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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 ח

מעונש  ינצל איך בחייו הקדוש זוהר  לומד שלא מי
הגלגול 

זצוק "ל  פתיה משה  יהודה  רבי האלוקי  המקובל  כתב 
מספרות )זיע "א, רוחות יהודה מנחת  הנעשה(בספרו  על בתיאורו

 לתק החל  כאשר כי  ש כתב וכ פטירתו, לאחר באד
 האד לאותו צבי שבתי צווה  צבי, שבתי נשמת את
במקוה , בטבילות  וירבה  זוהר  הרבה שילמד בתוכו , שנכנס
ולעסוק  לקו השכ מוקד בבוקר אותו  מזרז והיה
יהודה שרבי מפני זה וכל מנוחה , לו  נת ולא הזוהר בלימוד
שהוא זה   ע שיחד צבי  מהשבתי ביקש  זי"ע, פתייה 
וזה , מבפני בעדו הוא, יסייע  האר"י, כוונות  ע מתקנו 
שלא ומי עיי"ש. הקדוש, הזוהר  לימוד ידי על  רק היה 
וכבר הגלגול, מעונש  ינצל אי בחייו הקדוש  זוהר לומד
חוזר הלוויה בשעת דכבר זי"ע, פתייה  מהר"י המקובל כתב
דעל  כתב האדרות, על  הרקח יי לספרו ובהקדמה בגלגול,
להינצל  לזכות  אפשר  הקדוש, הזוהר הסוד  תורת לימוד  ידי
 החיי ע טובה  לעשות הרוצה  כ ועל הגלגול . מעונש
ומקרב  המזרז  הזה הקדוש  בלימוד יאחז  הנפטרי  וע
לטהר יזכה  ובוודאי נשמתו, על ויחוס ,ברחמי הגאולה 
בפתח , כעני להיות   יצטר ולא חיותו , בחיי עוד נשמתו,

נשמתו לעילו  יעשו שבניו  בעצמו ,לחכות  הוא ילמד אלא ,
 ישתת דעה , ה ' שחננו ומי בלימודו , הרבי ויזכה
בלומדו בלבד זו  לא כי  לרבי ויחלקו  הדפוס בהוצאות
 ג אלא כנגדו, ושונה  יושב כא שהרשב "י הקדוש , זוהר
וכל  ע"ה הרשב "י יבוא מרומי לגנזי נשמתו עלות לאחר

.עד ג בשערי לקבלו  סייעתו

מספרי בזה בשאלתי "שו"ת ונעתיק  על "נפשי
הקדוש: הזוהר 

באהבהשאלה? ישראל  ע כל של לאחדות  נזכה   אי
הגאולה? תבוא ואי רבנותשובה!ובשמחה? כתב כבר

 עני עשתה למערה  רשב "י בריחת אשר  זי"ע הרמח "ל
 השישי כל נכללו  בו אשר הזוהר נעשה  שבסודה התיבה 

שנאמר וזהו  ...נשמתי יב)ריבוא נב בחז (ישעיה לא ְִִָֹי 
כי  וגו'... ה'  לפניכ הל י  תלכ לא במנסה  צאְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָֹֹ
בזמנה , אלא להימצא צריכה  אינה  הזאת הפעולה הלא

דמלכא בדרא הזה ... הזוהר בסוד ישראל  שיברחו  פירוש
בזוהר יתאחדו  ישראל כל  שכאשר נמצא עכ "ל, משיחא,
על  מוטל  זה  וכל , ברחמי הגאולה  תבוא תיכ הקדוש 
הקהילות ומנהיגי  והרבני הישיבות ראשי כל 
הקדוש , בזוהר  לעסוק  לתלמידיה שיצוו  , "והאדמורי
הקדושה , השכינה  מצער באמת  לו שאיכפת מי וכל
על  רגליו  עמדו  שלא בידוע לא וא בזה. יתאחד בוודאי

סיני זי"ע)הר פתייה יהודה ר ' .(הצה"ק 
מסתכל שאלה? ולא הקורה , בעובי נכנס כבודו מה  מפני

 צדיקי עוד ראינו שלא מה  לשמאל, ולא לימי לא
? כ בזה   הבריתתשובה!שעוסקי בארצות שנה 45 לפני

