רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו
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האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספריםעל כל מקצועות התורה
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?giyn ilagn lvpie mc` dyri dn
בשל הצרות רבות וקשות מתחדשות ועולות בכל יום
יש לקיים עצת רבי אלעזר תורה וגמילות חסדים

זכות הרשב"י ותורתו להנצל מהגזרות ולגאולה
ברחמים

בעקבות הגזירות הקשות הפוקדות את בני עמינו בימים
טרופים אלה ,וניסיונות גדולים ברוחניות וגשמיות ,ובכל יום
צרה מתחדשת ועולה כנהר  ,ובפרט גזירת "הגיוס " הנוראה,
אין אתנו יודע עד מה ,רק לקיים עצת רבי אלעזר :יעסוק
בתורה ובגמ"ח) .סנהדרין צח.(:

וכמו שהדריכנו בדרך המלך הגאון הגדול רבי יהודה צדקה
זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף ואמר" :ידוע שבלימוד זה
"יפקו ישראל מגלותא" ,ולזה אנו מצפים ...

רבותינו הורנו שעיקרה של ה"תורה" המדוברת היא
תורת רשב"י
על איזו "תורה" התכוון רבי אלעזר?
רבותינו ז"ל גדולי הדורות ,מרנן ורבנן ראשי הישיבות
זצ"ל אשר מפיהם אנו חייהם ביארו לנו ,והדריכו אותנו
בדרך הישרה אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה ,שהרי
אנו בקטנות שכלנו וקוצר דעתנו לא יכולים לסלול הדרך
והנתיב ,ואי אפשר לעשות על דעת עצמנו - .ועל כן באו
הורנו ברוב חכמתם וצדקותם את דרך הלימוד הראוי לזמנינו
ואמרו שהכוונה" :יעסוק בתורה" מדבר בפרט על תורת
התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי .תורת רשב"י!
תורת הרשב"י? מה פתאום? לא שמענו ולא ידענו!
מובן וברור שהכוונה לספר "הזוהר הקדוש".
וא תימא ומה יום מיומים ,וכי יש בכח "תורה" זו להציל?
 -אכן כן! הלומד תורת הרשב"י ודבריו הנפלאים ינצל!

"ובגמילות חסדים" יש להתחזק במידת החסד
"ובגמ"ח" – הפירוש הוא כפשוטו שיש להתחזק בחסד
מבית ומחוץ.

הלומד זוהר גומל חסד עם הקב"ה ועם העולם כולו
ואפשר שהכוונה גם כן כנ"ל כי איזהו החסיד המתחסד עם
קונו )זוהר( ,ובלימוד זוהר הקדוש הריהו גומל חסד כביכול
עם הקב"ה ,דכמעט אין מי שילמד ויעסוק בחלק המתוק הזה
של התורה ,וגומל חסד לכל העולם כולו ,ועל ידי זה יושפע
שפע רב וכפי שיתבאר בהמשך.

וכשם שרשב"י בזמנו היה עמוד האש לדורו ,כך גם עתה
תעמוד לנו זכותו להינצל מכל הגזירות הרעות ,ונזכה
לביאת גאולת צדק במהרה בימינו!"
והגאון רבי יצחק אייזיק חבר זצ"ל כתב ,שהתגלות ספר
הזוהר הקדוש לדור אחרון יציל שלא יאבדו ח"ו ,ועל ידו
יהיו מוכנים ומתוקנים לגאולה.
וכמו שאמר משה רבינו ע"ה :לרשב"י )בזוה"ק ,רעיא מהימנא
פר' נשא(

"בהאי חבורא דילך דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מן גלותא
ברחמי" .באור הדברים :בזכות החבור שלך ,ספר הזהר
הקדוש ,יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים ללא צרות
ויסורים וללא צער חבלי משיח! )הרמח"ל ז"ל(.

שערי תירוצים לא ננעלו על אי לימוד הזוהר
דא עקא ,שרבים מאחינו לא זכו לטעום ולחזות מזיו
הזוהר באמרם תירוצים ואמתלאות שונים ומשונים זה בכה
וזה בכה.
ואליהם אומר מיניה וביה ,אל תהיו תרתי דסתרי!

