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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ט

דרשה מהאדמו"ר מהאלמין במירון

בהמשכים

אותם שונאים הכל 'הב הצדיקים לכת והנה
הם הראשונים שכת שרואים בהיות ביותר
כ"כ, רשעים אינם מסתמא ושותקים צדיקים
הכת עם 'הב הכת ומתגרים מריבים זה ומכח
קנאת תקנאו לא למה ,מחשים אתם מדוע הא'
הב' כת ר"ל בם, יתגרו פי' וזהו צבאות. 'ה
כן גם שיעמדו שמים לשם הא' הכת עם מתגרים

.'ה אויבי נגד להלחם עמהם בפרץ

עוזבי אות קורא הכתוב צדיקי שה אעפ"י
תורה

אינם טבעם רכות מחמת הא' הכת והנה
בזכותם ומהפכים הרשעים חוב רואים
מרננים כאשר כך 'הי לא אולי ומשיבים
מדות מזכירים או אחר, זכות או ,עליהם
רשע יהללו וזהו הנ"ל, להעושים שיש טובות
ועוד בזכותם, מהפכים טבעם מחמת ר"ל
ועוד ,תלה על הדת להעמיד אפשר אי אומרים
הטענות אלו כל ומחמת לישראל. להם הנח

אעפ"י עכ"ז אבל מלהוכיח, שהםנמנעים
,תורה עוזבי אותם קורא הכתוב צדיקים
'פי וכן עכ"ל. ,תורה שומרי נקראו 'הב והכת
פסוק על משלי על בביאורו זצ"ל הגר"א זקיני

עי"ש.הנ"ל,

משרע"ה מנשמת ניצוצי יורדי ודור דוד בכל
העדה עיני הדור חכמי של ונפש בגו ומתלבשי

הע את דעת ללמד
את ג"כ הרחבנו מטות לפרשת תורה ובדברי
אל משה וידבר הפסוק בביאור ,בזה הדיבור
אשר הדבר זה לאמור ישראל לבני המטות ראשי

בתיקונים דאיתא מה בהקדם ,'ה צוהט"ס (תיקון

(רע"א קי"ב דףדרא בכל דמשה אתפשטותא אשר
באורייתא, דמתעסק וחכם צדיק בכל ודרא,

קדישא תניא בס' ודור(פמ"ב)ואיתא דוד שבכל ,
בגוף ומתלבשין משרע"ה מנשמת ניצוצין יורדין
את דעת ללמד העדה עיני הדור חכמי של ונפש

מ"בכ בש"ס גם וכמרומז כו'. ע"ב,העם ק"א (שבת

צ"ג) חולין ע"ב, ל"ח ביצה ע"א, ל"ט סוכהעל שאמרו
. קאמרת" שפיר "משה והאמוראים התנאים
.הדור גדול - משה ,שם בסוכה ופירש"י
דף בשבת רש"י למ"ש ציין שם הש"ס ובמסורת
בדורו רבינו כלומר - קאמר שפיר משה ק"א,
ומנהיג ת"ח דלכל והיינו .עיי"ש בדורו, כמשה
רעיא משה של ניצוץ בו יש ודור דור בכל

.ה"ע מהימנא

,דור שבכל נאמן הרועה י"שע שם וכתבנו
ע"ה רבינו משה פועל ידו על שבדור, משה בחינת
בכלל, ה' מצוות את שיקיימו הדור באנשי
רצה שמשה ומדריגה בבחינה אותם ושיקיימו

אותם. שייקמו

וידבר וזהו ותמידית, נצחית היא התורה והנה
רבינו משה אשר היינו ,המטות ראשי אל משה
חכמי וכן ,שבדורו המטות ראשי אל דיבר ה"ע
ודור דור בכל דמשה אתפשטותא שהם הדור,
לדורות לאמר שבדורם, ישראל לבני מדברים
את שיקיימו ,'ה צוה אשר הדבר זה ,אחריהם
מלמדם ע"ה רבינו שמשה כזה באופן 'ה מצוות
מראה שהוא ובבחינת באופן היינו לקיימם,

להם("זה ואומר באצבעו מראה")כפי בבחינתו היינו ,
לקיימם. רצה ה"ע רבינו שמשה

נח אם בזה דרבוותא פלוגתא איכא ובאמת
אומרים יש לא, או דורו בני את הוכיח
לבותיהם, על דבריו נתקבלו לא אבל שהוכיחם
הלך רק וכלל כלל הוכיחם שלא אומרים ויש
ויש ,הנ"ל לוי בקדושת שמשמע וכמו ,לדרכו
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המשך בעלון הבא

ולא הקלות העבירות על רק שהוכיחם אומרים
ההחמורות.

וג לשמי נח שהיה על היה נח של חטאו כי
וגזל חמס בעלי רשעי שהיו הדור ובאותו ,לבריות

עליה להתאכזר מצוה היה
של בדרכו כ"ג דרך זצ"ל סופר החתם ומרן
בני את מוכיח נח 'הי שלא הנ"ל, לוי הקדושת

סופר בחתם וכמ"ש כ"ב)(בפרשתן)דורו, (עמוד

ז"ל אמרם ס"ט)לפרש פכ"ח רבה בראשית)נחמתי כי
לא מהם שנשתייר נח שאפילו ונח, עשיתים כי
ולכאורה .'ה בעיני חן שמצא אלא ,כדאי היה
צדיק איש נח עליו מעיד הכתוב והלא יפלא

.היה תמים
על היה נח של חטאו כי סופר החתם ומבאר
הדור ובאותו לבריות, וגם לשמים נח שהיה
מצוה היה וגזל חמס בעלי רשעים שהיו
הכתוב, בלשון מבואר וזה עליהם, להתאכזר
לטוב, ואחד לרע אחד דברים 'ב שאמר אחר
ניחם, נח על שגם ונח, עשיתים כי נחמתי היינו
זה על ה', בעיני חן נח שמצא לטוב ואמר וחזר
איש ,הנזכר נח של קורותיו אלה עתה מפרש
דורותיו אנשי עם בדורותיו, היה תמים צדיק
לא וזה ,ותמים בצדק מתנהג היה האלו הרעים
ומה ונח, עשיתים כי נחמתי כן ומשום יתכן,
האלקים את משום הוא ,'ה בעיני חן שמצא
אל ביתך וכל אתה בא נאמר זה ועל נח, התהלך
כי ,הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי התיבה
ולא הקב"ה לפני והצלה ריוח הרבה לכאורה
שנח אלא ,התיבה בתוך נח להסגיר צורך היה
הכלא בבית אוסרים שהיו במה בעונש היו ובניו
לו בא וזה ספק, בלי בה ונצטערו ,בתיבה הזה
והיינו ,הרשעים דורו אנשי עם שהצטדק על
טעמא ומאי ,התיבה אל בא ה"הקב ליה דאמר
לפני צדיק ראיתי אותך כי ,עליך הזה לעונש
הדור אנשי עם מצטדק שהיה ר"ל הזה, בדור

.סופר החתם של עכת"ד ,הזה הרע
י"וברש נח, תולדות אלה הכתוב, יתבאר ובזה
טובים. מעשים צדיקים של תולדותיהם עיקר
"אלה" נאמר במשה דהנה הנ"ל, לפי והכוונה

וזהו ישראל, כל אל משה דיבר אשר הדברים
עיקר - נח תולדות "אלה" ,הפסוק כאן שאמר
דעיקר ,טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם
טובים, "מעשים" הוא צדיקים של תולדותיהם
יעסקו אחרים שגם "ו"מעשים עושים שהם מה
אחור נסוגים ואינם השם, ובעבודת בתורה
רבינו משה של דרכו היתה וזו ,זה על מלהוכיחם
משה דיבר אשר הדברים "אלה" בו שנאמר ה"ע

י את שהוכיח ישראל, כל בדרכיאל שילכו שראל
.'ה

אשר ,משה של שדורו מהאריז"ל ידוע ובאמת
הקודמים, מדורות גלגולים היו ,ממצרים יצאו

הפסוקים שער בספה"ק שכתב שמות)וכמו פרשת)

עליונות נשמות כולם היו המבול שבדור דנשמות
י"ע בקליפות ונתערבו ,הדעת מבחינת קדושות
רבים גלגולים וצריכות הראשון, אדם חטא
והנה .'וכו מהם חלאתם תום עד וללבנם לצרפם
ולהיותם המבול, בדור היה גלגולם התחלת
של זרע השחתת ע"י שיצאו ההוא, המר משורש
וכופרים מורדים היו לכן הראשון, אדם
נתגלגלו אח"כ 'וכו היה חטאם ועיקר ,בהשי"ת
וכו', כאבותם הרעו הם וגם הפלגה, בדור 'ב פעם
סדום, באנשי שלישית פעם נתגלגלו כך אחר
לד' וחטאים רעים סדום ואנשי בהם נאמר ולכן
רביעי פעם להתגלגל חזרו ואז ,'וכו מאוד
בדור אז נולדים שהיו ישראל בבני ,במצרים
והיו ליתקן, התחילו ואז ההוא, הגלות
שיצאו עד מצרים בגלות והולכים מתבררים

עכלה"ק. ,ממצרים ישראל

כל אל דיבר שמשה דבזה דרכינו, לפי ונמצא
שלא מה ממילא תיקן כבושין, דברי ישראל
היו ממצרים שיצאו ישראל בני כי נח, תיקן
נשמת גלגול 'הי ומשה ,המבול דור נשמות גלגולי
בני את נח הוכיח שלא מה את תיקן ובזה נח,

ודו"ק. דורו,

לתקן משה של דיבוריו שפיר יתייחסו וע"כ
שנשמתם כיון נח של חשבונו על ,ישראל נשמות
ישראל את משה שהוכיח וע"י ,אחד משורש
בנח. שהיתה הקודמת נשמתו את ממילא תיקן


מסנהדריןה הנה ע"א)) ח"ק בני(דף את מוכיח היה דנח משמע

את עליהם הקב"ה יביא לאו ואם ,תשובה שיעשו להם ואמר ,דורו
.דורו בני את הוכיח דלא משמע במדרש אמנם המבול.

