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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ג

דרשה מהאדמו"ר מהאלמין במירון

בהמשכים

ׁשיּט א "כּי יתברך השם ּחנוהבּט ברּכ אמנם
יעזב: א ֹונחלתו ֹוּמע כב)ידוד ,יד צד פּרק יםּהלּת) 

."מחסי רּולצ ואהי בּגׂשלמ לי ידוד "ויהי
שלנו את לעשות צריכים אנחנו אבל

לּמוּד ׁשהיּא פהּרוּת ּולנ ׁשוֹלח בּוׁש ה' היום גם
של ופירוש תרגום יש כבר והיום ,ׁשֹדוּקה הרֹהזו
וכל ,פשוט ותרגום ,מדבש ומתוק ,הסולם בעל
זי"ע מזידיטשויב שהרבי כמו ללמוד יכול אחד
בספר ילמוד כבר שמונה מגיל ילד שכל אמר

הקדוש. הזוהר

מהימנא בּרעיא בּזוֹה"ק ּנוּבר המׁש ּלנו והבטיח
קכ"ד:) ףּד נשׂא תרׁשּפ)הרֹזוּכ ּיזהירו יליםּכׂשוהמ 

מן הזּהר, ספר ּואיהּד ילּד חבּוּרא בּהאי הרקיע
ריּצ לא בּאלּין ּתׁשוּבה. אהּלע דּאימא הראֹזו
מאילנא למטעם ישׂראל דּעתידין בגיןּו נּסיוֹן,
מן ּיהּב יפקוּן הזּהר, ספר האי ּואיהּד דחיּי,

,ןֹוהּב יםּיויתק בּרחמי. לב)גּלוּתא בריםּדד(דּב יי 
.ֹנוֹולׁש כּאן עד .נכר אל ֹוּמע ואין ּוּינחנ

ליבי: מקירות לכם צועק אני

?יםּמחכ אנחנו למה
תֹצרו ישׂראל עם בליםֹוס מספּיק א האם
,ּפטרוּנׁש ישׂראל גּדוֹלי הּמּכ ,מחרידים תֹנוֹוואס
המקובל הקדוש הגאון מאתנו נפטר שנה ולפני
שהיה זצ"ל, אלייישיב יוסף שלום רבי מורינו
גילה לחייו האחרונה בשנה וממש אמת, צדיק

בעיתון]לנו מודפס ידע[והיה כבר ילד עוד שכשהיה
בעל שלו לסבא ועזר ,וקבלה הזוהר את פה בעל
וכן לדפוס, הקבלה ספרי את לסדר זצ"ל הלשם
בתפארת שלו השיעור מלומדי אחד כתב

השיע באחד וז"ל: ,בחוריםהשיעור באמצע ורים
הגמרא את להסביר זצוק"ל מרן התחיל בגמרא,
דוכרא" המושגים את והזכיר ,קבלה פי על

השיעור את והמשיך ננער, ולבסוף ,ו'נוקבא
אך כתבתי, השיעור אותו את גם וכותב ,כרגיל
ללמוד שרצה מזה רואים ,מאומה היבנתי לא
גדול להיות זכה זה ידי ועל ,קבלה תלמידיו עם
זוהר לומדים לא שאם ,לשמה תורה ולמד הדור,
שזה והרמח"ל, ומהרח"ו הזוהר אומר הקדוש
שאין כותב הקדוש והזוהר ,לשמה תורה לא
משם, אותו וזורקים ,העליון עדן בגן חלק להם
הגר"א כתבו וכן בגלגול חזרה תיכף ובא
את בדרשה סיפר לא אחד ואף זצ"ל, ומהרח"ו
שילכו אמר לא אחד ואף האמיתית, גדלותו
על מבינים א ועדין ,הקדוש זוהר ללמוד בדרכו,
רּיתב 'וה ,ּנומאּת רוֹצים מהּו ,כהּכ ה' הׂשע מה
מראׁש ּחזוׁש הדּוֹרוֹת גּדוֹלי צדּיקיו את ּלנו ׁשוֹלח

,ּנומאּת צהֹרו ה' מה
לפני הגּלוּת סוֹף האחרוֹן הדּוֹר ּאנחנו עּדוּיּכ
אּאל ׁשּתבא אפׁשר אי הזּאת הּאלּגוה ,להּאוּגה
השם, ברוך הפנימיות, תורת רהֹוּתה בּלּמוּד
התורה אבל גּמרא, םֹוּהי לּכ מדיםֹלו תֹויבׁשּיה
ׁשכּתב ֹמוּכ ס'וֹד, ׁשּרו'ּד מז'ר טׁש'ּפ פּרדּ"ס היא

,ׁשֹודּהק יםּהחי עוֹסק(ויחי)האוֹר אׁש מי וכל , 
לֹקו בּת םֹיו בּכל יוֹצאת עליו חלקיה, בּארבּעת
"רהֹוּת ׁשל ּנהֹוּמעלב לבּריּוֹת להם "אוֹי וצוֹוחת

