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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 ה

הנחש קדמ שכבר  ליב על  שמו  ולא זכרו ולא
,החיי בע יאחזו שלא וחוה אד את לפתות הקדמוני
כמו  שמי לש שמתכווני כאלו יתפוס הס"מ  ואפילו 
במחנה מתנבאי ומידד אלדד רבינו למשה  אמר שיהושע

כז כט) יא , מידד(במדבר אלד ו אמר למה וד הער רו" :ְְֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
יה ע ו חנה:  אי חריומתנמ מה מרת נ  ע ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻ

ל ו אמר :לא מ ה  אדני לי ו אמר א ה המק א מ ה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
"עליה חר את ה'  י י נביאי ה' ע ל  י .מי ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָ

 רצו  לה שיכנס התורה  בעלי את תופס הס"מ  שלפעמי
רק  אלא נו ב יהושע על לא [ח "ו  ,נביאי יהיו  ה שרק
יהיו ה ' ע שכל חפ רבנו משה ואלו  ודוגמא], כמשל 
ישוב  ויהודי יהודי  כל הקדוש הזוהר  לימוד ידי  ועל ,נביאי
 חכ תלמיד ויהיה לשמה, תורה וילמד שלימה, בתשובה
והשגות הקודש  רוח ובעל  התורה, פרד "ס בכל אמיתי 
 והמקטרגי המשטיני ולכל  דקדושה, מסטרא גבוהות
[ראה ." עילר אלהי אמר    ל  אי" הנביא כבר  ְֱִֵַַָָָָֹאמר

פד:]. ד חדש  זוהר

ילמדו ישראל שכלל רצה לא ימ"ש השקר שמשיח  ידוע 
בעל  הקדוש כאילו לבד יהיה שהוא רצה  כי ואמר... זוהר
 וש מעשית קבלה פי על  מעשי שעושה  מופת
 ומכש ומנחש  האיש, אותו  כמו  בשמי ומרח המפורש ,

ודמיונות, הזוהר בגלגולי אגרות ועיי השקר, משיחי  ספר (ראה

בדרכו) הלכו באירופא המשכילי שכל לראות .באריכות ,  יכולי וזה
לישראל אומרי שלא מקובלי בעלי שיש אלו בימינו 
ישראל, ע על להשתרר רוצי כי הקדוש, זוהר  ללמוד

הגר"א אמר אפילו ועליה זוהר  לאחרי אומר  שלא שמי
עמלק , קליפת הוא זוהר לומד  ה'שהוא  סוד בספר [ראה 

אלו שכל  הקדוש  הזוהר את באריכות  ומעתיק באריכות,
הזוהר ובתיקוני וז"ל: ,העול מ ימחקו עשרי,אלו (תקונא

ע"א) מט ד ועשרי אזל"אוחד ועד הקודש] בלשו] וז "ל: ,ְְַָ
,"האמהגרי  ר הא, ר  דל א מרת הכינה ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

נחלת  מהסח  רני רב , הערב  א ,נ ואת  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהאת
א הא, ל הע מ הה להע  מ ת א  ר ִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהו "ה,

י ראל. ע חלק לה נ "י יהיה רבי"ע, ," לה פ"ר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ה א ר דה נטל  זמ תא ל ל"ת, ," יְְְְִִֵֶֶַַַָָגרי
 ב ת מ נה עיאר מאתי ה א ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹרמ "ח ,

,ניה את  ו דקר  ,ב ה ח ד, ב ת ו מע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹקריאת
ל  מה מ ת  ורבי "ע , ונח סמא"ל  זה  נקבה , ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָזכר 
מיני  חמשה  כ "ה, בראשית הקדוש  בזוהר  כדכתב ַֹרמ "ח .
ובספר , חיי לע המהרח"ו בהקדמת  והובא ה רב ערב 

דחיי  באריכות]אילנא ביאר עמודי 780 חלקי ג'

חגיגה  דתלי (טו :)ובמסכת  יהודה  לרב שמואל  אשכחיה  :
בכית , קא מאי שיננא ליה  אמר בכי, וקא דדשא בעיברא
איה סופר איה  ברבנ בהו דכתיב מאי  זוטרא מי ליה  אמר 
 סופרי שהיו  סופר  איה ,המגדלי את סופר איה שוקל,
 קלי שוקלי שהיו  שוקל  איה שבתורה, אותיות כל 
 שוני שהיו  המגדלי את סופר איה שבתורה , וחמורי
אמי  רבי ואמר באויר , הפורח  במגדל  הלכות מאות  שלש 
באויר , הפורח  במגדל ואחיתופל  דואג בעו  בעיי מאה תלת
לעול חלק לה אי הדיוטות וארבעה מלכי שלשה  ותנ
בלב היתה טינא שיננא ליה אמר על תהוי  מה  אנ ,הבא

רש"י ופירש בלבעכ "ל. היתה היו טינא רשעי
עכ "ל,מימיה , אי א עול גדולי שאפילו  רואי מכא

