
חיבור הזוהר היה עתיד להיות גנוז עד שיבוא הדור 
האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים ובזכות העוסקים יבוא משיח כי אז 

ה "וכשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקב
לא יהיה הגאולה עד , לקדשם בדם הפסח ובדם המילה כן הגאולה העתידה

סגולות הגדולות והנוראות הטמונות בזוהר 
ספר הזוהר הוא עיקר כל ספרי 

ספר הזוהר הוא המפתח , והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה
בי שמעון בר י לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להר

, ספר הזוהר ערוך כפירוש לתורה
תורת : ביניהם, הוא מכיל את סודות היקום כולו

. מערכות יחסים ועוד, זמן ומרחב
אה ומבי, עצם הימצאותו של ספר הזוהר במקום מסוים יוצרת מעטה הגנה

מבאר  בעל הבן איש חי א''זיע
שכל '' כל העוסק בתורה מבפנים תורה מכרזת עליו מבחוץ

. העוסק בחלק הפנימי של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה
היה מורה לתלמידיו  א''ל זיע

דפים בספר הזוהר שזה יעזור לפתוח 
מקרב גאולת  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

זוכה לטהר ולקדש את נשמתו שתאיר 
ותזהיר באור נפלא ומזככה מכל סיג ופגם עד שמרפאה ממש מרחיק מעצמו כל 

ינצל  -.ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא
את השם שיש בכוחו  הרי הוא כהוגה ומפרש

ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב 
לימוד בספר הזוהר הקדוש  

לעילוי נשמת נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ולהעלותה למקומה העליון 
מעורר '' רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק

א ובזכותו ייוושע בכל ''את זכותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע
) 703(כמנין שמעון בר יוחאי 

ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות ראשי 
  .ד לשפע רב רוחני וגשמי

      זוהר  הקדוש

  ל"ז יחזקאל בן חביבה ואליהו

   ל "ז חלה‘גניה יחזקאלי בת צ

      ל"ז  בן יפה ישלמה יחזקאל

חיבור הזוהר היה עתיד להיות גנוז עד שיבוא הדור " :הקדוש כתב
האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים ובזכות העוסקים יבוא משיח כי אז 

וכשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד שהוצרך הקב. 
לקדשם בדם הפסח ובדם המילה כן הגאולה העתידה

סגולות הגדולות והנוראות הטמונות בזוהר ". הזו שיזכו לתוספת הקדושה
ספר הזוהר הוא עיקר כל ספרי  -הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה 

והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה
י לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להר

ספר הזוהר ערוך כפירוש לתורה. הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק
הוא מכיל את סודות היקום כולו. ומסודר לפי פרשיות השבוע

זמן ומרחב, גלגול נשמות, תיאורית המיתרים
עצם הימצאותו של ספר הזוהר במקום מסוים יוצרת מעטה הגנה

זיע מרן רבינו יוסף חיים לסביבהביטחון ושפע 
כל העוסק בתורה מבפנים תורה מכרזת עליו מבחוץ''

העוסק בחלק הפנימי של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה
ל זיע''זצוק בן ציון אבא שאולרבי ר הגאון הגדול 

דפים בספר הזוהר שזה יעזור לפתוח ' בעודם בחורים צעירים לקרא בכל יום מס
ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה .את הלב לתורה ולזכך הנפש

זוכה לטהר ולקדש את נשמתו שתאיר --מבטל גזירות קשות  
ותזהיר באור נפלא ומזככה מכל סיג ופגם עד שמרפאה ממש מרחיק מעצמו כל 

ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא -.המקטרגים ויצר הרע
הרי הוא כהוגה ומפרש - .מתאוות רעות וממידות רעות

ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב  - .'יזכה לחזות בנועם ה
 - זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו

לעילוי נשמת נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ולהעלותה למקומה העליון 
רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקכדאי הוא '' -.דינים

את זכותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע
כמנין שמעון בר יוחאי ) 703( הבגימטרייעולה '' ורפאתיו

ועל ידי זה יושפע שפע רב בכל העולמות ראשי  -ובזכותו נמשכת רפואה לאדם 
ד לשפע רב רוחני וגשמי''י שהעוסק בתורתו יזכה בס

זוהר  הקדושהקדושה העליונה ב

                                              

יחזקאל בן חביבה ואליהו:

גניה יחזקאלי בת צ :לעילוי נשמת

שלמה יחזקאל:לעילוי נשמת 1

  מדהים
      

הקדוש כתב ה"השל     
האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים ובזכות העוסקים יבוא משיח כי אז 

. תמלא הארץ דעה
לקדשם בדם הפסח ובדם המילה כן הגאולה העתידה

שיזכו לתוספת הקדושה
הזוהר תיקון להשכינה ומקרב הגאולה " הקדוש

והוא ילהב לבך בשלהבת אש לעבודה התמימה, מוסר
י לימוד והפצת הזוהר הקדוש מתקשרים להר"ע -והוא הסוגר 

הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק-- יוחאי
ומסודר לפי פרשיות השבוע

תיאורית המיתרים, הקוונטים
עצם הימצאותו של ספר הזוהר במקום מסוים יוצרת מעטה הגנה

ביטחון ושפע , ברכה
''את מאמר הגמרא 

העוסק בחלק הפנימי של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה
ר הגאון הגדול ''ואף מו

בעודם בחורים צעירים לקרא בכל יום מס
את הלב לתורה ולזכך הנפש

 -.. ישראל ברחמים
ותזהיר באור נפלא ומזככה מכל סיג ופגם עד שמרפאה ממש מרחיק מעצמו כל 

המקטרגים ויצר הרע
מתאוות רעות וממידות רעות

יזכה לחזות בנועם ה - .לעשות ניסים
זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו - .מאיר ומבין

לעילוי נשמת נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ולהעלותה למקומה העליון 
דינים   ולהצילה מכל

את זכותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע
ורפאתיו''תיבת  - הנצרך לו

ובזכותו נמשכת רפואה לאדם 
י שהעוסק בתורתו יזכה בס''רשב תיבות

  
  
  
  

הקדושה העליונה ב

                                            

    דדד"""בסבסבס

:לעילוי נשמת  

לעילוי נשמת  

לעילוי נשמת 
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נכנסו לפניו רבי , כשחלה רבי שמעון בר יוחאי, שנו חכמים .תחילת האדרא זוטא     
לא בית דין שלמעלה : אמר להם. מי מקיים העולם מת: ואמרו לו, ורבי חיא ורבי אבא ספינח

שאני לא כשאר , שהרי אני רואה שאין אני ניתן למלאך ולדיין שלמעלה, מעיינים בית דיני
וזה שאמר דוד המלך בבקשתו , אלא זה הדין שלי הקדוש ברוך הוא דנו ולא בית דינו, בני אדם

 ,"לעשות משפט עבדו": ‘וכן שלמה אמר בספר מלכים א ".קים וריבה ריבישפטני אלו": לפניו
  . הוא בלבדו ולא אחר

  
יש מהם נוטים לכף , בית דין שלמעלה מסתכלים עליו בדיניו, כשאדם מת, שהרי שנינו     

ולא יוצא , שמראים חוב האדם, ויש מהם שנוטים לכף החובה, שמראים זכות האדם, זכות
ולא יכול , אבל מי שדן המלך העליון ששולט על הכל הוא טוב. שהיה רוצההאדם מהדין כמו 

, שהרי שנינו מידות המלך נוטות לזכות תדיר, מה הטעם. האדם להיות באותו דין זולת טוב
כי עמך ": זה הוא שכתוב בספר תהילים, ובידיו להניח חטאים וחובות, והוא כולו צד האמונה
ומשום כך מבקש אני לפניו שהוא יהיה דן . ה ולא עם אחרעמך הסליח ,"הסליחה למען תוורא

