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    מדהים 
       

ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשינו מדוע  ,מה כתוב בו בנח, בוא ראה        
רמז שהקדוש ברוך הוא קרא לו לנח  , זה זה צדיק, אלא לאמר זה אשה, ומדוע זה, כאן לאמר

לאמר . ומה הוא ארץ הקודש, אלא מקום זה קרא לו נח. מה זה לאמר, לאמר. נחת של הארץ
כתוב כאן זה ינחמנו וכתוב , עשה אותו הקדוש ברוך הוא למטה כמו למעלה,, ינחמנוזה 
להיות , זכאים הם הצדיקים שרשומים ברושם טבעת המלך העליון. "קיוינו לו’ זה ה: "שם

  ........כתוב ויקרא את שמו נח. והוא שם שמות בארץ כיאות, בשמו רשומים
וראה , ן שנולד  ראה אותו מהול רשום  באות הקודשוכיו, והיו מחכים עד שעה שנולד נח     

  .........אז קרא שמו על מה שעושה לאחר מכן, השינה מתדבקת איתו
נוח , נוח ואבות, נוח לו נוח לעולם, נח. נח כאשר נולד קראו לו על שם הנחמה, בוא ראה     

, היה השם גורםנוח לעולם הזה נוח לעולם הבא ושי, נוח לעליונים נוח לתחתונים, לבנים
ונח מצא ": כמו שאתה אומר" חן"בהיפוך אותיות " נח", אבל לגבי הקדוש ברוך הוא לא כך

בנח . ברשעים שמם גורם לרע, בצדיקים שמם גורם לטוב. ואמר רבי יוסי חן זה נח ."ק"חן יקו
  .’עיני הרע ב. ע"ר -ר"ע. בער בכור יהודה התהפכו אותיות לרע". ק"יקו ונח מצא חן בעיני": כתוב

ראה מעשיהם של בני אדם שהם חוטאים לפני הקדוש ברוך , בוא ראה כיון שנולד נח     
, וכי תאמר במה עסק. כדי שלא ללכת בדרכם, היה מחביא  עצמו ועוסק בעבודת בוראו, הוא

  .והיה עוסק בהם לעבוד לאדונו, באותו ספר אדם וספר של חנוך
אלא משום שמצא , היה יודע להקריב קורבן לאדונושהרי נח מנין , בוא ראה שכך הוא     

ואלמלא הקורבן לא היו . וידע שעל הקורבן מתקיים, החוכמה על מה מתקיים העולם
  ........עומדים עליונים ותחתונים

והארץ על זה . ועל זה וצדיק יסוד עולם כתוב. כך הוא ודאי כמו שלמעלה, נח איש צדיק     
. ונח נקרא צדיק למטה, ומי הוא זה צדיק, העולם עומד עליושהרי הוא העמוד ש, מתקיימת

ולהיות הוא , שלא פרש ממנו לעולמים,וסוד זה של הכל את האלוקים התהלך נח מדויק
איש ודאי . שלום העולם, ברית שלום. יסוד העולם, איש צדיק. בארץ כמו שלמעלה

  .’ועל כן ונח מצא חן בעיני ה. האדמה
הוא השלים את כולם והוא . אלו הן שיצאו ממנו? מה זה בדורותיו .תמים היה בדורותיו     

ולא , בדורותיו "התהלך לפני והיה תמים": שנולד מהול שכתוב, תמים היה. היה שלם מכולם
  .                                   בדורות העולם שהרי ממנו יצאו כל תולדות העולם

רוח אחד , ק וצדיק אשר בעולם יש לו שני רוחותאלא כל צדי, למה נח נח שתי פעמים     
, יעקב יעקב, משה משה, וכך תמצא בכל הצדיקים. בעולם הזה ורוח אחד בעולם הבא

בגלל , חוץ מיצחק שלא כתוב בן כמו שכתוב בהם, שם שם, שמואל שמואל, אברהם אברהם
ון שנאמר וכי, יצאה הנשמה שהייתה בו בזה העולם, שיצחק בשעה שנקרב על גבי המזבח

ובגלל זה תמצא שלא ייחד , חזרה בו נשמת העולם הבא, בו באברהם ברוך מחיה המתים
  "הזוהר הקדוש"                             ......בגלל שנחשב כמת, הקדוש ברוך הוא שמו אלא על יצחק

  
       

     
  
  
  

    דדד"""בסבסבס
היהנח איש צדיק 

  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים    

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                     
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו          
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שמרך מאשת רע ל" :אמר ופתח רבי אלעזר את הפסוק מתוך ספר משלי        
, זכאים הם הצדיקים שיודעים דרכי הקדוש ברוך הוא ללכת בהם ."מחלקת לשון נוכריה

, וכל מי שעוסק בתורה ימים ולילות, וזאת מפני שהם עוסקים יום ולילה בתורה הקדושה
יורש . הוא יורש שני עולמות את העולם העליון ואת העולם התחתון שהוא העולם הזה

ויורש , וזה אף על פי שלא התעסק בה בתורה בן אדם לשמה, העולםהעולם התחתון שזה 
אותו עולם העליון שהוא העולם הבא וזה כאשר הבן אדם מתעסק ולומד בתורה שהיא 

   .לשמה
  

אורך ימים בימינה ": משלי כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר ,בוא וראה      
אורך של החיים , מי שהולך לימינה התורהזה , אורך ימים בימינה   ."בשמאולה עושר וכבוד

שהיא , שהוא כבוד וכתר להתעטר על הכל, שהוא זוכה שם לכבוד התורה, הוא לעולם הבא
שאף על , וזה נמצא בעולם הזה, בשמאולה זה עושר וכבוד. כתר התורה באותו העולם ההוא

  .ר וכבודהוא זוכה בעולם הזה בעוש, פי שהוא לא מתעסק בתורה לשמה פה בעולם הזה
  

הוא קרא בתורה עד שפניו היו מאירים , שהרי רבי חיא כאשר בא משם לארץ ישראל       
היה אומר זה עסק , וכאשר היו עומדים לפניו כל אלו אותם שלומדים ועמלים בתורה,כשמש

והיה מתפלל על אותו שהוא התעסק . וזה שהוא לא עסק לשמה, בתורה שהיא לשמה
והוא התפלל על אותו שלא התעסק בה לשמה . זכה לעולם הבאשיהיה כך והוא י, לשמה

  .שיבוא להתעסק בה לשמה ויזכה הוא לחיי העולם הבא
  

ואמר ודאי הוא , יום אחד ראה תלמיד אחד שהיה עמל ועוסק בתורה ופניו היו מוריקים      
ישב והמשיך עליו בדברי התורה עד שהתי, ואז אחז אותו לפניו, מהרהר וחושב על חטא זה

, ומן אותו יום והלאה שם על רוחו שלא ירדוף אחר על אותם הרהורים רעים. רוחו בתוכו
כאשר הבן אדם הוא רואה שהרהורים רעים : אמר רבי יוסי. ויעסוק בתורה שהיא לשמה

  . יעסוק וילמד בתורה ואז יעברו כל ההרהורים הרעים ממנו, הם באים אצלו
יהיה מושך אותו לגבי , רע בא לפתות את הבן האדם כאשר אותו צד: אמר רבי אלעזר      

שהרי שנינו שכאשר זה הצד הרע הוא עומד לפני הקדוש , בוא וראה. התורה ויפרוש ממנו
ונותן עצה , הקדוש ברוך הוא חס על העולם, ברוך הוא להסטין על העולם מפני מעשים רעים

היא לעסוק , ומה היא העצה. ולא יכול לשלוט עליהם ולא מעשיהם, לבני אדם להינצל ממנו
כי נר מצווה " :כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר משלי. בתורה ולהינצל ממנו

לשמרך מאשת רע מחלקת ": כמו שכתוב בספר משלי, "ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר
  "הזוהר הקדוש"                                     ".                                                                   לשון ונוכריה

  
  
  
  
  
  

  כתר כבוד ועושרכתר כבוד ועושר

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

  אא""זיעזיע  רבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאי                                    

מן בת שמחה מן בת שמחה ’’לקמי תורגלקמי תורג  



רבי . ואיננו כי לקח אותו אלוקים
אבל בוא . זה הפסוק נאמר

משרה והוא , בשעה שבן אדם נדבק בו
ומסלק , מקדים ולוקט ריחו הטוב ממנו

עד שהמלך זה הקדוש . זה הוא שכתוב עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו
. נרדי נתן ריחו. זה אותו בן אדם שנדבק בו והולך בדרכיו

  .שבגללם יסתלק מהעולם עד שלא מגיע זמנו

יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש 
. כמעשה הרשעים כמו שהעמדנו

הקדוש ברוך מסלק אותם מהעולם בשביל שלא 
ועושה בהם , אותם עד שלא מגיע זמנם

שהקדוש ברוך הוא , ויש רשעים אשר מגיע אליהם כמעשה הצדיקים
, אלו שלא יחטאו, וכל זה כמו שנאמר

 .  

