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רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

עליהם להגן כדי האחרונים בדורות רק נתגלה הזוהר

לאעיי"ש מהם, הגרועים בדורות רק הראשונים לדורות הזוה"ק נתגלה
להגן בכדי שהוא שם ומסיים בארוכה, בד"ק הנ"ל] משה ויקהל 'בס]
להגן לנו לטוב רצונו כן כי ה', בקול לשמוע וצריך האחרונים. הדורות על

.בב"א שתהי' גאולתנו ולהחיש מצרינו עלינו
(ע"א צ"ח דף סנדהרין מס' על להחיד"א עינים פתח ספר)

שלמה)החיד"אוכתב חשק ס' ערך ספרים, מערכת הגדולים, כותב(שם שהרמ"ז ,
,[זל [האר"י זלה"ה מורי לי אמר וז"ל: זלה"ה, מוהרח"ו בשם
גדול וחסיד צדיק של ניצוץ הי' הזהר להדפיס פסק שעשה שהחכם
להוציא כדי פסק אותו וכתב בלבו קנאה עלה ולכן טוב, לכל וראוי וקדוש

.עכ"ל הזהר, ספר לאור

לימוד כל על מרומם

הזוהרלימוד ספרלימוד כל על ואףמרומם קאמר, מאי ידע לא בשגם ,
לנשמה. גדול תיקון והוא בקריאתו. שיטעה

מד) אות זיע"א, להחיד"א באצבע (מורה

התורה סודות על בנויים הש"ס דברי

התורהמי פשטי מעלת יודע האמת בחכמת ה' דברישזיכהו ושכל
התורה סודות על בנוי חן.הש"ס ליודעי כידוע ,

מ"ז) סי' יו"ד ח"ב חיים דברי (שו"ת

הסוד דרך על הנגלה לימוד

שמעתיעה"כ משינאווע, זי"ע קדישא הסבא רבינו אדומו"ר קדוש מפה
כנס"י נקראת בת היינו ,וראי בת בתושמעי בת, בחגיגה (כדאמרינן

אבינו) אברהם ונסתר,של נגלה ללמוד היינוצריכין תא(נגלה), אמרינן בגמ'
שמיעה לשון וז"ש(שמעתתא)שמע, חזי. תא לשון הוא בזוה"ק ובנסתר ,

בת מקודם,שמעי ואח"כ)נגלה(שילמוד ,'כנז ,שמע תא ,וראי,,חזי היינובזוה"ק(תא ,

ואח"כ)נסתר כנז', הנסתר)אזנךוהטי, האמת ע"ד ג"כ להבינו שלמדת, הנגלה .(ללימוד
דבר חביב כמה עד ומובן נודע אולם ,יחזקאל דברי בס' זה אח"כ ונדפס

וכו'. בעצמו הצדיק מפי שנשמע

ובאותםוהטי 'וכו שמעי עה"כ הנ"ל הק' אדומו"ר שהגיד בש"ק דברים
כמו לדוגמא אז ואמר ,סוד ע"פ להבינו הנגלה ללימוד אזנך

עילאי דבי ארי' בעל מווישניצא זי"ע מהרא"ל בקודשהגה"ק דרכו שהי' ,
קודש שבת ליל סעודת בחורף)אחרי הארוכות בלילות ולוקח(ובפרט יושב הי'

מהרש"א ס' עם הגמ' ללמוד בפ"ע)בביתו רק נדפס אז 'אבי(שהי אמנם (הוא.

חיים) דברי בעל הקדוש הגאון עליורבינו אומר הי' עילאי)ז"ל דבי הארי' שכל,(על
ג"כ יפרשם סוד ע"ד כולם הם החול בימות אפי' בנגלה גם אז .לימודיו

נ"ז) ו', מהדורא תורה, דברי)

ליטהר להבא מסייעת הרשב"י זכות

זכותראוי כי בתשובה לשוב ההוא יום לבו אל וחרד הירא איש לכל
בעוה"ר הזמן לבלות ולא לטהר, להבא מסייע יוחאי בר שמעון רבי

וכו'. לטהר לצדיק הוא אשר עולם זצוק"ל)בהבלי אייבשיץ יהונתן (רבי

שיתקןראה מה דסליקמשה תניינא מזמנא שלו ניצוץ שהיה רשב"י
להר שביתמשה למרום עלית פסוק סוד וזה ,'כושב"ינוטריקון

להר.יןבמעוןש דסליק תניינא בזמנא שהוא וחאי
ע') אופן אופנים, עמוקות, (מגלה

של הקדוש בלימוד להחזיק ישראל עדת קהל היהודים וקבלו קיימו
זקן ועד מנער ורבים יחיד והזוהר התיקונים

ספרמזמן הגדולים מאורות שני של יקרות אור וזרח הציץ אשר
ישראל עדת קהל היהודים וקבלו קיימו הזוהר וספר התיקונים
זקן, ועד מנער ורבים יחיד והזוהר התיקונים של הקדוש בלימוד להחזיק
שבספרים טהורות אמרות סוד ולהבין להשיג ידם לאל דאין והגם
ומתלהבין דבריהם את בצמא שותים כן פי על אף האלה הקדושים

.מאד מאד בניהו)בקריאתן התיקונים בהקדמת חי, איש הבן חיים, יוסף (רבנו

הזהר מן יותר התשובה בימי התיקונים לימוד שנתפשט הטעם

יקרותהני או וזרח הציץ אשר מזמן הארץ בכל זאת מודעת מחיים, מילי
היהודים וקבלו קיימו ,הזהר וספר התיקונים ספר המאורות, שני של
יחיד והזהר תיקונים ספר של הקדוש בלימוד להחזיק ישראל עדת קהל
אמרות סוד ולהבין להשיג ידם לאל דאין והגם .זקן ועד מנער ורבים,
את בצמא שותים כן פי על אף ,האלו הקדושים שבספרים טהורות

