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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
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חלק יא

 זוהר
ימות המשיח
מה שלא שומעים מרבני הערב!!!

"   "   

בשלח)במדרשמובא פרשת רבה ממטיר(שמות "הנני :
השמים" מן לחם ד')לכם ט"ז הוא(שמות הדא –

ט"ז)דכתיב ל"ג הוא(ישעיה הדא ישכון". מרומים "הוא :
ב')דכתיב א' ישראל,(שמואל אלו דל". מעפר "מקים :

והוציאן במצרים, ובלבנים בטיט משוקעין שהיו
שנאמר זקופה, בקומה הוא ברוך כ"ו)הקדוש :(ויקרא

דל". מעפר "מקים הוי קוממיות". אתכם "ואולך

לוסימנים אמר ליעקב. הוא ברוך הקדוש נתן
כ"ח) –(בראשית הארץ" כעפר זרעך "והיה :

"ופרצת שעה אותה הארץ, עפר עד בניך כשיגיעו
הקדוש ורממן דל", מעפר "מקים הוי וקדמה". ימה

שנאמר הכל על הוא כ"ח)ברוך ה'(דברים "ונתנך :
כתיב מה ראה עליון..." א')אלוקיך "ובמדבר(שם :

להם אמר  אלוקיך" ה' נשאך אשר ראית אשר
על אתכם רוממתי הרי לישראל הוא ברוך הקדוש
אתכם משרה אני רצוני, עושים תהיו אם העולם, כל
בית זה  העולם נברא שלא עד שבראתי, במה

שנאמר י"ז)המקדש, מראשון(ירמיה מרום כבוד "כסא :
שנאמר אתכם, מרומם אני שם  מקדשינו" מקום

ב') א' אני(שמואל שעה אותה  ינחילם" כבוד "וכסא :
שנאמר עדן, גן מעדני לכם ל"א)מספיק "מה(תהילים :

"הוא אמר: לכך  ליראיך" צפנת אשר טובך רב
ישכון". מרומים

,   –    ; 
   –  

[רבינווכן  מנוחה" "ברית הקדוש בספר מובא
ברוה"ק דבריו כל כי עליו מעיד ז"ל האר"י
ועד שמש לשונו: וזה ימצאנו], מי עמוק ועמוק
אדום עוון את לפקוד ממקומו יוצא דוד ובן מבואו,
עליו ולשלם בראשו תגמולו להשיב וגם עליו,
אחיו, ישראל לבני עשה אשר וכמעלליו כפעלו

שלום אין הממלכות, לכל גדולה מהומה ותהיה
יקבץ ישראל את יקדשו ובקרוביו ולבא, ליוצא
החושך אז בא, האור שכאשר מפני למה? במהרה...
מתפשטים המשחיתים כי ויעלה, מאוד יתאמץ
יתאמץ יבוא כאשר  הגאולה רמז וזהו בעולם,
בלבול בראותם יכשלו המשכילים מן ורבים הגלות,
החרב מפני להנצל וכדי גדולות, והצרות הגלות
ליעקב היא צרה "ועת שכתב: וזהו הדת, מן יצאו
ברוב הוא ברוך הקדוש שיושיעם יושע", וממנה
כי איתם בריתו להפר לכלותם ימאסם ולא רחמיו
יוסף, שארית צבקות ה' ויחנן הוא, רחמים מלא

בתומ המחזיק האדם הטובהואשרי בדרך ללכת תו
אולי האלה, בימים הרעה מן עצמו את ולהרחיק
הגאולה וזמן משיח, חבלי הנקראים הצרות מן ימלט
ממלכה בעיר, עיר במצרים, מצרים "וסכסכתי כתיב:
ומנוחה ושלוה שלום יהיה כך ואחר בממלכה",
של לדורו הראשונים דורות נחשבו לא אשר והשקט,
עליו המלך שלמה דור ולא המדבר דור לא משיח,

לשונו. כאן עד השלום,

"ורביםותראה, הקדוש: מלשונו שם אהובי, אחי
הדברים והבן יכשלו", המשכילים מן
על לרמז  "והמשכילים" הקדוש בלשונו שתפס
לא אלו כי לצלן, רחמנא החיצונים, בחכמת החכמים
התמימים ואלו הנורא, הגלות עול לסבול יוכלו
ידי על ויזכו הבורא באמונת ויתחזקו יסבלו בודאי
אחר פתאום יאיר אשר והנורא, הגדול לאור זה