ולא , ועוד שלא עברו אותם זולת האבות, ואני אכנס שלוש עשרה שערים לעולם הבא, דיני
וראו בית , אמר רבי שמעון בר יוחאי דבר, שלא אתבע רשות מהם, יהיה מי שימחה בידי

. יראה גדולה שהייתה עליהםתמהו ולא יכול אחד מהם לדבר מפיו מ. חוליו שלא היה שם
עד שראו רבי , וכל אחד שהתיישב, עלה להם ריחות של בשמים רבים, בעוד שהיו יושבים
  . ולא היו רואים אחר חוץ ממנו, שמעון והיה מדבר

  
אלא הכל תמהנו , לא, סאמר לו רבי פינח? ראיתם כלום : לאחר זמן אמר להם רבי שמעון     

וכאשר ראינו אותך עלה לנו ריחות בשמים של גן , זמן רב ךייעד שלא ראינו אותך בבית חול
ולא שמעתם דיבור אחר חוץ : אמר להם. ושמענו קול מדבר ולא ידענו מי מדבר עמך, עדן

. אין אתם ראויים לראות סבר פנים של עתיק ימים: אמר להם רבי שמעון. לא: אמרו. משלי
שאני ראיתי אותו עתה בעולם , א ראהתמהני על רבי פינחס של, אומר לכם דבר: אמר  להם

ועתה שלחו בשבילי מלמעלה והראו לי מקום הצדיקים לעולם . הבא למטה מן אלעזר בני
ובאו עימי . ובררתי מקומי ובאתי, זולת עם אחיה השילוני, ולא התיישר בליבי המקום, הבא
  . עימי שהיה יושב אצלי והיה מדבר, ומעלה מהם אדם הראשון, נשמות של צדיקים 300

  
ומתכסה באותו , זולת אותו שאמרה תורה בגללו, ורצה שלא אגלה את חטאו לכל העולם     

אותו שמגלים החברים בניהם : אמר. ואני אמרתי לו שהרי החברים גילו, אילן של הגן עדן
  .אלא  שחס הקדוש ברוך הוא על כבודו ולא רצה לחטאו, אבל שאר בני  העולם לא, טוב

                                    "הזוהר הקדוש"                                                                                                                                           
  

    
  
  
  

    עדןהאילן של גן   

  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים   

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                     
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו          
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שהמלך פוקד בכל יום וזוכר . ששמע מאחורי הפרגוד, והוא נשבע שבועה         

ובועט בעיטות באותה שעה בשלוש מאות ותשעים . את האיילה אשר שוכבת לעפר
. ומוריד דמעות רותחות כאש לתוך הים  הגדול. לפניו וכולם רועדים ונעים. רקיעים

. ומאותן דמעות עומד אותו ממונה על הים ומתקיים ומקדש שמו של המלך הקדוש
ויאסוף אותם לתוכו בשעה שיתכנסו כל , ומקבל עליו לבלוע כל מימי בראשית

בינתיים שמע קול שאמר . המים ויעברו ביבשה וויתייבש, העמים על העם הקדוש
בגלל שכל . ו מקום שהרי המלך המשיח בא לישיבה של רבי שמעון בר יוחאיפנ

  . ואותן ישיבות ששם רשומות הן, הצדיקים ששם ראשי הישיבה
  

. וכל אותם חברים אשר בכל ישיבה עולים מהישיבה שכאן לישיבה של הרקיע     
ובאתה שעה בא . ומשיח בא בכל אותן ישיבות וחותם תורה מפיהם של החכמים

באותה שעה קמו כל החברים וקם רבי .  משיח ומתעטר מן ראשי בעטרות עליונות
זכאי אתה שתורתך עולה בשלוש , רבי, אמר לו.שמעון והיה עולה אורו עד רום רקיע

עולים , וכל אור ואור נבדל לשש מאות ושלושה עשר טעמים. מאות ושבעים אורות
הוא חותם תורה מישיבתך , והקדוש ברוך הוא. ורוחצים בנהרות אפרסמון טהור

  .   ומישיבתו של חזקיה מלך יהודה ומתוך הישיבה של אחיה השילוני
  

שהרי ידעתי שלא , אלא בעל כנפיים בא כאן, ואני לא באתי לחתום מישיבתך     
באותה שעה סיפר לי רבי שמעון אותה . יכנס תוך ישיבות אחרות אלא בישיבתך

והזדעזעו רקיעים , עזע המשיח והרים קולואז הזד. שבועה שנשבע בעל הכנפיים
בינתיים ראה רבי . וחשב העולם להתהפך, והזדעזע הים הגדול והזדעזע הלוויתן

  .אמר מי נתן כאן בן אדם לבוש בגד של אותו עולם. חיא לרגליו של רבי שמעון
  

ו אמר לו יאספו הוא ובניו ויהי. אמר רבי שמעון זה הוא רבי חיא אור נר התורה       
לו נתנו לו זמן ויצא משם מזדעזע  ןזמן יינת :אמר רבי שמעון. מהישיבה שלך

זכאי לקם של הצדיקים באותו : הזדעזע רבי חיא ובכה ואמר. וזולגות עיניו דמעות
להנחיל אוהבי יש : עליו כתוב. עולם וזכאי חלקו של בן יוחאי שזכה לכך

                                    "הזוהר הקדוש"                                                                               .   אמלאואוצרותיהם 

                                                                                                        

  
   

  
  
  

                                          פנו מקום למלך המשיח

                       

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה      
   ו ותפילתו של התנא האלוקיבזכות מהירה   

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                   

לשי משיח בן בלה לשי משיח בן בלה       



הנשמה היא חלק הרוחני . והוא מורכב מנשמה וגוף
והגוף  ".ויפח באפיו נשמת חיים

, לישון, לאכול: והוא מושך לתאוות הגשמיות כמו

ולהוביל אותו , הנשמה תפקידה לשלוט בגוף ולרסן את תאוותיו הגשמיות
תיקונו של האדם שישבור את תאוותיו  ולא 

, אלא רק לשובע את נפשו כדי לקיים את גופו ולעבוד את בוראו
אני ישן כדי שיהיה לי , וצריך לומר אני אוכל בכדי שיהיה לי כוח לעבוד את בוראי

, וימעט בעינוגים והנאות. וכוח להתפלל
ולא , וישבור התאווה. תוכושלא ימלא אדם כל תאוותיו אלא יכניע את יצר הרע שב

שלא תכנס בו גאווה שהיא מידה רעה 
שישמור על , וישים רסן בתאוות פיו

ולא ילבין את פני , ולא יטיל דופן בבני האדם
  

. כי אדם שמדבר לשון הרע ורכילות אין תפילתו מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא
ויאהב את הקדוש ברוך , שירדוף אחר המצוות הקדושות לקיימן בזריזות ובשמחה

והאדם צריך להיות  ".שמע ישראל
דורש כי אם ‘ הגיד לך אדם מה טוב ומה ה

והאדם צריך לדעת ולזכור כל 
ויחשוב שהעולם הזה , שנה בגבורות

כמו שאדם , ויכין צידה לדרך
כך האדם צריך להכין צידה לעולם הבא שהוא העולם הנצחי 

רבי יעקב . והצידה היא למוד תורה ומצוות ומעשים טובים
התקן עצמך בפרוזדור כדי , 

ואין כסף רק , שינה, השתיי
ובשל כך צריך האדם להתקרב לרוחניות לתורה ולמצוות שזה דברים 

בגדים מאוד , רהיטים יקרים
סוף דבר הכל ": כמו ששלמה המלך אמר

                                    "הזוהר הקדוש"         ".נשמע את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם

שבירת התאוות

          :  
    ל"ז פריחהסוליקה 

והוא מורכב מנשמה וגוף, באדם יש שני כוחות
ויפח באפיו נשמת חיים": ה ממעל כמו שכתוב- ו- ל-שבאדם שהוא חלק  א

