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   לשער ההקדמותו"הקדמת מוהרח

  

  1 ההקדמהכתיבתסיבת 

ה "זלההרב יוסף ויטאל  בן לאדוני אבי ים ויטאלחיהדל באלפי  אמר הצעיר מעיר

כי עבר . ומחשבותי תמהים.  לכח תשש כחי ישבתי משתומם2בהיותי בן שלשים

. אין מזור לשברנו. רפואה לא עלתה למחלתנו. קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו

' ק וד"אלף ותהנחרב זה היום . ולא עלתה ארוכה למכתנו לחרבן בית מקדשינו

 וגם נטו צללי 3ה שהוא אלף שנים"י לנו כי פנה היום יום אחד של הקב אושנים

וכלו כל הקצין ועדיין בן דוד לא . 'במחצי היום היותר  שנים 'דק ו"ערב שהם ת

 בימיו כאלו נחרב קדשמית הל כל דור שלא נבנה ב"רזמרו ונודע את אשר א. בא

  . 4בימיו

 ומדוע לא בא ? וגלותנו קיצנונתארךאת פני לחקור ולדעת מה זה ועל מה ואתנה 

 פרבס הובא חד ממאמר א, ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי?בן ישי

ְורּוַח ֱאלִֹהים ) 'ב' בראשית א(, ל נתיב תניינא" וז.ב"ג ע"דף ע' התיקונים תיקון ל

  נשיב אלא בודאי בזמנא דשכינתא נחתת בגלותא האי רוחורוחמאי ' וגוְמַרֶחֶפת 

מתעסקי באורייתא בגין שכינתא דאשתכחת בינייהו והאי רוח אתעביד על אינון ד

                                                           
 כותרות המשנה הם שלי ולכן יכול להיות שאינם במקום ולא מתאימות לתוכן כל הנה 1

 צריך אינך הדברים מדברים בעד עצמם הנה .אם יש לך הצעות אחרות נשמח לשמוע
 . תדלג על זה הרבדברי אם יספיק לך ללמוד מה שרשמתי בהערות שוליים הכל תוספות

 בשנת נפטרי "ארוה. ג" שלשנתובהיותו בן שלושים הרי היא . ג"ש נולד בשנת ו"מוהרח 2
,  כאבו הגדול והרגשתו הקשהומובן. י" האבל על הארבשנתהרי שכתב הקדמה זו . ב"של

ולכן הוא פועל .  בית המקדשחרבןועבורו הוא ממש בחינת , שנסתמו מעיינות החכמה
 .לפתוח שוב את מעיינות החכמה, רבות להחזיר עטרה ליושנה

שבמהלך האלף , הודאותיות " דוהכל היום " שהוא אלף שנה גזירת הגלות  יוםאותו 3
אך . ק יותר מאלף שנה"החמשי לא היו יכולים להיגאל בגלל הגזירה ולכן גם נגנז הזוה

הדיוק בתאריך מורה על צערו , שנים' עבר אותו היום ועוד יותר מחמש מאות שנה ועוד ד
כבר ,  וחמישים ושתים שנהשנהמהגלות אלף תשע מאות ואנחנו היום שכבר עבר , הקשה

. ומעשינו מונעים זאת, יותר מתשע מאות שנה וחמישים ושתים שנה שיכולים להיגאל
 . מה מעכבולהביןועלינו להתעמק 

 .כ"ע... כאילו החריבו:..   כתוב שם נוסחא אחרינאא"ע'  יומא דף הירושלמי 4 
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ו 

סתימין עינין אטימי לבא קומו  5אינון דמיכין דשינתא בחוריהוןקלא ויימא הכי 

 דאית לכון לבא בלא סכלתנו למינדע ביה ואיהו בינייכו ואתערו לגבי שכינתא

והיא אומרה ' וגוׁש עֹוֶנָּך ְקָרא ָנא ֲהיֵ ) 'א' איוב ה(כגון . ורזא דמלה קול אומר קרא

) שם(. כלא אינון כבעירן דאכלין חציר. ָּכל ַהָּבָׂשר ָחִציר) 'ו' ישעיהו מ(מה אקרא 

ובההוא זמנא מאי . 6כל חסד דעבדי לגרמייהו הוא דעבדי ְוָכל ַחְסּדֹו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה

דא איהו רוחו  ְך ְולֹא ָיׁשּובַוִּיְזּכֹר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹולֵ ) ט"ח ל"תהילים ע(כתיב 

דאילין אינון ולא יתוב לעלמא  דיוזיל ליה מן עלמא דגרמי מאן ווי לון. של משיח

בחכמת הקבלה וגרמין דאסתלק  ולא בעאן לאשתדלאדעבדי לאורייתא יבשה 

 עניותא 8ווי לון דגרמי 7יבשה ת"ד מינה ואשתארת בי"נביעו דחכמה דאיהו יו

 כמה רוחו של משיחוהאי רוח דאסתלק דאיהו . 9דן בעלמאוחרבא ובזה והרג ואב

                                                           
 אלא, זכות לומדי הקבלה והיא מצפה להתגלות זו של משיח היא מתעוררת ברוח הנה 5

 הלומדים האחרים אינם מתעוררים לשמוע את הזעקה של השכינה שרוצה לגלות שרוב
 וצורך שינהק עניין " שכל מקום שמזכיר בזוה אתה להביןצריך. אורו של משיח

 מהגלות וללמוד קבלה ולהבין מה צריך לעשות לצאת להתעורר  הכוונהבהתעוררות
  יוסףהביתראה ליל שבועות של .  וזה בהרבה מאד מקומות לארץ ישראלמהגלות

. שהוא תיקון השכינה,  לתקן אותה ישראללארץשהשכינה הופיע אליהם ובקשה שיעלו 
וודאי שהכוונה גם שצריך לפי הפשט להתעורר , ק" לך מפתח חשוב להבנת הזוההרי

 .וללמוד באופן פרטי אך עיקר הכוונה היא הכללית
 כל העוסקים בתורה כל לך קרא בקול גדול אין מי ששם לב לקריאות שיענה מי אין 6

ק "וזה מגלה הזוה, לימודם לטובתם ודואגים רק לעצמם לעניינים הפרטיים שלהם
 .שנכתב לזמן הגאולה שלנו ויודע שאין איש שם על לב

 אולה הגבזמןהמלכות  : ד"ה ע"דף ל'  חיים שער לידת המוחין פרק באוצרות עיין 7
" ָאז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו) "'ו ב"תהילים קכ( וזהו ק"שחו' גימ=ר"או פעמים 'בצריכה לקבל 

 . אור חרב בלא בית וזהו ת"בי' גימ=ר"ר ו"ונשאר ו' אוחסר שני , אך בינתיים אינם בה
 :ד"ג ע" עוד ספר הליקוטים דף כועיין. יחוד הבית ,  חדשיםתיקוניםל "רמחעיין 

רומז אל השכינה "... ָאִביְך  ֵביתַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ) "א"ח י"בראשית ל(
 שעדיין שלהה ולא תבא עד יגדל " אביך שהוא הקבבית, שצריך שתהיה כאלמנה בגלות

ִהֵּנה ָקטֹן ) "'ב' עובדיה א( ש " שהיא האור העליון כמד" מהיושיתמלאל עד "הוא קטן ר
 משה'  מלא גימשילהעד כי יבא ,  בגלותשלהכי אז ישאר " ָך ַּבּגֹוִים ָּבזּוי ַאָּתה ְמאֹדְנַתִּתי

 .כ"ע... משה והוא המשיחשהוא 
. שתהיו עמלים בתורה..." אם בחקתי תלכו:... " על הפסוקי"רש אומר בחקתי בפרשת 8

דברים לא ,  כידוע שזה כמו פרה אדומה,חקוכאן צריך לשים לב למה שכתוב כאן בלשון 
ואם לא " וכן בהמשך על הפסוק . לימוד הקבלהוזהו, בהם צריך להיות עמל. מובנים

ואחר זה באות כל הקללות . ש"ע, להיות עמלים בתורה:... י"רשאומר .." תשמעו לי
 .ישמרנו' ה, האמורות שם

  )ל"זצ( א " שליט מענכין היילפריןמנחםה " האלהי מוהמקובל 9

תא חזי מה נואלו האנשים )... ל "זצשאול הכהן דוויק '  לרבהסכמתו לאיפה שלמה(
 נשמתאפנימיות התורה , רזין עלאין קדישין,  מחכמת האמת טמירין דחכמתאהרחוקים
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ז 

רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח ֵעָצה  )'א ב"ישעיהו י(ואיהו . ודשקח הרודאתמר ואיהו 

  . הָוה-ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת יְ 

  

  10לומדי התורה אינם לומדים לשמה

 )'ב ז"ש פ"שיה(ה "ד אמר הקב"ובג.  ויאמר אלהים יהי אורפיקודא תנינא

 : ִאם ָּתִעירּו ְוִאם ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ...ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלם

ויראה ואהבה על מנת לקבל . דאיהו רחימו בלא פרס ולא על מנת לקבל פרס' כו

ַּתַחת ֶעֶבד ִּכי ... .'גוו ַּתַחת ָׁשלֹוׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ )א"כ' משלי פרק ל( איהי שפחה פרס

  . 11ל"עכְוִׁשְפָחה ִּכי ִתיַרׁש ְּגִבְרָּתּה ... ִיְמלֹוְך 

 כל אינון דמשתדלי באורייתא כל חסד לו ואפימה שאמר בתחילת דבריווהנה 

ונותינו עם היות שפשטו מבואר ובפרט בזמנינו זה בעו'  וכו12דעבדי לגרמייהו

                                                                                                                               

וכבר האריכו הספרים הקדושים ,  הבל שאין בהם לחלוח ממשות כללבטענות, דאורייתא
  החמהאור ובספר, ל" זק" אור נערב להרמבספרעיין , לבטל ולאפס תואנותיהם

 תיקוןלכן אקצר בזה ומה ישיבו בני נשא על המאמר המבהיל שבתקוני זוהר , בהקדמתו
וי לון מאן דגרמין דיזול ליה מן עלמא ולא יתוב לעלמא דאלין אינון דעבדי :  וזה לשונו'ל

, וי לון דגרמין עניותא' וכו... לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה דגרמין
מאן דגרם דאסתלק קבלה :   וזה לשונוג" מובתיקוןל "עכ' וכו... הרג ואבדן, זהחרבה ובי

ווי ליה טב ליה דלא אתברי בעלמא ולא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל ' כו
  . ל"עכ,  ליה כאלו אחזר עלמא לתהו ובהו וגרם עניותא בעלמא ואורך גלותאדאתחשבפה 

לו שנוקבים ויורדים לפני ולפנים חדרי לבו של האדם  נפישא חיליה של המאמרים הלכמה
תסתמרנה שערותיו ובשרו נעשה חידודין חידודין בהעלותו על לבו כי , המאמין האמיתי

ובפמליא , המשסות וההריגות הוא בעצמו גורם לזה, הגזרות והמלחמות,  דישראלעניותא
כל זה נקרא איפוא חטאים  , על הריגתוההרוג.  יחייבו על דלותו ושפלותוהעני, של מעלה

  לנו מיום הדיןאוי, אשר גם יום הכפורים אין מכפר עליהם, שבין אדם לחבירו
 .  היילפרין מענכיןמנחםל הרב "עכ!... והתוכחה

  ָׁשַמִיםַעדִּכי ָגדֹל ) א"ז י"תהילים נ(רבא רמי כתיב :... ב"ע'  דף נפסחים במסכת הנה 10
 הא כיצד כאן בעושין לשמה ֶּדךָ  ַחְס  ָׁשַמִיםֵמַעלי ָגדֹול ִּכ ) 'ח ה"תהילים ק(ַחְסֶּדָך וכתיב 

וכאן בעושין שלא לשמה וכדרב יהודה דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה 
 נקרא שלא  פשטלימוד הרי :ומצות אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה

אך העוסק , עליון של הנשמה במדור ואין לו חלק  בעולם הזהטובתו בו העוסקלשמה ו
 גם בעולמות העליונים בישיבה של מעלה שמים מעל מדורה הרי  ופנימיות התורהבקבלה
  .וזה מה שממשיך אחר כך ומבאר הזוהר שנשאר למטה ולא עולה למעלה,  עליוןבמדור

 כל דרשת הפסוקים האלו ממשלי אינו לפי סדר הפסוקים עצמם במשלי שים  כאןהנה 11
 .לב
 הסיבה הראשונה והיא שלא לומדים לשמה והלימוד לשמה הוא תיקון לבאר ילמתח 12

  פריעץ ולא  עושה פריעץחטא האדמה וכל החטאים הבאים אחריו שכן האדמה הוציאה 
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ח 

אשר עסקם אצל קצת בעלי תורה  אשר התורה נעשית קרדום לחתוך בה רביםה

.  וגם להיותם מכלל ראשי ישיבות13בתורה על מנת לקבל פרס והספקות יתירות

ודייני סנהדראות להיות שמם וריחם נודף בכל הארץ ודומים במעשיהם לאנשי 

 אמרשה דור הפלגה הבונים מגדל וראשו בשמים ועיקר סיבת מעשיהם היא מ

ה "הזוהר בפרשת בראשית דף כ פרבסב ככתו.  הכתוב ונעשה לנו שםךכר אח

חמשה ש". ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ") 'ד' בראשית ב(ל על פסוק "וז:... ב"ע

 דעלייהו אתמר כת גבוריםמינים מהם הוא הנקרא '  ומן הג14יש בערב רבמינים 

אינון מסטרא דאילין ו, ֵהָּמה ַהִּגּבִֹרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם) 'ד' בראשית ו(

ונעשה לנו שם ' ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל וגו) 'א ד"בראשית י(דאיתמר בהון 

 ועטרה על רישיה ולא ורהתפר ושווין בהון ס ,בבניין בתי כנסיות ובתי מדרשות

והנה על הכת הזאת אמרו בגמרא כל העוסק בתורה '  וכולשמה אלא למעבד לון

   .שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולםשלא לשמה נוח לו 

ואמנם האנשים האלה מראים תימה וענוה באמרם כי כל עסקם בתורה הוא 

,  שלא כך הואהעיד עליהםה " עהגדול התנא רבי מאירוהנה החכם . לשמה

ומגלים לו '  לדברים הרבה וכו זוכההעוסק בתורה לשמהכל באומרו לשון כללות 

נהר שאינו פוסק והולך וכמעיין המתגבר מאליו בלתי הצטרכו רזי תורה ונעשה כ

הנה זה יורה . לטרוח ולעיין בה ולהוציא טיפין טיפין של מימי התורה מן הסלע

                                                                                                                               

וזה גם כן בלומדים שלא לשמה .  טפל למטרהדרךוה,  הוא המטרהשהעיקרמפני שחשבה 
 .שמחשיב רק את המטרה ולא הדרך

 ולא  לאלו שלומדים בפשטי התורהרק היו מחזיקי התורה תורמים שבזמנם הכוונה 13
היו כוללים ולומדי קבלה מקבלים מלגות ולא היו מחזיקים בהם וזו גם הסיבה שלא למדו 

ח לספרו קול ברמה " הצמבהקדמתראה גם . הרבה קבלה ולא בא משיח וגאולתנו השלמה
 בניה ואין ר ובחכמת הקבלה ובעסק הזוהבתשובה תלוי המשיחכיון שביאת :... ל"וז

 אין מדרש קבוע בכל עיר ועיר כמו כי, עוסקים בה כי אם אחד מעיר ושנים ממשפחה 
 יוכל דםועל י, ...המשיחאין בניה מושכים וממהרים את , ולכן איננו, שיש בעסק התלמוד

 מפני שאין מי שישים בלבו לעשות אבל. האדם להבין ולהשכיל קצת מהזוהר ולקרב הקץ
וכל אחד מבקש לחמו מן ההלכה , דלות והכנה שיהיה מדרשים העוסקים בחכמה זוהשת
ורוב העוסקים בזו החכמה הם עניים ואין ידיו משגת לעסוק בחכמה זו ,  ההספקהמפני

להביא משיח צדקינו ) יעשה(והשם יתברך למענו , בחכמת הקבלה כי אין עשיר שם על לב
  . ל"עכ. במהרה בימינו וחרפת עמו יסיר

שלא מכבדים ,  הקבלה בגדלותללימוד להקים ישיבות רציניות וגדולות  משתדליםאין
אך וודאי שכרם , בימינו את הלומדים קבלה ולא מעודדים אותם במלגות ראויות להם

 . הרבה מן השמים
ַאְנֵׁשי ' ְוגו ֲעַלְייהּו ִאְּתָמר ֵהָּמה ַהִּגּבֹוִרים  ִמיָנא ְּתִליָתָאהִּגּבֹוִרים:  שםק"הזוה וזה לשון 14

 . ַהֵּׁשם
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ט 

ומי זה האיש אשר לא יזלו עיניו דמעות  שאינו עוסק בתורה לשמה כהלכתה

  .בראותו המשנה הזאת ורואה חסרונו ופחיתותו

 דבר הזל כם ע .פרש לשון המאמר על אופן זהפ שלכאורה אפשר ל" אעהאמנם

כל התלמידי חכמים קשה מאד מאד לומר וכי בשופטני עסקינן ולא בכללות 

כל אינון דמשתדלי  אומרו דרך כללות ואפילו הזל  עהעוסקים בתורה והראיה

היא יתירה כל ואין לומר דמלת , באורייתא כל חסד דעבדי לגרמייהו עבדי

שלא נאמר " ְּכִציץ ַהָּׂשֶדהְוָכל ַחְסּדֹו " )'ו' ישעיהו מ (ורששהרי מקרא ד, ומשבשתא

 בתורה הנקראת  העוסקיםכמיםחלמידי כל הת לרמוז כי וכל חסדווחסדו אלא 

 משום דלגרמייהו 15,תורת חסד על לשונה הם דומים בחסד ההוא אל ציץ השדה

אהבה על ל יובן ראשיתו מאחריתו באומרו ויראה ו"אבל ביאור לשון הנז. עבדי

  .ַּתַחת ָׁשלֹוׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ)ו() א"כ' משלי פרק ל(מנת לקבל פרס איהי שפחה 

                                                           
כל הלומד תורה שלא לשמה נוח לו ")1: ל" בענין לימוד שלא לשמה יש שני מאמרים בחז15

לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבא ")2." שלא נברא
אך מי . אלא מי שעוסק כדי לקנטר נוח לו שלא נברא? הרי המאמרים סותרים" לשמה

הרי ארבע . ומתוך כך יבא לשמה, מה  אלא לשם כסף או כבוד ימשיך כךשלומד שלא לש
 לומד לשם כסף )3 משתמש בכתר תורה )2 לומד על מנת לקנטר )1: מדרגות בלומדי תורה

 .  לומד לשמה )4או כבוד 

ָדָבר ַאֵחר ַאְׁשֵרי ָאָדם :... א"ב ע"ק פרשה תולדות דף קמ"הזוה לשמה כותב לימוד בענין
 ְּדִאְצְטִריְך ֵליּה ְלַּבר ָנׁש ְּבִגין, ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן) תהלים כט(, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, עֹז, ְך עֹוז לֹו בָ 

 ַמאן ְּדִאְתַעָּסק ְּבאֹוַרְייָתא ְוָלא ְּדָכל, ְּדִיְתַעָּסק ְּבאֹוַרְייָתא ִלְׁשֵמיּה ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא
, ְּכָמה ְדַאְּת ָאֵמר, ַמאי ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם, ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם. ּה ְּדָלא ִאְתְּבֵריַטב ֵלי, ִאְׁשַּתַּדל ִלְׁשָמּה

ְּדִאיהּו ִאְׁשַּתַּדל ָּבּה ְלֲאָרָמא ,  ַהִהיא אֹוַרְייָתאָּדא. סֹולּו ָלרֹוֵכב ָּבֲעָרבֹות ְּבָיּה ְׁשמֹו) תהלים סח(
 .  ֵליּה ֲחִטיָבא ְּבַעְלָמא ּוְלֶמְעַּבדֵליּה ְלקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

. עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן' ה) תהלים כט( עֹז ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר -ָּדָבר ַאֵחר ַאְׁשֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך : תרגום
 קִּמְתַעֵּס ֶׁשָּכל ִמי ֶׁש .  ֶׁשָּצִריְך ָלָאָדם ְלִהְתַעֵּסק ַּבּתֹוָרה ִלְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואִמּׁשּום

? ַמה ֶּזה ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם, ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם. טֹוב לֹו ֶׁשּלֹא ִנְבָרא, ַּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּדל ִלְׁשָמּה
 ַהּתֹוָרה ַהִהיא ֶׁשהּוא ִהְׁשַּתֵּדל ָּבּה זֹו. סֹּלּו ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות ְּבָיּה ְׁשמֹו) שם סח(ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר 
  .  ֲחִטיָבה ָּבעֹוָלםְוַלֲעׂשֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואְלָהִרים ֶאת 

 העולם אתשילמד כל לימודו ללא כוונה פרטית אלא לתקן ?  תורה לשמהלימוד הוא איך
. ל לשורשו העליון ולעשות רצון קונו ללא כל מטרת רווח או שכר כלל"ולקשר עצמו כנ

ְּדִאיהּו ִאְׁשַּתַּדל ָּבּה ְלֲאָרָמא ֵליּה ְלקּוְדָׁשא ,  ַהִהיא אֹוַרְייָתאָּדאק "וכמו שאמר לעיל הזוה
ואם אחר כמה ) ראה תרגום לעיל אם לא מבין. ( ּוְלֶמְעַּבד ֵליּה ֲחִטיָבא ְּבַעְלָמאְּבִריְך הּוא

  .  בכך כלוםאין, או דיין, זוכה להיות רב,  כך לשמהשלומדשנים 

  הארץחטא תיקון וזה מטרהם כן  שהיא גלמטרה הדרך מתקן בכך את שהוא העיקר וזה
 שעדיין  אדם הראשוןחטאוזה גם שורש .  פריעושה פרי עץולא ,  עושה פריעץשהוציאה 

שלא מבינים הכל ,  לשמהלימוד שהיא  הקבלהלימודי "ויתוקן ע. אנחנו בו וצריכים לתקן
 . גאולה שלמה היאמטרה שהלמטרה הדרךוהוא . ומתקנים בעצם הלימוד
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י 

  ערך לימוד הקבלה לעומת שאר חלקי התורה

 אמר אדין ובג. ב"ז ע"בספר הזוהר בפרשת בראשית דף כש " במוהעניין יובן

דא "  ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹולֹא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה ּלֹו") ח"י' בראשית ב(ה "בוק

ואי זכו ישראל איהי עזר לון . שפחה דשכינתאאיתתא דההוא נער ואיהו , משנה

, פסול, ואי לא איהי כנגדו מסטרא דטמא, כשר, טהור, מסטרא דהיתר, בגלותא

ד אתקבר משה לבר " ובג16יתמחון מן עלמא דלית יחודא עד דערב רב' וכו, אסור

איהי משנה דשלטא על מטרוניתא דאיהי קבלה וקבורתא דיליה , מארעא קדישא

ַּתַחת ):א"כ' משלי פרק ל(א ומטרוניתא מתפרשא מבעלה ובגין דא למשה ומלכ

ְוָנָבל "דא משנה " ְוִׁשְפָחה"דא עבדה ידיעה  ַּתַחת ֶעֶבד ִּכי ִיְמלֹוְך ...ָׁשלֹוׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ

  .17דא ערב רב" ִּכי ִיְׂשַּבע ָלֶחם

ריאה בצילות עולמות א' כלולה ונמצאת בכל ד, ינו הקדושה כי תורתהנה מבואר

 כי שם היא מופשטת ובהיותה בעולם האצילות אז נקראה קבלה. שיהעצירה י

שהוא " ָּפַׁשְטִּתי ֶאת ֻּכָּתְנִּתי") 'ג' ש ה"שיה(מכל הלבושים הנקרא פשט מלשון 

 וזהו בחינת המלבוש החיצוני שהוא על גבי עור אדם המתפשט מעליו לפעמים

  .עיקר מלת פשט

  

  ה בנשמת התורה"שעשוע הקב

רשי כנזכר במד, ה יושב ועוסק בתורה"אשר שם הקב, ואמנם בעולם האצילות

ּדֹוִדי ַצח ") 'י' ש ה"שיה(על פסוק ) יונתן בן עוזיאל (18ל וגם בדברי המתרגם"רז

                                                           
ששם הוא סימן שיש ,  בית המקדשבנייןו שזה מה שמצפים והוא " קובהודלייח הכוונה 16

וזה על ידי שעם ישראל יתאחד ואחרי , בינתיים משתדלים לגרום ייחוד זה, יחוד ביניהם
האחדות נזכה לגילוי מעיינות החכמה וזה יבוא בקלות על ידי שנתחזק בלימוד זה שמקרב 

 ערב יתמחון ידי לימוד זה עלש. יהו הנביאי בשם אל"רשבהגאולה ברחמים כמו שהבטיח 
 .יעזרנו' ה,  ועוד יש מינים הרבה בהםרב המעורב בכל אחד מאתנו

 כל דרשת הפסוקים האלו ממשלי אינו לפי סדר הפסוקים עצמם במשלי שים  כאןהנה 17
 .לב
בכן שריאת ). 'פסוק י' שיר השירים פרק ה" ( צח ואדום דגול מרבבהדודי: " וזה לשונו18
לההוא אלהא רעותי למפלח : וכן אמרת. שתא דישראל למשתעי בשבחא למרי עלמאכנ

ועסיק בעשרין וארבעה ספרין דאורייתא ופתגמי .  באיצטלא חיור כתלגא ביממאדעטיף
דאנפוהי זהורין ' ה-וזיו יקרא ד.  הוא עסיק בשיתא סדרי משנהובליליא. נבואה וכתיבי

 ועתיד. ת שמועיין חדתין בכל יומאדהוא מחד. וסבראכנורא מסגיאות חוכמתא 
. כ"ע.  וטיקסיה על ריבוא רבון מלאכין דשמשין קדמוהי.לפרסומינון לעמיה ביומה רבה

:... ל" פיהו וזמנשיקות ישקני בשיר השירים' י על פסוק ב"רשוכמו שכתב . ש"ע
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ל "הנדרש לרז, ' וגו"ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון) "'ל' משלי ח( כתובהו שאמר וכמ" ְוָאדֹום

ואין ספק כי לא  ,ה מביט בתורה ובורא עולמות"על בריאת העולם שהיה הקב

ר ולא כמעשה דבני חרי וכמעשה אתונו דבלעם וכיוצא בהם "כמעשה אדה

ה אלפים שנה קודם שנברא העולם "בהיותם כפשוטם היה משתעשע בהם הקב

  .ובורא בהם עולמות

 היתה בהיותו תבורא בה את העולמו בתורה והיותו ה"אמנם שעשועות של הקב

מעשה  הנקרא רזי תורה 19 הנקראבבחינת הנשמה הפנימית שבהעוסק בתורה 

 כנודע אל היודעים וטעם הדבר הוא להיותו עולם חכמת הקבלההיא , מרכבה

ועליה . דלא יכיל להתערבא עמיה קליפה, האצילות העליון מאד טוב ולא רע

 וכן ח"ו תיקון י" סףהתיקונין ד בספר כנזכר" וכבודי לאחר לא אתן"אתמר 

איננה (ולכן גם התורה אשר שם , ש" עא"ח ע"כף  בראשית דשתבספר הזוהר בפר

 למטה בעולם היצירה עולם ןכין שאה  מופשטת מכל לבושי הגופנים מ)רק

ומסטרא , ט" והוא הנקרא עץ הדעת טוב מסטרא דמטעבד טוב ראן הנק"דמטטרו

כי התורה אשר שם הם שית סדרי  ,עבד רע נקרא ל שהוא קליפין דיליהדסמא

, א"ז ע"כ בפרשת בראשית שם דף) ק"זוה(ל וכנזכר "כנמשנה הנקראים שפחה 

, היתר,  מסטרא דעבד טובטובלפי ששם יש שינויים הפוכים משנה ולכן נקראת 

  . פסול, טמא, איסור, מסטרא דעבד רע, רע. טהור, כשר

. מלך,  למלך שהיא שפחה הנקרא עבד מלךנהמש מלשון כי מרדכי היהודי גם הוא

ָקם ִזְמָנא  ,ב"ד ע"רמ בפרשת פינחס דף) ק"זוה(גם נקרא מלשון שינה כנזכר 

,  ְּכַען ּכּוְלהּוַאְתֲערּו, ִנְׁשָמִתין ְורּוִחין ְוַנְפִׁשין ִּדְלכֹון, ְוָאַמר ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ִּתְנָייָנא

ַּדֲאָנא ָלא . אַֹרח ְּפָׁשט ְּדַהאי ָעְלָמא, ִמְׁשָנהְּדִאיִהי ַוַּדאי , ְוַאְעָּברּו ֵׁשיָנָתא ִמְּנכֹון

ִהֵּנה לֹא ) א"תהלים קכ(ְּדַאּתּון ְּבהֹון , ֶאָּלא ְּבָרִזין ִעָּלִאין ְּדָעְלָמא ְּדָאֵתי, ַאְתַעְרָנא ָּבכּו

                                                                                                                               

 ומחלים  טעמיה ומסתר צפונותיהסוד מאתו להופיע עוד עליהם לבאר להם ומובטחים
 .כ"ע...  לקיים דברו וזהו ישקני מנשיקות פיהופניו

 ולכן  אנפיןאריך בפניו של הםע נהורין "ש וכידוע ששעשוע וזה רמוז במה שאמר ה19
ה וזה בעולם הנשמות במקום הגבוה " של הקבשעשועהשתמש במילה זו להבין שזה עיקר 

ה מה שהביא  וז להיכנס שם בפנימיות התורה יכולעסק וגם נשמהל  שזכהמיביותר שרק 
 יות לפני שיורדת לעולם שתעסוק בפנימ את הנשמהשמשביעיןבתחילת שער המצוות 

אך צריך להבין שהיות ואנחנו בארץ ישראל , התורה משמע רק מי שיש לו בחינת נשמה
ישעיהו ( כמו שכתוב  להם בחינת נשמהיש הרי שכל לומדי התורה  דורו של משיחזמןוזה 
 .ָעם ָעֶליָה ְורּוַח ַלהְֹלִכים ָּבּה לָ ְנָׁשָמה נֵֹתן) 'ב ה"מ
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וראי וזה יובן במה שכתב יותר למעלה שם ורבנן דמתניתין ואמ. 20ָינּום ְולֹא ִייָׁשן

ס הם "כל תלמודא דלהון על רזין דאורייתא סדרו ליה ונמצא כי המשנה והש

  .21הנקרא גופי תורה

, נשמת התורהורזיה וסתריה הפנימים הנקרא , והנה דבריהם כחלום בלי פתרון

, "ֲאִני ְיֵׁשָנה ְוִלִּבי ֵער ") 'ב' ש ה"שיה(בסוד , הם הם פתרון החלום הנפתר בהקיץ

במחשכים הושיבני כמתי ") 'ו' איכה ג) (ב"ד ע"נדרים ס(ל "ז חכמים דרשושו וכמ

הם רזי  הם,  ספר הזוהרדייל זה תלמוד בבלי אשר איננו מאיר אלא ע" עולם

 היצירה ואין ספק כי כמו ש".ותורה אור", תורה וסתריה אשר עליהם נאמר

בהקדמת  ונקרא קליפין ולבושין דחול כנזכר אצילות עבד ושפחה בערך התנקרא

                                                           
ִהְתעֹוְררּו , ְנָׁשמֹות ְורּוחֹות ּוְנָפׁשֹות ֶׁשָּלֶכם, ַּבֲעֵלי ַהִּמְׁשָנה, ָקם ְזַמן ֵׁשִני ְוָאַמר:  תרגומוזה 20

 לֹא ֶׁשֲאִני. ֶּזהֶּדֶרְך ְּפָׁשט ֶׁשל עֹוָלם הַ ,  ַוַּדאי ִמְׁשָנהֶׁשִהיא,  ֵׁשָנה ִמֶּכםְוַהֲעִבירּוָּכֵעת ֻּכְּלֶכם 
 לֹא ִהֵּנה) תהלים קכא(ֶׁשַאֶּתם ָּבֶהם , עֹוַרְרִּתי ָּבֶכם ֶאָּלא ְּבסֹודֹות ֶעְליֹוִנים ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהָּבא

 . ָינּום ְולֹא ִייָׁשן
ובלי לימוד הקבלה מדמה הדבר . הרי גוף עם נשמה,  התורהנשמת וחכמת הקבלה היא 21

וזה " ִהֵּנה לֹא ָינּום ְולֹא ִייָׁשן" אין כאן שינה שנאמר אך אם לומדים כיאות. לאדם ישן
,  על הגלותרומזהרמז בכל הזוהר כולו כל מקום שמזכיר להתעורר ועניין בית קברות הוא 

וזהו גם ,  יבשההתורהבלא נשמת התורה ועושים את ,  בלבד בתורה הפשטיתהעיסוקועל 
 לבני  שיש אוימה.  ומפרש החפץ חיים" לבריות מעלבונה של תורהלהם אוי. עלבון התורה

 כביכול יש רק לבוש  עלבוןוזהשלא לומדים את הפנימיות .  עלבונה של תורהעלאדם הוא 
להתעורר בלימוד ולצאת מהגלות של הנשמה שצריכה . יאיר עיננו' ה. יבש בלי נשמה

  . ורה התילחזור להאיר לאיתנה בשיכלול ממלכה שלמה תורה כוללת כל סדרי החיים על פ

 הבריאה כן אל העצמות האצילות כיחסוהנה :... ב"ע'  תמיד דף אעולת ספר וראה
 לא שייך ביה שום שנוי עצמות בכי והענין .לאצילות והיצירה לבריאה והעשיה ליצירה

 בריאה אל ההאצילותכ נצטרך "כן ג,  האצילותאלחלילה ולא גשמות ולזה נצטרך 
 מה שימשך ההתפשטות יתגלו שנוים כלכי , העשי אל היצירה והיצירה אל הבריאהוה

  . כ"ע.  כי העשיה אין פעולתה רק לנזוף ולהעניש לרשעיםעדופעולות מחודשות נפרדות 

 העולמות שתחת האצילות הם בחינת לבוש לאצילות והאצילות לבד היא  ששארהרי
 מאה ועשרים שנה אחרי באצילות התורה המופשטת לגמרי היא רק באמת נשמהבחינת 

אך נתן לנו להכין עצמנו להיות ראויים להתקבל בישיבה של מעלה של הנשמות ששם הוא 
הרי שמקבל עונש וכמו שיבאר ,  לו בחינת נשמהוישלימוד הפנימי ומי שאינו עוסק כאן 

נֵֹתן ) 'ב ה"ישעיהו מ( כתוב  בארץ בדורו של משיחשאנחנו להבין שבזמננו צריך אבל, הרב
 בחינת נשמה  בימינוה התורלומדישיש לפחות לכל : ְורּוַח ַלהְֹלִכים ָּבּהְנָׁשָמה ָלָעם ָעֶליָה 

ולכן תלויה גאולתנו בזה שנלמד את הפנימיות התורה הזוהר והקבלה להיות מוכנים 
 .לגאולה
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 דמשמשי 22וביומי דחול לביש עשר כתות דמלאכיא: ל"וז, ב"ע' תיקונין דף גה

  . לעשר ספירות דבריאה

שפחה וקליפין אין לתמוה כי התורה אשר שם שהיא המשנה תהיה נקרא  ואם כן

, ל במאמר הראשון" הנ"ָּכל ַהָּבָׂשר ָחִציר) "'ו' ישעיהו מ(וזה סוד . דתורה דאצילות

הגנוזה תוך כמה ,  אותיות התורהב"כימטריא כמנין  שהיא בגחטהכי כמו שה

  כן, חצירשהם הסובין והמורסן והתבן והקש והעשב הנקרא, קליפין ולבושין

 כי תצא שתבספר הזוהר פר וזה נרמז נקרא חציר המשנה אצל סודות התורה

 ְּדאֹוַרְייָתא ֵבלְּת  ֶּתֶבן יןְּדַאְכלִ  ְלִאיּנּון ַווי, ַרָּבָנן ֲאָבל ב"ה ע" דף רעהימנאמעיא בר

, ְּדאֹוַרְייָתא ֶּתֶבן ָקִלין, ְּדאֹוַרְייָתא ַוֲחמּוִרין ַקִלין ֶאָּלא, ְּדאֹוַרְייָתא ְּבִסְתֵרי ָיַדע ְוָלא

 ואלו באתי להרחיב דרוש 23'וכו. ְוָרע ְּדטֹוב ִאיָלָנא', ה ֵחט, ִחָּטה, ְּדאֹוַרְייָתא חּוְמָרא

  . בלי שום גוזמא, זה לא יספיקו מאה קונטרסין בלי ספק

 ואל יתמה האדם בראותו כי דברי אמת אני אומר, החכם עיניו בראשוהאמנם 

אין כי עסק המשנה כפי פשטיה , איך קורא אל המשנה שפחה וקליפין הזוהר פרס

אצל סודות התורה הנגנזים ונרמזים , ספק שהם לבושין וקליפין חצונים בתכלית

  . בדברים חומרים תחתוניםהזולם הכי כל פשטיה הם בע, בפנימיותה

ולכן בהיותם מביני פשטי ,  למאכל כקליפת קנה הבושםהם קליפין טובים אמנם

ו שונים בה "אבל כאשר ח. נקרא עץ הדעת טוב, המשנה כהלכתא בלתי טעות

לעץ ומטמאים את הטהור ומכשירין את הפסול ומתירין את האיסור אז נהפכת 

  . ומר להםהדעת רע

                                                           
זה עולם המלאכים והאצילות עולם הספירות והבריאה עולם ,  היצירה זהמלאכיא 22
 יצירהוחיות זה , בריאהשאומרים שרפים זה וזהו .  והעשיה אופנים או חושךכיסאה

