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

אור הזוהר 728 * אייר תשע"ד

גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס
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 רבי יוחנן באנון זי"ע
והדיסק הנפלא

חלק ז

...ע לגאל ר צה הרה  תנ מהימנא רעיא  מ ה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹואי
טלני עסקי ל אינ לא ק רא דה [בהר , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

הז הר  למ ד ספר דלי י ג " האר מ סי "עי ,[ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
 נ היה צרי לגאלה, הראי זמ  ע דבכל , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ד' – הפרד"ס  כל  ה רה עסק ח הא רה ל   ְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹיינ

הי")חלקיה, ית  אל  "הביאני הסק על   יריה יר דפר),וא ְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
ע  הרה  ח ידי על ורק ,ריי בליס ח"ו  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹלאו 

,נגאלי זהריראל אמר מה  חזי  ק  עכת "ד. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
ראית  רת דכח )ה ) יר אמר :ד ה ל : ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

במה? י ראל  אד ל מעה נת מי והרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאלעזר,
למד לא וכי ? אמר ואה  ני, : ל מו)אמר מ יד(יעיה  ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָָֹ

לא מ ה  ולכ ואי. הא  , ל אמר אחרית!? ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹמראית 
,אד נקרא וה א האחר נהמת, ל ת נאמר בגלל ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָ

עד  נאמר  וכ .נג  א א עזר , מצא  לא לאדְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
מהלת. כינה ציא עזר מצא לא לאד זה האמצעי  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ב)ת ב ה א(שמות מ ה  .אי אי י ו רא וכה  ה פו ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
 זמ  תא .נג עזר  מצא לא  אמר ,מ תְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹבדמ
ואא. אא  אלהי ה' . האד על  רמה  אלהי ה' ְְֱֱִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹו ל 

הלת  ז  ,רמה טו)אמר נפלה(בראשית  ותרמה ְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ו ח גל ת. אא נה  אי . י ו מה על  ילה .אבר ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹעל
עלמ ת תמא אא מי? ל  מ לעתיו  מ לעתיו  ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאחת 
יפה ,לב צד והא ,מה אחד  ואא אא  נטל הבירה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָל 

 אמר  ר  זה   חה ר ו סר ו)בנה .  ש) ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ני  נאמר ועליו  ,אד מה  ל  ר  בר . ה א ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ולכ ח ה , פני ו)מ ה  באר(שיר חה . רה  כ בנה יפה  ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ
: מל מקוצער על סבל  מהימנא רעיא דמ ה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ציר חכמי הלמידי  אי י ,לב הד ה ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָהכינה
אא ה רה, סד ת ללמד צי ר אינ זה ,  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלסייע

 נג לציאלה עזר מי  הא ר  ד ה מצא ולא ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ
והינה . הרמה  סד  וכ ה ל ת, מ ה כינה  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאת

הזאת  החכמה בעסק תלויה  הגאולה כל 

אפרי מחנה מיני)בדגל מ ה ,(רת ר  ר וזה : ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ת ה הינ מע רי  ואיתא מה, חינת י וד ר ר כל  (י  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

מה) חינת היה מה,,יחאי  בר  ר מה  י וידרר הינ ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לת הינ ,ר והה אז ההר, ספר  יחאי,  מעְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
האה יהיה מ ילא  הל ת ימינ ל מהרה  נה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ועד . סלה  ֵֶֶָָָאמ

מהימנא רעיא פנחס פרשת  במדבר ע"ב )זוהר  רל"ב  (דף

לת יראל את בימע רב הערב ישראל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָרשעי
 ממעשיה למדי שאחרי מפני העול מאת ֵֵֻיתר

א אבל   הרעי שה במה אא , אינ  העול ת ֲֵֵֶָָָֻ
למוטב   אות אות מחזירי ישראל  את מצערי

הגאולה את   ומקרבי

עיסה , אר  אי רב ערב  בגי הזוהר : ְְְִִִֵֶֶַָָלשו
בישראל מעורבי ע ה, אר ה רב ערב  מ]ְִִֵֵֶֶֶַָָ