תואר וביפה.במדרש 'נחמי 'ור יהודה 'ר פליגי מילתא דבהא כתב

ל"י בפנים)ובאמת כ"ג שהבאנו על(כמו ולא ע"ז, על הוכיחם דנח
להיפך. או ,גזל

ל"חז שנתנו השיעור עפ"י הוכיחם לא אבל ,שהוכיחם י"ל ועוד
ערכין טז.)במסכת יוחנן,(דף ור' ושמואל דרב פלוגתא שם דאיתא

כדי עד יוחנן לר' ,קללה כדי עד לשמואל הכאה, כדי עד לרב
,פעמים מאה עד ל"ואחז תוכיח הוכח בתורה דכתיב ועוד נזיפה.

.חובתו ידי לצאת כדי כ"כ הוכיח שלא ואפשר

דאיתא ע"ד עליהם, התפלל שלא המ"ד עם אחד ענין דהוא וי"ל
ע"א)בגמרא י' דף מאיר(ברכות דרבי בשבבותיה דהוו בריוני הנהו

כי עלויהו רחמי מאיר ר' בעי קא הוה טובא, ליה מצערו קא והוו
דכתיב משום דעתך מאי דביתהו ברוריא ליה אמרה דלימותו היכי

ק"ד) תהלים)ועוד .כתיב חטאים חוטאים כתיב מי חטאים, יתמו
חטאים דיתמו כיון אינם עוד ורשעים דקרא, לסיפיה שפיל
בתשובה דלהדרו עלויהו רחמי בעי אלא אינם, עוד ורשעים

ע"כ. ,בתשובה והדרו עליהו רחמי בעי ,אינם עוד ורשעים

דיתפלל פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר דמר י"ל ולפי"ז
ממצות חלק לקיים יכול ג"כ ובזה ,בתשובה שיחזרו עליהם

ודו"ק. ,תוכחה

להשי"ת בתפילה נפשו שמסר ע"ה, רבינו במשה מצינו זה ודבר
אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם ועתה ואמר
נשמת היה דמשה האריז"ל בשם בפנים שהבאנו וכמו כתבת,
וימח נח אצל שנאמר מה את תיקן נא מחני שאמר ובזה ,נח

ודו"ק. ,דורו בני את נח הוכיח שלא על ,היקום כל את

הכתובים, סמיכות ג"כ לן יתבאר ועפי"ז
בעיני חן מצא ונח נאמר בראשית פרשת דבסוף
'הי הלא ,'ה בעיני חן מצא איך דלכאורה .'ה
,כראוי הוכיחם ולא דורו בני את להוכיח צריך
ואומר כמתרץ בפרשתן בריש הכתוב בא זה על
את משה שהוכיח דבזה נח, תולדות "אלה"
משה דיבר אשר הדברים "אלה" כאמור ישראל,
נח לתולדות נחשבו ממילא בזה ישראל, כל אל
היה תמים "צדיק ממילא גרם וזהו ,ג"כ
נח, של לדורו גם עליה שהיתה ,"בדורותיו
י"ע ,ממצרים שיצא הדור באותו כולם שנתקנו

.התורה בדרך והדריכם הוכיחם שמשה

"בדורותיו" הכתוב אמר מדוע ממילא ומובן
רבים לשון('ו קושיא - בדורו אמר שמשה(ולא דע"י .

של דורו את כ"ג בזה תיקן דורו, בני את תיקן
כדברי הפלגה דור ג"כ נתתקן ז"ועי נח,
שיצאו עד דור אחר בדור דנתגלגלו האריז"ל

באריכות. ש"עיי ,ממצרים הברזל מכור

:זי"ע חאיֹיו בּר ׁשמעוֹן לרבּי ּרוּוהתחב ּאוֹוּב
קד ׁשל לאּדהילו יוֹמא הוּא םֹוּיהבלּוהמק 'ה ׁשֹו 

הראוי ומן ,ע"זי ׁשרעבּי מרדּכי רבּי האלוֹקי
ללמוֹד דיםּהיהו כּל את זרז אׁשר מדרכיו ללמוד
להבין התעוררנו ומכוחו .יום בכל ׁשֹודּהק זוֹהר
ובפרט הקדושה התורה בלימוד ,שעה של ערכה
לאור להוציא שזכינו עד ,הקדוש זוהר בלימוד
בחינם עתה המחולק ,שעה של ערכה בשם ספר

הקדוש. לקהל

ּתוֹרה לׁש ּהּכוער ּבחהׁשּב ּהפליגו ּותינֹוּרב
תֹוימּב למדתּנה ֹוז פּני על בּׁשבּתוֹת הנּלמדת

ׁשֹדוּקה הרּזה כּלׁשוֹן ,החל("לח-לׁש" פּרׁשת ףֹוס)– 

בּאוֹריתא, דּמׁשּתדּלין אינוּן דּכל חוּלקיהוֹן זכּאה
כיּמרד ּנוּרב ואמר יוֹמין". מאר דּׁשבּּתא יוֹמא
רּד על ּתוֹרה דּולּמ ׁשל עהׁש" :ע"זי ׁשרעבּי
ׁשלמה ׁשנה דּוללּמ ׁשוה הבּת, םֹויּב טׁשּפה
בּיוֹם להּוקב זהר לּמוּד ׁשל אחת עהוׁש חל. םֹויּב
חל. םֹויּב טׁשּפ דּולּמ ׁשל ׁשנה ֹומּכ היא חל,
ׁשוה עהׁש ׁשמּב ׁשבּת בּיוֹם וזהר להּבּהק ולּמוּד
פסקּו החל". בּימוֹת נהׁש ׁשוחמ ׁשבעים דּוללּמ

החיּים הכּף סקּי"ב)הגה"ק הזוֹהר(קנ"ה דּלּמוּד , 
וזה יוֹעץ הפּלא וכתב .להּבּקה דּוללּמ יחׁשב
ֹוּב גהֹווׁש קאמר מאי ידע א אי ּואפילו :ֹונֹולׁש
כּדכתיב הקּבּ"ה לפני חׁשוּב הוּא הּהרב ׁשגיאוֹת
,אהבה עלי ֹגוּוּלוד חז"ל ּוׁשפרּו אהבה עלי ֹודגלו

עכּ"ל.
רֹמאו זי"ע ֹזגלוּוּב ׁש"מהר ֹוׁשקדּב דּבּר כברּו
ׁשֹודּקה הרּהז דּלּמוּד "מל אּסּהכ" בּעל ּעינינו
,טׁשּפה לּמוּד ׁשל נהׁש לער אחת עהׁש עוֹלה

יםּהחי כףּב ֹסקוּפ באּי"ב)והוּקס קנ"ה וז"ל:(סימן , 

"מל מ"ג)ה"כּסא ןּוּקּת)ׁשֹודּקה הרּזה דּולּמ כּי : 
יזכּה אם ׁשכּן וכל עוֹלמוֹת, נהֹוּב עלמאּב בּגירסא
ֹוּב הׂשיע אחד, מאמר ׁשּרוּפ ּוּלאפ וּלהבין ללמד
בּלּמוּד הׂיעש א מה אחת עהׁשּב למעלה ּתקּוּן

עוֹלם ןּב אּוהׁש ֹול וּמבטח ,מימהּת נהׁש טׁשּפה
ניּפ מרוֹאי ויהיה דּמלכּא, היכלא מבּני הבּא

דּרקיעא. בּמלכוּתא נהֹוׁשרא ביםׁשֹוּיה להּמ
כּתב ל' ןּוּתקּב םּג(מל אּסּה(הכּמּכ :ֹנוֹוׁשל וזה , 

וענׁשם .להּקב ללמד חכם ּתלמיד על חיּוּב גּדוֹל
אר וגוֹרם להּקב מדיםֹלו אינם אם גּדוֹל הּמּכ
יּכ ,ליצלן רחמנא הּאלּגה מעכּבים הם כּי גּלוּתא
נעשׂה א מה להּבּקה דּולּמּב אחת עהׁשּב הׂשיע
ּחהּכ גּדוֹל יּכ ,רהֹוּתה בּפׁשטי ימים ׁשחד בּלּמוּד

.הּאלּהג לקרב
חי" איׁש ןּב" ֹספרוּב הּטוֹב, הרי"ח מרנאּתורׁשּפ) 

(הּינׁש נהׁש תֹמוליםׁשּקבהּמ ּותבּכ :ֹנוֹולׁש וזה כּתב , 
בּיוֹם הּתוֹרה מעסק הׂשהנע עלּפ דּגדוֹל ז"ל:
מעסק הׂשהנע מן יוֹתר עמיםּפ אלף ,תּבׁש
יּפ על :ֹרוּבאוּו עכל"ק. החוֹל. ימי ׁשל רהֹוּתה
ׁשנים, אלף ה"ּבּקה ׁשל ֹומֹדיו חז"ל, מאמר
– 'ֹוגו אתמוֹל כּיוֹם עיניּב ניםׁש אלף כּי ׁשנּאמר
אוֹמרת, זאת – הבּא לםֹוע מעין היא ׁשדֹוק וׁשבּת
לּכה ׁשדֹוק בּׁשבּת כּן אם הקּבּ"ה. ׁשל ֹומֹויּכ
,ןּכ על ראׁש ,הּלויתע הׁשי"ת לׁש ֹמוֹיו ׁשל ערּב
ידוֹת, אלף להֹוע ,ׁשדֹוק בּׁשבּת הׁשֹוקד הּלעּפ לּכ

.לֹהחו ימי ר)לערּדבּמּב חן מצא). 

