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התרשלות התלמידי חכמים מלעסוק בחכמת 
הקבלה היא הגורמת אריכות הגלות

   

זההמהרח"ו ויטאל]לשון חיים [רבי
האריז"ל: לכתבי מצאתיבהקדמתוָּו◌ָ◌ִ◌

אחד אמרּממ דּוי, ולבּי בּקרבּי ואנינה לי ןִֹאו◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ל' ןּויּקּת הּתּקוּנים בּספר עדהוּבא – ב"ע עג (דּף ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌

(א"עאלהים חּוור' ּתניינא: נתיב :ֹנוֹוׁשל וזה .ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ורוּח מאי הּמים'. ּפני על אלּא,מרחפת ? ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌

האי בּגלוּתא, נחתת דׁשכינּתא בּזמנא ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּודּאי
בּאוֹרייתא, דּמתעּסקי ןּאינו על יבׁשנ חַּרו◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
רוּח והאי .ּוינייהּב דאׁשּתכּחת ׁשכינּתא ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְבּגין
מיכיןּד 'אינוּן הכי: ויימא קלא, ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִאתעביד
אטימין עיינין סתימין בּחוֹריהוֹן, ינתאׁשְּד◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

אכינּתׁש לגבּי ּואתערו ּומּוק דּאיתדּלבּא. ! ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
ואיהי ,ּהּב עּדלמנ ּסכלתנו בּלא לבּא ןְֹלכו◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌

ּיניכוּב'! ֵ◌ַ◌ְ◌

קרא'ורזא אוֹמר 'קוֹל ו)דמלּה: מ ,(ישעיה ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
ּנךֹעו היׁש נא, 'קרא מיכּגוֹן ואל ? ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌

פנהּת יםׁשֹדומּק'?(א ח אמרת:(איוב והיא . ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌
ןּאינו כּלּא - 'חציר הבּשׂר כּל אקרא, ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ'מה

חציר דּאכלין כּציץכּבעירן ֹוּדחס 'וכל ! ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌
דהה'!(שם)ּלגרמייהו דּעבדין חסד כּל - ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌
עבדיןליןּדּתמׁשּד ןּאינו כּל ּואפילו ! ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌

עבדין ּולגרמייה דּעבדין חסד כּל !בּאוֹרייתא, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌

אּוההּחבּרו הּמה, רׂבש כּי רֹוּזכּוי' זמנא ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌
יׁשוּב' וא לֹהו(לט עח תהלים) ֵ◌ְ◌ָ◌

לעלמאמאן ןֹלו וי .יחדמׁש רוּחא ּאיהו ודא ! ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌
יתוּב ולא עלמא מן ליּה דּיזיל גרמיןְּד◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌

לעלמארייתאֹולא עבדיןּד ןּאינו דּאלּין ! ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בחכמה דלאּתלאׁש בעאן ולא ,הׁשַּיב◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
דחכמה ּנביעו קּלּתאסּד דגרמין ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדקבּלה,
ל וי יביׁשה. 'ב ואׁשּתארת - מינּה י' וֹןדאיהי ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌

דןּואב והרג ביזהּו וחרבּא עניּוּתא גרמיןְּד◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
עלמאּב! ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

כּמהוהאי דּמׁשיח חּרו ּאיהו דּאסּתלּק חּרו ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּואיהו ,דׁשהּק רוּח ּואיהו ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדאּתמר.
רוּח וּגבוּרה, עצה רוּח וּבינה, חכמה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ'רוּח

יהו"ה ויראת ב)דּעת יא .(ישעיה ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אוֹר,ּפּקוּדא יהי אלהי"ם אמרּוי' ּתניינא: ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌
'רֹאו ויהי(ג א אהבה(בראשית ודא . ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

:דכתיב הוּא הדא חסד. אהבת ְּדאיהו◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
חסד' יכּתמׁש כּן על יּתאהב עוֹלם ואהבת'ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌

(ב לא ואם(ירמיה ּועירּת 'אם אּתמר: ועלּה .ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
ׁשּתחּפץ' עד האהבה את ּוררֹעוּתהשירים (שיר ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ז) מאלא,בׂדש מּסטרא אתקריאת יראה .ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
דימינא. מּסטרא אתקריאת ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְואהבה

ואיתאית אהבה אית יראה. ואית יראה ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌
אדׁשּלקו ׁשנ רּב דּדחיל יראה .ַאהבה◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌
גיןּב ֹאו מנּכסוֹי, נחית דּלא בּגין הוּא ריְּב◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌
הוה אםּד אׁשּתכּח - בּחיּיוֹי בּנוֹי ימוּתוּן ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְדּלא
לאּד בּחיּיוֹי בּנוֹי ןּתוּימו אם ֹאו מנּכסוֹי ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ָנחית
האי .ּהלי רחים הוה אּד וּבגין ,ליּה דחיל ֲהוה◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌
לאהבהּו יהו"ה ליראת ׁשוּי לא ואהבה ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִיראה
עיקרא ּדחילוּו ּרחימו אבל לעּקרא. ִדיליּה◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
אתקריאת דּא וּבגין .יׁשּב ביןּו טב בּין ִדיליּה◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌

.רסּפ לקבּל מנת על ואהבה יראה ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַהאי
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הוּאוּבגין ריּב קוּדׁשא אמר :(שם)דּא ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לםׁשּירו בּנוֹת אתכם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ'הׁשבּעּתי
ואם ּעירוּת אם הדה, בּאילוֹת ֹאו ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּצבאוֹת
ּדאיהו - ׁשּתחּפץ' עד האהבה את ּררוֹעוְּת◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
.רסּפ לקבּל מנת על ולא ,רסּפ לאוּב ְּרחימו◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

איהי - ּפרס לקבּל מנת על ואהבה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּיראה
פחהׁש ּתחתׁשל ארץ... רגזה ׁשׁש 'ותחת ! ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁשתיר כּי וׁשפחה ...ֹימלו כּי ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶעבד
ּהּתבירּג'!(כא-כג ל משלי)ןֹולׁש אןּכ עד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌

מהרח"ו.

מספר ביאור נוסף המקובלועליו מהגה"צ âחçי' גן'אילנא שבתי שליט"ארבי ְִֵַָָ

ּדויוּמצאתי יולּב יקרּבּב ואנינה לי ןֹול',א ןּוּקיּת הּתּקוּנים ספרּב באּהו אחד עגמּמאמר (ף 

ע"א) עד – לׁשוֹנוֹ:ע"ב וזה מאי. הּמים'. ניּפ על מרחפת אלהים חּורו' :ניינאּת נתיב 
דחיי אילנא

וכו'..א לי אוֹן כמווּמצאתי ולא כצ"ל, – 'אוֹן' 
'און'. לו ויצא הניקוד שהוסיף אחד בספר ָשראיתי◌ֶ◌

הושע בספר הפסוק על סמך שמהרח"ו דפשוטיב)
וגו",ט) לי אוֹן מצאתי עׁשרּתי א אפרים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ'ויּאמר

מקרא אותו כלשון דייק בהקדמתו פה גם ולכן
.'לי אוֹן 'מצאתי ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָוכתב:

רש"י שפירש כמו מהרח"ו שכוונת לומר נראה ועוד
(שם),כלומר עכ"ל. ,כח – און לי': אוֹן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ'מצאתי

,הגלות אורך מחמת מהרח"ו של כחו דתשש לאחר
תארּנ מה ועל זּה מה ולדעת לחקר דעתו הוא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַנתן

יׁשי ןּב בּא א עּוּדמּו ,ּתנוּוגלו ּנוּצקמצא ,ואכן ? ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
למה 'ו-'ראיה 'כח' לומר רוצה לו, און מהרח"ו
– יׁשי בּן בּא א וּמדּוּע ,ּתנוּוגלו ּנוּקצ תארּנ ִבאמת◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

בסמוך. שיפרש כמו
רבותינו שדרשו למה כיוון שמהרח"ו לומר יש עוד
פירושו בהמשך רש"י שהביא כמו זה, פסוק על ז"ל

(שם)זצ"ל שמעון רבי דורש היה אגדה ומדרש וז"ל:
- לי' און' חוב'... 'שטר לי מצאתי לי' 'און מצאתי -

אונו' עליו 'כותבין כמו שטר, פ:)דיני דף קמא ,(בבא
בסמוך, עצמו מהרח"ו שיבאר כמו ,ובאמת עכ"ל.
במה ישראל כלל על לקב"ה לו יש גדול חוב שטר
זהו דלדעתו – התורה סודות בלימוד מתרשלים שהם
אּב א וּמדּוּע ,ּתנוּוגלו ּנוּקצ תארּנ למה הטעם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעיקר

יׁשי !בּן ֶ◌ִ◌ַ◌
.'לי ןֹוא מצאתי' מהרח"ו ללשון פירושים שני לנו ָהרי◌ָ◌ִ◌ִ◌
ו-'תביעה'. 'שטר' לשון והשני: ו-'ראיה'. 'כח' :אחד

.וכו'.ב ּדוי ולבּי ,יּבקרּב מהרח"וואנינה כוונת לכאורה 
לשמוח לו היה אחד שמצד שאע"פ לומר מילי בהני
הסיבה מציאת דהרי – לי אוֹן מצאתי שאמר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָבמה
לדעת כל-כך שביקש מה בדיוק הוא הגלות לאורך
דהיינו - 'אוֹן' לו מצא עכשיו והרי ,הקודם בפרק
אבל המרה. גלותינו נתארכה אכן למה 'וכח' 'ראיה'

עקא שישמחדא שבמקום הנותנת היא שדוקא !
אנינה מהרח"ו מצא אדרבא הגדולה ◌ָ◌ִ◌ֲבמציאתו

'ּואבלו ּואנו' מלשון – בקרבו כו)ושברון ג .(ישעיה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ולבּי בּקרבּי ש'אנינה והתבטא מהרח"ו נאנח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲלכן
הסיבה מה בדיוק שהבין שעתה משום – ◌ַ◌ָדּוי'

הגלות לומדילאורך התרשלות משום התורה(דהיינו
זו) בהקדמה עצמו הוא שמפרש כמו – תורה בסתרי לעסוק
בקרב הבילבול גדול כמה עד מיד ו"מהרח השיג
ליישם יהיה קשה כמה ועד – התורה לומדי רוב

בקרבם הקבלה לימוד נחיצות ברוךולהפנים אבל !

התחזק זאת בכל המיידית, חולשתו למרות – השם
ולמה איך בעליל להוכיח והמשיך רבינו
סיבת' היא היא הקבלה בלימוד התרשלותינו
ּנוּצק תארּנ באמת למה העילות' ועילת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהסיבות

בּן אּב א וּמדּוּע ,ּתנוּיוגלויׁש! ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
.וכו'.ג 'ל ּתיּקוּן הּתּקוּנים ספרּב באּוה אחד מּמאמר

הנ"ל המאמר דברי כל את בביאורינו להעתיק טרחנו
היה שלכאורה במקום וגם ל', תיקון - זוהר מתיקוני

לכתוב לקצר כלוכו'שייך את לפרש טרחנו בנוסף, .
ללשון לתרגמו רק הסתפקנו ולא המאמר דברי
כוונת עומק יובן שלא בליבנו ידענו כי הקודש,
מלא כשלחן ונערוך נפתח כן אם אלא מהרח"ו
ולצורך .הנ"ל זוהר התיקוני דברי כל את מעדנים
זוהר, התיקוני על הגר"א בביאור נעזרנו זו מלאכה
ראי' לחי 'באר בפירוש וגם מדבש', 'מתוק בפירוש
'הגר"א', בציונים: במקומו אחד כל והזכרנו -
לנכון ראינו המאמר אריכות ומחמת 'ב.ל.ר.'. ,'.מ.מ'
ריוח הנעים לקורא לתת כדי וזה – לענפים לחלקו

שלפניו. במה להתבונן לפרשה פרשה בין
:א ענףניּפ על מרחפת אלהים 'ורוּח :ניינאּת נתיב

.'וכו 'יםּמה– הני תיבּהנרימונים בפרדס עיין ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
נקרא חכמה נתיבות ל"ב-מ הני תיבּדהנ ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַלרמ"ק

– הּמים' ּפני על מרחפת היםא חּשהרוח'ורו משום ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
השני אלהים של בתורה)הזה המשפיע(הכתוב הוא

אותה מלחלח וכביכול ,אותה ומאיר השכינה אל
התורה בעלי מושפעים כך ידי ועל ,החסד ממימי

ביניהם שרויה .(ב.ל.ר)שהשכינה
:זוהר התיקוני ושואל?'חּורו' זּה מה- מהר"ל ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

הסו לפי ואמר:דהכוונה בּזמן? בּודּאי אּלֶא◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לגּלוּת יוֹרדת כינההתם'ׁשֹוא על בתׁשֹנו ֹוּזה 'חּהרו ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּּתוֹרה, היאׁשּמתעּסקים ׁשהכינהוהנשיבה מוּם ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
.יניהםּב נמצאת- בגלותר"ל התורה שלומדי ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

השורה השכינה ידי על הרוח מזה מושפעים
קוֹלביניהם. יתׂנעש ֹוּהז 'רוח'והרוּח כי –היא ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אנפין' 'זעיר בחינתהקול וזה .הקול שורש שמשם
'בנחיריהם נהׁש ניםיׁש 'אוֹתם :ּכ אולייאמר או ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

,'עיניהם בנקבי ששינה' לפרש העיניםיש מיְּסתו◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
,שכליהם עיני הלּבשסתומות אטומיםואטוּמי וגם ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

מלהתבונן לבם!
ואומר: הקול אותם מעורר אלעתה ּוררֹווהתע ּומְּקו◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

- השכינה,הכינה לכבוד לבר"ל לכם ׁשּישהריׁש ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
אתם אבל בתורה, שמבין לב לדעתלכם השׂכּל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּלי

ו - ּהתֹלכןאובלא דהיינו תבונה, ללא כביכול אתם ָ◌
מתבוננים איניכם וגם ,התורה בסודות התבוננות
עם אבל .המצוות קיום ידי על השכינה בתיקון לדעת
וצורך השכינה מן מתעלמים שאתם הגם זאת, כל

- ביניכםתיקוניה (מ.מ)!והיא ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
ראי' לחי 'באר יורהומוסיף על תשובה' 'דרכי (לבעל

(שאמרדעה מה לבלבאר לכם ׁשּילדעתׁש השׂכּל בּלי ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּהתֹאו-:ביניכם ידיוהיא על השכינה תיקון דעיקר ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

כמו ,הקבלה חכמת בלימוד הוא התורה עסק
זוהר התיקוני הקדמת בתחילת ע"ב)שמופרש א :(דף

על האם חתּק 'א אּתמר: להּבק מארי על ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
כּאלּין אכינּתׁשּב דעֹומּתלאׁש ּסכלתנו דּלית - 'ניםַּהב◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ריּב אדׁשּלקוּו דּירה ּהל עבדין ואלּין .להּקב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָמארי
ּוהּלּכ ּפרחת דּאיהי אתר בּכל .ּהעּמ וּפרחין ,אָּהו◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌

.דילּה בּׁשליחוּתא ּהעּמ בּעלימנדּדין על אבל :פירוש) ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לדעת שׂכל ׁשאין - 'ניםּהב על האם תּקח א' נאמר: להַּקב◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
דּירה ּהל עוֹשׂים ּוּואל .להּקב בּעלי כּאוֹתם כינהה ֶאת◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
,רחתֹוּפ היאׁש םֹמקו כלּב .ּהעּמ וּפוֹרחים הוּא, ּרוּב ׁשֹודְולּק◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌

(.תּהּליחוׁשּב ּהעּמ נוֹדדים שאלוכּלּם כן, אם נמצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לרחם רוצים שאין נראה התורה פשטי רק שלומדים

ולתקנה השכינה עכ"ל.על !
מצב על מדבר זה מאמר כרחך שעל מבאר הגר"א
הוא הנזכר 'אלהים ו-'רוח .הגלות בזמן השכינה
זעיר' מבעלה בגלותה לשכינה הסעד שהיא התורה
כאן המאמר כוונת ,נהה ענין שהזכיר ומה ◌ָ◌ֵאנפין'.
פה שבעל בתורה 'נהיׁש' כביכול שהשכינה ְלרמוז◌ֵ◌ָ◌

יׁשנה' 'אני בסוד – דאורייתא רזין השיריםבלא (שיר ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ב) חדשה זוהר בתיקוני שמפורש כמו ד, עמוד עג דף)

(הגר"א ביאור עם בנדפס –.
מהימנא רעיא קוּם :שם חדש זוהר התיקוני לשון ָוזה◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ער'. ולבּי יׁשנה אני' יּהּב מראּתּד לההוּא ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלאּתערא
לוֹן ּפתחין דּלא - בּעיניהוֹן ינתאוׁש דּמיכין אנּוּן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַוּכמה

ריתאֹואּד בּרזין קאּסאתקרי,לאתע 'אוֹר' רז דּכל ! ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
לגבּי יּהּב לּה וּלאּתערא עינא לבת ּהיּב ְלאנהרא◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
.רהֹוּת מארי אנּוּן בּין תאּגלוּב דּמיכא דּאיהי .עלּהַּב◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
רֹוא - ר"ז ּואיהּד בעלּהּב לּה דּיּתער ּויהּמנ חד ליתְּד◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּחׁשבּן. ּואיה 'אוֹר' דּ'רז' ,עינא בּבת ּהּב ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּנהיר
'אני :ֹוּב ׁשנּאמר ֹותֹלאו להתעוֹרר הנּאמן רוֹעה קוּם :פירוש)ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁשא - בּעיניהם וׁשנה יׁשנים הם וכּמה ער'. יּבול ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיׁשנה

הּתוֹרה ׁשל תֹדוֹוּסּב להתעּסק אוֹתם נקראפוֹתחים רז ׁשכּל ! ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁשהיא .עלּהּב אל ֹוּב ּהתֹוא וּלעוֹרר העין לבת ֹוּב להאיר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ'אוֹר',
ררֹעוּיׁש מהם אחד ׁשאין תוֹרה. בּעלי אוֹתם בּין בּגּלוּת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיׁשנה
ׁש'רז' העין. בּבת ּהּב ׁשּמאיר רֹוהא - ר"ז ׁשהוּא לבעלּה ּהתָֹאו◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

([בגימטריא [כלומר, בּחׁשבּוֹן הוּא לשון'אוֹר' כן עד – ְ◌ֶ◌ְ◌
.שם חדש זוהר התיקוני

הגר"א מהימנאפירש:(שם)ובביאור רעיא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָקוּם
לההוּא עראּתלאהשכינה לכבוד בּיּה:ר"ל מראּתּד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ער' ולבּי יׁשנה והיא'אני – 'אני' נקראת שהשכינה - ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
ומה לפרש. המאמר שממשיך כמו בגלות ישנה
רעיא שהוא הגר"א ביאר 'ער', שהוא 'ולבּי' ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְשאמר

בעצמו עהמהימנאֹהרו שהוא רבינו משה נשמת (דהיינו ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
(לעולם תורה סתרי לגלות שבא אמןּולכןהנ ישן, שאינו ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

'אּולהה עראלאּת מהימנא רעיא םּקו' לו אמרומה ! ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
נהׁשי שהשכינה בּין?הטעם תאּוגלּב מיכאּד דּאיהי ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ּתוֹרה מארי ולאאנּוּן – הלכות של בפשוטן העוסקים ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
תורה, ןברזיֹלו ּפתחין לאּרזיןלעיניהןדּב לאתעּסקא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שלאדּאוֹריתא התורה לומדי של מצבם דייקא וזה . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מאור להם אין ולכן ,תורה ברזי עיניהם פותחין

- ןהעינייםּבחׁשּב ּאיהו 'רֹאו' דּ'רז'דּ'רז' דהרי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
'אוֹר' !בגמטריא

הגר"א בביאור כתב שהעתיקעוד ל' תיקון מאמר (על
מהרח"ו) שאמרכאן מה והיאעל ..'נא 'קרא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְכּגוֹן:

- חציר' הבּשׂר כּל אקרא, מה' :מיאמרת דאין ר"ל ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
לה בו:(לשכינה)שיענה שכתוב משיחא בעקבות וזה .

'מֹוס ואין ואׁשּתוֹמם עזר ואין ה)'ואבּיט סג ישעיה), ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
רבותינו שאמרו וכמו(סוטה מסכת בעקבות(בסוף
יסגא חוצפא משיחא.הגר"א עכ"ל – וכו.

וכן הזוהר חכמי שהם התנאים בדברי האמור מכל
איך זקנים, דעת דעתם שביאר הגר"א רבינו מדברי
שחז"ל איך ליבנו על כחותם ונשמור ללב ניקח לא
לנו הורו ולכן קודשם ברוח וחזו שכליהם בעין ראו
תלמידי שכאשר שלהבתיה' אש 'דברי בדבריהם
בחלק רק אלא התורה בסודות עוסקים אינם חכמים
לעיורים הם דומים השכינה ולצער דלצערם הנגלה,
מאמר כלשון דיוק ליתר או – מסוימת בבחינה

התיקונים('ל כ'(תיקון בו: עוסקים ◌ֵ◌ְסתוּמישאנו
– מלהבין.כלומר,העינים' שכליהם עיני שסתומות ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

הגר" בדברי דומה לשון מצינו וכןמצבם :זיע"א א
,תורה ברזי עיניהם פותחין שלא התורה לומדי של
ּואיה 'אוֹר' דּ'רז' - העיניים מאור להם אין ◌ִ◌ָ◌ְולכן

'אוֹר' בגמטריא דּ'רז' דהרי עכ"ל.בּחׁשבּן, ! ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
שאנו התיקונים מאמר על הנ"ל הגר"א דברי ,ובאמת
שכתב במה היטב ,היטב מבוארים בו עוסקים

ישרים' מסילת'ב יט)רמח"ל שרמח"ל(בפרק ואע"פ .
'ישרים מסילת' בספרו כונתו עומק לפרש יכל לא
נגדו אירופה במדינות אז שהיה והרדיפה החרם מפני

הקבלה ללימוד לדברים(כידוע)בנוגע רמז רק ולכן
זוהר בתיקוני פירשם כאן)שרשב"י מהרח"ו שהביא)

כל זאת כל עם ,בכללות השם ועבודת מוסר דרך על
יודע הרמח"ל ספרי בשאר קצת אפילו מכיר מי
לצורך בנוגע היתה לכל ראשית שכונתו בבירור

חסיד כל על המוטל קונוהגדול עם חסד לעשות
בסודות העסק ידי על הקדושה השכינה עם ולייחדו

הנ"ל)התורה התיוקונים במאמר ולרוחב לאורך .(כמובאר
רמח"ל יט)וז"ל בפרק)מלבד ,הזה החסיד והנה :

הכונה על מצותיו במעשה עובד שהוא העבודה
על ממש צער תמיד שיצטער צריך ודאי הנה הזאת,
מיעוט גורם שזה מה מצד החורבן, ועל הגלות
שבה לפי - לגאולה ויתאוה ,יתברך לכבודו כביכול
הדבר זה העדר ועל ...יתברך השם לכבוד עילוי יהיה

הנביא: טז)התרעם נט, ישעיה)איׁש אין יּכ ראּוי'ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ואמר: מפגּיע', אין כּי ה)ויּׁשּתוֹמם סג, 'ואבּיט(שם ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ואמר: ,'מֹוס ואין מםֹוּתׁשוא עזר יז)ואין ל, (ירמיה ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
לברכה: זכרונם ופרשו ,'לּה אין רׁשּד היא ןֹוּראש'צי) ִ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌

(א מא, סוכה א; ל, השנהואמר ...דרישה דבעיא מכלל
הנביא: יח)עוד נא, בּנים(ישעיה מכּל לּה מנהל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ'אין

ואמר: גּדּלה', ניםּב מכּל ידּהּב מחזיק ואין שםילדה) ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ו) הדה'מ, ציץּכ ֹוּחסד וכל חציר הבּשׂר לּופרשו'כ , ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌



הקדמת מהרח"ו - סיבת אריכות הגלות 3 ◇ אור הזוהר 569אדר א' תשע"ד

הוּאוּבגין ריּב קוּדׁשא אמר :(שם)דּא ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לםׁשּירו בּנוֹת אתכם ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ'הׁשבּעּתי
ואם ּעירוּת אם הדה, בּאילוֹת ֹאו ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּצבאוֹת
ּדאיהו - ׁשּתחּפץ' עד האהבה את ּררוֹעוְּת◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
.רסּפ לקבּל מנת על ולא ,רסּפ לאוּב ְּרחימו◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

איהי - ּפרס לקבּל מנת על ואהבה ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְדּיראה
פחהׁש ּתחתׁשל ארץ... רגזה ׁשׁש 'ותחת ! ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

ׁשתיר כּי וׁשפחה ...ֹימלו כּי ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶעבד
ּהּתבירּג'!(כא-כג ל משלי)ןֹולׁש אןּכ עד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌

מהרח"ו.

מספר ביאור נוסף המקובלועליו מהגה"צ âחçי' גן'אילנא שבתי שליט"ארבי ְִֵַָָ

ּדויוּמצאתי יולּב יקרּבּב ואנינה לי ןֹול',א ןּוּקיּת הּתּקוּנים ספרּב באּהו אחד עגמּמאמר (ף 

ע"א) עד – לׁשוֹנוֹ:ע"ב וזה מאי. הּמים'. ניּפ על מרחפת אלהים חּורו' :ניינאּת נתיב 
דחיי אילנא

וכו'..א לי אוֹן כמווּמצאתי ולא כצ"ל, – 'אוֹן' 
'און'. לו ויצא הניקוד שהוסיף אחד בספר ָשראיתי◌ֶ◌

הושע בספר הפסוק על סמך שמהרח"ו דפשוטיב)
וגו",ט) לי אוֹן מצאתי עׁשרּתי א אפרים ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶֹ◌ַ'ויּאמר

מקרא אותו כלשון דייק בהקדמתו פה גם ולכן
.'לי אוֹן 'מצאתי ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָוכתב:

רש"י שפירש כמו מהרח"ו שכוונת לומר נראה ועוד
(שם),כלומר עכ"ל. ,כח – און לי': אוֹן ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ'מצאתי

,הגלות אורך מחמת מהרח"ו של כחו דתשש לאחר
תארּנ מה ועל זּה מה ולדעת לחקר דעתו הוא ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַנתן

יׁשי ןּב בּא א עּוּדמּו ,ּתנוּוגלו ּנוּצקמצא ,ואכן ? ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
למה 'ו-'ראיה 'כח' לומר רוצה לו, און מהרח"ו
– יׁשי בּן בּא א וּמדּוּע ,ּתנוּוגלו ּנוּקצ תארּנ ִבאמת◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌

בסמוך. שיפרש כמו
רבותינו שדרשו למה כיוון שמהרח"ו לומר יש עוד
פירושו בהמשך רש"י שהביא כמו זה, פסוק על ז"ל

(שם)זצ"ל שמעון רבי דורש היה אגדה ומדרש וז"ל:
- לי' און' חוב'... 'שטר לי מצאתי לי' 'און מצאתי -

אונו' עליו 'כותבין כמו שטר, פ:)דיני דף קמא ,(בבא
בסמוך, עצמו מהרח"ו שיבאר כמו ,ובאמת עכ"ל.
במה ישראל כלל על לקב"ה לו יש גדול חוב שטר
זהו דלדעתו – התורה סודות בלימוד מתרשלים שהם
אּב א וּמדּוּע ,ּתנוּוגלו ּנוּקצ תארּנ למה הטעם ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַעיקר

יׁשי !בּן ֶ◌ִ◌ַ◌
.'לי ןֹוא מצאתי' מהרח"ו ללשון פירושים שני לנו ָהרי◌ָ◌ִ◌ִ◌
ו-'תביעה'. 'שטר' לשון והשני: ו-'ראיה'. 'כח' :אחד

.וכו'.ב ּדוי ולבּי ,יּבקרּב מהרח"וואנינה כוונת לכאורה 
לשמוח לו היה אחד שמצד שאע"פ לומר מילי בהני
הסיבה מציאת דהרי – לי אוֹן מצאתי שאמר ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָבמה
לדעת כל-כך שביקש מה בדיוק הוא הגלות לאורך
דהיינו - 'אוֹן' לו מצא עכשיו והרי ,הקודם בפרק
אבל המרה. גלותינו נתארכה אכן למה 'וכח' 'ראיה'

עקא שישמחדא שבמקום הנותנת היא שדוקא !
אנינה מהרח"ו מצא אדרבא הגדולה ◌ָ◌ִ◌ֲבמציאתו

'ּואבלו ּואנו' מלשון – בקרבו כו)ושברון ג .(ישעיה ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌
ולבּי בּקרבּי ש'אנינה והתבטא מהרח"ו נאנח ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֲלכן
הסיבה מה בדיוק שהבין שעתה משום – ◌ַ◌ָדּוי'

הגלות לומדילאורך התרשלות משום התורה(דהיינו
זו) בהקדמה עצמו הוא שמפרש כמו – תורה בסתרי לעסוק
בקרב הבילבול גדול כמה עד מיד ו"מהרח השיג
ליישם יהיה קשה כמה ועד – התורה לומדי רוב

בקרבם הקבלה לימוד נחיצות ברוךולהפנים אבל !

התחזק זאת בכל המיידית, חולשתו למרות – השם
ולמה איך בעליל להוכיח והמשיך רבינו
סיבת' היא היא הקבלה בלימוד התרשלותינו
ּנוּצק תארּנ באמת למה העילות' ועילת ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִהסיבות

בּן אּב א וּמדּוּע ,ּתנוּיוגלויׁש! ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌
.וכו'.ג 'ל ּתיּקוּן הּתּקוּנים ספרּב באּוה אחד מּמאמר

הנ"ל המאמר דברי כל את בביאורינו להעתיק טרחנו
היה שלכאורה במקום וגם ל', תיקון - זוהר מתיקוני

לכתוב לקצר כלוכו'שייך את לפרש טרחנו בנוסף, .
ללשון לתרגמו רק הסתפקנו ולא המאמר דברי
כוונת עומק יובן שלא בליבנו ידענו כי הקודש,
מלא כשלחן ונערוך נפתח כן אם אלא מהרח"ו
ולצורך .הנ"ל זוהר התיקוני דברי כל את מעדנים
זוהר, התיקוני על הגר"א בביאור נעזרנו זו מלאכה
ראי' לחי 'באר בפירוש וגם מדבש', 'מתוק בפירוש
'הגר"א', בציונים: במקומו אחד כל והזכרנו -
לנכון ראינו המאמר אריכות ומחמת 'ב.ל.ר.'. ,'.מ.מ'
ריוח הנעים לקורא לתת כדי וזה – לענפים לחלקו

שלפניו. במה להתבונן לפרשה פרשה בין
:א ענףניּפ על מרחפת אלהים 'ורוּח :ניינאּת נתיב

.'וכו 'יםּמה– הני תיבּהנרימונים בפרדס עיין ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌
נקרא חכמה נתיבות ל"ב-מ הני תיבּדהנ ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַלרמ"ק

– הּמים' ּפני על מרחפת היםא חּשהרוח'ורו משום ְ◌ַ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌
השני אלהים של בתורה)הזה המשפיע(הכתוב הוא

אותה מלחלח וכביכול ,אותה ומאיר השכינה אל
התורה בעלי מושפעים כך ידי ועל ,החסד ממימי

ביניהם שרויה .(ב.ל.ר)שהשכינה
:זוהר התיקוני ושואל?'חּורו' זּה מה- מהר"ל ַ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

הסו לפי ואמר:דהכוונה בּזמן? בּודּאי אּלֶא◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לגּלוּת יוֹרדת כינההתם'ׁשֹוא על בתׁשֹנו ֹוּזה 'חּהרו ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

בּּתוֹרה, היאׁשּמתעּסקים ׁשהכינהוהנשיבה מוּם ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌
.יניהםּב נמצאת- בגלותר"ל התורה שלומדי ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

השורה השכינה ידי על הרוח מזה מושפעים
קוֹלביניהם. יתׂנעש ֹוּהז 'רוח'והרוּח כי –היא ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אנפין' 'זעיר בחינתהקול וזה .הקול שורש שמשם
'בנחיריהם נהׁש ניםיׁש 'אוֹתם :ּכ אולייאמר או ַֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

,'עיניהם בנקבי ששינה' לפרש העיניםיש מיְּסתו◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌
,שכליהם עיני הלּבשסתומות אטומיםואטוּמי וגם ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

מלהתבונן לבם!
ואומר: הקול אותם מעורר אלעתה ּוררֹווהתע ּומְּקו◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌

- השכינה,הכינה לכבוד לבר"ל לכם ׁשּישהריׁש ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
אתם אבל בתורה, שמבין לב לדעתלכם השׂכּל ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְבּלי

ו - ּהתֹלכןאובלא דהיינו תבונה, ללא כביכול אתם ָ◌
מתבוננים איניכם וגם ,התורה בסודות התבוננות
עם אבל .המצוות קיום ידי על השכינה בתיקון לדעת
וצורך השכינה מן מתעלמים שאתם הגם זאת, כל

- ביניכםתיקוניה (מ.מ)!והיא ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌
ראי' לחי 'באר יורהומוסיף על תשובה' 'דרכי (לבעל

(שאמרדעה מה לבלבאר לכם ׁשּילדעתׁש השׂכּל בּלי ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
ּהתֹאו-:ביניכם ידיוהיא על השכינה תיקון דעיקר ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌

כמו ,הקבלה חכמת בלימוד הוא התורה עסק
זוהר התיקוני הקדמת בתחילת ע"ב)שמופרש א :(דף

על האם חתּק 'א אּתמר: להּבק מארי על ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
כּאלּין אכינּתׁשּב דעֹומּתלאׁש ּסכלתנו דּלית - 'ניםַּהב◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ריּב אדׁשּלקוּו דּירה ּהל עבדין ואלּין .להּקב ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָמארי
ּוהּלּכ ּפרחת דּאיהי אתר בּכל .ּהעּמ וּפרחין ,אָּהו◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌◌ְ◌

.דילּה בּׁשליחוּתא ּהעּמ בּעלימנדּדין על אבל :פירוש) ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
לדעת שׂכל ׁשאין - 'ניםּהב על האם תּקח א' נאמר: להַּקב◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌
דּירה ּהל עוֹשׂים ּוּואל .להּקב בּעלי כּאוֹתם כינהה ֶאת◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
,רחתֹוּפ היאׁש םֹמקו כלּב .ּהעּמ וּפוֹרחים הוּא, ּרוּב ׁשֹודְולּק◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌

(.תּהּליחוׁשּב ּהעּמ נוֹדדים שאלוכּלּם כן, אם נמצא ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
לרחם רוצים שאין נראה התורה פשטי רק שלומדים

ולתקנה השכינה עכ"ל.על !
מצב על מדבר זה מאמר כרחך שעל מבאר הגר"א
הוא הנזכר 'אלהים ו-'רוח .הגלות בזמן השכינה
זעיר' מבעלה בגלותה לשכינה הסעד שהיא התורה
כאן המאמר כוונת ,נהה ענין שהזכיר ומה ◌ָ◌ֵאנפין'.
פה שבעל בתורה 'נהיׁש' כביכול שהשכינה ְלרמוז◌ֵ◌ָ◌

יׁשנה' 'אני בסוד – דאורייתא רזין השיריםבלא (שיר ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ב) חדשה זוהר בתיקוני שמפורש כמו ד, עמוד עג דף)

(הגר"א ביאור עם בנדפס –.
מהימנא רעיא קוּם :שם חדש זוהר התיקוני לשון ָוזה◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
ער'. ולבּי יׁשנה אני' יּהּב מראּתּד לההוּא ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלאּתערא
לוֹן ּפתחין דּלא - בּעיניהוֹן ינתאוׁש דּמיכין אנּוּן ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַוּכמה

ריתאֹואּד בּרזין קאּסאתקרי,לאתע 'אוֹר' רז דּכל ! ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌
לגבּי יּהּב לּה וּלאּתערא עינא לבת ּהיּב ְלאנהרא◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
.רהֹוּת מארי אנּוּן בּין תאּגלוּב דּמיכא דּאיהי .עלּהַּב◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
רֹוא - ר"ז ּואיהּד בעלּהּב לּה דּיּתער ּויהּמנ חד ליתְּד◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌
בּחׁשבּן. ּואיה 'אוֹר' דּ'רז' ,עינא בּבת ּהּב ◌ָ◌ְ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְדּנהיר
'אני :ֹוּב ׁשנּאמר ֹותֹלאו להתעוֹרר הנּאמן רוֹעה קוּם :פירוש)ֶ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁשא - בּעיניהם וׁשנה יׁשנים הם וכּמה ער'. יּבול ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְיׁשנה

הּתוֹרה ׁשל תֹדוֹוּסּב להתעּסק אוֹתם נקראפוֹתחים רז ׁשכּל ! ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ׁשהיא .עלּהּב אל ֹוּב ּהתֹוא וּלעוֹרר העין לבת ֹוּב להאיר ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ'אוֹר',
ררֹעוּיׁש מהם אחד ׁשאין תוֹרה. בּעלי אוֹתם בּין בּגּלוּת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְיׁשנה
ׁש'רז' העין. בּבת ּהּב ׁשּמאיר רֹוהא - ר"ז ׁשהוּא לבעלּה ּהתָֹאו◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

([בגימטריא [כלומר, בּחׁשבּוֹן הוּא לשון'אוֹר' כן עד – ְ◌ֶ◌ְ◌
.שם חדש זוהר התיקוני

הגר"א מהימנאפירש:(שם)ובביאור רעיא ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָקוּם
לההוּא עראּתלאהשכינה לכבוד בּיּה:ר"ל מראּתּד ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ער' ולבּי יׁשנה והיא'אני – 'אני' נקראת שהשכינה - ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌
ומה לפרש. המאמר שממשיך כמו בגלות ישנה
רעיא שהוא הגר"א ביאר 'ער', שהוא 'ולבּי' ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְשאמר

בעצמו עהמהימנאֹהרו שהוא רבינו משה נשמת (דהיינו ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
(לעולם תורה סתרי לגלות שבא אמןּולכןהנ ישן, שאינו ַ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌

'אּולהה עראלאּת מהימנא רעיא םּקו' לו אמרומה ! ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌
נהׁשי שהשכינה בּין?הטעם תאּוגלּב מיכאּד דּאיהי ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

ּתוֹרה מארי ולאאנּוּן – הלכות של בפשוטן העוסקים ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
תורה, ןברזיֹלו ּפתחין לאּרזיןלעיניהןדּב לאתעּסקא ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

שלאדּאוֹריתא התורה לומדי של מצבם דייקא וזה . ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מאור להם אין ולכן ,תורה ברזי עיניהם פותחין

- ןהעינייםּבחׁשּב ּאיהו 'רֹאו' דּ'רז'דּ'רז' דהרי ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
'אוֹר' !בגמטריא

הגר"א בביאור כתב שהעתיקעוד ל' תיקון מאמר (על
מהרח"ו) שאמרכאן מה והיאעל ..'נא 'קרא ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְכּגוֹן:

- חציר' הבּשׂר כּל אקרא, מה' :מיאמרת דאין ר"ל ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌
לה בו:(לשכינה)שיענה שכתוב משיחא בעקבות וזה .

'מֹוס ואין ואׁשּתוֹמם עזר ואין ה)'ואבּיט סג ישעיה), ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
רבותינו שאמרו וכמו(סוטה מסכת בעקבות(בסוף
יסגא חוצפא משיחא.הגר"א עכ"ל – וכו.

וכן הזוהר חכמי שהם התנאים בדברי האמור מכל
איך זקנים, דעת דעתם שביאר הגר"א רבינו מדברי
שחז"ל איך ליבנו על כחותם ונשמור ללב ניקח לא
לנו הורו ולכן קודשם ברוח וחזו שכליהם בעין ראו
תלמידי שכאשר שלהבתיה' אש 'דברי בדבריהם
בחלק רק אלא התורה בסודות עוסקים אינם חכמים
לעיורים הם דומים השכינה ולצער דלצערם הנגלה,
מאמר כלשון דיוק ליתר או – מסוימת בבחינה

התיקונים('ל כ'(תיקון בו: עוסקים ◌ֵ◌ְסתוּמישאנו
– מלהבין.כלומר,העינים' שכליהם עיני שסתומות ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌

הגר" בדברי דומה לשון מצינו וכןמצבם :זיע"א א
,תורה ברזי עיניהם פותחין שלא התורה לומדי של
ּואיה 'אוֹר' דּ'רז' - העיניים מאור להם אין ◌ִ◌ָ◌ְולכן

'אוֹר' בגמטריא דּ'רז' דהרי עכ"ל.בּחׁשבּן, ! ְ◌◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌
שאנו התיקונים מאמר על הנ"ל הגר"א דברי ,ובאמת
שכתב במה היטב ,היטב מבוארים בו עוסקים

ישרים' מסילת'ב יט)רמח"ל שרמח"ל(בפרק ואע"פ .
'ישרים מסילת' בספרו כונתו עומק לפרש יכל לא
נגדו אירופה במדינות אז שהיה והרדיפה החרם מפני

הקבלה ללימוד לדברים(כידוע)בנוגע רמז רק ולכן
זוהר בתיקוני פירשם כאן)שרשב"י מהרח"ו שהביא)

כל זאת כל עם ,בכללות השם ועבודת מוסר דרך על
יודע הרמח"ל ספרי בשאר קצת אפילו מכיר מי
לצורך בנוגע היתה לכל ראשית שכונתו בבירור

חסיד כל על המוטל קונוהגדול עם חסד לעשות
בסודות העסק ידי על הקדושה השכינה עם ולייחדו

הנ"ל)התורה התיוקונים במאמר ולרוחב לאורך .(כמובאר
רמח"ל יט)וז"ל בפרק)מלבד ,הזה החסיד והנה :

הכונה על מצותיו במעשה עובד שהוא העבודה
על ממש צער תמיד שיצטער צריך ודאי הנה הזאת,
מיעוט גורם שזה מה מצד החורבן, ועל הגלות
שבה לפי - לגאולה ויתאוה ,יתברך לכבודו כביכול
הדבר זה העדר ועל ...יתברך השם לכבוד עילוי יהיה

הנביא: טז)התרעם נט, ישעיה)איׁש אין יּכ ראּוי'ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌
ואמר: מפגּיע', אין כּי ה)ויּׁשּתוֹמם סג, 'ואבּיט(שם ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌

ואמר: ,'מֹוס ואין מםֹוּתׁשוא עזר יז)ואין ל, (ירמיה ְ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
לברכה: זכרונם ופרשו ,'לּה אין רׁשּד היא ןֹוּראש'צי) ִ◌ִ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌

(א מא, סוכה א; ל, השנהואמר ...דרישה דבעיא מכלל
הנביא: יח)עוד נא, בּנים(ישעיה מכּל לּה מנהל ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ'אין

ואמר: גּדּלה', ניםּב מכּל ידּהּב מחזיק ואין שםילדה) ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ָ◌
ו) הדה'מ, ציץּכ ֹוּחסד וכל חציר הבּשׂר לּופרשו'כ , ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
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ּדמתעּסקי ןּאינו על יבנׁש חּרו האי ,תאּגלוּב נחתת אּתכינׁשד זמנאּב איוּדּב ,אּלא ?חּורו
'אינוּן :הכי ויימא ,קלא אתעביד חּרו והאי .ּינייהוּב חתּכּתׁשדא אכינּתׁש גיןּב ,רייתאֹואּב
ּדאית !אכינּתׁש יּבלג ּואתערו ּמוּקו .אלּבּד אטימין עיינין סתימין ,ןֹריהוֹוחּב ינתאׁשּד מיכיןּד

'!ּיניכוּב ואיהי ,ּהּב עּדלמנ ּוסכלתנ לאּב אלּב ןֹלכו
קרא'ורזא אוֹמר 'קוֹל ו)דמּלה: מ פנה?'(ישעיהּת מּקדוֹׁשים מי ואל ?נּךֹוע ׁשהי ,נא קרא' ןֹגוּכ , 

א) ח חציר!(איוב אכליןּד ּכבעירן אינוּן אּלּכ - חציר' הּבשׂר ּכל ,אקרא 'מה :אמרת והיא .
הדה!' ּכציץ ֹוחסּד ּדמׁשּתּדלין(שם)'וכל אינוּן ּכל ּואפילו !עבדין ּלגרמייהו עבדיןּד חסד ּכל - 

!עבדין ּלגרמייהו ּדעבדין חסד ּכל ,רייתאֹואּב
דחיי אילנא

:לברכה ב)זכרונם ב, זרה שעושים(עבודה חסד שכל
ואינם ,ולהנאתם נפשם לטובת עושים הם לעצמם
על מבקשים ולא ,הזאת השלמה לכונה מתכוונים

ישראל של וגאולתן הכבוד אפשרעילוי אי שהרי ,
ישראל של בגאולתן אלא להתרבות העליון לכבוד
רמח"ל. עכ"ל ,באמת בזה תלוי שזה כבודם וברבוי

רמח"ל שכתב במה היטב שעושיםודוק חסד 'שכל
ואינם ,ולהנאתם נפשם לטובת עושים הם לעצמם

- 'הזאת השלמה לכונה בהנימתכוונים דבאמת
מהרח"ו שהעתיק המאמר המשך את ציטט מילי

לשונו ראה – ל' וכןמתיקון הבא, בענף המלא
לקמן. בביאורינו

:ב וכו'ענף 'קרא מרֹוא לֹקו' דמּלה: ברורזאּדה וסוֹד ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
' :שכתוב מה הוא הנזכר הקול התעוררות קוֹלשל

קרא' התפארתאוֹמר של הקול זהו -פרצוף (דהיינו ֵ◌ְ◌ָ◌
השכינה שהיא 'נוקבא'ה של 'בעלה' שהוא אנפין' 'זעיר

(הקדושה,'ותכריזי תקראי' זוגו: בת לשכינה שאומר
נא' קרא' ֹומּכלקרוא לך שאומר הקריאה את ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

' :השכינה את שואל והוא .ולהכריז?'ּנךֹעו ׁשהיר"ל ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וההכרזה הקריאה את ויקבל שיענה מי יש האם -

שלך' ּתפנה'?? מּקדוֹׁשים מי מיכלומר,ואל ואל ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כדי תפני 'קדושים' שנקראים החכמים מתלמידי

והכרזתיך קריאתיך ידי על מרת?שיתעוררוֹאו ְוהיא◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אקרא'בצער 'מה :!ומבקשת צועקת השכינה ר"ל ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

חכמת ללמוד עליה שירחמו חכמים מהתלמידי
לה עונה ואין – דכתיבהקבלה משיח בעקבות וזה !

'עזר ואין יטּבוא'(ה סג, [ב.ל.ר](ישעיה . ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
ש משום :הטעם חציר'ומבאר הבּשׂר לּומפרש!-'כ ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

חציר– ׁשאוֹכלוֹת תֹבהמוּכ הם כולםכּוּלם – ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
שלומדים ר"ל עשב, שאוכלים כבהמות מתנהגים

התורה פשטי ולתבן)רק לעשב סתרי(שנמשלו ולא
התורה)תורה לפשטי ביחס אדם למאכל ועוד(שנמשלו .

' –כתוב: הדה' כּציץ ֹוּדחס לומפרשוכלּכ : ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁשעוֹשׂים הבריותהחסד לעצמםעם מנתעוֹשׂים על ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ציץּכ יבול שעושים החסד זכות ולכן פרס, ◌ִ◌ְלקבל
דהבלבדה אחת לשעה האדמה פני מעל שמציץ (כעשב ַ◌ָ◌ֶ◌

(ונכמש יבש כּל.ומהרה ּוּואפל אלא זאת רק ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַולא
בּּתוֹרה ליםּדּתׁשּמׁש ּוּאלרק שעוסקים אלו כל ר"ל ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כן גם ,התורה לעצמםבפשטי - יםׂשֹעוׁש חסד לָּכ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

התורהעוֹשׂים עסק ידי על שעושים חסד כל ִ◌
עושים עצמם לתועלת רק – 'חסד 'תורת !שנקראת

ואין – הבא ובעולם הזה בעולם שכר עבור ר"ל
השכינה תיקון עבור (מ.מ)!כונתם

לתיקון בעיקר כונתם היה דאם לבאר: ב.ל.ר. מוסיף
רזין שהוא התורה ב'אור' לעסוק להם היה השכינה

'רז')דאורייתא בגמטריא יכולין('אור' בזה רק כי –
אליהו ליה דאמר כמו וזה .ולתקנה להעלותה

קכו)לרשב"י דף – נשא פ. דּיל(ברע"מ ראּוּחב דבּהאי :ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
,בהּוׁשּת עלּאה אימאּד זוֹהרא מן ה'זּהר' ספר ּואיהְּד◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
למטעם ישׂראל דּעתידין וּבגין נּסיוֹן. ריּצ לא יןּלאְּב◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מן ּהיּב ןּקוּפי הזּהר, ספר האי ּואיהּד דּחיּי, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאילנא
ֹועּמ ואין ּוּינחנ דדּב 'יי בּהוֹן ויתקיּים בּרחמי, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָגּלוּתא

נכר' לב)אל ספר.(דברים ׁשהוּא ּלׁש זה בּחבּוּר (פירוש: ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ןֹוינּס צרי א בּאלּה ,בהּוׁשּת נהֹוהעלי האם מזּהר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַֹ◌ַה'זּהר'
מעץ לטעם ישׂראל ׁשעתידים םּומּו משיח). חבלי - ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ(כלומר
בּרחמים מהגּלוּת ֹבו ּיצאו הזה הזּהר ספר אּהוׁש יםַּהחי◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ואין ּוּינחנ בּדד 'יי :הםּב ויתקיּם ,(משיח חבלי ללא - ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ(כלומר

נכר'.) אל ֹוִעּמ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

ולבאר לפרט מהרח"ו מאריך הקדמתו בהמשך
ש ל' בתיקון כאן חז"ל שאמרו מה שלו לבמיליםָּכ◌

בּּתוֹרה ליםּדּתׁשּמׁש ּוּאל(התורה בפשטי רק (שעוסקים ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
.יםׂשֹעו לעצמם - יםׂשֹעוׁש חסד לּכ:לקמן ז"ל ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רהֹוהּת רׁשא יםּהרב ּתינוֹונֹעוּב זה ּנוּזמנּב ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּבפרט
רׁשא ּתוֹרה בּעלי קצת אצל ּהּב לחת םּקרד יתַׂנעש◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
,תֹויתר והסּפקוֹת ּפרס לקבּל מנת על בּּתוֹרה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעסקם
- תֹוסנהדרא ודיני ,תֹויביׁש יׁשרא מכּלל להיוֹתם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוגם
מיםֹודו הארץ. בּכל דףֹונ וריחם ׁשמם תֹוִלהי◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הפל רֹוּד לאנׁשי יהםׂמעשּבֹוׁשורא לּמגד ניםֹוּבה גה ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
ּכ אחר כּתב מה היא יהםׂמעש סבּת רועּק ,מיםַּב◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

'םׁש ּלנו 'ונעשׂה עכ"ל.הכּתוּב ! ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

רמז ל"שרמח מה גופא זה ,לעיל הזכרנו שכבר וכמו
ישרים במסילת יט)עליו '(פרק שם: ◌ָכּלבאומרו

'דהה כּציץ ֹוּחסד וכל חציר רׂשּו)הב מ, ,(ישעיה ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
לברכה זכרונם במאמרופרשו וכן – ב ב, זרה (עבודה

שלנו) עושיםהתיקונים הם לעצמם שעושים חסד שכל
לכונה מתכוונים ואינם ולהנאתם, נפשם לטובת
הכבוד עילוי על מבקשים ולא הזאת, השלמה

ישראל של שאמר!וגאולתן ומה רמח"ל. עכ"ל
'– 'הכבוד הקדושהעילוי השכינה לתיקון כונתו

בהקדמתו ולקמן .'כבוד' שנקראת(שם בביאורינו (וכן
ראו מה הקדוש הזוהר דברי פי על מהרח"ו מבאר
אלו את להשוות זוהר מתיקוני זה במאמר כאן
תיתי מהיכי וכן ,לבהמות התורה פשטי רק שלומדים
את ורק בעלמא לעשב התורה פשטי את להשוות

אדם למאכל התורה סודות!

יׁשוּב'בּההוּא ולא לֹהו רוּח הּמה, בשׂר יּכ 'ויּזּכוֹר זמנא(לט עח איהוּ(תהלים ודא !לעלמא 
!לעלמא בּיתו ולא עלמא מן ּהלי ּדיזיל ּדגרמין מאן ןֹלו וי .יחדמׁש חאּיןרוּלאּד 

דחיי אילנא
:ג ולאענף לֹהו רוּח הּמה, רׂבש ּכי רֹוזּכּיו' זמנא אּההוּב

וכו'. זמןיׁשוּב' ֹותֹאוּהמשיחב ביאת נאמר:שלפני ְ◌ְ◌ַ◌
הּמה'הקב"ה'ויּזכּר' רׂשב עוסקים'כּי האדם שבני ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

– לעיניהם הנראה התורה ופשטות בחיצוניות רק
לכן ,מבחוץ להם שנראה האדם בשר הוֹלכמו ◌ֵ◌ַ'רוּח

.לםֹולע יׁשוּב' או:יחומפרשמׁש ׁשל ֹוחּרו וזוֹהי ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
היא רוחו כי .הגלות זמן אורך כל לבא שמתאחר
הקבלה חכמת לומדים וכשאין – 'חכמה רוח'

כן, אם .לבא משיח רמיםמתאחרֹוּגׁש למי להם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹי
- העוֹלם מן ֹלו לּיׁששגורם למי אוי ר"ל: ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מן ותסתלק תלך הגאולה שהתעוררותאהעולםְו◌
בּולםמשיחיׁשֹולעתורה בסתרי שיתעסקו (מ.מ.)!עד ָ◌ְ◌ָ◌

של שרוחו שאמרו שמה ציין כאן הגר"א בביאור
אחר במקום היטב מבואר חכמה רוח הוא משיח

ע"ב)בזוהר קל דף נשא פ. – רבא רוּחא:(באדרא ְוחד◌ַ◌ָ◌
חכמתא למנדּע דודּד לבריּה לזמנא זּמין ּהביּד !דּחיּי ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

,סתימאה מּמוֹחא רוּחא ונפיק ערּתא ,אּקבּנו אּמההוֵּו◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
' דּכּתיב: ,יחאׁשמ מלכּא על ראהׁשלא ונחהוזּמין ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

חכמה רוּח יהוה, רוּח וּגבוּרה,עליו עצה רוּח וּבינה, ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
'יהוה ויראת עתּד חּב)רו יא .(ישעיה ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בתיקוני אצלינו שפשוט שמה כאן הגר"א ביאר עוד
מתאחר משיח הקבלה בחכמת לומדים שכשאין זוהר

בזוהר אחר במקום היטב מבואר כן מהימנאגם ברעיא)
ע"ב) קכד דף - נשא פ. -ּואיהּד ילּד חבּוּרא בּהאי ספר: ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

דּחיּיהזּהר מאילנא למטעם ראלׂיש דּעתידין וּבגין ... ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
האי ּואיהּד- הרּזה גּלוּתאספר מן יּהּב !בּרחמייּפקוּן ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אּהוׁש ּלׁש זה הזּהר(בּחבּוּר לטעםספר ישׂראל עתידיםׁש ... ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁשהוּא החיּים מהגּלוּתמעץ ֹבו ּיצאו - הזה הזּהר .)!ספר ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ש משמע שם חז"ל מדברי אחרתאלמא, ולא תהיהזו
,לא ואם – ברחמים הגלות מן נצא שבעבורה הסיבה

ר"ל ונסיונות יסורים של בדרך זה יהיה !אזי
שאמרו מה ראי' לחי 'באר ביאר לגמרי אחר באופן

:בתיקונים –כאן 'הּמה רׂבש כּי רּזכּוי' זמן, ֹותֹאוְּב◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בסוד עליהם זכות מלמד שהקב"ה לומר דרוצה
חכמת בלימוד התרשלותם כי כביכול. הרעותי' 'אשר
העכור חומר מצד הבנתם מיעוט מחמת הוא הקבלה

עכ"ל. מחומר, וקרוץ ודם בשר הם כי
במה זכות לימוד בדבריו שמצינו הגם ,זאת כל עם
סוף סוף – כמזידים ולא כשוגגים אותם דמשווה
או בגרמא רק שהוא הגם בהתרשלותם נעשה הנזק
שלנו התיקונים מאמר מטרת גופא זהו דהרי בשוגג.
הם התרשלותם ידי דעל – עליו לעורר כאן שבא
רק שהם והגם העולם. מן משיח של רוחו מסלקים

בנזיקין רמח"לגרמא שכתב חיים')(כמו עץ מכלב'דרך ,
'אוֹי – סוף שסוף מזהיר פה התיקונים מאמר מקום

רמיםלהםֹוּגואבדןׁש והרג הּבזּו וחרב עניּוּת ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
'לםֹעוּב!רמיםֹוּג.דייקא ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

:ד וכו'ענף יבּׁשה לאוֹרייתא ּדעבדין אינוּן ּדאּלין
מבאר: תורהׁשאלּוּהשתא בסתרי עוסקים שאינם ֶ◌ֵ◌

'יבּׁשה' רהֹוהּת את יםׂשֹעוׁש היההם לא כאילו ר"ל – ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לעיניהם הנראית התורה פשטות אלא אבהו ,ְ◌
- הּקבּלה חכמתּב לּדּתלהׁש מאיררוֹצים זה שלימוד ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

התורה ופנימיות בנשמת להתבונן העינים את,
מּמנּה י' היאׁש החכמה מעין ׁשּמסּתלּק –וגוֹרמים ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מקור הארות השכינה מן שיסתלק שגורמים ר"ל
דהוי"ה י' סוד שהיא העליונה המאירהחכמה

היסוד דרך ארתלהשכינהונׁש ,האותׁשיב 'בר"ל – ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
של ב' באות.הׁשיב נשארת השכינה שהיא ◌ָ◌ֵ◌ְ'ראשית

כן, אםוהרג וּבזּה וחרב תּוּעני ׁשגּוֹרמים להם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹי
בּעוֹלם הארתואבדן הסתלקות שגורמים ידי על ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

השכינה מן החכמה!
ושנה זוהר התיקוני חזר מג' תיקון בריש לקמן גם
השומע. לאוזן הצורמת בלשון זו חמורה אזהרה על
נחוצים פרטים כמה מתבארים דהתם ומשום
בביאורו אצלנו הגר"א דברי את להבין לנו שיעזרו
לשון ולפרש להעתיק לנכון ראינו ל', לתיקון

לקמן. זוהר התיקוני

ּתּמן - 'יתׁשראּב' ל': תיקון בריש רשב"י לשון ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְזה
'ויבׁש יחרב 'ונהר ּאיהו ודא .'יב"ׁש יט'את"ר (ישעיה ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

(יה ואיהי ׁשיב ּדאיהו זמנא בּההוּא צווחין. בּׁשה, ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לֹוק 'ואין - ישׂראל' 'ׁשמע ואמרין דאּויחּב אּתלת ניןְּב◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

עוֹנה' כו)ואין יח – א אז(מלכים' דכתיב: הוּא הדא ! ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אענה' וא כח)יקראוּנני א דּגרים(משלי מאן והכי ! ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּפ דבעל מאוֹרייתא וחכמתא להּבק ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּאסּתלּק
בּהוֹן, יׁשּתדלוּן דּלא וגרים דבכתב, ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּמאוֹרייתא
- וּבתלמוּדא בּאוֹרייתא ּפׁשט אּלא אית לאּד ְואמרין◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גן. וּמההוּא נהר אּומהה ּנביעו יסלּק אּוה ּוּאלּכ איּודְּב◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ליּה ההיאווי יוֹליף ולא בּעלמא ריּאתב לאּד ליּה טב ! ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ליּה דּאתחב ,הּפ דבעל רייתאֹואו דבכתב רייתאַֹאו◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
עלמאּב תאּוּעני וגרים ,ּובהו ּולתה עלמא אחזר ּוּלאְּכ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

תאּולּג רֹווא! ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

:שמעון רבי אמר ביאר: שם מדבש' 'מתוק ובפירוש
במלת,'ׁש"יב ר"את' ׁשם - ישנם'בּראׁשית' כלומר ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

'מקום' הנקרא היסוד פירוש: יב"ש. את"ר אותיות
דבריו(אתר) לבאר וממשיך יבש. יחרבהוא 'נהר ּוְוזה◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
'ׁשויבשויב יחרב הוא ,'נהר' גם שנקרא היסוד ר"ל ְ◌ָ◌ֵ◌

למלכות להשפיע מה לו אין ולכן ,השפע מימי בלי
מזה, כתוצאה זוגו. בת יבׁששהיא אּהוׁש זמן ֹותֹאוְּב◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

גם אז כנ"ל, לה לתת מה לו שאין המשוםיבׁש ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא
זמן- באותו לכן מהיסוד. שפע קבלה לא הרי כי

ישׂראל' מעׁש' ואוֹמרים בּיחוּד למּטה הבּנים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְצוֹוחים
–ר"לשל היחוד באמירת צועקים למטה ישראל בני

הנקרא אנפין' 'זעיר ויבא שישמע כדי ישראל' 'שמע
בשעת נוקביה שהיא המלכות עם להתייחד 'ישראל'

אבל ,העמידה –תפילת 'קוֹל' שלואין 'קול' אין ר"ל ְ◌ֵ◌
כדי העמידה לפני נשמע שלהם שמע קריאת

ולכן בתפילה, ונוקביה 'אנפין 'זעיר ואיןשיתייחדו'ְ◌ֵ◌
– 'נהֹעוישראל בני בקשת את וימלא שיענה מי אין ֶ◌

יקראנני'בתפילתם. 'אז ׁשכּתוּב: ּוזההם כשישראל ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌
שמע, בקריאת להקב"ה וקוראים וצועקים בצרה
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ּדמתעּסקי ןּאינו על יבנׁש חּרו האי ,תאּגלוּב נחתת אּתכינׁשד זמנאּב איוּדּב ,אּלא ?חּורו
'אינוּן :הכי ויימא ,קלא אתעביד חּרו והאי .ּינייהוּב חתּכּתׁשדא אכינּתׁש גיןּב ,רייתאֹואּב
ּדאית !אכינּתׁש יּבלג ּואתערו ּמוּקו .אלּבּד אטימין עיינין סתימין ,ןֹריהוֹוחּב ינתאׁשּד מיכיןּד

'!ּיניכוּב ואיהי ,ּהּב עּדלמנ ּוסכלתנ לאּב אלּב ןֹלכו
קרא'ורזא אוֹמר 'קוֹל ו)דמּלה: מ פנה?'(ישעיהּת מּקדוֹׁשים מי ואל ?נּךֹוע ׁשהי ,נא קרא' ןֹגוּכ , 

א) ח חציר!(איוב אכליןּד ּכבעירן אינוּן אּלּכ - חציר' הּבשׂר ּכל ,אקרא 'מה :אמרת והיא .
הדה!' ּכציץ ֹוחסּד ּדמׁשּתּדלין(שם)'וכל אינוּן ּכל ּואפילו !עבדין ּלגרמייהו עבדיןּד חסד ּכל - 

!עבדין ּלגרמייהו ּדעבדין חסד ּכל ,רייתאֹואּב
דחיי אילנא

:לברכה ב)זכרונם ב, זרה שעושים(עבודה חסד שכל
ואינם ,ולהנאתם נפשם לטובת עושים הם לעצמם
על מבקשים ולא ,הזאת השלמה לכונה מתכוונים

ישראל של וגאולתן הכבוד אפשרעילוי אי שהרי ,
ישראל של בגאולתן אלא להתרבות העליון לכבוד
רמח"ל. עכ"ל ,באמת בזה תלוי שזה כבודם וברבוי

רמח"ל שכתב במה היטב שעושיםודוק חסד 'שכל
ואינם ,ולהנאתם נפשם לטובת עושים הם לעצמם

- 'הזאת השלמה לכונה בהנימתכוונים דבאמת
מהרח"ו שהעתיק המאמר המשך את ציטט מילי

לשונו ראה – ל' וכןמתיקון הבא, בענף המלא
לקמן. בביאורינו

:ב וכו'ענף 'קרא מרֹוא לֹקו' דמּלה: ברורזאּדה וסוֹד ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌
' :שכתוב מה הוא הנזכר הקול התעוררות קוֹלשל

קרא' התפארתאוֹמר של הקול זהו -פרצוף (דהיינו ֵ◌ְ◌ָ◌
השכינה שהיא 'נוקבא'ה של 'בעלה' שהוא אנפין' 'זעיר

(הקדושה,'ותכריזי תקראי' זוגו: בת לשכינה שאומר
נא' קרא' ֹומּכלקרוא לך שאומר הקריאה את ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

' :השכינה את שואל והוא .ולהכריז?'ּנךֹעו ׁשהיר"ל ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌
וההכרזה הקריאה את ויקבל שיענה מי יש האם -

שלך' ּתפנה'?? מּקדוֹׁשים מי מיכלומר,ואל ואל ְ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌
כדי תפני 'קדושים' שנקראים החכמים מתלמידי

והכרזתיך קריאתיך ידי על מרת?שיתעוררוֹאו ְוהיא◌ִ◌ֶ◌ֶ◌
אקרא'בצער 'מה :!ומבקשת צועקת השכינה ר"ל ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

חכמת ללמוד עליה שירחמו חכמים מהתלמידי
לה עונה ואין – דכתיבהקבלה משיח בעקבות וזה !

'עזר ואין יטּבוא'(ה סג, [ב.ל.ר](ישעיה . ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵֹ◌
ש משום :הטעם חציר'ומבאר הבּשׂר לּומפרש!-'כ ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

חציר– ׁשאוֹכלוֹת תֹבהמוּכ הם כולםכּוּלם – ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌
שלומדים ר"ל עשב, שאוכלים כבהמות מתנהגים

התורה פשטי ולתבן)רק לעשב סתרי(שנמשלו ולא
התורה)תורה לפשטי ביחס אדם למאכל ועוד(שנמשלו .

' –כתוב: הדה' כּציץ ֹוּדחס לומפרשוכלּכ : ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
ׁשעוֹשׂים הבריותהחסד לעצמםעם מנתעוֹשׂים על ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ציץּכ יבול שעושים החסד זכות ולכן פרס, ◌ִ◌ְלקבל
דהבלבדה אחת לשעה האדמה פני מעל שמציץ (כעשב ַ◌ָ◌ֶ◌

(ונכמש יבש כּל.ומהרה ּוּואפל אלא זאת רק ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַולא
בּּתוֹרה ליםּדּתׁשּמׁש ּוּאלרק שעוסקים אלו כל ר"ל ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
כן גם ,התורה לעצמםבפשטי - יםׂשֹעוׁש חסד לָּכ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

התורהעוֹשׂים עסק ידי על שעושים חסד כל ִ◌
עושים עצמם לתועלת רק – 'חסד 'תורת !שנקראת

ואין – הבא ובעולם הזה בעולם שכר עבור ר"ל
השכינה תיקון עבור (מ.מ)!כונתם

לתיקון בעיקר כונתם היה דאם לבאר: ב.ל.ר. מוסיף
רזין שהוא התורה ב'אור' לעסוק להם היה השכינה

'רז')דאורייתא בגמטריא יכולין('אור' בזה רק כי –
אליהו ליה דאמר כמו וזה .ולתקנה להעלותה

קכו)לרשב"י דף – נשא פ. דּיל(ברע"מ ראּוּחב דבּהאי :ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌
,בהּוׁשּת עלּאה אימאּד זוֹהרא מן ה'זּהר' ספר ּואיהְּד◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌
למטעם ישׂראל דּעתידין וּבגין נּסיוֹן. ריּצ לא יןּלאְּב◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌
מן ּהיּב ןּקוּפי הזּהר, ספר האי ּואיהּד דּחיּי, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵמאילנא
ֹועּמ ואין ּוּינחנ דדּב 'יי בּהוֹן ויתקיּים בּרחמי, ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָגּלוּתא

נכר' לב)אל ספר.(דברים ׁשהוּא ּלׁש זה בּחבּוּר (פירוש: ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌
ןֹוינּס צרי א בּאלּה ,בהּוׁשּת נהֹוהעלי האם מזּהר ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַֹ◌ִ◌ַֹ◌ַה'זּהר'
מעץ לטעם ישׂראל ׁשעתידים םּומּו משיח). חבלי - ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ִ(כלומר
בּרחמים מהגּלוּת ֹבו ּיצאו הזה הזּהר ספר אּהוׁש יםַּהחי◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ואין ּוּינחנ בּדד 'יי :הםּב ויתקיּם ,(משיח חבלי ללא - ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ(כלומר

נכר'.) אל ֹוִעּמ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌

ולבאר לפרט מהרח"ו מאריך הקדמתו בהמשך
ש ל' בתיקון כאן חז"ל שאמרו מה שלו לבמיליםָּכ◌

בּּתוֹרה ליםּדּתׁשּמׁש ּוּאל(התורה בפשטי רק (שעוסקים ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌
.יםׂשֹעו לעצמם - יםׂשֹעוׁש חסד לּכ:לקמן ז"ל ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

רהֹוהּת רׁשא יםּהרב ּתינוֹונֹעוּב זה ּנוּזמנּב ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִוּבפרט
רׁשא ּתוֹרה בּעלי קצת אצל ּהּב לחת םּקרד יתַׂנעש◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָֹ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌
,תֹויתר והסּפקוֹת ּפרס לקבּל מנת על בּּתוֹרה ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִעסקם
- תֹוסנהדרא ודיני ,תֹויביׁש יׁשרא מכּלל להיוֹתם ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְוגם
מיםֹודו הארץ. בּכל דףֹונ וריחם ׁשמם תֹוִלהי◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

הפל רֹוּד לאנׁשי יהםׂמעשּבֹוׁשורא לּמגד ניםֹוּבה גה ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֹ
ּכ אחר כּתב מה היא יהםׂמעש סבּת רועּק ,מיםַּב◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌

'םׁש ּלנו 'ונעשׂה עכ"ל.הכּתוּב ! ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

רמז ל"שרמח מה גופא זה ,לעיל הזכרנו שכבר וכמו
ישרים במסילת יט)עליו '(פרק שם: ◌ָכּלבאומרו

'דהה כּציץ ֹוּחסד וכל חציר רׂשּו)הב מ, ,(ישעיה ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌
לברכה זכרונם במאמרופרשו וכן – ב ב, זרה (עבודה

שלנו) עושיםהתיקונים הם לעצמם שעושים חסד שכל
לכונה מתכוונים ואינם ולהנאתם, נפשם לטובת
הכבוד עילוי על מבקשים ולא הזאת, השלמה

ישראל של שאמר!וגאולתן ומה רמח"ל. עכ"ל
'– 'הכבוד הקדושהעילוי השכינה לתיקון כונתו

בהקדמתו ולקמן .'כבוד' שנקראת(שם בביאורינו (וכן
ראו מה הקדוש הזוהר דברי פי על מהרח"ו מבאר
אלו את להשוות זוהר מתיקוני זה במאמר כאן
תיתי מהיכי וכן ,לבהמות התורה פשטי רק שלומדים
את ורק בעלמא לעשב התורה פשטי את להשוות

אדם למאכל התורה סודות!

יׁשוּב'בּההוּא ולא לֹהו רוּח הּמה, בשׂר יּכ 'ויּזּכוֹר זמנא(לט עח איהוּ(תהלים ודא !לעלמא 
!לעלמא בּיתו ולא עלמא מן ּהלי ּדיזיל ּדגרמין מאן ןֹלו וי .יחדמׁש חאּיןרוּלאּד 

דחיי אילנא
:ג ולאענף לֹהו רוּח הּמה, רׂבש ּכי רֹוזּכּיו' זמנא אּההוּב

וכו'. זמןיׁשוּב' ֹותֹאוּהמשיחב ביאת נאמר:שלפני ְ◌ְ◌ַ◌
הּמה'הקב"ה'ויּזכּר' רׂשב עוסקים'כּי האדם שבני ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

– לעיניהם הנראה התורה ופשטות בחיצוניות רק
לכן ,מבחוץ להם שנראה האדם בשר הוֹלכמו ◌ֵ◌ַ'רוּח

.לםֹולע יׁשוּב' או:יחומפרשמׁש ׁשל ֹוחּרו וזוֹהי ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ַ◌
היא רוחו כי .הגלות זמן אורך כל לבא שמתאחר
הקבלה חכמת לומדים וכשאין – 'חכמה רוח'

כן, אם .לבא משיח רמיםמתאחרֹוּגׁש למי להם ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָאוֹי
- העוֹלם מן ֹלו לּיׁששגורם למי אוי ר"ל: ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌

מן ותסתלק תלך הגאולה שהתעוררותאהעולםְו◌
בּולםמשיחיׁשֹולעתורה בסתרי שיתעסקו (מ.מ.)!עד ָ◌ְ◌ָ◌

של שרוחו שאמרו שמה ציין כאן הגר"א בביאור
אחר במקום היטב מבואר חכמה רוח הוא משיח

ע"ב)בזוהר קל דף נשא פ. – רבא רוּחא:(באדרא ְוחד◌ַ◌ָ◌
חכמתא למנדּע דודּד לבריּה לזמנא זּמין ּהביּד !דּחיּי ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌

,סתימאה מּמוֹחא רוּחא ונפיק ערּתא ,אּקבּנו אּמההוֵּו◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
' דּכּתיב: ,יחאׁשמ מלכּא על ראהׁשלא ונחהוזּמין ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

חכמה רוּח יהוה, רוּח וּגבוּרה,עליו עצה רוּח וּבינה, ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌
'יהוה ויראת עתּד חּב)רו יא .(ישעיה ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

בתיקוני אצלינו שפשוט שמה כאן הגר"א ביאר עוד
מתאחר משיח הקבלה בחכמת לומדים שכשאין זוהר

בזוהר אחר במקום היטב מבואר כן מהימנאגם ברעיא)
ע"ב) קכד דף - נשא פ. -ּואיהּד ילּד חבּוּרא בּהאי ספר: ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌

דּחיּיהזּהר מאילנא למטעם ראלׂיש דּעתידין וּבגין ... ַ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
האי ּואיהּד- הרּזה גּלוּתאספר מן יּהּב !בּרחמייּפקוּן ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌

אּהוׁש ּלׁש זה הזּהר(בּחבּוּר לטעםספר ישׂראל עתידיםׁש ... ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֹ
ׁשהוּא החיּים מהגּלוּתמעץ ֹבו ּיצאו - הזה הזּהר .)!ספר ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ש משמע שם חז"ל מדברי אחרתאלמא, ולא תהיהזו
,לא ואם – ברחמים הגלות מן נצא שבעבורה הסיבה

ר"ל ונסיונות יסורים של בדרך זה יהיה !אזי
שאמרו מה ראי' לחי 'באר ביאר לגמרי אחר באופן

:בתיקונים –כאן 'הּמה רׂבש כּי רּזכּוי' זמן, ֹותֹאוְּב◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
בסוד עליהם זכות מלמד שהקב"ה לומר דרוצה
חכמת בלימוד התרשלותם כי כביכול. הרעותי' 'אשר
העכור חומר מצד הבנתם מיעוט מחמת הוא הקבלה

עכ"ל. מחומר, וקרוץ ודם בשר הם כי
במה זכות לימוד בדבריו שמצינו הגם ,זאת כל עם
סוף סוף – כמזידים ולא כשוגגים אותם דמשווה
או בגרמא רק שהוא הגם בהתרשלותם נעשה הנזק
שלנו התיקונים מאמר מטרת גופא זהו דהרי בשוגג.
הם התרשלותם ידי דעל – עליו לעורר כאן שבא
רק שהם והגם העולם. מן משיח של רוחו מסלקים

בנזיקין רמח"לגרמא שכתב חיים')(כמו עץ מכלב'דרך ,
'אוֹי – סוף שסוף מזהיר פה התיקונים מאמר מקום

רמיםלהםֹוּגואבדןׁש והרג הּבזּו וחרב עניּוּת ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
'לםֹעוּב!רמיםֹוּג.דייקא ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌

:ד וכו'ענף יבּׁשה לאוֹרייתא ּדעבדין אינוּן ּדאּלין
מבאר: תורהׁשאלּוּהשתא בסתרי עוסקים שאינם ֶ◌ֵ◌

'יבּׁשה' רהֹוהּת את יםׂשֹעוׁש היההם לא כאילו ר"ל – ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌

לעיניהם הנראית התורה פשטות אלא אבהו ,ְ◌
- הּקבּלה חכמתּב לּדּתלהׁש מאיררוֹצים זה שלימוד ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌

התורה ופנימיות בנשמת להתבונן העינים את,
מּמנּה י' היאׁש החכמה מעין ׁשּמסּתלּק –וגוֹרמים ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌

מקור הארות השכינה מן שיסתלק שגורמים ר"ל
דהוי"ה י' סוד שהיא העליונה המאירהחכמה

היסוד דרך ארתלהשכינהונׁש ,האותׁשיב 'בר"ל – ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
של ב' באות.הׁשיב נשארת השכינה שהיא ◌ָ◌ֵ◌ְ'ראשית

כן, אםוהרג וּבזּה וחרב תּוּעני ׁשגּוֹרמים להם ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָאוֹי
בּעוֹלם הארתואבדן הסתלקות שגורמים ידי על ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

השכינה מן החכמה!
ושנה זוהר התיקוני חזר מג' תיקון בריש לקמן גם
השומע. לאוזן הצורמת בלשון זו חמורה אזהרה על
נחוצים פרטים כמה מתבארים דהתם ומשום
בביאורו אצלנו הגר"א דברי את להבין לנו שיעזרו
לשון ולפרש להעתיק לנכון ראינו ל', לתיקון

לקמן. זוהר התיקוני

ּתּמן - 'יתׁשראּב' ל': תיקון בריש רשב"י לשון ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְזה
'ויבׁש יחרב 'ונהר ּאיהו ודא .'יב"ׁש יט'את"ר (ישעיה ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

(יה ואיהי ׁשיב ּדאיהו זמנא בּההוּא צווחין. בּׁשה, ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌
לֹוק 'ואין - ישׂראל' 'ׁשמע ואמרין דאּויחּב אּתלת ניןְּב◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

עוֹנה' כו)ואין יח – א אז(מלכים' דכתיב: הוּא הדא ! ְ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌
אענה' וא כח)יקראוּנני א דּגרים(משלי מאן והכי ! ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌

הּפ דבעל מאוֹרייתא וחכמתא להּבק ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְדּאסּתלּק
בּהוֹן, יׁשּתדלוּן דּלא וגרים דבכתב, ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵוּמאוֹרייתא
- וּבתלמוּדא בּאוֹרייתא ּפׁשט אּלא אית לאּד ְואמרין◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
גן. וּמההוּא נהר אּומהה ּנביעו יסלּק אּוה ּוּאלּכ איּודְּב◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌

ליּה ההיאווי יוֹליף ולא בּעלמא ריּאתב לאּד ליּה טב ! ַ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌
ליּה דּאתחב ,הּפ דבעל רייתאֹואו דבכתב רייתאַֹאו◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֵ◌
עלמאּב תאּוּעני וגרים ,ּובהו ּולתה עלמא אחזר ּוּלאְּכ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌

תאּולּג רֹווא! ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

:שמעון רבי אמר ביאר: שם מדבש' 'מתוק ובפירוש
במלת,'ׁש"יב ר"את' ׁשם - ישנם'בּראׁשית' כלומר ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌

'מקום' הנקרא היסוד פירוש: יב"ש. את"ר אותיות
דבריו(אתר) לבאר וממשיך יבש. יחרבהוא 'נהר ּוְוזה◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌
'ׁשויבשויב יחרב הוא ,'נהר' גם שנקרא היסוד ר"ל ְ◌ָ◌ֵ◌

למלכות להשפיע מה לו אין ולכן ,השפע מימי בלי
מזה, כתוצאה זוגו. בת יבׁששהיא אּהוׁש זמן ֹותֹאוְּב◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌

גם אז כנ"ל, לה לתת מה לו שאין המשוםיבׁש ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִהיא
זמן- באותו לכן מהיסוד. שפע קבלה לא הרי כי

ישׂראל' מעׁש' ואוֹמרים בּיחוּד למּטה הבּנים ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְצוֹוחים
–ר"לשל היחוד באמירת צועקים למטה ישראל בני

הנקרא אנפין' 'זעיר ויבא שישמע כדי ישראל' 'שמע
בשעת נוקביה שהיא המלכות עם להתייחד 'ישראל'

אבל ,העמידה –תפילת 'קוֹל' שלואין 'קול' אין ר"ל ְ◌ֵ◌
כדי העמידה לפני נשמע שלהם שמע קריאת

ולכן בתפילה, ונוקביה 'אנפין 'זעיר ואיןשיתייחדו'ְ◌ֵ◌
– 'נהֹעוישראל בני בקשת את וימלא שיענה מי אין ֶ◌

יקראנני'בתפילתם. 'אז ׁשכּתוּב: ּוזההם כשישראל ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ִ◌
שמע, בקריאת להקב"ה וקוראים וצועקים בצרה
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אבל'אענה אכי'ואענה לא 'אני :הקב"ה אומר ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
'בתפילתם !אותם

ׁשבּעל רהֹומּת וחכמה להּקב קּלסּתּתׁש ׁשגּוֹרם מי ְוכ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
כתבּבׁש וּמּתוֹרה הּפצריך שאין שאומר מי דהיינו ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

פשט אלא ללמוד- בהן ּלוּדּתׁשי ׁשא כלומרוגוֹרם ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
שעלגורם הוא זה יתעסקוידי שלא לאחרים גם

הקבלה ובחכמת פׁשטהםלכן, אלּא ׁשאין אוֹמרים ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
– דּלמוּתבּו רהֹוּתּבפנימיות שיש שמכחישים ר"ל ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

,תורה מאוֹתוֹוסתרי הּמעין את יסלּק הוּא ּוּלאּכ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּודּאי
שפענהר נביעת את מסלק הוא כאילו לו נחשב - ָ◌ָ◌

זה ידי ועל ,'נהר' הנקרא היסוד מן והבינה החכמה
גם השפע שנמנע –גורם גן ֹותֹמאוהמלכות מן ֵ◌ַ◌

לצּדּיק' זרע 'אוֹר בפסוק שרמוז כמו זה 'גן'. ָהנקראת◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
(יא צז 'רז'-(תהילים בגמטריא 'רֹוא' ר"ל.(סוד)והרי

מתמלא 'צדיק' הנקרא היסוד התורה רזי ידי שעל
נותנם הוא ואז קודש', זרע' שהם המוחין מן אור

היחוד. זריעת בסוד למלכות
טיפת את היסוד מן לסלק גורמים ח"ו אם לכן,
אנפין' זעיר' שיתייחדו אפשרות אין אז היחוד

- לכן .ונוקביהֹלו האדםאוֹי נברא!לזה אׁש ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶטוֹב
ׁשבּעל רהֹוות ׁשבּכתב ּתוֹרה ּהתֹאו ילמד וא ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבעוֹלם

– ולאּפה בכלל לעולם בא שלא לו עדיף היה בודאי ֶ◌
הּפ עלּבׁש רהֹתו ולא ׁשבּכתב רהֹוּת לא לומד היה! ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ראוי שאין הארץ עם היה אם כי - הטעם ומבאר
שלמד מי אבל כך. כל פוגם היה לא קבלה ללמוד
ונסתרות פנימיות בה שיש ומכחיש התורה נגלות

ולא .היסוד של השפע מסלק הוא אלאהרי ,זאת רק
ּוובה ּלתהו העוֹלם החזיר ּוּלאּכ ֹול בחׁשּנלפיׁש ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

הקליפות את תשמגביר היתה 'והארץ בפסוק הרמוזים)ּוה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֹ
('םֹתהו ּפני על וחׁש ּובהוהם וה'גן' שה'נהר' בעת ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בעונותיו אלאיבשים ,זאת רק ולא בּעוֹלם! עני רםְֹוגו◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌
– הגּלוּת אזואר ובמלכות, ביסוד שפע אין אם כי ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌

לתחתונים למטה שפע יהיה מימאין ,זאת ולעומת ?
העולם את מקיים תורה סתרי שלומדמביאור ע"כ !

מג'. בתיקון מדבש' 'מתוק
ואנו בהקדמתו שמהרח"ו ל' לתיקון נחזור ועתה

הגר"א בביאור .כעת בו עוסקים עלבביאורינו (כאן
('ל הלשון:תיקון בזה אתביאר יםׂשֹעוׁש הם ּוּאלֶׁש◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

,'הׁשּיב' רהֹולומרהּת שנאמר:'יבׁשה'דרצונו כמו – ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ּנונפׁש הּתה''ועׁשו)יב יא 'ראיתי(במדבר זה ידי ועל . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌

'וכו ּובהו ּותה הּנוה הארץ כג)את ד דהיינו(ירמיה - ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֹ
פוגמים הם הקבלה בחכמת מלעסוק שבהתרשלותם
של בחינה עליהם הקב"ה מעלה ולכן ,התורה בכבוד
כמו - באים הללו הצרות כל דבגיניה תורה ביטול

בגמרא לג.)שאמרו תורה:(בשבת ביטול חרבבעון
ובצורת,רבהוביזה ואינןודבר אוכלין אדם ובני ,בא

נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי :שבעין...דכתיב
'ברית(כה כו שנאמר:(ויקרא תורה אלא ברית ואין -

'ולילה יומם בריתי לא כה)'אם לג ירמיה)עכ"ל ,
ל'. תיקון על כאן הגר"א

מה הגר"א פירש מג' לתיקון בביאורו ולקמן
אצלנו: ל' בתיקון מעיןשאמרו קּלסּתּמׁש ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ'וגוֹרמים

– יבׁשה' 'ב ארתונׁש הּנמּמ י' היאׁש הענין,החכמה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
י' ׁשהיא החכמה מעין הוא שקבלהיוצא שממנו ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

'ּתוֹרהה'נהר' הנקרא אנפין' 'זעיר של יסוד ◌ָ(דהיינו
ה'גן'ׁשבּכתב') ׁשבּעלוגם 'תוֹרה הנקראת המלכות (דהיינו ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

('הּפ' בתיקונים שאמרו ומה יבׁשה'. 'ב ארתונׁש ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הגר"א לתהו(שם)ביאר העולם את מחזיר כאילו :

ובלא תורה בלא הוא שהעולם לזמן ר"ל – ובהו
משיח דייזיל גרמין דאינון ,משיח.הגר"א עכ"ל !

הגר"א שביאר למה סמך להביא יש ◌ֵ◌ֶׁשאלּוּלכאורה
'יבׁשה' הּתוֹרה את יםׂשֹועׁש הםהתרשלותם ידי על ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

האמת בחכמת זהמלעסוק שהשווה למה רמז קצת (וכן
(ביטול-תורה לכל.לבחינת הידוע אחד חז"ל ממאמר

ג:)בגמרא זרה עבודה ו- יב: לוי:(בחגיגה רבי אמר
שיחה בדברי ועוסק תורה מדברי הפוסק כל
מלּוּח 'הּקטפים שנאמר: רתמים, גחלי לו ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַמאכילין

'לחמם רתמים רׁשוׁש שׂיח עלי(ד ל ופירש(איוב ! ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י"ע"ז)רש תורה:(במסכת מדברי שעוסקהפוסק מי -

.בטלה שיחה דברי על ופוסק בתורה- חּוּלמדברים ַ◌ַ◌
רש"י.לחלוחים עכ"ל !

הם תורה דברי שבמהותם הבין רש"י אלמא
כשאר ואינם חיות מלאים ר"ל – לחלוחים דברים
אם תורה. לדברי ביחס היבשים הזה העולם דברי
את תורה מדברי שמוציא שמי פשיטא כן,
רק בעיניו חשובה שהתורה בזה מראה לחלוחיתם
ואכן, ליצלן. רחמנא – הזה עולם דברי כשאר
ידי שעל בהדיא מוכח זוהר מהתיקוני זה ממאמר

האמת בחכמת מלעסוק אתהםהתרשלותם יםׂשֹעו ֵ◌ִ◌ֶ◌
'יבׁשה' רהֹוהּת! ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אחרות במילים מהרח"ו האריך הקדמתו בהמשך גם
' של זה יבׁשה'בנידון רהֹוהּת את יםׂשֹשכתב:עו במה ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

נהׁשּמה ׁשּירוּפ אצלי ב)וזה ו רבּי(אבוֹת 'אמר - ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
רבֹוח מהר צאתֹיו קוֹל תּב ויוֹם םֹוי בּכל לוי בּן ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌◌ְיהוֹׁשע
לׁש נּהֹוּמעלב תֹוּירּלב להם אוֹי ואוֹמרת: מכרזתַּו◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רהֹוּתטיהפׁשּב עוֹסקים תםֹהיוּב ספק ליּב יּכ - '! ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
קׂשו תּהּאלמנו גדיּב לוֹבׁשת היא םּלבד ריהּובסּפְּו◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
דֹוּד "מה לישׂראל ּיאמרו האּמוֹת וכל תּהּסוּכ תׁשַּהו◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

מּתוֹרתנומדּוֹד" ּתוֹרתכם מה ?רתכםֹוּת םּג אה ? ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
הּמז גּדוֹל ּתוֹרה עלבּוֹן אין .לםֹהעו הבליּב ריםּוסּפ! ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌

ואינם רהֹוּת לׁש נּהֹוּמעלב תֹוּירּלב להם אוֹי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
- לּתוֹרה כּבוֹד נוֹתנת ׁשהיא להּבהּק בּחכמת סקיםְֹעו◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ל תֹוׁשּתרגהּמ תֹהרעו וכל הגּלוּת מאריכים הם יּכאֹבו ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּמתנוּדהקּב ּהתחלנוׁש בּּמאמר לעיל כּנּזכּר ,לםֹועָּב◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
למאמר כונתו וכמובן, מהרח"ו. עכ"ל ,ֹזאת

ל')התיקונים בו.(תיקון עוסקים כעת שאנו
לבאר עתידים עוד בביאורינו אנו ,השם ובעזרת
שיסד במה הגר"א בביאור בו שנגע זה נרחב נושא
הקבלה בחכמת מלעסוק התורה לומדי שמניעת
לקמן, עצמו בפני נרחב ביאור לביטול-תורה נחשב
שהזכיר אלו בפסוקים דן מהרח"ו רבינו גם דהרי
לעיל זאת לעשות התחלנו כבר ובאמת, .הגר"א כאן
שני בית חורבן סיבת על ולרוחב לאורך שדנו במה
בבבלי שנתבאר מה לאור הזוהר חכמי פי על
.שם עיין – הארץ' אבדה מה 'על פסוק על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַוירושלמי
דברי עם מהרח"ו דעת להשוות כדי ,עתה לעת
לימוד של ביטולה בין שקישר במה כאן הגר"א
ובהו לתהו והחזרתה הארץ חורבן עם הקבלה תורת

ּונביע ּדאסּתּלק דגרמין דקּבלה, בחכמה דלאּתׁשלא בעאן ולא יּבׁשה, רייתאֹולא ּדעבדין אינוּן
ל וי יביׁשה. 'ב ואׁשּתארת - ּהמינ י' דאיהי ואּבדןדחכמה והרג וּביזה אוחרּב תאּוּעני ּדגרמין ןֹו 

!עלמאּב

והאיחכמה חּרו' ּואיהו ,דׁשהּק חּרו ּואיהו דאּתמר. ּכמה יחׁשּמד רוּח ּואיה ּדאסּתּלק חּרו 
יהו"ה ויראת ּדעת חּרו וּגבוּרה, עצה חּור ב)וּבינה, יא ישעיה). 

אוֹר'ּפּקוּדא ויהי אוֹר, יהי אלהי"ם אמרּוי' :ניינאג)ּת א אהבת(בראשית ּדאיהו אהבה ודא . 
'חסד יּתכמׁש ןּכ על יאהבּת עוֹלם ואהבת' :דכתיב אּהו הדא .ב)חסד לא ירמיה). 

'ץּפחּתׁש עד האהבה את ּררוֹועּת ואם ּעירוּת 'אם אּתמר: ּהז)ועל ב השירים יראה(שיר . 
.דימינא טראמּס אתקריאת ואהבה ,מאלאׂשד טראמּס אתקריאת

ּבגיןאית אּהו ריּב אׁשדּלקו נׁש ּבר ּדדחיל יראה אהבה. ואית אהבה אית יראה. ואית יראה 
מנּכסוֹי נחית הוה ּדאם אׁשּתּכח - יֹויּיחּב יֹנוּב ימוּתוּן לאּד גיןּב ֹוא ,יֹכסוּמנ נחית לאּד

דחיי אילנא
:לקמן מהרח"ו לשון תמצית בהעתקת נסתפק
אתּהז בּחכמה מאהבה לעסק בּתׁשוּבה בּונׁש ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁשר
ׁשמעּתי ׁשמוֹע .אמן ,ּימינוּב מהרהּב ישׂראל ּואלִּיג◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ֹונפׁש בּמר וּמתמרמר מתנוֹדד הנּביא ּוירמיה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַנאקת
כּי ׁשוֹפר קוֹל מעהאׁש נּס אראה מתי עד" :ֹואמרְּב◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

'ֹוגו ּידעו א אוֹתי ,יעּמ והנּהאויל הארץ את ראיתי ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּובהו ּהוּתאמר כּה כּי 'ֹוגו הכּרמל הּוהנ ראיתי 'ֹוגו ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌

'ֹוגו אעשׂה א וכלה הארץ כּל ּתהיה ׁשממה םַה◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌
בּטני" חּרו כא-כז)הציקתני ד ירמיה) ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ירמיה ידי על בּאמת הנּאמרים ּוּהאל ּפסוּקים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלבאר
דרּב הלוֹם עליו ביאּנןהֹהאחרו הדּוֹר על נבוּאה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ֹרוּועמ תרֹיו ּתנוּלוּג אר על מתמרר ֹתוֹהיוּב .הזּה ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
גלּדוה הנּס הוּא נס", אראה מתי עד" כּתוּב הּמ ּוְוזה◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מׁשּפטים תפרׁשּב רּזכּנּכ יחׁשּמה קב.)ׁשל וזה(דּף , ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ודּד בּן דּמׁשיח נס 'וייתוּן, :ֹונֹות!'...לׁשּכ וּכנגד ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

בּחכמת לעסק אסיםֹמו הם ראׁש תםֹוא הּפׁשט, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַחכמי
ועוֹסקיםהאמת לםֹעו יּוחי החיּים עץ קראּהנ ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌

בּלבד, בּפׁשוּטן הּפׁשטים ריםּוסּפּאיןבׁש ואוֹמרים ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
- בּלבד טׁשּפה אּלא הוּאבּּתוֹרה אׁשר - םֹלווׁש חס ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

:ּואמר עליהם ,לעיל כּנּזכּר ורע טוֹב עתּדה עץ ִנקרא◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
"ּוידע א להיטיבּו להרע הּמה חכמים"ם(ירמׁש יה ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

"כב) אמר הראׁשוֹנה תּכה וּכנגד הארץ... את ראיתי ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ובהו ּוהּת הּיוהנּחי וּמנּיחים הארץ... עּמי הם - " ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

הכּתוּב: אמרׁש ֹומּכ ,רהֹוּתה היא לםֹאעו אם" ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
שׂמּתי" א וארץ ׁשמים תֹוּקח ולילה יוֹמם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבריתי

(כה לג ירמיה)ּובהו ּולתה העוֹלם מחזיריםּו ,זה וכל ... ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌
רהֹוּתּב ּקוּסנתע או "ּידעו א אוֹתי "כּי להם רםּג! ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

לקמן. מהרח"ו עכ"ל

:ה וכו'.ענף דּמׁשיח חּור ּאיהו ּדאסּתּלק רוּח והאי
ׁשּמסּתלּקת ֹוּזה ואוהרוּח לֹוה 'רוּח :שכתוב כמו - ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

לט)יׁשוּב' עח הּמׁשיח(תהלים חּרו שלמדנוהיא כמו ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ע"ב) קל דף – נשא פ. רוח(בזוהר להארת יזכה שמשיח

מכל למעלה שהוא – 'קדישא ד'עתיקא מחוטמא
הרוחות- ׁשדּקה רוּח והיא ׁשנּתבּאר. ֹמוּכדזה ר"ל ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

'רוח הנקראת המלכות ידי על משיח על ישרה הרוח
וּבינההקודש' חכמה רוּח והיא ,שמקור כמשמעו ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

,ובינה חכמה מספירות מתחיל עצההרוח ◌ָ◌ֵ◌ַרוּח
רהּוגבּחסדו ספירות דרך הרוח נמשך שמשםדהיינו) ְ◌ָ◌

('עצה'עתוגבורהּד חּרו ,ספירות כולל שהוא ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו"התפארת-נצח-והוד, ויראתומלכות יסוד הם. ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אנפין' ד'זעיר היסוד דרך מפשטים הרוחות אלו וכל
יאירו וממנה הקודש', 'רוח נקראת שהיא למלכות
ידי על הוא הרוח זה המשכת ועיקר .המשיח מלך על

הקבלה (מ.מ)!לימוד

ו: ענףויהי ,רֹוא יהי אלהים 'ויּאמר ּתניינא: דאּוּקּפ
וכו'. ׁשניּהאוֹר' אהבהמצוה מצות תיקוןהיא (דבריש ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ביאור עם ממשיך ועתה יראה מצות לבאר כבר התחיל זה
(אהבה שכתוב:מצות במה מרומז וזה אהים, אמרּוי'ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌

אוֹר'. ויהי רֹאו 'אור'יהי כי ׁשהיאומפרש אהבה ֹזו ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
חסד. אהבתר"לספירת כנגד הוא הראשון יום כי ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

'אור' הנקרא האהבה.החסד מידת ◌ֶזהוּוהיינו
חסד' יחּתׁשמ כּן על יּתאהב לםֹוע 'ואהבת :בּתוּכֶׁש◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
שלבו למי כי אחד, ענין הם וחסד שאהבה הרי –

חסד. לו עושה ואםאוהבו ּועירּת אם' נאמר: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְועליה
'האהבה את ּוררֹועּתהנקראת השכינה סוד שהיא ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הגלות מן להעלותה תרצו אם ור"ל: ,'אהבה'
היא שאז – אנפין' 'זעיר דבעלה בחסד ולקשרה

ב: תלוי זה שדבר לכם תדעו אז ,'אהבה' עדנקראת'ַ◌
המצוותׁשּתחּפץ' את ישראל שיקיימו עד דהיינו – ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וברצון בחפץ אלא פרס לקבל מנת על ולא .מאהבה,
כי המאלוביאר מצּד נקראת 'יראה'השכינה – ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֹ

השמאל מצד הגבורות את כשמקבלת 'יראה' .נקראת
- היּמין מצּד נקראת 'ו'אהבהנקראת והשכינה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ימין. מצד החסדים את כשמקבלת '(מ.מ)'אהבה

ז: וכו'.ענף יראה ואית יראה שניאית מפרש עתה 
ויראה. אהבה אהבהאופני יׁש - יראה ׁשוי יראה ֵיׁש◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אהבה. ויׁש:ומפרשּורּב ׁשֹודּקמה אדם ׁשיּרא יראה ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מנּכסיו ירד אׁש דיּכ יחטאהוּא שאם מפחד דהיינו ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ומעשרו, מנכסיו הקב"ה יורידנו ׁשאאז כּדי ְֹאו◌ֵ◌ֶ◌
בּחיּיו בניו ּותּימור"ל-אהבת מחמת לחטוא שירא ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בניובניו ּתוּוימ אם ֹאו מנּכסיו יוֹרד היה ׁשאם נמצא .ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
– שלאבּחיּיו מפחד שהיה הדבר לו יבא ח"ו שאם ְ◌ַ◌ָ◌

אז מּמנּוּיבואהו, ירא היה א אּהושבטל משום עוד, ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
אם וכן, ליראה. הטעם– ֹתוֹוא הבֹוא היה זה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִוּמוּם

ר"לונכסים בבנים עמו הטיב שהקב"ה שבשביל
מנכסיו יורד היה ח"ו ואם הקב"ה, את אוהב היה
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אבל'אענה אכי'ואענה לא 'אני :הקב"ה אומר ְ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌
'בתפילתם !אותם

ׁשבּעל רהֹומּת וחכמה להּקב קּלסּתּתׁש ׁשגּוֹרם מי ְוכ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌
כתבּבׁש וּמּתוֹרה הּפצריך שאין שאומר מי דהיינו ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌

פשט אלא ללמוד- בהן ּלוּדּתׁשי ׁשא כלומרוגוֹרם ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌
שעלגורם הוא זה יתעסקוידי שלא לאחרים גם

הקבלה ובחכמת פׁשטהםלכן, אלּא ׁשאין אוֹמרים ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌
– דּלמוּתבּו רהֹוּתּבפנימיות שיש שמכחישים ר"ל ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌

,תורה מאוֹתוֹוסתרי הּמעין את יסלּק הוּא ּוּלאּכ ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְבּודּאי
שפענהר נביעת את מסלק הוא כאילו לו נחשב - ָ◌ָ◌

זה ידי ועל ,'נהר' הנקרא היסוד מן והבינה החכמה
גם השפע שנמנע –גורם גן ֹותֹמאוהמלכות מן ֵ◌ַ◌

לצּדּיק' זרע 'אוֹר בפסוק שרמוז כמו זה 'גן'. ָהנקראת◌◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌
(יא צז 'רז'-(תהילים בגמטריא 'רֹוא' ר"ל.(סוד)והרי

מתמלא 'צדיק' הנקרא היסוד התורה רזי ידי שעל
נותנם הוא ואז קודש', זרע' שהם המוחין מן אור

היחוד. זריעת בסוד למלכות
טיפת את היסוד מן לסלק גורמים ח"ו אם לכן,
אנפין' זעיר' שיתייחדו אפשרות אין אז היחוד

- לכן .ונוקביהֹלו האדםאוֹי נברא!לזה אׁש ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶטוֹב
ׁשבּעל רהֹוות ׁשבּכתב ּתוֹרה ּהתֹאו ילמד וא ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָבעוֹלם

– ולאּפה בכלל לעולם בא שלא לו עדיף היה בודאי ֶ◌
הּפ עלּבׁש רהֹתו ולא ׁשבּכתב רהֹוּת לא לומד היה! ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
ראוי שאין הארץ עם היה אם כי - הטעם ומבאר
שלמד מי אבל כך. כל פוגם היה לא קבלה ללמוד
ונסתרות פנימיות בה שיש ומכחיש התורה נגלות

ולא .היסוד של השפע מסלק הוא אלאהרי ,זאת רק
ּוובה ּלתהו העוֹלם החזיר ּוּלאּכ ֹול בחׁשּנלפיׁש ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌

הקליפות את תשמגביר היתה 'והארץ בפסוק הרמוזים)ּוה ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֹ
('םֹתהו ּפני על וחׁש ּובהוהם וה'גן' שה'נהר' בעת ָ◌ְֹ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌

בעונותיו אלאיבשים ,זאת רק ולא בּעוֹלם! עני רםְֹוגו◌ֵ◌ִֹ◌ָ◌ָ◌
– הגּלוּת אזואר ובמלכות, ביסוד שפע אין אם כי ְ◌ֶֹ◌ַ◌ָ◌

לתחתונים למטה שפע יהיה מימאין ,זאת ולעומת ?
העולם את מקיים תורה סתרי שלומדמביאור ע"כ !

מג'. בתיקון מדבש' 'מתוק
ואנו בהקדמתו שמהרח"ו ל' לתיקון נחזור ועתה

הגר"א בביאור .כעת בו עוסקים עלבביאורינו (כאן
('ל הלשון:תיקון בזה אתביאר יםׂשֹעוׁש הם ּוּאלֶׁש◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌

,'הׁשּיב' רהֹולומרהּת שנאמר:'יבׁשה'דרצונו כמו – ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
ּנונפׁש הּתה''ועׁשו)יב יא 'ראיתי(במדבר זה ידי ועל . ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌

'וכו ּובהו ּותה הּנוה הארץ כג)את ד דהיינו(ירמיה - ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֹ
פוגמים הם הקבלה בחכמת מלעסוק שבהתרשלותם
של בחינה עליהם הקב"ה מעלה ולכן ,התורה בכבוד
כמו - באים הללו הצרות כל דבגיניה תורה ביטול

בגמרא לג.)שאמרו תורה:(בשבת ביטול חרבבעון
ובצורת,רבהוביזה ואינןודבר אוכלין אדם ובני ,בא

נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי :שבעין...דכתיב
'ברית(כה כו שנאמר:(ויקרא תורה אלא ברית ואין -

'ולילה יומם בריתי לא כה)'אם לג ירמיה)עכ"ל ,
ל'. תיקון על כאן הגר"א

מה הגר"א פירש מג' לתיקון בביאורו ולקמן
אצלנו: ל' בתיקון מעיןשאמרו קּלסּתּמׁש ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ְ'וגוֹרמים

– יבׁשה' 'ב ארתונׁש הּנמּמ י' היאׁש הענין,החכמה ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
י' ׁשהיא החכמה מעין הוא שקבלהיוצא שממנו ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌

'ּתוֹרהה'נהר' הנקרא אנפין' 'זעיר של יסוד ◌ָ(דהיינו
ה'גן'ׁשבּכתב') ׁשבּעלוגם 'תוֹרה הנקראת המלכות (דהיינו ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌

('הּפ' בתיקונים שאמרו ומה יבׁשה'. 'ב ארתונׁש ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌
הגר"א לתהו(שם)ביאר העולם את מחזיר כאילו :

ובלא תורה בלא הוא שהעולם לזמן ר"ל – ובהו
משיח דייזיל גרמין דאינון ,משיח.הגר"א עכ"ל !

הגר"א שביאר למה סמך להביא יש ◌ֵ◌ֶׁשאלּוּלכאורה
'יבׁשה' הּתוֹרה את יםׂשֹועׁש הםהתרשלותם ידי על ֵ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

האמת בחכמת זהמלעסוק שהשווה למה רמז קצת (וכן
(ביטול-תורה לכל.לבחינת הידוע אחד חז"ל ממאמר

ג:)בגמרא זרה עבודה ו- יב: לוי:(בחגיגה רבי אמר
שיחה בדברי ועוסק תורה מדברי הפוסק כל
מלּוּח 'הּקטפים שנאמר: רתמים, גחלי לו ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְֹ◌ַמאכילין

'לחמם רתמים רׁשוׁש שׂיח עלי(ד ל ופירש(איוב ! ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶֹ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌
י"ע"ז)רש תורה:(במסכת מדברי שעוסקהפוסק מי -

.בטלה שיחה דברי על ופוסק בתורה- חּוּלמדברים ַ◌ַ◌
רש"י.לחלוחים עכ"ל !

הם תורה דברי שבמהותם הבין רש"י אלמא
כשאר ואינם חיות מלאים ר"ל – לחלוחים דברים
אם תורה. לדברי ביחס היבשים הזה העולם דברי
את תורה מדברי שמוציא שמי פשיטא כן,
רק בעיניו חשובה שהתורה בזה מראה לחלוחיתם
ואכן, ליצלן. רחמנא – הזה עולם דברי כשאר
ידי שעל בהדיא מוכח זוהר מהתיקוני זה ממאמר

האמת בחכמת מלעסוק אתהםהתרשלותם יםׂשֹעו ֵ◌ִ◌ֶ◌
'יבׁשה' רהֹוהּת! ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

אחרות במילים מהרח"ו האריך הקדמתו בהמשך גם
' של זה יבׁשה'בנידון רהֹוהּת את יםׂשֹשכתב:עו במה ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌

נהׁשּמה ׁשּירוּפ אצלי ב)וזה ו רבּי(אבוֹת 'אמר - ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌
רבֹוח מהר צאתֹיו קוֹל תּב ויוֹם םֹוי בּכל לוי בּן ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌◌ְיהוֹׁשע
לׁש נּהֹוּמעלב תֹוּירּלב להם אוֹי ואוֹמרת: מכרזתַּו◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

רהֹוּתטיהפׁשּב עוֹסקים תםֹהיוּב ספק ליּב יּכ - '! ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌
קׂשו תּהּאלמנו גדיּב לוֹבׁשת היא םּלבד ריהּובסּפְּו◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌
דֹוּד "מה לישׂראל ּיאמרו האּמוֹת וכל תּהּסוּכ תׁשַּהו◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌

מּתוֹרתנומדּוֹד" ּתוֹרתכם מה ?רתכםֹוּת םּג אה ? ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
הּמז גּדוֹל ּתוֹרה עלבּוֹן אין .לםֹהעו הבליּב ריםּוסּפ! ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌
ואינם רהֹוּת לׁש נּהֹוּמעלב תֹוּירּלב להם אוֹי ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
- לּתוֹרה כּבוֹד נוֹתנת ׁשהיא להּבהּק בּחכמת סקיםְֹעו◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ל תֹוׁשּתרגהּמ תֹהרעו וכל הגּלוּת מאריכים הם יּכאֹבו ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
ּמתנוּדהקּב ּהתחלנוׁש בּּמאמר לעיל כּנּזכּר ,לםֹועָּב◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌
למאמר כונתו וכמובן, מהרח"ו. עכ"ל ,ֹזאת

ל')התיקונים בו.(תיקון עוסקים כעת שאנו
לבאר עתידים עוד בביאורינו אנו ,השם ובעזרת
שיסד במה הגר"א בביאור בו שנגע זה נרחב נושא
הקבלה בחכמת מלעסוק התורה לומדי שמניעת
לקמן, עצמו בפני נרחב ביאור לביטול-תורה נחשב
שהזכיר אלו בפסוקים דן מהרח"ו רבינו גם דהרי
לעיל זאת לעשות התחלנו כבר ובאמת, .הגר"א כאן
שני בית חורבן סיבת על ולרוחב לאורך שדנו במה
בבבלי שנתבאר מה לאור הזוהר חכמי פי על
.שם עיין – הארץ' אבדה מה 'על פסוק על ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַוירושלמי
דברי עם מהרח"ו דעת להשוות כדי ,עתה לעת
לימוד של ביטולה בין שקישר במה כאן הגר"א
ובהו לתהו והחזרתה הארץ חורבן עם הקבלה תורת

ּונביע ּדאסּתּלק דגרמין דקּבלה, בחכמה דלאּתׁשלא בעאן ולא יּבׁשה, רייתאֹולא ּדעבדין אינוּן
ל וי יביׁשה. 'ב ואׁשּתארת - ּהמינ י' דאיהי ואּבדןדחכמה והרג וּביזה אוחרּב תאּוּעני ּדגרמין ןֹו 

!עלמאּב

והאיחכמה חּרו' ּואיהו ,דׁשהּק חּרו ּואיהו דאּתמר. ּכמה יחׁשּמד רוּח ּואיה ּדאסּתּלק חּרו 
יהו"ה ויראת ּדעת חּרו וּגבוּרה, עצה חּור ב)וּבינה, יא ישעיה). 

אוֹר'ּפּקוּדא ויהי אוֹר, יהי אלהי"ם אמרּוי' :ניינאג)ּת א אהבת(בראשית ּדאיהו אהבה ודא . 
'חסד יּתכמׁש ןּכ על יאהבּת עוֹלם ואהבת' :דכתיב אּהו הדא .ב)חסד לא ירמיה). 

'ץּפחּתׁש עד האהבה את ּררוֹועּת ואם ּעירוּת 'אם אּתמר: ּהז)ועל ב השירים יראה(שיר . 
.דימינא טראמּס אתקריאת ואהבה ,מאלאׂשד טראמּס אתקריאת

ּבגיןאית אּהו ריּב אׁשדּלקו נׁש ּבר ּדדחיל יראה אהבה. ואית אהבה אית יראה. ואית יראה 
מנּכסוֹי נחית הוה ּדאם אׁשּתּכח - יֹויּיחּב יֹנוּב ימוּתוּן לאּד גיןּב ֹוא ,יֹכסוּמנ נחית לאּד

דחיי אילנא
:לקמן מהרח"ו לשון תמצית בהעתקת נסתפק
אתּהז בּחכמה מאהבה לעסק בּתׁשוּבה בּונׁש ֹ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ְוכאׁשר
ׁשמעּתי ׁשמוֹע .אמן ,ּימינוּב מהרהּב ישׂראל ּואלִּיג◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌
ֹונפׁש בּמר וּמתמרמר מתנוֹדד הנּביא ּוירמיה ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַנאקת
כּי ׁשוֹפר קוֹל מעהאׁש נּס אראה מתי עד" :ֹואמרְּב◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌

'ֹוגו ּידעו א אוֹתי ,יעּמ והנּהאויל הארץ את ראיתי ֱ◌ִ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌
ּובהו ּהוּתאמר כּה כּי 'ֹוגו הכּרמל הּוהנ ראיתי 'ֹוגו ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌

'ֹוגו אעשׂה א וכלה הארץ כּל ּתהיה ׁשממה םַה◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌
בּטני" חּרו כא-כז)הציקתני ד ירמיה) ֱ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌

ירמיה ידי על בּאמת הנּאמרים ּוּהאל ּפסוּקים ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְלבאר
דרּב הלוֹם עליו ביאּנןהֹהאחרו הדּוֹר על נבוּאה ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֲ◌

ֹרוּועמ תרֹיו ּתנוּלוּג אר על מתמרר ֹתוֹהיוּב .הזּה ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ִ◌
גלּדוה הנּס הוּא נס", אראה מתי עד" כּתוּב הּמ ּוְוזה◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

מׁשּפטים תפרׁשּב רּזכּנּכ יחׁשּמה קב.)ׁשל וזה(דּף , ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌
ודּד בּן דּמׁשיח נס 'וייתוּן, :ֹונֹות!'...לׁשּכ וּכנגד ְ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌

בּחכמת לעסק אסיםֹמו הם ראׁש תםֹוא הּפׁשט, ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַחכמי
ועוֹסקיםהאמת לםֹעו יּוחי החיּים עץ קראּהנ ָ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌

בּלבד, בּפׁשוּטן הּפׁשטים ריםּוסּפּאיןבׁש ואוֹמרים ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌
- בּלבד טׁשּפה אּלא הוּאבּּתוֹרה אׁשר - םֹלווׁש חס ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌

:ּואמר עליהם ,לעיל כּנּזכּר ורע טוֹב עתּדה עץ ִנקרא◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌
"ּוידע א להיטיבּו להרע הּמה חכמים"ם(ירמׁש יה ֲ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌

"כב) אמר הראׁשוֹנה תּכה וּכנגד הארץ... את ראיתי ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ובהו ּוהּת הּיוהנּחי וּמנּיחים הארץ... עּמי הם - " ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ֵֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌

הכּתוּב: אמרׁש ֹומּכ ,רהֹוּתה היא לםֹאעו אם" ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌
שׂמּתי" א וארץ ׁשמים תֹוּקח ולילה יוֹמם ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְבריתי

(כה לג ירמיה)ּובהו ּולתה העוֹלם מחזיריםּו ,זה וכל ... ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָֹ◌ְֹ◌ָ◌ֶ◌
רהֹוּתּב ּקוּסנתע או "ּידעו א אוֹתי "כּי להם רםּג! ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌

לקמן. מהרח"ו עכ"ל

:ה וכו'.ענף דּמׁשיח חּור ּאיהו ּדאסּתּלק רוּח והאי
ׁשּמסּתלּקת ֹוּזה ואוהרוּח לֹוה 'רוּח :שכתוב כמו - ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

לט)יׁשוּב' עח הּמׁשיח(תהלים חּרו שלמדנוהיא כמו ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌
ע"ב) קל דף – נשא פ. רוח(בזוהר להארת יזכה שמשיח

מכל למעלה שהוא – 'קדישא ד'עתיקא מחוטמא
הרוחות- ׁשדּקה רוּח והיא ׁשנּתבּאר. ֹמוּכדזה ר"ל ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶֹ◌

'רוח הנקראת המלכות ידי על משיח על ישרה הרוח
וּבינההקודש' חכמה רוּח והיא ,שמקור כמשמעו ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌

,ובינה חכמה מספירות מתחיל עצההרוח ◌ָ◌ֵ◌ַרוּח
רהּוגבּחסדו ספירות דרך הרוח נמשך שמשםדהיינו) ְ◌ָ◌

('עצה'עתוגבורהּד חּרו ,ספירות כולל שהוא ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌
יהו"התפארת-נצח-והוד, ויראתומלכות יסוד הם. ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌

אנפין' ד'זעיר היסוד דרך מפשטים הרוחות אלו וכל
יאירו וממנה הקודש', 'רוח נקראת שהיא למלכות
ידי על הוא הרוח זה המשכת ועיקר .המשיח מלך על

הקבלה (מ.מ)!לימוד

ו: ענףויהי ,רֹוא יהי אלהים 'ויּאמר ּתניינא: דאּוּקּפ
וכו'. ׁשניּהאוֹר' אהבהמצוה מצות תיקוןהיא (דבריש ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

ביאור עם ממשיך ועתה יראה מצות לבאר כבר התחיל זה
(אהבה שכתוב:מצות במה מרומז וזה אהים, אמרּוי'ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ִ◌

אוֹר'. ויהי רֹאו 'אור'יהי כי ׁשהיאומפרש אהבה ֹזו ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌
חסד. אהבתר"לספירת כנגד הוא הראשון יום כי ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌

'אור' הנקרא האהבה.החסד מידת ◌ֶזהוּוהיינו
חסד' יחּתׁשמ כּן על יּתאהב לםֹוע 'ואהבת :בּתוּכֶׁש◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌
שלבו למי כי אחד, ענין הם וחסד שאהבה הרי –

חסד. לו עושה ואםאוהבו ּועירּת אם' נאמר: ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְועליה
'האהבה את ּוררֹועּתהנקראת השכינה סוד שהיא ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

הגלות מן להעלותה תרצו אם ור"ל: ,'אהבה'
היא שאז – אנפין' 'זעיר דבעלה בחסד ולקשרה

ב: תלוי זה שדבר לכם תדעו אז ,'אהבה' עדנקראת'ַ◌
המצוותׁשּתחּפץ' את ישראל שיקיימו עד דהיינו – ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

וברצון בחפץ אלא פרס לקבל מנת על ולא .מאהבה,
כי המאלוביאר מצּד נקראת 'יראה'השכינה – ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֹ

השמאל מצד הגבורות את כשמקבלת 'יראה' .נקראת
- היּמין מצּד נקראת 'ו'אהבהנקראת והשכינה ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ימין. מצד החסדים את כשמקבלת '(מ.מ)'אהבה

ז: וכו'.ענף יראה ואית יראה שניאית מפרש עתה 
ויראה. אהבה אהבהאופני יׁש - יראה ׁשוי יראה ֵיׁש◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

אהבה. ויׁש:ומפרשּורּב ׁשֹודּקמה אדם ׁשיּרא יראה ְ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
מנּכסיו ירד אׁש דיּכ יחטאהוּא שאם מפחד דהיינו ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ומעשרו, מנכסיו הקב"ה יורידנו ׁשאאז כּדי ְֹאו◌ֵ◌ֶ◌
בּחיּיו בניו ּותּימור"ל-אהבת מחמת לחטוא שירא ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

בניובניו ּתוּוימ אם ֹאו מנּכסיו יוֹרד היה ׁשאם נמצא .ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌
– שלאבּחיּיו מפחד שהיה הדבר לו יבא ח"ו שאם ְ◌ַ◌ָ◌

אז מּמנּוּיבואהו, ירא היה א אּהושבטל משום עוד, ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌
אם וכן, ליראה. הטעם– ֹתוֹוא הבֹוא היה זה ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִוּמוּם

ר"לונכסים בבנים עמו הטיב שהקב"ה שבשביל
מנכסיו יורד היה ח"ו ואם הקב"ה, את אוהב היה
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ואהבה יראה האי .ּהלי רחים הוה אּד בגיןּו ,ּהלי דחיל הוה לאּד יֹויּיחּב יֹנוּב ימוּתוּן אם ֹוא
וּבין טב ּבין ּהדילי עיקרא ּדחילוּו ּורחימ אבל .ראּקלע ּהדילי וּלאהבה יהו"ה ליראת יּוׁש לא

ּפרס. ללקּב מנת על ואהבה יראה האי אתקריאת אּד בגיןּו .ׁשיּב
בגיןּואּהו ריּב אׁשדּקו אמר את(שם)ּדֹאילוּב ֹוא תֹוצבאּב ירוּׁשלם ּבנוֹת אתכם יּתעּבהׁש' : 

ּפרס, לאוּב ּרחימו ּודאיה - ׁשּתחּפץ' עד האהבה את ּררוֹועּת ואם ּעירוּת אם הדה,
דחיי אילנא

דבטל – להקב"ה אהבתו נפסקת היתה אז בניו ומתו
.לאהבה הטעם
מבאר: השתא- ּולּלה והאהבה לוהיּראה שיש מי ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כאלו ואהבה יראה רק הקב"ה יראתכלפי את םׂש אָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לעיּקר. ֹוּלׁש האהבה ואת אצלויהו"ה העיקר ,אלא ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כונתו פרס.וכל לקבל מנת על ויראההיא אהבה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
- ֹוּלׁש רּקהעהוא השם ויראת באהבת העיקר בּיןר"ל ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
,רע וּבין הזה–דהיינוטוֹב בעולם לו טוב כאשר בין ֵ◌ַ◌

עובד שאינו מראה אז רק כי ח"ו. לו רע כאשר ובין
,השכינה בשביל אלא עצמו תועלת בשביל השם את

נקראוֹת זה הקודמותוּמוּם שהזכרנוהמדרגות ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רסמקודםּפ לּבלק מנת על ואהבה כמויּראה – ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ולא עצמו לתועלת אלא עושה שאינו שהסברנו,
.השכינה (מ.מ)לתיקון

:ח וכו'.ענף אּהו ריּב אדׁשּקו אמר אּד וּמוּםוּבגין ִ◌
- זההאמיתית השם אהבת בּרוּמשום ׁשֹודהּק אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ירוּׁשליםלישראל:הוּא בּנוֹת אתכם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ'הׁשבּעּתי

ּררוֹעוּת ואם ּועירּת אם הדה, בּאילוֹת ֹאו תֹצבאוִּב◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
– האהבה' אתאם אתכם השבעתי :השם אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

שתעוררו)תעוררו 'אהבה'(ר"ל הנקראת השכינה את
בחסד ולקשרה מהגלות להעלותהזעיר' בעלה של

-אנפין' 'ץּפחּתׁש עד'את ישראל שיקיימו עד ר"ל ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
טוב ורצון בחפץ מאהבה ליהמצוותּב אהבה היאׁש ,ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌

– יעוררו,כלומרפרס שאם .פרס לקבל מנת על שלא ְ◌ָ◌
אמיתית אהבה בלא הגלות מן להעלותה השכינה את
אתכם יולקחּת' שכתוב: מה יתקיים ח"ו אז ,ְלהשם◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

מּמׁשּפחה' וּׁשנים מעיר אחד(יד ג ירמיה)ולא – ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הקדושה השכינה את יתקנו אם ,אבל .שלמה גאולה
גאולה תבא ועמו משיח יבא אז הזוהר בספר בלימוד
לרשב"י אליהו ליה דאמר כמו - וברחמים שלמה,

קכו) דף – נשא פרשת מהימנא עתידין(ברעיאּד וּבגין :ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
הרּזה ספר האי ּאיהוּד דּחיּי מאילנא למטעם ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂראל

בּרחמי תאּולּג מן ּהיּב ׁשעתידים!יּפקוּן םּומּו :פירוש) ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ֹבו ּיצאו הזה הזּהר ספר אּהוׁש יםּיהח מעץ לטעם ראלׂשִי◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

(רחמיםּב .מהגּלוּת ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁשּתחּפץ' עד' שכתוב מה לפרש יש אחרת –בדרך ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

:דהיינו- יחפץ שהוא הקב"הכלומרעד שיחפוץ עד
זה יהיה ומתי ישראל. בני של ואהבה כאשרביראה ?

עושים ּפרסוהם לּלקב מנת על שזה!א ומבאר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
למשוםׁש היא ּפרס לקבּל מנת על ואהבה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁשיּראה

ועבד פחהׁשועולות מתקבלות כאלו ואהבה יראה – ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
השפחה ידי ועל מט"ט המלאך שהוא העבד ידי על
ועל .והשכינה הקב"ה ידי על ולא – זוגו בת שהיא

נאמר: וגוֹ.'זה ארץ רגזה ׁשֹלוׁש ארץ''ותחת' ר"ל ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
שהשכינה הפסוק ואומר ,להשכינה כנוי הוא

' ורוגזת ימלוֹ'מצטערת כּי עבד העבדּתחת כאשר ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌

המצוות קיום את ומעלה מקבל מט"ט המלאך שהוא
לקבל מנת על מאהבה עושים שהם ישראל בני של

' תחת ורוגזת מצטערת השכינה וכן כּיפרס. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁשפחה
– 'ּהּתבירּג תירׁששל זוגו בת שהיא השפחה כאשר ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ישראל שבני המצוות קיום את ומעלה מקבלת מט"ט
– אחרות במילים .פרס לקבל מנת על מיראה עושים
מט"ט מלאך את שהמליכו על מצטערת השכינה
מט"ט של זוגו בת ואת אנפין', 'זעיר בעלה במקום

(מ.מ)!במקומה



השבועה במהות מילתא נימא ,להכא דאתינן וכיון
אצלינו זוהר בתיקוני שהזכירו ל')הנ"ל ,(בתיקון

ֹוא תֹצבאוּב ירוּׁשלים תֹונּב אתכם יעּתּבׁשה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִשנאמר:
'האהבה את ּררוֹעוּת ואם ּעירוּת אם ,דהה תֹואילּב. ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
דברי מדבש' מתוק'ה פי על פירשנו לעיל הרי
יתברך: השם שאמר באופן הנ"ל זוהר התיקוני
הנקראת השכינה את שתעוררו אתכם השבעתי

בחסד ולקשרה מהגלות להעלותה 'אהבה'בעלה של
אנפין' בשבועה.'זעיר הושבענו איפה :לשאול ויש

לפי ובפרט – הגלות מן ולהעלותה השכינה לתקן זו
לעורר אלו בשורות זוהר התיקוני שכונת שידוע מה

הקבלה בלימוד החיסרון !?על
הזוהר בדברי אחר במקום נתבאר זה סוד ,אכן

תרומה בפרשת ע"ב)הקדוש קסא הבאנו(דף לכך .
פירוש עם שם הזוהר לשון('מדבש 'מתוק פי על בעיקר):

עתׁשּלמבריב אּוה ריּב אׁשדּוקּד תאּורעּב סליקּד א ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ּואיהּד מהּכ ,מיּהּוקיו ּהקניּדיוּב קמיּה קאים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם,
לא עד עלמא, בּני אינּוּן כּל ּוּואפיל עלמא. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּהאי
ּומייהּוּיקּב קיימין ּהוּלּכ עלמא בּהאי ןּוֵיית◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌
צרֹאו בּחד עלמא, בּהאי דּקיימין גוונאּכ ּנייהוּבתקוְּו◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

.ּקנייהוּויּדּב מתלבּׁשן דּעלמא מתיןנׁש כּל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּתּמן
הוּאפירוש: ּרוּב ׁשֹדוהּק ׁשל ֹנוֹוברצ עלהׁש ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּׁשעה

עמד האדם, את הראשוןלברא אדםֹתוּדמוּב לפניו ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
– ֹמוּוּיוקבעולם הנשמה לבוש שהוא בצלמו, דהיינו ְ◌ִ◌

הגשמיהזה בגוף להתישב מדי גבוהה האדם שנשמת (דידוע
אמצעי רוחני בלבוש לכן קודם להתלבש חייבת ולכן העכור,

('צלם' הנקראמלובשת עדן בגן שגם מבואר וכאן .
ההוא בצלם הנשמההּהז בּעוֹלם אּהוׁש ֹמוּכיכ – ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

.הזה בעולם לגוף צורה נותן הצלםמבאר עכשיו
הראשון, אדם בריאת בזמן אז כן שהיה שכמו הזוהר

העוֹלם בּני תםֹוא כּל ּוּאפלישראל נשמות עודשהם ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וקיּוּמם נםּוּקתּב עוֹמדים כּלּם הזּה לםֹולע בּוֹאם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶטרם

–נשמתם של בצלם בּעוֹלםכלומר ׁשעוֹמדים ֹומְּכ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
.הּהזהוא הנשמות מציאות ׁשםומקום אחד בּאוֹצר ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּדמיּוֹתיהן תֹוׁשּמתלב העוֹלם תֹמונׁש להםכּל שיהיה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌
הזה בעולם.במסכת רבותינו רמזו זה 'צרֹאו' ◌ָועל

לׁשׁש 'ותחת ׁשפחה! ׁשל איהי - ּפרס לקּבל מנת על ואהבה ּדיראה ּפרס. לקּבל מנת על ולא
'!ּהבירּתּג תירׁש יּכ וׁשפחה ...ֹימלו יּכ עבד ּתחת ארץ... כא-כג)רגזה ל משלי). 

דחיי אילנא
נדה( יג- דף)הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן 'אין :

:שנאמר ,'לנצח'ש'בגוף או אריב לםֹלעו א יִּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
עשׂיתי' אני תֹומנׁשּו יעטוֹף מלּפני כּי־רוּח ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאּקצוֹף,

טז) נז .(ישעיהו

בּהאי אלנחּת דּזמינין עתאׁשבּו הזוהר: ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְממשיך
מנּי דּי ממנא לחד אּהו ריּב אדׁשּקו קרי ,ָעלמא◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
דּזמינין נׁשמתין כּל ּהתיּוׁשרּב אּהו ריּב אדׁשְּקו◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
רוּח לי אייתי זיל :ּהלי ואמר ,עלמא להאי אְלנחּת◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
אׁשּמתלב ,מתאׁשנ ההיא אתיא עתאׁש ההיאּב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּפלוֹני.
קמי לּה אחזי ממנא אּוההו עלמא, דּהאי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּדיּוּקנא

.איׁשּדק אַּמלכ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

:פירושניםזּמּמׁש הנשמותוּבׁשעה לרדתומוכנים ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אחד לממנּה הוּא ּורּב ׁשֹדוהּק ראֹוק הזּה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹלם

הוּא ּרוּב ׁשֹודּקה הּנּמׁשלוהפקידּכ את ֹותּורׁשּב ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
:ֹול מרֹואו הזּה, לעוֹלם לרדת העתידוֹת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּׁשמוֹת
בּאה ׁשעה תּהֹאוּב ּפלוֹני'. ׁשל ֹחוּור לי ּתביא ל'ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הּהז לםֹוהע לׁש בּדמוּת מלבּׁשת מהנׁש תּהֹואשהוא ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הנ"ל הּקדוֹׁשהצלם לפני ּהתֹאו מראה ממנּה ֹתוֹואו ,ְ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הוּא. ּרוָּב◌

ואוֹמי ,לּה אמר אּוה ריּב אׁשדּוק הזוהר: ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְממשיך
רייתאֹואּב דּתׁשּתדל עלמא להאי תֹיחוּת כדּד ָלּה◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מאן דּכל .תאּמהימנוּד בּרזא וּלמנדּע ,ליּה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמנדּע
ליּה טב ,ליּה עּלמנד אׁשּתדּל ולא ,עלמא בּהאי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְדּהוי
- אׁשיּקד מלכּא קמי אתחזי ּכ בּגין .ריּיתב ְדלא◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ריּב בּקוּדׁשא ּהיּב לאּדּתלאׁשּו עלמא, בּהאי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמנדּע

.תאּמהימנוּד רזאּב ,אְּהו◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

:אזפירושּהל מרֹוא אּהו ּורּב ׁשֹדוהּקתפקידה מה ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
הזה בעולם ׁשכּׁשּתרדותכליתה ּהתֹאו וּמׁשבּיע ,ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌

ֹתוֹוא לדעת בּּתוֹרה לּדּתׁשּתׁש הזּה יתברךלעוֹלם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
–ויחודו נהּהאמו סוֹד את הקדמותולדעת שהם ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

התורה חלק דהוא ,תורה סתרי ידם על לפרש הסודות
ומבאר: מהכל. יותר למעלה היההמרוצהׁש מי לּכֶׁש◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ֹתוֹוא לדעת לּדּתהׁש או הּהז ואתבּעוֹלם יתברך ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
העולמות בכל יבּראיחודו ׁשא ֹול בֹטו -מתחילה ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

כך על יענש דהרי.ולאנראת ּכ לפניהנשמהמוּם ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁשֹודּקה לּמהירידתה לפני הנ"ל הממונה ידי על ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

לעולם–.מתחילה יתברך יחודו את שתשיג כדי
תתעורר זה ובזכותלדעתהנשמהיחודוולגרום את ָ◌ַ◌ַ◌

הקדושה שכינתו עם יתברךה,בהיותהּהז לםֹועָּב◌ָ◌ַ◌ֶ◌
– נהּהאמו בּסוֹד הוּא ּורּב ׁשֹדוּקּב לּדּתלהׁשּושהוא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

'אּוה ּרוּב ׁשֹדוּקה' הנקרא 'אנפין ש'זעיר איך ◌ָ◌ָ◌ַהסוד

עד למטה זה ידי על ומשפיע המלכות עם מתיחד
ידע התורה סודות בידעו כלומר, .העולמות כל סוף

.ושכינתיה הוא בריך קודשא לייחד איך

הראת הּתא' :דכתיב אּהו הדא - הזוהר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲממשיך
לה)לדעת' ד דברים)ממנא דּההוּא ידא על אתחזיאת - ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לאּכלאסּתּו למנדּע, ,לדעת .אּהו ריּב קוּדׁשא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָקמי
וכל .רייתאֹאוּד בּרזא ,תאּמהימנוּד רזאּב עלמא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּהאי
רייתאֹואּב אׁשּתדּל ולא ,עלמא בּהאי דּהוה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַמאן
אייתי אּד גיןּב דּהא אתבּרי, לאּד ליּה טב ,ליּה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמנדּע

.עלמא בּהאי נׁש לבר אּוה ריּב קוּדׁשא ֵליּה◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

- לדעת'.פירוש הראת הּתא' :בּתוּכׁש ּזהורוצה ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כברלומר: נשמה בהיותך אוֹתוֹאתה ידי על ָהראית◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הוּא ּורּב ׁשֹודּקה לפני לעולםהממנּה ירדתך .לפני ַ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
– הוא'לדעת' שהראית לוהטעםּכּתלהסּו לדעת כדי ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

האמוּנה בּסוֹד הּהז לםֹועּבדותֹסוּב הלימוד ידי על ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌
.בעלה עם ויחודה השכינה תיקון ואופני רהֹוַהּת◌ָ◌

הזוהר: למסייםּדּתהׁש או הּהז לםֹועּב היהׁש מי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוכל
ֹוירּכלה העולמותבּּתוֹרה בכל יחודו ואת יתברך- ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

נברא אׁש ֹול בֹטו,הזה בעולם נולד ולא מתחילה ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
האדם את אּהו ּרוּב ׁשֹודּקה הביא זה בּׁשביל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁשהרי

הזּה לםֹוופירושו.!לע הזוהר עכ"ל ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ועומד מושבע מאיתנו ואחד אחד שכל איך לנו הרי
להשתדל הזה לעולם בואו לפני יכולתו)עוד (לפי

ליחוד יגרום זו ידיעה ידי דעל .התורה בסודות לדעת
מ והעלתה ושכינתיה הוא בריך אשפותקודשא

ז"ל רבותינו רמזו זה סוד על גם ואולי הגלות.
משם יוצא 'ואינו באומרם: ע"ב ל דף נדה במסכת
ברך כל תכרע לי כי' שנאמר: אותו', שמשביעין עד
,הלידה יום זה - לשון' כל 'תשבע ...'לשון כל תשבע
נפשו לשוא נשא לא אשר לבב ובר כפים 'נקי שנאמר

('נפשי' כתוב היא(בפסוק ומה למרמה'. נשבע ולא
אותו שמשביעין רשע.השבועה תהי ואל צדיק תהי ?



התיקוני מאמר את המפרשים בשם ביארנו כאן עד
ל')זוהר לראיתו(מתיקון בפירקין מהרח"ו שהעתיק

בחקירתו פתח שעבורה המרה גלותינו אורך לסיבת
מוכח ל' מתיקון זה במאמר הרי ההקדמה. בתחילת
תופסי התרשלות משום היא הגלות אריכות דסיבת
ידי על הקדושה השכינה תיקוני מלתקן התורה

.הקבלה בתורת לשמה העסק
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ואהבה יראה האי .ּהלי רחים הוה אּד בגיןּו ,ּהלי דחיל הוה לאּד יֹויּיחּב יֹנוּב ימוּתוּן אם ֹוא
וּבין טב ּבין ּהדילי עיקרא ּדחילוּו ּורחימ אבל .ראּקלע ּהדילי וּלאהבה יהו"ה ליראת יּוׁש לא

ּפרס. ללקּב מנת על ואהבה יראה האי אתקריאת אּד בגיןּו .ׁשיּב
בגיןּואּהו ריּב אׁשדּקו אמר את(שם)ּדֹאילוּב ֹוא תֹוצבאּב ירוּׁשלם ּבנוֹת אתכם יּתעּבהׁש' : 

ּפרס, לאוּב ּרחימו ּודאיה - ׁשּתחּפץ' עד האהבה את ּררוֹועּת ואם ּעירוּת אם הדה,
דחיי אילנא

דבטל – להקב"ה אהבתו נפסקת היתה אז בניו ומתו
.לאהבה הטעם
מבאר: השתא- ּולּלה והאהבה לוהיּראה שיש מי ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌

כאלו ואהבה יראה רק הקב"ה יראתכלפי את םׂש אָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌
לעיּקר. ֹוּלׁש האהבה ואת אצלויהו"ה העיקר ,אלא ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌

כונתו פרס.וכל לקבל מנת על ויראההיא אהבה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֲאבל
- ֹוּלׁש רּקהעהוא השם ויראת באהבת העיקר בּיןר"ל ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
,רע וּבין הזה–דהיינוטוֹב בעולם לו טוב כאשר בין ֵ◌ַ◌

עובד שאינו מראה אז רק כי ח"ו. לו רע כאשר ובין
,השכינה בשביל אלא עצמו תועלת בשביל השם את

נקראוֹת זה הקודמותוּמוּם שהזכרנוהמדרגות ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
רסמקודםּפ לּבלק מנת על ואהבה כמויּראה – ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

ולא עצמו לתועלת אלא עושה שאינו שהסברנו,
.השכינה (מ.מ)לתיקון

:ח וכו'.ענף אּהו ריּב אדׁשּקו אמר אּד וּמוּםוּבגין ִ◌
- זההאמיתית השם אהבת בּרוּמשום ׁשֹודהּק אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌
ירוּׁשליםלישראל:הוּא בּנוֹת אתכם ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ'הׁשבּעּתי

ּררוֹעוּת ואם ּועירּת אם הדה, בּאילוֹת ֹאו תֹצבאוִּב◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌
– האהבה' אתאם אתכם השבעתי :השם אמר ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌

שתעוררו)תעוררו 'אהבה'(ר"ל הנקראת השכינה את
בחסד ולקשרה מהגלות להעלותהזעיר' בעלה של

-אנפין' 'ץּפחּתׁש עד'את ישראל שיקיימו עד ר"ל ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
טוב ורצון בחפץ מאהבה ליהמצוותּב אהבה היאׁש ,ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ִ◌

– יעוררו,כלומרפרס שאם .פרס לקבל מנת על שלא ְ◌ָ◌
אמיתית אהבה בלא הגלות מן להעלותה השכינה את
אתכם יולקחּת' שכתוב: מה יתקיים ח"ו אז ,ְלהשם◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌

מּמׁשּפחה' וּׁשנים מעיר אחד(יד ג ירמיה)ולא – ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌
הקדושה השכינה את יתקנו אם ,אבל .שלמה גאולה
גאולה תבא ועמו משיח יבא אז הזוהר בספר בלימוד
לרשב"י אליהו ליה דאמר כמו - וברחמים שלמה,

קכו) דף – נשא פרשת מהימנא עתידין(ברעיאּד וּבגין :ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
הרּזה ספר האי ּאיהוּד דּחיּי מאילנא למטעם ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂראל

בּרחמי תאּולּג מן ּהיּב ׁשעתידים!יּפקוּן םּומּו :פירוש) ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ִ◌ִ◌
ֹבו ּיצאו הזה הזּהר ספר אּהוׁש יםּיהח מעץ לטעם ראלׂשִי◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַֹ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌

(רחמיםּב .מהגּלוּת ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌
ׁשּתחּפץ' עד' שכתוב מה לפרש יש אחרת –בדרך ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

:דהיינו- יחפץ שהוא הקב"הכלומרעד שיחפוץ עד
זה יהיה ומתי ישראל. בני של ואהבה כאשרביראה ?

עושים ּפרסוהם לּלקב מנת על שזה!א ומבאר ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌
למשוםׁש היא ּפרס לקבּל מנת על ואהבה ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁשיּראה

ועבד פחהׁשועולות מתקבלות כאלו ואהבה יראה – ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
השפחה ידי ועל מט"ט המלאך שהוא העבד ידי על
ועל .והשכינה הקב"ה ידי על ולא – זוגו בת שהיא

נאמר: וגוֹ.'זה ארץ רגזה ׁשֹלוׁש ארץ''ותחת' ר"ל ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌
שהשכינה הפסוק ואומר ,להשכינה כנוי הוא

' ורוגזת ימלוֹ'מצטערת כּי עבד העבדּתחת כאשר ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌

המצוות קיום את ומעלה מקבל מט"ט המלאך שהוא
לקבל מנת על מאהבה עושים שהם ישראל בני של

' תחת ורוגזת מצטערת השכינה וכן כּיפרס. ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְוׁשפחה
– 'ּהּתבירּג תירׁששל זוגו בת שהיא השפחה כאשר ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

ישראל שבני המצוות קיום את ומעלה מקבלת מט"ט
– אחרות במילים .פרס לקבל מנת על מיראה עושים
מט"ט מלאך את שהמליכו על מצטערת השכינה
מט"ט של זוגו בת ואת אנפין', 'זעיר בעלה במקום

(מ.מ)!במקומה



השבועה במהות מילתא נימא ,להכא דאתינן וכיון
אצלינו זוהר בתיקוני שהזכירו ל')הנ"ל ,(בתיקון

ֹוא תֹצבאוּב ירוּׁשלים תֹונּב אתכם יעּתּבׁשה' ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִשנאמר:
'האהבה את ּררוֹעוּת ואם ּעירוּת אם ,דהה תֹואילּב. ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
דברי מדבש' מתוק'ה פי על פירשנו לעיל הרי
יתברך: השם שאמר באופן הנ"ל זוהר התיקוני
הנקראת השכינה את שתעוררו אתכם השבעתי

בחסד ולקשרה מהגלות להעלותה 'אהבה'בעלה של
אנפין' בשבועה.'זעיר הושבענו איפה :לשאול ויש

לפי ובפרט – הגלות מן ולהעלותה השכינה לתקן זו
לעורר אלו בשורות זוהר התיקוני שכונת שידוע מה

הקבלה בלימוד החיסרון !?על
הזוהר בדברי אחר במקום נתבאר זה סוד ,אכן

תרומה בפרשת ע"ב)הקדוש קסא הבאנו(דף לכך .
פירוש עם שם הזוהר לשון('מדבש 'מתוק פי על בעיקר):

עתׁשּלמבריב אּוה ריּב אׁשדּוקּד תאּורעּב סליקּד א ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ּואיהּד מהּכ ,מיּהּוקיו ּהקניּדיוּב קמיּה קאים ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָאדם,
לא עד עלמא, בּני אינּוּן כּל ּוּואפיל עלמא. ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּהאי
ּומייהּוּיקּב קיימין ּהוּלּכ עלמא בּהאי ןּוֵיית◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌
צרֹאו בּחד עלמא, בּהאי דּקיימין גוונאּכ ּנייהוּבתקוְּו◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

.ּקנייהוּויּדּב מתלבּׁשן דּעלמא מתיןנׁש כּל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְדּתּמן
הוּאפירוש: ּרוּב ׁשֹדוהּק ׁשל ֹנוֹוברצ עלהׁש ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְבּׁשעה

עמד האדם, את הראשוןלברא אדםֹתוּדמוּב לפניו ִ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌
– ֹמוּוּיוקבעולם הנשמה לבוש שהוא בצלמו, דהיינו ְ◌ִ◌

הגשמיהזה בגוף להתישב מדי גבוהה האדם שנשמת (דידוע
אמצעי רוחני בלבוש לכן קודם להתלבש חייבת ולכן העכור,

('צלם' הנקראמלובשת עדן בגן שגם מבואר וכאן .
ההוא בצלם הנשמההּהז בּעוֹלם אּהוׁש ֹמוּכיכ – ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

.הזה בעולם לגוף צורה נותן הצלםמבאר עכשיו
הראשון, אדם בריאת בזמן אז כן שהיה שכמו הזוהר

העוֹלם בּני תםֹוא כּל ּוּאפלישראל נשמות עודשהם ֲ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌
וקיּוּמם נםּוּקתּב עוֹמדים כּלּם הזּה לםֹולע בּוֹאם ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶטרם

–נשמתם של בצלם בּעוֹלםכלומר ׁשעוֹמדים ֹומְּכ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌
.הּהזהוא הנשמות מציאות ׁשםומקום אחד בּאוֹצר ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌

בּדמיּוֹתיהן תֹוׁשּמתלב העוֹלם תֹמונׁש להםכּל שיהיה ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌◌ֵ◌ֶ◌
הזה בעולם.במסכת רבותינו רמזו זה 'צרֹאו' ◌ָועל

לׁשׁש 'ותחת ׁשפחה! ׁשל איהי - ּפרס לקּבל מנת על ואהבה ּדיראה ּפרס. לקּבל מנת על ולא
'!ּהבירּתּג תירׁש יּכ וׁשפחה ...ֹימלו יּכ עבד ּתחת ארץ... כא-כג)רגזה ל משלי). 

דחיי אילנא
נדה( יג- דף)הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן 'אין :

:שנאמר ,'לנצח'ש'בגוף או אריב לםֹלעו א יִּכ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌
עשׂיתי' אני תֹומנׁשּו יעטוֹף מלּפני כּי־רוּח ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶאּקצוֹף,

טז) נז .(ישעיהו

בּהאי אלנחּת דּזמינין עתאׁשבּו הזוהר: ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְממשיך
מנּי דּי ממנא לחד אּהו ריּב אדׁשּקו קרי ,ָעלמא◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
דּזמינין נׁשמתין כּל ּהתיּוׁשרּב אּהו ריּב אדׁשְּקו◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌
רוּח לי אייתי זיל :ּהלי ואמר ,עלמא להאי אְלנחּת◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ַ◌
אׁשּמתלב ,מתאׁשנ ההיא אתיא עתאׁש ההיאּב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְּפלוֹני.
קמי לּה אחזי ממנא אּוההו עלמא, דּהאי ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְבּדיּוּקנא

.איׁשּדק אַּמלכ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌

:פירושניםזּמּמׁש הנשמותוּבׁשעה לרדתומוכנים ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌
אחד לממנּה הוּא ּורּב ׁשֹדוהּק ראֹוק הזּה, ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָלעוֹלם

הוּא ּרוּב ׁשֹודּקה הּנּמׁשלוהפקידּכ את ֹותּורׁשּב ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌
:ֹול מרֹואו הזּה, לעוֹלם לרדת העתידוֹת ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנּׁשמוֹת
בּאה ׁשעה תּהֹאוּב ּפלוֹני'. ׁשל ֹחוּור לי ּתביא ל'ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌

הּהז לםֹוהע לׁש בּדמוּת מלבּׁשת מהנׁש תּהֹואשהוא ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌
הנ"ל הּקדוֹׁשהצלם לפני ּהתֹאו מראה ממנּה ֹתוֹואו ,ְ◌ְ◌◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌
הוּא. ּרוָּב◌

ואוֹמי ,לּה אמר אּוה ריּב אׁשדּוק הזוהר: ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְממשיך
רייתאֹואּב דּתׁשּתדל עלמא להאי תֹיחוּת כדּד ָלּה◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌
מאן דּכל .תאּמהימנוּד בּרזא וּלמנדּע ,ליּה ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמנדּע
ליּה טב ,ליּה עּלמנד אׁשּתדּל ולא ,עלמא בּהאי ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ְדּהוי
- אׁשיּקד מלכּא קמי אתחזי ּכ בּגין .ריּיתב ְדלא◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌
ריּב בּקוּדׁשא ּהיּב לאּדּתלאׁשּו עלמא, בּהאי ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמנדּע

.תאּמהימנוּד רזאּב ,אְּהו◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌

:אזפירושּהל מרֹוא אּהו ּורּב ׁשֹדוהּקתפקידה מה ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌
הזה בעולם ׁשכּׁשּתרדותכליתה ּהתֹאו וּמׁשבּיע ,ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌

ֹתוֹוא לדעת בּּתוֹרה לּדּתׁשּתׁש הזּה יתברךלעוֹלם ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
–ויחודו נהּהאמו סוֹד את הקדמותולדעת שהם ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

התורה חלק דהוא ,תורה סתרי ידם על לפרש הסודות
ומבאר: מהכל. יותר למעלה היההמרוצהׁש מי לּכֶׁש◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌

ֹתוֹוא לדעת לּדּתהׁש או הּהז ואתבּעוֹלם יתברך ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌
העולמות בכל יבּראיחודו ׁשא ֹול בֹטו -מתחילה ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌

כך על יענש דהרי.ולאנראת ּכ לפניהנשמהמוּם ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
ׁשֹודּקה לּמהירידתה לפני הנ"ל הממונה ידי על ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

לעולם–.מתחילה יתברך יחודו את שתשיג כדי
תתעורר זה ובזכותלדעתהנשמהיחודוולגרום את ָ◌ַ◌ַ◌

הקדושה שכינתו עם יתברךה,בהיותהּהז לםֹועָּב◌ָ◌ַ◌ֶ◌
– נהּהאמו בּסוֹד הוּא ּורּב ׁשֹדוּקּב לּדּתלהׁשּושהוא ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌

'אּוה ּרוּב ׁשֹדוּקה' הנקרא 'אנפין ש'זעיר איך ◌ָ◌ָ◌ַהסוד

עד למטה זה ידי על ומשפיע המלכות עם מתיחד
ידע התורה סודות בידעו כלומר, .העולמות כל סוף

.ושכינתיה הוא בריך קודשא לייחד איך

הראת הּתא' :דכתיב אּהו הדא - הזוהר ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲממשיך
לה)לדעת' ד דברים)ממנא דּההוּא ידא על אתחזיאת - ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לאּכלאסּתּו למנדּע, ,לדעת .אּהו ריּב קוּדׁשא ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָקמי
וכל .רייתאֹאוּד בּרזא ,תאּמהימנוּד רזאּב עלמא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְבּהאי
רייתאֹואּב אׁשּתדּל ולא ,עלמא בּהאי דּהוה ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ַמאן
אייתי אּד גיןּב דּהא אתבּרי, לאּד ליּה טב ,ליּה ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלמנדּע

.עלמא בּהאי נׁש לבר אּוה ריּב קוּדׁשא ֵליּה◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌

- לדעת'.פירוש הראת הּתא' :בּתוּכׁש ּזהורוצה ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌
כברלומר: נשמה בהיותך אוֹתוֹאתה ידי על ָהראית◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הוּא ּורּב ׁשֹודּקה לפני לעולםהממנּה ירדתך .לפני ַ◌ְ◌◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌
– הוא'לדעת' שהראית לוהטעםּכּתלהסּו לדעת כדי ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

האמוּנה בּסוֹד הּהז לםֹועּבדותֹסוּב הלימוד ידי על ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌ְ◌
.בעלה עם ויחודה השכינה תיקון ואופני רהֹוַהּת◌ָ◌

הזוהר: למסייםּדּתהׁש או הּהז לםֹועּב היהׁש מי ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְוכל
ֹוירּכלה העולמותבּּתוֹרה בכל יחודו ואת יתברך- ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌

נברא אׁש ֹול בֹטו,הזה בעולם נולד ולא מתחילה ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌
האדם את אּהו ּרוּב ׁשֹודּקה הביא זה בּׁשביל ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶׁשהרי

הזּה לםֹוופירושו.!לע הזוהר עכ"ל ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌

ועומד מושבע מאיתנו ואחד אחד שכל איך לנו הרי
להשתדל הזה לעולם בואו לפני יכולתו)עוד (לפי

ליחוד יגרום זו ידיעה ידי דעל .התורה בסודות לדעת
מ והעלתה ושכינתיה הוא בריך אשפותקודשא

ז"ל רבותינו רמזו זה סוד על גם ואולי הגלות.
משם יוצא 'ואינו באומרם: ע"ב ל דף נדה במסכת
ברך כל תכרע לי כי' שנאמר: אותו', שמשביעין עד
,הלידה יום זה - לשון' כל 'תשבע ...'לשון כל תשבע
נפשו לשוא נשא לא אשר לבב ובר כפים 'נקי שנאמר

('נפשי' כתוב היא(בפסוק ומה למרמה'. נשבע ולא
אותו שמשביעין רשע.השבועה תהי ואל צדיק תהי ?



התיקוני מאמר את המפרשים בשם ביארנו כאן עד
ל')זוהר לראיתו(מתיקון בפירקין מהרח"ו שהעתיק

בחקירתו פתח שעבורה המרה גלותינו אורך לסיבת
מוכח ל' מתיקון זה במאמר הרי ההקדמה. בתחילת
תופסי התרשלות משום היא הגלות אריכות דסיבת
ידי על הקדושה השכינה תיקוני מלתקן התורה

.הקבלה בתורת לשמה העסק

ַהַרְׁשִּב“י קֹוֵבַע: ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵיְצאּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים
 ְמַחְּפִׂשים ְמִפיִצים ְלִמְליֹוֵני ַּדֵּפי הזוהר ְּבָכל ָהעֹוָלם ְמַחְּפִׂשים ּתֹוְרִמים ְלַהְדִּפיס ִמיְליֹוֵני ַּדֵּפי הזוהר

ְלַחְּלָקם ְל-15 ִמְליֹון ְיהּוִדים ְּבִחָּנם.

ַהִאם ֵיׁש ַמְחֵׁשב ֶׁשּיּוַכל ְלַחְׁשֵּבן ֶאת ַהְּזכּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְזּכֹות ְּבֶכֶסף ָקָטן?
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הגאולה סוד
"והמבואר השלם זוהר מתקוני מ"ג תקון - תמן" בראשית

(ע"א פ"ב דף הקדוש (זוהר

 

ויב,ּבראׁשית, יחרב נהר וזה ,"יב את"ר ה(ם שם)יב הא זמן תא , 
ואין יראל, מע ואמרים דיח למה הנים צוחים יבה, והיא

תב זה .נהע ואין כח)קל א אענה.(משלי ולא יקראנני אז 

 

כתב,וכ רהמ ה על מרה וחכמה קלה סק רם מי 
ואי ,דלמב רה טפ אא אין ואמרים ,בהן לי א וגרם
בעלם נברא א טב ,ל יא גן. תמא נהר תמא עיןה את יסק הא א
העלם החזיר א ל חב ה, על ותרה כתב רה תא ילמד ולא

הלת. ואר עלם עני וגרם ,ובה לתה

 

אמרּוי'וכ א הארץ דא יא)אלהי"ם א והרי,(בראשית אא, :אלעזר רי אמר 
מאיפה יה, ל בהקרא דל  ,ני :ל אמר הארץ? דא 

מה ,קהס עיןה ל מריד תבה, יחזר אדם אם העלם, ני לכל
הים מקוה ל קרא ויב חרב היה הרול ,ארץ ל קרא יה היתה

תב זה י)ויים, ים.(שםי קרא הים למקוה ארץ לה אלהי"ם וקרא 
ציאלה הארץ, דא אלהי"ם ואמר ? תב מה ארץ, קראת זמן תא

נמת, הן תפר ע"ב)זרעים פב גזר(דף המת א ,למינה אחד ל 
,יםפמהא גזר תפה וא מלאכים, גזר רחת וא ,דכב מא
הע חכם, תלמיד זה - רי עץ .ירא אחד ל את למינה הציא אחד ל

ראי אחד לכל ,גז ת ז - ריאחד למינו)(כל .הוציא 

    

עלועוֹד, ב זרע אר ציק, זה - רי עה האמצעי, העד זה - רי עץ 
ריה ל הצוה וכאן , נכללים הרעים ל הכינה, ז - הארץ
מי ,יצר לבת ברא תה לא תב זה זרעים, תר תלע ורביה,
,תרכ מה מנע ,הי ארץ תא את החזיר א ,ורביה מריה תל
.מתנ גזרה הקם את למעלה גם למה גם מי ,תדר לפי אחד ל