.מאד מאד בקריאתם ומתלהבים דבריהם

הנהברם אנשים, מאה הקדוש זהר בלימוד אחד במקום החזיקו אם
אנשים אלף מחזיקים התיקונים בתיםבלימוד בעלי רוב כמעט ,

ושנה. שנה בכל ומנהגם דרכן וזה התיקונים. בלימוד והטעםמחזיקים
הזהר מן יותר התשובה בימי התיקונים לימוד אדםשנתפשט כל כי ,

השבעים כי וידוע שבה, באבי"ע בעשיה יותר פוגם הוא יחטא אשר
בדרך יותר שנדרשים כיון זיע"א יוחאי בר שמעון 'ר שעשה תיקונים
המספר סוד הוא ששם יותר עשיה בעולם מתקן לימודם כן על המספר,

התיקונים. בספר רגילים הכל התשובה בימי לכן והחשבון.
בניהו) לספרו בהקדמתו חי איש (בן

לנשמה מסוגל הזוהר אמירת

שאמאמר ממה היפך הכלל דברים בג' ,ז"ל המרבההבעש"ט אחד רו
שירבה, ובלבד כו' המכוין אחד אלא שיכוין, ובלבד 'כו ואחד

לנשמה. מסוגל הזוהר אמירת
מפאריטש) הלל 'ר הרה"צ ה"ה "מורי", בשם רש"י, נתיב (ס'
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זוהר מאמרי ילמדו תפלה כל קודם

ט"הבעש.זוהר מאמרי ילמדו תפלה כל שקודם ,לאנשיו צוה
(זוהר ענין ,טוב דורש עטיה, ישעיה בר יצחק (ר'

מהדברים,...ע"ד אחת זללה"ה ט"להבעש שאלו אחד פעם ששמעתי
ואמר בו והסתכל השולחן על מונח 'שהי הזוהר ספר פתח ואזי
פיו ושאלו בדבריו. שכיון אתו האמת נמצא ואח"כ ,המאורע כל להם
יתכן בזוהר מעט והסתכלות הזוהר ספר את שפתח בשביל וכי הקדוש,
את הקב"ה בו שברא אור מצינו הלא השיב, ואז מרחוק, ולראות לדעת
מראש לראות יכול האדם וגם סופו ועד העולם מראש מאיר הי' עולמו
שראה וכיון ,'עלי ולדרים לארץ ומאיר הבהיר אור עם סופו ועד העולם
ואי' לצדיקים, גנזו ,האור זה עם להשתמש כדאי העולם שאין הקב"ה
שתורה בתורה, האור את גנז גנזו, והיכן האור את המכיל המקום אפוא
בעין בה מסתכל לשמה תורה לומד וכשאדם הקב"ה, של הטוב אוצרו
כאשר העולם, מראש ולראות להשכיל נתיב לו מאיר הגנוז המאור ,שכלו

.האור שנגנז קודם ג')מאז טור כ"ח דף פקודי, פ' (זיטאמיר) המאיר אור)

הסוד בתורת כברסמכא הבעש"ט את מעריך הק' החיים האור

מאתבשנת "החיים אור" פירוש עם חומשים בוויניציא נדפסו תק"ב
ליד החומשים והגיעו מירושלים, ז"ל עטר בן מוהר"ח הרה"ק
ט"הבעש מצא החיים אור בפירוש כי ,מאד בהם ושמח ז"ל הבעש"ט
רבי הרה"ק גיסו את ט"הבעש שלח אז ה', לעבודת נעלית התלהבות
ז"ל, עטר בן מוהר"ח ישיבות אל שיבוא לירושלים, ז"ל קיטווער גרשון
ללימודי אחת ,ישיבות שתי יש החיים אור בעל שלהרב לו הגיד ומראש
את הבעש"ט והזהיר הקבלה, תורות אצילות ללימודי ואחת בנגלה, ת"גפ
לבעל כלל יגיד ולא הנסתר, בישיבות להיות ישתדל כי הרה"ק גיסו

מ עצמו.אוה"ח הרב בו ירגיש אשר עד הוא, י

ממנוכאשר לבקש אוה"ח לבעל הלך שמה, ז"ל קיטווער הר"ג בא
לבית ליכנס רשות לו ונתן ,הקדוש מפיו לקח לשמוע שיניחהו
אוה"ח הרב לבית נכנס אח"כ ,הנגלית בישיבתו אחד שבוע ולמד מדרשו
מי ,הרב וישאלהו הנסתרה, בישיבה אצלו ללמוד ירשהו כי אותו וביקש
בעל=שם ישראל הרב ורבו שגיסו לו ויען נסתרה, ישיבה לי שיש לך גילה
עליו הביט כאשר ואעפ"כ ידעהו, לא כי אוה"ח הרב לו ויאמר לו, הגיד
גם רשות לו ונתן ,קבלה ללמוד הוא ראוי כי בו הכיר רגלו, ועד מראשו
לבל הפתח לשומר אוה"ח הרב צוה ימים שלושה שמה למד וכאשר לזה.
ויהי ,הדבר סיבת לדעת הרב לבית מוהר"ג והלך פנימה, לבוא עוד יתנהו
שם בעל גיסך על אמרת לא מדוע עליך, חמתי ,לו אמר ,הרב ראהו אך
אדעהו, לא שם בעל הר"י את שם, בעל הר"י הוא גיסך אמרת רק טוב,
העליונים, מעולמות דקה ראיה ע"פ אכיר טוב שם בעל מהר"י את אבל
יש אם ,אחר ברב צורך לו שאין אמר כי לבוא, עוד הניחו לא ולהישיבה

