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ומי שלא זכה . הלשון של הזוהר מזכך הנשמה: אור צדיקים. טז         

  . אף על פי כן ילמוד כי הלשון של הזוהר מזכך הנשמה. להבין הזוהר

הלשון של  -לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל הנפש : ק מאלעסק"הגה. יז    
לימוד הזוהר הוא שלימות גדול אל הנפש ואף על פי .. הזוהר לבד מסוגל מאוד

סדר , רבי חנוך הניך מאלסק. (הלשון של הזוהר לבד מסוגל מאוד. שאינו מבין
  )'אות ב, הלימוד

התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם : שארית ישראל. יח    
התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין .. לאין סוף יתברך

שער , שארית ישראל שער ההתקשרות, הרב משה ישראל בר אליהו. (סוף יתברך
  )'מאמר ב' דרוש ה' א

על ידי לימוד  -לימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד : ק רבי נחמן מברסלב"רביה. יט    
הלשון הקדוש של  - הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה הקדושה 

ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאוד מאוד . הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך
, קדושהודע שעל ידי לימוד הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של התורה ה

, רבי נחמן מברסלב. (והלשון הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך
  )ח"ק, ן"שיחות הר

ילמוד . דברי הזוהר ותיקונים מסוגלים לטהר הנשמה: סידור קול יעקב. כ     
בספר קבלה ואף אם אינו מבין בהם יאמר דברי הזוהר ותיקונים כי הם מסוגלים 

  )בסדר כוונת הלימוד, סידור קול יעקב, קאפילרבי יעקב . (לטהר הנשמה

מי .בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר: א פוסק"ר הזקן זיע"האדמו. כא    
כי מה איכפת ליה , שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר אף שאינו מבין

ל בע(ר הזקן ''אדמו, רבי שניאור זלמן מלאדי. (שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה
  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מאמרי האדמו, )התניא

מי שלא . הלשון מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה בזוהר נפלא: רבי חיים הכהן. כב 
יקרא הלשון מפני כי הלשון מסוגלת לזכך הנשמה , אפילו הכי, זכה להבין

  . ולהאירה בזוהר נפלא

   

  

  

                                      אא""יי  פרקפרק  ""זוהר הקדושזוהר הקדוש""עולם העולם ה
    דדד"""בסבסבס

  פרנסה טובה ולשערי כלכלה ברכה לשערי      
  לדוד  בן שרה ואלברטלדוד  בן שרה ואלברט          

  ותפילתו של התנא האלוקי                      
א"רבי שמעון בר יוחאי זיע                     

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע
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יהודה ' ר, יאשיהו' ר: בניו  .מרת שמחה: אמו. שלמה' ר: אביו    
דוד ' ר, אברהם קוריאט' ר: מתלמידיו .יעקב' יוסף ור' ר, )הדאן' המכונה ר(

.יעקב בן שבת' ר, דוד זגורי' ר, אלקיים

הזמינו ידידו , יהודה' שלמה ופטירת בנו ר' לאחר הסתלקות אשת נעוריו של ר    
שלמה נענה להזמנה ' ר). מרוקו(התגורר בעירו אגאדיר כליפא בן מלכא לבוא ול' ר

יחד עם , שלמה עסק במסחר' ר). מרת שמחה(ובהגיעו למרוקו שידך לו את אחותו 
גיסו ניהל עסקים בכל מדינות האזור והיה עשיר גדול אך תורתם הייתה קבע 

רוב היום למדו יחד עטורים בטלית ותפילין ובמקצת היום , ואילו המסחר עראי
  . סקו במסחרע

ו "חיים פינטו הגדול ביום שבת ט' ג נולד בנו ר"תק'לעת זקנותו בשנת ה     
לאחר כשנה . ו"תקט'טרם הגיעו לגיל מצוות נפטר אביו בשנת ה. לחודש תמוז

פקד משבר כלכלי חמור את אגאדיר בעקבותיו יהודים רבים עברו למוגדור 
ר פינטו הכניסו ללמוד בישיבת קרוב משפחתו מאי. וביניהם גם הנער חיים פינטו

. והנער שעשה חיל בלימודיו התפרסם כעילוי) ד מוגאדור"אב(יעקב ביבאס ' ר
  .ד מוגאדור על אף גילו הצעיר"חיים כאב' יעקב ביבאס מונה ר' לאחר הסתלקות ר

אך עם זאת היה קשוב " אביר לב"עקב תקיפותו בענייני הלכה כינוהו גדולי דורו 
נודע כבעל מופת גדול , עניי עירו הייתה בראש מעייניו לצרכי עדתו ודאגת

ניהל ישיבה , ייסד את בית הדין הראשון במוגאדור. וברכותיו התקיימו במלואן
אלי 'כתב שירים כגון . בעירו ורבים מתלמידיו התפרסמו במשך השנים

 נהג לקבל את השבת בשמחה ולשורר שירים ובקשות, לכבוד חנוכה' ארוממנהו
י ורבי מאיר בעל הנס "הקפיד לערוך את הילולת רשב. לכבוד השבת בקול נפלא

ובחג השבועות היה לומד תורה במשך שתי לילות עד לשעות מידי שנה ברוב עם 
  .הבוקר

בני ביתו . כשהרגיש כי שעת הסתלקותו קרבה חילק סכום כסף עצום לצדקה    
חיים השיב כי אנשים רבים שהיו חייבים לאביו סכומי ' שאלוהו לפשר הדבר ור

הוא החליט כסף גדולים שילמו לו את חובם לאחר פטירת אביו וכעת לפני פטירתו 
לחלק את כולו לעניים היות ואין אנו יודעים איזה ממעשי המצוות שעשינו נחשב 

  .ה"תר'הסתלק בשנת ה !נו בוודאותאך מעשי צדקה ילכו עמ, כראוי' לעבודת ה

  

  

  

  

  הראשון- חיים פינטו ’ר   פינת הצדיק 

                      

                                                               עמוס בובליל בן רחמיםעמוס בובליל בן רחמיםעמוס בובליל בן רחמים   :::ברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חיים

 

                                                               נסריהנסריהנסריה   רינה בובליל בתרינה בובליל בתרינה בובליל בת   :::חייםחייםחייםברכה לאריכות ימים ושנות ברכה לאריכות ימים ושנות ברכה לאריכות ימים ושנות 
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ואז , ימים 3שיגדלו חסידות וירעיבו אותם  ,ואז משה אמר לבני כוש           
ואז הם מצאו את הנחשים והעקרבים , ציווה משה לשחרר אותם לחפש מזון

המלחמה בין משה ובלעם הייתה קשה אך בסופה גברו אנשי משה . ובלעו אותם
  . על אנשי בלעם וכבשו מחדש את ארצם רבנו
שזכתה בימים אלה לימים וניהל את המדינה  רבנוארבעים שנה מלך משה       

משה רבינו . עזב את כוש ועבר לעבר ארץ  מדין רבנווזאת עד שמשה , אובים
אך לאחר ששמע יתרו על הקורות של משה . התקבל בבית יתרו בסבר פנים יפות