את ויסדתי ואירגנתי  רפואית, עזרה של  נורא מצב  ראיתי
 שהיו עד ,ארגוני עוד ועשו למדו וממני הצלה, ארגו
הרבה ניצלי וכ הצלה  אנשי אלפי לעשר קרוב יש
זוה"ק  אחת  שעה הלומד אחד [ויהודי בישראל. נפשות
שנה]. 45 במש שנעשו הזכויות  מכל יותר שווה  בשבת,

לדאוג   שצרי חיי החפ בעל ממר התעוררתי עוד
רחוק  יהודי אי באמת כי ביותר, הרחוק אפילו  יהודי  לכל
לו שיש אד מהב הנכו הדיבור אליו הגיע שלא רק

אמיתית , ישראל לכל אהבת  מישראל אחד כל  את שאוהב
שלו , הילדי כמו ח "א)הפחות ועונש שכר חז "ל (ראה ואמרו  ,

חושב  והשי"ת הקב"ה , של  בדרכיו  לידבק עלינו  שמצוה 
צרי יהודי  כל על כ כמו ידח, ממנו  ידח לבלתי מחשבות
ברוחניות ישראל  ע את להציל מחשבות לחשוב
יהודי  של הגשמיות  ג כי אחד, הכל  באמת  כי ובגשמיות ,
רק  כי ישראל גדולי מאמרי את  ראיתי וכאשר  רוחניות, זה
הרחוק  היהודי ואפילו  הפורענות, מ נינצל הזוהר בלימוד
יתרבה  וכ בתשובה, יחזור  מיד  זוה "ק כשילמוד  ביותר 

 ברחמי וניגאל  ישראל , בע ואחווה הזוהר,אהבה  אור (עי'

ועוד) והזוהר, ישראל גדולי הזוהר, והבנתי,מאורות השקט יכולתי לא ,
גדולה וטובה הצלה  זוהי זוה "ק לומד שיהודי אחת  בדקה כי 
לאחר רק  זה כי ,חיי שמציל  הצלה ארגו מכל  יותר
הקדוש הזוהר לימוד ואילו ,האד במוגבלות   וג המעשה
 שאי רוחני  בכוח ועוד לאחריה ,  וג הפרענות  קוד מציל
החפ בדברי ונזכרתי ישראל. ע לכל  לשער  ואי לתאר
מיטות להתרי  לעשירי אסיפה עשו  כאשר זי "ע חיי
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אלו ומה  ואמר  עזות, ויענה עשיר ק ,החולי לבית
 תורמי  ה ,חיי החפ לו השיב ?תורמי ישיבה  הבחורי
 חיי החפ שבישיבת [וכידוע  ,חולי בכלל יהיו שלא
 וכ שבוע ]. כל הפרשה על  זוה "ק  ואברכי הבחורי למדו 

הואכידוע  זוה"ק  ולומד הרשב "י לתורת המקושר שרק
לשמה תורה לאברה הלומד החסד בעל  בפירוש עיי] ,

היצר מ מצילה  לשמה  תורה ורק ג '] א' אבות, פרקי על
תרומה)הרע  העול(אוה "ח  את החיי וולאזי)ומקיימת ,(נפש

תפילתו ומתקבלת נשמעת זוה "ק הלומד  רק (בגדיועוד

אבוחצירא) ר"י הצה"ק  השרד צדיקי עוד יש  א לי מה  ,כ על ,
נקרא כ ועל  , אברה היה אחד לבדי, נשארתי שמא או 
מעבר ואברה אחד, מעבר   העול שכל העברי   אברה
מי  עוד  שאי עצמו, לראות צרי יהודי כל ,כ הנהר,

כתיפו , על מוטל  והכל לו, חלקשיעזור "מוהר ליקוטי תחילת עיי)

יעמודשני) והצלה ריווח  אז, ישראל , כל  יעשו  כ וא
.אמ השלימה בגאולה  ובששו בשמחה ליהודי

כדי שאלה? העול את  הופ כבודו מה מפני הבנתי לא
?סיומי לאל בירושלי תשובה!להגיע הגדול  די הבית 

את ולכנוס  לאסו כולו   העול בכל הרעישו  תרפ"א בשנת
כדי  זוה "ק, סיומי אל לעשות  זק ועד מנער היהודי כל 