.ט"כבעש רב לו('א טור קצ"ד ע' תש"א, פסח של אחרון (טשורטקוב) טוב דורש)

לראות שיכולים אור נברא דקדושה בחיות הח"ן תורת לימוד ידי על
מעלהשרפי

ואמראיתא בקבלה, ענין בער 'ר לרבי שהראה זצוק"ל ט"הבעש מרבינו
אם זצוק"ל, ט"הבעש לו ואמר ,האמת וכיון הפשט בער 'ר הרבי

בהדברים, חיות שום אין אכן אמת, הוא הפשט הפשטכי לו וכשאמר
מלאכים החדר נתמלא קדושה נעשהבחיות ה' פי בחיות שהי' שמצד ,

מלאך. דיבור ב')מכל טור ק"ה דף ויגש פ' צדיק פרי)

ישראלועיין דברי (מודזיץ)ספראורייתא ד')כללי טור י"ב וזל"ק:(דף ,
מהמאמר ,בער 'ר הרבי עם הק' ט"הבעש מן המעשה "מפורסם
ט"הבעש שאמר ומיד מלאכים, שמות כמה בו שהי' חיים, עץ מספר
המלאכים את ממש בחוש וראו ,אורה הבית כל נתמלא ,המאמר זצוק"ל

הנזכרים.

התורה פנימיות לימוד ע"י הדינים ביטול

דגיטיןהבעש"ט הש"ס פירש מרומים בגנזי ע"א)נשמתו 'ז)מר לי' שלח
למלכות למוסרם ובידי עלים העומדי אדם בני לר"א, עוקבא

וה לה' דום לי' וכתב שרטט לוכו', ל"ז)תחולל תהלים),והערב השכם
המדרש לבית חליםעליהם חללים לפניך יפילם כליםוהוא והם

.מאליהם

שישכיםופירש ידי שעל ,זו גדולה עצה לו נתן שר"א ,זללה"ה הוא
בני באותן המלובשין ההם הדינים יתמתקו לבה"מ עליהם ויעריב

כי לו, להצר עליו שקמו ידיאדם על הוא למטה צרים לאדם שיש מה
למעלה עליו שיש והגבורותהדינים הדינים סיגי והתגברות מהתערבות

ידם. על חוב שיגלגלו לכך ראוים שהם למטה אדם בבני ומתלבשין

לביתוהעצה עליהם ולהעריב להשכים אלא ,בהם יתגרה לבל ,היא
הדעת סוד שהוא התורה בפנימיות המדרששילמוד ידי על ,

ידי ועל ממש, דעת בחינת שזה למעלה כמבואר ורחימו, בדחילו ויתפלל
שאין מקום המחשבה בעולם להתאחד למעלה נתעלה והדיבורים הדעת

.הגמור הטוב רק ח"ו רע פגע ואין שטן ואין דינים ויצא)שם פ' עינים מאור)

ומהבעש"טמהרשב"י המשיח, ימות אלפי שני להתנוצץ התחיל ואילך
המשיח התגלות להתנוצץ התחיל .ואילך

ישראל ד')(שארית טור י"ב דף ,ההתקשרות שער (ווילעדניק)

אדםולבו נחלתו, חבל יעקב כמאמר קשור שהוא החבל ונפסק שפגם
מגדלות להתבונן צריך אז זכים, דיבורים לדבר יכול ואינו מטומטם
פנוי אתר ולית עלמין כל וסובב עלמין כל שממלא איך יתברך הבורא

מיני'.

וזהוזהו ליבא, ובינה התבוננות לשון היא דעת ,דעת ראשית ה' יראת
ט"הבעש בשם שכתוב כמו התורה, ע"י הוא ועיקר .בלב חכמה

וכו'. ותיקונים זהר מאמר ילמדו תפלה כל שקודם לאנשיו שצוה
ז') הדרכה (שם

זוהר תיקוני לימוד על מעורר טוב שם הבעל

הנניהכהן יוסף יעקב מ' הקדוש הגאון הרב המובהק תלמידי לך רושם
עת. בכל אותו שתשא בכדי בכיון קטן נייר על בקצרה קבלתינ"י
יום בכל השנה בכל ילמד תיקונים ,[הבעש"ט] וכו' ורבי .ממורי

(טוב שם (כתר

בעומרהרבי ל"ג ביום ושנה שנה בכל נהג זיע"א הבעש"ט נכד ברוך ר'
בידי הזוהר הספר לקח הסיום ואחר הזוה"ק, ספרי סיום לעשות
ומשמחת היום משמחת דקדושה ריקודין ואחרי ,שעות כמה ורקד קדשו
דיך, קען "איך הלשון, בזה ואמר הזוהר ספר את קדשו בפי נשק התורה

מיך" קענסט דו אותי)און מכיר ואתה אותך, מכיר אני 'המנהגים).(פי טעמי)

כי הפסוק ומגלה שמרמז וזה יוחאי. אותיות הם זרע'ו י'מפ תשכ'ח ל'א כ'י
יוחאי של זרעו ידי על כי דייקא... זרעו מפי  זרעו מפי תשכח לא

ידו על יוחאי, בן שמעון 'ר שהוא הנ"ל תיבות בסופי הפסוק בזה שמרומז
התורה תשכח לא

יוחאי,ודע של זרעו ידי שעל הזה סוד ונסתר מרומז בעצמו שבפסוק
כי מישראל, התורה תשתכח לא ידו על ,יוחאי בן שמעון ר' שהוא

