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זוהר הרשב"י גיוס לצבא הרשב"י
מכתב ב'

מכתב להנ"ל ב"אגרות קודש" עמוד קמג

תורת החסידות

הכרח הלימוד
ב"ה, י"א תמוז, תשי"ז

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ט סיון, בו כותב אודות הישיבה בה לומד ואשר מדי שבת בא לשם אחד מחסידי 
חב"ד ולומד שיעור בתניא, ומסופק הוא אם להכנס ללמוד התניא ויש גם קס"ד אצלו לעשות זה כשיגיע 

לגיל ארבעים בערך וכו' וכו'.

בזה  מקומות  בכמה  המובא  לאחרי  אשר  דמשיחא,  דעקבתא  זה  דגלותנו  והסתר  העלם  גדול  כמה  ועד 
)בהקדמת הרח"ו לשער ההקדמות, באגרת הקודש לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע בקונטרס עץ חיים לאדמו"ר מוהרש"ב ועוד(, אודות ההכרח 

דלימוד פנימיות התורה בדורותנו אלה, עדיין עומדים בספק בזה עד שישנו קס"ד להתחיל הלימוד בהגיע 
לגיל ארבעים שנה! וביותר תגדל הקושיא על יסוד מעשה רב, אשר רואים בפועל שבכדי לעמוד נגד רוחות 
בלתי מצויות אשר בעוונותינו הרבים מנשבים ברחוב ולעתים קרובות, מוכרח חסון מיוחד ולא די החסון 
שבדורות שלפנינו, ועל דרך הודעת חז"ל הידוע רב בקעה מצא וגדר בה גדר, ועל דרך תרופות בחולי הגוף 
שכשמתחדשת רחמנא ליצלן מחלה חדשה, אין מסתפקים בסממני רפואה הישנים, הנה כן הוא גם בחולי 
דתורה,  הנגלה  חלק  בלימוד  להסתפק  אפשר  אי  וכו'  וכו'  יסגי  דחוצפה  דמשיחא  בעקבתא  אשר  הנפש, 
וגם אפילו כשמצרפים אליו לימוד תורת המוסר, ומוכרח הלימוד דפנימיות התורה אשר בדורותנו נתגלתה 

באופן דהבנה והשגה רק בתורת חב"ד וכנראה במוחש

דמשיחא,  לעקבתא  בהנוגע  ההקדמות  לשער  בהקדמתו  הרח"ו  בדברי  קלה  לשעה  אפילו  ובהתבוננות 
ובהתבוננות אפילו לשעה קלה בדברי הקונטרס עץ חיים הנ"ל כל איש ישר הולך ואשר אין הרצון שליט על 

השכל תיכף יתחיל ויתמיד בלימוד זה וכל המקדים בזה וכל המגדיל בזה הרי זה משובח.

ויהי רצון אשר יערה עליו רוח ממרום ויקבע עתים ללימוד הנ"ל, קביעות לא רק בזמן אלא גם בנפש, ובמשך 
זמן לא ארוך יראה כי טוב הוא, טוב האמיתי כמרז"ל טוב לשמים וטוב לבריות.

בברכה לבשו"ט.
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מכתב ג'

מובא ב"אגרות קודש" בעמוד קמד להנ"ל

קירוב הגאולה
ב"ה, אדר"ח אלול, תשי"ד

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל ע"ד המבואר בכ"מ בתורת החסידות בהענינים של מעלה ע"י משל מנפש האדם 
והרי לית מחשבה תפיסא בי' כו' וכו' ומה גם אנחנו שאין לנו עסק בנסתרות.

נבג"מ  זצוקללה"ה  לימוד החסידות שהוא מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר  הנה מבואר בזה באריכות בקונטרס 
זי"ע מענה לאחד ששאל אותו קושית כת"ר שי' וימצא שם הדברים מבוארים כדבעי והעיקר הוא אשר כמו 
בקיום כל המצות אי אפשר הדבר אלא ע"י הקדמת נעשה לנשמע )שפירושו הבנה, כי אם שמיעה כפשוטו הרי אי אפשר 
לעשות קודם ששומע מה עליו לעשות( הרי גם במצות ת"ת בפרט ושהיא שקולה כנגד כל המצות הרי צ"ל הנעשה 

קודם להנשמע היינו הלימוד בפועל אף שלעת עתה אינו מבין את הכרח הלימוד וכו' ומדגיש אני התיבה 
מבין כי בודאי ידוע לכל מהכרח לימוד פנימיות התורה היא תורת החסידות ובפרט בדורנו זה אשר נוסף על 
מה שכתוב בזהר ח"ג דף קכ"ד ע"ב שבלימוד זה יפקון ישראל מן גלותא ברחמי הנה מבואר בהקדמת הרח"ו 
בשער ההקדמות שהעדר הלימוד ובמילא מובן שגם המעטת הלימוד מאריך את הגלות ולא רק גלות בנ"י 
אלא גם הענין דשכינתא בגלותא וכשיתבונן כאו"א מאתנו שע"י מה שממעט בלימוד פנימיות התורה יהי' 
ח"ו שכינתא וכנסת ישראל ובמילא גם בנ"י נשמות בגופים עכ"פ רגע אחד יותר בהגלות וחשך כפול ומכופל 
הרי תסמר שערות ראשו האחריות המוטלת עליו והענינים שתלוי בלימוד פנימיות התורה וכל הקושיות 
שיש על זה הרי ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר היצה"ר אומן במלאכתו ובא לכאו"א לפי מהותו וישנם 
כאלו שבא אליהם לבוש במעיל משי, והבחינה בזה שאם הסברות מונעים העבודה בפועל הרי מקורם בצד 

דלעומת זה.

כבקשתו אזכירו ואת זוגתו שיחיו על הציון הק'. הפ"נ נתקבל.

מוסג"פ קטע משיחת ש"ק מברכים ח' אלול תשי"א אשר תוכנו בכל השנים ובכל השנה זמנו הוא ובטח 
יפרסמו באופן המתאים.

בברכת כוח"ט

זוהר
מרומם את הנפש

"זוהר" מרומם הנפש, מדרש – מעורר הלב, ותהלים בדמעות – מדיח את הכלי. 

)ס' היום יום בשם ה"צמח צדק"(  

מותר ומצוה לגלות זאת החכמה

וכמו הלימוד דנגלה  ללומדם  שיטת חסידות חב"ד היא, שהזוהר וספרי פנימיות התורה בכלל, צריך 
דתורה, וביחוד בתקופתינו זו, אשר כלשון האר"י החי – מצוה לגלות זאת החכמה, ואף מי שאין אפשר לו 
מפני סיבות שונות שאינן תלויות בו כלל לעסוק בהנ"ל באופן של לימוד, הרי סגולה ישנה גם באמירת 
)אגרות קודש יז, קסה( האותיות. 
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דווקא לימוד בהבנה ובהשגה

...פשוט שצריך להשתדל ככל האפשרי להפיץ לימוד האמור. ויעוין דברים מבהילים שנאמרו בגודל 
העונש על מניעת לימוד זה ]=פנימיות התורה[, שמזה מובן גם גודל השכר, בהקדמת הרב חיים ויטאל ]תלמיד 
הבנה  של  באופן  לימוד  שדווקא  מובן  רז"ל(, שמשם  ומדרשי  הזהר  דברי  )מיוסד על  האריז"ל[ לשער ההקדמות 

והשגה מביאים גאולה, וכלשון הבעש"ט באגרת הק' שלו הידועה, שבהיותו בהיכל משיח, המענה הי'ה, 
)אגרות קודש יז, קסה( "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה". 

שאלה: 
ראיתי בהרבה בתי כנסיות ששלחתם הרבה ספרים 
היתכן  אין,  מתפלל  שאני  הכנסת  בבית  רק  למה 

ששכחתם בדיוק מהבית כנסת שלנו?! 
שלכם  הגבאי  ומסתם  שלחנו,  אנחנו  תשובה: 
זרקם, מן הסתם אינו רוצה שתזכו להיות מלומדי 
חוטא  והוא  רב,  לערב  שייך  והוא  הקדוש,  הזוהר 
הגזירות  בכל  אשם  והוא  הרבים,  את  ומחטיא 
וגזירת הגיוס, והוא חוטא עוד יותר מלפיד בעצמו, 
כמותו,  אדם  של  ושלוחו  שלוחו  הוא  לפיד  ואולי 
ואסור ליכנס לבית כנסת כזה מקל וחומר אם לבית 
שאין שם הספר "נועם אלימלך" אסור להיכנס כל 
העצה  אז  קדישין(  )רזין  הזוהר  ספר  שאין  היכן  שכן 
ונשלח  שלכם  הגבאי  את  שתפטרו  הוא  היעוצה 

אליכם עוד ספרים.

