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31יתרון האור

תוכן
א הוראות והדרכות לבאי שער הספר                                                          
פתיחות                                                                                                 ו
פתיחה א' – נחיצות תורת הרמח"ל                                                         ו
פתיחה ב' – יחודיות תורת הרמח"ל                                                         יג
כח פתיחה ג' – גילויי הרמח"ל                                                                  

לא חלק א' – ידיעות                                                                                
שער א' – המראה                                                                                 לא
לא פרק א' – סיכום ההשתלשלות                                                             
א( האין סוף ית"ש                                                                     לד
ב( צמצום האין סוף                                                                   לד
ג( הרשימו                                                                               לה
ד( קו הא"ס                                                                              לה
ה( א"ק אבי"ע                                                                          לה
לו ו( המדרגות משמשים למעט את האור                                           
לז ז( עיגולים של א"ק                                                                    
לט ח( אצילות עיגולים של א"ק                                                       
מ ט( היושר של א"ק                                                                     
מ י( העשר ספירות ודעת                                                               
יא( ספירה ופרצוף                                                                    מא

תוכן ענינים

חלקי הספר
חלקנו את הספר הזה לארבעה חלקים 

ידיעות הנחוצות להבנת ענין המאמר ידיעותא(  

האצלת העולמות על ידי הצמצום הצמצוםב(  

ואולם ענין הענפים, דהיינו הבריות, חסר במהדורה זו	(  הספירות וענפיהם 

עיון ניתוחי לפי דרך השכל עיוניםד(  

רעיונות תורניים הקשורים לנ"ל רעיונותה(  



  

  

         
          
          
          
         
          
         
         
          
          
         

   

 

          
          

         
          

           
          

           
          

          
          

            
         

          
          



יתרון האור ו
פתיחות 

פתיחות

פתיחה א' – למה נחוצה לנו תורת הרמח"ל והקשר בין תורת רבינו 
הרמח"ל ובין ה	אולה

י ֹעז:1  ְרִהֵבִני ְבַנְפׁשִ ֲעֵנִני ּתַ יֹום ָקָראִתי ַוּתַ ּבְ
ידוע מה שנאמר בזהר:2 

ובגין דעתידים ישראל למיטעם מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא 
ברחמי. 

בלה"ק: בגלל שבני ישראל עתידים לטעום מעץ החיים, שהוא ספר הזהר הזה, יצאו בו מן הגלות 
ברחמים.

ועוד:3 
בדרא בתראה  לתתא  יתגלי  כד  דילך,  חיבורא  מהאי  יתפרנסון  לתתא  נשא  בני  וכמה 

בסוף יומיא, ובגיניה, וקראתם דרור בארץ.
וכמה בני אדם יתפרנסו ]פירוש: יהיה להם מזון ותיקון נפש – מתוק מדבש[ למטה, בעה"ז, מן 

החיבור הזה שלך, בדור האחרון, בסוף הימים. ובגללו יתקיים הפסוק:4 ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ.

ושם מפרש הגר"א:5 
הגאולה תהיה על ידי לימוד הזוהר. 

הרי לנו, שהיציאה מן הגלות, והגאולה ממש, תלויים בלימוד הזהר  וכך גם בספר אבן שלמה ליקוטי 
הגר"א:6 

בלימוד  תליא  הגאולה  ועיקר  התורה,  לימוד  ידי  על  רק  תהיה  לא  הזאת  הגאולה 
הקבלה.

אפשר להבין את הדברים על פי הפשט, שבני ישראל עתידים לטעום את עץ החיים – דהיינו לחוש 
את מתיקות ההתקרבות אל השם ית', שיש לכל אדם המשיג את עומק סודות הנהגתו ית' הטמונים 
בספר הזהר, אשר מוצנע למשמרת עד דרא בתראה7, עד עת קץ, שנגזר לפניו ית' שסודות הזהר יתגלו  
ועל ידי שיטעמו מתיקות זו שעליה נאמר:8 ִקְרַבת ֱאֹלִהים ִלי טֹוב, יתעוררו לבקש קרבתו ית' ביתר 

1. תהלים קל"ח ג' 
2. פרשת נשא ברע"מ דף קכ"ד ע"ב

3. ת"ז תיקון ו' דף כ"ג ע"ב-כ"ד ע"א
4. ויקרא כ"ה י'

5. ת"ז שם ד"ה ובגיניה
6. אבן שלמה פרק י"א סעיף ג'

7. הקדמת מהרח"ו לשער ההקדמות,המודפס בתחלת ספר עץ חיים
8. תהלים ע"ג כ"ח 

פתיחה א' – נחיצות תורת הרמח"ל 



קיגיתרון האור
ענף א' – המדרגה פרק א' – הרצון העליון

שער 	' – אין סוף, רצון עליון

פרק א' – הרצון העליון

ענף א' – המדרגה

	דר המדר	ה המכונה אין-סוף
כדי לדעת מהו גדר המדרגה שהוא נושא הפרק הזה, אנחנו צריכים להבדיל את המדרגה הזאת מן 

המדרגה שמעליה ומן המדרגה שלמטה ממנה 

לחלק בין מדרגת א"ס למדרגת בעל‑הרצון
למעלה ממדרגת הא"ס, רצון העליון, יש מדרגת בעל-הרצון  

בספר מאמר הויכוח1, מפורש באופן פשוט ובהיר מה זה מדרגת אין-סוף  בתחילה הוא מחלק בין 
בעל-הרצון והרצון:

נוכל  בחינות  בשתי  עתה  ודאי...  הרצון  בעל  הוא  ית"ש  המאציל  מ"ב(  )אות 
המאציל  בעצמות  הנה  מ"ד(  )אות  רצונו.  ובבחינת  עצמו  בבחינת  ממנו:  לדבר 
ברצונו.  אם  כי  עוד,  מעצמותו  כן  אם  נדבר  ולא  לדבר...  לנו  אסור   ית"ש 
שיעור  סוף  שום  לו  שאין  לרצות,  יכול  שהיה  מה  לפי  הרצון  הוא  ב"ה  א"ס  נ'(  )אות 

ותכלית.

ההבדל הזה גם נשמע מדברי פירוש קל"ח.2 שם כתב, לענין "יחוד הא"ס":
יחוד הא"ס ב"ה הוא: כי כבר שמעת שעצמות המאציל ית' אין אנו מדברים ממנו כלל, 
והוא בעל הרצון. אך כל מה שמדברים – אינו אלא מרצונו הכל-יכול ובלתי-תכלית ]זה 
הא"ס, כדמשמע בהמשך[, שזה מותר לנו יותר לדבר בו.... יחוד השליטה – זה יחוד רצונו 
ית"ש ... וזה נקרא "יחוד הא"ס ב"ה", ]הרי הוא קורא לרצונו הכל-יכול ובלתי-בעל-תכלית 

בשם א"ס[ שעתה ברצון אנו מדברים.
וכן באדיר במרום:3

ותדע שאפילו מה שאנו מזכירים אותו בשם א"ס ב"ה, אין הכוונה על עצמותו כלל, אלא 
אין  כן  אם  שהאציל,  אלה  כל  את  האציל  יודעין שהמאציל  שאנו  כיון  פעולותיו....  על 

1. מאמר הויכוח מ"ב- נ'
2. פירוש קל"ח פתח א' חלק א' בחינה א'

3. אדיר במרום פרק י"ג קטע א' דף ר"ט