הבא ועול חייה כל את  לאבד יכולי לשמה, תורת
ולומדי הקדושה בהשכינה שדבקי ידי  על ורק , שלה
הקדוש הזוהר לומדי שאלו מעפרא שכינתא אוקמא  למע
בזכות  מזה, להינצל יכולי חקלא  מחצדי הנקראי

ע "ה. הקדוש הרשב"י

בשאלתי "שו"ת ובספרי וז "ל :"נפשי הקדוש , הזוהר  על
10 ?ומשוני נוראי אסונות הרבה  באו  מה מפני שאלה ?
שלימות משפחות השני , אחרי אחד נפטרו  ישראל גדולי
יכול  האנושי  השכל שאי טרגדי  באופ העול מ נמחקו 

ככה ? ה' עשה מה  על  שואלי  וכול כולנהלסובלו, ועל
 שמר זכינו  שלא בצהרי השמש בא  כי הנוראה הטרגדיה
המושלי יאמרו   כ על צדקינו , משיח ע אותנו  ילווה

חשבו בתראבואו בבא במסכת  ע"ח :)כדאיתא א"ר(ד :
דכתיב מאי יוחנ א"ר נחמ בר  יאמרו שמואל כ על 

 חשבו בואו  ביצר המושלי אלו המושלי וגו' המושלי
עול של חשבונו ונחשב שכרהבואו כנגד מצוה  הפסד

עושה אתה א ותכונ תבנה  הפסדה כנגד  עבירה  ושכר
הבא!!!  לעול ותכונ הזה  בעול תבנה  כ
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המשך בעלון הבא

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר ְּבִחָּנם, ִּתּקּון מ"ג, מ"ח, ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד, ְּבִחָּנם!
ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו 052-765-1911

שכתשובה! מה ולמד בב"חצא מ "ז)תוב סימ (או "ח 

ישראל. על וקשי גדולי  עונשי באו מה מפני  לבאר 
רק  למדו  אלא התורה  נשמת  את למדו  שלא מפני  והוא

חז"ל אמרו  עיי "ש . בלבד, הגשמי במכילתא)לצורכ (הרשב"י

 המ לאוכלי אלא  תורה ניתנה  הקדושלא  ובזוהר (פ'!!!

ס "ב) אכלובשלח  שכאשר  ?המ באוכלי מיוחד מה  כתוב, ,
במעיי מתבר היה  המ מהאת וראו  רוחני  אור וקיבלו

דעה, דור  נקראו זה ועל עליונה. לחכמה וזכו שלמעלה
בה להסתכל התורה ניתנה  ולה האמונה, בני  היו וה

דרכיה ולדעת שעיקר.בפנימיותה הקדוש  מהזוהר  רואי
סודותיה. את שלומדי לאלו  ניתנה התורה וא נתינת

 דרדעי נהיי ה הרי דעה  דור להיות רוצי אינ
ישראל  גדולי  רבני 153 של  החמור בחר  ונכללי
"הדרדעי  חר" להדפיס זכינו  [ב"ה  שנה . מאה מלפני
שרוצה ומי ,אל למאה קרוב  הזוהר כוח ספר  ע ביחד
הזוהר ספרי כל  וכ כנסת , הבתי לכל ולחלקו  לקבלו

[0527651911 יתקשר:

רב בערב נלחמו כבר  שנה מאה  לפני 

למאה קרב בר צא אי דל  י לנ נתה ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָוה ה 
הת עקרי  נגד  צא יקיצ י וחמ מאה ניְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
קל  יתר לנ יהיה  עת ה'  בר ,דה ה הר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמתנ די

הר"י. רת מתנדי ה ה רב  הערב  נגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָה לחמה 

בהם  והמלחמה  הדרדעים כת 

נגד תרע"ד , בשנת שנה , כמאה  מלפני   הקדמוני  חר
הזוהר מתנגדי עמלק , קליפת רב והערב המשכילי
ואסרו ישראל, גדולי 150  כ אות והחרימו  הקדוש ,
,כתב מפי ולא , מפיה תורה ולשמוע ,בספריה ללמוד
או ,רבני היו ישנ שא ללמוד, אחד כל יכול  ומש
 מתנגדי או זוהר,  לומדי שלא ,תימ יוצאי ,אנשי
 ה זוהר, ללמוד לאנשי אומרי ולא הזוהר, ללימוד
שיקרא ומי  הנ "ל , הדרדעי כת של דרכ וממשיכי גילגולי
ימלא ,כותבי שה מה  ,הקדושי הצדיקי לשו את
שלא רב, הערב   ע כא אנחנו  מלחמה באיזה  ויבי פחד,

הקדוש . הזוהר תורת את  ולפרס ללמוד לדאבונינו רוצי
הרב  היו עוד יצאישנ וכבר  ,מה וגילגול דרדרי ה

ללימוד  להמתנגדי זיע "א יוס עובדיה מר הגה"צ נגד
הקדוש . הזוהר

ודרדר וקוץ  הראשון , אדם של  הקללה  דרדעים
לך תצמיח

הקדמוני  החטא חדש , דבר לא זה  דרדרי – הדרדעי
זוהר בספר כתבנו כבר  לעול מיתה שהביא הנחש של 
בע לעסוק רצה לא הראשו שאד שבגלל ההצלה ,
ונקנסה הדעת ע בחטא נפל  הסוד תורת הוא החיי
חוה ונתקללה  הראשו אד ונתקלל  ,לעול מיתה

נאמר: הראשו  אד בקללת  – האדמה (בראשיתונתקללה 

יח ) ג השדה .פרק  עשב  את ואכלת  ל תצמיח ודרדר וקו
המלחמה כל היה וזה  , הדרדעי כת את כא מרמז זה 
,משכילי  מה הגלגולי שכל ,נגד ובחנית בחרב , נגד
הנסתר תורת ללימוד  מתנגדי שה , עליה והסימ
מאלו בפרט להיזהר  מאוד צריכי לכ הקדוש, הזוהר 

הסוד תורת  ללימוד מתנגדי ה שא מתימ שבאי
באריכות שכתב  כמו  , מהדרדעי ה א המפתח, זה  כי 

זי"ע . מר

דיניהם  לכל  כאפיקורסים

ידענו עכשיו עד הגאולה . את לעכב עוזרי ה עכשיו 
רב . הערב  נגד  מלחמה לנו  מלחמהשיש  לנו התגלה כעת

מיוצאי  הדרדעי ,חדשי עמלקי רב, ערב  נגד חדשה
וחתמו  שכתבו  מה יקרא אחד  שכל מאוד ראוי  לכ .תימ
ואסור לנצח, אות והחרימו  ישראל גדולי 150 לער
גדולי  של חמור  בחר כי ,את ולדבר  את להתפלל
כמה בדרשות יצאו וכבר שנה . למאה  קרוב לפני ישראל 
 וכ באריכות . מזה עוד לדבר ונקוה  .נגד ישראל מגדולי 
"נזר בספר מובא שליט"א , קנייבסקי  הר"ח ממר פסק 

 הדרדעי הא לט: ,"באמיתותהחיי  מאמיני  שאינ  אות)

בקריאת הזוה"ק) י "ח להוציא  ויכולי ,למני מצטרפי
כאפיקורסי ה שליט "א: מר תשובת וכדומה. התורה

. דיניה לכל
: החר  לשו וזה 

ראשינו  עטרת  נפלה   ה'. מהיכל קורא קול

לנוכח מאמינות  ולא המשתאות התמהות, עינינו לנוכח
מאז   כורתי בשרינו , שאחינו תימ מערי  שהתגלו  מכתבי
של  הזוה "ק הקדושה תורתינו  של הכתר  את  היו ועד

זיע"א יוחאי בר  שמעו רבי האלוקי התנא
ועלינו חיי תורת היא שהתורה  אותנו  לימדו  חז"ל

 הזמ ע ללכת 
הזוהר מתנגדי לנידוי .  ירושלי עיה"ק רבני  קיבו
 ומש ,תימ מאר מאבות שורש שעיקר  הקדוש ,

ועוד וחסידי ליטאי כמו  העול לכל  התפשטו
ת "ו , ירושלי עיה "ק ורבני חכמי  מטה  החתומי אנחנו 
כי  ,תימ באר נעשתה  אשר השערורייה , את בשומעינו
ועזבו , נשברי בורות לחפור בלייעל, בני  אנשי יצאו
 התמימי בלב ויכו  ,עיר בני וידיחו , חיי מי מקור

הקדושה , ולתורתו  לד'  סרההנאמני לדבר  פיה ויפערו
רשב"י  הקדוש האלקי  להתנא הקדוש, הזוהר  ספר על 
ונתקבלו  שנתפרסמו  זיע "א, המקובלי ספרי  ועל  זיע"א,

ישראל תפוצות  הקדושי,בכל ערו השולח ספרי ועל ,
והרימו המצנפת, הסירו תורה , של  מעלבונה לה אוי 

פנינו,העטרה , נפלו בטננו, ותרגז  שמענו לפומייהו , עפרא
כי  כלימתינו , ותכסינו בבשתינו, נשכבה ברכינו, וכשלו
מרעידי ועמדנו בימינו , עלתה הזאת  והפרצה המכשלה
קנאת  לקנאת גאונו, ומהדר ד' מפחד ונכנע  בהול בלב
זיע"א , הרשב "י מחברו וכבוד הקדוש הזוהר  ספר ְַכבוד
,הרבני ובקיבו בהקהל אחד, בלב  רגלינו, על  עמדנו 
בשערי רגלינו היו  עומדות , אות ישמור העליו
מעלה , של  ירושלי כנגד  מטה , של  ירושלי , ירושלי

הקודש , ארו החטאיופתחנו האנשי והחרמנו
בזה וכיוצא הקדוש, הזוהר על  סרה המדברי ,בנפשות,

 לארצות זה מכתב בהגיע ישראל, כל  על  חובה וכ
, למקומותהחטאי להחרי ה', ארו לפני כול יעמדו 

!החר נוסח וזהו האלה!


