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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ד

דרשה מהאדמו"ר מהאלמין במירון

בהמשכים

נעצרה ולכ לה' רוח נחת גרמה פנחס קנאת
המגפה

בתורה כתוב(כה פּרק הּמתים(בּּמדבּר ּהיוּיו" 
הןּכה אהרן בּן אלעזר בּן פּינחס 'ּוכו פהּגּמּב
את ֹקנאוּב ישׂראל בּני מעל חמתי את יבׁשה
ראלׂשי בּני את כלּיתי וא כםֹתוּב קנאתי
מנת על ֹונפׁש את מסר נחסּפׁש ּהינו "קנאתיּב
מדּוּע הּמפרׁשים יםמקׁשּו - .פהּגּמה את לעצר
כּב והבּאוּר הּמגּפה, נעצר פּנחס ידי על דּוקא
ראלׂשי ׁשכּלל אי ראה הוּא ּרוּב ׁשֹדוּקהׁש אּוה
,ּמחו וא ּתקוׁש יאיםׂשּנה וכל עברוֹת עוֹבר
זה קנאתי, את ֹקנאוּב ֹונפׁש את מסר וּפינחס
עצר ּכ ידי ועל הוּא ּרוּב ׁשֹודּקלה רוּח נחת רםּג
כללּב מצּבים ׁשּיׁש מכּאן מוּכח הּמגּפה. את
מוֹחים, ואינם תקיםֹוׁש הנּשׂיאים ׁשכּל ישׂראל
ררֹולעּו ,פׁשּהנ את ולמסר םּולק צרי םֹמקו מכּל

.רֹוּדּב ׁשּיׁש תֹוירצּפה על מחאהּו זעקה קוֹל

רב בערב נלחמו כבר שנה מאה לפני
ברּכ ּצאוּיׁש אי גּדוֹל גּלּוּי ּלנו הּלּנתג הּנוה
צדּיקים יםוחמ מאהּכ ׁשנים למאה בֹקרו
,ׁשֹודּהק הזּוֹהר דיּגמתנ הדּת קריֹעו נגד ּצאוּיׁש

לחּמה קל יוֹתר ּלנו יהיה ׁשכּעת ה' ּברוּנגדו מה 
.י"ּבהרׁש ּתוֹרת מתנגּדי הּהז רב הערב

בה והמלחמה הדרדעי כת
בשנת שנה, כמאה מלפני הקדמונים חרם
עמלק, קליפת רב והערב המשכילים נגד ,תרע"ד
150 - כ אותם והחרימו ,הקדוש הזוהר מתנגדי
ולשמוע ,בספריהם ללמוד ואסרו ישראל, גדולי
כל יכול ומשם ,כתבם מפי ולא ,מפיהם תורה
או ,רבנים היום ישנם שאם ,ללמוד אחד
או ,זוהר לומדים שלא ,תימן יוצאי ,אנשים
לאנשים אומרים ולא הזוהר, ללימוד מתנגדים

כת של דרכם וממשיכי גילגולי הם זוהר, ללמוד
הצדיקים לשון את שיקרא ומי הנ"ל, הדרדעים
ויבין פחד, ימלא כותבים, שהם מה ,הקדושים
שלא רב, הערב עם כאן אנחנו מלחמה באיזה
הקדוש. הזוהר תורת את ולפרסם ללמוד רוצים

דרדרים הרבה היום עוד ישנם לדאבונינו
מרן צ"הגה נגדם יצא וכבר מהם, וגילגול
הזוהר ללימוד להמתנגדים זצוק"ל יוסף עובדיה

הקדוש.

ודרדר וקו ,הראשו אד של הקללה – דרדעי
ל תצמיח

החטא ,חדש דבר לא זה דרדרים – הדרדעים
כבר לעולם מיתה שהביא הנחש של הקדמוני
שאדם שבגלל ,ההצלה זוהר בספר כתבנו
תורת הוא החיים בעץ לעסוק רצה לא הראשון
לעולם, מיתה ונקנסה הדעת עץ בחטא נפל הסוד
ונתקללה חוה ונתקללה הראשון אדם ונתקלל

נאמר: הראשון אדם בקללת – בראשיתהאדמה)