, ברוך הוא ראה אותו שיחטא אחר כך
בגלל שנותנים  "וללקוט שושנים

ואיננו כי לקח אותו . ריח טוב מלקט אותם הקדוש ברוך הוא עד לא יחטאו
מה , ואיננו להאריך ימים כשאר בני אדם שהיו מאריכים ימים

  .א עד שלא הגיע זמנו

והעלהו לשמי , חנוך לקח אותו הקדוש ברוך הוא מהארץ
וחמישה וארבעים מפתחות סתרים 

  "הזוהר הקדוש"   .וכולם נמסרו בידו

  ויתהלך חנוך אל האלוקיםויתהלך חנוך אל האלוקים

          :  
    ל"ז פריחהסוליקה 

ואיננו כי לקח אותו אלוקים ויתהלך חנוך את האלוקים
זה הפסוק נאמר. "עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו

בשעה שבן אדם נדבק בו, ראה כך דרכיו של הקדוש ברוך הוא
מקדים ולוקט ריחו הטוב ממנו, ויודע שלאחר ימים יחטא

זה הוא שכתוב עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו
זה אותו בן אדם שנדבק בו והולך בדרכיו, במסיבו

שבגללם יסתלק מהעולם עד שלא מגיע זמנו, אלו מעשים טובים שבו

יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש ": וזה היה שלמה המלך אומר
כמעשה הרשעים כמו שהעמדנו םיש צדיקים אשר מגיע אליה

הקדוש ברוך מסלק אותם מהעולם בשביל שלא , מפני שמעשיהם טובים
אותם עד שלא מגיע זמנם מסלק, ומתוך אהבתו בהם

ויש רשעים אשר מגיע אליהם כמעשה הצדיקים
וכל זה כמו שנאמר, מאריך להם ימים ומאריך רוגזו בהם

. או בגלל שיצאו בנים טובים, ואלו כדי שיחזרו לגביו

ברוך הוא ראה אותו שיחטא אחר כךוהקדוש , חנוך צדיק היה
וללקוט שושנים": זה הוא שכתוב, ולקט אותו עד לא יחטא

ריח טוב מלקט אותם הקדוש ברוך הוא עד לא יחטאו
ואיננו להאריך ימים כשאר בני אדם שהיו מאריכים ימים

א עד שלא הגיע זמנובגלל שלקח לו הקדוש ברוך הו

חנוך לקח אותו הקדוש ברוך הוא מהארץ, רבי אלעזר אמר
וחמישה וארבעים מפתחות סתרים , ומסר בידו כל גנזים עליונים

וכולם נמסרו בידו, שבהם משתמשים מלאכים עליונים

ויתהלך חנוך אל האלוקיםויתהלך חנוך אל האלוקים

:          לעילוי נשמת                               
סוליקה  בת לנגפורד וסלין
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ויתהלך חנוך את האלוקים        

עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו": יוסי פתח
ראה כך דרכיו של הקדוש ברוך הוא

ויודע שלאחר ימים יחטא, דיורו עליו
  .אותו מן העולם

        
זה הוא שכתוב עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו      

במסיבו. ברוך הוא
אלו מעשים טובים שבו

      
וזה היה שלמה המלך אומר      

יש צדיקים אשר מגיע אליה, "’צדיקים וגו
מפני שמעשיהם טובים

ומתוך אהבתו בהם, יחטאו
ויש רשעים אשר מגיע אליהם כמעשה הצדיקים, דינים

מאריך להם ימים ומאריך רוגזו בהם
ואלו כדי שיחזרו לגביו

      
חנוך צדיק היה, בוא ראה       

ולקט אותו עד לא יחטא
ריח טוב מלקט אותם הקדוש ברוך הוא עד לא יחטאו

ואיננו להאריך ימים כשאר בני אדם שהיו מאריכים ימים, אלוקים
בגלל שלקח לו הקדוש ברוך הו, הטעם

       
רבי אלעזר אמר     

ומסר בידו כל גנזים עליונים, מרומים
שבהם משתמשים מלאכים עליונים, חקוקים

  
  
  
  
  
  
  

ויתהלך חנוך אל האלוקיםויתהלך חנוך אל האלוקים

                               

וסלין’זיעל 
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, ועסקו בהם, ראה אותם וראה חוכמתם משטינים עליונים כאשר בא אנוש       
עד שפשטה אותה חוכמה בדור . ולמדו מהם, ועשו בה פעולות וכשפים וקסמים

. והיו מתחזקים לגבי נח באלו החוכמות   .וכולם היו עושים מעשיהם להרע, המבול
מה לדחות כל אלו שהרי הם עושים חוכ, ואמרו שלא יכול דין העולם לשרות עליהם

אז הוחל ": זה הוא שכתוב, ומאנוש התחילו כולם לעסוק באלו החוכמות. בעלי דין

  ."’לקרוא בשם ה
כולם  היו עוסקים , כל אלו צדיקים שהיו בהם לאחר אותו דור, רבי יצחק אמר     

עד . ולא יכלו, כמו ירד מתושלח וחנוך, למחות בהם כדי שלא יענשו עליהם
  .מורדים באדונם ואמרו מה שדי כי נעבדנו שהתפשטו רשעים

וכל , היו אומרים אלא בגלל שהיו יודעים כל אלו החוכמות תוכי זאת הטיפשו     
עד שהשיב הקדוש ברוך הוא . והיו בוטחים בהם, ממוני העולם שהופקדו עליהם

ואחר כך השיב את העולם , העולם כמו שהיה שהרי בהתחלה היה מים במים
 ,"למבול ישב’ ה": שהרי ברחמים השגיח עליהם שכתוב למהכוחרב ולא נ, כמקודם

  .ולא כתוב אלוקים
, אפילו תינוקות אותו דור כולם היו משגיחים בחוכמות עליונות, בימי אנוש     

שלא היו יודעים שעתיד , אמר רבי ייסא אם כך טיפשים היו. והיו מסתכלים בהם
אבל , ידוע ידעו, אמר רבי יצחק .תוהקדוש ברוך הוא להביא עליהם מי מבול וימו

ואותו , שהם היו יודעים אותו מלאך שממונה על האש, אחזו טיפשות בליבם
והם לא . שלא יוכלו לעשות דין עליהם, והיו יודעים לעצור אותם, ממונה על המים

  .וממנו יבוא הדין על העולם, היו יודעים שהקדוש ברוך הוא שולט על הארץ
. ובהם כל דברי העולם, שהעולם הופקד ביד אלו הממונים,אלא היו רואים     

עד . ולא משגיחים במעשיו, ומשום כך לא היו מסתכלים בו הקדוש ברוך הוא
חטאים מן הארץ  וורוח הקודש הכריז בכל יום ואמר ייתמ. שהארץ נשחתה

כל אותו זמן שאלו הצדיקים , והמתין הקדוש ברוך הוא להם  .ורשעים עוד אינם
אז הוריד הקדוש , כיון שהסתלקו מהעולם. תושלח וחנוך קיימים בעולםירד ומ

