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האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

הגה"צ רבי שלמה ברעוודא זצ"ל

חיבר למעלה מאלף ספריםעל כל מקצועות התורה
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חלק ו'

ממשנתו של רבינו הגר"ש ברעוודה זצ"ל

      
       
אנחנו נמצאים במעבר בין עוה"ז לימות המשיח
אמונת ביאת המשיח הלא היא מי"ג עיקרי האמונה שיסד
הנשר הגדול רבינו הרמב") עי' בפי' לריש פרק חלק( והכופר
ביסוד זה ככופר בכל .היש בנו מי שאינו חפ ומאמי
בביאתו של המשיח?
הגר"י סלנטר זצ"ל אמר" :העול מחכי ומצפי לבואו
של משיח צדקנו ,מדי פע ה נושאי את עיניה למרו
ונאנחי" :אוי מתי כבר יבוא משיח?".

 

ומבטל ,כדי שיזכו לחיי העול הבא ,כמו שביארנו בהלכות
תשובה]  :את כל התורה כולה הכניס הרמב" בשורות
האחרונות ,שאפילו ימות המשיח אינ התכלית אלא ה
המאפשרי את השגת החלק בעוה"ב[.
ובאותו הזמ לא יהיה ש לא רעב ולא מלחמה ,ולא קנאה
ותחרות ,שהטובה תהיה מושפעת הרבה ,וכל המעדני
מצויי כעפר.

ובאמת לא נתאווו ישראל לימות המשיח אלא בכדי שיהיה
לה פנאי וישוב לעסוק בתורה ובמצות) ,כדברי הרמב" בסו
הלכות מלכי עיי"ש(.

]היו יש בריה אחת שאוכלת עפר ,שמו הנחש" ,נחש עפר
לחמו" .אני מקנא בנחשי ,למה? יש לה תמיד אוכל ברווח,
עפר .יו אחד אחרי שראיתי את דברי הזוהר הקדוש
החלטתי שלא לקנאות בה .הזוה"ק אומר שהנחש הוא כזה
רע עי וכזה מחוסר אמונה עד שהוא מסתכל על כל העול
ורואה שהוא כולו מלא עפר ,וא פע אינו אוכל לשובע
נפשו ,מדוע? מפני שהוא מפחד שיחסר לו ומחר לא ישאר
לו כלו לאכול .זהו מה שהזוה"ק כותב על נחש .איזה חולי
מסתובבי בעול !שיחסר לו עפר .נתעוררתי מהרמב" הזה
"כל המעדני מצויי כעפר" אבל הנחש א יהיה קיי ,אז
זאת לא תהיה גאולה בשבילו![

וז"ל' :לא נתאוו החכמי והנביאי ימות המשיח ,לא כדי
שישלטו על כל העול ,ולא כדי שירדו בעכו'' ,ולא כדי
שינשאו אות העמי] .דהיינו כסא מכובד באו" וכו' וכו'[.
] ג בזמנינו יש טיפשי המתאווי לימות המשיח למטרות
כאלו[  .ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח] ,הטיפשי
הגדולי ביותר .לא לזה נתאוו.[

ולא יהיה עסק כל העול אלא לדעת את ה' בלבד] .העול
יהיו מסכני .כול יהיו ב"כולל" אחד גדול .כול יושבי
ועוסקי בתורה .תתארו עול כזה  .[.ולפיכ יהיו ישראל
חכמי גדולי ויודעי דברי הסתומי] כל סודות התורה[,
וישיגו דעת בורא] ,זה ידיעת כל התורה כולה![ ,כפי כח
האד] .המקסימו שהאד יכול להשיג הוא ישיג .כל אחד
יהיה למד) ,כל אחד ילמד זוהר([ ,שנאמר ''כי מלאה האר דעה
את ה' כמי לי מכסי:''

ואני אומר" :אוי ונורא! המשיח מגיע בקרוב! הא אני
מוכ לביאתו?"

