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ל"ג בעומר

ְׁשֵאָלה:

יֹוַחאי,  ַּבר  ְּכמֹו  ַהַּצִדיק,  ְּבֶׁשַבח  ִנּגּוִנים  ָׁשִרים  ָּכְך  ֶׁשָּכל  ַהַּטַעם  ַמהּו 

ַוֲאַמְרֶּתם ֹּכה ֶלָחי ְוכּו'?

ְּתׁשּוָבה: 

ַרִּבי  ֶאת  ַהֶחְבַרָּיא  ֶׁשִּׁשְּבחּו  ָמקֹום  "ְּבָכל  קכ"ו(  סי'  )ליקו"מ  מּוָבא 

ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַעל ֶׁשִּגָּלה ָלֶהם סֹוד ִנְפָלא, ִּתְמָצא ֶׁשַאַחר ָּכְך ָאַמר 

ַהַּצִדיק,  ֶאת  ְלַׁשֵּבַח  עֹוְסִקים  ָאנּו  ְוַכֲאֶׁשר  ּתֹוָרה".  ִחּדּוֵׁשי  עֹוד  ָלֶהם 

ֲאַזי ֶאְפָׁשר ִלְזּכֹות ְלִהְתַּגּלּות ֲחָדָׁשה ְּבתֹוָרָתם – ַהָּׂשָגה ֲחָדָׁשה ְּבאֹור 

ְיֵדי  ֶׁשַעל  ְלָהִבין  ֶאְפָׁשר  ְּבַפְׁשטּות  ֲאָבל  ֲעֻמִּקים,  ֶׁשַהְּדָבִרים  ְוַאף  ה', 

ָראּוי  ְּכִלי  ִלְהיֹות  ִמִּצֵּדנּו  ִמְתעֹוְרִרים  ָאנּו  ַהַּצִדיק,  ֶאת  ֶׁשְּמַׁשְּבִחים 

ְלִסְפֵרי  ְוֵכן  ַהזוה"ק,  ְלִסְפֵרי  ְמֻחֶּדֶׁשת  ְוִהְתַקְּׁשרּות  אֹורֹו,  ְלַקֵּבל  ְוָנכֹון 

ַהַּצִּדיִקים ַההֹוְלִכים ְּבֶדֶרְך ֶׁשְּמָבֲאִרים ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ְלַמֲעֶׂשה 

ַלֲעבֹוַדת ה'.

ּוְלַזֵּמר  ָלִׁשיר  ַהַּצִּדיִקים,  ֶאת  ּוְלָפֵאר  ְלַׁשֵּבַח  עֹוְסִקים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי 

ּוִמַּקְטנּות,  ִמִּׁשְכָחה  ָלֵצאת  ַהַּדַעת,  ָלנּו  ִמְתרֹוֵמם  ֲאַזי  ִלְכבֹוָדם, 

ִמְתַחְּזִקים ָאנּו ֶּבֱאמּוַנת ֲחָכִמים ֲאִמִּתית, ּוִמְתַחְּדִׁשים ְּבִתְקָוה ְלַחִּיים 

ֲאֵחִרים ְלַגְמֵרי.

יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאלֹוִקי  ַהַּתָּנא  ַעל  ַהְמֻדָּבר  ַּכֲאֶׁשר  ּוִבְפָרט 

ֶׁשהּוא ִהְבִטיַח ֶׁשֹּלא ִּתָּׁשַכח ִמִּיְׂשָרֵאל, ַעל ְיֵדי ֶׁשִּנְתָקֵרב ְלאֹור ּתֹוָרתֹו 

ַהְּקדֹוָׁשה, ְוָלֵכן מּוָבן ְמֹאד ֶׁשָאנּו ְּבַסָּכָנה ְּגדֹוָלה ֶׁשל ִׁשְכָחה, ּוְצִריִכים 

ָּבעֹוָלם  ָּכֶזה  אֹור  ֶׁשֵּיׁש  ְלַעְצֵמנּו  ְלַהְזִּכיר  ֵמָחָדׁש,  ֵאָליו  ְלִהְתַקֵּׁשר  ָאנּו 

ֶׁשַעל ָידֹו ִנְתַחֵּדׁש ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה.



ז בר יוחאי

ֶאָּלא  ִׁשְמעֹון.  ַרִּבי  ָהָיה  ָּגדֹול  ַצִּדיק  ֵאיֶזה  ְסָתם  ַהְמַגֶּלה  ִׁשיר  ֶזה  ֵאין 

ַמָּצב  ְלָכל  ְלַנְפׁשֹו,  ֵעָצה  ֵיׁש  ֶׁשִהֵּנה  ֶאָחד  ְלָכל  ַהְמַגֶּלה  ִנּגּון  הּוא 

ַּבֲאֶׁשר ִיְהֶיה, ֵעצֹות ֶׁשְּירֹוְממּו ֶאת ַהֹּמַח ִמָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים 

ְלַהְתִחיל ֲעבֹוַדת ה' ָּכָראּוי ְּבִהְתַלֲהבּות ְוַחּיּות ְּפִניִמי. ִּכי "ְּכֶׁשְּמַׁשְּבִחין 

ּוְמָפֲאִרים ֶאת ַהַּצִדיק ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתרֹוֵמם ַהַּדַעת" )ליקו"מ סי' כ"ט(. 

ְוֶזה ִעַּקר ְסֻגַּלת ַל"ג ָּבֹעֶמר, ְלעֹוֵרר ִּכּסּוִפים ְוַגֲעגּוִעים ְלִהְתַּגּלּות אֹור 

ַהָּגדֹול,  ְלאֹוָרם  ִמְתַקְּׁשִרים  ָּכְך  ֲאֵליֶהם  ַהַּגֲעגּוִעים  ּוְכִפי  ַהַּצִּדיִקים, 

ִסּפּוֵרי   – בֶּעְטֶלעִריס  )ז'  ַרִּביַז"ל  ֶׁשִּסֵּפר  ַהּנֹוָרָאה  ַּבַּמֲעֶׂשה  ְוַכּמּוָבא 

ְלָהִביא  ִמְתַּגְעְּגִעים  ָהיּו  ַהֲחֻתָּנה  ֶׁשִּבְׁשַעת  י"ג(,  ַמֲעֶׂשה  ַמֲעִׂשּיֹות 

ֶאת ַהֶּבעְטֶלעֶרס ַהַּצִּדיִקים, ְוֵתֶכף ֶׁשִהְתַּגְעְּגעּו ֲאֵליֶהם, ָהיּו ִמְתַּגִּלים 

ֲאֵליֶהם ְואֹוְמִרים ִהֵּנה ָאנּו ְּכָבר ָּכאן ַּבֲחֻתָּנה.

ְוָלֵכן ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ְמַדְּבִרים ִמְּגֻדַּלת ַהַּצִּדיִקים, ּוִבְפָרט ַּכֲאֶׁשר ָאנּו ָׁשִרים 

ְלאֹותֹו  ַׁשָּיכּות  ַּבֶּנֶפׁש  ְמעֹוֵרר  ֶזה  ַהָּגדֹול,  ְּבִׁשְבָחם  ִנּגּוִנים  ּוְמַנְּגִנים 

ֵלאֹמר  ַהָּגדֹול,  ְלאֹוָרם  ָעֹמק  ְוִהְתַקְּׁשרּות  ַּגְעּגּוַע  ּוִמֵּמיָלא  ַהַּצִדיק, 

ַלֲעֹזר  ֶׁשָּבאּו  ַצִּדיִקים  ֶאָּלא  ְלַעְצָמם,  ַצִּדיִקים  ָהיּו  ֹלא  ֵאּלּו  ֶׁשַּצִּדיִקים 

ָלנּו ְּבַחֵּיינּו, ְלָהִביא אֹוָתנּו ְלִתּקּון ַנְפֵׁשנּו ְּבִהְתָקְרבּות ְׁשֵלָמה ַוֲאִמִּתית 

ְלַהשי"ת.

ְמעֹוֵרר  ְּדַרְׁשִּב"י  ִלְכבֹודֹו  ֶׁשָּׁשִרים  ֶׁשַהִּנּגּוִנים  ּוִפְלִאי  ְמַעְנֵין  ָּדָבר  ְוהּוא 

ַחּיּות  ֶׁשֵהם ְמַקְּבִלים  ְורֹוִאים ְּבחּוׁש  ִמַּתְרֵּדָמָתם,  ֶאת ַהְּקַטִּנים  ֲאִפּלּו 

ֲחָדָׁשה ְּבִנּגּוִנים ֵאּלּו, ִּכי ְׁשמֹו ַהָּקדֹוש ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י ְמֻרָּמז ַּבָּפסּוק "ִע'יר 

ְוַהְינּו  ְוַקִּדיׁש'  'ִעיר  ְּבסֹוד  הּוא  ַרְׁשִּב"י  ִּכי  ָנ'ִחת",  ְׁש'ַמָּיא  ִמ'ן  ְו'ַקִּדיׁש 

ֶׁשְּמעֹוֵרר ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמַּתְרֵּדָמָתם, ְלַהְכִניס ָּבֶהם ָחְכָמה ֱאלֹוִקית, 



ח
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ּוְכמֹו ֶׁשִהְבִטיַח ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל )ליקו"ה ְנִזיִקין ה'(.

]ּוִמּׁשּום ָּכְך ָנהּוג ְּבַהְרֵּבה ְמקֹומֹות ָלִׁשיר ִׁשיר 'ַּבר יֹוַחאי' ַּגם ְּבֵלילֹות 

אֹור  ִּכי  ַׁשָּבת,  ֵליל  ֶׁשל  'ְזִמירֹות'  ְּבַהְרֵּבה  ַּגם  ּוֻמְדָּפס  ֹקֶדׁש,  ַׁשַּבת 

אֹור  ֶׁשהּוא  ֵהִעיד  ֶׁשְּבַעְצמֹו  ּוְכמֹו  ְּדַרְׁשִּב"י,  ְּבֹכחֹו  ִמְתַּגֶּלה  ַהַּׁשָּבת 

ְלַגּלֹות  ַהַּׁשָּבת  ֶׁשל  ַמהּותֹו  ֶזה  ִּכי  ְּפָעִמים,  ַּכָּמה  ַּבֹּזַהר  ּוֻמְזָּכר  ַהַּׁשָּבת, 

ְיֵדי  ַעל  ְוָלֵכן  ַהּתֹוָרה,  ִמִּׁשְכַחת  ַהַּמִּציֵלנּו  ה'  אֹור  ֶׁשל  ָחָדׁש  ִּגּלּוי  ָלנּו 

ָחָדׁש  ְלאֹור  ְלַזּכֹוֵתנּו  ָיכֹול  ָהַרְׁשִּב"י  ְּבאֹור  ַהִּזָּכרֹון  ֶׁשְּמעֹוֵרר  ַהִּׁשיר 

ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש, ּוְכָבר ָּכַתב ַעל ֶזה ְּבֵסֶפר 'ִּתּקּוֵני ַׁשָּבת' ֶׁשָּׁשַמע ֵמֲחָכִמים 

ְּגדֹוִלים ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשֵהִאיר ה' רּוחֹו ָעָליו, ְיַנֵּגן ִּפְזמֹון ֶזה ְּבֵליל ַׁשָּבת, ִּכי 

הּוא ְסֻגָּלה ִנְפָלָאה ְלֶהָאַרת ַהְּנָׁשָמה[.

...



ט בר יוחאי

ר יֹוַחאי' ֶזֶמר 'ּבַ

ָלִביא  ִׁשְמעֹון  ר'  ָהֱאלֹוִקי  ַהְמֻקָּבל  ִחְּברֹו  יֹוַחאי  'ַּבר  ַהָּקדֹוש  ַהִּנּגּון 

ְּגדֹוִלים  סֹודֹות  ְּבֶזה  ְוָרַמז  ְסִפירֹות,  ָהֶעֶׂשר  ִּפי  ַעל  ּוְכָתבֹו  ִזיָע"א, 

ְונֹוָרִאים, ּוְכָבר ִנְתַחְּברּו ַעל ָּכְך ַּכָּמה ִחּבּוִרים ְלָבֵאר ְקָצת, ְוָידּוַע ִּדְבֵרי 

ָהרה"ק ר' ַנְפָּתִלי ַּכץ ִזיָע"א ְּבִסּדּורֹו ֵּבית ָרֵחל ֶׁשִּׁשיר ֶזה ְמֻיָּסד ּוְמֻסָּדר 

ַהָּׁשַמְיָמה,  ַמִּגיַע  ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ֻמָּצב  'ֻסָּלם  ִּבְבִחיַנת  ַהַּמֲעלֹות,  ֶּדֶרְך 

ִמְּלַמָּטה ְלַמְעָלה ַעד ְלֹראׁש ָּכל ַהִּכְתִרין. 

ֶׁשֹּלא  ּוְבַוַּדאי  ֶזה,  ִׁשיר  ֲהָבַנת  ֶׁשל  ָקֵצהּו  ְּבסֹוד  ָלבֹוא  נּוַכל  ֹלא  ְוָלֵכן 

ְלַמְעָלה  ֶּׁשָּכַתְבנּו  ַמה  ְלאֹור  ֹזאת  ְּבָכל  ַאְך  ּוְלָבֲארֹו,  ְלָפְרׁשֹו  ִנְתַיֵּמר 

ָהֱאלֹוִקי,  ַלַּתָּנא  ִחּבּור  ִמִּצֵּדנּו  ְלעֹוֵרר  הּוא  ַהֶּזה  ַהִּׁשיר  ַּכָּוַנת  ֶׁשָּכל 

ְלַמֲעֶׂשה,  ִלֵּבנּו  ֶאת  ֶׁשְּיעֹוֵרר  ְּבֹאֶפן  ֵּבאּוִרים  ַּכָּמה  ִלְכֹּתב  ָאַמְרנּו  ָלֵכן 

יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאלֹוִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ַהָּבִהיר  ְלאֹורֹו  ְלִהְתַקֵּׁשר 

ְלִהְתַּגְעֵּגַע ְּבִכּסּוִפים ְלאֹור ה' ַהִּמְתַּגֶּלה ֶאְצלֹו, ַעל ְיֵדי ַהִּפּיּוט ַהָּקדֹוש 

ַהֶּזה. ְוַהַּמְׂשִּכיל יֹוִסיף ֵמַעְצמֹו עֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה. 

ְוִנְרֶאה  ָסמּוְך  ְמֹאד,  ְּגדֹוָלה  ִּבְמִהירּות  ִנְכַּתב  ֶׁשַהֵּבאּור  ְלמֹוָדִעי  ְוֹזאת 

ְלַל"ג ָּבֹעֶמר, ֹלא ָּבאנּו ִלְקֹּבַע ַמְסְמרֹות ַלֵּפרּוׁש, ֶאָּלא ְלָהִביא ֶּדֶרְך ֵאיְך 

ְלִהְתַחֵּבר ַלִּמִּלים ַהְּקדֹוׁשֹות ֶׁשל ַהִּפּיּוט, ְועֹוד ָחזֹון ַלּמֹוֵעד ִלְכֹּתב ָּדָבר 

ָנֶאה ּוְמֻסָּדר.

...
ַהָּקדֹוש  ָאִביו  ֶׁשֵּׁשם  ָהֱאלֹוִקי,  ַהַּתָּנא  ִמְּגֻדַּלת  ִנְפָלא  סֹוד  ִּגָּלה  ַרִּביַז"ל 

'יֹוַחאי' ָרמּוז ְּבסֹוֵפי ֵּתיבֹות ֶׁשל ַהָּפסּוק "ִּכ'י ֹל'א ִתָּׁשַכ'ח ִמִּפ'י ַזְרע'ֹו", 
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ֶׁשַעל ְיֵדי ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוַחאי ֹלא ִּתָּׁשַכח ַהּתֹוָרה, ּוְלֵׁשם ָּכְך ָצִריְך ְלִהְתָקֵרב 

ֶׁשִחְּפׂשּו  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהַּצִּדיִקים  ֵאֶצל  ּוְלַחֵּפׂש  ַהָּבִהיר,  ּוְלאֹורֹו  ֵאָליו 

ְלַמֲעֶׂשה  ֵאֵלינּו  ַהָּקדֹוש  ַהֹּזַהר  ֶׁשל  ָהאֹור  ֶאת  ְלהֹוִריד  ֵאיְך  ְוָחְתרּו 

ַרִּבי  ָהֱאלֹוִקי  ַהַּתָּנא  ִמְּגֻדַּלת  ַהְמַדֵּבר  ַּבַּמֲאָמר  ַּבֲאִריכּות  )ַעֵּין  ְלַחֵּיינּו 

ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ְּבסֹוף ַהּקֹוְנְטֶרס(.

ּוְלָכְך ֵּבַאְרנּו ֶאת ַהִּפּיּוט ַהֶּזה ֶׁשל 'ַּבר יֹוַחאי' ְּבֶדֶרְך ֶׁשְּמעֹוֵרר ֶאת ַהָּדֵגׁש 

ּוְלעֹוֵרר  ִמֶּמּנּו,  אֹוָתנּו  ַמִּציל  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ַהְּגדֹוָלה  ַלִּׁשְכָחה  ֵלב  ָלִׂשים 

ַהִהְתַקְּׁשרּות ַהְּפִניִמית ְלִהְתַּגְעֵּגַע ּוְלִהְתַחֵּדׁש ָלֶלֶכת ְלאֹור ַהַּצִּדיִקים. 

ְּכִפי  ִּכי  'ַאְׁשֶריָך',   – 'ִנְמַׁשְחָּת'  נֹוֵכַח:  ִּבְלׁשֹון  ִנְתַיֵּסד  ַהִּפּיּוט  ְוִהֵּנה 

ִמִּצֵּדנּו  ְלעֹוֵרר  ְּבִעָּקר  הּוא  ַהַּצִדיק,  ֶׁשל  ִלְכבֹודֹו  ֶׁשַהִּׁשיר  ֶׁשָאַמְרנּו, 

ֶׁשָּׁשִרים  ַהֶּזה  ְּבֹאֶפן  ְוָלֵכן  ַהָּגדֹול,  ֵמאֹורֹו  ְלַקֵּבל  ְּכִלי  ֶׁשל  ִהְתעֹוְררּות 

ְלָהִבין  ְלִהְתעֹוֵרר  ַהֶּנֶפׁש  יֹוֵתר  ָיכֹול  נֹוֵכַח,  ִּבְלׁשֹון  ִלְכבֹודֹו  ּוְמַזְּמִרים 

ֶׁשאֹור ָהַרְׁשִּב"י הּוא ַמָּמׁש אֹור ְמִציאּוִתי ֶׁשַּׁשָּיְך ֵאֵלינּו. 
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ַהַהְקָּדָמה  הּוא  ֶזה  'ַּבִית' 

ַהֶּזה,  ַהָּקדֹוש  ָלִׁשיר 

ָּכל  ַאַחר  ָעָליו  ֶׁשחֹוְזִרים 

ְוַהְסָּתָרה,  ַּבִית, ְלעֹוֵרר ַהִּׂשְמָחה ְּבֹכחֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י ִלְׁשֹּבר ָּכל ִׁשְכָחה 

ְּבָכְך ֶׁשִּנְמַׁשח ְּבֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֶׁשֵּיׁש ְבֹכחֹו ְלַׂשְּמֵחנּו ְּבִתְקָוה ֲחָדָׁשה.

ַּבר יֹוָחאי – ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהַּצִדיק ַעל ֵׁשם ָאִביו, ֲאֶׁשר ְּבֵׁשם ֶזה ְמֻרָּמז 

יֹוַחאי'  'ַּבר  ֵאּלּו  ֵּתיבֹות  ַעל  ְוחֹוְזִרים  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ּתֹוָרה  ִּתָּׁשַכח  ֶׁשֹּלא 

ַּכָּמה ְוַכָּמה ְּפָעִמים ְּבֶמֶׁשְך ַהִּנּגּון, ְלעֹוֵרר ַּבֵּלב ֶאת ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה 

ְלַהְתִחיל  ַּבֵּלב  ֲחָדָׁשה  ִּתְקָוה  ּוְמעֹוְרִרים  ַהֶּזה,  ַהָּבִהיר  ָלאֹור  ֶׁשָּזִכינּו 

ַלֲעֹסק ְּבִסְפֵרי ַהַּצִּדיִקים, ַהֶּבְעְׁש"ט ְוַתְלִמיָדיו ַהק', ַרִּביַז"ל ְוַתְלִמיָדיו, 

ִלְחיֹות  ְלַמֲעֶׂשה,  ֲעבֹוָדה  ֶׁשל  ְּבֶדֶרְך  ַהזוה"ק  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ָלנּו  ַהְמַגִּלים 

ֶׁשל  ַהְּפִניִמי  ָּבאֹור  ְלִהָּדֵבק  ַהְּבִריָאה,  ִּבְפִניִמּיּות  ה'  ְמִציאּות  ֶאת 

ַהּתֹוָרה, ְלִהְתּבֹוֵדד ְלָפָניו יֹום יֹום ּוְלַהְכִניס ַהֹּכחֹות ִּבְדֵבקּות ַהְּתִפָּלה 

ְלַמַען ִּתְהֶיה ִיְרַאת ה' ַעל ָּפֵנינּו. ְוֶזהּו ִעַּקר ַהִּׂשְמָחה ַהִּמְתַּבֵּטא ְּבִׁשיר 

ֶזה. ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך - ַאְׁשֶריָך ֶׁשַהשי"ת ָּבַחר ְּבָך ְלַהְנִהיֵגנּוא, ְלעֹוְרֵרנּו 

ְוַדַעת  ָחְכָמה  ֶׁשל  בֶׁשֶמן  ָמׁשּוַח,  ְּכֶמֶלְך  ְוִנְמַׁשְחָּת  ַהּתֹוָרה,  ִמִּׁשְכַחת 

א. על שם הכתוב: )תהילים מ"ה – ח'( 'על כן משחך אלוקים אלקיך שמן 
ששון מחבריך'. כי זהו התפקיד האמיתי של מלך משוח, לעורר את עם 
על  לומר  שייך  ולכן  ה'.  גילוי מלכות  ולהשלים  יתברך  לעבודתו  ישראל 
כמובא  הצדיק,  לגדולת  ביטוי  שהוא  שמן',  'משיחת  של  הלשון  רשב"י 
ברש"י שם, ועיין מה שכתב בתחילת המזמור שפרק זה נכתב לכבודם של 

תלמידי חכמים.

ֶריָך  ַאׁשְ ְחּתָ  ִנְמׁשַ יֹוָחאי  ר  ּבַ
ֵמֲחֵבֶריָך: ׂשֹון  ׂשָ ֶמן  ׁשֶ
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ֶׁשִּגִּליָת  ֱאלֹוִקית  ַהָחְכָמה  ּוְבֹכַח  ָּבעֹוָלםב,  ָּדָבר  ִמָּכל  ה'  ֶאת  ְלַהִּכיר 

ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ְּכמֹו  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ָּכל  ְלַקֵּדׁש  ֲאַנְחנּו  ֲאִפּלּו  ְיכֹוִלים 

ֶׁשְּמַקֵּדׁש ֶאת ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש, ָׂשׂשֹון ִּכי הּוא 'ָׂשׂשֹון' ִּבְׁשִביֵלנּו ֶׁשִּנְמַׁשְחָּת 

ַּבֶּׁשֶמן ַהֶּזה ִלְהיֹות ְּכֶמֶלְך ָעֵלינּו, ִּבְׁשִביל ְלַהְנִהיג אֹוָתנּו ְלאֹוְרָך, ְוַעל ָּכְך 

ֻּכָּלנּו ָׂשִׂשים ּוְׂשֵמִחים ֶׁשִּנְמַׁשְחָּת ְּבַהָּׂשַגת ַהַּדַעת ִּבְׁשֵלמּותג, ֵמֲחֵבֶריָך 

ְקדֹוִׁשים  ַצִּדיִקים  ְּבַעְצָמם  ֶׁשָהיּו  ֶׁשְּלָך  ַקִּדיָׁשא  ַהֶחְבַרָּיא  ַוֲאִפּלּו 

ְּבָך  ִהִּכירּו  ִּכי  ְלַהְנִהיָגם,  ֶׁשִּנְמַׁשְחָּת  ְּבָך  ְׂשֵמִחים  ְּבַמֲעָלה,  ּוֻמְפָלִגים 

ֶׁשָּכל ַהְׁשָּפַעת ַהַּדַעת ַהָּקדֹוש ָּבעֹוָלם ְלַהִּכיר ַמְלכּותֹו ִיְתָּבַרְך ֻמְׁשָּפע 

ֶׁשִּׁשְּבחּו  ָערֹוְך  ְלֵאין  ְׁשָבִחים  ַהְרֵּבה  בַּזוה"ק  ֶׁשרֹוִאים  ּוְכמֹו  ִמְּמָך,  ַרק 

אֹוְתָך ַהֶחְבַרָּיא ַקִּדיָׁשא. ַוֲאִפּלּו ֶׁשָהיּו ַהְרֵּבה ַּתָּנִאים ְוַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים 

ְּבַמֲעָלה  ֻמְפָלג  ַצִּדיק  ַרְׁשִּב"י,  ֶׁשֵּיׁש  ֻּכָּלם  ִהִּכירּו  ֹזאת  ְּבָכל  ּוֻמְפָלִגים, 

ִהְתַּגּלּות  ְוֶׁשַפע  ַהּתֹוָרה,  ְּפִניִמּיּות  ָׁשְרֵׁשי  ֶאת  ַמְמִׁשיְך  ֶׁשהּוא  ְמֹאד 

ָהַרֲחִמים ֶׁשל ַהשי"ת, ֶׁשֻּכָּלם ְצִריִכים ְלַקֵּבל ִמֶּמּנּו. 

ֶׁשֲחָלִקים  ֲאִפּלּו  ָהַרְׁשִּב"י,  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ַעל  ִנְקָרא  ַהָּקדֹוש  ַהֹּזַהר  ֵּכן  ְוַעל 

ָּכל  ִּכי  ַהֲחֵבִרים,  ֶׁשל  ִּדּבּוִרים  ֵהם  ַהזוה"ק  ֶׁשל  ְוִנְרָחִבים  ְּגדֹוִלים 

ְמִציאּות ַהזוה"ק ֶׁשהּוא ַהְמָׁשַכת ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ָּבעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכחֹו 

ְּבֹכחֹו  הּוא  ְוזּוָטא(,  ַרָּבא  ְּבִאְּדָרא  )ְּבִעָּקר  ְוִרחּוק  ַהְסָּתָרה  ָּכל  ִלְׁשֹּבר 

התורה  פנימיות  את  להשיג  דעת,  של  התגלות  המשכת  ענינו  ב.'שמן' 
בבית  שהיה  המשחה  שמן  כדוגמת  והוא  בשלמות,  הבריאה  ופנימיות 
המקדש, שהיו מושחים אותו על כלי חול, והיה נהפך לקודש, וכך בזכות 
הזוהר הקדוש נתגלה דעת בעולם שאפשר על ידו לקדש כל דבר גשמי 

בבריאה, להיות כלי שרת להשי"ת.

ג. עיין רד"ק ומצודות דוד שם בתהילים.
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ַהָּגדֹול ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י.

ְוָאֵכן ֶזה ִעַּקר ַּכָּוַנת ִׁשיר ֶזה ְלעֹוֵרר ָּבנּו ִׂשְמָחה ֶׁשָּזִכינּו ְקָצת ְלִהְתָקֵרב 

ֶׁשָּזִכינּו  ְּבֵלב  ִׂשְמָחה  ֶׁשְּמעֹוְרִרים  ַּפַעם  ֶׁשְּבָכל  ָלַדַעת  ְוָצִריְך  ֵאָליו, 

ֶאת  ִלְׁשֹּבר  ִלְזּכֹות  ֶאְפָׁשר  זֹו  ִׂשְמָחה  ְּבֹכַח  ֲאַזי  ַלַּצִּדיִקים,  ְלִהְתָקֵרב 

ַהֹּכחֹות ַהְּטֵמִאים ַהְמַסְּבִבים אֹוָתנּו ִלְבִלי ְלָהִניַח ָלנּו ְלִהְתַקֵּדם ַלֲעלֹות 

ְלַדְרָּגא ְּגבֹוָהה יֹוֵתר ַּבֲעבֹוַדת ה' )ַעֵּין ליקו"מ סי' כ"ה(.

ְוַכּמּוָבן ֶׁשֶאְפָׁשר ָלִׁשיר ֶאת ַהֶּזֶמר ַהֶּזה, ִמּתֹוְך ְּתִפָּלה ְוַגְעּגּוַע ְלבֹוֵרא 

אֹור  ְלָפֵנינּו  ְוִיְפַּתח  ָהַרְׁשִּב"י,  ֶׁשל  אֹורֹו  ָעֵלינּו  ָיִאיר  ֶׁשֶּבֱאֶמת  עֹוָלם, 

ִמִּׁשְכַחת  ּוְלִהָּנֵצל  ָּבעֹוָלם  ָּדָבר  ִמָּכל  ֶּבֱאֶמת  ה'  ֶאת  ְלַהִּכיר  ַהַּדַעת 

ַהּתֹוָרה, ּוֵמַהְּקִרירּות ְוַהַּתְרֵּדָמה.

...
ֶאת  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ֶזה  'ַּבִית' 

ְּבָכְך  ַהְּגדֹוָלה,  ַהִּׂשְמָחה 

ִמָּדה  ְּכֵלי  ְּכָבר  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש 

ֶׁשּנּוַכל  ֶׁשֶמן,  ֶׁשל  מּוָכִנים 

ְלַחֵּפׂש  ְלַהְתִחיל  ָיָדם  ַעל 

ה'  ֶאת  ְלַהְמִליְך  ֵאיְך 

ְלַמֲעֶׂשה ְּבתֹוְך ַהַחִּיים, ּוְבָכְך ְיכֹוִלים ָאנּו ְלִהְתעֹוֵרר ִמִּׁשְכַחת ְוַתְרֵּדַמת 

ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמָיֵאׁש אֹוָתנּו ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָלנּו ְּכָבר ְלַהְמִליְך ֶאת ה' ְלִפי ַמה 

ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו. 

)ַמְלכּות( ַּבר יֹוָחאי ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת 

ֹקֶדׁש, ִנְמַׁשְחָּת ִמִּמַּדת ַהֹּקֶדׁש, 
ָנָׂשאָת ִציץ ֶנֶזר ַהֹּקֶדׁש, ָחבּוׁש 
יֹוַחאי ר  ּבַ ְּפֵאֶרָך.  ֹראְׁשָך  ַעל 



יי

ל"ג בעומר

ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  יֹוָחאי  ַּבר  ִלְכבֹודֹו:  ְוָׂשִרים  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו 

ֹקֶדׁש ָזִכיָת ֶׁשִּנְמַׁשח ָעֶליָך ֶׁשֶמן ֶׁשל ַהָחְכָמה ֱאלֹוִקיתד, ִנְמַׁשְחָּת ִמִּמַּדת 

ַהֹּקֶדׁש ִעם ֵּכִלים ּוִמּדֹות ְנכֹונֹות ֶׁשּיֹוֵרד ּוְמַגֶּלה ַמְלכּות ה' ְּבתֹוְך עֹוַלם 

ָהֲעִׂשָּיה, ְוַדי ֲאִפּלּו ִטָּפה ַאַחת ֶׁשל ַּדַעת ֶׁשָּיכֹול ְלַהֲחיֹות ָהָאָדם ּוְלַסֵּיַע 

ַּבֲעדֹו ְלַקֵּדׁש ָהעֹוָלם ִלְהיֹות לֹו ְּכִלי ָׁשֵרתה, ָנָׂשאָת ִציץ ֶנֶזר ַהֹּקֶדׁש ֵיׁש 

ד. שמן משחת קודש: השמן רומז על חכמה ובינה כמובא בזוה"ק כמה 
פעמים, אך עיקר החכמה הוא להמשיך את החכמה למטה, לראות איך 
להמליך את ה' בכל דבר בעולם, להגדיל הדעת ולשמור את הזכרון שכל 
מה שנעשה עם האדם כאן בעולם המלכות, במחשבה דיבור ומעשה, הם 

רמזים מעלמא דאתי, לקרב האדם לעבודתו יתברך. 
וזה תמצית מהותו של הזוה"ק ללמד ולהאיר לנו איך כל הבריאה מלא 
סודות. ואפילו מי שאינו מבין בזוה"ק, על כל פנים הזוה"ק מאיר שהעולם 
מלא סודות ויש פנימיות בכל מצוה ובכל מה שנעשה עם האדם, וידיעה 
כך  ועל  כבר מעירה את האדם משכחת התורה.  סודות  זו בעצמה שיש 
אנו ששים ושמחים ומשבחים את הרשב"י לעורר בנו התקווה הזו שאצלו 

נמצא השמן משחת קודש.

ה. נמשחת ממידת הקודש: 'מידת' היא הכלי מידה של השמן, כי עיקר 
כוחו של הרשב"י, הוא שהשמן משחת קודש – שלמות השגת המוחין יורד 
ונמשך אלינו בתוך כלי של מידות, שלא יהיה ריבוי אור, כי צריכים לראות 
בעת שמתחילים ללכת בדרך של מחשבות קדושות להשיג ולדעת את ה' 
בזה העולם, שיהיה באופן הראוי במידה נכונה שלא יצא מגבול הקדושה, 
רק לפי שכל אנושי שלו, כי התכלית של הבריאה הוא לא שנצא מהעולם, 
אלא שנחייה בתוך העולם, וכאן בתוך העולם לזכור את ה' ולהתקרב אליו, 
ואפשר  כלי האדם באותו השעה.  לפי  נכונה  ולכן מוכרח שיהיה במידה 
לקחת אפילו טיפה אחת, בשביל לקדש איזה דבר להיות כלי שרת, כלומר 
ללמוד איזה דיבור אחד של הצדיק, וכבר מסתכלים אחרת לגמרי על כל 

העולם.



טו בר יוחאי

ְלָך ֶאת ְקֻדַּׁשת ַהִּציץ ֶׁשִּבְזכּותֹו ִנְתַּכְּפִרים ָהֲעוֹונֹות. וְוַגם ֶאְפָׁשר ְּבֹכַח 

ַהִּציץ ָלַדַעת ֵאיְך ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ֱאֹלקּות ְּבָכל ָּדָבר ַּבְּבִריָאה ּוְלַהֲעלֹותֹו 

ֶׁשִּגִּליָת  ֱאֹלקּות  ְוַהִּגּלּוי  ַהִּציץ  ִּכי  ְּפֵאֶרָך  ֹראְׁשָך  ַעל  ָחבּוׁש  ַלְּקֻדָּׁשה, 

זהו מהותו של התגלות אורו של רשב"י להמשיך החכמה בתוך כלי  כי 
של מידות וצמצומים, אלא שלא תמיד אנו מחפשים ומבקשים את האור 
הזה כראוי, ולכן מוכרחים אנו לחפש את אור הרשב"י, בספרי הצדיקים 
זאת למעשה,  אור הבעש"ט שהביא  כמו  ההולכים לאורו של הרשב"י, 
ואור ספרי רביז"ל שמוריד זאת ממש אלינו, ושם אפשר לקבל הדרכים 
האלו במידה הראויה, באופן שלא יישאר רק חכמות והשגות, אלא בדרך 
שנוכל על ידו להמליך את ה' למעשה בזה העולם בתוך הגוף הגשמי, גם 

כשאנו נמצאים במקומות נמוכים

ו. נשאת ציץ נזר הקודש: ציץ הוא מלשון הסתכלות, וכאשר מסתכלים 
בזה  שיש  דבר  בכל  להאמין  אמונה,  של  טהורות  בעיניים  הבריאה  על 
בוודאי אלקות, ואף שאיננו מבינים מהות האלקות שיש בזה, אבל עצם זה 
שמסתכלים באמונה על כל דבר, שמאמינים שבוודאי יש בזה אלקות, על 

ידי זה נתעלה אותו הדבר להיות קדוש לה' )ליקו"מ סי' צ"ד(.
ובענין הציץ כתוב "והיה על מצחו תמיד לרצון לפני ה'" כי הציץ ממתיק 
את הדינים ומעורר את הרצון של ה', ומעורר מחילת עוונות, כי על ידי 
המשכת גילוי אלקות בכל דבר, מתעורר גילוי רצון על העולם, וזה מגין על 
הדור, כי כל הצרות וההסתרות מגיעים רק כשאין מסתכלים על הפנימיות, 
לחיצונים  אחיזה  יש  אזי  בחיצוניותו,  רק  דבר  על  מסתכלים  וכאשר 
אור  כדוגמת  עוונות,  מחילת  של  אור  היה  הרשב"י  אך  ח"ו,  והקליפות 
הבינה שהתגלה ביום הכיפורים, וכאשר נזכרים באור האמת שנתגלה על 

ידו, נמשך מידות הרחמים ומכפרים כל העוונות.
וזהו השמחה בכוחו דרשב"י שהוא זכה לשאת על מצחו את הציץ הקדוש, 
באמונה  קצת  ולהציץ  להסתכל  נזכה  אנו  שגם  העיינים  את  לנו  ופתח 

בהשי"ת בכל דבר שאנו עושים, ובכל דבר שנעשה עמנו בבריאה.



טז

ל"ג בעומר

ְמַגֶּלה ֶאת ַהְּפֵאר ְוַהֹּיִפי ֶׁשְּלָך, ְּככֹוַבע ָנֶאה ַעל ֹראְׁשָך. 

ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֵּתיבֹות ַאֲחרֹונֹות ֵאּלּו סֹוֵבב ַעל ָהָאָדם ַעְצמֹו ֶׁשרֹוֶצה 

ִמְׁשַחת  ַהֶּׁשֶמן  ֶׁשִּבְזכּות  ֶזה,  ִּפּיּוט  ּוְמַזֵּמר  ָהַרְׁשִּב"י  ְלאֹור  ְלִהְתָקֵרב 

ֹקֶדׁש ְואֹור ַהִּציץ, ִמְתַּגֶּלה ְיִפי ַהַּמְלכּות ְוַהֲחִׁשיבּות ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ַעל 

ֹראׁשֹו.

...
ֶאת  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ֶזה  'ַּבִית' 

ֶׁשָּצִריְך  ֶנֶפׁש  ַהְּמִסירּות 

ַּבֵחן  ְלַזְלֵזל  ִּבְׁשִביל 

ַהְּבִריָאה,  ֶׁשל  ַהִחיצֹוִני 

ֶאת  ְלַהִּׂשיג  זֹוִכים  ְוָכְך 

ְּגֻדַּלת ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ֶׁשל 

ֶהָאַרת  ִלְראֹות  ַהשי"ת, 

ְּפֵני ה', ֲאֶׁשר ִעְנָיִנים ֵאּלּו ֶׁשל ֲעִמיָדה ַּבִּנְסיֹונֹות, ְוַהְּדֵבקּות ְּבַרֲחֵמי ה', 

ִנְׁשַּתְּכחּו ֵמַהּתֹוָרה ִמְּזַמן ַהֻחְרָּבן.

טֹוב  מֹוַׁשב  יֹוָחאי  ַּבר  ִלְכבֹודֹו:  ְוָׂשִרים  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו 

ָיַׁשְבָּת ָיַׁשְבָּת ְּבָמקֹום ָּגנּוז ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהּתֹוָרה ַהְּגנּוָזה ַהִּנְקֵראת 'טֹוב', 

ַהְמַגָּלה ֵאיְך ִלְהיֹות ָקׁשּור ִּביסֹוד ֵאיָתן ְלַהשי"ת ְּבָכל ָמקֹוםז, יֹום ַנְסָּת 

ז. מושב טוב ישבת: תורת הנסתר הנקראת 'טוב', כמו שכתוב 'וירא אלקים 
את האור כי טוב' ופירשו חז"ל 'כי טוב לגנוז'. וגם הצדיקים הגנוזים נקראים 
'טוב' שנאמר 'אמרו צדיק כי טוב'. וכשיתגלה אור הצדיקים הגנוזים ואור 

מֹוַׁשב  יֹוָחאי  ַּבר  )ְיסֹוד( 

יֹום  ַנְסָּת  יֹום  ָיַׁשְבָּת,  טֹוב 
ִּבְמָערֹות  ָּבַרְחָּת,  ֲאֶׁשר 
ָׁשם  ֶׁשָעַמְדָּת,  צּוִרים 
יֹוַחאי ר  ּבַ ַוֲהָדֶרָך.  הֹוְדָך  ָקִניָת 



יז בר יוחאי

ְקִלַּפת  ֶׁשל  ַהֶּׁשֶקר  ְּבֵחן  ֶׁשִּזְלַזְלָּת  ֵמֲחַמת  ְלָכְך  ָזִכיָת  ָּבַרְחָּת  ֲאֶׁשר  יֹום 

ִהְתַחֵּבאָת   – ֶׁשָעַמְדָּת  צּוִרים  ִּבְמָערֹות  ֵמֶהםח,  ֶׁשָּבַרְחָּת  ַעד  רֹוִמי, 

ֶאת  ָּבנּו  ֵהַאְרָּת  ּוְבָכְך  ַהְיסֹוד,  ְׁשִמיַרת   – ְּכצּור  ָחָזק  ְוָעַמְדָּת  ִּבְמָעָרה 

ַהָּמִרים  ַהִּנְסיֹונֹות  ָּכל  מּול  ָחָזק  ַלֲעֹמד  ִנָּסיֹון,  ִמְּמקֹום  ִלְבֹרַח  ַהֹּכַח 

ַהְמַבְלְּבִלים אֹוָתנּו. אֹו ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש: ָעַמְדָּת ַּבְמָעָרה ַהְּגנּוָזה ַּבֶּסַלע 

ֲאֶׁשר ָׁשם הּוא ַהֵּלב ָהֶעְליֹון ַהַּמְׁשִּפיַע ֶאת ָּכל ֵּבאּוֵרי ַהּתֹוָרה ֶׁשל ִּגּלּוי 

ההפכים  כל  יחד  ויתחברו  בעולם,  גדול  שלום  יתגלה  אזי  הגנוזה  תורתם 
מידת  שלמות  שזהו  מקום,  בכל  ה'  את  למצוא  יכולים  ויהיו  וההסתרות, 

היסוד, מידת ההתקשרות להשי"ת מכל מקום )עיין ליקו"מ סי' ל"ג(.

שלא  בכך  דקדושה  עזות  גילה  רשב"י  ברחת:  אשר  יום  נסת  יום  ח. 
והשווקים  הגשרים  בכל  יש  חן של שקר  איזה  ישראל  לעם  לגלות  פחד 
והמרחצאות שעשו. כי זה קליפת רומי הגורם שכחת התורה בחורבן הבית, 
על ידי שניסו למשוך לבבות עם ישראל בחן של שקר שלהם, שייפו את 
את  לתפוס  הרע  היצר  של  הדרך  עיקר  זהו  אשר  וכו',  בגשרים  הערים 
העולם ובייחוד את בני הנעורים על ידי משיכה לחן השקרי שלהם )כמובא 
בליקו"מ סי' א'(, ורשב"י לא פחד מהם וגילה השקר שלהם, ועל ידי כך 
היה מוכרח לברוח ולנוס, וכיון שברח מהחן השקר שלהם, על ידי זה זכה 
לשבת במערות ולהשיג את פנימיות התורה, להסתכל בשכל של כל דבר 
הזוה"ק  של  מהותו  זהו  אשר  ישראל.  לעם  שיש  הפנימי  לחן  ולהתחבר 
לגלות איזה נחת עולה מישראל בכל מצוה ומעשה טוב, ובשביל להשיג 
זאת צריכים להסתכל בפנימיות של הבריאה, כי בחיצוניות אין רואים את 
החן של ישראל, מחמת שמחורבן הבית החן והחשיבות נפל אצל העכו"ם.
עזות  בעולם  שהכניס  הרשב"י  לכבוד  ומשוררים  משבחים  אנו  כך  ועל 
דקדושה לברוח מהחן החיצוני, והאיר בנו הכח להסתכל בפנימיות למצוא 

את התורה הגנוזה, שמגלה פנימיות הבריאה.
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ַהִּלּמּוִדים  ֶאת  ְוִהַּׂשְגָּת  ָקִניָת  ְוָׁשם  ַוֲהָדֶרָך  ָהַרֲחִמיםט, ָׁשם ָקִניָת הֹוְדָך 

ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשל י"ג ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים )י"ג ִּתּקּוֵני ִּדיְקָנא(, ַהְמַגִּלים ָלנּו 

ֶאת הֹוד ְּפֵני ַרֲחֵמי ה', ְוֶׁשֶאְפָׁשר ָּתִמיד ְלִהְתַחֵּדׁש ְלִהְתָקֵרב ְלַהשי"ת, 

ְוַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְוִלְפֹעל ְיׁשּוָעה ִּבְתִפָּלה ְוכּו'י. 

ועמדת כצור איתן לבלי  התחבאת במערה  ט. במערות צורים שעמדת: 
להתבלבל מהרומאים, וזהו דרגא של שמירת הברית, שזוכה לה מי שמוסר 
נפשו לעמוד מול כל השקר הנסיונות. והרשב"י הכניס בנו את הכח הזה, 
לזכור את מציאות ה', לא לשכוח את המסירות נפש שצריך בשביל התורה.
ושם  הסלעים  למערות שבתוך  הכוונה  צורים  מערות  לומר:  אפשר  ועוד 
המערה  שהוא  רבא,  הילולא  בספר  ומובא  התורה.  סודות  והשגת  עמדת 
שישב בה משה רבינו ע"ה דכתיב 'ושמתיך בנקרת הצור', אשר שם זכה 
לאור עליון ונתגלה לו סוד י"ג מידות של רחמים שנאמר 'ואני אעביר כל 
טובי על פניך', ושם גם גילה הרשב"י סודותיו, כי בצאתו מן המערה אמר 

רשב"י )אדרא רבא קל"ב( שזכה לראות בעיניו הי"ג מידות של רחמים.
והצור הזה הוא הלב העליון אשר משם מושפעים דיבורי תורה חמים של 
הצדיק אשר מגלים לכל אדם את הרחמים של השי"ת, ומשם מושפעים 
חידושי תורה והתחדשות בתורה לכל מי שרוצה להתחדש בתורה, ]כמובא 
נביעה של תורה  נתבאר שבשביל להמשיך משם  ושם  כ':  סי'  בליקו"מ 
בהכרח להתפלל ולהתחנן להשי"ת ברחמים ותחנונים ללא דחיקת השעה, 
ועיין באריכות נפלאה בליקו"ה גזילה ה'. ואפשר עוד לבארו על פי ליקו"מ 
סי' י"ב שענין הצור הוא לימוד תורה לשמה של הצדיק, שעל ידה הוא 

מעלה את הלימוד של כל אלו שאינם לומדים לשמה[

י. שם קנית הודך והדרך: הוד והדר שהוא כינוי להדרת פנים, י"ג תיקוני 
דיקנא קדישא, התגלות פני הרחמים של ה' המתגלה אצל הצדיק, כמובא 
אצל משה 'ונתת מהודך עליו', ומובא בזוה"ק )ח"א דף כ"א( שרשב"י 

זכה להשגה זו.
ושוב נדגיש, שאין אלו רק דיבורים בגדולת השגתו של הרשב"י, אלא הם 
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ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֵּתיבֹות ַאֲחרֹונֹות ֵאּלּו סֹוֵבב ַעל ָהָאָדם ַעְצמֹו ֶׁשרֹוֶצה 

ְלִהְתָקֵרב ְלאֹור ָהַרְׁשִּב"י ּוִמֶּזֶמר ִּפּיּוט ֶזה, ֶׁשִּבְזכּות ֹּכַח ְמִסירּות ַנְפׁשֹו 

ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ִלְבֹרַח ִמִּנְסיֹונֹות ְוַלֲעֹמד ָחָזק ִּבְׁשִמיַרת ַהְּקֻדָּׁשה ְוַהֶּקֶׁשר 

ִעם ַהשי"ת, ַעל ְיֵדי ֶזה ַּגם ַאָּתה קֹוֶנה ּוַמִּׂשיג ֶאת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך, ִּגּלּוי 

אֹור ְּפֵני ה'.

...
ֶׁשֵּיׁש  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ֶזה  'ַּבִית' 

ֶׁשל  רּוַח  ָהַרְׁשִּב"י  ֵאֶצל 

ַחִּיים  רּוַח  ֶׁשֵּמִפיַח  ִנּגּון 

ֵעצֹות  ַּגם  ְוֵיׁש  ָּבֲעבֹוָדה, 

ְלַחֵּזק  ֶׁשָּיכֹול  ַמֲעִׂשּיֹות 

ַלה'  ְלִהְתָקֵרב  אֹוָתנּו 

ַהֵחֶלק  ֶׁשֶּזה  ָמקֹום,  ִמָּכל 

ֶׁשִּנְׁשַּכח ֵמַהּתֹוָרה, ֵעצֹות ֶׁשְּמִביִאים ֶאת ַהְיִדיעֹות ְלַמֲעֶׂשה, ְורּוַח ֶׁשל 

ַחּיּות ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוַעל ָּכְך ָאנּו ְׂשֵמִחים ְורֹוְקִדים. 

ִׁשִּטים  ֲעֵצי  יֹוָחאי  ַּבר  ִלְכבֹודֹו:  ְוָׂשִרים  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו 

ממש נוגעים ושייכים אלינו, כי כל תורת הצדיקים בהמשך הדורות שגילו 
הבריאה,  לפנימיות  להתקשר  התורה  פנימיות  להשיג  והדרכים  העצות 
מכוח  נמשך  הכל  וכו',  ההסתרות  בכל  נמצא  שה'  מקום  מכל  ולהתחזק 
השגה זו של י"ג מידות של רחמים, שגילה הרשב"י באדרא, ועל כך עיקר 

השמחה הגדולה שלנו ביום הקדוש של ל"ג בעומר.

)ֶנַצח הֹוד( ַּבר יֹוָחאי ֲעֵצי ִׁשִּטים 

ֵהם  ְיֹהָוה  ִלּמּוֵדי  עֹוְמִדים, 
אֹור  ֻמְפָלא  אֹור  לֹוְמִדים, 
ֲהֹלא  יֹוְקִדים,  ֵהם  ַהְיקֹוד 
יֹוַחאי ר  ּבַ מֹוֶרָך.  יֹורּוָך  ֵהָּמה 
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ְׁשטּות  ֵמָהרּוַח  אֹוָתנּו  מֹוִציא  ָּבעֹוָלם,  ֶׁשִהְׁשַּפְעָּת  ַהַּדַעת   – עֹוְמִדים 

ִלְהיֹות  ַהִּמְׁשָּכן,  ִמַּקְרֵׁשי  ֵחֶלק  ִלְהיֹות  אֹוָתנּו  ּוַמֲעִמיד  )ִׁשִּטים( 

ְּבתֹוְך  ֵעצֹות  ֶׁשל  ְקדֹוִׁשים  ִלּמּוִדים  ֵהם  ַהֶּזה  ְוַהַּדַעת  ַלְּׁשִכיָנה.  ַּבִית 

ה',  ַלֲעבֹוַדת  ִנּגּון  ֶׁשל  רּוַח  ְנבּוָאה  רּוַח  ַהְמָׁשַכת  ְוֵכן  ָהֲעִׂשָּיה,  עֹוַלם 

ַהַּמֲעִמיִדים ֶאת ַהִּמְׁשָּכן ָלַעד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֹוָרה ַהְּׁשִכיָנה ְּבִלֵּבנּו, ַּגם 

ְלַאַחר ַהֻחְרָּבןיא. ִלּמּוֵדי ְיֹהָוה – ֵהם ַּתְלִמיִדים ָהרֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאֶליָך 

יא. עצי שיטים עומדים: רשב"י לוקח הרוח שטות שלנו, ומשפיע עלינו 
דעת, ומעמיד אותנו להיות מקרשי המשכן, ומהקר"ש נעשה קש"ר. 

המשכן  את  המעמידים  והוד  נצח  למידת  רומזים  עומדים'  שיטים  'עצי 
)קהלת יעקב ערך עצ( ובכוחם יש השראת השכינה כאן בעולם. ומשמעות 
הדבר למעשה, כי נצח והוד הם מקור השפעת הרוח נבואה, שמשמעותו, 
רוח של ניגון בעבודת ה', הבונה את מלכות ה' בעולם )עיין ליקו"מ סי' ג'(, 
והנבואה הזו נעלמה מזמן החורבן, שזהו עיקר שכחת התורה, שנשתכח 
הניגון והרוח שהיה בתורה, וכך נופל האדם להיות כמו מצורע מלא ברוח 
של קליפה המתנגנת אצלו בלב, רוח של מחלוקת ולשון הרע ודיבורי סרק, 
ונסגר ממנו האור העליון, עד שמוכרח לצאת מחוץ למחנה שכינה, ובכח 
שמעורר  חיים  רוח  התורה,  של  הפנימי  הניגון  מחדש  מתעורר  הרשב"י 
מהשכחה, כמו שכתוב 'וענתה השירה הזאת לעד כי לא תשכח מפי זרעו'.
ועוד אפשר לבאר: נצח והוד, הם העצות למעשה, כי צריכים אנו לעצות 
)כמובא  ולהחזיק באמונה  בתוך עולם העשייה איך לצאת מהרוח שטות 
בליקו"מ סי' ז'(, וזה עיקר כוחו של הצדיק, שמעבר לכך שממשיך המוחין 
האמיתיים לעולם, הרי הוא ממשיך עצות למעשה לתוך המקומות הנמוכים 
)רגלין(, איך לנצח בפועל את היצר הרע הנתפס על ההוד של שקר )נצח 

והוד(.
יתברך  ולהמשיך אלקותו  העליונות  המידות  לתקן  ימיו  כל  עסק  ורשב"י 
לעולם, שיהיה מקום השראת השכינה בכל לב של יהודי, גם בתוקף הגלות, 
ועל כך אנו מתעוררים בתקוה חדשה בפיוט קדוש זה לזכור שיש תמיד 



כי בר יוחאי

שֵהם לֹוְמִדים ֶאת ַהִּלּמּוד ֶׁשְּלָךיב, אֹור ֻמְפָלא אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים 

ַּגם  ָלעֹוָלם  ֶׁשִהְמַׁשְכָּת  ַהִּביָנה  אֹור  ִמֶּׁשַפע  ֻמְׁשָּפִעים  ֵאּלּו  ִלּמּוִדים   –

בבחינת  מצב,  לכל  ורגע,  עת  בכל  למעשה  קיימות  עצות  הרשב"י  אצל 
'עצי שיטים עומדים', וכמובא בזוה"ק )ח"ב קלט.( שעצי שיטים הם סודות 
חורבן  לאחר  גם  למעלה  לעד  עומדים  והם  המשכן,  לוחי  שהם  התורה 
הבית למטה. וצריך רק לעורר רחמים שנזכה לחפש היטב אצל הצדיקים 
הקדושים ההולכים לאורו של הרשב"י וביארו לנו תורת הרשב"י לעצות 

מעשיות ממש.

הנבואה  שמקור  ק"ע(  )ח"ב  בזוה"ק  מובא  לומדים:  הם  ה'  לימודי  יב. 
של נצח והוד מכונים בשם 'לימודי ה'', ומשם נשפעים לימודים אלו של 
רוח נבואה לעולם. והלימוד הזה לימד הרשב"י לתלמידיו הקדושים, ולכן 
כמובא  נבואה,  הרוח  להם  יש  כי  ה'',  'לימודי  בשם  תלמידיו  גם  מכונים 
בזוה"ק )שם קס"ט( שרשב"י אמר לתלמידיו שעליהם נאמר הפסוק 'וכל 

בנייך לימודי ה''.
מאותם  להיות  שנזכה  ליבנו  בעומק  גם  ומתפללים  אנו משבחים  כך  ועל 
נבואה  הרוח  את  ולקבל  הרשב"י,  תלמידי  להיות מתלמידי  ה'',  'לימודי 
שיש בתורה, לימוד שיכניס ניגון בכל העבודת ה'. לימוד של עצות למעשה 

איך להשרות השכינה בכל מקום.
]ועוד אפש"ל, מובא )ליקו"מ סי' כ"ב( 'לימודי ה'' נאמר על הצדיקים 
הגדולים ביותר, שהם לומדים כביכול את ה', ונותנים לו עצות איך לרחם 
גם  ומאידך הם  כי הם מעוררים את הרחמים הגדולים שלו,  על ישראל, 
מעוררים אותנו איך להתקרב לה', להתעורר לעבודתו יתברך בהתעוררות 
אמיתי בלי ליפול לחלישות הדעת מהנפילות, וכך הם עושים שלום בינינו 
לבין השי"ת. וזה שאומרים על הרשב"י שבכח הלימודי ה' שלו, הוא גורם 
ח"ו  מאיתנו  יסתלק  ולא  המשכן  יחרב  ולא  עומדים,  שיטים  עצי  שיהיה 

השכינה הקדושה[.
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ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן, ְוהּוא ּבֹוֵער ֲעַדִין ְּכֵאׁש יֹוֶקֶדתיג, ֲהֹלא ֵהָּמה יֹורּוָך מֹוֶרָך 

'ּוִמַּתְלִמיַדי  ִּבְבִחיַנת  אֹוְתָך  ֶׁשֶהְחִּכימּו  ֶׁשְּלָך  ַהַּתְלִמיִדים  ִּבְזכּות  ַהֹּכל 

יג. אור מופלא אור היקוד הם יוקדים: הדעת הזה של הצדיקים הוא כאש 
בוערת ודולקת. ומזמן החורבן נסתלק אור הבינה שהיה משפיע רוח נבואה 
בזמן המקדש, ומשום כך אמרו חז"ל שתשתכח תורה ח"ו, עד שהרשב"י 
בכוחו הבטיח להמשיך להשפיע אור זה, וכך לא תשתכח תורה, ועל שם 
כך מדליקים האש בל"ג בעומר, להזכר באור היקוד המשפיע עלינו שפע 
של עצות יוקדות שיקרבו אותנו להשי"ת, וישפיעו עלינו רוח נבואה- רוח 

של ניגון וחיות בעבודת ה'.
שהוא  'אהי"ה'  שם  של  ר"ת  היקוד'  אור  מופלא  'אור  יותר,  ובפנימיות 
כינוי לאור הבינה המשפיע שפע נבואה וסתרי תורה לנצח והוד. וסוד שם 
אהי"ה שהוא אור מופלא אור היקוד שבוער, הוא הדרך הנפלא שגילה לנו 
רביז"ל, איך להיות בקי ברצוא ובקי בשוב, והיינו לא לחשוב כלל מכבוד 
עצמו, ולחפש תמיד כבוד ה', וכך יהיה יכול לחפש תמיד את ה' גם כאשר 
על שלי,  הגעתי  לומר  מקומו  על  לעמוד  יסתפק  ולא  עלייה,  לאיזה  זכה 
שהרי מחפש איך להרבות עוד כבוד ה'. וכך גם יהיה יכול להתחזק בזמן 
ולא  יתייאש מנפילתו שהרי רוצה להרבות כבוד שמיים,  ולא  ירידה  של 
איפכת לו מהבזיון של עצמו. ושני דרכים אלו הם סוד שם אהי"ה )עיין 

באריכות ליקו"מ סי' ו'(.
וזה היה עיקר גילוי של הרשב"י לגלות הדרכים אלו של עבודת ה' ברצוא 
זוטא  האדרא  בסוף  ומובא  )רצוא(',  וקדיש  )שוב(  'עיר  סוד  שזה  ושוב, 
שהיה עוסק לייחד בזה כל יום, ופעם אחת שכח לעשות היחוד ויצא אש 
על כל כפר מירון, כי היחוד הזה מגן על כל העולם, ואולי על שם זה עושים 
ה' בכל מקום  לזכור את האור היקוד הזה, שצריך לחפש כבוד  מדורה, 
הן ברצוא והן בשוב ]ועיין במאמר 'מסוד גדולת התנא האלוקי' בהמשך 

הקונטרס, שם מבואר עניין זה ששל שכחת התורה[.
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יֹוֵתר ִמֻּכָּלם', ַעל ְיֵדי ַהַּבָּקָׁשה ְוַהִחּפּוׂש ֶׁשִחְּפׂשּו ֶאְצְלָךיד. 

אֹו ֶׁשּסֹוֵבב ַעל ָהָאָדם ְּבַעְצמֹו ֶׁשִאם רֹוֶצה ִהְּנָך ְלַקֵּבל ַהִּלּמּוֵדי ֵעצֹות 

ְוָהרּוַח ְנבּוָאה ֶׁשִּגָּלה ָהַרְׁשִּב"י, ָצִריְך ִהְּנָך ִלְלֹמד ֹזאת ִמּמֹוֶריָך, ְלַחֵּפׂש 

ְלתֹוְך  ָהַרְׁשִּב"י  ִּדְבֵרי  ַמְׁשָמעּות  ְלָהִבין  ָחְתרּו  ֶׁשֵהם  ַהַּצִּדיִקים  ֶאת 

ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך, ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְסָתם ְיִדיעֹות ְּבַקָּבָלה, ּוְבָכְך ְלִהָּנֵצל ִמִּׁשְכַחת 

ַהּתֹוָרה )ּוְכִפי ֶׁשְּיֹבַאר ַּבֲאִריכּות ַּבַּמֲאָמר 'ְּגֻדָּלתֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י' ְּבסֹוף 

ַהּקֹוְנְטֶרס ֶׁשַהָּדָבר ָּתלּוי ָּכל ֶאָחד ְלִפי ַהִחּפּוׂש ֶׁשּלֹו(.

תלמידי  על  מוסב  שמוריך  מפרשים  יש  מוריך:  יורוך  המה  הלא  יד. 
וכמו  יותר מכולם',  'ומתלמידי  'מוריך' על שם  הרשב"י שנקראים בשם 
גם תלמידי הצדיק  ידי ששואלים, כך  שתלמידים מחכימים את רבם על 
שבאים לצדיק ומחפשים עצות לנפשם, וזועקים על ריחוקם, הם מעוררים 
היה  לא  תורה חדשה, שלולא תלמידיו  להם  רחמי הצדיק להמשיך  את 

משיג זאת, ולכן התלמידים מכונים בשם 'מוריך'.
עצי  בבחינת  לעולם,  שהמשיך  שהעצות  הרשב"י  את  משבחים  כך  ועל 
פעם  בכל  חדשות  לעצות  הזועקים  התלמידים  בכח  הם  עומדים,  שיטים 
מחדש, ובכוחך מקבלים הם כח להמשיך עוד ועוד עצות, שזהו השמחה 
הגדולה של ל"ג בעומר, שזוכים אנו לעוררו להמשיך עצות חדשות שיהיו 
קיימים לעד, גם לזמן של חורבן ח"ו )עיין באריכות ליקו"ה נזיקין ד', מענין 
הכלים והעצות שממשיך הרשב"י, ושזהו עיקר השמחה שיש בחינה של 

תלמידי יותר מכולם, והעיקר שיהיה אהבה ביניהם(.
כמו  יתגלה  שלעתיד  בעצמו  הקב"ה  על  סובב  שמוריך  אפש"ל  ]ועוד 
קמ"ג(,  דף  ו'  )תיקון  בתיקונים  ומובא  מוריך',  עוד  יכנף  'ולא  שנאמר 
יוסרו כל  שלימודי ה' הוא אורו של משיח שיוקד כלהבות אש. ולעתיד 
'והיו עיניך רואות את מוריך' בבחינת 'עין בעין יראו  ויתקיים  ההסתרות, 

בשוב ה' ציון' )תיקונים דף ט"ו([.
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ָלנּו  ַמְזִּכיר  ֶזה  'ַּבִית' 

ֵמַהַּתְרֵּדָמה  ְלִהְתעֹוֵרר 

ֶׁשִּנְגַרם  ְוַהַּיְבׁשּות 

ִׁשְכַחת  ֶׁשל  ְּכתֹוָצָאה 

רּוָחִני  ֹיִפי  ֵיׁש  ִּכי  ַהּתֹוָרה, 

ְּבתֹוַרת  ּתֹוָרה  ִחּדּוֵׁשי  ֶׁשל 

ְוַהַּצִּדיִקים  ָהַרְׁשִּב"י 

ִהְתַּפֲעלּות  ָּבנּו  ְלעֹוֵרר  ֶׁשָּיכֹול  ַהּתֹוָרה,  ְּפִניִמּיּות  אֹור  ְלַגּלֹות  ֶׁשִחְּפׂשּו 

ַהֶּנֶפׁש, ַעד ֶׁשִּנְהֶיה ְראּוִיים ְלִהָּקְראֹות ְּבֵׁשם 'ָאָדם'.

ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ָהַרְׁשִּב"י ְוָׁשִרים ִלְכבֹודֹו: ַּבר יֹוָחאי ְוִלְׂשֵדה ַּתּפּוִחים 

– הּוא ַהָּׂשֶדה ָהֶעְליֹון ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן, ַהִּנְקֵראת 'ְׂשֵדה ַּתּפּוִחים'טו, ַעל ֵׁשם 

ִרּבּוי ַהְּגָוִנים ֶׁשל ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה ַהִּמְתַּגִּלים ָׁשם, ְוהּוא ְּכמֹו ַּתּפּוַח ֶׁשֵּיׁש ּבֹו 

ָׁשלֹוׁש ְּגָוִנים. ִּכי ִרּבּוי ְּגָוִנים ּתֹוֵפס ֶאת ַהֶּנֶפׁש ּוְמעֹוֵרר ָּבּה ִהְתַּפֲעלּות, 

ֶׁשל  ּתֹוָרה  ַהִחּדּוֵׁשי  ֹיִפי  ֶאת  ּתֹוֵפס  ֶׁשָאָדם  ָהרּוָחִנית  ַהַהְרָּגָׁשה  ְוהּוא 

ֲחָסִדים  ֶׁשל  ִמּזּוג  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשהּוא  ַהִּתְפֶאֶרת  ִמַּדת  סֹוד  ַהַּצִּדיִקיםטז, – 

ִלְלֹקט  ֶמְרָקִחים  ּבֹו  ִלְלֹקט  ַּתּפּוִחים  ַהָּׂשֶדה  ְלאֹותֹו  ָעִליָת  ּוְגבּורֹות(, 

ֵמִרּבּוי  ּוְלִהְתַּפֵעל  ְלָתְפסֹו  ָאנּו  ַּגם  ֶׁשּנּוַכל  ּתֹוָרה,  ֶׁשל  ֶמְרָקִחים  ָׁשם 

טו. אצל יעקב )תפארת( נאמר, 'ראה ריח בני ריח שדה אשר ברכו ה'', 
ופירש רש"י שהוא ריח של שדה תפוחים, והתרגום ירושלמי כתב: שהריח 
דף  )ח"ג  ובזוה"ק  המקדש,  בבית  להקריב  הקטורת שעתידים  ריח  ממנו 

פ"ד( מובא ששדה תפוחים הוא הגן עדן.

אלוקית  ההשגה  יופי  אלא  והפלפול,  הדרוש  של  החיצוני  יופי  לא  טז. 
המגלה אלקותו יתברך, המולבש בתוך הפסוקים והדרוש.

ְפֶאֶרת( ַּבר יֹוָחאי ְוִלְׂשֵדה  )ּתִ

ִלְלֹקט  ָעִליָת  ַּתּפּוִחים, 
ּתֹוָרה  סֹוד  ֶמְרָקִחים,  ּבֹו 
ַנֲעֶׂשה  ּוְפָרִחים,  ְּכִציִצים 
ר יֹוַחאי ָאָדם ֶנֱאַמר ַּבֲעבּוֶרָך. ּבַ
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ְּכִציִצים  ּתֹוָרה  סֹוד  ה'יז,  ְמִציאּות  ַהְמַגִּלים  ּתֹוָרה  ִחּדּוֵׁשי  ֶׁשל  ַהְּגָוִנים 

ָיָדם  ַעל  ֶׁשּנּוַכל  ַלְּמנֹוָרה,  ּוְפָרִחים  ְּכִציִצים  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִיִּפיָת  ּוְפָרִחים 

ִלְתֹּפס ֶאת ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרהיח, ַנֲעֶׂשה ָאָדם ֶנֱאַמר ַּבֲעבּוֶרָך ְוָעֶליָך ָאַמר 

ַהשי"ת 'ַנֲעֶׂשה ָאָדם' ִּכי ָזִכיָת ִלְהיֹות ָאָדם ַהָּׁשֵלם, ֶׁשִהְׁשַלְמָּת ַהִּגּלּוי 

ֶׁשל אֹור ה', ַמה ֶׁשֻּהְחַסר ְּבֵחְטא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוָכל ָהעֹוָלם ָהָיה ְּכַדאי 

בגן העדן  היו  והחבריא קדישא  והרשב"י  בו מרקחים:  יז. עלית ללקוט 
ומכנה  פ"ד(,  דף  )ח"ג  התורה  וסודות  תורה  חידושי  שם  ושמעו  העליון 
החידושי תורה בשם 'לקיטת מרקחים' שהוא ערבוב של כמה גוונים, כי 
הצדיקים רוצים להעביר לנו אור גדול של מציאות ה' בכמה וכמה דרכים 

ואופנים, שמאחד כמה דרכים, כמו התפארת המאחד חסד וגבורה יחדיו.
כריח  בני  ריח  'ראה  יעקב  אצל  כמובא  טוב,  ריח  יש  השדה  ובאותו 
השדה', שכאשר אדם זוכה להריח את הריח הזה שיש בתורה, אזי הוא 
חשק  מעורר  הזוה"ק  אמירת  ולכן  וחשק,  בזריזות  ה'  לעבודת  מתעורר 
נפלא לעבודת ה', וכן מסוגל להתמדה בתורה, אפילו מי שאינו מבין כלל 
פירוש הדברים, כי יש שם לשונות מופלאים המעוררים ביותר את הנפש, 
"זכאה מאן דאשתדל באורייתא וכו'", "וי ליה מאן...", שכל לשונות אלו 
מעוררים מאוד את הנפש לדעת מהחשיבות של עם ישראל, ומעלת כל 

מצווה ומצווה, ושיש אור עצום בתוך התורה )שיחות הר"ן ק"ח(.
שעלה  האלו,  המרקחים  להשפעת  שזכינו  ומפזזים  רוקדים  אנו  כך  ועל 

ללקוט עם החבריא קדישא שלו בשדה תפוחים. 

'ציצים  יח. סוד תורה כציצים ופרחים: סודות התורה אלו מכונים בשם 
אלו  יעקב'  ישרש  'הבאים  הפסוק  על  קמ"ה,  בשבת  ]כמבוא  ופרחים' 
סוד  שהוא  הרי  לתורה,  ופרחים  ציצים  שעושים  שבבל,  חכמים  תלמידי 
אור הרשב"י  כי תכלית  ומפארים את התורה.[,  יעקב תפארת, שמייפים 
הוא אור שאי אפשר להעביר במילים ותיבות, אלא שהוא גילה הדרך איך 
לעשת ציצים ופרחים לתורה, שהם כלים נאים שעל ידם מתפעלת הנפש 

ותופסת את האור שנמצא בין השיטין של התיבות.
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ִּבְׁשִביְלָך. 

ַלֲעֹמד  ֶׁשָּזָכה  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ַּדְרָּגתֹו  ְמַׁשֵּבַח  ֶׁשַהַּפְיָטן  מּוָבן  ּוְבַפְׁשטּות 

ָעֵלינּו,  סֹוֵבב  ֶׁשַהִּפּיּוט  ְלָפֵרׁש  ֶאְפָׁשר  ַאְך  ַהָּׁשֵלם,  ָהָאָדם  ְּבַדְרַּגת 

שֶׁכְּשֶַׁהשי"ת ָאַמר 'ַנֲעֶׂשה ָאָדם' ִהְתַּכֵוּן ַּבֲעבּור ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשהּוא ְיַגֶּלה 

ִּכי  'ָאָדם'.  ִלְהיֹות  ֶׁשל  ְּבֶדֶרְך  ָלֶלֶכת  ְלַהְתִחיל  ָאנּו,  נּוַכל  ֵאיְך  ָלנּו  ַּגם 

ַהֻּמָּׂשג  ֵּפרּוׁש  ַמה  ַהָּׂשָגה  ֵאיֶזה  ָלנּו  ַּגם  ִהְתַּגֶּלה  ָהַרְׁשִּב"י  ּתֹוַרת  ֵּבאּור 

ָלַדַעת  ְוזֹוֶכה  ִּבְׁשֵלמּות,  ֱאלֹוִקי  ְּבָכבֹוד  ֶׁשָּדבּוק  ִמי  ַהְינּו  ָאָדם  'ָאָדם', 

ְּכָבר  ִאם  ֲאָבל  ֵמַהְּׁשֵלמּות,  ְּבֹפַעל  ָרחֹוק  ֶׁשֲעַדִין  ֲאִפּלּו  ֵמַהשי"תיט, 

עֹוֶׂשה ְּפִסיָעה ַאַחת ְלַהִּכיר ֶאת ה', הּוא ְּכָבר ִנְכָלל ְּבֶגֶדר 'ָאָדם'. 

ֶׁשָאַמר  ֶׁשל ה'  ְלִהָּכֵלל ָּבָרצֹון  ַּגם ֵּכן ִּתְקָוה  ֵיׁש ָלנּו  ֶׁשל ַרְׁשִּב"י  ּוְבֹכחֹו 

'ַנֲעֶׂשה ָאָדם', ִּכי ַעל ָידֹו ִיְתַקֵּים ַהִּדּבּור ַהֶּזה, ְוַעל ָּכְך ִׂשְמָחֵתנּו ַהְּגדֹוָלה 

ַּבִּתְקָוה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִהְכִניס ָּבנּו ָהַרְׁשִּב"י, ְוָאנּו ִמְתַּפְּלִלים ֶׁשֶּבֱאֶמת ִנְזֶּכה 

ְּבֹכחֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י ִלְהיֹות ְראּוִיים ְלִהָּקֵרא ְּבֵׁשם 'ָאָדם'.

...

יט. עיין ליקו"מ סי' ו', וסי' ז' תנינא. שעל ידי שאנו תופסים את הצדיק, 
יכולים גם אנו להתחיל להיות 'אדם', לחשוב מכבוד ה' בזמן של ירידות, 

ולדעת מה' שמלא כל הארץ כבודו.



כז בר יוחאי

'ַּבִית' ֶזה ַמְזִּכיר ָלנּו ָלֵצאת 

ַהַּדַעת,  ֵמַהֲחִליׁשּות 

ִּבְגבּוַרת  ְלֵהָאֵזר  ֶאָּלא 

ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ְּבכֹוַח  ַהֶּנֶפׁש 

ָהֵאׁש  ֶאת  ֶׁשעֹוֵרר  ַרְׁשִּב"י 

ַהְּפִניִמי ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְוִגָּלה 

ּתֹוָרה  ֶׁשל  ְמִציאּות  ֶׁשֵּיׁש 

ָּבעֹוָלם, ְוֶאְפָׁשר ְלַנֵּצַח ֶאת ָּכל ַהּמֹוְנִעים.

ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ְוָׁשִרים ִלְכבֹודֹו ְואֹוְמִרים: ַּבר יֹוָחאי ֶנֱאַזְרָּת ִּבְגבּוָרה ֹלא 

ָּפַחְדָּת ֵמָהרֹוָמִאים ָלֵצאת ֶנְגָּדם, ְוֵכן ֹלא ָּפַחְדָּת ְלִהָּלֵחם ָּבֶעְליֹוִנים ְּבָכל 

ַהְּגֵזרֹות. ּוְבֹכֲחָך ְיכֹוִלים ַּגם ָאנּו ַלֲעֹמד ְּבַעְקָׁשנּות ְּגדֹוָלה ֶנֶגד ַהסט"א 

ָהָיה  ִמְלֲחמֹוֶתיָך  ְוָכל  ַהּתֹוָרהכ, ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש ָּדת ַהַּׁשְעָרה  ַהַּמְׁשִּכיַח 

כ. נאזרת בגבורה: כי רשב"י הוא בסוד הגבורה, שאינו מפחד לא מעליונים 
יאיר(,  בן  פנחס  ר'  עליו  העיד  שכך  נ"ט,  ח"ג  )זוה"ק  מהתחתונים  ולא 
בבית  למעלה  שפרשנו  מה  )עיין  הרומאים  נגד  בגבורה  עצמו  אזר  והוא 
השני בענין 'יום נסת יום אשר ברחת'(, ולא פחד להלחם עם כל הקליפות 

והדינים, לבטל כל ההסתרות. 
ובכוחו הגדול אנו יכולים גם כן להתחדש להכנס למלחמות בעבודת ה', 
להכניס  לפחד  מה  אין  וכבר  במלחמות,  לפנינו  שהולך  מי  שיש  מאחר 

הכוחות בתפילה, להלחם בסט"א, אפילו שאינו הולך. 
כי דייקא כאשר אין הולך בעבודת ה', ובפרט בתפילה, אזי צריך לדעת 
שמי שעקשן גדול להמשיך לעשות את שלו, לעמוד מול ה' ולא לברוח, 
אפילו שאינו מצליח לדבר, בזה הוא גורם צער גדול לסטרא אחרא, ואם 
ימשיך להתעקש הרי שבזה עושה שהסט"א יקיא את כל הקדושות שגנב 
ממנו, עד שיזכה למעין קריעת ים סוף שיושפע עליו שפע גדול של מוחין. 

ֶנֱאַזְרָּת  יֹוָחאי  ַּבר  בּוָרה(  )ּגְ

ּוְבִמְלֶחֶמת  ִּבְגבּוָרה, 
ְוֶחֶרב  ַהַּׁשְעָרה,  ֵאׁש-ָּדת 
ָׁשַלְפָּת  ִמַּתְעָרּה,  הֹוֵצאָת 
יֹוַחאי ר  ּבַ צֹוְרֶריָך.  ֶנֶגד 



כח

ל"ג בעומר

ְּבֹכַח ֵאׁש ַהּתֹוָרה ַהִּנְקֵראת 'ֵאׁש ָּדת', ִּכי ִמַּתְקָּת ֶאת ַהְּגבּורֹות ַעל ְיֵדי 

ָהֵאׁש ְוַהֲחִמימּות ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשְּלָךכא, ְוָכְך ָּפַתְחָּת ָלנּו ְׁשָעִרים ֲחָדִׁשים 

ִמי  ִעם  ְלִהָּלֵחם  ֶאְפָׁשר  ַהְּגדֹוָלה  ִאּׁשֹו  ּוְבֹכַח  ֱאֹלקּות,  ַהָּׂשגֹות  ֶׁשל 

ֶׁשָּצִריְך ְלִהָּלֵחם.

ֹלא  ִמַּתְעָרּה  ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת  ֲחָדִׁשים,  ְׁשָעִרים  ָלנּו  ָּפַתְחָּת  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל   

ַמה  ְּבָכל  ּוְלִהָּלֵחם  ֶׁשִּגִּליָת,  ַהּתֹוָרה  ֹּכַח  ֶׁשהּוא  ַהֶחֶרב  ְלהֹוִציא  ָּפַחְדָּת 

ְּבֹכַח  ֵיׁש  ֲאַזי  ֵאׁש,  ֶׁשל  ּתֹוָרה  ְמַגֶּלה  ְּכֶׁשַהַּצִּדיק  ִּכי  ְלִהָּלֵחם,  ֶּׁשָּצִריְך 

ּתֹוָרתֹו, ּוְבֹכַח ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ַלֲעֹסק ָּבּה, ְלהֹוִציא ַהֶחֶרב ִמְּסִגירּוָתּה, ְוַלֲעֹנׁש 

ְּבֶחֶרב, ֶאת ַהְּקִלּפֹות ּוְלַבֵּטל ָּכל ַהּצֹוְרִרים ְוָכל ַהִּיְצִרין ָרִעיןכב, ְלַכּלֹות 

ָּכל ַהְּפָגֵמי ְּבִרית. ְוִעַּקר ַהָּדָבר הּוא ֹלא ְלַפֵחד ְּכָלל ֵמַהְּפָחִדים ֶׁשַהֵּיֶצר 

ְלִהָּכֵנס  ֶאָּלא  ּוְנִפיָלה,  ְיִריָדה  ִמָּכל  ִלּפֹול  ְוֹלא  ָּבָאָדם,  ַמְכִניס  ָהָרע 

הוא מלחמה קשה מאוד,  כי  גדולה מאוד,  וגבורה  כח  לזה  אלא שצריך 
ופעמים שאף מסוכן, כי הסט"א מנסה להפיל את האדם לגמרי ולהחליש 
דעתו, ורק מי שאוחז עצמו בקשר לצדיק שהוא יש לו הגבורה הגדולה הזו, 
הוא יכול להכנס לבית הבליעה של הסט"א ולקבל העקשנות הזו, ולצאת 
כדוגמת  והוא  ח',  סי'  תנינא  בליקו"מ  באריכות  עיין  בשלום מהמלחמה. 
פנחס שעשה מעשה הגבורה עם זמרי, הכל בכוחו של משה שנתן לו הכח 
לכך. וכן דוגמת נחשון בן עמינדב שמסר נפשו להכנס לים סוף בכוחו של 
משה, וכמעט שטבע, אך בכוחו של משה עמד בעקשנות וגבורה גדולה, 

עד שזיכה את כלל ישראל בנס המופלא של קריעת ים סוף.

כא. כי פנימיות התורה מעורר אש של התלהבות, להבין שיש כאן מציאות 
רוחנית אמיתית בעולם, מעבר למה שרואים בעיניים גשמיות.

כב. כמובא בליקו"מ סי' כ'.



כט בר יוחאי

ִּבְגבּוָרה ַלֲעבֹוַדת ה', ִּכי ִעַּקר ַהְּגבּוָרה הּוא ְּגבּוַרת ַהֵּלבכג., וָׁשַלְפָּת ֶאת 

ָצרֹות  ֵהם  ַהָּצִרים  ֶׁשִעַּקר  ֶנֶגד צֹוְרֶריָך  ַהּתֹוָרה  ֶחֶרב  אֹו  ַהְּתִפָּלה  ֶחֶרב 

ּוְבֵתיבֹות  ְלָבֵבנּו.  ֶאת  ָמל  ֶׁשַהַּצִּדיק  ִמָּלה  ַהְּבִרית  ְּבִחיַנת  ְוֶזה  ַהֶּנֶפׁש, 

ֵאּלּו ָאנּו אֹוְזִרים ַעְצֵמנּו ַּגם ִּבְגבּוָרה ְּגדֹוָלה ִלְׁשֹלף ַהֶחֶרב, ָלֵצאת ִמָּכל 

ַהֲחִליׁשּות ַהַּדַעת ּוְלִהָּלֵחם ְּבָכל ַמה ֶּׁשָּצִריְך, ְּבֹכחֹו ְּדַרְׁשִּב"י. 

...
ֶאת  ָלנּו  ַמְזִּכיר  ֶזה  'ַּבִית' 

ֹּכַח ַהַּצִדיק – ַרְׁשִּב"י, ֶׁשֵּיׁש 

ַהְּנָפׁשֹות  ְלַהֲעלֹות  ְּבֹכחֹו 

ֵאיְך  ָלֶהם  ּוְלַגּלֹות  ֶׁשָּלנּו, 

ִּגּלּוי  ֶׁשל  ֶחֶסד  הּוא  ַהֹּכל 

ִלְסֹּתם  ּוְבָכְך  ַהְׁשָּגָחה, 

ִמִּׁשְכַחת  ֵחֶלק  ֶזה הּוא  ָּכל  ֲאֶׁשר  ַהֹּמַח,  ַהַּמּבּול ַהּׁשֹוְטִפים ֶאת  ֵמי  ֶאת 

ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ְיֵדי  ַעל  ה'  ְלַהְׁשָגַחת  ְלִהְתַחֵּבר  ַהֹּכַח  ֶׁשִּנְׁשַּכח  ַהּתֹוָרה, 

ְוַהִּמְצוֹות, ִלְראֹות ָהֱאֶמת ְּבָכל ָּדָבר, ּוְלַחֵּבר ַהְּבִריָאה ַלֹּׁשֶרׁש, ְּכמֹו ִלְפֵני 

ַהְּבִריָאה.

ָאנּו ָׁשִרים ּוְמַזְּמִרים ִלְכבֹודֹו ְואֹוְמִרים: ַּבר יֹוָחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני ַׁשִיׁש – 

ִהַּׂשְגָּת ֶאת סֹוד ַאְבֵני ַׁשִיׁש, ֶׁשהּוא ַהָּׂשַגת ָהֱאֶמת ֵאיְך ְלַחֵּבר ַהֵּיׁשּות 

ֶׁשל ָהעֹוָלם ְלִגּלּוי ַהֶחֶסד ֶׁשל ַהְׁשָּגַחת ַהשי"ת, ּוְלַהְכִניס ָהֱאֶמת ַהֶּזה 

כג. כמובא אצל שמשון הגיבור ועיין בליקו"מ תנינא סי' מ"ג.

