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זוהר הרשב"י גיוס לצבא הרשב"י
שאלה :אליך האדמו"ר מהאלמין ,מה לדעתך הסיבה ,שנתרגש ובא עלינו הצרה הגדולה ,ששולחים צווי גיוס ,לבחורי הישיבות
הקדושות ,בארץ ישראל ,שמוכרחים להתגייס ,ואם לא ישליכו אותם לכלא ,מה חרי האף הגדול הזה ,שה' יתברך הביא עלינו את
הצרה הגדולה הזאת?
תשובה :הרשב"י שלח את המדינה לקחת את הבחורים לצבא!!!
שאלה :כך אתה אומר על הרשב"י?! הוא שולח את הבחורים לצבא?!
תשובה :כן כן אכן כך!!! וזה זוהר מפורש! שכל שאינו לומד תורת הסוד ,אזי תורת הנגלה שהוא לומד ,לא שוה כלום ,וכל תורתו היא
מן השפה ולחוץ( .ראה תיקוני זוהר תיקון ל' ותיקון מג ,הקדמת עץ חיים למהרח"ו) ,לכן יש לבחורים שני ברירות או צבא הרשב"י ,או צבא הגנה.
וכתב הרשב"י שאם לומדים תורת הזוהר ,אף אחד לא יכול להרע לישראל ,ולא צריכים חיילים כלל ,כי אף אחד אינו יכול להרים את
ידיו על ארץ ישראל .ואם לא לומדים זוהר ,אז מבטלים את הזמן לריק ,אז באים הגזירות ח"ו.
ותדע לך שזה לא רק גזירת גיוס ,אלא כל הגזירות וכל הצרות שיש בכלל ישראל ,ישנם יתומים ואלמנות בכל יום רח"ל בלי גבול,
אנשים מקפחים את חייהם בגיל צעיר כל כך ,וכל זה בא בשביל דבר אחד ,מפני שלא לומדים תורת הסוד ,כמו שכתב הרמח"ל זיע"א,
שרק בלימוד הזוהר הקדוש ברצף ,יבטלו כל הגזירות.
ולכן כל ראש ישיבה ,שלא מרעיש עולמות ,שכל הישיבה ילמדו לכל הפחות שני דפי זוהר ביום ,שאורך רק שני דקות ,אז גם הוא
אשם על כל הגזירות ,וגזירת הגיוס בתוכם.
צאו נגד ראשי הישיבות שלא רוצים ללמוד זוהר ,ולכן אינם רוצים שתלמידיהם ילמדו ,שהם ראשי הערב רב בדורנו ,והם אשמים על
כל הגזירות .וכמו שכתוב בזוה"ק ,חמישה מיני ערב רב הם ,ומין א' הוא שבונה בתי מדרשות ומכניס ספרי תורה והכל בבחינת "הבה נבנה
לנו מגדל ונעשה לנו שם להתגדל" ,ועוד זאת ידעו נאמנה כי סגולת התורה הוא רק על ידי לימוד תורה לשמה ,ומי שאינו רוצה ללמוד
זוה"ק אין לו תורה לשמה (על פי חסד לאברהם) .כל זה כתוב בזוהר הקדוש שחור על גבי לבן!!!

צו גיוס הרשב"י

שאלה :רואה אני ש"מפעל הזוהר העולמי" שולחים הרבה ספרים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ,וכמעט כל שבוע מגיעים ספרים
חדשים ,למה אתם עסוקים כל הזמן לשלוח עוד ספרים ועוד ספרים ,האם יש איזה מצוה לשלוח כל כך הרבה ספרים לאין שיעור
וגבול? הרי אין בכלל מקום היכן לאכסן אותם.
תשובה :כתוב בתורה "ועשית ככל אשר יורוך" ,ואין לך אלא כהן שבימיך כמות שהוא ,ואנחנו מצייתים למרן הגה"צ הרב שטיינמן
שליט"א שכתב מכתב שמביא את דברי הרמח"ל ,שצריך ללמוד  5ימים ברציפות ,לכן אנו שולחים את הספרים ,כדי להציל את
הבחורים מהצבא ,על ידי לימודם בזוהר הקדוש.

