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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

מכתבים אל
כ"ק האדמור מהאלמין

 

ְדיֹון ִלְבנֹו ִלְקׁשֹר אֹותֹו  ַלֲעׂשֹות ּפִ

בא פרשת  ה' יום בס"ד,

שליט"א גרוס יהודה שלום ר' מרן כ"ק לכבוד
שליט"א מהאלמין האדמו"ר

250 בשם  האדמו"ר, לכ "ק בזה להודות  ברצוני
אבוחצירא יעקב  רבי  הילולת בסעודת  המשתתפים 
כדי האדמו"ר שעשה הגדולה הטירחא  על זצללה "ה,
בפני שנשא  החיזוק דברי ועל בסעודה, להשתתף 
של  סטים  42 חלוקת  על כולם , ועל הסועדים, קהל

כסף. אין חינם הזוה"ק
את חיזק בסעודה האדמו"ר של השתתפותו
שם לקידוש גרמו ההתעוררות  ודברי מאד, הקהל
מדברים עדיין אנשים  הזה היום ועד ברבים, שמים 
החשוב מהמעמד שקיבלו והחיזוק  ההתעוררות  על

ההוא . והקדוש
להגיד  התקשרו  כבר הזוה "ק ממקבלי וכמה כמה
וחייהם בזוה"ק, עקבי בלימוד התחילו כבר שהם
מאד, גדולה זכותכם יום, מאותו לגמרי השתנה
חוצה מעיינותיו  להפיץ ימשיך  שהאדמו"ר וברכתינו

אמן. בימינו במהרה השלימה הגאולה את  ויקרב
בברכה,
כדורי אברהם 

8.1.14 ב"ה,
מהאלמין האדמו"ר כב' לכבוד

של  הרבים  מכתביו את  לקרוא  התרגשתי 
רב הערב  נגד שלו המתמדת  במלחמה האדמו"ר
בארץ ויהודי יהודי  כל בזיכוי להלחם  נפשו ובמסירות 
נזכה שבכך ביום , זוהר  דף  לפחות ללמוד ובעולם 

השלמה. לגאולה  במהרה
רבנים ישנם  שלנו שבדור  פלא  זה רוחי, בעיני אני
האמת , את  לומר מפחדים שלא  האדמ "ור, של מסוגו
לפנחס , האדמו"ר של בפועלו  רב  דימיון מוצא  אני 
ולאמת ה' לכבוד נפשו  ומוסר מקנא  שממש

התורה. של המוחלטת 

חן למצוא מנסה לא  שהאדמו"ר, מתרשם אני
חוסך לא ולתורה, לה' נאמן מלהיות  חוץ אחד, באף 
אותנו שמדרדרים  אלו נגד ונוקבות  קשות  מילים 
שלא ישראל במדינת  רב  יש סוף סוף וכאוס . לשואה
כל  נגד ונלחם  ערום , הוא  שהמלך לומר מתבייש

ישראל. עם את  שולל המוליכים רב הערב

ממש האדמו"ר, של מכתבו  את  בעיון נקרא  אם 
אסון איזה וקשה, חמור מצבינו  כמה ונבין נזדעזע
שגויה החלטה בגלל דורינו, על מפילים  אנו נוראי
שצובר שלג  ככדור אנו ישיבות , ראשי של ונוראה

א ואף ונופל... ואףתאוצה נופל, שהוא  מרגיש  לא  חד
נוראית . בנפילה בעצם  שאנו צועק לא אחד

השנייה, העולם מלחמת  של המצב  את מזכיר זה
ובעל  שקרה, מה לקרות  שיכול האמין  לא  אחד שאף 
קודם שנה 20 והתחנן , צעק הלך  זצ"ל הסולם 
הקדוש זוהר שילמדו  ישיבות  ראשי בפני  השואה,
קודשו, ברוח שראה השואה  של הגזירה למנוע כדי,