(ו"מהרח)בלימוד להוסיף היום צריכים ולכן .
הישיבות. בכל הקדוש הזוהר

היה מהזּהר החבּוּר :ֹנוֹולׁש וזה השלה"ק וכתב
ןֹהאחרו הדּוֹר ׁשיּבוֹא עד 'ּוכו זּנוּג להיוֹת עתיד
תּבזכוּו לּתחּתוֹנים, יתגּלּה ׁשאז מיםּיה ףֹוסּב
דּעה הארץ ּתּמלא אז יּכ מׁשיח, יבוֹא העוֹסקים
.ֹלביאתו בהֹוקר הּסב ּתהיה זה אׁשר ,ֹתוּבסּב
ֹתוּאחז אל איׁש וׁשבּתם ּבגיניהּו אמרׁש ּווזה
אׁש כּׁשם ישׂראל, ּאלוּיג זה ׁשבּזכוּת כּדי ,'ּוכו
ּורּב ׁשֹודּהק הצרׁש עד צריםּממ ישׂראל ּנגאלו
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המשך בעלון הבא

גּאלּה כּן מילה, בדםּו פּסח בּדם םׁשּלקד אּוה
תֹספוֹולּת ּוּכזּיׁש עד הּאלּגה היהּת א העתידה

,רּיתב האל ןֹורצ והוּא ,ֹוּזה הדּקהריואׁש 
.ּהּב כהֹוּזן)הֹוראׁש מאמר ,תֹמאמרו עשׂרה וכן(ׁשל"ה, . 

מוּילנא. הגּאוֹן ג')כּתב תֹאו א"י רקּפ למהׁש (אבן 

בּלּמוּד רק ייםּלוּת הּמׁשיח וּביאת הּאלּגה
עיהׁשביּו ט')הקּבּלה. 'ה(וׂשֹעו הרע צרּהיׁש ,תבּכ 

זה לּמוּד ידי ׁשעל דעֹיו כּי קבּלה, ילמד ׁשא
כּתב הקּנה וּבספר ,למהׁש בּתׁשוּבה האדם בּויׁש

מלאכי הנּביא בריּד י"ח)על וּראיתם(ג' "וׁשבּתם 
"ֹועבד א לאׁשר אהים עבד יןּב עׁשלר יקּדצ בּין
א .הרּבזּו בּּתלמוּד העוֹסק ּהינו קיםא בדֹוע
.הרּז ּב עוֹסק ֹוואינ לבד בּּתלמוּד העוֹסק - ֹועבד
א"פ ,יםּנּג מעין ,א"מהרצ מדּינוֹב, ׁשפּירא אלימל צבי יּרב)

ב') תֹאהאוּבוּנה םּוּקי לפני האחרוֹן הבּרוּר ּוזה ,
כג) ,םׁש)ביאּנה הּאלי את לכם ׁשלח אנכי הּהנ" 

רּיתב םה יּכ והנּוֹרא". הגּדוֹל 'ה םֹיו בּוֹא לפני
וּבזה זוֹה"ק, ּוילמד דיםּהיהו ׁשכּל הּפמצּו הּמחכ
ּוּנּממ ידּח וא ,יםׁשֹודּהק הנּיצוֹצוֹת ּוטּקיתל
לכל דוילּמ הּמׁשיח מל פיעֹויו יגּלה ואז נדּח,
,וׁשעכ ּמדוּל מה ,רהֹוּתה סוֹדוֹת את ישׂראל

העבוֹדה רׁשׁשו דֹויס וּבספר .ּהבינו אערוׁש) 

כּהנּיצוֹץ) כּל אם ורעי, אחי :ֹונֹולׁש וזה כּתב, 
חילא ּתקיף הוכּמ ,ֹומעלתּו ֹיאוׂש מיםל גּדוֹלה
הרֹוּזה ספר דּולּמ ׁשל רברבא אילנא דּהאי
יחפׁש ציםּורצ לשלח ֹוזעּג ארץּב רׁשׁשו ,ׁשֹדוּקה
האדם לב יתלהב א האי הּמר, הגּלוּת מן
קבוּע ׁשעוּר עּלקב ,דיםּוּמּלּכ עֹומלׁש אזן, להעיר
ספרי וּׁשאר וּבתקּוּנים ׁשֹדוּקה בּזוֹהר םֹיו בּכל

.ֹנוֹולׁש כּאן עד ,'ּוכו הּמקבּלים

:החידוש את תשמעו ועכשיו

עצמו על יקבל ש"ס היומי דף שלומד אחד כל
הזוהר ספר על היומי דף גם ללמוד להשתדל

הקדוש.

