
ב"התשפיוחאי -הילולת רבי שמעון בר-554' מסגליון 
נבחרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדושמאמרים 

ו"מתוקה היתואהלרפואת יעקב בן –ולהבדיל , .ה .ב.צ.נ.שבע ת-בן צופיה ויעקב בן בת" נומי"נועם , נסים בן מדללההגליון מוקדש לעילוי נשמתו של 

לרבי שמעוןאליהו הנביא נשלח מישיבת הרקיע

הבלתיהרוחניתמדרגתואתשימחיש,הקדושבזוהרעליימהאהובים,קטןסיפורהנה
כלועלעלינותגןזכותו,יוחאי-ברשמעוןרבי,הזההמדהיםהאלוקיהתנאשלנתפסת
!אמן,ישראל

~~~~~~~~~~~~~

עליךשלום,לואמר,אליהובו(פגש)פגע.לטבריההולךהיהשמעוןרבי
בקורבנות,לואמר?ברקיעה"הקבעוסקבמה,שמעוןרבילואמר.אדון
לךלהקדיםובאתי!חלקךאשרי,בשמךחדשיםדבריםואמר,עוסקהיה

בישיבהתשובהלהשיב,מעמךלשאולרוצהאניאחדודבר.שלום
.שברקיע

אִתי"כתובוהרי,ושתיהאכילהבואיןהבאעולם:שאלושאלה יב ָּ ְלַגנ ִ
הֲאחִתי ִריִתי,ַכל ָּ ִמי-ִעםמֹוִריאָּ ש ָּ י,ב ְ ַכְלת ִ י-ִעםִרייְַעְאָּ ִ ְבש  ִתיִתי,ד ִ ָּ -םעְִיֵיִניש 
ִבי איןשאם)זאתאומרהואאיךושתיהאכילהבושאין(מקום)מי."ֲחלָּ

?(ושתיתיאכלתינאמראיך,הבאבעולםושתיהאכילה

להםהשיבה"הקב,לואמר?להםהשיבמה,ה"והקב,שמעוןרביאמר
!...מעימךלשאולובאתי,יאמרהואיוחאי-ברהנה

ומאהבתו,ישראללכנסתה"הקבחיבבגדולהחביבות,שמעוןרביאמר
שאיןפ"שאע.עושהשהואממהמעשיומשנההואאותהשאוהבהגדולה

אליהבאכייען.ושותהאוכלהואהאהבהבשביל,ולשתותלאכולדרכו
.רצונהאתעושההוא,(הקדושהלשכינה,ישראללכנסת)

שלהשהחתןהדיןמןאיןהאם,לאכולומבקשתלחופההנכנסתכלה
אִתי"שכתובזה?בכךרצונושאיןפ"אעעימהיאכל יב ָּ הכְֲַאחִתיְלַגנ ִ ,"ל ָּ
י"אז,לחופהעימהלהיכנס,אצלהבאתיכייען ַכְלת ִ ְ-ִעםיְַעִריאָּ יד ִ ִ "ְבש 
.'וכו

לוישאצלושבאזה,לאחראדםמזמיןשכאשר:ארץדרךמכאןולמדנו
ח"שכתובכמו.בכךדרכושאיןפיעלאף,רצונולעשות ק ַ ֵמַאְבֵניוַי ִ
קֹום ָּ ם,ַהמ  יווַי ָּש ֶׂ תָּ ספירת,יעקב)הכלהאצלהחתןבאכייען,"ְמַרֲאש 
פ"אע,(הכלהשהיא,המלכות,הארץלעומתלחתןכאןמשול,תפארת

,לשכבאבניםלונותנתהיאאם,וכסתותבכריםאלאלשכבדרכושאין
ב"שכתובזה,הלבברצוןהכליקבל כ ַ ְ קֹוםוַי ִש  ָּ מ  אותןעל,"ַההו אב ַ

.בכךדרכושאיןפ"אע,האבנים

י",כאןכןכמו ַכְלת ִ י-ִעםיְַעִריאָּ ִ ְבש  (יאכל)אלא,ךבכדרכושאיןפ"אע,"ד ִ
.אחרבמקוםולאהכלהבביתרק,זהכלועם.הכלהאהבתבשביל
אִתי"שכתובזה,ושותהאוכלבמקומה,ושותהאוכלאינובמקומו ב ָּ

י ,במקומםשתוולאאכלולאלאברהםה"הקבששלחמלאכיםגם."ְלַגנ ִ
.ושתואכלואברהםובשביל

שלאובשביל,לומרה"הקבביקשזהשדבר!חייךְָּרבי,אליהולואמר
אתהזכאי.אליךהדברהעלה,ישראלכנסתלפנילעצמוטובהלהחזיק
יק"כתובועליך,למעלהבךמשתבחשריבונךבעולם לַצד ִ ֵ ִיְרַאתמֹוש 
."ֱאלִהים

(א"דףְרמ,ְפנחס)

נא לשמור על קדושת הגליון  –טעון גניזה בשם השם נעשה ונצליח                                                                                                          –ד"בס

!!!  כל הזכויות שמורות לרבי שמעון בר יוחאי© 
וכל דבר אחר על מנת לזכות את , לשלוח לחברים, להפיץ, להעתיק, מותר לצלם. בטלגרםובאתר האינטרנט , יוטיובב, בפייסבוק" אור הזוהר"אתם מוזמנים להצטרף אלינו ל

לחצו כאןלהצטרפות לרשימת התפוצה של הגליון . ולהחיש הגאולה ברחמים, הרבים

יהודית , דודי דליה בת רחל, רחל בת מסעודה, בן גרציה' ורג'שאול גנ"לע–ולהבדיל , הגליון מוקדש לרפואת יהודה בן סופיה ורבקה בת מתוקה

.  ה.ב.צ.נ.ת, ורוזה בת אמה חביבה, תואהיום טוב בן , חיים ציון בן נחמה, אודט בת סופיה
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"רחמיםכסא"ישיבתלוחי"עפ
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https://www.facebook.com/or.hazohar
https://bit.ly/2BnHITk
https://bit.ly/39HMvOU
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mailto:or.hazohar.358@gmail.com?subject=הצטרפות%20לרשימת%20התפוצה%20לגליון


יוחאי-ל על רבי שמעון בר"הרב יוחנן באנון זצ

יוחנןהרבשלהמעורריםדבריואתכאןמביאאנייוחאי-ברשמעוןרביהילולתלכבוד
,הקדושהזוהרהפצתהיתהשליחותושכל,"הזוהרפי-עלהחיים"בעל,ל"זצוקבאנון
יראתומתוך,מוראוללאחששללא,ישראלאוהבמלבהיוצאים,להבותחוצביאמתדברי

.יוחאי-ברשמעוןולרבישבשמייםלאבינוגדולהרוממות

__________________

את,יוחאיברשמעוןרביהקדושהתנא,"הנרותבעל"לנוהשאירוהנה
העוסקכיל"חזובדבריבגמראשנאמרכמוכי,הזוהרבספרדבריו
בהםונדבקנשמתםשורשאתמעוררהאמוראיםאוהתנאיםבדברי
.הקדושיםדבריהםפירושאתבדבריהםלעוסקלגלות,ממש

את,הרוחניותאת,התורהסודותאתללמודהשערהואהקדושוהזוהר
,העליוניםהפרצופיםסוד,שמווייחודהתפילהסודותאת,הגלגולסוד

בחומרְמִאיסו ת,הפרטיתבהשגחהשלימהאמונה,עולםבבוראדבקות
בנץתפילה,בלילההתורהלימודסגולותידיעת,הגשמיותובתאוות
לידידייםונטילתמקווהטהרת,ם"תורבנוי"רשתפיליןזוג,החמה
נפשמסירו תועוד,רחוקיםוקירובהרביםזיכוי,הקימהלפניהמיטה
לצדיקיםראש,הצדיקיםגדולשלמשנתוכפימקיימיםהזוהרשלומדי

.הדחקבשעתעליולסמוךשטוב,עדןבגן

הגאולהתורתקבלתלפניזהשעכשיו,הדחקשעתהיאוכעת
,עשןותימרותאש,העולםבכלנשמעותהשופרתרועותקול,האחרונה

העולםאומותכל,הלבבותכלאתמרעידיםוארץמשמיםקולות
אויביםומסביבנועולםקצוותבכלמלחמות,נחרביםאיים,מתייראים

שמבקש,שבשמיםאבינועלאלאלסמוךמיעללנוואין,מדירבים
ר(א"):('כפרקשמותספר)בניואלינווקורא לֵאתֱאלִֹהיםוְַיַדב ֵ כ ָּ

ִרים בָּ הַהד ְ ֵאל ֶׂ נִֹכי(ב):ֵלאמֹרהָּ יךְָּ'האָּ רֱאלֹהֶׂ ֶׂ ץֹוֵצאִתיךְָּהֲאש  רֶׂ ִמְצַרִיםֵמאֶׂ
ית ִדיםִמב ֵ :"ֲעבָּ

הקדושהזוהראותנושלימדכפי,ה"הקבשלבכורובנוישראלזהכי
ִנים" םב ָּ ֶׂ ם'ה-לְַַאת  החייםבעץלהיאחזשזכונשמותהםבנים,"ֱאלֵֹהיכֶׂ

,מקוםבכלהשכינהחיילי,הסודתורתשזוהאצילותעולםשהוא
אףולא,הקדושהזוהרלהםשהורהכפינפשםמסירותשבכחצדיקים
אתמצריםמשעבודמוציאהזוהרכי,צדיקיםלהיותזכו,אחרלימוד

הגשמיעולםתאוותאתהמבקשים לֶׂ לבןבוהעוסקאתוהופך,זהכ ָּ
התורהשהיא,הבינהשהיא,עליונהאימא,הֵחירותשללבן,חורין

כברהוא.ה"הקבשלקולואתלשמועהזההאדםרוצהואז,הקדושה
מתיםאנחנוהזהבעולםכי,קולואתישמעאםימותשמאמתייראלא
!....חזיתא-הקולאתרואיםהזוהרודרךה"הקבשלקולובלי

קשתנראתהלאשמימיו,עדןבגןלצדיקיםראש,יוחאי-ברשמעוןרבי
שעסקועתבכלתלמידיוואתאותוסבבהמשמיםקדושהאש,בענן

כישאמרהוא.מתמידבמאבק,הטומאהלכוחותסבלנותללא.בתורה
שלאהיאשההלכהאפילו-הזהבעולםברשעיםלהתגרותיש

הטומאהבכוחותלהתגרותיכולרבבללאקדושאדםכי.להתגרות
זךזיתשמןכמוזךהוא,טהורהוא,בואחיזהלהםאין,ולהכריעם

.בואיןשמוםתמיםשהכמושלםהוא,למאור

לגופוהעולםאתלבשכמו,הנחשעפרלתוךנכנסבמערהשנים13

הוציא,הנחשבתוךשנבלעיעקבזרעאת,בולעואתמהנחשוהוציא
בעליוניםכוחותיו,התורהסודותלימוד,נפשומסירותבכוחנפשות

לבןביתלתוךשנכנסיעקבכמו,ספוראיןעדנפשותהציל,ובתחתונים
היהרבינושמשהכפי,ישראלובניולאהרחלנפשותאתמשםלהוציא
בפרעההתגרהשמעוןרביגםכך,ולהכריעופרעהלביתלהיכנסמסוגל
במשךלוומודיםבאיםכךועל,להםויכלהנבלובלבןהגדולהתנין
נולדו,הנחשמלועאותםשהוציאשלאחרנפשותאותםכלשנים2000
לולומרלמירוןאליושהגיעועד,זיכוךאחרבזיכוךייסוריםמסכתועברו
!!תודה

ספר"הוא,הצדיקשהשאירהקדושההתורהבלימודהזדכךאחרחלק
,לולהודותבאיםוהם,צדיקים,קדושיםשללמדרגהוהגיעו,"הזוהר
העולמותכלשממלאיוחאי-ברשמעוןרבישלאורוכימגיעוחלק

שרבימודיםוכולם,השנהימישארבמשךוגם,בעומרג"לבתקופת
לגנזיעלייתושביוםבהלכההיחידשהוא,לצדיקיםראשוןהואשמעון

."אפייםנפילת"עושיםלאמרומים

,נקמהורוציםעולמנואתהממלאים,הטומאהכוחות,התנין,הנחשוזה
,אחזתםרעדה,חלחלהבהםמעבירהוא,י"רשבשלבכוחומכיריםהם
בכלכי.אותםשוחטהקדושבזוהרהגנוזי"רשבשלכוחוכייודעיםהם

בהמוניהםשוחטהוא,בוקורא,הזוהרספראתפותחשיהודיפעם
הקדושיםישראללעםלפנותדרךהמציאווהם,בוולומדמעייןכאשר

הרעלכוסאתטפטפוהם,הקדושבזוהרלעסוקשלאולהפחידם
להורות,ושכלקדושהחסרי,נבעריםשלהשתייהכוסלתוךשלהם

סיפורישמעדיפיםהם,וקדושתומהצדיקלהתרחקהקדושיםלישראל
שמותלעצמםלבנותמעדיפיםהם,הבאעולםאיןכאילו,הזהעולם

המרופדיםוכרסיהםהמרופדותכורסותיהםעללשבת,הזהבעולם
אחתלתכליתהםכיהקדושיםישראללעםולהשכיחולשכוח,וייןבבשר
ולהעלותםהקדושהניצוצותאתמהטומאהלקחת-העכורהזהבעולם

!למקומם

,סוטהבמסכתשנכתבכפי"חרוב"הזההעולםיישארקדושהובהעדר
,"חרוב"יהיההזההעולםהשביעישבאלף,ועודמדרשים,סנהדרין

שלפועלוכלאזעד.תיעלםוהטומאההמתיםותחיית,חסדעולםויבנה
:כךעבורנפשםשמסרוהקדושיםאבותינובשבילילצעודהיהודי

שערלמעמקישירדלאחר,התשובהלאורזכהדורנוזהוהנה
לכופריםהתחפשוהם.הגאולהאתלקרבבכדיהטומאהשלהחמישים
קראואוכנסתבביתביקרולאמעולם,"חילוני"בביתגדלו,ברוחניות
הטומאהחוויותכלחוו,העולםבכלהסתובבוהם,ישראלשמעקריאת

עצמםאתמצאוהםהקדושהניצוצותאיסוףובגמר,האפשריות
מסירותאל,הקדושהאלמעלה,האוראלמעלה,התשובהבמעלית

.הנפש

,והזוהרהסודמכחישיאותםתפסוהעלייהבאמצע,...אויאויאויאך
,במוסרותאותםוהכניסוהפרטיתההשגחהמכחישיאותםתפסו

לאאבל,נושרהגדולוחלקם,הזההעולםהלכותאתרקללמודבכפייה
התורהעיקרשם,לחסידויות,לברסלבברחורובם-ישראליתום

.התורהופנימיותהקדושהזוהרעלמבוססת
(המשךְהמאמרְבעמודְהבא)

כי  , את דבריו בספר הזוהר, התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, "בעל הנרות"השאיר לנו 
ל כי העוסק בדברי התנאים או האמוראים מעורר את  "כמו שנאמר בגמרא ובדברי חז
לגלות לעוסק בדבריהם את פירוש דבריהם הקדושים, שורש נשמתם ונדבק בהם ממש
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הזוהרבתורתעיסקו!החייםעץבתורתעיסקו-ומתחנןצועקואני
הבבליהתלמודאת,ההלכהאתתזניחואללעולםזאתעםאך!והסוד

שלהקדושהבתורתושמפרידמי.ך"התנאת,המשניותאת,והירושלמי
הוא,מהנחשהוא,אותוהוקיעו,ממנוהתרחקו,ממנוהיבדלוה"הקב
,יקיריבניתפחדאל.הזההעולםשלוקסםשוואבכבליבעוונותיואחוז

!תאמיןרקאםרק-מבטחיםלמקוםאותךתובילהפרטיתההשגחה
!!!!הדחקבשעתעליולסמוךשמעוןרביהואכדאי

ל על המעלה העצומה של "הרב ניסים פרץ זצוק
תיקוני הזוהר

שאמרםמיובמעלת',הזוהרתיקוני'ומעלתבשבחמיליםכמהנֹאַמר
שנוהגים,הואתורהישראלומנהג,המנהגידוע.יוחאיברשמעוןרבי

תיקוני'ספר.הכיפוריםיוםעדאלולחודשכל'הזוהרתיקוני'לומר
שהיאההקדמההיאהבעיהאבל,יוםלארבעיםבדיוקמחולק'הזוהר
איכ"בדאבלחודשראשבערבאותהשמספיקיםישאז.ארוכהמאוד
מתחיליםלכן.חודשראשערבכללומדיםאםגםאותהלהספיקאפשר
.הכיפוריםיוםעדבאבו"מטללמוד

כחמשהלישראלטוביםימיםהיולא"ל"חזשאמרולמהרמזישובזה
?לישראלטוביםימיםמהם,היאהכוונה."הכיפוריםוכיוםבאבעשר

עושים!ישראללכלטובהעושים–'הזוהרתיקוני'לומדיםכשישראל
דיןשישמתי?טובולאטובזהמה.הדיןאתממתקים,טוביםהימיםאת
לא.טובהכל,נמתקהכלאזחסדיםוישרחמיםשישומתי,טובלאזה
באבו"שבט,הכיפוריםוכיוםבאבו"כטלישראלטוביםימיםהיו

.לסייםצריכיםהכיפוריםוביום,וההקדמההזוהרתיקונימתחילים

שכלנאמרהזוהרעל.מהזוהריותרבמעלההם'הזוהרתיקוני'שידוע
לימודוזה,לנפשורבאורמאיר,מביןשאינופיעלאף,בוהעוסק
מלימודאחתשעהאפילו,הזוהרשלבעוצמה.הלימודיםמכללמעלה
בעלשכתבכמו.התורהחלקישארמלימודשעותלהמוןנחשבתהזוהר

,בעלמאבגרסאזוהרשלימוד',לתיקון'הזוהרתיקוני'ב"מלךכסא"ה
אםאז.התורהנגלותבלימודשלםחודשעשהכאילואחתבשעהמתקן

.הזוהרשלמעלתוידוע,כן

בפירושומוילנההגאוןאומר?מדוע!עשרכפוללפחותזהזוהרתיקוני
אתלתקןבזהכיווןיוחאיברשמעוןשרביכיוון–'הזוהרתיקוני'על

אלא,"בראשית"למילהפירושיםשבעיםכתברקלאהוא.הנשמות
',הזוהרתיקוני'לזהקראהואלכן.הנשמותלתיקוןהזובאמירהכיוון

הנשמהאתמקדש.ונשמתורוחונפשומתקןבהםהקוראכלכלומר
וחבלידיניםממתק.העולםשלהאויראתמזכך.הגוףאתומטהר
!מאודמאודהגאולהאתמקרב.משיח

באמירתבתפילהתוספתשיששכמו'החייםכף'כותב,פניםכלעל
כל.אלולבחודש'הזוהרתיקוני'באמירתבלימודתוספתיש,הסליחות

שיכולמי.להספיקכדי,יותרלאאםשעהחצילפחותלהקדישצריךיום

.טובזהבעלמאבגרסאגםאבל.טובמה–להביןקצתוגםללמוד

לספרקראהואלמהי"רשבכותב!?יוחאיברשמעוןמרביגדוללנומי
שום,רעשלבחינהשוםבושלטהשלאעליוןאורשזהבגלל–'?זוהר'

שלהפנימיותבחינת,קדמאהדאדםעילאהזיהרא,פגםשלבחינה
זוהר.'זוהר'לספרקראהואלכן.וטהורזךהכלששם,הקדושההתורה
עליומאיר,למטההזוהראתלומדכשאדם.בשחקיםבהירזוהר,עליון
אדירהעוצמהבעלאור,(הזהמהעולםלא)הדיןמעלמאלאאור

.אותומזכך,אותומטהר,לושמאיר

אותםחיבריוחאיברשמעוןשרבי',הזוהרתיקוני'שכןוכלשכןכל,אז
כתב.בתורההראשונההמילה"בראשית"המילהעל,תיקוןשלבכיוון
הנה.שבתורהפניםשבעיםלגלותהיאוהכוונה,תיקוניםשבעיםעליה

אחדאופן,פןזהותיקוןתיקוןכל!לתורהפניםשבעיםישאחתבמילה
שלוהנשמהעלגםעובריםבעצם,הדבריםאתקוראכשאדם.בתורה
.ועצוםגדולתיקוןאותומתקןוזה,התורהשלאנפיןשבעים

המערהבצערהצטעריוחאיברשמעוןשרבישכתובמזהיותרלנומה
,דמשיחאעקבתאדור,המשיחדורשלהנשמותאתלתקןבשביל
שהבריחידיעלבשורשהנשמותאתתיקןוכבר.אנחנוזההזהוהדור
.הנשמותכלאתלתקןובנוהואבתורהועסקו,בהוישב,למערהאותם

בתוךהנשמהכשתבוא?הגוףעםמהאבלבנשמהתיקוןהיהשזהאלא
.והנוראיםהקשיםהנסיונותמאותםמאודקשהלויהיההגוף,הגוף
,העריותנסיון,הפריצותנסיון,הקדושהנסיון,הצניעותניסיוןבפרט

נוראיםדברים,מזהגרועויותר.הרעותהמחשבות,בעריותההסתכלות
?לעמודיכולמי.ועצומים

שלהנשמותאתשתיקןדילא?עשהמהיוחאיברשמעוןרבילכן
.'הזוהרתיקוני'זה,נחתיבת,תיבהלהםחיבראלא,דמשיחאעקבתא
בדורשקורהמהשלהמבול,האלהבתיקוניםלומדשאדםשבשעה
,גגותולהפוךהוריקןסופתלבאיכולה!בופוגעלאדמשיחאעקבתא
.קייםנשארוהוא,נהרגיםואנשים,ונהרותימיםולהפוך,בתיםולהפוך

.'הזוהרתיקוני'בתוךנמצאהואכי?למה.דברשוםלוקורהלא

ועצומהגדולההיא'הזוהרתיקוני'לימודמעלת,רוחניתמבחינהכך
חובתזהבאלולאבל.'הזוהרתיקוני'בלעסוקצריךהשנהכל.מאוד
ומי.היוםאותושלהמנהאתיוםכלילמדשאדם,הזמןחובת,היום
הואהעיקר.וישליםאחרמיוםילווהאז,היוםמנתאתלמדשלא

.הכיפוריםיוםעדזהאתלהשליםשאפשרכמהלהשתדל

מקדש  . מתקן את נפשו רוחו ונשמתו"  תיקוני הזוהר"כל הקורא ב
ממתק  . מזכך את האויר של העולם. את הנשמה ומטהר את הגוף

!  מקרב את הגאולה מאוד מאוד. דינים וחבלי משיח
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!האור של הזוהר הקדוש מאיר את הנשמה

ראוייםלאהקדושהזוהרשדבריוחשבושהתלבטו,אותיששאלואלולכל
גםגלוייםיהיוהתורהשסודותמכךחששםאתשהביעו,בפייסבוקלפרסום

הלימודבעקבותושלוםחס"להשתגע"שחששואו,להםראוישאינולמי
חייםרביוהמעורריםהחדים,הברוריםדבריואתמביאאני,הקדושבזוהר
שלהענפההספרותלכלוהאחראיהקדושי"הארשלתלמידו)ל"זצויטאל
מאמרישער"בספרזהענייןשהסביר,(היוםהקיימתהקדושי"האר
:הקדושהלשונווזו',קדף,בזוהרמשפטיםבפרשת"י"רשב

מןשהםוישהמקיףאורמבחינתשהםמהםישהצדיקיםנשמותכי,דע"
לדברכחבהםישהמקיףהאורמצדשהםאותםוכל.הפנימיהאור

למיאלאיובנושלאכדי,גדולוהעלםכיסויבדרךהתורהוסודותבנסתרות
.להבינםשראוי

להלבישהכחבוהיהולכןהמקיףהאורמצדנשמתוהיתהה"עי"רשבוהנה
שראוימיאלאיבינוםלאלרביםידרשםאםשאףבאופן,ולדורשןהדברים
.להבינם

אולרבותיורשותניתןולאהזוהרספראתלכתוברשותלוניתןולכן
היושוודאיהיותעם,הזאתבחכמהספרלכתובלוקדמואשרלראשונים

כחבהםהיהשלאהואהטעםאבל.ממנויותרהזאתבחכמהיודעים
כתבאשרהזוהרספרהעלםגודלתביןובזה.כמוהוהדבריםלהלביש

:"דבריולהביןיכולומוחאמוחאכלשאיןי"רשב

חשששוםשאין,א"זיעויטאלחייםרבי,ורבינומורנולנואומר,והנה
הסודותאתלהלבישידעשמעוןרביכי,הקדושהזוהרובלימודבקריאה

אחדוכל,גדולהעלםבדרךשלוהדיבורבתוךהבריאהשלעמוקיםהכי
ויותר.הרוחניתומדרגתושכלולפילהביןצריךשהואמהאתרקלהביןיכול
סתרישלמורכביםחלקיםאותםאתאפילו,חלקיםמישהויקראאם,מזה

נועדמוחוכןאםאלאאותםלהביןיוכללאהואהרי,בושמובאיםהתורה
.אותםלהבין

דעתברוכל,עייפהנפשעלצונניםוכמים,סלעיפוצץכפטישהדבריםוהרי
בקריאהחששכלשאיןופקפוקספקכלבלאלהביןיוכלבראשושעיניו

,בושמובאיםהתורהמסתריחלקיםיקראאפילוכי,הקדושהזוהרובלימוד
תהנופשוטאז.אותםלהביןנועדמוחואםאלאלהבינםיוכללאהרי

מעטשאפילותזכרוותמיד,הקדושהזוהרשלאורועלותתענגומהקריאה
!החושךמןהרבהדוחההאורמן

אתהגבירו,חבריכםאתותשתפותהנו!חברים,לכולםשמחי"רשבחג
כלעלברחמיםוהפרטיתהכלליתהגאולהקירובלמען,ישראלבעםהאור

!ואמןאמן-עכשיוממשבימינובמהרה,ישראל

רבי שמעון בן יוחאי הוא אריה

בןשמעוןלרביכשהגיע.מהםללמודהמשנהלבעליהולךהיהחייארבי
חייארביחרד.בבית(וילוןכמו)מפסיקשהיה,אששלפרגודראה,יוחאי
.זהעלמפיודבראשמע,ואמר

ַרח",(שמעוןרבי)אומרשהיהושמע ֹוִדיב ְ רלְְאוְִֹלְצִביְלךְָּ-ו ְדֵמה,ד  עֹפֶׂ
ַאי ִָּלים ולאהולךלאהואברוךהקדוששיהיה,ישראלשלתאוותם–"הָּ
בעולםחיהשאין?הטעםמה.האייליםכעופראו,כצביבורחאלא,מתרחק

מעטמעטהולך,בורחשהואשבזמן,האייליםכעופראוהצביכמושעושה
ראשואתמחזירהואולעולם.ממנושיצאלמקוםראשואתומחזיר
.לאחוריו

יהי,מבינינושתסתלקגורמיםאנואם,עולםשלריבונו:ישראלאמרוכך
ראשואתומחזירבורחשהוא,האייליםכעופראו,הצביכמושתברחרצון

ובאחרתאחתבעיןישןהוא,ישןכשהואהצבי:אחרדבר.שהניחלמקום
,הצביכמועימנועשה:הואברוךלקדושישראלאמרוכך.נעורהוא

ןְולאיָּנו ם-לא,ש״ִהנ ֵה ָּ ֹוֵמרִייש  ֵאלש  רָּ ."ִיש ְ

.בכה.בחוץיושבואניבפניםבתורהעוסקיםהעליונים,ואמרחייארבישמע
ְרבוֵקְרבושלאעד":שאמרקולשמעוןרבישמע מקרביםשהיולפני)קָּ

ֵעט,(תחילההםקרביםהיו,התורהלסודותאחרים ,העדןגןשלהבושםוְממָּ
שמעוןר׳זקף.חייארבינכנסולא,הפרגודשערנפתח."פהעתהשהוא
.בפניםבחוץשיושבלמיאלינו(להיכנס)הרשותניתנה:ואמרעיניו

רביאמר.חייארבישלמקומועדממקומוהאשהלכה.שמעוןרביקם
שלפיונאלם.בפנים,פהואנובחוץעלינוהשומרשלהאורעמוד:שמעון

לרבישמעוןרביאמר.ראשוזקףולאעיניואתהוריד,שנכנסכיוון.חייארבי
ואינו,פה(קורה)מהיודעאינוהואכי,פיועלידךהעבר,קום:בנואלעזר
.בזהרגיל

:ואמרפיואתחייארביפתח.חייארבישלפיועלידוהעביר,אלעזררביקם
,ודולקטובזהבשלבאשלמותטוב.קודםראיתישלאמההעיןראתה
מאותלשלושעולהוניצוץניצוץוכל,עברלכלנזרקיםשניצוצותבמקום
וריבואאלפיםלאלףמתפרשתומרכבהמרכבהוכל,מרכבותושבעים
מזדעזעוהכסא.כסאועלהיושב,יומיןלעתיקמגיעותשהןעד,רבבות
!הצדיקיםשלהעדןלמקוםמגיעשהואעד,עולמותושישיםלמאהממנו

העולמותובכלהרקיעיםבכלנשמע(שמעוןרבישל)והקול(:ממשיך)
בןשמעוןרביזהו:ואומריםחרדיםאחדבזמןוכולם,והתחתוניםהעליונים

,יוחאיבןשמעוןרביזהו!?בפניולקוםיכולמי!הכלמרעיששהוא,יוחאי
כללקולומקשיבים,תורהדבריומדברפיואתפותחשהואשבשעה
!המרכבותוכלהרקיעיםוכלהכסאות

שבכלעד,שירהלומרמפסיקיםכולם,אדוניהםאתהמשבחיםאותםוכל
שמעוןרביכשגומר.הגהכלנשמעלאמטהושלמעלהשלהרקיעים
אתהמשבחיםשלהחדווהרואהמי?שיריםרואהמי,בתורהלעסוק

רביבזכותכולםבאים?הרקיעיםבכלההולכים,הקולותרואהמי?אדוניהם
עדן-גןבשמישלריחותמעלים,אדוניהםלפניומשתחוויםוכורעים,שמעון

!שמעוןרביבזכותזאתוכל,יומיןעתיקעד

והיו,החכמהסודותשלדבריםופירשקםבנואלעזרורבי,שמעוןרביישב
לא,ימיםשניישבו.ברקיעוטסיםמתפזריםודבריו,כשמשמאיריםפניו
שםשהיו,ידעוכשיצאו.לילהאויוםהיהאםיודעיםהיוולא,שתוולאאכלו
.כלוםטעמוולאימיםשני

שמעוןרבי:ואמררביחרד,המקרהאתלווסיפררבילפניחייארביכשבא
כשאראינושמעוןורבי,אריהשלבןאלעזרורבי,אריההואיוחאיבן

גַאְריֵה",נאמרעליו.האריות אָּ ָּ אלאִמיש  מעלהשלעולמותואם"!ִיירָּ
מעולםגזרשלא,אדםזהו.וכמהכמהאחתעלאנו,ממנומזדעזעים

ברוךהקדוש,מקייםהואברוךוהקדושגוזרהואאלא,שרצהמהעלתענית
!מבטלוהואגוזרהוא

(ו"ט+ד"ידףְ,ְשמות)

יֶתם אָֹתם", והרי פרשוה. במעשה שלמטה מתעורר מעשה שלמעלה "  וֲַעשִׂ
משום שבאותה התעוררות שלכם שאתם  , כביכול אתם תעשו אותם-

ה טֹוב"ועל זה כתוב , מתעורר למעלה, עושים למטה "וֲַעשֵׂ
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פיוטים להילולת רבי שמעון
רבי יוסף חיים–ואמרתם כל לחי 

ם ֶּ ֹּהַוֲאַמְרת  ָחיכ  י,לֶּ ְמעוֹּןַרב ִּ ִּ רש  :יוָֹּחאי-ב ַ

ְ ְֱאלִֹהיםִאיש  דֹוש  ֵרי,הו אקָּ ְ ַאְתהו ְַעִיןַאש  םֵלב,רָּ כָּ ְחָּ יליַש ְ יהו ְכ ִ רֲאדֹוֵננו ְ,פ ִ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

רו ךְְ יהו אב ָּ ְליֹוןִמפ ִ ְ,עֶׂ דֹוש  יֹוןהו אקָּ ִלילְמאֹור,ֵמֵהרָּ עְֶׂג ָּ רֲאדֹוֵננו ְ,ְליֹוןהָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ֹור ב  ְג ִ הְוִאיש  מָּ ַדת,ִמְלחָּ הב ְ ֹורָּ הת  ִמימָּ ֵלא,ת ְ העַמד ְָּמָּ ְכמָּ רֲאדֹוֵננו ְ,ְוחָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ְ ַרש  לדָּ ֲעלו מֹותכ ָּ ַ עֹז,ת  ה,ְוַתֲעצו מֹותב ְ לָּ מֹותַמֲעלֹותעָּ רדֹוֵננו ְאְֲ,רָּ :יֹוַחאיב ַ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

א תֹוךְְהו ְחב ָּ הב ְ רָּ ֵני,ְמעָּ הִמפ ְ ֵזרָּ ם,ַהג ְ ָּ ַמדש  הֵריִסְתְלָּ רֲאדֹוֵננו ְ,תֹורָּ :יֹוַחאיב ַ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ם ָּ אְוש  רו ב,לוְַֹמְעיָּןִנְברָּ לוְְֹוחָּ ְלקוְֹטֹובַמה,ְלַמֲאכָּ בְְחֶׂ רֲאדֹוֵננו ְ,לוְְֹוחֶׂ :יֹוַחאיב ַ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ר יקֵזכֶׂ הַצד ִ כָּ אֵדין,ִלְברָּ או ַברֵריכָּ ה,ֵריכָּ יםִזכ ָּ הְוזְַָּרב ִ רֲאדֹוֵננו ְ,כָּ :יֹוַחאיב ַ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ְ ש  הִחד ֵ ָּ מ  כֹותכ ַ נָּהֵהם,ֲהלָּ ְ ש  ִ מ  ְרְזֶׂה,ֲערו כֹותב ַ ַ יזַהמ  כֹותג ִ רֲאדֹוֵננו ְ,ַמְמלָּ :יֹוַחאיב ַ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

תִטֵהר ְריָּהִעיראֶׂ ה,ְטבֶׂ ש ָּ ה ְעָּ ַמְלוְֹהֹודו ְ,ְנִקי ָּהאֹותָּ ְ רֲאדֹוֵננו ְ,י ָּאִמש   איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ליַָּדע רֹותכ ָּ ָּ ְסת  יו,ַהנ ִ רָּ בָּ יםד ְ רֹותעֹוש ִ ֵ ל.פ  ֵ ט  ְָּב ִ מ  ֵזרֹותהכ ַ רֲאדֹוֵננו ְ,ג ְ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ל יו-כ ָּ ריָּמָּ ֶׂ תאֹות,ַחי ָּהֲאש  ֶׂ ש  ֶׂ י.ִנְהיָּהלֹאַהק  םעוְֹאֹותהו אכ ִ יָּהלָּ רֲאדֹוֵננו ְ,הָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ל ֵאל-ְלכָּ רָּ סֹודֵהִאירִיש ְ ֹוַרתב ְ ִהירת  אֹור,ַהב ָּ הכ ְ ָּ רֲאדֹוֵננו ְ,ַמְזִהירַהַחמ  איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ַחרְ קֹוםְב ָּ ַמיָּאמָּ ְ ש  ִביאְֲאִחי ָּה,ְב ִ ֵניְעְֲ.ְִעםְַהנ ָּ איְ,ִלי ָּהזֶׂהְִמב ְ רְיֹוחָּ ב ַ  ְ :ֲאדֹוֵננו
חְָּ ֹהְלֶׂ םְכ  ֶׂ ...יוֲַאַמְרת 

ד הְמאֹדנְֶׂחמָּ ה,ְלַמְעלָּ כָּ רזָּ הִליקָּ ר.ו ְגֻדל ָּ תֶׂ ְליֹוןכ ֶׂ הנְִלוְֹעֶׂ רֲאדֹוֵננו ְ,ְגלָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

אלוְִֹסיַניִסיַני הֲאִרי,ִנְקרָּ ֲחבו רָּ ב ַ ֶׂ ו ְ.ש  נ  ֶׂ ֵצאִממ  ֵ ְת  הת  רֲאדֹוֵננו ְ,ֹורָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ה ש ָּ ְבִעיםעָּ ִ ו ִניםש  ק  ִרים,ת ִ ִניִניםְיקָּ ם.ִמפ ְ ק ְֵב ָּ ְליֹוִניםןת ִ עֶׂ רֲאדֹוֵננו ְ.הָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ַתח ָּ תפ  יואֶׂ הפ ִ ְכמָּ חָּ האֹורהֹוִציא,ב ְ ֲעלו מָּ ַ ן,ת  ֵ ק  הְ ת ִ הֵריזָּ ָּ רֲאדֹוֵננו ְ,ַחמ  איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

יק םְיסֹודַצד ִ עֹולָּ ה,הָּ ל ָּ ְג ִ ש  םִמְדרָּ םהְִָּלְפטֹוריָּכֹול.ַהנְֶׂעלָּ רֲאדֹוֵנינו ְ,עֹולָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

רקֹולוְֹ ֵ ִריִציםִזמ  תְוִהְכִרית,עָּ ֹוִציםאֶׂ יל,ַהק  חו צְְִוִהצ ִ רֲאדֹוֵננו ְ,יםַהל ְ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

ה אָּ יורָּ נָּ ָּ ְבתוְֹ,ְמִאיִריםפ  ִ ש  הֵעת.ֲחֵבִריםִעםב ְ ל ָּ ִריםנְִסֹודג ִ ָּ רֲאדֹוֵננו ְ,ְסת  איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

לֹום ָּ בוְַֹעלַרבש  כ ָּ ְ ו בוְֹ-ו ַמהי ְָּפיוְֹ-ַמה,ִמש  ֹוֵבר.ט  תד  בוְֹב ְֱִאמֶׂ רֲאדֹוֵננו ְ,ְלבָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

תוְֹ ֹורָּ ֵגןת  נו ְמָּ ֵלינו ְטֹוביְַמִליץהו א,ֵעיֵנינו ְְמִאיַרתִהיא,לָּ רֲאדֹוֵננו ְ,עָּ איב ַ :יֹוחָּ
ם ֶׂ ֹהוֲַאַמְרת  חְָּכ  ...ילֶׂ

רבי שמעון לביא–בר יוחאי נמשחת אשריך 

ר ן,יֹוַחאיב ַ מֶׂ ֶׂ ַחתש  ְ ְִמש  ש  ְָּ,קֹדֶׂ ְחת  ַ תִנְמש  ד ַ ִ ְִֹממ  ְַהק  ש  אתְָּ,דֶׂ ְֵנזֶׂרִציץנָּש ָּ ש  ֹדֶׂ ,ַהק 
ְ בו ש  ךְַָּעלחָּ ְ ךְָּרֹאש  ֵארֶׂ :פ ְ

ר איב ַ ב,יֹוחָּ ַ ְָּטֹובמֹוש  ְבת  ַ ְָּיֹום,יָּש  ריֹום,ַנְסת  ֶׂ ְֲָּאש  ַרְחת  ַרת,בָּ ְמעָּ ְָּצו ִריםב ִ ַמְדת  עָּ ֶׂ ,ש 
ם ָּ ִניתְָּש  ךְָּהֹוְדךְָּקָּ רֶׂ :וֲַהדָּ

ר איב ַ יםֲעֵצי,יֹוחָּ ט ִ ִ ו ֵדי,עֹוְמִדיםש  אֻמְאֹור,לֹוְמִדיםֵהם'הִלמ  ֵהםַהְיקֹודאֹורְפלֶׂ
הֲהלֹא,יֹוְקִדים ָּ יךְָּיֹורו ךְֵָּהמ  :מֹורֶׂ

ר איב ַ ֵדה,יֹוחָּ ו ִחיםְוִלש ְ ִליתְָּ,ַתפ  וְִֹלְלקֹוטעָּ ִחיםב  ְרקָּ הסֹוד,מֶׂ ֹורָּ ִציִציםת  ִחיםכ ְ ,ו ְפרָּ
ה םַנֲעש ֶׂ דָּ ךְָּנֱֶׂאַמראָּ ֲעבו רֶׂ :ב ַ

ר איב ַ ְָּ,יֹוחָּ ְרת  הנֱֶׂאזָּ ְגבו רָּ ת,ב ִ מֶׂ ְו ְבִמְלחֶׂ תֵאש  ההְַד ַ ְערָּ ַ ב,ש  רֶׂ ה ְהֹוֵצאתְְָּוחֶׂ ְערָּ ַ ,ִמת 
ְָּ ַלְפת  ָּ דש  יךְָּנֶׂגֶׂ :צֹוְררֶׂ

ר איב ַ ְַאְבֵניִלְמקֹום,יֹוחָּ ִיש  ַ ְָּ,ש  ְעת  ְלְַַאְריֵהִלְפֵניִהג ַ ם,ִיש  תג ַ ל ַ תג ֻ רֶׂ ֹותֶׂ ְַעלכ  ,ַעִיש 
ו ִרי ש  ָּ ית  ִ ךְָּו מ  ו רֶׂ :ְיש 

ר איב ַ ְ,יֹוחָּ ש  קֹדֶׂ יםב ְ ִ ש  דָּ ְיָּרֹוקַקו,ַהקָּ ש  יםְמַחד ֵ ִ ש  דָּ ַבע,ח  ֶׂ תֹותש  ב ָּ ַ יםסֹודש  ִ ,ֲחִמיש 
ְָּ ְרת  ַ ש  ֵריקָּ ְ יִקש  ִ יךְָּן"ש  רֶׂ ָּ :ְקש 

ר איב ַ הד"יו ְ,יֹוחָּ ְכמָּ החָּ ְָּ,ְקדו מָּ ַקְפת  ְ הִלְכבֹודוְִֹהש  יתְנִתיבֹותב"לְֵ,ְפִנימָּ ִ ֵראש 
ה רו מָּ ְ,ת ְ רו בַאת ְ חכ ְ ַ ךְָּ,ִזיוִמְמש  :אֹורֶׂ

ר איב ַ אאֹור,יֹוחָּ הרו םֻמְפלֶׂ יטיְָּראתְָּ,ַמְעלָּ יִמְלַהב ִ ה,ה ְלְַָּרבכ ִ ֲעלו מָּ ַ אְוַאִיןת  קֹורָּ
ה ְ ְָּ,לָּ ךְָּלֹאַעִיןַנְמת  ו רֶׂ :ְתש 

ר איב ַ ֵרי,יֹוחָּ ְ ךְַָּאש  ֶׂ ֵרי,יֹוַלְדת  ְ םַאש  עָּ ךְֵָּהםהָּ ֵריְואְַ,לֹוְמדֶׂ ְ עֹוְמִדיםש  ךְַָּעלהָּ ,סֹודֶׂ
י ֵ ןְלבו ש  ֶׂ יךְָּחש  ֶׂ מ  ֻ יךְָּת  :ְואו רֶׂ

ר ֵגןְזכו תוְֹ,יֹוַחאיב ָּ ָּ ִלינו ְת  לְוַעל,עָּ ֵאלכ ָּ רָּ ינו ְִיש ְ ְֶׂ,ַאחֶׂ םִעםי ָּבֹואש  ֵ ַאְלנו ְַהש   ,ְויגָּ
ה ְמֵהרָּ ןְונֱֶׂאַמרב ִ ֵ מ  !אָּ

הפסיקו  : "בעוד שהיו מתפללים שמעו קול אחד. לחש רבי שמעון תפילה
יוחאי  -כי בן, הכאות המחבלים אינן שורות בעולם. היכנסו למקומכם, הגזירות

".  שאדונך רוצה ביקרך על כל בני העולם, אשריך רבי שמעון. ביטל אותם

'ה| ב"התשפלעומר ' לג| אור הזוהר 



מעמד הסתלקותו של רבי שמעון

.דבריומסדרהיה,מהעולםלהסתלקרצהשמעוןשרבייוםבאותו
ורביבנואלעזררבילפניווהיו,שמעוןרבישללביתוהחבריםנתאספו

במלאכיםוגםהקבוצהבחבריגם)הביתמלאוהיה,חבריאושאראבא
.(עליוניםמעולמות

סובבהוהנה,שראהמהוראהעיניואתשמעוןרביפתח,יושביםבעודם
הביתסביבהביתאתשהקיף,האשכמראהגדולאורוהיה,בביתאש

רבירקונשארו,כולםיצאו.החוצהויצאונבהלוהחבריםוכל,מבחוץ
אםוראהצא,בנואלעזרלרבישמעוןרביאמר,אבאורביבנואלעזר

,אצליויֵֵשבדבריואתשיסדרלואמור,לוערבאנישהרי,פהיצחקרבי
.חלקואשרי

והחבורהשמעוןרבי)מהִאדראזושעההיאשונהכמה,שמעוןרביאמר
שלמפיותורהסתרילשמוע,במערהלישיבהמתאספיםהיוהקדושה

אדרא"ה,לעומתה."קדישארבאאדרא"נקראהזואסיפה.שמעוןרבי
היאזוטאהאדרא.שמעוןרבישלמותוביוםנכתבה"קדישאזוטא

שונותבצורותאלוהיותהתגלויותמתואריםובה,רבאהאדראהמשך
הריועתה,ומרכבתוה"הקבהזדמןשבאדרא,(האצילותבעולם
הזדמנושלאאלו,עדן-שבגןהצדיקיםאותםעםגםובא,כאןה"הקב

ה"הקבועתה,מכבודויותרהצדיקיםבכבודרוצהה"והקב,באדרא
.עימובאווכולם,שלנובכבודרוצה

חקוקיםצדיקיםשבעיםוסביבו,כאןסבאהמנונאהרבוהרי,אמר
,(הכתר)קדישאעתיקאומזיומזוהרואחדאחדכלומאירים,בעטרות
שאניאלודבריםלשמועבשמחהבאוהוא,הסתומיםמכלהסתום
ואנוכי,תורהדבריאומריםהיוהחבריםשכלנמצאנובאדרא.אומר

עליונים,לדבריייצייתווכולם,לבדיאניאומרעתהאבל,עימהם
.הזהביוםחלִקיאשרי,ותחתונים

ַלי,ְלדֹוִדיֲאִני",ואמרשמעוןרביפתח תוְְֹועָּ ו קָּ ש  םהימיכל–"ת ְ
כךומשום,ה"בקבהתקשרתיאחדבקשר,הזהבעולםשנתקשרתי

ַלי" תוְְֹועָּ ו קָּ ש  בשמחהלשמועבאושלוהקדושהמחנהוכלשהוא,"ת ְ
וכל,הכלגיליתילאבאדרא.קדישאעתיקאשלושבחסתומיםדברים

לפנילגלותרצוניוהנה,עכשיועדבליבינסתריםהיוהדבריםאלו
שבחסרוןיאמרושלאכדי,עתהעדנתגלושלאקדושיםדבריםהשכינה

.העולםמןנסתלקתי

אניאביביתושלשלילכבודישלאקדישאעתיקאלפניוידועגלוי
כי,ועוד.עושהאניבארמונותיובבושהלהכנסשלאבכדיאלא,עושה
מסכימיםכולם,כאןשנמצאיםאמתצדיקיאותםוכלה"שהקבראיתי

וכולם,שליההילולאבזושמחיםשכולםרואהאנישהרי,ידי-על
.חלקיאשרי,שלילהילולאהבאבעולםמזומנים

לראותתאבהייתי,שנתקיימתיהימיםשכל,עצמיעלאנימעיד,עכשיו
ה"הקב)זובעטרהכי,מעכשיוחוץבידיעלהולא(פטירתויום)זהיום

.הזהבהיוםמתעטר(וחילותיו

,בראשימתעטריםכולםכי,ה"הקבלפנידבריםלגלותרוצההנניועתה
כמה)הבאלעולםבבושהאעלהשלאבכדידבריםאנימגלהועכשיו
לאהקדושבזוהרותורתודבריוכלאחרישגם,בדבריוישצניעות
י"באומרווסיים,גנוזיםסודותוגילה.!(כלוםמעצמוהחזיק םכ ִ ָּ 'הִצו ָּהש 

ת ה-אֶׂ כָּ רָּ ים,ַהב ְ ם-ַעדַחי ִ עֹולָּ ."הָּ

אחתגםוזו,שמעוןלרביכינוי)הקדושהמאורסייםלא,אבארביאמר
עלמדוברופה,אדםנשמת'השנר,בחגהמדורותלהדלקתהסיבות
,דבריוונשתתקו,"ַחי ִים"לומר(נשמתוגודלעלהמעידה,גדולהמדורה

התורהסודותאתלתעדאבאלרביהורהשמעוןשרבי)הכותבואני
רביאת)שמעתיולא,(עוד)יותרלכתובחשבתי(פטירתולפנישיאמר
יכולתיולאגדולהיההאורכי,ראשיזקפתיולא,(מדברשמעון

ךְְ"שקוראקולשמעתי,נזדעזעתיכךבתוך.להסתכל נֹות,יִָּמיםאֹרֶׂ ְ ו ש 
ים לֹוםַחי ִ ָּ ךְְיֹוִסיפו ְְוש  ְַָּחי ִים"שאומראחרקולושמעתי,"לָּ ךְַָּאלש  ִממ ְ

ה ָּ ַתת  וְֹנָּ ךְְ,ל  םיִָּמיםאֹרֶׂ דעֹולָּ ."וָּעֶׂ

לפי,אליושיגיעמיהיהולא,הביתמןהאשהפסיקהלאהיוםאותוכל
,האששהלכהאחרי.היוםאותוכלמסביבוהיווהאשהאורכי,יכלושלא
מעוטף.העולםמןנסתלק,הקודשיםקודש,הקדוששהמאורראיתי

ידיולקח,בנואלעזררביקם.)!(שוחקותופניו,ימינועלשוכב,(בטלית)
נפלאלעזרורבי,לדבריכלוולאלבכותהחבריםרצו.אותםונישק
.פיואתלפתוחיכלולא,פעמיםשלוש

הביתוכל,כסולםהעשויהבמיטהאותולקחו,אבאורביאלעזררביקמו
אלעזררביאלאאותושימשוולא,במיטתואותוהעלו.ניחוחותמעלה
,באוירפרחה,הביתמןהמיטהשיצאהאחר,והנה.בלבדאבאורבי
רבישללהילולאובואוהתכנסו,שאומרקולשמעו.לפניהמלהטתואש

לֹוםיָּבֹוא",שמעון ָּ ם-ַעליָּנו חו ְ,ש  בֹותָּ כ ְ ְ ."ִמש 

ְזֶׂה"במערהקולשמעולמערהכשנכנסו ִאיש  יזהָּ ץַמְרג ִ רֶׂ אָּ ְַמְהָּ ְרִעיש 
כֹות ִטיםברקיעמקטרגיםכמה–"ַמְמלָּ ביְרזהו;בשבילךהזהביוםִנְשקָּ
לעלהחלקואשרי,יוםבכלבומשתבחשאדונו,יוחאי-ברשמעון
ה"נאמרועליו,לושמוריםעליוניםאוצרותכמה,ולמטה ָּ ,ץַלק ְֵֵלךְְ,ְוַאת 
נו חְַ ְלךְְָּוַתֲעמדְותָּ ."ַהי ִָּמיןְלֵקץְלגֹרָּ

(ז"דףְרפ,ְאדראְזוטא,ְהאזינו)

אלא בכדי שלא להכנס בבושה בארמונותיו אני , קדישא שלא לכבודי אני עושהעתיקאגלוי וידוע לפני 
שהרי , ידי-כולם מסכימים על, ה וכל אותם צדיקי אמת שנמצאים כאן"כי ראיתי שהקב, ועוד. עושה

. אשרי חלקי, וכולם מזומנים בעולם הבא להילולא שלי, אני רואה שכולם שמחים בזו ההילולא שלי

!!!  כל הזכויות שמורות לרבי שמעון בר יוחאי© 
וכל דבר אחר על מנת לזכות את , לשלוח לחברים, להפיץ, להעתיק, מותר לצלם. בטלגרםובאתר האינטרנט , יוטיובב, בפייסבוק" אור הזוהר"אתם מוזמנים להצטרף אלינו ל

לחצו כאןלהצטרפות לרשימת התפוצה של הגליון . ולהחיש הגאולה ברחמים, הרבים

יהודית , דודי דליה בת רחל, רחל בת מסעודה, בן גרציה' ורג'שאול גנ"לע–ולהבדיל , הגליון מוקדש לרפואת יהודה בן סופיה ורבקה בת מתוקה

.  ה.ב.צ.נ.ת, חיים ציון בן נחמה ורוזה בת אמה חביבה, אודט בת סופיה

!ומבורכתשלוםשבת

'ו| ב"התשפלעומר ' לג| אור הזוהר 

https://www.facebook.com/or.hazohar
https://bit.ly/2BnHITk
https://bit.ly/39HMvOU
https://t.me/orhazohar
mailto:or.hazohar.358@gmail.com?subject=הצטרפות%20לרשימת%20התפוצה%20לגליון

