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˙˘פ"א בעומר ֹל"ג
הר˘ב"י אור - מִדו˙י ˘נו מכון

בעומר ֹל"ג – ִדר˘ב"י ִדהיֹלוֹלא יומא

הנפ˘ א˙ מ˘יבים י˜רים ֹלי˜וטים
הנפ˘ א˙ ֹלהכין י˘ראֹל ֹלבבו˙ ֹלעורר

המ˜ובֹלים וספרי הזוהר ממאמרי
הימים ˘בע˙ אור ˘ֹל בִדרכו החסיִדו˙ ומספרי

והנורא ˜ִדו˘ גִדוֹל יום האי עומ˜ ֹלהבין
ה˙ורה וסוִדו˙ פנימיו˙ ה˙גֹלו ˘בו יום

הי˜רה זו הזִדמנו˙ ֹלנˆֹל יוכֹלו ֹלמען
בטהרה ונ˘מו˙ינו נפ˘ו˙ינו ֹלהאיר

זי"ע ר˘ב"י ה˜ִד˘ים ˜וִד˘ האֹלו˜י ה˙נא ˘מח˙ יום הוא
מ˘מיא: בו ˘העיִדו יום

יוחאי ִדבר ֹלהיֹלוֹלא וא˙˘כנ˘ו עוֹלו



ֵרי ָהָעם ֵהם לֹוְמֶדָך! ַאׁשְ
בלב הומה ונרגש אנשי בשורה אנו על פתיחת שערי

>היכ>היכ ה>תו>רה  ה>תו>רה 
בסמיכות ומול ציונו הקדוש של

התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
 בהיכל קדוש זה יעלו ויבואו רבבות אלפי ישראל

ללמוד ולעסוק בכל פרד"ס התורה מתוך שלווה ויישוב הדעת

ובסמוך לו הקמנו קאוו"ע שטיבל המאובזר בשלמות
 יחד עם מיני תרגימא המוגשים לתועלת לומדי התורה

ולזכות נדיבי העם שיחיו

~ פרטים מלאים יפורסמו אחר החג ~

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו, ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינּו,
ר יֹוָחאי! ֲעֵדנּו, ֲאדֹוֵננּו ּבַ הּוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ

הר˘ב"י ‡ור
מירון 1 הר˘ב"י ‡ור רחוב

פ˜ס: 04-6826385 טֹלפון: 04-3720697
Miron@miron.org.il

סדר ועימוד: ש"ס עימוד והו"ל 



זעירא פתחא 

מן  רשות  לו  שניתנה  היום  בעומר,  ל"ג  יום  הוא  חגינו  ליום  בהגיענו 
השמים להתנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי לשפוך אור ולגלות מצפוני סודות 

הנותנת  היא   - ההוא,  היום  ועד  תורתנו  מתן  מיום  נתגלו  לא  אשר  התורה, 

לעשות אותו יום שמחת ליבנו, לשמוח בו בתענוג אכול ושתו ועסק תורתו 

הקדושה.

המקובלים  גאוני  כי  יומא,  דחד  רב  בי  בר  כל  לפני  וידוע  גלוי  והרי 
בעומר,  ל"ג  יום  על  ונפלאות  גדולות  העידו  שעברו,  בדורות  והחסידות 

גניזת  והוסיפו להגדיל ולקדש במיוחד במעלות קדושים וטהורים את מקום 

רשב"י במירון, עד שהגאון המקובל הקדוש ר' אברהם גלאנטי זצוק"ל העיד: 

כבוד  בספר  שכתוב  מה  ידוע  כן  וכמו  מירון!,   – ה'  בית  אל  נעלה  למען 
מלכים: כי הרב הקדוש רבי חיים בן עט"ר זיע"א ]בעל האור החיים הקדוש[ 

היה פעם אחת בהילולא ]של רשב"י[ פה עיה"ק צפת ת"ו, וכשעלה למירון 

והגיע לתחתית ההר שעולים משם אל המקדש, ירד מהחמור, והיה עולה על 

ידיו ועל רגליו, וכל הדרך היה גועה כבהמה וצועק: היכן אני השפל נכנס, 

למקום אש להבת שלהבת, קודשא בריך הוא וכל פמליה של מעלה הכא, 
וכל הצדיקים שמה, ובעת הילולא היה שמח גדולה.

על כל זה התחנכנו זה רבות בשנים במעלת יום ל"ג בעומר, מיום גזיזת 
שערות ראשנו במקום ציון המצוינת של רשב"י, אולם כדי שיבורר ענין קדוש 

שבכל  מה  על  הענין,  את  אמתיות  בדעה  ולדעת  להשכיל  מתכונתו,  על  זה 

הדורות ציפו ליומא קדישא הדין, לזאת רחש לבם של חברי ורבני כולל אור 

הטהורה  ממשנתו  לפניכם  ולפרוס  שושנים,  וללקוט  בגנים  לבוא  הרשב"י, 
וירושלמי, ספרי המקובלים וספרי החסידות,  הזוהר הקדוש, ומן ש"ס בבלי 

ומה  וקדושתו של הרשב"י,  וכיסו טפחיים מקצת ממעלותיו  גילו טפח  שבו 

גדול יומא הדין יומא דהילולא דרשב"י, וסידרנום בסדר נאה ומפואר מחולק 

לפי עניינים ומאמרים, תורה מפוארת בכלי מפואר.