יח) ג עשבפרק את ואכלת לך תצמיח ודרדר וקוץ
וזה ,הדרדעים כת את כאן מרמז זה - .השדה
נגדם, ובחנית בחרב ,נגדם המלחמה כל היה
עליהם, והסימן ,משכילים מהם הגלגולים שכל
הזוהר הנסתר תורת ללימוד מתנגדים שהם
מאלו בפרט להיזהר מאוד צריכים לכן הקדוש,
תורת ללימוד מתנגדים הם שאם מתימן שבאים
כמו ,מהדרדעים הם אם המפתח, זה כי הסוד

שליט"א. מרן באריכות שכתב

דיניה לכל כאפיקורסי
עד הגאולה. את לעכב עוזרים הם עכשיו
רב. הערב נגד מלחמה לנו שיש ידענו עכשיו

מלחמה לנו התגלה רב,כעת ערב נגד חדשה
לכן תימן. מיוצאי הדרדעים ,חדשים עמלקים
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המשך בעלון הבא

שכתבו מה יקרא אחד שכל מאוד ראוי
והחרימו ישראל גדולי 150 לערך וחתמו
ולדבר אתם להתפלל ואסור לנצח, אותם
לפני ישראל גדולי של חמור בחרם כי אתם,
כמה בדרשות יצאו וכבר .שנה למאה קרוב
מזה עוד לדבר ונקוה .נגדם ישראל מגדולי
קנייבסקי הר"ח ממרן פסק וכן באריכות.
האם לט: החיים", נזר" בספר מובא שליט"א,

הדרדעים(הזוה"ק באמיתות מאמינים שאינם אותם)

י"ח להוציא ויכולים למנין, מצטרפים
מרן תשובת וכדומה. התורה בקריאת

לכל כאפיקורסים הם דיניהם.שליט"א:

לתרת נהה  "טבלמ מחזיר  ְְֲִֶַַַַַָָָָָ"האר
ַהד

טהֹסו כתמּסּב(כ"א ףּד)ואין מצוה מכבּה עברה : 
את לכבּוֹת :י"רׁש פרׁשּו ,רהֹוּת הּבמכ עברה
,יןּיה בּית אל הביאני דּכתיב ,רהֹוּת ֹזו האהבה

.ֹנוֹולׁש כּאן עד סוֹד, יין אהבה, עלי ֹודגלו

ּתינוֹוּבר כּדברי ּמיענוׁשלה אּב י"רׁשּד ונראה
יגן ֹתוּוזכ ׁשֹודּהק טוֹב םׁש הבּעל מּתלמידי
ּהּבׁש רֹאוהּמ :רהֹוּתּב תבּכ מה יּכ ,ּועלינ
תֹוּגליּנה רהֹוּתה פּלפּוּלי על א למוּטב, ֹומחזיר
תֹאוֹור ּעינינו דּהרי ,בריםּדה ּונאמר לבדּב ּלנו
ֹוכמּו ,יםּהרב ּתינוֹנוֹעווּב עמיםּפ הרבּה ההפ
ׁשֹודּקה להרב אמת' רּד' פרּסּב בּזה בּותּכׁש
יגן ֹתוּזכו ריזאּמזב ׁשפייבי רבּי הרב ּורינֹומ
וּבפרט הקּדוֹׁשים, ספרים בּׁשארי וכן ,ּועלינ
ראלׂשי בּני לבבוֹת מלהיביםּו רריםֹוהמע ספריּב
מרע 'סוּר בּּספר ֹוכמּו האמת, חכמת דּוללּמ
אלימל צבי הרב ּרינוֹמו והוֹספוֹת 'בֹוט הׂשוע
קאי רּקעּד םׁש ןּיע ודוֹמיהן, ּעלינו יגן ֹותּוזכ
הּתוֹרה בּפנימיּוּת מאמיןּו מדֹוּלׁש מי על
יזכּה אז ,רהֹוּתּב טמוּנים אׁשר תיהֹודֹוסו
ּהּבׁש והּמאוֹר ,רּבית םהּב תּלדבקו ֹדוּוּמלּב

למוּטב. ֹמחזירו

עברה דּאין ה על ֹוׁשּפרוּב רׁש"י תבּכׁש וזה
.רּזכּנּכ דֹסו יין ׁשנּקרא אהבה ּהינוּד רהֹוּת מכבּה

למיׁשּירוּב ּוּהאל בריםּדּכ מצאתי חגיגהוכן 
י') הלכה א' ׁשמרוּ,(פּרק ותוֹרתי ּעזבו תיֹאו הלואי 