 . עולת תמידמספרראה לעיל מה שהבאתי . עשיהואופני הקודש זה 
 ְלאֹוָתם ֶׁשאֹוְכִלים ֶּתֶבן ְּתֶבל ֶׁשל ַהּתֹוָרה ְולֹא יֹוֵדַע ְּבִסְתֵרי אֹוי, ֲאָבל ַרּבֹוֵתינּו:  תרגומוהנה 23

, ְוֻחְמָרה ֶׁשל ַהּתֹוָרה ִחָּטה. ַקִּלים ֶּתֶבן ֶׁשל ַהּתֹוָרה. ָרהֶאָּלא ַקִּלים ַוֲחמּוִרים ֶׁשל ַהּתֹו, תֹוָרה
מרגע שתינוק אוכל חטה : א"ו ע" עיין מסכת ברכות דף ל.כ"ע. ֵעץ ֶׁשל טֹוב ָוָרע', ֵחט ה

ולכן מאותו רגע אסור לקרא כנגד הצואה שלו ,  טוב לרעבין ויודע להבחין דעתנכנסה בו 
  . הוא הטוב' הוא הרע  הט"ח. וצריך להתרחק ממנה

 )...'ט' בראשית ד(' ה ְלַקִין ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך כו''ַוּיֹאֶמר יהו:... א"ד ע"ט דף קי" סתיקון וראה
 )'ו ה"תהלים קט(ַדֲעַלְייהּו ִאְּתַמר , ֶאָּלא ַווי לֹון ִלְבֵני ָנָׁשא ִטְּפַׁשָּיא ֲאִטיִמין ִלָּבא ְסִתיֵמי ִעיָנא

ִאֵּלין ִאינּון ְּבִעיָרן ְּדָלא ִמְסַּתְּכִלין ְוָלא ָיְדִעין ֶאָּלא , ְראּו ִּבְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתאִעיַנִים ָלֶהם ְולֹא יִ 
 ְוֶתֶבן ְּפטּוִרין ִמן מֹוץְּדִאְּתַמר ְּבהֹון , ְדִאיִהי ְקִליָפה ִמְּלָבר ּומֹוץ ִּדיָלּה, ַרְייָתאְבִתְבָנא ְדאֹו

  ִחָּטה ְדאֹוַרְייָתאְוָאְכִלין,  ּומֹוץ ִּדְלָבר ְדָרִזין ָזְרִקין ִּתְבָנאָמאֵריְייָתא ְּדַחִּכיִמין ְּדאֹורַ , ַהַּמֲעֵׂשר
 . ה''ִחָּט  ַאְתָוון ְּדאֹוַרְייָתא ְדָסְלִקין ְלחּוְׁשַּבן ב''כ, ְדִאיִהי ִמְּלָגאו
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  דההשכר מדה כנגד מ

 ואפילו כל אינון דעסקי כתבשה  ולבאר מנו הראשוןונחזור עתה למאמר

משום , המשנה היא שפחהואמר עוד שם כי ', באורייתא כל חסד דעבדי וכו

 ,מדה כנגד מדהפירוש כי הנה כל מידותיו יתברך הם . על מנת לקבל פרסדאיהי 

, ר וכבודבשמאלה עושולכן העוסקים בפשטיה הגופניים הטובים עליהם נאמר 

, ז"כי כן עסקם בתורה הוא בבחינת היותם בעוה, ז"עוההוא הפרס הנתון להם ב

 שבודאי, והם כנגד העבד העובד את רבו', בדיני איסור והיתר טומאה וטהרה וכו

כעבדים ושפחות המשמשים את רבם על ' וכל חסד דעבדי וכו, על מנת לקבל פרס

שהם בחינת התורה כפי מה אמנם העוסקים ברזי התורה . 24מנת לקבל פרס

 לעולם שכולו ארוך כבן ,אורך ימים בימינהעליהם נאמר , ב"שעוסקים בה בעה

תפארת ונודע כי . הנכנס לפני ולפנים ומשמש לפני אביו שלא על מנת לקבל פרס

ה " ועליהם אנו מתפללים ביום ר,ן דיצירה נקרא עבד"ומטטרו, דאצילות נקרא בן

  . אם כבנים אם כעבדים

ל "וז' וכו" כי אם שנים הרבה ישמח", ל על הפסוק"במדרש קהלת אמרו רזה והנ

ואם , תורה שאדם למד הבל היא לפני תורתו של משיח' כי אם שנים הרבה וכו

ז "ל אין בין העוה"ש ז"כך נאמר על תורתו של משיח שהיא בהיותם בגוף ונפש כמ

הרשעה קליפה והוא בטול מלכות , לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד

ְוָגר ְזֵאב ִעם  ")'א ו"ישעיהו י (,ל על פסוק"כמו שדרשו רז, ר"החיצונה הנקרא יצה

ולכן תורת . "הָוה-ְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת יְ ִּכי מָ  ")'שם ט (וסמיך ליה" 'וכוֶּכֶבׂש 

 הנקרא קליפה מצויה בעולם ערר הז המתלבשת בקליפין לסבת היות היצ"העוה

 שנתפשט קצת מלבושיה וקליפותיה מאחר שגם רתו של משיחהיא הבל לפני תו

                                                           
אל תהיו : 'משנה ג' א'  אבות פרמסכת פירוש על  חיים לרבי חיים מוולאזיןרוח עיין 24

אבל הטעם הוא כי בשורש כל המצוות ... ים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרסכעבד
אך אם עושה המצוות . מעוררים רב טוב ושפע עצום בכל העולמות ומוריד מזון ורווח

נוטל . יתברך שמו ברחמיו חפץ חסד' וה, מועטים אין צינורים לשפע הטוב רק מהמעטים 
לעצמו ,  למי שבשבילו בא הכלפעמיםדם ולומחלק לכל בני א' השפע מהמעטים יראי ה

 חנינא ִבְשִבילכל העולם כולו ניזון ) ז"ברכות י ( חנינא בן דוסארביש על "אינו מגיע וכמ
וחנינא בני די לו בקב , ) כמו שביל הרבים שביל היחידדרך לשון ַבְשִבילה "פירש השל(בני 

ולכן אמרו אל תהיו ... א היה מגיעוכי רק צינורו היה מוריד שפע לעולם ולעצמו ל... חרובין
בענין העבודה אליו . ז"ג וכן דף פ" אמונים הקדמון דף סבשומר כןו. ש"ע... כעבדים

 שפעכדי שתתיישרנה לקבל , ולכן צריך לייחד ולקשר הספירות ולתקנם: ל"יתברך וז
ל וגורם שיוכנו לקב,  וסבות אמצעיות האלו המתקן הצנורותכי נמצאו. האין סוף וטובו

כי גורם שהוא ייטיב ,  הוא העובד אותו ועושה רצונוהוא, טובו ושפעו של האין סוף
 .כ"ע. לזולתו
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טו 

בהיותנו ל וחומר  בן בנו של קחומרול  וקערר הבני אדם נתפשטו מקליפת היצ

עסק התורה אשר  מכל מיני לבוש כלל כי ב עולם הנשמות נפשטות"למעלה בעה

  .להם איננו רק בנשמת התורה וסודותיה הפנימיים

  

  ?מי ומתי ילמד קבלה 

 בתורה יעסוק בחכמת הקבלה מקודם שאעסוק אלכה לי ול יאמר אדםואמנם א

 מלא ןכם אלא ל אל יכנס אדם לפרדס א"ינו זותבמשנה ובתלמוד כי כבר אמרו רב

 שאין לה שכר ומעשה וחשבון עד לנשמה בלתי גוףכריסו בבשר ויין והרי זה דומה 

 ,ג מצות"היותה מתקשרת בתוך הגוף בהיותו שלם מתוקן במצות התורה בתרי

ולא יתן חלק גם אל בהיותו עוסק בחכמת המשנה והתלמוד בבלי בהפך  25וכן

נר , לגוף היושב בחושך בלתי נשמת אדם כי הרי זה דומה סודות התורה וסתריה

אשר זהו עניין , המאירה בתוכה באופן שהגוף יבש בלתי שואף ממקור חיים' ה

עבדי לאורייתא יבשה ולא דאילין אינון דל "ל וז"אומרו במדרש אגדה ההוא הנ

באופן כי התלמידי חכמים העוסקים . ' וכו26הקבלה בעאן לאשתדלא בחכמת

צריך שיעסוק בתחילה בחכמת המקרא ,  לעשות לו שםולא לשמו, בתורה לשמה

כ יעסוק לדעת את קונו " ואחכפי מה שיוכל שכלו לסבולוהמשנה והתלמוד 

ח "כ' דברי הימים א(למה בנו ה את ש" וכמו שציווה דוד המלך ע27בחכמת האמת
                                                           

ס " שעוסק בקבלה לפני שמילא כרסו בש)א:  הרב משני סוגי תלמידיםאותנו מזהיר כאן 25
י זה גורם שתיעשה תורה "וע, מי שעוסק רק בפשט ואינו לומד קבלה כלל) ב. ופוסקים

 כל תלמיד הלומד  צריךאלא. רובו ככולו בקבלה או בפשט, שעוסק לומר בהר ודייק. יבשה
) 'ג ו"ישעיהו ל: (א"א ע" לדף שבת' בגמכעין שאמרו , בפשט לתת זמן מה ללימוד קבלה

משל לאדם שאמר : הָוה ִהיא אֹוָצרֹו-ְוָהָיה ֱאמּוַנת ִעֶּתיָך חֶֹסן ְיׁשּועֹת ָחְכַמת ָוָדַעת ִיְרַאת יְ 
ואם לא מוטב שלא ? ושאל אותו עירבת קב חומטין.  כור חיטים בעליהלעבדו עלה לי

כך אם אדם לומד כל התורה ששה סדרי משנה ולא לומד יראה וקבלה הלימוד . העלית
 .מוטב לא העלית, אינו שוה

 .  זה מפורש על מי שלומד פשט ולא נותן זמן לפנימיות התורה26

 ודאי ,לסבול מה שיוכל שכלו כפיאלא ס ופוסקים " עד שימלא כרסו ש אמר כאןולא27  
ס ופוסקים אלא תוך כדי לימוד פשט יתן זמן גם לקבלה לדעת " לא מילא כרסו בששזה
 אחר שלמד מקרא משנה ' א:' חסידים מסכת תלמוד תורה פרק גבמשנתוראה גם . קונו

  דרך הסודעל שאף על פי שכולם מסודרים  שכלו מגעתשידותלמוד כאמור עד מקום 
 כי שניהם כאחד ה קבלשילמוד והוא  בנשמהיעסוק. הם בגוף, ת הסוד מכוסה בהםלהיו

 יותר וקבלה אגדות רשים ירבה למודו בפירושיהם מד הוא קשה העיוןואם' ב. טובים
 אשר היא עם ההלכה  בקבלהויעסוק ואם הוא שכחן יניח ידו מהתלמוד מעסק התלמוד

 ומי 'ג. ילותומדת במלכות דאצוהמשנה והמקרא שכל אחד מהם מבאר את חברתה ע
 לו מתחילה אסור, ששקר הוא, על אשר לא יבין וקשה עליו, שדעתו משובשת ויאמר בליבו
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טז 

 ואם האיש הזה יהיה כבד וקשה בעניין העיון". ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּוַּדע ") 'ט

  ויעסוקמוטב לו שיניח את ידו ממנו אחר שבחן מזלו בחכמה זאתבתלמוד 

 שאינו רואה סימן יפה בתלמוד בחמשה כםחלמיד  כל תאמרשה  וזבחכמת האמת

  . 28ואהשנים שוב אינו ר

שעות ביום בעיון ' כל האיש שהוא קל לעיון מחויב לתת חלק שעה או בואמנם 

 הרעה אין הקליפהההלכה ולכוין ולתרץ הקושיא הנופלת בפשט ההלכה ויכון כי 

ן עולם "הטובה היא משנה מטטרו' מצד הנחש סמאל עבד רע נאחזת אלא בקלי

תא שהיא המוח הפנימי היצירה הנקרא עבד ושפחה דמטרוניתא אבל לא במטרוני

הָוה הּוא -ֲאִני יְ ") 'ב ח"ישעיהו מ(חכמת האמת ונקרא עץ החיים ועליו איתמר 

דלא " ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לֹא ֶאֵּתן. "ה"בסוד כל התורה היא שמותיו של הקב" ְׁשִמי

אסור , טמא וטהור, משנה, יכיל לאתערבא עמה קליפה אלא בעץ הדעת טוב ורע

 הרעה שהיא הגורמת קושיות הקליפה ויכוון בעיונו להסיר .כשר ופסול, ומותר

ויסלקנה מעל גבי עץ הדעת טוב ורע היא המשנה שפחה , שלא יבין האדם תירוצים

 ודי בזה חכמת הקבלהכ יכוון לקשט המטרוניתא עצמה שהיא "דמטרוניתא ואח

   .29כי אין מקום ביאורו של עניין זה
                                                                                                                               

 ויתלה  וישרתם אבל מי שהוא 'ד.  שמא יקצץ בנטיעותלהיכנס בחכמה זו של קבלה
 לעסוק בה שאף אם ודאי יטעה בה מחסרון עליו  רבה היא המוטלתמצווההחסרון בדעתו 

 . ה" הוא לקבמרוצה זה אלא על לו חטא איןדעתו 
  שהוא חריףמי, ה היה אומר"מורי זלה:...  פרק א- שער הנהגת הלימוד - עץ חיים פרי 28

כדי לשבר אגוזי ,  יותרולא ביום ' ב או שיעיין שעה אחתטוב, ובקי בעיון מאוד במהירות
 לו שיעיין בפנימיות טוב יותר, אבל מי שאינו מהיר כל כך והוא קשה העיון, הקליפות

 ובפרט, והוא שיעיין ויעסוק במדרשים ובאגדות. בקליפותממה שיעיין , בפריהדבר שהוא 
דרכים על דרך ' היה מעיין ו, ה מרוב מהירות עיונו"ומורי זלה. בזוהר ובספרי קבלה

  .  שבתנגד, כ היה אומר אותה הלכה על דרך הסוד"ואח,  ימי החול' ונגד, הפשוט

תלוי בזה שיכוין לקשר את נפשו להדביקה , עיקר כוונת הקריאה בתורה שאומר והיה
 זה הוא כי, ולהשלים אדם העליון ולתקנו, כדי להשלים אילן העליון, י התורה"לשרשה ע

  . ש"כ ע"ע... ותכלית עסקו בתורה, תכלית כל בריאת אדם

וכן , כל לימוד זה לפני לכוין בעניין הלימוד כתב א"ג ע" לדף מ פרשת ואתחנן"שעה ראה
 יהיה כוונתו  כשעוסק בתורה:ל"וזב "ז ע" הכוונה בניהו בכוונות זיכוך הנפש דף טבספר

 על ידי  עם שורשה העליוןולחברה ולקשר את נפשו  וקדושה עליונההשגהלהמשיך אליו 
  . כ"ע.  תיקון האדם העליוןיושלםהתורה ותהיה כוונתו שעל ידי כן 

 לפני לימוד  ביוםפעם ת או לפחו כל לימודלפניזו ולכוונה  להעתיק כוונה  לכל אחדוראוי
  .חק לישראל

 יש אחיזה  ורעטוב בבחינת לימוד התורה הפשטית שהיא בחינת עץ הדעת הנה 29
.  שם רע ולא קליפותאין שהוא פנימיות התורה והקבלה  החייםעץובלימוד . לקליפות

 ומגלה מה  את הקליפותים מסירולכן לימוד הפשט על ידי שאלות וקושיות משברים



 תו לשער ההקדמו"הקדמת מוהרח

יז 

  איך לקרב הגאולה בזמנה

 ִהְׁשַּבְעִּתי ֶאְתֶכם ְּבנֹות ְירּוָׁשַלם) 'ב ז"ש פ"שיה( ובגין דא ל"ש הנאמר עוד במדר

ם שלא יעוררו את " השבועה הגדולה לאלהיהיתהפירוש הדברים כי הנה " 'וכו

כבן " ַעד ֶׁשֶּתְחָּפץ") שם(ש "כמ, בחפץ ורצון טובהגאולה עד שאותה האהבה תהיה 

 העובד ולא כעבד. כל גניזין דיליההעובד את אביו ועיין בכל פלטרין דיליה וב

 היא זמן השבועהל כי "ולוקח השפחה על מנת לקבל פרס וכבר אמרו רז, במשנה

' ז על פסוק דניאל ישמעאל בפרקי היכלות' בברייתא דרל "ש ז"עד אלף שנים כמ

ה ליעקב "קבואיך הראהו ה, "ָּדן ְוִעָּדִנין ּוְפַלג ִעָּדןְוִיְתַיֲהבּון ִּביֵדּה ַעד עִ "ל "וזה "כ

' בזוהר פרשת וירא דוכן . ש"ע' עוקין וכו' והוא שרו של בבל ע, אבינו שר עולם

 מכמה דאוקמיה חבריא 30כל דא אריכו זמנא יתיריוסי ' ל אמר ר" וזא"ז ע"קי

נתנני שוממה כל היום  דכתיב ולא יתיר דכנסת ישראל יומא חד גלותאדאיהו 

  . דוה

ומשם "א "עז "ב וכ"ו ע" בראשית דף כרשתבפ) ק"זוה( אחר כתוב עוד מאמר

חד עאל . 31ס"אילין אינון ארבעה שנכנסו לפרד, "יפרד והיה לארבעה ראשים

תליתאה עאל בחדקל . ז"תנינא עאל בגיחון ודא איהו רמ, בפישון פי שונה הלכות

רביעאה עאל בפרת דאיהו סוד מוחא דביה פריה . ש"לשנא חדא וקלילא לדר

.  הוו לקאן בהוןמא ואלישע אחר עאלו בקליפין דאורייתאבן עזאי ובן זו. ורביה

  . נכנס בשלום ויצא בשלום איתמר ביה  דעאל במוחאקיבאעבי ר

                                                                                                                               

 בלימודו  הקליפותולהסירואם לא יודע ללמוד ,  טהור מותר וכשרטובשמתחת לקליפות 
  .  טמא ואסור ופסולרעאז הוא 

' ד' מלכים ב ( לשונמיתאלישער בשם בעל הסולם על מה שאמר " ששמעתי ממומה והנה
 התשובה לקבל כלי יש הכנה להשאלהידי על "  ִמן ַהחּוץ ָלְך ֵּכִליםַׁשֲאִליַוּיֹאֶמר ְלִכי ) 'ג

 .וכמובן אם השאלה נכונה
 וידעו כבר שיהיה עוד הרבה זמן אחר כך שלא  שנהאלף נכתב ביציאה לגלות של  זההרי 30

 שלא רוצים  רב המעורב אתנווהערביגאלו ביודעם את נפש העם שקשה לצאת מהגלות 
 יותר ות שנה וארבע שנים מאחמש חשבון בתחילת ההקדמה שכבר  שעשהוכמו. גאולה

 ספירה חמישית ויומו של הוד אותיות  היום דוהכלמהאלף החמישי שבו הייתה הגזירה 
 את הגאולה שביאר לעורר עושים פעולות שלא בגלל ומה שיותר הוא  שנהאלףה "הקב

  גרמא בנזיקיןאנחנווכל הצרות האחרות ,  מבינים ולא שמים לבשלא אלא ק"אותם בזוה
 ם"מלביורק בזמן הגזירה אין לעורר את האהבה וראה , גזירה שכבר עברהולא מפאת ה
 . בעניין מחשבי קיצין שמביא משל יפהלדניאלבהקדמתו 

 ד"ב וכ"ענף כ' ד דרוש  שבו ואחלמההלשם של  עולם התוהודרושי ה"הדע ראה ספר 31
 .בעומק ובעיון עניינם
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בגין דאורייתא מתרין '  אבא יומא חד הוינא בבי מדרשא וכואמר רבי אלעזר

ודא גרם  32לוחין אילין הוה משה נחית לון לישראל ולא זכו בהון ונפלו ואתברו

 33ויהיב לון אחרנין מסטרא דעץ הדעת טוב ורע דמתמן' וב' אבודא דבית א

ונהר " דא .'מימינא חיי ומשמאלא מותא וכו, אתיהבת אורייתא באסור והיתר

דא פרדס " להשקות את הגן"' בודאי לעילא בעץ החיים וכו" יוצא מעדן

, וקליפין דליה מסטרא דא טוב. ן דתמן עאלו בן עזאי ובן זומא ואחר"דמטטרו

כגוונא . 'טומאה וטהרה וכו, פסול וכשר, ודא איהו איסור והיתר, א דא רעומסטר

דא " ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה) "ד"י' שמות א(' דא אמרו חבריא מארי מתני

" ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה. "דא לבון הלכה" ּוִבְלֵבִנים. "ל וחומרדא ק" ְּבחֶֹמר"קושיא 

ויורהו . "ואי תייבין בתיובתא מה כתיב. דא משנה" ת ָּכל ֲעבָֹדָתםאֵ . "דא ברייתא

ומטה "ודא משיח דאתמר ביה " וימתקו המים"דא עץ החיים וביה " עץ' ה

  .וכולא איהו בגלותא מחמת דיליה" 'האלהים בידי וכו

  

  .ר והתשובה ממנו"חטא אדה

שלא בחר , הוא טוב ורע ר בעץ הדעת"עוון אדה כי  במדרש אגדה הזההנה נתבאר

 האומרים עוון הערב רבוזהו עצמו . שהיא חכמת הקבלה, בעץ החייםלהתעסק 

ואל ידבר עמנו אלהים פן " בעץ הדעת טוב ורע "דבר אתה עמנו ונשמע"למשה 

המוציאים , בסתרי תורה כסברת הטועים קצת בני תורה אשר בזמנינו זה" נמות

ימות בקצרות  שמתעסק בה שם רע על חכמת האמת חיי עולם ואומרים שכל מי

ולכן נשברו הלוחות הראשונות מסטרא דעץ החיים ונתנו להם . ו" ח34שנים

                                                           

 ואילו זכינו . הדעת טוב ורעעץמולוחות שניים ,  דעץ חייםמסטרא היו ראשונים לוחות32 
הלוחות הראשונים זכה . ולא היה נחרב הבית הראשון והשני, לראשונים היה תיקון גדול

, מה שאין כן השאר, ובזכות זה היה היחיד שקבל את כל התורה, לראותם יהושע בלבד
. )"לרבים(ויהושע לזקנים ) הכל(משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע  "ל"כמו שאמרו ז

וגם , אמר למשה לשים אותם בארון' וישראל לא זכו לראות גם את הלוחות השניים שכן ה
לא כן יהושע שהיה במדרגה , דבר המראה ירידתם הרוחנית, פני משה לא יכלו לראות

 .גבוהה מאוד

אך מה שקבלנו בלוחות ,  חייםדעץ הראשונים היתה תורה אחרת מסטרא בלוחות33 
 .ת טוב ורע הדעדעץהשניים זה מסטרא 

  מרדכי עטיההרבג "ר הרה"ל הביאו מו"זצ יצחק פירירא הרב ראה מה שכתב על זה 34
ה כח לכוין "כל מה שיתן לנו הב,  זהועל :ל" על חנוכה וז מרדכיעטרתא בספרו "שליט

ישב ואל יעשה , ומי שלבו נוקפו.  מצוה ושעשוע וסעד וסמך לשכינת עוזינו בודאיודאי,בו
 מסרנו ומוסרים נפשינו שאנחנו, עלינו נחיה'  העניים וכיוצא בנו האבל לנו. עדיף לו
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 משנה שפחה דמטרוניתא וגרם איבודא דחורבן בית 35מסטרא דעץ הדעת טוב ורע

עד דיתובון בני וגלות האחרון המר והארוך אשר אנו בעוונותינו הרבים ' וב' א

תורה וידעו את   להכירו וליודעו ברזי"יהםאלה'  את ה36ובקשו"ישראל בתיובתא 

ה ויורהו " וכדין יזכו לעסוק בחכמת האמת כמש37מי הם עובדים ומי הוא מלכם

ל " וזב"ד ע"מ דף קכ"בפרשת נשא בר) ק"זוה(ש "י המשיח וכמ" וימתקו עעץ' ה

למיטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה ובגין דעתידים ישראל 

ואילנא דטוב ורע דאיהו איסור והיתר לא שליט על ישראל יתיר ' ו וכמן גלותא

 ולא בתורת 38כי אז יהיו כמלאכי עליון עוסקים בחכמת התורה דאצילות', וכו

עוד אמרו בספר התיקונים . מלובשת במלבושים וספורים גשמיים, ן"מטטרו

ל וכמה בני נשא יתפרנסון לתתא מהאי חבורא דילך בדרא " וזתיקון ששים

  .תראה בסוף יומיא ובגיניה וקראתם דרור בארץב

                                                                                                                               

, י" בה לנו פחד מן המיתהואין, בכל עת ובכל רגע, יתברך רוחינו נשמתינו על קדושת שמו
נראה לנו ריוח , ובכל יום שאנחנו חיים. כיון שכבר קבלנו המיתה בכל מצוה ובכל עבודה

ואדרבא יאמין . ת"ודתו ותורתו יתברך ושליה להאריך ימינו ושנותינו לעב"שרצה הב
 חושב אני', שכל מה שאני מניח ראשי לכוין בו וכו, עליהם יחיו' ר וכיוצא בו ה"ם כת"רו

 לי שלא אגרום מיתה נראה,  לא אכוין בוואם, ב בשביל זה"ז וחיי עוה"לחיות חיי עוה
 .כ"ע.  חסרון הכוונה ההיאמפני, ו"לעצמי ח

חו לראות פני משה בירידתו בפעם השנית עם הלוחות השניים שהיו  לא הצלי ישראלבני 35
והם היו אלף מדרגות פחות מהלחות הראשונים שלא זכו בהם , בארון וגם לא ראו אותם

 לזקנים לא ויהושע הכלכלל רק יהושע זכה לראות אותם וזכה לכל התורה שמשה מסר לו 
 .וזה גרם החטא של העגל. היה מי שיקבל הכל

אל שמואל שמע בקול העם ' ויאמר ה:...  קורמז 'פרק ח'  שמעוני שמואל אילקוט 36
בשלשה דברים '  אומר לא אותך מאסו כי אותי מאסו וכושמעון בן יוחאי' רתני ). הזה(

 מאסו אימתי, ובבנין בית המקדש, ובמלכות בית דוד, במלכות שמים,  למאוסעתידים
 ישראל ויאמרו אין לנו חלק בדוד זו הדא הוא דכתיב ויען איש, שלשתם בימי ירבעם

איש לאהליו ישראל ולא לבית , ולא נחלה בבן ישי זו מלכות בית דוד, מלכות שמים
 אין ישראל רואין סימן ר סימון בר מנסיא"א. המקדש אל תקרי לאהליו אלא לאלהיו

הדא הוא דכתיב אחר ישובו בני ישראל ובקשו ,  שיחזרו ויבקשו שלשתםעדגאולה לעולם 
ואל טובו ' ופחדו אל ה,  בית דודמלכותואת דוד מלכם זו ,  שמיםמלכותאלהיהם זו ' את ה
 : המקדשביתזה 

להבין אותה ולפעול על . חכמת הקבלה,  החייםבעץוהוא לדבוק ,  בתשובהלחזור צריך 37
 . הדעת טוב ורעעץוממילא בזה יתוקן ,  בכלל פעולותינופיה

 אלף הששי שנעשה דברים אמתיים וכללים ולא , תיקון הברית שהוא ששי בחינתזה 38
 . ועיסוק בכלל, זה ביטול האני, עושים רק מה שטוב לי ופרטי ואנכי ואיגו
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כמה זכאה אנת דמהאי ' ר' ל ר"י וז"ל לרשב"ל אליהו ז"א: עוד מדרש אגדה

 ובגיניה ושבתם  עד דיתגליא לתתא בסוף יומיא39כמה עילאיחבורא יתפרנסון 

וכאשר ר ועד עתה "הרי מבואר כי חטא זה החל להיות מאדה' איש אל אחוזתו וכו

  .א" לעסוק מאהבה בחכמה הזאת יגאלו ישראל בבנשוב בתשובה

  

  כתות שיש בישראל הרמוזים בנבואת ירמיהו' ג

,  מתנודד ומתמרמר במר נפשו באומרונאקת ירמיהו הנביאשמוע שמעתי 

ִּכי ֱאִויל ַעִּמי אֹוִתי לֹא , ה ֵּנס ֶאְׁשְמָעה קֹול ׁשֹוָפרַעד ָמַתי ֶאְראֶ ")ז"כ-ג"כ' ירמיהו ד(

-ִּכי כֹה ָאַמר יְ ' וגוָרִאיִתי ְוִהֵּנה ַהַּכְרֶמל ' וגוָרִאיִתי ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה תֹהּו ' וגוָיָדעּו 

 הציקתני רוח בטני לבאר "'וגוהָוה ְׁשָמָמה ִתְהֶיה ָּכל ָהָאֶרץ ְוָכָלה לֹא ֶאֱעֶׂשה 

הדור  בדרך נבואה על ה"ירמיה הנביא עי "פסוקים האלו הנאמרים באמת ע

ה  וזהו מ,משעורו] יותר[ )נותר(תו מתמרר על אורך גלותנו  בהיוהאחרון הזה

משפטים ' בפ) ק"זוה(' הנס והדגל של המשיח כנזהוא ַעד ָמַתי ֶאְרֶאה ֵּנס  אמרש

 דמשיח נסו,  רשים עליה לימינאאריהדמשיח בן דוד נס ל ויתון " וזא"ב ע"דף ק

 וץ גליות העתידקבזה , נשמעה קול שופר',  רשים עליה לשמאלא וגושורבן יוסף 

 א"ט ע"בזוהר פרשת תולדות דף קלכנזכר , 40א" בבאחר ביאת משיחינולהיות 

וזה " נדחה ישראל יכנס "כ"ואח" 'בונה ירושלים ה"ל במדרש הנעלם על פסוק "וז

ונתן טעם אל אריכות " 'והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו"שאמר הכתוב 

וביאור " ה ֵּנסַעד ָמַתי ֶאְראֶ " טעם אל האמור בלשון נתינת" ִּכי ֱאִויל ַעִּמי"הקץ 

 מהם הם עמי הארץ 'כת א. כתות' לגכי הנה עם בני ישראל נחלקים : העניין הוא

                                                           
 היה גנוז במשך אלף שנה אחרי הגלות בגלל גזירת הגלות כל היום דוה יומו  הזוהרספר 39

 .צדיקיםהמלאכים ונשמות ה, ובאלף שנים אלו נהנו ממנו העליונים. ה אלף שנה"של הקב
 גדול בימינו וזה בחינת  גלויותקיבוץ שכן לכוליה עלמא יש  המשיחבזמן אנחנו הנה 40

:... 'א הלכה א" מלכים פרק יהלכות ם"הרמב כמו שפסק  פי התורהעלמשיח וודאי 
 עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש המשיחהמלך 
ל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין קרבנות ועושין  וחוזרין כ נדחי ישראלומקבץ

 או מי שאינו מחכה  מי שאינו מאמין בווכלשמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה 
 שהרי התורה העידה  בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינולאלביאתו 

ם יהיה נדחך בקצה א' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו'  הושבעליו שנאמר 
 הם כוללים כל הדברים שנאמרו בתורה המפורשים ואלו הדברים 'והביאך ה' השמים וגו

  . כ"ע...  ידי כל הנביאיםעל

 . לא להבין הדברים בתורהכפירה ואומר שזו  משיחלפנינו הרי
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 והיא בעלי 'כת ג.  הם התלמידי חכמים העוסקים בפשטי התורה'כת ב. המון העם

  . חכמת האמת

ירצה הם המון העם " ִּכי ֱאִויל ַעִּמי אֹוִתי לֹא ָיָדעּו" אמר 'כנגד כת אוהנה 

הם העוסקים ברזי התורה וסודותיה הנקראים ' כת הג וכנגד. הנקראים עם סתם

אילין " בנים"אילין מארי משנה " אפרוחים"ל "ב וז"א ע"בנים כנזכר בתיקון ד

" ָּבִנים ְסָכִלים ֵהָּמה ְולֹא ְנבֹוִנים ֵהָּמה" )ב"כ' ירמיהו ד(מרי קבלה ועליהם אמר 

 ואינם כפי העולה בדעתם הקצרה ובעיונם החלש בחכמת האמתכי הם עוסקים 

  . ה" כמו שנבאר בע41תותועל אמ יורדים לעומק העניין להבינו
                                                           

י בריש אדרא "רשב צריך להיות בעיון ובעמקות גדולה וכמו שאומר הקבלה לימוד41 
 הרב יהודה פתייה מפרש. כ"ע...  כרמאיצדי חקלא זעירין אינון ואינהו בשולומח:.. רבא

ואפילו אותם החכמים המועטים שאמרתי זעירין אינון הם בשולי : 'ביין הרקח אות ח
 לא  נכנסו בעומק הסודותשלאל "ל בשיפולי ושולי הכרם שאינם בכרם ממש ר"כרמא ר

 נכנסים בכרם ואינם יודעים לצאת הם כי .אשגחן ולא ידעין לאן אתר אזלין כמה דיאות
לבאר לכם סודות כדי שתהיו ... ולכן אתכנשו חברייא. והוא ענין מאן דעאל ולא נפק, ממנו

  . בהדרכה ראויה )2.  הצורך בהעמקה בסודות)1: כאן ביאר שני דברים. כ"עיילי ונפקי ע

אבל לא מפני זה ... : לפני ויכוח ראשון הרב יוסף אירגאס בריש שומר אמוניםכתב ועוד
ואדרבא , ועל עיקרי הקדמותיהם, נמנע עצמינו מלדרוש ולחקור ולהקשות על דבריהם

  . דרכנו הוא לפלפל בלשונות המקובלים כמו שאנו מפלפלים בהלכה

ַזָּכִאין ִאינּון ַצִּדיַקָיא , ָּתא ֲחֵזי:... ב"ל ע"ק פרשת חיי שרה דף ק"בזוה מצאתי ועוד
 ְּדָיְדֵעי ָרָזא ןְוֵלית ֲאַתר ְּפִניָמָאה ְּבָכל ִאינּון ְּכִאינּו, ּו ַּכָּמה ָטִבין ְלַההּוא ַעְלָמאְּדִאְתְּגִניז ְלה

ַעִין לא ָרָאָתה ) ישעיה סד(, ַעל ִאֵּלין ְּכִתיב, ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתַּדְּבָקא ְּבהּו ְּבָכל יֹוָמא
 . ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹו, ֱאלִהים זּוָלֶתךָ 

ְוִאֵּלין ִאינּון ְּדָדֲחִקין . ָבִריםִחָּכה ֶאת ִאּיֹוב ִּבְד ) איוב לב(ְּכָמא ְדַאְּת ָאֵמר ,  ִלְמַחֵּכה לֹוַמאי
, ְוִאְׁשְּתמֹוְדָעא ְלָמאֵריהֹון, ּוְמַחָּכאן ָלּה ְלִמְנַדע ְּבִריָרא ְדִמָּלה, ְוָדְייִקין ָלּה, ְלִמָּלה ְדָחְכְמָתא

ְוִאֵּלין , ִאֵּלין ִאינּון ְּדָעאִלין ֵּבין ִעָּלִאין ַקִּדיִׁשין, ָמאֵריהֹון ִמְׁשַּתַּבח ְּבהֹון ְּבָכל יֹוָמאִאֵּלין ִאינּון ְּד 
ַזָּכָאה חּוָלֵקיהֹון ְּבַעְלָמא ֵדין ּוְבַעְלָמא , ָעאִלין ָּכל ַּתְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדהֹון

  . ְדָאֵתי

ְוֵאין ָמקֹום ְּפניִמי , ַאְׁשֵרי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּנְגְנזּו ָלֶהם ַּכָּמה טֹובֹות ָלעֹוָלם ַההּוא, הּבֹא ְרֵא : תרגום
ַעל ֵאּלּו ָּכתּוב . ְּבָכל אֹוָתם ְּכאֹוָתם ֶׁשּיֹוְדִעים ֶאת סֹוד ִרּבֹוָנם ְויֹוְדִעים ִלְדּבֹק ָּבֶהם ְּבָכל יֹום

  . ם זּוָלְתְך ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לֹוַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהי) ישעיה סד(

ְוֵאּלּו ֵהם ֶׁשּדֹוֲחִקים ְלָדָבר . ִחָּכה ֶאת ִאּיֹוב ִּבְדָבִרים) איוב לב(ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ?  ֶּזה ִלְמַחֵּכה לֹוַמה
ֵאּלּו ֵהם . ּבֹוָנםְוֵהם ֻמָּכִרים ְלִר , ֶׁשל ָחְכָמה ּוְמַדְּיִקים אֹוָתּה ּוְמַחִּכים ָלַדַעת ֶאת ֵּברּור ַהָּדָבר

ְוֵאּלּו ִנְכָנִסים ְּבָכל , ֵאּלּו ֵהם ֶׁשִּנְכָנִסים ֵּבין ֶעְליֹוִנים ְקדֹוִׁשים.  ִמְׁשַּתֵּבַח ָּבֶהם ְּבָכל יֹוםּבֹוָנםֶׁשִר 
 . כ"ע... ָּבאַאְׁשֵרי ֶחְלָקם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם הַ . ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְמֶחה ְבָיָדם, ַהְּׁשָעִרים ֶׁשְּלַמְעָלה

  .ו"פ דף מ"שעהראה 

ז " דף סגיטין' ש במס" לימוד החכמה צריך להיות במתינות ובישוב הדעת כמ אופןועוד
  ומתיישב בדבריומתון כשהיה רוצה להיות :י"רש' פי. רבי יהודה חכם לכשירצה: א"ע

 . א"א ע"וכן סנהדרין דף כ', ח ד"י  דרבי נתןבאבותהיה חכם ועיין 
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כב 