  "..........וימחו מן הארץ":כמו שכתוב. ברוך הוא דין עליהם ונאבדו
הודיע , אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה’ ויאמר ה, בוא ראה      

א הבי, אחר שלא שמעו. והתרה בהם כמה פעמים ולא שמעו, להם על ידי נח
  .......           עליהם את הדין והאביד אותם מעל פני הארץ

        
  
  
  
  

דור המבולדור המבול    

   הבאהבאהבא   המשך בעמודהמשך בעמודהמשך בעמוד

                     

  והצלחה לזיווג ופרנסהשערי ברכה 
  וחיים טובים וארוכים           

ודוד לאהובה בת נעמי     
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היה נח מתרה בהם על , שלוש מאות שנים עד שלא בא המבול: רבי חיה אמר     
עד שהקדוש ברוך הוא השלים הזמן שהמתין להם , מעשיהם ולא היו שומעים לו

ל האדם לרוב על פני ויהי כי הח: "בוא ראה מה כתוב למעלה. ונאבדו מהעולם
ויראו  בני ": מה כתוב.והיו הולכים ערומים לעיני הכל, האדמה ובנות יולדו להם

בראשית  שתפר( "האלהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו

עד שגרם להם להיכלות , וזה היה יסוד ועיקר להימשך בחטאיהם. )’פסוק ב’ פרק ו
ודחו האמונה , נמשכו אחרי יצר הרע ובגיזעו ושורשיוומשום כך , מהעולם

משום כך קץ כל בשר לפני ": כמו שנאמר, הקדושה מבניהם ונטמאו ונאבדו
  .                                    קטגוריה עליהם

אמר . ולא באש ולא בדבר אחר, אמר לו מדוע דן הקדוש ברוך הוא העולם במים     
בשביל שמים עליונים ומים תחתונים לא , השחיתו דרכם שהרי הם, סוד הוא, לו

. מי הם שהשחיתו דרכם כמו זה ומים זכרים ונקבות לא התחברו, התחברו כיאות
כמו , והמים היו רותחים ופשטו העור מהם. ועל זה נדונו במים במה שהם חטאו

ם כל מעיינות תהו": זה הוא שכתוב. דין כנגד דין, שהשחיתו דרכם במים רותחים
  .וארובות השמים נפתחו זה מים עליונים ותחתונים, "רבה זה מים תחתונים

ומצאו בין , רבי חיה ורבי יהודה היו הולכים בדרך והגיעו אצל הרים גדולים     
ופסעו שלוש מאות פסיעות , ההרים עצמות בני אדם שהיו מאותם בני המבול

מפחדים מדין הקדוש שהם לא היו , אמרו זה שאמרו חברינו, תמהו, בעצם אחת
ספר איוב פרק ("ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא תפצנו": ברוך הוא כמו שכתוב

ומים יוצאים רותחים , היו סותמים ברגליהם מעינות תהום, מה עשו). ג"א פסוק י"כ
  ....                              עד שהיו נשמטים ונופלים בארץ ומתים, ולא יכלו לעמוד בהם

מכאן למדנו רשעי העולם מקדימים אותו ומושכים אותו עליהם להחשיך , בא לפני     
ועל זה בא . ולא לוקח עד שנותנים לו רשות, שכיון שנותנים לו קשות לוקח הנשמה,להם
ועל . ומשום כך והנני משחיתם את הארץ, ליטול רשות להחשיך פניהם של בני העולם, לפני

  .ולא יוכל לשלוט עליך לדי להינצכ, כן עשה לך תיבת עצי גופר
, שניתנה דשות למלאך המוות להשחית, שנינו בזמן שדבר יש בעיר או בעולם, בוא ראה     

ובגלל כך אמר לו . בגלל שיש לו רשות למשחית להשחית הכל, לא יראה בן אדם בשוק
 יש לך צורך להישמר  לא תראה את עצמך לפני המשחית שלא ישלוט, הקדוש ברוך הוא

     .עליך
או , אין לך דין בעולם, בוא ראה, שהרי מים היו והתגברו, ואם תאמר מי נתן כאן משחית

שלא נמצא אותו משחית שהולך בתוך אלו הדינים , או כאשר נמסר העולם בדין, כאשר נמחה
והוא נקרא כך שנכלל , והמשחית הלך בתוך המבול, המבול היה, אף כך כאן. שנעשים בעולם

                                                                            "הזוהר הקדוש"    .ל כן אמר הקדוש ברוך הוא לנח להסתיר עצמו ולא ייראה בעולםוע, בשם זה
  
  
  
  
  
  

לאברהם בן פנינה  :רפואה מהרהשערי ברכה ל

לאברהם בן מנחם :פרנסה טובהשערי ברכה ל



, בוא ראה ".ישמיע כל תהילתו’ מי ימלל גבורות ה
ובכל , היה מסתכל בתורה ובורא אותו

היה מסתכל בתורה ובורא אותו זה הוא 
  .אל תקרא אמון אלא אומן

בן אדם יברא ואחר כך יחטא ואתה תדון 
אמר לה הקדוש ברוך הוא . שהרי לא יוכל לסבול דינך

הרי תיקנתי תשובה עד שלא בראתי העולם אמר הקדוש ברוך הוא לעולם שעשה אותו וברא 
ם כך בראתי את ומשו, אמר לו עולם עולם אתה וחוקיך לא עומדים אלא על התורה

זה מה , הרי אני מחזיר אותך והכל בשביל האדם עומד
והתורה עומדת ומכריזה לפני  ,"

ומקיים כל מעשה ומעשה על , 
שהרי , שאין כנגדו בריה בעולם

מתוקנים אלו על אלו וכולם , וכולם עומדים דרגות על דרגות
וכאשר , ום איברים ועומדים אלו על אל

, שהרי התורה כולה אברים ופרקים
 .  

ולם בחוכמה עשית מלאה כ’ מה רבו מעשיך ה
בתורה . בתורה הם כל סודות עליונים החתומים שלא יכולים בני אדם להשיג

כל . בתורה הם כל דברים שלמעלה ולמטה
ומשום כך , ואין מי שישגיח וידע אותם

אמר , בא שלמה המלך ורצה לעמוד על דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכול
ואביו דוד המלך . "כל זה ניסיתי בחוכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני

וידבר שלושת אלפים משל ויהי : "
והרי העמידוהו שחמישה ואלף טעמים היו בכל משל 

דברי התורה שאמר , ומה שלמה המלך שהוא בשר ודם כך היו בדבריו
כמה , כמה שירות, בר יש בו כמה משלים
מי ימלל גבורות ": ועל כן כתוב בספר תהילים

  "הזוהר הקדוש"                                                                                                                           

והתורה הקדושה

  ל"ז יחזקאל בן חביבה ואליהו

   ל "ז חלה’גניה יחזקאלי בת צ

            ל"ז  שלמה יחזקאל בן יפה

מי ימלל גבורות ה" :פתח רבי חיא מספר תהילים
היה מסתכל בתורה ובורא אותו, וש ברוך הוא ועלה לפניו לברוא העולם

היה מסתכל בתורה ובורא אותו זה הוא , מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם
אל תקרא אמון אלא אומן, "םואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יו

בן אדם יברא ואחר כך יחטא ואתה תדון אם , כאשר רצה לברוא אדם אמרה תורה לפניו
שהרי לא יוכל לסבול דינך, מדוע יהיו מעשי ידיך לחינם

הרי תיקנתי תשובה עד שלא בראתי העולם אמר הקדוש ברוך הוא לעולם שעשה אותו וברא 
אמר לו עולם עולם אתה וחוקיך לא עומדים אלא על התורה

הרי אני מחזיר אותך והכל בשביל האדם עומד, ואם לא, כדי שיתעסק בה
"אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי": 

  .ואין מי שיטה אוזנו, בני האדם כדי שיתעסקו וישתדלו בה

, דל בתורה הוא מקיים העולםכל מי שמשת
שאין כנגדו בריה בעולם, ואין לך כל אבר ואבר שעומד בו בבן אדם

