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י "כאלף שנים לאחרי שנגמרה עריכתו ע, מאז שנתגלה ספר הזוהר .א      
ביסוסה והפצתה בקרב , העמקתה, השפיע לחיזוק האמונה', י וחבריא דילי"רשב

האיר לארץ , האור הגדול כזוהר הרקיע שהאיר וזרח מן ספר הזוהר .עם ישראל
חרב כאשר ה, בזמנים קשים, ולדרים עליה גם בתקופות החושך לעם בני ישראל

וסבלו מחרפת רעב ומאויבים מבית , התנוססה מעל ראשי עם בני ישראל
משה רבינו רעיא מהימנא , י וחבריא דיליה"כי רשב, ואין בזה פלא כלל .ומחוץ

ספר ' שותפים עם ליצירה חשובה זו שנק, הטבע והעולמות כולם, ומלאכי עליון
   .הזוהר

מפני שלדעתם חלקים מספר , ריש הרוצים לאחר את זמן חיבור ספר הזוה. ב     
   .י"הזוהר מחברם היו מאוחרים יותר מזמן רשב

   :ל"וז, ל"ר מראדזין זצ"האדמו, אמנם כבר כתב על זה הרב ירוחם ליינער. ג     
אנו מחזיקים שמצאו טעם נכון שלא , ולא חשו להן, מאחר שהטענות כבר נשמעו

וקבלו את התורה הכתוב , תוובתור' שלומי אמוני ישראל המאמינים בה .לחוש להן
קבלו את תורת הקבלה והסוד , ביד משה ואת התורה המסורה על פה ביד משה

   .מאת התנא רבי שמעון בר יוחאי
ל הקדוש יסד כל יסודי הקבלה שלו על ספר הזוהר וכתב "י ז"ומרן האר. ד     

רבי ישראל בעל שם  מורנו ורבינו, קדוש ישראל ופארו, וגאון עוזנו. פירושים עליו
שהאיר לעולם בתורת שערי החכמה והתבונה , אביהם של חסידים, ה"טוב זלה

 והוא. ל"י ז"בנה יסודי החסידות על ספר הזוהר הקדוש וספרי האר, והדעת
   .ותלמידיו הקדושים אחריו למדו את צנועים חכמה בביאור דברי הזהר הקדוש

. . וכל רז לא אניס ליה . . ל אשר היה כאחד מן הראשונים "א ז"הגר ורבנו . ה    
 כתב פירושים על הזוהר הקדוש והאדרא רבה קדישא והספרא דצניעותא והתיקוני

וכל תמימי דרך . . ובביאורים על השולחן ערוך מביא מקורות מדברי הזהר , זוהר
רבים מייחסים את עריכתו של ספר הזוהר . הולכים בתורת הזהר ומאמינים בו

על נוכחותם של אמוראים בספר הזוהר . בימי האמוראים, י"לדורות שלאחר רשב
שעל ידי , ור הגנוז שבתורהמי שזוכה להשיג א  :ל"וז, י נחום מטשרנוביל"כותב הר

, אז אין חילוק אצלו במה שהוא עתה בהווה מיד, זה מביט מסוף העולם ועד סופו
  . לדורות ההיובין מה שי

  
  
  
  
  

                                      ’’פרק ופרק ו  ""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

                                                               



ט כשוחט וכמלמד "בו התפרנס הבעש
למרות הפצרותיו ודרישותיו של אחיה השילוני במשך 

עד ליום , שנים מחייו 6ט לא הסכים להתגלות ועל כן הפחיתו לו 
החל , עבר להתגורר בטלוסט

והיו שהתנגדו ' יבוז'התיישב במז
בראש . מקובלים וגדולי תורה באו ללמוד את תורתו

ז עשה עליית נשמה וביקש את מורו ללכת עמו כי סכנה גדולה לעלות 
כאשר נכנס להיכל משיח שם לומד משיח תורה עם כל 

ומשיח  "?אימת אתי מר"ת משיח 
בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה 

ט נודע כאוהב ישראל גדול המכיר ומייקר את גדולת אנשים פשוטים 
למקומות שונים  שלח את תלמידיו

דרכו הייתה . לעודדם ולקרבם ללימוד תורת החסידות
הלחין את התנועה    .כיון והאריך מאוד בתפילת הלחש

נחום ' מרדכי מטשרנוביל אמר בשם אביו ר
בנפשו , כשנולד בגוף –בגופו 

בחג הפסח     .ט בעצמו"התגלה הבעש
לפני הסתלקותו אמר . ישראל חלה ומחלתו נמשכה עד חג השבועות

ט כי אם הייתה עמו זוגתו הראשונה היה זוכה לעלות בסערה השמיימה 
, ברגע פטירתו שני שעוניו פסקו מלכת

ש אמר לבנו שקבלה בידו "ר המהר
ר הזקן שקיבל ממורו המגיד 

ט לנגן את ניגון "ממעזריטש שנכח באותה עת ושמע שלפני הסתלקותו צווה הבעש
כשסיימו לנגן אמר . מיכעלע מזלוטשוב

היכן ומי שישיר ניגון זה ברגש של התעוררות 
חמים רבים על יצטרף לשירה ויעורר ר

ידושיו כתבו תורותיו וח את, 
  .סוף                                             

ל הבעל שם טוב רבי ישרא
פרק אחרון

  ל"ז יחזקאל בן חביבה ואליהו

   ל "ז חלה’גניה יחזקאלי בת צ

      ל"ז  בן יפה

בו התפרנס הבעש לאחר מכן עברו לכפר קושלביץ
למרות הפצרותיו ודרישותיו של אחיה השילוני במשך . העת בלימודיו

ט לא הסכים להתגלות ועל כן הפחיתו לו 
עבר להתגורר בטלוסט. ישראל לדרישת מורו' ד בו נאות ר

התיישב במז. לגלות את תורת החסידות ואלפים נהרו אליו
מקובלים וגדולי תורה באו ללמוד את תורתו, לדרכו אך למרות זאת צדיקים

ז עשה עליית נשמה וביקש את מורו ללכת עמו כי סכנה גדולה לעלות 
כאשר נכנס להיכל משיח שם לומד משיח תורה עם כל . 

ת משיח התנאים והצדיקים ועם שבעה רועים שאל א
בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה , 

                     ."מה שלמדתי אותך והשגת

ט נודע כאוהב ישראל גדול המכיר ומייקר את גדולת אנשים פשוטים 
שלח את תלמידיו, השומרים תורה ומצוות מתוך אמונה תמימה

לעודדם ולקרבם ללימוד תורת החסידות, על מנת לסייע ליהודים
כיון והאריך מאוד בתפילת הלחש, לקבל שבת בעוד יום

מרדכי מטשרנוביל אמר בשם אביו ר' ר.     'שלוש תנועות
בגופו   :ח אלול"י –ב בנפשו וברוחו , נולד בגופו

התגלה הבעש –ברוחו , התגלה אליו מורו ורבו הקדוש
ישראל חלה ומחלתו נמשכה עד חג השבועות

ט כי אם הייתה עמו זוגתו הראשונה היה זוכה לעלות בסערה השמיימה 
ברגע פטירתו שני שעוניו פסקו מלכת. כמו אליהו שעלה במדבר

ר המהר"אדמו     .סיוון הובא לקבורה
ר הזקן שקיבל ממורו המגיד "ר הצמח צדק ששמע מאדמו

ממעזריטש שנכח באותה עת ושמע שלפני הסתלקותו צווה הבעש
מיכעלע מזלוטשוב' שחיבר ר' התעוררות רחמים רבים

