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"אשיחה  בחוקיך"
שיחת שנאמרו

ל''ג בעומר תשע''ו  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' רפאל אהרן קנפלער  שיח'י

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' אהרן יוסף קליינברגר  שיח'י

בארא פארק  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל החלאקה לבנו משה זאב  ני''ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

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

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' משה הכהן קאהן   שיח'י

וילאמסבורג

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל חתונה של בנו שלמה מרדכי בשעטו''מ

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' דוד רובין  שיח'י

קרית יואל  

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל החלאקה לבנו שמואל ני''ו

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

ברכת ידידות והוקרה, לידידנו היקר

הרה"ח ר' איתמר טוביה ווידער שיח'י

קרית יואל

על אשר נשאו לבו בתשואות חן לנדבת הגליון

לרגל שמחת הילולא דרשב''י

 תעמוד זכות הרבים לו ולכל משפחתו
 ויתברכו בכל מילי דמיטב

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

לשמחת הילולא דרשב''י 
ולע''נ הרה''ק ר' מנחם מנדל בן ר' יוסף מרימנוב זי''ע
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שיחות ל"ג בעומר

שנאמרו תשע"ו

גמרא שבת ל"ג ע"ב

רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גבייהו פתח ר' יהודה ואמר  ”דיתבי 
שתק  יוסי  ר'  מרחצאות  תקנו  גשרים  תקנו  שווקים  תקנו  זו  אומה  של  מעשיהן  נאים  כמה 

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

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

יוסי ששתק יגלה לציפורי שמעון שגינה יהרג אזל הוא  למלכות אמרו יהודה שעילה יתעלה 

ובריה טשו בי מדרשא כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי 

תקיף גזירתא א''ל לבריה נשים דעתן קלה עליהן דילמא מצערי לה ומגליא לן אזלו טשו  כי 
והוו  מנייהו  משלחי  והוו  דמיא  ועינא  חרובא  להו  איברי  ניסא  איתרחיש  במערתא  במערתא 

יתבי עד צוארייהו בחלא כולי יומא גרסי בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו והדר משלחי מנייהו 

כי היכי דלא ליבלו איתבו תריסר שני במערתא אתא אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר מאן 

לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזירתיה 

נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה כל מקום שנותנין 
עיניהן מיד נשרף יצתה בת קול ואמרה להם להחריב עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור אזול 

צאו  ואמרה  קול  בת  יצתה  חדש  י''ב  בגיהנם  רשעים  אמרי משפט  ירחי שתא  תריסר  איתיבו 

ממערתכם נפקו כל היכא דהוה מחי ר' אלעזר הוה מסי ר''ש אמר לו בני די לעולם אני ואתה 

בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהיט בין השמשות אמרו 

א''ל  כנגד שמור  וחד  זכור  כנגד  ותיסגי לך בחד חד  ליה הני למה לך אמר להו לכבוד שבת 

לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראל יתיב דעתייהו 

שמע ר' פנחס בן יאיר חתניה ונפק לאפיה עייליה לבי בניה הוה קא אריך ליה לבישריה חזי 
דהוה ביה פילי בגופיה הוה קא בכי וקא נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה א''ל אוי לי שראיתיך 

בכך א''ל אשריך שראיתני בכך שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך דמעיקרא כי הוה 

מקשי ר''ש בן יוחי קושיא הוה מפרק ליה ר' פנחס בן יאיר תריסר פירוקי לסוף כי הוה מקשי 

ר''פ בן יאיר קושיא הוה מפרק ליה רשב''י עשרין וארבעה פירוקי וכו'”
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גמרא שבת קל"ח ע"ב

”ת''ר כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר הנה ימים 
באים נאם ה' אלהים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את 

דברי ה' וכתיב ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו דבר 

ושלום  חס  אומר  יוחי  בן  רבי שמעון  תניא  נבואה...  זו  ה'  דבר  הקץ  זה  ה'  דבר  הלכה  זו  ה' 

שתשתכח תורה מישראל שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו אלא מה אני מקיים ישוטטו לבקש את 

דבר ה' ולא ימצאו שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד:”

הקדמה ליקוטי מוהר"ן

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו,  ִדְבֵרי  ּבְ ּמּוָבא  ּכַ ָידֹו.  ָרֵאל ַעל  ׂשְ ִמּיִ ּתֹוָרה  ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ִהְבִטיַח  רשב''י 
ְוָאַמר  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ח  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֲעִתיָדה  ָאְמרּו:  ַיְבֶנה  ּבְ ֶרם  ַלּכֶ ַרּבֹוֵתינּו  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ 'ּכְ קלח:(:  ת  ּבָ )ׁשַ

ַהאי  'ּבְ קכד:(:  )ָנׂשא  ּזַֹהר  ּבַ ְוַכְמֹבָאר  ַזְרעֹו''.  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לא  י  ''ּכִ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ח.  ּכַ ּתַ ׁשְ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ַרשב''י 

ן ָסַמְך את ַעְצמֹו רשב''י  י ַעל ּכֵ לּוָתא', והבן הסוד הזה. ּכִ ּה ִמן ּגָ ִאיהּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפקּון ּבֵ ִחּבּוָרא ּדְ

י ַזְרעּו ֵהם אֹוִתּיֹות יֹוַחאי. ַהְינּו על-ידי  ַכח ִמּפִ ָ י ּלֹא ִתּשׁ בֹות של ּכִ י סֹוֵפי ּתֵ על הפסוק הזה הנ''ל. ּכִ

אל ד(: ִעיר  ִנּיֵ ָפסּוק )ּדָ ז ּבְ ַעְצמֹו ְמֻרּמָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ּסֹוד ַרּבִ ַכח ַהּתֹוָרה כנ''ל, ְוַדע ׁשֶ ָ ל ֶזה לֹא ִתּשׁ ַזְרעֹו ׁשֶ

ְמעֹון ועכשיו ְוכּו':  בֹות ׁשִ י-ּתֵ א ָנִחית ָראׁשֵ ַמּיָ יׁש ִמן ׁשְ ְוַקּדִ

מעשה דרשב"י גמרא שבת

הבנת הגמרא

והנה הא דרשב”י אולץ לישב י”ג שנה במערה בוודאי היה מכוון משמים, ואף שטובה גדולה 
כי  שהתרחש.  מה  לכל  פשט  דיש  בוודאי  מ”מ  התורה,  סודות  שם  לו  שהתגלה  מזה  נצמחה 

שנים,  הרבה  כ”כ  להיחבא  שיאלץ  עד  הענין  יתגלגל  שבדיבורו  חשב  לא  שהרשב”י  בוודאי 

ובוודאי שאילו היה יודע מה צפוי לו היה נזהר מדיבורו. וכן מאמרם ז”ל מגלגלין זכות ע”י 

זכאי וחובה ע”י חייב, וא”כ צריך להבין מה חשב יהודה בן גרים שרכל על הרשב”י, וכן על 

ר”י שהרי קרו ליה לר”י ראש המדברים בכל מקום )שם(, ומפני מה צריך להציג דעתו אף שאמת 

דיבר, שהרי יש אמת לאמתו אשר הרשב”י נאחז בה.

כי לכאו' דברי ר”י אמת, שהרי אף שהגוי עושה הכל בשביל עצמם וכמו שאמרו חז”ל )עבו”ז ב:( 
מ”מ בפועל גם היהודי נהנה מכל אלה, וכמו שאמרו חז”ל )איכה רבה פ”ב( חכמה בגויים תאמין, 

יש די חכמה, אבל אם הגוי מתאמץ וממציא חכמות שגם  דהיינו, שאף שאצל חכמי ישראל 
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היהודי יכול ליהנות מזה משום מה שלא ייהנה. וכמו שהיום יש את הכלים מכלים שונים אשר 

יכולים לשמש לקדושה.

קדושת ישראל לעומת חסד לאומים לא ישוו

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

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

על  שעולה  תשכח  לא  כי  הפסוק  על  ליקו”מ(  )הקדמה  רביה”ק  דברי  וידוע  זרעו'”  מפי  תשכח 

הרשב”י, הובא לעיל בתחילת המאמר.

מאמר  אסתיר,  הסתר  האנכי  את  ופוטר  סתום,  מאמר  בראשית  את  מפענח  הוא  הרשב”י  כי 
סתום זה הכולל את כל ישראל החתומים וסתומים ללא יודע פשר. וכשיהודי יכול לדבר בשבח 

ומבין  יודע  הוא  ישראל  וטהרתן של  מי שיודע קדושתן  אומות העולם אף כשזה אמת, מ”מ 

שאין לשום דבר ערך מנגד ישראל.

כי מי שיודע ערכו של ישראל שנקרא ראשית שהכל נברא בשבילו )ב”ר(, איך אפשר להשוות 
ולדבר בשבח המתקן מרחצאות רחובות ושווקים אשר אין להחשיבה לערך ישראל שכה נשגב, 

והמחשיבה אינו מודד במידה ומשקול. 

משל לאיש שדואג להטיב למלאך ולפנות לו מקום לעבור, הרי המלאך אינו בקנה מדה שלנו 
כלל, ופינוי מקום שייך רק לאנשים פחותי ערך שלא השיגו מלאך מהו, אבל המבין מהו מלאך 

מבין שאין לאדם שייכות לתקן ענין למלאך. ונמשל מובן מאליו.

אינו בא לשלול מעלתם שתקנו רחובות, אלא מי שיודע קדושתן של ישראל אפי'  הרשב”י 
הפשוטים ביותר שעדיין אינם שקדים בעמלה של תורה כלל אפי' עמי הארץ, מ”מ שם ישראל 

עליו וכל הבריאה נבראה בשבילו, וכשמדברים מקדושה זו אין להזכיר כלל מרחובות ושווקים 

אף שאלו עסקו כל ימי חייהם לבנותם ומסרו נפשם על זה, עדיין לא יישוו.

לראות הסוד דייקא בתוקף ההסתרה

ר”י אם אפשר להשוות  ויכוח עם  דייקא תמורת אותו  כי  יובן.  הדברי האמת האלה.  ולאחר 
דייקא  ישראל.  של  קדושתן  מפני  בתוקף שא”א  עמד  והרשב”י  העולם,  אומות  של  מעשיהם 

זיכה אותו. ולכן התגלגל הדבר  זו אשר הביאו לידי השגות סודות התורה שהשי”ת  עקשנות 
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ונאלץ לישב י”ג שנה במערה ושם התגלה לפניו סודות התורה אשר מגלה סוד קדושתן של 

ישראל, ואכמ”ל.

וכאומר שהרשב”י כדי להשיג הסוד שילם על זה מחיר כבד, ועתה כבר כל אחד יכול לגשת 

לנו כחו שעמד  לנו הדרך, אבל הוא הראה  ישראל, מאחר שסלל  אל הקודש לחוש בקדושת 

יראו  בוודאי  אז  כי  לעתיד,  גרים  מקבלים  דאין  וכמו  ההעלמות.  בתוך  היה  כשעדיין  בתוקף 

כולם את האמת, כי עיקר העבודה היא דווקא כהיום בזמן שכלל ישראל נבזים דחויים וסחופים 

להכיר האמת בתוך ההסתרה. וכרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות 

ברבים בשעת השמד )ע”ז יח.( עיי”ש1.

אפשר  יהודית  אומה  דקיים  והגשרים  מרחצאות  לבונאי  ידוע  היה  לא  אם  הענין,  ולהרחבת 

ואף  ליושבי הארץ,  והכינו הדברים  ידעו מהם  כוונו לטובתם. אבל הרי הרומאים  לומר דלא 

גם  שחשבו  ובוודאי  כאן,  שגרו  היהודים  מקומץ  להתעלם  א”א  מ”מ  לעצמם  היתה  שכוונם 

וא”כ מה  בגויים תאמין,  ואף שחז”ל אמרו חכמה  כן,  זעק הרשב”י שאינו  זה  ועל  לטובתם. 

מתפעלים  כל  דטרם  הבין  הרשב”י  כי  אלא  הגויים.  של  ממעשיהם  וליהנות  ולקבל  הרעש 

ממעשיהם, ואח”כ משתמשים במאמרי חז”ל לסעד לשיטתם, ולא זו דרך התורה. ובדאי שאין 

הגוי עושה ליהודי אלא לעצמו, דכל מעשיהם לגרמיהן, וכתיב )משלי יד לד( חסד לאומים חטאת. 

ואם תאמר שאכן כוונתו לטובה, על זה נענה שאין להשוותו לקדושת ישראל.

1 עבודה זרה )יח.(: ”תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו אמר לו חנינא אחי אי אתה יודע 

שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת 

ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ]ומקהיל קהלות ברבים[ וספר מונח לך בחיקך אמר לו מן השמים ירחמו אמר לו 

אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש אמר לו רבי 

מה אני לחיי העולם הבא אמר לו כלום מעשה בא לידך אמר לו מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים 

אמר לו אם כן מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי 

אמרו לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי לקברו והספידוהו הספד גדול ובחזרתן מצאוהו 

לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וס''ת מונח לו בחיקו הביאוהו וכרכוהו בס''ת והקיפוהו 

בחבילי זמורות והציתו בהן את האור והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה 

אמרה לו בתו אבא אראך בכך אמר לה אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף וס''ת עמי מי שמבקש 

עלבונה של ס''ת הוא יבקש עלבוני אמרו לו תלמידיו רבי מה אתה רואה אמר להן גליון נשרפין ואותיות פורחות אף אתה פתח 

פיך ותכנס בך האש אמר להן מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו 

אמר לו קלצטונירי רבי אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך אתה מביאני לחיי העולם הבא אמר לו הן השבע 

לי נשבע לו מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו יצאה נשמתו במהרה אף הוא קפץ ונפל לתוך האור יצאה בת 

קול ואמרה רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה 

עולמו בכמה שנים”.
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רשב"י במערה מפענח מאמר סתום - היהודי

רשב”י במערה פתח ופענח את מאמר סתום שזה היהודי, כי היהודי הוא מאמר סתום כנ”ל, 
ומי שגולה לחוץ לארץ ורואה היהודים בין הגויים שם רואה נוכחה איך שמהות היהודי הוא 

מאמר סתום. ומכאן שאין לנו מושג בנשמת ישראל ופעולותיה.

וכבר הארכנו שבני ישראל נאנקו תחת סבלות מצרים ומשה רבינו יושב בשלווה במדין, ואיך 
יכול בכלל להתחבר במה שעובר על ישראל. ועל זה ביארנו דוודאי גם משה רבינו עבר עליו 

כמה הרפתקאות וגלה לכיש ועוד כמבואר במדרש, כי שם בגלותו הפרטי היה לו ההזדמנות 

לגלות קדושת נשמתן של ישראל בגולה.

כן הרשב”י ברח מביתו וגלה למערה, וישב שם בתוך האדמה ונבקע עורו, ושם דייקא התגלה 
ועסק בנשמות ערטלאין שאין  גלותו,  דייקא מתוך  היכן מגיעה  ישראל עד  לפניו נשמתן של 

להם לבוש לנשמתם.