,  לעסוק בחכמת האמתמואסיםאותם אשר הם חכמי הפשט ] 'ב[כת  וכנגד

 וחיי עולם ועוסקים בסיפורים הפשטים בפשוטן בלבד ואומרים עץ החייםהנקרא 

ל " כנעץ הדעת טוב ורע אשר הוא נקרא ו"ח בלבד שאין בתורה אלא הפשט

כי בסבת ". ֲחָכִמים ֵהָּמה ְלָהַרע ּוְלֵהיִטיב לֹא ָיָדעּו) "ב"כ' ירמיהו ד(:)ו(עליהם אמר

והם שונים בפשטי עץ הדעת , ה עוזר אותם"בעץ החיים אין הקבמואסים היותם 

ותר ופוסלים ומהפכים אותו לרע ומטמאים את הטהור ואוסרים את המ, טוב ורע

ואחר שכלל . ותקלות רבות יוצאות מתחת ידיהם בעוונותינו הרבים, את הכשר

  . חוזר לבארם דרך פרט, אותם הנביא בדרך קצרה

 אשר נקראים עמי הארץהם " ָאֶרץ ְוִהֵּנה תֹהּוָרִאיִתי ֶאת הָ " אמר 'וכנגד הכת הא

ְורּוַח ) "א"כ' קהלת ג(כמו שאמר הכתוב . משם נפשם חוצבהש הארץ כי "ע

כמו שאמר , היא רוח הבהמית אשר להם" ּיֶֹרֶדת ִהיא ְלַמָּטה ָלָאֶרץַהְּבֵהָמה הַ 

כי מלבד היות הגוף , "ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּהּתֹוֵצא ") ד"כ' בראשית א(הכתוב 

 כי נפש חיהונקרא , גם נפשם חוצבה מן הארץ למינה ממש, נחצב עפר מן האדמה

  . ש"ע, 42כן נדרש בפסוק זה במדרש הנעלם בכתב ידבכלל חיה בהמה ו

                                                           
הרב '  רחמים גבשערי לזה נביא מה שהביא קרוב אך , כתב יד לא מצאתילם הנעמדרש 42

ֱאלִהים ִמן ָהֲאָדָמה '  הַוִּיֶצר: א"עח "ק בראשית דף כ"בזוהף " קותל א"ץ שרים ז"מהרי
ִנין ְּדָלא  ְלָעְלָמא ְּדִאּנּון ַאִּטיִמין ִלָּבא ּוְסִתיִמין ַעְייַווי. ָּכל ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְוָכל עֹוף ַהָּׁשַמִים

.  ַעֵּמי ָהָאֶרץִאּנּוןְּדַוַּדאי ַחַּית ַהָּׂשֶדה ְועֹוף ַהָּׁשַמִים . ִמְסַּתְּכִלין ְּבָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא ְוָלא ָיְדִעין
ְּדִאיהּו  ָלא ִאְׁשְּתַכח ֵעֶזר ְּבהֹון ִלְׁשִכיְנָּתא ְּבָגלּוָתא ְוָלא ְלמֶׁשה  ְּדִאּנּון ֶנֶפׁש ַחָּיהִאֵּליןְוֲאִפיּלּו ְּב 

 .  ָזז ִמָּנּהָלא ִזְמָנא ְּדָגַלת ְׁשִכיְנָּתא ְּדְּבָכל. ִעַּמּה

אֹוי ָלעֹוָלם ֶׁשֵהם .  ַהָּׂשֶדה ְוֵאת ָּכל עֹוף ַהָּׁשַמִיםַּיתֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ָּכל חַ '  ַוִּיֶצר ה:תרגום
ֶׁשַּוַּדאי ַחַּית ַהָּׂשֶדה . ת ַהּתֹוָרה ְולֹא יֹוְדִעיםֲאטּוֵמי ֵלב ּוְסתּוֵמי ֵעיַנִים ֶׁשּלֹא ִמְסַּתְּכִלים ְּבסֹודֹו

 ִנְמָצא ָבֶהם ֵעֶזר ַלְּׁשִכיָנה לֹא,  ַחָּיהֶפׁש ֶׁשֵהם נֶ ַוֲאִפּלּו ְּבֵאּלּו,  ָהָאֶרץַעֵּמיְועֹוף ַהָּׁשַמִים ֵהם 
  .ק"כ לשון הזוה"ע.  ָזז ִמֶּמָּנהלֹאה  ְׁשִכינָ הֶׁשְּבָכל ְזַמן ֶׁשָּגְלָת , ְולֹא ְלמֶֹׁשה ֶׁשהּוא ִעָּמּה, ַּבָּגלּות

חית הארץ [ פירש דהכי דאמר  ישראלאורבספר . אינון עמי הארץ.  מקדש מלךהרב ופירש
ואפילו לתלמידי . [ שלא למדו הסוד עליהם תרעומתואין] ועוף השמים שהם עמי הארץ

הסוד פירוש הם התלמידי חכמים הלומדים הפשט ומניחים .  חיהנפשדאינון ] חכמים
 שעל ידי סודות לפי בגלותא לשכינתא ן דלא אשתכח עזר בהולפי  הוא התרעומתעליהם

  . ל מקדש מלך"עכ לשכינה בגלותא  גדולתיקוןהתורה שקורא האדם עושה 

 ולא יש עליהם  השדה ועוף השמים אלו עמי הארץחית.  מהלשון זה למדיםנמצינו
יש עליהם . מים הלומדים בפשט חיה אלו תלמידי חכונפש. תרעומת שלא למדו הסוד

תרעומת מפני שאינם עוזרים לשכינה שעל ידי לימוד הקבלה עושה תיקון גדול לשכינה 
יזכינו ' ה. רחמנא ליצלן] סוד[ובהיפך מי שאינו לומד .  עם משה רעיה מהימנאותשהיא בגל

  .  ל"עכ. א"ק כיר"שנלמוד תמיד בקבלה ונתקן השכינה ונקים אותה מעפרא בו

 להאמין בזה  ידי שיתחזקעל שכבר לומד וזה מי גם להתחזק הרבה בלימוד ריכים צהנה
שעל ידי לימודו הוא עושה תיקון גדול לשכינה ובזה משפיע טובה גדולה לכל ישראל 
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כג 

, בנטיעה, במשא ומתן, כל עסקם הוא בישוב הארץ, נחצבים מן הארץולהיותם 

, ומניחים חיי עולם, דברים שאין בהם תועלת רק אל הגוף. ובבניינים, ובזריעה

ָלה ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָליְ ") ה"ג כ"ירמיהו ל(כמו שאמר הכתוב היא התורה 

אשר לסיבה זאת , ומחזירים העולם לתהו ובהו". ֻחּקֹות ָׁשַמִים ָוָאֶרץ לֹא ָׂשְמִּתי

אין לך אולת גדולה מזו לקיים כי " ִּכי ֱאִויל ַעִּמי" באומרו אויליםקראם למעלה 

ולא נתעסקו " אֹוִתי לֹא ָיָדעּו"כי  וכל זה גרם להם .את גופם ולהחריב נשמתם

  .  לחיותם דרך חיי עולם הבא,עץ החייםבתורה הנקרא 

אשר נפשם חצובה מן ' העוסקים בתורת ה, הם התלמידי חכמים' הב וכנגד הכת

כי גם " ְוֶאל ַהָּׁשַמִים ְוֵאין אֹוָרם") ג"כ' ירמיהו ד(השמים ולא מן הארץ אמר 

ל על "ש למעלה בשם רז" כמ.שנפשם חצובה מן השמים אין להם אור בתורתם

וחכמת ספר הזוהר היא . זה תלמוד בבלי" הֹוִׁשיַבִניַמֲחַׁשִּכים ְּב ) "'ו' איכה ג(פסוק 

המאירה אותם ומבארת הדברים הנאמרים בתלמוד במלבושים כאלו הם חשובים 

 הזל  ואל השמים ואין אורם ועאמרשוזה , ים אשר עליהם נאמר ותורה אורגשמי

ְכִּתי ִעְוִרים ְּבֶדֶרְך ְוהֹולַ ") ז"ב ט"ישעיהו מ(:  בנחמותיו ואמרישעיה הנביאנתנבא 

ג " אומר ביישמעאל' רש "וכמ, כי התורה הפשטית נודעו במספרם" 'וגולֹא ָיָדעּו 

 נתיבות החכמה שבהם נברא העולם הנזכר ב"לאמנם ', מדות התורה נדרשת וכו

 נתיבות החכמת האמת נעלמים תוך ב"ל-והנה אלו ה,  לא נודעוספר יצירהבריש 

' הזוהר בפש למעלה בשם "וכמ' ב א"ללות כולם הם לוכ. ג מדות של הפשט"י

ורבנן דמתניתין ואמוראין כל תלמודא דילהון על רזין : ב"ד ע"פנחס דף רמ

מגששים ,  בלבדבתלמוד בבלי ובלי ספק כי העוסקים .דאורייתא סדרו ליה

 ,ברזי התורה הנסתרים בו ואין להם עיניים רואות,  בלבושי התורהכעורים קיר

אלא מתוך , חנם כפי רצונם פסקו טמא טהור אסור והיתר כשר ופסולכי לא על 

  . כנודע ליודעי חן פנימיות התורה

 אמרשה וז'  וכו43שביארתיו לעיל סתימין עיינין' שקראם במדרש אגדה האוכמו 

למעוטי ולאפוקי חכמי , אבל הכוונה היא" ִּכי ִאם ַעְבִּדיִמי ִעֵּור ) "ט"ב י"ישעיהו מ(

אבל העוסקים במשנה לבדה בלתי . ל" אינון מרי קבלה כנ, בניםהנקראיםהאמת 

                                                                                                                               

 נחיש גם כן ויתחילו ללמוד קבלה ובזה  גם לומדי הפשט יתחזקוואוליולעולם כולו 
 . 'ה א"ש אגרות הראי"א אגרת ראה נוגאולת

כמו בת , ח שאינם רוצים לראות איך לקרב הגאולה ומה יש לעשות" זה רומז על תגם 43
 עיניהם מראות מהשכיל טח,  לא תהיה סכנהכנהיענה שחושבת בזה שלא תראה את הס

ירחם עלינו שישראל ערבים זה '  להוציא אותם מתכונתם הזאת המאודוקשה . לבותם
 .ל"זצ מרדכי עטיה רביג "ם הרהראה לקמן מה שהבאתי ממה שכתב עליה. לזה
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כד 

ל "הסתכלותם בסודותיה וכפי סודותיה יפסקו הדינים אם אסור ואם מותר כנ

כי " ִּכי ִאם ַעְבִּדיִמי ִעֵּור ) "ט"ב י"ישעיהו מ(ש " וז.הם הנה אלו עיורים בודאי

 שיזכו ללכת ל ועליהם נתנבא ישעיה לעתיד לבא" כנהעוסק בפשט נקרא עבד

ז ניתן להט החרב והכרובים "הוא דרך חכמת האמת אשר בעוה, בדרך לא ידעו

 זוהר כנזכר ב.שלא יובנו רזי התורה אלא לזוכים אליה, לשמור את דרך החיים

, ושרפין, עקרבין, כגון נחשים, ל ואית נטירין אחרנים" וזא"ג ע"קכף נשא ד' בפ

דאי לאו הכי כל , 44א איהו ראוי למיעלונטרין ההוא טוב דלא ליעול תמן מאן דל

חייבא ויעול למנדע רזין  ובגין דא מאן דאיהו, חייביא הוו עאלין ברזא דאורייתא

ש עוד אשים "וז. 45' וכומבלבלין מחשבותיה' דאורייתא וכמה מלאכי חבלה וכו

אשים , ז"המספר בפשט העה, כי התלמוד בבלי שהוא מחשך, מחשך לפניהם לאור

גם . ויסתכלו מתוכו רזין דאורייתא הגנוזים בו הנקרא ותורה אורלפניהם לאור 

והכי , חסורי מחסרא, והכי קאמר, תניאכל הקושיות שבתלמוד הנאמר עליהם 

ויראו איך הוכרח , כל אלו נראים בעינינו מעקשים יחזרו למישור, ו"ותיק, קתני

ים לסבת רמזי התורה הנסתר, והמעוקש, בלשון הזה החסר, הלשון להאמר

ואל יאמר אדם אם כן מעתה אני פטור ומותר מלהתעסק בחכמה . ונרמזים בו

   .ז אין כח ליודעם"כי בעוה בואלתיד הזאת עד לע
                                                           

וזה מה שכתב ". ליראיו' סוד ה" כל אדם יכול לזכות לסודות התורה וכמו שנאמר לא 44
עם . ה"מיוחס מזמן דוד המלך ע והוא ברייתא בחכמת הקבלה מסכת אצילותבתחילת 
סֹוד ) " ד"ה י"תהילים כ( פתח כתיב אליהו בן יוסף: ל"וז, הרב יצחק אייזיק חברפירוש 

. כי אם ליריאיוה מגלה סודיו "מהא אוליפנא שאין הקב" ְיהָוה ִליֵרָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם
לחינם , ואין בו יראהשאפילו אדם מישראל למד מקרא ומשנה תלמוד ואגדה ותוספתות 

 וכל מי שהוא ירא שמים רודף אחר .וכל מה שטרח לחינם טרחצלל במים אדירים 
ֵראִׁשית ָחְכָמה ) " 'א י"תהילים קי( עיקר החכמה שנאמר נסתרות ומעשה מרכבה שהוא

) ד"ג י"ישעיהו ל(שנאמר , תריס נחש וחרב של ברזל היראה ואין מפחד מכל" הָוה-ִיְרַאת יְ 
 לא פחד לפי שהשכינה מקשקשת לפניו ושומרתוהא יראת חטא , "ָּפֲחדּו ְבִצּיֹון ַחָּטִאים" 

ֵהן ִיְרַאת ֲאדָֹני ִהיא ) " ח"ח כ"איוב כ(ליריאיו ואומר ' ומגלין לו סודות נעלמות הוי סוד ה
' הם ב' חרב וכו' תריס וכו. ומפרש הרב יצחק אייזיק חברכ "ע". ָחְכָמה ְוסּור ֵמָרע ִּביָנה

כן , וחרב הוא להרוג בו אויביו ולנצחו, דברים תריס הוא מגן לאדם להנצל מחרב האויב
כ "ע... אשר הוא אויבו וכורה לו שוחה ללכדויראת שמים הוא מגן לאדם להנצל מיצרו 

 .ש"ע

ְוׁשֹוְמִרים אֹותֹו טֹוב , ְּכמֹו ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים ּוְׂשָרִפים,  ׁשֹוְמִרים ֲאֵחִריםְוֵיׁש:...  תרגומוהנה 45
ְּבסֹודֹות ! ִסים ָהְרָׁשִעים ָהיּו ִנְכנָ ל ּכָ -ְוִאם לא .  ָראּוי ְלִהָּכֵנס ִיָּכֵנס ְלָׁשם ִמי ֶׁשֵאינֹוֶׁשּלֹא

ַּכָּמה ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה , ִמי ֶׁשהּוא ָרָׁשע ְוִיָּכֵנס ָלַדַעת סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ּוִמּׁשּום ֶזה. ַהּתֹוָרה
 ַמֲחַׁשְבּתֹו ֶׁשּלֹא ּוְמַבְלְּבִלים, ְקָרִאיםַחּיֹות ָּבר נִ , ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּבים, ֶׁשִּנְקָרִאים חֶֹׁשְך ַוֲאֵפָלה

ל אין פחד שיכנסו בסודות התורה מי שאינו ראוי "הרי כנ. כ"ע. ֵנס ְלָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ֶׁשּלֹוִיּכָ 
ל "יש שמירה על הסודות מפני אנשים שהם רוצים להזיק בהם והם עצמם ניזוקים כנ

 . אצילותמסכת



 תו לשער ההקדמו"הקדמת מוהרח

כה 

ואמרו " ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲעִׂשיִתם ְולֹא ֲעַזְבִּתים") ז"ב ט"ישעיהו מ(אמר הכתוב ולכן 

ע "ל על ר"ש ז"מוכ, עקיבא וחביריו' ל אעשה אעזבם לא כתיב שכבר עשיתים לר"ז

, ואם כן לא דבר ריק הוא. שהיה יושב ודורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות

 והרי 46עם שהוא בידכם ובבחירתכםואינכם חפצים לידע . מכם, ואם ריק הוא

עקיבא ' משמת ר, ש במשנה"והנה זהו הנכון כמ, ז לסודות אלו"ע השיג בעוה"ר

יה יודע להשיב ולדרוש על כל קוץ וקוץ ופירשו המפרשים שה, בטל כבוד התורה

  . וזהו כבוד התורה והדרה ויופיה, תלי תלים של הלכות

 פירוש המשנה אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר וזה אצלי

כי בלי ספק בהיותם . אוי להם לבריות מעלבונה של תורהחורב ומכרזת ואומרת 

. היא לובשת בגדי אלמנותה ושק הושת כסותה ,לבדםעוסקים בפשטיה ובספוריה 

הלא גם ? מה תורתכם מתורתנו? מה דודך מדוד, וכל האומות יאמרו לישראל

'  ו אבותמסכת(ולכן  .אין עלבון תורה גדול מזה. תורתכם ספורים בהבלי העולם

שהיא ,  ואינם עוסקים בחכמת הקבלה47מעלבונה של תורה אוי להם לבריות) 'ב

 המתרגשות לבא בעולם 48וכל הרעות,  כי הם מאריכים הגלות.רהנותנת כבוד לתו

. וזה עצמו הוא בת קול המכריז בכל יום. ל במאמר שהתחלנו בהקדמתנו זאת"כנ

 רשת פזוהרהפר בסכ "ועל כיוצא בזה אמרו ג" קול אומר קרא"ונרמז בפסוק 

 ל רבי שמעון אומר ווי לההוא בר נש דאמר דהא אתא" וזא"ב ע"בהעלותך דקנ

ועוד האי מילה דאורייתא לבושא ' לאחזאה ספורים בעלמא ומילי דהדיוטי וכו

ולא מלה אחרא  ומאן דחשיב דההוא לבושא איהי אורייתא ממשדאורייתא איהי 

ה " ובגין כך אמר דוד המלך עתפח רוחיה ולא יהא ליה חולקא בעלמא דאתי

                                                           
' ה: ְחְּפֶׂשָּנהִאם ְּתַבְקֶׁשָּנה ַכָּכֶסף ְוַכַּמְטמֹוִנים ַּת  ":' דפסוק'  המלך במשלי פרק בשלמה 46
ל בהקדמתו למסילת "הרמחוכתב על זה ". הָוה ְוַדַעת ֱאלִֹהים ִּתְמָצא- ָּתִבין ִיְרַאת יְ ָאז

. כמטמונים ולחפש אותה ככסףשלהבין היראה צריך לבקש אותה , הרי לך:... ישרים
ועוד הכתוב אומר .  ובגדלותעמקות להיות בצריךמשמע שהביקוש והחיפוש . ל"עכ
ָאֵכן ) "ו"ה ט"ישעיהו מ( עכשיו אבל, וזה לעתיד לבוא, ְולֹא ִיָּכֵנף עֹוד מֹוֶריךָ ) 'כ' לישעיהו (

דברי : (וזה מה שאמר דוד לשלמה בנו. וכוונתו שנחפש אותו ונדע אותו" ַאָּתה ֵאל ִמְסַּתֵּתר
 ". ָאִביָך ְוָעְבֵדהּוֱאלֵֹהיַּדע ֶאת ) "'ח ט"כ' הימים א

 מעלבונה  להם לבריותאוי: "כתב, מסכת אבות על פסוק זהל"  חייםהחפץ" ראה פירוש 47
 . של תורהעלבונהמ,  לבריות אוייש שמה ש"של תורה

דברים קשים שצריך להבין שכל אורך ,  בהמשך המאמר על אנו גרמא בנזיקיןראה 48
המשך הגלות הוא מפני שלא לומדים קבלה ולא עושים מעשים לגאול השכינה שחזרה עם 

אל ולבנות ולשכלל אותה להגיע לקומה נוספת ירושלים של מעלה ששם ישראל לארץ ישר
  כאן בדרךאנחנוה בניין בית המקדש כסאות למשפט כסאות לבית דוד "עלו שבטי י

 .מתקדמים לזה
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כו 

מה דתחות האי לבושא " ּתֹוָרֶתךָ ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמ ") ח"ט י"תהילים קי(

דעלמא לא מסתכלי אלא בההוא לבושא דאיהו ספור  טפשין' דאורייתא וכו

 כרתבפרשה הנזעוד יש מדרש אגדה אחר כיוצא בזה '  וכוולא יתיר דאורייתא

ל ומאן דאמר דההוא ספורא דאורייתא לאחזאה על ההוא " וזב"ט ע"עצמה דקמ

  . ' וכו49איהי אורייתא עילאה אורייתא דקשוטספורא בלבד קאתי דאי הכי לאו 

   :בחינות' והנה בחכמי הפשט עצמם ב

 שנשארו בתוך החשךועוסקים בה לשם שמים אלא '  אם הכת שהם יראי ה)א

 ומתייראים לגעת בהם באמרם מי יעלה לנו ולא למדו סודות התורהמנעוריהם 

 רזיה וסודותיה ועל השמיימה ויקחה לנו ומי עלה שמים וירד ויגידה לנו מה הם

אין כיוצא בזה ואל השמים ואין אורם כי גם שהם נפשות חצובות מן השמים 

  .   ומשם לא יצאואורם עמהם ובמחשכים ישבו

 והם קצת תלמידי חכמים חריפים ומפולפלים עוקרי הרים ועוד יש כת אחרת) ב

 'וטוחנן זה בזה בפלפולם בבית המדרש עליהם נאמר ראיתי את ההרים וגו

 הם רזי התורה דבריהם כגחלי ומתייראים לגשת אל מקום אש אוכלהרועשים 

אש להבת שלהבת ומתייראים פן יצרבו בם צרבת כעניין ההוא ינוקא דהוה דריש 

ומה טוב ומה נעים חלקם אם עלתה להם כך בחשמל ונפק אשא מיניה ואכלתיה 

ד "משלי כ(נאמר שמו יתברך כי אש אוכלה הוא ועל כיוצא באלו  וישרפו בקדושת

 ובלי ספק כי לא יפתח פיהו בשער עשר ספירות ולכן "ָראמֹות ֶלֱאִויל ָחְכמֹות) "'ז

 אותה החכמה די להם כי לולי שהם חושבים בעיניהם אוילים הםהחושבים כך 

  . וכבר הם חכמים לא היו נמנעים מלהיכנס מפנימיותה. שידעו בההפשוטה 

, "ָרִאיָת ִאיׁש ָחָכם ְּבֵעיָניו ִּתְקָוה ִלְכִסיל ִמֶּמּנּו) "ב"ו י"משלי כ(כיוצא בזה נאמר ועל 

אמר בסוף ימיו '  אשר עליו נאמר ויחכם מכל האדם וכוה"שלמה המלך עואם 

ולא בדעתו כלל " ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני") ז"כ' ז(בעת שחבר קהלת 

כמו שאמר הכתוב , יתחכםאלא חשב שאפשר שלעתיד , לחשוב שכבר נתחכם

 ועם כל זה ראה אחר כך כי טעה בזה וכמו ,י היגיעה"עלעתיד " ָאַמְרִּתי ֶאְחָּכָמה"

, ומה יעשו הפתאים היתושים אשר בזמנינו זה" ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶּמִּני"שכתב 

                                                           
 ומי שחושב שהתורה היא סיפורים עליו אמר לבוש שהם סיפורים בתורה שיש הרי 49

 יש פנימיות ועוד גוףעצמם והם בחינת  שהם המצוות  תורהגופיועוד יש ,  רוחיהתיפח
 עיני ואביטא נפלאות מה שמתחת ל מתחת ללבוש ועל זה אמר דוד המלך גשזה התורה

ללבוש והגוף וזה סתרי תורה ולעתיד לבוא יתגלו רזין דרזין סודות גדולים עוד יותר שאין 
 .כוח לגלותם בעולם הזה
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כז 

ל חכמי התלמוד "והרי רז.  וששים בעבודתםשמחים בחלקםבהיותם חכמים 

ואין פנחס בן יאיר ' כחמורו של ראין אנו אפילו , רוהגדולים והראשונים אמ

כוונתם כי אמר להם כך על היותם נעדרים בלתי חכמה כי הרי הכתוב אמר והעיד 

ל דולה ומשקה מתורת "על אליעזר שהוא אחד מהם הוא דמשק אליעזר ודרשו חז

לפי שלא ראו ענן ל עצמם ואמרו הטעם "רבו לאחרים אמנם כבר ביארו חז

 מה חמור אינו רואה אף עם הדומה לחמור ולכן קראם קשור על ההרהשכינה 

אתם כך ואף אם במקום אחר נראה כי קרא כך לאליעזר מפני שהוא עבד והנה 

הרי ישמעאל הוא קניין כספו כמו בהמתו וחמורו אין זה רק אסמכתא בעלמא כי 

  .  היה שם והרי ישמעאל בן אברהם היה והבן הולך אחר משפחת אביובנו

הבחורים  הגבעות הם התלמידי חכמים וכל הגבעות התקלקלו כיאמר עוד 

 כי הנקראים גבעות אצל בחינת ההרים הנזכר הנה הגבעות אלו נתקלקלו לגמרי

 ההרים הרמים רודפים יומם ולילהבראות התלמידים הקטנים את הגדולים 

ס ואינם יודעים כי מיראתם ליכנאחרי הפשטים ואינם עסוקים בחכמה הזאת 

 גבעות אלו נתקלקלו ולבם שורש פורה ןכל  כנזכר ועבה הם נמנעים מלהתעסק בה

ראש ולענה ועלתה בהם חלודת טיט ורפש לכפור בחכמת האמת ואומרים שאין 

 בהעלותך ואין ספק רשתל בפ" הנרךדל  ע50בתורה אלא פשטיה ולבושיה בלבד

                                                           
ת שהביא מספר כתם פז להרב ל בשער הכוונו" מרדכי עטיה זצהרב עיין בהקדמת 50

כל זה יקשה להם לבעלי החילוק והקינטור הקובעים למודם ופלפולם :...  לביאשמעון
  שיבוש דעתם ולא דעת ולא תבונה בהםואלבדברים גשמיים אשר הוא סיבה למחלוקתם 

להפשיט הדברים מחומריותם אבל יבינום לכל מראה עיניהם הגשמי ותהי להם הלבנה 
 אותם מתכונתם הבהמית אשר להוציא  הוא זה ואיזהו אשר יוכלומי.בארלאבן כמו שית

ואתה בני לא .  ליבותםמהשכיל כי בלא ספק יגע לריק כי טח עיניהם מראות. גדלו עליה
  .כ"ע, אלוהיך עינים לראות ואוזנים לשמוע דברי חכמים וחידותם' כן נתן לך ה

 תמה מאוד על איזה ואני: ל"ז ו,ש" ואחלמה בהקדמה לספר הקדושבו הלשם בעל וכתב
 כי איך יכולים להתאפק מבלי לעסוק בחכמת כלל שאין להם ידיעה בזה חכמי הדור

 שאינם יודעים מה שהיא מאומה עדהאמת שהיא פנימיות התורה והיא מוזרה בפניהם 
 :א"ה ע" דף נבעירובין כלל אחר שאמרו וכל ההתנצלות והתירוצים הרי אינם מספיקים

יא ולא מעבר לים היא שאם בשמים היא אתה צריך לעלות אחריה ואם לא בשמים ה"
 חלקי התורה שאין כלופשוט שהכוונה היא על " מעבר לים היא אתה צריך לעבור אחריה

  .ל"עכ .שום התנצלות לפטור מהם וכל אחד מחויב לעסוק בכל חלקיה כל אחד לפי כוחו

בלה בגדלות ובזכות זה נגאל  יתן שנחזור בתשובה שלמה ונתחיל לעסוק בתורת הקמי
ולא ישאר לימוד :... ל בהקדמתו למסילת ישרים"הרמחוכמו שאומר . ודאי מהרה

הדברים האלה וקריאת ספרים מזה המין כי אם אצל אותם שאין שכלם כל כך דק וקרוב 
ויחסר מן הבלתי חכמים למיעוט השגתם , כי יחסר לחכמים למיעוט עיונם בו... להיות גס

 שרבים מהמעיינים גרםעד שזה :... 'ופרק ' ק חלק א" נערב להרמאורעוד ראה ו... אותו
למאסם הדרך שאחזו בה העוסקים , הראויים אליה רחקו עצמם ממנה ופרקו עולה
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כח 

עלה הסבה כי וכבר נתבאר למב כנזכר שם בזוהר "כי לא יהיה להם חלק בעוה

ב איננה כפשטה רק עד שם עוסקים ברזי התורה וסודותיה וזה שלא "תורת עוה

 לא יאכל בשבת ועליהם נאמר הנה עבדי בתשרב ז מע"בחר בה ולא טרח בעוה

  ' יאכלו ואתם תרעבו וגו

 ובחכמות הזוהר אשר הם נקראים אדם כנזכר כת המתעסקים ברזי התורה וכנגד

 בנים אילין מארי קבלה עליהם וחים אילין מארי משנה אפר'אף בספר התקונין ד

ירצה כי גם שהוא עוסק אלא האדם , ולא אמר אדם, נאמר ראיתי והנה האדם

עם כל זה איננו האדם המיוחד הראוי להתעסק בחכמה הזאת ולכן נקרא אדם 

 וכמו שבארנו לעיל באומרו בנים 51 כי אין להם שרשים והקדמות להבין דבריובה

ז ואנחנו בזאת החכמה "ה ולא נבונים אבל האדם המיוחד איננו בעוהסכלים המ

מגששים כעורים קיר כי חכמי האמת סעו המה למנוחות עזבו אותנו לאנחות 

וכאשר אין האדם הנזכר נמצא ללמד החכמה הנה אז גם עופות השמים אלו 

 בלבם החפצים לעוף השמים בלי כנפיים ואומרים מי יתן' התלמידים אשר נגע ה

  . לנו אבר כיונה נעופה ונשכונה באהלי החכמה הזאת

  

                                                                                                                               

ולהם סוגרו , האלה ומצאו משל בפיהם כי אין החכמה הזאת צריכה פלפול וקושיות
  .ש"ע. כ"ע, בעדם שער ההבנה והלכו בחושך

ם נורמאלי מבין שאם יש לו בעיה רפואית הוא הולך להתייעץ עם כמה  אדכל והרי
 שאינו הולך וודאי,  במחלתו ואם לעשות ניתוח מסוכן ומסובךטפל לאיך מומחים רופאים

פ שהם חכמים מאוד וכל שכן שלא ילך " אעלהתייעץ עם אנשים שאינם מבינים ברפואה
  . להתייעץ עם אנשים גם לא חכמים

 עמם האם להתחיל להתייעץשאול רבנים שאין להם מושג מה היא קבלה  אין כלל לולכן
. ללמוד קבלה וכל שכן שלא לשאול רבנים שהם מבטלים לימוד זה ואומרים שאין ללמוד

 ינוירחם על'  וכמו שכתב כאן הרב שעונשו גדול מנשוא ה שאינו יודע מה הוא אומרוודאי
לא כן וודאי שמי , לה ומסתיר עצמו לשער ולומר כנראה שהוא יודע קבואין. ועליהם

שזכה ללמוד ולהבין משהו בקבלה לא ימנע תלמידים לעסוק בה לפחות להתחיל ללמוד 
י "ק וכתבי הרב האר"אולי הוא שייך בלימוד זה מאד ועוד שגם ללמוד בלא הבנה כלל זוה
 .הוא וודאי סגולה גדולה לקירוב הגאולה ולזכוך הנפש של העוסק בה

 לומדים טוב ואין להם הקדמות אינם  הזאתהחכמהאן שגם הלומדים  כ נראההנה 51
ובאמת צריך זהירות בזה הלימוד ללמוד ממי שלמד ויודע הקדמות איך , ללימוד הזה

ולא , להבין הדברים שלא יגשים בעולמות העליונים ולא יסבור סברות בשכל האנושי
מההקדמות ' רסה וכויאמר על מה שלא מבין שאינו כמו שכתב ויש כאן לשנות הגי

קחנו משם וכל ההקדמות "  ישועהקדם"הידועות לההתחיל בחכמה זאת הבאנו בספרי 
 על  רבא עם פירוש רבי יהודה פתיה יין הרקחאידראבספרים מדריכות לזה וראה תחילת 

 . ש"ע, "ומחצדי חקלה זעירין אינון ואינהו בשולי כרמא"מה שאמר שם 
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כט 

  עיכוב בניין בית מקדשנו ממניעת לימוד הקבלה

כולם כאחד נמנעו מלהחזיק  כל הכתות אשר בעם בני ישראל אשר והרי נתבארו

אין  רביםהונותינו כל אחד כפי סבתו ופנייתו עד שנתקיים בנו בעובחכמה הזאת 

ז נתייאשו " עכבנים מרי קבלהפירוש כי עם היותם '  וכובנים ילדה מנהל לה מכל

מלהתעסק בחכמה הזאת ואין ספק כי דברים אלו בנבואה נאמרו על דורות אלו 

האחרונים שלא כסברת חכמי דורותינו אלה החושבים בדעתם כי כבר השיגו מה 

  ֵאיןַוַּיְרא ִּכי) "ז"ט ט"ישעיהו נ( והנה הכתוב מעיד ושמחים בחלקםשצריך להם 

אוי לאוזניים שכך שומעות ואוי  בלשון שלילה "ֵאין ַמְפִּגיעַ  ִּכי ַוִּיְׁשּתֹוֵמםיׁש ִא 

ואין לנו לב לדעת לחזור ולהתעסק לעיניים שכך רואות עדותו יתברך עלינו 

ְוַאִּביט ) "'הג "ישעיהו פרק ס( כמו שאמר הכתוב להחזיק יתברךבחכמה הזאת 

כי על ידה  והוא בהיותינו עסוקים בחכמה הזאת" סֹוֵמְך  ְוֶאְׁשּתֹוֵמם ְוֵאין עֵֹזרְוֵאין 

 כמו וכביכול ישועתה לשכינת עוזו היינו ממהרים להצמיחה תתקרב הגאולה

ל במאמר שהתחלנו "לי ממש כביכול וכנ" ַוּתֹוַׁשע ִלי ְזרִֹעי") שם(שאמר הכתוב 

החכמה הזאת ומניעתנו ולהתעסק בה היא  כי הכל תלוי בעסקבהקדמתנו זאת 

" הדר הכרמל"המכונה ונקרא ותפארתינו  גורמת איחור ועיכוב בנין בית מקדשנו

ראיתי והנה "וזה מה שאמר הכתוב " ראשך עליך ככרמל"כמו שאמר הכתוב 

כי , ל"כנבעוונותינו הרבים ל היה הכרמל מדבר שם "כי לסבות הנ" הכרמל מדבר

וכל עריו הם ערי . יוכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו הרי הוא כאלו נחרב בימ

מפני  מפני חרון אפו פירוש 'היהודה נתצו גם הם וכל הרעה הזאת היא מפני 

 אמרשה ה וז" של הקבשמותיו החכמה הזאת אשר עסקה להורות כי כל התורה

ה "כי אין לו להקב' היא החכמה שאין מתעסק בה וגם ומפני חרון אפו פי' מפני ה

ש בתלמוד בכל אותם " וכמבחכמה זובעולמו אלא כאשר עוסקים  קורת רוח

 הכהן כשהיו שמעאליבן זכאי ושל רבי אלעזר בן ערך ורבי המעשים של רבי יוחנן 

 ןכין דורשים במעשה מרכבה ירדה אש שכינתו יתברך סבבה כל האילנות משא

   .בהיותם עוסקים בפשטים

  

  האדם נברא ללמוד חכמת הקבלה

ל "וז" הָוה ֶנֶפׁש ַצִּדיק-לֹא ַיְרִעיב יְ "על פסוק  'פרשה י במדרש משליוכמו שאמר 

 אוי לה ישמעאל אומר' היה ר' ישמעאל בא וראה כמה קשה יום הדין וכו' אמר ר

מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה בא ' לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה וכו

דו מי שיש ביבא ' מי שיש בידו הלכות וכובא ', סדרים וכו' מי שיש בידו בבא ' וכו
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ל 

מי שיש בידו אגדה בא ' חומשי תורה וכו' מי שיש בידו הבא ' תורת כהנים וכו

בני הואיל ולא נתעסקת ה אומר לו "והקב'  מי שיש בידו תלמוד וכובא] 'וכו[

שלי שאין הנאה לי בעולם אלא בשעה  בתלמוד צפית במרכבה צפית בגאות

והוגים המון ורואים   יושבים ועוסקים ומביטים ומציציםכמיםחלמידי שת

ברק היאך ' חשמל היאך עומד וכו' כסא כבודי היאך עומד וכו. 52התלמוד הזה

וכי לא זה הוא הדרי זה ' וגדולה מכלם מצפרני ועד קדקדי וכו' כרוב וכו' עומד וכו

הרי מבואר בפירוש אף '  וכוזהו הדר יפיי שבני מכירין את כבודיהוא גדולתי 

 חובתו לגמרי בעסק המקרא והמשנה שאין האדם יוצא ידיבדברי התנאים 

 והאגדה והתלמוד בלבד אלא הוא מחוייב לעסוק בכל יכולתו בסתרי תורה

ה מכל מה שברא בעולמו רק בהיות בניו "ובמעשה מרכבה כי אין הנאה להקב

 כי בפשטי התורה ,עוסקים ברזי התורה להכיר גדולתו ויופיו ומעלתו למטה

אין בהם שום היכר וידיעה לידע , תם כפשטםבהיו, ובספוריה ובדיניה ובמצותיה

אדרבה יש בהם מצות וחוקים שאין הדעת סובלם וכל אומות , את בוראם יתברך

העולם מונין את ישראל ואומרים להם וכי מה התורה הזאת אשר צוה אלקיכם 

 שנההאש אתכם דברים שנראין כחידות ומשלים ליקח קרן ולתקוע בו ביום ר

וכיוצא מדברים מתערב , ליוןהמקטרג הע,  שטן הרוחניךכ דייל ואתם אומרים שע

  .53אלו כמעט רוב מצות התורה ובפרט פרטי דיניהם אין השכל סובלם

                                                           
 מובא כל המדרש הזה דברים מבהילים שלא ' יפרשה ראה שם.  הכוונה לחכמת הקבלה52

 גירסא ישו ועוד שם הדרשה אינה על הפסוק הזה שאומר כאן אולי "כתבם כאן מורח
 .כדאי לפתוח ולראות שם זה יחזק מאוד'  וכל מה שכתב כאן וכוחרתא
גל  זוחל ברצפה נגע בר נכדיראיתי.  צריך להתעורר ולהבין עניין טעמי המצוותזה להבין 53