ירׁשּפּו ,רהֹולּת מקרבן היה ּהּבׁש האוֹר
תֹדוֹלסו רמז ּהּבׁש הּמאוֹר העדה: ןּקרבּב
ילןּד בּ"ס ׁשנּאמר וזה .םׁש ןּיע ,החכמה
(איכה הּרב מדרׁשּד אבפתיחּתּו ב' עּמוּד ג' ףּד סחיםּפ)

איתא רּזכּנה למיׁשּבירוּו .ּהּבׁש הּמאוֹר
ֹרוּקע ׁשהוּא ,עמידהּמ ּוהינ ,ּהּבׁש "האוֹר"

העדה בּקרבּן בּותּכׁש ֹומּכ הּתוֹרה, סוֹדוֹת
למוּטב מחזיר ּוזה הנּסּתרוֹת, הם דּהעקּר

.'ּכו ּתוֹרהכּנּזכּר וּבדברי קל"ו, בּסימן כּתב מה עוֹד (עיּן 

קי"ג.) סימן ד' ראּמהדו. 

ט') סימן ב' מהדוּרא רהֹוּת בריּד)

לע ביה ימע ל יד י ְֲֲִִִֵֶַַָָָָאפ
מתנ את רפי נפי  עלי רפיְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה

וי י ְְָכל
הּטוֹבים מעשׂים כּל ֹידוּב יׁש ּוּלאפ דֹוע וא
את שׂוֹרפים כּנפים ׁשׁש בּעלי הרפים לםֹעוּבׁש

זּהר ּב ּאמרוׁש ֹומּכ ויוֹם, םֹיו בּכל ֹמתותנׁשרׁשּפ) 

רמז:) קיּימאפּקוּדי איׁשּדק חיותא האי ֹנוֹולׁש זה : 
ּלה ׁשאל דיןּכ ,ּיהּלגב וּמטאת סלּקא נׁשמתא כּד
חכמתא ההיא םּכפוּו ,ּמאריהּד דּחכמתא רזאּב

קּואדב ּאבתרה בה)דּרדיף :אחרים ספרים)הכי , 
אדבּק, ולא קאּלאדב יכיל ואי .ּאגריה ּליה יהבי

וקיּימא. ,עיילה ולא לבר, ּליה חלקדּחי ריתּבה (ספר 

('ה פּרק יב מאמר ב'

בגלגול ולבוא לחזור, צרי אלא זה בעונש די לא
צער ולסבול פעמי כמה

שאינם לאותם המעותד העונש בענין וכן
פקודי בזוהר אשר רח"ל תורה ברזי עוסקיםדף)

ע"ב) רמ"זואיהי שמיה יופיאל חיותא האי וז"ל :
דחכמתא רזי בכל קבלהקיימא בגי' יופיאל כי)א(לכל

האי 'וכו ביה קיימין דחכמתא מפתחן אינון
ומטאת סלקא נשמתא כד קדישא חיוותא
דמאריה דחכמתא ברזא לה שאל כדין לגביה
הכי ואדבק אבתרה דרדיף חכמתא ההיא וכפום
אדבק ולא לאדבקא יכיל ואי אגרא, ליה יהבו
ההוא מלבר וקיימא עיילא. ולא לבר לה דחי
שרפים אלין גדפייהו נטלי וכד בכסיפי היכלא

דתחותה(חיוותא דהאי)בגדפייהו בטשי כלהו כדין
וקיימא אתוקדת ולא ואתוקדת לה ואוקדון
ולא נהירת יומא בכל אתדנת והכי קיימא ולא
דלית בגין לה אית טבין דעובדין ג"ואע נהירת
בחכמתא דמשתדלי כאינון עלמא בההוא אגרא
חולקיהון זכאה דמאריהון ביקרא לאסתכלא
אדם אשרי" דכתיב דאתי ובעלמא דין בעלמא

"תבונה יפיק ואדם חכמה ג)מצא יעו"ש.(משלי
ולבוא ,לחזור צריך אלא זה בעונש די ולא
וצער ז"עוה צער ולסבול פעמים כמה בגלגול
בנשמתו יזכה אולי בזה ספק ויש רח"ל המיתה
מספיק אין כי המצוה זאת יקיים שבו השני גוף
שער בתחלת כמבואר העיבור, בסוד לבוא לו

עיי"ש. ,המצות


(אתפוחין חקל – חכמה פתחי קל"ח גימטריה הכולל עם חקלא.קבלה מחצדי ביאור וזהו קדישין,