)ֶחֶסד( ַּבר יֹוָחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני 

ַׁשִיׁש, ִהַּגְעָּת ּוְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש, 
ַעִיׁש,  ַעל  ּכֹוֶתֶרת  ֻּגַּלת  ַּגם 
יֹוַחאי ר  ּבַ ְיׁשּוֶרָך.  ּוִמי  ָּתׁשּוִרי 



ל

ל"ג בעומר

סֹוד  ֶאת  ְלַהִּׂשיג  ְּבַהָּׂשָגְתָך  ִהַּגְעָּת   – ַלִיׁש  ַאְרֵיה  ּוְפֵני  ִהַּגְעָּת  ָּבעֹוָלםכד, 

ָּכל  ְמַלֵּקט  ַהַּצִדיק  ָידֹו  ֶׁשַעל  ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה,  ַהֶחֶסד  ַצד  ֶׁשהּוא  ָהַאְרֵיה 

ֶׁשל  ִּגּלּוי  ֻּכָּלּה  ֶׁשִהיא  ּתֹוָרה  ֲעֵליֶהם  ּוַמְמִׁשיְך  ִיְׂשָרֵאל  ַנְפׁשֹות  ְּפזּוֵרי 

ַהְׁשָרַאת  ִלְמִציאּות  ֶמְרָּכָבה  ֶׁשֵהם  ּתֹוָרָתם  ְּבֵעֶסק  ְוַיִּׂשיגּו  ַהְׁשָּגָחה, 

אֹור ה' ָּבעֹוָלםכה, ַּגם ֻּגַּלת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִיׁש ַאָּתה ַמְמִׁשיְך ְּבֹכַח ּתֹוָרְתָך 

סודות  גילוי  של  מקום  הוא  שיש'  אבני  'מקום  שיש:  אבני  למקום  כד. 
עליונים, והשיש מלשון 'ממשות ויישות', כי שם הוא ראשית השתלשלות 
החסדים, שמתחיל להיות יישות, ולכן נקרא 'שיש' על שם לבנוניות העליון. 
ושם יש סכנה גדולה לטעות ולראות שקר, כאילו הוא עולם הפירוד. ומובא 
בזוה"ק )ח"ג דף רמ"ו(, שרעיא מהימנא גילה לרשב"י סוד של אבני שיש 
טהור. והוא עיקר עבודתנו, שנזכה להיות חזקים במידת האמת, לחבר כל 
בריאה.  להיות  לפני שהתחיל  כמו  לראות השגחת השי"ת  בבריאה  דבר 
אלא שיש בזה מלחמה גדולה של השקר השולט בעולם להפריד, ולראות 
שקר, ועל כך אנו משבחים את הרשב"י שמכניס את האמת הזה בעולם, 
לכל מי שמתחדש להתקרב אליו וללכת לאורו ולאור הצדיקים ההולכים 

בדרך הפנימיות שגילה, ובכך להנצל משכחת התורה.

כה. הגעת ופני אריה ליש: השגת את פני האריה ליש הנמצא בצד החסד 
של הכסא הכבוד )כי 'ליש' הוא החזק שבאריות, כמובא מר' סעדיה גאון, 
וי"א שהוא גור אריה(, והרשב"י השיג את האמת שאין פירוד בין היישות 

והממשות של העולם הזה, והוא טהור כמו לפני הבריאה. 
והנה, יש בענין האריה שמרכבה כמה וכמה סודות עמוקים, אבל רביז"ל 
מגלה )ליקו"מ סי' י"ג( שזהו תכלית תורת הצדיק להאיר על האדם את 
השגחת השי"ת עליו בפרטיות, עד שיבין שהוא מרכבה לכל מה שנעשה 

למעלה. 
ויש בזה סדר שלם בסדר המשכת תורת הצדיק, אך מתחילה הצדיק מלקט 
את הרצונות הטובים של אלו הבאים אליו, ויחד עם זאת מלקט ומעלה גם 
את כל פגמי מרירות הנפש. וזהו סוד האריה שיש בנפש האדם, כי אריה 



לי בר יוחאי

ֶאת  ֶׁשִּיְסּתֹם  ַעִיׁש,  ּכֹוָכב  ַעל  ּכֹוֶתֶרת'(,  'ֻּגַּלת  ֶחֶסד )ַהִּנְקָרא  ֶׁשל  חּוט 

ֵמי ַהַּמּבּול ּוִבְלּבּוֵלי ַהְּכִפירֹות, ְוהּוא רֹוֵמז ֶׁשַרְׁשִּב"י ָהָיה ְּבֹכחֹו ְלַבֵּטל 

ַהַּמּבּול, ֶׁשֲהֵרי ֹלא ִנְרֲאָתה ֶקֶׁשת ִמָּיָמיו. ִּכי ְּכִפי ַהִהְתַקְּׁשרּות ְלַרְׁשִּב"י 

ָּכְך ִנְסָּתִמים ֵמי ַהַּמּבּול ְוַהִּבְלּבּוִלים ְוַהְּכִפירֹות ֵמִאָּתנּו, ְּכֻדְגַמת ּכֹוָכב 

'ַעִיׁש'כו, ָּתׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך – 'ָּתׁשּוִרי' הּוא ִמְּלׁשֹון 'ִהְסַּתְּכלּות, ְּכלֹוַמר: 

ֲהֵרי ַאָּתה רֹוֶאה ּוַמִּׂשיג ֶאת ְּגֻדַּלת ַהֲחָסִדים ֶׁשל ַהְׁשָּגַחת ַהשי"ת, 'ּוִמי 

ֶׁשַאָּתה  ַהֲחָסִדים  ְּגֻדַּלת  ֶאת  ּוְלַהִּׂשיג  ְלִהְסַּתֵּכל  ָיכֹול  ִמי   – ְיׁשּוֶרָך' 

והוא צד החסד  מורי עם בשמי',  'אריתי  ליקוט כמו שכתוב  הוא מלשון 
של המרכבה ועל ידי זה ממשיך תורה על האדם שמביא לו גבורה ועזות 

כדוגמת האריה. 
ועל כך אנו משוררים לרשב"י שהשיג את ענין של 'פני אריה ליש', לקבץ 
כל החלקים הפזורים של נפשנו, ולהעלות נפשותינו למעלה, להאיר בה 
להשראת  מרכבה  שאנו  לדעת  עלינו,  ה'  השגחת  הכרת  של  התחדשות 

השכינה בכל מה שעובר עלינו.

שנקרא  חסד  חוט של  להמשיך  זכית  גם  עיש:  על  כותרת  גולת  גם  כו. 
'גולת כותרת', על כוכב 'עיש' שהוא כוכב גדול במזל טלה והרבה כוכבים 
תלויים בו. כי השי"ת לקח מכוכב כימה שני כוכבים ופתח המבול, ואחר 
כך לקח השי"ת שני כוכבים מעיש )שהוא הזנב של כימה(, וסתם את מי 

המבול )ברכות נ"ט.(. 
של  בחינה  שיהיה  רשב"י  קדושת  עצמנו  על  להמשיך  שנזכה  ובשביל 
'בימיו של רשב"י לא נראתה קשת', העצה הוא לדבר בשבח הצדיקים, 
ולדבר ולזמר ולשיר בגדולתם, עד שיתרומם המוחין באור נפלא של גילוי 
מציאות ה', וכך נעשה אצל האדם בחינה של 'ימיו של רשב"י' המבטל 
זה מציאות הצדיקים, לגלות  כי  סי' כ"ט(.  )כמובא בליקו"מ  את המבול 
אלקותו יתברך, ולכן ככל שנחקק בלב מציאות האור של הצדיקים על ידי 

הדיבור בשבחם, כך נחקק אורו יתברך בלב.
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ְמַגֶּלה. אֹו ְּבֹאֶפן ַאֵחר: 'ָּתׁשּוִרי' הּוא ִמְּלׁשֹון חֹוָמה ְּכמֹו 'ָּבנֹות ָצֲעָדה 

ֲעֵלי ׁשּור', ֶׁשַאָּתה ּבֹוֶנה ָלנּו ְּבֹכַח ּתֹוָרְתָך ְמִחּצֹות ְוחֹומֹות ֲחָזקֹות ַּבֹּמַח 

ְּכחֹוָמה  הּוא  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשְּמַגֶּלה  ַהֶחֶסד  ִּכי  ַהַּמּבּול,  ֵמי  ִיְׁשְטפּונּו  ֶׁשֹּלא 

ִמְּפֵני ַהַּמּבּול. 'ּוִמי ְיׁשּוֶרָך', ִּכי לּוֵלא ַהֶחֶסד ֶׁשְּלָך ִמי ָיכֹול ִלְהיֹות חֹוָמה 

ְלָהֵגן ָעֵלינּו ִמְּפֵני ַהַּמּבּול. ְוֶזה ַהֶּׁשַבח ִּכְפׁשּוטֹו ַמָּמׁש, ְלעֹוֵרר ָהֱאמּוָנה 

ֶאת  ַהּׁשֹוְטִפים  ַהַּמּבּול  ֵמי  ָּכל  ֶאת  ַלֲעֹצר  ַהֹּכַח  ָלנּו  ֵיׁש  ָידֹו  ֶׁשַעל  ּבֹו, 

ַהֹּמַח ּוְלַהְמִׁשיְך ָעֵלינּו ֲחָסִדיםכז. 

ְוֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ֶאת ַהֵּתיבֹות ָהַאֲחרֹונֹות ַעל ָהָאָדם ַעְצמֹו, ִּכי ַעל ְיֵדי 

ּוְמַגֶּלה  ַהַּמּבּול,  ִמי  ֶאת  ֶׁשּסֹוֵתם  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשִּגָּלה  ַהְּגדֹוִלים  ַהֲחָסִדים 

ֶׁשָאנּו  ְיׁשּוֶרָך',  ּוִמי  'ָּתׁשּוִרי  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְוכּו',  ָהעֹוָלם  ַעל  ה'  ַהְׁשָּגַחת 

ִמִּׁשְכַחת  ְלִהָּנֵצל  ּוְבָכְך  ַהְּגדֹוִלים  ַהֲחָסִדים  ַעל  ְלִהְסַּתֵּכל  ְיכֹוִלים 

ַהּתֹוָרה. 

...
ָלנּו  ַמְזִּכיר  ֶזה  'ַּבִית' 

לאדם  בונה  הצדיק  כי  כז. 
וחומות  מחיצות  שלש 
חזקים במוחו שיוכל לעמוד 
המחשבה  בלבולי  כל  מפני 
חומה אחת להנצל מבלבולי 
רעות  והחמדות  התאוות 
שמרגיש האדם בגופו, וחומה אחת מפני תאוות ממון שהוא הרגשת יישות 
ויהיה חזק בדעתו  והעיקר החומה השלישית שיכיר בכוחו הגדול  וכבוד, 

לבלי ליפול לעולם.

ְּבֹקֶדׁש  יֹוָחאי  ַּבר  יָנה(  )ּבִ

ְמַחֵּדׁש  ָיֹרק  ַקו  ַהֳּקָדִׁשים, 
ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  ֳחָדִׁשים, 
ָקַׁשְרָּת  ֲחִמִּׁשים,  סֹוד 
יֹוַחאי ר  ּבַ ְקָׁשֶריָך.  ִׁשין  ִקְׁשֵרי 
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ֶׁשִאְפֵׁשר ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבִמַּדת ַהִּביָנה, ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְגֻדַּלת ה' ּוְלַהְמִׁשיְך ֶׁשַפע 

ָחָדׁש ֶׁשל ִקְרַבת ה', ְּבֹכַח ָהַרְׁשִּב"י ֶׁשָּפַתח ָלנּו ֶאת מ"ט ַׁשֲעֵרי ַהִּביָנה, 

ֲאֶׁשר ֵמֵעת ֻחְרַּבן ַהַּבִית ֶנֶעְלמּו ַׁשֲעֵרי ִּביָנה, ְוָאַבד ָלנּו ֹּכַח ַהִהְתּבֹוְננּות 

ַהְּפִניִמי ַּבּתֹוָרה.

ָאנּו ָׁשִרים ּוְמַזְּמִרים ִלְכבֹודֹו: ַּבר יֹוָחאי ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים ָזִכיָת ְלַהִּׂשיג 

ִּבְגֻדַּלת  ְּגדֹוָלה  ִהְתּבֹוְננּות  ַהֳּקָדִׁשים'  'ֹקֶדׁש  ַהְמֻכֶּנה  ַהִּביָנה  ִמַּדת  ֶאת 

ֳחָדִׁשיםכח  ְמַחֵּדׁש  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם  ֶאת  ַהַּמִּקיף  ָיֹרק  ַהַּקו  הּוא  ַהִּביָנה  ה', 

ִקְרַבת  ֶׁשל  ֶׁשַפע  ַהִּמּדֹות,  ֶׁשל  ְּתִמיִדי  ָחָדׁש  ֶׁשַפע  ֻמְׁשָּפע  ִמֶּמָּנה  ִּכי 

ה', ְּכָבִנים ַהּנֹוָלִדים ֵמָהִאָּמא, ִּכי ִמְּזַמן ֻחְרַּבן ַהַּבִית ֶנְעַלם אֹור ַהִּביָנה, 

ָּבעֹוָלם  ָּפַתח  הּוא  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ִּתָּׁשַכח  ֹלא  ֶׁשְּבֹכחֹו  ִהְבִטיַח  ְוָהַרְׁשִּב"י 

ֶאת ַׁשֲעֵרי ַהִּביָנה, ֶׁשְּכִפי ֶׁשַּנִּׂשיג אֹוָתּה, ָּכְך ִנְזֶּכה ְלהֹוִליד ִמּדֹות טֹובֹות 

ְוַזּכֹות, ְלַהִּכיר ֶאת ה' ְּבָכל ָּדָבר ָּבעֹוָלם, ְוִנְזֶּכה ְלִהָּנֵצל ִמִּׁשְכַחת ַהּתֹוָרה. 

ְּפָעִמים  )ז'  ַהִּמּדֹות  ָּכל  ְּכָלִלּיּות   – ַׁשָּבתֹות  ֶׁשַבע  סֹוד  ִהַּׂשְגָּת  ְוַאָּתה 

ַׁשַער  סֹוד  ֶׁשהּוא  ַהִּביָנה  ְּבתֹוְך  ַהְּכלּוִלים  ִּביָנה,  ַׁשֲעֵרי  מ"ט  ֶׁשל  ז'( 

כח. קו ירוק מחדש חדשים: הבינה נקראת 'אם הבנים' על שם שממנה כל 
הז' ספירות, כי כל המידות שבנפש כמו אהבה ויראה וכו' נולדים מהבינה 
נקראת  ולכן  ה',  וגבורת  בגדולת  ומתבונן  שמשיג  כמה  כפי  האדם,  של 
הבינה בשם 'אמא'. וכפי כמה שכולל עצמו בסוד אמא, כעובר במעי אמו, 
בהתבוננות חדשה בגדולת הבורא, ובעיקר על ידי שמכניס כוחו בתיבות 

התפילה )כמובא בליקו"מ סי' מ"ח(, כך יכול להתחדש מחדש לגמרי. 
והוא הקו ירוק שמקיף את כל העולם )חגיגה י"ב.(, שממנה נולדים מידות 
בעולם, כעובר במעי אמו. ומכונה בשם 'קו ירוק' שמוריד שפע למלכות 
ולהגדילה,  להעלותה  בשביל  והכל  כחבצלת,  ירוקה  היא  שמתחילה 

להמתיק דיניה, וכך מחדש חידושים ומתגלה כל ההסתרות. 
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ִּבְתׁשּוָבה  ּוְלִהְתַחֵּדׁש  ְלַתְּקָנם  ָאנּו  ַּגם  נּוַכל  ֵאיְך  ָלנּו  ְוִגִּליָת  ַהֲחִמִּׁשים, 

ַהַּׁשַער  ָלנּו  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה  ַעד  ִּדְלַתָּתא,  ִאְתֲערּוָתא  ֶׁשל  ְׁשָעִרים  ְּבמ"ט 

ְּבסֹוד  ֵאֵלינּו  ֶׁשָּׁשב  ְּבַעְצמֹו  ַהשי"ת  ֶׁשל  ַהְּתׁשּוָבה  ֶׁשהּוא  ַהֲחִמִּׁשים 

ִׁשין  ִקְׁשֵרי  ָקַׁשְרָּת  ְּתֵניָנא(,  ע"ג  סי'  )ליקו"מ  ִּדְלֵעיָלא  ִאְתֲערּוָתא 

ֶׁשל  ַהִּׁשי"ןכט  ֶקֶׁשר  ְּכמֹו  ֹראְׁשָך  ַעל  ֵאּלּו  ַהָּׂשגֹות  ָקַׁשְרָּת   – ְקָׁשֶריָך 

אֹותֹו  ֶׁשרֹוֶאה  ִמי  ָּכל  ַעל  ִיְרָאה  ֶׁשֵּמִטיל  ַהִּביָנה,  ַעל  ָהרֹוֵמז  ַהְּתִפִּלין 

ֲאִפּלּו ַעל ַעֵּמי ֲאָרצֹות ְוָהְרחֹוִקים, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 'ִּכי ֵׁשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך 

ְוָיְראּו ִמְּמָך ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ', ִּכי ַהִּביָנה ִהיא ִיְרָאה ִעיָּלָאהל. 

ְוֶאְפָׁשר ֶׁשּסֹוֵבב ַעל ָהָאָדם ַעְצמֹו ֶׁשְּבֹכַח ִמַּדת ַהִּביָנה, ָיכֹול ָּכל ֶאָחד 

ִלְקֹׁשר ֵהיֵטב ַהִּביָנה ַלֹּמַח, ְּכִבְקֻדַּׁשת ַהְּתִפִּלין.

ְלִיְרָאה  ְלִהְתעֹוֵרר  ְמֹאד  ֶאְפָׁשר  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ִלְכבֹודֹו  ֹזאת  ּוְכֶׁשָּׁשִרים 

ִמַּדת  ֶאת  ֶׁשִהִּׂשיג  ִמי  ֶׁשֵּיׁש  ַהֶּזה,  ָהֱאֶמת  ְמִציאּות  ֵמֹעֶצם  ְּגדֹוָלה, 

ַהֳּקָדִׁשים,  ְלֹקֶדׁש  ְוִנְכַנס  ְּתִפִּלין,  ְּכמֹו  ֹראׁשֹו  ַעל  ֹזאת  ְוָקַׁשר  ַהִּביָנה 

ֲאֶׁשר ִמֶּמּנּו ִמְתַחְּדִׁשים ָּתִמיד ֲחָדׁשֹות ֶׁשל ֶׁשַפע ִקְרַבת ה'.

...

כט. ויש מפרשים שאות שי"ן יש לה שלשה ראשים, כנגד הקב"ה, תורה 
ועם ישראל, ואת שלשתם קשר רשב"י לראשו, וזהו האור שמאיר בזוה"ק, 
להאיר בנו גדולת השי"ת, גדולת התורה, וגדולת עם ישראל העושים רצון 

הבורא בקיום התורה.

ל. ועל כן גם היה יראה גדולה מהרשב"י, מחמת שהיתה התקשרות נשמתו 
מבינה.



לה בר יוחאי

'ַּבִית' ֶזה ַמְזִּכיר ָלנּו ָלֵצאת 

ִמִּׁשְכַחת ַהּתֹוָרה, ִּכי ֲאִפּלּו 

ֶאת  ּוְמַקְּיִמים  ֶׁשּלֹוְמִדים 

ְלִהְסַּתֵּכל  ָצִריְך  ַהּתֹוָרה, 

ַהְּבִריָאה,  ֶׁשל  ַּבְּפִניִמּיֹות 

ֶׁשל  ָלֵראִׁשית  ּוְלִהְתַקֵּׁשר 

ֶׁשהּוא  ָּבעֹוָלם,  ָּדָבר  ָּכל 

ַהָחְכָמה ֱאלֹוִקית, ּוְבָכְך ְלִהָּכֵלל ְּבַאְחדּות ה', ְוֶזה ֶאְפָׁשר ְּבֹכחֹו ְּדַרְׁשִּב"י, 

ְוַעל ָּכְך ָאנּו ְׂשֵמִחים ֶׁשָּזִכינּו ָלאֹור ַהָּבִהיר ֶׁשּלֹו.

ָׁשִרים ּוְמַזְּמִרים ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ְואֹוְמִרים לֹו: ַּבר יֹוָחאי יּוד ָחְכָמה 

ְקדּוָמה ָזִכיָת ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהָחְכָמה ַהְּקדּוָמה ֶׁשל ָּכל ַהְּבִריָאה, ַהְמֻכָּנה 

'יּוד' ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי"ה, ְוֵקַרְבָּת אֹוָתנּו ְּבתֹוָרְתָך ֶׁשִּנְזֶּכה ַּגם ָאנּו ְלִהְתַקֵּׁשר 

ַלָחְכָמה ְוַהֵּׂשֶכל ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ָּדָברלא, ִהְׁשַקְפָּת ִלְכבּוָדּה ְּפִניָמה ִהְסַּתַּכְלָּת 

ִּבְפִניִמּיּות ַהָחְכָמה, ְוִהַּׂשְגָּת ָׁשם ֶאת ִּגּלּוי ַהָּכבֹוד ֱאלֹוִקי, ְוָהַלְכָּת ְּבֶזה 

 – ְּתרּוָמה  ְנִתיבֹות ֵראִׁשית  ּוְׁשַּתִים  ְלַדְרָּגאלב, ְׁשלִׁשים  ִמַּדְרָּגא  ְּפִניָמה 

ספירת  בחינת  היא  הוי"ה,  שם  של  יו"ד  האות  קדומה:  חכמה  יוד  לא. 
של  הראשונה  ההארה  היא  כי  הספירות,  לכל  קדומה  שהיא  החכמה, 
הבריאה, כמו שכתוב 'כולם בחכמה עשית', וכל דבר שיש בעולם, בוודאי 
קדם לזה גילוי אור החכמה של הבורא שעל ידה נברא דבר זה, ועיקר היצר 
הרע בא להעלים ולהשכיח את הזכרון הזה, ולהסתכל רק על חיצוניות של 
כל דבר )כמובא בליקו"מ סי' א'(. והרשב"י הוא בסוד החכמה קדומה, 

שהשיג את ראשית מציאות הכנסת השפע אלוקי לעולם. 

לב. השקפת לכבודה פנימה: אבל הרשב"י השקיף בפנימיות החכמה של 
הבריאה, והשיג את סוד הכבוד אלוקי המתגלה בעולם, ]המכונה חכמה 

)ָחְכָמה( ַּבר יֹוָחאי יּוד ָחְכָמה 

ִלְכבּוָדּה  ִהְׁשַקְפָּת  ְקדּוָמה, 
ּוְׁשַּתִים  ְׁשלִׁשים  ְּפִניָמה, 
ְנִתיבֹות ֵראִׁשית ְּתרּוָמה, ַאְּת 
ר יֹוַחאי ְּכרּוב ִמְמַׁשח ִזיו אֹוֶרָך. ּבַ



לו

ל"ג בעומר

ָחָדׁש  ֶׁשַפע  ַהָחְכָמה,  ֶׁשַפע  ִנְׁשַּפע  ֵמֶהם  ֲאֶׁשר  ְנִתיבֹות  ַהל"ב  ִהַּׂשְגָּת 

ְלעֹוָלם, ְּכמֹו ְּתרּוָמהלג, ַאְּת ]ְּכלֹוַמר ַהָּׂשָגה זֹו[ ְּכרּוב ִמְמַׁשח ִזיו אֹוֶרָך 

בנו  שהאיר  מה  וזה  לדרגא.  מדרגא  בזה  והלך  ו'[,  סי'  בליקו"מ  כמובא 
הרשב"י שנסתכל בפנימיות הבריאה, אבל לא רק בפנימיות התורה, אלא 
בפנימיות הכבוד אלוקי שמתגלה למעלה בכל מעשה טוב ומצוה וכו', שזהו 

תכלית כוונת כל היחודים שעושים בכל מצוה.
'כל  'לכבודה פנימה' הכוונה לכנסת ישראל שעליה נאמר  ויש מפרשים 
כבודה בת מלך פנימה', והיינו שהשיג בראשית החכמה של הבריאה את 

גדולת עם ישראל.

שפע  נשפע  דרכם  נתיבות  ל"ב  יש  תרומה:  ראשית  נתיבות  ל"ב  לג. 
החכמה ]כ"ב אותיות וי' ספירות הרי ל"ב[. והם מכונים ראשית תרומה, כי 
הם שפע חדש שמוריד ה' לעולם. ולכן אשרי מי שמכוון עצמו להתקשר 

לראשית של כל דבר, בכוחו דרשב"י ואור תורתו הקדושה.
ויש מפרשים, ראשית תרומה, כמו שהתרומה הוא הראשון והמובחר, כך 
תורת הרשב"י הוא החלק המובחר של התורה, כי גילה שם את החכמה 
הפנימית שיש בכל דבר בבריאה, שהחכמה הזו היא החלק המובחר של 
)גיטין ס"ז.(  ורשב"י אמר  ]כי התורה נקראת תרומה,  כל דבר בבריאה, 
'בני שנו מידותי ]למדו תורתי[, שמידותי תרומות מתרומות של רבי עקיבא 
]רש"י: בחרתים ותרמתים מתוך עיקרי משניותיו של רבי עקיבא[, הרי לנו 
שתורת הרשב"י היא חלק התרומה של התורה, ועל פי דרכנו מובן שהוא 
החכמה  שהוא  בעולם,  דבר  בכל  שיש  והעקרי  החשוב  החלק  את  גילה 

האלוקית שקדם לאותו יצירה גשמית.[ 
נזכיר עצה טובה מהבעש"ט, שבראשית כל דבר שעושה  ומענין לענין, 
ואזי אפילו שאינו  שיתקשר ברגע הראשון לחכמה האלוקית של הדבר, 
הרגע  זאת  בכל  הזמן,  כל  בזה  דבוק  להיות  מחשבתו  את  להחזיק  יכול 
הראשון של המחשבה באלקות של הדבר, נחשב כמו תרומה, שעל ידי 

הפרשת החלק הראשון להשי"ת, הרי זה מתקן את כל הפירות, ודו"ק. 



לז בר יוחאי

ְוַנֲעָׂשה  ה',  ְּבַאְחדּות  ַהִהְתַּכְּללּות  ִהיא  ַהָחְכָמה  ֶׁשל  זֹו  ִהְתַּגּלּות   –

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ַעל  ַּגם  ִנְמָׁשְך  ְוֶזה  אֹורֹו.  ִזיו  ָעָליו  ְוִנְמָׁשְך  ֶמְרָּכָבה, 

ֶׁשְּמַחֵּפׂש ֶאת ַהִהְתַקְּׁשרּות ְלֹכחֹו ְותֹוָרתֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י.

ְוֵיׁש ְמָפְרִׁשים: ַאְּת ְּכרּוב ִמְמַׁשח ִזיו אֹוְרָך, ַאָּתה – ָהַרְׁשִּב"י הּוא ְּכמֹו 

ִמְּלׁשֹון  אֹורֹו ]ִמְמַׁשח  ִמִּזיו  ּוַמְׁשִּפיַע  ִבְכָנָפיו  ַהּסֹוֵכְך  ָּגדֹול  ְועֹוף  ְּכרּוב 

ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ְואֹור  ַהָחְכָמה  ִּכי  י"ד([,   – כ"ח  )ְיֶחְזֵקאל  ְּגדֹוָלה 

ְמגֹוֶנֶנת ּוְמַסֶּכֶכת ָעֵלינּו. 

...
ָלנּו  ַמְזִּכיר  ֶזה  'ַּבִית' 

ְוִלְרֹקד  ִלְׂשֹמַח  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש 

ֵמָהַרְׁשִּב"י,  ָלַדַעת  ֶׁשָּזִכינּו 

ִּתְׁשַּתַּכח  ֹלא  ָידֹו  ֶׁשַעל 

ֵחֶלק  ִּכי  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ּתֹוָרה 

ֵמַהִּׁשְכָחה הּוא ֶׁשחֹוְׁשִבים 

ֶׁשְּמִביִנים ַהֹּכל, ְוָלֵכן ִנְדֶמה ֶׁשַהּתֹוָרה ֹלא ְיכֹוָלה ְלִהְׁשַּתֵּכַח ֵמֲחַמת ֶׁשֵּיׁש 

ְסָפִרים ֻמְדָּפִסים, ֲאָבל ָהֱאֶמת ֶׁשִּׁשְכַחת ַהּתֹוָרה הּוא ֶׁשָּׁשְכחּו ֶאת ְּגֻדַּלת 

ָהֵאין סֹוף ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש ְּדָבִרים ְּגנּוִזים ְׂשִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּׂשיָגם, ְוֵחֶלק ֶזה 

ְוָלֵכן  ֻמְדָּפִסים,  ְסָפִרים  ֶׁשֵּיׁש  ִּבְגַלל  ַּדְוָקא  ִנְׁשַּתַּכח,  ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום 

ֻמְכָרִחים ְלִהְתַקֵּׁשר ְלאֹור ּתֹוָרתֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י ְלִהָּכֵנס ָלאֹור ַהֶּזה.

ַּבר יֹוָחאי אֹור ֻמְפָלא רֹום ַמְעָלה ָזִכיָת ְלַהִּׂשיג ֶאת אֹור ַהֶּכֶתר ֶׁשהּוא 

ֶתר( ַּבר יֹוָחאי אֹור ֻמְפָלא רֹום  )ּכֶ

ַמְעָלה, ָיֵראָת ִמְּלַהִּביט ִּכי ַרב 
ָלּה, ַּתֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוֵרא ָלּה, 
ר יֹוַחאי ַנְמָּת ַעִין ֹלא ְתׁשּוֶרָך. ּבַ



לח

ל"ג בעומר

ֶאָּלא  ְלַעְצְמָך,  ִהַּנְחָּת  ְוֹלא  ֶעְליֹוָנה,  ְּבַמֲעָלה  ּוְמרֹוָמם  ְוֶנֱעָלם  ֻמְפָלא 

ָיֵראָת ִמְּלַהִּביט ִּכי ַרב ָלּה  ַהַּמֲעָלהלד,  רּום  ַעד  ְלַדְרָּגא  ִמַּדְרָּגא  ָהַלְכָּת 

לד. אור מופלא רום מעלה: ספירת הכתר מכונה בשם 'אור מופלא' על 
שם שהיא מכוסה ונעלמת מעוצם גובהה, ועליה נאמר 'במופלא ממך אל 
תדרוש', והיא ברום כל המעלות. ומזמרים לכבודו של רשב"י שאור תורתו 

מגיע מאותו אור הכתר שהוא אור מופלא.
זו בעצמה שמבינים ומשיגים שיש כאן אור  כי הארת הכתר הוא הארה 
שאין יודעים ומשיגים בה. וזהו למעשה הארת תורת הרשב"י, שלאחר כל 
הלימודים שלומדים ויודעים, בחלק החכמה וחלק הבינה, ובחלק ההרגשים 
וכו', הרי שהסימן האמיתי אם הבינו באמת, הוא שאחר הלימוד מבינים 
שיש כאן משהו גדול ועצום שאין מבינים בו כלל. והיינו 'תכלית הידיעה 

שלא נדע'.
ולא כמו שהעולם חושבים שצריך להגיע לדרגא גבוהה ללמוד הרבה עד 
שיבואו לדרגא של ההשגה של תכלית הידיעה שלא נדע, כי כבר תיכף 
יותר  הרבה  כאן  שיש  זה  מתוך  להבין  צריך  ומבין,  שלומד  לימוד  בכל 
דברים נעלמים, והנעלם הזה הוא צריך להיות החיות שלו בעבודה, להבין 
שיש כאן דברים גבוהים ממנו הרבה ]וכמו שמספרים מעשיות על צדיקים 
באותו  תפיסה  לנו  שאין  עמוקה  תובנה  יוצא  המעשיות  שמכל  מופלגים, 
צדיק, וזה מגדיל את הצדיק יותר מאשר המעשיות שאפשר לספר מגדולת 

צדקתו ומעשיו הטובים[.
והוא מה שאמר רביז"ל שסגולת הזוה"ק מעורר מאוד לעבודת ה' אפילו 
הזוה"ק הוא להבין עד  למי שאינו מבין כלל, שהרי תכלית ההבנה של 
כמה אין מבינים, ולכן מי שזכה להיות בר הבנה, צריך להעמיק וללמוד 
הבנה  בר  שאינו  מי  גם  כך,  משום  דווקא  אבל  יודע,  שאינו  שישיג  עד 
כלל, יש לו גם שייכות לזוה"ק, כי באמירת הזוה"ק הוא מתעורר לראות 
שהעולם מלא סודות ודברים גנוזים, וזה בעצמו יעורר אותו לעבודת ה'. 
כי זהו כלל אורו של רשב"י ואור הצדיקים ההולכים בדרך של פנימיות 
התורה, שאף שמבארים החכמה והשכל של כל דבר, אבל הכל הוא באופן 



לט בר יוחאי

ֵמֲחַמת  ַהֶּכֶתר  ְסִפיַרת  ְּבאֹותֹו  ְלַהִּביט  ָּפַחְדָּת  ַרְׁשִּב"י  ַאָּתה  ַוֲאִפּלּו 

ַּכָּמה  ַעד  ֶׁשִהַּׂשְגָּת  ַהֶּכֶתר,  ֶׁשל  ַהַהָּׂשָגה  ְּבַעְצמֹו  ְוֶזה  ְמֹאד,  ַרב  ֶׁשהּוא 

ַהַּפַחד  ַמִּׂשיִגים  ָּכְך  ָּבּה,  ֶׁשַּמִּׂשיִגים  ְּכָכל  ִּכי  ָּבּה,  ְלִהְסַּתֵּכל  ְלַפֵחד  ֵיׁש 

ַּכָּמה  ַעד  ִהַּׂשְגָּת  ְוַאָּתה  ָלּה  קֹוֵרא  ְוַאִין  ַּתֲעלּוָמה  ַהָּגדֹול.  ֵמַהֶּמְרָחק 

אֹור ַהֶּכֶתר ַהֶּזה הּוא ֶנְעָלם ְוִנְכָלל ְּבתֹוְך 'ֵאין' ָלרֹוב ַהִּבּטּול ֶׁשָּלּה ְּבאֹור 

ְּבתֹוְך  ְּבַעְצְמָך  ַאָּתה  ִנְכַלְלָּת  ְּבַעְצָמּה,  ַהֶּכֶתר  ֶׁשְּבַהָּׂשַגת  ַעד  סֹוף,  ֵאין 

ְלָהִרים  ַּגם  ְבֹכֲחָך  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  זֹו  ְוֹלא  סֹוף,  ֵאין  ְּבאֹור  ָה'ֵאין', 

ְלֵאין  ִּבִבּטּול  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ְלִהְתַּבֵּטל  ַהְּפחּותֹות,  ַהְּנָפׁשֹות  אֹוָתנּו 

סֹוףלה, ַנְמָּת ַעִין ֹלא ְתׁשּוֶרָך ִּכי ַעל ְסִפיַרת ַהֶּכֶתר ָאַמר ַהָּכתּוב ]'ַנְמָּת' 

ִמְּלׁשֹון ֲאִמיָרה[, 'ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִקים זּוָלְתָך', ]ְוֶׁשָּמא הּוא ֲאִמיָרה 

ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ִהִּׂשיג ְוָאַמר 'ַעִין ֹלא ְּתׁשּוֶרָך'[. 

ְלִׁשְכַחת  ֶׁשּנֹוֵפל  ֶׁשִּמי  ָהַעִין,  ַּתְרֵּדַמת  ִמְּלׁשֹון  'ַנְמָּת'  ַאֵחר:  ְּבֹאֶפן  אֹו 

ַהּתֹוָרה ֹלא יּוַכל ִלְראֹות ָהאֹור ֻמְפָלא רּום ַמֲעָלה, ְוֹלא ֵיַדע ָמה ֵאינֹו 

ָיכֹול ִלְראֹות.

...
של 'מקיפים', לעורר הידיעה שיש כאן דברים נעלמים, וזהו עיקר החיות 
שצריך להחיות את האדם בעבודת ה', לחיות מהשגה זו שהתעורר להבין 
)עיין  ואי אפשר לדבר מזה כלל, אפילו לא לעצמו  שה' גדול עד מאוד 
בשיחות הר"ן סי' א', סי' ג', ליקו"מ סי' כ"א, וסימן ז' תנינא ועוד הרבה(, 

ולהשיג זאת הוא רק על ידי אמונה חזקה ופשוטה.

לה. על פי העצות המתגלים בליקו"מ סי' ד', וסימן ס"ה ועוד, שעל ידי 
הצדיק אפשר דווקא מתוך היסורים להתבטל לאור אין סוף.



מ

ל"ג בעומר

ִמַּמָּטה  ֶׁשָעִלינּו  ְלַאַחר 

ִזְכרֹון  ְּבַמֲעלֹות  ְלַמְעָלה 

ְּבֶעֶׂשר  ַהּתֹוָרה  אֹור 

'ַּבִית'  אֹוְמִרים  ְסִפירֹות, 

ְּברֹוב  ְמַבֵּטא  ֲאֶׁשר  ֶזה 

ַהִּׂשְמָחה  ֶאת  ִהְתַרְּגׁשּות 

ְוַהִּתְקָוה ַהְּגדֹוָלה  ַהְּגדֹוָלה 

ֶׁשֵּיׁש ְלִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י. 

ָאנּו ְמַזְּמִרים ְּבַפְׁשטּות ִּבְגֻדַּלת ִנְׁשָמתֹו, ְואֹוְמִרים לֹו: ַּבר יֹוָחאי ַאְׁשֵרי 

ַהֹּמִחין  ֵלידֹות  ְוִיְרּבּו  ְוַהְלַואי  אֹוְתָך,  ֶׁשָּיְלדּו  הֹוֶריָך  ְמֻאָּׁשִרים  יֹוַלְדֶּתָך 

ֵאּלּו  לֹוְמֶדָך  ֵהם  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  ַרְׁשִּב"ילו,  ֶׁשל  ְּבאֹורֹו  ֹמִחין  ֶׁשָּכֵאּלּו, 

ְוַאְׁשֵרי  ֵמֶהם,  ּתֹוָרה  ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח  רֹוִצים  ֵאיָנם  ִּכי  ַמֲאָמֶריָך  ַהּלֹוְמִדים 

ּתֹוָרְתָך,  ֶׁשל  ַהַּכָּוָנה  ְּפִניִמּיּות  ֶאת  ַהַּמִּׂשיִגים  סֹוֶדָךלז  ַעל  ָהעֹוְמִדים 

יז:(,  )מכות  חז"ל  ואמרו  אותך,  שילדו  הוריך  אשרי  יולדתך:  אשרי  לו. 
אנו  וגם  כרשב"י,  שיהיה  רצון  יהי  תבקש  שיולדת  כל אשה  רבא,  בשם 
ומח  מח  וכל  פעם,  בכל  חדשים  מוחין  להוליד  שנזכה  לבקש  מתעוררים 
שנוליד יהיה הכל לאורו של רשב"י, כך נזכה למח קדוש. ]או שמוסב על 
כל אחד, שכל אחד שר ומזמר לעצמו 'אשרי יולדתך', אם תזכה להוליד 

מוחין שגילה הרשב"י[ 
הם  רשב"י  של  ואם  אב  שבחינת  ס"א(,  דף  )ח"א  בזוה"ק  מובא  ועוד 
כך  ועל  תמיד,  לפניהם  דולק  ואורו  ישראל  וכנסת  הוא  בריך  קודשא 

משבחים את בורא עולם ששלח לנו אור נשגב כזה.

לז. ואשרי העומדים על סודיך: עד כאן שיבח לומדי תורתו הנגלית של 
את  לשבח  מוסיף  ועתה  בזוה"ק,  מאמריו  פשטות  את  והלומדים  רשב"י 

יֹוַלְדֶּתָך,  ַאְׁשֵרי  יֹוָחאי  ַּבר 
לֹוְמֶדָך,  ֵהם  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 
ַעל  ָהעֹוְמִדים  ְוַאְׁשֵרי 
חֶׁשן  ְלבּוֵׁשי  סֹוֶדָך, 
יֹוַחאי ר  ּבַ ְואּוֶריָך.  ֻּתֶּמיָך 



מי בר יוחאי

ַהִהְתַקְּׁשרּות  ַּכָּוַנת  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו  ִיְתָּבַרְך  ֱאֹלקּותֹו  ְמִציאּות  ְלַהִּׂשיג 

ֻּתֶּמיָך  חֶׁשן  ְלבּוֵׁשי  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ּתֹוָרה  ִּתְׁשַּתַּכח  ֹלא  ָידֹו  ֶׁשַעל  ְלַרְׁשִּב"י 

יֹוְדִעים  ָיָדם  ֶׁשַעל  ְוֻתִּמים  ָהאּוִרים  ְּכמֹו  ֵהם  ֵאּלּו  ֶׁשִּלּמּוִדים  ְואּוֶריָך 

ָהֱאֶמת ֵאיְך ָלֵצאת ַלִּמְלָחָמהלח.

ּוְבֵבית ֶזה ִנְׁשַלם ַהִהְתַקְּׁשרּות ַהְּפִניִמית ְלֵהָאֵחז ָעֹמק ָעֹמק ַּבֵּלב ְּבאֹורֹו 

ֶׁשל ַרְׁשִּב"י

ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ּוַמה ָּנִעים ּגֹוָרֵלנּו ְּבִהּלּוָלא ְּדַבר יֹוַחאי

בידיעות  דווקא  אלו  בסודות  הכוונה  ואין  הסודות.  את  להשיג  העומדים 
של קבלה, כי זה עדיין נקרא בגדר של לימוד פשט. סודות הכוונה להשיג 
בדרך  ההולכים  לצדיקים  להתקרב  בהכרח  שלזה  ה',  אור  מציאות  את 
והשגת המוחין, שהם חתרו להשיג את  הפנימיות המביא לעבודת הנפש 
פנימיות כוונת תורת הרשב"י, ודו"ק. ויש לציין בשם ספר 'הילולא רבא' 
שרק ברשב"י מצינו כל כך שביקש שילמדו תורתיו ומאמריו הקדושים, הן 

מאמרים שבנגלה והן מאמרים שבנסתר.

לח. לבושי חושן תומיך ואוריך: הסודות שגילה הרשב"י הם כמו לבוש 
באורים  שמשתמש  מי  יש  כי  שבעולם.  הרזין  כל  את  בה  שיש  החושן, 
ותומים לדעת עתידות, ויש מי שרוצה לקבל את הרזין עליונים הפותחים 
אופן אפשר  באיזה  ולדעת  העיניים לראות את האמת של הבריאה,  את 
לצאת למלחמה על אויבי הנפש, אשרי אלו המחפשים את תורת הפנימיות 

הזו. 



ל"ג בעומר

מי

עֶֹמר ֶרת ַל"ג ּבָ ִאיּגֶ

ֹּכחֹו  ְּבֶׁשַפע  ְלַנְפׁשֹו  ְּתרּוָפה  ִלְמֹצא  ַהִּמְׁשּתֹוֵקק  ַהָּיָקר  ָאִחי 

ְּדַרְׁשִּב"י ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר ַהבעל"ט. 

ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ָהָאָדם  ַעל  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ִׂשֵּכל  ְלָך,  ַּדע  א[ 

ְּבַעְצָמּה  ַהק'  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ַהּתֹוָרה.  ִׁשְכַחת  ֶׁשל  ִעְנָין  ֶׁשַּקָּים 

ָהָאָדם  ֶאת  ְלַרְּפאֹות  ְּבֹכָחּה  ְוֵיׁש  ְמֹאד,  ָּגדֹול  ְּבאֹור  ְמִאיָרה 

ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ִנְמָצא  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ּוְבָכל  ַהַּמֲחלֹות.  ִמָּכל 

ַעד ְמֹאד, ֲאֶׁשר ְיכֹוָלה ְלָהִביא ֶאת ָהָאָדם ְלַחּיּות ּוְלהֹוָדָאה 

ַהֲחׁשּוִכים  ַהְמקֹומֹות  ָּכל  ַמָּמׁש  ְלָהִאיר  ְלַהשי"ת,  ֲעצּוָמה 

ְּבַנְפׁשֹו, ַאְך ְּכָבר ָאְמרּו ֲחַז"ל ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן: 'ֲעִתיָדה ּתֹוָרה 

ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ִמִּיְׂשָרֵאל' ְוִכְמֹבָאר ַּבַּמֲאָמר 'ְלכּו ֲחזּו' ְּבַהְקָּדַמת 

ַהֵּסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן, ּוִמֶּזה ָּבא ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ַעל ָהָאָדם. 