הבהרה וגילוי דעת תורה

קריאת קודש מראשי הישיבות וזקני גדולי דורנו שליט"א לאור הגזירה הנוראה בא"י ובעולם  -להתחזק
בלימוד תורתנו הקדושה ובפרט מדברי זקן ראשי הישיבות מרן בעל "אילת השחר" שליט"א המופיעים כאן
בפרסום ראשון!
אדר ותגע"ש הארץ

מחאה על עלבונה של תורה וביטולה

מדברות קדשו של מרן הראש הישיבה מרן רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א
קריאת קודש מגדולי דורנו לעורר על עלבונה של תורה וחיזוק לימוד התורה הקדושה

מי לה' אלי!
(העתקת לשון קודשו ממש ,ללא השמטות .לנוכח אלו שהביאו את לשונו אך בדילוג קטעים הכרחיים ונחוצים שהם ממש לעיכובא)
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בעזהי"ת להגדיל תורה ולהאדירה ,אדר תשע"ג

להסיר מכשול!
מכתב ממרן ראש הישיבה הגאון ר' אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א
בס"ד ,פורים דמוקפין תשע"ג

באתי לחזק הבני תורה ,אשר לדאבונינו אנו כולנו בפחד על גורל בני תורה ועמלי תורה הצעירים.
אשר זה המשך להיות כל העתיד הנועד לדור הבא ,וכל אחד ישתדל להוסיף תורה ,והוא בקביעת עתים
לתורה ובני ישיבות ילמדו יותר בהקפדה לנצל את הזמן ללימוד התורה.
ובאתי להוסיף ,לבקש מתלמידי הישיבות להשתדל בעצת הרמח"ל ,במשך ה' יממות ,כדי לבטל הגזירה
אשר רוצים לגזור לבטל הישיבות מישראל.
ונקווה בעזרת השם שזה יהיה בסייעתא דשמיא להפר את עצת אלה הזוממים לבטל תורה מישראל.
הכותב בצער על הגזירות הנוראיות אשר רוצים לבטל תורה וזכות הלומדים יבטל ויפר את עצת הזוממים".
מקום החתימה:

א.ל שטינמן

ובאנו בכאן לחזק את דברי מרן שליט"א בהבאת מקורות הדברים .והצגת הדברים על אמיתותם ,ועל כל פרטיהם ,לתועלת הנשמעים
לדברי מנהיג דורנו מרן ראש הישיבה שליט"א ,לנהוג כתקנה זו על יסודה ועיקרה למען יפעלו בכל תוקפם לבטל הגזירה ולקרב
הגאולה ברחמים .
וזה לשון קודשו של הרמח"ל (הדברים מובאים כאן בהעתקת לשון קודשו ממש ,ללא השמטות .לנוכח אלו שהביאו את לשונו ,אך בדילוג קטעים
הכרחיים ונחוצים שהם ממש לעיכובא)

"...וזאת ידעתי אגיד ,כי ודאי כבר נתרבה הקטרוג עד שהיה יכול להגיע ח"ו אל מקום גדול ,ואנו ת"ל [תודה
לקל] הקדמנו (וירצה ה' ,יהיה לכל ישראל) רפואה למכה ,כי זה ה' חדשים בקירוב כבר ראינו את הנולד והתחלנו
בתיקון גדול ,כאשר אומר עתה לכ"ת [לכבוד תורתו] ,וזאת העצה היעוצה לכל קהלות קדש ,בני אטליא ,ישמרם
צורם ,לינצל מרשת זו טמנו שונאיהם .ובודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו ,כי רב הדבר ועצום מאד.
זה הסדר אשר שמנו בבית מדרשינו ,כי כבר ידענו מה שכתב רשב"י בספר הזוהר פרשת ויצא" ,בעוד דהאי קול
לא פסק דבור שלטא ויכלא ועל דא לא איצטריך אוריתא למפסק"[ ,ע"כ] ושם למעלה מעט" :כל זימנא דחכימיא
ייחדון בה באורייתא ,לא יכיל סמ' [סמך מם] בהו",
[ע"כ] וע"כ [ועל כן] שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל  -זה משפטו :שבעה בחרנו אשר התנדבו
לזה ,לקיים להם להיות בין כולם ,לומדים תמיד מן הבוקר עד הערב ,כל הימים לא יחשו ,והם עשו ביניהם תנאי,
שהלימוד הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל ,ועל כן כלם כאיש אחד יחשבו ,ולא יעשה שום אחד בשביל עצמו
אלא בשביל כל ישראל .ובסדר זה יתחילו :מיד אחר תפלת שחרית ישב אחד במקום אחד אשר הוכן לזה ,ושם
ילמוד שיעור קבוע לי עד בוא השני ויקח ממנו הספר עצמו ,וממקום שהוא מסיים שם יתחיל ,עד בוא השלישי
ויקח ממנו ,וכך יקיפו וילכו עד צאת הכוכבים ,דבר יום ביומו .וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל שמונה
עשרה ,שלא יוכל להפסיק בשּום ִמן הפסק שבעולם ,ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הבא ,באופן שברגע אחד לא
יפסק קול התורה ,והלימוד הוא ספר הזוהר ,תיקונים וזוהר חדש  -ונמצינו לומדים בכל שבוע כל זה.
וזה ידענו כי בחר ה' בזה לבטל כל גזירות קשות ,ובפרט להיות לחומה אל הגזירה הקשה ח"ו ,ועתה אל ישליכו
חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גום ,כי אני אלמלא נתיישר חילי הייתי קובע דבר זה בכל מקום ,אבל כ"ת [כבוד
תורתו] יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות ,כי אין כמוה לטובה לכל ישראל ,וכל אחד במקומו יוכל לעשותו,
כי לא דבר קשה הוא כלל ,ואנו מצליחים בזה תודות לא-ל ,ועוד לנו סדרים רבים וכאים בענין הלימוד הזה .וה'
אלקי השמים ימלא משאלות לבבו לטובה ,ואת משאלות כל בני ביתו אשר דורש אני שלומם כאיש אחד ,כנפשו
הרמה וכנפש שותה בצמא את דבריו".
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ולאור הנ"ל נכנס בחור ישיבה אל מעונו של הגאון הגדול מרן ראש הישיבה רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א בעל "אילת
השחר" ושאלתו בפיו" :האם בחור ישיבה יכול ללמוד זוהר?"
והשיב בזה הלשון" :כן ,העיקר שתבין! ",עכ"ל.
ומעשה ששאלו את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ":האם נכון מה שפורסם בשמו שאין לבחורים ללמוד זוהר
הקדוש?" וענה בזה הלשון" :הרבה דברים אומרים בשמי .מה לך להתרגש? ח"ו שאומר כך! אלא אדרבה מקובלני ממרן החזון איש
זצ"ל שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוהר הקדוש ,וחובה קדושה בפרט לבני תורה לעסוק בו! עכ"ל.
ולא מצא רבינו הרמח"ל (בעל "מסילת ישרים") עצה טובה יותר לקרב את הגאולה כי אם לייסד ישיבה שבה ילמדו ברציפות משמרות
מבוקר עד ערב – זוהר הקדוש! וכמו שהורה כבר כמה פעמים מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א.

