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על ידי לימוד בספר  יגינו עליו רבי שמעון והחברים: זכירה לחיים. ס           
 (.ד"זכירה לחיים דף יד ע. )עליו הזוהר זכות רבי שמעון והחברים שלו יגינו

ועוד  זכות רבי שמעון בן יוחאי בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא: אברהם במחזה. סא  
ספר אברהם במחזה . )שזכות רבי שמעון בן יוחאי בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא

 (ז"דרוש ט

 לימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת שמים: רבי משה בסולה. סב   

 (הקדמת רבי משה בסולה לספר התקונים. )ולימוד הזוהר הקדוש סגולה ליראת שמים

. העסק בספר הזוהר סגולה להשגה העסק בספר הזוהר סגולה להשגה: ל"האריז. סג 
 (ב"ל בשער רוח הקודש דף יא ע"האריז)

העסק בזוהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם : שארית ישראל .סד 
העסק בזוהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם  ה"וף בלהתקשרות לאין ס

 (דרוש ה מאמר ב' שארית ישראל שער ההתקשרות שער א. )ה"להתקשרות לאין סוף ב

הלימוד בזוהר הוא תיקון גדול לבעל  תיקון גדול לבעל תשובה: ל"שבחי האריז .סה 
 (.ל"שבחי האריז. )תשובה

מורה באצבע . )בזוהר הוא תיקון גדול לנשמה הלימוד תיקון גדול לנשמה: א"החיד. סו 
 (.אות מד

. לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב הזוהר מסיר טמטום הלב: בעל התניא .סז 
   לעתיד לבוא לא ישב בבושה: ק ובעל התניא"זוה. סח  (מאה שערים לבעל התניא)

 .אז לעתיד לבוא לא ישב בבושה, הזה בספר זוהר הקדוש בעולם

 

 

  

 

 

                                        טט’’יי      פרקפרק""זוהר הקדושזוהר הקדוש""עולם העולם ה
                                                          

   

 

         דדד"""בסבסבס
 

 המשך בשבוע הבא

                                                                  

  

  דולה הצלחה גדולה לנישואים ופרנסה בשפעדולה הצלחה גדולה לנישואים ופרנסה בשפעברכה גברכה ג    

  ליוגב בן בנימין ולמשפחתוליוגב בן בנימין ולמשפחתו        
  ותפילתו של התנא האלוקי ולכבוד ההילולא       

 א"זיע רבי שמעון בר יוחאי                 
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 :וזה שכתוב בפרשת השבוע בפרשת נשא ,מצווה לדון בדיני סוטה            

ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו "

, אחד בשקר ואחד באמת, ודאי רוח קנאה משני הצדדים נמצא ."והיא לא נטמאה
 . ומשום כך ברוח שקר וקנא את אשתו והיא לא נטמאה

 
שם יצר הרע , אלא בבן אדם מצד האילן של טוב ורע? וכי אמת ברוח הטומאה     

בזמן שיש לבן אדם אשה טובה בכל מעשים טובים כמו שאמר שלמה המלך , נחש
וזה כמו שמצאנו , ואז יצר הרע יש לו קנאה, "חיל עטרת בעלהאשת ": בספר משלי

ולעיתים שולט עליה , ועד שפיתה אותה וגרם לה מיתה, שקינא לאדם על אשתו
 . והרי היא נעשית נבלה, בחטאים ומטמא אותה

ומצד שמאל דרגת , מצד הימין שלו היא דרגת ישמעאל שנקרא נחש, ויצר הרע     
, שצווח הב הב םממונה הגיהינו, והוא נקרא כלב. אל.ן סםהשט( אחיו של יעקב)עשו 

וברצון שלו לאכול נשמה  ".לעלוקה שתי בנות הב הב": כמו שכתוב בספר משלי
. אשתו באמת והיא נטמאהועבר עליו רוח קנאה וקנא את .  םטמאה באש שלו גיהינו

ממשיך  ועוד. וזה מיכאל "ובת איש כהן": ובגללה נאמר בספר ויקרא בפרשת אמור
ושם נשרפת  ,"ףכי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תישר": הפסוק בפרשת אמור

ואתו עופרת הזוהמה נשרפת , ככסף שמתלבן באש, אותה זוהמה ומתלבנת היא ממנו
 . ונעשית עפר ונאבדת

       
הקדוש ברוך הוא יכניס אותה , כאשר הם מחללים את התורה, כמו כן בישראל

, ש ונידונים שם"ב ונח"תחת השעבוד שדרגתם כל, בגלות בני עשו ובני ישמעאל
: זה הוא שכתב הנביא זכריה, ובהם יבררו ויתלבנו ויצרפו כצרוף הכסף וכבחון הזהב

ה עד שיתקיים בהם  כמו וז ,"וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון הזהב"
פרק זה קשה להבנה ולקריאה  ".אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו": שאמר הנביא ישעיהו

                          !!!אולי תשננו את זה
 

 
 

 
 
 

    
      

  הזוהמה נשרפת ונעשית עפר ונאבדתהזוהמה נשרפת ונעשית עפר ונאבדתעופר 

 

 "הזוהר הקדוש"

הקדוש הקדוש   המארזהמארזבשעה טובה הופיע בשעה טובה הופיע         
  דיסקים שכל דיסקדיסקים שכל דיסק  2222  ""זוהר ללא הפסקהזוהר ללא הפסקה""

  .. .. שעות ללא הפסקהשעות ללא הפסקה  4141להאזנה להאזנה                                 
  ::להזמנות באתר הקדושלהזמנות באתר הקדוש  mmpp33וקריאת רדיופונית וקריאת רדיופונית 

wwwwww..aarryyeebbeerrddaa..ccoo..iill    15777541577754--451451..או בטלאו בטל          

                                                                

..  
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מתוך  פתח רבי יצחק ואמר את הפסוק. לעצמו מתקנת לכל העולם            
אלוקיך ’ בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה": ספר דברים

. עולם/עד שלא ישרה הדין ב למכאן התשובה מעולה מהכו ,"בצר לך" ".ושמעת בקולו
שהרי כיון ? ומי יעביר אותו מהעולם ויסלק אותו, מתחזק כוחו, שאחר ששורה הדין

מתקן העולמות , חר שנשלם ועשה תשובהא, ששורה הדין לא מסתלק עד שיושלם
 ,"אלוקיך’ ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה": נלמד שכתוב. כולם

אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך ’ רחום ה": ועוד כתוב בתורה

   ".אשר נשבע להם
 

שהיא ( לא של היום)אלא לכלול כנסת ישראל ? באחרית הימים מה עניינו כאן     
ומשום כך הקדוש ברוך הוא . ונמצאת בצרה שלהם ולא עוזבת אותם לעולמים, בגלות

רוצה שיחזרו ישראל בתשובה להטיב להם בעולם הזה , אף על פי שהשרה דין בעולם
 .  ואין לך מי שעומד בפני תשובה, ובעולם הבא

 
ואם תאמר תשובה עליונה בכל , אפילו כנסת ישראל תשובה נקראת, בוא וראה     

והיא שבה , בזאת כאשר חזרו רחמים כנגדה, אלא זו נקראת תשובה, מקום לא מצויה
היא כאשר נמסרת הנפש , והתשובה המעולה. על כל אלו האוכלוסים ומניקה אותם

ואז הכל נתקן למעלה ומטה ונתקן הוא וכל , שובהולוקח אותה בזמן שהיא בת, לגבה
 .אוי לרשע אוי לשכנו, רשע אחד בעולם קלקול של כמה אחרים בגללו. העולם

 
כמה בני אדם היו , יונה הנביא מפני שלא רצה ללכת בשליחות אדונו, בוא וראה        

, ואז כולם ניצלו, עד שכולם נהפכו עליו ודנו אותו בדין בים, נאבדים בגללו בים
כאשר חזר ? מתי. קדוש ברוך הוא חס עליו אחר כך והציל כמה אוכלוסים בעולםה

