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מאמרים נבחרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש

דרש וסוד–חלום יעקב 

םְוִהנ ֵּה,וַי ֲַחלֹם" בֻסל ָּ הֻמצ ָּ הדרגותששארההדרג?סולםזהמה."ַאְרצָּ
יעְַֹורֹאׁשוֹֹ".(היסודספירת)העולםיסודוהוא,בהתלויות מַָֹּמג ִ ָּ הַהׁש  ,"ְימָּ
יעְַֹורֹאׁשוֹֹ".עימולהתקשרדרכוהואשכך הַמג ִ ְימָּ מָּ ָּ אותושלשורֹא,"ַהׁש 
הרֹאׁשֹ"בושכתובזה?ראשוהואומי.סולם ָּ ט  כינויהואהמיטה)"ַהמ ִ

ראששהואמשום,(המלכותשלכראשהיאהיסודספירתואילו,למלכות
.מאירוממנההזולמיטה

יעַֹ" הַמג ִ ְימָּ מָּ ָּ עליוןה(העולם)ביןועומד,הגוףסיוםשהואמשום,"ַהׁש 
זהועל,והגוףהירכייםביןועומדהגוףסיוםהואשהבריתכמו,והתחתון

יעַֹ" הַמג ִ ְימָּ מָּ ָּ ."ַהׁש 

יְוִהנ ֵּה" וְֹֹויְֹרִדיםעִֹליםֱאלִֹהיםַמְלֲאכֵּ ,העמיםכלשלהממוניםאלו,"ב 
,חוטאיםכשישראל.(במלכותלשלוט)הזהבסולםויורדיםעוליםשהם
אתמכשיריםוכשישראל.הממוניםאותםועוליםהזההסולםנשפל

ועוברלמטהיורדיםהממוניםוכל,הזההסולםמתעלה,מעשיהם
שלשלטונואתבחלומויעקבראהכאן.הזהבסולםעומדהכל.שלטונם

.העמיםשארשלטוןואתעשיו

יְוִהנ ֵּה",אחרדבר וְֹֹויְֹרִדיםעִֹליםֱאלִֹהיםַמְלֲאכֵּ שלראשואותוב?במי,"ב 
מעבירהלאהיסודכשספירת)ממנוראשושכשמסתלק.סולםאותו

.הממוניםכלועולים,נכנעהסולם-(למלכותעליוניםמעולמותהשפע
הממוניםוכל,מתעלההסולם–הסולםבאותוהראשוכשמתחבר

.אחדדברוהכל.יורדים
(ט"דףֹקמ,ֹויצא)

םְוִהנ ֵּהוַי ֲַחלֹם" בֻסל ָּ הֻמצ ָּ יעְַֹורֹאׁשוַֹֹאְרצָּ הַמג ִ ְימָּ מָּ ָּ אחדהואהחלום."ַהׁש 
תורהלקבלעתידיםבניואתשראה-סולם.נבואהשלדרגותמשישים

ם".סיניבהר ועולהבארץנעוץשהואמשום,בגימטריהי"סינזה"ֻסל ָּ
לשםיורדיםכולם,העליוניםוהמחנותהקדושותהמרכבותוכל,לשמיים

.התורהאתלהםכשנתןה"הקבעם

בכלששולטהביתזקןן"מטטרואתראה:(בחלומויעקב)ראהוהכל
,הזההעולםעלבשלטוןעומדשהוא,(היצירהעולםעלממונה)לואשר

ועולה,(במלכותהשולטיםה"הקבמשמותאחד)י"שדשםשלבשלטון
שם,התפארתספירת)מכןלאחרבוהושלםשיעקבהמקוםאללמעלה

,א"לזכינויהואשמיים)השמיימהמגיעזהי"שדשםשלוראשו.(ה"הוי
ונקראהושלם,ההואלמקוםועלהשהגיעכיוון.(התפארתשמרכזו
.ה"הויריבונושלשםבאותו

יְוִהנ ֵּה" וְֹֹויְֹרִדיםעִֹליםֱאלִֹהיםַמְלֲאכֵּ קדושיםההמלאכיםאותם."ב 
,ועוד.יורדיםקרוביםשאינםהאחריםואותם,עוליםלמלכותשקרובים

.עימועולים,עולהכשהוא.ויורדיםעוליםהם(ן"מטטרובמלאך)בו
.עימויורדים,יורדכשהוא

י" ,ל"קדמיא,ל"מיכא:והן,טובותמרגליותעשרהשתים-"ֱאלִֹהיםַמְלֲאכֵּ
,ה"סטורי,ל"רזיא,ל"רפא,ל"חסדיא,ל"צדקיא,ל"גבריא,ל"פדא
כשהואיורדיםואלו,עולהכשהואעוליםוהם.ל"ענא,ל"יפיא,ל"נוריא
וכל,ידועלעוליםהזההעולםבשלטוןששולטיםאותםכל,ועוד.יורד