הזה. האיום החשכות

יחזקוואחר לב התמימי אלו כל הנסיונות, אלו כל
וימסרו באמונתם וישארו הרחמן בה' לבבם
בשביל להם אשר כל גוום אחר וישליכו לה' נפשם
אהבתו ובעבור לעד, שמו יתברך כבודו, שכינת
שם שכתוב כמו בו, נקשרים שאנחנו הקדושה,
הקדושים שמות שלושה שיתעוררו מנוחה", ב"ברית
שמות שלושה ואלו ישראל, את ולהציל להיטיב
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מאורות שלושה המה אלו והנוראים הקדושים
את ומושיעים תמיד ישראל בעד הלוחמים הקדושים
מצוער איש לכל עונים וכן צרותיהם, בכל ישראל
כשישראל שכן וכל מצרותיו, להושיעו יסורים ובעל

מה'. ומבקשים מתחננים

         

ג'ז')הימיםבדברי  ט"ו רבים(כ' "וימים נאמר:
מורה כהן וללא אמת אלוקי ללא לישראל
ישראל אלוקי ה' על לו בצר וישב תורה וללא
שלום אין ההם ובעיתים להם וימצא ויבקשוהו
הארצות יושבי כל על רבות מהומות כי ולבא ליוצא
בכל הממם אלוקים כי בעיר ועיר בגוי גוי וכתתו
שכר יש כי ידיכם ירפו ואל חזקו ואתם צרה

לפעולתכם".

        
       

הדורהשם שפלות סבת כי עמו, בעני יראה יתברך
אמת מנהיגי להם שאין מחמת היא,
זה מחמת – הגאולה תבוא כן ידי ועל שידריכום,
עוד שעושים הטובים המעשים מעט שגם ראוי
הקודמים. הצדיקים של טובים כמעשים יחשב

האמתבספר "ותהי כתב: דל" אל "משכיל הקדוש
וירע ה' וירא משתולל מרע וסר נעדרת
כי וישתומם איש אין כי וירא משפט אין כי בעיניו
סמכתהו". היא וצדקתו זרועו לו ותושע מפגיע אין

ט"ז) ט"ו נ"ט .(ישעיה

והתורהדהנה  נעדרת שאמת ה' כשראה אז,
נתמע היאוהיראה מה המחקר על עמד טה,

– לה' וחטאים רעים באמת המה אם הדבר; סבת
רק שהמה או בו, למרוד ומתכוונים רבונם יודעים
אמת, מנהיגי להם ואין ראות, וחשוכי דעת עניי
ה' בדרכי לילך עיניהם ויפקחו אותם שיעוררו
המה... שגגות רק זדונותם כל ומעתה, ותורתו,

שסבת"וירא" איש", אין "כי  שכלו בעין ראה 
מורה להם שאין משום רק היא זה דבר
בבחינת להם ויהיה להם, וישפיע שילמד אמת,
ומתבונן בתמהון עומד כשהיה – "וישתומם" "איש",
מפגיע", אין "כי  משום הוא שהטעם ראה בדבר,
כדבעי ומדריכים שמוכיחים שרידים אותן שגם
בקול מוכיח המנהיג שיהיה עבדו, לא – למיעבד
קטנה [וחיה תחשך" ואל בגרון "קרא עליו כמצוה

"מפגיע"], נקראת גדול ע"ב)שקולה ע"ז דף שבת .(עיין

יודעאבל אז כראוי, ומוכיח מדריך להם היה אם
וגוף ולתוכחתו, לו שומעים היו כי ועד ה'
לקיום הוא נאמן שלבבם ה', לעיני שנגלה הזה דבר
צאן המה היו נאמן רועה להם היה ואילו תורתו,
גופא זה והמצות התורה קיום עניני בכל קדשים

למעלה... רושם עושה

שעודםוכיון  הטובים מעשים מעט הלא שכן,
מלומדה אנשים מצות בדרך בהם מחזיקים
ערּכם ויתרבה שיגדל הוא ונכון ראוי הלא
הדור צדיקי של טובים כמעשים וחשיבותם

שלפנינו... בדורות המסוימים

         
         
  '      ,   

        

י"גט"ו)במלאכינאמר אמר(ג' דבריכם עלי "חזקו :
שוא אמרתם עליך נדברנו מה ואמרתם ה'
וכי משמרתו שמרנו כי בצע ומה אלוקים עבוד
אנחנו ועתה צבקות ה' מפני קדורנית הלכנו
אלוקים בחנו גם רשעה עושי נבנו גם זדים מאשרים

וימלטו".