 ".ויענני’ ל ה-קראתי מצרה לי א": וזה הוא שכתב יונה הנביא. לאדונו מתוך צרתו
 .ה-ה  ענני במרחב י-מן המצר קראתי י": ועוד כתב דוד המלך בספר תהילים

  

 

      
 
 

 

          

  ואין לך מי שעומד בפני תשובהואין לך מי שעומד בפני תשובה

 "הזוהר הקדוש"

  ויפיםויפים  ברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכיםברכה גדולה והצלחה לחיים טובים  וארוכים    

  ולכל משפחתוולכל משפחתו  לאברהם ענףלאברהם ענף      
  ותפילתו של התנא האלוקי ו לכבוד ההילולא       

 א"זיע רבי שמעון בר יוחאי                 
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קול . אוזניים יעיניים פיתוח ישל אותו צד אנו פיתוח קשרים רמים של שלוחי הדין          
לא , מי הם שרואים ולא רואים ולא שומעים, שובר הרים וסלעים, מן הקולות יורד ממעלה למטה

בין באלו שניים  הם מתדבקים. דוחים אותו לחוץ, אחד שכלול בשניים בתוכם. יודעים בתבונה
 .אחד

כל אלו של האומן הזה לא . לא נכנסים בין ספרים קדושים, האומנים לא שורה שווים בתוכם      
יימחו מספר ": נמחים מספר החיים כמו שאתה אומר, תלא נכתבים בספרי זיכרונו, שורה בתוכם

חייהם מי יתבע אוי להם ל, אוי להם כאשר יצאו מזה העולם ".החיים ועם צדיקים אל ייכתבו
ולא ייצאו ממנה חוץ מראשי חודשים , ויישרפו באש הדולקת, אותם כאשר ימרו ביד דומה

והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו כל בשר להשתחוות לפני : "ושבתות כמו שאתה אומר
  ".’ה

הילים ספר ת" )’ישובו רשעים לשאולה וגו: "לאחר מכן כרוז שבצד צפון מכריז עליהם ואומר    
בארבעה צדדים אש מלהטת בגי בן , כמה חבורות מכים מתאספים עליהם (ח"פסוק י’ פרק ט

אמן יהא שמיה "ולא עוד אלא בזמן שישראל עונים בקול רם , שלוש פעמים ביום נשרפים  .הנום
ורומז למלאך הממונה על שערי , להקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים וחס על הכו, "רבה מברך

ורואים , ופותח שלושה שערים שבצד המדבר, ושלושה מפתחות בידו, אל שמו"יסמר םהגיהינו
אז שלושה ממונים שתחת ידם שלוש . בא עשן של אש וסותם דרכים, אור של זה העולם

 . ומרווחים להם שעה וחצי שעה, מנשבים בידיהם ומשיבים העשן למקומם, מגריפות

אמן יהא שמיה רבא "ובכל פעם שאומרים ישראל . וכן שלוש פעמים ביום. ואחר כך שבים לאשם    
זכאים הם הצדיקים שדרכם מאירה באותו עולם לכל הצדדים כמו . הם מרווחים להם ,"מברך

יש  םבגיהינו, רבי אבא אמר  ".ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום": שאתה אומר
וזכאים הם הצדיקים , והרי העמידוהו החברים, שניים שלישים עד שבעה, דוריםמדורים על מ

כאשר , וכל מי שנטמא, ולא הולכים בדרכם ולא נטמאים בהם, שהם נשמרים מחטאי הרשעים
ושני מדורים הם שסמוכים זה עם זה . ויורד עד מדור התחתון, םהולך לאותו עולם יורד לגיהינו

וכן , ומעלים אותו למדור אחר עליון, ול דנים אותו שם ומקבל עונשומי שיורד לשא. שאול ואבדון
ומשום ,אבל מי שיורד לאבדון לא מעלים אותו לעולמים. דרגה אחר דרגה עד שהם מעלים אותו

היה מתרה בבני דורו ולא היו שומעים , נח צדיק, בוא ראה".לאבדון שהרי אבוד הוא מהכו: "נקרא
. זה צונן וזה רותח, מים ואש, אש ושלג, םעליהם דין הגיהינו עד שהקדוש ברוך הוא הביא, לו

 .נידונו ונאבדו מהעולם םוכולם בדין הגיהינו

   

 
        

  

 

  כאשר יצאו מזה העולםכאשר יצאו מזה העולםאוי להם אוי להם 

 "הזוהר הקדוש"

  ברכה גדולה לעם ישראל הקדוש והטהור בעולםברכה גדולה לעם ישראל הקדוש והטהור בעולם

  לחיי צבא הגנה לישראללחיי צבא הגנה לישראל      
  ותפילתו של התנא האלוקי ולכבוד ההילולא       

 א"זיע רבי שמעון בר יוחאי               
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זכאי חלקו מי שיעסוק בתורה ולא יפרוש ".’תמימה וכו’ תורת ה": ודאי כתוב   
 :שכתוב, כמו שפורש מחיי העולם, אפילו שעה אחתשכל מי שפרוש מהתורה , ממנה

 ."אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך:"ועוד כתוב "כי הוא חייך ואורך ימיך"
      
ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו "  :רבי יוסי ופתח. ’ויהי אברם בן תשעים שנה וכו      

 (א"ק כפסו’ספר ישעיה פרק ס) "ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר
שנויה מאה . זכאים הם ישראל מכל שאר עמים שהקדוש ברוך הוא קרא אותם צדיקים

ושומעים קול , שהולכים וטסים כל העולם,ועשרים ושמונה אלפים בעלי כנפיים
 .ואוחזים את אותו קול

      
ואוחזים אותו , והולך וטס ברקיע, אין לך דבר בעולם שאין לו קול, כמו ששנינו        

בעלי הכנפיים ומעלים אותו קול לאדונם שאומרים ודנים אותו הן לטוב הן לרע שכתוב 
רבי חיא אמר בשעה . מתי דנים את אותו קול ".כי עוף השמים יוליך את הקול: "בקהלת

ואז דנים את אותו , והיא מעידה בו בבן אדם, שבן אדם שוכב וישן  ונשמתו יוצאת ממנו
מה  (.’פסוק ה’ ספר מיכה פרק ז) "חיקך שמור פתחי פיך משוכבת" :זה הוא שכתוב. קול

, רבי יהודה אמר כל מה שבן אדם עושה בכל יום. משום שהיא מעידה בבן אדם, הטעם
, בתחילת שעה ראשונה בלילה, אמר רבי אלעזר  .נשמתו מעידה בו בבן אדם בלילה
בשנים נכנס , בעל המפתחות שממונה על השמש, כאשר מעריב היום ונכנס השמש

 .כל אלו שערים נסתמים, אחר שנכנס בכולם. עשר שערים שפתוחים ביום
      

, אחר שסיים הכרוז. לאלו המפתחות, עומד מי שעומד, כרוז עומד ומתחיל להכריז       
אז דינים . קקיםומשת לאין מי שפותח פתח הכו. כל אלו שומרי העולם נאספים ועולים

 .והירח מתחיל להאיר, בעולם והולכים ושטים, שלמטה מתעוררים
      

אז מתעוררת השירה ומזמרים , תוקעים שנית. םובעלי היבבה תוקעים ומייללי       
אז בני . בעולםכמה בעלי תריסים עומדים בקיומם ומתעוררים דינים . לפני אדונם

עושה  ברוך הואוהקדוש . ומתחייבת בדין, אדם ישנים והנשמה יוצאת ומעידה עדות
  .  והנשמה חוזרת למקומה, חסד עם בן אדם

    
  

      
 

 

 

  אז בני אדם ישנים והנשמה יוצאתאז בני אדם ישנים והנשמה יוצאת

 "הזוהר הקדוש"

הקדוש הקדוש   הדיסקהדיסקבשעה טובה הופיע בשעה טובה הופיע               
שעות שלמה המלך שעות שלמה המלך   4444דיסק שזה דיסק שזה   44  משלימשלי  ––זוהר זוהר ""

