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 רבי שלום יהודה גרוס
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חלק ד

 זוהר
דין תורה

מה שלא שומעים מרבני הערב!!!

נפש  מסירת שער

בעלהטוריםבבעל  יעקב מרבינו התורה על (פירוש

עיטור הגהות עם ז"ל, הרא"ש רבינו בן הטורים

מסודר לפ"ק, תקי"ב בשנת נדפס פיורא, דפוס בכורים,

אותיות) לפי הפסוקשם על הנשיאים בפרשת
י"ג)  י"ב ז, הראשון(במדבר ביום המקריב "ויהי ,

קרבנו יהודהאת למטה  עמינדב בן  ,נחשון
וקרבנו  וז"ל: וגו ', על(תשכא )וקרבנו" יתירה וי"ו 

בו' נתברכו וכולם ממנו שיצאו בנים ששה שם
שש .אברכות בעלי מנחשון  יצאו בנים  ששה
הןברכות  ואלו חנניה, דניאל משיח משה  דוד 

ועזריה וגבור.מישאל  נגן  יודע ביה  דכתיב  דוד 
עמו וה' תואר, ואיש דבר, ונבון מלחמה איש .חיל 
שיודע  חיל וגבור לשאול, שיודע נגן, יודע
וליתן  לישא יודע מלחמה, איש להשיב,
מתוך דבר מבין  דבר, ונבון תורה, של במלחמתה
עמו , וה' בהלכה, פנים שמראה תואר, ואיש דבר,

מקום. בכל כמותו ביה:משיח שהלכה דכתיב ,
עצה רוח ובינה, חכמה רוח ה', רוח עליו ונחה 

ה '. ויראת דעת רוח מישאלוגבורה , חנניה דניאל
מום,ועזריה  כל בהם אין אשר ילדים  בהו : דכתיב 

דעת, ויודעי  חכמה, בכל  ומשכילים  מראה, וטובי
בהיכל לעמוד בהם כוח ואשר  מדע, ומביני
יתירה וי"ו  עם וקרבנו  למה אחר דבר המלך.

באותוב(תשכב ) שנתחדשו  דברים ששה  כנגד 
בעולם.היום

בישראלראשון  ששרתה  ראשון לשכינה  .
ראשון  כהנים, לברכת ראשון  לנשיאים,

ראשון  במה, לאיסור ראשון שכינה, מחנה  למחיצת
האש. מדותלירידת בשש נחשון  ויבנה(תשכג)יבא

המקדש [יסוד]יחוד נחשון,גבית שמו  נקרא ולמה .
שביםעל לנחשול תחילה נשיאשירד  נאמר  בכולן  .

להקטין  שבט אותו הוא  שלמד  מיהודה, אתד חוץ
הוא בדוד  וכן הנער. תחת עבדך  נא ישב עצמו .
כנגד פסוקים, ששה  יש אחד בכל הקטן. הוא אומר,
כ"ד , הרי שמו , הוכפל  אחד בכל  המעשה. ימי ששת

ובלילה. שביום שעות כ "ד ומאהכנגד  שלשים
שת,משקלה שנולד עד  אדם שנות כנגד (תשכד ),

שקל שקלשבעים שבעים אומות, שבעים  כנגד 
שירדו שבעים בשביל  נפש, שבעים בגימטרי'

אחת למצרים. ידוכף  מכף שניתנה התורה כנגד ,
הקב"ה. זהבשל הדברות.עשרה עשרת כנגד מלאה,

תרי "ג.קטורת  יעלה ב"ש בא "ת בד ' הקו "ף תחליף ,
אחד אברהם.פר רץ הבקר ואל אברהם, כנגד איל,

יצחק. הפרידכבש כנגד והכבשים יעקב, כנגד ,
אברהם (תשכה )יעקב , בגימטרי' כבש, איל , פר,

ויעקב. שניםיצחק  בקר השלמים משהולזבח כנגד ,
אביהם  ובין ישראל בין שלום שעשו ואהרן

עתודים,שבשמים. כבשים , מינים אלים , שלשה
נביאים  תורה כנגד וישראלים, לוים כהנים  כנגד

שעמדעתודיםוכן(תשכו )וכתובים . שדוד וי "ו, מלא
לשון  אלא עתודים  ואין ברכות, בשש נתברך ממנו ,
לגלים" התעתדו  "אשר אמר, דאת כמא עמידה,
נחשון  בן יבא פירוש  לך ", בשדה "ועתדה ואומר

מידות המקדש.(תשכז )בשש בית [יחוד] יסוד ויבנה

שהיא )א זו פרשה  ברבות  מבואר הכל ,ש בכורי ובעיטור
בלק פרשת זוה"ק  ועיי] עיי"ש. י"ג ע"ב)פרשה קצ "ו ובזהר (ד ,

אחרי פרשת  הנעל)חדש מדרש  ועונש(בתחילת שכר עוד ועיי ,
פרק  מוסר שבט ובספר ויתרו, תולדות, שרה, חיי וירא, פרשיות 

נ"ב ].