,     
"  "     

כאןבאופן  מיירי דלא הנ"ל, הפסוקים יבוארו זה
עבוד "שוא בפירוש שאומרים באלו
"מה עוד לשאול מקום היה לא כן דאם אלוקים...",
שהנביא הכוונה אבל לעיל, וכדדייקינן נדברנו"?

שיה מישראל, אדם בני אותן שכל שומרימתנבא, יו
מאשרים יהיו אך שמו, יתברך מצותיו ומקיימי תורה
עושי "נבנו באומרם: רשעה, עושי ומהללים זדים
הצלחת ומשבחים וימלטו", אלוקים בחנו גם רשעה
ונמלטו, בידם ועלתה אלוקים שניסו במה הרשעים,
תבל בקצה זדים שמאשרים במה פיהם ובדברי
שלא ואף אלוקים", עבוד "שוא לאמר: מליהם

בשפתותיהם. זה דבור הוציאו

ה'"וזהו אמר דבריכם עלי "חזקו הפסוקים הסבר
ישראל ובני מעלה כלפי דברים שהטחתם 
ולא ידעו לא כי נדברנו"?! "מה בתמיהה: ישאלו
גלויה, אמירתם הרי זדים שמאשרים שבמה יבינו,
טועים הם אבל אלוקים", עבוד "שוא לאמר:
שמשבחים שבמה בחשבם יתהלכון, ובחשיכה
ניסים, להם עשה שה' ומספרים הרשעים הצלחת
מדרכי הוא זה כח ובאמת מצוה, עושי הם בזה
זו בדרך לתפוס הרשעה כח והסתת היצר הסתת
בעיניהם להגדיל התמימים ישראל בני את ברשתם
דחי אל מדחי ילכו וככה וגבורתם, הצלחתם ניסי
ולבסוף מעשיהם, לאשר גבורתם בעצם להאמין
הוא ברוך הקדוש להם שישיב זה כמעשיהם. לעשות
שאתם בזה פירוש: – אלוקים" עבוד שוא "אמרתם
הרשעה עושי של הצלחתם ניסי ומספרים מהללים
עבוד ד"שוא ברורה בשפה אומרים אתם בזה

וחלילה. חס תועלת, בו ואין אלוקים"

     '  

מפראגבהסכמה למהר"ל הגולה" "באר לספר
וזה מרוזי'ן, הקדוש הרבי כותב זי"ע
יהיה דמשיחא, בעקבתא האחרון, ובגלות לשונו:

מינות שהיא שבטומאה, הנ' שער נפתח
השמים מן מעלה וׂשרי לצלן, רחמנא ואפיקורסות,
ותתפשט ארץ, עלי ואפיקורסות מינות ישליכו
מלא יהיה רגל כף מדרך וכל ולרחבה, לארכה
ומלכות תורה עול ופריקת ואפיקורסות מינות
גדולה התאמצות ישראל לנפש שיצטרך עד שמים,
עד ברשתם. יפול שלא באמונה, להתחזק ויתרה

לשונו הקדוש.כאן

          


להנצלוכן  שכדי האחרונים, הללו בדורות הוא

אותות ממש לראות צריך כוזבות מדעות
זי"ע מרוז'ין הקדוש הרבי שכתב וכמו ומופתים,
ובגלות הלשון: בזה הגולה" "באר לספר בהסכמתו
שער נפתח יהיה דמשיחא, בעקבתא האחרון,
ואפיקורסות, מינות שהיא שבטומאה, הנו"ן
יתברך הבורא הבטיחנו כן על לצלן... רחמנא
להחזיק שירצה מי שכל נביאו, ידי על שמו
השמים ומן יתחזק, לאבותינו, המורשה באמונה
כוחו בכל שיתאמץ התאמצותו, אחר יסיעוהו
נפלאות לנו ויראה יקשם, מפח עצמו להציל

הנפלאו כמו מידם לנולהצילנו שעשה ת
כאן עד לשונו.במצרים...
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מאורות שלושה המה אלו והנוראים הקדושים
את ומושיעים תמיד ישראל בעד הלוחמים הקדושים
מצוער איש לכל עונים וכן צרותיהם, בכל ישראל
כשישראל שכן וכל מצרותיו, להושיעו יסורים ובעל

מה'. ומבקשים מתחננים

         

ג'ז')הימיםבדברי  ט"ו רבים(כ' "וימים נאמר:
מורה כהן וללא אמת אלוקי ללא לישראל
ישראל אלוקי ה' על לו בצר וישב תורה וללא
שלום אין ההם ובעיתים להם וימצא ויבקשוהו
הארצות יושבי כל על רבות מהומות כי ולבא ליוצא
בכל הממם אלוקים כי בעיר ועיר בגוי גוי וכתתו
שכר יש כי ידיכם ירפו ואל חזקו ואתם צרה

לפעולתכם".

