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מאמרים נבחרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש

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

השם יילחם לכם ואתם תחרישון

רצהלאזמןבאותו,ישראלעםקרבלערוךפרעהכשקרבכאן,ראהבוא
שהרי,כלללמטההתעוררותישראלשיעוררוהואברוךהקדוש

זאתהתעוררותהקדימוהאבותשהרי,למעלההיאההתעוררות
למטהיתעוררושישראלה"הקברצהולא,לפניועומדתוזכותם,למעלה

ֵחם'ה"שכתובזהו.כלל ֶכםִיל ָּ םלָּ ֶ ֲחִרׁשו ןְוַאת  ַ ֲחִריׁשו ן"ודאי."ת  ַ ולא"ת 
,רשומותבאותיותהקדושהשםנכללוכאן.לכםצריךשלא,דברתעוררו

.החבריםבוהתעוררווהרי

ודאי,יהודהלרבייוסירביאמר.בדרךהולכיםהיויהודהורבייוסירבי
גבעלואף,רחמיםזה(שנכתב)מקוםבכל(המפורש)'ה(שם),שנינו

,ראינווכך.(ישראלכלפי)באהבההואדיןאותו,דיןועושהקרבשעורך
ֵחם'ה"שכתוב ֶכםִיל ָּ שנלחםלאלו)כללרחמיםדיןבאותונראהולא,"לָּ
ַארלֹא"כתובשהרי,(ה"הקבבהם ֶהםִנׁשְ דַעדב ָּ ."ֶאחָּ

הדיןהיהכאןשאפילו,שאמרשמעוןמרבישמעתיזהדבר,לואמר
ה"והקב,היםאותםהוציאכךואחר,ומתועליהםכיסהשהים,ברחמים

שהושיטעד,אותםלקבלהארץרצתהולא,בארץונקברובכבודםרצה
ִטיתָָּ"שכתובוזהו,אותםוקיבלה,ימינואתה"הקבלה בְְָיִמיְנךָָּנָּ ֵעמוָֹת ִ לָּ

ֶרץ .היהברחמיםהדיןזההיהולכן,"אָּ

ישראליעוררושאם,בעולםדברישראלשיעוררוה"הקברצהלאלכן
שכתובזהו.ברחמיםדיןיעשהולא,הרחמיםשםאתיעוררולא,דבר

ֵחם'ה" ֶכםִיל ָּ םלָּ ֶ ֲחִרׁשו ןְוַאת  ַ הרחמיםשםרישה.דברתעוררושלא,"ת 
פגםתעשושלאביקשזהועל.ברחמיםדיןלעשותעליהםלעוררצריך

.]*[אחרדברותעוררו
(ָז"דףָמ,ָבשלח)

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

עתובכל,יתברךלשםלהתפללנצרךצרהכלשעלידועשהלאליברורשלאאלא–]*[
וקוראיםכולםמתכנסים,כפרטהאדםועלככללישראלעםעללבואשמתרגשתצרה

מונחתאפילו"שואמרוחזרורבותינוגם.הדיןלהמתקתיתברךלשםומתפללים,תהילים
ֲחִרׁשו ן"הענייןאיךאז,"הרחמיםמןעצמוימנעאל–אדםשלצווארועלחדהחרב ַ "ת 

?הזההמאמרעםמסתדר
:לשונווזו,באבייבמאירבשםבחורמפישמעתיעצוםחידוש
מבלימלמעלהשמתעוררתאבותזכותביןעקרוניהבדלישכאן."תחרישון"שאלתלגבי

לעורריכולהובדרךעולמותמספרשעוברתמלמטההאדםותפילתהעולמותבכללעבור
היולאישראלבני,סוףיםקריעתשלפניבזמן.עתבאותהמצבולפיתלוי,מקטרגים

בדרךעוברתהיתהשלהםהתפילהאז-צועקיםהיומצבבאותוואם.לישועהראויים
.מתועלתיותרנזקנגרםהיהולמעשהומקטרגיםחיצוניםהרבהכדיתוךומעוררתהרגילה

שהיאאבותזכותלהםהיתהכברכישעהבאותהמלמטהרחמיםיעוררושלא'האמרולכן
.חיצוניםמעוררתשאינהכיווןהאדםמתפילתטובהיותראפשרות

והכא"ובארמית"רשומותבאותיותהקדושהשםנכללוכאן":הזוהראומרובהמשך
ה"הוי"הפסוקשלהמיליםתיבותלראשי,הכוונה."רשימןבאתווןקדישאשמאאתכליל

ֵחם ֶכםִיל ָּ .ל"עכ–אבותזכותשמעוררקדוששםיוצאאלהתיבותומראשי"לָּ
,מהקליפותניצוציןלהוצאתסגולישםהוא,ב"עבשםמהצירופיםאחד,י"ילהקדושוהשם
ו לה"הוי"תיבותבראשיגםוהוא ב  ַ בַלמ  ."יִָּמיםְלאֶֹרךְָה"הוי"תיבותובראשי,"יָּׁשָּ

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

יָלוחָישיבתָכסאָרחמים"עפ

ש"בחיפהא"תירושלים
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קצת על הרקיעים

בֹת" ְרעֹהַמְרכ ְ ַ הְוֵחילוָֹפ  וְָֹלקֹול",פתחיצחקרבי."ַבי ָּםיָּרָּ ת  ַמִיםֲהמֹוןת ִ
ַמִים ָּ ׁש  ִאיםוַי ֲַעֶלה,ב ַ ֶרץִמְקֵצהְנש ִ אָּ ָ,הָּ רָּ רִקיםב ְ טָּ ָּ הַלמ  ש ָּ רו חַָוַי ֹוֵצא,עָּ

יו ורקיערקיעובכלה"הקבעשהרקיעיםשבעה,שנינוהרי."ֵמאְֹצרֹתָּ
כולםומעל,ורקיערקיעבכלשרציםקבועים(מדרגות,כלים)כוכבים
בֹות .ֲערָּ

ו כוָֹורקיערקיעוכל רקיעובין,שנהמאותחמשורומו,שנהמאתייםִהיל 
מאותוחמשאלףבאורכוהילוכוהזהוהערבות.שנהמאותחמשלרקיע
.רקיעיםאותםכלמאיריםומזיוו,שנהמאותוחמשאלףורוחבו,שנה

החיותשלהפרסות.החיותרקיע(נמצא)לערבותמעל,שנינווהרי
החיותקרסלימעליהם.(שתחתיהם)ככולם–(גובהן)ורומםהקדושות

-החיותארכובי.ככולם-החיותשוקי.(הלאהוכן,ל"כנ)ככולם–
.ככולם-החיותוגוף.ככולם-החיותעגבי.ככולם-החיותירכי.ככולם

זהמה.ככולם-החיותראשי.ככולם-שלהםוהצוואר,ככולם-כנפיהם
היאעליונהומדרגהמדרגהכל,לומררוצה)כולםכנגד?כולםכמו
.(שתחתיההמדרגותכלכנגד

,היכלותשבעהוכנגד,תהומותשבעהכנגדשבחיותואיבראיברוכל
ורומםכולםשלוהשיעור,לרקיעמרקיעוכנגד,לרקיעהארץמןוכנגד

שלמשיעורו!(0.004%רקהואזהוכל)חלקיםאלףוחמישהעשרים
.שבארנוכמו,(א"הז)ה"הקב

,ושטים(הנבראיםכלל)היםדגיכלשרויים(המלכותהיא)ליםמתחת
תפארת,גבורה,חסדכנגד,המלכותשל)זויותיהבארבעמתכנסים
המרכבותוכל,(למטהממעלהמאירם)בדרגותיהםיורדים,(ומלכות
עלדרגות,קטניםאותםושטיםהולכיםאלהמתחת.בשמותנקראות
דֹולַהי ָּםֶזה"שכתוב,דרגות ם,יַָּדִיםו ְרַחבג ָּ רֵאיןוְֶָרֶמשָ ׁשָּ ָּ ַחי ֹות,ִמְספ 
ֹות דֹולֹותִעםְקַטנ  .הדבריםבארנווהרי."ג ְ

ע"בבישקייםמהכל)האחרהצדממשלתהתחתוןשמאלמצד
שלמעלהמאותםואחוזים,(דטומאהע"בביכנגדומצוי,דקדושה

מכחלהישברוירדו,(חיותםכדירקהקדושהמןהארתםשמקבלים)
בֹת"שבארנוכמו,הקדו שהחוזק ְרעֹהַמְרכ ְ ַ .'ְוגוָֹ"ְוֵחילוָֹפ 

(ו"דףָנ,ָבשלח)

עבודת השם בדבקות

ִרי'הְיִמיְנךָָּ" ֹחֶַָנְאד ָּ כ  והאיילתאירמשהבוקרבשעה,שמעוןרביאמר."ב ַ
למאתייםונכנסת,בצידהמתעברת,במקומהעומדת(השכינה)