קרה. מכל והנורא  אות ... שמע לא אחד ואף 

ישיבות וראשי  הרבנים  היום , גם לכך  ובדומה
של  בעידן חיים  אנו כי  בסדר, שאנו  באוטפיה שחיים 
בתוכה, נלכדו הרבנים  וגם והטכנולוגיה, קידמה
שבוים הם  הטכנולוגיה  המדע את  להוביל במקום
צדק רוצים  מאיכות , חשובה שכמות  חושבים  בתוכה,
שיויון יהיה  החרדים יתגייסו  שאם חושבים  חברתי,
אלו יותר, וחזק יותר גדול, צבא  נהיה וכך  חברתי....
הללו הרבנים  הטבע, של גשמיות , של חישובים הם 
של  לשכל תורה, של לשכל ולא  גשמי לשכל נאמנים
לכבודם נאמנים  אלא  ה', לרצון נאמנים  לא  נצח,
לא ומצוותיה שהתורה שוכחים  הם  ולמקומם.
צריכים ולכן  הטבע, מעל הם  ומקום , לזמן כפופים 
קידמה של לדעת  ליפול ולא  חז "ל לעצות  להצמד
מהס"א באה שכולה הזה, עולם  של וחשבונות 
נמשכת ... הנוראה שהגלות  הפלא  ומה והקליפות ,

בא ? לא  עדיין  ומשיח
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בא, היה שותף לקירוב הגאולה: 
תרמו אל מפעל הזוהר העולמי ותהיו שותפים לחלוקת דפי 
זוהר יומי ספרים ועלונים בחינם,  ובכך אתם נוטלים חלק  
ונצחי בעולם הבא,  עצום בקירוב הגאולה ושכר אינסופי  
"בזכותך  ויאמר  שותף  כל  על  יצביע  המשיח,  ולכשיגיע 

הגעתי". 

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר ְּבִחָּנם, ִּתּקּון 

מ"ג, מ"ח, ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד, ְּבִחָּנם!

ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְוכֹוְלִלים, 

ִהְתַקְּׁשרּו

 052-765-1911

הפנים מול מראה לנו ושם  צדיק , בא סוף  סוף 
נמצאים שאנו הנוראה והגלות מהשינה שנתעורר
שנים ..... כבר וצועק צועק, האדמו"ר מתי?? עד בה.
בלהצדיק עסוקים  רק הרבנים כל עונה . ואין קול ואין
לדעת לשמוע ולא  כבודם , על ולשמור עצמם את 
בזה רק כי  הקדוש , זוהר ללמוד ומקובלים תנאים 

ישראל. עם גאולת  טמונה

השמיים , עד לזעוק ומנסה צדיק, לנו  שלח ה'
"הקליפה" את ולשבור ולזעזע הרקיעים, כל לבקוע
שאפילו קשה, כ "כ  היא  שהקליפה בה, חיים  שאנו
הקדושה התורה  את  לייצג  שאמורים הרבנים 
עמוקה, תרדמת  של  במצב  הם  גם  עליה, ולהלחם
שהם מבינים לא והם בינהם, ומרקד  הולך  והשטן
לא כי קשה ... הכי המלחמה זו  הס "א . של שבויים 
ומה כטוב , נראה הרע האמיתי , הרע איפה מזהים 

הגענו ?? לאן כרע. תופסים שטוב ,

ודור דור שבכל שכתוב  מה את  מבין  אני  עכשיו 
להצילו. כדי צדיקים  של מועט מספר שותל ה' שותל

ידיו את  ולחזק לאדמו"ר  להצטרף  רוצה ואני
ישראל  שעם אשריך  לו ולומר כוחות , לו ולתת 
היא רב  בערב  שהמלחמה פועלך , את  מאד  מעריך 
בטוח אני כי ביותר , הקשה  ההתשה המלחמה
הוא ה', של ונורא  קדוש  שליח ממש הוא  שהאדמו "ר

דור של וממשפנחס  חייו מלחמת  שנלחם  שנראה ינו,
אני כי ישראל, עם להצלת  וליל יומם  נפשו מוסר
לא הקדוש, לזוהר שעשה העצומה  ההפצה את  רואה
יהודי שכל וליל יום  שנלחם  כמוהו רב בישראל קם 
גודל  כך צידקותו, וכגודל הקדוש, הזהר ילמד
לגאולת בזיכוי עוסק שלא  אחד רגע שאין  ענוותנותו ,

