
                                                                                                                             

הקדושה בספר בראשית בפרשת 
ולהיאחז זה בזה להיות , זו התקרבות של עולם בעולם

והם התקרבו זה לזה , וזאת מפני שיהודה הוא מלך ויוסף הוא מלך

וזאת מפני , זה יהודה ויוסף
וזאת בגלל . ולהתווכח שניהם ביחד

והוא היה ערב כלפי אביהם 
ם ועל כן התקרב לפני יוסף ולהתווכח ע

וזה . וזאת שלא להיות בנידוי בעולם הזה ובעולם הבא
אנכי אערבנו ": כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ

וזה  "מידי תבקשנו אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים

והם התרגזו ביחד והתרגזו זה על 
המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו רעדה 

  .לכל אותם שהיו שם ולכל שאר השבטים שהם היו שם

וזאת מפני שהיו יראים  "
ונאבד , שהרי יוסף נמכר בגלל יהודה

ויגש אליו "ומפני כך , ועכשיו יהודה היה ערב לבנימין ופחד שלא יואבד

זה יהודה וזה יוסף שהם הזדמנו 
בגלל שיהודה היה מלך ויוסף 

  . זה על בנימין וזה על בנימין

יוסף ויהודהיוסף ויהודה

  בעמוד הבא המשך 

          :  

    ל"ז חדווה אינגר בת עאידה

                                                                                                                             

הקדושה בספר בראשית בפרשת  כמו שכתוב בתורתנו, 
זו התקרבות של עולם בעולם "ויגש אליו יהודה

וזאת מפני שיהודה הוא מלך ויוסף הוא מלך

זה יהודה ויוסף, כי הנה המלכים נועדו: אמר רבי יהודה ופתח
ולהתווכח שניהם ביחד, ששניהם מלכים והתקרבו זה לזה

והוא היה ערב כלפי אביהם , שיהודה הוא היה ערב לבנימין אחיו של יוסף
ועל כן התקרב לפני יוסף ולהתווכח ע. יעקב וזה בעולם הזה ובעולם הבא

וזאת שלא להיות בנידוי בעולם הזה ובעולם הבא, יוסף על עסק בנימין
כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ

מידי תבקשנו אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים
  .בעולם הזה ובעולם הבא

והם התרגזו ביחד והתרגזו זה על , יחדיו כי הנה המלכים נועדו עברו
המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו רעדה ": ועוד כתוב בתורה

לכל אותם שהיו שם ולכל שאר השבטים שהם היו שם

"חיל כיולדה": וזה כמו שאמר הנביא ירמיהו
שהרי יוסף נמכר בגלל יהודה, נימיןוהכל בגלל ב

ועכשיו יהודה היה ערב לבנימין ופחד שלא יואבד

זה יהודה וזה יוסף שהם הזדמנו , כי הנה המלכים הם נועדו
בגלל שיהודה היה מלך ויוסף , ולהתווכח שניהם ביחד, להתווכח זה עם זה

זה על בנימין וזה על בנימין, ושניהם באו כאחד להתווכח זה עם זה

יוסף ויהודהיוסף ויהודה  המלכיםהמלכיםסוד סוד 

:          לעילוי נשמת                               
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  מדהים

    
, בוא וראה        

ויגש אליו יהודה": יגשו
וזאת מפני שיהודה הוא מלך ויוסף הוא מלך. הכל אחד

  .ונאחזו זה בזה
  

אמר רבי יהודה ופתח      
ששניהם מלכים והתקרבו זה לזה

שיהודה הוא היה ערב לבנימין אחיו של יוסף
יעקב וזה בעולם הזה ובעולם הבא

יוסף על עסק בנימין
כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ

מידי תבקשנו אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים
בעולם הזה ובעולם הבא

  
כי הנה המלכים נועדו עברו, ועל כן

ועוד כתוב בתורה. זה בגלל בנימין
לכל אותם שהיו שם ולכל שאר השבטים שהם היו שם "אחזתם שם

  
וזה כמו שאמר הנביא ירמיהו        

והכל בגלל ב, להרוג ולהיהרג
ועכשיו יהודה היה ערב לבנימין ופחד שלא יואבד. מאביו
  ".יהודה

  
כי הנה המלכים הם נועדו, דבר אחר

להתווכח זה עם זה
ושניהם באו כאחד להתווכח זה עם זה ,היה מלך

  
  
  
  
  
  
  

סוד סוד   
    דדד"""בסבסבס

                                   

חדווה אינגר בת עאידה  



כי הנה המלכים נועדו עברו 
שהרי כאשר הרצון נמצא 

, אז שני עולמות מתקשרים כאחד ומזדמנים כאחד
 "הנה מלכים נועדו"ואז כי 

  

, אז עברו יחדיו, והסוד הדבר הם כאשר מתחברים כאחד
מפני שכל חטאי העולם לא נעברים להיכנע עד שמתחברים כאחד כמו שאמר 

עברו אותם החטאים . ועל זה הם עברו יחדיו
  .שהרי אז על כל פנים מאירים וכל החטאים הם מועברים

הרי כאשר הקורבן , סוד זה הוא בתיקון הקורבן הוא
ואז נקשר הכל כאחד וכל 
ואז המלכים נועדו ומזדמנים ביחד לכפר 

הוא " יחדיו. "ואז המלכים נועדו ומתקשרים כאחד

אלא אלו בעלי דינים ?עולה על דעתך שאלו מלכים 
ואז כאשר המלכים . שהשמחה שלהם לעשות אותו דין שהם נפקדו עליו

כן תמהו ", ראו אותו רצון של שני עולמות
וזאת מפני שכל בעלי הדין נכנעים ועוברים מהעולם ולא יכולים 

מפני שכך נצרך , מה הטעם יהודה
וסוד הדבר הוא שיהודה ויוסף 

  . וזאת מפני שיוסף הוא צדיק ויהודה הוא מלך

וזאת בגלל שהקרוב בניהם שהתקרבו כאחד 
, והיא גרמה שלום בניהם וגם גרמה שלום לכל השבטים

ועל  "ותחי רוח יעקב אביהם"
                                                                         "הזוהר הקדוש" .גם למעלה וגם למטה

          :  

                                           ל"ז יוסף אמייק בן יוסף

כי הנה המלכים נועדו עברו ": וזה כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים
שהרי כאשר הרצון נמצא , סוד האמונה כאן: אמר רבי יהודה

אז שני עולמות מתקשרים כאחד ומזדמנים כאחד, והקישור מתעטר כאחד
ואז כי , וזה ללקט ולכנוס בתוכו, וזה לפתוח את האוצר

  . ני עולמות קדושים עולם עליון ועולם תחתון

והסוד הדבר הם כאשר מתחברים כאחד 
מפני שכל חטאי העולם לא נעברים להיכנע עד שמתחברים כאחד כמו שאמר 

ועל זה הם עברו יחדיו" ועובר על פשע
שהרי אז על כל פנים מאירים וכל החטאים הם מועברים

סוד זה הוא בתיקון הקורבן הוא: פתח ואמר רבי חיא
ואז נקשר הכל כאחד וכל , והכל מסתפקים כל אחד ואחד כראוי לו

ואז המלכים נועדו ומזדמנים ביחד לכפר , וקישור אחד נמצא
ואז המלכים נועדו ומתקשרים כאחד. ים ולעבור עליהם

  .להאיר כל פנים ולהיות הכל רצון אחד

עולה על דעתך שאלו מלכים  "המה ראו כן תמהו
שהשמחה שלהם לעשות אותו דין שהם נפקדו עליו

ראו אותו רצון של שני עולמות אז המה, הזדמנו שניהם ברצון אחד
וזאת מפני שכל בעלי הדין נכנעים ועוברים מהעולם ולא יכולים 