. השתנה יחסו אל משה ואמר יתרו למשה אתה פושע, ועל בריחתו מארץ מצרים
מתוך תקווה , את משה במרתף הביתויתרו לא הסתפק  במילים אלא השליך 

, גואל ומושיע רבנואך הקדוש ברוך הוא שלח למשה . שימות שם תוך מספר ימים
שהביאה לו במשך עשר שנים , והיא ציפורה בתו של יתרו שחסה על משה

  . תמימות הביאה בחשאי אוכל למרתף וכלכלה את משה
ר אתה  את האיש שהשלכת הזוכ: עד שבאחד הימים אמרה ציפורה לאביה     

ולתדהמתו הרבה גילה יתרו את ? אולי נרד לראות אם חי או מת? לבית אסורים
  . משה יושב במרתף חי ובריא והוא נתון בתפילה

ביום מן הימים כשהלך משה בחצר הבית צד את עיניו במטה הקבוע בתוך      
ואבן , יאוהוא מהר לשלוף אותו והתבונן בו והמאה היה יפה להפל, האדמה

האמהות , המפורש ושמותיהם של האבות’ הספיר נצצה במטה ובו נחקקו שם ה
משקל המטה היה כבד . ב"ש באח"ך עד"דצ: תוהשבטים ושלושה ראשי תיבו

האם אתה שלפת את המטה . ואף על כן לא התאמץ משה רבינו בנשיאתו, מאוד
י שיוציא את ובכך הבטיח יתרו מ, כן מדוע לא, מן האדמה שעל יתרו את משה

יתרו נתן את צפורה בתו וכך . וכך היה, המטה מהאדמה אתן לו את ביתי צפורה
  .קיים את הבטחתו

המטה הזה : השיב לו יתרו? משה שאל את יתרו איך הגיע המטה לגינתך     
עד יעקב אבינו . ומאז עבר מדור לדור ומאב לבנו , הוציא אדם הראשון מגן עדן

וכאשר , ולאחר פטירת יוסף גנז פרעה את המטה בבית אוצרותיו. מסרו ליוסף
העדר צועד משה בראש . ברח יתרו ממצרים נטל עימו את המטה ותקעו בגינתו

  ..ולפתע אחד הגדיים ברח בריצה ומשה רץ אחריו. את הצאן בדרכו רבנו
                                                                                     ל"חז לקח  ממדרשינ                                                                          

  

  
  

         
  
  

  פינת הזהב  פינת הזהב   
   

     6פרק משה רבנו 

           

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

                                                               

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה  
  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  מהירה       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                     

  כ גדעון עזרא בן פנינהכ גדעון עזרא בן פנינה""לחלח
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שאל לך ": רבי אלעזר פתח ואמר את הפסוק מתוך הספר ישעיהו     
והסתכלתי בדורות הקדומים  ".שאלה או הגבה למעלה אות מעם אלוקיך העמק

? ומה ההבדל בין הדורות הקדומים לבין הדורות האחרונים . ודורות האחרונים
והם יודעים , ובכן דורות הקדומים הם היו יודעים ומסתכלים בו בחוכמה עליונה

ואפילו היו רשעים  שבהם בישראל הם היו , לצרף אותיות שניתנו לו למשה מסיני
ליונות ותוך האותיות התחתונות החוכמה בכדי להנהיג את יודעים תוך האותיות ע

הם היו , רבנווזאת מפני שכל אות ואות שנמסרה לו למשה .  המעשים בעולם הזה
וכל החיות הם היו , מתעטרות ועולות על ראש החיות העליונות הקדושות

והיו פורחות תוך האוויר שיורד מתוך אוויר עליון דק והוא לא , מתעטרות בהן
האותיות . והיו עולות ויורדות האותיות הגדולות ובצרוף אותיות דקיקות.  ועיד

אלו ואלו הם נמסרו לו למשה . הגדולות הן יורדות מתוך היכל אחר שהוא תחתון
’ א: לדוגמא, וחיבור האותיות שהן מתחברות בהעלמה בכל אות ואות. בסיני רבנו

וכך כולן . ף"ת שהם  לאות שהיא יחידה ומתחברות עימה בהעלם שתיים אחרו
  .  וכולן היו גנוזות, נמסרו למשה בהר סיני

  
וזה כמו . וד האותיותושכולם היו נוסעים בס, אבל אות ממש, שאל לך אות    

. שהיא נקראת אות אמת’ וזו האות ו ,"ונתתם לי אות אמת": בספר יהושעשכתוב 
.  ות אמת נקראתאלא אות זו היא א, כן, ואם תאמר שאר  האותיות אין הן אמת

או . שהיא נמצאת אחרונה בשם הקדוש’ וזו אות ה, ואנו נכנסים בהעמקת השאלה
ד והיא הראש שבשם מלך מלכי המלכים הקדוש "הגבה למעלה וזו האות שהיא יו

שאל לך אות מעם ": וכאן הוא הסוד כמו שכתוב מדברי הנביא ישעיהו. ברוך הוא
שזה הוא  ,"’מעם ה": ד מזה שכתובונלמ. והיא  האות מהשם הקדוש "אלוקיך

וכל המשכן עומד , השם של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ואות אחת שבו
  .על זו

וכל אלו היו מרכבות וכל אלו , כאשר עלה הענן על המשכן ושורה עליו, בוא וראה    
ועוד כמו שכתוב בתורתנו הקדושה . וכולם היו תוך הענן, היו כלי המשכן שלמעלה

ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן : "ר שמות בפרשת פקודיבספ

ויבוא משה בתוך הענן ויעל " :עוד כתוב בפרשת משפטים". מלא את המשכן’ וכבוד ה

                                                         "הקדושהזוהר "                            ". אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה
  

  
  

  
  
  

אותיות מחוכמה עליונהאותיות מחוכמה עליונהאותיות מחוכמה עליונה

  טובים  וארוכיםטובים  וארוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים ברכה גדולה והצלחה לחיים     

  לשרון בובליל לשרון בובליל                                     
ולכל בני  משפחתוולכל בני  משפחתו          



5

      
  

, וכנגד שבעים שנה, משום שהגלות הראשונה הייתה מבית ראשון
, "יסוד ומלכות, הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד: "שבע הספירותשהם כנגד 

. שכל ספירה כוללת עשר והם שבעים, הייתה גלות של בית ראשון שבעים שנים
ואז . והיו נפרדים מן השם העליון, ואלו שבעים שנים שהאם לא רובצת עליהם

, הבינה, הקדוש, ובית ראשון העליון. העליון של הבינה נסתלק למעלה לאין סוף
  .נסתלק, חוכמה, יוד דהויה, כי המקור שלה, אינו נובע מבוע מים חיים

ויבנהו : "כמו שכתוב, משום שהיא נקראת שבע שנים ,שבעים שנים בגלות
בסוד , שמלכות בבל שלטה למעלה, ואם תאמר, על בית ראשון ".שבע שנים

