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 אביהוא אין שום יאוש, והקשר לנדב ו - פסח שני 

של בשבוע  בעומר   אנחנו  היה    ה'הוד',שבוע  שהוא    ,ל"ג  היום 

 עניין פסח שני בחסידות שכתוב    ד',והחסד שב' 'פסח שני' שהוא  

גם אם לא הצלחת לעשות פסח , ו'אין מקרה אבוד' שמלמדנו  

מאוד קשור   'ניפסח ש'בהעניין הזה  .    הזדמנות שנייה  "היש לך ב

 ", כללבעולם  אין שום ייאוש  "  :רבנו שאג בקול גדולכי    ,לברסלב

אבדה התקווה  שח"והוא חושב בר מה שעבר, ועבאמת גם אדם 

פילו את קרבן פסח הקב"ה נותן לאדם הזדמנות אש יידע לתקן,

בפרשה   ?  אביהואו עניין של נדב  לזה מתקשר   וכל  לתקן.שניה  

שעורר  ש  כתובהקודמת   הבני   אתמי  היו  שני  פסח  של  העניין 

שהם נכנסו להוציא את  כ  ,מישאל ואלצפן  אביהואנדב  ל  דודים ש

הקודש  אביהואנדב   ד(  מתוך  י,  נטמ  ,)ויקרא  ולא  אהם  הספיקו ו 

)דף  כמבואר בגמ' בסוכה    בזכותם נעשה פסח שנילכן  ו  ,להיטהר 

 , )בשם הזוהר(  שבוע שעבר שאמרנו    לאפ הניסוד  לזה מתקשר  . ו כה:(

המקדש  שאין  לושאפי לדורות,יש    עדיין  , בית  כפרה  של    לנו 

ביום   אביהואשל נדב ו  ם שמזכירים את פטירת  ,צדיקיםה  תתימ

קריאת  בזכות    , עיריםששני    בליאפילו  אנו זוכים לכפרה    כיפור,

הקריבו לא  ו  שלהם שנטמאו,  דודיםהבני    ואותם  פרשת 'אחרי'.

 , ופים שלהםרצונות והכיסע"י ההם הצליחו    ,קרבן פסח במועדו

ן  "  :שאמרו ָקְרב ַ ֶאת  ַהְקִרב  י  ְלִבְלת ִ ַרע  ִנג ָ ה  ָ ֹמֲעדוֹ   ה'ָלמ  וגו'"    ב ְ

לנו את קרבן    ז(  )במדבר ט,  ִאיׁש "   , כמו שכתובפסח שנילשמוך 

ָלֶנֶפׁש   ִיְהיֶה ָטֵמא  י  ה ֶפַסח לַ   ... ִאיׁש כ ִ והכל בזכות     ה' וגו'".ְוָעש ָ

עדיין   ,מקדשבית    איןמלמדים אותנו שאפילו שש   אביהואנדב ו

ל פטירתם של  זכרה שאע"י ה  לנו כפרה ביום כיפור לדורותיש  

שהם   ,מראים לנו שאין ייאוש  כןגם    דודיםכן הבני  ו     .צדיקים

          .פסח שני לקבל את זוכיםוע"י זה  ',למה נגרע ' צועקים למשה 

של    והיוז ש'הנקודה  אפילו   שהקב"ה  בהוד',חסד  חסד  נותן 

ה'הוד'כי      '.הוד'ה  בבחינה של קשה,  ספירת  דבר   כמבואר   זה 

ְלטֹון  ש  (.ז י דף  שמות  )פר'  הקדוש  בזוהר   ָרֵאל  הׁשִ ֹות ַעל ִיש ְ יֹום    זהֻאמ 

ַהק ָ  ל  ׁשֶ יֹומֹו  הו א  ׁשֶ ְלַבד,  ב ִ ִנים  "הב ָ ֶאָחד  ׁשָ ְנָתַנִני  "   :כמ"ש  ,ֶאֶלף 

ֹ ָוהׁש  ל ַהי ֹום ד ָ אך כמו     .השקזה  'הוד'  ה ולכן    -  )איוב א,יג("  ֵמָמה כ ָ

הבחינה של   יש את    ח"א(תורה קצ"ה  )ן  "ר הליקוטי מוב  רבנומסביר  ש

מוצא לנו את    'וד'הגם בתוך ה ב"ה  הק ולכן    ",  "בצר הרחבת לי

ל ש  השזה בחינ   ,לנפש מת  נטמאשמי  גם  ו  '.  חסדה'הבחינה של  

, שנותן לנו של פסח שני  והעצמה  וזה הכח  ,לו יש תקנה  גם  'הוד',

 פת לתקן. הזדמנות הנוסאת ה

 להילולא דר' שמעון   )בואו והאספו(עולו ואיתכנשו 

זה   'אהילול '  בליל שישי השבוע  של רבי שמעון בר יוחאי  אההילול

כי זה מזכיר לנו    ,חתונהיום ל"ג בעומר    לא לחינם נקראו  ,חתונה

זה  '  -  "ביום חתונתו"  (כו:  תענית)    כתוב בגמרא  .   את מתן תורה

מתן תורה      '.בית המקדשזה  '  -  "יבווביום שמחת ל"  ',מתן תורה

הכתובה    ושההקדהתורה  ו.  'חתונהה'  זה ביום  שקבלהיא  נו 

טירה  הפשגם יום  בזוהר:  רשב"י    ומגלה      .הקב"ה  שלנו עםחתונה  ה

 , כתובהעוד  קיבלנו    הזו  חתונהביום הו  ,שלו הוא חתונה  אהילולוה

  ון מן יפק  אחיבור   אבד"  , שעליו כתוב:הקדוש  רוהספר הז ומהי?  

כ"ד  קנשא    ' פר  זוהרמה  ' חזובמאמר 'לכו    ן"רהי מו טוק לי  חילתבתובא  )כמ  א",גלות

הוא להוציא    ,הקדושספר הזוהר  לימוד  של  העצום    הכוח    (ב "ע

 .            אותנו מהגלות, במהרה בימינו, אמן

ויש מתן   שבנגלה,התורה    וזשיש מתן תורה בחיצוניות  ש  יוצא

כדי ו  .רבי שמעון בר יוחאי  לשתורת הנסתר    זוש  ,תורה בפנימיות

יש תורה  של  ה  את  לקבל  ההר הו"בחינה  בתחתית    "תייצבו 

שם שזה ההר ש  ,ובישועתו להר מירון"ה  בעז  נגיעואנחנו כולנו  

מעשה  )ל     .אנחנו זוכים כל שנה מחדש לקבל את התורה בפנימיות

ביום    להגדוהר בגלל הדוחק  ב וקשה מאוד לעלות    ,בתחתית ההר   ןרו י עומדים במכל שנה  

אם יש יהודי   ,נושלמד   אך כמו  .  לציון על פי רוב לא זוכים ממש להיכנס  ו   ,ל"ג בעומר

בפנימיות ו       .( אתה נקרא מחובר  ,עד שמגיעים לציון  לפניוכן  ו   ד' אמותלפניך בתוך  

ְמרו  ָלֶכם  "    עם ישראלהזהיר את  במתן תורה הקב"ה  ש כמו   ָ ִהׁש 

ָקֵצהו    ו ְנֹגַע ב ְ ָהר  ה "  וכתוב:  ", ו'כוֲעלֹות ב ָ ו ֹמׁשֶ ַוי ֲַעֹמד ָהָעם ֵמָרחֹק 

ם ָהֱאלֹ  ר ׁשָ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ הבחינה כך יש את    )שמות כ,יח(  ",יםִק ִנג ַ

כדי לקבל    ,אנחנו נמצאים קצת מרחוקש  ,הזאת גם בל"ג בעומר 

אז דוקא קצת צריך להיות    ,גדולה  קדושה כל כך ו  ,אורות גבוהים

             .מרחוק כמו במתן תורה

 העלייה לציון רשב"י במירון ביום ל"ג בעומר היא בחינת עליה לרגל 

  ג"ל    והרמז:  ,עליה לרגלנקרא    ביום ל"ג בעומר הנסיעה למירון  

'רגל'(  )ל"ג +  ר'   רבעומ במקום של רבי שצדיקים  המקובל מו  .= 

אדם שמתפלל    .'מקום קיבול התפילות'שמעון בר יוחאי שם זה  

זה מקום שמסוגל   ,ובפרט ביום ל"ג בעומר  ,נההש   כל   רשב"י בציון של  

      . שאנחנו מתפללים שם מאוד מאוד לעניין קיבול התפילות

כדי  ?  תפילהה  של קיבול  מקום  חשבנ   רשב"ישל    ציוןמדוע הו

  ם שב  ונפתח ברמז נפלא   .מאמר מהזוהר הקדושלהבין זאת נלמד  

ֹ "  :הבפעם הראשונה שנזכר שמעון בתור ]  רבי שמעוןשל   ֶמר אַות 

ַמע   י ׁשָ נו ָאה ָאֹנִכי    ה'כ ִ י ש ְ ְמעֹון  ...  כ ִ מֹו ׁשִ ְקָרא ׁשְ   בראשית )    -  "ַות ִ

  – ר"ת    -  כ"טפרק  ב ו  ,שזה ל"ג בעומר  ,נכתב בפסוק ל"ג זה  ש)יש כאן רמז    (כ"ט, ל"ג

בתורה       ( 'ובט'י  כ/    'הרהט'פרה,  כ מופיע  שמעון  של השם    בהקשר 

התפילה וקיבול  שמע  ש  ,שמיעה  זה    לוע  ,לאהל הקב"ה  שם 

בר יוחאי   שמעוןרבי  והרמז ש  .   שמעון  השני בשם  בנה  ה את  קרא

  מקבל שומע ו הקב"ה  קום ציונושב   )השם גורם(קא גרים"  אשמ" -

                          

   שמעון זה חתונה הילולת רבי /  הקשר בין ל"ג בעומר ופסח שני 

  מקום קיבול תפילותציון רשב"י זה /  וחינה של עליה לרגל

   עושים מהתורות תפילות  רשב"י ורבנו השמחה של ל"ג בעומר /

     ח"א "דכקתורה  /

 שליט"א אליהו עטיהמפי הרה"ג   / תשפ"א – ל"ג בעומר 'אמור'
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שבחייו הקדושים, התפילות שלו נענו  . וכמו  התפילותכל  את  

        וכל מה שהיה גוזר היה מתקיים, כך גם עתה.

מובא שרשב"י גילה לתלמידיו סוד     (א "ל"ח ע  א בפ'  )  הקדוש  זוהר ב

לעולם,  אותנו    שעבד)בעניין שלושת הקשרים שמצרים קשרו כדי ל     עמוק ונפלא

  ובזכות האמונה של האבות הקדושים,    בזכות שלושת קשרי   אלו   והקב"ה התיר קשרים 

וזה יסוד ושורש של התורה  ,  יציאת מצריםלולכן החגים הם זיכרון    ,יצאנו ממצרים      זה

י יֹוֵסי,  "ואז כתוב:     (אמונת ישראלושלמות   י ִחי ָיא ְוַרב ִ או  ַרב ִ חו  וב ָ ט ְ ַ ת  ִהׁשְ

קו  ָידֹו, ה ַהק ָ : "ְוָאְמרו  ו ָבכו     ְלָפָניו ְוָנׁשְ מֹו    "הב ָ ָעש ָ ה כ ְ ָ ַלִים ְלַמט  ְירו ׁשָ

ַמְעָלה ל ְ ה    ,ׁשֶ ִמי ]רשב''י[  ָעש ָ ָעֶריָה.  ו ׁשְ ה  דֹוׁשָ ַהק ְ ָהִעיר  חֹומֹות 

נ ִ  ָעִר ׁשֶ ְ ְתחו  ַהׁש  ָ פ  י ִ עֹוֶלה, לֹא עֹוֶלה ַעד ְכָנס, לֹא ִנְכָנס ַעד ׁשֶ ים. ִמי ׁשֶ

ְדֵרגֹות   ַ ְקנו  ַהמ  ַ ְתת  י ִ ל ַהחֹומֹות.  ׁשֶ א,  )  ׁשֶ יׁשָ א ַקד ִ ָ ַקְרת  ְרִעין ד ְ ַ ח ת  ַ ַמאן ָיִכיל ְלִמְפת 

ׁשו ֵרי,   ין ד ְ ְרג ִ מ  ו ַמאן ָיִכיל ְלַאְתְקָנא ד ַ י ש ִ א ִרב ִ איד ָּ ן יֹוחָּ ֶּ ִמי ָיכֹול ִלְפֹתַח ֶאת    -  (עֹון ב 

ה דֹוׁשָ ַהק ְ ָהִעיר  ֲעֵרי  ַהחו  ?  ׁשַ ל  ׁשֶ ְדֵרגֹות  ַ ַהמ  ֶזה ְלַהְתִקין ֶאת  ֹומֹות? 

ל סֹודֹות ַהָחְכָמה ְוהו א  ָעִרים ׁשֶ ֹוֵתַח ׁשְ הו א פ  ן יֹוַחאי, ׁשֶ ֶ ְמעֹון ב  י ׁשִ ַרב ִ

ָרגֹות ֶעְליֹונֹות ן ד ְ   )ה' גמרא תענית  ב:  הזוהר   דברי  ר ביאו        ."ְמַתק ֵ

עד   בירושלים של מעלהלא אבוא  '  , ה"אמר הקב  :ר יוחנן"א" :    (א "ע

  ,אין  ?  ומי איכא ירושלים למעלה  , "'לירושלים של מטה שאבוא  

יחדיו  "דכתיב   קכב)ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה    , (ג  ,תהלים 

למעלה המקדש  מכוון  כך  למטה  מקדש  שיש  מה   .  כשם  וזה 

שמעון,   ומר שא רבי  השערים"  תלמידי  את  לפתוח  יכול    ,מי 

 זה   -?  ירושלים של מעלה  לשות  מ חו המדרגות  ה  ולהתקין את

פ  שהוא  יוחאי  בר  שמעון  סודות ורבי  של  השערים  את  תח 

      .מדרגות עליונותאת המתקן ו החוכמה 

ֵני ָהָאדֹון "ַמאן  ן יֹוָחאי "' ה פְּ עֹון בֶּ  , ָדא ִרִבי ִשמְּ

מבהיל ונורא, שרק הזוהר הקדוש  הר ואומר משפט ומיד ממשיך הזו

ל  "ְוָכתו ב  "  יכול לאומרו: ֵני ָהָאדֹון ה'  ְזכו ְרךָ יֵָרֶאה כ ָ ְ )דברים    "ֶאת פ 

דֹון " ַמאן )  - טז( אָּ ֵני הָּ אי"'ה פ   ן יֹוחָּ ֶּ עֹון ב  מ  י ש ִ א ִרב ִ ֻכְרָניא,  , ד ָּ כו ָרא ִמן ד ְ ִאיהו  ד ְ ַמאן ד ְ , ד ְ

ֵעי ְלִאְתֲחָזאָ  דֹון ה'?    ( ה ָקֵמיה  ב ָ אָּ ֵני הָּ ן     - ִמי זֶּה פ   ֶּ עֹון ב  מ  י ש ִ , יֹוַחאיזֶּה ַרב ִ

ָכִרים ָצִריְך ְלֵהָראֹות ְלָפָניו הו א ָזָכר ִמן ַהז ְ ִמי ׁשֶ מה העומק        -  ע"כ".  ׁשֶ

של    תותור 'זה משפט של  ש   צריך לדעת  ?הקדוש  הזוהרבדברי  

לים להכיל לא היינו מסוג  הקדוש,  אלמלא ספר הזוהר ו  ',משיח

צדיק  -לומר על אדם    , היינו אומרים שזה כפירה  ,   כזה דבר מי שהיה אומר    כי )  ,אותו

אך מכיון     כזה דבר(כתוב  לא    רבנו  הרי אפילו על משה  ?,הקב"ה   שהוא   -ככל שיהיה 

 איזה  ה ראנו  .בעז"ה  להסביר את זה היטב  נרצה  ,מפורש  והר זה זש

     .של הזוהר  במשפט הזה טמוןגדול  סוד

י זה נשל פסח ש   ענייןהסברנו שהו  , קודה של פסח שניו בנ פתחנ

  בית מקדש,   שאיןבזמן    לואפי,  אביהואנדב ו  כפרתלהמשיך את  

                     . יום כיפור ב  הצדיקים  פטירת  של ע"י הזכרתנעשית    זו  כפרהו

פסח שני  מכח נדב ואביהוא גם הצדיקים שהתעסקו בהם יש להם  ו

ולא   ,הקוחבדרך ר מא או  ות מי שטוכן לדור   , יםטמא  ושהיאף  

ענין .  פסח שניב  היא התקנה  ו  ,יש לו תקנה   ,זכה לעשות פסח

זה בחינה   יום ל"ג בעומר הסברנו שזה שייך גם לל"ג בעומר, כי  

 ל"ג בעומר יש ב   )כמו פסח שני(  נקודה  האותולכן    של עליה לרגל,  

בית המקדש ולא   אפי' שאיןש  ,הקדוש  יום ההילולא של רשב"י

לרגלזוכ לעלות  יום    ,במועדים  ים  שבו    אחדיש    אפשר בשנה 

כל שנה ואם כן      .ביותר   זה דבר נפלאו  ,ת עליה לרגלוולקיים מצ

לעלות לרגל אצל רבי שמעון בר ביום ל"ג בעומר  זוכים    חנואנ

רבי שמעון  ? פני האדון ה'  מי זה"  :מז הזוהרור ש מה  זהו           .  יוחאי

לפי הזוהר   ,בל"ג בעומר   ןרוילמ  עוליםבזה שכלומר,    -  בר יוחאי

ר'   -ר בעומ  ג" ל)  .ת עליה לרגלוומקיימים מצ  ,הקדוש   + '   ל"ג      . '(רגל= 

וא"כ    זהב, ו  אבניםעצים    עשויבית המקדש  י  הר ש  ,וצריך לדעת

שכינתושזה  ?  בביהמ"קמיוחד  המה   השרה  לכן  ו  , שם  הקב"ה 

באים לבית    היואמת  כשבו  .  אנחנו עולים לרגל לבית המקדש

השכינה  ,המקדש השראת  מקום   מצוות מקיימים  היו    ,שזה 

ל" כ ָ |    ְזכו ְרָך ֶאת-יֵָרֶאה  ָאדֹן  ָהָֽ ֵני  ְ לקֵ ֱאלֹ   ה'פ  ָרֵאָֽ ִיש ְ   )שמות לד,כג(   "י 

           (נה הקדושה יהשכשזה השם של   ',אדנישם '   מלשון  ' אדון)המילה ' 

     קדושת בית מקדשצדיקים יש את הבחינה של אצל ה

ביתהנה  ו שורה  יהשכ  ,המקדש  מיום שחרב  ל בתיהם שבנה 

ולכן   ,צדיקיםהברותיהם של  קבו  ,עצמם   על הצדיקיםו  ,צדיקים 

מקבלים  ה לא  מו  טומאה,צדיקים  מקום  הש  מכיון  ,יםטמאלא 

     . מקום של השראת השכינהו , קדוששלהם הוא מקום  

י  : "  ע"ב(  תרומה דף קסג  ' פ)   זוהרב  מובא ַרב ִ ַרב ִ ה ו  הו דָּ י י  ַרב ִ י ִחי ָּיא, ֲהוֹו  יֹוִסי ו 

ר   אָּ ב   ֵלי  ֵרי  ַאז  ֲחמָּ ִמן  תו   ח  נָּ  , ֵליה  מו   חָּ ד   ַעד  זָּר,  עָּ ל  אֶּ י  ִרב ִ הו   ב   ַגע  ָּ פ  א,  חָּ

הו   ל   ֻּ י ִחי ָיא )    .כ  י ְיהו ָדה ְוַרב ִ י יֹוֵסי ְוַרב ִ י ֶאְלָעָזר. ַעד    ,ַרב ִ ֶהם ַרב ִ ַגׁש ב ָ ָ ֶרְך. פ  ד ֶ ָהיו  הֹוְלִכים ב ַ

יָ  ָראו  אֹותֹו,  ַהֲחמֹוִריםׁשֶ ִמן  ם  ֻכל ָ זָּר    (ְרדו   עָּ ל  אֶּ י  ַרב ִ ַמר  א    :אָּ ָּ ת  ִכינ  ש   י  ֵ פ  ַאנ  אי  ַוד ַ

אִ  א, ו  רָּ דָּ י ב   ִאין ד ִ ָּ יַקי ָּא, אֹו ַזכ  ש  ַצד ִ ר נָּ ֵמי ב ַ ד חָּ א כ ַ הָּ א, ד   הו ,  ֲחֵמינָּ ֲעַרע ב  

א  ָּ ת  ִכינ  ש   י  ֵ פ  ַאנ  ו ן  ִאינ  אי  ֶאְלָעָזר).  ַוד ַ י  ַרב ִ אי   :ָאַמר  ֵני    ַוד ַ ְ ֲהֵרי פ  ׁשֶ ָרִאיִתי,  ִכיָנה  ְ ַהׁש 

ֶהם,   ֹור ו פֹוֵגׁש ב ָ ד  ב ַ ִאים ׁשֶ יִקים אֹו ַזכ ָ רֹוֶאה ָאָדם ַצד ִ ׁשֶ ִכיָנהכ ְ ְ ֵני ַהׁש  ְ אי ֵהם פ      .(ַוד ַ

הר"ן  ב  כתובו ח' )דרשות  שבית ":  (דרשה  שבזמן  שכמו  שנאמין,  ראוי 

ול שפע הנבואה המקדש קיים, היה המעון ההוא המקודש, מקום מוכן לח

שיהיו   ראוי  כן  ישראל,  כל  על  שופע  היה  שבאמצעותו,  עד  והחכמה, 

שבאמצעותם הנבי עד  והנבואה,  החכמה  לקבל  מוכנים  והחכמים  אים 

ו המקדש  מכיון שהם עצמם כמ יושפע השפע ההוא על ...בני דורם ...  

בה      ...המקודש  השפע יולפיכך  יהיה  בדורות,  והחסידים  לחכמים  מצא 

דורם,    המוכנים מבניהם, ובאמצעותם אפשר שיהיה שופע על כל  שופע עלי

  הרמח"ל    ."וכל שכן לאותם שהם מתקרבים אליהם ומשתתפים עמהם

אך הקדוש הדבק  , וז"ל:  מחזק את הדברים  )פרק כ"ו( במסילת ישרים

תמיד לאלהיו, ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמתיות באהבת 

הוא מתהלך לפני ה' בארצות    בוראו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו

הזה,   בעולם  פה  עודנו  נחשב  החיים  עצמו  הוא  כזה  איש  והנה 

ויעל  ":    (, וב פ ראשית רבה  )ב   ז"ל, וכמאמרם  כמשכן, כמקדש, וכמזבח

: )רש"י בראשית יז(, וכן אמרו  האבות הן הן המרכבה,  "יםקמעליו אל 



 (42)גיליון  3
 

ה  תשרש כי השכינה שורה עליהם כמו  , הצדיקים הן הן המרכבה"

שעולה    לכןו,  שמקד ב כקרבן  הוא  אוכלים  שהם   ע"גהמאכל 

בתוכחות    :(תענית אות קל"ה )     וכן מובא בשל"ה הקדוש      "האישים

, כי 'פלאים'  שנים,  ובחורבן בית המקדש,  אחדלא כתיב רק 'פלא' 

. ואין זה  ובסילוקן של צדיקים כתיב שלשה פלאותתרתי משמע,  

,  ' ינוקשריפת בית אלשקולה מיתת צדיקים כ'   :סותר למה שאמרו

בית    כי הנה, הצדיק הוא גם כן      ובמדרש זה משמע שהוא ביותר.

 . "המקדש ממש, כמו שכתוב 'ושכנתי בתוכם'

 ? אחר החורבן  בית המקדש השכינה של   תאיפה נמצא

ומי    ,עצמו ב  שב"יבית המקדש היה בר   ,רשב"יבחיים חיותו של  

לקבל   ֵני  "  ת:שנקרא  ,שכינההפני  את  שרצה  ְ אָ פ  את  )  "ה'|    דֹןָהָֽ

  ל הצדיק א  היה הולך  (בית המקדש כשהיו באים ל  השכינה שהיו מקבליםהשראת  

דף  )  ןיל כתוב בגמרא חו  מהעולם,  עכשיו שהצדיק נפטר ו  בעצמו,

מבחייהם"  (: ז יותר  במיתתם  צדיקים  על   ?  למהו  ",גדולים  כי 

ָ "  :חייהם נאמר ים ת  ֲעָבָדיו לֹא ַיֲאִמין ו ְבַמְלָאָכיו ָיש ִ )איוב   "ֳהָלהֵהן ב ַ

ַמִים לֹא: "וכתוב    ,ד,יח( ְוׁשָ יו לֹא ַיֲאִמין  ְקדֹׁשָ יו -ֵהן ב ִ ְבֵעיָנָֽ ו   )שם  "  ַזכ 

הצדיק כבר הכל   ת אחר פטיר לפני הפטירה, אך ל  זה  וכל  -  טו,טו(

  , ידי חטאל  בואשי  מצבואין    ,צדיק גמור כבר  הוא    הצדיק  מושלם,

ממה שהוא   ,מההוא במעלה הרבה יותר גבוהה ור אז  ולכן הצדיק  

 .ם חיותוהיה בחיי

אנחנו    ,אלדוגמ באומן  קדוש  ה  ןלציו  הולכיםהיום  רבינו  של 

ה את  הכלליה'-לקרוא  היה  ו  ',תיקון  מישהו  תיקון   אומראם 

 , תיקוןבשביל  זה לא היה עוזר     ,הקדוש בחייויד רבנו  להכללי  

כדי להוציאו    שתטח לאורך ולרוחבימה שרבנו הבטיח שוכל  

למי שיבוא על הציון שלו  ההבטחה הייתה    -משאול תחתית  

יש את    הקדושאחרי פטירת רבנו  רק  ו  ,ויאמר 'תיקון הכללי' 

הכללי   של   והעוצמה  הכוח את    יכול ש  ,התיקון  לך  לפעול 

שרבנו הבטיח למי שזוכה לומר    והנפלאים העצומים  הדברים  

    .בציון הקדוש  את התיקון הכללי

יוחאי בר  שמעון  רבי  לגבי  דבר  היהם  א  ,אותו  את    לו  בחייו 

הזעהמ האדו"  :של  ולה  יוחאי  אד  -"'ה  ןפני  בר  שמעון    ', רבי 

 , (שכינהה כי על פני הצדיק שורה    ,צדיק ל  כיםלקבל את השכינה הקדושה הול   )וכשרוצים 

 אז היום זה פי כמה וכמה בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי

של    מכיון  במירון, עלי  רשב"ישהציון  של  בחינה  הוא  ה כיום 

 . "ורךכייראה כל ז"זוהר דורש דווקא את הפסוק הלכן ו . לרגל

, צריך להיראות  זכר בין הזכרים   א שהו  מי"  ,הזוהר   שם  מסייםו

אשרי  "אומרת    (: בפ דף  )גמרא בסוף קידושין  ה  : והביאור     –"  לפניו

למה הגמ'    ולכאורה  ",מי שבניו נקבותלאוי לו    ,מי שבניו זכרים

ניו בש'מי    לשון הזוה  מה  ',בנותו  שיש ל  לא אמרה 'אוי לו למי

היה ל ת, ואתהיה גבר   זכר, אם אתה    אלא הרמז כאן,  ?'נקבות

זכרים צריך ה  בין  זכר   אשהו  כתוב כאן מילכן    .  נקבה עם חולשה

  גברים צריכים לעלות ה   לכן כלאז  )     .ראות לפני רבי שמעון בר יוחאיהיל

שלמות השמחה    עם בעלה יש  כשהאשה עולהנשים עולות לרגל כי  ה גם  ואמנם    ,לרשב"י

עיקר    ךא   ,דרי הקדושה והצניעות רק צריך לשמור על כל ג   ,במירון , וכך  כמבואר בגמ' 

אפשר לכוון  ו   .(לגברים רק  הוא  בל"ג בעומר    למירון  ת עליה לרגלוומצ   שלהחיוב  

שבזה אנחנו  כשעולים לציון רשב"י הקדוש בל"ג בעומר,  היום  

הנקודה של  ביארנו שי שפ כו   .מצוות עליה לרגלר לזכ ם  מיקיימ

השבוע   ספירת  ייאוש  ',ודה'של  כלל  שאין  ומתחיל    ,בעולם 

כבר  אפילו ש"ג בעומר שוכנ"ל. וממשיך בל  בבחינה של פסח שני

  , ה של בית המקדש נבחי  איזו  לנו  עדיין יש  ,חרב בית המקדש

       . זיע"א במירון שזה הציון של הצדיק רבי שמעון בר יוחאי

המקדש   בית  לכל  "  :כתובעל  ייקרא  תפילה  בית  ביתי  כי 

נקרא מקום של תפילה  ",העמים הוא   גם   לכןו  ,בית המקדש 

כמו שאמר    ,פילותת מקום של קבלת  א  וה  , של רבי שמעון  ציוןה

יוחאי בר  שמעון  שלי  ו זה"  :רבי  את   ורשב"י  ",היום  העמיד 

עדיין לא גמרתי לומר את  "  :אמר ו  ,לשקוע  ן להולא נת  ,השמש

את  לומר אנחנו לא תמיד מספיקים  )הרי גם   טא',וזאדרה 'השל כל הסודות 

  הזההקדוש  את הכח הגדול ביום    רשב"יולכן יש ל    א'(אדר' כל ה

  .ל"ג בעומר יום

 בחינת 'מתן תורה' וגם בחינת 'בית המקדש' ל"ג בעומר הוא גם 

הנ"ל   עוד חידוש, כי הנה מלבד מה שמבואר בזוהר הקדושנאמר  

אים את רשב"י, וכן מתקיים גל כשרוליית הר שמקיימים מצות ע

.  )חולין ז:(עתה בציון שלו כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהן  

כידוע מצדיקים שיום ל"ג  יש אצל רשב"י גם בחינת 'מתן תורה',  

התורה'. בפנימיות  תורה  'מתן  בחינת  הוא  נמצא   בעומר 

במשנה המובאות  הבחינות  שתי  בעומר  ל"ג  ביום   שמתאחדים 

כו:(  בתענית הפסוק  ,  )דף  יא() בדרשת  ג,  ו ְביֹום "  שיר  ֲחֻתנ ָתֹו  יֹום  ב ְ

וֹ  ְמַחת ִלב   - זה מתן תורה, ו"יום שמחת לבו"    -  "יום חתונתו"  ,"ש ִ

ועתה בל"ג בעומר שיש בו גם בחינת מתן תורה    ית המקדש,זה ב

ב  וגםוגם  לחתונה  גם  זוכים  המקדש,  בית  וזה   לשמחה.  חינת 

הילולא   ",דרבי שמעון  אשו להילולנתכיא ו  : "עולוזוהר השאומר  

מתן  בחינת  שהיא  חתונה  בחינת  גם  יש  זה  ביום  כי  חתונה,  זה 

 תורה בפנימיות "יום חתונתו".

לרבנו יש יום  ש   )כמו  .  כל צדיק יש לו את היום שלולש   פעם  דיברנו

השנה   ש   וזה ש ראש  במתנההיום  קיבל  השנה'(  ןאומ'   הוא  של וכן    , ראש  היום 

בול  קימקום  זה  שם  ו  , באים אליוולכן אנו    ,עומרזה ל"ג בשב"י  ר

בחוש שאנשים  רואים    באמתו  ,צדיקיםהאמרו  ש  מוכ  ,התפילות

 לזהואפשר לזכות  ,ישועות נפלאות ביום הקדוש הזהשם קיבלו  

  , שזה דבר שכדאי תמיד בכל קבר של צדיק)    , ירת תיקון הכלליאמ על ידי  

וללמוד את  לקרוא  גדול  ן  יש עניי  וכן  (ובפרט אצל רבי שמעון בר יוחאי 
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  לה יגהסודות ששם כתובים  מכיון ש   (זוהר בכלל)וכן    ,'זוטא  אאדר ה'

   .ביום ל"ג בעומר  רשב"י

 אצלו העיקר היה תורה ול התפילות הרי קיב "יכיצד אצל רשב 

שלו זה ממש    חידושוכל  , ספרים הרבה   )שחיברמטבריה צדיק הקוק דוב  הרב 

מז  וולמה הוא ר  בדבריו,  מה הכוונה  ,כל התורהש בלחפ צריך    ,צריך לפענח ש   ,כתב חידה 

זה  מירוןציון רשב"י בצדיקים אומרים שש את מה מביאהוא  .(פה 

עצומהבספרו  שואל  והוא    .קבלת התפילותשל  מקום     ,שאלה 

יש   עוסקין "  :אומרתש  (. א י דף  )בשבת    גמראהרי  שהיו  חברים 

  לא שנו  ר יוחנן"א  ,להיואין מפסיקין לתפ   ,ש"בתורה מפסיקין לק

אבל כגון    ,י וחביריו שתורתן אומנותןאבן יוח  מעוןש'  אלא כגון ר 

    : ט דף  ]   במועד קטן  תוספות יש    ,דרך אגב )  .  "להיש ולתפ "אנו מפסיקין לק

ר' עקיבא איגר  ו   מפסיק לקריאת שמע  לארבי שמעון בעצמו גם  ש שסוברים, [ ד"ה כאן

קוק שאלה דוב  ב  שואל הר  על כל פנים  .(זה   ענייןבשם דן  הש"סבגיליון 

של   ןכאם  ,  יפה  מאוד שמעון    הכוח  יוחברבי  כוח    -  איר  זה 

אם     אפילו לא היה מפסיק לתפילההוא    כשהיה לומד,ו  ,תורהה

כמו שאמרנו  ) ,  מקום של השגת תורהיהיה  כן ראוי שהציון שלו זה  

וזו    .  ?ולא מקום של קיבול תפילה ,  (תורהשל מתן בחינה זה   ל"ג בעומרש

ר מגבר ה  אשב  ,מתוקהשאלה   שהוא   שליט"א,  קוק  הרב  אבא 

צדיק  אם הש  ,ור אנקודה שטעונה בימבין בעומק שלו שיש כאן  

 ?תפילותהקיבול מקום   ן שלו הציואז איך  ,תורהזה כל עניינו 

 רשב"י היה עושה מהתורות תפילות 

על  שאנחנו    "הב  ךא   ,הוא אומר את זה ממש בקצרה )   ההוא עונה תשובה נפלאו

רבנוה של  הנ   הקדוש,  שולחן  את  קצת  הזה מכירים  להבין    ,ושא  , (יותר והצלחנו 

יוחאי   תשתפיל  :ובהשתוה בר   של  בחינהההיה    זה  רבי שמעון 

לא היה מפסיק לתפילה   אשהוה  ומ  ,ילותתפ רות  ותהלעשות מ

 ?למה הוא לא היה מפסיקו  ,רגילותהת הסדורות  ולתפילרק  זה  

 . פילות שלו היתה לעשות מהתורות ת העיקרית  בגלל שהתפילה  

הי לא  שרשב"י  פשט  פי  על  שהבנו  כפי  שלא  לפ"ז,   הנמצא 

כיון , אלא ש'ורתנו אומנותוכי 'ת רק עוסק בתורה מתפלל אלא

ם תפילתו היתה תורה כי היה ' ג'תורתו אומנתוהיתה  רשב"י  ש

שה מהתורות תפילות. שזו תפילה גבוהה יותר אפילו מהתורה,  עו

ה  שרשב"י לא הי  יא.(  בת)שפשט הגמ'  וכמו שנבאר, כי הנה לפי ה

י.(  )בגמ'  שם  מפסיק לתפילה הרי אמרו   זמן תפילה לחוד וזמן  'דף 

תפילה זה עבודת הגם    אך  , נכון שתורה זה גבוה מאוד"כ  או  , חוד תורה ל

זה   ,דברי חז"למתיקות שבהאת  להבין  היום זכיתי  ש  אלא       ?השם

ש ו יוחאי  -בר   ר"שלא  התפלללמד  שחשבנו      לא  כי   לכאורה()כמו 

  ל בא  ,את התפילה שלנו  פסיק כדי להתפללהוא לא הנכון  נם  מא

   .              הוא עשה מהתורות תפילות ,וה שלתפילהתפלל הוא 

הלכותב )  ןתנ רבי   לעשות שכותב    (ה" ה  "ח ר  ' הל  ליקוטי  של  הבחינה 

מהתפילה גבוהה  הרבה הרבה יותר  תפילה    וז,  מהתורה התפילה

ללימוד   מתפללים לזכות  שבתפילה אנחנו  , והוא מסביר    ,שלנו

מצי שעל ידי התפילה  ית  כי יה  זהשכל התפילה    כלומר, ,תורה

לתורה זוכה  נתן  אבל  ,  אתה  רבי  עושה   -אומר  אתה  אם 

תפילה מתורהזה  ,   מהתורה  גבוהה  יותר  הרבה  כי    ,מדרגה 

התורהמ של  תפילה  ,התמצית  ממנה  רבנו    ,עשית   אומר ולכן 

מובליקוט ח)   "ןר הי  כ"ה  לפני עלו  שלא    "ב( תורה  כאלה  שעשועים 

וכעת   .  רות תפילותותהשל לעשות מ  ענייןיותר מה  ,השם יתברך

למה המקום של רבי שמעון בר יוחאי נקרא מקום    ,נפלא  מובן

נכון    ,תפילה היה עושה   הוא  בלא  ,תורתו אומנותו  שרשב"יכי 

 .גבוהות הם הכי רשב"י  לשולכן התפילות  ,תורה תפילההמ

 דין תורה להתקבל ת התפילה צריכה על פי כשעושים מהתורות תפילו

פלאיואומר    וסיףמקוק  וב  דהרב  ו יסוד  רגילה בש  , עוד  תפילה 

תורה    רבנו )כמובא ב  ,לפעמים לאולפעמים הקב"ה שומע את התפילה  

   ( צדיקים הם  אפילו ש  "זמנין דשמע וזמנין דלא שמע",  [ ה:קדף    א ויר  ' פר] זוהר  בשם הרכ"ג  

 הקב"ה חייב לשמוע כביכול     ,כשאתה עושה מהתורה תפילה  ךא

הרב קוק שזה הסוד שאצל רבי   מרמזולכן    .  ךאת התפילה של

התפילות קיבול  מקום  זה  יוחאי  בר  בר   שמעון  שמעון  רבי  כי 

וכיוון   , רות תפילותותהיוחאי כל התפילה שלו הייתה לעשות מ

להתקבל  וז   -שכן   שחייבת  הס  .תפילה  כי   ?  לכך בה  י ומה 

ואם עשית מהתורה  ,  ח"ור  תתורה פלסהקב"ה אינו עושה את ה

דבר שעל  ,תפילה ל -פירושו של  צריך  ות ענפי התורה הקב"ה 

ולכן    שלו,  מקיים את התורהשהראשון  הוא  הקב"ה    , כילבקשתי

לימוד  וצדקת ב  כוןנ   תמד תורה של  והיתה)  ,ברגע שעשית מהתורה תפילה

שג"כ  הקב"ה  א"כ    (שלך לתפילה  מתוך  אמסכים  יצרת  תה 

כי על פי    ,התקבל לזו תפילה שחייבת    ולכן  ,שלמדתהתורה  

ה תורה  אמיתית יא  דין  תפילה    ,תפילה    והקב"ה כונה   נהיא 

    .הכוח של התורהמ בגלל שהיא עשויה  ,שומע אותה

 תברר שזה ודאי רצון ה' כשעושים מהתורות תפילות מ

 , שאדם מתפללתפילה    בכל  ,העניין  את  בעומקיותר    סביר ונ

  הקב"ה אם  למשל    שם,הן  כנגד רצו  לכאורה יש פה איזה משהו

בןגזר   חולה-על  להיות  ואדם  או  ,  בעצמו  החולה  עכשיו  בא 

כביכול    לרפואה,  תפלל עליוומ   וכו'הרב שלו    אוהמשפחה שלו  

  , גזר עליו להיות חולההקב"ה רצה  הרי  , כי  יש כאן נגד רצון ה'

בתפילה הקב"ה  רצון  את  כביכול  משנה  יש .  ואתה  ובאמת 

כי סוף סוף כך הקב"ה רוצה שנתפלל    זו,  להשאאריכות ליישב  

נשו התפילה  ידי  וכבר על  לגזירה,  שהביאו  הסיבות  את  נה 

 הארכנו בזה במקום אחר. 

שבאמת רצון   -אתה מברר  תפילה  הכשאתה עושה מהתור ךא

 .  האמיתי 'רצון הודאי כי התורה זה  היה חולה,שפלוני לא י 'ה

ע"ג  )פ'   הקדוש  הזוהר דף  ב"ה,דוק"  :אומר   .( אחרי    ,ואורייתא  שא 
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אם  זה אחד, אז לכן  תורה  והשהקב"ה    וא"כ  ",  הם  וישראל חד

התורה   מתוך  והוכחת  רפואה,  צריך  מהתורה  שפלוני  עשית 

השם   ןבוודאי רצואז זה    ,על פי דין תורהפסקת כך  ש  ז"א  ,תפילה

שבעלי    (, ובשיחות הר"ן סוף שיחה י"ז )תניינא תורה מ"א   אומרורבנו    יתברך.  

 בקבלה   איםלא היו כל כך בקימים  דוהקת  ם שהיו בדורוהפוסקי

והיו עושים   ,ובכל אופן התפילה שלהם הייתה מתקבלת  ,וכוונות

מפני  מופתים כוח    וזה  להם  כךלשיש  בתורה  הם   ,פסוק  אז 

ש בריא  הואפוסקים  תורה  ו  ,יהיה  דין  הלכהוזה   ואז  , פסק 

בגמרא   מובאכמו ש  ,סק הלכה הזהלפ כביכול גם הקב"ה מחויב  

הקב"ה פסק כמו רבי אליעזר שהתנור  )שבעניין תנורו של עכנאי,    נט:(  מ" ב)

שהוא  נא ת הו   ,טהור  פסקו  אומר ו   (טמא ים  ניצחוני "  :הקב"ה  בני  ניצחוני 

מהתורה  ש  ז"א  ",בני להוכיח  מצליחים  אנחנו  ש )אם  הכוח  ש כמו  ם 

  ( "ה מחויב לתורה הקב  ולכןיה מדין יחיד ורבים הלכה כרבים אז זה היה דין תורה  הם השל 

רצון    מחזק אתקוק  דוב  הרב   ולכן  השם.   הנקודה שזה באמת 

ולכן        .תקבללהכשעושים מהתורות תפילות זו תפילה שחייבת  

במ נמצאים  בציון    ןרויכשאנחנו  עשה   רשב"יומתפללים  שהוא 

 . להתקבל יש לה כח עצוםאז התפילה  ,מהתורות תפילות

כי    ,באומן  ל רבנו הקדושש  לגבי הציוןיש בזה היקש גם    ,אגב]

זה   -  'לעשות מהתורות תפילות'מי שטבע את מטבע הלשון  

מוהררבנו   כ"ה()"ן  בקלקוטי  בעצמו    ,תניינא  את    אמר ורבנו 

עשו נכל הליקוטי תפילות ש רבי נתן את    השמהם עש  ,תורותה

רבנוהתומ של  גם    ,רות  הכוח  ללכן  את  יש    ות עשל רבנו 

ולכן    . רשב"י הקדושעל  שהסברנו כאן  כמו  מהתורות תפילות  

 התפילות'. מקום קיבול הוא 'אצל רבינו הקדוש  גם באומן 

 אמר  נושרבי ההשיחה נוראפר סיזיע"א ר' אברהם שטערנהארץ 

 ,ןרוימברבי שמעון בר יוחאי    של  בציון  הזבארץ ישראל ושר את  

. (דמנות בסודות של השיחה הזו ז . וצריך להאריך בזה בה)מי ישמחן"  רוי-מימירון  "

 ן,ויר מל  גיע הוארץ ישראל  ב  כשהיהבנו אז  שר   ואמר ר' אברהם 

אז   ,לציון באומןאליו    אשבשנים שלא יוכלו לב  את זה   הוא ייסד 

ר כ לציון  שנוסעים שם  יהיה    ,במירוןשב"י  שיבואו  הבחינה  את 

  .[לראש השנה לאומן 

כשאתה מתבודד ומתפלל על איזה דבר שעל פי  ונחזור לענין,  

  , וכמו שכתוב: מנצח כביכול את הקב"ה  דין תורה  שלמדת אתה

  )פסחים קיט.(     זמרו למי שמנצחים אותו ושמח  -"  מנצח מזמור  ל"

זה  ו  ,כל כך שמח שאנחנו מנצחים אותו בתפילתנו  כי הקב"ה  –

. אנחנו מנצחים אותוומתוך התורה שלו    את זה  כשאנחנו עושים

ָ :  וכך אומר רבנו בתורה קכ"ד ר ִלְפֵני ַהמ  ַדב ֵ ְ מ  ׁשֶ יָחתֹו קֹום ו ְמָפֵרׁש  כ ְ ש ִ

ַח ֶאת ַהק ָ  ׁשֹות, ְורֹוֶצה ְלַנצ ֵ ְטָענֹות ו ַבק ָ תֹו, יֵׁש  ב"ה  ב ִ ׁשָ ק ָ ה ב ַ י ֲַעש ֶ ְבָיכֹול ׁשֶ כ ִ

ו ִרים  ב  ַרְך ד ִ ם ִיְתב ָ ֵ ן ׁשֹוֵלַח לֹו ַהׁש  ֵ ְמָחה ִמז ֶה, ַעל כ  ֲענו ג ְוש ִ ַ ַרְך ת  ם ִיְתב ָ ֵ ְלַהׁש 

י ו ַכל לְ  ׁשֶ ִפיו  ח אֹותֹו, כ ִ ב ְ ָוָדם  ַנצ ֵ ר  ר ְלָבש ָ אי לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ַוד ַ לֹא ֶזה ב ְ י ב ְ

ַח ֶאת  ֵ ית' ה' ְלַנצ ֵ ֶזהי"ת , ַאְך ַהׁש  ַעְצמֹו ְמַסי ֵַע לֹו ב ָ    ."ב ְ

 חנה עשתה מהתורות תפילות והתקבלה תפילתה 

 האמא של שמואל הנביא.   מחנה  ?איפה לומדים את דבר זהמ

  , לא יכולה ללדתשרה  עקשחנה הייתה    (: א ברכות ל)גמרא  מובא ב 

היא ו  , שלה  טבעאת התפללה לשנות  וה,  שילה  למשכן   באההיא  ו

הרבהאלא    אחת,פעם    רקמתפללת  לא   היא    אך   ,התפללה 

התקבלה לא  עדיין  שהתפילה  עושהו  .  ראתה  היא  היא     .מה 

"א  ז  –"  תורתך פלסתראת  אתה עושה    ואי"אומרת את המשפט  

  כר. בבן ז  אתה הקב"ה צריך לזכות אותימהתורה ש  ההוכח  יש לי

תיישב  י את העומק העצום בעניין של חנה ובזה   יאמראני  אח"כ  והפשט,  אתקודם נגיד  )

העניין( שחנה  כל  מספרת  בעוני "  מרהא  הגמרא  תראה  ראה  אם 

לו    "אמתך אמרה  ראו'  :קב"הלהיא  לא  ,מוטב-'אם   אז -ואם 

מוכרח לאני אעשה  כביכול    ',תראה' שמוע את  משהו שתהיה 

ו  , אניתפילתי  , אלקנה בעליבפני  עם מישהו אחר  סתר  אאלך 

ואז    ,לי  קנאוברגע שהוא יראה אותי נסתרת עם גבר אחר הוא י

  אבל   ,מריםהלשתות מי סוטה    כדי  ילההוא יעלה אותי למשכן ש

 ...ְוִאם"  :כתוב ,תה את המים המריםששאאז כו ,אני טהורה הרי

ְונִ  ִהוא  ו ְטהָֹרה  ה  ָ ָזַרעָהִאׁש  ְוִנְזְרָעה  ָתה  ש "א  ז)  ,"ק ְ אישה  נסתרה  שאפילו 

שאם אין לה זרע,    ,היא תקבל שכר בזנות    האבל היא לא חטא רה על יחוד אסור,  שעב 

למרות    וכו', יפים  דתל  מכועריםיולדת   םוא  ,ברווח   דתל   ,ואם יולדת בקושי  ,ילד ל תזכה

לי לתת    אותך הקב"האכריח  אני כביכול    וכך גם   (.שהיא לא בסדר 

  .זה הפשט בגמרא  ח"ו.  אין אתה עושה תורתך פלסתר   וןכימ  ילד,

מהתורות תפילות   השועחנה    ,הנפלאאת העומק    נאמר  וכעת

להקב"ה צדיקה  רבש"ע"  :ואומרת  נסתרתי    אף  ,אני  לא  פעם 

 המצוות שמצווה האשהה,   גם אני מקיימת את כל  ",בפני בעלי

 , באישהיתה בראת  מ  בדקי  "שלושה  :כמו שאומרת שם הגמ'ו

מהם   אחד לא עברתי על  ו    (דלקת הנר' ה  ,ידה נ'  , לה' ח)ה  "ת חנ"ם ר הש

אחת, פעם  וחומר,  עתו  אפילו  קל  לאשה ה  שכר  הבטחת  אם 

גבר   עם  בזה,  שנסתרה  עבישחטאה  בגלל שלא עשתה   רהרק 

אז אני שלא נסתרתי עם  לת ילדים, קבל שכר שהיא יות ,מורהג

, ווית את האשהומקיימת את כל המצוות שצ  אחד ואני צדיקה

תורתך   אינך עושהקל וחומר שאתה הקב"ה תתן לי שכר, כי  

  -   רות תפילותותהמ  השועו  באהחנה  ש  -  . נמצאח"ו"  פלסתר

כול מלמדת את הקב"ה מהתורה בדרך של קל וחומר היא כיב

לתפילתה,  שי לענות  ית'  לה'  התקבלה    -ש          . תהפילת ואז 

ה  לזיש    ,רות תפילותכשזוכים לעשות מהתו  נפלא,  רואים יסודו

  ולהיענות.  להתקבל  תחייב ותפילה כזו ,כוח עצום

 ר' שמעון גוזר והקב"ה מקיים 

כוח שזה הזוהר מאוד מיוחד בדיוק בנושא שלנו  מהעוד קטע    יש

ל היה שהוא גוזר  הגדו   שכוחואצל רשב"י    של קיבול התפילות

מקיים והקב"ה  שלנו  .גזירה  הלימוד  שנבוא    וכל  ונעלה כדי 

הלב    הכנה של  עםעוצמה  כל ה עם    בעז"הל"ג בעומר  ב   וןלמיר 
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לצדיק ששם מקום קיבול התפילות,    למקום קודש הקודשים  הולך כשאדם  כי  )  ,שלנו

אומר   ( של הצדיקוההשפעות  כין את הלב ואת הכלים שלו לקבל את האורות  ומ

ֵריה  "  (. טו ח"ב דף  שמות  )פ'  הזוהר   ב   זָּר  עָּ ל  ר' אֶּ ו  עֹון,  מ  ִאים    יִָּתיב ר' ש ִ קָּ

א, תָּ מ  כ  חָּ ד   ֵזי  רָּ ד   י  ֵ ִמל  ֵרש   פָּ ֶאְלָעָזר  )  ו מ  י  ְוַרב ִ ְמעֹון,  ׁשִ י  ַרב ִ ב  ו ְמָפֵרׁש  ָיׁשַ עֹוֵמד  נֹו  ב ְ

סֹודֹות  ֵר בְ ד ִ  ֹוי      (ָחְכָמהה י  פ  ַאנ  אלעזרַוֲהוו   ר'  א  ( )של  ש ָּ מ  ש ִ כ   ִהיִרין  ין    , נ  ו ִמל ִ

א ִקיעָּ ר  ב ִ ִסין  טָּ ו  ִרין  ד   ַ ב  ֶמשׁ ְוָהי )     ִמת  ֶ ׁש  ְמִאירֹות כ ַ ָפָניו  ָבִרים    ' ו   ְוָטִסים  ְוַהד ְ ִרים  ז ְ ַ ִמְתפ 

ָרִקיעַ  ה     (ב ָ ִעין ִאי ֲהוָּ א ֲהוֹו ַיד  לָּ תו , ו  ָּ לֹא ש  לו  ו  כ  א אָּ לָּ ֵרין יֹוִמין ד   בו  ת   יָּת 

יָּא א אֹו ֵליל  מָּ מָּ תו , ְולֹא ָהיו  יֹוְדִע )  .  י  בו  יֹוַמִים ְולֹא ָאְכלו  ְולֹא ׁשָ ים ִאם ָהָיה יֹום אֹו  ָיׁשְ

קו ,    (ַלְיָלה  פ  ד נָּ ֲעמו  ִמיִדיכ ַ א טָּ לָּ ֵרין יֹוִמין ד   ֲהוֹו ת   עו  ד ַ י ְָצאו , ָיְדעו   )   "יָּד  ׁשֶ כ ְ

ֹא ָטֲעמו  ָדָבר ל  ָהיו  יֹוַמִים ׁשֶ רבי אלעזר אמר סודות של תורה לפני   ע"כ.,  ( ׁשֶ

ופ  לא ו  , נכנסה בתוך הביתששמש  האירו כמו    ניואביו רשב"י, 

צריך   שלמעצום  אור    יצאכי    ,אור היה   שלו  המיליםוו,  הפנים 

כתר לקדוש  ולהיות עטרה    ,ים ברקיעטס ו  יםעולומהפה    יםיוצא

  רצופים  יומיים  וכך היו עסוקים בסודות התורות במשך   ,ברוך הוא

שעות   48  במשךרבי אלעזר דורש  כך  ו  ,כלוםו  תולא אכלו ולא ש

יוברצף זה  אם  יודעים  היו  ולא  לילה.,  או  רים  ביסמ    ?ולמה  ם 

  מש, שכ רות  היו מאים של רבי אלעזר  ניהבגלל שפ   הר זוה  ימפרש

)וכדברי הגמרא "שרגא בטירא מאי לכן הם לא ידעו אם זה יום או לילה.   

   .רצוף הבינו שהם למדו יומיים הםואז כשהם יצאו  .(]חולין ס:[ אהני"  

עוֹ ":   ממשיך הזוהר מ  י ש ִ א ִרב ִ א ַעל ד ָּ רָּ ם  "  ( , כחד )שמות ל ן,  קָּ ִהי ש ָּ ַוי 

גֹו' ַכל ו  ם לֹא אָּ חֶּ ה לֶּ לָּ ִעים ַלי  ב ָּ ַאר  ִעים יֹום ו  ב ָּ ן  "ִעם ה' ַאר  ה ִאי ֲאנָּ . ו מָּ

ִעים   ב ָּ ם ִעם ה' ַאר  ִהי ש ָּ , ַוי  יה  ֵ ִהיד ב  א ַאס  רָּ ק  ה, ד ִ ֶּ , ֹמש  ך  א כ ַ א ֲחדָּ ֲעתָּ ַ ש  ב  

גֹו', ַעל   היֹום ו  ָּ ַכמ  ה ו  ָּ מ  ִעים  קָ )"    "ַאַחת כ ַ ם ִעם ה' ַאְרב ָ ְמעֹון, ַוְיִהי ׁשָ י ׁשִ ָרא ַעל ֶזה ַרב ִ

ְך  ...יֹום   ָעה ַאַחת כ ָ ׁשָ ם     -ֶלֶחם לֹא ָאַכל ְוגֹו'. ו ָמה ִאם ָאנו  ב ְ ֹו ַוְיִהי ׁשָ תו ב ֵהִעיד ב  ַהכ ָ ה, ׁשֶ ֹמׁשֶ

ה  ... ָ ְוַכמ  ה  ָ מ  כ ַ ַאַחת  ַעל  ש   למתפע רבי שמעון    .( "ְוגֹו',  רבי   ו נבמהנקודה 

לא   אחד מהםדרש יומיים רצוף והיה מאיר כשמש ואף    אלעזר 

יום זה  זה   או לילה,  יודע אם  פסוק ה  אתרבי שמעון    וקרא על 

גֹו'" ַכל ו  ם לֹא אָּ חֶּ ה לֶּ לָּ ִעים ַלי  ב ָּ ַאר  ִעים יֹום ו  ב ָּ ם ִעם ה' ַאר  ִהי ש ָּ   . "ַוי 

זמן  באנחנו    ואם  ,יום ברציפות  40רבנו  עם משה  הקב"ה מדבר  

לא ידענו ו  ,סודות התורהזכה לכאלו  רבי אלעזר  ניב ,של יומיים

משה אז    קדוש ברוך הוא,מרוב הדבקות שלנו ב  לא יום ולא לילה

במשך   הקב"ה  עם  בדבקות  שהיה  עליו  מעיד  יום    40שהפסוק 

על   אז  נוראה,  וקדושה  בפרישות  ולשתות  לאכול  בלי  רצופים 

וכמה    אחת כי  כמה  גבוהות,  ומעלות  להשגות  זכה   הואשהוא 

זה  ו )  .התורה הקדושההסודות של    אומר לו אתשמע את הקב"ה  

לעסוק בסודות התורה    ביומיים האלההם זכו  מה שכי    ,יא פסוק זהמבשב"י  לא סתם ר 

   .(שהיה משה בשמיים   זמןהמ   1/20זה היה   רצוף,

 יה ובנו אריה ומה שהם גוזרים הקב"ה מקיים ארר' שמעון 

ד אָּ "    :ממשיך הזוהר י חִ כ ַ א ִרב ִ ַר תָּ ֵמיה  ד   ח    , )י"ג רבן גמליאל(  יב ִ י ָּיא קָּ סָּ ו 

א, דָּ ה )    ֵליה  עֹובָּ ֲעש ֶ ַ ר לֹו ֶאת ַהמ  ֵ י ְוִספ  י ִחי ָיא ִלְפֵני ַרב ִ א ַרב ִ ב ָ ׁשֶ ַמר   (כ ְ אָּ י, ו  ה ִרב ִ וָּ ָּ ת 

בֹוי  ִליֵאל אָּ מ  ן ג ַ ֶּ עֹון ב  מ  י, ְוָאַמר לֹו ָאִביו)   :  ֵליה  ר' ש ִ ַמה  ַרב ִ ָ ִר "  :    רשב"ג(  ת  י,  ב  

עֹון  ר'   מ  או ר' ש ִ לָּ יָּא, ו  ֵריה  ַאר  זָּר ב   עָּ ל  י אֶּ ִרב ִ יָּא, ו  אי ַאר  ן יֹוחָּ ֶּ עֹון ב  מ  ש ִ

א, ותָּ וָּ י  ַאר ַאר  ש   י  )   כ ִ נֹו ַאְרֵיה, ְוֵאין ַרב ִ י ֶאְלָעָזר ב ְ ר יֹוַחאי ַאְרֵיה, ְוַרב ִ ְמעֹון ב ַ י ׁשִ ִני, ַרב ִ ב ְ

ָאר ֲאָריֹות ׁשְ ְמעֹון כ ִ ֵליה     ,( ׁשִ ִתיב  עָּ א  "  (ועליו נאמר )כ   ִיירָּ ג ִמי לֹא  אָּ ָּ יֵה ש  ַאר 

גֹו' שמע הוא  כשרבי חייא סיפר את המעשה לרבי, ו  –     .(, ח )עמוס ג"  ו 

יומיים לא להרגיש שום '  ,תמההוא  את הדבר הזה   איך אפשר 

 אם זהולא יודעים  התורה,    שעות רצוף סודות  48דבר רק לשמוע  

רבי    ,ינאתה מתפלא במה  '  :רשב"ג  ענה לו אביו  ?!לילה  אויום  

  שניהם אריות,  , אריה  נוורבי אלעזר ב  , אריה  הוא   שמעון בר יוחאי

שהוא   על מי כמו שאומרים  )   .  'יותר אכל הר  אשכ  ואין רבי שמעון אריה

שאתה   )תלמידי חכמים(יות  ר אזה לא כמו ה  , (שהוא אריה   חזק  לומד תורה

מיוחד  זה    ,מכיר  מי לא"  :כתוב  שעליו אריה    ", ירא  אריה שאג 

ַזר  " :הרממשיך הזו ?!מי לא ירא ,שואגכזה  אריהשכ א ג ָּ לָּ א ד   רָּ ב  ג ַ

ִמין ל  עָּ ל  א  ֲעִניתָּ ַ ֹוֵזר,    ,ת  ג  הו א  א  ל ָּ אֶּ ֵעי,  ו בָּ ִאיל  ָּ ש  ד   ַמה  א  ו ַעל  ָּ ש  קו ד 

ַקי ֵים.   ִריך  הו א מ  ֹא )ב   ְלעֹוָלם ל  ֲעִנית ַעל ַמה    ִאיׁש ׁשֶ ַ ׁש,ָגַזר ת  ַאל ו ִבק ֵ ָ ׁש  ֶ א הו א  ֶאל ָ   ׁש 

ֹוֵזר ְוַהק ָ  ל ,  (ְמַקי ֵם ב"ה  ג  ֵ ַבט  ִאיהו  מ  ֹוֵזר, ו  ִריך  הו א ג  א ב   ָּ ש  ֹוֵזר   הקב"ה)   קו ד  ְוהו א    ,ג 

ל  ֵ ו ן  "  אומר:  (דף מא אשית  )בר  הזוהר הקדוש]    (ְמַבט  ִאנ  יַקי ָּא ד   ו ן ַצד ִ ִאין ִאנ  ָּ ַזכ 

ֵעי   ִזִריןיָּד  ג   ו ֵלי  ִבט  ו ל  אֵריהֹון  מָּ ל  י  ֵ ת  ִמפ  א    ל  מָּ ל  עָּ ב   א  ָּ ת  ִכינ  ש   ה  אָּ רָּ ַאש   ו ל 

א  מָּ ל  עָּ ב   טו ן  ל  ִיש   א  לָּ ד   ִדיִנין  ד   אֵריהֹון  מָּ ֱעֵדי  מֶּ ו ל  אן  כָּ ר  ב ִ א  ַנֲחתָּ    "ו ל 

ֹוָנם ") ֹות ֶאת ִרב  י ֹוְדִעים ְלַפת  יִקים ׁשֶ ד ִ ֵריֶהם ַהצ ַ זֵ   ,ַאׁשְ ל ג ְ ֵ עֹוָלם   ,רֹותו ְלַבט  ִכיָנה ב ָ רֹות ׁשְ   , ו ְלַהׁשְ

ְלטו  ָבעֹוָלםו לְ  ֹא ִיׁשְ ל  ין ׁשֶ ֲעֵלי ַהד ִ ָרכֹות, ו ְלָהִסיר ֶאת ב ַ  (. " הֹוִריד ב ְ

רבי שמעון בר יוחאי אף פעם לא גזר תענית על מה שהוא היה  

)כלומר    ,גוזרים תענית ונענים  שהיו  צדיקיםכמו ה  ב"המבקש מהק

היו   התענית(שהם  בזכות  רק  כדי   רשב"י  ,נענים  תענית  צריך  היה  לא 

גוזר שיירד גשם והק   ב"ה יענה לתפילתו,שהק  . מקייםב"ה  הוא 

 שהוא הכוח  את    יש לו  שהוא אריה,אצל רבי שמעון בר יוחאי  

והקב"ה    ,כל העולמות מזדעזעים ממנוו  ,"(לא ירא  מי אריה שאג  ")גוזר  

מקום  ' מקום של רבי שמעון בר יוחאי זה  ולכן ה.   עושה את רצונו

י שמעון בר יוחאי לא צריך שם אצל רבו       .'קיבול התפילות

הכנסת  וסעודה  עשה  תכשאתה בא  הפוך  אלא    ,לעשות תענית

? כי רבי שמעון בר יוחאי אמר: ולמה  ,שמחה  המון  עםאורחים  

כל העניין של רבי שמעון זה   –"  תליא מילתא  אנן בחביבותא"

שמחה  וסעודה  ע"י  דווקא  ו  ,  השמחה והודיה להשם יתברךעניין  

ע"י    ,)ובפרט ביום ל"ג בעומר שזה היום שלו( רשב"י,    שעושים אצל  ריקודיםו

  .  קיבול התפילות העניין שלאת שם זה משיגים 

 י צריכים לשמוח מאוד מאוד בציון של רשב" 

ולכן הוא רוצה שנבוא רבי שמעון היה אדם שמח שמח מאוד  ,

שלו,   ההילולא  ביום  איתו  ונשמח  יתקבלו אליו  זה  ובזכות 

בעומר. בל"ג  בעומר )      התפילות  על    בל"ג  סיפרנו  ז"ל שנה שעברה    האר"י 

  לא יוציא שנתו , ומאוד הקפיד עליו ואמר לו שביום ל"ג בעומרשראה אחד שאמר תחנון  

צריך כל צדיק    '?!(מה ערבבת את השמחה שלי 'ל  אמר עליו ר' שמעון ואמר שרח"ל,  

אותו לא    ,להכיר  יוחאי  בר  שמעון  רבי  בעצאצל    , ות בבאים 
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רבי      :צדיקיםהאומרים    אוהב,  אשהוה  ה מז  ,בשמחהרק  באים  

הנקודה    אתהרב גינזבורג  מ   )כך שמעתי     !!!  'רבי שמח'שמעון בר יוחאי זה  

פועלים  וע"י השמחה  ",  וכו'   -בשמחה –  א בחביבות"אנא     זה  הזאת שרבי שמעון בר יוחאי 

צריך      ,מקום קיבול התפילות  -בציון רשב"י במירון  ולכן    ישועות(

ודרכו אותך    וגם אם דחפו  ,שמחהל  ש  ברים מצ  עםלשם    או לב

נוראעליך   עליושדחף אותך  זה  ל  חיבוקתן    ,לא  הכל ו   ך,דרך 

   .שמח בשמחת הצדיק ,ורותא בסדר אני מבסוט אני ב

ִנינו   :   ממשיך הזוהר ָּ ש   ֶּ נו  ַמה ש   ַהי  תו ב:עַ ו  ל  "   ג(" )שמואל ב', כ  ל ַהכ ָּ ֵ מֹוש 

ַאת ֱאלֹ  ל ִיר  ֵ יק מֹוש  ם ַצד ִ דָּ אָּ ם,  ב"ה  ים, ַהקָּ קִ ב ָּ דָּ אָּ ל ב ָּ ֵ ל  מֹוש  ֵ ו ִמי מֹוש 

יק.קב"ה?  בהַ  הו א   ַצד ִ ֶּ ה    ש  לָּ ַבט   יק מ  ד ִ ַהצ ַ ה, ו  ֵזרָּ ֹוֵזר ג     ומר יל לבהזה מ )        ."ג 

ר  "  :על הפסוק  :[  ז טדף  מועד קטן  ]   גמראב  מובא  כך אבל    ,את זה ִֹרים ֲאׁשֶ ב  מֹות ַהג ִ ה ׁשְ ֶ ֵאל 

ִוד דָּ חְ   ל  ַ ת  ֶבת  ֶ ׁש  ב ַ ב  ֹמִני ֹיׁשֵ ָהֶעְצִני   ...כ ְ ֲעִדינֹו  רב"    "הו א  הקב  :אמר  לו     )לדוד(   ה" אמר 

עצמך והשפלת  ואתה    ,הואיל  גזרה  גוזר  שאני  כמוני  תהא 

יש את   ,מתי נאמר כל הדבר הנפלא הזה  וכעת נתבונן,  (מבטלה

בא   בסדר,    .שהוא דורש במשך יומיים  ,רבי אלעזר ברבי שמעון

 ,לילה  מתילא הרגישו  ו  ,שעות  48חו הם הניתפילין  הרי    נחשוב,

מתפללים הם היו יודעים   אם הם היוכי    ,הם לא התפללו  הרי  אבל

יש זמן קריאת שמע יש זמן    ,שחריתזמן  יש    ,תי לילהממתי יום ו

 ו לא ידע  כיון שהםאבל    ,שולחן ערוךביש הרבה דינים     וכו'  חצות

ר רבי אלעז  ?מה הם עשוו  .הם לא התפללו  , אזמתי לילהומתי יום  

את הזמן, וכיון   והם בכלל לא הרגישו  ,דרש והיה מאיר כשמש

ה אומנותם,  להתפללשתורתם  צריכים  היו  לא  היה ו  .  ם  מה 

מה הכוח    ?   אומר רבן שמעון בן גמליאלש נקודה  הסיום של ה

שהוארשב"יל  העצום ש מזדעזעים  ,  העולמות  וכל  גזירה    ,גוזר 

 "?!ראאריה שאג מי לא י "זה    ?  ההוא גוזר גזירה והקב"ה מקיימ

לגזור  אפילו לא צריך  הוא    (ממנו  כולם יראים  כלפי מעלה)זה מבהיל כביכול  

מספיק  היות    כי  תענית, התפילה,  כח  שלמות  לו  רק  שיש 

הקדושו  ,שיתפלל התנא  של  הכח  בר  זה  שמעון    . יוחאי-רבי 

מתורתם  ם לא פסקו  ה  ,התפיל  המהתור   העש  ואה  כי   ולמה?

  בכך, מכיון שהם התפללו תפילה יותר גבוהה,  לתפילה הרגילה

אז    ,רות תפילותהתו מ  עושיםוכש  , הם עשו מהתורות תפילותש

   !!! התפילה חייבת להתקבל

 רק מכריז בפתח המערה? ומדוע אליהו לא אומר להם לצאת 

רשב"י שכולנו מכירים אחרי ש  (סימן ל"ג בעומר :  גל )דף  בשבת  הגמרא  

,  מערההפתח  ב  עמדאליהו הנביא ו  אב  , שנים  12היו במערה    ובנו

הגזירה"?     :אמר ו ונתבטלה  מת  שהקיסר  יוחאי  לבר  יודיע    "מי 

 אליהם נכנס  לא    אליהולמה    ,עצומהקשה לי קושיא  תמיד היה  ו

בעצמו יוחאי    ומודיע  בר  שמעון  בסדר,  לרבי    הואלמה  שהכל 

  הרי ש  ,יותר   מחזק את השאלהבבן יהוידע    איש חי  הבןשהיום ראיתי  )ו  ?  עומד בחוץ 

ה  הנביא  איתם  יה  אליהו  ללמוד  השנים  במערהבא  נכנס  ,  כל  הוא לא  למה  כן  ואם 

מבחוץ ואמר  אותםש  תאמר   ואם  .?(להודיע  להפסיק  רצה  לא   הוא 

 , הכרזת הכרזהוברגע שעמדת בחוץ  זה לא מיישב, כי    ,מהלימוד

 ומפסיקים.  שלך?!...ר ובישמעו את הד בר כהם אז 

אבל     ,להודיע להםמהשמים  היה שליח    באמת  אליהו  :התשובהו

 ? לכן מה עשהו  מלימודם,  הוא לא לוקח על עצמו להפסיק אותם

ידעו  הם  ם א כי  )    בתור אליהו הנביאלא    הםוצעק ל  ,עמד בחוץ   הוא

י   אמר את זה,  שאליהו רצה שהם יצאו אליהו  כי    ב"ה(הקזה מסר מ בינו ש הם 

שלהםמ ש  ,הבחירה  הזמן  שהגיע  החליטו  הם  לצאת לאם  הם 

אני   ארוישעדיין רוצים להישאר אז   םה אםו טוב, ,שנה 12 אחרי

                                       .  לא אפסיק את הלימוד שלהם

      להתגלותו  לצאת  צדיק שהוא צריךהאצל   זמןיש   

   :שילוניה  אחיה  אמר לו רבו  ,36בגיל    כשהיה  הקד'הבעל שם טוב  

חי השם  צריך  ו  ,עכשיועד  בעולם    יתברוך  כבר   לעלות אתה 

לו    לשמיים.   בן  '  הבעש"ט:אמר  צעיר  עדיין  לו  '36אני   אמר 

כבר אז    ,אם אתה רוצה להמשיך לחיות בשביל עצמך'  אחיה:

, אבל אם  סתלקואתה צריך לה  ,עשית את כל עבודת השם שלך

רוצה   אתה  אתה  זה  ובשביל  אחרים,  בשביל  זה  לחיות,  עוד 

 אחיה לו    אומר ו  ,לא רצה להתגלות  הבעש"ט  צריך להתגלות.

להתגלותאם    :שילוניה רוצה  לא  את  כבר  אתה    ,אתה  גמרת 

ויהיה לך זכות לחיות בשביל    תתגלהעכשיו או ש  ,התיקון שלך

הם 'הטעינו' אחרי ש  ,יש עניין גם אצל צדיקים     יהודים אחרים.

קצת צריכים לפעמים לסגור  הם    את המצברים הרוחניים שלהם,

 ,עם ישראל  לעוצריכים להשפיע    ,ולצאת אל העם  ,את הגמרא

הוא שכמו האגואיסט   זהבחינה  ובאיזאז  ומי שלא עושה את זה, 

לעם ישראל אפילו על    צאתהצדיק חייב ל  , ולכןאג לעצמורק דו

הביטול תורה שלו והצחשבון  הזאת    .קות שלודי,  הנקודה  את 

     ,נותן אליהו הנביא כבחירה לרבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר

הם צריכים    אאל  ,הוא לא אומר להם בפירוש מה לעשות  ולכן

הסיפור    כולם מכירים אתוהחליטו לצאת,  הם  .  ולהחליט לבד

שש מה  כל  את  שורפים  רואים,הם  בדיוק    הם  לא  אנשים הם 

לא מסוגלים להבין עדיין  כי הם    ,שעכשיו יכולים לתת לציבור 

 צתהי  ', ואזהעעוסקים בחיי שו  ,עוזבים חיי עולםש'אדם    בניאת ה

           ". כםרת חיזרו למע ?!לשרוף את עולמי יצאתם" :בת קול ואמרה

 איך כתוב על רשב"י ובנו משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש 

ים, חדש  י"ב  מערה עודלזרו  חשאחרי שמבהיל:    דבר כתוב  ואז  

רשב"י   בגהאמר  אז  רשעים  כלומר  חודש"  י"בנם  י"משפט   ,

י" יכוודש ואב חועכשיו ישבנו  תמיד       .לים לשוב ולצאתנחנו 

הצדיקים הקדושים   רשב"י ובנואיך    שאלתי,  זהת  תי אלמדכש

חטאמו  טעשלא   יושב   אומרים  טעם  שהם  שמה  עצמם    ו על 

בחינת:  במערה   בגיהנזה  רשעים  כל  ו   .חודש  י"ב ם  משפט 

יש  כי    ,טובה  יסבירו את זה בהבנהשתנסה לומר לא  התירוצים  
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מה   בגלל  זאת  אמר  שהוא  אנשים הם  שתירוץ  והענישו   שרפו 

כל מה  ודאי    כי  ,ב כל כך כמובן לא מישהתירוץ הזה  , ואחרים

על צדיקים    ומר אז איך אפשר ל  , ברצונו של הקב"ההכל  עשו  שהם  

 ? חודש  י"ב הנםים בגע משפט רשש  וכאל 

 ל הרשעיםשנים היו במערה בשביל הצדיקים, וי"ב חודשים בשבי   י"ב

מאוד  נאמרו גדול  ובנו  ,יסוד  בהתחלה   רשב"י  היו  אלעזר    ר' 

ינו לספר  השנים האלה זכ  י"בבזכות  ו  ,במערהעשרה שנים  ים  תש

יוחאיו  הר הקדוש,הזו בר  רבי שמעון  לתורתו של  , טוב  .  זכינו 

זכהאבל   לזה  הצדיקים   לזה?    מי  רבי    עסקושנים    י"באז    .  זכו 

וש  גלות את תורת הנסתר את הזוהר הקדשמעון ורבי אלעזר ל 

  , ים ללמוד עיוד, והם  זוהר לומדים את סודות הבשביל הצדיקים ש

רבי ש  (:ה מ דף  )   בסוכה כתוב בגמרא    הרי  אבל        .נפלא מאוד

את כל העולם  ור  טלפ   נייכול"  :חאי אומר על עצמושמעון בר יו

הדיןכולו   אומרת   ",מן  מה  זאת  יוחאי  ש,  בר  שמעון    נותןרבי 

זהל מספיק  צדיקים  לא  לטוההעיקר  אלא    ,עדיין  גם  פל  א 

 מלוכלכות בשפיר ושליה  יויד"  :דוד המלךכמו שאמר  ו  ,ברשעים

על עצמו אותו    אומררבנו הקדוש  וגם    .ד   רכות ב)כמובא    'ר אשה לבעלה טהכדי ל

אומר רבי שמעון   ולכן   .( , שהכוונה בזה להשיב אנשים בתשובה, ולתקנם דבר

ועל מי יש דין,   ,לפטור את העולם מן הדין  זההעיקר    ,בר יוחאי

, ואת  )אפילו רק בזמן העבירה( על מי שחטא חס ושלום, מי שהיה רשע 

ם לעלות את  שומ  ,לרדת לשאול תחתיות  זה צריך לתקן צריך

   האמיתית.        זה החוכמה ,עלות אותם למעלההל מטה', ידר 'ה

את    פטורחודש כדי ל  י"בעוד  ישבנו במערה  'אומר רשב"י:  ולכן  

המהעולם   זה ששנים  ה  י"ב  ומר,לכ,  'דיןן  במערה  ישבו  הם 

  לתת להם את חוכמת הקבלה וסודות התורה,  בשביל הצדיקים

משפט רשעים "ש  :ללזה בג   במערה,  הם ישבו  יםחודש  ועוד י"ב

יוחאי מקבל על עצמו כי    ",חודש  י"בם  יהנבג בר  רבי שמעון 

מטלפ כולו  העולם  כל  את  הור  החייבים  דיןן  את  היינו  את  , 

ט שפ כנגד מ  חודש במערהעוד י"ב  ים  שביו  על זה הםו  ,הרשעים

"צאו ממערתכם"    :ואז יוצאת בת קול ואומרת  ,הרשעים בגיהנם

ור את כל העולם  טלפאתם כבר יכולים  את התיקון,  גמרתם    -

 .   גם את הרשעים - "מן הדין כולו

יוחאי בר  שמעון  רבי  זהו  לפעמים   ,רבותיי  אנחנו  אם  גם  אז 

, נזכור   ח"ו,תחתיות    שאולקצת ב   שאנחנומרגישים את עצמנו  

חודשים נוספים במערה בשבילנו   י"בי היה  רבי שמעון בר יוחא

כדי   ,תחתיות   אולשנמצאים בשכמונו  בשביל להוציא גם רשעים  

               .דין בשביל זהן הר את כל העולם כולו מ טולפ 

             הקשר הנפלא בין רשב"י לרבנו נחמן בן שמחה 

הילולא דר' שמעון", את מאמר הזוהר "עולו ואיתכנשו לאמרנו  

בחתונה הילולא זה חתונה, ועיקר העבודה בחתונה זה לשמוח,  

ן לפגישות עסקים, חתונה זה לא זמן לדרשות, בחתונה זה לא זמ 

זה לשמח חתן וכלה, וכל מה שיש בחתונה סובב סביב זה, הכלי 

  זמר הריקודים, ואפילו האוכל, הכל בשביל לגרום שמחה גדולה. 

וכך גם אצל רשב"י, אנחנו באים לחתונה שלו ביום ל"ג בעומר, 

וכמו שהזכרנו בשם צדיקים   ולשמח,  והכל הוא בשביל לשמוח

רבי שמעון בר יוחאי הוא צדיק שמח, והוא אוהב שמחה,    תנאהש

וישמחו   בעומר,  בל"ג  שלו  ההילולא  ביום  שיבואו  רוצה  והוא 

השמחה  ,  ויתפללו  בשמחתו התפילותובזכות  וזהו  יתקבלו   ,

על הרבה  רבנו מדבר  הקשר הנפלא של רשב"י לרבנו הקדוש,  

)לקוטי מוהר"ן    שהוא טבע את המשפטמחה, עד חשיבות מעלת הש

" ואפילו שאין מצוה  מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד: "תניינא תורה כ"ד(

בתורה,   מצוות כזו  קיום  לכל  והראש  הבסיס  זה  השמחה  אלא 

אותנו  .  התורה ומלמד  התפילה  בעניין  אותנו  מחזק  רבנו  וכן 

שעסק בזה  כמו  וכן רבנו עוסק בתיקון הנשמות  ,  התפלל בכוונהל

)והארכנו בכל זה  בחינת 'בעל השדה'    כי הוא  .רבי שמעון בר יוחאי

מאמר  אומר  ה'ליקוטי מוהר"ן    פתיחתבמיד  רבנו    במקומות אחרים הרבה(.

"  וזרע  ימפ  ח תשכ א ל י"כ  -שלול רשב"י, והחידוש נפלא מגדולתו ש

                      , ר"ת שמעון – חיתנמיא שן מקדיש  ויר ע  -וכן   , יוחאיס"ת  –

ים מה היא גדולת רשב"י, רים האלה, כשלומשיודעים את הדבכ

כמו לבוא אליו בשמחה,    שהעיקר הוא ויודעים  חו העצום,  מה כו

ירים את עצמנו כמה דברים נפלאים אנחנו שבאים לחתונה, ומזכ

'מקום קיבול    -יכולים לפעול בתפילתנו ביום הזה במקום הזה  

בי שמעון ר כי  התפילות', זה עצמו משרה עלינו שמחה עצומה.  

)ברכות ט. שבת  ועליו נאמר    ,הוא יש לו כח כל כך גדול  -בר יוחאי  

 ", בשעת הדחקעליו    סמוךכדאי הוא רבי שמעון ל: "(מה. עירובין מו. 

הדחק  כ  צדיקיםומסבירים   בשעת   ,ברוחניותבפרט  שאתה 

אתה יכול לסמוך על רבי שמעון  אז  גם    "וחרשעים  ל  בחינה שב

שלמה תשובה  ולעשות  יוחאי  לקיבול  בר  ולזכות  התפילות , 

         ברחמים.

 עריכה: ליאור גבע   שבת שלום ומבורך.
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