)ויקהל( להרה”ק ר' אהרן מזיטומר זצ”ל כשרבו הרה”ק מברדיטשוב  בספר תולדות אהרן  אי' 
סיבוך  כי בפוטרו  ישועה,  ובזה המשיך  סוגיא סבוכה בש”ס  ישועה היה מפענח  רצה לפעול 

הגמרא פענח סוד נשמת ישראל, כן הרשב”י בשבעין תיקונים מפענח נשמות ישראל ופוטרם. 

ולכן כשיהודי מתקשה בחייו עובר מה שעובר משבריך וגליך לומד תיקוני זוהר שע”י נפתחים 

לפניו דלתי השפע, אם כי ברוחניות או בגשמיות, ובני ישראל חשים זאת כל יהודי באשר הוא 

שם.

לא  והתורה  גלותא  מן  יפקון  דבספרו  ברשב”י  הפליג  מהו ההפלגה שרביה”ק  מובן  ומעתה 
לגלות  בעולם  ומסבב  מהו,  ישראל  של  קדושתן  להבין  הפותח  שהוא  כיון  ידו,  על  תשתכח 

המשבחים  פיות  לסתום  ישראל,  בשביל  אלא  נברא  לא  העולם  שכל  סתום  מאמר  בראשית 

אומות העולם תקנו מרחצאות וכו', ולהבין שכלל ישראל מופרש ומובדל ומופשט מכל השגה.

ממקומות  אפי'  השי”ת  אחרי  החיפוש  כבודו,  מקום  מאיה  רביה”ק  שעשה  העסק  וזה 
המוסתרים, כי זה מאמר סתום, שהרשב”י פתחו.

ריח טוב אפי' מעץ יבש

אנשים  וראה  מהמערה  הראשונה  בפעם  הרשב”י  שיצא  אחרי  )שם(  חז”ל  מ”ש  נבין  ומעתה 
עוסקים בחיי שעה ושרפם, וחזרו למערה ורק אחרי שנה )יב חודש( יצאה שוב וראה יהודי נושא 

הדסים לשבת אמר כמה חביבין מצות על ישראל, ורק אז יתיב דעתיה.
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ולכאורה הרי מה חידוש שביציאתו שנית יתיב דעתיה, הרי בפעם ראשונה ראה עוסקים בחיי 
שעה ועכשיו ראה עוסקים בחיי עולם – הכנות לכבוד שבת. אלא הכוונה כי כשראה היהודי 

נושא הדסים לשבת, ראה 'אותם' נשמות שחרשו בפעם הקודמת שמניחים חיי עולם ועוסקים 

אלו  יקרות  נשמות  כן  טוב,  ריח  יוצא  בשפשוף  הדסים  שכמו  הבין  שכעת  אלא  שעה  בחיי 

בשפשוף יפיק ריחו הטוב.

וזה יעשה משיח, יקח יהודי אפי' נחות דרגא, ויאמר לו הלא הנך הדס בחי' אסתר בחי' הסתרה 
ואנכי הסתר אסתיר  )חולין קלט:(, ימלול בהם כעצי הדס ויראה להם ריחם הטוב הצפון בהם. וזה 

קיבל הרשב”י בשנת י”ג במערה הכח להראות אפי' לנידחים איך שהשי”ת מתענג ומשתעשע 

מהם. לכן אי' )מגילה יג: ועי' מהרש”א שבת לג( דצדיקים הם בחי' הדסים, והיינו כי לצדיק יש כח זה 

להפיק ריח טוב אפי' מעץ יבש.

ומלאך רע בע"כ יענה אמן

עולה על הרשב”י  רביה”ק מגלה שזה  - אשר  וגו'  וקדיש  עיר  )דניאל(  הארכנו, דהפסוק  וכבר 
שצעקו  בחלומו  ראה  ושם  לו,  הצליח  שהשעה  גוי  רשע  מלך  שהוא  נבוכדנצר  אצל  נאמר   -

תגידי  דודי מה  ירושלים אם תמצאו את  בנות  בחי' ”השבעתי אתכם  זה  לקצוץ האילן.  עליו 

לו שחולת אהבה אני” )שה”ש ה ח(, מי יגיד, אומות העולם יגידו שחולת אהבה וישר עם קרובו 

סמוכים אליו יתברך. וזהו האילן הקודש שנבנה במקום האילן שם אצל נבוכדנצר, כי הס”א 

רבי  היה  כן  ראשון,  בית  דניאל אחרי  וכמו  כולו מרכבה.  קודש  כולו  לישראל שהם  יגלו  הם 

שמעון אחרי בית שני, ראה והבן דניאל אתוון 'דין אל', ושמעון אתוון 'שם עון' )זוה”ק ח”ב קד.(. 

כי יש להם הכח להמתיק הדינים, את 'דניאל' לסוד 'אל דין' בבחי' )משלי לא ח( פתח פיך לאלם 

'אל דין' כל בני חלוף, ואת 'שמעון' לסוד 'מש עון' )ועי' שיש”ק ד פא(. 

להתפלל על פענוח ישראל הסתומים

השם  לדבר  חרדים  יהודים  עם  יחד  לגור  שזכינו  גורלנו  נעים  ומה  חלקנו  טוב  מה  אשרינו 
שומרי תורה ומצות מדקדקים קלה כחמורה הוגים בתורה ולא רואים שום חילול התורה שבת 

יודעים שאפשר  ואינם  עלי אדמות  עדן  הגן  היכן  יודעים  יש מישראל שאינם  והמצוות. אבל 

ללמוד ולהתפלל לעבוד את השי”ת בשמחה ובטוב לבב, שאצלם עדיין זה בחי' מאמר סתום, 

לכן עלינו להתפלל על כלל ישראל – בתוך עמי אנכי יושבת - ולעורר אצל הרשב”י שיפתח לנו 

לכל ישראל את המאמר סתום לראות אהבת השי”ת אלינו ומתוך כך להשיב באהבה לבבנו ע”י 

קיום התורה והמצוות. כי זה היום מסוגל שנשמה ישראלית יפתך לפניו המאמר סתום.
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הרשב”י בא לגלות ליהודי שנבלע בעולם הזה ורואה הצלחתה, בונים ערים גדולות ורחבות 

בנינים גורדי שחקים ומתרבה כל יום עוד ועוד תענוגי עולם הזה, והיהודי הזה נטמע שם ואינו 

ונמצא  בעולם,  הוא  היכן  יודע  אינו  ללילה,  יום  בין  מבחין  אינו  עליו  עובר  מה  מחייו  יודע 

במקום נידח בבחי' מערה )גי' 'שטו' דינים( שהיא מקום חושך ואפלה ללא לחם לאכול. והרשב”י 

והשעשועים  התענוג  ומעורר  ישוו,  לא  העולם  שכל  יהודי  של  ערכו  מגלה  דקדושה(  המערה  )בכח 

שיש להשי”ת ממנו.

השי”ת, ויתקיים בנו כי לא תשכח מפי זרעו, יש זרע או”א המביאים אותו לחיי עולם  יעזור 

הזה, ויש מרבו מביאו לחיי עולם הבא, נמצא שכל ישראל הם בנים של הרשב”י כי המלמד בן 

חברו תורה כאלו ילדו. ויתעורר אצל כל אחד קדושתן של ישראל.

חסד לאומים חטאת

ולהבין שורש ההתעקשות של הרשב”י לומר על הרומאים שכוונתם לטובת עצמם וכו' היינו 

דחסד לאומים חטאת ועי' מהרש”א )ד”ה כמה נאים( שגם ר”י סבר כמותו דלא תקנו אלא לעצמם 

שעשו  במשמעות  דאינו  וכו'  נאים  כמה  אמר  המלכות  יראת  ומפני  כנ”ל(  ב:  עבו”ז  ארוכה  )וכסוגיא 

לטובת ישראל. 

נחית” ר”ת שמעון, ושם  וקדיש מן שמיא  זה בדניאל ”עיר  הפסוק הרומז על הרשב”י  הנה, 

בדניאל היה החלום של נבוכדנצר שקצוץ האילן הטמא, מ”מ עדיין היה זה רק בחלום. ומתי 

התקיים בפועל, זה בזמן של הרשב”י.

והנה אצל דניאל כתיב )דניאל ד( ”להן מלכא מלכי ישפר עלך וחטאך בצדקה פרק ועויתך במחן 

ענין” דניאל הציע לנבוכדנצר עצה טובה לעשות חסד עם עניי ישראל ועל זה אמר ”וחטאך 

את  ולהסביר  להבין  ואפשר  ברש”י.  עיי”ש  חכמים  ברצון  שלא  עוון  זה  דהיה  וגו'”  בצדקה 

הנהגת דניאל, כלל ישראל היו אחרי חורבן בית המקדש עניים מרודים, וחשב לטובה להביא 

להם קצת ממון וכסף להחיות את ציפור נפשם ברגע האחרון אפי' מהס”א, וכדפירש”י ומה 

ראה דניאל להשיא עצה טובה לנבוכדנצר ראה ישראל עניים שפלי גולה מחזירין על הפתחים 

והשיאו עצה לחננם אמר לו עניים אלו שהגליתם רעבים הם פרנסם וכן עשה פתח אוצרותיו 

והיה מפרנסם כל י''ב חדש. אך אמרו חז”ל )ב”ב י:( שאין עושין חסד אלא כדי שתמשך מלכותן, 

)אגב צריך להבין הרש”י בקידושין דף ס”ט ע”ב שאז היה עת רצון(.
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דניאל לעומת הרשב"י

הזוהר זה אתחלתא דגאולה, זוהר גימ' ריח, בסוד ”והריחו ביראת ה'” )ישעיה יא ג( שהוא  אור 
אורו של משיח. ויש נוהגים ללמוד ]לגרוס[ הזוהר אפי' אם אינם כי רוצים להשתייך לקדושה 

שבו, )והא דזוהר נאמר בלשון תרגום דייקא יש בזה סוד שהמלאכים לא יבינו(.

ועל קביעת שמו 'זוהר' היוצא מהפסוק בדניאל )יב ג( ”המשכילים יזהרו כזהר הרקיע”, כי שם 
נמצא בדניאל  ועוד  נחית”,  וקדיש מן שמיא  ”עיר  י(  ד  )שם  נרמז הרשב”י בפסוק  דניאל  בספר 

פסוק המורה על פנימיות התורה ”כל רז לא אניס ליה” )שם ד ו(.

כי דניאל האיר אור הגאולה בתוך הגולה, אחר חורבן הבית נכנס בתוך חצרו של מחריב הבית 
משה  וכמו  מט(,  )ישעיה  יצאו”  ממך  ומחרביך  ”מהרסיך  לטובה  ונתקיים  בבל,  מלך  נבוכדנצר 

רבינו בביתו של פרעה כן דניאל בבית נבוכדנצר. ושם מגלה על הגאולה העתידה. 

ודניאל -  אף דפגם בייעוצו לנבוכדנצר לחונן העניים מ”מ מאידך הוכיחו בדיבורים אמתיים 
שלא רצה לקבלו, וכנגדו הרשב”י שאמר על הרומאים שכל מעשיהם לגרמיהן. וכמו שבספר 

דניאל מוזכר כל מה שיהיה לעתיד לבא, כן בהאי חיבורא דזוהר הקדוש יפקון מגלותא. )ולרמיזא, 

במגילת אסתר נקרא דניאל התך, וכבר הארכנו בסוד מה שהאריז”ל כותב על 'התך' וכן 'תכה' גימ' משיח בן דוד, ששם מבואר אור 

הגאולה(.

אמרו חז”ל )שיה”ש רבה ז יד( דניאל שאל את יחזקאל האם למסור נפש, ענה לו שקיבל מישעיהו 
דאין למסור ככתוב )ישעיה כו כ( ”חבי כמעט רגע עד יעבר זעם” שיתחבא ולא ימסור נפשו, ובכל 

זאת מסר נפשו אמר לו השי”ת שאפי' דמעיקר הדין לא היה צריך למסור נפש מ”מ הצילו, וזה 

הסיבה כי על מסירות נפש אי אפשר לצוות, אבל המוסר נפש בוודאי השי”ת יצלו. דניאל עם 

חנניה מישאל ועזריה הם מסרו נפש כשלא היו צריכים ובכל זאת בא הקב”ה והצילם עיי”ש 

באורך 2. 

2 שיה”ש רבה שם. על דעת ר' שמעון לא עבדו ישראל עבודת כוכבים הא כיצד נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה 

ולא עבדו  ומיחו על עצמן  ועזריה שהיו השלשה מישראל עמדו  וחנניה מישאל  ואומה שלשה שלשה ושלשה מכל ישראל 

עבודת כוכבים הלכו להם אצל דניאל אמר לו רבינו דניאל נבוכדנצר העמיד צלם והפריש מכל אומה ואומה שלשה שלשה ולנו 

הפריש מכל ישראל מה אתה אומר לנו נסגוד ליה או לא אמר להם הנה הנביא לפניכם לכו אצלו הלכו להם מיד אצל יחזקאל 

אמרו לו כמו שאמרו לדניאל נסגוד ליה או לא אמר להם כבר מקובל אני מישעיה רבי )ישעיה כ”ו( חבי כמעט רגע עד יעבור 

זעם אמרו ליה מה את בעי דיהון אמרין הדין צלמא סגדין ליה כל אומיא אמר לון ומה אתון אמרין אמרו ליה אנן בעינן נתן ביה 

פגם דניהוי תמן ולא נסגוד ליה בגין דיהון אמרין הדין צלמא כל אומיא סגיד ליה לבר מישראל 

אמר להם אם כדעתכם המתינו לי עד שאמלך בגבורה הה”ד )יחזקאל כ'( באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את ה' וישבו לפני 

ומי היו אלו חנניה מישאל ועזריה אמר לפני הקב”ה רבש”ע חנניה מישאל ועזריה מבקשים ליתן נפשם על קדושת שמך מתקיים 

את עליהן או לא 
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כמו”כ היה עם רשב”י שמסר נפשו על דעת עצמו במקום שיתכן ולא היה צריך, וניצל ובנוסף 

התגלה לפניו הזוהר הקדוש. וכמו שביאר הישמח משה באריכות על מה שפסק ומבואר )ברמ”א 

][ ובש”ך יור”ד סי' קנז סק”ב( דאם הוא אדם גדול חסיד וירא שמים, כולי עלמא מודי דרשאי למסור 

עצמו על קידוש השם אפילו על מצוה קלה )עיי”ש 3(. 