שאלה: 
גזירת  מביא  הזוהר  ספר  לימוד  שאי  המקור  מה 
מגזירת  להינצל  אפשר  הזוהר  ספר  ידי  ועל  הגיוס, 

הגיוס? 

תשובה: ראה כאן את לשון הרב יהודה פתייה:

ְוִהֵּנה ְּבִעיֵרנּו ַּבְגַדד ִּיָּבֶנה ִעיֵרנּו ָאֵמן, ָהיּו ָלנּו ְׁשַנִים 
ְּכרּוִבים ָזָהב ַהּסֹוְכִכים ַעל ָהִעיר ִמַּבִית ּוִמחּוץ ְוֵהָּמה 
ָהִראׁשֹון  ַזַעם,  ְּביֹום  ּוְלַמֲחֶסה  ְלחֹוָמה  ָלנּו  ָהיּו  ֲאֶׁשר 
ֶּבן  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָחָכם  עֹוָלם  ְיסֹוד  ַצִּדיק  ַּבֹּקֶדׁש 
וז"ל  ַחִּיים  ֶּבן  מֶׁשה  ַרִּבי  ָחָכם  ֶּבן  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ָחָכם 
ַרִּבי  ָחָכם  ַהָּגאֹון  ָהַרב  ַּבּקֶֹדׁש  ְוֵׁשִני  ִלְבָרָכה.  ְוָקדֹוׁש 
ִׁשְמעֹון ַאֲהֹרן ַאָּבא ַּבר ַאָּבא ַהְמֻכֶּנה ַאָּגִסי וז"ל ְוָקדֹוׁש 
ִלְבָרָכה, ַהְמַחֵּבר ֵסֶפר ְּבֵני ַאֲהרֹן ַעל ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים, 
ֲאֶׁשר ב' ַצִּדיִקים ֵאּלּו ֵהם ְלַבָּדם ָהיּו ִנְמָצִאים ְּבִעיֵרנּו 
ָּכל  ְׁשָעִרים  ּוִבְׁשמֹוָנה  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ָהָיה  ִעְסָקם  ֶׁשֹרב 
ִּבְפֵני  ַמְׂשִּכיתֹו  ְּבֶחֶדר  ְלַבּדֹו  עֹוֵסק  הּוא  ְוֶאָחד  ֶאָחד 
ַעְצמֹו, ְוֵהָּמה ִּבְזכּוָתם ְוִצְדָקָתם ָהיּו ְמִגִּנים ַעל ָהִעיר 
ְוִנְלַקח  ָהֲעוֹונֹות  ְּכֶׁשָּגְמרּו  ֶאֶפס  ִמֹּפה,  ְוֶזה  ִמֹּפה  ֶזה 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָחָכם  ָהֱאֹלִהים  ֲארֹון 

ִלְהיֹות  ָהִעיר  ִהְתִחיָלה  ֱאלּול  בי"ג  ה'תרס"ט  ִּבְׁשַנת 
צֹוַלַעת ְמַהֶּלֶכת ַעל ֶרֶגל ַאַחת ְוִהְתִחילּו ַהָּצרֹות ָלבֹוא 
ַלֲעבֹוַדת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבחּוֵרי  ִנְלְקחּו  ְקבּוָרתֹו  ַאֲחֵרי  ִּכי 
ַהָּצָבא ְלֶמֶלְך ִיְׁשָמֵעאל ְלַלְּמָדם ֵסֶדר ַהִּמְלָחָמה ְוָהיּו 
ְּבָחָכם  ִמְתַנֲחִמים  ְוָהִיינּו  ּובֹוִכים,  ְמַיְּלִלים  ָהָעם  ָּכל 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַאֲהֹרן וז"ל ִלְבָרָכה ְוָכל ָהָעם ָענּו ַאֲחָריו 
ְמקֹום  ְלַמֵּלא  ָיכֹול  הּוא  ִּכי  ִּתְקָוֵתנּו  ָאְבָדה  ֹלא  עֹוד 

ָהַרב ָחָכם ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ִזְכרֹונֹו ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא.

ַאְך ֹלא ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמינּו ֵּכן ָהְיָתה, ִּכי ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן ִהְצִליַח 
ה  ְוַגם ְּבאֹותֹו ַצִּדיק ָּפְגָעה ִמַּדת ַהִּדין, ִּכי ַאֲחֵרי ֲחִמּׁשָ
ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  ְׁשַנת  ְמַנֵחם  ְלֹחֶדׁש  ח'  ו'  ְּבֵליל  ָׁשִנים 
ַוִּתְרָע"ד ָנַסע ַּגם הּוא ִלְמנּוחֹות ְוָעַזב אֹוָתנּו ַלֲאָנחֹות. 
ָאז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָחָכם  ַּגם  ּוְבִהְסַּתֵּלק 
ָּכָבה ֵמָהִעיר ַּגם ְׁשִביב ָהַאֲחרֹון. יֹוֵס"ף ֵאיֶנּנּו ְוִׁשְמעֹון 
ֵאיֶנּנּו. ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ְלַיֲעֹקב ָצָרה ְּכַמְבִּכיָרה ִּכי ְּבֵליל 
י"א ְמַנֵחם ָאב, ַאֲחֵרי ְּפִטיָרת ָחָכם ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה, ַּבֹּבֶקר ַהְׁשֵּכם ִנְדְּבקּו מֹוָדעֹות ֲאֻדִּמים ִמַּטַעם 
ָוִקים ּוְבָכל ַהְּמקֹומֹות ּוְבתֹוְך  ַהֶּמֶלְך ּוְגדֹוָליו ְּבָכל ַהּׁשְ
ַמְמָלָכה  ִמְלָחָמה  ְלאֹות  ָאֹדם  ֶחֶרב  ְמֻצָּיר  ַהּמֹוָדעֹות 
ְּבַמְמָלָכה. ַמְמֶלֶכת קֹוְסַטְנִטיָנא ְּבַמְמֶלֶכת ְּבִריַטְנָייא. 
ָלֵצאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּבחּוֵרי  ֶאת  ְלַקֵּבץ  ִהְתִחיל  ְוֵתֶכף 
ְלִמְלָחָמה ְלִהָּלֵחם ִעם ְּבִריַטְנָייא. ְוָהיּו ַמִּסיִעין אֹוָתם 
ַעד  ּוַבְּגָבעֹות  ֶּבָהִרים  ְלִמְדָּבר  ּוִמִּמְדָּבר  ְלִעיר  ֵמִעיר 
ְוָהְלָאה  ָאז  ּוִמִּני  ַהִּמְלָחָמה,  ִקְׁשֵרי  ִהִּגיָעם ַעד ְמקֹום 
ְמָצאּונּו ַרּבֹות ָרעֹות ְוָצרֹות ְוָהיּו ַהָּצרֹות ּדֹוֲחקֹות זֹו 
ֶאת זֹו ָּכל ַאַחת רֹוָצה ְלַהְקִּדים ֶאת ְּפֵני ֲחֶבְרָּתּה ְוֵאין 
ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ֶנַגע,  ְּבֹלא  ֶרַגע  ְוֵאין  ָרָעה  ְּבֹלא  ָׁשָעה 

ִנְתַחְּדִׁשים ְּבָכל יֹום נֹוָסף ַעל יֹום ֶאְתמֹול.

ְׁשַנת  ִּכְסֵלו  י"ג  ג'  ְּבֵליל  ִּכי  ִנְלֲחמּו  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַּגם 
ַהְּגָׁשִמים  ֵמֹרב  ִחֶּדֶקל  ְנַהר  ֵמי  ָצפּו  ִתְרֶע"ה  ֵאיָכה 
ְּבעֹוד  ָהִעיר  ּתֹוְך  ְוָעְברּו  ְוָׁשְטפּו  ַהָּנָהר  ִּגְדֵרי  ּוָפְרצּו 
ֵמי  ַהַּמִים  ְוָגאּו  ַּבַּלְיָלה  ִמּטֹוֵתינּו  ַעל  ְיֵׁשִנים  ֱהיֹוֵתנּו 
ָּכמֹוָה  ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ְּגדֹוָלה  ְצָעָקה  ַוְּתִהי  ָׁשתֹו, 
ֹלא ִנְהְיָתה ַרק ִּבְזַמן ְיִציַאת ִמְצַרִים. ְוָכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר 
ִעם ַמֲעַמֵּסיֶהם ֶׁשַעל ִּכְתֵפיֶהם ְוִעם ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם 
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ַהְּקַטִּנים ֶׁשּנֹוְׂשִאים אֹוָתם ַעל ְזרֹועֹוָתם ָהיּו ּבֹוְרִחים 
ְוָנִסים ְּבתֹוְך ָהִעיר ִמָּמקֹום ַהָּנמּוְך ַלָּמקֹום ַהָּגבֹוַּה ִּכי 
ָהִעיר  ָּכל  ִהִּקיפּו  ַהַּמִים  ִּכי  ָהִעיר  ִמן  ֶּדֶרְך ָלֵצאת  ֵאין 
ְוָגְבהּו  ָאָדם,  ֶׁשל  ֵעיָניו  ִמְּמלֹוא  ָרחֹוק  יֹוֵתר  ַצד  ִמָּכל 
ָאָדם  ְּבֵני  ְוַכָּמה  ָהִעיר  ְׁשִליׁש  ַּגֵּליֶהם  ְוִהִּפילּו  ַהַּמִים 
ַרֲחָמָנא  ִקְבֵריֶהם  ָּבֵּתיֶהם  ָהיּו  ִלְבֹרַח  ָקְדמּו  ֶׁשֹּלא 
ִליְצַלן. ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ֶדֶבר ֹלא ָּתקּום ַּפֲעַמִים ָצָרה, ַּגם 
ַמַּכת  ִעָּמֶהם  ְוִנְלָוה  ַּפְרעֹוִׁשים  ָהָרִקיַע  ֲאִויר  ִנְתַמֵּלא 
ִהְצִליחּו  ַהָּצָבא ֹלא  ַאְנֵׁשי  ַּגם  ָעִרים.  ַהּׁשְ ְוֹיֶקר  ַּבֹּצֶרת 
ְוִנְׁשֲארּו  ִמְלָחָמה  ֲהרּוֵגי  ֶחֶרב  ַאְנֵׁשי  ְוָהיּו  ַּבִּמְלָחָמה 
ם  ַהּׁשֵ ֶׁשָרָאה  ַעד  ְיתֹוִמים,  ּוְבֵניֶהם  ַאְלָמנֹות  ְנֵׁשיֶהם 
ֶאת ַלַחץ ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְוִנְלְּכָדה ָּבֶבל 
ְּבֵליל א' י"ז ֲאָדר ְׁשַנת ֶעְזַר"ת ְּבַיד ְסַגן ַהִּמְלָחָמה ֶׁשל 
ְׂשֵרַפת  ֶאת  ִּכּבּו  ֹאֶנס  ּוְבֹכַח  מֹוְך,  ַהִּנְקָרא  ְּבִריַטְנָייא 
קֹוְצַטְנִטיָנא  ֶׁשל  ַחִיל  ַאְנֵׁשי  ָּבּה  ִהִּציתּו  ֲאֶׁשר  ָהִעיר 
ְּבֵעת ֵצאָתם ֵמָהִעיר, ַּגם ְׁשָאר ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ַהִּנְׁשָאִרים 