 ועשה כך כמה פעמים  למעלהזזכסא אחד והזיז אותו והרים ראשו ראה הנה הכסא 
מזה צריך להבין בימינו שהמצווה היא .  משהו למעלהזזשבפעולתו למטה ,  מאודוהתפעל
 לכל ילד קטן  ברור הדבראך בו ולנענע לולב בעולם הזה ולתקוע בו או כאן שופרלקחת 

  אני עושה באמתמה וצריך להבין מזיז למעלה שאנישאני צריך לדעת שיש דברים 
 אך אינם שט הקודמים היה מספיק הטעמים על פי הפבדורות. בעולמות העליונים
' ולא מובן איך יש בעלי תורה ויראה ה.  דעה שהוא דורו של משיחלדורמספיקים בימינו 

יק ולכן צריך להעמ. שלא רוצים להבין שיש במעשיהם במצוות פעולה שנעשית למעלה
 ובטכנולוגיה  תינוק נוגע במכשיריםכלבימינו , יותר על פי תורת הנסתר הקבלה

 יש מי שמכוון אותו למקום שהוא  וואיזהמתקדמת ויודע שיש למעלה לווין אם לוחץ על
 הרי  שכן במצוותכל.  בכל העולם שפותבשבעים  אנשיםלמליוניבו בזמן , צריך להגיע
 מה זה רומז ומה נעשה למעלה  לשש קצוות העולם עושה בהולכת הלולבמהצריך להבין 

,  במצוות כביכול יותר גרוע מהטכנולוגיהמזלזלעל פי הקבלה ואם לא מבין עד הסוף 
 לולבבדברי העולם הזה מבין היטב במחשבים וטלפונים חכמים ובמצוות חושב שלנענע 

' ון התורה ה התירוצים לא מתקבלים כלל בימינו רק עצלות ועלבכל. זהו זה ולא יותר
 סוד העבודה ולא שיביןלכן שומה עלינו ללמוד ולבאר לנוער ולכל לומד . ירחם עלינו
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   להגיעאפשרלאיזה דרגת חכמה 

ועל כיוצא בזה נאמר אם צדקת מה הדר התורה ויופיה וגדולתה  היכן הוא ואם כן

 ,לך לבדךיהם הוא תתן לו ואם חטאת מה תפעל בו כי השכר והעונש אשר על

נאמר  נאמר בהפך אם בטובה הזל אמנם בסודות התורה ובעסק כוונת המצות ע

 ונאמר ויצאו וראו בפגרי צור ילדך תשי ואם ברעה נאמר תנו עוז לאלהים

רים ודברי אלו מבוא.  ממש כביכולבי,  דייקא ולא ליבי, האנשים הפושעים בי

 במשנה ובתלמודעיל כי הקורא  לאמרנושה  מלאשר נגע אלהים בלבו וזה סוד

 בחכמת האמת כי ןכין שאה  מעבד המשמש את רבו על מנת לקבל פרסנקרא 

 ולא וזהו נקרא עוסק בתורה לשמה בלי ספקהוא מתקן כביכול ונותן כוח למעלה 

 אלא שצריך שיהיה ,אלא שלא נברא האדם אלא כדי שילמוד חכמת הקבלהעוד 

מעשיות שכל תכליתן לדבר זה והם מוכרחים  המצות הדייל ע, גופו נקי בתחילה

נשמת אדם להאיר בגוף הזה '  תוכל הנשמה הנקראת נר הךכר ואח, 54על כל פנים

כנר הנתונה תוך עששית זכוכית ומאירה ונותנת לו כח להבין סתרי התורה ומגלה 

וצה ר" ברה מאירת עיניים' מצות ה "כתובהאמר שה  מודסה עמוקות מני חשך וז

 על בזהר שיר השיריםן סתרי תורה על ידה שהם תכלית הכל כנזכר  להביומרל

כל דמשתדלין למנדע בחכמתא זכאין אינון " 'הגידה לי שאהבה נפשי וכו"פסוק 

                                                                                                                               

 שערוראה בתחילת .  יש עולמות שבמעשינו משפיעים עליהם והם עלינוכפשוטו בלבד
 יםגם כונה גדולה מכלם והיא הנזכרת בהקדמת ספר התיקונ:.. ל"וזב "ע 'המצוות דף א

 יכוין האדם שאינו עושה אותה המצוה כעבד המשמש את רבו כיובמקומות אחרים רבים 
 ענין ואין אלא כבן שכל כונתו לעשות רצון ונחת רוח לאביו שבשמים על מנת לקבל פרס

זה מתקיים אלא במי שיודע כונת התפילה והמצות ומכוין בעשייתם לתקן עולמות 
ז ואף לא "ר העוהה עם שכינתיה ואין כונתו לקבל שכ" שמה דקביחדאהעליונים ול

 . ש"כ ע"ע... ב"לתועלתו הנמשך לו לעוה
 בוודאי לא ימצא אחד מעיר ושנים  שיתקן כל מידותיועד עשרות שנים יחכה ולא 54

 אלא.  שנהשבעים צריך אחת מידהשכדי לתקן ,  לעסוק בקבלהשיוכל בדורנוממשפחה 
מהתורה שעה אחת כל אברך כולל וכן כל תלמיד שלומד בישיבה חלק זה . יתחיל ללמוד

ביום ויתקרב יותר לפי נטיית נשמתו אליה והתקדמות נקיון גופו ומחשבתו תוך כדי 
 ויש לפני הלימוד תפילות והכנות וחזרה בתשובה ויחודים ואם  בא לאט לאטוזההלימוד 

 כל מי  להרחיק יותר מדאי בימינוואיןהולך בתמים יתגלו לו השגות ואם לא לא יתגלו לו 
ה אפילו כמה שעות ביום הוא כמו הגדולים בדורות קודמים ראה שער שעוסק בתור
כ "איך היה אומר לי שנפשי היתה כ, ל" ז למורישאלתיפעם אחת :... א" שסדףהגילגולים 
. שאין אני מגיע לעקבו, היה צדיק וחסיד, והרי הקטן שבדורות הראשונים, ל"מעולה כנז

.  כפי הזמן והדור ההוארק, כפי מעשה האדם אין גדולת הנפש תלויה כי,  לךדע,  ליואמר
 מעשה קטן מאד בדור הזה שקול בכמה מצות גדולות שבדורות אחרים כי בדורות אלו כי

ואלו הייתי בדורות .  כן בדורות ראשוניםמשאין, הקליפה גוברת מאד מאד לאין קץ
 .ש"כ ע"ע. היו מעשי וחכמתי נפלאים מכמה צדיקים הראשונים, הראשונים
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לב 

 ואינון ידעין ומסתכלים ברזין עילאין בגין דבר נש כד נפיק מהאי עלמא דמאריהין

ליה תריסר בהאי איסתלקו מיניה כל דינים דעלמא ולא עוד אלא דמתפתחאן 

ה "תרעי דאפרסמונא דכיא דכל חכמתא עילאה תליא בהו ולא עוד אלא שהקב

חקיק ליה בהוא פורפירא דכל דיוקנין גליפן תמן בהאי עלמא ובעלמא דאתי 

חכמתא . ע ואחסין תרין עלמין עלמא דין ועלמא דאתי"ה אישתעשע ביה בג"והקב

חד למנדע ליה לגופיה  )1  למנדע ולאסתכלא ברזין דמריה ליה לבר נשדאיצטריך

 והיך איהו ותקונא דגופא היך אתתקן והיאך איהו זמין ולאשתמודעא מאן איהו

 מאן וחד למנדע ולאסתכלא ברזין דנשמתין) 2למיעל בדינא קמי מלכא דכלא 

 סרוחה דיומא כאן איהי ההיא נפש דביה ומאן אתייא ועל מה אתייא להאי גופא

 דאיהו ביה ועל מה לאסתכלא בהאי עלמאוחד למנדע ו )3 ומחר בביה קברי

אתתקן ולבתר ברזין עלאין לאשתמודע למארי וכל דא יסתכל בר נש מגו נהירו 

ג דאית ביה "אע,  תא חזי כל מאן דאזל לההוא עלמא בלא ידיעה55.דאורייתא

תא חזי מה כתיב . ' וכומפקין ליה מכל תרעין דההוא עלמא, עובדין טבין סגיאין

ולא אסתכלת בחכמה , אם אנת אתיא בלא ידיעה, "היפה בנשיםאם לא תדעי לך "

ג דאנת היפה בנשים "אע. ולא ידעת רזין דעלמא עילאה, עד דלא אתית להכא

 רשתבפגם '  וכובמצות ובמעשים טובים לית אנת כדאי למעיל הכא צאי לך

                                                           
 הידיעות וזה סדר : העמודים של חכמת האמתארבעה: ל" לספר הכללים להרמחאמבו 55

  . באמת'  להיות עבד השצריך האדם להתעסק בהן

ה לפשט אורו "ס ב"מה שרצה הא. למנדע להסתכלא ברזין דמריה:  הראשונההידיעה
, ש"מה שמשיגים בבורא ית. זה נקרא רזא דמרא, בסדר והדרגה לברא עולמות ולהנהיגם

וכללות הידיעה הזאת הוא לדעת כל עניני האילן . יינו התפשטות אורו בכל סדריודה
  . הקדוש ועניני השתלשלותו

הבאות אחר , כאן מתחילות הידיעות העקריות... למנדע ליה לגופיה:  השניההידיעה
וכל עניני , וזאת הראשונה היא ידיעת סוד הגוף הזה בכל צורתו ואבריו, ידיעות האילן

שהרי , ולפי האמת אליו מגיעים כל הדברים להיותו הוא לבדו הגורם הבחירה. "..הנהגתו
מה הוא האדם שבידו כל , רוצה לומר,  איהומאןואמר  . אפילו לנשמה אין בחירה זולתו

ויבין כאן הקשרים שיש בין . ואז יבין היטב איך הוא סוף כל הבריאה, העבודה הזאת
  .ש"ע... יים בידיעה זאתכל עניני העבודה תלו, הספירות ובינו

 ותלוי,  ברזא עלמא דנשמתיןלמנדע: והוא מה שאמר, בסוד הנשמה:  השלישיתהידיעה
והוא לדעת איך בירור ההנהגה תלוי בסוד ...כאן לדעת כל עניני הנשמות עם כל חילוקיהם

  .ש"ע... הנשמות

 דהוא והוא מה שאמר לאסתכלא בהאי עלמא. לדעת סוד העולם הזה:  הרביעיתהידיעה
בסוד הפנימיות , איך מתנהגים בסוד הספירות, ז"והוא לדעת כל בריאת העוה.. 'ביה וכו

שמי שרוצה , ואלה הידיעות. ש"ע"... אלהים"שהוא כמנין " הטבע"המתפשטת בסוד 
וההולך בדרך זה . ה"י זלה" והם מתגלים בדברי רשב,צריך לתת לבו להם, 'להיות עם ה
  .באור החיים' יתהלך לפני ה
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לג 

כד נשמתה סלקה ומטאת ,  האי חיותא קדישא קימא:ל"וזא "ז ע"פקודי דף רמ

וכפוס האי חכמתא דרדיף אבתרא , 56דין שאיל לה ברזא דחכמתא דמארהכ, לגבה

ואי יכיל לאדבקא ולא אידבק דחו ליה לבר ולא . הכי יהביה ליה אגריה, ואדבק

גדפייהו אינון שרפים  וכד נטלועיילא וקיימה תחות ההוא היכלא בטמירו בכסיפו 

תדנת בכל יומא והכי א' כדין כלהו בטשי בגדפייהו ואוקדון לה וכו, דתחותא

בגין דלית אגרא בההוא עלמא . ג דעובדין טבין אית ליה"נהירת ולא נהירת ואע

כאינון דמשתדלי בחכמתא לאסתכלא ביקרא דמאריהון ולית שיעורא דאינון 

  . ל"דידעי חכמתא ביקרא דמאריהון עכ

                                                           
 ָקֵרי,  ְּבַהאי ָעְלָמאְחָּתא ִּדְזִמיִנין ְלנַ ּוְבַׁשֲעָתא ב"א ע" חלק ב פרשת תרומה דף קסזוהר 56

ִּדי ָמֵּני קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִּבְרׁשּוֵתיּה ָּכל ִנְׁשָמִתין ִּדְזִמיִנין , קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְלַחד ְמָמָנא
 ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ַאְתָיא ַהִהיא.  ְּפלֹוִנירּוחַ ִזיל ַאְייֵתי ִלי , ּהְוָאַמר ֵלי, ְלַנְחָּתא ְלַהאי ָעְלָמא

 . ְוַההּוא ְמָמָנא ַאְחֵזי ָלּה ָקֵמי ַמְלָּכא ַקִּדיָׁשא, ִמְתַלְּבָׁשא ְּבִדּיּוְקָנא ְּדַהאי ָעְלָמא, ִנְׁשְמָתא

ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִלְמֻמֶּנה ֶאָחד ֶׁשִּמָּנה  ַה קֹוֵרא, ּוְבָׁשָעה ֶׁשְּמֻזָּמִנים ָלֶרֶדת ָלעֹוָלם ַהֶּזה: תרגום
ֵלְך : ְואֹוֵמר לֹו,  ָלעֹוָלם ַהֶּזהֶרֶדתַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְרׁשּותֹו ֶאת ָּכל ַהְּנָׁשמֹות ָהֲעִתידֹות לָ 

,  ִּבְדמּות ֶׁשל ָהעֹוָלם ַהֶּזהְמֻלֶּבֶׁשת ְנָׁשָמהְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּבָאה אֹוָתּה .  ְּפלֹוִניֶׁשל רּוחֹוָּתִביא ִלי 
  . ְואֹותֹו ְמֻמֶּנה ַמְרֶאה אֹוָתּה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא

 ְּבאֹוַרְייָתא ְּדִתְׁשָּתַדל, ְּדַכד ֵּתיחֹות ְלַהאי ָעְלָמא, ְואֹוֵמי ָלּה,  ָלּהָאַמר ְּבִריְך הּוא קּוְדָׁשא
עם ( ְּדֲהֵוי ְּבַהאי ָעְלָמא  ַמאןְּדָכל) לימוד קבלה.(ְמֵהיְמנּוָתא ִּד ָזא ְּברָ ּוְלִמְנַּדע, ְלִמְנַּדע ֵליּה

ְּבִגין ָּכְך ִאְתָחֵזי ָקֵמי ַמְלָּכא . ָטב ֵליּה ְדָלא ִיְתְּבֵרי,  ִאְׁשָּתַּדל ְלִמְנַּדע ֵליּהְוָלא, )בחינת נשמה
 ְּבָרָזא, ְּבקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא) ימוד הקבלהבל ( ֵּביּהּוְלִאְׁשַּתְּדָלא, ְלִמְנַּדע ְּבַהאי ָעְלָמא, ַקִּדיָׁשא

  . ִּדְמֵהיְמנּוָתא

 ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתֵּדל, ֶׁשְּכֶׁשֵּתֵרד ָלעֹוָלם ַהֶּזה,  אֹוֵמר לֹו ּוַמְׁשִּביַע אֹוָתּהאַהָּקדֹוׁש ָּברּוָך הּו: תרגום
 -ָהָיה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְולֹא ִהְׁשַּתֵּדל ָלַדַעת אֹותֹו ֶׁשָּכל ִמי ֶׁש .  ֶאת סֹוד ָהֱאמּוָנהְוָלַדַעת ָלַדַעת אֹותֹו

ּוְלִהְׁשַּתֵּדל , ָלַדַעת ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ִמּׁשּום ָּכְך ִנְרָאה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש.  לֹו ֶׁשּלֹא ִיָּבֵראטֹוב
  .  ָהֱאמּוָנהְּבסֹוד הּוא -ָּברּוְך -ַּבָּקדֹוׁש

ָקֵמי ,  ְיָדא ְּדַההּוא ְמָמָנאַעלִאְתֲחִזיַאת ,  ָהְרֵאָת ָלַדַעתַאָּתה) ברים דד(,  הּוא ִדְכִתיבֲהָדא
ְּבָרָזא , אְּבָרָזא ִּדְמֵהיְמנּוָת ,  ְלִמְנַּדע ּוְלִאְסַּתְּכָלא ְּבַהאי ָעְלָמאָלַדַעת. קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא

ְוָלא ִאְׁשָּתַּדל ְּבאֹוַרְייָתא ְלִמְנַּדע , ְלָמאְוָכל ַמאן ְּדֲהָוה ְּבַהאי עָ ) בסודות התורה. (ְּדאֹוַרְייָתא
  .  ְּבִגין ָּדא ַאְייֵתי ֵליּה קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְלַבר ָנׁש ְּבַהאי ָעְלָמאְּדָהא,  ֵליּה ְּדָלא ִאְתְּבֵריַטב, ֵליּה

 ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש  אֹותֹו ַהְמֻמֶּנה ְיֵדיַעלָהְרֵאיָת .  ָהְרֵאָת ָלַדַעתַאָּתה) דברים ד(ְזִהּו ֶׁשָּכתּוב : תרגום
ְוָכל ִמי ֶׁשָהָיה . ָרה ָהֱאמּוָנה ּוְבסֹוד ַהּתֹוְּבסֹוד ָלַדַעת ּוְלִהְסַּתֵּכל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה -ָלַדַעת . ָּברּוְך הּוא

 ֶזה ֱהִביאֹו יל ִּבְׁשִב ֶׁשֲהֵרי, טֹוב לֹו ֶׁשּלֹא ִנְבָרא,  ִהְׁשַּתֵּדל ַּבּתֹוָרה ְלַהִּכירֹוְולֹאָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
 אם יש בו בחינת  אינו יודעואדם. ש"כ ע"ע. ... ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָהָאָדם ָלעֹוָלם ַהֶּזה

 ולכן ינסה ויגש ללמוד ממנה ולפי מה שירגיש אחר כך בהכרת מקומו באמיתות נשמה
 בהדרכהתמיד אך רצוי כל זה , ולא לפי נטיות ודעות קדומות ימשיך להקדיש מזמנו

 . של רב העוסק בקבלהאמתית
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,  כי לכאורה ישתומם האדם בראותו מה שהבאנו לעיל בשני המאמריםואין ספק

 דאית ליה עובדין טבין סגיאין מפקין ליה מכל תרעא דההוא עלמא בגל עף דא

 רבן של תנאים מארי רבי יוחנן בן זכאיאמנם המשכיל בדברי . ואתדנת בכל יומא

דרכים ולא היה יודע ' והשיב שיש לפניו ב, משנה שראוהו בעת פטירתו שהיה בוכה

 עליו גדולות ונפלאות ספרו) א"ח ע"דף כ (סוכה' ובמס.  דרך מוליכים אותובאיזה

ומעשה מרכבה ' שלא הניח לא מקרא ולא משנה ולא תלמוד וכו: ואמרו עליו

אשר שופריה ,  אבהוגם מצינו ברבי. ה היה מתייראזל כם וע', שיחת דקלים וכו

כפי קשר נשמתו בו ואמרו בגמרא כי עליו נאמר , ה"עבינו מעין שופריה דיעקב א

שהיו נושאים פנים לדורו בעבורו ,  אבהויבזקן ונשוא פנים הוא הראש דא ר

והיה אומר בשעת פטירתו ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי , בשמים

 למעלה כתבנושה ולא יובנו זולתי במ, וכל בעל שכל יתמה מדברים אלה, כליתי

לפני תורתו  הבל אשר היא ז"העוה שהם תורת הפרש עסק התורה בפשטיהענין 

ואלו באתי להאריך . כחי כליתי לתהו והבל ודסה וז, ב"של משיח ותורת העוה

  . בביאור כל המאמרים האלו יכלה הזמן והמה לא יכלו

 מצות ותורה הפשטיית היא שכר כי עיללכר נוכל להבין בדרך קצרה כפי הנזאכן 

אי אפשר עד שיעסוק , למיעל לעלמא עילאההאמנם ,  הארץדןען  ובגז"בעוה

 תשיג ידו בחכמת הזוהר ואי לא כדין מפקי ליה מכל כפי יכולתו כפי אשרהאדם 

ולכן חלק , אף על גב דאיהי יפה במצות ובמעשים טובים ,תרעין דעלמא עילאה

 שהיא חלקה 57הנשמהאמנם ,  הארציידןען  נשארים למטה בגהנפש והרוח

ה וז. ל" העליון כנדןען בסודות התורה נענשת ואתוקדת לבר מהיכלין עילאין דג

 נפשה או רוחא סלקה ולא אמר כד  נשמתא קדישא קיימא כדחיותא האי אמרש

  . ל חלוקים בעניין זה"ולא תתבהל בראותך כמה מאמרי רז. והבן זה

 היה צריך המאמר של שיר השירים ביאור רחב אבל מי שיעסוק בחיבורינו והנה

 גם הזל  יוכל להבין את דבריו וכבר נרמז כ,בשער הגלגולים' בשער חזה ובפרט 

במדרש תנחומא  וכן  כי תשארשהש בשמות רבה פ"וכמ. ל במדרשים"דברי רזב

וגם על פסוק " ֵאיפֹה ָהִייָת ְּבָיְסִדי ָאֶרץ") 'ח ד"איוב ל(  כי תשא על פסוקרשהבפ

כי כל הצדיקים וכל באי עולם , "'וכוהָֹוה ְּבֵׁשם ְּבַצְלֵאל -ְראּו ָקָרא יְ ") 'ה ל"שמות ל(

                                                           
 שאומר שלאדם יש בשבת תוספת נשמה אחרא "ג ע"ק פרשת שלח דף קע"זוה ראה 57
, וקודשא בריך הוא שאיל לכולהו מאי חידושא הוה לכו בההוא עלמא באורייתא:... ל"וז

 קמיה כמה חדווה דאורייתא עביד קודשא אמרתזכאה איהו מאן דחידושא דאורייתא 
 דא  חידושא דאורייתא דאמרת נשמתאשמעוכניש לפמליא דיליה ואמר , ך הואברי

 .  בחכמת הקבלהלחידוש דווקא אומרת הכוונה הנשמהמכאן ש. ש"ע, כ"ע... דפלוני
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וזה , וזה באזנו, וזה בראשו, זה בגופו, ר"ו של אדהמזרע ישראל תלויים בגופ

וכל , וכל הרוחות ברוחו,  כל הנפשות תלויות בנפשוהזרך דל וכן ע' וכו, בצווארו

ה גידים כן "ושס, ח אברים"ר כלול מרמ"וכמו שגופו של אדה, הנשמות בנשמתו

ה "ח מצות עשה ושס" גם כלם תלויים בתורה שיש בה רמ,נפשו רוחו ונשמתו

 פלוני אבוך במאי הוה ביל ר"ל א"אשר זה סוד מה שאמרו רז, צות לא תעשהמ

 ועל מה אתיא אמרשה במ, ל המאמר הזה בשיר השירים"ואל זה רמזו ז' זהיר וכו

ג "אדם אחד כלול מתרי נתגם כל העולמות כלם הם בחי' להאי גופה סרוחה וכו

, לב השמים, הארץעין , טבור הארץ, וכמו שמצינו כנפי הארץ. אברים וגידים

ל לית לך " וזא"ד ע"הזהר בריש פרשת תולדות דף קלוכיוצא באלו וכנזכר בספר 

דהא כמה ,  דלא הוי לקבליה בריה בעלמאשנר כל שייפא ושייפא דקיימא ביה בב

כל אינן בריין כלהו שייפין , הכי נמי עלמא', דבר נש איהו מתפליג שייפין וכו

 למעלה למינדע ליה לגופא אמרשה ואל זה רמז מ', שייפין קיימין על אילין וכו

  ,'ולאשתמודע מן איהו וכו

באופן .  למנדע ולאסתכלא בהאי עלמא דאיהו ביה ועל מה אתתקןוחדעוד ואמר 

ואחיזתו בגוף בחכמה הזאת עד שידע שורשו על ידי טרחו כי האדם צריך להשיג 

בפרטות , צות התורהוכן אחיזתו במ העליון היכן וכן ברוחו ונפשו ונשמתו האדם

 כל העושה מצוה אחת :ל"ותשכיל מה שאמרו חזובזה תבין . 58היכן עיקר אחיזתו

וכל מי שאינו עושה מצוה אחת אין . ונוחל את הארץ, ומאריכין ימיו, מטיבין לו

ודי עתה . במשנה הזאת נתחבטו בה המפרשים, 'ואין מאריכין ימיו וכו, מטיבין לו

  . מקומובביאור מאמר זה שאין עתה 

כי : "ה אחר שניבא כל הפסוקים הנזכר סיים בנחמה ואמר"עירמיה  והנה הנביא

. נתינת טעם בלשון כיואמר " וכלה לא אעשה, שממה תהיה כל הארץ' כה אמר ה

, והוא כדי לתרץ עניין קושיא אחת הנולדת מעתה עם האמור כי הנה למעלה אמר

 מעתה האדם ןכם  בחכמה וא אין מי שיודעומרלוצה ר, ראיתי והנה אין אדם

ואם , אחר שאין לו מי שילמדנה ויקבלנה, פטור ומותר מלהתעסק בחכמה הזאת

 אין כך הוא  כילכן אמר בלשון נתינת טעם. קבלה נקבל ואם לאו איך נוכל לקבלה

' ירמיהו ד(. ה בא בטרוניא עם בריותיו"כי הרי אין הקב, העניין כמו שתחשוב

פ אשר עתידה "ירצה כי אע, "הָוה ְׁשָמָמה ִתְהֶיה ָּכל ָהָאֶרץ-ִּכי כֹה ָאַמר יְ ")ז"כ

                                                           
 לאט יזכה הכתובת לכל ההבנה הזאת הוא בחכמה הזאת כמה שיטרח בה שבפירוש הרי 58

ין אחד יכול לפטור עצמו ממנה  להשיג את הדברים ואחד המרבה ואחד הממעיט ואלאט
 .ה בה בטרוניה על מי שהשתדל ולא השיג העיקר ההשתדלות"ואין הקב
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' ז וכלה לא אעשה כי ה"עכ, הארץ להיות שממה באין מי שעוסק בחכמה הזאת

צבאות הותיר לנו שריד כמעט איש רשום בכל דור ודור הן רב הן מעט ואף גם 

ש "כמו. ו"להפר בריתו אתנו ח, זאת בדור הזה האחרון לא מאסנו ולא געלנו

דבדרא בתראה בסוף יומיא יתפרנסון מהאי חבורא ובגיניה ל "בתקונים כנ

   .ל" כנ'וקראתם דרור בארץ וגו

וכד יהא קריב ליומי משיחא  :ל" וזא"ח ע" וירא דף קירשת פזוהרהפר בס גם

הרי מבואר כי . 'וכו הני רביי דעלמא זמינין לאשכחא רזין טמירין דחכמתא לואפי

ובדרא בתראה תתגלה ותתפרסם חכמה מת הזוהר נעלמת עד עתה היו דברי חכ

הזאת ויבינו וישכילו ברזי התורה שלא השיגו הקודמים אלינו ובזה נסתלקה 

ואם דורות שלפנינו לא השיגוה , המקשים ואומרים איכשור דרי, הפתאים השגת

ואמנם עם היות זה פשוט ומבואר כי באלו . ובזה יסכר פיהם ,איך נדענה אנחנו

 הנה לא ותתגלה אליהם החכמה הזאתת האחרונים יתפרנסון מהאי חבורא הדורו

לא יתגלה לבני אדם כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול כי רזי התורה וסתריה 

 דייל  ע59 שפע אלהי המושפע ממרום קדשודייל בכח עיונם החומריי לולי ע

דמה זו ונביא כמו שנבאר בסוף הק ל"זאליהו הנביא  דייל שלוחיו ומלאכיו או ע

   .ש" התיקונים ועפרה בס" עי"רשבראיה מדברי 

ה ובתיקונים ובמדרש שיר השירים "ה בס"י ע" לזה כי רוב דברי הרשבעוד ראיה

 המתגלים אליו ת הצדיקיםונשמי "וע' ל וכו" זאליהו הנביאי "הכל נגלה אליו ע

ה עם "עי "בכל דור ודור אשר זה ענין ספרא דרעיא מהימנא שכלם ויכוח הרשב

ג "דף י' בהקדמת הבש באורך "ה וכנזכר בהקדמת ספר התיקונים ע"נשמת מרע

רשותא אתייהב לאליהו  וזה לשונו בההוא זמנא דאתחבר האי חיבורא  א"ע

וכל חיילין .  ולכל מארי מתיבתן דלעילא ותתאלאסכמא עמהון ביהל " ז60הנביא
                                                           

עם פירוש . ה" מזמן דוד המלך עמיוחס והוא ברייתא בחכמת הקבלה  אצילותמסכת 59
ליריאיו ' סוד ה) "ה"כ' תה(אליהו בן יוסף פתח כתיב : ל"וז,  יצחק אייזיק חברהרב

שאפילו אדם . ה מגלה סודיו כי אם ליריאיו"אוליפנא שאין הקבמהא " ובריתו להודיעם
לחינם צלל במים , מישראל למד מקרא ומשנה תלמוד ואגדה ותוספתות ואין בו יראה

 .ש"ע. הבאתי כל הלשון לעיל...  מה שטרח לחינם טרחוכלאדירים 

 על  שלובפסק דלאטש הרב וכמו שכתב  הזוהרהופעת שהוא  אליהוהופעת בחינת וזה60  
להכין את העם ליום . כ"ע...  לימוד ספרו הוא המלאך הגואלזכות... ק"חיוב הדפסת הזוה

וזה גם ענין כל הצרות ... הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא: "כמו שאמר, הגדול
 זהרוראה עוד ספר ,  אליהו הנביאהופעתשבאות בגלל שאין לומדים זוהר וקבלה שהיא 

ַוֲאָנא , ַרִּבי ֵאיָמא ִמיָלְך ,  ֵליּה ֵאִלָּיהּורֲאַמ . ִׁשְמעֹון' ֲחֵדי ר:... ב"ו ע" עדף חדש שיר השירים
ְּדִיְתַּגּלּו , ּוְרׁשּו ִאְתְיֵהיב ָלן ֵמִעם ַעִּתיָקא ְדכֹוָּלא.  ִמיִני ּוִמיָנְך ִּתְסַּתֵּיים ִמְּלָתאְּדָהא, ֲאַבְתָרְך 

 :ַוֲאָנא ָלֳקֵביל ִעיָּלֵאי. ֵביל ַּתָּתֵאיַאְנְּת ָלקֳ . ָרִזין ִאֵּלין ִמַּתָּתא ּוֵמֵעיָלא
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 עמהון באסכמותא דמלאכין עילאין ותתאין ונשמתין עילאין דצדיקים למהוי

צבאות ' ובזה יסכר פי הדוברי עתק בגאוה ובוז על הקדוש מלאך ה' וכווריעותא 

 סוכה בפרק כתבמסאשר אף בתלמודא דידן . וכל ספרו ספר הזוהר, ה"י ע"רשב

 ירמיה משום  רבירמ חזקיה א רביר אמרו שם עליו אמב"ה ע"לולב וערבה דף מ

 ראיתי בני עליה והם ...' וכוכלו מיום הדין יכול אני לפטור את כל העולם :י"רשב

הם אני ' אם ב, אם מאה הם אני ובני מהם, מעטים אם אלף הם אני ובני מהם

רבי מאיר שהיה מאיר עיני , עם היות שהיו בדורו כל התנאים. ]הם[) מהם (ובני

 וחלילה וחס וכיוצא בהם ראשי תנאים, ה"יוסי ע' ורבי יהודה ור, חכמים בהלכה

אף אם אינו כן כי לא היה נכתב בתוך התלמוד , ן שהיה משבח את עצמומלהאמי

  . ובלי ספק לא יסבור זה אלא איזה מין או אפיקורוס

לדורות עולם ' ל ויאמר אלהים זאת אות הברית וגו"וזה "ל' בבראשית רבה פ גם

,  חזקיה מוציא דורן של אנשי כנסת הגדולהביר' ת כתיב וכוורו יודן לד רבירמא

י אי בעי אברהם למקרביה "אמר רשב חזקיה אמר כן ביר, י"א דורו של רשבומבי

 והרוצה לידע זכות דור אנשי עד גבאי ואנא מקרבנא מגבאי עד מלכא משיחא

' ועם כל זה אמר ר' יסתכל בפרקי היכלות בפרק ל, כנסת הגדולה ותכלית מעלתם

, ל"י ז" של רשבומביא תחתיהן דורו, חזקיה מוציא דורם של אנשי כנסת הגדולה

כנזכר שם משמיה , כי בזכותו הוא עצמו לא נראתה הקשת, ושם ביאר הטעם

  רבירמל א"גם איתא בתלמוד ירושלמי וז, ל"ל לרבי יהושע בן לוי ז"דאליהו ז

 יש מוציאי דבה והנה, ל"דייך שאני ובוראך מכירין ערכך עכ, שמעוןבי עקיבא לר

 כתב שם ב"ע' התקונים בדף במת על ספר הזוהר באומרם כי הנה בריש הקד

ההוא מאמר של אותו אמורא שהיה נקרא רבה בר בר חנה דהוה קאזל בחדא 

ל והא אתמר " וזב"ג ע"רפ' מ ד"בפרשת פנחס ברוכן ' ספינתא וחזא חד צפור וכו

אלעזר '  עניין רב"ו ע"בפרשה פנחס דף ריעוד שם ' דאיהו צפרא דבר בר חנה וכו

כי כל דברי בות ומי פתי יסור הנה ישגיח ויראה בן פדת האמורא וכאלה ר

 הם ברוח הקודש והיה רואה בעיניו כל נשמות החכמים אף אותם ה"י ע"הרשב

                                                                                                                               

ּוִמיַליי ָלא ִיָּכְתבּון , ְּדָכל ִמיָלְך ִיָּכְתבּון ְלֵעיָלא ַקֵּמי ַעִּתיק יֹוִמין, ְרבּו ַיּתיר ִאית ָלְך ,  ַרִּביּוְבַחָּייךָ 
ּוִמיַליי ְּכִתיִבין , ְּכִתיִבין ְלֵעיָלאִמיָלְך ְיהֹון . ַעל ְיָדְך ,  ְּבַהאי ָעְלָמא ִיָּכְתבּון ִמיַלייֶאָּלא, ְלֵעיָלא
  . ש"ע. כ"ע... ְוַזָּכִאין ַאּתּון ְּבַעְלָמא ְדָאֵתי, ַזָּכִאין ַאּתּון ַצִּדיַקָּייא ְּבַהאי ָעְלָמא. ְלַתָּתא

 . אומר לרבי שמעון את הדברים שלי יתגלו למטה על ידךבפירוש הנביא אליהו הרי
ושנגאל ברחמים בזכות הזוהר , הצרות והגלות יפסקו אין שמים לב ולא רוצים שועדיין

 .ו שכל הצרות הם על שלא לומדים קבלה"וזו צעקת מוהרח. והקבלה
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לח 

ישמעאל בברייתות דפרקי היכלות ' העתידים להיבראות וכמעשה שאירע גם לר

   .ש"ע

'  שאמרו עליו שלא הניח מקרא ומשנה וכוה"רבי יוחנן בן זכאי ע עניין וזה גם כן

וזכור נא . והויות דאביי ורבא עם שהיו אמוראים ושים לבך והבן בדברים אלו

, ָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון :ל" וזב"ב ע"נשא דף קל' ובאדרא רבא בפ עצמו י"רשבמאמר 

ַאְסַהְדָנא ָעַלי ְׁשַמָייא ִעָלִאין . ְּדַאְתָיין ְּבַהאי ִעְזָקא ַקִּדיָׁשא, ֻּכְּלהּו ּבּוִציִנין ַחְבִרין

, ַמה ְּדָלא ָחָמא ַּבר ָנׁש, ַּדֲאָנא ָחֵמי ַהְׁשָּתא. ְוַאְרָעא ַקִּדיָׁשא ִעָּלָאה ְּדִעָּלָאה, ִעָּלִאיןְּד 

 ,ְַדְעָנא ְּדַאְנָּפאי ְנִהיִריןַּדֲאָנא יועוד . .ִמּיֹוָמא ְּדָסִליק מֶֹׁשה ִזְמָנא ִּתְנָייָנא ְלטּוָרא ְּדִסיַני

 ּומֶֹׁשה ָלא ָיַדע ִּכי ָקַרן )ד"שמות ל(,  ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב.ַּכלְוָלא ִאְסּתָ ּומֶֹׁשה ָלא ָיַדע 