הוא ב) וכ עול סדר בש שכתב  מה  באריכות  ש  עיי
במדרש.

הוא ג ) כ כי המקדש, בית  יסוד וצ"ל ,ביכורי בעיטור ש עיי
הנזכר. במדרש 

בזה.ד) שכתב  מה  הארו הטור פירוש עיי
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“י קֹוֵבַע: ּבִ  ַהַרׁשְ
ַרֲחִמים לוּת ּבְ ָרֵאל ֵמַהּגָ ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאוּ ּבְ ּבְ

ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ּדַ ׂשִ ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ יס ִמיְליֹוֵני ּדַ ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ ְלַחּלְ

כֹוִלים  יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ וַּכל ְלַחׁשְ יּ ב ׁשֶ ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ
ֶכֶסף ָקָטן? ִלְזּכֹות ּבְ

מאמינים:אחים בני מאמינים אנויקרים הרי
מ " הטוריםרואים שנחשון בעל הנ"ל , "

לה'. נפשו  מסירת ידי על  רק  הנ"ל, לכל זכה
שאמר", "ברוך בברכת יום בכל מתפללים אנו
לעד חי ברוך ליראיו, טוב שכר משלם ברוך
שמו ברוך  ומציל  פודה  ברוך לנצח, ,וקים
כל ונשליך אלו , תיבות בביאור קצת נחשוב
ה' את לעבוד ונתחיל הגשמים, הדברים
יהי' חלקכם  שמנת הטענה ועל  נפש. במסירת

ובזיונות מאברהם השפלות אנו  גדולים האם  ,
כבוד עבור נפשו שמסר האומה אבי ע"ה אבינו 
שכתוב כמו  והשפלות בזיונות בסבלו  השי"ת

בספרו  כט )הרמב"ם פרק  ג , חלק  נבוכים, .(מורה
לשונו:וזה

שהואאין אצלי אבינו)ספק עליו(אברהם
אדם בני דעת על חלק כאשר השלום
אותו" ומבזים ומגנים מקללים "שהיו כולם
השם, בעבור הכל סבל וכאשר ההם, התועים
שלמרות דהיינו עכ"ל. לכבודו, לעשות הדין וכן
עצמו מנע לא והבזיונות הגינויים הקללות
ברא שה' עולם באי לכל להודיע מפעולותיו
כולו העולם את ומנהיג ומלואה, העולם
ומסיק פרטית, ופרטי פרטית, בהשגחה
כן. לעשות הוא הדין שמן זה, על הרמב"ם
לסבול עלינו וההלכה הדין פי שעל דהיינו
מפעילותינו נמנע ולא היהדות, למען בזיונות
יבנה זה ובזכות הזה. הדבר בגלל ועשייתינו

בב"א. המקדש בית

היראה :ה) עלית  עוז, מגדל בס'  "היעב שכתב  מה וראה בא
והאמונה, התורה של  היהדות  ליסודות הנוגעי בדברי וז "ל :
מפני לא , מל מפני ולא , המלא מ לא אפילו  תבהל שלא
באלו להתחשב שאסור  שכ וכל , זק או עשיר או החכ
כשמדובר  ואפילו אלו, מדברי צחוק ועושי הלועגי
אל  ,דתיי ליהודי מתחזי ה חו שכלפי כאלו  באנשי
,מושחתי אנשי הינ תוכ בתו כי כלל עליה תסתכל 
 של השכר  אדרבה, ,את מסכי אינו אחד כשא ואפילו
זצ"ל  מרגליות מהריא"ז הגה"צ ג כותב  כ מאה. פי יהיה 

יוחאי) בר שלא (ביאור הכבוד ועל  הפרנסה על שמסתכל שזה
,השמי מ אותו שיענישו בודאי אז ושותק, אותו ישנאו

ולכ היהדות, את  שובר שזה קדישא, הסבא  רב לי כתב וכ
אסור  החיי על ואפילו התחזקו, והרשעי האפיקורסי
ע"כ . ,בעול יחידי נהיה א אפילו כזה, בזמ להסתכל 
 שסובלי הבזיונות  את  מאד מחשיבי בשמי ועוד  זאת 
חלקו הבזיונות  שיתרבו מה וכל שמו. יתבר כבודו למע
שתגדל  ככל אגרא  צערא  ולפו פקודתו . בעת  גדול יותר  יהי'
שכתב מה וראה יגדל. הבא לעול החלק נפש  העגמת 

הק' הלולי)בשל "ה  מזה(בעשרה  שיקנא (מפנחס ), האד ילמד
חילול  או הש חילול איזה  כשרואה צבקות  ה' קנאת את
וברית וחנות  טובה  יתבר הש לו החזיק אי ראה התורה,

עכ"ל. שלו