במנהג מדורות ל"ג בעומר ושירי "בר יוחאי" מעידים
העולם עדות שקר שרים בשמחה "אשרי העם
לומדיך" "תורתו מגן לנו" כי אינם מקפידים לעסוק
מדי יום בזוהר הקדוש ,ולא זו בלבד אלא שמזלזלים
ברשב"י ותורתו
הנה ידוע שמנהג ישראל מדי שנה בשנה בימי ל"ג בעומר
נאספים יחדו מנער ועד זקן ומתקהלים סביב מדורה גדולה
הבוערת עד לב השמים ,פיח ועשן מתפזרים לכל עבר ,וגיצי
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אש בוערים עולים למעלה ,ובהתלהבות רבתי שרים בכל
עוז" :בר יוחאי ,נמשחת אשריך" וכו' "אשרי העם הם
לומדיך ,ואשרי העומדים על סודך" וכו' - .ואזי מרננים:
"ואמרתם כה לחי רבי שמעון בר יוחאי וכו'" ומסיימים:
"תורתו מגן לנו ,היא מאירת עינינו ,הוא ימליץ טוב בעדנו,
אדונינו בר יוחאי ".והמנהג הנ"ל מקובל בכל תפוצות
ישראל ,ואין פוצה פה ומצפצף ,ולית מאן דמיחש על ביטול
תורה ,ותורתו מונחת בקרן זויות ,ומניחים את העסק בה רק
למקובלים קדושים.

מיסודי התורה "ודובר אמת בלבבו"
אולם יסוד נשגב מיסודי תורתנו הקדושה הוא "ודובר אמת
בלבבו" שלא יהיה דיבורו של אדם אחד בפה ואחד בלב .ואם
מנגן ,מפזז ומכרכר לפני הדליקה ,ומשבח ומפאר על
חשיבות לימוד תורת רשב"י ,מוכרח הוא גם להטות אוזנו
למאמריו ולעסוק בתורתו!
)דהלא חבל על החור ב'אוזן' מכל העשן הנורא שיש מהמדורות
הגדולות ,ומונע אויר צח מבני אדם ,וכמה וכמה כויות קיבלו בני ישראל
מהם ,והרי היו מגדולי הצדיקים זצ"ל ויבלח"ט שהיו נוהגים להדליק נרות
בבית הכנסת לעילוי נשמתו ,בלבד!( .ובמקום כך היו מגדולי

ישראל שהיו חורזים בעל פה את כל מאמרי רשב"י מהש"ס
ומקשרים אותם יחד ביום הזה ,והיו הדברים שמחים.

"בזכות הזוהר הגעתי למה שהגעתי"
ומסופר על הגאון רבי ברוך ממעז'בוז זצ"ל שהיה שמח
למאד ביום זה ,והיה ספר הזוה"ק פתוח לפניו וקרא" :אלמלא
יומא דין ,כמה ברוך איכא בשוקא! בזכות הספר הזה הגעתי
למה שהגעתי!"

רשב"י מבקש שנלמד זוהר
ואנו נלך בדרכי רבותינו ז"ל גדולי הדורות ואין לנו
להסתפק בחיצוניות ,הבה נא ונעסוק בתורה ,תורת רשב"י!
והרי הוא עצמו מבקש" :בני שנו מידותי!" ופרש"י :למדו
תורתי! )גיטין סז.(.

בפי העולם שגור חשש של הבל ל"שגעון" שנעשה על
ידי לימוד הזוהר
"לא ולא! זה לא בשבילי ,כל הנוגע בזוהר הזה ובאפס קצהו
 מובטח לו שהוא משתגע!" מן הסתם עולות מחשבות אלולראשך בקריאת שורות אלו.
מהי דעת האמת?
אך מהי דעת האמת ,הנעדרת והולכת לה? דעת גדולי
דורנו? מהי דעת הזקנים? מהי דעת "הכהן שבימיך"?  -ובכן
אם בקשת ליטול עצה טול עצה מן התורה ומינה לא תזוע,
צא ובקש מהי "דעת תורה" .לך אצל חכם שבדורך ויורך מהו
רצון השי "ת בזה.

מרנן ורבנן שליט"א :לימוד הזוהר מותר בהחלט לכל
ולכן הבאנו בזה את דעת מרנן ורבנן שליט"א להיתר
מוחלט ,ועודדו וחיזקו ואימצו להמשיך בלימוד זה) .מרן
הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,מרן הגר"ח קנייבסקי שלט"א ועוד( ,שמע
מינה שאין כל חשש לכל הגילאים יונק עד איש שיבה .לא
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איסור לא שב ואל תעשה ,לא חומרה ,ולא גזירה בלימוד
בספר הזוהר הקדוש!

