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

אור הזוהר 582 * אדר א' תשע"ד

גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ו

ספר
זוהר ערב רב

ואינון ערב רב ]ואלו ערב רב[, דכל חסד דעבדין לגרמייהו 
עבדין ]שכל חסד שעושים לעצמם עושים[ )רבי חיים וויטאל 

בהקדמתו לעץ חיים(

זה  רק  המשיח , בביאת כן מצרים ביציאת כמו
הזוכים בין להיות יזכה  בליבו  ה ' שיראת

עדיו˙,אי˙א  דמסכ˙ הראב"ד בפירו˘

לע˙יד  גם במדר˘: כן  גם ומבואר

ויהיו במˆרים, ˘היה כמו חו˘ך מכ˙ ˙היה 

הטובה בגודל לראו˙ ראויים  ˘אינם  אנ˘ים

הזה , במדבר ˘ני˙ י˘ראל א˙ יוליכו וגם

ידחה – ראוי ˘אינו ומי הברור , ˘ם ויהיה

לח˘וב  י˘ראל  ̆ אי כל על כן  על חלילה.

 ̇ באמ הרי כי עומד , הוא מˆב באיזה בנפ˘ו

אי˘ ואין  ופ˘עים בעוונו˙ הוא מלא אחד כל

ה˘ם לפני יו˙ר ח˘ובה ˙נועה איזו  יודע 

האם יודע מי לירא, ˆריך אחד  וכל י˙ברך,

ה˘ם כ˘יעזור ההולכין , בין  ויהיה הוא יזכה

ל˜בל וילכו  ה˘לימה, הגאולה  ו˙היה י˙ברך,

 ̇ המפור˘ו הנחמו˙ וכל  ˆד˜נו , מ˘יח פני

זכרונם חכמינו , ובדברי ה˜דו˘ה ב˙ורה

 ̇ א לעבוד עˆמו  על  וי˜בל  ˙˙˜יימנה, לברכה ,

ה', עליו  וירחם במˆו˙, ולהרבו˙ ביראה  ה '

˘יזכו אלו  מאו˙ן  הזוכים, בין  להיו˙ ˘יזכה 

 ̇ לע˘ו הכל וי˙˜ן  ˆד˜נו , מ˘יח פני  ל˜בל

הגאולה. ˜ודם עוד  ˘למה ˙˘ט"ז,˙˘ובה (חד"˙

̃ "נ) עמוד

שנה , לחמישים  אחת בגלגול  בא  רבינו  משה
ישראל את רב  הערב יטעו  שלא  כדי 

מהגאון בספר ברא˘י˙ חי זוהר  ה˜דו˘

ל˘ונו: וזה  זי"ע , מ˜מארנא  ה˜דו˘

ומ˘ה מ˘ה , ˘ל  הרע חל˜ היה  רב "˘הערב 

ודור דור בכל י˜ום עˆמו ומ˘ה ל˙˜נם ... רˆה 

ערב  בין  ב˙ראה דרא  אלו  בימים גם וי˙גלגל

ערב  הם ˘להם ורא˘ים הדור רוב וע˙ה רב...

לחמי˘ים אח˙ - ובגלגול בעיבור בא  ומ˘ה רב,

י˘ראל א˙ רב ערב רא˘י יטעו  ˘לא ˘נה,

יהיו ה˜דו˘ה... ל˘ונו כאן  עד ˘ונו˙... לדרכים 

ו˘ם מפניהם, חמס  ıהאר ו˙מלא  רב מהערב

 ̇ הגלו דבסוף ˙ˆא פר˘˙ ה˜דו˘ מהזוהר

רב  וערב ˘˜ר ודייני רמאים י˘ראל על י˘לטון 

˘ם. עיין 

מהערבוע˙ה ˘להם הרא˘ים עם הדור רוב 

בדרכים י˘ראל   ̇ א יטעו ו˘לא רב,

דרכו לפי  היועˆך  מן הזהר , ̇ ,מ˜ול˜לו

ה˙פילה כל א˙ לבזו˙ החד˘ה בדרך ˘˙לך

כמו הולך, בחו˘ך כסיל ˘ל  בסכליו˙ והמˆוו˙

העולם כל א˙ ˘הטעה  והארור , הטמא ˘ע˘ה

דור , בכל וכן  כלענה , מרורו˙ ולזהבדרכים

ודור  דור  בכל  רבינו מ˘ה לה˙גלגל הוˆרך 

טוב ˘ם בעל  י˘ראל ורבי האר"י מרן  כמו

עם רב  ערב  יטעו ˘לא ˆדי˜יא, דור בכל  וכן

י˘ראל א˙ ˘להם מבואררא˘ים זה וכל 

˙ורה  וא˙חנן)בלי˜וטי ל˘ונו.(פר ' כאן  עד (זוהר,

˜י"ג) ד' ברא˘י˙ חי

ורבי רב להיות הגאוה ממש  זרה  כעבודה

רב עבודה להיו˙ לה˘˙רר הגאוה  ˘היא זרה ,

˘מים ל˘ם ˘לא ̇ ורבי, להמי ורˆונו  ,

נכנעים כולם  ˘יהיו  גאו˙ו , מרוב הˆדי˜ים לכל 

וע˜רבים , נח˘ים ˘ל  רי˜ בור  והוא ˙ח˙יו ,

לעבוד˙ מ˘˙חוה הוא לו  והנכנע והמ˘˙חוה

נכר  פ"ו ).˜ל  דף ˘מו˙ חי .(זוהר
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ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר ְּבִחָּנם, ִּתּקּון מ"ג, מ"ח, ָפַתח ֵאִלָּיהּו 
ְועֹוד, ְּבִחָּנם! 

ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו 052-765-1911

ושלו' חס מכלי' ישראל  עם את להציל  הגדולה במלחמתם הקדושים הצדיקים

הנוראה  הגזירה ראה הקדוש  טוב שם  הבעל א ')
לבטלו וניסה אוישווי "ץ של

רבי מכ˙ב ורבינו  מורינו  ה˜דו˘  ̃ הˆדי ˘כ˙ב

הרב  לחבירו  זי"ע טוב  ˘ם  בעל י˘ראל

 ̃ הˆדי גילו ["בן  זי"ע. מטלוסט מרדכי מ' ' ̃ ה

מהבע˘"ט מכ˙בים בכמה  כ˙ב  כך - נס˙ר"

אליו ].זי"ע

˜עב]באגר˙ [דף  [נו'(יג)ה˜וד˘ ס' מכ˙ב ,

יˆא - "ה˙מים" בספר [נדפס :[183

- ˙רˆ"ו ˘נ˙ ˙מוז  ̆ לחוד י"ב בוואר˘א  לאור 

ל˘ונו: וזה  רביעי˙] חובר˙

א  או˘פיˆין,ב "ה,  ̇ טי"  ̃ "˙ ראה ג' ליום ור

מטלוסט מרדכי מ ' ה˜' הרב לחברי

˘מו )למע"˘ לבוא(למען אני ˙יכף  רואה  כי

וטובים ה˜הלה, על  טובים לא דברים

ליראיו", ה' "וסוד  סוד, ונמ˙י˜ האחד מן  ה˘נים

הכ˙בים א˙ך ˙˜ח לפה  ˙בוא ˘˙כף חז˜ בטחוני

לי. הם  נחוˆים  כי נ "ע ה˜' ממורינו  לך הידועים
נאמנה  באהבה דו"ש  חברך
מטלוסט  בע "ש ישראל 

זי "ע אדלער  נתן רבי  הקדוש  הצדיק  ב )
משיח להביא  הגדולה במלחמתו 

רבי בספר  ̆ ה˜דו מהˆדי˜ מובא הנ˘ר דרך

 ̇ ביא עיכוב  ˘עי˜ר אדלער, נ˙ן 

ה˘חיטה בגלל הוא בא  ˘אינו המ˘יח

 ̇ וטריפו בנבילו˙ י˘ראל עם א˙ ˘מאכילים

 ̃ ואע˙י ממ˘, ומיד  ˙יכף יבא זא˙ י˙˜נו  ואם

" מספר ממ˜ˆ˙ ˘ם  ˘כ˙ב  "האבי"במה 

˙יבו˙ מהנוגע ב˘ראל י ניבחינו א[רא˘י גולה]

וז"ל: בדורנו  ר'לדע˙ ו˙למידו אדלער נ˙ן  ר'

ר' בנס˙ר, מ˜ובלים מפרע˘בורג  סופר מ˘ה

ה˘וחטים לפסול  רˆה אדלער נ˙ן 

הסטרא חו˙ם  ולהכניע דמיין, דפראנ˜פורט

על בסוד  פסולים  ˘וחטים  על  ˘˘ורה אחרא 

בא רˆונו  כל  ה˘יג  ואלמלא וגו' ˙חי' חרבך 

רודפים עליו העמיד  מ "ם הסמ "ך  אך  מ˘יח ,

לברוח . והוˆרך  ̇ ˜ˆבים  יריד סוד היה וזה

על ורמז הדין  לעלמא  ̆ ה˜דו טוב ˘ם הבעל

ב" ˙יבו˙:זע "םזה רא˘י ,ı"אר ˙ˆעד ביחהז"

˜וואו˙.מ ירובין ע 