,הכלעלשולטה"הוי.הזהבסולםכולם,ידועליורדיםשיורדיםאותם
ב'הְוִהנ ֵּה"שכתוב יוִנצ ָּ לָּ ."עָּ

ין"כתוב,כשהתעורר יֶזהאֵּ יתִאםכ ִ ַערְוֶזהֱאלִֹהיםב ֵּ ִיםהַֹׁשַ מָּ ָּ ית"."ׁש  ב ֵּ
שלהיכלו,המלךלהיכל)פנימהלהיכנסהשערוהוא,ודאי"ֱאלִֹהים
ְתחו ֹ"שכתוב,(ה"הקב יִליפ ִ ֲערֵּ בֹואֶצֶדקׁשַ םאָּ ַערֶזה.ה ֹ'יָֹּאֹוֶדהבָּ ַ -לַַֹהׁש 

ַערֶזה","'ה ַמִיםׁשַ ָּ .אחדוהכל–"ַהׁש 
תורה,ֹויצא) (ט"דףֹקמ,ֹסתרֹי

נא לשמור על קדושת הגליון  טעון גניזהבשם השם נעשה ונצליח ד"בס

!!!  כל הזכויות שמורות לרבי שמעון בר יוחאי© 
.  בטלגרםובאתר האינטרנט , יוטיובב, בפייסבוק" אור הזוהר"

לחצו כאןלהצטרפות לרשימת התפוצה של הגליון . ולהחיש הגאולה ברחמים, וכל דבר אחר על מנת לזכות את הרבים, לשלוח לחברים, להפיץ, להעתיק, מותר לצלם

,  דודי דליה בת רחל, רחל בת מסעודה, בן גרציה' ורג'שאול גנ"לע–ולהבדיל , תואההגליון מוקדש לרפואת יהודה בן סופיה ורבקה בת מתוקה 

. ה.ב.צ.נ.שבע ת-יעקב בן בת, נועם נומי בן צופיה, רוזה בת אמה חביבה, תואהיום טוב בן מתוקה , חיים ציון בן נחמה, יהודית אודט בת סופיה

'א| ג"התשפויצא | אור הזוהר 

ו"הגליון מוקדש להצלחה בכל העניינים של ענת חנה בת רחל הי

יֹלוחֹישיבתֹכסאֹרחמים"עפ

ש"בחיפהא"תירושלים

16:0016:1616:0316:18הדלקה

17:1417:1517:1317:17ש"מוצ

17:5317:4917:4617:51ת"ר

https://www.facebook.com/or.hazohar
https://bit.ly/2BnHITk
https://bit.ly/39HMvOU
https://t.me/orhazohar
mailto:or.hazohar.358@gmail.com?subject=הצטרפות%20לרשימת%20התפוצה%20לגליון


אין דבר בעולם הזה שלא תלוי בעולמות עליונים

ןוַי ֵֶּלךְֹ" יְראו בֵּ ימֵּ יםְקִצירב ִ אִחט ִ ִאֹוַי ְִמצָּ ֶדהיםדו דָּ ָּ ש   פתחיצחקרבי."ב ַ
ה",ואמר ו ֹמָּ יךַָֹּרב  ם',הַמֲעש ֶ ל ָּ הכ ֻ ְכמָּ חָּ יב ְ ש ִ התָֹּעָּ ְלאָּ ֶרץמָּ אָּ ."ִקְניֶָּנךָֹּהָּ

מעשיאתלמנותיכולמיאלא.מקומותבכמהביארוהוהזההפסוק
ִהנ ֵּה,ה"הקב חשבוןלהםשאיןמזהזהשוניםומחנותצבאותכמהׁשֶ

שמוציאפטישכמו,אחתבפעםוכולם,(לספוראפשרשאי,מספר)
ומחנותמיניםכמהמוציאה"הקבכך,אחתבפעםהצדדיםלכלזיקים

.אחתבפעםוכולם,חשבוןלהםשאין,מזהזהמשונים

ְדַבר"שכתוב,העולםנעשהיחדוברוחבדיבור,ראהבוא ַמִים'הב ִ ׁשָּ
יוו ְברו חַַֹנֲעש ו ֹ לפ ִ םכ ָּ אָּ ְדַבר"."ְצבָּ יוו ְברו חַֹ".ורהדבזה-"'הב ִ זו-"פ ִ
כמהמהםויוצאים,זהעםזהונכללים,הולךלאזהבליזה.הרוח

.אחתבפעםוהכל,למחנותומחנות,לצבאותצבאות

.אחדנסתראורהוציא,העולמותאתלברואה"הקבכשרצה,ראהבוא
האורומאותו,שהתגלוהאורותאותםכלומאיריםיוצאיםההואמהאור

העולם(האור)והוא,האורותשארממנוונעשווהתפשטו,יוצאים(הם)
.העליון

הזהבעולםקטןדברלךואין,למעלהגםכךשבארץמהכל(וכנגד)
ִהְתַמנ ָּהעליוןאחרבדברתלוישלא ררשכשמתעומשום,למעלהעליוׁשֶ
נאחזשהכל,למעלהעליושהתמנה(הכוח)אותומתעורר,שלמטהזה
.זהעםזה