והרי"ח מל הכּּסא ּתינוֹוּרב מדּברי להֹוהע
תּבׁשּב ׁשֹדוּקה זּהר עהׁש מדֹדהלו זי"ע: בֹוּטה
,זה לפיּו חוֹל. בּיוֹם טׁשּפ נהׁש אלף כּלוֹמד ,דׁשֹקו
תּבׁשּב ׁשֹדוּקה הרּז ׁשעוֹת ׁשׁש ללמד הּכזּי אם
ימי אלפין יתׁשה לּכ ןּלתק ׁשזּכה הרי ,דׁשֹקו

ריאהּבידֹו]ה על מתעּלה העֹולם כּ[וכל על וּבּנוֹסף . ְְִֶַַָָָָ
צדּיקים אוֹרחוֹת בּעל ׁשל ֹוׁשּוּחד(מחהה (ׁשער 

דּלּמוּד מצוה)הּמבאר: ערכּוֹ(וכל בּשׂמחה הׂשהנע 
תּבׁשּב מדֹלו יהוּדי ׁשכּאׁשר יוֹצא ,אלף כּפוּל
הרּזה" – י"ּבׁשהר ּתוֹרת מחהׂבשּו דׁשֹקו
,נהׁש מליוֹן ׁשל לער אחת בּׁשעה להֹוע "ׁשֹדוּקה

החוֹל) ימיּב פּׁשט נתן(לּמוּד דּרבּי בּאבוֹת ואיתא .רקּפ) 

('ו מׁשנה אםג' אוֹמר... יוֹסי בּרבּי יׁשמעאל רבּי : 
עתׁשּב ל ּתׁשוּב אל הריוח בּׁשעת רהֹוּת למדּת
צערּב אחד דּבר לאדם ֹלו ׁשּטוֹב לפי הדּחק,

בּריוח בּיּסוּרים(עיּי"ש)מּמאה לוֹמד כּאׁשר כּן על , 
ס מאה, כּפוּל הקּדוֹׁשהכּל הרֹזו דּויּמּל הכּל 

ּתוֹרה!!!!! נהׁש מליוֹן מאה ווהׁש בּׁשבּת עהׁש
וחׁשב צא .רהֹוּת ׁשנה 28.000 כ' אחת הּינׁשּו
אּתה הּינׁש בּכל ,תּבׁשּב ׁשֹדוּקה הזּהר בּלּמוּד
קּסוּפה את םּמקיּו הוּא ּרוּב ׁשֹדוּקה את משּׂמח

."'ה כ"ח נא יגדּל הּתוע"
אני הזאת שהפעם יתברך לה' להודות הנני
לשמוע שזכו כאלו צדיקים לאנשים דרשה אומר
על עמדו ורגליהם הוא ברוך הקדוש מפי תורה
כפי הזה, לתואר זוכה אחד כל לא אשר סיני, הר

הקדוש. הזוהר דברי את תיכף שנראה
דבר לשמוע רוצה הוא לכאן שבא מי !רבותי כן
קורא ועליו ,הקדוש זוהר ללמוד ואוהב 'ה
.סיניּד בּטוּרא קיימי ּהווּד אינוּן :הקדוש הזוהר
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ולא הקלות העבירות על רק שהוכיחם אומרים
ההחמורות.

וג לשמי נח שהיה על היה נח של חטאו כי
וגזל חמס בעלי רשעי שהיו הדור ובאותו ,לבריות

עליה להתאכזר מצוה היה
של בדרכו כ"ג דרך זצ"ל סופר החתם ומרן
בני את מוכיח נח 'הי שלא הנ"ל, לוי הקדושת

סופר בחתם וכמ"ש כ"ב)(בפרשתן)דורו, (עמוד

ז"ל אמרם ס"ט)לפרש פכ"ח רבה בראשית)נחמתי כי
לא מהם שנשתייר נח שאפילו ונח, עשיתים כי
ולכאורה .'ה בעיני חן שמצא אלא ,כדאי היה
צדיק איש נח עליו מעיד הכתוב והלא יפלא

.היה תמים
על היה נח של חטאו כי סופר החתם ומבאר
הדור ובאותו לבריות, וגם לשמים נח שהיה
מצוה היה וגזל חמס בעלי רשעים שהיו
הכתוב, בלשון מבואר וזה עליהם, להתאכזר
לטוב, ואחד לרע אחד דברים 'ב שאמר אחר
ניחם, נח על שגם ונח, עשיתים כי נחמתי היינו
זה על ה', בעיני חן נח שמצא לטוב ואמר וחזר
איש ,הנזכר נח של קורותיו אלה עתה מפרש
דורותיו אנשי עם בדורותיו, היה תמים צדיק
לא וזה ,ותמים בצדק מתנהג היה האלו הרעים
ומה ונח, עשיתים כי נחמתי כן ומשום יתכן,
האלקים את משום הוא ,'ה בעיני חן שמצא
אל ביתך וכל אתה בא נאמר זה ועל נח, התהלך
כי ,הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך כי התיבה
ולא הקב"ה לפני והצלה ריוח הרבה לכאורה
שנח אלא ,התיבה בתוך נח להסגיר צורך היה
הכלא בבית אוסרים שהיו במה בעונש היו ובניו
לו בא וזה ספק, בלי בה ונצטערו ,בתיבה הזה
והיינו ,הרשעים דורו אנשי עם שהצטדק על
טעמא ומאי ,התיבה אל בא ה"הקב ליה דאמר
לפני צדיק ראיתי אותך כי ,עליך הזה לעונש
הדור אנשי עם מצטדק שהיה ר"ל הזה, בדור

.סופר החתם של עכת"ד ,הזה הרע
י"וברש נח, תולדות אלה הכתוב, יתבאר ובזה
טובים. מעשים צדיקים של תולדותיהם עיקר
"אלה" נאמר במשה דהנה הנ"ל, לפי והכוונה

וזהו ישראל, כל אל משה דיבר אשר הדברים
עיקר - נח תולדות "אלה" ,הפסוק כאן שאמר
דעיקר ,טובים מעשים צדיקים של תולדותיהם
טובים, "מעשים" הוא צדיקים של תולדותיהם
יעסקו אחרים שגם "ו"מעשים עושים שהם מה
אחור נסוגים ואינם השם, ובעבודת בתורה
רבינו משה של דרכו היתה וזו ,זה על מלהוכיחם
משה דיבר אשר הדברים "אלה" בו שנאמר ה"ע

י את שהוכיח ישראל, כל בדרכיאל שילכו שראל
.'ה

אשר ,משה של שדורו מהאריז"ל ידוע ובאמת
הקודמים, מדורות גלגולים היו ,ממצרים יצאו

הפסוקים שער בספה"ק שכתב שמות)וכמו פרשת)

עליונות נשמות כולם היו המבול שבדור דנשמות
י"ע בקליפות ונתערבו ,הדעת מבחינת קדושות
רבים גלגולים וצריכות הראשון, אדם חטא
והנה .'וכו מהם חלאתם תום עד וללבנם לצרפם
ולהיותם המבול, בדור היה גלגולם התחלת
של זרע השחתת ע"י שיצאו ההוא, המר משורש
וכופרים מורדים היו לכן הראשון, אדם
נתגלגלו אח"כ 'וכו היה חטאם ועיקר ,בהשי"ת
וכו', כאבותם הרעו הם וגם הפלגה, בדור 'ב פעם
סדום, באנשי שלישית פעם נתגלגלו כך אחר
לד' וחטאים רעים סדום ואנשי בהם נאמר ולכן
רביעי פעם להתגלגל חזרו ואז ,'וכו מאוד
בדור אז נולדים שהיו ישראל בבני ,במצרים
והיו ליתקן, התחילו ואז ההוא, הגלות
שיצאו עד מצרים בגלות והולכים מתבררים

עכלה"ק. ,ממצרים ישראל

כל אל דיבר שמשה דבזה דרכינו, לפי ונמצא
שלא מה ממילא תיקן כבושין, דברי ישראל
היו ממצרים שיצאו ישראל בני כי נח, תיקן
נשמת גלגול 'הי ומשה ,המבול דור נשמות גלגולי
בני את נח הוכיח שלא מה את תיקן ובזה נח,

ודו"ק. דורו,

לתקן משה של דיבוריו שפיר יתייחסו וע"כ
שנשמתם כיון נח של חשבונו על ,ישראל נשמות
ישראל את משה שהוכיח וע"י ,אחד משורש
בנח. שהיתה הקודמת נשמתו את ממילא תיקן


מסנהדריןה הנה ע"א)) ח"ק בני(דף את מוכיח היה דנח משמע

את עליהם הקב"ה יביא לאו ואם ,תשובה שיעשו להם ואמר ,דורו
.דורו בני את הוכיח דלא משמע במדרש אמנם המבול.

תואר וביפה.במדרש 'נחמי 'ור יהודה 'ר פליגי מילתא דבהא כתב

ל"י בפנים)ובאמת כ"ג שהבאנו על(כמו ולא ע"ז, על הוכיחם דנח
להיפך. או ,גזל

ל"חז שנתנו השיעור עפ"י הוכיחם לא אבל ,שהוכיחם י"ל ועוד
ערכין טז.)במסכת יוחנן,(דף ור' ושמואל דרב פלוגתא שם דאיתא

כדי עד יוחנן לר' ,קללה כדי עד לשמואל הכאה, כדי עד לרב
,פעמים מאה עד ל"ואחז תוכיח הוכח בתורה דכתיב ועוד נזיפה.

.חובתו ידי לצאת כדי כ"כ הוכיח שלא ואפשר

דאיתא ע"ד עליהם, התפלל שלא המ"ד עם אחד ענין דהוא וי"ל
ע"א)בגמרא י' דף מאיר(ברכות דרבי בשבבותיה דהוו בריוני הנהו

כי עלויהו רחמי מאיר ר' בעי קא הוה טובא, ליה מצערו קא והוו
דכתיב משום דעתך מאי דביתהו ברוריא ליה אמרה דלימותו היכי

ק"ד) תהלים)ועוד .כתיב חטאים חוטאים כתיב מי חטאים, יתמו
חטאים דיתמו כיון אינם עוד ורשעים דקרא, לסיפיה שפיל
בתשובה דלהדרו עלויהו רחמי בעי אלא אינם, עוד ורשעים

ע"כ. ,בתשובה והדרו עליהו רחמי בעי ,אינם עוד ורשעים

דיתפלל פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר דמר י"ל ולפי"ז
ממצות חלק לקיים יכול ג"כ ובזה ,בתשובה שיחזרו עליהם

ודו"ק. ,תוכחה

להשי"ת בתפילה נפשו שמסר ע"ה, רבינו במשה מצינו זה ודבר
אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם ועתה ואמר
נשמת היה דמשה האריז"ל בשם בפנים שהבאנו וכמו כתבת,
וימח נח אצל שנאמר מה את תיקן נא מחני שאמר ובזה ,נח

ודו"ק. ,דורו בני את נח הוכיח שלא על ,היקום כל את

הכתובים, סמיכות ג"כ לן יתבאר ועפי"ז
בעיני חן מצא ונח נאמר בראשית פרשת דבסוף
'הי הלא ,'ה בעיני חן מצא איך דלכאורה .'ה
,כראוי הוכיחם ולא דורו בני את להוכיח צריך
ואומר כמתרץ בפרשתן בריש הכתוב בא זה על
את משה שהוכיח דבזה נח, תולדות "אלה"
משה דיבר אשר הדברים "אלה" כאמור ישראל,
נח לתולדות נחשבו ממילא בזה ישראל, כל אל
היה תמים "צדיק ממילא גרם וזהו ,ג"כ
נח, של לדורו גם עליה שהיתה ,"בדורותיו
י"ע ,ממצרים שיצא הדור באותו כולם שנתקנו

.התורה בדרך והדריכם הוכיחם שמשה

"בדורותיו" הכתוב אמר מדוע ממילא ומובן
רבים לשון('ו קושיא - בדורו אמר שמשה(ולא דע"י .

של דורו את כ"ג בזה תיקן דורו, בני את תיקן
כדברי הפלגה דור ג"כ נתתקן ז"ועי נח,
שיצאו עד דור אחר בדור דנתגלגלו האריז"ל

באריכות. ש"עיי ,ממצרים הברזל מכור

:זי"ע חאיֹיו בּר ׁשמעוֹן לרבּי ּרוּוהתחב ּאוֹוּב
קד ׁשל לאּדהילו יוֹמא הוּא םֹוּיהבלּוהמק 'ה ׁשֹו 

הראוי ומן ,ע"זי ׁשרעבּי מרדּכי רבּי האלוֹקי
ללמוֹד דיםּהיהו כּל את זרז אׁשר מדרכיו ללמוד
להבין התעוררנו ומכוחו .יום בכל ׁשֹודּהק זוֹהר
ובפרט הקדושה התורה בלימוד ,שעה של ערכה
לאור להוציא שזכינו עד ,הקדוש זוהר בלימוד
בחינם עתה המחולק ,שעה של ערכה בשם ספר

הקדוש. לקהל

ּתוֹרה לׁש ּהּכוער ּבחהׁשּב ּהפליגו ּותינֹוּרב
תֹוימּב למדתּנה ֹוז פּני על בּׁשבּתוֹת הנּלמדת

ׁשֹדוּקה הרּזה כּלׁשוֹן ,החל("לח-לׁש" פּרׁשת ףֹוס)– 

בּאוֹריתא, דּמׁשּתדּלין אינוּן דּכל חוּלקיהוֹן זכּאה
כיּמרד ּנוּרב ואמר יוֹמין". מאר דּׁשבּּתא יוֹמא
רּד על ּתוֹרה דּולּמ ׁשל עהׁש" :ע"זי ׁשרעבּי
ׁשלמה ׁשנה דּוללּמ ׁשוה הבּת, םֹויּב טׁשּפה
בּיוֹם להּוקב זהר לּמוּד ׁשל אחת עהוׁש חל. םֹויּב
חל. םֹויּב טׁשּפ דּולּמ ׁשל ׁשנה ֹומּכ היא חל,
ׁשוה עהׁש ׁשמּב ׁשבּת בּיוֹם וזהר להּבּהק ולּמוּד
פסקּו החל". בּימוֹת נהׁש ׁשוחמ ׁשבעים דּוללּמ

החיּים הכּף סקּי"ב)הגה"ק הזוֹהר(קנ"ה דּלּמוּד , 
וזה יוֹעץ הפּלא וכתב .להּבּקה דּוללּמ יחׁשב
ֹוּב גהֹווׁש קאמר מאי ידע א אי ּואפילו :ֹונֹולׁש
כּדכתיב הקּבּ"ה לפני חׁשוּב הוּא הּהרב ׁשגיאוֹת
,אהבה עלי ֹגוּוּלוד חז"ל ּוׁשפרּו אהבה עלי ֹודגלו

עכּ"ל.
רֹמאו זי"ע ֹזגלוּוּב ׁש"מהר ֹוׁשקדּב דּבּר כברּו
ׁשֹודּקה הרּהז דּלּמוּד "מל אּסּהכ" בּעל ּעינינו
,טׁשּפה לּמוּד ׁשל נהׁש לער אחת עהׁש עוֹלה

יםּהחי כףּב ֹסקוּפ באּי"ב)והוּקס קנ"ה וז"ל:(סימן , 

"מל מ"ג)ה"כּסא ןּוּקּת)ׁשֹודּקה הרּזה דּולּמ כּי : 
יזכּה אם ׁשכּן וכל עוֹלמוֹת, נהֹוּב עלמאּב בּגירסא
ֹוּב הׂשיע אחד, מאמר ׁשּרוּפ ּוּלאפ וּלהבין ללמד
בּלּמוּד הׂיעש א מה אחת עהׁשּב למעלה ּתקּוּן

עוֹלם ןּב אּוהׁש ֹול וּמבטח ,מימהּת נהׁש טׁשּפה
ניּפ מרוֹאי ויהיה דּמלכּא, היכלא מבּני הבּא

דּרקיעא. בּמלכוּתא נהֹוׁשרא ביםׁשֹוּיה להּמ
כּתב ל' ןּוּתקּב םּג(מל אּסּה(הכּמּכ :ֹנוֹוׁשל וזה , 

וענׁשם .להּקב ללמד חכם ּתלמיד על חיּוּב גּדוֹל
אר וגוֹרם להּקב מדיםֹלו אינם אם גּדוֹל הּמּכ
יּכ ,ליצלן רחמנא הּאלּגה מעכּבים הם כּי גּלוּתא
נעשׂה א מה להּבּקה דּולּמּב אחת עהׁשּב הׂשיע
ּחהּכ גּדוֹל יּכ ,רהֹוּתה בּפׁשטי ימים ׁשחד בּלּמוּד

.הּאלּהג לקרב
חי" איׁש ןּב" ֹספרוּב הּטוֹב, הרי"ח מרנאּתורׁשּפ) 

(הּינׁש נהׁש תֹמוליםׁשּקבהּמ ּותבּכ :ֹנוֹולׁש וזה כּתב , 
בּיוֹם הּתוֹרה מעסק הׂשהנע עלּפ דּגדוֹל ז"ל:
מעסק הׂשהנע מן יוֹתר עמיםּפ אלף ,תּבׁש
יּפ על :ֹרוּבאוּו עכל"ק. החוֹל. ימי ׁשל רהֹוּתה
ׁשנים, אלף ה"ּבּקה ׁשל ֹומֹדיו חז"ל, מאמר
– 'ֹוגו אתמוֹל כּיוֹם עיניּב ניםׁש אלף כּי ׁשנּאמר
אוֹמרת, זאת – הבּא לםֹוע מעין היא ׁשדֹוק וׁשבּת
לּכה ׁשדֹוק בּׁשבּת כּן אם הקּבּ"ה. ׁשל ֹומֹויּכ
,ןּכ על ראׁש ,הּלויתע הׁשי"ת לׁש ֹמוֹיו ׁשל ערּב
ידוֹת, אלף להֹוע ,ׁשדֹוק בּׁשבּת הׁשֹוקד הּלעּפ לּכ

.לֹהחו ימי ר)לערּדבּמּב חן מצא). 

והרי"ח מל הכּּסא ּתינוֹוּרב מדּברי להֹוהע
תּבׁשּב ׁשֹדוּקה זּהר עהׁש מדֹדהלו זי"ע: בֹוּטה
,זה לפיּו חוֹל. בּיוֹם טׁשּפ נהׁש אלף כּלוֹמד ,דׁשֹקו
תּבׁשּב ׁשֹדוּקה הרּז ׁשעוֹת ׁשׁש ללמד הּכזּי אם
ימי אלפין יתׁשה לּכ ןּלתק ׁשזּכה הרי ,דׁשֹקו

ריאהּבידֹו]ה על מתעּלה העֹולם כּ[וכל על וּבּנוֹסף . ְְִֶַַָָָָ
צדּיקים אוֹרחוֹת בּעל ׁשל ֹוׁשּוּחד(מחהה (ׁשער 

דּלּמוּד מצוה)הּמבאר: ערכּוֹ(וכל בּשׂמחה הׂשהנע 
תּבׁשּב מדֹלו יהוּדי ׁשכּאׁשר יוֹצא ,אלף כּפוּל
הרּזה" – י"ּבׁשהר ּתוֹרת מחהׂבשּו דׁשֹקו
,נהׁש מליוֹן ׁשל לער אחת בּׁשעה להֹוע "ׁשֹדוּקה

החוֹל) ימיּב פּׁשט נתן(לּמוּד דּרבּי בּאבוֹת ואיתא .רקּפ) 

('ו מׁשנה אםג' אוֹמר... יוֹסי בּרבּי יׁשמעאל רבּי : 
עתׁשּב ל ּתׁשוּב אל הריוח בּׁשעת רהֹוּת למדּת
צערּב אחד דּבר לאדם ֹלו ׁשּטוֹב לפי הדּחק,

בּריוח בּיּסוּרים(עיּי"ש)מּמאה לוֹמד כּאׁשר כּן על , 
ס מאה, כּפוּל הקּדוֹׁשהכּל הרֹזו דּויּמּל הכּל 

ּתוֹרה!!!!! נהׁש מליוֹן מאה ווהׁש בּׁשבּת עהׁש
וחׁשב צא .רהֹוּת ׁשנה 28.000 כ' אחת הּינׁשּו
אּתה הּינׁש בּכל ,תּבׁשּב ׁשֹדוּקה הזּהר בּלּמוּד
קּסוּפה את םּמקיּו הוּא ּרוּב ׁשֹדוּקה את משּׂמח

."'ה כ"ח נא יגדּל הּתוע"
אני הזאת שהפעם יתברך לה' להודות הנני
לשמוע שזכו כאלו צדיקים לאנשים דרשה אומר
על עמדו ורגליהם הוא ברוך הקדוש מפי תורה
כפי הזה, לתואר זוכה אחד כל לא אשר סיני, הר

הקדוש. הזוהר דברי את תיכף שנראה
דבר לשמוע רוצה הוא לכאן שבא מי !רבותי כן
קורא ועליו ,הקדוש זוהר ללמוד ואוהב 'ה
.סיניּד בּטוּרא קיימי ּהווּד אינוּן :הקדוש הזוהר
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תהעּב בפרשת הזהר לׁשוֹן קנב.)וזה ףּד): 

,אהּלע אּמלכּד עבדי ימיןּשלחכ עבדים שהם החכמים] 
העליון] דּסיני,מלך בּטוּרא ּוקיימּד אינּוּן [אותם, 

סיני] הר על בּנׁשמתא,שעמדו אלּא מסּתכּלי לא ,
'ּווכ ׁשּממ אוֹרייתא אּלכּד עקּרא [אינםדּאיהי 

,ממש התורה כל עיקר שהיא התורה בנשמת אלא מסתכלים

,פנימיות יש התורה בגופי וגם שבסיפורים שיודעים כלומר

[ומצוה מצוה בכל לכוון שצריך והכוונות התורה רזי שהם.
.ֹנוֹולׁש אןּכ אֹותםעד מׁשמע ּמעּתיק: אמר ּבצדֹו, [ונכּתב ְְְְְִִִַַַַָָָ

סיני] הר על עמדּו לא ,ּתֹורהה סֹודֹות לומדים .ׁשאינם ְִֵֶַַַַָָָֹ

מתאׁשנּב לאסּתכּלא זמינין ,דאתי וּלזמנא
דאוֹרייתא. עתידיםדנׁשמתא הם לבוא [ולעתיד 

אחר כי התורה, של הנשמה של בנשמה ולהתבונן להסתכל

חדשה תורה לדרוש הוא ברוך הקדוש עתיד המתים תחיית

מהותה.] לידע הזה בזמן אפשר שאי מה נעלמים, בסודות

(מדבש מתוק מהפירוש .(הביאור

יקּדּצה הגּאוֹן האקי הּמקבּל הרב כּתב וכ
הּיתּפ דהּויה פּתיא)רבּי עהּוׁשי המׁש דהּויא)יקּצד זכר 

הּלּגהת זי"ע הרׁשבּ"י אׁשר ,לברכהלרּבי בחלום] ְִַ

[זי"ע עדס ייןאברהם ֹספרו את ׁשידפיס ׁשּקבּו וזרז ְֶַַָָ
לשונו: וזה הקּדוֹׁשוֹת. האדרוֹת ׁשעל הרקח

הּתחלּב כּי ֹנתוּוּכ בּבאוּר לי ונראהּצאוּיׁשּכ 
יתתחּתּב מתיצּבים ּהיו קיםהא לקראת ישׂראל
ּועמדּוי ּונעּיו העם "ויּרא :נאמר ּכ ואחר ההר
הגּדוֹלה האׁש ּתאכלם פּן יראים ּהיו יּכ מרחק",
שׂשׂים ּהיוׁש מהעם מקצת והיה .ּתוּווימ הזּאת
לזוּז ּורצ וא כינהה לקראת וּשׂמחים
אם ּאפילו מרחוֹק לעמד ןֹוהראׁש מםֹקוּממ
הרּז ּב כּתוּב מה הוּא ועליהם ,ׁשּממ ּתוּימו
או כּלוֹמר דּסיני", בּטוּרא ּוקיימּד "אינּוּן הנּזכּר
סיניּד בּטוּרא ּעמדו אלּא מרחוֹק ּועמדו ּונע
האמת. לחכמת כיםֹוז הם ולכן ,ףֹוס ועד הּחלּתמ
מרחוֹק, ּוועמד העם עם ּונע אׁשר הנּׁשמוֹת ואוֹתן
קֹמרחו מדיםֹווע ׁשנּסים הּתע םּג יםׂשֹוע הם ןּכ
האׁש אכלםּת פּן ראתםּמי האמת, לחכמת

הזּאת. להֹדוּהג
ׁשוֹטים הּבהר יׁש :אמר מקאמארנא יּבוהר
וספר האר"י מרן לׁש רזין למדּלמ ׁשבּוֹרחים
,לי מעֹוׁש יּמע ּולו ,ּינוּחי הם אׁשר ,הרֹהזו
ּהיו ,ברֹוּג תּינוּמוה הרע אׁשר מׁשיחא בּעקבוֹת
תביּוכ הרֹהזו ספר ללמוֹד ימיהם כּל ׁשוֹקדים
הבּעׁש"ט מרן ׁשל חסידוּת עם בּלוּל ז"ל, האר"י
ׁשוֹמע יּמע ּולו ...תֹורע גּזרוֹת כּל ליםּטמב ּווהי
למדים ּהיו גּוֹבר, ׁשהמינוּת הזּה הרע רֹוּדּב לי,
וּתיקוּנים הזוֹהר ספר ניםׁש עׁשּת ןּב ּתינוֹק עם
ֹלחכמתו קוֹדמת ֹויראת והיה ,ּהּב תֹולהגו

ויתקיים.
הרֹזוּב ע"ב)וכתוּב כ"ח מׁשה(בראשית דּא וּבגין : 

מרּתא ּבגיניהּו .ּואיה אתקרי ואדם מית לא
ּוכלה אּאל עזר מצא א לאדםּו בתראה בּגלוּתא
וּלאדם ּהיּב אּתמר דאמצעיתא עּמוּדא וכן .ֹכנגדו
הדא גּלוּתא מן ּיהכינּתׁש דּאפּיק עזר מצא א

דכתיב אּוב)ה שמות)אין כי ויּרא וכה הּכ פןּוי 
ּיהּב דּאּתמר ׁשּממ ּקניהֹוּבדי ּואיה הׁשמּו .איׁש

."ֹונגדּכ עזר מצא א"
נאמר ּובגללֹו ,אדם נקרא ּואוה ,מת לא מׁשה ולכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ[ּביאּור:

וכן ּכנגּדֹו. ּכּלם אּלא עזר, מצא לא ּולאדם האחרֹונה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּבּגלּות

ׁשכינה ׁשּיֹוציא עזר מצא לא ּולאדם האמצעי ּבעּמּוד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנאמר

ּובׁשּכת זהּו ב)(שמומהּגלּות. ׁש.תאי אין ּכי ּיראו וכה ּכה ּיפןו ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגּדֹו] עזר מצא לא ּבֹו ׁשּנאמר מּמׁש, בדמּותֹו ּואה ׁשהּומ. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

בר שמעון רבי וממשיך :מלך במקדש וביאר
זזה אינה רבינו משה של שהבחינה לבאר, יוחאי
בגלות נאמר זה ועל בגלות, השכינה מן
תלמידי מצא לא הוא ברוך שהקדוש האחרונה,
כולם אלא ,בגלות למשה עזר שיהיו חכמים
עוסקים שאינם לפי כנגדו, הם כאלו נחשבים
ונאמר .השכינה לתיקון לסייע ,התורה בסודות
מצא לא פירוש כנגדו, עזר מצא לא ולאדם ,בו
,אנפין לזעיר שיעזור מי הוא ברוך הקדוש

הגלות. מן שכינתו את להוציא
בהעלותך פרשת קנג:)ובזוהר דף ג חלק):כתב ,

דכתיב, הוא הדא וכו', ,רשיעייא רב ערב ואינון
ט) יג זכריה)והרשיעו ,הכסף את כצרוף וצרפתים

יבינו והמשכילים רב. ערב אינון ,דניאלרשעים)

(קבלה,שם מארי בדניאלאינון שכתוב ומה [ביאור:

בסודות העוסקים הקבלה בעלי הם אל יבינו, והמשכילים

[הקדוש הזוהר לומדי וכן בהוןהתורה דאתמרפסוק שם)

אינּוּןג) אלּין .הרקיע זהרּכ ּויזהיר יליםּכׂשוהמ
הרּזה ספר דּאקרי דּא, בּזהר ליןּדּתׁשמ דּקא
הן הזוהר, ספר הנקרא הזה באור שעוסקים הם אלו [ביאור:

שילמדו] לאחרים המזכים ובוודאי בעצמם הלומדיםּואיהּד ,
נח שמצילכּתיבת נח תיבת נקרא הקדוש שהזוהר [ביאור: 

רק כך ניצל, שהאמין מי רק נח שבתיבת וכמו הפרעניות מכל

ינצל] הזוה"ק את וילמד שיאמין .מי
יעקב ּינוּבר ׁשֹדוּקה הצּדּיק קיהא המקבּל

ה"זצוקללה קפ"ה)אבּוּחצירא ףּד להּמ גּנזי ֹספרוּב) 

מיּד :ׁשֹודּהק יוֹחאי בּר ׁשמעוֹן יּבר םׁשּב אוֹמר
טוֹב רהֹוּתה סוֹדוֹת ׁשהם אמת ּתוֹרת למד ׁשא
ֹתוּהוא דעֹיו אדם אין זה אבּד נברא ׁשא ֹלו
פתייה והרב .ֹדתוֹוועב ,ֹואהבתו ֹויראתו ,רּיתב
שכתב זי"ע וויטאל חיים רבי בשם אומר זי"ע
רחּס הרי ןּכ הׂשע א ואם הּמצווֹת: ׁשער בּתחלּת
גּדוֹלה היאׁש ּתוֹרה ּתלמוּד ׁשל אחד מצוה
טרחּיׁש עד לּלגּתגּיׁש וצרי הּמצווֹת כּכל להּקוׁשּו
.ֹנוֹולׁש כּאן עד .רּזכּנה הפּרד"ס ׁשל בּחינוֹת בּד'

יה הרב אמר בשעתועוד שעוד זי"ע פתייה ודה
חזר שכבר יתכן עליו, בוכים כאשר הלויה

ירחם. השם בגלגול, הזה לעולם
:הברכה היכל בספרו מקאמארנא הרבי ואמר
ספרּב עוֹסק ֹאינוׁש מי האחרוֹן, הּזה בּדּוֹר -
חיּים הםׁש האר"י מרן וכתבי ותקּוּנים הזּהר
וּבתלמוּד וּבמׁשנה בּמקרא להּלוּב ,פׁשּלנ ׁשּממ
אּוה ׁשעוֹסק ֹרתוֹוּת ׁשכּל נאמנה ידע ,סקיםֹופּו
והארה יםּחיּב עסק ֹלו ואין ,אגֹדוּכ ,ץּולחו פהמ

סקֹוע ֹואינו ורּמאוּת, טעוּת ֹוּלּכ והוּא ,ׁשפּלנ
וראׁש רב להיוֹת ,םׁש מאנׁשי להיוֹת אלּא רהֹוּתּב
חיּים ֹלו ואין הבּריּוֹת, על וּלהשּׂתרר הדּוֹר גּדוֹל
:ׁשחד זהר בּתקּוּני וכדכתיב בּחיּים. חלק או
,ּהעלּב עם ּלה לרצּוֹת ּהּבלג דּיּתער מאן ּנוּב לית
,הּפ דּבעל ריתאֹאוּב וליליא יוֹמא בּכל צוחין
הב, הב דּאמרין ככלבין ּהּב וצוחין ,יןׁשּקו בּכּמה
לּדּתׁשיּד מאן ולית יקרא, לן הב עוּתרא לן הב
חיּים ארחוֹת יגי א וּבודּאי לׁשכינּתא. לסלקא
חיּים הרב מרן וכתבי הרּהז לּמוּד ידי על אלּא

