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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ז

ספר
זוהר ערב רב

מה שלא שומעים מרבני הערב רב!!!

לנו מגלה זי"ע חיים  דברי  בעל הקדוש  הצדיק 
נוראים סודות

ב˘רוידוע ˘האכילו ה˜לים ה˘וחטים ידי ˘על

וחˆי פיגול, ג ' לערך   ̇ הד מן יˆאו

יהודים ̇ מיליאן  ו˙˘ובו ב˘אלו˙ כמבואר רח"ל,

חיים" ז')"דברי  סימן א '  ̃ חל דעה עבירה(יורה  ˘אין 

הי˘ראלי, הלב ˘מטמטם אסורו˙ כמאכלו˙

הרבים מןובעונו˙ינו  יˆאו  זה ידי  דעל  ראינו 

˘אכלו לוע"ז   ıבאר  ̇ ˜הילו כמה  ̇ הד

ה˘ובי "ם ידי  על   ̇ וטריפו  ̇ בנבילו ונ˙פטמו

מן ˘נאבדו עד   ̇ זרו  ̇ דעו עליהם וגברו ה˜לים ,

̆ )ה˜הל א  ̇ להבו החוˆבים  דבריו בדגל(עיי"˘ מובא וכן  ,

אפרים " זˆ"ל)מחנה מהרמב "ם מכ˙ב  ע˜ב   ̇ (פר˘

בגלל˘ המ˙ים  ̇ ב˙חיי כפרו  אי˘ אלף  ˘בעים

˘יˆאו עד  אסורו˙  ̇ במאכלו ונ˙פטמו ˘אכלו

כולם א˙ והרג  מלך  עליהם ובא רח"ל.מהד˙

כל לפ˙ו˙ ˘לא מ"ם  הסמ "ך ˘מערמ˙ וידוע

מ˜ום בכל ורבנים ˘וחטים מעמיד ר˜ ויחיד, יחיד

בר˘˙ו. הכל זה ידי ועל דיליה מסיטרא

באלוקי לכפור  האדם את מביא  חלב אכילת
ימח צבי שבתי אצל  שראינו כמו  ישראל 

וזכרושמו

הגדולובנוסף דין  מבי˙  ̇ עדו גביי˙ נביא לזה

ˆבי ˘˘ב˙י איך - ל˜ח˘בירו˘לים 

איסור  ˘היא  ̇ הכליו חלב  או˙ם  והאכיל  ◌ֶ◌ֵמנין 

הברכה כר˙ זה על אל˜ינווע˘ה ד ' א˙ה ברוך 

אסוּ רים ּ̇ יר מ  העולם בספרמלך  ˘מובא כמו , ַ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌

והיא זˆ"ל מעמדין  יע˜ב לרבינו ה˜נאו˙ ˙ור˙

ומ˙י  ˆבי ˘ב˙י נגד וכ˙בים מאמרים  ˜בוˆ˙

בדפוס ונדפס  ˙˜י"ב. באמסטערדאם נדפס סודו ,

וז"ל: מ˜ור, הוˆא˙ ע"י ˙˘ל"א בירו˘לים ˆילום

במו˙ב טופס ˙וב "ב: בירו˘לים עדו˙ ˜בל˙

דינא בי וא˙א˙ל˙א הוינא, כחדא

אי˘ חביב מ˘ה מהו"רר  הכולל  החכם  ל˜דמנא

עדו˙ ב˙ור˙ והעיד  בלה "˜:(בל˘ונו )ספרדי וז"ל ,

חכמים ˙למידי בין  הדבר ˘מפורסם  מעיד אני

˘המיר ˜ודם ˙ר"ו  ˆבי ˘˘ב˙י וחברון , בירו˘לים 

גםד˙ו , מי˘ראל , לע˘רה   ̇ כליו חלב  האכיל 

והאכילם  ıלאר  ıבחו פסח לה˜ריב  להם ˆוה

אכיל˙ על  ברכה ע˘ה גם פסח,  ̇ אכיל כסדר 

אסוּ רים ּ̇ יר  מ  ה' א˙ה ברוך  הנוסחא, בזו ,חלב  ַ◌ƒ◌ַ◌ƒ◌

גדול ˙ורה  בעל אחד מאדם זה דבר ˘מע˙י וגם

גם ˙˘ובה, ע˘ה כך ואחר זה דבר כן  גם ˘ע˘ה

˙כ "ה ˘ב˘נ˙ עˆמו˘מע˙י על  ˆבי ˘ב˙י גילה

דוד בן מ˘יח מהחכם˘הוא ˘מע˙י עוד ......

הרב יˆח˜י הכולל דספרדיםאברהם ור"מ  אב"ד

הגדול מרבו  ˘˘מע ˙וב"ב, ירו˘לים בעיה"˜

מהור "ר  הכולל גלאנטי החכם אומר ,מ˘ה

˘מו ימח ˆבי ל˘ב˙י מבזה היי˙י לא  מ˙חילה

אחר ר˜ בו, מאמין  היי˙י ˘לא  פי על  אף וזכרו,

˘ל  יד כ˙ב  וזכרו˘ראי˙י ˘מו ימח ˆבי ˘ב˙י

בו , מאמין  ˘היה לאחד לכאן  א˙˘כ˙ב וח˙ם 

ˆבי  ˘ב˙י אל˜יכם הוי "ה אני דהיינועˆמו  ,

מחרים אני זה  אחר ככ˙יב˙ו, ה˜דו˘ ˘ם ˘כ˙ב

ויום. יום בכל או˙ו 

י"ב )במסכ˙אי˙א אומרים (מגילה המןלכן  ארור

בני  א˙ האכיל  הוא כי לאבדי   ̆ ב˜ א˘ר

לו היה  כך  ידי על  , ̇ אסורו  ̇ במאכלו י˘ראל 
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“י קֹוֵבַע: ּבִ  ַהַרׁשְ
ָרֵאל  ֵני ִיׂשְ ֵסֶפר ַהּזַֹהר ֵיְצאוּ ּבְ ּבְ

ַרֲחִמים לוּת ּבְ ֵמַהּגָ

ים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י הזוהר ּבְ ּפֵ ּדַ

יס ים ּתֹוְרִמים ְלַהְדּפִ ׂשִ  ְמַחּפְ
י הזוהר ּפֵ  ִמיְליֹוֵני ּדַ

ם. ִחּנָ ָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ ְלַחּלְ

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

ֶכֶסף ָקָטן? ּבְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהזֹוַהר  ֶאת  ִלְקֹרא  ָדל  ַתּ ְדִאׁשְ ִמי  ְוָכל 

הֹוֶגה  ְקִריָאה ְלַבד וְּבִגְמגוּם, ֲהֵרי הוּא ּכְ ֲאִפילוּ ּבִ

ים  ִנּסִ ַלֲעׂשֹות  ּבֹו  ּכֹוַח  ׁש  יֵּ ׁשֶ ם,  ַהּשֵׁ ֶאת  וְּמָפֵרׁש 

ה וָּבעֹוָלם  עֹוָלם ַהּזֶ לֹא ְיִדיָעה, ְוָיֵגן ָעָליו ּבָ ֲאִפילוּ ּבְ

הֹות ָהַרָמ"ז- ר"מ ַזּכוָּתא קע"ח:[. א ]ַהּגָ ַהּבָ

˜˘ו˙  ̇ גזירו היהודים על  לגזור הכח  וכ˙ב א˙ .

˙ר"ע )בב"ח סי' עי˜ר וזל "˜,(או "ח הי˙ה  בפורים 

עליהם נגזר ע"כ  מסעוד˙ו, ˘נהנו לפי  הגזירה

ו˘˙י ' מאכילה ˘נהנו  הגופים א˙ ולאבד  להרוג 

איסור  ˘ל  ומ˘˙ה  ו˘מחה איסור וכ˘ע˘ו˘ל ,

" אס˙ר ˘אמרה כמו נפ˘ו˙ם  עינוי לך˙˘ובה

˙˘˙ו ואל  ˙אכלו  ואל  היהודים  כל   ̇ א כנוס

ימים  ̇ טוב ˘ל˘ ויום  למ˘˙ה ˜בעום  לפיכך "

אומרים ולכן  הנס. עי˜ר א˙ מרדכי לזכור ברוך 

˘ל מגזיר˙ו ניˆלו  היהודים בזכו˙ו  כי היהודי 

במאכלו˙ יכ˘לו  לא ˘יהודים נזהר הוא המן,

ל˘מור  המלך  ב˘ער י˘ב  הוא ולכן , ̇ אסורו

כ˘ר  ˘אינו  אוכל  ˙אכל  לא .˘אס˙ר

רב הערב שראשי  מבטיח , הוא  ברוך  הקדוש 
ידם על יוושעו ולא  ואבן כעץ  יהיו

ברא˘י וגם א˙ג˘ימו ונו˜בא  סמאל  כי הבטחה

בזוהר, כמבואר רב , אלו˜ו˙ערב עˆמן ועו˘ין 

ıע ˘יהיו י˙ברך , ה˘ם או˙נו מבטיח ורבי, רב 

לא דבר, ˘ום אˆלם אדם  יפעול  ˘לא ואבן ,

חיים ולא רפואה  ולא ההולך בנים  כמו  אלא ,

רוח . בו  ˘אין  ואבן  ıע ס "ד)אˆל כ"ח  ˙בא הברכה  (היכל 

הראשים על לגבור  יכול אחד  אמת צדיק  אפילו
השקריים

או˘מע˙י בעיר רב ערב  רא˘י  כמה  כ˘י˘

 ̇ ובה˙נ˘או ב˘˜ר המ˙נהגים מדינה

אחד  וˆדי˜ חכם ˙למיד במדינה  ̆ וי ˘וא, ˘ל

ונ˘בר טהור  ובלב אמ˙ בלב באמ˙ המ˙נהג

אל עˆמו   ̇ א ומדב˜ ל˘מה  ב˙ורה  ̃ עוס כא˘ר

יהיה ולא ו˘˜ר, און  פועלי כל י˙פרדו  אז האמ˙,

ה˘˜ר , ולרומם האמ˙ לה˘פיל כך כל כח להם

˘מע˙י. כך האמ˙, בלב דבריםובלבד  הברכה (היכל 

א ') עמוד ר "ט .דף

\


