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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

ְקַרע  ַוּיִ ה  ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ּוָמְרּדְ
ֵצא  ק ָוֵאֶפר ַוּיֵ ׁש ׂשַ ְלּבַ ָגָדיו ַוּיִ ַכי ֶאת ּבְ ָמְרּדֳ
ּוָמָרה: ְגֹדָלה  ְזָעָקה  ְזַעק  ַוּיִ ָהִעיר  תֹוְך  ּבְ
)אסתר ד' א'(  

י ָפָנה יֹום ַער. ּכִ ֵעת ְנִעיַלת ׁשַ ַער. ּבְ ַתח ָלנּו ׁשַ ּפְ
פורים תשע"ד

אחינו בני ישראל
כולנו מתאספים באחדות גמורה

 ביום הפורים דפרזים - י"ד אדר ב' תשע"ד

בכל בית ובית מתקשרים אל נשמת משה רבנו והרשב"י ע"ה באמירת פתח אליהו 
24/8 בית שמש(  )לכיש  "בית הרשב"י"  ובבית המדרש  70 פעמים  זכור לטוב  הנביא 
אחרי מנחה סוגרים הדלתות, ואין יוצא ואין בא, ומתכנסים הציבור לומר פתח 
אליהו 70 פעמים בעשרה להשראת השכינה, כדי לגרש את הס"א מארץ ישראל, 
הקדושה  יתרבה  ובזה  י"ד(  זכריה  נבואת  )ראה  אומות,  שבעים  קליפת  את  ולהכניע 
ובזכות   70 גימטריה  סוד  יצא  יין  נכנס  היין,  לגשת אל משתה  נוכל  ואז  בע"ה, 
לימוד תורת הסוד יעלה ויתרומם קרן ישראל בני יעקב אבינו הנקרא אב שבעים 

נפש. "ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָיִרים מֶׁשה ָידֹו ְוָגַבר ִיְׂשָרֵאל" )שמות י"ז י"א( 

ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶלְך ְוָדתֹו 
ַמִּגיַע ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ַלְּיהּוִדים ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ 
ִמְתַיֲהִדים ִּכי ָנַפל ַּפַחד ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם.  )אסתר ח' י"ז(

להרים קרן ישראל ולנשאם מעל כל ראש שרי אומות העולם, כי אנו עם ה' 
מבקשים לפתוח השער לאליהו הנביא זכור לטוב, שיבוא ויבשרנו הגאולה 
במהרה ברחמים. כמו כן יתאספו הקהלות די בכל אתר ואתר[, ויכוונו גם 

היחידים כולם להתפלל ביום פורים הקדוש

בקריאה  לטוב...  זכור  הנביא  אליהו  פתח 
גדולה - הקיצו ורננו להתערותא דשכינתא!!!
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גדולים  "וברחמים  די,  לצרותינו  אמור  שבשמים,  אבינו 

אקבצך", בזכות משה רבנו והרשב"י זיע"א, ]מרדכי תיקן 

עמו  שהשתתף  מרע"ה  נשמת  עבור  לאביונים"  "מתנות 

לבטל הגזירה )קי' אלשיך אסתר, ט' כ"ב([

"וכל הפושט יד נותנים לו".

)אסתר ח' ט"ז( ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשן ִויָקר  

ובכך נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו בחן בחסד וברחמים אכי"ר

כדי שתשמע תפלתינו ברצון בכל עת, בואו ונקבל על עצמינו בלי נדר ללמוד כל יום 
ויום בספר הזוהר הקדוש )דף היומי - כשתי דקות( ונזכה לראות פלאות !

... כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורענויות 
וגזרות קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא. )רבני ירושלים תרפ"א( - אנשים 
היומי  ללימוד  והתחזקו  התעוררו  עורו   - הענינים  בכל  ישועות  רואים  שהם  מעידים 
]דף היומי[ בזוהר הקדוש! - ככל שנרבה בלימוד הזוהר הקדוש, כן ירבה שפע רחמים 
ֹמֶׁשה   - מהר.  יבוא  בוא  צדקינו  ומשיח  ויטהר,  האויר  ויזדכך  היהודים,  לכל  וישועות 
ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ַהַחִּיים  ֵמִאיַלן  ִלְטֹעם  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשֲעִתיִדים  "ִמּׁשּום  ִהְבִטיַח:  ע"ה  ַרֵּבנּו 
ַעל ָידֹו ֵיְצאּו ִמן ַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים" )זוה"ק בלשה"ק(. ַעל ֵּכן ּבֹואֹו ְוִנְתַמֵסר ְלַמַען ַהְּגאּוָלה, 
ְוִנְתַקֵּדׁש ַּבּתֹוָרה, ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִיְלְמדּו זֹוַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבָכל יֹום, ְוִאם ַאָּתה עֹוֶׂשה ֵּכן, ַאְׁשֶריָך 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָוטֹוב ָלְך ָלעֹוָלם ַהָּבא, ּוְבַוַּדאי ֵּתֶכף ִנָּגֵאל, ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ִמן ַהּזֹוִכים 
ְיהּוִדים  ֵּכן,  ַעל  ִהַּגְעִּתי".  "ִּבְזכּוְתָך   – ָעֵלינּו  ָיִעיד  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו  ֶׁשַהָּמִׁשיַח  ִרים,  ַהְמֻאּׁשָ
ֶמֶלְך  ְּפֵני  ְלַקֵּבל ֶאת אֹור  ַיַחד  ְכֶּאָחד  ֻּכָּלנּו  ֵנֵלְך  ְוָכְך  ַהָּקדֹוׁש,  זֹוַהר  יֹום  ְּבָכל  ִלְּמדּו  ְיָקִרים, 

ַהָּמִׁשיַח ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.

כל  לנו  ופתח  עלינו,  רחם  רחמים,  מלא  שבשמים,  אבינו 

בהם  להיכנס  ועזרינו  הקדושה,  של  והשערים  הפתחים 

באמת חיש קל מהרה. פתח לנו שער בעת נעילת שער, 

וקבל תפילתינו ברחמים וברצון, בזכות הצדיקים האמתיים 

בפניהם  סגור  שער  שום  אין  אשר  הקדוש,  הזוהר  לומדי 

ויבא  עולם,  פתחי  ושאו  ראשיכם,  שערים  "שאו  לעולם, 

ה' צבאות הוא מלך  זה מלך הכבוד,  מי הוא  מלך הכבוד, 

הכבוד סלה".