היכן ומי שישיר ניגון זה ברגש של התעוררות , ט כי הוא מבטיח מתי
יצטרף לשירה ויעורר ר, בכל היכל שהוא ימצא ישמע זאת

, ט לא חיבר ספרים"הבעש    .בעלי התשובה השרים
              .ש"צוואת הריב כתרשם טוב

רבי ישרא  פינת הזהב  פינת הזהב  
פרק אחרון

יחזקאל בן חביבה ואליהו:

גניה יחזקאלי בת צ 

בן יפה ישלמה יחזקאל: 2

  
לאחר מכן עברו לכפר קושלביץ   

העת בלימודיווהמשיך כל 
ט לא הסכים להתגלות ועל כן הפחיתו לו "הבעש, שנים 6
ד בו נאות ר"תצ'ח אלול ה"י

לגלות את תורת החסידות ואלפים נהרו אליו
לדרכו אך למרות זאת צדיקים

ז עשה עליית נשמה וביקש את מורו ללכת עמו כי סכנה גדולה לעלות "תק'השנה ה
. לעולמות העליונים

התנאים והצדיקים ועם שבעה רועים שאל א
, בזאת תדע": השיב

מה שלמדתי אותך והשגת
ט נודע כאוהב ישראל גדול המכיר ומייקר את גדולת אנשים פשוטים "הבעש 

השומרים תורה ומצוות מתוך אמונה תמימה
על מנת לסייע ליהודים

לקבל שבת בעוד יום
שלוש תנועות'הראשונה בניגון 

נולד בגופו ט"שהבעש
התגלה אליו מורו ורבו הקדוש –
ישראל חלה ומחלתו נמשכה עד חג השבועות' כ ר"תק'ה

ט כי אם הייתה עמו זוגתו הראשונה היה זוכה לעלות בסערה השמיימה "הבעש
כמו אליהו שעלה במדבר לעיני כל ולא

סיוון הובא לקבורה' למחרת ביום ז
ר הצמח צדק ששמע מאדמו"מאביו אדמו

ממעזריטש שנכח באותה עת ושמע שלפני הסתלקותו צווה הבעש
התעוררות רחמים רבים'

ט כי הוא מבטיח מתי"הבעש
בכל היכל שהוא ימצא ישמע זאת, תשובה

בעלי התשובה השרים
כתרשם טוב •:תלמידיו בספרים

  

  

  

  

  

פינת הזהב  פינת הזהב   
   

:לעילוי נשמת  

 :לעילוי נשמת  

:לעילוי נשמת 
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בעל כעס  –מי ששערותיו קמוטות ועולות למעלה על ראשו ..סוד השערות

  .בשותפות התרחק ממנו, ומעשיו אינם ביושר, וליבו ככלי טפסא, הוא
ורווח נמצא , טוב הוא לשותפות, מי ששערותיו חלקות ביותר ותלויות למטה 

ובסודות קטנים אינו , בעל סוד הוא באותן סודות העליונים. והוא בלבדו לא כן. בו
  .רמעשיו לפעמים ביושר ולפעמים לא ביוש, עומד בהם

יכסף . ובעל זדון הוא, לבו אין מפחד, יו תלויות למטה ואינן חלקותאם שערות
וכאשר יזקין מבקש להיות . יפים הם לפניו ואינו עושה אותם, יםבבמעשים טו

השמים יצליח  יאבל בעניינ, זה העולם יוכל זה בעניינ, ונאה במעשיו, ירא שמים
אבל סודות קטנים ראוי הוא , לא יתגלו לו סודות עליונים. מי שיתקרב אליו

ן באותן "וסוד זה הוא זי. ודבריו נשמעים, מן דבר קטן עושה הרבה. לשמרם
  .האותיות שלמדנו מאדוננו

בענייני זה העולם . מי ששערותיו שחורות וצהובות ביותר יצליח בכל מעשיו
מי שיתחבר עמו לא יצליח , וזה יצליח בלבדו, פזרן הוא, במסחר ובדומה לזה

וסוד זה שהוא בכלל . וזאת ההצלחה תפרח ממנו, רבים אלא יצליח מייד לימים
  .’אות ז

. לפעמים מצליח ולפעמים אינו מצליח, מי ששערותיו שחורות ואינם צהובות
שהרי לזמן ארוך , ולעסוק עימו טוב לזמן קצר ולא לזמן ארוך זה הוא שלהשתתף

יוכל שותפו להיפרש  ולפי שלא, יחשוב מחשבות שלא יוכל שותפו להיפרש ממנו
, וזה יצליח בתורה אם יעסוק בה. ממנו אחר כך טוב להשתתף עמו רק לזמן קצר

יראה . ובעל לב נשבר הוא, אינו בעל סוד לזמן ארוך. וגם יצליחו עמו אחרים בתורה
, ’שאין עומד בכלל אות ז, ’והוא בסוד אות י, בשונאיו ולא יוכלו שונאיו להרע לו

  . שהן בסוד אותיות קטנות, בלבד ’אלא באות י

נראה לירא , רעב בביתו, ורמאי הוא, יצליח במעשיו, מי ששערותיו מריטות
ואם שערותיו נמרטות . +כל זה טרם שנהיה זקן. ואינו כן בפנים, חטא מבחוץ
וכל במריטת . הן לטוב והן לרע, כמו שהיה בתחילה הוא מתהפך, לאחר שנזקן

 ,אחר של הראש לא כן ואם במקום. במקום הנחת תפילין, השערות שכנגד בין עיניו על המוח
 ולפעמים, ולפעמים הוא ירא חטא. אלא בעל לשון הרע בלחש בלי הרמת קול, ואין הוא רמאי

היודעים דרכי וסודות . התורהעד כאן הסודות של השערות לגדולי .’באות זוהוא , לא
        "מצחסוד ה"בפרק הבא "הקדושהזוהר ".האנשים ותלהכיר נסתר, התורה
  

  
       
  

 ’פרק ב סוד סודות הפנים
                     

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

                                                               

  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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עברי שש כי תקנה עבד ": כתוב בתורתנו הקדושה בפרשת משפטים

זמן כאן לגלות כמה סודות , חברים ".שנים יעבוד  ובשביעית יצא לחופשי חינם
כאשר הנשמה מתחייב  ,"כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד. "טמונים של הגלגול

כתוב בו שש , ן שהוא כולל ששה צדדים"אם היא מצד אותו עבד מטטרו, בגלגול
עד שמשלימה שש , ש שניםגלגולים שלה לא מתחייבת אלא ש, שנים יעבוד

  .דרגות מאותו מקום שנלקחה

ובשביעית " :ודאי מה כתוב, אבל אם הנשמה היא מצד השכינה שהיא שביעית

. כיון שאין בו מלאכה אין בו שעבוד, שצדיק ודאי אין בו מלאכה ,"יצא לחופשי חינם
  .אין בה שעבוד, ונשמה שהיא משם נאמר בה ובשביעית יצא לחופשי חינם

מה תוספת לנשמה שהיא , אמר לו אם כך רבי, בינתיים הרי זקן ירד אצלו
, זקן זקן, אמר לו ".לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך": ממנה שנאמר בה

שאף על פי שמתחייבת לרדת , שודאי זה על נשמת הצדיק נאמר,ואתה שואל זו
בכל חיות שמהן  אן, ובהמות שהם אופנים, אפילו בעבד ואמה, בגלגול בכל אלו
וזה הוא לא תעבוד בו עבודת  ,"לא תעשה כל מלאכה": כתוב בה, נשמות בני אדם