ִני"כתוב,ראהבוא יִלינָּאת ְ אֵּ ו דָּ נֵּךְִֹמד  אתשילדוםההדודאיםלא."ב ְ
שיצאכדידודאיםאותםידיעלהדבראתמגלגלה"הקבאלא,רחל

האחוזה,רחלשהרימשום,השבטיםמכליותרבתורהשאוחז,יששכר
ךְַֹהְמַעט"שכתובזהו.ללאהאותוהשאירהלא,ביעקב ֵּ יִאֶֹאתַקְחת  ,יׁשִ
תו ב ןְוכָּ כֵּ בלָּ כ ַ ךְִֹיׁשְ ָּ הִעמ  ְילָּ ַחתַהל ַ ַ ו דָֹּת  יד  ."ְבנֵּךְֹאֵּ

ֲעֶלהמשום,לעולםיששכרשיצאגרמוהם ַ מ  שלהריח(יששכר)ׁשֶ
ִאים"שכתובוזהו,ה"הקבלפניהתורה ו דָּ ְתנו ַֹהד  יחַֹנָּ ובוכת.'וכו,"רֵּ

ב" כ ַ ׁשְ ה ֹוַי ִ ָּ הִעמ  ְילָּ ל ַ ,פרשוהוהרי,(רנסתלשון)ודאי"הו א"."הו אב ַ
יוצאתהתורהשהרימשום,נגלהולאשנסתרהואהעליוןשהעולם
העץ,החייםעץלוקוראיםכךועל,בונאחזויששכר,העליוןמהעולם
.אתהולאהואשנקראהעליוניםהחייםשלאותם

שהנה,לא–רחלשלמעיהאתפתחוהללושהדודאיםתאמרואם
ַמע"כתוב ׁשְ ֶליהָֹּוַי ִ חֱאלִהיםאֵּ ַ ְפת  ה ֶֹאתוַי ִ .אחרדברולאה"הקב."ַרְחמָּ
שלהםהכוחבאותו,למעלהשכוחםפיעלאף,הדודאיםשאותםמשום

ולא,במזלתלוייםהבניםשהרי,הבניםפקידת(כלול)ִמְתַמנ ֶהלא
אפילושהרי,לא-לחינםנבראוהםשהנהתאמרואם.אחרבדבר
עליהםנגזרולא,עקרותואינם,שמתעכביםלאותםסיועהםהזהלדבר
.במזלאלא

(ו"דףֹקנ,ֹויצא)

עבודת השם של האדם

שכינההנה,ייסארביאמר.בדרךהולכיםהיוייסאורבייצחקרבי

ומשתדלתורהבדברישעוסקמישכל,תורהבדברינתעסק,אצלנו
.עימואותהלהמשיךזוכה,בה

עלרוכבעימואחדועלם,באשהיהאחדאישראוהולכיםבעודם
אנשיםלזכותוכדי,יהודיהואהזהשהאישודאי,יצחקרביאמר.כתפו
.בראשונהבואנונזכה,ייסארביאמר.באהוא

שכשהיו)הדרךמאכליעםהכליאיפה,ייסארביאמר,אליהםכשהגיע
כדי,אמר?(הצורךלפיאוכלעםמיוחדכלילוקחיםהיו,לדרךיוצאים
הצבאוהגיע,בניםשנילייששהרי,(צדקהמתןי"ע)אנשיםבושיזכו
בפדיוןויעזרו)אדםבניבהםשיזכוכדיהולךאניוכעת,ונשבולעיר

.(מזוןוגםצדקהגם)לאכוללוונתנועימוזכו.(הבנים

ִניֶאת",ואמריהודיאותופתחבינתיים ְרב ָּ יַלְחִמיקָּ ַ הקורבן.'גוו"ְלִאׁש 
,ולמטהלמעלהכלכלהולתתהעולםאתלזוןכדייוםבכלה"הקבשל

אחדכלמתכלכליםובזה,למעלהמתעוררשלמטהבהתעוררותשהרי
.כראויואחד

ִניֶאת" ְרב ָּ י"שכתובזהו–"ַלְחִמיקָּ ַכְלת ִ ִֹעםיְַעִריאָּ יד ִ ִתיִתיְבׁשִ ִעםיֵּיִניׁשָּ
ִבי י"."ֲחלָּ ַ ִעיםִאְכלו ֹ"שכתובזהו-"ְלִאׁש  לעוררציוהה"הקבומה.'וגו"רֵּ
(לזולתועזרהצדקה)למטהמזוןלעוררכדי(הארהשפע)למעלהמזון

ה"שהקבוכמהכמהאחתעלנפשלקייםשנותןמי-ההואמהמזון
.בשבילוהעולםויתברך,שלמעלהמזוןלוויעיר,אותומברך

עלודאי,ייסארביאמר.אמרויפה,כראויהסודזהודאי,יצחקרביאמר
צורותבשתי,בעולםאחדאדםבשוםאדםיזלזלשלא,אותואמרזה

