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בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784

החד הז הר מחת  לטְִֶַַַָָ

 ֶ ְ ְקּונטרס 

החדׁש הזֹוהר  ָ ָ ֶ ַ ַ ַ ְ ִׂשמחת

ׁשעה  ׁשל  לערּכּה והֹוספ ֹות נפלאים ח ּדּוׁשים ְְְְְִִִִֶֶָָָָָוהּוא

ואׁשר ׂשמחה וכּמה הּיהּודי, ׁשל  ּבחּיים ּוׁשנ ּיה ׁשנּיה ּכל ח ׁשיבּות יבאר ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבֹו
וירקד יׂשמח הּמׁשיח  ואּתם הּקדֹוׁש, הז ֹוהר ולֹומדי לגֹורסי י ׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹועׁשר

מּל ים ּכ מאתים נאמרוֹ ת אחת בּ דּק ה
ולדאמר אלף. תריסר עה, מים ! מאתים  נאמרת אחת "ד ה  ח ים. החפץ ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

ער וה עה  ל עה ,613 ב נכל רה ר ל י צא לם נגד  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָרה

ענה'...". 'מע  אחד  רה ער [7,356,000] מצות, מלי ן מבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלי תר

ערים ע ת , ארע מלי ן. ערה ארע לכדי עלה הח ן הרי עתים , ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואם 

מלי ן. ְְִָמנה

ּת וֹ רה ׁש נה לּכ -28.000 זוֹ כים בּ לבד  אחת ׁש בּ ׁש ניּ ה
ח ל.וה"ן  מ ם  אלף י  ת הרה ל ד כר  הק לים , ם  תב  חי"  אי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

לחן הבע  ר ת על אמרה ת, לד ל אחת ה אמר , ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהוי

למאה  ער וות ח ל, ים  עת וחצי  ע רה  ל רצף לד   כר ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהת,

בפרט הד ה ה רה לד  להסיף  וצרי  מצות! מלי ן וחצי  ים  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַַָָָָערים 

זכים  לבד  אחת נ ה ,דה זהר  לימד הר "י  רהרת נה  28.000 ל ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָ

ני מלי ן למר 1,666,666 לים ,ווה  לח ק רה נה מלי ן מאה  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[היא ר :

מנה  ע רים למר  27,777.777 אחת  נ ה ווה נ ת, לים לח ק , ליְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אחת בניה ערה, ל מאת  נכל רה מילה ל  נסף רה, נה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאלף

אחת]. נ ה מצו ת מלין חמים י צא לפיכ רה, מים ל למר  ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאפר

ּת וֹ רה מּל ים אלף ע שׂ רים  מאה מלי וֹ ן וחמׁש  מאה
הארחתצא אמר מה  ותמחוח ב אלף, י מקלים מחה מצוה  על ציקים , ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

וודאי נה, ה א  דה זהר  י ד  עה מל הא ברי ועד  ,מ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָרק

למלין יעלה עה ל לט בה, הף את להכריע די   דה זהר למד הת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָל

פל עד  זה ותסיף עליו, ת ר ואז מנ חה, ל ין לא  הצר וודאי רה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנה 

כל הרי  רגע, רק רה, נה מלי ן ל ויהיה נתן, ר י  אבת תב  מ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמאה,

עה, רה מים  12,000 זה ת, 60 פל רה, מים מאתים  א מרים  ְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָה 
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למלין יעלה עה ל לט בה, הף את להכריע די   דה זהר למד הת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָל

פל עד  זה ותסיף עליו, ת ר ואז מנ חה, ל ין לא  הצר וודאי רה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹנה 

כל הרי  רגע, רק רה, נה מלי ן ל ויהיה נתן, ר י  אבת תב  מ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָמאה,

עה, רה מים  12,000 זה ת, 60 פל רה, מים מאתים  א מרים  ְְִִִִִִֶַַַָָָָָָָה 
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רגע , נה , ל ער והל מאה, עם ועד אלף, עם ועד אלף, ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמ כלת

ווה  נה, ים  365 פל י ם עת 24 נכיל  נה?  י עת ה ח ן: אְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

מאה  מלי ן  וחמ מאה ווה עה, כל  רה  מ ים  12,000 פל עת 8,760ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

רה מים אלף למד(105,120,000)ערים י  613 מכלת רה מילה וכל  , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻ

64,438,560,000 ווה 613 פל 105,120,000 הא: והחן לם , נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

מצות], מליארד  וחצי וארע חל.[י ים  ים דה זהר  יד עה  רק וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

אחד ּכ ל ּכ נגד הכר את ּת קבּ ל
אלףוזה  פל ועד ת, אלף פל למר, ,לנהכ מלי ן האה לפני עד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאה, פל  עד  ה ער  על בהתר ת מרנ!!!מחה, לא רגע!עד עד  ח ב  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מ מים תנים מה ל י  אלף, יכל ב מניין, למד  הנסת בית ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאם

אלף ו צא)נ תנים רת את(זהר ארן אה  ואם מניין, רה  ה כינה  והרי  , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל נגד הרי  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיער,

זילי וֹ נר מוֹ לטי בּ מצו וֹ ת, בּ ע וֹ לם  הגּ דוֹ ל  הכי  הע ׁש יר נהיית
קלא ה ם  הנין, את  לק ץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם ם  מה? י דע  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ער המהרח"ו  [דברי  חקי  העונת ל אא עד, ולא כר , ת א ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

האם לחשב? מה  עד  י !נ קרח ], רת י ראל ואהב מלי, הר "א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹהל לים,

מצות , עלם  הדל הכי  העיר נהיית הרי ידים? ח ק זילינר!!!תב מלטי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

א האבה ית מחת מ ה ילה וכל  הם  ל ולרקד  ליר  צרי אה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהרי 

מחה  מרב  הבע ל נ ע"ב)י נא  ף רנן(ס ה   נ ית : מחת ראה  א מי ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

סוֹ דוֹ תיה את ׁש ּל וֹ מדים לאּל וּ  נּת נה הּת וֹ רה נתינת עּק ר
ן !!!חז"לאמרה לא כלי אא  רה  ננה  ד')לא ל"א ב ' ה מים ברי  ב הר(ר"י  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

דסב)ה ף  ח  את(רת אכל אר  הן? א כלי מיחד מה תב , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

עלי נה. לחכמה  וזכ מעלה מה רא רחני  אר ל וק עים  ר מת היה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהן 

 להס ל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם עה, ר  נקרא זה ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָועל

רכיה. ולדעת  תפנימלא ננה ה רה נתינת ער ד ה מהזהר ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

סד תיה . את ְִֶֶֶָמדים

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה ישׂ ראל ׁש יּ תע ּס ק וּ   צּ רי
ויחי באר ר ת דה יא)החים תב:(מט  היח, מל העצם האל ל  ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

את  למד ה ברים באר רה , ל יינה  יראל קתע רי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה  ל יינ ה  ה רה  "סד")נימת ימטרא יין .(ם ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

החד הז הר מחת  מא ְִֶַַַָָ

בּ רחמים בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני  לק בּ ל  ולזּכ וֹ ת הגּ אוּ לה את  להחיׁש  הדּ בר בּ ידינוּ 

הּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר לוֹ מדים ּכ וּ לנוּ  חיּ ים!!! חפצי ּכ וּ לנוּ 
לח יםהרי לזת  ,מ טבה עצה  ל אין י  ידים, עצמ את ותח  תערר ודאי  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אל קים  למענ  לב ה ל, על לכוון  רי תח  אל רק מארים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻטבים 

כל די  ה ד ה, הכינה לכבד זה צרי אה  הבת ל למר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָח ים ,

ה ד ה, הכינה את לפת מים , בד למען ותתל  מחה, ה' את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבד 

 לנ רה!!! לערי   לנ  באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻולאה

!!!דה זהר למדים לנ ח ים !!! ְֲִִֵֵַַַָָחפצי

ׁש יּ גאלנוּ  עד הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת ו א ללמוֹ ד צרי
כלויהי צרנ לי לעבד לבבנ לטהר ונזה טהרה , ר ח  עלינ הם  ערה רצן ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

,מאדנ בכל  ננפ בכל  חנהרז ללמד  תנא מצ ה  מהימנא הרעיא  מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מנחה לתת ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד  מאיר הר"י רת דווקא,  ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

גאלנ עד  ה א ר דריט .)ל נחס נחנ (זהר ויקץ  יחנמ  לנ לח  עד ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָובנה 

הּמ באר" אליּ הוּ  "ּפ תח לספר הקדּ מה  ֹמּת ו
הפה ספר את  נפר מנר אלה הה לתח מאמרים פת  ה ועד  , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

פה. ל לפני למר יראל ית כל הג ,דה זהההר  בזכ ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הפת   ל חציראיתקא יעקב רי  המל"ן   דה ה יק  תב מ ה רד , (גדי  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

סח ) ל  ה דה  אמן,על עלינ יגן זכתם חי   אי וה ן  החיד "א   בח  והארי בלי, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

 .ת פ תקל אפ ר  אי ה פה  לפני  ד ה ה הר הא מה ל ד  באה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ה פה, קדם ה על ים  ל   לאמר רגילים   הי א לח ים   רד ליצלן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹרחמנא 

מאד , ד ל  ח עליל  יעקב)ורא (עדת יכל. א פת אמר ת  בכ ה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

יעה לתז אלקים ראתה  לא ל"עין לזת על ה , מני ולהית לטבה  ה ל   ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהפ

עלינת  למעלת ויזה  מתנ ויטהר ,"ל האריז"ל.למחה  מברי  ד ע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

זה וכל ידי  ועל י ם , ת ה רק וזה , א פת  אמר חבר את יערר  אחד  ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ויזה  , מ רית ה' רכי  ל את ויבין הצח , ועלמת עדן ן לתענגי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיז ה

 דה ז הר המד  ,א פת  ולמד אמר  ודה ה ל על  ה דל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלכר 

רה נה  אלף  מאה  מ ח ל  אחת רה עה נה מלי ן מאה מ בת, (א, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

נתן) רי אבת צ יקים, ארח ת הב , הרי"ח  , למל ח :ל יעלה ת ער בלד  , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מלי ן  17ל זה  בת : רה, נה אלף 17.רה נה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

לחבר,ברגע זה ידי על ראתה" לא "עין נצח ! לעלמת לז ת יכל א ה אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

בא נזה "האל "תח  יאמר י ראל ל וכאר  . אלי ם  לה הכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹל 

וכל האל. יאת את ויבר  הןאלמלי למאה   ל עלה  ת זה"ק עה  ה מד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
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רגע , נה , ל ער והל מאה, עם ועד אלף, עם ועד אלף, ְְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמ כלת

ווה  נה, ים  365 פל י ם עת 24 נכיל  נה?  י עת ה ח ן: אְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

מאה  מלי ן  וחמ מאה ווה עה, כל  רה  מ ים  12,000 פל עת 8,760ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

רה מים אלף למד(105,120,000)ערים י  613 מכלת רה מילה וכל  , ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֻ

64,438,560,000 ווה 613 פל 105,120,000 הא: והחן לם , נגד  ְְְֶֶֶֶַָָָָרה 

מצות], מליארד  וחצי וארע חל.[י ים  ים דה זהר  יד עה  רק וזה  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָ

אחד ּכ ל ּכ נגד הכר את ּת קבּ ל
אלףוזה  פל ועד ת, אלף פל למר, ,לנהכ מלי ן האה לפני עד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

מאה, פל  עד  ה ער  על בהתר ת מרנ!!!מחה, לא רגע!עד עד  ח ב  ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ

מ מים תנים מה ל י  אלף, יכל ב מניין, למד  הנסת בית ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאם

אלף ו צא)נ תנים רת את(זהר ארן אה  ואם מניין, רה  ה כינה  והרי  , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הכר!!! את קל אחד  ל נגד הרי  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהיער,

זילי וֹ נר מוֹ לטי בּ מצו וֹ ת, בּ ע וֹ לם  הגּ דוֹ ל  הכי  הע ׁש יר נהיית
קלא ה ם  הנין, את  לק ץ לה אה אבל ,ל מע לא  אם ם  מה? י דע  ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ער המהרח"ו  [דברי  חקי  העונת ל אא עד, ולא כר , ת א ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹאת

האם לחשב? מה  עד  י !נ קרח ], רת י ראל ואהב מלי, הר "א ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹהל לים,

מצות , עלם  הדל הכי  העיר נהיית הרי ידים? ח ק זילינר!!!תב מלטי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

א האבה ית מחת מ ה ילה וכל  הם  ל ולרקד  ליר  צרי אה  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהרי 

מחה  מרב  הבע ל נ ע"ב)י נא  ף רנן(ס ה   נ ית : מחת ראה  א מי ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ממיו. מחה ראה  לא ְִִֵַָָָָָָֹה אבה 

סוֹ דוֹ תיה את ׁש ּל וֹ מדים לאּל וּ  נּת נה הּת וֹ רה נתינת עּק ר
ן !!!חז"לאמרה לא כלי אא  רה  ננה  ד')לא ל"א ב ' ה מים ברי  ב הר(ר"י  ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

דסב)ה ף  ח  את(רת אכל אר  הן? א כלי מיחד מה תב , ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

עלי נה. לחכמה  וזכ מעלה מה רא רחני  אר ל וק עים  ר מת היה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָהן 

 להס ל ה רה ננה ולהם  האמ נה ני  הי והם עה, ר  נקרא זה ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָועל

רכיה. ולדעת  תפנימלא ננה ה רה נתינת ער ד ה מהזהר ראים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

סד תיה . את ְִֶֶֶָמדים

ּת וֹ רה ׁש ל בּ יינה ישׂ ראל ׁש יּ תע ּס ק וּ   צּ רי
ויחי באר ר ת דה יא)החים תב:(מט  היח, מל העצם האל ל  ח ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

את  למד ה ברים באר רה , ל יינה  יראל קתע רי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָה א 

רה  ל יינ ה  ה רה  "סד")נימת ימטרא יין .(ם ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

החד הז הר מחת  מא ְִֶַַַָָ

בּ רחמים בּ קרוֹ ב צדקנוּ  מׁש יח ּפ ני  לק בּ ל  ולזּכ וֹ ת הגּ אוּ לה את  להחיׁש  הדּ בר בּ ידינוּ 

הּק דוֹ ׁש !!! זוֹ הר לוֹ מדים ּכ וּ לנוּ  חיּ ים!!! חפצי ּכ וּ לנוּ 
לח יםהרי לזת  ,מ טבה עצה  ל אין י  ידים, עצמ את ותח  תערר ודאי  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אל קים  למענ  לב ה ל, על לכוון  רי תח  אל רק מארים , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֹֻטבים 

כל די  ה ד ה, הכינה לכבד זה צרי אה  הבת ל למר, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָח ים ,

ה ד ה, הכינה את לפת מים , בד למען ותתל  מחה, ה' את ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבד 

 לנ רה!!! לערי   לנ  באהבה. רצן  תפ קל ואז הלמה, ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָָֻֻולאה

!!!דה זהר למדים לנ ח ים !!! ְֲִִֵֵַַַָָחפצי

ׁש יּ גאלנוּ  עד הוּ א  ּבּ רו לּק ד וֹ ׁש  מנוּ חה לתת ו א ללמוֹ ד צרי
כלויהי צרנ לי לעבד לבבנ לטהר ונזה טהרה , ר ח  עלינ הם  ערה רצן ְְְְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

,מאדנ בכל  ננפ בכל  חנהרז ללמד  תנא מצ ה  מהימנא הרעיא  מ ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מנחה לתת ולא ללמד  וצרי ה רת, סף עד  מאיר הר"י רת דווקא,  ד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹה

גאלנ עד  ה א ר דריט .)ל נחס נחנ (זהר ויקץ  יחנמ  לנ לח  עד ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

אמן. ימינ מהרה  נפאר ית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָובנה 

הּמ באר" אליּ הוּ  "ּפ תח לספר הקדּ מה  ֹמּת ו
הפה ספר את  נפר מנר אלה הה לתח מאמרים פת  ה ועד  , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

פה. ל לפני למר יראל ית כל הג ,דה זהההר  בזכ ת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

הפת   ל חציראיתקא יעקב רי  המל"ן   דה ה יק  תב מ ה רד , (גדי  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹ

סח ) ל  ה דה  אמן,על עלינ יגן זכתם חי   אי וה ן  החיד "א   בח  והארי בלי, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

 .ת פ תקל אפ ר  אי ה פה  לפני  ד ה ה הר הא מה ל ד  באה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ

ה פה, קדם ה על ים  ל   לאמר רגילים   הי א לח ים   רד ליצלן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹרחמנא 

מאד , ד ל  ח עליל  יעקב)ורא (עדת יכל. א פת אמר ת  בכ ה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

יעה לתז אלקים ראתה  לא ל"עין לזת על ה , מני ולהית לטבה  ה ל   ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהפ

עלינת  למעלת ויזה  מתנ ויטהר ,"ל האריז"ל.למחה  מברי  ד ע ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

זה וכל ידי  ועל י ם , ת ה רק וזה , א פת  אמר חבר את יערר  אחד  ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ויזה  , מ רית ה' רכי  ל את ויבין הצח , ועלמת עדן ן לתענגי  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיז ה

 דה ז הר המד  ,א פת  ולמד אמר  ודה ה ל על  ה דל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלכר 

רה נה  אלף  מאה  מ ח ל  אחת רה עה נה מלי ן מאה מ בת, (א, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

נתן) רי אבת צ יקים, ארח ת הב , הרי"ח  , למל ח :ל יעלה ת ער בלד  , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מלי ן  17ל זה  בת : רה, נה אלף 17.רה נה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָ

לחבר,ברגע זה ידי על ראתה" לא "עין נצח ! לעלמת לז ת יכל א ה אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

בא נזה "האל "תח  יאמר י ראל ל וכאר  . אלי ם  לה הכר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹל 

וכל האל. יאת את ויבר  הןאלמלי למאה   ל עלה  ת זה"ק עה  ה מד ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
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רה חיו,נה  ימי  לכל טבים , וימים  הנה  תת כל כיל  ואם  ,640 ל יע ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

רה נה יהדים ,מליארד  לער  יער יתארגן תזכ ואם  טרילין. 6 ל יע  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

– רה . נה  מליארד  400ו דה קס"א .)בזהר וצא תנים(פ' מה ל ת ב, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מין ל מכיל אה  ריא , כינה  י ערה ל ד ע  ועד  אלף, ה א  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמ מים

אלף. יה דים  רה. נה  טרילין  400ו זילין 6ל גדליע  את לחב יכל מי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

בא. זה  ימים , לאריכת ויזה  וודאת! מ  ל  הצחי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהכר

מ ליבחלקת  הגר"א וכתב י ראל, ל את מזה אה הה  י "ד)הפר  דל,(י"ב, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

על כר מקל  מע, אם ,חבר את  מכיח הרים למזה   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָה כת

מע  א וזה ה ב, חלק ל מקל אז מע, לא  אם וגם לדרת, עה  מה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל 

 ה יה ם חלק את מ ישראל.ל קח ובאוהב  כ', הקדמה  למהרח"ו הגלגולים בשער (ועיין ִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

קרח ) ע"א)בזהרפ' קכ "ט  ר מה  למזה (פ' חייביא תר למר ף האדם  רי : אמר , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

.נל אן עד ח יו תר דרדיף מאן ועדלה מער היה דים ל  אם ספק ם בלי  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

נזה ים, ל א פת יאמר ה ה ר  יהם הבל  רן ית ל ינקת בפרט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזקן 

צדקנ מ יח  יב א ותכף ,רנ ויב ב א ל ב זכר הביא  הלאל ה ער את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלפח

אמן  ימינ מהרה  רחמים ,ידויגאלנ היה  ז קנטרס ידי  ועל  רצן. יהי  ן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

 ד ל יס ד  והא  לקם . ולעת  למר ללד  ללמד  יז , ממ מין ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהל

י ראל ילדי  מחכים  מלדים ייבת, ורא י  ער מ ידי  ר נים, אדמ רי"ם  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָימצא

יען. א ר העה ואת , ילכ א ר רה את יראל,  אי וכל ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה הרים,

תצוהבא  פרשת  חיים מים  הבאר  דברי  לפי  כ "ד)וראה דף יד את(כתב המזכה  כל ,
לעיל. הנזכר מהחשבון לבד ואלפים  במאות זכותו מוכפל הרבים

רז"ל וזל"ק: מאמר על  יאמר הרביםגם את המזכה ז"ל אמרו כי  ואחד" אחד כל "בתוך
בו תלוי הרבים  זכות  וענין בו, תלוי  הרבים משל,זכות דרך  על שבאו הוא

הנאמר בברכו שמו  ולברך מצוה, בקדוש שמו ולקדש יחד , להתפלל אנשים  עשרה
יתברך שמו לברך קדושה למקום  שבא מצותו  עושה אחד שכל מזה לבד אז בעשרה ,
להיות כן גם בו תלוי  הרבים  זכות ואז שעמו התשעה את  מזכה גם  זה ולבד  ברבים,

מצוה. עושה עשרה  זכות בו

נעשהוהנה  מישראל ואחד  אחד שכל האיך הערבות, בענין  בסוטה  חז"ל מאמר לפי
שעליו , רבוא ששים של  הערבות  כל ובעד  חברו  ובעד בעדו שכןערב  כל  כן אם 

לחברו, אשר  זכותים  עשרה ככל זוכה עשרה אלו בזכות זוכה כשאדם  טובה  במדה
מאה, לזכות ואחד אחד כל זכות  עולה מעמך"ואז שואל אלקיך ה' "מה  רז"ל  רמזו  וזה

מק שישראל  השעה  על נאמר אלקיך ה' כי מאה , אלא מה תקרי אל  בלים שדרשו 
שבקדושה דבר אומרים ואין  בעולם, שמו  ומברכים ומקדשים מלכותו , עול  עליהם

מעשרה , מאה בפחות לחשבון אחד כל של החשבון יעשה הקראאז ואמר מאה ,
אלקיך שה' בשעה לך יש פרושזכותים  כמעשהו, לאיש תשלם אתה  כי רמז וזה  לפי,

החד הז הר מחת  מג ְִֶַַַָָ

זכותו  ועולה בו תלוי  הרבים זכות אז הפעולה, בזה הרבים  זכה אם שפעל הפעולה
ולאלפים . למאות





החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ מב מב מב מב 

רה חיו,נה  ימי  לכל טבים , וימים  הנה  תת כל כיל  ואם  ,640 ל יע ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

רה נה יהדים ,מליארד  לער  יער יתארגן תזכ ואם  טרילין. 6 ל יע  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

– רה . נה  מליארד  400ו דה קס"א .)בזהר וצא תנים(פ' מה ל ת ב, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מין ל מכיל אה  ריא , כינה  י ערה ל ד ע  ועד  אלף, ה א  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָמ מים

אלף. יה דים  רה. נה  טרילין  400ו זילין 6ל גדליע  את לחב יכל מי ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

בא. זה  ימים , לאריכת ויזה  וודאת! מ  ל  הצחי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהכר

מ ליבחלקת  הגר"א וכתב י ראל, ל את מזה אה הה  י "ד)הפר  דל,(י"ב, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

על כר מקל  מע, אם ,חבר את  מכיח הרים למזה   ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָה כת

מע  א וזה ה ב, חלק ל מקל אז מע, לא  אם וגם לדרת, עה  מה  ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹל 

 ה יה ם חלק את מ ישראל.ל קח ובאוהב  כ', הקדמה  למהרח"ו הגלגולים בשער (ועיין ִִֵֵֵֶֶֶֶַַ

קרח ) ע"א)בזהרפ' קכ "ט  ר מה  למזה (פ' חייביא תר למר ף האדם  רי : אמר , ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

.נל אן עד ח יו תר דרדיף מאן ועדלה מער היה דים ל  אם ספק ם בלי  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

נזה ים, ל א פת יאמר ה ה ר  יהם הבל  רן ית ל ינקת בפרט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזקן 

צדקנ מ יח  יב א ותכף ,רנ ויב ב א ל ב זכר הביא  הלאל ה ער את ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלפח

אמן  ימינ מהרה  רחמים ,ידויגאלנ היה  ז קנטרס ידי  ועל  רצן. יהי  ן ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

 ד ל יס ד  והא  לקם . ולעת  למר ללד  ללמד  יז , ממ מין ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהל

י ראל ילדי  מחכים  מלדים ייבת, ורא י  ער מ ידי  ר נים, אדמ רי"ם  ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָימצא

יען. א ר העה ואת , ילכ א ר רה את יראל,  אי וכל ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָה הרים,

תצוהבא  פרשת  חיים מים  הבאר  דברי  לפי  כ "ד)וראה דף יד את(כתב המזכה  כל ,
לעיל. הנזכר מהחשבון לבד ואלפים  במאות זכותו מוכפל הרבים

רז"ל וזל"ק: מאמר על  יאמר הרביםגם את המזכה ז"ל אמרו כי  ואחד" אחד כל "בתוך
בו תלוי הרבים  זכות  וענין בו, תלוי  הרבים משל,זכות דרך  על שבאו הוא

הנאמר בברכו שמו  ולברך מצוה, בקדוש שמו ולקדש יחד , להתפלל אנשים  עשרה
יתברך שמו לברך קדושה למקום  שבא מצותו  עושה אחד שכל מזה לבד אז בעשרה ,
להיות כן גם בו תלוי  הרבים  זכות ואז שעמו התשעה את  מזכה גם  זה ולבד  ברבים,

מצוה. עושה עשרה  זכות בו

נעשהוהנה  מישראל ואחד  אחד שכל האיך הערבות, בענין  בסוטה  חז"ל מאמר לפי
שעליו , רבוא ששים של  הערבות  כל ובעד  חברו  ובעד בעדו שכןערב  כל  כן אם 

לחברו, אשר  זכותים  עשרה ככל זוכה עשרה אלו בזכות זוכה כשאדם  טובה  במדה
מאה, לזכות ואחד אחד כל זכות  עולה מעמך"ואז שואל אלקיך ה' "מה  רז"ל  רמזו  וזה

מק שישראל  השעה  על נאמר אלקיך ה' כי מאה , אלא מה תקרי אל  בלים שדרשו 
שבקדושה דבר אומרים ואין  בעולם, שמו  ומברכים ומקדשים מלכותו , עול  עליהם

מעשרה , מאה בפחות לחשבון אחד כל של החשבון יעשה הקראאז ואמר מאה ,
אלקיך שה' בשעה לך יש פרושזכותים  כמעשהו, לאיש תשלם אתה  כי רמז וזה  לפי,

החד הז הר מחת  מג ְִֶַַַָָ

זכותו  ועולה בו תלוי  הרבים זכות אז הפעולה, בזה הרבים  זכה אם שפעל הפעולה
ולאלפים . למאות



ב"ה
וזירוז  נרגש מאוד למען הצלת עם ישראל מגזירות קשות ח"ו,  בלב 

בצו  ישיבות  והראשי  הרבנים  לכל  פונה  אני  וברחמים,  בחסד  הגאולה 

קריאה, לחתום שני מכתבים אלה, לעורר את עם ישראל ללימוד הזוה"ק, 

שיחתמו שמותיהם על שני המכתבים הנ"ל, ]או לכתוב מכתב התעוררות 

ללימוד הזוה"ק[, וישלחו למפעל הזוהר העולמי, ונפרסם את מכתבכם 

ברבים, ובכך תזכו להוריד ממכם את האחריות הגדולה המוטל עליכם 

ויהיה לכם חלק בהצלת עם ישראל וקירוב הגאולה. כמו שפסקו הרבנים 

ָבר ָידּוַע ִלְכבֹוָדם ַמֲעַלת  בד"ץ עהח"ר בשנת תרפ"א - תשס"ב, וזל"ק: ּכְ

ָקׁשֹות  ּוְגֵזרֹות  ְרָעֻנּיֹות  ּפֻ ִמיֵני  ל  ּכָ ל  ְמַבּטֵ הּוא  ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִלּמּוד 

ַעם  עֹוַרְרנּו  ָבר  ּכְ ָעְבָרה  ׁשֶ ָנה  ָ ְוַהּשׁ ֵמָעְלָמא,  ה  ּוִבּזָ א  ְוַחְרּבָ ּומֹוָתָנא  ְוָרעֹות 

ַאְרָעא  ּדְ ָמאֵרי  אֹוִנים  ַהּגְ ִנים  ַרּבָ ַעם  ִמּטַ ית"  ָהֲאִמּתִ ה  ֻאּלָ ַלּגְ ּקּון  "ּתִ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָלָאֶרץ  ּוְבחּוָצה  ָאֶרץ  ּבָ ִלְגֹמר  ַהּזַֹהר  ִלּמּוד  ַעל  ֹקד  ִלׁשְ ְלֵעיל,  ר  ְזּכַ ַהּנִ א  יׁשָ ַקּדִ

ר  ל ּבַ ים ִמּכָ ׁשִ ה, ְמַבּקְ דֹוׁשָ ֵני ּוְגאֹוֵני ֶאֶרץ ַהּקְ ן ֲאַנְחנּו, ַרּבָ ֶאֶלף ִסּיּוִמים... ַעל ּכֵ

כ"ה  ֹמר ָהֶאֶלף ִסּיּוִמים ּבְ ְכֵדי ּגְ ַעם ּבִ ֶגת, ִלְלֹמד עֹוד ּפַ ר ָידֹו ַמּשֶׂ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ

ֵני ֶחְבָרתֹו  חֹות, ִעם ּבְ עּור ָהִראׁשֹון יֹוֵתר אֹו ּפָ ִפי ׁשִ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה ּכְ ֱאלּול ַהּבָ

ִרים אֹוָתם  ל ַהּצָ ל ּכָ ָרֵאל, ּוְלַבּטֵ ל ַעם ִיׂשְ ַקד, ִסּיּום ֹזַהר ֶאָחד ְלִעּלּוי ַמּזַ ּתָ ל ֶאׁשְ ׁשֶ

יָנה  ֲעׂשֶ ּתַ בֹוָתם, ְולֹא  ִויַקְלֵקל ַמְחׁשְ ְוָיֵפר ֲעַצת אֹוְיֵבינּו  ְוַתְחּתֹוִנים,  ֶעְליֹוִנים 

ן ְיִהי ָרצֹון.  ֶנָחַמת ִצּיֹון, ָאֵמן ּכֵ ן ָלֶבַטח ְוִנְרֶאה ּבְ ֹכּ ָרֵאל ִיׁשְ ה, ְוִיׂשְ ּיָ  ְיֵדיֶהם ּתּוׁשִ

)ועיין באריכות בספר "אור הזוהר"(.

 ְירּוָׁשַלִים תובב"א, א' ְלֹחֶדׁש ִאָּיר, ְׁשַנת תפא"ר ִלְפָרט ָקָטן

הק' שלום יהודה גראס
אבדק"ק הָאלמין
מייסד מפעל הזוהר העולמי

ואין בכוחי לבוא לכל אחד מהרבנים, לכן אבקש  ואני חלש מאוד,  נ.ב. היות 
להרתם ברצינות רבה לבקשה זו, וראו כאילו באתי אליכם באופן אישי. ובזכות 
זה יקוים במהרה הבטחת הרשב"י "בגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, 
דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי". ]תרגום[: משום שעתידים 
הגלות  מן  יצאו  ידו  על  הזה,  הזהר  ספר  שהוא  החיים  מאילן  לטעם  ישראל 

ברחמים )רעיא מהימנא פרשת נשא דף קכד:(.



החד הז הר מחת  ְִֶַַַָָ מד מד מד מד 

בס"ד 

א' כסליו תשע"א פה אלעד ת"ו, לסדר ויזרע יצחק .... ויברכהו ה'

מכתב א':

ִלְכבֹוד כ"ק האדמו"ר ֵמָהאְלִמין שליט"א

אחדשה"ט באה"ר וכ"ת ישגא לעד

הנה באתי במגלת ספר להוקיר ולהודות ולהעריך את מעלת יקרת מעלת כבודו על הוצאת 
הקונטרס החשוב והעצום ספר "ערכה של שעה" במעלת לימוד הזוה"ק וזה ימים אחדים אחרי 
שחילקנו כאן עירנו אלעד ת"ו בכל הבתים ע"י תיבות הדאר את הקונטרס וכבר קיבלתי הרבה 
טלפונים של אנשים שהתחזקו מאוד מאוד והתחילו בלימוד הזוה"ק. ועוד מעשה שקרה היום, 
לימוד  לחלק  רוצה  אני  לי  ואומר  ליטאי  אברך  אלי  ניגש  ולפתע  האוטובוס  בתחנת  שחיכיתי 
הזוה"ק אם אני מוכן להשתתף, ושאלתי אותו למה התעורר לזה, וסיפר לי שחילקו לו בתיבת 
הדואר קונטרס ומיד הראה לי אותו והתחלתי לבכות ממש מרוב התרגשות, והכל זה הזכויות 
של כ"ק האדמו"ר ושל אותם גבירים שזכו לעזור מנדבת ליבם לענין חשוב זה שידוע זה עלה 

הרבה כסף.  

המגן  באלף  עליכם  יגן  יוחאי  בר  שמעון  רבי  אדוננו  האלקי  התנא  שזכות  בברכה  ואחתום 
רפו"ש וע"י יתגלה כבוד ה' בעולם.

כ"ד הצעיר אי"ש ב"ר ציון בוגנים

מכתב ב':

יום א' וישב לסדר ויאמר צדקה ממנה תשע"א לפ"ק פה אלעד ת"ו

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א

אשר  זיע"א,  הרשב"י  קדישא  בוצינא  הקדוש  התנא  נשמת  מניצוץ  בדרא  חד  הרבים  מזכה 
בזכות הקונטרס "ערכה של שעה" ודאי יעזור להתקיים "בספרא דא יפקון מן גלותא". 

הנה, הזדעזעתי לשמוע מה שכתבו בעתון הנקרא של חרדים, בשם מרן שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי שליט"א שכביכול אמר ח"ו שאין לבחורים ללמוד זוה"ק ח"ו,  וקמתי ועליתי ונכנסתי 
וא"ל  פסק!!  הרב  שכך  לשמוע  נחרדתי  בזה"ל:  לפיו  ושאלתי  שליט"א  מרן  אל  פנימה  בקודש 
בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן 
לבני  בפרט  קדושה  וחובה  הזוה"ק  כמו  ומחזק  מעורר  מוסר  ספר  שאין  זצוקללה"ה  איש  החזון 

תורה לעסוק בו, עכל"ק. ואמרתי לכתוב זאת למו"ר האדמו"ר כדי לחזק ידיו.

 בברכת התורה,
 אי"ש ב"ר ציון בוגנים מו"ץ פעיה"ק אלעד ת"ו

נ.ב וזאת למודעי, כי אני מקורב מאד לאדוננו עט"ר האדמו"ר רבי דוד חי אבוחצירא, ורבות פעמים דיברתי עימו 
בענין השיעור שאנחנו מוסרים לבעלי בתים ואברכים יראים בזוה"ק, והתייעצתי עימו בענין השיעור שאנחנו מוסרים 
לבעלי בתים ואברכים יראים בזוה"ק והתייעצתי עמו עד היכן מותר ללמוד, ואמר לי כמה פעמים, זה עושה רעש גדול 

בשמים וודאי מביא לקידוש ה' וקירוב הגאולה, תמשיכו בזה.

אחד  ברסלב  לחסיד  זאת  נתתי  בבקר  וכבר  האדמו"ר,  ששלח  החוברות  של  קרטונים   6 עוד  לי  הגיע  עתה  נ.ב 
ללימוד  גדולה  מודעות  גורם  שזה  ספק  ואין  צפון  רעננה  בצומת  הכל  חילק  ימים  ובשני  בצמתים,  ספרים  שמחלק 

הזוה"ק.

ישר כחכם ומוקירכם, אי"ש ב"ר ציון בוגנים
המשך בעמוד מו




