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ו "קובץ ספרי שחיטה כ, 'ן חל"קובץ ספרי כשרות ג, 'ן חל"שמירת המצוות כהלכתן ח, ו חלקים"קובץ ספרי ארץ ישראל כ :ס"בעהמח
  ,ח"ת ז"דברי תורה עה, ח"ישמירת הברית , ח"מקוואות ח קובץ ספרי, ח"שבת ד שמירת קובץ ספרי, ‘חל ג"לניקור  קובץ ספרי 'חל
  .ועוד, ח"אור הזוהר ה, ח"ת זבחו זבחי צדק ג"שו, ח"שכר ועונש ו, ‘חלז "נ י"קדושת ביהכ קובץ ספרי, ‘חל ב"כם "סת קובץ ספרי   
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  ק" לפו"עתש' אדר ב' י "ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו"'  לס'איום , ה "ב

, טוב ובנעימיםבם יוכארוחיים , שלומים מרובים כטל וכרביבים
המאיר לארץ ולדרים בחכמתו הנפלאה עד , לכבוד המאור הגדול

הוב למעלה ונחמד א, ב מעוןישהבים רו, מזכה את הרבים, מאוד
, לוחם מלחמתה של תורה', ולא מחזיק טיבותא לנפשי, מטהל

, בתורת הנגלה והנסתרמורה דרך , נ"גודר גדר ועומד בפרץ במסי
המקובל צ "ה הרהגה"ה, אל ומקרבן לאביהם שבשמיםרשיב הוא

  .א"ליט שאריה ברדהרבי 
על בדרשותיו הרבים שמגיע לעשר אלף דרשות ל אשר אני מכירו "צ הנ"הנה הרה

 פעמים על כל ספר 4חלקי שולחן ערוך ובקבלה וכולל ' בהלכה בדת התורה יסודו
, ם" כמו עניני סת,ובזה מתקן כל יסודי הדת, שנחוץ להכלל ולהפרטהזוהר הקדוש 

קדושת בית , שמירת שבת ומועדים, תיקון המידות, שכר ועונש, תיקון הברית, כשרות
  ', וכו, ומקוואות, ציצית, הכנסת

 כולל את דבריהם הקדושים החוצבים להבות "אור הזוהר"ספר בובפרט שיעוריו 
ולסיים מדי , להתמיד בלימוד הזוהר, מדריך ומורה דרך, מלהיבים נפש האדם, אש

שכל , כמו שתיקן רבינו החפץ חיים בישיבתו בראדין, שבוע בשבוע כל פרשת הזהר
ל "ל זצ"מחוידוע שהר. בחור יגמור בכל שבת קודש כל פרשת השבוע בזוהר הקדוש

אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא מצא עצה לבטל גזרות מעם ישראל אלא 
שבכח הקדשה העליונה של ספר , למוד בספר הזהר ברצף ללא הפסק, את העצה הזו

ץ עדה חרדית "ז עוררו הבד"ע.  הזהר הקדוש לבטל כל גזרות ולקרב הגאולה ברחמים
ואתו עמו חבל נביאים , ל"ם זוננפעלד זצק רבי יוסף חיי"א בראש הצה"בשנת תרפ

  .א"וחתמו בקריאות קדש שנית בניסן תרצ, ל"גדולי ישראל זצ
יש , עד כמה היה חביב למוד תורת הסוד על תלמידי הבעל שם טוב וממשיכיו

, העיד בעצמו ואמר, ע"ק מורנו רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב זי"ללמד ממה שהצה
, וידוע מה שהביא הלקוטי תורה. עמים ואחדשלמד ושנה הפרי עץ חיים מאה פ

שקדם כל תפלה , א שציוה לאנשיו"דברי הבעל שם טוב זיע) 'הדרכה ז, טשערנוביל(
תקון (, ז" מלך לתיקוובספר כסא. ילמדו מאמר זהר ותקונים, ]מנחה וערבית, שחרית[

וכל שכן אם יזכה ללמד , למוד הזהר בגירסא בעלמא בונה עולמות: כתב, )מג אות ס
מה שלא יעשה בלמוד , יעשה בו תקון למעלה בשעה אחת, ולהבין פרוש מאמר אחד

נוצר (, וידועים דברי רבי יצחק איזיק יחיאל ספרין מקאמרנא. 'הפשט שנה תמימה וכו

  



היו לומדין , בדור הרע הזה שהמינות גובר, לו עמי שומע לי: ל" וז,)ד"אבות פ' חסד מס
והיה יראת חטאו קודמת , ע שנים ספר הזהר ותיקונים להגות בה"עם תינוק בן תש

י למוד הזהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו "וידוע שע.  ל"עכ, ויתקים, לחכמתו
  )אמרי פנחס שער ו אות עג. (ממגפה ושערורות

קודמים צידדו ועוררו הצדיקים את המוני ישראל לעסוק בזוהר וכל הדורות ה
כמו , ובזה נצא מלוא חובתינו בהשתדלות להבאת הגאולה, בנוסף לנגלות התורה

שמות (' ובני ישראל יוצאים ביד רמה'): פרשת בשלח(שכתב בספר דגל מחנה אפרים 
בספרא הר הקדוש על דרך דאיתא בז, ובני ישראל נפקין בריש גליה': ותרגומו, )יד ח

כשיתגלה הספר הזהר בדא יפקון מן ועין שם שמבאר עוד יותר , דא יפקון מן גלותא
, ביד רמה, כנזכר לעיל, הינו מן הגלות, וזהו שמרמז בפסוק ובני ישראל יוצאים. גלותא

כשיתגלה ספרו , י"גל, וחאי'ן י'מעון ב'בי ש' ראשי תבות רש"ריב, ותרגומו בריש גלי
  . והבן, אז בדא יפקון מן גלותא, הרהקדוש ספר הז

על כן אני קורא לכל אחד מגדול ועד קטן לתרום מזמן לימודו לזכותו ולזכות כלל 
ולשמוע שיעוריו ולקנות הדיסקים , עם ישראל לעסוק בספרי הזהר דבר יום ביומו

ואני מבטיחו שיזכה להשתתף ולהמנות על מביאי הגאולה , קרוס לשלש מאות דיסקים
ל שזוכה ומזכה רבים "צ הנ"על כן בואו ונחזיק טובה להרה. א"ת בבהאמיתי

עדין לא , שאוסף ענקי במקצוע זה, "אור הזהר"בהשתדלותו יומם ולילה להפיץ את 
לעסוק וללמוד תמידים כסדרן , להלהיב את לבות בני ישראל קדושים, עד היוםהיה 

ראל שמונה נכון להיום ה שזכינו לההתעוררות הגדולה בארץ יש"ב, י"את תורת הרשב
ושומעים  שיעורים בהם עמך ישראל קדישא מתקבצים ולומדים קרוב לעשר אלף

א לתאר את גודל "וא, ספר הזוהר הקדושמ דבריו הקדושים חוצבים להבות אש
ה "ק להתקרב להקב"ההתעוררות שנשמת בני ישראל מקבלים על ידי למוד זוה

זוכים , ולהתקדש בקדושה של מעלהלהיטהר , באמונה שלמה ולתשובה שלמה באמת
ויגולו עלינו , י שימליץ טוב בעדנו לפטור אותנו מן הדין"גם לעורר התנא הקדוש הרשב

  .אמן כן יהי רצון, שנזכה לגאלה שלמה במהרה, מדת הרחמים
  ט"כעתירת ידידו דושה

  הרב שלום יהודה גראס
  ק האלמין"אבדק