.הזהלאישזכינו

ִניֶאת",אלעזררביאמרהזההפסוק,ואמרפתח ְרב ָּ יְלאִַֹלְחִמיקָּ ַ ."ׁש 
ִניֶאת" ְרב ָּ כנסת)דוקא"ֶאת"שכתוב,ישראלכנסתשלהסוד-"קָּ

',תועד'א-מ,העולמותכלשלהארותכוללת,המלכותשהיאישראל
.(ֶאתבמילהרמוזהולכן

ִני" ְרב ָּ שבאהמזוןזה-"ַלְחִמי".להתקשרוקשרקורבןזהו-"קָּ
י".שלמטהבהתעוררותמלמעלה ַ החיילותשארלהכליל-"ְלִאׁש 
יחַֹ".לוכראויואחדאחדכללהיזוןשהצטרכו(במלכות)האחרים רֵּ

.העליוןהעולםבסודהכלאתשאוחזוהקשרהרצוןזה-"ִניחִֹחי

ְמרו ֹ" ׁשְ מֹוֲעדוִֹֹליְלַהְקִריבת ִ מתעוררשבזמן?"מֹוֲעדוֹֹ"הואמי,"ב ְ
ם"שכתוב,רצונולעשותאברהם כ ֵּ םוַי ַׁשְ הָּ ֶֹקרַאְברָּ ב  שנעקדבזמןו,"ב ַ
תוקןזהס"ע)הערבייםביןהיתההשעהשאותה,המזבחגביעליצחק

.(ובמנחהבשחרית,אלומועדיםבשניהקרבנותאמירת

ְמרו ֹ"וכתוב ׁשְ מֹוֲעדוִֹֹליְלַהְקִריבת ִ ,(בגבורה)אלובשמ(בחסד)בימין,"ב ְ
.עליוןבסודוהכל,(מנחה)ויצחק(שחרית)באברהםשנאמרכמו

די-הללוהדבריםלשמועאלאלכאןבאתילאאלמלא,ייסארביאמר
ךְֹ"כתובזהעל!הבאובעולםהזהבעולםישראלאשריהם!לי ֵּ ל ְָֹּוַעמ  םכ ֻ

יִקים ם,ַצד ִ ֶרץִייְרׁשו ְֹלעֹולָּ ֶצר,אָּ ַעינֵּ ָּ ריַָּדיהַמֲעש ֵַֹּמט  אֵּ ָּ "!ְלִהְתפ 
(ד"דףֹקס,ֹויצא)

ואין לך דבר קטן בעולם הזה שלא תלוי בדבר  , כל מה שבארץ כך גם למעלה
ִהְתַמנָּה עליו למעלה מתעורר , משום שכשמתעורר זה שלמטה, אחר עליון שֶׁ

.שהכל נאחז זה עם זה, שהתמנה עליו למעלה( הכוח)אותו 
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עד כמה צריך הגבר לכבד את אשתו

א",ואמר[1]שלואחדבןפתח ריֲַעקבוַי ֵּצֵּ אֵּ ַבעִמב ְ נָּהךְֹוַי ֵּלֶֹׁשָּ רָּ היינו,"חָּ
ןַעל"שכתוב ֵּ בכ  ִביוֶאתִאיׁשֹיֲַעזָּ וְֹֹוֶאתאָּ ַבקִאמ  וֹֹב ְְֹודָּ ת  ,אחרדבר."ִאׁשְ

א" ריֲַעקבוַי ֵּצֵּ אֵּ ַבעִמב ְ נָּהוַי ֵֶּלךְֹׁשָּ רָּ המקדשמביתישראלצאוכשירמז-"חָּ
א"שנאמרכמו,העמיםביןוהוגלו תִמןוַי ֵּצֵּ לִצי ֹוןב ַ ה ֹכ ָּ רָּ ה"וכתוב,"ֲהדָּ ְלתָּ ג ָּ
ה עִֹניְיהו דָּ .'וגו"מֵּ

ע",ואמרהקטןהאחרפתח ְפג ַ קֹוםוַי ִ ָּ מ  םוַי ֶָּלןב ַ יׁשָּ ֶמׁשֹאבָֹּכ ִ ֶ מה.'וגו"ַהׁש 
ע"זה ְפג ַ קֹוםוַי ִ ָּ מ  ושלפגצריך,הגבירהלביתשהולךלמלך(משל)?"ב ַ

אשלאכדי,בדבריםאותהולבשםאותה צֵּ ָּ תהיהאלא)כהפקראצלוִתמ 
וכסתותזהבשלמיטהלויששאפילואלא,עודולא.(ידועלמכובדת
מיטתולו(מכינה)מתקנתוהיא,בהםלישוןרוקםמעשהמרוקמות
,נחתלהלעשות,בהםְויָּלו ןשלואתיעזוב,תבןשלובחדר,בארץמאבנים