בשעה,בתורההלילהבחצותשמשתדלהאדם.המלךשלהיכלות
בא,בעולםלהתעוררהאיילתותשוקתצפוןרוחשמתעוררת

אדםואותוהבוקרשמאירובשעה,המלךלפנילעמודעימה(המתפלל)
.חסדשלחוטעליומושכים,כראויהקדושהשםומייחדתפילתומתפלל

בוומתעטר,הקדושהדעתשלהשכלאורעליושורה,ברקיעמסתכל
,הוא-ברוך-לקדושבןנקראהזההאדםאז.ממנופוחדיםוכולם,האדם

.בידושמוחהמיואין,שעריולכלנכנס.המלךהיכלבן

רֹוב"עליוכתוב,המלךלהיכלשקוראבשעה ל'הקָּ יוְלכָּ רֲאׁשְֶָלכֹל,קְֹראָּ
ֻאהו ָ ֱאֶמת"זהמה."ֶבֱאֶמתִיְקרָּ ֵָ",שביארנוכמו?"ב ֶ ת  ,"ְליֲַעקֹבֱאֶמתןת ִ
שלעבודתווזו,כראויבעולםבתפילתוהקדושהשםאתלייחדשיודע
החסדלהכליל,האמצעדרךעלהנכוןשהייחודומרמז)הקדושהמלך

.(יצחקוגבורותאברהםחסדימיזוגהואשיעקב,יחדוהגבורה

בעולםיחידהאומהמעמיד,כראויהקדושהשםאתלייחדשיודעומי
ךָָּו ִמי"שכתוב,(ישראלהמכונה,יעקבכמו) ֵאלְכַעמ ְ רָּ ֹויִיש ְ דג  ֶרץֶאחָּ אָּ ."ב ָּ

אין,כראויהקדושהשםאתלייחדיודעשלאכהןכל,בארנוזהועל
שלכפרתםהיאהכהןתפילת)בותלויהכלשהרי,עבודהעבודתו
לבלכווןוצריך.תחתונהועבודהעליונהעבודה,(ישראלעםכלליות
.ותחתוניםעליוניםשיתברכוכדיורצון

(ז"דףָנ,ָבשלח)

ה"הויפרעה לא מכיר את שם 

ע" י ֹום'הוַי ֹוׁשַ ֵאלֶאתַההו אב ַ רָּ ָוַי ְַרא"',וגו"ִיש ְ ֵאלִיש ְ זה,"ֵמתִמְצַרִיםֶאתרָּ
ברוךהקדושלהםהראה,המצריםעל(בשמיים)הממונההשליטאותו
מה.הגדולהיםבשפתשהיה,דינורבנהראותושמעביר(לישראל)הוא

.משלטונואותושהעבירו?"ֵמת"(עליושנאמר)הטעם

ֵאלוַי ְַרא" רָּ הַהי ָּדֶאתִיש ְ דֹלָּ וכלהידנשלמהאןכ,אמרחייארבי.'וגו"ַהג ְ
.(ה"הקבשלהחסדמידת)בימיןבושנכללה,הידונשלמה,האצבעות

ִרָ'הְיִמיְנךָָּ"שכתובזהו,בימיןותלויבימיןנכללהכל,שנינושכך יֶנְאד ָּ
ֹחַָ כ  ְרַעץ'הְיִמיְנךָָּ,ב ַ החסדתאגםמכילההקדושהשלשימין)"אֹויֵבת ִ
.(הגבורהאתוגם

אמר.פרעהכמוה"הקבלפניליבוחיזקמימצאתילא,יצחקרביואמר
,ישראלכנגדהתחזקוהם,כךלא,לואמר.כןגםועוגסיחון,יוסירבי
רואהוהיה,כנגדורוחואתחיזקשפרעהכמולא,ה"הקבלגבילאאבל
.(ממעלליו)שבהיהולאשלוהגבורותאתיוםכל

ובכלמכשפיומכלחכםהיהפרעה,יצחקרביאמריהודהרביאמר
מאגיה,כישוף–האחרהצדשלתורותאותןבכל)הכתריםאותם

כמוכמעטטבעי-בעלשלטולמעשה',וכואסטרולוגיה,שחורה
אתראהלאשלהםהצדובכל,הסתכלהידיעותאותןובכל,(הקדושה
כיראה)בכולםשהרי,ועוד.מהםבאחדתולההיהולא,ישראלגאולת
לאופרעה,(להםלהרע)ישראלעלקשרקשרו(כביכולעליוניםעולמות