עכ"ל. בּלבד, ז',ויטאל עקב תׁשרּפ מרנהֹקו רכהּבה היכל) 

י') פּרק הזוֹהר אוֹר – .י"ט 

הקדוש החיים האור י"ב)וכתב כ"ו בחקתי 'פ)דרק
תורה ועל מהיצר, מציל לשמה תורה לימוד

ומצלא. מגנא תורה נאמר, לשמה

החיּים" נפׁש" כ"ה)ובּספר רקּפ ד' כתב(ׁשער 

זוֹכה ּהמלׁש הּתוֹרה עסק ידי על ׁשרק :בארוכה
תרֹוי ּמהלׁש רהֹוּת לנו ואין .לםֹוהע לקיים

,ׁשֹודּקה הזוֹהר דּוהר)מלימֹוהז אוֹר .(עיין 

ׁשֹודּקה הזּהר כּי אוֹמרים: י"ּבׁשוהר ּנוּרב מׁשה
מחבלי ּצלוּינ ּולמדּיׁש ּוּאלׁש נח ּתבת ֹומּכ אּוה
בּזה ׁשרק :ּולנ מרֹוא ׁשֹודּהק והרמח"ל מׁשיח,
ןֹהאחרו בּדּוֹר ישׂראל עם לתּהצ סוֹד ּתלוּי
וזה , ׁשֹודּקה הזּהר דּולּמ וּסגלּת בּכח ,ֹלתוּגאוּו
חאיֹוי בּר ׁשמעוֹן יּרב בּריחת :ׁשֹודּקה ֹונֹולׁש
אתּהז בהּתלה נברח ּונּלוכ ,בהּתה ענין תהׂשע

וננּצל.

ערש על בשכבו הקדוש הרש"ש לנו גילה וכבר
צוואה מעין לנו השאיר לפטירתו, סמוך דוי
"יודע זיע"א: יצחק חזקיה רבי לבנו אמר כאשר

הק הזוהר שבזכות אנייצא הקבלה וכתבי דוש
גאולתינו תלויים זה ובלימוד לחרות, ישראל עם
יהא מה הסוד צדקינו"..."ותורת משיח וביאת

?"158]עליה עמ' הרש"ש האחרונות[ספר מילותיו ,
תובעות ,בעולם מרחפות וקדוש צדיק אותו של
מה הסוד "ותורת לקיימן. ומפצירות ,עלבונן
דרך פנו במדבר קורא והקול ..."!?עליה יהא
לשם יום בכל מזמנכם והקדישו יקרו .לאלוקינו
כולו הדור ולהצלת העם, ישועת בשביל שמיים,

ובגשמיות. ברוחניות –

ישׂראל בּארץ בּצהּמ(ֹלוּוּכ לםֹבעוּו),אגהּד מעוֹרר 
תֹרוּצה מגּדל ותדמע ּתזּל עין וכל נקרע בּלוה
ל"חז מאמרי עּוויד רח"ל. והכּלליּוֹת תֹוּירטּפה
ֹללתוּקׁש יוֹם ל אין ׁשּקדהּמ יתּב ׁשחרב םֹוּימ
נוֹראה נהּסכּב עוֹמד בּוּיה וכל ,ֹמחברו הּבמר
זאבים בעיםׁש בּין ׁשעוֹמדת אחת הׂכבשּכ" רח"ל

אּמוֹת) בעיםוד(ׁשּד למאמר ּוענּגה ׁשכּבר הוכמדּמ . 
תֹוּמוהא .'ֹוגו "יםֹוּג ּורגׁש "לּמה ע"ה לּמה
אּאל להען מי על ּולנ ואין ,תֹוהחרב מצחצחוֹת
בּיוֹם לראׁשי לסכתה וּלקוּוֹת ,מיםּבׁש ּאבינו על

קמ)נׁשק רקּפ היליםּת)למיׁשּבירו שאמרו וכמו , 

(ע"א ע"ח תֹיבמו)לׁש ֹקונׁש זה נׁשק. םֹיוּב אחר ברּד 
.גֹוּג

ּתוֹרה "לּיּמוּד צהּויע אחת עצה ּלנו ׁשי א
ֹכחוּב אׁשר ,מחהׂשּב הזוֹה"ק דּוולּמ ,"ּמהלׁש
תּוּחניּרוּב הבּרכוֹת כּל יעּפלהׁשּו פּרענוּת כּל לעצר
ללּמוּד זי"ע הרמח"ל ּתקּנת וכיּדוּע וּבגׁשמיּוּת,
מביאּו – הפּרענוּת מן ּמצּיל – בּרציפוּת ק"הֹהזו

להּאוּהגֹורתֹוּת" בּספר הוּבא וכן פ"ה, הזוֹהר אוֹר ספר (עיין 

("ּולנ .מגן 

הרּזה ספר את מיםּהמסי ׁשכּל עּויד ולהוי
חדא" תאניׁשּכ" בּבחינת ׁשֹדוּקה(ה"קֹזו)הם 

הגּבּוֹרים לטיׁש לּכ עליו ּתלוּי הּמגן אלף" בּבחינת
ד) ד, יריםה כּלל(ׁשיר הצּלת ועוֹמד ּתלוּי עליהם – , 

על ׁשוֹלטים והם "ריםֹוּבּגה ׁשלטי "כּל ישׂראל,
הגּאוּלה אהּב דּמיּו ,תםֹאו ממתקיםּו הגּבוּרוֹת

בב"א.

נרגשת בקריאה יוצאים אנו לכבודומכאן
וכל ישיבות. וראשי רבנים ישראל, גדולי מעלת
ומיחלים המצפים בכלל. ישראל, בית אחינו

.'ה לישועת

תהפוכות וראו התבוננו ,'ה מבקשי עורו עורו
ותושיה עצה מחפשים ישראל שבני בזמן עולם,
צדיקי עינינו האירו וכבר .הזה המר בגלות
לקרב הקדוש הזהר למוד שבכוח ישראל,

ברחמים. הגאולה

אומר היה זי"ע חיים החפץ מאירמרן בספר (הובא

הכהן) אברהם רבי נכדו בשם 'ו כרך ישראל פסגתעיני כי :
הוא, יתברך ה' רצון וקיום הטובים המעשים
תבחן ובזה ,הרבים זיכוי למדרגת להגיע הוא
ה' כבוד למען האדם של התמסרותו מדת

בעולם.

הוא שבשמים אבינו רצון כי לדעת האדם על
הקדושה התורה בלימוד בניו כל את לזכות
זוכה הרבים זכות ידי ועל מצוותיה, וקיום

חז"ל שאמרו כמו דשמיא, לסיעתא אבותהאדם)

י"ח) משנה 'ה פרקחטא אין הרבים את המזכה כל ,
עכדה"ק. בו, תלוי הרבים וזכות ידו, על בא

כולנו ונתאחד בואו ,יקרים אחים ורבותי מורי
בכל הקדוש זוהר ילמד ויהודי יהודי שכל ונפעל
זוהר שילמדו וכולל המדרש בית בכל ולארגן יום
ספרי מקום לכל יחלק אחד וכל הקדוש,
שערי ועתה ,הקדוש הזוהר ללימוד התעוררות
את בשמחה מקיימים וכולם ננעלו, תירוצים
את בחינם לקבל אפשר כי – יתברך השם רצון
,זוהר תיקוני והן התעוררות ספרי הן – הספרים
מפעל בארגון אצלנו וכן ,הקדושה בישיבה כאן

.052-7651911 העולמי. הזוהר

להיות יזכה הזוהר ספרי בחינם שנותן מי
עליו יצביע ומשיח, במלכות, ראשונה מהיושבים

.היגעתי בזכותך
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תהעּב בפרשת הזהר לׁשוֹן קנב.)וזה ףּד): 

,אהּלע אּמלכּד עבדי ימיןּשלחכ עבדים שהם החכמים] 
העליון] דּסיני,מלך בּטוּרא ּוקיימּד אינּוּן [אותם, 

סיני] הר על בּנׁשמתא,שעמדו אלּא מסּתכּלי לא ,
'ּווכ ׁשּממ אוֹרייתא אּלכּד עקּרא [אינםדּאיהי 

,ממש התורה כל עיקר שהיא התורה בנשמת אלא מסתכלים

,פנימיות יש התורה בגופי וגם שבסיפורים שיודעים כלומר

[ומצוה מצוה בכל לכוון שצריך והכוונות התורה רזי שהם.
.ֹנוֹולׁש אןּכ אֹותםעד מׁשמע ּמעּתיק: אמר ּבצדֹו, [ונכּתב ְְְְְִִִַַַַָָָ

סיני] הר על עמדּו לא ,ּתֹורהה סֹודֹות לומדים .ׁשאינם ְִֵֶַַַַָָָֹ

מתאׁשנּב לאסּתכּלא זמינין ,דאתי וּלזמנא
דאוֹרייתא. עתידיםדנׁשמתא הם לבוא [ולעתיד 

אחר כי התורה, של הנשמה של בנשמה ולהתבונן להסתכל

חדשה תורה לדרוש הוא ברוך הקדוש עתיד המתים תחיית

מהותה.] לידע הזה בזמן אפשר שאי מה נעלמים, בסודות

(מדבש מתוק מהפירוש .(הביאור

יקּדּצה הגּאוֹן האקי הּמקבּל הרב כּתב וכ
הּיתּפ דהּויה פּתיא)רבּי עהּוׁשי המׁש דהּויא)יקּצד זכר 

הּלּגהת זי"ע הרׁשבּ"י אׁשר ,לברכהלרּבי בחלום] ְִַ

[זי"ע עדס ייןאברהם ֹספרו את ׁשידפיס ׁשּקבּו וזרז ְֶַַָָ
לשונו: וזה הקּדוֹׁשוֹת. האדרוֹת ׁשעל הרקח

הּתחלּב כּי ֹנתוּוּכ בּבאוּר לי ונראהּצאוּיׁשּכ 
יתתחּתּב מתיצּבים ּהיו קיםהא לקראת ישׂראל
ּועמדּוי ּונעּיו העם "ויּרא :נאמר ּכ ואחר ההר
הגּדוֹלה האׁש ּתאכלם פּן יראים ּהיו יּכ מרחק",
שׂשׂים ּהיוׁש מהעם מקצת והיה .ּתוּווימ הזּאת
לזוּז ּורצ וא כינהה לקראת וּשׂמחים
אם ּאפילו מרחוֹק לעמד ןֹוהראׁש מםֹקוּממ
הרּז ּב כּתוּב מה הוּא ועליהם ,ׁשּממ ּתוּימו
או כּלוֹמר דּסיני", בּטוּרא ּוקיימּד "אינּוּן הנּזכּר
סיניּד בּטוּרא ּעמדו אלּא מרחוֹק ּועמדו ּונע
האמת. לחכמת כיםֹוז הם ולכן ,ףֹוס ועד הּחלּתמ
מרחוֹק, ּוועמד העם עם ּונע אׁשר הנּׁשמוֹת ואוֹתן
קֹמרחו מדיםֹווע ׁשנּסים הּתע םּג יםׂשֹוע הם ןּכ
האׁש אכלםּת פּן ראתםּמי האמת, לחכמת

הזּאת. להֹדוּהג
ׁשוֹטים הּבהר יׁש :אמר מקאמארנא יּבוהר
וספר האר"י מרן לׁש רזין למדּלמ ׁשבּוֹרחים
,לי מעֹוׁש יּמע ּולו ,ּינוּחי הם אׁשר ,הרֹהזו
ּהיו ,ברֹוּג תּינוּמוה הרע אׁשר מׁשיחא בּעקבוֹת
תביּוכ הרֹהזו ספר ללמוֹד ימיהם כּל ׁשוֹקדים
הבּעׁש"ט מרן ׁשל חסידוּת עם בּלוּל ז"ל, האר"י
ׁשוֹמע יּמע ּולו ...תֹורע גּזרוֹת כּל ליםּטמב ּווהי
למדים ּהיו גּוֹבר, ׁשהמינוּת הזּה הרע רֹוּדּב לי,
וּתיקוּנים הזוֹהר ספר ניםׁש עׁשּת ןּב ּתינוֹק עם
ֹלחכמתו קוֹדמת ֹויראת והיה ,ּהּב תֹולהגו

ויתקיים.
הרֹזוּב ע"ב)וכתוּב כ"ח מׁשה(בראשית דּא וּבגין : 

מרּתא ּבגיניהּו .ּואיה אתקרי ואדם מית לא
ּוכלה אּאל עזר מצא א לאדםּו בתראה בּגלוּתא
וּלאדם ּהיּב אּתמר דאמצעיתא עּמוּדא וכן .ֹכנגדו
הדא גּלוּתא מן ּיהכינּתׁש דּאפּיק עזר מצא א

דכתיב אּוב)ה שמות)אין כי ויּרא וכה הּכ פןּוי 
ּיהּב דּאּתמר ׁשּממ ּקניהֹוּבדי ּואיה הׁשמּו .איׁש

."ֹונגדּכ עזר מצא א"
נאמר ּובגללֹו ,אדם נקרא ּואוה ,מת לא מׁשה ולכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ[ּביאּור:

וכן ּכנגּדֹו. ּכּלם אּלא עזר, מצא לא ּולאדם האחרֹונה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻּבּגלּות

ׁשכינה ׁשּיֹוציא עזר מצא לא ּולאדם האמצעי ּבעּמּוד ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹנאמר

ּובׁשּכת זהּו ב)(שמומהּגלּות. ׁש.תאי אין ּכי ּיראו וכה ּכה ּיפןו ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּכנגּדֹו] עזר מצא לא ּבֹו ׁשּנאמר מּמׁש, בדמּותֹו ּואה ׁשהּומ. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

בר שמעון רבי וממשיך :מלך במקדש וביאר
זזה אינה רבינו משה של שהבחינה לבאר, יוחאי
בגלות נאמר זה ועל בגלות, השכינה מן
תלמידי מצא לא הוא ברוך שהקדוש האחרונה,
כולם אלא ,בגלות למשה עזר שיהיו חכמים
עוסקים שאינם לפי כנגדו, הם כאלו נחשבים
ונאמר .השכינה לתיקון לסייע ,התורה בסודות
מצא לא פירוש כנגדו, עזר מצא לא ולאדם ,בו
,אנפין לזעיר שיעזור מי הוא ברוך הקדוש

הגלות. מן שכינתו את להוציא
בהעלותך פרשת קנג:)ובזוהר דף ג חלק):כתב ,

דכתיב, הוא הדא וכו', ,רשיעייא רב ערב ואינון
ט) יג זכריה)והרשיעו ,הכסף את כצרוף וצרפתים

יבינו והמשכילים רב. ערב אינון ,דניאלרשעים)

(קבלה,שם מארי בדניאלאינון שכתוב ומה [ביאור:

בסודות העוסקים הקבלה בעלי הם אל יבינו, והמשכילים

[הקדוש הזוהר לומדי וכן בהוןהתורה דאתמרפסוק שם)

אינּוּןג) אלּין .הרקיע זהרּכ ּויזהיר יליםּכׂשוהמ
הרּזה ספר דּאקרי דּא, בּזהר ליןּדּתׁשמ דּקא
הן הזוהר, ספר הנקרא הזה באור שעוסקים הם אלו [ביאור:

שילמדו] לאחרים המזכים ובוודאי בעצמם הלומדיםּואיהּד ,
נח שמצילכּתיבת נח תיבת נקרא הקדוש שהזוהר [ביאור: 

רק כך ניצל, שהאמין מי רק נח שבתיבת וכמו הפרעניות מכל

ינצל] הזוה"ק את וילמד שיאמין .מי
יעקב ּינוּבר ׁשֹדוּקה הצּדּיק קיהא המקבּל

ה"זצוקללה קפ"ה)אבּוּחצירא ףּד להּמ גּנזי ֹספרוּב) 

מיּד :ׁשֹודּהק יוֹחאי בּר ׁשמעוֹן יּבר םׁשּב אוֹמר
טוֹב רהֹוּתה סוֹדוֹת ׁשהם אמת ּתוֹרת למד ׁשא
ֹתוּהוא דעֹיו אדם אין זה אבּד נברא ׁשא ֹלו
פתייה והרב .ֹדתוֹוועב ,ֹואהבתו ֹויראתו ,רּיתב
שכתב זי"ע וויטאל חיים רבי בשם אומר זי"ע
רחּס הרי ןּכ הׂשע א ואם הּמצווֹת: ׁשער בּתחלּת
גּדוֹלה היאׁש ּתוֹרה ּתלמוּד ׁשל אחד מצוה
טרחּיׁש עד לּלגּתגּיׁש וצרי הּמצווֹת כּכל להּקוׁשּו
.ֹנוֹולׁש כּאן עד .רּזכּנה הפּרד"ס ׁשל בּחינוֹת בּד'

יה הרב אמר בשעתועוד שעוד זי"ע פתייה ודה
חזר שכבר יתכן עליו, בוכים כאשר הלויה

ירחם. השם בגלגול, הזה לעולם
:הברכה היכל בספרו מקאמארנא הרבי ואמר
ספרּב עוֹסק ֹאינוׁש מי האחרוֹן, הּזה בּדּוֹר -
חיּים הםׁש האר"י מרן וכתבי ותקּוּנים הזּהר
וּבתלמוּד וּבמׁשנה בּמקרא להּלוּב ,פׁשּלנ ׁשּממ
אּוה ׁשעוֹסק ֹרתוֹוּת ׁשכּל נאמנה ידע ,סקיםֹופּו
והארה יםּחיּב עסק ֹלו ואין ,אגֹדוּכ ,ץּולחו פהמ

סקֹוע ֹואינו ורּמאוּת, טעוּת ֹוּלּכ והוּא ,ׁשפּלנ
וראׁש רב להיוֹת ,םׁש מאנׁשי להיוֹת אלּא רהֹוּתּב
חיּים ֹלו ואין הבּריּוֹת, על וּלהשּׂתרר הדּוֹר גּדוֹל
:ׁשחד זהר בּתקּוּני וכדכתיב בּחיּים. חלק או
,ּהעלּב עם ּלה לרצּוֹת ּהּבלג דּיּתער מאן ּנוּב לית
,הּפ דּבעל ריתאֹאוּב וליליא יוֹמא בּכל צוחין
הב, הב דּאמרין ככלבין ּהּב וצוחין ,יןׁשּקו בּכּמה
לּדּתׁשיּד מאן ולית יקרא, לן הב עוּתרא לן הב
חיּים ארחוֹת יגי א וּבודּאי לׁשכינּתא. לסלקא
חיּים הרב מרן וכתבי הרּהז לּמוּד ידי על אלּא

עכ"ל. בּלבד, ז',ויטאל עקב תׁשרּפ מרנהֹקו רכהּבה היכל) 

י') פּרק הזוֹהר אוֹר – .י"ט 

הקדוש החיים האור י"ב)וכתב כ"ו בחקתי 'פ)דרק
תורה ועל מהיצר, מציל לשמה תורה לימוד

ומצלא. מגנא תורה נאמר, לשמה

החיּים" נפׁש" כ"ה)ובּספר רקּפ ד' כתב(ׁשער 

זוֹכה ּהמלׁש הּתוֹרה עסק ידי על ׁשרק :בארוכה
תרֹוי ּמהלׁש רהֹוּת לנו ואין .לםֹוהע לקיים

,ׁשֹודּקה הזוֹהר דּוהר)מלימֹוהז אוֹר .(עיין 

ׁשֹודּקה הזּהר כּי אוֹמרים: י"ּבׁשוהר ּנוּרב מׁשה
מחבלי ּצלוּינ ּולמדּיׁש ּוּאלׁש נח ּתבת ֹומּכ אּוה
בּזה ׁשרק :ּולנ מרֹוא ׁשֹודּהק והרמח"ל מׁשיח,
ןֹהאחרו בּדּוֹר ישׂראל עם לתּהצ סוֹד ּתלוּי
וזה , ׁשֹודּקה הזּהר דּולּמ וּסגלּת בּכח ,ֹלתוּגאוּו
חאיֹוי בּר ׁשמעוֹן יּרב בּריחת :ׁשֹודּקה ֹונֹולׁש
אתּהז בהּתלה נברח ּונּלוכ ,בהּתה ענין תהׂשע

וננּצל.

