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"השיר בר יוחאי"
שנתתשע''ו-תשע''ז

שיחותהנאמרים

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' רפאל אהרן קנפלער  שיח'י

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אהרן יוסף קליינברגר  שיח'י

בארא פארק  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל החלאקה לבנו משה זאב  ני''ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אברהם חיים צבי קליינברגר  שיח'י

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' משה הכהן קאהן   שיח'י

וילאמסבורג

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל חתונה של בנו שלמה מרדכי בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' דוד רובין  שיח'י

קרית יואל  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל החלאקה לבנו שמואל ני''ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' איתמר טוביה ווידער שיח'י

קרית יואל

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

יעמוד על הברכה ידידנו היקר אשר השתתף בהוצאות הגליון
 הרה"ח ר'  אהרן עקיבא קופמן   שיחי'

לשמחת הילולא דרשב''י 
ולע''נ הרה''ק ר' מנחם מנדל בן ר' יוסף מרימנוב זי''ע
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ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ֵאֶרָך:  ָך ּפְ אָת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש, ָחבּוׁש ַעל ֹראׁשְ ת ַהּקֶֹדׁש, ָנׂשָ ּדַ ְחּתָ ִמּמִ ַחת ֹקֶדׁש, ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ ר יֹוָחאי, ׁשֶ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך:  , ׁשָ ָעַמְדּתָ ְמָעַרת צּוִרים ׁשֶ , ּבִ ַרְחּתָ ר ּבָ , יֹום ַנְסּתָ יֹום ֲאׁשֶ ְבּתָ ב טֹוב ָיׁשַ ר יֹוָחאי, מֹוׁשַ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ה יֹורּוָך מֹוֶרָך:  ים עֹוְמִדים, ִלּמּוֵדי ה' ֵהם לֹוְמִדים, אֹור ֻמְפָלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים, ֲהֹלא ֵהּמָ ּטִ ר יֹוָחאי, ֲעֵצי ׁשִ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ֲעבּוֶרָך:  ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ִציִצים ּוְפָרִחים, ַנֲעׂשֶ ּפּוִחים, ָעִליָת ִלְלֹקט ּבֹו ֶמְרָקִחים, סֹוד ּתֹוָרה ּכְ ֵדה ּתַ ר יֹוָחאי, ְוִלׂשְ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ַלְפּתָ ֶנֶגד ֹצְרֶריָך:  ְעָרּה, ׁשָ ְעָרה, ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמּתַ ַ ת ַהּשׁ ְגבּוָרה, ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש ּדַ ר יֹוָחאי, ֶנֱאַזְרּתָ ּבִ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך:  ת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש, ּתָ ּלַ ם ּגֻ ְעּתָ ִלְפֵני )ּוְפֵני( ַאְרֵיה ַלִיׁש, ּגַ ִיׁש, ִהּגַ ר יֹוָחאי, ִלְמקֹום ַאְבֵני ׁשַ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ֶריָך:  י"ן ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרּתָ ִקׁשְ ים, ָקׁשַ ִ תֹות סֹוד ֲחִמּשׁ ּבָ ַבע ׁשַ ים, ׁשֶ ׁש ֳחָדׁשִ ים, ַקו ָירֹוק ְמַחּדֵ ָדׁשִ ֹקֶדׁש ַהּקֳ ר יֹוָחאי, ּבְ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ח ִזיו  רּוב ִמְמׁשַ רּוָמה, ַאּתְ ּכְ ית ּתְ ִים ְנִתיבֹות ֵראׁשִ ּתַ ים ּוׁשְ ֹלׁשִ ִניָמה, ׁשְ ַקְפּתָ ִלְכבֹוָדה ּפְ ר יֹוָחאי, יֹו"ד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהׁשְ ּבַ

 אֹוֶרָך: 

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוֵרא ָלּה, ַנְמּתָ ַעִין ֹלא ְתׁשּוֶרָך:  י ַרב ָלּה, ּתַ יט ּכִ ַהּבִ א רּום ַמְעָלה, ָיֵראָת ִמּלְ ר יֹוָחאי, אֹור ֻמּוְפּלָ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

יָך ְואּוֶריָך:  ּמֶ ן ּתֻ י ֹחׁשֶ ֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדָך, ְלבּוׁשֵ ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדיָך, ְוַאׁשְ ָך, ַאׁשְ ֵרי יֹוַלְדּתֶ ר יֹוָחאי, ַאׁשְ  ּבַ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

ֵרי הנוסעים על ציונך, והלומדים מאמריך:   ְוַאׁשְ

ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

***
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ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך: ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחאי, ִנְמׁשַ ּבַ

שמן ששון מחבירך 

מקור לשון זה הוא בתהלים )מה ח(: אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלקים אלקיך 'שמן 
של  בשבחו  מדבר  בעבורך(  נאמר  אדם  נעשה  אדם,  )גימט'  מ"ה  קפיטל  כללות  והנה  מחבריך'.  ששון 

'מלך המשיח'. יש מפרשים )עיי' אב"ע שם ב( דקאי על דוד המלך מלכא משיחא, ולפי דברי רוב 

המפרשים )מצודות רד"ק שם ב( מדבר על משיח צדקינו שיבוא במהרה. 

ומה מאד מובן לפי"ז השייכות לרשב"י, דרשב"י הוא אור הגאולה אורו של משיח כדאיתא 
המזמור  משבח  וע"ז  גלותא.  מן  בה  יפקון  הזהר  ספר  דאיהו  חבורא  בהאי  קכד:(  )נשא  בזוה"ק 

)פסוק ג( "יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך", שאורו של משיח הוא החן והתכלית של כל 

)פסוק ד( "חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך"  הבריאה כדאמר נעשה אדם נאמר בעבוריך, 

שרשב"י אורו של משיח הוא הגבור הנלחם בהו"ד ובהדר כנגד כל מחצדי חקלא.   

משחך אלקים

וכונת הפסוק "משחך אלקים אלקיך שמן ששון מחבריך". פרש"י: משחך וגו' שמן ששון - כל 
לשון גדולה נופל עליה לשון משיחת שמן כדת המלכים. שענין המשיחה מורה על תפארת יקר 

וגדולה שמקבל האדם מאלוקים, כמשיחת הכהן גדול מאחיו, ומשיח צדקינו הנקרא ביחוד על 

שם המשיחה, שמשיח הוא שלמות גדלות תפארת הבריאה. 

בר יוחאי נמשחת אשריך, הכוונה לשבח את רשב"י על שזכה להימשח בשמן  וכשאומרים 
משחת קודש, שמן אורו של מלך המשיח.

מחבריך

הצדק  אהבת  בעבור  כלומר  חבריך'.  מן  'יתיר  פירש  בתרגום  "מחבריך".  הלשון  ובביאור 
מצודות(  )עי'  מפרשים  ויש  חבריך.  כל  מן  יותר  ששון  שמן  ה"א  משחך  כן  על  הרשע  ושנאת 

דכל  למש"נ  היטב  מתיישב  זה  ופירוש  במלכותך.  ויתחברו  יחפצו  החברים  שגם  "מחבריך" 

הקפיטל קאי על אורו של משיח, דנשמת משיח כנשמת אדם הראשון הוא סוד כללות נשמת 

ויתחברו  יחפצו  ישראל  נשמות  שכל  משיח,  של  אורו  גדולת  המזמור  שמשבח  וזה  ישראל, 

באורו של רשב"י אורו של משיח. וכענין זה מצאנו אצל הכה"ג דכתיב )ויקרא כא י( והכהן הגדול 

מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ודרשו חז"ל )יומא יח ע"א( 'מאחיו' גדלהו משל אחיו, 

דהן הכה"ג אשר יוצק על ראשו שמן המשחה והן מלך המשיח ענינם אחד שנמשחו לגדולה 
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ומאיר בם כללות נשמת ישראל. וכן נמי רשב"י שנמשח שמן ששון 'מחבירך' היינו שכל נשמת 

ישראל מתאחדין ומתחברין באורו של רשב"י אור הגאולה. 

אהבת צדק ותשנא רשע

ואחר שנתבאר דפסוק זה מדבר על רשב"י אורו של משיח, יתיישב תחילת הפסוק כמין חומר 
"אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך", דהנה, מי לנו אוהב צדק ושונא רשע יותר מרשב"י, 

תקנו  זו,  אומה  של  מעשיהן  נאים  כמה  אמר:  יהודה  רבי  ע"ב(  לג  )שבת  בגמרא  שמצאנו  וכמו 

לא  מה שתקנו  כל  ואמר,  יוחאי  בן  רבי שמעון  נענה  תקנו מרחצאות.  גשרים,  תקנו  שווקים, 

תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין וכו', מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. 

דרשב"י שנא הרע בתכלית השנאה ולא הסכים ללמוד עליהם שום צד זכות ח"ו, ובעבור גודל 

שנאתו את הרע, נגזרה עליו גזירה מהמלכות והוצרך לברוח ולהיחבא במערה, ובשעת מעשה 

יחד עם  לימוד התורה בבית המדרש  ושנאת הרשע הפסיד  נראה שבעבור אהבת האמת  היה 

החבירים, ואמנם דייקא משו"כ זכה אח"כ לגלות שם את אור הגאולה אורו של משיח. וזהו 

שאמר הפסוק על רשב"י "אהבת צדק ותשנא רשע" בשנאת הרשעים הרומאים, "על כן משחך 

ה"א שמן ששון מחבריך" דבזה דייקא זכית לשמן משחת קודש אור הגאולה. 

* * *

משיחה - כבגד

ענין משיחת שמן מורה על גדולה והפרשה לה', כלשון רש"י )תהילים שם( כל לשון גדולה  כל 
העולים  והמלכים  הכהנים  משיחת  ענין  וזהו  המלכים.  כדת  שמן  משיחת  לשון  עליה  נופל 

לגדולה, עד כדי כך שמשיח ה' נקרא ע"ש המשיחה.

כה(  ב  )בראשית  כדכתיב  לבגדים  הוצרך  לא  החטא  קודם  הראשון  אדם  דהנה  בזה,  והביאור 
ולא יתבששו, וכדאיתא שהיה לבוש בכתונות אור, ורק אחר שחטא נכנס בו הבושה והוצרך 

לבגדים כדכתיב )שם ג י( כי עירום אנכי ואחבא, ועשה ה' לאדם ולאשתו כתונות עור וילבשם. 

שכל ענין הבגדים מבטא בושה וחטא, והתיקון לבגדים נעשה ע"י בגדי הכהונה כדכתיב )שמות 

כח ב( ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת.

דהכהן הגדול וכן שאר הכהנים, עולו ונתעלו בקדושה ע"י השמן המשחה עד שנעשו כאדם 
לבוש  כאילו  מורה  בשמן  והמשוח  הבגדים,  לתיקון  הוצרכו  לא  וכבר  החטא,  קודם  הראשון 

)ויקרא כא י( והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן  בגד של שמן כתונות אור, כדכתיב 

המשחה ומלא את ידו ללבש את הבגדים, שההתיחסות אל בגדי הקודש הם כבגדים מתוקנים 

בגדי שמן כתונות אור. וזה נמי המכוון שהכה"ג נכנס לפני ולפנים בבגדי לבן, דבעומק פנימה 

היה  שבודאי  דאף  החטא,  קודם  הראשון  כאדם  לבגדים,  מתיחס  שאינו  כמי  מורה  לבן  בגדי 
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הכה"ג בעולם המעשה עולם שאחר החטא וע"כ לבש בגדים, אבל ההתיחסות אל הבגדים היה 

כמי שאינם, כלבוש בגד שמן בגד אור.

)מלכים  ברמב"ם  כדאיתא  ישראל  כל  לב  הוא  שהמלך  המלכים,  אצל  המשיחה  ענין  הוא  וכן 

וע"כ נמשח בשמן המשחה  פ"ג ה"ו(, בסוד כללות נשמת ישראל כאדם הראשון קודם החטא, 

להורות על רום גדלותו שלובש בגדי שמן כאדם הראשון קודם החטא ובו נתכללין כל נשמת 

ישראל.

וראה דבר פלא, דהנה רשב"י ישב י"ג שנה במערה ערום מן הבגדים כשהוא משוקע עד צוארו 

קודם החטא,  הראשון  וכאדם  גדול  ככהן  הבגדים  תיקון  על  מורה  זה  וכל  ע"א(,  לג  )שבת  בחול 

שרשב"י זכה לפשוט מעל בשרו כתונות העור, ונמשח ונתלבש בכתונות אור בגדי שמן כבגדי 

כה"ג לבושי חושן תומך ואוריך.

בגדיך - בוגדיך

כל  ופרש"י  בגדתיך.  כל  קציעות  ואהלות  )מה ט( מר  יתבאר המשך הכתוב בתהילים שם  בזה 

ערב.  ריח  ומריחים  מתכפרים  וסרחוניך  בגדותיך  כל  ומדרשו  בשמים,  כריח  מריחים  בגדיך 

והוא כענין מה דכתיב אצל יעקב אבינו )בראשית כז כז( וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה 

ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'. ובחז"ל שנכנס עמו ריח גן עדן, והיינו שיעקב אבינו תיקן 

את בגדיו כאדם הראשון בגן עדן קודם החטא, ועוד דרשו חז"ל אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו 

כיוסי משיתיה וכיקים איש צרורות1, שבכוח האור והלבוש של שמן הקודש, מאיר כל בגדותיך 

ומריחין לפניו כמור ואהלות.

וכן הוא ענין רשב"י שהיה לו הכוח של יעקב אבינו לתקן הבגדים היינו הבוגדים ולגלות בהם 

אור ה'. שזהו שמו וכוחו הגדול של רבי שמעון לקחת שם עון ולהפוך למש עון, היינו לגלות 

ישוב  ובכך  ונקי,  צח  אור  בנשמתו  הגנוז  האור  את  בכל מצב שהוא  ואחד  לכל אחד  ולהאיר 

ויתחבר אל ה' בכל לבו ונפשו.

1 בראשית רבה )תולדות פרשה סה(: וירח את ריח בגדיו וגו' כגון יוסי משיתה ויקים איש צרורות, יוסי משיתה בשעה שביקשו 

שונאים להכניס להר הבית אמרו יכנס מהם ובהם תחילה, אמרון ליה עול מה דאת מפיק דידך, נכנס והוציא מנורה שלזהב, 

אמרו לו אין דרך הדיוט להשתמש בה אלא עול זמן תניין ומה דתפיק דידך, ולא קיבל עליו, אמר ר' פינחס נתנו לו מכס ג' שנים 

ולא קיבל עליו, אמר לא דיי שהכעסתי לאלהי פעם אחת אלא אכעיסנו פעם שנייה, ומה עשו לו, נתנו אותו בחמור שלחרשים 

והיו מנסרין אותו והיה צווח וויי וויי דארגיזית לבריי. 

יקים איש צרורות היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה והוה רכיב סוסיה, אזל קמי שריתא אזל למצטלבה, אמר ליה 

חמי סוסי דארכבי מרי וחמי סוסך דארכבך מרך, אמר ליה אם כך למכעיסיו קל וחומר לעושי רצונו, אמר לו ועשה אדם רצונו 

יותר ממך, אמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו, נכנס בו הדבר כארס שלחכנה, הלך וקיים בו ארבע מיתות בית 

דין סקילה שריפה הרג וחנק, מה עשה הביא קורה ונעצה בארץ ועשה סביבה גדר וקשר בה נינייא ]ועשה מדורה לפניה ונעץ 

את החרב באמצע נתלה בקורה נפסקה נינייא[ ונחנק, קידמתו החרב ונהפך עליו גדר ונשרף, נתנמנם יוסי בן יועזר וראה את 

מיטתו פורחת באויר, אמר בשעה קלה קידמני זה לגן עדן.
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נמשחת - משיחה בשמן 

וכדאיתא  הזכרון,  ומעורר  מחזיר  הזית  מן  היוצא  שמן  ולעומתו  שמשכח,  זית  של  מהותו 
בגמרא )הוריות יג ע"ב( כשם שהזית משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב לימוד של 

שבעים שנה.

מן  תלמודו  כביכול  נשתכח  למערה  וברח  גזירה  עליו  שכשנגזרה  רשב"י  אצל  מצאנו  וכן 
אצל  שאלות  ונתעורר  רשב"י  שברח  שבעת  תבוא(  כי  פר'  )זוה"ח  הק'  בזוהר  וכדמצינו  העולם, 

יכול לגלות  ובכה רשב"י על שאינו  יוחאי,  גריעותא דבר  התלמידים אמרו תלמידיו חבל על 

תורותו. ואמנם זכה רשב"י במערה לשמן משחת קודש והשיב לימוד תורה של שבעים שנה, 

והוא השבעים תיקונים יקרים מפנינים שנתגלה לו לרשב"י במערה.  