מחזקהיהולכן,(ה"הקב)הכלעלששולטאחראמונהקשרשישסבר
.ליבואת

.פרעהלבאתחיזק(המפורשהשם)הזההשםרק,אמראבארבי
ֹה"אומרמשהשכשהיה ַמרכ  ליבואתחיזקממשהזההדבר-"'האָּ

זהו.(בולהתלמנסהשמשהחשב,המפורשהשםאתהכירשלאמכיוון)
ְרעֹהֵלבֶאת'הוְַיַחז ֵק"שכתוב ַ צאנמלאשלוהחכמהבכלשהרי."פ 
'ה",אמרכךואחר?"'הִמי",אמרזהועל.בארץשולטהזהשהשם
יק ד ִ אִתי"אמרכךאחר,יוסירביאמר."ַהצ ַ טָּ זהמרשאפהאותו."'ַלהחָּ

.(בעדו)זהאמר-(ה"הקבכנגד)
(ב"דףָנ,ָבשלח)

בשעה שמתעוררת רוח צפון ותשוקת האיילת  , האדם שמשתדל בחצות הלילה בתורה
ובשעה שמאיר הבוקר ואותו  , עימה לעמוד לפני המלך( המתפלל)בא , להתעורר בעולם

מושכים עליו חוט של חסד, אדם מתפלל תפילתו ומייחד השם הקדוש כראוי
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פרעה וכל חילותיו מועברים מממשלתם

יואַֹפןֶאתוַי ַָּסר" בֹתָּ גלגל,ךתומעלנוסעיםשהיוהיומרכבותכמה."ַמְרכ ְ
המרכבותכל,משלטונוהועברשזהכיון.[1]עליהםשנפקדו,אחד

שכתוב,משלטונםהועברולמטהכולםואז.נסעוולאמשלטונםהועברו
ְרעהְוַעל"מצריםעל ַ ְֹטִחיםְוַעלפ  וַָֹהב  ."ב 

כחשהועברכיוון.העמיםשארכלעלשלטמצריםשלהשליטזמןובאותו
ִיין.העמיםשארכחנשבר,מצרים ז"שכתוב?לנוִמנ ַ ו ֵפיַאלָ ִנְבֲהלו ָאָּ
ְמעו ָ"וכתוב',ְוגוָֹ"ֱאדֹום יםׁשָּ ִ זו ןַעמ  אחוזיםיוהשכולםמשום.'וגו"ִיְרג ָּ

כולםזמןובאותו.שלהםלסיועבמצריםואחוזים,המצריםשלבפולחן
הגבורותאתששמעוכיוון,זהועל.להתחזקמצריםשלהסיועאתביקשו
הזדעזעווכולם,לעמודיכלוולאידיהםרפו,במצריםה"הקבשעשה
.משלטונםונשברו

בושאחוזיםאותםכלשלכחשנשבר,למעלהכוחםשכשנשברודאי
נשברושלמטהאלהכל,למעלהכולםשלהכחשנשברכיון.(למטה)

אַֹפןֵאתוַי ַָּסר"כךומשום,בתחילהשנשברהזההכחאותומשום
יו בֹתָּ ְכֵבדו תוְַיַנֲהֵגגו ָ",כתוב"ַמְרכ ְ .הולכיםהיולא,נשברכשזהשהרי,"ב ִ

יואֹוַפנ ֵיֵאתַוי ַָּסר"כתובשלא,הואשכךוראהבוא בֹותָּ אֹוַפן"וא,"ַמְרכ ְ
וָֹ ְבת  יואַֹפןֵאתוַי ַָּסר"אלא,"ֶמְרכ ַ בֹתָּ היוכולם,זהשכחמשום,"ַמְרכ ְ
.(בותלוייםשכולם,התומך,אחדאופןשיש)בונדבקים

יואַֹפןֵאתוַי ַָּסר",ועוד בֹתָּ ,אלישרשלחלקםאשרי,וראהבוא-"ַמְרכ ְ
יהיוושהם,חלקלהםולהיותבהםלהידבק,בהםהתרצהה"שהקב
קו ןו בוָֹ"שכתובזהו.בחלקו ם"וכתוב,"ִתְדב ָּ ֶ ֵבִקיםְוַאת  ."ֱאלֵהיֶכם'ה-ב ַַָהד ְ

י"וכתוב.ממש'ה-ב ַחריֲַעקבכ ִ י"וכתוב,"ה ָ"יָָּלוָֹב ָּ וָֹעַָ'הֵחֶלקכ ִ יֲַעקב,מ 
תוֶָֹחֶבל להםנתןזהועל,חלקולהיותקדושמזרעאותםשהוציא–"ַנֲחלָּ
,העולםנברא(לפני)שלאעדשניםאלפייםגנוזהעליונהקדושהתורה
ולדבוקאחריהללכתלישראלאותהנתן,אהבתוומשום.נאמרזהוהרי
.בה