אמר רבינו הגר"ש ברעוודה זצ"ל:
"צרי לקחת סופר שיודע לכתוב אותיות יפות גדולות
ויכתוב את דברי הרמב" האלה בצורה נאה ,ויש לשי אות
במסגרת ולתלות על הקיר בסלו.

אלא כדי שיהיו פנויי בתורה וחכמתה] ,פירוש כל עמקות
פנימיות סתרי התורה ,שרק פנוי מטרדות יכול להכנס
פנימה ,לא יהיה בעל מכולת וכו' ,בפתח החנות יהיה מוצב
שלט "בעל החנות סגר את החנות והל ללמוד בכולל
"פלוני".
הייתי רוצה לשאול את כל אלו שצועקי על ביאת המשיח
א ה מסכימי לדברי הרמב" האלו ,[.ולא יהיה לה נוגש

]ומבאר הגר"א מוילנא ז"ל :הראיתי פע סנטימטר אחד
בי בלא מי ?זה לא יתכ .ה שני רעי שאינ מתפרשי
זה מזה ,כ לא יהיה האד לרגע בלי דעה את ה' ,כמו שי
אי לו רגע בלי מי .ולא יהיה סנטמטר אחד בעול בלי דעה
את ה' .שני יהודי יפגשו ברחוב וידברו איש אל רעהו
מעשה בראשית ומעשה מרכבה ,כ ידברו ,עוד ועוד ועוד.

 ◇ 2אור הזוהר 90

מכתב לכל היהודים חלק ו'

וזה עוד לא עוה"ב ,זה רק מאפשר עול הבא .א האד יוצא
מהעוה"ז ע דעה שלמה ,יודע את בוראו דעה שלמה 
תתארו לעצמכ את הדביקות בעוה"ב!  בשביל זה היו
מקווי בני ישראל לביאת גואל צדק[.
את יושבי כא רבותי ואני יודע את המחשבות שלכ.
למה לא שומעי ברציפות על הדברי האלה ,למה לא
מדברי על הנושאי האלו בדרשות בעול?
כי בדור הזה השט יש לו דעה בנושאי .הוא יושב ראש
של הוועדה לנושאי היהדות .הוא ירשה למשפיעי לדבר
פלפולי ,דרשות .העיקר לא דברי שמחזקי" אמונה"
ולמעשה עבודת ה' ,לכ לא שומעי את הדברי האלה.
זאת התקופה העתידה.
מורי ורבותי ,מי שרוצה לזכות לתקופה הזו צרי בימינו
לשי את הדגש בחייו על דברי כאלה .לא על שלטו ,ולא
על אכילה ושתיה בשמחה ,אלא  ידיעת התורה ע יראת
שמי תמיד  .אז הוא אד שפועל בכיוו הנכו להחיש את
הגאולה העתידה והשלמה בקרוב בימינו.
צרי עכשיו להכי את עצמנו בלימוד הזוהר כדי שנוכל
לעסוק בתורת הסוד בימות המשיח ועול הבא.
כי מי שטרח בערב שבת הוא אשר יאכל בשבת )עבודה זרה
ג( ,ולכ צרי ג להשתל בחלק הסוד בתורה כי זו תהיה
התורה שלעתיד הקרוב לבא .יתירה מזו העוסק בזוהר
הקדוש נות כח וגבורה למשיח וממהר ביאתו ברחמי.

