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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

חלק ב

דרשה מהאדמו"ר מהאלמין במירון

בהמשכים

המצוות" אלה" בספרו חאגיז ם"המהר וז"ל
(תקמ"ז 'סי):

שמים, לשם שהוא ופירוד מחלוקת "כל
בעל" נקרא זה אין עבירה, עוברי ביד ולמחות
אשר הבהמיים ההמונים דימו כאשר מחלוקת",
עת ובכל ,יעקשו הישרה ואת ,ידעו לא 'ה דרך
להם תפסו הרע לבם בשרירות ללכת שרצו וזמן
בלשונם להכות ענתות. אנשי בו שדרכו הדרך
מפניהם, המכשול ולהסיר להם להועיל הבא את
ושהוא מחלוקת", "בעל שהוא עליו ואומרים
ולא שמעתי ואני .לו לא ריב על ומתעבר עובר
,כאלה ראה ומי כזאת, שמע מי כי אבין,
הישראלי ההמון והדרכת המכשלות שהסרת
שבגופות מהסכנות ולהרחיקם האמת בדרך
נקרא יהיה ישראל- ופרט כלל של ונפשותיהם
אשאלכם .מחלוקת ובעל שוטה בשם זה מפני
שנתחדש דבר היא זו מצוה אם ויודיעוני
מאבות לישראל נחלה זו אין ואם בישראל
שהכניס ,לאומתינו האב אברהם עד אבותינו,
,דורו בני וכל נמרוד עם ונתגרה בסכנה עצמו
בשלומם בחר ולא ,כנען לארץ לו והלך וקם
בודאי מולדתו, וארץ מדינתו בני של ושלותם
לכל או להם, ומודה אתם בדרך הולך היה אם
שבהם. הגדול שהיה ודאי ,להם שותק הפחות
...מהם ונפרד בסכנה עצמו זה...הביא כל ועם
אברהם, היה מאחד אם כי ללמוד לנו יש וממי
בן ללוט וגם משפחתו, בני לכבוד חש לא אשר
יום שאותו שראה ולפי ,פנים נשא לא אחיו
הוא וכבר עליהם, שופט סדום אנשי שמינוהו

הי לא ואברהם...עולם של מקדמונו הנוסע
זה מפני לא חלילה כן אם עיקר. כל אליו חושש
בעל או ,שוטה או אכזר, שהיה עליו נאמר
וממנו .החסד במידת אחוז הוא כי מחלוקת,

ופנחס עדתו, וכל קורח במחלוקת משה למד
,ועזריה מישאל חנניה ודניאל בקנאותו, ואליהו
הנבל להמן ישתחוה ולא יכרע לא אשר ומרדכי
בדורו אחד בהם-כל היוצא וכל אלו הבער,
טעות נשתרבב מהיכן ידעתי גם וידעתי יוכיח...
הצבועים מכת שמעו כי ההמונים בין זו
,זהרה ומאפילים התורה הדרת המאבדים
המפרשים ,בה המכוון בהיפך 'ה תורת ומשימים
בו... יודעין שאינם מה העם להמון ומודיעים
כי לי. יהיה שלום ולומר להתנצל סומכין זה ועל
אין האמת- לברר באנו אם לצרה, לנו מה

ע"כ. שלום...",

שכתב גלוי במכתב חיים" ה"חפץ מרן וז"ל
(א"י מכתב ,הח"ח כי(מכתבי שמעתי :גלוי מכתב" :

אחד מכותב מאמר נדפס מאמענט בעתון
מחאתי במכתב נזהרתי לא איך עלי שמתפלא
הרע לשון באיסור ,בוילנא הרבנות בדבר
עוסק בעז"ה הנני אשר ,פנים והלבנת ומחלוקת
נזהרתי בודאי עתה גם ואשר חיי, ימי כל בזה
לא כי ומעוקל שקר משפט מזה הוציא גם .בזה
,נעשה עלי אחרים ובהשפעת זאת נעשה מדעתי
שבמקום ,רבים בת בשער מודיע הנני כן על
כאשר כהלכה זה כל נעשה הדת- וחורבן הריסת
גדולה וחובה רבה מצוה ,במחאתי ביארתי
לגדור הדבר לתקן כדי שביכולת מה כל לעשות
.איסור חשש שום בזה ואין בפרץ ולעמוד גדר
בזה המחשים ישראל גדולי כל על לי ופליאה

ע"כ. ."גלויה במחאה יוצאים ואינם

"חיים "חפץ בספר י"ב)ועיין סעיף 'ב :(בכלל
מדברי להלעיג האיסור גודל לבאר שהאריך
בהגהה כתב דבריו ובסוף בביהכנ"ס, הדורש
הדרשן בדברי נתערב שלא בתנאי הם דבריו דכל
בדבריו יש אם אך אפיקורסות, דברי
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המשך בעלון הבא

אין כזה שבאיש "חיים ה"חפץ כתב אפיקורסות
כתב שם 'ה סעיף ח' לכלל והפנה מדברים, אנו
בהם שיש שמכירם האנשים אותן "אבל וז"ל:
בפניהם בין ולבזותם לגנותם מצוה אפיקורסות,
עליהם, רואה שהוא מה בכל בפניהם שלא ובין

,"עליהם שומע הלכהאו בביאור שהביא במה ועיין]

ברורה המשנה בתורהבפתיחת גדול כלל הוא ד"ה 'א סי' ריש)

כלוכו') הוא אפיקורסות ובכלל" ל"וז החינוך ספר בשם

["התורה דעת הפ שהם זרות .מחשבות ֵֶ

רבנים שני נפטרו שעבר בשבוע לכם תתארו
וצדי גדוליםששמעתי מה ורק זצ"ל, קים

ונהרג תאונה לו היתה שאברך איך ,שלשום
אשה ועוד יתומים, 13 אחריו והשאיר רח"ל
יתומים, 12 אחריה והשאירה נפטרה שפתאום

שמענו? לא ומה אחד, ביום ששמעתי מה וזה

!!!אחד ביום יתומים 25 רבותי

:שאלה שואל אני

?אותם הרג מי

הזאת? השאלה על לענות יכול מי

י"הרשב אבל ,זה על לענות יכול לא גם אני ,כן
אשמים הרציחות וכל הצרות שכל אומר זי"ע

,זוהר ללמוד אומרים שלא הרבנים אלו

ורבותי!!! מורי

הפחות לכל תלמדו אחד, מכל מבקש י"הרשב
עם את מצילים אתם ובזה ,ביום זוהר דף
והריגות ברציחות חלק לכם יהיה ולא ישראל,
כמה לספור יכול מי רבותי ,ישראל בני אחינו של
בשנה רק סובלים ישראל שעם ואלמנות יתומים
מי ?אותם הרג מי התשובה לכם יש כאן אחת,

?האמיתיים הרוצחים הם

ורבותי!!! מורי

אינו שהרב המדרש לבית להתפלל תכנסו אל
שיעור עושה ולא זוהר ללמוד אחד לכל אומר

!!!ביום אחת לדקה זוהר ללמוד

ואפילו רב, מערב הוא הזה שהרב תדעו
!רב הערב נגד שידרוש

י"ועוד)הרשב ל', ובתיקון מ"ג בתיקון)לנו מגלה
!!!רב הערב הם מי לדעת האוטומטי חום המודד

האמת, את יודעים כלנו ועכשיו

תעשו ,ביום זוהר דף ללמוד רוצה לא הרב ואם
שבכל לנו אמר כבר אחד וצדיק חדש, מנין לכם
מהערב לצאת חדש מנין לעשות שירצו מקום
.ה"בע בזה יעזור זוהר, ללמוד רוצים שלא ,רב

ישראל עם את להציל יחד כולנו להתארגן נא
ישראל, בני אחינו של ושפיכות מהרציחות

.השלמה הגאולה את ולקרב

הרמח"ל בריּד ּוּ(באגרות)ואלר"י והגּאוֹן ...: 
ֹלו לבאר ,ּינוּרב את ׁשאל ּינוּרב ׁשל ֹוּרב בּאסאן
נגד אחרא להּסטרא זהּכ כּח היהּיׁש הענין סוֹד
לּכ דֹסו מספּיק בּבאוּר ֹלו הׁשיב ּינוּורב ,רהֹוּתה

זאת ראה הוּא כּי ,ּוינּבר ֹלו תבֹוּכ וכן הענין,
בּיּׁשיבה ןּותק ,הּכלּמ רפוּאה יםּוהקד ,דםּקמ
הפסק בּלי חדׁש וזהר ניםּוּקות זהר ּלמדוּיׁש ֹוּלׁש

.כביםֹוּכה צאת עד החר תֹמעלוטּפמׁש המׁש ירים) 

יד) תֹאו ת"הבהּונייהּב הרב המקוּבל והצּדּיק .
חבּוּרה מןּזמ כּבר ארגּן ׁשליט"א ׁשמוּאלי
ברּכ ויׁש ,ּכ ׁשלּוֹמדים אנׁשים מאוֹת ׁשל הׁשֹקדו