  .שהוא יום חול, בצדיק שהוא יום השבת לא תעבוד בו עבודת עבד. עבד

מהו . והיא בת זוגו של צדיק שהוא שבת, שבת שהיא בת יחידה, זקן זקן, אבל
שיש אחרת שלא , לו של שבתהרי ודאי הבדלה חו, אמר לו? אם אחרת יקח לו

אמר לו והרי של חולו שבת . אלא חולו של טומאה שפחה, נקראת חולו של שבת
  ."ת יקח לואם אחר": של בת יחידה שעליה נאמר שהיא הגוף, אמר לו זו אמה? מהי

ויש נשמה  ,ויש נשמה שנקראת שפחה, יש נשמה שנקראת אמה, בוא ראה
ויש  ,"איש מלחמה ’ה: "כך יש איש שנאמר בו בספר שמות. המלך בת שנקראת

אם היא , ומפני זה נשמה שהיא מחויבת בגלגול. איש שנאמר בו והאיש גבריאל
ששם שלטון היצר הרע שהוא , אם תאמר שנמכרת בגוף זר, בת הקדוש ברוך הוא

די הוא שמי וכבו ’אני ה": שהרי כתוב בספר ישעיהו. חס ושלום. ל"מצד סמא
  "הקדושהזוהר "                                                           .שהוא יצר הרע "לאחר לא אתן

  

                                    יש נשמה שנקראת בת המלךיש נשמה שנקראת בת המלך

  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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 .צבי יהודה' ר: בנו .מרת פרל זלטא: אמו .שלמה זלמן' ר: אביו        
 ,אליעזר דון יחייא' ר: מוריו ).מצד אמו(רפאל פלמן ' ר, )מצד אביו(נחום  'ר: סבא

אברהם  נח חיים' ר, )רבה של דווינסק(ראובן הלוי לוין ' ר, יעקב רבינוביץ' ר
הרב יעקב , הרב דוד כהן, הרב אריה לוין: מתלמידיו ).רבה של סמרגון(שפירא 

  .הרב נריה, פ"משה חרל

ז "ה קוק נולד בט"ב הראשי האשכנזי הראשון של ארץ ישראל המכונה הראיהר   
על שם אב סבו מצד " אברהם"נקרא בשם ). לטביה(ו בעיירה גריבה "תרכ'אלול ה

  .ט"יצחק מחבורת הבעש' על שם החסיד ר" יצחק"אברהם ו' המקובל ר, אמו
שאמו באה  ד"חסידי חבאך התחבר ל' מתנגד'בילדותו התחנך אצל אביו שהיה 

יחזקאל ינובר ' נהג להידחק בין החסידים בכדי לשמוע מר 6מקהילתם ומגיל 
  . ד"הסברים בתורת חב") הצמח צדק"ר בעל "מחסידי אדמו(

כאשר פגש אישה בלכתו ברחוב כיסה , נזהר מלהסתכל בנשים 9בהגיעו לגיל      
את עיניו בכפות ידיו ועל מנת להתגבר על הרהורים רעים נהג לשרוט את פניו עד 

 ין'למד כשנה וחצי בישיבת וולוז .די שהכאב ישכיח ממנו את המחשבותזוב דם כ
ד "תרמ'בשנת ה. דפי גמרא בעיון והתעמקות 60בשקידה עצומה ובכל יום עבר על 

רבה של  –) ת"האדר(נשא לאישה את בתו של הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים 
השקיע , היות ולא רצה במשרת רבנות. ולאחר מכן רבה של ירושלים' מיר ופונוביז

רה במנוחה אך לאחר את כספי הנדוניה בעסק של שותפות בכדי לעסוק בתו
בעת שלמדו ") החפץ חיים"בעל (מאיר הכהן ' שהעסק לא הצליח פנה אליו ר

ט נתמנה לרב העיירה זיימל "תרמ'ביקשו לקבל עליו רבנות ובשנת ה, יחדיו
  ).ליטא(

לשם שבו "בעל (למד קבלה עם גדול מקובלי דורו הרב שלמה אלישיב       
נשא לאישה את בתו של הרב צבי  אשתו נפטרה בצעירותה והוא"). ואחלמה

ה נבחר כרבה "תרנ'בשנת ה). ת"אחיו התאום של האדר(יהודה רבינוביץ תאומים 
כאשר פנו אליו אנשי יפו בהשתדלותו של הרב יואל משה ). לטביה(של בויסק 

ד הגיע לחופי "תרס'ח אייר ה"מיהר להגשים את חלומו ובכ, סלומון לכהן כרבם
שערי "הקים ביפו את ישיבת . והמושבות החדשות הארץ ונתמנה לרב של יפו

בית ספר "ז ייסד את "תרס'שמנתה פחות משני מניינים ובשנת ה" תורה
  .ללימוד מסגרות ונפחות בנוסף ללימודי היהדות" למלאכה

  
  
  

  ’א   אברהם יצחק הכהן קוק ’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   :::ושנות חייםושנות חייםושנות חייםברכה לאריכות ימים ברכה לאריכות ימים ברכה לאריכות ימים 

 

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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 ?למה בא זה הטעם במגילת שיר השירים : אמר רבי יהודה     

כסא : שבעה דברים נבראו לפני בריאת העולם ואלו הן: ממשיך רבי יהודה ואומר
ועוד  ".נכון כסאך מאז מעולם אתה": הכבוד כמו שאמר דוד המלך בספר תהילים

שהוא היה הראש הנקדם " כסא כבוד מרום מראשון": אמר וכתב הנביא ירמיהו
כבוד שתהיה מאירה והקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה הטהורה מכסא ה,  "לכל

זה הוא , "ראשך עליך ככרמל": ועוד זה שכתוב במגילת שיר השירים. לגוף האדם
ודלת ": וזה עוד שכתוב במגילת שיר השירים. כסא הכבוד שהוא ראש על הכל

ועוד כתוב . זו היא הנשמה הנלקחת ממנו בשעה שהוא נפטר ,"ראשך כארגמן
שהוא אסור , ה הוא הגוף של האדםז "מלך אסור ברהטים": במגילת שיר השירים

וממנה הוא יבנה את כל , בקבר ונגמר בעפר ולא נשאר ממנו אלא כמלוא הכף רקב
וכשהקדוש ברוך הוא יפקוד את הגוף ועוד הקדוש ברוך הוא אומר לארץ . הגוף

כי טל אורות טלך וארץ : "כמו שאמר וחוזה הנביא ישעיהו, שתפלוט אותו לחוץ
  ".רפאים תפיל

כמו שאמר הנביא , תחילה ההמתים שבארץ הם קמים לתחיי: אמר רבי יוחנןו     
: ועוד אמר הנביא. זה בארץ הקודש שהיא ארץ ישראל "יחיו מתיך": ישעיהו

: ועוד אמר הנביא ישעיהו. אלו המתים שקבורים בחוץ לארץ "נבלתי יקומון"
: אל רבי יוחנןועוד שו. אלו הם המתים שקבורים במדבר "הקיצו ורננו שוכני עפר"

וזאת להראות לכל באי העולם כשם שהקדוש ? למה משה רבנו מת בחוץ לארץ 
כך הקדוש ברוך הוא להחיות את דורו , ברוך הוא עתיד להחיות את משה רבינו

ועליהם נאמר . בגלל שהדור הזה הם קיבלו את התורה? למה . שהיו עם משה רבנו
יך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר זכרתי לך חסד נעור": על ידי הנביא ירמיהו

  ".בארץ לא זרועה
אלו הם , "הקיצו ורננו שוכני עפר": עוד פירוש על הפסוק של הנביא ישעיהו      