  .ואז עוברים קיומיהם ומעבירים שלטונם

מה הטעם יהודה "ויגש אליו יהודה: "אמר רבי אלעזר
וסוד הדבר הוא שיהודה ויוסף ". נערעבדך ערב את ה": כמו שכתוב

וזאת מפני שיוסף הוא צדיק ויהודה הוא מלך, כך נצרך להתקרב כאחד

וזאת בגלל שהקרוב בניהם שהתקרבו כאחד " ויגש אליו יהודה
והיא גרמה שלום בניהם וגם גרמה שלום לכל השבטים, וגרמה טובות לעולם

": כמו שכתוב, ח שלווגם גרם ליעקב שהתקיים הרו

גם למעלה וגם למטה בכל הצדדים כן התקרבות של עם זה נצרכה

:          לעילוי נשמת                               
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וזה כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים      

אמר רבי יהודה ".יחדיו
והקישור מתעטר כאחד

וזה לפתוח את האוצר
ני עולמות קדושים עולם עליון ועולם תחתוןהם ש

  
 "עברו יחדיו"      

מפני שכל חטאי העולם לא נעברים להיכנע עד שמתחברים כאחד כמו שאמר 
ועובר על פשע": הנביא מיכה

שהרי אז על כל פנים מאירים וכל החטאים הם מועבריםמפני , והתכפרו
  

פתח ואמר רבי חיא      
והכל מסתפקים כל אחד ואחד כראוי לו, מוקרב

וקישור אחד נמצא, פנים מאירים
ים ולעבור עליהםעל חטא

להאיר כל פנים ולהיות הכל רצון אחד
  

המה ראו כן תמהו"        
שהשמחה שלהם לעשות אותו דין שהם נפקדו עליו

הזדמנו שניהם ברצון אחד
וזאת מפני שכל בעלי הדין נכנעים ועוברים מהעולם ולא יכולים " נבהלו נחפזו

ואז עוברים קיומיהם ומעבירים שלטונם, לשלוט
  

אמר רבי אלעזר      
כמו שכתוב, שהוא ערב

כך נצרך להתקרב כאחד
  

ויגש אליו יהודה"ועל כן        
וגרמה טובות לעולם

וגם גרם ליעקב שהתקיים הרו
כן התקרבות של עם זה נצרכה
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באדם  פתח ואמר את הפסוק כמו שאמר שלמה המלך החכם     

הקדוש , בוא וראה ".ויושיע לך’ לה הקוואל תאמר אשלמה רע : "בספר משלי
וגם ללכת בדרך , ברוך הוא עשה את הבן האדם להתחזק בה בתוך התורה

  . ולא ילך לצד השמאל, האמת ולצד הימין
  

ויש להם להרבות , וזאת מפני שצריך להם לעם ישראל ללכת לצד ימין      
שלא להכחיש וזאת כדי , ולא תהיה איבה ושנאה זה עם זה, אהבה זה עם זה

  .הימין שהוא מקום שעם ישראל מתדבקים בו
  

ועם ישראל הם צריכים , משום כך הוא יצר טוב וגם יצר הרע, בוא וראה     
ואם הבן אדם הוא . ובאלו מעשים כשרים, לחזק את יצר הטוב על יצר הרע

אז מתחזק יצר הרע על יצר הטוב ומי שהיה פגום אז , סוטה לצד שמאל
. שהרי לא נשלם מנוול זה רק אלא בחטאי בני אדם. טאיומשלים אותו בח

ובגלל זה כך צריך הבן האדם להיזהר שלא יושלם אותו יצר הרע בחטאיו 
, שהרי יצר הטוב הוא צריך להשלים אותו בשלימות תמיד, ותמיד שישמר

אל תאמר : "ומשום כך כמו שאמר שלמה המלך בספר משלי. ולא יצר הרע
  ".ושיע לךוי’ לה האשלמה רע קוו

  
ומשלמי ": וזה כמו שכתוב בספר תהילים "אל תאמר אשלמה רע", דבר אחר

וזאת מפני , וזאת למי ששילם לו טובה שלא ישלם לו רעה "רעה תחת טובה
זאת עשו ": הפחד של הקדוש ברוך הוא וזה כמו שכתוב בתורה בפרשת מקץ

  ". וחיו את האלוקים אני ירא
  

וזה כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר , וגם הוא היה תדיר עושה     
ועוד אפילו למי ששלמו  ".משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו": משלי

והוא ’ אלא קווה לה. אין לו לשלם רע תחת אותו הרעה ששלמו לו, לו רעות
                                                                         "הזוהר הקדוש"                                                                                        .יושיע לך

  
  
  
  
  
  
  

  הקרב בין יצר הטוב לבין יצר הרעהקרב בין יצר הטוב לבין יצר הרע 

                                              

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

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            



 ------------------------------------  

ויהי : "כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ

קץ שם לחושך ולכל תכלית ": 
שהוא , הוא זה קץ השמאל

והוא עומד לפני מלך מלכי המלכים 
שהרי  ,"ולכל תכלית הוא חוקר

   .שכל מעשיו הם לא לטוב אלא לכלות תמיד והוא לעשות כליה בעולם

והיא עומדת בזה , זו אבן נגף שבה הרשעים כושלים בה
יש ארץ חיים שהיא למעלה 

ואופל שיוצא , ויש ארץ למטה והיא נקראת אופל וצלמוות
  .זה הוא קץ ושהוא מצד חושך והיא זוהמת הזהב

כמה יש להם לכל בני האדם לבוא ולהסתכל בעבודת הקדוש ברוך 
כדי שהם ידעו ויסתכלו בעבודתו של הבורא הקדוש ברוך 
שהרי התורה שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא מכריזה בכל יום לפני 

מי פתי יסור ": משלי האדם ואומרת כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר
וכאשר הבן אדם עוסק בתורה והוא דבק בה הוא זוכה 

עץ חיים למחזיקים בה ": להחזיק בעץ החיים כמו שאמר שלמה המלך בספר משלי
כאשר הבן אדם שהוא מחזיק בעץ החיים בעולם 

, כאשר הנשמות הן יוצאות מהעולם הזה

שהרי בעץ . עץ החיים הוא בכמה דרגות נבדלות זו מזו והן כולן אחת
. והם ענפים ועלים וקליפות וגוף האילן והשורשים

ובזה אנו למדים כמו כן שכל מי שעוסק ולומד בתורה אז הוא 
והם כולם , האמונה של עם ישראל

שבו יש חלק שמחזיק באותו 
חלק מהם אוחזים . חלק מהם אוחזים בעלים

וכל אלו . ובכך כולם אוחזים בעץ החיים
, והרי העמידוהו. ה הם כולם אוחזים בכל גוף האילן

                                                                         "הזוהר הקדוש" .              ק ולומד בתורה לשמה הוא אוחז בכל

  מהו הסוד עץ החיים בעולם הזהמהו הסוד עץ החיים בעולם הזה

          :  

                                           ל"ז שלום בן צור בן סלים

 ------------------------------------

כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ
: רבי חיא פתח בפסוק בספר איוב

הוא זה קץ השמאל" קץ שם לחושך"  ,"הוא חוקר אבן אופל צלמוות
והוא עומד לפני מלך מלכי המלכים , משוטט בכל העולם ומשוטט גם למעלה

ולכל תכלית הוא חוקר". הקדוש ברוך הוא ומשטין ומקטרג על העולם הזה
שכל מעשיו הם לא לטוב אלא לכלות תמיד והוא לעשות כליה בעולם

זו אבן נגף שבה הרשעים כושלים בה,  "אבן אופל צלמוות
יש ארץ חיים שהיא למעלה , בוא וראה ".ארץ עפתה כמו אופל

ויש ארץ למטה והיא נקראת אופל וצלמוות
זה הוא קץ ושהוא מצד חושך והיא זוהמת הזהב, "אופל וצלמוות

