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מפעל הזוהר העולמי טל: 0527651911

רבינו הגר"א מוילנא

ואת  דבר, לכל מצוה  מלחמת שהיא רב, הערב נגד מצווה במלחמת להשתתף חובה  מווילנא, הגר"א פי על
הקדוש . זוהר ללמוד  שאסור  שאומרים  רב הערב דעת נגד  שהוא  הזוהר, לימוד הפצת  ידי על יעשה זה

בא ?שאלה: לא משיח  למה 

אתתשובה: עשו למה במדבר היו שישראל  בזמ ששאלו כמו 
הי על   הניסי כל את  וראית תורה, מת את  ראית הלא  העגל ,
ישראל  שע היתכ באמונה?! ספקות  לה היה   הא ,ובמצרי
וה רב  ערב ביניה הסתובבו כי התשובה ומה  העגל ?! את עשו
רב , ערב  עדיי בינינו יש כא כ כמו כידוע, העגל את שעשו  אלו

. והריגת רב  הערב מפלת  לאחר רק יבוא  המשיח הגר"אומל)

להלחז "ל) יראה  במהרה , יבוא המשיח  שמל שרוצה מי כ  וא
בנפשנו  כי  מהר , שיותר כמה   העול מ ולכלות רב, הערב  ע
יש הא והמחלות, והאסונות הצרות כל את צרי מי הדבר,

הוא , דבר  הלא זה, את  שצרי רב ,מישהו הערב ע ותלחמו לכו
די !!! לצרותינו ה ' ויאמר

הערבשאלה: נגד  למלחמה לצאת החליט גראס שהרב  בגלל 
הוא מה , שילח להלח רוצה הוא  א !?להצטר  צרי אני רב ,
וכח זמ לי אי לי , די  ובזה הקדוש  זוהר  לומד  אני ממנו? רוצה

מיותרות! למלחמות 

מתלמידי תשובה: התור " "קול ויקירא קדישא  ספרא לשו זה 
זצ"ל משקלוב הלל  רבי ה"ה  ב')הגר "א  פיסקא ב' (בפרק

אמנה , אנשי הקמת  היא, גלויות בקבו עבודתנו (סוטה תכלית 

י"ב) משנה  להחזרתפ"ט , ירושל בשערי ,המשיחי ב ' יחוד   לש
רבנו  פי על . הש וקידוש  האמת גאולת הגאולה  תכלית  השכינה ,
משיחא , תרי הני בגבורינו ה ' לעזרת לבוא עלינו ז"ל , הגר "א 
התפקיד המעשה . דר על  ותפקידיה הבחינות  כל היטב וללמוד
בכל יחד דוד  ב ומשיח יוס ב משיח המשיחי שני של הכללי 
עשו, (1 הקליפות, ראשי שלשת נגד  ומלחמה  הגנה  הוא הדורות
נגד  יוס ב משיח  של המיוחד  תפקידו  רב. וערב (3 ישמעאל  (2

נגד דוד  ב משיח של המיוחד  ותפקידו  השמאל , קליפת עשו
שה וישמעאל  עשו נגד  יחדיו ושניה ,הימי קליפת ישמעאל 
ידי  על הוא  וישמעאל עשו  של ההזדווגות דטומאה. וחמור שור
כל ואת ישראל  את להחריב ויכולה  רב, הערב  שר ארמילוס 
עשו  את לזווג  הוא  רב  הערב  של השאיפה עיקר  ר"ל , העול
עבודתנו  עיקר ובזה וכא ,המשיחי שני בי ולהפריד  וישמעאל ,
ארמילוס קליפת רב , הערב  כח את ולמגר  לשבר  אנו, ומלחמתנו
המפריד הוא גדול, הכי שונאינו הוא  רב  הערב מישראל, הרשע,
אחיזת של  בדר רק פועלת רב  הערב קליפת ,המשיחי שני בי
קשה הכי  המלחמה  היא  רב  בערב  המלחמה לכ ,ובעקיפי עיני

מי ומרה, וכל זו, במלחמה  כוחנו שארית  בכל  להתגבר ועלינו 
שות ממילא נעשה רב הערב נגד  במלחמה בפועל עוסק  שאינו 

נברא! שלא לו מוטב שיהיה, מי ויהיה רב , הערב עדלקליפת
קדשו. לשו כא

הערב של  הגדולה  הקליפה הוא מה בדיוק מבואר  הנ "ל  פי ועל
פטורי  אינ הקדוש , זוהר  שלומדי אלו שאפילו מבואר וכ רב ,
לצאת צריכי יחד  כאחד   וכול רב , הערב נגד במלחמה  מלצאת 

. נגד למלחמה 

הליטאי,שאלה: ממגזר קדושות  בישיבות  שדוקא יתכ אי
הגר"א , של דרכו את  הממשיכי כאלו עצמ אוחזי הרי שה

וד "ל) כידוע  החסידי בעני בכלל ,(בפרט  זוהר לומדי לא  ש בדיוק
הזוהר , לימוד בעני  דברי הרבה   כ כל רואי הגר "א אצל הלא
מה הגדולי תלמידיו  ובש בשמו ,  שהבאת מה ובפרט

הפירוש ?!

ובמהתשובה: כתלמידיו , עצמ  אוחזי ה רוצי  שה במה 
כי  פשוט והדבר  כתלמידיו, עצמ  אוחזי לא  ה רוצי שלא
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יסתכלו  לא  , בלב ה' יראת  אי  וא מאוד , גדול הוא  הרע היצר
א ולא  כלו בזוהרעל כתוב וראה צא  דבר , משו לה יכפת 

שהרשב "י  נקרא  זה  יוחאי, דבר להילולא ואתכנשו עולו הקדוש
זה הוא  ומי שלו, הילולא  ביו ונשמח שנגיע  לנו מחכה בעצמו 
ה תורה ביטול מחשש  בעומר  לל"ג  למירו ליסוע  שאסור  שאומר 

הגר"א . של  דרכו  ממשיכי הליטאי אלו 

שנה בכל אלא אחת, שנה זה את שאמרו במה  לה די ולא 
וחלילה חס  מישהו  יעיז שלא פע עוד  זה את  מפרסמי ה ושנה 

וקיצרתי. בזה ודי הקדוש, הרשב "י של  בכת להחט

מניחי לא  הישיבות  שראשי ישיבות, הרבה  יש  כי ודע
באזהרות ומזהירי הקדוש, בזוהר להסתכל אפילו  לבחורי
ולל ,מישיבותיה לצאת  לבחורי ויש  הזה , העני על  חמורות 

וכל . מכל  רב  מהערב להסתלק צרי אחרות, בישיבות ללמוד

אנשי  של  מבתיה  שמגיעי לבחורי לומר אני רוצה עוד 
להיכנס רוצי בכלל את למה מבי איני המזרח ועדות  ספרד
איבדת ומה  ,ש למצוא   לכ יש  מה ,הליטאי של  לישיבותיה

יותר הרבה ה ' יראי  את , מה חשובי יותר הרבה   את הרי  , ש
תעשו  , לישיבותיה תלכו  אל , אית בדר תל אל  בני ,מה
אצל , ש ללמוד   בניכ את תשלחו  ואל  ישיבות, לעצמכ
יראי  להיות  ,הצריכי  הדברי וכל  זוהר  ללמוד  נותני ישיבותיכ

טוב . יותר הרבה ספרד ישיבות את תבנו כולכ ה ',

בספריו, תלמדו  חי, איש  הב מורנו של  תלמידי הרי  את
זה את ופירסמנו הזוהר  לימוד  על הוא  שכותב  מה  את ותראו
בודאי   ואת הקדושה , דרכו ממשיכי הרי את ,פעמי הרבה 
וחלילה חס להתחבר ולא לעשות , צריכי  שאת מה  את  תדעו

רב . לערב

תשובה ?שאלה:  דר יש  רב  לערב הא

בכלתשובה: והפריעו הפיצו שה כמו  המשקל, תשובת
ביתר יתחילו כ הזוהר, תורת את ישראל  בני  ילמדו שלא ,יכלת
 תיקו יהיה כ ורק הרשב"י, תורת  ללמוד להפי עז וביתר  שאת

. למעשיה

הזדווגות להפריד היינו רב הערב ביעור
זוהר ב')בתיקוני עמוד כ "ח :(דף

דמfiה ט)ורזא א ýביü(קהלת Ł''òהיה, ה''ýא ô''היה (תהלים מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
יד) דעýflדאלג  ד Ł₣קנא ýאיהû ùגין ה''úòיח , ₣ב''ò ְְְְְְְִִִִִִִַַָָמ''flכ₣ן 

ל א₣כלין ûאמר דמתניתין רזא אתק Łים זמנא  ùההýא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדאמצעיתא,
òò ùתחfiת  וó₣רפין חמôאה, אלף ýהיינû òחמ ל ות ₣לין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארùע,

òתיתאה. אלף ýאיהûְְִִֶֶָָ

₣ב''ò מ''flכ₣ן ýב₣ Ł''òהיה, ה ''ýא ô''היה מ ''ה  ה ûבר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוס₣ד
זמן  ùא₣ת₣ האמצעי . העýflד òל הûמýת òהýא מ ýôם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה''úòיח ,
,òחמ ל ות ₣לין ארùע ל א₣כלין òאמר, הòflנה ס₣ד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתק Łם
הôôי. האלף  òהýא ,òò ùתח fiת  וó₣רפים החמיòי, האלף  ýהינòְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

òבע ýבין  דאמצעיתא, עýflדא  ýאיהû òò ùין ýòיפרי ûלא ýְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבגין
ûלא רב, ערב  ûאינýן וחמץ  óא ₣ר לבערא צרי ,üגיýז בת  ûְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאיהי

üù ûאמר òבע ýבין  ו', ýאיהû òò ùין קסד)יתחזיין קיט òבע(שם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
₣רה, ùמן לòבע  òò ùין ýòאפרי רב ûערב ùגין  ה fiלי�, Łùְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ₣ם

אמר דא א )מה לב ואýקמýהý(שמות מòה, òòב י העם וŁרא  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ûאינýן  ו''ה ùין ýòואפרי עגלא , ית  ý עבד òעין  òית  ùאfiין ,òôְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב

לòבע. òò ùין  הýא  ריù קýדòא ל₣ן òיפרי הכי לòבע, òòְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

òבע, ýבין  האמצעי, העýflד òהýא ,òò ùין ýיפריד fiòא ýְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹכדי 
ýירא fiòא רב, ערב òהם וחמץ , óא₣ר לבער צרי זýג ₣, ùת òְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מýôם ,ילfiה Łù₣ם òבע üù Žòאמר òבע, ýבין  ו', òה ýא ,òò ùְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָין
ו Łרא Žòאמר מ ₣ ₣רה, ùמן לòבע òò ùין ýהפריד רב òְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָערב

ù ý הýòפרý מ òה, òòב י אתהעם ýóע ýלfiה הôע₣ת  òòù ,òò ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ò₣דčה א₣תם יפריד  לòבע, òò òהם ו ''ה, ùין ýוהפריד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,

לòבע. òò ùין הýא ýרùְֵֵֶַָ

א מר üעלי ה''ו , ודא  ýהýהלל üיýהלל מב)òתיתאה יב (שמות ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
דמfiה ורזא דאמצעיתא, ע ýflדא ýאיה ודא ליי', הýא  ýflòרים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָליל

ו ) לא òארית(ירמיה את �flע את  יי' ה₣òע  ýואמר ,ýהלל ýמיעòְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָה

קרא  לקŁים טו )יóראל , ז אראýŽ(מיכה  מצרים מארץ צאת � ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִָנפלא₣ת.

הýא ýflòרים ליל נאמר עליו ה''ו, וזה ,ýהýהלל üיýהלל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָהôôי
ýואמר ,ýהלל ýמיעòה  הûבר וס₣ד האמצעי, העýflד ýוזה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָליהו ''ה,
ימי ה תýב את  לק Łם י óראל , òארית את  flע את יהו ''ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה₣òע

נפלא₣ת. ýŽארא מצרים מארץ  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָצאת

דמfiה ט)ורזא א ýביü(קהלת Ł''òהיה, ה''ýא ô''היה (תהלים מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
יד) דעýflדאלג  ד Ł₣קנא ýאיהû ùגין ה''úòיח , ₣ב''ò ְְְְְְְִִִִִִִַַָָמ''flכ₣ן 

ל א₣כלין ûאמר דמתניתין רזא אתק Łים זמנא  ùההýא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדאמצעיתא,
òò ùתחfiת  וó₣רפין חמôאה, אלף ýהיינû òחמ ל ות ₣לין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארùע,

òתיתאה. אלף ýאיהûְְִִֶֶָָ

₣ב''ò מ''flכ₣ן ýב₣ Ł''òהיה, ה ''ýא ô''היה מ ''ה  ה ûבר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוס₣ד
זמן  ùא₣ת₣ האמצעי . העýflד òל הûמýת òהýא מ ýôם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה''úòיח ,

ה  ס₣ד חמò,מתקŁם ל ות ₣לין ארùע ל א₣כלין òאמר, òflנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הôôי. האלף  òהýא ,òò ùתח fiת  וó₣רפים החמיòי, האלף  ýהינòְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

òבע ýבין  דאמצעיתא, עýflדא  ýאיהû òò ùין ýòיפרי ûלא ýְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבגין
ûלא רב, ערב  ûאינýן וחמץ  óא ₣ר לבערא צרי ,üגיýז בת  ûְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאיהי

üù ûאמר òבע ýבין  ו', ýאיהû òò ùין קסד)יתחזיין קיט òבע(שם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
₣רה, ùמן לòבע  òò ùין ýòאפרי רב ûערב ùגין  ה fiלי�, Łùְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ₣ם

אמר דא א )מה לב ואýקמýהý(שמות מòה, òòב י העם וŁרא  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ûאינýן  ו''ה ùין ýòואפרי עגלא , ית  ý עבד òעין  òית  ùאfiין ,òôְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב

לòבע. òò ùין  הýא  ריù קýדòא ל₣ן òיפרי הכי לòבע, òòְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

òבע, ýבין  האמצעי, העýflד òהýא ,òò ùין ýיפריד fiòא ýְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹכדי 
ýירא fiòא רב, ערב òהם וחמץ , óא₣ר לבער צרי זýג ₣, ùת òְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מýôם ,ילfiה Łù₣ם òבע üù Žòאמר òבע, ýבין  ו', òה ýא ,òò ùְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָין
ו Łרא Žòאמר מ ₣ ₣רה, ùמן לòבע òò ùין ýהפריד רב òְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָערב
את ýóע ýלfiה הôע₣ת  òòù ,òòù ýהýòפרý מòה, òòב י ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהעם
ò₣דčה א₣תם יפריד  לòבע, òò òהם ו ''ה, ùין ýוהפריד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,

לòבע. òò ùין הýא ýרùְֵֵֶַָ

העול מ רב הערב ימחקו מתי יבואר, בו
זוהר נ:)בתיקוני :(דף

גוונא ואברין, ýפימא ולùא  וגýפא ריòא  üל אית ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָוא₣רייתא 
הýא הדא עיינין  ýמ Žה₣ן ע flא, ריòי ריòין ûאינ ýן ùיóראל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָדאית

כד)דכתיב  טו לùא,(במדבר מŽה₣ן ואית  העדה, מעיני אם והיה  ְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָ
חסרין  ûלא ,ýייהùú על ואהרן ýמòה סנהדרין òבעין  לקבל ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹדאינ ýן

ûא אחרנין  אבל גfiיתי, ללùי ýאיה ודא ,ýותייה òאר מעלמא  ינýן ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָ

אנćין  òבעין ùא₣רייתא וכן גfiיתי, לא ýלאברי ùה₣ן אמר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאברין 
ćה. דבעל וא ₣רייתא דבכתב א₣רייתא  ₣ר₣ת, מרין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָליין

òהם ùי óראל , òŁò מ₣ ואיברים, ýפה ולב וגýף òרא òי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹול₣רה
העדה. מעיני אם והיה  òת ýב זה עינים, ýמהם  העם, ראòי ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָראòים,
ùúיהן , על ואהרן ýמòה סנהדרין, òבעים נגד òהם לב, מהם ò ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹוי
òהם אחרים אבל גfiיתי , ללùי  ýוזה מ₣תם, מע₣לם חסרים fiòְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹא
òבעים ù₣רה וכן  ג fiיתי, לא  ýלאיברי  ùהם נאמר איברים, òְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאר

ćה. ùòעל ות₣רה ùòכתב  ₣רה ת ₣ר₣ת, מôי לýיים ćְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנים

זוהר נ "א .)בתיקוני :(דף
לù''ם  חלק ב)ýבגלýתא י ûאינýן (הושע  צûיקים  ע''ב ûאינýן , ְְְִִִִִַַָָָָ

דמfiה ורזא  דסנהדרין , יח)גוונא ל ל''ו(ישעיה  ל ₣, ח ₣כי ל אòרי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

לבר  ול''ו דיóראל, ùארעא  ל''ו ואינýן ו òית, לתין  סליק ùְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָח ùòýנא
ל ùם. חלק ýמאן לù''ם, חלק ý איה ודא דיóראל, ע''א )מארעא נא (דף ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

מים ùין מב ûיל ויהי דמלתא ורזא  רב, ערב ûאינýן וחמץ  óְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָא₣ר 
ו )למים א  אמר(בראשית ýעלייהû טו ), יב הראò₣ן (שמות Łù₣ם  א ְְֲִִִַַַַַָָָ

ûאינýן  ùי''ד , דיתמחýן  וא ₣מאה  חלק, א מùיכם, óאר ý יתùòְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
מארץ  צאת� ימי לקיימא דפסחא , י₣מי סרי אראýŽארùע  מצרים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

טו )נפלא₣ת ז  יומי ,(מיכה  ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא  יומי  שבעה (ודא  ְִָ
בתראה ) דגלותא  דכתיבדפסחא הýא  הדא כא ), מה  òבע₣ת(יחזקאל חג ְְֲִִָָֻ

יאכל. מČ₣ת  ִֵֵַָָימים

מ₣ òהם צûיקים òýנים òבעים òהם לù''ם, חלק ýְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָבúלýת
ע₣לה  ùחùò₣ן ל''₣ ל₣, ח₣כי  ל אòרי   הûבר וס₣ד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהžנהדרין,
מחýץ òòו òýלòים י óראל, ùארץ òò ו òלòים והם ,òòו òְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹלòים
òהם וחמץ הõא₣ר לùם? חלק  ýמי לù''ם. חלק ýוזה י óראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ
נאמר  òעליהם למים , מים  ùין מבûיל ויהי   ה ûבר וס₣ד רב, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערב
ý חflŁò òýבýעה חלק, א מùיכם, óאר ý יתùò הראò₣ן  Łù₣ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא
מצרים מארץ   צאת ימי לקŁם פסח, ימי  עóר ארùעה òהם ùְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי''ד,

נפלא₣ת, ýŽימי ארא ושבעה הראשונה הגלות של  הפסח ימי  שבעה (וזה  ְְִֶַָ
האחרונה ) גלות של יאכל.הפסח מČ₣ת  ימים òבעת חג  òת ýב ýְִִֵֵֶֶַַָָָָזה

ודא הŽר, לא₣ר החמץ  את  ù₣דקין עóר לארùעה א ₣ר ûא ýְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָבגין
ùה₣ן דאמר ýפýčדŁא , א ₣רייתא ûאיהי  הŽר כג )א ₣ר ו  נר (משלי  י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

ýדחילù הŽר, א₣ר ýאיהû ùעיינין, א₣ר ùלùא , נר א₣ר , ות₣רה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמצוה
י₣ם י ûא ýבגין ,ýייהŽמ וקדרýתא ח ò₣כא מתעùרין ùי''ה , ýרחימýְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ùלùי ד)נקם סג .(ישעיה  ְִִָָ

וזה  הŽר, לא₣ר החמץ את ù₣דקין עóר לארùעה א₣ר זה, ýְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמýôם
א₣ר, ות₣רה מצוה נר י ùהם Žòאמר ýמצו₣ת , ת ₣רה òהיא הŽר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא₣ר
נעברים ùי ''ה, ואהבה ùיראה הŽר, א₣ר òהýא ùעינים, וא₣ר  fiùב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנר

ùלùי. נקם י₣ם י זה ýמýôם מהם, והčדרýת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהח òכה

המתורגם ועשרין הזוהר וחד עשרין, תקונא  הזוהר תיקוני 
ע''א ) נא  :(דף

לù''ם  חלק ב)ýבגלýתא י ûאינýן (הושע  צûיקים  ע''ב ûאינýן , ְְְִִִִִַַָָָָ
דמfiה ורזא  דסנהדרין , יח)גוונא ל ל''ו(ישעיה  ל ₣, ח ₣כי ל אòרי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

לבר  ול''ו דיóראל, ùארעא  ל''ו ואינýן ו òית, לתין  סליק ùְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָח ùòýנא
ל ùם. חלק ýמאן לù''ם, חלק ý איה ודא דיóראל, ע''א )מארעא נא (דף ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

מים ùין מב ûיל ויהי דמלתא ורזא  רב, ערב ûאינýן וחמץ  óְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָא₣ר 
ו )למים א  אמר(בראשית ýעלייהû טו ), יב הראò₣ן (שמות Łù₣ם  א ְְֲִִִַַַַַָָָ

ûאינýן  ùי''ד , דיתמחýן  וא ₣מאה  חלק, א מùיכם, óאר ý יתùòְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ýŽארא מצרים מארץ  צאת � ימי לקיימא  דפסחא, י₣מי סרי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָארùע

טו )נפלא₣ת ז  יומי ,(מיכה  ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא  יומי  שבעה (ודא  ְִָ
בתראה ) דגלותא  דכתיבדפסחא הýא  הדא כא ), מה  òבע₣ת(יחזקאל חג ְְֲִִָָֻ

יאכל. מČ₣ת  ִֵֵַָָימים

מ₣ òהם צûיקים òýנים òבעים òהם לù''ם, חלק ýְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָבúלýת
ע₣לה  ùחùò₣ן ל''₣ ל₣, ח₣כי  ל אòרי   הûבר וס₣ד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהžנהדרין,

,òò ו מחýץòלòים òòו òýלòים  יóראל, ùארץ  òò ו òלòים והם  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

יóראל ýמילארץ ל ù''ם. חלק  ýוזה òהם, וחמץ  הõא₣ר ל ùם ? חלק  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נאמר  òעליהם למים , מים  ùין מבûיל ויהי   ה ûבר וס₣ד רב, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערב
ý חflŁò òýבýעה חלק, א מùיכם, óאר ý יתùò הראò₣ן  Łù₣ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא
מצרים מארץ   צאת ימי לקŁם פסח, ימי  עóר ארùעה òהם ùְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי''ד,

נפלא₣ת, ýŽימי ארא ושבעה הראשונה הגלות של  הפסח ימי  שבעה (וזה  ְְִֶַָ
האחרונה ) גלות של יאכל.הפסח מČ₣ת  ימים òבעת חג  òת ýב ýְִִֵֵֶֶַַָָָָזה

ודא הŽר, לא₣ר החמץ  את  ù₣דקין עóר לארùעה א ₣ר ûא ýְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָבגין
ùה₣ן דאמר ýפýčדŁא , א ₣רייתא ûאיהי  הŽר כג )א ₣ר ו  נר (משלי  י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

ýדחילù הŽר, א₣ר ýאיהû ùעיינין, א₣ר ùלùא , נר א₣ר , ות₣רה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמצוה
י₣ם י ûא ýבגין ,ýייהŽמ וקדרýתא ח ò₣כא מתעùרין ùי''ה , ýרחימýְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ùלùי ד)נקם סג .(ישעיה  ְִִָָ

וזה  הŽר, לא₣ר החמץ את ù₣דקין עóר לארùעה א₣ר זה, ýְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמýôם
א₣ר, ות₣רה מצוה נר י ùהם Žòאמר ýמצו₣ת , ת ₣רה òהיא הŽר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא₣ר
נעברים ùי ''ה, ואהבה ùיראה הŽר, א₣ר òהýא ùעינים, וא₣ר  fiùב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנר

ùלùי. נקם י₣ם י זה ýמýôם מהם, והčדרýת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהח òכה

ז"ל הגר"א  כא )ופי תיקו תיקו "ז כו ',(פה אור  דא  ובגי ואמר
יתבערו  והמצוה התורה דבאור  ונתבאר] שנכתב  [כמו כמש"ו ר"ל

רב . הערב

הרמח"ל קנד)וכתב תפלה תפלות ה(תקט"ו  חכמי "תלמידי
צריה 'היו בה שנאמר ,שולטי רב והערב  ונבזי שפלי
'כי  בה שנאמר התורה, בחכמת  אלא זה יתתק ובמה לראש '
של סודות בכמה ,'מכסי לי כמי ה ' את דעה האר מלאה
ומצדיקי  הרקיע כזוהר יזהירו  והמשכילי" שבה התורה ,

ועד".  לעול ככוכבי הרבי

הזוהר  פי על זה  מכל  היוצא ונא.)הכלל כח: זהר שצרי(תיקוני 
הביעור? אופ הוא וכיצד  הזה. בזמ רב  הערב  את  לבער

ידי  על  רב  הערב את   שמבערי זי"ע והגר"א הרמח"ל פירשו
התורה. סודות  ובפרט והמצוות  התורה לימוד 

חלק לקחת  אחד כל על מוטל שחובה  למדי נמצאנו כ על 
זאת ? יעשה וכיצד רב, הערב  נגד במלחמה ופעיל שות להיות 

יו יו הקדוש  הזוהר בלימוד התמדה ידי גדולה)על ומי (בשמחה 
רב הערב לקליפת שות "ממילא  הקדוש  זוהר  ללמוד רוצה שלא
זוהר בתיקוני  שכתוב  כמו נברא !" שלא  לו מוטב שיהי', מי  ויהי '

מ"ג. ותיקו ל ' תיקו

הנביא שאמר  מה זי "ע, ויטאל  חיי רבי מורנו שכתב  מה  ראה 
כ "ד)ירמיהו התקלקלו",(ד ' הגבעות התלמידיאלו "וכל הבחורי

ותורת זוה "ק ללמוד  רוצי שאינ  מלמדיה את  שרואי הקטני
ולענההסוד, ראש  פורה שרש   ולב נתקלקלו אלו גבעות  כ על 

ספק ואי האמת ... בחכמת  לכפר ורפש טיט חלודת   בה ועלתה
בזהר. כנזכר הבא  בעול חלק לה יהיה לא ש ,כי כתב  ועוד 

היא  בה מלהתעסק  ומניעתנו הזאת, החכמה בעסק  תלוי הכל כי
ותפארתנו מקדשנו בית  בני ועכוב אחור ונקראגורמת  המכנה

הכתוב  שאמר  כמו  הכרמל", ו )"הדר ז  השירי עלי(שיר  ראש" :
בר ככרמל "... להקדוש לו אי אלא כי בעולמו , רוח קורת הוא  ו

זוהר בתיקוני  שכתב כמו זו . בחכמה עוסקי ל)כאשר תיקו),
מביאי שה מפני הזוהר, את ללמוד  רוצי שלא לאלו  אוי  וז"ל:

ואסונות. מלחמות עוני, לעול

, ובעול  באר תורה התלמודי מכל המלמדי כל ,כ על 
, ביו דקה  זוהר הילדי ע לקרוא התפילה לפני מחוייבי

נגאל.  פיה זוהר ובזכות 

לקרוא  מתאחדי , ובעול באר רב בית  של  תינוקות כל
הצפו תושבי מעל הטילי שיגור לביטול בזוה"ק , אחד עמוד



מלחמה לה' בעמלק אלו ערב רב  אור הזוהר 112 ◇ 3אייר תשע"ג

יסתכלו  לא  , בלב ה' יראת  אי  וא מאוד , גדול הוא  הרע היצר
א ולא  כלו בזוהרעל כתוב וראה צא  דבר , משו לה יכפת 

שהרשב "י  נקרא  זה  יוחאי, דבר להילולא ואתכנשו עולו הקדוש
זה הוא  ומי שלו, הילולא  ביו ונשמח שנגיע  לנו מחכה בעצמו 
ה תורה ביטול מחשש  בעומר  לל"ג  למירו ליסוע  שאסור  שאומר 

הגר"א . של  דרכו  ממשיכי הליטאי אלו 

שנה בכל אלא אחת, שנה זה את שאמרו במה  לה די ולא 
וחלילה חס  מישהו  יעיז שלא פע עוד  זה את  מפרסמי ה ושנה 

וקיצרתי. בזה ודי הקדוש, הרשב "י של  בכת להחט

מניחי לא  הישיבות  שראשי ישיבות, הרבה  יש  כי ודע
באזהרות ומזהירי הקדוש, בזוהר להסתכל אפילו  לבחורי
ולל ,מישיבותיה לצאת  לבחורי ויש  הזה , העני על  חמורות 

וכל . מכל  רב  מהערב להסתלק צרי אחרות, בישיבות ללמוד

אנשי  של  מבתיה  שמגיעי לבחורי לומר אני רוצה עוד 
להיכנס רוצי בכלל את למה מבי איני המזרח ועדות  ספרד
איבדת ומה  ,ש למצוא   לכ יש  מה ,הליטאי של  לישיבותיה

יותר הרבה ה ' יראי  את , מה חשובי יותר הרבה   את הרי  , ש
תעשו  , לישיבותיה תלכו  אל , אית בדר תל אל  בני ,מה
אצל , ש ללמוד   בניכ את תשלחו  ואל  ישיבות, לעצמכ
יראי  להיות  ,הצריכי  הדברי וכל  זוהר  ללמוד  נותני ישיבותיכ

טוב . יותר הרבה ספרד ישיבות את תבנו כולכ ה ',

בספריו, תלמדו  חי, איש  הב מורנו של  תלמידי הרי  את
זה את ופירסמנו הזוהר  לימוד  על הוא  שכותב  מה  את ותראו
בודאי   ואת הקדושה , דרכו ממשיכי הרי את ,פעמי הרבה 
וחלילה חס להתחבר ולא לעשות , צריכי  שאת מה  את  תדעו

רב . לערב

תשובה ?שאלה:  דר יש  רב  לערב הא

בכלתשובה: והפריעו הפיצו שה כמו  המשקל, תשובת
ביתר יתחילו כ הזוהר, תורת את ישראל  בני  ילמדו שלא ,יכלת
 תיקו יהיה כ ורק הרשב"י, תורת  ללמוד להפי עז וביתר  שאת

. למעשיה

הזדווגות להפריד היינו רב הערב ביעור
זוהר ב')בתיקוני עמוד כ "ח :(דף

דמfiה ט)ורזא א ýביü(קהלת Ł''òהיה, ה''ýא ô''היה (תהלים מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
יד) דעýflדאלג  ד Ł₣קנא ýאיהû ùגין ה''úòיח , ₣ב''ò ְְְְְְְִִִִִִִַַָָמ''flכ₣ן 

ל א₣כלין ûאמר דמתניתין רזא אתק Łים זמנא  ùההýא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדאמצעיתא,
òò ùתחfiת  וó₣רפין חמôאה, אלף ýהיינû òחמ ל ות ₣לין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארùע,

òתיתאה. אלף ýאיהûְְִִֶֶָָ

₣ב''ò מ''flכ₣ן ýב₣ Ł''òהיה, ה ''ýא ô''היה מ ''ה  ה ûבר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוס₣ד
זמן  ùא₣ת₣ האמצעי . העýflד òל הûמýת òהýא מ ýôם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה''úòיח ,
,òחמ ל ות ₣לין ארùע ל א₣כלין òאמר, הòflנה ס₣ד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמתק Łם
הôôי. האלף  òהýא ,òò ùתח fiת  וó₣רפים החמיòי, האלף  ýהינòְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

òבע ýבין  דאמצעיתא, עýflדא  ýאיהû òò ùין ýòיפרי ûלא ýְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבגין
ûלא רב, ערב  ûאינýן וחמץ  óא ₣ר לבערא צרי ,üגיýז בת  ûְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאיהי

üù ûאמר òבע ýבין  ו', ýאיהû òò ùין קסד)יתחזיין קיט òבע(שם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
₣רה, ùמן לòבע  òò ùין ýòאפרי רב ûערב ùגין  ה fiלי�, Łùְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ₣ם

אמר דא א )מה לב ואýקמýהý(שמות מòה, òòב י העם וŁרא  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ûאינýן  ו''ה ùין ýòואפרי עגלא , ית  ý עבד òעין  òית  ùאfiין ,òôְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב

לòבע. òò ùין  הýא  ריù קýדòא ל₣ן òיפרי הכי לòבע, òòְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

òבע, ýבין  האמצעי, העýflד òהýא ,òò ùין ýיפריד fiòא ýְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹכדי 
ýירא fiòא רב, ערב òהם וחמץ , óא₣ר לבער צרי זýג ₣, ùת òְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מýôם ,ילfiה Łù₣ם òבע üù Žòאמר òבע, ýבין  ו', òה ýא ,òò ùְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָין
ו Łרא Žòאמר מ ₣ ₣רה, ùמן לòבע òò ùין ýהפריד רב òְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָערב

ù ý הýòפרý מ òה, òòב י אתהעם ýóע ýלfiה הôע₣ת  òòù ,òò ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ò₣דčה א₣תם יפריד  לòבע, òò òהם ו ''ה, ùין ýוהפריד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,

לòבע. òò ùין הýא ýרùְֵֵֶַָ

א מר üעלי ה''ו , ודא  ýהýהלל üיýהלל מב)òתיתאה יב (שמות ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
דמfiה ורזא דאמצעיתא, ע ýflדא ýאיה ודא ליי', הýא  ýflòרים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָליל

ו ) לא òארית(ירמיה את �flע את  יי' ה₣òע  ýואמר ,ýהלל ýמיעòְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָה

קרא  לקŁים טו )יóראל , ז אראýŽ(מיכה  מצרים מארץ צאת � ימי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִָנפלא₣ת.

הýא ýflòרים ליל נאמר עליו ה''ו, וזה ,ýהýהלל üיýהלל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָהôôי
ýואמר ,ýהלל ýמיעòה  הûבר וס₣ד האמצעי, העýflד ýוזה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָליהו ''ה,
ימי ה תýב את  לק Łם י óראל , òארית את  flע את יהו ''ה ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָה₣òע

נפלא₣ת. ýŽארא מצרים מארץ  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָצאת

דמfiה ט)ורזא א ýביü(קהלת Ł''òהיה, ה''ýא ô''היה (תהלים מ''ה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
יד) דעýflדאלג  ד Ł₣קנא ýאיהû ùגין ה''úòיח , ₣ב''ò ְְְְְְְִִִִִִִַַָָמ''flכ₣ן 

ל א₣כלין ûאמר דמתניתין רזא אתק Łים זמנא  ùההýא ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָדאמצעיתא,
òò ùתחfiת  וó₣רפין חמôאה, אלף ýהיינû òחמ ל ות ₣לין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָארùע,

òתיתאה. אלף ýאיהûְְִִֶֶָָ

₣ב''ò מ''flכ₣ן ýב₣ Ł''òהיה, ה ''ýא ô''היה מ ''ה  ה ûבר ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָוס₣ד
זמן  ùא₣ת₣ האמצעי . העýflד òל הûמýת òהýא מ ýôם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָה''úòיח ,

ה  ס₣ד חמò,מתקŁם ל ות ₣לין ארùע ל א₣כלין òאמר, òflנה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הôôי. האלף  òהýא ,òò ùתח fiת  וó₣רפים החמיòי, האלף  ýהינòְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

òבע ýבין  דאמצעיתא, עýflדא  ýאיהû òò ùין ýòיפרי ûלא ýְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָבגין
ûלא רב, ערב  ûאינýן וחמץ  óא ₣ר לבערא צרי ,üגיýז בת  ûְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאיהי

üù ûאמר òבע ýבין  ו', ýאיהû òò ùין קסד)יתחזיין קיט òבע(שם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
₣רה, ùמן לòבע  òò ùין ýòאפרי רב ûערב ùגין  ה fiלי�, Łùְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ₣ם

אמר דא א )מה לב ואýקמýהý(שמות מòה, òòב י העם וŁרא  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ûאינýן  ו''ה ùין ýòואפרי עגלא , ית  ý עבד òעין  òית  ùאfiין ,òôְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָב

לòבע. òò ùין  הýא  ריù קýדòא ל₣ן òיפרי הכי לòבע, òòְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

òבע, ýבין  האמצעי, העýflד òהýא ,òò ùין ýיפריד fiòא ýְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹכדי 
ýירא fiòא רב, ערב òהם וחמץ , óא₣ר לבער צרי זýג ₣, ùת òְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהיא
מýôם ,ילfiה Łù₣ם òבע üù Žòאמר òבע, ýבין  ו', òה ýא ,òò ùְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָין
ו Łרא Žòאמר מ ₣ ₣רה, ùמן לòבע òò ùין ýהפריד רב òְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָערב
את ýóע ýלfiה הôע₣ת  òòù ,òòù ýהýòפרý מòה, òòב י ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהעם
ò₣דčה א₣תם יפריד  לòבע, òò òהם ו ''ה, ùין ýוהפריד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעגל,

לòבע. òò ùין הýא ýרùְֵֵֶַָ

העול מ רב הערב ימחקו מתי יבואר, בו
זוהר נ:)בתיקוני :(דף

גוונא ואברין, ýפימא ולùא  וגýפא ריòא  üל אית ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָָוא₣רייתא 
הýא הדא עיינין  ýמ Žה₣ן ע flא, ריòי ריòין ûאינ ýן ùיóראל, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָדאית

כד)דכתיב  טו לùא,(במדבר מŽה₣ן ואית  העדה, מעיני אם והיה  ְְְְִִִִִִִִֵֵָָָָָ
חסרין  ûלא ,ýייהùú על ואהרן ýמòה סנהדרין òבעין  לקבל ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹדאינ ýן

ûא אחרנין  אבל גfiיתי, ללùי ýאיה ודא ,ýותייה òאר מעלמא  ינýן ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵַָָָָָָָָ

אנćין  òבעין ùא₣רייתא וכן גfiיתי, לא ýלאברי ùה₣ן אמר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאברין 
ćה. דבעל וא ₣רייתא דבכתב א₣רייתא  ₣ר₣ת, מרין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָליין

òהם ùי óראל , òŁò מ₣ ואיברים, ýפה ולב וגýף òרא òי ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹול₣רה
העדה. מעיני אם והיה  òת ýב זה עינים, ýמהם  העם, ראòי ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָראòים,
ùúיהן , על ואהרן ýמòה סנהדרין, òבעים נגד òהם לב, מהם ò ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹוי
òהם אחרים אבל גfiיתי , ללùי  ýוזה מ₣תם, מע₣לם חסרים fiòְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹא
òבעים ù₣רה וכן  ג fiיתי, לא  ýלאיברי  ùהם נאמר איברים, òְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאר

ćה. ùòעל ות₣רה ùòכתב  ₣רה ת ₣ר₣ת, מôי לýיים ćְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנים

זוהר נ "א .)בתיקוני :(דף
לù''ם  חלק ב)ýבגלýתא י ûאינýן (הושע  צûיקים  ע''ב ûאינýן , ְְְִִִִִַַָָָָ

דמfiה ורזא  דסנהדרין , יח)גוונא ל ל''ו(ישעיה  ל ₣, ח ₣כי ל אòרי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

לבר  ול''ו דיóראל, ùארעא  ל''ו ואינýן ו òית, לתין  סליק ùְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָח ùòýנא
ל ùם. חלק ýמאן לù''ם, חלק ý איה ודא דיóראל, ע''א )מארעא נא (דף ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

מים ùין מב ûיל ויהי דמלתא ורזא  רב, ערב ûאינýן וחמץ  óְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָא₣ר 
ו )למים א  אמר(בראשית ýעלייהû טו ), יב הראò₣ן (שמות Łù₣ם  א ְְֲִִִַַַַַָָָ

ûאינýן  ùי''ד , דיתמחýן  וא ₣מאה  חלק, א מùיכם, óאר ý יתùòְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
מארץ  צאת� ימי לקיימא דפסחא , י₣מי סרי אראýŽארùע  מצרים ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

טו )נפלא₣ת ז  יומי ,(מיכה  ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא  יומי  שבעה (ודא  ְִָ
בתראה ) דגלותא  דכתיבדפסחא הýא  הדא כא ), מה  òבע₣ת(יחזקאל חג ְְֲִִָָֻ

יאכל. מČ₣ת  ִֵֵַָָימים

מ₣ òהם צûיקים òýנים òבעים òהם לù''ם, חלק ýְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָבúלýת
ע₣לה  ùחùò₣ן ל''₣ ל₣, ח₣כי  ל אòרי   הûבר וס₣ד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהžנהדרין,
מחýץ òòו òýלòים י óראל, ùארץ òò ו òלòים והם ,òòו òְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹלòים
òהם וחמץ הõא₣ר לùם? חלק  ýמי לù''ם. חלק ýוזה י óראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלארץ
נאמר  òעליהם למים , מים  ùין מבûיל ויהי   ה ûבר וס₣ד רב, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערב
ý חflŁò òýבýעה חלק, א מùיכם, óאר ý יתùò הראò₣ן  Łù₣ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא
מצרים מארץ   צאת ימי לקŁם פסח, ימי  עóר ארùעה òהם ùְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי''ד,

נפלא₣ת, ýŽימי ארא ושבעה הראשונה הגלות של  הפסח ימי  שבעה (וזה  ְְִֶַָ
האחרונה ) גלות של יאכל.הפסח מČ₣ת  ימים òבעת חג  òת ýב ýְִִֵֵֶֶַַָָָָזה

ודא הŽר, לא₣ר החמץ  את  ù₣דקין עóר לארùעה א ₣ר ûא ýְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָבגין
ùה₣ן דאמר ýפýčדŁא , א ₣רייתא ûאיהי  הŽר כג )א ₣ר ו  נר (משלי  י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

ýדחילù הŽר, א₣ר ýאיהû ùעיינין, א₣ר ùלùא , נר א₣ר , ות₣רה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמצוה
י₣ם י ûא ýבגין ,ýייהŽמ וקדרýתא ח ò₣כא מתעùרין ùי''ה , ýרחימýְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ùלùי ד)נקם סג .(ישעיה  ְִִָָ

וזה  הŽר, לא₣ר החמץ את ù₣דקין עóר לארùעה א₣ר זה, ýְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמýôם
א₣ר, ות₣רה מצוה נר י ùהם Žòאמר ýמצו₣ת , ת ₣רה òהיא הŽר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא₣ר
נעברים ùי ''ה, ואהבה ùיראה הŽר, א₣ר òהýא ùעינים, וא₣ר  fiùב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנר

ùלùי. נקם י₣ם י זה ýמýôם מהם, והčדרýת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהח òכה

המתורגם ועשרין הזוהר וחד עשרין, תקונא  הזוהר תיקוני 
ע''א ) נא  :(דף

לù''ם  חלק ב)ýבגלýתא י ûאינýן (הושע  צûיקים  ע''ב ûאינýן , ְְְִִִִִַַָָָָ
דמfiה ורזא  דסנהדרין , יח)גוונא ל ל''ו(ישעיה  ל ₣, ח ₣כי ל אòרי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

לבר  ול''ו דיóראל, ùארעא  ל''ו ואינýן ו òית, לתין  סליק ùְְְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָח ùòýנא
ל ùם. חלק ýמאן לù''ם, חלק ý איה ודא דיóראל, ע''א )מארעא נא (דף ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

מים ùין מב ûיל ויהי דמלתא ורזא  רב, ערב ûאינýן וחמץ  óְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָא₣ר 
ו )למים א  אמר(בראשית ýעלייהû טו ), יב הראò₣ן (שמות Łù₣ם  א ְְֲִִִַַַַַָָָ

ûאינýן  ùי''ד , דיתמחýן  וא ₣מאה  חלק, א מùיכם, óאר ý יתùòְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ýŽארא מצרים מארץ  צאת � ימי לקיימא  דפסחא, י₣מי סרי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָארùע

טו )נפלא₣ת ז  יומי ,(מיכה  ושבעה קדמאה, דגלותא  דפסחא  יומי  שבעה (ודא  ְִָ
בתראה ) דגלותא  דכתיבדפסחא הýא  הדא כא ), מה  òבע₣ת(יחזקאל חג ְְֲִִָָֻ

יאכל. מČ₣ת  ִֵֵַָָימים

מ₣ òהם צûיקים òýנים òבעים òהם לù''ם, חלק ýְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָבúלýת
ע₣לה  ùחùò₣ן ל''₣ ל₣, ח₣כי  ל אòרי   הûבר וס₣ד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהžנהדרין,

,òò ו מחýץòלòים òòו òýלòים  יóראל, ùארץ  òò ו òלòים והם  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֹ

יóראל ýמילארץ ל ù''ם. חלק  ýוזה òהם, וחמץ  הõא₣ר ל ùם ? חלק  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
נאמר  òעליהם למים , מים  ùין מבûיל ויהי   ה ûבר וס₣ד רב, ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָערב
ý חflŁò òýבýעה חלק, א מùיכם, óאר ý יתùò הראò₣ן  Łù₣ם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹא
מצרים מארץ   צאת ימי לקŁם פסח, ימי  עóר ארùעה òהם ùְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָי''ד,

נפלא₣ת, ýŽימי ארא ושבעה הראשונה הגלות של  הפסח ימי  שבעה (וזה  ְְִֶַָ
האחרונה ) גלות של יאכל.הפסח מČ₣ת  ימים òבעת חג  òת ýב ýְִִֵֵֶֶַַָָָָזה

ודא הŽר, לא₣ר החמץ  את  ù₣דקין עóר לארùעה א ₣ר ûא ýְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָבגין
ùה₣ן דאמר ýפýčדŁא , א ₣רייתא ûאיהי  הŽר כג )א ₣ר ו  נר (משלי  י ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

ýדחילù הŽר, א₣ר ýאיהû ùעיינין, א₣ר ùלùא , נר א₣ר , ות₣רה ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמצוה
י₣ם י ûא ýבגין ,ýייהŽמ וקדרýתא ח ò₣כא מתעùרין ùי''ה , ýרחימýְְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ùלùי ד)נקם סג .(ישעיה  ְִִָָ

וזה  הŽר, לא₣ר החמץ את ù₣דקין עóר לארùעה א₣ר זה, ýְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמýôם
א₣ר, ות₣רה מצוה נר י ùהם Žòאמר ýמצו₣ת , ת ₣רה òהיא הŽר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא₣ר
נעברים ùי ''ה, ואהבה ùיראה הŽר, א₣ר òהýא ùעינים, וא₣ר  fiùב, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנר

ùלùי. נקם י₣ם י זה ýמýôם מהם, והčדרýת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהח òכה

ז"ל הגר"א  כא )ופי תיקו תיקו "ז כו ',(פה אור  דא  ובגי ואמר
יתבערו  והמצוה התורה דבאור  ונתבאר] שנכתב  [כמו כמש"ו ר"ל

רב . הערב

הרמח"ל קנד)וכתב תפלה תפלות ה(תקט"ו  חכמי "תלמידי
צריה 'היו בה שנאמר ,שולטי רב והערב  ונבזי שפלי
'כי  בה שנאמר התורה, בחכמת  אלא זה יתתק ובמה לראש '
של סודות בכמה ,'מכסי לי כמי ה ' את דעה האר מלאה
ומצדיקי  הרקיע כזוהר יזהירו  והמשכילי" שבה התורה ,

ועד".  לעול ככוכבי הרבי

הזוהר  פי על זה  מכל  היוצא ונא.)הכלל כח: זהר שצרי(תיקוני 
הביעור? אופ הוא וכיצד  הזה. בזמ רב  הערב  את  לבער

ידי  על  רב  הערב את   שמבערי זי"ע והגר"א הרמח"ל פירשו
התורה. סודות  ובפרט והמצוות  התורה לימוד 

חלק לקחת  אחד כל על מוטל שחובה  למדי נמצאנו כ על 
זאת ? יעשה וכיצד רב, הערב  נגד במלחמה ופעיל שות להיות 

יו יו הקדוש  הזוהר בלימוד התמדה ידי גדולה)על ומי (בשמחה 
רב הערב לקליפת שות "ממילא  הקדוש  זוהר  ללמוד רוצה שלא
זוהר בתיקוני  שכתוב  כמו נברא !" שלא  לו מוטב שיהי', מי  ויהי '

מ"ג. ותיקו ל ' תיקו

הנביא שאמר  מה זי "ע, ויטאל  חיי רבי מורנו שכתב  מה  ראה 
כ "ד)ירמיהו התקלקלו",(ד ' הגבעות התלמידיאלו "וכל הבחורי

ותורת זוה "ק ללמוד  רוצי שאינ  מלמדיה את  שרואי הקטני
ולענההסוד, ראש  פורה שרש   ולב נתקלקלו אלו גבעות  כ על 

ספק ואי האמת ... בחכמת  לכפר ורפש טיט חלודת   בה ועלתה
בזהר. כנזכר הבא  בעול חלק לה יהיה לא ש ,כי כתב  ועוד 

היא  בה מלהתעסק  ומניעתנו הזאת, החכמה בעסק  תלוי הכל כי
ותפארתנו מקדשנו בית  בני ועכוב אחור ונקראגורמת  המכנה

הכתוב  שאמר  כמו  הכרמל", ו )"הדר ז  השירי עלי(שיר  ראש" :
בר ככרמל "... להקדוש לו אי אלא כי בעולמו , רוח קורת הוא  ו

זוהר בתיקוני  שכתב כמו זו . בחכמה עוסקי ל)כאשר תיקו),
מביאי שה מפני הזוהר, את ללמוד  רוצי שלא לאלו  אוי  וז"ל:

ואסונות. מלחמות עוני, לעול

, ובעול  באר תורה התלמודי מכל המלמדי כל ,כ על 
, ביו דקה  זוהר הילדי ע לקרוא התפילה לפני מחוייבי

נגאל.  פיה זוהר ובזכות 

לקרוא  מתאחדי , ובעול באר רב בית  של  תינוקות כל
הצפו תושבי מעל הטילי שיגור לביטול בזוה"ק , אחד עמוד
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בחסד צדקינו משיח ולקבלת ,וברחמי בחסד הגאולה ולזירוז
ישראל. ע על תג וזכות וברחמיהילדי  חלקכ אשרי  ולכ

, הצהרי אחרי  שבת  ערב  בכל הקדוש  זוהר  שלומדי  הצדיקי
להיות יכול אז ללמוד , זמ לה ואי טרודי שאנשי זמ  ג וזה
מזה ? גדול יותר  זכות  יש הא אלו,  ילדי על עומד  העול שכל

עצמו  שפלות שידע טהורה , שמי ליראת לזכות שכדי רואי
וכפירות , מקלקולי  נצלי  ובכ הקדוש, זוהר  ללמוד   מכרחי
יעסקו  ישראל כל  וכאשר  שמו, יתבר הבורא גדלות להכיר   וזוכי
עקר וכל משיח . מחבלי ונצלי  נגאלי מיד הקדוש  הזוהר בלמוד 
הזה . הקדוש  הלמוד  את שילמד  כדי הוא  הזה  לעול האד ביאת

אותנו  מצוה  ע"ה ], רבנו משה [הוא  מהימנא  הרעיא  כבר  ובאמת
סו עד מאיר  הרשב "י תורת  כי דוקא , הקדוש  זוהר ללמוד 
ברו לקדוש מנוחה  לתת  ולא הפסק ללא ללמוד וצרי הדורות,

שיגאלנו עד  ריט.)הוא  פנחס  .(זוהר

לנו  שאי היו ,"בתוכ ושכנתי  מקדש לי  "ועשו כתוב
הקרבנות כמו  אותנו מקדש  הקדוש הזוהר  לימוד תורת קרבנות,
הקדוש , הזוהר  בלימוד  ורק א תלויה  הגאולה  שכל  המקדש , בבית

מאמרות  בעשרה  זי"ע, הקדוש  השל"ה שאומר  ראשו )כמו  ,(מאמר
שלא כש לשונו: הקדושוזה שהצר עד   ממצרי ישראל  נגאלו

העתידה גאלה   כ מילה , ובד פסח   בד  לקדש הוא לא ברו
האל רצו והוא הזו, הקדשה לתוספות  שיזכו  עד  הגאלה  תהיה 

בה. הזוכה ואשרי ,יתברהשלו עליו  רבנו משה אומר וכ
"בהאי  נשא, פרשת  הקדוש  בזהר  אמ עלינו  יג זכותו לרשב "י 
באור ברחמי". גלותא  מ ביה  יפקו הזהר ספר  דאיהו  דיל חבורא
ישראל בני  יצאו  הקדוש, הזהר  ספר , של החבור בזכות :הדברי

משיח! חבלי  צער  וללא  ויסורי צרות ללא   ברחמי הגלות  מ

קדשי לצא שיש  הזכות  גודל לתאר אפשר אי כ ועל
שבת בערב  ובפרט הגאולה, שמקרב בלימוד ישיבות ולבחורי
היהודי רוב  זה שבזמ ובמיוחד ,רצו בעת   הצהריי אחר קודש
זוהר  ללמוד לשבת  יכולי ואינ קודש, לשבת  בהכנות   עסוקי
הזכות את   נוטלי , קדשי צא את זו  בשעה כרגיל, הקדוש
במו  לראות  במהרה  נזכה זה ובזכות  הזה, הקדוש  בלימוד בידכ
במקדש וכליו  המקדש בבני עינינו ותחזנה ,ציו ה' בשוב עינינו

.אמ בימינו במהרה השלישי

ָיַדְעּתָ  ַהִאם  ְיהּוָדה!  לֹום  "ׁשָ ַמְעָלה,  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ אֹוִתי  ֲאלּו  ִיׁשְ
ָצַצת ָאטֹום?" ָרֵאל ִמּפְ יל ֶאת ַעם ִיׂשְ ר ְלַהּצִ ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ן". יב, "ּכֵ ָאׁשִ

יָת ָלֶזה?" ֲאלּו, "ּוַמה ָעׂשִ ִיׁשְ

ָרׁשֹות  ּדְ ּבַ י  ְוָאַמְרּתִ ַהזֹוַה"ק,  ַעל  ְסָפִרים  ִמיְליֹוֵני  י  ְסּתִ "ִהְדּפַ יב,  ָאׁשִ
ָהל  ַלּקָ אֹוְמִרים  ּלֹא  ׁשֶ יבֹות  ְיׁשִ י  ְוָהָראׁשֵ ִנים  ָהַרּבָ ל  ּכָ ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶאת 

זֹוַה"ק  ּבְ תּוב  ּכָ ל ֶזה  י ָהֶעֶרב ַרב ]ּכָ דֹוׁש ֵהם ָראׁשֵ ֶהם ִלְלמֹד זֹוַהר ַהּקָ ּלָ ׁשֶ

ם טֹוב זי"ע  ׁשֵ ַעל  ּבַ ְלִמיֵדי  ּתַ ִסְפֵרי   140- ּבְ ְוַגם מּוָבִאים   – ָעִמים  ּפְ  172

ְוָכל ֶאָחד  -17 ְסָפִרים  ּבְ ַהּכֹל  י  ְסּתִ ְוִהְדּפַ ַהּכֹל 310 ַמְרֵאי ְמקֹומֹות,  ַסְך   –

יִעים ִלְכַלל  ּגִ ּמַ ׁשֶ ל ָהֲאסֹונֹות  ּכָ ִמים ַעל  ְוֵהם ֲאׁשֵ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ֶזה[, 

ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ל  ְתַקּבֵ ּתִ ׁשֶ ַהְיִחיָדה  ָהֱאֶמת  ִהיא  זֹו  יֹומֹו.  ּבְ יֹום  ִמיֵדי  ָרֵאל  ִיׂשְ

ל ַמְעָלה". ׁשֶ