.[2](כפייה)אונסבלייחדשלהםהרצוןשיהיהוכדי

םוַי ֶָּלן"?כתובמה,אליהשהלךשכיון,כאןשלמדנוכמו יׁשָּ אכ ִ ֶֹבָּ ,"ֶמׁשַֹהׁש 
ח".ביוםמיטתולשמשלאדםלושאסורלהראות יוַי ִק ַ ַאְבנֵּ ָֹּמֵּ םקֹוםַהמ  וַי ָּש ֶ
יו בְמַרֲאׁשתָּ כ ַ ׁשְ קֹוםוַי ִ ָּ מ  הביתאבניאפילוש,נחתלהלתתכדי,"ַההו אב ַ
ב"שכתוב,בהםללוןלפניואהובים כ ַ ׁשְ קֹוםוַי ִ ָּ מ  ."ַההו אב ַ

אלךולא,ידיכםתחתהמרגליותאלו,אמר.ושמחוחייך,יצחקרביבכה
בנישללהילולאלעירנכנסואנו,לדרכךתלךאתה,לואמרו!?אחריכם

.לדרכיללכתליישעכשיו,יצחקרביאמר.זה

יפהודאי,שמעוןרביאמר.שמעוןרבילפניהדבריםאתוסידרלוהלך
רבישלבניומבניהםהללוהדברים,אמר.ה"בקבנאמרוהכל,אמרו
עלהתענהשנהשארבעיםמשום?חלששנקראהטעםמה.החלשצדוק

התורהשלודברדברכלעלמפרשוהיה,בימיותחרבשלאירושלים
.בהםלהתנהגהעולםלבנידרךבהםונותן,עליוניםסודות

,האישאותושפגשתיעדמועטיםימיםאלא(עברו)היולא,יצחקרביאמר
,הילולאלועשיתי,ליאמר?האחרבנךאיפה,לואמרתי.עמוהקטןובנו

אותךהזמנתישלאַחי ֶיךָֹּ,ליאמראותישהכירכיון.אישתועםונשאר
:דבריםשלושהמשוםבנילחתונת

כפי-האדםאתמזמיניםשכך,אותךהכרתיולאבךידעתישלא-אחד
.כבודךוייפגםגדולאישאתהואולי,כבודו
.(אותך)עליךאטריחולאבחיפזוןלדרכךהולךאתהאולי-ואחד
שאוכליםאותםשכל-שדרכנו,החבורהאנשילפניתתבייששלא-ואחד
.ומתנותאוצרותלהםנותניםכולם,והכלההחתןשולחןעל

צדוק,ליאמר?שמךמה,לואמרתי.לטובאותךידוןה"הקב,לואמרתי
,בתורהעליוניםסודותעשר-שלושהממנולמדתישעהבאותה.הקטן
.בחלוםושניים,בנבואהאחד:שלושהומבנו