, והמתים שקבורים בחוץ לארץ יבנה גופם.  האבות אברהם יצחק ויעקב
ועד שיגיעו לארץ , ומתגלגלים תחת הארץ ויגיעו עד ארץ ישראל ללא נשמה

וזאת אמר הנביא , רץ ישראל ושם הם יקבלו את נשמתם ולא בחוץ לארץהקודש א
הנה אני פותח ’  י  ה-נ- ד-ואמרת אליהם כה אמר א אלכן הינב: "יחזקאל שכתב

, את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל
, יכם עמיי בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברות-נ- ד-וידעתם כי אני א

דיברתי ’ י אני הונתתי רוחי בכם והייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כ
  "הקדושהזוהר "                                                                                   .’ ועשיתי נאום ה

  
  
  
  

                                                       בישראל ל יקבלו נשמתם"בחו המתים
   

  מקבלים הזמנות להקדשות וברכות         

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

  ועוד...ולשערי תשובה, לשערי פרנסה , לשערי זיווג, לשערי רפואה, נשמת
4577956-054 .טל: להזמנות      ג הדיסק"ק ועהדיס עם הקדשה וברכה בתוך
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שתבטל את המסך . ונמצא בזה שחושבת לבלוע את הכוכב לגמרי
 וייבהל, וכמה שליטים ומלכים ואומות ועמים. ויתבטל הקו האמצעי, שלו

  .מהתגברות השלהבת
ויחזרו החסדים להאיר . שהוא קו ימין ואור החסד, הכוכב לצד דרום אז יעלה

והשלהבת תבלע מעט מעט ברקיע מפני , שבזה ישלוט על השלהבת, בעולם
, ב גבולים"אז יעשה הכוכב אורחות ברקיע בי. עד שלא תראה כלל, הכוכב

  .שנקרא אורח, שימתיק הסך במידת הרחמים

. ב אורחות"פעמים ארבע הוא י ’ג הנהבכל אחת קווים שבו יכללו  ’וכשג
 ’כי אפילו המלכות עצמה אינה מאירה רק בג. ב יום"ויעמדו אלה האורות ברקיע י

ב "ועל כן אינם אלא י. אבל מלכות שבה אינה מאירה. קווים חסד גבורה ותפארת
  .ובזה נשתלם המשיח בנשמה. אורות

, ויחשך השמש בחצי היום, למלכות, ב יום"כשירצה להמשיך הארתם לאחר י
ויתעורר . עד שלא יהיו נראים שמים וארץ, כמו שנחשך ביום שנחרב בית המקדש

, ותתחלחל הארץ מאותו הקול, שבמלכות ת הדיןקול אחד ברעם וזיקים ממיד
  .וכמה צבאות ומחנות ימותו מחמתו

, בינה שקליפות, שיתעורר בעיר רומי הגדולהיגרום , ויום  ההוא המלכות
, מדין שבמלכות, בקול ההוא שיתעורר בכל העולם, מדין השמאל, שלהבת אש

וכמה . וישרוף הרבה מגדלים והרבה היכלות. מיני דינים יתחברו יחד ’שאלו ב
יתקבצו , וכל הדינים, וכולם. מגדלים יפלו וכמה רוזנים ושרים יפלו ביום ההוא

וכל זה הוא הכנה להשתלמות . וכל בני העולם לא יוכלו להינצל .עליה להרע
  .שהאחוריים קודמים לפנים. המשיח באור החיה כנודע

, גם במלכות ב גבולים"עד שיתקנו הארת י,  כלומר. ב חודש"מיום ההוא עד י
יתייעצו כל . ב חודש"ובמלכות נקראים י, ב יום"כי בזה אומרים ונקראים י

אשרי הוא מי . וכמה שמדות על ישראל ויצליחו בהן, ויגזרו כמה גזירות, המלכים
שינצל מהדינים , אשרי הוא מי שלא ייקרה שם, בימות המשיח, שייקרה שם

  "הזוהר הקדוש"                      .וכל העולם יהיו במבוכה גדולה, הללו

  .ביותר מדהים בשבוע הבא ההמשך
  
  
  
  

  פינת המשיח
 ’פרק ה 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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מזהירה לבני העולם , התורה שנותנת עצה לכל העולם ראה כך

מכר , מרגלית טובה שהייתה לו, ואומרת ראו כמה חס הקדוש ברוך הוא עליכם
  .לכם לחינם שתשתעבדו בה בזה העולם

, את בתו. הקדוש ברוך הואזה  ,"וכי ימכור איש": ועוד כתוב בפרשת משפטים
בבקשה . ביניכם בזה העולם להיות אמה משתעבדת, לאמה. וזו הנשמה הקדושה

לא תצא , לא תצא בצאת העבדים, בשעה שמגיע הזמן לצאת מזה העולם, מכם
כדי שישמח בה אדונה וישתבח , הבת חורין ברורה נקיי תצא. מטונפת בחטאים

והשביע ": כמו שהנביא ישעיהו אומר, וייתן לה שכר טוב בצחצוחי גן עדן, בה
  .וזה כאשר תצא ברורה ונקייה כיאות, "בצחצחות נפשך

ולא נראית , אבל אם רעה בעיני אדוניה אשר יצאה מלוכלכת בטינופי חטאים
מפני שכאשר נשמות . עולמיםאוי לאותו גוף שנאבד מאותה נשמה ל, לפניו כיאות

כל נשמה ונשמה נכנסת בספר של חמת , עולות ברורות ויוצאות נקיות מזה העולם
לאותו גוף  עתידה תהיה, ואמר זו היא נשמה של פלוני, וכולן בשמות, המלך

  .’דה בוואז כתוב לו יע, שעזבה

אז לא , בעיני אדוניה שנטמאת בעבירות ובטינוף החטאים וכאשר יצאה רעה
זולת אותה שאדונה רצה , וניא לא מזדמנת אצלו, ונאבד אותו גוף ממנה. ’יעדה בא

פדה נפשו מעבור ": אז כתוב והפדה כמו שמר בספר איוב ,ושב בתשובת הגוף בה
ולשני . זה בוא בבן אדם שעצה שלו שיפדה אותה וישוב בתשובה, והפדה ".שחת

לאחר ששב בתשובה פודה אותה , בתשובה נצדדים אומר הקדוש ברוך הוא והפדה
  .מדרך הגיהינום

? מיהו עם נוכרי ,"לעם נוכרי לא ימשול למוכרה": ועוד כתוב בפרשת משפטים
היא רוצה , שכאשר יצאה מהעולם ובן אדם סטה דרכו איתה, עלובה היא הנשמה

מפני שמחנות קדושים עומדים באותו דרך של , לעלות למעלה תוך מחנות קדושים
  .ומחנות נוכרים עומדים באותו דרך של הגיהינום, עדן גן

כמה מחנות , כבוד עליהואותה שמירה ופרישה של לבוש , זכתה הנשמה
כמה , לא זכתה, מקודשים מזומנים לה להתחבר איתה ולהכניס אותה לגן עדן

ואתה מחנות של מלאכי . מחנות נוכרים מזומנים להכניס אותה בדרך הגיהינום
לעם נוכרי לא ימשול ": בא הפסוק ומוכיח. ם לעשות בה נקמותמזומני, חבלה

שהקדוש ברוך הוא עושה , היא שמירה, בבגדו בה. אלו מלאכי החבלה ,"למכרה
   "הקדושהזוהר " .עליה השמירה פריסתבאותה , לה שמירה שלא ישלוט בה עם נוכרי

   

  
  

