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גדולי הצדיקים אומרים ללמוד זוהר הקדוש
 רבי שלום יהודה גרוס

  האדמו"ר מהאלמין
  נשיא מפעל הזוהר העולמי  

 מכתב הסכמה
 על הצדיק

 רבי יוחנן באנון זי"ע
והדיסק הנפלא

חלק א

התשע"ד לאילנות השנה  ראש שבט ט "ו  ב "ה,

 לש המפורסמי ויקירא קדישא חבורא האי לכבוד
,הנעל אור מגלי ,העול עיני  מאירי ולתהלה,
שליט"א, הגה "צ ,בשחקי לעד זכות ,הרבי ממצדיקי

בש הסלע"הנקראי רוב "חגוי ישגיה, לעד  שלומ
סלה . לעד  טוב וכל ברכות

ונפש בלב רבה , באהבה הטוב  שלומכ דרישת אחרי 
כבוד מעלת בקשת דבר על אלו בשורות בא הנני חפצה ,
חייו סיפור על הסכמה לכתוב תורתו
הצדיק  של העליו מעול וגילוי
אני  אשר זצ"ל באנו יוחנ רבי המקובל
ונורא, קדוש  צדיק היה כי עליו  מעיד
בנ והתפלל  קרה , במקוה וטבל ,יו בכל  שעתיי רק ויש
במסירות הרבי ובזיכוי  התורה  בלימוד ועסק ,יו בכל
מאחינו ורבבות לאלפי בתשובה  שהחזיר  עד גדולה , נפש
אשר ממנו שיעורי ששמעתי  פעמי וכמה ישראל. בני
הסוד, בתורת ובקיאותו הבנתו  לגודל אוז שמעת לא
לשמה תורה  שלומד למי  אלא יתכ לא בוודאי אשר
לאוקמא ושכינתיה  קוב "ה למע עצמותיו כל  את ומוסר 
דברי  את  ברבי  להפי רבה  ומצוה מעפרא. שכינתא
ישראל  את  לעורר  השמי מ לו שנמסר ומה תורתו 
עתה היוצא הקדוש הזוהר את  וללמוד החיי בע לאחוז
של  נפלאה בעבודה ויפה משובח בדיסק עול לאור

הסלע"אירגונכ ולדרי "בחגוי לאר ובהיר, יפה  והוא ,
 שבשמי לאבינו  לשוב ישראל  נשמות את ומעורר  מאיר 

ר' האלוקי התנא שחיבר הקדוש  הזוהר לימוד ידי על
.אמ ישראל  כל ועל  עלינו יג זכותו  יוחאי בר שמעו

בר שמעו רבי  האלוקי התנא לכבוד במילי  פי  אפתח 
ישראל  תפוצות מכל  אשר לכל  כנודע זי"ע, יוחאי 
האלוקי  התנא ע לשמוח  מירונה ועולי מתקבצי
 מתחנ כוחו, כפי  תהילי אומר  אחד כל ולהוושע, רשב"י
שכאשר לדעת יש אכ לישועתו, ומייחל בקשתו  מבקש 
מאוד מאוד  גדול עני יש הקדוש, הציו על  משטתחי
מדבק, שאז האלוקי , התנא שחיברו  הזוהר בספר ללמוד
כמו יוושע. ובודאי  דובבות ושפתותיו  הצדיק ,  ע כביכול,
 ג הזוהר  ספר כל  ללמוד עצמו על  שיקבל   ונחו כדאי  כ
יתעוררו עתה בפרט ביומו, יו מידי כולה השנה  במש
הדיסק  לאור שיוצא ידי על ישראל, בני  אחינו לבבות 
תלמידו זי"ע באנו יוחנ רבי הקדוש  הצדיק של  הנפלא
זי"ע  פר  ניסי רבנו המקובל הצדיק  של כבנו  חביבו
יוחאי  בר שמעו מרבי ישר  כולה  התורה כל  ללמוד שזכה 
 ביאורי ובפרט בקבלה  שיעורי ממנו לשמוע וזכיתי ע"ה,
הכל  קדישא ואידרא דצניעותא וספרא אליהו פתח על
ואני  ,אוז שמעת שלא נפלאי  ביאורי ע פה , בעל 
וכתבנו הדברי כל ושמענו  אצלו היינו  רבני שני ועוד
על   ונמני  שותפי להיות   וזכית וכו', במילה מילה  הכל
בנו שיתקיי כדי  הקדוש, הזוהר את   לפרס מצוה עושי

.אמ ברחמי מגלותא יפקו דא בספרא

גודל  רב בי בר ולכל  רבי בת בשער ומפורס ידוע 
בר שמעו רבי  האלוקי התנא של וקדושתו ומעלתו  כוחו 
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המשך בעלון הבא

יעקב  רבינו "המלוב הקדוש המקובל  כתב אשר ע"ה יוחאי 
 והדברי עד בג  הצדיקי ראש שהוא זי"ע אביחצירא
כתב  ע"ה חיי  יוס ורבינו  המהרח"ו מפי  ונאמרו עתיקי