ערש על בשכבו הקדוש הרש"ש לנו גילה וכבר
צוואה מעין לנו השאיר לפטירתו, סמוך דוי
"יודע זיע"א: יצחק חזקיה רבי לבנו אמר כאשר

הק הזוהר שבזכות אנייצא הקבלה וכתבי דוש
גאולתינו תלויים זה ובלימוד לחרות, ישראל עם
יהא מה הסוד צדקינו"..."ותורת משיח וביאת

?"158]עליה עמ' הרש"ש האחרונות[ספר מילותיו ,
תובעות ,בעולם מרחפות וקדוש צדיק אותו של
מה הסוד "ותורת לקיימן. ומפצירות ,עלבונן
דרך פנו במדבר קורא והקול ..."!?עליה יהא
לשם יום בכל מזמנכם והקדישו יקרו .לאלוקינו
כולו הדור ולהצלת העם, ישועת בשביל שמיים,

ובגשמיות. ברוחניות –

ישׂראל בּארץ בּצהּמ(ֹלוּוּכ לםֹבעוּו),אגהּד מעוֹרר 
תֹרוּצה מגּדל ותדמע ּתזּל עין וכל נקרע בּלוה
ל"חז מאמרי עּוויד רח"ל. והכּלליּוֹת תֹוּירטּפה
ֹללתוּקׁש יוֹם ל אין ׁשּקדהּמ יתּב ׁשחרב םֹוּימ
נוֹראה נהּסכּב עוֹמד בּוּיה וכל ,ֹמחברו הּבמר
זאבים בעיםׁש בּין ׁשעוֹמדת אחת הׂכבשּכ" רח"ל

אּמוֹת) בעיםוד(ׁשּד למאמר ּוענּגה ׁשכּבר הוכמדּמ . 
תֹוּמוהא .'ֹוגו "יםֹוּג ּורגׁש "לּמה ע"ה לּמה
אּאל להען מי על ּולנ ואין ,תֹוהחרב מצחצחוֹת
בּיוֹם לראׁשי לסכתה וּלקוּוֹת ,מיםּבׁש ּאבינו על

קמ)נׁשק רקּפ היליםּת)למיׁשּבירו שאמרו וכמו , 

(ע"א ע"ח תֹיבמו)לׁש ֹקונׁש זה נׁשק. םֹיוּב אחר ברּד 
.גֹוּג

ּתוֹרה "לּיּמוּד צהּויע אחת עצה ּלנו ׁשי א
ֹכחוּב אׁשר ,מחהׂשּב הזוֹה"ק דּוולּמ ,"ּמהלׁש
תּוּחניּרוּב הבּרכוֹת כּל יעּפלהׁשּו פּרענוּת כּל לעצר
ללּמוּד זי"ע הרמח"ל ּתקּנת וכיּדוּע וּבגׁשמיּוּת,
מביאּו – הפּרענוּת מן ּמצּיל – בּרציפוּת ק"הֹהזו

להּאוּהגֹורתֹוּת" בּספר הוּבא וכן פ"ה, הזוֹהר אוֹר ספר (עיין 

("ּולנ .מגן 

הרּזה ספר את מיםּהמסי ׁשכּל עּויד ולהוי
חדא" תאניׁשּכ" בּבחינת ׁשֹדוּקה(ה"קֹזו)הם 

הגּבּוֹרים לטיׁש לּכ עליו ּתלוּי הּמגן אלף" בּבחינת
ד) ד, יריםה כּלל(ׁשיר הצּלת ועוֹמד ּתלוּי עליהם – , 

על ׁשוֹלטים והם "ריםֹוּבּגה ׁשלטי "כּל ישׂראל,
הגּאוּלה אהּב דּמיּו ,תםֹאו ממתקיםּו הגּבוּרוֹת

בב"א.

נרגשת בקריאה יוצאים אנו לכבודומכאן
וכל ישיבות. וראשי רבנים ישראל, גדולי מעלת
ומיחלים המצפים בכלל. ישראל, בית אחינו

.'ה לישועת

תהפוכות וראו התבוננו ,'ה מבקשי עורו עורו
ותושיה עצה מחפשים ישראל שבני בזמן עולם,
צדיקי עינינו האירו וכבר .הזה המר בגלות
לקרב הקדוש הזהר למוד שבכוח ישראל,

ברחמים. הגאולה

אומר היה זי"ע חיים החפץ מאירמרן בספר (הובא

הכהן) אברהם רבי נכדו בשם 'ו כרך ישראל פסגתעיני כי :
הוא, יתברך ה' רצון וקיום הטובים המעשים
תבחן ובזה ,הרבים זיכוי למדרגת להגיע הוא
ה' כבוד למען האדם של התמסרותו מדת

בעולם.

הוא שבשמים אבינו רצון כי לדעת האדם על
הקדושה התורה בלימוד בניו כל את לזכות
זוכה הרבים זכות ידי ועל מצוותיה, וקיום

חז"ל שאמרו כמו דשמיא, לסיעתא אבותהאדם)

י"ח) משנה 'ה פרקחטא אין הרבים את המזכה כל ,
עכדה"ק. בו, תלוי הרבים וזכות ידו, על בא

כולנו ונתאחד בואו ,יקרים אחים ורבותי מורי
בכל הקדוש זוהר ילמד ויהודי יהודי שכל ונפעל
זוהר שילמדו וכולל המדרש בית בכל ולארגן יום
ספרי מקום לכל יחלק אחד וכל הקדוש,
שערי ועתה ,הקדוש הזוהר ללימוד התעוררות
את בשמחה מקיימים וכולם ננעלו, תירוצים
את בחינם לקבל אפשר כי – יתברך השם רצון
,זוהר תיקוני והן התעוררות ספרי הן – הספרים
מפעל בארגון אצלנו וכן ,הקדושה בישיבה כאן

.052-7651911 העולמי. הזוהר

להיות יזכה הזוהר ספרי בחינם שנותן מי
עליו יצביע ומשיח, במלכות, ראשונה מהיושבים

.היגעתי בזכותך
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ה' לעזרת בואו מבקש אנוכי אחי את כן על
וצריכים ,אני גיבור יאמר והחלש בגיבורים
לחלק דקדושה ובעזות רוח באומץ מתנדבים
האוטובוסים בכל הקדוש הזוהר על ספרים
יהודי שלכל העבודה מקומות ובכל וברכבות
הארץ ומלאה"ש עד ,הקדוש בזוהר חלק יהיה

מכסים". לים כמים 'ה את דעה

כל, לאדון מחשבתנו לייחד צריכים אנחנו
כלל כל את ולאחד הכוחות כל את ולאחד
הקדוש הזוהר לימוד ידי על רק כי ישראל,
דכל ,הדורות גדולי הצדיקים כל וכדברי ניגאל,
הקדוש, הזוהר בלימוד תלויה הגאולה סגולת
שירדו בדורנו ובפרט בזולתו. ולא בו דוקא
והערב ,ההפלגה ודור המבול דור נשמות לעולם

העולם את השוטף המבול עצמם הם (כדאיתארב

וכן הגר"א, ובביאור ,'א ,ה"נ דף כ"א תיקון זוהר בתיקוני

צמאך) ותרווה שם עיין ,"מדבש מוכרחיםב"מתוק
מסירות הקדושהלעשות השכינה למען נפש

שמסר ע"ה רבינו משה וכמו ולסעדה, לתמכה
נא" מחני אין "אם ואמר ישראל כלל על עצמו

(שם זהר בתיקוני אומר(ועיין יהודי כל יום ובכל ,
ביום פעמיים שמע פעמיםקריאת ארבע האר"י ולדעת)

(ביוםעל ומקבל באהבה שמו למען עצמו ומוסר
צריך ובודאי ,דין בית מיתות ארבע עצמו
הגאון שאמר וכמו באמת, שמתכוון להוכיח
ממליך שאדם ע"זי סלנטר ישראל רבי הקדוש
על והארץ, רקיעים שבעה על יתברך השם את
– כולו העולם כל על ממש העולם, רוחות ארבע
שזה יתברך 'ה את להמליך שוכח עצמו על ורק

.העיקר

בדברי וללמוד להתחזק צריכים בוודאי כן על
יוחאי בר שמעון רבי האלוהי התנא של קדשו

בספר הקריאה שבזכות המבטיח זיע"א,
ברחמים, הגלות מן נצא ק"כללהזוה הבנה ללא אף)

(רבותינו מדברי לסמוךכידוע שמעון רבי הוא וכדאי .
הדחק. בשעת עליו

יום מידי להשתדל צריך ואחד אחד כל לכן
בכל ובפרט הזוה"ק מספר דפים מספר לקרוא
מספר הפחות לכל אחד דף ללמוד ויום יום
ולקירוב ישראל כלל להצלחת התיקונים

.הגאולה

ונתקדש ,הגאולה למען ונתמסר בואו כן על
יום, בכל הקדוש זוהר ילמדו ישראל וכל ,בתורה
לך וטוב ,הזה בעולם אשריך כן, עושה אתה ואם
כדאיתא ניגאל, תיכף ובודאי ,הבא לעולם

נשא פרשת מהימנא רעיא ב)בזוהר ,קכד דף):
ובזכותיה בארץ", דרור "וקראתם דבגיניה
ּנוּוכל ."נכר אל עמו ואין ינחנו בדד 'ה" יתקיים
"זכּאה י"ּבׁשהר נבוּאת ּנוּב םּיקּיׁש הּכנז כאחד
"וּקראתם ֹלתוּובסגּו ּיהּב אתגליא דּהאי דּרא

דּרוֹר"

הזּוֹכים מן להיוֹת הּזכּנׁש רצון ויהי
ּעלינו יעיד ֹובעצמּו ֹדוֹכבוּב ׁשהּמׁשיח המארים,
ּנוּת ,יקרים דיםּויה כּן, על ."יּתעּהג תּזכוּב" –
תיקון הזוהר, ודפי הזוהר את ותפרסמו דּולּמ

,מיםׁש םלׁש הזוהר ספרי וכל מ"ח תיקון [מימ"ג 
ועוד, ועונש שכר סט הזוהר ספרי של סט לחלק שמעוניין

[0527-651911 :כנסת ובתי הישיבות לכל בעירוּוהקריב
נחת לעשׂוֹת הקּדוֹׁשה, כינהה למען מדקּוֹתיכם
יוֹם בּכל ּדוולּמ ,ּוננפׁש לפדוּת לגרם ,ּצרנוֹולי רוּח
את לקבּל יחד אחדּכ ּנוּלּכ נל וכ ׁשֹודּהק זוֹהר
בנו שיקויים רצון ויהי הּמׁשיח. מל פּני רֹאו
ברחמים, לציון בשובך עינינו ותחזנה" בקרוב,

.אמן בימינו במהרה


