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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק א

דרשה מהאדמו"ר מהאלמין במירון

על אשמים הם הקדוש זוהר  ילמדו שלא  וגורמים הקדוש זוהר ללמוד  אומרים שלא  רב הערב רבני כל כי יבואר  בו
ענּיּות ׁשּיהיּו הּללּו, ּבמע ׂשיהם  ּגֹורמים  ׁשהם להם, אֹוי הקדוש: הזוהר ובלשון וכו'. הישיבה בחורי גיוס הגזירות , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָכל

דבריך אם אפילו שבדרון: הרב הגה"ק  לשון  וזה ואפיקורסים , מינים והם ּבעֹולם . וה ׁשמדֹות והריג ֹות  ּובּזה וחמס  ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוחרב

בעל ישראל, אוהב  כתב: הטבעת  ובחלקי אפיקורס . הפנימי: בעיגול  כתב חכם... תלמיד הוא  הכל אחרי אבל נכונים,
שהוא - אמרתם  מה נו, בכאב : ושאל הביט הפקחיות , עיניו את  הרים אז וכו'. מתמיד חסד, בעל חכם, תלמיד רגש,
צדדיו. בכל בעיגול שכתוב מה  תקראו עכשיו מסכים: אני בסדר, ישראל ? אוהב מתמיד? רגש? בעל חכם? תלמיד
אפיקורס חסד, בעל אפיקורס רגש, בעל אפיקורס  מתמיד , אפיקורס חכם, תלמיד אפיקורס מהאמצע : הכל  את  תקראו

ישראל. אוהב

השואה  זוהר 
ליום יענו מה  - ישראל  רבני על ותמיהות  שאלות 

והתוכחה !!! הדין
˘אלה:

רא˘י נגד  ̇ וחני בחרב  יוˆא כבודו  מה מפני

˘לא ˘ליט"א י˘ראל  ורבני אדמורי"ם  י˘יבו˙

, ̆ ה˜דו ללמוד ל˙למידיהם  ומˆווים  אומרים

˙למידי בזיון  עם  מה ברבים, או˙ם  ıומ˘מי

ב˜ול ל˘מוע  ˆריכים  כולם  האם  חכמים?

כלל כל  על  ̇ הנ˘יאו א˙ נטל  כבודו וכי כבודו?

לא הם  ולמה בי˘ראל, רבנים  עוד  ̆ י י˘ראל?

דרדעים כולם רב, ערב  כולם  האם  ˆוע˜ים ?

ח"ו?

˙˘ובה:

 ̇ באמ תשובה]א. חצי רבנים[שאלה עוד   ̆ י

ערב כולם  האם  ˆוע˜ים ? לא  הם  ולמה בי˘ראל ,

ח"ו? דרדעים  כולם  רב,

ˆווח  ע "ה הר˘ב "י  כבר כי  לבנו דווה  זה  על 

 ̆ ה˜דו בזוהר כדאי˙א  גביהם  על  ל 'ועומד ּ̃ וּ ן  ּ̇ )¦

ּ̇ נינא) ׁ̆ בילנ˙יב בּ  וה˙ע וֹ ררוּ  ˜וּ מ וּ  : ̆ ה˜וד ׁ̆ וֹ ן ל , ¨¦¦§¨¨¨©Ÿ¤§¦§§¦§¦

בּ לי רי˜ן  לב לכם   ׁ̆ י ׁ̆ הרי ׁ̆ ה, ּ̃ ד וֹ  ה ¦§¨¥¥¤¨¥¥£¤¨§©¨¦§©הּׁשכינה

ׁ̆ היא פּ י על  אף ̇ הּ , א וֹ  וּ להּׂשיג לדע˙ ¦¤¦©©¨¦©§©©¨¨¦בּ ינה

ה  אבל ̇ וֹ ככם... א˜רא ',בּ  'מה  ̇ א וֹ מר ּׁשכינה §§¤£¨©§¦¨¤¤¨¤§¨

מעפר, עˆמי  ̇ א להרים  כּ ח בּ הּ  אין ¨¨¥¦§©¤¦¨§©Ÿ¨¥©§כּ לוֹ מר

כּ בהמ וֹ ˙ הּמ ה כּ לּ ם  חˆיר', ׂ̆ ר  הבּ  ׁ̆ 'כּ ל  ׁ̆ ביל ¥§¦¨¥¨ª¦¨¨¨©¨¤¦§¦בּ 

בּ לי  ̇ הּמ ˆו וֹ  ׂ̆ ים  ׁ̆ עוֹ  כּ לוֹ מר וחˆיר, ׂ̆ ב  ע ¦§§¦©¦¤©§¦¨§¤¤¥§א וֹ כלי 