הוא. כ אבל  זאת להבי אפשר שאי

תשובה ובעלי  לתלמידיו הורה  זי "ע החי  האר"י  רבינו 
גבוהות , להשגות יגיעו זה ידי ועל זוהר הרבה  וגרוס  ללמוד
שרעבי  מרדכי רבי האלוקי המקובל מורינו האחרו ובדור
הרבה שיגרוס כלו ללמוד חפ שלא  לתלמיד הורה  זי"ע
 והדברי הקודש רוח  ובעל ת "ח נהיה ובסופו הקדוש זוהר
תימה  ושו שאלה  שו אי כ על .וידועי מפורסמי
אותו שילמדו  לזכות ברשב"י כוחו בכל שדבוק מי יכול אי
ולא אמתיי  מעשי הרבה  והיו התורה . את השמי מ

כרוכלא. תנא אתי

 שמוציאי הדברי שכל להבהיר כל  קוד רוצה והנני
רבי  האלוקי מהתנא הסכמה לה יש  הקדוש הזוהר  על
 אי מהרשב "י הסכמה  יש  וא בעצמו, יוחאי  בר שמעו
לקרא?!" ועוד "יהודה בבחינת והוא הסכמה , בכלל  צריכי

ע"א) ו' להצדיק (קידושי זיעוכי "א מגור האדמו"ר שאמר וכפי .
ספרו את  כשהוציא זי"ע ראזנבערג יודל  רבי  המקובל

לשונו : וזה  הקודש בלשו תורה " "זוהר אנשי הקדוש  כל ה
ספרי על הסכמות לית דרכי  שאי היטב יודעי שלומנו 
דברי  הא כי  להסכמה, צרי  אי כזה ספר  אמנ ,חדשי
כל שילמד ונכו ראוי ובודאי  להסכמתנו , צריכי התנאי
של מקראות וביאוריה המוסר  דברי   פני כל על איש
ספר על שהסכימו  וכיו ,להבי שאפשר מה הקדוש הזוהר

הדור, גדולי  לתמהזה לב נדיבי כל  מעצמ יבינו  בודאי
קדוש פה דברי כא עד :דרככ את  יצליח והשי"ת ,בידכ

מאהזי"ע לפני  שהדפיס  תורה זוהר  ספרו [ועל ועכי "א:
ישראל ]. גדולי מכל הסכמות עשרות קיבל שנה 

 בעני ישראל , ע להצלת הכביר במפעל זכית והנה 
יוחאי  בר שמעו רבי של מתורתו  הקדוש הסיפור הפצת
לתאר אי הקדוש, זוהר ילמד אחד יהודי רק וא ,בעול
שכבוד וחומר  וקל  שכ כל  ,לכ יש  שכר כמה ולשער
 לע  ומזכי עותקי אלפי מאות  מדפיסי תורתכ
את ומלמדי ברבי קהילות לומדי בזכותו  אשר ישראל 
עליו , עומד  העול שכל  בודאי הקדוש  הרשב"י  תורת
בזה שכרו מת גודל לשער  ואי ,חלקכ ואשרי ואשריכ
יתלהב  ש הוא באשר יהודי כל   ובכ .השמי מ ובבא
שנו "בני ביקש  אשר האלוקי התנא בדברי ולהגות ללמוד

ס"ז.)מידותי" חז "ל (גיטי כדאמרו הגאולה , כל תלויה ובזה  ,
ע"א) ח ' ד בתרא  אקבצ (בבא עתה  בגוי יתנו  כי ג "דכתיב 

 בלשו זה  פסוק עולא אמר ושרי מל ממשא מעט ויחלו 
נמלצו ומה  ." אקבצ עתה  כולהו  תנו אי  נאמר ארמית

התיקוני בהקדמת  הזוהר דברי  י"ז)לחכי ד) והמשכילי ,
האי  עבדו  כד  וכו' וחבריו  יוחאי  ב שמעו רבי אלי יזהירו 
ביה הרבי ומצדיקי וכו ', לעילא עליה אסתמכו חיבורא
 ככוכבי נפישי יהו ע "י...],  עצמ את יצדיקו  שרבי]
ובזה ועד, לעול דלהו נהורא אחשי דלא ועד לעול
תינוקות אפילו משיח של  שבדור  הרשב"י נבואת תתקיי
ועד מנער ילמדו למע התורה , סודות ידעו רב בית  של 
כדורו להיות  ה ' ברצות נזכה   ובכ שבע, באר  ועד מד זק

המל חזקיהו  י"ד.)של  משיח ,(ב"ק  לעשותו הקב"ה  שביקש
חובל  פירוש  ,"שמ מפני עול  "חובל  הפסוק נאמר ועליו 
בבית חזקיה של השמ מפני סנחריב  של  עולו  ונחרב 
על  ה' יזכה  כ שבע, באר ועד מד תורה  שלמדו המדרש 
לאחוז  התורה , וכבוד שמי כבוד להרבות כבודכ ידי