ל'א כ'י זה, פסוק של תיבות סופי.יוחאי אותיות הם זרע'ו מפ'י תשכ'ח
דייקא, זרעו מפי  ,זרעו מפי תשכח לא כי הפסוק ומגלה שמרמז וזה
שהוא הפסוק בזה ונסתר מרומז שהוא בעצמו זה של זרעו מפי היינו
תיבות בסופי הפסוק בזה שמרומז יוחאי של זרעו ידי על כי יוחאי, התנא
בחיבור כי התורה תשכח לא ידו על יוחאי, בן שמעון ר' שהוא הנ"ל
'ר שסוד ודע גלותא. מן יפקון דא בחיבורא הקדוש הזהר הספר הקדוש

שמעון ר' הקדוש התנא כי דע כי אחר, בפסוק מרומז הוא בעצמו שמעון
.לשונו כאן עד שמעון, ר"ת נ'חית ש'מיא מ'ן קדיש'ו ע'יר בחינת הוא

(מוהר"ן (לקוטי

ה' ועבודת תורה ללימוד חשק נעשה הזוהר לימוד ידי על

נעשהידוע הזוהר לימוד שע"י ודע מאד מאד מסוגל הזוהר שלימוד
של הקדוש והלשון הקדושה, התורה של לימודים מיני לכל חשק

יתברך. השם לעבודת מאד מעורר הזוהר
ק"ח) הר"ן, שיחות מברסלב, נחמן הרבי)

חולים וריפוי עקרות פקידת מאפשר בסוד עמקות

חולאתעל ולרפאות עקרות לפקוד יכולים התורה בסודות עמוק עיון ידי
.זלה"ה)חזק מהר"ן ליקוטי מבעל סוד, אות המדות ספר)

באמת הקדוש דבר מרגיש שאינו בהכרח הסוד, תורת אחר נמשך שלא מי

שישמה רואים ספריםשאנו אחר נמשכת דעתם שאין אדם בני
האריז"ל וספרי הזהר ספרי כגון מאד ונוראים וכיוצא,קדושים

ומתוקים עינים המאירים מאד מאד נוראים חידושים בהם שיש אעפ"י
כי דע חקירות, כגון אחרים ענינים אחר דייקא נמשכים והם זהוכדבש,

רע מזג הוא בטבעם מזגם כי מזגם, במזגמחמת שנולדו התולדה מן
באמת הקדוש הדבר את לסבול יכולים שאינם לורע יש בודאי ובאמת ,

כזה, רע במזג שנולד מאחר אבל הרע, מזגו את לשבר כח לו ויש בחירה

לאדם ואשר הרע. וטבעו מזגו את לשבר גדול מרירות לסבול צריך הוא
בקדושה. מ')שנולד 'סי ז"ל הר"ן שיחות (ספר

השם לעבודת מעורר הזוהר לשון

ידוענעשה הזהר לימוד ידי שעל ודע, .מאד מאד מסוגל הזהר שלימוד
הקדושה, התורה של לימודים מיני לכל הזוהרחשק של והלשון

יתברך השם לעבודת מאד ק"ח).מעורר ן"הר (שיחות

במקום מאיר הוא כי בזוה"ק לימודו רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
החושך

מאדהיה בלימודו הזהרמתמיד וספרי יעקב ועין ותנ"ך ופוסקים ש"ס
,שיעור בלי הי' וקצת וכו', יעקבובפרטותיקונים ועין תנ"ך בספרי
ותיקונים הזוהר וספרי האר"י כתבי ז').וכל הר"ן (שבחי

כהתיקונים ערכו אין אך ונורא, קדוש הזוהר

ריבויעל עוצם לבאר ספרים אלפים יספיקו לא לבד התיקונים ספר
שם שיש הסודותקדושת גדלות לכל כידוע הרעיון, יכילם לא אשר ,

סודותיו לבאר יספיקו לא נביות אילי עורות כל אשר ,הקדוש התיקונים
.רפ"ה)ורמזותיו סי' הר"ן שיחון)

תיקוניםפעם לומר שנוהגין שמה ואמר, אלול מענין מדבר היה אחת
עליוניםבאלול, דברים נעשה וכו' התיקונים של ש[מ]הניגון

למעלה גדולים קכ"ז).ותיקונים אות הר"ן שיחות)
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זוהר מאמרי ילמדו תפלה כל קודם

ט"הבעש.זוהר מאמרי ילמדו תפלה כל שקודם ,לאנשיו צוה
(זוהר ענין ,טוב דורש עטיה, ישעיה בר יצחק (ר'

מהדברים,...ע"ד אחת זללה"ה ט"להבעש שאלו אחד פעם ששמעתי
ואמר בו והסתכל השולחן על מונח 'שהי הזוהר ספר פתח ואזי
פיו ושאלו בדבריו. שכיון אתו האמת נמצא ואח"כ ,המאורע כל להם
יתכן בזוהר מעט והסתכלות הזוהר ספר את שפתח בשביל וכי הקדוש,
את הקב"ה בו שברא אור מצינו הלא השיב, ואז מרחוק, ולראות לדעת
מראש לראות יכול האדם וגם סופו ועד העולם מראש מאיר הי' עולמו
שראה וכיון ,'עלי ולדרים לארץ ומאיר הבהיר אור עם סופו ועד העולם
ואי' לצדיקים, גנזו ,האור זה עם להשתמש כדאי העולם שאין הקב"ה
שתורה בתורה, האור את גנז גנזו, והיכן האור את המכיל המקום אפוא
בעין בה מסתכל לשמה תורה לומד וכשאדם הקב"ה, של הטוב אוצרו
כאשר העולם, מראש ולראות להשכיל נתיב לו מאיר הגנוז המאור ,שכלו

