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ממנו יראו 
וכן יעשו

יעשו וכן יראו ממנו 
מופת  וביחוד בארצינו , נשמע  הזוהר וקול  שזכינו  ב"ה
הנהיג אשר  שליט"א  מבעלזא  האדמו "ר  כ "ק עבורינו ודוגמא
שיעורים  הקדוש, הזוהר  לימוד את  המדרש , בבית  בעדתו 

כסדרם . הישיבותתמידים ראשי כל יעשו וכן יראו וממנו
לקבל ראויים שיהיו הבא, הדור לחינוך הדואגים  והאדמורי "ם

צדקינו. משיח  פני

המפורסם שליט "א  מבעלזא האדמו"ר  מכ"ק  מוסר יקחו 
על ויורו  הקדוש הזוהר מעיינות ויפיצו בחינוך. כמומחה וידוע

הקדוש. הזוהר  הלמוד

הזוהר למוד  את  יחדרו רבן  בית  של תינוקות בקרב  גם 
ויראת  בתורה  העולם את המאירים בנים לגדל המסוגל הקדוש,

זי "ע הבעלזא  הקדוש האדמו"ר על שמסופר  כמו  בהיותושמים,
זוהר. איתו שלמד פרטי מלמד אביו, עבורו שכר בשנים  רך  ילד 

חיים  רבי  הצה"ק מוויזניץ, האדמו "ר  של  אביו גם נהג וכן 
זי"ע , עםמאיר  השבוע פרשת כל של  הזוהר לל ּמ וּ ד  לו שדאג

פרטי. מלמד

השבוע בפרשת שכתוב מה א')וזהו כא פרק "ו יּ אמר(ויקרא :
אלהם". ואמר ּת  אהרן בּ ני הכּ הנים  אל אמר מ ׁש ה  אל  ידוד
פירוש, הקטנים, על  גדולים  להזהיר  ואמרת . אמור, פירש"י
אותם  יחברו  הקטנים, את  ויאירו יזהירו  שבדור  שהגדולים
רודפים  שהקטנים רואים הם כאשר ובפרט  בעבודתם, עימהם 

יותר. אותם יחברו  להתעלות , וחפצים אחריהם

- ומכרזת יוצאת  קול  בת  הגאולה  שנת והתכנשוהשנה עולו
יוחאי דבר  הבת להילולא הכרזת  בלבו  לשמוע הזוכה  ואשרי 

ללמוד  זיע"א , בנו אלעזר ורבי הרשב "י אל להתחבר ובא קול ,
ואמרו שמים. ליראת  לזכות קדושה, שפע ולינוק  תורתם 
לזה , לזכות אפשר אי  הקדוש הזוהר שבלי חכמים , תלמידי 
ותורתו להרשב"י  להתקרב שזכה ומי  בזוה"ק. כמבואר 
ובכל  רגע  ובכל  עת  בכל  אליו  ולהתחבר  לשאוף  הקדושה ,

אמן. יזכינו  ה' האפשר, ככל שעה,

שהקב "ה  פתח , משלון פסח  ודורשים  שני, פסח  הוא  ד' ביום 
אל  להתקרב שלימה  בתשובה לחזור  מיוחד שער לנו  פותח

וכל  כנודע , שבהוד, בהוד השכינה. "פני " ולראות  הרשב "י
היומי זוהר  דף ביחד  ויאמרו  שמעון  לרבי  יתחברו כולו  העולם 
לחלקם  היומי , זוהר  דפי של עותקים  600.000 בדפוס שעכשיו
דרשב"י הילולא  הקדוש יום לכבוד בישראל, ולהפיצם 
ורוקדים  ולומדים וזוכים  עולים  וכולם  בחינם , ומחלקים 
בזוה "ק  הרשב"י שכתב  כמו  זיע "א , הרשב"י  לכבוד ושמחים 

ל"ח .) דף יז),(ח "ב  כג פרק ידוד"(שמות  האדן ּפ ני אל זכ וּ ר כּ ל  "יראה 
הקדושה  השכינה  פני  הוא  שרשב "י וידוע  רשב "י, ,(אדרא)דא

כן יאמר כיצד  זי "ע גאלנטי  אברהם רבי הקדוש ששאל  כמו
אמר  לא  שרשב"י ותירץ זיע "א , ה 'הרשב"י האדון פני  אלא את

ואם פני" הקדושה , השכינה כפני הם פניו שהצדיק ה ', האדון "
הקדוש  הזוהר שאמר  זה  קנה)כן שרוצה (דף מי זה  שבשבוע  ,

בעומר בל "ג עולים  שכולם  לזה, רמז יכול. השכינה , פני לראות 
לציון לבא  שזוכה שמי  וכנודע  זיע"א, הרשב"י  ציון אצל 
ושותה  ואוכל ובהתלהבות בחשק זוה "ק  וללמוד  הרשב "י
מיׁש רים  המ גּ יד שכתב כמו התורה, סודות להשיג יזכה  ושמח ,

אמר ) וז "ל:(ּפ ר ׁש ת על, הזּ הר בּ קרוֹ תכם  מאד  שׂ מחים הם כּ י וּ דעוּ  
עלּ אין רזין לכם יגּ לוּ  כּ ן וּ כׁש ּת תמידוּ  לזה,  ּה ּס מ ו אוֹ  מערתם 

ׁש ם . עיּ ן  פ"ו)וכ וּ ', דּ ף ב ' חלק הּק דוֹ ׁש  זהר שכתב (ראה וכמו  ׁש מוּ אל , (רבּ י  

מלכים) כּ ב וֹ ד  בּ סוֹ ף צפת  גּ אב "ד  :העליר  

וכל מעלה ׁשל  ה ּפּמליא וכל הּוא ּברּו  ָ ְ ָ ְ ַ ֶ ָ ְ ַ ַ ַ ָ ְ ָ ָ ַה ּקדֹוׁש
ּבעת ּבעמר ּבל "ג ּבמרֹון  נמצאים ה ּצּדיקים  ֵ ְ ֶֹ ָ ַ ְ ֵ ְ ִ ָ ְ ִ ִ ִ ַ ַ ְ ִנׁשמ ֹות 

ׁשל קּדיׁשא רׁשּב"יההיל ּולא ַ ִ ָ ַ ִ ָ ֶ ַ ְ ִ 

עלינ וּ , יגן  זכ וּ ת וֹ  החיּ ים , הא וֹ ר עטר , בּ ן ח יּ ים ר בּ י ה ּק ד וֹ ׁש  הרב
ות כּ וֹ נן, ּת בּ נה צפת  הּק דׁש  עיר  ּפ ה בּ היל וּ לא אחד ּפ עם  היה 
הרבּ י לציּ וּ ן ׁש עוֹ לים  ההר לתח ּת ית  והגּ יע למרוֹ ן וּ כׁש עלה 
רגליו, ועל  ידיו  על עוֹ לה והיה מהחמ וֹ ר ירד יוֹ חאי, בּ ן ׁש מעוֹ ן 
נכנס , הפל אני  היכן  וצ וֹ עק, כּ בהמה נ וֹ עה  היה ה דּ ר וכל 
מעלה  ׁש ל  ּפ מליא וכל הוּ א,  בּ רי קוּ דׁש א  ׁש להבת א ׁש  למקוֹ ם
שׂ מח  היה ההילוּ לא  וּ בעת ׁש ּמ ה , ה צּ דּ יקים נ ׁש מוֹ ת וכל  הכא ,

ׁש ם . ע יּ ן גּ דוֹ לה, שׂ מחה 

הלכוֹ ת ל ּק וּ טי בּ ספר שכתב הלכהוכמו  מהיתוֹ מים ח וֹ ב  גּ ב יּ ת  (הלכוֹ ת 

:ג )
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מּתֹורת נפלאֹות ואּביטה עיני ּג"ל  ּבחינת ּבעמר  ֶ ָ ִ ָ ְ ִ ָ ִ ַ ְ ַ ֵ ַ ַ ִ ְ ֶֹ ָ ַל "ג

בּ חינת  , מ ּת וֹ רת נפלאוֹ ת ואבּ יטה עיני גּ "ל  בּ חינת  בּ עמר  ל"ג 
אמן ׁש למה לת ׁש וּ בה זוֹ כין זה ידי  ׁש על  א יּ ה , בּ חינת ּת וֹ רה, סתרי 

עכ"ל . ואמן ,

סיומי אלף וחמישים ממאתים ליותר  השנה שזכינו ב"ה
להרשב"י יש שמחה איזה לכם תתארו  חודש , בכל זוה "ק 
סיום  יעשו אלו שכל  זו, בשנה במירון הקדוש  והשכינה הקדוש
השנה  יסיימו  יהודים  אלפי מאות  וכמה בעומר , בל"ג  השנה
יהודי איש אנשים. כמה לי שסיפרו  כמו  זוהר, ותיקוני  האידרא
אחד  ואיש בזוה "ק , סיומים  משישים יותר  כבר עשה ברק  בבני 
את  שבת כל  מסיימים  בירושלים  אנשים  והרבה שמש מבית
ואחד  האידרא, את  פעמים  מאות  סיימו  וכבר  הקדושה  האידרא
התיקוני את  פעמים  משישים  יותר  שסיים לי סיפר שמש מבית
שאמרו ישראל בני  אחינו כל עם  לשמוח השנה ויזכו  זוהר ,
התיקון את יאמרו  אנשים  מיליון  וחצי היומי זוהר  הדף את  היום
תורת  את ביום דקות כמה  ללמוד עצמם  על וקיבלו  מ "ח 
כמו יוחאי . דבר  בהילולא  חלקינו  טוב מה  אשרינו הרשב "י,

ה ּמ נהגים : בּ טעמי שכתב 

יגן זכּותֹו ט ֹוב ׁשם ה ּבעל  נכד מּמעזיּבּוז  ּברּו  ֵ ָ ְ ֵ ַ ַ ַ ֶ ֶ ִ ֶ ִ ָ ִ ַרּבי
ספרי ס ּיּום לעׂשֹות ּבעמר ל "ג  ּבכל  נהג אמן ,  ֵ ְ ִ ִ ֲ ַ ֶֹ ָ ַ ָ ְ ַ ָ ֵ ָ ֵ ָעלינּו

ה ּקדֹוׁש  ָ ַ ַֹ ַה ּזהר

נהג אמן , עלינוּ  יגן זכ וּ ת וֹ  טוֹ ב ׁש ם  הבּ על נכד   ּבּ רו ר בּ י הרבּ י
ה זּ הר ספרי סיּ וּ ם  לעשׂ וֹ ת בּ עמר  ל"ג בּ יוֹ ם  וׁש נה ׁש נה בּ כל
כּ ּמ ה  ורקד קד ׁש וֹ  בּ ידי הזּ הר  ה ּס פר  לקח הּס יּ וּ ם ואחר ה ּק ד וֹ ׁש ,
הּת וֹ רה  וּ ממחת  היּ וֹ ם ממחת  דּ קד ה רּק וּ דין  ואחרי  ׁש ע וֹ ת ,
,דּ י קען  אי" ה לּ ׁש וֹ ן, בּ זה  ואמר  הזּ הר ספר את  קדׁש וֹ  בּ פי נׁש ק 

מ כּ יר וא ּת ה  ,א וֹ ת מכּ יר אני [ּפ ירוּ ׁש : "מי קענסט  דּ וּ  אוּ ן 
אוֹ תי].

כך כל  ולסיים  ללמוד  פשוטים  אנשים כבר זכו הזה ובדור 
ב "ה  הקדוש , זוהר  ספרי פעמים  ע שׂ רהרבה  בספר  שכתוב  כמו 

מזּ ידיט ׁש וֹ ב )קדוֹ ת  איזיק יצחק הרב  מ וֹ רינוּ  הּק דוֹ ׁש  הרב  ח ', מערכת לז, ,(דּ ף 

וז"ל :

ּבּספר ו ׁשנה למד  מּזידיט ׁשֹוב איזיק יצחק  ֶ ֵ ַ ָ ָ ְ ַ ָ ְ ִ ִ ִ ִ ְ ַ ָ ְ ִ ִ ַרּבי
ּפעמים ואחד מאה  ח ּיים" עץ "ּפרי   ִ ָ ְ ָ ֶ ְ ָ ֵ ִ ַ ֵ ִ ְ ָ ַה ּקדֹוׁש

וּ מפרסם  נוֹ דע הא וגם  יס ּפ ר , מי ּת הלּ תוֹ  ׁש בח וֹ , לסּפ ר הנּ ה
וּ פריׁש וּ תוֹ , קדת וֹ  גּ דל בּ צלּ וֹ  הס ּת וֹ פפוּ  אׁש ר  ישׂ ראל לאלפי
וּ מדרׁש י בּ "ס  בּ קי  והיה  וטהרה, וּ קד ה  וענוה ּת וֹ רה  מלא  והיה

וספרי , ספרא וּ מכילּת א, לברכה זכר וֹ נם  ה ּק ד וֹ ׁש ר בּ וֹ תינוּ  וזהר 
להפליא, עד לברכה  זכרוֹ נ וֹ  האר "י כּ תבי וּ בכל  הזּ הר ותּק וּ ני
ּפ עמים  מאה ו ׁש נה למד  חיּ ים עץ  ׁש הּפ רי קד ׁש וֹ  מּפ י ונ ׁש מע
לׁש וֹ נ וֹ , על רגיל היה  צבי ] [רבּ ינ וּ  הּק ד וֹ ׁש  ר בּ וֹ  ספרי וכן ואחד,
ישׂ ראל  כּ לל  בּ עד והתּפ לּ ל והעבוֹ דה. ה ּת וֹ רה  על  נפׁש וֹ  וּ מסר 

חצי  ועד והצלחה , ּפ רנסה ׁש פע  להם  והמׁש י ֹמּת ו למד  ׁש נוֹ תיו  
וּ בחרף  בּ עמידה ל וֹ מד ׁש היה  קדׁש וֹ  מּפ י ונ ׁש מע ועני דּ חק
קד ת  גּ דל ּת בין וּ מ זּ ה  בּ בית וֹ , ׁש היה  הּק ר  מן ידיו  צּפ רני נתבּ ּק עוּ 

עבוֹ דתוֹ .
בדרכם  שהולכים  דמשיחא, עקבתא  של בדור שזוכים וב "ה 
שמחה  עוד היה  לא ובוודאי  האלו , הקדושים הצדיקים של 
הקדוש  הצדיק ובפרט  הזאת. השנה  כמו בעומר  בל"ג  כזאת
הרבים  את ומזכה  שזוכה  שליט "א  שמואלי  בנייהו רבי המקובל 
וגומרים  ולומדים  אנשים  600 לערך שיושבים במירון שנה  בכל
הקדוש  הרשב"י את  ומשמחים  ישראל, שבטי ביחד האדרא 
להיות . שאפשר  הגדולה  הכי השמחה  באמת  זה  שמחתו, ביום

הזו. הגדולה בשמחה  להצטרף  שעברה  בשנה  זכיתי גם