                                                       למוכרה  ימשוללעם נוכרי לא 

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

   ברדה. אריה א ברה 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 
...לביתכם בדוארוישלח  4577956-054: טלפון    B.ARYE@NETO.NET.il: להזמנות 
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טוב כלפי האשורים  עצמו גילה מידה רבה של רצוןמנשה          

שם , אסרחדון ופתח במסע נגד מצריםחזר 669עוד בשנת . במסעי מלחמה אלה

השלטון האשורי התאחדו כמה מן המשנים למלך עם מלכם הזקן תהרקה נגד

עוד, גם הפעם נאלץ אסרחדון. התפתחות שניתן היה לחזותה מראש –הזר 

לדכא מהומות שמוקדן היא באותה פרובינציה שלמעלה מחמישים , בדרכו שמה

  .הלא היא שומרון, שלטון אשורשנה נמצאה תחת

בספר עזרא .המקרא מספר לנו כמה וכמה עובדות מעניינות על שומרון     

, ִּכי ָכֶכם-- ָלֶהם ִנְבֶנה ִעָּמֶכםַוּיֹאְמרּו, ָראֵׁשי ָהָאבֹות-ְזֻרָּבֶבל ְוֶאל- ַוִּיְּגׁשּו ֶאל'' :נאמר

ַהַּמֲעֶלה , ִמיֵמי ֵאַסר ַחּדֹן ֶמֶלְך ַאּׁשּור, זְֹבִחיםֲאַנְחנּו) ְולֹו(ולא ; ִנְדרֹוׁש ֵלאלֵֹהיֶכם

קום הללו מעידים על עצמם כי אסרחדון הוא שהושיבם במ, כלומר .''ּפֹה, אָֹתנּו

כחלק ממדיניות הגליית העמים , לארץ ישראל, איפוא ,תושבי שומרון הוגלו. זה

 .לפני הספירה 733הגליה זו בשנת ככל הנראה התבצעה. שהייתה מקובלת אז
ִׁשִּׁשים , ּוְבעֹוד''אשחלק מדבריה הונבואה לאחר מעשהבספר ישעיהו כלולה

 669מדובר בשנת , אם משלימים את פערי הזמן.ֵמָעם, ֵיַחת ֶאְפַרִים ,ְוָחֵמׁש ָׁשָנה

אלא , הצטרפה שומרון אל צור המתקוממת 671יתכן שעוד בשנת . הספירהלפני

. לפעולת עונשין נגדה אלא ערב מסעו האחרון נגד מצריםשאסרחדון לא נתפנה

תגלת , מאלה שהטילו קודמיו של אסרחדוןזה לא היה כבד יש להניח כי עונש

רק משום שבן , )לפני הספירה720 -ו 721(וסרגון ) לפני הספירה 733(פלאסר 

הסופר. שומרוןהדור ההוא או בן דור מאוחר יותר ראה בכך את אחריתו של עם

.                        כתב מה שכתב משום ששומרון חולקה שנית

  

  

  

                    ’פרק ז  מנשהמנשה  המלךהמלך  פינת המלכים

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

  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
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תפילה , חכמים יוצאים היוצא לדרך להתפלל שלוש תפילות      
ותפילה שיחזור , ותפילת הדרך על הדרך שבוא עושה, שהיא חובה של יום

ששנינו כל , ולומר את אלו שלוש אפילו באחת יכול לעשותו. לביתו בשלום
  . שאלותיו של אדם יכול לכוללם בשומע תפילה

        
ועל , כל מעשיו של בן אדם כתובים בספר הן טוב הן רע, אמר רבי יהודה     

מה שכתוב בספר , אמר רבי יהודה אמר רב, ששנינו, כולם עתיד לתת דין
אותם ". גולמי ראו עיניך ועל ספרך כולם יכתבו יוצרו ולו אחד בהם": תהילים

ינת כולם ראו עיניך שעי, הדברים שעשה הגולם שאינו משגיח בעולם הבא
ליתן עליהם דין וחשבון לעולם הבא ולכן אדם  ".ועל ספרך כולם יכתבו". בהם

אין אדם עושה עבירות אלא , אמר רבי יצחק.   יקדים לתפילתו תמיד ויועיל לו
  . מי שהוא גולם ולא אדם

  
אלא כל מעשיו כמו בהמה שלא , וזה אותו שלא מסתכל בנשמה הקדושה     

. בא וכי גולם נקרא דוד המלך שאמר זה הפסוקאמר רבי . משגחת ולא יודעת
לפני שזרקת בי , "גולמי ראו עיניך" :אמר לו רבי יצחק אדם הראשון אמרו

ועל ספרך כולם . "נשמה ראו עיניך לעשות בצורתי בני אדם שדומים לי
שלא נשאר אחד , "ולן אחד בהם. "כמו הצורה שלי, "יוצרו", מי הם, "יכתבו
  .מהם

       
לא , כולם שדומים לו או ברמז שלו, בוא ראה, אמר לו. למה, אמר רבי בא      

, אמר רבי יהודה, בוא ראה. וכולם לקו באותו עניין ממש, מתו במיתת עצמם
. היה כזוהר הרקיע העליון שעל גבי שאר רקיעים, צורת אדם הראשון ויופיו 

וכל אלו שהיו רמוזים . שגנז הקדוש ברוך הוא לצדיקים לעולם הבאוכאותו אור 
  .בו לקו ומתו, בו מצורת אדם הראשון

       
  
  
  
  
  
  
  

  כתובים בספרכתובים בספר  אדםאדם  שלשלכל חייו כל חייו 

   הבאהבאהבאהמשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד 

  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים    

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                           
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו                
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לזון עניים , הוא נותן עושר לבן אדם למה. שכך דרכיו של הקדוש ברוך הוא       
  .ולעשות מצוותיו

  
כתוב בספר ש, בו ילקה, והתגאה ואם נגלה לו מאותו עושר, לא עשה זה       

ללמד להם דרכי ? נתן לו בנים למה ".עושר שמור לבעליו לרעתו": תהילים
הקדוש ברוך ולשמור מצוותיו כמו שאמור באברהם שכתוב בספר בראשית 

’ את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה הכי ידעתיו למען אשר יצוו": בפרשת וירא

   ". על אברהם את אשר דיבר עליו’ לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה

  
לא נין לו ולא נכד ": כמו שכתב איוב, בהם לוקה, לא עשה זה ומתגאה בהם      

כאשר נתן הקדוש ברוך הוא מיופי , וכן באותו אופן. "בעמו ואין שריד במגוריו
כדי לשמור מצוותיו ולעשות רצונו של ? למה , ם הראשון להםטוב עליון של אד
  .בו לקו בזה היופי. לא עשו כך אלא התגאו בו, הקדוש ברוך הוא

       
היה , כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון: אמר רבי יהודה    

וקרא לאותו מלאך שהוא ממונה על דיוקן בני , עד שלא זרק בו נשמה, גולם
זה הוא שכתוב בתורה , עיין וצר בדיון של זה ששה בני אדם, לו האדם ואמר

" ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת" :בספר בראשית בפרשת בראשית
  .   כלומר ששה

    
לקח הקדוש ברוך , אמר רבי יצחק מאותו עפר ממש שנברא אדם הראשון     

 ,"ותו כצלמובדמ": זה הוא שכתוב. וקרא לו שת ששה, הוא לברוא אלו ששה
ועיינת בו  "גולמי ראו עיניך": ועל כך נאמר. מאותו העיסה שנברא הגולם שלו

כולם שלא שמרו מה ? מי הם " ועל ספרך כולם יכתבו" .לעשות בו שדומים לו
  . הוטרדו מן העולם ונידונו באותו דין, שנתן הקדוש ברוך הוא להם

