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גאולה של תורה – הקדוש האר"י תורת

הנסתר על הגלוי רב

מאהבה תשובה
זצוק"ל קארו יוסף רבי מרן כי זצוק"ל, אליהו מרדכי הרה"ג מו"ר סיפר
עסק פעם לזה. זה מאוד קרובים היו מחותנים, שהיו ז"ל, האר"י ורבנו
לפני שאלתו את והביא משקל כבדת הלכתית בשאלה קארו יוסף רבי
שהעלה בבעיה שלם יום עסקו תלמידיו טובי המדרש. בבית התלמידים
באמת היא שהבעיה התברר הלימוד ועם שולחנם, על קארו יוסף רבי
ורבי התשובה, נמצאה משותף, מאמץ אחרי יום, של בסופו רק קשה.

לב. וטובי שמחים לביתם הלכו ותלמידיו קארו יוסף

מצעירי שניים בין שיחה ושמע המדרש לבית קארו יוסף רבי בא למחרת
עלתה אתמול, כאן היית שלא חבל לחברו: האחד אמר בשיחה התלמידים.
הפתרון. נמצא שלבסוף עד כולו היום כל בה ודנו המדרש בבית שאלה
שנענה ולאחר שלם, יום בה עסקו שהם הבעיה הייתה מה התעניין החבר
בעולם. פשוט היותר הדבר זה כאילו יד, כלאחר מיד, התשובה את השיב
הייתכן התפלא: הללו, התלמידים שיחת את ששמע קארו, יוסף רבי
יום עליה עמלו שהם תשובה מאמץ כל בלי משיב התלמידים שצעיר

קורה? כזה דבר איך שלם?

ז"ל. האר"י מורנו את ופגש כולו נסער המדרש מבית קארו יוסף רבי יצא

תתפלא. אל האר"י: לו אמר נסער, הוא ולמה מה על לו שסיפר לאחר
הצלחתם חדשה. דרך לפרוץ הצלחתם בתורה, עסקתם כשאתם אתמול
זה דורות. דורי הרוחניים בעולמות גנוזה שהייתה תשובה לעולם להביא
כבר שהתשובה אחרי אבל בנים". תלדי "בעצב חדש. דבר להביא קל לא
אותה ולמצוא שכבשתם שאותה בדרך ללכת יכול אחד כל הזה, בעולם

בנקל.

על לומר אפשר קארו, יוסף רבי למרן ז"ל האר"י שאמר הדברים את
חידושים לעולם להביא וזכה מאוד מאוד בתורה יגע הוא עצמו. ז"ל האר"י
כבר בעולם חידש שהוא החידושים כל הבורא. ובהכרת ה' בעבודת רבים
את ללמד הספיק ולא צעיר בגיל מהעולם הסתלק שהוא ואע"פ נמצאים.
הנשגבים הדברים כל זאת עם הים, מן כטיפה אלא לתלמידיו תורתו כל
מעט שיעמול אחד שכל כך עולם של בחללו קיימים לעולם שהביא

דבו דבר ימצא תורה אופניו.בלימוד על ר

הקדוש לאר"י אליהו גילוי
היא לעולם, הזאת הגדולה התורה את להביא ז"ל, האר"י של השליחות
את לימד הנביא אליהו הגאולה. בוא לפני הנביא אליהו של מהגילוי חלק
לבנים. אבות ובין לחברו אדם בין שלום השכנת של תורה ז"ל האר"י

ובעיות. קושיות שמיישבת תורה

וז"ל: יד בכתיבת התיקונין הקדמת בשם זיע"א חיים יוסף רבנו כותב כך
לאתגלייא דעתיד מאן ואית יומיא בסוף לאתגלייא עתיד אליהו "ואנת
השכל בעין בטמירו ליה לאתגלייא דעתיד מאן ואית באפין, אפין ליה
שתיראה מי ויש הימים, בסוף להתגלות עתיד אליהו ואתה וכו". דיליה
לו שעולה במחשבה בהסתר אליו שתתגלה מי ויש בפנים פנים אליו

ז"ל. האר"י ברבנו התקיים שם שכתב מה וכל בראשו.

ויטאל: חיים רבי כותב זהכך בחיבורי אשר עצמם והדברים הדרושים "הנה
יכולת אין כאלה ונפלאים עמוקים דברים כי יכירום רואיהם וכל יגידון יעידון
הנביא אליהו ידי על הקודש רוח השפעת בכח לא אם לחברם אנושי בשכל

לטוב". אליהו,זכור עליו שנגלה עד ז"ל האר"י השקיע ויגיעה עמל הרבה
מהרח"ו: כותב אחריוכן ופרישותו חסידותו ע"י מעצמו היה זה כל "אמנם

ועליהם הזאת, בחכמה ישנים גם חדשים בספרים רבים ושנים ימים התעסקו
זכור הנביא אליהו לידי הביאתו היא וקדושה, וטהרה ופרישות חסידות הוסיף
החכמה". זאת ולמדו פה אל פה עמו ומדבר תמיד אליו נגלה שהיה לטוב

ר' נשמת לעילוי מוקדש ּבדרההשיעור בן אמן.סעדיה עדן, בגן תניחנו השם רוח זצ"ל, ַָ



ותבונה" "דעת בספרו זיע"א חיים יוסף רבי מרן כתב ראשונה)כן ,(פתיחה
אבל ז"ל, האר"י רבנו לפני גם וחסידים לצדיקים התגלה הנביא אליהו כי
מהגאולה חלק הוא הקדוש האר"י לרבנו הנביא אליהו של המיוחד הגילוי
חורבן מזמן כמותו היה ולא ישראל לכלל שנועד גילוי הוא ישראל. של

ז"ל האר"י ימי ועד רשב"י ומזמן המקדש. שבאבית עד שמם. העולם "היה
זכור אליהו עם כמצטרך הזאת החכמה שלמד זיע"א האר"י הגדול רבינו
הרשב"י גם אשר ורחב ברור בלשון הדברים לגלות רשות לו וניתן לטוב,
אשר והדברים כזאת. גדולה בהרחבה ותיקונים וזוהר באדרות גילה לא ע"ה

פתח הוא חותמות, בכמה ואדרא הזוהר בספר ע"ה רשב"י אותם וחתם סתם
בהם". ישראל עיני והאיר אותם

הגילוי
של המיוחד
הנביא אליהו
האר"י לרבנו
הוא הקדוש
חלק
מהגאולה
ישראל. של
גילוי הוא
לכלל שנועד
ולא ישראל
כמותו היה
חורבן מזמן
המקדש בית

ויחמ לארצו ויקנא מישראל גואל השבית וללא
עמו על

הייתה הסוד בתורת ז"ל האר"י רבנו של לימודו תחילת
עד וסגור כנוס שהיה הזוהר בספר למד הוא שם במצרים.
להתגלות. זמנו הגיע כי ההם, בימים והתגלה ימים אותם
ישראל דעתידין "ובגין הימים: לאחרית נועד הזה הספר שכן
מן ביה יפקון הזוהר, ספר האי דאיהו דחיי מאילנא למטעם

ברחמי" ב)גלותא קכ"ד נשא יצאו(פרשת הזוהר ספר שעל-ידי .
ברחמים. הגלות מן

היא הקדוש האר"י של שתורתו ויטאל חיים רבי הבין כן על
ונפלאות חידות אביע היום "והנה ישראל: גואל של תורתו
ויאר ה' אל אתנו חסדו הפליא ודור דור בכל כי דעים תמים
וגם כנזכר ודור דור בכל קורא ה' אשר השרידים ע"י לנו
גואל השבית לא והאחרונים הראשונים אלוקי זה בדורינו
וקדיש עיר לנו וישלח עמו על ויחמול לארצו ויקנא מישראל
ורבי מורי החסיד האלקי הגדול הרב נחית שמייא מן

זלה"ה" אשכנזי לוריא יצחק הקדמתכמהר"ר - חיים עץ (ספר

ההקדמות) שער על זיע"א .מוהרח"ו

כבר הקדוש האר"י של הזאת המופלאה השליחות על
קורדובירו משה רבי צפת, מקובלי גדול (הרמ"ק)התנבא

ויאיר אחרי יקום פה היושב אחד שאיש לכם, "דעו ואמר:
סתומים. הצינורות היו שבימי הקבלה, בחכמת הדור עיני
ניצוץ גדול, אדם שהוא ודעו הצינורות. יתגלו ובימיו

הרשב"י".

הגאולה זמן הגיע
מסר וקיבל בטורקיה זיע"א קארו יוסף רבי מרן ישב לכן קודם שנים כמה
זכו כן על ישראל. לארץ לעלות וצריך הגיע" הזמיר "עת כי שבועות בליל
אביך "'שאל החורבן. מאז כמותו היה שלא לגילוי אתו והלומדים הוא
הזה, כדבר ראו או שמעו שנה מאות כמה זה אם לך', ויאמרו זקניך ויגדך
להם: ואמר לימודם. מקום את סובבת האש שהייתה זכיתם". ואתם
ישראל, לארץ ועלו רגע, תפסיקו ואל לימודכם אל שובו בני, "אשריכם
מבינים הם במעט". או ברב להושיע מעצור ואין שוות העתים כל לא כי

ישראל. לארץ ועולים הגאולה זמן שהגיע

ותבונה" "דעת בספרו זיע"א חיים יוסף רבי מרן כתב ראשונה)כן ,(פתיחה
"והיינו הגאולה: זמן שהגיע מהעובדה נבעו ז"ל האר"י של פעולותיו גם כי
החכמה לגילוי ראוי היה זיע"א האר"י הגדול רבינו בו היה אשר הזמן כי
שנה מאות שלש ממנו שעבר אחר ובפרט הששי באלף היה כי הזאת

לגאולה.ונכנ המיועד הוא השישי והאלף ממנו". הרביעית מאה סה

מּזה ּגדֹול ּתֹורה ּביטּול לְך אין - מּמּקֹומן יׂשראל ׁשּגלּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכיון
נזכיר גאולה, תורת היא האר"י של תורתו למה יותר טוב להבין מנת על

הגמרא לב)את נפסקה(ברכות הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב "מּיֹום כי ְְְִִִֵֶַַָָָשאומרת
ׁשּנאמר, ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ּבין ּברזל ד)חֹומת בן(יחזקאל 'ואּתה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

השפע העיר'". ּובין ּבינָך ּברזל קיר אֹותּה ונתּת ּברזל, מחבת לָך קח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
ולמרות למינימום. והצטמצם פסק המקדש בית בזמן שהיה האלוקי

הנביא ירמיהו עליהם אומר התלמוד, את וכתבו תורה למדו (איכהשבבבל

ט) מה'".ב חזֹון מצאּו לא נביאיה ּגם ּתֹורה. אין - בּגֹוים וׂשריה "מלּכּה :ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
מאלוקים. חזון לנביאים ואין במדרגתה התורה אין תורה, שלומדים למרות

ע"ב)ובגמרא ה "ודמֹוע(חגיגה זה: על בוכה הקב"ה כי ְַָמובא
ה'" עדר נׁשּבה ּכי ּדמעה עיני וּתרד יג)ּתדמע, אמר(ירמיה . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מקּדׁש על אחת לּמה? הּללּו ּדמעֹות ׁשלׁש אלעזר, ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹרּבי
ׁשּגלּו יׂשראל על ואחת ׁשני. מקּדׁש על ואחת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָראׁשֹון.
ומסבירה ּתֹורה". ּביטּול על אחת דאמרי, ואיּכא ְְְְִִִִַַַַָָָמּמּקֹומן.
ׁשּגלּו "שּכיון ה'". עדר נׁשּבה "ּכי במילים רמוז שזה ְִִֵֵֶֶָָָהגמרא

מּזה". ּגדֹול ּתֹורה ּביטּול לְך אין - מּמּקֹומן ְְְִִִִֵֵֶָָָָיׂשראל

אמלא ואֹוצרֹותיהם יׁש, אֹוהבי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַלהנחיל
כמו שמימי שפע של לתורה זכו לא הם הגלות תקופת כל
ההשגות את במשהו להבין מנת על המקדש. בית בתקופת
מה לקרוא צריך ישראל שבארץ החכמים תלמידי של
לפני ישראל בעם שהייתה התורה על הגמרא כותבת
שבשמים: לאביהם ישראל בין ברזל של חומה שנפסקה
מהן ׁשלׁשים הּזקן, להּלל לֹו היּו ּתלמידים ׁשמֹונים רּבנן, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"תנו
מהן ׁשלׁשים רּבינּו. ּכמׁשה ׁשכינה עליהן ׁשּתׁשרה ראּויים -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
- עׂשרים נּון. ּבן ּכיהֹוׁשע חּמה להן ׁשּתעמֹוד ראּויים -ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֻ
רּבי - ׁשּבכּוּלן קטן עּוזיאל. ּבן יֹונתן - ׁשּבכּולן ּגדֹול ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבינֹוניים.
הּניח ׁשּלא זּכאי, ּבן יֹוחנן רּבן על עליו אמרּו זּכאי. ּבן ְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹיֹוחנן
ּתֹורה, ּדקּדּוקי והּגדֹות, הלכֹות, ּגמרא, ּומׁשנה, ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָמקרא,
ּותקּופֹות, ׁשֹוות, ּוגזירֹות וחמּורין, וקּלין, סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָודקּדּוקי

ׂשיחתו ׁשּועלים, ּומׁשלֹות ּכֹובסים, ּומׁשלֹות ְְְְְִִִִִַַָָָָגמטריאֹות,
ּגדֹול, ודבר הּׁשרת, מלאכי וׂשיחת ּדקלים, וׂשיחת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָׁשדים,
הּויֹות - קטן' ו'דבר מרּכבה. מעׂשה - ּגדֹול' 'ּדבר קטן. ְְְֲֲֵֶַָָָָָָָָָָָָָָודבר

ׁשּנאמר, מה לקּיים ורבא. ח)ּדאּביי יׁש,(משלי אֹוהבי 'להנחיל ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
מאחר וכי אמלא'. -(שהתלמיד)ואֹוצרֹותיהם ׁשּבכּוּלם ּדקטן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

גבוהות)ּכן, כך כל ּכּמה(במדרגות אחת על - ׁשּבכּוּלם ּגדֹול ְֵֶַַַַָָָ
ועֹוסק ׁשיֹוׁשב ּבׁשעה עּוזיאל, ּבן יֹונתן על עליו אמרּו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוכּמה.

נׂשרף". – עליו ׁשּפֹורח עֹוף ּכל ְִֵֶַַַָָָָּבּתֹורה,

ׁשּבּׁשמים לאביהם יׂשראל ּבין ּברזל חֹומת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָנפסקה
בית בזמן היו המקדש, בית בזמן ברזל מחיצת שאין העובדה בזכות

דור בכל מצרים כיוצאי כפליים נביאים הראשון ע"א)המקדש יד .(מגילה
– ׁשּבּׁשמים" לאביהם יׂשראל ּבין ּברזל חֹומת ו"נפסקה הבית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכשנחרב

שני בית בתקופת מעט במתי רק ונשארה הנבואה ע"ב)פסקה כ"א .(יומא
ויטאל חיים רבי כותב כך כליל. כמעט פסקה – השני הבית של ובחורבנו

ההקדמות) שער על זיע"א מוהרח"ו הקדמת - חיים שהיא(עץ רשב"י תקופת על
עד באתגלייא נגלית היתה הזאת החכמה "הנה שני: בית חורבן תקופת

כנ"ל". חזון נסתם ואילך ומאז ע"ה הרשב"י פטירת

לפעמים נפרצת הזאת הברזל חומת גם כי לגמרי, נפסק לא הקשר אמנם
היו החכמה שערי גם ננעלו". לא דמעות "שערי דמעות. של בתפילה
המן צנצנת כמו מאוד. בהם מתאמצים שהיו לאנשים לפעמים נפתחים



מן. לרדת שהפסיק אחרי גם ונשארה הקדשים בקודש שמורה שהייתה
ׁשמעֹון רּבי ואמר, ּובכה ריׁשיּה, על ידֹוי אּבא רּבי "סליק הזוהר כותב ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָכך

דכתיב, ּכמה ליּה. ולקטין יֹומא, ּכל טבא מּנא מּניּה ּדטחנין (במדברריחייא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ולאיא) אסּתּלקּו ּומּנא ריחּייא והׁשּתא חמרים, עׂשרה אסף ְְְְְְֲֳִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָהּממעיט

דכתיב, ּכמה ּבר מיניּה, ּבעלמא טז)אׁשּתאר ותן(שמות אחת צנצנת קח ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
לא ּבאתּגּלייא ואּלּו למׁשמרת. ה' לפני אֹותֹו והּנח מן העֹומר מלא ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּמה

למׁשמרת אּלא ינדעּכתיב, ּומאן רזין, לגּלאה יכיל מאן הׁשּתא לאצנעּותא. , ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ע"א)לֹון" דרי"ז ויחי .(פרשת

על ידו אבא רבי הניח התורה. בסודות עמוקה שאלה נשאל אבא רבי
טוחנים היו שמעון רבי של הרחיים כי לו ואמר ובכה אותו, ששאל מי ראש
רק מזה בעולם נשאר ולא שמעון רבי הסתלק ועכשיו טוב, מן יום ָכל
חכמים רק נמצא. לא זה בגלוי אבל המן. צנצנת כמו למשמרת מעט
אחד "וכל אותם. ולדעת התורה סודות את לגלות יכולים גדולים
גדול בהסתר בה עוסקים היו ואילך מאז הזאת בחכמה היודעים מהחכמים
זה ואף בדורו, היחיד לתלמידו אלא אותה מגלה היה ולא באתגלייא, ולא

אלף ומכסה טפח מגלה פה, אל מפה פרקים בראשי
של השליחות
ז"ל, האר"י
את להביא
הגדולה התורה
לעולם, הזאת
חלק היא
של מהגילוי

הנב יאאליהו
בוא לפני
תורה הגאולה.
השכנת של
אדם בין שלום
ובין לחברו
לבנים. אבות
תורה
שמיישבת
ובעיות קושיות

ראשונה)טפחים" פתיחה - למוהרי"ח ותבונה .(דעת

בהסתר המן צנצנת – הזוהר ספר
בהסתר. הזוהר ספר את הרשב"י כתב שבגללה הסיבה זו
אבא לר' צוה זה ענין קדשו ברוח ז"ל רשב"י בראות "ולכן
עד למשמרת מוצנע להיותו העלם בדרך הזוהר ספר לכתוב
שבזכות כדי משיחא מלכא ליומיה קריב בתראה דרא

בע"ה" בימינו הגאולה תצמח בו -המתעסקים חיים עץ (ספר

ההקדמות) שער על זיע"א מוהרח"ו היההקדמת אותם שגילה ומי .
לעצמו אותם גילה לא – אותם וכשגילה הקדוש האר"י רבנו
זיע"א. קארו יוסף רבי שעשה כדרך ישראל. כלל לכל אלא
להאיר הגאולה אור מתחיל שבהם בדורות היה זה וגילויו
ישראל. לארץ יהודים של עלייה התחילה שבהם בישראל.

רבנו משה של דרכו את ממשיכים

משה מעלת על יתירה רשב"י מעלת
משה של לתורתו המשך היא הקדוש האר"י של זו דרכו

ז"ל ויטאל חיים רבנו כותב כך לשעררבנו. (בהקדמתו

השיגההקדמות) שלא מה השיג שרשב"י מובא בזוהר כי ,
באדרא עצמו רשב"י מאמר נא "וזכור לשונו: וזו רבנו. משה

ע"ב)רבא קל"ב, דף נשא, ּכּלהּו(בפרשת ׁשמעֹון, רּבי אמר :ְְִִַַָֻ
עלי אסהדנא קּדיׁשא. עזקא ּבהאי ּדאתיין חברין, ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָּבּוצינין
ּדאנא ּדעּלאה. עּלאה קּדיׁשא וארעא ּדעּלאין, עלאין ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָׁשמייא
מׁשה ּדסליק מּיֹומא נׁש, ּבר חמא ּדלא מה הׁשּתא, ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹחמי

ּדׁשמׁשא ּכנהֹורא נהירין, אנּפאי חמינא ּדאנא ּדסיני. לטּורא ּתניינא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָָזמנא
ּדכּתיב, לעלמא. ּבאסוותא למיּפק ּדזּמין ג)ּתּקיפא, יראי(מלאכי לכם וזרחה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּדאנּפ ידענא ּדאנא ועֹוד ּבכנפיה. ּומרּפא צדקה ׁשמׁש ּומׁשהׁשמי נהירין, אי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
דכתיב, הּוא הדא אסּתּכל. ולא ידע לד)לא קרן(שמות ּכי ידע לא ּומׁשה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ

שרשב"י היות אם כי מזה, האדם יפלא "ואל מהרח"ו: וכתב ּפניו". ָָעֹור
אין עולם, של כבשונו אלו דברים כי כזו, למעלה זכה שבתנאים, אחרון
הטומאה כי הוא והטעם אצלנו". והחתום הכמוס עניינם לפרש בפה רשות
הטומאה לכמות קשורה הנביאים של והנבואה ופוחתת, הולכת בעולם

ישראל ע"א)שבעם מח .(סוטה

וסוד ברמז האר"י מעלת
הקדוש, באר"י גם ממשיכה הזאת ההתעלות כי וכותב מהרח"ו וממשיך
שנספר ממה תתפלא אל זה דרך "ועל בזוהר: כתובים שלא דברים שיודע
זה ובדורנו בזמנינו אלינו הנגלה הקדוש החכם מעניין זאת הקדמה בסוף
הולך 'דור על התיקונין בספר שנאמר מה תבין תרצה ואם לפרש. אוכל ולא

מהימנא' רעיא משה 'דא בא', ק"י.)ודור דף ס"ט, בתיקון רּבי(וכנזכר 'אמר :ִַַָ
למהוי ותּתאין עּלאין עּמנא, אסּתּכם הּוא ּבריְך קּודׁשא ּבוּדאי חברּיא ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָׁשמעֹון
לאתחּדׁשא האי ּכּולי ּדעתיד ביּה, אתּגלייא דהאי דרא זּכאה חּבּורא, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּבהאי
ה"ּוא ּׁש"היה מ"ה קרא לקיימא בתראה, בדרא יֹומּיא ּבסֹוף דמׁשה ידא ְְְְְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹעל
ּבגימטרּיא ּלו" ׁשּככ"ה העם "אׁשרי ׁשּגיח", ה בּתֹו ׁש ּמכֹון "מ ּוביּה ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה,

אּתמר ּדעליּה אלהי"ו, ׁשיהו"ה העם אׁשרי ד)מׁש"ה, א ודֹור(קהלת הֹולְך ּדֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
אּתמר ועליּה רּבֹוא, מּׁשּׁשים ּפחּות ּדֹור ולית ה)ּבא, קה צּוה(תהלים ּדבר ְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ

ּדמתעּסק וחכם צּדיק בכל ודרא, ּדרא בכל הּוא ואתּפׁשטּותיּה ּדֹור, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלאלף
וחתומים. סתומים והדברים וכו'". רּבֹוא ׁשּתין עד ְְִִִַַָּבאֹורייתא,

רבנו משה של התפשטות – האר"י רבנו
הללו והחתומים הסתומים הדברים את להבין לדבר רמז

בגמרא ע"ב)נמצא כא היה(סנהדרין ראּוי אֹומר, יֹוסי רּבי ּתניא, :ְִֵֵַַָָָָ
מׁשה. קדמֹו לא אלמלא ליׂשראל, ידֹו על ּתֹורה ׁשּתּנתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹעזרא,

אֹומר הּוא יט)ּבמׁשה ּבעזרא(שמות האלקים", אל עלה "ּומׁשה ְְְֱִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹ
אֹומר ז)הּוא מ(עזרא מּבבל", עלה עזרא האמּור"הּוא עלּיה ה ְֲִִֵֶֶָָָָָָָָ

הּוא ּבמׁשה ּתֹורה. – להּלן האמּור עלּיה אף ּתֹורה, – ְְֲִֶַַָָָָָָָֹּכאן
ד)אֹומר, חּקים(דברים אתכם ללּמד ההוא ּבעת ה' צּוה "ואתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻ

אֹומר הּוא ּבעזרא ז)ּומׁשּפטים", לבבֹו(עזרא הכין עזרא "ּכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ
ּומׁשּפט". חק ּביׂשראל ּוללּמד ולעׂשת ה', ּתֹורת את ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹלדרׁש

לישראל תורה לתת ראוי היה שעזרא חז"ל למדו מנין ראה
חז"ל מּבבל". עלה עזרא "הּוא עליו: שכתוב ממה משה, ְִֶֶָָָָכמו
עלּיה "מה סיני. להר עלייה כמו היא הזאת שהעלייה ֲִָָאמרו
ללמדך ּתֹורה". – להּלן האמּור עלּיה אף ּתֹורה, – ּכאן ְֲִַַָָָָָָָָָהאמּור
משה, התפשטות שהוא משה, במדרגת איש צריך כי
הוציא הסופר שעזרא וכיוון מהגלות. ישראל עם את להוציא

ראשון בית מגלות ישראל עם שתינתן(חלקית)את ראוי ,
התפשטות – ז"ל האר"י רבנו היה עזרא כמו ידו. על תורה
משה גילה שלא דברים לנו מגלה וכשהוא רבנו, משה של
כי עליהם, עולה כביכול שהוא זה אין רשב"י, גילה שלא או
מגיע הארץ כיבוש כולם. הדורות לכל אב בניין וזה הם. הוא
שהם תורה ענקי התורה. של גדולה הכי העוצמה מתוך

לדורות. וענקים לדורם ענקים

ישראל עם של העלייה את שהוביל מי שבגללה הסיבה זו
יוסף רבי מרן בדורם: שהיו התורה ענקי הם ישראל לארץ
פה שחיו הקדוש, והשל"ה הקדוש האלשיך ז"ל. והאר"י קארו
ורבי אבולעפיא חיים רבי העולם. בכל עליהם מכרזת ותורתם
אחריהם שעלה הקדוש, החיים אור בעל זיע"א, עטר בן חיים
מהרמב"ם גדולים לנו מי מתלמידיו. עשרות עם לירושלים
כך כלל. אנשים פה היו שלא בתקופה לארץ שעלו הגדולים גדולי והרמב"ן,
וכך התורה, פרשות כל על נלמדת שתורתם והספורנו, האבן-עזרא עם היה

ימינו. עד המשניות של המפרש מברטנורא עובדיה רבנו

לא הם אבל בידם, עלה ולא לארץ לעלות שניסו עולם גדולי היו כנגדם
שבהם והמפורסמים לארץ. לעלות תלמידיהם את ועודדו מכך נחלשו
של רבות עשרות ששלחו שם-טוב, והבעל הגר"א הם האחרונים בדורות
מחב"ד הזקן האדמו"ר אחריהם ליישבה. ישראל לארץ תלמידיהם גדולי
את להעביר שניסו החסידות גדולי – ממזריטש והמגיד התניא בעל

ישראל. לארץ החסידות



ה' את לדעת – הגאולה חכמת

מכּסים לּים ּכּמים ה' את ּדעה הארץ מלאה ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכי
הלימוד הוא זה כי ה', את לדעת היה זיע"א האר"י רבנו של הלימוד עיקר
תהיה הגאולה שבעת ישעיה, הנביא אומר כך הגאולה. בתקופת הנצרך

אצ ה' האּייםהכרת ויון ּתבל קׁשת מׁשכי ולּוד ּפּול "ּתרׁשיׁש הברואים. כל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻל
ּכבֹודי את והּגידּו ּכבֹודי את ראּו ולא ׁשמעי את ׁשמעּו לא אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶָָָֹֹֹהרחקים

י"ט)ּבּגֹוים" .(ס"ו ִַ

תשובה בהלכות הרמב"ם מביא ב)כן ט עם(פרק קודם המשיח שבימות
נועד ההם בימים שיהיה השלום כל הגויים. כל ואחריו ה', את ידע ישראל
וחכמיהם נביאיהם ישראל כל נתאוו זה "ומפני באמת. ה' את לדעת שנוכל
והאמת. והחכמה הדעה תרבה הימים שבאותם לפי המשיח". לימות
ּדעה הארץ מלאה "ּכי כך: על שמדברים הפסוקים את מביא ְִֵֶָָָָָוהרמב"ם
ּבית את אכרת אׁשר הּברית זאת "ּכי ונאמר מכּסים". לּים ּכּמים ה' ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹאת
לּבם ועל ּבקרּבם ּתֹורתי את נתּתי ה' נאם ההם הּימים אחרי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻיׂשראל
את איׁש עֹוד ילּמדּו ולא לעם: לי יהיּו והּמה לאלקים להם והייתי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאכּתבּנה
ועד למקטּנם אֹותי ידעּו כּוּלם ּכי ה'. את ּדעּו לאמר אחיו את ואיׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹרעהּו

עֹוד" אזּכר לא ּולחּטאתם לעֹונם אסלח ּכי ה' נאם פרקּגדֹולם. (ירמיה ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹֻ
לב) .לא

העולם לכל תורה – גאולה
חדׁשה ורּוח אחד לב להם "ונתּתי הפסוק: את ומביא הרמב"ם ְְֲִֵֶֶַַָָָָָממשיך
למען ּבׂשר: לב להם ונתּתי מּבׂשרם האבן לב והסרתי ּבקרּבכם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאּתן
להם אהיה ואני לעם לי והיּו אתם ועׂשּו יׁשמרּו מׁשּפטי ואת ילכּו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻּבחּקתי

יט)לאלקים" יא .(יחזקאל ִֵֹ

ימות של המטרה זאת כי להבין הללו הפסוקים כל את מביא הרמב"ם
מזרע שיעמוד המלך שאותו "מפני המשיח: מלך של תפקידו וזה המשיח
רבינו. למשה קרוב הוא גדול ונביא משלמה, יתר יהיה חכמה בעל דוד,
בהר לשומעו הגוים כל ויבואו ה' דרך אותם ויורה העם כל ילמד ולפיכך
מּדרכיו וירנּו יעקב אלקי ּבית אל ה' הר אל ונעלה 'לכּו ויאמרו: ה' ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹבית

מירּוׁשלם'". ה' ּודבר תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי ּבארחתיו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹונלכה

מאהבה ה' את לעבוד – גאולה
חיים" "עץ ההקדמות)בספר שער על זיע"א מהרח"ו את(הקדמת המהרח"ו הביא

שכתוב ירושלים" ש"בנות רש"י, פירוש על שבנוי השיריםהזוהר בשיר ות
למה הזוהר: שואל ישראל. מעם ודעת אמונה שלמדו הרבים העמים הם
ּתעירּו אם הּׂשדה ּבאילֹות אֹו ּבצבאֹות ירּוׁשלם ּבנֹות אתכם "הׁשּבעּתי ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָכתוב

ׁשּתחּפץ" עד האהבה את ּתעֹוררּו ז)ואם ב פרק השירים רבי(שיר כותב ? ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ
שלא לאלקים הגדולה השבועה היתה הנה כי הדברים "פירוש ויטאל: חיים
'עד כמ"ש טוב ורצון בחפץ תהיה האהבה שאותה עד הגאולה את יעוררו

שתחפץ'".

ּבשל והעולם החפץ הגיע כבר – אלוקים של הגדולה האהבה ֵָכשהגיעה
ז"ל האר"י את משמים שלחו ולכן מיראה, ולא מאהבה ה' את לעבוד
הגאולה את לראות שנזכה רצון ויהי הגאולה. תורת את ללמד להתחיל

ואמן. אמן השלמה.

להחמיר גזל ספק
פני על מסתכל שהיה הקדוש, האר"י על מסופר זצ"ל: הרב סיפר
גדול אליו נכנס אחת פעם עשה. עוונות איזה יודע והיה אדם
הקדוש: האר"י לו ואמר המהרח"ו, זיע"א, ויטאל חיים רבי תלמידיו,

וגזילה". גניבה עוון בך רואה "אני
איפה מצא ולא מעשיו, כל על עצמו עם חשבון ועשה מהרח"ו נבהל
כנ"ל, האר"י לו אמר ושוב האר"י, לפני שוב חזר מאומה. גנב או גזל
נעליו, את המהרח"ו חלץ וגזילה. גניבה של אותות מצחו על שיש

חטאו. מה לו שיאמר נפשו על והתחנן בכניעה נכנס

כתוב שכך גזלן. כמו נחשב ברכה בלי שאוכל מי שכל האר"י, לו אמר
לה)בגמרא העֹולם(ברכות מן הּנהנה ּכל ּפּפא, ּבר חנינא רּבי אמר :ֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר יׂשראל, ּוכנסת הּוא ּברּוְך להּקדֹוׁש ּגֹוזל ּכאּלּו ּברכה, ּבלא ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּזה
כח) מׁשחית".(משלי לאיׁש הּוא חבר ּפׁשע, אין ואמר ואּמֹו אביו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹ"ּגֹוזל

ׁשּנאמר הּוא, ּברּוְך הּקדֹוׁש זה – לב)אביו אביְך(דברים הּוא "הלֹוא ֱֲִִֶֶֶַַָָָָ
ׁשּנאמר, יׂשראל, ּכנסת אּלא אּמֹו ואין א)ּקנָך", מּוסר(משלי ּבני "ׁשמע ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אּמָך". ּתֹורת ּתּטׁש ואל ְִִִֶַַָֹאביָך,
ברוח האר"י לו אמר ברכה. בלי שאכל מצא ולא שוב המהרח"ו חיפש
הנטילה, קודם הקידוש אחרי משקה שתה הוא שבת בליל כי קודשו,
ההלכה שעל-פי המהרח"ו לו אמר אחרונה. ברכה אחריו בירך ולא
את להכניס צריך היה שלא האר"י לו ואמר עליו, לברך צריך לא
בתוך ולשתות להמתין צריך שהיה הוכיחו זה ועל זה. לספק עצמו
מהרח"ו עליו קיבל בטבת. עשרה צום אחרי שהיה למרות הסעודה,

עוונך "וסר האר"י: לו ואמר זה, על שלמה בתשובה וחטאתךלחזור
תכופר".

dkldk daeyz
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הוספותריקנותריקנותריקנותריקנות.... תיקנו הם ולכן הזה, האמיתי הצורך את הכירו חכמינו

לעולם האצילות מעולם האדם את להוריד כדי י"ח, תפילת אחרי

תפילת אחרי הכנסת בבית שבת במוצאי שאומרים התפילות העשייה.

לצער ליפול ולא השבוע ימי לכל השבת קדושת את להמשיך נועדו י"ח

של במעשה מתחילים מיד כיפור במוצאי שבגללה הסיבה זאת ועצבות.

שמחה מרגישים וכך לחיים, הגדולה הקדושה את לחבר - הסוכה בניית

גדולה, התעלות אחרי לחיים הדרך וזאת וריקנות. עצבות ולא בסוכות

וכד'. חסד או צדקה מצווה, של מעשי במשהו לעסוק
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הצום. צאת עד להמשיך
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יותר. להחמיר צריך הכיפורים ביום מים. מעט עם מותר ברירה, אין