ישראל.... עם

כבוד. וברגשי גדול כח ישר

מרחובות כהן  משה
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  לק ׁשר לבנֹו ּפדיֹון לעׂשֹות ְְְֲִִִַֹ
ממּנים ׁשּׁשני  ּבחּיים. ְְִִֵֶַַֻא ֹותֹו
על ועֹומדים מות , ׁשל ואחד  ח ּיים ׁשל  אחד ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָהם ,
הּמות מּיד  ּבנֹו, את האי ׁש ּוכׁשּיפּדה ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָהאדם.
עליו . לׁשלט  יכֹול  ולא  אֹותֹו, ּפֹודה הּוא  ְְִֶַָָָֹֹההּוא 
ע ׂשה, א ׁשר ּכל  את אלהים  ו ּירא ׁשל  סֹוד  ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָֹוזה
זה - מאד ח ּיים ,  מלא זה - טֹוב והּנה ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּבכלל,
זה מתק ּים  ההּוא  ּבּפדי ֹון  ּכן  ועל הּמות.  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָמלא
הּזה ּבּפדי ֹון  הּמות. ׁשל אֹותֹו ונחלׁש ח ּיים , ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל
הרע הּצד ואֹותֹו ׁשּנתּבאר. ּכמֹו חּיים , ל ֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָק ֹונה

א ֹוחז ולא  א ֹותֹו ּבֹו.עֹוזב  ְֵֵֹ

הּוא ׁשֶ יֹום,  ָכל  ּבְ ֶאָחד  ַעּמּוד  ַהּזַֹהר,  בֵסֶפר  ָקבּוַע  עּור  ׁשִ ַע  ִלְקֹבּ ]תשס"ב-תשס"ד[  פסקו,  החרדית  העדה  רבני   הגה"צ 
י. ִלי ּדַ ה ְרפּואֹות ִויׁשּועֹות ַעד ּבְ ָרָכה ַרּבָ ַפע ֹקֶדׁש ּבְ יַע ׁשֶ ּפִ ֵזרֹות ָקׁשֹות ָוֳחָלִאים ָרִעים, ּוְלַהׁשְ ל ּגְ ְרָענּות ְלַבּטֵ ְפֵני ַהּפֻ ְתִריס ּבִ ּכִ

י  יְנְסִקיא, ַרּבִ ה ּדּוׁשִ ָרֵאל מׁשֶ י ִיׂשְ ה ַאְרֵיה ְפַרייְנד, ַרּבִ י מׁשֶ ין ֶצֶדק ָהֵעָדה ַהֲחֵרִדית, ועוד: ַהַגֲאַב"ד ַרּבִ ית ּדִ הגה"צ ַחְבֵרי ּבֵ
ל  י ְיִחיֵאל ִפיׁשְ ָטאם, ַרּבִ ְרׁשְ ה ַהְלּבֶ י מׁשֶ ַראְנְדְסָדאְרֶפער, ַרּבִ י ֵמִאיר ּבְ יָנאִוויְטׁש, ַרּבִ ְנָיִמין ַראּבִ י ּבִ ר, ַרּבִ ָרֵאל ַיֲעֹקב ִפיׁשֵ ִיׂשְ
ַגֲאַב"ד  ַווייס  טּוְבָיה  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ַהַגֲאַב"ד  הגה"צ:  ים  ְלַחּיִ ים  ַחּיִ ין  ּבֵ ּוְלַהְבִדיל   - זיעוכי"א  ְפִריׁש,  ִניֵאל  ּדָ י  ַרּבִ אְך,  ַאייְזְנּבָ
י  ִוי ָוואְזֶנער, ַרּבִ מּוֵאל ַהּלֵ י ׁשְ י ַאְבָרָהם ִיְצָחק אּוְלַמן, הגה"צ  ּפֹוֵסק ַהּדֹור ַרּבִ ֶטְרְנּבּוְך, ַרֲאַב"ד, ַרּבִ ה ׁשְ י מׁשֶ ַלִים, ַרּבִ ְירּוׁשָ

ִליָט"א, ועוד, )אור הזוהר(. ְכֵטר ׁשְ י ַיֲעֹקב ֵמִאיר ׁשֶ ְרַמן, ַרּבִ יֹוֵסף ִליּבֶ


