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רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 מדוע
 קריאת שמע
לא נשמעת?
)תיקון מ"ג ותיקון ל'(

נשמעת? אינה שמע וקריאת  עונה " ואין קול  "אין מדוע
אליו? מושפע אינו לו ראוי ישראל שעם  השפע מדוע 

ויבשה? חרבה לארץ משולות ונשמותינו
מצויים? אנו איפה אבל  ונשגב , עצום אור לגלות אמורים היינו גאולה , של  האחרון דור בדורינו,

קדוש, כעם לנו שראוי הנשגב האור  לנו  אין אמיתית, שמחה  לנו אין
ובהמות צמחים של  לקיום חיים כמו קיומינו, את שמחייה  אור לנו יש

כבויים, אנו  הקדוש הזוהר  בלימוד שגנוז ממרומים, צחצחות אור וללא  קדושות , נשמות  אנו
בזפת, מצופות ופנינו בור בתוך הקשורים  מלכים, לבני משולים אנו

באפילה , כסהרורים בחיינו מתהלכים כמשוגעים, אנו
בו" שאין מה  נותן "אין ניתן? מה  לנו, אין ואם  העולם, כל של  השתייה  אבן להיות אמורים אנו

אטום  פצצת של  איום תחת אנו באדונו, ובועט  בא העבד עלינו, קמים רבים  והתוצאה :
ופורענויות. אסונות, מלחמות, אחוז  שלישית, עולם מלחמת בפני עומד העולם כל

זה? כל ומדוע 
תפקידנו! עושים  לא  אנו כי 

תפקידנו? מה
זה? לכל אחראים יש  האם

ל' ותיקון מ "ג בתיקון   הקדוש מהזוהר לפניכם הכל

ולמעשה להלכה  הנושרי פירות 
חיים החפץ הגדול הכהן מאיר ישראל רבינו מרנא כתב כבר
בדברי  אמונתו היתה ביותר הפשוט יהודי כל מלפנים  כי זצ"ל,
שום בלי  ואמיתית פשוטה  חושית באמונה הקדוש הזוהר

עכת"ד. כלל , פקפוק

ומה הזוהר ספר  מצוי היה  לא שעברו בדורות  אם למודעי וזאת
איני  לומר  הרע  ליצר תירוץ  היה אחד, לכל בהיר בדפוס גם

יודע.

עם ומשובחות, נאות במהדורות  הזוהר  ספרי שיצאו כיום אך
תמו ולהבין, לקרוא  יכול רב בי בר שכל הקודש ללשון תרגום

התירוצים. כל  וספו

     
   

שמעון, רבי אמר ,Ł'' יב את''ר ëôן בראשי"תàראŁית במלת  ְֲִֵֵַַָָ
יב"ש  את"ר אותיות יבש,יש הוא מקום, הנקרא היסוד ביאור ,

Łויב יחרב ונהר äאיה ודא ה)ומבאר, י"ט  נהר (ישעיהו הוא  וזה , ְְְְִֵֶֶַָָָָָָ
כלומר ,Łויב יכול יחרב ואינו השפע , ממימי ויבש חרב היסוד ְֱֵֶַָ

למלכות שהואלהשפיע הזמן באותו Ł יב äדאיה זמנא  àההäא ,ְְְִִֵַָָ
י Łàה, ואיהי  השפעיבש , קבלה לא כי יבשה , היא והמלכות ְִִַָָ

יłראל ,מהיסוד Łמע  ואמרין  àיחäדא לתôא àנין צווחין ,ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
יחוד באמירת הזה , בעולם למטה  ישראל בני הבנים צועקים 
קõל  ואין כתיקונה, התפילה להעלות  ישראל" "שמע  ְֵהשם
אין כך ובגלל ע õנה , ואין נשמע , לא שמע קריאת כל ְֵֶכלומר ,

בתפלתם , בקשתם ומתמלאת  דכתיבנענית  הäא אהדא (משלי ְֲִִָ
יקראäנני כח) גר"א)אז ותפלה , שמע קריאת  הוא  דאז וכשישראל(כלומר, ְְִִָָ

ולא אבל שמע, בקריאת להקב"ה וקוראים וצועקים בצרה, ְֹהם
בתפלתם אותם  אענה  לא אני מלך)אענה. וכסא צ"ב, דף הגר "א .(ביאור ֱֶֶ

ïה דבעל מאõרייתא וחכמתא ק àלה âאסêôק âגרים מאן  ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָוהכי
כן  וכמו דבכתב, דפגיםäמאõרייתא מאן על מ"ב בתיקון למעלה שכתב  (כמו ְְְִֵַָָ
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ברית) גם,באות  הפנימית, והחכמה הקבלה  שתסתלק שגורם מי 
שבכתב  התורה  ומן פה  שבעל התורה  ללמוד,מן צריך אין באמרו 

פשט àהõן,אלא יôŁדלäן âלא  וגרים  שלא, ישראל לבני וגורם ְְְְְִִַָָ
הקבלה , בחכמת àא õרייתאיתעסקו  Łïט  אêא אית âלא ְְְְְְִִֶַָָָָָואמרין

התורה ,äבתלמ äדא, פשט אלא ובתלמוד בתורה  שאין ואומרים ְְַָ
תורה , וסתרי  פנימיות  את יסêקומכחישים הäא äêאé àְְְִֵַַַו âאי

נהר, מההäא  äנביעתנביע את מסלק הוא כאילו לו  נחשב בודאי  ְִֵַָָ
היסוד , מן  והבינה  החכמה היאשפע הגן ומאותו גן , äֵַָמההäא

âלא ãלי טב  זה, לאדם לו אוי ãלי ווי גן, הנקראת ְֵֵַַָהמלכות 
וא õרייתא דבכתב  אõרייתא ההיא יõליף ולא àעלמא, ְְְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָאתàרי

ïה, בעולםדבעל כלל נברא  היה  שלא לו לומדטוב היה ולא , ְִֶַ
שאינו הארץ עם היה אם כי פה , שבעל ותורה  שבכתב  תורה

אבל כך , כל  פוגם  היה  לא  קבלה, ללמוד יודע ואינו מי ראוי
הוא התורה, ונסתרות פנימיות את ומכחיש התורה , נגלות שלמד 

היסוד , של והיחוד השפע את אחזר מסלק äêאé ãלי âְְְְִִֵַַַַאתחב
,äובה äלתה העולםעלמא כל את  החזיר  כאילו  לו  נחשב ועוד ְְָָָֹֹ

ובוהו היתהלתוהו "והארץ  העולם בריאת  לפני שכתוב כמו  ,ְְֶָָָָ
תהõם" ïני על üŁוח äובה äב)תה א ' מגביר,(בראשית ובחטאו ְְְֵֶַָֹֹ

בעונותיו יבשים והגן שהנהר וגורם  הוא,הקליפות הזה, שבזמן (והענין 

דבריו ביאור (גר "א), משיח דיזיל  גרמין ואינון  משיח, ובלא  תורה בלא  התוהו עולם

לתיקונו,הקדושים, העולם את מביאים הסוד , בלימוד  עוסקים שישראל  ידי שעל

וגם  הרשב "י , בתורת  חלק רוצים שאינם ואלו ברחמים, המשיח  ביאת את ומזרזים

לתהו  העולם את  מחזירים  הם הקדוש , הזוהר  מלימוד ישראל  את ומבטלים מפריעים

מהמשיח ומונעים ומעכבים השם , מלכות  ובגילוי  העולם בתיקון רוצים ולא ובהו,

áלäתא ,,לבא ) üרõוא àעלמא  ענ äçתא שגורמיםוגרים אלו  והם ְְְְֲִִֶָָָָָָ
להשפיע מישראל שפע  אין אם כי הגלות , ואורך בעולם עניות 
מים הבאר  שכתב וכמו למטה , שפע  יהיה  מאין ומלכות, ביסוד 
ומורידים למעלה התורה מעלים  לשמה  תורה בלימוד שרק חיים
למטה , השפעות  יהיה  מאין עליה , אין  ואם הזה , לעולם השפע 

לשמה , תורה  לומדי הם הרשב"י תורת לומדי  לאברהםורק )(חסד

תורה סתרי שלומד  ביאתומי את ומזרז העולם, את מקיים 
ברחמים  מלך)המשיח  וכסא  צ"ב : דף הגר"א .(ביאור 

לõמד õאינ אם  õïגם õ אינ éי  ,õ ל טõב יõתר  הארץ עם  היה ִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאם
ïה, àŁעל ות õרה àŁכתב  õôרה âאõליף מאן אבל ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָקàלה...
,õדäëלà õïגם ואâרàה ק àלה, ילמד לא אם áדõל üé éל õŁ ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹֹענ

,ä ובה äלתה עלמא אחזר éי ,ãלי יõליף âלא ãלי מלךוטב (כסא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֹֹ
מ"ג) תיקון האריז"ל .בשם

      
    

לי  âי והאõמר  ה åאת ה õôרה  Łל ãנõàמעל לàרõçת להם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואõי
ìàסôר õת ר õצה  איני  éמìàõגלõת àעלמא א àרי âלא ã לי טב  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

äñôàנים äאמרŁ(מג ק àלה(äñôן  âאסêôק  מאן :õנõŁל זה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
âלא וגרים âכתב  äמאõריתא ïה âבעל מאõריתא ãְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוחכמת
äבתלמäדא àא õריתא  Łïט אêא אית âלא ואמר àה õן ְְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָיâôŁלäן
ã לי ווי áן äמההäא נהר  מההäא  õנביע אסêôק הוה äêאé àְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָוâאי 
âא א õריתא הה äא יõליף ולא  àעלמא  אתàרי âלא ãלי ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָטב 
לעלמא ענäçת  וגרים  äובה ä לתה עלמא חזר  äêאé ãלי ôְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹֹחב

.õנõŁל éאן עד áל äתא. üְְֶַָָָֹואר

     

ל': תיקון זוהר והרגבתיקוני äביזה וחרàא  ענäçתא âגרמין  לõן  ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָוי 
àעלמא, éמהואàדן דŁëיח רäח äאיה âאס êôק רäח והאי ְְְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָ

עצה רäח äבינה חכמה רäח äואיה ,Łדñ ה ר äח äואיה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹדאôמר,
ה' ויראת âעת ר äח  ב)äגב äרה יא  .(ישעיה ְְְִַַַַָ

קרא õמé קרא, אõמר  קõל  הâבר  וסõד הקודש: בלשון ְְְְֵַָָָָהזוהר
אקרא , מה אõמרת והיא ôפנה, מñדŁõים מי  ואל üנõע Ł הי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָנא 
õâחס וכל חציר, Łאõכל õת éבהמõת הם הéל חציר, הłàר éְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹל

וא לעצמם . ע łõים Łעłõים, החסד éל הfiדה, éלéציץ äêפ ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ע łõים. לעצמם  Łעłõים חסד éל õôàרה, âôŁëŁלים äêְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָא
וזõהי  לעõלם, י äŁב ולא üלõה רäח הëה  ב łר  éי וçזéר זמן  õתõאàְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
ולא העõלם מן õ ל üלçŁ õáŁרמים מי להם אõי  מŁיח, Łל õ חä ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹר
רõצים ולא  יŁàה, הõôרה  את Łעłõים הם äêאŁ לע õלם, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיäŁב
החכמה, מעין ëŁסêôק  וג õרמים  הàñלה, àחכמת ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָלהâôŁל

יבŁה, ב ' ונŁארת מìëה, י' ענäçתŁהיא  õáŁרמים להם אõי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָ
àעõלם , ואבדן והרג äבåה רäח וחרב היא ëŁסêôקת õåה והר äח  ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

חכמה ר äח והיא ,Łדñה רäח והיא ìŁתàאר, õמé ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהŁëיח ,
ה' ויראת âעת ר äח  äגבäרה, עצה רäח ל)äבינה תיקון  זוהר .(תיקוני  ְְְִִֵַַַַַָָָ

כן, בדף על  שיעור  מגידי ישיבות, ראשי רבנים, האדמורי"ם, כל
את מעוררים שלא ומלמדים, מוסר , בעלי ערוך, ובשולחן היומי 
האסונות כל על אחראים הקדוש, הזוהר לימוד על תלמידיהם

הקדוש  בזוהר  הרשב"י שאמר  בדברי כמו משגיחים אינם ואם ,
הרי ע"ה , הרשב "י האלוקי באפיקורסותהתנא חשודים הם

ידי  על שנה  מאה מלפני המוחרמים הדרדעים כת ובכלל רח "ל
זיע"א , עולם גדולי עליון מלאכי  קדושים וצדיקים גאונים 156
ויתחלחלו ראשו שערות תסמרנא שם בדבריהם  המעיין וכל
כל את ואררו שקיללו והפלגה החומרא מגודל  אבריו כל
כגויים אותם ואסרו  נסך, כיין יינם את ואסרו עמהם, המשתייך
מפי  ולא מפיהם, לא תורה  לשמוע ואסור  דבריהם, לכל  גמורים

כתבם.

מאמיניםאבל  בני מאמינים תהאאנחנו  לא התורה  שזאת ,
של לדבריהם ישמעו וכולם צדיקים, כולם ועמך מוחלפת,
זוהר  דף הפחות לכל וללמד ללמוד יתחילו וכולם  עליון, מלאכי
הצדיקים הם מי לך יתוודע ובזה אחת, דקה רק שלוקח  ביום
äדלàה" ה' מאת קורא  וקול הדרדעים!!! האפיקורסים הם ְִָומי

הåאת" העדה üõôכא)מ טז פרק  Łàער (במדבר  מŁה "וçעמד , ְֲִֵֶַַַַַָָֹֹ
לוי" àני éל  אליו ä אספç ו אלי  לידוד מי וçאמר לבהëחנה  (שמות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

לעתכו) הוא ברוך שהקדוש הקדוש בזוהר  שכתוב כמו ,
עליהם שתשרה אפשר  אי  אך ישראל את לגאול רוצה הגאולה
רב. הערב  מיני כל מהם ויבדלו שיסתלקו עד הקדושה השכינה
Łהרעיא וכמו מכסים, לים כמים ה' את דעה הארץ  ומלאה ֲֶַָָואז
õôŁרת דווקא, Łõדñה זõהר ללמõד ä תנõא מצäה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָמהימנא
מנäחה לתת  ולא  ללמõד üוצרי ה õâר õת, סõף עד מאיר  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהרàŁ"י

ä גאלנçŁ עד הäא üäרà Łõדñריט .)ל ïנחס  יעסקו,(זõהר ואם ְְִִֵֶַַַָָָָ

ומיד תיכף ונגאלים ישראל זוכים  אז הקדוש, הזוהר בלימוד 
חיבוראממש  "ובהאי יוחאי בן שמעון לרבי  אליהו שאמר כמו .
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