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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ז

דרשה מהאדמו"ר מהאלמין במירון

בהמשכים

ואיקרסת תמינ תר יחה יאת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹקד
לע ליצל ְֲִַַָָָָרחמנא

קדם :תבּכׁש דּכיא מירא ריםיׁש אוֹר בּּספר
תּרסוֹיקוּואפ מינוּת רּבּתגּת הּמׁשיח בּיאת
בּׁשׁשה להזּהר לזה העצה .לםֹעוּב ליצלן רחמנא
על אף זהר יוֹם בּכל לאמר האחד ,ּלוּלה בריםּד
זהר אמירת יּכ ,מרֹוא מה מבין ֹאינוׁש יּפ

הלּב. לטהרת מסגּלת

האה מקרב זה ספר העסק ְְְֵֵֵֶֶַָָָָֻל
לּכׁש זהר, לתקּוּני מל ׁשּמקדּב לבאר וּמוֹסיף
חּרו נחת הׂשֹווע הּאלּגה מקרב זה ספרּב העוֹסק
בניּו אני פּדאני ּוּלאּכ :בּותּכׁש ֹומּכ ,ֹצרוֹליו גּדוֹל
יתגּלּה ׁשא הבּוֹרא זרּג ּכ יּכ .'ּכו הגּלוּת מן
יּכ דּרוֹר, אֹויב ּבגינהּד יוֹמיּא סוֹף עד גּנוּז ויהיה

.ֹלתוּזוּב וא ֹוּב ֹוז הּסגל

ֹוׁשקד בּרוּח יוֹחאי ןּב ׁשמעוֹן יּבר בּראוֹת .ה
דרּב הזּהר ספר בּתלכ אבּא לרבּי הּוצ זה, ענין
תראּב דּרא עד למׁשמרת מצנע ֹתוֹלהיו העלם
תּזכוּבׁש כּדי ,יחאׁשמ מלכּא ליוֹמיה קריב
עזרתּב ּימינוּב הגּאלּה ּתצמח ֹוּב קיםּסתעּמה

ויחי בּפרׁשת כּנּזכּר םה(ז"רי דף):תיבּכ דּא על , 
'ּוכ מן העמר מא הּמׁש ותן אחת צנצנת קח

.מאד זה והבן לאצנעוּתא, חיּיםלמׁשמרת, (הרב 

ההקדּמוֹת) לׁשער ֹמתוּהקדּב זלה"ה ויטאל. 

ּווזה :מיניׁש פּרׁשת אפרים מחנה דּגל וּלׁשוֹן
הּלּתגּיׁשּכ ּהינו ,המׁש רׁשּד ׁשרּדיׁש ודוֹר דּוֹר בּכל (כּי 

(המׁש חינתּב היה יוֹחאי בּן ןֹמעוׁש דּרבּי ואיתא ,המׁש ,בּחינת 

ןּב ׁשמעוֹן רבּי ּוהינ ,הׁשמ כּבר רׁשּד מה וידרׁש
ּלוּטּתבּיׁש ּהינו שׂרף, הּנוה אז ,הרּהז ספר יוֹחאי,
ׁשיּבּנה הּלאּגה יהיה ילאמּמּו הקּלפּוֹת לּכ

ועד. סלה אמן ּימינוּב מהרהּב

תֹוּלפּקה בּּטוּל יהיה אּוהה החבּוּר ידי על וגם
הקּטרוּגים והׁשבּתת תּלוּהג תּוּוקללאברהם (חסד 

כ"ד) נהר ראׁשוֹן .מעין 

ּמניעתנוּו הזּאת, החכמה עסקּב ּתלוּי הכּל
יתּב ניןּב בּוּכוע רּאחו גּוֹרמת היא ּהּב מלּהתעּסק

ּנוותפארּת ּונׁשּלעץמקד ויטאל יםּיח הרב מתּהקד) 

(יםּחי. 

כלל על העוברים אלו קשים בימים ובפרט
יום, יולד מה יודע איש ואין יצילנו השם ישראל

ש במהורבים ותושיה עצה ומבקשים ואלים
קשות גזירות כל ולבטל שמים רחמי לעורר
הזוהר בלימוד להידבק אלא עצה לנו אין רח"ל,
בשעת עליו לסמוך שמעון רבי וכדאי הקדוש

הדחק.

בדלות השכינה שנפלה גרמו גרמו הערב
שעבדו רב ערב נמצא יצחק: באר בספר וכתב
לוחין תרין ונשתברו שנפלו גרמו העגל, את
תרין להם וניתן הסוד, דרך על שהיו דאורייתא
דרך על לבושין ידי על דאורייתא, אחרנין לוחין
הסוד דרך על שהיא התורה כי ,והיינו ,הפשט
וקליפה לבוש שום שם ואין באצילות, הוא
הוא הפשוט דרך על שהוא התורה אבל ,כנודע
ועל ,וקליפה לבוש שם ויש עשיה יצירה בבריאה
שהם הקליפות סוד שהם קושיות שם יש כן
וצריך ,האמת את מבינים שאינם גורמים
ולהעמיד ולתרץ ,הקליפה לשבר כדי להקשות
הניצוצות העלות סוד שהוא ,האמת על
דרך על שהוא התורה כן שאין מה מקליפות,
שם קושיה שום אין באצילות, שהוא הסוד
ידי על ולכן אמת, הוא והכל ,הקליפה מחמת
,הלבושין ידי על התורה ללמוד צריך רב ערב
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המשך בעלון הבא

כדי והתירוצים הקושיות שמה שייך כן ועל
להבין ולהשכיל, להבין וצריך האמת, על לבוא
סוד שהם לי" שד"י המר" וזהו הדבר, אמיתת
וקל ובחומר, קשה בעבודה כנ"ל, רב ערב
כדי ,בדלות השכינה שנפלה גרמו הם כי וחומר,
נמי גרמו כן ידי ועל ,מהקליפות ניצוצות לברר
צריך ואז לבושין ידי על התורה ללמוד שצריך
בספר עיין ,אמיתה על דבר ולהבין הקושיות

כ"ח, נהר לאברהם זוהרחסד תיקוני על יצחק (באר

אור ישראל)בשם.
?שאלה

בלימוד תלויה הגאולה שכל מבין אני טוב
מגדולי רוצה כבודו מה אבל ,הקדוש הזוהר

שליט"א? ישראל
:תשובה

ׁשחד בזוֹהר ע"א)איתא ל' דף נח תרׁשּפ): 

דא יהא היא כּן, אם ,עקיבא רבּי ּליה אמר
הויּד מאן בּתׁשוּבה, כּחדא כּוֹלהוֹן רראֹלהתעו
הי ארעא, בּסייפי דּהוּא וּמאן ,מיאׁש בּסייפי

.בהּוׁשּת דּבלמע כּחדא יתחבּרוּן
ןּיחזרו איּד ,יּחי ,אליעזר רבּי ֹלו אמר
כּניׁשּתא, חדא ֹאו כּניׁשּתא, ריׁשי בּתׁשוּבה
אּוה ברי דּקוּדׁשא ,תאּלוּג כּל נׁשּיתכ תםּזכוּב
ןֹולה ויעבד יחזרוּן, אימתי ּתדירא, כיּתאיס

דּכתיב כח)טבא, ל לחננכם.(ישעיה ה' יחכּה ולכן 
א מידּת הּמחכ.בהּוׁשּת ּוׂיעש ימתי 

יּבר דאמר כּהא הא, אתיא יוֹסי, רבּי אמר
נאמר א .דֹוע אליו ׁשוּב יספה וא כתיבּד פּנחס,
ׁשוּב יספה א היא אלּא אליה, ׁשוּב יסף או
ּתׁשוּב. אימתי הּמחכּו מזוּמן דּהוּא מכּלל אליו,

אי כּן, אם עקיבא, רבּי ֹלו אמר :הקודש לשון
מי ?בהּוׁשתּב כּאחד םּלּכ את ררֹולע זה יהיה
,הארץ בּסוֹפי ׁשהוּא וּמי המים פיֹסוּב ׁשהוּא

?בהּוׁשּת לעשׂוֹת אחדּכ ּרוּיתחב אי

ית א ,נסתה ית ראי תבה יחזר אְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
הלת ל סת תזכ אחד, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָנסת

ּיחזרו אםׁש ,יּחי :אליעזר רבּי ֹלו אמר

הכּנסת, בּית ראׁשי בהּותׁשּׁשּובהבּבת יחזרּו [ׁשאם ְְְִִֶַָ

[העדה ראׁשי ּויאחדּכרא כּנסת יתּב ֹאו[אחת עדה ,[אֹו ֵֵֵַַָָָָָָ

אּוה ּרוּב ׁשֹודּקהׁש הגּלוּת, כּל ּתתכּנּס תםּזכוּב
טוֹב, להם הׂשויע ּויחזר מתי מידּת מסּתכּל

ל)ׁשכּתוּב ה(ישעיהּמחכ לחננכם, 'ה הּיחכ ולכן 
.בהּוׁשתּב ּיחזרו אימתי תמיד

פּנחס, יּרב ׁשאמר זהּכ זה יבא יוֹסי, רבּי אמר
או נאמר א עוֹד. אליו ׁשוּב יספה וא בּותּכׁש
.אליו בּוׁש יספה א היא אלּא ,אליה ׁשוּב יסף

ּתׁשוּב. אימתי הּמחכּו מזּמן ׁשהוּא מכּלל

אליהו דבי תנא בספר מובא פרקוכן (זוטא

הצערי"ד) מתוך לא נגאלים ישראל אין וז"ל: ,
ולא הטלטול מתוך ולא השיעבוד מתוך ולא
מתוך ולא הדוחק מתוך ולא הטירוף מתוך
בני עשרה מתוך אלא מזונות, להם שאין
אחד כל ויהיה זה, אצל זה יושבין שהן אדם
,נשמע וקולם חבירו עם ושונה קורא מהם

עכ"ל.וכו',

בראשי תלוי שהכל הזוה"ק מדברי רואים
העם בראשי כלומר מצוויםגכנישתא כי ,

באמת אבל ישראל, לעם לדאוג ומופקדים
טלּמו כּן על עצמו, את לפטור שיכול מי אין

רּויעׁש לקבּץ ּעלינוהרֹזו בּלימוּד יםּרבּב ים 
ּחזרוּיׁש ההבטחה תקיימתּמ ֹויד על ,ׁשֹדוּקה
יראת ליםּמקב ּוּנמּמּו ,מאהבה בּתׁשוּבה
חלקי לּכ לּיּמוּד כּוֹללים ֹובּו טהוֹרה, מיםׁש
ההבטחה ּלנו נתנה ֹלתוּוזּב וא ֹבוּו ,ס"רדּפה

מהימנא קכ"ד:)בּרעיא נשׂא הרֹילים(זוּכׂשּמוה" , 
"ּוי')יבינ י"ב דּאיהוּ(דּניּאל דבינה מּסטרא 

מראּת ּובגינייה דּחיּי, ג')אילנא קּסוּפ םׁש) 

האיּב "הרקיע כּזוֹהר ּויזהיר יליםּכׂשוהמ"
הראֹוז מן ,הרּהז ספר ּאיהוּד ילּד חבּוּרא
,ןֹיוּסנ ריּצ לא בּאלּין ,בהּוׁשּת ,אהּלע אימאּד
,יּדחי מאילנא למטעם ישׂראל דּעתידין בגיןּו
תאּלוּג מן ּיהּב יפקוּן הזּהר, ספר האי ּואיהּד

בּהוֹן, ויתקיּים לב)בּרחמי, בריםּד)ּוּינחנ דדּב יי 
.נכר אל ֹוּמע ואין


ישנםג ?לעזרתינו יבוא ישראל בני מאחינו מי ונראה, בואו אבל (

מסכים והוא ועד יודע והשטן גמחי"ם, מיני כל הקדושה בארצינו
לתיקון הזה הגמ"ח אבל רוצים, שרק גמחי"ם כמה לעשות
מ"ם הסמ"ך יתן לא קרבנות הרבה כך כל לנו שעולה השחיטה
מסירת הבעלי הם איפו ונראה בואו אדרבה בזה. לעסוק אחד לאף
עם את נאכיל שלא לנו לעזור מוכן מי הקדושה, בארצינו נפש

.ממש וטריפות נבילות ישראל בארץ ישראל

אשר הזה הקדוש לענין נפש מסירת צריך למה קצת להבין כדי
יעקב בתולדות שכתב מה לדוגמא נביא בזה תלוי ישראל עם כל

העולה)יוסף בד"ה נשא 'פ)שלא היצה"ר התחכם עתה וז"ל: כתב
אשר יחיד רק ,ויחיד יחיד כל ברשתו וללכוד ולפתות לילך יצטרך
דיליה מסיטרא בעיר שוחט שמעמיד והוא בו, נכשלים רבים

.עיי"ש ברשתו, נלכדו וכולם לרבים טריפות המאכיל

אינו הרב אם :ל"וז ז"ל יונה לרבינו תשובה שערי בספר וכתב
הרב הוי חזקתו על עצמו וסומך כראוי ובודק השוחט על משגיח

.בעונו ונתפס ושלום חס לישראל טריפות מאכיל בכלל

שור בתבואות מובא חולין)וכן מסכת על)על יושב מ"ם שהסמ"ך
לעמול צריך ואינו שוחטים, חזנים, ,רבנים ,רגלים ג' של כסא

.ברשותו הכל לו יש וכך הרבה

חת"ס ר"ה)ובשו"ת סימן או"ח)וכס זקן המלך :ל"וז (הואילכתב

(ם"מ הסמ"ך הוא החזניםהיצה"ר, א' רגל רגלים. ג' של כסא על יושב
שוחטים :'ב רגל ישראל. כלל תפלות למחנה מחוץ המוליכין
הכותבים סופרים :'ג רגל ישראל. לבני וטריפות נבילות המאכילים

.עכ"ל ,לכלום צריך לא ותו פסולים, ומזוזות תפילין

בתורה שכתוב מה נא ט')נזכור ד, צועקים(בראשית אחיך דמי "קול ,
רש"י ופירש האדמה", מן ט')אלי כב, רבה בראשית)זרעיותיו ודם דמו ,

נגלה שהוא זמן שכל חכמים בשפתי שם ועיין הדורות, כל סוף עד
הנביא זכריה בדם כמו גדולה, יותר תהי' נז)הנקמה גיטין ועיין(עיין ,

שם סנהדרין עוד ועיין א'. עמוד לז סנהדרין ע"א, י"א בתרא בבא
לא אם ,'וכו העולם נברא בשבילי לומר חייב אחד שכל במשנה:

עונו, ונשא א')יגיד ,ה שם.(וירא עיין וכו' מהשם עונש לו יש ,