ב[ ִהֵּנה ְּבַוַּדאי ְּכָבר ָטַעְמָּת ִמּצּוף ֹנַעם ַהִּדּבּוִרים ַהְמַחְּזִקים 

ֶאת  ַהְמִׁשיִבים  ִהְתַחְּזקּות  ְּבִדּבּוֵרי  ָמֵלא  ֲאֶׁשר  ַרִּביַז"ל,  ֶׁשל 



מי איגרת

ַהְיסֹוד  ֲאֶׁשר  ָלַדַעת  ְלָך  ְוֵיׁש  ַטַעם.  ְמִׁשיֵבי  ְּבִׁשְבָעה  ַהֶּנֶפׁש 

ֶׁשָעָליו עֹוֵמד ָּכל ַהִּדּבּוִרים, הּוא ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְתַּגָּלה 

ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר. 

ִּכי ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִהִּׂשיגּו ַהֶּנֱאָמר בַּזוה"ק ֵהם ִּגּלּו ֶׁשַהְּמֻכָּון ֶׁשל 

ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ָהֱאֶמת  ְמִציאּות  ְלַגּלֹות  הּוא  ַהֹּזַהר,  ֵסֶפר  ָּכל 

ָּכל  ִּכי  ַהשי"ת.  ַחּיּות  ִנְמָצא  ְוִעְנָין  ִעְנָין  ְּבָכל  ֵאיְך  ֳאָפִנים, 

ּוִמְסַּתְּתִרים,  ַהִּמְתַלְּבִׁשים  ְּגדֹוִלים  ָּבאֹורֹות  ָמֵלא  ַהְּבִריָאה 

ְוֵהם ַהִּנְקָרִאים 'ִניצֹוצֹות ְנפּוִלים'. ְוָכל ַהְּׁשִליחּות ְוַהַּתְפִקיד 

ִמּתֹוְך  ַהֶּזה  ַהְּפִניִמי  ַהַחּיּות  ּוְלַהֲעלֹות  ְלַתֵּקן  הּוא,  ֶׁשָּלנּו 

ַהַהְסָּתָרה.

ֵהם  ֶנֶפׁש,  ְמִׁשיַבת  ְּבֵסֶפר  ַהִּמְתַּגִּלים  ַהֻּמְפָלִאים  ְוַהְּדָרִכים 

ֶׁשל ַהּתֹוָרה הק', ֲאֶׁשר ִנְׁשַּכח ְוֶנֱאַבד  ְּבֶעֶצם ָהאֹור ַהְּפִניִמי 

ֶׁשַפע  ֶׁשִּגָּלה  ַרִּביַז"ל  ְיֵדי  ַעל  ָעֵלינּו  ְוִנְמַׁשְך  ַהֻחְרָּבן,  ְלַאַחר 

ִּבְדָבָריו,  ֶּׁשִּמְתַּגֶּלה  ַמה  ָּכָראּוי,  ֵלב  ָנִׂשים  ְוִאם  ַהֹּזַהר.  אֹור 

ֵאיְך  ַהֶּזה,  ָהֱאֶמת  ְּבִלֵּבנּו  ְוִנְקַּבע  ַהִּׁשְכָחה,  ֵמָעֵלינּו  ְוַנֲעִביר 

ָאנּו ְמַתְּקִנים ֶאת ַהְּבִריָאה ִמּתֹוְך ַהַהְסָּתָרה, ֲהֵרי ֶׁשָאז ָנִגיל 

ְוִנְׂשַמח ַּבֲעבֹוַדת ַהשי"ת ָּכל ַהּיֹום ְּבַחּיּות ֲעצּוָמה. 



ל"ג בעומר

מי

ָעֵלינּו,  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ְלָכל  ִחּזּוק  ַּדְרֵכי  ִלְמֹצא  ַנְצִליַח  ַּגם  ְוָאז 

ַוֲעבֹוַדת  ְלתֹוָרה  ַהְּמִביִאים  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת  ַהְמִׁשיִבים  ְּדָרִכים 

ּוְנֻקָּדה  ִמְצָוה  ֶׁשָּכל  ְוִנְזֶּכה  ָוֶנֶפׁש.  ֵלב  ְּבָכל  ְּבִׂשְמָחה,  ַהֵּׁשם 

ָיָדּה  ַעל  ַּנֲעֶׂשה  ַמה  ְּבָזְכֵרנּו  ַנְפֵׁשנּו,  ֶאת  ְּתַחֶּיה  טֹוָבה 

ְלַמְעָלה, ַעל ִּפי ְיסֹוד ַּדְרֵכי ַהֹּזַהר ֶׁשִּמְתַּגִּלים ְּבִדְבֵרי ַרִּביַז"ל, 

ֵאיְך ָזִכינּו ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְוִתּקּוִנים ְּגדֹוִלים ָּכֵאֶּלה ַעל ְיֵדי 

ַהִּמְצָוה ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשָּלנּו.

ג[ ָקֶׁשה ְלָתֵאר ַמהּו ְּכָלל ַהִּמְתַּגֶּלה ַּבֹּזַהר, ּוַמהּו ֹּכחֹו ְּדַרְׁשִּב"י 

ֶׁשאֹור  הּוא,  ָהִעְנָין  ְּכָלִלּיּות  ֲאָבל  ַרִּביַז"ל.  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְמַׁשְך 

ַהזוה"ק, הּוא ֶׁשַפע ַהְּקֻדָּׁשה ַהְמַגֶּלה ֵאיְך ּוַבֶּמה ֵיׁש ְלַהֲאִמין. 

ַמהּו  ַהשי"ת.  ִּבְמִציאּות  ְלַהִּכיר   – ַּדַעת  ּוַמהּו  ֱאמּוָנה,  ַמהּו 

ֵיׁש  ְוֵאיְך  ית"ש,  ְּבִיְרָאתֹו  אֹו  ה'  ִּבְגֻדַּלת  ּוְדֵבקּות  ַמֲחָׁשָבה 

רּוַח  ַהַּנַחת  ִעְנַין  ְלָהִבין  ָּכָראּוי.  ָהֹעֶנׁש  ְּבִיְרַאת  ְלִהְתַּדֵּבק 

ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִלְפֵני ַהשי"ת, ֲאֶׁשר בַּזוה"ק הּוא ְמֻכֶּנה ְּבֵׁשם ֲעִלַּית 

ָהעֹוָלמֹות, ִיחּוִדים ְוִתּקּוִנים. ְוָׁשם ִמְתַּגֶּלה ֵאיְך ָּכל ֶזה ְּבַוַּדאי 

ַנֲעֶׂשה ַּגם ַעל ָיֵדינּו.

ַּדְרֵכי  ּוְמִביִנים  ָּכָראּוי  ַרִּביַז"ל  ִּדְבֵרי  ְמַקְּבִלים  ָאנּו  ְוַכֲאֶׁשר 
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ְּבאֹור  ָּדָבר,  ָּכל  ַעל  ַאֶחֶרת  ְקָצת  ְלִהְסַּתֵּכל  ֵאיְך  ָהֵעָצה, 

ָלנּו  ַהֵּמִאיר  ִזָּכרֹון  ְלאֹור  ַנֲעֶׂשה  ַהֹּזַהר  אֹור  ֲאַזי  ַהֹּזַהר, 

ְלִהְתרֹוֵמם ִמִּׁשְכָחה. 

ַּכָּמה  ָלַדַעת  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהָאָדם  ֲאַזי  ִנְׁשָּכח,  ַהֹּכל  ַּכֲאֶׁשר  ד[ 

ָיָקר ַהִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשּלֹו ָלֶלֶכת ְּבֶדֶרְך ַהִּיְרָאה ְּבאֹור ַהַּצִּדיִקים. 

לֹו  ֶׁשִּיְהֶיה  ִּבְכֵדי  ִעְנָין,  ׁשּום  ְּפִניִמּיּות  ִלְראֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו 

ִהְתעֹוְררּות ְוַחּיּות ְּבִקּיּום ִמְצָוה ִלְפֵני ַהשי"ת. ַּגם ֵאינֹו ָיכֹול 

ֵאין  ַּגם  ּוִמֵּמיָלא  ִּבְקֻדָּׁשה.  ָּדָבר  ְּבֵאיֶזה  ַלֲעֹסק  ֵאיְך  ָלַדַעת 

ִמְתַקֵּבל ְּבִלּבֹו ַּדְרֵכי ַהִהְתַחְּזקּות ָּכָראּוי, ִּכי ָחֵסר לֹו ְיִדיַעת 

ֵאיְך  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוָלֵכן  ְּבִלּבֹו,  ַהְּדָבִרים  ַהְמַיֵּׁשב  ָהִעְנָין  ְיסֹוד 

ְלִהְתַחֵּזק ַּכֲאֶׁשר עֹוֵבר ָעָליו ָהֵריָקנּות ְוַהְּטָרדֹות. 

ְותֹוָלָדה  ָטעּות  ֶׁשֶּזה  ָהֱאֶמת  ְלַהִּכיר  ִּתְתַּגֵּבר  ַרק  ִאם  ֲאָבל 

ַרִּביַז"ל  ִּדְבֵרי  ְּבִלְּבָך  ַּתְכִניס  ָאז  ַהּתֹוָרה,  אֹור  ִׁשְכַחת  ֶׁשל 

ַהֹּמַח  ֶׁשָּכל  ֶׁשִּתְזֶּכה  ַעד  ְמֹאד,  ַהֶּנֶפׁש  ְלַהֲחיֹות  ְלָך  ְויֹוִאילּו 

ַהִּמְצוֹות  ְוִׂשְמַחת  טֹובֹות  ְּבַמְחָׁשבֹות  ִיְתַּדְּבקּו  ְוַהֵּלב 

ִמְתַּדֵּבק  ֶׁשַאָּתה  ְּבֶזה  ִּכי  ה'.  ִמְּכבֹוד  ַרק  ַלֲחֹׁשב  ְלִהְתָקֵרב 

ַהַּמִּפיָלה  ַהָּגלּות  ְּגֵזַרת  ִמְּכַלל  יֹוֵצא  ַאָּתה  ְּדַרְׁשִּב"י  ְּבאֹורֹו 
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ְמַחֵּפׂש,  הּוא  ַמה  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְּבֹלא  ְּגדֹוָלה,  ְלִׁשְכָחה  ָהָאָדם  ֶאת 

ּוִמֵּמיָלא ִמְתַרֵחק ִמַּדְרֵכי ֲעבֹוַדת ה' ֶּבֱאֶמת ְּבַאֲהָבה ְוִיְרָאה. 

ַמְרֶאה  ֶׁשַּרִּביַז"ל  ַמה  הּוא  ֹזאת,  ְלָך  ֶּׁשָּכַתְבִּתי  ַמה  ָּכל  ה[ 

ָלנּו ַּבִּגּלּוי ַהִּנְפָלא ֶׁשּלֹו ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר ַהק' ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן, 

ַהַּתָּנא  ִמְּגֻדַּלת  ה'  ִמְפֲעלֹות  ֲחזּו  ֶזה: "ְלכּו  ְּבָלׁשֹון  ַהַּמְתִחיל 

ָראּו  ַהֻחְרָּבן  ֶׁשְּלַאַחר  יֹוַחאי".  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאלֹוִקי 

ֵּבית  ִּבְזַמן  ֶׁשֵהִאיר  ַהְּקֻדָּׁשה  ֶׁשאֹור  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ַהִּמְקָּדׁש ֲעִתיָדה ְלִהְׁשַּתֵּכַח, ַעד ֶׁשָּבא ַרְׁשִּב"י ְוִהְבִטיַח ֶׁשַעל 

ָידֹו ּוִבְזכּות ַהֹּזַהר ַהק' ֶׁשְּיַגֶּלה, ֹלא ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל 

– ִּכי ֹלא ִּתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו. 

ְוָלָּמה ִהְקִּדים ַרִּביַז"ל ֶזה ַהִּגּלּוי, ְּכַהְקָּדָמה ְלִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן, 

ֵלב  ַעל  ָלִׂשים  ְוִנְתעֹוֵרר  ֶׁשֵּנַדע  אֹוָתנּו,  ְמעֹוֵרר  ְּבֶזה  ִּכי 

ֶׁשּׁשֹוֵלט ָּבעֹוָלם ִׁשְכָחה ְּגדֹוָלה, ַעד ֶׁשְּכָלל ֵאין מּוָדִעים ְלָכְך 

ְוַהִּמְצוֹות,  ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ַהֶּנֶפׁש  ַוֲעֵיפּות  ִׁשְכָחה  ֶׁשַּקֶּיֶמת 

ְוִנְׁשַּכח ֵמִאָּתנּו ֲאִפּלּו ַמה ֶּׁשָּצִריְך ְלַחֵּפׂש. ּוָבֶזה ְמַכֵּון אֹוָתנּו 

ַרִּביַז"ל ֶׁשֵּנַדע ַמה ֵּיׁש ָלנּו ְלַחֵּפׂש ַּבְּסָפִרים ֶׁשּלֹו, ֵאיְך ִלְהיֹות 

ָּתִמיד ָקרֹוב ַלה', ֵהן ַּבֲעִלָּיה ְוֵהן ִּביִריָדה, ֲאֶׁשר ֶזהּו ַהַּתְמִצית 
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ּוְכָלִלּיּות אֹור ַהזוה"ק.

ְלַחֵּפׂש ְּבָכל יֹום ֵמָחָדׁש ִחּזּוק ֲאִמִּתי ַלֶּנֶפׁש – ִּבְבִחיַנת "ִע'יר 

ַּדְרֵכי  ְלַחֵּפׂש  'ִׁשְמעֹון',  ר"ת   – ָנ'ִחיָת"  ְׁש'ַמָּיא  ִמ'ן  ְו'ַקִּדיׁש 

ָּדא  'ַּבֹּזַהר  ָּבנּו  ְיֻקַּים  ּוָבֶזה  ּוְפִריְׁשַקְייט.  ְּבֵעיָרנּות  ַהְּקֻדָּׁשה 

ִיְפקּון ִמָּגלּוָתא' ]ְּבֶזה ַהֹּזַהר ָיְצאּו ֵמַהָּגלּות[ – ֶׁשֵּנֵצא ִמָּגלּות 

ַהֶּנֶפׁש ַהְמֻסָּבְך ּוְמסֹוָבב ְּבִנְסיֹונֹות ּוִבְלּבּוִלים.

ו[ ֵמַעָּתה ּתּוַכל ְלָהִבין ָלָּמה ֵיׁש ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ָּכזֹו ְּביֹום ַל"ג 

ָידֹו ִמַּדת ָהַרֲחִמים,  ַעל  ִּכי לּוֵלא ֹּכחֹו ַהָּגדֹול ִלְפֹעל  ָּבֹעֶמר, 

ָהִיינּו  ֵהיָכן  ַהֹּזַהר,  אֹור  ְּבֶהָאַרת  ַהִּׁשְכָחה,  ֶאת  ֶׁשִּיְדֶחה  ֶּדֶרְך 

ְּכָלל  ְלַבֵּקׁש  ְּבֹלא  ַהּתֹוָרה,  ַּדְרֵכי  ֶאת  ְמַׁשִּנים  ָהִיינּו  ַּכּיֹום. 

ַמה  ְוכּו'.  ִעְנָין  ְּבָכל  ִמְתַּפְּׁשִרים  ְוָהִיינּו  ַהֵּׁשם,  ִיְרַאת  ַּדְרֵכי 

ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּכּיֹום, ָאנּו יֹוְדִעים ְלָפחֹות ֵאיְך ִלְרצֹות ָהֱאֶמת, ְּכמֹו 

ֶׁשִּמְתַּגֶּלה ְּבִסְפֵרי ַּתְלִמיֵדי ַהֶּבְעְׁש"ט, ְּבֹלא ׁשּום ִׁשּנּוי. ְוָאנּו 

ָאנּו  ֵאיְך  רֹוֶאה  ֶׁשַהשי"ת  ִּביִדיָעה  ְלִהְתַחֵּזק  ֵאיְך  יֹוְדִעים 

ִמְׁשַּתְּדִלים ּוִמְתַחְּזִקים ֵליֵלְך ַּבֲעַצת ַרִּביַז"ל. 

ְוָכֵעת ֶׁשָּזִכינּו ַלּיֹום ַהָּקדֹוש ַל"ג ָּבֹעֶמר, ֵיׁש ָלנּו ָלַקַחת ֶאת 

ֵמַעָּתה  ִּכי  ֵקץ.  ֵאין  ְלִׂשְמָחה  ֶזה  ִעם  ְוָלבֹוא  ִׁשְמעֹון,  ר'  אֹור 
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ָּברּור ִלי ָמה ֲאִני ְמַחֵּפׂש ַּבַחִּיים. ָלַקְחָּת ֶאת ִמּדֹות ָהַרֲחִמים 

ֶׁשֵּמִאיר ָלנּו ר' ִׁשְמעֹון, ְוָלֵצאת ִעם ֶזה ִמָּכל ַהְיִרידֹות, ִלְמֹצא 

ַּדְרֵכי ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ּוְלִהְתַחֵּדׁש ְּבַיֲהדּוֵתנּו ְוִלְׂשֹמַח ִעָּמּה, ִּכי 

ַרִּבי ִׁשְמעֹון הּוא טֹוב ַלֹּכל ְועי"ז ַּגם ֲאִני ָיכֹול...

ז[ ְוִאם ַאָּתה ַמְרִּגיׁש ָרחֹוק ַּבֵּלב ֵמאֹור ר' ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי 

ֶׁשל  ִהְתַּגְּלמּות  הּוא  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִּתְפַחד.  ַאל  ֶׁשּלֹו,  ּוֵמַהִּגּלּוי 

"ְלכּו   – ְלַקֵּים  ִלְזּכֹות  ֶׁשֶאְפָׁשר  ַהּיֹום  ְוֶזה  ָהַרֲחִמים,  ִמַּדת 

ֶׁשְּיַזֶּכה  ְלַהשי"ת  ִלְּבָך  ְוָתִׂשיַח  ַהק'  ִצּיּונֹו  ַעל  ֵּתֵלְך   – ֲחזּו" 

ֲאָבל  ְלִהְתַחֵּזק.  ְלַהְתִחיל  ָהַרְׁשִּב"י.  ְלאֹור  ְלִהָּכֵנס  אֹוְתָך 

ְּבִלְּבָך,  ְּגדֹוָלה  ִׂשְמָחה  ְלַהְכִניס  ִּתְׁשַּתֵּדל  ֹזאת  ָּכל  ַאֲחֵרי 

ַאָּתה  ֶׁשָּתִמיד  ְלָך  ּוְמַגֶּלה  ָעֶליָך,  ֶׁשְּמַרֵחם  ַצִּדיק  ֵיׁש  ֶׁשִהֵּנה 

ֶלעֶּבעִדיק   – ְוַקִּדיׁש'  'ִעיר   – ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ְלַמְעָלה,  ִנְרֶצה 

ַהִהְתַחְּזקּות,  ולימודי  ַּדְרֵכי  ְּבַקָּבַלת  ְלִהְתַחֵּדׁש  ְפִריׁש,  אּון 

ִּבְזכּות ֹּכחֹו ְּדַרְׁשִּב"י.

ָטעּות,  הּוא  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּׁשְכַחת  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ַעְכָׁשו  ַוֲהֵרי 

ּוֵפרּוׁשֹו ֶׁשעֹוֵבר ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ְוִנְדֶמה ֶׁשֵאין ֵעָצה ַלֶּנֶפׁש, ְוַעל 

ֶׁשָחֵסר  ַהָּברּור  ַהִּסיָמן  ִזהּו  ֹזאת,  ְלָכל  ֹּכַח  ֶׁשֵאין  ִנְדֶמה  ֵּכן 



מט איגרת

ֶׁשָּזכּו  ַצִּדיִקים  ֶׁשֵּיׁש  ְלַהֲאִמין  ָצִריְך  ִּכי  ַצִּדיִקים.  ֶּבֱאמּוַנת 

ִלְפֹעל ִמַּדת ָהַרֲחִמים, ְוֵהם ַהַּצִּדיִקים ַהְּׁשֵלִמים ַהֻּמְפָלִגים, 

ָּכֶזה  ֵמַרִּבי  ָלַדַעת  ָזִכינּו  ֶׁשָאנּו  ְוַאְׁשֵרינּו  ַרְׁשִּב"י.  ִּבְבִחיַנת 

ְּדַרְׁשִּב"י  אֹורֹו  ְלַהְמִׁשיְך  ָהַרֲחִמים  ִמּדֹות  ָּפַעל  ֶׁשְּבדֹורֹוֵתינּו 

ְוִׂשְמָחה  ַחּיּות  ְּבָך  ְלַהְכִניס  ּתּוַכל  ֹזאת  ּוִביִדיָעה  ָעֵלינּו,  ַּגם 

ְוַהִּכּסּוִפין,  ָהְרצֹונֹות  ָּכְך  ָּכל  ְּבָך  ִיְתַּגְּברּו  ֶׁשְּלֶפַתע  ָּכֶזה, 

ִמָּכל  ְוִתְׁשַּכח  ְוָנִעים,  ַקל  ָּכְך  ָּכל  ה'  ָהֲעבֹוַדת  ֶׁשָּכל  ְוִתְרֶאה 

ַּכֶּנֶׁשר  ְוִתְתַחֵּדׁש  ְוַהֶּנֶפׁש,  ַהּגּוף  ְּבַמַעְבֵרי  ָעֶליָך  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה 

ִלְחיֹות ַחִּיים טֹוִבים. 

ְיִדיְדָך ַלִּמְלָחָמה

ֲחַזק ֶוֱאַמץ 
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אי שו"ת

"י ּבִ ׁשֹות ַעל ִצּיּון ָהַרׁשְ ּקָ ּבַ

ְׁשֵאָלה:

ַעל ָמה ְּבִעָּקר ָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ְּבִצּיּון ָהַרְׁשִּב"י?

ְּתׁשּוָבה:

ָידּוַע ַמֲאַמר ֲחַז"ל ֶׁשֻּכָּלם ְמַצְּטִטים ְּבַל"ג ָּבֹעֶמר "ְּכַדאי הּוא ר' ִׁשְמעֹון 

ֶאְפָׁשר  ָהֱאלֹוִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ִּבְזכּותֹו  ִּכי  ַהְּדָחק",  ִּבְׁשַעת  ָעָליו  ִלְסֹמְך 

ִהְתַּפְרְסמּו  ְסֻגּלֹות  ַהְרֵּבה  ַּגם  ְוַהְּלָחִצים.  ַהְּדָחִקים  ִמָּכל  ָלֵצאת  ְוַׁשָּיְך 

ְסִביב ַהָּמקֹום ַהָּקדֹוש ַהֶּזה.

ַאְך ִלְכאֹוָרה ְּבִעְנָין ֶזה ְּבַעְצמֹו ְצִריִכים ָאנּו ְיׁשּוָעה ֵמָהַרְׁשִּב"י, ֶׁשֵּנַדע 

ַהְּדָחק"  "ְׁשַעת  ַהֻּמָּׂשג  ֶאת  ְמָפֵרׁש  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ָהֲאִמִּתי,  ַהְּדָחק  ַמהּו 

ֲאָבל  ְוכּו'.  ַהְצָלָחה  ַנַחת,  ַּפְרָנָסה,  ְּבִריאּות,  ָעָליו,  ֶּׁשעֹוֵבר  ַמה  ְלִפי 

ָהֱאֶמת הּוא ֶׁשִעַּקר ַהְּדָחק הּוא ְּבֶזה ֶׁשָּׁשַכְחנּו ֶאת אֹור ַהּתֹוָרה ְוִׂשְמַחת 

ַהְּדָחק  ַמָּצב.  ְּבָכל  ַּבה'  ְלִהָּדֵבק  נּוַכל  ּבֹו  ְוָהֵעָצה  ַהֶּדֶרְך  ְוֶאת  ַהַּיֲהדּות, 

ְוִלְדֵבקּות  ַלּתֹוָרה  ַׁשָּיִכים  ֶׁשָאנּו  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ֶׁשִאַּבְדנּו  הּוא  ָהֲאִמִּתי 

ַּבה', ּוִמּׁשּום ָּכְך ָאנּו ִמְסּתֹוְבִבים ָּכל ָּכְך ְמֻבְלָּבִלים ְּבֹלא ִיּׁשּוב ַהַּדַעת, 

ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשל ַּתֲאוֹות, ְּדָאגֹות, ַעְצבּות, ִקְנָאה ְוָצרּות ַעִין, ַמֲחלֹוקֹות 

ּופֹוִליִטיָקה ְועֹוד ְועֹוד – ַהֹּמַח ֹלא ְמֻיָּׁשב ְוָדבּוק ְּבאֹור ה'. ִזהּו ַהְּדָחק, 

ָּגלּות ַהַּמְרִחיָקה אֹוָתנּו ְמֹאד ִמְּקֻדַּׁשת ַהַּמְחָׁשָבה, ֵמֲחַמת ַלַהט ַהֶחֶרב 

ַהִּמְתַהֶּפֶכת ְּבֹמַח ָהָאָדם ַהְמָגֶרֶׁשת אֹוָתנּו ֵמַחֵּיי ַּגן ֵעֶדן.

ִּכי ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו ִנְסיֹונֹות ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון, ֹחֶסר ֵחֶׁשק ַלֲעבֹוַדת 

ַהּבֹוֵרא, ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשל ִּדְמיֹונֹות ַהְמַתְעְּתִעים ָּבנּו ְּבִהְתַּגְּברּות ָּכל ִמיֵני 
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ֶחְמּדֹות ר"ל, ַמֲחָׁשבֹות ֶׁשל ַעְצבּות, ְוכּו' ְוכּו', הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשָחֵסר 

ַהִּמְקָּדׁש  ַהֵּבית  ָלנּו  ֶׁשֶּנְחַרב  ֶׁשֵּמָאז  ֵּכיָון  ָהַרְׁשִּב"י.  ֶׁשל  ָהאֹור  ֶאת  ָלנּו 

ַהַחּיּות  ֶאת  ַמְרִּגיִׁשים  ָאנּו  ְוֵאין  ְוַהִּמְצוֹות,  ַהק'  ַהּתֹוָרה  אֹור  ֶנְעַלם 

ְוַהְמִתיקּות ֶׁשל ַהַּיֲהדּות. ַּגם ִמי ֶׁשְּכָבר זֹוֶכה ְקָצת ְלִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו 

ְוַלֲעֹסק ִּבְתִפָּלה ְּבַכָּוָנה ְוִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבֹכַח, ְּבָכל ֹזאת ְּפָעִמים ֶׁשִהיא 

ַהִּנְפָלא  ַהַּטַעם  ֶאת  ִלְטֹעם  זֹוִכים  ֶׁשֵאין  ְוִכְמַעט  ְמִרירּות,  ַהְרֵּבה  ִעם 

ֶׁשֵּיׁש ְּבֶזה.

הּוא  ַהָּגדֹול,  ֹּכחֹו  ֶׁשִּבְזכּות  ָּגדֹול,  ְּבקֹול  ְוִהְכִריז  ִׁשְמעֹון,  ר'  ָּבא  ְוִהֵּנה 

ַיֲעֹמד ְוִיְפַעל ָּתִמיד ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח ַהּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל, "ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח 

ִמִּפי ַזְרעֹו" )ַׁשָּבת קל"ח:(. 

ֶאת  ְלַהִּכיר  ֶּזה  ַמה  ֵליּה",  ְּדִאיְׁשְּתמֹודעין  ַהֻּמָּׂשג "ְּבִגין  ֶאת  ִּתֵּקן  הּוא 

ַהשי"ת ְוִלְחיֹות אֹותֹו, ַמהּו ִיְקַרת ֵעֶרְך ֶׁשל ָּכל ִמְצָוה, ַמהּו ְקֻדַּׁשת ִאיׁש 

ִיְׂשְרֵאִלי, ַמהּו ּתֹוָרה ֶּבֱאֶמת. הּוא ִּגָּלה ָּבעֹוָלם ַמהּו ֹמַח ָנִקי, ַמֲחָׁשָבה 

ַזָּכה, ֵאיְך ָאָדם ָּפׁשּוט יּוַכל ְלַמֵּלא ֶאת ֹמחֹו ְּבַמְחָׁשבֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשל 

ְּגֻדַּלת ה', ֶקֶׁשר ִעם ה', ִׂשְמַחת ַהִּמְצוֹות, ְוַלֲעֹמד ִּבְתִפָּלה ְּבֹמַח ָצלּול 

ִּתּקּון  ֵסֶדר  ֶאת  ִּגָּלה  הּוא  ִמְּלַבּדֹו,  עֹוד  ְּבֵאין  ַהְּדבּוָקה  ַמֲחָׁשָבה  ֶׁשל 

ַהְּׁשִכיָנה ְוִתּקּון ָהעֹוָלמֹות ְוֵאיְך ִאיׁש ַהִּיְׂשְרֵאִלי ּפֹוֵעל ַהִּתּקּוִנים ָהֵאּלּו 

ְּבָכל ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשּלֹו. הּוא ֶזה ֶׁשַּמְמִׁשיְך ְלָכל ֶאָחד ֵעצֹות 

ִלּקּוֵטי  ַּבֲאִריכּות  )ַעֵּין  ָרעֹות  ַהַּמְחָׁשבֹות  ְּכֶנֶגד  ַלֲעֹמד  ַּבֵּלב  ְקדֹוׁשֹות 

ֲהָלכֹות סֹוף ְּתִפִּלין ו'(. 

ִזהּו אֹורֹו ֶׁשל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוש, ֶׁשִּבְזכּות ֵסֶפר נֹוָרא ֶזה ּוְזכּות ָּכל ִסְפֵרי 

ְוִנָּכֵנס  ְוַהְּפָרִטי  ַהְּכָלִלי  ֵמַהָּגלּות  ֵנֵצא  ְּבַדְרּכֹו,  ַההֹוְלִכים  ַהַּצִּדיִקים 
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ְלעֹוָלם ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב.

ְוָכל ַהּזֹוֶכה ְלִהְתָקֵרב ְלַרְׁשִּב"י ְוַלֹּזַהר ַהק', רֹוֶאה ֶׁשָאֵכן ֵּכן ַׁשָּיְך ָלֵצאת 

ְּבִיְרַאת  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשֵּיׁש  ֵמַהְּמִתיקּות  טֹוֵעם  הּוא  ַהִּנְסיֹונֹות,  ִמָּכל 

ָׁשַמִים ּוְקֻדַּׁשת ַהְּבִרית. ִּכי ָּכְך ֵהִעיד ְּבַעְצמֹו ָהַרְׁשִּב"י, ֶׁשִּבְזכּות ֵסֶפר 

ְוִיָּנְצלּו  ַהַחִּיים,  ֵמֵעץ  ְוִיְטֲעמּו  ְּגדֹוִלים,  ְּבַרֲחִמים  ֵמַהָּגלּות  ֵיְצאּו  ַהֹּזַהר 

ֵמַהִּנָּסיֹון ֶׁשל ֵעץ ַהַּדַעת.

ֶׁשָּכל  ְמִתיקּות,  ָּכזֹו  ֵיׁש  ַהק'  ֶׁשַּבֹּזַהר  ֵמֱאָנ"ׁש,  ֵמַהְרֵּבה  ָׁשַמְענּו  ְוָכְך 

ַהּטֹוֲעמֹו ְּכָבר ֵאינֹו טֹוֵעם ַטַעם ֶׁשל ִנָּסיֹון, ְויֹוֵצא ִמָּגלּותֹו ַהְּפָרִטי. 

ִזהּו ִעַּקר ְקֻדַּׁשת ִצּיּונֹו ַהק', ּוְבִעָּקר ְּביֹום ַל"ג ָּבֹעֶמר. ְקֻדַּׁשת ָהַרְׁשִּב"י 

הּוא הּוא ַהֲהָכָנה ְלַקָּבַלת ַהּתֹוָרה.

ַנֲעלֹות,  יֹוֵתר  ְּבַמְדֵרגֹות  ָהַרְׁשִּב"י  ִמְתַעֶּלה  ָּבֹעֶמר  ְּבַל"ג  ָׁשָנה  ְּבָכל  ִּכי 

ֶׁשִּנְזֶּכה  אֹוָתנּו  ְלַחֵּדׁש  ִּבְכֵדי  ָחָדׁש,  ַרֲחִמים  ֶׁשַפע  ִהְתַּגּלּות  ִלְפֹעל 

ִלְטֹעם ֶאת אֹור ַהּתֹוָרה.

ְוֵאין ֶזה ַרק ַעל ְיֵדי ֶעֶצם ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֶׁשִּגָּלה, ֶאָּלא אֹורֹו ֶׁשל ָהַרְׁשִּב"י 

הּוא ֹּכחֹו ֶׁשל ַהַּצִדיק "ֶׁשעֹוֵסק ָּתִמיד ְלַפּנֹות ַהֶּדֶרְך ְּבָמקֹום ֶׁשָהָיה ֹּתהּו 

ּוִמְדָּבר, ַלֲעׂשֹות ָׁשם ֶּדֶרְך ְלַקֵּצץ ִמָּׁשם ָּכל ַהְמַעְּכִבים ָׁשם ֶאת ַהֶּדֶרְך, 

ִּכי ְצִריִכים ְלַקֵּצץ ִאיָלנֹות ַהְּגֵדִלים ָׁשם ֵמֲאָלִפים ָׁשִנים, ְוִלְהיֹות הֹוֵלְך 

ׁשּוב ְוׁשּוב ָאֶנה ָוָאָנה ְלַקֵּצץ ְוַלֲחֹזר ּוְלַקֵּצץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה 

ְיִגיָעתֹו   – מֹוָהָר"ן  )ַחֵּיי  ַהֶּדֶרְך"  ְּבאֹותֹו  ֵליֵלְך  ַרִּבים  ֶׁשּיּוְכלּו  ָלַרִּבים 

ְּבִחּפּוׂש  עֹוְסִקים  ֶׁשָאנּו  ַּכָּמה  ּוְכִפי  ו'(.  אֹות  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ְוִטְרָחתֹו 

ְוִלּמּוד ְּבִסְפֵריֶהם ַהק' ֶׁשל ַהַּצִּדיִקים ַההֹוְלִכים ְּבאֹור ָהַרְׁשִּב"י ְּכמֹו ֵכן 



או

ל"ג בעומר

ִנְזֶּכה ֶׁשֻּיְׁשַּפע ָעֵלינּו ֹּכחֹו ַהָּגדֹול, ֶׁשהּוא עֹוֵסק ִמִּצּדֹו ְלַפּנֹות ָלנּו ַהֶּדֶרְך 

ֶׁשִּנְזֶּכה ֵליֵלְך ַעל ֶּדֶרְך ְּכבּוָׁשה ְּבאֹור ה'.

ְוָלֵכן, ָהִעָּקר ַמה ֶּׁשָּצִריְך ִלְפֹעל ְּבִצּיּון ָהַרְׁשִּב"י הּוא, ֶעֶצם ַהִהְתַקְּׁשרּות 

ַהק'  ִּבְסָפָריו  ַלֲעֹסק  ָהַרְׁשִּב"י,  ִמַּתְלִמיֵדי  ֵחֶלק  ִלְהיֹות  ָהָרצֹון  ֵאָליו. 

ַהֹּמַח  ְלַדֵּבק  ֵאיְך  ְקדֹוׁשֹות  ֵעצֹות  ִלְמֹצא  ִּבְדָרָכיו,  ַההֹוְלִכים  ּוְבִסְפֵרי 

ַלֲחֹׁשב  ֲאִני  ָיכֹול  ְנכֹוָנה,  ַמֲחָׁשָבה  ֵאיֶזה  ַּפַעם  ְּבָכל  ִלְמֹצא  ֶנַצח,  ְּבַחֵּיי 

ִּבְׁשִביל ִלְהיֹות ָקרֹוב ַלה' ְלַהְמִליכֹו ּוְלַיֲחדֹו. 

ַּבּתֹוָרה  ָחָדׁש  אֹור  ֵמַהַּצִּדיק  ְלַקֵּבל  ְוִכּסּוִפין,  ִּבְרצֹונֹות  ְלִהְתעֹוֵרר  ְוֵיׁש 

ְוַהַחּיּות  ַהְמִתיקּות  ֶאת  ִּלְטֹעם  ְלַהְתִחיל  ֵמַהְּמִרירּות,  ָלֵצאת  ַהק', 

ְלָהִבין  ּוֵמִאיָדְך  ּוִמְצָוה.  ִמְצָוה  ּוְבָכל  ּתֹוָרה,  ִּבְתִפָּלה,  ֶׁשֵּיׁש  ַהִּנְפָלָאה 

ַּכָּמה ָמאּוס ְוַכָּמה ַמר הּוא ָּכל ָּדָבר ֶׁשּנֹוֵגד ָלֶזה. 

ְוַתְרֶּבה ָׁשם ִּבְתִפּלֹות ַעל ֶזה, ֶׁשִהְּנָך רֹוֶצה ִלְטֹעם ֵמָהאֹור ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה. 

ְלַהשי"ת,  ִּדּבּוִרים  ַהְרֵּבה  ּוְבִעָּקר  ְּתִפּלֹות,  ִלּקּוֵטי  ְּתִהִּלים,  ֹּתאַמר 

ּתֹוִציא ְּבֶפה ָמֵלא ֶאת ָּכל ָהְרצֹונֹות ַהְּקדֹוִׁשים ֶׁשֵּיׁש ְלָך. 

ל ַהִהּלּוָלא ְמָחה ׁשֶ ַהּשִׂ

ְׁשֵאָלה:

ַמהּו ִאם ֵּכן ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם?

ְּתׁשּוָבה:

ִּכי  ְּבִׂשְמָחה.  ַהִהְׁשַּתְּתפּות  הּוא  ֶאְצלֹו  ִלְנֹסַע  ָהִעְנָין  ִעַּקר  ַאְדַרָּבא, 
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ָצִריְך ֶׁשִּתְזֹּכר ָׁשם ְמֹאד, ֶׁשר' ִׁשְמעֹון, רֹוֶצה ְמֹאד ְמֹאד ְלַחֵּדׁש אֹוְתָך 

הּוא  ֵּכן  ְוַעל  אֹוְתָך,  ְלַחֵּזק  ָחָדׁש  ֹּכַח  ְמַקֵּבל  הּוא  ֶזה  ּוְביֹום  ְּבַיֲהדּוְתָך, 

ִנְקָרא ִהּלּוָלא ְּדַבר יֹוַחאי - ַהֲחֻתָּנה ֶׁשל ר' ִׁשְמעֹון, ֶזה ַהִּׂשְמָחה ֶׁשּלֹו... 

ָעֶליָך  ַמְׁשִּפיִעים  ָהַרְׁשִּב"י,  ִעם  רֹוֵקד  ִהְּנָך  ָּכֵעת  ִהֵּנה  ִּתְקָוְתָך,  ַחֵּזק 

ִנְכָנס  ַאָּתה  עֹוָלם,  ִמימֹות  ָעֶליָך  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ֲחָדִׁשים  ְּגדֹוִלים  ַרֲחִמים 

ּוְבִׂשְמַחת  ַהַּצִּדיִקים  ְּבִׂשְמַחת  ִּתְׂשַמח  ַהק'...  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ֵעֶדן  ְלַגן 

ַהִהְתַקְּׁשרּות  ֶאת  ְלַחֵּזק  ַהּיֹום,  ֲעבֹוַדת  ִעַּקר  ֶזהּו  ֻּכָּלם.  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל 

ְוַהִחּבּור ֵאָליו. 

ַהִּנְדָּפס  ָהַרְׁשִּב"י  ְּגֻדַּלת  ִמּסֹוד  ְוַהּנֹוָרא  ַהִּנְפָלא  ַהַּמֲאָמר  הּוא  ָידּוַע 

ַּבַהְקָּדָמה ְלִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן, ּוְמֻכֶּנה ַּבֵּׁשם "ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה'". ְוִהֵּנה 

ֵאיְך  ֶּפֶלא  ְוַהְּדַבר  אּוָמן.  ָלִעיר  ְּכִניָסתֹו  ְּבֵעת  ַרִּביַז"ל  ִּגָּלה  ֶזה  ַמֲאָמר 

"ַאף  ְוָאַמר:  ָעָנה  ִּפְתאֹום,  ְּבֶפַתע  ִּכי  ַהַּמֲאָמר,  ֹזאת  ְלַגּלֹות  ֶׁשָּפַתח 

ִּגָּלה  ְוָאז  ָיתֹום",  ּדֹור  ְוֵאין  ָּתִמיד,  ְלִיְׂשָרֵאל  עֹוֵזר  ַהשי"ת  ֵכן  ִּפי  ַעל 

ִמִּיְׂשָרֵאל.  ּתֹוָרה  ִּתְׁשַּתַּכח  ֶׁשֹּלא  ָהַרְׁשִּב"י  ַהְבָטַחת  ְּבסֹוד  ַהַּמֲאָמר 

ְוהּוא ָּתמּוַּה ְמֹאד, ְלַהְתִחיל ִּדּבּור ִּבְלׁשֹון ָּכֶזה ֶׁשל 'ַאף ַעל ִּפי ֵכן', ְּכמֹו 

ְּבֶאְמַצע ִּדּבּור, ֶאָּלא ֶׁשַרִּביַז"ל רֹוֵמז ָלנּו: ֵּכן, ֵּכן, ֲאִני יֹוֵדַע ַמה ֶּׁשעֹוֵבר 

ַהשי"ת  ֵכן,  ִּפי  ַעל  "ַאף  ַאְך  ֶׁשַּּתִּגידּו,  ַמה  ֶׁשַּתִּגידּו  ַאַחר  ַּגם  ֲעֵליֶכם, 

עֹוֵזר ָּתִמיד", ְוֵאינֹו ֵמִניַח אֹוָתנּו ְלֹלא רֹוֶעה ֶׁשַּיְבִטיַח ָלנּו ֶׁשּנּוַכל ָּתִמיד 

ִלְזּכֹות ְלִהָּכֵנס ְלאֹור ַהִּזָּכרֹון ְּבַהשי"ת. 

ָּבֹעֶמר,  ַל"ג  ֶׁשל  ֶזה  ָקדֹוׁש  ְּביֹום  ֶׁשִּמְתַּגֶּלה  ַהְּגדֹוָלה  ַהִּׂשְמָחה  ִזהּו 

ְלַהְכִניס ְּבֵלב, "ְלכּו ֲחזּו" – "ּבֹוא ּוְרֵאה ְוָהֵבן" )ַעֵּין ָׁשם ִּבְלׁשֹון ַהַּמֲאָמר 

ַהַּצִּדיִקים.  ְּבֶׁשַבח  ָהֱאמּוָנה  מֹוָהָר"ן(  ְּבִלּקּוֵטי  ָּכְך  ָּכל  ָמצּוי  ֶּׁשֵאין  ַמה 
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"ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהשי"ת עֹוֵזר ָּתִמיד", ֵאיזֹו ַרֲחָמנּות, ֵאיֶזה ִׂשְמָחה... 

ְּכָבר  ָהַרְׁשִּב"י.  ְּבִצּיּון  ְּביֹוֵתר  ַהִּׂשְמָחה  ִּתְתַעֵּצם  ָּכְך  ֹזאת,  ֶׁשָּנִבין  ְּכָכל 

ֹלא ְנַחֵּפׂש ּוְנׁשֹוֵטט ִּבְרחֹובֹות ִקְרָיה ְלַחֵּפׂש ֵהיָכן ֵיׁש 'ַהְדָלָקה' ְמַעְנֶיֶנת 

ְּביֹוֵתר  ְוִנְתַקֵּׁשר  ִנְתַרֵּכז  ַה'ִּמירֹון'.  ֶאת  ֶׁשְּיַגֵּון  ֵארּוַע  ְסָתם  אֹו  יֹוֵתר, 

ַלַּצִּדיק ַהּׁשֹוֵכן ָּכאן, ִהֵּנה אֹותֹו ֲאִני רֹוֶצה, "ַּבר יֹוַחאי ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך" 

"ַטֵהר ֶאת... " "ְרצֹוֵננּו ִלְראֹות ַמְלֵּכנּו ְּבִהּלּוָלא ְּדַבר יֹוַחאי". ְלִהְתַקֵּׁשר 

ִעּמֹו ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ, ֶקֶׁשר ֶׁשֵּיֵלְך ִאִּתי ַּבֲאֶׁשר ֵאֵלְך, ֶׁשֹּלא ֶאְׁשַּכח ְלעֹוָלם 

ֶאת אֹור ַהּתֹוָרה ַהק'.

ּוִמֵּמיָלא ִּתֵּוְך ְּכֵדי ִׂשְמָחה ְוִרּקּוִדים, ְמַׁשְּלִבים ְּתִפּלֹות ּוַבָּקׁשֹות ִלְזּכֹות 

 – ֶּבֱאֶמת  ָצִריְך  ֲאִני  ְיׁשּוָעה  ֵאיֶזה  ָּברּור  ְּכָבר  ֶׁשָּכֵעת  ֶאָּלא  ִליׁשּוָעה. 

ֶׁשֹּלא ִּתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו, ִלְׁשֹמַע ָעֹמק ַּבֵּלב ֶאת ַהַהְבָטָחה ַהּזֹו...

...
ֶׁשַפע  ב"ה  ֶׁשִּּנְתַרָּבה  ַמה  ְּבִמירֹון,  ָהֲאִכיָלה  ִעְנַין  ְלַחֵּזק  ַהָּמקֹום  ְוָכאן 

ְלִהְתַקֵּׁשר  ַהְּזַמן  הּוא  ֶׁשָּכֵעת  ֶׁשֵּכיָון  ְוֶאְפָׁשר,  ָּכֶזה.  ָּגדֹול  ֶחֶסד  ֶׁשל 

ַלַּצִּדיק ּוְלִהְתַחֵּבר ֵאָליו, ָאז הּוא ַהְּזַמן ְלִהְתַרֵּגל ֶלֱאֹכל ִּבְקֻדָּׁשה, ְּבֶדֶרְך 

ֶאֶרץ ּוְמִתינּות, ְּבָרָכה ְּבַכָּוָנה, ְוִזְכרֹון ַהשי”ת ּתֹוְך ְּכֵדי ֲאִכיָלה ִּבְבִחיַנת 

"ֶזה ַהֻּשְלָחן ֲאֶׁשר ִלְפֵני ה'". ִּכי ַעל ֶזה ֶנֱאַמר "ַוֹּיאְכלּו ָׁשם ַעל ַהָּג'ל" 

ַהְמַרֵּמז ַעל ַל”ג ָּבֹעֶמר, ַּכּמּוָבא ָּבֲאִריָז"ל. ִּכי ַעל ְיֵדי ָהֲאִכיָלה ִּבְקֻדָּׁשה 

ִמּתֹוְך ִהְׁשּתֹוְקקּות ְלַהשי"ת, ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְמָׁשְך ַהְׁשָאַרת אֹור ַהַּצִדיק 

ֶׁשִּיְהֶיה  ְלִהָּזֵהר  ָּפִנים  ָּכל  ְוַעל  ה'[,  ְּבכֹור  ִּפְדיֹון  ֲהָלכֹות  ְּבִלּקּוֵטי  ]ַעֵּין 

ְּבֶדֶרְך ֶאֶרץ ְּבֹלא ֶּבָהָלה ַוֲחִטיָפה. 



אט שו"ת

"י ּבִ ַרׁשְ כֹחֹו ּדְ ָרֵאל ּבְ ַאְחדּות ַעם ִיׂשְ

ְׁשֵאָלה:

ַהַּדַעת  ְלַיֵּׁשב  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְוִכְמַעט  ָּגדֹול  ְוַרַעׁש  ֹּדַחק  ֵיׁש  ְּבִמירֹון 

ְלִהְתַּפֵּלל? 

ְּתׁשּוָבה:

אֹורֹו  ֶׁשָּכל  ַהְינּו  ַּתְלָיא",  ַּבֲחִביבּוָתא  ָאַמר "ֲאַנן  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ָלַדַעת  ֵיׁש 

ַהָּגדֹול ָּתלּוי ְּכִפי ָהַאְחדּות ְוִהְתַּכְּללּות ַהְּנָפׁשֹות זֹו ְּבזֹו. ַּדְוָקא ָהַרַעׁש 

ַלֲחֹׁשב  ֶׁשַּיְפִסיק  ָהָאָדם  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָיכֹול  ָאָדם,  ֲהמֹון  ֶׁשל  ְוַהִּבְלּבּול 

ֵמַעְצמֹו ּוִמֵּיׁשּותֹו, ְלַהְתִחיל ַלֲחֹׁשב ֵמַהְּׁשִכיָנה ַהק', ֵמַהַּנַחת רּוַח ֶׁשֵּיׁש 

ָּכל  ַּבַּיֲהדּות[,  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּדֵבקּות  ְמִתיקּות  ִעַּקר  ֶאָחד ]ֶׁשֶּזהּו  ִמָּכל  ית'  לֹו 

ֶאָחד ְוִסְגנֹונֹו ּוִמְנָהגֹו. ַוֲהֵרי רֹוִאים ְּבחּוׁש ֵאיֶזה אֹור ֶׁשל ַאְחדּות יֹוֵרד 

ְּבִׁשּלּוב  רֹוְקִדים  ְוֻכָּלם  נֹוְפלֹות  ַהְמִחּצֹות  ָּכל  ֶזה,  ְּביֹום  ְּבִמירֹון  ְלעֹוָלם 

ְּבֵעיַנִים  ָהַרַעׁש  ַעל  ִנְסַּתֵּכל  ְוַכֲאֶׁשר  ּוְמֻיֶחֶדת.  ִנְפָלָאה  ְּבַאֲהָבה  ָיַדִים 

ָּכֵאּלּו, ֲאַזי ַאְדַרָּבא ָּכל ָהַאְנְדרֹולֹומּוְסָיה ַהּזֹו, ְיכֹוָלה ְמֹאד ְלעֹוֵרר ֶאת 

ַעל  ְלֶמֶלְך  ִיְהֶיה  ֶׁשהּוא  ַהשי"ת,  ֶאת  ֶּבֱאֶמת  ְלַחֵּפׂש  ְלַהְתִחיל  ָהָאָדם 

ָלֶהם  ֵיׁש  ַיַחד  ֻּכָּלם  ֶמֶלְך",  ַהְדַרת  ַעם  ַאְדַרָּבא "ְּברֹוב  ַוֲאַזי  ָהָאֶרץ,  ָּכל 

ִמְׁשֶאֶלת ֵלב "ְרצֹוֵננּו ִלְראֹות ֶאת ַמְלֵּכנּו ְּבִהּלּוָלא ְּדַבר יֹוַחאי" ְוַגם ֲאִני 

ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  ְלאֹור  ִלְזּכֹות  ּוְלִהְתַחֵּנן  ְלַבֵּקׁש  ֶאְפָׁשר  ָּכְך  ּוִמּתֹוְך  ְּבתֹוָכם, 

ּוְלַהֲאִמין  ה',  ִמְּכבֹוד  ַרק  ַלֲחֹׁשב  אֹוָתנּו  ַהְמַלֵּמד  ֶּדֶרְך  ֶׁשהּוא  ָהַרְׁשִּב"י 

ַּבֻּמָּׂשג 'ְיהּוִדי' ּוַבֶּמה ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכחֹו ִלְפֹעל ָּבעֹוָלם. 

ּוְפָעִמים ֶׁשאֹור ֶזה ֵמִאיר, ַרק ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה ִנְמָצא ֵּבין ַהְרֵּבה ְיהּוִדים, 
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ִמְסַּתֵּכל  ְוַאָּתה  ְוִׁשיָטתֹו,  ְּבַדְרָּגתֹו  ֶאָחד  ָּכל  ַהַּיֲהדּות,  ּגֹוֵני  ִמיֵני  ִמָּכל 

ֲעֵליֶהם ְואֹוֵמר, ִהֵּנה עֹוד ֵּבן ֶׁשל ה', ִהֵּנה עֹוד ֶאָחד ֶׁשעֹוֶׂשה ֵאיֶזה ַנַחת 

רּוַח ַלה' ]ֲאִפּלּו ֶׁשהּוא ֹלא ְּבִדּיּוק ָּכמֹוִני[ ְוכּו' ְוכּו', ְוָכְך ַאָּתה ָיכֹול ְלָהִרים 

ִּתְרֶאה  ַהְּׁשִכיָנה,  ֵמַהְׁשָרַאת  ְוַלְחֹׁשב  ֵמַעְצְמָך,  ַהַּמְחָׁשָבה  ֶאת  ְקָצת 

ֶאת ַהֵחן ָהֲאִמִּתי ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ּוְבַמְחָׁשָבה זֹו ִהְּנָך ִנְכָנס ִלְרֹקד ַיַחד 

ַּבַּמְעָּגל, ִעם ִיּׁשּוב ַהַּדַעת אֹו ְּבִלי, ָהִעָּקר ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמָהָעם ַהָּקדֹוש 

ֶזה, ְוֶזהּו ַמָּמׁש אֹורֹו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ֶׁשָאַמר: ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא, ֶׁשִּמֶּזה 

ִנְׁשַּפע ַהִּׂשְמָחה ַהְּגדֹוָלה ָׁשם, ְוֵכן ְלָכל ֶהְמֵׁשְך ַהַחִּיים )ַעֵּין ליקו"מ סֹוף 

סי' ס"א(.

ְׁשֵאָלה:

ַּדְוָקא ָהַאְחדּות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ָׁשם ְמעֹוֵרר ִּבי ְּתִהּיֹות ַהִאם ֶזה ַיֲחִזיק ַּגם 

ַאַחר ַל”ג ָּבֹעֶמר?

ְּתׁשּוָבה:

ֲאָנִׁשים  טּוב,  ָּכל  ּבֹו  ֵיׁש  ֲאֶׁשר  ַלֲחֻתָּנה  ּדֹוֶמה,  ַהָּדָבר  ְלָמה  ָמָׁשל 

ֶאָחד  ָּפִנים  ְּבֶהָאַרת  ְמַאֲחִלים  ּוְמֻאָּׁשרֹות,  זֹוְרחֹות  ְּפֵניֶהם  ְׂשֵמִחים, 

ַהַחְׁשַמל,  נֹוֵפל  ִּפְתאֹום,  ְּבֶפַתע  ְוִהֵּנה  ְוכּו'.  טֹוב  ַמָּזל  ְּבִבְרַּכת  ַלֲחֵברֹו 

ְצָעקֹות  ָהֲאָנִׁשים,  ֶאת  ּתֹוֵפס  ֶּבָהָלה  ְּכלּום.  רֹוִאים  ֹלא  ַוֲעָלָטה,  ֹחֶׁשְך 

ּוְדִחיפֹות ִמָּכל ֵעֶבר, ֶאָחד ּדֹוֵרְך ַעל ַהֵּׁשִני ְוכּו'.

ַמה ָּקָרה? ֲהֵרי ִלְפֵני ַּדָּקה ָהָיה ִׂשְמָחה ְוַאְחדּות? ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר ֵיׁש אֹור, 

ַאְך  ֻּכָּלם.  ֵּבין  ַהְמַקֶּׁשֶרת  ַהְּפִניִמית  ַהְּנֻקָּדה  ִמְתַּגָּלה  ִׂשְמָחה,  ֵיׁש  ֲאַזי 



סי שו"ת

ַּכֲאֶׁשר נֹוֵפל ֹחֶׁשְך, ַהֹּמַח ִנְמָצא ְּבַקְטנּות, ֵאין ַּדַעת, ִמֵּמיָלא ָּכל ֶאָחד 

ׁשֹוֵמר ַעל ְמקֹומֹו ּוַמְרִּגיׁש ֶׁשֻּכָּלם רֹוִצים ִלְדֹרְך ָעָליו, ְּכמֹו ֶׁשָאֵכן ִנְרֶאה 

ַהַּמָּצב ָּבעֹוָלם ה"י, ]ּוְכִפי ֶׁשרֹוִאים ֶׁשָּכל ַמְחֹלֶקת ַמְתִחיָלה ִּבְזַמן ֶׁשל 

ְּבַקְטנּות,  הּוא  ֶׁשָּכֵעת  ּתֹוֵפס  ֵאינֹו  ָהָאָדם  ַמֲעֶׂשה  ּוִבְׁשַעת  ַקְטנּות, 

ֶהָחָכם ַהֵּמִבין ֹזאת יֹוֵדַע ְלִהָּנֵצל ְוִלְבֹרַח[. 

ּוִמְתַיֵּגַע  ִהְתַיֵּגַע,  הּוא  ֲאֶׁשר  ְּדַרְׁשִּב"י  ֹּכחֹו  ִעַּקר  ִמְתַּגֶּלה  ָּבֹעֶמר  ְּבַל”ג 

ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ְלָהִאיר אֹור ָּגדֹול ָלַדַעת ֶאת ה' ָּבעֹוָלם. ְוַכֲאֶׁשר ִמְתַּגֶּלה 

ִנְפָּתִחים,  ַהְּלָבבֹות  ְּגדֹוָלה,  ַאְחדּות  ִנְפָעל  ִמֵּמיָלא  ֲאַזי  ֶזה,  ַּדַעת 

ַהְמִחּצֹות ֶנֱעָלִמים. ּוְכִפי ֶׁשַרְׁשִּב"י ָאַמר "ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא ַּתְלָיא", ִׂשֵּכל 

ַהְמָׁשַכת אֹורֹו ַהק' ָּתלּוי ְּבַאְחדּות ַהְּלָבבֹות.

ְלַעְצמֹו,  ֶאָחד  ָּכל  ְלָפחֹות  ַהִּזָּכרֹון,  ְלַהְמִׁשיְך  ִלְראֹות  ֶׁשֵּיׁש  ֶאָּלא 

אֹור  ֶׁשֶּנֱעָלם  ִּבְזַמן  ְלִהְתַאֵחד  ֻמָּׂשג  ֶׁשֵּיׁש  ַּבֵּלב,  ָחָזק  ֹזאת  ַלְחקֹוק 

ְלָכל  ָהַרְׁשִּב"י  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ִנְזֶּכה  ָּכְך  ְּבַקְטנּות,  ְוִנְמָצִאים  ַהַּדַעת, 

ֵּבית  ֲהָלכֹות  ְּבִלּקּוֵטי  ַּבֲאִריכּות  ]ְוַעֵּין  ַהָּגלּות.  ֶחְׁשַכת  ְלָהִאיר  ַהָּׁשָנה, 

ַהְּכֶנֶסת ד', ָּדם א', ִסיָמֵני ְּבֵהָמה ְוַחָּיה ְטהֹוָרה ד, ְּבִעְנַין ַהָּׁשלֹום ֶׁשִּתֵּקן 

ָהַרְׁשִּב"י, ַוֲאֶׁשר ְּבֶזה ָּתלּוי ָּכל ִהְתַּגּלּות אֹורֹו ַהָּגדֹול[.

דֹוש כּות ַלּזַֹהר ַהּקָ ּיָ ַ ַהּשׁ

ְׁשֵאָלה:

ֶאת  ֵמִבין  ֵאיִני  ְּבֹפַעל  ַּכֲאֶׁשר  ְלַרְׁשִּב"י,  ַהִהְתַקְּׁשרּות  ְלַמֲעֶׂשה  ַמהּו 

ַהזוה"ק? ֵאיְך ִּבְזכּות ַהזוה"ק ֹלא ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל?
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ָאַמר  ַרִּביַז"ל  ְלָך.  ַּגם  ַׁשָּיְך  שֶַׁהזוה"ק  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך  ָּדָבר  ֵראִׁשית 

ַהְּלׁשֹונֹות  ְוֵכן  ְּבתֹוָרה,  ְלַהְתָמָדה  ְמֹאד  ְמֻסָּגל  ַהזוה"ק  ֶׁשֲאִמיַרת 

ַמה  ַהֶּנֶפׁש,  ֶאת  ְּביֹוֵתר  ְמעֹוְרִרים  בַּזוה"ק  ַהֻּמְזָּכִרים  ַהֻּמְפָלִאים 

ּוִמְצָוה,  ִמְצָוה  ָּכל  ֹּגֶדל  ְוַעל  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ַלֲחִׁשיבּות  ְמֹאד  ֶּשְּׁמעֹוֵרר 

"ַזָּכָאה ֵמֵאן ְּדִאְׁשַּתֵּדל ְּבאֹוָרְייָתא ְוכּו'", "ַוי ֵליּה ָמאן...", ֶׁשָּכל ְלׁשֹונֹות 

ֵאּלּו ְמעֹוֵרר ְמֹאד ֶאת ַהֶּנֶפׁש ְלָהִבין ֶׁשֵּיׁש אֹור ָעצּום ְּבתֹוְך ַהּתֹוָרה.

ְלָהִבין  ּוִבְכֵדי  ְמֹאד,  ַעד  ָּגבֹוַּה  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשּתֹוַרת  ַּדע,  ִמֶּזה,  יֹוֵתר  ַאְך 

ְּבִסְפֵרי  ּוְלַבֵּקׁש  ְלַחֵּפׂש  ַאָּתה  ָצִריְך  ָהַרְׁשִּב"י,  ּתֹוַרת  ֶׁשל  ַהְמַכֵּון 

ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ַההֹוְלִכים ְּבֶדֶרְך ָהֲאִריָז"ל ְוַהֶּבְעְׁש"ט ַהק'. ִּכי ֵהם 

ּתֹוָרה  ִּתְׁשַּתַּכח  ֹלא  ָהַרְׁשִּב"י  ְּבאֹור  ֵאיְך  ְלָהִבין  ְמֹאד  ְוִהְתַיְּגעּו  ִחְּפׂשּו 

ִמִּיְׂשָרֵאל, ְוֵהם ִהְכִניסּו ָּבעֹוָלם ֶאת ַהְּנִעימּות ְוַהְּמִתיקּות ֶׁשל ֲעבֹוַדת 

ה' ְוַהְּדֵבקּות ּבֹו ית'.

ּוִבְכֵדי ְלָהִבין ַּדְרֵכי ָהֲעבֹוָדה ֶׁשל ַרְׁשִּב"י, ְלַמֲעֶׂשה ִּבְׁשִביְלָך, ָראּוי ְלָך 

ָׁשם  ָז"ל,  ָנָתן  ר'  ּומֹוֵרנּו  ַרִּביַז"ל  ְּבִסְפֵרי  ֶלֱהגֹות  ֶזה  ְּביֹום  ְלִהְתַחֵּדׁש 

ֵאיְך  ֶאָחד  ִמַּצד  ַמָּצב,  ְּבָכל  ְּבַהשי"ת,  ָּתִמיד  ְלַהֲחִזיק  ֵאיְך  ִמְתַּגֶּלה 

ָלרּוץ  ַהְינּו  ְּבָרצֹוא",  "ָּבִקי  ִלְהיֹות  ַּבֵּלב,  ָהַרְׁשִּב"י  ְמדּוַרת  ְלַהְדִליק 

ְּבַכָּוָנה  ִּבְתִפָּלה  ַלֲעֹסק  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ֶׁשל  ִּבְדֵבקּות  ְלַדְרָּגא  ִמַּדְרָּגא 

ִלְהיֹות  ּוֵמִאיָדְך  "ָרצֹוא"[  ִּגיַמְטִרָּיא  ]"ֵמרֹון"  ְוכּו'.  ְּבַהְתָמָדה  ּוְבתֹוָרה 

ְּבָכל  ּוְלִהְתַחֵּזק  ְּבֶזה,  אֹור  ְלִרּבּוי  ְלִהָּכֵנס  ֹלא  ֵאיְך  ַהְינּו  ְּבׁשֹוב",  "ָּבִקי 

ְיִריָדה ּוְנִפיָלה, ִלְזֹּכר ֶאת ַהִהְתָּפֲארּות ֶׁשל ַהשי"ת, ְוֶׁשהּוא ִנְמָצא ִאְּתָך 

]"ִמירֹון"  ְוכּו'  ֵרֵעהּו  ֶאל  ְּכִאיׁש  ית'  ִעּמֹו  ְלַדֵּבר  ְוָתִמיד  ַמָּמׁש,  ְוֶאְצְלָך 

ִּגיַמְטִרָּיא "ׁשּוב"[.



סי שו"ת

ּוְלִהְתַחֵּדׁש  ַלַּצִּדיִקים,  ְּבִהְתַקְּׁשרּות  ְלִהְתַחֵּזק  ַהּיֹום,  ֲעבֹוַדת  ְוֶזהּו 

ְּבִלּמּוד ִסְפֵריֶהם ַהק', ְלַחֵּפׂש ְלַהְכִניס ְלֹמַח ַהִּלּמּוִדים ַהק' ֶׁשָּלֶהם. ָּכְך 

ֹלא ִּתָּׁשַכח ִמְּמָך אֹור ַהּתֹוָרה ַהק'. 

"י ּבִ ל ַרׁשְ ָהֵאׁש ׁשֶ

ְׁשֵאָלה:

ַמֶּׁשהּו  ְּבֶזה  ֵיׁש  ְוַהִאם  ַרְׁשִּב"י?  ֶׁשל  ִלְכבֹודֹו  ְמדּוָרה  ַמְדִליִקים  ָלָּמה 

ֶׁשּנֹוֵגַע ֵאַלי ִאיִׁשית ְלַמֲעֶׂשה?

ְּתׁשּוָבה:

ַהַהְדָלָקה  ְזַמן  ְּבַפְׁשטּות  ֲאָבל  ַּבָּדָבר,  ֶנֶאְמרּו  ְוסֹודֹות  ְטָעִמים  ַהְרֵּבה 

ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ָהֵאׁש  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ֶאְצֵלנּו  ְלַהְדִליק  ֶׁשָּצִריְך  ַהְּזַמן  הּוא 

ֶׁשָהָיה  ַהָּגדֹול  ָלֵאׁש  ְוֵזֶכר  ְּבָעְלָמא  ְּכִמְנָהג  ַרק  ְוֹלא  ָּבעֹוָלם,  ֶׁשִהְכִניס 

ִּבְזַמן ִּגּלּוי ָהִאְּדָרא.

ִּכי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ֵיׁש ָּבּה ֹּכַח ֶׁשל ֵאׁש, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 'ֲהלֹוא ֹכה ְדָבִרי 

ֵמִאיר,  ַהּתֹוָרה  אֹור  ֲאַזי  ּבֹוֶעֶרת,  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ָהֵאׁש  ְוַכֲאֶׁשר  ָּכֵאׁש'. 

ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ְוָכל  ָּבעֹוָלם.  ָּדָבר  ְלָכל  ְוֵעצֹות  ֵּפרּוִׁשים  ִלְמֹצא  ְוֶאְפָׁשר 

ְׁשקּוִעים ְּבַתְרֵּדָמה, ְוֵאין ֵחֶׁשק ְוַחּיּות ְּבִקּיּום ַהּתֹוָרה, ְוֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה 

ְּבָעיֹות ּוְסֵפקֹות ֶׁשָאנּו ֹלא מֹוְצִאים ָלֶהם ִּפְתרֹונֹות ֶזה ִּבְגַלל ֶׁשַהּתֹוָרה 

ִהְצַטְּנָנה ְוִהְתָקְרָרה ֶאְצֵלנּו, ַעד ֶׁשְּברֹוב ַהְּפָעִמים ָנַפְלנּו ְלַמָּצב ֶׁשֲאִפּלּו 

ֹלא ַמְרִּגיִׁשים ְסֵפקֹות ַּבֲעבֹוַדת ה', ָלרֹוב ַהְּקִרירּות ְוַהֵּיאּוׁש ְוַהַהְרָּגָׁשה 

ֶׁשֵאין ָלנּו ַׁשָּיכּות ַלֲעבֹוַדת ה'.



סי

ל"ג בעומר

ְוָכל ֶזה ֵמֲחַמת ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ַהְּכתּובֹות ֶׁשל ַהֵּסֶפר ֵהם ְיֵבׁשֹות ּוְקִרירֹות, 

ַהּתֹוָרה  ָמה  ָּברּור  ֹלא  ַחּיּות,  ָלנּו  ְלַסֵּפק  ַמְצִליָחה  ִהיא  ֵאין  ּוִמֵּמיָלא 

רֹוָצה ּוְלָאן ִהיא ְיכֹוָלה ְלהֹוִביל אֹוָתנּו. ְלֻעַּמת ֹזאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ּבֹוֵער 

ַמְצִליַח  הּוא  ְוָכְך  ְמֹאד,  ָּברּור  ַּגם  הּוא  ַחּיּות,  ָמֵלא  ְוהּוא  נֹוָרא,  ְּבֵאׁש 

ְלַפּתֹות ַאֲחָריו.

ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח  ּתֹוָרה  ֲעִתיָדה  ְוָאְמרּו  ַהֻחְרָּבן,  ַאַחר  ֲחָכִמים  ָיְׁשבּו  ְוָלֵכן 

ִמִּיְׂשָרֵאל. ִּכי ֶאְפָׁשר ְוִיְכְּתבּו ֶאת ַהּתֹוָרה ְוִיְתַרּבּו ְסָפִרים ָּבעֹוָלם, ֲאָבל 

ְוֹלא  ִּכְמַעט  ֶׁשַּבֵּסֶפר,  ָהאֹוִתּיֹות  ַּתַחת  ֶׁשָּטמּון  ָהֵאׁש  ֶאת  ֵאין  ַּכֲאֶׁשר 

יֹוִעיל ַהֵּסֶפר. ָאְמָנם ֹלא ִיְׁשְּכחּו ֶאת ַהֲהָלכֹות ְּבַעְצָמם, ֲאָבל ִמַּנִין ִנַּקח 

ֹּכַח ְלַקֵּים ֶאת ַהֲהָלכֹות, ּוִמַּנִין ִנַּקח ֹּכַח ְלִהְתָקֵרב ְלַהשי"ת ַעל ְיֵדי ָּכל 

ֲהָלָכה ַוֲהָלָכה.

ּתֹוָרה  ִּתְׁשַּתַּכח  ֶׁשֹּלא  ְוִהְבִטיַח  יֹוַחאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָּבא  ַעד 

ִמִּיְׂשָרֵאל ַעל ָידֹו ּוִבְזכּותֹו, ְוַעל ֵּכן ַּגם ָאַמר ֶׁשִּבְזכּות ֵסֶפר ַהֹּזַהר ֵיְצאּו 

ֵמַהָּגלּות, ִּכי ַהזוה"ק הּוא ַמְדִליק ֶאת אֹור ַהּתֹוָרה, ְוֹלא ַרק אֹור ָקָטן 

ֶׁשל ֵנר ַהֵּמִאיר ֶאת ַהֹחֶׁשְך, ֶאָּלא אֹור ַאִּדיר ֶׁשל ֵאׁש, ַהְמַחֵּמם ֶאת ַהֵּלב 

ְוׂשֹוֵרף ּוְמַבֵער ֶאת ָּכל ָהָרע. ְוָכְך ֵמִביא ָלנּו ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשִּנְמָצא ְּבתֹוְך 

ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהק'. 

ִּכי ַהשי"ת ְּבַעְצמֹו הּוא ֵאׁש אֹוְכָלה, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְּבַעְצמֹו 

ֵמֲחַמת ֶׁשהּוא ֵאׁש ׂשֹוֶרֶפת, ְוָהֶאְפָׁשרּות ֶׁשָּלנּו ְלִהְתַחֵּמם ְלאֹור ה', הּוא 

ֶׁשַּמְדִליִקים  ְּבֹראָׁשם,  ְוָהַרְׁשִּב"י  ֲאִמִּתִּיים  ֲחָכִמים  ַהַּתְלִמיֵדי  ֶּדֶרְך  ַרק 

ֶאְצֵלנּו ֶאת ָהֵאׁש ְּבֹאֶפן ֶׁשֶּבֱאֶמת ַמְבִעיָרה ֶאת ְלָבֵבנּו ָּכָראּוי.

ֶׁשַּמְדִליק  אֹור  ַהזוה"ק,  ְּבתֹוְך  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשֵהִאיר  ָהאֹור  ַמָּמׁש  ְוֶזהּו 



סה שו"ת

ֶאְצֵלנּו ֶאת ֵאׁש ַהְּנָׁשָמה ֶׁשהּוא ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמַּמַעל, ְוֵכן ֶאת ָהֵאׁש ֶׁשֵּיׁש 

ְּבָכל ִמְצָוה ּוִמְצָוה, ְוַהַּנַחת רּוַח ֶׁשעֹוֶלה ְלַמְעָלה ַעל ָיֵדינּו.

ְוַגם ֵאּלּו ֶׁשֵאין ָלֶהם ָיד ָוֶרֶגל ַּבֲהָבַנת ַעְמקּות ַהזוה"ק, ֵיׁש ַּגם ְּבַפְׁשטּות 

ְקִריַאת ַוֲאִמיַרת ַהזוה"ק ֹּכַח ֶׁשל ֵאׁש ֶׁשְּמעֹוֶרֶרת ֵחֶׁשק ָּגדֹול ַלֲעבֹוַדת 

ֶׁשֵּיׁש  ַהַהָּׂשָגה  ֶאת  ָלנּו  ּפֹוֵתַח  ַהֶּזה  ַהק'  ַהֵּסֶפר  ִּכי  ַהּתֹוָרה.  ּוְלִלּמּוד  ה' 

ְוָקִריר  ָיֵבׁש  ָּכֶזה  ֹלא  ָהעֹוָלם  ָּדָבר,  ְּבָכל  סֹודֹות  ֵיׁש  ֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות 

ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִנְרֶאה.

ְוֶזהּו ִעַּקר ֲעבֹוַדת ַהּיֹום ַהָּקדֹוש ֶׁשל ַל”ג ָּבֹעֶמר, ַלֲעֹמד ּוְלִהְתּבֹוֵנן ָּבֵאׁש 

ּוְלִהְתעֹוֵרר  ָהַרְׁשִּב"י,  ִלְכבֹוד  ּוְלַזֵּמר  ִלְרֹקד  ֶׁשַּמְדִליִקים,  ְוַהְמדּוָרה 

ֶׁשָהֵאׁש  ִמַּצִּדיִקים  ְוָידּוַע  ָּבעֹוָלם.  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ֵאׁש  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  ְלָהִבין 

ְוִטְבִעית,  ַּגְׁשִמית  ִהְתַלְּבׁשּות  ַרק  הּוא  ַּבְמדּוָרה  ֶׁשַּמְדִליִקים  ַהַּגְׁשִמי 

ַהְּזַמן  ְוֶזה  ָהַרְׁשִּב"י,  ֶׁשל  ְורּוָחִני  ֲאִמִּתי  ֵאׁש  ַהֶּזה  ַּבּיֹום  יֹוֵרד  ֶּבֱאֶמת  ִּכי 

ְלעֹוֵרר ִּכּסּוִפין ְלָכְך.

ְׁשֵאָלה:

דווקא ְּכֶׁשֲאִני ׁשֹוֵמַע ַעל סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ִמְתעֹוֵרר ִּבי ַהְרָּגָׁשה ְּגדֹוָלה 

ֶׁשל ִרחּוק ֵמַהּתֹוָרה, ְּכֶׁשֲאִני רֹוֶאה ֹקֶצר ַהָּׂשָגִתי ַּבּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה.

ְּתׁשּוָבה:

ַּכָּמה  עֹוד  יֹוֵדַע  ָהִייָת  ִאּלּו  ְלָאָדם,  אֹוֵמר  ֶׁשָּתִמיד  ָּגדֹול  ָהָרע  ֵיֶצר  ֵיׁש 

סֹודֹות ָהִייָת ָיכֹול ְלַהְצִליַח יֹוֵתר. ִלְפֵני ָּכל ַׁשָּבת, ִלְפֵני ָּכל ְּתִפָּלה, ִלְפֵני 

ָּכל ִלּמּוד ְוִלְפֵני ָּכל ָּדָבר טֹוב ֶׁשָאנּו רֹוִצים ַלֲעׂשֹות, ֵיׁש ְּכִמין ַהְרָּגָׁשה 
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ְּבֵלב ִאּלּו ָהִייִתי יֹוֵדַע עֹוד ַמֶּׁשהּו...

ְוֶזהּו ָטעּות ֲחמּוָרה, ִּכי ְּבַוַּדאי ֶׁשָּצִריְך ִלְלֹמד ּוְלהֹוִסיף ְיִדיעֹות, ֲאָבל ֹלא 

ִמֶּזה ָּתבֹוא ַהְיׁשּוָעה, ִּכי ָּכל ֶאָחד ֵיׁש לֹו ְּכָבר ַמְסִּפיק ְיִדיעֹות ִּבְׁשִביל 

ְלִהְתָקֵרב ַלה' ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע, ַהשי"ת ֹלא ָהָיה ׁשֹוֵלַח ֶאת ָהָאָדם ְלִנָּסיֹון 

ֶׁשָּצִריְך  ֶאָּלא  ַּבִּנָּסיֹון.  ָׁשם  ַלֲעֹמד  ִּבְׁשִביל  ֵּכִלים  ַאְרַּגז  ָהָיה  ֹלא  ִאם 

ְלַהְדִליק ֶאת ָהֵאׁש ְּבָכל ַהְיִדיעֹות ֶׁשָאנּו יֹוְדִעים. ּוְלֻדְגָמא: ֵאין ְיהּוִדי 

ְיכֹוָלה  זֹו  ִויִדיָעה  ֱאֹלִקים',  ָּבָרא  'ְּבֵראִׁשית  ַהָּפסּוק  ֶאת  יֹוֵדַע  ֶׁשֹּלא 

ּתֹוָרה,  ִלּמּוד  ְּבָכל  ַחּיּות  לֹו  ְוָלֵתת  ָוֶרַגע,  ֶרַגע  ְּבָכל  ָהָאָדם  ֶאת  ְלַהִּציל 

ֶׁשָאנּו  ֶׁשַהִּסָּבה  ֶאָּלא  ְוכּו'.  ַּבַּבִית  ִנָּסיֹון  ּוְבָכל  ַׁשָּבת  ְּבָכל  ְּתִפָּלה,  ְּבָכל 

ַהְּפׁשּוִטים  ֶׁשַהִּדּבּוִרים  ֵמֲחַמת  הּוא  ְיִדיעֹות,  עֹוד  ָּתִמיד  ְמַחְּפִׂשים 

ֶׁשָאנּו יֹוְדִעים ִהְצַטְּננּו.

ֶאת  ּוַמְדִליִקים  ָהַרְׁשִּב"י  ֶאת  ָּכְך  ָּכל  ְצִריִכים  ָאנּו  ָּכְך  ִמּׁשּום  ְוַדְוָקא 

ָהֵאׁש ְּבַל”ג ָּבֹעֶמר, ְלעֹוֵרר ֶאת ַהִּזָּכרֹון ֶׁשֵּיׁש ֹּכַח ֶׁשל ֵאׁש ְּפִניִמי ַּבּתֹוָרה 

ֶׁשַּׁשָּיְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּבָכל ַּדְרָּגא ְוַדְרָּגא.

"ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְּבִהּלּוָלא ְּדַבר יֹוַחאי"
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ִׁשְמעֹון: ַמה ְּׁשלֹוְמָך ְיִדיִדי ַהָּיָקר, נּו... ֵאיְך ִמְתּכֹוְנִנים ְלַל”ג ָּבֹעֶמר?

ְּכָבר  ָׁשם  ִלְהיֹות  ּוְמַתְכֵנן  ְנִסיָעה  ַּכְרִטיס  ָקִניִתי  ְּכָבר  ב"ה,  ִיְצָחק: 

ַּבַהְדָלָקה. ָמַתי ַאָּתה ְמַתְכֵנן ִלְנֹסַע?

אֹוְתָך  ִלְׁשֹאל  ִהְתַּכַּוְנִּתי  ֹלא  ַּגם  נֹוְסִעים,  ָמַתי  ְמַׁשֶּנה  ֶּזה  ַמה  ִׁשְמעֹון: 

ִעם ֵאיֶזה ֶחְבָרה ַאָּתה ִמְתּכֹוֵנן ִלְנֹסַע, ִהְתַּכַּוְנִּתי ִלְׁשֹאל ֵאיְך ַאָּתה ֵמִכין 

ֶאת ַהֶּנֶפׁש ֶׁשְּלָך ְלֹגֶדל ַהַּמֲעָמד?

ִיְצָחק: ֹלא יֹוֵדַע, ַמה ֵּיׁש ְלִהְתּכֹוֵנן. ָאֵכן, ִּדְּברּו ִאָּתנּו ַּבְיִׁשיָבה ֶׁשַרְׁשִּב"י 

ִּגָּלה ֶאת אֹור ַהֹּזַהר ָּבעֹוָלם, ְוַעל ָּכְך ָאנּו ְׂשֵמִחים ְמֹאד, ֲאָבל ֹלא ֶּבֱאֶמת 

ֵמִבין ַמה ֶּזה ָקׁשּור ֵאַלי, ִּכי ֵאיֶזה ֶקֶׁשר ֵיׁש ִלי ַלֹּזַהר, ְוֵאיִני ֵמִבין ַמה ֵּיׁש 

ִלְׂשֹמַח ָּכל ָּכְך, ֲאָבל ֲאִני ֵמִבין ֶׁשַּל"ג ָּבֹעֶמר ֶזה יֹום ָּגדֹול, ְוֻכָּלם נֹוְסִעים, 

ָאז ַּגם ֲאִני נֹוֵסַע, ְלִהְתַּפֵּלל ְקָצת ְוִלְרֹקד.

ָצִריְך  ָלָּמה  ֵמִבין  ֹלא  ַאָּתה  ִאם  ַּגם  נֹוֵסַע  ֶׁשַאָּתה  ְמֹאד  טֹוב  ִׁשְמעֹון: 

ִהְזִהיר  ֶׁשַּרִּביַז"ל  ַמה  ֶאת  ִלְׁשֹּכַח  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֹזאת  ְּבָכל  ֲאָבל  ִלְנֹסַע. 

ָלָּמה  יֹוְדִעים  ְוֹלא  ְלַצִּדיק  ֶׁשּנֹוְסִעים  ֵאּלּו  ְּכמֹו  ִנְהֶיה  ֶׁשֹּלא  אֹוָתנּו 

נֹוְסִעים ְלַצִּדיק ְוֹלא יֹוְדִעים ָלָּמה חֹוְזִרים ֵמַהַּצִּדיק. ֲאִני ֶּבֱאֶמת חֹוֵׁשב 

ִּתְהֶיה  ַהְּנִסיָעה  ַּגם  אּוַלי  נֹוְסִעים,  ָאנּו  ָלָּמה  ַיַחד  ְלַלֵּבן  ְצִריִכים  ֶׁשָאנּו 

ַאֶחֶרת, ְוִיְהֶיה ָּבּה ַמְׁשָמעּות ְּפִניִמית יֹוֵתר.

ֶרַגע  ַלֲעֹצר  ָצִריְך  ֶּבֱאֶמת  ֲאִני  צֹוֵדק,  ַאָּתה  ָמה,  יֹוֵדַע  ַאָּתה  ִיְצָחק: 

ְמֹאד  הּוא  ָהַרְעיֹון  ְּבֶעֶצם  ֲאָבל  ְלִמירֹון.  נֹוֵסַע  ֲאִני  ָלָּמה  ְוַלְחֹׁשב 

ְיׁשּועֹות  ּבֹו  ִלְפֹעל  ְוֶאְפָׁשר  ָּגדֹול,  יֹום  הּוא  ַהִהּלּוָלא  יֹום  ָּפׁשּוט, 

ְּגדֹולֹות, ּוְכמֹו ֶׁשְּמַסְּפִרים ַעל ְיׁשּועֹות ֲעצּומֹות ֶׁשָהיּו ְּבִמירֹון, ֲאָנִׁשים 
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ְמַעְנְיִנים  ִסּפּוִרים  ַהְרֵּבה  ְועֹוד  ּוְלִזּוּוִגים  ְלַפְרָנָסה  ָזכּו  ִּביָלִדים,  ִנְפְקדּו 

ִלְפֹעל  ֹּכחֹו  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ְוַעד  ָהַרְׁשִּב"י  ְּגֻדַּלת  ְּבסֹוד  ַּבֲעלֹוִנים  ֶׁשָּקָראִתי 

ְיׁשּועֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוַכּמּוָבא ַּבְּגָמָרא 'ְּכַדאי הּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִלְסֹמְך 

ָעָליו ִּבְׁשַעת ַהְּדָחק'.

ִׁשְמעֹון: ֲאָבל ִאם ֵּכן ָלָּמה רֹוְקִדים ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּבִמירֹון, ִּכי ַמה ֶּקֶׁשר 

ֶאת  ִחֵּבר  ְוֶׁשהּוא  ִהּלּוָלא  יֹום  ֶׁשהּוא  ָּכְך  ְלֵבין  ְוָהִרּקּוִדים  ַהִּׂשְמָחה  ֵּבין 

ַהֹּזַהר? ְוָלָּמה עֹוִׂשים ָּכֶזה ֵעֶסק ַּדְוָקא ֵמַהִהּלּוָלא ֶׁשל ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְוֹלא 

ִמְּׁשָאר ַצִּדיִקים? ְוָלָּמה ָּכל ָּכְך ָׁשִרים ַהְרֵּבה ִׁשיִרים ִּבְגֻדַּלת ָהַרְׁשִּב"י, 

ֵאׁש,  ְמדּוַרת  ַמְדִליִקים  ְוָלָּמה  ֶלָחי'?  ֹּכה  'ַוֲאַמְרֶּתם  יֹוַחאי',  'ַּבר  ְּכמֹו 

ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָלָּמה  ְוַגם  ִהּלּולֹות?  ִּבְׁשָאר  ְּכמֹו  ֵנר  ַהְדָלַקת  ַמְסִּפיק  ְוֹלא 

ִּבְׁשִביל  ַרק  ַהִאם  ֶׁשּלֹו,  ַּבִהּלּוָלא  ְלִהְתַאֵּסף  ֶׁשָּיבֹואּו  ִּבֵּקׁש  ְּבַעְצמֹו 

ַמֶּׁשהּו  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  ַּכִּנְרֶאה  ְיׁשּועֹות?  ֶׁשל  ַהְׁשָּפעֹות  ָעֵלינּו  ְלַהְׁשִּפיַע 

ִנְׂשָּגב יֹוֵתר ְמַאֵּׁשר ִלְפֹעל ְיׁשּועֹות ְלַחִּיים. 