וכולם עומדים דרגות על דרגות, שהאדם הוא מחולק לאיברים
ם איברים ועומדים אלו על אלוכל אותן בריות כולם איברי, 

שהרי התורה כולה אברים ופרקים. והכל כמו התורה. מתוקנים כולם הרי גוף אחד ממש
. וכאשר מתוקנים כולם נעשים גוף אחד

מה רבו מעשיך ה: "כיון שדוד המלך אמר בספר תהילים
בתורה הם כל סודות עליונים החתומים שלא יכולים בני אדם להשיג

בתורה הם כל דברים שלמעלה ולמטה. כל אותם דברים עליונים שמתגלים ולא מתגלים
ואין מי שישגיח וידע אותם. בתורה הם, דברי העולם הזה וכל דברי העולם הבא

  ".ישמיע תהילתו’ רות המי ימלל גבו
בא שלמה המלך ורצה לעמוד על דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכול

כל זה ניסיתי בחוכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני
   ".גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך

: "’שעל שלמה המלך שכתוב בספר מלכים א
והרי העמידוהו שחמישה ואלף טעמים היו בכל משל )". שירים 1005

ומה שלמה המלך שהוא בשר ודם כך היו בדבריו
בר יש בו כמה משליםשבכל דבר וד, הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה

ועל כן כתוב בספר תהילים, כמה חוכמות, כמה סודות עליונים
                                                                                                                          

והתורה הקדושה לםהעו

יחזקאל בן חביבה ואליהו:

גניה יחזקאלי בת צ :

שלמה יחזקאל בן יפה: לעילוי נשמת 6

        
פתח רבי חיא מספר תהילים     

וש ברוך הוא ועלה לפניו לברוא העולםכאשר רצה הקד
מעשה ומעשה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם

ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יו": שכתוב
כאשר רצה לברוא אדם אמרה תורה לפניו     

מדוע יהיו מעשי ידיך לחינם, אותו
הרי תיקנתי תשובה עד שלא בראתי העולם אמר הקדוש ברוך הוא לעולם שעשה אותו וברא 

אמר לו עולם עולם אתה וחוקיך לא עומדים אלא על התורה, את האדם
כדי שיתעסק בה, האדם בך

: שאמר הנביא ישעיהו
בני האדם כדי שיתעסקו וישתדלו בה

       
כל מי שמשת, בוא ראה      

ואין לך כל אבר ואבר שעומד בו בבן אדם, תיקונו כיאות
שהאדם הוא מחולק לאיברים

, כך גם העולם, גוף אחד
מתוקנים כולם הרי גוף אחד ממש

וכאשר מתוקנים כולם נעשים גוף אחד, ועומדים אלו על אלו
       
כיון שדוד המלך אמר בספר תהילים      

בתורה הם כל סודות עליונים החתומים שלא יכולים בני אדם להשיג ."יינךהארץ קנ
כל אותם דברים עליונים שמתגלים ולא מתגלים

דברי העולם הזה וכל דברי העולם הבא
מי ימלל גבו": כתוב בתהילים

בא שלמה המלך ורצה לעמוד על דברי התורה ועל דקדוקי התורה ולא יכול, בוא ראה     
כל זה ניסיתי בחוכמה אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני": בספר קהלת

גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך": אמר בספר תהילים
         
שעל שלמה המלך שכתוב בספר מלכים א ,בוא ראה       

1005(שירו חמישה ואלף 
ומה שלמה המלך שהוא בשר ודם כך היו בדבריו. ומשל שהיה אומר

הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה
כמה סודות עליונים, תשבחות

                                                                                                                          ".’ה

  
  
  
  
  
  

העובריאת 

:לעילוי נשמת  

:לעילוי נשמת  

לעילוי נשמת 
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   :עשבווה                                    
         

בכתה על , ה אותה אשתו ואז בכתה  ושמחההוא גילה את זרועו וראת, כשרבי אלעזר חלה     
אני יודע : ולפני שנפטר אמר לאשתו. ושמחה על שזכתה להידבק בגוף קדוש, מחלתו

ולכן לאחר מותי השכיבי . ואני חושש שמא לא יכבדוני כראוי, שהחכמים יש להם בלבם עלי
. ןה או ריקבוואין לך מה לחשוש שמא תשלוט בי רימ, אותי בעליית גג ואל תודיעי שנפטרתי

ואז הייתה יוצאת בת , וכשהיו באים לדון היו בעלי דינים אומרים את טענותיהם. וכך עשתה
כשאשתו הייתה מסרקת את רבי שמעון . פלוני זכאי ופלוני חייב: קול מעליית הגג ואומרת

פעם ראתה תולעת יוצאת מאוזנו . ואם נתלשה שערה מראשו הייתה יוצאת טיפה דם מת
, שאין לה מה לחשוש: ואז בא אליה בחלום ואמר לה. שמא עכשיו הוא ירקב, הוהחלה החרד

. וכך רבי שמעון היה מונח מת בעליית הגג משך עשרים שנה רצופות. תולעת זו היא דבר מיוחד
, גוזל אחד יש לי בניכם: עד שנגלה רבי שמעון בר יוחאי בחלום לבני מירון ואמר להם בחלום

וכאשר נודע הדבר לבני מירון שרבי אלעזר נפטר ורצו לקבור , אלילמה אינכם מניחים אותו 
לא , כיון שכל זמן שהיה מוטל בעליית הגג, ואז בני המקום לא הרשו לקחתו משם. אותו

, ובערב יום כיפור כשהציבור היה טרוד בהכנת ליום הקדוש. הזיקה שום חיה בבני המקום
בהגיעם מצאו שם נחש גדול סוגר את , אביונטלוהו והובילו אותו למערה שבמירון בו קבור 

ואז הנחש פינה את הדרך והכניסו את רבי , נחש נחש פתח פיך: ואז אמרו לנחש. פתח המערה
והיא סירבה , רבי יהודה הנשיא רצה לשאת את אלמנת רבי אלעזר. אלעזר ליד אביו הקדוש

תה שיש זלזול בכבודו ועוד רא. רבי אלעזר ישתמש בו חול -כלי שהשתמש בו קודש : באומרה
וכיון שאביו נפטר , לרבי אלעזר היה בן בשם יוסי. של רבי אלעזר משום שכל כך העריכה אותו

אותו תחת חסותו ורבי יהודה הנשיא לקח . ויצא לדרך רעה, לא היה מי שיחנכו, בגיל צעיר
       סוף .לא זכהלצד אביו וסבו ו ררצה להיקב. ולבסוף זכה להיות מגדולי ישראל.והסמיך אותו לרב

   
  

 פינת הצדיק

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

  :  והשבוע                                                                     
    

והתלבשות זו , יכוח הנשמה מתגלה רק לאחר שמתלבשת על הגוף הגשמ ,להבנת עניין חשוב זה
, איחוד מלא ומושלם, היא הדוגמא הטובה לדרך איחודה של המהות הרוחנית עם המהות הגשמית

, אף שאין ערך והשוואה בין המשל לבין הנמשל. כמו כן האין סוף מתלבש ומתאחד עם הספירות
גילוי שם  לעומת . סוף בספירות של עולם האצילות-נוכל מכל מקום להבין את עניין הייחוד של אור

עניין זה מרומז . בא הגילוי של שם אלוקים בעולמות הבריאה היצירה והעשייה, ה באצילות-י- ו- ה
כיון שהכתובים בסיפור מעשה , ה-י- ו- בתורה מובא שם אלוקים ולא שם ה. במעשה בראשית

לפני שנמשיך . היצירה והעשייה ולא לעולם האצילות, בראשית מתייחסים עולמות הבריאה
לא הרי ". עולם המחשבה"היצירה והעשייה נתעכב על המושג , את עולמות הבריאה להסביר

המחשבה האנושית בנויה ומיוסדת על רשמים . המחשבה האנושית כהרי המחשבה האלוקית
אשר , המחשבה האלוקית היא השורש, לעומת זאת. שהאדם מקבל מהעולם שמחוצה לו, ותחושות