שיעורים שמיעה בגן עדן בעולם שיעורים שמיעה בגן עדן בעולם   1414. . יי""המלך עם הרשבהמלך עם הרשב
  ....הזוהר הקדוש מפרש את כל ספר משליהזוהר הקדוש מפרש את כל ספר משלי....הזההזה

    הרב אריה ברדההרב אריה ברדה: : מפימפי    451451--15777541577754..להזמנות בטללהזמנות בטל
          15777541577754--451451..להזמנות בטללהזמנות בטל  mmpp33וקריאת רדיופונית וקריאת רדיופונית 
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אלא משום , שהם משם נבראווכל אלו למה מפחדים מזה הדיוקן          

וראו כל עמי הארץ כי ": וסוד הדבר כמו שכתוב בספר דברים, ק שורה עליו"ששם יקו

לא שורה ’ ושם ה. וכל מי שפוגם מעשיו נפגם דיוקנו ".ויראו ממךנקרא עליך ’  שם ה
וזה בן האדם , מפני פגם הירח שורה בו חושך, ובאותו פגם שורה חושך, במקום פגום

כדי , או נעשה אילם או עיוור או חיגר, כמו שהוא פוגם דיוקנו כך  נפגם הוא למטה
 .  שיהיה רשום למעלה ולמטה

     
שהם חיל הקדוש ברוך , ומיד ניכרים בו דרגות קדושות, בפגימה שלוואותו חושך       

ומפני זה חיל המלך . שכבר יודעים שבאותו פגם לא שורה המלך, הוא ומתרחקים ממנו
, שצבאות המלך לא שורים ולא מתקרבים אלא במקום שהמלך שורה. מתרחקים ממנו

כמה , שורה אותו חושךובאותו מקום ש.  שכך הם מתנהגים אחריו כאיברים אחר הגוף
ואלו , מלאכי חבלה שנקראים נחשים ועקרבים מתקרבים לו ונותנים לו כמה נשיכות

 .   הם ייסורים
      
? ואיך מתמעטים ממנו, מתמעטים ממנו, ואם יש לו ממון של מעשים טובים שעשה     

נותן אותה לאלו מלאכי חבלה ובטלים ממנו , אלא כל זכות שיורדת לו מלמעלה
בכל זכות שעושה יורד לו , למה לאלא הכו, ואם אין לו זכות ולא חטא למעלה, ייסוריםה

ומפני זה .  ונותן להם ממון וניצל, ממון ואומות העולם מתקרבים לו כנגד מלאכי חבלה
בכדי לקיים , ושבעים פרים כנגד שבעים אומות, היו ישראל מקריבים לגבי אותו  חושך

אם רעב שונאך האכילהו  לחם ואם צמא ": ספר משליאת הפסוק שאמר שלמה המלך ב
  ".השקהו מים

      

’ וסוד הדבר גם ה. מועבר אותו חושך מאותו פגם ויושלם, ומיד שחוזרים בתשובה    
וזה , ויתרפא בו מאלו נשיכות הייסורים’ ומייד חוזר בו שם ה. העביר חטאתך לא תמות

שמיד חזר ? ומניין שחזר לקדוש ברוך הוא ".ושב ורפא לו": מה שכתוב בספר ישעיהו
שובו אלי ואשוב ": מלאכיאותו פגם וזה הוא מה שאמר הנביא  ונשלם, בתשובה

                        ".אליכם

 

 
 
   

         
 
 

  אליכםאליכם  שובו אלי ואשובשובו אלי ואשוב

 "הזוהר הקדוש"

  פרנסה טובה  לבריאות ולשערי הנישואיםברכה לשער 
 לקטי בת יעללקטי בת יעל                            

 ותפילתו של התנא האלוקי                          
 א"רבי שמעון בר יוחאי זיע         
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ועל כן היה לו רשות לאונקלוס לתרגם באותו לשון , הם בתורה :אמר רבי יוסי        

במחזה . ולשון זה סתום הוא מן מלאכים עליונים, שגילה הקדוש ברוך הוא בתורה
 .שהיה סתום ממלאכים עליונים שלא יודעים בזה כאשר מדבר בו באברהם

היה ובגלל כך . בגלל שאברהם לא היה מהול והיה ערל סתום בשר? מה הטעם      
סתום , יחזה ".אשר מחזה שדי יחזה": כמו כן בלעם שכתוב. סתום מהם בלשון תרגום

כדי שלא יהיה להם פתחון פה שהקדוש ברוך הוא , היה הדבר מתוך מלאכי השרת
 .שהרי מלאכים קדושים לא ניזקקין בלשון תרגום. מדבר עם אותו ערל טמא

ותרגום אחד , והרי גבריאל לימד את יוסף שבעים לשון, אם תאמר שלא יודעים     
שלא חוששים ולא , אלא ידוע יודעים אבל לא נזקקים שנינו, משבעים לשון הוא

 .   משגיחים עליו שהרי מאוס הוא לפניהם מכל שאר לשון
וס התורה בזה מדוע תירגם אונקל, ואם תאמר הואיל ומאוס הוא ממלאכים עליונים     

וכך צריך שאין קנאה , אלא סתום הוא לפניהם? ויונתן בן עוזיאל המקרא , הלשון
ולא מאוס הוא לנו , ועל כן תרגום התורה ומקרא כך. למלאכים עליונים עם ישראל יותר

 .שהרי בכמה מקומות הקדוש ברוך הוא כתב בתורה כך
ועל כן התגלה בו באברהם . םומשום כך סתום הוא מתוך מלאכים עליונים קדושי     

ולא יהיה להם פתחון פה שהקדוש , שלא ישגיחו בו מלאכים קדושים, בדרך סתום
 .ברוך הוא מתגלה על בן אדם ערל

 הקדוש מתי התגלה לו בגלוי של מלאכים עליונים באשר נתן לו ברית הקיום     
.  שם בגלוי, חזהכתוב במולא , אלוקים של קודש ,"וידבר איתו האלוקים לאמר":שכתוב

אלא , ולא בלשון אחר, לאמר ולהכריז בכל לשון שלא תהיה בסתר? מהו לאמר , לאמר
ועל זה . שיכולים זה לזה ולא יכולים לקטרג ולומר פתחון פה, מדברים בו לבלשון שהכו

מפני שהיה מכניס אותו בברית הקיום , אלוקים ולא מחזה, וידבר אלוקים לאמר
 .והקדוש וקירב אותו אצל

? מה הטעם , א לא ניתנה לאברהם עד שנימול"בגלל כך אות ה: רבי יהודה אמר         
שכתוב . א"ועל כן כיון שנכנס בברית אז ניתנה לו אות ה, שהיא ממש ברית נקראת

אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גויים ולא יקרא ": בתורתנו הקדושה בספר בראשית

                                                                             ".אברםעוד שמך 

     

 

 
                                                                    

 

  שלא ישגיחו בו מלאכים קדושיםשלא ישגיחו בו מלאכים קדושים

 "הזוהר הקדוש"

  מהרהמהרה זווגלפרנסה טובה ולשערי ברכה לשערי  
 לרוני אהרן הרמן בן שאוללרוני אהרן הרמן בן שאול    

 ותפילתו של התנא האלוקי          
 א"רבי שמעון בר יוחאי זיע        
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מעשיו עד שלא יצא  בשעה שעתיד בן אדם לתת חשבון, בוא ראה    

הנשמה , אחר כך, שהגוף והנשמה נותנים חשבון, אותו יום החשבון הוא, העולם
עד , שב למקומו שנלקח משם והרי העמידוהו לוהכו. נפרדת ממנו והגוף שב לארץ

 .גנוז לפניו להזמן שהקדוש ברוך הוא עתיד להחיות מתים הכו
      
ד הקדוש ברוך הוא להשיב לעולם עתי, ואותו גוף ממש ואותה נשמה ממש     

יחיו מתיך נבלתי יקומון ": זה מה שאמר הנביא ישעיהו, ולחדש פני העולם, כמקודם
ושבה , גנוזה לפני הקדוש ברוך הוא, ואותה נשמה ממש. "הקיצו ורננו שוכני עפר