י אחרון שבתנאים זכה " ואל יפלא האדם מזה כי עם היות שרשב.'וכו .עֹור ָּפָניו

אין רשות בפה לפרש עניינם הכמוס , כי דברים אלו כבשונו של עולם. למעלה כזו

  . והחתום אצלינו

 הקדוש נספר בסוף הקדמה זאת מעניין החכםועל דרך זה אל תתפלא ממה ש

 פרש בס"ואם תרצה תבין מ, ולא אוכל לפרש. נו זההנגלה אלינו בזמננו ובדור

ט "בתיקון ס וכנזכר 61דור הולך ודור בא דא משה רעיא מהימנאהתקונין על 

ה אסתכם עמנא עילאין ותתאין למהוי "בוש חברייא בודאי ק" ארא"י ע"דק

י "האי לאתחדשא ע דעתיד כוליה דהאי אתגלייא ביה זכאה דראבהאי חבורא 

 שיהיה ואתפשטותיה 62א"ו הה"הי שה"בתראה לקיימא קרא מ בדראדמשה 

עד מניינא דששים רבוא הוא בכל דרא ודרא בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא 

  . והדברים סתומים וחתומין'וכו
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אומר משה רבנו : ֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה ַאל ּתֹו ָלְך ַרבְולֹא ָׁשַמע ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ְידָֹוד ֵאַלי 
אני צריך לבוא בעיבור בכל דור כדי ליישר אתכם שלא תסלפו את התורה ' ויתעבר ה, ה"ע

עד עכשיו אתה הייתה רבן של ישראל ...  לךרב"' ועוד אומר לו ה.  למענכםיותר מדי וזהו
שכל חכם שיש לו גילוי , ד יוצא"ה נלעמז. כ"ע.  לך שיבוא אליהו וילמד אותךרבמעתה 
 .ה"יש בו עיבור משה רבינו ע, אליהו

 זכאהק נגנז והתגלה לפני כשש מאות שנה ועל גילוי זה אמר "ת משה הרי שספר הזוה" ר62
י דמשה בדרא בתראה לקיימא "דרא דהאי אתגלייא ביה דעתיד כוליה האי לאתחדשא ע

 וכבר לפני כחמש מאות שנה אמר הרב יצחק הרי אנחנו בדור זה. א"והה "הי שה"קרא מ
, ק עת הזמיר הגיע דלזמיר איניש כי אזיל באורחא"דלאטש בפסק על הדפסת הזוה

לשמוח שזכינו לזה בדורנו שצריך להתחזק הרבה בלימוד זה שבו נזכה לגאולה בקרוב 
 . ברחמים
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לט 

  איך ניתן רשות לכתוב

, בעיון אנושי חומריים שדברים אלו לא יובנו  כי אין ספק,ונחזור לעניין הראשון

או מפי הנשמות המתגלים בכל דור , ל" זאליהואו מפי , מפה אל פהאלא בקבלה 

כתב בסוף , קרוב לדורנו,  אחרון המקובליםל"ן ז"והרמב, ודור אל הראוים להם

 ואני הנני מביא בברית נאמנה :...ל"וז, הקדמת ספרו על ביאור התורה בלשון הזה

 ואל יחשוב מחשבה לבל יסבור סברא,  הזהפרתנת עצה הגונה לכל מסתכל בסנו

שלא כי אני מודיע נאמנה , בדבר מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה

מקבל לאוזן , מקובל חכםמפי  בשום שכל ובינה זולת יושגו דברי ולא יודעו כלל

 אל יאמין. ומונעת התועלת, ומחשבה רבת הנזקין, והסברא בהם אולת. מבין

סרה לא יכלו ' כי ידברו אל ה.  רק רעהבסברותיו כי לא תבואהו ,בשוא נתעה

   .ל"עכ .'לראות וכו' אל יהרסו אל ה. כפרה

ל אחרון כל המקובלים הפליג לדבר בזה באומרו שלא יושגו דבריו " זן"ואם הרמב

, בעיונואיך יעלה בדעת אנושי להבין . בענייני הרמזים ובסודות התורה כלל ועיקר

אשר דברותיו כלהבי אש אוכלה , ה"י ע"דברי הרשב, ובשכלו דברי אלהים חיים

הלא תראה כי בעת פטירתו בריש אדרת . וחתומים וסתומים באלף חותמות

 לכתובהעומדים אז אצלו '  לשום אחד מאותם שבעה עיני הלא ניתן רשותהאזינו 

ְוִרִּבי , ִרִּבי ַאָּבא ִיְכּתֹוב, ְרָנא ְלכּוְוַכְך ַאְסּדַ ,  כנזכר שםאלא לרבי אבא, סתרי הזוהר

ועם שניתן לו רשות לכתוב . .ּוְׁשַאר ַחְבַרָּייא ְיַרֲחׁשּון ְּבִלַּבְייהּו, ֶאְלָעָזר ְּבִרי ִיְלֵעי

 אבא כל הני בי לרלעזראבי ל שאל ר" וזב"ג ע"משפטים דף קכ' בפמצאנו ראינו 

השתא אמאי צריכי ופא לעלמא דאתי תיקונים אבא גלי לון בגין דלא ליעול בכס

ההוא דכתבנא אנא מבוצינא קדישא אמינא כתבוהו  אבא בי ריהלמר  אלגלאה

ומכאן ולהלאה דהא אינון ידעין מילין דהא אתיישבן מילין בלבן לגבי חברייא 

  . כ"סתימין מילין ע

שבעה וגם כי לא למד רק לאותם ה,  לכתובי"רשב שכבר נתן לו רשות והנה עם

הקפיד רבי אלעזר בנו ונתכעס על  הזל כם וע. ם דעלו ונפקו באדרא קדישאחברי

אבל . וגם הוא עצמו השיב לו דמכאן ולהלאה להוו מילין סתימין בגוונא, זה

לשאר חכמי דורם עם היותם תנאים לבם רחב כפתחו של אולם עם היותם 

 ואף  לחודהם אצלם מילין סתימים ולא אתגליין אלא לחברייא האילין ב, כתובים

ולא  בגוונא ש סתימים מילים"וכמגם הם בתוך מחשבות לבם ולא מן הפה ולחוץ 
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 בי אבא אמר ר בכה רבי63 אמר שםא"ז ע"בפרשת ויחי דף רי וכן  ביננאאמר

 ולא אשתאר בעלמא מיניה בר כמה דכתיב',  וכומנא טבאשמעון דטחנין מיניה 

למשמרת ' וכוָּמה ְמלֹא ָהעֶֹמר ָמן ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁש  )ג"ז ל"שמות ט(

 לא כתיב והשתא מאן יכיל לגלאה רזין ומאן ינדע לון בהתגלייא ואלו לאצנעותא

ֲהוֹו ַאְמֵרי ,  ַרִּבי ִׁשְמעֹוןָּבַתר ְּדָׁשִכיב 64:ל" וזא"ט ע" אחרי מות דף ערשתבפגם 

י הכיר וידע "שרשב כי לולי  ואין ספקַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפיָך ַלֲחִטיא ֶאת ְּבָׂשֶרךָ ) קהלת ה(

 הדברים דרך ויודע להלביש ולהעלים אבא היה חכם גדול ברוח קדשו כי רבי

 לא היה מצוהו שיכתוב כי הנה שם אפילו חכמי הדור ההואחידה ורמז שלא יבינו 

 אמר כל מאן דמגלה רזין בידוע דנשמתיה לאו ב"ד ע"האזינו עצמה דף רצ באדרת

 ווי לנשמתיה הווי לי'  כד תפיק נשמתיה וכואדין ובגאיהי מגופא דמלכא קדישא 

 פנחס דף רשתוכן בפ' ה וכו"זכאה חולקהון דצדיקים דמכסיין רזין עילאין דקב

א ל אמר רעי"וז' ית האיפה סולת וגו ועשירסוקפל  ברעיא מהימנא עא"ד ע"רמ

 מאן דמסר רזין דאורייתא כןשל וכ' מנא מאן דמזלזל בפרורין דנהמא וכוימה

רש לאנשים דלאו ואי סתרי אתוון דשמא מפסתרי קבלה וסתרי מעשה בראשית ו

עליה איתמר נודד הוא ללחם איה ללחמה של תורה ולית מאן ' אינון הגונים וכו

   .'דישגח עליה וכו

 על משנת ולא במרכבה ספר המורהל בהקדמת " זם"הרמבנודע מה שכתב והנה 

 דורשם לאלפיםו בספר יהיה כאלו ל ואלו ביאור האדם העניינים אל"ביחיד וז

להגונים ובלתי הגונים והטעם לפי שהכתיבה קיימת לדורי דורים ', מבני אדם וכו

 אבא שיכתוב ובהיות שיכתבם ביי נאה דורש ונאה מקיים והגם שציוה לר"ורשב

דם להקשות על דברינו אלה בהעלם גדול כאלו לא נכתבו כלל דמו ומעתה יוכל הא

אבא טרח על חנם ללא צורך לכתוב דברים סתומים וחתומים  בי רןכולומר אם 

                                                           
 ֵריַחָייאִרִּבי ִׁשְמעֹון , ָכה ְוָאַמרּובָ ,  ִרִּבי ַאָּבא ְידֹוי ַעל ֵריֵׁשיּהָסִליק :ק שם"הזוהל " וז63

ַהַּמְמִעיט ָאַסף ) במדבר יא(, ְּכָמה ִדְכִתיב.  ֵליּהְוָלְקִטין.  ָּכל יֹוָמא ָטָבאַמָּנאְּדַטֲחִנין ִמֵּניּה 
, ר ְּכָמה ִדְכִתיבּבַ ,  ּוַמָּנא ִאְסַּתְּלקּו ְוָלא ִאְׁשָּתַאר ְּבַעְלָמא ִמיֵניּהֵריַחָּייאְוַהְׁשָּתא , ֲעָׂשָרה ֳחָמִרים

. כ"ע. ְלִמְׁשֶמֶרת'  ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ְמלֹא ָהעֹוֶמר ָמן ְוַהַּנח אֹותֹו ִלְפֵני הֶנתַקח ִצְנצֶ ) שמות טז(
 .י אחר פטירתו"ק סיפור חלום שראו מה חסרונו של רשב"שם מובא בזוה

, ָּתאָנא: חר מותוי חי ובין לא"ק לראות ולהבדיל בין זמן שהיה רשב" הזוה זה לשוןהנה 64
 ַרִּבי  ְּדָׁשִכיבָּבַתר. ְּפַתח ִּפיָך ְוָיִאירּו ְּדָבֶריךָ ,  ֲהָוה ָאַמר ַּבר ָנׁש ְלַחְבֵריּה ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹוןְּביֹומֹוי
 . ַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפיָך ַלֲחִטיא ֶאת ְּבָׂשֶרךָ ) קהלת ה(ֲהוֹו ַאְמֵרי , ִׁשְמעֹון

 ַאַחר. ְּפַתח ִּפיְך ְוָיִאירּו ְדָבֶריְך :  ָהָיה אוֵמר ָאָדם ַלֲחֵברֹוִּבי ִׁשְמעון רַ ִּביֵמי, ָלַמְדנּו: תרגום
  . ַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפיְך ַלֲחִטיא ֶאת ְּבָׂשֶרְך ) קהלת ה: (ָהיּו אֹוְמִרים,  ַרִּבי ִׁשְמעֹוןֶׁשִּנְפַטר
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מא 

 דבדרא בתראה יתפרנסון מהאי ל"הנ תיקונים ממאמראמנם תשובתך בצדך 

 דעתיד כוליה א"י ע"ט דף ק"בתיקון סממאמרו וכן ' וכוחבורא ועתיד לאתגליא 

ז "וירא דף קי' פוממאמר '  וכוי דמשה נביאה בדרא בתראה"לאתחדשא עהאי 

רביי דעלמא זמינין לאשכחא רזין טמירין '  יהא קריב ליומי משיחא אפיוכד א"ע

 אבא לכתוב ביל ברוח קדשו ענין זה צוה לר"י ז"ולכן בראות רשב' דחכמתא וכו

 למשמרת עד דרא בתראה קריב ליומיה עספר הזוהר בדרך העלם להיותו מוצנ

ל "כנ ה"כדי שבזכות המתעסקים בו תצמח הגאולה בימינו בעמלכא משיחא 

ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ָׁשָּמה ְמלֹא ָהעֶֹמר " על דא כתיב א"ז ע" ויחי דף רירשתבפ

  .והבן זה מאדלמשמרת לאצנעותא ' וכו" ָמן

ק " שלא נמצאו בו אנשים יחידי סגולה ששרתה עליהם רוהוהנה אין בכל דור ודור

וכמו , תל נגלה עליהם ומלמד אותם סתרי החכמה הזא"והיה אליהו הנביא ז

 רשתבעל ספר הרקנאטי כתב בפרשת נשא בפשנמצא כתוב בספרי המקובלים גם 

ל שהיה " זהרב' רבינו יצחק ן הוא דעת החסיד 'הא רושל והפי"וזברכת כהנים 

 ולמד לו חכמת הקבלה והוא מסרה ד"להראבל כי נגלה " זלאליהו שלישי

 שלא ראה מעולם נהוריצחק סגי ' לבנו הר בנו וגם נגלה לו והוא מסרה ד"להראב

'  ר'בשיר השירים וה' עזרא שפי'  ר'אתלמידיו ה' בוגם לו נגלה והוא מסרה ל

 ם"להרמבד עצמו בספר השגותיו "אברל וה" זן"הרמבעזריאל ואחריהם נמשכה ל

ל "ד ז"ח גבי דין ההדס שנקטם ראשו כשר השיג עליו הראב"ל על הלכות לולב פ"ז

ים והעלינו  מכמה שנק בבית מדרשנו"רוה כבר הופיע אמר אברהםל "וכתב ז

ם שהנכנס "ש הרמב"ששי במ'  בית הבחירה בפגם בהלכות' שהוא פסול וכו

' וכך נגלה לי מסוד הלמקדש בזמן הזה חייב כרת השיג עליו וכתב אמר אברהם 

  .ל" עכליראיו

  

  ל"י ז" הארושבחיהופעת 

ור הפליא חסדו אתנו  כי בכל דור ודוהנה היום אביע חידות ונפלאות תמים דעים

נו זה זכר וגם בדורקורא בכל דור ודור כנ' י השרידים אשר ה"ויאר לנו ע' אל ה

ל אלוהי הראשונים והאחרונים לא השבית גואל מישראל ויקנא לארצו ויחמול ע

הרב הגדול האלהי החסיד מורי ורבי יא נחית עמו וישלח לנו עיר וקדיש מן שמ

 מלא תורה כרמון במקרא במשנה בתלמוד ה"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"כמהר

במעשה בראשית במעשה מרכבה בקי בשיחת אילנות . בפלפול במדרשים ואגדות

י בפרשה "בשיחת עופות בשיחת מלאכים מכיר בחכמת הפרצוף הנזכר כרשב
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מב 

 יודע בכל מעשי בני אדם שעשו ושעתידים לעשות יודע במחשבות בני ,ואתה תחזה

 אל הפועל יודע עתידות וכל הדברים ההווים בכל אדם טרם יוציאום מן הכח

הארץ ולמה שנגזר תמיד בשמים יודע בחכמת הגלגול מי חדש ומי ישן ואיפת 

 התחתון יודע אשוןרדם ההאיש ההוא באיזה מקום תלויה באדם העליון ובא

בשלהבת הנר ולהבת אש דברים נפלאים מסתכל וצופה בעיניו נשמות הצדיקים 

ים ומתעסק עמהם בחכמת האמת מכיר בריח האדם כל הראשונים והאחרונ

 בלק וכל החכמות הנזכרים היו אצלו כמונחים רשת ההוא ינוקא בפרךדל מעשיו ע

בחיקו בכל עת שירצה בלתי יצטרך להתבודד ולחקור עליהם ועיני ראו ולא זר 

  . ה ועד הנה"י ע"דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רשב

ו כי איסור גדול יש בשימושה "י שימוש קבלת מעשית ח"שיג שלא עוכל זה ה

י חסידותו ופרישותו אחרי התעסקו ימים ושנים " היה מעצמו עהזל אמנם כ

רבים בספרים חדשים גם ישנים בחכמה הזאת ועליהם הוסיף חסידות ופרישות 

וטהרה וקדושה היא הביאתו לידי אליהו הנביא שהיה נגלה אליו תמיד ומדבר 

ל בשם "ל כנ"זד "להראב וכמו שאירע עמו פה אל פה ולמדו זאת החכמה

ל לא פסק וכמו שהובא "זאליהו י " ואף אם פסקה נבואה רוח הקדש עהרקאנטי

: תנא דבי אליהו" ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה  ")'ד' שופטים ד (בפסוק נביאים על פסוק

הכל לפי לו עבד אפילו שפחה אפי' הן איש או אשה וכו, מעיד אני עלי שמים וארץ

סוק פל  שם עןכם  הזכירו גהזרך דל וע. שורה עליומיד רוח הקדש , מעשיו

  . ש"ע" ה ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹניםְוֵאּלֶ  ")'ג א"כ' שמואל ב(

ל ואנת אליהו עתיד לאתגלייא בסוף " בהקדמת התקונין בכתיבת יד וזגם נזכר

ואית מאן דעתיד לאתגלייא .  אפין באפיןיומיא ואית מאן דעתיד לאתגלייא ליה

והנה מלבד החקירות והנסיונות והמופתים ' ליה בטמירו בעין השכל דיליה וכו

ה הנה הדרושים והדברים עצמם אשר "אשר ראינו בעינינו מן הרב הנזכר זלה

עמוקים ונפלאים כאלה  דברים כי 65בחבורי זה יעידון יגידון וכל רואיהם יכירום

ולמען . ל"י אליהו ז"ק ע"רוה אם לא בכח השפעת כל אנושי לחברםאין יכולת בש

                                                           
 בשכלב  הרב בשמונה שערים שכתב רואה שאין אפשרות שזה נכת שלומד מדרושימי 65

 ומי  האנושי אפשרות להבינםבשכל דברים עמוקים כל כך שאין רגיל של בן אדם
  ערכינו שלא משיגים כלוםופחיתותשמתעמק בהם הרבה מבין גודל ההשגה שהשיג הרב 

 לנו שיפתחו שנזכה  לנסות ללמוד בגדלות ועמקות גדולהלהתאמץומזה יבין כמה צריך 
 שהכל י"י וכן על ידי האר" ידי רשבעלבו הדברים  כמו שהיה בזמן שנכתמעיינות החכמה

ק עצמו רק " מהזוהמע שמשתכמו יפתחו בימינו שובומובטחים ש.  אליהו הנביאדברי
 .א בקרוב"והיעב.  עמוק בגדלותועיון ללימוד הזה  גדולההשתוקקותצריך עוד 
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מג 

פ עיון שכלם "אל ישט לבך אל אשר תמצא בקצת ספרי המקובלים המחברים ע

   .האנושי אכין לך הדרך ואשכילך בדרך זו תלך באורח מישור

ה ומאז ואילך "י ע" החכמה הזאת היתה נגלית באתגלייא עד פטירת הרשבהנה

 כאשר ראה בחזיון א"ז ע"דפרשת ויחי דף רי מאותו המאמר ל"נסתם חזון כנ

 עמיה ולא ורהתפר גדפין מתתקנן וס' י דהוה סליק על ד"יהודה לרשב' חלומו ר

ודאי מדשכיב ואמר ' שבק כל ספרי רזין עילאין ואגדתא דלא סליק לון בהדיה וכו

ולא אשתאר בעלמא בר כמה דכתיב קח ' י חכמתה אסתלקת מארעא וכו"רשב

וכל אחד מהחכמים היודעים בחכמה '  וכולמשמרת לאצנעותא' צנצנת אחת וגו

הזאת מאז ואילך היו עוסקים בה בהסתר גדול ולא באתגלייא ולא היה מגלה 

אותה אלא לתלמידו היחיד בדורו ואף זה בראשי פרקים מפה אל פה מגלה טפח 

דור ומכסה אלף טפחים והיתה החכמה הזאת מתמוטטת ומתמעטת והולכת מ

   .ל אחרון המקובלים האמתיים"ן ז"עד הרמבלדור 

כלם נכוחים למבין אין , ל וחבריו" ספרי הגאונים כמו רבינו האי גאון זוהנה כל

וכן כל דברי אותם החכמים . אבל דבריהם בתכלית ההעלם, בהם נפתל ועיקש

כלם דברי , ל"שהיה נגלה עליהם אליהו הנביא ז, שזכרנו לעיל בשם הרקאנטי

 ד"פירוש ספר יצירה שמכונה בשם הראבגם .  וגם הם סתומים בחזקת הידאמת

 דבריו הזל כם ע, ד"עם היות שחברו חכם אחד אשכנזי ואינם דברי הראב, ל"ז

 הוא נעשה "ברית המנוחה"גם ספר הנקראת . אמתיים וגם הם סתומים ונעלמים

צדיק אחד והיה כי נגלה אליו נשמת , ל" כעניין מורי ורבי זעיללזכר  הנרךדל ע

ועמוק עמוק , וכל דבריו סתומים וחתומים כי נאמן רוח מכסה דבר היה, מלמדו

, שיבינהול אמת ויציב ונכון וקיים למי "ן ז" שעשה הרמבגם החיבור. מי ימצאנו

  . וזכרנוה אנחנו למעלה, כאשר הוא עצמו כתב שם בהקדמת חבורו

ל אל תקרב אליהם כי "ן ז"והנה כל ספרי המקובלים האחרונים שהיו אחר הרמב

 ולא נשאר בהם ן ואילך נסתרה דרך החכמה הזאת מעיני כל החכמים"מן הרמב

ל "כי אם קצת ענפי הקדמות בלתי שורשיהם ועליהם בנו המקובלים האחרונים ז

 תוכל לדעת לעמוד על המבחן כי המעיין החריף ומעצמך. דבריהם בשכל אנושי

וכל דבריהם כפל , ימים' או ה' וכלליהם בדיוכל לכלול ולידע רוב הקדמותיהם 

וחברו תלי , ספירות נמצאות' היות י, העניין במילות שונות וכל פרי הקדמתם היא

  . 66קונטרסים' או בג' תלים של ספרים בעניין אשר כללות דבריהם יכתבו בב

                                                           
ה וצריך להבין שמ,  ועסוק בספרי המקובלים האמתייםהיקר  על זמנךחבל ועל כן 66

 היה על פי הספרים הקדמונים והקבלה  בראשית ומעשה מרכבהמעשהשעסקו בעניין 
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מד 

שהיה רבי " קווצותיו תלתלים"ל על פסוק " מצינו בראשונים וכמו שאמרו זולא כן

 דורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות גם רבי יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא

אם יהיו כל השמים גווילים וכל : "אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא היו אומרים

לא יספיקו לכתוב מה , הימים דיו וכל הקנים קולמוסים וכל בני אדם לבלרין

שפופרת וכמריח שקבלתי מרבותי ולא חסרתי בהם ככלב המלקק בים וכמכחול ב

, ה" כי הנה התורה שמותיו של הקבבמדרש שיר השירים רבהכנזכר " באתרוג

. שהיא להורות על בוראה יתברך מה הוא ומה ענינו, ונקראת תורה על שם הוראה

וכמו שאמר . כן אין לתורתו קצבה ושיעור, וכמו שהוא יתברך אין לו ראשית וסוף

   .ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים"הכתוב 

לראות בספרי האחרונים הבנויים על פי ' ואנשי לבב שמעו לי אל יהרסו אל ה

ולכן אני הכותב הצעיר . שכל האנושי ושומע לי ישכון בטח ושאנן מפחד רעה

וקראתי . רציתי לזכות את הרבים בהעלם נמרץ והמשכילים יבינו, חיים ויטאל

, הזאת העצומההחכמה וגם על שם , 67ספר עץ חייםשם החיבור הזה על שמי 

בעבור כי בחכמה הזאת , ל" כנולא עץ הדעתחכמת הזוהר הנקראת עץ חיים 

ומעץ החיים הזה ממנו תאכל . טועמיה חיים זכו ויזכו לארצות החיים הנצחיים

   . ואשכילך ואורך דרך זו תלך.ואכל וחי לעולם

דו לא זזה ידי מתוך י, ה החל לגלות זאת החכמה" היום אשר מורי זלהדע כי מן

ויהיה מנגד , ל"וכל אשר תמצא כתוב באיזה קונטרסים על שמו ז, אפילו רגע אחד

ואם יש בהם איזה .  כי לא הבינו דבריו,מה שכתבתי בספר הזה טעות גמור הוא

כי שום אחד מן , בקבע אליו לבך אל תשיתתוספת שאינו חולק עם ספרינו זה 

תו ולא הבינום בלי שום לא ירדו לעומק דבריו וכוונהשומעים את דברי קדשו 

אל בינתך אל , ואם יעלה בדעתך לחשוב שתוכל לברור הטוב ולהניח הרע. ספק

כי אין הדברים האלו מסורים אל לב האדם כפי שכל אנושי והסברא בהם  תשען

לכן הזהרתיך ואל תסתכל .  ויחשב בכלל קוצץ בנטיעות חס ושלוםסכנה עצומה

                                                                                                                               

. אך לא זכו לזוהר הקדוש שנגלה לפני כשבע מאות שנה והם היו לפני כן, שעברה מפה לפה
 והוא כולו ק לגאולה הוכן"שהזוהל "ק שהיה גנוז לא ידעו וכן כתב הרמח"והמבואר בזוה

ל "שכן הייתה כנ,  ולא היה שייך אז להם לזמננוששייךעניין התיקון של העולמות מה 
 .  הגלות אלף שנהגזירת

אלא . ץ פאפירש" מאיר כהרבשכן זה האחרון סדרו ,  אינו ספר עץ חיים הנמצא בידינו67
". עץ חיים"ו רצה לקרא להם "ומוהרח, ו סדר"כאן הכוונה לשמונה שערים שמוהרח

 לפני הופעתם כמו שהם  סדר חדשסדרםו "ואינם השמונה שערים שבידינו שכן מוהרש
 .בידינו
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מה 

 זולתי במה שכתבנו לך בספר הזהה "הבשום קונטרסים הנכתבים בשם מורי זל

  .ודי לך בהתראה זאת

  



 

מו 

  

  ל לשער הכוונות"ו ז"הקדמת מוהרש

  

באשרי כי ל " זר חיים ויטאל"שמואל בן הרב הגדול המחבר כמהר הצעיר אמר

והנחני בדרך אמת ובמעגלי יושר וזיכני והחייני וקיימני לגמור את ' אשרני ה

 תוצאות חיים חומשי תורה וקראתי שמו 'חיבורי הגדול שחיברתי ביאור על ה

ואחריו תיכנתי ותקנתי ספר שני בדרושים נאים עולת חדש בחדשו לחדשי השנה 

 וגם מצאה ידי ותקנתי ספר מקור חייםלמשמרת ערב ראש חדש וקראתי שמו 

 חכמות נשיםסדר נאה ויאה בהלכות גיטין וחליצה ומיאונין וקראתי שמו ספר 

ת אשר מתחדשים בכל עת ועדיין לא נשלם וקראתי מלבד ספר שאלות ותשובו

  . באר מים חייםשמו ספר 

 אמרתי אני אל לבי עד מתי יהיה ספר אבא מארי ורבי 68רדף לבן כי אחרי ובראותי

להיות , 69ואין לזולתי חלק בהם' ל גנוזים תחת ידי ואני ובני וביתי נעבוד את ה"ז

רים ומפורדים כנתינתם כי כל הקורא בהם ילאה להיותם רובם ככולם מפוז

אחת הנה ואחת , מסיני ואין מוקדם ומאוחר בתורה אחת למעלה ושבע למטה

ל להיות לבו רחב כפתחו של " והנה אבא מארי ז.ת"ם בחבי"ד וסיי"הנה פתח בכ

אולם וכל רז לא אניס ליה והוא המאסף הוא המשביר בר לרעב ולצמא לא שת 

את רוחי '  וכעת העיר ה.ל ספריולבו לקרבה אל המלאכה הזאת ולתת סדר בכ

וטרחתי ויגעתי ומצאתי והוצאתי לאור משפט הספרים האלו כאשר עיני כל 

 כרצון אבא שערים' וחלקתי אותם לחי "העוסקים בהם תחזינה משרים בעזה

האמנם שנית ידרכו בכמה מקומות לצורך . ל כי לעשות רצונו נתכוונתי"מארי ז

ם בדרכים אחרים כדי להיות נקל מאד בפי שעה ותקנתי וסדרתי השמונה שערי

 שבאמצעות המלאכה הזאת תמלא ברךומובטח אני בחסד עליון יתהקורא בהם 

וגם אור עיני אינם בהיות שטרחתי מאד בגופי ובממוני ' הארץ דעה את ה

כאתמול וכשלשום כי כשל בעווני כחי וקרבו ימי הזקנה וכשל כח הסבל מלסבול 

                                                           
 . הכוונה ששערותיו התחילו מלבינות והוא מזדקן68
 היו מתאספים בביתו החכמים והיו שומעים ממנו והיה קורא  שמואל ויטאלרבי בימי 69

 מה שהיה קורא להם  במוצאי שבתכותב מזיכרון היה  יעקב צמחהרבמתוך הכתבים 
הרי שרק הוא נגע בכתבים .  הרשה להעתיקולא.ו בליל ששיבשבת והיו גם לומדים אצל
 .הקדושים עד שפרסם אותם



 ל לשער הכוונות"ו ז"מוהרשהקדמת 

מז 

האמנם תהיה זאת נחמתי כי אהיה  מזכה את הרבים . וחסרון כיס קשה מכולם

  .ר"ומלאו פני תבל בזיו חכמת הקבלה ובא לציון גואל אכיא "עד ביאת משיחנו בב

 זאת הוספתי לעשות בסוף הספר מפתחות מפותחות פיתוחי חותם תבנית ועוד

  .י"תוספות טובה מרובה על העיקר כאשר עיניך תחזינה מישרים בעזה

  

  שעריםואלו הם פרטי ה

 יפתח בכל ההקדמות של החכמה מראשית האין סוף דרוש אחר דרוש 'השער הא

שער מקושרים כשלהבת קשורה בגחלת עד סוף עולם העשיה וקראתי שמו 

  .ההקדמות

 יפתח בכל מאמרי חכמת האמת כמו ספר התיקונים וספר הזוהר 'השער הב

ר השירים או ה כמו בשי"י ע"פרשה אחר פרשה כסדרה וגם איזה מדרש של רשב

במגילת רות או בספר היצירה או בפרק שירה ובספרא דצניעותא וקראתי שמו 

  .י"שער מאמרי רשב

ל "ל בין בכל התלמוד ובין בכל שאר מדרשי חז" יפתח בכל מאמרי חז'השער הג

שער מאמרי כמדרש רבא ותנחומא וספרי וספרא והילקוט וכיוצא וקראתי שמו 

  .ל"חז

הפסוקים פרשה אחר פרשה ונביא אחר נביא ראשונים  יפתח בביאור 'השער הד

שער גם אחרונים והמה בכתובים דרך ישרה שיבור לו האדם וקראתי שמו 

  .הפסוקים

 יפתח מכל פירוש המצוות מעשה ולא תעשה מסודרים על סדר 'השער הה

 הפרשיות כל מצוה ומצוה במקומה כנתינתן מסיני באמת ובאמונה וקראתי שמו

  .שער המצוות

 יפתח מכל הכוונות שבתפילות בימי החול ובשבתות ובימים טובים  'שער הוה

ובימים נוראים וכוונת המצוות כלליות ופרטיות ותלמוד תורה כנגד כולם וקראתי 

  .שער הכוונותשמו 

 יפתח בהקדמות נאות לרוח הקודש ולנבואה וגם יחודים וכן רבים 'השער הז

וצה לשוב מחטאיו כמשפטו וכדינו ואזהרות לתיקון הנפש ותיקונים למי שר

  .שער רוח הקודשוקראתי שמו 



 ל לשער הכוונות"ו ז"מוהרשהקדמת 

מח 

 יפתח בכמה הקדמות בענין הנשמות ובענין שכר הצדיקים וגם עונש 'השער הח

ע וכל הנבראים ודרושים רבים ונפלאים "יסודות ארמ' הרשעים ודרושים בענין ד

 שערבענין הגלגולים ונזכר בהם גלגולים של כללים ופרטים וקראתי שמו 

  .הגלגולים

שער . 'בי "שער מאמרי רשב. 'א שער ההקדמות .ואלה שמותם כסדרם וכצביונם

שער רוח . 'ו שער הכוונות .'השער המצוות . ' דשער הפסוקים. 'גל "מאמרי חז

. ו"בינפתחו שערים ויבא גוי צדיק שומר אמונים . ' חשער הגלגול. 'זהקודש 

  )נעשה ונצליח' בשם ה(

  



 

מט 

  

  70איפה שלמה לפירושו רבי שאולהקדמת 

  

מה אשיב לה׳ כל . יוצר כי הפליא חסדו ליהיתפאר ובורא ישתבח ה

על אשר עזרני וזכני , מאד בפי ובתוך רבים אהללנו' אודה ה. תגמולוהי עלי

ברוב רחמיו וברוב חסדיו לעסוק בחכמת האמת ולחבר את הספר הזה 

   כי 71 שיש בוהרמזעל שם איפה שלמה הנקרא 

  

  72רמז ראשון

 אהי״ה ועשר חו״ג ע״ה כמספר עשר הויו״ת של ע״ת גי׳ איפ״ה שלמ״ה

שע״י לימוד זה של חכמה האמת מתבררים  73 לרמוזשהם לבוש שלהם

שכל הגליות הם כדי לברר החו״ג והלבוש . 74החו׳׳ג עם הלבוש שלהם
                                                           

 רבי שאול כתב הקדמה חשובה ובה מבאר שכל מה שפירש ועיסוקו בלימוד הקבלה הנה 70
טבת '  הילולא שלו דביוםהתחלתי פירוש זה . הוא להקים שכינה מעפרה ולקרב הגאולה

 . פ"תש
 וכעת יתחיל  שלמהאיפהר הוא הרמז שיש בשמו שהוא  מה שיש בספר העיקשכל הרי 71

 יבאר כל סדר התיקון עד הגאולה ובזההשם הזה '  גימחמשלבאר השם הזה ויעשה 
 .אחד ושמו אחד'  שיהיה ההשלמה

 . הכותרות לפסקאות ממני ולא מהרב אם לא מתאים כל כך דלג עליהםהנה 72
על ידי הלימוד של חכמת האמת  ראשון בירור החסדים וגבורות שמתבררים רמז הנה 73

 ו"רדועוד שהתיקון התחיל בגלות מצרים שנתבררו הלבושים בסוד , וגם הלבושים גם כן
 ר"סונשאר לברר , ה"אהי' שמה שהגלות הייתה מאתיים ועשר שנים היה כנגד הלבושים י

 ידי לימוד חכמת עלג שהתחיל משה רבנו לבררם ומתבררים יותר "שהם חו, הויות' שהם י
 . ואז מתקרבת הגאולההאמת

 מאתיים וששים ועוד עשר אהיה מאתיים ועשר הכל יחד ארבע מאות  עשר הויותהרי 74
 שהחסדים וגבורות מתבררות מתוך דעתה פשוטה הרי " אותיות הוי'ד ועוד ת"עושבעים 

 הייחוד הראשון  שמע על המיטהקריאתוראה בסידור . דעתועולות ונתקנות ב' הקלי
 רומז ע"ת ץ" תעג והוא גם צירוףץ"תגע בחילוף והוא י"אדנמפיל כנגד שם שלפני ברכת ה

ראה שם וכתוב שם ... ע"ת'  הכל יחד גימו"רד'  גימבורותג' יור "ס'  גימסדיםח' י-ל
 כאן על הדעת שהיא לשון חיבור רומז הרי, ש" ע' הנוקדעת זה לתיקון חודשעיקרו של יי

 שצריך לחבר הכל ם-הוא האלהי' הל לבבך כי  את חוה וידעת היום והשבות אאדם וידע
ו הרי שהרב רומז "והוא רומז יחוד קובה,  בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיושישמי 

ו וגם לחבר את עצמו עם "לנו את עניין חשיבות וצריך לעשות על ידי זה יחוד קובה
  . הכוונות והלימוד



 לפירושו איפה שלמההקדמת רבי שאול 

נ 

 כי בגלות מצרים לא נתבררו 'שלהם ואחר שיתבררו אז יהיה ה׳ אחד וכו

 כמבואר בשער הכונות רד״ום עשרה אהי׳׳ה כמנין כי אם לבוש שלהם שה

" לראותסר וירא ה׳ כי "דרוש הפסח ובשער הליקוטים פ׳ שמות ע״פ 

 על ספר אוצר החייםונשארו החו״ג עצמם להתברר בשאר גליות כמבואר ב

ועל ידי לימוד חכמת האמת הם מתבררים יותר ומתקרבת . התורה

הקדמות והביא ראיה כמ״ש מוהרח״ו ז״ל בהקדמת שער ההגאולה 

  .מהזוהר יעו״ש

  

  רמז שני

 כמ״ש בספר מאורי אור אות 75שרומז אל המלכותאל אדנ״י  גי׳ איפ״ה גם

 לרמוז שע״י לימוד הזה נפקא מגלותא ומתחברא עם שע״ה גי׳ שלמ״ה, א׳

 כמבואר בכוונת מלך עוזר דא׳׳א נהורין מפנים שע״הבעלה ונמשך לה 

  . ומושיע ומגן יעו״ש

  

  שירמז שלי

 אש גבוה לרמוז א״ל אדני שבעשיה שממנו נמשך אל אדני גי׳ גם איפ״ה

שהוא הארה מחמשה גבורות שביסוד דנוק׳ דז״א שהוא מההוא רוחא 

דיהיב בה ז״א שהוא הרי״ו העליון לשרוף העכירות והקליפות הנאחזים 

                                                                                                                               

 פתח היא ניקוד חכמהע אלינו וכן  בו אך לא מופיקמוץ הוא ניקוד הכתר והכל  קמץהנה
 ה" עאפס'  גימבינה וחכמה שהיא אימא מציירת הוולד וצירישיש קצת פתיחה וכן בינה 

 שנולד חכמה ובינה על ידי הלימוד יש דעת והוא בחינת זיווג זיווג רק אחרי  כלוםאיןהרי 
  .לקשר ולחבר הכל שאליו יתברך. הדעת