ו הגזירות כל ישראל מע הצרי לבטל כל  להכניע
הגדולות הסודות ידעו  בוודאי  וה ,עליה והקמי
הסודות מ לטעו  השמי מ זיכנו ובס"ד בזה . הטמונות

פקודי פרשת  בזוה"ק שכתוב כמו  רכז :)האלו , ששלמה(ד ,
 נמצאי אשר קדושה  הניצוצי בבירור  עוסק היה המל
,שני אל שנמשכו  הגלות סוד וה חול , ימי  אל בבחינת
נמי  הכי דקדושה  יומי  אל דאית כמה  ,ש עוד ואמר

דסט"א, יומי לברראל אחת בשנה אפילו יתכ  ולברר
האלו  יומי אל בחינת מפרשי )כל , מל מקדש עיי"ש ,(רמ"ק, ,

הזוה"ק, לימוד כוח כמו הקדושה  ניצוצי בירור כוח  לנו  ואי
היו בנו אלעזר ורבי הרשב"י שג האריז"ל, בש ומובא
הקיסר מפני שברח לזה והראיה מלוכה , הרוגי עשרה בכלל 
והיו להמערה , בנו אלעזר ורבי הוא והל להורגו , שרצא
 נפש במסירות  התיקו לעשות  ובנו  הרשב"י צריכי
 הסיגי ולהעביר רשב"י , של רבו  עקיבא רבי כמו  להריגה 
ואמר ה '. ברכו  אשר  השדה מ  וחרולי  והקמשוני
לברר וטובה משובחת  דר למצוא יכול "אני הרשב"י 
השפע ולהורדת הקליפות  מתו הקדושה ניצוצי
יותר הרבה ,התחתוני לעולמות העליוני מהעולמות
 הש קידוש על להריגה  גופנית נפש מסירות  מאשר חזקה

עקיבא], רבי רבו  בתכלית [של  נפש מסירת ידי על וזאת
על מאוד מאוד שאטרח הקדושה לתורה ביותר הגדולה
ואגלה עוה"ז, ותענוגי  מהבלי  פרישות ע התורה לימוד

האפשר ככל התורה  הבריאהסודות תכלית לכול ואפרש  ,
אביו כולה, בגנזי שנכנס  כב  העליו המל בגנזי ,ואכנס

אבריח הזה  הגדול האור ידי ועל  , העליוני אורות ואגלה
,העול מ הגדול החוש מ והדיני הקליפות  כל ואבטל

על הקדושה" וכ התורה , לסודות נפשו  מסירת ידי ועל .
ולבטל  הקליפות להכניע זכה  התורה סודות  גילוי ידי

וחירות... שלו חיי לעול להמשי הכוחגזירות כל כי 
של דור האחרו הזה לדור דוקא אותו צרי הזה הגדול

המשיח , מדינוב)ביאת  .(מהרצ "א
הגמראשאלה? את  טוב  להבי לזכות יכול אני  האי

המפר אטו?ודברי שלי המוח ,והפוסקי תשובה!שי
"ערי "מאה  ה פר ל   נ ל קד)ה ה  טמט (אמרי : ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

וה חירה היעצה , עצה  לזה   י ,אב ה ב עה  ה א ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָה ב
ה הר , ספר ללמד והיא ,האד מ  יד הא "זהר" י ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ

לרא  ל אכת מה י  ,'וכ ח מק איר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָהארה
"סגה". הא  הכי   אפ , מבי אינ  ְֲִִִֵֵֶַָָֻא

סטרעליסק  קד אמרי  יט)ובספר  עני (את  להבי : ְְְְְְִִִִֵֶֶַָֹ
לב  עה היא הב  מט ה ח וטמט ה ב   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹטמט
קוה  עצמ את  לטהר לזה  היעצה ועצה  ,' וכ ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהאב
איר הארה  מ ה א זהר י ה הר  ספר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹוללמד
 סקיפ "ס ל ד  ה ל לעסק .' וכ הח מקְְְְְִִִֵֶַַַָֹ
ל ד  זמ ל  סקיהע י יבת בני  חכמי למידי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָ
מסר לקריאת זמ י כל  ילהק צריכי ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָה רה,
ל  מ בד האת, הריאה כ ת ה הר, ספר יְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
את להבי ז יתר   לה עיל יראל, לכלל  ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמעל תיה
.ח ראה  דלה, רחנית  להתע ת וכ ,לזכר  דְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָל

אי  ה על  ,אמ עלינ יג תזכ יח סי ינ ר ְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָמר
 פני מ רה  העסק "ל המרא מאמר את  מבאר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָחי,
ה נימי  חלק העסק ל  ,"חמ עליו מכרזת  רתְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ה רה . ל  הגלה  חלק  עיניו  מאיר ת  זכה הרה  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָל 
ציק  זכר אל אא  צ  רי  ה דל אה מר  ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוא
לתלמידיו מרה  היה אמ  עלינ יג  ת זכ לברכה   ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָוקד
ספר י מס ר  י כל  לקרא צעירי רי ח  דעְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹ
 סי וה .פ ה לז לרה  הב את לפח  עזר  ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹה הר,
מ סר וגד מלא דה ה הר  ספר י ואמר, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹעד
הסר ספר  וזה ,רית ה לעב דת י תר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמלהיב
הסק  על ד ה הנה ספר  וכתב יתר . ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָה ב
וקא עסק מי י ,"עבד לא לאר  'כ ראית   בו"ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

נקרא דה הר ולא נקראגלה אינ  ,"עבד "לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ
על  רק אינ חכ  י למיד,  רק ,חכ ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמיד

... ייע הנימית, ְְְִִַָָָָחכמה 

האמת חכמת לד מעלת דלה  ה  דע ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוכיו
י  הלה , מד למי ה כר וגדל החב דל ידע ...' ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹכ

,עלמי נה  עלמא גירסא ההר יז הלד  א   וכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
למעלה   יע ה אחד, מאמר ר להבי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹללמד
מימה נה הט  לד  יעה א מה אחת ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָֹעה

מ"ג) זהר ני , מל הא ל). ְִִֵֵֶֶַַֹ

ז ֹוהר ילמד ּבבית ֹו הר ׁשּב"י את  לארח לזּכֹות  ַֹ ְ ִ ֵ ְ ִ ְ ַ ָ ֶ ַ ֵ ָ ְ ַ ְ ֶ ָהרֹוצה 
ּתֹורתֹו ּבל ֹומדינּו אּתנ ּו יֹוׁשב  זי"ע הר ׁשּב"י   ָ ֵ ְ ְ ָ ִ ֵ ָ ְ ִ ְ ַ ָ ָ ַהּקדֹוׁש

 זקנ זיע "א אז לאי אברה רי דה המקבל ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָתב 
זי"ע, גלאנטי אברה הרב  המקבל  החיד"א ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָל 

דמ כנא" ה"ארא על  החמה" "אר  ספרתפר) ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָ

ע "ב) קכ"ג   טיאחרמ  ה עד  אפיל :קד  ל וזה  , ְְְְֲִִִֶַַַַָָ
דברי   סקי ע  אנ זמ ל ,ינינ מ ר"י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָפטר
עטרתיו מל מער מע רי א "אתעטר" ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻהארא,

עכל "ק. ,גוו ויב  ,ראְְְֵַָֹֹ

הקדוש  בזוהר שמבואר  המשיח :  מל בדברי חלקונסיי)

ו :) ד באא שלא לרשב"י משבח בעצמו  המשיח  מל וז"ל:
רק  וסודותיו תורתו כי תורתו, ולקיי ולאשר  לחתו
יותר שהוא אות ומאשר חות ובעצמו  בכבודו  הקב"ה
תורתו כבוד מעלת שיזכה תפלה  והנני עכ "ל. מעלה ,
הזוהר דברי במהרה  בנו  ויקויי ולהאדירה , תורה להגדיל 

ני(' ו  א(סלת ית לי ד , דיל ח רא מהאי , ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָ
 בגיני ימא,  ס בתראה י)דרא ה קראת (וקרא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹ

פני  לקבל  ישראל כלל  ע יחד ונזכה .'וג אר ְְֶָָרר
בב"א. זו , בשמחה עינינו  ותחזינה צדקינו , משיח

לשמה  ולומדיה התורה אוהבי  לכבוד הכותב 
גרוס  יהודה  שלו הק'
שמש  בית – האלמי אבדק"ק 