(ט"קמ-ח"דףֹקמ,ֹויצא)

~~~~~~~~~~~~~

.התורהבסודותודורשיםבדרכםהולכיםשהיו,בניוושנילאבהצטרףיצחקרבי–[1]
כלותיהםאחריכשמחזרים,ביננולרווקים:יפיפיהארץדרךללמודעלינוומכאן–[2]

ללמודעלינו.הביתאתלטפחנשותיהםשלדרכןבקבלת,ביננוולנשואים,המיועדות
להןויש,להציעלהןשישמהכלאתבאהבהלקבלאלא,שטותכלעללהעירצריךשלא
.משכלתאישה'ה-מכי,הרבה

התורה הקדושה היא הביטוח המקיף של האדם

א" ריֲַעקֹבוַי ֵּצֵּ אֵּ ַבעִמב ְ הוַי ֵֶּלךְֹׁשָּ נָּ רָּ י",ואמרתחפאבארבי."חָּ רֵּ יַאׁשְ ׁשְֹמרֵּ
ט ָּ פ  הִמׁשְ העֹש ֵּ קָּ לְצדָּ תְבכָּ תורתלהםןנתה"שהקבישראלאשריהם–"עֵּ
לויש,בתורהשמשתדלמיכלשהרי,ולילותימיםבהלהשתדלאמת
מישכלמשום,עליולשלוטיכולשלא,המוותמןחירות,מהכלחירות

.החייםבעץנאחז,בהונאחזבתורהשמשתדל

זהו.בוונאחזעליושורההמוותעץהנה,החייםמעץעצמואתמרפהואם
יתָֹּ"שכתוב יֹוםִהְתַרפ ִ הב ְ רָּ הַצר,צָּ ֶֹחכָּ יתָֹּ"."כ  מןידיומרפהאם-"ִהְתַרפ ִ
.התורה

יֹום" הב ְ רָּ הַצרצָּ ֶֹחכָּ הַצר"זהמה,"כ  ֶֹחכָּ ֹחַַֹצר?"כ  ֹה-כ  כינוי–ה"כ)כ 
תמידושמירתה,לימיןתמידהיאשהרי,(כוחהלהחלשתוהכוונה,לשכינה

שלאהחוצההרעאתדוחהואז,התורהבדרכיהולךכאשראדםבןעל
.לולקטרגיוכלולאהאדםאליקרב

ֹחַַֹצר"אזי,ממנהומרפההתורהמדרכיסוטהוכשאדם משום,"ה"כֹ כ 
ֹה"האתודוחה,האדםעלשולט,השמאלשהוא,הרעשאותו הזו"כ 
.בצרהמקוםאותושדוחקעד,החוצה

הַצר",אחרדבר ֶֹחכָּ נאהב,התורהבדרכיאוחזאדםבןשכאשר-"כ 
בוֹֹ'ה-וַֹ"שנאמרכמו,ה"הקבשלאהובוהוא,למטהונאהבלמעלה ,"ֲאהֵּ
אזי,התורהמדרכיסוטהוכשאדם.אותוואוהב,ה"הקבשלאהובשהיה

ֹחַַֹצר" ֹהכ  ,רעשנקראאותועליוושולט,אליוהואשנאהובעלשלוצר,"כ 
.[1]הבאובעולםהזהבעולםבושמקטרגעד

,צדדיםבכמההעולםעלשולט,הרעיצרשהוא,הזההרע,ראהבוא
בוונכשלים,אדםבושחטאתקיףנחשוהוא,בעולםלויששלטוןוכמה
.עליהםאותוומושכיםהעולםבני

,הגוףעלששולטוכיוון.הגוףעלשולטהוא,שולטכשהוא,וראהבוא
עליושולטואין,עולהוהנשמה,נטמאשהגוףמשום,הנשמהממנויוצאת

קץוישלימיןקץשיש,השמאלשלקץהואכןועל,רשותשנוטלעד
קץהואכןועל,(המוות)בשרכלקץהואהזההשמאלשלוהקץ,לשמאל

.השמאלשל

ְרׁשו הָֹּוהרי ֵּ הואהזההשמאלשלוהקץ,לשמאלקץוישלימיןקץשיש,פ 
(החסד)פנימיזה,רוחכלקץנקראולא,בשרכלקץנקרא.בשרכלקץ
.פרשוהוהנה,טמאוזהקדושזה,שמאלוזהימיןזה,(הדין)חיצוניוזה

ועולםהזכרעולםשלהסוד,האמונהשלהקדושהעליוןהסוד,וראהובוא
וכל,יצאומכאןהאמונהסודותוכל,נמצאבוהקודשיםקודשוכל,הנקבה
וטלליהברכותוכל,מכאןהםהאורותוכלהטובותוכל,החירותוכלהחיים
.[2]הדרוםסוד,הזהמהצדהכלהאהבותשלהאהבהוכל,נדבות

(ב"דףֹקנ,ֹויצא)

~~~~~~~~~~~~

אתעוזבוכשהאדם,הרעהצדאותוהוא,השכינהשל,ה"כשלשהכחלומרוכוונתו–[1]
.אותוומצערלומצרולמעשהבומתחברהצדאותו,התורהדרכי

ה"לדניאלשנאמרכפי,הימיןקץגםשנקרא,החסדוזהו–[2] ָּ ךְֹ,ְוַאת  ץלֵּ ֵּ נו ֹ,ַלק  חְַֹותָּ
ְלךְָֹּוַתֲעמֹד ץ,ְלגֹרָּ ."ַהי ִָּמיןְלקֵּ

שהרי כל מי  , ה נתן להם תורת אמת להשתדל בה ימים ולילות"אשריהם ישראל שהקב
משום  , שלא יכול לשלוט עליו, חירות מן המוות, יש לו חירות מהכל, שמשתדל בתורה

נאחז בעץ החיים, שכל מי שמשתדל בתורה ונאחז בה
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'תיקון מח–בראשית תמן 

ית" אׁשִ רֵּ שתיוהן,ת"ראשי-'ב,כןכמו.ת"שבשם,(שניים)י"תרשם–"ב ְ
ְמרו ֹ"נאמרעליהם,שבתות יְוׁשָּ לְבנֵּ אֵּ רָּ ב ֶָֹּאתִיש ְ ַ ֶאתַלֲעש ֹות,תַהׁש 
ת ב ָּ ַ העליונההשכינהכנגד,שבתכאןהזכירפעמיים.וגומר"ַהׁש 

ם".(המלכות)והתחתונה(הבינה) ם"זהמה,"ְלדֹרֹתָּ תקריאל)?"ְלדֹרֹתָּ
בשבתדירהלהןשעושהמיהואאשריאלא(...לדירתםאלאלדורותם

ִרית".[1]שבתחילולשהואהרעיצרמשםומפנה,הלבבתיבשני ב ְ
ם ואחדאותולמלאתאחד,עליושוריםששניהם,צדיקזה"עֹולָּ

.[2]ממנולהתמלא

עצבלשםמתקרבשלא,הלבשהוא,לשבתדירהששומרמיהואאשרי
ׁשְֹתַבֲערו ֹלא"נאמרשעליה,הגיהנוםאששהיא,המרהוכעסהטחול אֵּ