כּ ל ה ּׂשדה',  ıכּ ˆי חסדּ וֹ  'וכל בּ המ וֹ ˙, כּ מ וֹ   ̇ ¨¤¨©¦§§©¨§¥§§©©דּ ע

כּ לוֹ מר  ׂ̆ ים , ע וֹ  הם לעˆמם  ׂ̆ ים , ׁ̆ עוֹ  ©§¦¥¨§©§¦¤¦¨£©החסדים

בּ כדי ּ̇ היינה  ׁ̆ ׂ̆ ים, ׁ̆ עוֹ  בּ ּמ ˆווֹ ˙ כּ וּ נ˙ם  ¥§¦¨¤§¦¤¦¤§¦©¨¨¨©¥¤ׁ̆ אין

̇ וֹ על˙ ל  ̃ ר אלּ א ליוֹ ˆרם  רוּ ח נח˙ ׁ̆ פּ יע ¤¤§©¨¤¨§§©©©©¦§©§לה

הּט וֹ בים ואפ לּ וּ  הּמ ˆו וֹ ˙, ׂ̆ ים עוֹ  הם  ¦©¦£©§¦©¦¥¨§©עˆמם 

ׂ̆ וּ  ע א  ּ̇ וֹ רה, ה עס˜ על  זמנּ ם ׁ̆ ּמ סרוּ  ¨¨©¤¥©¨©§§¨¤¤¨¤ׁ̆ בּ הם ,

הרˆוּ יה, כּ וּ נה בּ לי עˆמם , גּ וּ פם   ̇ ל˙וֹ על אלּ א ¨§¨¨¨©¦§¨§©¨¤¤§¨¤¤זה,

ההיא בּ ע˙ לי וֹ ˆרם . רוּ ח  ̇ נח ׁ̆ פּ יע לה ¦©¥¨¨§§©©©©¦§©§¥§¦בּ כדי

להעוֹ לם , ׁ̆ וּ ב , י וא ה וֹ ל רוּ ח הדּ וֹ ר, על ¨¨§¨§¥©©©©¡¤נאמר

מכּ ל ׂ̆ ראל י   ̇ א לגאל רי ּ̂ ה ׁ̆ יח, הּמ  רוּ ח ¨¦¥¨§¦¤Ÿ§¦¦¨©©¦¨©©§©§דּ הינוּ 

כּ י ̇ וּ ב , הכּ  ̃ יּ ם  ל הּׁשלמה ל גּ א לּ ה עד ¦¨©¥©§¨¥§©¨ª§©©¤¥̈ˆרוֹ ˙יהם 

זּ ה  ה  הרוּ ח וג וֹ ' הּׁשם  א˙ דּ עה ıהאר ¤©©¨§¥©¤¨¥¤¨¨¨§̈מלאה

להם א וֹ י בּ עוֹ לם . מאיר ואינוֹ  , והל ל וֹ  ּ̇ לּ ˜ ¤¨¨¨¦¥¥§©¨§¥©§¦נס

ׁ̆ יח  מ  ׁ̆ ל ׁ̆ ר וּ חוֹ  ה גּ וֹ רמים  ׁ̆ ים אנ ©¦¨¤¤¦§©¦¨£¨§לאוֹ ˙ם 

לעוֹ לם , ׁ̆ וּ ב  ל יוּ כל  וא מהע וֹ לם לוֹ  ויל ּ̇ לּ ˜ ¨§¨©§¨¨¥¥¥§¥©§¦יס

כּ לוֹ מר, ׁ̆ ה, ליב  ּ̇ וֹ רה ה  א˙ ׂ̆ ים  הע וֹ  הם  ©§¨¥¦¨©¤¦¨¥¨¥¤ׁ̆ הּמ ה

כּ י ודע˙, ׂ̆ כל ׁ̆ ל  לחלוּ חי˙ מּׁשהוּ  ¦©©§¤¥¤¦§©¤©¦§בּ לי 

בהמשכים
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בא, היה שותף לקירוב הגאולה: 
תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו שותפים לחלוקת דפי 
זוהר יומי ספרים ועלונים בחינם,  ובכך אתם נוטלים חלק  
ונצחי בעולם הבא,  עצום בקירוב הגאולה ושכר אינסופי  
"בזכותך  ויאמר  שותף  כל  על  יצביע  המשיח,  ולכשיגיע 

הגעתי". 

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר ְּבִחָּנם, ִּתּקּון 

מ"ג, מ"ח, ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד, ְּבִחָּנם!

ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְוכֹוְלִלים, 

ִהְתַקְּׁשרּו

 052-765-1911

ּ̇ וֹ רה, ה  ׁ̆ ל  ׂ̆ י הּמ ע בּ חל˜  ̃ ר ¨©¤¦£©©¤¥©©¦§§©§¦מˆטמˆמים 

ּ̃ בּ לה, ה  בּ חכמ˙ וּ להבין ּ̇ דּ ל   ׁ̆ לה רוֹ ˆים  ¨¨©©©§¨§¦¨§¥©§¦§¦¨¥§ואינם 

א וֹ י מˆוה. וטעמי  ּ̇ וֹ רה ה   ̇ בּ סוֹ דוֹ  ׂ̆ כּ יל וּ לה ¨§¦¥£©§¨©§¦§©§©¥לידע

ׁ̆ יּ היוּ  הלּ ל וּ , ׂ̆ יהם בּ מע גּ וֹ רמים  ׁ̆ הם  §¦¤¨©¤¥£©§¦§¥¤¤̈להם,

ׁ̆ מדוֹ ˙ וה והריגוֹ ˙ וּ ב זּ ה וחמס  וחרב  ¨§©§¦£©¨¦¨¨§¤¤§¦£ענ יּ וּ ˙

ע "כ. ¨̈בּ ע וֹ לם ,

לבּ וֹ  אל ׁ̆ י˙ י  ואחד אחד וכל המהרח"ו: ¦¤¦¨¨¤§¨¤¨§וכ˙ב 

גּ רם הזּ א˙ בּ חכמה מ לּ למד ה˙רּׁשלוּ ˙וֹ  בּ עב וּ ר  ©¨Ÿ©¨§¨©Ÿ§¦¦§©§¦£©¦כּ י

ׁ̆ עינינ וּ  כּ מ וֹ  ׂ̆ ראל  י בּ ני לאחינ וּ   ̇ ˆרוֹ  ¥¥¤§¥¨§¦¥§¥©§¨¨©כּ ּמ ה

עליו  ̇ וּ בא וֹ  ּ̇ כוּ פוֹ ˙ ˆרוֹ ˙ כּ סדרן ּ̇ מידין  ̇ ¨¨¨§¨¨§¦§¦¦§רוֹ א וֹ 

כּ נפ וֹ ˙ בּ ארבּ ע  הנּ פ וֹ ˆים  ׂ̆ ראל  י בּ ני אחינ וּ  §©©§©§¦§©¥¨§¦¥§¥©©§ועל 

מאמר  נ˙˜יּ ם  ו דּ אי מר דּ ה וזה רוֹ דה זה ı̈האר¨¤¤¤§¤©§¤©©¦§©¥©£¨

זּ א˙ ה  החכמה לּמ וּ ד ׁ̆ בּ מניע˙ לעיל Ÿ©¨§¨©¦©¦§¦¤¥§¨©הּמ וּ בא

כּ ן על  ׁ̆ ר א  וכוּ '... וּ ב זּ ה וחרבּ א עניּ וּ ˙א ¥©¤£§¨¦¨§©§¨¦£¥גּ וֹ רם 

וּ בלבב וֹ  יראה בּ עיניו  הּׁשם  דּ בר  ̇ א היּ רא  ׁ̆ ¨§¦¤§¦¨¥§¥©©§¤¥¨©¦̈האי

˜דם  ̇ ועוֹ מד ׁ̆ בּ ע˙ הנּ  ׁ̆ וֹ  נפ על הן ויחוּ ס ¤Ÿ¤¤§©©§¦©§©©¥¨§¦̈יבין

הזּ  לעוֹ לם  כּ דיבּ וֹ אהּ  ּ̇ וֹ רה בּ ס˙רי  ׁ̆ יּ למד  ה ¨¨¨©¤¤¦§©§¦§¥¨§¥

על והן בּ גלגּ וּ ל, לחזר יˆטר וא למריהּ , ©¥§§¦§Ÿ£©¥¨§¦§¥¨§©§¦§למינדּ ע 

ל ּמ וּ דוֹ  בּ מניע˙ זה דּ בר על  ׁ̆ וּ  יענ  ׁ̆ א בּ ניו  ׁ̆ ¦©¦§¦¤¨¨©§¨¥¤¨¨¤¤נפ