       
. אנו ששלוש משמרות הוא הלילהמצ, אמר רבי יהודה אמר רב, שנינו שם      

כאשר יוצאת נשמתו ממנו . של הקדוש ברוך בבן אדם ןוכל אחת ואחת יש עניי
ונשמתו עולה בכל לילה לפני הקדוש ברוך , ונשאר אותו גולם ישן על מיטתו

דוחים אותה , ואם לא. ם עימהאם זכאית היא שמחי, אמר רבי יצחק. הוא
  "הזוהר הקדוש"                                                                                                .לחוץ

  
  

  
  
  

פרנסה טובה ולשערי כלכלה ברכה לשערי       

  מקבוצת בובלילמקבוצת בובליל  ""למוניות ישירלמוניות ישיר""
א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע  
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   :והשבוע                                         
  

                  
ואכן בני אדם נבדלים זה מזה בפעולותיהם כיוון שהם נבדלים זה מזה ואכן בני אדם נבדלים זה מזה בפעולותיהם כיוון שהם נבדלים זה מזה 

  ..והואיל והם נבדלים בנשמותיהםוהואיל והם נבדלים בנשמותיהם, , ברצונםברצונם
        

מצד אחד היא קשורה מצד אחד היא קשורה . . אא: : ספירת הכתר מתחלקת לשני חלקיםספירת הכתר מתחלקת לשני חלקים
אל אל , , כלומרכלומר, , דרגתהדרגתהאל האלוקות שבתוך כל מציאות לפי אל האלוקות שבתוך כל מציאות לפי , , לשורשהלשורשה

מצד אחד מהווה הכתר את הרצון מצד אחד מהווה הכתר את הרצון . . בב: : הנשמה של אותה המציאותהנשמה של אותה המציאות
שני חלקים אלה הם שני חלקים אלה הם . . למימוש הרצוןלמימוש הרצון,,לנמשיך לכיוון הפעולה כלומרלנמשיך לכיוון הפעולה כלומר

והחלק האחר הוא והחלק האחר הוא , , איןאין""כלור כל דבר בא מהכלור כל דבר בא מה, , ""מאין באתמאין באת""בבחינת בבחינת 
  ".".לאן אתה הולךלאן אתה הולך""מבחינת מבחינת 

" " מאין באתמאין באת""שפת הקבלה מסבירה את המשפט לא במובן המקובלשפת הקבלה מסבירה את המשפט לא במובן המקובל          
דע לך שאתה באת דע לך שאתה באת ! ! מאין באתמאין באת  ––אלא כקביעה אלא כקביעה , , כשאלהכשאלה

. . שהוא רצון האלוקישהוא רצון האלוקי, , איןאין""ראשית הוויתך הוא מהראשית הוויתך הוא מה, , כלומרכלומר,,איןאין""מהמה
אשא אשא :":"הזוהר הקדוש מפרש פירוש דומה את הפסוק מספר תהיליםהזוהר הקדוש מפרש פירוש דומה את הפסוק מספר תהילים

העזרה העזרה , , לא כשאלה אלא כקביעהלא כשאלה אלא כקביעה, , ""עיני אל ההרים מאין יבוא עזריעיני אל ההרים מאין יבוא עזרי
עילת כל העילןתף עילת כל העילןתף , , ל השורשיםל השורשיםשהוא שורש לכשהוא שורש לכ, , הנעלםהנעלם" " איןאין""תבוא מהתבוא מה

ודוד המלך עליו השלום פנה אל המדרגה הגבוהה ביותר כדי לשאוב ודוד המלך עליו השלום פנה אל המדרגה הגבוהה ביותר כדי לשאוב 
  ..עזרהעזרה

מתנוצצת מתנוצצת , , שהוא כביכול סובב את מוחו של האדםשהוא כביכול סובב את מוחו של האדם, , לעומת הכתרלעומת הכתר            
לאחר לאחר . . וזהי בחינת ספירת החוכמהוזהי בחינת ספירת החוכמה, , בתוך המוח ראשית המחשבהבתוך המוח ראשית המחשבה

מש את מש את מתנוצץ במוח רעיון כללי איך לממתנוצץ במוח רעיון כללי איך למ) ) הכתרהכתר((התעוררות הרצון התעוררות הרצון 
השלב הראשון השלב הראשון . . אדם רוצה לבנות ביתאדם רוצה לבנות בית, , למשללמשל. . הרצון ולהוציאו לפועלהרצון ולהוציאו לפועל

בשלב הבא מתגבש אצל אותו אדם בשלב הבא מתגבש אצל אותו אדם , , כלומר הרציוכלומר הרציו, , הוא בחינת הכתרהוא בחינת הכתר
מצטיירת במוחו תמונה כללית איך צריך הבית הזה מצטיירת במוחו תמונה כללית איך צריך הבית הזה , , רעיון כללירעיון כללי

כשם שהרעיון הכללי כשם שהרעיון הכללי . . שלב זה הוא בחינת ספירת החוכמהשלב זה הוא בחינת ספירת החוכמה. . להיראותלהיראות
כך ספירת החוכמה משתלשלת כך ספירת החוכמה משתלשלת , , עוררות הרצוןעוררות הרצוןהוא שלב הבא לאחר התהוא שלב הבא לאחר הת

בשלב זה קיימת רק התמונה הכללית ואילו הפרטים בשלב זה קיימת רק התמונה הכללית ואילו הפרטים . . מספירת הכתרמספירת הכתר
הרעיון נמצא בעומק המחשבה ובשלב זה מדובר על הרעיון נמצא בעומק המחשבה ובשלב זה מדובר על . . עדיין נעלמיםעדיין נעלמים

הפרטים יתגלו בספירת הפרטים יתגלו בספירת . . חומר גלם שטרם עובד לפרטיוחומר גלם שטרם עובד לפרטיו, , כלליותכלליות
  .   .   הבינההבינה

  
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                      
                                                                                    
  
   

        

   ’’’עולם הספירות  יעולם הספירות  יעולם הספירות  י     פינת הקבלה

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

                                                               

לאירנה בת יעל   :ברכה לשערי זיווג  מהרה  

לקטי בת יעל :ברכה לשערי זיווג  מהרה



: והוא חקר בסקרנות של ישמעאל
שמן , יש לנו במקומות מסוימים בשדה חיטים ושעורים

והניח , והסכים ישמעאל, "זכיתם

המעשה הבא אותו עשה ישמעאל היה לקת בשבי את האנשים שהתאספו 
. ת כל הקהל הזה עמד להעביר אל בני עמון

בדרך כל שהיא הסתננה ידיעה על טבח במצפה אל יוחנן בן קרח ושרי החיילים 

בזמן , נלכה להלחם עם ישמעאל בן נתניהו
כאשר קרבו . צר גויסו כל האנשים והם יצאו חיש בעקבותיו של ישמעאל ואנשיו

שאל ? הרואה אתה מה שאני רואה
ועתה נעביר את הידיעה מפה 

הם נתקבלו על . והשבויים השכילו לפנות אחורה ןלברוח
? היכן הוא, כן? היכן האכזר ישמעאל

, ביחד עם שמונה מאנשיו. 