ַעד  לֹו  ִאיׁש  ּוָבְזזּו  ַהְּיהּוִדים  ֲחֻנּיֹות  ֶאת  ָׁשְברּו  ָּבִעיר 
ַהֲחֻנּיֹות  ֶׁשל  ַהְּדָלתֹות  ַוֲאִפילּו  ְּכלּום  ִהְׁשִאירּו  ֶׁשֹּלא 
ָעְקרּו ּוְלָקחּום ְוָהָיה ַּדְעָּתם ַלֲחֹזר ַאַחר ָּכְך ְוָלבּוז ַּגם 
ִּכי  ְזָמָמם  ֶאת  ֵהִפיק  ָלֵאל ֶׁשֹּלא  ּוְּתִהָּלה  ַהָּבִּתים.  ֶאת 
ְּבִהָּכֵנס ָהאֹוֵיב ָנָחה ָׁשְקָטה ָּכל ָהִעיר ְוַנְפֵׁשנּו ְּכִצּפֹור 
ַהֵּבט  ָנִעים  קֹוֵרא  ְוַאָּתה  יֹוְקִׁשים.  ִמַּפח  ִנְמְלָטה 
ִּבְזַמן  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ֹזאת  ָּכל  ְמָצאָתנּו  ָלָּמה  ּוְרֵאה  ָנא 
ָלנּו  ְלהֹוִדיַע  ֹלא  ִאם  ַהִּנְזַּכר  ַצִּדיִקים  ב'  ֶׁשל  ִסּלּוָקם 
ֲאֶׁשר  ֵהם  ָּבּה  עֹוְסִקים  ֶׁשָהיּו  ָהֱאֶמת  ָחְכַמת  ֶׁשְּזכּות 
ָהיּו עֹוְמִדים ְלָמֵגן ְוִצָּנה ֶנֶגד ִמַּדת ַהִּדין ּוְבֹעֶצם ֹּכָחם 
ָיכֹול  ָהָיה  ֹּלא  ּׁשֶ ַמה  ַהְּגֵזרֹות,  ֶאת  ּדֹוִחים  ָהיּו  ְואֹוָנם 
ַוֲחִסיִדים  ַצִּדיִקים  ַּכָּמה  ְזכּות  ַהִּדין  ִמַּדת  ֶנֶגד  ַלֲעֹמד 

ָהֲעסּוִקים ְּבִחיצֹוִנּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבאֹותֹו ַהּדֹור...

ֹּכה ִּדְבֵרי ַהְמַחֵּבר ַהאי ַלְחָמא ַעְנָיא. ַהָּצִעיר ְיאּוָדה 
 מֶׁשה ְיׁשּוָעה ְיֶחְזֵקאל ְיׁשּוָעה ְּפַתָּייא יצ"ו

בספר "סניגוריא" שכתב הגה"ח המקובל הצדיק ר' שמעון 
הווריץ שהיה )לפני זכרוני ממייסדי ישיבת שער השמים ביחד עם 

ר' חיים לייב אויערבך אביו של הגרש"ז(.

חיוב  על  מעורר  השואה .ובו  של  בעיצומה  זה  ספר  חיבר 
לימוד הזוה"ק ובפרט עכשיו להביא הגאולה ברחמים )וכתב 
והלאה   38 מעמוד  שם  עיין  יום,  בכל  ויותר!  שעה  ללמוד 
וכתב שם )עמ' 39( בשם החיד"א שבצפת עשו חבורה ללמוד 

וזוהר וחילקו ביניהם 
ל״ג  זי״ע בכל  נוהגין לילך למערת רשב״י  בצפת ת״ו שהיו 
ומחלקים  הזוהר  ס'  כל  שם  ולומדים  חכמים  כמה  לעומר 
 אותו לכל אחד מהקוראים חלק אחד, והיה היום שהיה עמהם

ונתנו לו גם כן חלק אחד מהזוהר עם הקוראים  איש אחד 
יודע לקרות, והוא  יודע בעצמו שאינו  והיה  לקרות עמהם 
כבהמה בצורת אדם, מה עשה אותו האיש קודם שיגיע העת 
של הלימוד יצא לחוץ מהמערה וילך הלוך ובכה הרבה מאד 
עד שנפלה עליו תרדמה וישן במקומו ואז בא אליו רשב״י 
תחת  ואל  תירא  אל  נרדם,  לך  מה  ליה  ואמר  בחלום  זי״ע 
האיש,  השיבו  בגורלך  שעלה  החלק  אלהיך  אל  קרא  קום 
רשב״י  ליה  אמר  לקרות,  כלל  יודע  ואיני  כבהמה  אני  הרי 
קום קרא ואני אסייעך ותמצא עצמך קורא כגדולי החכמים, 
וכן היה והקיץ משנתו ומצא עצמו יודע בטוב ותמהו עליו 
בו  ידעו  נוראים שלא  דברים  בו  אותו שמצאו  הרואים  כל 

מקודם עד כאן המעשה, עיי"ש
ויהי רצון כשם שנבער חמץ מביתנו כן נזכה לבער מקרבנו 

ומקרב כל ישראל שאור שבעיסה ויגער ה' בשטן לעולם!
הסוד  לימוד  על  )שמדובר  בתורתו  עינינו  יאיר  יתברך  והשם 
כהלכתה  מצה  מצוות  לקיים  ונזכה  ז"ל(,  המפרשים  כדפירשו 

בראשית  במעשה  להקב"ה  שותף  נעשה  שאז  בשלימות, 
)ילקוט  מצוות  התרי"ג  כל  קיים  כאילו  חשיב  וגם  )רוקח(, 
ְׁשִׁיְתַקֵיּם  נזכה  הקדוש,  הזוהר  לימוד  ובזכות  לועז(.  מעם 
ִּבְמֵהָרה  ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ְּבָדא  ַהָשּׁלֹום  ָעָליו  ָהַרְׁשִּב"י  ִּדְבֵרי 
ְוָאֲחזּו  ּוְבִׂשְמָחה  ְּבַאְחדּות  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוִיְתַקְּבצּו   - ָאֵמן.  ְּבָיֵמינּו 
ָּבִאיָלן ַהַחִּיים ִלְלמֹוד ַהזֹוַהר ַהָּקדֹוׁש "ְּבִסְפָרא ָּדא ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא 
ָּתבֹוא  ֵּתֶכף  ַהּסֹוד  ְּבתֹוַרת  ֻּכָלּם  ְוַיַעְסקּו  ִיְלְמדּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבַרֲחֵמי", 
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ַרֲעָיא  ּוַבֹּזַהר  ַהְּקדֹוָׁשה1.  ַהּתֹוָרה  ְּבֹכַח  ַהְּגֻאָלּה 
ָּבָאֶרץ",  ְּדרֹור  "ּוְקָראֶתם  ְדְּבִגיֵניה  ָאְמרּו:  ב(  קכד,  )ַּדף  ָנֹׂשא 
ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר". ונזכה עוד  ַיְנֶחּנּו  ִיְתַקֵיּם "ה' ָּבָדד  ּוִבְזכּוֵתיה 
קדשינו  בבית  הפסחים  ומן  הזבחים  מן  לאכול  זו  בשנה 

ותפארתינו במהרה בימינו אמן.

עוד מבואר בכמה מקומות בדבריהם, שעיקר ביאת  ליקוטים:   – אור תורה  בספר   1
משיח הוא בזכות התורה, כמו שאמרו בפרק קמא דבבא בתרא )ח, א( מאי דכתיב, "גם 
כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים" )הושע ח, י(, ותניא כל פסוק 
הזה בלשון ארמי נאמר, אי תנו, "עתה כלהו אקבצם", ואם מעט מהם, "יחלו ממשא 
מלך ושרים". ואמרו שם מאי דכתיב, "אף חובב עמים כל קדושיו בידיך" )דברים לג, 
וכמו שאמרו  ג(, אפלו בשעה שאתה מחבב עמים, כל קדושים שלהם בידיך הם כו', 
כי  ה(,  משנה  יג  פרק  )אבות  כו'  מלכות  על  ממנו  מעבירים  תורה,  על  עליו  הנותן  כל 
בזמן שקולו של יעקב כו', אין הידים ידי עשו כו' )בראשית רבא פרשה סה, טז(, ובפרק 
משיח,  של  מחבלו  וינצל  אדם  יעשה  מה  אלעזר,  רבי  את  תלמידיו  שאלו  ב(  )צח  חלק 
יעסוק בתורה ובגמילות חסדים כו', עכ"ל. וכל המזכה את הרבים בלימוד הזוהר הקדוש 
נקרא עוסק בתורה ובגמילות חסדים באופן הכי נעלה ומקיים ומציל את כל העולם כולו, 
ומתקשר לנשמת הרשב"י זי"ע, וכמו שכתב הגאון הקדוש צדיק ויסוד עולם אור טמיר 
ונעלם, קדש הקדשים המלוב"ן, מרא דרזין, מרן רבינו יעקב אבוחצירא זצוק"ל זיע"א, 
בעולם  יוחאי  בר  שמעון  רבי  זכות  גדולה  לשונו:  וזה  ע"ב(  )עמוד  טוב  דורש  בספרו 
העליון יותר מכל הצדיקים, עכ"ל. וכמו שאמרו חז"ל, )סוכה דף מ"ה ע"ב(. ואמר חזקיה 
אמר רבי ירמיה משום 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 
רבי  ואמר חזקיה אמר  עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו  בן  יותם  ואילמלי 
ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן 

אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני הן.

מעשה נורא


