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

הזוהר בלימוד קביעות

גדול,מי עסק בעל בזוה"ק,שהוא לימודו רוב יוםיהיה בכל קבוע עת
,מוסר ספרי הזוהרללמוד בספר אומרובפרט צפור קן במאמר

הזקן: אדמו"ר

זוהרולמוד היום כל ובשבת ,מעט זוהר יום 40).בכל ע' שערים מאה)

מן שלמעלה נפלאה באהבה האדם מתעורר התורה בפנימיות טעימת י"ע
וההשגה הדעת

המשכרתפנימיות משקה 'בחי הוא במעיוהתורה שנכנס לאחר יין כמו ,
מפני וההשגה הדעת ומבלבל משכר ואז ומתגלה מהעלמו יצא
ברזין כמו"כ ונתגלה, יצא ועתה בהעלם השכל מן שלמעלה כוח בו שהי'
אור גדולת סיפור הן אלא במצוה נתלבשה שלא מה שהוא דאורייתא
להשכיל וכו' תכלית אין עד ולמטה קץ אין עד למעלה ב"ה סוף אין
המאציל עצמות קומת בשיעור ולספר ההשתלשלות כל סדר ולהשיג
שלמעלה רבה אהבה 'בחי שהוא ואד"ז האד"ר מאמרי כל כמו והנאצלים,
גדול, בהעלם ההשגה מן שלמעלה דאורייתא ורזין 'וכו הדעת מן
מחמת לו שנולד כלומר ,דעתו יתבלבל ומשיגים וכשטועמים

וההשגה הדעת מן שלמעלה נפלאה אהבה בהם וכו'.ההתבוננות
כדת) 'והשתי ד"ה ח"ב תקס"ג ,הזקן אדמו"ר מאמרי (ס'

בזוהר הנמצאים מוסר דברי לימוד

י"גולימוד עסק הוא והג' ,'וכו בתפילה המונעים כל להסיר הם דברים
החושך במקום שמאיר הארה, מלשון בזוהר הנמצאים מוסר דברי

אמת חכמת שהוא.(תבוא פ' תורה (לקוטי

נח כתיבת  הזוהר ספר

דאתמרוהמשכילים קבלה מארי אינון יזהירויבינו והמשכילים בהון
אילי הרקיע, דאכזהר בזהר משתדלין דקא אינון ן

נח כתיבת דאיהו הזהר ספר ושבעדאתקרי מעיר שנים בה דמתכנשין
אורה ודא תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל יתקיים דבהון ממלכותא

.דא קנ"ג)דספרא בהעלותך זהר)

'מפני ונדחה חיצוניות חכמות התנשאות מונעת הסוד חכמת עסק

והחיצוניותפנימיות ,הנפש שהוא הגוף לפנימיות חיים הם התורה
.הגוף יכוללחיצוניות הרע יצר אין וסוד, ברמז והעוסקים

בהם כ"ז).להתגרות אות ח' פרק שלמה (אבן

הוא ועצום גדול דבר דאורייתא רזין לימוד

התורהבכלל פנימיות לימוד ג"כ הוא הואמקרא הזהר מדרש שהרי ,
ועוד התורה, פסוקי משיגעל אינו דאורייתא רזין בלימוד שגם

המהות ולא מההשתלשלות המציאות למשנהרק דומה אינו א"כ ,
כלל משיג אינו ההשתלשלות ובלימוד ית' חכמתו מהות שמשיג ותלמוד

ואעפ"כ .המציאות ידיעת רק אלא ...זו חכמה מאדמהות הוא גדול דבר
שא"א אע"פ שבמקרא כמו וה"ז ,המהות השגת בזה להיות דא"א כיון
מה גם לכן מהחכמה למעלה ששרשה כיון חכמה בבחי' ההשגה להיות

האותיות הואשאומר ועצום גדול כמו"כדבר המציאות... ידיעת
להפליא עד הוא גדול דבר המהות כלל משיג שאינו פ"אע מהפנימיות...

להקב"ה,והנה נש"י ומחבר המקשר הממוצע היא שהתורה כיון
א"כ וגליא, סתים בחינות, שני בו יש הפנימיותוהממוצע בחי'

לבחי' הנשמה של פנימיות 'בחי ומחבר המקשר הוא סתים הנק'
.'ית אלהותו ואילך)פנימיות 'ב טור ה' דף ויקרא פ' ,התניא לבעל תורה לקוטי)

במקרא" "שליש בכלל הוא התורה פנימיות לימוד

זוועפ"ז מימרא 'בפי המפרשים גדולי שנדחקו מה ב)יתורץ יט, (ע"ז

שליש במשנה שליש במקרא שליש שנותיו אדם ישלש דלעולם
השליש ישלש אדם של לימודו דבתחלת ,א"ש לפמ"ש אמנם ...בתלמוד
לו יש מ"מ יותר זמן צריך שלתלמוד גב על דאף ,לבדו ממש במקרא

בתחלה המקרא ללמוד לקייםלמהר לו יש בחכמה שהגדיל ואחר
אח שילמוד מה עם בתושב"כ במקרא התורההשליש מפנימיות "כ

כנ"לוהאגדות במקרא בשליש הכל נכלל שזה רבה, מדרש לימוד דגם (ואפשר

במקרא) השליש בכלל הוא המדרשים דמדרשושאר מבואר ת"ת שבהלכות ואף ...
שהן מפני היינו במשנה, שליש בכלל הן וכה"ג וספרי ספרא שהוא תורה

משא"כ המשנה, כמו התורה וגופי אגדותהלכות שהן הרבות לימוד
במקרא בשליש נכלל שזה אפשר ה' ומוסר המקרא ...שעל

ואילך) 'ג טור שם התניא לבעל תורה לקוטי)

במקראהנה שליש בכלל הוא האריז"ל וכתבי הזהר לימודאבל ...
ידיעת רק החכמים לגדולי אפילו השגה אין הזהר סודות בלימוד

מההשתלשלות כלל,המציאות המהות השגת לימודולא כעין וה"ז
כלל משיג שאינו פ"אע הקב"ה של בשמותיו קורא שהוא המקרא

בהן הגנוז וע"חכנ"ל.עצמיות הזהר בלימוד הוא זה וכעיןהוא ולכן .
נקרא ג"ז ולכן במקרא... שליש בכללשמניך לריחהמציאות שידיעת ,

.ותלמוד שבמשנה 'ית חכמתו מהות השגת לגבי בעלמא ריח כמו היא

אםוע"ד אף ההשתלשלות סדר שבלימוד לסופו קרוב באגה"ק שנתבאר
ותופס שמשיג המצות כלימוד עצמו מצד עדיף לא המציאות השיג

מצד אלא כו', ונשאההמהות רבה מצוה ג"כ הוא המציאות שידיעת
כולנה על עולה כו'ואדרבה אביך אלקי את דע היום וידעת כמ"ש

ועוד שלם. ללב מבחי'ומביאה הארה הוא המציאות וידיעת הריח שגם
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כו' התורה תורקפנימיות ושמן כו' שמניך לריח הבחינות ב' צ"ל ולכן ...
ואילך)כו'. 'ג טור סוף ג' דף השירים שיר ,התניא לבעל תורה לקוטי)

בנגלה טעם נותן התורה פנימיות לימוד כן בבשר טעם נותן שהמלח כמו
ובשר) לחם (הנק' דתורה

כו',והנה מלח תשבית ולא ענין ביאור בתוספת יובן שלימודמכ"ז
נק' מלחהפנימיות בובשם שאין אף הבשר ממתקת שהמלח ,

משלי] כמ"ש לחם, נמשל שבתורה הנגלה וכך הבשר, כמו בעצמו טעם
עצם הפעם זאת ע"פ במ"א כמ"ש ,לבשר וגם ,בלחמי לחמו לכו ה] ,ט
אמרו כ"ב דף ב"ב בגמ' וכן תושבע"פ, על דקאי מבשרי, ובשר מעצמי
טעם, בהן יש והבשר הלחם כמו והיינו רבא. בי שמינא בישרא אכלו
משא"כ ,ממש המהות השגת בה יש שבתורה הנגלה בלימוד כך וממש
,המהות השגת ולא המציאות ידיעת רק בזה שאין הפנימיות בלימוד
הנגלה, כמו ממש טעם 'בבחי להיות כלל מושג ואינו ונעלם נסתר והמהות

התורה. פנימיות שיתגלה לע"ל היותעד שעם לומר למלח, נמשל ולכן
בהבשר טעם הנותן דייקא הוא עכ"ז טעם, בו .שאין

ד') טור שם התניא לבעל תורה (לקוטי

של טעם טעם לא התורה), (סודות מדרש בידו ואין הלכות בידו שיש ימי
חטא יראת

נתןוז"ש דרבי באבות בברבות)רז"ל ג"כ וכ"ה כ"ט בידו(ס"פ שיש מי כל
בידו שיש מי כל חכמה, של טעם טעם לא הלכות בידו ואין מדרש
נק' שהלכות פי' ,חטא יראת של טעם טעם לא מדרש בידו ואין הלכות
שנתלבשה ית' חכמתו המהות מושג ידן ועל שבהן לפי חכמה של טעם
,ממש המהות מושג אין מדרש הנק' הפנימיות בלימוד משא"כ ,זו בהלכה
שיש מי ועכ"ז .ממש המהות 'פי חכמה, של טעם טעם שלא נק' ַָולכן
אף כי חטא, יראת של טעם טעם לא מדרש בידו ואין הלכות בידו
יראת לידי מביאה ההארה זו מ"מ הארה, רק מושג אין המדרש שבלימוד
כי הפנימיות, מבחי' הארה היא הנה ,הארה רק שזהו אף כי ועוד ...חטא

.וגליא סתים ד')אורייתא טור שם התניא לבעל תורה (לקוטי

ה' תורת נקראת התורה אוצרו היא ה' שיראת ע"י

וזהולתורה עתים קבעת סע"א, ל"א דף דשבת פ"ב מארז"ל ענין ג"כ
פלפלת הכיכו' ואפילו ,'כו אין,בחכמה אוצרו היא 'ה יראת אי

לא לא הלךאי ,לעליה חיטין כור לי העלה לשלוחו שאמר לאדם משל .
ליה, אמר ,לו א"ל,והעלה לאו, ליה, אמר חומטין, קב בהן לי עירבת
העליתה שלא כימוטב והענין, .וקב דאורייתא... אתוון כ"ב הוא חטה

חוטמיןו מלחה, ארץ י"כו'פרש מלח תשבית ולא ענין הואשנזכר וזהו .
ש דר"ל אלא מיותר, לי דתיבת חומטין, קב בהן לי ה'עירבת שיראת ע"י

ה' תורת ונק' לי, הם והחטים התורה אזי אוצרו תורההיא משא"כ ...
כו'. יראה בלא('א טור ו' דף שם התניא לבעל תורה (לקוטי

הלב את מזכך הזוהר לימוד

הלב.לימוד טמטום מסיר הקדוש התניא)בזוהר לבעל שערים מאה)

לבא לעתיד בושות מונע הזוהר לימוד

ישבהלומד לא לבא לעתיד אז הזה, בעולם הקדוש זהר בספר
בבושה.

צו) פ' התניא לבעל תורה בלקוטי ובפרטות בכללות, ע"א קפה דף וישב פ' זהר)

הזוהר מוסרי הארת

ולימודי"ג עסק הוא והג' ,'וכו בתפילה המונעים כל להסיר הם דברים
החושך במקום שמאיר הארה, מלשון בזוהר הנמצאים מוסר דברי

אמת חכמת שהוא.(תבוא פ' תורה (לקוטי

השבוע מסדר הזוהר ללמוד יעבור ולא חוק

לכםביום יהיה קודש מסדרשבת הקדוש בזוהר ללמוד קבוע שיעור
יעבור.השבוע ולא חוק לכם יהיה וזה דרבה), (הכנה

הסוד לתורת הכוונה  למוטב" מחזירו שבה "המאור

כ"א)סוטהבמס' ופי'(דף תורה, מכבה עבירה ואין מצוה מכבה עבירה :
לכ :י"היין,רש בית אל הביאני דכתיב תורה, זו האהבה את בות

.עכ"ל סוד, יין אהבה, עלי ודגלו

הקדושונראה הבעש"ט מתלמידי רבותינו כדברי להשמיענו בא דרש"י
כי עלזי"ע, לא למוטב, מחזירו שבה המאור בתורה מש"כ

הדברים נאמרו בלבד לנו הנגליות התורה רואותפלפולי עינינו דהרי ,
ר"מוהר להה"ק אמת דרך בס' בזה וכמ"ש ,בעוה"ר פעמים הרבה ההיפך
המעוררים בספרי ובפרט ספה"ק, בשארי וכן זי"ע, מזבריזא פייביש
טוב ועשה מרע סור בס' וכמו האמת, חכמת ללימוד בנ"י לבות ומלהיבים

ש"עיי ,ודומיהן זי"ע מהרצ"א והוספותומאמין שלומד מי על קאי דעיקר
בלימודו יזכה אז ,בתורה טמונים אשר וסודותי' התורה בפנימיות

למוטב מחזירו שבה והמאור בהשי"ת .לדביקות

אהבהוז"ש דהיינו תורה מכבה עבירה דאין הך על בפירושו רש"י
כנז'. סוד יין שנקרא

חגיגהוכן בירושלמי האלו כדברים י')מצאתי הלכה עזבו(פ"א אותי הלואי
העדה: בקרבן 'ופי לתורה, מקרבן הי' שבה השאור שמרו ותורתי

דילן ס"בש שנאמר וזה .עיי"ש החכמה, לסודות רמז שבה המאורפסחים)

איכה) ר"דמד ובפתיחתא ע"ב 'ג איתאדף הנז' ובירושלמי שבה. המאור
בקרבן כמ"ש התורה, סודות עיקרו שהוא המעמיד, היינו שבה, "השאור"

כו'. כנז' למוטב מחזיר זהו ,הנסתרות הם דהעיקר העדה
ט') סי' ב' מהדורא תורה (דברי

דבריו מתקן ה"הקב מבינו, שאינו אעפ"י ,זוהר הלומד

הלומדהקב"ה מפיו, שמוציא מה מבין ואינו יודע אינו אפילו הזוהר,
דבריו אהבה,מתקן עלי ודגלו אקרא וסמכוהו קמאי אמרו וכך .

בשם עין טוב בקונטרס חיד"א בהרב ועיין ודילוגו. אלא ודגלו תקרי אל
וכו'. ז"א ה"א

לקרות,ולפ"ה יודע ואינו כבהמה הוא שאדם דאע"ג לו, לרמוז יתפרש
תושיע ובהמה אדם בפסוק רמז ויש שכרו. לו יכפלו משמיא עכ"ז

דתיבות ,'ה'ה תושיעתיבות כמס' יעלו תיבות של כוללים וב' התיבות עם
תיקוני"ם צ"ח.זה"ר ליוורנו)בדקדוק דפוס התיקונים ס' לאור המוצאי הקדמת)

הח"ן תורת לימוד להתחלת זמן קצב לא האריז"ל

בןמה שיהא קודם קבלה ללמוד שלא האמת, חכמי בשם שכתבו
הרח"ו מש"כ ידוע הנה ,לבינה חיים)ארבעים לעץ שספרי(בהקדמתו ,

אליהם. ידך תשלח אל ז"ל הרמב"ן שאחר הקבלה

שלוםויתירה רבינו האמת, חכמי גדולי ,הקדושים הרבנים כתבו מזו
ספרי בשום ללמוד שאין זצוק"ל, א"הרחיד וחברו שרעבי
אחרונים ולא הראשונים המקובלים מש"כ כל לסמוך ואין מקובלים
ושמונה שערים, מבוא בע"ח, רק האריז"ל, תלמידי שאר בדברי ואפילו
זלהה"ה, וויטאל שמואל מוה"ר הקדוש ובנו מהרח"ו סידר שאותן שערים,

נקי'. כסולת שהם

ללמודופוק קדוש חוב שהוא האריז"ל בשם הרבה לעיל שהבאנו חזי,
לשנים. וקצבה שיעור זמן, לזה נתן לא והאריז"ל הקבלה, חכמת

לימודוגם בחובת עולמות מרעיש חיים לעץ בהקדמתו זלה"ה הרח"ו
לשנים. זמן נותן ואינו הקבלה, חכמת

וידועאשר שאמר, זצוק"ל הכהן דוויך שאול חיים מוהר"ר המקובל בשם
לארץ, בחוצה שהיו ופוסקים וקדושים גדולים שכמה חבל
ולו ,והטהורים הקדושים שערים השמונה הגיעו לא אז שבמקומותיהם
כותבים היו לא ההקדמות שער על ז"ל מהרח"ו הקדמת להם היתה

.האמת חכמת לימוד נגד כך כל ומתנגדים