והוא מושך לתאוות הגשמיות כמו, הוא חלק החומרי שבאדם
  . לטייל וכל סוגי ההנאות של הגוף

הנשמה תפקידה לשלוט בגוף ולרסן את תאוותיו הגשמיות
תיקונו של האדם שישבור את תאוותיו  ולא . ג מצוות"שילמד תורה ויקיים תרי

אלא רק לשובע את נפשו כדי לקיים את גופו ולעבוד את בוראו
וצריך לומר אני אוכל בכדי שיהיה לי כוח לעבוד את בוראי

וכוח להתפלל, וכדי ללמוד תורה , כוח לעבוד את בוראי
שלא ימלא אדם כל תאוותיו אלא יכניע את יצר הרע שב

שלא תכנס בו גאווה שהיא מידה רעה , ילבש מלבושים מפוארים יתר על המידה
וישים רסן בתאוות פיו, וימעט בתענוגים במיני אוכל וטיולים

ולא יטיל דופן בבני האדם, דיבורו מלדבר לשון הרע ורכילות
  . וידבר רק דברי תורה, בדיבורים

כי אדם שמדבר לשון הרע ורכילות אין תפילתו מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא
שירדוף אחר המצוות הקדושות לקיימן בזריזות ובשמחה

שמע ישראל"ב :הוא בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככתוב
הגיד לך אדם מה טוב ומה ה":כמו שאמר הנביא מיכה

והאדם צריך לדעת ולזכור כל ". עשית משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך
שנה בגבורות 80- ואם ב, יום שהחיים בעולם הזה הוא חולף

  . וישתמש בו רק לעבודת בוראו
ויכין צידה לדרך, שיותר מצוות ומעשים טובים

כך האדם צריך להכין צידה לעולם הבא שהוא העולם הנצחי 
והצידה היא למוד תורה ומצוות ומעשים טובים

, העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא
שתיי, ששם אין אכילה, רקלין בעולם הבא

ובשל כך צריך האדם להתקרב לרוחניות לתורה ולמצוות שזה דברים 
רהיטים יקרים, כסף: ולהתרחק מן החומריות כמו

כמו ששלמה המלך אמר. רק צניעות, לא צריך פאר
נשמע את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם

שבירת התאוות
 

:          לעילוי נשמת                               
סוליקה  בת לנגפורד וסלין 4

  
  

באדם יש שני כוחות     
שבאדם שהוא חלק  א

הוא חלק החומרי שבאדם
לטייל וכל סוגי ההנאות של הגוף

הנשמה תפקידה לשלוט בגוף ולרסן את תאוותיו הגשמיות     
שילמד תורה ויקיים תרי

אלא רק לשובע את נפשו כדי לקיים את גופו ולעבוד את בוראו, ותירבה לאכול ולת
וצריך לומר אני אוכל בכדי שיהיה לי כוח לעבוד את בוראי

כוח לעבוד את בוראי
שלא ימלא אדם כל תאוותיו אלא יכניע את יצר הרע שב

ילבש מלבושים מפוארים יתר על המידה
וימעט בתענוגים במיני אוכל וטיולים.  מאוד

דיבורו מלדבר לשון הרע ורכילות
בדיבורים וימעט, חברו ברבים

כי אדם שמדבר לשון הרע ורכילות אין תפילתו מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא     
שירדוף אחר המצוות הקדושות לקיימן בזריזות ובשמחה

הוא בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככתוב
כמו שאמר הנביא מיכהצנוע בכל 

עשית משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך
יום שהחיים בעולם הזה הוא חולף

וישתמש בו רק לעבודת בוראו. הוא דירת עראי
שיותר מצוות ומעשים טוביםולהשיג כמה      

כך האדם צריך להכין צידה לעולם הבא שהוא העולם הנצחי . שיוצא למסע בים
והצידה היא למוד תורה ומצוות ומעשים טובים. והאמיתי

העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא:אומר
רקלין בעולם הבאשתיכנס לט

ובשל כך צריך האדם להתקרב לרוחניות לתורה ולמצוות שזה דברים . רוחניות
ולהתרחק מן החומריות כמו, רוחניים

לא צריך פאר, מפוארים
נשמע את האלוקים יירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם

  

         
  
  

שבירת התאוות
 

                                   

וסלין‘זיעל 
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הקדוש יש תחת כסא המלך . אדונם ויזכו לחיי עולמים בעבודת     
להינצל מכמה , ובאותו יש מקום של הכסא מזוזה נקשרת. מדורים עליונים

בעלי דינים שמזומנים להתעורר בהם בבני אדם באותו עולם כמו כן עשה 
ונתן להם מצוות התורה כדי שיעסקו בה וינצלו , הקדוש ברוך הוא לישראל

ר על מים לא יעבו, זה מי שרוצה שישמר דרכו: רבי חיא אמר. בעולם הזה
והוא בין שני דלתות , מפני ששם שורה שד אחד. ששופכים לפני הפתח

לאדם  ולא צריך לו, וצופה כל מה שעושים בבית, ופניו כנגד הפתח, הפתח
  . שישפוך מים בין שני שערים

  
והוא שלא ישפוך אותם דרך , מים צלולים אין לנו בה: רבי יצחק אמר     

אלא שמחזיר ראשו , ולא עוד. רשות להזיק מפני שיש לו? מה הטעם. ביזיון
שלוש מאות שישים וחמישה . ובכל מה שמסתכל מתקלל, כנגד הבית

וכולם יוצאים עם , שהוא שולט עליהם, כחשבון ימות השנה יש לו, שמשים
כל זה רצה הקדוש ברוך : אמר רבי אלעזר. בן האדם כאשר יוצא משער ביתו

והתורה . שהוא התורה, דוש למעלהוהתקין שמו הק, הוא לשמור את ישראל
  . ומי שעוסק בתורה עוסק בשמו, כולה שם קדוש אחד היא

  
שהוא אמונת , צריך הבן אדם בפתח הבית לרשום השם הקדוש, בוא וראה     

, מינים רעים לא נמצאים שם, שהרי בכל מקום שהשם הקדוש נמצא. הכול
לא תאונה אליך ": כמו שכתוב בספר תהילים, ולא יכולים לקטרג לו לבן אדם

  . מקום שפתח הבית שורה) מזוזה נקרא( ".רעה ונגע לא יקרב באוהלך
  

שהוא תיקון , מקום שפתח הבית העליון שרה מזוזה נקרא, כמו שלמעלה       
בעלי דינים לפניו לא , ומאותה מזוזה בורחים בעלי חוקים. הבית ופתח הבית

ולא קרבים , נמצאים וכנגד זה למטה כאשר הבן אדם מתעטר בעטרות אדונו
                                    "הזוהר הקדוש"                     .         ולא נמצאים שם, אליו לפתח ביתו מינים רעים

"                                                                                                                                     
  
  
  
  
  

השם הקדוש בפתח הבית  
 

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

  אא""זיעזיע  רבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאי                                    

מן בת שמחה מן בת שמחה ‘‘לקמי תורגלקמי תורג  
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   :השבועו                                                           
               

כלומר " הנשמה"לתת השם הכללי לחלקי הצורה באדם הוא  אפשר       
" נשמה"גם הרוח וגם הנשמה ומשום כך המושג , במונח זה כלולים גם הנפש

נראה מה היחס ביניהם , לאחר שהגדרנו את חלקי הנשמה. הוא רחב מאוד
הנפש היא המנהיגה . הרוח והנשמה אכן מהוות יחידה אחת, וניווכח שהנפש

אך אין הנפש פועלת , י הגוף הפנימיים והחיצוניים כאחדומפעילה את אבר
שפעולות , אנו עדים: ולדוגמא". רוח"כיחידה עצמאית אלא היא מונהגת על ידי ה
ומצב רוחו של האדם קשור במידות , אברי הגוף מושפעות ממצב רוחו של האדם

