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 מכתב הסכמה
 על הצדיק

 רבי יוחנן באנון זי"ע
והדיסק הנפלא

חלק ו

הזוה"ק מתנגדי נגד  עיה"ק רבני של  והחרם הנידוי נוסח

,ומנדי ,מחרימי אנו ,קדישי ובמימר ,עירי בגזירת 
ועל  , המקו דעת על  ,ומאררי ,ומקללי ,דעתומשמתי

עשרה ושלש  מאות בשש  הזה , התורה  בספר הקדוש, הקהל 
יריחו , את יהושע שהחרי בחר בו, הכתובות מצות
נערו גיחזי ואת  ,הנערי את אלישע  שקלל  ובקללה 
ברק  דשמתיה  ובשמתא הגדולה כנסת דאנשי  ובשמתא
ובכל  עפרא לההוא יהודה  רב דשמתיה  ובשמתא למירוז 
מימות שנעשו והשמתות והנדוי והחרמות והקללות האלות
ה' י"ה  אכתריאל  בש עכשיו עוד  השלו עליו רבינו משה 
ששמו ,מטטרו בש הגדול השר מיכאל בש צבאות,
 ב  בש לרבו  קשרי הקושר סנדלפו בש רבו כש
"אהיה , הי את משה  שבקע בש אותיות, ושתי ארבעי
ישראל, אלקי ד '  בש המפורש   ש בסוד אהיה", אשר
הקודש , וחיות והאופני הגלגלי  בש ,הכרובי יושב
אשר  רשעי וחבורת כנסיה  או איש לכל השרת, ומלאכי
הקדוש , הזוהר ספר בקדושת  פג ויטילו  סרה, ידברו
ועל  זיע"א, המקובלי ספרי ובכל זיע"א, הרשב"י ומחברו 
והנורא, הנכבד   הש מפני ה ארורי , ערו השולח ספר
,בשמי ה ארורי ,הכפורי ביו גדול כה מפי היוצא
אכתריאל  מפי   ה ארורי הגבורה , מפני  ה ארורי ,ובאר
מפי  ארורי התורה, שר מפי  ה ארורי צבאות, ה ' י"ה 
אלקי  אל מפלתייהו, תהא בעגלא והנורא, הגבור הגדול  האל 
,והכרית והשחית והכניע והאביד השמיד הרוחות,
יפנו , אשר בכל  ה  ארורי , בה יפגעו  חבלה מלאכי 
ובדלקת , ובקדחת , בשחפת, ה ' יכ ,מיתת תהיה באסכרה 
,אבד עד ורדפו ,ובירקו ,ובשדפו ובחרב, ובחרחור,
כל   ב ורבצה  ,לה סלוח  ה' יאבה  לא ,כמד קללה  ילבשו
 שמ את  ד' ומחה  הזה, התורה  בספר הכתובות האלות
 ה ישראל, שבטי  מכל  לרעה ה' והבדיל ,השמי מתחת
התורה בספר הכתובה הברית אלות  בכל  ,אליה  הנלוי וכל
לכל  " כעכו ה כי נודיע, וג ,רצו יהי כ אמ הזה ,
וכו' גט אינו גיט ,נס יי יינ נבילה , שחיטת ,דבריה
חלקי  בכל  ויאמינו  הרעה ,  מדרכ ישובו אשר עד וכו ',
ושמ "ר י "ב ושל  תמי יהיו יחדו והנסתר הנגלה , התורה

בה '  הדבקי ואת!היו כולכ חיי  אלקיכ

מתנגדי את  ומחרימים  המנדים רבנים קנ"ג חתימת 
הזוה"ק

שנת שבט  לח' בש"א  ירושלי  בשערי  החותמי כ"ד
לפ"ק. תרע"ד

ׁשּיֹוׁשבים  לּצּדיקים ּבמֹוׁשבם מטּמאים  רב  ִ ְ ֶ ִ ִ ַ ַ ָ ָ ְ ִ ְ ַ ְ ַ ֶ ֶערב 
ּכנּדה   ָ ִ ְ ֶ ֵ ֵּביניהם,

זוהר יג)בתיקוני אהי "ה(תיקו הא .האי ארי וז"ל: ,ְֱִִֵַָ
ז] [יר  נאמר ועליה  יהרא לכל רא אהי"ה. ְְֱֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹאר
רא ודת .רא ל פילי וזה  רמל. עלי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹרא
הארי  זה לבת  חימ  ב יד. ל פילי ז .מארְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
תב  הא זה ת ]  ארי  בראשי"ת  ְְֵֵֵֵֶֶַַַָ[ועל
 יקיה  ה} נת. ארני י  ארי ל ] ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָ[ראית

הדה } הכינה את עלי,ה לי נס זכה מי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ע ל מד רעה עצה היא .עיר עצת הל לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאר

ורע ט ב בדרהת [ונח סא"ל זה .עיהר [מי . ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
[מ לי   אמר ז .איח  ר איזה  עמד. לא  איְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹח

וגו '. יה מחתה אכלה מנאפת אה  ר  במ ב ל ] ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָ
ערב  ל א [לילי "ת] ז לצי מ ב  איזה יב. לא ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלצי

מ בה נה מטאה היא וכרב. .אי מט רב  ערב  ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
נה ,יניה  בי יקי ל במ תדבק מי . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

 נאמר  ה רה . ל והרא ה תר ה א אשר"י.  תאְְֶֶֶֶַַַָָֹֹ
 אמר  י הח ע וזה .מי לגי על  ת ל ע ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוהיה

עכ "ל. יל, לא ְִֵָֹועלה

 יתה  לה ד)וד מד  יר(פרק  בחר לא "י אמר, ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
י  ני ואר ... ימינ י  מ היעה  לא  עזר ְְְְִִִִֶֶָָָָָֹאר
 סיפהו בגבורת לא ארו :יונת  בתרגו וביאר ,"ְִָרצית
ימינ ארו , להו פרקת  לא  אדרעיהו ותקו ארעא, יריתו 
דעסיקו זמ כל ארו , יקר זיו  ונהור  ,גבורת ואדרע

.בהו אתרעיתא באוריתא

ולא הטנקי ולא המטוסי ולא הצבא שלא פירוש,
 לע השי"ת הארת אלא ,האר על   מגיני ה הטילי

התורה , ידי על  באוריתאישראל דעסיקו  זמ כל ארו"
." בהו "חק אתרעיתא היומי בלימוד נמצא הוא זה  פסוק
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המשך בעלון הבא

 תיק שהמרח "ו  וכידוע שני, ליו פנחס פרשת  לישראל"
לכל  לישראל החק לימוד  סדר את האריז"ל דברי פי על

ויהו ונאמריהודי ביותר, הגדול הלמד ועד מהפשוט  די
שמדבר נבואה  כמעי רואי יו ובכל  הקודש , ברוח

דיומא. שרוצימענינא בסכנה הישיבות בני  שכל ועכשיו 
יושבי  שכל וביותר ח"ו, תורת את ולבטל  לצבא , לגייס
לימוד  בלי כי גדולה!!! בסכנה נמצאי ישראל אר
העצה מה כ א כלל, יג ולא יעזור לא הצבא כל התוה"ק
הראש את ושוברי מתחבטי ישראל גדולי שכל  היעוצה
גדול פלא וזהו ,לה גילו  לא עוד השמי ומ לעשות , מה
והגר"א מהרמח "ל הדורות גדולי לכל וידוע גלוי  שהיה מה
משנת   שבירושלי הגדול "לבד ועד בקודש ולמעלה
השנה באותה הסול ובעל ישראל,  באר תרפ "א

הקודמי באירופא, ות מדור ישראל גדולי אל דברי [ראה 
 הספרדי ישראל גדולי כל דברי  וכ הזוהר ", "אור  בספר
ס"ח – בתשס"ב החרדית עדה "בד ע והאשכנזי[

כל יתבטלו ישראל, שבטי  כל יחד הזוה"ק בלימוד שרק
אמר ,הגזירות, תרע"ד  בשנת  זי"ע פתייה  הרב והצה"ק

לימוד  ביטול בגלל היא לצבא  הבחורי גיוס גזירת שכל
 הרמח"להזוה"ק. נבואה(באגרות )וכדברי כמו שנשמעי

וז"ל: זה, הברלזמנינו את י ראל חכמי ליכ י אל ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָועה
,ו אחרי קבעהה הייתי  חילי  נתיר אלמלא אני י ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

את יח רתכ בד  אבל  ,מק מק כל זה  ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָבר
לכל  לטבה מ ה  אי י  לזכ ת , ל ויהיה האת  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹהעצה
ק ה בר לא י  תלע יכל  ממק אחד וכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיראל ,
 אמ  עלינ יג תזכ הרמח "ל דל  לנ מי  לל". ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָה א

ה רה מכמ י כל  עצ קי היה עצהאר מצא ולא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
ספר ל ד ,ה העצה את אא י ראל מע זרת  ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלבל
ספר ל העלינה הדה כח  הפסק , ללא  רצ ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻההר

.רחמי האה לקרב  זרת ל  לב ל דה ְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָֹֻההר

הרא, ל  האינספית  הרחמי מ ת  ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָידע ,
 יע , מי מ קה  זרה א י ל לפני יראל, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָלע
מנת על ב לבחר  הזנת  ל תני ונ האד  ע ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹחסד
 ק הרט זרת לגי כ מה מעליו. ה זרה  את ְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלב ל 

ה לל . זרת האהלגי ל "הה " א הזרה לפני  ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
ב  לבחר  י ראל לע הזנת לח ה' ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֻהאיה,
ללכת  , ה על ל ת דמ ליח ע "ר פה" ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻולח
.דה זהר ללמד  לה ולמר  לי פ ההדת ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹלהת
מלחמת  לפני נה  ריע קד ר ח צפה ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻעל

קרבה ההלכת האה את הנה לאהע ה וזעק, הל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
די  עלמ ת הרעי ארה, ויהדי  ני הר ל  ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָבפני 

,דה ה הר את למדהד ה ה רפה   ידע י ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָ
אחרא הטרא האיה . מה אה ארה יהדי ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻלהלת 

הרע) ב,(הצר לבחר חירה, מפריע  מאד ,ב , ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹ

ק ה ההדת . ה הת  ראי ל  ל את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמקה 
ל  קה  ל זרה  עליה רחפת להאמי ניְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלר

זה  כנגד  הגיני, לא לגמרי  הרי זה החירה)אה ,  ד(ל מ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ל  ר חנית רפה מה  תא להאמי קה   ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָה ב,
לבל  יכ לה , יקי ל רק כת אלי ההר ,... ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָלד
,דעי י  נ האה  ל העגמ ת  הצאת  את  ְְֲִֵֶֶַַָָָָֻזרת .
 נטמ לא א !!!עצמ על לחזר  להסטריה  נ לא אְְְְְִִִֵַַַַָָֹֹֹֹ
ייבת וראי ניר "ריהאדמ  מ חל !!! נרא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹאת
ל  הגיני  זה  הא ! מה לברח אפר אי ,ליפְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
האה? היתה  הגיני היה זה הא ? אט צצת  ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָעלינ
כמו ,דה הר לימוד הוא רפה  לנ לח ב  ְֵַַַָָָה '

רבנו  משה  לנו מהימנאשהבטיח רעיא נאבזוה"ק (רת  ְְְְֵַַָָָָָ

קכ"ד:) רא ח האי  הרקיע  זהר  יזהיר  ילי והמ ְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָ
בה. ע אה אימא זהרא   מ ה הר, ספר איה  ילְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ

, ינ רי לא יא למטע י ראל עתידי בגי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָָָ
לתא מ י יפק ההר, ספר האי איה דחי, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמאילנא

ה,רחמי. ילב)ויתק  ברי) אל ע ואי  ינח דד ה' ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
. נ ל א עד ְֵַָָנכר .

: ד ה  יהח אר יא)תב  סק מט רק ויחי  על (פרת  ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
עירה פ ל "אסרי י ג ה סק: ס אתנ ני  ולרקה  ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ

עזר הב' אלה כנגד וזל"ק: סתה",  ענבי בד  ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֻלב
אר עת  ירש  ולרקה , אמר: ימינ היה   ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָה

כתיב ה ' ח')ירק י' ...(זכריה ,צואק לה אבלארקה  ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
א דלה אה  מהאת יניח לא  ה עזר לבא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻלעתיד

לה תת א אתקט ה ער  מ וינער כניע ו] ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
[מצרי,מרא אתנ,והא מ בדני  אאירש  עירה, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹ

.נאת ני ְֲִַ

אחר ֹון ּגֹואל והּוא ראׁשֹון ּגֹואל הּוא  ֲ ַ ֵ ְ ִ ֵ ֶֹמ ׁשה

דה הז הר  ברי  ידע הלא י ... תב בהמְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
קכ ) הא(מת תינאב את גאל אר האל הא  מ ה י ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹ

כתיב ל לגב ני ויב תנא ט)יגאל  א מ'ה(קהת  ְְְְְִִִִִִִַַָָָָָ
"מה" ר "ת היה, ה'א בר'היה עיני יקה ולא , ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

ל  רע מ יהדה מבט ה יח  מל הלא מרא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה
היח  מל  עצמ וד מריא וי ע"ה,  לה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוד

כד)כתיב לז  וא (יחזקאל ,מעמ , עליה מל וד  ועב י  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
לו מבט  הא מ ה, הא  מריא  אנ היא ...י י ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

מי"ב  ל לה היא ע"ה מ ה נמת חינת י לדעת ְְְִִִִֶַַַַָָָֹל
 וענ ע"ה, ענפי  הי ר א הס' ל י י ראל, ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָבטי 

הא מה  וד ל  בטר מד אר מצא ולזה , ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
ל  לל היה וגר ,  וחכ ונביא ולוי וכה מל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹהיה 

קד ה , הענפיר לע תגה לבא לעתיד ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻ
וד, והא היח, מל  עצמ הא מ ה, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהלכת

וילה. י ְְִִֹוהא

הקדושג הזוהר  ע "א )דברי רל "ח אמר (ויחי יוסי רבי ,פל ְִֶֶַֹ"אסרי
העמי ,עירה" חילות על למשול  שעתיד המשיח  מל שרי זה ועל ִֹ

, העמי על הממוני שלמעלה הכוח  שה ומזלות, כוכבי עובדי 
. עליה להתגבר  המשיח   מל ועתיד להתחזק, האומות