, קדשאלא בזמן שהיה קיים בית המ? חס ושלום, שהם הבינה, השבעים שנים
וכיוון שחטאו  . היה מאיר ויורד למטה, בינה, האור והנביעה של אמא  עילאה

נתכסה ונחשך האור , ומלכות בבל הייתה מושלת, ישראל  ונחרב בית המקדש
  .והתחתונים הקדושים לא היו מאירים, ההוא

 ,כות בבלמשום ממשלת מל, שים לא היו מאיריםשהתחתונים הקדווכיוון 
ד "שהיא יו, שהיה נובע אל הבינה, ואותו מבוע עליון, ל הבינהנסתלק אור ההוא ש

אז אלו שבעים שנים של הבינה לא  .נסתלק למעלה אין סוף, חוכמה, של דהויה
וזה היה . א"שנמנעת להאיר את הה, משום הארה ההיא של היוד, היו מאירים

  .הבית הראשון, ודאי גלות של שבעים שנה של הבינה

ישראל כולם , והתחילה התפארת דהויה להאיר, בבלכיוון שהוסרה ממשלת 
מגלות בבל  אלא מעט מעט חזרו, להיות סגולה שלמה כמקודם, לא חזרו להיטהר

לא ירדה להאיר , ד העליונה דהויה"אז יו, וכיוון שלא נמצא שלמות. ישראלארץ ל
כי ישראל לא היו , אלא מעט מעט בלי סדר, מאירה לפנים הכמו שהיית, כל כך
לא היה נובע ולא היה , ד דהויה"יו, ועל כן המבוע העליון. ים כראוי כמקודםטהור
  .אלא שחזר להאיר מעט מעט מתוך הדחק של השם, מאיר

, א תחתונה"וה, ועל כן התגרו בישראל מלחמות רבות עד שהחושך יכסה ארץ
משום , נסתלק כמקודם, ד דהויה"יו, ומבוע העליון. נחשכה ונפלה לארץ, הנוקבא

       "הקדושהזוהר "   בשבוע הבא ההמשך. וישראל חזרו לסורם, שמלכות אדום התחזקה

       
   

                                                 

  

  

  

 א"פרק י המשיחהמשיח  שלשל  בואובואו

  
  פינת המשיח

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

ליעקב בן רבקהליעקב בן רבקה            
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לאחר שנתיים . על האיש הלא נכון הימר השועל הוותיקאבל הפעם            

זה האחרון טרף נפשו בכפו . ֻאִּכן-ֻשם-ַשַמשבניפל אתשל קרבות הביס אשור

בניפל יצא להעניש את אשור. המנצחוהותיר את בעלי בריתו חשופים לנקמת

רָׂשֵרי ַהָּצָבא ֲאֶׁש - ֶאת, ַוָּיֵבא ְיהָוה ֲעֵליֶהם'מייד ביהודהשליחיו הופיעו .מתנגדיו

         .ָּבֶבָלה, ַוּיֹוִליֻכהּו, ְנֻחְׁשַּתִיםּבַ  ,ַוַּיַאְסֻרהּו; ַּבחִֹחים, ְמַנֶּׁשה- ַוִּיְלְּכדּו ֶאת, ְלֶמֶלְך ַאּׁשּור

המסע בילה מנשה בהרהורים עגומים על הסוף ניתן להניח בוודאות שאת זמן

 כפי שקרה בדרך כלל למי, מעליוככל הנראה שיער שראשו יותז. הנורא הצפוי לו

כבליו של . שב והפתיעפל בני אלא שאשור  .שמלכי אשור ראו בהם בוגדים

כפי שנהג ממש, הוסרו מעליו ומלך אשור נהג בו במידת החסד והרחמים מנשה

סביר . יתכן שאשורבניפל מאס בהרג ובפשיטת עורם של שבוייו. בנכֹה המצרי

מצרים אבדה לו ממילא ויהודה : יותר שהודרך על ידי שיקולים מדינייםעוד

, מדיים כשבגבולות ממלכתו מופיעים צבאות של, בידיו עתהעוינת לא תסייע

בנו של הלה ודאי לא ישמח  –מנשה הקשיש אם יחסל את. קימרים וסקיתים

בנאמנותו לשליטי נינוה במשך הרי זקן זה עמד, ואחרי ככלות הכול. לשרתו

אלא , את מנשהסופו של עניין שאשורבניפל לא זו בלבד שחנן. שלושים שנה

יחס מפתיע זה יתכן               .שאף הרחיב את תחומי שלטונו ואת חופש תנועתו

לאחר שכבר נואש כנראה , הוא שב ירושלימה. וגרם אצל מנשה לשינוי גדול

. הוא יאשיהו, כעבור זמן קצר נולד לו נכד. עיר זו עוד בחייומהאפשרות שיראה

מנשה ייחס את החנינה שקיבל לתשועת אלוהי בספר דברי הימים נאמר כי

בשל . האלוהים והתמיד בו עד יום מותולחןישראל ומנקודה זו ואילך חזר אל פו

הלך וטיהר את העבודה אבל, הצורך להתחשב בעמדת אשור לא הסיר את הבמות

 .במקדש ואת הפולחן מערי השדה משרידי אותה אלילות כנענית

                       

  

                    א"פרק י מנשהמנשה  המלךהמלך

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

  אלברטאלברטלדוד  בן לדוד  בן :ווג מהרהזברכה לשערי 

א"ותפילתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע     

לדוד  בן שרהלדוד  בן שרה :ברכה לשערי תורה ומצווות

  פינת המלכים
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. ועתה אלה האותיות בולטין בפניו בשעה שהוא נבהל     
, מצד הימין "ק": וזה סימן. שיחזור ויתקרב לקדושה "קריב"ומזהירים בו 

, ואף על פי שעוד גידים דקים אחרים נראים בפניו. מצד שמאל "ריב"ואותיות 
   .םעקומלבד בזמן שהוא הולך , אבל אין הם בולטים לחוץ כאלה

ונוטה בדרכיו מן דרכי , אם הולך אדם בדרך לא טוב. "ציור השלישי"     
ורוח אחר נראה  בו , רוח קדושה ההוא שהיה בפנימיותו מסתלק ממנו, התורה

צורת ובולט לחוץ בהסתכלות העיניים של חכמי לב לפי שעה . עם צורה אחרת
ונראים בו , להעביר בליבו צורה ההיאובשעה שמסתכלים בו גורמים . שור

, שהם כמו גידים דקים אדומות, שלושה גרגרים אדומות בפניו בצד ימין
  .ושלושה בצד שמאל

ושני גידים דקים , אחד הוא גיר דק בעגול. ואלה הן האותיות הבולטות בו     
והסוד של אותיות . ואיש כזה עיניו שקועות, וכולם הם בעגול, אחרים עליו

  . וכן לצד השמאל. ר תשניים האחרים הם . כגיד אחד הוא אות . כך הוא האלה
ואלה האותיות הן ". ת פניהם ענתה בם"הכר: "וסימן לזה הוא מה שכתוב       