.האור שנגנז קודם ג')מאז טור כ"ח דף פקודי, פ' (זיטאמיר) המאיר אור)

הסוד בתורת כברסמכא הבעש"ט את מעריך הק' החיים האור

מאתבשנת "החיים אור" פירוש עם חומשים בוויניציא נדפסו תק"ב
ליד החומשים והגיעו מירושלים, ז"ל עטר בן מוהר"ח הרה"ק
ט"הבעש מצא החיים אור בפירוש כי ,מאד בהם ושמח ז"ל הבעש"ט
רבי הרה"ק גיסו את ט"הבעש שלח אז ה', לעבודת נעלית התלהבות
ז"ל, עטר בן מוהר"ח ישיבות אל שיבוא לירושלים, ז"ל קיטווער גרשון
ללימודי אחת ,ישיבות שתי יש החיים אור בעל שלהרב לו הגיד ומראש
את הבעש"ט והזהיר הקבלה, תורות אצילות ללימודי ואחת בנגלה, ת"גפ
לבעל כלל יגיד ולא הנסתר, בישיבות להיות ישתדל כי הרה"ק גיסו

מ עצמו.אוה"ח הרב בו ירגיש אשר עד הוא, י

ממנוכאשר לבקש אוה"ח לבעל הלך שמה, ז"ל קיטווער הר"ג בא
לבית ליכנס רשות לו ונתן ,הקדוש מפיו לקח לשמוע שיניחהו
אוה"ח הרב לבית נכנס אח"כ ,הנגלית בישיבתו אחד שבוע ולמד מדרשו
מי ,הרב וישאלהו הנסתרה, בישיבה אצלו ללמוד ירשהו כי אותו וביקש
בעל=שם ישראל הרב ורבו שגיסו לו ויען נסתרה, ישיבה לי שיש לך גילה
עליו הביט כאשר ואעפ"כ ידעהו, לא כי אוה"ח הרב לו ויאמר לו, הגיד
גם רשות לו ונתן ,קבלה ללמוד הוא ראוי כי בו הכיר רגלו, ועד מראשו
לבל הפתח לשומר אוה"ח הרב צוה ימים שלושה שמה למד וכאשר לזה.
ויהי ,הדבר סיבת לדעת הרב לבית מוהר"ג והלך פנימה, לבוא עוד יתנהו
שם בעל גיסך על אמרת לא מדוע עליך, חמתי ,לו אמר ,הרב ראהו אך
אדעהו, לא שם בעל הר"י את שם, בעל הר"י הוא גיסך אמרת רק טוב,
העליונים, מעולמות דקה ראיה ע"פ אכיר טוב שם בעל מהר"י את אבל
יש אם ,אחר ברב צורך לו שאין אמר כי לבוא, עוד הניחו לא ולהישיבה

.ט"כבעש רב לו('א טור קצ"ד ע' תש"א, פסח של אחרון (טשורטקוב) טוב דורש)

לראות שיכולים אור נברא דקדושה בחיות הח"ן תורת לימוד ידי על
מעלהשרפי

ואמראיתא בקבלה, ענין בער 'ר לרבי שהראה זצוק"ל ט"הבעש מרבינו
אם זצוק"ל, ט"הבעש לו ואמר ,האמת וכיון הפשט בער 'ר הרבי

בהדברים, חיות שום אין אכן אמת, הוא הפשט הפשטכי לו וכשאמר
מלאכים החדר נתמלא קדושה נעשהבחיות ה' פי בחיות שהי' שמצד ,

מלאך. דיבור ב')מכל טור ק"ה דף ויגש פ' צדיק פרי)

ישראלועיין דברי (מודזיץ)ספראורייתא ד')כללי טור י"ב וזל"ק:(דף ,
מהמאמר ,בער 'ר הרבי עם הק' ט"הבעש מן המעשה "מפורסם
ט"הבעש שאמר ומיד מלאכים, שמות כמה בו שהי' חיים, עץ מספר
המלאכים את ממש בחוש וראו ,אורה הבית כל נתמלא ,המאמר זצוק"ל

הנזכרים.

התורה פנימיות לימוד ע"י הדינים ביטול

דגיטיןהבעש"ט הש"ס פירש מרומים בגנזי ע"א)נשמתו 'ז)מר לי' שלח
למלכות למוסרם ובידי עלים העומדי אדם בני לר"א, עוקבא

וה לה' דום לי' וכתב שרטט לוכו', ל"ז)תחולל תהלים),והערב השכם
המדרש לבית חליםעליהם חללים לפניך יפילם כליםוהוא והם

.מאליהם

שישכיםופירש ידי שעל ,זו גדולה עצה לו נתן שר"א ,זללה"ה הוא
בני באותן המלובשין ההם הדינים יתמתקו לבה"מ עליהם ויעריב

כי לו, להצר עליו שקמו ידיאדם על הוא למטה צרים לאדם שיש מה
למעלה עליו שיש והגבורותהדינים הדינים סיגי והתגברות מהתערבות

ידם. על חוב שיגלגלו לכך ראוים שהם למטה אדם בבני ומתלבשין

לביתוהעצה עליהם ולהעריב להשכים אלא ,בהם יתגרה לבל ,היא
הדעת סוד שהוא התורה בפנימיות המדרששילמוד ידי על ,

ידי ועל ממש, דעת בחינת שזה למעלה כמבואר ורחימו, בדחילו ויתפלל
שאין מקום המחשבה בעולם להתאחד למעלה נתעלה והדיבורים הדעת

.הגמור הטוב רק ח"ו רע פגע ואין שטן ואין דינים ויצא)שם פ' עינים מאור)

ומהבעש"טמהרשב"י המשיח, ימות אלפי שני להתנוצץ התחיל ואילך
המשיח התגלות להתנוצץ התחיל .ואילך

ישראל ד')(שארית טור י"ב דף ,ההתקשרות שער (ווילעדניק)

אדםולבו נחלתו, חבל יעקב כמאמר קשור שהוא החבל ונפסק שפגם
מגדלות להתבונן צריך אז זכים, דיבורים לדבר יכול ואינו מטומטם
פנוי אתר ולית עלמין כל וסובב עלמין כל שממלא איך יתברך הבורא

מיני'.