עיקר חיות היהודי מהזוהר הקדוש ומי שלא טעם את
טעמו לא טעם טעם חיים מימיו
אלא כל כך נחוץ לימוד הזוהר עד כדי כך שהתבטא אחד
מגדולי ישראל זיע"א ,שעיקר חיות האדם הישראלי נובעת
מלימוד הזוהר ,עד שאי אפשר לו לאדם לילך ג' ימים בלא
זוהר )ר' פנחס מקאריץ זצ"ל( ,כל אחד לפי מעשיו טועם מאור
התורה ,כי כל דף גמרא ופרק משניות מחיה ממש הנפש,
ובפרט ספר הזוהר על כולם ! )הבעש"ט זצ"ל( ומי שלא טעם
את טעם הזוהר שהוא אילנא דחיי לא טעם חיים מימיו! ומי
שלא הסתכל ולא ראה את דברי הזוה"ק לא ראה זוהר אור
תורה מימיו! )ה'לשם' זלה"ה(.

כל בחור בדורנו צריך ללמוד זוהר בכל יום ובפרט
בשבת קודש
על כן ראוי לכל בן ישיבה בן דורנו לעסוק מעט בכל יום
בספר הזוהר ,ובפרט לפני התפילה )שעל זה תיקנו לומר מאמר
"פתח אליהו"( .ובפרט ביום שבת קודש אשר אין לתאר ולשער
מעל הלימוד ביום זה .וכמו שאמר הח"ח לרבי אלי' לופיאן
זצ"ל ]אשר היה לו חוק קבוע ללמוד בכל יום בספר הזוה"ק
בשפה ברורה ובנעימה ובכח גדול[ שלימוד תורה בשב"ק
מכפיל עצמו בתרי "ג( ורק טוב יצמח מזה  .כמ"ש גדולי ראשי
הישיבות שליט"א של דורנו.

כל המונע מלימוד זוהר יש תהות על קנקנו ומוצאו
ויהדותו והולך בדרך החושך וחולק על גדולי ישראל
וכל האומר ההפך מזה ,מדעת התורה האמיתית והצרופה
– יש לתהות על קנקנו אם מזרע היהודים הוא ,או שמא
נשמתו מצד הקליפות ערב רב ,ולא עוד שחולק על גדולי
הדור זצ"ל שעברו וגדולי דורנו שליט"א וכי הוא יותר חכם
ומבין מהם? ועליו נאמר :כל החולק על רבו כחולק על
השכינה! ואיך הוא הולך אח "כ לבקש על נפשו לברכה ,והוא
בשלו ,ואינו מציית לדבריהם?!

כל תורתו משפה ולחוץ ועונשו גדול
ועליו לידע נאמנות שכל תורתו משפה ולחוץ ,וענשו גדול
למאד כי מונע תורה מישראל!

מי שלא רוצה ללמוד זוהר גרוע מאד
ובזוה "ק דיברו נוראות על גריעותו בעונשו של אותו האיש
אשר לומד רק בתורת הנגלה ,ואין רצונו ללמוד כלל בחכמת
האמת ,ומדבר סרה על הלימוד והלומדים.

אף אם יש מי שאוסר לך את הלימוד בזוהר הקדוש
 אל תשמע לו כי דברי רבי שמעון בר יוחאיגדולים ממנו
וחוץ מזה אף אם כל הרבנים אוסרים את לימוד הזוהר בזה
ובבא ,כבר כתב בספר הברית שאין לשמוע לכל הדובר נגד
האמת והתורה וז"ל ":ואל תפן לקחת ראיה מגדולי התורה,
בעלי הנגלות ,שלא רוצים לעסוק בחכמה זו ,כי דברי חז"ל
במדרש ובזוהר שזכרנו נאמנים ובטוחים יותר מגדולי הדור
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הזה - .וכתב בספר ויקהל משה על תיקון מג' שביאורו הוא,
לבאר גודל העוון של אותן האנשים הגורמים מניעה לאותם
הרוצים ללמוד חכמת הקבלה בסברות טענותיהם המזוייפים,
)ובדף יא ע"א זה לשונו( חמת ה' מילאתי וקנאת ה' צבאות
קנאתי ,והמכשלה הזאת איננה תחת יד ההמון בלבד ,אך יד
הסגנים והחכמים המתחכמים בדעתם ,במרד ובמעל הזאת,
ולא זו בלבד שמואסים בידיעת האלוהות אלא אף זו
שהתחילו לבזות ולגנות החכמה הזה ,בחושך ילכו ובחושך
שמם יכוסה ,על שפערו פיהם ואמרו ידינו רמה בנגלה ,מה
לנו בחכמה הזאת ,די לנו בפשוטי התורה") .עכל"ק ספר הברית
לרבי פנחס אליהו מויולנא פ"ב מאמר יב' פ"ה( - .וממשיך וכותב
בעוז ה'" :ואני לא זכרתי אלא לכבודה של תורה ולומדיה,
העומדים בסודה ומשתעשעים בגנזי ניסתרותיה ,כי ראה
ראיתי כתרה של תורה ,היא פנימיותה ,הנקרא חכמת
הקבלה ,מונח בקרן זוית ,אין דורש ,ואין מבקש ,ואין שואל
בשלומה ,ואיכה ישבה בדד ,כלה נאה וצנועה זו ,טובת
מראה ,ואיש לא ידעה ,וחכמי הפשט בורחים ממנה ,באמרם
הנגלות לנו והנסתרות לה' אלוקינו ,ומהדרים אותה למרי
קמא ,ומהם אומרים עדיין לא מילאתי כרסי ,ולא ידעו שגם
עד זקנה ושיבה ,אי אפשר לבני אדם למלאות כדבעי מבשר
המילואים ויין של הש"ס ...וכו' ומהם אומרים עדיין לא
קשאי )זקן( ובן ארבעים לבינה ,והמה לא התבוננו שרוב
גדולי המקובלים אשר מימהם אנו שותים  ,נסעו מזה העולם
קודם גיל ארבעים!!! והאר"י ז"ל בכבודו ובעצמו עלה
למרום קודם ארבעים שנה!!!!! )ספר הברית מאמר ד' שני
המאורות פרק יד'(.

רב שלא אומר ללמוד זוהר שורשו מהערב רב
ודע נאמנות שכל המונע ואוסר את לימוד הזוהר
בטענות שונות ,שורשו מהערב רב זרע עמלק שידין רוחין
ולוין ,שלא רוצים את הגאולה ומעבידים את בני ישראל
בלימוד הש"ס גרידא ,ורצונם שילמדו רק תורת הנגלה
גמרא ופלפולים ,ואפס מקום וזמן לידיעת והכרת השי "ת
ודבקות בו.

מעשה בגאון שסירב להכנס לבית מדרש בו לא
לומדים זוהר
ומעשה בגאון אחד שנכנס לבית מדרש אחד שקול התורה
בקע ממנו למרחקים .הנוכחים בביה"ד תמהו מדוע הוא
נשאר על עמדו במפתן הדלת ולא נכנס פנימה?
אמר להם הגאון ":אין באפשרותי להכנס  ,מפני שכל חלל
בית המדרש מלא דפי גמרא המרחפים סחור סחור ,שאינם
עולים מעלה וזאת כי אינם לומדים זוהר הקדוש  ,ולכן אין
הם לומדים באהבה ויראה שאותם משיגים על ידי לימוד
בזוה"ק ואמרו בתיקוני זוהר ':אורייתא בלא דחילו ורחימו
לא פרחת לעילא'.

הרמח"ל :הערב רב מעבידים את ישראל בכל
פלפולא דגמרא
וכמ"ש הרמח "ל זצ"ל )תיקונים חדשים תיקון יח( דהשתא כתיב
ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך )שמות א ,יג( אלין ערב

אור הזוהר 3 ◇ 92

רב דנפקו ממצרים ,דגרמין להו לישראל לאשתעבדא
בפולחנא קשיא ,בחומר בק"ו ובכל פלפולא דגמרא ודאי,
אבל כד אלין יתפסקון מעלמא כלא בנייחא יהא'.
'ערב רב' אין לו רחמים על יהודי אחר .וזהו הסימן החזק
ביותר .הוא יכול לעשות את הדברים האיומים ביותר ליהודי
אחר בלי שום נקיפות מצפון.
הערב רב שקרנים מועלים ולא מרחמים על יהודים
ועושים את מעשיהם "לשם שמים " ,ומפחדים מאד מ"לשון
הרע" ומכשילים את ישראל בדברים רוחניים כגון בכשרות
הבשר שמחליפים בשר כשר לטרפות ונבילות מישמעאלים
תמורת בצע כסף ,ומחייבים את כולם לחבוש "פאה נכרית"
דווקא ,ומונעים מיהודי חוץ לארץ את העליה לארץ ישראל
ופועלים נמרצות להחלשת הקדושה וצניעות ולהסתיר בני
עוולה וכו' וכו' ,ואין כאן מקומו להאריך.
הוא יכול לרמוס יהודי ,אין לו בעיה ,אבל כשהוא עושה
את זה ,הוא עושה את זה כאילו 'לשם שמים' .אבל אין לו
שום תחושה של 'שמים' ,וגם לא הרגשה של הקב"ה ,הוא
יכול להעמיד פנים כאילו יש לו ,אבל זה לא אומר שיש לו.
הערב רב הם גם שחקנים מצוינים  .אתה פשוט  -צריך
לשמור על עיניים פקוחות ולנסות לראות את הסימנים של
כל המאפיינים הללו.

עתידה להיות מלחמה גדולה רוחנית וגשמית
בפנימיות וחיצוניות בקרוב
כל מלחמה בחוץ זה קשור עם המלחמה שלנו מבפנים ,אם
אנחנו טהורים אז אין לנו שום בעיה עם אויב - .האויב שלנו
זה אנחנו .עם קשה עורף - .צריך לעשות כמו שרב אחד
אמר ,לא לתת מנוחה להמשיך נגד חוסר הצניעות נגד- ...
אם נעשה את שלנו תהיה לנו שמירה ,ואם לא אז ה' יוריד
עלינו צרות שלא חלמנו ,ורק מעט יקבלו את פני המשיח.
אם אנחנו עושים מה שצריכים ,מי שעובד הוא ינצל.
היהודים חייבים להלחם כי הם צריכים להלחם נגד כל השקר
של המדינה ,כי בלי זה אין לנו זכות קיום בארץ ישראל .לכן
אנו צריכים להקריב את הגויות שלקחנו.

לימוד הזוהר מגביר הפנימיות שבאדם ובכך מגביר
הפנימיות בעולם
ולכן צריך להתחזק בלימוד הזוהר ,שהוא כפי שאומר בעל
הסולם בונה את הפנימיות של האדם ,וממילא יש בו כח
להשפיל את האומות) ,וכמו שכתבנו באור הזוהר  - 83#פתרונו של
בעל הסולם למניעת שואה אטומית חלק ג'(.

המלחמה העיקרית היא נגד היצר הרע כשנגמור אותו
על ידי הזוהר הקדוש אזי כל הצרות יסתיימו
המלחמה בעצם היא נגד היצר הרע .וכשנהרוג אותו אזי כל
הצרות החיצונויות יעלמו .ולימוד הזוהר יש בו כח לנצח
היצר )כפי שהורונו רבותינו ז"ל(.
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ניסן תשע"ג



גודל השכר והזכות בהוראת אצבע!
הגר"א במשלי )יב ,יד( ,מבאר גודל הזכות שיש למזכי הרבים ומוכיח
את חבירו ,אם שמע ,מקבל שכר על כל מה שיעשה לדורות ,וגם אם
לא שמע ,אז מקבל כל חלקו הטוב ,וזה שלא שמע לוקח ממנו את
חלק הגיהנום שלו.
הידעת? ברגע אחת אתה יכול לזכות לעולמות נצח! "עין לא ראתה"..
 עתה הכול בידך – אתה יכול לחלק ס' "ערכה של שעה" ,שמעודדומעורר ללמוד זוה"ק בכל יום .וכל הלומד שעה זוה"ק בשבת עולה לו
למאה מיליון שנה תורה ,ואם תכפיל בכל שבתות השנה ויו"ט ,לכל
ימי חייו ,תגיע ל'  640מיליארד שנה תורה .ואם בזכותך יתארגן שיעור
לעשר יהודים ,תגיע ל'  6טריליון ו'  400מיליארד שנה תורה- .
ובזוה"ק )פ' ויצא קס"א (.כתוב :שכל מה שנותנים משמים הוא באלף,
ועוד כידוע כל עשרה ביה שכינה שריה ,אתה מכפיל כל מנין יהודים
באלף .תגיע ל'  6זיליון ו'  400טריליון שנה תורה - .ומי יוכל לחשב
את גודל השכר הנצחי שיש לך מכך בוודאות!!!
]לקבלת ספרים בחינם לחלוקה" ,0548436784 :מפעל הזוהר העולמי" שע“י מוסדות האלמין[.
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