הדּר.עוֹד זהּב לכיםֹהוׁש לליםֹוּכ הּהרב
לׁש האינסוֹפית הרחמים מדּת ֹוּתּמׁש ,עּידו
קׁשה גּזרה ֹאו דּין כּל לפני ישׂראל, ֹוּמלע הבּוֹרא,
ֹלו תניםֹוונ האדם עם חסד עוֹשׂים ,מיםמ
הגּזרה את לבּטל מנת על בֹוּטּב לבחר תּנוּמּהזד
יּבלג ּתקף רטּהפ גּזרוֹת לגבּי נּכוֹן מהּו מעליו.
לׁש "הּכּמה" ֹאו זרהּגה לפני וגם .ללּכה גּזרוֹת
ראלׂשי ֹוּמלע הזדּּמנוּת ׁשלח 'ה ,ההאיּמ אהֹוה
ֹתוּדמוּב ׁשליח עם "פהּרוּת" וׁשלח בּּטוֹב לבחר
תֹוּלהּלק הלׁש הּסלּם עלּב זצ"ל לגאׁש הרב ׁשל
,ׁשֹודּהק זוֹהר ללמד להם ואמר בּפוֹלין היּהוּדיּוֹת
לפני נהׁש ריםׂשע ֹוׁשקד בּרוּח צפה םּלּסה בּעל
לכתֹוהה אהֹוה את ,הּניה העוֹלם מלחמת
דיּויה וּבפני ניםּרב וּבפני וזעק הל הוּא ,קרבהּו
הרֹוּזה את ּלמדוּיׁש דיּכ עוֹלמוֹת והרעיׁש ,הּפֹארו
לתּלהצ הׁשֹודּהק פהּרוּתה ֹוּזׁש ידע כּי ,ׁשֹדוּקה
לעשות מה אבל .ההאיּמ אהֹומה ארוֹפּה דיּויה

אחרא טראּסהרע)ה מפריעה(היּצר מאד ,בןּוּמּכ , 
רוב ׁשל םּלב את והקׁשתה ,בֹוּטּב לבחר ,חירהּבּב
לרוב קׁשה היה היּהוּדיּוֹת. הקּהלּוֹת יראׁש
ּכ כּל זרהּג עליהם ׁשּמרחפת להאמין ניםּהרב
כמובן הגיוֹני, א לגמרי הרי זה ,אהֹוׁש ׁשל הקׁש
כמו ישראל לארץ לברוח שאמרו רבנים שהיו
אחרי היום כן וכמו זצ"ל. מהוסיאטין הרבי
יכול הקדוש הזוהר שרק יודע כבר ילד שכל
נפשות, הרוצחי הרשעים בנים הרע אבל להציל,

ׁשֹדוּקה זהרּב בּותּכׁש כמו(:עג ףּד ל' ןּוּקלהם(ּת אוֹי : 
בּעוֹלם. ואבדן והרג וּבזּה וחרב עניּוּת רמיםֹוּגׁש

!טוב תשמעו ועכשיו

זה כנגד(חירהּהב םה(לׁשקׁש םּג ,בֹוּטה דּצמ 
היא למכה פהּרוּתהׁש הּמד ּתהֹאוּב להאמין
תֹצאוֹוהּת ואת הזּוֹהר, לּמוּד ׁשל רוּחנית תרופה
ּאוֹוּב רבותי! ,דעיםֹוי ּנוּלּכ הוֹאה ׁשל העגוּמוֹת
א ּאוֹוּב !!!ּעצמה על לחזר להסטוֹריה נּתן א

ּנוראׁש את לברחנטמן אפׁשר אי בּחוֹל!!! 
מהּתקּוּן!

האם אטוֹם? פּצצת ּועלינ ׁשּתפּל הגיוֹני זה האם
לּכׁש עּויד הרי ?אהֹוה היתהׁש הגיוֹני היה זה
להתקיף אי הראׁש את בריםֹוׁש דינההּמ יראׁש
פרץּת א שח"ו לעשׂוֹת מהּו ,הרשעים את
שהרשעים ישׂראל ּתוֹׁשבי כּל ּוׂשיע מהּו ,מלחמה
יקּפמס להם ׁשּיׁש מתרברביםּו איםּמתג בּלבנוֹן
ּלחוׁשּיׁש מריםֹווא בּּמדינה, מקוֹם לכל טילים
אֹבוּת םּחרב" ,םֹליו טילים 200,000 םֹלוׁשו חס

"ברנהּת תםֹתווק טו)בלבּם לז רקּפ יםּהלּת). 


