
העולם  בכל  יהודים  ולקיטה.  איסוף  תקופת  של  בעיצומה  אנחנו 
סופרים לעומר, והעומר עצמו הוא ליקוט של שעורים. ספירה היא 
פעולה של אסיפה, אנחנו אוספים מספרים וצוברים ימים לקראת 
בשבועות שוב  תורה.  ומתן  השבועות  החמישים שהוא חג  היום 
המלך,  דוד  יצא  שממנה  רות  מגילת  קוראים  הלקיטה,  מודגשת 

מלכא משיחא שיום ההילולא שלו חל בשבועות. 
סיפור  משיח,  נשמת  של  סיפורה  את  מגוללת  רות  מגילת 
מתחיל  הזה  הסיפור  אבל  מייחלים,  כולנו  המלאה  שלהגשמתו 
הדור,  צדיק  של  בשדה  שעורים  מלקטת  רות  שעורים.  בלקיטת 
בועז. וכבר במלאכת הליקוט הזה, כפי שכותב רבי נתן, מתחילה 

נשמת משיח לסלול את דרכה אל הגאולה.
'כי הצדיקי אמת עוסקים בזה, ללקט ליקוטים 

המתבררים  קדושים  ניצוצות  בחינת  שהם 

של  טובה  ונקודה  נקודה  כל  ידי  על  עת  בכל 

כל אחד מישראל', הגאולה היא תקוותה של 

לגאולה,  מצפים  הדורות  כל  הבריאה,  כל 
הצדיקים  אבל  היהודים.  וכל  הצדיקים  כל 
את  גם  יודעים  משיח  לנשמת  שקשורים 
הסוד שעושה את הגאולה. הם יודעים את 

סוד הליקוטים.

קדושה בניצוצות
לצאת  רוצים  וכולם  משיח  רוצים  כולם 
מהגלות הפרטית והכללית, ותמיד הגאולה 

מצטיירת יפה רחוק ואי שם, כמו שכל המדרגות הגבוהות יושבות 
בחינת  שהם  הצדיקים  הגבוהים.  המדפים  ועל  במרחקים  בטח 
משיח מלמדים שהגאולה כאן, המדרגות שאתה מצפה להן גם כן 

כאן, צריך להתכופף ולהתחיל לאסוף.
 – הדורות  מופלאי  כל  ואחריו  הזוהר  ספר  מגלה  הזה  הסוד  את 
בכל  נמצאת  האלוקות  כניצוצות,  מופיעה  הזה  בעולם  הקדושה 
מקום אבל היא מפוזרת. זעיר פה זעיר שם, אין פינה ואין רגע או 
מצב רוח שאין בו נקודה של אור ודבקות, אבל האורות הם ניצוצות 
להתכופף  צריך  גאולה  של  לסיפור  אותם  להפוך  וכדי  קטנים 

ולאסוף.
הגאולה העתידית תתרחש מתוך פעולת לקיטה, כדברי הנביא 
)ישעיהו כז( 'ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל'. השם יתברך 
מתכוון לאסוף אותם מכל המקומות הרחוקים שהטוב שלנו 
כבר  כך  על  עמלים  המופלגים  הצדיקים  אליהם,  התגלגל 
מלקט,  צדיק  הוא  שמעון  רבי  אותנו.  אוספים  הם  היום, 

ואנחנו מתלקטים אצלו ובאים.
לגלות,  סוף  אין  ח"ו  כאילו  לנו  נדמה  לפעמים 
המחשבות  הפרטית  בגלות  וכשמדובר 
אנחנו  מאוד.  מעיקות 

ניסינו  פעמים  כמה  לספור  הפסקנו  וכבר  ומשתדלים  מנסים 
להתחיל. משיח יושב כבר שנים בשערי רומי ומחליף תחבושות, 

הוא סובל, אנחנו סובלים, השכינה סובלת. מתי זה ייגמר טוב?
הגאולה  ונחמות.  בשורות  ומביאה  הליקוטים  תורת  נכנסת  כאן 
נמשכת זמן רב וגם היציאה שלך מהגלויות הפרטיות מתארכת, לא 
בגלל שזה לא קורה אלא מפני שהדברים קורים באופן יסודי מאוד. 
אוספים אותך, מלקטים את הצלחתך הנצחית נקודה אחר נקודה, 

לא רוצים להפסיד ממך אפילו פירור אחד של טוב.  
מה שמיוחד בתורתם של הצדיקים המלקטים, כפי שמסביר רבי 
אפילו  טוב,  בזיהוי  אמנים  הם  שבנו.  לטוב  קנאים  שהם  זה  נתן, 
נקודה של טוב, והם מסוגלים לחלץ אותו בזמן, לפני שנהרוס או 
נפסיד אותו לעצמנו, כי הצדיק 'מקבץ ומלקט 
וכל  טובה  ומחשבה  מחשבה  כל  ורגע  עת  בכל 

לתוך  תיכף  אותם  ומכניס  טוב  ומעשה  דיבור 

כל  ומתלקטים  שמתקבצים  עד  הקדושה...  בית 

הנקודות טובות של כל אחד ואחד, עד שיש לכל 

אחד ואחד חלק גדול בבניין הבית דקדושה'.

זו הסיבה, מטעים מוהרנ"ת, שספריו של רבינו 
נקראו בשם 'ליקוטים', הם מלמדים את תורת 
הליקוטים, זו תורתו של משיח, זו תורתו של 
כל יהודי שמעוניין להפוך את חייו כבר היום 

לסיפור של גאולה בהתהוות.

צדיקים עניים
הצדיקים הגדולים הם ענווים עד בלי גבול. דוד המלך קורא לעצמו 
עני ואביון, משיח מתואר כעני הרוכב על חמור. העוני שלהם הוא 
הנס שלנו. מי מוכן ללקט ליקוטים? רק עניים, האביון תאב לכל 
דבר כי הוא רעב ואין לו, והצדיקים שהם בחינת משיח רעבים לכל 
פירור של טוב, לכל נצנוץ אלוקי, הם לא מסוגלים ללכת הלאה בלי 

לאסוף את כל מה שנשר מאיתנו במהלך הדורות. 
וכך כבר נהגה הסבתא של משיח, רות. היא הלכה אחרי הקוצרים 
המגל.  אחרי  השליכו  המובחרים  שהבחורים  מה  כל  את  ואספה 
הנפש  שאריות  כל  את  ואוספים  בשדה  מתכופפים  הצדיקים 
בסופו  נולד  הללו  מהשעורים  בחיפזון,  השליכו  קודמים  שדורות 

של דבר משיח. מהפירורים הללו נבראת גאולה. 
הצדיק  אל  נוהרים  אנחנו  הליקוטים.  של  יומם  הוא  בעומר  ל"ג 
שגילה את תורת הסוד, אבל לא פחות חשוב מכך – גילה את הסוד 
שבנו. רבי שמעון אסף את דרושי הזוהר מכל הבריאה, מופיעים 
בתורתו סבא וינוקא וסוחרים ישמעאלים ושאר נשמות ודמויות. 
וביום הזה אנחנו מקשרים את עצמנו לתורת הליקוטים, התורה 
של רבינו שתמיד מצליחה לאסוף אותנו מכל הפינות ולמצוא בנו 

תמיד תורה וסודות.
)ע"פ ליקו"ה או"ח מנחה ז'(

מלקטים אותנו

מתעכבת  הגאולה 
צדיקים  יש  כי 
לאסוף  שמתעקשים 
שלנו,  טוב  פירור  כל 
רוצים אותנו במלואנו, 
זמן. לוקח  וזה 
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ל"ג בעומר הוא 'יום שמחתו' של רבי שמעון. שמחתו שמחתנו היא, ויש לכך סיבות עמוקות שנוגעות לעצם הנפש.