- שם  מרומז בשם שמעון  וכן  בחי' עקבתא דמשיח,  רגלין  עקביים מבטא  עקיבא מלשון  ר' 

הרגלין  בתוך  ישראל  נשמות  לרומם  עא:(  )יומא  גדול  הכהן  כעבודת  תמיד  עסקו  הם  כי  עוון, 

וגו' הלדרוש אותי אתם באים מאחר  אמר לו איני מתקיים עליהם הה”ד )שם( בן אדם דבר את זקני ישראל ואמרת אליהם 

שגרמתם לי להחריב ביתי ולשרוף היכלי ולהגלות בני לבין האומות ואחר כך אתם באים לדרשני )שם( חי אני אם אדרש לכם 

באותה שעה בכה יחזקאל וקונן והילל בעצמו ואמר ווי לשונאי ישראל אבדה שארית יהודה שלא נשתייר מיהודה אלא אלו 

בלבד שנא' )דניאל א'( ויהי בהם מבני יהודה דניאל חנניה מישאל ועזריה וזו תשובה באה להם והוה בכי ואזיל כיון דאתא אמרו 

ליה מה אמר לך הקב”ה אמר להם אינו מתקיים עליכם 

אמרו לו בין מתקיים בין שאין מתקיים אנו נותנין נפשותינו על קדושת שמו תדע לך שהוא כן שעד שלא באו אצל יחזקאל מה 

אמרו לו לנבוכדנצר )שם ג'( לא חשחין אנחנא על דנה פתגם להתבותך הן איתי אלהנא די אנחנא פלחין יכל לשזבותנא לאחר 

שבאו אל יחזקאל ושמעו התשובה אמרו לנבוכדנצר )שם( והן לא ידיע ליהוא לך מלכא בין מציל בין לא מציל ידיע ליהוא לך 

מלכא די לאלהיך לא איתנא פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד 

מן דנפקין מן גביה דיחזקאל נגלה הקב”ה ואמר לו יחזקאל מה את סבור שאיני מתקיים עליהם מתקיים אני עליהם בודאי הה”ד 

)יחזקאל ל”ו( כה אמר ה' אלהים עוד זאת אדרש לבית ישראל אלא שביק להון ולא תימר להון מידי אשבוק להון מהלכין על 

תומם הה”ד )משלי י'( הולך בתום ילך בטח וגו' מה עשו הלכו ופזרו עצמן בין האוכלוסין והוון אמרין והן לא מציל ידיע ליהוא 

לך הדא היא דברייתא משתבעין ואמרין במאן דאקים עלמא על תלתא עמודים אית דאמרי אברהם יצחק ויעקב אינון ואית 

דאמרין אלו הן חנניה מישאל ועזריה 

זאת קומתך דמתה לתמר מה תמר נגזרה עליה שריפה ולא נשרפה אף אלו נגזר עליהם שריפה ולא נשרפו כיצד נעשה להם האור 

רבי אלעזר ור' שמואל בר נחמיה רבי אלעזר אמר כמין טלנס ורבי שמואל אמר כמין אוקיי:

3 ישמח משה )שם( והנה מבואר )ברמ”א ובש”ך סי' קנז ב( דאם הוא אדם גדול חסיד וירא שמים, כולי עלמא מודי דרשאי 

למסור עצמו על קידוש השם אפילו על מצוה קלה. ולכאורה יש להפליא הכי בשביל שהוא חסיד וירא שמים ישתנה דינו, הלא 

כתיב וחי בהם. 

ונראה דהאי וחי בהם יש לפרש על שני פנים, א' כפירוש רז”ל ולא שימות בהם כנ”ל. ב' שכל חיותו יהיה בהם, דהיינו שכל 

עשיותיו ותנועותיו ועסקיו יהיה רק בתורה ומצות, וזולתן לא יהיו לו שום חיות בעולם, וכל כך יהיה דבוק ונתעצם עם התורה 

והעבודה והמצות, עד אם ירצו להעבירהו על אחת ממצות ה', יפסק חיותו. ואם כן לפי זה הוא להיפך דרשאי למסור עצמו, 

ואדרבה מציוה על כך. 

והנה ידוע דהתורה ניתנה לפי מדריגת כל אחד ואחד, כמו שדרשו )שמו”ר פ”ה ט'( בפסוק )תהלים כט ד( קול ה' בכח, בכחו 

לא נאמר וכו', ואם כן אצל ההמונים אשר כל עסקם הוא בעניני העולם, אך בעת הפנאי ובהנתק מעליהם עול דרך ארץ, אוחזים 

מעשה ה' בידיהם, הנה בהם יהיה פירוש הפסוק הנ”ל כפשוטו, ולא שימות בהם כפירוש הגמרא. 

ופורקים מעליהם  ועבודתו,  בתורתו  הולכים  סובבים  ועניניהם  עסקם  וכל  ית”ש,  בו  תמיד  הצדיקים הדבקים  אצל  כן  אמנם 

לגמרי עסקי העולם השפל, ומשתוקקים לתכלית האמיתי באהבה עזה ונפלאה, עד שעיקר חיותם היא רק בתורה הק', באלו 

יתכן הפירוש של הפסוק וחי בהם כפירוש הב' הנ”ל, וממילא מחויבים למסור נפשם על כל עבירות ומצות הקלות, לאשר כי 

הן המה חיותם ממש כנ”ל.
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)ויקרא טז טז( וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל  מקומות הנמוכים שם עוון להשיבם, וכמ”ש 

ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם.

עיר וקדיש מן שמיא נחית

לרשב”י יש הכח של עזות דקדושה ללחום עם ההיפך הקדושה בכח מופלא של עזות )וכמבואר 
בסיפור שבת ל”ג הוזכר לעיל( כיון שיש לו ציץ נזר הקודש סוד מצח הרצון והיפך עזות מצח. ודבר 

פלא דפסוק הרומז על ר' שמעון דייקא במקום של עזות, והיא בחלום של נבוכדנצר שדניאל 

חקלא”,  ”מחצדי  הטומאה,  של  אילנות  וקוצץ  שמים  מן  שיורד  מלאך  בחלומו  וראה  פתרו, 

ולאומת זאת יש את עץ חיים האילן הקדוש, זה לעומת זה, אילן הקדוש לעומת אילן הטומאה 

שקוצץ, והרשב”י מרומז בפסוק זה ”עיר וקדיש מן שמיא נחית” וקוצר אילנות הטמאות, כי 

הוא יורד לעולם ועוקר כל הרע שבבריאה.

וכחו דרשב”י ככחו של דניאל. דניאל עומד ומגלה את הגלות וקץ הגאולה, כן עומד הרשב”י 
הגאולה  של  הייחוד  על  המרמז  צ”ה  גימ'  דניאל  גלותא.  מן  יפקון  חיבורא  דבהאי  ומכריז 

העתידה שיהיה השם י-ה-י-ה בשילוב אדנ-י, )וזה אמרה הידוע של הרה”ק מרופשיץ זצ”ל )זרע קודש פ' וירא( 

כשמברכים חתן וכלה שהזיווג תעלה 'יפה' גימ' צ”ה על שם הגאולה(. ותו, דניאל זה דין א-ל, 

כי  היום”,  כל  נב( ”חסד אל  )תהלים  הוא החסדים ככתוב  וא-ל  והדינים,  על הגבורות  דין מורה 

דניאל נותן הכח לעבור את הגלות ולראות בה את החסדים.

באריכות  ומבואר  הימין,  לקץ  לגרלך  ותעמד  ותנוח  לקץ  לך  ואתה  יג(  יב  )דניאל  הכתוב  והנה 
בזוה”ק סוד קץ הימין דקדושה ולא קץ הימים דס”א )עיי”ש4(. 

4 זוהר )ח”ב קלד.( ותא חזי, בההיא שעתא יעקב ובנוי הוו בדיוקנא עלאה לתתא בהדי שכינתא, יעקב הוה ברזא דשית סטרין 

דעלמא עלאה ברזא חד, בנוי הוו בדיוקנא דשית סטרין דעלמא תתאה, ואיהו בעא לגלאה לון ההוא קץ. כמה דאוקימנא דאית 

קץ ואית קץ, אית קץ הימין ואית קץ הימים, קץ הימין דא מלכות קדישא, רזא דמהימנותא, רזא דמלכו דשמיא, 

קץ הימים, דא מלכו חייבא, רזא דמלכו אחרא, רזא דסטרא אחרא דאקרי קץ כל בשר, והא אוקימנא. כיון דחמא דאסתלקת 

שכינתא מניה וכו', אינון אמרו כמה דלית בלבך אלא אחד, דאנת ברזא דעלמא עלאה ואיהו אחד, אוף אנן דאנן ברזא דעלמא 

תתאה איהו אחד, ועל דא אדכרו תרי לבבות, רזא דעלמא עלאה דאיהו לבא דיעקב, ורזא דעלמא תתאה דאיהו לבא דבנוי, כדין 

אעיל לה בלחישו. 

וכמה דאינון אתייחדו רזא דעלמא עלאה באחד ורזא דעלמא תתאה באחד, אוף הכי אנן צריכין ליחדא עלמא עלאה באחד, 

וליחדא עלמא תתאה ברזא דאחד, דא בשית סטרין ודא בשית סטרין, ובגין כך שית תיבין הכא ברזא דשית סטרין, ושית תיבין 

הכא ברזא דשית סטרין, )זכריה יד ט( הוי' אחד ושמו אחד, זכאה עדביה וחולקיה מאן דישוי רעותיה להאי, בעלמא דין ובעלמא 

זמינין  ורזא דברירא דמלתא הא אוקימנא, ומלין אלין  דאתי. רב המנונא סבא אמר הכי, דא אתערותא דיחודא שפיר איהו, 

לאתעתדא קמי עתיק יומין בלא כסופא כלל:

זוהר )ח”ב קפא:( פתח ואמר, )בראשית ד ג( ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להוי', ויהי מקץ ימים, רזא איהו, 

מקץ ימים ולא מקץ ימין, דחה לקץ ימין וקריב לקץ ימים. והא אוקימנא, דכתיב )דניאל יב יג( ואתה לך לקץ, אמר קודשא בריך 

הוא לדניאל ואתה לך לקץ, אמר ליה לאן קץ, לקץ הימים או לקץ הימין, עד דאמר ליה לקץ הימין, ועל דא דחיל דוד, דכתיב 
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דניאל מדבר מהקץ הימין מה יהיה בזמן הגאולה. וזה סוד ה'ציץ' גימ' 'קץ', וציץ נזר הקודש 
באדרא  דאי'  בהדיא  מבואר  הדבר  מ”ת(  פ”ב  שי  )ע”ח  האריז”ל  ולפי  הקץ.  סוד  זה  הרשב”י  של 

שמהמצח יוצא שם מ”ה החדש שזה סוד הגאולה )עיי”ש 5(. 

וממילא מובן הא דרשב”י יכול לתקן כל הבריאה, כי יש לו כח הציץ שמרצה, היינו שיש לו 
כח הריצוי לרצות ישראל לפני אביהם שבשמים ע”י שמגלה הרצון הטוב שביהודי שלעולם 

לא נפגע, כי רצון יהודי לעולם לא נפגם, וזהו שאמר הרשב”י יכול אני לפטור העולם מן הדין 

)סוכה מה.( כי זה הכח של הכה”ג שנכנס לקוה”ק לפטור ישראל מדינם ע”י שמגלה רצונתיהם.

מעלת הרשב"י בהיותו מחצדי חקלא

”ידוע שרשב”י מכריז וקורא בחיל עולו ואתכנשו, ומהיכן השורש לאותו כרוז, היא בהמשך 
הפסוקים שבדניאל ששם מרומז שמו )דניאל ד( ”ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חית: קרא בחיל וכן 

המלאך  על  לו  פותר  ודניאל  חלומו  מספר  נבוכדנצר  וגו'”.  ענפוהי  וקצצו  אילנא  גודו  אמר 

שיורד מן שמיא וקורא בחיל לקצוץ את האילנות הטמאות.

והנה מעלתו של אותו מלאך דנחית מן שמיא היא בכחו לקצוץ אילן הטמאה, ולכאו' ישאל 
מפוזר   - גדולתו  מעלת  הרי  הרע,  לקצוץ  השלילה  מכח  הרשב”י  מזכירים  שם  למה  השואל 

בזוה”ק – וקדושתו עולה בהרבה יותר ממעלת מחצדי חקלא - להתעסק בסילוק הטומאה. 

שנחלה  בריא  באדם   וינקוט  בריא,  איש  ממעלת  לדבר  כשרוצים  דומה:  הדבר  למה  משל 
במחלה קשה ומתפאר שבסוף היה לו התרופות הנכונות שסילקו ממנו כל המחלה, הרי למה 

לא ידבר מאיש מחוסן שהמחלה לא שולט בו. כן יש די מעלות ברשב”י שאינם ביחס לטומאה 

– גילוי סודות התורה, ומשום מה ליחס גדולתו דייקא מחצדא חקלא.

ותירוץ לדבר שהמקשן טעה שסובר כי בדרך כלל אין כבודו ית”ש בבריאה ומי שמגלה סודות 
נמצא בעולם אלא שיש  ית”ש  כי כבודו  בידו,  וטעות הוא  התורה הוא מביא כבוד להשי”ת, 

מסך המבדיל, ההיפך הקדושה עומדת ומונעת להקדושה לפעול, ולכן עיקר הכח צריך לדעת 

לסלק ההיפך הקדושה וממילה תישאר ותתגלה כבוד השי”ת בגלוי.

)תהלים לט ה( הודיעני הוי' קצי, או לקץ הימים או לקץ הימין, והכא מה כתיב ויהי מקץ ימים, ולא מקץ ימין, ובגיני כך לא 

אתקבל קרבניה, דהא מסטרא אחרא הוה כלא.

5 עץ חיים שם. מ”ש בזוהר במקומות רבים כד סליק ברעותיה למברי עלמא דאצילות פי' כי מצח הרצון דא”ק סליק ברעותיה 

למברי עולם האצילות ע”י אור מ”ה חדש היוצא ממנו אשר ע”י נתקן כל האצילות כמ”ש בע”ה ונמצא כי פי' רעותא הוא סוד 

מצח הרצון הנז' כי תרגום רצון רעותא
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וא”כ מהו גדולתו של הרשב”י, וכי צריך להביא כבוד שמים בעולם שכבודו מלא, אלא צריך 
בספרי  כידוע  כבר,  שיש  מה  יתגלה  במילה  ואזי  מלהתגלות,  ומנעהו  הקדושה  ההיפך  לסלק 

חסידות על אהבת ה' ויראת ה', שהבריאה מלאה במידותיו חסד גבורה וכו' אלא שהכל נפול, 

וצריך להשיבם לקדושה.

יצרתיו אף  ”לכבודי בראתיו  )ישעיה מג(  וכתיב  טז(,  )משלי  הוי' למענהו”  ”כל פעל  ברא  השי”ת 
עשיתיו”, וכתיב )שם ו( ”מלא כל הארץ כבודו”. נמצא  שכבודו ית”ש נמצא בעולם תמיד, אלא 

שצריך לסלק ההיפך הקדושה המסתירה. ולכן מצאנו שהזוהר הקודש עוסק הרבה בהמתקת 

הדינים, ולכאו' למה שלא יעסוק בגילוי כבוד מלכותו, אלא כנ”ל, כי באמת כבודו מלא עולם, 

אלא שהדינים מפריעים מלהתגלות, ולכן צריך רק להמתיק הדין ואזי במילה יתגלה. 