וישוב העפר על הארץ ": למקומה כפי דרכיה כמו שאומר שלמה המלך בספר קהלת
ולזמן שעתיד הקדוש ברוך הוא  ".שוב אל האלוקים אשר נתנהכשהיה והרוח ת

 . מעפר לובאותו טל יקומו הכו. עתיד הוא להריק טל מראשו עליהם, להחיות מתים
      
מה זה טל , "כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל": זה שכתוב בספר ישעיהו     

מפני . חיים לעולםשבהם עתיד להריק , אורות ממש מאלו האורות שלמעלה, אורות
מפני שהנחש , שהרי עכשיו פוסקים. שעץ החיים יריק חיים שלא פוסקים לעולמים

וחיים לא שולטים , ומשום כך כביכול פוסקים מימיו. הרע שולט ומתכסה הלבנה
 .בעולם כיאות

      
ויעביר אותו הקדוש , ובאותו זמן אותו יצר הרע שהוא הנחש הרע יסתלק מהעולם     

ואחר  ".ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ": ברוך הוא כמו שאומר הנביא זכריה
, והנהר שנמשך ויוצא לא יפסקו מעינותיו, הלבנה לא מתכסה, שהוא יעבור מהעולם

מה ואור החמה יהיה כשבעתיים והיה אור הלבנה כאור הח": ואז אמר הנביא ישעיהו
אמר רבי   ". את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא’ כאור שבעת הימים וביום חבוש ה

אותם גופים שניטעו , אם תאמר שכל הגופים בעולם יקומו ויתעוררו מעפר, חזקיה
אותם גופים שלא זכו ולא הצליחו הרי , אמר רבי יוסי. בנשמה אחת מה תהיה מהם

והגוף האחרון שניטע , יו עץ יבש באותו עולם כך גם באותו זמןוכמו שה. הם כלא היו
 .והצליח ונטע שורשים כיאות יקום

 
 
 
 
 
 

 ?מי יקום בתחיית המתיםמי יקום בתחיית המתים

 המשך בעמוד  הבא 

                                                                  

  
   מהירה לרפואהפרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה  

 בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי              
 א"זיע רבי שמעון בר יוחאי                    

  ליעל בת נעמי ודוד ליעל בת נעמי ודוד        
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והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשיו ולא יראה " :ועליו אמר הנביא ירמיהו

שעשה ". כי יבוא חום והיה עלהו רענן ובשנת בצורת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי
ועל אותו גוף שלא עשה פירות ולא נטע . פירות ונטע שורשים והצליח כיאות

והיה כערער בערבה ולא יראה ": אמר הנביא ירמיהו, שלא זכה ולא הצליח, שורשים
 תזו תחיי, כי יבוא טוב ".כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשב

 .המתים
      
שהיה גנוז לפניו מיום שנברא , יר להם לצדיקיםויואר אותו אור שעתיד להא     

ואז עתיד  ,"וירא אלוקים את האור כי טוב": העולם כמו שכתוב בתורה בספר בראשית
וזרחה לכם יראי : "ועוד אמר הנביא מלאכי, הקדוש ברוך הוא להחיות את המתים

 ואותו שנקרא רע יעבור, ואז יתגבר טוב בעולם. "שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה
 .ואז אותם גופים ראשונים יהיו כלא היו. מהעולם כמו שאמרנו

    
אמר רבי יצחק עתיד הקדוש ברוך הוא להריק עליהם על אותם גופים רוחות      

יהיו אפר תחת רגלי הצדיקים , ואם לא, ואם זוכים בהם יקומו בעולם כיאות, אחרים
מוקם ומתייצב  לוהכו ."’ורבים מישני אדמת עפר יקיצו וגו": שכתוב בספר דניאל

המוציא ": וכולם במניין הם כמו שאומר הנביא ישעיהו, לפני הקדוש ברוך הוא
 ".במספר צבאם לכולם בשם יקרא מרוב אונים ואמיץ כח

      
מפני , הרי נאמר כל אותם מתים שבארץ ישראל יקומו בראשונה, בוא ראה    

יחיו ": עליהם אמר הנביא ישעיהו. שהקדוש ברוך הוא יעורר עליהם ויקים אותם
אלו הם שבתוך ארצות אחרות  ,"נבלתי יקומון", אלו הם אשר בארץ ישראל ,"מתיך

אלא בארץ הקדושה שהרי רוח החיים לא תשרה . אלא קימה, שלא כתוב בהם תחיה
 . ישראל

 
יברא הגוף שלהם ויקומו גוף , ואותם שבחוץ ".יחיו מתיך": ומשום כך כתוב בהם

ושם יקבלו הנשמה . ואחר כך יתגלגלו תחת העפר עד שיגיעו לארץ ישראל. בלא רוח
 . כדי שיתקיימו בעולם כראוי, ולא ברשות אחרת

      
 

 
 
 
 

        

 "הזוהר הקדוש"

  חיים טובים ובריאים  מהרה ולשערי זיווג ברכה לשערי
 לאירנה בת יעללאירנה בת יעל                        

 ותפילתו של התנא האלוקי                         
 א"רבי שמעון בר יוחאי זיע            
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שוא לכם משכימי קום מאחורי שבת " :כמו שדוד המלך אומר בספר תהילים                  

שכל מילה , כמה הם חביבים דברי התורה, בוא וראה ".אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא
והרי כבר נאמר שכאשר נתן מלך . ומילה של התורה הקדושה יש בה סודות עליונים וקדושים

. וכל הגנזים העליונים הם קדושים, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא את התורה לעם ישראל
להם לעם ישראל בו בשעה שעם וכולם ניתנו , כולם הקדוש ברוך הוא נתן להם וכולם בתורה

   . ישראל קבלו את התורה בהר סיני
 

והם , אלו הם יחידים שנמצאים שאין הם זכר ונקיבה כיאות ,"שוא לכם משכימי קום", בוא וראה    
יש אחד : "מקדימים בשעות הבוקר לעבודתם כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם במגילת קהלת

ץ לכל עמלו גם עיניו לא תשבע עושר ולמי אני עמל ומחסר את נפשי ואין שני גם בן ואח אין לו ואין ק
כי בו ": כמו שכתוב בתורה, וזה מאחורי שבת מאחרים שהם נחים ".רע הוא ןמטובה גם זה הבל ועניי

 . וזה מפני שהאשה לגבי בן האדם היא מנוחה אצלו ודאי "שבת מכל מלאכתו
 

ואותו הלחם , שכאשר הבן אדם שיש לו בנים, העצביםמהו לחם  ,"אוכלי לחם העצבים", בוא וראה   
ואת אותו לחם שהוא , והבן האדם שאין לו בנים. שהוא אוכל הוא אוכל אותו בחדווה ובכל רצון הלב

 . ואלו הם שאוכלים לחם העצבים ודאי. אוכל הוא אוכל בעצבות
 

שמלך מלכי , קורו מבורךזה הוא שמ? לידידו  ןמה הפרוש יית" כן יתן לידידו שנא", בוא וראה   
המלכים הקדוש ברוך הוא נותן לו שנה באותו עולם כמו שאמר שלמה המלך החכם באדם בספר 

ובגלל . וזאת מפני שיש לו חלק בעולם הבא, "אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך": משלי
 .שאותו הבן אדם מת ונהנה באותו עולם הבא כיאות

 
זה הוא הבן האדם שהוא היחידי , יש אחד "יש אחד ואין שני: "שלמה המלך אמר, וראהבוא     

גם בן , שאין עימו סמך, ואין שני. אלא רק שהוא נמצא בלא זיווג, ולא יחידי כיאות, נמצא בעולם
ואין קץ לכל ", בוא וראה    .ואין לו אח להביא אותו לתיקון, שיקים את שמו בישראל ולא משאיר