אשרינו מה טוב חלקינו 
בהילולא דבר יוחאי

יום ו' עש"ק . תרכ"ט.
באתי  לאל  תהילה  ערב  לפנות  אתמול 
מה  שיחיו,  בניי  קדישא,  מההילולא 
אברך  הזה,  הדבר  יקרת  גודל  לכם  לשער  אוכל 
א  איז  סי'  עזרני,  כה  עד  אשר  להשי"ת  לבי  בכל 
נאה,  חתונה  ]-זאת  פארן  מעג  מען  חתונה  פיינע 
מותר וכדאי ליסוע[ מארבע פינות העולם לראות 
הענין הזה. וגודל תוקף האמונה קדושה שיש לכל 
ארצות  מקצה  אנשים  באים  בזה,  שיחיו  אחב"י 
מכובדים,  אנשים  כמה  היו  מטשערקעסיע  וגם 
ומפזרים הון רב, ואינם בוכים כלל רק שמחים כל 

הלילה.
הנסיעה  ענין  על  פה  היום  שהיה  המניעות  וגודל 
ימים  שני  הגשם  ירד  כי  מעולם,  היה  לא  הזאת 
רצופים וכו', וביום ל"ג בעומר בבוקר השכם בתוך 
שטף הגשם התחילו אנשי צפת ליסוע לשם. מה 
אומר לכם, לא האמנתי כי יסופר לי, אם לא ראיתי 
בעיני, נסעו אנשים נשים וטף והגשם שטף אותם, 
הדבר  חביבות  לגודל  שמחה  מלא  היה  הדרך  וכל 

הזה. 
והיה מקום לכנות בתוך המדרש, ומקודם אמר כל 
אחד כל מה שבלבו, ושפכו הרבה דמעות מקירות 
לשמים,  עד  השמחה  גדלה  בעזהי"ת  ואח"כ  לבם, 
והיה קלינעט ופאק ]קלרינט ותוף[  וכולם בפיהם 

מזמרים ניגונים נפלאים. 
והענין  חאלאקין,  פה  שקורין  מתגלחים  והילדים 
לזה  שירים  להם  יש  כי  נפלא,  דבר  הוא  הזה 
ממש  נפלאים.  בתנועות  הילדים  עם  ומרקדים 
כלתה נפשי בנועם הדבר הזה. והילדים דפה המה 
רבי  מעשי  כזאת,  נראה  לא  נפלאים  מחוכמים 

שמעון. 
זכיתי לעמוד אצל הציון ממש  ואנכי תהילה לאל 
תוקף  על  שנתייסדה  שלנו  הק'  התפילה  ואמרתי 
קדושתו, ונשאתי עיני למקום ונתתי שבח והודיה 
לפניו ית' אשר איש כערכי יזכה לעמוד ביום הזה 
לבי,  מקירות  שיחי  ופרשתי  הק'.  שלו  ציון  על 

בשמחת  הרבה  ב"ה  רקדתי  ואח"כ 
לבבי.

יצחק בן מוהרנ"ת



צדקה, אא

מדוע הוצרך רשב"י לצער מערה כדי להשיג את סודות התורה אחי היקר!

הנה אנו עומדים בפתח של היום הבהיר יום הילולא דרשב"י, היום בו 

להדליק  לעולם,  שירדה  והשכחה  מהקרירות  לגמרי  להתחדש  יכולים 

מחדש את המדורת אש של התורה וקיומה.

ודבר ראשון תעורר בעצמך תקווה בכוחו דרשב"י ותדע באמונה שלמה 

שיש לך שייכות גדולה ונפלאה לנשמתו הגדולה, ולאור תורתו שהאיר 

בעולם.

כן, דע לך, הזוה"ק שייך גם לך! רביז"ל אמר שאמירת הזוה"ק מסוגל 

בזוה"ק  המוזכרים  המופלאים  הלשונות  וכן  בתורה,  להתמדה  מאוד 

ישראל,  ביותר את הנפש, מה שמעורר מאוד לחשיבות עם  מעוררים 

"וי  וכו'",  ועל גודל כל מצווה ומצווה, "זכאה מאן דאשתדל באורייתא 

ליה מאן...", שכל לשונות אלו מעורר מאוד את הנפש להבין שיש אור 

עצום בתוך התורה.

אך יותר מזה, דע, שתורת הרשב"י גבוה עד מאוד, ובכדי להבין המכוון 

של תורת הרשב"י, צריך אתה לחפש ולבקש בספרי הצדיקים הגדולים 

ההולכים בדרך האריז"ל והבעש"ט הק'. כי הם חיפשו והתייגעו מאוד 

להבין איך באור הרשב"י לא תשתכח תורה מישראל, והם הכניסו בעולם 

את הנעימות והמתיקות של עבודת ה' והדביקות בו ית'.

לך  ראוי  בשבילך,  למעשה  רשב"י,  של  העבודה  דרכי  להבין  ובכדי 

להתחדש ביום זה להגות בספרי רביז"ל ומורינו ר' נתן ז"ל, שם מתגלה 

מדורת  להדליק  איך  אחד  מצד  מצב,  בכל  בהשי"ת,  תמיד  להחזיק  איך 

הרשב"י בלב, להיות "בקי ברצוא", היינו לרוץ מדרגא לדרגא בדביקות 

של אהבה ויראה, לעסוק בתפילה בכוונה ובתורה בהתמדה וכו'. ]"מרון" 

גמטריא "רצוא"[ ומאידך להיות "בקי בשוב", היינו איך לא להכנס לריבוי 

אור בזה, ולהתחזק בכל ירידה ונפילה, לזכור את ההתפארות של השי"ת, 

ושהוא נמצא איתך ואצלך ממש, ותמיד לדבר עמו ית' כאיש אל רעהו 

וכו' ]"מירון" גמטריא "שוב"[.

****

ההדלקה  זמן  בפשטות  אבל  בדבר,  נאמרו  וסודות  טעמים  הרבה  והנה, 

הוא הזמן שצריך להדליק אצלנו מחדש את האש של הרשב"י שהכניס 

בעולם, ולא רק כמנהג בעלמא וזכר לאש הגדול שהיה בזמן גילוי האדרא.

כי התורה הקדושה יש בה כח של אש, כמו שכתוב 'הלא כה דברי כאש'. 

וכאשר האש של התורה בוערת, אזי אור התורה מאיר, ואפשר למצוא 

פירושים ועצות לכל דבר בעולם. וכל הסיבה שאנו שקועים בתרדמה, 

ואין חשק וחיות בקיום התורה, ויש כל כך הרבה בעיות וספיקות שאנו 

לא מוצאים להם פתרונות זה בגלל שהתורה הצטננה והתקררה אצלנו, 

עד שברוב הפעמים נפלנו למצב שאפילו לא מרגישים ספיקות בעבודת 

ה', לרוב הקרירות והיאוש וההרגשה שאין לנו שייכות לעבודת ה'.

וקרירות,  יבשות  הם  הספר  של  הכתובות  שהאותיות  מחמת  זה  וכל 

וממילא אין היא מצליחה לספק לנו חיות, לא ברור מה התורה רוצה ולאן 

היא יכולה להוביל אותנו. לעומת זאת היצר הרע בוער באש נורא, והוא מלא 

חיות, הוא גם ברור מאוד, וכך הוא מצליח לפתות אחריו.

כי  מישראל.  שתשתכח  תורה  עתידה  ואמרו  החורבן,  אחר  חכמים  ישבו  ולכן 

אפשר ויכתבו את התורה ויתרבו ספרים בעולם, אבל כאשר אין את האש שטמון תחת 

האותיות שבספר, כמעט ולא יועיל הספר. אמנם לא ישכחו את ההלכות בעצמם, אבל מנין 

ניקח כח לקיים את ההלכות, ומניין ניקח כח להתקרב להשי"ת על ידי כל הלכה והלכה.

עד שבא רבי שמעון בר יוחאי, והבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו ובזכותו, ועל כן גם אמר שבזכות 

ספר הזוהר יצאו מהגלות, כי הזוה"ק הוא מדליק את אור התורה, ולא רק אור קטן של נר המאיר את החושך, אלא 

אור אדיר של אש, המחמם את הלב ושורף ומבער את כל הרע. וכך מביא לנו את האש שנמצא בתוך כל דיבור ודיבור 

של התורה הק'. 

ואי אפשר להתקרב אליו בעצמו מחמת שהוא אש שורפת, והאפשרות שלנו  כי השי"ת בעצמו הוא אש אוכלה, 

באופן  האש  את  אצלנו  שמדליקים  בראשם,  והרשב"י  אמיתיים  חכמים  התלמידי  דרך  רק  הוא  ה',  לאור  להתחמם 

שבאמת מבעירה את לבבנו כראוי.

וזהו ממש האור שהאיר הרשב"י בתוך הזוה"ק, אור שמדליק אצלנו את אש הנשמה שהוא חלק אלוק ממעל, וכן את 

האש שיש בכל מצוה ומצוה, והנחת רוח שעולה למעלה על ידינו.

וגם אלו שאין להם יד ורגל בהבנת עמקות הזוה"ק, יש גם בפשטות קריאת ואמירת הזוה"ק כח של אש שמעוררת 

חשק 

גדול לעבודת ה' וללימוד התורה. כי הספר הק' הזה פותח לנו את ההשגה שיש עולמות עליונים, יש סודות בכל דבר, 

העולם לא כזה יבש וקריר כמו שהוא נראה.

ולזמר לכבוד  והמדורה שמדליקים, לרקוד  ולהתבונן באש  ל"ג בעומר, לעמוד  וזהו עיקר עבודת היום הקדוש של 

הרשב"י, ולהתעורר להבין שיש כאן אש של רשב"י בעולם. וידוע מצדיקים שהאש הגשמי שמדליקים במדורה הוא 

רק התלבשות גשמית וטבעית, כי באמת יורד ביום הזה אש אמיתי ורוחני של הרשב"י, וזה הזמן לעורר כיסופין לכך.

חזק ואמץ 

)מתוך שאל בני - ל"ג בעומר( 

ל"ג בעומר יומא דהילולא של "ִעיר ְוַקִּדיׁש ִמן ְׁשַמָּיא ָנִחת" 

)דניאל ד:י, ראשי תיבות 'שמעון' כמו שגילה רבינו במאמר 

'לכו חזו'(, ותמוה מה מקום לשמחה ביום פטירת הצדיק, 

ולכאורה היה צריך להיות יום צום ותענית )ע' שו"ע או"ח 

רשב"י  של  והשמחה  ההילולא  ענין  אמנם,  תק"פ,ב(. 

את  רשב"י  לנו  גילה  זה  שביום  משום  הוא   - בעומר  בל"ג 

סודות התורה של 'האדרא זוטא' שלא יכל לגלותם כל ימי 

ובכף  רכ"ג(,  )אות  באצבע  במורה  החיד"א  למרן  ]ע'  חייו, 

שרשב"י  ידוע  והנה  כ"ו([.  אות  תצ"ג  סי'  )או"ח  החיים 

הגיע למעלתו הגדולה מכח 'צער מערה' )בחינת 'תפיסה' 

בנו  אלעזר  ור'  הוא  שנים  י"ג  נפשו  את  שמסר  כדלהלן(, 

במסירות נפש על לימוד התורה, כדאיתא בגמ' בשבת )דף 

לג:(, ומכח זה זכה למדרגות גבוהות כל כך בתורה עד שיכל 

לגלות את ספר הזוהר. אלא שקשה, מדוע צריכים למסור 

את הנפש בצער גדול בשביל גילוי סודות התורה.

ולבאר ענין זה, נקדים את דברי רבינו הקדוש בלקוטי מוהר"ן 

)תניינא, תורה ס'(. וז"ל: אמרו רז"ל )פסחים קיב.(, כשהיה 

ר"ע בתפיסה אמר לו רשב"י 'רבי למדני תורה', ואם לאו אני 

אומר ליוחאי אבא ומוסרך למלכות, ע"כ. והדברים תמוהים 

מאוד מאוד, שר' שמעון יאמר כדברים האלה לרבו שימסרו 

למלכות. וגם כי מסתמא כשר"ע רבו לא רצה ללמדו, בודאי 

כיוון לטובה. וגם הלא כבר היה תפוס בתפיסה, ומה ימסרהו 

עוד. אך דע, כי גם ע"י מי שאומר תורה ברבים, ושומעים 

רשב"י  שאמר  וזה  וכו'.  בא  עי"ז  הגונים,  שאינם  תלמידים 

היה  ר"ע  כי  וכו'.  אומר'  אני  לאו  ואם  תורה  'למדני  לר"ע 

זה  שמפני  שמעון  ר'  וסבר  ברבים,  ודורש  קהילות  מקהיל 

נתפס בתפיסה, מחמת שהיה דורש ברבים ושמעו בני אדם 

שילמדנו  לר"ע  רשב"י  אמר  כן  ועל  וכו'.  מהוגנים  שאינם 

יתקן פגם הנ"ל,  עי"ז   - ועי"ז שילמד עתה לרשב"י  תורה, 

)הדברים  עכ"ל.  מהוגנים,  שאינם  לתלמידים  תורה  שלמד 

הובאו בקיצור, והרוצה להעמיק יעיין בפנים(.

ובזה יש ליתן טעם בענין "צער המערה" )ע' בגמ' בב"מ פה., 

ור'  רשב"י  שהיו  'תפיסה',  ענין  שהוא  הגדולה(,  במעלתו 

אלעזר בנו תפוסים במערה במשך י"ג שנה - כדי שיוכלו 

להשיג את סודות תורת הנסתר  - הזוהר הקדוש. כי עיקר 

את  להוריד  בשביל  היתה   - לעולם  רשב"י  ביאת  ענין 

סודות התורה ולומר אותם באתגליא, ועל ידו ניתנה 

הרשות לכתוב את הסודות הללו וקיבלנו את 'ספר 

יד כל  - על כרחך  הזוהר'. והנה בספר הנכתב 

שאינם  אנשים  גם  בו,  ממשמשת  אדם 

גורמים  והם  ירחם.  ה'  הגונים 

ס  פ ת י ש

ָאסּור  "ֶמֶלְך  ו:ז(  )שיר  בחי'  שזה  אלוקות  הטמא  במוחם 

כא:(,  דף  ו'  תיקון  זוהר  )תיקוני  מוחין  ברהיטי   - ָּבְרָהִטים" 

ויש לרב עונש על זה - בתפיסה. ולכן קיבל רשב"י על עצמו 

לכפר  כדי  רב,  כה  זמן  במשך  במערה  התפיסה  ייסורי  את 

מאותה שעה ולדורות על כל סודות התורה שנתגלו בזוהר 

הקדוש - שע"י גילויים - יפלו גם לתלמידים שאינם הגונים.

וזהו גם הביאור במה שכתב רבינו )שם(, וז"ל: מה שנמשך 

 - תפיסה  בחי'  הוא  מוחין,  ברהיטי  כביכול  ית'  אלוקותו 

תורה  כל  פי',  עכ"ל.  ֶּׁשִבי",  "ָׁשִביָת  סח:יט(  )תהלים  בחי' 

'נתפסת'  היא  אותה  וכשלומדים  אלוקות,  בחינת  היא 

של  שמו  נרמז  זה  בפסוק  שגם  ידוע  והנה  השומע.  במוח 

ר' שמעון בר יוחאי, כי ר"ת "ֶּׁשִבי" - הוא שמעון בר יוחאי, 

והביאור הוא שכיון שכל מהות רשב"י הוא לגלות את סודות 

ובאופן שיד הכל  - בכתיבת ספר הזוהר  התורה באיתגליא 

'תפיסה'  בחי'   - "ֶּׁשִבי"  עצמו  על  קיבל  לכן  בו,  ממשמשת 

וישב י"ג שנים במערה. 

זה,  רומז לענין  נראה שכולו  וכשנדקדק בכל לשון הפסוק 

"ָעִליָת ַלָּמרֹום ָׁשִביָת ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם ְוַאף סֹוְרִרים 

ִלְׁשּכֹן ָיּה ֱאֹלִהים", ופירושו, שמדבר על עליית הצדיק למרום 

לשבות שבי - שהם סודות התורה - בחי' "ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות", 

רק שבשביל זה צריך הצדיק לסבול עונש של תפיסה, כי ע"י 

גילוי הסודות מתקיים "ַאף סֹוְרִרים ִלְׁשּכֹן ָיּה ֱאֹלִהים", שגם 

תלמידים שאינם הגונים המכונים "סֹוְרִרים" - גם אצלם ע"י 

גילוי הסודות נעשה "ִלְׁשּכֹן ָיּה ֱאֹלִהים", כי כביכול האלוקות 

נאסרת במוחם כשהם לומדים את סודות התורה, ולכן צריך 

הצדיק המוריד את הסודות התורה לכפר על עצמו בשביה 

ותפיסה, תמורת מה שגורם ע"י גילוי תורתו ל"ֶמֶלְך ָאסּור 

ָּבְרָהִטים - ברהיטי מוחין" של אותם "סֹוְרִרים".

ובכל אופן כל זה כדאי לצדיק האמת רשב"י זיע"א, כי שוה 

לו לסבול את כל הצער הזה ושגם יפלו סודות התורה אצל 

אלו ה"סֹוְרִרים", והעיקר לגלות את סודות התורה בעולם. 

מוצנעים.  שיהיו  עדיף  היה  ואולי  מדוע,  להבין  שיש  אלא 

ברעיא  הזוהר  דברי  את  בהקדים  יובן  התירוץ,  אמנם 

דעתידין  ובגין  וז"ל:  קכד:(,  דף  )ח"ג  נשא  פרשת  מהימנא 

ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון 

ֶׁשֲעִתיִדים  ּוִמּׁשּום  ]תרגום:  עכ"ל.  ברחמי,  גלותא  מן  ביה 

ֵיְצאּו   - ַהֶזה  ַהּזַֹהר  ֵסֶפר  ַהַחִּיים, ֶׁשהּוא  ֵמֵעץ  ִלְטעֹם  ִיְׂשָרֵאל 

בֹו ֵמַהָּגלּות ְּבַרֲחִמים[, עכ"ל. והיינו שרשב"י מסר את נפשו 

לצאת  נזכה  האחרון  דור  שאנחנו  בשביל  המערה,  בצער 

מהגלות ולקבל את פני משיח, שזה נעשה רק על ידי גילוי 

סודות התורה שבספר הזוהר.

בברכת התורה - ואהבה רבה

כוכבי אור
הרה"ח ר' אליהו עטייה שליט"א

טעם גן עדן
אגרת ל"ג בעומר



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'חזונועם השבת

אנשי מעשה ליל שב"ק - ר"ח אייר. רביה"ק יושב על שולחנו ומדבר בדברי תורה, פתאום 
נשמעת קול זעקה ושבר מבחוץ - - - רבינו יצא החוצה בבהלה, ואחריו כל 
חג  מימי  עוד  ברסלב  העיר  את  שפקד  השריפות  שגל  מתברר  התלמידים. 
הפסח התפרץ שוב, ושריפה ענקית פרצה ברחוב הסמוכה לבית רבינו, לשונות 
האש התפשטו במהירות, ושרפו גם את כל בית רבינו, רק בדרך נס הצליחו 

להציל את כל תכולת הבית.
ביום ראשון. עבר רבינו לשהות בנתיים בבית תלמידו ר' זעליג, ובתוך כך נכנס 
אל הבית אחד מאנשי העיר טעפליק ובפיו הבשורה כי בני העיר אומן מרוצים 

מאד מביאת רבינו לשם.
היתה זאת השגחה פרטית מיוחדת במינה, שכן בכל אותו החורף היה רבינו 
מדבר כי ברצונו להשתקע באומן, ואעפ"כ ככל ששאלו אותו האם ילכו להכין 
את  שלח  שעבר  בשבוע  רק  והנה  רצה,  לא   - הנצרכים  הדברים  כל  בשבילו 
ובתוך  לאומן,  מעברו  לקראת  בהכנות  להתחיל  מטעפליק  מאיר  ר'  תלמידו 
כך פרצה השריפה בליל שבת ונשרף גם הבית, כך שבתזמון מדויק בהשגחת 
השי"ת חזר עתה השליח ובפיו הבשורה, כי רבינו יכול לבוא להשתקע בעיר 

אומן.
כעת  אולם  אומן,  בעיר  ולהשתקע  לעבור  רב  זמן  מתכונן  כבר  רבינו  כאמור, 
שבא אלו השליח ובפיו הבשורה, נתאדמו פניו הקדושים, שכן היתה זאת מעין 

קריאה מן השמים כי כבר קרובה עת הסתלקותו.
ומספר מוהרנ"ת, כי מרוב כיסופיו שרבינו יקח אותי עמו ללוותו בדרך החל 

להתעסק בצרכי הנסיעה, כאשר כן היה לבסוף. והלך ביום ראשון לשכור בעל 
עגלה שיקח אותם אל מחוז חפצם, אבל לא מצא מי שיסכים לקחתם. אולם ר' 
נתן ביודעו עז חפצו ורצונו של רבינו לנסוע לאומן שכר עגלה במחיר מפולפל, 

וכך יצאו אל דרכם ביום שלישי - ד' באייר. 
בדרך נכנסנו לעיר לאדיזין, ובתוך כך פגשו את ר' מאיר מטעפליק נוסע בעגלה, 
ר' מאיר זה נשלח ע"י רבינו אל העיר אומן, לדבר עם אנשי העיר על אודות 
ביאתו להשתקע שמה, בראותו את רבינו ירד מהעגלה ושוחח עם רבינו, וסיפר 

לו כמה משתוקקים בני העיר אומן שיבוא לשם, ושמח רבינו מאד.
כאשר יצאו מהעיר לאדיזין, ובני העיר ליוו את העגלה בכבוד גדול, נענה ואמר 
התורה  לגלות  והחל  יתום",  דור  ואין  תמיד,  לישראל  עוזר  השי"ת  "אעפ"כ 
הנדפסת בתחילת הליקוטי מוהר"ן, התגלות נפלא מסוד גדולת התנא האלקי 

רבי שמעון בר יוחאי.
רבי  אמר  מישראל"  שתשתכח  תורה  "עתידה  אמרו  שרבותינו  אף  "שעל 
שמעון שלא תשתכח, כמו שכתוב "כי לא תשכח מפי זרעו", וגילה רבינו הסוד 
סופי  הוא  כי  זה  פסוק  שמעון  ר'  הביא  דווקא  כי  זה,  בפסוק  המרומז  הנורא 
תיבות יוחאי, המרמז שע"י זרעו של יוחאי כלומר בזכות הרשב"י לא תישכח 
התורה, כי בזכות שחיבר את ספר הזוהר הקדוש והנורא, נזכה לצאת מהגלות".

ר' נתן את הדברים הנוראים נענה לרבינו: "רבי שמעון יש לו בודאי  בשמוע 
הנאה מזה החידוש הנפלא". השיב רבינו: "אכן". אחר כך אמר: "רבי שמעון 
בעצמו הוא ענין אחר, כי רבי שמעון הוא 'עיר וקדיש מן שמיא נחית' ראשי 

תיבות שמעון" )ראה בפנים(.
אחר פטירת רבינו, כאשר הדפיס מוהרנ"ת את הליקוטי מוהר"ן בפעם השנית, 

הכניס את הגילוי הנורא הזה בהתחלת הספר.
וסיפורים, כת"י הרב(,  )כוכבי אור, שיחות  לימים, מספר הרה"ק מטשעהרין 
מקום  ובלי  קרוב,  או  מכר  בלי  רחוקה  בעיר  לבד  ברסלב  מחסידי  אחד  שהה 
ללינת לילה. הוא הלך לבית רב המקום, שהיה נודע בלמדנותו בתורה וידיעותיו 
השולחן,  על  שמונח  מוהר"ן  ליקוטי  בספר  הלה  הבחין  הגיעו  עם  בקבלה. 

ושאלו מנין השיג את הספר.
"האם אתה מכיר את הזה ואת מחברו?" השתומם הרב.

"הכרתי את המחבר, אני חסיד ברסלב" ענה.
"האם אתה מבין מה כתוב בו?" שאל הרב. "כמידת יכולתי" השיב.

יכול להשיג באמת הספר הקדוש הזה, הבט  "לדעתי" אמר הרב, "איש אינו 
בהקדמה, מה מקומה של תורה זו כפתיחה לליקוטי מוהר"ן?"

"אמרו לי אתם" - אמר החסיד.
"נראה שרבינו רומז כאן שיש בו נשמת רשב"י" השיב הרב. "שכן השם 'שמעון 

בן יוחאי' הוא בגימטריא 355 כמו השם 'נחמן בן שמחה'".
)מקורות: חיי"מ קפ"ה-קפ"ט, ימי מוהרנ"ת מ"ד-מ"ח(

סודו של רבי שמעון

לעלות  לב  ונכין  בחוקותי,  פרשת  שבת  קדושת  לקבל  נבא 

ז"ל  רבינו  דברי  לאור  יוחאי  דבר  הילולא  לשמחת  ולהיכנס 

במאמר לכו חזו וגו'.

 קיצור המבואר במאמר לכו חזו
במאמר "לכו חזו מפעלות השם גדולת התנא האלקי רבן 
שמעון בר יוחאי", מתגלה הפלגת גדולת התנא האלקי רבן 
ידו לא נשתכחה תורה מישראל,  יוחאי, שעל  שמעון בר 
יבנה אמרו עתידה שתשכח  לכרם  נכנסו  כי כאשר חז"ל 
תורה מישראל, אבל רשב"י אמר לענין זה ח"ו שתשתכח, 

שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו.
בא וראה נפלאות נסתרות תורתנו, כי באמת סופי תיבות 
הפסוק שהזכיר, הם אותיות יוחא"י, וכמבואר בזוהר 'בהאי 

חיבורא דאיהו ספר הזהר יפקון ביה מגלותא'. 
ודע שסוד רבי שמעון בעצמו, הוא בחי' מ"ש )דניאל ד'( 

ִע'יר ְו'ַקִּדיׁש ִמ'ן ְׁש'ַמָּיא ָנ'ִחית ר"ת שמעון ועכשיו וכו'.  

הצדיקים מתקנים את שכחת התורה
כאשר יאיר עלינו אור המופלא של הילולא דבר יוחאי, נוכל 
ללכת לחזות כמה עלינו לבקש ולחפש גם היום המשכת אור 
תורה דרשב"י, שעכשיו הוא נמצא באור תורת רבינו ז"ל 
נחל נובע מקור חכמה, ועי"ז למצוא דרך להנצל מהסכנה 
הנוראה שמסבב אותנו מכל צד, מחמת מציאות שכחת 
שהתגלו  השי"ת  עבודת  דרכי  מאתנו  שמעלים  התורה 
באור דרשב"י, כאשר באמת כל זה מבואר בספרי הצדיקים, 
דרכי חיים של קירבה להשי"ת בהתעוררות וחיות, ומציאת 
השכחה  שגזירת  אלא  האדם,  על  שעובר  מה  לכל  עצה 
נמצאת, ומעלים מאתנו מלהתעורר למצוא דרכי עבודת 

השם המבואר ומונעת מלזכות לזכור ולקיים. 
זוכים  ואנו  הקדושה,  מהתורה  לדעת  שזכינו  אע"פ  כי 
ללמוד וללמד, הרי חז"ל הודיעו שעתידה תורה להשתכח 
)כמבואר שבת קל"ח: ועוד כ"מ(, ומובן מדברי רבינו ז"ל, 
שבחורבן בית המקדש כאשר נכנסו  חז"ל בכרם יבנה, הם 
וחז"ל  השכחה,  גזירת  לבטל  בכוחו  יש  מי  וחפשו  בקשו 
מודיעים שיסוד ההצלה משכחת התורה נעשה ע"י רשב"י 
שאמר ח"ו שישתכח וכו', כי זכותו וכוחו הגדול גדול ונורא 
זוכים  ואנו  הגזירה  תוקף  שנתבטלה  זכינו  ידו  ועל  מאד, 
לאור התורה, וכפי שזה נרמז במ"ש כ'י ל'א תשכ'ח מפ'י 
זרע'ו, לרמז שזאת על ידי זכותו ואור תורתו, דהיינו על ידו 
לא ישתכח תורה מישראל. ]אלא שחז"ל מוסיפים שבכל 

אופן לא ימצאו משנה והלכה ברורה במקום אחד ע"ש[.
ובוודאי יש להבין פלא גדול הזה, שחז"ל יאמרו דבר נורא 
זה  גמרא  מאמר  עצם  ולכאורה  התורה,  שישתכח  כזה 
נשתכחה קצת, אבל באמת הרי זאת מבואר ממש בגמרא 
ועלינו לחפש הדרך  ובעוד כמה מקומות בדברי חז"ל.  זו 

להבין העניין ואיך להינצל ממנו.

עיקר התורה – דרך הכרעת ההלכה
אלא כלל העניין המובן מתוך הבנת המשך הגמרא הוא, 
שמציאות  בדרך  וכו'  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  שמשה 

בירור ההלכה הוא אצל הסנהדרין שישבו בלשכת הגזית 
מתוך מורא מקדש, וזכו לברר ההלכה. 

שעתידה  ראו  ואז  ליבנה,  גלו  הגלות  בתחילת  אבל 
כאשר  כי  הלכה.  להכריע  דרך  יהיה  ושלא  להשתכח 
חסר כח קדושת המקדש ששם ישבו התנאים הצדיקים 
היו  כך  ומתוך  הלכה,  ולברר  להורות  הראויים  והזקנים 
עומדים למנין וכו', הרי עכשיו שאין יושבים באותו מעלה 
של מורא מקדש באימה וביראה, הבינו חז"ל עוצם הסכנה 
ומשקל  שמים  יראת  בהם  שאין  אלו  של  דעות  שיהיו 
הדעת לקבוע דעת תורה, ויקלו ראש וכו', עד שלא יהיה 
האבות,  כמסורת  חיים  דרכי  למצוא  הלכה  להכריע  דרך 
כי לא נדע להבחין בין חכמים שיראת השם בלבבם שהם 
שאינם  אלו  ולבין  תורה,  דעת  ולגלות  להנהיג  ראויים 
ראויים לזה. וכאשר יתבלבל העולם בריבוי דעות ושיטות, 

ישתכח היכולת לפסוק הלכה. 

בבית המקדש האיר אור פנימיות התורה
שהאיר  התורה  הארת  פנימיות  שישתכח  מחמת  והכל 
בבית המקדש, שהוא התורה שמשה קיבל מסיני ומסרה 
ליראה  לבא  המידות  ועבודת  קיום  בה  שיש  תורה  וכו', 
התורה-  אמיתת  נשתכח  אם  וע"כ  להשי"ת,  והתקרבות 
מציאות עבודת האמונה ויראת השם שקבלנו מסיני, היינו 
קביעת  דרך  ישתכח  עי"ז  התורה  פנימיות  דרכי  שכחת 

ההלכה, כי יכול להתערב זר ולא יכירו בו. 
כי את התורה קבלנו בהר סיני אחרי מ"ט ימי טהרה של 
נתגלה  ושם  להשי"ת,  להתקרב  לזכות  וכיסופין  רצונות 
ויראה לפני השם, אור  התורה להיות מציאות של אימה 
להשי"ת,  שמקרבים  והלכות  מצות  התורה  ידיעת  של 
ומציאות של עול מלכות שמים והתעוררות הלב שמרומם 
כי  השם,  ואהבת  חיות  לתוך  הגשמי  ממציאות  אדם  כל 
התורה שקבלנו מסיני הוא ליראה את השם, ללכת בדרכיו, 
לאהבה וגו' ולהיות דבוק באמונה במציאות אחדות השי"ת 
והשגחתו, וכך להתדבק בדרכי הקדושה ועבודת השי"ת, 
יתברך,  זכרון השם  יחד עם  ומצוה  מתוך קיום כל הלכה 
והרצון להתעלות ולהיות יותר קרוב להשי"ת שזה עיקר 

דרך התורה. 
בכל  התורה  עם  הקשר  עול  לקבל  הוא  התורה  וקבלת 
לקיום  לזכות  בתפילה  ולהרבות  ומעשה,  דיבור  מחשבה 
ולעסוק  בהשי"ת,  להתדבק  אמיתית  בכוונה  התורה 
מתגלה  התורה  ובאור  תמיד,  המעשים  ותיקון  בתשובה 
דרכי חיים איך להחזיק בכל זה בכל עת תמיד גם כאשר 
האדם טרוד מאד וכו', ע"י קיום המצות והתמימות מתוך 
הרצון לאמונה ויראת השם, והדביקות בההכרה של גדולת 
שליחות האדם בעולם, שע"י כל זה יכולים בכל עת לחיות 

חיים מתוקים באור התורה. 
ליהושע  ממשה  זו  בדרך  מסיני  נמשך  התורה  ואור 
ומהזקנים לנביאים וכו', וכל זמן שהיה רוח נבואה והטהרה 
וסליחה של קדושת בית המקדש, נמשך אורו כבראשונה 

להבין מהו דרך התורה, מהו עבודת השם ואמונה וכו'. 

כשנחרב ביהמ"ק – נתעורר הסכנה 
שישתכח פנימיות התורה

וזה מה שחז"ל מודיעים, שכאשר נחרב המקדש התחיל 
והוא  התורה,  שכחת  סכנת   - מאד  ואיומה  נוראה  סכנה 
מציאות של חיות טורפות וגזלנים שמסבבים הנפש בכל 
הסכנה  מציאות  להבין  יתעורר  לא  אשר  פתי  ומי  עת, 
כאשר כבר מודיעים לו על גודל הסכנה, בפרט בימים אלו 
של הילולא דבר יוחאי שזהו העת לזכור ולהתעורר לגודל 

נוראת הסכנה של שכחת התורה. 
כי בתורה אנו יכולים למצא תמיד חיות וחיים, אבל באמת 
נשתכח מאיתנו עד היכן התורה יכולה להחיות נפשנו וגם 
לגלות לנו עצה בכל מצב, כי נשכח מאתנו שהתורה מאירה 
עלינו עצה איך לזכות ללימוד התורה, ואיך להתגבר על כל 
דאגה לזכות לחיות ושמחה - הכל נשכח. כאשר גם דרכי 
עבודת השם שמתגלים בדברי הצדיקים - שהם תמצית 
התמימות  דרכי  ולמעשה,  לעובדא  התורה  פנימיות  אור 
והעבודה - גם הם נעלמו כאלו אינם קיימים כלל, וקשה 
לנו להתקרב להנות לאורם וללכת בדרכי הצדיקים כאשר 

מבואר בספריהם הקדושים. 
כי  שתשתכח,  תורה  עתידה  להתריע  חז"ל  עמדו  ולזאת 
בלי מה שהיה לפני שנכנס לכרם יבנה, היינו בלי מה שהיה 
כי  מסיני,  תורה  קבלת  שלימות  לנו  אין   – המקדש  בבית 
חסרים עיקרים ויסודות גדולים שיכולים להשתכח במשך 
הדרגא  את  בו  יש  מהחכמים  מי  חיפשו  ולכן  הדורות, 
ואמונה,  דעת  של  אור  אותו  להחזיר  זאת,  לתקן  שנצרך 
אותו היראה והתעוררות לאהבת השי"ת, שכל זאת היה 
ידוע ופשוט מימות משה, והאיר ע"י אור בית המקדש ללב 

כל ישראל. 

התיקון ע"י רשב"י והצדיקים המופלגים
נמצא  הנוראה  השכחה  תיקון  שמציאות  חז"ל  גילו  ובזה 
ע"י אור תורת הרשב"י, סיני סיני לו נקרא וכו', ומי שרוצה 
אור  למצא  תורתו  באור  לחפש  עליו  מהשכחה  להנצל 

הזכרון- מציאות התורה שקבלנו מסיני. 
והרי בזה חז"ל מודיעים שיסוד המשכת אור התורה, הוא 
רק ע"י גודל נוראת דרגתו של רשב"י, כמבואר בזהר, שמה 
שרשב"י המשיך התורה בעולם, הוא ע"י שזכה לתיקוני 
מידות הרחמים וכו', כי לעניין המשכת אור תורה מוכרחים 
שחז"ל  רשב"י,  בבחי'  מאד,  במעלה  המופלג  להצדיק 
וכו',  העולם  לפטור  שיכול  נוראים,  בשבחים  עליו  הרבו 
עניין  נוראת  אשר  וכו',  העולם  מציל  והוא  התורה,  והוא 
דרגא זו מבואר בדברי רשב"י בזהר בכ"מ, מציאות הפלגת 
ע"ה  רבינו  משה  עלית  כעניין  שהוא  רשב"י  של  הדרגות 
לפעול רחמים, ולכן היה בכוחו לגלות סתרי התורה, שזהו 

פנימיות אור התורה שעל ידו לא ישתכח מישראל. 
הרי  ונסתרים,  חסומים  התורה  שסודות  אע"פ  והנה 
בהתגלות אור הזהר כבר יודעים ישראל קדושים מציאות 
אור התורה, ומבינים בגמרא כראוי, שהעיקר הוא היראה 
ועי"ז  אמת,  לבקש  וההתמסרות  העול  קבלת  והקדושה, 

כבר יש דרך להכיר מי הראוי להוראה ומי לא, מי יש לו 
הפחד והיראה וכו', ועי"ז יכולים למצא הלכה. 

ובאור הזהר כבר יתגלו דרכי עבודת השם, כי אורו נמשך 
עלינו ע"י האר"י הקדוש וכו', ומתגלה בדרך עבודה למעשה 
הקדושים  ותלמידיו  הבעש"ט  תורת  באור  אדם  לכל 
בהשי"ת,  והדבקות  האמונה  יסודות  חיים,  דרכי  שגילו 
דרכי  באור  לחיות  שחפץ  מי  וכל  הזהר.  מאור  שמאירים 
הצדיקים שממשיכים אור הזהר ימצא זאת עכשיו באור 
יכול  אדם  כל  איך  שמראה  וגו',  נובע  נחל  ז"ל  רבינו  דברי 
להינצל מהשכחה, למצוא עצה וחיים באור הזהר הקדוש, 
מציאות של דרכי חיים ואמונה, יראה ואהבה, בטחון חיות 
והתעוררות - באותו דרך שמבוארים בזהר דרכי העבודה 
והכוונה הנכונה בכל דבר רשות  בירור הטוב מהרע,  של 
ודרכי חיים, לקדש השבת והימים טובים, ולהתעורר בהם 
להתדבק בהשי"ת, ובכל יום לקום בחצות הלילה ולהיות 

קרוב להשי"ת ע"י תפילה והתבודדות. 
דרכי  התורה  פנימיות  סודות  גילה  שרשב"י  כשם  כי 
השגות אלקות, כך הצדיקים גילו כל ההלכות ודרכי החיים 
בדרך  הולך  הוא  שעי"ז  אדם,  לכל  למעשה  שמתגלים 
נמצא  רבינו  ובדברי  הקדוש,  בזהר  שהתגלה  הזה  הדעת 
הדרך להתחבר לדרכים האלו תמיד בדרך ששייך לנו בכל עת 
ומצב. ובזה נבין כלל ענין ההתדבקות בצדיקי אמת, שהוא 
המופלגים  להצדיקים  דרשב"י-ההתקשרות  אור  כענין 
שגילו אור הזה"ק, כי עלו לדרגות נוראות אלו של המשכת 
מדות הרחמים, כאשר הם גילו זאת בדבריהם הקדושים, 
ישראל להנצל משכחת התורה, למצוא  כל  ילכו  ולאורם 

זכרון ודרך עצה באור התורה.

הילולא דבר יוחאי
השמחה  בנוראת  ולהיכלל  להיכנש  לעלות  עלינו  לזאת 
כדי  אורו,  מתיקות  מנועם  לטעום  דרשב"י,  הילולא  של 
להתדבק באור הצדיקים מחדש בשמחה גדולה, כי זכינו 
למה שיותר יקר מהכל, זכינו להנצל מתוקף השכחה. כי 

ע"י רשב"י לא נשתכח תורה, וזאת כל חיותינו ושמחתנו. 
ובזה אנו מתעוררים לשים לב למציאות השכחה שמעלים 
ומכסה אור הבהיר גם מאתנו, ואנו מתעוררים מאד לבקש 
שנזכה  להתעורר לחפש המשכת אור תורתו בדברי רבינו 
לטעום  שנזכה  כדי  השכחה,  גזירת  מעלנו  שיומתק  ז"ל, 
וכו',  המשכת אור דרשב"י שעל ידו יפקון מגלותא ברחמי 
עבודת  דרכי  עלינו  יאירו  חיים  עצת  ודרכי  הדעת  ואור 
שמתגלים  וחיים  חיזוק  ודרכי  ולמעשה,  לעובדא  השם 
ודרכי  ז"ל  רבינו  בדברי  עלינו  שמאירים  הזה"ק  מאור 
עצותיו הקודשים, ומתגלים באר היטב בדברי מוהרנ"ת 

בליקוטי הלכות. 
ובספרים  הקדוש  בזהר  ללמוד  ימינו  לחדש  ונזכה 

הקדושים של הצדיקים, שבהם נמצא תמצית אור 
לזכות לאור האמת שהתגלה,  הזוה"ק למעשה, 

להיכנס  ורחמים  חסד  נמצא  דרשב"י  ובכחו 
התורה  לקבל  השם  עבודת  לדרכי 

מחדש.



בני הנעורים
פיוט 'בר יוחאי'

עלהו לא יבול

האם מותר לדבר בשבת בענין הנסיעה למירון?
א. נאמר בישעיהו )נח יג-יד(: אם תשיב משבת וגו' ממצוא חפציך ודבר דבר וגו'. ודרשו 

חז"ל: 'ממצוא חפציך', שאסור להתעסק בשבת בדבר הקשור למלאכה האסורה בשבת 

על מנת לעשותה בימות החול, אע"פ שבשבת עצמה אין עושים שום מלאכה )שו"ע 

שו א(. 'ודבר דבר', שאסור לדבר בשבת שרוצים לעשות בימות החול דבר כזה שאסור 

לעשותו בשבת )שו"ע שז א(. אמנם כל זה בעשיית מעשה או דיבור, אבל 'הרהור' בשבת 

הדיבור  את  התירו  וכן  ח(.  )שו  צער[  או  לדאגה  מביא  אינו  ]אם  מותר  אלו,  דברים  על 

ברמיזה )שז ז(. אבל 'חפצי שמים' והיינו לצורך מצוה, מותר בכל זה )שו ו( - ולכן: 

אסור לומר לנהג שיבוא אליו במוצאי שבת, וזאת אפילו שאין מזכירים לו את ענין  ב. 

הנסיעה. ואפילו כשהנהג הוא 'גוי'. אמנם מותר 'לרמוז' לו על זה, כגון: ששואלים אותו 

'אם נראה שיכול לבוא במוצ"ש'. או לומר לו 'שישמח אם יבוא אליו במוצ"ש' )שז ז(.  

ג. אסור ללכת בשבת למקום שניכר שרוצים לעשות שם מלאכה במוצ"ש )שז ח(. ולכן 

אסור לעמוד בשבת בתחנה של אוטובוס כדי להמתין לאוטובוס היוצא במוצ"ש.   

ד. אסור לומר 'מחר אסע למקום פלוני', או 'מחר אעשה מלאכה פלונית' אפילו כשהיא 

אמנם מותר לדבר מזה כשאומרים זאת באופן  א(.  רק מלאכה מדרבנן )שז א ומשנ"ב 

שאינו ניכר בדיבורים בפירוש שרוצים לעשותה באופן האסור. ולכן מותר לומר 'מחר 

אלך למקום פלוני', שהרי מותר ללכת בשבת, אע"פ שאין בדעתו כלל ללכת לשם אלא 

לנסוע, כיון שאינו מזכירו בפירוש )שז ח(. אכן באופן שאי אפשר להגיע לשם רק בנסיעה 

- יש להסתפק אם מותר. כגון אם אומרים 'אני יגיע למקום פלוני בלילה' שברור שאי 

אפשר להספיק להגיע ברגל אלא בנסיעה )ראה בשמירת שבת כהלכתה כט הערה קנח. הלכות שבת 

'אסע למקום פלוני', הואיל  לומר  גם  שמותר  י"א  יט(.  83. ארחות שבת כב הערה  בשבת עב הערה 

ויש אפשרות לנסוע באופניים )הגרשז"א בש"ש שז י. וצ"ע למעשה במי שאין דרכו כלל בזה בימות החול 

וכ"ש בשבת(.

- כל הדברים האמורים מותרים. אבל אם אין צורך למצוה לזה, נחלקו  לדבר מצוה  ה. 

הפוסקים אם מותר לדבר מזה, ולכתחילה יש להחמיר )משנ"ב שז א(.

ו. למעשה לענין הנסיעה למירון, כיון שנחשבת כדבר מצוה: )א( מותר לומר לנהג שרוצים 

שיבוא במוצ"ש, וכן לשאלו כמה הוא רוצה לזה. אבל אסור לשכור/להזמין אותו ולהבטיח 

לו כמה יתנו לו. וכן יש להימנע לעשות כן אף בלא הבטחת סכום כסף )שו ס"ו וביה"ל ד"ה ודוקא(. 

)ב( מותר להמתין בתחנה בשבת כדי לנסוע תיכף במוצ"ש. אמנם אם הוא 'בתחנה מרכזית' 

שיחשדוהו  ה'  חילול  בזה  יתכן  אם  שכן  וכל  להחמיר,  נכון  הרשות,  לדבר  שנוסע  שיחשבו 

שרוצה לנסוע בשבת )הלכות שב"ש סי"ח(. )ג( לדבר אימתי חושבים לנסוע למירון וכיוצא בזה - אם 

יש צורך לזה לעצם הנסיעה, מותר. אבל אם אין הכרח לדבר מזה בשבת - יש להחמיר ולא לעשות 

כן. מה גם שהרבה פעמים נסתובב הדיבור שלא לצורך מצוה כלל. )ד( קריאת מודעות העוסקים בעניני 

הנסיעה וכיוצא בזה, אם כי מעיקר הדין אסור לקרוא מודעות כאלו בשבת - מכל מקום כיון שהוא לדבר 

מצוה, מותר לקראם. אכן אם אין צורך הגון לזה, יש להימנע מלקראם )ראה שו ס"ו ומשנ"ב שז מז ובסימן שכג כ. ובפרט כשיש 

מחיר נקוב לנסיעה, י"ל שהרי זה שטרי הדיוטות ממש(. 

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

יוחאי,  בר  כמו  הצדיק,  בשבח  ניגונים  שרים  כך  שכל  הטעם  מהו 
ואמרתם כה לחי וכו'?

רבי  את  החבריא  ששבחו  מקום  "בכל  קכ"ו(  סי'  )ליקו"מ  מובא 
אמר  כך  שאחר  תמצא  נפלא,  סוד  להם  שגלה  על  יוחאי  בן  שמעון 
להם עוד חידושי תורה". וכאשר אנו עוסקים לשבח את הצדיק, אזי 
אפשר לזכות להתגלות חדשה בתורתם – השגה חדשה באור ה', ואף 
שהדברים עמוקים, אבל בפשטות אפשר להבין שעל ידי שמשבחים 
את הצדיק, אנו מתעוררים מצידנו להיות כלי ראוי ונכון לקבל אורו, 
והתקשרות מחודשת לספרי הזוה"ק, וכן לספרי הצדיקים ההולכים 

בדרך שמבארים את פנימיות התורה למעשה לעבודת ה'.
שמעורר  בדרך  יוחאי'  'בר  של  הנפלא  הזמר  את  לשיר  כדאי  ולכך 
ממנו,  אותנו  מציל  שהרשב"י  הגדולה  לשכחה  לב  לשים  הדגש  את 
לאור  ללכת  ולהתחדש  להתגעגע  הפנימית  ההתקשרות  ולעורר 

הצדיקים. 
והנה הפיוט נתייסד בלשון נוכח: 'נמשחת' – 'אשריך', כי כפי שאמרנו, 
שהשיר לכבודו של הצדיק, הוא בעיקר לעורר מצידנו התעוררות של 
לכבודו  ומזמרים  ששרים  הזה  באופן  ולכן  הגדול,  מאורו  לקבל  כלי 
הוא  הרשב"י  שאור  להבין  להתעורר  הנפש  יותר  יכול  נוכח,  בלשון 

ממש אור מציאותי ששייך אלינו. 
ַּבר יֹוָחאי ִנְמַׁשְחָּת ַאְׁשֶריָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך:

כמה  עליו  שחוזרים  הזה,  הקדוש  השיר  של  הפזמון  הוא  זה  'בית' 
הרשב"י,  של  בכוחו  השמחה  את  לעורר  השיר,  כל  במשך  פעמים 
בכוחו  שיש  ששון  בשמן  שנמשח  בכך  והסתרה,  שכחה  כל  לשבר 

לשמחנו בתקווה חדשה.
ֶנֶזר  ַּבר יֹוָחאי ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש, ִנְמַׁשְחָּת ִמִּמַּדת ַהֹּקֶדׁש, ָנָׂשאָת ִציץ 

ַהֹּקֶדׁש, ָחבּוׁש ַעל ֹראְׁשָך ְּפֵאֶרָך.
'בית' זה מזכיר לנו את השמחה הגדולה, בכך שיש לנו כבר כלי מידה 
מוכנים של שמן, שנוכל על ידם להתחיל לחפש איך להמליך את ה' 
למעשה בתוך החיים, ובכך יכולים אנו להתעורר משכחת ותרדמת 
התורה שמייאש אותנו שאי אפשר לנו כבר להמליך את ה' לפי מה 

שעובר עלינו. 
ַּבר יֹוָחאי מֹוַׁשב טֹוב ָיַׁשְבָּת, יֹום ַנְסָּת יֹום ֲאֶׁשר ָּבַרְחָּת, ִּבְמָערֹות צּוִרים 

ֶׁשָעַמְדָּת, ָׁשם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרָך.
בחן  לזלזל  בשביל  שצריך  נפש  המסירות  את  לנו  מזכיר  זה  'בית' 
הרחמים  מידות  גדולת  את  להשיג  זוכים  וכך  הבריאה,  של  החיצוני 
עמידה  של  אלו  ענינים  אשר  ה',  פני  הארת  לראות  השי"ת,  של 

בנסיונות, והדביקות ברחמי ה', נשתכחו מהתורה מזמן החורבן.
ַּבר יֹוָחאי ֲעֵצי ִׁשִּטים עֹוְמִדים, ִלּמּוֵדי ה' ֵהם לֹוְמִדים, אֹור ֻמְפָלא אֹור 

ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים, ֲהֹלא ֵהָּמה יֹורּוָך מֹוֶרָך.
שמפיח  ניגון  של  רוח  הרשב"י  אצל  שיש  לנו  מזכיר  זה  'בית'   
אותנו  לחזק  שכול  מעשיות  עצות  גם  ויש  בעבודה,  חיים  רוח 
להתקרב לה' מכל מקום, שזה החלק שנשכח מהתורה, עצות 
שמביאים את הידיעות למעשה, ורוח של חיות בעבודת ה', 

ועל כך אנו שמחים ורוקדים. 
ֶמְרָקִחים,  ּבֹו  ִלְלֹקט  ָעִליָת  ַּתּפּוִחים,  ְוִלְׂשֵדה  יֹוָחאי  ַּבר 
ֶנֱאַמר  ָאָדם  ַנֲעֶׂשה  ּוְפָרִחים,  ְּכִציִצים  ּתֹוָרה  סֹוד 

ַּבֲעבּוֶרָך. 
להתעורר  לנו  מזכיר  זה  'בית' 
ה  מ ד ר ת ה מ

של  רוחני  יופי  יש  כי  התורה,  שכחת  של  כתוצאה  שנגרם  והיבשות 
חידושי תורה בתורת הרשב"י והצדיקים שחפשו לגלות אור פנימיות 
ראויים  שנהיה  עד  הנפש,  התפעלות  בנו  לעורר  שיכול  התורה, 

להקראות בשם 'אדם'.
ַּבר יֹוָחאי ֶנֱאַזְרָּת ִּבְגבּוָרה, ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש-ָּדת ַהַּׁשְעָרה, ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת 

ִמַּתְעָרּה, ָׁשַלְפָּת ֶנֶגד צֹוְרֶריָך. 
בגבורת  להאזר  אלא  הדעת,  מהחלישות  לצאת  לנו  מזכיר  זה  'בית' 
הנפש בכוח תורתו של רשב"י שעורר את האש הפנימי של התורה, 
וגילה שיש מציאות של תורה בעולם, ואפשר לנצח את כל המונעים.

ַּבר יֹוָחאי ִלְמקֹום ַאְבֵני ַׁשִיׁש, ִהַּגְעָּת ּוְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש, ַּגם ֻּגַּלת ּכֹוֶתֶרת ַעל 
ַעִיׁש, ָּתׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך. 

להעלות  בכוחו  שיש  רשב"י,   – הצדיק  כח  את  לנו  מזכיר  זה  'בית' 
השגחה,  גילוי  של  חסד  הוא  הכל  איך  להם  ולגלות  שלנו,  הנפשות 
ובכך לסתום את מי המבול השוטפים את המח, אשר כל זה הוא חלק 
קיום  ידי  על  ה'  להשגחת  להתחבר  הכח  שנשכח  התורה,  משכחת 
לשורש,  הבריאה  ולחבר  דבר,  בכל  האמת  לראות  והמצוות,  התורה 

כמו לפני הבריאה.
ַּבר יֹוָחאי ְּבֹקֶדׁש ַהֳּקָדִׁשים, ַקו ָירֹוק ְמַחֵּדׁש ֳחָדִׁשים, ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות סֹוד 

ֲחִמִּׁשים, ָקַׁשְרָּת ִקְׁשֵרי ִׁשין ְקָׁשֶריָך. 
להתבונן  הבינה,  במידת  להתחדש  שאפשר  לנו  מזכיר  זה  'בית' 
בגדולת ה' ולהמשיך שפע חדש של קרבת ה', בכח הרשב"י שפתח 
לנו את מ"ט שערי הבינה, אשר מעת חורבן הבית נעלמו שערי בינה, 

ואבד לנו כח ההתבוננות הפנימי בתורה.
ַּבר יֹוָחאי יּוד ָחְכָמה ְקדּוָמה, ִהְׁשַקְפָּת ִלְכבּוָדּה ְּפִניָמה, ְׁשלִׁשים ּוְׁשַּתִים 

ְנִתיבֹות ֵראִׁשית ְּתרּוָמה, ַאְּת ְּכרּוב ִמְמַׁשח ִזיו אֹוֶרָך. 
שלומדים  אפילו  כי  התורה,  משכחת  לצאת  לנו  מזכיר  זה  'בית' 
הבריאה,  של  בפנימיות  להסתכל  צריך  התורה,  את  ומקיימים 
ולהתקשר לראשית של כל דבר בעולם, שהוא החכמה אלוקית, ובכך 
שמחים  אנו  כך  ועל  דרשב"י,  בכוחו  אפשר  וזה  ה',  באחדות  להכלל 

שזכינו לאור הבהיר שלו.
ַּבר יֹוָחאי אֹור ֻמְפָלא רֹום ַמְעָלה, ָיֵראָת ִמְּלַהִּביט ִּכי ַרב ָלּה, ַּתֲעלּוָמה 

ְוַאִין קֹוֵרא ָלּה, ַנְמָּת ַעִין ֹלא ְתׁשּוֶרָך. 
'בית' זה מזכיר לנו שיש לנו לשמוח ולרקוד שזכינו לדעת מהרשב"י, 
הוא  מהשכחה  חלק  כי  מישראל,  תורה  תשתכח  לא  ידו  שעל 
להשתכח  יכולה  לא  שהתורה  נדמה  ולכן  הכל,  שמבינים  שחושבים 
הוא  התורה  ששכחת  האמת  אבל  מודפסים,  ספרים  שיש  מחמת 
גנוזים שאי אפשר  ששכחו את גדולת האין סוף להבין שיש דברים 
להשיגם, וחלק זה בקיום התורה נשתכח, דווקא בגלל שיש ספרים 
מודפסים, ולכן מוכרחים להתקשר לאור תורתו של הרשב"י להכנס 

לאור הזה.
ַּבר יֹוָחאי ַאְׁשֵרי יֹוַלְדֶּתָך, ַאְׁשֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדָך, ְוַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל 

סֹוֶדָך, ְלבּוֵׁשי חֶׁשן ֻּתֶּמיָך ְואּוֶריָך. 
בעשר  התורה  אור  זכרון  במעלות  למעלה  ממטה  שעלינו  לאחר 
ספירות, אומרים 'בית' זה אשר מבטא ברוב התרגשות את השמחה 
של  הקדושה  בתורתו  שעוסק  למי  שיש  הגדולה  והתקוה  הגדולה 
הרשב"י. וכאן נשלם ההתקשרות הפנימית להיאחז עמוק עמוק בלב 

באורו של רשב"י.
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו בהילולא דבר יוחאי
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ברכת מזל טוב
לאחינו ורעינו האהובים 
הר"ר משה שווארץ הי"ו
הר"ר אברהם שפיצר הי"ו

לרגל שמחת אירוסי בנותיהן 
בזכות רביה"ק יזכו לרוב נחת דקדושה
באהבת חברים: חבורת מאירת עינים

לעילוי נשמת

ר' משה בן ר' שלמה 

זכרונו לברכה

נלב"ע י"א חשוון תשע"ז

ת.נ.צ.ב.ה.

ועכשיו, לרגל הילולת רשב"י רואה אור

הסדרה במלואה.

חמשה כרכים!
פסח, ספירת העומר, ל"ג בעומר,

שבועות, ותורת ההתבודדות.

אוצר בלום של עבודת ה', ידיעות בחסידות, ועושר רוחני מרומם.

כל מה שביקשת לשאול, כל מה שהשתוקקת לשמוע.

אל
תפסיק
לשאול!

הסוגיות המרתקות, 
השאלות והמושגים 

שמעסיקים כל מבקש ה'.

'שאל בני'
 הסדרה המדוברת 

שכבשה לבבות והפכה 
ל'מושג' בחסידות 

ועבודת ה'.

להשיג בחנויות 

המובחרות ובדוכני 

הספרים במירון.

לפרטים:

058-328-8729

לקבלה בדוא"ל: 
oradaat@gmail.com
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ראה זה חדש
ביאור על כל ספר המדות, דבר דיבור על אופניו, 

מעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי הדור. 

מאת הרה"ח ר' אליהו עטייה שליט"א
לבירורים: נחמן לוי 052-7653662
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כבושם הזהלא היה 