ואנו אין לנו אלא לילך ולקיים דברי מרן
ובזה נמצא מרגוע גם לגזרת הגיוס האיומה המרחפת על בני הישיבות ,כאן העצה ברורה :שבכל ישיבה וישיבה באשר היא יקבעו סדר
לימוד קבוע בספר הזוהר הקדוש מרישא ועד גמירא ,ויראו לנכון לסיימו .או אז ינצלו מזה ,ומכל מרעין בישין! והנה מובטח הוא הדבר
שיבטל הגזירה וישיבתם לא תגוייס!
"לו עמי שומע לי ,ישראל בדרכי יהלכו"  -ואילו כבר קיימנו עצת הרמח"ל זיע"א ללמוד בחבורה זוהר הקדוש בגירסא ברציפות ,כבר הונח
לנו ,ונצלנו מיד כל הקמים עלינו ,וזכינו לרוח טהרה( ,דניאל פרק ז יג) "וארו עם ענני שמיא" וגבר ישראל!
שאלה :חב"דניק אחד שאל אותי ,למה אתה שולח בכלל ספרים לבית כנסת של חב"ד ,אנחנו הרי נוהגים שלא ללמוד זוהר?
תשובה :קודם כל מי שאומר כך ,הרי ידוע הוא עם הארץ גדול ולא רק תורה לא יודע אלא אפילו מנהגי חב"ד אינו יודע .חסיד חב"ד
שמדבר כך ,זהו סימן מובהק שלא דרך על מפתן חסידות בכלל ,ובפרט על מפתן חסידות חב"ד מעולם.
ועתה אביא לך את ההוכחות שהנך לא צודק ,כי הנה הרבי מליובאוויטש זי"ע ,שאל את הראשון לציון הגאון הרב מרדכי אליהו,
האם בארץ הקודש לומדים זוהר ,ענה לו ,רק הספרדים לומדים זוהר תמידים כסדרן ,אמר לו הרבי מה האפליה ,הרי ספר הזוהר גם
לאשכנזים ניתנה ,ובודאי שהאשכנזים גם כן צריכים ללמוד ספר הזוהר ,ואמר לו הרבי ,כשתגיע לארץ ישראל (בשנת תשמ"ד) תעשה
פלקטים גדולים בכל רחבי ארץ ישראל ,על דעתי שאני סובר ומצוה לכולם שילמדו ויהגו בספר הזוהר.
ועוד סיפור יפה שאוכל לספר לך ,שמובא בספר היפה "הרבי ויהדות ספרד"( ,בהערה  11בעמוד  )84סיפור מהחיים ,שקרה לבן ישיבה
אחד ,שהיה 'עילוי גדול' בישיבה מסוימת ,וזכה להרבה כבוד ותהילה מחבריו ,רבותיו וכו' .והסיפור הוא ארוך ומרגש ,ואני מקצר בו
מאוד :יום אחד הוא זכה להיכנס ליחידות אצל הרבי (בזכות חסיד אחד שהביא אותו לרבי) ,ובאותה היחידות הרבי עורר אותו על הצורך
והחיוב של לימוד פנימיות התורה ,חסידות וכו' .והבחור שאל את הרבי" :מדוע"? והרבי ענה לו (בערך כך)" :כי אם פעם אחת לא יכבדו
אותך ...אתה עלול להפסיק ללמוד תורה" .בסיומה של היחידות ,בצאתו מן הקודש ,חיכו החסידים לשמוע ממנו איזו מילה של הרבי,