ֶאְתֶכם  ָׁשַמְעִּתי  ֲאָבל  ְּבִׂשיַחְתֶכם,  ִמְתָעֵרב  ֶׁשֲאִני  ְסִליָחה  יֹוֵסף: 

ְּביֹום  נֹוֵסַע  ֹלא  ֶּבֱאֶמת  ֲאִני  ַּבִהּלּוָלא,  ְלִמירֹון  ֵמַהְּנִסיָעה  ְמַדְּבִרים 

ָאז  ַאֵחר,  ְּביֹום  ִלְנֹסַע  ַמֲעִדיף  ָׁשם,  ְוַהָּבָלָגן  ַהֹּדַחק  ִלי  ָקֶׁשה  ַהִהּלּוָלא, 

ֶאְפָׁשר ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ְּבִיּׁשּוב ַהַּדַעת.

ַמה  ָׁשַכְחנּו  ָּפׁשּוט  ַהּתֹוָרה',  'ִׁשְכַחת  ָּכאן  ֶׁשֵּיׁש  ִּכְמֻדַּמִני  ִׁשְמעֹון: 

ַהִהְתָקְרבּות  ֶׁשל  ַהֻּמָּׂשג  ָּכל  ֶאת  ָהְפכּו  ֹּכחֹו.  ְסֻגַּלת  ּוַמה  ַרְׁשִּב"י,  ֶּזה 

ַלַּצִּדיִקים ַרק ְלִעְנָין ֶׁשל ַהְׁשָּפַעת מֹוְפִתים ִויׁשּועֹות, ְואּוַלי ֶזה ַהִּסָּבה 

ֶׁשַהֵּיֶצר  ַהִּסָּבה  ְוֶזה  ְּבַהשי"ת,  ּוְדֵבקּות  ַחּיּות  ֶׁשל  ַהְרָּגָׁשה  ָלנּו  ֶׁשֵאין 

ָהָרע ִמְׁשּתֹוֵלל ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּבדֹוֵרנּו ַעד ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשּנֹוֵפל ְּבִרְׁשּתֹו, ְּכָבר 
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ֵאינֹו ָיכֹול ָלֵצאת ִמֶּמּנּו, ִּכי ֹלא ָּבִנינּו ְּבתֹוְך ַהֵּלב ֶׁשָּלנּו ַמְנָּגנֹון ֲאִמִּתי ֶׁשל 

ָאנּו  ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ֶזה  ְוָכל  ִנְסיֹונֹות,  מּול  ַלֲעֹמד  ֶׁשָּיכֹול  ָׁשַמִים  ִיְרַאת 

יֹוְדִעים ַמה ֶּזה ַצִּדיִקים, ּוַמה ֶּזה ָהאֹור ֶׁשל ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוש.

יֹוֵסף: ָמה ַאָּתה ִמְתַּכֵּון? ֹלא ֵהַבְנִּתי ְלָאן ַאָּתה חֹוֵתר.

ֹלא  הּוא  ָּבֹעֶמר,  ַל”ג  ֶׁשל  ָהִעְנָין  ִעַּקר  ַהְיָקִרים,  ְיִדיַדי  ָּתִבינּו  ִׁשְמעֹון: 

ְלִהְתַקֵּׁשר  הּוא  ָהִעְנָין  ִעַּקר  ַּבָּמקֹום.  ֶׁשּפֹוֲעִלים  ְוַהְיׁשּועֹות  ַהְּתִפּלֹות 

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשֵּיׁש  ָהֱאמּוָנה  ֶאת  ַהֵּלב  ְלתֹוְך  ּוְלַהְכִניס  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ָלאֹור 

ֵמַעם  ּתֹוָרה  ִּתָּׁשַכח  ֹלא  ְוֹכחֹו  ֶׁשִּבְזכּותֹו  ִהְבִטיַח  ַרְׁשִּב"י  ִּכי  ָּבעֹוָלם, 

ְקרֹוִבים  ָּתִמיד  ִלְהיֹות  ִּתְקָוה  ָלנּו  ֵיׁש  ַהָּגדֹול  ֶׁשְּבֹכחֹו  ְוַהְינּו  ִיְׂשָרֵאל, 

ְּבאֹותֹו  ְּפָעִמים  ַהְרֵּבה  אֹותֹו  ּוְמַׁשְּבִחים  ָׁשִרים  ָאנּו  ְוָלֵכן  ְלַהשי"ת. 

יֹום, ְורֹוְקִדים ִלְכבֹודֹו, ְוֵאין ֶזה ִׁשיר ַהְמַגֶּלה ְסָתם ַּכָּמה ָּגדֹול ָהָיה ַרִּבי 

ִׁשְמעֹון. הּוא ִנּגּון ַהְמַגֶּלה ְלָכל ֶאָחד ֶׁשִהֵּנה ֵיׁש ֵעָצה ְלַנְפׁשֹו, ְלָכל ַמָּצב 

ַּבֲאֶׁשר ִיְהֶיה, ֵעצֹות ֶׁשְּירֹוְממּו ֶאת ַהֹּמַח ִמָּכל ַהַּמְחָׁשבֹות ְוַהִּבְלּבּוִלים 

ְלַהְתִחיל ֲעבֹוַדת ה' ָּכָראּוי ְּבִהְתַלֲהבּות ְוַחּיּות ְּפִניִמי. ִּכי "ְּכֶׁשְּמַׁשְּבִחין 

ּוְמָפֲאִרים ֶאת ַהַּצִדיק ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתרֹוֵמם ַהַּדַעת" )ליקו"מ סי' כ"ט(. 

ְוַעל ֶזה ַּגם ִמְתַּפְּלִלים ְּבִעָּקר ְּבִצּיּון ָהַרְׁשִּב"י, ֶׁשְּיָקֵרב אֹוָתנּו ְלַהשי"ת, 

ְוִיְהֶיה ָלנּו ֹּכַח ַלֲעֹמד מּול ָּכל ַהִּנְסיֹונֹות.

ֶׁשֵאיִני  ִמֵּסֶפר  ֶאְׂשַמח  ֵאיְך  ַהָּקדֹוש,  ַלֹּזַהר  ֶׁשִּלי  ַהֶּקֶׁשר  ָמה  ִיְצָחק: 

לֹוֵמד, ִּבְפָרט ֶׁשֵאיִני רֹוֶאה ֶאת ַעְצִמי עֹוֵסק ְּבֵסֶפר ַהֹּזַהר ַּבְּזַמן ַהָּקרֹוב.

ִׁשְמעֹון: ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָלַקח ַעל ַעְצמֹו ְלַהְכִניס ֶאת ֻּכָּלנּו ְלַגן 

ֵעֶדן, ֶׁשֻּכָּלנּו ַנְרִּגיׁש ֶאת ָהאֹור ֶׁשל ה' ְּבתֹוְך ַהַחִּיים ֶׁשָּלנּו, ַּגם ִמי ֶׁשֵאינֹו 

ּוְקֻדָּׁשה  אֹור  ִהְכִניס  ַהֹּזַהר  ֹזאת  ְּבָכל  ְּבֹפַעל,  ַהֹּזַהר  ְּבִלּמּוד  עֹוֵסק 
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ָּבעֹוָלם ֶׁשִּבְזכּותֹו ֻּכָּלם יֹוְדִעים ֶׁשֵּיׁש אֹור ְּפִניִמי ַּבַּיֲהדּות, ֶׁשּלּוֵלא ַהֹּזַהר 

ַהק' ֹלא ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַחֵּמם ְלאֹור ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות. ַּגם ָּכל ַהִּסְפֵרי 

מּוָסר ַוֲחִסידּות ֻּכָּלם יֹוְנִקים ֵמַהְׁשָּפַעת אֹור ַהזוה"ק ַּבְּקֻדָּׁשה ַהְּפִניִמי 

ְּבָכל ִמְצָוה. ּוְלֻעַּמת ֹזאת ָּכל ְמִציאּות ַהְּקִרירּות ֶׁשֵּיׁש ֵּבין ֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם 

ִיְרֵאי ה' ֶּבֱאֶמת הּוא ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשֹּלא ֻמְׁשָּפִעים ֵמאֹור ַהֹּזַהר, ֶׁשְּבָכְך 

ֶנֱהָפִכים ַהִּמְצוֹות ְלַמָּׂשא ָּכֵבד.

ַהָּקדֹוש  ַהֹּזַהר  ְּבֵסֶפר  ְלָך.  ַּגם  ַׁשָּיְך  שֶַׁהזוה"ק  ֶׁשֵּתַדע,  ָצִריְך  ִמֶּזה  חּוץ 

ִנְמָצא ְקֻדָּׁשה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ֵמֵעֶבר ַלֵּתיבֹות ַהְּכתּוִבים ָּבּה, ֶׁשָּכל ַהּקֹוֵרא 

ַּכָּמה  ְוָידּוַע  ְמֹאד,  ְּגבֹוָהה  ִלְקֻדָּׁשה  ְלִהְתַעּלֹות  ָיכֹול  אֹוָתּה,  ְואֹוֵמר 

מּוָבא  ַּגם  ַהזוה"ק.  ֲאִמיַרת  ְּבַמֲעַלת  ִהְפִליגּו  ַהּדֹורֹות  ְּבָכל  ַצִּדיִקים 

ֵחֶׁשק  ַנֲעֶׂשה  ַהֹּזַהר  ִלּמּוד  ְיֵדי  ְוַעל  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְמֻסָּגל  ַהֹּזַהר  ֶׁשִּלּמּוד 

ְלָכל ִמיֵני ִלּמּוִדים ֶׁשל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה. 

ְועֹוד ֶׁשַהָּלׁשֹון ַהָּקדֹוש ֶׁשל ַהֹּזַהר ְמעֹוֵרר ְמֹאד ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך. 

ַּבֹּזַהר  ָהָרִגיל  ַהָּלׁשֹון  ה',  ָהעֹוֵבד  ֶאת  ּוְמָפֵאר  ֶׁשְּמַׁשֵּבַח  ַהֶּׁשַבח  ְּדַהְינּו 

ַוי  ֶׁשּצֹוֵעק  ַהְּצָעָקה  ּוְלֵהֶפְך  ַוֲעבֹוָדה.  ִמְצָוה  ָּכל  ַעל  ְוכּו'  ַזָּכָאה  לֹוַמר 

ְוכּו' ַוי ָלּה ַוי ְלִנְׁשָמָתּה ַעל ָהֵסר ֵמֲעבֹוַדת ה', ֵאּלּו ַהְּלׁשֹונֹות ְמעֹוְרִרים 

ְמֹאד ֶאת ָהָאָדם ַלֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך.

ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִּתְזֶּכה  ַהָּקדֹוש,  ִצּיּונֹו  ַעל  ֹזאת  ְוִלְפֹעל  ְלַבֵּקׁש  ָחָכם  ְוִתְהֶיה 

ְלָך  ְלָך,  ַלֲעֹזר  ָלעֹוָלם,  ָהַרְׁשִּב"י  ִהִּגיַע  ֶזה  ִּבְׁשִביל  ִּכי  ַהָּגדֹול,  ְלאֹורֹו 

ַמָּמׁש.

ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְּבִהּלּוָלא ְּדַבר יֹוַחאי ! ! !
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ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלֹות ה'

 ִהְתַּגּלּות ִנְפָלא ִמּסֹוד ְּגֻדַּלת ַהַּתָּנא ָהֱאֹלִקי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַז"ל:

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. ִהְבִטיַח ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל ַעל ָידֹו. 

'ְּכֶׁשִּנְכְנסּו  קלח:(:  )ַׁשָּבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו,  ְּבִדְבֵרי  ַּכּמּוָבא 

ַרּבֹוֵתינּו ְלֶכֶרם ְּבַיְבֶנה ָאְמרּו: ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח ִמִּיְשָֹרֵאל ְוָאַמר 

ִמִּפי  ִּתָּׁשַכח  ֹלא  "ִּכי  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִּתְׁשַּתַּכח.  ֶׁשֹּלא  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 

ַזְרעֹו". ְוַכְמֹבָאר ַּבֹּזַהר )ָנֹׂשא קכד:(: 'ְּבַהאי ִחּבּוָרא ְּדִאיהּו ֵסֶפר ַהֹּזַהר 

ִיְפקּון ֵּבּה ִמן ָּגלּוָתא':

ְוַעָּתה ּבֹוא ּוְרֵאה ְוָהֵבן. ִנְפְלאֹות ִנְסָּתרֹות ֶׁשל ּתֹוָרֵתנּו ַהְּקדֹוָׁשה. ִּכי ַעל 

ֵּכן ָסַמְך ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַעְצמֹו ַעל ֶזה ַהָּפסּוק ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי 

ַזְרעֹו. ִּכי ֶּבֱאֶמת ְּבֶזה ַהָּפסּוק ְּבַעְצמֹו. ְמֻרָּמז ְוִנְסָּתר סֹוד ַהֶּזה. ֶׁשַעל-ְיֵדי 

ִּתְׁשַּתַּכח  ֹלא  ָידֹו  ַעל  יֹוַחאי.  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשהּוא  יֹוַחאי.  ֶׁשל  ַזְרעֹו 

ַהּתֹוָרה ִמִּיְשָֹרֵאל. ִּכי סֹוֵפי ֵּתיבֹות ֶׁשל ֶזה ַהָּפסּוק ִּכי ֹּלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי 

ִתָּׁשַכח  ֹלא  ִּכי  ַהָּפסּוק.  ּוְמַגֶּלה  ֶׁשְּמַרֵּמז  ְוֶזה  יֹוַחאי  אֹוִתּיֹות  ֵהם  ַזְרעֹו 

ִמִּפי ַזְרעֹו, ִמִּפי ַזְרעֹו ַּדְיָקא ַהְינּו ִמִּפי ַזְרעֹו ֶׁשל ֶזה ְּבַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְמֻרָּמז 

ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוַחאי  ִּכי ַעל-ְיֵדי  ְּבֶזה ַהָּפסּוק. ֶׁשהּוא ַהַּתָּנא יֹוַחאי.  ְוִנְסָּתר 

ֶׁשְּמֻרָּמז ְּבֶזה ַהָּפסּוק ְּבסֹוֵפי ֵּתיבֹות ַּכַּנ"ל. ֶׁשהּוא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. 

ַעל ָידֹו ֹלא ִתָּׁשַכח ַהּתֹוָרה. ִּכי ְּבֹזַהר ָּדא ִיְפקּון ִמן ָּגלּוָתא ַּכַּנ"ל:

ִּכי  ַּדע  ִּכי  ַאֵחר.  ְּבָפסּוק  ְמֻרָּמז  הּוא  ְּבַעְצמֹו.  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשּסֹוד  ְוַדע 

ְו'ַקִּדיׁש ִמ'ן  ִע'יר  ְּבִחיַנת )ָּדִנֵּיאל ד(:  ַרִּבי ִׁשְמעֹון הּוא  ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוש 

ְׁש'ַמָּיא ָנ'ִחית ָראֵׁשי-ֵּתיבֹות ִׁשְמעֹון ְוכּו':
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יִקים ּדִ א. ִהְתָקְרבּות ַלּצַ

ְוהּוא  א',  ּתֹוָרה  ִלְפֵני  מֹוָהָר"ן  ִלּקּוֵטי  ַהק'  ַּבֵּסֶפר  ֻהְדַּפס  ֶזה  ַמֲאָמר 

ְּכֵעין ַהְקָּדָמה ְוַהְדָרָכה ְלָכל ַהֵּסֶפר ַהק', ִּכי הּוא ְמעֹוֵרר ַהְיסֹוד ְלִקּיּום 

ְלָכל  ֶׁשֵּיׁש  ַהֹּקִׁשי  ִלְׁשֹּבר  ַהֶּדֶרְך  ֶׁשִעַּקר  ְּכלֹוַמר  ַּבֵּסֶפר.  ֶּׁשֶּנֱאַמר  ַמה 

ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלִהָּכֵנס ְלַדְרֵכי ַרֵּבנּו ַהק' ּוְלִקּיּום ֲעצֹוָתיו, ָּתלּוי ְּבִהְתַּגּלּות 

ַהִּנְפָלא ִמּסֹוד ְּגֻדַּלת ָהַרְׁשִּב"י.

ִּכי ִהֵּנה ְּבָכל ַהספה"ק ֻמְזָּכר ְּכָבר ַהְרֵּבה ִמַּמֲעַלת ַוֲחִׁשיבּות "ִהְתָקְרבּות 

ַצִּדיִקים", ֶׁשִעַּקר ַהַּיֲהדּות ָּתלּוי ְּבֶזה. ַאְך ֶּבֱאֶמת ֶׁשֻּמָּׂשג ֶזה ִנְתַעְרֵּבב 

ָּבעֹוָלם, ֶׁשֵאין יֹוְדִעים ַמה ְּמַבְּקִׁשים ֵאֶצל ַהַּצִדיק, ּוְלֵׁשם ָמה נֹוְסִעים 

ְלִמי  ַמֲעָלה  ְּכתֹוֶסֶפת  ֶׁשהּוא  ָהִעְנָין  ִנְתַקֵּבל  ָהעֹוָלם  ֵאֶצל  ִּכי  ֵאָליו, 

ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִּבְבָרָכה ִויׁשּוָעה, אֹו ְלִחּלּוִפין ְּברּוָחִנּיּות ְלִמי ֶׁשְּמַחֵּפׂש 

ְלַקֵּבל ֵמַהַּצִּדיק ֵאיֶזה ַהְנָהָגה טֹוָבה, אֹו ִלְלֹמד ִמֶּמּנּו ַּדְרֵכי ֹיֶׁשר ְוַכּדֹו'.   

ַאְך ַרֵּבנּו ַהק' ַמְגִּדיר ֵהיֵטב ְּבָכל ַהספה"ק ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן ַמהּות ִעְנַין 

ַה'ַּצִדיק', ְוַעל ִּפי ֶזה ְמעֹוֵרר ְמֹאד ֶׁשֹּלא ַּדי ִלְנֹסַע ְלֵאיֶזה ַצִּדיק, ֶאָּלא 

ֶׁשָּצִריְך ְלַחֵּפׂש ַּדְיָקא ֶאת ַהַּצִדיק ָהֱאֶמת ַהֻּמְפָלג ְּבַמֲעָלה ְמֹאד.   

ֵמָהִעְנָיִנים  הּוא  ֵאָליו,  ְלִהְתָקֵרב  ְוֶהְכֵרַח  ַה"ַּצִדיק"  ֶׁשל  ֶזה  ְוִעְנָין 

ְלֵעיֵני  ַהֻּמְרָחִבים ְּביֹוֵתר ְּבִסְפֵרי ַרֵּבנּו ַהק' ְוַתְלִמיָדיו, ְוָדָבר ֶזה ָּתמּוַּה 

ַרִּבים ִּכי ֵאין ְמִביִנים ַמּדּוַע ָצִריְך ַּדְיָקא ַהַּצִדיק ַהֻּמְפָלג ְּבַמֲעָלה ְמֹאד, 

אֹוֵמר  ֶאָחד  ָּכל  ִּכי  ְּבַמֲעָלה,  ֶׁשֻּמְפָלג  ֲאִמִּתי  ַצִּדיק  ִמיהּו  ֹיאַמר  ּוִמי 

ֶׁשֶאְצלֹו ָהֱאֶמת.   

ְולֹוַמר  ַהַּצִּדיִקים  ֵּבין  ֹראֵׁשנּו  ְלַהְכִניס  ִעְסֵקנּו  ֶזה  ֶׁשֵאין  ִהיא  ְוָהֱאֶמת 
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ִחּפּוׂש  ֶׁשל  ֶזה  ִעְנָין  ָמה  ְוא"כ  ָנֶאה,  ֹלא  ְוֶזה  ָנֶאה  ֶזה  ָחָכם  ַּתְלִמיד 

ֵמִהְתַּגּלּות  ֲחזּו'  'ְלכּו  ֵּכן  ְוַעל  ֵאֵלינּו.  ָּכְך  ָּכל  ַׁשָּיְך  ָהֱאֶמת"  ַה"ַּצִדיק 

ֵהיֵטב  ִמְתַּגֶּלה  ְּבֶזה  ִּכי  ַרְׁשִּב"י,  ְּגֻדַּלת  ִמּסֹוד  ַהק'  ַרֵּבנּו  ֶׁשִּגָּלה  ַהִּנְפָלא 

ַהַהְגָּדָרה ַמהּו ַצִּדיק ּוַמהּו ַהִחּפּוׂש ַאֲחָריו. 

"י ּבִ ְך ֶאת ָהַרׁשְ ל ּכָ חּו ּכָ ּבְ ִ ּשׁ ֶ ב. סֹוד ַמה ּשׁ

ְּבִעְנַין ְּגֻדַּלת ַרְׁשִּב"י, ְּכָבר ָמִצינּו ַּבֲחַז"ל ְלׁשֹונֹות ַמְפִליִגים ַמה ֶּׁשֲחֵבָריו 

ְלׁשֹונֹות  ִנְמָצִאים  ֶׁשָּׁשם  בַּזוה"ק  ּוִבְפָרט  אֹותֹו,  ִׁשְּבחּו  ַהַּתָּנִאים 

ַמְפִליִגים ְּביֹוֵתר ְּבסֹוד ְּגֻדַּלת ָהַרְׁשִּב"י. 

ְוַהָּדָבר ָטעּון ֵּבאּור, ָלָּמה ָּכל ָּכְך ָטְרחּו ְלַׁשֵּבַח ִּבְגֻדַּלת ָהַרְׁשִּב"י, ַוֲהֵרי 

ֶׁשל  ַרּבֹוָתיו  ָהיּו  ַאף  ֵמֶהם  ֶׁשֵחֶלק  ְּבדֹורֹו  ְקדֹוִׁשים  ַּתָּנִאים  עֹוד  ָהיּו 

יֹוֵתר  ֶנְחָׁשב  ָּכְך  ָּכל  א"כ  ּוַבֶּמה  ְועֹוד,  ְיהֹוֻׁשַע  ְור'  ֲעִקיָבא  ְּכר'  ַרְׁשִּב"י, 

ֵמֶהם.

ֵסֶפר  ֶׁשהּוא  ֶׁשִחֵּבר  ַהּנֹוָרא  ַהִחּבּור  ֵמֲחַמת  ְמֻיָחד  ֶׁשָהָיה  ֹנאַמר  ְוִאם 

ַהֹּזַהר ַהָּקדֹוש. ַוֲהֵרי ַּגם ֶזה ָטעּון ֵּבאּור, ָלָּמה ִנְקָרא ַהזוה"ק ַעל ְׁשמֹו, 

ְמַאֵחר ֶׁשרֹוב ַמַאְמֵרי ַהזוה"ק ֵאיָנם ֵמָהַרְׁשִּב"י, ִּכי ֵיׁש ַהְרֵּבה ֵמיְמרֹות 

ֶׁשל ָהַרְעָיא ְמֵהיְמָנא )ֶׁשֵּיׁש ֵּדעֹות ֶׁשָהָיה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבַעְצמֹו ְוֵיׁש ֵּדעֹות 

ֶׁשהּוא ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ְּבֶזה ָהעֹוָלם(, ְוֵיׁש עֹוד ַהְרֵּבה 

א"כ  ְוָלָּמה  ַהֹּזַהר',  'ַּבֲעֵלי  ַהְמֻכִּנים  ַּתָּנִאים  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶׁשל  ֵמיְמרֹות 

ַהֹּזַהר ַהק' ְמֻיָחס ָּכל ָּכְך ְלַרְׁשִּב"י.

"ַצִּדיק  ַהִּנְקָרא  ֻמָּׂשג  ֶׁשֵּיׁש  ְמַגֶּלה  ַהזוה"ק  ֶעֶצם  ֶׁשֶּבֱאֶמת,  ֶאָּלא 

ַהֻּמְפָלג", ִּכי ִאם ָאְמָנם ֵיׁש ֲאָנִׁשים ְּכֵׁשִרים ְמֹאד ֶׁשְּנִקִּיים ִמָּכל ְרָבב ֶׁשל 
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ֵחְטא, ּוִמְתַנֲהִגים ְּבַדְרֵכי ֲעָנָוה ְוִיְרָאה, ְוֵהם ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֲעצּוִמים 

ַהּׁשֹוְקִדים ַוֲעֵמִלים ַּבּתֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה, ַׁשֵּיף ָעֵייל ְוַׁשֵּיף ָנֵפיק ְוכּו' ְוכּו', 

ַהֻּמְפָלג",  ַה"ַּצִדיק  ִעְנַין  ְוהּוא  ְלָכְך,  ֵמֵעֶבר  ֶׁשֵּיׁש  ִמְתַּגֶּלה  בַּזוה"ק  ַאְך 

ְוֹלא ֶׁשֶּזה ִעְסֵקנּו לֹוַמר ת"ח ֶזה ָנֶאה ְוֶזה ֹלא ָנֶאה, ֶאָּלא ֶׁשְּמַחְּפִׂשים 

ְלַמֲעֶׂשה ִּבְׁשִביֵלנּו – ִמי ֵיׁש ְּבֹכחֹו ְלַהִּציל אֹוָתנּו ִמִּׁשְכַחת ַהּתֹוָרה.     

ן ְכַחת ַהּתֹוָרה ְלַאַחר ַהֻחְרּבָ ג. ׁשִ

ְּבַיְבֶנה,  ְלֶכֶרם  ָז"ל  ֲחָכֵמינּו  ִנְכְנסּו  ַהֻחְרָּבן  ֶׁשְּלַאַחר  ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ִּכי 

ְלִהְׁשַּתֵּכַח,  ֲעִתיָדה  ִמִּסיַני  ִמֹּמֶׁשה  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשאֹותֹו  ְוָאְמרּו 

ֶאת  ְלַהִּכיר  ֶׁשהּוא  ַהּתֹוָרה  ֶׁשל  ַהְּפִניִמי  ַהַחּיּות  אֹור  ֶׁשִּיְׁשְּכחּו  ְוַהְינּו 

ַהשי"ת ּוְלָעְבדֹו ְּבַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְּבִׂשְמָחה ְוַחּיּות. 

ֶׁשֲהֵרי ִּבְזַמן שֶׁביהמ"ק ָהָיה ַקָּים, ָהָיה ָּבעֹוָלם ֶׁשַפע ֶׁשל ָטֳהָרה ְוֶׁשַפע 

ֹמִחין ֶׁשָהָיה ֵמִאיר ֶהָאַרת ָהָרצֹון ַּבְּנָׁשָמה. ְוע"כ ָּכל ִמי ֶׁשָהָיה עֹוֶלה 

ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ִנְפָקח ֶאְצלֹו ֵעיֵני ֵׂשֶכל ְוָהָיה ַנֲעֶׂשה "ֵער" ּוָמֵלא 

ְּבִהְתַחְּדׁשּות ְוַחּיּות, ְוִחּפּוׂש ֱאֶמת ַאַחר ִקּיּום ַהּתֹוָרה. 

ְּכֶׁשַהֹּמַח  ִּכי  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל  ַהּתֹוָרה  ִלְכֹּתב  ָאז  ִנְצָרִכים  ָהיּו  ֹלא  ַּגם  ְוָלֵכן 

ָּדָבר  ֵמַעְצָמם  ּוְמִביִנים  ַהֹּכל  זֹוְכִרים  ֲאַזי  ְוֵעָרִנִּיים  ְּפתּוִחים  ְוַהֵּלב 

ה'  ַּבֲעבֹוַדת  ַהֲהִליָכה  ַּדְרֵכי  ּוְפָרֵטי  ַהֲהָלָכה  ְּפַסק  ְוָהָיה  ָּדָבר,  ִמּתֹוְך 

ְוָהָיה  ָּתִדיר,  ָהעֹוָלמֹות  ִיחּוד  ֶׁשָהָיה  ִמּׁשּום  ֶזה  ְוָכל  ָצְרּכֹו,  ָּכל  ָּברּור 

ָהיּו  ]ִּכי  ָהֲעִׂשָּיה,  ְלעֹוַלם  ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ֶׁשל  ַהִחּבּור  ֹּכל,  ְלַעֵּין  ִנְגָלה 

ְׁשִכיָנתֹו  ַמְׁשֶרה  ְיַכְלְּכלּוָך,  ֹלא  ַהָּׁשַמִים  ֶׁשְּׁשֵמי  ַהשי"ת  ֵאיְך  רֹוִאים 

ְוַיֲעֶלה  ְׁשֵפָלה,  ְּבֵהָמה  ְלָפָניו  ְלַהְקִריב  ִויכֹוִלים  בְּביהמ"ק,  ְלַמָּטה 

ַהֵּלב  ָהָיה  ֵּכן  ְוַעל  מ'([,  ָהַר"ן  ִׂשיחֹות  )ַעֵּין  ית'  ְלָפָניו  ִניחֹוַח  ְלֵריַח 
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ָּפתּוַח ְלהשי"ת, ְוָכל ִעְנַין ַהּתֹוָרה ַהק' ִנְתַּפס ְּכָדָבר ֲאִמִּתי ַהְמַדֵּבק 

אֹותֹו ְלַהשי"ת. 

ְוָטֳהָרה,  ֹמִחין  ַהֶּׁשַפע  ְוִנְסַּתֵּלק  ַהִּיחּוד,  ֻהְפַסק  ַהַּבִית  ְּכֶׁשֶּנְחַרב  ַאְך 

ְוַכָּמה  ְּבַכָּמה  ַהּתֹוָרה,  ִׁשְכַחת  ְוִהְתִחיל  ְּגדֹוָלה,  ְלַתְרֵּדָמה  ָנְפלּו  ְוָכְך 

ְוֵיׁש  ר"ל,  ְלַגְמֵרי  ִמַּיֲהדּוָתם  ֶׁשּׁשֹוְכִחים  ֵיׁש  ִּכי  ִׁשְכָחה.  ֶׁשל  ְּדָרגֹות 

ִלְלֹמד  ְלַעְצָמם  ְּפַנאי  מֹוְצִאים  ֶׁשֵאין  ַאְך  ַיֲהדּוָתם  ֵמֶעֶצם  ֶׁשּזֹוְכִרים 

ַהִּמְצוֹות,  ְלִקּיּום  ִמְתעֹוֵרר  ֵאינֹו  ַאְך  לֹוֵמד  ֶׁשְּכָבר  ִמי  ְוֵיׁש  ַהּתֹוָרה, 

ִּבְתִדירּות  ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת  ִלְזֹּכר  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַאְך  ֶׁשִּמְתעֹוֵרר  ִמי  ְוֵיׁש 

ֶׁשּׁשֹוֵכַח  ַאְך  ַהַּנ"ל  ָּכל  זֹוֵכר  ֶׁשְּכָבר  ְוֵיׁש  ַּבֲעבֹוָדה,  יֹוֵתר  ּוְלִהְׁשַּתֵּדל 

ַּדְרֵכי ָהֲעבֹוָדה ֶּבֱאֶמת, ֶׁשָּצִריְך ְלִהְסַּתֵּכל ְּבֵׂשֶכל ֶׁשל ָּכל ָּדָבר ִלְמֹצא 

ְּדֵבקּות  ֶׁשל  ָהֲעבֹוָדה  ְּפִניִמּיּות  ַּדְרֵכי  ִמֶּמּנּו  ְוֶנֱעָלם  ַהשי"ת,  ֶאת  ָׁשם 

ַהְּתִפָּלה ּוְׁשָאר ִעְנְיֵני ֲעבֹוַדת ְקֻדַּׁשת ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשֹּלא ְלַהִּסיַח ַּדַעת 

ָּכֶרַגע ֵמַהשי"ת ְּבַאֲהָבה ְוִיְרָאה ְוכּו'.    

ַלֲעבֹוַדת  ֶּבֱאֶמת  ֲאִמִּתי  ַהִהְתעֹוְררּות  ֶׁשֶּנֱאַבד  ֶׁשָּבֶהם  ַהָׁשֶוה  ְוַהַּצד 

ָוֶרַגע  ֶרַגע  ְּבָכל  אֹוֵרב  ֶׁשַהֵּיֶצר  ּוְלָהִבין  ֶּבֱאֶמת,  ְוִלְדֹרׁש  ְלַחֵּפׂש  ה', 

ְלִהְתעֹוֵרר  ֶׁשרֹוֶצה  ִמי  ְוַאף  ְוִיְרָאה.  ָהַאֲהָבה  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשַּכח  ָהָאָדם  ַעל 

ָיָדם,  ַעל  ֶׁשִּמְתָקֵרר  ֲאֵחִרים  ָאָדם  ְּבֵני  ֵּבין  ְמסֹוָבב  הּוא  ֲאָבל  ֶּבֱאֶמת 

ֶׁשִּמֵּמיָלא ִנְתָקֵרר ַּגם הּוא ֵמַהִחּפּוׂש ַאַחר ֶזה.

ִּכי ָּכל ָּכְך ִנְתַרָּבה ַהִּׁשְכָחה ְלַאַחר ַהֻחְרָּבן ַעד ֶׁשֵאין ְמִביִנים ְּכָלל ַמהּו 

ַאֲהָבה ְוִיְרָאה, ְוָלָּמה ִּבְכָלל הּוא ִנְצָרְך, ְוִנְדֶמה ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ַצִּדיק 

ֶׁשֵאין  ַהְסָּתָרה,  ֶׁשְּבתֹוְך  )ַהְסָּתָרה  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ְּבִלי  ָּכֵׁשר,  ְוִאיׁש 

יֹוְדִעים ְּכָלל ֲאִפּלּו ַמה ֶּׁשִּנְסָּתר(.



פ
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ַיְבֶנה ֶכֶרם ּבְ ד. ֲאֵסַפת ֲחַז"ל ּבְ

ּתֹוָרה  ֶׁשֲעִתיָדה  ְוָאְמרּו  ְּבַיְבֶנה  ְּבֶכֶרם  ֲחַז"ל  ִנְתַאְּספּו  ֵּכן  ְוַעל 

יֹוְׁשִבין  ֶׁשָהיּו  ֵׁשם  ַעל  'ֶּכֶרם'  ֶׁשִּנְקָרא  ּוֵפַרִׁש"י  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ֶׁשִּתְׁשַּתַּכח 

אֹוִתּיֹות  הּוא  'ַיְבֶנה'  ְוִהֵּנה  ַמְדֵרָגָתם[.  ]ְלִפי  ְּכֶכֶרם  ׁשּורֹות  ׁשּורֹות 

'ִּביָנה', ְוַהְינּו ֶׁשֹּלא ָיְׁשבּו ְסָתם ְלַדֵּבר ֵמֶהָעִתיד ִלְקרֹות ְלַעם ִיְׂשָרֵאל 

ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח ַהּתֹוָרה, ֶאָּלא ֶׁשָּיְׁשבּו ְלִהְתַּדֵּבר ֵּביֵניֶהם ּוְלַחֵּפׂש ַמְדֵרָגָתם 

ֶאת  ׁשּוב  ְלַיֵחד  ֶׁשּיּוַכל  ִמי  ֵּביֵניֶהם  ֵיׁש  ִאם  ִלְראֹות  ַהֲחָכִמים  ֶׁשל 

ַה'ִּביָנה' ְלַהְׁשִּפיַע ִׁשְפָעה ֶׁשָּיִאיר ְּכמֹו ִּבְזַמן ביהמ"ק, ְוָאז ִמֵּמיָלא ֹלא 

ִיְׁשַּתַּכח ַהּתֹוָרה.     

"ְיׁשֹוְטטּו  ַהָּפסּוק  ָאז  ְוָדְרׁשּו  ֶׁשִּיְׁשַּתַּכח,  ֶׁשְּבֶהְכֵרַח  ְּבַעְצָמם  ְוָראּו 

ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֶׁשֻּמְזָּכר  ַּבְּגָמָרא  )ועיי"ש  ִיְמְצאּו"  ְוֹלא  ה'  ְּדַבר  ְלַחֵּפׂש 

ְּדָרגֹות ְּבִׁשְכַחת ַהּתֹוָרה ִּכי ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְׁשַּכח ְלַגְמֵרי ְמִציאּות ַהֲהָלָכה, 

ְוֵיׁש ֶׁשִּיְׁשַּכח ְּפָרִטי ַהֲהָלכֹות ְוַהִּמְׁשָניֹות ְוכּו' ְוִנְתָּבֵאר ַּבֲאִריכּות ְּבֵסֶפר 

"ַּדְרֵכי ֹנַעם – ְלכּו ֲחזּו" ָּכל ָהְרָמִזים ַהּנֹוָרִאים ַהְמֻרָּמז ַּבְּגָמָרא ָׁשם(. 

ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָהֱאלֹוִקי  ַהַּתָּנא  ֶׁשָּבא  ַעד  ְועֹוֵמד,  ָּתלּוי  ַהָּדָבר  ְוָהָיה 

יֹוַחאי ְוָאַמר, ַחס ְוָׁשלֹום ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ִמִּיְׂשָרֵאל ֶׁשֶּנֱאַמר "ִּכי 

ֶׁשַעל  ַהּנֹוָרא,  ַהּסֹוד  ַהק'  ַרֵּבנּו  ִּגָּלה  ֶזה  ְוַעל  ַזְרעֹו".  ִמִּפי  ִּתָּׁשַכח  ֹלא 

ְּבסֹוֵפי  ְמֻרָּמז  ֶׁשּבֹו  ַּדְיָקא,  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ַעְצמֹו  ָסַמְך  ֵּכן 

ַעל  ֶׁשַּדְיָקא  ִהְבִטיַח,  ֶׁשַרְׁשִּב"י  ְוַהְינּו  ָאִביו "יֹוַחאי".  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ֵּתיבֹות 

ְיֵדי ַזְרעֹו ֶׁשל יֹוַחאי ֶׁשהּוא ר' ִׁשְמעֹון, ֹלא ִיְׁשַּתַּכח ַהּתֹוָרה, ּו'ַבּזַֹהר ָּדא 

ְלַהְמִׁשיְך  ַהֶּדֶרְך  ׁשּוב  ִנְתַחֵּדׁש  ַהזוה"ק  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ָגלּוָתא',  ִמן  ִיְפקּון 

אֹור הַביהמ"ק, ְלָהִאיר ָּבעֹוָלם ָהָרצֹון ְוַהִּׂשְמָחה ְוַהַחּיּות ְּבַהשי"ת.



פי לכו חזו

ְכָחה ִ ִנים ַהּשׁ יִקים ְמַתּקְ ּדִ ה. ֲעצֹות ַהּצַ

ְּבתֹוַרת  ֵעצֹות  ַהִחּפּוׂש  ע"י  הּוא  ַהִּׁשְכָחה  ְּדִחַּית  ֶׁשִעַּקר  ַהּמּוָבן  ּוְכָלל 

לֹוֵמד  ֶׁשֹּלא  ָּכְך  ָּכל  ָעָליו  ֶּׁשעֹוֵבר  ֶׁשַּמה  ָהָאָדם  ֶׁשָּיִבין  ְוַהְינּו  ָהַרְׁשִּב"י. 

ָּדָבר  ַהַּבַעל  ָּכְך  ָּכל  ָעָליו  ֶּׁשִּמְתַּגֵּבר  ּוַמה  ַחּיּות,  ּוָמֵלא  ָׂשֵמַח  ְוֵאינֹו 

ְּכַלל  )ֶׁשֶּזה  ְוַכּדֹו'  ִהְתַרֲחקּות  ֶׁשל  ְוֶהְרֵּגִׁשים  ְנִפילֹות  ֶׁשל  ְּבִדְמיֹונֹות 

ְּבאֹותֹו  ֶּבֱאֶמת  ִחֵּפׂש  ֶׁשֹּלא  ִמּׁשּום  הּוא  ַהּתֹוָרה(,  ִׁשְכַחת  ֶׁשל  ַהְמַכֵּון 

ַהּיֹום ְּבתֹוַרת ַהַּצִדיק ֶׁשַּמְחִזיר ִזְכרֹון אֹור ַהּתֹוָרה. ִּכי ִאם ָהָיה ְמַחֵּפׂש 

ּוְמֻחָּדׁש  ָׂשֵמַח  ָהָיה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ֲהֵרי  ַהַּצִדיק,  ְּבִסְפֵרי  ְולֹוֵמד  ֶּבֱאֶמת, 

ְלַגְמֵרי. 

ְלַהְמִׁשיְך  ֶׁשְּיכֹוִלים  ַהק',  ַהַּצִּדיִקים  אֹור   - ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ִעַּקר  ֶזהּו  ִּכי 

ֵעָצה ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְמקֹומֹו, ֵהן ִלְהיֹות ָּבִקי ְּבַדְרֵכי ַה'ּׁשֹוב' – ְּבֵעת 

ֶׁשֵאין ֵמִאיר לֹו אֹור ָהֱאמּוָנה, אֹו ְּבֵעת ְנִפיָלה ְוִדְמיֹון ֶׁשל ִהְתַרֲחקּות, 

ַנֲעֶׂשה  ִּכי  ְּבַמֲעָׂשיו,  ֲעַדִין  ּוְמֻעְנָין  אֹותֹו  ְוָצִריְך  אֹותֹו  אֹוֵהב  ֶׁשה'  ִלְזֹּכר 

ְּבָכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ֶׁשּלֹו ִיחּוִדים ְּגדֹוִלים ְוֶעְליֹוִנים.

ה'  ֲעבֹוַדת  ֶׁשִעַּקר  ֵליַדע  ְלִהְתעֹוֵרר  ָה'ָרצֹוא',  ְּבַדְרֵכי  ָּבִקי  ִלְהיֹות  ְוֵהן 

ּוְלִהָּזֵהר  ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו,  ָהֱאמּוָנה  ִיחּוד  ֵעת  ְּבָכל  ּוְלַיֵחד  ְּבַמְחָׁשָבה,  הּוא 

ְלֶרַגע ֹלא ְלַהִּסיַח ַּדַעת ִמֶּזה ְוֵליֵרד ח"ו ִלְדָבִרים ְוִעְנָיִנים ֶׁשַּמְסִּתיִרים 

ְלַהשי"ת  ְלִהְתָקֵרב  ְוַקִּדיׁש',  'ִעיר  ִלְהיֹות  ֵעיַנִים  ִלְפֹקַח  ית',  ֱאֹלקּותֹו 

ְּבַחּיּות ּוְבִׂשְמָחה ִמּתֹוְך ָּכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַוֲעָסָקיו. 