ואם חשוב מדרך שמאל לימין , בולטות בפנים יותר על כל שאר גידים הדים
, אלו גידים הדקים הם בשכיבה. ונתגבר הרוח הקדושה. נכפף רוח ההוא

   .לחוץוהאחרים בולטים 
העומד תמיד להתקן עבור סוד פגמו זהו ציור של אדם  ."ציור הרביעי"    

רוח שלו הוא רוח . צורת נשר -זה הוא שנראה לחכמי לב ב. בגלגול הראשו
שהרי נאבדו ממנו . וזה לא נראה בפנים שלו אותיות הבולטות לחוץ. חלש

. כן אין בולטת בו ועל, ונשתקעו בזמן אחר בגלגול הראשון שאז נסתלקו ממנו
אינם מאירות בנציצות כשהוא בשמחה וכשהוא  עיניו, והסוד שלו להכירו הוא

ונשתקע ניצוץ . לפי שרוחו אינו מאיר לו באותיות. מספר שער ראשו וזקנו
הוא אינו עומד בענין הסתכלות הפנים . שוןאההארה שלו שהיה לו בגלגול הר

ושבח את המתים שכבר מתו מן החיים אשר : "וסודו מרומז בכתוב. להסתכל בו
   "הזוהר הקדוש"               "סוד השפתיים:"בשבוע הבא    .. עד כאן סוד הפנים ..המה חיים עדנה

    
        

  
 

   

    

 ’פרק ח סוד סודות הפנים
                     

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה  
  בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  מהירה       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                     

ליעל בת נעמי ודוד ליעל בת נעמי ודוד        
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הרי : רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו רבי אלעזר שאל את אביו       

וכן כל החטאים לא , שנינו שעל שלושה חטאי עולם רעב בא לעולם
והם לא נמצאים , וזה מפני שליבם גם בהם, נמצאים אלא בעשירים

ומקיים את , ומה הדין הוא שהקדוש ברוך הוא הורג העניים, בעניים
ו אביו רבי ענה ל. שכן הרי מעכשיו יוסיפו לחטוא לפניו, העשירים

כאשר : והרי העמידוהו החברים ואמרו, שמעון בר יוחאי יפה שאלת
, מן הרשעים ולהאביד אותם מן העולם ערוצה הקדוש ברוך הוא להיפר

  . ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם שלום ומשלים להם בכל
  
, שכל בני העולם לא נמצאים קרובים למלך העליון, אבל בוא וראה      

ומי הם לב נשבר ונדכה ואת דכא , ם שהוא משתמש בהםוהם כאלו כלי
ורעב ודין  , וכאשר נמצאת בצורת בעולם, אלו הם כלי המלך? ושפל רוח 

והקדוש , ואז הם בוכים וגועים לפני המלך, הוא מתחזק על העניים
וזה כמו שדוד המלך אומר בספר , לברוך הוא מקרב אותם יותר מהכו

ואז הקדוש ברוך הוא פוקד  "ענות עני כי לא בזה ולא שיקץ": תהילים
  . על מה בא הרעב לעולם

וכאשר מתעורר המלך להשגיח . ואוי לאלו הרשעים שהם גרמו לזה      
וזה , ואז הקדוש ברוך הוא יצילם מהם ומעלבונם, בעולם על קול העניים

אם צעק יצעק אלי שמוע ": כמו שכתוב בספר שמות בפרשת משפטים

האחת להשגיח בקולם , אשמע הם שתי פעמיםשמוע  "אשמע צעקתו
ואחת להפרע מן אלו שגורמים להם וזה שכתוב בתורתנו הקדושה 

ועל  ".והיה כי יצעק ושמעתי כי חנון אני": בספר שמות בפרשת משפטים
אוי לאלו עשירי העולם הרשעים בקול העניים , כן בשעה שרעב נמצא בעולם

                                                              "הקדושהזוהר "   .הקדוש ברוך הוא לפני המלך הקדוש שהוא מלך מלכי המלכים
  

          
  
  
  

חטאי העשיריםחטאי העשיריםחטאי העשירים      

   , לשערי רפואה :ההקדשה והברכה היקרהההקדשה והברכה היקרה 

  ועוד..לעילוי נשמת, ברכות והצלחה לשערי, לשערי פרנסה, לשערי זיווג
ג הדיסק ג הדיסק ""מקבלים ברכה עמקבלים ברכה ע..אא  ""תורת הזוהר הקדושתורת הזוהר הקדוש""  בדיסק שלבדיסק של

    ".".הזוהר הקדושהזוהר הקדוש""של החוברת של החוברת בעמוד האחורי בעמוד האחורי   ..בב. . ובתוך הדיסקובתוך הדיסק

מתוך מתוך   ddvvddמקבלים מקבלים . . דד    באינטרנט עם ההקדשה בסרט הפתיחהבאינטרנט עם ההקדשה בסרט הפתיחה. . גג  
  44577956577956--054054טלפון טלפון : : בפרטיםבפרטים....וזה לנצח נצחיםוזה לנצח נצחים. . הסרט יחד עם ההקדשההסרט יחד עם ההקדשה



וידבר ": ויקראהקדושה בספר ויקרא בפרשת 

בשגגה דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא כי תחטא 

רבי יוסי פתח ואמר את . "
כמה יש  ”’וגועד שיפוח היום ונסו הצללים 

שהרי , מחטאיהם שלא לחטוא לפני הקדוש ברוך הוא
, לפני המלך הקדושהעירו בני העולם לבכם 

ממקום , והעירו את הנשמה הקדושה שנתן בתוככם

וזה ששנינו בשעה שהקדוש ברוך הוא מוציא את הנשמה מהעולם העליון 
מעיד בה בכמה יעודים בכדי לשמור 

, ולהשתעשע, תה באלף ושמונה מאות עולמות
ולראות בהם כבוד אלו שעוסקים בתורה הקדושה והיא עומדת לפני המלך 
בלבוש כבוד עליון והיא מסתכלת בכבוד 

  .  והקדוש ברוך הוא מעטר אותה בכמה עטרות

עושה מדורה בגן עדן של הארץ 
, והיא עולה למקומה למעלה

וזאת עד , ומעטר אותה המלך הקדוש בשבע עטרות
וכאשר חוטאת בעולם , וכאשר היא בגוף האדם

ומה כל הכבוד הזה : התורה תמיהה עליה ואומרת
והיא הנשמה חוטאת לפני מלך מלכי 

, ועוד יבוא אותו יום חזק
ן האדם ובשעה שמגיע היום שהב

עד יפוח " :וזה מה שכתוב
שנעבר " ונסו הצללים", ועד שלא ינשוף היום לצאת מהעולם הזה

                                       "הקדושהזוהר "                  .            

לבוש כבוד עליוןלבוש כבוד עליון

          :  

                                           ל"ז המיר

הקדושה בספר ויקרא בפרשת  כמו שכתוב בתורתנו
דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא כי תחטא , 

"אשר לא תעשינה ועשה מאת מהנה
עד שיפוח היום ונסו הצללים ": הפסוק מתוך מגילת שיר השירים

מחטאיהם שלא לחטוא לפני הקדוש ברוך הוא רלהם לבני אדם להיזה
העירו בני העולם לבכם : בכל יום ויום הכרוז יוצא וקורא

והעירו את הנשמה הקדושה שנתן בתוככם, והתעוררו מחטאיכם
  

וזה ששנינו בשעה שהקדוש ברוך הוא מוציא את הנשמה מהעולם העליון 
מעיד בה בכמה יעודים בכדי לשמור , ולהוריד אותם לבן האדם בעולם הזה

תה באלף ושמונה מאות עולמותולא עוד אלא שמעביר או
ולראות בהם כבוד אלו שעוסקים בתורה הקדושה והיא עומדת לפני המלך 

בלבוש כבוד עליון והיא מסתכלת בכבוד , בדיוקן של העולם הזה
והקדוש ברוך הוא מעטר אותה בכמה עטרות

עושה מדורה בגן עדן של הארץ , הזהובו בשעה שמגיע הזמן לרדת לעולם 
והיא עולה למקומה למעלה, ראות כבוד אדונם של הצדיקים

ומעטר אותה המלך הקדוש בשבע עטרות, ואחר זה יורדת לעולם הזה
וכאשר היא בגוף האדם, שהיא נכנסת בתוך גוף האדם

התורה תמיהה עליה ואומרתאז . הזה ועוסקת בחשיכתה
והיא הנשמה חוטאת לפני מלך מלכי , וכל ההשלמה השלים לנפש המלך העליון

  .המלכים הקדוש ברוך הוא

ועוד יבוא אותו יום חזק ".נפש כי תחטא"וזה הפרוש לפסוק מהתורה ל
ובשעה שמגיע היום שהב. שיתבע אותה המלך דין לצאת מהעולם הזה

וזה מה שכתוב. לעזוב את העולם הזה צלם האדם מועבר ממנו
ועד שלא ינשוף היום לצאת מהעולם הזה

.            והוא ישוב לפני המלך הקדוש ברוך הוא

לבוש כבוד עליוןלבוש כבוד עליון

:          לעילוי נשמת                               

רמ תב יררה  9

  
  

כמו שכתוב בתורתנו           
, משה לאמר- אל’ ה

אשר לא תעשינה ועשה מאת מהנה’ מכל המצוות ה
הפסוק מתוך מגילת שיר השירים

להם לבני אדם להיזה
בכל יום ויום הכרוז יוצא וקורא

והתעוררו מחטאיכם
. שהוא קדוש עליון

  
וזה ששנינו בשעה שהקדוש ברוך הוא מוציא את הנשמה מהעולם העליון      

ולהוריד אותם לבן האדם בעולם הזה
ולא עוד אלא שמעביר או, מצוותיו

ולראות בהם כבוד אלו שעוסקים בתורה הקדושה והיא עומדת לפני המלך 
בדיוקן של העולם הזה, בלבוש כבוד

והקדוש ברוך הוא מעטר אותה בכמה עטרות, המלך כל יום
  
ובו בשעה שמגיע הזמן לרדת לעולם    

ראות כבוד אדונם של הצדיקיםלו, שלושים ימים
ואחר זה יורדת לעולם הזה

שהיא נכנסת בתוך גוף האדם
הזה ועוסקת בחשיכתה

וכל ההשלמה השלים לנפש המלך העליון
המלכים הקדוש ברוך הוא

  
וזה הפרוש לפסוק מהתורה ל    

שיתבע אותה המלך דין לצאת מהעולם הזה
לעזוב את העולם הזה צלם האדם מועבר ממנו

ועד שלא ינשוף היום לצאת מהעולם הזה ,"היום
והוא ישוב לפני המלך הקדוש ברוך הוא, הצלם

  
  
  
  

לבוש כבוד עליוןלבוש כבוד עליון      

                                   

 הניד   



כאשר חדלו  אלנו דווק וכל הרעות אירע
? אנחנו לבדנו עשינו זאת: 

אתם ונשיכם "? האם הכנו מאכלים למלאכת השמים בלי שבעלינו ידעו מכך

  .עלה קולו של ירמיהו ופלח את הקולות המהמים
זכו עוד רק צדיקים יחדים י

כיכשם שנתתי את : ’אמר ה
רעה . כך ינתן בידי פרעה בידי אויבו מבבל

, ימי שבתם על אדמתם הנה חלפו
וסאת ייסורים גדולה , גלות שעדיין לא תמה

כי גם על הגלות  אילו לא ידעו
גאולה שלמה ואז יבואו ימים 

היינו -את שיבת ציון ’בשוב ה

ירמיהו אשר נגזר עליו לתאר את הגזרות הקשות זכה גם להינבא על הגאולה 
ניסים . לבואו של המשיח במהרה

-בהםשהראשון . אמר ירמיהו
, בצרפת, בבל –נתפזרו בארבע כנפות הארץ 

  .ישובו ויתקבצו בארץ ישראל
לא כך יהיו פני , לא? האם ישובו ארצה כפליטים נפחדים

חבואו , לאיטם, בשלום, הם יבואו בשמחה שאחריה אין כבר תוגה
ויולדות תלכנה עם , לראות עוור ופיסח

נסים ינפלאות יראו אז בני 
  .ועל כך מעידה האגדה הבאה

כי , ללא ספק, יש לשער. פעם אחת ישבו ב נחמן ורב יצחק יחדיו בסעודה
פנה רב נחמן " אנא..."אולי סעודת נשואין

הרי עבר אמר : השיב רב יצחק
  

                   ד"כפרק  הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע

          :  

    ל"ז חדווה אינגר בת עאידה

כל הרעות אירע :אמרו לו בפסקנות
: שאלו מי מהנשים? מה! נשינו מן העבודה הזרה

האם הכנו מאכלים למלאכת השמים בלי שבעלינו ידעו מכך

עלה קולו של ירמיהו ופלח את הקולות המהמים
רק צדיקים יחדים י. אפו ’ושוב לא יאריך לכם ה, עתה נחתמה הגזרה

אמר ה, לראות את ארצנו הקדושה ואני אתן לכם אות
כך ינתן בידי פרעה בידי אויבו מבבל, צדקיהו מלך יהודה בידי נבוכדנצר

  .גדולה מאוד תהיה זו לכם
ימי שבתם על אדמתם הנה חלפו. לבא לשכון בעם ישרא, 

גלות שעדיין לא תמה- הארוכה, מתחילה הגלות המרה
  .מאוד נפלה בחלקו של העם

אילו לא ידעו שעלולים היו הגולים ליפול לתהומות הייאו
גאולה שלמה ואז יבואו ימים  ’וכי בזמן פלאי כל שהוא יגאל אותם ה

בשוב ה: "של תפארת בהם ישכחו מהם כל התלאות

ירמיהו אשר נגזר עליו לתאר את הגזרות הקשות זכה גם להינבא על הגאולה 
לבואו של המשיח במהרה הובצפיי הלמלא את הלבבות בתקוו

אמר ירמיהו ,לעת הגאולה, בעתיד ושחרבים ומופלאים יתר
נתפזרו בארבע כנפות הארץ שבטי ישראל ש

ישובו ויתקבצו בארץ ישראל –ביון ובאדום 
האם ישובו ארצה כפליטים נפחדים? 