אבל הוא לא היה מוכן להחליף אפילו מילה אחת אתם ,כי היטב חרה לו על דברי הרבי שאמר לו .אבל כדברי הרבי כן היה ,והבחור
העילוי ירד לגמרי מדרך התורה והמצוות( .במאמר המוסגר מכאן רואים למעשה כי מי שלא לומד ולא מתחבר לזוה"ק כל תורתו הוא רק לשם התפארות,
והראיה שאם נכשל בה ,הוא מיד עוזב אותו ,ומי יודע מה יהיה בסופו ).עד שיום אחד הוא פגש את אותו חסיד שהביא אותו לרבי ,ובאמצע הרחוב
הוא צעק לו" :אני רוצה ללמוד חסידות" ...עד שהחסיד הבין שזהו הבחור העילוי ,שכל כך השתנה ...ואז החסיד שאל אותו" :איך קרה
שהתדרדרת כל כך?" והבחור ענה לו" :כך וכך אמר לי הרבי ביחידות ,ואני כעסתי בלבי על דבריו ,אבל כאשר הגיע תורי לומר את
ה'חבורה' (=פלפול בגמרא) לפני חבריי ,נחלתי כישלון צורב ,וכבודי הושפל עד עפר .ומאז ירדה קרני בישיבה ופחת כבודי ...עד שראיתי
שאין לי חשק יותר ללמוד תורה ,הפסקתי ללמוד ולאט לאט התדרדרתי עד שירדתי לגמרי מדרך התורה והמצוות .ועכשיו היום הזה
שראיתי אותך פתאום נזכרתי בדברי הרבי איש האלוקים – שאמר לי מראש מה יקרה לי ,וזה גרם לי זעזוע עמוק וחרטה פנימית;
ועכשיו אני מבקש ממך ,אנא למדני "חסידות" (שמו של האברך הזה ידוע ויש אנשים שמכירים אותו) .זהו קיצור המעשה.
וזה דבר הפגישה אצל הרבי מליובאוויטש המובא בספר "הרבי ויהדות ספרד"
החיבור של אשכנזים וספרדים:
"מדברים רבות על הצורך לבטל את המחיצות .שבין ספרדים לאשכנזים וכו'".
בשנת תשד"מ ביקרו אצל הרבי שני הרבנים הראשיים ,האשכנזי והספרדי – מיד אחרי בחירתם לתפקיד (הרב אברהם שפירא הכהן והרב
מרדכי אליהו ,שיחיו ויאריכו ימים [זצ"ל]) .בין היתר ,נסבה השיחה על לימוד תורת הסוד ועל ביטול המחיצות שבין אשכנזים לספרדים.
להלן נעתיק את רשימת הדברים מתוך הספר "בצל החכמה":
הרב שפירא שליט"א :לימוד הקבלה היה נפוץ אצל הספרדים יותר מאשר אצל האשכנזים ,וגדולי האשכנזים שבאו לארץ ישראל
קיבלו את לימוד הקבלה מהספרדים (בשער "שורשי החסידות" נצטט את דברי הרבי הריי"צ שהמפיצים הראשונים של תורת הסוד בארצות אשכנז הם
הספרדים ,שהגיעו לשם בעקבות גירוש ספרד .ולפי זה הן "גדולי האשכנזים שבאו לארץ ישראל" והן הפצת הקבלה בארצות אשכנז נזקפת לזכותה של יהדות
ספרד .וכדברי הרבי ,שהובאו בהערה ו' של הפרק הבא ,שהספרדים קדמו לאשכנזים בתורת הסוד.).

כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א :לימוד פנימיות התורה שייך לכל בני ישראל הן אשכנזים והן ספרדים .בנוגע לאשכנזים הרי הגר"א,
מגדולי האשכנזים כותב בפירושו למשלי (פרק ב' פסוק ט .ונצטט את דברי הגר"א מילה במילה" :כי כאשר יבין הסוד על בוריו ,יהיה לו הכל אצלו על
בוריו :הפשט והרמז הדרוש וסוד .אבל כל זמן שלא יבין הסוד אפילו הפשט אינו ברור בידו" ,עד כאן לשון הגאון מוילנא .בהמשך היחידות הזאת ביקשו הרבנים
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הראשיים מהרבי ברכה "שלא נכשל בדבר הלכה" .והרבי ענה להם על פי דברי הגר"א ,שרק אם לומדים פנימיות התורה רק "אז בטוחים שיצליחו לכוין
לאמיתתה של תורה בנגלה דתורה ,הן "יורה יורה" והן "ידין ידין" וכפי שהוזכר לעיל מפירוש הגר"א" [=שהעתקנו כאן]"( ,בצל החכמה" עמוד  ).)022שמי

שלא למד חכמת הנסתר אי אפשר שידע דין לאמיתו! ובדור שלאחריו הדפיס תלמידו המובהק ר' חיים מוולוז'ין – את ספרו "נפש
החיים" שרובו לקוח מספרי קבלה [ ]...ובנוגע לספרדים []...
ונמצא שהלימוד דפנימיות התורה שייך לכל החוגים של בני ישראל ,הן אשכנזים והן ספרדים []...
ועוד ענין בזה :מדברים רבות על הצורך לבטל את המחיצות שבין ספרדים לאשכנזים וכו' .ומכיון שכל הענינים התחלתם בתורה,
כמאמר (לשון הזוהר חלק ב ,דף קסא ,בהתחלת עמוד ב" ).אסתכל באורייתא וברא עלמא" – צריכים לכל ראש לבטל את המחיצות שבין
ספרדים לאשכנזים בנוגע ללימוד התורה :כפי שאמר מר (בתחילה נראה שהרבי מסתייג מדברי הרב שפירא – מזה שהוא מדגיש שהחסידות
שייכת לכל עם ישראל "הן אשכנזים והן ספרדים" ,ואילו כאן אנו רואים שהרבי מסכים עם הרב שפירא ,שעניין הקבלה חזק יותר אצל הספרדים .אבל ברור,
שאין סתירה בין שני הדברים האלו ,מכיוון שהצטיינותם של הספרדים בלימוד הסוד וזכות ראשונים ששמורה להם בזה אינה שוללת או מבטלת ,חלילה ,את
חובת הלימוד הזה מאחינו האשכנזים; שכן תועלת עצומה יש בלימוד זה ,וכדברי הגר"א שהרבי מצטט (העתקנו אותם לעיל בהערה  )9ודבר נוסף :זוהי

הדרך הנכונה לבטל את המחיצות ולחבר בין אשכנזים וספרדים .שספרדים היו רגילים בלימוד הקבלה יותר מאשר האשכנזים ,ולכן
צריך לבטל מחיצה זו[.]...
("בצל החכמה" עמודים )802-902

עד כאן הפגישה .ועתה נביא קצת קטעים מ"אגרות הקודש" רק אלו השייכם ללימוד הזוהר ,שתראה כמה דרבן כ"ק מרן זיעוכי"א
את לימוד פנימיות התורה .מכתב א' - :מובא ב"אגרות קודש" עמוד קמב,

עבודת ה'  -פנימיות התורה לעומקה
הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה בן ציון שי' [יעקובוביץ]
...ובודאי למותר להעיר ,שאם בדורות שקדמונו אפשר היה להסתפק בהנהגה חסידותית או באמירת עניני
תורת החסידות בדרך סגולה מבלי העמקה הבנה והשגה שבה ,שהרי אז לא הי' העולם מושקע כ"כ בשכלים
הפכים משכל התורה ,ברחוב היתה ניכרת יהדות ועל אחת כמה וכמה בבית ,הנה בתקופתנו זו שמושקעים
בעניני תחבולות וערמומית של חכמות חיצוניות (ולא חלק קטן – "בחכמה" של כפירה) נוסף על הענין
שמשקיעים את החב"ד שבראש בעניני פרנסה ,וברחוב מנשבים רוחות בלתי מצויות וכו' ,פשיטא שצריך
להיות זה לעומת זה להרבות הבנה והשגה ע"י לימוד לעומקה בפנימיות התורה הנקראת בזוהר הק' אילנא
דחיי ,ומוסיפה חיות בלימוד תורת הנגלה בקיום מצותי' וכו' עד לחיי הגוף של איש הישראלי ,אשר גם הוא
קדוש הוא ,והרי מבוארים הענינים בארוכה בכ"מ ומהם באגה"ק לרבנו הזקן בעל התניא (פוסק בנסתר
דתורה) והשולחן ערוך (פוסק בנגלה דתורה) בסי' כ"ו ,ובקונטרס עץ חיים לנכד נכדו וממלא מקומו אדמו"ר
מוהרש"ב ,ויהי רצון שגם בלימוד זה יבשר בקרוב אשר מרגיש בטוב ומוסיף וכו'.
בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט בכל האמור ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות

