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 בס"ד 

 כולל שערי הוד והדר יבנה שיעורים שמתקיימים בימי שישי 

 תשפ"ב   בחוקותיפרשת 

לע"נ מורנו ורבנו הרה"ג שמריהו יוסף חיים בן הרה"ג יעקב ישראל קניבסקי 

 זצ"ל 

לע"נ שרה גזלה בת סעדה ויעיש ע"ה לע"נ ליזה בת רמו ע"ה לע"נ בנימין  

בן שיכה לע"נ אברהם )ארצי( חודפי בן אהרון לע"נ פאני בת זוהרה ע"ה 

שלום בן   לע"נ  לע"נ אליעזר כהן בן לאהלע"נ מרגלית בת חממה ע"ה 

   לע"נ סלמה בת צאלח ע"הלע"נ נדרה אורה בת שושנה  עובדיה כהן ז"ל 

לע"נ הרב אריה גמליאל בן ורדה זצ"ל לע"נ ר' דוד בן איזה ז"ל ואבנר בן  

סעדה ז"ל לע"נ מרים בת מוסא ע"ה לע"נ אבי בן אורה ז"ל לע"נ רג'ינה 

 בת רחל ע"ה  

תהילה בת רחל דוד בן תהילה כוכבה אסתריא בת סול מיכל   לרפואה שלימה

מיה  רות ענת בת רות  גלית בת טובה בת רות הי"ו בת מרגלית מאיר בן אורה ו

בת אור נילי בת לבנה הי"ו עדנה בת חנה הי"ו אייל בן שמחה הי"ו מנחם בן  

אילנית בת שולה ארי בן ליטל הי"ו רועי בן זהבית דינה  שאול בן רחל .  .גלדיס

בת נחום גמליאל מאיה חיה בת אושרת הי"ו דבורה בת אסתר נעומי בת רחל  

רה בת שולמית ויונה חנה בת מרים וליטל  מירב בת יפה שמעון לוי בן שמחה מי

 ולרפואת כל חולי עמך ישראלבת אורה וחזקיה בן מיטל הי"ו 

והצריכים זיווג הקב"ה ישלח להם זיווג הגון משורש נשמתם לאבישג בת אביגיל  

לבונה בת  אביטל בת נעמי הדס בת נעמי מירב בת נעמי הי"ו  שירה בת רחל  

ת זוהרה הי"ו אביתר בן  נואור ברננה ו ציפורה בת שבע בת דרורה אורית ו 

והצריכים זרע של קיימא הקב"ה  ויוסף בן שושנה דבורה ואורטל בת דבורה הי"ו  

יפקוד אותם במהרה ויהי רצון שהקב"ה ישלח לכל עמך בית ישראל ובכללם  

   אליהו בן שמחה ורחל בת עפיה פרנסה בשפע וברווח ובנחת בלי שום טרדה  

לי נדר, שנשתדל כל שבוע להביא מדבריו הקדושים של  כפי שקבלנו על עצמנו ב

זרע שמשון ר' שמשון חיים נחמני זצוק"ל כפי שכתב בהקדמה: ואקוד  -ה

אף   ואשתחווה לה' ואודה לו במאוד מאד בכל מידה ומידה כי בחסדיו הרבים

שלקח ממני בני יחידי בכורי ידיד נפשי, זכר לי את הרחמים כי    -בשעת כעסו 

                                                                         כן קראתי ספר זה בשם זרע שמשון.שת לי זרע ול 

סיפר לראשי  מרן שר התורה הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי זלה"ה, 

'האיגוד העולמי להפצת תורת זרע שמשון' בעת ביקור מיוחד שנערך בביתו, כי  

אשר למד   מרן הקהילות יעקב זלה"ה,הספר היה מונח על שולחנו של אביו 

בביטוי נדיר,   זלה"ה, בחידושי התורה שבספר. ואף הוסיף מרן הגר"ח קנייבסקי 

ועיניכם תראינה   .ולה בדוקהוהלימוד בספרו הוא סג  כי המחבר היה אדם גדול

בנים בני בנים כשתילי זיתים סביב לשולחנכם חכמים ונבונים ובתים מלאים כל  

   .טוב, גם עושר גם כבוד לא יסופו מזרעכם אכי"ר
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ֶאת ִאם כּו וְּ ֵ֑ לֵּ י תֵּ ַ֖ ת  ֻחקֹּ ם  בְּ ַֽ ת  ם אֹּ ֲעִשיֶתַ֖ ַֽ ֔רּו ו  מְּ י ִתשְּ ַ֣ ֹות     ( כו ג) :ִמצְּ

ועשיתם   -  תשמרו –  תלכו ,מה ענין כפל של שלשה לשונות חלוקים בפסוק  ,יש לדקדק

  .אותם, שלכאורה ענינם אחד 

אם בחקותי לא תלכו ואת מצותי   -  שלענין התוכחה לא אמר להיפך  ,ועוד יש לדקדק

 לא תשמרו, אלא שינה לגמרי את הלשונות.  

לא תעשו את כל  'ואם לא תשמעו לי ו ( כו יד)ועוד יש להבין במה שכתב בתוכחה 

  .דגם זה לכאורה נראה ככפל לשון  ,המצוות'

יש חובה לאדם לאהוב את המצוות ולשנוא את העבירות, כי   יבוודאויש לפרש, דהנה 

אף אם לא יחטא, לא יהיה לו זריזות   , בו עם המצותימי שאין לו אהבה קשורה בל

מי שלא יהיה לו   ,וכן להיפך  .המצטרך לקיימם ולא יוכל לבוא לידי נקיות ושלימות

  , ולפי"ז יש לומר . עלול מאד להיות שיכשל בחטא ,בו לעבירות ישנאה תקועה בל

וזה רק ע"י אהבה   דהפסוק מורה לנו את הדרך שנוכל להגיע לשלימות קיום המצוות

 לקיום המצוות ושנאה לעבירות.  

  .            םהענייניב' - תלכו', 'תשמרו' לרמוז ל' -  ולכך אמר הכתוב כפל לשונות של 

לרמוז על השנאה שצריך להיות לעבירות, שלא רק יעמוד ולא   - 'אם בחקותי תלכו' 

         שזה מראה על גודל השנאה שלו עליהם.  , יעבור עליהם אלא ילך ויברח מהם

תשמרו מלשון 'ואביו  )שיהיה לו אהבה גמורה ותשוקה למצוות  ',  'ואת מצותי תשמרו

'ועשיתם אותם', כי ע"י כך יבוא לקיימם   יבוודאואז  ( ין ומצפהשמר את הדבר' שממת

  .בשלימות הראויה

היינו שלא תשמעו לי למה    , ועל כך אמר בתחילת התוכחה 'ואם לא תשמעו לי'

שאמרתי לכם לאהוב את המצוות ולשנוא את העבירות, שזה גרם 'שלא תעשו את כל  

שהוספתם ומאסתם בדרך    ,אלא 'בחקותי תמאסו'  ,ולא רק זאת  . המצוות האלה'

  היינו אף במשפטים שהם דברים   , הטובה והמצוות, 'ואף את משפטי תגעל נפשכם'

גם   (עי' רש"י ויקרא יח ד) היה ראוי לשומרם מצד הטבע והשכל   ,ילו לא נכתבואף א  -ש

היינו    ,'אף אני אעשה זאת לכם' , ועל כך מסיים הכתוב מדה כנגד מדה .כן געלתם

   )'זרע שמשון' פרשתינו אות ג)שאשנא אתכם כדי שלא להיטיב לכם כלל וכלל. 

מאחר שבעוד כמה ימים תהיה ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי זכותו תגן עלינו  

  קרא לרשב"י 'שבת', מה שבת -שרבי יהודה  ומאחר והוא קרוי שבת, כמו שאמר 

 שבחי דרשב"ינביא מעט מ ' קודש.ה-אף רשב"י ל , ' קודשה-ל

 :תולדותיו

יום   ,התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, נולד כחמישים שנה לאחר חורבן בית שני

יש אומרים שגם נולד ביום ל"ג בעומר ויש שאומרים שיום הולדתו   .לידתו אינו ידוע

 ישראל.  -תנה התורה לעםי היה בחג השבועות, יום בו נ

שמצא כתוב בספרים, שאביו יוחאי היה  )ח"ג(  ' 'נחלת אבותעל לידתו מסופר בספר 

ואשתו של יוחאי היה   .משבט יהודה והיה מגדולי הדור ועשיר ונכבד וקרוב למלכות

וכשראה יוחאי   . מזרע הנשיאים, זרעו של הלל הזקן. ותהי שרה עקרה -שרה  שמה 

   .עלה בדעתו לגרשה  , שעברו הרבה שנים
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נודע הדבר לשרה אשתו שיוחאי בעלה רוצה לגרשה ולא אמרה לו דבר,    ,לאחר זמן

יום בהיותה לבדה ותבך בכי גדול  -רק שהיתה מרבה לצום ולתת צדקה ומתפללת יום

                                                      נשבר, להצילה מגרושין, על ידי שתלד בן. לפני הֵשם בלב 

השנה וירא יוחאי בחלומו והנה הוא עומד ביער גדול מלא אילנות  -ויהי בליל ראש

והוא, יוחאי, נשען על   .לאלפים ולרבבות, מהם רעננים הנותנים פרות ומהם יבשים

דה, מראהו נורא מאד ועל שכמו נאד אחד מלא  יוירא והנה איש מ וישא עיניו .אילן יבש

ר בכל היער וישקה כמה מהאילנות היבשים וכמה מהאילנות עבר עליהם  וויעב .מים

ויגיע עד האילן אשר נשען עליו יוחאי   . והניחם כמו שהם יבשים ולא השקה אותם

ת האילן אשר נשען  ויוציא מחיקו צלוחית אחת קטנה מלאה מים חיים טהורים וישקה א

עליו יוחאי ויברכהו. ואז ראה יוחאי, כי שרתה הברכה באותם מעט מים וגאו מאד  

תפוחים גדולים ויקרים    -ויכסו כל סביבות האילן שעליו נשען ואז תכף נשא האילן פרי 

רות הנותנים ריח חזק  יעלים ופ ,ויגדל האילן עד מאד  .וסביבם מלא עלים רעננים 

   . משנתו מתוך שמחה ץוייקאי מאד על המראה שראה בחלומו למרחוק. וישמח יוח

ויספר את חלומו  מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה, הללויה".  כתוב:"וכמו ש

לאשתו ויאמר לה: חלום חלמתי ופתרונו, לדעתי, פשוט הוא: היער הוא העולם  

השנה  -ובראש . מהן נותנות פירות ומהן עקרות, כאילנות היבשים  .והאילנות הן הנשים

יש מהן להוליד ויש מהן נשארות עקרות. ואת, בתי, היא האילן שהייתי נשען  -נפקדות  

 עליו והשקו אותי ממעין הברכה, להוליד בנים צדיקים וחכמים.  

דבר אחד נשאר לי להבין בפתרון חלומי: מדוע כל האילנות השקה אותם   , ואמנם

מהנאד והאילן שהייתי נשען עליו השקהו מהצלוחית ושפך עליו את כל הצלוחית ולא  

שפך    ולוהשקה מאותה צלוחית, לא קודם לכן ולא אחר כך, שום אילן אחר, רק את כ

   ?על אותו אילן שהייתי נשען עליו

מיהתך תמיהה ובכן תרשני לילך אצל הקדוש רבי עקיבא להגיד לו  ותאמר לו אשתו: ת

הלכו שניהם יחדו אצל    ,השנה -את החלום והוא יגיד לנו את פתרונו. ויהי במוצאי ראש

   . ר לו כאשר פתר יוחאיוויספר לו יוחאי את חלומו ויפת . התנא הקדוש רבי עקיבא

מר לו: דע יוחאי, כי חלומך  בת השקאת אותו אילן רק מהצלוחית ויאיס ואמנם הודיעו  

הוא ָמָשל על הנשים היולדות והעקרות ואשתך שרה היא מהעקרות, שאי אפשר לה  

ורוב דמעותיה אשר שפכה לפני השם, הם   ה תפילותיידי  -בשום אופן ורק על להוליד

היא צלוחית של דמעותיה   ,והצלוחית שראית .שזיכו אותה ונהפכה מעקרה ליולדת 

ּווָה, להוליד לך בנים שנאספו ומהן השקוה  ולכן לא השקו מאותה הצלוחית שום   .ור 

אילן אחר, רק אותו אילן שאתה נשענת עליו, הרומז לאשתך. ויאמר רבי עקיבא אל  

ובמעשיו. וישמחו   ובחוכמתיאיר לישראל -שרה: הנך בזאת השנה הרה ויולדת בן, ש 

 יוחאי ושרה אשתו מאד מדברי רבי עקיבא וילכו לביתם לשלום.  

תנה תורה לישראל והבית נתמלא אורה  יותהר ותלד בן ביום חג השבועות, שבו נ

מההוד וההדר שהיה חופף עליו וידעו כל רואיו כי ברכה בו ויאיר לישראל אור גדול.  

וישמחו הוריו בו מאד ויהללו את השם ויחלקו צדקות ויעשו סעודה ומשתה גדול ביום  

מו ולקול בכיותיה. מהיום  יהשם לקול תפלת אמילתו ויקרא את שמו שמעון, כי שמע 

 שה ובטהרה.  ונתנו עיניהם עליו לשמרו מכל טומאה ולגדלו בקד , ההוא

פסוקים ומאמרים. ובהיותו בן    , ומעת החל לדבר, הרגילוהו רק בדברים שבקדושה

  .חמש שנים, מסרוהו לישיבה שהעמיד רבן גמליאל בירושלים ויהי כמעין המתגבר
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רבי יהושע   , כבר היה שואל שאלות בדיני התורה להתנאים הגדולים ,ןובהיותו ילד קט

היה מגדולי התנאים בסוף    -רבי שמעון בן יוחאי  - בן חנניה ורבן גמליאל. ואותו תלמיד 

        בשנים ג' אלפים תת"צ לבריאת העולם.    ,הת הדור הרביעי. עיקר פעילותו הי

.  )לג ע"ב(כמובא במסכת שבת  ,איר רשב"י היה חתנו של התנא הקדוש רבי פנחס בן י

 .מר, ג' אלפים תתק"כורבנו נפטר ביום ל"ג בע

 ילקוט ראובני  

יום אחד יצא רבי שמעון בר יוחאי   .להפוך את העולםמלאך הוא  -ברוך- שלח הקדוש

בוא נראה מה רוצה הקדוש ברוך   ו,אמר לו רבי אלעזר לאבי . וראה עולם חשוך ואפל

   .הוא

אמר לו   .מרים הר גדול ויוצא מפיו שלושים שלהבות אש - ש הלכו ומצאו מלאך אחד 

בגלל שלא   ,אני רוצה להחריב את העולם  ,אמר לו ?מה אתה רוצה לעשות  ,רבי שמעון

  ,ואברהם היו יהיהגזר הקדוש ברוך הוא על אברהם  ך כ  ,דורבזכאים  30מצויים 

   . 30 הבגימטריייהיה המילה 

בר יוחאי נמצא   ו,לך לפני הקדוש ברוך הוא ואמור ל , בבקשה ממך  ,אמר לו רבי שמעון

גלוי וידוע לפניך מה שאמר   ,אמר לו , הלך אותו מלאך לפני הקדוש ברוך הוא .בעולם

ל תשים לב לדבריו של  אלך תחריב את העולם ו ,אמר לו הקדוש ברוך הוא  . בר יוחאי

אני אגזור עליך   ,תלך מכאן   אם לא : ואמר ל , כאשר ראה רבי שמעון למלאך  . בר יוחאי

וכאשר   .ל "ה ועזא"שלא תעלה לשמיים ואתה תהיה במקום איפה שהמלאכים עוז

כך  כי  ,20 יש אולי  - ם אין שלושים צדיקיםא  ו,אמור ל  ,תעלה לפני הקדוש ברוך הוא 

  2אם אין עשרה יהיו  , אולי יש עשרה  20אם אין . לא אשחית בעבור העשרים ,כתוב

כמו שכתוב   ,עולם  אאלדבר ואין  . על פי שני עדים יקום דבר , כתובכמו ש , אני ובני

באותה   .וצדיק יסוד עולם. ואם אין שניים, אני אחד וכמו שכתוב שמים נעשו 'בדבר ה

אשריך רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא גוזר   : שעה יצא קול מן השמיים ואמר 

 . רצון יראיו יעשהאמר למעלה ואתה מבטל מלמטה, עליך נ

שלא לבצע את    ,רבי שמעון בר יוחאי דחה את המלאך מדוע   , ההסבר של הסיפור 

  .בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ  , בפסוק הראשון כתוב  ? הגזירה הוא

ולא אמר ברא ה', )ר"ל שהיל"ל ברא ה' אלקי' כמ"ש גבי   ברא אלהים ,י פירש "רש

הדין וראה שאין העולם    תבמידעלה במחשבה לבראותו  ה שבתחילביום עשות כו'( 

ביום עשות ה'   ,תפה למדת הדין והיינו דכתיב ימתקיים והקדים מדת רחמים וש

 )רש"י(   אלהים ארץ ושמים

ור  אהוא ראשי תיבות   בראשיתשהמילה   והאיגרת דכלה,  החיד"אעל פי זה כתבו 

  , מי שלומד את תורת רשב"י- ש ,רומזת בראשית מילה שה .וחאי ין במעון שבי רורת ת

   . ק את מידת הדיןתֵ ממ  

  ברוך  ללכת בדרכו של הקדוש , שעניין זה בא כדי ללמד את הצדיקים ,יש לומר עוד ו

אשר   , יוחאיתקים באור תורת רבי שמעון בן הוא להמתיק את הדין בישראל ולכן ממ  

   .                                            בהשגת תורתו אפשר להמתיק את הדין

כוח השגת תורת  מ  ,יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין ,י "שבר וזה מה שאמר  

 . שיג במערה ההנסתר ש
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 דברי תורתו 

הוא רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר    ,תם רבי שמעון המוזכר במשנה ובתלמודס  

מסר לנו   ,תורת רבו היתה בפיו יותר משאר תלמידים וממה שלמד מרבו  ,יוחאי

מדרש הלכה על ספר במדבר ודברים, "מכילתא"  - "ספרי"לדורות הבאים אחריו, 

  הנקרא גם"הזהר הקדוש"  אך ביחוד נודע לנו ספרומדרש הלכה על ספר שמות.  -

ברו יחד עם  ירבי שמעון בר יוחאי ח-ש  ,שמקבלים אנו מדור דור ור", "מדרש יהי א

תלמידיו, לאחר שהותו שלש עשרה שנה במערה והוא חבור על פרשיות    -החבריא 

)על שם משה    "רעיא מהימנא"בור יכמו כן הוסיף רבי שמעון בר יוחאי ח .התורה 

חמשה פרקים    ,ו"ספרא דצניעותא"ומפוזרים הם בספר הזהר  רבינו רועה נאמן(

  ,' ליראיוהלה סוד  יובו ג "תקוני הזהר"כנגד חמשה חומשי תורה. כמו כן חיבר הספר 

            .בראשית ברא אלקים תבמילשבעים אנפין )פנים( 

לשון   - כשנתכנסו בין האילנות )אדרא  ,עשו רשב"י ותלמידיו"אדרא רבא קדישא" גם 

רשב"י ובנו רבי אלעזר ורבי    :גרן או חדר או אספה( ונכנסו לשם עשרה אנשים שהם

אבא ורבי יהודה ורבי יוסי בר יעקב ורבי יצחק ורבי חזקיה בר רב ורבי חייא ורבי יוסי  

מתו   , יוסי רבי יוסי בר יעקב ורבי חזקיה בר רב ורבי-כיון ש , ויצאו שבעה .ורבי ייסא

 . דם שיצאווק

שמא נגזרה   ,צעק רבי שמעון ואמר ,שים נושאים אותם ווכשראו החברים שמלאכים קד

על שנתגלה על ידינו מה שלא נתגלה מיום שעמד   , שלהיענעלינו חס ושלום גזרה 

ענתה בת קול ואמרה לרשב"י: אשריך רבי שמעון, אשרי חלקך   ? משה על הר סיני

ם עמך, שנתגלה לכם מה שלא נתגלה לכל צבאות מעלה.  וחלק החבריא אלה העומדי

וכן נמסרו   .פה והיו מכוסים-ודברי ספר הזוהר נתקבלו מפי רבי שמעון בר יוחאי בעל

חי רשב"י וישיבתו היתה קיימת, לא נכתבו הדברים על ספר  -לבנו ותלמידיו וכל זמן ש

 כלל.  

החליט רשב"י    ,ראל שכדי שלא תשתכח תורת הסוד מיש , מביא ובספר שערי מירון

שהיה סופר מהיר מגדולי   , נה את רבי אבאיעל כך מ . להעלות על כתב את רזי התורה

היה ספר הזהר על כל עשרים וארבעה ספרי התנ"ך והיה    ,במקורו  .תלמידיו לכתבו

לא נותר לנו רק על חמשה חמשי תורה. וכיון שנפטר   ,ולדאבוננו .משקלו כמשא גמל 

היו הדברים טמונים וסתומים אצל בנו ותלמידיו ותלמידי תלמידיו והם   ,רשב"י לעולמו

היו שהביאו הדברים אחר כך בזמנים שונים והעלום על ספר לסדרם בכתובים והם  

וראים(,  )כן הוסיפו עליו משלהם עוד בימי האמ חתמו את ספר הזהר ושאר ספרים

 .כמו התלמוד הירושלמי , ובלשון סורסי )ארמית( נכתב

הסתתרו רבי שמעון ובנו במדבר לוד ואלו דברי הזוהר: רבי   לפי המובא בזוהר,

שמעון בן יוחאי הלך וברח למדבר לוד והסתתר במערה אחת, הוא ורבי אלעזר בנו.  

ו מאותם מים. היה  מים. אכלו מאותו חרוב ושת-נתרחש להם נס ויצאו להם חרוב ומעין

 אליהו, זכור לטוב, בא אליהם בכל יום פעמים ולומד אתם ואיש לא ידע בהם.  

כנגד   , כהנים-שואלים ואומרים: קללות שבתורת ,המדרש -יום אחד היו החכמים בבית

כנגד בית שני והגלות האחרונה. קללות   , תורה-קללות שבמשנה . בית ראשון הן

הוא לישראל, כמו שכתוב:  -ברוך -בת הקדוש ייש בהן הבטחות וח ,כהנים -שבתורת 

ונאמר: "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא   ."וזכרתי את בריתי יעקוב" וגו'

כמו   ,תורה אין בהן הבטחות ואין בהן נחמה כלל- לו קללות שבמשנהיוא .מאסתים" וגו'
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על   קם רבי יהודה בר אלעאי ואמר: חבל ולא היו יודעים. -  שכתוב בקללות ראשונות

אין לו    -ואפילו אם יש מי שיודע  .יוחאי ואין מי שיודע היכן הוא נמצא -העדרו של בן

 .רשות לגלות 

 הנ"ל עפ"י גירסת הזוהר  ן בענייהמשך 

ר' שמעון בצאתו מהמערה, החל לגלות סודות התורה, שבה למד שלוש עשרה שנה  

לה  הח  ,ללא הפסק בקדושה עילאה, את התורה וסודותיה. עם צאתו מהמערה

צפה   , רבי רחומאי  ,התורה. אחד מחכמי הזמן ההוא -אורה חדשה בעולם-תקופת

כמסופר:   ,הקודש את יציאת רבי שמעון מהמערה, כאור גדול השוטף את העולם-ברוח

דר  -"רבי פנחס בן יאיר, חותנו של רבי שמעון בר יוחאי, היה מצוי אצל רבי רחומאי, ש

 .  "כהו עיניו-על חוף ים גינוסר והיה אדם גדול וזקן ש

יום אחד אמר לרבי פנחס: "ליוחאי חברנו מרגלית, אבן טובה. הסתכלתי באור  

זה עומד משמים לארץ  האור ה .המאירה כאור החמה שהוצאה מנרתיקה  , מרגלית זו

עד שהקב"ה יושב על כסאו כראוי. אור זה חי בביתך וממנו יוצא   , ומאיר בכל העולם

אשרי חלקך. צא בני, צא לך אחרי המרגלית מאירת   ,אור דק וזעיר ומאיר בכל העולם

 העולם, כי השעה עומדת לך".  

אה שתי צפרים  ר   .אתויצא ר' פנחס מלפני ר' רחומאי ועמד לרדת בספינה ושני אנשים 

העפות מעל הים, הראיתן   םציפורי םציפוריעפות ובאות מעל הים. קרא להן ואמר: "

  ,". שהה קצת ואמר: "לכו והשיבו לי". פרחו והלכו ?בר יוחאי נמצא שם-את המקום ש

בר  -ש , באות ובפי אחת מהן פתק וכתוב בו ם הציפורינכנסו לים ונעלמו. כשיצא והנה 

  .או  משונה וגופו מלא פצעיםר' אלעזר בנו. הלך אליו ומצָ  יוחאי יצא מן המערה עם

בכה עליו ואמר: "אוי שראיתיך בכך". אמר רבי שמעון: "אשרי חלקי שראיתני בכך,  

רבי  -לא הייתי למדרגתי שהגעתי אליה". האור המזהיר ש  ,שאלמלא לא ראיתני בכך 

 ח"א דף י"א( התורה שהחלה הפצתן בעולם. )זוהר -היה אור סודות   ,רחומאי ראה 

 שליחות היונה 

יום אחד קם רבי יוסי ברבי יהודה בבקר וראה עופות פורחים ויונה אחת עפה  

אחריהם. קם רבי יוסי על רגליו ואמר: יונה, יונה, הנאמנת בשליחותה מימי המבול,  

לך יאות ולך נאה )כנסת ישראל נמשלה ליונה(, לכי ועשי לי   ,הדיוקן של העם הקדוש

ירדה היונה ועמדה לפניו. כתב רבי יוסי   יוחאי במקום שהוא שם.-ןשליחות אחת לב

לקחה היונה את הפתקה בפיה, הלכה ועפה אל רבי   . פתקה אחת ואמר מה שאמר 

. הסתכל רבי שמעון, הבחין בפתקה ובכה, הוא ורבי אלעזר  בכנפיה שמעון וכשכשה לו 

דברים אלו, שלא נתגלו  בנו. אמר: בוכה אני על שפרשתי מן החברים ובוכה אני על 

   להם. מה יעשו דורות אחרונים אם ישגיחו בזה.

כתב רבי שמעון פתק ושם אותו בפי היונה. עפה היונה ובאה לרבי יוסי,   , לעת ערב

שהיה עדיין במקומו ועיניו מצפות. כיון שראה אותה, אמר: יונה, יונה. כמה נאמנת את,  

"ותבא אליו היונה לעת ערב והנה  ( יותר מכל עופות השמים. קרא עליה )את הכתוב

לה להם את  י)בראשית ח, יא(. לקח ממנה את הפתק והראה להם וג עלה זית בפיה"

   המעשה ותמהו החברים מאד.

ֹול  פי שאין אנו יודעים היכן הוא נמצא, -על-אף ,יבכה רבי יהודה ואמר: וי ֛קֹום ֶשִיפּ֥ מְּ

ּוא  הַֽ ם יְּ ּ֥ ץ ש  ַ֖ עֵּ ידו  -ן יוחאי שם, החברים עמו ומתעוררים עלב-מקום ש , )קהלת יא, ג(ה 
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הוא עושה עמו נסים: הוא  -ברוך -יוחאי, שהקדוש-ולומדים ממנו. אשרי נפשו של בן 

עדן  -ועתיד הוא להיות ראש לצדיקים היושבים בגן .הוא מקיים ברוך -והקדוש  - גוזר 

  "באו הוא וישתעשע עם הצדיקים ויאמר להם: -ויקבל פני השכינה ויראה את הקדוש

 .עד כאן מהזוהר   .)תהלים צה, ו(  נשתחוה ונכרעה, לפני ה' עושינו"

 פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי 

רבי שמעון עמד להסתלק מן העולם והיה מסדר דבריו, התכנסו  -באותו היום ש

החברים לבית רבי שמעון והיו לפניו רבי אלעזר בנו ורבי אבא ושאר החברים והבית  

שמעון את עיניו וראה שהבית נתמלא. בכה רבי שמעון ואמר:  היה מלא. זקף רבי 

בפעם אחרת, כאשר הייתי חולה, היה רבי פנחס בן יאיר לפני ועד שבחרתי מקומי  

הקיפה אש סביבי ולא פסקה לעולם ולא היה נכנס אדם אלא   , וכשחזרתי .המתינו לי 

  ראיתי, שפסקה האש והבית נתמלא.  וועכשי . ברשות

יושבים, פקח רבי שמעון את עיניו וראה מה שראה והקיפה האש את הבית.  בעודם 

יצאו כולם ונשארו רבי אלעזר בנו ורבי אבא ושאר החברים ישבו בחוץ. אמר רבי  

שמעון לרבי אלעזר בנו: צא וראה אם רבי יצחק נמצא כאן, כי אני ערבתי לו )בשעה  

דבריו וישב על ידי. אשרי  בקש לקחתו( שלא ימות. אמור לו שיסדר   ת המוו-שמלאך

קם רבי שמעון ממקומו וישב, חייך ושמח. אמר: היכן הם החברים. קם רבי   חלקו.

אלעזר והכניס אותם וישבו לפניו. נשא רבי שמעון את ידיו והתפלל תפלה והיה שמח  

ה'אדרא יבואו לכאן." יצאו כולם ונשארו רבי אלעזר   , ואמר: "אותם החברים שהיו בבית

 רבי יהודה ורבי יוסי ורבי חייא".  ורבי אבא ו

מחה עתידה  נכנס רבי יצחק. אמר לו רבי שמעון: כמה יפה חלקך, כמה ש   םבינתיי

לך היום הזה. ישב רבי אבא מאחורי כתפיו ורבי אלעזר לפניו. אמר רבי   ףלהתווס

והרי   .לעולם הבא בלי בושה  סלהיכנשמעון: הרי עתה שעת רצון היא ואני רוצה 

עד עתה, ברצוני לגלותם לפני השכינה, שלא יאמרו כי   םגילית  ים שלא דברים קדוש

בי, כדי שאכנס בהם לעולם  יבחסרון הסתלקתי מן העולם. ועד עכשיו היו צפונים בל

ן )יבאר הדברים( ושאר  נֵ הבא. וכך אסדר אתכם: רבי אבא יכתוב ורבי אלעזר בני יש  

רבי אלעזר בנו ישב לפניו. אמר  עמד רבי אבא מאחורי כתפיו ו  בם. יהחברים יהגו בל

 לו: "קום, בני, שהרי אחר יושב באותו מקום".  

)תהלים קטו,   פתח ודרש דרוש על הפסוק , קם רבי אלעזר. התעטף רבי שמעון וישב

". שוב פתח רבי שמעון ואמר:  ה ולא כל יורדי דומה-"לא המתים יהללו ק ,יז(

הוא  -ברוך-הקדוש וועכשי. מכבודורוצה בכבודם של צדיקים יותר   ,הוא -ברוך -הקדוש

עדן באו עמו. הרי רב המנונא סבא כאן וסביבו  -גן-רוצה בכבודי וכל הצדיקים שב

שבעים צדיקים, מעוטרים בעטרות מבהיקות מזהרו וזיוו של הקדמון בקדש, סתום של  

בחדווה דברים אלו  ע ובא לשמ ,כל הסתומים, נעלם של כל הנעלמים. ורב המנונא 

 שאני אומר.  

הכינו לו את מקומו. נזדעזעו  , עד שהיה יושב, אמר: הרי רבי פנחס בן יאיר כאן

הבית ורבי אלעזר ורבי אבא נשארו על מקומם    יבשיפולהחברים ועמדו ממקומם וישבו 

לפני רבי שמעון. כל אותו היום לא פסקה האש מלבעור מסביב הבית ולא היה מי  

, שלא יכלו לגשת אליו, שהאור והאש היו סביבו. כל אותו היום שכבתי  שיתקרב אליו

 .  הבבכייעל הארץ וגעיתי 
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לאחר שנסתלקה האש, ראיתי את המאור הקדוש, קדש הקדשים, שנסתלק מן  

טף ופניו שוחקות. עמד רבי אלעזר בנו, לקח את  והעולם, כשהוא שוכב על ימינו מע

ת רגליו. בקשו החברים להספידו ולא יכלו  תח -ידיו ונשקן ואני לחכתי את העפר ש 

לדבר. התחילו החברים בוכים. ורבי אלעזר בנו נפל שלש פעמים ולא היה יכול לפתוח  

  ועכשי .המאור הקדוש השגיח עלינו  ,ועכשיאת פיו. עמד רבי חייא על רגליו ואמר: "עד 

ן, מי  . עמדו רבי אלעזר ורבי אבא, לקחוהו באפריו"הגיעה השעה להשתדל בכבודו 

ולא   ובמיטתראה את מבוכתם של החברים וכל הבית היה מעלה ריח ניחוח. העלוהו 

 .התעסקו בו אלא רבי אלעזר ורבי אבא

 המאבק על מקום קבורתו 

הסמוך והפצירו בהם )כי רצו שיקבר המאור במקומם(.   יציפור באו אנשים של הכפר 

בגבולם ואנשי מירון נצחו. לאחר שיצאה   ןייטמבני מירון צעקו בחבורה, כי חשבו שלא 

עד שהגיע למקום קבורתו.   ,ואש היתה מלהטת לפניה רבאוויטה יעלתה המ ,טהיהמ

של רבי שמעון", "יבוא שלום ינוחו על   אלהילולשמעו קול: "התכנסו, בואו והתאספו  

. כשנכנס למערה, שמעו קול מהמערה: "זה האיש מרעיש )ישעיה נז(משכבותם" 

כמה קטרוגים ברקיע משתתקים ביום זה בגללך, רבי   )שם יד(,רגיז ממלכות הארץ, מ 

כמה   , משתבח בו בכל יום. אשרי חלקו למעלה ולמטה ושריבונשמעון בן יוחאי, 

ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד    )דניאל יב(עליו נאמר  ,אוצרות עליונים שמורים לו 

 ."לגורלך לקץ הימין

יום   , בר יוחאי מושב טוב ישבת - פיוטב כותב  ,המקובל האלוקי רבי שמעון לביא 

   . שם קנית הודך והדרך , במערת צורים שעמדת ,יום אשר ברחת  תנס

פני  מ  חרק כאשר בר   ,שהתנה הקדוש זכה להשגתו הגדולה בתורת הסוד  , מבואר 

   .שנים 13רבי אלעזר בנו במשך וא וה  ,א התחבא במערה ווה .מלכות רומי

י וחבריו זכו להשגתם הגדולה בתורת  "כי רשב ,פעמים רבותסופר  מבזוהר הקדוש 

 . בתוך המערה  שישבו בגלל  ,הסוד

מדוע זכו לגילוי כל הסודות דווקא בהיותם    ,צריכים אנו להבין מה הוא עניין המערה ו

   ?במערה

לאחר   . ל"גלראות מה שכתוב בגמרא מסכת שבת    ,צריך להקדים להתבונן , תשובה

בתוך המערה    שם התחבאו ,פני הרומאיםמבריחתם של רבי שמעון בר יוחאי עם בנו  

והיו פושטים את בגדיהם וישבו עד   .התרחש להם נס שנברא חרוב ומעיין מיםושם 

לבשו את הבגדים    ,בזמן התפילהו . צוואר בתוך החול וכל היום היו יושבים ולומדים

   .וכך עשו במשך כל השנים  . והתפללו

  ?מדוע הם פשטו את בגדיהם וישבו כל היום בחול ועסקו בתורה , שאלת השאלהנ

     ,העניין הוא כידוע בספרים הקדושים  אאל  ,םפשוטכ ברור שאין להבין דברים אלה 

יכולת להשיג השגות גדולות   אין לה , כל זמן שהנשמה סגורה בתוך הגוף החומרי-ש

גדולות.  גות השמן האדם להשיג הגשמיות של החומר מונעת  ש  כיוון ,התורה  תבחוכמ

   . להשיג מה שלא השיגו בחייהם ,ולכן זוכים הצדיקים רק לאחר פטירתם מן העולם
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יכולים הצדיקים לזכות לגילויים  , גם בחייהם בעת השינה-ש , ל"ומצאנו בדברי חז

בעת השינה הנשמה נפרדת מן הגוף ועולה למעלה בעולמות  -ש יווןכ ,גדולים

   .כיוון שאין מחיצה שתחצוץ ,סודות נעליםבהיא יכולה להשיג ולזכות  העליונים. ושם  

נכנס אחד מתלמידיו   , פעם אחת בשבת קודש פרשת בלק ז"ל, מספרים על הארי

  . ינההשבתוך  נעות שפתיו  ול ישן שינת צהריים והי"אברהם הלוי ומצא את האריז

ותוך כך התעורר   .כדי לשמוע מה הוא מדבר , ל"לפי האריזכאת אוזנו   היטה תלמיד ה

  אמר  ?מה רצונך  ,ל "שאל אותו האריז . וחן על גבוגתלמידו את ה  אשנתו ורמל "האריז

   . לשמוע ולהקשיב מה דיבר הרב רציתי  , רחש בשפתיומראיתי שכבודו  , התלמיד לו

  . דרך שבילים ונתיבות הידועים לי ,נשמתי עולה למעלה תמיד כשאני ישן  , לו  ענה

נשמתי ומביאים אותי לפני המלאך הגדול  את עדי ומקבלים במלאכי השרת באים ו

סודות  אותן ישיבות מוסרים לי ו והוא שואל אותי לאיזה ישיבה אני רוצה ללכת מ"ט. 

   .ים עליהם השלום א  נָ אשר לא נשמעו ולא נודעו אף בזמן הת   , תורה של

מעיד אני עלי  ,אמר  .חוקצהתחיל הרב ל ?אולי תגלה לי  ,אמר לו התלמיד אברהם הלוי

לא יכולתי לסיים מה שלמדתי בזה   ,שנה רצופות  80אילו הייתי דורש   ,שמים וארץ 

   . פרשת בלעם והאתוןבהפעם 

זאת  שנאמר  , ממית עצמו עליה- אלא במי ש ,שאין דברי תורה מתקיימין , רואים מפה

הגשמיות של הגוף והרוחניות   ,ל מפראג"המהר מסביר . י ימות באוהלהתורה אדם כ

לפיכך אין   ?אז איך תתקיים התורה ,הם שני דברים הסותרים זה את זה  , של התורה

דהיינו אדם כזה שגופו אינו   , ממית עצמו עליה-אלא רק במי ש  ,התורה מתקיימת 

 . נחשב כלל 

להשגתם הגדולה בתורת הסוד בתוך  י ובנו "מדוע זכו רשב ,לפי זה אפשר להבין

כדי שיהיו עוד   םהם ביטלו את הגשמיות של גופ  ,ל "כן ידוע מה שאמרו חז-ש , המערה

  ם גופבכשהם ם סודות התורה שזוכים הצדיקים לאחר פטירתללזכות  ,חיים בבהיותם 

  כדי שגופם לא יהווה חוצץ לנשמתם ועשו ,על ידי זה שהטמינו עצמם בחול  , החומרי

צטרכו להמתין עד שנשמתם תיפרד  הועל ידי כך לא  המיתה. וני של עניין פועל דמי

  . עוד בהיותם בחיים זכו להשגות גדולות א אל  ,מהגוף

 את ישראל שלא ישמרו ,גזירות. האחת שלש הרשעה רומי מלכות גזרה ,אחת פעם

 סגרו כלומר, ,הנדות שיבעלו את ,בניהם. והשלישית את ימולו שלא ,השבת. והשנייה

 .הטבילה בתי את

 שעושין הגויים כדרך  ראשו שערות גילח קֹוִמי, וִסיֶפר איסטרובלי בן ראובן רבי הלך
 רומי. אמר  עמהם עם גדולי וישב לרומי יהודי. והלך  שהוא בו יכירו להתנכר שלא כדי

 ?שיעשיר  או יעני-ש ,מייחל לו הוא מה ,אויב לו שיש רומי, מי לגדולי ראובן רבי להם

 מלאכה ישראל בני יעשו לא ,כן  אם, ראובן רבי להם אמר   !יעני, רומי גדולי לו אמרו

 !זו גזירה לבטל וטוב הדבר  נכון  ,אמר  טבית, רומי גדולי אמרו  !שיענו כדי  ,בשבת

 .זו לגזירה ובטלוה

 אמר  ! יכחיש , לו אמרו ?יבריא או יכחיש ,אויב לו שיש מי, ראובן רבי להם חזר ואמר 

 גם ובטלוה ! טבית אמר, אמרו !ויכחישו ימים לשמונה בניהם ימולו ,כן אם,  להם

 .זו לגזירה
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 ,כן אם ,מר להם! א יתמעט, לו אמרו ?יתמעט או ירבה ,אויב לו שיש מי, להם  ואמר  חזר 

 .ובטלוה! אמר  טבית, אמרו ! יתמעטו, טבילתן עת עד שימתינו נדות ומתוך  יבעלו לא

לשלש   היהודים, החזירום לטובת היתה מגמתו וכל יהודי שהוא בו הכירו ,בסוף

  .הגזירות

 בן שמעון רבי ילך , אמרו   ?הגזירות לרומי ויבטל ילך  מי, ישראל ומנהיגי חכמי אמרו

 אליעזר  רבי ?אליו יתלוה מי,  מי ילך  ואחריו אמרו. )רגיל( בניסים מלומד שהוא, יוחאי

 מפני ,יוחאי בן שמעון לרבי יתלוה אליעזר  רבי בנו-ש רצה לא יוסי רבי .יוסי רבי בר 

 והקפדתו מה דבר  על  עליו יקפיד שמא, כלומר , יענישו שמא וחשש שהוא כעסן שטען
יוסי   )רבי חלפתא אבא היה ואילו: ישראל לחכמי יוסי רבי להם אמר , לכן.  תזיק לבנו

 כשם ,כלומר  !?"להריגה בנך  תן" לו לומר  אתם יכולין חלפתא( קיים וכי רבי של בנו היה

 .עמכם בני ילך  לא כן ,ולהסתכן אותי לשלוח מסכים היה לא שאבי

 המלכות או אימת מפני ,בנו על מפחד  יוסי רבי- ש חששו וסבר  את הבין לא שמעון רבי

 אתם יכולין  קיים וכי אבא יוחאי היה אילו, שמעון רבי להם אמר  לכן .דרכים סכנת מפני

 ביטול סכנה עבור  להיכנס למקום מוכן שהנני כשם ,כלומר  !?"להריגה בנך  תן" לו לומר 

 .לכך  להתנגד רשאי אינו, אליעזר ורבי יוסי רבי יסתכן כן ,מהיהודים רעות גזירות

 רבי עניש ליה דלמא כי, בני את אשלח אני ולא אלך  ,אזיל אנא, יוסי רבי להו אמר 

 צעיר  מפני שהוא ,שמעון רבי יענישנו שמא ,הוא פחדי ,מסתפינא דקא הוא ,שמעון

 שלא ,ליענשיה לו דלא נדר  שמעון רבי ,עליה קביל .אירע( שאכן )כמו להשיב וממהר 

ורבי  יוחאי בן שמעון כשהיו רבי!  ענשיה ,הכי אפילו, לספר הגמרא וממשיכה !יענישנו

 השרץ שהוא לדם מנין -  בפניהם זו שאלה נשאלה ,בדרך  מהלכין יוסי רבי בן אליעזר 

 לכם "וזה אמרה התורה,  ואמר  יוסי רבי בר  אליעזר  רבי להשיב מיהר  ,פיו עקם? טמא

 ,שפתיך  מעקימת ,שמעון רבי ליה ואמר  שמעון רבי הקפיד. כמבואר הטמא",

 !אביו אצל יחזור הבן אל! אתה  חכם שתלמיד ניכר  אתה ,תשובתך  ממהירות

 יוסי אסכרה רבי בר  אליעזר  לרבי ואחזתוהזיקה  שהקפדתו ,ירושלמי בתלמוד ואיתא

 בו אל אביו, חזר  )הבטחתו( להשיבו תנאו על שמעון רבי בגרון(. וכשנזכר  מחלה )מין

 תינוק כמו נראה והוא תמליון בן  ושמו אחד ֵשד לקראתם יצא .עליו ונתרפא והתפלל

 עמכם שאבוא רצונכם האם, תמליון בן להם אמר  .בהן להתלוצץ בין הנשים ורגיל קטן

י יבוא ועל  ?הנס יד 

 אם אפילו מה : ואמר  שמעון רבי בכה. שד ידי על  הנס יבוא-ש על הצטער  שמעון רבי

 שלש פעמים בעת מלאך  לה נזדמן,  אבינו אברהם בית של הגר ,  אבא בית של שפחה
 על-ש מלמד ," 'ה מלאך לה "ויאמר פעמים טז( שלש )בראשית שנאמר  כמו, צרתה 

 לא מלאך אף שיזדמן לי ראוי אינני ,אחר. ואני מלאך  לה שלוח היה ואמירה אמירה כל

 אושיב העיקר  ,מכל מקום הנס אויב, אמר  ושוב  !?שד ידי על ייעשה והנס אחת פעם

 !הנס

קיסר  בת של בגוף ,דקיסר בברתיה ,ונכנס על ,לפניהם תמליון בן הלך  ,הוא קדים

 כי מטו. "יוחאי רבי בן שמעון רבי את לי הביאו" הזמן כל ואמרה וצעקה ונשתגעה. רומי

 תמליון בן" תמליון, לבן לו אמרו ,הקיסר  לבית אליעזר  ורבי שמעון רבי כשהגיעו  ,להתם

 ויסברו המלך  בית ירגישו אנשי שלא כדי ,ובלחש בשקט כן ואמרו!". צא תמליון בן ,צא
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 נפק ,כן לו וכשאמרו ליה דקרו וכיון .בתפילתם כן פעלו אליעזר  ורבי שמעון רבי-ש

      ,דעו .המלך  בית לאנשי תמליון בן אמר  ,שיצא וטרם .לו והלך  המלך  מבת יצא ,אזל

 !ביציאתו כן עשה ואכן .שבבית זכוכית כל כלי אשבור  כשאצא ,תתרפא המלך  בת-ש

 בת את שריפאתם בשכר , אליעזר  ורבי שמעון המלך לרבי בית אנשי אמרו ,להון אמרו
 גזא לבי ועולו תחפצו אשר  ככל ,למישאל לכון דאית מה כל ,בקשו ,שִאילו ,המלך 

כנסו דמלכא  ,עלו !ברצונכם שיש מה כל לכון דאית מה כל ושקולו לאוצר המלך  וה 

 גזירת המלכות בו כתוב שהיה הכתב את ,איגרתא לההיא אשכחו ,המלך  לאוצר  נכנסו

 ,שקלוה ,ושיבעלו נדות השבת את ישמרו ושלא בניהם את ימולו שלא ,היהודים על

   .הגזירה  ונתבטלה .וקרעוה אותה לקחו

                                                                 א"שליט איתן הרב ג"הרה ר"מו שואל

אז   גדולה, חכמה זוהי שאמר  מה וכל צודק הוא ראובן'  ר  של שטענתו דעתם, לפי אם

 לחוכמה שלו שהוא יהודי?   משנה זה מה ? דבריו את ביטלו יהודי שהוא כשגילו מדוע

  . את הגזרות היהודים על גזרו ולכן תורה של מכוחה חששו שהרומאים היא, התשובה

 דברי אלא ישראל אינה של שתורתם ,להם והוכיח גוי של באצטלה ראובן'  ר  אליהם בא

 שיוכחשו כדי התורהאת  לקיים להם תנו כ"עצמם, א נגד ההוראות כל שהרי  הבל,

 וחזרו תורה של החשש מכוחה להם חזר  ,יהודי שהוא שהכירו כיוון. ויתמעטו וייענו
 . תורה לבטל לגזירתם

   מחיה מתים הבגימטריי ,553שמעון בן יוחאי 

כן  -ש  ,הוא יום המסוגל לרפואות וישועות ג בעומר"יום ל ,היה אומר בעל הצמח צדק

רון  וא ה -  רחמןו אמן נופא רלך מראשי התיבות של    , בזכות הצדיק המונח במירון .מֵּ

   .ישועות לכלל ישראל ביום זה והשם שולח רפואות 

מי שנוסע  - נדמה לי ש , י אמר "שכאשר הגיע לציון הרשב , בעל האמרי חייםמסופר על 

כמי שנשפכים מים על גופו ומנקים את   ,מרגיש התעלות והתרוממות  , י למירון"לרשב

   .חטאיו

  .מחיה מתים גימטריה 553שמעון בן יוחאי כי המילים  , הראיה היאוהוא הוסיף ואמר 

יָה על ציונו של הצדיק ,פירוש הדבר ת  מקבלים חיּו ,שעל ידי לימוד הזוהר הקדוש ושה 

 . אף אלו שהם מבחינת מחייה מתים

יח  ה בגימטרייזוהר     רֵּ

ברכות  )כמו שכתוב בגמרא  .רק הנשמה נהנית ממנו -  שהריח "ל, אמרו חזידוע מה ש

הנה   . 'זה הריח -  איזה הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו' מ"ג(

לנשמה והיא מאוד   ריח -שגם הזוהר הוא כ , צריך לומר לך  .ריח  ה בגימטרייזוהר 

למרות זאת הנשמה  וללא הבנה, זוהר ללא כוונה ב ולומד  א גם הקור  ן לכ. נהנית ממנו 

   .נהנית ממנו 

ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו   -  לפי זה אפשר להסביר את הכתוב בבראשית

שהמלאך   ,אמרו חכמינו  .כי לא יכול לא ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב וירא

הוא   ,הוא היצר הרע ,מ "וׂשרו של עׂשיו הוא ס .שנאבק עם יעקב היה ׂשרו של עשו

  כמו שכתוב במדרש תנחומא ויאבק איש עמו , את האדם לדבר עבירה  המחטיאהשטן 

   .הוא המלאך ׂשרו של עׂשו  - וגם כתוב בזוהר הקדוש  .זהו ׂשרו של עׂשיו -
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  ,ולכן תיקן דוד המלך . נשים בישראלא 100מתו בכל יום  ,הנה בזמנו של דוד המלך

  , יעקב הואב  הס"משהפגם שהטיל  , החתם סופראומר  . רך מאה ברכות בכל יוםלב

  היינו - ף כ, כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ,מאה אנשים, כמו שכתוב שימותו בכל יום 

100.  

רב יעקב לשחרר את  יס ,כאשר גבר יעקב על ׂשרו של עׂשיו, אמר החתם סופר

       , עד שאמר לו . את הפגם שהטיל בואיך לתקן יעקב ליסכים לגלות שעד  ,המלאך

   .ניתן לעצור את המגפה , ידי מאה ברכות בכל יום-על ש

  ,על ידי לימוד הזוהר הקדוש ניתן גם לתקן את הפגם שהטיל המלאך ביעקב ,ואולם

למי שסובל בשבר  . י "רשבראשי תיבות   ," יהיה בו שבר רגל איש אשר "  –  כמו שכתוב

שמעון ילמד את תורתו של רבי  , רעים וחולאים  םיסוריידהיינו כל מיני  ,ברגל יעקב

 . ס"מהיינו  ,מסלקת את כוחו של עשיוו והיא מתקנת

  ,ציווה אותו הצדיק ,לבקש ישועה בודרבי משה מרז אדם אחד אל הצדיק   פעם בא

שאז יש   , כן צריך לדעת-ש .עייוושג בעומר אל הציון הקדוש ושם ודאי "לך ביום ל יש

   .רצון גדול בשמיים להתפלל ולפעול ישועות עת

דהיינו ראשי   ,לבי ובשרי ירננו אל אל חי  -שהדבר מרומז בפסוק ,ואמר על זה הצדיק

אז הוא   ,לב ימים לאחר שעברו   . ימים לבבעומר יש  ל"ג עד -היינו ש  ם,ימי לב תיבות 

ג  "י למירון בל"שצריכים לעלות לרשב  . רבי שמעון בר יוחאיראשי תיבות   ,בשרי

ואין רינה אלא   .שכתוב ירננו אל אל חי ה כמו ,כן היום הזה מסוגל לתפיל -ש  ,בעומר 

   .מקבל את התפילות בזכות בר יוחאי , דהיינו הקדוש ברוך הוא  ,אל חי אז ש , תפילה

  ,במירון אהילולו ג בעומר "כי העניין ל , היה אומר   שהרב לייב בריםראוי להוסיף 

מראהו כלבנון   פזשוקו עמודי שש מיוסדים על אדני  -  זים בפסוק בשיר השיריםורמ

  -  תיבות י סופ םכארזי ר בחו ןכלבנו ומראה  .בן יוחאי  -  הגימטריי –  פז  .בחור כארזים 

 מירון

 . משבחיו של רשב"י זכותו יגן עלינו אמן 

שלום עליך אדון!  רבי שמעון היה הולך לטבריה. פגש אותו אליהו הנביא. אמר לו:  

אמר לו: בקורבנות היה עוסק ואמר  ? אמר לו רבי שמעון: במה עוסק הקב"ה ברקיע

, אשרי חלקך! ובאתי  (הקרבנות  בענייןחידושים שחידש רשב"י (דברים חדשים בשמך 

, להשיב תשובה בישיבה  מעמךלהקדים לך שלום. ודבר אחד אני רוצה לשאול 

ג   .בו אכילה ושתיה אין , שברקיע. שאלה שאלו: עולם הבא י ל  י  ֹוי ֲאחנ  והרי כתוב "ָבאת  ת 

ָלה ם ,  כ  י ע  ור  י מ  ית  י -ָאר  ָשמ  ם,  ב  י ע  ר  י י ע  ת  ל  ם -ָאכ  י ע  י יֵינ  ית  י, ָשת  ש  ב  י-ד    ( מקום)מי ". ֲחָלב 

 ? שאין בו אכילה ושתיה, איך הוא אומר זאת

- ם, הנה בר אמר רבי שמעון: והקב"ה, מה השיב להם? אמר לו: הקב"ה השיב לה

אמר רבי שמעון: חביבות גדולה חיבב  . מעמך יוחאי בארץ, הוא יאמר! ובאתי לשאול  

הוא משנה את מעשיו ממה    ,ומאהבתו הגדולה שאוהב אותה הקב"ה לכנסת ישראל

שהוא עושה. שאע"פ שאין דרכו לאכול ולשתות, בשביל האהבה הוא אוכל ושותה. יען  

ה הנכנסת לחופה ומבקשת לאכול, האם אין מן  כל  .כי בא אליה, הוא עושה את רצונה

ג   , עמההדין שהחתן שלה יאכל  י ל  י  נ  אע"פ שאין רצונו בכך? זה שכתוב "ָבאת  י ֲאחת 

ָלה", יען כי באתי אצלה להיכנס  ם"לחופה, אז   עמהכ  י ע  ר  י י ע  ת  ל  י" וכו- ָאכ  ש  ב     '.ד 
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לו יש לו לעשות רצונו,  שכאשר מזמין אדם לאחר, זה שבא אצ - ולמדנו מכאן דרך ארץ 

ֵני ה   ,אף על פי שאין דרכו בכך ח ֵמ אב  ק  ום, ו יֶָשם  מָ כמו שכתוב "ו י  יען כי   . "מראשותיוק 

יעקב, ספירת התפארת, משול כאן לחתן לעומת הארץ,  )בא החתן אצל הכלה 

, אע"פ שאין דרכו לשכב אלא בכרים וכסתות, אם היא נותנת לו  (המלכות, שהיא הכלה 

כ ב ב   ש  ּהוא", על אותן  מָ אבנים לשכב, יקבל הכל ברצון הלב, זה שכתוב "ו י  ום ה  ק 

  .האבנים, אע"פ שאין דרכו בכך 

םי ת  ל  כ  אָ "כמו כן כאן,  י ע  ר  י", אע"פ שאין דרכו בכך, אלא בשביל אהבת הכלה.  -י ע  ש  ב  ד 

במקומה אוכל  ועם כל זה, רק בבית הכלה ולא במקום אחר. במקומו אינו אוכל ושותה, 

ג   י ל  לא אכלו ולא   , י". גם מלאכים ששלח הקב"ה לאברהםנ  ושותה, זה שכתוב "ָבאת 

אמר לו אליהו: רבי, חייך שדבר זה ביקש  . שתו במקומם ובשביל אברהם אכלו ושתו

העלה הדבר   ,ובשביל שלא להחזיק טובה לעצמו לפני כנסת ישראל הקב"ה לומר 

וֵשל  .משתבח בך למעלהשריבונך  ,אליך! זכאי אתה בעולם יק מ  ד    תא  ר  י  עליך כתוב "צ 

ים    )פנחס, דף רמ"א) !" ֱאלה 

 זצ"ל הגאון רבי דוד הלוי,  ל"ג בעומר בזמן הט"ז 

בעיר לבוב )למברג(, עירו של הגאון רבי דוד הלוי, בעל הט״ז זצ״ל, הנהיג הט״ז 

כדי שיפיצו אורה לכבוד התנא האלוקי   ,להדליק בכל שנה בל״ג בעומר נרות רבים

פר הזוהר הקדוש  סרשב״י ומרמזים על האור שהשאיר רשב״י לכל הדורות, בדמות 

שחיבר. ואמנם, בכל שנה היה שמש בית הכנסת מגיע בערב ל״ג בעומר ומדליק בבית  

 לכבוד התנא האלוקי רשב״י.   ,הכנסת נרות רבים 

באמצע ההדלקה וראה כיצד השמש מדליק  באחת השנים, הגיע גבאי בית הכנסת 

גער הגבאי בשמש וצעק עליו: מדוע אתה מדליק כ״כ הרבה  . נרות רבים בבית הכנסת 

נרות לכבוד רשב״י, הרי הוא תנא כמו כל התנאים ולאף תנא אין אנו מדליקים בכלל  

ומה נשתנה רשב״י שאתה מדליק נרות ועוד רבים כ״כ   . נרות ביום ההילולא שלהם

לכבות את   שציווהעד  ,ולא נתקררה דעתו של הגבאי .? הרי חבל על הכסף לכבודו

נעצב אל לבו על שפגעו בכבודו   ,שהתרחשהנרות. כאשר שמע רבינו הט״ז זצ״ל ממה 

של התנא האלוקי רשב״י. ואמנם, לא חלפי ימים מרובים ואותו גבאי נחלה וגברה עליו  

 מחלתו, עד שנפטר ולא הוציא שנתו רח״ל.  

על הפגיעה בכבודו של התנא רשב״י. ואם עד לאותו   , ראו הכל כי יד ה' פגעה בואו אז  

החליטו בלבוב   , מקרה הרבו בנרות לכבוד יומא דהילולא, הרי שמאותה שנה ואילך 

עוד יותר ממה שהיו מדליקים בכל שנה לכבוד התנא   ,להרבות בהדלקת נרות ביום זה 

 האלוקי רבי שמעון בר יוחאי 

  (וש בנושא מעלת רבי שמעון בר יוחאי )רשב"ימאמרי הזוהר הקד

 זוהר,בא ,דף לח,ע"א: 

 

ונשקו ידוי, ובכו ואמרו גליפין   אתו רבי חייא ורבי יוסי ,אשתטחו קמי,  לשון הזוהר:

עבד קודשא בריך הוא ירושלים לתתא , כגוונא   זקפן רישא בגינך,  עלאין ותתאין,

  עד דיפתחון תרעין.  דעייל ,לא עייל, מאן  דלעילא .עבד שורי קרתא קדישא ותרעוי.

מאן יכיל למפתח תרעין דקרתא    עד דיתתקנון דרגין דשורי,, מאן דסליק ,לא סליק

דאיהו פתח תרעין דרי   דא רשב"י, ומאן יכיל לאתקנא דרגין דשורי, קדישא,

מאן   ,ואיהו אתקין דרגין עלאין ,וכתיב יראה כל זכורך את פני האדון יי'  דחכמתא,
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 בעא לאתחזאה קמיה.  דמאן דאיהו דכורא מן דכרניא, דא רשב"י,  ן יי', פני האדו

 

צורות   :ואמרו והשתטחו לפניו ונשקו ידיו ובכו באו רבי חייא ורבי יוסי פירוש הסולם:

עשה הקב"ה ירושלים של מטה ,שהוא   העליונים והתחתונים מרימים ראשם בזכותך,

שה החומות של עיר הקדושה  וע שהיא בינה. כעין ירושלים של מעלה,  המלכות, 

אינו עולה עד    ,מי שעולה אינו נכנס עד שיפתחו לו השערים. ,מי שנכנס  ושעריה.

ומי יכול לתקן   שיתקנו המדרגות אל החומות . מי יכול לפתוח את שערי העיר הקדושה 

המדרגות אל החומות , זהו רבי שמעון בן יוחאי, שהוא פותח השערים של סודות  

  .יראה כל זכורך את פני האדון ה'   וכתוב, את מדרגות העליונות. החכמה והוא מתקן

שהוא בחינת   . כלומר,תהזיכרונושמי שהוא זכר מן    רשב"י,  מי הוא פני האדון ה' ,זהו

 צריך להראות לפניו.  שהם מוחין דאו"א,   ,תזיכרונו זכר ממוחין העליונים הנקראים 

 זוהר,ויקרא ,דף טו,ע"א: 

 

ולא    דלא אתגלייא האי קשת ביומוי, סימנא לחסידא זכאה,מכאן  לשון הזוהר:

ואתחזי    ההוא דבעי רחמי על עלמא, ומאן איהו. אצטריך עלמא ביומוי להאי אות. 

  דהא הוא אות, דלא אצטריך עלמא ביומוי להאי אות,  כגון רשב"י, לאגנא עלוי.

 סימנא בעלמא הוה. 

שבימיו לא נצרך   שת בימיו, שלא נגלה הק מכאן הסימן לחסיד צדיק,  פירוש הסולם:

ומי הוא אותו שמבקש רחמים   מפני שהוא מגן על העולם בתפילתו. העולם לאות הזה, 

  שלא נצרך העולם בימיו לאות הזה. ,היינו כמו רבי שמעון ?וראוי להגן עליו על העולם,

 כנ"ל.  שאין מגין זולת הקב"ה,  כי האות ההוא סימן בעולם הוא,

 

והיינו   דלא מבטל לה. הוה גזירה דאתגזר על עלמא לעילא,דלא  לשון הזוהר:

דקב"ה   ומי מושל בקב"ה כביכול. צדיק,, קב"ה מושל באדם מושל באדם, דכתיב,

 גזיר ,ואיהו מבטל.

 

שלא היה רבי שמעון  ולא היתה גזירה שנגזרה למעלה על העולם, פירוש הסולם:

צור ישראל מושל באדם   ב,דהיינו הכתו , מושל באדם דהיינו שכתוב,   מבטל אותה.

כביכול צדיק   ?ומי מושל בהקב"ה הקב"ה מושל באדם.  , צדיק מושל יראת אלקים

 מושל. שהקב"ה גוזר והוא מבטל. 

 

  דיומא חד הוה יתיב אבבא דתרעא דלוד, כגון רבי שמעון בן יוחאי, לשון הזוהר:

  הורא, אדהכי אתחשך נ ואסתים נהורא ג' זמנין, חזא שמשא דנהיר, זקף עינוי,

  תא אבתראי ברי,  א"ל לרבי אלעזר בריה, ואתחזי ביה בשמשא אוכמא וירוקה, 

דודאי תלתין יומין תליא   וקב"ה בעא לאודעא לי,  ונחמי ודאי גזירה אתגזר לעילא, 

הה"ד כי לא   ולא עביד קב"ה ,עד דאודעיה לצדיקייא, ההוא מלתא דאתגזר לעילא,

 עבדיו הנביאים. יעשה יי' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל 

 

נשא   שיום אחד היה יושב בפתח שער לוד.  כגון רבי שמעון בן יוחאי,  פירוש הסולם:

  ונראה בשמש, בתוך כך נחשך האור  וסותם אורו ג' פעמים. עיניו וראה השמש מאיר

ודאי גזרה נגזרה  -ד  ,בוא אחרי בני ונראה  אמר לו לרבי אלעזר בנו,  שחור וירוק.

  תלוי למעלה הדבר ההוא שנגזר   יום םששלושיודאי  דיעני. למעלה והקב"ה רוצה להו
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כי לא יעשה ה' אלקים דבר כי אם   ז"ש,  והקב"ה אינו עושה עד שמודיע לצדיקים.

 גלה סודו אל עבדיו הנביאים. 

 

ופומיה   חמו חד חויא דהוה אתי,  עד דהוו אזלי עאלו בההוא כרם.  לשון הזוהר:

  ברישא דחויא,   י שמעון וקטפר ידויאשתניק רב  ומלהטא בארעא בעפרא. פתיחא,

זיל ואימא   חויא חויא,  אמר לו, וחמא לישניה מרחיש.  מאיך פומיה. שכיך חויא,

עייליה לרישיה לחד    דהא רבי שמעון בן יוחאי בעלמא שכיח. לההוא חויא עלאה, 

 כן עלאה יתחזר לנוקבא דתהומא רבה. נוקבא דעפרא,

 

  ראו נחש אחד שהיה בא ופיו פתוח   בכרם ההוא,בעוד שהיו הולכים   פירוש הסולם:

הנח והוריד פיו.    ,שקט והכו ידיו בראש הנחש. הוצק רבי שמעון ולוהט בארץ בעפר.

לך ואמור לנחש ההוא    וראה רבי שמעון את לשונו מתנדנדת. אמר לו ,נחש נחש,

שו  הכניס הנחש את רא  רבי שמעון בן יוחאי נמצא בעולם.- העליון, המסית והמסטין, ש

כך   כמו שנחש התחתון חזר לנקב העפר, גוזר אני,  אמר רבי שמעון, לנקב עפר אחד.

  דהיינו שבא במצוקה.  נחש העליון יחזור לנקב של תהום הגדול. אשתניק פירוש הוצק,

מלשון ב"ו נותן קטפרס    קטפר פירושו הכו, )משלי א' בז(. מתרגם שניקא כי על צוקה,

 שפירושו מכה. 

 

פוטקרא   עד דהוו מצלי שמעו חד קלא,  ש רבי שמעון בצלותא, רחי לשון הזוהר:

רבי שמעון בן   קטפירא דבורייני לא שראן בעלמא, דהא, דקיטפא עולו לאתרייכו, 

במשה   דמארך בעי ביקרך על כל בני עלמא. זכאה את רבי שמעון,  יוחאי בטיל לון.

וקב"ה   שמעון גוזר,ואנת רבי   ,דמשמע דאחיד ליה פרגודא,    ויחל משה...  כתיב,

 ואנת מבטל. הוא גוזר,  מקיים.

 

בעוד שהיו מתפללים ,שמעו קול אחד   לחש רבי שמעון בתפילה.  פירוש הסולם:

כי רבי   הכאות המחבלים אינן שורות בעולם,  פסקו גזרות הכנסו למקומכם, אומר, 

יקרך על כל בני  -שאדונך רוצה ב אשריך רבי שמעון,  .שמעון בן יוחאי בטל אותן

גוזר   ואתה רבי שמעון, .שמשמע שאחזו פדגורא ,ויחל משה במשה כתוב  העולם.

  הוא מלשון פתקין שפירושו כתבים.   פוטקרא,  הוא גוזר ואתה מבטל. והקב"ה מקיים, 

  גוזר.  שפירושו כורת,  )ב"מ פט(פירושו גזירה והוא מלשון הלש והמקטף  קוטפא,

מלשון הני   פירושו מחבלים, ורייני,ב  מלשון ב"ו נותן קטפרס.  קטפירא פירושו הכאות,

 פרגודא נראה שהוא מין מחלה.   בריוני.

 

 זוהר,ויקרא ,דף כא,ע"א: 

אתו רבי חייא   אבל לא ידענא מאי הוא.  מלין אלין הכא שמענא לון,  לשון הזוהר:

מאן חפי עיניך בעפרא רבי שמעון בן   אמר רבי חייא,  ורבי יוסי ונשקו ליה ברישיה.

ואפילו צפרי שמיא וכלא חדאן    באתרך ואנת מרעיש טוריא עלאי,דאנת  יוחאי, 

 ווי לעלמא בההיא שעתא כד תסתלק מניה. במלולך,

 

באו רבי חייא   אבל איני יודע מה הם. דברים אלו כך שמעתי אותם, פירוש הסולם:

  מי יוכל לכסות עיניך בעפר רבי שמעון, ,אמר רבי חייא  ורבי יוסי ונשקו לו בראשו. 

        ואפילו עוף השמים שמחים בדברך. קומך ואתה מרעיש הרים עליוניםשאתה במ

 בשעה ההיא שתסתלק ממנו.  ,אוי לעולם
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 כג:-זוהר,ויקרא ,דף כב

 

מה דלא חמאת עינא דיחזקאל    חמאת שפחה חדא על ימא,  דתנינן, לשון הזוהר:

וברין כל  ג בנייהו כל שכן.  נשיהון דישראל כל שכן. אי אינון אתדבקו כל כך,  נביאה.

  וכל שכן נביאה עלאה מהימנא משה,   נשיאים כל שכן, סנהדרין כל שכן.  שכן.

כל שכן חכימי   והשתא אלין טייעי מדברא מרחשן חכמתא כל כך, דאיהו על כלא. 

כל שכן וכל   ואולפי מיניה בכל יומא. כל שכן אינון קיימי קמיה דרבי שמעון,  דרא,

 שכן רבי שמעון דהוא עלאה על כלא. 

ואם   שלמדנו ,ראתה שפחה על הים מה שלא ראה עין יחזקאל הנביא. פירוש הסולם:

והאנשים   ; ובניהם לא כל שכן ;נשיהן של ישראל לא כל שכן הן השפחות, השיגו כל כך, 

  שהוא על כולם. ולא כל שכן נביא העליון נאמן משה, ;וסנהדרין לא כל שכן ;לא כל שכן 

ומכל   כן חכמי הדור -ובבים חכמה כל כך, מכל שועתה, אילו הסוחרים שבמדבר היו ד

וכל שכן וכל שכן רבי   ולומדים ממנו בכל יום. כן אילו הנמצאים לפני רבי שמעון-ש

 שהוא עליון על כולם.  שמעון עצמו,

ווי לעלמא כד   וקם העם הזה וזנה... .כך,  מה כתיב, בתר דמית משה,  לשון הזוהר:

ויבעי ב"נ מלה   יסתתמו מעלמא, דמבועי דחכתא יסתלק מניה רבי שמעון, 

בגין דלא ישתכח   וטעאן כל עלמא באורייתא, ולא ישכח מאן דיימא,  דחכמתא,

  ואם כל עדת ישראל ישגו.  על ההוא זמנא כתיב,  מאן דיתער בחכמתא. בינייהו, 

  במאי הוא, בגין ונעלם דבר מעיני הקהל, ואם ישגו באורייתא ולא ינדעון אורחהא, 

ווי לאינון דרין   דידע לגלאה עמיקתא דאורייתא ואורחהא. דלא ישתכח מאן 

 דמשתכחי כדין בעלמא.

 

כך אוי לעולם    ...וקם העם הזה וזנה מת משה מה כתוב,-אחר ש  פירוש הסולם:

ויבקש אדם דבר חכמה   .שמבועי החכמה יסתמו בעולם כשיסתלק ממנו רבי שמעון,

על זמן   ימצא מי שיעוררו בחכמה. ולא  ; וישגה כל העולם בתורה ; ולא ימצא מי שיאמר 

  שלא ידעו דרכיה, דהיינו ואם ישגו בתורה,  .ואם כל עדת ישראל ישגו  ההוא כתוב,

שלא יהיה נמצא מי שידע לגלות עמקות   , ונעלם דבר מעיני הקהל במה הם, משום, 

 אוי לאילו הדורות שימצאו אז בעולם.  התורה ודרכיה. 

 

"ה לגלאה רזין עמיקין דאורייתא, בזמנא  זמין קב  אמר רבי יהודה,  לשון הזוהר:

בגין דמלאה הארץ דעה את יי' כמים לים מכסים. וכתיב ולא   דמלכא משיחא,

ילמדו עוד איש את אחיו ואיש את רעהו לאמר דעו כי את יי' כי כולם ידעו אותי  

 למקטנם ועד גדולם אכי"ר. 

 

עמוקים בתורה בזמן מלך  עתיד הקב"ה לגלות סודות  אמר רבי יהודה, פירוש הסולם:

ולא ילמדו עוד    וכתוב, .ים מכסיםלמלאה הארץ דעה את ה' כמים -משום ש  המשיח, 

קטנם ועד  מאיש את אחיו ואיש את רעהו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי ל

 אכי"ר.  גדולם

 

 סיפורים על רבי שמעון בר יוחאי 
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 מציל ממלאך המוות

יושב יום אחד לפני פתח ביתו של רבי יהודה   רבי יצחק תלמידו של רבי שמעון, היה 

ונראה עצוב ומדוכא. יצא רבי יהודה מביתו ומצאו לרבי יצחק יושב עצב. מה יום  

שאלו רבי יהודה. אמר לו רבי יצחק: ברצוני לבקשך שלש בקשות. האחת:   –מיומיים? 

החיים.  כאשר תאמר דברי תורה ותזכיר מדברי, ציין גם את שמי, כדי שיוזכר שמי בין 

בקשה שניה: למד נא את בני יוסף תורה, כדי שיגדל לתלמיד חכם. והשלישית: כל  

 שבעת ימי האבלות על מותי, צא אל קברי והתפלל לעילוי נשמתי!

שאלו רבי יהודה: מנין לך כי הגיע זמנך למות? השיב רבי יצחק: שני סימנים בידי.  

ה אני אותה והיא מאירה,  כאשר הנשמה מסתלקת מן האדם, רוא , האחד: בכל לילה

אך עתה אין נשמתי מאירה לי בחלומי. והשני: בכל עת שהייתי מתפלל, בהגיעי  

לברכת "שומע תפלה", הייתי רואה את צילי ממולי ואילו עתה איני רואהו. מתוך  

 יודע אני כי קרובה עתי להסתלק מן העולם! –המשיך רבי יצחק  – סימנים אלו 

שת ממני, אעשה כדבריך. אבל גם לי יש בקשה אליך  אמר לו רבי יהודה: כל שבק

והיא, כי בעולם העליון תבחר את מקומי לידך, למען אהיה בחברתך, כפי שהייתי  

בחברתך בעולם הזה. בכה רבי יצחק ואמר לרבי יהודה: בבקשה ממך! אנא, אל  

 תעזבני לבדי בימים אלה. 

ק בתורה. הרים רבי שמעון הלכו שניהם אל רבי שמעון בר יוחאי ומצאוהו יושב ועוס

הסתכל בו רבי שמעון וראה את מלאך   .את עיניו וראה את רבי יצחק עומד לפניו 

יבוא   – ות מרקד לפניו. נעמד רבי שמעון ואמר: גוזר אני, כי מי שרגיל לבוא אצלי והמ

נטל אליו את ידיו של רבי יצחק   ,אל יבוא! תוך כדי דיבורו   –ומי שאינו רגיל לבוא אצלי 

בו אליו. נכנסו רבי יהודה ורבי יצחק לביתו של רבי שמעון ומלאך המוות נאלץ  וקר 

כי נותרו מספר שעות עד   ,להשאר בחוץ, מאחר ולא הורשה להכנס. ראה רבי שמעון

 זמן פטירתו של רבי יצחק. 

מה עשה רבי שמעון? נטלו לרבי יצחק והחל לעסוק עמו בתורה. אמר רבי שמעון לבנו  

אל תפנה אליו ואל תדבר    ,ני, בפתח הבית, אם תראה מאן דהוארבי אלעזר: שב, ב 

ע אותו בשבועה שלא יכנס. שאל  ב  ש  אל הבית, ה   להיכנסוכל מי שחפץ  .עמו לחלוטין

רבי שמעון את רבי יצחק: האם ראית כבר את אביך היום? כי למדנו, שבשעה שאדם  

וקרוביו. השיב רבי יצחק: עד  מסתלק לבית עולמו, באים אליו מעולם הנשמות אבותיו 

 כה טרם ראיתי את צורת אבי. 

של עולם! רבי יצחק ממיודעינו הוא והוא בביתנו מ"שבעת   ריבונו קם רבי שמעון ואמר: 

" )הם שבעת בני החבריא שנותרו בחיים בצאתם מה'אדרא רבא'(. אוחז אני  העיניים

 בו ומבקשך: תן אותו לי!

רומים והרי  מ בלה תפילתך לפני כסא הכבוד ביצאה בת קול מן השמים ואמרה: נתק

לשבת על כסאך    ,רבי יצחק שלך הוא ובידך נמסר. אך תביאהו עמך בעלותך למרומים

 כך אעשה, אביאנו עמי ביום פטירתי.  בוודאיבעולם העליון. ענה רבי שמעון:  

מפטיר    המוותשמע רבי אלעזר שישב בפתח הבית, את מלאך    ,תוך כדי דברים אלו

סתכל רבי שמעון בפניו של רבי  ה ."אין הדין קים במחיצתו של רבי שמעון!" ואומר: 

יצחק וראהו חוור כולו ורוטט מפחד. קרא רבי שמעון לבנו, שעדיין ישוב היה בפתח  

רבי יצחק  - רבי יצחק והרגיעהו! החל רבי אלעזר לטפל ב- הבית: בוא, בני, אחוז ב

 עוסק בתורה. ולהרגיעו וכבר סובב רבי שמעון פניו מהם והיה 

מרוב חולשה נתנמנם רבי יצחק ובחלומו הוא רואה את אביו, האומר לו: בני! אשרי  

חלקך בעולם הזה ובעולם הבא. בין עלי עץ החיים שבגן עדן אתה יושב! אילן גדול  
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וחזק הוא רבי שמעון בר יוחאי והוא מחזיקך בין ענפיו! אשרי חלקך, בני. אמר רבי  

י ומה מעמדי בעולם האמת? השיב האב: שלושה ימים היו  יצחק לאביו: אבי, מה מצב

את חדר משכבך ופתחו בחדר חלונות שיאירו לך מארבע רוחות    בחיפזוןמכינים 

  ,העולם ואני ראיתי מקומך ומחיצתך ושמחתי ואמרתי: אשריך, בני! אך הייתי מצטער 

מן   על בנך הקטן שעוד לא זכה לתורה ואתה לא תזכה לחנכו. שנים עשר צדיקים

היו אמורים להקביל פניך. ובעוד הם מוכנים לצאת, נשמע קול בעולמות   ,החברים 

העליונים המכריז: מי הם החברים העומדים לצאת לקראת רבי יצחק? התעטרו  

 במקומותיכם, בשביל רבי שמעון שבקש שלא ימות רבי יצחק ובקשתו נתקבלה!

 

ד בעולם הזה? השיבו האב:  י עוישאל רבי יצחק את אביו: לכמה זמן האריכו את ימ

סוד זה אין לי רשות לגלות, כי אין מודיעים לאדם ימיו ושנותיו. אולם זאת אודיעך, כי  

בשמחה הגדולה של רבי שמעון, ביום פטירתו, שם תהיה יחד עמו ואתה תערוך  

 שולחנו!

כתום המחזה שראה רבי יצחק בחלומו, ניעור משנתו והיה צוחק ופניו מאירים. התבונן  

דבר חדש שמעת בשנתך ורזים נגלו לך? השיב רבי יצחק:   בוודאיו רבי שמעון ואמר: ב

אכן, כך הדבר. ספר רבי יצחק לרבי שמעון כל שראה בחלומו. כתום הסיפור, השתטח  

בהכרת טובה ותודה על הצלת חייו.   ,רבי יצחק על הארץ לפני רגליו של רבי שמעון

נו והיה עוסק עמו תדיר בתורה. כאשר נכנס  לא הרפה רבי יצחק מב , מאותו יום ואילך 

   (זוהר ח"א רי"ז א ).רבי יצחק ללמוד מפי רבי שמעון, היה בנו ממתין בחוץ עד צאתו 

 ר' פנחס בן יאיר ור' שמעון 

מפני הנסים הרבים שנעשו לו. ר' פנחס בן יאיר    ,ר' שמעון היה נקרא "מלומד בנסים" 

הלך לראות את בתו, אשת ר' שמעון שחלתה. הלכו אתו תלמידיו, כשהוא רוכב על  

חמור. בדרך פגש שני ישמעאלים. אמר להם: "האם הקול הנשמע בשדה הוא מזמן  

ע  ענו לו: "מזמנים קדומים אין אנו יודעים, אבל מימינו יודעים אנו, שלפת ?" ממושך 

על ידו ניצלו יהודים מידי שודדים. ביום מן הימים נמצאו כאן שודדים  -נשמע קול ש

שהיו חומסים כל העוברים, פגשו ביהודים עוברי אורח ורצו לשודדם. פתאום נשמע  

קול כנעירת חמור שחזר פעמים ולהבת אש הופיעה ושרפה את השודדים והיהודים  

 נצלו".  

  , שסיפרתם לי זאת מכיווןאמר לישמעאלים: " כששמע ר' פנחס בן יאיר דבריהם, 

תנצלו היום משודדים האורבים לכם בדרך". ר' פנחס אמר אז לתלמידיו בבכי: "אדון  

כך כתוב: "לעושה נפלאות גדולות   ". העולם עשה את הנס בזכותי ואני לא ידעתי כלום 

מענם  כמה טובות עושה הקב"ה לאנשים, כמה נסים הוא עושה ל . )תהלים קל"ו(לבדו" 

  .רק הקב"ה לבדו. אדם קם בבוקר ונחש בא לקראתו כדי להמיתו   ,ואף אחד אינו יודע

אינו יודע   , דורך האדם ברגלו על הנחש וממיתו ואף אחד חוץ מהקב"ה ,וללא כל ידיעה 

על הנס שהתרחש. או אדם ההולך בדרך שהשודדים אורבים לו בו להמיתו ולשדוד  

מי יודע מזה,   . דים תופסים אותו והראשון נמלטאת רכושו והנה מגיע אדם אחר והשוד

,  אף אחד מלבד הקב"ה. משום כך אמר הכתוב: "לעושה נפלאות גדולות לבדו" 

 שאף אחד חוץ ממנו אינו מכיר בהן.   ,שמשמעותו היא שהקב"ה עושה נפלאות גדולות 

אחר כך אמר רבי פנחס לתלמידיו: "בשאלתי את הישמעאלים אם שמעו את הקול  

תכוונתי לקולם של רבי שמעון והחבריא העוסקים בתורה. ר' שמעון  ה  , בשדה

מפני זה שאלתי   . והחבריא יצאו לשדה ללמוד תורה ואין אנו יודעים היכן הם נמצאים
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את הישמעאלים המצויים תמיד בשדה, אם לא שמעו כאן את הקול, מפני שקולו של  

קול ועל ידם נדע היכן ר'  חשבתי ששמעו את ה .בוקע הרים וסלעים בלימודו רבי שמעון 

 ."שמעון נמצא

כשפנו הישמעאלים ללכת, נפנו ואמרו לר' פנחס: "זקן, שאלת אותנו על זמנים קדומים  

היום ראינו פלא על כל פלא. חמשה אנשים   . ולא שאלת אותנו על דברים שראינו היום

ת צל  ישבו יחד ואתם היה זקן אחד והרבה עופות נקבצו שם ופרשו כנפיהם כדי להעלו

באו עופות אחרים והצל היה פרוש כל   , ות אלה הלכופמעל לראשי האנשים. וכשעו

אמר: "זאת שאלתי ואת זה רציתי    , הזמן מעל לראשיהם". כששמע רבי פנחס את זאת

  ?רבי שמעון נמצא בו"-לדעת". שאלו התלמידים את רבי פנחס: "ומאין נדע המקום ש

ה החמור מהדרך לשביל צדדי ואחרי לכתו  "חמורי ינהלנו למקום הנכון". נט  ,השיבם

"הבה נתכונן    - עמד ונער שלש פעמים. ירד רבי פנחס מהחמור ואמר , שני מילים

 ."לקבל פני רבי שמעון

כששמע רבי שמעון את נעירת החמור, אמר לחבריא: "הבה נעמוד לקבל את פני רבי  

פנחס, שמעתי את נעירת החמור של סבא חסידא". עמד ר' שמעון ואתו עמדו כל  

לו על רבי שמעון  צֵ החלו העופות שהֵ   בינתייםהחבריא. כשהגיע רבי פנחס, ישבו ביחד.  

ל רם: "עופות השמים, האם אינכם  והחבריא, להתפזר. קרא רבי שמעון אליהם בקו

" עמדו כל העופות במקומם, לא התרחקו  ?נזהרים בכבודו של אדוניכם הנמצא כאן

אלא חזרו למקומם להצל על ר' שמעון. אמר רבי פנחס לרבי שמעון: "אמור להם  

שילכו לדרכם". אמר רבי שמעון: "יודע אני שהקב"ה רוצה לעשות לנו נס, עופו עופות  

פזרו העופות ועפו. לפתע הופיעו שלושה עצים גדולים וענפיהם נטו  לדרככם". הת 

אמר: "העופות   פנחסשמחו כולם בזה ורבי  .ןי ע  לשלוש רוחות ומתחת לעצים נבקע מ  

די להעלות צל, היה להם טורח גדול בזה ואינני רוצה אפילו  כשעמדו כאן קודם 

". ענה רבי שמעון: "אני  בטרחתם של עופות, כי בכתוב נאמר: "ורחמיו על כל מעשיו

של עולם ריחם עלינו ושלח לנו את העופות לסוכך   ריבונו אך אם  . לא הטרחתי אותם

לם של העצים ושתו  י. ישבו בצ" עלינו מפני השמש, אין אנו יכולים לוותר על המתנה

רבי פנחס בן יאיר אמר דברי תורה ואחר כך אמר: "ראו    .שלרגליהם המעייןממי 

כאן תמיד". עד היום הזה נמצאים   יישארועצים אלו ומעין זה מעשיו של הקב"ה, 

במקום זה שלושה עצים ומעין מים ונקראים בפי העם "נטיעותיו של רבי פנחס בן  

 ()זוהר פ' בלק קמחיאיר". 

 מברכתו נולד בן ארי בתורה 

 

מעשה ברבי חייא ורבי יוסי שהיו מהלכים בדרך, לאסוף כספי צדקה עבור פדיון  

ששקעה השמש והלילה פרש את כנפיו, נכנסו השניים למלון דרכים ללון  שבויים. מ

קמו כדרכם לעסוק בסתרי תורה. התעוררה בתו של בעל המלון   ,שם. בחצות הלילה

הרה והדליקה לפניהם נר ועמדה בפתח  יובראותה את האורחים קמים ממיטתם, מ

י ואמר: "כי נר  החדר לשמוע את לימודם הקדוש והרגישו בה החכמים. פתח רבי יוס

רומז לאשה, שמצוותה הדלקת נרות שבת.   –"נר מצוה"  . )משלי ו(מצוה ותורה אור" 

אינה לומדת    שהאישהאף  ,רומז לבעל, שמצוותו לימוד התורה. ולכן – "תורה אור" 

תורה, תורתו של בעלה תאיר לה את נרה. רבי יוסי חפץ בזה לשבח ולעודד את  

עצמה אינה   שהאישהכי אף  , שטרחה למענם והדליקה את הנר, לפיכך אמר  , האישה

 .לומדת תורה, נוטלת היא שכר בלימוד התורה של בעלה
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כשהיא   ,האישהשל והנה אך סיים רבי יוסי את דבריו, שמעו הוא ורבי חייא את קולה 

, התעורר לשמע בכייתה של בתו, קם  האישה מתמוגגת בבכי רב. בעל המלון, אבי  

בת בכיה. ספרה לו הבת מה ששמעה עתה מפי החכמים. עמדו  יושאלה לס ממיטתו

שניהם, האב ובתו, בפתח חדרם של החכמים ובכו. שאל אותם רבי יוסי לסיבת בכיים:  

ה, ובשל כך הנכם מצטערים? השיב האב:  שמא חתנך, בעל בתך, לא זכה לתור 

פר לרבי יוסי כיצד  יפתח האב וס .של כך אני ובתי בוכים ומצטערים-אמנם, כן הדבר וב

ארע הדבר, שנתן את בתו לאדם שאינו בן תורה. ומעשה שהיה כך היה: יום אחד  

בחור העומד על גג   ,עמד הקהל והתפלל בבית הכנסת ואני בתוכו. פתאום ראו עיני

סמוך לבית הכנסת. כשהגיע הציבור לעניית 'קדיש', קפץ הבחור מן הגג בקפיצה   בית

ת ה'קדיש' שנאמר בצבור. מאד התפעלתי  יאחת גדולה, כדי להגיע לבית הכנסת לעני

נו ירא שמים בתכלית ובעל  יממסירות נפשו לקיום המצוות ואמרתי בלבי: בחור זה ה

אינו גדול בתורה, ילמד ויגדל. בחור זה  ואם עדיין  .הוא גם בן תורה  בוודאי  – מדות 

אך מעשהו עשה בלבי רושם רב ובאותו יום    .היה צעיר ועד לאותו יום לא הכרתיו כלל

כן החתן  -נתברר לי עד כמה טעיתי, ש  הנישואיןהצעתי לו את בתי לאשה. רק לאחר  

סיתי  בור ועם הארץ ואפילו לקרוא קריאת שמע ולברך על המזון אינו יודע. ני-נתגלה כ 

ואף ניסיתי לשכור לו תלמידי חכמים שילמדוהו, אך   – המשיך האב לספר   –ללמדו 

מסתבר כי החתן אינו רוצה ללמוד ואף יתכן שאינו מסוגל לכך כלל. מאז הננו שרויים  

 .בצער רב ואין אנו יודעים מה עלינו לעשות

לאשתו, עשו   פיטוריןגט  שייתןנענה רבי יוסי ואמר אל האב: אם אתם יכולים לבקשו 

זאת. ובאם לא יסכים, יתכן שיוליד בן שיהיה גדול בתורה. עוד הם מדברים והנה  

ליד האורחים, רבי יוסי ורבי חייא.   והתיישבהחתן הצעיר נכנס לחדר בדילוג ובקפיצה 

הביט בו רבי יוסי וראה את פניו מעודנות ואור גדול זורח מהן. אמר רבי יוסי: רואה אני  

או שמא   ,התורה יקרין ממנו. איני יודע אם הוא עצמו יגדל בתורה  אור-בצעיר זה, ש

יוליד בן שיאיר את העולם באור התורה. שמע הצעיר את דברי רבי יוסי וחייך. אמר  

להם: ברשותכם, אומר לפניכם דבר! פתח הנער ואמר: "צעיר אני לימים ואתם  

ל הנער לדרוש בכתוב  הח  )איוב לב(.ישישים, על כן זחלתי ואירא מחוות דעי אתכם" 

זה וגלה סודות נעלמים, רזין טמירין מגנזי חביון יוצר בראשית. רבי יוסי ורבי חייא  

 .למראה עיניהם ולמשמע אוזניהם , ישבו נדהמים ומשתאים

משסיים הצעיר לדרוש, אמר להם: היות והנני צעיר מאד, קבלתי על עצמי לשתוק ולא  

מסוימת. אתמול נסתיימה תקופה זו ותם המועד  להראות חכמתי במשך תקופה  

  ,שתבואו לכאן לשמוע דברי תורתי. ועתה  ,בלתי עלי. מן השמים כוונו את צעדיכםישק

שזכיתי לארח חכמים גדולים כמותכם, אומר לפניכם דבר נוסף. פתח ודרש בכתוב "כי  

ער שפע  נר מצוה ותורה אור", אותו הכתוב בו דרש רבי יוסי בתחילת הלילה. פי הנ

דברי תורה עמוקים בסתרי סתרים! רבי חיא ורבי יוסי היו מלאי התפעלות: מנין לנער  

 ?צעיר ורך בשנים חכמה כה עמוקה, גדולה נפלאה

אמר להם הנער: אני מבבל ובנו של רב ספרא הנני. לא זכיתי להכיר את אבי, כי  

יתי את החברים  ממנו בעודי תינוק בעריסתי. כאשר באתי לארץ ישראל ורא התייתמתי 

  ,שהם אריות בתורה, קבלתי על עצמי להסתתר, שלא יכירו בי הבריות. אשרי חלקי

נשא   – שזכיתי לפגוש אתכם בביתי! עוד הצעיר מדבר, ורבי יוסי לא יכול להתאפק עוד 

  האישהקולו ובכה. קמו הכל ממקומותיהם ונשקו לנער הצעיר בראשו. גם חותנו, אבי 

צחו ובכה. נענה רבי יוסי ואמר: אשרי חלקי, שזכיתי לשמוע  הצעירה, קם ונשק לו במ

מפיך דברים נפלאים אלו שהיו סתומים ונעלמים, אשר לא זכיתי לשמוע כמותם מאיש  

ואביה את נפשם מרוב בכי ומרוב   האישהכאשר נתגלתה האמת, לא ידעו  !עד היום
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ירה את  שמחה. גם רבי חייא ורבי יוסי שמחו בשמחתם מאד. ערכה הרעיה הצע

השולחן לסעודה. בתוך הסעודה אמר הצעיר: ראיתי את צערם הגדול של חותני  

לא   תייהאמורעיתי על שאיני יודע אפילו לברך ברכת המזון ולגלות להם את טיבי 

יכולתי, כי גזרתי על עצמי שתיקה. אמר רבי יוסי אל הצעיר: כיון שפתחת בדברי  

התורה הידועים לך! פתח הנער ודרש  תורה, האר לפנינו את הלילה בגלוי סודות 

בסודות ברכת המזון. כל הלילה ישבו החכמים עם הצעיר, רעייתו ואביה   , ארוכות

ברכו על המזון ושוב חבקו ונשקו את החתן   , והשתעשעו בדברי תורה. כשהאיר היום

 .בה מופלגתיבח

  ,נצא מהבית אמר רבי יוסי: כיון שזכינו לכל זה, ודאי יום משתה הוא היום! ובכן, לא  

עד שנעשה משתה גדול לכל אנשי העיר. משתה זה אינו משתה הוללות, אלא משתה  

שתהיה   , וברכוה האישהשהקדוש ברוך הוא חפץ בו. לאחר מכן פנו החכמים אל 

 .ולאביה אמרו, שיכין סעודה גדולה לכל אנשי העיר  . שמחתה שמחה שלמה

כן שמע  -ן מפואר זה, שג בשמחתה של המשפחה, שזכתה לחתואנשי העיר באו לח

פתח החתן ודרש   , רע בלילה נתפשט מהרה בין כל אנשי העיר. במשתהי המעשה שא

בדברי תורה והיו הכל שמחים ומתענגים על דבריו. כל היום ארך המשתה ולעת ערב  

למנות את החכם הצעיר כראש ומנהיג הקהילה. רבי יוסי   , נמנו וגמרו אנשי המקום

 .ה נוסף ולמחרת נפרדו מהחתן ומשפחתו בברכה ובהוקרהורבי חייא לנו במקום ליל 

בהגיעם אל רבי שמעון, נשא רבי שמעון את עיניו ואמר להם: רואה אני בכם, שהייתם  

מלאך זה הוא המלאך הגדול  )שני ימים ולילה אחד במשכנו של מלאך מטטרו"ן 

שורה רוחו   הממונה על עולם היצירה ורבי שמעון הרגיש ברוח קדשו, כי בנער צעיר זה

לה לכם  ילימד אתכם גנזי נסתרות וג –המשיך רבי שמעון   –. נער זה (של מלאך זה 

 !סודות עליונים. אשרי חלקכם, בני

את כל המעשה שהיה. נענה רבי שמעון ואמר: אשריכם   , סיפרו לו רבי יוסי ורבי חייא

בעת  כי יום אחד הלך עמי רב ספרא, אבי הנער, בדרך.  ,ואשרי חלקי! זוכר אני

בן שיהיה ארי שבחבורה. מצטער אני עתה, שלא  -כי יזכה ל בירכתיושנפרדנו, 

בנו גדל ונעשה ארי שבחבורה, אך   ,שיזכה גם הוא לראותו בגדולתו. ואמנם  בירכתיו

 )זהר ח"ב קסה ב(  !אביו לא זכה לראותו. אשריכם, בני, שזכיתם אתם לראותו

 יודע נסתרות בני אדם 

 

מעשה בשני בני אדם מהעיר צידון, שהיו שותפים במשא ומתן. היו השניים מוליכים  

יהם קונים יחד  רק שנ . סחורה מצידון לבבל ומבבל לצידון ושניהם לא היו זזים זה מזה

עד שמוכרים אותה בנוכחות שניהם. ועל כן, אף שהיה   , ושניהם שומרים על סחורתם

לרמות, כי יד חברו לא זזה מתוך ידו תמיד. שותפותם   היה לולא יכ ,אחד מהם רמאי 

 .ומצליחים מרוויחיםנמשכה שנים רבות ומעולם לא הפסידו במסחרם, רק תמיד היו 

בו  ירגליו ואז שבת מסחרם כמה חודשים, כי לא היה לפעם אחת חלה הנאמן שבהם ב

ליו קרוב לשנה,  ובטוח בחברו להמשיך במסחר לבדו. אך כאשר ראה שארכו ימי ח

בו, כי  יאמר לחברו שילך לבבל, להוליך סחורה ולהביא סחורה כדרכם. חברו שמח בל

ה  מצא שעת הכושר להוציא רמאותו לפועל. וכך עשה: קנה הרבה סחורה, נשא אות

ועוד נשא ונתן שם בבבל בכסף סחורתו   . והרוויחעל הגמלים ונסע עמה לבבל ומכרה 

הרבה ושוב קנה סחורה והביא לצידון ועשה כל מיני ערמה ורמאות: קנה   והרוויח

במשא ומתן    שהרוויחשבו מכר בסחורה שהוליך מצידון לבבל. וכל מה    ,הרבה מהרווח

 .חברו האמינו לכל אשר אמר העלימו מחברו ולקחו לעצמו ו ,שעשה בבבל 
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אחר שמכרו הסחורה כולה, עשו חשבון ומצאו שהפסידו. הנאמן שתק ולא אמר כלום,  

רק המתין מעט זמן עד שנתרפא וקנה סחורה הוא וחברו והלכו שניהם יחדיו לבבל.  

וגם בפעם זו קנו סחורה והפסידו וכן בפעם השלישית שוב הפסידו. האיש הנאמן  

מה זה עשה אלקים לנו? זה שלש פעמים רצופות שאנחנו   נבהל ויאמר לחברו:

זה כמה שנים?! ויאמר לו חברו: כך   שהשתתפנו מפסידים, דבר אשר לא היה לנו מיום 

דרך המסחר, פעם רווח פעם הפסד. ויאמר לו חברו: לא כן אחי, אין זה אלא יד  

יודיענו את   ההשגחה העליונה! ועתה נלך אצל התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי והוא 

 .ברוח הקודש אשר בקרבו ,סיבת הדבר

ויענהו חברו האחר ויאמר: וכי נטרפה דעתך?! וכי רשב"י בקי בדרכי המסחר? הלוא  

נלך אצל הסוחרים הבקיאים היטב בדרכי המסחר והם   .הוא רק אחד מהתנאים 

כי   .ו מאתניודיעונו. אמר לו חברו: כלך מהדברים האלו, כי בדרכי המסחר אין בקי יותר 

שבעיר המסחר ודבר   הוותיקיםמנעורינו ועד עתה עוסקים אנחנו בסחורה ואנחנו שני 

זה מעולם לא קרה אותנו ומה גם שלוש פעמים רצופות. אין זה אלא יד השם עשתה  

זאת. נלך אצל הקדוש הרשב"י זיע"א והוא יודיענו סיבת הדבר. ואם גם הוא לא ידע,  

 !אעזבך עד שתלך עמי  נשים יד לפה. ובכן, לא ארפך ואל

מו רעהו הגנב אצל רשב"י זיע"א ויספרו לו כל המאורע והוא  יהלך ע ,רחו ואז בעל כ

צפה ברוח הקודש וראה כל רמאויות הרמאי. ויאמר להם: דעו לכם בני, כי המסחר  

כל ענפיו הם רעננים ונותנים פירות   – בריאים וחזקים  שורשיוהוא דומה לעץ, שבהיות 

דו למשחית  אזי נהפך הו   לקו ונרקבו ונשחתו,  שורשיוגדולים וטובים ומתוקים. אך אם 

ונעשה עץ יבש, שאינו ראוי אלא להסקה. כך גם המסחר: השורש שעליו עומד ומצליח  

הוא האמונה. כל עוד שהסוחר נושא ונותן באמונה, אזי מסחרו הולך הלוך   ,ומתקיים

מסחרו הולך ודל ומתמעט מיום ליום   – אך אם אבדה האמונה  . וגדל עד כי גדל מאד

ויחים  ועד כיכר לחם. כן אתם: בהיותכם נאמנים במסחרכם, הייתם מר ובעליו מגיעים 

 .ועכשיו שרימיתם זה את זה, אתם מפסידים הפסד אחר הפסד  .ומצליחים

  ,ויאמרו שניהם יחדיו: רבי, לא נכנסה שום רמאות בינינו, רק הננו גם עתה כמו תמיד 

! אני חשבתי שתודה  נאמנים זה עם זה. אז ענה הרשב"י זיע"א לאותו רמאי: הוי, רשע

על פשעך לחברך ותשיב לו את הגזלה והעושק אשר עשקתו ברמאותך והשם יעביר  

אתה מעז פניך ואומר שאתה איש נאמן! עתה    ,חטאתך וגם חברך ימחל לך. ועתה

בסחורה שהולכת   שהרווחת מה שגנבת מהרווח  ,אגלה את נבלותך. זכור אל תשכח 

  .וספת במחירה ולקחת התוספת לעצמךה  ,מצידון לבבל לעצמך והסחורה שהבאת

ועוד חישבת עליו חלקו בהוצאות שהוצאת באותם הימים שנשאת ונתת לבדך ולקחת  

כל הרוח לעצמך. הוי בוגד! הוי גזלן! כל כך הרבה רשע עשית ומחשיב אתה את עצמך  

לאיש נאמן? צא רשע מלפני! לא אוכל להביט בפניך, כי עוונותיך העצומים חקוקים  

 !במצחך 

אז נפל אותו אדם על פניו והודה על פשעיו אחת לאחת ויבכה בכי גדול ויבקש תשובה  

רק עד שתחזיר את   ,על עוונו. ויאמר לו הרשב"י זיע"א: לא תוכל להתנקות מהעוון

  תיתן יהיה נחשב עליך לבדך. גם  , הגזלה לחברך וכל ההפסד שהפסדתם בסחורתכם

  . שלך באה לכם הרעה במסחרכם- כי ב, מרוויחיםלחברך רווח ערך הפעמים שהייתם  

לעניים צנועים שיודעים את התורה ותבקש מחילה   ותיתן ועוד תכפול כנגד הכל 

ואז יכופר   -  ערתו, תלך למסחר שלש פעמים לבדך ותתנהג באמונהימחברך על שצ

הביט בפניו והודיעו שנמחל  ש וחזר לפני הרשב"י זיע"א,  .עוונך. וכך עשה אותו האיש 

   .ח בו מאד על תשובתועוונו, וישמ
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ינ ת ֶזהּות "להשי להתקרב  אחד לכל  כח יש – י"דרשב בהילולא ח  ּלּוָלא ב  י ה  ב  ר   ד 

עֹון מ  ר  ש  יֹום ֶשעֹושים ,יֹוָחאי ב  קּותֹו ב  ּל  ת  ס  ל ִכי ,דיקא ה  ֵדי ע  קּותֹו י  ּל  ת  ס  ֵקן הּוא ה  ת   מ 

יר  ֲחז  שּוָבה ּומ  ת  ָפשֹות ב  בֹות נ  נ   יֹוֵתר  ר  ל ,ל"כ  ֵדי ֶשע  ָבה ֶזה י  ר  ת  ָחה נ  מ  ש  יֹוֵתר  ה  ינ ת ב  ח   ב 

ָחה מ  ש  יד ה  ֵעת ֶשֶּלָעת  ָיה ב  ח  ת  י '.וכו ה  ָחה ֵאין כ  מ  ָפָניו ש  ך  ל  ָבר  ת  מֹו ,י  ֵעת כ  ין ב  יר  ֲחז   ֶשמ 
ך  ֵאָליו ָבר  ת  ים י  ָדח  נּו ,נ  י  ה  ֲחז   ד  ֶשמ  יןכ  שּוָבה יר  ת  ים ֶאת ב  חֹוק  אד ָהר  ך  מ  ָבר  ת  ה' י  י ,ל   ה' כ 

ך ָבר  ת  ָחֵפץ ָלָרָשע צֹוֶפה ו הּוא הּוא ֶחֶסד ָחֵפץ ,י  קֹו ו  ָצד  ה  ָכל .ב  ן ו  מ  ֶמנּו ָרחֹוק ֶשָהָאָדם ז   מ 

ך  ָבר  ת  ֲעֹונֹוָתיו י  ר  ,ב  אד לֹו צ  יָכֹול מ  ב  מֹו ,כ  ָכל ֶשָכתּוב כ  ר  .ָצר  לֹו ָצָרָתם ב  ק  ע  ָצָרה ו  יא  ה   ,ה 

ת ֶנֶפש ָצר  חֹוָקה ה  ך  ֵמה' ֶשר  ָבר  ת  בָאר  ,י  ָמקֹום כ מ  ֵחר ב  י ,א  ך יה'  כ  ָבר  ֲחָשבֹות חֹוֵשב ת   מ 

ל ב  ח ל  ד  ֶמנּו י  ָדח מ  ל .נ  ע  ל ,ֵכן ו  ֵדי ע  יק י  ד  צ  ֲעֶלה ֶשה  ֵקן מ  ת  מֹות כ ָמה ּומ  ש  ָרֵאל נ  ש  יָרם י  ֲחז   ּומ 

ך  ֵאָליו ָבר  ת  ל ,י  ֵדי ע  ֶדֶלת ֶזה י  ג  ָחה נ  מ  ש  אד ה  אד מ  מֹו  .מ  ין כ  יר  ֲחז  ֶמֶלך  ֶשמ  ה  נֹו ֶאת ל   ב 

שֹו ל ֶשֵגר  ֲעֹונֹוָתיו ָפָניו ֵמע  ל ב  ע  ֵדי ו  ֵחק י  ר  ת  ֵקל ,ֶשנ  ל  ָכל ק  ם ב  ע  יֹוֵתר  פ  ת ב  ל ֵמֲחמ   ֶשָנפ 
תֹו ע  ד  ל ,ב  ֵדי ע  חּוקֹו גדל ֶשָרָאה י  ֶמֶלך  ר  ד, ֵמה  ָמה ֶשָטָעה ע  ד  נ  תֹו ו  ע  ד  ֶמֶלך  ב  יקֹו ֶשה  ח  ר   ה 
עֹוָלם ֶפה ָהיָה ו לא . ל  צ  ֶמֶלך  ֶאל עֹוד ֶשָישּוב מ  מֹו ,ה   .חשְך ִמִני שּוב י ֲאִמין לא ֶשָכתּוב כ 

ֶמֶלך  יֵש ּוֶבֱאֶמת ה  ר  ל  ע  ָכל ָגדֹול צ  זֹוֵכר  ֵעת ב  נֹו ֶאת ו  ָכל ָהָרחֹוק ב  ָצא .ֵעת ב  מ  ֶשנ   ֶאָחד ּוכ 

ֵחם ר  ל ֶשמ  ֶמֶלך  ע  ל ה  ע  נֹו ו  הֹוֵלך  ב  ָמקֹום ֶאל ו  זהם ה  מ  ל ה  ָשם ֶשָנפ  ֵמז ל  ר  ים לֹו ּומ  ָמז   ר 

נ ֵהג ת  מֹו ּומ  ָמה ע  ָחכ  ָלָאה ב  פ  ֵלא ֶפֶלא נ  פ  ה  ד ,ו  יס ע  נ  כ  הּוֵרי בֹו ֶשמ  ר  שּוָבה ה  ירֹו ת  ֲחז   ֶאל ּומ 
ֶמֶלך  מָחה כ ָמה ,ה  ֲענּוג ש  ת  ֶמֶלך  ֶאל גֹוֵרם ו  ד ה  עּור  ֵאין ע  י .ש  ר  ֶזה כ  ק  מָחתֹו ע  ֻדָּלתֹו ש   ּוג 

ֲענּוָגיו ת  ֲעשּוָעיו  ו  ש  ֶמֶלך  ֶשל ו  ך  ה  ָבר  ת  ים ,י  יר  ֲחז  ֶשמ  ים ֵאָליו כ  חֹוק  ֶמנּו ָהר  מֹו ,מ  יָתא כ   ֶשא 

ר  ּזה  רֹו( ב  ת  רֹו ָאֵתי כ ד ,) סט י  ת  ר  י  ָאמ  ה ִכי ו  ת  ִתי ע  עְּ כּו י ד  ֵדין ',ו  יק כ  ּל  ת  ס  ר  א  ק  י  ת  א  ָמא ו   ש 

ָשא ֻקד  יך  ד  ר  ָתא  ֵעָּלא הּוא ב  ֶזהּו .ות  ִחינ ת וְּ ה בְּ ח  ִשמְּ ה ה  דֹול  גְּ א ֶשל ה  ִבי ִהּלּול  ר  עֹון דְּ  ִשמְּ

ר אי ב  יֹום ,יֹוח  קּותֹו בְּ ּלְּ ת  דֹוש ִהסְּ ק  ל   ה  עֶמר ג "בְּ ז  ,ב  ִנים עֹוִלים ֶשא  קְּ ת  ִנתְּ ִרים וְּ חֹוזְּ  וְּ

ה שּוב  ה ִבתְּ מ  חֹוִקים כ  ל ,רְּ י ֶשע  דֵּ ֶדֶלת  ֶזה יְּ ה  ִנגְּ ח  ִשמְּ אדֹּ  ה  אדֹּ  מְּ  הלכות ,הלכות ליקוטי (מְּ

 )'ג הלכה נזיקין

ר  .התורה ואור ת"השי אור מתגלה – י"דרשב בהילולא ק  ת ע  יק ֲעבֹוד  ד  צ  ָייו ה  ח   ב 

מֹותֹו ּלֹות הּוא ,ּוב  ג  ך  ֱאלקּותֹו ל  ָבר  ת  יד  י  ָכל. ָתמ  ה ו  ֵּלק מ  ת  ס  עֹוֶלה ֶשנ  ָלה ו  ע  מ  ָלה ל  ע  מ   יֹוֵתר  ל 

יֹוֵתר  ינ ת ו  ח  ב  יֵּה ל  יך  הּוא ,א  ש  מ  ָשם מ  יֹוֵתר  יֹוֵתר  מ  ּלּות ֶהָאָרה ו  ג  ת  ה  ֶּלה ֱאלקּות ל  ג  ת   ֶשנ 

יר  יָא  ינ ת יֹוֵתר  ו  ח  לא ב  בֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל מ  ֶזהּו .כ  ינ ת ו  ח  ּלּוָלא ב  י ֶשל ה  ב  עֹון ר  מ  יֹום אייֹוחָ  ֶבן ש   ב 

ֵּלק ָבעֶמר  ג"ל   ת  ס  י ,ֶשנ  ָכל כ  ָשָנה ָשָנה ב  ֵּלק ֶשָאז ,ו  ת  ס  יֹום נ  ּלּוָלא ב  ֵליּה ה  ָלה עֹוֶלה , ד  ע  מ   ל 

יֹוֵתר  יֹוֵתר  ר  .ו  ק  ע  יֹות ָכל ו  ינ ת ֵהם ָהֲעל  ח  יֵּה ב  מֹו ,א  יָתא כ  ּזהר  ֶשא  ָקדֹוש ב  ים ( ה  קּונ  סֹוף ת   ֶשב 

ּזהר ף ָחָדש ה  י כ ד ,) קט ד  יה  ת א  יק  ל  ָאֵכי ס  ל  ין מ  ֲאל  יֵניּה ש  ג  ֵיה ב  קֹום א  בֹודֹו מ  ָכל  .כ  ה ו   מ 

ֵּלק ת  ס  ָלה ֶשנ  ע  מ  יר  הּוא ,יֹוֵתר  ל  ּלּות ֱאלקּותֹו ָלנּו ֵמא  ג  ת  ה  יך  יֹוֵתר  ב  ש  מ  ֵתָרה ֶהָאָרה ּומ   י 
ינ ת ח  ב  ֵיה מ  ינ ת א  ח  ב  לא ל  בֹודֹו ָהָאֶרץ ָכל מ  ל  .כ  ֵדי ֶשע  שֹו יֹוֵתר  כח    ָלנּו יֵש ֶזה י  פ  ח  שֹו ל  ק  ב   ּול 

יד ד ,ָתמ  נּו ֶשג ם ע  ֶכה ֲאנ ח  ז  אֹו נ  ָמצ  כ ח ו לא ל  ש  וֹוָתיו ו תֹוָרתֹו אֹותֹו נ  צ  עֹוָלם ּומ  מֹו .ל   כ 

יח   ט  ב  ּזהר  ָלנּו ֶשה  קּון ָדא ֶשב  פ  ן י  נ   ָגלּוָתא מ  ֶזהּו . ל"כ  ִחינ ת ,ָבעמר  ג"ל   ו  ל בְּ י ג  ינ   עֵּ

ה ִביט  א  אֹות וְּ ל  ֶתָך ִנפְּ ינ ת ,ִמתֹור  ח  ֵרי ב  ת  ינ ת ,תֹוָרה ס  ח  ֵיה ב  ל ,א  ֵדי ֶשע  ים ֶזה י   זֹוכ 

שּוָבה ת  ֵלָמה ל  נ   ש  ָאֵמן  ָאֵמן ,ל"כ   ג(  הלכה מהיתומים חוב גבית הלכות ,הלכות )ליקוטיו 

ת .צדיקים קברי על ההשתטחות מעלת ֲעל  יָכה מ  ֲהל  ל ה  ֵרי ע  ב  ים ק  יק  ד  ים צ  דֹול  ג  י  ,ה   כ 

יק ד  צ  ד ה  ָחָמה ָעמ  ל  מ  ָייו ב  ח  ֵבר  ב  ש  ים ָכל ו  ָצר  י  ים ה  ד   ,ָרע  ל ֶשָּזָכה ע  ֵדי ע  ֲעָשיו י  ּלֹות מ  ג   ל 

כּותֹו ל  ך  מ  ָבר  ת  ָאז  .ָבעֹוָלם י  יֹום זֹוֶכה ו  קּותֹו ב  ּל  ת  ס  ֵּלק ,ה  ת  ס  ה  ֵעָּלא ל  ֵעָּלא ל  ָמקֹום ּול   ל 

ֵּלק ת  ס  ָשם .ֶשנ  ֲעֶשה ֵאין ו  ָדא מ  ֻעב  ּלֹות ו  ג  כּותֹו ל  ל  ל מ  ֵדי ע  ק  ,ֶזה י  ֵנג ר  ע  ת  ל מ  ֵרי , ה' ע  ש    .לֹו א 
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ָבר  ֲאָבל באר  כ  ר  ,מ  ק  ֵלמּות ֶשע  יק ש  ד  צ  ֶשהּוא שאפילּו ,הּוא ה  ָלה כ  ע  מ  ָלה  ל  ע  יֶה ,מ  ה   ֶשי 

ָטה מ  י ,ֵכן ג ם ל  צֹו כ  שּוָקתֹו ֶחפ  יד ּות  ּלֹות ָתמ  ג  כּותֹו ל  ל  צֹון ֶשֶּזה ,ָבעֹוָלם מ  בֹוֵרא ר  ך  ה  ָבר  ת   ,י 

יל ב  ש  כל ָבָרא ֶזה ֶשב  ָכר  ה  ז  נ  ֵעיל כ  ּלֹות ֲאָבל .ל  ג  כּותֹו ל  ל  י מ  ָשר  א  י ,ֶאפ  ם כ  ל א  ֵדי ע  דֹות י   ֻעב 

ים ֲעש  ים ּומ  ֶזה טֹוב  ָכר  .ָהעֹוָלם ֶשב  ז  נ  כ  ֵעיל ו  ָשם  ל  קֹום ו  מ  יק ב  ד  צ  ֲעֶשה ֵאין ה  ָדא מ  ֻעב  ל .ו   ע 

ֲעשּוָעיו ָכל ,ֵכן ֶשָבא ש  ָשָפל ָאָדם כ  ֶּזה ה  ּלּו ,ָהעֹוָלם מ  ם ֲאפ  אד ָגרּוע   הּוא א  ֵטח   מ  ת  ש  ל ּומ   ע 

רֹו ב  ֵקש ק  ב  יֵבנּו ּומ  ש  שּוָבה ֶשי  ת  נֹו ב  ק  ית  י ,ו  ל ֵתֶכף ֶשֲאז  ֵדי ע  רּות י  עֹור  ת  ה  ֶּזה ה   עֹוֶשה הּוא ה 

ה ֲעלֵ  ֶשעֹוֶשה מ  ינ ת הּוּומ  ח  ב  י ב  ם מ  ָכר  עֹוָלה זאת ע  ז  נ  ֵעיל ה  ֲעֵלהּו ֶשהּוא ,ל  ף מ  ל א  י ע   פ 

ידֹות  ֵבֵרר  ֶשּלא מ  ָבא ,ה  ר  ד  ָלם א  ק  ל  י .ק  יק כ  ד  צ  ֵקן ,ָלֶזה כח    לֹו יֵש ה  ת  כל ל  ל ה  ֵדי ע   עצם י 

יָעתֹו ג  ת י  יר  ס  שֹו ּומ  ים ,ָהעֹוָלם ָבֶזה נ פ  ּסּור  יי  ים ב  גּופ  ס  ים ו  יל ָקש  ב  ש  ך  ה' ב  ָבר  ת  יל י  ב  ש   ּוב 

ָרֵאל ש  ד ,י  שּוָבה ֶשָעָשה ע  יל ת  ב  ש  ָרֵאל ָכל ב  ש  דֹורֹות י  מֹו .ל  ינּו ּוכ  ר  ֶשָמצ  י ֶשָאמ  ב  עֹון ר  מ   ש 

י ,יֹוָחאי ֶבן נ  טר   יָכֹול  פ  כו'ּ ָהעֹוָלם ָכל ל  ָמֵלי ו  ל  א  ָיהּו ֶבן יֹוָתם ו  י ֻעז  מ  י ,ע  נ  טר  יָכֹול  פ  ָבא ג ם ל  ה   ל 

ד ּסֹוף ע  ק  .ה  ָקר  ר  יֶה ,ָהע  ה  ָהָאָדם ֶשי  ֶזה ל  ָערּוָתא ֵאיֶזה ָהעֹוָלם ֶשב  ת  ָתא א  ת  ל  ט ד  ע  ל ,מ   ע 

ים ָכל ָכר  ָפנ  ז  נ  כ  ֵעיל ו  י .ל  לא כ  ָער  ב  ת  ָתא ּוָתאא  ת  ל  ָלל ד  י  ,כ  ָשר  א   הלכות ,הלכות ליקוטי(.ֶאפ 
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