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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

ספר
זוהר הדפוס
‰

לעולם הבא".

ההפיכה, מתוך לאחד והציל בהקיץ, נגלה הקדוש האלשיך
בתמידות ספרו לומד שהיה מפני

יועץכתב פלא בספר( )ז"ל רבותינו פירשו :לשונו וזה
הזה בעולם משמו תורה דבר שאומרים חכם תלמיד שכל
יין כשותה רוח ונחת הנאה לו ויש בקבר דובבות שפתותיו
כתוב שקלים... מסכת בירושלמי שכתוב כמו קונדיטון,
ז"ל אלשיך מוהר"מ ונגלה שמד היה אחת שפעם בספרים
לומד שהיה סיבה מפני ,ההפיכה מתוך לאחד והציל בהקיץ,

עכ"ל. ,בתמידות ספרו

דבר שאומרים חכם תלמיד כל אומר: יוחי בן שמעון רבי
בקבר דובבות שפתותיו - הזה בעולם מפיו שמועה

ביבמותאמרו חז"ל("   " )אמר אלעזר ר' אזל... :
יוחנן. דר' משמיה אמרה ולא ,מדרשא בי לשמעתא
כולי קפיד טעמא מאי יוחנן ורבי ... .איקפד יוחנן רבי שמע

האיבאהלך "אגורה דכתיב מאי רב: אמר יהודה רב דאמר ?
עולמיםעולמים" בשני לגור לאדם לו אפשר וכי ?אמר אלא ?

שיאמרו רצון יהי ,עולם של רבונו :הוא ברוך הקדוש לפני דוד
בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר בעוה"ז. מפי שמועה דבר
הזה בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים חכם תלמיד כל יוחי:
ואיתימא זעירא בן יצחק ר' אמר .בקבר דובבות שפתותיו -

קראה מאי :נזירא לדודישמעון הולך הטוב כיין "וחכך ?
של כומר מה .ענבים של ככומר ישנים". שפתי דובב למישרים
תלמידי אף ,דובב מיד עליו אצבעו אדם שמניח כיון ענבים
הזה בעולם מפיהם שמועה דבר שאומרים כיון חכמים

בקבר. דובבות שפתותיהם

שם ועומדת בלומדים מתלבשת הצדיק נשמת

דבש,ופירש יערות בספר זה על(    )היינו ... :
אב ,עולמות בב' דר איך מקום מכל כשאומריםלהבין, ל

מפיו, שמועה בלומדים,דבר שם מתלבשת צדיק נשמת אז
הנצחי בעולם עולמות, 'בב דר אמרינן שפיר וכך ,שם ועומדת

דגרמי, בהבלא בקבר בגוף נתלבשת גם העולם, ובזהאמרו כך
עכ"ל, בקבר בגוף שנתלבש בקבר, דובבות שפתותיו )

(     , .

לוז סוד המערבי כותל

לוצאטו]:בליקוטים חיים משה [רבי זצ"ל הרמח"ל מכתבי
עצם נשאר באדם לוז: סוד המערבי, כותל בענין
ויש .המתים לתחית הגוף יבנה ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד
בבית הוא כן .דגרמי הבלא נקרא והיא הנפש מן חלק גם שם

" סוד והוא המערבי, הכותל נשאר לוזהמקדש, שעליוזה "
נקרא עליו השורה הקדושה ואותה לבא, לעתיד הבנין יבנה

דגרמי. הבלא

מעולם בא הוא חכם, תלמיד של חידושים כשאומרים
יאיר ּבן ּפנחס רּבי ּבא ׁשהיה ֹמוּכ - מקום לאותו ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְהעליון
תוֹרה דּברי מחדּׁשים ּוּאל צדּיקים וּמצא ֹמוֹמקו את ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ִלפקד

זי"עובספר הטוב להרי"ח וחיים )תורה )אם :כתב ,
בעולם שכבר חכם תלמיד של חידושים אומרים
בזוהר כמבואר מקום לאותו העליון מעולם בא הוא הרי העליון,

")הקדוש "    ' ),אמר הוהּד קלא חד ּומעׁש :
דּתנינן, .ּייכוּבּג ּואיהּד יאיר, בּן ּפנחס לרבּי אתר ּפנוּן אתר, ּפנוּן
אּוההּב ּואיה דּכ דּאוֹרייתא, מלּי יּהּב ׁשּאתחד דּצדּיקא אתר דּכל
ראןׁש דּכ ׁשכּן לּוכ .יּהּלגב ליּה ואתי אתר, אּלההו ּפקיד ,עלמא
יּלמ דּאמרין אתר, בּההוּא אּתלחד אחרנין. צדּיקיּיא ויּהּגוּב
דלמפּק יאיר ןּב ּפנחס רבּי אתי הוהּד אּד גוונאּכ .רייתאֹאוּד
דּאוֹרייתא, מלּין מחדּתין יאּייקּצד אלּין חּכואׁש ,לאתריּה
.יּהקּמ יאיר בּן ּפנחס דרבּי הּלמ אּההו כּמלּקדּמין, ׁשּואתחד

ׁשבלשון :הקודשּוּנּפ ,םֹמקו ּוּנּפ אוֹמר: היהׁש אחד קוֹל ּומע 
לּכׁש ,ּנינוׁש .כםאּת אּוהׁש יאיר, בּן ּפנחס לרבּי םֹמקו
קדֹוּפ לםֹוהע ֹותֹואּב כּׁשהוּא תוֹרה, דּברי ֹוּב ׁשּדח ׁשצּדּיק םֹמקו
אחרים יקיםּצד ֹוּב ייםּרוׁשּכ ןּכׁש וכל אליו, וּבא םֹמקו ֹתוֹוא את
יּרב בּא היהׁש זה ֹמוּכ ,רהֹות דּברי ׁשאוֹמרים מקוֹם ֹותֹאוּב ׁשּלחד
בריּד מחדּׁשים ּוּאל יקיםּדצ וּמצא ֹומֹמקו את לפקד יאיר בּן נחסּפ
לפניו. יאיר בּן ּפנחס רבּי לׁש דּבר ֹותֹוא דםּקמּכ ׁשּוהתחד ,רהֹות

הּבא ּבעוֹלם ֹתוּמחצּב ליׁשב זוֹכה ספריו הפצת ידי ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ַעל

ויוֹׁשבהּמדּפיס כהֹזו ,רהֹוּת לאוֹר ציאֹלהו ֹנוֹוממּמ ספרים ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌
,פריםהּס מחבּרי חכמים הּתלמידי עלבּמחצּת ׁשהרי 

זּנוּג היה ּוּלוא ,עת בּכל עתּדה הּבותר ,לםֹלעו רּוּבהח יצא ֹויד
ּאמרו והנּה .ֹוּב לוֹמדים ּהיו א בּירכתים, ןּכׁשּמה תֹעוֹולמקצ
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להיכן  יודעים  אינכם  לצדקה  תורמים  שאתם  תרומה  בכל  מהפך: 
במפעל  לצדקה.  נטו  הולך  הכסף  אם  הכספיים,  המשאבים  מופנים 
הזוהר העולמי אתם תורמים ויודעים במאה אחוז נטו שכספכם מנוצל 
למטרה, כי אתם תורמים ישירות לבית הדפוס. ברשותינו דפי אידרא, 
 זוהר, עלונים, וספרים מוכנים לדפוס, הרתמו ותרמו בעין יפה, לפרטים:
0527-651911 - ישנה אפשרות לרשום על העלון "לעילוי נשמת" או 

"לזכות התורם" וכדומה.

יבמוֹת כתּסמּב לברכה נםֹזכרו ּחכמינו(:" )תֹובבֹוּד שׂפתוֹתיו 
זה וּלפי ׁשם, כּדאיתא 'ּוכו,ֹותֹומ אחרי חי החכם היהּיׁש רםֹוּגה 

,ֹותּצמחּב ויוֹׁשב כהֹזו אּוה ספקגּם ואין ,ֹתוֹלהחיו גּרם אּהו ׁשהרי 
היֹומרחמ סיעת עם ֹעצמוּב החכם הבּא, לעוֹלם אּב כּׁשהוּא

.ניוּפ לּבלק ֹולקראת צאיןֹוי,    " ) 
(:"   . 

ּתוֹרה מחדּוּׁשי לאוֹר להוֹציא והמׁשּתדּלים המסיעים ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָּכל
ועל מּמעל ּבמים ֹכרוׂלש ער אין לקדמאי ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהּקדוֹׁשה

מּתחת ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָהארץ

זוֹבּהסּכמת חיּים סףֹיו הרב ּרינוֹמו יקּדּצה זכוּתוֹהגּאוֹן ננפלד ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌
תֹודֹאו וּמׁשּפט", "צדקה פרּסל אמן, ּעלינו יגן
אי יראה בּּספר ראֹוהּק וכל ׁשם: ֹונֹוׁשל זה לאוֹר. הוֹצאה
רהֹוּת לׁש הּתלאמ ההלכה רֹאו להוֹציא קדמאי ּתּקיפי ּלוּדּתׁשה
מאן לכל ׁשמּמ ֹוּב ׁשּיׁש בּסיּוּע לנא ּוכּסמו דּין מן וכל כּחן, בּכל
וכל למׁשמרת. הנּׁשאר לּכ ציאֹולה להבּא גּם תםֹוּלזכ ליּה דּאפׁשר
רהֹוּת מחדּוּׁשי הנּׁשאר כּל לאוֹר להוֹציא והמׁשּתדּלים המסיעים
הארץ ועל עלּממ בּמים ֹוכרׂלש ער אין לקדמאי הׁשֹדוּקה
ניֹולמזו בּאוֹרייתא דעסקין קדּיׁשין לבּנין זה תּזכוּב ּוּויזכ מּתחת
נןּלרב אריכי וּלחיּי והעבוֹדה רהֹוהּת על קטהׁשּב בליׁש רויחי
קריב וּבזמן בּעגלא תֹוולרא תלמידהוֹן ותלמידי ותלמידהוֹן

ׁשלמה. הּלאּגּב," "  ,   '   ) 
(  '  . 

הצּדּיק נׁשמת הוּא הצּדּיק ׁשל ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַהּספר

ׁשהצּיּוּןגּם מביא ,אמן ּעלינו יגן ֹתוּוזכ מּסאדיגוּרא האדמוֹ"ר ַ◌
,ׁשפּוהנ הגּוּף בילׁשּב אּוה הוּאלהצּדּיק יקּדּצה לׁש והּספר 

הצּדּיק. )לנׁשמת     ") 

ספרים להדּפיס ּכזאת נוֹראה לצדקה מעוֹת לּתן הזּוֹכה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַאׁשרי
ׁשמים לׁשם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְקדוֹׁשים

ספריםאׁשרי יסלהדּפ זאתּכ נוֹראה לצדקה מעוֹת לּתן כהֹוּהז ַ◌ְ◌ֵ◌
,מיםׁש םלׁש זוֹכיןקדוֹׁשים ׁשנּוֹתנין, תֹדקוּהצ כּל ידי על כּי 

הנּפׁשוֹת חסתימאה,לּק יקאּתעּד אוֹריתא חינתּב ּתוֹרה ילהמׁשּו 
ספרים יסּפלהד כּדי ֹעצמוּב זה בילׁשּב צדקה כּׁשנּוֹתנין ׁשכּן מכּל
לקיחת בּחינת הם בּעצמן ּוּאל ספרים ׁשהדּפסת קדוֹׁשים,

אּדוּבׁש הּתוֹרה, והמׁשכת תֹוּיתֹהאו הםׁש ,תֹופׁשּיהנֹחלקו אׁשרי 
לכל הּקדוֹׁשים ּתוֹרה יׁשּוּדח להאיר יםּהרב את לזכּוֹת ׁשזּכה
נמׁש זה ידי עלׁש ׁשלמה, חהּגׁשלה כיןֹזו זה ידי ועל ,ראלׂשי

ישׂראל. לבית בֹוט וכל וּברכה טוֹבה ׁשפע   ) 
(  ,  

ׁשהם קדוֹׁשים חדׁשים ּבספרים ֹצדקתוּב הרּבים את ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַהמזּכה
עוֹמדת ֹוצדקתו ֹכרוׂלש קץ אין ּבודּאי הּתוֹרה, קיּוּם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְּבחינת

ֹלו אׁשרי ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָלעד,

תבוּאה""אוֹהב א בּהמוֹן הבֹוא וּמי סףּכ ישׂבּע א (כּסף ֵ◌
(:י"רׁש ׁשּפרוּב וּמוּבא ,לברכה נםֹזכרו ּתינוֹוּבר ּורׁשּד ,

הםּב ׁשּיׁשּכ אם כּי ,'ּווכ ישׂבּע א מצוֹת ׁשאוֹהב מי ּוּלאפׁשמצוה 
לעד םּיתקּתׁש'ּוכו ׁשּקדּמה בּית וּבנין ּתוֹרה ספר תיבתּכ מכּלכּגוֹן 

יםׁשֹקדו חדׁשים בּספרים יםּהרב את תֹוּלזכ ֹוצדקתּב עלֹוּפׁשּכ ׁשכּן
ֹכרוׂלש קץ אין איּודּב ,אחד לכל רהֹוּתה קיּוּם בּחינת ׁשהם
את מזכּה הבּאים תֹורֹוּד כלּב עםּפ בּכל יּכ לעד, מדתֹוע ֹווצדקת

.ֹול אׁשרי ֹויד על הּתוֹרה םּיתקּתׁש )וזהישׂראל )ריׁשא" 
ידי על חּכּתׁשּת ׁשא מרּהֹוׁש רהֹוהּת ׁשהוּא "טּפׁשמ ׁשוֹמרי

ּווזה קדוֹׁשים. ספריםּב הרבּים את בּכל()ׁשּמזכּה צדקה הׂעש" 
כניסיןּמׁש ספריםּב מדיםֹלו כּי צדקה, הׂשֹוע עת בּכל כּי עת",

.'ּוכו לםֹעוּב רהֹוהּת םּוּקי,'       ) 
( 

מצוה כמו בכסף, לעשייה שניתנת מעולה מצוה ואין כמעט
לעד עומדת צדקתו - הדפוס לצורך הנותן זה אבל - זו

דורים לדור

בעולם,בספר הדפוס טובת רבה :דפוס אות יועץ פלא הקדוש
והנה .חוצה מעינותיה ויפוצו תורה יגדיל ידה על אשר
ראוי ,ספריהם מלהדפיס החכמים יד קצרה כלל שבדרך מאחר
ובזה יפה, בעין אליהם ידיהם לפתוח אברהם אלקי עם לעשירים
בצל החכמה בצל 'כי שנאמר כמו בשכרו, החכם עם יחלקו
ולפי לרבים נצרך שהוא מה ולפי הספר מעלת לפי והכל .'הכסף
מדפיסים [ואם יתברך. השם לעבודת ממנו שנמשכת התועלת
כנגד שווה הקדוש זוהר לימוד אחת שדקה הקדוש זוהר ספרי

העולם בכל והלומדים הספרים )כל  )לך תתאר -
בדבר וכשתתבונן [להגיע יכול אתה זכות לאיזהואין כמעט ,
זו, מצוה כמו ,בכסף לעשייה שניתנת מעולה הוצאהמצוה כל כי

הנותן זה אבל וגומרה, במצוה מתחיל ,קצוב לזמן היא מצוה של
את מזכה והוא ,דורים לדור לעד עומדת צדקתו - הדפוס לצורך
אשריו צדקו, ולאחריו לפניו וילך בו, תלוי הרבים וזכות הרבים
חיי לו קנה תורה דברי לו קנה טוב שם קנה חלקו, טוב מה
עכל"ק. נכסיו, שיתרבו יזכה הזה העולם בחיי וגם ,הבא העולם

פלא יועץ אות דפוס: רבה טובת הדפוס בעולם, אשר על ידה 
חוצה.  מעינותיה  ויפוצו  תורה  יגדיל 
והנה מאחר שבדרך כלל קצרה יד החכמים מלהדפיס ספריהם, 
ראוי לעשירים עם אלקי אברהם לפתוח ידיהם אליהם בעין יפה, 
ובזה יחלקו עם החכם בשכרו, כמו שנאמר 'כי בצל החכמה בצל 
הכסף'. והכל לפי מעלת הספר ולפי מה שהוא נצרך לרבים ולפי 
התועלת שנמשכת ממנו לעבודת השם יתברך. ]ואם מדפיסים 
ספרי זוהר הקדוש שדקה אחת לימוד זוהר הקדוש שווה כנגד כל 
הספרים והלומדים בכל העולם )שלא לומדים זוהר( - תתאר לך 
ואין  כמעט  בדבר,  וכשתתבונן  להגיע[  יכול  אתה  זכות  לאיזה 
מצוה מעולה שניתנת לעשייה בכסף, כמו מצוה זו, כי כל הוצאה 
של מצוה היא לזמן קצוב, מתחיל במצוה וגומרה, אבל זה הנותן 
לצורך הדפוס - צדקתו עומדת לעד לדור דורים, והוא מזכה את 
הרבים וזכות הרבים תלוי בו, וילך לפניו ולאחריו צדקו, אשריו 
חיי  לו  קנה  תורה  דברי  לו  קנה  טוב  שם  קנה  חלקו,  טוב  מה 

העולם הבא, וגם בחיי העולם הזה יזכה שיתרבו נכסיו.

"אחי ורעי, תדפיס ספרי הזוהר הקדוש, ותחי 
נפשכם, ששון ושמחה תשיגו בעולם הזה, 
ותזכו לשבת בישיבת הרשב"י לעולם הבא".