ל אף היא מונהגת ע" רוח"ה". רוח"וברגש הקשורים ל.. חמלה ועוד, כעס: כגון
. שהרי השכל הוא המחליט אם יש מקום לאהבה או לכעס, ידי שכלו של האדם

לבין הרוח ) המפעילה את אברי הגוף(הרי לפנינו דוגמה לקשר בין הנפש 
אשר , ואכן עובד האלוקים הוא זה). השכלי חהכו(לבין הנשמה ) המידות והרגש(

הנשמה היא . ראומוחו שליט ומנהיג את רגשותיו ומשעבד את מידותיו לעבודת בו
מתמזגת , כלומר, "מתלבשת"הוא אשר , האינטלקט של האדם, המהות השכלית

ומנהיגה את הרוח לתת בה השכלה ודעת ולסייע בעדה לכוון את המידות והרגש 
שאיברי , התולדה זה הוא. הרוח אף היא מתלבשת בנפש. לעבודת האלוקים

הדיבור , מחשבההאדם אף הם משועבדים לעבודת הבורא ובכך שואפים ה
  המשך בשבוע הבא..                       והמעשים להדבק בבורא הקדוש יתברך שמו

         
         נסריה   רינה בובליל בתברכה לאריכות ימים:

   :עשבווה                                           
           

ולא נשאר בו שמץ של . היה נקי לגמרי מכל התאוות והמידות הרעות ורבנו     
ג עשה נישואין לבתו הצדקת שרה "בשנת תקס. מידה רעה ושום תאווה בעולם

ורבנו היה מרקד הרבה . בערב ראש חודש ניסן אור ליום שישי הוהחתונה היית
. הריקודים ןולאחר מכן גילה כמה תורות גבוהות  מאוד על עניי, עם בתו שרה
והנסיעה לארץ . ה עשה נישואין לבתו מרים והיה מרקד כל היום"ובשנת תקס

 ואז יומיים לפני ראש, ישראל הייתה מלאה אירועים דרמטיים דרך איסטנבול
מחמת גלי הים שרצו , השנה הספינה בה נסע לא יכלה לעמוד ברציף הנמל חיפה

שקבלה , והשיבו לו החכמים של הספרדים? ושאלו את הקפיטן מה זה, להופכה
ולא יכלה הספינה . בידה איש מפי איש שבמקום הזה נשלח יונה בן אמתי הנביא

ועמדו , הקודש חיפה לעיר" זכור ברית"ובאו בערב ליל . לעמוד שם באותו הלילה
ובאשמורת הבוקר מרו כל העם סליחות בשמחה " מערת אליהו"אצל הר הכרמל ב

תוך כך מסר נפשו אלפים ורבבות , ואז נכנס רבנו הקדוש לארץ הקדושה. גדולה
ותכף אחר ראש . לארץ הקודש בהשתוקקות וגעגועים גדולים מאוד מאוד סלהיכנ

. לא לצפת ולא לטבריה, ולא רצה ללכת , השנה היה רצון רבנו לחזור מיד לביתו
באו אליו והביאו לו אגרות מגדולי , ואז ששמעו בצפת ובטבריה שרבי נחמן בחיפה

  .     שכולם מבקשים אותו לבוא לטבריה לחג הסוכות, הצדיקים

:עמוס בובליל בן רחמיםברכה לאריכות ימים       

 הצדיק פינת

 הקבלה פינת

  ‘גנחמן מברסלב  ‘ר

 ‘אנפש רוח נשמה 
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והמליכו על שאר שבטי , שר צבא שאול לקח את בושת בן שאול אבנר          

כאשר התאחד בית יהודה עם ישראל  ..אבל לשנתיים בלבד הוא מלך. ישראל
. ומעתה תהיה בירתם של כל עם ישראל, והיו לממלכה אחת תחת כסא דוד

והם בני , אך לא כל העיר ירושלים הייתה באותה עת תחת שלטון ישראל
  . יהודה כבשו את חלקם בירושלים בזמן כיבוש הארץ

. הארצות השכנותדבר המלכתו של דוד על כל ישראל והתפרסם בין כל       
כל עוד דוד מלך , מאוד ואשר היו העם החזק באזור והתיירא, גם הפלשתים

ואז התאספו הפלשתים ם צבאותיהם . בחברון ואיש בושת מלך על ישראל
והם הגיעו לעמק רפאים והתפרסו על בפני , ועלו לארץ ישראל להילחם בדוד

וש ברוך הוא ירד למצודתו והתפלל לקד, כאשר שמע זאת דוד. כל העמק
ושאל את הקדוש ברוך הוא היעלה למלחמה . שיעזרו להינצל מאויביו הרבים

   ".עלה כי נתון אתן את הפלשתים בידך": ענה לו‘ וה? בפלשתים 
נלחם בהם דוד והכה אותם , ואומנם על אף שהיו הפלשתים עם רב וחזק     

ארון  רצה להביא את, מיד לאחר שכבש דוד המלך את ציון. מכה ניצחת
ועתה לאחר , הברית האלוקים לירושלים אך מלחמת הפלשתים עכבה בעדו

, אשר נדד עד עתה ממקום למקום, ‘ הלך להביא את ארון ה, ששב מהכותם
ושלושים אלף איש מהמצוינים שבעם וכל . כדי לשכנו בירושלים עיר הקודש

 -הראוי לוהנכבד והנורא בכבוד ‘  באו ללוות את ארון ה, זקני ישראל ונכבדיו
  ".ברוב עם הדרת מלך"שהרי 

בביתו של , ואז ירדו כל העם ודוד בראשם לגבעת יערים שם שכן הארון      
והנה . ולקחו עגלה חדשה ורצו להרכיב את ארון האלוקים על העגלה. אבינדב

וכן ארע . הניפם הארון באוויר וזרקם לארץ - ‘ כאשר נגשו הכוהנים לארון ה
קורבנות  זבח: וענה לו, ואז דוד התעייץ עם אחיתופל. לכל מי שקרב לארון

והטעות של דוד שהרכיב את . וכך היה והארון אכן נח מזעפו, לפני הארון
    ל"חז       .שכן המצווה לשאת   על הכתף,הארון על עגלה

  
  
  
  
  
  
  

פינת     
                    ‘פרק ט דוד המלךדוד המלך םהמלכי

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה  :ברכה לשערי פרנסה טובה

  לדוד  בן אלברטלדוד  בן אלברט   :ברכה לזיווג מהרה
א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע  

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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 במרץ 2( ב"תשנ'ה' א ז באדר"כב, 90בהיותו קרוב לגיל       

נפל הרבי ולקה בשבץ , בשעה שעמד באוהל קברו של חמיו, )1992
השבץ גרם שיתוק של הצד הימני בגופו ונטל ממנו את יכולת . מוחי

רבי לצאת מדי פעם אל כשמונה חודשים לאחר מחלתו החל ה. הדיבור
בצד , כשהוא יושב במרפסת מיוחדת שנבנתה סמוך לחדרו, הציבור

  .המערבי של בית המדרש הגדול

רובם . ד"גבר הלהט המשיחי בקרב חסידי חב, לאחר שחלה      
ועתה החלו חלק , האמינו כל השנים כי הוא הראוי להיות המשיח

כאשר הרבי . ברוח זומהם להצהיר על כך בגלוי ואף ליזום פרסומים 
יחי אדוננו מורנו ורבנו "החלו החסידים לשיר לפניו , היה נראה לקהל

ופעמים רבות עודד הרבי את השירה , "מלך המשיח לעולם ועד
הזרם . וויכוח בקרב חסידיותגובה זו הפכה נושא ל. בתנועות ראש

המשיחיסטי רואה בכך שינוי בעמדתו של הרבי ואישור פומבי 
של ' משנה האחרונה'זו ה, לטענתם. לפרסום האמונה כי הוא המשיח

