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

 האדמו"ר מהאלמין 

אור הזוהר 355 * כסליו תשע"ד

גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש

מכתב
תוכחה

חלק א

ב"ה
הגדול הרבים מזכה מהאלמיןלכבוד האדמו"ר כ"ק

שליט"א
דברי, נוסח על הרב סליחת את לבקש ברצוני ראשית,
למד. הביישן ואין צריך, אני וללמוד  היא תורה אולם

:שאלה
בהפצת עוסקים שלא אלה לכל קורא הרב מדוע
לימוד בחובת תומכים לא ו/או הסוד תורת ופרסום
לצלן, רחמנא זו, אין האם היטלריסטים?? ,הסוד תורת
הכואבת ההיסטוריה לנוכח וזאת מידי?? קשה לשון

עמינו?? של מאד
:תשובה

,בטוב מרגיש איני כי המזלג, קצה על בקיצור אכתוב
להאריך! זמן לי ואין ,חולים לבית ללכת עלי מעט ועוד
אכתוב לכתוב, ובידי במוחי יתן יתברך שהשם ומה

בע"ה.
יום מלחמת לפני חודשים מספר תשל"ב, בשנת
אסון ח"ו להיות שעומד השמים מן לי גילו ,הכיפורים

רח"ל. השואה מלחמת כמו ישראל, לעם גדול
נוראי דבר לבטל אפשר איך לעצמי, והרהרתי חשבתי

כ"כ?
אלו? קשות גזירות לבטל בידינו, יש נשק כלי איזה

[ותפילות התבודדות הרבה [אחרי למסקנה הגעתי
ישראל! לעם הכפרה אהיה שאני

הכיצד?
קורהאני אשר את לגלות ,גדולה במלחמה אצא

בנבילות ישראל עם את שמאכילים ואיך בשחיטה,
חסידיםוטריפות אלפי היום ישנם זה [ובגלל

ישראל] מדת שיצאו ,ועוד אתבסאטמאר ולתקן
.הכשרות

[אחד אותי יהרגו חודש שבתוך בטוח והייתי ,ידעתי
אקדח עם אותי לחפש שבאו ,היה וכך ח"ו, השוחטים]
קול השחיטה מכתבי בספר באריכות ראה] .ב"ה וניצלתי
השחיטה בענין התעוררות מכתבי קונטרס השוחטים
חדשות הוספות עם לפ"ק תשל"גתשל"ט שנת א' חלק

בכל שחיטה הבתי לכל שנוגע כאן, שכתוב מה כל
ב']. בחלק באריכות עוד ראה ,כולו העולם

ושם. זמרי את להרוג נפשו שמסר מפנחס ולמדתי

המגפה נעצרה ולכ לה' רוח נחת גר פנחס קנאת
בּפסּוקים :זה על קצת כה)(ּבּמדּבונסּביר ּפרק "וּיהיּור ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָ

וכּו' ּבּמּגפה הּכהןהּמתים אהרן ּבן אלעזר ּבן ּפינחס ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
את קנאתיהׁשיב את ּבקנאֹו יׂשראל ּבני מעל חמתי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

"ּבקנאתי יׂשראל ּבני את כּליתי ולא הינּוּבתֹוכם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹ
 .ּמּגפהה את לעצר מנת על נפׁשֹו את מסר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּפנחס
נעצר ּפנחס ידי על ּדוקא מּדּוע הּמפרׁשים ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָָּומקׁשים
אי ראה ּואה ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ּבכ והּבאּור ,ּמּגפהַהְְֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ולא ׁשתקּו הּנׂשיאים וכל עברֹות עֹובר יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשּכלל
ּגרם זה קנאתי, את ּבקנאֹו נפׁשֹו את מסר ּופינחס ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָמחּו,
את עצר ּכ ידי ועל הּוא ּברּו להּקדֹוׁש רּוח ַנחתְְְֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּכל יׂשראל ּבכלל מּצבים ׁשּיׁש מּכאן מּוכח .ּמּגפהַהְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לקּום צרי מקֹום מּכל מֹוחים, ואינם ׁשֹותקים ְְְִִִִִִֵַָָָָָהּנׂשיאים
על ּומחאה זעקה קֹול ּולעֹורר הּנפׁש, את ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹולמסר

ּבּדֹור. ׁשּיׁש ְִֵֶַַהּפירצֹות
הנ"ל], ספר ראה] הגדולה במלחמתי יצאתי ולכן ...
,כלום כמעט עשה לא רב אף ולדאבוננו השחיטה, נגד
אדמו"ר כ"ק סביב הרוצחים, מהשוחטים שפחדו בגלל

זי"ע. מסאטמאר
קיבלו שבוע וכל ,הסליחות עד המכתבים ושלחתי
לי [ונעלם ששלחתי המכתבים האדמו"רים הרבנים
מלחמת פרצה ותיכף ,[זה את קיבלתם ואתמול ,הספר
והייתי ופצועים, קרבנות 24.000 שגבתה הכיפורים יום
מטיסים המסוקים כיצד ,לוד בעיר בעיני, וראיתי כאן
ובכיתי רגליים, ובלי ידיים בלי פצועים, אנשים ומביאים

מאוד.
משיב אז ,שמוחה אחד אפילו יש שאם ,אומרת זאת
מי אין אם ברירה, לי אין ולכן הקב"ה, של החמה את

!זה את לעשות מחויב אני העבודה את שיעשה
צדיקים הרבה כבר ישנם ההתעוררות, כל אחרי ,ב"ה
אבל ,הקדוש הזוהר את בפרהסיה ולומדים שמעוררים

:ע"ה רבנו משה שאמר כמו מספיק לא ָהרעיאזהֲַָ
,דווקא הּקדֹוׁש זֹוהר ללמֹוד אֹותנּו מצּוה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָמהימנא


."אסתר ב יהודה שלו הרב" תיבות ראשי את" יבה"
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ללמֹוד וצרי הּדֹורֹות, סֹוף עד מאיר הרׁשּב"י ְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשּתֹורת
ׁשּיגאלנּו עד ּואה ּברּו לּקדֹוׁש מנּוחה לתת ולאֹוהרז) ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ריט.) ִּפנחסְָ

לדעת המקדש?צריכים בית נחרב למה .ב.אאמרו
א)רז"ל א, יומא המקדש(ירושלמי בית נבנה שלא דור כל

בימיו נחרב כאלו מהבימיו, עושים לא אנו ואם ,
בימינו, המקדש בית נבנה שלא בזה חלק לנו יש שצריך,
בית שיבנה כדי לעשות צריך מה לחקור עלינו כן ואם

מקדשנו.

להתעסק בחר שלא על היה הראשו אד חטא
החיי בע(הקדוש והזוהר הנסתר חכמת (דהיינו

הקדוש כ"וכ"ז)בזוהר בראשית)זצ"ל ויטאל חיים ורבי
בראשית) בפרשת הזוהר פי על ההקדמות לשער בהקדמה)נתן ורבי ,

מביאו ערלה)מברסלב והלכות ידים נטילת פיתה:(בהלכות הנחש
יכול הוא הדעת עץ ידי שעל בגאווה האדם את
על ולשלוט ,כביכול עמו ולהתחרות כאלקים, להיות

העולם כלכל שורש ,הדעת מעץ לקח הראשון אדם .
החיצוניות, החכמותהחיים בעץ להתעסק בחר ולא

את דרכה ולהשיג ,הקבלה חכמת הקדושה, התורה
היום ועד מאז החטאים כל שורש והוא יתברך, השם

הארור, הנחש של הרע ללשון ללמודשהאמין רצה ולא
מעורב העולם כל הלאה ועד ומאז הקדוש, זוהר
את להחטיא שגרמו רב הערב יצאו ומשם ורע, מטוב

ישראל. חייםבני רבי האלקי מורינו ביאר ובאריכות
זצ"ל בראשית)ויטאל בפרשת הזוהר פי על ההקדמות לשער בהקדמה)

זוהר ללמוד בחר שלא הוא הראשון אדם שחטא
וזוהר הקבלה חכמת מללמוד שנמנעו ובגלל הקדוש,
בני שישובו עד המקדשות שני חורבן גרם הקדוש

הקדוש. זוהר ללמוד בתשובה ישראל

שלא על לבנותה והמניעה המקדש בית חורב
זו חכמה לומדי

שלא הוא הראשון אדם שחטא רואים אנו הנ"ל מכל
חכמת מללמוד שנמנעו ובגלל הקדוש, זוהר ללמוד בחר
עד המקדשות שני חורבן גרם הקדוש וזוהר הקבלה
הקדוש. זוהר ללמוד בתשובה ישראל בני שישובו
כאלו הקדוש, זוהר לומדים לא אנחנו אם ועכשיו

המ בית את והראשיהחרבנו הרבנים ואנחנו רח"ל, קדש
הם זוהר ללמוד אומרים לא אם והדרשים ישיבות
עושים כי הפלגה דור של אבותיהם בדרכי הולכים
חיים רבנו בהמקדמת כמבואר הפלגה דור של מעשים

.הקדמות בשער ומורהוויטאל רב ישיבה ראש וכל
ביום זוהר דף ללמוד אנשיו את מדריך שלא דרך

המקדש. בית את החריב כאלו

מגלותה השכינה להוציא למשה שיעזור מי אי

ּבזֹוהר וכתּוב:('ב עּמּוד כ"ח מית(ּבראׁשית לא מòה ûא ýבגין ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ùתראה, ùגלýתא אמר üבגיניý .ýאיה אתקרי ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָואדם
עמýדא וכן .₣ûנג ₣לה אfiא עזר מצא לא ýְְְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻלאדם
יקćאû עזר מצא לא ýלאדם üיù אמר ûְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאמצעיתא

ûכתיב הýא הדא úלýתא, מן üיכינò('ב הò)מ₣ת "וŁפן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ
,òflמ üקני₣Łדù ýאיה ýמòה ."òאי אין י וŁרא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹוכה

."₣ûנג עזר מצא "לא üיù מראûְְְְִֵֵֶֶָָָֹ

ýבגלל₣ אדם, נקרא והýא מת, לא מòה ולכן ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ[ùאýר:
fiם אfiא עזר, מצא לא ýלאדם האחר₣נה, úùלýת ְֱֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻנאמר

עזר, מצא לא ýלאדם האמצעי, ùעýflד נאמר וכן .₣ûנגְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
òתýב ýזה מהúלýת. òכינה ציא₣Łò('ב הò)מ₣ת "וŁפן ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

Žòאמר ,òflמ ùדמýת₣ הýא ýמòה ".òאי אין י ראŁו ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹוכה
.[₣ûנג עזר מצא לא ₣ùְְֵֶֶָָֹ

הגלות מ שכינתו להוציא לז"א שיעזור מי אי

:מל ּבמקּדׁש יֹוחאיּובאר ּבר ׁשמעֹון רּבי ּוממׁשי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
הּׁשכינה מן זזה אינּה רּבינּו מׁשה ׁשל ּבחינהׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלבאר,
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ,האחרֹונה ּבגלּות נאמר זה ועל ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָָּבגלּות,
למׁשה עזר ׁשּיהיּו חכמים ּתלמידי מצא לא ,ּואָֹהְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשאינם לפי ּכנגּדֹו, הם ּכאּלּו נחׁשבים ּכּלם ּלאא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּבגלּות,
ונאמר הּׁשכינה. לתּקּון לסּיע ,הּתֹורה ּבסֹודֹות ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָָעֹוסקים
הּקדֹוׁש מצא לא ּפרּוׁש ּכנגּדֹו, עזר מצא לא ּולאדם ְְְֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבֹו,
ׁשכינתֹו את להֹוציא אנּפין, לזעיר ׁשּיעזר מי הּוא ָּברּוְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָֹ

הּגלּות. ִַָמן

ויתגלגל נברא, שלא לו טוב ,סוד למד שלא מי
פע עוד

יעקב רּבינּו הּקדֹוׁש, הּצּדיק האלקי, ְֱֲִִֵַַַַַַָָָֹֹֻהמקּבל
הּבא העֹולם לחּיי לברכה וקדֹוׁש ּדיקצ זכר ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּבּוחצירא,

קפ"ה) ּדף ּמלה ּגנזי יֹוחאי(ּבספרֹו ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבׁשם אֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
סֹודֹותהּקדֹוׁש: ׁשהם ,אמת ּתֹורת למד ׁשּלא ּדמי ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

יֹודע אדם אין זה ּדבלא נברא, ׁשּלא לֹו טֹוב ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהּתֹורה,
ועבֹודתֹו. ואהבתֹו, ויראתֹו ,יתּבר יהּודהאלהּותֹו והרב ְְְְְְֱֲֲִִַַַַָָָָָָֹ

ויטאל חּיים רּבי ּבׁשם אֹומר, עלינּו יגן זכּותֹו ,ְּפתּיהְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ
:ֹותהּמצו ׁשער ּבתחּלת ׁשּכתב עלינּו, יגן לאזכּותֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ׁשהיא ,ּתֹורה ּתלמּוד ׁשל אחד מצוה חּסר הרי ּכן, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשה
עד ׁשּיתּגלּגל וצרי הּמצוֹות, ּככל ּולהּוׁשק ְּגדֹולהְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הפרד"ס ׁשל ּבחינֹות ּבד' ֹו.ׁשּיטרחלׁשֹונ ּכאן עד הּנזּכר. ְְְְְִִִֶֶַַַַָ
ׁשעֹוד עלינּו, יגן זכּותֹו ּפתּיה, יהּודה הרב אמר ְועֹודְְְֵֵֶַַַָָָָָָ
לעֹולם חזר ׁשּכבר יּתכן עליו, ּבֹוכים ּכאׁשר הלויה ִּבׁשעתְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

ירחם. הּׁשם ּבגלּגּול, ַהּזהְְְִֵֵֶַַ

לשמה שלא תורתו

,ׁשעֹוסק ּתֹורתֹו ּכל ... הּזהר ּבספר עֹוסק ׁשאינֹו ִמיְֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
והּוא לּנפׁש, והארה ּבחּיים עסק לֹו ואין ולחּוץ, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׂשפה
להיֹות אּלא ּבּתֹורה עֹוסק ואינֹו ורּמאּות, טעּות ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּכּלֹו
על ּולהׂשּתרר הּדֹור ּגדֹול וראׁש רב להיֹות ׁשם, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָֹמאנׁשי

ּבחּיים. חלק ולא חּיים לֹו ואין ְְְִִִֵֵֶַַַַֹהּברּיֹות,

הב הב הצועקי ככלבי

:"הּברכה "היכל ּבספרֹו ּכתב מקאמארנא הּקדֹוׁש ָהרבְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּזהרה ּבספר עֹוסק ׁשאינֹו מי האחרֹון, ּזהה ּבּדֹור ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
לּנפׁש, מּמׁש חּיים ׁשהם האר"י מרן וכתבי ְותּקּוניםְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּופֹוסקים, ּובתלמּוד ּובמׁשנה ּבמקרא נאמנהּבלּולה ידע ְְְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָ
וא ּכדֹואג, ולחּוץ, מּׂשפה ּואה ,ׁשעֹוסק ּתֹורתֹו ׁשּכלין ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

,ּותורּמא ּותטע ּכּלֹו ּואוה לּנפׁש, והארה ּבחּיים עסק ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻלֹו
רב להיֹות ׁשם, מאנׁשי להיֹות אּלא ּבּתֹורה ֹוסקע ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָואינֹו
ּייםח לֹו ואין הּברּיֹות, על ּולהׂשּתרר הּדֹור ּגדֹול ְְְְְְִִִֵֵַַַַָֹוראׁש

ּייםּבח חלק ּבנּוולא לית חדׁש: זהר ּבתּקּוני ּוכדכתיב . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
יֹומא ּבכל צוחין ּבעלּה, עם לּה ּצֹותלר לגּבּה ּדיתער ְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָמאן
ּבּה וצוחין קּוׁשין, ּבכּמה ּפה, ּדבעל ֹוריתאּבא ְוליליאְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ולית ,יקרא לן הב עּותרא לן הב הב, הב ּדאמרין ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָּככלבין
ארחֹות יּׂשיג לא ּובוּדאי .לׁשכינּתא לסלקא ּדיׁשּתּדל ְְְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָֹמאן
חּיים הרב מרן וכתבי הּזהר, לּמּוד ידי על אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹחּיים

לׁשֹונֹו. ּכאן עד ּבלבד, עקבויטאל ּפרׁשת קאמארנה הּברכה (היכל ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ

י') ּפרק הּזֹוהר אֹור – י"ט .ז', ֶֶַַ

ֵאיָנן ַעֵמי ָהָאֶרץ, ֵהם ַהַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּלֹוְמִדים ַהְּפָׁשט ּוַמִּניִחים ַהּסֹוד. ֲעֵליֶהם ִהיא ַהַּתְרֹעֶמת ְלִפי 
ְּדָלא ִאְׁשְּתַכח ֵעֶזר ְּבהֹון )ְּבָגלּוָתא( ִלְׁשִכיְנָּתא ְלִפי ֶׁשַעל ְיֵדי סֹודֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשּקֹוֵרא ָהָאָדם עֹוֶׂשה ִּתּקּון 
)ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ֵחֶלק א' ַּדף כח עא( ָּגדֹול ִלְׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא. 