הכנס! של הגדול החידושים זה רבותי

את לאוֹר להוֹציא אותנו שזיכו השם ברוך
דּף עם הרֹזו דּף ללּמוּד הּמסדּר הׁש"ס זוהר
ּהינוּד ,עילאה יתקלס ומניה ומניה ׁש"ס. היּוֹמי
ּתוֹרה רּוּחב והנּסּתר הנּגלה והזּוהר ס"ׁשה דּולּמ

גּד מצות םּנקי בזהּו ,הּפ מרןׁשבּעל הדּוֹר: וֹלי 
עם ׁשליט"א, יוֹסף בדיהֹוע הרב ראלׂשי מאוֹר
מׁשה והרב עמאר, מׁשה ׁשמה הראׁשי הרב
ּוניהּב והרב ,סףֹיו רתֹוּפ יׁשיבת ראׁש צדקה
ׁשלוֹם, נהר ליםּקבּמה יׁשיבת ראׁש ׁשמוּאלי
לֹודּגה הדּין בּית חבר בוארון, ציּוֹן והרב
מירון ד"אב שטרן מאיר רבי והרב ,ליםׁשּירוּב
תּאחדוּב תֹוּבלהר :הּחב ׁשל קריאהּב שליט"א,
עליו ׁשיּקבּל ישׂראל, איׁש וּלכל ישׂראל אהבתּב
יוֹם. בּכל ׁשֹודּהק זוֹהר ׁשל אחד דּף לפחוֹת לקרא

:רב מעשי בשני זה מאמר נסיים

הכנסיות מאחת "חיים ה"חפץ מרן בשוב א.
אחד שהיה ישראל אגודת של הגדולות
הרב עצרו ,שלה התורה גדולי מועצת מקברניטי
ה"מזרחי" מראשי מיימון פישמן לייב יהודה
פנה פנים ובעזות בחציפות, ,היסוס בלא .דאז
שכבודו אחרי" לו: ואמר "חיים ה"חפץ מרן אל
לשרוף עכשיו הוא מחוייב ,הרע לשון שם שמע
שבכל שמראה מה הלשון"... "שמירת ספרו את
בתירוץ הדתית הציונות רבני לשימוש הקשור
ישראל, גדולי של התורה דעת כנגד "הרע "לשון

...היום כן וכאז השמש תחת חדש שניםאין [אגב,

מרן הדור גדול נגד נאצה דברי פישמן הרב פרסם כך אחר

בתואר..."מבזה מאשימו שהוא כדי תוך מבריסק הגרי"ז

חכמים"] .תלמידי

חוצב" "קול ובספר שלוםב. רבי הגאון מרן (תולדות

שבדרון) הכהן שנשאמרדכי בדרשה פעם כי מובא
הציוניות הישיבות מראשי אחד היה ,אביב בתל
שבדרך שבדרון הכהן שלום ורבי הדרשה, מרכז
דיבר ,אנשים כנגד ולא שיטות, כנגד דבר כלל

מאד .(עיי"ש)קשות

אחרי לרב שבאו ,מהנוכחים אחד מספר וכך
,שבדרון הרב" :בפיהם נוקבת ושאלה הדרשה
הוא הכל אחרי אבל נכונים, דבריך אם אפילו
- ומעשים תורה בו יש הכל אחרי .חכם תלמיד

כזו? בצורה לדבר מותר האם

,נייר לו הבאנו מיד דף. ביקש ,חייך שלום רבי
.בתוכו עגול ועוד עגול וצייר עיפרון הוציא והוא
לחלקים החיצונית הטבעת את פיצל מכן לאחר
ובחלקי אפיקורס. הפנימי: בעיגול וכתב ,אחדים
תלמיד ,רגש בעל ישראל, אוהב :כתב הטבעת
עיניו את הרים אז .'וכו מתמיד ,חסד בעל חכם,

אמר מה נו, בכאב: ושאל הביט ,הפקחיות- תם
אוהב מתמיד? ?רגש בעל חכם? תלמיד שהוא
מה תקראו עכשיו מסכים: אני בסדר, ישראל?
הכל את תקראו צדדיו. בכל בעיגול שכתוב
אפיקורס ,חכם תלמיד אפיקורס :מהאמצע
חסד, בעל אפיקורס ,רגש בעל אפיקורס מתמיד,
אנחנו דיבר. לא יותר ישראל. אוהב אפיקורס

.כאן עד הסתלקנו...

לומד שלא שמי מקומות בכמה ביארנו כבר ג.
לּכ ֹידוּב ׁשי ּוּאפל חיותו בחיים הקדוש זוהר
ׁשׁש בּעלי רפיםה ׁשבּעוֹלם ביםֹוהּט יםׂשמע
וקודם - םֹווי םֹוי בּכל ֹמתונׁש את רפיםֹוׂש כּנפים
רוצים שלא שלהם והתלמידים הרבנים הגאולה
רב הערב בחטא ומחזיקים הקדוש זוהר ללמוד

העולם מן י"ג)ימחקו תיקון זוהר תיקוני)אלו ורק ,
השלימה להגאולה יזכו הקדוש זוהר שלומדים

(לאברהם חסד (זוהר,


