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ב"ה

קשות  מגזירות  ישראל  עם  הצלת  למען  מאוד  נרגש  בלב 
הרבנים  לכל  פונה  אני  וברחמים,  בחסד  הגאולה  וזירוז   ח"ו, 
והראשי ישיבות בצו קריאה, לחתום שני מכתבים אלה, לעורר את 
עם ישראל ללימוד הזוה"ק, שיחתמו שמותיהם על שני המכתבים 
וישלחו  הזוה"ק[,  ללימוד  התעוררות  מכתב  לכתוב  ]או  הנ"ל, 
תזכו  ובכך  ברבים,  מכתבכם  את  ונפרסם  העולמי,  הזוהר  למפעל 
לכם  ויהיה  עליכם  המוטל  הגדולה  האחריות  את  ממכם  להוריד 
הרבנים  שפסקו  כמו  הגאולה.  וקירוב  ישראל  עם  בהצלת  חלק 
ִלְכבֹוָדם  ָידּוַע  ָבר  ּכְ וזל"ק:  - תשס"ב,  בד"ץ עהח"ר בשנת תרפ"א 
ְרָעֻנּיֹות ּוְגֵזרֹות  ל ִמיֵני ּפֻ ל ּכָ ר הּוא ְמַבּטֵ דֹוׁש, ֲאׁשֶ ַמֲעַלת ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהּקָ
ָבר  ּכְ ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ְוַהּשׁ ֵמָעְלָמא,  ה  ּוִבּזָ א  ְוַחְרּבָ ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות  ָקׁשֹות 
אֹוִנים  ִנים ַהּגְ ַעם ַרּבָ ית" ִמּטַ ה ָהֲאִמּתִ ֻאּלָ ּקּון ַלּגְ ָרֵאל "ּתִ עֹוַרְרנּו ַעם ִיׂשְ
ִלְגֹמר  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַעל  ֹקד  ִלׁשְ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ א  יׁשָ ַקּדִ ַאְרָעא  ּדְ ָמאֵרי 
ֵני ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ  ן ֲאַנְחנּו, ַרּבָ ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ָלָאֶרץ ֶאֶלף ִסּיּוִמים... ַעל ּכֵ ּבָ
ַעם  ֶגת, ִלְלֹמד עֹוד ּפַ ר ָידֹו ַמּשֶׂ ָרֵאל ֲאׁשֶ ר ִיׂשְ ל ּבַ ים ִמּכָ ׁשִ ה, ְמַבּקְ דֹוׁשָ ַהּקְ
עּור  ִפי ׁשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּכְ כ"ה ֱאלּול ַהּבָ ֹמר ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים ּבְ ְכֵדי ּגְ ּבִ
ַקד, ִסּיּום זַֹהר ֶאָחד  ּתָ ל ֶאׁשְ ֵני ֶחְבָרתֹו ׁשֶ חֹות, ִעם ּבְ ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ
ִרים אֹוָתם ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,  ל ַהּצָ ל ּכָ ָרֵאל, ּוְלַבּטֵ ל ַעם ִיׂשְ ְלִעּלּוי ַמּזַ
ה,  ּיָ יָנה ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ ֲעׂשֶ בֹוָתם, ְולֹא ּתַ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ
ָרצֹון.  ְיִהי  ן  ּכֵ ָאֵמן  ִצּיֹון,  ֶנָחַמת  ּבְ ְוִנְרֶאה  ָלֶבַטח  ן  ֹכּ ִיׁשְ ָרֵאל   ְוִיׂשְ

)ועיין באריכות בספר "אור הזוהר"(.

ַנת תפא"ר ִלְפָרט ָקָטן ר, ׁשְ ַלִים תובב"א, א' ְלֹחֶדׁש ִאּיָ  ְירּוׁשָ

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק הָאלמין
מייסד מפעל הזוהר העולמי
נ.ב. היות ואני חלש מאוד, ואין בכוחי לבוא לכל אחד מהרבנים, לכן אבקש להרתם ברצינות 
יקוים במהרה הבטחת  זה  ובזכות  אישי.  באופן  אליכם  כאילו באתי  וראו  זו,  רבה לבקשה 
הרשב"י "בגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון ביה מן 
גלותא ברחמי". ]תרגום[: משום שעתידים ישראל לטעם מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הזה, 

על ידו יצאו מן הגלות ברחמים )רעיא מהימנא פרשת נשא דף קכד:(.
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קול קורא לקירוב הגאולה ברחמים 
עינינו  לנגד  מתרחשים  עולם  תהפוכות  וראו  התבוננו  ישראל  בית  אחינו 
לסגור  רוצה  הבית  בעל  כאשר  הידוע  במשל  זיע"א  חיים  החפץ  מרן  וכדברי 
בודאי  הוא  עינינו  שרואות  מה  כן  במהירות,  דברים  מתרחשים  אז  החנות  את 
לרמז ולעורר את עם ישראל – היכונו לגאולה. וידוע שכמה פעמים כמעט וזכינו 
לגאולה, אך עוונותינו מעכבים ועוד שאמרו צדיקים מוטב שיתעכב המשיח - 
ולא ייפגע שום יהודי. אלא אנו מצווים לידבק במידת הקב"ה, ולראות לבלתי 

ידח ממנו נידח ולראות לקרב הגאולה ברחמים.

מחכים אנו לאליהו הנביא זכור לטוב שיבוא ויבשרנו. בואו ונראה מה אמר 
)אליהו זוטא פרק א(: לא חרב העולם העולם אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה 

אינן  ישראל  על  הבאות  הצרות  וכל  תורה,  של  פשעה  מפני  אלא  ישראל  ארץ 
אלא מפני פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, ה(.

הסוד,   תורת  בלימוד  ורק  אך  תלויה  הגאולה  שכל  הקדוש  בזוהר  ומפורש 
וכתב האור החיים הקדוש זי"ע דאין משה רבינו רוצה לגאול עם של בטלנים - 
ואלו שלא לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא שהם עמי ארצות. וכתב 
עיקר  כי  שכ"ד(  עמ'  יצחק"  "שיח  )בספרו  זיע"א  אלפיה  יצחק  רבי  האלקי  המקובל 
נתינת התורה לסודותיה . ובתיקוני זוהר )תיקון ל( כתוב דאלו שלא רוצים ללמוד 

סודות התורה הם אלו שגורמים את כל הצרות רח"ל.

הקדוש  זוהר  ללמוד  לנו  שתיקן  הקדוש  הרמח"ל  ידי  על  שמיא  מן  וזכינו   
ניגאל  ידו  וגילה שרק לימוד זה מציל מן הפורענות, ובו ועל  בחבורה ובאחדות, 
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וכבר יצאו כל גדולי ישראל הן בדור שעבר )משנת תרפ"א( וכן בדורנו  ברחמים. 
אנו )שנת תשס"ח( להתעורר ולהתחזק בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה, שרק על 

ידי לימוד זה נינצל.

סיום  של  המיוחדת  בזכות  חלק  וטלו  ֹבאּו   – קדושה  בקריאה  באנו  עתה 
ה"זוהר" על ידי לימוד ששה עמודים בלבד ובתוך מספר דקות )כשבע דקות( הנך 
מסיים את הזוהר. הכיצד? התוכנית ערוכה באופן של חלוקת הזוהר השלם הכולל 
5760 עמודים ל-960 חוברות – תתק"ס , כלומר ב-32 אריזות כשבכל קופסא 
יש שלשים חוברות, וכל אחד שלומד מצטרף עם הכלל ומסיים יחדיו ונחשב לכל 
)כמובא ב"שדה חמד" מערכת מ'  אחד ואחד כאילו הוא סיים את כל הזוהר הקדוש 

כלל קצ"ח(.

ויתאחדו  ויאחזו  בו  לימודם  את  הטהורים  ישראל  שיקבעו  ידי  ועל   
בנו  שיתקיים  נזכה  מדרש  ובית  מדרש  בית  ובכל  ועיר  עיר  בכל  זה  בלימוד 
לגאולה  נזכה  וכולנו  לאלף".  יהיה  "הקטן  כ"ב(  ט'  )פרק  ישעיה  הנביא  דברי 
יפקון מגלותא ברחמי".  "בספרא דא   ברחמים בקרוב כמאמר הרעיא מהימנא 

אמן כן יהי רצון.

ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַהְמֻקָּבל ַרִּבי ְּבָנָיהּו 
 ִיָׂשְׂשָכר ְׁשמּוֵאִלי ְׁשִליָט"א
ר"י היכלא דרשב"י - ירושלים

הנ"ל  לכל  מצטרפים  אנחנו  גם 
בזוה"ק  לגרוס  יכולים  ילדים  גם  כי 
אותו  ויכין  העולם  את  יזכה  וזה 
 לקראת הגאולה - באתי על החתום:
ְּבָנָיהּו ִיָׂשְׂשָכר ְׁשמּוֵאִלי  
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ִמְכַּתב ְּבָרָכה ְוִחיּזּוק ֵמֵאת ַהָּגאֹון ָהַאִּדיר ַּבִּנְגֶלה ּוַבִּנְסָּתר ַהְּמֻקָּבל 
ַּבַעל "ַים ַהָחְכָמה" ְׁשִליָט"א

ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן
ֹראׁש ְיִׁשיַבת "ּתֹוַרת ֲחַכם", ְלתֹוַרת ַהִּנְגֶלה ְוַהִּנְסָּתר, פעיה"ק ְירּוָׁשַלִים תובב"א

כ"ק  שמצאתי,  הגדול  הרבים  מזכה  המפורסם  הגה"צ  נפשי  ידיד  לכבוד 
האדמו"ר רבי שלום יהודה גראס מהאלמין שליט"א נשיא ומייסד מפעל הזוהר 
העולמי, אשר שם לו למטרה להכניס את הזוהר הקדוש בכל בית יהודי שיעסקו 

בתורת הרשב"י, ועל ידי כך יביאו את מלך המשיח ברחמים. 

הינו  מעלתו  שהוד  מקוים  הננו  רבה,  באהבה  הטוב  שלומכם  דרישת  אחרי 
בבריאות השלמה, כן יעזור ה' וכה יוסיף שתוכלו עוד רבות בשנים לזכות את עם 

ישראל אמן ואמן!!! )מצוה גוררת מצוה( 

י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ. שמחתי ויגל לבי בראותי את המפעל הכביר 
אשר ידו עשתה, ונעלה שמו "מפעל הזוהר העולמי" לזכות את הרבים במי עדן 

דברי הזוהר הקדוש.

גם הוציא כבודו הספר פתח אליהו המבואר, וספר הסגולות על פתח אליהו 
אשכנז  מיוצאי  והן  המזרח  מיוצאי  הן  החוגים  מכל  ישראל  מגדולי  לקט  ובו 
אמירת  חשיבות  על  החסידים  קהילות  ורבני  האדמורי"ם  מגדולי  והן  וליטא 
מחדיר  שמים  יראת  וכמה  הנשגבה,  ומעלתה  אליהו  פתח  הקדושה,  התפילה 
בעוסקים בה, וטובה מרובה המגעת ללומדיה, ואיך התפילות מתקבלים על ידי 
אמירתה בכל יום לפני התפילה, וביותר בימים הנוראים ובפרט ביום הקדוש יום 
הכיפורים, ואשריכם שזכיתם לכך לזכות את כלל ישראל שיתקבלו תפילותיהם 

לרחמים ולרצון. 

גם זכיתם לההדיר ולהדפיס מחדש ספרי הזוהר והתיקונים, ועוד הדפסתם 
יהגו  למען  השנה,  ימי  לשס"ה  וחלקו  הזוהר",  "תיקוני  הקדוש  הספר  את 
יזמתכם  את  וכן  תמימה.  לשנה  להם  ויעלה  ליום  דף  והלומדים  הגורסים  בו 
המבורכת לעודד שיעורי "אור הרשב"י" ללמוד הזוהר הקדוש בכל מקום וישוב.
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ללמוד  יוכל  אב  שכל  שעשיתם  החדש  הדבר  על  בעיקר  להוקירכם  וברצוני 
20 דקות את ספר הזוהר ולגמור את כל הספר במשך  יום במשך  עם בניו בכל 
שלוש שנים בעזר ה' על ידי שסידרתם 1062 שיעורים, שלומדים ומסבירים את 
הזוהר בלשון צחה ומובנת לכל, אין להאריך בגודל הסגולה של לימוד ספר הזוהר 
הקטנים  בניו  עם  הלומד  אב  ובוודאי  בה,  העוסקים  בכל  שמים  יראת  ובחדירת 
בני שבע שנים ומעלה וודאי שאז נשמתם עוד מזוככת, ואז יכנס לתוכם מאמרי 
הזוהר, וודאי שיגדלו קדושים וטהורים, ויהיה להם הרבה כוח להתגבר על היצר 

וללמוד ולהתפלל בקדושה ובטהרה כשאיפת כל אחד. 

"זוהר השבת" המיוחד לשולחן השבת לאבות  וכן מה שהוצאתם את ספר 
ובנים, למען ילמד אב ובניו בכל סעודת שבת את דברי הזוהר הקשורים לשבת 
קודש, ועל ידי זה וודאי יתלהב הוא ובניו לשמור את השבת בכל פרטיה ודקדוקיה 
]"וכוונותיה"[ וזה דבר טוב והגון, ובפרט שהוצאתם לאחרונה את הסט "זוהר חק 
לישראל היומי" שבדקה וחצי בכל יום יכולים ללמוד זוהר היומי ולהבין, ואחרון 
אחרון חביב מה שהגדלתם לעשות במבצע "מהפכת הזוהר העולמי", שכל אלו 
שלומדים מאמרים נבחרים מספר "זוהר השבת", נבחנים ומקבלים סט של "זוהר 
השבת" במתנה, ומתן שכרו בצידו שהרשב"י יושב ולומד עמו, וכך כל יהודי יכול 
לזכות בסט של זוהר השבת, חינם. אי אפשר להשיג השמחה הגדולה שכל רגע 
עם  את  מציל  לימוד,  של  רגע  כל  ה'.  בעיני  מאד  יקר  הקדוש  הזוהר  לימוד  של 

ישראל בפרטיות ובכלליות מגזרות קשות. 

ביתו  לתוך  הזה  הברכה  שיכניס  בלבבו  נוגע  ה'  שיראת  מי  לכל  קורא  והננו 
ובוודאי יזכה לרוב נחת. 

לאור  מוציא  שכבודו  הגדול  הדבר  את  להזכיר  שלא  אפשר  ואי 
המקובל ידי  על  בשעתו  שנדפס  תורה"  "זוהר  החדש  הספר  את   עולם 

 ר' יודל ראזנבערג זצ"ל, ועתה מודפסים מחדש דפוס יפה ומשובח, עם כותרות 
ומראה מקומות באופן שכל אחד יכול ללמוד בו בדפוס יפה ומשובח ועשה אותו 
כמו ספר מוסר למען יוכל הקורא לרוץ בו ולהבין את גודל אהבתם של ראשונים 

אל הקב"ה וכו', וכן מלמדים את ה"זוהר תורה" ברבים. 
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ואפריון נמטייה להאי גברא רבא ויקירא הרב הגאון מעוז ומגדול מזכה הרבים, 
לעם קדוש.  הזוהר הקדוש  קודש  מזיו  ונצורות  גדולות  לפעל  נפשו  אשר אותה 
ואמינא אישר חילה לאורייתא באשר השם אתו. והננו לברכו שחפץ השם בידו 
יצלח. תרב גדולתו, יפוצו מעינותיו חוצה להגדיל פרד"ס התורה ולהאדירה, ועוד 
יזכה להרבות בשנים בבריאות השלמה, ונזכה כולנו יחד מהרה לאור חדש על ציון 

תאיר במהרה אמן. 

הק' ִיְצָחק ֵמִאיר ָמאְרְגְנְׁשֶטעְרן

בס"ד,

וכל  לאומים.  וערפל  ארץ  יכסה  החושך  כאשר  אלו,  בימים  הנה 
שבעים הזאבים, אומות העולם, עומדים עלינו לכלותינו, מי בהסתר ומי 
בהצהרות בגלוי, כולם התאחדו בעצה אחת להשמיד, להרוג ולאבד את 
כל היהודים מטף ועד זקן, וזקוקים אנו לרחמי שמים מרובים להינצל 

מציפורניהם.

לא עת לחשות! על כן נצא בקריאה נרגשת, אחינו כל בית ישראל, די 
בכל אתר ואתר, חזקו ויאמץ לבבכם לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו, הטו 
אזנכם לבת קול היוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת: 'אוי להם לבריות 
מעלבונה של תורה'. לא חרב העולם אלא בפשעה של תורה, ולא חרבה 
ארץ ישראל אלא מפני פשעה של תורה, וכל הצרות הבאות על ישראל 
אינן אלא מפני פשעה של תורה, שנאמר: "בפשע יעקב כל זאת" )מיכה א, 

ה( )אליהו זוטא פרק א(.

וברעיא מהימנא )סוף פרשת בהר דף קיב.( מאן דישתדל באורייתא למנדע 
בריך  לקודשא  בן  אקרי  דיליה,  גניזין  ובאינון  הוא.  בריך  לקודשא  ליה 
הוא, ]תרגום ללשון הקודש[: מי שעוסק בתורה )כדי( לדעת את הקדוש 
ברוך הוא ובאלו הנסתרות שלו, נקרא בן להקדוש ברוך הוא. ובתקונים 
)זוהר חדש דף קיח:( פתח רבי שמעון ואמר וי לבני עלמא דאנון אטימין לבא 

וסתימין עינין. דהא כמה רזין סתימין אית באוריתא ולא משגיחין בהון. 
דאוריתא,  לבושא  פשט  דאיהו  דאוריתא  תבן  למיכל  אלא  בעאן  דלא 
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שמעון  רבי  פתח  הקודש[:  ללשון  ]תרגום  מלגאו.  מחא  מן  טעמין  ולא 
כמה  שהרי  עינים,  וסתומי  הלב  אטומי  שהם  העולם  לבני  אוי  ואמר: 
סודות סתומים יש בתורה, ואינם מסתכלים בהם, שאינם רוצים לאכל 
אלא תבן של התורה שהוא פשט )שהוא( לבוש התורה, ואינם טועמים מן 
המח שבפנים. )ועיי"ע תקונים תקון מג דף פב.( ובתיקוני זוהר )תיקון ל( מובא דאלו 
שאינם רוצים ללמוד סודות התורה אוי להם שגורמים עניות וחרב ובזה 

והרג ואבדן בעולם רח"ל.

ב'  )רש"י דברי הימים  נתנה תורה אלא לאוכלי המן!!!  וכן אמרו חז"ל לא 
ל"א ד'( - ובזוהר הקדוש )פרשת בשלח דף סב(, כתוב מה מיוחד באוכלי המן? 

שכאשר אכלו את המן היה מתברך במעיים וקבלו אור רוחני וראו מה 
בני  היו  והם  דעה,  דור  נקראו  זה  ועל  עליונה.  לחכמה  וזכו  שלמעלה 
דרכיה.  ולדעת  בפנימיותה  בה  להסתכל  התורה  נתנה  ולהם  האמונה 
נמצאנו למדים מדברי הזוהר הקדוש שעיקר נתינת התורה ניתנה לאלו 
יא(, כתב:  )מט  ויחי  ובאור החיים הקדוש פרשת  שלומדים את סודותיה. 
ישראל  שיתעסקו  שצריך  הוא  המשיח  מלך  העצום  הגואל  של  שכחו 
ביינה של תורה, ובאור הדברים שילמדו את פנימיות התורה שזה יינה 

של תורה. )גם יין גימטריה "סוד"(.

)משנת  וכבר יצאו כל גדולי ישראל בארצנו הקדושה הן בדור שעבר 
הזוהר  בלימוד  ולהתחזק  להתעורר  תשס"ח(  )שנת  אנו  בדורנו  וכן  תרפ"א( 

נינצל. כמפורש בזוהר  זה  ידי לימוד  ובפרט בחבורה, שרק על  הקדוש 
הקדוש שכל הגאולה תלויה אך ורק בלימוד תורת הסוד. וכן כתב האור 
 - בטלנים  של  עם  לגאול  רוצה  רבינו  משה  דאין  זי"ע  הקדוש  החיים 
ואלו שאינם לומדים זוהר הקדוש קראם הרעיא מהימנא 'עמי ארצות'. 
כי  שכ"ד(  עמ'  יצחק"  "שיח  )בספרו  זיע"א  אלפיה  יצחק  רבי  האלקי  והמקובל 

עיקר נתינת התורה לסודותיה. 

עורו נא והתעוררו נא ללימוד הזוהר הקדוש ויפה שעה אחת קודם. 
יתן החי אל ליבו להנהיג לימוד של שעה ביום לכל הפחות בלימוד הזוהר 
הקדוש, למען יהי' גלוי וידוע שאי אפשר להתקיים ולעמוד ללא שעה 
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אחת של לימוד הזוהר הקדוש. יש קונה עולמו בשעה אחת, שעה שערכה 
 60 לא תסולא בפז, שעה שתפעל גדולות ונצורות, שעה שאכן מכילה 
הפשט  תורת  שנה  כאלף  נחשבת  הבא  לעולם  אבל  הזה,  בעולם  דקות 
ביום חול, כמו שכתב מהר"ש בוזגלו זי"ע מאור עינינו בעל "הכסא מלך" 
הפשט,  למוד  של  שנה  לערך  אחת  שעה  עולה  הקדוש  הזוהר  דלימוד 
והובא פסקו בכף החיים )סימן קנ"ה סקי"ב(, וז"ל  ה"כסא מלך" )תקון מ"ג(: כי 
יזכה  וכל שכן אם  בונה עולמות,  בגירסא בעלמא  למוד הזוהר הקדוש 
ללמד ולהבין אפילו פירוש מאמר אחד, יעשה בו תיקון למעלה בשעה 
אחת מה שלא יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה, ומובטח לו שהוא בן 
עולם הבא מבני היכלא דמלכא, ויהיה מרואי פני המלך היושבים ראשונה 
גדול  וזה לשונו: כמה  )הכסא מלך(,  ל' כתב  גם בתקון  במלכותא דרקיעא. 
חיוב על תלמיד חכם ללמוד קבלה. וענשם כמה גדול אם אינם לומדים 
קבלה וגורם אורך גלותא כי הם מעכבים הגאלה רחמנא ליצלן, כי יעשה 
בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה בלמוד חדש ימים בפשטי 

התורה, כי גדול כוחה לקרב הגאלה.

ראה דברים נוראים וקדושים מה שכתב מרנא הרי"ח הטוב, בספרו "בן 
איש חי" )פרשת שמות שנה שניה(, וזה לשונו: כתבו המקבלים ז"ל: דגדול פעל 
מעסק  הנעשה  מן  יותר  פעמים  אלף  שבת,  ביום  התורה  מעסק  הנעשה 
התורה של ימי החול. עכל"ק. העולה מדברי רבותינו הכסא מלך והרי"ח 
הטוב זי"ע: דהלומד שעה זוהר הקדוש בשבת קודש, כלומד אלף שנה 
)שער  צדיקים  אורחות  בעל  של  חידושו  כך  על  ובנוסף  חול.  ביום  פשט 
השמחה( המבאר: דלמוד )וכל מצוה( הנעשה בשמחה ערכו כפול אלף, יוצא 

"הזוהר   – הרשב"י  תורת  ובשמחה  קודש  בשבת  לומד  יהודי  שכאשר 
החול(.  בימי  פשט  )לימוד  שנה,  מליון  של  לערך  אחת  בשעה  עולה  הקדוש" 
אומר...  יוסי  ברבי  ישמעאל  רבי  ו'(:  ג' משנה  )פרק  נתן  דרבי  ואיתא באבות 
אם למדת תורה בשעת הריוח אל תשוב לך בשעת הדחק, לפי שטוב לו 
לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח )עיי"ש(, על כן כאשר לומד ביסורים 
הכל כפול מאה, סך הכל לימוד זוהר הקדוש שעה בשבת שווה מאה מליון 
בלימוד  וחשוב  צא  תורה.  שנה  כ-28.000  אחת  ושניה  תורה!!!!!  שנה 
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הזוהר הקדוש בשבת, בכל שניה אתה הנך גורם נחת רוח להקדוש ברוך 
הוא ומקיים את הפסוק "ועתה יגדל נא כ"ח ה'".

ונזכיר את דברי רבינו רבי נחמן מברסלב זי"ע אשר צווה לכל חסידיו 
לגמור כל שנה את כל הזוהר הקדוש, וכן הזהיר גדולים על הקטנים שאף 
וירא  )פרשת  בזוהר הקדוש  זוהר, כמו שכתוב  ילמדו  הילדים צאן קדשים 
וז"ל: אמר לון  דף קיח.(, קרוב לימות המשיח אפלו נערים ידעו נסתרות, 

רבי שמעון לית רעותא דקודשא בריך הוא בדא דיתגלי כל כך לעלמא, 
וכד יהא קריב ליומי משיחא, אפלו רביי דעלמא זמינין לאשכחא טמירין 
לכלא.  אתגליא  זמנא  ובההוא  וחושבנין,  קצין  ביה  ולמנדע  דחכמתא 
הקדוש  של  רצונו  אין  שמעון:  רבי  להם  אמר  הקודש[:  ללשון  ]תרגום 
המשיח,  לימות  קרוב  וכשיהיה  כך.  כל  לעולם  שיתגלה  בזה  הוא  ברוך 
על  ולדעת  החכמה  של  נסתרות  למצא  עתידים  שבעולם  נערים  אפלו 
ידו קצים וחשבונות, ובאותו הזמן יתגלה לכל. ובספר המידות אות סו"ד 
)מבעל ליקוטי מוהר"ן זלה"ה( כתב: על ידי עיון בסודות התורה יכולים לפקוד 

עקרות ולרפאות חולאת חזק, ובשיחות הר"ן )ק"ח, ועיי"ע שיחת הר"ן ז"ל סימן מ', 
ובשבחי הר"ן ז'( כתב: ידוע שלימוד הזוהר מסוגל מאד מאד, ודע שע"י לימוד 

והלשון  הקדושה,  התורה  של  לימודים  מיני  לכל  חשק  נעשה  הזוהר 
הקדוש של הזוהר מעורר מאוד לעבודת השם יתברך, עכ"ל,

ועתה הקרה ד' לידי ספרי הרה"צ רבי שלום יהודה גראס האדמו"ר 
היומי  וזוהר  כרכים[,   6[ המחולק  היומי  זוהר  סט  שליט"א,  מהאלמין 
המתרגום ]10 כרכים[, וזוהר היומי המתורגם ]70 חלקים[ אור הזוהר, 
השבת והזוהר ]ה' כרכים[, זוהר חק לישראל ]ה' כרכים[, מאורות הזוהר, 
חלקים,   29 המחולק  החדשי  זוהר  תיקוני  חלקים,   960 המחולק  זוהר 
קובץ  28 ספרים,  בענינים שונים, שמירת המצוות כהלכתן  וכן ספרים 
לכל  חינם  הנחלקים  ועוד,  ועוד  חלקים,  קי"ח  כשרות  בענייני  ספרים 
דורש ומבקש את ה', כתבים מאירים כספירים, דברים נאים ומתקבלים 
עליהם  ויברכו  ויתענגו  וישבעו  ד',  מבקשי  לב  ישמח  רבים,  בת  בשער 
לפי  תמימה,  שנה  במשך  הזוהר  לסיים  ניתן  שבניקל  הנהנין,  ברכת 
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הזוהר  ובפרט  ואחד,  אחד  כל  של  יד  בהשגת  והוא  בספרים,  החלוקה 
המתורגם שיכול ללמוד ולהבין הלימוד, אין לכם דבר גדול מזה, ואפילו 
ועוד,  תורה,  וזוהר  השבת  זוהר  בספרים  ללמוד  יכולים  קטנים  ילדים 
כל  ערוך,  כשולחן  לפניהם  שם  אשר  הטוב  על  יאמרו  ברוך  לעומתו 
אחד לפי מדרגתו, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, פי צדיק יהגה חכמה 
ולשונו תדבר משפט, לכן אף ידי תיכון עמו, להנהיג שכל בית המדרש 
וכולל הנקרא על שם רבינו ז"ל מחוייבים ללמוד לכל הפחות שעה אחת 
משעה  ימעיט  ולא  לנפשו  לעשות  מחויב  ישראל  איש  וכן  ביום.  זוהר 

אחת אחת ביום בלימוד הזוהר הקדוש.

ואסיים בברכה למעלת כבודו, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, 
להוסיף ולילך מחיל אל חיל, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, ובכל 
נזכה בקרוב ממש למה שאמרו משה רבינו,  אשר תפנה תצליח, למען 
אליהו הנביא, ורבי שמעון בן יוחאי עליהם השלום, שרק בספר הזוהר 
יפקון מן גלותא ברחמי, כי הזוהר הקדוש הוא כמו תיבת נח )זוהר חלק ג' דף 
קנ"ג: ברעיא מהימנא(, ורק אלו שילמדו זוהר הקדוש ינצלו בתיבת נח שהוא 

הזוהר הקדוש, וינצלו מחבלי משיח, ובזה תלוי סוד הצלת עם ישראל 
ואל תתממהו  חושו  הזוהר הקדוש.  למוד  בכוח  וגאולתו  האחרון  בדור 

ונזכה במהרה לביאת משיח צדקינו בב"א.

בע"ה, ומלבד הדברים הנוראים דלעיל,  לימוד הזוה"ק מחדיר יראת ה' שלמה 
וטהרה בלבות בני ישראל, והלומדים מרגישים שאין ספר קדוש כמו הזוהר הקדוש, 
יהא  איך  וכמה צריך לדאוג  ואמונה בהשארת הנפש,  יראת שמים  לחזק  שבכוחו 
ישראל  נשמות  את  מטהרת  הקדוש  הזוהר  קדושת  הזה,  עולם  את  בעזבו  מצבו 
ודעת דקדושה, שידעו ישראל מה חובתם בעולם הזה, והוא דבקות בהשם יתברך 
וטהרת המחשבה ואהבת הקדוש ברוך הוא ותורתו הקדושה, על כן כולנו נתחזק 
מאוד לעזור לכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א להפיץ לימוד הזוהר הקדוש, ובזה 

נקרב את גאולה הפרטית והכללית במהרה דידן אמן.

 המבקש מאוד על כל הנ"ל
 מאיר שטרן
הרב דאתרא קדישא מירון  
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בס"ד, ב"ה הדברים האלו מעוררים מאוד מאוד ונותנים כח גדול לאדם להתגבר 
על יצרו ועל הנסיונות שמתחדשים בדור שלנו, יש הבטחה שעל ידי לימוד הזוהר 
יצאו מהגלות, וכי בזוהר דא יפקון מגלותא, ובוודאי שהכוונה שעל ידי לימוד הזוהר 

יקבלו כח לעשות תשובה שלמה ולהתקדש בקדושת הברית.

וכל כולל  ולעשות שירבו בלימוד הזוהר,  לכן הנני מבקש מכל מי שיכול לעזור 
חצות יתקנו תקנה ללמוד זוהר, כמו שאמר רבנו שבזכות אלו שקמים חצות יבוא 

משיח.
 בברכת התורה בזכות הרשב"י הקדוש
שלום ארוש

יֹוָמא ְדִהילּוָלא י"ח טבת תשע"ב הצדיק הקדוש המקובל האלוקי ַרֵּבינּו ַיֲעֹקב 
ַאּבּוַחִציָרא זיעוכי"א

לכבוד ידיד נפשי הצדיק הגאון מעוז ומגדול המקובל רבי שלום יהודה גראס 
שליט"א מקים ומיסד ומנהל את מפעל הזוהר העולמי בגאון ובעוז.

אחרי דרישת שלומכם הטוב באהבה רבה ובלב ונפש חפצה. 

מגלגלים זכות על ידי זכאי, מצוה גוררת מצוה והנה ה' גלגל שעל ידכם יפוצו 
מעינותיו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי חוצה, יבואו טהורים ויתעסקו 
בטהורים, בזכות שנלחמתם בעד טהרת וכשרות המאכלות, מקוואות, תיקוני 
בהפצת  עוסקים  ואתם  שמיא  מן  זכיתם  ועוד,  וסת"ם,  העולם,  בכל  עירובין 
הזוהר הקדוש דברי התנא האלוקי, שאתם מדפיסים את ספריו הקדושים ספרי 
יהיו  יהודי  בית  שבכל  כדי  ספרים  מיליוני  בחינם  ומחלקים  והתיקונים  הזוהר 

ספרי הזוהר והתיקונים ויהגו בהם יומם ולילה.  

והנכם  הזוהר  לימוד  לדורנו  נחוץ  כמה  עוסקים בהסברה  הרי  הנכם  כן  כמו 
מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי  לדרומה,  ועד  ישראל  ארץ  של  מצפונה  נוסעים 
דבר  על  ישראל  בית  אחינו  אוזן  את  לסבר  דרשות  ולדרוש  קהילות  להקהיל 
הזוהר  בלימוד  נפשם  על  ולעמוד  ולהקהל  להתקבץ  עולם  של  מלכו  המלך 
הקדוש למען גאולת השכינה הקדושה, ולפדות נפשנו, ולהצילנו מרדת שחת, 
למען ייטב לך והארכת ימים. וכן הינכם מוציאים לאור חדשים לבקרים ספרים 
ישועות  הזוהר,  מאורות  וכן  הזוהר,  אור  ספר  כמו  הזוהר,  לימוד  מעלת  בגודל 
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הזוהר גדולי ישראל והזוהר ועוד רבות כהנה וכהנה ספרים, כדי שגם מי שלא 
ויבין  הללו,  בספרים  לעיין  יוכל  אמרותיכם  דבש  מצוף  ולטעום  לשמוע  זכה 
מתוכם גודל מעלת לימוד הזוהר, וידע איך מסרו הצדיקים נפשם על זה, אמנם 

אכן אינו דומה שמיעה לראיה, אך גם בזה יזכו לחלק טוב ולדבק עם צדיקי ה'.

הנה אינה ה' לידי ובא אלי ספר פתח אליהו, וספרא דצניעותא, ואדרא רבה 
וזוטא, ספרא אדרא דמשכנא וזוהר השבת ה"ח וזוהר חק לישראל ה"ח, ועוד 
קונטרסים קטנים מהדורת כיס שיכולים לקיים עימם מצוות ובלכתך בדרך, וזה 
דבר טוב שמרבה גבול הקדושה מאוד, ובמקום שאין איש ישתדל להיות איש, 

ויהא כנגד המקצרים, ובזה מזרזים הגאולה, ומרבים שפע ורחמים על ישראל.

הרשב"י מבטיח שבדור של משיח אפילו תינוקות של בית רבן ידעו סודות 
התורה

רציתי לספר לכם שראיתי הספר זוהר תורה שהוציא המקובל הגה"צ רבי 
יודל ראזנבערג זי"ע וראיתיו והנה זה דפוס ישן וקשה ללמוד מתוכו, וחשבתי 
שיוכלו  כדי  לאור,  הזה  הספר  את  לאור  להוציא  הזכות  לו  שיהיה  זה  הוא  מי 
לסבול  רחבות  כתפיים  צריכה  הדפוס  מלאכת  אך  גדול,  בחשק  עמו  ללמדו 
עול החובות, וגם קשה מאוד להדפיס מחדש את כל הספר ולהגיהו, ושמועה 
טובה שמעתי לאחרונה שהינכם עוסקים בהדפסתו מחדש באותיות מחכימות 
ולחלקו ולהפיצו בישראל, ובחסדי שמים כבר יצא לאור זוהר תורה על כל ספר 
בראשית, מאוד שמח ליבי ויגל כבודי על זה, ומאוד נחוץ שיוכל כל אחד ללמוד 
ולהבין קטעים מזוהר הקדוש ראיתי ואחזה את עמלכם הרב והעבודה הקשה 
בההדרת הספר מחדש ובחלוקת קטעים ובעשיית כותרות כדי שיוכל כל אחד 
ואחד למצוא את מבוקשו ולטעום מעץ החיים, שבזה תתקיים נבואת הרשב"י 
שבדור של משיח אפילו תינוקות של בית רבן ידעו סודות התורה, למען ילמדו 
מנער ועד זקן מדן ועד באר שבע, ובכך נזכה ברצות ה' להיות כדורו של חזקיהו 
המלך )ב"ק י"ד.( שביקש הקב"ה לעשותו משיח, ועליו נאמר הפסוק "חובל עול 
מפני שמן", פירוש חובל ונחרב עולו של סנחריב מפני השמן של חזקיה בבית 
המדרש שלמדו תורה מדן ועד באר שבע, כן יזכה ה' על ידי כבודכם להרבות 
כבוד שמים וכבוד התורה, לאחוז בזכותיה דבר יוחאי למען יעתיר בעדינו שנזכה 
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לגאולה השלימה בקרוב, "ַאְׁשֶריָך ִיְׂשָרֵאל ִמי ָכמֹוָך ַעם נֹוַׁשע ַּבה' ָמֵגן ֶעְזֶרָך ַוֲאֶׁשר 
ֶחֶרב ַּגֲאָוֶתָך ְוִיָּכֲחׁשּו ֹאְיֶביָך ָלְך ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדֹרְך" )דברים פרק לג כט(.

כל אחד שישתתף להרבות תורת הרשב"י
יעזור השם שיהיה לכם הרבה כוחות ושפע כסף וזהב תועפות לך, לממן את 
הפרוייקט החשוב הזה, להוציא מחשבתכם הטהורה לפועל ולברך על המוגמר, 
לזכותני  לאור,  הספר  כל  את  שתוציאו  שבעת  מעלתכם  מכבוד  מבקש  והנני 
"ֲאַחְּלֵקם  ולקיים  הרשב"י  תורת  את  להפיץ  הכביר  במפעלכם  שותף  להיות 
ָיְדָך  ַאֶחיָך  יֹודּוָך  ַאָּתה  "ְיהּוָדה  הפסוק  בכם  ויתקיים  ְּבִיְׂשָרֵאל",  ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעֹקב 
ְּבֹעֶרף ֹאְיֶביָך ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ָאִביָך". כן יראו וכן יעשו כל אחד שישתתפו במפעל 
לים  כמים  הדעת  תרבה  שבהם  לימים  ויזכו  הרשב"י  תורת  להרבות  הכביר 

מכסים.

הקדושים  הקבלה  ספרי  ולהדפיס  ולהפיץ  הפחות  לכל  להלוות  לראות 
מגדולי וענקי ארץ גם אם אינם לומדים הספרים לכה"פ להדפיסם לזיכוי 

הרבים
... בכן ראוי  )אות כ"ט.(, כתב  בספר הקדוש הנהגות טהרת הקודש הקדמון 
לעורר לבם של אלו האנשים העושים כן חלילה להם מעשות כדבר הזה שאם 
הוא לא זכה להנות מאורו, ילווה לאחרים ויהיה זה נהנה והוא לא חסר, ואדרבה 
שצדקתו עומדת לעד כנודע )כתובות נ. וברש"י שם(, וכן שאר ספרים ילווה וילווה 
אף אם בעצמו ג"כ לומד מהם, עם כל זה בזמן שהם פנויים ואינו צריך להם ילווה 
ויזכה לאחרים, כי סהדי במרומים שהרבה דברים טובים היה לי מהמנע לכתוב 
וכתבניתם, כאשר פתאום לקחה ממנו הספר באמצע הלימוד,  אותם כדמותם 
או לפעמים ידעתי הדבר ששם מקומו בספר ההוא ולא יכלתי להשיגה ובקשתי 
את שאהבה נפשי ולא מצאתי, ואל ה' פי קראתי שלקנות ספרים לכבודו יזכינו,  
מעוז צור ישועתי, ועתה יערב לכם שיחתי, אם איזה דבר מתבניתו שניתי, וזה 
תמיד שאלתי ובקשתי, שתדינני אותי על צד היותר נוטה לכף זכותי, ובזה גם 

אתם תהיו נידונים לכף הזכות מה' יתברך שמו ויתעלה לעד ולעולמי עולמים. 
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ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  ּבֹו  ַיֲעֶׂשה  ֶאָחד,  ַמֲאָמר  ֵּפרּוׁש  ֲאִפּלּו  ּוְלָהִבין  ִלְלֹמד  ִיְזֶּכה  ִאם 
ֹּלא ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה, ּוֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא  ְּבָׁשָעה ַאַחת ַמה ּׁשֶ
ַהּיֹוְׁשִבים  ַהֶּמֶלְך  ְּפֵני  ֵמרֹוֵאי  ְוִיְהֶיה  ְּדַמְלָּכא,  ֵהיָכָלא  ִמְּבֵני  ַהָּבא  עֹוָלם  ֶּבן 

ִראׁשֹוָנה ְּבַמְלכּוָתא ִּדְרִקיָעא
ְלַתָּתא  ִיְתַּגֵלי  ַּכד  ִדיָלְך,  ִחּבּוָרא  ֵמַהאי  ו'(,  ִּתּקּון  )סֹוף  ְבִּּתּקּוִנים  ֶׁשָּכַתב  ַמה  ְראּו 
ְּבָדָרא ַבְתָרָאה ְּבסֹוף יֹוַמָּיא, ּוְבִגיֵניּה )ַוִּיְקָרא ֹּכה י( ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ ְוגֹוֵמר. ּוַבִּתּקּון 
ל' )ְּבֵסֶפר ִּכֵּסא ֶמֶלְך(, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: "ַּכָּמה ָּגדֹול ִחּיּוב ַעל ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִלְלֹמד ַקָּבָלה, 
ְמַעְּכִבים  ֵהם  ִּכי  ָּגלּוָתא,  ֹאֶרְך  ְוגֹוֵרם  ַקָּבָלה,  לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ִאם  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ְוָעְנָׁשם 
ַהְּגֻאָּלה ַרֲחָמָנא ִליְצַלן... ִּכי ָּגדֹול ֹּכָחּה ְלָקֵרב ַהְּגֻאָּלה". ּוְבִּתּקּון מ"ב )ָׁשם ְּבִכֵּסא ֶמֶלְך(, 
"ִּכי ִלּמּוד ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְּבִגיְרָסא ְּבָעְלָמא ּבֹוֶנה עֹוָלמֹות, ְוָכל ֶׁשֵּכן ִאם ִיְזֶכּה ִלְלֹמד 
ֹּלא  ּׁשֶ ַאַחת ַמה  ְּבָׁשָעה  ְלַמְעָלה  ִּתּקּון  ַיֲעֶׂשה ּבֹו  ֶאָחד,  ַמֲאָמר  ֲאִפּלּו ֵּפרּוׁש  ּוְלָהִבין 
ַיֲעֶׂשה ְּבִלּמּוד ַהְּפָׁשט ָׁשָנה ְּתִמיָמה, ּוֻמְבָטח לֹו ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא ִמְּבֵני ֵהיָכָלא 
ְּדַמְלָּכא, ְוִיְהֶיה ֵמרֹוֵאי ְּפֵני ַהֶּמֶלְך ַהּיֹוְׁשִבים ִראׁשֹוָנה ְּבַמְלכּוָתא ִּדְרִקיָעא. וֵאין ַנַחת 
ם ָּכֵעֶסק ְּבִנְׁשַמת ַהּתֹוָרה ֶׁשִהיא ַהָחְכָמה ָהֲאִמִּתית ַהְמֻקֶּבֶלת ִּכי ִמֶּמָּנה  רּוַח ַלַהּׁשֵ
יֹוֵדַע ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך ַּבֲעבֹוָדתֹו ּוִמְצוֹוָתיו...". ַעד ָּכאן, )ְוַעֵּין עֹוד ַּבֵּסֶפר ְזִכיָרה ְלַחִּיים ְלַהָּגאֹון 

ַרִּבי ַחִּיים ַפַלאִג'י ח"ב דף ע' ע"ד, ובשו"ת ַאַפְרַקְסָּתא ְדַעְנָיא ִסיָמן ע"ד(.

כל סיום זוהר הקדוש הוא קירוב הגאולה
הגלות  מן  יצאו  הזוהר  תורת  למוד  בזכות  רק  כי  אנחנו  יודעים  והנה 
וכדמפורסם מה שאיתא ברעיא מהימנא  בספרא דא יפקון מן גלותא ברחמי. 
ואין צריך להאריך בזה כי וודאי למוד הזוהר הוא תיקון השכינה להוציא אותה 

מהגלות, ופשוט כי כל סיום זוהר הקדוש הוא קירוב הגאולה.

ולכן צריך לראות שיתרבו סיומי זוהר לאלפים ורבבות עד אין מספר, ואין 
ספק כי על ידי זה שמחלקים כל כך הרבה ספרי הזוהר בחינם ממש, ודואגים 
שזה יגיע לכל ישוב נידח, על ידי זה יתווספו סיומים הרבה לזוהר הקדוש, וזה 

יקרב את הגאולה.

ולמותר להאריך בדבר הסכנה הרובץ על ארצנו הקדושה, שמכל צד יש ערבים 
כל  ולאבד את  כי רצונה להשמיד להרוג  וארץ אירן שמצהירה בגלוי  שרוצים... 
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היהודים מנער ועד זקן ברגע אחד על ידי פצצת אטום, ח"ו. ומה יציל אותנו מזה 
אם לא עוד סיומים ועוד סיומים של הזוהר הקדוש.

בכל הישיבות, כוללים, ובתלמודי תורה, תנהיגו שילמדו לפחות שעה ביום 
זוהר

בארץ  הקדושות  הישיבות  לכל  הקדושה,  השכינה  למען  קורא  הנני  לכן 
"זוהר השבת"  ]יכולים ללמוד בספרי  ובכל בתלמודי תורה,  ובכוללים,  ובגולה 
או "זוהר תורה" שמתורגם יפה מאוד ללשון הקודש[, תנהיגו שילמדו לפחות 
יוכל כל אחד לגמור בשנה את כל  וכך  )כמו שלומדים דף היומי(,  זוהר  ביום  שעה 
הזוהר הקדוש. חזקו ואמצו כי מי שלא יעשהו מי יודע אם רק הוא מעכב את 
ההצלה, ְכְמבֹוָאר ְּבִּתּקּוֵני ֹזַהר )ִּתּקּון ל' ַּדף ע"ג:(, ִאינּון ְּדָעְבִדין ְלאֹוַרְייָתא ַיָּבָׁשה, ְוָלא 
ָבָעאן ְלִאְׁשַּתְדָלא ְבָחְכָמה ְדַקָּבָלה, ְדָגְרִמין ְּדִאְסַּתַּלק ְנִביעּו ְדָחְכָמה ְדִאיִהי י' ִמיָנּה, 

ְוִאְׁשְּתָאַרת ב' ְיֵביָׁשה, ַוי לֹון ְּדָגְרִמין ֲעִנּיּוָתא ְוַחְרָּבא ּוִביָזה ְוֶהֶרג ְוַאְּבָדן ְּבָעְלָמא.

לא יעבור שנה מללמוד זוהר הקדוש כולו
)אות א'( ולא יעבור שנה מללמוד  ראה מה שכתב הרה"ק רבי חיים פלאג'י 
זוהר הקדוש כולו, ומה טוב אם ישלימנו ביום ל"ג בעומר, וכן הזוהר החדש וטוב 
יכולים לעשות סיום כל הזוה"ק בשנה  ביום  ואם לומדים שעה  לך כל הימים. 

אחת. 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהם ִנְקָרִאים ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ַוַּדאי
ִעם  ִמְתַחֶּבֶרת  ִכיָנה  ְׁשַהּׁשְ ָאְמרּו  וע"ב(,  ע"א  קכ"ט  )ַּדף  ְּתרּוָמה  ָּפָרַׁשת  ּוַבֹּזַהר 
ַהְּיהּוִדי ָהאֹוֵמר ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ְקדּוָׁשה ִּדי ְבסֹוָפא, ִאיִהי ַתְרּגּום, ְּכָמה 
ְיִכיל לֹוַמר ָלּה, ִאיּנּון ִמֵּלי ְּדַתְרּגּום. ֲאָבל ִמִּלין ְּדָלׁשֹון  ָיִחיד  ְדאֹוִקיְמָנא. ְוָדא ֲאִפיּלּו 
ִמְתַחְּבָרא  ְׁשִכיְנָּתא  ַהֹּקֶדׁש  ְּדָלׁשֹון  ְּבִגין  ַבֲעָׂשָרה,  ֶאָּלא  ִאיּנּון  ָלאו  ה,  ִּדְקדּוּׁשָ ַהֹּקֶדׁש 
ַּבֲהֵדיּה. ּוְבָכל ְקדּוָׁשה ִדְׁשִכיְנָּתא ַאְתָיא, ָלאו ִאיהּו ֶאָּלא ַּבֲעָׂשָרה. ִּדְכִּתיב, )ויקרא כב( 
ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו', ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיּנּון ָלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ַוָּדאי, ְוָלא ְׁשַאר ַעִּמין 
ה ֶׁשַּבּסֹוף ִהיא ַּתְרּגּום, ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו,  ְּדִאית לֹון ִליָׁשן ַאֲחָרא. ]ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש[: ַהְּקֻדּׁשָ
ְוֶזה ֲאִפּלּו ָיִחיד יּוַכל לֹוַמר אֹוָתּה, אֹוָתם ִּדְבֵרי ַהַּתְרּגּום. ֲאָבל ִּדְבֵרי ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ֶׁשל 
ִכיָנה ִמְתַחֶּבֶרת ִעם ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ]ּוִמְתַחֶּבֶרת  ה ֵאיָנם ֶאָּלא ַּבֲעָׂשָרה, ִּכי ַהּׁשְ ַהְּקֻדּׁשָ
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ִכיָנה ָּבָאה, ֵאין  ה ֶׁשַהּׁשְ ִעם ַהְּיהּוִדי ָהאֹוֵמר ְּבָלׁשֹון ַהֹקוֶדש )רמ"ק ורא"ג([, ּוְלָכל ְקֻדּׁשָ
ֶזה ֶאָּלא ַּבֲעָׂשָרה, ֶׁשָּכתּוב )ויקרא כב( ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוגֹו'. ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהם 
ְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ַוַּדאי ]ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהם ִנְקָרִאים ָלׁשֹון ַהֹקוֶדש ַוַּדאי )רמ"ק ורא"ג([, ְוֹלא 

ְׁשָאר ַעִּמים ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ָלׁשֹון ַאֶחֶרת. 

לשון הקודש - השכינה מתחברת בה

רואים מכאן, ש"לשון הקודש - השכינה מתחברת בה", )ראה באריכות במכתב 
שכתב הצה"ק בעל השדי חמד בגודל מעלת לימוד זוהר הקדוש בלשון הקודש( וב"ה שזכינו 

כרכים  ושבעים  כרכים,  וי"ח  כרכים,  בעשר  הקודש  בלשון  הזוהר  לאור  שיצא 
בפורמט כיס, ותיקוני זוהר ואדרות, וכל אחד יכול ללמוד ויהיה שגור על לשונו, 

בקדושה יתירה בלשון הקודש, שמחוברת אל השכינה הקדושה.

ואסיים בברכה גדול המעשה יותר מן העושה, ותזכו להרבות חיילים לתורת 
יבוא משיחנו  ידי כך  ועל  ויפוצו מעינותיו חוצה,  יוחאי הקדוש  רבי שמעון בר 

"ַוֲארּו ִעם ֲעָנֵני ְׁשַמָּיא" וברחמים גדולים אקבצך במהרה בימינו אמן. 

שלום בנייהו

מוצאי ש"ק פרשת שמות כ' טבת תשע"בף, יומא דהלולא דצדיקיא רבינו 
היד החזקה הרמב"ם, ורבינו רבי יעקב אביחצירא זיע"א בעל "מחשוף הלבן".

ראיתי הדברים הנ"ל, ומכיר אני מקרוב האדמו"ר מהאלמין שליט"א, המוסר 
נפשו על הפצת הזוהר ולימודו בכל העולם בהדפסה וחלוקה בכל העולם, על כן 
גם אני הקטן מצטרף בחום לכל הנ"ל ולפעולות הרב שליט"א אמרינן, יישר כחו 

לזכות את עם בני ישראל עד דייתי ינון ואליה אני שולח אכי"ר.

כעתירת, נסים פרץ

גם אנחנו מצטרפים לקריאה הקדושה של כבוד קדושת האדמו"ר מהאלמין 
שליט"א, להפיץ ולחייב בכוללים כל יום ללמוד בזוה"ק, שזה הדבר שימנע מעם 
ישראל מחלות קשות, אסונות למיניהם, תאונות דרכים וכדומה, אין דבר בעולם 
שלא אפשר לפעול בו על ידי לימוד הזוהר הקדוש, כי לימוד זה עושה נחת רוח 
הגדול ביותר בשמים, כי בכוחו לברר ניצוצי הקדושה מתוך הקליפות ולקרב את 
הגאולה, וכידוע כל עיכוב הגאולה הוא היות ואותם הנשמות דורשות להוציא 
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לימוד  ידי  ועל  זה,  ר"ל שבאים מחמת  היסורים  כל  וכן  אותם מתוך הקליפות 
הזוה"ק יכול לברר ניצוצי הקדושה ולהמשיך ברכה וקדושה על עם ישראל.

ואפילו ילדים קטנים בת"ת תינוקות של בית רבן צריכים לעסוק בזוה"ק לא 
זה שלום  והיה  ויבא מזה רק טוב,  יגרסו בזוה"ק  לפחד, ואפילו נשים צדקניות 

אמן.

 החותם לכבוד התורה הקדושה ורשב"י הקדוש,
  בנייהו יששכר שמואלי,
 ישיבת המקובלים, נהר שלום - ירושלים

בס"ד, א' ויגש נר ו' דחנוכה תשע"ב

ִליָט"א  לֹום ְיהּוָדה ְגָראס ׁשְ ית ַהּזַֹהר מֹוֵרנּו ׁשָ ר ּבֵ ִני ַהְמֹפָאר ׂשַ ִלְכבֹוד ָהַרּבָ

דֹול, ִמְפָעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי. ְפָעל ַהּגָ ד ּוֵמִקים ֶאת ַהּמִ ְמַיּסֵ

ֵלב ָוֶנֶפׁש ֲחֵפָצה לֹוְמֶכם ַהּטֹוב ּבְ ת ׁשְ ִריׁשַ ַאֲחֵרי ּדְ

ה  ים ֵאּלּו ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ָיִמים ְקדֹוׁשִ ֲענּוִגים ּבְ ּתַ ִפית ּוַמה ָנַעְמּתָ ַאֲהָבה ּבַ ַמה ּיָ

ֶאת  יִקים  ּדִ ַהּצַ חּו  ְוִנּצְ ְמָאה  ַהּטֻ ַצד  ַעל  ה  ַהְקדּוׁשָ ַצד  ְבָרה  ּגָ ּבֹו  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ

ָכל  ּבְ ֶפׁש ָהֱאלִֹהית ׁשֶ ה ַהּנֶ ּלָ ְוִנְתּגַ ה  ה ַמּטָ ִעים והס"מ ַוֲחֵבָריו ָנְפלּו ַמּטָ ָהְרׁשָ

ָרֵאל. ר ִיׂשְ ֵלב ּבַ

ִמים  ּיָ ּבַ ְרדּו  ּיָ ׁשֶ דּוׁשֹות  ְוַהּקְ ָהאֹורֹות  ל  ּכָ ה  ַהּזֶ ְזַמן  ּבִ ן  ּכֵ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ּוְכמֹו 

ָהאֹור  ה  ּלֶ ִמְתּגַ ה  ֲחֻנּכָ ּבַ דּוַע  ְוַכּיָ נּו,  ּלָ ׁשֶ ים  ַמּנִ ּזְ ּבַ ם  ּגַ ִלְקָראֵתנּו  יֹוְרִדים  ָהֵהם 

ה ְלַגּלֹות  ר ּוַמה ְמאֹד ּתֹוֲאִמים ְיֵמי ַהֲחֻנּכָ ְסּתָ דּוַע רֹוֵמז ְלתֹוַרת ַהּנִ ּיָ ּכַ נּוז ׁשֶ ַהּגָ

ְמֵהָרה  ּבִ נּוז ְוָכְך ִיְזּכּו ׁשֶ ָרֵאל ָהאֹור ַהּגָ ֵני ִיׂשְ ה ְלָכל ּבְ ּלֶ ה ְוִיְתּגַ נּוז ַהּזֶ ֶאת אֹור ַהּגָ

ָוִנים ימ"ש  ְרֵני ַהּיְ ּפֳ ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּצִ ּגָ מֹו ׁשֶ ת עֹוָלם ּכְ ֻאּלַ ָיֵמנּו ִיְגָאֵלנּו ּגְ ּבְ

ְמֵהָרה. ְתַיְוִנים ְדדֹוֵרינּו ָאנּו ּבִ ְוֵכן ִיְגָאֵלנּו ֵמַהיָוִנים ּוֵמַהּמִ

א'  ַמְדִליק  ָהִראׁשֹון  ּיֹום  ּבַ ל  ִהּלֵ ית  ּבֵ יַטת  ִ ּשׁ ׁשֶ יֹוֵדַע  בֹודֹו  ּכְ ׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ְוֶזה 

ְלהֹוִסיף  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ שפי'  מֹו  ּכְ ַהְינּו  ּדְ ְוהֹוֵלְך  מֹוִסיף  ָוֵאיֵלְך  אן  ִמּכָ

בֹודֹו ְוֹכה  ה ּכְ ן ַיֲעׂשֶ ְמָאה ִיּפֹול ֵמֵאָליו ּכֵ ה ְוָכְך ַצד ַהּטֻ ְלרֹוֵמם ֶאת ַצד ַהְקדּוׁשָ
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ּוָברּור  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ְוקֹוְרִאים  ַהּלֹוְמִדים  ְיהּוִדים  ְועֹוד  עֹוד  ְלהֹוִסיף  יֹוִסיף 

ִמִליֶזעְנְסק  ֱאִליֶמֶלְך  ר'  י  ָהַרּבִ מֹוֵרינּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ֵמֵאָליו,  ִיּפֹול  ְמָאה  ַהּטֻ ד  ּצַ ׁשֶ

יַאת  ּבִ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ָרָאה  אי  ַוּדַ ּבְ יַח  ָמׁשִ ַחְבֵלי  ָלל  ּכְ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ָאַמר,  זיעוכי"א 

ְצלּו  ִיּנָ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ֶאת  ַפְרֵסם  ּיְ ׁשֶ דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ ִיְהֶיה  יַח  ׁשִ ַהּמָ

יַח. ֵמֶחְבֵלי ָמׁשִ

ָהרֹוֶצה  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ה  ִחּבָ ל  ׁשֶ ְקִריָאה  ּבִ ֶזה  ּבָ אנּו  ּבָ ה  ְוַעּתָ

ָאְזנֹו  ה  ּטֶ ּיַ ׁשֶ קוב"ה  ִעם  ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ּה  ִתְפַאְרּתָ ּבְ ביהמ"ק  ֶאת  ִלְראֹות 

ל  ׁשֶ ֵמֶעְלּבֹונֹו  ִרּיֹות  ַלּבְ ָלֶהם  "אֹוי  ְואֹוֶמֶרת  חֹוֵרב  ֵמַהר  ּיֹוֵצאת  ׁשֶ קֹול  ת  ַלּבַ

ָראּוי,  ּכָ ַמן  ַהּזְ ֶאת  יִבין  ַמֲחׁשִ ֵאין  ׁשֶ ַעל  ַהּתֹוָרה  ֶעְלּבֹון  ׁשֶ ז  ְלַרּמֵ ְוֵיׁש  ּתֹוָרה" 

לְכִמיְליֹון  יַע  ְלַהּגִ ְיכֹוִלים  זַֹהר  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ ה  ּקָ ּדַ ל  ּכָ ב  ֵ ְמַחּשׁ בֹודֹו  ּכְ ׁשֶ ּוְכמֹו 

ל ּתֹוָרה. ִרּיֹות ֵמֶעְלּבֹוָנּה ׁשֶ ל ּתֹוָרה, ְוֶזהּו אֹוי ָלֶהם ַלּבְ ִנים ׁשֶ ּוִמְלָיאְרִדים ׁשָ

ְלָפחֹות  ְוִלְגֹמר  ֶזה  ַהּלָ ַהּזַֹהר  ִלְקנֹות  ְוָלַדַעת  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַיְתִחיל  ֶאָחד  ְוָכל 

ִיְתַרּבּו  ְוָכְך  בֹודֹו  ּכְ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ְסלּוִלים  ֵמַהּמַ ְלַעְצמֹו  ְבַחר  ַוּיִ ַעְצמֹו  ּבְ ָנה  ׁשָ ּבְ ַעם  ּפַ

ַרֲחִמים. לּות ּבְ ָבר ֵמַהּגָ לֹוְמֵדי ַהּזַֹהר ְוִיְתַרּבּו ִסּיּוֵמי ַהּזַֹהר ְוָכְך ֵנֵצא ּכְ

ִית ֵאם  יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ל, "מֹוׁשִ ְקִריַאת ַהַהּלֵ ה ּבִ ֲחֻנּכָ ָאנּו קֹוְרִאים ּבַ ּוְכמֹו ׁשֶ

ַהְינּו  ּדְ ִית,  ַהּבַ ֲעֶקֶרת  ֶאת  ַלִים  ִלירּוׁשָ הקב"ה  יב  ָיׁשִ ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמָחה",  ׂשְ ִנים  ַהּבָ

ִנְדֵחי  ל  ּכָ ִקּבּוץ  ּבְ עֹוָלם,  ת  ְגֻאּלַ ּבִ ֶניָה  ּבָ ִעם  ם  ׁשָ ַמח  ְוִתׂשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ

ְמֵהָרה. יַח ִצְדֵקנּו ּבִ ָרֵאל ַעל ְיֵדי ְמׁשִ ִיׂשְ

ֵאר  רֹב ּפְ הֹוֵצאֶתם ּבְ ת" ׁשֶ ּבָ ַ אי ַעל ֵסֶפר "זַֹהר ַהּשׁ ַוּדַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד יֹוֵדַע ּבְ ּכָ

ק ְלָכל ַאב ִלְלֹמד  ְכִניס ֵחׁשֶ ּמַ ִעּצּוב ָיֶפה ׁשֶ ׁש, ּבְ ל ַמּמָ ָבר ָנֶאה ּוִמְתַקּבֵ ְוָהָדר, ּדָ

ת  ּבָ ׁשַ ִאם לֹוְמִדים זַֹהר ּבְ אי ׁשֶ ת, ּוַוּדַ ּבָ ַ ִכים ַלּשׁ ּיָ ַ ּשׁ ָניו ֶאת ִקְטֵעי ַהּזַֹהר ׁשֶ ִעם ּבָ

ְלָמד  בּוַע ִלְלֹמד ּוְלָהִבין ֶאת ַהּנִ ָ ל ַהּשׁ ק ּכָ ַמִים ְוֵחׁשֶ קֹוֶדׁש ֵיׁש ִליָלִדים ִיְרַאת ׁשָ

בּוַע. ָ ְך ַהּשׁ ׁשֶ ּמֶ ּבְ

ית  ֵראׁשִ ּבְ ֵסֶפר  ל  ׁשֶ ּיֹות  ָרׁשִ ַהּפָ ל  ּכָ ֶאת  ָבר  ּכְ הֹוֵצאֶתם  ׁשֶ ַמה  ְועֹוד 

ל  ׁשֶ ִסְפרֹו  ֶאת  יִסים  ַמְדּפִ ם  ַאּתֶ ׁשֶ ַהּתֹוָרה"  "זַֹהר  ָלֶזה  ּקֹוְרִאים  ׁשֶ ַמֲהדּוָרא  ּבְ

ָיֶפה  ֶבת  ּוְמֻעּצֶ ְמֹפֶאֶרת  ַמֲהדּוָרא  ּבְ זי"ע,  עְרג  ָראְזְנּבֶ יּוְדל  ר'  ל  ֻקּבָ ַהּמְ אֹון  ַהּגָ
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ַנַחת  ּבְ ִלְלֹמד  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ִלְקָטִעים  ק  ְמֻחּלָ ְוֵכן  ָראּוי,  ּכָ ְמקֹומֹות  ְרֵאי  ַהּמַ ְוָכל 

ַקּלּות  ּבְ ׂש ְוִלְמצֹא  ל ֶאָחד יּוַכל ְלַחּפֵ ּכָ ת ּכֹוָתרֹות ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ ּבַ ַעת ְוֵכן  ּוב ַהּדַ ִיּשׁ ּבְ

ׂש ֵסֶפר  ַחּפֵ ּמְ ָבר טֹוב ְוָנכֹון. ְוָכל ֶאָחד ׁשֶ הּוא רֹוֶצה ִלְלֹמד, ֶזה ּדָ א ׁשֶ ֶאת ַהּנֹוׂשֵ

ָהָאבֹות  ת  ֻדּלַ ּגְ ְוָלַדַעת  ּוְלַאֲהָבתֹו  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶלֱאמּוַנת  אֹותֹו  עֹוֵרר  ּיְ ׁשֶ מּוָסר 

ֵסֶפר  מֹו  ּכְ ְלְמדֹו  ַוּיִ ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ְרּכֹשׁ  ּיִ ׁשֶ יִקים,  ּדִ ְוַהּצַ נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ת  ּוְגֻדּלַ

אי ָיבֹוא ְלִיְרַאת ה'. מּוַסר, ּוַוּדַ

ל  ּכָ ֶאת  ָקרֹוב  ּבְ ם  ַסּיֵ ּיְ ׁשֶ ְגָמר  ַהּמֻ ַעל  ְמֵהָרה  ּבִ ְלָבֵרְך  ּיּוַכל  ׁשֶ ְלָבְרכֹו  ְוִהְנִני 

ַרֲחִמים. ְמֵהָרה ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ָיבֹוא ּבִ ׁשִ ּמָ ֵדי ׁשֶ ּיֹות ּכְ ָרׁשִ ַהּפָ

 כה דברי העותר בעדכם ובעד מפעלכם ובעד כל כלל ישראל.

אשר לוי

**** 

בס"ד

טבת תשע"ב

גראס  יהודה  שלום  רבי  האדמו"ר  כ"ק  ומגדול  מעוז  ידידי  לכבוד 

מהאלמין שליט"א נשיא ומייסד מפעל הזוהר העולמי.

הנה זה היום התכבדתי בספר הנכבד שחיבר אשר נקרא "זוהר השבת" 

וש"ס  ומדרשים  הלכות  וגם  הקדוש  מהזוהר  שבת  בשולחן  יאמר  אשר 

ומצאתיו גדוש בחכמה ופריו מתוק לחיכי, ובודאי שמי שילמד בו שבת 

ה'  אל  שיתקרב  ובודאי  לטובה  שלו  השבת  שמירת  כל  ישתנה  בשבתו 

שערי  על  המתדפקים  הם  רבים  שבדורנו  והיות  עז.  ביתר  שאת  ביתר 

חכמת האמת ונחוצים הם הספרים המבארים בצורה ידידותית וברורה 

ובלשון צחה את ההקדמות הנחוצות ואת המעשה אשר יעשה הרי ספר 

זה הוא חשוב וטוב לכל אחד שיהיה בביתו.

בהכירי מעט את פעלו העצום בהפצת הזוהר הקדוש הן בשיעורים 

בארץ  הלב  את  המלהיבים  רדיו  בשידורי  והן  אחרים  רבים  בספרים  והן 

ובעולם הריני לברך על המוגמר.
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אשר על כן אמינא לרב איישר חיליה לאורייתא ותרב גדולתו ואשרי 

תורה  להגדיל  חוצה  מעיינותיו  ויפוצו  בישראל  כמותו  ירבו  יולדתו 

ולהאדירה ויתקיימו דברי הזוה"ק בחיבורא דא יפקו מן גלותא ברחמים, 

בלימוד והפצת פנימיות התורה הקדושה נזכה לגאולה השלימה בב"א.

באתי  בעמח"ס  ס"ט  משה  ארמוני  ולומדיה  התורה  לכבוד  הכו"ח 

לארמוני,  ימין  מכונו,  על  ארמון  ארמוני,  גנזי  ארמוני,  עץ  פרי  לארמוני, 

עטרה ליושנה, כגן רוה, גלי עמיקתא.

**** 

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ׂשְ ְסֵלו תשע"ב ִלְגאּוַלת ּיִ בס"ד, ּכִ

נּו  ַרּבֵ ָהַאְדמֹו"ר,  בֹוד  ּכְ בֹון,  ַהּנָ ֶהָחִסיד,  ֶהָחָכם,  יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֵרי  ַאׁשְ

ְלִמיַדת  ָרֵאל, ּבִ ׂשְ ָכה, ְלַזּכֹות ֶאת ַעם ּיִ ּזָ ִליָט"א הי"ו, ׁשֶ לֹום ְיאּוָדה ְגָראס, ׁשְ ׁשָ

ן ְיִהי ָרצֹון, ָאֵמן ְוָאֵמן. ָרֵאל, ָאֵמן ּכֵ ׂשְ ת ּיִ ֻאּלַ דֹוׁש, ְלָקֵרב ֶאת ּגְ ַהּזַֹהר ַהּקָ

ֱאָמן, ֶעֶבד ה',  ֶכם ַהּנֶ ַעת, ַעְבּדְ "ה ַהחֹוֵנן ְלָאָדם ּדַ ּבָ א, ַהּקָ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ יְעּתָ ִסּיַ ּבְ

ָרֵאל"  ְלִיׂשְ נּוז  ַהּגָ ָהאֹור  ּלּוי  "ּגִ ְקָרִאים  ַהּנִ ְסָפִרים,   14 ר  ִחּבֵ ׁשֶ ַכְלפֹון,  ְיאּוָדה 

ַמִים. ם ׁשָ ָלה( ְלׁשֵ ּבָ ֵפרּוׁש ַהּזַֹהר ְוַהּקַ )ָהעֹוְסִקים ּבְ

ְוַרק,  ַאְך  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ּוַבּזַֹהר  ּתֹוָרה  ּבַ ָלנּו,  ִהְבִטיַח  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  "י  ּבִ ָהַרׁשְ

ַמִים,  ׁשָ ַמְלכּות  ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ְלֶאֶרץ  ו,  ֵעׂשָ ְוָגלּות  ָמֵעאל,  ִיׁשְ לּות  ִמּגָ ֵנֵצא 

ַעם  ֶאת  ַיֲעִביר  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ דֹוׁש.  ַהּקָ ְוַהּזַֹהר  ַהּתֹוָרה,  ַוֲהָבַנת  ּוְבִגְרַסת 

אּוָלה. ין ְלֶחֶסד, ּוְלַרֲחִמים ְוֵקרּוב ַהּגְ ָרֵאל, ִמּדִ ׂשְ ּיִ

ְפֶאֶרת  ֵהם ּתִ דֹוׁש ׁשֶ ה ְוַהּזַֹהר ַהּקָ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ְוַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ ְזכּות ַהּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ

ֵאל ִמן  ֵרה( ִנּגָ ר ְולֹא ַאַחת ֶעׂשְ ע, ֶעׂשֶ ׁשַ ר ְולֹא ּתְ תּוב ֶעׂשֶ ּכָ ל ַה-10 ְסִפירֹות )ּכַ ּוַמְלכּות, ּכָ

ָרֵאל. ׂשְ לּות ְלֶאֶרץ ּיִ ַהּגָ

ה ִלְפֵני ְקִריָאה  ִפּלָ ְך ַמְתִחיָלה ַהּתְ ּכָ זַֹהר ָהָרִקיַע"  ַיְזִהירּו "ּכְ יִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ

ָכל  ּבְ ׁשֶ ָמרֹוקֹו  ּבְ ָנֲהגּו  ן  ּכֵ מֹו  ּכְ ָמרֹוקֹו,  ְקִהּלֹות  ּבִ ֲהגּו  ּנָ ׁשֶ ִפי  ּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ

יַע  ּלֹא ִהּגִ בּוַע, ּוִמי ׁשֶ ׁשָ ָעִמים ּבְ ִסים 3 ּפְ ּנְ ִעיר ָהְיָתה ַחּבּוַרת ַהּזַֹהר, ְוָהיּו ִמְתּכַ

יִלים  ְבׁשִ ָהָיה עֹוֵרְך ְסעּוָדה ִעם ּתַ ָכְך, ׁשֶ ָעִמים ְרצּופֹות, ָהָיה ִנְקַנס ּבְ לֹוׁש ּפְ ׁשָ
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ָרם  ְסּפָ ּמִ ר יֹוַחאי ְלָכל ַחְבֵרי ַחּבּוַרת ַהּזַֹהר, ׁשֶ ת ֲעַרק, ְוִלּמּוד ּבַ ִתּיַ ַלֲחֵבִרים ּוׁשְ

דֹוׁש. ד ֶאת ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵדי ְלַכּבֵ יַע ְל- 80 - 90 ִאיׁש, ּכְ ָיכֹול ְלַהּגִ

ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִהְבִטיַח  ׁשֶ מֹו  ּכְ דֹוׁש,  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ְוִלּמּוד  ַהּתֹוָרה,  ּוְבזֹאת 

סֹוד  ִמן  ְיִציָאה  הּוא  ׁשֶ ָמֵעאל,  ִיׁשְ לּות  ִמּגָ ָיָצאנּו  לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  יֹוַחאי 

דֹול  ּגָ ְוֵחֶלק  ְדְגאּוָלה,  א  ַאְתַחְלּתָ ִהיא  ׁשֶ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְלֶאֶרץ  ְזָרח,  ַהּמִ

ְוָצְרַפת.  ה  ַאְנְגִלּיָ ֲאֶמִריָקה,  ּבַ מֹו  ּכְ ו,  ֵעׂשָ ָגלּות  ּבְ ֲעַדִין  ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ֵמַעם 

אּוָלה,  ַהּגְ הּוא סֹוד  ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ּלֹו,  ּכֻ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ִיְזּכּו  ובעז"ה 

ַוֲאַנְחנּו  ס".  ְיַכּנֵ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ "ִנְדֵחי  ְך,  ּכָ ְוַאַחר  ה'",  ַלִים  ְירּוׁשָ "ּבֹוֶנה  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ

אּוָלה,  א ְדְגאּוָלה, ִלְקַראת ַהּגְ נּו, ַאְתַחְלּתָ ּלָ ִמית ׁשֶ ׁשְ ֵעין ַהּגַ רֹוִאים ֶאת ֶזה ּבְ

ה  ֻאּלָ ִנים ַלּגְ ל ָהעֹוָלם, 228 ׁשָ ת ׁשֶ ּבַ ְקֵראת ֶעֶרב ׁשַ אּוָלה ַהּנִ ָלַמת ַהּגְ סֹוד ַהׁשְ ּבְ

הּוא  ׁשֶ ה  ֻאּלָ ּגְ ׁשֶ ֻלּיֹות.  ּגָ ִקּבּוץ  ל  ׁשֶ ְיסֹוד  ְסִפיַרת  ִהיא  ׁשֶ י,  יׂשִ ַהּשִׂ ָהָאֶלף  ל  ׁשֶ

ַלה',  ת  ּבַ ׁשַ הּוא  ׁשֶ אּוָלה  ַהּגְ ת,  ּבַ ׁשַ ְקֵראת  ַהּנִ ְלכּות  ַהּמַ ל  ׁשֶ ִביִעי  ְ ַהּשׁ ֶאֶלף 

ֶזה  ְוֵעת  ּה,  ִעּתָ ּבְ ָזכּו  ְוִאם לֹא  ה.  ּנָ ֲאִחיׁשֶ ָזכּו  ּה, ִאם  ִעּתָ ּבְ ָזכּו  תּוב "ִאם לֹא  ּכָ ּכַ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ּיִ ָגלּות ִעם ַעם  ּבְ ִהיא  ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ְלכּות, סֹוד ַהּשׁ ַהּמַ

ר ֱהִפיְצָך  ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בּוְתָך ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָ ב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ "ְוׁשָ

ָרֵאל. ׂשְ רּוְך הּוא ַעְצמֹו ָיׁשּוב ִעם ּיִ דֹוׁש ּבָ ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך". ַהּקָ

ַעם  ִעם  ָיׁשּוב  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ׁשֶ ָנה,  ּוָ ַהּכַ ב",  "ְוׁשָ יָלה  ַלּמִ ָך  ְעּתְ ּדַ ְוֶתן 

אּוָלה. ָרֵאל. ְוֶזהּו סֹוד ּגְ ׂשְ ָרֵאל ְלֶאֶרץ ּיִ ׂשְ ּיִ

ָאַמר ָלרֹוִעים, "לֹא ֵעת ֵהָאֵסף  לֹום, ׁשֶ ָ ָאַמר ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ְוֶזה ׁשֶ

ַמְרִעיִתי".  "צֹאן  "צֹאִני",  ְקָרִאים  ּנִ ֶ ּשׁ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ַעם  ְקֶנה,  ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ְקֶנה",  ַהּמִ

הּוא  ַמן ׁשֶ יַע ַהּזְ ה ִהּגִ ְקֶנה. ְוַעּתָ ּלֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהּמִ לּות, ׁשֶ ם, ַהּגָ ז ׁשָ ָלֵכן ְמֻרּמָ

ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ִהיא  ׁשֶ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֶאֶרץ  ְלכּות.  ַהּמַ ִהיא  ׁשֶ ִמים,  ַהּיָ ַאֲחִרית 

זּו   - בּוְתָך  ׁשְ ֶאת  ם,  ֵ ַהּשׁ ב  "ְוׁשָ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרֵאל.  ׂשְ ּיִ ִעם  ֶניָה,  ּבָ ִעם  ׁשּוב  ּתָ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְוַגם  ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ֻלּיֹות  ּגָ ִקּבּוץ  הּוא  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּוַמה  אּוָלה.  ַהּגְ

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ׁשֶ הּוא  ַהּיֹום  ב  ּצָ ְוַהּמַ ִלְמקֹוָמּה,  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ִעם  ׁשּוב  ּתָ

ֶניָה ֵמֲאָנה  ּבָ ה ַעל  תּוב "ָרֵחל ְמַבּכָ ּכָ ְוֶזה ׁשֶ ים.  ין ָהַעּמִ ּבֵ ִרים  ּוָבֶניָה ְמֻפּזָ ָחֵרב, 

ֵחם". ְלִהּנָ
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ֶניָה  ּבָ ְוִהיא רֹוָצה ֶאת  ה  דֹוׁשָ ִכיָנה ַהּקְ ְ ִהיא ַהּשׁ ְלכּות, ׁשֶ ְוָרֵחל ֶזה סֹוד ַהּמַ

ׁשּוב ִעם  ִכיָנה ּתָ ְ ִהיא ַהּשׁ ְלכּות, ׁשֶ הּוא סֹוד ַהּמַ ָרֵאל ׁשֶ ׂשְ ץ אֹוָתם ְלֶאֶרץ ּיִ ְלַקּבֵ

ׁש ְבָקרֹוב ָאֵמן  ְקּדָ ית ַהּמִ אּוָלה ּוִבְנַין ּבֵ ָרֵאל, ְוִהיא ּסֹוד ַהּגְ ׂשְ ּיִ ָרֵאל, ְלֶאֶרץ  ׂשְ ּיִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ּכֵ

ֶעְזַרת  ּבְ לּות,  ֵמַהּגָ ֵנֵצא  ֲאַנְחנּו  דֹוׁש,  ַהּקָ ְוַהּזַֹהר  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ּוִבְזכּות 

א ְדְגאּוָלה,  לּויֹות, ַאְתַחְלּתָ ִמּיֹות, ִקּבּוץ ּגְ ׁשְ ֵעיֵנינּו ַהּגַ ם, ַוֲאַנְחנּו רֹוִאים ּבְ ֵ ַהּשׁ

ַהְרֵאנּו  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  "ֵצאְתָך  מֹו  ּכְ ֲחִניָנה.  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ֵמַהּקָ ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ

מֹו  ים ְוִנְפָלאֹות ּכְ ּסִ רּוְך הּוא ֶאת ַהּנִ דֹוׁש ּבָ ים ֵמַהּקָ ִנְפָלאֹות", ַוֲאַנְחנּו ְמַבְקׁשִ

דֹוׁש  הּוא ַהּקָ ַרֲחִמים, ׁשֶ אּוָלה, ֲאָבל ּבְ ֶהם סֹוד ַהּגְ ִמְצַרִים, ַהְרֵאנּו ִנְפָלאֹות ׁשְ ּבְ

הּוא  ָהָיה  ׁשֶ ּוַמה  "י.  ּדַ ׁשַ ַמְלכּות  ָעֵלינּו  ה  ּלֶ ְוִתְתּגַ ַרֲחִמים.  ְקָרא  ַהּנִ הּוא  רּוְך  ּבָ

ם  כּוּלָ יַח,  ָמׁשִ )מ(  ִוד  ּדָ )ד(  ָאָדם  )א(  ָאָדם:  ן  ְלַתּקֵ ה,  ֹמשֶׁ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ְהֶיה:  ּיִ ׁשֶ

ָאָדם ָהִראׁשֹון.

ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ֶאֶרץ  ּבְ ֶאָחד.  ם  כּוּלָ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְוֶאֶרץ  ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ְוַעם  ָרֵאל,  ׂשְ ּיִ ְותֹוַרת 

ִנים  רּוְך הּוא ֲחִניָנה ֲעבֹור 228 ׁשָ דֹוׁש ּבָ ים ֵמַהּקָ אּוָלה, ַוֲאַנְחנּו ְמַבְקׁשִ ֶזהּו ַהּגְ

ִביִעי. ְ י ָלֶאֶלף ַהּשׁ יׁשִ ַאר ֵמָהָאֶלף ַהׁשִ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ

סֹוד  ָרֵחל.  ִאּמֹו  ֶאת  ִלְפּגֹשׁ  ֶאָחיו,  ֶאת  ִלְפּגֹשׁ  רֹוֶצה  יֹוֵסף   - ָנה  ּוָ ַהּכַ ׁשֶ

ו. ל ֵעׂשָ לּות ׁשֶ ָרֵאל ִמן ַהּגָ ׂשְ ׁשּוב ִעם ּיִ ָרֵחל ּתָ ִכיָנה, ׁשֶ ְ ַהּשׁ

ְוהּוא  ְוֵלילֹות,  ָיִמים  ה  עֹוׂשֶ בֹון,  ְוַהּנָ ֶהָחָכם  יק,  ּדִ ַהּצַ ָהַאְדמֹו"ר  ּוְכבֹוד 

ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ֶאת  ּנֹוֵתן  ׁשֶ הי"ו,  ִליָט"א  ׁשְ ְגָראס  ְיאּוָדה  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ ָהַרב  ָהַאְדמֹו"ר 

"ס ְלַזּכֹות  ְרּדֵ דֹוׁש, ְוַהּפַ יס ֶאת ֵסֶפר ַהּזַֹהר ַהּקָ ֵאין לֹו, ָממֹון, ְלַהְדּפִ ֶ לֹו, ְוֶאת ּשׁ

לֹום,  ָ "י ָעָליו ַהּשׁ ּבִ ָהַרׁשְ דֹוׁש, ִהְבִטיַח  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּוִבְזכּות ְקִריָאה  ָרֵאל.  ׂשְ ּיִ ַעם 

לּות ְלַאְרֵצנּו  ֵאל ִמן ַהּגָ לֹום, ִנּגָ ָ ר יֹוַחאי ָעָליו ַהּשׁ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ל ַרּבִ ְוַהֲחֵבִרים ׁשֶ

ָיֵמינּו  ּבְ ְמִהירּות  ּבִ ֶנה  ּבָ ּיִ ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ּוֵבית  ּוַמְלכּות  ְפֶאֶרת  ּתִ ֶהם  ׁשְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָאֵמן ּכֵ

להקבה"ו  ֱאָמן  ַהּנֶ ֶכם  ַעְבּדְ ַעת,  ּדַ ָלָאָדם  ַהחֹוֵנן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ בס"ד 

רּוׁש  הּוא ּפֵ ָלה ׁשֶ ּבָ ר בס"ד 14 ִסְפֵרי ַהּקַ ִחּבֵ ָרֵאל, ׁשֶ ׂשְ ָרֵאל, ּוְלתֹוַרת ּיִ ׂשְ ְוָלָעם ּיִ
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ִלים,  ֻקּבָ ָרא זּוָטא, ְוַהּמְ א, ְוִאּדְ ָרא ַרּבָ ּקּוֵני ַהּזַֹהר, ּוֵפרּוׁש ְלִאּדְ ְבִעים ּתִ ַהּזַֹהר, ׁשִ

ָרֵאל",  ְלִיׂשְ נּוז  ַהּגָ ָהאֹור  ּלּוי  "ּגִ ְקָרִאים  ַהּנִ ְסָפִרים   14 ֵהם  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה,  י  ַאְנׁשֵ

ְותֹוָרה  ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ְלתֹוָרה  ֱאָמן  ַהּנֶ ֶכם  ַעְבּדְ ה',  ֶעֶבד  ֵסֶפר,  ל  ּכָ ַעּמּוִדים   1008

מֹו ָלַעד ָאֵמן כי"ר. רּוְך הּוא ּוָברּוְך ׁשְ ְפֶאֶרת ּוַמְלכּות ּבָ ֵהם ּתִ ה ׁשֶ ַעל ּפֶ ּבְ ׁשֶ

ָרֵאל ׂשְ ַנת תשע"ב ִלְגאּוַלת ּיִ ְסֵלו ׁשְ  ַהּיֹום יֹום ַהֶחֶסד, ְלחֶֹדׁש ּכִ

ן ְיִהי ָרצֹון ָאֵמן ְוָאֵמן ֶסָלה  ָאֵמן ּכֵ

ֶעֶבד ה' ְיאּוָדה ַכְלפֹון הי"ו

**** 

ב ּפָֹרת ַכי ִיְצָחִקי ַרב ְמקֹוִמי מֹוׁשָ  ָהַרב ַאְבָרָהם ָמְרּדְ

רֹון ָ ב ּפָֹרת ד.נ. ֵלב ַהּשׁ מֹוׁשָ

ְוַהְיינּו  ה'תש"ע",  ם"  ֵ ַהּשׁ ה  "ְיַצּוֶ ַנת  ׁשְ ָבט,  ׁשְ ַלחֶֹדׁש  א,  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ

דֹו"ׁש. א ַהּזוַׂה"ר ַהּקָ יַמְטִרּיָ ָלה "התש"ע" – ּגִ "ַקּבָ

ָראס  ּגְ ְיהּוָדה  לֹום  ׁשָ י  ַרּבִ יק  ּדִ ַהּצַ אֹון  ַהּגָ ּתֹוָרתֹו  ִלְכבֹוד  ּוְבָרָכה,  ַהְמָלָצה 

ְעָיה"  ְדָרׁש "ֲעֶטֶרת ְיׁשַ ית ַהּמִ ים, ּבֵ ה ָהַרּבִ ִליָט"א ָהַאְדמֹו"ר ֵמָהאְלִמין, ְמַזּכֶ ׁשְ

ֶמׁש. ית ׁשֶ ק"ק ָרַמת ּבֵ

ְפָעל  ַהּמִ ֶאת  ְראֹוִתי  ּבִ י  ִלּבִ ְוָיֵגל  י  ַמְחּתִ ׂשָ ָהָאֶרץ.  ְוָתֵגל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמחּו  ִיׂשְ

מֹו "ִמְפַעל ַהּזַֹהר ָהעֹוָלִמי" – ְלַזּכֹות ֶאת  ָתה, ְוַנֲעָלה ׁשְ ר ָידֹו ָעׂשְ יר ֲאׁשֶ ּבִ ַהּכַ

ְזכּותֹו  יֹוַחאי,  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִמּתֹוַרת  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ּדִ ֵעֶדן  ֵמי  ּבְ ים  ָהַרּבִ

ן ְיִהי ָרצֹון. ָרֵאל ָאֵמן ּכֵ ית ִיׂשְ ֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ּבֵ ּתַ

ַמֲאַמר  ָלה, ּכְ ּבָ יבּות ִלּמּוד ָחְכַמת ַהּקַ ָעִרים ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַוֲחׁשִ ְ ּשׁ ה נֹוַדע ּבַ ִהּנֵ

ִאינּון  ָיִבינּו  יִלים  ּכִ ׂשְ "ְוַהּמַ קנ"ג[:  ַהֲעלְֹתָך  ]ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ זיע"א  "י  ּבִ ַרׁשְ

ִאינּון  ין  ִאיּלֵ ָהָרִקיַע,  זַֹהר  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ְוַהּמַ הֹון  ּבְ ַמר  ְדִאּתְ ָלה  ַקּבָ ָמאֵרי 

ין  ׂשִ ּנְ ִמְתּכַ ֵתַבת ֹנַח ּדְ ֵאינֹו ּכְ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ּדְ א ּדְ זַֹהר ּדָ ִלין ּבְ ּדְ ּתַ ָקא ִמׁשְ ּדְ

ַהְיאָֹרה  ּלֹוד  ַהּיִ ן  ַהּבֵ ל  ּכָ ם  ִיְתַקּיֵ ְבהֹון  ּדִ ְלכּוָתא  ִמּמַ ַבע  ְוׁשֶ ֵמִעיר  ַנִים  ׁשְ ּה  ּבָ

י  ַרּבִ ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקּבָ נּו  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ ְוִדְבֵרי  א".  ּדָ ְדִסְפָרא  אֹוָרה  ְוָדא  ִליֻכהּו  ׁשְ ּתַ

ֹוֵמַע  ַמע ַהּשׁ ַעת ּוְתבּוָנה[: "ִיׁשְ רֹאׁש ִסְפרֹו ּדַ ן ִאיׁש ַחי זיע"א ]ּבְ ים ּבֶ יֹוֵסף ַחּיִ
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ִאיׁש  ְלָכל  ְוהֹוִדיעּו  ִהְזִהירּו  ר  ַוֲאׁשֶ ידּו  ִהּגִ ֲחָכִמים  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ְוָיִבין 

ִהיא  ים  ַחּיִ ֵעץ  ֶריָה  ְוִנְסּתָ ַהּתֹוָרה  סֹודֹות  ֵעֶסק  ּבְ ַהּקֶֹדׁש  ֶאל  ת  ָלֶגׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ

ינּו  ה ַרּבֵ ַמת מׁשֶ ְבֵרי ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִנׁשְ ים ּדִ ּה", ְועֹוד ְמֹפָרׁשִ ֲחִזיִקים ּבָ ַלּמַ

זַֹהר ָהָרִקיַע,  ּכְ ַיְזִהירּו  יִלים  ּכִ ׂשְ ף קכד:[: "ְוַהּמַ "י ]זַֹהר ָנׂשא, ֵחֶלק ג' ּדַ ּבִ ָלַרׁשְ

ׁשּוָבה,  ּתְ ָאה,  ִעּלָ א  ִאיּמָ ּדְ זֹוֲהָרא  ִמן  ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ִאיהּו  ּדְ יָלְך,  ּדִ ִחּבּוָרא  ַהאי  ּבְ

י,  ַחּיֵ ּדְ ֵמִאיָלָנא  ְלִמְטַעם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעִתיִדין  ּדַ ּוְבִגין  יֹון,  ִנּסָ ָצִריְך  לֹא  ין  ִאיּלֵ ּבְ

ְבֵרי  ּדִ ְוֵהם  ְוכּו'.  ַרֲחֵמי..."  ּבְ לּוָתא  ּגָ ִמן  יּה  ּבֵ קּון  ִיּפְ ַהּזַֹהר,  ֵסֶפר  ַהאי  ִאיהּו  ּדְ

ה  ִחְזִקּיָ ָהַרב  ִלְבנֹו  ָמַסר  ר  ֲאׁשֶ זיע"א  "ש  ָהַרׁשַ ָרֵאל  ִיׂשְ ְקדֹוׁש  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו 

ַחְכֵמי  ְבֵרי  ּדִ נֹוְדעּו  ם  ּגַ ְמרֹוִמים.  ְלִגְנֵזי  ָמתֹו  ִנׁשְ ת  ֲעִלּיַ ֶטֶרם  זיע"א  ִיְצָחק 

ּכּוְך  ּזִ ֵהם  ׁשֶ ֵח"ן  ְותֹוַרת  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ּמּוד  ַהּלִ ל  ׁשֶ ה  ָהַרּבָ ֲעָלה  ּמַ ּבַ ַהּדֹורֹות 

ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ּבְ ַמְתִחיָלה  ּתֹוָרה  ּבַ ָהְראּוָיה  ָגה  ַהַהּשָׂ ל  ּכָ י  ּכִ ְוָאְמרּו  ָמה,  ׁשָ ַלּנְ

ה. ְלִפיָכְך ִהְרּבּו  ַגּלֶ ּיְ ֶ ַמה ׁשּ מּוָעה ּבְ ְך ָיִבין ׁשְ ּכָ דֹוׁש ְוִסְתֵרי ּתֹוָרה ְוַרק ַאַחר  ַהּקָ

ָמתֹו  ִנׁשְ ָיִבין  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ְוַאף ַעל  ִגיְרָסא,  ּבְ ַוֲאִפּלּו  דֹוׁש  ַהּקָ ּזַֹהר  ּבַ ִלְקרֹא  ק  ְלַחּזֵ

ב ְוַהּגּוף. ַמִים ְוַטֲהַרת ַהּלֵ ִיְרַאת ׁשָ ֵהא ּבְ ּיְ ִבין לֹו, ּוִבְלַבד ׁשֶ אי ּתָ ַוּדַ ּבְ

ֶזה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ּבְ ד  ּוְלַלּמֵ ִלְלֹמד  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ נּו  ִזּכָ ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּוּבָ

ְלַמְעָלה  ִעם  ְלִהְסּתֹוֵפף  זֹוִכים  ֹקֶדׁש  ת  ּבָ ׁשַ מֹוָצֵאי  ּוְבָכל  ַרּבֹות,  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ

ּפָֹרת,  ב  מֹוׁשָ ֶלְך"  ַהּמֶ ִוד  "ּדָ נּו  ִמְדָרׁשֵ ֵבית  ּבְ ְקבּוִעים  לֹוְמִדים  ֵמאֹות  ֵמֲחֵמׁש 

א  יׁשָ ַקּדִ ֲחבּוָרא  ּבַ ִמְנָהֵגנּו  נֹוַדע  עֹוד  בּוַע.  ָ ַהּשׁ ֵלילֹות  ּבְ ֵח"ן  עּוֵרי  ׁשִ ַבד  ִמּלְ

ָכל ֶחְלֵקי ַהּזַֹהר  ף ְליֹום ּבְ ָחְדׁשֹו ִלּמּוד ּדַ י חֶֹדׁש ּבְ ִלים ַעל ַעְצָמם ִמּדֵ ר ְמַקּבְ ֲאׁשֶ

ָנן ְוַתְלִמיֵדיהֹון. יֹוָמא ָטָבא ְלַרּבָ דֹוׁש ּוְבָסמּוְך ָלרֹאׁש חֶֹדׁש עֹוְרִכים ִסּיּום ּבְ ַהּקָ

יף  ָהמֹון ֶאת ִסְפרֹו "אֹור ַהּזַֹהר" סֹוֵבב ּוַמּקִ בֹוד ּתֹוָרתֹו ְלָהִפיץ ּבֶ ּוְכָבר ָזָכה ּכְ

ְועֹוד  ּבֹו.  ּמּוד  ַהּלִ ּוְזכּות  זיע"א  "י  ּבִ ָהַרׁשְ ּוַמֲעַלת  דֹוׁש,  ַהּקָ ֶפר  ַהּסֵ ַמֲעַלת  ַעל 

ָנה, ְלַמַען  ָ ָס"ה ְיֵמי ַהּשׁ קֹו ִלׁשְ ּקּוֵני ַהּזַֹהר", ְוִחּלְ דֹוׁש "ּתִ ֶפר ַהּקָ יס ֶאת ַהּסֵ ִהְדּפִ

ְוֵכן ֶאת  ִמיָמה.  ּתְ ָנה  ְלׁשָ ָלֶהם  ְוַיֲעֶלה  ְליֹום  ף  ּדַ ְוַהּלֹוְמִדים  ַהּגֹוְרִסים  ּבֹו  ֶיְהּגּו 

ָכל  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ְלִלּמּוד  "י"  ּבִ ָהַרׁשְ "אֹור  עּוֵרי  ׁשִ ִעידּוד  ּבְ רּוָכה  ַהּבְ ָיְזָמתֹו 

ה  ְוִהְתַרּבָ ָעָלה  עּוִרים,  ׁשִ  180- ּכְ ִים  ָחְדׁשַ ּכְ ִלְפֵני  ָהָיה  ׁשֶּ ּוַמה  ּוב,  ְוִיּשׁ ָמקֹום 

ָבִרים  ְוַהּדְ ָמקֹום.  ָכל  ּבְ לּו  ִהְתַקּבְ ׁשֶ עּוִרים  ׁשִ ֵמ-550  ְלַמְעָלה  ְלִמְנָין  ּיֹום  ּכַ
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ַהּלֹוְמִדים  ֶאת  ִרים  ְ ּוְמַקּשׁ ִקים  ַהְמַחּזְ ַהּזַֹהר"  "אֹור  ֲעלֹוֵני  ּבַ ְרְסִמים  ִמְתּפַ

ַמֲהדּוַרת  יס  ּוְלַהְדּפִ ִלים  ַחּיָ ְלהֹוִסיף  ה  ְוִנְתַעּלָ ָעָלה  ה  ְוַעּתָ ֶאָחד.  ַעם  ִלְהיֹות 

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ֲהמֹון ּבֵ דֹוׁש ְוַלֲהִפיצֹו ּבַ ַהּזַֹהר ַהּקָ

הּוא  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ יֹום".  יֹום  ְלתֹוַתי  ּדַ ַעל  ֹקד  ִלׁשְ ִלי  ׁשֹוֵמַע  ָאָדם  ֵרי  "ַאׁשְ

ית  ק ְלָבבֹות ֲהמֹוֵני ּבֵ תֹו ָרָמה ְוֶעְליֹוָנה ְלַחּזֵ דֹוׁש, ּוְסֻגּלָ ּזַֹהר ַהּקָ ים ּבַ ְלַזּכֹות ָהַרּבִ

ָהַרב  ָהֱאלִֹהי  ל  ַהְמֻקּבָ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ְבֵרי  ּדִ ְרְסמּו  ְוִנְתּפַ ֵזרֹות.  ּגְ ל  ּוְלַבּטֵ ָרֵאל  ִיׂשְ

ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ָלה  ְוַקּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  י  ּכִ זיע"א,  י  ְרַעּבִ ׁשַ ַכי  ָמְרּדְ

א  יַמְטִרּיָ ּגִ הּוא  דֹוׁש"  ַהּקָ "ַהּזַֹהר  ּוִמְנַין  ַהחֹל!  ימֹות  ּבִ ִנים  ׁשָ  75 ְלִלּמּוד  ָוה  ׁשָ

ל ָהָאֶרץ", "ְוִיְתּבֹוְננּו  יַח ִצְדֶקָך", "ה' ֶעְליֹון ַעל ּכָ ִוד ְמׁשִ ן ּדָ "ּתֹוָרה ֲחִביָבה", "ּבֶ

ִמְנַין  ּכְ  – ה"תש"ע   – ַהּזֹו  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ ּוִבְפָרט  ּכֹוְנֵנהּו".  ָיֵדינּו  ה  "ּוַמֲעׂשֵ ה'",  ַחְסֵדי 

ָכל  ים ּבְ ם ְמַכּסִ ִים ַלּיָ ּמַ ַעת ּכַ ה ַהּדַ ים ְוִתְרּבֶ "אֹור ָחָדׁש ַעל ִצּיֹון". ְיׁשֹוְטטּו ַרּבִ

"ס ַהּתֹוָרה. ְרּדֵ ּפַ

ּוִמְגּדֹול  ָמעֹוז  אֹון  ַהּגָ ָהַרב  יָרא  ְוַיּקִ א  ַרּבָ ְבָרא  ּגַ ְלַהאי  ִנְמְטֵייּה  ְריֹון  ְוַאּפִ

ַהּזַֹהר  ֹקֶדׁש  יו  ִמּזִ ּוְנצּורֹות  דֹולֹות  ּגְ ִלְפעֹל  ַנְפׁשֹו  ִאְוָתה  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ה  ְמַזּכֵ

ִאּתֹו.  ם  ֵ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְלאֹוַרְיָתא  ֵחיֵלּה  ר  ִאיׁשַ ְוָאִמיָנא  ָקדֹוׁש.  ְלַעם  דֹוׁש  ַהּקָ

ַמְעְינֹוָתיו  ָיפּוצּו  תֹו,  ֻדּלָ ּגְ ֵרב  ּתֵ ִיְצַלח.  ָידֹו  ּבְ ם  ֵ ַהּשׁ ֵחֶפץ  ׁשֶ ְמבָֹרְך  ְלָבֵרְך  ְוִהְננּו 

"ס ַהּתֹוָרה ּוְלַהֲאִדיָרּה. ְרּדֵ יל ּפַ חּוָצה ְלַהְגּדִ

א  ִכיְנּתָ ׁשְ ְלָהִקים  ְיֵהא  ִלּמּוֵדינּו  ל  ּכָ ׁשֶ א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ּבְ נּו  ּלָ ּכֻ ה  ְוִנְזּכֶ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֵמָחה, ּבִ ִנים ׂשְ ָקרֹוב, ֵאם ַהּבָ לּוָתא ּבְ ִמּגָ

ת ַהּתֹוָרה: ִבְרּכַ  ּבְ

ַכי ִיְצָחִקי – ַהחֹוֶנה ּפֹה ּפֹוָרת ַאְבָרָהם ָמְרּדְ

**** 
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דֹוׁש ה ְלִחּזּוק ִלּמּוד ַהּזַֹהר ַהָקּ ְדָרׁשָ
ִליָט”א מכ”ק ַאְדמֹו”ר ֵמָהאְלִמין ׁשְ

ִהילּוָלא ִלְכבֹוד יֹוָמא ְדּ
יק ְיסֹוד עֹוָלם ל ָהֱאלִֹקי ַצִדּ ֻקּבָ ל ַהְמּ ׁשֶ

י זי”ע ְרָעּבִ ַכי ׁשַ י ָמְרֵדּ ַרּבִ
ִנים רֹאׁש ַלֲעַדת ַהְמַכְוּ

-כ’ חשון תשע”ב-
בישיבת המיישר בבת ים
י”ט חשון תשע”ב לפ”ק הצה”ק רבי יהודה לייב אשלג

)בעל הסולם(  זצ”ל

הוא  השלושים  בשנות  ובא.  הממשמש  העולם  חורבן  על  רבות  זעק  הסולם  בעל 
זעקתי  “כבר  המשפט  מצוי  תרצ”ג-933’  משנת  )בכתביו  גדול  בקול  כך  על  התריע 
על קץ העולם”(. הוא התריע על השואה העומדת להתרחש על אירופה ועל הסכנה 
בישיבות  הזוהר  ספר  בלימוד  הצורך  על  הכריז  הוא  היהודי,  לעם  הצפויה  הגדולה 
פולין, ולשם כך אף נפגש עם רבנים ואדמורי”ם, בבקשה שייסדו סדרי לימוד בספר 
הזוהר בישיבותיהם, אך הם לא שעו לבקשותיו. הוא טען כי “נותנים 20 שנה זמן מן 
השמיים. וכמו”כ הבד”ץ עהח”ר זעקו עוד בשנת תרפ”א, ועוד הפעם בשנת תרצ”ב, 

שכל העולם יתאחדו ויסיימו אלף סיומי זוהר להצלת עם ישראל, וסיימו רק חלקית.

 רבנים וראשי ישיבות יקרים!
אנחנו כעת זועקים אליכם בתחנונים

לעורר את עם ישראל בלימוד הזוה”ק,
אתם ראשים של עם ישראל,

והאחריות של העם רובצת עליכם 

)שבת נה(

 יהּודים חושּו
והינצלּו

מֹהּו י ָגדוֹל ַהּיוֹם ַההּוא ֵמַאִין ּכָ הוֹי ּכִ
ַע ׁשֵ ה ִיּוָ ּנָ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹב ּוִמּמֶ

(ירמיה פרק ל”ז) 

ָרָאה  ַזַצ”ל  ַלג  ַאׁשְ ֵליּב  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ל  ֻקּבָ ַהּמְ הגהצה”ק 
ַעל  ָנַפל  דֹול  ּגָ ּוַפַחד  עֹוָלם,  ּבָ ְרָצה  ּפָ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ עֹוָלם  ְלֶחֶמת  ּמִ ׁשֶ
ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  “ְלַהׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְלַאְרֵצנּו  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ַהְלָבבֹות 
ן ָאַמר:  ים” ח”ו. ַעל ּכֵ ַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנׁשִ הּוִדים ִמּנַ ל ַהּיְ ֶאת ּכָ
א  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש, “ּבְ ּזַֹהר ַהּקָ ר יֹוָחאי ּכֹוֵתב ּבַ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ֱהיֹות ְוַרּבִ
לּות, ִהְתִחיל  ֵסֶפר ַהזֹוַהר ֵיְצאּו ִמן ַהּגָ לֹוַמר, ּבְ לּוָתא”, ּכְ ִיְפקּון ִמּגָ
ְלָהִבין  יּוַכל  ְיהּוִדי  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַהּקֹוֶדׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ַהּזֹוַהר  ם  ְלַתְרּגֵ
ֶפר  ָצא ָלאֹור ַהּסֵ ּיָ יֹום ׁשֶ ּבְ דֹוׁש, ְוָאַמר ׁשֶ ְוִלְלמֹד ֶאת ַהּזֹוַהר ַהּקָ
ְוָכְך  דֹוָלה,  ּגְ ָלה  ַמּפָ ע  ָלָרׁשָ ִיְהֶיה  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזֹוַהר  ַעל  ָהִראׁשֹון 
ֶפר ַהּזֹוַהר, ָאז ָהָיה  ָרְך ָהִראׁשֹון ִמּסֵ ָצא ָלאֹור ַהּכְ ּיָ יֹום ׁשֶ ָהָיה ּבְ
אִצי ימ”ש.  ִליט ַהּנָ ל ׁשָ ְלָחָמה ׁשֶ ָלה ְוִנְגְמָרה ַהּמִ ע ַמּפָ לֹו ְלָהָרׁשָ

ה.  דֹוׁשָ יַע ְלַאְרֵצנּו ַהּקְ ְולֹא ִהְצִליַח ְזָממֹו ְלַהּגִ
)עיין שבת נ”ה. ילקוט שופטים רמז ס”ח(.
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בס"ד, יום ג' פ' כי תשא תש"ע לפ"ק.

שלומים מרובים כטל וכרביבים, וחיים ארוכים בטוב ובנעימים, לכבוד המאור 
הגדול, המאיר לארץ ולדרים בחכמתו הנפלאה עד מאוד, מזכה את הרבים, ורבים 

מחזיק  ולא  למטה,  ונחמד  למעלה  אהוב  מעון,  השיב 
טיבותא לנפשי', לוחם מלחמתה של תורה, גודר גדר 
ועומד בפרץ במסי"נ, בקי בתורת הנגלה והנסתר, אוהב 
ישראל ומקרבן לאביהם שבשמים, ה"ה הרהגה"צ רבי 
שליט"א.  האלמין  ואב"ד  אדמו"ר  גראס  יהודה  שלום 

מכתב ברכה וחיזוק מאת זקן הרבנים בארצה"ב,
הגה"צ בנגלה ובנסתר רבי שלום קרויז )שליט"א( זצוקללה"ה

האדמו"ר וגאב''ד אודווארי בעמח"ס שו"ת דברי שלום י"ח, ועוד ספרים רבים וידועים

שנת תש"ם

משנת  מכתב  עוד 
בספר  נדפס  תשכ"ט 

"נפש ישעיה" חלק א- ב
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הנה הרה"צ הנ"ל אשר אני מכירו עשרות בשנים מחבר של מאות ספרים על 
רוב עניני יסודות התורה שנחוץ להכלל ולהפרט כמו עניני סת"ם, כשרות, תיקון 
הברית, שכר ועונש, תיקון המידות, שמירת שבת ומועדים, קדושת בית הכנסת, 
אפיית ואכילת מצות, ציצית, ומקוואות והדפיס והחזיר עטרה ליושנה בלימוד 
שו"ע יומי מחבר ורמ"א, ע"י שחיבר הרבה ספרים ע"ז, וכו', ועכשיו קם לעורר 
על נחיצות לימוד הזוהר הקדוש ברבים וחיבר הרבה ספרים על הזוהר כמו ספר 
"אור הזוהר" ששם קיבץ מזוהר הקדוש ותיקונים, ספרי בעל שם טוב הקדוש 
ותלמידיו, ויותר מאלף גדולי ישראל מדורות הקודמים על נחיצות בענין למוד 

הזוהר והתיקונים.

דקות  שבשתי  יומי  לעמוד  שמחולק  היומי  זוהר  תיקוני  לאור  הוציא  ועוד 
ליום אפשר לסיים כל התיקוני זוהר בשנה אחת. עוד הדפיס כל ספרי הזוהר על 
כל חלקיו מסודר ברוב פאר והדר לפי שיעור יומי שבמשך 12 דקות ליום יכולים 

לסיים כל ספרי הזוהר בשנה אחת. 

אש,  להבות  החוצבים  הקדושים  דבריהם  את  כולל  הזוהר"  "אור  ספר 
מלהיבים נפש האדם, מדריך ומורה דרך, להתמיד בלימוד הזוהר, ולסיים מדי 
שבוע בשבוע כל פרשת הזוהר, כמו שתיקן רבינו החפץ חיים בישיבתו בראדין, 
וידוע  הקדוש.  בזוהר  השבוע  פרשת  כל  קודש  שבת  בכל  יגמור  בחור  שכל 
שהרמח"ל זצ"ל אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא מצא עצה לבטל 
גזרות מעם ישראל אלא את העצה הזו, למוד בספר הזוהר ברצף ללא הפסק, 
שבכח הקדשה העליונה של ספר הזוהר הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב הגאולה 
ברחמים. ע"ז עוררו הבד"ץ עדה חרדית בשנת תרפ"א בראש הצה"ק רבי יוסף 
חיים זוננפעלד זצ"ל, ואתו עמו חבל נביאים גדולי ישראל זצ"ל, וחתמו בקריאות 

קדש שנית בניסן תרצ"א.

עד כמה היה חביב למוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו, 
יש ללמד ממה שהצה"ק מורנו רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ע, העיד בעצמו 
ואמר, שלמד ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד. וידוע מה שהביא הלקוטי 
תורה, )טשערנוביל, הדרכה ז'( דברי הבעל שם טוב זיע"א שציוה לאנשיו, שקדם כל 
תפלה ]שחרית, מנחה וערבית[, ילמדו מאמר זוהר ותקונים. ובספר כסא מלך 
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לתיקו"ז, )תקון מג אות ס(, כתב: למוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמות, וכל שכן 
אם יזכה ללמד ולהבין פרוש מאמר אחד, יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת, 
מה שלא יעשה בלמוד הפשט שנה תמימה וכו'. וידועים דברי רבי יצחק איזיק 
יחיאל ספרין מקאמרנא, )נוצר חסד מס' אבות פ"ד(, וז"ל: לו עמי שומע לי, בדור הרע 
הזה שהמינות גובר, היו לומדין עם תינוק בן תש"ע שנים ספר הזוהר ותיקונים 
להגות בה, והיה יראת חטאו קודמת לחכמתו, ויתקים, עכ"ל. וידוע שע"י למוד 
ו  שער  פנחס  )אמרי  ושערורות  ממגפה  ומשפחתו  האדם  את  מציל  הקדוש  הזוהר 

אות עג(.

לעסוק  ישראל  המוני  את  הצדיקים  ועוררו  צידדו  הקודמים  הדורות  וכל 
להבאת  בהשתדלות  חובתינו  מלוא  נצא  ובזה  התורה,  לנגלות  בנוסף  בזוהר 
הגאולה, כמו שכתב בספר דגל מחנה אפרים )פרשת בשלח(: 'ובני ישראל יוצאים 
'ובני ישראל נפקין בריש גליה, על דרך דאיתא  ביד רמה' )שמות יד ח(, ותרגומו: 
בזוהר הקדוש בספרא דא יפקון מן גלותא, ועין שם שמבאר עוד יותר כשיתגלה 
הספר הזוהר בדא יפקון מן גלותא. וזהו שמרמז בפסוק ובני ישראל יוצאים, הינו 
מן הגלות, כנזכר לעיל, ביד רמה, ותרגומו בריש גלי, ברי"ש ראשי תבות ר'בי 
ש'מעון ב'ן י'וחאי, גל"י, כשיתגלה ספרו הקדוש ספר הזוהר, אז בדא יפקון מן 

גלותא, והבן. 

על כן אני קורא לכל אחד מגדול ועד קטן לתרום מזמן לימודו לזכותו ולזכות 
שיזכה  מבטיחו  ואני  ביומו,  יום  דבר  הזוהר  בספרי  לעסוק  ישראל  עם  כלל 
ונחזיק  בואו  כן  על  בב"א.  האמיתית  הגאולה  מביאי  על  ולהמנות  להשתתף 
את  להפיץ  ולילה  יומם  בהשתדלותו  רבים  ומזכה  שזוכה  הנ"ל  להרה"צ  טובה 
היום,  עד  הדפוס  אור  ראה  לא  עדין  זה,  במקצוע  ענקי  שאוסף  הזוהר",  "אור 
להלהיב את לבות בני ישראל קדושים, לעסוק וללמוד תמידים כסדרן את תורת 
להיום  נכון  שמונה  ישראל  בארץ  הגדולה  לההתעוררות  שזכינו  ב"ה  הרשב"י, 
מעל לאלף שיעורים בהם עמך ישראל קדישא מתקבצים ולומדים יחדיו בספר 
הזוהר הקדוש, וא"א לתאר את גודל ההתעוררות שנשמת בני ישראל מקבלים 
על ידי למוד זוה"ק להתקרב להקב"ה באמונה שלמה ולתשובה שלמה באמת, 
להיטהר ולהתקדש בקדושה של מעלה, זוכים גם לעורר התנא הקדוש הרשב"י 
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שנת תשמ"ד

שנת תשמ"ג

עם  רוקד  שליט"א  מהאלמין  הרב 
המחותן האדמו"ר מערלוי שליט"א

  

שנת תשכ"ח



ַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים קי

 הרב דוד הלוי יונגרייז

מכתבים מאת הרבנים הגאונים של בד"ץ העדה החרדית ירושלים תובב"א  

הרב אליהו זלאטניק

הרב ישראל יצחק הלוי רייזמאן

שנת תשל"ג

שנת תשכ"ח

שנת תשכ"ח

שנת תשנ"ז

שנת תשל"ח



קיפַהְסָּכמֹות ּוִמְכָּתִבים

מכתב מכ"ק האדמו"ר מתולדות אהרן זצ"ל

שנת תשנ"ז

שנת תשל"ח

הרב משה שטרנבוך
בעזהי"ת יום י"א אב תשל"ד.

לכבוד מערכת וועד הכשרות הרבנים הגאונים 
שליט"א

יהי נועם ה' עליהם!
אחדשה"ט בכבוד רב,

מאשר אני בזה קבלת מדריך הכשרות, והסליחה 
אתכם שלא אישרתי עד היום שהייתי באירופא, 

וכעת חזרתי ונהנתי לקרוא החוברת, וב"ה 
לא אלמן ישראל, ואתם משתדלים להרים קרן 

הכשרות, יסוד 
היסודות בקדושת 

עם ישראל. אשריכם 
ואשרי חלקכם, 

ומגלגלין זכות ע"י 
זכאי. 

ויהי רצון שתשרה 
שכינה במעשי דיכם.

שנת תשל"ד
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