לקצוץ  הכח  לו  כי  חקלא,  מחצדא  של  בכח  דייקא  מרומז  שהרשב”י  וזהו 
אלהים,  עשה  זה  לעומת  דזה  בחיל,  קורא  והוא  הדינים.  ולהמתיק  הטומאה 

לעומתם  הרשב”י  עומד  העולמות,  כל  ומעירים  רועשים  הקדושה  שההיפך  כמו 

הטמאות.  אילנות  לקצוץ  כדי  הקדושה  מצד  עולמות  לרעוש  בחיל   וקורא 

לתיקון  גלות  שערכו  זושא  והר”ר  אלימלך  הר”ר  הקדושים  מהאחים  הידוע  הסיפור  ]וכעין 

העולם, וכשהתקרבו לגבולה של גרמניה הזהיר אותם הס”מ שאם נכנסים לשם הוא יעזוב את 

כל העולם כולו ויבא להילחם ביחוד אתם להכשילם ולהפילם, ואז הפסיקו האחים הקדושים 

ללכת וחזרו על עקבותם, ומקובל אצל החסידים שעד לאותו מקום שהאחים הקדושים דרכו 

נשאר המקום קדוש גם בסערת הזמן שההשכלה עשה שמות בכלל ישראל.[

***
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עולו ואתכנשו

טלטולי הדרך בעליה לרגל לאחד ישראל כהכנה להשגות

וכדי להבין הדרך של עולי רגל נתבונן בעליה לרגל בחג הסוכות. דאי' )תענית י.( מפני מה לא 
אחרון  שיגיע  כדי  החג,  אחר  יום  עשר  חמשה  במרחשון  בשבעה  אלא  הגשמים  את  שואלין 

שבישראל לנהר פרת. נמצא שהדרך לשוב הביתה עורך שבועיים, א”כ גם בהלוך היו צריכים 

לצאת שבועיים לפני החג, נמצא שראש השנה או יוה”כ שהו באם הדרך.

ונתאר לעצמנו יהודי שעולה לחג מקצה הארץ ונמצא שבועיים על הדרכים וראש השנה ויום 
הכיפורים נמצא באמצע הדרך ולא מספיק להגיע בערב החג ונכנס לירושלים עם כניסת החג 

ט”ו תשרי, וכמובן שלא הספיק להכין מאומה למען החג וצריך להלוות מחבריו שבירושלים 

או לקחת בהקפה מחנויות וכיו”ב. וישאל השואל וכי זהו הצורה הנכונה להעביר את הימים 

הנוראים.

ר'  אצל  כדמצינו  בדרך,  דייקא  הק' שהרבה מהסודות התורה התגלה  בזוהר  אי'  באמת  אבל 
שמעון ר' יהודה ר' יוסי ר' חייא. והענין כי 'סוד' זה עסק של בירורים, וכמו בירור האוכלין, 

שהתבואה והקמח באים מכל קצבי תבל ומתערבבים יחד עד שעולה על שלחן איש הישראלי 

ית”ש  כבודו  לגלות  תבל  קצווי  בכל  מפוזרים  בגלות  שאנו  ההסתכלות  כמו”כ  שיתקנו. 

במרחקים, זה ההשגות שאפשר להשיג בדרכים ובנסיעות שמבררים כל חלקי האלוקות הנמצא 

בדרכים, וכן נהגו תלמידי הבעש”ט. וכעין דאי' )מגילה יב:6 ( שכלל ישראל ענו לאחשוורוש 

שאין להם יישוב הדעת בפיזורם בין העמים. 

באיזה  לשהות  נזקק  ולפעמים  הש”ס  בסוגיות  בלימודו  המתמיד  יש  לפעמים  משל,  ובדרך 
ונאלץ לעיין בספרים אחרים, ולפעמים מזדמן לו  ביהמ”ד בלי הספרים בהם לומד בקביעות 

רצה  לא  וכלל  מראש  תכנן  שלא  אפי'  חודשים.  כמה  אח”כ  אצלו  שמחזיקים  חידושים  כמה 

ללימוד הזה, מ”מ סיבבו השי”ת שיבוא לידו ספר זה בלי רצון, אבל אחרי שכבר עיין בו מצא 

אלוקית  השגות  להשיג  אפשר  לעניינו  כן  ארוכה.  תקופה  שהובילוהו  מופלאים  גילויים  שם 

6 מגילה שם, ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העתים שיודעין לעבר שנים ולקבוע חדשים אמר להו דיינוה לי 

אמרו היכי נעביד נימא ליה קטלה למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינן נימא ליה שבקה קא מזלזלה במלכותא 

אמרו לו מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ניטלה עצה ממנו ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות זיל לגבי עמון ומואב דיתבי 

בדוכתייהו כחמרא דיתיב על דורדייה וטעמא אמרו ליה דכתיב שאנן מואב מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו ולא הורק מכלי אל 

כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר.
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ממש בדרך לעלייה אשר לא שיערו קודם, רק צריך להיות עם לב ואוזן שומעת לא להתעקש 

מלהטות מוחו ודעתו לרמזים ולהשגות שמסבבים לו משמים בדרכים ובנסיעות.

לידי  באים  הנסיעות ששם  דרוש ההכנה של  בעומר אצל הרשב”י  ל”ג  שמשיגים  וההשגות 
אחדות ישראל, כי כלל ישראל הם אחד, ואפילו כשנמצא בית מדרש בעירו או בביתו אזי עוסק 

בכלליות בחלקו הפרטי, אבל כשנמצא בין אנשים אחרים צריך להוסיף מהפרט ולהתעסק עם 

הכלל ביתר שאת ועוז, וכדי להתחבר לגוונים השונים צריך להתחבר לחלק היחידה שבו, אשר 

שם כולם שווים, וכך משיגים כל ישראל יחד ההשגות. 

והשגות אלו בדרך כלל צריכים להגיע עם הקושי והטרדות של הנסיעות וכנ”ל, וכמו שעולי 
באמצע  שנראה  כפי  נראה  היה  בפסח  או  הנוראים  והימים  ויוכ”פ  בר”ה  בדרכם  שהו  הרגל 

הימים  נראה  היה  ודייקא מחמת שכך  לידי השגות אלוקות בביהמ”ק,  זאת באו  ובכל  הדרך, 

הנוראים השיגו מה שהשיגו, כיון שהדרכים ריכך את ליבם להתחבר בכל גווני הקשת של כלל 

ישראל.

אלוקות  השגות  אבל  הכנה,  כזה  דרוש  לא  התורה  בנגלות  בגמרא  שמעון  ר'  שלהבין  יתכן 
בזוהר שהרבה השגות השיגו בדרך,  ולכן מצאנו  הזה,  כי אם בדרך  אי אפשר  סודות התורה 

כי דווקא שם מתגלה הסודות. וזה הדמיון באדרא למגלה סודות התורה להולך רכיל, כי הוא 

פה  להשיג  אפשר  בדרך  כן  שם,  ופעם  פה  פעם  בדרכו  שאוסף  פריטים  הרבה  המוכר  כרוכל 

ושם. וזה בחי' )תחילת סיפורי מעשיות( בדרך סיפרתי מעשה. 

ולמעשה: כשעולים את כל ההר עד לציון – שזה ג”כ עבודה כידוע מאור החיים הק' שעלה 
ולראות  ישראל  בני  אחינו  של  וביופי  בחן  להכיר  וישתדל  במתינות  יעלה  אזי   – הידיים  על 

את העבודה של כל אחד, אשר זה תהיה הכנה ראוי וכלים להשיג אח”כ סודות יפים ודברים 

נפלאים.

רכילות  שם  שהיה  בגלל  דייקא  דניאל(  בפסוקי  )עיי'  שהשיג  מה  בגלות  השיג  דניאל  ולרמיזא: 
דקדושה, שקנה מפה ומשם, כי בגלות מאיר אצל כל אחד. כן אצל הרשב”י שאצל כל אחד 

מאיר ענין מסויים, וכשכולם מתאחדים אזי אפשר לראות היופי של כלליות ישראל.

השפעת הצדיק לכלל ישראל כאחד

השירים  )שיר  משבח  הכתוב  אשר  לרגל,  לעליה  בדומה  הרשב”י  לציון  ישראל  בני  עליית  הנה 
איזה  הפסוק  כוונת  ומה  נדיבים'.  בת  הרגלים  'בעליית  יפה  מה  בנעלים”  פעמיך  יפו  ”מה  ז( 

יופי יש בעליית הרגל. ויש לבאר, שמשך השנה כשכל אחד יושב בביתו על התורה והעבודה 
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ושמש'  ה'מאור  וכדברי  הנכונה,  הדרך  זהו  השם  בעבודת  שדרכו  וחושב  בחברו,  מכיר  ולא 

שמשמים מראים לכל אחד לראות דרכו בעבודת השם שזה הדרך האמת. אבל כשבאים לצדיק 

בחן שיש  להכיר  ההזדמנות  לו  והיה  חברו,  כל אחד  ישראל מצאו  כל  יחד  לרגל  וכן כשעלו 

בעבודת חברו.

והנה צדיק יסוד עולם הוא יסוד הכל, וכולם כלולים בו. נמצא שדווקא כשכולם באחדות אחד 
אזי הוא יסוד עולם ואם לאו לא. כי יסוד עולם מבטא כלילות מארבעה קצוות מעלה ומטה, 

אבל כשהד' צדדים אינם מחזיקים יחד אזי על מה יסודה, ויכול להחזיק אחד הצדדים אבל לא 

הכל. כמו”כ כשאין כל הגוונים כלולים יתכן להיות חלק מהחסד או הגבורה אבל לא מכולם 

יחד. נמצא כדי לזכות לקבל מצדיק יסוד עולם חייבים האחדות, כי כשרמ”ח אברים יחד עם 

הרנ”ב אברים יש השפעה אבל כשאינם יחד אין השפעה. והדברים עתיקים בסודות האריז”ל.

הדרך  טלטול  הרשב”י,  לציון  המונים  בעלית  קטנה  במידה  וכן  לרגל,  עליה  בשעת  היה  וזה 
גורם פתיחות הלב להכיר ולהתחבר יחד עם כל גווני הקשת של כלל ישראל )וכמו שרואים בתחנת 

ביניים שפוגשים כלליות ישראל מכל גווני הקשת( - גווני הקשת למעליותא דאי' בזוהר שרבי שמעון אמר 

לבריה כשיראה גווני הקשת יצפה לגאולה. וזה המנהג החץ והקשת )י”א לרמז כי בחיי הרשב”י לא ראו 

קשת( לרמז על אותו קשת שיראו לפני ביאת המשיח.

יש מי שהיה מעדיף ללמוד רצוף כל הדרך עד העלייה לציון ולבוא לשם עם מוחין דגדלות, 
ויכולים  זכה ממילא המעלה של הטלטולים שכך באים בפשיטות  אשרי הזוכה. אך מי שלא 

להכיל את כולם בלי לשפוט אותם, בפרט בציון בעצמו ששם מרגישים אחד ממש, ואין אחד 

חש גדול ובמעלה מחברו, ואפי' העסוקים בתורת הסוד והזוהר לא יחוש יותר קרוב לר' שמעון 

מיהודי פשוט העומד לידו ושופך לבו בתחנונים, שאם יחוש יותר אין זה סודות התורה. 

כי ידוע אמרת הרה”ק הבית אהרן מקארלין זצ”ל 'מה הקב”ה לכל אף רבי שמעון לכל אפי' 
גם  בטובו  אלא שמועיל  לגדולים  בעצם  שייך  שר' שמעון  הפירוש  ואין  אהרן(,  )בית  לפחותים' 

לפחותים, אלא הכוונה שאצל הרשב”י כולם שווים לטובה. זהו מעלת הנסיעה למירון, שכולם 

נמצאים ביחד כאיש אחד בלב אחד, וכעין זה בנסיעה לצדיק על ראש השנה, דשם חשים כולם 

שווים, ושיפוטיו של הנפש הבהמי אינו פועל שם.

וזה כח צדיק יסוד עולם להשפיע דווקא כשכולם יחד משלימים זה בזה את הרמ”ח )או הרנ”ב 
וזה נמצא  אברים( שלהם, ובאים לקבל באחדות, אבל כשאינם מחוברים אין מקום להשפיעה. 

אור  לקבל  מההכנה  חלק  זה  הרי   - זה  את  זה  מוצאים  ישראל  בני  כשאלפי  לרשב”י  בעליה 
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הרשב”י )אור הצדיק לכולם הדורש כלילות כולם כנ”ל(. וזה מה יפו פעמיך בנעלים, היופי של עליה לרגל 

בהיכללותם יחד שבטי ישראל.

כח האחדות אחרי התפלגות 

ידוע גדולתו של אחיה השילוני, ואי' )זוה”ק( מקום בחר עם הנביא אחיה, שהרשב”י לא מצא 
מקום אחר התעלותו לעולם העליון אלא עמו. אחיה השילוני היה לו אריכות ימים מופלגת, 

)בן ששים שנה ביציאת ממצרים( והאריך ימים עד לימי  היה מיוצאי מצרים צעיר ממשה בכמה שנים 

)ב”ב קכא:(, מתושלח ראה אדם שם  דוד המלך. ועוד היה מהשבע שקפלו את כל העולם כולו 

ראה מתושלח יעקב ראה את שם עמרם ראה את יעקב אחיה השילוני ראה את עמרם אליהו 

ראה את אחיה השילוני ועדיין קיים )וידוע שהבעש”ט היה לומד עם רבו המובהק אחיה השילוני(. וכן ורואים 

גדולתו של אחיה כדאי' בגמ' )סנהדרין קב.( על יהוא שהלך אחרי ירבעם ועבד ע”ז מחמת שראה 

חתימתו של אחיה.

)מלכים א יא(,  צריך להבין שהרי לכאו' אחיה הוא זה שקרע המלכות בין יהודה לישראל  והנה 
ואיך יתכן שדייקא ע”י צדיק גדול כזה נתגלגל התפלגות מלכות בית דוד הרי מגלגלים זכות 

ע”י זכאי וכו'. אלא כי עצם פילוג המלכות אינו בהכרח דבר עבירה. כדאי' ברמב”ם )מלכים פ”א 

הל' ח( ”נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל והיה אותו מלך הולך בדרך התורה והמצוה 

ונלחם מלחמות ה' הרי זה מלך וכל מצות המלכות נוהגות בו אף על פי שעיקר המלכות לדוד 

ויהיה מבניו מלך שהרי אחיה השילוני העמיד ירבעם ואמר לו והיה אם שמוע תשמע את כל 

אשר אצוך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד וגו' ואמר לו אחיה ולבנו אתן שבט אחד 

למען היות ניר לדויד עבדי כל הימים לפני בירושלים”. 

ובאמת השי”ת כבר הזהיר שכך יהיה אם לא יקיימו חוקות התורה כדכתיב )מלכים שם( ”ויאמר 
אקרע  קרע  עליך  צויתי  אשר  וחקתי  בריתי  שמרת  ולא  עמך  זאת  היתה  אשר  יען  לשלמה  ה' 

את הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך”. וכבר בזמן דוד נגזר על חלוקת המלכות כדאי' )שבת נו:( 

בשעה שאמר דוד למפיבשת אתה וציבא תחלקו את השדה יצתה בת קול ואמרה לו רחבעם 

וירבעם יחלקו את המלוכה ואילמלי לא קיבל דוד לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד וכו'. 