כל יֶכםב ְ בֹותֵּ יֹוםמֹוׁשְ תב ְ ב ָּ ַ כאלוועסשכמישכל,ודאיהואוכך,"ַהׁש 
.[3]הגיהנוםאשאתמדליק

אחתחסרמלקיותארבעיםכנגדהן,אחתחסרמלאכותארבעים
,לנחשועשרה,לחווהועשרה,אדםשלקהעשרהוהם,[4]בשבת
ין"המשנהבעליאמרוולכן,לאדמהותשעה תלֹוִקיןאֵּ ב ָּ ׁשַ שאלו,"ב ְ

.מלקיותכנגדלישראלנחשבותהםהמלאכות

תְיִציאֹות" ב ָּ ַ ִיםַהׁש  ַ ת  מי.אחתתבבאותםשעושה,והנחהעקירההן,"ׁשְ
אתעקרכאלו,ומרשותולמקומומחוץאותוומניחממקומוחפץשעוקר

אתשעושהמי.נוכריהברשותאותווהניח,בריתאותשהוא,החייםעץ
,אחרתברשותומניחה(השכינהשל)מרשותהנשמתושעוקרגורם,זה

לארץוגלוישראלמארץשנעקרולישראלגרםוזה,וטחולמרהשהיא
שלוקודשבריתאותשמכניסמיהואוכך,הרביםרשותשהיא,נוכריה
.נוכריהלרשות

ַתא ב ְ ָֹּ,ְטחֹולהו אי"ׁשַ ה,רעהאשה-(מרקורי)ה"ַחמ  רָּ .(בבטןרהאיב)מָּ
ַתאַעל ב ְ ֹור"ֶנֱאַמרי"ׁשַ קְוַהב  יןרֵּ וֹֹאֵּ ִיםב  נחשיםאבלובאיןמים."מָּ

והיא,וערפלוחשכהוהספדוקינהוצמאוןרעבוהוא,בוישועקרבים
והוא,פרשוהוהרי,בכלשנוילהלעשותישראלוצריכים,לישראלגלות
מקום(הטומאה)מוצאתוכשאינה.בשבתאסורשהואחולשלדיבור
נֵּי"בהשנאמראברהםשלהשפחהכמו,בורחתהיא,שםלשרות ִמפ ְ

ַרי יש ָּ ִבְרת ִ נִֹכיג ְ ַֹרַחתאָּ ."ב 

ל"נאמרהטחולעל ֶליךָֹּׁשַ ַעלְנעָּ ,סרוחהפהטישלמטונףנעל,"ַרְגֶליךָֹּמֵּ
י" קֹוםכ ִ ָּ רַהמ  הֲאׁשֶ ָּ דַאת  יועֹומֵּ לָּ ,כלומר)שבתזה,"ו אהקֶֹדׁשַֹאְדַמתעָּ

י"השכינהאומרתועליו,(משבתהעצבלהשיל ְטת ִ ׁשַ ָּ ֶָֹּאתפ  ת  יכ ֻ הְנת ִ כָּ יכָּ אֵּ
נ ָּה ׁשֶ י,ֶאְלב ָּ ַחְצת ִ הַרְגַליֶאתרָּ כָּ יכָּ פֵֹּאֵּ ."םֲאַטנ ְ

וצריך,ובמאכליםבנר,בלבושיםלשנותבשבתאדםצריךזהומשום
יתרהנפשלומוסיפים,המוסיףוכל,הקודשעלמחולמוסיףלהיות
.ושלוםחסיתרהנפשאותהלוגורעים,הגורעוכל,בשבת

הזוהר) מח,ֹתיקונֹי ('תיקוֹן

~~~~~~~~~~~~

חולמעשייתשמירהאל,עשייה-אירקלאהואשבתחילול,הזהבמאמרוכמו–[1]
.קודשבשבתמקוםאיןלו,האחרלצדהשייכותתכונותשלומעשייה

ד)העליוניםהעולמותהארותיורדותאליו,היסודספירתהואצדיק–[2] ֹאתֶאחָּ ְלַמל 
ד)למלכותהשפעאתהמעבירוהוא(אֹותוֹֹ אְוֶאחָּ ו ְֹלִהְתַמל ֵּ נ  ֶ .(ִממ 

ל":ובארמית–[3] אןְדכָּ ִעיסמָּ ָּ ִאילו ֹ,ְדכ  אאֹוִקידכ ְ ֶהינֹוםנו רָּ ,החזקיםשפטיםהמאחד,"ְדגֵּ
.אותםכשצריךבדיוקפעםבכלועולים,אותםשקוראיםמהרגעבראששנחקקיםבאלו

כעס"ל"חזשאמרוכמו.רקלאאבל,לשבתבמיוחד,זמןלכל,יוםלכלנכוןהזהוהמשפט
."בושולטיםגיהנוםמיניכל,הכועסכל"או,"מטהרהכיומקווהמטמאהכי

לעשותצריך,השבתשלההארהעוצמתמפאתואינםעובריםשהדיניםשעה,ובשבת
עושההרעהיצרבהשעה,השבתכניסתלפניובעיקר,ממנולהימנעמיוחדתהשתדלות

ליניקתשלוהכניסהפתחזהכי,המשפחהבתוךמריבותלהכניסהמאמציםמיטבאת
והכל,למהומההפוךיכולהקטנההכימחלוקתכל.מהשבתבמיוחדגבוהההארה

.הרעהיצרשלבניצוחו
שורשיט"ל-בהראשוןהאדםאתה"הקב"קילל",ורעטובהדעתבעץשחטאלאחר–[4]

ביוםמתבצעותלאאלומלאכות.הזהבעולםלחיותבכדילבצעיאלץאותן,מלאכות
.השבת

!עונג שבת

ת" ׁשֶ היִָּמיםׁשֵּ ש ֶ עָּ ֵּ הת  אכָּ ִביִעֹו ַבי ֹום,ְמלָּ ְ תיַהׁש  ב ַ תֹוןׁשַ ב ָּ אבארבי."ׁשַ
יב-ִאם",פתח ׁשִ ָּ תת  ב ָּ ַ ֶצךֲָֹּעש ֹות,ַרְגֶלךִָֹּמׁש  יֹוםֲחפָּ יב ְ ְדׁשִ אשריהם.'וכו"קָּ

ומתוך,העולםאומותשארמכלבהםלהתדבקבחרה"שהקב,ישראל
ְרבם,אלורחמיו שהוא,השבתלהםונתן.התורהאתלהםונתןאליוקֵּ
ששומרומי,הכלשלושמחהמנוחהובה,הימיםשארמכליותרקדוש
.כולההתורהכלאתשומרכאילוהשבתאת

אתָֹּ" רָּ תְוקָּ ב ָּ ַ ליוניםהעעונג,והגוףהנפשעונג.הכלשלעונג,"עֶֹנגַלׁש 
אתָֹּ"מהו.והתחתונים רָּ ,לביתואורחשמזמיןכמי,אותושיזמין?"ְוקָּ

משאריותרכראויובמשתהבמאכל,כראוימתוקןבביתערוךבשולחן
.(בשבוע)הימים

וֹֹ" ְדת  ֲעש ֹותְוִכב ַ ֶכיךָֹּמֵּ רָּ צֹוא,ד ְ רְוַדֶֹחְפְצךִָֹּממ ְ רב ֵּ בָּ הזהשהדיבורלפי,"ד ָּ
לעסוקצריךבו,לביתואורחשמזמיןמי.מעלהשלדיבורונתעוררעולה
ומעוררעולה,האדםמפישיוצאהדיבורזה,וראהבוא.אחרבעניןולא

אסורשבתשלבעונגשיושבומי.לרעאםלטובאם,למעלההתעוררות
.הקדושביוםפגםפוגםשהרי,חולשלדיבורלעוררלו

בענייןולעסוקהמלךאתלעזובראויאין,המלךשלבחופתושיושבמי
ממהההתעוררותולעוררהפעולהלהראותנצרךיוםובכל,אחר

נצרךהיוםובקדושתשמייםבענייני–ובשבת,(היוםלאותו)שנצרך
.אחרבעניןולא,לעורר

(ז"דףֹמ,ֹבשלח)

,  ומתוך רחמיו אלו, בהם מכל שאר אומות העולםלהתדבקה בחר "שהקב, אשריהם ישראל
,  שהוא קדוש יותר מכל שאר הימים, ונתן להם השבת. ֵקְרבם אליו ונתן להם את התורה

.ומי ששומר את השבת כאילו שומר את כל התורה כולה, ובה מנוחה ושמחה של הכל

'ד| ג"התשפויצא | אור הזוהר 

!!!  כל הזכויות שמורות לרבי שמעון בר יוחאי© 
.  בטלגרםובאתר האינטרנט , יוטיובב, בפייסבוק" אור הזוהר"

לחצו כאןלהצטרפות לרשימת התפוצה של הגליון . ולהחיש הגאולה ברחמים, וכל דבר אחר על מנת לזכות את הרבים, לשלוח לחברים, להפיץ, להעתיק, מותר לצלם

יהודית , דודי דליה בת רחל, רחל בת מסעודה, בן גרציה' ורג'שאול גנ"לע–ולהבדיל , הגליון מוקדש לרפואת יהודה בן סופיה ורבקה בת מתוקה

.  ה.ב.צ.נ.שבע ת-יעקב בן בת, נועם נומי בן צופיה, רוזה בת אמה חביבה, תואהיום טוב בן מתוקה , חיים ציון בן נחמה, אודט בת סופיה

!שבת שלום ומבורכת לכל בית ישראל 

https://bit.ly/3adCEkz
https://www.facebook.com/or.hazohar
https://bit.ly/2BnHITk
https://bit.ly/39HMvOU
https://t.me/orhazohar
mailto:or.hazohar.358@gmail.com?subject=הצטרפות%20לרשימת%20התפוצה%20לגליון