כמה יש להם לכל בני האדם לבוא ולהסתכל בעבודת הקדוש ברוך 
כדי שהם ידעו ויסתכלו בעבודתו של הבורא הקדוש ברוך , ולעסוק יום ולילה

שהרי התורה שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא מכריזה בכל יום לפני 
האדם ואומרת כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר

וכאשר הבן אדם עוסק בתורה והוא דבק בה הוא זוכה  ,"הנה חסר לב אמרה לו
להחזיק בעץ החיים כמו שאמר שלמה המלך בספר משלי

כאשר הבן אדם שהוא מחזיק בעץ החיים בעולם , בוא וראה
כאשר הנשמות הן יוצאות מהעולם הזה הוא גם מחזיק בו בעולם הבא שהרי

  .כך הם ניתקנות להם ומקבלים דרגות לעולם הבא

עץ החיים הוא בכמה דרגות נבדלות זו מזו והן כולן אחת
והם ענפים ועלים וקליפות וגוף האילן והשורשים. החיים יש דרגות אלו על אלו

ובזה אנו למדים כמו כן שכל מי שעוסק ולומד בתורה אז הוא 
האמונה של עם ישראלוכל בני . נתקן מתחבר ומחזיק בעץ החיים

שבו יש חלק שמחזיק באותו . מחזיקים בעץ החיים וכולם הם אוחזים בעץ ממש
חלק מהם אוחזים בעלים, חלק מהם אוחזים בענפים

ובכך כולם אוחזים בעץ החיים. חלק מהם אוחזים בשורשים
ה הם כולם אוחזים בכל גוף האילןשעוסקים ולומדים תורה לשמ

ק ולומד בתורה לשמה הוא אוחז בכלומשום כך כל מי שעוס

מהו הסוד עץ החיים בעולם הזהמהו הסוד עץ החיים בעולם הזה

                                              

:          לעילוי נשמת                               

שלום בן צור בן סלים 4

               ------------------------------------

כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית בפרשת מקץ          
רבי חיא פתח בפסוק בספר איוב. "מקץ שנתיים ימים

הוא חוקר אבן אופל צלמוות
משוטט בכל העולם ומשוטט גם למעלה

הקדוש ברוך הוא ומשטין ומקטרג על העולם הזה
שכל מעשיו הם לא לטוב אלא לכלות תמיד והוא לעשות כליה בעולם

אבן אופל צלמוות"     
ארץ עפתה כמו אופל": כמו שאמר איוב
ויש ארץ למטה והיא נקראת אופל וצלמוות. וזו ארץ ישראל

אופל וצלמוות"ומהו . עיפתה

כמה יש להם לכל בני האדם לבוא ולהסתכל בעבודת הקדוש ברוך , בוא וראה        
ולעסוק יום ולילה, הוא
שהרי התורה שנתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא מכריזה בכל יום לפני . הוא

האדם ואומרת כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר
הנה חסר לב אמרה לו

להחזיק בעץ החיים כמו שאמר שלמה המלך בספר משלי
בוא וראה ".ותומכיה מאושר

הוא גם מחזיק בו בעולם הבא שהרי, הזה
כך הם ניתקנות להם ומקבלים דרגות לעולם הבא

עץ החיים הוא בכמה דרגות נבדלות זו מזו והן כולן אחת, בוא וראה      
החיים יש דרגות אלו על אלו

ובזה אנו למדים כמו כן שכל מי שעוסק ולומד בתורה אז הוא . והכל הוא האילן
נתקן מתחבר ומחזיק בעץ החיים

מחזיקים בעץ החיים וכולם הם אוחזים בעץ ממש
חלק מהם אוחזים בענפים, גוף שבו

חלק מהם אוחזים בשורשים, בעלים
שעוסקים ולומדים תורה לשמ

ומשום כך כל מי שעוס
  

מהו הסוד עץ החיים בעולם הזהמהו הסוד עץ החיים בעולם הזה 

                                            

                                   

שלום בן צור בן סלים    
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    :  והשבוע                                        

          

כל ימיו היה אוכל לכבוד  תניא אמרו עליו על שמאי הזקן        
מצא אחרת נאה הימנה מניח , מצא בהמה נאה אומר זו לשבת. שבת
אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו . ואוכל את הראשונה ההשנייאת 

וכשהלל מוצא ." יום יום' שנאמר ברוך ה, שכל מעשיו לשם שמים
ה יזמן יפה הימנה לכבוד שבת "והקב, בהמה נאה היה אומר זו להיום

  ) א"ז ע"דף ט, ביצה. (וכך מדי יום ביומו, קודש
פרקי " (ת אישהשתדל להיו, ובמקום שאין אנשים... הוא היה אומר"

  ) 'ה', אבות ב
   

אנשי אלכסנדריא היו : דתניא; הלל הזקן היה דורש לשון הדיוט       
ובשעת כניסתן לחופה באין אחרים וחוטפים , מקדשין את נשותיהם

: אמר להן הלל הזקן. ובקשו חכמים לעשות בניהם ממזרים, אותם מהן
כתוב בהן ומצא ש, הביאו לו כתובת אמן. הביאו לי כתובת אמכם

מסכת . (ולא עשו בניהם ממזרים, לכשתכנסי לחופה הוי לי לאינתו
בית ? כיצד מרקדין לפני הכלה: תנו רבנן) א"בבא מציעא דף קד ע

כלה נאה : ובית הלל אומרים, כלה כמות שהיא: שמאי אומרים
חיגרת או  השהייתהרי : אמרו להן בית שמאי לבית הלל. וחסודה

מדבר שקר "והתורה אמרה ? "אה וחסודהכלה נ"אומרים לה , סומא
מי שלקח מקח , לדבריכם: אמרו להם בית הלל לבית שמאי"! תרחק

ישבחנו  –הוי אומר ? ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו –רע מן השוק 
לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם : מכאן אמרו חכמים. בעיניו

  .)א"ע, ז"דף י, מסכת כתובות. (הבריות
  

תנן התם פרוזבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל          
שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב 

וזה , התקין פרוזבול' בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו
הדיינין שבמקום   הוא גופו של פרוזבול מוסרני לכם פלוני ופלוני ופלוני

שאגבנו כל זמן שארצה והדיינין ] אצל פלוני[לי  פלוני שכל חוב שיש
משמטתו והלל   ומי איכא מידי דמדאורייתא, חותמין למטה או העדים

   .  המשך בשבוע הבא                 ...)'מסכת גיטין ד. (תיקן דלא משמטא
       

        
      

       ’ג הלל הזקןרבי   פינת הצדיק 

                                                               רחמיםרחמיםרחמים   עמוס בובליל בןעמוס בובליל בןעמוס בובליל בן:::ברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חיים

                                                               נסריהנסריהנסריה   רינה בובליל בתרינה בובליל בתרינה בובליל בת:::ם ושנות חייםם ושנות חייםם ושנות חייםברכה לאריכות ימיברכה לאריכות ימיברכה לאריכות ימי
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ליני ": אמר רבי שמעון בר יוחאי פתח את הפסוק מתוך מגילת רות      

הרחמים הוא : אמר רבי יוסי ".הלילה והיה בבוקר אם יגאלך טוב יגאל
וירא ": כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר בראשית, שולט על הדין

טוב ואור הם שווים שהוא מעיינות הנחלים " אלוקים את האור כי טוב
  .ם והנחל שבכל העולםשיצא מהם הי

  
פעם אחת עליתי וירדתי להאיר בתוך : אמר רבי שמעון בר יוחאי     

? במה אתם עוסקים : מעיינות הנחלים ועלה אחרי רבי אבא ואמר לי
אמרתי לו שאנחנו עוסקים בפסוק כמו שאמר שלמה המלך החכם 