וזהוזהו ליבא, ובינה התבוננות לשון היא דעת ,דעת ראשית ה' יראת
ט"הבעש בשם שכתוב כמו התורה, ע"י הוא ועיקר .בלב חכמה

וכו'. ותיקונים זהר מאמר ילמדו תפלה כל שקודם לאנשיו שצוה
ז') הדרכה (שם

זוהר תיקוני לימוד על מעורר טוב שם הבעל

הנניהכהן יוסף יעקב מ' הקדוש הגאון הרב המובהק תלמידי לך רושם
עת. בכל אותו שתשא בכדי בכיון קטן נייר על בקצרה קבלתינ"י
יום בכל השנה בכל ילמד תיקונים ,[הבעש"ט] וכו' ורבי .ממורי

(טוב שם (כתר

בעומרהרבי ל"ג ביום ושנה שנה בכל נהג זיע"א הבעש"ט נכד ברוך ר'
בידי הזוהר הספר לקח הסיום ואחר הזוה"ק, ספרי סיום לעשות
ומשמחת היום משמחת דקדושה ריקודין ואחרי ,שעות כמה ורקד קדשו
דיך, קען "איך הלשון, בזה ואמר הזוהר ספר את קדשו בפי נשק התורה

מיך" קענסט דו אותי)און מכיר ואתה אותך, מכיר אני 'המנהגים).(פי טעמי)

כי הפסוק ומגלה שמרמז וזה יוחאי. אותיות הם זרע'ו י'מפ תשכ'ח ל'א כ'י
יוחאי של זרעו ידי על כי דייקא... זרעו מפי  זרעו מפי תשכח לא

ידו על יוחאי, בן שמעון 'ר שהוא הנ"ל תיבות בסופי הפסוק בזה שמרומז
התורה תשכח לא

יוחאי,ודע של זרעו ידי שעל הזה סוד ונסתר מרומז בעצמו שבפסוק
כי מישראל, התורה תשתכח לא ידו על ,יוחאי בן שמעון ר' שהוא

ל'א כ'י זה, פסוק של תיבות סופי.יוחאי אותיות הם זרע'ו מפ'י תשכ'ח
דייקא, זרעו מפי  ,זרעו מפי תשכח לא כי הפסוק ומגלה שמרמז וזה
שהוא הפסוק בזה ונסתר מרומז שהוא בעצמו זה של זרעו מפי היינו
תיבות בסופי הפסוק בזה שמרומז יוחאי של זרעו ידי על כי יוחאי, התנא
בחיבור כי התורה תשכח לא ידו על יוחאי, בן שמעון ר' שהוא הנ"ל
'ר שסוד ודע גלותא. מן יפקון דא בחיבורא הקדוש הזהר הספר הקדוש

שמעון ר' הקדוש התנא כי דע כי אחר, בפסוק מרומז הוא בעצמו שמעון
.לשונו כאן עד שמעון, ר"ת נ'חית ש'מיא מ'ן קדיש'ו ע'יר בחינת הוא

(מוהר"ן (לקוטי

ה' ועבודת תורה ללימוד חשק נעשה הזוהר לימוד ידי על

נעשהידוע הזוהר לימוד שע"י ודע מאד מאד מסוגל הזוהר שלימוד
של הקדוש והלשון הקדושה, התורה של לימודים מיני לכל חשק

יתברך. השם לעבודת מאד מעורר הזוהר
ק"ח) הר"ן, שיחות מברסלב, נחמן הרבי)

חולים וריפוי עקרות פקידת מאפשר בסוד עמקות

חולאתעל ולרפאות עקרות לפקוד יכולים התורה בסודות עמוק עיון ידי
.זלה"ה)חזק מהר"ן ליקוטי מבעל סוד, אות המדות ספר)

באמת הקדוש דבר מרגיש שאינו בהכרח הסוד, תורת אחר נמשך שלא מי

שישמה רואים ספריםשאנו אחר נמשכת דעתם שאין אדם בני
האריז"ל וספרי הזהר ספרי כגון מאד ונוראים וכיוצא,קדושים

ומתוקים עינים המאירים מאד מאד נוראים חידושים בהם שיש אעפ"י
כי דע חקירות, כגון אחרים ענינים אחר דייקא נמשכים והם זהוכדבש,

רע מזג הוא בטבעם מזגם כי מזגם, במזגמחמת שנולדו התולדה מן
באמת הקדוש הדבר את לסבול יכולים שאינם לורע יש בודאי ובאמת ,

כזה, רע במזג שנולד מאחר אבל הרע, מזגו את לשבר כח לו ויש בחירה

לאדם ואשר הרע. וטבעו מזגו את לשבר גדול מרירות לסבול צריך הוא
בקדושה. מ')שנולד 'סי ז"ל הר"ן שיחות (ספר