י הזרם המרכזי כי אין לראות בכך שינוי לעומתם טוענים אנש. הרבי
לא ייתכן שדווקא בתקופת , לטענתם. בעמדתו העקרונית של הרבי

ולכן יש , מחלתו החליט הרבי כי זה הזמן להכריז שהוא המשיח
כמו הרצון לעודד את , להסביר את עידוד השירה בדרכים אחרות

או שהרבי הצטרף לשירה , רוחם של החסידים בשעה קשה זו
התבטא , בהיותו בריא, הרבי עצמו. ילה וכהבעת משאלה בלבדכתפ

וכמה פעמים מחה כאשר ניסו , פעמים רבות כנגד עיסוק במשיחיותו
היו מקרים , מאידך. לשיר בנוכחותו שירים שרמזו כי הוא המשיח

  .שבהם עודד את השירה

למשך שלושה  תרדמתלאחר כשנתיים מיום מחלתו שקע הרבי ב     
בתקופה זו סירבו ', בית ישראל'חודשים ושהה במרכז הרפואי 

 ד"תשנ'ה בתמוז' גב. חסידיו להאמין באפשרות שמאורע כזה יתרחש
הוא נטמן ליד חמיו בבית הקברות , נפטר הרבי) 1994 ביוני 12(

דור שלם של חסידים . ניו יורקשב קווינסב" מונטיפיורי"היהודי 

פינת פינת  
  הזהב הזהב 

   מנחם  שניאורסון            

  ‘פרק ב  ‘‘הרבי מלובביץהרבי מלובביץ  



חונך על ברכי האמונה שהרבי יוביל את העם לקראת הגאולה 
  .מותו גרם לזעזוע אדיר בקרבם ובעולם היהודי כולו

 בית הקברותד ב"בחלקת חב
 קווינסבשכונת קמבריה הייטס ברובע 

הפך למוקד עלייה לרגל ופוקדים אותו יהודים רבים מכל 
במשך השנה , ברכה וההצלחה

לקרוא את , ת בקשותיהם
. לקרוע את הדף ולהניח את הקרעים במקום
, מקבלת בקשות לברכות מכל רחבי העולם

בתאריך פטירתו , מדי שנה

  :מדליית הזהב מקונגרס ארצות הברית

של  הקונגרסכשלושה חודשים לאחר פטירתו של הרבי החליט 
, מדליית הזהב של הקונגרס

אחד משני העיטורים הגבוהים ביותר המוענקים לאזרחים בארצות 
ה  מיוחד בטקס העניק ה

חדר ב שהתקיים במעמד
, הרבי משלוחי  עשרים של

  :אמר קלינטון

The late Rebbe's eminence as a moral leader for our coun
recognized by every president since Richard Nixon.For over two 
decades, the Rabbi's movement now has some 2000 institutions; 
educational, social, medical, all across the globe. We (the United 
States Government) recognize the profound role that Rabb
Schneerson had in the expansion of those institutions

– נשיא ביל ,ארצות הברית קלינטון

          :  

    ל"ז בן יעקב וזימבול

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

חונך על ברכי האמונה שהרבי יוביל את העם לקראת הגאולה 
מותו גרם לזעזוע אדיר בקרבם ובעולם היהודי כולו

בחלקת חב(קברו הממוקם באוהל מיוחד 
בשכונת קמבריה הייטס ברובע , מונטיפיוריעל שם 

הפך למוקד עלייה לרגל ופוקדים אותו יהודים רבים מכל 
ברכה וההצלחה, במטרה לבקש רחמי שמים

ת בקשותיהםהעולים לקבר נוהגים לרשום א
לקרוע את הדף ולהניח את הקרעים במקום, הבקשה ליד הקבר

מקבלת בקשות לברכות מכל רחבי העולם אימייליםו
מדי שנה. והן מועברות אל הקבר ונקרעות מעליו

  .לקברו אלפי יהודיםנוהגים לעלות 

מדליית הזהב מקונגרס ארצות הברית

כשלושה חודשים לאחר פטירתו של הרבי החליט 
מדליית הזהב של הקונגרס ממשלת ארצות הברית להעניק את אות

אחד משני העיטורים הגבוהים ביותר המוענקים לאזרחים בארצות 
ה"תשנ'ה אלול ח"בי ,מכן  חרלא

במעמד, המדלייה נשיא ביל קלינטון את
של השתתפו נציגות ,בלבן

אמר קלינטון, בטקס הענקת מדליית זהב לשניאורסון

The late Rebbe's eminence as a moral leader for our country was 
recognized by every president since Richard Nixon.For over two 
decades, the Rabbi's movement now has some 2000 institutions; 
educational, social, medical, all across the globe. We (the United 
States Government) recognize the profound role that Rabbi 
Schneerson had in the expansion of those institutions

נובמבר ,קלינטון 1994

:          לעילוי נשמת                               

בן יעקב וזימבולענף 
9

חונך על ברכי האמונה שהרבי יוביל את העם לקראת הגאולה 
מותו גרם לזעזוע אדיר בקרבם ובעולם היהודי כולו. השלמה

קברו הממוקם באוהל מיוחד       
על שם  יהודיה

הפך למוקד עלייה לרגל ופוקדים אותו יהודים רבים מכל ) ניו יורקשב
במטרה לבקש רחמי שמים, החוגים

העולים לקבר נוהגים לרשום א. כולה
הבקשה ליד הקבר

ו פקסיםמערכת 
והן מועברות אל הקבר ונקרעות מעליו

נוהגים לעלות , העברי

מדליית הזהב מקונגרס ארצות הברית                       

כשלושה חודשים לאחר פטירתו של הרבי החליט      
ממשלת ארצות הברית להעניק את אות

אחד משני העיטורים הגבוהים ביותר המוענקים לאזרחים בארצות 
לא כשנה.הברית

נשיא ביל קלינטון את
בלבן ביתב הסגלגל

בטקס הענקת מדליית זהב לשניאורסון

try was 
recognized by every president since Richard Nixon.For over two 
decades, the Rabbi's movement now has some 2000 institutions; 
educational, social, medical, all across the globe. We (the United 

  

                                     

ענף ברוך 
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ונכסנו במערה , אחד הייתי ואני ורבי יהודה שמן עכו הולכים במדבר יום      
פתחתי אותו ומצאתי , אחת ומצאנו שם ספר אחד עתיק שמן ימים קדומים

" אני מגיד"שהיה כתוב בו בתחילת דבריו הראשונות הנה באו וחדשות 
  . והעמיד הפסוק בנשמות הצדיקים

      
כל , ועד שלא נברא העולם, עולםמן היום שעלה במחשבה לברוא את ה      

כיוון שצייר , רוחות הצדיקים היו גנוזים במחשבה לפניו כל אחד ואחד בדיוקנו
ואחר כך נתן אותם , העולם התגלו כולם ועמדו בדיוקנם לפניו ברומי מרומים

כמו  קורא ותדירואותה אוצר לא מלא לעולמים , באוצר אחד בגן עדן למעלה
אני ? מי אלו "אני מגידאשונות הנה באו וחדשות הר" :שאמר הנביא ישעיהו

אלא להריק בו נשמות , ואין תשוקה וכיסוף לזה האוצר, מגיד כולם בשמות
, שגיהינום אין לו תשוקה וכיסוף אלא לקבל נשמות להיטהר שםכמו , תדיר

  .אלא אשרוף אשרוף, הב הב: וכל יום קורא
       
, שמלביש אותן ויורדות לזה העולם עד, ואותו אוצר נוטל כל נשמות אלו      

צריכים להלביש אלו נשמות , ומתוך חטא אדם הראשון שממשיך צד רע לעולם
   .שהרי לבוש אחר רתה הקדוש ברוך הוא להלביש לאלו נשמות, בלבוש זה

