
ם ה' שֵׁ ִאים בְּ רּוִכים ַהבָּ בְּ

ְוָכל  ִליָט"א  שְׁ ַהֲחׁשּוִבים  ִנים  ָהַרבָּ ְרׁשּות  בִּ
ַח  טֵּ תַּ ְלִהשְׁ ָהעֹוִלים  ְוָכל  ַהזֶּה.  דֹוׁש  ַהקָּ ָהל  ַהקָּ

דֹוׁש1. ּיֹון ַהקָּ ַעל ַהצִּ

כתוב בתיקוני זוהר (תיקון ו'), שהקב"ה משרה 
שכינתו על ציוני הצדיקים, ועלינו לידע שיש 
כאן השראת השכינה, ואנחנו כאן זכינו להיות 

בציונו הקדוש של הרשב"י זי"ע.

...אזל  ע"א):  צז   - ע"ב  (צו  ביבמות  חז"ל  ואמרו 
ולא  מדרשא,  בי  לשמעתא  אמר  אלעזר  ר' 
יוחנן  רבי  שמע  יוחנן.  דר'  משמיה  אמרה 
כולי  מאי טעמא קפיד  יוחנן  ורבי   ... איקפד. 
האי? דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב 
לו  אפשר  וכי  עולמים"?  באהלך  "אגורה 
דוד  אמר  אלא  עולמים?  בשני  לגור  לאדם 
עולם,  של  רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש  לפני 
בעוה"ז.  מפי  שמועה  דבר  שיאמרו  רצון  יהי 
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: 
כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו 
בקבר. אמר  דובבות  - שפתותיו  הזה  בעולם 
נזירא:  שמעון  ואיתימא  זעירא  בן  יצחק  ר' 
לדודי  הולך  הטוב  כיין  "וחכך  קראה?  מאי 
של  ככומר  ישנים".  שפתי  דובב  למישרים 
ענבים. מה כומר של ענבים כיון שמניח אדם 
חכמים  תלמידי  אף  דובב,  מיד  עליו  אצבעו 
בעולם  מפיהם  שמועה  דבר  שאומרים  כיון 

הזה שפתותיהם דובבות בקבר2.

ַמְעָלה  ל  שֶׁ ַמְלָיא  ַהפָּ ְוָכל  הּוא  רּוְך  בָּ דֹוׁש  1. ַהקָּ
עֶֹמר  ַל"ג בָּ ֵמרֹון בְּ יִקים ִנְמָצִאים בְּ דִּ מֹות ַהצַּ ְוָכל ִנשְׁ
דֹוׁש  ָהַרב ַהקָּ "י:  בִּ ל ַרשְׁ א שֶׁ ישָׁ ַהִהילּוָלא ַקדִּ ֵעת  בְּ
ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותוֹ  ים,  ַהַחיִּ ָהאֹור  ָעָטר,  ן  בֶּ ים  ַחיִּ י  ַרבִּ
ְצָפת  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ּפֹה  ִהילּוָלא  בַּ ַאַחת  ַעם  פַּ ָהָיה 
ית  ְלַתְחתִּ יַע  ְוִהגִּ ְלֵמרֹון  ָעָלה  ּוְכשֶׁ ְוִתּכֹוֵנן,  ֶנה  בָּ תִּ
ָיַרד  יוַֹחאי,  ן  בֶּ ְמעוֹן  שִׁ י  ָהַרבִּ ְלִצּיּון  עֹוִלים  שֶׁ ָהָהר 
ֶרְך  ֵמַהֲחמֹור ְוָהָיה עֹוֶלה ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו, ְוָכל ַהדֶּ
ִנְכָנס,  ֵפל  ַהשָּׁ ֲאִני  ֵהיָכן  ְוצֹוֵעק,  ְבֵהָמה  כִּ נֹוֶעה  ָהָיה 
ְוָכל  הּוא,  ִריְך  בְּ א  קּוְדשָׁ ְלֶהֶבת  שַׁ ֵאׁש  ִלְמקֹום 
יִקים  דִּ ַהצַּ מֹות  ִנשְׁ ְוָכל  ָהָכא,  ַמְעָלה  ל  שֶׁ ַמְלָיא  פָּ
דֹוָלה,  גְּ ְמָחה  ֵמַח שִׂ ָהָיה שָׂ ַהִהילּוָלא  ּוְבֵעת  ה,  מָּ שָׁ
בֹוד  כְּ סֹוף  בְּ ְצָפת  ֲאָב"ד  גַּ ֶהעִליר  מּוֵאל  שְׁ י  (ַרבִּ ם.  שָׁ ַעיֵּן 

ְמָלִכים).

 - שני  (חלק  דבש,  יערות  בספר  זה  על  2. ופירש 
בב'  דר  איך  מקום  מכל  להבין,  היינו   ... ז):  דרוש 

כשאומרים דבר שמועה מפיו, אז  עולמות, אבל 
ועומדת  בלומדים,  שם  מתלבשת  צדיק  נשמת 

את  ללמוד  שצריך  וכמה  כמה  אחת  ועל 
בעל  שהוא  הקדוש  ציונו  על  הרשב"י  תורת 
אפשר  ואי  רוח3,  נחת  לו  ולעשות  המימרא, 
הקדוש  זהר  הלומד  כח  גדול  כמה  לתאר 
את  וממשיך  ומפעיל  מעורר  זה  ידי  שעל 
נשמת הרשב"י עליו השלום, ממש כפשוטו, 
דף  (סוכה  בגמרא  שאמרו  כמו  עלינו,  לרחם 
ירמיה משום  ואמר חזקיה אמר רבי  מה ע"ב): 

רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל 
העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה 
ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם 
ועד עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום 
אמר  חזקיה  ואמר  סופו  עד  העולם  שנברא 
רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי 
בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן 
אני  הן  ובני מהן אם שנים  אני  אם מאה הם 

ובני הן. 

בעולם  עולמות,  בב'  דר  אמרינן  שפיר  וכך  שם, 
בקבר  בגוף  נתלבשת  גם  העולם,  ובזה  הנצחי 
בהבלא דגרמי, כך אמרו שפתותיו דובבות בקבר, 
שנתלבש בגוף בקבר עכ"ל, (ועיין עוד ביערות דבש, 

חלק ראשון - דרוש טז).

מירון  של  דאתרא  המרא  של  מכתבו  3. מתוך 
יָבמֹות  הגאון הצדיק רבי מאיר שטרן שליט"א: בִּ
י  ַרבִּ ּום  ִמשּׁ יוָֹחָנן  י  ַרבִּ ָאַמר  דְּ (לא:)  כֹורֹות  בְּ (צז.) 

אֹוְמִרים  שֶׁ ָחָכם  ְלִמיד  תַּ ל  כָּ יוַֹחאי,  ר  בַּ ְמעוֹן  שִׁ
ְפתֹוָתיו ּדֹוְבבֹות  עֹוָלם ַהזֶּה שִׂ יו בָּ מּוָעה ִמפִּ ַבר שְׁ דְּ
ָפַתי  ֵהא שְׂ יְּ יָבמֹות ְוֶזה ְלׁשֹונוֹ, שֶׁ ם בִּ "י שָׁ ֶבר. ְוַרשִׁ קֶּ בַּ
ְבכֹורֹות ְוֶזה  ם בִּ "י שָׁ ִאּלּו ֲאִני ַחי. ְוַרשִׁ ֶבר כְּ קֶּ ָנעֹות בַּ
ינּו גְֵּרׁשֹום  ַחי. ַרבֵּ ּדֹוֶמה כְּ ַוֲהָנָאה הּוא לוֹ שֶׁ ְלׁשֹונוֹ: 
ּדֹוְבבֹות  ְפתֹוָתיו  ְושִׂ ַהזֶּה  עֹוָלם  בָּ ּדֹוְבבֹות  ם  שָׁ
ְפתֹוָתיו  ל "שִׂ י ְלָפֵרׁש ּתֶֹכן שֶׁ א. ְוָאַמְרתִּ עֹוָלם ַהבָּ בָּ
ָמעּות ּוַמה ֲהָנָאה יוֵֹצא לוֹ ְוָלנּו  שְׁ ּדֹוְבבֹות", ַמִהי ַהמַּ
ל  ים כָּ שִׁ ּוְמַבקְּ "י  בִּ ְלָהַרשְׁ ִאים  ָאנּו בָּ י  ֶזה, כִּ ְיֵדי  ַעל 
ֵניֶהם  שְּׁ שֶׁ ִמית,  ְוַהגַּשְׁ ָהרּוָחִנית  תוֹ  שָׁ ַבקָּ בְּ ֶאָחד 
ה ִלְפֵני  ה ִנְתַרצֶּ ִלי ֶזה, ּוַבמֶּ ר ֶזה בְּ י ִאי ֶאְפשָׁ ֶאָחד, כִּ
ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵּׁ שֶׁ ֲעֵדנּו  בַּ ְוַיֲעִתיר  ל  לֵּ ְתפַּ יִּ שֶׁ "י  בִּ ָהַרשְׁ
ָאנּו לֹוְמִדים ּתֹוָרתוֹ  ְיֵדי שֶׁ ְוֶזה ַעל  ֵתנּו,  שָׁ קָּ א בַּ ְיַמלֵּ
ים לוֹ ַנַחת  ין ס"ז] ְועֹושִׂ טִּ תוֹ "ִלְמדּו ּתֹוָרִתי" [גִּ שָׁ ַבקָּ כְּ
ל  לֵּ רּוַח, ְוַעל ְיֵדי ֶזה הּוא ַמֲחִזיר ָלנּו ַנַחת רּוַח ּוִמְתפַּ
ְיכֹוַלִני  ַעְצמוֹ:  ַעל  ָאַמר  שֶׁ מוֹ  כְּ גָּדֹול,  ְוכֹחוֹ  ֲעֵדנּו,  בַּ
ּזַֹהר  בַּ ְוַכְמבָֹאר  ין.  ַהדִּ ִמן  ָהעֹוָלם  ל  כָּ ֶאת  ִלְפטֹר 
ִקּיּוֵמי  ֲאַנן  ְלׁשֹונוֹ:  ְוֶזה  קכ"ח)  ף  דַּ ג'  (ֵחֶלק  דֹוׁש  ַהקָּ

ִגיָנן. ֵרְך בְּ ָעְלָמא ִמְתבָּ ָעְלִמין, דְּ
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ִעילּות ָהִאְרּגּון אוֹ  ְך פְּ רּומֹות ְלֶהְמשֵׁ ְלַהָפצֹות ִסְפֵרי ַהזֹוַהר, תְּ
ְלַהְנָצַחת ְיִקיֵריֶכם, ִלְרפּוָאה, ִליׁשּוָעה ּוְלַהְצָלָחה

"י ּבִ ַמת ָהַרׁשְ ִנׁשְ
ִמירוֹן – ֱאלּול תש"ע ה ּבְ ְדָרׁשָ

"י זי"ע  ּבִ א ָהֱאלִֹקי ָהַרׁשְ ּנָ דוֹׁש - ּוִבְפָרט ַעל ִצּיוֹן ַהּתַ ִחּזּוק ְוִהְתעוְֹררּות ְלִלּמּוד ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ

ִליָט"א ִמָכ"ק ַאְדמוֹ"ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ
ואפילו בדורנו הפשוט בכל רגע ובכל מקום 
תוכלו להתקשר לנשמת הרשב"י4 - ולזכות 

4. כתב בספר פלא יועץ (ערך דובב) וזה לשונו: 
פירשו רבותינו ז"ל שכל תלמיד חכם שאומרים 
שפתותיו  הזה  בעולם  משמו  תורה  דבר 
דובבות בקבר ויש לו הנאה ונחת רוח כשותה 
מסכת  בירושלמי  שכתוב  כמו  קונדיטון,  יין 
היה  אחת  שפעם  בספרים  כתוב  שקלים,... 
שמד ונגלה מוהר"מ אלשיך ז"ל בהקיץ, והציל 
לאחד מתוך ההפיכה, מפני סיבה שהיה לומד 

ספרו בתמידות, עכ"ל.

חיים  [רבי משה  זצ"ל  בליקוטים מכתבי הרמח"ל  [ראה 

באדם  לוז:  סוד  המערבי,  כותל  בענין  לוצאטו] 

נשאר עצם אחד בקבר הנקרא לוז, ועליו יבנה 
הגוף לתחית המתים. ויש שם גם חלק מן הנפש 
והיא נק' הבלא דגרמי. כן הוא בבית המקדש, 
נשאר הכותל המערבי, וה"ס זה לוז שעליו יבנה 
הבנין לע"ל, ואותה הקדושה השורה עליו נק' 

הבלא דגרמי]. 

ובספר תורה וחיים להרי"ח הטוב זי"ע (מערכת 
תלמיד  של  חידושים  אומרים  אם  כתב:  חת), 

חכם שכבר בעולם העליון, הרי הוא בא מעולם 
הקדוש  בזוהר  כמבואר  מקום  לאותו  העליון 
שמעו חד  וז"ל:  ג' פרשת פנחס דף ר"כ ע"א),  (חלק 

לרבי  אתר  פנון  אתר  פנון  אמר,  דהוה  קלא 
פנחס בן יאיר, דאיהו גבייכו, דתנינן דכל אתר 
כד  דאורייתא,  מלי  ביה  אתחדש  דצדיקא 
ואתי  אתר  לההוא  פקיד  עלמא,  בההוא  איהו 
ליה לגביה, וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא 
מלי  דאמרין  אתר  בההוא  לחדתא  אחרנין, 
דאורייתא, כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן 
צדיקייא  אלין  ואשכח  לאתריה,  למפקד  יאיר 
מחדתין מלין דאורייתא, ואתחדש כמלקדמין 
יאיר קמיה. תרגום  ההוא מלה דרבי פנחס בן 

א



זי"ע  הרשב"י  ובוודאי  נפלאות,  לישועות 
הברכות,  ממקור  ותושפעו  טובה  לכם  יכיר 
מכל  ומציל  מגן  הקדוש  שהזוהר  שכידוע 

הצרות ומונע פגועים ואסונות.

ֶבן  "ֲעַקְבָיא  א):  ג  ֶרק  (פֶּ ָאבֹות  בְּ ָנה  שְׁ מִּ בַּ תּוב  כָּ
ה ְדָבִרים ְוֵאין  לשָׁ שְׁ ל בִּ כֵּ ַמֲהַלְלֵאל אֹוֵמר, ִהְסתַּ
ּוְלָאן  אָת,  בָּ ֵמַאִין  ע,  דַּ ֲעֵבָרה.  ִליֵדי  ָבא  ה  ַאתָּ
ין  דִּ ן  ִלתֵּ ָעִתיד  ה  ַאתָּ ִמי  ְוִלְפֵני  הֹוֵלְך,  ה  ַאתָּ
דֹוׁש  ַהקָּ ָלִכים  ַהמְּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּבֹון,  ְוֶחשְׁ

רּוְך הּוא". בָּ

ֶזה  וַמה  ין  דִּ ֶזה  ַמה  ים  ָפְרשִׁ ַהמְּ ׁשוֲֹאִלים 
ּבֹון  ין ֶזה ַעל ָהֲעֵבָרה ְוֶחשְׁ ּבֹון? ּוְמָבֲאִרים דִּ ֶחשְׁ
ְצָוה  ָהָיה ָיכֹול ַלֲעשֹׂות מִּ ֶזה ַעל ְזַמן ָהֲעֵבָרה שֶׁ

ְוִלְלמֹד ּתֹוָרה.

ף פ"ו ע"ב)  ים: (יֹוָמא דַּ דֹושִׁ ְבֵרי ֲחַז"ל ַהקְּ ְידּוִעים דִּ
ָגגֹות,  ִלשְׁ ְזדֹונֹות  ֶכת  ְמַהפֶּ ְרָאה  ִמיִּ ׁשּוָבה  תְּ
ִלְזֻכּיֹות.  ִכים  ֶנְהפָּ ְזדֹונֹוָתיו  ֵמַאֲהָבה  ּוְתׁשּוָבה 
ִהיא  ּבֹון  ֵמַהֶחשְׁ ְלִהנֵָּצל  ִחיָדה  ַהיְּ ְוָהֵעָצה 

פנו מקום  הזוהר: שמעו קול אחד שהיה אומר 
פנו מקום לרבי פנחס בן יאיר, שהוא בא אצלינו, 
דברי  בו  חידש  שהצדיק  מקום  דבכל  שלמדנו, 
פוקד  [העליון]  ההוא  בעולם  הוא  כאשר  תורה, 
שכן  וכל  אליו,  ובא  הזה]  [בעולם  מקום  לאותו 
ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, 
ולומדים שם תורה, כעין זה הנה בא רבי פנחס 
הצדיקים  אלו  ומצא  מקומו,  לפקוד  יאיר  בן 
דבר  אותו  ונתחדש  תורה  דברי  מחדשין 
יאיר, עתה  תורה שאמר מלפנים, רבי פנחס בן 

מתחדש לפניו כאן. 

על ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו בעולם 
לאור  להוציא  מממונו  ספרים  המדפיס  הבא: 
חכמים  התלמידי  במחיצת  ויושב  זוכה  תורה 
החיבור  יצא  ידו  על  שהרי  הספרים,  מחברי 
גנוז  היה  ואילו  עת,  בכל  הדעת  ותרבה  לעולם, 
לומדים  היו  לא  בירכתיים,  המשכן  למקצועות 
בו. - ב. והנה אמרו חז"ל במסכת יבמות (דף צ"ו 
ולפי  שם,  כדאיתא  וכו'  דובבות  שפתותיו  ע"ב) 

זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי מותו, גם הוא 
זוכה ויושב במחיצתו, שהרי הוא גרם להחיותו, 
ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, החכם בעצמו 
עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו. 
פרשת  אברהם  בן  בספרו  איסטרולסה  מהרח"א  (הגאון 

וישלח דף כ"ג ע"ב). (וכן שמעתי דכבר אמרה רבי יהודה 

חסיד זי"ע).

הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק: בחלום וכו' 
מהרי"ח  הגה"צ  בהסכמת  לעיין  ונא  שם,  עיין 
"צדקה  לספר  אמן,  עלינו  יגן  זכותו  זוננפלד 
מהר"ח  עוד  (ראה  לאור.  הוצאה  אודות  ומשפט", 
גם  ריז).  אות  ס'  מ"ע  וחיים",  "תורה  בספרו  זצ"ל  פלאגי 

אמן,  עלינו  יגן  זכותו  מסאדיגורא  האדמו"ר 
מביא שהציון להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש, 

והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק.

ׁשּוָבה ֶזה  סֹוֵדי ַהתְּ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה, ְוֶאָחד ִמיְּ תְּ
ָלה ֶלָעִתיד. ַקבָּ

ר  ן, ְוֵאיְך ֶאְפשָׁ ר ְלַתקֵּ מֹוִרי ְוַרּבֹוַתי!!! ֵאיְך ֶאְפשָׁ
ל  עֹות שֶׁ ִמְליֹוֵני שָׁ ְלֵמאֹות  ָעה ַאַחת  ַלֲהפְֹך שָׁ
ִלְתׁשּוָבה  ׁשּוָבֵתנּו  תְּ ה  ִיְתַרצֶּ ה  ּוַבמֶּ ּתֹוָרה? 
ִלְזּכֹות  ֵדי  כְּ ַעְצֵמנּו  ַעל  ל  ְנַקבֵּ ּוַמה  ֵמַאֲהָבה? 

ּבֹון?  ין ְוֶחשְׁ דִּ בַּ

ֶנה  בָּ תִּ ּבֹון  ֶחשְׁ ּבֹאּו  ִלים  ַהּמשְׁ ֹיאְמרּו  ן  כֵּ "ַעל 
ּבֹון  ֵמֶחשְׁ ָיְצָאה  ֵאׁש  י  כִּ ִסיחֹון:  ִעיר  ְוִתּכֹוֵנן 
ֲעֵלי  בַּ מֹוָאב  ָער  ָאְכָלה  ִסיחֹן  ְרַית  ִמקִּ ֶלָהָבה 
ָבא  ָמָרא בָּ מֹות ַאְרנֹן: (במדבר כ"א-כ"ז-כ"ח), ּוַבגְּ בָּ
ר ַנְחָמן א"ר  מּוֵאל בַּ ְתָרא (דף ע"ח ע"ב): א"ר שְׁ בַּ
ִלים ְוגוֹ'  ן ֹיאְמרּו ַהּמֹושְׁ ְכִתיב ַעל כֵּ יוָֹחָנן ַמאי דִּ
ּבֹון  ִיְצָרם ּבֹואּו ֶחשְׁ ִלים בְּ ִלים ֵאּלּו ַהּמֹושְׁ ַהּמֹושְׁ
ִמְצָוה  ֶהְפֵסד  ל עֹוָלם  ּבֹונוֹ שֶׁ ב ֶחשְׁ ּוְנַחשֵּׁ ּבֹואּו 
ֶנה  בָּ ֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה תִּ ַכר ֲעֵבָרה כְּ ָכָרּה5 ּושְׂ ֶנֶגד שְׂ כְּ
עֹוָלם ַהזֶּה  ְבֶנה בָּ ן תִּ ה כֵּ ה עֹושֶׂ ִאם ַאתָּ ְוִתּכֹוֵנן 
ֵעיָניו  שֶׁ ִמי  ְוָכל  עכ"ל.  א,  ַהבָּ ְלעֹוָלם  ְוִתּכֹוֵנן 
ְוֹיאַחז  ְוַיְחטֹף  ָירּוץ  ָעה,  דֵּ ר  בַּ ַוֲעַדִין  רֹאׁשוֹ  בְּ

ים. יִּ ים ָהֲאִמתִּ ִאיָלן ַהַחיִּ בְּ

לחדש  חייב  יהודי  שכל  כתוב  בזוה"ק 
שואל  והקב"ה  קודש,  בשבת  חידושים 
לנשמה מה חידשה, ואם לא חידש נמצאת 
בבושה גדולה, ועתה על ידי הלימוד הנפלא 
כדברי  שנה  שווה  ששעה  הקדוש  בזוהר 
שנה  אלף  לערך  עולה  ובשבת  מלך  הכסא 
למיליון  ובשמחה  זי"ע,  חי  איש  הבן  כדברי 
וביסורים  צדיקים,  האורחות  כדברי  שנה 
ֶרק  (פֶּ ָנָתן  י  ַרבִּ דְּ ָאבֹות  בְּ ְדִאיָתא  כִּ מאה  כפול 
אומר...  יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי  ו'),  ָנה  ִמשְׁ ג' 

לפי שטוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה 

5. סיפור מסוחר יהודי מוכר בירושלים עיה"ק: 
כשנודע לו דברי הבן איש חי והכסא מלך, ניצל 
וסיפר  ולמד שש שעות בשבת אחת.  זמנו  את 
לי על כך. אמרתי לו שכשלומדים בשמחה, זה 
שווה מליון שנה, ענה לי, לו ידעתי הייתי לומד 

13 שעות זוהר בשבת.

חשבונות  שעושה  סוחר  של  מוחו  וראו  בואו 
על כסף וזהב, כששומע חשבונות כאלו שיכול 
להגיע לעשירות גדולה כזה, ומקיים בעצמו את 
וכסף".  זהב  מאלפי  פיך  תורת  לי  "טוב  הפסוק 
הקדושים  חז"ל  דברי  להמליץ  אפשר  זה  ועל 
ן זֹוָמא אֹוֵמר...  במסכת אבות (פרק ד' משנה א'): בֶּ
נֱֶּאַמר (תהלים קכח),  ֶחְלקוֹ, שֶׁ ֵמַח בְּ יר ַהשָּׂ ֵאיֶזהּו ָעשִׁ
ֶריךָ,  ַאשְׁ ָלְך.  ְוטֹוב  ֶריָך  ַאשְׁ תֹאֵכל  י  כִּ יָך  פֶּ כַּ ְיִגיַע 

א. עֹוָלם ַהזֶּה. וטֹוב ָלְך, ָלעֹוָלם ַהבָּ בָּ

תֹוָרֶתָך",  ואנו מתפללים בכל יום: "ְוֵתן ֶחְלֵקנּו בְּ
ומיהו העשיר האמיתי זה ששמח בחלקו ולימוד 
וידועים   ובזה מכפיל את תורתו באלף,  התורה 
דברי האר"י החי שעיקר עבודת ה' צריך להיות 
בשמחה, ועל ידה זוכים לכל המעלות וההשגות 

בסייעתא דשמיא.

נחשב  היצר  כבישת  צער  וגם  בריווח6, 
פרק  (קהלת  שמעוני  בילקוט  ואיתא  ליסורים, 
ב - רמז תתקסח): אמר רבי חנינא בר פפא תורה 

שלמדתי באף נתקיימה לי.

אחת  שעה  זה:  מחשבון  היוצא  וראו  בואו 
בשבת קודש שווה מאה מיליון שנה תורה, 
חידושים  שמחדשים  כמו  נחשב  ועוד 
אמיתיים  חידושים  בוודאי  וזהו  בתורה, 
תיקון  ימצא  אחד  כל  ובכך  לשמה,  ותורה 

ונחת לנשמתו.

את  המזכה  כל  י"ח)  ה'  פרק  (אבות  חז"ל  אמרו 
מלשון  חטא  ידו,  על  בא  חטא  אין  הרבים 
כמו:  חיסרון  מלשון  וגם  ועבירה,  חטא 
ִאים" (מלכים א' פרק  לֹמֹה ַחטָּ "ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני שְׁ

א' פסוק כא). פירוש: חסרים.

את  נשלים  במה  העבירה?  את  נתקן  ובמה 
י"ז)  י"ג  פרק  (ירמיה  בפסוק  כתוב  החיסרון? 
ְוָדמַֹע  ֵגָוה  ֵני  ִמפְּ י  ַנְפשִׁ ה  ְבכֶּ תִּ ִרים  ִמְסתָּ "בְּ
ה'".  ֵעֶדר  ה  בָּ ִנשְׁ י  כִּ ְמָעה  דִּ ֵעיִני  ְוֵתַרד  ְדַמע  תִּ
ודרשו חז"ל (חגיגה דף ה' ע"ב): אמר רב שמואל 
בר איניא משמיה דרב מקום יש לו להקדוש 
גוה  מפני  מאי  שמו  ומסתרים  הוא  ברוך 
אמר רב שמואל בר יצחק מפני גאוותן של 
ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים 
רב שמואל בר נחמני אמר מפני גאוותה של 
(חלק  בזוה"ק  וכתוב  עכ"ל.  שמים,  מלכות 
חצות  אחר  הלומד  כל  ובאדרא)  ע"א,  מ"ו  דף  ב 

לילה הקב"ה משקיט7 את המלאכים וכולם 

 – לישועה  צפית  בספר  חיים  החפץ  6. כתב 
דפעם  נתן  דרבי  באבות  דאיתא  וידוע  א):  (פרק 

בצער,  שלא  פעמים  ממאה  שקול  בצער  אחת 
ונקיה  טהורה  היא  כעת  יתברך  השם  ועבודת 
כי  פניות,  שאר  או  לכבוד  מטרה  בה  שאין 
אדרבא נתקיים בנו בעוה"ר וסר מרע משתולל 
(פרש"י בסנהדרין צז ע"א ע"ב כל העולם  על הבריות, 
שטות),  לשון  משתולל  היינו  הוא,  שוטה  עליו  אומרין 

ויש  אנשים.  סוגי  כמה  אצל  ימאסו  ה'  ויראי 
אנשים אשר בשביל לעשות את בניהם יהודים 
לחיות  עליהם  מקבלים  התורה,  כדת  כשרים 
עמלם  ומשארית  ימיהם,  כל  ודוחק  עוני  חיי 
בניהם  שיחזקו  ומורים  למלמדים  שכר  יפרישו 
למרות  ממקומם  מהגרים  ואינם  ה'.  בתורת 
שהפרנסה  הרחוקים  למקומות  ודוחקם  עוניים 
מצויה יותר, בשביל חינוך בניהם לתורה ויראה, 
בודאי נוכל לומר דנחשב זה תשובה לה' בכל לב 

ונפש.
פרק   - חולין  (מסכת   – הקדוש  השל"ה  7. וכתב 
של  רנה  וכשקול  כ"ב):  מוסר  תוכחת  חיים  דרך 

צבא  כל  הקב"ה  מחריש  מלמטה,  עולה  תורה 
מעלה ומקשיב הקול ההוא, וכנסת ישראל וכל 
כענין  ההוא,  הקול  מקשיבים  המלאכים  צבא 
חברים  בגנים  היושבת  יג),  ח,  (שה"ש  שכתוב 
מקשיבים לקולך השמיעיני. וכשהקב"ה מושך 

ב



הקדוש:  הזוהר  לשון  וזה  לקולו,  מקשיבים 
אבל בפלגות ליליא קודשא בריך הוא עאל 
צדיקיא,  עם  לאשתעשעא  דעדן  בגנתא 
ולמלעי  למיקם  נש  לבר  ליה  בעי  וכדין 
הוא  בריך  דקודשא  אתמר  והא  באורייתא, 
צייתין  כלהו  דעדן  דבגנתא  צדיקיא  וכל 
ח'  פרק  השירים  (שיר  דכתיב  הוא  הדא  לקליה, 
יִבים ְלקֹוֵלְך  ים ֲחֵבִרים ַמְקשִׁ נִּ גַּ ֶבת בַּ י"ג)8 ַהּיֹושֶׁ

ִמיִעיִני. והא אוקמוה היושבת בגנים דא  ַהשְׁ
כנסת ישראל, דאיהי משבחת ליה לקודשא 
בריך הוא בשבחא דאורייתא בליליא, זכאה 
חולקיה מאן דאשתתף בהדה, לשבחא ליה 

לקודשא בריך הוא בשבחא דאורייתא.

שיר  ספר   - הפסוקים  (שער  מובא  האר"י  ובכתבי 
יִבים  ַמְקשִׁ ֲחֵבִרים  ים  נִּ גַּ בַּ ֶבת  "ַהּיֹושֶׁ השירים): 

מ'קשיבים  ח'ברים  ר"ת  ִמיִעיִני":  ַהשְׁ ְלקֹוֵלְך 
חמלה, כמו שדרשו  ה'שמיעני, הוא  ל'קולך 
נער  והנה  פסוק  על  שמות,  בפרשת  בזוהר 

בוכה ותחמול עליו וגו', והבן זה.

חוט של חסד על כנסת ישראל, נוטלים חלקם 
דוד  שהיה  ולפי  בלילה.  עמה  המתחברים  כל 
להודות  אקום  לילה  חצות  אמר  זה,  דבר  יודע 
לך וגו' (תהלים קיט, סב), וכתיב (תהלים נז, ט), עורה 
השחר  את  מעיר  אני  רז"ל  ודרשו  וגו',  כבודי 
ואין השחר מעיר אותי, לפי שלא היה ישן אלא 
עמוד  וכשעלה  נעלם.  סוד  והוא  הסוס,  כשינת 
שירות  מכמה  מעוטרת  הכלה  באה  השחר 
ממעלה  כלולה  תודה,  מיני  וכמה  ותושבחות 
אותה  וכשרואה  דודה.  בחיק  ויושבת  וממטה, 
באותה התיקון הטוב, מצוה לכתוב בספר כל בני 
ביתו העומדים בבית ה' בלילות ומושך עליהם 
צדיק  אותו  נכתר  החוט  ומאותו  חסד.  של  חוט 
ותחתונים,  עליונים  ממנו  ויראים  המלך,  בכתר 
ואין בעלי הדין שולטים עליו, לפי שהוא רשום 
בסימן המלך וניכר שהוא מבני ביתו, ולפיכך אין 
דנין אותו. והנזהר בזה מעיד על עצמו שהנשמה 
הקדושה מאירה בו, ומאהבתו ביוצרו מתעורר 
לעבודתו. ובשביל שהיא שעה רצויה היה מזהיר 
הנביא ואומר (איכה ב, יט), קומי רוני בלילה לראש 
אויתיך  נפשי  ט),  כו,  (ישעיה  וכתיב  אשמורות, 
בלילה. וצריך ליזהר שלא יפסיק משיתחיל עד 

שיתפלל עם הנץ החמה, עכ"ל. 
הקב"ה   - בגנים  היושבת  (שם)  8. וברש"י 
רועה  בגולה  הנפוצה  את  ישראל  לכנסת  אומר 
ובבתי  כנסיות  ויושבת בבתי  בגנים של אחרים 
מלאכי   - לקולך  מקשיבים  חברים  מדרשות. 
מקשיבים  דוגמתך  אלקים  בני  חבריך  השרת 
 - השמיעני  כנסיות.  בבתי  קולך  לשמוע  ובאים 
ואחר כך יקדישו הם שנאמר (איוב ל"ח) ברן יחד 
ויריעו כל בני  כוכבי בקר אלו ישראל, ואחר כך 

אלקים. 

תהא  מתי  עד  קדוש!  קהל  ורבותי  מורי 
שכינתא בגלותא? היאך לא נחוס על אבינו 

שבשמים?

ומתחנן  ביסורים  מתגולל  המשיח  מלך 
רוצה  יתברך  השם  לבוא,  רוצה  הוא  אלינו, 

לגאלנו, וכל זה תלוי רק בנו!!! 

הנביא  אליהו  רבינו  משה  העצה?  ומה 
קלה  טובה  עצה  לנו  נתנו  זיע"א  והרשב"י 
ומועילה מה לעשות לקירוב הגאולה, וכיצד 

נזכה שיבוא תיכף ומיד. 

להביא  יכולים  ביחד  כולנו  יקרים!  אחים 
אותו, תיכף ומיד בעזרת השם. א. באחדות 
מיליוני  להרבות  עלינו  ב.  ישראל.  ואהבת 
רק  יכולים  זה,  לכל  ולזכות  ג.  תורה.  שעות 

בלימוד זוהר הקדוש.

בחמש מאות ₪ נביא את המשיח!!!

גדול  השם  קידוש  ב"ה  כאן  לנו  יש  רבותי 
כבוד  הרבות  למען  מתאספים  כולם  ונורא! 
ספרי   100 יקנה  אחד  כל  כאשר  שמים!!! 
זוהר בפחות ממחיר הקרן בחמש₪  תיקוני 
זה  את  ויחלק   ,₪500 הכל  סך  לספר, 
עם  וביחד  העיר,  ולכל  ולחברים,  למשפחה 
ישראל  עם  לכל  נגיע  כך  משפחותיהם,  בני 
בזיכוי  איך  מובן  עתה  הקדוש,  זוהר  לומדי 
הרבים לא יבואו לידי חיסרון כי מכפיל את 
אין  עד  תורה  שעות  למיליארדי  זכויותינו 
שהגאולה  הקדוש  בזוהר  שכתוב  וכמו  קץ, 
התורה  ובכוח  בזכות  רק  תבוא  האחרונה 
שהעצה  המקובלים  וכתבו  הקדושה, 
היא,  ומגוג9  גוג  ממלחמת  להינצל  היחידה 
הקדוש  הזוהר  ולימוד  הסוד  תורת  ללמוד 

בראשונה, ותיכף ומיד מגיע המשיח.

9. ישראל מתאחדים בזוהר הקדוש  בגימטריא 
["וענן  ימים.  (1679) כמנין  בסוכות תשבו שבעה 

יומם", שהשכינה הקדושה חופפת על ישראל,  ה' עליהם 

ירושלמי  [עיין  נשק",  ביום  לראשי  ל"סכותה  וזוכים 

יבמות ע"ח, וכמו שתמיד היה דורש בפתיחה לירחי כלה 

מרן בעל "אבי עזרי" את הפסוק הזה, על סכנת האטום], 

הקדוש,  הזוהר  בלימוד  ישראל  עם  התאחדות  ובזכות 

נינצל ממלחמת גוג ומגוג, ועוד, כמו שהתורה צוותה עלינו 

ימים, כך חייבים ללמוד את הזוהר  בסוכות תשבו שבעת 

הקדוש כל השבוע בלי הפסק].

ה:  ֻסכָּ כְּ ּדְמֵהיְמנּוָתא  ִציָלא  דֹוׁש  ַהקָּ ַהר  ַהֹזּ ִלּמּוד 
ֶרק ק"מ ח') "ה 'ֲאדֹ-ָני עֹז יׁשּוָעִתי  ים (פֶּ תִהלִּ תּוב בְּ כָּ
ְלִמי (ְיָבמֹות ּדף  ק". ּוִבירּושַׁ ֹיום ָנשֶׁ י בְּ תה ְלרֹאשִׁ ַסּכָֹ
ל  קֹו שֶׁ ִנשְׁ ֶזה  ק"  ָנשֶׁ ֹיום  "בְּ ַאֵחר  ָבר  דָּ ָאְמרּו:  עח) 

ְבִחיַנת  ה בִּ כָּ ל ַהסֻּ ִלים דַהְסַכך שֶׁ ֻקבָּ וג. וָכְתבּו ַהמְּ גֹּ
ְבִצָלא  ִנים  ַהבָּ ַעל  ַהחֹוֶפֶפת  ֵאם  ֵקראת  ַהנְִּ יָנה,  בִּ
ּמּודֹו  לִּ שֶׁ דֹוׁש  ַהקָּ ר  ַהזהַֹּ ן  כֵּ מֹו  ּוכְּ ּדְמֵהיָמנּוָתא, 
ְוִציָלא ּדְמֵהיָמנּוָתא,  ב ִלְסָכְך  יָנה, ֶנְחשָׁ ְבִחיַנת בִּ בִּ
ּגֹוג  ְלֶחֶמת  ִממִּ יל  ַמצִּ שֶׁ ק  ָנשֶׁ ֹיום  בְּ ּוָמֵגן  ְך  ּוְמַסכֵּ

י ֲעָרבֹות). דֵּ ּוָמגֹוג. (בַּ

במהדורה  הקדוש  זוהר  היום  שיש  ב"ה 
במחיר  הקודש,  ללשון  תרגום  עם  מיוחדת 
להתחיל  תיכף  יכול  אחד  כל  וכך  מסובסד, 
אמר  זה  שעל  הקדוש,  זוהר  ולהבין  ללמוד 
בעל הכסא מלך: אם יבין מאמר אחד עולה 
להיות  יזכה  ובזה  תמימה,  שנה  ללימוד  לו 

מבני עליה, היושבים ראשונה במלכות. 

ים ִיְהיּו ָהִראׁשֹוִנים  ָפַרדִּ יַח ָיבֹוא, ַהסְּ שִׁ מָּ שֶׁ  כְּ
יַח ִצְדֵקנּו ֵני ָמשִׁ ל פְּ ְלַקבֵּ

חזק  נכנס  הקדוש  הזוהר  לימוד  שענין  ב"ה 
מאוד גם אצל האשכנזים, שפשוט לא ידעו 
זוהר  ללמוד  צריך  יהודי  שכל  כזה  ממושג 
למקובלים  רק  ענין  שזה  וחשבו  הקדוש, 
מטלפנים  יום  יום  כמעט  ועכשיו  ונסתרים, 
ובתוכם  ברק,  בני  מירושלים  יהודים  אלי 
בבית  להם  שאין  מופלגים,  אברכים  גם 
זוהר הקדוש, ורוצים לזכות להכניס הבושם 
הזה אל ביתם וללמוד ולסיים, ושוב ללמוד 

בזוהר הקדוש.

ממחותני  ששמעתי  מה  לספר  כדאי  וכאן 
מקלויזנבורג  האדמו"ר  מרן  כ"ק  להבחל"ח 
שאמר  ושו"ע],  הש"ס,  מפעל  [מייסד  זצללה"ה, 
הספרדים  יבוא,  שכשמשיח  פעמים  כמה 
צדקנו,  משיח  פני  לקבל  הראשונים  יהיו 
ובאמת  פשוטה.  אמונה  להם  שיש  מפני 
מפני מה זכו לאמונה פשוטה, וידוע שגדלה 
אמונתם ותמימותם ומקיימים כפשוטו את 
ֵהיַכל  בְּ "ַוה'  כ')  ב'  (פרק  חבקוק  הנביא  דברי 
ל ָהָארץ", ואין משיחים10  ָניו כָּ ָקְדׁשוֹ ַהס ִמפָּ

כלל בבית הכנסת.

גדולי  כל  למה  ועוד  זה?  כל  להם  בא  ומנין 
הספרדים נקראו בשם חכם, ואילו במקומות 
בא  זה  כל  רבי?  בשם  רק  נקראו  אחרים 
וכתוב  הקדוש!!!  הזוהר  בלימוד  מדבקותם 
תורת  שלומד  מי  שרק  הקדושים  בספרים 
גדולי  כל  ובאמת  חכם11,  בשם  נקרא  הסוד 

10. ידועים דברי האר"י הקדוש, שאפילו לומר 
הכנסת,  בבית  יאמר  לא  לחבירו,  מוסר  דברי 

שמא מתוך כך יגרר לדבר דברי חולין.

וכבר אמר ה"שפת אמת" מפני מה זכו הספרדים 
המלחמה  בזמן  בהם  ליגע  הגויים  יכלו  ולא 
העולמית מפני ששמרו על קדושת בית הכנסת. 
ולא  ששרד  בבלגיה  המדרש  בית  שיש  וידוע 
נחרב מפני שלא שחו שם שיחת חולין [הגם שהם 
הכנסת  בבית  אבל  מדרשות],  בתי  מאות   500 שרפו 

הזה שלא דיברו לא יכלו לשלוט עליו.
ּה,  ל ַהּתֹוָרה, ּדוֶֹחה כֻּלָּ ר שֶׁ ְסתָּ 11. ַהּדוֶֹחה ֵחֶלק ַהנִּ
ר,  ְסתָּ ְוַהנִּ ְגֶלה  ַהנִּ ֵחֶלק  ּה,  כֻּלָּ ַהּתֹוָרה  ל  כָּ ְוֶנֱעָנׁש: 
ֵאינוֹ  שֶׁ ר  ְסתָּ ַהנִּ ֵחֶלק  ְוַהּדוֶֹחה  ֶאָחד,  ַאְחדּות  ַהּכֹל 
ִמן  ֵחֶלק  ַהּדוֶֹחה  י  כִּ ְוֶנֱעָנׁש,  ּה  כֻּלָּ ּדוֶֹחה  ּה,  בָּ ָחֵפץ 
ְלִעיג  ַהמַּ ן  כֵּ שֶׁ ל  ּוִמכָּ כֻּּלוֹ.  ּדוֶֹחה  ִאּלּו  כְּ ָהַאְחדּות 
יַע  פִּ ְלַהשְׁ זוֹ  ָחְכָמה  בְּ ָהעֹוְסִקים  ֲחָכִמים  ְבֵרי  דִּ ְַעל  ְ

ג



ָחְכמּו  לּו  ֶנה  ַהקָּ ֵסֶפר  בְּ ַתב  כָּ שֶׁ מוֹ  כְּ ִכיָנה,  ְלַהשְּׁ
ּה לֹא ִנְקָרא  ל ַהּתֹוָרה כֻּלָּ י ַהּלֹוֵמד כָּ ילּו ֹזאת, כִּ כִּ ַישְׂ
ה  יַע ְלִמדָּ פִּ ֵדי ְלַהשְׁ י ִאם ַהּלֹוֵמד כְּ ָחָכם ַרק ַלְמָדן, כִּ
ְיָלה,  לַּ בַּ ַהנֵּעֹור  תּוב  כָּ שֶׁ ְוֶזה  ְוכּו'.  ֹזא"ת  ְקֵראת  ַהנִּ
ֵחֶלק  י ַהּתֹוָרה בַּ ְלבּושֵׁ הּוא ֵנעֹור ְועֹוֵסק ַרק בִּ ַהְינּו שֶׁ
אֹו"ר  בְּ ָחֵפץ  ְוֵאינוֹ  יָּדּוַע,  כַּ ַלְיָלה  ְקָרא  ַהנִּ ְגֶלה  ַהנִּ
ָרֵזי ַהּתֹוָרה  יַמְטִריָּה ָר"ז, ַהְינּו בְּ י אֹו"ר גִּ ַהּתֹוָרה, כִּ
ְקָרא  נִּ שֶׁ ם  ַהשֵּׁ ּתֹוַרת  ִחיַנת  בְּ זֶּהּו  שֶׁ ְוסֹודֹוֶתיָה, 
ִאּלּו ּדוֶֹחה ֶאת ָהַאְחדּות כֻּּלוֹ  יֹום, ֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה כְּ
ֵחֶלק  ן ִאם ָחֵפץ גַּם בַּ ֵאין כֵּ ַנְפׁשוֹ, ַמה שֶּׁ ּוִמְתַחיֵּב בְּ
יגוֹ, ַעל  ר לוֹ ְלַהשִּׂ ִאי ֶאְפשָׁ ּתֹוָרה, ַהגַּם שֶׁ בַּ ר שֶׁ ְסתָּ ַהנִּ
יַרׁש  פֵּ ם ֶחְפצוֹ, ּוְכמוֹ שֶׁ תֹוַרת ַהשֵּׁ י ִאם בְּ ֶזה ֶנֱאַמר כִּ
י  כִּ ּתֹוָרה,  בַּ שֶׁ ֶזה  ֵחֶלק  גַּם  יג  ִהשִּׂ ּוְכִאּלּו  יְך,  ָהַאְלשֵׁ
כּו'.  כֻּּלוֹ  ּתֹוֵפס  ִאּלּו  כְּ ָהַאְחדּות  ִמן  ֵחֶלק  ַהּתֹוֵפס 
ִסְפרוֹ  בְּ תּוב  כָּ ְוֵכן  ים.  ְקדֹושִׁ ת  ָרשַׁ פָּ יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  (ּתֹוְלדֹות 

ים). ת ְקדֹושִׁ ָרשַׁ ים פָּ סִּ תֶֹנת פַּ כְּ

ָמר  ְוִישְׁ ָחָכם  "ִמי  מ"ג)  ק"ז  (פרק  בתהילים  כתוב 
בבחינת  מ"י  לרמז  יש  ה'"  ַחְסֵדי  ְוִיְתּבֹוְננּו  ה  ֵאלֶּ
זוהר,  בתיקוני  כמבואר  בינה,  שערי  חמישים 
בבחינת  הזוהר  לימוד   – מ"י  בתורת  שהעוסק 
ראשי  אל"ה  וישמר  חכם,  הנקרא  הוא   – בינה 
יזכה  הוא  ה'זוהר,  א'מרות  ל'ימוד  תיבות: 
כמו  יבוננהו"  "יסובבנהו  מלשון  לויתבוננו 
שביאר התרגום: "נטרינון כבבת עיניהון" מלשון 
כבבת  ישמרוהו  ה'  שחסדי  ה'  חסדי  שמירה, 
העין ויזכה שיהא עליו תמיד עינא פקיחא ההוא 
ישן  ולא  ינום  "הנה לא  נאים כנאמר  עינא דלא 
ע"ב).  קכ"ט  רבא  באידרא  (כדאיתא  ישראל"  שומר 
ַעְייִנין,  ַאר  ִמשְּׁ ְנָיין  תַּ ִמשְׁ ּוָורא,  חִָ א  רישָׁ דְֵּ ֵעינֹוי 
ִביִנין ַעל ֵעיָנא. ָמאי  סּוָתא ַעל ֵעיָנא. ְוֵלית גְּ ֵלית כְּ
ׁשֹוֵמר  ן  ִיישָׁ ְולֹא  ָינּום  לֹא  ה  ִהנֵּ דכתיב  ַטְעָמא. 
יב  ְכתִּ וְּ קכ"א)  (תהלים  א.  ְלֵעילָּ דִּ רֵאל  ִישְָׂ רֵאל.  ִישְָׂ
ְוָתאָנא,  קּוחֹות.  פְּ ּוְכִתיב  לב)  (ירמיה  ֵעיֶניָך  ר  ֲאשֶׁ

הסוד,  בתורת  גם  גדולים  היו  הספרדים 
ובזכות זה זכו להחדיר אמונה פשוטה יראת 
שמים ואהבת השם יתברך, גם להמון העם, 
שזה הכח של הזוהר הקדוש. וכולם דבקים 
ביחיד  שיעורים  ולומדים  אבותיהם  בדרכי 
העם  לפשוטי  וראינו  הקדוש,  זוהר  וברבים 
שסיימו כמה פעמים את הזוהר הקדוש ולא 
הולכים לישון כל לילה לפני שלומדים זוהר 
התמימה  אמונתם  מכוח  זה  וכל  הקדוש, 
ניסים  והישועות  הברכות12  וכל  והטהורה. 
כי  הזה,  הקדוש  הלימוד  בזכות  ונפלאות 
הרשב"י זי"ע כוחו רב ועצום עד כדי שאמרו 
תורה  ניתנה  לא  אילו  הקדוש,  בזוהר  עליו 
בסיני אלא נתן לנו השם את רבי שמעון בר 
לעולם  ותאיר  תתגלה  שממנו  דיינו,  יוחאי 

התורה. (זוהר פרשת פנחס דף רמ"א).

תוכלו  רגע  בכל  הפשוט  בדורנו  ואפילו 
ולזכות   - הרשב"י  לנשמת  להתקשר 
זי"ע  הרשב"י  ובוודאי  נפלאות,  לישועות 
יכיר לכם טובה ותושפעו ממקור הברכות13, 

סּוָתא ַעל ֵעיָנא, ְוֵלית  רֲחֵמי, ֵלית כְּ ל ַמה ְדָאֵתי בְַ כָּ
ָעא  ָלא בָּ א ִחְווָרא, דְּ ן ֵרישָׁ כֵּ ל שֶׁ ִביִנין ַעל ֵעיָנא. כָּ גְּ

ִמיִדי. (ס"א ְנִטירּו).
12. כתוב בתורה (דברים כ"ח ב'): "ובאו עליך כל 
הברכות האלה והשיגוך" האל"ה ראשי תיבות: 
א'נו ל'ומדי ה'זוהר ה'קדוש, ביאור: כאשר נידבק 
בלימוד  זי"ע  הרשב"י  לנשמת  ונתקשר  בתורה 
שאנו  עלינו  יכריזו  ומשמים  הקדוש,  הזוהר 
הברכות  לכל  נזכה  אז  הקדוש,  הזוהר  לומדי 

הכתובות בתורה ולגאולה שלימה בב"א.
בנקל!  פרנסה  טוב!  שידוך  רוצה  אחד  13. כל 
ברוחניות  הצלחות  ועוד  לילדים!  ברכה 
אפשרות  ואחד  אחד  לכל  יש  וכאן  ובגשמיות, 

מכל  ומציל  מגן  הקדוש  שהזוהר  שכידוע 
הצרות ומונע פגועים ואסונות. 

בגאולת  חלק  יש  לך  הגעתי!  "בזכותך 
העם!"

מלך  בבוא  ואמר:  צדיק  פעם  התבטא 
המשיח, עם ישראל נקבצו ובאו לך, ופליטת 
העם ששים ושמחים, בעת הזאת יתבונן מלך 
המשיח בעיניו הטהורות יבחן כל אחד ואחד 
ויראה באצבעו,  ידו  ירים  לפי מעשיו, לפתע 
ויביטו במחזה,  ירימו עיניהם בפליאה  כולם 
ויאמר,  קולו  את  המשיח  מלך  ישמיע  אז 
"בזכותך  מסויים:  יהודי  על  אצבע  בהפנותו 
הגעתי! לך יש חלק בגאולת העם!". כך יראה 

על כל יהודי ויהודי שפעל למען ביאתו.

זוהר  שלמדו  אלו  יבוא,  כשמשיח  ובוודאי 
פניו,  לקבל  הראשונים  יהיו  הם  הקדוש, 
שזרזתם  כוחכם  יישר  להם  יאמר  ומשיח 
על  ובא  קיים,  העולם  ובזכותכם  הגאולה, 

תיקונו השלם. 

הלואי שנזכה להיות מן הזוכים המאושרים, 
 – עלינו  יעיד  ובעצמו  בכבודו  שהמשיח 

"בזכותך הגעתי".

על כן, יהודים יקרים, תנו לימוד לשם שמים, 
הקריבו מדקותיכם למען השכינה הקדושה, 
לפדות  לגרום  ליוצרינו,  רוח  נחת  לעשות 
נפשנו, ונלך כולנו כאחד יחד לקבל את אור 

פני מלך המשיח במהרה בימינו אמן.

להמשיך עליו את נשמת הרשב"י עליו השלום 
בכל  יצליח  בודאי  כן  ידי  ועל  זכותו,  ולעורר 

עניניו.

ד