אלהאחוזיםכולם,מרכבותאותןוכל,העליוניםהמחנותכל,ראהבוא
קדושהוחיה,תחתוניםואלו,עליוניםאלו.בדרגותדרגות,באלה

על.ידיהתחתנוסעיםכולם,והמחנותהאוכלוסיםוכל,עליו(השכינה)
,נוסעיםכולם,נוסעתשהיאבזמן.חוניםמאמרהועלנוסעיםמאמרה
.בהאחוזיםשכולםמשום

,למטהפרעהאו ְכלו ֵסיאתלהעבירה"הקבשרצהבשעה,ראהובוא
העביר?עשהמה.שלמדנוכמושלהםכחאותואתבתחילההעביר
.המרכבותאותןכלאתמנהיגשהיה,עליוןקדושמקוםאותו(את)וסילק

,יכלושלאוכיוון.להתנהגיכלולאהללוהמחנותכל,הסתלקשזהכיון
ואז.דולקתבאשוהועברמצריםשלהממונהאותומשלטונוהועבר
ה"זהועל,הוזזהמצריםשלהשליט נו סָּ ֵניאָּ ֵאלִמפ ְ רָּ ?טעםהמה."ִיש ְ
.באשנשרףמצריםשלהממונהאתשראומשום

הגדוללממונהה"הקבקרא,ליםישראלשקרבובשעה,אמריצחקרבי
,היםעלאותךמניתי,העולםאתשעשיתיבשעה":לוואמרהיםשעל
ְקַרע-היםעלליישותנאי י ִ ַנימלפנימימיואתׁשֶ עכשיוהזמןהגיע,בָּ

ב"?כךאחרכתובמה."היםבתוךבנישיעברו ֹקִֶָלְפנֹותַהי ָּםוַי ָּׁשָּ רב 
נוָֹ נוָֹ"זהמה."ְלֵאיתָּ אתכשבראה"הקבעםלושהיהִלְתנָּאוָֹ?"ְלֵאיתָּ
.העולם

.ויורדיםעוליםהיםגליאתרואיםישראלוהיו,היםעלחוניםישראלוהיו
או ְכלו ִסיםפרעהאתוראו,עיניהםהרימו והרי,וצעקוופחדו,שלוְוהָּ

הַהי ָּם".נתבאר אָּ וברח,יוסףשלארונואתראההוא?היםראהמה-"רָּ
הוַי ֵֵצאוַי ָּנָּס"(יוסףעל)שכתובמשום?הטעםמה.מלפניו זהועל,"ַהחו צָּ

הַהי ָּם" אָּ בוכתו,(היםנבקעיוסףשלהבריתשמירתשבזכות)"וַי ָּנָּסרָּ
יואַֹפןֵאתוַי ַָּסר" בֹתָּ ה"'וגו"ַמְרכ ְ נו סָּ ֵניאָּ ִָמפ ְ רָּ משום?הטעםמה."ֵאלִיש ְ

.ישראלמפניאנוסהאמרוואז,באשעולהכאילומצריםארץאתשראו
(ט"דףָמ,ָבשלח)

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

רביםלממוניםוהראשהשורשהיה,עליוניםבעולמותמצריםשלהממונה,שפרעה–[1]
הוסרו,הוסרעצמושהואומכיוון.במאמרהמוזכרהתומךוהוא,תחתיוהמופקדיםאחרים

מקבילהמרכבהוהמילה.ומפרטשממשיךכפי,בוהתלוייםכל,הנהגתושתחתאלוכל
תֶזה-ֶאת"כי,שבקדושהמרכבהלאותה ַ הֶזה-ְלֻעמ  ש ָּ ֱאלִֹהיםעָּ ."הָּ

עת להתפלל ועת לעשות

הֶאל'הוַי ֹאֶמר" ְצַעקַמהמֹׁשֶ ית ִ ,דצניעותאבספראנתבארזהדבר."ֵאלָּ
הֶאל'הוַי ֹאֶמר",שלוהסודהואושם לוַי ִָ",ואמרפתחיהודהרבי."מֹׁשֶ ל ֵ ַ ְתפ 
יו'הֶאליֹונָּה ֵעיֱאלֹהָּ ְ הִממ  גָּ ג'הְיַמןוַָ"?(כןלפני)למעלהכתובמה."ַהד ָּ ד ָּ
דֹול ֶהםוְַיַמן"שנאמרכמו-"וְַיַמן"."ג ָּ ֶלךְָלָּ ֶ ַברַהמ  יֹומוָֹםיוָֹד ְ מינהאשר,"ב ְ
.מאכלכםאת