עולם . היצירה והעשייה על כל מרכיביה, מות הבריאהממנו נבנה התוכן של כל מציאות עול
היצירה והעשייה ולכן , הוא המהווה והמקיים את עולמות הבריאה, האצילות הוא עולם המחשבה

עניין זה קשה להבנה כיוון .   היצירה והעשייה הוא תמידי, הקשר בין האצילות לבין הבריאה
. סופר חושב על כתיבת ספר: למשל. ותיהשאנו רגילים להפריד בין המחשבה עצמה לבין תוצא

. שוב אין קשר בין מחשבת הסופר לבין הספר, לאחר כתיבת הספר, שאנו רגילים לה, במציאות
וכאן נסגר המעגל ולאחר הכתיבה . מחשבתו של הסופר ניזונה מהרשמים החיצוניים שהוא רואה

המחשבת . האלוקית אין הדבר כך באשר למחשבה. שוב אין קשר בין הסופר לבין סביבתו
מתלבש ומתאחד בעולמות הבריאה היצירה והעשייה והרי הם כגוף , עולם האצילות - האלוקית

המחשבה האלוקית מתלבשת ומנהיגה את כל המציאות שבעולמות הבריאה היצירה . ונשמה
                                                                                                                 הבא המשך בשבוע                 .ממש כפי שהנשמה מנהיגה את  כל חלקי הגוף, והעשייה לכל פרטיהם

   

  ’ב אלעזר בן שמעון ’ר

   ’’’בבב   עולם האצילותעולם האצילותעולם האצילות    פינת הקבלה

                                                               רינה בובליל בת נסריהרינה בובליל בת נסריהרינה בובליל בת נסריה   :::ברכה לאריכות ימיםברכה לאריכות ימיםברכה לאריכות ימים
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ותפילותותפילות סגולות סגולות
סגולה לרפואהוסגולה לבריאות  

, תפלה נוראה לכל אדם להתפלל בחליו': 'אמירת תהילים פרק ו

וכל חולה . שהשם יתברך ירפא אותו רפואת הנפש ורפואת הגוף

יקבל  ה"בטוח הוא שהקב, המתפלל תפלה זו בכוונה ובלב נשבר ונדכה

כשהיה , זה המזמור דוד היה אומר': 'אמירת תהילים פרק קג '.תפלתו

ומכל שכן החולה עצמו בעוד נשמתו , לל על החולהפוטוב להת. חולה

. אזי יכול לברך להקדוש ברוך הוא בגופו ונפשו עם הקרביים, בגופו

, ט, ו, כ: פרקי תהילים, תפלה על החולים. 'עיין ותמצא מרגוע לנפשך

, נו, נה, מט, מא, לט, לח, לז, לג, לב, לא, ל, כח, כג, כב, יח, יז, טז, יג

. קמח, קמג, קמב, קיח, קטז, קז, קד, קג, קב, צא, צ, פט, פח, פו, סט

. ט בהתאם לשם החולה"ואחר כך יאמרו את הפסוקים בפרק קי

ט כתוב על פי סדר "פרק קי(    .ן"ע שט"כ את הפסוקים של אותיות קר"ואח

' יעקב'לדוגמא חולה ששמו . כל שמונה פסוקים מתחילים באותה האות, ת"ף בי"האל

      ).וכן הלאה', שמונה פסוקים של האות ע', שמונה פסוקים של האות י: יתפללו לבריאותו

  ....בדיקת התפילין והמזוזותו

  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                                          

  פורטונה מזל בת לאהפורטונה מזל בת לאה              
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ושוב נגלה . נתרצה לבקשתו של מנוח’ ה. שישלח את המלאך שנית’ בתום ליבו עתר לה      

האיש ..והיא כבר החלה מתרחקת מן הכרם לבל תכשל, אל אשתו ששהתה בשדה’ מלאך ה
מנוח קם ממקומו והלך בעקבות אשתו . שבא אלי נראה לי שנית בשרה למנוח בהתרגשות

האם אתה זה . ומנוח לא קיבל את הדבר, דעה איזה הוא המקום בו המתין להם המלאךשי
עכשיו שאני : ואז אמר מנוח, והמלאך אישר זאת, שאל מנוח את המלאך? שדבר אל אשתי

אנא אמור לי מה עתיד לקרות לילד שהורתו ולידתו . ואוכל לסמוך על דבריך ולפעול, כאן
שהרי , עליך להניח לאשתך לשמו על נדרי הנזירות: נוחהמלאך ענה למ. יהיו בדרך פלאית

עליך להשגיח שתשמור מכל מה שאסור עליה כל מה שמקורו בגפן , בידך להפר את נדריה
  .וכל דבר טמא, אסור עליה

      
ונכין למענך גדי , אנא בוא אל ביתנו: הודה מנוח בשמחה, בשורה טובה בשרת לנו אדוני      

אם תביאני אל ביתך לא אוכל : המנוח ידע זאת ועל כן אמר לוראה ש’ מלאך ה. עזים
למה .. שאל  מנוח ברתת את המלאך? מה שמך. ’מוטב שתקריב כתודה עולה לה... לאכול

כי אין המלאכים מגלים את שמותיהם לבני אדם ואין , השיב המלאך? לך לשאול שמי
  .הנסתרות מעסקך

       
והנה . כהוראת שעה לפי דברי המלאך, יב אותו על הצורמנוח לקח את גדי העיזים והקר      

מנוח ואשתו כה . פרצה אש המזבח ואכלה את הגדי ובלהב באש עלה גם המלאך השמימה
  ...נרעשו מהוד המראה עד כי נפלו ארצה על פניהם

       
שם המרמז על יופיו ועל  –ושמו נקרא שמשון , בן נולד למנוח ואשתו, ונבואתו התגשמה     

וכשהחל להתבגר החלה ’ בורתו שדמו לזיוה וגבורתה של השמש הנער גדל תחת ברכת הג
שורה ’ כשהייתה רוח ה. והוא התחיל להרהר בפעולות נקם נגד הפלשתים. לפעם בו’ רוח ה

כוחו של שמשון היה , עליו היו שערותיו מקישות וקולן היה מהלך מצרעה עש אשתאול
, הכניסה אותו לאומץ וגבורה בשמשון’ רוח ה. שערותיוהורגשה ב’ טמון בשערו ולכן רוח ה

שמשון עקר . וגבורה מילאה אותו’ ובעומדו פעם בין צרעה לבין אשתאול נחה עליו רוח ה
  .שני הרים וטחנם זה בזה

       
חלה ירידה לתימנה ושם ראה נערה מבנות פלשתים ,ואז בעיצומו של תהליך קדוש זה        

אלא , שהוא לא עשה מעשה על דעת עצמו, לשבחו יאמר. ה לאשהוהוא החליט לשאת אות
רוצה ואני , בהיותי התמנתה ראיתי נערה שמצאה חן בעיני: חזר לבית הוריו ושם סיפר להם

  ..שתיקחו אותה למעני ותגיירו אותה כדי שאוכל לשאת אותה לאשה

  

  
  
  
  
  

  פינת הזהב  פינת הזהב   
   

           ’פרק ב שמשון הגיבורשמשון הגיבור 

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

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

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            
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אמרו לו מה . ו עימוונשקו לו בראשו ושמח באו רבי יהודה ורבי יצחק     

יותר תהיה מצוי בעולם , רבי ייסא תהיה, אמרו, שמך אמר להם שמי ייסא
אמר להם שאבי ? אמרו לו ומי אביך . מרבי ייסא חברינו שהסתלק מבינינו

ובלילה , והיה מלמד אותי כל יום שלושה דברי תורה, נפטר מהעולם הזה
  . דתי מאבאואלו הדברים אשר למ" חוכמה של הגדה"שלושה דברי 

  
ואני ,ועכשיו אני גר עם בן אדם אחד שהוא מסלק אותי מהתורה הקדושה     

ובכל יום אני חוזר לאלו הדברים אשר למדתי מאבא , הולך כל יום לעבודתו
זקן הוא ולא יודע . לא, אמר להם? אותו בן אדם יודע בתורה , אמרו לו. שלי