השם לעבודת מעורר הזוהר לשון

ידוענעשה הזהר לימוד ידי שעל ודע, .מאד מאד מסוגל הזהר שלימוד
הקדושה, התורה של לימודים מיני לכל הזוהרחשק של והלשון

יתברך השם לעבודת מאד ק"ח).מעורר ן"הר (שיחות

במקום מאיר הוא כי בזוה"ק לימודו רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא מי
החושך

מאדהיה בלימודו הזהרמתמיד וספרי יעקב ועין ותנ"ך ופוסקים ש"ס
,שיעור בלי הי' וקצת וכו', יעקבובפרטותיקונים ועין תנ"ך בספרי
ותיקונים הזוהר וספרי האר"י כתבי ז').וכל הר"ן (שבחי

כהתיקונים ערכו אין אך ונורא, קדוש הזוהר

ריבויעל עוצם לבאר ספרים אלפים יספיקו לא לבד התיקונים ספר
שם שיש הסודותקדושת גדלות לכל כידוע הרעיון, יכילם לא אשר ,

סודותיו לבאר יספיקו לא נביות אילי עורות כל אשר ,הקדוש התיקונים
.רפ"ה)ורמזותיו סי' הר"ן שיחון)

תיקוניםפעם לומר שנוהגין שמה ואמר, אלול מענין מדבר היה אחת
עליוניםבאלול, דברים נעשה וכו' התיקונים של ש[מ]הניגון

למעלה גדולים קכ"ז).ותיקונים אות הר"ן שיחות)

לשון  בשפת  הקדוש  הזוהר  ספרי  כל  לשמיעת 
הקודש ב-277  דיסקים - 1500 שעות של תענוג 

רוחני בטל: 

"י  ּבִ ל ָהַרׁשְ יַבת נַֹח  ׁשֶ נּו ּתֵ ַלח ּלָ "ה ׁשָ ּבָ ַהּקָ
דֹוׁש"   הּוא "ַהּזַֹהר ַהּקָ ׁשֶ
ּבּול ַהּנֹוָרא! יֵלנּו ֵמַהּמַ ְלַהּצִ

ָהָרִקיַע.  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ְוַהַמׂשְ
זַֹהר  ּבְ ִלין  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ָקא  ּדְ ִאיּנּון  ין  ִאּלֵ
ִאיהּו  ּדְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאְקֵרי  ּדְ א,  ּדָ
ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ ין  ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ ּדְ נַֹח,  ֵתיַבת  ּכְ
ּוְלִזְמִנין  ְלכּוָתא.  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר, 
ָחה.  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַנִים  ּוׁשְ ֵמִעיר,  ֶאָחד 
ן  ַהּבֵ ל  ּכָ א(  מֹות  )ׁשְ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ
ְוָדא  ִליכּוהּו.  ׁשְ ּתַ אֹוָרה  ַהּיְ ּלֹוד  ַהּיִ

א.  ִסְפָרא ּדָ אֹוָרה ּדְ
ְמֵהיְמָנא(,  ַרְעָיא  ּבְ קנ"ג:  ף  ּדַ ג'  ֵחֶלק  )זַֹהר 
ַעּמּוד  ע"ב  ף  ּדַ ָחָדׁש  זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ )ועיי"ע 
זַֹהר  ּקּוֵני  ּתִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ַמת  ּוְבַהְקּדָ ד', 
ה  ינּו ָהַרַמ"ק ָהַרב מׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ָר"א, ְוֵכן ּדִ ֵמַהּגְ

ע ֶאת ֱאלֵֹקי ָאִביָך, י"א(.  קֹוְרדֹוֵבירֹו, ּדַ

ה  ֻאּלָ ַהּגְ ּוְלָקֵרב  ֵזרֹות  ּגְ ל  ּכָ ל  דֹוׁש" ְלַבּטֵ כַֹח "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ ׁשֶ ֶרֶצף ְללֹא ֶהְפֵסק,  ּבְ דֹוׁש"  ִלּמּוד "ַהּזַֹהר ַהּקָ ּבְ א  ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ ֵזרֹות ֵמַעם  ּגְ ל  ָהַרְמַח"ל זי"ע לֹא ָמָצא ֵעָצה ְלַבּטֵ
ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ׁשֶ ְוִנְמָצא  ֵצל,  ְוִנּנָ ַהּזֹאת  ָבה  ַהּתֵ ִנְבַרח ֶאל  נּו  ְוֻכּלָ ָבה,  ַהּתֵ ִעְנַין  ָתה  ָעׂשְ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִריַחת  ּבְ ַרֲחִמים. וז"ל:  ּבְ
א  ִמים לֹא ִיְצָטֵרְך ֶאּלָ סֹוף ַהּיָ ּבְ ָרֵאל, ַעד ׁשֶ ָלִלית ְלָכל ִיׂשְ ב ֶזה ִלְבִריָחה ּכְ ּקּוִנים, ְוָאז ֶנְחׁשָ ּתִ ר ּבַ ְזּכָ ּמֻ ָמִתין, ּכַ ים ִרּבֹוא ִנׁשְ ִ ּשׁ ִ ל ַהּשׁ ר ּבֹו ִנְכְללּו ּכָ ה ַהּזַֹהר, ֲאׁשֶ סֹוָדּה ַנֲעׂשָ ּבְ ׁשֶ
דֹוׁש ּבֹוֵרַח ִמן  ּזַֹהר ַהּקָ ק ּבַ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ָרֵאל"… ּכָ ְפֶכם ֱאלֵֹקי ִיׂשְ י הֵֹלְך ִלְפֵניֶכם ה' ּוְמַאּסִ ֵצאּו ּוִבְמנּוָסה לֹא ֵתֵלכּון ּכִ זֹון ּתֵ י לֹא ְבִחּפָ ְעָיה נב, יב(: "ּכִ ֱאַמר )ְיׁשַ ּנֶ ְיִציָאה, ְוֶזהּו ׁשֶ
ּלֹא ִיְצָטֵרְך   ְטָרא ָאֳחָרא, ַעד ׁשֶ ּבֹוֵרַח ִמן ַהּסִ ק ּבֹו ִנְקָרא ׁשֶ ּבֵ ְתּדַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ "י( ְזָי"ע, ׁשֶ ּבִ ַאר ַאֲחָריו )ַאֲחֵרי ַרׁשְ י ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִנׁשְ יַח, ְוָהֱאֶמת ּכִ ֵצל ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא, ְוִיּנָ ַהּסִ