אך כאן הוכיח יוחנן בן קרח 
אין . ברבת בית לחם, תהוא קיבץ את האנשים והתיישב עימם בעיר גב

אך לעת ..בארץ, איני רואה עתיד כאן

כאשר ישעו הכשדים על מה 
וגדליהו הן איננו עימנו ולא יוכל 

בתשרי ליום צום  ’ומאז נקבע יום ג

הם ערכו . הייתה לרדת מצרימה
. אל הנביא ירמיהו, ועם זאת מצאו לנכון לגשת לפני צאתם לדרך
. התפללו נא בעדנו: יוחנן בן קרח התייצב לפני הנביא בראש שרי החיילים ואמר

  . אולי יורה לנו הקדוש ברוך הוא את הדרך ונדע מה לעשות

  

                    ח"יפרק הנביא ירמיהו הנביא ירמיהו 

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

                                                               

          :  

    ל"ז חדווה אינגר בת עאידה

של ישמעאל ועתה התעוררה התעניינות
יש לנו במקומות מסוימים בשדה חיטים ושעורים?, אילו אוצרות

זכיתם. "אם לא תהרוג אותנו נמסור אותם לך

המעשה הבא אותו עשה ישמעאל היה לקת בשבי את האנשים שהתאספו 
ת כל הקהל הזה עמד להעביר אל בני עמוןא. בהם היו גם בנות המלך

בדרך כל שהיא הסתננה ידיעה על טבח במצפה אל יוחנן בן קרח ושרי החיילים 

נלכה להלחם עם ישמעאל בן נתניהו: קראו בזעם וביגון
צר גויסו כל האנשים והם יצאו חיש בעקבותיו של ישמעאל ואנשיו

הרואה אתה מה שאני רואה .יו הבחינו בהם השבויים שלח ישמעאל
ועתה נעביר את הידיעה מפה . גם אני רואה רחש האיש, כן. אחד את השני בלחש

  .עלינו לנסות לברוח ולהצטרף אל הרודפים

והשבויים השכילו לפנות אחורה ןלברוח, התוכנית הצליחה
היכן האכזר ישמעאל: ח ואנשיו שביקשו לדעת

. אך ישמעאל כבר לא היה במקום
  .הצליח להמלט אל  עמון

אך כאן הוכיח יוחנן בן קרח , המומים היו מגודל האסון וחשו עצמם אבודים
הוא קיבץ את האנשים והתיישב עימם בעיר גב

איני רואה עתיד כאן. אמר לאנשים, לנו כוונה לגור כאן מגורי קבע
..  

כאשר ישעו הכשדים על מה ..לא נוכל להשאר בארץ? הסכימו האנשים
וגדליהו הן איננו עימנו ולא יוכל ...לגדליהו בן עמיקם הם יענישו אותנו

ומאז נקבע יום ג, אכן אסון גדול היה זה. 
  .עד עצם היום הזה

הייתה לרדת מצרימה, אמר המספר, מטרתם של הפליטים הללו
ועם זאת מצאו לנכון לגשת לפני צאתם לדרך
יוחנן בן קרח התייצב לפני הנביא בראש שרי החיילים ואמר

אולי יורה לנו הקדוש ברוך הוא את הדרך ונדע מה לעשות

                                                                           .   

הנביא ירמיהו הנביא ירמיהו     הנביאים

:          לעילוי נשמת                               

חדווה אינגר בת עאידה 13

  
עתה התעוררה התעניינות

אילו אוצרות? אוצרות
אם לא תהרוג אותנו נמסור אותם לך. ודבש

  .אותם בחיים

המעשה הבא אותו עשה ישמעאל היה לקת בשבי את האנשים שהתאספו 
בהם היו גם בנות המלך. במצפה

בדרך כל שהיא הסתננה ידיעה על טבח במצפה אל יוחנן בן קרח ושרי החיילים 
  . שהיו איתו

קראו בזעם וביגון! נבלה נעשתה
צר גויסו כל האנשים והם יצאו חיש בעקבותיו של ישמעאל ואנשיו

יו הבחינו בהם השבויים שלח ישמעאלאל
אחד את השני בלחש

עלינו לנסות לברוח ולהצטרף אל הרודפים: לאוזן

התוכנית הצליחה
ח ואנשיו שביקשו לדעתידי יוחנן בן קר

אך ישמעאל כבר לא היה במקום!. רוצח שכמותו
הצליח להמלט אל  עמון

המומים היו מגודל האסון וחשו עצמם אבודים
הוא קיבץ את האנשים והתיישב עימם בעיר גב: מנהיגות

לנו כוונה לגור כאן מגורי קבע
..עתה נמצא שם מנוח

הסכימו האנשים, אכן
לגדליהו בן עמיקם הם יענישו אותנו שקרה
. לינו מפניהםלהגן ע
עד עצם היום הזה, לדורות

מטרתם של הפליטים הללו
ועם זאת מצאו לנכון לגשת לפני צאתם לדרך, הכנות לדרך

יוחנן בן קרח התייצב לפני הנביא בראש שרי החיילים ואמר
אולי יורה לנו הקדוש ברוך הוא את הדרך ונדע מה לעשות

                                              

  
  
  

הנביאים פינת
  םהנביאים

                               

חדווה אינגר בת עאידה  
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  .הסודות העליוניםמ מעט בכדי להבין ולאט פעמים 5יש לקרוא אותו       
ובכל סדר וסדר , והן לכל צד לארבעה צדדי העולם שלשה סדרים נבדלים     

, הסדר הראשון הוא של צד המזרח. והם שלושה סדרים אחרים, שהוא לכל צד
וזאת מפני שכל סדר מתוך אלו שלושה , שלושה סדרים הם והם תשעה סדרים

וכמה אלפים ורבבות יש , והם נמצאים שהם תשעה, יש לו שלושה סדרים
  .תחתיהם

  
וכל סדר הוא , וכולם הם מתנהגים באותיות רשומות, רים הם תשעהואלו סד     

וכולם הם , וכן לכל סדר וסדר, מסתכל באלו האותיות הרשומות והרי העמידוהו
ואלו הן עליונים מאלו והם עומדים אלו על אלו , נוסעים באותיות רשומות

האוויר ובו כאשר אלו האותיות הן פורחות תוך . ומתחברים כולם ואומרים שירה
ואות , ואז הם נוסעים והשירה מתבשמת, של הרוח ההוא שהוא ממונה על הכל

ושתי אותיות פורחות , ואותה האות היא עולה ויורדת, אחת היא מכה ממטה
, והיא עולה הסדר ממטה ולמעלה ומתחבר בהם, וזו האות היא ממטה, עליהם

שהן , )שם הקדושה(ו "וכולן הן  לפי האותיות  יק, והם נעשות שלוש אותיות
והם שתי , מאלו הנבדלים שהן שלושה סדרים, שלוש אל תוך המראה המאירה

  .והן יחד שלוש ןאותיות ואותה אות שעולה והיא מתחברת עימה
  

 והן בדין, והן כלולות זו בזו, אותן האותיות העליונות שעולות באוויר, בוא וראה     
וזו שהיא , והן מתוך העולם העליון והן בסוד הזכר, ומפני כך הן שתיים, רחמים

וכמו שהנקיבה היא . והיא נכללת בשתיהן, עולה ומתחברת עימהן והיא נקבה
כך גם זו האות . והיא מתחברת בהם, נכללת בשני הצדדים גם בימין וגם בשמאל

אלו , ם בשני הצדדיםושהן נמצאי, הנקיבה שהיא מתחברת בשתי אותיות אחרות
ושכאשר נברא העולם . והם זכר ונקיבה, והוא הכל אחד הם, עליונים וזו למטה

ושהן מולידות כל מעשים למטה והיא , הזה אותן אותיות שהן מהעולם העליון
, ומפני כך מי שיודע אותן הוא ומאוד נזהר בהן. כדוגמה שלהם ממש כמו למעלה

  .והוא אהוב למעלה וגם אהוב למטה
  
  
  
  
  
  
  
  

  אותיות פורחותאותיות פורחות  שלשל  העליוןהעליוןסוד סוד 

   הבאהבאהבאהמשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד 

  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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אלו אותיות שכולן זכר ונקיבה ולהיכלל הם : אמר רבי שמעון בר יוחאי       
וזה הוא ייחוד , והם בסוד של מים עליונים ומים תחתונים והם הכל כאחד, כאחד
וזכאי הוא בחלקו בעולם הזה , ומפני זה מי שיודע אותן והוא נזהר בהן, שלם

שלוש . וד השלם כיאות ובשלמותומפני שהוא עיקר הייח, ובחלקו בעולם הבא
הכל והם כולם בסוד הסדר  ובשלמותשלוש מצד זה ומצד זה והם בייחוד אחד 

  . ושאותו סדר של שלוש שלוש והם בסוד אחד, העליון כראוי לו שלמעלה
  

וכל סדר וסדר , והם שלושה סדרים לאותו צד, והסדר השני שהוא לצד דרום     
ואותיות נחלקות כך לכל : והם תשעה וזאת כמו שנאמר והם שלושה שלושה

וזאת מפני שיש אותיות בסוד הנקיבה ואותיות , הצדדים ולהתחבר הכל והם אחד
והם כולם מתחברות כולן כאחת והן בסוד של השם הקדוש , שהם בסוד הזכר

והכל יוצא הן , ויש אצלן סדרים ממונים שלושה שלושה וזה כמו שנאמר, השלם
"  ו "יק" את האותיות של השם הקדוש    ווכסדר שניתקנ, ות שלמעלהמצד האב

אלו סדרים שכולם הם מונהגים באלו אותיות ידועות והן . וזה כמו שנאמר
שהם נוסעים ומתנהגים , וכמה צבאות ורבבות והן כולם למטה, נוסעים בהן

  .בסדר הזה
  

ובכל , והם תשעה. בשלושה סדרים הם לאותו צד, הסדר השלישי שלצד צפון     
והם סדרים משלושה , שלושה צדדים שהן שלושה שלושה לכל צד שהם תשעה

  .צדדים וזאת כמו שאמרנו
  

ואף על פי שהם שתיים , והן בסוד האותיות עשרים ושבע, עשרים ושבע        
שבע ועשרים , כך הוא סדור של סדרים אלוו. ושלימות האותיות עשרים ושבע, ועשרים

והם נמצאים אלו שלושה של כל צד וזה , הן לשלושה ושלושה סדרים הן לכל צד
, ואלו שלושה של הצד שהם תשעה, ואלו של הצד הזה שהם תשעה, שהם תשעה

שהן  תשע , והסוד הוא אלו שבעה ועשרים. והם כולם נמצאים בעשרים ושבע
להתחבר בהם הנקיבה עם אלו שמונה , אצל הנקבות אותיות והן בסוד  שנמצא

 .עשר צדדים אחרים שהם בסוד שנאמר שהוא של הזכר והכל הוא כפי שראוי
כך גם יש אותיות אחרות , כמו שהן אותיות עליונות של העולם העליון, בוא וראה

והכל זה כמו , אותיות עליונות גדולות ואותיות תחתונות שהן קטנות, שהן למטה
  "הזוהר הקדוש"    .בשלמותוהכל הם אחד , כל אלו הם סודות בסוד של הזכר ונקיבהו, זה

  
  
  
  
  

  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               



  תורת הזוהר הקדוש בלשון הקודש
  !שמעו ותחי נפשכם

  !!! בשלוש שנים
  .את המשיח תראו

בשעה טובה ומוצלחת הגענו לפרויקט חדש לתכנית העולמית של לימוד וסיום 
, בלשון הקודש זוהר הקדוש בלשון הקודש בשלוש שנים בשמיעת סידרת דיסקים

 20כל שיעור באורך , דיסקים
 2ה "זכל חודש יצאו בע –שעות

בכך יהיה ניתן בקלות לשמוע ולסיים כל 

ר "ק האדמו"מיסודו של כ
. צ רבי אריה א"א ביחד עם המגיש הגה
. צ רבי אריה א"הדיסקים ניתן להשיג אצל מגיש השיעור הגה

ניתן גם  כל השיעורים  -054
  ": קול הזוהר.... "

ק במפעל הזוהר העולמי רחוב נחל 
למנוע חבלי משיח , לימדו ושמעו בזוהר כל רגע

  .גלותא

להיות לזכות ויכול  כל ספר הזוהר הקדוש
אשרי , הקדוש ברוך הוא מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים

   ."בזכותך הגעתי"ויזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר 
  "בכתרהיהלום ש

   :כל סוגי הברכות על גבי הדיסק הקדוש
  ..ועוד.לפרנסה בשפע, לעילוי נשמה

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

  ..מלכים, נביאים, 
   :ל"העורך ומו

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

תורת הזוהר הקדוש בלשון הקודש
שמעו ותחי נפשכם     

בשלוש שנים" הזוהר הקדוש"לימוד וסיום את כל 
את המשיח תראו, ובזוהר תקראו, עוהיום אם בקולו תשמ

בשעה טובה ומוצלחת הגענו לפרויקט חדש לתכנית העולמית של לימוד וסיום 
זוהר הקדוש בלשון הקודש בשלוש שנים בשמיעת סידרת דיסקים

דיסקים הסדרה מחולקת לשבעים    .
שעות חמששיעורים שהם מעל  15כל דיסק יכיל 

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

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

הדיסקים ניתן להשיג אצל מגיש השיעור הגה
8436784- - ו... 054-4577956: טלפון
.... "ודרך טלפון" י"קול הרשב"כן לשמוע בטלפון דרך 

ק במפעל הזוהר העולמי רחוב נחל "וכן ניתן להשיג כל ספרי הזוה
לימדו ושמעו בזוהר כל רגע 058-436784בית שמש 

גלותאובדא יפקון מ, י"כהבטחת משה רבנו לרשב

כל ספר הזוהר הקדושגמור את כל ילד קטן יכול ל
מבני עלייה מרואי פני המלך מלכי המלכים

ויזכה שמלך המשיח יראה באצבעו ויאמר 
היהלום ש -הזוהר הקדוש הוא :  "
כל סוגי הברכות על גבי הדיסק הקדושמקבלים 

לעילוי נשמה, לזיווג הגון, לרפואה שלמה

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

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

                                               

כל הזכויות שמורות לב(                          ברדה. אריה א
B.ARYE@NETO.NET.il    למינויים  6457795-054.טל :

   0544-577956: ניתן להשיג את החוברת הקדושה בטלפון
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תורת הזוהר הקדוש בלשון הקודש

לימוד וסיום את כל                   
היום אם בקולו תשמ             

בשעה טובה ומוצלחת הגענו לפרויקט חדש לתכנית העולמית של לימוד וסיום 
זוהר הקדוש בלשון הקודש בשלוש שנים בשמיעת סידרת דיסקים

.שון קלה ונעימהבל
כל דיסק יכיל , דקות

ובסך הכל  –דיסקים 
הזוהר הקדוש אף בדרכים

התכנית מתנהלת ע
מהאלמין רבי שלום יהודה גרוס שליט

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

כן לשמוע בטלפון דרך 
וכן ניתן להשיג כל ספרי הזוה, 0722-990044

בית שמש  24לכיש 
כהבטחת משה רבנו לרשב, וכל פגע

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

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

מקבלים    
לרפואה שלמה

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

                                            

אריה א: הרב     
B.ARYE@NETO.NET.il  

ניתן להשיג את החוברת הקדושה בטלפון      
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