       
ראיתי מכאן ולהלאה אותיות מחוקות  ועוד. והיה אומר אותו ספר עד שתוקו     

ולא תגלה אלא , ואמרו לי שתוק. ואחר כך ראיתי אותן בחלום, שלא ניכרות
ומצאתי בו שבגדים של לבוש אחר עתיד הקדוש ברוך . לסלע החזק וכך עשיתי

, אם כן מתים שחיו על ידי יחזקאל, הוא להלביש את אלו הנשמות לעתיד לבוא
אלט מפני שלא הגיע הזמן להעביר בעולם , לבושמה טעם לא עשה להם אותו 

, כך לא הלביש אותם אלא כמו שהיו ומשום, אותו אוויר טהור שעושה לבושים
רק שאותה זוהמה שמקודם לא נמצאת שם כאשר , המתים תלתחייוכך יהיה 

כולם בין צדיקים בין חסידים ותמימים , יוצא הבן אדם מן העולם הזה
רים בדרך זו לראות את האדם הראשון את בני כולם עוב, וחטאים ורשעים

  .ומשם לוקחים דרך הן לגן עדן הן לגיהינום, העולם
       
אז יוצא ממונה אחד  ,מתקרבים אצל חומות ששם, כל אלו שדרכם לגן עדן     

ואותו , ומעורר לפניהם וקורא ואומר זכאים אתם הצדיקים בעולמות כולם
והולכים לפניו עד שער אחד של , רךמלמד להם הד) אל שמו"יעזר(ממונה 
ובאותה , צננו הדלקה, צננו העשן: ואמר חבכוואותו ממונה קורא , גיהינום

וכל אלו , ונכנסים כולם וטובלים ועוברים, שעה במהירות מצננים אותה

  במערהבמערההספר המדהים והקדוש הספר המדהים והקדוש     
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צדיקים לא  וכל אלו, ונכנסים בגיהינום) ה"דומ(רשעים נמסרים בידי המלאך 
אותו ממונה , ואחר שטובלים ועוברים, נמסרים בידיו אלא בידי זה הממונה

ואותו ממונה קורא על הפתח כמו , הולך לפניהם עד שמגיעים לחומת גן העדן
ואז  ,"פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים": שאמר הנביא ישעיהו

סו לתוך מקום כיון שנכנ, וכן כל פתח, פותחים הפתח ומכניסים אותם
וכל , כמה שמחה על שמחה על הצדיקים, צדיקים אחרים עומדים, הצדיקים

  .בני הישיבה שמחים
       
, יוצאים ואווירתם נושבים, לסוף שלושה ימים שנסרים בהיכלות ידועים     

מכאן ולהלאה יורשים נחלה ירושה כמו שראוי לכל . ומתלבשים כולם בדיוקנם
, בגן העדן ממראה כבוד הדיוקן של כל הדיוקנים המראה שנראה .אחד ואחד

אלא , שהמלך הקדוש לא מתגלה בהיכל ולא במקום אחד, וגוון של כל הגוונים
ומתמלא מזיו הכבוד הקדוש , נפתח רקיע מרוקם על גבי הגן לארבעה צדדים

  .ונהנים כל הצדיקים, ונראה שם
       
עד כאן היה לו ? ברוך הוא מי ראה שמחה וכסוף של אותו נועם של הקדוש      

, עד שסבבתי לראות יותר באותו ספר. רשות לראות באותו הספר המדהים
, נשארתי עצוב ובכיתי, פתאום פרח מן ידי ולא ראיתי  אותו יותר את הספר

ה לך אמר לי רבי למ, וישנתי שם באותה מערה וראיתי את אותו שלובש מדים
ועד שלא יצא , פרח אצלו ונטלו ,אותו ספרולא תתעצב ממה שהיה ש? לבכות

יעכשיו שהיה מתגלה , מזה העולם גנז אותו באותה מערה של המדבר הזה
  .מכאן ולהלאה לך לך לדרכך, פרח באוויר ונטלו , לחיים כאן

      
ובכל , ולא זכיתי לשמוע ממי היה, ומאותו יום ועד עכשיו לא התגלה לי          

אולי הקדוש ברוך רוצה : אמר רבי אלעזר. זמן שאני זוכר אני נשאר עצוב
בעוד היו יושבים ועמלים בדברים אחרים . בכבודו שלא רוצה שיתגלה בעולם

רצון  עכשיו עת: אמר רבי אלעזר. האיר היום קמו והלכו, עליונים ויקרים
, נאמר דברי התורה ונתעסק בה ונשתתף עם השכינה, מלפני המלך הקדוש

                                    "הזוהר הקדוש"                 ".בוקר תשמע קולי בוקר אערך לך ואצפה ‘ה": פתח ואמר
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ליעל בת נעמיליעל בת נעמי   :ברכה לשערי רפואה מהרה

לאירנה בת יעל     :מהרה שערי זיווג ברכה ל

לקטי בת יעל :מהרה שערי זיווג ברכה ל
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ואם . ז הייתה מרכז גדול לתורת הנגלה ולתורת הנסתר"באמצעה של המאה הט צפת     
א "המהרש, א"ל והרמ"שהיו בה אז המהרש, בנגלה הייתה יכולה להתחרות עמה פולין

. שממנו ינקו הגלויות כולן, הרי בתורת הנסתר שימשה צפת כמרכז, ם מלובלין"והמהר
עבר ושם בתולדותינו שלא היה לה כמעט, שהעיר, כמה טעמים גרמו לכך  ,הנעשת

סיבות כלכליות ומדיניות גרמו לשגשוגה של צפת ולהעדפתה על . מטרופולין של ישראל
קרבתה של צפת למירון. ירושלים שנתייחס לו כאמור חיבור ספר , י"מקום קברו של רשב

ברם כמניע העיקרי . שימשה אף היא גורם חשוב להתרכזותו של היישוב היהודי בה, הזוהר
שהנה , לגידולו של הישוב בצפת יש למנות לדעתי את האמונה שהייתה שלטת אז בלבבות

הרי המשיח עתיד להתגלות , ולפי המדרשים ולפי הזוהר -ימות המשיח ממשמשים ובאים 
ואף גדולי . לפיכך נתקבצו לצפת גדולי הדור מכאן ופשוטי עם ואנוסים מכאן. תחילה בגליל

ייתה להם זיקה לתורת הסודה, שלא היו מקובלים, התורה
שלמה עמדו בראש חבורת המקובלים בצפת  י עלה ממצרים כבר"באותם ימים שהאר

אלקבץ בעל הפיוט "לכה דודי לקראת שבת", וגיסו ר' משה קורדובירו בעל "פרדס 
על הזוהר ומחברם של ספרים חשובים אחרים בקבלה "אור יקר"ובעל " רימונים . 

והוא , ולבסוף היה כוחו יפה מכוחו של רבו, תלמידו של אלקבץשהיה תחילה , קורדובירו
שימש בשעתו רבן של כל המקובלים ייתכן שכל תקופת הקבלה , י לצפת"ואלמלא בא האר

ל את כל "קורדובירו כבר השלים בשנת ש. בצפת הייתה נקשרת בשמו של קורדובירו בלבד
על פי שקורדובירו נסתלק לעולמו אף . ג בתמוז"בכ, חיבוריו הגדולים והוא נפטר בה בשנה

חבר -הרי לפי המסורת שימש לו מעין תלמיד, י לצפת"פחות משנה מזמן בואו של האר
ששהו שניהם כאחד בצפת, במשך הזמן הקצר י "שמשנתו של האר, אבל יש להניח .