אֹור ַהזֹוַהר(. רֹות, ּוְרֵאה עֹוד ּבְ ִאּגְ יַח. )ַהַרְמַח"ל ּבָ ָלה ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ י הּוא ַהּצָ דֹול הּוא, ּכִ י ּתֹוֶעֶלת ּגָ ֶזה, ְוָהֱאֶמת ּכִ א ְיִציָאה, ְואֹוִדיֲעָך ַמה ּתֹוֶעֶלת ִנְמָצא ּבָ ִמים( ֶאּלָ ַאֲחִרית ַהּיָ לֹו )ּבְ

 054-4577956

סגולת הרשב"י:
• פידיון•נפש•האמיתי,•הגדול•ביותר•בעולם•	

שיציל•נפשך•)ללא•כסף(.
• אמור•במשך•שבעה•ימים•ברציפות•את•	

דף•האידרא,•)רצוי•לאחר•התפילה(.
• תן•וחלק•לעוד•3•אנשים•את•דף•האידרא,•	

וכן•הלאה,•
כך תווצר שרשרת מגן, של הרשב"י לכל עם ישראל 

שאין שום כח ומקטרג בעולם שיכול לפגום בה
 כולם מוגנים בתיבת נוח של הרשב"י: 

- הזוהר קדוש

יותר משמונה אלף שיעורים בזוהר 
הקדוש, תענוג גן עדן בעולם הזה

ומסודרים,  מוכנים  השיעורים  נפשכם,  ותחי  שמעו 
לרבים  ויטול  יבוא  המאירים,  מן  להיות  החפץ  וכל 
התנא  ובזכות  להשפיע,  אדירות  זכויות  להשמיע, 
יזכו כל  יוחאי ע"ה  הקדוש האלוקי רבי שמעון בר 

עם לביאת הגואל בב"א.
להזמנת דיסקים: 054-4577956.

יוצא במבצע חסר תקדים,  הזוהר העולמי  מפעל 
כיס  בפורמט  היומי  דף  הזוהר  ספרי  כל  רכישת 

במחיר מסובסד,
0527-651911 טל: 
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והלימוד הוא ספר הזוהר... ונמצינו לומדים בכל שבוע כל זה...  וזה ידענו כי בחר ה' בזה לבטל כל גזירות קשות, ובפרט 
להיות לחומה אל הגזירה הקשה ח"ו )הרמח"ל באגרותיו(.

תעשו שיעורים, והיו שותפים עם רבי שמעון בר יוחאי זיע"א – כדאי רבי שמעון לסמוך עליו

זכור! הרשב"י קובע: בספר הזוהר יצאו בני ישראל מהגלות

מהפך: בכל תרומה שאתם תורמים לצדקה אינכם יודעים להיכן מופנים המשאבים הכספיים, אם הכסף הולך נטו לצדקה. 
לבית  ישירות  תורמים  אתם  כי  למטרה,  מנוצל  שכספכם  נטו  אחוז  במאה  ויודעים  תורמים  אתם  העולמי  הזוהר  במפעל 
הדפוס. ברשותינו דפי אידרא, זוהר, עלונים, וספרים מוכנים לדפוס, הרתמו ותרמו בעין יפה, לפרטים: 0527-651911 - ישנה 

אפשרות לרשום על העלון "לעילוי נשמת" או "לזכות התורם" וכדומה.

ְפָרִטּיּות  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ֶאת  יל  ַמּצִ ִלּמּוד,  ל  ׁשֶ ֶרַגע  ל  ּכָ ה'.  ֵעיֵני  ּבְ ְמֹאד  ָיָקר  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ִלּמּוד  ל  ׁשֶ ֶרַגע  ל  ּכָ
ה  ְרּפֶ ָך, ַאל ּתַ ּלְ ּמּוד ׁשֶ ּלִ לּוי ּבַ ל ָהעֹוָלם ּתָ ָך, ּכָ ה ּכַֹח ְוָעְצָמה ֲחבּוִיים ּבְ ּמָ ָזרֹות ָקׁשֹות. ְיהּוִדי ָיָקר! ּכַ ּוִבְכָלִלּיּות ִמּגְ
ל  ִצּלֹו ׁשֶ ב ּבְ לֹום, ּבֹוא ְוׁשֵ ל ָהעֹוָלם ְלׁשָ ּתֹוִליך ֶאת ּכָ ה, ּבֹוא ְוִהְצָטֵרף ִלְקבּוָצה ׁשֶ ָלאָכה ְמֻרּבָ ַמן ָקָצר ְוַהּמְ ָיֶדיָך, ַהּזְ

דֹוׁש.  "י ַהּקָ ּבִ ָהַרׁשְ

 דף האדרא רבא
 לחלוקה חינם

 על ידי מפעל הזוהר העולמי
0527651911

 דף תיקון מג
 לחלוקה חינם

על ידי מפעל הזוהר העולמי
0527651911


