
 מפעל הזוהר העולמי
 בנשיאות כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א מחבר למעלה מאלף ספרים טל: 0527651911

אור הזוהר 594 * אדר א' תשע"ד

גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ג

 זוהר
דין תורה

מה שלא שומעים מרבני הערב!!!

יעבר? ואל יהרג  היא ציבר הליח חזרת לד ר בח האם
כותבבספר  של"ה שהמדבר בשבועההקדוש [!]

משלוש גרוע ציבור השליח בחזרת
החמורות: עריות עבירות גילוי זרה, עבודה 

אסורות  .ומאכלות 

וביתכתבו הכנסת בבית ידור שלא בספרים
אלא התפלה, בשעת מיבעיא לא המדרש
שכתב כמו התפלה לאחר גם התפלה לפני אפילו
ורבינו והרוקח תרומה, בפרשת הקדוש הזוהר
הרעים שכיני כל על "הוי נאמר זה ועל יונה,
להתפלל דעתו אין ואפילו בנחלה", הנוגעים
בעל ועיין הזה, המדרש בבית או הזה בעת
תבוא, בפרשת עליון ולתתך פסוק על הטורים
יהי' מתי ועד זה, על צווחו ספרים ממאה ויותר
השכינה ולגרש הגלות להאריך למוקש לנו זה

ליצלן. רחמנא

ורבותי! אלוקיכםמורי  לה' תנו ורעי, אחי
היושב אלינו וישמע כבוד,

קריאת בשמים, בשעת לשיח שלא מאד  יזהר גם
מאד יזהרו רק זה על  מר צעק והשל"ה התורה ,

בפה לנשקה התורה  התורה,בכבוד  וכשמגביהין 
בארון שישימה  עד אחד  כל ויעמוד  ישתחוה

בשעתהקודש  מאד , חמור איסור  נוסף, ואיסור .
וכתב עשרה", "השמונה ציבור השליח חזרת

ערוך קכ"ד )השולחן לשיח (סימן  הוא  גדול  עון  כי
מנשוא עונו וגדול  ציבור  השליח חזרת בשעת

בהשל"ה, וכתב  בו , שבועה )אלקיםוגוערין אין(לשון 
חזרת בשעת כשיחה  בתורה  כך כל  שמונהעבירה

עריות עשרה וגילוי  זרה מעבודה חמורה  והוא
חומר עוד  קודש בשבת ובפרט אסורות, ומאכלות

שמונההדבר בחזרת השיחה על נוסף איסור  ועוד ,
בקול , התפילה לומר שיטות יש  דבאמת עשרה,

היטב  באר ק "ב )ועיין בשם (סימן  רבא ואליהו  ,
דכתוב ה'"הרמב"ן אל  ישראל בני ."ויזעקו

אם  בפטירתו, חשבון נותן שהאדם מהדברים אחד
העולם  בזה לתקן בא מה  נשמתו, מהות  חקר

השיריםבזוהר שיר ד)[חדש] אחד(ע, כי אמרו,
בפטירתו, חשבון נותן שהאדם מהדברים
לעולם, בא זה מה ועל נשמתו, מהות חקר אם

כי העולם. בזה לתקן בא ישיםומה האדם  כאשר 
לרוץ כגבור זריז יהיה  האלו הדברים לבו על
כדי  לתקן , עליו שמוטל מה לתקן חיים , אורחות

הבורא  כוונת באפו ,להשלים אלוקי שנשמת בעוד ,
נשפו . כוכבי יחשכו לא אשר עד

ומכופל כפול חושך יהא הקדוש האור התגלות קודם

נהורא.עד והדר שחרא דקדרא חמו אזלי דהוי
לך ואחזי תא יוסף: לר' חזקיה רבי אמר
דינהר בעדנא ישראל; של גאולתם הוא דכך
עקא בתר עקא להון יתי דגאולתא שמשא להון
ינהר בה דאנון עד קדרותא, בתר וקדרותא
שנאמר: הוא, בריך דקודשא נהורא עליהון
יראי לכם "וזרחה וכתיב: מוצאו", נכון "כשחר
ההוא ובזמנא בכנפיה", ומרפא צדקה שמש שמי
בעיר ועיר בגוי גוי בעולם יתעוררו מלחמות
ישראל, של שונאיהם על יתחדשו רבות וצרות
כך ואחר קדרה, כשולי פניהם שיקדרו עד
לחצם שאגת מתוך גאולתן עליהן יתגלה
בתהילים: המלך דוד שאמר וזהו ודחקם,
 השחר" "אילת – השחר" אילת על "למנצח
אילת על אלא למימר, ליה הוה הבוקר אילת
אמר: דאת כמה דישראל, דשחרותא וחוזק