גיֹונָּהֶאת'הוְַיַמן":להיותצריךכךזהפסוקאבל .אותושלחהוא,"ַלד ָּ
גנוזויהיה,היםדגימשאראותולשמור,ליונהמנויהיהדגאותוודאיאלא

היכלכמומקוםשלרוחבבמעיויונהראה,לתוכושהכניסווכיוון.בתוכו
במעיוהיתהטובהואבן,כשמששמאיריםדגאותועיניושני,גדול

.ובתהומיושביםמהכלרואהוהיה,לושמאירה

אמר.שמחהיה,רווחהאותהכלאתיונהשראהכיוון,אלעזררביאמר
?(בנוחותשתהיה)כאןאותךהכנסתילזהוכי?יותרתרצהומה,ה"הקב
סביבהיוהיםדגישארוכל,ומתדגאותואתהרג?(ה"הקב)עשהמה

אתיונהראהואז,זהמצדאותונושךוזה,זהמצדאותונושךזה.דגאותו
ל"–מיד.בצרהעצמו ל ֵ ַ ְתפ  ."'הֶאליֹונָּהוַי ִ

ג"(נאמר)בתחילה ה"וכעת,"ד ָּ גָּ ה"כנאמר,"ד ָּ גָּ רְוַהד ָּ הְיאֹרב ֲַָאׁשֶ ."ֵמתָּ
אִתי"כתובואז רָּ הקָּ רָּ ,בצרהישבתיאובצרההייתיכתובולא,"ִליִמצ ָּ
אִתי"אלא רָּ טֶָ".(הדגאתשנשכו)היםדגילישהציקוצרהמאותה,"קָּ ןִמב ֶ
אֹול יׁשְ ו ְַעת ִ ודאישהיהאלא,דגמבטןאוחימבטןכתובולא.מתשהרי,"ׁשִ
.מת

והוציאו,הזההדגאתְוֶהֱחיָּה,ה"הקבאותוקיבל,תפילתושהתפללכיוון
ג'הוַי ֹאֶמר"שכתוב,כללעיןליבשה אתאורוכולם,"יֹונָּהֶאתוַי ֵָּקא,ַלד ָּ
.ה"הקבמעשה

ל"?כתובמה ל ֵ ַ ְתפ  יו'הֶאליֹונָּהוַי ִ ֵעיֱאלֹהָּ ְ גִָָּממ  קשורשהיהלמקום,"הַהד ָּ
יו'ה"שכתובמשמע.בו הֶאל'הוַי ֹאֶמר",כאןאף,"ֱאלֹהָּ ַָמהמֹׁשֶ ְצַעקת ִ

י ר,ֵאלָּ ב ֵ ֵניֶאלד ַ ֵאלב ְ רָּ עו ִָיש ְ ָּ זמןלאזה,בדבריםמלהרבותויסעו."ְוִיס 
היוהםהיםעלשהרי,שיסעואותוציוהמקוםלאיזהוכי.כעתתפילה
במעשהאלאבתפילהלהרבות)הזמןאינושזה,מזהיסעואלא?שרויים
.(ה"הקבשלוהנסהמעשהאתכולםיראוואז,כאמור

(ח"דףָמ,ָבשלח)

כחהעביר בתחילה את אותו , פרעה למטהאּוְכלּוֵסיה להעביר את "בשעה שרצה הקב
שהיה מנהיג  , אותו מקום קדוש עליון( את)העביר וסילק ? מה עשה. שלהם כמו שלמדנו

כל המחנות הללו לא יכלו להתנהג, כיון שזה הסתלק. את כל אותן המרכבות

'ג| ג"התשפבשלח | אור הזוהר 



החיוב לעסוק בפנימיות התורה

ֵניַעלְמַרֶחֶפתֱאלִהיםְורו חַָ" ִיםפ ְ ָּ בזמןבודאיאלא?"חְַָורו ָ"זהמה."ַהמ 
בתורהשמתעסקיםאותםעלנושבתהזוהרוח,לגלותיורדתשהשכינה

:כךואומרתקולנעשיתהזווהרוח,ביניהםנמצאתשהשכינהמשום
ם" ִניםאֹותָּ ה,ְיׁשֵ ינָּ ֵ ׁש  ֵעיְסתו ֵמי,ִבְנִחיֵריֶהםׁשֶ בוֲַאטו ֵמיַניִיםהָּ קו מו ָ,ַהל ֵ