אלמלי האריך הלה , או מושפעת יותר מקורדובירו, בחכמת הקבלה לא הייתה שונה בהרבה
בירו מסר קורדו, כפי שמספרת האגדה. לצפת   י לעלות"או אלמלי הקדים האר ימים יותר

.לפטירתו סמוך, עצמו לתלמידיו
שבימי ה חרי ויאיר עיני הדור בחכמות הקבלשאיש אחד היושב פה יקום א, דעו לכם      

י"ניצוץ הרשב, ודעו שהוא אדם גדול... ובימיו יתגלו הצינורות... היו הצינורות סתומים
שהיא באה ללמדנו, ללשון אחרת נמצא) שרק תחילתה הבאנו כאן(אם נתרגם אגדה זו 

 .מקומו ויורשו וציווה על כך לתלמידיו י להיות ממלא"שקורדובירו עצמו הועיד את האר
ומתם כפפו את קשכמעט כל תלמידיו של קורדובירו ושאר חכמי צפת , רשאים אנו להניח

אם מיד אם לאחר מכן ,י"לפני שיעור קומתו של האר
אם תוך זמן קצר של שנתיים ומחצה לערך הצליח להשפיע , מה גדול היה אותו אדם

.תולחולל מהפכה כזאת במחשבה המקובלהשפעה כזאת 
  
  
  
  
  
  
  

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

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            

  רבי יצחק לוריא          

  ‘פרק ג   ל "י ז"האר    

 פינת 
   הזהב

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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ונאבדות בכל , מיום שנחרב בית המקדש ברכות לא נמצאות בעולם ,ודה אמררבי יה     

ברכות ": שאיבד ברכות שהיו שורות בו שכתוב? מה זה אבד ". הצדיק אבד: "יום שכתוב
  ".ויברך אותם אלוקים": כמו כן כתוב ".אבדה האמונה": ועוד כתוב "לראש צדיק

אמר רבי יוסי .  שהם בעולם וכל אותם צדיקי אמת, כל דורות העולם ות התייחס"מש     
, אחר שעבר אדם על אותיות התורה כולן, אלו אותיות אחרונות שהן בתורה נמצאות

אותיות ( ק"ומאז חזרו אותיות למפרע בסדר תשר. נאחז באלו שתיים, ובתאוותו לפני אדונו

 שהם סיום,ת"ובגלל זה קרא לאותו בן שנולד לו שהוא בדמותו כצלמו ש ).  להתחלה מהסוף
ואז חזרו אותיות על תיקונם . ולא נתקנו אותיות עד שעמדו בני ישראל על הר סיני. אותיות

  .והתבשם העולם ועמד על קיומו, ביום שנבראו שמים וארץ

      
רצו השמים וארץ להיעקר , רבי אב אמר יום שעבר אדם הראשון על מצוות אדונו      

לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים אם ": אלא על ברית שכתוב? מה הטעם . ממקומם
והמה כאדם עברו ": ואדם עבר ברית שנאמר ).ה"ג פסוק כ"ספר ירמיה פרק ל( "וארץ לא שמתי

לקיים , ואלמלא שגלוי לפני הקדוש ברוך הוא שעתידים ישראל לעמוד על הר סיני ".ברית
קדוש ברוך ה, רבי חזקיה אמר כל מי שמודה על חטאו. זו הברית לא התקיים העולם הזה

  .הוא עוזב לו ומוחל על חטאו
       
מניין לנו . עשה זאת הברית ועמד עליה העולם, ברא הקדוש ברוך הוא העולם, בוא ראה     

שית שנמשכות ויוצאות ברכות . זה ברית שהעולם עומד עליה, שכתוב בראשית ברא שית
זאת הברית  .ממקומוואדם עבר על זאת הברית והעביר אותו . לעולם ועליו נברא העולם

כאשר הוליד בן התוודה על חטאו וקרא . אות קטנה עיקר ויסוד העולם, ד"נרמזת באות יו
ומשום כך הקדוש ברוך הוא . בגלל שעבר אליו, ד להיות שית"ולא נזכר בו אות יו, ת"שמו ש

  .ת"והתייחסו כל דורות צדיקי העולם מש, ממנו השתיל את העולם
       
ומי , נכנסה בין שתי אותיות אלו סוד הברית, שר עמדו ישראל על הר סיניובוא ראה כא     

וכאשר נכנסה אות . ונכנסה בין שתי האותיות שנשארו ונתן אותו לישראל, ת"אות בי? היא 
ת כמו שאתה "ו נכנסו ונעשו שב"ן תי"שהן שי, ת סוד הברית בין שתי אותיות אלו"בי

 הכמו שהיית, "תם ברית עולםאת השבת לדור שראל את השבת לעשותושמרו בני י":אומר
ת היו תלויות עד "ש, התחלה העולם להתייחס בהם כל דורות העולם מאלו שתי אותיות

                      "הזוהר הקדוש" .ת"ונעשו שב בשלמותסה בניהם ברית הקודש ונתקן כנונ, שנשלם העולם כיאות
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ""שבתשבת""איך נולדה המילה איך נולדה המילה   

  תואירבו והצלחה לזיווג שערי ברכה
  םיכוראו םיבוט םייחו           

לאהובה בת נעמי        
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בדוק ומנוסה ::סגולה בדוקה לישועהסגולה בדוקה לישועה

ולהקדיש את הזכות  "הלשון- שמירת"של יממות רצופות  40לארגן       
ארגון קבוצה בת  (לדוגמאי"ואפשר לחלק זאת ע. י בן פלוניתלישועת פלונ

, יום 40שעות ביממה במשך  2אדם שכל אחד יקבל על עצמו רק -בני 12
שעות  24וכך יהיו . ובאמת יקפידו על זה, הרע-שלא לדבר רכילות לשון

 {שעות שלמות 24= אחד כל יום שעות כל  X 2אנשים 12כי }שלמות 
- שמירת"שעות של  960כ "סה -ובזכותך  "הלשון-שמירת"ביממה של 

נ להזהר בשמירת "הריני מקבל על עצמי בל .הנא לומר בעת הקבל "הלשון
_____________עד שעה__________ משעההלשון

הסיבה לכך , יתברך ואינם נענים' אנשים לא מבינים למה הם מתפללים לה
מלא מלא  –שזה הפה -התפילה  שדרכו עוברת" הצינור"כיון ש, פשוטה

  

             לאשה בימי הריונהלאשה בימי הריונה        

 :כך תאמר תפילה זו- ואחר, מזמורי תהילים 5בכל יום  יתקרא             
שבזכות מזמורים אלו שקראתי , אלוהי ואלוהי אבותי' יהי רצון מלפניך ה

ותוסיף ותתן לי כח כל ימי העיבור שלא , צער העיבור- לפניך תקל מעלי את
ובבֹא   .ֻיתש כוחי ולא כוח העובר בשום דבר בעולם עד כי ימלאו ימי ללדת

כאב ואלד -צער ומכל-השעה ואשב על ָהָאְבַנִים תשמרני ברוב חסדיך מכל
ויולד  ,ויר העולם בנחת ולא בצערוהולד יצא לא. בשעה קלה כתרנגולת

ויגדל בחן . בשעה טובה ומוצלחת ובמזל טוב לחיים ולשלום ולבריאות
ותמלא משאלות לבי ומשאלות לב . וחסד ובעושר ובבריאות כל הימים
, ותזכנו לגדל את בנינו בנחת ובכבוד. אישי במידה טובה בישועה ורחמים

) ועיני כל קרובינו(עינינו ו. בתורה וביראת שמים לחופה ולמעשים טובים
  .ןאמ" דור ישרים יבורך"ויקוים בזרענו . רואת

לאברהם בן פנינה  :רפואה מהרהשערי ברכה ל

לאברהם בן מנחם :פרנסה טובהשערי ברכה ל

ותפילותותפילות   סגולות סגולות
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, ‘וכאביו עשה אף הוא הרח בעיני ה. מלך אחזיהו בנו תחתיו אחרי מות אחאב      
והכעיס את אלוקי ישראל ככל המלכים , השתחווה לו) עבודה זרה(ועבד לבעל 
יברך ? אם ישוב בתשובה, הקדוש ברוך חפץ היה לבחון את אחזיהו. הקודמים לו

  .יכהו ובו יתחיל להעניש את בית אחאב –ואם לא , אותו בכל
מוכה ופצוע . ונפל אל הבית פנימה, באחד הימים נשבר חלק מרצפת העלייה בגג     