ויקח חלק העם  ימלוך כהלכה  והמלך השני  צריך המלכות להתפלג,  היה  תורה  היינו שמדין 

עמו, אבל עדיין אינו בהכרח שיעבוד עבודה זרה. אלא שאינו בצורה של גאולה שכל המלכות 

באחדות אצל דוד. ועדיין עד הגאולה השלמה צריך את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ומ”מ 

לא רואים שמשיח בן יוסף צריך ליפול בתהום.
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והראיה שהקב”ה בעצמו מצווה לאחיה השילוני לומר לירבעם )מלכים שם( ”ואותך אקח ומלכת 
בכל אשר תאוה נפשך והיית מלך על ישראל והיה עם תשמע את כל אשר אצווך והלכת בדרכי 

ועשית הישר בעיני לשמור חוקתי ומצוותי כאשר עשה דוד עבדי והייתי עמך ובניתי לך בית 

נאמן כאשר בניתי לדוד ונתתי לך את ישראל” היינו שיכול להתקיים מלכות ישראל בקדושה 

וטהרה עד הגאולה העתידה שאז ימלוך רק מלכות בית דוד.

היינו שאם בגאולה העתידה יתכן למשיח בן יוסף ודוד, נמצא שבמבט של תורה יתכן ויהיה 
שני מלכויות שיתנהגו כהוגן, אלא שהמעשה השתלשל כמבואר בנביא שירבעם חטא והחטיא 

כמבואר בחז”ל שמתחילה שעשה העגלי זהב עדיין לא אסר העלייה לבית המקדש וכו'. וכן אי' 

ברמב”ם )מלכים א יט( ”מלכי בית דוד הם העומדים לעולם שנאמר כסאך יהיה נכון עד עולם אבל 

יעמד מלך משאר ישראל תפסק המלכות מביתו שהרי נאמר לירבעם אך לא כל הימים”  אם 

פוסקת  מלכות  היתה  לא  כשרים  ובניו  כשר  מלך  ירבעם  היה  ”..אילו  וכותב  חולק  והראב”ד 

מזרעו אבל היתה שניה למלכות בית דוד כגון קיסר ופלג קיסר”.

וכיון שעצם הפילוג עדיין אינו בהכרח להרע הגמור, אך מסוכן לכן צריך שהמפלג תהיה אדם 
גדול, ועל כך נבחר הנביא אחיה השילוני, ובשמו מרומז כח האחדות 'אחיה' מלשון איחוד, 

אח י-ה, כי מי יכול להפריד בין מלכות דוד ליוסף ועדיין יישארו יחדיו זה רק בכח האחדות 

הכח של אחיה. 

על לפטור  )סוכה מה., שרק מדובר  )ברכות סה.( קצת בשינוי ממה שמצינו בבלי  בירושלמי  מצאנו  ולכן 
מהדין( שרשב”י אמר שהוא ואחיה השילוני יכולים לפטור כל העולם מן הדין 'ולהביאם לחיי 

עולם הבא', חיי עולם הבא היינו קירוב המלכויות בישראל להיות מאוחד גם לאחר הפילוג, 

וזה לשון הירושלמי ”רשב”י אומר יקרב אברהם מן גביה ועד גביי. ואנא מקרב מן גביי ועד 

סוף כל דרי. ואין לא יצרף אחיה השילוני עמי ואנא מקרב כל עמא”, וכתב הפני משה 'ואני 

מקרב כולי עלמא לעולם הבא'. 

***
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אור סודות התורה

גילוי סודות התורה מתוך ההסתר

כח הרשב”י לגלות סודות התורה, וכחו מרמוז גם ב'מעין' ו'חרוב' שנבראו לו במערה, כי אי' 
)שבת לג:( בשעה שרשב”י התחבא מהרומאים ”אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו 

חרובא ועינא דמיא”, ושני דברים אלו - המעין והחרוב - מסמלים עניין של גילוי צפונות, ואי' 

עוד דבשבת קודש היה לו עץ של תמרים.

הנה, כל מעיינות מים קיימים כל שית אלפי שנין, אלא שכאן הוא מגולה ושם מכוסה, ובכל 
ומתגלים  נסתרים  שהם  התורה  סודות  זהו  מתכסה.  והגילוי  מתגלה  והמכוסה  מתחלפים  עת 

התורה  בנגלת  ז”ל  וכמאמרם  אחר,  ענין  ומתגלה  אחד  דבר  לגלות  מתחיל  שונים  במקומות 

'דברי תורה עניים במקום אחד עשירים במקום אחר'. עשירות במקום אחר מבטא סוד נעלם 

ממקום  העשירות   - עניות  בבחי'  שהוא  הזה  בעולם  לאדם  מביא  הרשב”י  כן  לפניך.  שהוצג 

אחר, עולם אצילות.

של  טבעם  זהו  כי  וגו'”.  סוד  מגלה  רכיל  ”הולך  יא(  )משלי  בפסוק  האידרא  פתיחת  יובן  ובזה 
רכילות דקדושה, הוא מביא  לישראל  כן הרשב”י מגלה  פריטים ממרחקים,  הרוכלים להביא 

ידיעות מעולם האצילות ומגלה בעולם העשיה מהנעשה שם. והיהודי בעולם הזה בבחי' עני, 

ְמתעׁשר משם.   

גדל  החרוב  דעץ  )בכורות(  דאי'  המערה,  יד  על  לרשב”י  שהיה  והתמרים  החרובין  סוד  וזהו 
בסוף  אבל  כעני  הוא  הרי  לכן  קודם  והשנים  פרות,  מביא  אז  ורק  תוצאות  בלי  שנה  שבעים 

מחזיר כל הפרות. וי”ל שאז היא נתעלית בבחי' תמר, שהיא מלכות דאצילות )מין ז' משבעת המינים(, 

ובשעה שהיא יורדת לבי”ע היא בבחי' חרוב )ז' מלכים שנשברו(, היינו בבחי' השבעים שנה שאינו 

הבחינה שהעלתה  זה  פרות  להוציא  וכשמתחיל  המרירות,  למתק  עסוקה  היא  דאז  פרי  מביא 

הכל לאצילות ואזי היא בבחי' תמר.

היא בבחי'  הרי  יצמח  והדקל הם שנים אבל המושגים שווים, דהחרוב בטרם  שהחרוב  ואף 
מלכות דאצילות בעולמות ב'בי”ע', וכשמתחיל להעלות פרי זה בחי' תמר שמהפך מר למתוק 

אז היא בחי' המלכות דאצילות 'באצילות' שמעלה הכל. ]וראה בהאריז”ל )עץ חיים שער יט( סוד 

וכן קב גימ' אמונה, כי בחרוב דרוש  וכו' עיי”ש,  גי' המילוי דע”ב ס”ג מ”ה  קב חרובין, קב 

הרבה אמונה.[ 
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וזה בחי' החרוב שברא לרשב”י ולא היה יכול להמתין ע' שנים עד שיצא פרות ובוודאי יצא 
מיד, והשי”ת רצה להראות לו בזה עבודתו לגלות לאילן החרובין בעניותו עתידו, שעתיד עוד 

להנפיק פרות מתוקות, ויהפך המרירות למתיקות, לתמרים ודבש שהיה לו בשבת.

בזמן  יום  שבכל  במערה,  ששהה  שנים  הי”ג  שהם  רחמים,  של  מידות  הי”ג  בכח  היה  והכל 
הגלות יש הסבלנות וכח ההמתנה להפוך המר למתוק העניות לעשירות, וזה דאי' באדרא )דף 

עלה משה  מאז  איש  והשיג מה שלא השיגו שום  קלב:( מעלתו של הרשב”י שעלה השמימה 

רבינו שנית, )עיי”ש7(. 

כי גם ישראל בחטא עג' היה בבחי' זו, שהכל נחרב בחי' חרובין, כי בני ישראל שהם המלכות, 
היו בחי' תמרים ודבש ונפלה בהם מרירות ונהפכו לקב חרובין, ותפלת משה רבינו האיר אז 

שהשי”ת גילה לו הי”ג מידות של רחמים, ועי”ז נמתק הכל. וכמו”כ הרשב”י ממתיק הדינים 

ע”י הי”ג מידות, כי זה עיקר עסקו של הרשב”י בעולם להמתיק ההעלמה על כבוד שמים שיש 

בבריאה.

ולכן בני ישראל נוסעים אל הרשב”י לבקש ממנו המתקה, כי כל אחד יש לו קב חרובין משלו, 
ובינתים  )חרוב(,  לו הכח להביט בחרבונו  נותן  והרשב”י  דברים שמרגיש שאינו מתקדם בהם, 

במקומו  נשאר  והכל  שנה  אחרי  שנה  חולף  ישועה,  רואה  אינו  ועדיין  קיץ  וכלה  קציר  עובר 

הראשון, אומרים לו לבלי לחדול מלצפות לישועה, כי בסופו של דבר גם זה יחל לצמוח וימתק 

וייהפך לתמר ודבש. כמו שביארנו במקו”א עה”פ ”ובא השמש וטהר” עפ”י ליקו”ה )הל' ברכות 

השחר ה מו( דלפעמים נמשך ההמתנה עד ובא השמש היינו אחרי שנפטר מן העולם, רק אז יראה 

ויבין מה התרחש עמו בעולם.

וחרוב למאכלו – בחרובין מתברר התלאות בשבעים שנות צמחו

ידוע דברי חז”ל )בכורות ח.( דחרוב עד שמוציא פרות גודל שבעים שנה, ומה סוד בזה. ונקדים 
בעונה  פרותיו  מוציא  עץ  כל  כלל  בדרך  כי  לשנה,  משנה  באילן  דר  דאתרוג  לא:(   )סוכה  דאי' 

אחרת, אחת בתחילת קיץ ואחת בסופו אחת בתחילת החורף ואחרת בסוף וכיו”ב וכן האילנות 

הגדלות בצפון העולם לא גדלים בדרום ובמזרח לא במערב וכן הלאה. אבל האתרוג, היא בחי' 

מלכות, שצריכה לכלול כל המדרגות ד' רוחות מעלה ומטה, ולכן גדל בכל ימות השנה.

7 זוהר )ח”ג קלב:( אמר רבי שמעון, כלהו בוצינין חברין, דאתיין בהאי עזקא קדישא, אסהדנא עלי שמייא עלאין דעלאין, 

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

חמינא אנפאי נהירין, כנהורא דשמשא תקיפא, דזמין למיפק באסוותא לעלמא, דכתיב )מלאכי ג כ( וזרחה לכם יראי שמי שמש 

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

ידע כי קרן עור פניו”:
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שנה  כל  כלום,  מביא  ואינו  ואסף  אביב  חורף  קיץ  לעבור  שצריך  חרוב  של  פשר  מה  אבל 

ורק  פרות,  מביא  אינו  עדיין  שנים  ותשע  וששים  ושמונה  ששים  מספיק,  לא  עדיין  שניתוסף 

בגמר שבעים שנה. וכמו דיני ווסתות דיש הקובע לחודש ומידי חודש בחדשו רואה קביעותה, 

אבל יש גם ווסתות הדילוג והסירוג שיכולים להיות לפעמים אפי' ווסת של חצי שנה וכיו”ב 

)יו”ד סי' קפ”ז סי”א(, שרק אחרי שנה וחצי מתברר שיש לה וסת. כי מתברר שצירוף הזמן גורם, 

כמו כן בעץ חרוב שכל שנה מוסיף כח ואחרי שבעים שנה מתברר למפרע תועלתם של השנים 

הרקים.

וזה הכח של המתן, שאפי' בשנים הראשנים שלא ראה כלום הכל נכנס בחשבון אפי' שאינו 

והרפתקאות שעברו  כל התלאות  קיץ  וכל  חורף  כל  כל השנים  ובסוף שבעים מצטרף  רואה, 

הכל עזרו לבוא לשלמות בסוף )עי' ליקו”מ תנינא מ”ח8(.

פרשת  וכמו  מבינו,  אינו  ישן שעכשיו  דבר  היינו כשמקשרים  התורה  הארכנו שסודות  וכבר 

משפטים דהוא רזין דגולגליא )זוה”ק פ' משפטים(, ראובן חייב לשמעון, ושמעון תובעו בבית דין, 

הגלגולים,  סוד  כאן  שיש  מבינים  אז  סיבה שהיא,  מאיזה  לחייבו  יכול  אינו  הבי”ד  ולפעמים 

שראובן  הענין  נסבב  ולכן  אליו,  חזר  זה  ועכשיו  לראובן  חייב  שמעון  היה  הקודם  שבגלגול 

יקבל משמעון. 

וזהו חרוב מלשון חרבן, אבל לסוף שבעים עושים חשבון ורואים שכל שנה הוסיף את שלו. 

כן הוא ההסתכלות על חיי אדם,  כי לא מסתכלים על כל השבעים שנה כמקשה אחת שהכל 

ולמחרת  גלגול חדש  בנפרד כשקם משנתו מתחיל  גלגול  ויום  יום  כל  גלגול אחד, אלא  הוא 

שוב עובר גלגול אחר, והראיה שהרי השינה אחד משישים למיתה, ואם תאמר שבשינה עדיין 

יש בו חיות, הרי אי' באריז”ל )ע”ח( דגם בקבר נשאר בעצמות קוסטא דחיותא. וזו היתה אצל 

חוני המעגל שישן שבעים שנה בבחי' הנ”ל.

והרשב”י מלמד אותנו כח של המתן לאורך כל השנים שהחרוב עדיין בחרבונה שאינו מביא 

וזה כל ההעלמות, ומכל שבעים שנות הגלות נעשה פרות, ואח”כ כשאוכלים מהפרות  פרות 

רק  וכאן  עמוקים  והדברים  הכל מתעלה,  לפני חמישים שנה  גם  כל התלאות שעברו  מתברר 

דברנו התחלתה.

8 ליקוטי מוהר”ן )תנינא מח(: ודע, שיש אילן, שגדלים עליו עלים, שכל עלה צריך להיות גדל מאה שנים, והוא נמצא בפרדסים 

של השרים, וקורין אותו בלשונם מאה שנים. ומסתמא כשגדל מאה שנים, בודאי עובר עליו מה שעובר, ואחר כך בסוף המאה 

שנים הוא יורה בקול גדול כמו קני שרפה, שקורין אורמאטיע. והבן הנמשל היטב:
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נעשה אדם בצלמנו כדמותנו

ודיוקנו  כדמותנו,  בצלמנו  אדם  נעשה  וכמו”ש  האדם,  בגוף  סודות  באידרא  גילה  הרשב”י 
של אדם ושל הרשב”י הם הדיוקן שלנו ולא השתנו צורת אדם מאז, על פירות אי' דנתקטנו 

'זה  נח  על  בראשונים  אי'  וכן  שהתמעטו,  מצינו  גודלו  ועל  אדם  חיי  שנות  ועל  השיעורים, 

ינחמנו מעצבון ידינו' כי עד אז עבדו בידיים שהאצבעות היו מחוברות, אבל הדמות הכללי של 

אדם נעשה בצלמו מאז ומתמיד עד היות הזה, וכמו שלא יאמרו על תינוק בן יומו שאינו דומה 

להוריו מחמת קוטנו, כן בצלמנו כדמותנו אף שנתמעט וכו' מ”מ לא השתנתה צורת הדמות, 

ועל זה אמר נעשה אדם.