        
       

הדורהשם שפלות סבת כי עמו, בעני יראה יתברך
אמת מנהיגי להם שאין מחמת היא,
זה מחמת – הגאולה תבוא כן ידי ועל שידריכום,
עוד שעושים הטובים המעשים מעט שגם ראוי
הקודמים. הצדיקים של טובים כמעשים יחשב

האמתבספר "ותהי כתב: דל" אל "משכיל הקדוש
וירע ה' וירא משתולל מרע וסר נעדרת
כי וישתומם איש אין כי וירא משפט אין כי בעיניו
סמכתהו". היא וצדקתו זרועו לו ותושע מפגיע אין

ט"ז) ט"ו נ"ט .(ישעיה

והתורהדהנה  נעדרת שאמת ה' כשראה אז,
נתמע היאוהיראה מה המחקר על עמד טה,

– לה' וחטאים רעים באמת המה אם הדבר; סבת
רק שהמה או בו, למרוד ומתכוונים רבונם יודעים
אמת, מנהיגי להם ואין ראות, וחשוכי דעת עניי
ה' בדרכי לילך עיניהם ויפקחו אותם שיעוררו
המה... שגגות רק זדונותם כל ומעתה, ותורתו,

שסבת"וירא" איש", אין "כי  שכלו בעין ראה 
מורה להם שאין משום רק היא זה דבר
בבחינת להם ויהיה להם, וישפיע שילמד אמת,
ומתבונן בתמהון עומד כשהיה – "וישתומם" "איש",
מפגיע", אין "כי  משום הוא שהטעם ראה בדבר,
כדבעי ומדריכים שמוכיחים שרידים אותן שגם
בקול מוכיח המנהיג שיהיה עבדו, לא – למיעבד
קטנה [וחיה תחשך" ואל בגרון "קרא עליו כמצוה

"מפגיע"], נקראת גדול ע"ב)שקולה ע"ז דף שבת .(עיין

יודעאבל אז כראוי, ומוכיח מדריך להם היה אם
וגוף ולתוכחתו, לו שומעים היו כי ועד ה'
לקיום הוא נאמן שלבבם ה', לעיני שנגלה הזה דבר
צאן המה היו נאמן רועה להם היה ואילו תורתו,
גופא זה והמצות התורה קיום עניני בכל קדשים

למעלה... רושם עושה

שעודםוכיון  הטובים מעשים מעט הלא שכן,
מלומדה אנשים מצות בדרך בהם מחזיקים
ערּכם ויתרבה שיגדל הוא ונכון ראוי הלא
הדור צדיקי של טובים כמעשים וחשיבותם

שלפנינו... בדורות המסוימים

         
         
  '      ,   

        

י"גט"ו)במלאכינאמר אמר(ג' דבריכם עלי "חזקו :
שוא אמרתם עליך נדברנו מה ואמרתם ה'
וכי משמרתו שמרנו כי בצע ומה אלוקים עבוד
אנחנו ועתה צבקות ה' מפני קדורנית הלכנו
אלוקים בחנו גם רשעה עושי נבנו גם זדים מאשרים

וימלטו".

,     
"  "     

כאןבאופן  מיירי דלא הנ"ל, הפסוקים יבוארו זה
עבוד "שוא בפירוש שאומרים באלו
"מה עוד לשאול מקום היה לא כן דאם אלוקים...",
שהנביא הכוונה אבל לעיל, וכדדייקינן נדברנו"?

שיה מישראל, אדם בני אותן שכל שומרימתנבא, יו
מאשרים יהיו אך שמו, יתברך מצותיו ומקיימי תורה
עושי "נבנו באומרם: רשעה, עושי ומהללים זדים
הצלחת ומשבחים וימלטו", אלוקים בחנו גם רשעה
ונמלטו, בידם ועלתה אלוקים שניסו במה הרשעים,
תבל בקצה זדים שמאשרים במה פיהם ובדברי
שלא ואף אלוקים", עבוד "שוא לאמר: מליהם