אור היסוד

הוא אור צדיק יסוד עולם, וכדרך היסוד צדיק שמוסתר ומוצנע ונראה כמי שאינו  שרשב"י 
ורק בכך משפיע  לכל העולם, כן רשב"י היה מוסתר ומוצנע בתוך קרקע המערה, ועי"כ דייקא 

אותו  ומכסין  לקרקע  שמכניסים  הפרי  כזרע  והיינו  תורותו.  אור  ולהאיר  להתגלות  יכול  היה 

בתוך  מוטמן  היה  רשב"י  כן  הפרי,  זרע  וגדל  הולך  ונעפש  שנרקב  אחר  משם  ודיקא  בעפר, 

הקרקע ונעשה כל בשרו בקעין וסדקין בחי' עיפוש ומיתה, ובכך דייקא אחר שבטש ופשט כל 

לבוש בשרו, זכה לאור זרוע לצדיק, ויצא זרעו זרע קודש לברכה להאיר פני כל הארץ באור 

התיקון אורו של משיח2. 

הנרמז  יוחאי  זרעו של  זרעו, שע"י  מפי  לא תשכח  כי  הפסוק  על  רביה"ק3  מה שגילה  והוא 
בס"ת כ'י ל'א תשכ'ח מפ'י זרע'ו ע"י דייקא לא תשתכח תורה מישראל. דרשב"י היה סוד 'שמן 

זית' שמן משחת קודש המשיב התורה ועושה 'שלא תשתכח תורה מישראל', וע"י זרעו דייקא 

יציץ ויצמח אור הגאולה ויפקון ישראל מגו גלותא4. ולפרפרת יש להוסיף, שמעו"ן נוט' שמן 

ע', שמחזיר התורה של ע' שנים, ו' כנגד היסוד שזרעו לברכה.

2 והוא גם מה שמצינו שאור הזוהר היה נסתר ונעלם מן העולם רבות בשנים, שכדרך זרע הפרי הטמון ומוסתר בארץ ואחר זמן 

הרבה צץ ומתגלה ומוציא פריו, כן אור הזוהר היה טמון ומוסתר שנים רבות ורק בהתקרב אור הגאולה צץ חוטר גזע אור צדיק 

ובספרא דא יפקון מן גלותא.

3 ליקו"מ הקדמה. רבי שמעון בן יוחאי. הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו. כמובא בדברי רבותינו, זכרונם לברכה 

)שבת קלח: (: 'כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח. 

שנאמר: "כי לא תשכח מפי זרעו". וכמבאר בזהר )נשא קכד:(: 'בהאי חבורא דאיהו ספר הזהר יפקון בה מן גלותא': 

ועתה בוא וראה והבן. נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כי על כן סמך רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק כי לא 

תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק בעצמו. מרמז ונסתר סוד הזה. שעל ידי זרעו של יוחאי. שהוא רבי שמעון בן יוחאי. 

על ידו לא תשתכח התורה מישראל. כי סופי תבות של זה הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו הם אותיות יוחאי וזה שמרמז ומגלה 

הפסוק. כי לא תשכח מפי זרעו, מפי זרעו דיקא הינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרמז ונסתר בזה הפסוק. שהוא התנא יוחאי. 

כי על ידי זרעו של יוחאי שמרמז בזה הפסוק בסופי תבות כנ"ל. שהוא רבי שמעון בן יוחאי. על ידו לא תשכח התורה. כי בזהר 

דא יפקון מן גלותא כנ"ל: 

4 ועיי' ליקו"מ )ח"א ס( סוד שבעים פנים, שבעים שנים, הפוקד עקרות ומעורר אור הגאולה.
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אָת ִציץ  ת ַהּקֶֹדׁש, ָנׂשָ ּדַ ְחּתָ ִמּמִ ַחת ֹקֶדׁש, ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ ר יֹוָחאי, ׁשֶ ּבַ
ֵאֶרָך: ָך ּפְ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש, ָחבּוׁש ַעל ֹראׁשְ

"ציץ נזר הקודש"

תמצית: סוד הרשב"י כח דכה"ג בסוד הציץ במצח אשר מאיר מצח הרצון והוא מקום התיקון 

דשם מ"ה יוצא משם גימ' אדם הנאמר בעבור רשב"י והוא מתקן החטאים הנמשכים מעזות 

מצח מהעזות דקדושה שלו ומאיר אור הגאולה במקביל לדניאל

נזר הקודש לרשב"י. והנה אי'  יוחאי, ויש לבאר מהו ענין ציץ  דרזין טמיר בשבחא דבר  רזי 
)ערכין טז וזבחים פח-פט( "ציץ מכפר על מעשה עזי פנים כתיב הכא )שמות כח( והיה על מצח אהרן 

)ירמיה ג( ומצח אשה זונה היה לך". )והעיר המהרש"א, שבזבחים אמרו שציץ מכפר על עון קדשים  וכתיב התם 

ומתרץ לפי עניינו(

)סוכה ה.(, ומקומו על מצח אהרן  עפ"י פנימיות. והנה, על הציץ כתוב "קודש להוי'ה"  ונבאר 
)שמות כח(. וידוע )ע"ח ש"י( דהמצח מקום התיקון ]עולם הברודים את העולם הנקודים[, דשם מ"ה 

'נעשה  גימ' אדם,  והנה שם מ"ה  יוצא ממצחא קדישא, סוד מצח הרצון.  הוי' במילוי אלפין 

לכן  ר' שמעון.  כו( בעבור  א  )בראשית  כדמותנו  נעשה אדם בצלמנו  נאמר בעבורך', בבחי'  אדם 

)שם מה:(. כיון דהוא במקום התיקון,  וכו''  'יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין  אמר 

מקום הציץ, מצח הרצון, המכפר על עזות מצח, ומצח גימ' גפן בסוד חקל )גפן יש בה יין המשכר בחי' 

עזות מצח, ויש בו היין המשמח עזות דקדושה(. כי כל החטאים )בתורת ערכין שנו( באים מעזות פנים, ורשב"י 

מתקנם ופוטרם מן הדין.

ומצינו ב' פעמים עזות פנים שפגמו כביכול בדיבור של "אנכי הוי' אלקיך", אחד בחטא דעג' 
צלם  הקים  כשנבוכדנצר  דניאל  של  בתקופה  ושנית  לב(,  )שמות  ישראל'"  אלקיך  "אלה  שאמרו 

והניח הציץ לידו והפסל היה אומר "אנכי הוי' אלהיך" וצווה לדניאל להשתחוות עליה ועלה 

דניאל והשביע את הציץ לבל יחלל שם שמים )שיה"ש רבה ז ט(.

שדניאל נקט בכח הציץ להשתיק הס"א, וכן נהג גם הרשב"י ללחום עם העזות מצח,  מכאן 
ולא חס מהמלכות לגנותם )שבת לג:(, וכחם בא מאהרן הכהן שנשא הציץ על מצחו לכן היה לו 

עזות דקדושה. וזהו סוד הי"ג שנים שרשב"י שהה במערה, שהוא כעבודת הכהן גדול בקודש 

הקדשים.

וכמובא "ודע שסוד רבי שמעוון בעצמו מרמז בפסוק )דניאל ד( עיר וקדיש מן שמיא נחית ראשי-
דשניהם  לדניאל,  רשב"י  בין  הקשר  להבין  שער  נפתח  ומכן  לליקו"מ(.  )בהקדמה  שמעון"  תבות 
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עסקו בכח הציץ להפיל העזות מצח, ולהאיר אור הגאולה. וזהו העיר וקדיש שנבוכדנצר ראה 

בחלומו שהוא מלאך העוקר הטומאה שבעולם, דייקא שם מרומז ר' שמעון. 

מענין  עוסק  ודניאל  וכן  גלותא,  מן  יפקיון  חיבורא  בהאי  אמר  דרשב"י  הגאולה,  סוד  וזה 
הגאולה. וזה מרומז ב'ציץ' גימ' קץ. וכן 'דניאל' גימ' צ"ה השם של לעתיד "יהי"ה" - כמו"ש 

)ועי' ליקו"ת להאריז"ל שם(. וכן דניאל, יש בה  )זכריה יד( "ביום ההיא יהיה וגו'" - בשילוב "אדנ-י"  

'דין' גבורה, 'א-ל'  חסד, כמו"ש )תהלים נב( וחסד א-ל כל היום. 

***

כח הציץ ברשב"י

תמצית: רשב"י מגלה סוד שלא תשכח התורה אפי' בסתר המדרגה והוא מכח הציץ שמגלה 

אפי' בעזי מצח את מצח הרצון ומעלהו משמד לרצון

יעקב  מבית  פניו   המסתיר  להוי'  "'וחכיתי   ג(  מב  רבה  בבראשית  וכן  ע"א,  נא  )סנהדרין  בירושלמי  אי' 
'ואנכי  לו הקב"ה למשה  לך שעה קשה בעולם מאותה שעה שאמר  אין  )ישעיה ח(,  לו'  וקויתי 

לא  'כי  סיני  בהר  שאמר  לו,  וקיויתי  השעה  מאותה  לא(,  )דברים  ההוא'  ביום  פני  אסתיר  הסתר 

תשכח מפי זרעו'", ופי' בפני משה "מאותה שעה: אעפ"כ וקויתי לו שכבר הבטיח לנו בסיני 

ע"י משה כי לא תשכח מפי זרעו". היינו אפי' כשהמצב כה קשה יש תקוה לאחרית טוב. 

תורה  תשתכח  שלא  הבטיח  "רשב''י  )ליקו"מ(  וז"ל:  זה,  בפסק  הרשב"י  סוד  גילה  ורביה"ק 
ביבנה אמרו עתידה  לכרם  רבותינו  'כשנכנסו  )שבת קלח:(  רז"ל  ידו כמובא בדברי  על  מישראל 

תורה שתשתכח מישראל ואמר רשב"י שלא תשתכח שנאמר 'כי לא תשכח מפי זרעו וכמבואר 

)נשא קכד:( 'בהאי חבורא דאיהו ספר הזהר יפקון מן גלותא', והבן הסוד הזה. כי על כן  בזוהר 

הם  זרעו  מפי  לא תשכח  כי  סופי תבות של  כי  הנ''ל.  הזה  על הפסוק  רשב''י  סמך את עצמו 

אותיות יוחאי היינו על ידי זרעו של זה לא תשכח התורה כנ"ל". 

ויובן בזה סוד הסנה שראה משה רבינו שאינו נאכל כמו"ש )שמות ג( "ויראה והנה הסנה בער 
באש והסנה אננו אכל", בסוד ההבטחה "כי לא תשכח מפי זרעו". לכן דייקא בעת ההסתרה 

שבתוך ההסתרה נאמר 'כי לא תשכח מפי זרעו', ורבינו גילה שהוא הוא כחה דרשב"י.

ולכן אמר רשב"י שיכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין )סוכה מה:(. כיון שהוא מגלה סודות 
התורה, שאפי' בזמן ההסתרה לא תשכח. אלא כשמגלה סודות התורה אזי מחד גיסא מתגלה 

גם את עוצם הפגם וחומרת העוון, אך מאידך רואים גם את כח התשובה, וכדברי הדב"ח )פ' 
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כח  אם  כי  יהודי  של  חטא  כל  רואים  אינם  האמת  דבעולם  זצ"ל  מראפשיץ  הרה"ק  בשם  נח( 

התשובה שבו5.

וזהו ג"כ כח הציץ שמכפר על עזי פנים שהוא העוון החמור ביותר, והכה"ג יש לו כח לתקן 

העזי פנים, כיון שיש לו הציץ במצח הרצון, לכן  יכול לגלות הרצונות של ישראל שהם חפצים 

ישראל משמד לרצון6, דבשעה שישראל  רבינו שמעלה  וזהו כח דמשה  ית"ש.  רצונו  לעשות 

העזו פניהם בחטא דעג', שחז"ל קראם עלובה כלה - חצופה )רש"י גיטין פח:(7.

וזהו כח הרשב"י שיש לו כח הציץ, לכן יש לו הכח לתקן העוונות אשר באים מהעזות. בבחי' 

"רבים השיב מעוון" )מלאכי ב( ע"י שהעלה אותם משמד לרצון.

***

רשב"י בסוד מצח הרצון

תמצית: דברי הזוה"ק לענין מצח הרצון ולכן היה רשב"י מטיל אימה ופחד על כל רואיו כעין 

הציץ

עליונה  במרכבה  הם  היכן  אבר שבאדם  כל  סוד  גילה  דהרשב"י  האידרות(  בב'  )בזוהר  ידוע  והנה 

"מצחא  קכט.(  )זח"ב   וז"ל:  הרצונות,  סוד  שהוא  המצח  סוד  ומגלה  עליונים,  ובפרצופים 

)נ"א מצחא דגולגלתא רצון אקרי,  דגולגלתא, רעוא דרעוין, רעותא דזעיר אנפין לקבלי ההוא רעותא, 

דהא רעוא דרעוין אתגלי בההוא מצחא, לקבל דא לתתא, כתיב(, דכתיב )שמות כח לח( והיה על מצחו תמיד לרצון 

מאה  בארבע  דמתכסייא  וגולגלתא  רישא,  דכל  גלוייא  הוא  רצון,  דאקרי  מצחא  וההוא  וגו', 

ועשרין עלמין, וכד אתגליא, אתקבלא צלותהון דישראל:

5 ד"ח שם. דהנה שמעתי מאדמו"ר החכם זצלל"ה שאין שום קטרוג חטא יכול לבוא לפני כסא הכבוד מחמת קדושתו, ואמר 

בשם הספרי מוסר שבעולם שמכריזין החטא טובלין אותו העולם כמה וכמה טבילות, ולכן בודאי שלא יכנוס החטא לפני בורא 

כל עולמים אשר טהור עינים וגו' )חבקוק א, יג( ולכן אינו נכנס מהקטרוג רק שורש הקדושה אשר נמצא בעבירה, דבכל דבר 

בעולם יש בו איזה ניצוץ קדושה ובעבירות החיות שבהם הוא שעל ידי זה יכול לעשות וגדולים בעלי תשובה )ברכות לד:( ולכן 

נכנס הקטרוג פלוני עשה דבר שיש בו תיקון תשובה כך וכך, כי לכל העבירות יש תיקון תשובה, כל אחד כראוי כפי המבואר 

בספרים וזה הוא הקטרוג שאותו שעשה העבירה יתקן כראוי:

6 ליקוטי מוהר"ן )ריד(: "כי כל עבודת משה, להמתיק החרון אף של העכו"ם לרצון, ועל כן משה עומד בין שמד לרצון. כי 

מספר משה הוא ממצע, בין מספר שמד למספר רצון. כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון כנ"ל".

7 )גיטין פח:( "א''ר שמואל בר נחמני א''ר יונתן מאי דכתיב )שיה"ש ד( לבבתני אחותי כלה לבבתני באחת מעיניך בתחילה 

באחת מעיניך לכשתעשי בשתי עיניך אמר עולא עלובה )חצופה. רש"י( כלה מזנה בתוך חופתה אמר רב מרי ברה דבת שמואל 

מאי קרא )שיה"ש א( עד שהמלך במסיבו נרדי וגו' אמר רב ועדיין חביבותא היא גבן דכתי' נתן ולא כתב הסריח".
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אימתי אתגליא, שתיק רבי שמעון, שאל תניינות, אימתי, אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בריה, 
אימתי איתגליא, אמר ליה, בשעתא דצלותא דמנחה דשבתא, אמר ליה, מאי טעמא, אמר ליה, 

מצחא  אתגליא  ובשבתא  אנפין,  בזעיר  לתתא  דינא  תליא  דחול  ביומי  שעתא  דההיא  משום 

הוא  הדא  צלותא,  ומתקבלא  רעוא,  ואשתכח  רוגזא,  אשתכיך  שעתא  בההיא  רצון,  דאתקרי 

דכתיב )תהלים סט יד( ואני תפלתי לך הוי' עת רצון, ועת רצון מעתיק יומין לגלאה מצחא, ובגין 

כך אתתקן האי קרא למימריה בצלותא דמנחה בשבתא, אמר רבי שמעון לרבי אלעזר בריה, 

בריך ברי לעתיק יומין, רעוא דמצחא תשכח בשעתא דתצטריך ליה:

דלתתא,  בשאר  חזי,  תא  )ס"א,  חוצפא,  אשתכח  מצחא,  אתגלי  כד  דלתתא  בשעתא  בשאר  חזי,  תא 
דאת  כמה  בעובדייהו,  מתכספי  דלא  לאינון  עלמא,  לחייבי  דאשגחותא  מצחא  ואתעביד  ואשתכח,  אתער  דינא  מצחא,  אתגלי  כד 

זונה היה לך מאנת הכלם, והכא כד אתגלי מצחא,  )ירמיה ג( ומצח אשה  אמר( הדא הוא דכתיב 

תיאובתא חביבותא ורעוא שלים אשתכח, וכל רוגזין אשתככו ומתכפיין קמיה:

מהאי מצחא דלתתא, נהרין ארבע מאה בתי דינין, כד אתגלייא האי עת רצון, כלהו משתככין 
לא  ותאנא שערא  ודינא לא אתעביד(:  יתיב באתריה  )כלומר  יתיב,  דינא  ז(  )דניאל  הוא דכתיב  קמיה, הדא 

קאים בהאי אתר, משום דמתגלייא ולא אתכסייא, אתגליא דיסתכלון מארי דדינא, וישתככון 

ולא יתעבידו" ע"כ.