וכמו עני שמדמה בנפשו שאם היה לו כסף היה... וכן עשיר משלה עצמו שאם היה לו כשרון 
יודע מהאוצרות הנמצאים  ואינו  רואה מה שיש בחברו  כל אחד  יותר טוב,  היה מנצל הכסף 

ורואים נשמות  גדולי ישראל רועי צאן קדשים היודעים סודות התורה,  וזהו צערן של  אצלו. 

ובלי  כעני  בנפשו  מדמה  יהודי  יש  ערכם.  יודעים  שאינם  מחמת  מטה  מטה  נופלים  ישראל 

כישרונות, והצדיק מבט בו כי הוא עשיר עם הכישרונות.

כי אם קטע קטן באדרא לראות  זוהר  עיקרן של דברים לפעמים לא צריך ללמוד הרבה  וזה 
ערכו של אבר אחד באדם, ומיד מתעורר ומשם יראה סודות נפלאות בצורת ותנועות גופו, והא 

דבכל זאת לא משיגים זאת בפשטות – כי השי”ת השאיר מקום בחירה, ולכן יש גם לגוי הצורה 

הזאת, ובפרט כשלומד דרכי הטבע איך כל אבר באדם צורתו נבנית באופן שצריך לפעול עפ”י 

דרכי הטבע, ואח”כ רואה שגם לבהמה יש תכונות דומים, כל אלה באים להקשות את האמונה 

להגדיל כח הבחירה לאדם.

הצדיקים באים לגלות לאיש הישראלי דנעשה אדם בצלמו כדמותו ית' ממש נאמר על הגוף 
המגושם הדומה לגוי ולבהמה בכל תכונותיו, וכלשון אדמוה”ז )תניא מט( ”ובנו בחרת מכל עם 

יכול  אדם  כל  לא  אך  העולם”.  אומות  לגופי  בחומריותו  הנדמה  החומרי,  הגוף  הוא  ולשון, 

דבר  אותו  הנראים  והיהודי  הגוי  בגוף  אבל  עילאית,  בנשמה  להאמין  ומעדיף  זאת,  לסבול 

נמנע  והרגליים  הידיים  הגשמיים  בדברים  עצמו  ולהחיות  ממנו  יותר  מעולה  שהוא  להאמין 

ממנו.

ה'  רעיא מהימנא כשרואים אנשים שיכולים להיות עשירים בעבודת  צערן של צדיקים  וזהו 
נפלו  ”למה  קין  פניהם, כמו”ש אצל  נפלו  צורתם  ורק מחמת חוסר האמונה בעליונות מעלת 

שחש  מחמת  רק  כשורה  מתנהג  שאינו  תורה  בתלמוד  ילד  לפעמים  שרואים  וכמו  פניך”. 

רק  מתרחק  ילדם  בראותם  מעיניהם  שינה  נדים  וההורים  אותו,  ומבזים  אותו  מעריכים  שלא 
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ממחשבות טורדניות מעין אלה. כמו”כ בעבודת השם צערן של צדיקים בראותם חשיבותם של 

ישראל ועדיין ישראל אינו חש מעולה.

וכגון העיניים, כל אחד יודע לדרוש בחג הסוכות על סוד צורת ההדסים בצורת עין וכו', זה 
יודע איזה סודות טמונים  ותו אינו  הסוד היחיד פעם אחת בשנה אם מזדמן לו לשמוע זאת, 

בעיניים, ולכן כשבאים לחזקו ולעודדו בהא שיש לו עין קדישא, בא בטענה שלא שמר עליהם 

כדבעי, ולכן נפול בתוכו. אבל אם היה לומד מעט זוהר ושם היה רואה מהו עיניים של ישראל, 

שהוא כדמות תבניתו ית', כמה יהודי היה צריך לשמוח אשר נברא בעין כדמות עליון, וכל יום 

היה יכול לחזק את עצמו על שזכה להיברא בצלמו כדמותו.

זהו צעקתם של צדיקים להאיר בישראל להכיר בחשיבות עצמו. ולכן הרשב”י קורא בחיל עלו 
ואתכנשו, ויש שטורחים ובאים בפועל ויש שבאים רק ברצון ויש שעוזרים לאחרים לבוא, יש 

מהשתפכות  ויש  המערה,  בחצר  ובפרט  בכלליות  הריקודים  לעבודת  ומתקשרים  שמתחברים 

הנפש והבכיות כנחל וכו' מרוב דבקות, הצד השווה שכולם מתעוררים ביום הזה, כי מתעורר 

אדם  ”נעשה  הזה  ביום  מאיר  שרשב”י  העליונה  בצורה  שהם  גידים  ושס”ה  אברים  הרמ”ח 

בצלמנו כדמותנו”. יזכנו השי”ת שנזכה לחיות בזה.
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שנו מידותי

מידת הענווה של רבי עקיבא

הרשב”י ציווה ללמוד ממידותיו כי הם הנבחרים מרבו רבי עקיבא, ר”ע היה מיוחד במידות 
)שם ד”ה דהו  )כתובות סב:( למה אשתו בחרה בו כיון שראתה בו דהיה צניע ומעלי, ובתוס'  כדאי' 

הצניע ומעלי( דא”כ ”למה אמר ר''ע )פסחים מט:( 'כשהייתי עם הארץ הייתי אומר מי יתן לי תלמיד 

חכם ואנשכנו כחמור' משמע דלא הוה מעלי”. ומתרץ ר”ת ”איכא למימר דהתם לאו משום 

שהיה שונא תלמידי חכמים אלא משום שהי' סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן והיו 

תלמידי חכמים שונאים אותם וגם משום שלא היו מניחין אותם ליגע בהם כדאמרינן )חגיגה יח:( 

בגדי עם הארץ מדרס לפרושים אבל מכל מקום שומר מצות היה”.

מכאן רואים שר”ע היה לו מידות טובות, ואפי' בהיותו עם הארץ כאב לו על שמזלזלים בעמי 
הארץ, ובכלל למדים מזה כמה חשוב שאשה תראה בבעלה מעלות וע”י תוכל להחזירו לכנפי 

השכינה להביאו לתורה מצוות ומעשים טובים.

וצריך ביאור מפני מה תלמידי ר”ע לא נהגו כבוד זה בזה אם היה להם רבי כה גדול במידות 
טובות. אלא כי באמת תלמידי ר”ע בוודאי התנהגו במידות טובות, אלא שמחמת שהיה להם 

רבי שהיה לו מידות מופלגות לכן דרשו מהם ג”כ להיות יותר מהרגיל, ובצדיקים מדקדקים 

בחוט השערה.

ידוע מה שאמר אחד מגדולי ישראל, למה היה חורבן כזה גדול בשנות הזעם, כי היה הרבה 
מישראל מיועדים למנהיגות, אלא שלא היה להם מידות הגונות, לכן לקחם השי”ת כדי שלא 

יתחילו לנהוג שלא כראוי, ואח”כ באו הגדולים עם המידות טובות.

)שער הגילגולים( על ר' עקיבא שהוא בסוד יעקב, כי לרע”ק היה שפלות ועניוות  בהאריז”ל  אי' 
והחזיק עצמו כעקב, כדאי' שמשה מלגו ויעקב מלבר, וכן אי' שופרא דיעקב כשופרא דאדם 

וכן נאמר על משה, כמו כן מצאנו ההקשר בין משה לרע”ק. והצד השווה ביניהם ענוותנותם 

ושפלותם.

ידוע דברי 'עבודת ישראל' )לפסח שני( ”ועשה פסח לה' בחודש השני בארבעה עשר יום לחודש 
בין הערבים יעשו אותו וכו', רצ”ל שימשוך עתה הקדושה עליו על ידי תשובה, כמו שמבואר 

בזוה”ק האי יומא כרוז כריז מאן דבעי למחמא למטרנותא יחמי ומהאי יומא עוד שבעא יומין 
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תרעין פתיחין”. וזה סוד שם אכדט”ם )כידוע(, שבדרך כלל מסתתר – וכל הספירות בסתר, ורק 

בשבוע של הוד השערים פתוחים. וזה סוד קישוטי כלה, כי את הסוד לא מגלים לכל אחד, ורק 

השפל בעיניו לפניו פותחים תמיד את השער. 

והמידות שרשב”י שנה מרבו אחד מהם זה מידת השפלות, שהרי אי' )ויקרא רבה שמיני יג( ”דברים 
שלא נגלו למשה נגלו לר”ע וחבריו וכמו”ש )איוב כח( וכל יקר ראתה עינו זה ר”ע וחבריו”. ועל 

משה העיד התורה שהיה עניו מאד מכל אדם, ומשה ור”ע הם אחד, כי נגלת התורה נמסר ע”י 

משה רבינו ור”ע מסר את התורה שבע”פ והוא תורת הסוד.

קרי  וקא  כאנשא  להון  אידמי  אליהו  ”אתא  נ.(  )נדרים  דאי'  סיפור  בהאי  גם  ענוותנותו  ומצינו 
אבבא אמר להו הבו לי פורתא דתיבנא דילדת אתתי ולית לי מידעם לאגונה אמר לה ר' עקיבא 

לאנתתיה חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליה”. מרוב ענוה חשב עצמו כעשיר לעומת אותו 

עני.

רשב"י רוכל בקדושה ככה"ג המגלה טוב כל אחד

בפיוטים מפליגים בשבח הרשב”י שהוא ככהן גדול, כמו 'שמן ששון מחבריך', או 'בר יוחאי 
בקודש הקדשים' וכיו”ב. ויש לומר, כי היה בדומה לכח הכה”ג, כי זכותו של הכה”ג שזכה 

בקוה”ק שהוא סוד הבריאה ”יושב בסתר” – מחמת שהיה לו הכח של הולך רכיל ומגלה סוד 

בקדושה, כמו שהרשב”י פותח האדרה בחומרת הענין של הולך רכיל שלא בקדושה ולעומת 

העליונים  בעולמות  שעובר  מה  כל  את  רוכל  הוא  כי  בקדושה,  רכיל  הולך  של  המעלה  זאת 

ומגלה אותם לבני תבל.

אהרן הכהן היה לו כח של רוכל דקדושה שהיה אוהב שלום ורודף שלום כדאי' בחז”ל דרכו 
להשכין שלום שהיה באופן של רכילות, היה שומע מראובן טענותיו כנגד שמעון והוסיף לגנות 

את שמעון וכו' ורק לאחמ”כ היה אומר ויתכן שהסיפור אינו כן והפך הקערה על פיה ואמר 

בדרכיו,  והלכת  בשנה,  )אחת  במק”א  אריכות  וראה  בחברתו,  חפץ  כן  אכן  ששמעון  לראובן 

בשם אבדר”נ וראה בניהו9(. אלא זה דרכו של אהרן שהיה מחפש הטוב של כל אחד לראות 

9 'אבות דרבי נתן' )י”ב, ג( ”וכן שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן וישב אצל אחד מהם, אמר לו, 'בני ראה חברך 

מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי 

עליו', הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. והלך אהרן ויושב אצל האחר וא”ל, 'בני ראה, חברך מהו אומר, מטרף את לבו 

וקורע את בגדיו, ואומר אוי לי היאך אשא את עיניו ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו', הוא יושב אצלו 

עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה גפפו ונשקו זה לזה”.

ספר בניהו בן יהוידע – סנהדרין )דף ו:( אם יש מריבה לראובן עם שמעון בשביל דברי בזיון שדבר עליו, או בשביל מעשה רע 

שעשה בסתר להזיק לו, והוא רוצה לעשות שלום בין ראובן לשמעון, מחמת שאמר לראובן שקר דברו על שמעון לפניך, ואין לו 

עון אשר חטא, הנה יזדמן לפעמים כך אין דבריו מתקבלים אצל ראובן, כי יאמר אהרן מכזיב הדברים ואומר שקר כדי לעשות 

לנו שלום, ובשביל השלום הוא משנה ואומר לא כן היה הדבר, לכן מה יעשה אהרן, 
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בנקודה הטובה של כל יהודי )ועיי' ליקו”מ רפ”ב(, נמצא שהיה רוכל בקדושה, כי אי אפשר לבוא 

לשכנע לראובן ששמעון טוב אם באמת לא מצא שום טוב אצלו, בפרט אחרי מריבה.

וכחו למצוא טוב בכל יהודי בא מחמת שנשא שמות בני ישראל והאורים ותומים ושם מצא 
הטוב שלהם כי היה על לבו תמיד לזכרון. וכיון שהיה הולך רכיל לאסוף נקודות טובות מכל 

יהודי ומכר לחברו, לכן היה לו הכח של מגלה סוד שהשי”ת גילה לו סוד דקוה”ק ונכנס לשם. 

ועולה  המתמר  הקטורת  עשן  ע”י  שבישראל  הרע  כל  להעלות  בקוה”ק  עבודתו  בעצם  וזה 

אריכות  וראה  טז.  ערכין  מד.  )שם  הרע  לשון  על  לכפר  בא  הקטורת  שמעשה  בפרט  לח(,  )יומא  לשמים 

אחת בשנה(. וזה ע”י הרכילות דקדושה - אסיפת הטוב שבכל אחד ואחד להביא מאחד למשנהו 

להשכין שלום בין ישראל ולהעלות הכל בסוד אחד להשי”ת.

מידותיו הטובות של אהרן הכהן נובע ממידת וותרנותו שוויתר למשה להנהיג העם  ושורש 
כמו”ש )שמות ד( ”וראך ושמח בלבו” שראה בו רק טוב ולכן לא קינא בו ואדרבה כבדו ושמח 

בו. ועתה בימי ספירה במיוחד צריך לחלק כבוד אחד לחברו כדי לתקן הפגם של תלמידי ר”ע 

שלא נהגו כבוד זה בזה. 

ובודאי שהדבר אינו קל להיכנע ולהשפיל עצמו לכבד כל אחד, אבל מוטל על כל אחד לפחות 
שלא לזלזל בלבו על שום אחד מישראל, ואדרבה יכבדו ויעריכו על כל פנים בתוך לבו בינו 

לבין קונו, כשיושב בסתר יביט ויעיין בטוב וביופי של חברו ויראה איך שעובד את ה' ומביא 

לו נחת רוח - וזה יהיה תיקון לתלמידי ר”ע שלא העריכו וכיבדו בלבבם זה לזה. ואם מגלה 

חלקי חברו הצפונים, רכילות דק' - יזכה שהשי”ת יגלה לו סודות יושב בסתר, בחי' הולך רכיל 

ומגלה סוד.