, ואולם, ועדיין המלך חולה. ואולם המשיך ללכת אחרי הבעל, שכב המלך על מיטתו
ומעלים אבק רב , ולפתע נעצרו הסוסים, שליחי המלך רכבו על סוסיהם החזקים

גבה קומה היה האיש ומבטו : ועל אם הדרך ניצב אדם, מחמת העצירה הפתאומית
מן : ‘כה אמר ה: לכו מסרו למלככם: ואז אמר להם לשליחי המלך. חודר חדרי בטן

ובטרם הספיקו שליחי אחזיה . כי תמות בחולייך, המיטה אשר עלית לא תרד
  . להתאושש מתדהמתם נעלם האיש

ו כיצד נראה אות. הם הלכו למלך אחזיה וסיפרו לו מה אמר האיש ההדור     
ואזור עור במותניו קומתו , איש בעל שער הוא: אמרו לו, שאל המלך בחשש? האיש

. אין זה כי אם אליהו הנביא, קרא אחזיה בבהלה –! אהה. גבוהה וקולו בוטח ורם
ואז  .אז המלך התרגז ואמר למשרתיו לכו והביאו לי את אליהו הנביא אלי באזיקים

הצוקים הגבוהים התגלתה לפתע ומאחד , חיילי המלך לחפש את אליהו הנביא
. איש האלוקים רד בשם המלך ובוא עימי מייד: וצוו עליו ואמרו לו. דמות עוטה הוד

תרד אש מן  –ענה לו אליהו הנביא לדבריו החצופים של השר , אם איש אלוקים אני
אש יצאה מאת : כך היה, וכדברי אליהו הנביא...השמים ותאכל אותך ואת אנשיך

  .שרפה כליל את כל חיילי אחזיהומן השמים ו ‘ה
כשהתמהמהו חייליו ולא שבו שלח שוב המלך שליחים אחרים להביא את אליהו     

האם . ענה להם הנביא, ואז פגשו את אליהו ואמרו לו בוא איתנו מייד למלך. הנביא
תרד אש מן השמים ותאכל גם : ואמר להם הנביא? כך יש לפנות אל איש האלוקים

  .וישרפו אף הם באש, רצון נביאו ‘ואף הפעם עשה ה, הנביאאתכם גזר 
ובקשו מאליהו הנביא וכרעו לפניו , שב אחזיה ושלח חמישים חיילים נוספים     

בוא עימנו כצו המלך פן יהרגנו , איש האלוקים אל נא תמיתני: ובקשו בקול מתחנן
קם אליהו . אל אליהו ואל תירא ‘קרא מלאך ה –רד עימו .... הוא כי צווה להביאך

ם של מאה מחייליו שוב לא העז לאחר מות. והלך עם חיילי המלך אל ארמונו
וכניצב אליהו לפניו ביקש בהכנעה ממנו שיאמר לו .  ‘אחזיה להתגרות בנביא ה

ואכן כדבר . מן המיטה לא תרד כי מות תמות: ואליהו אמר לו. ‘בברור את דבר ה
  ל"חז    .מת אחזיה ברשעו ויהורם בנו מלך תחתיו: אליהו היה

  
  
  
  
  

      פינת                        א"י פרק אליהו הנביאאליהו הנביא  
  הנביאים

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

    על הולדת הבןעל הולדת הבן  פרק קדוש  זה  מיוחדפרק קדוש  זה  מיוחד       
  אליהו ושירלי ניקנזראליהו ושירלי ניקנזרלל                        

ואליהו הנביא זכור לטוב ישמור הילד לשמור ואליהו הנביא זכור לטוב ישמור הילד לשמור 
ויהיה חכם וחסיד ובריא מזליה ונשמח בו                                                                                         ויהיה חכם וחסיד ובריא מזליה ונשמח בו                                                                                         , , בריתובריתו



  !!!לעם ישראל הקדוש 
  שעות 10

  "תורת אש
  "הזוהר הקדוש"פרשיות התורה עם פנינים ומרגליות של 

  הקדושה  השבועית
  

  ל"ז יחזקאל בן חביבה ואליהו

  עכשיו אפשר להציץ לעולמות העליונים בספר המדהים והמרתק 

   1ספר הזהב 
  .א"זיע המקורי והאמיתי של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 

  עמודים  200בכריכה קשה ובו 
!!! "גלגול מזלות בחיים

  גם לאחר מותם
 ואין צורך. לבית העלמין 

. וכולם קוראים לפי הסדר ובלי חיפושים
תאריך , שם המלא ותמונה: 

שמו המלא יצוין בספר " אלפא ביתא
לימוד , יות נשמה בתהיליםואות

החוברת עם .   ת/ואשכבה עם שם המלא של הנפטר
לכל החיים והיא . מ"ס  22על  

   .אשכנזיספרדי או 
  וכן אפשר  לכתוב ולהנציח את כל חיי 

  .ם ירא שמים
    """"זוהר הקדוש

054-4577956  

לעם ישראל הקדוש 
10בקרוב יוצא דיסק של 

תורת אש"
פרשיות התורה עם פנינים ומרגליות של 

השבועית את החוברת ועורך מחבר אריה
  "זוהר הקדוש"                                          

יחזקאל בן חביבה ואליהולזכרו ולעילוי נשמת 

עכשיו אפשר להציץ לעולמות העליונים בספר המדהים והמרתק 

ספר הזהב  "זוהר האש
המקורי והאמיתי של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי " 

בכריכה קשה ובו . פרקים ועל סודות הנשמה של העם היהודי הטהור
גלגול מזלות בחיים"  : היפיםואחד הפרקים . בשפה עברית קלה ולקריאה מעדנת

גם לאחר מותם"את אביך ואת אמך כבד

 לתפילה "יזכור" זו החוברת
וכולם קוראים לפי הסדר ובלי חיפושים. סידורים ושאר הספרים

: ת כולל/חוברת התפילה לנפטר.   והכול בחוברת אחת
אלפא ביתא"כמו כן . גוש חלקה ומקום הקבורה

ואות, ת/תהילים ומשניות לפי האותיות של שם  הנפטר
ואשכבה עם שם המלא של הנפטר, קדיש, ת/מהזוהר עם שם הנפטר
על   15ודפים בנייר כרומו בגודל , כריכה כרומו צבעונית

  ..ת/לנפטר גם מכתב אישי
ספרדי או בנוסח  !!ת כל שנה ולנצח/וכך יוזכר הנפטר

וכן אפשר  לכתוב ולהנציח את כל חיי . כל ההזמנה נעשית באימייל או בדואר

ם ירא שמים"בחוברת או בספר על ידי סופר סת.
זוהר הקדוש"והקדשה בגיליון הקדוש והטהור  

B.ARYE@NETO.NET.IL  4577956 .טל: להזמנות 16

לעם ישראל הקדוש 
בקרוב יוצא דיסק של 

     "
פרשיות התורה עם פנינים ומרגליות של 

  
אריה.ב הרב מפי

                                 

לזכרו ולעילוי נשמת  

  
  
  
  
  
  
  

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

זוהר האש"       
" הזוהר הקדוש"פי על         

פרקים ועל סודות הנשמה של העם היהודי הטהור תשעיםב      
בשפה עברית קלה ולקריאה מעדנת 

כבד"         
זו החוברת 

סידורים ושאר הספרים, בספר תהילים
והכול בחוברת אחת

גוש חלקה ומקום הקבורה, פטירה
תהילים ומשניות לפי האותיות של שם  הנפטר

מהזוהר עם שם הנפטר
כריכה כרומו צבעונית

גם מכתב אישי. במשפחה
וכך יוזכר הנפטר      

כל ההזמנה נעשית באימייל או בדואר

.ת/הנפטר               
והקדשה בגיליון הקדוש והטהור                  

B.ARYE@NETO.NET.IL                 
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