
אלפיים שנות יסורים ומכאוב עברו על עמינו, אלפיים 
ונדים,  נעים  בנ"י  ובגשמיות,  ברוחניות  גלות  שנות 
בעניים מתנדנדים, בין חושך לאור, בין יאוש לתקוה, 
נצרפים,  בסבל  מזדככים,  בנסיונות  וקמים,  נופלים 

מאוה"ע נרדפים וראשם מכופפים, עד מתי?
ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים 
שנה – כשמגיע העת למסור דין וחשבון, מן השאלות 
שנשאלת הנשמה "צפית לישועה?" )שבת ל"א ע"א(. 
יום  בכל  לו  אחכה  זה  כל  עם  שיתמהמה  פי  על  ואף 
היום  עוד  שהנה  התקוה,  בנו  פועמת  האם  שיבוא, 
הכלל?  לישועת  חיכינו  האם  בא!?  משיח   - נתבשר 

האם פעלנו לקירוב הגאולה השלימה?
צדקינו  משיח  את  להביא  נעשה  ומה  נחכה  מתי  עד 

במהרה בימינו?
הגר"א  ז"ל.  הגר"א  הגדול  רבינו  בדברי  נתבונן  הבה 
שהיה כאחד מן הראשונים וכל רז לא אניס ליה, עד 
בן  דמשיח  נהורא  שהיה  עליו  העידו  ישראל  שגדולי 
ומביא  עמוקות"  ה"מגלה  בעל  עליו  כותב  וכך  יוסף, 
שנצרך  דברים  מג'  "אחד  אשר  האריז"ל  דברי  את 
רזי  לגלות  הוא  ודור  דור  בכל  לבוא  יוסף  בן  משיח 
וליבי אזמר לי בבירור אשר  התורה למי שראוי לזה, 

לזה נשלח לנו עיר וקדיש משמיא נחית הה"ג הגר"א 
)תולדות  ובנסתר"  בנגלה  התורה  את  לנו  לגלות  ז"ל 
דף  תרבי"ד  ב'  חלק  יצירה  לספר  הגר"א  ביאור  על  יצחק 

ק"מ ע"ב – קמ"א ע"א(

ובחיבוריו הקדושים של רבינו הגר"א מוצאים אנו 
את הדרך בה נלך לאורו עד עצם היום הזה.

והוא היה אומר: כיצד נקרב את ביאת המשיח?
ומביא בספרו אבן שלמה פרק י"א אות ג' : "הגאולה 
הזאת לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר הגאולה 
תליא בלימוד הקבלה". ככתוב בזוהר הקדוש )פרשת 
נשא קכ"ד ע"ב( אמר משה רבינו לרבי שמעון בר יוחאי 

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהאי חיבורא דילך 
דאיהו ספר הזוהר ואילין לא צריך נסיון ]רצונו לומר: 
הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח[ ובגין  כי 
האי  דאיהו  דחיי  מאילנא  למטעם  ישראל  דעתידין 
ספר הזוהר יפקון מן גלותא ברחמי. ]תרגום: משום 
ספר  שהוא  החיים  מאילן  לטעום  ישראל  שעתידים 

הזוהר הזה, על ידו יצאו מן הגלות ברחמים[. 
שישי(:  תיקון  )סוף  זוהר  מתיקוני  לצטט  המקום  כאן 
"וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך, 
יומיא,  בסוף  בתראה,  בדרא  לתתא  איתגליא  כד 
ובגיניה וקראתם דרור בארץ", ע"כ. תרגום בלשוה"ק: 
וכמה בני אדם למטה יתפרנסו, ר"ל יעסקו ויחיו, מזה 
האחרון,  בדור  למטה  יתגלה  כאשר  שלך,  החיבור 
בסוף הימים, ועל ידי זה יקויים וקראתם דרור בארץ, 
לימוד  ידי  על  "שיגאלו  בביאורו,  הגר"א  שם  וכתב 

הזהר", עכ"ל.
מעלות לימוד הזוהר רבות הן ונלקט פירורין 
זעירין ממה שאמר רבינו הגר"א על לימוד 

הזוהר הקדוש.
ובתורתו,  בד'  המאמינים  ישראל  אמוני  שלומי    
התורה  ואת  משה  ביד  הכתובה  התורה  את  קבלו 
המסורה על פה ביד משה, תורת הנגלה. וקבלו את 
בר  שמעון  רבי  התנא  מאת  והסוד  הקבלה  תורת 
רמז  פשט  שהוא  התורה  פרד"ס  נשלם  בכך  יוחאי, 
דרש סוד. וכך כתב הרמ"מ משקלוב בפי' הגר"א על 
משלי )ב, ט( ששמע מהגר"א כמה פעמים, שכאשר 

על ידי לימוד הזוהר נצא מן הגלות ברחמים

בס"ד



מבין הסוד – ירכוש את כל פרד"ס התורה על בוריו, 
אבל כל עוד שלא יבין הסוד גם פשט התורה לא יבין 

בברור. )מקדש מלך זוהר משפטים(
"ההשגה  מוילנא:  הגאון  בסידור  גם  מובא  כך    
יתר  משיגים  כך  אחר  ורק  הנסתר  מתורת  מתחילה 

חלקי התורה. ולבסוף משיגים את התורה הנגלית." 
  לא רק זאת לימוד הזוהר נצרך לכל יהודי לשלימות 
אות  ח'  פרק  שלמה  באבן  שמצינו  כפי  ונפשו  גופו 
כ"ו: "פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא 
הנסתר  תורת  הגוף"  לחיצוניות  והחיצוניות  הנפש 
את  מחיה  הנגלה  ותורת  האדם,  לנפש  חיות  מעניק 
תוספת  ע"י  רק  לאדם  שלימות  שאין  מכאן  גופו. 

לימוד פנימיות התורה, תורת הסוד.
  וממשיך שם "והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע 

הזוהר  ללומדי  הבטחה  מעין  בהם"  להתגרות  יכול 
הקדוש. כל מי שילמד בזוהר הקדוש ינצל מן היצה"ר 
ויגבור עליו. ומי אינו רוצה להנצל מתגרות היצר? מי 
הרע  היצר  הרי  החיים?  מנסיונות  להנצל  חפץ  אינו 
אינו מרפה מאתנו אף לא לדקה ועובד עלינו במשרה 
נוכל  לנו שיכול  וכאן מבטיחים  מלאה סביב השעון. 
לו ולא יהיה בכוח היצר לשלוט בנו. היאך? ע"י לימוד 

הזוהר.
  אותו הדבר מצינו גם בפירוש הגר"א על משלי ה' 
י"ח: "העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר 

בהם".
ואכן מקובל על פי הגר"א ללמוד בכל יום זוהר ושערי 
)הנהגות  צדיקים  הנהגות  בספר  שנכתב  כפי  אורה 

פרטות מרבי יוסף זונדל מסלאנט ע"פ הגר"א(.

כתוב בהקדמת הספר זוהר הרקיע: "ורבינו הגר"א ז"ל אשר היה כאחד מן הראשונים... וכל רז לא 
אניס ליה... כתב פירושים על הזוהר הקדוש והאדרא רבה קדישא והספרא דצניעותא והתיקוני  

זוהר, ובביאורים על השולחן ערוך מביא מקורות מדברי הזוהר...   