בזוה”ק  כמובא  הדינים  התעוררות  עת  שהוא  מנחה  בזמן  הרשב”י  אצל  כאן  השי”ת  יעזור 
רשב”י  אצל  כאן  כמו”כ  רחמים.  ושעת  רצון  עת  מתעורר  בשבת  זאת  ולעומת  ובהאריז”ל, 

)רשב”י דא שבת( דייקא בזמן מנחה יש כאן כזה התערותא דלעילא והתערותא דלתתא, כי זה סודו 

שממתיק כל הדינים, והדין הגדול ביותר שזה פירוד בין אדם לחברו. ואת יכול לתקן להביא 

שלום בישראל וכמו שרואים בעליה לציון.

תחלת הכל היה רודף שלום ומבריחו בדבריו, שאומר לראובן אם ככה אמר שמעון וכך עשה אז גדול עונו מנשא, ואתה תרדפהו 

עד החרמה ותרד עמו עד לחייו, ולא תעשה שלום עמו בשום אופן, כי איש כזה אין מן הראוי לעשות עמו שלום ולהתקרב 

אליו, ואחר שישמע ראובן דברים אלו יהיה לו אמונה באהרן הכהן ע”ה, בראותו שמקנא קנאתו וחש על כבודו ורוצה להרחיק 

השלום מביניהם, 

ואחר כך יורד עמו בדברים בהדרגות שאומר לו כפי הנראה מדבר זה מוכח דשקר ענו בשמעון, ואז מי עצו לעשות שלום, ועתה 

יהיו דבריו מקובלים אצלו, ואינו אומר ראובן בדעתו דאהרן הוא מגמתו לעשות שלום, ולכך מסביר הדבר לזכות את שמעון 

לפניו אינו כן, נמצא מתחלה הוא רודף שלום שמדבר דברים להראות שהוא מבריח את השלום בין ראובן לשמעון, אך כונתו 

כדי שבזה יעשה השלום בין ראובן לשמעון.
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בפרט  יהודי,  של  וביופי  בחן  לראות  לציון  עד  ההר  העולה  אחד  שכל  וכדאי  למעשה: 
בקשתם  לשמוע  מבלי  לעבור  יהודי  לשום  מניחים  שאינם  צדקה  גבאי  בדרך  שם  שעומדים 

'צדקה' 'צדקה', זה ההזדמנות לחלק כבוד לישראל בלבו, ויש שנותן לכל אחד סך גדול, ואם 

נותן לפחות שווה פרוטה, והעיקר שמכבד כל אחד מישראל, לתת  אין לו יכולת לתת הרבה 

לכל יהודי הוא כבוד שאתה מכיר ומעריך כל אחד שמבקש. ונזכה שיאיר בנו המידות טובות 

של הרשב”י שאמר שנו מידותיי )וראה מאמר שנו מידותי(, לראות החן והיופי של כלל ישראל.

הוד שבהוד - הסוד בלתי מושגת

ל”ג בעומר הינו ספירת הוד שבהוד, ולכאו' הוד היא ספירה פחותה משאר המידות, והיה ראוי 
להרשב”י שספירתו תהיה יותר נעלה. אך בהסתכלות פנימית יובן כי הרשב”י יש לו כח להאיר 

גם במדרגה התחתונה. והוא סוגיא ארוכה בקבלה ובחסידות, וראה בסידור דא”ח של אדמוה”ז 

שמבאר הענין'. ועי' שו”ת חתם סופר )יור”ד סי' רלג 10( בענין סוד תפארת שבתפארת.

בא  וכשאדם  בטוב,  ההכרה  לאחר  דייקא  בא  הודאה  של  וכח  הודאה,  מלשון  הוד  והנה, 
מכיון  להודות  יודע  אדם  אין  ולפעמים  עמו,  עשה  שהשי”ת  הטוב  את  להכיר  צריך  להודות 

יודע  שאינו  וכעני  התורה,  בערך  יודע  שאינו  הארץ  וכעם  שמקבל.  הטוב  עומק  מכיר  שאינו 

השגה  לו  אין  אך  רבים,  הרחמים  בגילוי  להכיר  להודות  שרוצה  יהודי  כן  ממותרות.  ליהנות 

בזה ולכן קשה עליו להודות, ומ”מ אע”פ שאינו מבין מודה כיון שיודע שהאמת כן הוא, ובזה 

משתייך אליו ית' ברצונו אפי' שאינו מבין ערכו. וזה מרגיש יהודי בשעה שאומרים 'נשמת כל 

חי' בשבת קודש, שאומרים 'ואלו מילא פינו שירה כים וכו' אין אנחנו מספיקים להודות לך 

וכו''.

להימנע  או  ללמוד  שזוכה  יהודי  קלה,  מצוה  של  אפי'  ערכה  להעריך  יודעים  אנו  אין  וכן 
מהרהורים אפי' לרגע קט איננו יודעים ערכה, מאחר שרוב רובו של היום רואה את עצמו שאינו 

מצליח לשמור מחשבתו כדבעי, אבל הצדיק מאיר שאפי' מעט טוב חשוב בעיני המקום, וכל 

שמירת מחשבה כמה יקר הוא לפניו ית'. וההודאה תהיה על שיודע שיש לו על מה להודות, 

אף שאינו יודע ערכה האמת. 

10 שו”ת חת”ס שם, ואי אתיהיב רשותא לכמוני לדבר מה שהיה נ”ל, י”ל דכשם שסופרים דרך ירידה ממעלה למטה ויהיה יום 

הראשון חסד שבחסד, לעומת זה מיין נוקבין עולים ביום הראשון מלכות שבמלכות, וכן לעולם חתן וכלה יוצאים זה לקראת 

זה ופוגשים זה בזה בנצח שבנצח, ביום כ”ה למב”י יו”ד אייר יום בקור פסח שני. ולפ”ז ביום ל”ג הוא הוד שבהוד להורדת 

הניצוצות ולעומת זה הוא תפארת שבתפארת להיורדים להעלות בקדש. ויש לבחון, כי רגילים להתחיל מנהג קצת אבילות מיום 

ב' אייר עד יום ל”ג לעומר, והנה יום ב' אייר הוא ממש ההיפך מיום ל”ג, כי אז הוא הוד שבהוד להעולים ותפארת שבתפארת 

להיורדים, מתחילים להתאבל, וביום ח”י אייר הוא היפך ]מיום ב' אייר כי אז הוא הוד שבהוד להעולים[ ושמחים בו.
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זהו הוד שבהוד, שמודה ומהלל ומשבח להשי”ת שזכה בשמירת מחשבה קלה ברגע קט אע”פ 
שאינו יודע באמת שוויו וערכו מ”מ שש ושמח ומודה להשי”ת על שנתן לו מתנה טובה זו אף 

שאינו מכיר לאמתו ערכה של שמירת המחשבה מ”מ יודע שזהו מתנה שיש לו להודות על זה 

ואין גבול לערכה. )בלשון אדמוה”ז מודים דרבנן(

ומעתה צריך להבין, שהרי הרשב”י בהגלות סודות התורה שייך לכאו' ליסוד שביסוד, שהיא 
ענין נסתר היפך הוד שהיא גילוי ברחוקים. ואכן אי' בספה”ק מה הקב”ה לכל אף רשב”י לכל 

אפי' לפחותים, וכן אמר )סוכה מה:( יכול אני לפטור העולם מן הדין, וכן אמרו )שבת מה .( כדי הוא 

ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מ”מ מהותו של הרשב”י יבטא סוד.

אבל האמת היא להיפך, כי העוסק בנסתר מבין שאין לו השגה, וכל כמה שמתבונן יותר מבין 
יותר אפסיותו. וכעמקן בסוגיות הש”ס כמה שנכנס לעומקה מבין שאינו מבין מאומה, כי בכל 

פעם שיחזור על למודו יראה דרכים ומסילות חדשים, נמצא שבפעם הקודמת טרם החל להבין 

סוף הבנת הסוגיא. וכשמתבגר מבין יותר שכלפי תורת הוי' עדיין לא השיג כלל, שהרי בכל עת 

עולה משה רבינו בהבנת ובהשגת התורה נמצא שאין לדבר סוף, וההשגה של היום ערכו אפסי 

לעומת ההשגה האמתית. וכיון שכן מבין שכלפיו ית' אינו משנה אם הוא בעל השגה או עם 

הארץ, )עי' ש”ה, בענין הרצונות11(. 

שבהוד  הוד  בחי'  וזהו  האמתי,  לסוד  שווה  אינו  באמת  שמשיג  מה  כל  הרשב”י  גם  וא”כ 
כדלעיל, דדייקא בגלל שיודע שאין לו ערך לכן יש לו הכח להכיר במחשבתו הטהורה אפי' 

שהוא רק אחד מיני אלף, מ”מ כיון שיודע הסוד שאין לדבר סוף, לכן יודע להעריך ולהוקיר 

כל רצון טוב. יש מודים מכלל דפליגי, ויש מודים שמכיר שאינו מבין בכלל הצד השני. 

רשב"י בסוד השערות - המתקת הדינים

ולא  דאשגחותא,  אשגחותא  דגולגלתא,  ”מצחא  ע''ב(  קל''ו  )דף  באדרא  הקדוש  בזוהר  אי' 
מתגלייא, בר ההוא זמנא דצריכין חייביא לאתפקדא ולעיינא בעובדיהון: ותאנא, כד אתגלייא 

11 שיחות הר”ן )נא(: ”..ולעבוד ה', איני יודע מי הוא שיוכל לומר שיעבד את ה' לפי גדולת הבורא יתברך, מי שיודע מעט 

מגדולתו יתברך איני יודע איך יכול לומר שיעבד אותו יתברך. ושום מלאך ושרף אינו יכול להתפאר על זאת שיוכל לעבד אותו 

יתברך, רק העקר הוא הרצון, להיות רצונו חזק ותקיף תמיד להתקרב אליו יתברך. ואף על פי שהכל חפצים ורוצים לעבדו, אף 

על פי כן אין כל הרצונות שוין. 

ויש חלוקים רבים ברצון. אפילו באדם אחד בעצמו בכל עת ובכל רגע יש חלוקים גדולים בין הרצונות. והכלל, שעקר הוא 

יתברך  גדולתו  לפי  )ובאמת  מצוות.  ועושין  ולומדין  מתפללין  כך  ובתוך  יתברך,  אליו  תמיד  כוסף  שיהיה  והכסופין  הרצון 

כל אלו העבודות אינם כלום רק הכל הוא בדרך 'כאלו' כי הכל הוא כמו שחוק בעלמא כנגד גדולתו יתברך. בלשון אשכנז 

קלאמירשט..”.
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האי מצחא, אתערו כל מאריהון דדינא, וכל עלמא בדינא אתמסר, בר ההיא שעתא כד סליקו 

ונהיר  דרעוין,  דרעוא  גלי מצחא  בנוי,  על  לרחמא  ובעי  יומין,  עתיק  לקמי  דישראל  צלותהון 

בהאי דזעיר אנפין, ואשתכיך דינא:

אתפשט,  וכד  תרעין,  חמשין  דאפיק  ממוחא  ביה  דמתפשט  שערא,  חד  נפיק  מצחא  בהאי 
אתעביד מצחא דאשגחותא לחייבי עלמא, לאינון דלא מתכספי בעובדיהון, הדא הוא דכתיב 

)ירמיה ג ג( ומצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם:

בחובייהו:  דחציפין  לאינון  דאתגלייא  בגין  דמצחא,  אתר  בהאי  קאים  לא  שערא  ותניא, 
יומין,  דעתיק  אנפוהי  נהירין  צדיקייא,  עם  לאשתעשעא  הוא  בריך  קודשא  דמתער  ובשעתא 

באנפוי דזעיר אנפין, ומתגליא מצחיה, ונהיר להאי מצחא, וכדין אתקרי עת רצון, וכל שעתא 

דעתיקין,  דעתיקא  מצחא  אתגלייא  אתגלייא,  אנפין  דזעיר  מצחא  והאי  תלי,  דדינא  ושעתא 

ואשתכיך דינא, ולא אתעביד:

וכד  ביה,  וכלילן  ביה  דאתאחדן  דסומקי,  סומקי  אלף  במאתן  אתפשט  מצחא  האי  תאנא, 
אתגלייא מצחא דזעיר אנפין, אית רשותא לכלהו לחרבא, וכד אתגלייא מצחא דרעוא דרעוין, 

דנהיר להאי מצחא, כדין כלהו משתככין:

ותניא, עשרין וארבע בתי דינין משתכחין בהאי מצחא, וכלהו אקרון נצח, )ס”א מצחא, וכל חד אקרי 
נצח(, ובאתוון רצופין )דאנפין( הוא מצח: ואית מצח, ואית נצח דאינון נצחים, והיינו דתנן, נצח 

נצחים, ואינון במצחא, ומתפשטן מנהון בגופא, באתרין ידיען:

תניא, מאי דכתיב )ש”א טו כט( וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם, האי 
רזא אוקימנא, כל ההוא נצח דאתפשט בגופא, זמנין דתלי על עלמא למידן, ותב ומתחרט ולא 

עביד דינא, אי תייבין, מאי טעמא, משום דקאי בדוכתא דאקרי אדם, ויכיל לאתחרטא:

ואתר  עידן  הוא  לאו  נצח,  האי  ואתגלייא  אתחזי  מצחא(,  )בהאי  ראש,  דאתקרי  באתר  אי  אבל 
לאתחרטא, מאי טעמא, משום דלא הוה מאתר דאקרי אדם, דהא לא אתגלי פרצופא וחוטמא, 

הוא  אדם  לא  כך  ובגין  אדם,  אקרי  לא  פרצופא,  אשתכח  דלא  ובאתר  בלחודוי,  מצחא  אלא 

להנחם, כנצח דבשאר תקוני גופא”. 

בבחי'  ערב  לפנות  בפרט  שיש  הדבקות  בעומר  ל”ג  מירון  בהר  המתרחש  סוד  נמתיק  ובזה 
רעוא דרעוין, וכמו שכל ימות השבוע בזמן מנחה הוי זמן דין ובשבת נמתק, וכמו כן בהילולא 

דרשב”י  כחה  עקר  כי  היינו  גלותא',  מן  יפקון  חיבורא  'בהאי  קכד:(  )נשא  אמר  כי  יוחאי.  דבר 



-לא-    /שיחותל"לבוומר

כח  וכנ”ל שהוא  ולו הכח דמצחא דא”א  דז”א  כי כל הדינים במצחא  היא המתתקת הדינים, 

ההממתקה.

ולפרפרת: היינו דאמרי אינשי שאצל הרשב”י מבפנים כיום כיפור ומבחוץ כשמחת תורה, כי 

בני ישראל עולים מירונה כדי להמתיק הדינים, היינו בכל הדברים הנראים כהעלמה והסתרה, 

כל הדברים הגשמיים מגלה  וכן  כבוד שמים שבו,  הגילוי  לראות  דין, ממתיק הרשב”י  היינו 

הרשב”י שהרי הוא כולו רוחני. 