האבי וֹ נים  ̇ ׁ̆ וֹ  נפ  על  והן , ̇ האמ ¦§¤¨§©©¥§¤¡¨©§¨§בּ חכמ˙

בּ חסרוֹ ן כּ ל וּ בחסר בּ רעב  הּמ ּט לים  §¤§ª§¨¦©ª¨¦§¨¨§Ÿ¤Ÿ¨§והאמללים 

על והן לזה, הגּ וֹ רם  והוּ א  מ כּ לּ ם , ׁ̆ ה  ּ̃ ה ©¥§¤§¥©§¨ª¦¤¨©¦כּ יס 

בּ ˜ˆוֹ ˙ ׁ̆ נּ אבד וּ  ׂ̆ ראל  מיּ   ̇ ׁ̆ וֹ  נפ  כּ ּמ ה §¦§¤¤¤¥¨§¦¦¨§¨©¦א בּ וּ ד

אחד  וכל ׂ̆ ראל , י ׂ̆ וֹ נאי  ו אוֹ יבי ידי על  ı̈האר¨¤©§¥§¥§§¥¦§¨¥§¨¤¨

ויאמר  מר  ̃ וֹ ל בּ  וי˙ודּ ה הזּ ה, ּ̂ ער ה ׁ̆ לּ י בּ  ©Ÿ©§¤¦©©©©¤§¦§©¤§©§Ÿיאמר

וּ ˆערים ˆרוֹ ˙ ּ̇ י  גּ רמ וּ מה ׂ̆ י˙י ע מה ¦¨§¨¦§©¨©¦¦¨¤¨̈אהה 

עˆמי ּ̇ י וּ מנע  הּׁשם  בּ עבוֹ ד˙ ּ̂ וּ רי   ̃ על ¦§©¦§©¨¥©©£©¦¦©¦§¦וּ בל בּ וּ לים 

ˆד  ׁ̆ וּ ם  בּ   ̇ הזּ א בּ חכמה מלּ למד כּ מוֹ ני ©§Ÿ©¨§¨©Ÿ§¦¦¦¨¦¥£©ואחרים 

ואם בּ חזּ וּ ˜ ואם  בּ לּמ וּ ד אם  ּ̂ דדים  ה ¦§¦§¦§¦§¦¦¨§©¦מן

ואחד  אחד כּ ל הּט וֹ ב  בּ מניע˙ ואם  ¨¤§¨¤¨©©¦§¦¦§§¨§¦§בּ ה˙˜רבוּ ˙

בּ כל  ̃ וּ לה˙חזּ   ı לה˙אּמ ׂ̆ וֹ ˙ לע  בּ ידוֹ  ּׁשיּ כל˙ ¨§¥©§¦§¥©§¦§£©¨§¤Ÿ§¤©מה 

ׂ̆ ראל י בּ ני  אחינ וּ  לבב וֹ ˙ לע וֹ רר ּ̇ ˜ף וּ בכל   ̃ ¥¨§¦¥§¥©¨§¥§¤Ÿ¤§¨Ÿחז

לבּ וֹ  ויפנּ ה   ̇ לאח אח˙ ׁ̆ כּ ˙בנ וּ  הדּ ברים  ¦¤©¦©©§©©§©¨¤¦¨§©¨§בּ כל

פּ ני על  חי ׁ̆ ר  א ׁ̆ נוֹ ˙יו וּ  ימיו  בּ כל  הּׁשם  ¥§©©¤£¨§¨¨¨§¥©©£©לעב וֹ ד˙

א˜ים בּ ˆלם  ּ̃ ר וּ י ה האדם נ וֹ ˆר  לכ כּ י ¦¡¤¤§¨©¨¨¨©¨§¦¨¨£̈האדמה 

ׁ̆ דּ ברים חז˜ה ו˙˜ו˙נ וּ  ׁ̆ מ וֹ  כּ ב וֹ ד על  ¦¨§¤¨¨£¥¨§¦§§§©¥§©©§ויעזרנוּ 

האדם בּ לב  יכּ נס וּ  הלּ ב  מעמ˜י היּ וֹ ˆאים  ¨¨¨¥§§¨¦¥©¥§¦¥¦§©¥א לּ וּ 

הּׁשם הּׁשמים, מן כּ פ וּ ל  ׂ̆ כרוֹ  וּ  הּׂשכל בּ עין ¥©¦©¨©¦¨¨§¤¥©¥§¦¥©הּמ בין

עכ"ל אמן, ׂ̆ ראל, י ע ּמ וֹ  מעל  א פּ וֹ  חרוֹ ן   ̃ ¥¨¥¨§¦©©¥©£¥©§יסלּ 

המרח"ו.

ׁ̆ מע וֹ ן לרבּ י ı ּלרו וּ ברוּ רה, אח˙ עˆה לנ וּ   ׁ̆ §¦¦©§¨¨§©©¨¥¨¥§וי 

הזּ הר  בּ ספר ועס˜ לּמ וּ ד ידי  על יוֹ חאי ©Ÿ©¤¥§¤¥§¦¥§©©©בּ ר

ׁ̆ נּ ˆא ׁ̆ בּ "י הר לנ וּ  מבטיח  ̇ ׁ̆ בּ זא , ׁ̆ ּ̃ ד וֹ  ¥¥¤¦§©¨¨©¦§©Ÿ§¤¨©ה

נּס י וֹ ן ריˆ וא  , ̇ מהגּ ל וּ  ׁשלבּ רחמים  נ ּסי ֹון [ולא §©£¦¥©¨§¨¦¦¨ְִֶָֹ

ר בּ יעני] הרב  מ וֹ רנ וּ  המ˜בּ לים , דּ ברי וכיּ דוּ ע  . ִֹ§©¨©¦§¥©§ª¨¦¥¨©©¦

 ׁ̆ אי והבּ ן טוֹ ב , ׁ̆ ם  הבּ על , ̆ " ׁ̆ הר  ויטאל , ¦¤©§¥©©©©©¨¨¦¦©חיּ ים 

, ̇ וּ להגּ לוֹ  לה˙פּ רסם  זה לּמ וּ ד  דּ ע˙יד ועוֹ ד, ¨¦§¥§©§¦§¤¦¦¨§§©חי 

ה גּ א לּ ה. ו˙ב וֹ א  ׁ̆ ה ּ̃ ד וֹ  ה הּׁשכינה ּ̇ גּ אל יד וֹ  ¨ª§©¨§¨§©¨¦§©¥¨¦¨©§ועל 

דּ רזי ׁ̆ מוּ אל רבּ י המ˜ובל  הגה"ˆ דּ ברי ¦§©¥§¦©¥§¦ועוד

יחזי˜ ימים   להארי דּ הרוֹ ˆה ̂ "ל החיּ ים ,ז  ıבּ ע §¨¤§©£¦¨¦©£¦§¥©©¦

ימיו, יאריכוּ  וּ בזה  ה ּס וֹ "ד   ̇ בּ ˙וֹ ר ילמד ¨¨¦£©¤§©©§Ÿ§¦©§כּ לוֹ מר

זי "ע פּ ˙י "ה יא וּ דה רבּ י  מרנא  מפּ י  זוֹ  ¨¨§¨§¦©¨¨¨¦¦¨¨©§ו˜בּ לה

פּ עמים . וכ ּמ ה  כּ ּמ ה ׂ̆ ה למע גּ ם  הוה  וכ ¦¨§¨©§¨©¤£©§©¨¨¨§¨§¤¤נאמרה

ואכן ׁ̆ מע, ל אבה ו א  ׁ̆ חלה אחד בּ חכם  ׂ̆ ה ¥¨§©Ÿ§¦¨¨§¨¨¤¨¤¨¨§¤£©וּ מע

רחמנא חי  לכל חיּ ים  ׁ̆ ב˜ ימים  כּ ּמ ה ¨¨£©©¨§¦©©¨¦¨¨©©©§לאחר

רחב היה ׁ̆ לּ בּ ם  הּס פר דּ ים  גּ ד וֹ לי  וכל  ¨¨¨¨¨¦¤¦©¨§©¥§¨§¨§¦ליˆלן.

הזּ הר  לּמ וּ ד  ידי על מעל˙ם  כּ ל ה ּׂשיג וּ  - ©Ÿ©¦¥§©¨¨£©¨¦¦¨§כּ אוּ לם 

כּ סדרם . ּ̇ מידים   ׁ̆ ּ̃ דוֹ  ¨§¦§¦¦§¨©ה

 ıבפר עמדו  י˘ראל כ˘גדולי  ומ˙מיד מאז ב .

איˆלא ˙ח˙ ˘הס˙˙רו  ומדיחים  מסי˙ים נגד

או˙ם כנגדם  ה˘מיעו מפניהם  והזהירו  דרבנן

כמו  ̇ טענו אחריהם  ˘הודחו אלה או מסי˙ים 

"בעלי חכמים ", ˙למידי  "מבזי " ̇ מחלו˜ "בעלי 

ועוד... הרע" שלל˘ון "מושיען בספר ראה [לדוגמא 

המאבק דגל  נושא ששפורטש יעקב  רבי הגה "צ  על ישראל"

ואנשיו] צבי  שבתאי  של השקר  .במשיחיות

המשך בעלון הבא


