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

הרע יצר כנגד  הסוד לימוד

בהם.העוסקים להתגבר יכול הרע יצר אין וסוד ברמז
(י"ח ה' משלי על הגר"א (פירוש

לנגלה הנסתר בין סתירה אין

[הגר"א],קבלנו ז"ל הגדול יסתורמרבנו האמיתי שהסוד לומר שחלילה
פסוקה להלכה המוסכם הדיןלעומק ירדו לא שהאחרונים רק ,

.הזאת הגר"א)החכמה על אליהו (עליית

הנסתר מתורת  ההשגה תחלת

חלקי"ההשגה יתר משיגים כך אחר ורק הנסתר מתורת מתחילה
הנגלית". התורה את משיגים ולבסוף התורה.

סידור) מוילנא. (הגאון

הקבלה בלימוד תלויה הגאולה

הקבלה"."הגאולה בלימוד רק תלויים המשיח וביאת
(11,3 שלמה" "אבן ספר מוילנא, (הגאון

מרשב"י הסוד תורת קבלת

שלומיובתורתו בה' המאמינים ישראל הכתובאמוני התורה את וקבלו ,
משה, ביד פה על המסורה התורה ואת משה תורתביד את קבלו

יוחאי בר שמעון רבי התנא מאת והסוד .הקבלה

טוב שם והבעל ז"ל האר"י קבלת

הזוהרומרן ספר על שלו הקבלה יסודי כל יסד הקדוש ל"ז וכתבהאר"י
ורבינו מורנו ופארו, ישראל קדוש עוזנו, וגאון .עליו פירושיםרבי

זלה"ה טוב שם בעל בתורתישראל לעולם שהאיר חסידים, של אביהם ,
,והדעת והתבונה החכמה הזוהרשערי ספר על החסידות יסודי בנה

ז"להקדו האר"י וספרי אתש למדו אחריו הקדושים ותלמידיו והוא .
.הקדוש הזהר דברי בביאור חכמה צנועים

הזוהר את פירש הגר"א

ורבינוז"ל הגר"אאניס לא רז וכל ...הראשונים מן כאחד היה אשר
הקדושליה... הזוהר על פירושים קדישאכתב רבה והאדרא

מביא ערוך השולחן על ובביאורים זוהר, והתיקוני דצניעותא והספרא
...הזהר מדברי ומאמיניםמקורות הזהר בתורת הולכים דרך תמימי וכל

זצ"ל).בו מראדזין להאדמו"ר הרקיע זהר ספר הקדמת)

הגבלה ללא – הזוהר לימוד

הגבלות..."."על שום אין הזוהר חיים)לימוד (החפץ

זצ"לוכן חיים החפץ רבו משם זצ"ל בלוך שלמה רבי הצדיק הגאון אמר
החפץ והיה מדרש רובו כי הגבלה שום אין הזוהר ספר לימוד שעל
ואפילו פרשה אותה של הזוהר את שבת כל שילמדו לכולם מעורר חיים

יוסף)לבחורים. בנין הוספות ,מפוז'ין שלמה בן יוסף (ר'

הזוהר מוסר

חז"ל.לשון מאמרי מכל יותר מעורר הקדוש הזוהר
זצ"ל) איש החזון בעל הגה"ק למרן איש, (מעשה

הבנה ללא ואף לימוד, כל על מרומם הזוהר ספר לימוד

ואףלימוד ,קאמר מאי ידע לא בשגם לימוד, כל על מרומם הזוהר ספר
דכל שהגם לפי לנשמה, גדול תיקון והוא .בקריאתו שיטעה
ואדם סיפורים, בכמה נתלבשה מקום מכל ,ה"הקב של שמותיו התורה
הן הזוהר ספר אבל הפשוט. פשט על דעתו נותן הסיפורים ומבין הקורא
שאינו אלא תורה, וסתרי סודות שהם יודע והקורא ,בגלוי עצמן הסודות

.המושג ועומק המשיג מקוצר מובן
מ"ד) אות באצבע, מורה ,החיד"א אזולאי, יוסף דוד חיים (ר'

להנפש תיקון הוא הזוהר לימוד שדוקא טעם

זכרונובתשובה י"האר גורי כתבו אשר על ששאל אחד למשכיל השבתי
הנפשלברכה, להאיר גדול תיקון הוא הזהר שלימוד

ולקדשהחמשה ללמוד תשובה לבעל תיקון נתן לברכה זכרונו והרב ,
היא זו דקריאתה ,קאמר מאי ידע דלא גב על אף יום בכל זהר דפים

כי ונראה ולתקנה, הנפש זולהאיר סגולה בו יש הזוהר לימוד דווקא
ומקרא ותלמוד משנה לימוד על מכליותר גדול כוחו במה פלא והוא ,

.דבריו אלו וכו', למשנה ואם למקרא אם התורה

ורםואני נשא הקדושה בתורה לימוד כל כי ספק אין כי דע ,לו אמרתי
בשמים בונה ודאי באמיתיות לשמה יהי' אם ובפרט מרומם, והוא
,הזהר לימוד גדול אשר אמנם הדודים, ומייחד העולמות ומתקן מעליותיו
הסוד בהם ניכר ואינו מאד מלובשים הם והתלמוד ומשנה שהמקרא היינו
שלא הקורא פתי ואיו בפירוש התורה בסודי שמדבר הזוהר כן לא כלל,

התורה. רזי בעומקי דבריו כי יביןבלי גלויים תורה סתרי להיות ולכן
הנפש ומאירי"ם מזהירי"ן הן לבוש.

סתרואף להבין דהיינו ,מאד וחתומים סתומים דבריו מה דבצד גב על
דודאי מתכונתן ועל בוריין על הדברים תוכן ולידע בעצם עליון
ברם מקבל, לאוזן גדול חכם מפי אם כי הדברים יבינו ולא ,רב צריכא
בשורשיהם רושם עושים והדברים עילאין רזין היותן ניכר בכללות

למעלה. ב')עליונים אות ספרים מערכת להחיד"א הגדולים (שם
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פ'ר'ד' נשאר בסוד מאמין שאינו מי

אלונדרשת הקב"ה, של שמותיו התורה כל כי ותדעו כפרד, כסוס תהיו
פ'ר'ד'פ'ר'ד'ס, נשאר בסוד מאמין שאינו .ומי

(ט לב, תהלים להחיד"א, תהלות (יוסף

יום בכל זוהר דפי חמש לימוד

תוראוי והוא יום בכל בזוהר דפין חמש ללמוד עצמו גדוללקבוע ועלת
מדות קוצים ולכלות ולתקנה ולזככה להאירה לנפש גדול ותיקון
לחטאים ותיקון מרפא והוא השם בנועם לזכות רעות ותאוות רעות

.הנפש של מ')ופשעים אות להחיד"א באצבע (מורה

תשובה לבעל תיקון

אווכן זוהר דפין חמשה שיאמר תשובה לבעל תיקון י"האר מרן נתן
בלילה בלילה למודו לקבוע ורבי מורי נהג וכן יום בכל תיקונים

טובים. כאחד שניהם או בזהר, או מ')במשניות אות להחיד"א באצבע (מורה

משכיל נקרא תורה בסתרי גם שלם שהוא מי

מאותמי מקרא בידו לשמרו,ה'שיש מלאך לו נשלח שבשם אחרונה
אחרונות אותיות ב' לו נזקקין המקרא עם ותלמוד משנה בידו יש ואם

מקרא,ו"ה בידו יש ואם לשמרו, מלאכים ב' לו לשלוח הוי"ה משם
בחכמת שלם ואינו יצירה, וספר תורה וסתרי ,אגדה ,תלמוד משנה,
רובו המיוחד השם וכל משכיל. נקרא ואינו ,ונבון חכם נקרא הקבלה,
אותיות כל הנזהרים, הדברים בכל שלם שהוא ומי לשומרו, זקוק ככולו

לעולם. לשמרו זקוקים י"ג)הוי"ה נהר הקורא עין לאברהם, חסד (מז"ל

דרכיוועם לכל דוד ויהי הכתוב כונת אשכנזי רב פירש זו הקדמה
,עמו וה' משכילוסתרי באגדה במשנה במקרא שלם שהוא שמי

המיוחד השם אותיות וכל ,משכיל נקרא בעומק יצירה וספר תורה
לשמרו זקוקין י"ד).כביכול אות ת' מערכת להחיד"א, קדמות (מדבר

ונשגהטעם נורא הזוה"ק לימוד כי ז"ל שכתבומאי ידע דלא הגם מאד ב
קאמרהסוד ניכר אינו לימוד ובכל ,פרד"ס יש התו' דבכל משום ,

סוד יש אם מבין באין לבד הפשט על דעתו ושונה הקורא ואדרבה כלל,
ידבר כי יודע והלומד בגלוי הם דהסודות הזוה"ק 'ס משא"כ כלל, בתורה

.הנפש לתקן מאד מועיל ולזה ,ידע לא והוא תורה ורזי נפלאות
(א"להחיד ג"משה ד', אות הז' מערכת חיים (נפש

ע"א)בתיקוניםאמרו נ"ד דף ו' תיקון):וז"ל ,יתפרנסון לתתא נשא בני וכמה
יומיא, בסוף בתראה לדרא לתתא יתגלי כד דילך חיבורא מהאי

כו' בארץ דרור וקראתם ע"ש.ובגיני ,

עבדיוהט אל ה' יד נודע כי ושמע, נתגלהאזניך לא הזוה"ק דחיבור
יתנולראשונים שם האחרון דור אל ואמר אם כי בישראל, לפנים זאת

משיחי'. ויקריב פורקני' ויצמח זאת דבזכות זהרהור"י הנהו נאמנ"ה קריא"ה

ובדרךבהר בפ' האמור 'כדכתי קרא לפ' אלך בארץזו דרור וקראתם
לכם 'תהי היא יובל יושבי' לכלבזוה"ק מ"ש נביא עוד והן .'כו

הרקיע, כזוהר יזהירו והמשכילים לשונו: והילך ע"ב דקכ"ד נשא 'ס בר"מ
תשובה, עילאה, דאימא זוהרא מן הזוהר ס' דאיהו דילך חיברא בהאי

נסיון, צריך לא דאיהובאילין דחיי מאילא למטעם ישראל דעתידין ובגין
ברחמי גלותא מן בי' יפקון הזוהר ספר ינחנוהאי בדד ה' בהון ויתקיים

.עכ"ל נכר, אל עמו ואין

כיראה ראה הואגם הזוהר ס' בזוה"קבבינה,בחי' דאתמר מאי ידיע ומידע
רוג"ל עין אצל הקורא ירדוף כאשר טובא בדוכתי איזהובתיקונים

כי והוא בינה, בינהמקום שערי חמישים הנם הנה דיובל שנים .חמשים

יושבי',וז"א לכל בארץ דרור תקרא"ווקראת"םוקראתם אשר דייקא,
דעי"ז מילתא, תליא ובזכותא והתיקונים, הזוהר בספר דרוראותם

יושבי' לכל וקאמרבארץ סיים וע"ז היא. יובל,אחת 'בחי דהם כלומר ,
גבורה. לי בינה אני הזוה"ק לימוד כ"כ ,בינה בחי' שיובל כמו

מסטראומה שהוא הזוהר ס' לימוד ע"י הלזה במאמר בזוה"ק שאמרו
ינחני יסוב"ב נפשי דחיי מאילנא מלמטה טועמי"ם ויהיו דבינה

כי בזה לרמוזגימ'בינה הכולל ה')חיי"ם.עם אות הז' מערכת חיים (נפש

ישראל ישועת תפרח הזוהר בזכות

.אלחקור ישואיך הראשונים, בדורות נתגלה לא הק' הזהר ס' מדוע
מהם הגרועים בדורות כן אחר נתגלהאלף שעבר אחר אבל וכו',

לבוא, יכול הי' אז תתכ"ח אלפים ד' שנת שנשלמו מהחורבן שנים
כל על ובפרט לכלל נוסף חטא וזה ,אתשהי אשתהי הרבים ובעונותינו
נתברר כבר יען מאד היצה"ר ונתגבר ותורתו יתברך שמו וחילול חטאים
יסגא חוצפה משיחא בעקבות שכתוב וכמו ברגלים, הברירה ועתה הרבה,
שביאר וכמו רעה, אליה כלתה כי בראותה שמתגברת התאוה שהוא
בענין כוחה כשל אבל להחטיא, ומתגברת זצ"ל האר"י רבינו באורך
זצ"ל, האר"י כבוד מפי כאמור הרבה הוברר כבר כי הצרות ותוקף הרעות
להגן הזהר אור נתגלה מהחורבן שנה האלף שאחר לדורות סמוך ולכן

הדורות עלזה בזכות ,לעשות מה כדת תורה בסתרי לעסוק נזכה ושאם
.ישראל ישועת ישע תפרש(רי"ט א' גדולים מערכת (חיד"א

הצדיק נשמת הוא הצדיק של הספר

בחלוםזיע"א זוננפלד מהרי"ח הגה"צ בהסכמת לעיין ונא שם, עיין 'וכו
.לאור הוצאה אודות ,"ומשפט "צדקה לספר

ריז) אות ס' מ"ע וחיים", "תורה בספרו זצ"ל פלאגי (מהר"ח

קאמר מאי ידע דלא אעפ"י לנשמה מסוגל הזוהר לשון

סגולהשמעתי נבג"מ הזקן ר"אדמו בשם שאמר יפה הלוי ממהר"ם
וכן וכו', דרכים ג' הוא התפילה בעת זרות ספרלמחשבות

קאמר מאי ידע דלא אעפ"י לנשמה מסוגל הלשון שג'הזוהר כיון ולכן ,
ממחשבות המחשבה לטהר מועילים לכן כוונה, צריכים אינם אלו דברים

.תכ"ו)זרות ע' חב"ד, מאדמור"י דא"ח מאמרי עז, מגדל (ס'

קאמר מאי ידע דלא אף מועיל בזוהר קריאה

בליאזני,וכמו הזקן אדמו"ר מפי בפירוש טמטוםששמענו בחינת שיש
ידע דלא אף הקדוש הזוהר דברי קריאת מועיל ולזה וכו', המוח

קאמר ס"ד).מאי ע' שמות מהומיל, להרי"א אריאל, (חנה

את מעלה הענין ומבין יודע שאינו אף אותיות בצירופי האדם נפש דביקות
הנפש

זו,כל יתירה ומעלה יתרון בהם יש התורה אותיות שבדביקותצירופי
בעין הענין ומבין יודע שאינו אף אותיות בצירופי האדם נפש

בהםהשכל ומדבר שהוגה רק(דמי כדיבור דלאו הרהור הם(לאפוקי הרי
שרשה מצד שם מגעת הנפש היתה שלא למקום הנפש את כימעלים ,

.הנפש משרש למעלה הגבה היא התורה אותיות שרש
לה') אשירה ד"ה בשלח פ' התניא, לבעל אור (תורה

בזוהר לימודו רוב יהיה גדול עסק בעל

מהמי כי מבין, שאינו אף בזהר לימודו רוב יהיה גדול עסק בעל שהוא
סגולה. הוא הכי אפילו מבין שאינו ליה איכפת

(א"תקע 1דף הקצרים הזקן האדמו"ר מאמרי ,הזקן אדמו"ר מלאדי, זלמן שניאור (רבי

הזוהר סגולת

יהיהובנידון גדול עסק בעל שהוא מי האופן בזה יהיה הלימוד שאר
ליה איכפת מה כי מבין שאינו אף הקדוש בזוהר לימודו רוב

מבין שאינוסגולה הוא הכי תקע"א).אפילו דף הקצרים הזקן אדמו"ר (מאמרי