בראשית מאמר סתום

נינהו  הי  העולם  נברא  שבהן  מאמרות  עשרה  כנגד  אמר  יוחנן  ”ר'  לב.(  השנה  )ראש  בגמרא  אי' 

ויאמר דבראשית ט' הוו בראשית נמי מאמר הוא דכתיב )תהלים לג( בדבר ה' שמים נעשו”. ועי' 

מהרש”א )שם12(. וזה המאמר של בראשית הוא מאמר סתום, ובזה עסק הרשב”י לגלות הסוד, 

ובפנימיות מבינים דדבר סתום א”א לגלותה.וגם אחרי שיגלוהו עדיין תישאר סתום.

ודע דשבעים תיקונים שהרשב”י ביאור בבראשית הוא במכוון, כי אלה השבעים תיקונים הם 

שבעים שערים שהכל נכלל בזה. וכמו שיש ששים רבוא שרשי נשמות ישראל, וכל הנשמות 

המתרבים נכללים באותם ששים רבוא. כן כל התיקונים הם נכללים בשבעים תיקונים במאמר 

סתום.

מאמר סתום זו תפלה

יא.(,  )שבת  אומנתו  תורתו  כי  לא פסק מלמודו להתפלל  ראינו שהרשב”י  להבין, דמחד  וצריך 

ופלא דאור החסידות אשר הכניסו לימוד הזוהר בעולם, ומאידך עושים עסק מעבודת התפלה, 

וכידוע דהאדמוה”ז כשהתקרב להמגיד ממעזריטש אמר לו: תורה יש לי אבל תפלה אני צריך, 

12 מהרש”א שם, ונראה בזה מה שלא הוזכר נמי לשון אמירה בראשונה כמו בט' האחרים ע”פ מ”ש את השמים ואת הארץ 

לרבות תולדותיהן וכמו שפרש”י בחומש שהכל נברא ביום ראשון ובמאמר ראשון וכ”א נקבע ביומו והענין כי חומר הראשון 

אשר ממנו נתהוו כל הצורות נברא ביום ראשון ובמאמר ראשון יש מאין במאמר הש”י כמ”ש בדבר ה' שמים נעשו אבל בימים 

אחרים לא היה הבריאה יש מאין אלא מן החומר הראשון נקבע לכל אחד צורתו המיוחדת לו ביומו במאמר השם יתברך והוה 

יש מיש והשתא ביום הראשון שהיה אמירה ראשונה בראשית וגו' לבריאת יש מאין לא הוצרך להזכיר בו שהיה באמירה דודאי 

באמירה בעלמא לחוד נברא חומר הראשון ביש מאין ולא תפול עשיה בדבר שאין בו ממש 

אבל אחרי אמירה ראשונה שהיה ביום הראשון שכבר נברא חומר הראשון היה ח”ו לבעל דין לחלוק ולומר כאן שהיה יש מיש 

דבעשיה נעשה הכל בימים אחרים ע”י הרכבות החומרים הפשוטים עד שנעשו צורות אחרות כמעשה ידי אדם ולהוציא זאת 

הדעת מלב הטועה הזכיר בכל הבריאות שבימים אחרים נמי אמירה לומר שעל ידי אמירה בעלמא לחוד נתהוה הכל בלי שום 

מעשה כלל.



-לב-

ובפרט בחדרו של רביה”ק ידוע כחה של תפלה. וראה אדמוה”ז שמאריך לבאר למה הרשב”י 

לא התפלל,  ועי' שו”ע הרב )הל' ת”ת פ”ד הל' ה 13(, וראה עוד ברכי יוסף.

עבודת התפלה זה עבודת הייחודים, וזה התפלה ענין הייחוד, ]וכמו שאמרו חז”ל לעולם יהא 
תפלתו סמוך למטתו, לרמז בזה סוד הייחודים בתפלה, כי השי”ת נותן ליהודי שאר כסות ועונה 

בשעת התפלה[. אלא שייחודים הוא ענין נשגב, ואיך אפשר לכל יחיד לגשת בעסק הייחודים 

ולחיות עם זה, זהו דייקא ע”י התפלה. דיש שני דרכי התפלה, יש תפלה שהיא שאלת צרכיו, 

ויש תפלה שהוא שפיכת הלב להשי”ת בתפלה, ותפלה זו היא סתומה - מאמר סתום, וכל אחד 

רואה כמה קשה עבודת הלב זו תפלה, שיכול אפי' להתייגע בתורה ולהמית עצמו עליה, ועדיין 

התפלה אצלו סתום. 

אמרו )ברכות ו:( 'כרום זלות לבני אדם אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם  חז”ל 
מזלזלין בהן ומאי ניהו תפלה', זה בחי' מאמר סתום שסתום מבני אדם, כי כשאדם רואה את 

התורה  מצוות  לחייבו  כי  הלב,  עבודת  עליו  כבד  נוהג  כמנהגו  ועולם  בבריאה  הטבע  הנהגת 

שכך וכך צריך לעשות ניחא, לחייבו לירא את ה' אפשר, אבל לחייב לאדם לפתוח לבו - לא 

בעת צרה - זהו סתום מאוד. וזה הסתימות שהרשב”י פתח, ואף שהוא בעצמו לא היה צריך 

להגיע לזה כי היה משיגה בתורה, אבל פתח הדרך לאנשים פשוטים כמונו שנשיג זאת דייקא 

ע”י תפלה.

וראה זה פלא במה עוסקים כל העולים לציון הרשב”י – עושים יום תפלה וצעקה כל אחד עם 
צרכיו או צרכי הכלל, ולכאו' אם לרשב”י לא היה עסק עם תפלה אלא עם תורה היו צריכים 

 – צדיקים  בשם  שנאמר  ואף  וזעקה.  לתפלה  ולא  התורה  ללימוד  קברו  על  ישיבה  להושיב 

הגדרת המתרחש ל”ג בעומר במירון - שבתוך הציון הוי כמו יוהכ”פ ובחוץ כמו שמחת תורה, 

)ואף היו שנים שהביאו ספרי תורה מצפת לרקוד עמם(, מ”מ לא רואים שיבואו ללמוד אצלו. אלא מה רואים 

שם, סודות, היינו שרואים אנשים שלא מבינים כלל מה שייכות שלהם למקום, וכיוב”ז דברים 

פלאים14.

13 שו”ע הרב שם. ואפילו רשב”י וחביריו לא אמרו עליהם שלא היו מפסיקין מלימודם לתפלה אלא לתפלת שמונה עשרה 

שהיא בקשת רחמים ותחנונים לחיי שעה והתורה היא חיי עולם אבל מפסיקין היו לברכות ק”ש שחרית וערבית אע”פ שהן 

מדברי סופרים וכן לשאר מצות מדברי סופרים שאם אינו מפסיק נמצא שלמד שלא על מנת לעשות כמ”ש למעלה 

ואפילו בתפלת י”ח אמרו שחסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת שלימה בכל תפלת י”ח משלש תפלות שבכל יום ושעה 

אחת שלימה קודם כל תפלה ושעה אחת שלימה אחר כל תפלה ונמצא שוהין ט' שעות ביום ולא היו חוששין לביטול תורה אף 

שתלמוד תורה כנגד כולם מפני שהיו מקשרים דעתם לאדון הכל ב”ה ביראה ואהבה עזה ודביקות אמיתית עד שהיו מגיעים 

להתפשטות הגשמיות ומצות הדביקות האמיתית ביראה ואהבה היא גדולה ממצות ת”ת וקודמת אליה כמ”ש ראשית חכמה 

יראת ה':

14 ואל תחשוב שרק היום כך , אלא תופעה זו קיים כבר הרבה שנים, כי גם לפני שמונים שנה אפשר לראות איך שנדחפים 



-לל-    /שיחותל"לבוומר

כיון שהרשב”י פתח את המאמר סתום, וגילה 'בראשית' בשביל ישראל שנקרא ראשית15, כי 
ולנו פתח המאמר  ולכן לא היה צריך להתפלל,  ולמד  הבראשית בשביל התורה עסק בעצמו 

סתום להבין בראשית בשביל ישראל. וכל אחד חש בעת הריקודים שאינו ככל הריקודים אלא 

הוא 'השתפכות-הנפש'דיגע ריקוד', ומתדבק להשי”ת בצורה של תפלה.

תפלה בזכות הרשב"י

מאוד  עשירה  ב”ה  בזמננו  התורה  ללימוד  שהרי  הרשב”י,  ציון  אצל  יהודי  של  הבקשה  וזה 
ונתמעטו העמי הארצות, והתרבה ארון הספרים עם כל הפירושים והביאורים שווים לכל נפש, 

נמצא שלתורה יש עזר, אבל תפלה הוא הענין סתום, ולא יועיל שום ביאור או פירוש לפתיחת 

הלב ולשפיכת הנפש. לכן מבקשים לזכות לתפלה שיהא תפלה לא-ל חיי - שכל החיים יהיה 

בתפלה אשר כה סתום וחבוי בלבנו.

והסבלנות  הכח  לנו  שיהיה  הלב  לנו  שיפתח  בזכותו  הרשב”י  אצל  השי”ת  לפני  מתחננים 
להתפלל, ולמרות הקושי שבזה יפתח לנו כל תפלה עוד מעט ועוד מעט של פתיחת הלב, ואין 

שימצא  בלב  חיבור  בהוספת  כולם  כמו  הפשוטה  תפלה  אותו  אלא  בתפלה  להאריך  כוונתנו 

עצמו בכמה פסוקים ולראות ולחוש בקרבת הוי'.

 ****

רשב"י במערה

דילמא  עליהן  נשים דעתן קלה  לבריה  א''ל  גזירתא  ”כי תקיף  לג:(  )שבת  במעשה דרשב”י  אי' 
מצערי לה ומגליא לן אזלו טשו במערתא במערתא” )אף דכל המעשה למעלה מהשגתנו ואינו מתאים לשאול 

איש  ממנו  ידע  לא  במערה  הרשב”י  של  שהותו  זמן  כל  הנה  צריך(,  אני  וללמוד  היא  תורה  מ”מ  שאלות 

היכן מקום מסתורו, דאם היו יודעים למה היה צריך לאליהו שיבשרו לו על מיתת הקיסר למה 

)שם( סיבת היעלמותו מבלי להודיע לאיש כדי  לא בא אחד מתלמידיו להודיעו. וכן אי' בגמ' 

שאשתו לא תגלנה מקום מחבואו. אבל בוודאי שיש בזה הסתכלות פנימי.

והנה, רשב”י היה לאחר חורבן הבית ורבו ר' עקיבא היה עדיין בזמן הבית, וכל החורבן העיק 
את לבם של התנאים שבאותו דור, וכמו שמצינו )ב”ב ע”ה( שרצו לאסור שתיית יין ואכילת בשר 

בגלות, אחרי שעל שולחנו של מקום – מזבח – אין בשר ויין כך גם לא תהיה על שלחנו של 

נאבק  כ”כ  ולכן  שמים,  כבוד  לגלות  ונלחם  בגלותא  ששכינתא  הרשב”י  הצטער  ולכן  אדם, 

המונים לגשת לציון. ובקנה מידה של אז היה כמו היום עניין פלאי, ודבר זה התחיל כבר מזמן האריז”ל.

15 בראשית אותיות רשב”י, והוא פתח את השבעים תיקונים, ע' זה המלכות, כח התפלה.
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לבל יזכירו מעלת הגוי, כיון שדיבורים מעין אלה מגדילים את הצער הגדול שכבוד שם שמים 

בגלות. וכמו שהיה אצל ר' חנינא בן תרדיון )ע”ז יח.( עיי”ש הובא לעיל.

לא  כבר  הוא  הזעם,  בשנות  הגרמני  האיומה מתחת שעבוד  את השואה  לאדם שעבר  ומשל 
מסוגל לרכוש כלי שייצרו במדינה זו שהשמיד משפחתו ועיינו אותו. ולעומתם, נכדתם כבר 

לא עומדים לברר מי היצרן אולי הם מהמדינה הארורה זו, אלא מסתכלים רק על אכות המוצר 

- בו בזמן שהסבא אינו יכול לשמוע שום מעלה על מדינה זו.

וזה מה שצעק ר' שמעון אל תגיד לי שווקים תקנו וכו' מרחצאות תקנו וכו', כי לא רצה לשמוע 
שום מעלה על מחריבי ביתנו. וכמו”כ לפעמים רואים כמה מעלות מפושעי ישראל שהועילו 

במעשיהם )בגשמיות(, מלמד ר' שמעון שאין לשבח מעשיהם כדי שח”ו לא לבזות כבוד שמים, 

מאחר שעל ידיהם הושפל כבודו ית”ש ברשעתם א”א לבוא לשבח אף שיתכן ופעלו כה טובות 

)בגשמיות(.

הנביא  ואליהו  הקיסר  מיתת  על  להודיעו  מקומו  ידע  לא  שאיש  במערה  הרשב”י  בחי'  וזה 
אולץ לבשרו, כי כוונתו של רבי שמעון היתה להישאר במערה כל זמן הגלות עד יבוא הגואל 

ויבנה בית המקדש, כי אחרי חורבן הבית ראה את עצמו שאין לו שום מקום בעולם בלי הבית 

המקדש. ולכן נכנס לתוך האדמה בפישוט בגדים כי מבחינתו בלי בית המקדש כולם מתים.

וזה לך האות שהרי אדם מחויב לאשתו ובלעדיה כפלג גופא ובפרט עפ”י הסוד בתורת הרשב”י 
”נעשה אדם נאמר בעבוריך” על שלמות האדם בייחודו עם בת זוגו, ואיך הניח הרשב”י כל זה 

וברח למקום לא ידוע, אלא כי רבי שמעון סבר שאם אין ייחוד קוב”ה ושכינתא בבית המקדש 

'חורבן'.  וזה סוד עץ 'חרוב' אותיות  א”א לקיים הייחוד אצל יחיד, כמ”ש חז”ל )ב”ב ס:16(. 

ודרך אגב 'חברון' עיר האבות בה קבורים אברהם יצחק יעקב שרה רבקה ולאה, אשר בשורש 

התיקון הוא חיבור, וכבר הארכנו במק”א.

וזה עיקר הנקודה שרשב”י שהה במערה, כי לא רצה שום דבר בעולם רק כבוד השכינה ולגלות 
שם שמים בעולם, ואם לשכינה אין בית גם לי אין, עד שבא אליהו הנביא ומגלה לרשב”י שיש 

המשך גם בגלות, דאי' שאליהו הנביא והצדיקים מקריבים קרבנות גם בזמן הגלות, ולכן יצא 

אבל  בית המקדש,  בלי  להתקיים  א”א  כי חשב שעדיין  הכל  עדיין שרף  ומתחילה  מהמערה, 

בסוף אחרי שחזר לשהות שנה נוספת במערה ולמד סודות התורה שגם בזמן הגלות ממשיך 

הייחוד ודייקא שם התיקון. 

16 ב”ב שם. תניא אמר ר' ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בית המקדש דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות 

יין אלא אין גוזרין גזרה על הצבור אא”כ רוב צבור יכולין לעמוד בה ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות 

רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצות ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן ואמרי לה לישוע הבן דין הוא שנגזור על עצמנו 

שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו 

מזידין:


