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הבא בעולם  במחיצתם ישב  ספריהם  המפיץ 

במחיצת ויושב  זוכה  לאור , להוציא מממונו  ספרים  המדפיס 
לעולם , החיבור  יצא  ידו  על שהרי הספרים , מחברי חכמים  התלמידי
בירכתיים , המשכן  למקצועות  גנוז היה  ואילו  עת , בכל הדעת  ותרבה

בו . לומדים  היו לא

פניו  לקבל  יוצא  החכם 
יבמות  במסכת  חז"ל  אמרו ע"ב)והנה  צ"ו  וכו '(דף דובבות " "שפתותיו 

זוכה הוא גם  מותו, אחרי חי החכם  שיהיה  הגורם  זה  ולפי שם , כדאיתא
לעולם בא כשהוא ספק ואין  להחיותו , גרם  הוא שהרי במחיצתו , ויושב 

פניו . לקבל  לקראתו  יוצאין  מרחמוהי  סיעת  עם  בעצמו  החכם  (הגאוןהבא,

ע"ב) כ "ג  דף וישלח  פרשת  אברהם בן בספרו איסטרולסה אמרה.מהרח"א דכבר  שמעתי  (וכן 

זי"ע ) חסיד יהודה .רבי

הדינים מכל  אותנו יפטור הרשב "י

הזוהר  ספרי  המפיץ של  זכותו  גדול כמה לתאר  כלל מילים  ואין 
עליו הרשב "י נשמת  את  וממשיך  ומפעיל  מעורר  זה  ידי שעל הקדוש ,
היום שכל  וגורם  להחיותו  וגורם  עלינו , לרחם  כפשוטו , ממש השלום ,
הזמן כל לומדים אנשים  הרבה  כך  שכל ידי  על  דובבות , שפתותיו יהיו 
הוא זה  בזכות  ובוודאי  הזה . לעולם  נשמתו  את  וממשיכים  הזוהר , בספר 

רעות . וגזרות  קשים  דינים  מכל אותנו ויפטור  עלינו , טוב  ימליץ

העולם לפטור יכול 
בגמרא דאיתא  ע"ב)כמו מה דף ירמיה(סוכה  רבי אמר  חזקיה  ואמר  :

הדין, מן  כולו העולם  כל את  לפטור  אני יכול יוחאי, בן  שמעון  רבי  משום 
העולם שנברא מיום  עמי, בני  אלעזר  ואילמלי עתה , עד  שנבראתי מיום 
סופו, עד  העולם  שנברא מיום  עמנו, עוזיהו  בן  יותם  ואילמלי עכשיו , ועד 
בני ראיתי  יוחאי , בן  שמעון רבי משום  ירמיה  רבי אמר  חזקיה  ואמר 

מהן,עליי ובני אני הם  מאה  אם  מהן, ובני אני הן  אלף  אם  מועטין, והן ה 
הן . ובני  אני  הן  שנים  אם 

לפטור  יכול  לחי, כה  ואמרתם  בפיוטו חי איש  הבן מורנו  חיבר  זה ועל 
לפטור  שיכול  אמור  גם  זה  שכיום  ובוודאי יוחאי, בר  אדוננו  העולם 
ידי על ונתדבק תורתו  את  ונלמד  בשבילו , נשתדל אם  הדין  מן אותנו 

יתברך . בה ' זה 

להתקשר  תוכלו מקום , ובכל רגע בכל  הפשוט , בדורנו  ואפילו 
ונפלאות , ולנסים  גדולות  לישועות  ולזכות  הרשב "י, בנשמת  ולהתדבק 
שכידוע הברכות , ממקור  ותושפעו טובה , לכם  יכיר  זי"ע הרשב "י  ובוודאי 

ואסונות . פיגועים  ומונע הצרות  מכל  ומציל  מגן  הקדוש  שהזוהר 

שעה של ערכה
למאות אחת , שעה  להפך אפשר  ואיך  לתקן, אפשר  איך  ורבותי, מורי
ומה מאהבה? לתשובה  תשובתנו  יתרצה ובמה  תורה? של שעות  מליוני

וחשבון ? בדין  לזכות  כדי  עצמנו  על  נקבל

קודש, בשבת  חידושים  לחדש  חייב  יהודי שכל כתוב , הקדוש  בזוהר 
בצאת למעלה  מגיעה  היא  כאשר  לנשמה  שואל הוא  ברוך  והקדוש 
ועתה גדולה , בבושה  נמצאת  כלום  חידשה לא ואם  חידשה , מה  השבת ,
הכסא כדברי שנה  שווה  ששעה הקדוש , בזוהר  הנפלא הלימוד  ידי על 
ובשמחה זי "ע, חי איש  הבן  כדברי שנה אלף  לערך  עולה  ובשבת  מלך,
כדאיתא מאה  כפול וביסורים  צדיקים , האורחות  כדברי שנה למיליון 

נתן דרבי ו')באבות  משנה ג ' לפי(פרק אומר ... יוסי ברבי ישמעאל  רבי ,
היצר  כבישת  צער  וגם  בריווח , ממאה בצער  אחד  דבר  לאדם  לו  שטוב 
ואיתא הקדוש, הזוהר  עם  היומי דף  שלומדים  אלו  ובפרט  ליסורים , נחשב 

שמעוני תתקסח )בילקוט  רמז  ב פרק תורה(קהלת פפא בר  חנינא רבי אמר 
לי . נתקיימה באף  שלמדתי

דוחק מתוך תורה לימוד
לישועה צפית  בספר  חיים  החפץ  א )כתב  :(פרק

אחת דפעם  נתן, דרבי באבות  דאיתא וידוע
בצער , שלא פעמים  ממאה  שקול  בצער 
ונקיה, טהורה  היא  כעת  יתברך  השם  ועבודת 

לכבוד  מטרה בה  כישאין  פניות , שאר  או 
וסר  הרבים  בעוונותינו  בנו נתקיים  אדרבא

הבריות, על משתולל  צזמרע  בסנהדרין (פרש "י 

משתולל  היינו הוא, שוטה עליו  אומרין העולם  כל ע "ב  ע "א 

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

קודש בשבת אחת שעה

מאה שווה  קודש  בשבת  אחת  שעה  זה , מחשבון  היוצא וראו , בואו 
וזהו בתורה , חידושים  שמחדשים  כמו נחשב  ועוד  תורה, שנה  מיליון 
ונחת תיקון ימצא אחד  כל ובכך לשמה , ותורה  אמיתיים  חידושים  בוודאי
תבוא לא וכך  זוהר  ילמד  בשבת , נשמתו  על  שמרחם  ומי לנשמתו ,

ריקן . למעלה

זה . וקדוש  גדול  בדבר  נתאחד  בואו  ורעי, אחי

וזכות המשיח , את  ומביא הגאולה  את  שמקרב  דבר  על  כאן  מדברים 
אין אטום . פצצת  וחס חלילה  ישראל עם  על מלבוא מעכב  הקדוש  הזוהר 

יותר . זמן 

מסייעין ליטהר  הבא

וכל העולם  שכל כזה  דבר  ובפרט  טוב , דבר  שכל לדעת  צריכים 
לעבר  יכולים  חזק רצון  עם  אבל מניעות , הרבה  ישנן בזה , תלויה  הגאולה 
כמו דשמיא, סייעתא  עם  באמת  שרוצים  מה  לכל להגיע ויכולים  הכל , על 
דמזמנין אנון כמה  לאתדכייא נש  בר  בעי "כד  הקדוש  בזוהר  שכתוב 
לו, עוזרים  מלאכים  כמה  להטהר  רוצה אדם  בן  כאשר  והפרוש , ליה",

בעדו . ולסיע  אותו  ללוות  קדושים  מלאכים  לו  שולח  יתברך  שה '

גדולים הכי  הרבים מזכי

מטהרים שהם  בעולם , גדולים  הכי הרבים  מזכי נקראים  הזוהר  ולומדי
קשות גזרות  מכל  ישראל  עם  את  ומצילים  ישראל, כלל  ונשמת  נשמתם 

ו ועצום  רב  כחם  בוודאי  ובגשמיות , ברוחניות פרותורעות  עושה  ברכתם 
נשמעת . ותפלתם 

בגלותא שכינתא

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

השם לבוא, רוצה  הוא  אלינו , ומתחנן  ביסורים  מתגולל המשיח  מלך 
בנו . רק  תלוי  זה  וכל לגאלנו , רוצה יתברך 

הזוהר בזכות  המשיח  ביאת

כמני(1434)בגימטריא

משיח של בואו לקראת 

הזוהר. לימוד – המשיח  של לבואו ביותר הטובה ההכנה שזוהי

דיינו  התורה במקום רשב "י את  לנו  נתן אילו
הזוהר  את  פעמים  כמה כבר  סיימו  העם  שפשוטי היום , שרואים  ב "ה 
זה וכל הקדוש , זוהר  שלומדים  לפני לילה  כל  לישון הולכים  ולא  הקדוש ,
ונפלאות ניסים  והישועות  הברכות  וכל  והטהורה . התמימה  אמונתם  מכוח 
כדי עד  ועצום , רב  כוחו זי "ע הרשב "י כי הזה , הקדוש  הלימוד  בזכות 
לנו נתן  אלא  בסיני, תורה  ניתנה  לא אילו  הקדוש , בזוהר  עליו  שאמרו
לעולם ותאיר  תתגלה  שממנו  דיינו , יוחאי  בר  שמעון רבי את  השם 

רמ "א )התורה . דף פנחס  פרשת .(זוהר 

הישועות כל 
בתורה  ב')כתוב  כ "ח  הברכות (דברים כל עליך והשיגוך"האלה"ובאו 

תיבות  ראשי נידבקה'זוהר ה'ומדי ל 'נו א'האל "ה  כאשר  ביאור : קדוש ,
ומשמים הקדוש , הזוהר  בלימוד  זי"ע  הרשב "י  לנשמת ונתקשר  בתורה
הכתובות הברכות  לכל נזכה  אז הקדוש , הזוהר  לומדי  שאנו  עלינו  יכריזו 

בב "א . שלימה  ולגאולה בתורה 

הצלחות ועוד  לילדים ! ברכה  בנקל ! פרנסה  טוב ! שידוך רוצה  אחד  כל
עליו להמשיך  אפשרות  ואחד  אחד  לכל  יש  וכאן  ובגשמיות , ברוחניות 
יצליח  בודאי  כן  ידי  ועל  זכותו, ולעורר  השלום  עליו  הרשב "י נשמת  את 

עניניו . בכל 

לעבד  לבבנו, לטהר  ונזכה  טהרה , רוח  עלינו השם  שיערה רצון  יהי 
כמו  מאדנו , ובכל נפשנו  ובכל  כחנו  בכל מצוהליוצרנו  מהימנא שהרעיא

סוף  עד  מאיר  הרשב "י שתורת  דווקא, הקדוש  זוהר  ללמוד  אותנו 
שיגאלנו עד  הוא ברוך  לקדוש  מנוחה  לתת  ולא  ללמוד  וצריך  הדורות ,

ריט.) פנחס תפארתנו(זוהר  בית  ויבנה נדחנו  ויקבץ משיחנו לנו  שישלח  עד 
אמן . בימינו , במהרה 

מהאלמין האדמו"ר בראשו ולהעומד הזוהר מפעל מערכת לכבוד
ובנעימים , בטוב  ימיו  יאריך  ה'

השלום !!! מבוא  דרך אחרי
שאתם מה כל על ונפלאה, גדולה הערכה  להביע זה , במכתבי הנני ,
בערב עכשיו עוסקים שאתם  מה ובפרט  השנה, כל  במשך עושים 
שזה פסח, של  לשביעי שהוצאתם מה  וכן החרות, חג שזהו פסח,
מספרי כידוע  וכן הים , את ה ' קרע שבו הגאולה, חג כידוע  ממש
של שביעי ליום  הכנה היה  העולם של העיבור שכל  המקובלים ,
עולמות הרעישו החסידים  בחצרות ובפרט  הלידה , היה שאז פסח,
בחסידות יודע שאני מה וכן  הגאולה, את  לפעול צריך שאז זה, על 
ועוד טיש , משיח 'ס  לזה שקוראים  פסח של בשביעי טיש  יש בעלזא

החסידים... חצרות בכל
איך  נא  ראה שבשמים, לאבינו להגיד הזה  ביום עומדים  אתם ועתה
ליום במיוחד הפצנו וכן הגאולה, לקרב  השנה כל פועלים אנחנו

ה בעניני  שמדבר מיוחד זוהר  פסח  של  לכםהשביעי שיש ודאי יום ,
ויוציאנו  בענינו יראה כבר שה ' בתפלה להעתיר בשמים , חזק  כח 
שאין רב  הערב  ומגלות הרע  היצר מגלות ובפרט הזה המר מהגלות

לא. ומי צדיק  כן מי  יודעים 
של שביעי ביום  שתעמדו ישראל , כלל כל בשם  ממכם מבקש  אני
ה' שעשה וכמו הצרות, שיחדלו מרומים , שוכן פני ותעתירו פסח,
הוא וכן עתה, כן גם  יעשה כן מצרים , ביציאת ונפלאות  נסים  יתברך

נפלאות. אראנו מצרים מארץ צאתך כימי ככתוב  הבטיח
פדות את ויחוש וברצון, ברחמים תפילותיכם  יקבל  שה' בטוח  אני

בימינו, במהרה נפשנו
דקות כמה יום  כל לומדים  שאנו כוללנו, חברי כל בשם  החותם
רב . הערב  של חמתם  ועל אפם  על  הקדוש  זוהר סדר כל בתחילת

שפרונגמאן יעקב שלום
ברק  ליטאי)בני (ממוצא



הקדוש  הזוהר  במפעל   שתפי להיות   זוכי סגולה  יחידי רק    החשובי  לדברי צדקה  לתת  לזכות 

זושא ספור ר ' רבי ואחיו ,אלימל ר' רבי  הקדוש הצדיק ע נפלא
 ה ,שבוי  לפדיו כס לאס יחדיו הלכו שניה זי"ע.
 אות הכניס הזה  העשיר מאד . גדול  עשיר של אחד לבית הגיעו
חמשה  בימנו כמו מאד, משמש  כס  לה ונת גדול, בכבוד לביתו
לא  היה שלא לעני , אחד פע נת הזאת המטבע  בלבד . אגורות
,בפרצו זה את לו זרק עליו התרגז שמאד והעני  אחר, משהו בכיס
צדקה, לקב שבא אחד  לכל  הזאת  המטבע את נות היה ומאז
הזה   שהכס רבות שני  לכ .בפני חזרה  זה  את לו זרקו  וכל
יצאו  הצדקה שמקבצי פע וכל אצלו, ונשאר  ממנו, הל לא
אותו  מקללי  אי לשמוע הדלת מאחורי עומד  היה  העשיר מהבית,

. גרועי  דבורי מיני  כל עליו ומדברי

ר 'כשהצדיקי לרבי  זושא ר ' הרבי  אמר  יצאו, האלו הקדושי
העשיר ברשימה ! לא הוא נעשה  מה זי "ע , אלימל
זה  "מה :אות ושואל הדלת את פתח כאלו,  דבורי שומע
 שבאת טעות עשית את  הא ברשימה? לא שאני   שאמרת

?"כס לקחת אלי לבוא ברשימה לא שאני  אומרת זאת אלי ,

באר ענה  הרשימה  על לא לא . לא, להעשיר, זושא ר ' הרבי
מי רשימה  יש  בשמי כי .בשמי הרשימה על רק דברנו,
 שבויי פדיו של  הזאת הגדולה  לצדקה כס לתת הזכות לו שיש 
מטבע  נתת שא וחשבנו מאד, גדול דבר וזה  , אוספי שאנחנו
 שו לנו ואי , בשמי הזאת ברשימה  לא  שאת אומרת זאת כזאת,

. בשמי הול מה  רק דברנו ,ושלו חס  עלי תלונות

כמה העשיר  לדעת רוצה  אני  כזאת , רשימה על מדבר  א אומר ,
?שבוי הפדיו בשביל צריכי את כס

את ענו  לכ לתת רוצה  אני  אומר  העשיר מאד... גדול  סכו לו
הזאת, הגדולה  המצוה בשביל צריכי שאת הכס כל
לתת  ורוצה  זהב, של  מטבעות חתיכות של גדול  כלי  ומביא  והול
 יכולי לא אנחנו סליחה , לו, אומרי הצדיקי ,הסכו כל את
יש כי ,צריכי שאנחנו  מהסכו חצי  רק הסכו כל  את  לקחת
הזאת, הגדולה  במצוה  לזכות שצריכי  יהודי הרבה  עוד  ברשימה 

. מהסכו חצי  רק וקבלו

יכול מהספור אחד  כל  שלא השכל, מוסר   רואי אנחנו הזה
וכמו  המשיח, את להביא כאלו, גדולות למצוות  לזכות
 צריכי כאלו, לדברי שלזכות זי"ע, מקאמארנא הרבי שכתב
רק  הכל ולעשות  רב, מהערב להנצל שיזכו להשי"ת לבכות הרבה 
,בחנ מחלקי לא כאלו זכיות .הרבי את לזכות ,שמי  לש

ובוכי מתפללי לא   א ,הרבי את  שמזכי אלו לא ואפילו לה'
כאלו. גדולי לדברי זוכי

אבל ולמשל  גדולות, צדקות שנותני גדולי  גבירי הרבה יש
והיו  הזוהר, הפצת בעבור נותני היו שכל ,  לה היה א
יהיו  כי  לתאר , ואי לשער שאי ולרבבות  לאלפי זכויות  צוברי
שכל  לה שיש הרבה יש ה ' וברו הנסתר, תורת של והוד הנצח

הרבה . ונותני
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עוניים למרות  ממקומם  מהגרים  ואינם  ה'. בתורת  בניהם  שיחזקו
בניהם חינוך  בשביל  יותר , מצויה  שהפרנסה הרחוקים  למקומות  ודוחקם 
ונפש . לב  בכל  לה ' תשובה זה  דנחשב  לומר  נוכל  בודאי  ויראה , לתורה 

קודש בשבת אחת שעה

מאה שווה  קודש  בשבת  אחת  שעה  זה , מחשבון  היוצא וראו , בואו 
וזהו בתורה , חידושים  שמחדשים  כמו נחשב  ועוד  תורה, שנה  מיליון 
ונחת תיקון ימצא אחד  כל ובכך לשמה , ותורה  אמיתיים  חידושים  בוודאי
תבוא לא וכך  זוהר  ילמד  בשבת , נשמתו  על  שמרחם  ומי לנשמתו ,

ריקן . למעלה

זה . וקדוש  גדול  בדבר  נתאחד  בואו  ורעי, אחי

וזכות המשיח , את  ומביא הגאולה  את  שמקרב  דבר  על  כאן  מדברים 
אין אטום . פצצת  וחס חלילה  ישראל עם  על מלבוא מעכב  הקדוש  הזוהר 

יותר . זמן 

מסייעין ליטהר  הבא

וכל העולם  שכל כזה  דבר  ובפרט  טוב , דבר  שכל לדעת  צריכים 
לעבר  יכולים  חזק רצון  עם  אבל מניעות , הרבה  ישנן בזה , תלויה  הגאולה 
כמו דשמיא, סייעתא  עם  באמת  שרוצים  מה  לכל להגיע ויכולים  הכל , על 
דמזמנין אנון כמה  לאתדכייא נש  בר  בעי "כד  הקדוש  בזוהר  שכתוב 
לו, עוזרים  מלאכים  כמה  להטהר  רוצה אדם  בן  כאשר  והפרוש , ליה",

בעדו . ולסיע  אותו  ללוות  קדושים  מלאכים  לו  שולח  יתברך  שה '

גדולים הכי  הרבים מזכי

מטהרים שהם  בעולם , גדולים  הכי הרבים  מזכי נקראים  הזוהר  ולומדי
קשות גזרות  מכל  ישראל  עם  את  ומצילים  ישראל, כלל  ונשמת  נשמתם 

ו ועצום  רב  כחם  בוודאי  ובגשמיות , ברוחניות פרותורעות  עושה  ברכתם 
נשמעת . ותפלתם 

בגלותא שכינתא

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

השם לבוא, רוצה  הוא  אלינו , ומתחנן  ביסורים  מתגולל המשיח  מלך 
בנו . רק  תלוי  זה  וכל לגאלנו , רוצה יתברך 

הזוהר בזכות  המשיח  ביאת

כמני(1434)בגימטריא

משיח של בואו לקראת 

הזוהר. לימוד – המשיח  של לבואו ביותר הטובה ההכנה שזוהי

דיינו  התורה במקום רשב "י את  לנו  נתן אילו
הזוהר  את  פעמים  כמה כבר  סיימו  העם  שפשוטי היום , שרואים  ב "ה 
זה וכל הקדוש , זוהר  שלומדים  לפני לילה  כל  לישון הולכים  ולא  הקדוש ,
ונפלאות ניסים  והישועות  הברכות  וכל  והטהורה . התמימה  אמונתם  מכוח 
כדי עד  ועצום , רב  כוחו זי "ע הרשב "י כי הזה , הקדוש  הלימוד  בזכות 
לנו נתן  אלא  בסיני, תורה  ניתנה  לא אילו  הקדוש , בזוהר  עליו  שאמרו
לעולם ותאיר  תתגלה  שממנו  דיינו , יוחאי  בר  שמעון רבי את  השם 

רמ "א )התורה . דף פנחס  פרשת .(זוהר 

הישועות כל 
בתורה  ב')כתוב  כ "ח  הברכות (דברים כל עליך והשיגוך"האלה"ובאו 

תיבות  ראשי נידבקה'זוהר ה'ומדי ל 'נו א'האל "ה  כאשר  ביאור : קדוש ,
ומשמים הקדוש , הזוהר  בלימוד  זי"ע  הרשב "י  לנשמת ונתקשר  בתורה
הכתובות הברכות  לכל נזכה  אז הקדוש , הזוהר  לומדי  שאנו  עלינו  יכריזו 

בב "א . שלימה  ולגאולה בתורה 

הצלחות ועוד  לילדים ! ברכה  בנקל ! פרנסה  טוב ! שידוך רוצה  אחד  כל
עליו להמשיך  אפשרות  ואחד  אחד  לכל  יש  וכאן  ובגשמיות , ברוחניות 
יצליח  בודאי  כן  ידי  ועל  זכותו, ולעורר  השלום  עליו  הרשב "י נשמת  את 

עניניו . בכל 

לעבד  לבבנו, לטהר  ונזכה  טהרה , רוח  עלינו השם  שיערה רצון  יהי 
כמו  מאדנו , ובכל נפשנו  ובכל  כחנו  בכל מצוהליוצרנו  מהימנא שהרעיא

סוף  עד  מאיר  הרשב "י שתורת  דווקא, הקדוש  זוהר  ללמוד  אותנו 
שיגאלנו עד  הוא ברוך  לקדוש  מנוחה  לתת  ולא  ללמוד  וצריך  הדורות ,

ריט.) פנחס תפארתנו(זוהר  בית  ויבנה נדחנו  ויקבץ משיחנו לנו  שישלח  עד 
אמן . בימינו , במהרה 

מהאלמין האדמו"ר בראשו ולהעומד הזוהר מפעל מערכת לכבוד
ובנעימים , בטוב  ימיו  יאריך  ה'

השלום !!! מבוא  דרך אחרי
שאתם מה כל על ונפלאה, גדולה הערכה  להביע זה , במכתבי הנני ,
בערב עכשיו עוסקים שאתם  מה ובפרט  השנה, כל  במשך עושים 
שזה פסח, של  לשביעי שהוצאתם מה  וכן החרות, חג שזהו פסח,
מספרי כידוע  וכן הים , את ה ' קרע שבו הגאולה, חג כידוע  ממש
של שביעי ליום  הכנה היה  העולם של העיבור שכל  המקובלים ,
עולמות הרעישו החסידים  בחצרות ובפרט  הלידה , היה שאז פסח,
בחסידות יודע שאני מה וכן  הגאולה, את  לפעול צריך שאז זה, על 
ועוד טיש , משיח 'ס  לזה שקוראים  פסח של בשביעי טיש  יש בעלזא

החסידים... חצרות בכל
איך  נא  ראה שבשמים, לאבינו להגיד הזה  ביום עומדים  אתם ועתה
ליום במיוחד הפצנו וכן הגאולה, לקרב  השנה כל פועלים אנחנו

ה בעניני  שמדבר מיוחד זוהר  פסח  של  לכםהשביעי שיש ודאי יום ,
ויוציאנו  בענינו יראה כבר שה ' בתפלה להעתיר בשמים , חזק  כח 
שאין רב  הערב  ומגלות הרע  היצר מגלות ובפרט הזה המר מהגלות

לא. ומי צדיק  כן מי  יודעים 
של שביעי ביום  שתעמדו ישראל , כלל כל בשם  ממכם מבקש  אני
ה' שעשה וכמו הצרות, שיחדלו מרומים , שוכן פני ותעתירו פסח,
הוא וכן עתה, כן גם  יעשה כן מצרים , ביציאת ונפלאות  נסים  יתברך

נפלאות. אראנו מצרים מארץ צאתך כימי ככתוב  הבטיח
פדות את ויחוש וברצון, ברחמים תפילותיכם  יקבל  שה' בטוח  אני

בימינו, במהרה נפשנו
דקות כמה יום  כל לומדים  שאנו כוללנו, חברי כל בשם  החותם
רב . הערב  של חמתם  ועל אפם  על  הקדוש  זוהר סדר כל בתחילת

שפרונגמאן יעקב שלום
ברק  ליטאי)בני (ממוצא



הקדוש  הזוהר  במפעל   שתפי להיות   זוכי סגולה  יחידי רק    החשובי  לדברי צדקה  לתת  לזכות 

זושא ספור ר ' רבי ואחיו ,אלימל ר' רבי  הקדוש הצדיק ע נפלא
 ה ,שבוי  לפדיו כס לאס יחדיו הלכו שניה זי"ע.
 אות הכניס הזה  העשיר מאד . גדול  עשיר של אחד לבית הגיעו
חמשה  בימנו כמו מאד, משמש  כס  לה ונת גדול, בכבוד לביתו
לא  היה שלא לעני , אחד פע נת הזאת המטבע  בלבד . אגורות
,בפרצו זה את לו זרק עליו התרגז שמאד והעני  אחר, משהו בכיס
צדקה, לקב שבא אחד  לכל  הזאת  המטבע את נות היה ומאז
הזה   שהכס רבות שני  לכ .בפני חזרה  זה  את לו זרקו  וכל
יצאו  הצדקה שמקבצי פע וכל אצלו, ונשאר  ממנו, הל לא
אותו  מקללי  אי לשמוע הדלת מאחורי עומד  היה  העשיר מהבית,

. גרועי  דבורי מיני  כל עליו ומדברי

ר 'כשהצדיקי לרבי  זושא ר ' הרבי  אמר  יצאו, האלו הקדושי
העשיר ברשימה ! לא הוא נעשה  מה זי "ע , אלימל
זה  "מה :אות ושואל הדלת את פתח כאלו,  דבורי שומע
 שבאת טעות עשית את  הא ברשימה? לא שאני   שאמרת

?"כס לקחת אלי לבוא ברשימה לא שאני  אומרת זאת אלי ,

באר ענה  הרשימה  על לא לא . לא, להעשיר, זושא ר ' הרבי
מי רשימה  יש  בשמי כי .בשמי הרשימה על רק דברנו,
 שבויי פדיו של  הזאת הגדולה  לצדקה כס לתת הזכות לו שיש 
מטבע  נתת שא וחשבנו מאד, גדול דבר וזה  , אוספי שאנחנו
 שו לנו ואי , בשמי הזאת ברשימה  לא  שאת אומרת זאת כזאת,

. בשמי הול מה  רק דברנו ,ושלו חס  עלי תלונות

כמה העשיר  לדעת רוצה  אני  כזאת , רשימה על מדבר  א אומר ,
?שבוי הפדיו בשביל צריכי את כס

את ענו  לכ לתת רוצה  אני  אומר  העשיר מאד... גדול  סכו לו
הזאת, הגדולה  המצוה בשביל צריכי שאת הכס כל
לתת  ורוצה  זהב, של  מטבעות חתיכות של גדול  כלי  ומביא  והול
 יכולי לא אנחנו סליחה , לו, אומרי הצדיקי ,הסכו כל את
יש כי ,צריכי שאנחנו  מהסכו חצי  רק הסכו כל  את  לקחת
הזאת, הגדולה  במצוה  לזכות שצריכי  יהודי הרבה  עוד  ברשימה 

. מהסכו חצי  רק וקבלו

יכול מהספור אחד  כל  שלא השכל, מוסר   רואי אנחנו הזה
וכמו  המשיח, את להביא כאלו, גדולות למצוות  לזכות
 צריכי כאלו, לדברי שלזכות זי"ע, מקאמארנא הרבי שכתב
רק  הכל ולעשות  רב, מהערב להנצל שיזכו להשי"ת לבכות הרבה 
,בחנ מחלקי לא כאלו זכיות .הרבי את לזכות ,שמי  לש

ובוכי מתפללי לא   א ,הרבי את  שמזכי אלו לא ואפילו לה'
כאלו. גדולי לדברי זוכי

אבל ולמשל  גדולות, צדקות שנותני גדולי  גבירי הרבה יש
והיו  הזוהר, הפצת בעבור נותני היו שכל ,  לה היה א
יהיו  כי  לתאר , ואי לשער שאי ולרבבות  לאלפי זכויות  צוברי
שכל  לה שיש הרבה יש ה ' וברו הנסתר, תורת של והוד הנצח

הרבה . ונותני

במכתבי מרן החפץ חיים זצ"ל (דף יד אות ג'), שספר בנו 
הקבלה  בחכמת  מאד  שהחזיק  אביו,  על  ליב  אריה  הר' 
ומרגלא  נעלים,  היותר  תורה  מחלקי  אחד  הוא  כי  באמרו 
בפומיה תמיד כי בלי סתרי תורה מגששים אנו באפלה, ובס' 
"מאיר עיני ישראל" (כ"ג ע' תקנ"ו), שרבי שלמה ספר לו על 
של  הזהר  את  למד  קודש  שבת  שכל  חיים,  החפץ  רבו 
הפרשה, גם היה אומר לאחרים שילמדו הזהר של הפרשה, 
אפילו בחורים. והיה אומר שרבו כמדרש. (אור הזהר דף 82). 
ובספר מעשה איש (חלק ג' ע' צ"ח): שמרן החזון איש זצ"ל 
אמר להג' ר' שמריהו גריינימן זצ"ל, שאין ספר מוסר כל כך 
טוב כמו ספר הזהר. (מפעל הזוהר העולמי - 0548436784)

החפץ חיים והחזון איש זי"ע

The Chofetz Chaim and the Chazon Ish
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