:  הפסוקעל א"הגרראה פירוש ." ן ָחְכָמה ִמִּפיו ַּדַעת ּוְתבּוָנהִּכי ְיהָוה ִיֵּת  "'ו'  במשלי ועוד
שילמוד " החכמה מאין תמצא"ה יתן לו סיעתא דשמיא ויוסיף לקח חכמה כי "שהקב

 מפיו ויוציא  שילמוד החכמהממהומפיו , וימצא דברים אשר לא ידע מתחילה, דברים עוד
כ "ותבונה הוא ג,  ותבונהבדעתבחינות ' ידע החכמה על בוריו בב) של הלומד בלימודו ( 

,  להסביר עדיין לאחרים יכולאינו אבל  שידע החכמה על בוריו לעצמודעתרק , דעת
דעת ' יתן לו ה... תבונה את וזהו כד ינקא לבנין נקר שיהיה יכול להסביר לאחריםותבונה

אך מפיו , חכמהיתן רק ' כי ה( והבן , ותבונה שיהיה יכול להסביר לאחרים, שידע על בוריו
 ).  שמוציא מפיו לימוד באה לאדם בזכות ההיא ותבונה דעתש, של הלומד

ה " מבררים גם בירורי המלכות וזה רמוז בתיבת איפה ובתיבת שלמרים בסדר הבירו75
 .ה"שלמ' א שהוא גימ"ה אורות בהמשך מא"שהמלכות גם יוצאת מהגלות ומקבלת שע
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נא 

 ובסידור הרש״ש ב"בשער הכונות דף י״ג ע כמ״ש בעשיה דכל העולמות

וכמ״ש מהרח״ו ז״ל ".  את בני ישראלצו"׳ הקרבנות ע״פ ז״ל בכוונת פ

כי ע״כ נקראו העוסקים בחכמת הקבלה מחצדי חקלא בהקדמת עץ חיים 

   76שמבערים קוצים מן הכרם

 וזהו שמבערים קוצים מן כרם כי החו״ג שהם עשרה הויו״ת גי׳ ונלע״ד

 ע״י הלימוד נכרתים הקליפות שהם הקוצים שלא יתאחזו בכרםהכרם כי 

ואח״כ אחר . שהם עשר הויו״ת שהם החו״ג ומן המלכות שנקראת חק״ל

ה׳  ויהיה במלכות שדיהעברת גלולים מן הארץ שהם הקליפות לתקן עולם 

  .  כמש״לשלמ״ה נהורין שהם גי׳ שע״הונמשך לה '  וכואחד

  

  רמז רביעי

 אליה״ו'  וגם גימברכ״ה גימ׳ אל״ף יו״ד פ״א ה״י במילוי איפ״ה גם

 שע״י לימוד זה נבנית המלכות  לרמוז למ״ד יו״ד ה״ה ו״ואלףבמילוי 

ומתייחדת עם ז״א ומעלה מ״ן מהברורין ומתבררים תוך יסודה ע״י רוחא 

שהוא בחינת אליהו ואז יבא ויבשר הגאולה כשיגמרו  77דשדי בגווה

 שהם עשר נקודות דב״ן גי׳ שלמ״ה במילוי ב״ן שהם עשר פעמים הבירורים

  . שי״ן למ״ד מ״ם ה״א

                                                           
 כמו שעושים ' את הקלילבערורך אחר הבירור  מבאר איך יש צכאן שלישית'  גימהנה 76

לפני ' יש צורף להפריד מהם הקלי' בתפילה בתיקון העשיה שהבירורים שהיו בתוך הקלי
ה נהורין מאריך צריך להפריד "שממשיכים להם המוחין לכן לפני שהמלכות תקבל שע

  חקלאמחצדיהקלי וזה כאן ברמז השלישי וזה גם רמוז שלומדי הקבלה נקראים 
הרי שמבערים . ג"חו' ר כמניין י"ס' ם שהוא גימ"מן הכר' שמבערים הקוצים שהם הקלי

ואחר זה השלב שהזכיר קודם . ג"הקוצים גם מהמלכות מהעשיה שבכל העולמות ומהחו
 . ה נהורין"א שע"מא' שהוא לתת לנוק

 ו הנביא התחיל הופעתאליהוולענייננו צריך להבין שכבר . אליהו'  הוא גימן"ב שם 77
 זכות... ק" שלו על חיוב הדפסת הזוהבפסק דלאטש הרבק וכמו שכתב "בהופעת הזוה

הנה : "כמו שאמר, להכין את העם ליום הגדול. כ"ע... לימוד ספרו הוא המלאך הגואל
וזה גם ענין כל הצרות שבאות בגלל שאין לומדים ...  אליה הנביאאנכי שולח לכם את
ו " עדף  חדש שיר השיריםזהרוראה עוד ספר , א אליהו הנביהופעתזוהר וקבלה שהיא 

 ִמיִני ּוִמיָנְך ְּדָהא, ַוֲאָנא ֲאַבְתָרְך , ַרִּבי ֵאיָמא ִמיָלְך ,  ֵליּה ֵאִלָּיהּוֲאַמר. ִׁשְמעֹון' ֲחֵדי ר:... ב"ע
. ן ִאֵּלין ִמַּתָּתא ּוֵמֵעיָלאְּדִיְתַּגּלּו ָרִזי, ּוְרׁשּו ִאְתְיֵהיב ָלן ֵמִעם ַעִּתיָקא ְדכֹוָּלא. ִּתְסַּתֵּיים ִמְּלָתא

 ְּבַהאי ָעְלָמא ֶאָּלא,  ְלֵעיָלאבּון ָלא ִיָּכְת ִמיַלייּו... ַוֲאָנא ָלֳקֵביל ִעיָּלֵאי. ַאְנְּת ָלֳקֵביל ַּתָּתֵאי
 שמתגלה על ידי ק הם דברי אליהו הנביא"הזוההרי שדברי . כ"ע. ַעל ְיָדְך , ִיָּכְתבּון ִמיַליי

 .י"רשב
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עשרה  אנכי טוב לך מהלא" בסוד ב״ן מספר הנזכר עשר פעמים שלמ״ה גם

 שהיא באחורי הל״א שהיא אותיות לאהואז נגמרין כל בחינת  78"בנים

אנכי שהיא אמא כשיהיה טוב לך מעשרה בנים ר״ל כשיתבררו כל העשרה 

  . בנים שהם שם ב״ן של עשר נקודות

  

  רמז חמישי

י "שע אל׳׳ף דל״ת נו״ן יו״ד כמנין ״התרע גימ׳ גם איפ״ה שלמ״ה וצד״ק

י "אדנששם הוא שורש לימוד הקבלה עולה המלכות עד דיקנא דא״א 

אחד ושמו אחד ביחודא ' ה כמ״ש בדרוש ברכת כהנים ואז יהיה במילואו

  . 79כמו חו״ב עילאיןשלים דלא פסיק 

  

  זירוז למזורזים ועונש המתרשל

כי מי ו׳ לאשר לא עבדו פ ושבתם וראיתם וכ" ע80 ספר הקנה הקדושוכתב

שעוסק דוקא בנגלה ולא בזוה״ק נקרא לא עבדו גם אינו נקרא ת״ח רק 

                                                           
 כללותם שהם עשר עם ן"בר הכוונות בכניסה לבית הכנסת מכוונים לעשרה  בסידוהנה 78

 ן" בעשרה אחר עלינו לשבח מכוונים לתקן גם  התפילהובסוף. רחל' והם בנוק. כנסת' גימ
ַוּיֹאֶמר ָלּה )"'ח' שמואל א(ואומרים שם פסוקים וביניהם הוא פסוק , ספירות דלאה' בי

 טֹוב ָלְך ֵמֲעָׂשָרה י ָאנִֹכ ֲהלֹואִתְבִּכי ְוָלֶמה לֹא תֹאְכִלי ְוָלֶמה ֵיַרע ְלָבֵבְך ֶאְלָקָנה ִאיָׁשּה ַחָּנה ָלֶמה 
 . אותיות לאהא"הל: ָּבִנים

 הרי שכל  שלמהאיפה הספר על החיבור מֶשם רמזשעשה '  חמש הגימלסיכום הנה 79
ר וביאר את השלבים של התיקון בירו, תכלית לימוד הספר והקבלה הוא לקרב הגאולה

, א" אורות מאה"שעג ולבושיהם לתקנם וכן בירור המלכות כדי שתתוקן עד שתקבל "החו
 שהוא תיקון  הנביאאליהולהפריד הקלי מהבירורים ומהמלכות שיוכלו להיתקן בזכות 

 וגם לאה תתוקן והרמז הלא אותיות ם"בני הלא אנכי טוב לך מעשרה אליהו' ן גימ"שם ב
אחד ' ה היה ואז יא"בא שהוא ות מלא"אדנבחינת שם לאה ולבנות המלכות עד שתהיה ב

א שזה סוף הגאולה "ן גדולים כאו"שאין בירורים יותר ובלע המוות לנצח וזו, ושמו אחד
 .  זה יבוא בזכות לומדי הקבלהוכל. השלמה

 תלמיד  רק שאינו לומד קבלה הוא חכםתלמיד מתחיל לזרז במקור קשה שכל כאן הנה 80
,  לעת עתה הקנה לא מצאתיבספרהמקור ,  תואר ללימוד הקבלהרק שחכם הוא חכםולא 

והוא ספר להרב יוסף ליסקאוו , נמצא כך כתוב ולא בשם הקנא"  יוסףעטרת"אך בספר 
ל " זצ הורוביץשמעוןלהרב "  משמעוןשם"ובסוף הספר יש ספר "  השמיםשער "מישיבת

 .' אות אא"ע'  שאול דף ארבישמזכיר אותו " שער השמים"ממקימי ישיבת 
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הביא דברי .  יעו׳׳שבשם תלמיד כי שם חכם אינו רק על חכמה פנימיות

  .  ועי״שעטרת יוסף דף ו׳ ע׳׳אקודשו בהקדמת ספר 

בתחלתו גם בענין עסק התורה שהיא א׳ מרמ״ח מצוות  וז״ל שער המצות

 שהוא ר״ת אם לא השלים אותה שהוא ענין עסקו בפרדס התורהעשה 

בכל בחינה מהם כפי אשר יוכל להשיג עד מקום שידו  וד סרוש דמז רשטפ

ואם לא עשה כן הרי חסר מצוה א׳ של  לטרוח ולעשות רב שילמדנו מגעת

שהיא גדולה ושקולה ככל המצות וצריך שיתגלגל עד שיטרח תלמוד תורה 

  . ד״ס כנזכרבד׳ בחינות של פר

כסא  ובפרט מ״ש הרב חכמת האמת כמה גדלה מעלת לימודשידעת וכיון 

ומי שיכול לקנות לו רב שילמדהו :  וז״לתיקון מ״ג על התיקונים מלך

 ובפירוש קבלה או מחבר או מתוך הספרים ומתרשל גורם אורך גלותא

דבהאי ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא כד אתגליא י "אמר אליהו לרשב

בגין דעתידין למטעם ועוד שנה ופירש דבריו פעמים שלש , א בתראהבדר

 וביה יפקון מן גלותא מאילנא דחיי האי ספרא דאתגליא בסוף יומייא

ווי ליה טב ליה דלא יתברי  רח״ל ובדף מ״ו ע״ב שכתב כאן ומגודל העונש

 כי גודל החיוב וגודל השכר למי שלומד הקבלהולא יוליף וכו׳ וממנו יוודע 

 אם יזכה ללמוד ולהבין וכ״שוד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עלמין לימ

פירוש מאמר א׳ יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא יעשה 

   .81עכ״לבלימוד הפשט שנה תמימה ואין צורך להאריך בראיות לזה 

                                                           
) ל"זצ( א " שליט מענכין היילפריןמנחםה " האלהי מוהמקובל  מה שכתבראה 81
 ישיבו בני נשא על המאמר ומה )...ל "זצ לרבי שאול הכהן דוויק בהסכמתו לאיפה שלמה(

 וי לון מאן דגרמין דיזול ליה מן עלמא ולא : וזה לשונו' לתיקוןהמבהיל שבתקוני זוהר 
ן דעבדי לאורייתא יבשה ולא בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה  לעלמא דאלין אינויתוב

  ג" מובתיקוןל "עכ' וכו... הרג ואבדן, חרבה וביזה,  עניותאדגרמיןוי לון ' וכו... דגרמין
ווי ליה טב ליה דלא אתברי בעלמא ולא יוליף ' מאן דגרם דאסתלק קבלה כו: וזה לשונו

ליה כאלו אחזר עלמא לתהו ובהו  דאתחשבההיא אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פה 
   .ל"עכ, וגרם עניותא בעלמא ואורך גלותא

 נפישא חיליה של המאמרים הללו שנוקבים ויורדים לפני ולפנים חדרי לבו של האדם כמה
תסתמרנה שערותיו ובשרו נעשה חדודין חדודין בהעלותו על לבו כי , המאמין האמיתי

ובפמליא ,  וההריגות הוא בעצמו גורם לזהותהמשס, הגזרות והמלחמות,  דישראלעניותא
 זה נקרא איפוא חטאים כל .ההרוג על הריגתו.  יחייבו על דלותו ושפלותוהעני, של מעלה

אוי לנו מיום הדין ,  גם יום הכפורים אין מכפר עליהםאשר ,שבין אדם לחבירו
 .  הרב מנחם מענכין היילפריןל"עכ!... והתוכחה
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  הרחקת ההגשמה

 מה שכתב מהרח״ו ז״ל בהקדמת שער 82 נקדים לךולענין הרחקת הגשמיות

כי אין למעלה גוף ולא כח ה׳ וז״ל שם ואמנם דבר גלוי הוא הקדמות דף 

הגוף חלילה וכל הדמיונות והציורים אלו לא מפני שהם כך ח״ו אמנם 

לשכך את האוזן לכשיוכל האדם להבין הדברים העליונים הרוחנים בלתי 

לכן נתן רשות לדבר בבחינת ציורים  נתפשים ונרשמים בשכל האנושי

וט בכל ספרי הזוהר וגם בפסוקי התורה עצמם  כאשר הוא פשודמיונים

עיני ה׳ המה "כולם כאחד עונים ואומרים בדבר הזה כמו שאמר הכתוב 

, "וירח ה׳", "וישמע ה׳", "עיני ה׳ אל צדיקים", "משוטטים בכל הארץ

ויברא אלהים "וכאלה רבות וגדולה מכלם מה שאמר הכתוב " וידבר ה׳"

ואם התורה "' תו זכר ונקבה וכואת האדם בצלמו בצלם אלהים ברא או

עצמה דברה כך גם אנחנו נוכל לדבר כלשון הזה עם היות שפשוט הוא 

 שאין שם למעלה אלא אורות דקים בתכלית הרוחניות בלתי נתפשים כלל

ואמנם יש עוד דרך . וכאלה רבות" כי לא ראיתם כל תמונה"וכמש״ה 

בחינת כתיבת  בה הדברים העליונים והם 83אחרת כדי להמשיל ולצייר
                                                           

מינו מאד קל שלא להגשים שכן כל ילד יודע בזכות  בי הרחקת הגשמיותבעניין 82
התפתחות הטכנולוגיה שיש כל מיני לוויינים שמכוונים את הנהגים בכבישים במאות 
מדינות בשבעים לשונות ומבינים שיש הבדל בין מה שיש בדיסק ומה שרואים במסך 

עוררים  אך וודאי שצריך להרחיק כל מיני דמיונות שמתבקלותואפשר להסביר , המחשב
תוך כדי לימוד אך על ידי תרגילים אפשר להנצל מזה ובכל זאת תמיד טוב להתחזק במה 

ָקם ַרִּבי : ל" שאמר להם וזב"ז סוע"י באדרא רבא דף קכ"מרשבשכתבו המקובלים החל 
ְוָנִסיב לֹון , הּוַׁשוּו ְיַדְיי. ֵּפיּהָּכל ַחד ְיַׁשִּוי ְידֹוי ְּבתּוְק , ָיִתיב ְּבַגַּווְייהּו ְוָאַמר, ִׁשְמעֹון ְוַצֵּלי ְצלֹוֵתיּה

ָארּור ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש  ְוָׂשם ַּבָּסֶתר ) דברים כז(ָּפַתח ְוָאַמר 
וכל ,  בהקדמתו ובשער ההקדמות ועץ חייםו"מוהרחוכן . כ"ע. ְוָעּנּו ֻּכָּלם ְוָאְמרּו ָאֵמן

 .תיהםהמקובלים בעקבו
ואגב הנה נאמר :... 'פרק ד'  שער ז- הקדמות ושערים - ספר לשם שבו ואחלמה וראה 83

 להזהר צריכים ל"פ כוונת האריז" בכוונה לכוון עומעמיקים'  גם הבאים בסוד היעוד כ
 בשמות לא או באותיות השמות בכל אחד לפי ענינו אבל  הקודשבשמות לכוון רק מאד

 בשמות א לוכןת ישראל ורחל יעקב ולאה "ן ישסו"א זו"א או" כמו עתיק אהפרצופים
 ובאותיותיהם אשר בכל אחד מהם  רק בשמות הקודשאלא. מ"ת נהי"ב חג" כחהספירות

 בכל אחד לפי ענינו ומקומו ועל דרך שהם אשרושילוביהם ונקודותיהם וצירופם 
 על זה ההנכי לכוון בספירות  ... ל" שרעבי זצוקש" הרב הקדוש מהרבסידורמסודרים 

 אי אפשר הריומכל שכן לכוון בשמות הפרצופים וביחודם "  ולא למדותיואליו"אמרו 
ל בשער " זק"הרמש "פ וכמ"עכ גשמיות או באיזה תכונה ו"ח שלא יגשם במחשבתו

 ואין ראות שכלו יכול  כל מה שהאדם חושב במחשבתו היא גשמיכיב "הכוונה ריש פ
 הותר לדבר בזה אלא רק בדרך ולא. ש"ויגבילהו עלדמות הרוחניות בלתי אם יגשימהו 

 כעין זה והם כל התוארי ותכונות הגשמיות המוזכר מדברת התורה גם כי הרי לימוד לבד
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וגם תמונה זו דבר  כי כל אות ואות מורה על אור פרטי עליוןצורת האותיות 

לשכך  כי אין למעלה לא אות ולא נקודה וגם זה דרך משל וציור פשוט הוא

  . עכ״לאת האוזן כנזכר 

  

  ם"הרחקת ההגשמה מהרמב

 דפוס דף ו׳ סע״ב ז״ל העתיקה בהקדמתו הנפלאה וגם רבינו הרש״ש

 בהיותי בתיטווהן וז״ל ופעם אחת בימי חרפי בספר המורהוכתב . ירושת״ו

יע״א שאלני אחד איך היא צורת פרצוף אלקיכם ואמרתי לו אמור לי אתה 

אוזן ולא ידע מה להשיב אמרתי לו שוטה שמיעת עין וראות איך היא ציור 

עין "דברים שבגופך אי אתה מכיר מהותם כ׳׳ש מה שלמעלה ממך וזש״ה 

דקשיא הלא כל מעשה בראשית , "שומעה ה׳ עשה גם שתיהםרואה ואוזן 

ה׳ עשה ומ׳׳ש הני דנקט ובתנחומא פי׳ ע״ד דרש ע״ש ותמצא הדבר מובן 

ואוזן רואה וה״ק מי הגדול העושה או הנעשה ודאי העושה גדול והנה עין 

ה׳ עשה ואין אתה יודע מהותם מכ״ש העושה אותם ובזה א״ש דלא שומעת 

 וכו׳ לומר שהעין והאוזן רואה ה׳ עשה אלא עין זןעין ואוקאמר סתמא 

עצמה ידענו מהותם אך אופן הראיה והשמיעה לא ידענו עכ״ל בקיצור 

  . 84לשון

  

  

  

  

                                                                                                                               

 כמעשה לבנת הספיר  רגליוותחת את ריח הניחוח ' הוירח  לבואל ' הויאמרבתורה כמו 
עולמות העליונים  להמשיל בהם ההדרכים שניהרי ש. ש"כ ע"ע... כתובים באצבע אלהים

 . בתפילה השמותבכוונות והשני  לימודבדרךהם אחד 
 הבורא צריך לשים לב כשאנחנו אומרים מילה זו בת ישתבח לעיל מה שאמר  להזכירגם 84

 בלשון דטלנת בחיך גיכק בגרון ה"אחע מוצאות הפה ' החמש אותיות מפעילים בפה את
 ף"בומ'  בת"דטלנ'  תץ"זסשר'  שק"גיכ'  יישתבחהנה .  בשפתייםבומף בשיניים זסשרץ

 לעשות דבר כזה וזה מה שכתוב ויפח באפיו  שרק נשמה היא היכולהולהבין. ה"אחע' ח
הרי שהדיבור הוא נשמה וגם .  ממללאלרוחוהתרגום , נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה

 . הכל עניין הנשמהשומעת ואוזן רואהעין 



 לפירושו איפה שלמההקדמת רבי שאול 

נו 

  לומד הקבלה דינו כעוסק במעשה מרכבה

 85מ״ש הן עוד נביא הקבלה חומר איסור המפסיק באמצע לימוד ולענין

א ע״ב העוסק  דף קפ״ב סוף ע״ב וז״ל במסכת ברכות דף כ״השל״ה

כ העוסק "ע -במעשה מרכבה אינו פוסק אפי׳ לאמן יהא שמיה רבא וכו׳

בחכמת הקבלה צריך שלא יסיח דעתו מהענין אשר עוסק עד גמר אותו 

 והוא בק״ו בנו של ק״ו הענין ואצ״ל שלא ישיח ח״ו שום שיחה בטילה

. דאפי׳ בד״ת דעלמא אמרז״ל המפסיק בשיחה מאכילין אותו גחלי רתמים

ומכאן אתה למד גדולת שכר . שרי שומר פיו ולשונו ובתורת ה׳ יהגה עכ״לא

  .החכמה הזאת כי מרובה מדה טובה

  

  

                                                           
 מספרים מיוחדים ומזה נוכל להבין באיזה  בהקדמתו מביא מספר מקורותה" השדהנה 85

מורה  (המורהו ספר "וכמובן הקדמות מוהרח, הקומארנאספרים למד הרב והם ספרי 
 הרי שעיין  יוסףעטרתוספר , ה"השלש ועוד בספרי "ם שהביא הרש"של הרמב) נבוכים

 הרב י איך להעמיק בהבנת דבר הנפשבפנימיותבכל ספר שיכול היה ממנו ללמוד 
ו ראשונים ואחרונים ונוסיף שמי שרוצה להתחזק בתיקון המידות ובאמונה יכול "מוהרח

ועוד , " במרוםאדירו" " פתחי חכמהח"קל" בעיקר ל"הרמחלהוסיף לרשימה את ספרי 
 .  הקודשאורות בעיקר ה קוק"הראייוסיף מאוד בתיקון המידות ואמונה ספרי 



 

 נז

  

  אנו גרמא בנזיקים

  

, ודא איהו ונהר יחרב ויבש, ש"ר יב"את תמן בראשית: ג"תיקונים תיקון מ

שמע , צווחין בנין לתתא ביחודא ואמרין, בההוא זמנא דאיהו יבש ואיהי יבשה

  . אז יקראונני ולא אענה הדא הוא דכתיב ,ואין קול ואין עונה, לישרא

 דבעל פה ומאורייתא קבלה וחכמתא מאורייתא מאן דגרים דאסתלק והכי

 דלא אית אלא פשט באורייתא 86ואמר,  דלא ישתדלון בהוןוגרים, דבכתב

ווי ליה טב ליה , בוודאי כאלו הוא יסלק נביעו מההוא נהר ומההוא גן, ובתלמודא

, בעלמא ולא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פהדלא אתברי 

, וגרם עניותא בעלמא ואורך גלותא, דאתחשב ליה כאלו אחזר עלמא לתהו ובהו

   87.ל"עכ

  

  ל"ספר דרך עץ חיים להרמח

שויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות , והנה באמת מצינו

ַעל ָעְזָבם ֶאת "): ב" י'ירמיה ט( שנאמר ,סה של תורהולא ויתר על מא, דמים

, "ְואִֹתי ָעָזבּו ְוֶאת ּתֹוָרִתי לֹא ָׁשָמרּו"):א"ז י"שם ט( ובפירוש צווה הנביא ".ּתֹוָרִתי 

הלואי אותי עזבו ). "'ולכה א ה"ירושלמי חגיגה פ(, ודרשו חכמינו זכרונם לברכה

הוא  וש ברוך הוא על עמו ישראלכל הכעס שכעס הקד, נמצא"! ואת תורתי שמרו

כי , איכותה ומהותה, כי בכל פעולה אין מי שיבין שורש הפעולה, בשביל התורה

. ולאיזה דבר פעל הפעולה הזאת, איכותה, אם הפועל בעצמו הוא מבין הפעולה

יודע שעסק התורה הוא ראש , שהוא פועל כל הפעולות ,לכן הקדוש ברוך הוא

וכעס עלינו כל הכעס הזה על אשר ,  עליה כמה פעמיםלכן הזהיר, לכל התיקונים

 -שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו , והנה כלל זה הוא בידינו. עזבו את תורתו

בחירה והיו  מאחר שהמה בעלי, )א"א ה"ירושלמי יומא פ(כאילו נחרב בימיו 

 לכן מעלה ,יכולים לפעול במעשיהם הטובים שיבנה בית המקדש ולא עשו
                                                           

 משמע ואמר,  בפועלוגורם, ת מניעהמשמע שהוא עושה פעולו....ואמר... וגרים,  כתב 86
 .ולכן עונשו כל כך חמור, שדורש כך לרבים

 .  פירוש נפלא על מאמר זה מהתיקונים'פרק א'  נערב חלק אאור עיין  87
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נח 

 למאוס משפט הבחירה כן הדבר הזה מאחר שלנו. כאילו נחרב בימיהםעליהם 

, ברע ולבחור בטוב ולעשות תיקונים גדולים על ידי עסק תורתנו ואין אנו עוסקים

בפרט , חס וחלילה, שהסיטרא אחרא מתגברת, אנו הגרמא בנזקין -נמצא 

מר כמו שא, הוא ראש לכל התיקונים, הוא לימוד הקבלה, לימוד חכמת האמת

דביה יפקון ישראל : בפה מלא, זכרונו לברכה, הרב הקדוש רבי שמעון בן יוחאי

  ...  בזכות לימוד הקבלה יצאו ישראל מן הגלות-מגלותא 

  

ל לספר הפרדס של "הקדמת הסבא הרב מרדכי עטיה זצ
  ק"הרמ

 ואם, נשמה לבחינת שיזכה האדם לטובת הוא הקבלה שלימוד נראה ולכאורה

, עונש שום עליו איןו, נפשיה דאפסיד איהו, תורה בסתרי מודלל ירצה אל  ח"הת

. לו די, ורוח לנפש וזכה ולילה יומם התורה בפשטי לומד ימיו כל סוף שסוף כיון

 ח"ת שכל נראה, הזוהר בדברי שפיר דייקת כד אבל, ראשונה בהשקפה זה כל

 לישרא וגלות שכינה גלות שגורם מאוד עד חמור עונשו בקבלה עוסק שאינו

 לי הגידה "פ"ע השירים שיר בזוהר ועוד  זאת, ל"ז ובהקדמת ו"מהרח ש"כמ

 ביה דאית ג"אע, ידיעה בלא עלמא לההוא דאזל מאן כל חזי תא" נפשי שאהבה

  .לעיל מובאת. ש"ע... 'וכו עלמא דההוא תרעין מכל ליה מפקי, סגיאין טבין עובדין

  

  ה לספרו בית לחם יהודה'הקדמת הרב יהודה פתי

ואני הדל ידעתי את כוונת החלום ...  שמספר מה גרם לו לפרש עץ חיים כותבאחר

הרב (ה "ותכף אחר סוכות בתחילת שנת התרע. 'שירמזון על לימוד עץ חיים הנז

אזרתי . ) ערב פרוץ מלחמת העולם, ד"באב שנת התרע' שמעון אגסי נפטר ליל ח

 לי הלילה ללימוד כגבר חלצי והתחלתי ללמוד בעץ חיים בשקידה גדולה והיה

וכתבתי זה להיות מזכרת לחכמי הדורות לידע ולהודיע ולהיוודע ... והיום לתפילה

ש "כמשכמה צרות רבות ורעות גורמים לעולם בהתרשלם מעסק רזי התורה 

וקולר גלות השכינה וקולר צרת ' ל דגרים עניותא ואורך גלותא וכו"בתיקונים הנז

 על שיש בידם יכולת לעסוק בחכמת  בצוארםהכל הוא תלויישראל וקולר גלגולם 

האמת ואינם רוצים למעט משיעור לימודם הקבוע להם ולהניח פנאי לעסוק ברזי 

  .והוא רחום יכפר בעדם, תורה וסודותיה
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נט 

  

 המפורסם לשם ולתהלה בחיבורים צ"ההסכמת הרב הג
  היקרים

  )ל"זצ( א " שליטמנחם מענכין היילפריןה "המקובל האלהי מו

תא חזי מה נואלו )... ל "זצ לרבי שאול הכהן דוויק ו לאיפה שלמהבהסכמת(

פנימיות , רזין עלאין קדישין, האנשים הרחוקים מחכמת האמת טמירין דחכמתא

וכבר , בטענות הבל שאין בהם לחלוח ממשות כלל, התורה נשמתא דאורייתא

בספר אור נערב עיין , האריכו הספרים הקדושים לבטל ולאפס תואנותיהם

לכן אקצר בזה ומה ישיבו בני נשא על ,  בהקדמתואור החמהובספר , ל" זק"הרמל

 וי לון מאן דגרמין דיזול : וזה לשונו'תיקון להמאמר המבהיל שבתקוני זוהר 

ליה מן עלמא ולא יתוב לעלמא דאלין אינון דעבדי לאורייתא יבשה ולא 

חרבה , עניותאוי לון דגרמין ' וכו... בעאן לאשתדלא בחכמה דקבלה דגרמין

מאן דגרם דאסתלק :   וזה לשונוג"ובתיקון מל "עכ' וכו... הרג ואבדן, וביזה

ווי ליה טב ליה דלא אתברי בעלמא ולא יוליף ההיא אורייתא דבכתב ' קבלה כו

דאתחשב ליה כאלו אחזר עלמא לתהו ובהו וגרם עניותא ואורייתא דבעל פה 

  . ל"עכ, בעלמא ואורך גלותא

יה של המאמרים הללו שנוקבים ויורדים לפני ולפנים חדרי לבו  נפישא חילכמה

תסתמרנה שערותיו ובשרו נעשה חדודין חדודין , של האדם המאמין האמיתי

המשסות וההריגות , הגזרות והמלחמות, עניותא דישראלבהעלותו על לבו כי 

. העני יחייבו על דלותו ושפלותו, ובפמליא של מעלה, הוא בעצמו גורם לזה

 אשר גם ,כל זה נקרא איפוא חטאים שבין אדם לחבירו .וג על הריגתוההר

 הרב מנחם ל"עכ!... אוי לנו מיום הדין והתוכחה, יום הכפורים אין מכפר עליהם

  . מענכין היילפרין

  

  בהקדמה ספרו רנו ליעקב ר יעקב צמח "לשון החכם הגאון מהר

 כדי שיהיה לו מגן ות הוא כי גילוי חכמה זאת עתה בדורות גרועל עוד נראה לי"וז

כי באותן הדורות הרוב היו אנשי מעשה עתה לאחוז בלבב שלם באבינו שבשמים 

וחסידים והמעשים טובים היו מצילין אותן מפני המקטרגים ועתה רחוקים 

מי יגן עלינו אם לא קריאתנו בחכמה משורש העליון כמו השמרים בתוך החביות 
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ס 

ל שהנסתרות נעשו עתה כמו "תב הרב זד שכ"זאת הנפלאה והעמוקה ובפרט ע

כי בדור הזה מושל הזנות ומלשינות ולשון הרע ושנאה שבלב ונתפשטו נגלות 

יגן עלינו וימחול '  וההקליפות באופן שמתבייש האדם לנהוג דברי חסידות

    .ל"עכר "אכילעונינו 

  



 

סא 

  

  מדברי האחרונים על לימוד הקבלה

  

  מי מרוםל בהקדמה לספרו "פ זצוק"מ חרל"הגרי

והחלק הזה של דרישת ',  לבבינו לא רבים יחכמו להכין לבם לדרוש את הולמגינת

שהחלק ... וכאשר כל המקודש מחברו יותר חרב מחברו, הוא נעזב מאד, באמת' ה

ויש מציקים לו בין , ליראיו הוא יותר נעזב' הרוחני האצילי המתגלה בסוד ה

 מצד המתעקשים מהימין , מצד אפקירותאמהשמאל, מהימין בין מהשמאל

כל ומוצאים בהם , לבד, של ההלכה או של האגדה, להסתפק דווקא בצד הנגלה

"... ותופשי התורה לא ידעוני: " ואומרתצווחת על זהורוח הקודש , סיפוק רוחם

 כי מיעוט העסק של ישרי לב ותמימי דעים בהדרת שיבת ואוי לנו אם נאמר

שרזי תורה נמסרים די רעה חולה אמונים בחלק הרוחני האצילי גורם לי

ין נוגה למו להסתכל או שהולכים חשכים וא, 88"מדע"לחיצונים לחטט בהם לשם 

והתורה חוגרת שק על כי שבוייה ... כבמשא של שירה וחזון גרידאבגנזי הרזים 

 וגויליה נשרפים ואותיותיה פורחות ויחד עמה 89היא בידי אלה שלא תוכל קום

ואנו איך נוכל לישב ... "אוי נא לי כי עיפה נפשי"יה כנסת ישראל צועקת בחבל

באמת ' כי נרפים אנו נרפים מלדרוש את הולידום ולא נאשים את עצמינו 

להגדיל שמו הגדול  הגיבור והנורא שנקרא עלינו על ידי גילוי התורה , ובתמים

  .ועוזו בקשו פניו תמיד' דרשו ה. הנגלית והפנימית גם יחד

  

  , ר הקדוש מקמרנא"דמוספר נוצר חסד להא

היו למדין , שהמינות גובר, בדור הרע הזה:... 'וד' פירוש על פרקי אבות פרק ב

והיה יראת , ספר הזוהר והתיקונים להגות בהם, התינוק בן תשעה שניםעם 

                                                           
 בענין הרעה שגורמים המתעסקים בחכמה זו שאין להם 'פרק ו'  נערב חלק אאור עיין 88

 עד שזה גרם שרבים מהמעיינים ...םואין ספק שטועים טעות גמורה מכמה טעמי... מבוא
 בה העוסקים שאחזוהראויים אליה רחקו עצמם ממנה ופרקו עולה למאסם הדרך 

 משל בפיהם כי אין החכמה הזאת צריכה פלפול וקושיות ולהם סוגרו בעדם ומצאו, האלה
 .ש"ע...שער ההבנה והלכו בחשך

 ".ל קּום ֲאדָֹני ִּביֵדי לֹא אּוכַ ְנָתַנִני :"...ד"י'  אאיכה 89
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סב 

וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של ... ויתקייםחטאו קודמת לחכמתו 

ולו עמי שומע לי בעקבות משיחא אשר ,  חיינואשר הם, י וספר הזוהר"מרן האר

כתבי , היו שוקדים כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתיקונים, הרע והמינות גובר

והיו מבטלים כל גזירות , ל"ש זצ"בלול עם חסידות והקדמות של מרן הריב, מרן

  ...והיו ממשיכין שפע ואור לכל העולמות, רעות

  

  חפירוש החפץ חיים על התורה פרשת נ

. חבבתם לתורתי ולא חכיתם למלכותי, ה"אמר הקב,  בפסיקתא דרב כהנאאיתא

, למלך על כל הארץ' עיקר כל העיקרים היא האמונה בביאת משיח שאז יהיה ה

עם כל זה אנו מחויבים לחכות ולצפות , ואף על פי שיתמהמה. והכל יכירו מלכותו

  .מתי תמלוך בציון, ולבקש

  



 

סג 

  

  מוד קבלהה קוק ללי"הראי 90הקדמת

  

  ו"אגרת ע' ה א"אגרות הראי

' לעורר לבבות יקרים לעזרת ה' הניגשים אל ה, מכל מקום על יחידי הסגולה

הראשונים ,  את אשר דברו חכמי האמתהחובה והמצווה לקרא בגרון ,בגיבורים

 לאור 91אשר ימצא בנפשו הכנה ותשוקה, כי כל חכם ותמים לבב, ע"כמלאכים זי

כדי , יהיה משתדל לקבע בה עיקר עסק תלמודו, וזהחכמת האמת הברה והגנ

ועתים ושעות יקבע למקרא משנה , שיזכה באמת בכתרה של תורה הפנימית

. כ"ע. ואז יעלה ויצליח ויזכה למאורות גנוזות, לפוסקים הלכות ואגדות, ותלמוד

  .ש"ע

                                                           
 מה  צריך ללמודאינך,  הדברים מדברים בעד עצמם אם התחזקת והבנת אותםהנה 90

 ראה. שרשמתי בהערות שוליים כאן הכל תוספות אם יספיק לך דברי הרב תדלג על זה
 הוא לעודד את התלמידי חכמים קטנים עם הגדולים  מה שכתב הרבשכלבעיניך והבן 

א "ק ובשאר כתבי המקובלים הגר"י ובזוה" בפנימיות התורה בכתבי הארלעסוק
  . ל ועוד"והרמח

ודווקא מי שעוסק ,  קריאתו לא הושמעה ולא הובנה בין לומדי ליקחו כל כךלצערנו הנה
בכתביו ולומד בישיבות שהוקמו על ידי תלמיתיו על פי תורתו ודרכו לא עוסקים כל כך 

שכן לומדים הרבה אמונה ,  המוכשרים ביותר לזהשהםפ "אע. ל"י ז"בקבלה ובדברי האר
ח "קל ( הכנה נפלאה לעבור לעסוק באמתת האמונה שהיא הקבלהוזוועבודת המידות 

 בכל הישיבות מעטואם יתחילו לעסוק בחכמה הזאת ) ל"להרמח' פתחי חכמה פתח א
 בכל התחומים וברכה  גדול מאדשינויונראה ,  שמוכשרים מאד לזה מאדהרבהיצליחו 
  . שנזכה בקרוב. כדברי הרב עצמו ראה בהמשך, ארץ ובעולם ישראל בלכללגדולה 

ה " הלכה ברורה בירור ההלכה וב)א.  גדולים חזונותשניל היו "זצה קוק " הראירב להנה
 החזון השני )ב.  בזה בגדול ומוציא לאור ספרים יקרים וגדולים בזההעוסק מכוןהקימו 
 ועוד בעומק ל"רמח וגם ו"י ומוהרח"ק דברי האר"זוה בכל הספרים  בקבלהשיעסקו

 משאלתו לקיים  על לבם איש שאין  ללא מענהנשארובגדלות ולקריאתו זו השניה 
 היה היום נראה אחרת והכל בזה שהבטיח שאם כך נעשה נמהר הרבה הגאולה וצוואתו
 ולא הקימנו מכון ללימוד קבלה בעומק ובגדלות וגם לא  מעיר מתלמידיואחדרק . לגמרי

הדברים מדברים בעד . יני תירוצי שוא ששמעתי מתלמידיו הגדוליםפחות מזה בכל מ
 . ולהתחזק בזה לעשות חשבון נפשוצריךעצמם 

 הרב למיוחדים שיעסקו רק בחכמת הקבלה שכן איך ימצא תשוקה אם אינו  כוונתכאן 91
 את חלק התורה הזה הזניחו רקיודע בה כלל כמו שיש לצערינו בימינו חכמים בכל מכל 

 ס"בפרד ויחזירנו בתשובה ללמוד תורה ירחם עלינו'  מושג במה שהיא כלל הואין להם
 . או שתיים ביום הוא חובהשעהאבל לקבוע כל תלמיד קטן וגדול בימינו , ל באורך"כנ



 ה קוק ללימוד קבלה"הקדמת הראי

סד 

  ג"אגרת מ' ה א"אגרות ראי

הוא רק לעורר , ני כותבובכל מה שא, בחוברותי כל עיקר כוונתיש, ידע כבודו

בין , לעסוק בעיון בפנימיות התורה, זקנים וצעירים, לבב תלמידי חכמים

בין במחקר בכל הספרים , במוסר בכל הדרכים הנמצאים עימנו מקדושי עליון

פ כל הדרכים "בין בקבלה ע, הקדושים שהנחילונו רבותינו הגאונים בעלי המחקר

בין על דרך הראשונים בין על דרך , עלינושהם מורשה לנו מאבותינו זכותם יגן 

 וללמוד את כל .ל"ל ז"א והרמח"ד רבינו הגר"ד החסידות בין ע"האחרונים בין ע

ק וספרא דצניעותא וספר הבהיר וספר היצירה וכל "הספרים עם דברי הזוה

ס "התמדה גדולה כהתמדת ש הזם  וצריך ע,ל בעיון ובבקיאות"מדרשי חז

  .כ"ע... ופוסקים

ובזמן הזה שבעוונותינו " אור נערב" ועיין "עץ חיים"בהקדמת ו "מוהרחתב כוכך 

של בני פריצי ,  רבים מהצעירים הולכים ונפתים אחרי חלקת לשון נוכריה,הרבים

 העוסקים כמיםחלמידי  להראות לכל באי עולם כי גם תןכם צריך ג, עמנו

וזו הייתה לא תחסר להם גם כח המליצה וצחות הלשון בקדושה בתורת אמת 

  ...  במעשיו בספרי מליצה וצחותל"הרמחכוונת החסיד 

  

  ח" סמןסי' אורות הקודש א

שנפשו בקרבו מתישבת במנוחה רק ,  אחרי כמה וכמה נסיונותמי שמרגיש בעצמו

,  ואל יבהלוהו כל מניעות שבעולם.כי לכך נוצרידע נאמנה , בעסק רזי תורה

, ויוכל לשער.  חייו ושלמותו האמיתיתמלהיות רץ אל מקור, גשמיות וגם רוחניות

אלא גם הצלת הכלל , שלא רק השלמת עצמו והצלתו תלויה היא בהשלמת צביונו

שאינן , וינוד לדלות את מימיו מבארות אחרות, וכשיזח ממקורו... ושכלול העולם

כי , ומנוחה לא ימצאינוד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ , שייכות לו בעצם

וייחל לאל ' על כן תמיד יתאמץ לבו בה. נה כן איש נודד ממקומוכצפור נודדת מק

שדווקא על ידה , ברוח מיוחד ונטייה קדושה מיוחדת, יוצר נשמתו בקרבו, חייו

  .כ"ע... יבקשימצא את אשר 

  

  

  



 ה קוק ללימוד קבלה"הקדמת הראי

סה 

  ט"ססימן ' אורות הקודש א

אין המוכן להשכלה רוחנית צריך להיות , פ שהרבה נכשלו מההגיון בנסתרות"אע

שהם , וכמו כל עניני החיים. נשגבות, ור מחפצו הקבוע להיות הוגה דעותנסוג אח

כן הוא , תשגבם' ועזרת ה, מ הולכי תום בטח ילכו דרכם"ומ, מלאים מכשולות

ולהתאמץ , שהאדם צריך רק לטהר את לבבו, גם כן ביחש החיים הרוחניים

ן לבו ולכוו, רצון קונו, שהוא התוכן של הקודש, טוב בתכונת המוסר וחפץ

בחקר אלוה , בתורה וחכמה, וילך לבטח דרכו, אז ישמר מכל מכשול, לשמים

  . 'ובבינת אמת בדעת ה

  

  ד"רעאגרת ' ה א"אגרות הראי

כי מתוך שאין רוב ,  שכל העניינים הגדולים הם תלויים זה בזהוידע ידידי

להיות גדולים בהלכות יראת אפילו הגדולים שבדור משימים לבם , התלמידים

 ללכת בשבילים אין כחם יפה בהרחבה גדולה הראויה למנהיגי הדור על כן שמים

והם אנוסים לפי דעתם לעמוד על , ולכוונם כלפי קודש, לפי הזמןחדשים הראויים 

לתקן , בלי לקחת כל נקודה טובה מהדרכים החדשים, הנקודה של הסגנון הישן

שהוא , קצוע עקרישמ, ובשום אופן לא ירצו לתן תודה, על ידם את מעמד הדור

ושבשביל כך הננו מגששים , כולל כל התורה וכל האמונה כולה הוא עזוב מהם

, הולך ומתפקר, ועל כן הולך ההמון ותועה, בצהרים כאשר יגשש העור באפלה

, אבל עם מי נדבר... כיון שאין מי שיראה להם דרך ישרה, והם אינם אשמים כלל

יתברך ותורתו וקדושת ' בשביל כבוד ה, ומי ירצה להפקיר את כבוד, מי יסכים לי

' להבין דרך הויתן בלבב כל חכמי תורה , נקוה כי למענו יתברך יעש. ארץ חמדתו

  .ש"ע... ויושע ישראל ויהודה במהרה, הטהורה

  

  א" אגרת ש'ה א"אגרות הראי

בשמחה '  העל דבר חיזוק של חיי הנפש לעבודת:.. על זה וזה לשונוחיזוק 

,  בדברים קצרים גם יסוד אחד מאדני העבודה הטהורהאד לבררקשה מ, ובגבורה

לקבע זמנים הגונים על חלק התורה וכל עיקר זירוזי לדידי ולדכוותי הוא רק 

,  ונתון רק לקריאה ארעיתשלא יהיה מונח בקרן זוויתבכל מקצעותיו , הרוחני

לא ורוח שמחה וגבורה תפעם בלב הדורש את האמת ב, וממילא יזרח אור הנשמה



 ה קוק ללימוד קבלה"הקדמת הראי

סו 

וכל העצלות והרפיון אינו בא כי אם מחוסר אמנה בגודל הטוב שעושים ... לב ולב

אשר עבור , וזכיכות המדות, העבודה, המצות, ממש עם כל היקום בעסק התורה

אשר הרחיבו , את עינינו בדברי קדושי עליון בעלי קבלת האמת' זה האיר ה

 ידה את כללות ההויה המשכיות להודיע את גודל יקרת העבודה ואיך מעלים על

  . ש באורך ובעיון ותתחזק"ע...וכל פרטיה

  

  ג"תפאגרת ' ה קוק ב"אגרות הראי

ושעזיבתה , את הכלהתרופה הכללית הכוללת אמנם לעולם לא נוכל להתעלם מ

, והוא הדבר מה שאני בעניי ובמר נפשי רגיל לקרא, היא שגרמה לנו את נפילתנו

ק בהעלותך "זוה(, עזבנו את נשמת התורה, מאות ואלפים פעמיםלשנות ולשלש 

, מימי הנביאים, וזאת היא הצעקה הגדולה המקפת בעזה דורות רבים) ב"ב ע"קנ

, גדולי הכישרון שבנו. גדולי הדורות הראשונים והאחרונים, הסופרים והחכמים

, לתשובה גדולה אנו נקראים... פנו להם בעיקר אל הצד המעשי שבתורה

צריכים , דווקא בעת משבר גדול וסכנה עצומה, כשיריהלתשובה מאהבה ולכל מ

בפשרות למחצה , רדיקלים אנו מוכרחים להיות, לקחת את המעולה שבתרופות

מפני , הולכת ומתדלדלת, האמונה אבדה. לשליש ולרביע מאומה לא נתקן

, כל התורה בפירושיה הרוחניים כולם... אין דורש ואין מבקש, שהופרה תורתה

, בנשמתו' כח בעטו ורוח ה, כל מי שיש אומץ בלבבו. תעלות אצלנוצריכה היא לה

היינו , לגמרי אחר, מחזה אחר. קרוא הוא לצאת אל המערכה ולצעוק הבו אור

הממולאים בתורה , אלמלי נתנדבו חלק רשום מבעלי הכישרון, רואים בדורנו

מונה לעסוק בטהרתם של מושגי הא, בתוכו פנימה' לעבוד את כרם ה, ובשכל טוב

הגאולה , רוח הקודש, הנבואה, בבירורים של הדיעות בענייני האלהות, והעבודה

, ובכל זמן שאנו נדדים... תשועת האומה ותשועת העולם, והצפייה לתשועה

על אשר אין אנו מכירים את , נשחטים ונטבחים כצבאות וכאילים

   92ש באורך"ע. כ"ע... תפקידנו

                                                           
ולא רק את כתבי ,  איך צריך לעורר ללימוד פנימיות התורה הקבלה בגדלות טעםובטוב 92

התלמידים גדולים וקטנים שיתעסקו בקבלה  הוא בעצמו מתחנן לכל ישהר, הרב בעצמו
ועוד . ולא משהו אחר,  גרמא בנזיקיןאנו. ואנחנו גורמים למצבנו,  היינו נראים אחרתואז

וגם להגיע ,  הכל הוא להגיע ללימוד הקבלהשעיקר ומכל מה שהבאתי הרי ילמכל מה דלע
מוד מאמריו  העוסקים בלי גם גדוליםקטניםליחודים ולכוונות וכל תלמידי החכמים 

 כך מתחנן אלינו שנתחיל כל את מה שהוא  להתחיל וללמודחייבים שיבהואגרותיו בי
 איך אפשר להיקרא תלמידיו ולא עושים את מה  את העולםלהציל ממש ללמוד ובזה



 ה קוק ללימוד קבלה"הקדמת הראי

סז 

  ד" אגרת תיקוקה "הראי' אגרות ב

 באורך בעניין הלימוד של הקבלה ומעודד אותו מאוד ודוחה עניין קבלה ין שםעי

מעשית שכן מה שאמרו מעשה בראשית ומעשה מרכבה הוא נשמע שהיו לומדים 

ה "במסכת סנהדרין דף סכדי לעסוק בקבלה מעשית וזה מה שאסור וכמו שכתוב 

למוד בזמן ושכך נהגו ל" שערי שמים"וממשיך עוד שמה שנפתחה ישיבת . ב"ע

 תפילה בכוונהוממשיך בעניין . י צמח"ומהר, ע מפאנו"הרמקדמון כבר בימי 

  .ומעודד מאד עיין שם באורך בטוב טעם ודעת

 

  י תחית הכונה"ק' אורות הקודש א

עד שתכיר את הערך הגדול של , האנושיות להתפתח מאד צריכה היא הרבה

שהיא מתקשטת ,  הנשמהשבמעמקי, של האידיאליות הגנוזה, והרצון, 93הכוונה

  . שהם מראים קצת מחסנה ותפארת גדלה, תמיד בשלל צבעים חדשים

אינם כי אם הופעות , בפרטים ובכללים,  המוסריים הגדולים בעולםכל המעשים

  . הכונה השלמהמהאבוקה הגדולה של , נצוצות זעירות, קטנות

  .תחיית הכוונה היא תחיית העולם. הכוונה היא הכל

הרשות וההרחבה , המצווה והחובה בכוונה,  היחוד האלהי בכוונה,ההתפלה בכוונ

פארו , הודו והדרו, הציור השכלי והמוסרי, והכוונה בעצמה. של החיים בכוונה

והכוונה בהתבלטה . המרומים האלהיים שלו, עליתו הבלתי פוסקת, וקדושתו

, םופלגי, תהום והמון ימים שכל אות ונקודה שבהם הוא, בשמות, באותיות

אצילות , כח וגבורה, והשכלה, שאיפה ,חפץ, של חיים, יאורים גדולים רחבי ידים

 ,אידיאליים. אנשים טהורים, בהתאחזה בגופות קדושים ונהווהכ. ותפארת

, החיה והרעננה הכוונה. הוא כל משוש חייהם, המעשי והמוסרי, שהיושר והטוב

   .כמה נהרה היא מופיעה בעולם

                                                                                                                               

שביקש לעשות מה נענה ומה נתרץ אחרי מאה ועשרים שנה איך נעמוד בפניו לומר שהיינו 
 . די אתה למה לא עסקת בקבלה שזה עיקר כל מה שכתבתיתלמידיו והוא יענה אם תלמי
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 נביןלהתחיל ללמוד קבלה להתחיל לכוון וזה מה שחסר בעולם כשנלמד כוונות . ש"הרש

דים הנחשבים למוץ שזה עיקר כל העולם וכל בריאת העולם לזה דווקא ולא לשאר הלימו
 .נתחזק ונחיש גאולתנו ברחמים במהרה. ותבן בפני הקבלה והכוונות שהם חיטה



 ה קוק ללימוד קבלה"הקדמת הראי

סח 

, ונת עם מקורי החייםומקשרת את הנשמה המכַ והרזיות העליונה באה 

, הולך ומשתפך, אור אלהים חיים, ואור אין סוף. עם שורש שרשם, הרעיוניים

  . מתפלש בכל הגה ופועל

כל , הכוונה מלאת החיים האלהיים ,והכוונה העליונה. הכוונה היא הרת המעשה

סדר טוב של , כל ניצוח של חכמה, ושל מלחמת צדק ויושר, מחשבה של שלום

  .94כל תיקון עולם כלול בה. כלול בתוכה, ונחמד

  

  ח" קיודעמ' אורות הקודש א

... יכולים להבחין את חלקי ההרכבה, גערעה וש. וםיבכל , בכל זמן, יחוד השמות

ב "רימפני שמבטלת את ה, ברכת שלוםמביאה , של יחוד השמות תמיד, והארה זו

  סופי תיבות.גערעה שום ר י"ישת "ר. ו" פנימו" יחזר"יש.  ש"ע. כ"ע... בשרשו

  . ב"רי ו" פנימו" יחזר"יש

  

  ט" קיעמוד' אורות הקודש א

ההכשר ... שיכול לערוב שיתוקן העולם כולו, יש צדיק כזה, ביחודיםהתיקון 

 הלומ. ואומץ טהרת הרצון, בבהירות הדעת, הראוי לזה הוא העסק ביחודים

. צדיקשמובנו ,  באותיות)תשעים'  גימ'צ(.דיצת "וס. ד'ח'י'מת "ר, דל ןונח ה"דוי

ת "ר, רצמ לי רתס התא. וכל טומאה לקדושה בסוף, ועל ידו מתהפך כל רע לטוב

חשיבות היחודים והמייחד ושצריך לזכות . ש"כ ע"ע. קדושה' ת בגימ"וס, סמאל

  .להגיע לדרגה זו

  

  ז"שס' ל עמ"ה קוק זצ"להראי' אורות הקודש ג

, מפלפלים הם בחכמה ומצפים לישועהכל זמן יחידים בכל עת ובוגדולים 

עד שבעוצם ההתקשרות , ודעתם מתרחבת, אורו של משיחומסתכלים הם ב

נחלת  זאת היא. והעולם כולו כדאי הוא להם, לדברים הרבה האלהית הם זוכים
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 קבלה ועוד כתבי הרב הרי הוא בעצמו מתחנן שנלמד  פשטרק ללמוד להמשיךהקודש 
 . לתקן את העולםוכוונות



 ה קוק ללימוד קבלה"הקדמת הראי

סט 

שתורתו היתה אומרת  ,רבי מאירההולכים בדרכי , העוסקים בתורה לשמה

 שתורתו יכולה, הארתו של משיחכלומר , הא משיחכון, ואמר, אורכתנות 

ארחות החיים  ועל כל, ומוכרחת להתפשט על כל קהלות גויים וסדרי ממשלותם

  95:טיהם עם כל מילוי העז וההוד שבהםוהבלטות פר
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 בריאת האדם הוא תכלית וכל  העולםתיקון שהיא לכוונותוהקבלה בכל ספריו וגם להגיע 
 .בכתביו מלא מזה ופשוט להתחיל ללמוד זה ציוויו. לזה



 ע

  

  " היא צפייה לישועהכולההזוהר והקבלה "

  

כראוי לחכמה עליונה שאינה מתפשרת עם ,  היא צפייה לישועההקבלה כולה

חכמי . הנהדר בקודש העתיד המתוקןאל ' כי אם עולה היא ברוח ה,  הלקויההוה

  . ארץ ישראל והגאולהכי אם על ידי , ישראל לא יכלו לדבר  בחזון אמת ונורא זה

שלא ידובר בה על דבר , אין כמעט אף פרשה אחת ספר הזוהרהלא , ראש לכל

במקומות רבים זוהר מדובר על כך  וגם בספר תיקוני ה,הגאולה וארץ ישראל

  .)א"עמוד צ' אגרות ראיה ב(

ודרשתי וחקרתי היטב :א"ד ע"נספר הברית 
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 בכל לבבי לדעת סיבת אריכות 

בישראל מרבים העם האלה יש תורה בהרבה וארא והנה בדורות , הגלות החל הזה

, ון גואלובכל זאת לא בא לצי, גמרא ופוסקים גם ספרי קבלהללמוד משניות 

,  בדוחק גדולש מה שתרץ"ע,  לרצות פני עליוןיותר מזהנעשה ואנחנו לא נדע מה 

 אבל מחמת פחד הצנזורא סתר ,אבל התרוץ האמיתי כבר כתבו  בתחלת דבריו

הגלות ל אשמים אנחנו על אודות אריכות אב: וזה תחלת דבריו. את דבריו

כי עד מתי לא נעשה לזה מה שביכולתנו , בשבתנו על אדמת נכר זמן רב

לחמו כל אחד בעד ארצם כל העמים ילכו איש בשם מדינתו ויכי , לעשות

כל הזמן הרב  נפשם עליה ואנחנו נרפים ועצלים אביו וימסרוארץ מגורי 

 בעד אדמתנו הקדושה וארץ עד מתי לא נקום ללחום גם אנחנו, הזה

ל פרשת "ן ז"ז דברי הרמב"וכל דבריו מיוסדים על אדני פ. ש באורך"עאבותינו 

 וטעם בחרבי :זה לשונו, " האמרי בחרבי ובקשתיאשר לקחתי מיד "על פסוק ויחי

  .ש"עכי הארץ לא תכבש להם רק בחרב ובקשת , ובקשתי
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 בלימוד הזוהר והקבלה בעיון רב על ידי תלמידי חכמים שיבינו מה מעכב את תלוישהכל 
 .ו שלא לומדים בעיון"וזה צעקת מוהרח, ואיך להדריך את העם בקירוב הגאולה, הגאולה



 "הזוהר והקבלה כולה היא צפייה לישועה"

עא 

התשובה ? שואלים במה זכה דורנו לגאולה:... א" ר'ה קוק קובץ ז"הראי

הוא זכה מפני שעסק במצווה היותר גדולה שבכל המצוות במצווה , פשוטה היא

 ולא רק עסק אלא מפני שהוא עסק בגאולת ישראל, להששקולה ככל התורה כו

. הוא עוסק ויעסוק בלא הרף בגאולתנו וכח אלוקי זה מרוממהו ומשגבהו בישועה

  .ש"ע

  



 

עב 

  

  ו"הרחומבעניין כתיבות 

  

, י"שלמד מהאר בעצמו לא פרסם ולא הוציא לאור שום ספר ממה ו"הרחומ

הוא כי אחר , הוציא לאורו לא "הרחו הסיבה שמד"נלע. אמנם הוציא ספרים שלו

ועוד . ואי אפשר לגלות ולעסוק בזה, נות החכמה הזויי נסתתמו מעי"פטירת האר

  . 97שעסק בסידור הכתבים והשמועות לקראת הוצאתם לאור

ו עצמו "וכמו שכתב מוהרח, ו שהיו לו מתנגדים שהציקו לו"הרחו מראה חזיונות

 מפני אף וחמה לא כי יגורתיולו ":וזה לשונו, ח שהבאנו לעיל"בהקדמה מפרי ע

קנאה המתגבר עלי ימצאו באנשי דורנו חכמים בדעתם ויקשו עורפם לבלתי האמן 

ו יטילו "כי יש אלהים בארץ ויראתי פן מקנאתם בשומעם גדולתו ונפלאותיו ח

ולולא זאת הייתי ' פגם בקדשים ויאמרו מאן גבר בגוברין הלא גם בנו דבר ה

 אשר עיני ראו ולא זר דברים מבוהלים לא נראו מקצת דרכיו ונפלאותיומספר 

   ".י וחביריו"בכל הארץ מימות תנאים כרשב

ל שהוא צריך לתקן קודם את עצמו ואחר כך יתקן את "ז י"שאמר לו הארועוד 

ועוד בזמן . י שיחזיר אותם בתשובה ויפרסם את הלימוד הזה"ע, העולם כולו

ה גם ספרות גדולה של י התחילה להתגלות הית"ההוא שחכמת קבלת האר

ו שתהיה "ולכן חיכה מהרח, מקובלים שפרשו את הזוהר לפי העולה על רוחם

י ואז ממילא יבוטלו כל " ועל ידי הפרסום של כתבי הארהשתוקקות לאמת

ר ו טורח הרבה בהקדמתו ובשע"ועל כן מהרח. הספרים שאינם על פי האמת

  .י"תת תורת הארההקדמות לתקן הדעות ולהוכיח אמי

  

ו את כל הכתבים שהיו בידי "אסף מהרח, י"לאחר פטירת האר: ר ניירים"ת

והיה מסדר את הדרושים כולם . י ולא החזיר אותם"החברים שלמדו לפני האר
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 ושם מזרז מאד ללמוד מהחכמה הזו ומדבר קשה י" פטירת הארבשנתשלושים וזה היה 
 שום דבר מהכתבים עד שבנו  לא פירסםולמהעל מי שאינו לומד וכל הגאולה תלויה בזה 

 הדבר לזה אך  תשובותכמהי הבאנו כאן " מפטירת האר שנהכשמונים אחרהוציא אותם 
 .הזה עדיין לא מובן לי וקשה מאד



 ו"בעניין כתיבות מוהרח

עג 

במשך כעשרים שנה  וגם לא לימד כלל מזאת החכמה אף על פי שהפצירו בו 

  .הרב יהושע בן נוןובעיקר , ביותר

ועל ידי ממון , ו חולי גדול"חלה מהרח, י"האר שנה לאחר פטירת 15, ז"בשנת שמ

ונתן לו זה האחרון , ו"אחיו של מהרח, שנתן רבי יהושע בן נון לרבי משה ויטאל

 סופרים 100ושכר רבי יהושע . לשלושה ימים, חלק קטן מהכתבים, ר ניירים"ת

בגלל המהירות היה .  ניירים והעתיקום במהירות והחזירום6ונתן לכל אחד 

  . בארץ ישראל כמה שיבושים וטעויותאלו שהיובכתבים ה

ז והרב אלישע גושטואלה לקחו הכתבים ההם ועשו "הרב בנימין הלוי רבו של הרמ

אינו ( הליקוטיםספר ) 3 .הכוונותספר ) 2 .הדרושיםספר ) 1: מהם שלושה ספרים

  .)ספר הליקוטים שיש בזמננו

  

לפני שעבר לדמשק על , ב"ו בקברו בצפת בשנת שנ"גנזה מהרח: מהדורא בתרא

ח הוציא אותם הרב אברהם "עד שבשנת שע, הכתבים היו בגניזה. ידי מעשה

, )ו"בזמן חיים חיותו של מהרח(על ידי שאלת חלום וייחודים , אזולאי מקבר הגניזה

וזה האחרון , ואז נתנם הרב אברהם אזולאי לרב יעקב צמח. 'והיו אצלו עד שנת ת

ספר ) 1והם  . י" שנה אחרי פטירת האר70: ב" ספרים בשנת ת5הוציא מהם 

) 5. ספר אוצרות חיים) 4. ספר אדם ישר) 3. ספר עולת תמיד) 2. קהילת יעקב

  . ספר זוהר הרקיע

  

אך רבי שמואל ויטאל עשה , ו סדרם להוציאם לאור כך"מהרח: שמונה שערים

, ר ניירים"והם השמונה שערים שבידינו ואין בהם מהת. בהם עיבוד נוסף

שער ) 1 :ואלה השערים, ו"מהמהדורא בתרא שזאת לא הייתה בידי מהרשו

) 5. שער הפסוקים) 4. ל"שער מאמרי חז) 3. י"אמרי רשבשער מ) 2. ההקדמות

  .שער הגלגולים) 8 .שער רוח הקודש) 7. ר הכוונותשע) 6 .שער המצוות

  

 סדרו, פרי עץ חיים הוצאת קארץ) 1: יש שתי מהדורות: ספר פרי עץ חיים

זו סדרו , פרי עץ חיים הוצאת דובראוונא) 2 .ץ פאפירש"  רבי מאיר כפ"הרמ

ר "מספר הכוונות מהתוהוא כלול . ויש ביניהם שינויים,  רבי נתן שפיראש"הרנ



 ו"בעניין כתיבות מוהרח

עד 

יש בו גם קטעים רבים . שהוא מהמהדורא בתראעולת תמיד ומספר , ניירים

  . ע מפאנו"מהחברים  אשר רובם מהרמ

  

: נקרא אוצרות חיים מכמה טעמים, רו הרב יעקב צמח סד:ספר אוצרות חיים

 על שם )3.  על שם שגנזו בבית החיים)2.  נקרא כך על שם הרב חיים מחברו)1

 שהוא )1: ר ניירים והשמונה שערים "על  התממעלותיו . שיצא לנו חיים ממנו

 הדרושים בו מסודרים לפי הסדר שכך סדרם )2. מהגניזה מהדורא בתרא המעולה

  . הוא ספר שלם שכך נמצא)3. ו"חהרומ

  

 וקרא לו ,צמח יעקב תלמיד הרב ,ץ פאפירש"הרב מאיר כסדרו  :ספר עץ חיים

, מספר הדרושים, מהדורא קמא, ר ניירים"וכלל בו מהת. דרך עץ חייםבשם 

ומהמהדורא בתרא ספר אדם ישר , מהדורא תניינא הוא ספר אוצרות חיים

  .)לשער הפונה קדים חשיבות העץ חייםלשם עיין לעיל הקדמת ה(וקהילות יעקב 

  

  

י  בירושלים לאביו החסיד רבי שלמה לוריא "ד                נולד האר"בשנת רצ

בגיל . י"אליהו הנביא היה סנדק של האר. שהיה לו גילוי אליהו

  .י מאביו וירד לגור אצל דודו במצרים"צעיר נתייתם האר

  

ו לאביו החסיד עושה תפילין רבי יוסף ויטאל "         נולד מהרח  ג"ח חשון ש"בר

.  

  

אחר נישואיו . 15י עם בת דודו והוא בן "        התחתן האר  ט "בשנת ש

בעל השיטה , התחיל ללמוד עם רבו הרב בצלאל אשכנזי

במשך עוד אחר כך למד והתבודד . שנים 7במשך , המקובצת

  .ים שנה במצרים אחרי חתונתולמד כעשר.  שנה13כ

  



 ו"בעניין כתיבות מוהרח

עה 

י לעלות לצפת ולמשוח תחתיו "        אליהו הנביא מצוה לאר  ל"בשנת ש

 למד 36באותה שנה עולה לצפת והוא בן . אלאת רבי חיים ויט

  .ק" חדשים עד פטירת הרמ5ק במשך כ "שם לפני הרמ

  

קבלה י מתחיל ללמד "והאר, ק"        נלקח לבית עולמו הרמ  ל"ג בתמוז ש"בכ

מיום שבא ,  חודשים6ו הגיע אליו רק אחרי "מהרח. בצפת

  .י לצפת"האר

  

.  שנה38והוא בן , י"רבינו האר, נלקח ארון האלוקים          ב"באב של' בה

במותו צוה שלא ילמדו החברים ממה שכתבו מפני שלא הבינו 

ו  אוסף את "מהרח. ו הבין וילמד ממה שכתב"ורק מהרח. אתו

רים ומתחיל לסדר את כל הכתבים ששמע כל הכתבים מהחב

  .הוא והחברים

  

י שמקומו "שכן צוה לו רבו האר, ו לירושלים"עולה מהרח           ח"ו כסלו של"בט

ד שנכתב בירושלים "א ראה שטר משנת שמ"החיד. בירושלים

  . ו"ו ומזכיר בו למהרח"ת

  

יים בינת. ו לצפת וממשיך לסדר הכתבים"חוזר מהרח         ה "בשנת שמ

  .ו אינו מלמד ולא מוציא לאור שום ספר "מהרח

  

ועל ידי ממון רב . ו חולי גדול במשך כשנה"חלה מהרח         ז"בשנת שמ

נתן לו זה , שנתן רבי יהושע בן נון לאחיו רבי משה ויטאל

 100ושכר רבי יהושע בן נון . ר ניירים לשלושה ימים"ת, האחרון

תיקום במהירות והחזירו הע.  ניירים6ונתן לכל אחד , סופרים

ו "עלינו חזר מהרח' ומיד אחר כך בחסדי ה. אותם לרבי משה

  .לבריאותו

  



 ו"בעניין כתיבות מוהרח

עו 

ז והרב אלישע גושטואלה "        רבי בנימין הלוי רבו של הרמ  בשנת

, הדרושיםספר , ר ניירים שלושה ספרים"עשו מהכתבים מהת

וזו מהדורא קמא שסידר . הליקוטיםוספר , הכוונותספר 

  .ץ חיים בהמשךפ בע"הרמ

  

  .ו לירושלים"        חזר מהרח  בשנת 

  

  .47מ האלשיך והוא בן "   נסמך לרבנות על ידי מהר     ן"בשנת ש

  

       חזר לצפת וכנראה באותו זמן גנז את מהדורא בתרא   ב"בשנת שנ

  .בקברו בצפת

  

  .      חוזר לירושלים  ד"בשנת שנ

  

באותה שנה הוצרך . מילה'ת ג      נשא את בת זוגתו האמיתי  ה"בשנת שנ

  .לברוח על ידי מעשה לדמשק מפני הפחה של ירושלים

  

ר ניירים "ראה מהתולא ,  בדמשקרבי שמואל ויטאל       נולד   ח"בשנת שנ

, ולא התייחס אליהם, כנראה ידע על קיומם. ומהדורה בתרא

  . שכן היו לו שמנה שערים של אביו

  

על ידי שאלת , י מוציא מקבר הגניזה       הרב אברהם אזולא  ח"בשנת שע

בזמן חיים חיותו של , את המהדורא בתרא, חלום ויחודים

  .ו"מהרח

  



 ו"בעניין כתיבות מוהרח

עז 

ואז . בדמשק מנוחתו, ו נתבקש לישיבה של מעלה"       מהרח  פ"בניסן ש' ל

רבי שמואל היה מרבני דמשק .  שנה22רבי שמואל ויטאל בן 

  .י פינטו בזקנותו"והיה חתנו של מהר

  

 ועוד אצל רבי אפירשפב מאיר        לומד הרב יעקב צמח והר  'עד שנת ת

באותה שנה מגיע הרב יעקב צמח לירושלים . שמואל ויטאל

ומקבל את המהדורא בתרא מהרב אברהם אזולאי שהוציא 

  .  שנה22אותה מהגניזה לפני 

  

:  ספרים5        הרב יעקב צמח מוציא לאור מתוך כתבי הגניזה   ב"בשנת ת

זוהר , אדם ישר, אוצרות חיים, קהילות יעקב, עולת תמיד

  .   הרקיע

  

, השמונה שערים מוציא לאור את רבי שמואל ויטאלד       "תי-ט "בשנת ת

על סדר השמונה שערים . ו"כשלושים שנה אחר פטירת מוהרח

א מספר "החיד. אך עשה להם עיבוד חדש. ו"שסידר מהרח

חנו לא זכינו אנ, ו"שראה כתב יד שמונה שערים שכתב מהרח

  .להם לא ידוע היכן הם

  



 ו"בעניין כתיבות מוהרח

עח 

  והרי רשימת שמות ראשי ישיבת המקובלים 

  ץ מיום היווסדה "ק חסידים בית אל יכב"ק

  

   שנה     14   א       "תקי–ז "תצ                                          –הרב גדליה חיון 

   שנה26    ז   "תקל–א "תקי                                           –א "ש זיע"הרש

   שנה29    ו    "תקס–ז "תקל             –) ט"המהרי(98הרב יום טוב אלגזי 

  ח        שנתיים"תקס-ו"תקס               -99)ש"בן הרש(הרב חזקיהו יצחק 

   שנה19  ז     "תקפ–ח "תקס ) ש"ש נכד הרש"הדב(הרב רפאל אברהם שלום 

   שנה23            י" תר-ז"תקפ                            –הרב חיים אברהם גאגין 

   שנה21א         " תרל–י "תר)        א"היר(הרב ידידיה  רפאל אבולעפיה 

   שנה10א         "א תרמ"תרל                                      –הרב אהרן עזריאל 

  ג       שנתיים" תרמ-א "תרמ                          –הרב שלום משה חי גאגין 

   שנה 20ג        " תרס–ג "תרמ                                 –הרב ששון בכר משה 

   שנה 24ז          " תרפ-ג"תרס                          –הרב מסעוד כהן אלחדאד 

   שנה 18    ה     " תש–ז "תרפ                                     –הרב שלום הדאיה 

    שנה24  ט     " תשכ-100ה"תש                                  -הרב עובדיה הדאיה 

                                                           
 החריף והמקיף על הלכות בכורות וחלה העמוק בעל הביאור  הואט אלגאזי"מהרי 98

'  ההדירו והוציאו לדפוס בכתב בוכעת.  בכורותמסכתס דפוס ווילנה " הנדפס בשן"להרמב
 . ל"זצ רבי שלמה זלמן אוירבך הגאוןל בן " זצ ברוך אוירבךהרבכרכים כתב מרובע 

, ש"חר פטירת הרש שעסקו בקבלה בעומק וא טוניסחכמי היה מתכתב עם ש"הרש 99
 לטוניס ללמוד וללמד את חכמי  חזקיהו יצחקהרב יצא  בית אלראש השנתיים אחר שהי

 .נפטר בטוניס וקבור שם, טוניס
ואחר שהיו לומדים בשכונת גאולה בבית ,  אולצו לעזוב את העיר העתיקהח"תש בשנת 100

 מחוץ  אל ביתישיבת בנה את ל" עובדיה הדאיה זצהרב במשך כשנתיים מטלוןכנסת 
והמשיך , ט"בתשכ בה עד יום מותו הן שכונת גאולה ירושלים כיי"רשלחומה ברחוב 

  אלביתישיבת . ו"תשע שנת עדל "ה זצ" הדאישלוםי בנו הרב " ברחוב רש אלביתבישיבת 
 ועמד בראשה  ואיחוד ירושליםושחרור לאחר מלחמת ששת הימים חודשהברובע היהודי 

א בישיבת בית אל " שליט אביחילישראלעכשיו עומד הרב ו. ל" זצ מאיר יהודה גץהרב
ל עומד בראש " זצ הדאיהשלוםא בנו של הרב " שליט הדאיהרפאלוהרב , ברובע היהודי

 . י"ישיבת בית אל ברחוב רש



 עט

  

  מוזמן להתחיל

  

ורק עשרה יחד עם , לשום אדם לא ניתן רשות ללמוד חכמת הזוהר י"בדור הרשב

אך באדרא , ק"הורשו להשתתף בלימוד ותיקון הזוה, חסדיםשהיו בחינת , י"רשב

ואף שהיו שם . ורק להרהר בלבולחוץ ה להם להוציא מן הפה זוטא לא הורש

 לא הורשו להשתתף בדרשה ,תנאים גדולים שהיה בהם כוח להחיות מתים

 מפני שזה היה התיקון שהוכן לדור המשיח ולא היה שייך אז ,ונשארו בחוץ

 והיו נהנים ממנו המלאכים נגנז הזוהרולכן גם , עבורם שלא היו מהחסדים

  וכמו שכתוב בזוהר. עד גילויו,שנה שהיה גנוזושלוש מאות ותם האלף באעליונים 

וכאשר יבוא האלף הששי ... וכד ייתי אלף שתיתאה:... א"ז ע"פרשת וירא דף קי

ויתתקן העולם אז לכנוס , יפתחו שערי החכמה למעלה ומעיינות החכמה למטה

... וס בשבתבבוא השמש כדי לכנ, כאדם המתקן עצמו ביום הששי. לאלף השביעי

,  מסופר על רבי יוסי שמצא מגילה מאדם הראשוןא"ע ח"דף קי  ובהמשך שם

ונלקחה מהם , ואז ירדה אש מהשמים, והתחיל ללמוד בה יחד עם רבי יהודה

ה בדא " לית רעותא דקב:...באו וספרו זאת לרבי שמעון אמר להם. המגילה

 רביי דעלמא זמינין אפילו, דיתגלי כל כך לעלמא וכד יהא קריב ליומא משיחא

לאשכחא טמירין דחכמתא ולמנדע ביה קיצין וחושבנין ובההוא זמנא אתגליא 

שכן , משמע מכאן שאין ללמוד מזה שגם בדורות אלו לא נעסוק. ש"ע... לכולא

  . קריב ליומא משיחא, בזמן הגאולהו נמצאיםחנאנ

, תלמידלמרב , ובמשך כל זמן הגלות היתה מסירה של סודות התורה ליחידים

 -עד אחרון המקובלים , ודרכי חסידות, שלם בכל התורה, חכם ומבין מדעתו

כמו , ק שלא זכו מדבשו"לא היה ממה שכתוב בזוהאך מה שקבלו . ן"הרמב

הקדוש מאמר ראשון  ה"השלכמו שכתב . לגאולה הוכןק " שהזוהל"הרמחשכתב 

אשר לא זכו , הרשזכינו לספר הזו חלקנו ואשרינו מה טוב:... ל" וזב"ע' דף ל

' והרב ר, ורב ששת גאון, רב האי גאוןכמו ,  אשר קטנם עבה ממתנינוקדמונינו

, ן" שכל אלו היו מכלל יודעי ח,ד"והראב, א"והרשב, ן"והרמב, אליעזר מגרמיזא

עד כי בודאי לא נתגלה , ואל תתמה מזה, לא נתגלה כי בזמנם ולא טעמו מדבשו

   .ל"עכ ... אשר אנחנו בו היוםדור האחרון



  מוזמן להתחיל

פ 

הנו ובאותו הזמן י,  מכאן שהחיבור מהזוהר היה עתיד להיות גנוזהנה מבואר

שאז התגלה , עד שיבא הדור האחרון בסוף הימים, ממנו העליונים והם המלאכים

 בפסק על הרב יצחק דליטאש כמו שכתב בחינת גילוי אליהווהוא , לתחתונים

  .בסיבתותמלא הארץ דעה  כי אז ובזכות העוסקים יבוא משיח, ק"הדפסת הזוה

הרב חויתא י "נשאל ע: 'א' סי' ה הדאיה בספרו דעה והשכל חלק א'הרב עובדי

האם ,  שרצה ללמודלבחור רווק מתונס אודות הדרכה בלימוד הקבלה הכהן

שאם :  ומסקנתו,ומפלפל בזה, להורות שמותר או לחכות שישתדך או יתחתן

אין אם בא לשאול אך ,  אין להניאוהרווק הוא לומד מעצמו ויש לו תשוקה ללמוד

  .ש באורך"ע...  ללמוד זאת החכמה עד שיתחתןלהורות לו לכתחילה

והנה אנכי הצעיר :... ל" וזץ פאפירש בהקדמתו לעץ חיים כותב"הרב מאיר כ

ומה אעשה , צעיר אנכי לימים וזעיר אנכי בבינה ובהשכל, והזעיר באלפי יהודה

רשפי להבת אש תשוקת חמדת חכמת  בתורת חכמת הקבלה ושנפשי חשקה

עד שהביאני ,  בערה בי כאש בוער בעצמותיג שנים"בן ימיום שהייתי , הקבלה

המלך חדריו זכיתי וטעמתי בקצה המשענת בבית הרב המובהק החסיד העניו 

ולמדתי ספריו ומצאתי חן , ל" זצ)ו"נר(ר יעקב צמח "הרופא החכם השלם מהר

  .ל" עכ...ה"י זלה"ל הארבעיניו והטעימני מיערת הדבש ש

מפני שהיתה לו , 101 שהרב פאפירש התחיל ללמוד בגיל צעיר ביותר והצליחהרי לנו

  . הרב יעקב צמחולמד אצל רבו , תשוקה עזה מאוד

שהרי התחתן עם , לא היה נשוי וגם צעיר מאוד התחיל ללמוד בגיל ש"הרשגם 

עד שהרב ,  בחכמה זואחרי שהיה בקיא וגדול מאד, גדליה חיוןהרב  בתו של חנה

  . והיה רווק רצה לפנות לו מקום שיהיה ראש החכמים בבית אל גדליהו חיון

אחר ,  התחיל ללמוד לפני שהיה נשוי שכן רבוז הרב בנימין הכהן"הרמ תלמיד וכן

ג "ר הרה"מועיין הקדמת . כוונות החופהסדר לו את , כמה זמן שכבר למד אצלו

ישיבת החיים בהוצאת , "ז"גרות הרמא" לספר א"רבי מרדכי עטיה שליט

  .והשלום

                                                           
 לפני שהיה נשוי בהדרכה ואף אנו רואים שמי שהתחיל בגיל צעיר  בימינווכן  101

חבה ועמוקה מני ים וצריך מוחין טובים  זו ר חכמהשכן.  וצמודה והצליחומתאימה
 לראות מתחילים שנים טובות בעיון רב ובעמל גדול כמה אחרי רקשכן , וחריפים וצעירים

 .פירות



 

 פא

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

פב 

  
  קונטרס ישמחו סלה

  
  מבוא

, ז"והוא מזמור ס, הנני מגיש קונטרס קטן בענין גדול, יתברך' בשבח והודיה לה

  .שהוא בין המזמורים החשובים ביותר בספר תהילים" למנצח בנגינות"

וצילומים של מנורות , סף מתוך דברי ראשונים ואחרוניםהקונטרס רובו ככולו או

  .קדומות וחדשות

ובעיקר , רמזיו ומעלת המזמור הזה בצורת מנורה, הקונטרס כולל קצת מסודותיו

  .זה כתבתי בקיצור נמרץ. והשמות היוצאים ממנו, אם כתוב על קלף

 לשמאל הוא צורת סדר הכתיבה אם מימין, לשמו נכתב הקונטרס, העניין העיקרי

  . השיטות2וההבדל בין , או משמאל לימין

ד היא "צורת כתיבה שנלע" רפאל המלאך"ז וציור מספר "והבאתי על פי הרמ

  .  הנכונה

על עניין .  הקנים אם מעוגלים או ישרים, לא עסקתי בקונטרס זה בצורת הכתיבה

  .זה נכתבו קונטרסים ואין אני נכנס בענין מחלוקת זו

  .תיבה ראשונה ואחרונה של הפסוק האמצעי" שמחו סלהי"וקראתי לקונטרס 

  052/8630212   הערות והארות לטלפון. הנני רק מאסף, כאמור

  .מותר ואף רצוי להדפיס או לצלם כולו או חלק מקונטרס הזה

  ונזכה בקרוב לביאת הגואל ובנין אריאל

  .במהרה בימינו אמן

  תזכו למצוות

  

  יהושע



 ונטרס ישמחו סלהק

פג 

  
  קונטרס ישמחו סלה

  

גם  ":ב"ו ע"א דספירת העומר דף פ"סוף דרוש י. ו בשער הכוונות"רחכתב המה

ל מקפיד וזהיר מאוד לומר אחרי ספירת העומר מזמור אלוקים "ראיתי למוז

ט תיבות "ממ' ט ימים בתיבה א"כולו מעומד ולכוון בכל יום ויום מן המ… יחננו

חו וירננו ט אותיות שיש בפסוק ישמ"ממ' גם יכוון באות א.  שיש בזה המזמור

כדי שלא תטעה בהם תיבת .  'ט של הפסוק ישמחו וכו"וזה מספר אותיות המ', וכו

ל על "עיין פירוש רמז ז(' תיבת מישור מלא ו' תשפוט מלא ו.  'לאמים חסר ו

ושם פירוש , "יום ליום יביע אומר: "ב על הפסוק"ע' בראשית דף ח' ק פר"זוה

  ). כוונות2טעם למה צריך לכוון 

  : ב"ד ע"ער הכוונות דף יועוד בש

גם תאמר בכל יום אחר … ל"מ ורח"בענין התוספות שיש לומר בשעת המגפה ב

ז והוא "תפילת ערבית ומנחה ושחרית אחר העמידה קודם אלוקי נצור מזמור ס

ויכון שיש בו שבעה פסוקים ', מזמור למנצח בנגינות מזמור שיר אלוקים יחננו וכו

 תיבות וכונתם נרמזה בכוונת העומר ועוד יכוון כי ט"זולת פסוק ראשון ויש בו מ

פסוקים ' ת ג" ורה"ית פסוק אמצעי "ת וס" ורי"אלפסוקים ראשונים הם ' ת ג"ר

 כמנין שם ם"הכפסוקים ראשונים הם ' ת ג" וס– ה"אהי כמנין י"יאאחרונים 

ת " הרי נתבאר כי רל"קו כמניין ץ"מות שלשה פסוקים אחרונים הם " וסי"אדנ

ת כל הששה פסוקים " וס. ב"ע ועולה כמנין שם אליייאיהוא '  פסוקים הנזשבעה

  נמצא  ה"ית פסוק אמצעי הוא "ת וס" ור)הכם(י "קול אדנזולת פסוק אמצעי הם 

ב "ו שהם ע"י עולים רי"ה אדנ"שמות קול י' הכוונה שג (ב "ע י"ה אדנ"קול י

 אותיות ו"ריר הם גם תכוון כי מספר כל אותיות של זה המזמו) שמות כנודע

ו ואפשר כי "זולת רט) בגימטריה(אמר שמואל אני מניתי אותם ולא עלו ('  נזב"עשבשם 

ז "לא נמצא בו זולתי מ' עוד אפשר לומר כי בפסוק ישמחו וכו.   ו"עם הכולל יעלו רי

ב "ו ע"האמנם בכוונת העומר דף פ, ט אותיות ואינו כן"אותיות ולמעלה כתבנו שיש בו מ

' כ מלא ו"ומלת מישור נקטינן מיהא הוא ג.  'ית כי מילת תשפוט הוא מלא ו"עזהשנכתוב ב
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ויותיר ' פ שגם תשפוט מלא ו"ו ואע"נשלם רי' נקטינן מיהא פלגא כי במלת מישור מלא ו

  ).כ"ע, אין בזה קפידא כנודע' בחשבון א

ג אות "ד ע"ג דף קי"כתב הרב ששון בן משה בכר בספרו הקדוש שמן ששון ח

  ג"כ

כ שכתב לאומרו בשעת "עיין שעה.  וצריך להבין מה ענין סודו של מזמור זה…

ועיין שם , דתיקון חצות' לעיל דרוש א' מ וגם לאומרו בתיקון חצות כנז"המגפה ב

איתא : ומצאתי כתוב בכתב יד במנורה של בית הכנסת בקהילתינו זה לשונה…

.  על טס של זהבה את המנורה"ה למשה רבינו ע"בספר חסידים שהראה הקב

וכתב שם מי שרואה את המנורה בכל יום ומכוון בה מעלה עליו הכתוב כאילו 

  .הדליקה ומובטח לו שהוא בן העולם הבא עיין שם באורך

כל מי שיראה מזמור זה בכל יום בצורת מנורה ימצא חן ושכל טוב בעיני  )1

 .אלוקים ואדם

ה שלא תבוא על  אם יצייר בבית הכנסת על ארון הקודש יגן על כל צר )2

 .קהל קדוש

 .מי שאומר בכל יום בהנץ החמה לא יקרה לו מקרה רע )3

 .פעמים כאילו מקבל פני שכינה ואל יחסר מזונו' האומרה בכל יום ז )4

 .ה כתבו על טס של זהב והיה מוליכו למלחמה ונוצח אויביו"דוד המלך ע )5

כל האומרו בכל יום בימי העומר אחר ברכת כהנים לא יקרה לו שום נזק  )6

ט "ט תיבות ובפסוק ישמחו יש בו מ"פסוקים ומ' השנה לפי שיש בו ז

 .אותיות כנגד ימי שבוע העומר מכוונים

ובעת הדבר ,  כל האומרו בכל יום שבע פעמים כשיוצא לדרך ילך לשלום )7

שמים …עד… זכרנו יברך' ה: ו טוב לכתוב על גבי המנורה פסוקים"ח

 .וארץ

ות בברכת כוהנים בימי העומר מה שהביא הרב שמן בעניין אמירת מזמור למנצח בנגינ

שהאומרו בימי העומר אחר ברכת כהנים לא יקרה לו שום נזק , ששון שמצא כתוב במנורה

א הודפס בסוף ספר " שליטעדות ביעקב לרב יעקב חיים סופרמצאתי קונטרס .... 'וכו

  .והרי קיצור דבריווחקר שם בעניין זה באורך , א"ין שליט'להרב אבנר עפג' דברי שלום א
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אומרים אמר רבי ) העם(בזמן שהכהנים מברכים את העם מה הן : "'עב' סוטה דף מ' מס

, כל צבאיו משרתיו עושי רצונו'  ברכו ה…מלאכיו גיבורי כח' זירא אמר רב חסדא ברכו ה

העם מה הם אומרים שיראו מסבירי פנים ומודים לפניו על כל ברכותיו : "י"ופירש רש

במקדש ) לפסוקים הללו(ובכתר הכי קאמר תלמודא דכל האומר , "ן נוחות להןלהראות שה

  .ש"ע, כלום יש לך עבד שמברכים אותו ואינו מאזין, ובגבולין אינו אלא טועה

ולהלכה פסקו רבותינו הפוסקים דלא יאמר שום פסוק בשעת ברכת כהנים והביא שם 

מות זה להיתר לומר למי שראה דעות רוב הפוסקים שאסור לומר שום פסוק וכן שאין לד

העלה שמה , ש"לפי שמשום סכנה התירו ואחר פלפול ארוך ע' רבונו של עולם וכו, חלום

כוהנים שבסוף ברכות  הכוונה לברכת, שכתוב לומר המזמור בעומר אחר ברכת כהנים

וזה מתאים לשאר הסגולות של המזמור שהאומרו בהנץ החמה והוכיח בטוב טעם , השחר

ולא נגד כל הפוסקים והכרעת . רי חכם חן ושפתיים ישק כך נראה שצריךלעשותודעת ודב

  .כ"ע, התלמוד

 עיין צפורן ,כתובה על קלףל שעיקר המנורה היא שיהיה " זא"להרב חידועיין 

  .שמיר

מה מאוד הפליגו באמירת : ח"אות י' א בצפורן שמיר סימן ב"וכך כותב החיד

וראיתי קונטריס .  ל ששכרו רב ועצום " זוכתבו.  למנצח בנגינות בציור מנורה

 ולפחות נחת רוח ליוצרינו נאמר בכתב יד לראשונים בזה בסודותיו ותועלותיו

א שראה בקונטרס " מה שכתב כאן החיד.בציור מנורה כתוב על קלףאותו בכוונה 

  . ל שמבאר שם עניני מנורה זו"למהרש, כתב יד היינו לקונטרס מנורת הזהב טהור

  ,ה בעל הרוקח"ר אלעזר זלה"לגאון מוהר" יראת אל"חדש נדפס ספר והנה זה 

דרוש המלבוש "נדפס בתוך ספר , כולו על סגולותיו וסודותיו של מזמור זה

צ "ר הגה"ק האדמו"הרב מתתיהו סאפרין בכי "א ע" יצא לאור  תשס"והצמצום

    .א מקאמרנא"ר רבי נתנאל שליט"מוה
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וכתב .  בשבח האומרו מתוך קלףד "ב אות י"ן יי סימ'ח פלאג"הרב כהוכן הפליג 

דאם אין ציור המנורה מונח לפניו סגי ליה בציור ) 'פרשת ויגש אות ד (הבן איש חי

  .השכל בלבד

כשאומר למנצח המצוייר בצורת ) 'פרשת ויגש אות ג ("עוד יוסף חי"בועוד כתב 

כדי , בויזקוף את הציור של המנורה שמסתכל , מנורה על קלף או על הנייר

ולא , שיהיה הציור זקוף לפניו בדמיון המנורה שהייתה זקופה ועומדת בהיכל

  .יניח הציור מושכב ושטוח לפניו

ת " רל.א.סתנו ובשם אניו פאר ית " ברי.א.פגם יזהר לכוון במזמור הנזכר בשם 

 –" ו אלוקנם אלוקיו יברכנה יבולה נתנץאר"ת "דעת גם יכוון בסללה סתנו א

  .עין טובההפסוק עולה מספר סופי תיבות 

  .ל" זצהרב דוד בן ציון לניאדוראה שמות אלה בסוף הקונטרס במנורה של 

  כתב הרב אבודרהם בספרו בפירוש על התפילה

שהקורא מזמור זה נחשב כמדליק המנורה הטהורה בבית המקדש וכאילו מקביל 

פרחים ט תיבות כנגד מנין הגביעים הכפתורים וה"פני שכינה כי תמצא בו מ

  .ט"מסך הכל ', זנרות , 'טפרחים , א"יכפתורים , ב"כגביעים , והנרות

תיבות  4 יש בו "למנצח בנגינות"ופסוק הראשון , קני המנורה' זפסוקים כנגד ' זו

  .תרימחתותיה , תרי מלקחיה –כנגד מלקחיה ומחתותיה 

 ין'ג הרב אבנר עפג"להרה, ש ובית אל"מנהגי הרש, עיין בספר דברי שלום

 ט"ב וכן בדף שמ"דף פ' חלק א,   ראש ישיבת צדק ושלום בראש העיןא"שליט

  .  ש"עי, מביא מקורות נוספים  על סגולות וסודות מזמור זה

הוצאת אשכול שהביא ) אשכנז" (תפילת כל פה השלם"עיין עוד בסוף סידור 

עד כאן .  ש"עי,  ספרים במעלת המזמור ואמירתו בצורת מנורה15-ליקוט של כ

  . יצרתיק
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  ציור המנורה

  .ועתה נבוא לעניין סדר כתיבתו הנהוג ואיך צריך לכותבו

ברוב המנורות הכתובות המצויות בימינו בידי הספרדים ובבתי כנסת 

  :סדר הכתיבה הוא כך.  הספרדים

  

  והמזמור עצמו מתחיל משמאל– מימין לשמאלפסוק הראשון 

 ר"שי מתחת לתיבה ם"אלהי

  .לא לפי הסדרשי תיבות  היוצאים מראהשמות
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  .והוא כך, ברוב הסידורים האשכנזים הסדר אחר

הדבר נובע ממה שלמדו , לגבי צורת הכתיבה בקנים ישרים ולא מעוגלים

במכון המקדש נטו לדעה זו בתחילה אך לאחר . ם"ד בדעת הרמב"חסידי חב

הגיעו למסקנה שהמנורה במקדש הייתה , שמצאו ציורים קדומים בחפירות

וכאמור אין , ת וכך עשו את המנורה המוצבת בעיר העתיקה בירושליםמעוגל

  .אני נכנס למחלוקת זו

  

 .פסוק ראשון מימין לשמאל וגם המזמור עצמו מימין לשמאל ����

  ".למנ" מתחת ם" אלוקי

  ם"אלוקי מעל תיבת ר אינה"שיהשמות לפי הסדר אך תיבת 
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א "א בסידור היר"עא זי"ר רפאל חי אבולעפי"וכתב הרב החסיד המופלא כמוהר

האריך הרב בסודותיו ורמזיו  , 256עמוד ,  למזמור למנצח בנגינותבהקדמתו' א

פסוקים הראשונים שהם ' וחתם בראשי הג…": וכתב, והשמות היוצאים ממנו

א " כמספר כי"שהם לשמאל בשם יא' וחתם בראשי הג…י"לימין המנורה אל

הרי . ש באורך"עי, " אהיהכנגד השם הנעלם שבו חתום המזמור שהוא שם 

  .להתחיל מצד ימין בפירוש כתב

עשו אותו לפי המקובל  , 348אך הציור של המנורה המופיע באותו הסידור בעמוד 

ולמטה בכוונת . בימינו והתחיל  משמאל לימין ולא כמו שכתב בפירוש בהקדמה

    ).לפי הסדר המתקבל בסדר זה  (אליבמקום ,ילא השמות כתב השם הפוך 

ההקדמה , ג"א תשס"י הרב שלום הדאיה שליט"א שיצא לאור ע"ור הירסידב(

ההקדמה .  ובכל זאת הציור אינו כמו שכתוב בהקדמה, והציור הם צמודים

  ).175 וציור המנורה בעמוד 174בעמוד 

ד שכותב "נלע. מכאן שהקפידו לכוון בצירוף המתקבל דווקא מימין לשמאל(

ופר שכתב את כל הסידור ולא שם לב אך המנורה כתבה הס. ההקדמה הוא הרב

יחננו כתב , שים לב שגם בתיבה שניה. להקדמה וכתב המנורה כפי שהיה רגיל

   )' ו' אחר הח

שכן כתב , לשמאל הקורא שמה שכתב בהקדמה לימין המנורה הכוונה ואין לומר

ולפי סדר זה הצירוף , י "שם שהשם היוצא משלשה פסוקים ראשונים הוא אל

  .א"יל

 כאן כתבו קו אחד ללא תחתית וכן במנורה : סיומת הפסוק האמצעיבענין

  ויש מסיימים עם ".יראת אל"וכן בציור מנורת ספר " תפילת כל פה"מסידור 

בארץ תנחם   "- תיבות3  או ,"ולאומים בארץ תנחם סלא" - תיבות4תחתית 

 הרב ראה צילום מנורת  ("סלה"  -1 או תיבה "תנחם סלה" - תיבות2או ,  "סלה

כל הבדל  אין, לפי מה ששמעתי בנושא עדויות מזקנים ומקובלים).  ירי 'פנצ

  .וקפידה בזה
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  348עמוד ' א א"זו המנורה מסידור היר

  

 מעל  תיבת ר"שיתיבת  , י"אלולא א "ילהשמות כמו שקוראים אותם  ����

 .ם"אלוהי

 ).256 'א עמ"יר(ולא כמו שכתב בהקדמתו מתחיל משמאל לימין  ����
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בתוך סודותיו , ה בעל הרוקח"ר אלעזר זלה"אל להגאון הגדול מוהר-בספר יראת

ויש , ה ברוח הקודש"המזמור זה עשה דוד המלך ע…"ורמזיו של המזמור כתב  

והם שלשה פסוקים , בו סודות ורמזים גדולים ונפלאים והוא עשוי בצורת מנורה

רונים ושלשה פסוקים אח, והפסוק ישמחו וירננו באמצע, ראשונים בצד ימין

והם שבעה פסוקים נגד שבעה קני המנורה והקנה האמצעי הוא גוף , בצד שמאל

שלשה קני מנורה מצידה האחד ושלשה קני ) "ב"ה ל"שמות כ(המנורה שנאמר 

  ".מנורה מצידה השני

והם .  אינו מן המנין אלא הוא שם המזמורלמנצח בנגינותוהפסוק הראשון שהוא 

, בים על כל אחד ואחד משבעת קני המנורהה  והם כתו"שמות קדושים מן הקב

ושתי אותיות על קנה , והם שלושה אותיות על כל קנה וקנה מן ששה קני המנורה

  .כ"ע, האמצעי

אך לענייננו כתב .  רמזיו וסודותיו, סגולותיו, ועוד הפליג מאוד בחשיבות המזמור

מנורה וכן כאן בשער הספר צילום ה. בפירוש שכתיבת הפסוקים מימין לשמאל 

וכן בצילום כתב יד קודשו של רבינו אפרים , מהרוקח כתובה מימין לשמאל

  .ל"ל מגורי האריז"פנצירי זצ

על כל , הכתוב מעל המנורה, "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור"בענין הפסוק 

כתוב עליו תיבת , עץ החיים, ועל הקנה האמצעי שהוא שבת, קנה תיבה אחת

  .החיים וממנו יושפעו כל הברכות וההצלחות בעבור שהוא ארץ "חיים"

וכנראה שהוא מטעם שמזמור המנורה , כתב" 'לישועתך קויתי ה:"בענין הפסוק

וכתב ."  'קויתי ה לישועתך"וכן הוא גם הפסוק , טוב לומר קודם יציאה לדרך

והשם היוצא מן הכתוב הזה הוא בסדר . …כנגד השונאים): ויחי' פר (רבנו בחיי

וצריך אדם .  וידוע ומפורסם הוא בניקודו.  ב והתיבות משולשותאותיות הכתו

  .כדי שילך בדרך סלולה וישיב אויביו אחור, להזכירו כסדרן ולמפרע גם כן
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צב 

  צילום מציור מנורה משער כתב יד

  בעל הרוקח" יראת אל"ספר 
  

  

  ".יברכנו" מעל המילה ר"שיהכתיבה מימין לשמאל אך המילה 
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צג 

 יד קודשו של רבינו אפרים פנצירי צילום המנורה מכתב
  ל"י ז"מגורי האר ל"זצ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . שנה כתובות מימין לשמאל300- לפני כאל-יראתשתי מנורות אלו מספר 

  . מעל יברכנור"שיאך הפסוק הראשון גם  מימין לשמאל ותיבת 

ראש ישיבת החיים , א"מרדכי עטיה שליט' ג ר"מורי ורבי הרההראה לי 

עוד שלחת אלי ציור : " כתב,ג"בנדפס מחדש דף כ ז"בספר אגרות הרמ, והשלום

דע לך שאותו הסדר נכון למי , מנורה שמצאת שמתחיל המזמור מצד ימין שלה

 שאז מלת שיר מסיימת בצד ימין המנורה ומשם –' שמכוין בשמות של פסוק הא

יכון קודם ברוך שאמר  ואם תציירנה באותו ציור –מתחיל פסוק אלקים יחננו 

  ".מאוד
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צד 

 הראה לי מנורה אל-ראש ישיבת בית, א"ה שליט'שלום הדאי' ג ר"ר הרה"מו

 ושמחתי מאוד שיש בציור זה חידוש שיפתור את כל ,רפאל המלאךמספר 

 תיבות ראשונות של המזמור בצורת שלהבות 4והוא צורת כתיבה של , השאלות

  ".אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"

  

  

 כאן שאת הפסוק והחידוש החשוב, ם מימין לשמאלכאן כתיבה ג ����

  .כתב בצורת להבותהראשון 
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צה 

 סיכום ופתרון

המנורות הספרדיות היום כתובות . ד"ונבוא אל הסיכום והפתרון המוצע לענ

  . רוב ככל המנורות בסידורים האשכנזים כתובות מימין לשמאל.משמאל לימין

מספר ראה צילום ,  לשמאליש עדויות שגם הספרדים כתבו את המנורות מימין

  .רפאל המלאך ומנורת הרב פנצירי, ז"אגרות הרמ, הקדמת הירא, אל-יראת

  ?ומפני מה לא כתבו כך, נראה שכך ראוי לכתוב

אך דבר נוסף חשוב מזכיר , שצריך לכתוב מימין לשמאל, ז משמע"מדברי הרמ

יסו נ, כנראה.  הראשוןאלוקים תהיה מעל פסוק המתחיל שירז שהתיבה "הרמ

זה , לכתוב כך אך קשה לקרוא את הפסוק הראשון אם יכתבו אותו משמאל לימין

  .לא סדר כתיבה ואי אפשר לקרוא

זהו הפסוק הראשון אילו היה נכתב ישר משמאל לימין כדי שתיבת שיר תהיה 

  :יש שתי אפשרויות. בצד ימין מעל אלוקים 

  ריש   רומ   זמת   ונ   יגנ   בחצ   נמל   )1

    תמז   נו   נגי   צחב   למנשיר   מור )2

 ר"שיעל כן העדיפו הספרדים שתיבת , והיות וכתיבה כזו בלתי אפשרית לקריאה

אך האשכנזים לא . פ שיתחיל הפסוק הראשון משמאל"אע, ם"אלוקיתהיה מעל 

חששו לעניין זה והעדיפו להתחיל את הפסוק הראשון מימין כדי שהשם הרמוז 

  .כדעת הספרדים הראשונים,  י"אלכסדר פסוקים ראשונים  יהיה ' בג

ז "ודברי הרמ, ואחר שראיתי צורת כתיבת הפסוק הראשון בספר רפאל המלאך

בצורת כתיבה כזו ניתן לקרא את . הכל בא על מקומו בשלום, בעניין סדר הכתיבה

וגם . ותהיה אפשרות לקרא, הפסוק הראשון בצורה של להבות משמאל לימין

ואם תציירנה " ז"הרמ וכדברי ם"אלהילמילה  בימין מעל ר"שיהמילה 

  ".יכון מאוד" ברוך שאמר"באותו ציור קודם 
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צו 

  ז"והרי ציור המנורה המוצע לפי הרמ

  ופתרון כתיבת הפסוק הראשון 

  

ופסוק הראשון מתחיל מימין וכל ם "אלהי מעל למילה ר" שיהמילה

  .א"והיעב. ם"ש את"וא.  ד"כ  נלע"ע, השמות על מתכונתם
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צז 

 ב החסיד החכם דוד בן ציון לניאדוה של הרזו מנור
  ל"זצ
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צח 

להשלמת הקונטרס נוסיף כמה עניינים השייכים לכותבים 
  .והמשתמשים במנורה על קלף

  

להסגיר ,  במנורה צריכים לדאוג להצמיד את המנורה לסידורהמשתמשים

  .ו"במסגרת או למקום בטוח שלא תתגלגל בבזיון ח

ובעיקר לרוצים לכוון , מימין לשמאל, רס הזהכפי שמוצע בקונטיכולים לכתוב 

  .או לפי הסדר הנהוג, לפני ברוך שאמר

', תשפוט מלא ו', לאמים חסר ו, אותיות49רצוי מאוד לכתוב בפסוק האמצעי 

, כדי שאפשר יהיה להשתמש במנורה גם בימי ספירת העומר', מישור מלא ו

  . אחת מהפסוקשפסוק אמצעי מכוון לזה וכל יום מכוונים לאות, כאמור

, ב"אפשר להוסיף שם בן מ, להוסיף שמות בנוסף לראשי תיבות וסופי תיבות

וכן , מעל המנורה" כי עמך מקור חיים באורך נראה אור"וכן פסוק " אנא בכח"

 פסוקים אלה מופיעים גם במנורה 2.  מחולק" 'לישועתך קויתי ה"פסוק למטה  

" יראת אל"במנורות של ספר שים לב למעלה ולמטה וכן .  של הרב לניאדו

  ".תפילת כל פה"ובמנורת סידור 

  בחול                בשבת מלמטה כתוב                    בשורה שלישית ורביעית

  דהימושד   נ  ה   דמישונד                                                                             

אות ראשונה מהשם , כשביום חול, נשמה, דויד, ת תיבו2שמות אלו הם שילוב 

טוב לאדם לכוון , כתבו המקובלים. נשמה, 'נ אות ראשונה וביום שבת. 'דדויד  

אך כל אחד שמבקש לכתוב מנורה יבקש מהסופר שיכתוב . את שמו בשילוב נשמה

ישלב שמו עם , ואם שמו מנחם או אחר. ורק אם שמו דויד יכתוב כך, לו את שמו

  .הויהויש גם משלבים שמם עם שם , נשמהת אותיו

 ומשולב שמות הויה אמן דקדישיםמצד ימין ,  כתבלמעלה משני צידי שם הויה

 ומשולב הויה אמן דברכותובצד שמאל כתב , מאדנותא ואדנות כשאות ראשונה 

היות והקלף נמצא ביד המתפלל כתבו לכוון .  מהויה'יואדנות כשאות ראשונה 

השמות הנוספים שרשם מספר . אמן'  גימהויה אדנותשכן , מןאשמות אלו בענית 
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צט 

הבאתי דברי הרב בסוף החלק הראשון של ',  פרשת ויגש אות ג"עוד יוסף חי"

  .הקונטרס

' שויתי ה" ויש גם פסוק "ברוך שאמר"והיות ומנורות צולמו בסידורים לפני 

אך , מנצחיש מקומות שמוסיפים פסוק זה ואומרים אותו לפני ל, "לנגדי תמיד

, התפילה ואין צורך לומר אותו פסוק זה אינו מסדר.  ד שאינו נכון לעשות כן"נלע

וכמו שאין , כמו שאין צורך לומר שאר הפסוקים הכתובים במנורה מסביב

 "למנצח בנגנות" אומרים אלא , "הבית לדוד מזמור שיר חנוכת"אומרים פסוק 

  .'וכו

  

  ישראליהי רצון שיתקבלו כל תפילות עמך בני 

  .ויושפע לנו שפע גדול רוחני וגשמי על כל ישראל

  ישמור את כל עמו ישראל אלף המגן' וה

  ,ויציל אותנו מכל גזירות קשות ורעות וישלח גואל ויבנה אריאל

  ,.במהרה בימינו אמן

  .ע.ב.ל.ש.ו.ת

  

  יהושע ביסמוט
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זוז שלחתי קונטרס זה לכמה רבנים והנה תשובתו של הרב הגאון הרב מאיר מא

  .נאמן

  .א"ח אדר תשס"אדר

  ,שלום וברכה, א"יהושע ביסמוט שליט' לכבוד  ר

כל פינות "נראה לי שהענין תלוי במחלוקת הפוסקים בענין . יישר כח על הקונטרס

כמנהגנו (אם הכוונה שיפנה משמאל לימין ." שאתה פונה לא תפנה אלא דרך ימין

לפי זה יתכן  , ש"ו ע"תרע ועיין בביאור הלכה סוף סימן, או להפך) בחנוכה

שהרוקח סובר כדעת שניה ולכן התחיל מימין לשמאל ואנו תופסים כדעה 

  . ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. ראשונה

  .נאמן מאזוז..מקום החתימה .                                 יפוצו מעיינותיך חוצה

  

ב ודעת "עיין מ. לימין כדי להפנות :ו"ל סוף סימן תרע"וזה לשון ביאור הלכה הנ

א לנגד "וראית המ[הלבוש דכוונת הגמרא היפך מזה דהיינו שנלך מימין לשמאל 

שהביא מהלבוש שיש להדליק מימין , ת"שיטה זו כבר דחוה האחרונים עיין בשע

ומאריך שם ולהלכה מביא שיש להדליק השמאלי ]. ש"ע... לשמאל כדרך הכתיבה

  .ש באורך"ע...ימין ולפנות לשמאלולפנות לימין שזה עדיף מלהתחיל ב

  

 בענין א"ח אות ק"כף החיים סימן קכעוד בענין  פניה לימין או לשמאל עיין 

,  אז הוא דרך ימין שלובנענועי לולבכגון , אם מסתובב סביב עצמו, סיבוב האדם

  . אז הוא דרך שמאל שלוהקפת התיבהכגון , ואם מסובב חפץ או כל דבר

והועתקו דבריו בחוברת ,  ל"להרב מרדכי פרום זצה עיין עוד בחוברת לחנוכ

או , האם להתחיל בימין: ש שיעור שלם בענין מה להעדיף"ע". דביר מרדכי"

גמרא יומא פ "ומוכיח דבריו ע. בדין נר חנוכה, להתחיל בשמאל ואז לפנות לימין

 בענין הזאה על המזבח וההבדל בין מזבח החיצון לפנימי שיש הבדל בין ח"דף נ

, וסובר רבי עקיבא דלא ילפינן הקפת יד מהקפת הרגל. פת יד להקפת הרגלהק
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קא 

ורבי יוסי . ובהקפת יד מתחיל מצד שמאל, שבהקפת הרגל מתחיל מצד ימין

כ ברגל וממילא דומה למזבח החיצון "הגלילי סובר דהקפת מזבח הפנימי היה ג

,   דהוא הקפת ידואם כן לפי זה בנר חנוכה. והלכה כרבי עקיבא... דפונה מצד ימין

דכל פינות , ע"וזה אסור לר, כ אם יתחיל מנר ראשון הימני הרי יסיים בשמאל"א

  שכן ,ענין כתיבת ספר תורהובזה מובן ...שאתה פונה  לא יהיו אלא דרך ימין

, אך סוף השורה אינה סוף הספר, כותבים מימין לשמאל ומסיים שורה בשמאל

, ומאריך שם עיין היטב ולהלכה". ישראלכל ", מסיימים את הספר בימיןובאמת 

ואין נפקא מינא בכל זה בעצם ...וכל אחד יעשה כמנהגו... שיטות' נמצא שיש ג

משנה ברורה , ד"עיין חיי אדם כלל קנ... המצוה ובכל גווני יוצא לכולי עלמא

  .א וביאור הלכה שם"ק י"ו ס"סימן תרע

 אנו כותבים כללותיבה בוהוא שידוע בכת,  שיש רמז גם בענין ההנהגהד"נלע

לפי זה מה שהוא פרטי .  נכתבת משמאל לימיןפרטאך כל אות ב, מימין לשמאל

אך , ההנהגה היא התחלה בשמאל ופניה לימין, או הנהגה פרטית או מצב בגלות

גם אם בהמשך , כי זה החשוב, הנהגת הכלל ובארץ ישראל היא להתחיל מימין

ועל כן פסקו . ני שהכלל חשוב יותר מהפרטמפ. ויש סיבוכים, צריך לפנות לשמאל

, ועוד הפסוק הראשון. אך חשוב בהנהגת הכלל להתחיל מימין, בגלות לפנות לימין

הוא נכתב משמאל , שהוא נכתב כלהבות, הוא לפי סדר זה, שהוא הנרות עצמם

ד "כ נלע"ע.  ושאר הפסוקים הם מימין לשמאל, לימין כמו שמדליקים החנוכיה

    .ם"אתש "וא. יהושע

  

  

  

  

  

 