 ,"כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא: באדם במגילת קהלת
, ומזיוו נובעים כל הנחלים, יוו נבראו כל השרים שנמצאים בעולםומז

שהם הרי החושך , הנחלים הם היו לפסוק הזה שנמוכים בגלות הזה
  .כמופלא וחיבתה של אימא שעושה להם

  
והוא הוא תחת  הואם לא הנחל היא עושה בתו הגדולה השניי      

שכן הרי השר של ישראל שהוא , הקדוש שהוא שוכב על גני ההיכל
היה יוצא , התמנה עליהם בכל זמן שהיא הייתה המלכה עם המלך

והוא קיבל את עבודתם לפני מלך מלכי , ט"ונכנס לפניהם המלאך מט
ובו כאשר התבטלה האש והם גלו אז , המלכים הקדוש ברוך הוא כאש

והרי זה לא היה שלם עד , ם הסתלקה המלכה מהמלךהסתלק זיווה וג
  .שיבוא הצד האחר שהוא לא היה בגלות מנוי

  
כמו שאמר ’ ותשכח יד ה, ושמות שהיא נקראת יד היא מעיין לכל

שהיא לא נזכרת יד אלא בשם של  ,"’הן לא קצרה יד ה": הנביא ישעיהו
     :רבי אלעזר ושאל את רבי שמעון אביו ובכה ואמר לואז בא .אחד

  
  
  
  
  
  

  כשיבוא המשיח יערוך מלחמה בעמלקכשיבוא המשיח יערוך מלחמה בעמלק 

                                              

  בעמוד הבא המשך 

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

  אא""זיעזיע  רבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאי                                    

שמחה שמחה   מן בתמן בת’’תורגתורגלקמי לקמי         
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ענה לו אביו בפסוק הזה " אבא ריבוני"גלה לי את הסוד של , אבא     
: מתגלה לך כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר שמות בפרשת בשלח

וכאן  ,"בעמלק מדור לדור’ ה מלחמה לה- ויאמר כי יד על כס  י"
וכאן רוצה לומר יהי רצון שיהא לעולם . הרחמים הוא שולט על הדין

ואם לא אז , המלחמה שהייתה במצריםהגדולה ’ במקום גבורת יד ה
  .הם בדינים

ויערוך , הוא יבוא בחידוש ביד הגדולה, וכאשר יבוא המשיח     
וזה כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר שמות , מלחמה בעמלק

וכאשר יבוא הוא שמה  "ממצרים’ כי בחוזק יד הוציאנו ה": בפרשת בא
המלחמה בעמלק  והיד לבדה היא בזמן שיערוך את, של היד בחוזק

  .ויבוא המשיח
ונלחם ’ ויצא ה": ורבי אלעזר מסתייע בפסוק שכתב הנביא זכריה       

  ".ביום קרב ובגויים ההם כיום הילחמ
  

כמה היא היד הגדולה שהיא לא מגיעה לזו של היד , בוא וראה      
וזאת מפני שהם , ובזו היד הם יצאו ממצרים, העליונה לאבות הגדולה

, זו שרע שם של היד הגדולה’ לד’ והוא מונה ד, שווים םווימושווים ש
שזה יצא מן אותם שווים באותיותיהם שמספרם כמספרם שכנגד שני 

  .שהם שניים, יד
  

והם לא שווים התפרש . וכיצד לא נמנע זה מן זה והם לא שווים      
שני אלו ברוך הוא שבאותיותיהם מסייעים יד בעלה שניים לאב 

  . ומאלו הם נבראו שמים וארץ ושעימו, מספרם הוא מתפרש
  

כמו שאמר שלמה המלך , והם ספירה ראשונה שהיא כתר עליון    
 ,"צופות רעים וטובים’ בכל מקום עיני ה": החכם באדם בספר משלי

                                                                         "הזוהר הקדוש" .והם מסייעות לשם אחד שעשה כמה אותות בארץ מצרים
  
  
  
  
  
  
  
  

  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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אשר גרו  זונותבדין בין שתי נשים  שלמה התבקש להכריע, פי המתואר-על        
האישה . אחד התינוקות נפטר. תינוק בהפרש של שלושה ימים זו מזו ילדושתיהן . יחדיו

בטענה שזו החליפה בין , תובעת את התינוק החי מחברתה, שנותרה עם התינוק המת
על הנותר  אמהותשתי הנשים טוענות ל. האישה הראשונה ישנההתינוקות בלילה בזמן ש

ומבחין כי מדובר במילה של האחת כנגד מילתה של האחרת , שלמה מקשיב לסיפור.  בחיים
דיני אך , התינוק עשוי להיות בידיים הלא נכונות. לאף אחת ראייתילכאורה אין יתרון וכי 

מדומה " הכרעה"כדי להכריע בסוגיה מאלתר שלמה . אינם מספקים מוצא מן הסבך הראיות
לגזור את התינוק , חרבשלמה פוקד להביא בפניו . שבעקבותיה תימצא לו הראיה הדרושה

מגיבות הן , כביכול הכרעת הדיןכשהנשים שומעות את   .לשניים ולתת חצי ממנו לכל אישה
אחת הנשים אינה מוכנה לקבל פסיקה כה אכזרית והיא מעדיפה לוותר ולמסור : באופן שונה

גם לי גם " -ואילו השניה תומכת בגזירת התינוק , את התינוק לחברתה ובלבד שלא יהרגוהו
והוא , בשלב זה כבר יש בידי שלמה המלך את הראיה שהייתה חסרה לו   ".לך לא יהיה

ולפיכך יש בדבריה כדי , י שמסכימה להריגת הילד איננה יכולה להיות אמומראה לכולם כי מ
על סמך ראיה זו נותן שלמה את הכרעת הדין . הודאה על כך שהיא איננה האם האמיתית

האם שלמה התכוון באמת  .ומוסר את התינוק למי שהתגלתה כאמו האמיתית, הסופית
נה אמיתית להרוג את הילוד על ידי נראה שאין ליחס לשלמה המלך כוו? להרוג את הילד
, לא היה זה אלא אמצעי טקטי כדי לחלץ את הראיה שנדרשה להכרעה בדין. חצייתו לשניים

. שאם לא כן לא היה הסיפור מעיד על חכמתו של שלמה אלא לכל היותר על מזלו הטוב
שהעלו ביקורת קשה על דרכו של שלמה ועל הסיכון שנטל בהכרעתו  ל"חזיש מ, ולמרות זאת

לא אילו: "רבי יהודהמציין ) פרשה י סימן טז, קהלת רבה( מדרש רבהב. הראשונית
אי לך ארץ ': ועל אותה שעה הוא אומר! כבר נהרג -רחמים ) האם האמיתית(שנתמלאת עליו 

קיימת סברה לפיה שלמה ? האם שלמה הסתמך רק על תגובת האימהות..."'שמלכך נער
 מלךל. של מי התינוק, לפי התנהגותן וצורת דיבורן של הנשים, המלך ידע כבר בשלב העדויות

נתונה הסמכות המשפטית העליונה והוא יכול היה להכריע גם על סמך תחושתו 
הצדק צריך לא רק . אלא ששלמה לא חפץ בהכרעה שתיראה כשרירותית, האינטואיטיבית

ו שלמה ערך לפי סברה ז. כדי לחזק את אמון הציבור במשפטו, להיעשות אלה גם להיראות
באופן שיהיה , את המבחן לאימהות רק כדי להוכיח בראיה חותכת את שכבר היה ידוע לו

ל מייחסים את הכרעתו הסופית של "חז, מאידך  .  ברור לכל הנוכחים באולם ואף לכל העם
... רוח הקודשבשלוש מקומות הופיעה : "שלמה להתגלות שמימית שגיבתה את מסקנותיו

בבית דינו של שלמה דכתיב ויען המלך ויאמר תנו לה את הילד החי והמת לא תמיתוהו כי 
  סוף       ."'היא אמו' ואמרה בת קוליצאת  - ?מנין ידע שאינה מערימה עליו -היא אמו 

.  

  
  
  
  
  

                    סופי  המלךהמלך  שלמהשלמה  פינת המלכים

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה :ברכה לשערי תורה ומצווות

  אלברטאלברטלדוד  בן לדוד  בן :ווג מהרהזברכה לשערי 

א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע     
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אמר רבי אלעזר ופתח בפסוק שכתב  ".ויגש אליו יהודה" :כתוב בפרשת ויגש     
’ כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה: "הנביא ישעיהו

כל , כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אבל בוא וראה". אבינו גואלנו שמך
וכיון שהגיע יום , ם כמו שנצרךוזאת כפי שראוי בכל יום ויו, יום ויום עשה מעשה

באה התורה הקדושה לפני , שישי והקדוש ברוך הוא נצרך לברוא את האדם
הרי הוא עתיד ? זה האדם שאתה רוצה לברוא , הקדוש ברוך הוא ואמרה לפניו

אז אמר . אלמלא לא תאריך את רוגזך טוב לו שלא יברא האדם, להרגיז אותך לפניך
  .  לחינם נקראתי ארך אפיםהקדוש ברוך הוא לתורה וכי 

וזאת מפני שעד שלא ברא , והכל בתורה נשלם, אלא הוא שהכל נברא מהתורה     
. ונכנסו כל אחת ואחת למפרע, באו כל האותיות לפניו, הקדוש ברוך הוא את העולם

ו ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא רצונך לברוא בי את העולם "באה ונכנסה האות תי
קים למות וזה כמו שאמר שבך עתידים כמה צדי, לא, אמר לה הקדוש ברוך הוא? 

והתויתה תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל ": הנביא יחזקאל
זקן ": ועוד שנינו עוד וזה כמו שאמר הנביא יחזקאל ".התועבות הנעשות בתוכה

 ובחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגש
 "ממקדשי"אל תקרא  ".ם אשר לפני הביתוממקדשי תחלו ויחלו באנשים הזקני

  .ו"ומפני כך העולם לא יברא בך האות תי. אלא ממקודשי
והם ביקשו . ש וכל אחת ואחת נכנסה בלבדה"ף  ורי"ן  קו"באו ונכנסו שלוש האותיות  שי      

לא אתן , אמר להם הקדוש ברוך הוא. מהקדוש ברוך הוא שרוצים לברוא בהם את העולם
ושקר " שקר"שהרי אתן הם האותיות שנקרא בכן את המילה , בכן את העולםשכדאי לברוא 

  .ש"ף  ורי"ן  קו"הוא לא כדאי לעמוד לפניו והקדוש ברוך הוא דחה אותם את האותיות שי
ד הם נכנסו "ם  למ"ן  מ"ן  נו"י  עי"א  צד"ואז נכנסו לפני הקדוש ברוך הוא האותיות  פ     

ואת כולם הקדוש ברוך הוא , ברוך הוא לברוא את העולם אחת ואחת בלבדם ובקשו מהקדוש
  . דחה אותם

ף מעל "ף שהיא ביקשה לברוא את העולם ואמרה כיון שירדה כ"ועד שהגיעה האות כ     
ועד שהתקיים הכל .  והקדוש ברוך הוא דחה אותה. הזדעזעו העליונים והתחתונים, הכתר

ואם תבוא ותאמר שהאות . לם נברא בהובה נשלם והעו, ת שהיא הסימן הברכה"באות  בי
". ארור"וזה אלא מפני שנקרא בה המילה . לא יאות הוא, ף היא ראש כל אותן האותיות"אל

, ף היא סוד עליון"וזאת אף על פי שהאות אל. ומפני שנקרא בה ארור אז לא נברא בה העולם
א נברא בה ול, שהוא נקרא ארור) הצד האחר(וזאת כדי שלא לתת מקום לסיטרא אחרא 

                                                                         "הזוהר הקדוש"                                                      .ת ובה נברא העולם"ונשלם באות בי. העולם
  
  
  
  
  
  
  

  ת נברא העולםת נברא העולם""באות ביבאות בי 

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        

  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  מהירה      
  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

  לניסים טויטו בן מטילדהלניסים טויטו בן מטילדה    
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  סגולה נגד עין הרעסגולה נגד עין הרע                   
  ).גם גברים(להתלבש בצניעות                                       

לעין הרע ונבדק ואומת ומנוסה ) מובאת בהמשך(א "ידוע ומפורסם התפילה של החיד      

בין כל עם ישראל ואומרים אותו מעל ראשו של החולה ויש אומרים אותו על כוס מים 

ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחווה : "לומר את הפסוק  .ונותנין לחולה לשתות המים

ואני    :עינא בישאתפילה נגד עין הרע וכנגד שאר             ".אל היכל קדשך ביראתך

ואני ברב חסדך אבוא ביתך , עת רצון אלוהים ברב חסדך ענני באמת ישעך' תפילתי לך ה

. בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור, אשתחווה אל היכל קדשך ביראתך

רבונו של עולם בכוח השמות הקדושים היוצאים מן הפסוקים האלה מראשי התיבות 

שלמה מן במהרה רפואה ) לה(פ ותשלח לו "תסיר עין הרעה מן פבומאמצעי תיבות 

.                                       ל"צזכיון בהן רב הונא ויהי רצון כאלו כיוונתי כל הכוונות ש.אמן סלה נצח ועד, השמים

                               

                             
  
  
  
  

ותפילותותפילות סגולות סגולות

  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים    

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                         
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו              



בני , הוי אחי בכה ירמיהו .
וכשהוא ...אחי האומללים, הוי אחי

  .מקונן ליוה ירמיהו את הגולים עד אשר הגיעו לנהר פרת

הרוצה אתה : ל אותוהבחירה ושא
לבו של ירמיהו משך אותו להשיב בחיוב ולהצטרף לאחיו 

כי אם , אך הוא שקל בשכלו מה המעשה הנכון שעליו לעשות עתה וידע
ידע , מחובתו. הנותרים בירושלים ללא נחמה ותמיכה

פעמיו  לכן החליט ירמיהו לעזוב את הגולים והחל שם

כשראו הגולים את ירמיהו הפורש מעימם ופניו בחזרה לארץ הרגישו עזובים 
בלב נשבר אמר להם . ובכו...אבינו ירמיהו עוזב אותנו

אחת כזו הייתה  הבכיי...כמה חבל שלא בכיתם כך כאשר הייתם בציון

. וחזר לירושלים, הלוך ובוכה
בהר הבית . הפילוסוף היווני

: ניגש אפלטון אל ירמיהו ושאל אותו
: ושאלת נוספת? מה ראית לבכות על עצים ואבנים

  .?מדוע אתה בוכה על משהו שאינו קיים

יודע את  ת כלליות שאינך
. אמור לי מה לא ברור לך".   

הוא התבונן : כולם. ולתדהמתו פתר לו ירמיהו א
ילוד אשה , ענה ירמיהו, כן.. 

  .ים והאבנים האלו

 ,א"יפרק   הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו

                      

          :  

    ל"ז בן יעקב וזימבול

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

.ואף הם בכו, ובכה בכי מר
הוי אחי? מדוע לא שמעתם את דברי הנבואה

מקונן ליוה ירמיהו את הגולים עד אשר הגיעו לנהר פרת

הבחירה ושאת נבוזראדן החליט להניח בידי ירמיהו א
לבו של ירמיהו משך אותו להשיב בחיוב ולהצטרף לאחיו ..

אך הוא שקל בשכלו מה המעשה הנכון שעליו לעשות עתה וידע
הנותרים בירושלים ללא נחמה ותמיכה וילך עם הגולים יישאר

לכן החליט ירמיהו לעזוב את הגולים והחל שם. להיות עתה עימם
  .לארץ ישראל

כשראו הגולים את ירמיהו הפורש מעימם ופניו בחזרה לארץ הרגישו עזובים 
אבינו ירמיהו עוזב אותנו. הומיואשים וגעו כולם בבכיי

כמה חבל שלא בכיתם כך כאשר הייתם בציון
  ...כם את הגלות

הלוך ובוכה, בבכי נפרד מעליהם ירמיהו והיה הולך בדרך
הפילוסוף היווני, אחר החורבן בא נבוכדנצר לעיר ועימו בא אפלטון

ניגש אפלטון אל ירמיהו ושאל אותו. ראה ירמיהו הנביא בוכה ומקונן על החורבן
מה ראית לבכות על עצים ואבנים, ראלשהנך החכם ביש

מדוע אתה בוכה על משהו שאינו קיים, כיון שהבית כבר חרב

ת כלליות שאינךהאם יש לך שאלו: ב לו ירמיהו בשאלה
".   שאלות רבות: "תמה, השיב אפלטון

ולתדהמתו פתר לו ירמיהו א, אפלטון הציע את ספקותיו
.. ?האם ילוד אשה הנך: בירמיהו במבט מעריץ ופלט

ים והאבנים האלווכל החוכמה ששמעת מפי שאבתי מן העצ

הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו    הנביאים
                    

:          לעילוי נשמת                               

בן יעקב וזימבולענף 
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ובכה בכי מר עמד ירמיהו      
מדוע לא שמעתם את דברי הנבואה, עמי

מקונן ליוה ירמיהו את הגולים עד אשר הגיעו לנהר פרת
       
נבוזראדן החליט להניח בידי ירמיהו א      

..?לבבללבוא עימנו 
אך הוא שקל בשכלו מה המעשה הנכון שעליו לעשות עתה וידע, האהובים

ילך עם הגולים יישאר
להיות עתה עימם, ירמיהו
לארץ ישראל, בחזרה

       
כשראו הגולים את ירמיהו הפורש מעימם ופניו בחזרה לארץ הרגישו עזובים        

ומיואשים וגעו כולם בבכיי
כמה חבל שלא בכיתם כך כאשר הייתם בציון: ירמיהו

כם את הגלותחוסכת מ
       
בבכי נפרד מעליהם ירמיהו והיה הולך בדרך      

אחר החורבן בא נבוכדנצר לעיר ועימו בא אפלטון
ראה ירמיהו הנביא בוכה ומקונן על החורבן

שהנך החכם ביש, אתה
כיון שהבית כבר חרב

  
ב לו ירמיהו בשאלההשי    

השיב אפלטון, ודאי..?פתרונן
אפלטון הציע את ספקותיו
בירמיהו במבט מעריץ ופלט

וכל החוכמה ששמעת מפי שאבתי מן העצ, אני
  
  
  
  
  
  
  
  

הנביאים פינת
  םהנביאים

                                   

ענף ברוך 
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   :והשבוע                                        

  
  ..אין שום מציאות שאין לה שורש במחשבת הבריאהאין שום מציאות שאין לה שורש במחשבת הבריאה                      

אין פעולת הבורא אין פעולת הבורא , , להבדיל מן הרצון האנושי והפעולה האנושיתלהבדיל מן הרצון האנושי והפעולה האנושית
להבנת להבנת . . מצטמצמת במישור אחד אלא מקיפהאת כל המציאות כולהמצטמצמת במישור אחד אלא מקיפהאת כל המציאות כולה

דאגתו היא להשיג דאגתו היא להשיג , , כאשר נגר בונה שולחןכאשר נגר בונה שולחן: : העניין נשתמש בדוגמאהעניין נשתמש בדוגמא
לחתכם לפי מידה ולחבר את החתיכות לפי הזמנת לחתכם לפי מידה ולחבר את החתיכות לפי הזמנת , , כלים מתאימיםכלים מתאימים

דאוג להתהוות העץ או להמשך קיומו דאוג להתהוות העץ או להמשך קיומו אין זה מעניינו של הנגר לאין זה מעניינו של הנגר ל. . הלקוחהלקוח
הייתה זו הייתה זו , , לעומת זאת כאשר ברא הבורא את העולמותלעומת זאת כאשר ברא הבורא את העולמות. . של השולחןשל השולחן

מציאות זו כוללת לא רק מציאות זו כוללת לא רק . . יצירת מציאות שלמהיצירת מציאות שלמה, , יצירה מושלמתיצירה מושלמת
  ..אלא כוללת סדרים וחוקיםאלא כוללת סדרים וחוקים--דומם צומח חי ומדברדומם צומח חי ומדבר  ––נבראים נבראים 

  אלאאלא, , ולא זו בלבדולא זו בלבד. . מערכת חוקי הטבע לקיום כל הנבראים הללומערכת חוקי הטבע לקיום כל הנבראים הללו          
יצר הבורא את יצר הבורא את , , שהנבראים נבראו לשם תכלית מסויימתשהנבראים נבראו לשם תכלית מסויימת, , כיווןכיוון

שיאפשרו להם להשיג את התכלית הזאת ולשם כך ברא שיאפשרו להם להשיג את התכלית הזאת ולשם כך ברא , , התנאיםהתנאים
כן נקבעו סדרים לקשר בין הנבראים לבין כן נקבעו סדרים לקשר בין הנבראים לבין . . מערכת של הנהגה והשגחהמערכת של הנהגה והשגחה

קביעה זו נעשתה על ידי מלאכים שלוחי הבורא ועוד נבראים קביעה זו נעשתה על ידי מלאכים שלוחי הבורא ועוד נבראים . . בוראםבוראם
  ..במדרגות רוחניות נעלותבמדרגות רוחניות נעלות

לפרטיה לפרטיה , , כל המציאות המקיפה הזאת כלולה במחשבת הבריאהכל המציאות המקיפה הזאת כלולה במחשבת הבריאה            
שהוא הזמן שהוא הזמן , , למשך תקופה של  ששת אלפי שניםלמשך תקופה של  ששת אלפי שנים, , ולפרטי פרטיהולפרטי פרטיה

  . . שנקצב במחשבת הבריאה להשגת תכלית בבריאהשנקצב במחשבת הבריאה להשגת תכלית בבריאה
את אשר מסרטט את אשר מסרטט . . מחשבת הבריאה משולה לתוכנית האדריכלמחשבת הבריאה משולה לתוכנית האדריכל          

ודות ודות מן היסמן היס, , הוא אשר יופיע מאוחר יותר בבניןהוא אשר יופיע מאוחר יותר בבנין, , האדריכל במחברתוהאדריכל במחברתו
רק הדבר שהיה במחשבת רק הדבר שהיה במחשבת . . כך הוא בנידון שלנוכך הוא בנידון שלנו. . עד החלון הטן ביותרעד החלון הטן ביותר

במחשבת הבריאה הונחו כל במחשבת הבריאה הונחו כל . . הבריאה יש לו קיום ויש לו מציאותהבריאה יש לו קיום ויש לו מציאות
לכל פרט במציאות הכללית יש שורש לכל פרט במציאות הכללית יש שורש . . השורשים לכל פרטי המציאותהשורשים לכל פרטי המציאות

מיוחד לאותה המציאות מיוחד לאותה המציאות , , שורש זה הוא כוח רוחני פרטישורש זה הוא כוח רוחני פרטי. . בפני עצמובפני עצמו
הוא רצון הבורא יתברך להוות ולהחיות את הוא רצון הבורא יתברך להוות ולהחיות את   כל שורש כזהכל שורש כזה. . מסוימתמסוימת

הן הן , , כל מציאות שהיאכל מציאות שהיא, , במילים אחרותבמילים אחרות. . אותה המציאות הפרטיתאותה המציאות הפרטית
מבלת את חיותה ואת קיומה מבלת את חיותה ואת קיומה , , בדומם הן בצומח הן בחי והן במדברבדומם הן בצומח הן בחי והן במדבר

סך כל השורשים סך כל השורשים , , סך כל הרצונות הללוסך כל הרצונות הללו. . מרצון הבורא המיוחד להמרצון הבורא המיוחד לה
עשר עשר . . פירותפירותכלולים בעשר הסכלולים בעשר הס, , כולהכולה  המקיימים את כל המציאותהמקיימים את כל המציאות, , הללוהללו

.                                                                                           .                                                                                           הספירות הן מקור ושורש לכל המציאות לפרטיה ולפרטי פרטיההספירות הן מקור ושורש לכל המציאות לפרטיה ולפרטי פרטיה

          

  
   

  ז"ל  יחזקאל בן חביבה ואליהו:לעילוי נשמת  

                                                 ז"לשלמה יחזקאל בן יפה:  לעילוי נשמת 

   ז"ל   חלה’גניה יחזקאלי בת צ  :לעילוי נשמת  

  פינת הקבלה   ’’’עולם הספירות  געולם הספירות  געולם הספירות  ג   

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע



13

  
  

: אחיו .לייב פופקא' ר, אהרן' ר: בניו .מרת דוברושה: אמו .אריה זאב' ר: אביו      
א שבט "נולד בי  .וסרמןאלחנן ' ר: מתלמידיו .נחומקה מהורדנא' ר: מורו .אהרן' ר
החל  10מגיל צעיר נחשב לעילוי בתורה ומגיל . ט בעיירה הסמוכה לוילנא"תקצ'ה

ישראל מאיר הגיע למסקנה כי איסורי לשון הרע ' ר. ללמוד בישיבה בוילנא
ורכילות הם נושא זנוח בספרות ההלכתית וקשר את התארכותה של הגלות 

, תחילה בעילום שם ורק לאחר שנים בשמועל כן חיבר ב. בעבירה על איסורים אלה
, האיש החפץ חיים- מי": בבקשו לרמוז למקרא" חפץ חיים"את ספר ההלכה 

תהילים ( "ושפתיך מדבר מרמה, נצור לשונך מרע; אוהב ימים לראות טוב
אביו החורג ביקש להשיא , לאחר שאמו התאלמנה ונישאה בשנית  .)ד"י- ג"י/ד"ל

ישראל מאיר ניסה לעכב את ' אחיו הגדול של ר. םלו את בתו מנישואיו הקודמי
ישראל מאיר שמע כי ' השידוך היות ואביהם החורג לא היה אמיד אך כאשר ר

העיכוב עלול להפר את שלום הבית בין אביו החורג לאמו לא רצה לקבל הצעות 
ט חזר מוואשילישאק אל "תרכ'בשנת ה   .ות ונשא לאישה את בת אביו החורגאחר

קיבץ מספר בחורים ואברכים ואמר לפניהם , )פולין(תגוררה בראדין משפחתו שה
מכר את ספרו , התעקש שלא לקבל שכר ממשרת רבנות. שיעור בתלמוד ובהלכה

בעילום שם ואשתו ניהלה במשך חצי יום חנות מכולת שפתחו מירושה שקיבל 
ט "כתר'בשנת ה  .גם חנוונים אחרים זקוקים למחיה היות ולדבריו, מאחות אביו
בה למדו גם בני משפחות חסידיות ומשפחות " ישיבת ראדין"הקים את 

שפרשו מחיי העולם והתמסרו ללימוד " פרושים"תלמידיה כונו בשם . רים"אדמו
התורה יומם ולילה ובשונה מישיבות ליטאיות אחרות רובם לא גילחו את זקניהם 

דו הבחורים כל יום תחילה סע. ישראל מאיר' ולא גידלו בלורית עקב הוראתו של ר
ביטל , התורה-ישראל מאיר דאג לכבודו של בן' על שולחנו של בעל בית אחר אך ר

ל ושמש בית הכנסת היה עובר מבית לבית וקדרות בידו לאיסוף "את הסדר הנ
הרבנית ונשים נוספות היו מגיעות , י אשתו בית תמחוי"לאחר זמן נוסד ע. המזון

מבשלות ומחלקות את , אוספות מצרכים שונים, אל בתי היהודים בראדין והסביבה
אהרן הכהן שהחל ' ב השיא אחת מבנותיו לר"תרמ'בחורף ה. האוכל בין הבחורים

צבי הירש ' ו השיא את בתו הצעירה לר"תרמ'בשנת ה, לסייע בסידור חיבוריו
בשנת . ג נפטרה אשתו"תרס'לוינסון ומינה אותו לעוזרו ובחודש מנחם אב ה

בנין מיוחד לישיבה כי בית המדרש נעשה צר מהכיל את ד נבנה "תרס'ה
  .התלמידים שמספרם הגיע למאות

  
  
  
  
  

  פינת הזהב  פינת הזהב   
   

ן  ישראל מאיר הכה ’ר
 ’פרק אהחפץ חיים               

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

לאליהו קטן בן אורהלאליהו קטן בן אורה       
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לאה כך הייתה . וזה סתם שבו נכללו בשמעון ולוי, ראו בן :אמר רבי אבא     

ותהר עוד ותלד בן ותאמר ": כמו שכתוב בתורה בספר בראשית בפרשת ויצא, דעתה

וזאת מפני שהיו שלושה , "עתה הפעם ילווה אישי אלי כי ילדתי לו שלושה בנים
  .מתחברים והם כאחד

שהרי היא המרכבה העליונה של האבות ודוד המלך שהוא , בוא וראה שכך הוא     
ועל כן זה , וכל הארבעה הם מרכבות עליונות וסוד השם הקדוש, מתחבר אליהם

ועל כן כולם במקום . ואחר זה יהודה שהוא יורש את המלכות. שמעון ולוי ראובן
על ’ ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה": וה כתוב בתורה בפרשת ויצא, זה

זה מפני שכאן נשלמו ,"ותעמוד מלדת"הפרוש  ".כן קראה שמו יהודה ותעמוד מלדת
’ הוא שאמרה אודה את ה מה הטעם "’הפעם אודה את ה"והפרוש . ארבעה תומכים

אלא למדים מכאן שכל הזמן שכנסת ישראל בגלות השם הקדוש לא , בזה בכולם
וזאת עד שלאה , אף על פי שהם שלושה בנים היו, בוא וראה. היה שלם הוא

וזה   "’אודה את ה": ומשום כך אמרה לאה, הולידה את יהודה הכסא לא היה שלם
זה שעמד הכסא על , "ותעמוד"ומה פרוש  ,ועל כן ותעמוד מלדת, לא היה בכולם

לא (הם התיקונים של כנסת ישראל , כל שנים עשר השבטים, בוא וראה  .רגליו
ובכדי להשיב את עיקר , ולהתקן באור עליון שחור כראוי, בעולם הזה הם) של היום

ובזה הוא נשלם העולם , שכן כל העולמות הם בגוון אחד עומדים, הכל למקומו
  .העולם העליון למעלההתחתון כמו 

כמו כן בני . וכאן נשלמו ששה בנים שהם ששה הם צדדי העולם. יששכר זבולון     
ואלו הם ארבעה קשרים שהם , השפחות הם היו ארבעה והם התחברו באלו

וזאת אף על  ,"וכל אחוריהם ביתה": ’ועל זה כתוב בספר מלכים א, מתחברים בהם
אם כך הרי בזאת נאמר כל : רבי חזקיה אמר".  ביתה"פי שבני שפחות הם שכתוב 

וזאת שכתוב בספר בראשית בפרשת , מה שמוליד העולם התחתון פירוד הוא
ואם תאמר שעולם אחד , ומה עוד תאמר ביוסף ובנימין ".דומשם ייפר": בראשית

והעולם התחתון שמה היא , העליוןשהם הרי לא יצאו מתוך העולם , לא הוא? באלו 
זה מה שאמר רבי . ועל זה נקרא פירוד הוא, הולידה היא הולידה למטה ולא למעלה

שהרי כן העולם , דבר זה הוא סתום: בא אליו רבי אבא ונשקו ואמר לו, חזקיה
בוא ראה את : עוד המשיך רבי אבא ואמר. העליון נתקן בשנים עשר שהם משלו

ובו נכנס וממנו הוא . שצדיק מהעולם התחתון יוצא ונכנסבכל פעם , סוד הדבר
ובעולם , ועיקר הוא למעלה ועיקר הוא למטה, ומפני הוא נבנה במקום הזה, יוצא

  . התחתון הוא תדיר לעולם
  
  
  
  

  הקדושיםהקדושיםהשבטים השבטים   1212   

  בעמוד הבא המשך 

לאירנה בת יעל   :ברכה לשערי זיווג  מהרה  

לקטי בת יעל :ברכה לשערי זיווג  מהרה
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ויהי בצאת נפשה כי מתה ": כמו שכתוב בתורה בספר בראשית בפרשת וישלח     

וזה . זה צדיק שיוצא ממנה? מי זה נפשה  ,"בנימיןותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו 
והם נשארו , שהיא חשבה שהולידה למטה בעולם הפירוד, בנימין שנקרא בן אוני
בן ימין שהרי  ".ואביו קרא לו בנימין": ומה עוד כתוב בפסוק, אחד עשר באלו למעלה

את ושכאשר נאבד יוסף ואז בנימין הוא השלים , זה עלה למעלה בעולם העליון
ומשום כך יוסף ובנימין , ועל כן צדיק בעולם התחתון נכנס ויוצא, מקומו של יוסף

  .וכל השנים עשר כמו למעלה בייחוד הם אחד
בכל לבב ’ אודה ה": ורבי שמעון בר יוחאי פתח בפסוק מתוך ספר תהילים     

.  בכל לב היה צריך לו, מפרש רבי שמעון בר יוחאי" בכל לבב"". בסוד ישרים ועדה
אלא דוד המלך הוא בסוד עליון של השם הקדוש והוא רוצה להודות לקדוש ברוך 

ואלו הם שני , וזה ביצר טוב וביצר רע "בכל לבב’ אודה ה"והפרוש של . הוא
שזה אלו " בסוד ישרים ועדה"ועוד הפרוש של . הצדדים אחד לימין ואחד לשמאל

הפרוש " ובסוד ישרים. "הם כמו דרום וצפון" לבב"שהרי , הם שאר צדדי העולם
והפרוש של המילה . הוא אלו הם שאר צדדי העולם שהם ששה כמו למעלה

 ".ועדותי זו אלמדם": כמו שכתוב בספר תהילים, זה הוא מקום יהודה" ועדה"
ועוד אמר  "ויהודה עוד רד עם ועם קדושים נאמן": ועוד כתב על זה הנביא הושע

כאן כתוב במקום  ".י נגד אלוקים אזמרךאודך בכל לב": דוד המלך בספר תהילים
שהרי זו הדרגה אומר שירה לחבר ". אלוקים אזמרך" :אחד הוא אומר שכתוב

  .אותה בצד ימין
. הוא אחז בדרום ואחז גם במזרח, יהודה הוא אחז בכל הצדדים, בוא וראה      

 ומפני שהוא הלך, ותחילתו בצפון היה ואחז גם בדרום, שהוא הרי מצד שמאל בא
 "’הפעם אודה את ה": לימין והוא נאחז בגוף ומשום כך הפעם כמו שנאמר בפסוק

שעמדה בקיום שעמדה כיאות שבכך הרי נתקנה כל , "ותעמוד מלדת"ועוד פרוש 
וכי בכולם שהיא  ,"’הפעם אודה את ה": רבי יוסי ואמר פתח. המרכבה הקדושה

אלא יהודה הוא נולד . הולידה לא היה ראוי להודות לו להקדוש ברוך הוא אלא בזה
ומשום כך רק יהודה בלבדו היה התיקון של הכסא ותמיכה של , הבן הרביעי לכסא

והסוד הוא שמיהודה , כמו שידוע שהיו שלושה אברהם יצחק ויעקב, כל התומכים
ועל כן נקרא יהודה שהוא השם . גל הרביעיתבא דוד והשלים את הכסא ואת הר

ורבי שמעון בר יוחאי שמאיר את כל . מרגלות הכסא) רגליו’ ד( ת "והדל. הקדוש
                                                                "הזוהר הקדוש"        .וזאת על אחת כמה וכמה, וכמה נרות הם מאירים בגללו, העולם בתורה

  
  
  
  
  
  
  

  מקבלים הזמנות להקדשות וברכות         

mp    על גבי דיסק        "תורה אש" 3
, לשערי רפואה, לעילוי נשמת.  ..פרשיות מהתורה 5 שעות לדיסק 5של  

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



  מזוזות מהודרות למהדרין
  
  הדרב .א הירא :ם

   מהודרת
  נוסח אשכנזי ובכריכת עור

ם                                      "סת ישירות מסופר

  !!!בקרוב      
  5תורת אש                                                                                   

  "הזוהר הקדוש"פנינים מ                                                                                
  ברדה         . אריה א :מאת הרב                                                                                

 ,חלשיו ,אציו ,תודלות                                                                                  
  ...ץקמ ,בשיו     

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

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

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

  !!! העליונים בספר המדהים והמרתק ועוצר נשימה 

   ברדה. אריה א: 
  .א"המקורי והאמיתי של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע

  עמודים  200בכריכה קשה ובו 
!!! "כשיהודי מתחתן עם גויה

מזוזות מהודרות למהדרין
  לכניסת הבית                  

ם"מ  ישירות מסופר סת"ס 20על 

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

ישירות מסופר.  מ מקופלת"ס 33על  17

                                             

                                                                                  
                                                                              

                                                                                
                                                                                  

                                            ,לך

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

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

                                               

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

   0544-577956: ניתן להשיג את החוברת הקדושה בטלפון

העליונים בספר המדהים והמרתק ועוצר נשימה עכשיו אפשר להציץ לעולמות 

: מאת  1 ספר הזהב "זוהר האש
המקורי והאמיתי של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע

בכריכה קשה ובו . בשבעים פרקים ועל סודות הנשמה של העם היהודי הטהור
כשיהודי מתחתן עם גויה ואחד הפרקים מה קורה. בשפה עברית קלה ולקריאה מעדנת

  ברדה   . אריה אהרב 
                         הקדושה שעות של התורה

  1תורת אש  
  "  זוהר הקדוש"עם פנינים ומרגליות של ה

    שבכתרהיהלום ,                        
mpלשמיעה  .                        3                

16   ל"ז חביבה ואליהו בןיחזקאל 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מזוזות מהודרות למהדרין   
                

על  20בגודל          
  

פטום הקטורת"      
בכתב מהודר של האריז  
17בגודל    

  

                           

                                                                                  
                                                                              

                                                                                
                                                                                  

לך-לך, נח, בראשית

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

                                            

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

ניתן להשיג את החוברת הקדושה בטלפון      

עכשיו אפשר להציץ לעולמות !!   הגיע ספר המאה  

זוהר האש" 
המקורי והאמיתי של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע" הזוהר הקדוש"על פי         

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

הרב            ד"בס 

שעות של התורה 5             

תורת אש            
עם פנינים ומרגליות של ה    

,                        וארא, ואתחנן, עקב

.                       פינחס ודברים

יחזקאל :לעילוי נשמת
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