הם יבואו בשמחה שאחריה אין כבר תוגה
לראות עוור ופיסח ’רת הוכך נזכה בעז, חלקה

נסים ינפלאות יראו אז בני , אכן. אף איד לא יכשל בדרך
ועל כך מעידה האגדה הבאה, ל"הדברים האלו היו ידועים לחז

פעם אחת ישבו ב נחמן ורב יצחק יחדיו בסעודה
אולי סעודת נשואין, שמא ברית-הייתה זו סעודת מצווה

השיב רב יצחק, לא תודה, יאמר לנו מר דברי תורה
  וןבשבוע הבא פרק האחר..   רב יוחנן אין משיחין בסעודה

הנביא ירמיהוהנביא ירמיהו    הנביאים

:          לעילוי נשמת                               
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אמרו לו בפסקנות? באמת      
נשינו מן העבודה הזרה

האם הכנו מאכלים למלאכת השמים בלי שבעלינו ידעו מכך

עלה קולו של ירמיהו ופלח את הקולות המהמים, "עשיתם זאת
עתה נחתמה הגזרה   

לראות את ארצנו הקדושה ואני אתן לכם אות
צדקיהו מלך יהודה בידי נבוכדנצר

גדולה מאוד תהיה זו לכם
, אפל, יגון עמוק     

מתחילה הגלות המרהו
מאוד נפלה בחלקו של העם

עלולים היו הגולים ליפול לתהומות הייאו     
וכי בזמן פלאי כל שהוא יגאל אותם ה, יבוא הקץ

של תפארת בהם ישכחו מהם כל התלאות
  ".כחולמים

ירמיהו אשר נגזר עליו לתאר את הגזרות הקשות זכה גם להינבא על הגאולה      
למלא את הלבבות בתקוו, העתידה

רבים ומופלאים יתר
שבטי ישראל ש .קיבוץ גלויות

ביון ובאדום , באספמיה ובמדי
? ואיך הם הגיעו     

הם יבואו בשמחה שאחריה אין כבר תוגה: הדברים
חלקה, בדרך ישרה

אף איד לא יכשל בדרך. עולליהן הרכים
הדברים האלו היו ידועים לחז..ישראל

פעם אחת ישבו ב נחמן ורב יצחק יחדיו בסעודה      
הייתה זו סעודת מצווה

יאמר לנו מר דברי תורה: לרב יצחק
רב יוחנן אין משיחין בסעודה

  
  
  
  

הנביאים פינת
  םהנביאים

                                   

חדווה אינגר בת עאידה  



בחלק , הם הצדיקים שיש להם חלק עליון בקדוש ברוך הוא
וזה מפני שהם מקדשים את עצמם בקדושת 

, הקדוש ברוך הוא מקדש אותו
: כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר ויקרא בפרשת קדושים

."   

. ואז מקדשים אותו מלמעלה
מלבישים , וכאשר מתקדש הבן אדם בקדושת הקדוש ברוך הוא

ואז , שהיא ירושת הקדוש ברוך הוא
ואלו נקראים בנים להקדוש ברוך הוא וזה כמו שכתוב 

’  בנים אתם לה": ראה

והרוח נקשרת , והרי העמידוהו שנפש היא נקשרת ברוח
וזכאי הוא חלקו מי . והנשמה נקשרת בהקדוש ברוך הוא

 וכל שכן, אוי לאלו הרשעים שהנפש שלהם לא זכאית בעולם הזה
ולבקש את נפשך ": ’אל א

אלוקיך ואת נפש אויבך ’ 

והם לא מוצאים מקום למנוחה 
ובא כרוז ואומר , והם נטמאים ונשאבים בתוך צד הטומאה

וחטאה בשגגה מקודשי 
". טמא’ מקדש ה": ועוד כמו שכתוב בספר במדבר בפרשת חוקת

וזאת , והם אלו מזיקי העולם
                                                              "הקדושהזוהר "                          

ירושת הקדוש ברוך הואירושת הקדוש ברוך הואירושת הקדוש ברוך הוא

          :  

    ל"ז הבהז

הם הצדיקים שיש להם חלק עליון בקדוש ברוך הוא
וזה מפני שהם מקדשים את עצמם בקדושת , הקדוש בקדושות המלך

הקדוש ברוך הוא מקדש אותו, וכל מי שמתקדש. הקדוש ברוך הוא
כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר ויקרא בפרשת קדושים

".אלוקיכם’ והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה

ואז מקדשים אותו מלמעלה, הבן האדם מקדש את עצמו למטה
וכאשר מתקדש הבן אדם בקדושת הקדוש ברוך הוא

שהיא ירושת הקדוש ברוך הוא, ומורישים אותו נשמה קדושה
ואלו נקראים בנים להקדוש ברוך הוא וזה כמו שכתוב 

ראה בתורתנו הקדושה בספר דברים בפרשת
והרי העמידוהו שנפש היא נקשרת ברוח

והנשמה נקשרת בהקדוש ברוך הוא
  .  שיורש ירושה זו שהיא עליונה

אוי לאלו הרשעים שהנפש שלהם לא זכאית בעולם הזה
אל אבספר שמווזה כמו שכתוב 

’ נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה
  " יקלענה בתוך כף הקלע

והם לא מוצאים מקום למנוחה , שהם הולכים ושטים בעולם
והם נטמאים ונשאבים בתוך צד הטומאה

וחטאה בשגגה מקודשי נפש כי תמעל מעל חטאה : "
ועוד כמו שכתוב בספר במדבר בפרשת חוקת

והם אלו מזיקי העולם, שהרי בקדושה הוא לא נכנס ולא נכלל
                                       .  מפני שדבקים בהם והם נטמאים

ירושת הקדוש ברוך הואירושת הקדוש ברוך הואירושת הקדוש ברוך הוא

:          לעילוי נשמת                               

ז תב רפייר ת 11

  
   זזז
   

הם הצדיקים שיש להם חלק עליון בקדוש ברוך הוא כאיםכאיםכאיםזזז                  
הקדוש בקדושות המלך

הקדוש ברוך הוא
כמו שכתוב בתורתנו הקדושה בספר ויקרא בפרשת קדושים

והתקדשתם והייתם קדושים כי אני ה"
  

הבן האדם מקדש את עצמו למטה     
וכאשר מתקדש הבן אדם בקדושת הקדוש ברוך הוא

ומורישים אותו נשמה קדושה
ואלו נקראים בנים להקדוש ברוך הוא וזה כמו שכתוב , יורש הכל

בתורתנו הקדושה בספר דברים בפרשת
והרי העמידוהו שנפש היא נקשרת ברוח ".אלוקיכם

והנשמה נקשרת בהקדוש ברוך הוא, בנשמה
שיורש ירושה זו שהיא עליונה

  
אוי לאלו הרשעים שהנפש שלהם לא זכאית בעולם הזה    

וזה כמו שכתוב . בעולם הבא
נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה הוהיית

יקלענה בתוך כף הקלע
  
שהם הולכים ושטים בעולם   

והם נטמאים ונשאבים בתוך צד הטומאה, להתקשר בו
: "מפרשת ויקרא

ועוד כמו שכתוב בספר במדבר בפרשת חוקת" ’ה
שהרי בקדושה הוא לא נכנס ולא נכלל

מפני שדבקים בהם והם נטמאים
  
  

  
  

ירושת הקדוש ברוך הואירושת הקדוש ברוך הואירושת הקדוש ברוך הוא

                                   

תידוהי  
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ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם " :כתוב בתורתנו בפרשת ויקרא           

אמר  ".אשר לא תעשינה ואשמו’ דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצוות ה
נשים : "רבי שמעון בר יוחאי את הפסוק מתוך הספר הנביא ישעיהו

   ".שאננות קומנה שמענה קולי בנות בוטחות האזנה אמרתי
  

וזאת כדי שימצא , כמה יש לו לבן אדם להסתכל בכבודו של המלך     
שכאשר ברא הקדוש ברוך הוא את , בריה שלימה לפני הקדוש ברוך הוא

אשר עשה " :ם כמו שכתוב במגילת קהלתהבן האדם ברא אותו של
זה  - את האדם  ".האלוקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים

והמה : ואחר כך כתוב. ואז ישר כתוב, ונקיבה כלולה בזכר. זכר ונקיבה
נמצאת נקיבה , מנקב התהום הגדול העליון, בוא וראה.  חשבונות רבים

והיא , "לילית"שלה והרי העמדנו שהשם , אחת רוח של כל רוחות
  . נמצאה בראשונה אצל אדם הראשון

  
הזדמנו על אותו גוף אלף , ובשעה שנברא האדם הראשון ונברא גופו     

ולא היו , וזה רצה להיכנס בו, זה רצה להיכנס בו. רוחות וזה מצד השמאל
ואדם הראשון היה שוכב גוף , עד שגער בהם הקדוש ברוך הוא. יכולים

.  וכל אלו היו רוחות סובבים עליו, שלו היה ירוק והמראה, בלי רוח
כיון שראתה .  וזרק את כל הרוחות האלו, ובאותה שעה ירד ענן אחד

ועד עתה היא מזומנת , היא ברחה והיא בכרכי הים, לילית הרשעה הזו
  . להרע את בני העולם

  
ולהיות חורבן , וכאשר יזמן הקדוש ברוך הוא להחריב את רומי הרשעה    
וזאת מפני שהיא , יסלק את זו לילית ויזרוק אותה לחורבה, ולמיםלע

אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה ": ואמר הנביא ישעיהו. חורבן העולם
                                                              "הקדושהזוהר ".     שהיא ברחה מהאדם מלפני זה: והראשונים אמרו. "מנוח

  
                                      

  

גוף אלף הרוחותגוף אלף הרוחותגוף אלף הרוחות   

  מקבלים הזמנות להקדשות וברכות         

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

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



13

  
   :והשבוע                                      

  
                  

. . בספירות היושר אנו מדברים על סוג אחר של השגחהבספירות היושר אנו מדברים על סוג אחר של השגחה, , לעומת זאתלעומת זאת        
כלומר כלומר , , חלוי בהתנהגותםחלוי בהתנהגותם, , המגיע לנבראים בהשגחה הפרטיתהמגיע לנבראים בהשגחה הפרטית, , השפעהשפע

השפע אינו מגיע אל הנבראים ללא הגבלה השפע אינו מגיע אל הנבראים ללא הגבלה . . בעבודת האלוקים שלהםבעבודת האלוקים שלהם
    ..אלא בזכויות שהם יוצרים לעצמםאלא בזכויות שהם יוצרים לעצמם

גילוי אחד גילוי אחד : : שהי סוגם של גילוי הרצון האלוקישהי סוגם של גילוי הרצון האלוקי. . נסכם את הנושאנסכם את הנושא          
שהן שורש לשפע שהן שורש לשפע , , המתבטא בספירות העיגוליםהמתבטא בספירות העיגולים, , בהשגחה כלליתבהשגחה כללית

. . הכללי לקיום העולם נלא להיות מושפע מעבודת אלוקים של הנבראיםהכללי לקיום העולם נלא להיות מושפע מעבודת אלוקים של הנבראים
הסוג האחר של הגילוי הרצון נאלוקי הוא בהשגחה פרטית ומתבטא הסוג האחר של הגילוי הרצון נאלוקי הוא בהשגחה פרטית ומתבטא 

שהן השורש לשפע המגיע אל הנבראים בזכות עבודת שהן השורש לשפע המגיע אל הנבראים בזכות עבודת , , בספירות היושרבספירות היושר
  ..האלוקיםהאלוקים

  סדר עמידת הספירותסדר עמידת הספירות                                                                          
נצטרך לחלק אותן נצטרך לחלק אותן , , הספירותהספירות" " תפקידיתפקידי""להלן נראה שבכדי להבין את להלן נראה שבכדי להבין את 

כלומר לקבצות שונות וכל חלוקה מעידה על נקודת כלומר לקבצות שונות וכל חלוקה מעידה על נקודת , , לחלוקות נוספותלחלוקות נוספות
כדי להקל את סדר כדי להקל את סדר . . ראות נוספת בכל מה שנוגע למהות הספירותראות נוספת בכל מה שנוגע למהות הספירות

  ..עמידת הספירותעמידת הספירות
                                                                                                                                                              כתרכתר                                                                                                        

  בינהבינה              חכמהחכמה                                                                            
  ))דעתדעת((                                                                                                  
      חסד          גבורהחסד          גבורה                                                                                  

  תפארתתפארת                                                                                              
  נצח            הודנצח            הוד                                                                                  

  יסודיסוד                                                                                                  
  מלכותמלכות                                                                                              

קו הימין קו הימין . . 11: : קווים שהםקווים שהם  ’’היא החלוקה לגהיא החלוקה לג  החלוקה שאנו נידון בההחלוקה שאנו נידון בה  
קו השמאל הכולל את קו השמאל הכולל את . . 22: : חסד ונצחחסד ונצח, , רות חוכמהרות חוכמהייהכולל את הספהכולל את הספ

, , קו האמצעי הכולל את הספירות דעתקו האמצעי הכולל את הספירות דעת. . 33: : גבורה והודגבורה והוד, , הספירות בינההספירות בינה
וקו וקו . . קו השמאל נקרא קו הדיןקו השמאל נקרא קו הדין. . ו החסדו החסדקו הימין נרא קקו הימין נרא ק. . תפארת ויסודתפארת ויסוד

  ..האמצעי נקרא קו הרחמיםהאמצעי נקרא קו הרחמים
      

        
  