עה,] המעורב ִָָכשאור

,למ מיי עלמא  מיא ואיל הע את וא] ְְְְְְִִֵַָָָָָֻ
בדישה]. החיטה  מ אותו שמפרידי ,למ מיְִֹ

עבדי  מימא ליראל, רב ערב  גל תא בי מע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָייר
מ ל ת. כבי את רב הערב לת בימע [י תר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

מ לת] כביכ עבדי מא ת ְְִִֵֵֵַָָָֻיראל 

מעב. עי ה  אר מעב. מי ,נ ר אקמה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָמה
מע ב  ע ה  אר מע ב? מי ,חכמי הר מ]ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

השלימה,] הגאולה את

עיה. אר  יראל , בקי איבקי ה] ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
שאחרי ישראל  רשעי ה ה עה, אר ְְְִִִֵָָָי ראל

.[הרעי ממעשיה למדי

מיא מ ל ת )אבל  כבי אא(עבדי אי לאו  ,תהלי) ְֲִִִֵֶַָָָָָ
ר ח.א) פ אר , אינ  העול את אבל ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֻ

א)אא תהלי)מעורבי  ואינ רח , פ אר   ְֲִֶֶֶַַָֹ
מחזירי ישראל את מצערי שה ובמה בישראל,

הגאולה. את   ומקרבי למוטב  אות אות, הסול (הרמ "ק,

ה') סוד מדבש, .מתוק

הע ֹולם  ּכל  את  מזּכים הּקד ֹוׁש זֹוהר  ׁשּלֹומדים אּלּו  ָ ָ ָ ֶ ִ ַ ְ ָ ַ ַ ִ ְ ֶ ֵ ָּכל 
ה ּגאּולה. את ּומקרבים אֹותם,  ָ ְ ַ ֶ ִ ְ ָ ְ ָ ִ ִ ַּומ ּצילים
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המשך בעלון הבא

רז"ל  א)אמרו  א, יומא בית (ירושלמי נבנה שלא  דור  כל
בימיו  נחרב כאלו בימיו , עושי המקדש לא אנו וא ,

המקדש בית נבנה שלא בזה  חלק לנו  יש ,שצרי מה
שיבנה כדי  לעשות   צרי מה לחקור עלינו  כ וא בימינו ,

מקדשנו . בית

ה  אדם  הקדוש,חטא זוהר ללמוד בחר  שלא הוא ראשון
המקדשות  שני לחורבן גרם וזה

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

כ"ו כ "ז) זצ "ל (בראשית  ויטאל  חיי ההקדמותורבי לשער (בהקדמה

בראשית ) בפרשת הזוהר פי מביאו על מברסלב  נת ורבי (בהלכות,

ערלה) והלכות   ידי שעל:נטילת  בגאווה האד את פיתה הנחש 
עמו  ולהתחרות ,כאלקי להיות יכול הוא הדעת  ע ידי

העול כל  על ולשלוט  מעכביכול, לקח הראשו אד .
החיצוניות, החכמות כל שורש  להתעסקהדעת, בחר  ולא 

דרכה ולהשיג  הקבלה , חכמת הקדושה, התורה החיי  בע
היו ועד מאז החטאי כל שורש והוא  ,יתבר הש את

הארור, הנחש של הרע ללשו ללמוד שהאמי רצה ולא
ורע , מטוב מעורב העול כל הלאה ועד ומאז הקדוש, זוהר
ישראל . בני את להחטיא  שגרמו רב הערב יצאו ומש
זצ "ל  ויטאל  חיי רבי האלקי  מורינו ביאר ובאריכות 

בראשית ) בפרשת הזוהר פי על ההקדמות  לשער אד(בהקדמה שחטא
ובגלל הקדוש, זוהר ללמוד בחר שלא  הוא   הראשו
 חורב גר הקדוש וזוהר הקבלה חכמת מללמוד שנמנעו
ללמוד  בתשובה ישראל בני שישובו עד המקדשות שני
אד חטא  לתיקו הוא הגלות אריכות כל כי  הקדוש. זוהר
שלא דר ומורה רב, ישיבה  ראש וכל כידוע.  הראשו
את  החריב כאלו  ביו זוהר ד ללמוד  אנשיו  את מדרי

המקדש . בית

יום" בכל  זהר "ללמוד מהגר "א  רב" "מעשה 

בספר שכתב מה וראו  רב "בואו זי"עמהגר"א"מעשה
ס') בסעי ללמוד(כתוב שעות, ג' תיכ התפילה  אחר ללמוד  :

 ומדרשי אגדות  יו"מקרא בכל זהר וכ "ללמוד עכ "ל,
מסלאנבספר זונדל יוס רבי כתבי טתולדות שהביא זי"ע

מקוריי קי"א)יד שרשמו(עמוד מהנהגות כתוב  ש ,
של הגדולי  תלמידיהמולאז'י והגר "ח כל זי"ע,הגר"א 

שראו מנהג וכל ובהוראה, בדיני הכרעה  וכל  נכונה  מידה 
כתוב   וש ,בה ונוהגי עושי מורי  רבותיה את בה

זוהר ",  יו בכל עיי "ש ."ללמוד

ואין – הקבלה חכמת  ללמוד  צריכים בפרטיות  יום בכל
יודע  מי כי ופוסקים, בש"ס כרסו  שימלא עד להמתין

חיי כמה

אחז"ל  ל'.)א. שליש(קידושי שנותיו  אד ישלש  לעול
בגמ': ש והקשה  בתלמוד. שליש  במשנה  שליש במקרא
ופירש"י  ביומי, אמרינ כי :ומתר חיי? כמה איניש ידע וכי
תלמוד .  ימי ב' משנה, ימי ב ' מקרא, ימי ב' : ש
מי  למיפר איכא דאכתי נהירא, דלא כתוב, ש ובתוספר
 ויו יו שבכל  "ליומי", לפרש לי' נראה   ולכ חיי. כמה ידע

ישלש . יועצמו  שבכל  הקבלה בלימוד נוהגי אנחנו וכ
אנו  כ ואחר ,ופוסקי בש "ס כרסנו  ממלאי אנו  ויו
בש "ס  כרסו  אד שימלא עד  להמתי כי בקבלה, עוסקי
יו בכל הכוונה כרח ועל חיי , כמה יודע מי ,ופוסקי

התוספותבפרטיות  כפי' יושק, ושפתיי ואמת  ודפח"ח .
ט'.) גיטי). ש עיי מזידיטשוב), מהרי"א (הגה"צ 

יהודיע" ב"ב סג.)וכמובא הוא(ברכות  הסוד  לימוד  כי
כי  הצרות... ורבוי הגלות מ  להוציא ישראל על  המגי
הרמ"ז  כתב  וכ ובגלות. צרה  בעת  המגי הוא הזה הלימוד

קע "ח ) הוא(ד הרי ובגימגו לבד בקריאה  כהוגהאפילו
בלא אפילו ניסי לעשות בו כוח שיש הש את ומפרש

נפ נעיי "ש .ידיעה, פדת לתינגא ל ל י זה כמוי , ְְְִֵֵֶַָָָָ
מר ממאהשאמר  למעלה לפני קדשו  ברוח  הטוב הרי "ח

כמו  האמת] [בחכמת בה ילמדו הכל  לעתיד כי  שנה
. תהלי  שלומדי

חז"ל  צז.)אמרו  תהא(סנהדרי האמת בא, דוד שב דור :
הרי"ח למר] יהוידע ב בניהו בספר ש וביאר נעדרת,
האמת חכמת  כלומר  נעדרת, והאמת וזל "ק: זי"ע] הטוב
 עדרי עדרי יהיו  והעוסקי תרבה , הסוד , חלק הוא

עתה בלימוד נמי, אי שנה)הקבלה. ממאה למעלה לפני יש(בזמנו ,
בסתר , זוית בקר אחד  כל קבלה , לומדי פרטיי אנשי
,תהלי שלומדי כמו בה ילמדו הכל לעתיד, אבל 
זכינו וב"ה עכל "ק. המדרש . בבית עדרי עדרי ותמצא
ועוד זאת  ממש . בדורנו  נבואתו  שנתקיימה שרואי
הצי אר מ מ וזל"ק: ישראל, לכל שכתב פסקו ְֲִִֵֶַנתקיי
 ני ה ספר  לידה מארת ני ל יקרת  אר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוזרח

ה הר יראלוספר עדת קהל דיהה  ל וק  מ ק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
יור יחיד  וההר  ניה ל דה ד ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָֹלהחזיק

,זק ועד סדמ ער  להבי להיג יד לאל  אי וה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
 כ י על   א האה  י ד ה פרי טהרת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמרת 
מאד . מאד קריאת מתלהבי בריה את  מא תיְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

(ניה ניה הק מת  חי, אי ה ,י ח סי נה(רה ב ר . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
ידי  על אא עלי נה  כינא י להמ אפר אי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהאחר
ר ח אמר לבד ויטאל י ח הרב מר וכתבי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹה הר
מלי  ימי אהב  יח החפ האי מי  הה  בר , ד ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹה
 לע ה א  ל ע ט ב לראת קדה ל י   י ְְְְִִִַַָָָָָֻלב ת 
לבד ויטאל  יח הרב  מר בכתבי ה הר  ספר ידק ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹה ה,

.ד ה רח אמר(יט ז '  דברי הברכה .(היכל ְְֶֶֶֶַַֹ

מרחֹוק , ועמד ּו נעּו ולא ּדסיני", ּבטּורא ּדקיימּו  ָ ֵ ְ ָ ְ ָֹ ְ ַ ִ ְ ָ ְ ְ ַ ְ ִ"איּנּון
זֹוכים  הם  לכן סֹוף, ועד  מּתח ּלה ּדסיני ּבטּורא  עמדּו  ִ ֵ ֵ ָ ַ ְ ָ ִ ְ ִ ַ ִ ְ ָ ְ ְ ָ ָ ֶאּלא

האמת   ֶ ֱ ָ ַ ְ ָ ְלחכמת 

בהעלות בזוהר ע אה ,(קנב.)אמרו מלא עבדי ימיְְְִִִֵַַַָָָח
נ מתא, אא מס לי לא סיני, טרא קיימ ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאי
. נ ל א עד ' וכ מ ארייתא כא ערא ְְְְְִִִַַַָָָָָָֹאיהי 
 דעיי  אינ תא ממע עיק: אמר ,צד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ[ונכ ב

ע לא הרה  זמיני סד ת דאתי, לזמנא סיני]. הר על מד ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
ואמר יממ דארייתא. דנמתא נמתא ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָלאס לא
תחה י נת באר  לי ונראה  זי"ע: תה  הרב  ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהגה "צ
תחית בימתי הי  האלקי לקראת  יראל צאְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
י  מרחק", עמדו נע ו הע "ורא נאמר:  ואחר ְְְֱִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻההר
והיה .תוימ ה את ה דלה הא אכל  יראי  ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹהי
ולא ה כינה  לקראת מחי י הי מהע ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹמקצת
תימ א אפיל מרח ק לעמד הרא  מקמ לז ז ְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹרצ
קיימ  אי" הזר הר ת ב מה  הא  ועליה ,ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמ
עמד אא מרח ק ועמד נע ולא ל מר סיני", ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹטרא
לחכמת  כיז ה ולכ , ס ועד מחה  סיני ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָטרא
מרחק, ועמד הע ע נע אר ה מ ת תוא ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָָָָהאמת.
לחכמת מרח ק  מדיוע סי עה     יע  ה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

האת . הדלה  הא  אכל  ראת מ ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהאמת,