ַהְּפִניִמי  ָהאֹור  בַּזוה"ק,  ֶּׁשִּמְתַּגֶּלה  ַמה  ַהּתֹוָרה,  ִקּיּום  ִעַּקר  ֶׁשֶּזהּו 

ּתֹוָרה  ִּתְׁשַּתַּכח  ֶׁשֹּלא  ַרְׁשִּב"י  ָאַמר  ֶזה  ְוַעל  ַּבּתֹוָרה.     ֶׁשֵּיׁש  ְוַהַחּיּות 

ִמִּיְׂשָרֵאל.   ִּכי הּוא ָהָיה ְּבָידֹו ְלַהְבִטיַח ֹזאת, ִּכי הּוא ִיֵחד ֵמָחָדׁש ַהִּיחּוד 



פי
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ַהּנֹוָרא ְוַהַּנֲעֶלה, ֶׁשְּבֹכחֹו ְלָהִאיר אֹור ַהִּזָּכרֹון ָּבעֹוָלם, ֶׁשְּיהּוִדים ִיָּזְכרּו 

ִמַּיֲהדּוָתם, ְוָיְדעּו ַּדְרֵכי ָהֲעבֹוָדה, ּוִמֵּמיָלא ְיַקְּימּו ַהֹּכל ְּבִׂשְמָחה ּוְבַחּיּות 

ִמּתֹוְך ִזָּכרֹון ְּבַהׁשי"ת.

ַבר ה' ׁש ּדְ ו. ְיׁשֹוְטטּו ְלַבּקֵ

ַזְרעֹו",  ִמִּפי  ִּתָּׁשַכח  ֹלא  "ִּכי  ַהָּפסּוק  ַרְׁשִּב"י  ֶׁשָאַמר  ְלַאַחר  ְוִהֵּנה 

ה'  ְּדַבר  ְלַבֵּקׁש  ְמַקֵּים "ְיׁשֹוְטטּו  ֲאִני  ָמה  'ֶאָּלא  ְוָאַמר  ַרְׁשִּב"י  ִהְמִׁשיְך 

ְוֹלא ִיְמְצאּו" ֶׁשֹּלא ִיְמְצאּו ָהָלָכה ְּברּוָרה ּוִמְׁשָנה ְּברּוָרה ְּבָמקֹום ֶאָחד, 

ִּכְסִתיָרה,  ִנְרֶאה  ֶׁשַהָּדָבר  ְלָהִבין  ָצִריְך  ְוִלְכאֹוָרה  ַּבְּגָמָרא.  ָׁשם  ַעֵּין 

ֶׁשִּמֹּקֶדם אֹוֵמר ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתַּכח, ְוׁשּוב אֹוֵמר ֶׁשֹּלא ִיְמְצאּו ִמְׁשָנה ְּברּוָרה 

ְּבָמקֹום ֶאָחד, ֲהֵרי ֶׁשֵּכן ִיְהֶיה ִׁשְכָחה. 

ֲהָלָכה  ִיְמְצאּו  ֶׁשֹּלא  ָהִעְנָין,  ֹעֶמק  ִמְתַּגֶּלה  ּגּוָפא  ֶׁשָּבֶזה  ֶּבֱאֶמת  ַאְך 

ְּברּוָרה ְּבָמקֹום ֶאָחד, ֶאָּלא ַהֹּכל ִיְהֶיה ָּתלּוי ְּכִפי ִמַּדת ַהִחּפּוׂש, ִּכי ֵיׁש 

ִמי ֶׁשְּמׁשֹוֵטט ּוְמַבֵּקׁש ְּבָעְלָמא )ַמה ֶּׁשּקֹוִרין 'ִמְסּתֹוֵבב ֵאֶצל ַצִּדיִקים'(, 

ַאְך ְּכֵדי ִלְמֹצא ֶאת אֹור ִזְכרֹון ַהּתֹוָרה, ָלֶזה ָצִריְך ַהְרֵּבה ִחּפּוׂש ּוַבָּקָׁשה 

ֶּבֱאֶמת, ְלַחֵּפׂש ֵאיְך ִלְהיֹות ָקרֹוב ַלה' ְּבַמְחָׁשָבה, ְוִלְדֹרׁש ֶּבֱאֶמת ֵעָצה 

ּוְלַהְכִניַע  ַהּטֹוב  ְלַהֲעלֹות  ֵאיְך  ַהְּטָרדֹות,  ְּבֶאְמַצע  ה'  ֶאת  ִלְזֹּכר  ֵאיְך 

ּוְבֹכַח,  ְּבַכָּוָנה  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ֶּבֱאֶמת  ִלְרצֹות  ִּבְתִפָּלה  ּוְכֶׁשעֹוֵמד  ָהָרע, 

ְוָלׁשּוב ַלה' ֶּבֱאֶמת, ּוְלִהְׁשַּתֵּדל ֵליֵלְך ִעם ָהָרצֹון ְּבִיּׁשּוב ַהַּדַעת ְוכּו' ְוכּו'. 

ע"י  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ִיְׁשַּתַּכח  ֹלא  ֶׁשֶאְצלֹו  ָהַרְׁשִּב"י  ִהְבִטיַח  ָּכֶזה  ְוִלְמַחֵּפׂש 

ַעְצמֹו  ָסַמְך  ֵּכן  ֶׁשַעל  ִׁשְכָחה.  ִיָּתֵכן  ֹלא  ְלַרְׁשִּב"י,  ֶּבֱאֶמת  ַהִהְתָקְרבּות 

ַעל ָּפסּוק ֶזה, 'ִּכי ֹלא ִּתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו' ֶׁשל יֹוַחאי ַּדְיָקא, ֶׁשַּדְיָקא ִמי 

ֶׁשִּיְתָקֵרב ְלַזְרעֹו ֶׁשל יֹוַחאי, ֶאְצלֹו ֹלא ִיְׁשַּתַּכח אֹור ַהַחּיּות שֶׁבַּתורה"ק.    
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ַהַחּיּות  אֹור  ֶאת  ֶׁשַּמְחִזיר  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ֶׁשאֹורֹו  ָלַדַעת  ָצִריְך  ּוֶבֱאֶמת 

ְוִזְכרֹון ַהתורה"ק ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ביהמ"ק ִנְמָצא ָּבעֹוָלם, ֲאָבל ֵאין ִּכְמַעט 

ִמי ֶׁשְּיַחֵּפׂש ֶּבֱאֶמת, סּוג ֶׁשל ִחּפּוׂש ַמְתִמיד, ֶׁשֵאינֹו ָיֵׁשן ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו 

ֵּבין ִחּפּוׂש ֶאָחד ְלִמְׁשֵנהּו.     ּוִמי ֶׁשַּמְתִמיד ְּבִחּפּוׂש ֶּבֱאֶמת ַאַחר אֹור 

ַחּיּות ֶׁשֵּיׁש ַּבּתֹוָרה ַהק' הּוא ַנֲעֶׂשה 'ַצִּדיק', ּוִמי ֶׁשְּמַחֵּפׂש יֹוֵתר ְויֹוֵתר 

הּוא ִמְתַעֶּלה ִלְהיֹות 'ַצִּדיק ַהֻּמְפָלג'.

י ז. ִחּפּוׂש ֲאִמּתִ

ְואֹוָתם ַצִּדיִקים ַהֻּמְפָלִגים ָּכל ָּכְך ְמַחְּפִׂשים ֶּבֱאֶמת ֶאת ַהשי"ת, ְוָכל 

ְרצֹוָנם ּוְתׁשּוָקָתם הּוא ַרק ֵאיְך ְלַהֲעלֹות ְּכבֹוד ַהְּׁשִכיָנה, ְלַהְמִּתיק ַהִּדין 

ְוַהַהְסָּתָרה, ְוַלֲעׂשֹות ִיחּוד ָׁשֵלם, ּוִמְתַעִּלים ָּכל ָּכְך ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ַעד 

ֶׁשִּמְתַעִּלים ְלַיֵחד ָּבֲאִצילּות ַמָּמׁש. ּוֵבין אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים ֵיׁש ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע 

יֹוֵתר ֵאיְך ְלַהְמִׁשיְך ֹמִחין ֶׁשל ַחָּיה ְיִחיָדה ַּדֲאִצילּות, ֶׁשְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה 

ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשְּבֶהְכֵרַח  ַּבְּכֻתִבים  ְוַכְמֹבָאר  ַהֶּזה,  ַהִּיחּוד  יֹום  ְּבָכל  ַנֲעֶׂשה 

ָּבעֹוָלם ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֹזאת ַהִּיחּוד.    

ְואֹוָתם ַהַּצִּדיִקים ָיְגעּו ְוָטְרחּו ְוִחְּפׂשּו 'ְּדַבר ה'' ַהְרֵּבה ְמֹאד, ְּבֹאֶפן ֶׁשֵאין 

ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות  ָּכְך  ָּכל  ֶׁשִחֵּפׂש  ע"ה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּוְכמֹו  ְּכָלל,  ְלַׁשֵער 

ַאְרַּבע  ָהָיה  ֶׁשּלֹו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ֶׁשַּמֶּסֶכת  ְוַכּמּוָבא  ַהשי"ת,  ַאַחר  נֹוָרָאה 

ָהָיה  ֵמַהּבֹוֵרא  ַהַּדַעת  ֶׁשֵּמִסיַח  ְוָדָבר  ָּדָבר  ֶׁשָּכל  ְוַהְינּו  ְּפָרִקים,  ֵמאֹות 

ֶנְחָׁשב ֶאְצלֹו ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, ָּכל ָּכְך ָהָיה ִחּפּוׂשֹו.

ְועֹוד ָאַמר ר' ָנָתן, ָלָּמה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָזָכה ִלְהיֹות ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֵּכיָון ֶׁשָהָיה 

לֹו ָּכְך ְוָכְך ִהְתַחְּזקּות, ְוָלָּמה ַרְׁשִּב"י ָהָיה ַרְׁשִּב"י ֵּכיָון ֶׁשָהָיה לֹו ָּכְך ְוָכְך 

ִהְתַחְּזקּות ְוָלָּמה ָהֲאִריָז"ל ָהָיה ָהֲאִריָז"ל ִּכי ָהָיה לֹו ָּכְך ְוָכְך ִהְתַחְּזקּות 
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ִּכי  ּוְנִפיָלה  ְנִפיָלה  ִמָּכל  ְּבַדְעָּתם  ְוָנְפלּו  ִנְתָיֲאׁשּו  ֶׁשֹּלא  ְוַהְינּו  ְוכּו',  ְוכּו' 

ֹלא  ָּדָבר  ֶׁשּׁשּום  ַעד  ָהֱאֶמת  ִחּפּוׂש  ַאַחר  ָּכְך  ָּכל  ַוֲחָזִקים  ֻמְפָלִגים  ָהיּו 

ִהִּפיל אֹוָתם. 

ַנְזִּכיר  ּוְלֻדְגָמא  ֶׁשָּלֶהם,  ַהִחּפּוׂש  ַּדְרגֹות  ֵמֹעֶצם  ְלַדֵּבר  ְּכָלל  ַּׁשָּיְך  ּוַמה 

ַעד  ִחֵּפׂש  ָּכְך  ְוָכל  ָּפׁשּוט  ְיסֹוד  ְּבַמְדֵרַגת  ָהָיה  ִמְּתִחָּלה  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י 

ֶׁשִּנְתַעֶּלה ְלַׁשַער ַהנ' ְיסֹוד ַאָּבא. ְוע"כ אֹוָתם ַהַּצִּדיִקים ִהִּׂשיגּו ַהֶּדֶרְך 

ֵאיְך ַלֲעֹבד ֶאת ה' ֶׁשהּוא ַהֶּדֶרְך ֱאֶמת ַהִּמְתַּגָּלה בַּזוה"ק, ְוֹלא ַרק ֵאיְך 

ְלַיֵחד ֵׁשמֹות ְוִגיָמְטִרּיֹות ִּבְׁשמֹות ַהֹּקֶדׁש, ֶאָּלא ֶׁשַּמָּמׁש ָהיּו ָׁשם ְוִטְּילּו 

'ִמְׁשָנה'  ֵּבין  ַהִחּלּוק  )ֶׁשֶּזהּו  בַּזוה"ק  ַהִּמְתָּבֲאִרים  ֵהיָכלֹות  ְּבאֹוָתם 

ֶׁשהּוא  ֵּפרּוׁשֹו  ֲהָלָכה  ֲאָבל  ָהִעְנָין,  ֶׁשּלֹוֵמד  ֵּפרּוׁשֹו  ֶׁשִּמְׁשָנה  ַל'ֲהָלָכה', 

ַהִחּפּוׂש  ְוֶזהּו  ַקָּבָלה,  ַהַּצִּדיִקים  ָלְמדּו  ֶזה  ּוְבֹאֶפן  ָׁשם,  הֹוֵלְך  ַמָּמׁש 

ָהֲאִמִּתי ְּבִדְבֵריֶהם ַהק' ִלְלֹמד ֵאיְך הֹוְלִכים ְלָׁשם, ְודו"ק(.

ְכָחה     ׁש ׁשִ ּיֵ ח. ִלְזּכֹר ׁשֶ

ְוֵראִׁשית ַהְיסֹוד הּוא, ֶׁשָּצִריְך ִלְזֹּכר ֶׁשֵּיׁש ַסָּכַנת ִׁשְכָחה ָּבעֹוָלם ֶׁשִּמֶּזה 

ְוׁשֹוְכִחים  ְּבִבְלּבּוִלים,  ּוִמֵּלא  ְּבַעְצבּות  הּוא  ה'  ָהֲעבֹוַדת  ֶׁשָּכל  ִנְגָרם 

ַהְּזִריזּות ְוַהַחּיּות ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ִלּמּוד ּוְבָכל ְּדַבר ִמְצָוה ֶׁשחֹוְטִפים. 

ַהּתֹוָרה,  ִיְׁשַּתַּכח  ֹלא  ֶׁשֶאְצלֹו  ֶׁשִהְבִטיַח  ַרְׁשִּב"י  הּוא  ֶזה  ְלָכל  ְוַהִּתּקּון 

ְוֵאין ֶזה ַּדְוָקא ְּבַמַאְמֵרי ַהֹּזַהר ַהק', ִּכי ִּגּלּוי ָהַרְׁשִּב"י ֵאינֹו ַּדְוָקא ֶעֶצם 

ַמַאְמֵרי ַהזוה"ק, ֶאָּלא ַּדְרֵכי ַהֲהִליָכה ַּבֲעבֹוַדת ה' ַהּיֹוֵצא ִמֵּבין ׁשּורֹות 

ַהֶּבְעְׁש"ט  ַּתְלִמיֵדי  ֱאֶמת  ְלַצִּדיֵקי  ְלִהְתָקֵרב  ְּבֶהְכֵרַח  )שֶׁע"כ  הַזוה"ק 

ֵמַהזוה"ק  ַהּבֹוֵקַע  ַהִּזָּכרֹון  אֹור  ַלֲאִמַּתת  ֵליֵרד  ְוָחְתרּו  ֶׁשִחְּפׂשּו 

ּוְכִדְלַהָּלן(. 
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ִּכי ֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ַהְרֵּבה ַקָּבָלה ַוֲחִסידּות ְוִלְהיֹות ָּבִקי ְּבֶזה ְמֹאד ּוְבָכל 

הּוא  ַהִּׁשְכָחה  ִעַּקר  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ִׁשְכַחת  ְּבֹעֶמק  מּוָנח  ִלְהיֹות  ֹזאת 

ְּבָכל  ֵמה'  ִלְזֹּכר  ֵאיְך  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ְלַמֲעֶׂשה  ַהֲהִליָכה  ַּדְרֵכי  ֶׁשִּנְׁשַּכח 

ִלְזֹּכר  ַהַחְׁשכּות,  ְּבֵעת  ְוֵהן  ְלַהָּׂשָגה.  ֵמַהָּׂשָגה  ֵליֵלְך  ַּבֲעִלָּיה,  ֵהן  ַמָּצב, 

ֶׁשה' ִאּתֹו ִעּמֹו ְוֶאְצלֹו.

ר ָהעֹוָלמֹות יֹוֵתר ְלַיֵחד ּוְלַחּבֵ "י ָחַתר ּבְ ּבִ ט. ַרׁשְ

ְוהּוא  ֲחזּו",  "ְלכּו  ַּבַּמֲאָמר  ַהִּמְתַּגֶּלה  ַהֻּמְפָלג"  ַה"ַּצִדיק  ִעְנַין  ְוֶזהּו 

ַהַהְקָּדָמה ְלָכל ַהֵּסֶפר ַהק' ִלּקּוֵטי מֹוָהָר"ן, ִּכי ֵיׁש ִמי ֶׁשּלֹוֵמד ַהספה"ק 

ּוַמהּו  ִּבְכָלל  ַצִּדיק  ַמהּו  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ִּכי  ַצִּדיִקים"  "ֱאמּוַנת  ְּבִלי  ֲאָבל 

ַמֲעָלתֹו ּוָמה ַהִחּפּוׂש ֶאְצלֹו, ְוע"כ ֹלא יֹוִעיל לֹו ָּכל ָּכְך ַהִּלּמּוד ִּבְסָפָריו, 

ְוֶׁשֵּיׁש  ַצִּדיק,  ֶׁשהּוא  ּבֹו  ְלַהֲאִמין  ַרק  ֵּפרּוׁשֹו  ֵאין  ַצִּדיִקים  ֱאמּוַנת  ִּכי 

ֶזה  ֵאין  ַאְך  ְמֹאד,  ְּגדֹוָלה  ַמֲעָלה  ְּבֶזה  ֶׁשֵּיׁש  )ּוְבַוַּדאי  ְלהֹוִׁשיַע  ְּבֹכחֹו 

ַהְמַכֵּון(, ֶאָּלא ַמהּות ָהֱאמּוָנה ָּבֶהם, ִמְתַּגֶּלה ַּבֲאִריכּות בַּזוה"ק ּוִבְׁשָאר 

ִסְפִרי ַהַּצִּדיִקים ַּתְלִמיֵדי ַהֶּבְעְׁש"ט ּוִבְפָרט ְּבִסְפֵרי רביה"ק. 

ֵהִביא  ֶׁשָהַרְׁשִּב"י  ֲחזּו",  "ְלכּו  ֶזה  ַּבַּמֲאָמר  מּוָנח  ַהַהְגָּדָרה  ֹׁשֶרׁש  ַאְך 

ַהָּפסּוק "ִּכי ֹלא ִּתָּׁשַכח ִמִּפי ַזְרעֹו" ֶׁשִּבְזַמן ֶׁשָּיְׁשבּו ְּבַיְבֶנה ְּגדֹוֵלי ַצִּדיֵקי 

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ֵמַרּבֹוָתיו  ְואפי'  ְונֹוָרִאים  ְקדֹוִׁשים  ַּתָּנִאים   – ַהּדֹור  אֹותֹו 

ֶנְחַרב  ְוַהָּנָהר  ַהְּתִמיִדי,  ַהִּיחּוד  ָּבַטל  ִּכי  ִׁשְכָחה,  ִנְּבאּו  ֻּכָּלם  ְּבַעְצמֹו, 

ְרצֹונֹות  ֵאין  שֶׁע"כ  ל"ו(  תו'  )עיי'  ַהְּנָׁשמֹות  הּוֶלֶדת  ְוִנְפַסק  ְוָיֵבׁש, 

ְוִכּסּוִפין ֲאִמִּתִּיים ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה, ְוִחְּפׂשּו ָאז ֵּבין ַהֲחָכִמים ִמי ְיַתֵּקן ּוִמי 

ַיְׁשִלים ַּדְרגֹות ַהִּביָנה, ְוָאז ָּבא ָהַרְׁשִּב"י ְוִהְבִטיַח "ִּכי ֹלא ִּתָּׁשַכח ִמִּפי 

ַזְרעֹו". 



פו
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ָּכְך  ָּכל  ֶׁשָהיּו  אעפ"י  אֹותֹו,  ְוִהְּללּו  ִׁשְּבחּו  ָּכְך  ָּכל  ַהַּתָּנִאים  ָּכל  ְוע"כ 

ַהְרֵּבה ַצִּדיִקים ְּבאֹוָתם ַהּדֹורֹות, ֲאָבל ֵהִבינּו ֶׁשָהַרְׁשִּב"י הּוא ִעְנָין ַאֵחר 

ְלַגְמֵרי, ִּכי ִּבְזכּותֹו ּוְבֹכחֹו ֹלא ִּתָּׁשַכח ַהּתֹוָרה.

ְוע"כ ַהזוה"ק ִנְקָרא ַעל ְׁשמֹו, ִּכי ָּכל ָהאֹור ֶׁשל ִזְכרֹון ַהּתֹוָרה ֶׁשִּמְתַּגֶּלה 

ְּכָלל  ָהַרְׁשִּב"י  ֶׁשל  ִיחּודֹו  ּוִבְלֲעֵדי  ָהַרְׁשִּב"י,  ֶׁשל  ֵמאֹורֹו  ִנְלַקח  בַּזוה"ק 

ָהַרְׁשִּב"י,  ִמְּגֻדַּלת  ְמַעט  ִמְתַּגֶּלה  ַּבֹּזַהר  ָׁשם  ִּכי  ָּבעֹוָלם,  ֹזַהר  ָהָיה  ֹלא 

ָעַצם  ֶאָּלא  ִּבְׁשָבָחיו,  ַהַּמְפִליִגים  ּוְלׁשֹונֹות  ַּבִּדּבּוִרים  ַּדְוָקא  ְוָלאו 

ַהָּׂשַגת  ּוַמהּו  ה',  ֲעבֹוַדת  ַמהּות  ְמַגִּלים  ַהזוה"ק  ּוְדָרׁשֹות  ַהַּמֲאָמִרים 

ַהַּצִדיק ּוַמה ְּפֻעָּלתֹו ָּבעֹוָלם, ֶׁשַרק ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהְּדָרגֹות ַהְּׁשֵלמֹות ָיכֹול 

ַלֲעׂשֹות ֹזאת. 

ְוַעל ֵּכן ַרק ַעל ְיֵדי ַהזוה"ק ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא, ֵּכיָון ֶׁשָּׁשם ִמְתַּגֶּלה ֶׁשֵּיׁש 

ַהַּצִדיק  ֵאֶצל  ִויׁשֹוֵטט  ֶׁשְּיַחֵּפׂש  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה,  ִמִּׁשְכַחת  ְלִהָּנֵצל  ֵחֶבל 

ה',  ְּדַבר  ַאַחר  ִּבְׁשֵלמּות  ְוַלְחֹּתר  ְלַחֵּפׂש  ֶׁשָּזָכה  ְּבַמֲעָלה  ַהֻּמְפָלג 

ְלַגּלֹות ְּבעֹוַלם ַהִחּבּור ְוַהִּיחּוד ֵּבין ָהעֹוָלמֹות, ֶׁשָּבָזה ִעַּקר ִהְתַלְּבׁשּות 

ַהִּׁשְכָחה, ֶׁשֵאין יֹוְדִעים ּוַמְרִּגיִׁשים ַהִחּבּור. 

יֹוֵתר ׂש ּבְ ָחַתר ְוִחּפֵ ִדיק ׁשֶ ׂש ֵאֶצל ַהּצַ י. ְלַחּפֵ

ְּבֶהְכֵרַח  ֲהָלָכה,  ְּפַסק  ַּפְׁשטּות  ְּבִחּפּוׂש  ַהִּנְגֶלה  ֶׁשְּבִלּמּוד  ְּכמֹו  ְוִהֵּנה 

ֶׁשַהַּתָּנִאים  ְּכמֹו  ְולֹוַמר  ַהּתֹוָרה,  ִּבְפסּוֵקי  ְלַעֵּין  ַּדי  ְוֹלא  ַּבִּמְׁשָנה  ְלַעֵּין 

ִחְּפׂשּו ְוִעְּינּו ַּבּתֹוָרה כמו"כ ֲאַחֵּפׂש ְלַבד ַּבֲחִמָּׁשה ֻחְּמֵׁשי ּתֹוָרה, ִּכי ֶזהּו 

ִמיסֹוֵדי ַהַּיֲהדּות ְלַהֲאִמין ַּבְּתָנִאים ֶׁשִּלָּבם ָהָיה ָּפתּוַח ְּכאּוָלם ְוֵהם ָיְדעּו 

ֵאיְך ְלַחֵּפׂש ֶּבֱאֶמת ַּבּתֹוָרה. ְוע"כ ַהִחּפּוׂש ֶׁשָּלנּו ַּבּתֹוָרה הּוא ְּבִחּפּוׂש 

ְּבתֹוְך ִּדְבֵרי ַהַּתָּנִאים. ּוכמו"כ ְּבִדְבֵרי ָהֲאמֹוָרִאים ּוְבִדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים 



פז לכו חזו

ְּבֹאֶפן  ִחְּפׂשּו  ֶׁשֵהם  ְּבִלּמּוד,  ַהְּכָלל  ֶזה  ִּכי  ָהַאֲחרֹוִנים,  ּפֹוְסֵקי  ּוִבְגדֹוֵלי 

ֶׁשָאנּו ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ְלַחֵּפׂש, ְוע"כ ְּבֶהְכֵרַח ְלַחֵּפׂש ֶאְצָלם, ְוֹלא ְלִהָּׁשֵאר 

ְּבִחּפּוׂש ְלַבד ְּבתֹוְך ִּדְבֵרי ַהַּתַנ"ְך. 

ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ַאַחת  ַעל  ַהֲהָלָכה,  ִקּיּום  ְּבַפְׁשטּות  ַהָּדָבר  ֵּכן  ָאֵכן  ְוִאם 

ְוַהְמַבְּקִׁשים,  ַהְמַחְּפִׂשים  ְּגדֹוֵלי  ֵאֶצל  ְלַחֵּפׂש  ֶּׁשָּצִריְך  ַמה  ה'  ַּבֲעבֹוַדת 

נֹוָראֹות  ְּדָרגֹות  ְלַגּלֹות  ְּבָיָדם  ְוָעָלה  ַהּתֹוָרה,  ִיָּׁשַכח  ֹלא  ֵאיְך  ֶׁשִחְּפׂשּו 

ְוע"כ  ְּבֶזה,  ּוְדָרִכים  ֵעצֹות  ָלנּו  ּוְלַצְמֵצם  ּוְלהֹוִריד  ה',  ַּבֲעבֹוַדת  ְּביֹוֵתר 

ַהִּזָּכרֹון  ְלאֹור  ְלִהְתָקֵרב  ּוְבֶהְכֵרַח  ֶאְצָלם,  ּוְלׁשֹוֵטט  ְלַחֵּפׂש  ְּבֶהְכֵרַח 

ֶׁשִּמְתַּגֶּלה בַּזוה"ק ִּכי ַרק עי"ז ֵיְצאּו ֵמַהָּגלּות. 

ְוֶזהּו ַהְגָּדַרת ַה"ַּצִדיק ַהֻּמְפָלג" ֶׁשָּצִריְך ְלַחֵּפׂש ִמי ֶׁשָּיכֹול ִלְלֹחם ֶאְצְלָך 

ֶנֶגד ִׁשְכַחת ַהּתֹוָרה ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֶליָך ָּכל ָּכְך, ְוהּוא ָיכֹול ַלֲעֹזר ְלָך. 

ּוִמֵּמיָלא מּוָבן ֶׁשַּגם ְּבִהְתָקְרבּות ֵלאֹור ִּדְבֵרי ַהזוה"ק ְּבֶהְכֵרַח ְלַחֵּפׂש 

ּוְלׁשֹוֵטט ֵאֶצל ִמי ֶׁשִּנְתַיַּגע ְּביֹוֵתר ְלַהִּׂשיג ְּבִדְבֵרי ַהזוה"ק, ְוֹלא ִלְהיֹות 

ֹּגֶדל  ַּכָּידּוַע  ָהֲאִריָז"ל,  ְּבִדְבֵרי  ְלַחֵּפׂש  ְוַהְינּו  בַּזוה"ק,  ְלַבד  ְמַחֵּפׂש 

ֶׁשחֹוֵׁשב  ְלִמי  בַּזוה"ק, )ְואֹוי  ּוַמֲאָמר  ַמֲאָמר  ָּכל  ַעל  ֶׁשִּנְתַיַּגע  ַהְיִגיָעה 

ְּבַדְעּתֹו ֶׁשְּכָבר ַמִּׂשיג ְּבִדְבֵרי ַהזוה"ק, ִּכי ָצִריְך ִלְלֹמד ַהזוה"ק ְּבבּוָׁשה 

ּוְבִיְרָאה נֹוָרָאה(. 

הּוא  ִּכי  ֶאְצלֹו,  ְלַחֵּפׂש  ְּבֶהְכֵרַח  ַהק'  ַהֶּבְעְׁש"ט  אֹור  ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ּוְלַאַחר 

ִּגָּלה אֹור ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ְּבָכל ַהְמַכֵּון ֶׁשל ִּכְתֵבי ָהֲאִריָז"ל, ֶׁשְּבָכְך ִמְתַּגֶּלה 

ִמֵּמיָלא אֹור ָחָדׁש בַּזוה"ק. ִּכי הּוא ִּגָּלה ְּביֹוֵתר ֶאת ַהֲהָלָכה ֶׁשַּבִּנְסָּתר, 

ַהְינּו ֵאיְך ֵליֵלְך ְוִלְחיֹות ִעם ַהִּנְסָּתר ְוֹלא ַרק ִלְלֹמד ָהִעְנָין, ִּכי הּוא ִּגָּלה 

ְוִהְתַלֲהבּות  ְוִׂשְמָחה  ִניצֹוִצין,  ַהֲעָלַאת  ּוַמהּות  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ַמהּות 
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ַלְמַעֵּין  ַּכּמּוָבן  ְוכּו'  ְוכּו'  ּוְקֻדָּׁשה  מּוָחִׁשית,  ֶוֱאמּוָנה  ּוְתִפָּלה  ְוַחּיּות 

ַּתְלִמיֵדי  ֵמאֹות  ַּכָּמה  ֶׁשל  ַמָּמׁש  ֵּדָעה  ּדֹור  ָקם  ּוְבדֹורֹו  בְּספרה"ק, 

ַמָּמׁש  ְוהּוא  ְוִהְׁשּתֹוְקקּות,  ָרצֹון  ָּכֶזה  ֶׁשִהִּׂשיגּו  ְוַהַּמִּגיד  ַהֶּבְעְׁש"ט 

ַעד  ַהּדֹור.  ְּבאֹותֹו  ִנְגַמר  ֶזה  ִעְנָין  ַאְך  ַהֶּזה,  ַּכָּדָבר  ֶׁשָהָיה  ה''  'ִמְפֲעלֹות 

ֶׁשָּבא ַרֵּבנּו ַהק' ְוָאַמר ֶׁשרֹוֶצה ְלַהְמִׁשיְך ָהִעְנָין ַעד ִּביַאת ּגֹוֵאל ֶצֶדק! 

ּוְכמֹו ֶׁשַּבֲהָלָכה ְּבֶהְכֵרַח ְלִהְתַחֵּׁשב ַּבּפֹוְסִקים ּוְבנֹוְׂשֵאי ֵּכִלים ֶׁשִּנְתַיְּגעּו 

הּוא  ה'  ַּבֲעבֹוַדת  כמו"כ  ְלַבד,  ֲהָלָכה  ִלְפֹסק  ְוֹלא  ַהשו"ע,  ְלָהִבין 

ְמִציאּות ַקֶּיֶמת, ֶׁשָּצִריְך ְלַחֵּפׂש ֵאֶצל ִמי ֶׁשִּייַגע ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַגּלֹות 

ִׁשְכַחת  ְּבֹעֶמק  ַהֻּמָּנִחים  ְׁשָפִלים  ֲאָנִׁשים  ֶׁשַּגם  ָּכֵאּלּו  ְוִתּקּוִנים  ֵעצֹות 

ַהּתֹוָרה יּוְכלּו ָלֵצאת ְוִלְטֹעם ִמַּטַעם אֹור ַהַחּיּות ֶׁשֵּיׁש בַּתוה"ק ַוֲאֶׁשר 

ִמְתַּגִּלים בַּזוה"ק ּוְבִדְבֵרי ָהֲאִר"י ַהק' ְואֹור ַּתְלִמיֵדי ַהֶּבְעְׁש"ט ַהק'.

ַּתְלִמיָדיו  ֵאֶצל  ְלַחֵּפׂש  ֶׁשְּבֶהְכֵרַח  ַמְׂשִּכיל  ְלָכל  מּוָבן  ְּבַעְצמֹו  ְּבֶזה  ְוַגם 

ְּבֹאֶפן  ַהק'  ִּבְדָבָריו  ַהְמַכֵּון  ָלֹעֶמק  ֵליֵרד  ְּביֹוֵתר  ְוִנְתַיְּגעּו  ֶׁשָחְתרּו  ֵאּלּו 

ֶאָּלא  ְּבתֹורֹוָתיו  ִחּדּוׁש  ֶׁשל  ִחּפּוׂש  ]ֹלא  ֵמַהִּׁשְכָחה,  ָלֵצאת  ְלָך  ֶׁשַּּיֲעֹזר 

ַהִהְתעֹוְררּות  ַהָּדָבר  ּומּוָבן  ָאָדם[,  ּוְלָכל  ַמָּצב  ְלָכל  ִעּוּות  ַאַחר  ִחּפּוׂש 

ֵהִעיד  ַהק'  ֶׁשַרֵּבנּו  ּוְכמֹו  ַּתְלִמידֹו,  ָנָתן  ר'  ְּבִדְבֵרי  ְלַחֵּפׂש  ֶׁשָּצִריְך 

ְּבַעְצמֹו ַעל ָּכְך ֶׁשר' ָנָתן ִּכֵּון ְּביֹוֵתר ְלַדְעּתֹו, ְוהּוא ֲאֶׁשר ָיַרד ְלָכל ָאָדם, 

ַלְמקֹומֹות ַהְּׁשָפִלים ְּביֹוֵתר ְלָהִאיר ָׁשם אֹור ֵעצֹות ַהתוה"ק.        

ָאָדם ׁשּות ּבְ יק ּפֹוֵעל ִהְתַחּדְ ּדִ י"א. ַהִהְתָקְרבּות ַלּצַ

ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר  ֵּפרּוׁשֹו  ַהּתֹוָרה  ֶׁשִּׁשְכַחת  הּוא,  ְלַמֲעֶׂשה  ָהִעְנָין  ּוְכַלל 

ְוִנְדֶמה לֹו ֶׁשֵאין ֵעָצה ְלַנְפׁשֹו, ְוַעל ֵּכן ִנְדֶמה לֹו ֶׁשֵאין לֹו ֹּכַח ְלָכל ֶזה, 

ְוֶזהּו ַהִּסיָמן ַהֵּברּור ֶׁשָחַסר ֶּבֱאמּוַנת ַצִּדיִקים, ִּכי ָצִריְך ְלַהֲאִמין ֶׁשֵּיׁש 
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ַצִּדיִקים ָּבעֹוָלם ֶׁשִחְּפׂשּו ָּכל ָּכְך ְוָטְרחּו ִלְפֹעל י"ג ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים, 

ַחּיּות  ְּבָך  ְלַהְכִניס  ָיכֹול  ַצִּדיק  ְואֹותֹו  ַהְּדָרגֹות,  ָּכל  ֵראִׁשית  ֶׁשהּוא 

ְוִׂשְמָחה ָּכֶזה, ֶׁשְּלֶפַתע ִיְתַּגְּברּו ְּבָך ָּכל ָּכְך ָהְרצֹונֹות ְוַהִּכּסּוִפין, ְוִתְרֶאה 

ֶׁשָּכל ָהֲעבֹוַדת ה' ָּכל ָּכְך ַקל ְוָנִעים, ְוִתְׁשַּכח ִמָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֵבר ָעֶליָך, 

ְּבַמַעְבֵרי ַהּגּוף ְוַהֶּנֶפׁש. 

ִּכי ֶזהּו ֹּכַח ַהַּצִדיק ֹלא ַרק ִלְפֹעל ְיׁשּועֹות, ֶאָּלא ִלְפֹעל ַרֲחִמים ַּבָּׁשַמִים 

ַעד ֶׁשִּיְפַעל ָרצֹון ָּבָאָדם, ּוְלַהְמִׁשיְך ָעָליו ִנְׁשָמִתין ַחְדִתין ֶׁשִּיְהֶיה ִאיׁש 

ַאַחר ְלַגְמֵרי ְּבִהְתַחְּדׁשּות ֲחָדָׁשה, ּוָבֶזה ַהֹּכַח הּוא ַמְתִחיל ִלְלֹמד ְוִנְזָהר 

ּוִמְתַּגֵּבר  ָּבֲעבֹוָדה  ְוַתִּקיף  ָחָזק  ִלְהיֹות  יֹוֵתר  ִמְתַעֶּלה  ּוִמֶּזה  ֵמַהֵּיֶצר, 

ִלְרצֹות יֹוֵתר ַּדְרֵכי ָהֲעבֹוַדת ה' ְלִהְסַּתֵּכל ַּבֵּׂשֶכל ֶׁשל ָּכל ָּדָבר, ּוְלִהָּכֵנס 

ֵאינֹו  ּוְכֶׁשּנֹוֵפל  ֶּבֱאֶמת,  ְּבַכָּוָנה  ּוְלִהְתַּפֵּלל  ְוִיְרָאה,  ֱאמּוָנה  ֶׁשל  ְלעֹוָלם 

ֶנְחָלׁש ְּבַדְעּתֹו, ִּכי ַמֲאִמין ְּבַצִּדיק ַהֻּמְפָלג ֶׁשִּגָּלה ֶׁשה' ְמַרֵחם ַעל ְּכַלל 

ִיְׂשָרֵאל ּוְׁשָאר ִלּמּוֵדי ִהְתַחְּזקּות ַהְמֹבָאר ַּבֲאִריכּות ְּבִסְפֵריֶהם ַהק'.

ְוִהְתּבֹוְדדּות  ּוַבָּקָׁשה  ִחּפּוׂש   – 'ְיׁשֹוְטטּו'  ַהְרֵּבה  ָצִריְך  ֶזה  ֶׁשִּלּמּוד  ַאְך 

ְלתֹוְך  ֵעָצה  ִלְמֹצא  ָנָתן  ר'  ְּבִדְבֵרי  ָּדָבר  ִמּתֹוְך  ָּדָבר  ְלָהִבין  ֶּבֱאֶמת, 

ֵאיְך  ַאֵחר,  ְּבֹאֶפן  יֹום  ְּבָכל  ָעָליו  ִמְתַחֵּדׁש  ֲאֶׁשר  ָעָליו  ֶׁשעֹוֵבר  ַהַּמָּצב 

ָצִריְך ְלַהֲחִזיק ַמֲעָמד ִלְׂשֹמַח ְוֹלא ְלִהְתָיֵאׁש ּוְלַהֲאִמין שֶַׁהשי"ת ָחֵפץ 

ְּבָך ְמֹאד.    

ִדיק ֵעָצה ְלָכל ְזַמן  ׁש ֵאֶצל ַהּצַ ּיֵ ר ְלַהֲאִמין ׁשֶ י"ב. ָהִעּקָ

ְוַעל ֵּכן ָאַמר ַרֵּבנּו ִלְפֵני ֶׁשִּגָּלה ַמֲאָמר ֶזה "ַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהשי"ת עֹוֵזר 

ִּכי  ְוכּו'"  ַצִּדיִקים  ָּתִמיד  ָלנּו  ְוׁשֹוֵלַח  ָיתֹום  ּדֹור  ֵאין  ִּכי  ָּתִמיד  ְלִיְׂשָרֵאל 

ָהֵעצֹות  ְלָך,  ֶׁשִּנְצַרְך  ָהֲאִמִּתית  ַהְּתרּוָפה  ָּבעֹוָלם  ֶׁשֵּיׁש  ָלַדַעת  ָצִריְך 
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ַהּתֹוָרה,  ִׁשְכַחת  ֶׁשֶּזה  ְוַהִּבְלּבּוִלים,  ַהַּמְחָׁשבֹות  ֵמִרּבּוי  אֹוְתָך  ֶׁשּיֹוִציאּו 

ֶׁשַּתֲאִמין  ַצִּדיִקים,  ֱאמּוַנת  ֶזהּו  ִּכי  ְּבֶזה,  ְוַתֲאִמין  ֶזה  ֶאת  ְּתַחֵּפׂש  ַרק 

ֶׁשֵּיׁש ֵעָצה ְלָכל ַמָּצב, ֶׁשּיֹוִציא אֹוְתָך ֵמַהִּׁשְכָחה. 

הּוא  ִּכי  ַהְּקדֹוִׁשים,  ַהְּסָפִרים  ְלָכל  ַהַהְקָּדָמה  הּוא  ֶזה  ַמֲאָמר  ֵּכן  ְוַעל 

ַהְּכָלל ֶׁשל ָּכל ִעְנְיֵני ַרֵּבנּו ַהק' – ֱאמּוַנת ַצִּדיִקים ְוַהִחּפּוׂש ַאֲחֵריֶהם.

ה ֵעצֹות ְלֵסֶדר ַהּיֹום ּמָ י"ג. ּכַ

ִנְמָצא  ֶׁשהּוא  ַעְצמֹו  ְיעֹוֵרר  ֶׁשִּנְזָּכר  ֵאיַמת  ָּכל  ַהּיֹום:  ַּכָּוַנת  ְּכָלִלּיּות 

ְּבַסָּכָנה מּוָחִׁשית ְמֹאד ַהִּנְקָרא 'ִׁשְכַחת ַהּתֹוָרה', ְוִעַּקר ַהִּׁשְכָחה הּוא 

ִנְמָׁשְך  ּוִמֶּזה  ְּבַמְחָׁשָבה,  ֲעבֹוָדה  ֶׁשֵּיׁש  ְּכָלל  יֹוְדִעים  ֶׁשֵאין  ַהַּמְחָׁשָבה, 

ַהְּנכֹוִנים,  ְוִהְתעֹוְררּות  ַהִחּזּוק  ַּדְרֵכי  ְוִנְׁשָּכח  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשּׁשֹוֵכַח 

ְלעֹוֵרר  ֶׁשּׁשֹוֵכַח  ְּכָכל  ַאְדַרָּבא  ֶאָּלא  ֶׁשּׁשֹוֵכַח  ְּכֶׁשרֹוֶאה  ְלִהָּׁשֵבר  ְוֹלא 

יֹוֵתר ְויֹוֵתר ֶאת ָהָרצֹון ְלַחֵּפׂש ֶאת ַהַּצִדיק, ּוְלָהִבין ֵאיְך ַהַּצִּדיִקים ַהק' 

נֹוְתִנים ִלי ַמה ֶּשֲׁאִני ָצִריְך ְלַהֲחיֹות ַעְצִמי ָּכֵעת ּוְלִהְׁשַּתּנֹות ַעל ְיֵדי ֶזה. 

ִלּמּוד  הּוא  ֶׁשָהִעָּקר  אֹוֵמר  ֶׁשֶּזה  ה',  ֲעבֹוַדת  ָּכל  ֶׁשל  ַהַהְגָּדָרה  ְוֶזהּו 

ַהּתֹוָרה, ְוֶזה אֹוֵמר ֶׁשָהִעָּקר הּוא ְּתִפָּלה ְוכּו' ְוכּו'. ֲאָבל ֵאֶצל ַּתְלִמיֵדי 

ְוַהְינּו  ַהַּצִדיק",  ֶאת  "ְלַחֵּפׂש  ה'  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ַהַהְגָּדָרה  ָהָיה  ַהק'  ַרֵּבנּו 

ָהָרצֹון  ֶהָאַרת  ְלַהְמִׁשיְך  ֵמַהִּׁשְכָחה,  ָּכֵעת  יֹוְצִאים  ֵאיְך  ֵעָצה  ְלַחֵּפׂש 

ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ַעל ְיֵדי ִיחּוד ָּכֵעת.     

ְוַהְּכָלל, ֶׁשָּצִריְך ִלְכֹסף ָּתִמיד ְוִלְמֹׁשְך ֶהָאַרת ָהָרצֹון ֶׁשֵּיׁש ְּבֹכַח ַהַּצִדיק, 

ַרְׁשִּב"י  ֶׁשֲהֵרי  ִמֶּמּנּו,  ִנְׁשָּכח  ֶׁשִהֵּנה  ְלֵיאּוׁש  ַעְצמֹו  ַיֲעֹזב  ֹלא  ּוְלעֹוָלם 

ִהְבִטיַח ֶׁשֹּלא ִיְׁשַּתַּכח. 
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ֶּפֶרק  ֶׁשְּבָכל  זֹוֵכר  ֲאַזי  ָהַרְׁשִּב"י,  ֶהָאַרת  ְּכֶׁשּזֹוֵכר  ַהּתֹוָרה:  ִלּמּוד  ֶּדֶרְך 

ִמְׁשָניֹות אֹו ַּדף ְּגָמָרא ֶׁשּלֹוֵמד, ַנֲעֶׂשה ְּבֶזה ִיחּוד נֹוָרא ֶׁשְּמַגֶּלה ַמְלכּות 

ה' ָּבעֹוָלם, ּוַמֲאִמין ֶׁשְּבָכל ֲהָלָכה ִויִדיָעה ְּבִנְגלֹות ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוֵמד הּוא 

ַמְמִׁשיְך ַעל ַעְצמֹו אֹור ַהִּזָּכרֹון ְודֹוֶחה ַהִּׁשְכָחה. 

ֶהָאַרת  ַעְצמֹו  ַעל  ַמְמִׁשיְך  הּוא  ַהֲהָלָכה,  ּוֵברּור  ִלּמּוד  ְּבֵעת  ּוִבְפָרט 

ְלַגְמֵרי  ִיְׁשַּתַּכח  ְוֹלא  ָהְלָכה,  ִלְפֹסק  ָלבֹוא  ַׁשָּיְך  ֶׁשְּבֹכחֹו  ָהַרְׁשִּב"י 

ַהּתֹוָרה. ְוֵכן ְּבִלּמּוד ָהַאַּגְדָתא, ָׁשם ָצִריְך ְמֹאד ִלְלֹמד ְּבֶהָאַרת ָהָרצֹון 

ָלבֹוא  ֵמָהַאגְָּדּתֹות  ְלִהְתעֹוֵרר  ָלבֹוא  ֶאְפָׁשר  ָּכְך  ֶׁשַרק  ָהַרְׁשִּב"י,  ֶׁשל 

ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה. 

ְוֵכן מּוָבן ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבִלּמּוד ַהזוה"ק, ּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ַרֵּבנּו ֶׁשִּלּמּוד 

הַזוה"ק ְמֻסָּגל ְלַחֵּדׁש ַהֵחֶׁשק ְלַהְתָמַדת ַהּתֹוָרה )ִׂשיחֹות ָהַר"ן ק"ח(. 

ְועֹוד ִּגָּלה ֶׁשַרְׁשִּב"י ִקֵּדׁש ָּכל ָּכְך ְלׁשֹון ַּתְרּגּום ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ָּכל ַהְּדָבִרים 

)ָׁשם  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ְלעֹוֵרר  ֹּכַח  ָלֶהם  ֵיׁש  ַּתְרּגּום  ִּבְלׁשֹון  ַהִּנְכָּתִבים 

ק"ט(. ]ּוִמְּכָלִלּיּות ַהִּלּמּוד ֶאְפָׁשר ְמֹאד ְלִהְתעֹוֵרר ַלֲאִמַּתת ָהֱאמּוָנה 

ִיָּתֵכן  ֶׁשֹּלא  ְמִעיִדים  ְּבַעְצָמם  ֶׁשֵהם  נֹוָרִאים  ִחּדּוִׁשים  ָּכֵאּלּו  ְּכֶׁשרֹוֶאה 

ַהֹּקֶדׁש  רּוַח  עפ"י  ֶׁשִּנְכַּתב  ָּכְרֲחָך  ְוַעל  ִּבְלַבד  ֱאנֹוִׁשי  ְּבֵׂשֶכל  ְלָכְתָבם 

נֹוָרא ְוִנְׂשָּגב )ליקו"ה ִּבְרַּכת ַהַּׁשַחר ה'([. 

ַהְמַחְּפִׂשים  ְּבִסְפֵרי  ְוַלְחֹּתר  ִלְלֹמד  ְמֹאד  ְלִהְתעֹוֵרר  ֶׁשָּצִריְך  ְוַכּמּוָבן 

ַהק'  ַרֵּבנּו  ּוְבִסְפֵרי  ַהק'  ַהֶּבְעְׁש"ט  ַּתְלִמיֵדי  ִסְפֵרי  ְּכַלל  ֶׁשֵהם  בַּזוה"ק, 

ּוִבְפָרט ְּבִסְפֵרי ר' ָנָתן.   

ּוְכַלל ַּכָּוַנת ַהִּלּמּוד ָצִריְך ִלְהיֹות ְּבַכָּוָנה ֶׁשל ְלַחֵּדׁש אֹור ַהִּזָּכרֹון ְוִלְדחֹות 

ּוְבִלּמּוד  ַהִּזָּכרֹון,  ַּפְׁשטּות  ִמְתַּגֶּלה  ָׁשם  ַהּתֹוָרה  ְּבִנְגלֹות  ִּכי  ַהִּׁשְכָחה, 
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ְּפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ָׁשם ִמְתַּגֶּלה ִזְכרֹון ַּדְרֵכי ַהֲהִליָכה ַּבֲעבֹוַדת ה', ּוְכָכל 

ֶׁשּלֹוְמִדים יֹוֵתר ְּבֹאֶפן ֶזה, ָּכְך ְמַקְּבִלים יֹוֵתר ָרצֹון ְוִהְתעֹוְררּות ִלְדחֹות 

ַהִּׁשְכָחה ּוְלַחֵּפׂש ֶאת אֹור ַהַּצִדיק.      

ּוְבֶעֶצם ְקִביַעת ֵסֶדר ַהִּלּמּוד ַּגם ְּבֶזה ֵיׁש ֵעצֹות ַהַּצִדיק, ֶׁשֹּלא ֻמְכָרח 

ִלְהיֹות ַּבַעל ִּכָּׁשרֹון ָּגדֹול, ִּכי ָהִעָּקר ַלֲחֹטף ִׁשעּוִרים ְּכִפי ְיָכְלּתֹו, ְוָיִבין 

)ַעֵּין  ְלִהְתַעֵּכב  ָּכְך  ָּכל  ְואי"צ  ְלַהָּבא  ָיִבין  ֵמִבין  ֶּׁשֹּלא  ּוַמה  ֶּׁשָּיִבין  ַמה 

ִׂשיחֹות ָהַר"ן ע"ו(.

ֶׁשִּנְׁשַּכח  ַהּתֹוָרה  ִׁשְכַחת  ְּביֹוֵתר  ִנְתַּגֵּבר  ְּבֶזה  ַהְּתִפָּלה:  ֲעבֹוַדת 

ַהשי"ת.  ֵאֶצל  ָרצֹון  ִלְפֹעל  ֶּׁשְּיכֹוִלים  ַמה  ַהְּתִפָּלה,  ַמהּות  ְלַגְמֵרי 

ִלְפֹעל  ְּבֹכחֹו  ֵיׁש  ָאָדם  ִׂשֵּכל  ִמְתַּגֶּלה  ַהזוה"ק  ְלאֹור  ְּבִהְתָקְרבּות  ַאְך 

ֱאמּוָנה  ְלַהִּכיר  ָחָדׁש  ֹצַהר  ְלָאָדם  ִנְפַּתח  בַּזוה"ק  ִּכי  ְוָרצֹון,  ַהְׁשָּגָחה 

ְּבִׁשְעּבּוד  ִּבְתִפָּלה  ְלָפָניו  ַלֲעֹמד  ֶׁשּיּוַכל  ֲאִמִּתית  ה'  ְוִקְרַבת  ּוִבָּטחֹון 

ַהֵּלב, ְוַאף ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְּפָרֵטי ַהַּכָּונֹות, ֲאָבל הּוא ָמֵלא ֱאמּוָנה ּוְדֵבקּות 

ְּבָיְדעֹו ֶׁשְּבָכל ִּדּבּור ֶׁשּמֹוִציא ִמִּפיו ַנֲעִׂשים ִיחּוִדים נֹוָרִאים ְּביֹוֵתר, ְוַרק 

ְּכֶׁשּיֹוֵצא ִמִּׁשְכַחת ַהּתֹוָרה ֵיׁש ְּבֹכחֹו ְלִהָּכֵנס ָלֶזה ּוְלַהְרִּגיׁש ֶׁשה' עֹוֵמד 

ָעָליו הּוא ְמַדֵּבר ִעּמֹו ְּכִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו.

ֵאיְך  ְּדָרִכים  ִמְתַּגֶּלה  ַהַּצִּדיִקים  ְּבאֹור  ַהֹּמִחין:  ְוַקְטנּות  ַהֵּיֶצר  ִמְלֶחֶמת 

ִלְכּפֹות ַהֵּיֶצר ַּבֲחָבִלים ַהְרֵּבה ְוֵאיְך ְלִהְתַעֵּסק ְּבָכל ִעְנָיִנים ַהֶהְכֵרִחִּיים 

ֶאת  ָׁשם  ִלְמֹצא  ְוִנָּסיֹון  ּוַמָּצב  ָמקֹום  ְּבָכל  יּוַכל  ְוֵאיְך  ַּבְּקֻדָּׁשה  ֶׁשּלֹו 

ַהשי"ת, ַּכְמֹבָאר ַלְמַעֵּין ְּבִסְפֵריֶהם ַהק', ְוָהִעָּקר ְלעֹוֵרר ַעְצמֹו ְּבָכל ֵעת 

ֶׁשל ִנָּסיֹון ֶׁשְּבַוַּדאי ֶׁשֵּיׁש ֵעָצה ָלֶזה, ֶׁשֲהֵרי ְּבֹכַח ָהַרְׁשִּב"י ֹלא ִיְׁשַּתַּכח 

ַהּתֹוָרה, ְוִאם ֶאְתָקֵרב ֵאָליו ְּבַוַּדאי ֶׁשאּוַכל ְלַנֵּצַח ַהֵּיֶצר ְוַהַּקְטנּות. 



צי לכו חזו

ְלָיא ֲחִביבּוָתא ּתַ י"ד. ֲאַנן ּבַ

ְמֻרָּמז  ַזְרעֹו,  ִמִּפי  ִיָּׁשַכח  ֶׁשֹּלא  ֶזה  ִנְפָלא  ִהְתַּגּלּות  ֶׁשּסֹוד  ַנְזִּכיר  ְוֹזאת 

ַּדְיָקא ְּבֵׁשם ָאִביו ֶׁשל ַרְׁשִּב"י - "יֹוַחאי", ִּכי 'יֹוַחאי' הּוא ִמְּלׁשֹון 'ַאְחָוה 

ְוֵרעּות', ִּכי ִעַּקר ַהְּכִלי ְלַקֵּבל אֹור ַהַּצִּדיִקים הּוא ַאֲהָבה ְוַאְחָוה ֶׁשָאז 

ִנָּצחֹון  ְלֹלא  ֶּבֱאֶמת  ּוְלַחֵּפׂש  ֲחֵברֹו  ִעם  ֶאָחד  ָּכָראּוי  ְלִהְתַּדֵּבר  ֶאְפָׁשר 

ְוִקְנטּור בחי' 'אֹור ַצִּדיִקים ִיְׂשָמח' )עי' תו' ס"א(. וכמו"כ ָצִריְך ִלְהיֹות 

ֲחָזִקים ְמֹאד ַּבֲהָפַצת אֹור ַהַּצִדיק ְלַחֵּזק ְּבֵני ָאָדם ּוְלַהִּציָלם ִמִּׁשְכַחת 

ַהּתֹוָרה ְלָהִאיר ָּבֶהם ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ֲאִמִּתִּיים. 

יׁש ט"ו. ִעיר ְוַקּדִ

ִּכי  ַּדע  ִּכי  ַאֵחר.  ְּבָפסּוק  ְמֻרָּמז  הּוא  ְּבַעְצמֹו.  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשּסֹוד  ְוַדע 

ְו'ַקִּדיׁש ִמ'ן  ִע'יר  ְּבִחיַנת )ָּדִנֵּיאל ד(:  ַרִּבי ִׁשְמעֹון הּוא  ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוש 

ְׁש'ַמָּיא ָנ'ִחית ָראֵׁשי-ֵּתיבֹות ִׁשְמעֹון ְוכּו':

ִהֵּנה ָּפסּוק ֶזה ֶנֱאַמר ֵאֶצל ְנבּוַכְדֶנַּצר, ֶׁשָחַלם ֶׁשָרָאה ִאיָלן ְוָיַרד 'ִעיר 

ְוַקִּדיׁש' – ַמְלָאְך ֵמַהָּׁשַמִים, ְוָעַקר ֶאת ָהִאיָלן. ּוְפִניִמּיּות ָהִעְנָין ְמַרֵּמז 

ַהִּיחּוד  ֶאת  ְלַהְחִריב  ֶׁשרֹוֶצה  ָוָרע  טֹוב  ַהַּדַעת  ֵעץ  ִאיָלן  ָהעוה"ז –  ַעל 

'ר'  ַהֻּמְפָלג  ַהַּצִדיק  ְוַקִּדיׁש –  ִעיר  ּוָבא  ַהּתֹוָרה,  ִׁשְכַחת  ְוגֹוֵרם  ָהֶעְליֹון 

ְוָׁשם  ַהִּנָּסיֹון  ְלתֹוְך  ְלַמָּטה  ְוָיַרד  ֶזה,  ְּבָפסּוק  ְמֻרָּמז  ֶׁשְּׁשמֹו  ִׁשְמעֹון' 

ְוַקִּדיׁש  'ִעיר  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ֶׁשַּמְׁשִּכיַח  ָהִאיָלן  ַלֲעֹקר  ֵאיְך  ֵעָצה  ֵהִאיר 

ִמְּׁשַמָּיא ָנִחיָת' ר"ת ִׁשְמעֹון, ְודו"ק. 

ֵמֶהם:  ַּכָּמה  ְוַנְזִּכיר  ְוסֹודֹות,  ְרָמִזים  ַהְרֵּבה  ֵיׁש  ְוַקִּדיׁש'  'ִעיר  ּוְבִעְנַין 

ֲהָלכֹות  )ִלּקּוֵטי  ַהִּׁשְכָחה  ִהּפּוְך  ַהֵּׁשָנה  ִהְתעֹוְררּות  ִמְּלׁשֹון  הּוא  'ִעיר' 
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ִהְסַּתְּלקּותֹו  ְּביֹום  )ֶׁשֶּנֱאַמר  זּוָטא  ְּבִאְּדָרא  מּוָבא  ְועֹוד  ה'(.  ְנִזיִקין 

ְּפֻעָּלָתם  ֶׁשִעַּקר  ָהַרֲחִמים,  ִמּדֹות  ִמְּכַלל  ְמַדֵּבר  ֶׁשָּׁשם  ַרְׁשִּב"י(  ֶׁשל 

ְלַהְמִּתיק ַהכ"ד ָּבֵּתי ִּדיִנים, ַעל ְיֵדי ַהט' ִּתּקּוֵני ִּדיְקָנא, ֶׁשַּנֲעִׂשים ְלי"ג 

ִמּדֹות ֶׁשל ַרֲחִמים, ְוָׁשם מּוָבא ֶׁשַהִּדין הּוא בחי' 'ִעיר', ְוַרְׁשִּב"י עֹוֵסק 

ְמֻרָּמז  ּוָבֶזה  'ַקִּדיׁש',  ַהִּנְקָרִאים  ָהַרֲחִמים  ְלִמּדֹות  ָה'ִעיר'  ְלַהְמִּתיק 

ֵאיְך  ִזָּכרֹון  ַּדְרֵכי  ֶׁשְּמַגֶּלה  ַהַּצִדיק  אֹור  ְּכַלל  ֶׁשהּוא  ְוׁשּוב  ָהָרצֹוא  ִעְנֵין 

ַלֲעֹבד ֶאת ה' ְּבֵעת ַקְטנּות, ְּבֵעת ֶׁשָעסּוק ְּבִעְנְיֵני ָה'ִעיר' – ִּדין ְוַקְטנּות 

ִּבְטָרדֹות  ֶׁשָעסּוק  ָהָאָדם  ֶׁשל  ָהִעיר  ִעְסֵקי  ִלְכַלל  ֶרֶמז  ַּגם  ְּבֶזה  ]ְוֵיׁש 

ּוְלַסֵּדר ִעְנָיָניו, ֶׁשַעל ְיֵדי ַהַּצִדיק ָיכֹול ָּתִמיד ְלַחֵּבר ַעְצמֹו ְלַהשי"ת ַּגם 

ַּבֲעָסָקיו[ ְוכּו' ְוכּו'. 

ּומּוָבא ָׁשם ַּבֹּזַהר ֶׁשָהַרְׁשִּב"י ָעַסק ָּכל ָיָמיו ְלַיֵחד ֶאת ָה'ִעיר' ְוַה'ַּקִּדיׁש', 

ֶׁשָּׁשם  ִּדין –  ְּבִחיַנת  ָה'ִעיר'  ֶׁשל  ָהִאיָלן  ַלֲעֹקר  ֶׁשָעַסק  מּוָבן  ]ּוְלִעְנָיֵננּו 

ִעַּקר ִׁשְכַחת ַהּתֹוָרה, אֹו ְלַיֵחד ֶאת ָהָרצֹוא ְוַהּׁשֹוב[ ּוְמֻסָּפר ָׁשם ֶׁשּיֹום 

ֶאָחד ָיַׁשב ַּבְמָעָרה ְּבִמירֹון ְוָׁשַכח ַלֲעׂשֹות ַהִּיחּוד ְוָיָצא ֵאׁש ַעל ָּכל ְּכָפר 

ִמירֹון, ִּכי ָּכל ָּכְך ִנְצָרְך ֶׁשִּיְהֶיה ַנֲעֶׂשה ִיחּוד ֶזה ְּבָכל יֹום ִּבְכֵדי ְלָהֵגן ַעל 

ָהעֹוָלם. ְואּוַלי ְּבֶזה ְמֻרָּמז ֶׁשַּמְדִליִקים ְמדּוָרה ִלְכבֹודֹו ְלַהְזִּכירֹו ְלַמֵּתק 

ִּדיֵננּו ע"י אֹותֹו ַהִּיחּוד, ּוְלָהִאיר ָעֵלינּו ִזְכרֹון אֹור ַהּתֹוָרה.   

ְואּוַלי ָלֵכן ַּגם הּוא ָקבּור ְּבִמירֹון ְּכֵדי ִלְזֹּכר ַעד ֵהיָכן ַהְּדָבִרים ַמִּגיִעים, 

'ֵמרֹון'  ִלְרֹמז,  נֹוִסיף  ]ְועֹוד  ְלַיֵחד  ְלַהְזִּכירֹו  ַהְּכָפר  ָּכל  ַעל  ֵאׁש  ֶׁשָּיָצא 

)ִעם  'ׁשֹוב'  גמטרי'  יּו"ד(  )ִעם  'ִמירֹון'  'ָרצֹוא'.  גמטרי'  יּו"ד(  )ְּבִלי 

ַיֲעֹמד  ַהַּצִּדיִקים  ָּכל  ּוְזכּות  ָהַרְׁשִּב"י  ּוְזכּות  ַהשי"ת  ְוִיֵּתן  ָהאֹוִתּיֹות([. 

ָלנּו ּוְלָכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן.
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צז תפילה

עֶֹמר ה ְלַל”ג ּבָ ִפּלָ ּתְ

ְלַמַען ִנְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ֵמַהּתֹוָרה ְּתִפּלֹות ַנְעִּתיק ַהְּתִפָּלה ַהּנֹוָרָאה ֶׁשִחֵּבר 

מֹוֵרנּו ר' ָנָתן ָז"ל ֶׁשֹּלא ִּתְׁשַּתַּכח ּתֹוָרה ֵמִאָּתנּו, ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר ַהָּקדֹוש 

ְוַהּנֹוָרא ִלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות ְּתֵניָנא מ"ז, ֶׁשָאַמר ַעל ֵסֶפר ֶזה ֶׁשִּנְכַּתב ְּברּוַח 

ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ָיכֹול  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְוֹיאַמר  ַלָּׁשַמִים  ֶׁשָּיבֹוא  ִמי  ְוָכל  ַהֹּקֶדׁש, 

ִיְצרֹו, ֹיאְמרּו לֹו ָלָּמה ֹלא ָאַמְרָּת ַהְּתִפּלֹות ָהֵאּלּו ְּבָכל יֹום, ִּכי ֵאיְך ָעַבר 

ָעֶליָך יֹום ְלֹלא ֲאִמיַרת ְּתִפָּלה ִמִּלּקּוֵטי ְּתִפּלֹות, ֶׁשַעל ָיָדם ָהִייָת ַנֲעֶׂשה 

ִאיׁש ָּכֵׁשר, ְוָכל ֶאָחד ַמָּמׁש ָיכֹול ִלְמֹצא ַעְצמֹו ְּבתֹוְך ְּתִפּלֹות ֵאּלּו.

ְוִהֵּנה ְּתִפָּלה ֹזאת ְמֻיֶּסֶדת ַעל ִּפי ַהּסֹוד ַהּנֹוָרא ֶׁשִּגָּלה )ַרֵּבנּו ָז"ל( ַעל 

ְּגֻדַּלת ַרְׁשִּב"י ָז"ל, ֶׁשִהְבִטיַח ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ִּתָּׁשַכח ַהּתֹוָרה ַעל ָידֹו ִּכי 

ְלָאְמָרה  ּטֹוב  ּוַמה  ַהֵּסֶפר,  ִּבְתִחַּלת  ע"ש  ָגלּוָתא,  ִמן  ִיְפקּון  ָּדא  ַּבֹּזַהר 

ַעל ִקְברֹו ַהָּקדֹוש ֶׁשל ַרְׁשִּב"י ָז"ל, ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ָלבֹוא ְלָׁשם, ַאְך ַּגם ְּבָכל 

ָמקֹום ָהאֹוְמָרה ֹלא ִהְפִסיד, ִּכי ִהְתַּפְּׁשטּות ִנְׁשַמת ַהַּצִדיק הּוא ְּבָכל 

ָהעֹוָלם ַּכּמּוָבן בַּזוה"ק:

ַקִּדיָׁשא,  ּבֹוִציָנא  ָנִחית,  ְׁשַמָּיא  ִמן  ְוַקִּדיׁש  ִעיר  יֹוָחִאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 

ּבֹוִציָנא ִעָּלָאה, ּבֹוִציָנא ַרָּבא, ּבֹוִציָנא ַיִּקיָרא, ַאֶּתם ִהְבַטְחֶּתם ְלִיְׂשָרֵאל 

ִמן  ִיְּפקּון  ָּדא  ַּבֹּזַהר  ִּכי  ֶיְדֶכם,  ַעל  ִמִּיְׂשָרֵאל  ַהּתֹוָרה  ִּתְׁשַּתַּכח  ֶׁשּלא 

ְמִׁשיָחא  ְּבִעְּקבֹות  ַהְסָּתָרה  ֶׁשְּבתֹוְך  ַהַהְסָּתָרה  ְּבֹתֶקף  ַוֲאִפּלּו  ָּגלּוָתא, 

ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה, ִהְבַטְחֶּתם ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ִתָּׁשַכח ַהּתֹוָרה 

ַעל  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָּפַני  ַאְסִּתיר  ַהְסֵּתר  "ְוָאנִכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו  ַזְרֵענּו,  ִמִּפי 

ְלָפָניו ְלֵעד ִּכי ֹלא ִתָּׁשַכח ִמִּפי  ְוָעְנָתה ַהִּׁשיָרה ַהּזאת  ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה, 

ַזְרעֹו". 



צח

ל"ג בעומר

ָעֵלינּו  ָאַרְך  ִּכי  ֵחֶפץ,  ָּבֶהם  ָלנּו  ֵאין  ֲאֶׁשר  ַהָּיִמים  ִהִּגיעּו  ַעָּתה  ְוִהֵּנה 

ּוָמָטה  ְוַדִּלים,  הֹוְלִכים  ָאנּו  יֹום  ּוְבָכל  ַהִּׁשְעּבּוד,  ָעֵלינּו  ּוָמַׁשְך  ַהָּגלּות 

ָיֵדינּו ְמאד "ִּכי ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב" ִּכי ִנְׁשַאְרנּו ִּכיתֹוִמים ְוֵאין 

ּוְכָבר  ַהֶּזה,  ַהַּמר  ַהָּגלּות  ְּבֹתֶקף סֹוף  ְוִהֵּנה  ַּבֲעֵדנּו.  ַיֲעֹמד  ִמי  ְוֵאין  ָאב, 

ַצִּדיק  ֵזֶכר  ָהֲאִר"י  ָהֱאָלִהי  ִמיֵמי  ָמִׁשיַח  ִהְתנֹוְצצּות  ְלִהְתנֹוֵצץ  ִהְתִחיל 

ְלַהֵּׁשם  ְמאד  ּוִמְתַּגְעְּגִעים  ִמְׁשּתֹוְקִקים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ְוַעְּמָך  ִלְבָרָכה, 

ְוִנְפָלא  ִנְמָרץ  ְּבִהְׁשּתֹוְקקּות  ְׁשֶמָך  ֶאת  ְלִיְרָאה  ֲחֵפִצים  ְוַהֹּכל  ִיְתָּבַרְך, 

ֲאֶׁשר ֹלא ָהְיָתה ָּכזאת ִמיֵמי ֶקֶדם "ֱהִקיֹצִתי ְועֹוִדי ִעָּמְך", ָּבאִתי ַעד ֵקץ 

ָּכל ַהּדֹורֹות ְועֹוִדי ִעָּמְך ֲעַדִין ָאנּו ֲאחּוִזים ָּבְך, ּוִמְׁשּתֹוְקִקים ַלֲעבֹוָדְתָך 

ִּבְכלֹות ַהֶּנֶפׁש.

ֲאָבל ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַּגם ֹּגֶדל ִרחּוֵקנּו ִמְּמָך ָּבִעִּתים ַהָּללּו הּוא ַגם ֵּכן ְּבִלי 

ִׁשעּור, ִּכי ָטַבְענּו ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ָמֳעָמד ָּבאנּו ְבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשּבֶלת 

ְׁשָטָפְתנּו ּוְרֵאה ֶאת ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ְמרּוִדים ְמאד, ֲאֶׁשר ִאי ֶאְפָׁשר ְלָבֵאר 

ֲאֶׁשר  ַעד  ְמאד,  ָּבנּו  ִהְתָּגָרה  ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ַהַּבַעל  ִהְתָּגרּות  ֹּגֶדל  ּוְלַסֵּפר 

ִהִּפיל אֹוָתנּו ְמֹאד. 

ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ְבָעְנִיי ִמי ָאנִכי ְלַסֵּפר ָצרֹות ִיְׂשָרֵאל, ַרק ַאֶּתם ְלַבד ְיַדְעֶּתם 

ֶאת ָּכל ַהַּמֲעָמד ּוַמָּצב ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה. ַאְך ָּבאִתי 

ְלַסֵּפר ְוִלְצֹעק ָעַלי ְוַעל ַנְפִׁשי, ַעל ֹעֶצם ִרחּוִקי ֵמַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ְוֹעֶצם 

ְו"ַעל ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה ֵעיִני  ַוֲעוֹונֹוַתי ָהַרִּבים ּוְפָׁשַעי ָהֲעצּוִמים,  ְּפָגַמי 

ֵעיִני יֹוְרָדה ַמִים", ִּכי ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשּום ֶּדֶרְך ֵאיְך ְלַהֲחִזיר ִלי ַהֹּכַח ִּדְקֻדָּׁשה, 

ְוֵאיְך ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ּוְבֵאיֶזה ֶּדֶרְך ַאְתִחיל ַלֲעזֹוב ַּדְרִּכי ָהָרע 

ּוַמְחְׁשבֹוַתי ַהְמֻגּנֹות, ְוֵאיְך ּוַבֶּמה ֶאְזֶּכה ְלַתֵּקן ִקְלקּוִלים ּוְפָגִמים ָּכֵאֶּלה 



צט תפילה

"ֹלא ָיַדְעִּתי ַנְפִׁשי, ָאָנה ֲאִני ָבא", ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ֶחְרָּפִתי ָהֲעצּוָמה, ָאָנה 

ֶאְבַרח, ָאָנה ֶאָּטֵמן ִמְּפֵני ָבְׁשִּתי ּוְכִלָּמִתי, ָואַמר ֶלָהִרים ַּכּסּוִני ְוַלְּגָבעֹות 

ִנְפלּו ָעָלי, אֹוי ֶמה ָהָיה ִלי, אֹוי ֶמה ָהָיה ִלי, "ַעל ֵּכן ָאַמְרִּתי ְׁשעּו ִמִּני 

ֲאָמֵרר ַּבֶּבִכי", אּוַלי ָיחּוס אּוַלי ְיַרֵחם, ִּכי ֵאין ַמְעצֹור ַליהָוה ְלהֹוִׁשיַע 

ַּגם אֹוִתי ָּבֵעת ַהּזאת, ִּכי ַהְרֵּבה ֶרַוח ְוַהָּצָלה ְלָפָניו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֵהן ֹכל 

ּתּוָכל ְוֹלא ִיָּבֵצר ִמְּמָך ְמִזָּמה, ּוִמי יאַמר ְלָך ַמה ַּתֲעֶׂשה" ַעל ֵּכן ָּבאִתי 

ְּכָעִני ַּבֶּפַתח, ָרׁש ַּדל ְוֶאְביֹון, ָנגּוַע ּוְמֻעֶּנה, ְמֻבְלָּבל ּוְמטָרף ָעִני ְוכֹוֵאב, 

ִלְצֹעק ְוִלְזֹעק ִלְפֵני ַהְדַרת ְקֻדַּׁשְתֶכם: 

ְדבֹוִציָנא  ְנִהירּו  ּוָפָרָׁשיו",  ִיְׂשָרֵאל  ֶרֶכב  ָאִבי  "ָאִבי  ַרִּבי  ַרִּבי  ַרִּבי 

ִיְׂשָרֵאל,  ָצרֹות  ִלְסֹּבל  ּתּוְכלּו  ֵאיְך  ִתיַׁשן",  ָלָּמה  "עּוָרה  ְדאֹוַרְייָתא, 

ִּבְמִרירּות  ְוִלְראֹות  ְלִהְסַּתֵּכל  ֱאֶמת  ַהַּצִּדיֵקי  ָּכל  ִעם  ְוִהְתעֹוְררּו  קּומּו 

ָצרֹות ַנְפֵׁשנּו, "ָהִקיצּו ְוַרְּננּו ׁשֹוְכֵני ָעָפר", קּומּו ְיֵׁשֵני ַמְכֵּפל ְלַסֲעֵדינּו 

ַצִּדיֵקי ְיסֹוֵדי עֹוָלם, קּומּו ְּבֶעְזָרֵתנּו ְּבֵעת ָצָרה ַהּזאת, חּוסּו ְוִחְמלּו ַעל 

ַחָטִאים  ַהָּמֵלא,  ְוַהָּפגּום  ַהחֹוֵטא  ָעַלי  ּוְבתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל 

ְמָצָאְתנּו"  ֲאֶׁשר  ַהְּתָלָאה  ָּכל  "ֶאת  ְיַדְעֶּתם  ַאֶּתם  ראׁש  ְוַעד  ֶרֶגל  ִמַּכף 

ִמּיֹום ְּגלֹות ָהָאֶרץ ַעד ֵהָּנה, ָּכל ַמה ֶּׁשָעַבר ַעל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִּבְכָלִלּיּות, 

ּוִבְפָרִטּיּות ַמה ֶּׁשָעַבר ַעל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּוִבְפַרט ַמה ֶּׁשָעַבר ָעַלי ִמּיֹום 

ַמה  ָּכל  ְוגּוִפי,  ְוַנְפִׁשי  ְורּוִחי  ִנְׁשָמִתי  ְוַנֲעׂשּו  ְונֹוְצרּו  ְוִנְבְראּו  ֶׁשֶּנֶאְצלּו 

ֶּׁשָעַבר ָעַלי ְּבָכל ִּגְלּגּול ְוִגְלּגּול, ּוִבְפָרט ַמה ֶּׁשָעַבר ָעַלי ַּבּגּוף ַהֶּזה, ָּכל 

ַמה ֶּׁשָעַבְרִּתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ַמה ֶּׁשֲאִני זֹוֵכר ֲעַדִין ּוַמה ֶּׁשִּנְׁשַּכח 

ֵמַהְּפָגִמים  ָקֶצה  ֶאֶפס  ּוְלַסֵּפר  ְלָבֵאר  ְנָביֹות  ֵאיֵלי  ָּכל  ֲהַיְסִּפיקּו  ִמֶּמִּני, 

ֶׁשָּפַגְמִּתי ְּביֹום ֶאָחד ְּכִפי ַמה ֶּׁשּנֹוְגִעים ַהְּפָגִמים ְּבָמקֹום ֶׁשּנֹוְגִעים ְּכִפי 

ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמִתי, ּוִמָּכל ֶׁשֵּכן ְוָכל ֶׁשֵּכן ַמה ֶּׁשָּפַגְמִּתי ְּבָכל ַהָּיִמים ֶׁשָעְברּו 
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ָעַלי ִמּיֹום ֱהיֹוִתי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, )ּוִבְפָרט ְוכּו'( ִמי יּוַכל ְלַסֵּפר, ִמי יּוַכל 

ְלַׁשֵער, ָמה ֲאַדֵּבר ָמה ֶאְתאֹוֵנן, ָמה אֹוַמר ָמה ֲאַדֵּבר ּוָמה ֶאְצַטָּדק: 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֵּתן ְּבֵלב ַהַּצִּדיק ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַהֶּזה )ִאם ִיְזֶּכה ִלְהיֹות 

ְּבא"י ַעל ֶקֶבר ַרְׁשִּב"י ֹיאַמר: ַהּׁשֹוֵכן ֹּפה( ּוְבֵלב ָּכל ַהַּצִּדיִקים ֲאִמִּתִּיים 

ְלַבל ַיְסִּתירּו ְּפֵניֶהם ִמֶּמִּני, ְוַיַעְמדּו ַּבֲעִדי ִלְמִליֵצי יֶׁשר, ַלֲהֹפְך ִּבְזכּוִתי 

ֶׁשְּתָקְרֵבִני  ַּבֲעִדי  טֹוב  ְוַיְמִליצּו  טֹובֹות,  ְנֻקּדֹות  ִּבי  ְוִלְמצא  ּוְלַבֵּקׁש 

ֶׁשֶאְזֶּכה  ְּבִקְרִּבי,  ִּתֵּתן  ֲחָדָׁשה  ְורּוַח  ָחָדׁש  ֵלב  ִּבי  ְוִתֵּתן  ְּבַרֲחִמים,  ֵאֶליָך 

ָׁשַמִים  ִאי  ָׁשֵלם  ּוְבֵלב  ֶּבֱאֶמת  ֵאֶליָך  ָלׁשּוב  ֶּבֱאֶמת  ֵמַעָּתה  ְלִהְתעֹוֵרר 

ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  ָּכל  ָעַלי  ִחְמלּו  ְוֶחְמָלה  ַרֲחִמים  ַּבֲעֵלי  ָּכל  ַּבֲעִדי,  ַהְפִּגינּו 

ַהְעִּתירּו ְּבַעד ֻמְטָּבע "ִּביֵון ְמצּוָלה ְוֵאין ַמֲעָמד" ָּכמֹוִני: 

ַרִּבי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי, ִזְכרּו ֹזאת ְוָתִׂשימּו ַעל ֵלב, ֶׁשָּזִכינּו ַּבּדֹורֹות 

ַהָּללּו ִלְׁשֹמַע ִנְפְלאֹות נֹוְראֹות ְּגֻדַּלְתֶכם ֵאיְך ְמֻרָּמז ַּבּתֹוָרה ֶׁשַעל ֶיְדֶכם 

ִּכי'  ֶׁשהּוא  ִמֶּמּנּו,  ְרָאָיה  ֶׁשֲהֵבאֶתם  ַהָּפסּוק  ִּכי  ַהּתֹוָרה,  ִּתָּׁשַכח  ֹלא 

ַהָּקדֹוׁש  ְוִׁשְמֶכם  יֹוַחא"י,  ֵתיבֹות  סֹוֵפי  הּוא  ַזְרעֹו'  ִמִּפי'  ִתָּׁשַכח'  ֹלא' 

ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָנ'ִחית"  ְׁש'ַמָּיא  ִמ'ן  ְו'ַקִּדיׁש  "ִע'יר  ַּבָּפסּוק  ְמֻרָּמז  ְּבַעְצמֹו 

ַהַהְבָטָחה  ְּגֻדַּלת  יֹוְדִעים  ְלַבד  ַאֶּתם  ָהֵאֶּלה,  ְּדָבִרים  סֹוד  יֹוְדִעים  ְלַבד 

ְוֵאיְך  ֶיְדֶכם,  ִמִּיְׂשָרֵאל ַעל  ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשַהּתֹוָרה ֹלא ִתָּׁשַכח  ֶׁשִהְבַטְחֶּתם 

מֶׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִנָּבא ַעל ֶזה ְּבתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ִמֹּקֶדם. 

ַעל ֵּכן ָּבאִתי ְלַהְזִּכיר, ָנא ַרּבֹוַתי ַהְּקדֹוִׁשים, ִחְמלּו ָעַלי ְוַאל ִּתְסַּתְּכלּו 

ַעל ָּכל ָהַרע ֶׁשָעִׂשיִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּבַמֲחָׁשָבה ִדּבּור ּוַמֲעֶׂשה, 

ְּבַמֲעַׂשי  ַּתִּביטּו  ַאל  ִנָאְצִּתי  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמֵריִתי  ֲאֶׁשר 

ֶזה  ֲאֶׁשר  ַעל  ְּבֵעיֵניֶכם,  ָאקּוץ  ְוַאל  ַּכֲחָטַאי,  ִעִּמי  ַּתֲעׂשּו  ְוַאל  ָהָרִעים, 
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ְוִהְתעֹוְררּות,  ְרָמִזים  ּוְרָבבֹות  ַּבֲאָלִפים  אֹוִתי  ְמעֹוְרִרים  ֲאֶׁשר  ַּכָּמה 

ּוְבַכָּמה ִמיֵני ֵעצֹות ְנכֹונֹות ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת, ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 

ַוֲאִני ְּבֹעֶצם ַקְׁשיּות ָעְרִּפי ִקְלַקְלִּתי ּוָפַגְמִּתי ְּבָכל ֶזה, ְולא ִהֵּטיִתי ָאְזַני 

ִּבי  ַאְּפֶכם  ִיַחר  ְוַאל  ֶזה,  ְלָכל  ֵלב  ְוַאל ָּתִׁשיתּו  ָעַלי  ֶזה חּוסּו  ְלָכל  ְוִלִּבי 

ֵמַהֵּׁשם  ִנְדֶחה  ֶאְהֶיה  ְלַבל  ֵמַעָּתה  עֹוד  ַמֲחָׁשבֹות  ַּתְחְׁשבּו  ַרק  ָחִליָלה, 

ִיְתָּבַרְך ּוִמֶּכם ָחִליָלה, ִּכי ֲעַדִין "ֵאין ַמְעצֹור ַליהָוה ְלהֹוִׁשיַע" ַּגם ָּבֵעת 

ַהֹּזאת, ִּכי ֵאין ִלי ׁשּום ֹּכַח ַעָּתה ֶאָּלא ְּבִפי ְלַבד, ְוַגם ֶזה ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַרְך 

ֲאֶׁשר ֹלא ָעַזב ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו ֵמִעִּמי, ְוָנַתן ֹּכַח ְלָיֵעף ָּכמֹוִני, ְלַדֵּבר ַעָּתה 

ְמַעט ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה. 

ְוַעל ֶזה ָּתַמְכִּתי ְיֵתדֹוַתי, ֶׁשְּתַרֲחמּו ָעַלי ְוַתֲעׂשּו ֶאת ֲאֶׁשר ֶאְזֶּכה ָלׁשּוב 

ּוְלַדֵּבר  ְּבָׁשלֹום,  ְמֵהָרה  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  )ְוָלֹבא  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ֶּבֱאֶמת 

ָּכל ֶזה ְויֹוֵתר ִמֶּזה ָׁשם ַעל ִצּיּון ֶׁשָּלֶכם ַהָּקדֹוׁש(, ַויהָוה ַהּטֹוב ְּבַרֲחָמיו 

ְלַמַעְנֶכם,  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְוֶאת  ְויֹוִׁשיַע אֹוִתי  ְוָיֵגן  ְוַיֲעזר  ְּתִפַּלְתֶכם  ִיְׁשַמע 

ְוַאל  ַיְרֵּפִני,  ְולא  ְויאֲחֵזִני  ְמֵהָרה,  ְלָפָניו  ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ְוַיֲחִזיֵרִני 

ַיַעְזֵבִני ְוַאל ִיְּטֵׁשִני ְּבׁשּום אֶפן, ַעד ֶׁשֶאְזֶּכה ָלׁשּוב ֵאָליו ֶּבֱאֶמת, ְוִלְהיֹות 

ָּפַגְמִּתי,  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ְּבַחַּיי  ּוְלַתֵּקן  עֹוָלם,  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ַהּטֹוב  ִּכְרצֹונֹו 

ְלַסֵּדר  ִנְׁשָען  ֲאִני  ְלַבד  ֲעֵליֶהם  ֲאֶׁשר  ֲאִמִּתִּיים,  ַהַּצִּדיִקים  ּוְזכּות  ְּבֹכַח 

ְּדָבַרי ֵאֶּלה ִלְפֵניֶהם ְוִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ַּבַעל ָהַרֲחִמים יֹוֵדַע ַּתֲעלּומֹות 

"ְיהָוה ִיְגמר ַּבֲעִדי, ְיהָוה ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף, הֹוִציָאה 

ִמַּמְסֵּגר ַנְפִׁשי ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמָך, ִּבי ַיְכִּתירּו ַצִּדיִקים ִּכי ִּתְגֹמל ָעָלי": 

ַאְׁשֵרינּו ַמה ּטֹוב ֶחְלֵקנּו ְּבִהּלּוָלא ְּדַבר יֹוַחאי ּוַמה ָּנִעים ּגֹוָרֵלנּו ִּבְזכּות 

ֲאדֹוֵננּו ַּבר יֹוַחאי!
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