בגאולה לא כולם יגאלו ואלה שלומדים זוהר יזכו
להגאל
בעניי ביאת משיח במהרה בימינו אמ ,ראוי להביא את מה
שכתוב בזוה"ק )פר' נשא קכ"ד ,(.שבגאולה האחרונה יהיה
כביציאת מצרי) ככתוב כימי צאת מאר מצרי אראנו נפלאות(,
שכתוב ש" וחמשי "עלו בני ישראל מאר מצרי ,
ודורשי חז"ל ,במדרש ובמכילתא וכ ברש"י על הפסוק
"וימרו בי" )יחזקאל כ' פסוק ח'( ,שרוב של ישראל מתו בג' ימי
אפילה ,ואלה שעלו היו רק "אחד מחמישי או אחד מחמש
מאות"!!!  וכ ממשי הזוה"ק ואומר שע ישראל יחולק
כבמת תורה" ,אלו שנאחזו בע החיי שהוא ה"זוה"ק" יזכו
ויכנסו להיכל המשיח ,ואלו שלא למדו הזוה"ק וירצו עכשיו
להכנס ,עליה נאמר כי סקול יסקל או ירה יירה" ,ועל זה
אשאל אות ,באיזו קטיגוריה אתה רוצה להמצא???

למה הרבנים לא אומרים ללמוד זוהר?
וא תאמר אחרי שהודעתני כל זאת על נחיצות לימוד
הזוהר הקדוש בדור זה ,האחרו ,בכדי לקרב גאולתינו
ברחמי  א כ מדוע לא יצאו גדולי ישראל בקריאה לכל
איש ישראל שיקדיש מזמנו לללמוד זוהר בכל יו?

רבי יהודה פתייה :הזוהר הציל את
הבחורים מלהתגייס לצבא!
ראשית  ידוע מה שכתב המקובל
האלוקי רבי יהודה פתייה זיע"א בהקדמתו
לספר בית לח יהודה ,שרק בזכות לימוד
תורת הרשב"י ניצלו בזמנו מאסונות
ומגזירת הגיוס.
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מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א :כל אחד ואחד יכול
ללמוד זוהר
ועתה לאור הצרות הרבות ובפרט גזירת הגיוס הנוראה 
יצא מר ראש הישיבה הגאו הגדול
רבי אהר יהודה לייב שטיינמ
שליט"א בקריאה גלויה לקיי את
עצת הרמח"ל זיע"א )דהיינו; ללמוד זוהר
הקדוש ברציפות( ואמר שמעלת לימוד
ספר הזוהר גדולה משאר לימודי וא בקריאה בעלמא
מטהר הנפש ומסוגל לכמה עניני ;וכל אחד ואחד יכול
ללמוד זוהר ,אפילו בחורי.

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א :כולם צריכים ללמוד
זוהר הקדוש
ומר שר התורה הגאו הגדול רבי חיי קנייבסקי שליט"א
שואל לאברכי הבאי אליו ,א לומדי ה
זוה"ק? ועוני לו עדיי לא סיימנו ש"ס!!!
ואומר לה ,מה זה נוגע? ,ודעו כי ללא לימוד
זוה"ק לא זוכי להיכנס לג עד העליו,
ומורה לאברכי ללמוד זוהר ג בגירסא.

חובה לבני תורה ללמוד זוהר ואין ספר מוסר
שיעורר ויחזק כמותו
ושאלוהו" :הא נכו מה שפורס בשמו שאי לבחורי
ללמוד זוהר הקדוש?" וענה בזה הלשו" :הרבה דברי
אומרי בשמי .מה ל להתרגש? ח"ו שאומר כ ,!אלא
אדרבה מקובלני ממר החזו איש זצ"ל שאי ספר מוסר
מעורר ומחזק כמו הזוהר הקדוש ,וחובה קדושה בפרט לבני
תורה לעסוק בו! עכ"ל .הרי ל שגדולי ישראל אמרו שיש
ללמוד זוהר הקדוש!

אי הפרסום על חובת לימוד הזוהר אינו שולל ולא
במקצת את חיוב לימודו
וזה שזה לא מפורס ולא ראינו מודעות על זה – אי לא
ראינו ראיה.

