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מפעל הזוהר העולמי טל0527651911 :

רבינו בעל הסולם
נשמת האריז"ל בדורינו

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

הספד ליום לשבעה לפטירת ר' משה בן שרה הכהן ז"ל
נתאספנו כאן להספיד את האיש היקר להבחל"ח ר' משה בן שרה
הכהן ע"ה.

ידוע הסיפור מבעל שבט מוסר ששם מכתב בידו של הנפטר באמצע
הלויה ,ואמר לו ליתן לבית דין של מעלה וכו'.

הנפטר נמצא בשעת ההספד

הנפטר שליח לבי"ד של מעלה ולרשב"י

אמרו חכמינו ז"ל בגמרא )שבת דף קנ"ג ע"א( "אחים בהספידא דהתם
קאימנא" ,שהנפטר נמצא בשעת ההספד ,והוי נחת רוח למת בשעה שבני
אדם מתאבלים עליו.
נספר קצת ממעשיו הטובים:

וכן אנו עושים את הנפטר שליח לבית דין של מעלה ולרבי שמעון
בר יוחאי ע"ה למסור להם ,שבנו עסק ועוסק ממש במסירת נפש
להפיץ הזוהר הקדוש ,ושכל יהודי ילמוד זוהר הקדוש ,ועזר להדפיס
הרבה ספרים ולחלקם ,וכן לקח איתו לטורונטו ארגזים מלאים מספרי
הזוהר הקדוש.

מתלמידיו של אהרן
רבי משה בן שרה הכהן ע"ה עליו אומרים הנאהבים והנעימים
בחייהם ובמותם לא נפרדו ,היה אהוב ונחמד למעלה ולמטה ,רוח הבריות
כרוח המקום נוחה הימנו ,אוהב שלום ורודף שלום ,היה אוהב את
הבריות ומקרבן לתורה ,קיים את המשנה הוי מתלמידיו של אהרן
כפשוטו ממש.
אבל כעת בפטירתו ,נחסר מאתנו כוח זה ,והלך לעולמו בפתע פתאום,
ובודאי כל זה בעוון הדור.

מסתכלים בחכמה עליונה
"ויּקרא
נפטר יום ב' בפרשת ויקרא  -איתא בזוה"ק על פרשת ויקראָ ְ ִ ַ ,
"שׁאל ְל
וֹעד ֵ ֹ
מאהל מ ֵ
אליו ֵ ֹ ֶ
ויד ֵבּר ה' ֵ ָ
משׁה ַ ְ ַ
ֶאל ֹ ֶ
לאמר" רבי אלעזר פתחַ ְ :
למעלה" )ישעיהו ז ,יא(,
הגבּהּ ְ ָ ְ ָ
שׁאלה אוֹ ַ ְ ֵ ַ
העמק ְ ָ ָ
אלהיֵ ְ ַ 
מעם ה' ֱ ֹ ֶ
אוֹת ֵ ִ
הסתכלתי בדורות הראשונים ובדורות האחרונים ,מה בין דורות
הראשונים לדורות האחרונים ,דורות הראשונים היו יודעים ומסתכלים
בחכמה העליונה ,וידעו לצרף האותיות שנמסרו למשה בסיני...
הנפטר זכה לבן יקר כזה ,שראשו ורובו הוא כדי שכל אחד ילך
בדרכם של דורות הראשונים ,וללמוד סודות התורה ,וכן אירגן בטורונטו
דברים גדולים ונפלאים ללימוד תורת הקבלה.

הושיבו ישיבה ע ל קברו
מעל
סבּלוֹ ֵ ַ
"והיה ַבּיּוֹם ַההוּא ָיסוּר ֻ ֳ
הגמרא בסנהדרין )דף צד ,ב( אומרתָ ָ ְ :
וחבּל ֹ
שׁמן" )ישעיה י כז( .אמר רבי יצחק
מפּני ָ ֶ
על ִ ְ ֵ
צוּארַ ֻ ְ 
מעל ַ ָ ֶ
ועלּוֹ ֵ ַ
שׁכמֻ ְ 
ִ ְֶ
נפחא ,חובל על של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי
כנסיות ובבתי מדרשות ,מה עשה נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר,
כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו ,בדקו מדן ועד באר שבע ולא
מצאו עם הארץ ,מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת איש
ואשה שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה ,ובגמרא בבא קמא )דף
טז/ב( :וכבוד עשו לו במותו ,מלמד שהושיבו ישיבה על קברו ,וכתוב
בתוספות שהושיבו ישיבה על קברו  -לפי שהרבה תורה בישראל.
ואפשר לומר לענינינו דהנה כאן אנו עומדים להספידו ביום השבעה,
כדאיתא בגמרא )שבת דף קנ"ג ע"א( "אחים בהספידא דהתם קאימנא",
שהנפטר נמצא בשעת ההספד.

וכן יספר שם ,שאנו עוזרים לו בכל ההשתדלויות בכל כוחינו במסירת
נפש ממש ,לילות כימים להפיץ בישראל תורת הזוה"ק ,ולתקן תקנות
שכל ישראל ילמדו תורת הסוד ,שלא יהיו ישראל בבחינת ערל שפתים
ח"ו ,שעיקר עיכוב הגלות בעוה"ר הוא בגלל אי לימוד תורת הסוד ,ובזה
תלוי עיקר גאולתינו ופדות נפשינו.
וכן אנו עושים אותו שליח ,לבקש מרבי שמעון בן יוחאי ע"ה,
שיתפלל לה' עלינו ,שה' יתן לנו כוח ועוז להמשיך להאיר את עם ישראל
ולקרב את ישראל לאבינו שבשמים.
ומן השמים קא זכו ליה ,שבנו יקיים את תפילת דוד המלך" ,אגורה
עז גם אחרי פטירתו ,לטובת
באהלך עולמים" ,שימשיך ביתר שאת וביתר ֹ
נשמתו כנאמר "ילכו מחיל אל חיל" ,וזה יהיה ישיבה על קברו ,שתהיה
הישיבה הכי הגדולה בעולם שאין כמותה.

על ידי לימוד הזוהר זוכים לחיים ארוכים וטובים
על פי התכנית של מפעל הזוהר העולמי  -אשר מזמין את כלל
ישראל לזכות וליטול חלק בלימוד האדיר של ספר הזוהר הקדוש ,כי
בזכות הזוהר הקדוש ,עם ישראל ,יזכה לצאת מהגלות ברחמים ,כידוע
הזוהר הקדוש משול לתיבת נוח ,שמצילה את כל הדור מגזרות קשות,
כל אדם המשתתף כחלק מהכלל בלימוד הזוהר הקדוש ,זוכה לברכה
ממקור עליון ,שהיא תעודת ביטוח חיים ,הטובה והחזקה ביותר הקיימת
עלי אדמות ,מסירים ממנו גזרות ויסורים קשים ,עוונותיו נמחלים,
נשמתו מזדככת ומתעלה ,זוכה לעולם הבא הצפון לצדיקים ,וזוכה עוד
בעולם הזה ,להאחז בעץ חיים ,ככתוב "ועולמך תראה בחייך".

אלפי סיומים
אנחנו נשמעים לקול קריאת גדולי הדור שקראו לעם ישראל לארגן
אלפי סיומים של הזוהר הקדוש ,בבחינת "האלף לך שלמה" ,ועם זה נביא
את המשיח ברחמים בעזרת השם.

על ידי שיתרבו התורמים יתרבה תורת הרשב"י בעולם
על כן את אחי אנוכי מבקש ,בואו לעזרת ה' בגבורים ,למען שמו
באהבה ,להדפיס אלפים קונטריסים לחזק את לימוד הזוהר ,ולקיים את
מצוות חז"ל להושיב ישיבה על קברו ,ולהמשיך להפיץ ולפרסם את
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תורת הרשב"י לכל יהודי די בכל אתר ואתר ,ולחשוב מחשבות לבלתי
ידח ממנו נידח כי כל הגאולה תלויה בזה .והחלש יאמר גיבור אני ,בוזו
כסף בוזו זהב ,וכל אחד יכול לתרום ישר לבית הדפוס בתשלומים ,וככל
שירבו התורמים ,כך נוכל להדפיס יותר ויותר לחלוקה בחינם לכלל
ישראל ,כי הצמאון גדול ועם ישראל קדושים רוצים לאחוז בעץ החיים,
ולהמשיך את נשמת הרשב"י כאן לדורינו ,וכמו שנכתב בפיוט שחיבר
מאור עינינו הרי"ח ה טוב זי"ע
הלּחוּציםֵ ֲ ,
והצּיל ַ ְ ִ
קּוֹציםִ ִ ְ ,
והכרית ֶאת ַה ִ
עריציםִ ְ ִ ְ ,
זמּר ָ ִ ִ
קוֹלוֹ ִ ֵ
אדוֹננוּ ַבּר
ימליץ טוֹב
יוֹחאי .ובזה נזכה
עינינוּ ,הוּא ַ ְ ִ
מאירת ֵ ֵ
מגן ָלנוִּ ,היא ְ ִ ַ
ל�וֹרת וֹ ָ ֵ
ָ
ָ
יוֹחאי.
אדוֹננוּ ַבּר ָ
בּעדנ וֵּ ֲ ,
ֲֵַ
וּב ִ ְ ֶ
בּנּס�ר ַ
משׁיחָ ְ ִ ַ .
ישׂיחֵ .עת ָ ִ ַ
ויקויים בנו תפילת הרי"ח הטובֶ :פּה ָ ִ ַ
נּגלה:
קדשָׁ ,שׁם
לעיר ִציּוֹן ַהר ָ ְ ֶ
מצפּים ֵליהִּ ְ :
כּלּנוּ ְ ַ ִ
צביָ ֻ .
לעיר ְ ִ
תביאִ ְ .
�שׁבּי ָ ִ
ִ ְ ִ
ונעלה:
שׂמח
ִנ ְ ַ ְ ַ ֲ ֶ

אשרי מי שיתן עזר וסיוע לשכינה
ומבטיח הרשב"י )זוהר שמות ז ,(:אשרי מי שיזדמן בזמן התגלות
המשיח ,כי מי שיהיה באותו זמן באמונה ומי שיתן עזר וסיוע לשכינה

אייר תשע"ג

הקדושה ,יזכה לאותו האור של שמחת המלך ברוך הוא ,שאז ישמח ה'
במעשיו ,עכ"ל .והעוסק בזוה"ק ובתורת האריז"ל ,הקב"ה משתבח בו
וּבי המלך,
ואה ֵ
אוֹהבי ַ ֲ
בפמליא שלו בכל יום ,ודיוקנו נרשם למעלה ֵבּין ֲ ֵ
ומכריזין לפניו "הוו זהירין בדיוקנא דפלוני" ואפילו הקב"ה גוזר גזירות,
יש לו רשות לבטלם ) .סוד ה'( .וספר זה עתיד היה להתגלות בימי מלכא
לשּׁכינה ,והנה כל אותן שיזכו אליו יזכו לגאולה ,כי
סעד ַ ְ ִ ָ
משיחא ִל ֵתּן ַ ַ
עבודה זו המועטת בזמן ההוא ,היא יותר חשובה מכל אילי נביות כשהיה
בית המקדש קיים )חסד לאברהם ,רבי אברהם אזולאי זיע"א(.

הוא ימליץ טוב בעדנו
אנו מבקשים מהנפטר שיהא מליץ טוב בעד זוגתו החשובה שהיתה
מסורה אליו לשמש אותו באמונה בכל נפשה ובפר ט בעת חוליו ,ועל
ידי עזרתה זכה לעשות כל הפעולות הטובות ,וימליץ טוב עבורה
ובעד הבנים הכהנים החשובים ובעד כל משפחתו ובעד כלל ישראל.
ובזכות זה ,ימליץ טוב עלינו שהשי"ת ישלח לנו הגואל האמיתי
במהרה בימינו אמן.

ש ַּמ ַחת ְל ָכל ַעם
שוֹ ָרה טוֹ ָבה ּו ְמ ַ ׂ
ְ ּב ׂ
ש ָר ֵאלּ ָ :כל ִמי ׁ ֶשעוֹ ֶשׂ ה ֵארו ַּעְ ,סעו ַּדת
יִ ְ ׂ
ֵארו ִּסיןְּ ,תנָ ִאיםֲ ,ח ֻת ָ ּנהּ ַ ,בר ִמ ְצ ָוהּ ְ ,ב ִרית
יִ ְצ ָחקּ ְ ,ב ִריתִ ּ ,פ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבןֲ ,חנֻ ַ ּכת ַה ָ ּביִ ת,
ַ ּבת ִּמ ְצ ָוהִ ,ק ּדו ּׁשִ ,ס ּיוּם ַמ ֶּס ֶכתְ ,סעו ַּדת
הוֹ ָד ָעהֲ ,ח ֻת ַ ּנת ֶ ּכ ֶסף ְו ָז ָהב ,יוֹ ם ַה ּׁ ָשנָ ה,
ו ְּב ָכל ִמינֵ י ְשׂ ָמחוֹ ת ,ו ְּל ָכל לוֹ ְמ ֵדי ַ ּדף
ַה ּיוֹ ִמי ,יָ כוֹ ל ְל ַק ֵ ּבל ַ ּד ּ ֵפי ז ַֹהר ַה ּיוֹ ִמי ְ ּב ִח ָ ּנם,

ֶט ל052-7651911 :

יצים
ְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ְמ ִפ ִ
ְל ִמ ְל ֹיונֵ י ַ ּד ֵּפי ַה ּ ֹז ַהר בְּ ָכל
עו ָלם
ָה ֹ
יליוֹ נֵ י ַ ּד ֵּפי
ְמ ַח ְּפ ִשׂ ים ּתוֹ ְר ִמים ְל ַה ְד ִּפיס ִמ ְ
ז ַֹהר ַהי ּוֹ ִמי ְל ַחלְּ ָקם ְלִ 15-מ ְליוֹ ן יְ הו ִּדים
בְּ ִח ָ ּנםַ .ה ּתוֹ ְר ִמים ְמ ׁ ַשלְּ ִמים יָ ׁ ָשר ִל ְדפוּס!
ַה ִאם יֵ ׁש ַמ ְח ׁ ֵשב ׁ ֶשי ּו ַּכל ְל ַח ׁ ְשבֵּ ן ֶאת ַה ְ ּזכוּת
ַה ְ ּגדוֹ ָלה ׁ ֶש ְי ּכוֹ ִלים ִל ְז ּכוֹ ת בְּ ֶכ ֶסף ָק ָטן.

ִל ְפ ָר ִטיםֶ ,טל:
052-7651911

