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האדמו"ר מהאלמין
רבי שלום יהודה גראס שליט"א
חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

מפעל הזוהר העולמי טל0527651911 :

זכר רב טובך

דברי הספד על האשה הצדקנית הרבנית טויבא גראס ע"ה
מפי בעלה כ"ק האדמו"ר מהאלמין
בתום ימי השבעה
ב"ה ,י"ב סיון תשע"ג
נתאספנו כאן להספיד את אשתי היקרה הרבנית הצדיקת
היקרה מרת טויבא בת רבי חיים אליהו ע"ה,
אמרו חכמינו ז"ל בגמרא )שבת דף קנ"ג ע"א( "אחים בהספידא
דהתם קאימנא" ,שהנפטר נמצא בשעת ההספד.
את צדקתה אי אפשר כעת לספר ,כי זה לא זמן להספדים,
ונספר רק על קצה המזלג ,היא זכתה לעמוד לימיני בכל המלחמות
הקדושות] ,ראה קול השחיטה ,קול השוחטים ,בצאתו בשלום,
שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ד' חלקים[ וסבלה למען כבוד
הקב"ה לאקמא שכינתא מעפרא ,שאף בן אדם בעולם לא זכה
למדרגה הזאת ,והעמידה דורות ישרים מבורכים ,ובפרט במצוות
הכנסת אורחים כזה שזכתה ליתן בשר כשר לאורחים ,רק יחידי
סגולה זכו לזה .ולא ישבה ביחד עם האורחים אפילו בליל הסדר,
וכידוע מעלה זאת שכתוב בספר תולדות יעקב יוסף שנחשב כאילו
הקריב כל הקרבנות בבית המקדש ,וממילא אברהם אבינו ושרה
אמנו בוודאי יבואו לקבל פניה ,והמצוה הגדולה הזאת תעמוד לה,
וכעת נחסר מאתנו כוח זה ,והחזירה נשמתה לעולמו במיתת
נשיקה ,ובודאי כל זה בעון הדור .וחובה גדולה לכל אחד לדעת כי
בינינו מצויה עתה נשמתה הזכה.
הנפטרה זכתה לעמוד לימיני בכל לבה ונפשה לרבי שמעון בר
יוחאי ע"ה ,לפרסם תורת הזוהר הקדוש על אף שהייתה לה
יסורים גדולים ונוראים ,וידוע שבצער מקבלים שכר פי מאה,
והרימה טלפונים עד החודש האחרון ,וענתה להם על אף שהיתה
לה יסורים גדולים.

ידוע הסיפור מבעל שבט מוסר ששלח מכתב לבית דין של
מעלה ,שנתן את המכתב ביד של הנפטר באמצע הלוויה ,ואמר לו
לתת המכתב לבית דין של מעלה וכו') ,ראה ספר אהבת ישראל ,ובשבט
מוסר באידיש המחולק(.
וכן אנו עושים אותה שליח לבית דין של מעלה ולרבי שמעון
בר יוחאי ע"ה למסור להם ,שאנו עוסקים ממש במסירת נפש
להפיץ הזוהר הקדוש ,ושכל יהודי ילמוד זוהר הקדוש ,ולתקן
תקנות שכל ישראל ילמדו תורת הסוד ,שלא יהיו ישראל בבחינת
ערל שפתים ח"ו ,שעיקר עיכוב הגלות בעוה"ר הוא בגלל אי לימוד
תורת הסוד ,ובזה תלוי עיקר גאולתינו ופדות נפשינו ,ולבקש מרבי
שמעון בן יוחאי ע"ה שיתן לנו כוח ועוז להמשיך להאיר את עם
ישראל ולקרב את ישראל לאבינו שבשמים ,ומן השמים קא זכו
ליה ,ויתקיים תפילת דוד המלך" ,אגורה באהלך עולמים" ,שאוכל
עז גם אחרי פטירתה ,לטובת נשמתה
להמשיך ביתר שאת וביתר ֹ
כנאמר "ילכו מחיל אל חיל" ,וזה יהיה ישיבה על קברה ,שתהיה
הישיבה הכי הגדולה בעולם שאין כמותה.
על כן את אחי אנוכי מבקש ,בואו לעזרת ה' בגבורים ,למען
שמו באהבה ,שנוכל להדפיס מאות אלפים קונטריסים לחזק לימוד
הזוהר ,ולהמשיך להפיץ ולפרסם את תורת הרשב"י לכל יהודי די
בכל אתר ואתר ,ולחשוב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח ,כי כל
הגאולה תלויה בזה .והחלש יאמר גיבור אני ,כי הצמאון גדול ועם
ישראל קדושים רוצים לאחוז בעץ החיים ,ולהמשיך את נשמת
הרשב"י כאן לדורינו ,וכמו הפיוט שחיבר מאור עינינו הרי"ח הטוב
זי"ע:

ובגמרא בבא קמא )דף ט"ז ע"ב( :וכבוד עשו לו במותו מלמד
שהושיבו ישיבה על קברו ,וכתוב בתוספות ,שהושיבו ישיבה על
קברו  -לפי שהרבה תורה בישראל.

אדו ◌ֵננ ּו
וה ◌ִ ּציל ◌ַ ּ◌ְ
הק ֹו ◌ִציםִ◌ ְ◌ ,
עריציםִ◌ ְ◌ ִ◌ ְ◌ ,
לו ◌ִז ּ ◌ֵמר ◌ָ ◌ִ ◌ִ
והכרית ◌ֶאת ◌ַ ּ
הלח ּו ◌ִציםֹ ֲ◌ ,
"קו ֹ
ֹ
עינינ ּו ,ה ּוא
מאירת ◌ֵ ◌ֵ
מגן ◌ָלנ ּוִ◌ ,היא ◌ְ ◌ִ ◌ַ
רתו ◌ָ ◌ֵ
◌ַבּ ר ֹיו ◌ָחאי .ובזה נזכה ּ
לת ֹו ◌ָ ֹ
אדו ◌ֵננ ּו ◌ַבּ ר ֹיו ◌ָחאי".
טוב ◌ַבּ ◌ֲ ◌ֵ
◌ ◌ְ ◌ִ
עדנ ּוֹ ֲ◌ ,
ַימליץ ֹ

ואפשר לומר לענינינו דהנה כאן אנו עומדים להספידה ,ואיתא
בגמרא )שבת דף קנ"ג ע"א( "אחים בהספידא דהתם קאימנא",
שהנפטר נמצא בשעת ההספד.

סתר
יחַ◌ .בּ ◌ִ ּנ ◌ְ ּ ◌ָ
מש ◌ַ
יחֵ◌ .עת ◌ָ ׁ ◌ִ
"פה ◌ָי ◌ִשׂ ◌ַ
ויקויים בנו תפילת הרי"ח הטובֶ◌ ּ :
לעיר ◌ִצ ּי ֹון ◌ַהר
מצפים ֵ◌לי ּהִ◌ ְ◌ :
צבי◌ .כּ ּ◌ָלנ ּו ◌ְ ◌ַ ּ ◌ִ
לעיר ◌ְ ◌ִ
תביאִ◌ ְ◌ .
גלהִ◌ ּ :ת ׁ ◌ְש ◌ִבּ י ◌ָ ◌ִ
ּו ◌ַב ◌ִ ּנ ◌ְ ◌ֶ
ונעלה":
נשׂ ◌ַמח ◌ְ ◌ַ ◌ֲ ◌ֶ
קדשָ◌ ׁ ,שם ◌ִ ◌ְ
◌ָ ◌ְ ׁ ◌ֶ
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ומבטיח הרשב"י )זוהר שמות ז ,(:אשרי מי שיזדמן בזמן התגלות
המשיח ,כי מי שיהיה באותו זמן באמונה ומי שיתן עזר וסיוע
לשכינה הקדושה ,יזכה לאותו האור של שמחת המלך ברוך הוא,
שאז ישמח ה' במעשיו ,עכ"ל .והעוסק בזוה"ק ובתורת
האריז"ל ,הקב"ה משתבח בו בפמליא שלו בכל יום ,ודיוקנו
ואה ּו ◌ֵבי המלך ,ומכריזין לפניו "הוו
הבי ◌ַ ◌ֲ
או ◌ֲ ◌ֵ
נרשם למעלה ◌ֵבּ ין ֹ
זהירין בדיוקנא דפלוני" ואפילו הקב"ה גוזר גזירות ,יש לו רשות
לבטלם) .סוד ה'( .וספר זה עתיד היה להתגלות בימי מלכא
לכינה ,והנה כל אותן שיזכו אליו יזכו
סעד ◌ַ ◌ְ ◌ִ ◌ָ
לתן ◌ַ ◌ַ
משיחא ◌ִ ּ◌ֵ
לגאולה ,כי עבודה זו המועטת בזמן ההוא ,היא יותר חשובה

סיון תשע"ג

מכל אילי נביות כשהיה בית המקדש קיים
אזולאי זיע"א(.
אנו מבקשים מזוגתי החשובה מחילה בשם כל המשפחה
החשובה ,ושתהא מליצה ישרה בעדי ובעד כל בניה ובנותיה
ובפרט לחתנה היקר מורנו ר' יוסף צבי ובתי היקרה בלימא שיחיו,
שמסרו אליה לשמש אותה הרבה שנים באמונה בכל לבם ונפשם
ובפרט בעת חוליה ,ועל ידי עזרתה זכיתי לעשות כל הפעולות
הטובות ,וימליץ טוב עבוריהם ,ובעד כל המשפחה ובעד כלל
ישראל .ובזכות זה ,ימליץ טוב עלינו שהשי"ת ישלח לנו הגואל
האמיתי במהרה בימינו אמן.
)חסד לאברהם ,רבי אברהם

גדולי ישראל והזוהר
הסכמות לספר הזוהר

זוננפלד זצ"לל
ל
הסכמת רבי יוסף חיים
על הזוהר עם פירוש הסולם
האמת אגיד ,שאני יודע מך ערכי כי אפילו בפשט איני כדאי ליתן הסכמה ,וכל
שכן בדבר שלא בי הוא ,אבל כולי עלמא מכירים את כבוד ...הכהן הגדול בלימוד
הקבלה ומפורסם שמו ...אחד מיקירי ירושלים וחכמיה העוסק בתורה לשמה
ומגלה צפוניה ,הלא הוא האי גברא רבא ויקירא ידידי הוא הקשור במוסרות
לבבי ...ביראתו הקודמתו כבוד קדושת הרב הגאון רבי יהודה לייב אשלג
שליט"א ...ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שכל ברכותיו יתקיימו ובעזרת השם
המח
המחכה לישועה קרובה .הסכמות לספר הזוהר

אליהו ללאפיאן זצ"לל
הסכמת רבי ל
על הזוהר עם פירוש הסולם
הנני להביא לפניכם שאבי הגאון הצדיק )רבי אליהו לאפיאן( זכר צדיק לברכה
שאחר שזכה ללמוד תורת הח"ן והגיע למעלות רמות כידוע לכל ,וכשהגיעו
ספרי בעל הסולם לידיו עסק ועמל בהם בכל כוחו ,והפליג בשבחם ואמר שזו
השיטה נכונה והאמיתית ומביאה את האדם לדביקות בהשם ,ולהבין את כל
דברי האר"י הקדוש זכותו יגן עלינו אמן ,וכדאי לעסוק בה כי הוא מסביר כל
דבר בטוב טעם השווה לכל נפש.

הסכמת המקובלל רבי יצחק כדורי זצ"לל
על הזוהר עם פירוש הסולם
הנה באו לפני תלמידי כבוד קדושת האדמו"ר הרב ברוך שלום הלוי אשלג
זכר צדיק לברכה ובידם תכריך כתביו .ביאורים על תורת האר"י הקדוש
ובתורת אביו איש האלוקים מרן בעל הסולם על הזוהר הקדוש וכבר הסכימו
צדיקי וגאוני ארץ מן הדור הקודם על תורתו הטהורה לשם שמים של שר בית
הזוהר קודש הקדשים כבוד קדושת אדמו"ר הרב יהודה לייב הלוי אשלג זכר
צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא זכותו יגן עלינו ,כי חזו נכוחה יחידות
מפעליו ,אשר מתוך התגלות רוח השם עליו השכיל להוציא מאפילה לאורה
את מאור התורה הזוהר הקדוש וכתבי האר"י הקדוש ,ושמחה ירדה לעולם כביום נתינת התורהה
ממש .ואורו הקדוש יאיר דרכנו נכוחה היאך הדרך לתקן עצמנו ולכונן צעדנו לקראת ביאת גואלל
צדק במהרה בימינו אמן.