כל הצרות  בגלל שלא רוצים ללמוד זוהר
ובתיקוני זוהר )תיקו ל'( .אמר הרשב"י ע"ה שכל האסונות
והעניות והצרות ,ועכוב ביאת המשיח והגאולה ,זה בגלל
שלא רוצי ללמוד את תורת הסוד  .ובזהר פרשת נשא
)קכד ,ב( ,אמר הרעיא מהימנא דדוקא בזכות לימוד ספר
הזוהר יוצאי מהגלות ברחמי ,וכבר בארו גדולי הדורות,
כי הלימוד בזוהר הקדוש מועיל ג בגירסא ,כי מטהר הנפש
הוא ומזכ האויר ,ומכניע כח מלכות הרשעה ,ודע כי כבר
הורה מלא האלקי האר"י החי זי"ע לתלמידיו הגדולי,
שילמדו זוהר בגירסא ,לזכות על ידו להשגה ,וכ לבעלי
תשובה לטהרת נשמת ,ולקבלת תשובת .ואלו כבר קימנו
עצת הרמח"ל זיע"א ללמוד בחבורה זוהר הקדוש בגירסא
ברציפות ,כבר הונח לנו ,ונצלנו מיד כל הקמי עלינו ,וזכינו
לרוח טהרה) ,דניאל פרק ז יג(" ,וארו ע ענני שמיא" וגבר
ישראל!

גדולי ישראל שליט"א :חובת השעה,
לימוד הזוהר הקדוש
על כ קבצנו כא דברי גדולי ישראל וקדושיו מגאוני ליטא
וגלילותיה ,מעני חובת השעה לעסוק בלימוד הזוהר הקדוש,
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ועתה יאמר בקול ר ונשא "חתו פי שט ...זעו בו ויד,"
ולא יקנטרו עוד השוגגי והמזידי ,ולשומעי יונע יאמרו
המגידי ,לכל איש ישראל הקטני ע הגדולי ,יחד כל
ישראל חברי ,וממנו ישקו כל העדרי ,באהבה ובאחדות
נפלאי ,כולנו ליה וליה עינינו מצפי.

מרן הרב שטיינמן שליט"א :אין למנוע בעד מי
שרוצה ללמוד זוהר ומי שרוצה ללמוד זוהר כבר
צריך ללמוד זוהר
והבאנו את דברי מר בעל "אילת השחר" שליט"א על
לימוד הזוהר ,ועתה בס"ד נבאר דבריו שליט"א לכבודה של
תורה :כי הנה ישנ שמועות עמומות שאי רשות לזר לקרב
אל הקודש ולקרוא בספר הזה עד גיל ארבעי ,ועד שימלא
כריסו בש"ס ובפוסקי ,וכל הנוגע והקרב  משתגע!

"בוודאי שבחור ישיבה יכול ללמוד זוהר"
והנה מר שליט"א פר במחי יד את השמועה הכוזבת הנ"ל
)שיש האומרי שמקורה מהמשכילי ימ"ש( ,כאשר שאלוהו א
בחור ישיבה יכול ללמוד זוהר הקדוש .בלי הקדמות ובלי
אזהרות ,אי פחדי וחששות ,בקול ענות גבורה ,בפה קדוש
הוא השיב נחרצות והכריע" :כ ."דהיינו מותר בהחלט
בוודאות גמורה ,ללא צל צלו של ספק!

על לימוד הזוהר אין כל הגבלה ,ההגבלה חלה
)במידה מסוימת( על לימוד הקבלה
כלומר אי שו חשש ,על ספר הזוהר הקדוש אי שו
הגבלה ,כל האיסור מדבר על לימוד והבנת חכמת הקבלה,
וכמו שכתבו הפוסקי וז"ל הש" ביורה דעה )סימ רמ"ו סעי
ו'( המקובלי ושאר האחרוני הפליגו בדבר שלא ללמוד
חכמת הקבלה עד אחר שמילא כריסו מהש"ס ,ויש שכתבו
שלא ללמוד קבלה עד שיהא ב ארבעי שנה כמ"ש ב
ארבעי לבינה ,בשג שצרי קדושה וטהרה וזריזות ונקיות
לזה ,ורוב המתפרצי לעלות בחכמה זו קוד הזמ הראוי
קומטו בלא עת כמ"ש כל זה בדברי חכמי האמת ,עכ"ל.

