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א אורו של רשב"י: אור הנשמה בתוך הגוף	.
דיני  נוהג  אין  בשבת   | האור  אל  החושך  מן  יציאה  ע"י  לאדם  באים  שמחה  הרגשי 
חיוב שמחה  בה  יו"ט מפסיק אבילות משום שיש   | אינו מפסיק האבילות  אבילות אבל 
 - טל  של  זמן  הוא  וע"כ  לבוא  מלעתיד  הארה  הוא  טוב  יום   | לגוף  אף  והתרוממות 
של  השמחה  וזהו  הנשמה  כמו  שהאיר  עד  גופו  את  זיכך  רשב"י   | תחיה  לטל  שמרומז 
הנשמה באור של  הגוף  - שמאיר את  רשב"י  דא   - ברגל  רבו  פני  קבלת   | בעומר  ל"ג 

א על ראשך פארך: כבודו של רשב"י הוא כבוד ה'	.
האבות  מעלות  על  הדגשה  אין  התורה  בנגלות   | ומדרגותיו  מעלותיו  על  מדבר  רשב"י 
 | ולהתגאות  להתנשאות  רוצה  שלו  ה'אני'  כעיקר  גופו  את  שתופס  מי   | רבינו  ומשה 
בעולם הזה שהגוף הוא   | 'אני' שלו הוא חלק מכבוד ה'  רשב"י חי חיי נשמה וע"כ היה 
| בעולם הבא שהנשמה היא המציאות  ה' לברוח מגאווה  מציאות חובה הוא על העובד 

השי"ת כבוד  גילוי  'אני' אחר שזהו  יש  אז 

א.

אורו של רשב"י: אור הנשמה בתוך הגוף 
הרגשי שמחה באים לאדם ע"י יציאה מן החושך אל האור | בשבת אין נוהג דיני אבילות אבל אינו מפסיק האבילות 
| יו"ט מפסיק אבילות משום שיש בה חיוב שמחה והתרוממות אף לגוף | יום טוב הוא הארה מלעתיד לבוא וע"כ 
הוא זמן של טל - שמרומז לטל תחיה | רשב"י זיכך את גופו עד שהאיר כמו הנשמה וזהו השמחה של ל"ג בעומר | 

קבלת פני רבו ברגל - דא רשב"י - שמאיר את הגוף באור של הנשמה

גדר השמחה היא הרגשת האדם היוצא מן החושך אל 
האור

רבי  האלוקי  דהתנא  דהילולא  יומא  בעומר,  ל"ג  יום  הנה 
שמעון בן יוחאי, שורה שמחה עצומה בלב כל אחד מישראל, 
)חודש  יששכר  הבני  כמ"ש  במירון,  דרשב"י  ציון  על  ובפרט 
ביום  השמחה  אשר  אמת  מאנשי  לו  שנתאמת  ג'(  מאמר  אייר 

כטבע. שלא  היא  יוחאי  בר  שמעון  רבי  ציון  על  הזה 

הילולת רשב"י,  ביום  ויש לבאר את פשר השמחה הגדולה 
אשר  ונאמר  היא,  מה  השמחה  מהות  את  להגדיר  ונקדים 
בשעה  האדם  לב  את  שממלא  הרגש  היא  השמחה  מהות 
הענינים  בכל  זאת  נראה  נתבונן  וכאשר  לאור,  מחושך  שיוצא 
יוצא  והאדם  אור,  ויש  חושך  יש  שכאשר  שמחה.  בהם  שיש 
החושך  שבין  החילוק  מרגיש  והוא  האור,  אל  החושך  מן 

שמחה. נקראת  זו  והרגשה  לאור, 

משמכנס אדר מרבים בשמחה כי הוא זמן של יציאה 
מחושך לאור

בשמחה  מרבין  אדר  משנכנס  אשר  אדר  בחודש  וכגון 

ופסח  פורים   - לישראל  הם  ניסים  שימי  כ"ט.(,  )תענית 
השנה  של  והתקופות  הזמנים  והנה  משנכנס(,  ד"ה  )רש"י 
ופסח  פורים  של  הזה  וזמן  פנימיים,  לענינים  משלים  הם 
כי  לעולם  שמחה  וגורם  השנה  של  הבוקר  התחלת  הם 
הלילה  כמו  המה  הארוכים  טבת  ולילי  החורף  ימות 
הקור  מחמת  בבתיהם  ספונים  אדם  בני  כי  השנה,  של 
הבוקר  הגיע  כאילו  הרי  ניסן  חודש  ובהתחדש  והגשמים, 
לאור  הלילה  של  החושך  מן  יוצאים  וכאילו  השנה  של 
שמתחיל  דצפרא  קדרותא  כמו  הוא  אדר  וחודש  הבוקר. 
מרבין  של  זמן  אז  הוה  כן  ועל  הבוקר  מאור  הארה  כבר 

בשמחה. בו 

בשלימות  איננה  עדיין  שמחה  של  ענין  הכלליות  ובעצם 
לנו  שיש  השמחה  וכל  בעולמו,  הקב"ה  שמח  לא  עדיין  כי 
הגשמי  הגוף  ולכן  לבוא,  מלעתיד  הארה  של  בחי'  רק  הוא 
פנימיות  שמחה  רק  והוא  השמחה  כ"כ  להרגיש  יכול  אינו 
ואינו  מאיר  אינו  הגוף  אבל  להרגיש,  יכולה  הנשמה  אשר 

שיוצא  עבורו  נחשב  ואינו  חושך,  בדרגת  ונשאר  כלל  מרגיש 
האור. אל  החושך  מן 

יום טוב מפסיק אבילות
חושך  נעשה   - מת  האדם  אבילות, שכאשר  בדיני  הוא  וכן 
בימי  יו"ט  שחל  יארע  כאשר  אבל  לקרוביו,  אבילות  וגורם 
האבילות הדין הוא שמפסיק את האבילות. כי ביום טוב האדם 
לו  נגרם  ואזי  היו"ט,  של  הנעלה  האור  אל  החושך  מן  יוצא 
והוא  לאבילות,  מקום  אין  שוב  כן  ועל  עצומה,  שמחה  מכך 

המתים. תחיית  שיהיה  לבוא  מלעתיד  הארה 

ביאור החילוק בין שבת ליו"ט בדיני האבילות 
ליום  שבת  בין  שיש  החילוק  הענין  עומק  בזה  ויתבאר 
בדיני  נוהגים  אין  אכן  בשבת  הנה  כי  אבילות,  בהלכות  טוב 
דהיינו אשר  אין השבת מפסקת את האבילות,  אבילות, אבל 
אחר השבת שוב צריכים להמשיך את ימי 'השבעה', משא"כ 
די  לא  הוא אשר  הדין  ימי השבעה,  טוב באמצע  יום  חל  אם 
האבילות  את  מפסיק  אף  אלא  אבילות,  דיני  בה  נוהג  שאין 
החילוק  וביאור  אחריה.  השבעה  להשלים  צריך  ואין  לגמרי 

שיעור הכנה לל"ג בעומר )המשך ב'( 
שנת תשפ"א
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הוא, כי שבת הוא יומא דנשמתא )זוה"ק ח"ב רה.( ולא 
קודש  בשבת  מתעלה  ישראל  איש  וכל  דגופא,  יומא 
הגוף  ולא  הנשמה  רק  שולטת  ששם  עליון  עולם  אל 
כלל, ונמצא שהאדם מגביה את עצמו מן העולם הזה 
שיש בו מיתה ואבילות, לעולם שאין שם מיתה כלל 
במקום  כי  אבילות,  דיני  שם  שייך  לא  אין  וממילא 

אבילות. אין  מיתה  שאין 

אך עדיין אין להתעלם מכך שבעולם התחתון שייך 
כאשר  השבת  בצאת  ולכך  אבילות,  שם  ויש  מיתה 
בה  שהיה  הנשמות  עולם  של  מהדרגא  חוזר  האדם 
האבילות.  בדיני  לנהוג  גם  לחזור  עליו  שוב  בשבת, 

יום טוב הוא הארה דלעתיד לבוא
דלעתיד  מעין  הארה  הם  המועדים  קדושת  אמנם 
לבוא, שאז ישמח ה' במעשיו בעמו ישראל, וישראל 
מקדשים את הזמנים, כמו שאומרים 'מקדש ישראל 
הנבראים,  ככל  נברא  הוא  הזמן  כידוע  כי  והזמנים', 
הצמצום,  גדרי  תחת  שהוא  הרי  נברא  שהוא  וכיון 
אפשר  ואי  ועתיד,  הווה  לעבר  מתחלק  הזמן  ולכן 
הגיע  לא  שעדיין  מחמת  העתיד  את  לראות  בהווה 
אותו  מרוממים  הרי  הזמן  את  מקדשים  אם  אך  זמנו, 
מעל הצמצומים, ואז אפשר לראות בהווה את העתיד 
לבוא, ולכן המועדים הנקבעים ע"י שישראל מקדשים 

לבוא. לעתיד  של  הארה  בהם  יש  הנה  הזמן  את 

ביו"ט יש חיוב שמחה אף לגוף שגם הוא מתרומם
שבת,  כמו  דנשמתא  יומא  בגדר  אינו  טוב  ויום 
ק"ב:  פסחים  רשב"ם  )עי'  יתירה  נשמה  בה  שיש  ואף 
ד"ה ושמואל(, אך עיקר מהות המועדים הוא שניתנו 

הניסים  של  האור  מאיר  טוב  יום  בכל  כי  לשמחה, 
שנעשו לישראל בימים ההם - יציאת מצרים בפסח, 
וקבלת התורה בשבועות, וענני כבוד בסוכות - והרי 
הגופני  גם החלק  ביו"ט  ולכן  לגופים,  נעשו  הניסים 
הגוף  אין  בשבת  משא"כ  ושמחה,  התעלות  מרגיש 
מרגיש את ההתעלות הזאת כמו ביו"ט, כי בעולמות 
נעשו שום  לא  כי  אין שום שינוי בשבת,  החיצוניים 
מפני  התעלות  מרגשת  הנשמה  ורק  בשבת,  ניסים 
עליית העולמות הפנימיים, אך האור של יום טוב יורד 
ומשפיע גם לגופים כיון שהניסים נעשו גם לגופים.

'ושמחת  זמן של שמחה, כמ"ש  יום טוב הוא  ולכן 
'ומועדי קדשך  והוא מצב של  יד(,  טז,  )דברים  בחגך' 
בשמחה ובששון הנחלתנו', משא"כ שבת אין עיקרו 
זמן שמחה, אלא יש בו רק חיוב עונג כמ"ש 'וקראת 
הקדושה  טוב  ביום  כי  יג(,  נח,  )ישעיה  עונג'  לשבת 
של  יציאה  של  מציאות  והוא  הגופים  על  גם  שורה 
מרגיש  והגוף  והקדושה,  האור  אל  מן החושך,  הגוף 
את היציאה מן החושך לאור במעשי הניסים שנעשו 
בלב,  עצומה  שמחה  מתעוררת  ולכן  ההם,  בימים 

יוצא  אינו  והגוף  דנשמתא  יומא  הוא  שבת  משא"כ 
שמחה.  חיוב  בו  אין  כן  ועל  האור  אל 

לגמרי,  האבילות  את  מפסיק  טוב  שיום  הטעם  וזה 
כי ביו"ט יורדת הקדושה אל העולם התחתון, עולם 
את  ומבטלת  השמחה  את  שם  ומתעוררת  הגופים, 
האבילות, וזהו בבחינת בשורה טובה שמבשרין לאדם 
יהא  לא  לבוא  שלעתיד  העתיד,  מעין  שהוא  ביו"ט 

כלל. אבילות  עוד 

יו"ט הוא זמן של טל תחיה ושל טהרה - רמז 
לתחיית המתים

המועדים  שבכל  הראשונים  שכתבו  מה  ענין  וזהו 
'מוריד הטל' כי מיום הראשון של פסח עד  אומרים 
הימים  כי  הטל,  מוריד  אומרים  תורה  שמחת  יום 
העתיד  מעין  הם  כי  תחיה,  טל  של  זמן  הם  טובים 
לעולם  המבשרים  והם  המתים,  תחיית  של  ובחינה 
שלעתיד יערה עלינו ה' טל תחיה ויבטל את המיתה 

יחיה. המתים  את  ואף  העולם  מן 

לטהר  אדם  ש'חייב  חז"ל  שאמרו  מה  יובן  ובזה 
טומאה  ועיקר  ט"ז:(,  השנה  )ראש  ברגל'  עצמו  את 
וטהרה  הטומאה,  אבות  אבי  שהוא  מת  טומאת  הוא 
הפרה  את  והנה  הפרה,  אפר  ע"י  הוא  מת  מטומאת 
פרשת  קוראים  גם  וכן  ניסן,  חודש  בתחילת  שרפו 
והטהרה  האדומה  הפרה  כי  הפסח,  חג  קודם  פרה 
הוא הארה מתחיית המתים דלעתיד לבוא, שאז יבטל 
ולכן  מת,  טומאת  שייך  יהא  ולא  העולם  מן  המיתה 
שיהא  עצמו  לטהר  צריך  העתיד  מעין  שהוא  ברגל 

לבוא. העתיד  מעין  במצב  האדם 

רשב"י זיכך את עצמו עד הרגיש גם בגופו את 
האור הרוחני

היה,  רשב"י  האלוקי  התנא  של  החידוש  והנה 
לימוד התורה עד שגם  גופו בכח  וקידש את  שזיכך 
הרוחני,  האור  את  והשיג  הבין  שלו  הגופני  השכל 
דאורייתא, שאין  הנשמתא  התורה,  הנשמה של  ואף 
רק  מובנת  והיא  הגופני  לשכל  וביאור  הסבר  לה 
לחושי הנשמה, זכה רשב"י שהבין אותם בשכלו, וזהו 
ביאור השמחה הגדולה של יומא דהילולא דרשב"י, כי 
הגוף  כי  האור,  אל  החושך  מן  גדולה  יציאה  בה  יש 
את  ולהרגיש  להשיג  יכול  שאינו  בחושך  שנמצא 
חוקי  טעמי  את  ובפרט  וטעמיה,  התורה  נסתרות 
התורה  של  החיות  של  הרגש  להנחיל  זכה  התורה, 
כוחו של רשב"י,  וזהו  וטעמיהם הפנימיים  והמצוות 
כן  יותר,  גדולה  האור  אל  החושך  מן  שהיציאה  וככל 
ביום  השמחה  ולכן  ישראל  איש  בלב  השמחה  תגבר 

הטבע. מעל  עד  מאד  זה 

ובזה יתבאר נמי למה יומא דהילולא דרשב"י הוא 
רבינו  משה  של  הסתלקותו  יום  משא"כ  שמחה  יום 

בנגלות  ישראל  כלל  של  רבן  אכן  הוא  משרע"ה  כי 
בנסתרות  ישראל  של  רבן  הוא  רשב"י  אבל  התורה, 
גם  יכול  התורה  סודות  גילוי  ע"י  וכאמור  התורה, 
יציאה  שזה  ונמצא  הנשמה  אור  את  להרגיש  הגוף 
כנסת  בלב  מתעורר  ולכן  לאור  החושך  מן  לגוף 

ועצומה. גדולה  שמחה  ישראל 

יראה כל זכורך - מאן פני האדון ה' דא רשב"י
'שלש  עה"פ  ל"ח.(  בא  )פרשת  בזוה"ק  איתא  והנה 
האדון  פני  אל  זכורך  כל  יראה  בשנה  פעמים 
שהחיוב  דהיינו  רשב"י',  דא  ה'  האדון  פני  מאן  ה', 
החובה  בקיום  הוא  זכורך'  כל  'יראה  של  הזה  בזמן 
ומפרש  ט"ז:(,  השנה  )ראש  ברגל  רבו  פני  להקביל 
ואיזה  רב  מאיזה  היינו  ה',  האדון  פני  מאן  הזוה"ק 
של  מדרגה  רשב"י,  דא  ברגל,  לקבל  צריך  מדרגה 
הארה  יש  טוב  יום  שבכל  והיינו  רשב"י,  שהוא  רבו 
בספר  רשב"י  לנו  שגילה  ובמצוותיה  היום  בפנימיות 
להבין  כדי  ברגל  האדם  מקבל  זו  ומדרגה  הק',  הזוהר 

בפנימיות.  המצוות  טעמי  את  ולהרגיש  ולהשכיל 

יקביל פני רבו שהוא כרשב"י שמאיר את גופו 
ונשמתו בסודות התורה

למדים  ברגל  רבו  פני  להקביל  החיוב  ומקור 
את  מדוע  'שנאמר  ט"ז:(,  השנה  )ראש  מהשונמית 
מכלל  היום,  שבת  ולא  חודש  לא  היום  אליו  הולכת 
הוקשו  )ובאחרונים  למיזל'  לה  איבעי  ושבת  דבחודש 
שבפסוק כתוב רק חודש ושבת, ואכהמ"ל.(. והנה השונמית 

הלכה להקביל את פני אלישע שהחיה מתים שהחיה 
אז את בנה של השונמית, כי אכן החיוב הוא להקביל 
דא  ה'  פני האדון  רבו שיכול להחיות מתים, מאן  פני 
בו  ויש  'מועדים לשמחה'  הוא  טוב  יום  רשב"י, שהרי 
חיוב שמחה, ובכדי לזכות לשמחה צריך להרגיש יציאה 
מן החושך אל האור, וע"י תחיית המתים מעין העתיד 
המעוררת  האור  אל  החושך  מן  יציאה  להרגיש  ניתן 
להטעים  שיכול  רבו  פני  להקביל  צריך  ולכן  שמחה, 
בנשמתו,  טוב  היום  של  האור  את  ולהאיר  ולהסביר 
שגם  עד  בפנימיות  טוב  היום  וטעמי  סודות  את  ולגלות 
ויהנה וישמח בזה, כיציאה  ויבין  הגוף ישאב חיות מכך 
מן החושך אל האור, וזהו כעין תחיית המתים שמחיה 
את הגוף הנמצא בחושך, באור הגדול של היום טוב, 

בשלימות. הרגל  לשמחת  יזכה  ובכך 

קוראים פרשת אמור שהוא פרשת המועדים  ולכן 
רבו  פני  לקבל  החיוב  כי  דרשב"י,  הילולא  קודם 
דא רשב"י,  ה'  פני האדון  ומאן  בזמן המועדים,  הוא 
שיכול  כזו  בדרגא  שהוא  רבו  פני  להקביל  שצריך 
באור  שבה  והמצוות  היו"ט  טעמי  את  לו  להאיר 
סודות  את  שגילה  רשב"י  כדוגמת  שזהו  הפנימיות, 
כראוי  יו"ט  מצות שמחת  לקיים  יזכה  ובכך  התורה, 

האור. אל  החושך  מן  יציאה  בנפשו  שמרגיש 

ב.

על ראשך פארך: כבודו של רשב"י הוא כבוד ה'
| בנגלות התורה אין הדגשה על מעלות האבות ומשה  רשב"י מדבר על מעלותיו ומדרגותיו 
רבינו | מי שתופס את גופו כעיקר ה'אני' שלו רוצה להתנשאות ולהתגאות | רשב"י חי חיי נשמה 
וע"כ היה 'אני' שלו הוא חלק מכבוד ה' | בעולם הזה שהגוף הוא מציאות חובה הוא על העובד ה' 
לברוח מגאווה | בעולם הבא שהנשמה היא המציאות אז יש 'אני' אחר שזהו גילוי כבוד השי"ת

חידוש נפלא מהיפוך החומר לצורה של רשב"י
ובענין זיכוך הגוף שיתעלה ויהא כנשמה, שאמרנו 
הכח  שגם  זו  למדרגה  הגיע  יוחאי  בר  שמעון  שרבי 
השייכת  התורה  פנימיות  את  והרגיש  השיג  הגופני 

וכמה  כמה  בזה  יש  הנה  האדם,  של  הנשמה  לאור 
תכלית  כל  שזה  וכמובן  מזה,  המסתעפים  פרטים 
ולדמות  לצורה  החומר  להפך  אדמות  עלי  האדם 
צורה ליוצרו. וענין אחד המסתעף מזה הוא, שרואים 

חידוש גדול אצל רשב"י בספר הזוהר הק' מה שאין 
הוא  פעמים  וכמה  שכמה  התורה,  בנגלות  רואים 
ומדבר  ומהלל את עצמו במדרגותיו הנשגבות  משבח 
אצל  מצוי  מה שלא  ורמים,  גבוהים  על עצמו דברים 

נקודות:

ונקדים להגדיר 
את מהות 
השמחה מה היא, 
ונאמר אשר מהות 
השמחה היא 
הרגש שממלא את 
לב האדם בשעה 
שיוצא מחושך 
לאור, וכאשר 
נתבונן נראה זאת 
בכל הענינים 
שיש בהם שמחה. 
שכאשר יש חושך 
ויש אור, והאדם 
יוצא מן החושך 
אל האור, והוא 
מרגיש החילוק 
שבין החושך 
לאור, והרגשה זו 
נקראת שמחה

~

ביו"ט גם החלק 
הגופני מרגיש 
התעלות ושמחה, 
משא"כ בשבת 
אין הגוף מרגיש 
את ההתעלות 
הזאת כמו ביו"ט, 
כי בעולמות 
החיצוניים אין 
שום שינוי בשבת, 
כי לא נעשו שום 
ניסים בשבת, ורק 
הנשמה מרגשת 
התעלות מפני 
עליית העולמות 
הפנימיים, אך 
האור של יום 
טוב יורד ומשפיע 
גם לגופים כיון 
שהניסים נעשו 
גם לגופים



גג

שאר התנאים והאמוראים שידברו 
עצמם. על  כך 

בנגלות התורה אין מוזכר 
שבחים על בני אדם

לא  כמעט  שבכתב  ובתורה 
מדברים ממעלותיהם של האבות 
והשבטים או ממשה רבינו ואהרן 
הכהן, אלא התורה מדבר רק על 
פעולותיהם ומעשיהם, ואין מוזכר 
כמעט על דמותם ועל אישיותם.

הנביאה  מרים  היתה  לא  ואם 
מדברת על משה רבינו לא היתה 

ורק  משה,  של  מדמותו  מילה  שום  כותבת  התורה 
התורה  כתבה  אז  אחותו,  מרים  עליו  דיברה  כאשר 
פני  על  אשר  האדם  מכל  מאד  ענו  משה  'והאיש 
הוא,  נאמן  ביתי  בכל  משה  עבדי  כן  'לא  האדמה', 
ותמונת  בחידות  ולא  ומראה  בו  אדבר  פה  אל  פה 
יציאת  סיפור  ובכל  אך  ט(,   - ג  יב,  )במדבר  יביט'  ה' 
מצרים וקבלת התורה לא כתוב דבר על גודל צדקתו 

רבינו. משה  של  וקדושתו 

וכן באברהם אבינו לא כתוב בהדיא גודל מסירותו 
להקב"ה ומדרגותיו הנשגבות, ורק כבדרך אגב בעת 
אשר  מאברהם  אני  'המכסה  ה'  אמר  סדום  הפיכת 
אני עושה, כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת 
ומשפט'  צדקה  לעשות  ה'  דרך  ושמרו  אחריו  ביתו 

יט(.  - יז  יח,  )בראשית 

בזוה"ק מוזכר הרבה איך רשב"י משבח את 
מדרגותיו

בזוה"ק  רואים  רשב"י  האלוקי  התנא  אצל  ואילו 
משבחים  התלמידים  שהיו  ממה  שלימים  קטעים 
מוסיף  היה  לשבחו  שהוסיפו  וככל  אותו,  ומהללים 
לגלות סודות התורה ופנימיות התורה. וגם הוא עצמו 
היה משבח את עצמו במדרגותיו הנעלות והנשגבות, 
'אסהדנא  קל"ב:(  נשא,  ח"ג,  )זוה"ק  שאמר  מה  וכגון 
עלאה  קדישא  וארעא  דעלאין  עלאין  שמיא  עליה 
נש  בר  חמי  דלא  מה  השתא  חמי  דאנא  דעלאה, 
מיומא דסליק משה זמנא תניינא לטורא דסיני, דאנא 
חמינא אנפאי נהירין כנהורא דשמשא תקיפא דזמין 
ידענא  דאנא  ועוד  וכו',  לעלמא  באסוותא  למיפק 
הה"ד  אסתכל,  ולא  ידע  לא  ןמשה  נהורין  דאנפאי 
עצמו  על  שמעיד  פניו'.  עור  קרן  כי  ידע  לא  ומשה 
שרואה את פניו מאירים כאור השמש בתוקפו, ואף 
לד,  )שמות  פניו  אור  קרן  כי  ידע  לא  רבינו  שמשה 

ורואה. יודע  כן  הוא  אך  כט(, 

קול  שנשמע  כ"ב.(  )ח"א  בזוה"ק  עוד  כתוב  וכן 
'ודאי  יוחאי  בר  שמעון  רבי  אמר  'שמעון',  הקוראת 
האי הוא קודשא בריך הוא', והיינו שאין שום מלאך 
'שמעון',  בשמו  שמעון  לרבי  לקרוא  מעיז  שרף  ושום 
עתיקא  שזהו  מוכרח  הרי  כזאת  קריאה  היתה  ואם 
הזוהר  ספר  בכל  כסדר  הוא  וכן  ממש.  קדישא 
ומשבח  מדרגותיו  את  מספר  שמעון  שרבי  הק' 

מעלותיו. את 

הנצרכת  הענווה  איה  להבין,  מאד  קשה  ולכאורה 
משבח  שרשב"י  יצטייר  ואיך  בוראו,  בעבודת  לאדם 
כערכנו  לאנשים  נדמה  שבזה  במעלותיו  עצמו  את 
פעם  שום  מוזכר  אין  גם  ומאידך  חלילה,  כגאווה 

גדלותו. על  שבחים  אלא  מרשב"י  ענווה  דיבורי 

ביאור מהות הגאווה והענווה - מיהו האדם הגוף 
או הנשמה

מגוף  מורכב  אדם  כל  הנה  כי  הוא,  בזה  והביאור 
ונשמה, והגוף הוא חומרי ונמצא תחת זוהמת הנחש 
החצובה  ממעל  אלוק  חלק  היא  והנשמה  הקדמוני, 
מציאות  היא  שבאדם  והנשמה  הכבוד,  כסא  מתחת 

של כבוד ה', ולכן דוד המלך ע"ה מכנה את הנשמה 
ויגל  לבי  שמח  'לכן  ט(  ט"ז,  )תהלים  כמ"ש  'כבודי' 
בעולם  ה'  כבוד  של  גילוי  היא  הנשמה  כי  כבודי', 
ואור  כבוד  כי  השם'  כבדו  באורים  כן  ו'על  השפל, 
וע"י הכבוד שהוא הנשמה, מאירים את  יחדיו,  ילכו 

הזה. בעולם  ה'  אור 

מציאותו  שעיקר  ומרגיש  חושב  האדם  וכאשר 
הנמצאת  כאורחת  רק  היא  והנשמה  הגוף,  הוא 
זה  שלו  האמיתי  שה'אני'  לאדם  לו  ונראה  בתוכו, 
שה'אני'  יאמר  אתה,  מי  ישאלוהו  וכאשר  הגוף, 
בא  ומזה  דמיון  בעל  זהו  שלי,  הגוף  זהו   - שלו 
כדמיון  ממש  והוא  גאווה,  של  ומחשבות  הרגשים 
ודמותו  מראהו  את  ורואה  במראה  שמסתכל  האדם 
זה  שבמראה  שהדמות  יחשוב  ואם  בה,  המשתקפת 
הוא בעצמו הלא לשוטה יחשב, כי יודע שהמציאות 
הבבואה  ואילו  הגשמי,  גופו  הוא  זה  שלו  האמיתית 
כן  בעלמא.  דמיון  רק  היא  המראה  מן  המשתקפת 
הוא  הגוף עם הנשמה, על האדם לדעת שהגוף  בענין 
האמיתית  למציאות  וכסות  ולבוש  בעלמא  דמיון  רק 

עצמותו. כל  והיא  הטהורה  הנשמה  שהוא  שלו 

הוא  האמיתי  שה'אני'  לאדם  לו  יתוודע  וכאשר 
גוף,  חיי  ולא  נשמה  חיי  ויחיה  הגוף,  ולא  הנשמה 
ה'אני'  את  ולרומם  להגדיל  ירצה  לא  כלל  אזי 
יהיה  וזה  הנשמה  בגאוות  יתגאה  רק  שלו,  המדומה 
מציאות  מין  בכלל  ירגיש  ולא  ה'  כבוד  של  הרגש  רק 
של כבוד עצמו, כי חייו ומציאותו הוא הנשמה שלו, 
מציאות  וזהו  לכבד,  ניתן  וזה  ממעל  אלוק  החלק 

האמיתי. כבוד  של 

רשב"י חי חיי נשמה ועל כן לא היה אצלו רגש 
של 'אני' רק של כבוד ה'

ולכן התנא האלוקי רשב"י שזיכך את חומרו והפך 
כלל,  גוף  חיי  ולא  נשמה  חיי  וחי  לנשמה,  גופו  את 
או  ומדרגותיו  ממעלותיו  מדבר  היה  כאשר  הנה 
לא  אותו,  ומשבחים  מהללים  תלמידיו  היו  כאשר 
כי  כלל,  הפסולה  גאווה  של  רגש  שום  מרגיש  היה 
שאנו  וכמו  הפסולה,  לגאווה  רגש  לה  אין  נשמה 
מדברים על רשב"י ומדרגותיו, כן דיבר הוא עצמו על 
הרגיש  לא  כלל  אך  רשב"י,  של  הנשגבות  המדרגות 
שום  בזה  לו  היה  ולא  בזה,  עצמו  על  מדבר  שהוא 
קיים  היה  לא  כי  חלילה,  התנשאות  של  הרגשה 
'אני' המדומה, מחמת חיי הנשמה  אצלו המושג של 

ימיו. כל  בהם  חי  אשר 

כי  אחר,  'אני'  לה  יש  הנשמה  אשר  עוד  ויתבאר 
אלקותו  לגלות  ותפקידה  ממעל  אלוק  חלק  היא 
כבוד  היא  הנשמה  של  וה'אני'  הזה,  השפל  בעולם 
השי"ת, ורשב"י שכל עצמותו היה נשמה, היה מדבר 
יושבים  שצדיקים  הנשמות,  מעולם  שמדברים  כמו 
ונהנים מזיו השכינה, וכמ"ש  ועטרותיהם בראשיהם 
שה'עטרותיהם  ה"ב(  פ"ח  תשובה,  )הלכות  הרמב"ם 
צדיקים,  יודעים שהם  הידיעה שהם  זהו  בראשיהם' 
וכלשונו הזהב 'דעה שידעו שבגללה זכו לחיי העולם 

הבא מצויה עמהם והיא העטרה 
בעולם  צריכים  שאין  שלהם', 
הידיעה  מן  לברוח  הנשמות 
שם  צריכים  ואין  צדיקים,  שהם 
שכרם  זהו  אדרבה  אלא  לענווה, 
בעולם הבא שאין אוכלים נהמא 
דכסיפא, אלא הרויחו את שכרם 
ביושר ע"י מעשיהם הטובים שהיו 
ומתפארים  הזה,  בעולם  צדיקים 
עם עטרותיהם שבראשיהם שעשו 
גאווה  בזה שום  ואין  קונם,  רצון 
כי הנשמה אין לה שום רגש של 

כלל. גאווה 

בעולם הגופים בורח העובד ה' מן ה'אני' עד קצה 
האחרון

חסידי'שער  שכל  פשוט  לאדם  נראה  כזה  עדן  וגן 
עם  להתפאר  יוכל  איך  כי  ממנה,  לברוח  צריך  איד 
שהוא  שיודע  בראשו  עטרה  עם  ולשבת  מדרגותיו 
אך האמת שה'אני' שמסתובב עמו בעולם הזה  צדיק. 
הזה  בעולם  כי  הבא,  העולם  של  ה'אני'  כלל  זה  אין 
ואכן  להתגאות,  המתאווה  הגוף  בתוך  נמצא  האדם 
קצה  עד  הגאווה  מן  ובורח  מתרחק  ה'  העובד  לכך 
האחרון, ואינו רוצה לדבר ולא לחשוב כלל ממעלותיו 
אינו  שעדיין  כך  על  נתונה  דאגתו  וכל  ומדרגותיו, 
עובד את בוראו כראוי, ונלחם עם נפשו תמיד שלא 

החומרי. ה'אני'  של  המאוסה  הגאווה  לידי  להגיע 

בעולם הנשמות יש 'אני' אחר והוא גילוי כבוד 
השי"ת

אך ה'אני' של העולם הבא הוא כבוד השי"ת וגילוי 
אורו, וכאשר הצדיק מתפאר במדרגותיו הוא מתפאר 
ולא בעצמו כלל, כי נשמתו היא חלק  בכבוד שמים 
ואת  לעצמה.  להתגאות  מקום  לה  ואין  ממש  אלוק 
אנוש  'תקוות  כי  בקבר  משאיר  הוא  הגוף  של  ה'אני' 
הקבר,  חיבוט  לעבור  יצטרך  גאוותו  כל  ועל  רימה', 
וכל כמה שיותר התפאר בעוה"ז עם ה'אני' של הגוף 
עצמו  וכמה שהחזיק  וחשבון,  דין  יותר  לתת  יצטרך 
יותר לאיש מכובד יהא לו יותר חיבוט הקבר. ולעתיד 
אשר  חדש  גוף  יקום  אז  המתים,  תחיית  בעת  לבוא 
'ומלאה  כי  גאווה,  של  רגש  שום  בלי  כנשמה  יהא 
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים' )ישעיה יא, ט(. 

עצמו  לזכך  הזה  בעולם  כבר  זכה  רשב"י  וכאמור 
וכאשר  נשמה,  בבחינת  היה  גופו  שכל  עד  כך  כל 
כאשר  ולכן  המתים,  תחיית  בעת  לבוא  לעתיד  יהא 
דיבר על עצמו ועל מדרגותיו דיבר על כבוד שמים, 
לה שום הרגש של  נשמה שאין  חיי  היו  חייו  כל  כי 
גאווה אלא של כבוד ה' והדר גאונו, וכאשר דיבר על 
רשב"י היה זה כמו שאיש אחר מדבר על רשב"י, כי 
גילוי  על  הסתכלות  היה  רשב"י  על  הסתכלותו  כל 

כלל. עצמו  על  ולא  בעולם  מלכותו  כבוד 

וזהו אחד מן הענינים המסתעפים מהיפוך החומר 
נשמה,  למדרגת  גופו  את  שזיכך  רשב"י,  של  לצורה 
יש  ועוד  גוף,  חיי  ולא  נשמה  חיי  היה  חייו  וכל 

מכך. היוצאים  בענינים  הרבה  להאריך 

ועומק  מיוחדת  משמעות  יש  דמשיחא  ובעקבתא 
הוא  בעומר  ל"ג  כי  בעומר,  ל"ג  של  ענין  לכל  גדול 
גילוי  אנו כבר אחרי  ועתה  הארה מאורו של משיח, 
 - זי"ע,  טוב  שם  הבעל  מרן  של  והבהיר  הזך  אורו 
מלך  של  מאורו  הארה  הם  תלמידיו  וכל  הוא  אשר 
הפנימי  האור  את  לגלות  הוסיפו  והם   – המשיח 
של חיי נשמה, ואת האור והחיות שהנשמה מרגשת 
ויה"ר  בכל מצווה, והכינו את העולם לביאת משיח, 
אורו  בהתגלות  זה  ביום  הגדול המאיר  לאור  שנזכה 

אמן. בימינו  במהרה  משיח  של 

נקודות:

וכאשר יתוודע לו 
לאדם שה'אני' 

האמיתי הוא 
הנשמה ולא הגוף, 

ויחיה חיי נשמה 
ולא חיי גוף, אזי 

כלל לא ירצה 
להגדיל ולרומם 

את ה'אני' המדומה 
שלו, רק יתגאה 
בגאוות הנשמה 

וזה יהיה רק הרגש 
של כבוד ה' ולא 
ירגיש בכלל מין 

מציאות של כבוד 
עצמו, כי חייו 

ומציאותו הוא 
הנשמה שלו

~

רשב"י זכה כבר 
בעולם הזה לזכך 

עצמו כל כך עד 
שכל גופו היה 

בבחינת נשמה, 
וכאשר יהא 

לעתיד לבוא בעת 
תחיית המתים, 

ולכן כאשר דיבר 
על עצמו ועל 

מדרגותיו דיבר על 
כבוד שמים, כי כל 
חייו היו חיי נשמה 

שאין לה שום 
הרגש של גאווה 
אלא של כבוד ה' 

והדר גאונו, וכאשר 
דיבר על רשב"י 

היה זה כמו שאיש 
אחר מדבר על 

רשב"י

בני יששכר לחודש אייר

לכבוד  זה,  ביום  ומאורות  נרות  להדליק  הוא  תורה  ישראל  מנהג 
בעומר  ל"ג  היקר  זה  ביום  להתנוצץ  שמתחיל  טוב  כי  האור 
בוצינא  התורה  מאור  נשמת  ולכבוד  תורה,  מתן  קודם  ימים  טו"ב 
והוא  מרומים  לשמי  עלה  הזה  וביום  הזה,  ביום  נתגלה  אשר  קדישא 
יומא דהילולא דיליה לאורו נסע ונלך, לכבוד ספרו הקדוש זהר המאיר 
ומבהיק מסוף העולם ועד סופו, והוא מאיר לנו בגלותינו עד כי יבא 
ויגלה  בימינו  במהרה  יבא  המשיח  מלך  של  אורו  זה  צדקנו...  משיח 

הרקיע כזהר  יזהירו  והמשכילים  הגנוז,  האור  לנו 



דד

 א.
 ענין שמיטה אצל הר סיני -

התעלות משליטת יסוד העפר

)כה,א(. לאמר  סיני  בהר  משה  אל  ה'  וידבר 

והלא  סיני,  הר  אצל  שמיטה  ענין  ״מה  התו״כ:  בשם  רש״י  פי' 
כללותיה  נאמרו  שמיטה  מה  אלא  מסיני.  נאמרו  המצות  כל 
ודקדוקיהן  כללותיהן  נאמרו  כולן  אף  מסיני,  ודקדוקיה  ופרטותיה 
למה  סיני,  להר  שמיטה  ענין  מה  לבאר  יש  עדיין  אבל  מסיני״. 

בסיני. שנאמרו  המצוות  כל  על  למדים  אנו  משמיטה  דוקא 

מושך  אחד  מצד  הגוף  הפכים,  משני  בטבעו  מורכב  האדם  הנה 
הרוחניות.  אל  נמשכת  שני  מצד  והנשמה  וגשמיות,  לחומריות 
את  המרכיבים  היסודות  בארבעת  נתלים  אלו  הפכים  ושני 
ועפר.  מים  רוח  אש  שבעולם[,  דבר  כל  ]כמו  האדם  מציאות 
בטבעו  מתגבר  והוא  היסודות  בין  ביותר  הדק  הוא  האש  והיסוד 
הנשמה  משיכת  את  לגלות  כלי  והוא  מעלה,  כלפי  להימשך 
הרוח  ממנו  שלמטה  היסודות  ואילו  בה'.  ודביקות  לרוחניות 
העפר  יסוד  הוא  והעיקר  יותר,  וכבדים  יותר  מגושמים  הם  והמים 
מטה,  כלפי  לגמרי  המושך  גשמי  חומר  והוא  מכולם  הנמוך  שהוא 

ונמיכיות.  לחומריות  המושך  הגוף  טבע  יסוד  והוא 

בו  יש  לכן  היסודות,  אלו  מכל  מורכב  האדם  היות  ומפני 
והוא  והתלהבות,  בחשק  העבודה  ועסק  חיות  להרגשת  נטיה 
הפוכים  כוחות  בו  יש  שני  ומצד  בו.  המורכב  האש  מיסוד  נובע 
החיות,  מן  המרחיקים  ויאוש  עצבות  כעצלות  למטה,  המושכים 
יסוד  את  להגביר  היא  האדם  ועבודת  העפר.  מיסוד  נובעים  והם 
יצטרף  הוא  וגם  והגוף,  העפר  יסוד  את  גם  ויזכך  שיברר  עד  האש 

עמו.  ויתעלה 

עליו  התגבר  הנחש,  לקול  האדם  ששמע  עה״ד  חטא  ואחר 
בעבורך  האדמה  ארורה  יז-יט(  ג,  )בראשית  לו  נאמר  ולכן  העפר.  יסוד 
כי  וגו'  לחם  תאכל  אפיך  בזיעת  וגו'  חייך  ימי  כל  תאכלנה  בעצבון 
יגיעה  להרבה  האדם  שיצטרך  והיינו  תשוב.  עפר  ואל  אתה  עפר 
ויצטרך  והעצבון,  המיתה  בה  שהתגברה  הארץ  את  לתקן  ועבודה 
הארץ,  מן  לחם  להוציא  כדי  האדמה  בעבודת  הרבה  להתעסק 
כאשר  והיובל  השמיטה  בשנות  אבל  העפר.  יסוד  את  לברר  והיינו 
הנחש  אחיזת  נשמטת  שאז  היינו  האדמה,  בעבודת  עוסקים  אין 
לה',  שבת  בקדושת  הארץ  ומתקדשת  האדמה,  מן  עה״ד  וחטא 

לגבוה. להתקדש  העפר  יסוד  כל  ומתעלה 

שבו  המקום  הוא  כי  סיני,  מהר  כחה  את  מושכת  זו  וקדושה 
יסוד  כח  גבר  בו  ולכן  קמו.(,  )שבת  מכלל״י  הנחש  זוהמת  פסקה 
רבינו  למשה  ההתגלות  מתחלת  שרואים  כמו  העפר.  על  האש 
הר  במעמד  ואח״כ  ב(,  ג,  )שמות  הסנה  מתוך  אש  בלבת  שהיתה 
אוכלת  כאש  ה'  כבוד  ומראה  יח(,  יט,  )שם  באש  עליו  ה'  ירד  סיני 
להזכיר  המרבים  פסוקים  בכמה  רואים  וכן  יז(,  כד,  )שם  ההר  בראש 
ועל  לו(  ד,  )דברים  הכתוב  ואמר  תורה.  במתן  שהיתה  האש  את 
הזאת  הגדולה  שהאש  דהיינו  הגדולה,  אשו  את  הראך  הארץ 
את  למדנו  שמיטה  במצות  דוקא  ולכן  הארץ.  את  וביררה  זיככה 
כולם  המצוות  ענין  כי  מסיני,  ופרטיהן  המצוות  כל  שניתנו  מה 
ליקו״א  )עי'  הנשמה  את  ולהגביר  החומר  את  ולזכך  לברר  הוא 
מצות  ואצל  סיני,  הר  במעמד  קיבלנו  לזה  הכח  ואת  פל״ב(,  תניא 

ביותר.  זה  ענין  מאיר  העפר  יסוד  בירור  על  המורה  שמיטה 

הוא  עה״ד,  חטא  אחר  העפר  יסוד  התגברות  מענין  חלק  והנה 
כלפי  בטבעו  נמשך  אדרבה  אלא  ומתעלה,  עולה  האדם  שאין  מה 
ואתה  טו(  ג,  )בראשית  הנחש  אל  שנאמר  מה  בחי'  והוא  מטה. 
ג,  )בראשית  רגליו  נקצצו  עצמו  שהוא  כמו  אשר  עקב,  תשופנו 
וההתעלות  ההליכה  את  ולמנוע  להזיק  יוכל  כך  שם(,  וברש״י  יד; 

מכלל״י,  הנחש  זוהמת  פסקה  כאשר  סיני  בהר  ולכן  האדם.  מן 
בהר,  יעלו  שלא  ישראל  בני  את  להזהיר  הכתוב  שהוצרך  מצינו 
היו  ולכן  והתרוממות,  עליה  של  גדול  מצב  אז  היה  כי  והיינו 
משה  ואכן  ממדרגתם.  למעלה  בהר  העליה  מן  להגבילם  צריכים 
לשמי  עד  סיני  בהר  ומתעלה  עולה  היה  ישראל  בני  ראש  רבינו 
היו,  בהשכמה  עליותיו  כל  ג(  יט,  שמות  )ברש״י  חז״ל  ואמרו  השמים, 
המביא  העפר  יסוד  שליטת  היפך  והתעלות,  זריזות  בבחי'  דהיינו 

וכבידות.  לעצלות 

שיש  העליה  בחי'  הוא  אשר  התמיד  עולת  קרבן  ענין  וזהו 

סיני  הר  קדושת  על  מיוסד  והוא  יום,  בכל  ישראל  כל  לעבודות 
כח  את  כי  סיני,  בהר  העשויה  תמיד  עולת  ו(  כח,  )במדבר  כמ״ש 
שבת  מוסף  קרבן  ענין  הוא  וביותר  סיני.  בהר  קיבלנו  העליה 
כל  מתעלים  היו  שבו  המוספים[  כל  כמו  עולה  קרבן  היה  ]אשר 
דוגמת  ט(  )שם,  כבשים  משני  בא  היה  ולכן  החול,  ימות  עבודות 
אנו  שב״ק  מוסף  בתפלת  ולכן  סיני.  בהר  העשויה  התמיד  עולת 
ממטה  האותיות  בסדר  שנתקן  שבת'  'תכנת  תפלת  מתפללים 
כל  בבחי'  שעה  באותה  שיש  הגדולה  העליה  על  להורות  למעלה, 
מיוסד  העליה  סדר  כל  כי  וכו'  נצטוו  מסיני  אז  ומסיים  האותיות, 

סיני.  הר  קדושת  על 

סדר  על  כ.(  קידושין  הגמ'  ע״פ  א;  )כו,  רש״י  שהביא  מה  וזהו 
ונחשד  ממון  חמד  ואם  השביעית,  על  הזהיר  ״בתחלה  פרשתינו: 
תמכרו  וכי  לה  סמך  לכך  מטלטליו,  למכור  סופו  השביעית  על 
לא  בו  חזר  לא  עצמו,  את  מוכר  סוף  בו  חזר  לא  וכו',  ממכר 
בעוון  שנכשל  מי  אשר  והיינו  לנכרי״.  אפילו  אלא  לישראל  דיו 
ליסוד  נותן  אדרבה  אלא  העפר  אל  חיות  מכניס  ואינו  שביעית, 
בלשונם  שם(  )קידושין  חז״ל  שרמזו  וכמו  עליו,  להתגבר  העפר 
דהיינו  שביעית',  של  אבקה  קשה  כמה  וראה  'בא  כך  על  הק' 
כזה  ואדם  שביעית.  בענין  הנכשל  על  שהתגבר  ועפר  אבק  בחי' 
כי  ר״ל,  ועוד  עוד  דחי  אל  מדחי  יורד  אלא  ומתעלה,  עולה  איננו 
ירידתו  ותכלית  העפר.  יסוד  של  למטה  המשיכה  כח  את  הגביר 
שהוקשו  כנעניים  לעבדים  הדומה  עבד  נהיה  הוא  כאשר  היא 
בתוקף  העפר  יסוד  עליו  שהתגבר  דהיינו  כג:(,  )מגילה  לקרקעות 
לכל  הכח  נמשך  משם  כי  סיני,  להר  שמיטה  נסמכה  ולכן  גדול. 
ולקדש  למעלה,  העולה  האש  יסוד  את  להגביר  ישראל  איש 

ולבררו. העפר  יסוד  את  ולזכך 

 ב.
שמיטה ויובל בחי' ענוה ויראה

)כה,א(. לאמר  סיני  בהר  משה  אל  ה'  וידבר 

הרים.  שני  דהיינו  הר  ב'  נוט'  'בהר',  בשם  מכונה  זו  פרשה 
)כו,  הציווי  עם  ומסיימת  סיני,  הר  עם  מתחילה  הפרשה  אכן  כי 
על  עומד  שהיה  בביהמ״ק,  העוסק  ה'  אני  תיראו  ומקדשי  ב( 

המוריה.  הר 

שכן  ויראה,  ענוה  המדות  שני  על  רומזות  ההרים  שני  ואלו 
ואכן  ענוה,  בבחי'  ג(  יג,  )במדב״ר  ההרים  בין  עצמו  הנמיך  סיני  הר 
'ומקדשי  עליו  שנאמר  ביהמ״ק  ואילו  'ענוה'.  בגי'  הוא  עה״כ  'סיני' 
כאשר  העקדה  אחר  התקדש  ]ומקומו  יראה  בחי'  הוא  תיראו', 
עבודת  על  רמז  בזה  ויש  יראה,  ה'  יד(  כב,  )בראשית  עליו  נאמר 

יראה. מלשון  'המוריה'  הר  ונקרא  זה[.  במקום  שתהיה  היראה 

לאה  בחי'  היא  ענוה  כי  פי״ב(  הכללים  שער  )ע״ח  באריה״ק  ואי' 
הוי״ה,  שבשם  עילאה  הה'  כנגד  שהיא  בינה  לספירת  המכוונת 
כנגד  והיא  המלכות  למדת  המכוונת  רחל  בחי'  היא  יראה  ואילו 
יז,  )דברים  נאמר  המלכות  מדת  לגבי  ואכן  הוי״ה.  שבשם  תתאה  ה' 
אימתו  שתהא  יז.(  )כתובות  חז״ל  ודרשו  מלך,  עליך  תשים  שום  טו( 

שנת  כי  ויובל,  שמיטה  לקדושות  מכוונות  אלו  בחי'  ושני  עליך. 
שנת  יובל  ואילו  השביעית,  המלכות  מדת  בחי'  היא  השביעית 
העוסקת  זו  פרשה  ולכן  בינה.  שערי  חמישים  בחי'  היא  החמישים 
ההרים  שני  על  לרמז  בהר  שמה  נקרא  ויובל,  שמיטה  בקדושות 

ויובל. שמיטה  בחי'  שהם  ויראה  ענוה  על  המורות  בה,  שנזכרו 

 ג.
קדושת מוקף חומה בבחי' אור המקיף

אשר  הבית  וקם  וגו',  חומה  עיר  מושב  בית  ימכור  כי  ואיש 
לא  לדורותיו  אתו  לקונה  לצמיתות  חומה  ]לו[  לא  אשר  בעיר 

כט-ל(. )כה,  ביובל  יצא 

הנמכר  שבית  חומה,  המוקפת  עיר  דין  נשתנה  מה  לבאר  יש 
החצרים  לבתי  דומה  ואינה  הקונה,  ביד  להיחלט  יכול  ממנה 
כי  וי״ל  ביובל.  הראשונים  לבעליהן  החוזרות  האחוזה  ושדות 
כי  היינו  המקיפתה,  בחומה  תלויה  קדושתה  אשר  זאת  עיר 
ואינו  השגה  בו  שאין  המקיף',  'אור  בחי'  הוא  שבה  הקדושה 
מדרגה  שהוא  והיינו  פנימי'.  'אור  להיחשב  הכלים  אל  נכנס 
נכנס  לא  ולכן  עדיין,  להשיגה  זכינו  שלא  אר״י  בקדושת  גדולה 
ולפיכך  מקיף.  אור  בבחי'  נשאר  אלא  הכלים  אל  קדושתה  אור 

בעצמה,  חזקה  ותפיסה  שייכות  היה  לא  הראשונים  לבעליה  גם 
חוזרת  היא  אין  ולכן  בפנימיות,  קדושתה  את  השיג  לא  שהרי 
כך  על  להורות  חומה',  'לא'  'אשר  הוא  הכתיב  ולכן  ביובל.  אליו 

בחומה. הרמוז  זה  אור  משיגים  אנו  שאין 

הראשונות  הספירות  ג'  של  אור  בחי'  הוא  זו  נעלית  וקדושה 
בארץ  רק  זכינו  בשלימות  אר״י  ירושת  כי  ובינה[,  חכמה  ]כתר 
הג'  ואילו  מלכות,  עד  מחסד  המדות  לז'  המכוונים  עממין  ז' 
קניזי  קיני  אומות  ג'  יש  וכנגדם  עדיין.  להם  זכינו  לא  ראשונות 
ארצם  את  לנו  לתת  אבינו  לאברהם  הקב״ה  שהבטיח  קדמוני 
לעתיד  להם  נזכה  אשר  ומואב  עמון  אדום  והם  יט(,  טו,  )בראשית 

המוקפות  הערים  כל  הם  זו  נעלית  ובבחי'  מחז״ל(.  שם  )רש״י  לבא 
המקיף'  'אור  של  באופן  ראשונות  הג'  הארת  בהם  שמאיר  חומה, 
נאמר  ירושלים המוקפת חומה  על  ]ולכן  עדיין  זכינו להשיגו  שלא 
החומה  תתבטל  אז  כי  ירושלים,  תשב  פרזות  ח(  ב,  )זכריה  לעת״ל 
את  פנימית  בהשגה  וישיגו  פנימיות,  בבחי'  האור  ויאיר  המקיפה 

מקיף[. אור  בגדר  אז  עד  שהיה  מה  כל 

והיינו  בסיחון,  טהרו  ומואב  עמון  כי  לח.(  )גיטין  חז״ל  ואמרו 
זה  וע״י  ומואב.  מעמון  גדולים  חלקים  היו  ועוג  סיחון  שבארץ 
לעת״ל,  להם  שנזכה  ראשונות  הג'  מאור  'טעימה'  כלל״י  קיבלו 
ערים  בארצם  היו  ולכן  חומה.  המוקפות  של  האור  בחי'  שהוא 
הענין  וזהו  ה(,  ג,  )דברים  ובריח  דלתים  גבוהה  חומה  המוקפות  רבות 
חומה  מוקפת  עיר  נקראת  מה  פרזי'  ד'פרזי  בגז״ש  למדנו  שמשם 
המוקפין  קדושת  כענין  הוא  ועוג  סיחון  ארץ  ענין  כי  ב:(,  )מגילה 

ראשונות.  הג'  מקדושת  המקיף'  'אור  הארת  בהם  שמאיר  חומה, 

שלא  בזמן  אף  זה  נעלה  מאור  לנו  מאיר  שהקב״ה  זו  והארה 
]וכך  לנו  מלוה  שהקב״ה  הלואה  בחי'  הוא  באמת,  עדיין  לו  זכינו 
כי  מקיף'  'חנווני  כלשון  שהוא  מקיף',  'אור  בתואר  גם  מרומז 
הלואה  מצות  נסמכה  ולכן  והלואה[.  בהקפה  אלינו  בא  האור  זה 
מקיף  באור  עוסקת  ג״כ  זו  פרשה  כי  חומה,  ערי  בתי  לפרשת 

לנו.  מלוה  שהקב״ה 

בעשר  התשיעית  הקדושה  היא  חומה  מוקפין  קדושת  והנה 
היסוד  מדת  בחי'  והיא  מ״ו-ז(,  פ״א  )כלים  אר״י  שנתקדשה  קדושות 
היסוד  קדושת  את  לשמור  הדרך  כי  חומה,  ע״י  באה  היא  ]ולכן 
מעוג  רבינו  משה  שהתיירא  מצינו  ולכן  וסייגים[.  גדרים  ע״י  הוא 
אותו,  תירא  אל  לד(  כא,  )במדבר  הקב״ה  לו  ואמר  הבשן,  מלך 
ה'אות'  מן  מתיירא  רבינו  משה  שהיה  קפד.(  )ח״ג  בזוה״ק  ומבואר 
וא״ל  אצלו,  ונימול  אאע״ה  מעבדי  היה  כי  לעוג,  שהיה  ברית 
ממנו.  להתיירא  מה  ואין  בו  פגם  כבר  כי  'אותו'  תירא  אל  הקב״ה 
בארצו  לזכות  כלל״י  שיוכלו  בכדי  להתברר,  צריך  היה  זה  וענין 

היסוד. קדושת  בחי'  שהוא  חומה  המוקפות  העיירות  לאור 

היא  הברית  שמירת  כי  מעוג,  להתיירא  אם  העסק  כל  היה  ולכן 
צדיק  )פרי  זי״ע  מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  הרה״ק  כמ״ש  יראה,  ע״י 
יח(  מב,  )בראשית  הצדיק  יוסף  אמר  לכן  אשר  ובכ״מ(  טו  אות  בראשית 

כל  על  מורא  הברית  שומר  משפיע  ולכן  ָיֵרא.  אני  האלקים  את 
ודרשו  וגו',  יהיה  וחתכם  ומוראכם  ב(  ט,  )בראשית  כמ״ש  סביביו 
בספרים  ומבואר  חי,  האדם  כאשר  רק  שהוא  קנא:(  )שבת  חז״ל 
ואמרו  )שם(  חז״ל  שרמזו  מה  וזהו  בבריתו.  פגם  לא  כאשר  דהיינו 
צריך  מת  הבשן  מלך  עוג  וכו'  לשמרו  א״צ  חי  יומו  בן  'תינוק 
הנ״ל,  וכזוה״ק  הברית  לשומר  נחשב  עוג  שאין  דהיינו  וכו',  לשמרו' 
באריה״ק  ואי'  אותו.  תירא  אל  למרע״ה  הקב״ה  אמר  לכן  אשר 
רבי  נשמת  גנוזה  היתה  הבשן  מלך  בעוג  כי  לו(  הקדמה  הגלגולים  )שער 

פ״ב  )אבות  חטא  ירא  היה  הוא  אשר  בשן[  ]ר״ת  נ'תנאל  ב'ן  ש'מעון 
נתבררה  כבר  כי  אותו,  תירא  אל  למשה  הקב״ה  אמר  ולכן  מ״ח(, 

המורא  זה  כי  להוסיף,  יש  האמור  ולפי  ממנו.  חטא  הירא  נשמת 
שנתבאר.  כמו  הברית  קדושת  בחי'  עצמו  הוא 

אשר  כנזכר,  חומה  המוקפות  ערים  קדושת  בחי'  הוא  זה  והנה 
ולכן מצאנו בפרשת  והלואה.  באופן של הקפה  לנו  הקב״ה האירם 
בבחי'  הבא  זה  אור  כי  מאלקיך,  ויראת  לו(  )כה,  הציווי  את  הלואה 
)אבות  נתנאל  בן  שמעון  רבי  הזהיר  ולכן  יראה.  בחי'  הוא  הלואה 
ואינו  הלוה  הוא  האדם  ממנו  שיתרחק  הרעה  הדרך  כי  מ״ט(  פ״ב 

בחי'  שהוא  חטא'  'ירא  מבחי'  היא  נשמתו  קדושת  כי  משלם, 
זה. בענין  הפגם  מן  להתרחק  הזהיר  ולכן  בתיקונו,  הלואה 

דברי נועם ופרפראות על הפרשה ומועדי השנה

פרשת בהרדברים נעימיםדברים נעימים



הה

.	

 הורינואה'אדרךאחוקיך:א	יןאדעראג	נצעראתורהא
זעטאמעןא	זאעסאליגטאד	אעפעסאהעכער'ס

וואס האט ל"ג בעומר מיט שבועות?!
צו  נאנט  און  ספירה  ימי  די  אין  שטייט  מען 
מסביר  און  דורכטון  אביסל  מען  דארף  בעומר,  ל"ג 
דער  בפרט  און  בכלל,  ספירה  פון  ענין  דעם  זיין 
יוחאי.  בר  שמעון  רבי  און  בעומר  ל"ג  פון  ענין 
פארשטייט   – ארויס  גוט  דאס  האט  מען  ווען  און 
צו  שייכות  דירעקטן  א  האט  אלעס  דאס  אז  מען 
נישט  איז  ענין  דער  און  שבועות.  אויף  הכנה  דער 
נאר   – בעומר  ל"ג  און  הספירה  ימי  די  צו  נוגע  נאר 
צו  נוגע  איז  וואס  שמועס  כלליות'דיגער  א  איז  דאס 
אן  באקומען  צו  איד,  א  פון  השקפה  גאנצער  דער 
אנדערן בליק אויף גאנץ אידישקייט. כדי אנצוקומען 
'מילתי  עטליכע  זיין  מקדים  מען  וועט  מכוון  צום 
אלע  די  וואס  הסבר,  א  פאדערן  וועלכע  דתמיהי' 
בילד  א  אויטאמאטיש  פארמירן  צוזאמען  שאלות 

ענין. דעם  אין 

ביי ספירת העומר ווערן פלוצלינג אלע אידן 
'מקובלים'...

זענען ספעציעלע  ימי הספירה  די  ווייסט אז  מען 
דארף  לכאורה  המדות.  תיקון  און  עבודה  פון  טעג 
די  צווישן  חילוק  דער  איז  וואס  פארשטיין:  מען 
פון  עבודה  די  ביז  אלול'  'ימי  פון  התשובה  עבודת 
זעט  פארוואס  שווער:  איז  אויך  הספירה'?!  'ימי 
התורה  נגלות  פון  ספרים  די  אין  נישט  כמעט  מען 
מסוגל  און  טעג,  גרויסע  זענען  הספירה  ימי  די  אז 
אין  בלויז  עס  שטייט  פארוואס  ה'?!  עבודת  פאר 

מען  זאך:  אינטערעסאנטע  אן  נאך  קבלה?!  ספרי 
א  אין  אז  טוב  יום  שום  קיין  ביי  נישט  טרעפט 
וועלכע  אר"י,  כוונות  שטיין  זאל  סידור  פשוט'ער 
אין  האבן  אינזין  זאל  מען  ספירות  אדער  שמות 
ווען  פלוצלינג  מצוה.  דער  ביי  אדער  טוב  יום  דעם 
ארויסגעשריבן  שטייט  העומר  ספירת  צו  קומט  עס 
שספרתי  העומר  ספירת  "בזכות  סידור:  יעדן  אין 
שבחסד',  'חסד  בספירה  שפגמתי  מה  יתוקן  היום 
דא  איז  וואס  ווייטער.  אזוי  און  שבחסד",  'גבורה 
פון  רעדט  יעדער  אז  העומר  ספירת  ביי  געשעהן 
וויל  מען  ווען  אז  שרייט,  אלעס  דאס  'ספירות'?! 
א  עפעס  האבן  מען  מוז   – תורה  מתן  צו  גרייטן  זיך 
שייכות מיט פנימיות התורה! דארף מען פארשטיין, 

פארוואס?!

וועלכע 'מלחמה' האט רבי שמעון געפירט 
בחייו?!

ּוְבִמְלֶחֶמת  ִּבְגבּוָרה  ֶנֱאַזְרָּת  יֹוָחִאי  "ַּבר  זינגט:  מען 
ֶנֶגד  ָׁשַלְפָּת  ִמַּתְעָרּה  הֹוֵצאָת  ְוֶחֶרב  ַהַּׁשְעָרה  ָּדת  ֵאׁש 
ווער  ביאור:  א  דארף  ענין  גאנצער  דער  צֹוְרֶריָך". 
און  שמעון?!  רבי  פון  'צוררים'  די  געווען  זענען 
מען  זיי?!  מיט  געהאלטן  מלחמה  ער  האט  וויאזוי 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  אז  ערגעץ  אין  נישט  טרעפט 
אדער  האנט  דער  אין  שווערד  א  געהאלטן  האט 
און  רומיים  די  מיט  מלחמה  וועלכע  סיי  געפירט 
שמעון  רבי  אז  געהערט  נישט  קיינמאל  האט  מען 
פארקערט,  גוי?!  איין  אפילו  גע'הרג'עט  האבן  זאל 

פארשטעקט  זיך  און  זיי  פון  אנטלאפן  איז  ער 
וועלכע  פון  טא  ערד.  דער  אונטער  מערה  א  אין 

דא?!  מען  רעדט  מלחמה  און  גבורה 

פארוואס איז די תורה געשריבן געווארן אויף 
אזא אינטערעסאנטער אופן?!

נושא  דער  צו  אריבערגיין  יעצט  לאמיר 
געווארן  אלע  זענען  מיר  התורה'.  'לימוד  פון 
תורה,  לערנען  צו  ָאן  קינדווייז  פון  אויפגעצויגן 
מען  לערנט  שפעטער  רש"י,  חומש  לערנט  מען 
איז  מען  און  אחרונים,  און  ראשונים  תוס',  גמרא 
א  אפ  לערנט  מען  וויאזוי  מהלך  צום  צוגעוואוינט 
וואלט  'חילוני'  א  ווען  למשל  אבער  גמרא.  שטיקל 
צוואנציג  זייענדיג  תורה  לערנען  צו  אנגעהויבן  ווען 
צו  זיך  אויפגעהערט  נישט  ער  וואלט   – אלט  יאר 
ער  קושיות!  מיט  פול  געווען  וואלט  ער  וואונדערן! 
איבערשרייבן  זאל  אז מען  געווען  ווען מציע  וואלט 
צו  סדר...  שענערן  א  אסאך  מיט  גמרא  גאנצע  די 
קאמפליצירטע  אזא  מיט  צוגיין  עס  דארף  וואס 
ראיות  סתירות,  און  קושיות  מיט  וטריא,  שקלא 
מענטש  וועלטליכער  א  ווען  הוכחות?!  און 
זיכער  עס  ער  וואלט   – געשריבן  ווען  עס  וואלט 

אנדערש!  אינגאנצן  אויסגעשטעלט 

וואס איז פשט פון אלע 'דרשות חז"ל'?! 
פארוואס האט עס די תורה נישט 

ארויסגעשריבן קלאר?!
וואלט  'חילוני'  דער  ווען  נאך  רעדט  ווער 

שיעורי השקפה ומוסר בדרך החסידות 
מסילת ישרים פרק י"דמסילת המועדמסילת המועד

שיעור כ"ו )המשך א', פרשת אמור תשע"ג(

אור מופלא 
רום מעלה: 
רשב"י איז מגלה 
דעם פייערדיגן 
 אור פון 
'תורה מן 
השמים'

א עפעסא	. ד	א ליגטא עסא 	זא מעןא זעטא תורהא ג	נצערא דערא 	יןא חוקיך:א דרךא ה'א הורינוא
העכער'ס

מקובלים  די  אויב   | תורה  מתן  אויף  הכנה  א  איז  דאס  אז  זיין  מוז   – הספירה  ימי  די  אין  איז  בעומר  ל"ג  אויב 
אויס  לויבט  אויב מען   | תורה  אויף מתן  הכנה  א  איז  'קבלה'  אז  זיין  מוז   – ימי הספירה  פון  גרויסן עסק  אזא  מאכן 
מען  אויב   | אחרא  סטרא  די  קעגן  לוחם  הויפט  דער  איז  ער  אז  זיין  מוז   – מלחמה'  'איש  אן  זיין  פארן  שמעון  רבי 
אויב   | דעם  אונטער  וועלט  גאנצע  א  ליגט  דא  אז  זיין  מוז   – פון פשטות התורה  אויסשטעל  נישט דעם  פארשטייט 
איז  התורה  לימוד  זייער  אז  זיין  מוז   – התורה  לימוד  דורך  מדרגות  משונה'דיגע  צו  געווען  זוכה  האבן  תנאים  די 

דאס? איז  וואס  סוד,  דעם  דערגיין  דארף  מען   | העכער'ס  עפעס  געווען 

א וד	רותאקדשךאמלה	ותא	ש:אדיאתורהא	יזא	אשטיקאגעטליכעראפייער	.
בכלל  קען  מענטש  א  וואס  זאך  א  נישט  איז  דאס   | אויבערשטן  פונעם  הקדושים'  'שמות  די  איז  תורה  די 
קיין  נישט  ווייטער  אבער  איז  עס   | מענטש  דער  צו  ביז  געווארן  נשתלשל  איז  תורה  די   | שכל  זיין  אין  ארייננעמען 
תורה  מושג  צום  ויראה'  'אימה  אן  אריינגעברענגט  האט  תורה  מתן  פון  מצב  פחד'דיגער  דער   | שכל  מענטשליכער 
א  און  געטליך  ווערן  צו   – די מדות  אויס  לייטערט מען  ימי הספירה  די  אין   | יעדן שבועות  איבער  זיך  חזר'ט  דאס   |
| דעמאלט עפנט  און קדושה  יראה  א  צוגיין דערצו מיט  ווען אימער א איד לערנט דארף ער   | מרכבה צום רבוש"ע 
האט  המקדש  בית  דער   | מדרגות  העכערע  צו  ָאן  קומט  ער   | שוין  שטימט  אלעס   | תורה  פון  'סוד'  דער  אויף  זיך 

אידן ביי  הנבחר  דעם מעמד  אנגעהאלטן 

א גלאעיניאו		יטה:ארש	"יאה	טאגעעפנטאדיא	ויגןאצואזעןא	אליכטיגעאוועלטא	יןאתורהג.
רבי   | הצליח  שטן  אז  אויסגעזען  האט  עס   | התורה  אור  דער  באהאלטן  געווארן  איז  המקדש  בית  חורבן  נאכן 
אונז  האט  שמעון  רבי   | תורה  פון  'סוד'  דעם  זיין  מגלה  צו   – מלחמה  דערקלערט  האבן  חבריא  זיין  מיט  שמעון 
וואס לערנט בלויז די פשוט'ע  | אפילו דער  'סוד'  וואס דארטן קען מען טרעפן דעם  איבערגעלאזט א ספר הזוהר – 
 | חשבון  א  מיט  איז  חז"ל  פון  ווארט  יעדעס  אז  ווייזט  עס   | תועלת  געוואלדיגן  א  אויך  באקומט   – זוהר  שטיקלעך 
קושיא  יעדע  אויף  תירוץ  קיין  האבן  נישט  שוין  מוז  מען  אז  ווייזט  עס   | זאך  הימלישע  א  איז  תורה  די  אז  ווייזט  עס 
מען   | התורה'  'שמחת  א  איז  בעומר  ל"ג  פון  שמחה  די   | תורה  מיט  קשר  נשמה'דיגער  טיפער  א  ברענגט  עס   |
דורכן מלך  וועלט  די גאנצע  וועט ענדע אייננעמען  וועלכע הייבט אויף אידישע קינדער – און  זיך מיטן אור  פריידט 

המשיח

נקודות:

דער ענין פון 
ל"ג בעומר און 
רבי שמעון בר 

יוחאי, איז נישט 
נאר א ענין וואס 

איז נוגע צו די 
ימי הספירה און 

ל"ג בעומר – 
נאר דאס איז א 

כלליות'דיגער 
שמועס וואס 

איז נוגע צו דער 
גאנצער השקפה 

פון א איד, צו 
באקומען אן 

אנדערן בליק 
אויף גאנץ 
אידישקייט



וו

דרש'נט  מען  וואס   – חז"ל'  'דרשות  די  אנגערירט 
צו  ווארט  איין  פון  שוה'  'גזרה  א  מיט  תורה  די 
פון  אב'  'בנין  א  מיט  אדער  ווארט,  צווייטע  א 
די  מיט  צי  תורה,  גאנצער  דער  צו  פסוק  איין 
וואס   – בהן  נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  אנדערע 
אינטערעסאנטע  אזעלכע  ווי  אויס  קוקט  אלעס 
קען  תורה  "די  געפרעגט:  וואלט  ער   – 'רמזים' 
בכסף?!  זיין  מקדש  זאל  מען  אז  בפירוש  זאגן  נישט 
רמזים  ווייטע  אזעלכע  מיט  גיין  עס  מוז  פארוואס 
פון  קיחה'  'קיחה  שוה  גזירה  א  ארויסצולערנען   –
אזעלכע  טויזנטע  פארהאן  איז  אזוי  עפרון'?!  'שדה 
נישט  שטימען  וועלכע   – תורה  דער  אין  זאכן 
אזא  עפעס  איז  עס  שכל!  פראסטן  פשוט'ן  מיטן 
א  איז  דאס  טראכטן!  פון  וועג  סארט  אנדערער 
טאקע  איז  וואס  פארשטיין:  דארף  מען  וואס  זאך 
זאגט  וואס  און  דעם?!  אונטער  ליגט  וואס  פשט?! 

אונז?!  דאס 

פארוואס זענען מיר נישט זוכה צו די מדרגות 
פון תנאים?!

אין חז"ל ווערט דערציילט איבער די משונה'דיגע 
האבן  אמוראים  און  תנאים  וואס  מדרגות  גרויסע 
יד:(:  )חגיגה  פארציילט  גמרא  די  ווי  געווען;  זוכה 
געווען  עוסק  האבן  יהושע  רבי  און  יוסי  רבי  בשעת 
רעגנבויגן  א  מיט  וואלקן  א  זיי  האט  תורה,  אין 
זיך  זענען  השרת  מלאכי  אלע  און  ארומגענומען, 
 – וכלה'  חתן  'במזמוטי  זיי  ארום  צוזאמגעקומען 
אויך  אזוי  חתונה.  א  צו  צוזאם  זיך  קומט  מען  ווי 
על  עליו  "אמרו  כח.(:  )סוכה  גמרא  די  פארציילט 
כל  בתורה  ועוסק  שיושב  בשעה  עוזיאל  בן  יונתן 
בן  יונתן  ווען   – נשרף"  מיד  עליו  שפורח  עוף 
א  געפלאקערט  האט  תורה  געלערנט  האט  עוזיאל 
וואס  פייגל  א  פארברענט  האט  וואס  ארום  פייער 

זאגט  פלאץ  אנדערן  אן  אויף  דורכגעפלויגן.  איז 
האט  קיסר  אנטונינוס  י:(:  זרה  )עבודה  גמרא  די 
מתים"  מחיה  בכו  דאית  "זוטי  רבי:  צו  געזאגט 
'תחיית  מאכן  קען  ענק  פון  קלענסטער  דער   –
אליהו'  'גילוי  פון  נאך  רעדט  ווער  און  המתים'. 
ערשיינונג;  אפטע  אן  זיי  ביי  געווען  איז  וועלכע 
"אתא  גמרא:  דער  אין  כסדר  טרעפט  מען  ווי 
געזאגט.  און  געקומען  איז  אליהו   – ואמר"  אליהו 
און  נגלה,  אין  שטייט  עס  וואס  בלויז  איז  דאס 
וואס  מדרגות  משונה'דיגע  די  פון  נאך  רעדט  ווער 
בר  שמעון  רבי  איבער  זוהר  אין  גערעדט  ווערן 
פארשטיין:  צו  מען  דארף  חברייא.  די  און  יוחאי 
מדרגות?!  די  צו  אנגעקומען  זיי  זענען  וויאזוי 
אויב  אבער  'תורה'!  לערנען  דורך  דאס  איז  זיכער 
בכלל,  דערצו?!  ָאן  נישט  מיר  קומען  פארוואס  אזוי 
מיט  גמרא  לערנען  דורכן  אז  דאס  געשעהט  וויאזוי 
צו  ווערן  דערהויבן  פלוצלינג  מען  זאל   – תוספות 
המתים'?! 'תחיית  און  אליהו'  'גילוי  פון  מדרגות 

די קשיא איז דער תירוץ: עס טוט זיך דא עפעס 
העכערס

תורה  פון  אויסשטעל  און  שפראך  גאנצער  דער 
בני  'לשון  געווענליכער  דער  נישט  איז  וועלכע   –
זוכה  קען  מען  וואס  מדרגות  אלע  די  און  אדם' 
העכער  זענען  וועלכע   – התורה  לימוד  דורך  זיין 
ארויס:  שרייט  אלעס  דאס   – כוחות  מענטשליכע  פון 
אונטער  ליגט  וואס  סוד  א  עפעס  פארהאן  איז  עס 
ארום  זיך  דרייט  תורה  גאנצע  די  זאך!  גאנצע  די 
גרויסער  איין  איז  וואס  זאך  באהאלטענע  א  עפעס 
צילט  אלעס  און  דארט  פון  קומט  אלעס  און  סוד! 
און  אויסגעשטעלט  עס  איז  דערפאר  וואס  אהין! 
דער  קען  דערפאר  און  סודות'פול  אזוי  געשריבן 
אנקומען   – סוד  דעם  אנטדעקן  צו  זוכה  איז  וואס 

מדרגות.  הויכע  משונה'דיגע  צו 

דו ווייסט אלעס – אבער דו ווייסט גארנישט

טייטשט  מענטש,  א  כלפי  דאס  רעדט  מען  ווען 

מענטש  א  ווערטער:  אנדערע  אין  אפ  דאס  זיך 

א  זיין  און  לעבן  גאנץ  א  ארומדרייען  זיך  קען 

און  ש"ס  גאנץ  קען  ער  חכם,  תלמיד  גרויסער 

שאלות  פסק'נען  קען  ער  ערוך,  שולחן  חלקי  ד' 

אין  קטן  סעיף  יעדן  מקיים  איז  אליינס  ער  און 

אויב  אבער  איד.  וואוילער  א  ממש  ערוך,  שולחן 

אלעס  וואס  ארום   – 'סוד'  דעם  פון  נישט  ווייסט  ער 

נקודה!  עיקר  דעם  פארפאסט  ער  האט   – זיך  דרייט 

דעם  פון  יא  ווייסט  וועלכע   – איד  צווייטער  א 

רחמנות'דיגער  א  מיט  אים  אויף  קוקן  וועט   – 'סוד' 

האט  איר  איד,  "טייערער  זאגן:  אים  און  בליק 

נעבן  געשטאנען  זענט  איר  שיף!  דעם  פארפאסט 

איר  זענט  גופא  שיף  אינעם  אבער  שיף,  דעם 

מען  וואו  נישט  ווייסט  איר  אריינגעגאנגען!  נישט 

כולה'!  התורה  'כל  מיט  צוקומען  געוואלט  האט 

דער  אין  ענינים  אזויפיל  פארהאן  איז  עס  און 

איר  אז  מודה  זענט  אליינס  איר  וואס   – תורה 

זענט  אליינס  איר  געהעריג!  נישט  עס  פארשטייט 

פשט  ריכטיג  נישט  פארשטייט  איר  אז  מודה  אויך 

וועלט  די  זיך  פירט  פארוואס  בריאה,  דער  אין 

מיט  אנקומען  מען  וויל  וואו  און  אופן  דעם  אויף 

געווארן  אייך  וואלט  קושיות  אלע  די  וועלט?!  דער 

אנגעקומען  ווען  וואלט  איר  ווען   – פארענטפערט 

בלייבט  וואס  שאלה  די  תורה!".  פון  'סוד'  דעם  צו 

נו,  איז:  פארענטפערן  צו  אונז  פאר  איבער  נאר 

וועלכער  סוד  גרויסער  דער  טאקע  איז  וואס 

קושיות?! אלע  פארענטפערט 

.	

 וד	רותאקדשךאמלה	ותא	ש:א
דיאתורהא	יזא	אשטיקאגעטליכעראפייער

תורה איז נישט וואס מיר רופן: 'שכל'דיג' – עס 
איז פיל העכער דערפון

בגוים  "חכמה  פי"ג(:  פ"ב  )איכ"ר  זאגן  חז"ל 
א  שטייט  דא  תאמין".  אל  בגוים  תורה  תאמין 
וועלכע  'חכמה'  פארהאן  איז  עס  יסוד:  גרויסער 
עס  און  שכל  מענטשליכן  פשוט'ן  מיטן  ארבעט 
מיטן  נישט  ארבעט  וועלכע  'תורה'  פארהאן  איז 
עס  נאר   – 'חול'  איז  וועלכע  שכל  מענטשליכן 
איז  וועלכע  שכל  געטליכן  א  מיט  בלויז  ארבעט 
מעגליכקייטן  די  נישט  האט  גוי  א  און  'קודש' 
קען  נשמה  אידישע  א  בלויז  אנצוכאפן!  דאס 
איז  תורה  ווערטער:  אנדערע  אין  תורה!  פארשטיין 
'שמותיו  פון  באשטייט  וואס   – אור  מורא'דיגער  א 
סארט  אזעלכע  זענען  דאס  הוא'!  ברוך  הקדוש  של 
גילויים וואס בעצם וואלט מען דאס נישט געקענט 
וואלט  בעצם  קאפ!  פליישיגן  מיטן  פארשטיין  בכלל 
צו  כדי   – גוף  פונעם  ארויסגיין  געמוזט  ווען  מען 
זיך  קען  ווי  ווייל  חומש!  פסוק  א  דערהערן  קענען 
הויכע  אזא  מיט  שייכות  האבן  און  זיין  מדבק  גוף  א 
נאר  הוא'?!  ברוך  הקדוש  של  'שמותיו  ווי  זאך 
און  חסד  א  געטון  האט  עולם  של  רבונו  דער 
אפילו  אז   – נידריג  אזוי  תורה  די  אראפגעלאזט 
גוט  אויך  עס  קען  'חול'  פון  שכל  דער  'גוף',  דער 
א  און  סברא  א  מיט  זיין  מסביר  און  פארשטיין 
לומדות'ן  און  סברות  אלע  נאך  אבער  לומדות. 
ביים  איז  עס  ווי   – בעצמותה'  'תורה  די  איז 
און  געווען  מצמצם  זיך  האט  עס  איידער  שורש 
און  אלקי'.  –'שכל  וועלט  דער  אויף  אראפגעקומען 
נוצט   – וועלט  דער  אויף  אראפקומען  נאכן  אפילו 

'כוחות  נוצט  עס  כוחות,  אנדערע  אינגאנצן  עס 
ארבעט  עס  און  הגוף'!  'כוחות  נישט   – הנשמה' 
 – 'קודש'  פון  כללים  מיט  כללים,  אנדערע  מיט 
זאל  מענטש  א  כדי  און  'חול'.  פון  כללים  נישט 
בעצמותה',  'תורה  דער  צו  שייכות  אמת'ן  אן  האבן 
ער  מוז   – הוא'  ברוך  הקדוש  של  'שמותיו  די  צו 
א  ווי  טראכטן  כוחות,  נשמה'דיגע  זיינע  עפענען 

פילט.  נשמה  א  ווי  פילן  און  טראכט  נשמה 

דאס בילד פונעם 'מעמד הנבחר' – פחד פחדים
דעם  איבער  מושג  שטיקל  א  געבן  צו  כדי 
מצייר  אביסל  זיך  מען  זאל   – 'תורה'  פון  מכוון 
געגעבן  האט  מען  וויאזוי  הנבחר  מעמד  דעם  זיין 
"ַרק  ָאן:  זאגט  אליינס  תורה  די  ווי  תורה;  די 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִּתְׁשַּכח  ֶּפן  ְמֹאד  ַנְפְׁשָך  ּוְׁשֹמר  ְלָך  ִהָּׁשֶמר 
ָהָהר  ַּתַחת  ַוַּתַעְמדּון  ַוִּתְקְרבּון  וגו'  ֵעיֶניָך  ָראּו  ֲאֶׁשר 
ַוֲעָרֶפל  ָעָנן  חֶׁשְך  ַהָּׁשַמִים  ֵלב  ַעד  ָּבֵאׁש  ּבֵֹער  ְוָהָהר 
לייגט  תורה  די   – ָהֵאׁש"  ִמּתֹוְך  ֲאֵליֶכם  ה'  ַוְיַדֵּבר 
גרויסן  דעם  געדענקען  זאל  מען  אז  דגוש  א 
דער  און  הימל  ביזן  געברענט  האט  וואס  פייער 
איז  די תורה  וואס  גאנצער שרעקעדיגער מצב מיט 
יסוד  גרויסער  א  איז  דאס  ווייל  געווארן,  געגעבן 
תורה.  צו  צוגיין  דארף  מען  וויאזוי  פארשטיין  צו 
האט  גוף  דער  וואס  מצב  א  געווען  איז  תורה  מתן 
)שבת  זאגן  חז"ל  ווי  דערהייבן;  געקענט  נישט  דאס 
נשמה  די   – נשמתן'  'יצתה  געווען  איז  עס  אז  פח:( 

די  קדושה!  און  פחד  גרויס  פון  ארויסגעפלויגן  איז 
געהערט  האט  מען  און  געעפנט  זיך  האבן  הימלען 
ווי כביכול אליינס  קולות וברקים! מען האט געהערט 

אלקיך"!  ה'  "אנכי  זאגט:  און  רעדט 

די לאנגע יארן פון הכנה צו קבלת התורה
געווען  איז  הנבחר  מעמד  צום  אנצוקומען  כדי 
יאר  צען  און  הונדערט  צוויי  פון  הכנה  גרויסע  א 
געפייניגט  זיי  האט  מען  וואס  מצרים,  גלות  אין 
)דברים  זאגט  פסוק  דער  ווי  אויסגעארבעט;  און 
לֹו  ִלְהיֹות  ִמִּמְצָרִים  ַהַּבְרֶזל  ִמּכּור  ֶאְתֶכם  "ַוּיֹוִצא  כ(:  ד, 

מיטן  צוזאמען  עינויים  די   – ַהֶּזה"  ַּכּיֹום  ַנֲחָלה  ְלַעם 
געברענגט  זיי  האט  ולשונם'  שמם  את  שינו  'שלא 
געזאגט  אלע  האבן  זיי  אז  איידלקייט,  אזא  צו 
געווען  זוכה  זיי  האבן  דערנאך  און  ונשמע'!  'נעשה 
די  געווען  איז  וועלכע   – הנבחר'  'מעמד  דער  צו 
זיך  האט  וועלט  גאנצע  די  געשעעניש!  וועלט'ס 
שטייט  "עס  שטיל:  שא  געשטאנען  און  געשאקלט 
ְמַדֵּבר  ֱאֹלִקים  'קֹול  צום  צו  זיך  הערט  און  פאלק  א 
הנבחר'  'מעמד  ווי  געשעעניש  אזא  ָהֵאׁש'!".  ִמּתֹוְך 
און  שטייט  וועלט  די  זינט  געווען  נאכנישט  איז 
דאס  אט  קומען!  וועט  משיח  ביז  זיין  נישט  וועט 
דאס  און  מסיני',  כנתינתה  'תורה  פון  צורה  די  איז 
 – פייער  שטיק  א  איז  תורה  די  אז  אונז,  דערמאנט 
פון  מציאות  גשמיות'דיגן  גאנצן  דעם  סותר  איז  וואס 
הקדוש  של  'שמותיו  שטיק  א  איז  תורה  די  וועלט! 
א  עפעס  סתם  נישט  איז  תורה  די  הוא'!  ברוך 
סארט  העכערע  א  איז  עס  נאר   – שכל  שיינער 
התורה'!  'סודות  פון  שכל  א  אלקי'!  'שכל  א  שכל! 

די הכנה צו שבועות – אויסגליען די מדות מיטן 
פייער פון תורה

ווערט   – שבועות  קומט  עס  ווען  יאר  יעדעס 
'קול  דעם  פון  'מעין'  א  אויפגעוועקט  נאכאמאל 
ווערט נאכאמאל  אלקים מדבר מתוך האש' און עס 

נקודות:

כדי אידן זאלן 
קענען בלייבן 
מיט דער 
געהויבנקייט 
וואס זיי האבן 
באקומען ביים 
מעמד הנבחר 
– האט דער 
רבונו של עולם 
געהייסן בויען א 
בית המקדש און 
ער איז געקומען 
רוען דארט, 
וואס דאס האט 
געגעבן פאר 
אידן א שטיקל 
'טעימה' פון 
מעמד הר סיני; 
ווי דער רמב"ן 
שרייבט )שמות 
כה, א(. ווען אידן 
זענען געקומען 
אין בית המקדש 
– האבן זיי געזען 
דעם 'סוד' וואס 
מען וויל האבן 
פון וועלט! זיי 
האבן אנגעהויבן 
צו פארשטיין 
די תורה אויף 
גאנץ אן אנדערן 
אופן! און אפילו 
ווען מען איז 
אהיימגעגאנגען 
פון בית המקדש 
– האט מען 
געלעבט אין א 
דערהויבענע 
וועלט



זז

זוהמתן'.  'פסקה  פונעם  'מעין'  א  אויפגעוועקט 
ווייל  פריער,  פון  הכנה  א  פארלאנגט  דאס  אבער 
דארף  הנבחר'  'מעמד  אזא  צו  קשר  א  האבן  צו  כדי 
עבודת  אין  השגות  העכערע  צו  אויפהייבן  זיך  מען 
פון  עבודה  די  געגעבן  אונז  מען  האט  דערפאר  ה'. 
אויף  מען  ארבעט  דעמאלט  וואס  הספירה'  'ימי 
'שבע  קבלה  אין  זיך  רופט  וועלכע  מדות,  זיבן  די 
חודש  פון  עבודה  די  ווי  נישט  איז  דאס  ספירות'. 
אויף  תשובה  מען  טוט  דעמאלט  וואס   – אלול 
מעשים,  שלעכטע  די  פאררעכט  מען  און  עבירות 
'זיכוך  אויף  מען  ארבעט  הספירה  ימי  די  אין  נאר 
מיט  שיינען  און  לייכטן  זאלן  מדות  די  אז   – המדות' 
מדות!  געטליכע  זיין  זאלן  מדות  די  אור!  העכערן  א 
פונעם  מדות  די  צו  'דומה'  זיין  זאלן  מדות  די 
)מכילתא  זאגן  חז"ל  ווי  כביכול;  עולם  של  רבונו 
מה  רחום  אתה  אף  רחום  הוא  "מה  פ"ג(:  בשלח 

מענטש  א  הייסט,  דאס  חנון".  אתה  אף  חנון  הוא 
פון  מקור  פונעם  מדות  זיינע  אפהאקן  נישט  זאל 
סתם   – מענטש'  'גוטער  א  זיין  נישט  זאל  ער  אויבן, 
זיין  זאל  ער  נאר  נאטור!  גוטער  א  האט  ער  ווייל 
דער  צו  מרכבה  א  זיין  צו  כדי   – מענטש'  'גוטער  א 
ער  עולם!  של  רבונו  פונעם  החסד'  'ספירת  הייליגער 
צו  כדי   – מענטש'  'אויסגעהאלטענער  אן  זיין  זאל 
רבונו  פונעם  הגבורה'  'ספירת  צו  מרכבה  א  זיין 
דאס  מדות.  אלע  מיט  ווייטער  אזוי  און  עולם!  של 
אויף  געבויעט  איז  וועלכע  עבודה  העכערע  א  איז 
עומק  דעם  מגלה  איז  וועלכע  הקבלה'  'חכמת 
אט  ספירות.  צען  אלע  פון  פנימיות  דער  און 
'פסקה  צום  הכנה  ריכטיגע  די  איז  'זיכוך'  דער 
מענטש  גאנצער  דער  אז   – שבועות  פון  זוהמתן' 
דורכגענומען  ווערן  קענען  זאל  פוס  ביז  קאפ  פון 

התורה.  קדושת  פון  פייער  מיטן 

דער צוגאנג צום לערנען: א דביקות אין 'שמות 
הקדושים'

אן  בלויז  געווען  נישט  איז  תורה  מתן 
רבונו  פונעם  פלאן  דער  נאר  גילוי,  איינמאליגע 
ווען   – תורה  מתן  נאך  אז  געווען,  איז  עולם  של 
יעדער  זאל   – ענדיגן  זיך  וועלן  וברקים  קולות  די 
אופן  אזא  אויף  תורה  די  לערנען  זעצן  זיך  איד 
אז  הייסט,  דאס  געגעבן!  אים  עס  האט  מען  ווי 
א  לערנען  יעצט  גייט  ער  אז  וויסן  זאל  איד  דער 
מדבק  יעצט  זיך  גייט  ער  התורה'!  'שכל  הייליגער 
נשמה  זיין  הוא'!  ברוך  הקדוש  של  'שמותיו  אין  זיין 
עולם!  של  רבונו  דעם  אין  זיין  מדבק  יעצט  זיך  גייט 

דער 'סוד' ווערט אנטפלעקט – אבער עס 
בלייבט א 'סוד'

אופן  אן  אויף  תורה  לערנט  מענטש  א  ווען 

שכל  וועלטליכן  פונעם  זיך  דערהייבט  ער  וואס 
שכל  נשמה'דיגן  דעם  שפירן  און  דערהערן  צו   –
אויף  אים  זיך  עפנט   – עולם  של  רבונו  פונעם 
תורה!  פון  'סוד'  דעם  פארשטיין  צו  געפיל  א 
וואס  צווייטן  א  פאר  זיין  מסביר  נישט  קען  ער 
נישט  איז  וואס  'סוד'  א  איז  עס  ווייל  איז,  דאס 
וואס  נאכדעם  אפילו   – זיין  צו  מסביר  מעגליך 
געטליכן  דעם  דערהערט  ער  מגלה!  עס  איז  מען 
דער  ווי  אנדערש  אינגאנצן  איז  דאס  וואס   – שכל 
דער  גוט  זייער  שטימט  דארט  שכל!  מענטשליכער 
תורה!  פון  סגנון  און  שפראך  אויסשטעל,  גאנצער 
וויאזוי  מדות  י"ג  אלע  די  מיושב  זייער  איז  דארט 
וואס לערנט תורה  א איד  און  די תורה!  מען דרש'נט 
מדרגות  גרויסע  צו  ָאן  ער  קומט   – אופן  אזא  אויף 
אז  נישט  וויל  אויבערשטער  דער  ווייל  גילויים!  און 
יחידים,  ּפָאר  א  פון  נחלה  א  בלויז  זיין  זאל  דאס 
די  און  יוחאי  בר  שמעון  רבי  עוזיאל,  בן  יונתן  ווי 
איז,  פלאן  עולם'ס  של  רבונו  דעם  נאר   – חברייא 
ישראל!  כלל  גאנץ  פאר  נחלה  א  זיין  זאל  דאס  אז 
זאל   – תורה  לערנט  און  זיצט  וואס  איד  יעדער 
ארומנעמען;  אים  זאל  פייער  א  אז  ביכולת  זיין 
אלע  האבן  תורה  די  געבן  בשעת'ן  ווי  פונקט 
וברקים',  'קולות  די  מיטגעהאלטן  צוגלייך  אידן 
און  אהין  באלאנגט  איד  יעדער  וענן'. ווייל  'אש  די 
דער  צו  אנקומען  סוף  כל  סוף  מוזן  וועט  איד  יעדער 
דרגא  די  וואלט  אויב  תורה!  פון  דרגא  העכסטער 
וואלט   – סגולה'  'יחידי  מיט  בלויז  שייכות  געהאט 
געדארפט  תורה  מתן  פון  'מצב'  גאנצער  דער  דאך 
סגולה'?!  'יחידי  עטליכע  בלויז  פאר  פארקומען 
מען  פארקערט!  דאך  מען  זעט  למעשה  אבער 
ווי  וטף';  נשים  'אנשים  פאר  געגעבן  דאס  האט 
ַהָּקָהל",  "יֹום  ד(  ט,  )דברים  ָאן  עס  רופט  תורה  די 
האט  עס  און  געווען  דארט  איז  ישראל  כלל  גאנץ 
נשמות  אלע  אויך  איד!  איין  קיין  געפעלט  נישט 
צו  געווען!  דארט  זענען  דורות  שפעטערדיגע  פון 
שייכות  האט  וואס  מדרגה  א  איז  דאס  אז  ווייזן 

איינעם. יעדן  מיט 

דירה בתחתונים – געטליכער שכל אין 
פליישיגע קעפ!

עולם  של  רבונו  פונעם  פלאן  פונעם  חלק  א 
דער  אין  דוקא   – אור  דעם  אריינצושיינען  איז, 
האט  עולם  של  רבונו  דער  וועלט!  נידריגער 
וועלט  א  'חול',  פון  וועלט  א  באשאפן  ספעציעל 
א  ווי   – שכליים  טבעיות'דיגע  מיט  ארבעט  וואס 
מיט  ארבעט  וואס  וועלט  א  טראכט,  פיליזאף 
זיך  פירט  מען  וואו   – התנהגות  פארגרעבטע  א 
און  סטאנדארט.  גופניות'דיגער  דער  לויט  אויף 

אראפגעברענגט  ער  האט  וועלט  דער  אין  דוקא 
אינגאנצן  האט  און  'קודש'  איז  וואס  תורה  א 
ווייל  ארבעט.  דאס  וויאזוי  גדרים  סארט  אנדערע 
אזוי  זאל  מען  אז  וויל  עולם  של  רבונו  דער 
שכל',  'טבעיות'דיגן  דעם  אויסארבעטן  שטארק 
אריינשיינען  וועט  התורה'  'שכל  דער  ווען  ביז 
שכל'  'טבעיות'דיגער  דער  שכל'!  'פשוט'ן  אינעם 
שכל'!  'פנימיות'דיגן  צום  משל  א  ווי  דינען  וועט 
סודות  פארשטיין  קענען  וועט  מען  הייסט,  דאס 
זיך  רופט  דאס  אט  שכל!  פשוט'ן  מיטן   – התורה 
האבן  וועט  וועלט  גאנצע  די  אז   – השלם'  'תיקון 
דער  פון  'חול'  דער  אז  זיכוך,  און  תיקון  מין  אזא 
פון  'קודש'  דעם  צום  'כלי'  א  זיין  וועט  וועלט 

הוא'!  ברוך  הקדוש  של  שמותיו 

דער בית המקדש – דער המשך פון מעמד הר 
סיני

דער  מיט  בלייבן  קענען  זאלן  אידן  כדי 
מעמד  ביים  באקומען  האבן  זיי  וואס  געהויבנקייט 
געהייסן  עולם  של  רבונו  דער  האט   – הנבחר 
רוען  געקומען  איז  ער  און  המקדש  בית  א  בויען 
א  אידן  פאר  געגעבן  האט  דאס  וואס  דארט, 
ווי דער רמב"ן  'טעימה' פון מעמד הר סיני;  שטיקל 
געקומען  זענען  אידן  ווען  א(.  כה,  )שמות  שרייבט 
וואס  'סוד'  דעם  געזען  זיי  האבן   – המקדש  בית  אין 
געשפירט  האבן  זיי  וועלט!  פון  האבן  וויל  מען 
געגעבן  האט  דאס  וואס  השכינה'  'השראת  דעם 
אים  האט  דאס  איד!  יעדן  פאר  כוחות  געטליכע 
האט  דארט  השגות!  זיינע  און  נשמה  זיין  געעפנט 
גאנץ  אויף  תורה  די  פארשטיין  צו  אנגעהויבן  ער 
און  אפן  געווארן  אלץ  איז  עס  אופן!  אנדערן  אן 
אהיימגעגאנגען  איז  מען  ווען  אפילו  און  קלאר. 
א  אין  געלעבט  מען  האט   – המקדש  בית  פון 
געווען  איז  ראשון  בית  ביים  וועלט,  דערהויבענע 
א  געווען  משפיע  האבן  וועלכע  'נביאים'  אזויפיל 
יד.(  )מגילה  זאגט  גמרא  די  ווי  נבואה;  פון  רוח 
כיוצאי  כפליים  לישראל  להם  עמדו  נביאים  "הרבה 
גר"א  דער  וואס  באקאנט  איז  עס  און  מצרים". 
אין  השגה  קיין  נישט  האבן  "מיר  געזאגט:  האט 
וועלכער האט  קינד  קליין  א  פון  חולין'  'שיחת  דער 
בית  ביים  אפילו  און  ראשון".  בית  בזמן  געלעבט 
קלענערע  א  אויף  געווען  שוין  איז  עס  וואס   – שני 
'רוח  פון  השפעה  די  געווען  נאכאלץ  איז   – מדרגה 
האבן  אידן  בקיצור:  ישראל.  חכמי  די  ביי  הקודש' 
פון  וועלט  א  אין  וועלט!  אנדערע  אן  אין  געלעבט 

אורות.  און  גילויים 

ג.

 גלאעיניאו		יטה:ארש	"יאה	טאגעעפנטאדיא	ויגןא
צואזעןא	אליכטיגעאוועלטא	יןאתורה

ומפני חטאינו חרבה עירנו – דער סוד פון תורה 
איז באהאלטן געווארן

דער  ווי  פונקט  ָהֱאֹלִקים".  ָעָׂשה  ֶזה  ְלֻעַּמת  "ֶזה 
גרויסן  צום  אנצוקומען  צילט  עולם  של  רבונו 
הרע  יצר  דער  שטייט   – התורה'  'אור  פון  'גילוי' 
שווערע  א  פירט  און  זייט  אנדערער  דער  פון 
איז  הרבים  בעוונותינו  און  דעם.  קעגן  מלחמה 
האט  הרע  יצר  דער  הצליח',  שטן  'מעשה  געווען 
אים  איז  עס  ביז  געווען  מתגבר  שטארק  אזוי  זיך 
און  המקדש  בית  דעם  מאכן  צו  חרוב  געלונגען 
אידן  תורה.  פון  אור  געוואלדיגן  דעם  באהאלטן 
עס  לערנט  מען  אבער  תורה,  טאקע  לערנען 
צו  נישט  גייט  מען  צוגאנג,  גשמיות'דיגן  א  מיט 
'יראת  א  מיט  און  נשמה'דיגקייט  א  מיט  דערצו 

א  אנרירן  יעצט  גייט  מען  אז  וויסנדיג  הרוממות' 
זענען  פארט  נאר  אש'.  'גחלי  איז  וועלכע  תורה 
יחידי  עטליכע  געבליבן   – חורבן  נאכן  אויך   – אבער 
סוד  אויפן  געווען  עומד  האבן  וועלכע  סגולה 
די  טאקע  האט  עם  המון  פארן  אבער  תורה.  פון 
סטרא אחרא מנצח געווען און פארהוילן דעם אור.

רבי שמעון בר יוחאי איז געקומען מגלה זיין 
דעם פייער פון מתן תורה – דורכן מגלה זיין 

'סודות התורה'
נאכן  לאנג  נישט  ָנִחית".  ְׁשַמָּיא  ִמן  ְוַקִּדיׁש  "ִעיר 
 – און  געקומען  יוחאי  בר  שמעון  רבי  איז  חורבן 
אנגעהויבן  האט  ער  האט   – אויבן  פון  רשות  מיט 
סטרא  דער  מיט  דת'  אש  'מלחמת  א  פירן  צו 
העכערן  אמאליגן  דעם  צוריקצוברענגען  אחרא 

תורת  אין  געשפירט  האבן  אידן  וואס  געפיל 
די  התורה.  סודות  פון  גילוי  נייעם  דורכן   – ה' 
הכנה  א  בעצם  איז   – שמעון  רבי  פון  מלחמה 
מלך  של  'אור  פונעם  מלחמה  גרויסער  דער  צו 
די  אייננעמען  אמאל  נאך  וועט  וועלכע  המשיח' 
מב.(  )תיקו"ז  זוהר  אין  זעט  מען  וועלט.  גאנצע 
צו  ָאן  הייבט  יוחאי  בר  שמעון  רבי  איידער  אז 
כאילו  זיך  ער  גארטלט  התורה,  סודות  זיין  מגלה 
דארף  "מען  דארט:  זאגט  ער  זיין',  'כלי  מיט  ָאן 
פייל  שפיז,  א  פאנצער,  א  און  שווערד  א  נעמען 
מלחמה  האלטן  צו   – קירטא'  'אבני  און  בויגן  און 
ער  רעדט  מלחמה  וואספארא  פון  פיינט".  די  מיט 
אחרא  סטרא  די  מיט  מלחמה  א  איז  דאס  דא?! 
גילוי  אויבערשטנ'ס  דער  זיין  מעלים  וויל  וועלכע 

נקודות:

רבי שמעון בר 
יוחאי האט אונז 

איבערגעלאזט א 
ליכטיגער 'ספר 

הזוהר' וואס 
מען קען עפענען 

און לערנען. 
כאטש וואס 
נישט יעדער 

איז זוכה צו זיין 
פון די 'עֹוְמִדים 
ַעל סֹוֶדָך', ווייל 

אפילו נאכן 
התגלות – איז 

עס נאכאלץ סוד, 
אבער יעדער קען 

זיין פון די 'ָעם 
לֹוְמֶדָך'

~

אזא טאג ווי ל"ג 
בעומר דארף 
מען זיך קאכן 

אינעם אור פון 
רבי שמעון בר 

יוחאי! מען פירט 
זיך אנצוצינדן 

'הדלקות' – צו 
דערמאנען דעם 

ֵאׁש  "ְוָהָהר ּבֵֹער ּבָ
ַמִים"  ָ ַעד ֵלב ַהּשׁ
פון מתן תורה! 

בשעת מען זינגט 
און מען טאנצט 

'בר יוחאי' – 
דארף מען זיך 

פרייען מיט דער 
גרויסער שמחה 

פונעם אור פון 
רבי שמעון בר 
יוחאי – וואס 
דאס איז דער 
אור פון 'מלך 

המשיח'!

הבא בעמוד  המשך   >>>



• מלובלין•	 הרבי• הרה״ק• התיישב• אחת• פעם•

שיעוריו• את• ללמוד• בוקר• לפנות• זי״ע•

הרה״ק• תלמידו• של• זמנו• אז• והיה• הקבועים,•

לשמשו,• זי״ע• מדאמבראווא• דוד• מרדכי• רבי•

שבו• החדר• לפתח• מחוץ• עומד• היה• ולכן•

הקשיב• משמרתו• על• בעמדו• הרבי.• ישב•

הרבי,• של• לימודו• לקול• דוד• מרדכי• רבי•

את• לפתוח• מתכונן• הרבי• איך• לאזניו• והגיע•

קולו• את• ושמע• הק',• בזוהר• הקבוע• שיעורו•

חוטא• איך• עצמו• על• וטוען• מתמרמר• בקודש•

וכה• זוה״ק.• ללמוד• יכול• כמוהו• דרגא• ונחות•

קען• ווי• זוהר,• לערנען• דא• גיי• 'איך• אמר:•

מה• אלקים• אמר• ולרשע• זוהר?• לערנען• איך•

וכי• זוהר,• ללמוד• כעת• הולך• )אני• חוקי'• לספר• לך•

מה• אלקים• אמר• ולרשע• זוהר?• ללמוד• אני• יכול• איך•

עס• וועל• 'איך• ואמר• והמשיך• חוקי(.• לספר• לך•

זאת...(,• לשאת• אוכל• )לא• אויסהאלטן...'• נישט•

אויסהאלטן,• נישט• עס• וועל• 'איך• ואמר• וחזר•

אויסהאלטן...'• נישט• טאקע• עס• וועל• איך•

זאת...(.• לשאת• אוכל• לא• באמת• זאת,• לשאת• אוכל• )לא•

הרבי• איך• מדאמבראווא• הרה״ק• כשמוע• ויהי•

אכן• פן• מאד• עד• התיירא• כך,• כל• מתמרמר•

המרירות• גודל• את• לשאת• הרבי• יוכל• לא•

להיכנס• צריכים• כי• וחשב• סכנה,• לידי• ויבא•

אבל• הזאת,• המרירות• את• הרבי• מן• ולמנוע•

להיכנס• היא• גדולה• סכנה• כי• בנפשו• ידע•

זמן• אחר• אכן• ברשות.• שלא• הרבי• לחדר•

להסתכן• הוא• הולך• כן• אע״פ• כי• החליט• קצר•

אל• ונכנס• הדלת• את• ויפתח• ולהיכנס.• בנפשו•

לומר• רשות• לו• שיתן• הרבי• מן• וביקש• החדר,•

רשות.• הרבי• לו• נתן• ואכן• דברים,• כמה• בפניו•

בזוה״ק• אי'• כי• ואמר,• דוד• מרדכי• הרבי• פתח•

דאיהו• גב• על• אף• עלאה• 'כתר• ב(• קלה,• )תיקו״ז•

איהו• מצוחצח,• ואור• צח• אור• קדמון• אור•

העליון• ]שהכתר• העילות'• עילת• קדם• אוכם•

שחור• כמו• הוא• גדול,• אור• שהוא• אע״פ•

אמר:• ובכן• העילות[,• עילת• כנגד• )וחשוך(•

פון• עולם• דעם• ביי• יעצט• האלט• רבי• 'דער•

לעבן• ס'איז• וויבאלד• אבער• 'מצוחצח',• 'צח'•

שווארץ• אויס• אלעס• זעהט• העילות,• עילת•

אור• באותו• עכשיו• אוחז• )הרבי• הוא״'• ״אוכם• •-

לעילת• סמוך• שהוא• משום• אבל• 'מצוחצח',• 'צח'• שהוא•

לו• אמר• הוא"(.• "אוכם• שחור• הכל• נראה• העילות,•

האלטן• אונז• החייתני!• 'בני• מלובלין:• הרבי•

ומיד• שם!(,• עומדים• אכן• )אנו• דארט'!• טאקע• מיר•

בהתלהבות• והתחיל• בשמחה• הרבי• נהיה•

הזוה״ק. בלימוד•

זו,• עובדא• מספר• זי״ע• רבינו• כ״ק• היה• כאשר•

כי•באלו•הדיבורים•העלה•הרה״ק• היה•מוסיף•

ל'עולם'• מלובלין• הרבי• את• דוד• מרדכי• רבי•

התלמידים• ביד• כח• יש• כי• ואמר• ההיא,•

רבם. את• לרומם•

• בלימוד•	 שעסק• אחד• אדם• הגיע• אחת• פעם•

מטשערנאביל• אהרן• רבי• הרה״ק• אל• הזוה״ק•

באיזה• פשט• לו• שיסביר• ממנו• ושאל• זי״ע,•

'למה• אהרן:• רבי• לו• ענה• בזוה״ק.• מאמר•

הוא• כי• מסתמא• הק',• זוהר• לומדים• אתם•

יכולים• היו• והלא• האדם!• את• מקדש•

הזוהר,• מן• יותר• קדוש• שהוא• חומש• ללמוד•

שאת• לפי• אלא• חומש?• לומדים• אין• ולמה•

שאפשר• ובזה• להבין,• גם• אפשר• החומש•

אבל• אותו.• מגשמים• הפשוט,• בשכל• להבינו•

יכולים• אין• ולכן• מבינים,• אין• הזוה״ק• את•

הנשמה.• את• לטהר• יכול• הוא• ועי״ז• לגשמו,•

פשט• אותי• לשאול• בא• אתה• למה• כן• ואם•

הזוהר'? את• להבין•

• על•	 זי״ע• מאמשינאוו• אדמו״ר• מכ״ק• שמעתי•

זי״ע,• מקוטנא• יהושע'לע• רבי• הגה״ק• זקינו•

היה• זי״ע• מאמשינאוו• יוסף• ר'• הרה״ק• ]אביו•

שהיה• זי״ע,• חיה• נפש• בעל• הגה״ק• של• חתנו•

ישב• אחת• שפעם• יהושע'לע[.• רבי• של• חתנו•

יחד• נישואין,• שמחת• באיזה• יהושע'לע• רבי•

זי״ע,• מראדזין• העניך• גרשון• רבי• הרה״ק• עם•

שיחתם• כדי• תוך• תורה.• בענייני• יחד• ושוחחו•

לידם• בזוה״ק.• עמוק• מאמר• איזה• על• דיברו•

והתערב• כלל(,• במדרגתם• היה• )שלא• רב• איזה• ישב•

והם• הערותיו.• את• והעיר• בשיחתם• הזמן• כל•

לא• הרב• ואותו• עולם,• גאוני• שני• היו• הרי•

החולין• שיחות• את• אפי'• להבין• הכי• בר• היה•

דברי• עומק• את• השיג• שלא• וכ״ש• שלהם,•

להשכיל• גדול• חכם• היה• לא• גם• וכך• תורתם,•

וכאשר• אליהם.• בהערותיו• טעם• שאין• לדעת•

התערב• בזוה״ק,• מאמר• אותו• על• דיברו•

רבי• חכמתו.• פניני• את• ואמר• הרב• זה• ג״כ•

אבל• כלום,• לדבריו• הגיב• לא• יהושע'לע•

פנה• בחריפות,• נוהג• שהיה• מראדזין• הרה״ק•

)אתם• זוהר'?• לערנט• 'איר• אותו:• ושאל• אליו•

שאלו:• בחיוב.• רב• אותו• ענה• זוהר?(,• לומדים•

הינכם• )למה• זוהר'?• איר• לערנט• 'פארוואס•

כתוב• ראה• כי• הרב:• לו• ענה• זוהר?(,• לומדים•

אותה.• ומקדש• לנשמה• מסוגל• הזוהר• אשר•

'ָיא,• בחריפותו:• מראדזין• הרה״ק• לו• אמר•

אבער• נשמה,• די• פאר• מסוגל• איז•טאקע• זוהר•

פאר• מסוגל• איז• נשמה• דיין• אז• זאגט• ווער•

אומר• מי• אבל• לנשמה,• מסוגל• הזוהר• כן,• )אכן• זוהר...'•

לזוהר...(. מסוגלת• שלך• הנשמה• כי•

• כי•	 מאמשינאוו,• האדמו״ר• סיפר• עוד•

לכלל• רשות• נותנים• היו• לא• ב'לעכאוויטש'•

נודע• אחת• ופעם• קבלה,• ללמוד• החסידים•

נודע• לימים• אשר• האברך• כי• לחסידים•

לומד• זי״ע• העבודה'• 'יסוד• בעל• כהרה״ק•

מקאברין• הרה״ק• אל• ומסרוהו• הלכו• קבלה,•

ספר• א• איז• חיים• עץ• 'דער• להם:• אמר• זי״ע.•

אויב• לערנען,• צו• געווארן• געמאכט• איז• וואס•

ספר• הוא• חיים'• )ה'עץ• דען'• ווער• איז• ער,• נישט•

ילמד(. כן• מי• וכי• הוא,• לא• אם• אותו,• שילמדו• כדי• שנעשה•

סיפורי קודש בדרכם של רבותינו הק' זי"ע

ִּבְגבּוָרה ליקוט בענין לימוד ספר הזוהר הק'דרכי הצדיקיםדרכי הצדיקים "ֶנֱאַזְרָּת  געווארן:  געזאגט  איז  מלחמה  דער  אויף  וועלט!  דער  אין 
די   – צֹוְרֶריָך"  ֶנֶגד  ָׁשַלְפָּת  ִמַּתְעָרּה  הֹוֵצאָת  ְוֶחֶרב  ַהַּׁשְעָרה  ָּדת  ֵאׁש  ּוְבִמְלֶחֶמת 
אחרא. סטרא  דער  מיט  מלחמה  גרעסטע  די  איז   – התורה  סודות  פון  גילוי 

אפילו די 'פשטי הזוהר' עפנט אויף א נייע וועלט
יוחאי  בר  שמעון  רבי  סֹוֶדָך".  ַעל  ָהעֹוְמִדים  ְוַאְׁשֵרי  לֹוְמֶדָך  ֵהם  ָהָעם  "ַאְׁשֵרי 
עפענען  קען  מען  וואס  הזוהר'  'ספר  ליכטיגער  א  איבערגעלאזט  אונז  האט 
'עֹוְמִדים  די  פון  זיין  צו  זוכה  איז  יעדער  נישט  וואס  כאטש  לערנען.  און 
יעדער  אבער  סוד,  נאכאלץ  עס  איז   – התגלות  נאכן  אפילו  ווייל  סֹוֶדָך',  ַעל 
לייכטע  די  בלויז  לערנט  מען  אויב  אפילו  ווייל  לֹוְמֶדָך',  'ָעם  די  פון  זיין  קען 
ליכטיג  ווערט   – פשוט  בדרך  פארשטיין  עס  קען  מען  וואס  זוהר  שטיקלעך 
נגלה  אין  התורה!  הבנת  אין  וועלט  נייע  א  זיך  עפנט  עס  אויגן!  די  פאר 
זענען  וועלכע  חז"ל  מאמרי  פארשידענע  מיט  מאל  אסאך  זיך  מען  טרעפט 
מען  ווען  אבער  וכדומה.  דערויף  קושיות  דא  איז  עס  פארשטיין,  צו  שווער 
פשט  נייעם  א  מאמרים  די  פון  אסאך  זייער  באקומען  הק'  זוהר  לערנט 
א  איז  אליינס  דאס  וואס  דעם  אויסער  וואס  נפלא.  באופן  קלארקייט  און 
איז   – תורה  אין  הבנה  גרונטליכע  א  האבן  צו  זיך,  פאר  תועלת  געוואלדיגע 
האבן  חז"ל  אז  זעט  מען  ווייל  אמונה!  אין  חיזוק  געוואלדיגער  א  אויך  עס 
מיט  איבערגעטריבן  נישט  האבן  זיי  איבריג!  ווארט  איין  קיין  גערעדט  נישט 
ווי  שפראך;  באהאלטענעם  א  גערעדט  האבן  זיי  נאר  הגזמות!  און  הפלגות 
ְוִחיֹדָתם"  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  ּוְמִליָצה  ָמָׁשל  "ְלָהִבין  ו(:  א,  )משלי  זאגט  פסוק  דער 
מגלה  אלעס  נישט  טאר  מען  ווייל   – בפירוש  אלעס  נישט  זאגן  חכמים   –
פארשטיין  זאל  ראוי  איז  וואס  דער  אז  חידה,  בדרך  רעדן  זיי  נאר   – זיין 
געווען  מגלה  דאס  און  געקומען  איז  יוחאי  בר  שמעון  רבי  און  כונה,  די 
מען  אז  שפירט  מענטש  דער  אז  מער,  נאך  גייט  זאך  די  און  אונז.  פאר 
מענטש  דער  איינמאל  ווייל  קושיות!  אלע  פארענטפערן  נישט  שוין  מוז 
נישט  שוין  ער  מוז   – פארשטאנען  נישט  פריער  האט  ער  וואס  גילויים  נייע  זעט 
וועלכע  מעלה'  'שרפי  מיט  צוטון  דא  האט  מען  אז  שוין  זעט  ער  וויסן!  אלעס 
דא  אז  ער,  ווייסט  אויך  און  שכל!  אנדערן  אן  גאנץ  מיט  געטראכט  האבן 
גורם  איז  דאס  כולה!  התורה  כל  פארשטיין  צו  שליסל  א  ליגט  זוהר  אין 
מען  וואס  חז"ל  פון  אגדות  די  אויך  האבן  ליב  און  פארנעמען  קען  מען  אז 

דערין. פשט  קיין  נישט  פארשטייט 

בחורים דארפן וויסן אז עס עקזעסטירט נאך א וועלט אויסער נגלה
און   – התורה'  'נגלות  אין  זיין  עוסק  דארפן  וואס   – בחורים  צו  רעדט  מען 
בחורים.  צו  נוגע  אויך  איז  שמועס  דער  אבער  התורה',  'סודות  אין  נישט 
פון  וועלט  גאנצע  א  פארהאן  איז  עס  אז  'וויסן'  כאטש  מוז  בחור  א  ערשטנס, 
יוחאי!  בר  שמעון  רבי  פון  אור  אן  וועלט  דער  אויף  פארהאן  איז  עס  'אור'! 
המשיח'!  'מלך  פונעם  אור  דער  איז  דאס  וואס   – התורה'  'פנימיות  פון  אור  אן 
משתוקק  ער  דארף   – אור  דעם  אין  אריינגיין  נישט  קען  ער  כאטש  און 
קענען  זאל  ער  און  רייף  ווערן  זאל  צייט  די  אז  ווארטן  און  דערצו  זיין 
אין  אריינגיין  וועט  ער  ווען  אז  וויסן  דארף  ער  וועלט.  דער  אין  אריינגיין 
וועט  ער  אויגן!  די  פאר  תורה  אנדערע  גאנץ  א  זען  ער  וועט   – וועלט  דער 

פארשטיין!  אנדערש  אלעס 

בחורים דארפן לערנען ספרי חסידות אויף אן אופן פון א 'לימוד'
'קבלה'  קיין  לערנען  נישט  טאקע  דארף  בחור  חסיד'ישער  א  צווייטנס, 
קבלה;  אויף  געבויעט  איז  דאס  )וואס  'חסידות'  לערנען  יא  דארף  ער  אבער   –
אראפנעמען  זיך  דארף  בחור  א  גליון(.  קומענדיגן  אינעם  זיין  מאריך  וועט  מען  ווי 

די  לערנען  צו   – טוב  יום  און  שבת  א  בעפאר  בפרט   – טאג  יעדן  צייט 
יום  פונעם  סוגיא  די  גוט  צונעמען  וועלכע  ספרים  חסיד'ישע  טיפע  סארט 
זאל  מען  אז  אזוי  טוב,  יום  פונעם  'היקף'  גאנצן  דעם  ארום  נעמען  זיי  טוב, 
איז  וואס  פסח?!  איז  "וואס  אפטייטש:  פנימיות'דיגן  דעם  ארויסהאבן  גוט 
אין  אלעס  אז  מען  זעט  ספרים,  די  אט  לערנט  מען  ווען  שבועות?!". 
מען  שטייגט  צוביסלעכווייז  און  עומק.  אן  און  פשט  א  האט  אידישקייט 

התורה'. 'אור  דעם  אין  מער  און  מער  וואקסט  מען  און 

עולו והתכנשו להילולא דרבי שמעון
אור  אינעם  קאכן  זיך  מען  דארף  בעומר  ל"ג  ווי  טאג  אזא  קומט  עס  אז 
גרויסע  אנצוצינדן  זיך  מען  פירט  ישראל  ארץ  אין  יוחאי!  בר  שמעון  רבי  פון 
מתן  פון  ַהָּׁשַמִים"  ֵלב  ַעד  ָּבֵאׁש  ֹּבֵער  "ְוָהָהר  דעם  דערמאנען  צו   – 'הדלקות' 
פרייען  זיך  מען  דארף   – יוחאי'  'בר  טאנצט  מען  און  זינגט  מען  בשעת  תורה! 
דאס  וואס   – יוחאי  בר  שמעון  רבי  פון  אור  פונעם  שמחה  גרויסער  דער  מיט 
הצדיקים'!  'אור  מיטן  שמחה  א  איז  דאס  המשיח'!  'מלך  פון  אור  דער  איז 
חתן  'מזמוטי  פון  שמחה  א  התורה'!  'פנימיות  פון  גילוים  די  פון  שמחה  א 
דער  חבריא!  הייליגער  דער  ביי  געהערשט  כסדר  האט  וועלכע   – וכלה' 
אור,  דעם  מיט  מדבק  זיך  איז  מען  וואס  בזכות  העלפן  זאל  אויבערשטער 

אמן. ברחמים  משיח  בביאת  גילוי,  דעם  צו  בקרוב  זיין  זוכה  מען  זאל 
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 כל הזכויות שמורות
למכון תולדות יהודה סטיטשין
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