ִכינָּהֶאלְוִהְתעֹוְררו ָ ְ י ֵׁשָ,ַהׁש  ֶכםׁשֶ ִליֵלבלָּ להַָב ְ כ ֵ ַדַעתש ְ ה ָלָּ ְוִהיא,אֹותָּ
."ֵביֵניֶכם

ל",אקראמהאומרתהיא-הדברוסוד רכ ָּ ש ָּ ִצירַהב ָּ הםהכל,"חָּ
ל",חצירשאוכלותכבהמות וְָֹוכָּ ִציץַחְסד  ֶדהכ ְ ָּ ,שעושיםדהחסכל,"ַהש  
-שעושיםחסדכל,בתורהשמשתדליםאלוכלואפילו.לעצמםעושים

.עושיםלעצמם

ֹר",זמןבאותו ְזכ  יוַי ִ רכ ִ ש ָּ הבָּ ָּ רוחווזוהי,לעולם"ו ביָּׁשְָולאהֹוֵלךְָרו חַָ,ֵהמ 
,לעולםישובולאהעולםמןלושילךשגורמיםמילהםאוי.משיחשל

ההתורהאתשעושיםהםשאלו ׁשָּ בחכמתלהשתדלרוציםולא,יַב ָּ
שלהמוחין)ממנה'ישהיא,החכמהַמְעיַןשמסתלקוגורמים,הקבלה
הונשארת,(התורה .ְיֵבׁשָּ

הזווהרוח,)!(בעולםואובדןוהרגוביזהוחרבעניותשגורמיםלהםאוי
והיא,הקודשרוחוהיא,שנתבארכמו,המשיחרוחהיאשמסתלקת

הרו חַָ" ְכמָּ הרו חַָו ִבינָּהחָּ הֵעצָּ ַעתרו חַָ,ו ְגבו רָּ ."'הְוִיְרַאתד ַ
הזוהר) ל,ָתיקונָי ('תיקוָן

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

ישואפילו,שצריך,פניםלשנימשתמעתשאינהבצורה,שובמוכיחהזהוהמאמר–]*[
למחלוקתניצחתתשובהומהווה,התורהופנימיותהקבלהחכמתאתללמודהכרח

,יבשהנשארתהתורההקבלהלימודיללא.לאאוקבלהללמודהאם,הזוהיומיןעתיקת
שלרוחולדחייתגורמתהקבלהחכמתמלימודהימנעות,ועודזאת.שלההמוחיןללא

.המפורטותהצרותאותןלהתגברותוגורמת,משיח
:סייגשישנווכמובן
.מעשיתוקבלהתיאורטיתלקבלה,סוגיםלשנינחלקתהקבלה
ובעולמותשלנוהגשמיבעולם,העשייהבעולםלשינוייםלגרוםדרךהיאמעשיתקבלה

עֹות,בקמעותשימושי"ע,עליונים ב ָּ להנעתקדושיםבשמותושימוש,מלאכיםבהׁשְ
.אדםכלבידילבריאההתפתחותאתנותןלאה"שהקבוכמובן.'וכוהרוחנייםהגלגלים

לאחר,המורהשלקודשוורוחהבנתולפי,לתלמידוממקובלאישיתבצורהמועברתהיא
.השםולעבודתלרבומוחלטתנפשמסירותלהוכיחשצריך,התלמידשלחניכהתקופת
.אחרתבדרךבלימודאסורהמעשיתקבלה
איתהלפעולהיכולתהיוםלנושאין,עליהאמרהקדושי"והאר,בשימושאסורההיאהיום

מתקופתומעשיתקבלהלימודעלאסרגםהוא.בעברשפעלהכפיעליוניםבעולמות
."(קדושהשערי"במובא)זהכללעלשיעבורלמיהצפוייםהעונשיםאתפירטואף,ואילך

.מרכבהומעשהבראשיתלמעשה:לשנייםנחלקתהתיאורטיתהקבלהגם
–"לפרדסכניסה"כיותרהמוכר,מעשיתקבלהשללסוגהואגםקשורמרכבהמעשה
,תורהרזינגליםשם,קודשבשמותשימושי"עלהיכלותוכניסהרוחנייםלעולמותעלייה
.ללמודהאיסורבכללהואזהחלקגם.ומלאכיםרוחניותישויות
הזהבמאמרהמוזכרתהקבלהחכמתבעצםהואבריאהמעשהאובראשיתמעשה
אתשקידשולמקובליםוניתןשנלמדכפי,תיאורטימידעלימודזהו.הלימודכהכרח
ומבנההשתלשלות,בבריאההסדרעל,לבריאההסיבותעל,הדורותבמשךעצמם

