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תשע"ד. א' אדר  כ"ח  יום שקלים שבת פקודי פרשת  עש"ק ב"ה,

בן משה ר' היקר האיש של עשר השניים  החודש ליום כאן נתאספנו
ע"ה. הכהן שרה 

בגמרא ז "ל חכמינו  ע"א)אמרו קנ"ג  דף דהתם(שבת בהספידא  "אחים 
שני, ופירוש  ההספד, בשעת  כאן  נמצא שהנפטר פירוש קאימנא",
אלא לעלות  יכול ואיני עומד  אני  "קאימנא" האמת בעולם  כלומר  "דהתם "
כדי התעוררות, ודברי  תורה, דברי לומר צריך  ולכן מעשיכם , ידי  על
לזכות נזקף זה , ידי על  שיבוא טוב מעשה וכל  נשמתו, את  להעלות

השלום. עליו הנפטר,

שלום אוהב
הטובים: ממעשיו קצת  אהובנספר היה ע "ה , הכהן שרה בן משה רבי 

שלום אוהב הימנו, נוחה  המקום  כרוח  הבריות רוח  למטה, ונחמד  למעלה ,
זאת החשיב לא והוא  לתורה, ומקרבן הבריות את אוהב היה  שלום, ורודף

זכיותיו. כל לו יתברר בשמים ועכשיו כלל , לעצמו

כל ובודאי  פתאום , בפתע  לעולמו והלך  זה, כוח  מאתנו נחסר  וכעת
בינינו  מצויה  עתה  כי  לדעת, אחד לכל גדולה וחובה הדור. בעוון  זה,
וללמוד  טובים, דברים  עצמנו על לקבל אנו וצריכים  הזכה. נשמתו

נשמתו: לעילוי שיהיה מהתנהגותו,

הרבים זיכוי זכות גודל
שכתוב הברכות לכל  יזכה  הקדוש, זוהר ללמוד  עליו שיקבל  ומי
בתר למרדף בעי  זכאה  ההוא  ע"ב, קכ "ח ד' תרומה  פרשת בזוה"ק 
שבחא איהו ודא לי', ברא הוא  כאלו לי', דיחשב בגין וכו' חייבא 
הכהן באהרן  דא ועל וכו' אחרא משבחא  יתיר  דקב"ה  יקרא בי' דיסתלק
והשלום, החיים  אתו היתה בריתי  וכתוב מעון, השיב ורבים  כתוב 

ע "א. קכ "ט  בד' ועיי "ש

לטוב. זכור הנביא  אליהו פתח נשמתו לטובת  עכשיו נלמד 

שבנך על יתברך, לה ' ולהודות  מצוה , עושי  על  להימנות  שמח  הנני 
פעלים לעשות שזכה  הגדול פועלו את להכיר זכיתי שליט"א  איתן הרב 

כל ולהפיץ לטוב, זכור  הנביא אליהו פתח  את  לתרגם  הזוהרגדולים  ספרי 
הזוהר ספרי  מפיצי קדישא  החבריא  לכל אפנה ובזאת בטורונטו, הקדוש 

יחיו, עליהם  ה' העולמי  הזוהר  מפעל ידי על היא הקדוש, חיים עץ 
יאכלו  כחלק חלק מאושר, ותומכיה בה שערלמחזיקים רמונים  [פרדס

ז']. פרק לא 

לומר רבות  ומחשבות ישראל, עם  על הלב על  כאב הרבה לנו יש
נידח , ממנו ידח לבלתי  היהודים  לכל  אל ולדאוג  לידך  הבאה "ומצוה 

כוחתחמיצנה" ויישר אחד , מצד גדולה התעוררות ולעורר לדרוש וצריך
לגאולה, השישי  האלף סוף עד לחכות לי אפשר  ואי שני, מצד וכולנוגדול

שכל  הפקידה זמן הרכבת את ח"ו ונפסיד נחכה מתי עד צועקים כבר
לבוא. ישועתנו קרובה וממש בדורנו שהוא אמרו הצדיקים

אמלל: לשמיא  מילי  מזעיר, מעט ואדרוש

הזוהר לימוד מפיצי הרבים  מזכי  הצדיקים  כל עם  ביחד שליט "א בנך 
נברא, לא  עוד שלכם  עדן  שהגן  נאמנה לכם דעו העולם, לכל הקדוש 
ועליכם שלכם, המיוחד  השכר בשביל הבא  בעולם מקום עדיין  ואין 

לו"נאמר למחכה יעשה זולתך  אלוקים ראתה  לא אפשר ,"עין אי ועדיין 
וגודלים  מתרבים  שלכם שהזכויות כיון עדן, הגן את לכם להכין להקב"ה 

ליום  ורבה ,מיום פרה שהוא פרווים  זהב המקדש  בבית שהיה  וכמו כן,
פרה ב'אחדות] ז 'והר תיבות ראשי  [זה "ב הקדוש  הזוהר  של הקודש  זהב

ליום, מיום נאמרורבה עליכם ורק הנפלא , זכותכם  גודל  את לשער ואין
" ועד הפסוק  לעולם ככוכבים הרבים שםומצדיקי פירשו  ובזוה "ק "
זי"ע)המפרשים  רואי לחי באר  מווילנא הגאון מלך  המזכים ,(כסא לאלו רק שזה

השכר  להם יש לאלו [רק הרשב "י , תורת  הקדוש זוהר  בלימוד הרבים את
ללימוד  מעוררים  שלא אלה כל אבל ועד], לעולם ככוכבים שיהיו הגדול 
יותר  [וכמה ומלמדים לומדים הם תורה  כמה חשוב לא הקדוש, הזוהר

גדול  יותר גהינום יקבלו ומלמדים שלומדים מ "ג תורה תיקון עיין 
שיהיו  להם  טוב  ויותר   ועוד, הגר "א מלך כסא ובמפרשים  ל' ותיקון

והגיה כך], כל פוגמים היו לא  כי הארץ  נברא,עמי לא עוד  שלהם ינום
עם ומה   ח "ו? בגללם  לבא  יכולים  צרות כמה עוד יודע מי  נפשך ִממה 
ללמוד  להם  אמרו לא  כי תשובה , עושים  לא שעוד הקדושים  ישראל ַעם 

הקדוש. זוהר
הכל לתקן ויוכלו  תשובה, יעשו עוד אולי  מחכה  יום בכל הקב"ה אבל
הקדוש. הזוהר בלימוד  ישראל עם  כל  את שיזכו מאהבה תשובה  ידי  על
במסכת הקדוש  [התנא  לזכויות הכל להפך  זוכים  מאהבה  תשובה ידי ועל
פרס", לקבל  מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיו "ואל אומר אבות

שם לאברהם ופירש  סודותהחסד  את היודע  שמתפלל מי דרק זי "ע,
כוונות כדרך  ומתפלל האריז"ל התפלה פרס! לקבל מנת על שלא  הוא ,

המלוב"ן אבוחצירא והצה"ק  יעקב  אומר,רבי זוהר זי"ע  שהלומדים
את להם מעלה הקב"ה כבר  מכוונים של לדרגה להגיע  ורוצים הקדוש
כותב  פשט רק וחושב  ומתפלל פשט רק  שלומד מי ואילו  התפילה
מחובר  לא התפלה צינור כי תפילתו נשמע שלא מ"ג  תיקון זוהר התיקוני
ביום  דקה הפחות  לכל הזוהר לימוד ידי על ורק ויבש , חרב נהר ונקרא
וזוכה הצינור ומחבר  מתקן כבר מ "ג תיקון או אליהו פתח  שיאמר

השפע ויורד נשמעות ]שהתפילות 
איש החזון  בשם  יהודה )זצ "ל,מסופר  מנחת בספר  נדפס מזה :(וחלק

וטריפות, בנבילות ישראל עם  את שהכשיל יהודי היה  הברית בארצות 
כי תשובה, לעשות  לי אפשר  איך אותו ושאל זצ"ל  איש להחזון בא  הוא

מהגיהנום ? מאוד מפחד אני 
ומאוד  קשה, מצב  היה  [שאז ישראל בארץ תבנה  לו , ענה איש החזון
הזאת והטהרה טהרה , מקוואות  הרבה זאת] שיעשה מי  היה שלא נחוץ

מקוואות. עדיין  שאין  קטנות בערים רק אבל אותך, יטהר
בניתי לו ומספר זצ "ל איש  להחזון חזרה מגיע  והוא ועושה, אומר  ברוך 

זה? על עדן גן יקבל אני  האם מקוואות, 48
לו, עונה  איש שלך,החזון עדן הגן  את  לך לבנות יכול לא  עוד הקב"ה 

לא שזה  גדול כזה גן  לך  ויהיה  ויותר , יותר גודל ליום מיום זה כי 
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וכל טהרה, המצוות לפי וגודל הולך  שזה כעת, זה את לבנות באפשרות
כל סוף עד וזכותם  ביומו יום  מידי  מקיימות  שהמשפחות המצוות

חשבונך, על  הכל יכולהדורות, לא  הקב "ה מדוע  להבין יכול  אתה  כן על
שלך? עדן הגן את  לבנות  משתלם עדיין וזה  מקוואות , ועוד עוד ותבנה  לך

ולהשיג!!! להבין בכלל לנו אפשר  שאי גדול כך כל השכר מאוד, מאוד לך 

ללמוד  האנשים  את מעוררים  שלא  אלו לכל אומר אני הדבר אותו
בתיקוני ע"ה הרשב "י דברי  את ולמדתי  ששמעתי  אחרי  הקדוש, זוהר
הזוהר מלימוד  תלמידיהם כל ואת  עצמם  המונעים  כי שאומר זוהר
האחרון דור  על בחז"ל שכתובים  הנוראות  הצרות  על אשמים  הם הקדוש ,

רח "ל, בימינו שמתממשים  דמשיחא ואמונהעקבתא  שכל, להם היה ואילו
פשוט, יהודי של זי"ע]תמימה  חיים  החפץ שאומר רצים [כמו תיכף  היו

וזה והאסונות, הצרות מכל ישראל עם את ומצילים הקדוש זוהר ללמוד
זוהר בתיקוני מפורש  אומר כ "ב )הרשב "י כ"א סוף(תיקון של הדוחקא  שכל 

עוד  שלהם הגיהנום אז  הסוד , לתורת מתחברים  שלא  לאלו  רק  זה הגלות
שעובר יום  שכל חז"ל אמרו  וכבר יום, ילד מה יודע מי כי נברא, לא
ידי ועל מחבירו, מרובה קללתו שאין  יום  לך אין  המקדש  בית מחורבן 
הכל אלא  ויסורים  צרות בלי ברחמים  נגאלים  הרשב"י  תורת שילמדו

ושמחה. באהבה 

שלכם עדן הגן ישראל, עם של  הגדולים הרבים  מזכי אתם  כן  וכמו
מתרבים ליום  ומיום   זצוקללה"ה. איש  החזון פסק  כך נברא , לא עוד
גדולים ורחמים  חסד זכות כולו העולם  ולכל לו  וזכה זכויותיכם , וגדלים

קץ. אין  עד 

בשער כבר היו כי  הקץ  את מיהר  מצרים  בגלות שהקב"ה  ידוע וכן
להיגאל, יכולים  היו לא  הנו"ן  בשער נופלים היו ואם  הטומאה , של  מ "ט 
אבל תורה , מתן קודם  זה  כל כי צדיקים , ועוד הקדוש  החיים  האור וכותב
בלוחות היה שכך  כידוע  הסוד תורת  את [שקיבלו תורה  מתן לאחר
הראשון אדם חטא  את  לתקן וחזרו התורה סודות עם  שנתנו ראשונות 
לא וכן  שכחה, הייתה ולא  מיתה  הייתה  ולא הנחש  זוהמת מהם ופסקה
ידי על  המאירה  לאספקלריה  זכו שהם המן, לאוכלי אלא תורה  ניתנה 

ח לא רב הערב ורק  התורה, סודות ונשברו לימוד העגל את ועשו בזה  פצו
פקדי "וביום  הפסוק כדברי זה, מעון  סובלים אנחנו היום  ועד הלוחות ,
החיים בעץ לדבוק ונחזור  רב, מהערב שניתנער הזמן  והגיע ופקדתי"
של הנו "ן שער את יש הקדושה , התורה ידי על  לבב], ובטוב  בשמחה 
הגלות שבסוף הקדוש, החיים  האור אומר הסוד], תורת  [זה  הקדושה,
על רק ולנצח להינצל אפשר  זה  וכנגד  הטומאה, של הנו "ן לשער יפלו
טוב שם והבעל  הקדוש מהאר"י גם כידוע הקדושה, של הנו"ן שער ידי

חז"ל אמרו וכבר אדם הקדוש , חטא וכל אלוקים , עשה זה  כנגד זה
התורה סודות ללמוד רצה שלא מחמת הוא באו (מהרח"ו )הראשון זה ועל  ,

ועמורה, סדום וחטאת ההפלגה , ודור המבול  דור ממנו גלגולים לתקן
כולם, את קנה שיוסף במצרים  לתקן זה  אחרי באו זה ועל  יותר, וקלקלו
רק  הכל, לתקן הצליחו לא ועדיין  נפש, שבעים עם  אבינו יעקב ירד ולזה
בדור חזרה באים הגלגולים שכל שכתוב זה  בדור לנו נשאר עכשיו
וכל הטומאה , של הנו"ן  ושער אומות שבעים של התאוות כל עם  האחרון 
סודותיה עם  הקדושה התורה לימוד  ידי  על  אלא לנצח  אפשר אי  זה

הנו"ן[ שער שזה גמור, באחדות הפרד"ס כל ממש ,[70 גימטריה סו"ד
ולהינצל, ולהתאחד להתקדש  ישראל לעם  כוח יש בזה  ורק  הקדושה, של
לימוד  שהוא העיקרי  החלק בלי התורה ולימוד האסיפות כל יעזרו ולא
ולא  ברזל, כיפת עוזר לא שלזה אטום פצצת  שיש כמו כי  הקדוש , הזוהר 
לפני אטום בפצצת האטומי הכור את להפציץ צריך  אלא הגנה, שום 
ישראל, עם  של  האטום נשק את  להוציא צריכים אנחנו כך הוא, שיפציץ
האטום  את  לנצח  כדי הקדושה, של הנו"ן שער  הקדוש  זוהר לימוד הוא
ורק הדבר , בנפשינו כי  יבינו ולא יתעוררו שלא ועד אחרא, הסטרא של
מה רואים  ולא קשורות שהעינים הזמן על  חבל  באמת , שיצלנו מה  זה
זה , את ידעו האמיתיים  הצדיקים וכל בזוה"ק מפורש אומר רבנו משה 

להם . שמע  שכל לו שהיה ומי זה, את  ופרסמו  זה, את ואמרו

מלך לפני ואהובים קדושים  ונהיה  בואו תרעו, אל אנא אחי כן על
הקב"ה , המלכים בידכ מלכי הים  דגי נמשלו"וכל ישראל עם ניתנו", ם

וכל  דגים , במזל ונפטר נולד רבנו משה דגים, מזל אדר בחודש לדגים ,
שקלט  נח כתיבת שהוא הקדוש הזוהר  לימוד ידי  על בידכם , ניתן זה

האוכל  וכל  בנו . תלוי והכל טהורים, שנשארו אלו את  רק  התבה בתוך
ניצל  הקדוש, לזוהר  רמז  ז ' גימטריה ד"ג ביום  גמרא דף תיבות ראשי  ד"ג,

דאגה לשון כ"א ],מד"ג תיקון  הזוה"ק הקדוש [דברי  הזוהר לומדי  שבאלו
בישועה וברחמים בחסד הכל אלא ודאגה , דחקות ואין ניסיון צריך לא

גדול. ושפע 

זי "ע הרש "ש כדרשת משינתכם , ישנים  עורו לחכות. זמן אין  רבותי
מצות טעם  פשט  למו"ר ידוע ע "א ]: לט דף שלום [נהר השנה לראש
אע"פ  וז"ל: ז"ל, הרמב "ם כמ"ש הישנים  הלבבות  לעורר  הוא השופר
ישנים עורו כלומר בו, יש רמז הכתוב, גזירת  בר"ה  שופר שתקיעת
בתשובה, וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם  הקיצו ונרדמים  משנתכם 
שנתם כל ושוגים  הזמן בהבלי  האמת  את השוכחים  אלו בוראכם  וזכרו 
דרכיכם והטיבו לנפשותיכם  הביטו יצילו , ולא יועילו לא אשר וריק בהבל
טובה... לא  אשר  ומחשבתו הרעה דרכו אחד כל יעזוב ומעלליכם ,
טוב לא  אשר ועל  טובים , ומעשים  מצות ומיעוט תורה  בטול על ויתחרט
שני ימי מעשה  כל על  אלא לבד, שעברה שנה  של  מעשיו על ולא עשה ,
יתחרט  ולכן כו', האלהי' יביא  הכל על שעברו, גלגוליו כל על וגם  חייו,
את ומכריע  צדיק  להיות יזכה  ובזה עשה, טוב לא אשר על גמורה  חרטה 
בן לכל  שלם בלב ימחול אחד וכל זכות . לכף העולם  כל ואת עצמו
לריעך ואהבת  מצות לקיים  בסבתו ישראל בר שום יענש ושלא ישראל

זי"ע)כמוך הקדוש .(עכ"ל

הוא  חד וישראל אורייתא הוא בריך מלך(זוה"ק )קודשא בישורון ויהי ,
ישראל שבטי יחד העם  ראשי בהתאסף העולם ] מלך  הוא  בריך [קודשא

גמורה. באחדות התורה  פרד"ס בלימוד

מהיושבים  להיות  יזכה  הקדוש , זוהר ללמוד לאחרים ומזכה  שלומד מי 
היגעתי. בזכותך עליו יצביע ומשיח, במלכות, ראשונה 

יאמר והחלש בגיבורים ה' לעזרת בואו מבקש אנוכי אחי  את כן על
ספרים לחלק דקדושה ובעזות  רוח באומץ מתנדבים  וצריכים  אני, גיבור
העבודה מקומות ובכל וברכבות האוטובוסים  בכל הקדוש  הזוהר על
ה ' את  דעה הארץ ש "ומלאה  עד הקדוש, בזוהר חלק  יהיה יהודי  שלכל

ובפרט  מכסים". לים זכורכמים הנביא  אליהו הפתח לאור  שיצא עכשיו
הזוהר אור ועלון 570 הזוהר אור ועלון  לתלמידים , למינציה עם  לטוב
ונעשה יהודים , שיותר  לכמה  להגיע בכוחו  שרק מקום לכל ויחלק  613

בעולם. דקדושה הדעת שתרבה נזכה וכך נשמתו, לטובת

הכוחות כל  את ולאחד  כל, לאדון  מחשבתנו לייחד  צריכים  אנחנו
ניגאל, הקדוש הזוהר  לימוד ידי על רק  כי ישראל, כלל כל  את ולאחד 
בלימוד  תלויה הגאולה  סגולת דכל הדורות, גדולי  הצדיקים  כל  וכדברי 

הקדוש בזולתו,הזוהר ולא בו נשמותדוקא לעולם  שירדו בדורנו ובפרט .
את השוטף המבול  עצמם  הם  רב והערב ההפלגה, ודור  המבול  דור 

ב "מתוקהעולם  וכן הגר "א, ובביאור  א', נ "ה, דף  כ"א תיקון  זוהר  בתיקוני (כדאיתא

צמאך ) ותרווה שם עיין השכינהמדבש", למען נפש מסירות לעשות  מוכרחים 
ע"ה  רבינו משה  וכמו ולסעדה, לתמכה כלל הקדושה על  עצמו שמסר 

נא" מחני אין "אם ואמר שם)ישראל זהר בתיקוני יהודי(ועיין כל יום ובכל  ,
ביום  פעמיים  שמע  קריאת ביום)אומר  פעמים ארבע האר "י ומוסר(ולדעת 

ובודאי דין, בית  מיתות ארבע  עצמו על ומקבל באהבה  שמו למען עצמו
ישראל רבי הקדוש הגאון שאמר וכמו באמת , שמתכוון להוכיח  צריך
והארץ, רקיעים  שבעה על יתברך השם  את  ממליך שאדם  זי"ע  סלנטר 
שוכח עצמו על ורק – כולו העולם  כל  על ממש העולם, רוחות ארבע על

העיקר. שזה יתברך  ה ' את להמליך

האלוהי התנא של קדשו בדברי וללמוד להתחזק  צריכים  בוודאי כן על
נצא  הזוה"ק בספר הקריאה שבזכות המבטיח זיע"א, יוחאי  בר שמעון רבי 

ברחמים, הגלות רבותינו )מן מדברי כידוע כלל הבנה ללא רבי.(אף הוא וכדאי
הדחק. בשעת עליו לסמוך שמעון

מספר דפים  מספר  לקרוא יום  מידי להשתדל צריך ואחד  אחד  כל לכן
התיקונים מספר הפחות  לכל אחד  דף ללמוד ויום יום  בכל ובפרט הזוה "ק 

הגאולה. ולקירוב ישראל כלל  להצלחת

ילמדו  ישראל וכל בתורה , ונתקדש  הגאולה, למען ונתמסר בואו כן  על
לך וטוב הזה, בעולם  אשריך  כן , עושה  אתה ואם יום, בכל הקדוש זוהר
פרשת מהימנא  רעיא בזוהר  כדאיתא  ניגאל, תיכף ובודאי  הבא, לעולם 

ב )נשא קכד, "ה '(דף  יתקיים  ובזכותיה בארץ", דרור "וקראתם  דבגיניה :
נבאת נ ק ם נזה כאחד  נ וכ נכר". אל עמו  ואין  ינחנו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻֻבדד 

רר" "קראתם  לת בסג י אתגליא האי  רא "זאה  ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהר"י

שהיתה החשובה, זוגתו בעד טוב מליץ  שיהא מהנפטר, מבקשים אנו
ועל חוליו , בעת ובפרט  נפשה , בכל באמונה , אותו לשמש אליו, מסורה 
ובעד  עבורה , טוב  וימליץ הטובות, הפעולות כל לעשות זכה עזרתה , ידי
ישראל. כלל ובעד  משפחתו, כל ובעד והנכדים , החשובים  הכהנים הבנים

זה יוחאי בר שמעון  מרבי שיבקש מהנפטר מבקשים אנו  ְִֶֶעוד
 עלינ יעיד  בעצמ דכב היח המארים , ה כים מן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻלהי ת

ה ע י" תזכ."ודפי הזוהר  את ותפרסמו לד נ יקרים, יהדים ן, על ְְְְְְִִִִִִֵַַָ
הטהורה , נשמתו לטובת הזוהר ספרי  וכל מ"ח תיקון מ "ג תיקון  הזוהר,
, ננפ לפדת  לגרם ,צרנ לי ר ח  נחת  לעת ה דה, הכינה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹלמען

ד ה זהר  ים כל ד ניול אר את לקל יחד  אחד נ נל וכ ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לציון בשובך  עינינו "ותחזנה  בקרוב, בנו שיקויים רצון  ויהי ה יח .  ִֶֶַַָמל

אמן. בימינו במהרה ברחמים ,

שלימה ישראל ואחדות  באהבה  ההדוש
גראס יהודה שלום הרב 
שמש בית האלמין אבדק "ק 
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וכל טהרה, המצוות לפי וגודל הולך  שזה כעת, זה את לבנות באפשרות
כל סוף עד וזכותם  ביומו יום  מידי  מקיימות  שהמשפחות המצוות

חשבונך, על  הכל יכולהדורות, לא  הקב "ה מדוע  להבין יכול  אתה  כן על
שלך? עדן הגן את  לבנות  משתלם עדיין וזה  מקוואות , ועוד עוד ותבנה  לך

ולהשיג!!! להבין בכלל לנו אפשר  שאי גדול כך כל השכר מאוד, מאוד לך 

ללמוד  האנשים  את מעוררים  שלא  אלו לכל אומר אני הדבר אותו
בתיקוני ע"ה הרשב "י דברי  את ולמדתי  ששמעתי  אחרי  הקדוש, זוהר
הזוהר מלימוד  תלמידיהם כל ואת  עצמם  המונעים  כי שאומר זוהר
האחרון דור  על בחז"ל שכתובים  הנוראות  הצרות  על אשמים  הם הקדוש ,

רח "ל, בימינו שמתממשים  דמשיחא ואמונהעקבתא  שכל, להם היה ואילו
פשוט, יהודי של זי"ע]תמימה  חיים  החפץ שאומר רצים [כמו תיכף  היו

וזה והאסונות, הצרות מכל ישראל עם את ומצילים הקדוש זוהר ללמוד
זוהר בתיקוני מפורש  אומר כ "ב )הרשב "י כ"א סוף(תיקון של הדוחקא  שכל 

עוד  שלהם הגיהנום אז  הסוד , לתורת מתחברים  שלא  לאלו  רק  זה הגלות
שעובר יום  שכל חז"ל אמרו  וכבר יום, ילד מה יודע מי כי נברא, לא
ידי ועל מחבירו, מרובה קללתו שאין  יום  לך אין  המקדש  בית מחורבן 
הכל אלא  ויסורים  צרות בלי ברחמים  נגאלים  הרשב"י  תורת שילמדו

ושמחה. באהבה 

שלכם עדן הגן ישראל, עם של  הגדולים הרבים  מזכי אתם  כן  וכמו
מתרבים ליום  ומיום   זצוקללה"ה. איש  החזון פסק  כך נברא , לא עוד
גדולים ורחמים  חסד זכות כולו העולם  ולכל לו  וזכה זכויותיכם , וגדלים

קץ. אין  עד 

בשער כבר היו כי  הקץ  את מיהר  מצרים  בגלות שהקב"ה  ידוע וכן
להיגאל, יכולים  היו לא  הנו"ן  בשער נופלים היו ואם  הטומאה , של  מ "ט 
אבל תורה , מתן קודם  זה  כל כי צדיקים , ועוד הקדוש  החיים  האור וכותב
בלוחות היה שכך  כידוע  הסוד תורת  את [שקיבלו תורה  מתן לאחר
הראשון אדם חטא  את  לתקן וחזרו התורה סודות עם  שנתנו ראשונות 
לא וכן  שכחה, הייתה ולא  מיתה  הייתה  ולא הנחש  זוהמת מהם ופסקה
ידי על  המאירה  לאספקלריה  זכו שהם המן, לאוכלי אלא תורה  ניתנה 

ח לא רב הערב ורק  התורה, סודות ונשברו לימוד העגל את ועשו בזה  פצו
פקדי "וביום  הפסוק כדברי זה, מעון  סובלים אנחנו היום  ועד הלוחות ,
החיים בעץ לדבוק ונחזור  רב, מהערב שניתנער הזמן  והגיע ופקדתי"
של הנו "ן שער את יש הקדושה , התורה ידי על  לבב], ובטוב  בשמחה 
הגלות שבסוף הקדוש, החיים  האור אומר הסוד], תורת  [זה  הקדושה,
על רק ולנצח להינצל אפשר  זה  וכנגד  הטומאה, של הנו "ן לשער יפלו
טוב שם והבעל  הקדוש מהאר"י גם כידוע הקדושה, של הנו"ן שער ידי

חז"ל אמרו וכבר אדם הקדוש , חטא וכל אלוקים , עשה זה  כנגד זה
התורה סודות ללמוד רצה שלא מחמת הוא באו (מהרח"ו )הראשון זה ועל  ,

ועמורה, סדום וחטאת ההפלגה , ודור המבול  דור ממנו גלגולים לתקן
כולם, את קנה שיוסף במצרים  לתקן זה  אחרי באו זה ועל  יותר, וקלקלו
רק  הכל, לתקן הצליחו לא ועדיין  נפש, שבעים עם  אבינו יעקב ירד ולזה
בדור חזרה באים הגלגולים שכל שכתוב זה  בדור לנו נשאר עכשיו
וכל הטומאה , של הנו"ן  ושער אומות שבעים של התאוות כל עם  האחרון 
סודותיה עם  הקדושה התורה לימוד  ידי  על  אלא לנצח  אפשר אי  זה

הנו"ן[ שער שזה גמור, באחדות הפרד"ס כל ממש ,[70 גימטריה סו"ד
ולהינצל, ולהתאחד להתקדש  ישראל לעם  כוח יש בזה  ורק  הקדושה, של
לימוד  שהוא העיקרי  החלק בלי התורה ולימוד האסיפות כל יעזרו ולא
ולא  ברזל, כיפת עוזר לא שלזה אטום פצצת  שיש כמו כי  הקדוש , הזוהר 
לפני אטום בפצצת האטומי הכור את להפציץ צריך  אלא הגנה, שום 
ישראל, עם  של  האטום נשק את  להוציא צריכים אנחנו כך הוא, שיפציץ
האטום  את  לנצח  כדי הקדושה, של הנו"ן שער  הקדוש  זוהר לימוד הוא
ורק הדבר , בנפשינו כי  יבינו ולא יתעוררו שלא ועד אחרא, הסטרא של
מה רואים  ולא קשורות שהעינים הזמן על  חבל  באמת , שיצלנו מה  זה
זה , את ידעו האמיתיים  הצדיקים וכל בזוה"ק מפורש אומר רבנו משה 

להם . שמע  שכל לו שהיה ומי זה, את  ופרסמו  זה, את ואמרו

מלך לפני ואהובים קדושים  ונהיה  בואו תרעו, אל אנא אחי כן על
הקב"ה , המלכים בידכ מלכי הים  דגי נמשלו"וכל ישראל עם ניתנו", ם

וכל  דגים , במזל ונפטר נולד רבנו משה דגים, מזל אדר בחודש לדגים ,
שקלט  נח כתיבת שהוא הקדוש הזוהר  לימוד ידי  על בידכם , ניתן זה

האוכל  וכל  בנו . תלוי והכל טהורים, שנשארו אלו את  רק  התבה בתוך
ניצל  הקדוש, לזוהר  רמז  ז ' גימטריה ד"ג ביום  גמרא דף תיבות ראשי  ד"ג,

דאגה לשון כ"א ],מד"ג תיקון  הזוה"ק הקדוש [דברי  הזוהר לומדי  שבאלו
בישועה וברחמים בחסד הכל אלא ודאגה , דחקות ואין ניסיון צריך לא

גדול. ושפע 

זי "ע הרש "ש כדרשת משינתכם , ישנים  עורו לחכות. זמן אין  רבותי
מצות טעם  פשט  למו"ר ידוע ע "א ]: לט דף שלום [נהר השנה לראש
אע"פ  וז"ל: ז"ל, הרמב "ם כמ"ש הישנים  הלבבות  לעורר  הוא השופר
ישנים עורו כלומר בו, יש רמז הכתוב, גזירת  בר"ה  שופר שתקיעת
בתשובה, וחזרו במעשיכם וחפשו מתרדמתכם  הקיצו ונרדמים  משנתכם 
שנתם כל ושוגים  הזמן בהבלי  האמת  את השוכחים  אלו בוראכם  וזכרו 
דרכיכם והטיבו לנפשותיכם  הביטו יצילו , ולא יועילו לא אשר וריק בהבל
טובה... לא  אשר  ומחשבתו הרעה דרכו אחד כל יעזוב ומעלליכם ,
טוב לא  אשר ועל  טובים , ומעשים  מצות ומיעוט תורה  בטול על ויתחרט
שני ימי מעשה  כל על  אלא לבד, שעברה שנה  של  מעשיו על ולא עשה ,
יתחרט  ולכן כו', האלהי' יביא  הכל על שעברו, גלגוליו כל על וגם  חייו,
את ומכריע  צדיק  להיות יזכה  ובזה עשה, טוב לא אשר על גמורה  חרטה 
בן לכל  שלם בלב ימחול אחד וכל זכות . לכף העולם  כל ואת עצמו
לריעך ואהבת  מצות לקיים  בסבתו ישראל בר שום יענש ושלא ישראל

זי"ע)כמוך הקדוש .(עכ"ל

הוא  חד וישראל אורייתא הוא בריך מלך(זוה"ק )קודשא בישורון ויהי ,
ישראל שבטי יחד העם  ראשי בהתאסף העולם ] מלך  הוא  בריך [קודשא

גמורה. באחדות התורה  פרד"ס בלימוד

מהיושבים  להיות  יזכה  הקדוש , זוהר ללמוד לאחרים ומזכה  שלומד מי 
היגעתי. בזכותך עליו יצביע ומשיח, במלכות, ראשונה 

יאמר והחלש בגיבורים ה' לעזרת בואו מבקש אנוכי אחי  את כן על
ספרים לחלק דקדושה ובעזות  רוח באומץ מתנדבים  וצריכים  אני, גיבור
העבודה מקומות ובכל וברכבות האוטובוסים  בכל הקדוש  הזוהר על
ה ' את  דעה הארץ ש "ומלאה  עד הקדוש, בזוהר חלק  יהיה יהודי  שלכל

ובפרט  מכסים". לים זכורכמים הנביא  אליהו הפתח לאור  שיצא עכשיו
הזוהר אור ועלון 570 הזוהר אור ועלון  לתלמידים , למינציה עם  לטוב
ונעשה יהודים , שיותר  לכמה  להגיע בכוחו  שרק מקום לכל ויחלק  613

בעולם. דקדושה הדעת שתרבה נזכה וכך נשמתו, לטובת

הכוחות כל  את ולאחד  כל, לאדון  מחשבתנו לייחד  צריכים  אנחנו
ניגאל, הקדוש הזוהר  לימוד ידי על רק  כי ישראל, כלל כל  את ולאחד 
בלימוד  תלויה הגאולה  סגולת דכל הדורות, גדולי  הצדיקים  כל  וכדברי 

הקדוש בזולתו,הזוהר ולא בו נשמותדוקא לעולם  שירדו בדורנו ובפרט .
את השוטף המבול  עצמם  הם  רב והערב ההפלגה, ודור  המבול  דור 

ב "מתוקהעולם  וכן הגר "א, ובביאור  א', נ "ה, דף  כ"א תיקון  זוהר  בתיקוני (כדאיתא

צמאך ) ותרווה שם עיין השכינהמדבש", למען נפש מסירות לעשות  מוכרחים 
ע"ה  רבינו משה  וכמו ולסעדה, לתמכה כלל הקדושה על  עצמו שמסר 

נא" מחני אין "אם ואמר שם)ישראל זהר בתיקוני יהודי(ועיין כל יום ובכל  ,
ביום  פעמיים  שמע  קריאת ביום)אומר  פעמים ארבע האר "י ומוסר(ולדעת 

ובודאי דין, בית  מיתות ארבע  עצמו על ומקבל באהבה  שמו למען עצמו
ישראל רבי הקדוש הגאון שאמר וכמו באמת , שמתכוון להוכיח  צריך
והארץ, רקיעים  שבעה על יתברך השם  את  ממליך שאדם  זי"ע  סלנטר 
שוכח עצמו על ורק – כולו העולם  כל  על ממש העולם, רוחות ארבע על

העיקר. שזה יתברך  ה ' את להמליך

האלוהי התנא של קדשו בדברי וללמוד להתחזק  צריכים  בוודאי כן על
נצא  הזוה"ק בספר הקריאה שבזכות המבטיח זיע"א, יוחאי  בר שמעון רבי 

ברחמים, הגלות רבותינו )מן מדברי כידוע כלל הבנה ללא רבי.(אף הוא וכדאי
הדחק. בשעת עליו לסמוך שמעון

מספר דפים  מספר  לקרוא יום  מידי להשתדל צריך ואחד  אחד  כל לכן
התיקונים מספר הפחות  לכל אחד  דף ללמוד ויום יום  בכל ובפרט הזוה "ק 

הגאולה. ולקירוב ישראל כלל  להצלחת

ילמדו  ישראל וכל בתורה , ונתקדש  הגאולה, למען ונתמסר בואו כן  על
לך וטוב הזה, בעולם  אשריך  כן , עושה  אתה ואם יום, בכל הקדוש זוהר
פרשת מהימנא  רעיא בזוהר  כדאיתא  ניגאל, תיכף ובודאי  הבא, לעולם 

ב )נשא קכד, "ה '(דף  יתקיים  ובזכותיה בארץ", דרור "וקראתם  דבגיניה :
נבאת נ ק ם נזה כאחד  נ וכ נכר". אל עמו  ואין  ינחנו ְְְְְִֶֶֶַַָָָֻֻבדד 

רר" "קראתם  לת בסג י אתגליא האי  רא "זאה  ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהר"י

שהיתה החשובה, זוגתו בעד טוב מליץ  שיהא מהנפטר, מבקשים אנו
ועל חוליו , בעת ובפרט  נפשה , בכל באמונה , אותו לשמש אליו, מסורה 
ובעד  עבורה , טוב  וימליץ הטובות, הפעולות כל לעשות זכה עזרתה , ידי
ישראל. כלל ובעד  משפחתו, כל ובעד והנכדים , החשובים  הכהנים הבנים

זה יוחאי בר שמעון  מרבי שיבקש מהנפטר מבקשים אנו  ְִֶֶעוד
 עלינ יעיד  בעצמ דכב היח המארים , ה כים מן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻלהי ת

ה ע י" תזכ."ודפי הזוהר  את ותפרסמו לד נ יקרים, יהדים ן, על ְְְְְְִִִִִִֵַַָ
הטהורה , נשמתו לטובת הזוהר ספרי  וכל מ"ח תיקון מ "ג תיקון  הזוהר,
, ננפ לפדת  לגרם ,צרנ לי ר ח  נחת  לעת ה דה, הכינה ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹלמען

ד ה זהר  ים כל ד ניול אר את לקל יחד  אחד נ נל וכ ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻ
לציון בשובך  עינינו "ותחזנה  בקרוב, בנו שיקויים רצון  ויהי ה יח .  ִֶֶַַָמל

אמן. בימינו במהרה ברחמים ,

שלימה ישראל ואחדות  באהבה  ההדוש
גראס יהודה שלום הרב 
שמש בית האלמין אבדק "ק 
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ה ֵארּוַע, ְסעּוַדת  עֹוׂשֶ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ָרֵאל:  ִיׂשְ ַחת ְלָכל ַעם  ּמַ ּוְמׂשַ ׂשֹוָרה טֹוָבה  ּבְ
ִית,  ת ַהּבָ ן, ֲחֻנּכַ ְדיֹון ַהּבֵ ִרית, ּפִ ִרית ִיְצָחק, ּבְ ר ִמְצָוה, ּבְ ה, ּבַ ָנִאים, ֲחֻתּנָ ֵארּוִסין, ּתְ

ָנה,  ָ ַהּשׁ יֹום  ְוָזָהב,  ֶסף  ּכֶ ת  ֲחֻתּנַ הֹוָדָעה,  ְסעּוַדת  ֶכת,  ַמּסֶ ִסּיּום  ִקּדּוׁש,  ְצָוה,  ּמִ ת  ּבַ

ם,  ִחּנָ ּבְ ַהּיֹוִמי  זַֹהר  י  ּפֵ ּדַ ל  ְלַקּבֵ ָיכֹול  ַהּיֹוִמי,  ף  ּדַ לֹוְמֵדי  ּוְלָכל  ָמחֹות,  ׂשְ ִמיֵני   ּוְבָכל 

052-7651911 ֶטל: 

ים ְמִפיִצים ׂשִ  ְמַחּפְ
ָכל ָהעֹוָלם י ַהּזַֹהר ּבְ ּפֵ ְלִמְליֹוֵני ּדַ

ְל-15  ָקם  ְלַחּלְ ַהיֹּוִמי  ֹזַהר  י  ּפֵ ּדַ ִמיְליֹוֵני  יס  ְלַהְדּפִ ּתֹוְרִמים  ים  ׂשִ ְמַחּפְ
ב  ר ִלְדפוּס! ַהִאם ֵיׁש ַמְחׁשֵ ִמים ָיׁשָ ּלְ ם. ַהּתֹוְרִמים ְמׁשַ ִחּנָ ִמְליֹון ְיהוִּדים ּבְ

ֶכֶסף ָקָטן.  כֹוִלים ִלְזּכֹות ּבְ יְּ דֹוָלה ׁשֶ כוּת ַהּגְ ן ֶאת ַהּזְ ּבֵ יּוַּכל ְלַחׁשְ ׁשֶ

ִלְפָרִטים, ֶטל: 052-7651911 

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

לכבוד כ"ק האדמו"ר שליט"א, מזכה הרבים חד בדרא מניצוץ 
נשמת התנא הקדוש בוצינא קדישא הרשב"י זיע"א, אשר 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 בקודש 

פנימה אל מרן שליט"א ושאלתי לפיו בזה"ל: נחרדתי לשמוע שכך 
הרב פסק!! וא"ל בזה"ל: הרבה דברים אומרים בשמי מה לך 

להתרגש ח"ו שאומר כך, אלא אדרבה מקובלני ממרן החזון איש 
זי"ע שאין ספר מוסר מעורר ומחזק כמו הזוה"ק, וחובה קדושה 
בפרט לבני 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 פעה"ק אלעד ת"ו.