בשפתותיהם. זה דבור הוציאו

ה'"וזהו אמר דבריכם עלי "חזקו הפסוקים הסבר
ישראל ובני מעלה כלפי דברים שהטחתם 
ולא ידעו לא כי נדברנו"?! "מה בתמיהה: ישאלו
גלויה, אמירתם הרי זדים שמאשרים שבמה יבינו,
טועים הם אבל אלוקים", עבוד "שוא לאמר:
שמשבחים שבמה בחשבם יתהלכון, ובחשיכה
ניסים, להם עשה שה' ומספרים הרשעים הצלחת
מדרכי הוא זה כח ובאמת מצוה, עושי הם בזה
זו בדרך לתפוס הרשעה כח והסתת היצר הסתת
בעיניהם להגדיל התמימים ישראל בני את ברשתם
דחי אל מדחי ילכו וככה וגבורתם, הצלחתם ניסי
ולבסוף מעשיהם, לאשר גבורתם בעצם להאמין
הוא ברוך הקדוש להם שישיב זה כמעשיהם. לעשות
שאתם בזה פירוש: – אלוקים" עבוד שוא "אמרתם
הרשעה עושי של הצלחתם ניסי ומספרים מהללים
עבוד ד"שוא ברורה בשפה אומרים אתם בזה

וחלילה. חס תועלת, בו ואין אלוקים"

     '  

מפראגבהסכמה למהר"ל הגולה" "באר לספר
וזה מרוזי'ן, הקדוש הרבי כותב זי"ע
יהיה דמשיחא, בעקבתא האחרון, ובגלות לשונו:

מינות שהיא שבטומאה, הנ' שער נפתח
השמים מן מעלה וׂשרי לצלן, רחמנא ואפיקורסות,
ותתפשט ארץ, עלי ואפיקורסות מינות ישליכו
מלא יהיה רגל כף מדרך וכל ולרחבה, לארכה
ומלכות תורה עול ופריקת ואפיקורסות מינות
גדולה התאמצות ישראל לנפש שיצטרך עד שמים,
עד ברשתם. יפול שלא באמונה, להתחזק ויתרה

לשונו הקדוש.כאן

          


להנצלוכן  שכדי האחרונים, הללו בדורות הוא

אותות ממש לראות צריך כוזבות מדעות
זי"ע מרוז'ין הקדוש הרבי שכתב וכמו ומופתים,
ובגלות הלשון: בזה הגולה" "באר לספר בהסכמתו
שער נפתח יהיה דמשיחא, בעקבתא האחרון,
ואפיקורסות, מינות שהיא שבטומאה, הנו"ן
יתברך הבורא הבטיחנו כן על לצלן... רחמנא
להחזיק שירצה מי שכל נביאו, ידי על שמו
השמים ומן יתחזק, לאבותינו, המורשה באמונה
כוחו בכל שיתאמץ התאמצותו, אחר יסיעוהו
נפלאות לנו ויראה יקשם, מפח עצמו להציל

הנפלאו כמו מידם לנולהצילנו שעשה ת
כאן עד לשונו.במצרים...
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קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך כ
ּוּבֹו ַאְרָּבָעה ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים
 )328 ַעּמּוִדים(:

זֹוַהר ְלפּוִרים ַהָּׁשֵלם

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך טז
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
ִ)288 ַעּמּוִדים(:
ִסּפּוֵרי ַהֹּזַהר

 קֹוֵבץ
  ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

  ְּכַרְך יז
ּוּבֹו ֲחִמָּׁשה ְסָפִרים  ְסָפִרים 

ִנְפָּתִחים )272 ַעּמּוִדים(:
ֹזַהר ַהַּכְׁשרּות – ִמי ַיֲאִכיֶלּנּו 
ָּבָׂשר – ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי 
– קרקא – ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות 

ַחָּייו ּוְפָעָליו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יח 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
)256 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ְקִריַאת ְׁשַמע 
ְּכִהְלָכתֹו ִּדיָניו ּוִמְנָהָגיו

קֹוֵבץ
ׁשֹוָפר ַהזֹוַהר

ְּכַרְך יט 
 ּוּבֹו ֵסֶפר ֶאָחד
 )422 ַעּמּוִדים(:

ֹזַהר ַהִּתּקּוִנים ִּתּקּון מ"ג

ִאיהּו  ּדְ יָלְך  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ
ִאיָמא  ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִמן זֹוֲהָרא ּדְ
ָלא  ין  ִאּלֵ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ָאה  ִעּלָ
ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך 
י,  ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחּיֵ ִיׂשְ
ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹּהר, ִיְפקּון  ּדְ

ַרֲחֵמי. לּוָתא ּבְ יּה ִמן ּגָ ּבֵ

  )20 כרכים( - לתרומות עבור הדפסה והפצת  הספרים - טל:  0527651911