איל". אין "כגבר

"קליבההיא וימרון: ישראל בני יזעקון שעתא
לבתר עקתהון, מגו עזבתנו" למה קלי
כאן עד שמחה", ותעזרני שקי "פתחת כתיב: מה

ד"הלשונו. בתוך הנעלם במדרש בראשית חדש (זוהר

פתח) אלעזר רבי בראשית
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אחריםהרוצה להחזיר או  בתשובה לחזור
יום ארבעים זו תפלה יאמר בתשובה

אבינו: השיבנו ברכת בסוף רצופים

אבֹותינ ּויהי ואלקי אלֹוקינּו ה' ּמלפני רצ ֹון  ְ ִ ָ ִ ְ ָ ֶ ֱ ֵ ֵ ֵֹ ֲ ֵ 
להחזיר ּכב ֹוד ּכסא ּמּתחת חּתירה  ִ ֲ ַ ְ ֶ ְ ֵ ִ ַ ַ ִ ָ ִ ַ ְ ַ ְׁשּתח ּתֹור
ּתחזירני  ּוּבכללם ּיׂשראל ּפֹוׁשעי ּכל ׁשלימה  ִ ֵ ִ ְ ַ ָ ָ ְ ִ ֵ ָ ְ ִ ֵ ְ ָ ָ ֵ ְ ָ ְ ִּבתׁשּובה 
י ּמינ ּכי ,לפני ּבתׁשּובה  ּפלֹוני] ּבן  [ּפלֹוני  ְ ִ ְ ִ ֶ ָ ְ ָ ְ ִ ִ ְ ֶ ִ ְ ֶ ְואת
ּבתׁשּובה. הרֹוצה ה ' אּתה  ּברּוך ׁשבים , לק ּבל   ָ ְ ִ ֶ ָ ָ ַ ָ ִ ָ ֵ ַ ְ ָ ְּפׁשּוטה 

ויקבלבית  בהם וילמד שיקרא בעולם יהודי
תוכחה ועונש שכר בעניני מושג קצת
ובלי כשר, יהודי נקרא ומה וערבות ומחאה

כשרות שבת כמו ומצותיה התורה יסודי שמירת
להיות אפשר אי המשפחה טהרת מזוזה תפילין

הרבים. בזיכוי עבודתינו בעצם וזוהי יהודי,

הוכה דברי יועץהם נעים פלא ומה  טוב ומה
בספר מוסרלכתוב  ודברי דינים קיצורי

כדורש  הוא  שהרי בלע"ז, וללועזים ישרות, והנהגות
רבבות אלפי מןבפני דור באיזה  ואולי ישראל,

פירות  דבריו  יעשו ישראלי איש לאיזה  הדורות
אותו מזכה בזוהר ויהיה הפליגו כמה  וידוע .

קכח:)הקדוש  דף יקר (שמות נעשה ומה שכר  בעצם
ופלא . הפלא לחיביא  דמזכי  למאן וגדולה

ִהַּגְענּו ִלְׁשַנת ַהְּגאּוָלה: "קֹול ַהַרְׁשִּב"י" - 36 ִדיְסִקים ּתֹוַרת ַהֹּזַהר ְּבָּלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש 1062 ִׁשעּוִרים - ַהֹּזַהר ַהּיֹוִמי 20 ַּדּקֹות.- 33 ִדיְסִקים 
2710 ִׁשעּוִרים ְבַּּדף ַהּיֹוִמי - ָּכל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש. - 22 ִדיְסִקים ֹזַהר ְלֹלא ַהְפָסָקה - ָּכל ִדיְסק 14 ָׁשעֹות. - 378 ִׁשעּוִרים יֹוִמִּיים, 5 ִדיְסִקים - ֹזַהר 

ַהּיֹוִמי ָחק ְלִיְׂשָרֵאל. - ָלִראׁשֹוָנה ִּבְׂשַפת ָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש 8 ָׁשעֹות, ִאְּדָרא זּוָטא ַקִּדיָׁשא. - 1000 ָׁשעֹות ַהֲאָזָנה ֶׁשל ַּגן ֵעֶדן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. - כל ספר 

ּיעּוִרים ִנְמָסִרים ַעל ְיֵדי הגה"צ ַרִּבי ַאְרֵיה ַּבְרָדה ְׁשִּליָט"א - ְּבִׁשּתּוף  הקדוש קב הישר בדיסקים - ַלַהְזָמנֹות ִדיְסִקים, ֶטל: 054-4577956 - ַהּׁשִ

054-4577956 ַעם "ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי" - ַלַהְזָמנֹות ִדיְסִקים, ֶטל: - 