כי אם אצל הציץ,  הוזכרה המצח  לא  וכפי שבתורה  הוא בסוד הציץ  סוד מצח הרצון  והנה 
הרצון.  דמצח  הארה  בה  יש  שהציץ  אומר  הוי  וגו'".  אהרן  מצח  על  "והיה  כח(  )שמות  כמו"ש 

והציץ הוא בסוד 'אריך אנפין' וכדבארנו במק"א סוד בגדי כהונה בשמות הקודש )דבגדי כהן הדיוט 

כנגד הוי' אדני', של כהן גדול משך השנה הוי' אלקים, ושל קוה"ק הוי' אהי"ה(, לכן יש להכה"ג כח להאיר מאריך 

אנפין סוד הרצון.

)דף ריח:( "תא חזי, דהא אמרו דכל אינון תקיפי מצחא  דאי' בזוהר הקדוש פרשת ויקהל  וזהו 
אינון תקיפי מצחא דהוו  ובעלמא דאתי, כל  דין  לית להון חולקא בעלמא  דלית להו כסופא, 

בהו בישראל, כד הוו מסתכלן בההוא ציץ, הוו מתברן לבייהו, ומסתכלן בעובדייהו, בגין דציץ 

על את הוה קאים, וכל מאן דמסתכל ביה הוה מכסיף בעובדוי, ועל דא ציץ מכפרא על אינון 

תקיפי אנפין תקיפי מצחא" ע"כ.

)כדאי'  שבהסכלות על הציץ נפל יראה ופחד, ולכן הוי זה דייקא הכפרה על העזי פנים  היינו 
הרשב"י  על  גם  לכן  ופחד  יראה  המטיל  הציץ  סוד  לו  דיש  דהרשב"י  יובן  ומעתה  טו.(,  בערכין 

נאמר שנופל פחד על כל רואהו. 
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וזאת מכיון שהוא בא לתקן את העולם ולהמתיק הבריאה, וכדאי' )סוכה סה( שרשב"י אמר על 
עצמו "יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר 

יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם  בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי 

עד סופו". ובירושלמי אי' )ברכות סה.( שאמר שעם אברהם אבינו ואחיה השלוני היה יכול לפטור 

העולם מן הדין 'שכורת ולא מיין'. כי זה הכח שלו הוא הציץ קודש להוי' שהוא המ"ה החדש 

המתקן כל הבריאה ומכחו להשיב כל עם ישראל לתורה ולמצוות.  

***

"חבוש על ראשך"

תמצית: הצדיק מגלה ההתפארות שיש להשי"ת מישראל אפי' יהודי שנפל לבחי' אפר הופכו 

לפאר בבחי' תפילין ולכן אין הצדיק מסיח דעת מישראל

'חבוש על ראשך פארך' לכאו' עולה על הציץ שהכה"ג נושא על ראשו הרשום עליו "קודש 
להוי'ה", והוא הבחי' שמגלה קדושת ישראל, כמו"ש )ירמיה ב ג( "קודש ישראל להוי'ה ראשית 

תבואתו", כי במקביל שהיה הציץ עם השם קודש להוי'ה על מצחו תמיד )שמות כח לח( היה גם 

שמות בני ישראל על לבו ועל כתפו תמיד )שם כט(.

וזה הציץ הוא מגלה קדושתן של ישראל, שהוא כח הצדיקים וכח הרשב"י שמגלה הפאר שיש 
להשי"ת מכל פרט ופרט של יהודי, וכדברי רביה"ק )ליקו"מ יז( "שהצדיק מבקש ומחפש תמיד 

בישראל  שמוצא  ההתפארות  ידי  על  אותם  ומוצא  ומשיג  יתברך,  השם  של  הרצונות  לגלות 

בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות.

ישראל,  בשביל   - 'בראשית  שאמרו:  כמו  ישראל,  בשביל  אלא  נברא  לא  כלו  העולם  כל  כי 
שנקרא ראשית' )ויק"ר פל"ו( כי 'ישראל עלה במחשבה תחלה' )ב"ר פ"א(, דהינו שהשם יתברך צפה 

'ישראל אשר בך אתפאר',  )ישעיהו מ"ט(  ההתפארות והשעשועים שיקבל מישראל, כמו שכתוב 

ובשביל זה ברא את כל העולם. נמצא, שכל העולם כולו נברא רק בשביל ההתפארות שיתפאר 

שיקבל  ההתפארות  כלל  בשביל  היה  הבריאה  שכלל  דהינו  הבריאה,  כלל  היה  וזה  בישראל, 

מישראל. וכן פרטי הבריאה הוא בשביל פרטי ההתפארות של ישראל.

בפרטיות,  עמו  מתפאר  יתברך  שהשם  בפרטיות,  התפארות  מישראל  ואחד  אחד  בכל  יש  כי 
ואפלו בפחות שבישראל, אפלו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי 

ישראל, יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות. וכן בפרטי פרטיות, כי 
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יש בכל איבר ואיבר ובכל תנועה ותנועה של ישראל התפארות אחר. ויש לפעמים שאיזה פחות 

שבישראל עושה נענוע עם הפאה שלו, והשם יתברך יש לו התפארות גדול גם מזה.

ובפרט  בכלל  בישראל  שיש  ההתפארות  ומוצא  תמיד,  ומחפש  שמבקש  ידי  על  והצדיק, 
ובפרטי פרטיות, בכל איבר ותנועה של כל אחד ואחד מישראל כנ"ל, על ידי זה יודע ומשיג כל 

הרצונות של השם יתברך שהיה לו בכל הבריאה, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, כי כל הרצונות 

של כל הבריאה, הכל היה בשביל ההתפארות של ישראל כנ"ל, וכל דבר ודבר נברא ברצונו, 

בזה הכח ובזה הטבע והנהגה, כפי ההתפארות שיש בכל אחד מישראל. נמצא, כשיודע ומוצא 

ההתפארות שיש בישראל, בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, יודע כל הרצונות שיש בכלל הבריאה 

ובפרטי הבריאה ובפרטי פרטיות, וכו'" ע"כ עיי"ש אריכות.

בזה  לרמז  ויש  יהודי.  מכל  להשי"ת  שיש  ישראל  של  הפאר  סוד  זה שמגלה  הוא  והרשב"י 
ובו מתפאר בעמו ישראל,  ו.( שגם השי"ת מניח תפילין  )ברכות  סוד התפילין שהוא פאר, דאי' 

)דברים  נאמר  התפילין  ועל  וכו',  בארץ  אחד  גוי   ישראל  כעמך  ומי  יז(  א   הימים  )דברי  וכדכתיב 

כח( "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך", כי בתפילין מתגלה הגאוה שיש 

אפי'  אלא  יראים  התחתונים  רק  ולא  מהם.  יראים  העולם  אומות  כל  ואזי  מישראל,  להשי"ת 

ולישראל מה פעל  ליעקב  יאמר  כג( "כעת  )במדבר  פ''כ( על הפסוק  )במד''ר  עליונים, כדאי' במרש 

אל", שהמלאכים ישאלו לישראל הקרובים לאל מה פעל אל.

עבודת הצדיקים והרשב"י הוא לגלות, שאפי' יהודי שנפל למדרגה התחתונה בבחי' אפר )ולא 
רק עפר שהוא העצבות והעצלות, אלא אפר שאש התאוות שרפוהו לחלוטין( אפ"ה יש לו כח להפוך מאפר לפאר, 

לגלות ליהודי הכח להחיות את עצמו עם הפאר שהשי"ת מתפאר ממנו. ומכח זה "רבים השיב 

מעון" )מלאכי ב(, לכן כתיב על בגדי כהונה )שמות כח(  שהם "לכבוד ולתפארת", כי בהם מתגלה 

הפאר של ישראל.

וראה דברי הפייטן, בבר יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון מחבריך, ואחד ממקור לשונו  בא 
מבישור הגאולה מהכתוב )ישעיה סא ג( לשום לאבלי ציון לתת להם 'פאר תחת אפר שמן ששון' 

תחת אבל מעטה תהלה תחת רוח כהה וקרא להם אילי הצדק מטע הוי'ה להתפאר.

)ביאת  יב:( נחלקו עם הציץ מרצה תמיד או רק בעודו על מצחו, והרמב"ם פוסק  )סנהדרין  בגמ' 
המקדש פ"ד ה"ח( שהציץ מרצה דווקא בעודו על מצחו, וזה מבטא שהצדיקים אינם מסיחים דעת 

מנשמת ישראל, בחי' תמיד על מצחו לרצון לזכור תמיד בני ישראל.
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ְמָעַרת צּוִרים  , ּבִ ַרְחּתָ ר ּבָ , יֹום ַנְסּתָ יֹום ֲאׁשֶ ְבּתָ ב טֹוב ָיׁשַ ר יֹוָחאי, מֹוׁשַ ּבַ
ם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך:  , ׁשָ ָעַמְדּתָ ׁשֶ

"מושב טוב ישבת"

תמצית: רשב"י מגלה סודות התורה כי לא תשכח דייקא בזמן שנס ובורח ונכנס למערה 

בהסתרה שבתוך הסתרה בסוד הייחוד בכח הצדיק

ידוע שהבתים משיר דבר יוחאי הינו כנגד הספירות וסידורו מלמטה ללמעלה, וחרוז זה כנגד 
ו'אתה סתר  'יושב בסתר'  'ושכנתי בתוכם' במאמרים  )חלק  ואחיה'  'הביננו  וכבר הארכנו בספר  היסוד.  מידת 

לי'(, סוד קודש הקדשים המתגלה שם ה'יושב בסתר עליון', והכה"ג נכנס בקוה"ק ומגלה הי"ג 

מידת של רחמים כידוע, 

כחדר  חיבור  של  מקום  על  המורה  וגו'",  איש  "כמער  ז(  א  )מלכים  הכתוב  מלשון  הוא  מערה 
לפנים מחדר, וכשהרשב"י נכנס למערת צורים היה שם בסוד החיבור, וכן אי' שנכנס כל גופו 

בתוך האדמה, בבחי' יושב בסתר עליון וגו'. 

בי"ג שנים שהרשב"י היה במערה היה כבחי' כה"ג בקוה"ק המעורר י"ג מידות של רחמים. 
ושם גילה סודות התורה המורים על חידוש התורה שנמשך מהיחוד השלם, בבחי' סוד ויסוד, 

בחי' )מיכה ו( "והצנע לכת עם אלקיך". 

וזהו 'מושב טוב ישבת', בבחי' יושב בסתר, בחי' ייחוד. בבחי' )ישעיה ג( "אמרו צדיק כי טוב", 
"וצדיק יסוד עולם" )משלי י(, כי הצדיק הוא מידת טוב, גימ' השם אהו"ה ר"ת של הפסוק )בראשית 

בשמים  כל  כי  יא(  כט  א'  )ד"ה  וכמ"ש  ויחוד  לאיחוד  הרומז  השם  הארץ"  ואת  השמים  "את  א( 

ובארץ, ותרגם יונתן, דאחיד בשמיא ובארעא.

וכן מצינו )שמות לג כב( אצל משה רבינו, ויאמר הוי'ה הנה מקום וגו' והיה בעבר כבדי ושמתיך 
בנקרת הצור וגו'. ורשב"י במערת צורים.

יום נסת – יום היחוד

נס מצינו שהוא מלשון  וענין של  נס,  נסת' הוא מלשון  'יום  יום אשר ברחת',  נסת  'יום  וזהו 
'נמלט', וכלשון הכתוב )תהלים קיד( "הים ראה וינס", וכן )בראשית לט( "וינס ויצא החוצה" ופשוט. 
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ג.(  מגילה  קד.  )שבת  עומדים  היו  ב'נס'  שבלוחות  וסמ"ך  מ"ם  של  סוד  עומק  בזה  לרמז  יש  אך 

)במאמרי מ"ם וסמ"ך שבלוחות בספר הביננו ואחיה ושכנתי בתוכם(, שכל זה מרמז  כמבואר באריכות במקו"א 

על הייחוד קוב"ה ושכינתיה, וממילא מתבאר יום נסת וכו' יום וזמן היחודים כבקודש הקדשים 

בגילוי סודות התורה, ואכמ"ל. 

ברחת – ברח דודי

לעפר  או  לצבי  לך  ודמה  דודי  ברח  יד(  ח  )שה"ש  וכמ"ש  חי,  בחי'  ג"כ  הוא  ברחת'  אשר  'יום 

האילים על הרי בשמים, וברש"י "ברח דודי - מן הגולה הזאת ופדנו מביניהם. ודמה לך לצבי 

- למהר הגאולה והשרה שכינתך על הרי בשמים הוא הר המוריה ובית המקדש שיבנה במהרה 

בימינו אמן".

ושם בתוך המערה התקיים סוד הייחוד השלם. והוא בחי' שהשי"ת אמר למשה רבינו שיתגלה 

לפניו )שמות לג( "בנקרת הצור", וכן הרשב"י במערה עסק לגלות אפי' בהסתרה שבתוך ההסתרה 

גילוי כביר זה והוא הכנה לגאולה. 

ג(, "אין לך שעה קשה בעולם מאותה שעה שאמר לו  נא. ובמדרש רבה מב  ירושלמי  )סנהדרין  אי'  לכן 

הקב"ה למשה )דברים לא( 'ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא'" אך באותו שעה אמר גם "כי לא 

תשכח מפי זרעו" אשר רביה"ק גילה בזה נפלאות התורה )התחלת ליקו"מ(, כי דייקא שם מתגלה 

סודות התורה. 

וראה פלאות, דדייקא כשירדו לגלות בבל שם התגלה הגילויים של דניאל, ונאמר שם  הבט 

הפסוק )דניאל ד( "עיר וקדיש מן שמיא נחית" "וכל רז לא אניס ליה", )וכן נבואת מרכבת יחזקאל(. נמצא 

ואנכי הסתר אסתיר, דייקא שם התגלה הגילויים  דייקא במקום שהיה כה נסתר שעליה אמר 

המופלאים, עד שאפי' נבוכדנצר הודה לו. וכדכתיב שהצלם של נבוכדנצר היה מדבר 'אנכי ה' 

אלהיך' שבזה התקיים 'ואנכי הסתר אסתיר' שכלל ישראל מצאו עצמם בכזה הסתרה, ודייקא 

שם התגלה לדניאל כל סודות התורה סוד הגאולה החלום ופתרונו )שם ב(.

ולאחר בית שני יש התגלות הרשב"י עם כל הגילויים של 'כי לא תשכח' כמבואר בגמ' )שבת לג: 

ראה תחילת ליקו"מ(, ובזה הציל ישראל בזמן ההסתרה בהיגלות סודות התורה, שערך בסוד כלפי 

התורה בכלל הוא התורה שבע"פ כלפי תורה שבכתב.
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יום אשר ברחת – ברח דודי

יום נסת יום אשר ברחת. וצריך ביאור כפל הלשון ניסה ובריחה. ויש לבאר ע"פ מאמר רשב"י 

בזוה"ק )חלק ב דף יד ע"א(  ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האילים, כל כסופא דכסיפו ישראל 

ברוך  הקדוש  שיהיה  ישראל  של  תאותם  רבי שמעון,  דאמר  הוא.  הוא  בריך  מקודשא  )מקמיה( 

הוא לא הולך ולא מתרחק, אלא בורח כצבי או כעופר האילים, מאי טעמא, אמר רבי שמעון, 

אין חיה בעולם עושה כמו הצבי או כעופר האילים, בזמן שהוא בורח הולך מעט מעט ומחזיר 

את ראשו למקום שיצא ממנו, ולעולם תמיד הוא מחזיר את ראשו לאחוריו, כך אמרו ישראל, 

רבונו של עולם אם אנו גורמים שתסתלק מבינינו, יהי רצון שתברח כמו הצבי או כמו עופר 

האילים, שהוא בורח ומחזיר את ראשו למקום שהניח, הדא הוא דכתיב )ויקרא כו מד( ואף גם זאת 

בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, דבר אחר, הצבי כשהוא ישן, הוא 

ישן בעין אחת, והאחרת הוא נעור, כך אמרו ישראל להקדוש ברוך הוא עשה כמו הצבי, הנה 

לא ינום ולא יישן שומר ישראל..

וניסה. רשב"י מגלה  הצבי ועופר האילים מבטא חיבור וקשר הדוק גם בזמן בריחה  בריחת 

הצבי שעדיין  בריחת  כדמיון  היה  חורבן  בזמן  מישראל  השי"ת  כביכול שברח  לן שהבריחה 

השי"ת מחובר ומקושר עם ישראל גם בזמן גלותן מארצם.

דבזמן  חז"ל  מאמר  לבאר  דברים(  פרשת  ישראל  )אוהב  הספה"ק  מש"כ  ע"פ  יתבאר  ביאור  וביתר 

לדרך  יצאו  שישראל  דבעת  בזה  וביארו  בזה,  זה  מעורים  כרובים  היו  המקדש  בית  חורבן 

גלותם נתגלה להם הקב"ה באהבה גדולה ויתירה ונתחבר עמם בקשר אמיץ עין בעין על כל 

זמן גלותם. כלומר שעצם הבריח"ה כביכול של קוב"ה בזמן החורבן, היה זמן יחוד והתגלות 

אהבה בחיר"ה בין ישראל לאביהם שבשמים.

וי"ל דזהו כונת הפייטן, דהניסה ובריחה של רשב"י ממקום שבתו אל מערת צורים, לא היתה 

כניסה ובריחה של ריחוק ופירוד ח"ו, אלא כבריחת הצבי וכעופר האילים אשר בריחתו הוא 

ביטוי של אהבה וחיבור אל מקור שורוש, כך 'יום' הניסה 'יום' הבריחה של רשב"י היה זמן 

נעלה ומיוחד של הארה גדולה ועצומה שבעתים כאור יום, זמן חיבור ויחוד בינו לבין קוב"ה. 

של  שותפו  חי  צדיק  כיסוד  היה  במערה  שרשב"י  'שעמדת',  צורים  ממערת  שממשיך,  וזהו 

קוב"ה העומד ומקים העולם, ושם זרע וקנה הודו והדרו של תורה עילאה.



-יז-    /

"שם קנית הודך והדרך"

תמצית: צמיחת התנוצצות של משיח במערה בסתר המדרגה כן הרשב"י מצמיח גאולתן של 

ישראל בתוך ההסתרה כרקבון הגרעין באדמה שהוא תחילת צמיחתו

הנה ביארנו לעיל סוד המערה ובריחתו של הרשב"י לשם המורה לסוד הייחוד, כמו"כ הארכנו 

בספר הביננו ואחיה )וירא וישב(, בסוד המערה של לוט ובנותיו, דשם התגלה סוד היין, ונולד שם 

התנוצצות של משיח, והכל בסוד לשון הפסוק )מלכים א ז( "כמער איש וגו'". 

)נשא קכד:(   וכדאי'  והתחיל שם התגלות אורו של משיח,  צורים  זה היה רשב"י במערת  וכעין 

מה  שכל  ואמר  לג:(  )שבת  המלכות  נגד  דיבר  כשרשב"י  כי  גלותא".  מן  יפקון  חיבורא  "בהאי 

פעם  שכל  הגלות  כל  לאורך  האחריות  לקח  בזה  וכו',  עצמן  לצורך  אלא  תקנו  לא  שתקנו 

שההיפך הקדושה יצליח למראית עין, מנגד יצמח סודות התורה זה לעומת זה.

'וקונה הכל', והמכוון  'שם קנית הודך והדרך', קניה היא מלשון יצירה כמו"ש בתפלה  וזהו 

שיוצר הכל, שם קנית הודך והדרך, דשם נוצר ההוד וההדר של סודות התורה שמגלה מציאות 

השי"ת בעולם. כי כמו כשמכניס גרעין בקרקע מתחילה אינו רואה לעין הסימן ברכה ואדרבה 

הזרע נרקב ונראה כמאבד מה שיש לו, אך עם הזמן רואה פירותיו הרבה יותר ממה שהזריעה, 

הכל  ומתחילה  ב(,  )בראשית  האדמה  מן  עפר  הוא  האדם  הרי  כי  עד:(  )סנהדרין  עולם  בקרקע  וכן 

בהעלם ובהסתר, ואח"כ בונה עולמות.

זהו סוד הרשב"י במערה, דבנגלה נראה כאלו שהוא בהעלם, אך עפ"י נסתר דייקא באופן כזה 

התחיל לצמוח סודות התורה, וכבבנות לוט דדיקא שם בסתר המדרגה במקום החושך והאפל 

התחיל התנוצצות של משיח, בבחי' אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת )סנהדרין צז.(, כעין שאמרו 

וזורע".  העולמים  בחי  שמאמין  בירושלמי  מפרש   - זרעים  סדר  זה  "אמונה  שם(  בתוס'  לא.  )שבת 

וכן הרשב"י נכנס לתוך האדמה לתוך הסתר ומשם התחיל התגלות סתרי תורה דמניה יפקון 

מגלותא. 

***
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ים עֹוְמִדים, ִלּמּוֵדי ה' ֵהם לֹוְמִדים, אֹור ֻמְפָלא אֹור  ּטִ ר יֹוָחאי, ֲעֵצי ׁשִ ּבַ
ה יֹורּוָך מֹוֶרָך:  ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים, ֲהֹלא ֵהּמָ

ים עֹוְמִדים ּטִ ֲעֵצי ׁשִ

לעד ולעולמי עולמים

המצות  כל  יוחי:  בן  שמעון  רבי  משום  ירמיה  רבי  אמר  חזקיה  אמר  ע"ב(  )מה  סוכה  במסכת 

נמי  תניא  עמדים.  שטים  עצי  טו(  כו  )שמות  שנאמר  גדילתן,  דרך  אלא  בהן  יוצא  אדם  אין  כולן 

הכי: עצי שטים עמדים שעומדים דרך גדילתן. דבר אחר: עמדים שמעמידין את ציפוין. דבר 

אחר: עמדים שמא תאמר אבד סיברם ובטל סיכויין, תלמוד לומר עצי שטים עמדים שעומדים 

לעולם ולעולמי עולמים.

רשב"י הוא בעל המאמר הדורש הפסוק "עצי שטים עומדים" ומאיר ענינו ומגלה סודו: שכל 

המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן, ופרש"י: התחתון למטה והעליון למעלה.

וסוד הדבר, דידוע מאמר חז"ל, שהובא ברש"י )שמות כה ה(: מאין היו להם במדבר עצי שטים, 

במדבר,  משכן  לבנות  ישראל  שעתידין  הקודש,  ברוח  צפה  אבינו  יעקב  תנחומא,  רבי  פירש 

והביא ארזים למצרים ונטעם, וצוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים. ומבואר שעצי שטים 

סובב סביב הענין של נטיעה לדורות עולם, שע"י העצי שטים האיר יעקב אבינו בישראל סוד 

הדבר שהאדם עמל ונוטע ע"מ לראות פירות רק בדורות שאח"כ, ולימד בזה את בניו אחריו 

נראה שאינו  ה' אף באופן שלפי המצב של עכשיו  ונטיעה בעבודת  בזריעה  ולעמול  להזדרז 

עתיד לראות ולקצור פירות בעמלו, שח"ו לא אבד חילו ויגיעתו אינו לריק, שיש פירות שאין 

גדילתם אלא בהגיע שעתן לאחר דורות ודורי דורות. 

וזהו סוד רשב"י שהאיר בעולם כי לא תשכח מפי זרעו ח"ו שתשתכח תורה מישראל, שרשב"י 

וידע  גילויי תורה, ואף שידע שבדורותיו הלכה כחבריו,  ונטע בעולם אורות גדולים של  זרע 

ועצי שטים  לצדיק  זרוע  וידע שאור  האמין  בכ"ז  רבות,  שנים  ובהצנע  בהסתר  שתורתו תהא 

עומדים לעת מצוא אחר דורות ושנים ארוכות שאז יציץ ויאיר כל זרע נטיעותיו ולא תשכח מפי 

זרעו לעד, ובספרא דא יפקון ישראל מגלותא אחר שנות גלותן. ובזה האיר רשב"י לכל זורע 

ומאמין שכך הוא דרך גדילתן מלמטה למעלה, ראשיתו למטה מצער ודחק ואחריתו למעלה 

ראש, "שמא תאמר אבד סיברם ובטל סיכויין, תלמוד לומר עצי שטים עמדים שעומדים לעולם 

ולעולמי עולמים".
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בזה גם יובן ענין עץ חרוב שגדל לרשב"י במערה )שבת לג ע"ב(. דאיתא בחז"ל )תענית כג ע"א8( 
דעץ חרוב מוציא פירות אחר ע' שנים, ומאן דנטע חרוב לבניו נוטע, כלומר דענין עץ החרוב 

כענין עצי שיטים עומדים, המסמל ומרמז על זריעה ונטיעה עבור זמן ודורות של אח"כ. 'בר 

עבור  וניזרעה  שניטעה  תורה  הוא  רשב"י  של  ותורתו  אורו  רצ"ל  עומדים'  שטים  עצי  יוחאי 

דורות של אח"כ שיעמוד לעולם ולעולמי עולמים ובו יפקון מן גלותא ברחמים.

***

עצי שטים עומדים – פנימיות התורה

העמיד  שרשב"י  דרצ"ל  בזה  ופירשו  התלמידים.  אלו  עומדים  שטים  דעצי  איתא  בזוה"ק 
תלמידים הגונים שעומדים ומאירים בתורתם לעד ולעולמי עולמים.

בסוד  לימודם  ואופן  צורת  היה  הק'  ותלמידיו  דרשב"י  פנימית,  הבנה  עוד  בזה  שיש  ונראה 
המשכן וכליו, דיש לימוד תורה באופן של הר סיני, ויש לימוד באופן ודרגה של משכן אהל 

מועד.

נגלות התורה והלכותיה, 'משכן' שהוא מקום בית סגור,  סיני' מורה בככלות על לימוד  'הר 
מבטא יותר על פנימיות התורה, תורה בצורת בית תורת הייחודים.    

ִלּמּוֵדי ה' ֵהם לֹוְמִדים

תורת הגאולה

מקור הלשון מהפסוק בישעיהו )נד יג(: וכל בניך למודי ה'. דהנביא ישעיהו הולך ומתנבא שם 
על עת גאולתן של ישראל: ושמתי כדכד שמשותיך וגו' וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך. 

הגאולה  בימי  ישראל  של  תורתן  גדלות  על  מתנבא  שהנביא  שם,  המפרשים  מדברי  והמובן 

שיהא כל בניך למודי ה'. וברד"ק הסמיך לזה הפסוק בירמיהו )לא לג( שמתנבא על זמן הגאולה: 

אחרי הימים ההם נאם ה' נתתי את תורתי בקרבם וגו'. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את 

אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי. רצ"ל שכלל ישראל יגיעו לדרגה בתורה כי כולם 

ישכילו בחכמה  ר"ל  ה':  לימודי  בניך  וכל  )ישעיה שם(  הענין,  הפליג  דוד  ובמצודת  אותי.  ידעו 

כאלו יהיו תלמידי המקום ב"ה. 

8 יומא חד הוה אזל )חוני המעגל( באורחא, חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא, אמר ליה: האי, עד כמה שנין טעין , אמר 

ליה: עד שבעין שנין.  אמר ליה: פשיטא לך דחיית שבעין שנין,  אמר ליה: האי ]גברא[ עלמא בחרובא אשכחתיה, כי היכי 

דשתלי לי אבהתי  שתלי נמי לבראי.
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לן, דתורת הגאולה הוא דרגת לימוד של "למודי הוי"ה", רצ"ל לימוד עם ה'. וכנתבאר  הרי 

וקוב"ה  שישראל  והכונה  משכן,  של  בדרגה  בתבטא  התורה  פנמיות  הגאולה  דתורת  לעיל 

ספונים יחדיו בסתר בצל משכן ה', ולומדים יחד סודות התורה מפי ה'.

וזה כונת הפייטן לשבח את רשב"י ותלמידיו שכל תורתם היה בבחי' "למודי ה' הם לומדים", 

היינו תורת הגאולה שיושבים ושומעים סודות התורה מפי ה', וכנתינתן מסיני באימה וביראה 

ברתת ובזיע.

***

אֹור ֻמְפָלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים

יקֹוד ֵאׁש. ופרש"י יקד יקוד - ישרף שריפה  מקור הלשון הוא מהנביא ישעיהו )י טז(: ֵיַקד ְיֹקד ּכִ

כשריפת אש. 

ויש לבאר ענין האש שמצינו הרבה אצל רשב"י וחבריו. ועוד צריך להבין מה שכינה הפייטן 

'אור' המאיר כאש 'היקוד' ושורף.

וי"ל בזה, דהנה הזוהר הקדוש מלא בהרבה לשונות וסיפורי מעשיות המתארים האש שלהטה 

סביב רשב"י והחבריא עת שישבו ועסקו בתורה, ונעתיק בזה לשון האידרא זוטא מירידת האש 

בעת הסתלקות רשב"י: תאנא, בההוא יומא דרבי שמעון בעא לאסתלקא מן עלמא, והוה מסדר 

מלוי, אתכנשו חברייא לבי רבי שמעון, והוו קמיה, רבי אלעזר בריה, ורבי אבא ושאר חברייא, 

והוה מליא ביתא, זקיף עינוי רבי שמעון, וחמא דאתמלי ביתא, בכה רבי שמעון, ואמר, בזמנא 

לי  אוריכו  דוכתאי,  דברירנא  ועד  קמאי,  יאיר  בן  פנחס  רבי  הוה  מרעי,  בבי  הוינא  כד  אחרא 

אלא  נש  בר  עאל  הוה  ולא  אתפסק,  לא  ומעלמין  אסחר אשא מקמאי,  תבנא  וכד  עד השתא, 

ברשותא, והשתא חמינא דאתפסק, והא אתמלי ביתא, עד דהוו יתבי, פתח עינוי רבי שמעון, 

וחמא מה דחמא, ואסחר אשא בביתא.

האש הינו אש התורה הק' אש השכינה. דהתורה נמשלה לאש כדכתיב הלא כה דברי  וענין 

כאש נאום ה', והתורה הק' הכתובה אש שחורה ע"ג אש לבנה ניתנה בהר סיני בלפידי אש. 

וכשלמדו  אש.  אכלה  אש  בתוארי  הק'  ושכינתו  ה'  את  המתארים  פסוקים  ריבוי  יש  ובתנ"ך 

הרשב"י והחבירא תורה נתגלה להם אש התורה הק' אש השכינה.
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והנה באופן כללי יש שני אופני וסוגי אש, יש אש שתפקידו לשרוף ולכלות, ויש אש שתפקידו 
נקרא  'אש', ואש שהודלק להאיר  נוגה, ובדר"כ אש שתפקידו לשריפה נקרא  להאיר ולהפיץ 

'אור'. 

לכלות  בזה  זכו  לא  עדיין  בעולם,  ה'  אור  ומאירים  בתורה  עוסקים  כשישראל  הגלות  בזמן 
ולשרוף כל הקליפ' והסט"א, שעדיין יש לסט"א אחיזה בעולם, אבל לעת ערב כשיהיה אור 

הגאולה, אזי יזכו ישראל ש'אור' תורתם יאיר נשמתם ועוד יוסיף לשמש כ'אש' השורף לבער 

ולכלה את כל הרע שבעולם, והוא מה שהנביא ישעיהו מתנבא על גאולת ישראל ומפלת אשור 

והיה  אש.  כיקוד  יקד  יקד  כבדו  ותחת  רזון,  צבאות במשמניו  ה'  האדון  ישלח  לכן  טז-יז(:  )שם 

אור  ופרש"י:  אחד.  ביום  ושמירו  שיתו  ואכלה  ובערה  ללהבה,  וקדושו  'לאש',  ישראל  'אור' 

ישראל, היינו התורה. וברד"ק ובמצודות פי' דהיינו השכינה הק'. כלומר, שבזמן הגאולה יהיה 

'אור' השכינה והתורה של ישראל 'לאש' להבה היוקד ושורף כל 'שיתו ושמירו' היינו הקוצים 

והדרדרים, מתוך כרם בית ישראל.

סביבם  האש  ולהטה  בתורה  שעסקו  דבעת  ותלמידיו,  רשב"י  את  לשבח  הפייטן  כונת  וזהו 
נתגלה להם 'אור מופלא' אור ישראל דלעתיד, שסגולתו 'אור היקוד' המשמש לב' תפקידים 

א. אש השורף ומכלה כל הקליפ' ב. אור הגנוז אור מופלא רום מעלה. שהיה באור ואש תורתם 

של רשב"י בחינת נגוף ורפוא, נגוף לכל הקלי' והמשטינים, ונוגה אור רפוא מרפא נשמתם. 
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ּפּוִחים, ָעִליָת ִלְלֹקט ּבֹו ֶמְרָקִחים, סֹוד ּתֹוָרה  ֵדה ּתַ ר יֹוָחאי, ְוִלׂשְ ּבַ
ֲעבּוֶרָך:  ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ִציִצים ּוְפָרִחים, ַנֲעׂשֶ ּכְ

"ולשדה תפוחים"

תמצית: בנגלה נתגרש האדם מגן עדן אך בנסתר שייך להיות גם עתה בגן עדן כרשב"י 

במערה שלמד שם סודות התורה עדן ושם השיג שבכל דבר יש ייחוד קוב"ה ושכינתיה.

פד.(  )דף  בזוה"ק  כמבואר  משם  תורתו  להמשיך  עדן  לגן  עלה  שרשב"י  היינו  תפוחים'  'שדה 
וברש"י )בראשית כז כז( ששדה תפוחים הוא גן עדן. 'נעשה אדם' פשוטו היינו כוונת הפסוק )בראשית 

א( "נעשה אדם בצלמנו וגו' בצלם אלהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם", והיכן היה זה, בגן 

)כתובות ח.( הברכה של שמח  עדן, וכמו"ש 'כשמחך יצורך בגן עדן מקדם', וכפי שביאר רש"י 

תשמח, שהוא ברכה על החתן וכלה שיצליחו, עיי"ש9. וזהו בנגלה אבל בפנימיות הכל הוא רק 

יחוד קוב"ה ושכינתיה. אלא שזהו הסוד, שמברכים לחתן וכלה על הדברים הנראים כלפי חוץ 

כדברים גשמיים ומגלים להם שבכל דבר יש בו ייחוד קוב"ה ושכינתיה.

ללקוט בו מרקחים סוד תורה כציצים ופרחים', ובפשטות נראה שהוא כאלה חידושי  'עלית 
תורה שאינם עיקרי, אבל בפנימית הוא ענין הגמרא )מנחות כט:( הא דר"ע היה דורש על כל קוץ 

וקוץ תילין תילין של הלכות והשית היה קושר מזה כתרים, וזהו הציצים ופרחים, הוא מבטא 

סודות התורה שבכל דבר.

'נאמר בעבורך', כי דייקא הלומד סודות התורה נמצא בגן  יובן הא ד"נעשה אדם",  ומעתה 
עדן ומתקיים תכלית שאמר הכתוב "נעשה האדם", נאמר דייקא בעבורך שהוא סודות התורה 

וכמו הרשב"י  סודות התורה,  דייקא עם  ולשמרה"  ואז מקיים "לעבדו  שהוא תורת הרשב"י. 

שכאשר יצא מהמערה אחרי י"ג השנים שלמד בהן את סודות התורה אזי ראה יהודי עם שני 

בדי הדסים )מדאני אסא( וגילה שאפשר לעבוד את השי"ת מכל דבר שבעולם אפי' מדבר גשמי, 

)וביארנו במק"א ששם השיג סוד הריקוד בפני הכלה עם מדאני אסא( כי השיג שם שכל דבר סובב סביב הייחוד 

קוב"ה ושכינתיה.

נקבר מ"מ מצינו שיש בהם אותו  בו  אינו המערה  סודות התורה  היכן שלמד  שהמערה  ואף 
כח, כדאי' )ב"מ פה.( על ר' יוסי בר' אלעזר בר' שמעון שלא הניחו לו להיקבר במערה עם סביו, 

9 רש"י כתובות )דף ח.( "שמח תשמח. ברכה לחתן וכלה שיצליחו בשמחה וטוב לב ואשר ברא לשם כל ישראל וכו' משמח 

חתן וכלה. ובאחרונה משמח חתן עם הכלה לפי ששמחת ברכה הראשונה לא בשמחת חתונה אנו אומרים שהרי תפלה היא 

שמתפללים ומברכין שיהו שמחים בהצלחה כל ימיהם לפיכך אין לחתום בה משמח חתם עם הכלה דמשמע איש באשתו אלא 

ברוך ה' משמח את שניהם לעולם בסיפוק מזונות וכל טוב ובאחרונה שבח שמשבח להקב''ה שברא חתונת דיבוק איש באשה 

על ידי שמחה וחדוה לפיכך יש לחתום משמח חתן עם הכלה שהוא לשון שמחת איש באשה".
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מערה",  בצער  היה  לא  וזה  מערה  בצער  היה  ש"זה  כיון  ואמרה  קול  בת  יצתה  לכך  והסיבה 

מכאן שמקום קבורתו יש בו ג"כ הארה ממערת צורים שלמד בו סודות התורה, וזה היה עבורו 

גן עדן עלי אדמות. 

***

"נעשה אדם נאמר בעבורך"

תמצית: הגלויים שגלה הרשב"י בסוד צורת האדם איך שנעשה בצלם אלהים שדבר זה קשה 

מאוד לנפה"ב להאמין, באים להרשב"י שיאיר ויגלה את האוצרות שבנו ואת ההתפארות 

שהשי"ת מתפאר בנו ולא כהני בני אדם שאת אזהרות הזוהר מפני סוד צורת אדם מקיימים 

אבל להאמין בקדושתו שוכחים, כי אף שגם לבני ישראל יש חשק בהבלי עוה"ז אין זה מגרע 

מקדושתו כי עיקר הניסיון הוא מכאן ולהבא כי החמדה בעולם הזה ומחשבה הראשונה שנפל 

באדם אינו קשור לחטא כלל ונקוט יסוד זו בידיך כי הוא יצילך 

כי הרשב"י  ונבאר,  על הרשב"י.  נאמר  כדמותנו"  בצלמנו  "נעשה אדם  א(  )בראשית  דכתיב  הא 
גילה באידרא רבה וזוטא סוד הטמון בצורת האדם וחשיבותה. וצריך לדעת שאדרה רבה וזוטה 

הם שני גילויים שונים. כי ברבה מגלה סוד האריך שבהתגלותה נמתק ז"א, והוא הקשר שבין 

הקוצו של יו"ד לו"ה שבשם הוי', ובזוטה מגלה סוד או"א חו"ב, הי"ה שבם הוי'.

כי כשרואים איזה דבר מה או איזה חכמה אצל חברו רק הזולת מתפעל ולא האדם  ונבאר, 
העשירים  על  רבינו  דברי  וכעין  וחפציו.  עצמו  את  מעריך  אינו  כשלעצמו  אדם  ולכן  בעצמו, 

)ליקו"מ תנינא קיט( ואמר שאפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, 

וכל  ואנחה תמיד,  ויגון  ועצבות  ודאגות  וכולם מלאים טרדות  ומכאובות,  ימיהם כעס  כל  כי 

אחד יש לו יסורים מיחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו 

בהם  קצת  שבקי  מי  לכל  וידוע  ברור  וזה  תמיד,  ודאגות  יסורים  מלאים  כאחד  וכולם  תמיד, 

ובדרכיהם, עיי"ש10.

10 ליקוטי מוהרן תנינא )קיט( "דבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי עולם הזה, שכל בני העולם כלם מלאים יסורים, אין גם אחד 

שיהיה לו עולם הזה. ואפלו העשירים הגדולים ואפלו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכלם 

מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, שיהיה 

לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכלם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. וכמה 

פעמים דברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת. ואפלו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו כל התענוגים: 

עשר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגלת מלכים וכו' - אם יסתכלו בו היטב, הוא גם כן מלא 

כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אפנים וענינים, כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מח בקדקדו ומסתכל 

קצת בהם באמת, וכמו שאמר שלמה המלך עליו השלום )קהלת ב(: "גם כל ימיו כעס ומכאובות" וכו', וכתיב: "אדם לעמל 

יולד קצר ימים ושבע רגז" )איוב י"ד(. וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כלם נולדו לעמל ומלאים רגז ויסורין, 



-כד-

על  מפליג  שהאדרא  קדישא,  הדיקנא  כמו  האדם,  בצורת  התלויים  בסודות  הוא  כן  וכמו 

טמורים  דבר  שבכל  משערות,  הפנוי  למקום  השערות  מקום  בין  ומחלק  ותיקוניה,  סודותיה 

וסתומים סודות התורה, וראה תיקון תליתאה סודי סודות הטמונים במקום השפם כנגד האף 

סליחת  ומעורר  הדין  ומשתיק  וממתיק  שם  יורד  מהחוטם  היוצא  שרוח  משערות  פנוי  שהוא 

ומבואר שעל  שם11.  ראה  הזה  במקום  האצבע  בהניח  להשתיק  אדם  בני  הרגל  ולכן  העוונות 

ונמצא שיהודי הוא עשיר מופלג בעולם  סודות התורה.  וחלק מצורת האדם תלויים  כל אבר 

הרוחני בעצם מציאותו וכל פרט שבו. 

ומעתה כמה מאושר צריך להיות יהודי ביודעו כי שם ה' נקרא עליו שכל מציאות גופו כולה 

מרכבה לקדושה בכל פרט ופרט. 

יתר מחבירו אזי אינו שש  זה  הנפש הבהמית שבאדם מכיון שרואה שאינו מיוחד בדבר  אך 

נתעלה  שבו  ו'כשרון'  כ'שכל'  חיצונים  דברים  ומלקט  מחפש  אלא  העצומה  במעלתו  ושמח 

ואוכל  נדבות  שמקבץ  עשירים  לבן  משל  בזה  יש  רחמנות  כמה  והתבונן  עמוד  חביריו  מעל 

ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה כי אם לברח להשם יתברך ולעסק בתורה. וכמו שמובא במדרש )בראשית רבה 

פרשה יג:( "אדם לעמל יולד" - 'אשרי מי שעמלו בתורה', הינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אפן, 

אפלו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם - עיניו בראשו - שיהפך העמל לעמל 

של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמל בתורה, ואז אשרי לו, כי נצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא:

11 אדרא רבא )נשא קלג.( "תקונא תליתאה, מאמצעיתא דתחות חוטמא, מתחות תרין נוקבין, נפיק חד ארחא, ושערא אפסיק 

בההוא ארחא, אמאי אתפסק, משום )דכתיב )מיכה ז יח( ועובר על פשע(, דהאי אורחא אתתקן לאעברא ביה, ובגין כך יתיב 

תחות נוקבי חוטמא האי אורחא, ושערא לא אתרבי בהאי אורחא, משום )נ"א כובש עונות, וכתיב( דכתיב ועובר על פשע, 

למיהב אעברא עד פומא קדישא דיימא סלחתי: תאנא, כמה ערקיסאות מחכאן לההוא פומא, ולא אתגלי לחד מנייהו, דהא 

אסתלק ואתעטר, ידיע ולא ידיע:

תאנא בצניעותא דספרא, מהו דכתיב פשע, זכו עובר, לא זכו פשע, )מאי משמע עובר על פשע, שפע, דאקדים שי"ן לפ"א, לא 

זכו עומד ולא עובר(, )האי( בזעיר אנפין:

מאי בין האי להאי, בזעיר אנפין כד נחית ההוא ארחא מתחות נוקבי חוטמוי, כתיב )במדבר יב ט( ויחר אף הוי' בם וילך, מאי 

וילך, דנפיק רוחא דרוגזא מאינון נוקבי, ומאן דאשכח קמיה אזיל ולא אשתכח, הדא הוא דכתיב )ישעיה מ ז( כי רוח יהו"ה 

נשבה בו ואיננו, )ס"א )תהלים קג טז( כי רוח עברה בו ואיננו(, באריך אנפין כתיב, )מיכה ז יח( ועובר על פשע, וכתיב )איוב 

לז כא( ורוח עברה ותטהרם:

ותאנא, הכא כתיב עובר על פשע, בההוא ארחא, התם )שמות יב כג( ועבר הוי' לנגוף את מצרים, זכאה חולקיה דמאן דזכי 

להאי: ודא הוא תקונא תליתאה )דאורחא( דדיקנא יקירא קדישא עלאה עתיקא דעתיקי, אמר רבי שמעון, ודאי קודשא בריך הוא 

יסגי לאוטבא לך, ויחדי לאגנא עלך:

ותאנא, מאי דכתיב )ישעיה סא י( שוש אשיש ביהו"ה, בעתיק יומין אתמר, דהא הוא חדוותא דכלא, תאנא, בשעתא דאתגלי האי 

אורחא דדיקנא דעתיק יומין, כלהו מארי דיבבא ויללה ומאריהון דדינא, סתימין ושתיקין, ולית דיפתח פטרא לאבאשא, משום 

דהאי אורחא אתגלייא לתקנא, ומהאי, מאן דאחיד ואזהר )ס"א משום דהאי אורחא סימנא לשתיקותא, ומהאי הוא מאן דאחזי 

ואזהר( לשתקאה, להאי אורחא רשים, דהוא סימנא דעתיקא קדישא".



-כה-    /

בבית התמחוי, וכמו כן ממש יהודי שיש בו סודות נוראים אלו בגופו ובכל מעשיו והולך ובטל 

בדברים של מה בכך כמה רחמנות יש עליו. 

לומד  אחד  כל  הרי  חשיבותו,  בערך  להאמין  צריך  עושה  שיהודי  שבקדושה  דבר  בכל  וכן 
כמה  האדם  יתבונן  ואעפ"כ  מצוות,  ומקיים  פעמים  כמה  מחשבתו  ושומר  ומתפלל  יום  בכל 

רק חושב  ומיקר אותם מצד חשיבותם העצומה, אשר הרבה פעמים האדם  הוא מאמין בהם 

מחשבות בכל עת כבעל עסק אם עשה כהוגן או לא, ושוכח ממעלת כל פעולה שיהודי עושה 

בעולם הזה, וכמו"ש רביה"ק )ליקו"מ יז א( "כי יש בכל אחד ואחד מישראל התפארות בפרטיות, 

שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות, ואפלו בפחות שבישראל, אפלו פושעי ישראל, כל זמן 

ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל, יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר 

ישראל  ותנועה של  תנועה  ובכל  ואיבר  איבר  בכל  יש  כי  פרטיות,  בפרטי  וכן  בפרטיות.  עמו 

והשם  שלו,  הפאה  עם  נענוע  עושה  שבישראל  פחות  שאיזה  לפעמים  ויש  אחר.  התפארות 

יתברך יש לו התפארות גדול גם מזה.

יודעים  צערם של הצדיקים וגדולי ישראל כשרואים כלל ישראל נופלים מחמת שאינם  וזהו 
להעריך קדושתם, והוא רק מחמת הבחירה לכן אינו יכול להעריך, כי רואה שלגוי גם יש לו 

צורה כזה. וגם לבהמה יש לו דברים דומים. ואם תאמר שיש ליהודי נשמה רוחנית ניחא, אבל 

לומר שגופו של האיש הישראלי קדוש זה קשה לו לקבל. וכן כשהאדם לומד על קדושת עיניו 

אזי שולל את עצמו מזה כיון שרואה גם דברים האסורים. אבל הצדיקים מגלים לאדם האמת 

שכל הסודות  שמדוברים נתגלים בגוף האדם ממש בעוה"ז וע"ז נאמר נעשה אדם בצלמנו, 

נפלו  "למה  ד(  )בראשית  וכמו"ש  דבר,  אותו  הוא  האדם  של  הצורה  עתה  ועד  הראשון  שמאדם 

פניך". 

והניסיון של האדם  ולהבא,  הוא להתגבר מכאן  ניסיון  לידי  חובת האדם כשבא  שעיקר  ודע 
מתחיל מחמת שמחשיב את עצמו כבעל עברה מעצם מחשבתו בתאוות עולם הזה, כי באמת 

אין שום איסור במחשבה הראשונה שיפול לאדם חשק בעולם הזה, ואפי' שיפול במחשבתו 

האיסורים החמורים ביותר של גניבה גזילה חמדה וכו', האיסור הוא ללכת אחריה, אבל עצם 

התשוקה המתעורר בבני אדם הלא השי"ת עשה כן בטבע האדם באין מרפא, ועל האדם לחזק 

את עצמו בעת הניסיון ולהבין מה השי"ת רוצה ממנו בשעה זו ועי"כ יתגבר.

ונביא ע"ז משל גשמי כשמנשבת רוח קרה בחורף שיכולה לצנן בני אדם, אין בזה שום עוולה 
מצד האדם ואינו בידו כלל כי הרי כך השי"ת קבע בבריאה, רק מה שעל האדם לעשות לכסות 

גופו היטב ללבוש מעיל וכדו' כדי לשמור שלא להצטנן, אבל עצם הרוח לא שייך לומר שיש 

בו  שום חסרון מצד האדם, והבן שכן הם הדברים גם במזג טבעו של האדם.



-כו-

כלל  חטא  מפני  הראשונה  במחשבה  שאין  להבין  אדם  של  במוחו  להכניס  יכולים  היו  ואם 

ובהזדמן לו ניסיון לא יחשוב כלל מחשבות על עצם המחשבה הראשונה שנפלה בדעתו אלא 

ימדוד עצמו כפי ערך  ולא  רק מה חובתו מכאן ולהבא איך להתגבר ולעמוד במלחמת היצר 

תאוותו שנפל בו חמדה יתרה בעוה"ז, היה בזה ישועה גדולה לעולם כי לא היו נופלים כ"כ 

אחרי שהיו מבינים שכך יצר הקב"ה את האדם. 

ואם יבוא אדם לומר שאדרבה דייקא בגלל הסודות הנפלאים שיש באדם לכן לא כל הרוצה 

לבוא ליקח את השם יבוא ויטול, וכן יאמר שאחר שהסתכל במראה ]שפיגעל[ וראה צורת פניו 

אזי התגשמה צורתו ואין בו משום הקדושה, וכמו שהיו צדיקים שהקפידו שלא ישאר תמונה 

מדמות דיוקנם אחרי פטירתם מסיבה זו. על זה בא כח הרשב"י לתקן העולם כמו שאמר יכול 

נותן  אני לפטור העולם מן הדין, ואפי' אנשים כאלה שאין להם הכח להאמין מסיבות הנ"ל 

לגלות  'הוד שבהוד', לרמז על הפחותים שהרשב"י בא  כי מידתו של רשב"י  להם את הכח, 

מעלהו  ובזה  אלקים  הצלם  לגלות שם  התחתונא  לדיוטא  יורד  כי  הנפלאה,  צורתם  סוד  להם 

ומרוממהו, וכמעשה דהינדיק, וכמשלי שלמה שירד כ"כ והלביש כל השגותיו במשלים.

וכן מצינו שהזוהר )נשא( מזהיר לבל ירים הידיים למעלה מראשותיו, ויש הנוהגים להקפיד על 

זה, אבל לא שייך רק לנהוג ולא להאמין בקדושה הטמונה בצורת גופו שלכן אסר לעשות כן. 

המשל  רק  בידו  ותפס  במשל  דבריו  שהלביש  מדרשן  מוסר  ששמע  אחד  לאיש  דומה  והדבר 

ואינו  האדם  בצורת  גילה  שהרשב"י  בהזהרות  נזהר  אדם  אם  הדבר  כן  יחשב,  לכסיל  הלא 

כפשוטו  לקיים  צריך  שבוודאי  ואף  יהודי,  של  ואבר  אבר  בכל  מאיר  שהוא  בקדושה  מאמין 

כל העניינים, אך לא לשכוח את עיקר מהות הדבר שעל גופות בני ישראל נאמר 'נעשה אדם 

בצלמנו כדמותנו'.

ולכן אמרו צדיקים שיהודי מקרר את עצמו עם הרשב"י כמים קרים על נפש עייפה, כי הרשב"י 

מעורר בנו התשוקה "כמה לך בשרי", כי הוא מנחם את ישראל כשמגלה להם סוד קדושתם 

מהו  להאמין  שנוכל  בנו  להאיר  מהרשב"י  שמבקשים  מה  וזהו  טובות.  מחשבות  להם  ונותן 

צורה עליונה של יהודי עד היכן מגיעה. וזהו שמחת היום שמקבלים כח זה מהרשב"י להאמין 

בקדושת הגוף של כל יהודי.
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ְעָרה, ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת  ַ ת ַהּשׁ ְגבּוָרה, ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש ּדַ ר יֹוָחאי, ֶנֱאַזְרּתָ ּבִ ּבַ

ַלְפּתָ ֶנֶגד ֹצְרֶריָך:  ְעָרּה, ׁשָ ִמּתַ

"מלחמת אש דת"

תמצית: עיר וקדיש מן שמיא נחית ללחום מלחמת ה' גלוי מול שלטונות הרומאים בגנותו 

אותם אשר בגינה נאלץ להיחבא מהם לי"ג שנים כי הרשב"י הוא ממחצדי חקלא, אשר על כן 

אין לגזוז שערות הקטן כי אם אצל הרשב"י המורה שכוח הרשב"י כי דייקא הוא יודע לקצור 

ולבער החיצונים מלהיאחז בקדושה ולהפרידם ממנו

חרוז זה היא כנגד ספירת הגבורה, כי לרשב"י היה כח הגבורה במלחמתו נגד מלכות הרומאים 
הסיפור  בגמרא  וכדאי'  לעצמם,  אלא  עושים  אינם  מעשיהם  שכל  עליהם  לומר  פניו  שהעיז 

)שבת לג:( "יתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח ר' יהודה 

ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה זו תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות ר' יוסי שתק 

נענה רשב''י ואמר כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן תקנו שווקין להושיב בהן וכו' 

מרחצאות לעדן בהן עצמן גשרים ליטול מהן מכס הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו 

למלכות אמרו יהודה שעילה יתעלה יוסי ששתק יגלה לציפורי שמעון שגינה יהרג וכו'".

ר' שמעון זה שלא שמר פיו  ונשמעו למלכות ובמקרה היה  לומד שהתגלגל הדבר  והפשטן 
מלגנותם, ומתוך דיבוריהם נראה לו שלא התווכחו כי אם כמו אנשים פשוטים שמדברים ודנים 

בדברים העומדים על הפרק לבלי שימת לב יתרה ח"ו, ואינו נראה לו שבדיבורו של רשב"י 

טמון מלחמתו שלחם ב'מלחמת אש דת'.

אך באמת שהיה כאן לרשב"י עבודה שלמה ויבוארו הדברים כפי שהארכנו בפסוקים בדניאל 
ושם  ליקו"מ(,  )תחילת  בר"ת  על הרשב"י  זה  נחית", שמרמז  מן שמיא  וקדיש  "עיר  ד( עה"פ  )פרק 

האילן  ומנפץ  בא  הוי'  שמלאך  הקודש,  מלחמת  שם  שהיה  נבוכדנצר,  חלום  בפתרון  איירי 

שהוא  קדוש  אילן  לבנות  בא  שמיא  מן  וקדיש  ועיר  נבוכדנצר,  זהו  הטמא  אילן  מהו  הטמא, 

הזוהר הקדוש, ונחית ביתר שאת ועוז ובתוקף ללחום מלחמת אש.

ויובן בזה שר' שמעון שהוא מחצדי חקלא )קוצרי השדה( נלחם שלא להעניק שום תוקף וחשיבות 
למלכות הרשעה הפך הקדושה ולכן אמר שכל מה שעשו לא עשו אלא להנאת עצמם. ולכן 

נהגו ישראל שאין גוזזים את השער כי אם אצל הרשב"י, כי אף ששרשי השערות  בעליונים 

בגבורה עילאה אך בהשתלשלותם מטה נפלו לבחינת דינים קשים מאוד, והגוזז השער הסט"א 

רועשים במלחמה, ולזה צריך את כח הרשב"י שלא לתת שום תוקף למלכות הרשעה, ואף מי 
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שאינו יכול לבוא לציונו מ"מ מתקשר אליו אם ע"י שליח וכיו"ב, כי רק הרשב"י יכול לגזוז 

דניאל שפתר שני  וכמו אצל  הוי',  לו הכח ללחום מלחמת  כיון שיש  שערות, מחצדי חקלא, 

החלומות, פעם ראשונה היה אבן אשר פגע בצלם, ופעם שניה כפשוטו ע"י שנחת העיר וקדיש 

מן שמיא וצעק לקוץ האילן.

זהו כחו של הרשב"י, ששמעון שהוא אותיות שם עון, יש לו הכח להפך כל עוון ואפי' העוון 
שהזוהר כותב שאין מועיל תשובה ולהשיבה, שיהפוך לבחינת מש עוון, זהו מלחמתו אש דת.

לג,  )שבת  זרעו"  מפי  תשכח  לא  "כי  של  הגילוי  ענין  הן  כחות,  שני  יש  שלרשב"י  עתה  נמצא 
והביאור בתחילת ליקו"מ( והן ענין מלחמתה של תורה, 'מלחמת אש דת השערה', הכח ללחום עם 

ההיפך הקדושה.

בהאי  וזהו  הדינים.  להמתקת  רמז  דינים,  פ"ר  גימ'  עיר  נחית",  שמיא  מן  וקדיש  "עיר  וזהו 
חיבורא יפקון מן גלותא, היינו מלחמתה של תורה של מלך המשיח.
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ת ּכֹוֶתֶרת ַעל  ּלַ ם ּגֻ ְעּתָ ּוְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש, ּגַ ִיׁש, ִהּגַ ר יֹוָחאי, ִלְמקֹום ַאְבֵני ׁשַ ּבַ
ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך:  ַעִיׁש, ּתָ

למקום אבני שיש הגעת

תמצית: נאחז היה הרשב"י בשורשי הבריאה - אבני שיש היא שורש הבריאה החיצונה ודמות 

פני אריה שבכסא הכבוד היא שורש הבריאה הפנימית גם גילת כותרת על עיש היא הכוכבים 

ומזלות ששלט בהם הרשב"י דכל ימיו קשת לא נהיו

השגות  מקום  הוא  שיש  אבני  כי  ונקדים  החסד.  בספירת  הרשב"י  שורש  על  מרמז  זה  חרוז 
עקיבא  שר'  יד:(  )חגיגא  דאי'  הא  בבחי'  הבריאה,  השתלשלות  לשורש  שנכנסים  מקום  אלוקות 

הזהיר לארבעה שנכנסו בפרדס ואמר להם כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים 

מים, היינו שמתקרבים למקום שנראה שיש שם מים ובאמת אינו מים. ולא נאריך לבאר פירושו 

וסודו כי אם השייכות בין אבני שיש לרשב"י, כי הרשב"י הגיעה לשורש מקום הבריאה, שזה 

מקום אבני שיש, ואל תאמרו מים שהוא מים, שמים מרמז על מידת החסד בפרטיות, אלא כי 

הוא שורש החסד )חסד דכולא יומא(, "עולם חסד יבנה".

וצריך ביאור, כי לכאורה מן הראוי שהיה כתוב למקום אבני שיש הגעת, ומשום מה מפסיק 
פנים  תיבה אחת המשתמע בשני  הפייטנים לחלק  דרכם של  וזהו  הגעת.  לפני התיבה  הפייט 

ומתאים לשני החרוזים, )כגון: למקום אבני שיש הגעת, הגעת לפני אריה ליש(.

"הגעת לפני אריה ליש", והנה, בכסא הכבוד יש ד' דמויות והם אריה כרוב נשר יעקב,  מהו 
שיש  אבני  למקום  שהגיע  השבח  אחרי  ועתה  בעבורך.  נאמר  אדם  נעשה  אשר  האדם,  שזה 

הבריאה  לשורש  הגיע  גם  מוסיפים שאף  שיש,  אבני  מקום  בחיצוניות  הבריאה  שורש  שהוא 

בפנימי לכסא הכבוד ופני אריה ליש, ואריה נקרא ג"כ ליש. ומפני מה דייקא אריה, כי במקדש 

בתחתונים.  השכינה  השראת  המבטא  נ(,  קמא  ליקו"מ  סב:  )תיקו"ז  ארי"ה  כדמות  המזבח  אש  היה 

והבית המקדש בכלל נקרא אריאל כלשון הפסוק )ישעיהו כט( "הוי אריאל אריאל וגו'" ופירש"י 

יומא  "והאריאל ע''ש אש של מעלה שהיתה רובצת כארי על גבי המזבח כמו ששנינו בסדר 

ורבותינו פירשו על ההיכל שהיה צר מאחוריו ורחב מלפניו".

"גם גולת כותרת על עיש", והנה 'עיש' זהו כח של מזלות וכוכבים, כדאי' )ברכות נט.( "שבשעה 
וכשבקש  לעולם  מבול  והביא  מכימה  כוכבים  שני  נטל  לעולם  מבול  להביא  בקש  שהקב''ה 

לסתמה נטל שני כוכבים מעיש וסתמה".
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ומרומז בזה הא 'דכל ימיו אשר חיה אות הקשת לא נהיה' )פיוט ואמרתם(, כי היה לו הכח לעצור 
המכשול של המבול, לכן מזכירים גם ד'גם גולת כותרת על עיש', שהשיג והגיע למקום הזה, 

שהיה לו כח לשלוט בכוכבים, וכעין דאי' )דברים ד ו( "כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים 

ודגמה  כעין  הוא  ולמטה  ישמעון,  למטה  שכאן  וכמו  האלה",  החוקים  כל  את  ישמעון  אשר 

דלמעלה, כי הרשב"י היה לו הכח לשלוט בעליונים בכוכבים ובמזלות.

אבני  למקום   – יבנה  חסד  עולם  מצד  הן  השורש,  דרגות  כל  השיג  שרשב"י  שאומרים  וזהו 
וכוכבים – כותרת על  והן במזלות  ופני אריה ליש שהוא כסא הכבוד,   – והן ברוחניות  שיש, 

עיש, "תשורי ומי ישורך", תשורי הוא לשון ראיה, ומי ישוריך כאומר, ומי יזכה להשיג ולראות 

בהשגות כאלה שהרשב"י זכה להשיג.
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תֹות סֹוד  ּבָ ַבע ׁשַ ים, ׁשֶ ׁש ֳחָדׁשִ ים, ַקו ָירֹוק ְמַחּדֵ ָדׁשִ ֹקֶדׁש ַהּקֳ ר יֹוָחאי, ּבְ ּבַ
ֶריָך: י"ן ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרּתָ ִקׁשְ ים, ָקׁשַ ִ ֲחִמּשׁ

בקודש הקדשים סוד חמישים

תמצית: רשב"י עלה ונתעלה עד מקום קודם הבריאה קוה"ק נ' שערי בינה

חרוז זה בספירת הבינה, בינה מבטא למעלה מהבריאה, כי ששת ימי השבוע ושבת הם בתוך 

הקודם  בחרוז  כי  מהבריאה,  למעלה  התעלה  ורשב"י  מהבריאה.  למעלה  הוא  ובינה  הבריאה 

יותר  שמתעלה  מתוסף  וכאן  שיש,  אבני  מקום  הבריאה  שורש  במקום  שהיה  מעלתו  הוזכר 

ויש רק מקום  ימים והכל שייך לתוך הבריאה,  לקודם הבריאה. בתוך הבריאה יש רק שבעה 

אחד שיש לו שייכות גם לקודם הבריאה, שזה מקום קודש הקדשים.

)יומא כא.(, היינו שאינו תופס מקום. ארון  הקדשים הוא 'מקום הארון שאינו מן המדה'  קודש 

אותיות אור נו"ן, והוא כנגד החמישים שערי בינה, שהוא למעלה מהבריאה, כי הבריאה היא 

שבעת ימים, וכן מתחלק גם לשבעה שבועות, שהוא מ"ט, ולמעלה מהבריאה הוא נו"ן, ולכן 

גם כשמגיעים לשער החמישים נפתח עוד מ"ט שערים ובשער החמישים שלו מתגלה עוד מ"ט 

מעט  "ותחסרהו  ח(  )שם  בחי'  ואיננו",  וגו'  מעט  "ועוד  לז(  )תהלים  בחי'  הלאה.  וכן  וכו'  שערים 

מאלהים", שעוד מעט והדבר נעלם בשער החמישים.

ומעתה כדי להגיע לדרגה דקוה"ק צריך לעבור השבעה דרגות קודם היינו מ"ט שערים כנ"ל. 

וכמו"כ חג השבועות בא רק אחרי ספירת שבעה שבועות, וזה סוד המן רמז למקוה של שער 

הנו"ן, וכדברי רביה"ק )ליקו"מ נו(. וזהו "בר יוחאי בקודש הקדשים, שבע שבתות סוד חמישים".

קו ירוק מחדש חדשים

תמצית: קו ירוק היא התוהו בשורש הבריאה שזה כח הצמיחה דראשית דבר נרקב והיא כח 

התשובה השבה לשורש הדרך שהכה"ג חותר בשורש הבריאה וראוה שיהודי אף פעם לא 

חפץ לבגוד בו ית' וזה בחי' אסתר - התגלות בתוך הסתרה 

ירקרקות היתה', בחי'  יג.( 'אסתר  )מגילה  וזהו  חזו נפלאות, כי בינה זה אימא בחי' אסתר,  לכו 

"ואנכי  )דברים לא(  לגלות בתוך ההסתרה כמו"ש  יש לה כח  ולכן  ירוק, כח השבה לשורש.  קו 

הסתר אסתיר פני" ורז"ל למדו מכאן אסתר מן התורה )חולין קלט:(, ולכן יש לאסתר הכח לגלות 
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שישראל שבאותו דור לא חטאו אלא לפנים12, ולכן בפורים מקבלים כלל ישראל פנים חדשות 

כמו ביוהכ"פ, 

קודם  ימי השבוע, אבל  הינה בשבעה  דהנה הבריאה  ירוק מחדש חדשים".  "קו  מהו  ונבאר 
הבריאה היתה הכל תוהו, כמו"ש )בראשית א( "והארץ היתה תוהו ובוהו", וקו ירוק היא התוהו 

מחדש  להצמיח  כדי  גרעין  כמו  לשורש,  השבה  ידי  על  החידוש  כח  והנה,  הבריאה.  בשורש 

זה  ענין   )    ( הארץ'  ה'פרי  מביא  וכמו"כ  מתחדש,  אז  ורק  היולי  לכח  ולשוב  להתרקב  צריך 

וכו'  הראשונות  מחשבות  לשכוח  שצריך  חדשה  מחשבה  לחשוב  להתחיל  רוצה  כשאדם  גם 

עיי"ש. וכמו )תענית כה.( "מי שאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק", ע"י השבה לשורש. כן 

כל חידוש צריך השבה לשורשה.

גם כח התשובה, כי תשובה מאהבה הזדונות נהפך לזכיות )ברכות( ולכאו' אינו מובן, כי  וזהו 
בשלמא היכא שמייגע עצמו וטורח לסגף גופו ומוסיף בקדושה הרבה אז יכפר עוונותיו ניחא, 

ששב  התשובה  כח  במהות  הפשט  אלא  כפרתו,  השיג  מהיכן  גרידה  מאהבה  בתשובה  אבל 

לשורש ולכן מתכפרים עוונותיו )וראה אריכות  בשיחות 'רעוא דרעוין' ובספר 'אחת בשנה'(. 

וזהו עבודת הכה"ג שנכנס וחותר בשורש הבריאה מהיכן בא ליהודי לחטוא, ורואה שבאמת 
חיים(  בדברי  )הובא  זצ"ל  מרופשיץ  הרה"ק  דברי  וזהו  הטעתו.  והס"א  ית"ש  רצונו  לקיים  רצה 

שבעולם האמת אינו מוזכר כלל חטאי בני ישראל כי אם כח התשובה שבה, שהוא השורש של 

יהודי שאין לו שייכות לחטא כלל ואינו חפץ כי אם בו. 

12 מגילה )יב.(: "שאלו תלמידיו את רשב''י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם 

אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו אמרו לו אמור אתה אמר להם 

מפני שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקב''ה לא עשה עמהן אלא 

לפנים".
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ִניָמה, ל"ב ְנִתיבֹות  ַקְפּתָ ִלְכבֹוָדה ּפְ ר יֹוָחאי, יֹו"ד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהׁשְ ּבַ
ח ִזיו אֹוֶרָך: רּוב ִמְמׁשַ רּוָמה, ַאּתְ ּכְ ית ּתְ ֵראׁשִ

יו"ד חכמה קדומה

תמצית: עולמות בי"ע כנגד אותיות הו"ה שאינו שם כי הויית הבריאה הינה העלמה על כבוד 

שמים לעומת העבר ועתיד אך בהטלת נקודת אור היינו יו"ד היינו סודות התורה - נהפך לשם 

הקדוש שם הוי' וזהו כחו דרשב"י במלחמתו אש דת ע"י שזורק בתוך ההסתרה סודותיה כמו 

שהשיג זאת דייקא בתוך המערה

החכמה  שהיא  הרשב"י,  השיג  הוי"ה  שבשם  היוד  של  וההשגה  הוי',  שם  אותיות  ד'  יש  כי 
הקדומה שהוא קודם אותיות הו"ה, כידוע שיש ד' עולמות אבי"ע כנגד ד' אותיות שם הוי', 

יצרתיו  בראתיו  עשיתיו".  אף  יצרתיו  בראתיו  ולכבודי  בשמי  הנקרא  "כל  מג(  )ישעיהו  וכמו"ש 

עשיתיו כנגד בי"ע, ואצילות מרומז בשמי 'שם כבוד מלכותו' או בלכבודי 'כבוד מלכותו'.

עולם האצילות היא כנגד היו"ד שבשם הוי' ואותיות הו"ה הם כנגד עולמות בי"ע, ובאותיות 
הו"ה אין שום שם משמות הקודש, כי הו"ה מורה על מציאות הויה של הבריאה שהיא העלמה 

על כבודו ית"ש, כי עבר – היה – יש בה שם י"ה, וכן עתיד – יהיה – יש בה שם, משא"כ הוה 

אין בו שום שם משמות הקודש. כי על העבר יכול אדם לראות השגחתו ית', ועל העתיד יכול 

לקוות לעזרתו, אבל ההווה קשה מאוד למצוא בו מציאותו ית'.

אבל כשבתוך ההעלמה ייפול נקודת אור, וכגון אם יהיה רשום על הקלף אותיות הו"ה וייפול 
קטן  הינה  היו"ד  אם  ואפי'  הוי',  יהיה שם  זה  כי  למחקו,  אסור  יהיה  אזי  זה,  לפני  דיו  טיפת 

מאוד, כי ההו"ה יכול להיות גדול מאוד אבל היו"ד היא נקודה קטנה.

היו"ד מרמז לסודות התורה, היא האצילות שהיא טמון, כי יש מקום טמון בין בי"ע לאצילות 
כמבואר בעץ חיים, סוד הוא רמז קט, שרואים הוה עם טיפה קטנה אפשר לראות מנהיג כל 

רק  לו  שיתברר  וצריך  בש"ס  סוגיא  תוכן  מבין  שאינו  באחד  לפעמים  שמזדמן  כמו  ההויות. 

הארה קטנה ובכך יהפוך לו כל הסוגיא ויראה דברים אחרים לגמרי.

זהו ענין סודות התורה, וזה מה שרשב"י השיג, ולכן כתוב נאזרת בגבורה במלחמת אש דת, 
והיכן יש את הכח ללחום מלחמה נגד היפך הקדושה, היא ע"י שזורק בתוך ההסתרה סודות 

התורה מה שנעשה בעולם. דהיינו דור דור עם גזרותיה דור דור בניסיונותיה, לפעמים יש כח 

לצדיק לבטל גזרה, אך לפעמים אין הצדיק מבטל אלא מטיל רוחא, ומגלה לבני ישראל איך 

שהשי"ת חפץ שימצאוהו בתוך כל ההסתרות. ודור דור ודורשיו מכניסים מעט מן האור שהוא 
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היו"ד שבשם הוי ובזה ידחה הרבה מן החושך שזה מציאות ההווה של הבריאה. ונקודת היו"ד 

יגלה שהכל הוא שמות הקודש, ומגלים שהניסיונות שעוברים על בני אדם דייקא משם יתגלה 

השי"ת ביותר.

יסד ברתא, בסוד  בזוה"ק אבא  דייקא בתוך המערה. בחי' המובא  השגה השיג הרשב"י  וזה 
בתוך  שדייקא  העשיה.  בתוך  'עשית'  אבא,  בחי'  'בחכמה'  עשית",  בחכמה  "כולם  קד(  )תהלים 

עולם העשיה מקום ההעלמה שם מתגלה סודות התורה, החכמה, "יו"ד חכמה קדומה", ובגלל 

שהרשב"י היה במערה בחי' הדיוטא התחתונה, שם נחשף לו היו"ד המגלה שהכל הוא שמות 

הקודש וגילוי אלוקותו בתחתונים.

נקודת  סתר  הם  ישראל  כלל  בסתר",  "יושב  סוד,  במעט  שיזכנו  הרשב"י  אצל  מהשי"ת  וזה 
והעלמות,  כולל קומה שלמה של המלכות שהיא בחי' סתר  סוד, אבל המעט הזה  קטנה של 

וגילוי הסתרה זו היא ע"י טעימה פורתא של סודות התורה, היינו למצוא השי"ת מתוך "אנכי 

אדנ"י  השם  משיגים  ושם  )אסתי'ר(.  ההוה  שזה  ההסתר  שבתוך  היו"ד  למצוא  אסתיר",  הסתר 

של  תרגום  תרעא  זהו  תרע"א,  עולה  במלואו  באריז"ל שאדנ"י  כמובא  הכל,  אדון  ית'  שהוא 

שער, וזהו שער השמים.

השקפת לכבּודה פנימה

תמצית: הרשב"י משקיף פנימה לכבּודה בת מלך כי כבודו מלא כל הארץ אך בהעלמה 

ובתוך המידות הנפולות ובתוך דמות הגוף החומרי צפון סוד ושם כבודו היינו מלכות 

דאצילות החבוי בעשיה

השקפת ִלְכבֹוָדּה פנימה, יש גורסים ִלְכבּוָדּה פנימה, והוא מלשון הכתוב )תהלים מה( "כל כבודה 
בת מלך פנימה", היינו כי סודות התורה הינה מלכות דאצילות, אצילות זה הסוד דשם "יושב 

בסתר עליון", ומלכות דאצילות יורדת לבי"ע ומאיר שם אלוקות, זהו סודות התורה שמגלים 

בתוך הגלות והחורבן בתוך מקום שבירת הכלים כמבואר באריכות בסודות התורה.

זה בת ישראל  'שם כבוד מלכותו', ומלכות,  זה מלכות,  כבודה בת מלך פנימה", כבוד  "כל 
וכנסת ישראל - היא פנימה וטמון ואינה יוצאת החוצה, בסוד )מיכה ו( "הצנע לכת עם אלהיך". 

אלא שיש להבין אם כן היאך תחיה מלכות דאצילות כל עולמות בי"ע אם תישאר פנימה, איך 

נוכל בתוך הבריאה הלז להחיות נפשנו, הרי יהיה ממש הסתר שבתוך הסתר. לזה עשה הקב"ה 

שהמלכות יורדת לעולם הזה, אך היא בהעלם, ולא רואים אותה ולא משיגים אותה. כי באמת 
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עפ"י סודות התורה המלכות נמצאת כאן אתנו, אך היא כבודה פנימה בצידי הדרכים מכוסה 

שלא יראו אותה.

הסוגיא בהסתכלות דזמן הגאולה, אי לעתיד תעלה כל הבי"ע או שמלכות דאצילות  ]וכגון 
תרדנה להאיר בתוך עולמות התחתונים ויתהפך לבי"ע דאצילות )כמבואר במ"א 'ישיש עליך' ועוד(.[

נפולה  האהבה  נפולות,  המידות  ושבירה,  חורבן  הוא  שהכל  יהודי  שואג  ההסתר  בעולם 
בה  שיתגלה  הכל  ומעלה  יורדת  דאצילות  שהמלכות  מגלה  התורה  וסודות  נפולה,  והיראה 

אלוקות, בי"ע דאצילות, אבל כיון שכל כבודה בת מלך פנימה לכן אין המלכות מתגלה אלא 

בצנעה, כדי שלא יאחזו בה החיצוניים.

שהמלכות  פנימה",  "כבּודה  רואה  והנך  ההעלם,  עולם  בתוך  מביט  הינך  "השקפת"  וזהו 
כיון שצריך ללכת  והסיבה שלא רואים  וכבוד מלכותו קיים בבריאה,  נמצאת בתוך הבריאה, 

בהצנע עם אלקים, אבל הרשב"י מגלה סודות התורה לכן "השקפת לכבּודה פנימה".

לכן בלימוד הזוהר בכלל והאדרא בפרט שהרשב"י מגלה סוד "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", 
סודות הטמונים בצורה קדישא שבדמות האדם, אשר "נעשה אדם נאמר בעבורך", וכגון הא 

עוונות  סוד המשכת מחילת  פנוי משערות טמון בזה  דבשפה עליונה שבפה למטה מהחוטם 

דמידת 'עובר על פשע' הנמשכת מז"א, וזה הסוד מה שדרך בני אדם כשרוצה להשתיק חברו - 

שזה בחי' המתקת דין - מניח אצבעו במקום הפנוי משערות, כי צריך שיצא רוח אפים ויעורר 

הרחמנות ושהשערות לא ימנעו הפה מלומר סלחתי, וכמבואר באדרא )דף קל"ג, תקינא תליתאה מי"ג 

זעירה איך  וראה דברנו לעיל דיבור המתחיל "נעשה אדם נאמר בעבורך"(. מכאן אנו רואים דוגמה  תיקוני דיקנא, 

מרומז סודות התורה בכל פרט ופרט וכל אבר ואבר וכל תנועה שבאדם. 

את כרוב - למ"ד בי"ת נתיבות

תמצית: רשב"י במערה סוד הכרובים אפין באפין בקוה"ק והוא עוף גדול הסוכך על כולם 

בחי' אילן הקדוש שנשרש במקום האילן הטמא וממשיך זיו אור ל"ב נתיבות שהיא התורה 

וזה פשר הדחיפות שנדחפים ונדחקים הבאים אצל ציונו כדי לחשות בצל כנפיו כי הוא יתקן 

המעוות ויחדשנו כאפי זוטא

"את כרוב ממשך זיו אורך" הוא מלשון הפסוק ביחזקאל דלעיל )כ"ח( "את כרוב ממשך הסוכך 
וגו'", פירש"י "את עוף מדה כלומר העוף הגדול הסוכך בכנפיו סכך רב כלומר מושל ממשל 

ְוַחְברֹוי,  ֵריּה  ּבְ ֶאְלָעָזר  י  ְוִרּבִ ִאיָלָנא,  ּכְ ִאיהּו  ְמעֹון  ׁשִ י  "ִרּבִ רכג:(  )פנחס  בזוהר הקדוש  אי'  וכן  רב". 

ַדְמָיין ִלְדרֹוִעין ְוׁשֹוִקין".  ִאיָלָנא ַרְבְרִבין ּדְ ֲעָנִפין ּדְ ְרָנא, ּכַ ַאְדּכַ ה ּדְ ָ ִאיּנּון ֲחִמּשׁ ּדְ
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וראה זה פלא דקראו לרשב"י במערה בלשון כרוב, דזהו סוד הכרובים שבקודש הקדשים, כי 
הסתכלותו של הרשב"י היה בייחודים העליונים, והיכן מקורם, זה הכרובים דבקוה"ק. זהו את 

כרוב - עוף גדול הסוכך על כולם ונמשך הכל ממנו.

וכמו  'אילן קודש',  ד13(  )בדניאל  וגו'"  וקדיש  נקרא הרשב"י ברמז דפסוק "עיר  היאך  וראה 
שהעיר וקדיש דנחית מן שמיא צעק בקול גדול גודו אילנא לקצוץ האילן הטמא כדי שיוכלו 

בסוד   - הקדוש  הזוהר   - חיים  העץ  זהו  הקדוש,  האילן  ומהו  במקומו,  הקדוש  אילן  לבנות 

הכרובים הסוככים על כלל ישראל בפרט ועל כל העולם כולו בכלל. 

והיכן התורה  וגומר בלמ"ד.  זהו התורה הפותח בבי"ת  נתיבות ראשית תרומה",  "ל"ב  וזהו 
ראשית  לה'  ישראל  "קדש  בסוד  ותו  מ'.  תורה  בסוד  תרומה",  "ראשית  הקדשים.  בקודש 

תבואתה". זהו ישראל המרומזים בבראשית מאמר סתום שנפתח.

כנפיים,  פורשי  בפנים,  פנים  הייחודים  סוד  הכרוב  סוד  שמגלה  הרשב"י  אתה  כרוב",  "את 
"ממשך זיו אורך", שזהו האור שמאיר מהתורה והקדושה של הרשב"י, בחי' "תורתו מגן לנו", 

ונדחקים  רשב"י שנדחפים  לציון  בעלייתם  עמ"י  הרגשת  וזה  עלינו.  הסוככים  הכנפיים  היינו 

ורוחין.  נשמתין  על  הסוככים  הפרוסים  כנפיו  בצל  לחסות  רוצים  כי  הקדוש,  ציונו  מקום  עד 

כמו הכרובים, דכל סימנא דישראל כרוב. וכמו שבצד הטומאה כשיש בר מינן מתקבצים כולם 

אליו, כן מצד הקדושה מידה טובה מרובה חמש מאות פעמים. 

כח הרשב"י שאמר יכול אני לפטור העולם מן הדין, היינו שיש לו הכח להשיב ישראל  וזה 
לאביהם שבשמים לתקנם ולחדשם כתינוק שנולד, להפוך לאפי זוטא כפני הכרובים, יעזהשי"ת 

שנזכה להתחדש באור הרשב"י אמן.

את כרוב ממשך זיו אורך

תמצית: יחזקאל הוכיח את חירם מלך צור ומתמיה אליו על שהתגאה וכי את מחשיב עצמך 

כאותו כרוב גדול וכו' הלא אינך כי אם בשר ודם אשר מלאכת תופיך ונקביך בך אך רשב"י 

מגלה סוד הטמיר בגוף אדם ואומר בניחותא את כרוב וכו'

את  מוכיח  יחזקאל  )כ"ח(, כשהנביא  ביחזאל  איתא  אורך  זיו  כרוב ממשך  דאת  זה  פסוק  הנה 
הבית,  בבנין  המלך  לשלמה  שעזר  מפני  התגאותו  סיבת  והנה  שנתגאה.  על  צור  מלך  חירם 

וכהמשך הפסוק "ונתתיך בהר קדש אלהים היית וגו'". פירש"י "ונתתי לך מקום לקנות לך שם 

צּו ַעְנפֹוִהי  ּדּו ִאיָלָנא ְוַקּצִ א ָנִחת: ָקֵרא ְבַחִיל ְוֵכן ָאַמר ּגֹ ַמּיָ יׁש ִמן ׁשְ ִבי ַוֲאלּו ִעיר ְוַקּדִ ּכְ י ַעל ִמׁשְ ֶחְזֵוי ֵראׁשִ 13 דניאל )ד( "ָחֵזה ֲהֵוית ּבְ

א ִמן ַעְנפֹוִהי: ַרּיָ ְחּתֹוִהי ְוִצּפְ ֻנד ֵחיְוָתא ִמן ּתַ ּה ּתְ רּו ִאְנּבֵ רּו ָעְפֵיּה ּוַבּדַ ַאּתַ
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בבנין הר קדשי שסייעת את שלמה בעצי ארזים". "בתוך אבני אש התהלכת. קנית לך זכרון עם 

מלכי ישראל שהם כמלאכי השרת )רש"י(.

שנתגאה אז החל יחזקאל להוכיחו, ואמר לו "מלאכת תופיך ונקביך בך ביום הבראך  ואחר 
כוננו", ופירש"י "אע''פ שנתתי לך הכבוד הזה יודע הייתי שתתגאה ועשיתי בך מלאכת תופים 

ונקבים המוציאין רוח בקול זמר כתוף ובם היה לך להתבונן".

כלומר  מדה  עוף  "את  פירש"י  וגו'",  הסוכך  ממשך  כרוב  "את  תימה  בלשון  ואומר  ומסיים 
אנשי  כמו  גודל  לשון  ממשח  רב,  ממשל  מושל  כלומר  רב  סכך  בכנפיו  הסוכך  הגדול  העוף 

מדות )במדבר י''ד( דמתרגמינן גברי דמשחן", כלומר וכי הינך חושב שיש בך מידת הכרוב הרי 

אינך כי אם בשר ודם אשר מלאכת תופיך ונקביך בך וממה יש לך להתגאות.

זיו אורך ומשבחו  ניחותא את כרוב ממשך  וקורא בלשון  פיה,  הפך כאן קערה על  והפייטן 
בזה שהפייט  להבין  ויש  בכנפיו.  הסוכך  הגדול  העוף  הוא  להתגאות שאתה  יש  רשב"י  שלך 

תפס לשון זה דמשמע דהשבח הוא דייקא בדברים אלו שע"פ פשוטו הוא ביזוי לאדם, כי זהו 

כוחיה דרשב"י המלמדנו חכמה שהוא תורת הסוד, ומבאר ]באדרא[ כל אברי האדם הנראים 

גידים,  ושס"ה  אברים  רמ"ח  מהם  ומלמדנו  בהם,  שיש  אלוקות  בהארות  ומרוממם  כשפלים 

ומעלה כל מציאות הגשמי לרוחני.

סוד כח החכמה מאין תמצא שלוקחים הדברים הכי רחוקים ושפלים ומאירים בהם את  וזה 
הנקודה הפנימית שבהם וכמו שמצינו ברכת אשר יצר את האדם בחכמה שנתקנה דווקא על 

אותם דברים הנראים ככיעור ובהם מתגלה ג"כ אור החכמה 

וזהו האור שמתגלה בהילולא דרשב"י דאף שאתה נברא שפל ונבזה כי "מלאכת תופיך ונקביך 
בך", אך בך טמונים סודות התורה. ו"את כרוב וכו'" שאינו כמתמיה על  כיעור החומר, אלא 

אי  וכו'  דייקא  כבודך  כסא  כבודך",  כסא  לפני  וידוע  "גלוי  בו,  הצפון  פנימי  בסוד  כמשבחו 

אפשר להתקיים אפי' שעה אחת כי זהו הסתכלות פנימי, ועיין בליקו"ה )הלכות בציעת הפת( דלא 

לחינם אומרים התכבדו מכובדים בכניסה לבית הכסא עיי"ש. 

הבקשה בהילולת הרשב"י, שיהא לנו הכוח להסתכל פנימה בסודות ובאורות העילאים   וזה 
הטמונים בו וכשבא האדם לרשב"י אומר לו - רשב"י הנה אני אצלך כי אין בי מאומה, בצל 

כנפיו אחסה, בצל הצדיקים המגנים על ישראל, ומאירים דעת תורה שבישראל.
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לפטור את העולם מן הדין

אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי: יכול אני לפטור את כל העולם כולו 
מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אליעזר בני עמי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו, 

ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו - מיום שנברא העולם עד סופו )סוכה מה ע"ב(.

רשב"י ור"א ויותם לא קבלו בעוה"ז כולם

בדרך  לו  ונראה  שנה  י"ג  במערה  היה  רשב"י  הדברים:  סוד  פירש  שם(  )סוכה  חננאל  וברבינו 
לפטור  אני  יכול  אומר  והיה  גדול  יודע בעצמו שהוא חסיד  והיה  כבודו  גודל  אלקים  מראות 

בעבורם  המקום  לכל  ונשאתי  צדיקים  וכך  כך  שם  אמצא  אם  בסדום  האמור  זה  כגון  העולם 

מיום שנבראתי עד עכשיו, כלומר בזכותי יתקיים העולם. ולא יחרב ולא ישחית אלקים העולם 

בעבורי, ואפי' אם אין שם צדיק, ואם יהיה אלעזר בני עמי משנברא העולם ועד עכשיו. כלומר 

כו',  יותם  ואילמלי  למעלה,  שפרשנו  כענין  העולם  בכל  שהיה  המבול  כגון  כליה  תהא  שלא 

ולמה יותם לפי שנתברר לו כי לא קבל מזכיותיו בעוה"ז כלום שכל צדיקים קבלו בעוה"ז מעין 

השמור להן לעוה"ב, ור' שמעון ובנו ויותם לא קבלו בעוה"ז לפיכך היתה להם זכות גדולה 

משאר הצדיקים, ע"כ.

כלום  הזה  להנות בעולם  היה שלא  חננאל, דמהות עבודתו של רשב"י  רבינו  בדברי  מבואר 
מכל השמור לו לעוה"ב, ואף שרשב"י מלומד בניסים היה )מעילה יז ע"ב( ובקל היה יכול לשנות 

בנו, בכ"ז לא רצה להשתמש כלום  ואת  ולהיפטר מכל הרשעים שרדפו אותו  סדרי בראשית 

בכוח זכויותיו ולעשות שום פעולה כדי להינצל ולהקל מעליו הצרות והרדיפות, והשליך עצמו 

ומסר כל כלו על רצון הנהגת השי"ת בעולמו, ולהמתין בהמתנה רבתא במידת הסבלנות ליום 

פקודה לעת אשר יעלה ברצונו ית' לעורר גאולתו להצילו מיד כל רודפיו ושונאיו.

מחלקו של עוה"ב הוא נוטל

מידה זו של "המתן" חינך והאיר רשב"י הק' לתלמידיו כדרך חיים להמתין ולסבול בדמימה 
ושתיקה צער עוה"ז אף בשעה שבקל יכולים להשתמש בזכויות של עוה"ב להקל דוחק וצער 

עוה"ז, וכהמעשה הידוע שמובא במדרש )שמות רבה פרשת פקודי פרשה נב(: מעשה בתלמיד אחד של 

רבי שמעון בן יוחאי שיצא חוצה לארץ ובא עשיר, והיו התלמידים רואין אותו ומקנאין בו והיו 

מבקשים הן לצאת לחוצה לארץ, וידע רבי שמעון והוציאן לבקעה אחת של פגי מדון ונתפלל 

זהב  אם  להם  אמר  לפניהן,  זהב  דינרי  מושכת  התחילה  זהב,  דינרי  מלאי  בקעה  בקעה  ואמר 

אתם מבקשים הרי זהב טלו לכם, אלא היו יודעין כל מי שהוא נוטל עכשיו חלקו של עוה"ב 

הוא נוטל שאין מתן שכר התורה אלא לעוה"ב, הוי ותשחק ליום אחרון.
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סוד אריכת אפים

רבינו בהר  סוד "אריכות אפים" מי"ג מידות של רחמים שנתגלה למשה  "המתן", הוא  כוח 
ו(, שהקב"ה ברוב רחמיו ממתין ומאריך אפים לצדקים ולרשעים כדאיתא בגמ'  )שמות לד  סיני 

ב"ק )נ ע"ב, וכ"ה בעירובין כב ע"א( וכדפירש רש"י )שם(, ארך אפים לצדיקים שאינו משלם להם שכר 

טוב לאלתר כדי שיקבלו שכרם משלם בעוה"ב, וארך אפים לרשעים שאינו נפרע מהם לאלתר, 

אלא ממתין שיעשו תשובה, ולפטרם מן העונש.

רשב"י מרכבה למידת אריך 

ישב במערה י"ג שנים בצער גדול, ודבק עצמו בכוח "המתן" מידת הסבלנות לסבל  רשב"י 
להחיש  דחק השעה  ולא  זכויותיו,  בכוח  להשתמש  ביקש  יום. שלא  יום  והייסורין  הצער  כל 

להוציא  מבוקשו  וימלא  ריקם  ישיבו  לא  להכריח שהקב"ה  בתפילה  הפציר  לא  ואף  גאולתו, 

ממסגר, אלא התפלל לה' שאם ראוי שיתקבל בקשתו בעוה"ז ע"י תפילה יתן ה' מבוקשו, ואם 

מבוקשו,  ה'  יעשה  שלא  תפילתו  אזי  מבוקשו,  לפניו  מרוצה  ואינו  לו,  מיועדת  הישועה  אין 

וסמך כולו על רצון השי"ת המנהג עולמו בי"ג מידות של רחמים.

ובכך זכה ונעשה רשב"י מרכבה למידת 'ארך אפים' די"ג מידות של רחמים, וע"כ בשעה שבא 
לפועל  ולהוציא  לעורר  רשב"י  בכוח  אזי  עונותיהם,  ולשפוט  העולם  מעשי  את  לדון  הקב"ה 

ארך  מידת  במהות  ואכמ"ל  ישראל,  של  עונותיהם  כל  וסובל  אף  המאריך  אפים,  ארך  מידת 

אפים.

רשב"י פטר דורו מדין עוה"ז ומדין עוה"ב

וזהו שאמר רשב"י יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין, כיון שרק הוא ובנו שסבלו צער 
כל  את  לדון  הכוח  להם  יש  אפים,  ארך  מידת  בכוח  "המתן"  מידת  בכוח  ונתדבקו  המערה, 

היה  'יכול'  רק  )סוכה שם14( הביא מהזוהר הק' שלא  לנר  ובערוך  העולם במידת ארך אפים. 

14 ערוך לנר. בגמרא יכול אני לפטור את כל העולם. ומה שבאמת לא פטר הוא ואלעזר בנו י"ל דהקב"ה לא הסכים עמהם 

שלא רצה שיגרע זכותם בשביל חטאי העולם וכמו שמצאנו גם בר' ישמעאל שאמר בנדרים )סו א עי"ש( ונגעים )פ"ב מ"א( 

בני ישראל אני כפרתן שרצה לכפר על ישראל ועם כל זה לא מצאנו שבימיו נצולו ישראל מן הדין והיינו ג"כ מפני שהקב"ה 

לא הסכים עמו.

 אכן המפרש בדברי הימים )ב' כ"ז( הביא מאמר דהכא בלשון אחר וז"ל וזהו שאמר רשב"י במסכת סוכה אלמלא יהי' אברהם 

אבינו מקבל עליו כל עונות הדורות עד לו אני הייתי מקבל עלי חטאי הדורות מאברהם עד לי ואם הי' יותם בן עזיהו עמי היינו 

מקבלין עלינו מאברהם ועד סוף הדורות עכ"ל, וע"פ גרסא זו א"ש שלא הי' יכול לפטור אם לא שאברהם הי' פוטר תחלה וא"כ 

אין זה הי' תלוי בו, אמנם בזוהר פרשת ויחי בפסוק ושכבתי עם אבותי נראה דר"ש באמת פטר בימיו את העולם מן הדין דהכי 

ר"ש אמר שם אבל דא מהניא להו דאנא שכיח בעלמא ואנא סימנא וסמכא בעלמא דהא בחיי לא יתיב עלמא בצערא ולא אתדן 

בדינא דלעילא עכ"ל, הרי שפטר העולם מדין של עה"ז ומדין של מעלה.
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לפטור, אלא באמת פטר את כל דורו מן הדין, הן בדין עוה"ז שלא ישב העולם בצער בימיו, 

והן מדין עולם הבא שלא ידונו אותם בבבית דין של מעלה ויהיו מזומנים כולם לרשת עולם 

הבא. והכא איתא נמי בירושלמי )ברכות פרק ט(: רבי חזקיה בשם רבי ירמיה כך היה רבי שמעון 

בן יוחאי אומר, יקרב אברהם מן גביה ועד גביי, ואנא מקרב מן גביי ועד סוף כל דרי, ואין לא 

יצרף אחיה השילוני עמי ואנא מקרב כל עמא. ופירש שם בפני משה: ואנה מקרב כולי עלמא 

'לעולם הבא'.   

כיבוד אב – אריכות אפים

'אריכות אפים' הוא נמי כוח זכותם ומידתם של יותם בן עוזיהו ורבי אלעזר בן רבי שמעון. 
ויובן, שהרי צערו של ר"א במערה לכאו' נראה תמוה, דאם נגזרה גזירה על רשב"י אחר שדיבר 

עם  יחד  במערה  שנה  י"ג  להתייסר  הוא  גם  הוצרך  ומדוע  חטא,  מה  בנו  ר"א  המלכות,  על 

אביו, אלא שעם כל זה שתק ר"א והאריך אף לסבול הכל בדומיה, ולא נשתמש בכוח זכויותיו 

ומעשיו הצדיקים לפטור עצמו מדין שמים, ובזה זכה ונעשה מרכבה למידת אך אפים.

זאת, שבעצם ישיבתו יחד עם אביו י"ג שנים, קיים בזה מצות כיבוד אב באופן מופלג  ועוד 
ומבהיל, שבמצות כיבוד אב כתיב למען "יאריכון" ימיך, ובזה נתלבש ר"א בסוד אריך, סוד 

אריכות אפים וכוח המתן, ובזה רב כוחו ככוח אביו לפטור את כל הועלם מן הדין כנ"ל.      

כמידה הזאת ממש נשתבח יותם בן עוזיהו, כדאיתא ברש"י )סוכה שם(: יותם בן עוזיהו - צדיק 
שכל  א(,  )מלאכי  אב  יכבד  בן  נאמר  ועליו  אביו,  בכיבוד  וזכה  מלכים,  משאר  יותר  ועניו  היה, 

המלך  בן  ויותם  טו(,  ב  )מלכים  כדכתיב  הארץ,  עם  שופט  היה  והוא  מצורע  אביו  שהיה  הימים 

אומרן  דן   שהיה  דינין  וכל  בחייו,  מלכות  כתר  עליו  נטל  לא  הארץ,  עם  את  שפט  הבית  על 

בשם אביו. הרי שנתשבח במידת עניותו, ובמצות כיבוד אב, דהן עניות ענינו 'מידת הסלבנות' 

אפים,  אריכות  מידת  ענינו  אב  כיבוד  והן  וסבלן,  שפל  אדם:  מכל  עניו  משה  רש"י  כדפירש 

ובכוח צדקותם זכה לפטור את כל העולם מן הדין.

ספר הזוהר - אריכות אפים 

בסוד מידת אריכות אפים זכה רשב"י לגלות סודות התורה ולהאיר העולם בהאי חיבורא דבו 
דייקא יפקון ישראל מן גלותא. דרשב"י עם כל זה שידע סוד גדלותו ומעלתו שזכה להידבק 

הדורות  וכל  דורו  בני  כל  השיגו  שלא  מה  הק'  התורה  וצפונות  סודות  ולהשיג  אלוקי  באור 
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שקדמו לו, וכדאיתא בזוה"ק15 דמשה רבינו לא ידע כי קרן אור פניו ואנא ידענא, בכ"ז המתין 

גזירת  וקיבל  הכלל,  נחלת  להיות  להתגלות  ניתן  ולא  ומוצנע  מוסתר  תורתו  שאור  מה  וסבל 

ה' ורצונו שאין הלכה כמותו בנגלה של תורה, ואדרבה נתגבר ר"ש ולימד את העם רצון ה' 

זכה להידבק בסוד אריכות אפים של אורך הגלות  ובזה  ואין הלכה כמותו.  שהלכה כחביריו 

לעורר  ית'  ברצונו  שיעלה  הזמן  הימין  לקץ  יום  בכל  ולחכות  להמתין  הישועה,  קץ  וסתימת 

רחמי ה' בעולם, ולגלות תורת הזוהר תורת הנסתר, הצפון ומוסתר בעולם עד לאחרית הימים 

שעל ידו דייקא יפקון ישראל מן גלותא ברחמים.

 

15 אדרא רבא )כרך ג, פרשת נשא דף קלב ע"ב( אמר ר"ש כלהו בוצינין חברין דאתיין בהאי עזקא קדישא, אסהדנא עלי שמייא 

עלאין דעלאין וארעא קדישא עלאה דעלאה, דאנא חמי השתא מה דלא חמא בר נש מיומא דסליק משה זמנא תניינא לטורא 

דסיני דאנא חמינא אנפאי נהירין כנהורא דשמשא תקיפא דזמין למיפק באסוותא לעלמא דכתיב )מלאכי ג( וזרחה לכם יראי 

שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ועוד דאנא ידענא דאנפאי נהירין ומשה לא ידע ולא אסתכל, הדא הוא דכתיב )שמות לד( 

ומשה לא ידע כי קרן עור פניו.


