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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

ספר

ניסי הזוהר לפורים
בו יבואו כמה סיפורים נפלאים ומיוחדים שזכו ישראל על ידי לימוד הזוהר הקדוש ]בדקה[

ּוְבָכְך ִנְתַחֵּזק ְלַקֵּים ֶאת ֲאֶׁשר ְּכָבר ָצְוחּו ַקָּמֵאי ֶׁשִּמְצָוה ֵליַדע ּוְלהֹוִדיַע ּוְלַפְרֵסם ָּבַרִּבים, 
ֶדה זי"ע ֶׁשָאַמר  ִּכי ּבֹו ְוַרק ַעל ָידֹו ָּתלּוי ָּכל ְּגאּוָלֵתינּו, ּוְכִדְבֵרי ַהְּמֻקָּבל ָהֱאֹלִקי ַּבַעל ַהּׂשָ
ָהיּו  כּוָּלם  ְּבַוַּדאי  ְועֹוד,  מ"ג  ִּתּקּון  ַעל  המהרח"ו  ִמִּדְבֵרי  ַהְּיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי  ָיְדעּו  ִאיּלּו 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה. עֹוְסִקים ְּבִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזֹוַהר ְוַהַּקָּבָלה, ְלָהִחיׁש ַהְּגאּוָלה ְלַמַען ְּפדּות ַהּׁשְ

יק ְיסֹוד עֹוָלם  ל ָהֶאלֹוִקי ַצּדִ ל בעל שבט מוסר ַהְמֻקּבָ ִהילּוָלא ׁשֶ ִליָט"א ִלְכבֹוד יֹוָמא ּדְ יאּות כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ ְנׂשִ ת ָים, 052-7651911 ּבִ ָיָצא ָלאֹור ַעל ְיֵדי ִמְפָעל ַהּזֹוַהר ָהעֹוָלִמי ְסִניף ּבַ
ָנה ]285[ ִלְפִטיָרתֹו, תפ"ט - תשע"ד( י אליהו הכהן האיתמרי בן רבי אברהם שלמה זיע"א מאיזמיר, ח' אדר ב' תשע"ד )רפ"ה ׁשָ ַמְלָאְך ה' ְצָבקֹות ָמָרן ַרּבִ

לתשובה  להתעוררות הזוהר  מכוח מעשיות  סיפורי 

בתשובה: וחזר דקות שתי אחת פעם לישראל חוק לימוד א. סיפור

והתקרב  גויה  עם והלך שפקר  באדם מעשה 
"חק לו הביא  בתשובה  שחזר וחבירו לנוצרים,
יעיין  בחיים פעם שאולי וחשב  במתנה, לישראל"
רישיון  ללא  נתפס  אדם אותו עליו . הדבר ויפעל 
ובא ישראל, לארץ  חזרה  אותו ושלחו וויזה ,
נשארו [הביזנס] העסק וכל והגויה  שבור , הביתה 
וקרא ישב יאוש ומתוך הברית, בארצות  מאחור
בפרשת חבירו לו שהביא לישראל " "חק בספר
עוון  חומר את  הזוהר בלשון שם וקרא  שמות ,
ולחזור לבכות והתחיל מאד ,ונתעורר נכריה אשה 
שם  ובכה  המערבי לכותל שנסע  עד בתשובה 
בכותל, "אני לו  ואמר  לחבירו טלפן ומשם  , הרבה
את שהבין שלאחר וסיפר יחדיו. ובכו  ובא בא",
היה ושם  במקוה , לטבול  ביקש הדבר חומרת
למוצא עד והלך לטבול יכל  ולא  נקיון עבודות
שלמה , בתשובה וחזר התעורר וכך טבל. ושם
משפחה ולהקים כשרה  אשה לישא  זכה  ולבסוף

בטהרה .

מתוך מוסר של קטן  קטע מלימוד זכה  זה  ולכל 
שאפילו  ורואים לישראל". ב"חק הנמצא  הזוהר 
אבל עליו , לפעול יכלו  לא  רבנים שכמה בדבר
אותו  העיר דקות  בכמה זוהר מעט  לימוד
הקדוש. הרשב"י מכח נטהרה ונשמתו מתרדמתו
אותו לי כתב אשר  עמודים  3 של מכתב [ובידי
מה מוסר ותקחו  תראו זה]. בענין תשובה  בעל
גדול  וכמה אדם לבן לעשות יכול זוהר  שקצת
אחד  כל שיתן  חשוב כמה ולכן זי 'ע . הרשב'י  כוח
יהיה זה וכל אותו, לזכות בכדי זוהר לחבירו
זה ובעבור לחשבונו. נזקף והכל הוא, לזכותו

הזוהר רק בו  אשר לישראל ", חוק "לקט סדרתי 
להוציא בידי  עלה  לא אמנם והרמב"ם. והמוסר 
והלואי בראשית, על רק ויצא  התורה , כל  על 
וגם  המלאכה. ותושלם  לכך  תורם  ויימצא 
מפרשת החוק של  הזוהר ענייני  כל הדפסתי
זה וכל  הברית . פגם על שמדבר תצווה  עד שמות 
לישראל" ב"חק שלמדתי מכח לעשות התעוררתי 

הברית. תיקון על

הברית תיקון  בעניין עמודים  מאלף יותר  נדפסו 
אבל  עמודים. 300 שמות ועל  בראשית, על 

תקציב. מחוסר להמשיך יכולתי לא  לדאבוני 

הזוהר לימוד נחיצות  גודל  נודע כאשר ועתה 
ידו על  דרק ב"אורהקדוש , כמובא ברחמים נגאל 

הצדיקים  דברי  והזוהר" ישראל  וב"גדולי  הזוהר"
ממש. והעדות החוגים מכל  הדורות וגדולי

ידי על  ממש של מהפיכה  דנעשתה  דרא ואכשר
ועד  מקטנם ישראל  וכל העולמי ", הזוהר "מפעל 
ללימוד  ונפלא עצום חשק  מתמלאים גדולם
ללמוד  ומבקשים שואלים וכולם  הקדוש, הזוהר
לישראל" "חק פי על  שמסודר בזוהר הפחות  לכל

קודש, בהררי  כברשיסודתו  דקה  של ובלימוד
הבא  עולם בן להיות  .זוכה

עז הוי זי "ע , תימא  בן יהודה רבי התנא  ודברי
כגבר אזרנו  ולכן עינינו, מול עמדו וכו' כנמר

המבוארחלצינו  הזוהר  את בס"ד לאור והוצאנו 
לישראל" "חק סדר לבתיעל  אותם וחילקנו ,

מדרשים  לבתי לקבל שרוצה ומי  בחינם. מדרשים
0527651911 יתקשר:


