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האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

והרבי 4 -
הזוהר
לצבא
זוהר הרשב"י גיוס

אגרות קודש כרך ג'
הערות על ספר של חכם אחד

מכתב קודש מכ"ק מרן אדמו"ר מלובאביטש זצוקללה"ה
מקרר מלימוד פנימיות התורה! ולא
היתי מאמין זה לולא ראיתי זאת
בפירוש .והיאומן כי יסופר ,אשר
איש מקושר לגזע הריזינאי ,מביא
כמה פעמים בספרו ד"ת ומופתים
מהבעש"ט ותלמידיו ,וא"כ בטח יודע
מאגה"ק של הבעש"ט שהמשיח א"ל
שיבוא כשיפוצו מעינות הבעש"ט
חוצה  -ואחכ"ז כותב ומדפיס לרבים,
אשר כל מי שלא הגיע לזה אשר "יערה
עליו רוח ממרום להתנהג בקדושה
וטהרה ופרישות יתרה" לא ילמוד אלא
בנגלות התורה.
והגע בעצמך :האריז"ל אמר (כמו שהביא
רבנו הזקן בשמו באגרת הקודש סכ"ו) דדוקא

בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה
לגלות זאת החכמה.
רעיא מהימנא הוא משה רבנו אמר
(זח"ג קכד ,ב) ובגין דעתידין ישראל
למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר
הזהר יפקון בי' מן גלותא ברחמי (ועיין
גם כן תיקוני זוהר סוף תיקון ו') .הקב"ה מגלה
מסתורין שלו ע"י הבעש"ט תלמידיו
ותלמידי תלמידיו וגם בדורותנו אלו,
ובלבד שתבוא הגאולה ,חרות מיצה"ר
ושעבוד מלכיות ,ושכל זה יהיה ,כנ"ל
ברע"מ.
ברחמי ,וכל אשר ההשפעה בידו
צריך היה לצעוק בקול פנימי :אחנו
בני ישראל חוסו על עצמכם ועל כלל
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ישראל והפיצו תורת ודברי אלקים
חיים .ולהודיע ממה שכתב רבי חיים
ויטל בהקדמתו לשער ההקדמות שעל
ידי זה ,הוא עכוב קץ הגאולה ,היינו
שמעכבין על ידי זה את עצמו ,את כלל
ישראל ,וכביכול את השכינה בגלות.
ותמורת זה נדפס ,אשר לעת עתה,
יש לחכות ולהסתפק בלימוד הנגלה,
וכשיפנה ויערה עליו רוח ממרום
ויתנהג בקדושה ובטהרה ופרישות
יתרה אז יתחיל בלימוד פנימיות
התורה!
האומנם לא די בצרות ישראל עד
עתה ח"ו? ואין מספיק ח"ו הגלות?

תמוז תשע"ג

או שח"ו לא יאמנו דברי הגואל אחרון
הוא משיח צדקנו ,דכשיפוצו מעינות
הבעש"ט חוצה אז יבוא.
והם הם דברי הגואל ראשון הוא רע"מ,
דבגין דיטעמו מספר הזהר יפקון מן
גלותא?
הארכתי בזה לגודל צער הענין .ואם
יהיו תוצאות מכתבי זה ,אשר בהקדם
היותר אפשרי יתקן את הנ"ל ( -כמובן
אינו נוגע כלל שידעו שהיה מי שעורר על זה) -
דיינו.
ודוקא רבא וגברא רבא ,יש בו די
גבורה לדרוש דברים שאמרתי לפניכם
כו' (עירובין קד ,א).
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