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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ה

ספר
זוהר התוכחה

ואינון ערב רב ]ואלו ערב רב[, דכל חסד דעבדין לגרמייהו 
עבדין ]שכל חסד שעושים לעצמם עושים[ )רבי חיים וויטאל 

בהקדמתו לעץ חיים(

הקדמה 

ולהפיץ ליום זוהר דף שילמדו אותם לעורר לעשות, הוא בתשובה ישראל למעוררי היחידי העצה
החיד"א בעל רבינו שכתב כמו ויהודי יהודי לכל הזוהר דפי לעיל)את ספרים(העתקנו להדפיס ,

גדול יותר דבר לך ואין באמת, תשובה לעשות ישראל בני אחינו את שמעוררים קדושים
הרשב"י לקול לשמוע רוצים לא ואם הקדוש, הזוהר ספר כמו בתשובה ישראל את שמחזיר

במשלי הגר"א שכתב כמו לכל, אשר הכל יפסידו הנביא ואליהו רבינו י"ד)ומשה פסוק י"ב (פרק

טוב לא  שעושה דבר על חברו את  להוכיח אדם יראה גם שלעולם אלא ממש  בעבירה  רק לא לשונו: (פירוש

ל"א:) דף בברכות דבר המתחיל דיבור כבתוספות הגון, לא דבר המצוותעל כל אז מעשיו את וייטב  לו ישמע אם כי
ידו על הם  והלאה)שיעשה מהיום המוכח  במעשי  התיקון מעשה פעולות ריבוי כשנכפיל וחומר קל העושה, מן יותר המעשה (וגדול

ז "ל האר"י שכתב כמו ממנו הטוב  את יטול אזי לו ישמע לא ואם עצמו העושה כמו שכר  יטול
עכ"ל בגיהנם, חלקו נוטל והרשע עדן  בגן חברו וחלק  חלקו נוטל זכה בסוד  והוא

הּתֹורה , ּפנימ ּיּות לֹומד ׁשאינ ֹו ְִִִֵֵֶַָמי 
ּבנפׁשֹו מתח ּיב  ה ּוא  ְְְֲִֵֵַַהרי 

הח ּייםּובקּונטרס יג)עץ  לֹומד,(ּפרק ׁשאינֹו ּומי  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַ
ּבנפׁשֹו מתחּיב הּוא הרי  הּתֹורה, ּבעסק ּפנימ ּיּות  ּגם ּכי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ּבלבד ז ֹו ולא  ,ּבאר לעיל  ּכּנזּכר כּו', הּנֹופל יּפל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹהּתֹורה
ׁשאינֹו מי  ׁשאמר ּוכמֹו כ ּו' אּדרּבה ּברּורים, יברר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא 
הּוא הרי  לבד, הּנגלה ּבל ּמּוד אם ּכי  ה ּזה, ּבּלּמּוד ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַרֹוצה
ּדויחי, ּבּזהר ׁשּכתב ּוכמֹו כ ּו', ּדמֹותא ּבאתר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹמתּדּבק

ּבּה ׁשרק לעיל  ּכי ׁשהּובא  החּיים, לא ֹור יזּכה יד ּה ועל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
אהבה לידי יבֹוא ידּה ועל החּיים, עץ ּבחינת היא  ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָהיא 
לעל ֹות ּברּורים, לברר ּתֹורתֹו, ּבעסק ּבהם וחי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָויראה,

ּוליחד נפׁשֹו ּומקֹור עכ"ל .נפׁשֹו כ ּו', יתּבר ּביח ּודֹו ן  ְְְְְְֲִִַַַַָָ

לנּסי ֹון  יצטרכּו ְְְִִָָֹלא
בזֹוה"ק ׁשאמרּו ע"ב)ּוכמֹו מ דף  ח"ב  "זכּו(ז ֹוה "ח ּדֹורֹו: על ְְְֶַַַָָ

וכּידּוע מׁשיחא" מל ּכא  ּדייתי עד עלמא  יקּים ּדא  ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָדדרא 

והאדר ֹות ה ּקדֹוׁש הז ֹוהר ּלימּוד גלּותאׁשּבזכּות  מן יפק ּון ְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
לנּסיֹון  יצטרכּו לא  וע ֹוד ּבזֹוהרּברחמים  ׁשּכתּוב ּכמֹו . ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָֹ

נ ׁשא ּבני "וכּמה איתא : ו' ּוב ּתּקּון  ּובּתּקּונים. ְְְִִִִֵַַַָָָָָהּקדֹוׁש
לת ּתא יתגלי ּכד  ּדיל חּבּורא מהאי ית ּפרנסּון  ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָלתּתא
ּבארץ ּדרֹור וקראת ּובגניּה יֹומּיא, ּבסֹוף ּבתראה ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָָָּבדרא 

" מהימנא רעיא אמר נ ׂשא ּובפרׁשת ּדאוגֹו'". ּבספרא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ
ּברחמי גלּותא  מן ".יפק ּון  ְְֲִִֵַָָ

להחזרת נחוצות פעולות  לשתף שנתחיל ובזכות
נזכה הקדוש הזוהר לימוד ידי על  בתשובה , היהודים

אמן . בימינו במהרה האמיתית לגאולה  ממש בקרוב 

סיום

אוכלין שישראל  מה כל  אמרו , הקדושה בגמרא 
האמונה בשביל  אלא  אוכלין לא הזה כןאבעולם  על  ,

בנפשו")א יאיר אחד ש "השם הוא , האמונה תניאעיקר  (ראה

ל"ה) ופרק  י"ח , פרק  האמתסוף  "אחד הוא  החכמה דמדריגת  ,

זולתו". ואין הוא לבדו התורהשהוא יסודי בהלכות רמב"ם  (ועיין

ז'.) הלכה א ' לד'פרק "בלתי להיות צריך האדם  עבודת וכל .

נפשינו את  למסור מוכנים  להיות צריכים  אנו לבדו".

וכבוד  כסף של חשבונות כל  ללא ממש נפש  במסירות 
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בא, היה שותף לקירוב הגאולה: 
תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו שותפים לחלוקת דפי זוהר יומי ספרים ועלונים בחינם,  ובכך אתם נוטלים חלק  עצום בקירוב 

הגאולה ושכר אינסופי  ונצחי בעולם הבא, ולכשיגיע המשיח, יצביע על כל שותף ויאמר "בזכותך הגעתי". 

הרבה פעמים הקדוש הזוהר בספרי שילמדו מאוד נחוץ
בעולם  לתקן  שבא האמיתי התכלית היטב  שיבין עד
שלו השפע ירבה  הוא ברוך הקדוש בודאי ואז  הזה,
יתגדל ונכסים , בעושר השם חננו שכבר ומי ופרנסתו 
וינצלו ושנים, ימים אריכות ולביתו לו השם ויתן  מזלו,
להם  יזמין  בתולה  או  בחור לשידוך שצריך ומי  מצער,
יהיה תורה שלומד ומי בנקל, הגון זיווג הוא ברוך הקדוש
בקרב ישועות  לפעול שרוצה ומי דשמיא , סייעתה לו
תפלתו ישמע הוא ברוך הקדוש בודאי בתפלתו  הארץ
חס  ביתו בתוך חולה לו שיש ומי ביותר, זה ידי על 
תיקון הזוהר בספרי פעמים איזה שילמוד ינדר ושלום ,
החולה וגם לטוב , זכור הנביא  אליהו  פתח מח, תיקון  מג,
הפחות לכל  מחליו קימתו אחר הזוהר ללמוד עליו  יקבל 
לר ' יתן  רפואה  איזה שנותן  ובעת יום, בכל  שעה חצי
עזרתו . השם ימהר בודאי אז צדקה איזה הנס בעל  מאיר
לנפול לנוטים יסמוך  הזוהר שספר  אנו  ובטוחים
גם יקומו  פקיחא בעינא בו  וההוגים ושלום , חס

נצח , ויחיו  נפלם  באחרי  באריכות ][כמבואר זוהר
שלימה  בתשובה בהיר  אור לעתב ויראו  ובפרט .

ובא , ממשמש  הבוקר  ואור הלילה יפנה אשר  כזאת 
ציון  בנחמות  לראות  יזכה הזה הדור שבודאי 
כחנו בכל  להתאמץ  לנו  ויפה נאה כן על  וירושלים ,
דלתתא התעוררות  ידי על  שלימה הגאולה  לקרב

לאחרים וגם  לעצמו בתשובה אותםג להחזיר לעורר
לזה  זה ערבים  ישראל  כל דבור,דכי כל  ובודאי

שמים  לשם הוא אם למעלה רושם עושה ,ודבור
שאמר הבטחתו יקיים  הוא ברוך הקדוש  ובודאי
הוא ברוך  הקדוש  כי אליכם", ואשובה אלי "שובו
אתערותא ויהיה מלמטה עצמם  את  שיעוררו רוצה
בכדי מחט של  כפתחו  פנים  כל  על  דלתתא
השם לנו  ישלח פתאום ופתע  המשטינים, להשתיק
לבינו וישמח  וישועות שלום משמיע טוב המבשר
במהרה  אלהיך מלך לציון באומר  נפשינו ותגל

אמן. בימינו 

בשמים ,ופוליטיקה למעלה חשיבות שום  לה אין  כזאת  העבודה (כי 

כלום) בלי  לשם יבוא  שנה ועשרים מאה לעבוד ואחר צריכים רק 

" בתמימות  השם  לבדואת  לד ' הקדושבלתי שהצדיק כמו  ,"

התפילה בעת  אומר היה זי"ע מנדבורנא  מרדכיל'ע ר' רבי

" וכו', יתנו" נעימות  ברוך ל"לא-ל הגיע לבדוכשהוא הוא  כי 

הוא רק לבד , הוא רק באידיש, אמר  הוא אז וקדוש", מרום 

לפחותלבד כך על חזר הוא  אליין" ער  נאר  אליין  ער "נאר ,

העצמות לכל שיכנסו בכדי פעם  וחמישים מאה או 100

אמר כך ואחר  לבדו. יתברך מהשם  חוץ משהו עוד שאין

חדשות " עושה גבורות "פועל אש ובלהבות  גדולה  בשמחה

עלינו. יגן  זכותו וכו',

תקע"אב ) סימן היטב  א)ובבאר לשונו:(סעיף שכלוזה ודע

רשע בעודו שלמד  ותורה עושה שאדם  המעשים 

שחוזר עד  בקליפות , כח  מוסיף הרבים  בעוונותינו 

הלכות הרב ערוך ובשלחן מהקליפה. מוציא  בתשובה

תורה  ג)תלמוד  סעיף  ד וכך(פרק לשונו: חכמיוזה אמרו 

רשע בעודו  עושה שאדם  ומצוות  התורה שכל  הקבלה

ש בקליפותאף כח כשיחזורמוסיף מקום  מכל  שעה לפי

שנאמר כמו אחר בגלגול או זה בגלגול בתשובה כך  אחר 

יד) יד , ב, נידח(שמואל ממנו ידח לא  בשינויכי שם  (עיין

וחוזריםלשון) והמצוות  התורה כל מהקליפה מוציא  אזי ,

בחזרתו י "ז)לקדושה פרק  תניא כתב (עיין אלף ובספר  (אות.

ממרנארל"ט) אגדה דברי איזה בזה ארשום לשונו: וזה

זיע"א,ורבא פרעשבורג  אבד "ק איגרא משולם  משה רבי

שם  בנמצא. שאינו ב' חלק  רמ"ה איגרא כ "אמספרו (דף

שופר") וקול "בחצוצרות בד"ה ב' ישובעמוד לא  "אם בתהלים 

פי על וגו', כלי" הכין ולו ויכוננה דרך קשתו ילטוש  חרבו

בסיטרא כח  נותן טוב  שעושה מה אף רשע דאדם  הידוע

סק "א)אחרא תקע"א סימן  חיים  אורח היטב באר וידוע(עיין

ובקשתי, בחרבי האמורי מיד  לקחתי אשר בקרא דאיתא

בתשובה, ישוב  לא אם וזו, תורה, זו קשתי תפלה, זו חרבי

הכין לו, שיעשה ותפלה תורה זו דרך קשתו, ילטוש חרבו

עכ"ל. מות  לקדושה,לכלי הכל  חוזר התשובה ידי  ועל

לעיל . כנזכר

שכתוב ג) מה פירש צדק  מבשר לי",בספר  מי  לי אני  אין "אם

אף  ועבודה בתורה ויעסקו  שנים אלף  אדם  יחיה אפילו  כי

את לעבוד שמחויב מה שמים  ידי לצאת  יוכל  לא  כן פי על

הרבים את  יזכה אם  לו מצאנו אחת  ותרופה יתברך. השם 

יושר למליצי  לו יהיו ומצוותם  תורתם אז ובמצוות  בתורה

יתברך. הרחמים אב עוסקלפני  לבדי אני אין אם שאמר וזה

מי אותם, ומזכה רבים  עם עוסק  אני אלא  ובעבודה בתורה

זכיתי שאני כיון  לי שייך לי טובים ומעשים מצוות שיעשה

לעצמי וכשאני  חשבוני. על יעלה שעושים מה וכל  אותם

אני מה כלומר  אני מה הרבים את מזכה ואינני השם עובד

וכו'. נחשב 

בעיניד ) קטן  הזה דבר יהיה שלא מבקשים  אנו הפעם ועוד

מחשבות לחשוב  לנו וראוי כדאי כי ישראל  בני אחינו

וצריכין האמת  לתכלית גם ועצות  תחבולות איזה  ולעשות

להעלות הרבה שמייגעים  "המיסיאנערין ", בכת  לקנא  אנו

דבר הבעל בא  שמיד  הוא  ידוע זאת כי שקר , של כבודו

בלימוד  הרבים לזכות ובפרט מצוה דבר  להתבטל  בטענות 

הקדוש בעיני מאד היא יקרה המצוה שזאת הקדוש , הזוהר

כמה הלא ולומר  היצר לגרש אנו צריכין אבל  הוא , ברוך

אשר במקום ממון  נתתי וגם  יותר , ממון  אבדתי פעמים

וגם הוא , ברוך להמקום  רוח נחת  שיגיע היה לא ספק אפילו

על פעמים  כמה ועוד)נתתי הדבר(הלאטריע אעשה לא ולמה ,

ומכל לא , בודאי ועבירה  מצוה, להיות  אפשר  פנים כל שעל

כדי הרבים את  מזכה והוא זוהר  עלי החינם שמקבל שכן

הוא ברוך הקדוש  עולמים. כל להבורא  רוח נחת לעשות

ולבניהם . להם  להמחזיקים, טוב  שכר  ישלם 

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר ְּבִחָּנם, ִּתּקּון מ"ג, מ"ח, ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד, ְּבִחָּנם! 
ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו 052-765-1911