  

לאירנה בת יעל     ברכה לשערי זיווג  מהרה: 

לקטי בת יעל ברכה לשערי זיווג  מהרה: 

   זזז"""טטטעולם הספירות עולם הספירות עולם הספירות      פינת הקבלה

   הבאהבאהבא   המשך בשבועהמשך בשבועהמשך בשבוע



14

  
  

       
ולא מסרם לא ביד , שלושה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא      

ומפתח , מפתח של גשמים, )ולד תינוק(מפתח של חיה ,מלאך ולא ביד שרף
של גשמים ושל תחיית , בא אליהו הנביא ולקח שניים. המתים תשל תחיי

  .המתים
  

אמר לו , תואמר רבי יוחנן כשביקש אליהו הנביא להחיות את בן הצרפי      
אלא תן לי מפתח , לא יאות לך לשאת בידך שני מפתחות, הקדוש ברוך הוא

לך הראה אל ": ’וזהו שכתוב בספר מלכים א, ותחיה את המת, הגשמים
  .אלא ואתנה, לא אמר ותן מטר, "אחאב ואתנה מטר

       
, לקיים פי שניים ברוחו של אליהו הנביא, כן. והרי אלישע הנביא היו לו     

שאמר רבי סימון בוא . אלא שלושתם לא מסרם הקדוש ברוך הוא ביד שליח
   :כוחו של הקדוש ברוך הוא, וראה

  
ומוריד , מזריח מאורות, מוריד שאול ויעל, בפעם אחת מחיה מתים     

, עוזר דלים, נותן פרנסה, פוקד עקרות, מדשן יבולים, מצמיח חציר, גשמים
והכל בזמן אחד , מקים מלכיםמסיר מלכים ו, זוקף כפופים, סומך נופלים

  .מה שאין שליח לעולם יכול לעשותו, וברגע אחד ובבת אחת
אינו צריך לעשות אלא , כל מה שעושה הקדוש ברוך  הוא, אמר רבי יוסי     

בוא וראה כוח . שכיון שאומר ממקום קדושתו יהיה כך מייד נעשה, בדיבור
שמים נעשו ’ בדבר ה": גבורתו של הקדוש ברוך הוא שכתוב בספר תהילים

  ". וברוח פיו כל צבאם
  

ועברתי ": ועוד אמר רבי יוחנן שכתוב בספר התורה בספר שמות בפרשת בא     

, אם כך כבוד גדול הוא למצרים ".בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור
  .למי שתפשו הדיוט, שלא דומה מי שתפשו מלך

  
  
  
  
  
  
  
  

ה "כח גבורתו של הקב

   הבאהבאהבא   המשך בעמודהמשך בעמודהמשך בעמוד

  לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה        
  מהירה בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי       

  א"זיערבי שמעון בר יוחאי                      

לשי משיח בן בלה לשי משיח בן בלה         
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ועוד אין לך אומה מזוהמת בכל טומאה כמו המצרים כמו שכתב הנביא        
שהם חשודים  ".אשר בשר חמורים בשרם וזירמת סוסים זירמתם": יחזקאל

וקילל , שעשה מה שעשה לאביו) בנו של נח(והם באים מחם , על משכב זכור
  . אותו ואת כנען בנו

  
מלאך או שליח לשגר לעשות נקמה  וכי לא היה להקדוש ברוך הוא      

ובני שם עילם ) בנו של נח(שהיה בנו של שם , במצרים כמו שעשה באשור
אלוקי ’ ברוך ה": ושם היה כהן גדול ונתברך שנאמר בספר בראשית, ואשור

ויצא ": ועוד אמר הנביא ישעיהו. והיה לשם הגדולה והברכה על אחיו ,"שם
כל שכן המצרים שהם . ועל ידי שליח נעשה ,"ויכה במחנה אשור’ מלאך ה

  .ואמר אני ולא מלאך, מזוהמים יותר מכל אומה
        

מכאן למדנו כח גבורתו של הקדוש ברוך הוא , אלא אמר רבי יהודה    
אמר הקדוש ברוך הוא אומה זו של מצרים . שהוא גבוה על הכל, ומעלתו

ואין ראוי לשגר מלאך ולא שרף דבר קדוש בין רשעים , מזוהמת ומטונפת
  . אלא אני עושה מה שאין יכול מלאך ולא שרף ולא שליח, ארורים מטונפים

  
מה שאין המלאך יכול , ני אומר ממקום קדושתי יהיה כך ומייד נעשהשא    

ומייד נעשה , אבל הקדוש ברוך הוא ממקום קדושתו אומר יהיה כך, לעשותו
ולפיכך לא נעשית נקמה זו על ידי מלאך ושליח . מה שהוא רוצה לעשות

שלא רצה שיכנס ביניהם , ולהראות גדולתו של מקום. בשביל קלון המצרים
אני יכול לעשותו ולא  ".אני ולא מלאך": ועל הדרך הזה נאמר, דושדבר ק
  .מלאך

       
וכמה צדיקים , לדג’ מה שכתוב ויאמר ה, וכיוצא בו אמר רבי יהודה     

, ובא לדבר עם הדג, וחסידים מישראל שלא דיבר עימהם הקדוש ברוך הוא
ו של יונה אלא אמר רבי יהודה כיון שעלתה תפילת. דבר שאינו מכיר ויודע
וממקום קדושתו אמר בשביל שיקיא הדג את יונה , לפני הקדוש ברוך הוא

ומייד נעשה , ממקום קדושתו אמר הקדוש ברוך הוא יהיה כך, אל היבשה
                            "הזוהר הקדוש"                                                       .מה שאין שליח יכול לעשותו

  
                          

  
  
  
  
  

  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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פשר לשמוע את א
החל  0722-990055: בטלפון" הזוהר הקדוש"ה

..      בינתיים...105מהשיעור הראשון הקדוש ועד מספר 

, לשערי רפואה :מקבלים הקדשות וברכותו
לעילוי , ברכות והצלחה לשערי, לשערי פרנסה, לשערי זיווג

 dvdוגם  ג הדיסק"הקדשות בתוך הדיסק וע...נשמת
ובאינטרנט כולל וזה משודר ברדיו ..  לנצח נצחים

שהכתובת באינטרנט " זוהר העולמי"וזה נמצא ב.הברכה
  :היא

       zohar.com-http://www.ha  
  א"שליט רבי שלום יהודה גרוסר מהאלמין "ק האדמו"מיסודו של כ 

  א"שליט רבי אריה ברדה צ"בשיתוף עם המגיש הגה         
אריה רבי  צ "ה אצל מגיד השיעור הגה"הדיסקים יהיה ניתן להשיג בעז

  ".מפעל הזוהר העולמי"וב  054-4577956: טלפון, א"שליט ברדה

ולראות את " אריה ברדה": יש לרשום "ביוטיוב"כמו כן מופיע גם 
  .ברדה אריה: ובהגשת הרב" זוהר הקדוש"עם חידושים של ה,  פרשיות השבוע
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