לגאולה שנזכה  בעדינו יעתיר למע יוחאי דבר בזכותיה
ה' נ ע ע  כמ מי יראל ריא" בקרוב, ְְִִֵֶַַַַָָהשלימה 
על  ואה  ל איבי חוי  אות חרב ואר עזר ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמג

,"תדר תיממ(כט לג פרק  רש"י (דברי שהביא וכמו . ְִֵָֹ
רבה  המדרש  דברי את יב)הקדוש פסוק ט פרק בראשית  (רש"י,

עול דורותלדרת שיש חסר, נכתב , לאות הוצרכו  שלא
היו ,  גמורי שצדיקי מל לפי  חזקיהו של דורו  כמו

יוחאי  ב שמעו רבי של ודורו וכאשריהודה  עכ"ל . ,
ממש נשמתו את ממשיכי הרשב "י של בתורתו   דבקי

כנגדו , ושונה  יושב והרשב"י זה החמה)לדורינו  כ (אור  על ,
בתורת חלק יהיה ישראל שלכל עינינו לנגד מטרה  שמנו

גואל. לציו ובא נידח, ממנו  ידח לבלתי הקדוש  הרשב "י

מלתב ל')הא תק):נ ל וזה ח ב , ד ל "ה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
א דל  ה וענ ק לה, ללמד חכמי למידי ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָֹעל 
בימע ה י לתא ,  אר רוג ק לה, מדיל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינ

 ליצל רחמנא האה"....האה לקרב   ח דל י  ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָֹֻֻ
מ"ב   ב(מל כ א  ),גירסא  דה ה הר ל ד "י ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

 להבי ללמד יז ה א   וכל  עלמ ת , נה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹעלמא
אחד , מאמר ר למעלהאפ   עהיעה ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

מימה, נה הט  לד יעה א מה  מבטחאחת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
מראי  ויהיה מלא , היכלא מני הא לע  הא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָל

רקיעא מלכתא ראנה ביה לה נחת אני  ואי . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
האמ ית  החכמה היא הרה נמת עסק לה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָרח
דתעב  רית נרצ ידע מ ה י ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהמקלת

א,מצותיו  עד ."...י ח רי אלה ילח זכירה פר עד  וע) ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ע"ד) סימ דעניא  אפרקסא ובשו"ת  ע"ד , ע' ד ח "ב .פלאג'י ְְְְִִַַַַַַָָָ

יצאו הזוהר תורת למוד בזכות  רק  כי אנחנו  יודעי והנה 
ברעיא דאיתא מה  וכדמפורס ,ברחמי הגלות מ ישראל 
צרי ואי ברחמי". גלותא מ יפקו דא "בספרא מהימנא

כי בזה   השכינהלהארי תיקו הוא  הזוהר למוד וודאי 
לא כי  באגרות, הרמח"ל כדכתב  מהגלות, אותה להוציא 
הוא הקדוש  הזוהר  לימוד ודווקא ,שווי הלימודי כל

הקד  השכינה זוהרמתיקוני סיו כל כי  ופשוט  ושה,
ליבות  את לעורר  צרי ולכ הגאולה. קירוב  הוא הקדוש
לאלפי הקדוש הזוהר בספר ויגרסו  וילמדו שיהגו  ישראל 
יתווספו  זה ידי על כי  ספק  ואי מספר, אי עד ורבבות
את  יקרב וזה הקדוש , בזוהר וסיומי  לומדי הרבה

ארצנוהגאולה. על הרוב הסכנה בדבר  להארי ולמותר
 איר ואר ... שרוצי  ערבי יש צד שמכל  הקדושה,
כל  את ולאבד להרוג להשמיד רצונה  כי בגלוי שמצהירה 
,אטו פצצת  ידי על אחד ברגע זק ועד מנער היהודי
המל דוד נבואת נתקיימה  שבימינו  רואי שאנו  עד ח"ו.

ומגוג, גוג ממלחמת  המדבר "גויי רגשו "למה  ומנגד ע"ה 
רב  הערב ובלבול ולומדיה לתורה הארצות עמי שנאת 
שזהו  שבשמי לאבינו  מלידבק ישראל את המפריעי
דור חטאי את  לתק הצרי  האחרו בדור  האחרו הנסיו

הפלגה ודור  האר"י)המבול בראשית,(כתבי בזוהר  [כדאיתא
החמישי] רב  הערב  ממי לימוד כ"ה אלא שיור לנו   ואי

חלקיה פרד"ס כל על  הקדושה החיי התורה האור כדכתב
זה מהיצר, ומצלא מגנא דתורה  תרומה, בפרשת הקדוש 
תורה לימוד  ל דאי רבותינו  ואמרו  לשמה, תורה  דוקא

הקדוש הזוהר לימוד אלא חיי )לשמה  לע בהקדמה ,(מהרח "ו
כל  ח"ו או לו  חשוב  יתבר ה ' כבוד  א האד מראה  ובזה 

כ על  ,ולחו משפה  אויבנו תורתו מכל  אותנו , יציל מה
בסיומי הקדוש הזוהר לימוד לא א רעתינו, ומבקשי 

הקדוש . הזוהר של סיומי ועוד