ואין , וגם עינו לא תשבע עושר. שהוא מקדים את היום ואת הלילה, שהוא כל הזמן עמל ועובד "עמלו
ואם תבוא ותאמר שבשביל . לו לב להשגיח והוא לומר שלמי אני עמל ומחסר את נפשי מכל טובה

, כידוע שהרי הנפש היא לא נהנית ממנו, לא כך, ויעשה משתה בכל יום תדיר, שיאכל וישתה יותר
וזה מפני שזו היא נפש חסרה , ודאי הוא מחסר לנפש שלו מטוב האור שיש בעולם הבא אלא הוא

וזאת בגלל שהקדוש ברוך הוא , כמה חס הקדוש ברוך הוא על מעשיו, בוא וראה. שלא נשלמה כיאות
 .רוצה שיתוקן ולא יאבד מאותו עולם הבא וזה כמו שאנחנו אומרים

 

 

 
 

  לא תשבע עושרלא תשבע עושרוגם עינו וגם עינו 

 "הזוהר הקדוש"

הקדוש הקדוש   המארזהמארזבשעה טובה הופיע בשעה טובה הופיע                 
  שעותשעות  4242דיסקים שכל דיסק דיסקים שכל דיסק   44  תהיליםתהילים  --זוהר זוהר ""
שעות שמיעה בגן עדן שעות שמיעה בגן עדן   7272.... .... יי""דוד המלך עם הרשבדוד המלך עם הרשב  

  הזוהר הקדוש מפרש את כל ספר תהיליםהזוהר הקדוש מפרש את כל ספר תהילים....בעולם הזהבעולם הזה
          15777541577754--451451..להזמנות בטללהזמנות בטל  mmpp33  מפי הרב אריה ברדהמפי הרב אריה ברדה

                                                                

..  
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הוא גילה את זרועו וראתה אותה אשתו ואז בכתה   ,כשרבי אלעזר חלה            
ולפני שנפטר אמר . ושמחה על שזכתה להידבק בגוף קדוש, בכתה על מחלתו, ושמחה
. ואני חושש שמא לא יכבדוני כראוי, אני יודע שהחכמים יש להם בלבם עלי: לאשתו

לחשוש  ואין לך מה, ולכן לאחר מותי השכיבי אותי בעליית גג ואל תודיעי שנפטרתי
וכשהיו באים לדון היו בעלי דינים . וכך עשתה. ןשמא תשלוט בי רימה או ריקבו

פלוני זכאי : ואז הייתה יוצאת בת קול מעליית הגג ואומרת, אומרים את טענותיהם
 . ופלוני חייב

כשאשתו הייתה מסרקת את רבי שמעון ואם נתלשה שערה מראשו הייתה יוצאת     
שמא עכשיו הוא , פעם ראתה תולעת יוצאת מאוזנו והחלה החרדה. טיפה דם מת

. תולעת זו היא דבר מיוחד, שאין לה מה לחשוש: ואז בא אליה בחלום ואמר לה. ירקב
עד שנגלה רבי . ה רצופותוכך רבי שמעון היה מונח מת בעליית הגג משך עשרים שנ

למה , גוזל אחד יש לי בניכם: שמעון בר יוחאי בחלום לבני מירון ואמר להם בחלום
וכאשר נודע הדבר לבני מירון שרבי אלעזר נפטר ורצו לקבור , אינכם מניחים אותו אלי

 . אותו

לא , כיון שכל זמן שהיה מוטל בעליית הגג, ואז בני המקום לא הרשו לקחתו משם    
ובערב יום כיפור כשהציבור היה טרוד בהכנת ליום . הזיקה שום חיה בבני המקום

בהגיעם מצאו שם נחש , נטלוהו והובילו אותו למערה שבמירון בו קבור אביו, הקדוש
ואז הנחש פינה את , נחש נחש פתח פיך: ואז אמרו לנחש. גדול סוגר את פתח המערה

 . ושהדרך והכניסו את רבי אלעזר ליד אביו הקד

כלי : והיא סירבה באומרה, רבי יהודה הנשיא רצה לשאת את אלמנת רבי אלעזר    
ועוד ראתה שיש זלזול בכבודו של . רבי אלעזר ישתמש בו חול -שהשתמש בו קודש 

 . רבי אלעזר משום שכל כך העריכה אותו

ויצא , מי שיחנכולא היה , וכיון שאביו נפטר בגיל צעיר, לרבי אלעזר היה בן בשם יוסי  
ולבסוף זכה . ורבי יהודה הנשיא לקח אותו תחת חסותו והסמיך אותו לרב. לדרך רעה

 .                        לצד אביו וסבו ולא זכה ררצה להיקב. להיות מגדולי ישראל
  

 
 
 
 
 
 
 

 היכל הצדיק

                                                                  

  

 ’בחלק   יי""אלעזר בן רשבאלעזר בן רשב' ' ר
                                                                  

  

 סוף

  לרפואה מהירה פרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה 
 בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי  ולכבוד ההילולא 

 א"זיע רבי שמעון בר יוחאי                

  סמרה         סמרה         ן בן  ן בן  לסלמלסלמ                  
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ויצאו למסע  שבו האשורים, מאחר שיורשו של זה חזר והתקדם עד מֹף       
 מאורע – בירתה העתיקה של מצרים העילית, אמון-כבשו את נֹא 441ובשנת , מחודש

 ולא נותר אלא לשוב אל דבריו של הנביא .שעשה על בני הדור ההוא רושם בל יימחה

ַמִים ָסִביב , ַבְיאִֹרים ַהיְֹשָבה, ִמנֹא ָאמֹון, ֲהֵתיְטִבי'' :המתאר את תבוסת המצרים, נחום
ר--ָלּה ה, ָעְצָמה ּוִמְצַרִים ּכּוש. ִמָים חֹוָמָתּה, ֵחיל ָים-ֲאשֶׁ ָהיּו , ּפּוט ְולּוִבים; ְוֵאין ֵקצֶׁ

ְזָרֵתְך  ִבי, ִהיא-ַגם .ְבעֶׁ יָה ְיֻרְטשּו--ַלגָֹלה ָהְלָכה ַבשֶׁ -ְוַעל; חּוצֹות-ָּכל ְברֹאש, ַגם עָֹללֶׁ
יָה  יָה ֻרְתקּו-ְוָכל, ַידּו גֹוָרל ִנְכַבדֶׁ חיילי חיל המשלוח היהודאי שסייע  .''ַבִזִקים ְגדֹולֶׁ

כנראה מניחי היסוד למושבה הצבאית היהודאית באי  לאשורים בכיבוש מצרים היו
ספר שנועד להגן על האזור הגובל -כמעין חיל ,יתכן שהוצבו שם על ידי אסרחדון. ייב

שככל הנראה הביאו עימם , שומרונים ב שם מנשה בעיקרהושי 447מאז שנת . בכוש
וכן פולחן , צפון ישראל גם את הלשון הארמית שהייתה כבר שגורה אז בפי תושבי

מנשה הוסיף לשגר  .מיוחד לארץ ישראל וספוג יסודות אליליים, יהודי יחיד במינו
שהללו  יתכן. מתיישבים למצרים גם לאחר שפסק שלטונה של אשור בארץ זו-חיילים

 בעיקר שנעזר לביצור שלטונו, תיך הראשוןשימשו כאנשי צבאו של המלך המצרי פסמ

 . .שכירים-בחיילים

היה צעד ראשון  הקשר ההדוק שנוצר בדרך זו בין מנשה ובין מדיניותה של מצרים     

 שאותה שעה הייתה עסוקה ,בדרכו של מנשה לעבר התנתקות הדרגתית מאשור

 התפנית הסופית. במגננה מפני צבאו מדי שהופיעו פעם בפעם בפני שערי נינוה בירתה

באשור פרצה מלחמת אזרחים בין צבא אשורבניפל לבין . 452במדיניותו חלה בשנת 

שמאז מות האב אסרחדון שימש כשליט , ֻאִּכן-ֻשם-ַשַמש, שבראשו עמד אחיו צבא

כמה שליטים , הארמים, הכשדים, ִּכן גייס לעזרתו את העילמיםאֻ -ֻשם-ַשַמש .בבל

. בעוד אשורבניפל נשען על הפרובינציות שבצפון, את מנשה מלך יהודה ערביים וכן

ט בבל הוא בעל סיכוי רב יותר ששלי, וישעיהו לפניו כמו חזקיהו ,יתכן שמנשה העריך

  .חלנצ

 

     

 

 

                     בפרק י  מנשהמנשה  המלךהמלך
   

   

                                                                  

  

  היכל המלכיםהיכל המלכים
 

                      

  

 המשך בשבוע הבא

                                                                  

  הקדושהקדוש  המארזהמארזבשעה טובה הופיע בשעה טובה הופיע           
    ס היומי בזוהר הקדושס היומי בזוהר הקדוש""השהש    

  1111מארז מארז   םםעע  ....שנים כל יום שיעורשנים כל יום שיעור  77שיעורים למשך שיעורים למשך   2.7442.744
תיקוני תיקוני ".."".."תורת הזוהרתורת הזוהר""  דיסקים בשפת לשון הקודשדיסקים בשפת לשון הקודש

  מפי הרב אריה ברדהמפי הרב אריה ברדה  ....בשיתוף מפעל הזוהר העולמיבשיתוף מפעל הזוהר העולמי  ""וזוהר חדשוזוהר חדש".."".."הזוהרהזוהר
 451-1577754: טלפוןרק  ב: להזמנות              

http://www.aplaton.co.il/מאורע%20שעשהhttp:/www.mechon-mamre.org/i/t/t1903.htm
http://www.aplaton.co.il/מאורע%20שעשהhttp:/www.mechon-mamre.org/i/t/t1903.htm
http://www.aplaton.co.il/מאורע%20שעשהhttp:/www.mechon-mamre.org/i/t/t1903.htm
http://www.aplaton.co.il/מאורע%20שעשהhttp:/www.mechon-mamre.org/i/t/t1903.htm
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שני חלקי : ובין השאר, דעות נוספות הוצעו כדי לפתור את הבעיה        
או , הספר שייכים לנביא אחד שכתב את החלק הראשון בצעירותו ואת השני בזקנותו

הנבואות בספר נאמרו על ידי נביא מימי ; שמסיבה לא ידועה אחרת שינה את סגנונו
במטרה לחדש את הרעיונות שנאמרו בהם , הבית הראשון ונאמרו מחדש על ידי זכריה

והם שייכים לכמה נביאים , ד אינם מקשה אחת"י-'פרקים ט; ולהתאימם לתקופתו
 .ועוד; ם מאוחריםביניהם מוקדמים וביניה, שפעלו בתקופות שונות

אזכור המעצמות מצרים   :בין הנימוקים להקדמת החלק השני לימי בית ראשון   
המעיד כי מעצמות אלו היו קיימות בתקופה בה נאמרה , (יא-א י"י)ואשור 
 .הנבואה

ִּכי )"בקרב עם ישראל  עבודה זרהנראה שהנבואה בחלק השני יוצאת כנגד      
ר, ָאוֶׁן-ַהְתָרִפים ִדְברּו קֶׁ ל ְיַנֵחמּון, ַוֲחלֹמֹות ַהָשְוא ְיַדֵברּו, ְוַהקֹוְסִמים ָחזּו שֶׁ בֶׁ ; ב' י, "הֶׁ

 .ה זרהאך מימי שיבת ציון כבר לא היה איום של עבוד, (ג ב"וראו עוד י

; יד-א ד"ראו י)הנביאים מבצעים מעשים מוזרים שנועדו למשוך תשומת לב     
אך לא ידוע לנו על נביאים , שכמוהם עושים הנביאים של ימי בית ראשון, (ו-ג ג"י

 .מימי הבית השני שעשו כן

ל הייתה "שלחז, סדר עולם רבהב ברייתאעל פי , הציע זאב יעבץהרב והחוקר     
 עמוס, וישעיה, הושעד בימי "י-'על פיה פעל הנביא מחבר הפרקים ט, מסורת

ם ֵגיא'הרי הוא אומר : "מיכהו ל-ַיִגיַע ֵגי-ִּכי, ָהַרי-ְוַנְסתֶׁ ד "זכריה י)'' ָאַצל וגו-ָהִרים אֶׁ

ן, ֲחזֹון' ,(ה ר' ה-ְדַבר'', 'ָאמֹוץ וגו-ְיַשְעָיהּו בֶׁ ל ֲאשֶׁ ִדְבֵרי ָעמֹוס '', 'הֹוֵשַע וגו-ָהָיה אֶׁ
ר ר ָהָיה' ה-ְדַבר'', 'ָהָיה וגו-ֲאשֶׁ שכולן נתנבאו בפרק ,-''ִמיָכה ַהמַֹרְשִתי וגו-לאֶׁ , ֲאשֶׁ
אין סיבה שהברייתא תצטט את הפסוק מחלקו השני של , לכאורה (.'פרק כ)" אחד

אפשר לראות בכך הוכחה ו, כשהיא עוסקת בתקופת ארבעת הנביאים הללו, זכריה
 .למסורת כזו

 

 

 

 

 

                      ’דפרק     זכריהזכריההנביא הנביא 
   

   

                                                                  

  

    היכל הנביאיםהיכל הנביאים
 םהנביאים

   

                                                                  

  

 המשך בשבוע הבא

                                                                  

  

  לרפואה מהירה פרק קדוש  זה  מיוחד ותפילה 
 בזכותו ותפילתו של התנא האלוקי וולזיווג מהרה 

 א"זיע יוחאירבי שמעון בר                       

  ליעקב בן רבקה        ליעקב בן רבקה                              

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%A8%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A2_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%94%D7%A0%D7%91%D7%99%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94
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לא : לבסוף ביקש שמשון לנוח קצת מן ההטרדות של דלילה            
.. ?מה חסר: הזדקפה דלילה? האומנם. אבל העלמתי פרט אחד,אמר, שיקרתי לך

דלילה  ".כפול תהחבלים צריכים להיות חדשים אמר שמשון והקשר צריך להיעשו"
. האורב בעליית הגג חוגם עתה ישב הכו, יצאה והשיגה שבעה עבותות חדשים ולחים

דלילה קשרה את שמשון בחבלים החדשים היטב וחזרה על מעשיה מן הפעם הקודמת 
ושוב נדרש ממנו מאמץ מסוים והוא ניתק את ". פלשתים עליך שמשון: "ואמרה

מעתה עליך , התלת בי ואמרת לי כזבים, עד עכשיו נזפה בו דלילה . החבלים כנתק חוט
 .לומר לי את האמת

      
עליך לקלוע שבע צמות : ון התייגע מהצקותיה של דלילה ומסר לה רמזשמש        

וארגה את , דלילה לא התמהמהה. שתי וערב-במסכת שבה טווים אריג ימשערותי
כל אותו זמן היה שמשון , כל זאת תקעה ביתד החזק ביותר, שערותיו עם המסכת

ו והניף את קראה דלילה ושמשון נעור משנת" פלשתים עליך שמשון. "שקוע בשינה
 .היתד שבה נארג שערו

      
וראתה את השקלים שהובטחו לה הולכים , התרגזה דלילה, שלוש פעמים התלת בי

במשך תקופה ארוכה הציקה לשמשון וכה מררה את חייו עד כי . ומתרחקים ממנה
על ראשי לא עלה : "ולבסוף כשל כוחו והוא אמר לה...הרגיש שהוא משתוקק למות 

שמשון האמין ". אם יגולח שערי אחלה, ני נזיר לאלוקים מבטן אמיא, מעולם מורא
ואיסור . ג... מאיסור יין. ב.... מאיסור גלוח. א: שכוחו נובע משלושה דברים כאחד

אך טעות , לה אחד מן הדברים לא יגרם נזק של ממש עוחשב שאם ייווד. הטומאה
 ... הייתה בידו

      
והיא שלחה לקרוא אליה את סרני , שאמר לה שמשון את האמת, הפעם חשה דלילה

הראו לה סרני " הכסף איתנו. "דרשה דלילה לדעת" הכסף בידיכם. "הפלשתים
כיון שידעה שלא יניח לה לגעת , וכך דאגה דלילה להרדים את שמשון. הפלשתים

פלשתים עליך . "אותווהחלה מענה , בשנתו גילחה את ראשו. בשערו בעודו ער
, גם בפעם זו אצליח להתנער: והוא התעורר למחצה באומרו, קראה גם הפעם" שמשון

 .והוא לא הבחין שכוחו סר מעליו
 

 

 

 

 

  היכל הזהב  היכל הזהב  
   

                                                                  

  

  שמשון הגיבורשמשון הגיבור
                  ’פרק א ’חפרק                      

                                                                  

  

 המשך בשבוע הבא

                                                                  

  

.. ביחד עם למנצח "פטום הקטורת:"למכירה
 ועטיפה עם ארנק עור ...ל"כתיבה קדושה לפי האריז

 בנוסח אשכנזי... מ"ס 45על  45 -בגודל של        
 451-1577754טל : להזמנות               
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  מהנהגה אל ההשגחההמעבר                         
  

הגדרנו את ספירות חסד גבורה תפארת בעיקר ההנהגה וספירות חוכמה הגדרנו את ספירות חסד גבורה תפארת בעיקר ההנהגה וספירות חוכמה             
כמו כמו . . ספירת המלכות היא בחינת הביצוע עצמוספירת המלכות היא בחינת הביצוע עצמו. . בינה דעת כהנהגהת ההנהגהבינה דעת כהנהגהת ההנהגה

אלא דרוש אלא דרוש , , לאחר שחשב במוחו ומרגיש בליבו אין בכך דילאחר שחשב במוחו ומרגיש בליבו אין בכך די, , אצל האדם הגמיאצל האדם הגמי
  ..כך הוא בשורש הדבריםכך הוא בשורש הדברים  ,,כוח נוסף לדחוף את החלטות השכל לעבר הביצועכוח נוסף לדחוף את החלטות השכל לעבר הביצוע

        
לספירות נצח הוד יסוד האיכות להעביר את מה שבחסד גבורה תפארת לספירות נצח הוד יסוד האיכות להעביר את מה שבחסד גבורה תפארת                 

אל המלכות ואכן ספירות נצח הוד יסוד הן המוציאות את השורשים לכוחות אל המלכות ואכן ספירות נצח הוד יסוד הן המוציאות את השורשים לכוחות 
  ..אלהאלה

        
. . 22: : ספירות ההנהגהספירות ההנהגה. . 44: : כעת נוכל לחלק את הספירות מנקודת ראות נוספתכעת נוכל לחלק את הספירות מנקודת ראות נוספת          

חסד גבורה חסד גבורה :  :  ספירות ההנהגה הן תשע ומתחלקות כדלהלןספירות ההנהגה הן תשע ומתחלקות כדלהלן. . ספירות ההשגחהספירות ההשגחה
נצח הוד יסוד נצח הוד יסוד , , חוכמה בינה דעת הן הנהגת ההנהגהחוכמה בינה דעת הן הנהגת ההנהגה, , תפארת הן עיקר ההנהגהתפארת הן עיקר ההנהגה

  כל ספירהכל ספירה.  .  השגחה עצמההשגחה עצמה  ––ספירת המלכות ספירת המלכות . . המעבר מהנהגה אל ההשגחההמעבר מהנהגה אל ההשגחה
כלולה מעשר  עד כה דברנו מעשר ספירות ומהסבר הענינים התקבל הרושם כלולה מעשר  עד כה דברנו מעשר ספירות ומהסבר הענינים התקבל הרושם 

ספירת החסד פועלת רק בחסדים וספירת ספירת החסד פועלת רק בחסדים וספירת , , שכל ספירת פועלת לפי הגדרתהשכל ספירת פועלת לפי הגדרתה
אלא כל ספירה כלולה מעשר אלא כל ספירה כלולה מעשר , , אין הדבר כךאין הדבר כך. . הגבורה פועלת רק בגבורותהגבורה פועלת רק בגבורות

, , בינה שבחסדבינה שבחסד, , חוכמה שבחסדחוכמה שבחסד, , ספירת החסד כלולה מכתר שבחסדספירת החסד כלולה מכתר שבחסד. . ספירותספירות
, , הוד שבחסדהוד שבחסד, , נצח שמבחסדנצח שמבחסד, , תפארת שבחסדתפארת שבחסד, , גבורה שבחסדגבורה שבחסד, , חסדחסדחסד שבחסד שב

למעשה אני מדברים על למעשה אני מדברים על . . כך הוא בכל הספירותכך הוא בכל הספירות. . מלכות שבחסדמלכות שבחסד, , יסוד שבחסדיסוד שבחסד
                                                                        .                                                    .                                                    אין קץ למספר הספירות שהרי כל ספירה כלולה מעשהאין קץ למספר הספירות שהרי כל ספירה כלולה מעשה

 
 
 

      

              

 

  ""עולם הספירותעולם הספירות""   
                                    2277פרק  פרק                                          

   

   

                                                                  

  

 המשך בשבוע הבא

                                                                  

  

  ברכה לאריכות ימים ושנות חייםברכה לאריכות ימים ושנות חיים              
  ולרפואה שלמה ולחיים טובים ויפיםולרפואה שלמה ולחיים טובים ויפים      

  לרבקה ענף בת טובהלרבקה ענף בת טובה                        
        ותפילתו של התנא האלוקיולכבוד ההילולא              

   א"רבי שמעון בר יוחאי זיע                    
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ְלָעָזר ַבר ַרִבי ִשְמעֹון ִעם ֵאִלָיהּו                      ְּפִגיַשת ַרִבי אֶׁ

 
ְלָעָזר ַבר ַרִבי          ָחד ַרִבי אֶׁ ם ָקָטן ִעמֹו, ִשְמעֹון ָּפַגש בֹו ֵאִלָיהּו ִבְדמּות ָזֵקן אֶׁ לֶׁ ל ַמיִ , ְועֶׁ ם ְוָהָיה ַמֲעָבר שֶׁ

ד ַהזֶׁה, ָזֵקן ָזֵקן: ָאַמר לֹו. ַרִבים ַלֲעבֹר ַלַצד ַהזֶׁה ת ַהיֶׁלֶׁ ְוַאֲעִביר , ְוַאָתה ַבַצד ַהֵשִני, ָאִרים ַעל ְּכֵתַפי אֶׁ
ת ַמ  ם אֶׁ ְתכֶׁ ִאם , ָזֵקן ָזֵקן: ָאַמר לֹו. ְולֹא תּוַכל ְלַהֲעִביֵרנּו, ְולֹא מֹוֵרה ַהדֹור ַאָתה: ָאַמר .ֲעַבר ַהַמִיםאֶׁ

ְתּפֹס ְבָיִדי ָהַאַחת אֹוְתָך ְואֹותֹו ם ְלַצד ַאֵחר ַבֲחִצי ִמיל, אֶׁ ְתכֶׁ ָאַמר ? ְוָעַסְקָת ַבתֹוָרה, לֹו: ָאַמר  .ַאְשִליְך אֶׁ
ל ָאָדם, ְולֹא ִנְקֵראת תּוִשָיה: ר לֹוָאַמ . ֵּכן, לֹו ת ּכֹחֹו שֶׁ שֶׁ ַמתֶׁ , ְולֹא ִנְקֵראת ְרפּוָאה ְוִשקּוי: ָאַמר לֹו? שֶׁ

נֱֶׁאַמר  יךָ ( משלי ג)שֶׁ ָך ְוִשקּוי ְלַעְצמֹותֶׁ ש? ִרְפאּות ְתִהי ְלָשרֶׁ ה ֵמַהתֹוָרה ַהְרֵבה ְּכִמי שֶׁ ה ַאף ֲאִני שֹותֶׁ ֹותֶׁ
ֱעַבְרִתי אֹוָתם. ְוִהְתַחֵזק ּכִֹחי, ל ְרפּוָאהְּכִלי שֶׁ   .הֶׁ

ד ַהזֶׁה ִעְמךָ , ָזֵקן ָזֵקן: ָאַמר לֹו ּכִֹחי ַרב ָבעֹוָלם , ָזֵקן ָזֵקן: ָאַמְרִתי לֹו. ֲאִני ְמַלְמדֹו תֹוָרה: ָאַמר ִלי? ִמי ַהיֶׁלֶׁ
ד ַהזֶׁה לֹא ַא, ַהזֶׁה ּוָבעֹוָלם ַהָבא ת ַמְלַאְך ַהֵגיִהנֹם ָלַגַעת ְבךָ ּוִבְשִביל ַהיֶׁלֶׁ ַוֲאִני ַאְכִניְסָך ָלעֹוָלם , ְשִאיר אֶׁ

ֵיש ִלי ָשם  .ַהָבא ְברֹב ּכִֹחי שֶׁ
ְמַש , ַרִבי ַרִבי: ָאַמר ִלי         ָחד ִמַשָמֵשי ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא שֶׁ ַעד . ְמִשים ְלָפָניוּכֲֹחָך ַרב ָלעֹוָלם ַהָבא ְּכאֶׁ

ִהְשִגיַח בֹו זֶׁה ָהָיה ֵאִלָיהּו: ָאַמר. לֹא ָרָאה אֹותֹו, שֶׁ ָעָשה. ִמזֶׁה ִנְשָמע שֶׁ ה שֶׁ  .לֹו ְוָהָיה ָשֵמַח ַבַמֲעשֶׁ
ה ְדמּות ָאִביו, ּוֵמאֹותֹו ַהיֹום ָהָיה רֹואֶׁ ִלים ַרִבים ִבטּו, ֱאמֹר ְלאֹותֹו ַהָזֵקן, ַאָבא ַאָבא: ָהָיה אֹוֵמר לֹו, ְּכשֶׁ
ְזַקן ַהַקְדמֹוִנים: ָאַמר לֹו. ָהָיה ֵמַהתֹוָרה ל ַהְּכתּוִבים, ֱאמֹר לֹו שֶׁ  .ּוִמָיד ִיְתַיֵשר ּכֲֹחךָ , ָזֵקן שֶׁ

ָרָאה עֹוָלם ָחשּוְך ְוָאֵפל ָיא ִיְהיֶׁה ְבִגיַמְטִר  -( בראשית יח)ְוַאְבָרָהם ָהיֹה ִיְהיֶׁה   ַמֲעֵשה ְבַרִבי ִשְמעֹון שֶׁ
ָחד ָיָצא ַרִבי ִשְמעֹון ְוָרָאה עֹוָלם ָחשּוְך ְוָאֵפל. ְשלִֹשים ְלָעָזר ְבנֹו. ְוִנְסַתֵתם אֹורֹו, יֹום אֶׁ בֹא , ָאַמר לֹו ַרִבי אֶׁ

ה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ה ָמה רֹוצֶׁ ה ְלַהר ָגדֹול. ְוִנְראֶׁ דֹומֶׁ ָחד שֶׁ  ֹוִציא ַשְלֲהבֹות ֵאשּומ, ָהְלכּו ּוָמְצאּו ַמְלָאְך אֶׁ
ה ַלֲעשֹות, ָאַמר לֹו ַרִבי ִשְמעֹון .ִמִּפיו ת ָהעֹוָלם ִמשּום שֶׁ : ָאַמר לֹו? ָמה ַאָתה רֹוצֶׁ ה ְלַהֲחִריב אֶׁ ּלֹא ֲאִני רֹוצֶׁ

ָּכְך ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַעל ַאְבָרָהם, ְמצּוִיים ְשלִֹשים ַצִדיִקים ַבדֹור ִיְהיֶׁה , ְבָרָהם ָהיֹה ִיְהיֶׁהְוַא, שֶׁ
ַבר : ֵלְך ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא וֱֶׁאמֹר לֹו, ְבַבָקָשה ִמְמךָ : ָאַמר לֹו ַרִבי ִשְמעֹון. ְבִגיַמְטִרָיא ְשלִֹשים ֵהם

 .יֹוַחאי ָמצּוי ָבעֹוָלם
ָאַמר ִלי ַבר, ִרבֹון ָהעֹוָלם: ָאַמר לֹו. ּואָהַלְך ַהַמְלָאְך ַההּוא ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך ה       ָגלּוי ְלָפנֶׁיָך ַמה שֶׁ

ת ָהעֹוָלם ְוַאל ַתְשִגיח ְבַבר יֹוַחאי: ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא? יֹוַחאי  .ֵלְך ַתֲחִריב אֶׁ
ָבא ת ַהַמְלָאְך , ְּכשֶׁ ּלֹא ִתָּכֵנס ַלָשַמים, ִאם לֹא ֵתֵלְך : ָאַמר לֹו. ָרָאה ַרִבי ִשְמעֹון אֶׁ יָך שֶׁ ְוִתְהיֶׁה , גֹוְזַרִני ָעלֶׁ

ל ֲעָזא ַוֲעָזֵאל ִתָּכֵנס ִלְפֵני ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ַבָמקֹום שֶׁ , עֹוָלםְוִאם ֵאין ְשלִֹשים ַצִדיִקים בָ , ֱאמֹר לֹו, ּוְכשֶׁ
ְשִרים ִיְהיּו עֶׁ ְשִרים, ָאז שֶׁ ה ַבֲעבּור ָהעֶׁ ֱעשֶׁ ֲהֵרי ָּכתּוב לֹא אֶׁ ְשִרים. שֶׁ ִיְהיּו ֲעָשָרה, ְוִאם ֵאין עֶׁ ְוַאַחר ָּכְך , שֶׁ

ִיְהיּו ְשַנִים -ִאם ֵאין ֲעָשָרה . ָּכתּוב לֹא ַאְשִחית ַבֲעבּור ָהֲעָשָרה ֵהם ֲאִני ּוְבִני, שֶׁ דברים )ָּכְך ָּכתּוב שֶׁ . שֶׁ
ָּלא עֹוָלם, ַעל ִּפי ְשַנִים ֵעִדים ָיקּום ָדָבר( יט ָּכתּוב , ְוֵאין ָדָבר אֶׁ . 'כּוָשַמִים ַנֲעשּו וְ ' ִבְדַבר ה( תהלים לג)שֶׁ

ָחד -ְוִאם ֵאין ְשַנִים  ָּכתּוב , ַוֲאִני הּוא, ֲהֵרי ֵיש אֶׁ אֹוָתּה ָשָעה ָיָצא קֹול ְב . ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם( משלי י)שֶׁ
ְלְקךָ : ִמן ַהָשַמִים ְוָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא גֹוֵזר ְלַמְעָלה, ַרִבי ִשְמעֹון, ַאְשֵרי חֶׁ . ְוַאָתה ְמַבֵטל ְלַמָטה, שֶׁ
יָך ָּכתּוב  ה( תהלים קמה)ְבַוַדאי ָעלֶׁ  .ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעשֶׁ
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 בחוברת זו היא קדושה ביותרהברכות וההקדשות  

 תפילתו של התנא האלוקי ביחד עם ו    
 א"רבי שמעון בר יוחאי זיע        

 לתוך החוברת הקדושה בעולם הרשמו   
 א"זיע ותראו ישועות ואתם שותפים עם רבי שמעון בר יוחאי

 המשך בשבוע הבא "הזוהר הקדוש"

                                                                  

  