אמר רבי . ם אותם בבית רבויש לו בנים ולא ש, לברך לו להקדוש ברוך הוא
ועכשיו . הייתי נכנס אצל זה בתוך הכפר לדבר עליך, אם לא היה כך: יהודה

שאלו אותו . השלך את החמור ממך ואתה לך אצלינו. אסור לנו לראות פניו
שמע רבי יהודה . אמר להם רבי זעירא מכפר ראמין? ואמרו מי הוא אביך 

, ממנו שלושה דברים בכוס של ברכהולמדתי , אני הייתי בביתו: ואמר, ובכה
  . ולמדתי ממנו במעשה בראשית שניים

   
הלכו ואחזו , ממנו לא כל שכן, ומה מזה הילד בנו למדנו: אמר רבי יצחק      

אמרו לו אמור דבר אחד מאלו שלימד אותך . וראו שדה אחד וישבו שם, בידו
ויברא : "פתח ואמר את הפסוק מתוך פרשת בראשית. אביך במעשה בראשית

". אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל נפש חיה הרומשת אשר שרצו המים
ואותו מקום עליון מקום . כל מקום של דין אלוקים נקרא" ויקרא אלוקים"

וממנו יוצאים דינים . ואף על פי שרחמים הוא. כך קורא לו כאן, שיצאו ממנו
שקים בראשונה אלו האבות שהם מו" את התנינים הגדולים. "ובו תלויים

זו  -ואת כל נפש החיה " ואת כל נפש החיה הרומשת. "ומשתרשים על הכל
וזו היא נפש , נפש שאותה ארץ עליונה הוציאה מאותה חיה עליונה על הכל

זו היא חיה שרוחשת בכל  - " הרומשת. "האדם הראשון שהמשיך בתוכו
ך ויוצא שאותו נהר עליון מוש - " אשר שרצו המים. "ההרים למעלה ולמטה

  "הזוהר הקדוש"    .ולהשתרש בשורשיו על הכל ולהימצא בו מזון לכל, ומשקה את זה האילן
  
  
  
  
  
  

חןכמה של אגדהחןכמה של אגדה

  וברכותמקבלים הזמנות להקדשות          

  "תורה אש"    על גבי דיסק         
, לשערי רפואה, לעילוי נשמת.  ..פרשיות מהתורה 5 שעות לדיסק 5של  

  .ולשערי תשובה, לשערי פרנסה וכלכלה, לשערי זיווג
4577956-054 .טל: להזמנות       ג הדיסק"ק ועהדיס עם הקדשה וברכה בתוך



לא נשא אשה ולא   כדי להכניס ספק בליבותיהם של בני ירושלים
למה : והשיב, נשאל ירמיהו פעמים רבות
והם הבחינו . ם אם סופם למות בידי אויבים

ופה התחיל הפולמוס בין ירמיהו  לבין חנניה בן 
ואז פסע ירמיהו  , ברחבת הר הבית נשתררה דממה

ואם יקומו  וויתקיימ יהלווא
אני ארוויח יותר ממך אמר לו והוסיף אני הנני כהן ואילו אתה 

. ואז הנביא ירמיהו  הרים את קולו ואמר לו אתה חנניה תוקע לעיני כשקרן
,  אך השלום לא יבוא אם לא יחזור כל העם בתשובה

, שכן בשנה זו תמות, צמךכי אם על ע
ואז שלח את ידו . ואז פניו של חנניה האדימו ומזגו התלהט

ושבר את המוטה שעל צווארו ובעוד כשהשברים מדלדלים בין ידיו הרעים   

חלה ושוכב  ואז חנניה. ירמיהו  שמע את הדברים האלו והחך בשתיקה
 ".עשו את נבואת ירמיהו  שקר

והבנים של חנניה לא הצליחו 
וחייו . והכל ראו כי נבואתו של חנניה היתה שקר

ועל כל , הושפל והושב בכלא
  .ודבריו הילכו אימים על העם

הוא לא הניח להם . במיוחד התרעמו עליו נביאי השקר וכוהני הבעל
ואז עמד לו במקום ההומה 

דרך התורה יחרב אם לא תלכו ב
וגם כוהני הבעל ונביאי . 

  

 ’פרק ב   הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו

                      

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

          :  

    ל"ז ימבולבן יעקב וז

כדי להכניס ספק בליבותיהם של בני ירושלים
נשאל ירמיהו פעמים רבות?  מדוע אינך מקים זרע 

ם אם סופם למות בידי אויביםואיך אוליד בני
ופה התחיל הפולמוס בין ירמיהו  לבין חנניה בן . ובאור קורן ממנו

ברחבת הר הבית נשתררה דממה. עזור גבעון נביא השקר
הלווא.. אומר אני אמן על דבריך חנניה

אני ארוויח יותר ממך אמר לו והוסיף אני הנני כהן ואילו אתה 

ואז הנביא ירמיהו  הרים את קולו ואמר לו אתה חנניה תוקע לעיני כשקרן
אך השלום לא יבוא אם לא יחזור כל העם בתשובה, אתה מתנבא על שלום

כי אם על ע, חנניה,’ ומוטב שלא תתנבא על בית ה
ואז פניו של חנניה האדימו ומזגו התלהט

ושבר את המוטה שעל צווארו ובעוד כשהשברים מדלדלים בין ידיו הרעים   
  ". ככה אפזר עול נבוכדנצר בעוד שנתיים

ירמיהו  שמע את הדברים האלו והחך בשתיקה
עשו את נבואת ירמיהו  שקר": במיטתו על ערש דווי ולפני מותו אמר לבניו

והבנים של חנניה לא הצליחו . ונבואתו של ירמיהו התגשמה
והכל ראו כי נבואתו של חנניה היתה שקר, לשמור את הבשורה בסוד

הושפל והושב בכלא ,לא אחת הוא הוכה. של ירמיהו היו מלאי סכנות
ודבריו הילכו אימים על העם. צעד ושעל ארבו לו לירמיהו

במיוחד התרעמו עליו נביאי השקר וכוהני הבעל
ואז עמד לו במקום ההומה . להרדים את העם ולסמם אותו בנבואה שקרית

אם לא תלכו ב: "בחצר בית המקדש והשמיע נבואה קשה
. הבית הזה והעיר הזו תהיה קללה בקרב הגויים

     ל"חז             . השקר היו במעמד ושמעו את דבריו

הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו    
                    

:          לעילוי נשמת                               

בן יעקב וזענף 
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כדי להכניס ספק בליבותיהם של בני ירושלים       
מדוע אינך מקים זרע . הוליד בנים

ואיך אוליד בני? אשא אשה 
ובאור קורן ממנו, בהדרת פניו

עזור גבעון נביא השקר
אומר אני אמן על דבריך חנניה: קדימה ואמר

אני ארוויח יותר ממך אמר לו והוסיף אני הנני כהן ואילו אתה הרי , דבריך
  . גבעוני -חנניה 

  
ואז הנביא ירמיהו  הרים את קולו ואמר לו אתה חנניה תוקע לעיני כשקרן      

אתה מתנבא על שלום
ומוטב שלא תתנבא על בית ה

ואז פניו של חנניה האדימו ומזגו התלהט. תקבר הובשניי
ושבר את המוטה שעל צווארו ובעוד כשהשברים מדלדלים בין ידיו הרעים   

ככה אפזר עול נבוכדנצר בעוד שנתיים: "ואמר
   

ירמיהו  שמע את הדברים האלו והחך בשתיקה      
במיטתו על ערש דווי ולפני מותו אמר לבניו

ונבואתו של ירמיהו התגשמה, חנניה גווע ומת
לשמור את הבשורה בסוד

של ירמיהו היו מלאי סכנות
צעד ושעל ארבו לו לירמיהו

  
במיוחד התרעמו עליו נביאי השקר וכוהני הבעל        

להרדים את העם ולסמם אותו בנבואה שקרית
בחצר בית המקדש והשמיע נבואה קשה

הבית הזה והעיר הזו תהיה קללה בקרב הגויים
השקר היו במעמד ושמעו את דבריו

  
  
  
  
  
  

 הנביאים פינת
  םהנביאים

                                   

ענף ברוך 
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מה " :רבי יצחק פתח ואמר את הפסוק מתוך ספר תהילים        

סוק אשר וזה הוא הפ, "כולם בחוכמה עשית הארץ קנינך’ רבו מעשיך ה
אלא מי יכול למנות את מעשיו של מלך מלכי . העמידוהו בכמה מקומות

שהרי יש כמה צבאות ומחנות שהם משונים זה . המלכים הקדוש ברוך הוא
כמו שפטיש שהוא מוציא . והם כולם בזמן אחד, מזה ואין להם כל חשבון

וכמה  כך הקדוש ברוך הוא הוציא כמה. זיקים ונוצצים לכל הצדדים בזמן אחד
וכולם בזמן , שאין להם חשבון, מינים וכמה מחנות שהם משונים זה מן זה

  .אחד
  

כמו שאמר דוד המלך בספר , בדיבור וברוח כאחד נעשה העולם, בוא וראה      
זה  --’בדבר ה".  "שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם’ בדבר ה: "תהילים
וזה נכלל זה בזה ויוצא , לךזה לא הו, וזה בלא זה. זה רוח -- וברוח פיו. הדיבור

בוא וראה .  וזה הכל בזמן אחד, מהם כמה צבאות לצבאות וכמה מחנות למחנות
הוא מוציא . כאשר מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולמות

אלא שמאותו אור יצאו והם האירו את כל אותם האורות , אור אחד והוא סתום
והוא העולם , התפשטו ונעשו שאר אורות ומאותו אור הם יצאו והם. הנגלים
  .העליון

  
והוא אור שלא , כאשר הוא מתפשט האור העליון ועשה האומן, ועוד הוא       

והוא ,וזאת מפני שהוא אור שלא מאיר. ובזה עשה את העולם התחתון, מאיר
ובקשר שמתקשר למטה והוא , צריך להתקשר למעלה וצריך להתקשר למטה

שהוא בקשר , וזה הוא האור שלא מאיר. ל מעלהנקשר להאיר בקשר ש
שלמעלה והא הוציא כל צבאות וכל מחנות למינים הרבה וזה מה שכתוב 

וכל מה שיש בארץ כך ".  כולם בחוכמה עשית’ מה רבו מעשיך ה: "בתהילים
וזה שלא תלוי בדבר אחר , ואין לך דבר קטן בעולם הזה, יש גם בעולם העליון

, ומפני שזה כאשר הוא מתעורר למטה. ו מלמעלהעליון שהוא מופקד עלי
  "הזוהר הקדוש"   .נאחז זה בזה לשהכווזה ,מתעורר אותו שהוא מופקד עליו למעלה

  
  
  
  
  
  
  

נברא העולםבדיבור וברוח כאחד 

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

לשי משיח בן בלה לשי משיח בן בלה         



13

  
   

האורים או  גורלותעל ידי הטלת  .מצפהשמואל מכנס את כל העם ל          
מתוכו משפחת המטרי . מתוך כל שבטי ישראל נבחר שבט בנימין והתומים

והעם ". נחבא אל הכלים"שאול עצמו באותו זמן . ומתוכה נבחר שאול בן קיש
שאול מיד בולט בגובהו מעל כל העם  והעם . נאלצים להוביל אותו אל שמואל בכוח

, "חיל"כאשר שאול חוזר לביתו הוא חוזר עם קבוצה המכונה  .מקבל אותו למלכם
המכונה  אופוזיציהומולם עולה  י דודגיבורמעין יחידה אישית של המלך בדומה ל

  .שמסרבים להגיש מנחה לכבוד שאול" בני בליעל"

בסכנת , יישוב ספרבהיותם תושבי , נמצאו מאז ומעולם יבש גלעדתושבי         
בתחילת מלוכתו של שאול עולה נחש מלך עמון למלחמה על . עמוןכיבוש מצד 

הימנית של כל תושבי  עיןניקור ה -יבש גלעד ודורש מהם הסכם כניעה מבייש 
ש שולחים קריאה לעזרה לכל שבטי ישראל והשליחים מגיעים זקני יב. המקום

כאשר שאול שומע על המאורע הוא שוחט . גבעת שאול, אל יישובו של שאול
אשר איננו יֹצא אחרי " -צמד בקר ושולח את נתחיו לכל שבטי ישראל באיום 

בהיקף נרחב בהרבה מכל , העם מתגייס" שאול ואחר שמואל כה יעשה לבקרו
יוצא למלחמה ומושיע את אנשי יבש גלעד מידי , שופטיםופת האירועי תק

לאחר המערכה המוצלחת עולים קולות הקוראים להמתת המתנגדים . העמונים
 גלגלהעם עולים ל. כך אך שאול עוצר אותם ומונע מהם לעשות, למלוכת שאול

  .שלמים הקרבתומחדשים את המלוכה בטקס 

, והיה הראשון לייסד צבא סדיר לעם ישראל פלשתיםשאול מרד בשלטון ה       
הממלכה על האזור הוא ייצב את גבולות . אבנר בן נרשבראשו עמד בן דודו 

, במזרח מואבו עמוןכאשר הוא נלחם כנגד , הגלילו שומרון יהודהההררי של 
  . ולכולם הנחיל תבוסות קשות, בדרום עמלקבצפון ו צובא, במערב פלשתים

בעוד . ורבת תהפוכות דמות עגולהדמותו של שאול בספר שמואל היא       
ושקול שמוכן להבליג גם על  צנועשבטקסי ההמלכה שאול מצטייר כאדם 

בתקופת רדיפתו את דוד שאול , עלבונות קשים כדי למזער את הפגיעה בעם
שאול מתואר , מצד אחד. מתנהג בקפריזיות ופוגע בסביבתו אף ללא הבחנה

  .'שם ה דיבורו דתי והוא מזכיר פעמים רבות את - כמלך דתי וסגפן
  
  
  
  
  
  

  פינת המלכים
 ’פרק ב שאול המלךשאול המלך    

  

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה:ברכה לשערי פרנסה טובה

  לדוד  בן אלברטלדוד  בן אלברט   :ברכה לזיווג מהרה

א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע     
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הצדיק " :רבי יוסי פתח ואמר את הפסוק שאמר הנביא ישעיהו       
אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף 

הוא בזמן שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם ואין היה " הצדיק אבד" ".הצדיק
ואז הקדוש ברוך הוא . ובו מזדמן דין לשרות על העולם, העולם נראה כיאות

וזאת הוא בכדי שישרה דין על כל האחרים ולא , לוקח את הצדיק שנמצא בניהם
  .יהיה וימצא מי שיגן עליהם ועל העולם

  
. הדין לא יכול לשלוט על העולם, נמצא בעולם הזהשהרי כל זמן שהצדיק       

: כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים רבנוומאיפה אנו יודעים זאת וזה ממשה 
 ". שחיתמויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשחית חמתו מה"

הוא נוטל את הצדיק מבניהם ומסלק את הצדיק  ,ומשום כך הקדוש ברוך הוא
וסוף הפסוק  הוא כי מפני הרעה נאסף . ז הוא נפרע וגובה שלווא, מהעולם

ודבר . וזאת שעד שלא תבוא רעה הוא לשלוט על העולם ואז נאסף הצדיק, הצדיק
  .אחר הוא כי מפני הרעה הוא וזה יצר הרע

  
אבל , והוא עמד להתקיים בגלות, יעקב הוא שלם שבאבות היה, בוא וראה      

שהרי כל ימיו של יעקב אבינו , ין שלא ישלוט בעולםבהיותו צדיק אז התעכב הד
, וכך גם היה בימי יוסף הצדיק. לא התחיל הדין על העולם ואז הרעב התבטל

ומפני שהוא הגן , ואז לא התחילה הגלות, שהוא היה דיוקן של אביו יעקב
וזה . ואז כיון שיוסף מת ואז מייד התחילה הגלות של בני ישראל. עליהם כל ימיו

וימת יוסף וכל אחיו ": שכתוב בתורתנו הקדושה בספר שמות בפרשת שמותכמו 

וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ": ועוד כתוב בפרשה ".וכל הדור ההוא

בכל , כמו כן ".ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבותם אשר עבדו בהם בפרך
, ל כל העולםובגלל הצדיק הקדוש ברוך הוא מגן ע, מקום שבו שורה צדיק בעולם

  . אז אין דין בעולם, וכל זמן שהוא חי וקיים הצדיק
  

ולא , שהרי אנו רואים כמה הם אהובים היו הצדיקים לפני הקדוש ברוך הוא       
ולא אלו , נשברו בחוליים וגם לא במכאובים וגופו של הצדיק לא נחלש לעולמים

  . שאלו שנשברו ואלו עומדים בגופם כיאות, כאלו
  
  
  
  
  
  

מגן על העולם                             ’ ה-שיש צדיק מקוםבכל 

   הבאהבאהבא   המשך בעמודהמשך בעמודהמשך בעמוד

                     

לאירנה בת יעל     :מהרה שערי זיווג ל ברכה

לקטי בת יעל :מהרה שערי זיווג ברכה ל



15

וזאת מפני שהם , אם תאמר שהרי אלו שמתקיימים בקיום מלא וכיאותו
והרי אנו . ואלו האחרים שהם צדיקים ולא בני צדיקים, צדיקים בני צדיקים הם

מדוע , והוא צדיק, שהרי אביו של צדיק בר צדיק, רואים צדיקים בני צדיקים
עשיו של שהרי כל מ, אלא כאן יש סוד. נשבר גופו במכאובים וכל ימיו בצער

כי פועל : "ך בספר איוב"וזה כמט שכתוב בתנ, הקדוש ברוך הוא באמת וזכות
ועוד מצאנו בספרי הקדמונים יש סוד ". האדם ישלם לו וכאורח איש ימציאנו

ושהרי יש פעמים שהלבנה היא נמצאת , אחד שהוא שניים, אחד ואצלו סוד אחר
ובכל זמן ובכל שעה יש , והשמש לא נמצא אצל הלבנה, בפגימות והיא שורה בדין

וזה כמו שלקטה מקודם ועכשיו היא מוציאה , לה להוציא נשמות בבני האדם
הוא יהיה תדיר , ומי שתופס אותה באותו זמן, ובו בזמן שהיא עומדת בדין. אותן

וזה , והוא נשבר תמיד בדין כל ימי האדם, ומשליכה עליו עניות אצלו, בחסרון
והוא , תפילה היא היא מבטלת את כל גזרי הדיניםוחוץ שה, בין רשע לבין צדיק

  .יכול לעלות יחד עם התפילה לזכות
ואז אותו נהר שנמשך ויוצא , בשלמותואותו זמן שעומדת את אותה דרגה      

ואותו הבן , ואז אותה הנשמה שיוצאת ונדבקת בו באותו בן אדם, ומשתמש בה
והכל מפני אותו מזל . וףהג ובשלמותבבנים , ובעשירות, האדם הוא נשלם בכל

ועל כן , שנמשך ויוצא ומתחבר באותה דרגה ולהשתלם בה ולהתברך בה וממנה
ומזונות לא בזכות תלוי , נים חיים, ועל כן אנו שנינו. זה הכל תלוי הדבר במזל

וזאת אלא עד שמתמלאת , שכן הרי בזכות הוא לא. הדבר אלא במזל תלוי הדבר
  .והיא מוארת מהמזל שיש לו

וכולם הם , וזאת מפני כך כל אותם שנשברים בעולם הזה והם אלו צדיק אמת     
מפני שהיא אותה נפש גרמה , ומה הטעם. נשברים בעולם הזה והם נידונים בדין

ועל כן חס עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וזה הוא לעולם , להם
  .הבא
ם הקדוש ברוך הוא בדין כל מה שעושה מלך מלכי המלכי: אמר רבי אלעזר      
ומפני כך הקדוש , וזאת כדי לטהר את אותה נפש להביא אותה לעולם הבא, הוא

וזאת הוא מפני שכל מעשי הקדוש ברוך הוא הם בדין ואמת . ברוך הוא כל מעשיו
ועל כן נשבר , וכדי להעביר ממנו את אותה זוהמה שקיבלה בעולם הזה, הוא

י כך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ומפנ, אותו גוף והיא נטהרת הנפש
ואז יזכה  עושה אותו לצדיק ושיסבול ייסורים ומכאובים בעולם הזה ואז הוא ינקה מהכל

            "הזוהר הקדוש"          ".צדיק יבחן’ ה": מר בספר תהיליםוזה כמו שדוד המלך או. לחיי עולם

  
    
     
  
  
  
  
  

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה      
   ו ותפילתו של התנא האלוקיבזכות מהירה   

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                   

  ליעל בת נעמי ודודליעל בת נעמי ודוד      



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

  ..מלכים, נביאים

   :ל"לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומו
  

  !!!תכל שבוע אצלך בבי: 
0544   

     ברדה. אריה אהרב          
  הקדושה שעות של התורה

    3תורת אש 
  "זוהר הקדוש"עם פנינים ומרגליות של ה

  שבכתר  היהלום         ,כי תצא

mp  לשמיעה וילך             -נצבים 3                  

 ל"אסתר ז יוסף סמרנו בן: לעילוי נשמת

  ל"מלכה סמרנו בת רחל  ז:  לעילוי נשמת
B.ARYE@NETO.NET.i  4577956-054.וטל                            

                                 "בראשית"מפרשת   העולםיאת 

                   
  " זוהר הקדוש: "ופנינים ומרגליות לפי

  ברדה . אריה א: מאת הרב
 80: אורך הסרט. הג דיסק לצפיי

וזה ..עוצר נשימה...מרהיב..מרתק
  054-4577956 .לט :ותנזמהל 

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

נביאים, קבלה, , הצדיק, הזהב: 

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

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

  ברדה   . אריה א
  הקדושה שעות של התורה

   1תורת אש 
  "  זוהר הקדוש"ומרגליות של ה

    שבכתרהיהלום    
mpלשמיעה  .              3          

 ל"ז יחזקאל בן חביבה ואליהו
  "זוהר הקדוש"להזמנת קלטות וחוברת השבועי 

054-4577956                            

     ברדה. אריה אהרב  
  הקדושה שעות של התורה

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

  שבכתר  קרח       היהלום 
mpלשמיעה  .                  3                  

 ל"ז שלמה יחזקאלי בן יפה

    ל"ז חלה’צבת  גניה יחזקאלי

        ד"בס 
שעות של התורה 5     

תורת אש      
עם פנינים ומרגליות של ה

כי תצא, שופטים

נצבים, כי תבוא

לעילוי נשמת 

לעילוי נשמת   
lB.ARYE@NETO.NET.i -כתובתנו ב

  
יאת רב   

                  
ופנינים ומרגליות לפי

מאת הרב              
ג דיסק לצפיי"ע

מרתק דקות
16 ...אמיתי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

                                  
  
  
  
  
  
  
  
  

כמו כן מקבלים כל סוגי הברכות לחוברת הקדושה        
י שבוע יופיע הפרשה מתוך המד          
: כמו  כן פינות     

           
לקריאה מענגת מהמחבר העורך ומואריה          .ב הרב

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

אריה אהרב    ד"בס 
שעות של התורה 5      

תורת אש      
ומרגליות של ה עם פנינים

   ,  וארא, ואתחנן, עקב

.             פינחס ודברים

יחזקאל בן חביבה ואליהו:לעילוי נשמת
להזמנת קלטות וחוברת השבועי 

4577956. טל -כתובתנו ב      

הרב           ד"בס 

שעות של התורה 5      

תורת אש       
עם פנינים ומרגליות של ה 

קרח       היהלום , לקב, ראה
.                 במדבר  ונשא

שלמה יחזקאלי בן יפה :לעילוי נשמת

גניה יחזקאלי: לעילוי נשמת
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