הגאון הקדוש רבי ברוך בער לייבוביץ זצ"ל בעל
ה"ברכת שמואל" למד וידע קבלה
וביאר הגאו ר' זאב איידלמ זצ"ל :אי אפשר למי שאינו
תלמיד חכ ולמד אמיתי בנגלה
לדעת ולהביו בחכמת הקבלה.
ובאמת בעול הישיבות היו אצלינו
מקובלי אמיתיי .הרבי שלי רבי
ברו בער זצ"ל למד וידע קבלה .
פע אחת נכנסנו לחדרו ותפסנוהו
כשהיה פתוח לפניו על גבי הגמרא
ספר קט ועתיק שעוסק בקבלה ,והוא למד בזה ,כשראה
אותנו מיד אמר לנו כמתנצל" :אני קיבלתי זאת מרבי הגר"ח
מבריסק זצ"ל".

אף המקובל הגדול ביותר עליו לדעת לפרש
"תוספות" מוקשה
הורנו רבותינו ז"ל ,שא החכ ובקי בחכמת הנסתר מוכרח
הוא שידע לבאר "פשט" בתוספות ,וא לאו – בידוע שעוד
לא דפק על שער תורת הסוד!
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בזמנינו ספרי הקבלה האמיתיים הם הרב
ונקרא שמה "קבלה" שיש לקבלה מרב ,ובערו השולח
כתב )יורה דעה סי' רמו( שבזמנינו "הרב" הוא ספרי הקבלה
האמתיי.

אפשר ללמוד קבלה אף קודם לגיל ארבעים
בכמה תנאים
חלק "הנסתר" שבזוהר  סודות התורה ה ה שגדרו
חז"ל  ,והלא המה כתובי על כתבי האריז"ל ,וג זה א ראוי
לכ יכול א קוד לגיל מ' ,כמ"ש הרמ"ק ז"ל) .א התנה
שצרי שיהיה נשוי ועל כל פני בגיל כ' ושומר בריתו של אברה
אבינו(.

ר' ישראל סלנטר :משנת ת"ר אין כל איסור והגבלה
ללמוד קבלה
ולא עוד אלא שאמרו משמיה רבא דר' ישראל סלנטר ז"ל,
שכל האיסור להכנס בחדרי חכמה זו לא היה רק עד שנת
ת"ר לאל השישי) ,כמ"ש בזוהר פרשת וירא שבשנה זו יפתחו שערי
החכמה וכו'( ,ומאז כל הרוצה לבא יבוא ויטול.

הגרי"א ווינטרוב :בזמנינו אפשר להתחיל ללמוד
קבלה אף בגיל מוקדם
וכ שמענו בש הגאו ר' ישראל אליהו ווינטרוב זצ"ל,
שבזמנינו שהדורות חלשי ורבתה אפיקורסות וההפקרות
והפריצות בעול אפשר ומצוה ללמוד קבלה ופנימיות
התורה א בגיל צעיר )יחסית(  להשיג אמונה טהורה ויראת
שמי  .ומכל מקו עיי בהקדמת המהרח"ו ז"ל בשער
ההקדמות שמפרט תנאי נשגבי ,ומזהיר אזהרות נוראות
למי שחפ לגשת אל קודש הקודשי.

רבים מגדולי ישראל וראשי ישיבות מעוררים על
לימוד וגירסא בזוהר הקדוש
ושוב כל ההגבלות וסייגי אלו אינ אמורי כלפי לימוד
הזוהר הקדוש שרובו כמדרש כמו שכתב מרנא החפ חיי
זצ"ל ,וא היה מעודד לבחורי ללמוד ולגמור כל שבת
ושבת הזוהר על הפרשה ,והיה אומר :ספר הזוהר הקדוש
ישמור אתכ בחיי ."!ומר החזו איש זצ"ל היה אומר
ללמוד זוהר! ואמר שספר הזוהר הוא ספר המוסר הטוב
ביותר ,ולשונו הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי חז"ל! )ס'
מעשה איש(.
וכ כתוב בצוואת ר' יואל בעל פירוש המשניות מהרי"ח
)שהיה מרואי פני אדונינו הגר"א ז"ל( "ללמוד ספרי מוסר חיוב
גדול ממש כמו להתפלל ולהניח תפילי וכו' וזוהר – טוב
מאד ללמוד  ,פשיטא למי שמבי עמקותו מעט ,אלא אפילו
ללמוד לפי פשוטו ג יש בו מוסר גדול ,ולשונו מסוגל" .
והגאו רבינו אליהו מוילנא הורה ללמוד זוהר בכל יו ויו
)תוס' מעשה רב( .וכ ציוה הגאו רבינו יעקב מליסא זצ"ל )בעל
ה'נתיבות'( ללמוד זוהר בכל שבת .וכ הגאו הגדול רבי ב צי
אבא שאול זצ"ל ראש ישיבת יוס היה רגיל לומר לבחורי
שיש לקרוא ב' דפי זוהר כל יו ובפרט לפני השינה ,לזכ
הנשמה ,וג מועיל לה להבנת הנגלה.
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מכתב לכל היהודים חלק ו'

מרן הגרש"ז אויערבך זלה"ה:
לזוהר יש כח גדול לטהר
ולהלהיב הלבבות לעבודת ה'
וכתב מר הגאו רבי שלמה זלמ
אויערב זצ"ל מגדולי פוסקי הדור
האחרו וראש ישיבת המקובלי
"שער השמי ;"מאמרות טהרות
ופתגמי קדישי המפוזרי בזוה"ק
ובזוהר חדש ובתיקוני זוהר ,כח גדול לטהר ולהלהיב
הלבבות לעבודת ה' ית"ש.

ניסן תשע"ג

ונסיי בדברי הגר"ש ברעוודה זצ"ל" :הקב"ה יחזק אתכ
ויאמ את לבכ לשלול דברי אחרי בחיי ולעסוק
בתורה במסירת נפש ,בשימת לב .בתפילה בכוונה
ובתחנוני .בתיקו מידות ,ובפרט בבית הבעל ע אשתו.
ק לרודנות ולאכזריות ולאי התחשבות ע הזולת .זה מה
שאנחנו צריכי זה הדגש של שלנו .מידות טובות בי אד
לחבירו .קיו מצוות בכל פרטיה ודקדוקיה .שמירת
הלשו .זהירות מלשמוע לשו הרע ,רכילות ודברי מחלוקת.
והקב"ה ברחמיו העצומי יעזור ויג ויושיע לכל החוסי
בו".

יצים
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ְמ ִפ ִ
לְ ִמלְ יֹונֵ י ַּד ֵּפי ַהז ַֹהר ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם
ּיֹומי ְל ַח ְּל ָקם ְלִ 15-מ ְליֹון
יליֹונֵ י ַּד ֵּפי ז ַֹהר ַה ִ
ּתֹור ִמים ְל ַה ְד ִּפיס ִמ ְ
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ְ
ּתֹור ִמים ְמ ַׁש ְּל ִמים יָ ָׁשר ִל ְדפּוס! ַה ִאם יֵ ׁש ַמ ְח ֵׁשב
הּודים ְּב ִחּנָ םַ .ה ְ
יְ ִ
כֹולים ִלזְ ּכֹות ְּבכֶ ֶסף ָק ָטן.
דֹולה ֶׁשּיְ ִ
ֶׁשּיּוכַ ל ְל ַח ְׁש ֵּבן ֶאת ַהּזְ כּות ַהּגְ ָ
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