.אחראוהסטראהטומאהועולמותשלנוהגשמיהעולםאתכולל,הרוחנייםהעולמות
החלקיםשאר.בלבדבראשיתבמעשההקבלהחכמתאתללמודאישורלנושיש,יוצא

יהיהוכשהתלמיד.מקובלי"עאישיתבחניכהונצרכים,כמונולהדיוטותבלימודאסורים
...המורהיגיעמוכן

מעין עולם הבא–שבת 

,הזאתהשלוםסוכתאתומזמיניםמברכיםשישראלבשעה,ראהבוא
ֹוֵרס"ואומרים,(השכינה)הקדושההאורחת תַהפ  לֹוםֻסכ ַ קדושה,"ׁשָּ
עלאםכמואותםומכסה,ישראלעלכנפיהופורסתיורדתעליונה
תחתיושביםוישראל,מהעולםמתכנסיםהרעיםהמיניםוכל.הבנים
.ריבונםקדושת

משום?הטעםמה.לבניהחדשותנשמותנותנתהזוהשלוםסוכת,אז
ונוטלת,(ה"הקבעםהשכינהשל)הזיווגזמןוזהו,הנשמותשרויותשבה

ששורהוכיון.יוצאותוממנהבהשורותוהן(עליוניםמעולמות)נשמות
.ואחדאחדלכלחדשותנשמותמוריקה,בניהעלכנפיהופורסת

ת,למדנוזהעל,שמעוןרביאמרעוד ב ָּ ׁשַ הבאעולםשלדוגמא–ׁשְ
הבאוהעולםושבת.לזהדוגמאויובלשמיטהכןוגם.ודאיזהוכך,היא
סוכתעל,באההיא"זכור"שלמסוד,נשמהתוספתואותה.הואכך

לעםנותנתהזאתוהתוספת.הבאמהעולםשלוקחתהזאתהשלום
דבריכלמהםונשכחים,שמחים(ישראל)הםתוספתובאותה.הקדוש
יֹום",שנאמרכמו,הצרותוכלהצערוכל,החול ִניחַָב ְ צְְָלךָָּ'ההָּ ךֵָָּמעָּ ב ְ

ְגֶזךָָּ הו ִמןו ֵמרָּ ֲעבֹדָּ ההָּ ׁשָּ ָּ .'ְוגוָֹ"ַהק 

הזאתשלוםשסוכתלהראותכדימהכללטעוםאדםצריךשבתובליל
,שנייםאומריםויש,ליוםאחדמאכלייפגםשלאובלבד,מהכלנכללה
ליוםיותרמעלהאם,שכןוכל.ויפה,היוםשלהאחרותהסעודותלשתי

ולקטנים.אחריםממאכליםלטעוםויכול,(סעודותמשתייותריכול)
.החבריםובארוה.מספיקתבשיליםבשני

('יוםָו,ָחייָשרהָ,חוקָלישראל)

יבִאם",פתחאבארבי ׁשִ ָּ תת  ב ָּ ַ יֹוםֶצךֲָָּחפֲָָּעש ֹותַרְגֶלךִָָּמׁש  יב ְ ְדׁשִ ."קָּ
עמישארמכלבהםלהידבק,בהםרצהה"שהקב,ישראלאשריהם
להםונתן,תורהלהםונתן,אליואותםקרבאהבתםומתוך,העולם
,הכלשלוחדווה,מהכלומנוחה,הימיםשארמכלקודששהיאשבת

כלאתשמרכאילושבתששומרומי,התורהכלכנגדשבתושקולה
אתָָּ"!התורה רָּ תְוקָּ ב ָּ ַ עינוג,וףוהגהנפשעינוג,הכלשלעינוג–"עֶֹנגַלׁש 

.ולתחתוניםלעליונים
('יוםָו,ָוישלחָ,חוקָלישראל)

ומתוך אהבתם קרב  , להידבק בהם מכל שאר עמי העולם, ה רצה בהם"אשריהם ישראל שהקב
,  מהכלונתן להם שבת שהיא קודש מכל שאר הימים ומנוחה , אותם אליו ונתן להם תורה

!  ומי ששומר שבת כאילו שמר את כל התורה, ושקולה שבת כנגד כל התורה, הכלוחדווה של 

'ד| ג"התשפבשלח | 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://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
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