*  *  *



לאחר הקונטרסים שהוצאנו לאור לקראת ימי ראש השנה, וימי החנוכה, 
בעיני  ובחיבה  באהבה  ב"ה  שנתקבלו  לטובה,  עלינו  שעברו  הפסח  וימי 

הלומדים, והתגובות הנלהבות עודדונו להמשיך בעבודת הקודש, להגיש בפני 

לומדי התורה די בכל אתר ואתר, להטעימם מעץ החיים ולמצוא קורת רוח 

לנפשם ולהרוות צמאונם מבאר מים חיים שאין להם סוף, הנובעים מתורת 

להכיר  בכדי  הדורות,  וצדיקי  הבעש"ט  האריז"ל,  ולאחריו  הקדוש,  רשב"י 

כראוי וכיאות ערך יום המקודש לנו.

כל עבודת קודש זו נערכה ברוב עמל ויגיעה על ידי חכמי ורבני ישיבת 
אור הרשב"י, אשר פקיע שמה בהפצת אורו הנערב של התנא האלוקי רבי 
הקודש  בעבודת  הנושאים  כשבראשי  עמו,  אשר  וקדושיו  יוחאי  בר  שמעון 

ואיתו עמו תלמידי חכמים מופלגים  חנוך העשיל שליט"א,  ר'  עומד הרה"ג 

שהתייגעו רבות למען יצא דבר שלם להחיות עם רב.

*  *  *

ובחיבה  באהבה  יתקבל  כקודמיו,  אלו  קונטרס  שגם  איתנה,  תקוותינו 
בקרב לומדי התורה ועובדי ה' די בכל אתר ואתר, להלהיב הלבבות ולהכין 

הנפשות לעבודת הימים הנעלים הללו. ויהי רצון שנזכה להתקשר בחד קטירא 

עם רשב"י, 'וכשם שהקב"ה – לכל, כך רשב"י – לכל, ואפילו לפחותים' )בית 

אהרן(, וניטהר ונתקדש בקדושה של מעלה, עדי נזכה בביאת משיח צדקינו 

במהרה בימינו אמן.

ל"ג בעומר תשפ"א

בברכת התורה
מכון שנו מידותו - אור הרשב"י



הענינים תוכן

רשב"י מעלת                               א

רשב"י הסתלקות                            כו

בעומר ל"ג  מעלת                          לג

בעומר ל"ג  מזמורי                        ל "ז

הרשב"י ציון על  תפילה                    מ "ב





רשב"י מעלת  - הזוהר אור

א 

רשב"י מעלת - הזוהר  אור 

יוחאי  בר אדוננו רמות מעלות  עלה

העולם  שנברא מיום מזומן

לאותאנא, עד ק ׁשֹוט, ז ּכאי ּכּלהּו ÀÈÈËÀÇÈÅÀÇÈ
לעיּלא, אתּתקנּו ּכּלהּו לעלמא, ÅÀÈÀÈËÀÄÀÀÈÀÅÈייתּון
י ֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ור ּבי  ּבׁשמהן, ÀÄÀÄÀÈÈÀÇÄÄÀÆÈואקרּון
עלמא, ה ּוא  ּברי ק ּודׁשא ּדברא יֹומא ÄÈÀÈÈÀÈÀÄÈÀÈמן
הּוא,  ּברי קּודׁשא  קמי אז ּדמן ÂÈÄÀÀÇÈÅÀÈÀÄהוה
קרי ה ּוא  ּברי וק ּוד ׁשא עּמי ּה, ÀÄÀÀÇÄÅÀÀÈÀÄÈÅואׁשּתכח 
לעיּלא ח ּולקיּה זּכאה ּבׁשמי ּה, ÅÄÀÅÇÈÈÈÅÀÅÈליּה

ּכתיב עליּה כג)ותּתא, אבי(משלי י ׂשמח  ÀÇÈÈÅÀÄÄÀÇÈÄ
הּוא, ּברי ק ּודׁשא ּדא : אבי ,ואּמÀÄÆÈÄÈÀÈÀÄ

י ׂשראל . ּכנסת  ּדא :ואּמÀÄÆÈÀÆÆÄÀÈÅ

אמת [תרגום : צדיקי  כל ולמדנו,

מתוקנים  כולם לעולם, שיבואו בטרם

שמעון ורבי בשמות , ונקראים למעלה ,

הוא ברוך הקדוש  שברא  מיום יוחאי  בן

הקדוש לפני  מזומן היה  העולם, את

ברוך והקדוש עמו, ונמצא הוא, ברוך

חלקו  אשרי בשמו, אותו קרא הוא

אביך ישמח כתוב עליו ולמטה, למעלה 

הוא, ברוך הקדוש זה  'אביך', ואמך,

ישראל.] כנסת זו  'ואמך',

סא:) אחרי ח "ג (זוהר

רשב"י עם משיח

אתר,אדהכי  ּפּנּון ּדאמר: קלא ׁשמע ÇÀÈÄÈÇÈÈÀÈÇÇÂÇ
אתי מׁשיחא מל ּכא ּדהא אתר , ÇÂÇÀÈÇÀÈÀÄÈÈÅּפּנּון
ּדכל ּבגין ׁשמע ֹון, דרּבי  ÄÀÄÀÈÀÇÄÄÀÀÄÀÈלמתיבּתא
ואּנּון מתיבּתא, רי ׁשי ּדתּמן ÇÄÇÈÀÇÈÅÅÀÄÀÈÀÄצּדיקּייא
אּנּון וכל אּנּון, רׁשימין דת ּמן ÀÄÀÅÀÇÈÀÄÄÄÀÈÄמתיבּתי
מּמתיבּתא סלקי מתיב ּתא ּבכל ּדי ÇÀÄÄÀÈÀÄÀÈÇÀÅÄÀÄÀÈחברין



ב

אתי ּומ ׁשיח דרקיעא, למתיבּתא ÀÈÈÄÀÄÀÈÄÀÄÈÈÄÇÈÅּדהכא
א ֹורייתא וחתים מתיבּתי , אּנּון ÀÈÄÀÄÀÅÀÈÄÇÀÈּבכל
אתי ׁשעתא ּובההיא דרּבנן, ÄÇÀÀÇÈÈÀÇÄÇÂÈÈÅמּפּומייהּו
ּבעטרין מתיבּתי  ריחי  מן מתעּטר  ÈÄÇÄÀÇÅÄÅÅÀÄÀÅÀÄÀÄמׁשיח 
אּנּון ּכל קמּו ׁשעתא ּבההּוא ÄÈÄÀÇÇÂÈÈÈÄעּלאין,

סל והוה  ׁשמעֹון, רּבי  וקם  יקחברייא, ÇÀÇÈÀÈÇÄÄÀÀÂÈÈÄ
רּבי, לי ּה: אמר  רקיע, ר ּום עד ÀÅÇÈÄÇÈÇÅÄÄנהֹוריּה
מאה  ּבתלת סלקא ּדאֹוריית אנּת, ÇÈÈÇÀÀÀÇÀÈÈÀÈÄÀÇÀÈז ּכאה 
ּונהֹורא נה ֹורא  וכל נה ֹורין, ÀÄÀÄÀÄÀÈÀÈÀÈוׁשבעין
טעמין, ּותליסר מאה לׁשית ÄÀÇÀÇÀÄÀÈÀÅÇÇÂÄאתּפרׁשת
אפרסמֹונא ּבנהרי ואסתחיין ÈÀÄÀÄÀÇÀÈÀÇÂÅÂÇÀÀÈסלקין
חתים  איה ּו ה ּוא  ּברי וקּודׁשא ÇÀÈÀÀÈÀÄÄÈÄדכיא,
ּדחזקּיה  ּוממתיבּתא  ,מ ּמתיבּת ÇÀÈÄÀÄÀÈÄÀÄÀÈÀÄÀÄÈאֹורייתא
ּדאח ּיה  מתיבּתא ּומ ּגֹו יה ּודה, מלÆÆÀÈÄÀÄÀÈÀÂÄÈ
למחּתם  אתינא לא ואנא ÇÄÄÀÂÈÈÈÅÈÀÄÀÇהּׁשילֹוני ,
הכא, אתי  דגדפין מארי  אלא ,ממתיבּתÄÀÄÀÈÆÈÈÅÀÇÀÄÈÅÈÈ
מתיב ּתי ּגֹו ייעּול דלא ידענא ÀÈÀÇÀÈÀÈÅÀÄÀÅּדהא

.ּבמתיבּת אּלא  ÇÀÄÄÆÈÄÀÄÀÈאחריּתי

קול[תרגום: חייא רבי שמע כך בין

מקום , פנו שאומר : מעלה של בישיבה

בא המשיח  מלך שהרי מקום, פנו 

שכל כיון שמעון, רבי של לישיבה

ואלו  ישיבות, ראשי שם אשר  הצדיקים

אלו  וכל שם, רשומות  שהם  הישיבות 

מישיבה  עלו הישיבה שבכל החברים

הגיע ומשיח הרקיע, לישיבת מטה של 

התורה  את וחותם הישיבות , אלו בכל

הגיע משיח שעה  ובאותה החכמים, מפי

הישיבות  ריחות  עם מתעטר  כשהוא

כל קמו שעה באותו עליונות, בעטרות

והיה  שמעון, רבי  וקם החברים, אלו 

ליה  אמר הרקיע, גובה עד אורו עולה

שתורתך אשריך רבי, לרשב"י: משיח 

וכל אורות , ושבעים מאות בשלש עולה

ושלשה  מאות לשש  מתפרש ואור  אור 

בנהריות  ורוחצים שעולים טעמים, עשר 

הוא ברוך והקדוש טהור , אפרסמון

ומישיבתו  מישיבתך, התורה את  חותם

ישיבתו  ומתוך יהודה, מלך  חזקיה של 

באתי לא ואני  השילוני, אחיה של 

בא הכנפים בעל אלא  מישיבתך, לחתום

לתוך ייכנס שלא ידעתי כי  לכאן,

בישיבתך.] אלא אחרות ישיבות 

ד:) הקדמה ח "א (זוהר

ימים  שני טעם לא

ּברי ּהיתיב אלעזר  ורּבי ׁשמעֹון, רּבי ÈÄÇÄÄÀÀÇÄÆÀÈÈÀÅ
והוּו ּדחכמתא, ּדרזי  מּלי  ּומפרׁש ÈÄÀÈÅÄÅÀÈÅÀÈÀÀÈÇÂקאים
מתּבּדרין ּומּלין ּכׁשמׁשא, נהירין ÇÀÀÄÄÀÄÀÈÄÄÄÀÇÀÄאנּפֹוי 
ּדלא יֹומין ּתרין יתבּו ּברקיעא, ÀÈÄÄÀÄÈÈÀÀÅÄÀÈוטאסין
הוה  אי ידעין הוֹו ולא ׁשתּו, ולא ÈÀÀÙÈÀÈÂÇÀÄÄÂÈאכל ּו
ּדהוֹו ידעּו נפק ּו, ּכד ליליא, אֹו ÀÈÈÅÀÈÇÈÀÈÀÇÂיממא
ּדא על קרא מידי , טעמּו ּדלא י ֹומין ÀÅÄÀÈÈÂÄÄÈÈÇÈּתרין

ׁשמעֹון לד)רּבי  ה '(שמות עם ׁשם ויהי ÇÄÄÀÇÀÄÈÄ
לא לחם לילה ואר ּבעים י ֹום ÇÀÈÄÀÇÀÈÄÇÀÈÆÆÙאר ּבעים
,ּכ חדא ּבׁשעתא אנן אי ּומה וג ֹו', ÈÇÀÈÄÂÈÀÇÂÈÂÈÇאכל 



יוחאי בר אדוננו רמות מעלות עלה 

ג

עם  ׁשם ויהי ּביּה, אסהיד ּדקרא ÙÆÄÀÈÇÀÄÅÇÀÄÈÄמׁשה,
וכּמה. ּכּמה  אחת על  וג ֹו', יֹום אר ּבעים ÇÀÈÄÀÇÇÇÇÈÀÇÈה'

שמעון[תרגום : רבי  עומדישב והיה  ,

של דברים ומפרש בנו אלעזר רבי 

מאירים  פניו  והיו החכמה, סודות

ופורחים  מתפזרים והדברים כשמש,

ולא אכלו  שלא  ימים שני  ישבו  ברקיע,

או  יום היה אם יודעים היו ולא שתו,

ימים  שני שהיה ידעו כשיצאו, לילה,

רבי זה  על קרא כלום, טעמו  שלא

יום  ארבעים ה' עם שם ויהי  שמעון

ומה  וגו', אכל לא לחם לילה וארבעים

משה , כן אם כך, אחת בשעה אנו  אם

ה ' עם שם ויהי  בו  העיד שהכתוב 

וכמה.] כמה אחת  על  וגו ', יום ארבעים

טו .) שמות ח "ב (זוהר

בצלו להסתופף הזכות 

לג ּביר ּבי אזיל הוה רּבא, חּייא ÇÄÄÈÇÈÂÈÈÄÀÇÅ
אזל מנייה ּו, למילף ּדמתניתא, ÈÅÀÇÀÄÈÀÅÇÄÇÀÈÈמאריהֹון
ּפר ּגֹוד וחמא יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ÀÇÅÇÄÄÀÆÈÀÈÈÇÀלג ּבי
ח ּייא, רּבי ּתוה ּבביתא, ּפסיק  ּדהוה ÇÀÂÈÈÄÀÅÈÈÈÇÄÄÈחד,
ׁשמע מהכא, מּפּומיּה מ ּלה  אׁשמע ÈÇÆÀÇÄÈÄÅÅÈÈÈÇאמר:
ואמר, ח ּייא רּבי ׁשמע  וכו', אמר ÀÂÈÈÇÈÇÇÄÄÈÀÈÇּדהוה
יתיב  ואנא ּבביתא עסקין עּלאין ÄÄÈÄÇÀÄÀÅÈÇÂÈÈÄאי 
ואמר, ׁשמעֹון רּבי  ׁשמע  ּבכה. ÇÀÈÈÈÈÇÇÄÄÀÀÈÇאבראי,
אמר יּפּוק, מאן ּלברא, ׁשכינ ּתא ÇÇÀÄÀÈÀÈÈÇÄÈÇוּדאי 
לא קלינא, אנא אי  ּבריּה: אלעזר ÇÄÆÀÈÈÀÅÄÂÈÈÅÈÈר ּבי 

ליעּול מּננא, ּברא ׁשכינ ּתא ּדהא ÈÅÈÀÈÀÄÀÈÈÈÄÈÈÅקלינא,
ׁשמע ׁשלימתא, אּׁשתא ותיהוי ÀÄÀÈÀÆÁÅÆÈÈÀÅÈÈÈÇׁשכינּתא,
אסּתמכּו, סמכין לא  עד ּדאמר: ÈÈÀÈÇÇÈÇÀÄÄÀÀÈקלא
ּדבּוסמּיא ּומזּוטרי את ּתקנ ּו, לא ÀÇÀÄÈÄÀÈÈÄÀÅÀÀÇÈותרעין
אלעזר . ר' נפק לא הּוא, ּדכען ÀÅÆÄÀÈÈÈÇÆÀÈÈּדעדן
ּפתח  ואת ּגּנח , ּבכה חּייא, ר ּבי  ÈÄÇÄÄÈÈÈÀÄÀÇÇÈÇיתיב
לא ּדפרּגֹודא, ּתרעא אתּפתח  וכו', ÀÈÇÄÀÀÇÇÀÈÀÇÀÈÈואמר
עינֹוי ׁשמעֹון רּבי זקיף ח ּייא , רּבי ÈÄÄÇÄÄÈÈÄÇÄÄÀÅעייל 
למאן ר ׁשּותא  אתיהיב מיּנּה ׁשמע ÀÈÇÀÇÄÈÄÀÀÈÀÈÀÇואמר:
ׁשמעֹון, ר ּבי קם לגֹו, ואנן אבראי ÀÄÇÀÈÇÂÈÀÈÇÄÄÀּדאיהּו
ּדרּבי ּדּוכּתא עד מּדּוכּתי ּה, אּׂשא  ÈÇÆÈÄÀÅÇÀÈÀÇÄאזל
ק ּוזטיפא ׁשמעֹון: רּבי  אמר ÄÈÈÇÇÄÄÀÀÄÈחּייא,
לגֹו, הכא ואנא לבר , ּדקליטרא  ÄÀÈÀÇÄÀÈÀÇÇÂÈÈÈÀּדנהֹורא
ּדעאל ּכיון ח ּייא, ּדר ּבי  ּפּומי ּה ÄÀÇÇÅÀÇÄÄÈÅÈÀÈאתאּלם
אמר רי ׁשיּה, זקיף  ולא עינ ֹוי ,  מאי ÀÇÄÅÀÈÈÄÅÅÈÇלג ֹו,
ק ּום  ּבריּה: אלעזר  לר ּבי ׁשמעֹון ÇÄÄÀÀÇÄÆÀÈÈÀÅר ּבי 

ידך ּבהאי,אעבר  ידע ּדלא  אפּומיּה, ÇÀÈÈÈÀÂÅÀÈÈÇÀÇ
אעּבר אלעזר , ר ּבי קם ּבי ּה, רגיל ÀÈÈÄÅÈÇÄÆÀÈÈÇÀÈּדלא
ּפּומי ּה ּפתח  ח ּייא, ּדר ּבי  אפּומי ּה ÀÅÂÅÀÇÄÄÈÈÇÅידיּה
ּדלא מה עינא חמא ואמר : ח ּייא, ÇÄÄÈÀÈÇÈÈÅÈÇÀÈר ּבי 

ח ׁשיבנא . ּדלא אזּדקף ÂÅÈÄÀÀÇÀÈÂÄÀÈחמינא,

הולך[תרגום : היה  הגדול חייא רבי

רבי אל הלך מהם, ללמד המשנה לבעלי

אחד פרגוד וראה  יוחאי , בן שמעון

חייא רבי תמה בבית , מפסיק  שהיה 

שמע מכאן, מפיו  דבר אשמע ואמר:

ואמר, חייא רבי  שמע וכו', אומר שהיה 

יושב  ואני בבית, עוסקים עליונים אם

ואמר: שמעון רבי  שמע בכה. בחוץ ,



ד

אמר יצאאליה , מי  בחוץ , שכינה ודאי 

לא - אשרף אני אם בנו, אלעזר  רבי 

אם  אלינו, מחוץ  השכינה שהרי אשרף,

האש ותהיה השכינה, שתכנס כן

לא עדין שאומר: קול  שמע שלימה,

לא עדין והשערים הסומכים , נסמכו

של עדן של הבשמים ומקטני התקנו,

רבי ישב אלעזר. רבי יצא לא הוא, עתה

נפתח  וכו', ואמר פתח  ונאנח . בכה  חייא,

זקף  חייא , רבי  נכנס לא הפרגוד, שער 

ראיה  מכאן ואמר: עיניו  את  שמעון רבי 

ואנו  מבחוץ , שהוא למי רשות  שניתנה

האש והלכה שמעון, רבי  קם בפנים,

רבי אמר חייא, רבי מקום עד ממקומה 

ואנו  בחוץ, הקליטה אור  ניצוץ שמעון:

כיון חייא, רבי של פיו נאלם  בפנים, כאן

ולא עיניו את  הוריד הבית , לתוך שנכנס

לרבי שמעון רבי אמר ראשו, זקף

כיון פיו, על ידך  העבר קום בנו: אלעזר

רבי קם בו, רגיל  ולא  בזה  יודע שאינו

רבי של פיו על ידו והעביר  אלעזר

ראתה  ואמר: חייא רבי  פיו פתח חייא,

שלא הזדקפתי ראיתי , שלא מה  עיני

יד.)חשבתי.] שמות ח "ב (זוהר

מקיים  והקב"ה גוזר  צדיק 

עלּגברא לעלמין ּתעניתא  ּגזר  ּדלא  ÇÀÈÀÈÈÇÇÂÄÈÀÈÀÄÇ
קּודׁשא ּגֹוזר , הּוא אּלא ּובעי, ּדׁשאיל ÇÀÈÄÈÅÆÈÅÀÈמה
הּוא  ּברי ק ּוד ׁשא מקּיים, הּוא  ּבריÀÄÀÇÅÀÈÀÄ
רּבי אנּת ז ּכאה  וכו', מבּטל  ואיהּו ÅÀÄÀÇÅÇÈÈÇÀÀÇÄּגֹוזר,

ּבני ּכל  על ּביקר ּבעי   ּדמאר ÄÀÀÈÈÈÅÄÈÈÇÈÀÅׁשמעֹון,
ּכתיב ּבמׁשה לב)עלמא, ויחל(שמות ÈÀÈÀÙÆÀÄÇÀÇ

ּפר ּגֹודא, לי ּה ּדאחיד ּדמ ׁשמע וגֹו', ÙÆÀÀÇÀÇÀÈÄÅÇÀÈמׁשה
ּברי וק ּוד ׁשא ּגֹוזר , ׁשמעֹון ר ּבי ÀÇÀÀÇÄÄÀÅÀÀÈÀÄואנּת

מבּטל . ואנּת ּגֹוזר, ה ּוא מקּיים, ÀÇÅÅÀÇÀÀÀÇÅה ּוא

הוא)[תרגום: גזר(רשב"י שלא איש

וביקש, ששאל מה  על לעולמים תענית

הוא ברוך  והקדוש גוזר הוא  אלא

והוא גוזר  הוא ברוך הקדוש מקיים,

וכו', קול מבטל בנו אלעזר ורבי רשב"י (שמעו 

שאמר:) ראחד  שריבונךאשריך שמעון, בי 

העולם , בני כל מעל בכבודך רוצה

כתוב לב)במשה  וגו',(שמות  משה ויחל 

רבי ואתה  פרגוד , אותו  שאחז  שמשמע

מקיים , הוא ברוך והקדוש גוזר, שמעון

מבטל.] ואתה גוזר , הוא

טו .) ויקרא ח"ג (זוהר

המשחיתים  את  ביטל

ּכרם ,עד ּבההּוא עאלּו אזלי, ּדהוֹו ÇÇÂÇÀÅÈÀÇÆÆ
ּפתיחא, ּופ ּומי ּה אתי  ּדהוה חויא חד ÈÇÄÈÀÂÈÈÅÅÀÄÈחמ ּו
רּבי א ׁשּתניק ּבעפרא , ּבארעא ÀÇÂÈÀÇÀÈÀÇÀÈÄÀÀÄÇÄּומלהטא 
ּדחויא, ּבריׁשי ּה ידֹוי  וקטפר  ÄÀÀÇÀÈÀÀÅÅÀÄÀÈׁשמעֹון,
ליׁשני ּה וחמא ּפּומי ּה, מאי חויא,  ׁשכיÈÄÄÈÈÄÅÀÈÈÄÈÄ
ואימא זיל  חויא, חויא לי ּה: אמר ÇÀÄÈÇÅÄÀÈÄÈÄÀÅÈמרחיׁש,
ּבן ׁשמע ֹון רּבי ּדהא ע ּלאה, חויא ÀÇÄÀÈÄÈÈÀÈÇÄÄÀÆלההּוא
לריׁשי ּה עיילי ּה ׁשכיח , ּבעלמא ÈÀÈÀÈÀÄÇÇÀÅÀÅÅי ֹוחאי 
אנא, ּגֹוזר אמר : ּדעפרא, נ ּוקּבא ÀÇÀÈÀÇÀÈÈÇÅÂÈלחד
ּדעפרא, לנּוקּבא אתחזר ּדתּתאה ÀÅÀÇÈÈÄÀÂÈÀÀÈÀÇÀÈּכׁשם



יוחאי בר אדוננו רמות מעלות עלה 

ה 

ר ּבא, ּדתהֹומא לנּוק ּבא יתחזר עּלאה ÅÄÈÈÄÀÇÅÀÀÈÄÀÈÇÈּכן
ּדהוֹו עד  ּבצלֹותא, ׁשמעֹון רּבי  ÈÄÇÄÄÀÄÀÈÇÇÂרחי ׁש
ּדקיטפא ּפּוטקרא קלא: חד ׁשמעּו ÀÇÅÈÀÇÈÈÀÀÈÀÄÀÈמצּלי 
לא ּדבּורייני  קטפירא לאתרייכּו, ÀÇÀÇÀÇÀÄÈÀÀÈÅÈעּולּו
י ֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי  ּדהא ּבעלמא, ÈÈÀÈÀÈÀÈÇÄÄÀÆÈׁשראן

ל ֹון. ÈÄּבטיל 

רשב"י[תרגום : הולכים שהיו עד

ראו  כרם, לאותו נכנסו בנו, אלעזר ורבי 

ולוהט  פתוח , ופיו בא שהיה אחד נחש 

בגדיו  את שמעון רבי ניער הארץ, בעפר

הנחש, שיכך הנחש , בראש ידו והכה 

לשונו  את  וראה  פיו, את והנמיך

ואמר לך נחש , נחש  לו : אמר  רוחשת,

רבי כי  [-הס"מ] העליון הנחש לאותו

את  הכניס  בעולם, מצוי יוחאי בן שמעון

גוזר ואמר: אחד, עפר של לנקב ראשו

לנקב  חזר  התחתון שנחש כשם אני ,

תהום  לנקב  יחזור העליון כך העפר,

עד בתפלה, שמעון רבי  רחש הגדול,

ממ ּוני אחד: קול שמעו מתפללים, ÀÅשהיו 
המכות  כי  מקומכם, אל היכנסו המות ,

בעולם , עוד  שורות  אינן המשחיתים של 

ביטל יוחאי  בן שמעון רבי שהרי

ויקראאותם.] ח"ג טו .)(זוהר 

ידו על  הסכים הקב "ה 

מּליןלית למימר עלמא לבני רׁשּו ÅÀÄÀÅÈÀÈÀÅÇÄÄ
ק ּדיׁשא ּבּוצינא ּבר ל ֹון, ּולפרׁשא ÀÄÄÀÈÀÈÇÄÈÇÄÈסתימין
הּוא ּברי קּודׁשא ּדהא ׁשמעֹון, ÇÄÄÀÀÈÀÈÀÄר ּבי 

ּדילי ּה ּדדרא ּובגין ידֹוי . על ÄÀÈÇÇÀÀÄÀÈÈÄÅאס ּתּכם
מּלין ּדא ועל  ותּתא, לעי ּלא ה ּוא ÀÄÈÀÅÈÀÇÈÀÇÈÄÄר ׁשימא
יהא ולא  ידֹוי , על ּבאתּגלייא ÄÀÈÀÄÀÇÀÈÇÀÀÈÀÅאּתמרּו
עד ּבגויּה, ׁשארי  ּדאיהּו ּדא ּכדרא ÈÈÀÈÈÈÀÄÈÅÀÇÄÇּדרא

מ ׁשיחא . מלּכא ÀÅÅÇÀÈÀÄÈּדייתי

לומר[תרגום : העולם לבני  רשות  אין

מן חוץ  אותם, ולפרש נסתרים דברים

שהרי שמעון, רבי הקדושה  המנורה 

ידו , על הסכים  הוא ברוך הקדוש 

ולמטה , למעלה  רשום שדורו ומשום

בגילוי, ידו על הדברים נאמרו  כן ועל

בתוכו , שרוי שהוא כדור דור  יהיה ולא

המשיח .] מלך שיבא עד 

קנט .) שלח  ח "ג (זוהר

דורו מעלת

ּדרּדקיאמר על ּתווהנא א ּבא: ר ּבי  ÈÇÇÄÇÈÇÇÀÈÇÇÀÀÅ
ואי ּנּון חילייהּו, ּתּקיפא ּכמה ּדא, ÀÈÈÈÇÈÇÄÈÅÇÀÀÄּדדרא
אלעזר: רּבי אמר ראמין, רברבין ÄÈÄÇÀÀÄÈÄÈÇÇÄÆÀÈÈטנרין
ּדא, ּדדרא מארי ּה ּדאּבא , ח ּולקיּה ÇÈÈÈÅÀÇÈÈÅÀÈÈÈז ּכאה 
הּוא ּברי קּודׁשא ּבעי ּביֹומֹוי, ÀÈÀÈÅÀÈÀÄּדהא
ּולמע ּבד ּדילי ּה, מתיב ּתין ּתרין ÀÇÀÀÈÀÅÀÄÀÄÄÅÀÆÀÇלאת ּקנא
יאּות , ּכּדקא ועּלאה רברבא יּׁשּובא ÄÈÇÀÀÈÀÄÈÈÇÀÈÈל ֹון
ּדייתי עד ּדא, ּכדרא  יהא לא ÀÈÈÀÅÀÈÈÈÇÀÅÅּדהא

מ ׁשיחא . ÇÀÈÀÄÈמלּכא

על[תרגום: תמהני אבא: רבי  אמר

כחם , חזק  כמה הזה הדור  של הילדים

רבי אמר ורמים, גדולים סלעים והם

[-רשב "י ] אבא של חלקו אשרי  אלעזר:



ו

שהרי הזה , הדור של המנהיג שהוא

להתקין הוא ברוך הקדוש רצה בימיו

ישוב  להם ולעשות שלו, ישיבות שתי 

כדור יהיה לא שהרי  כראוי , ועליון גדול

המשיח .] מלך שיבא עד  הזה

רו .) בלק ח "ג  (זוהר

רשב"י את לראות  הזכות

ורּביקם  אזל ּבכי , והוה ח ּייא רּבי  ÈÇÄÄÈÀÂÈÈÅÂÇÀÇÄ
ארּבעין אתעּני יֹומא מהה ּוא עּמיּה, ÅÄÅÅÇÈÄÀÇÅÇÀÀÄי ֹוסי
לי ּה: אמרּו ׁשמעֹון, לרּבי  למחמי  ÄÀÆÅÀÇÄÄÀÈÀÅי ֹומין
ּבכה  ליּה, למחמי  רּׁשאי אנ ּת ÅÇÀÀÇÇÀÆÁÅÅÀÈלית
אחזיאּו אחרינין, יֹומין ארּבעין  ÀÄÀÇÄÇÀÀÄÄÇÂÄÄÇÂÄואתעּני
אלעזר ורּבי  ׁשמעֹון לרּבי ּבחזווא ÅÀÆÀÈÀÇÄÄÀÀÇÄÆÀÈÈליּה
רּבי ּדאמר דא ּבמּלה לעאן ּדהוּו ÀÅÀÂÈÈÀÄÈÈÀÈÇÇÄּברי ּה,
למּלּולי ּה. צייתין אלפין ּכּמה והוּו ÅÀÂÇÈÇÀÄÇÀÄÀÄÅי ֹוסי,
ע ּלאין, רברבין גדפין ּכּמה חמא ÇÀÈÄÂÈÇÈÇÀÄÇÀÀÄÄÈÄאדהכי 

ו  ׁשמעֹון ר ּבי עלייהּו אלעזרּוסליק ּו ר ּבי  ÀÄÂÇÇÄÄÀÀÇÄÆÀÈÈ
וכל דרקיעא, למתיבּתא ּוסליקּו ÀÅÀÄÄÀÄÀÈÄÀÄÈÀÈּברי ּה,
חמא לה ּו. מח ּכאן הוּו ּגדפין ÄÅÇÀÄÂÀÇÈÀÂÈאּלין

י ּתיר ּונהירּו ּבזיוֹון ּומתחּדׁשן ÀÄÀÇÀÈÄÀÇÀÈÀÄÀÄÇÄדמתהּדרן
דׁשמ ׁשא . דזיוא ÄÀÈÀÄÈÀÄÀÈמנהֹורא

בוכה ,[תרגום : והיה חייא רבי קם

יום  מאותו  בדרך, עמו יוסי  ורבי  הלך

התענה  יוסי מרבי רשב "י  דברי ששמע

שמעון, רבי את לראות כדי  יום ארבעים

את  לראות רשאי  אתה  אין לו : אמרו 

יום  ארבעים עוד והתענה בכה רשב"י,

שמעון רבי את במחזה לו הראו אחרים,

בדבר עוסקים שהיו  בנו אלעזר  ורבי 

רשב"י בשם  יוסי רבי  שאמר זה  תורה

למעלה) שם אלפים (הנזכר כמה והיו ,

כמה  ראה כך בין דיבורו . את שומעים 

רבי את שמעלים עליונות גדולות כנפים

לישיבה  ועלו בנו, אלעזר ורבי שמעון

היו  הכנפים אלו  וכל מעלה , של 

שחוזרים  וראה להם, ממתינים

ומאירים  בזיוום, ומאירים ומתחדשים

השמש.] זיו של מאור יותר

ד.) הקדמה ח"א (זוהר

ממנו מזדעזעים  העולמות  כל 

בזכותו הוא השפע כל

עּלאיןעד וכל  רקיעין, ּבכל  ּדאׁשּתמע ÇÀÄÀÀÇÀÈÀÄÄÀÈÄÈÄ
ּתווהין חדא, ּבזמנא וכּלהּו ÀÇÈÄÀËÀÀÄÀÈÂÈÈÀÄותּתאין,

י ֹוחאי, ּבן ׁשמע ֹון ר ּבי הּוא הדין ÀÇÀÄÈÅÇÄÄÀÆÈואמרין:
למיקם  יכיל מאן ּכּלא, מרעיׁש ÀÂÈÇÀÄÙÈÇÈÄÀÅÈּדהוה
י ֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי  ה ּוא ּדין ÈÅÅÇÄÄÀÆÈקמי ּה,
למלעי למ ׁשרי ּפּומיּה ּדפתח  ÄÀÇÂÈÀÈÇÅÀÄÀÅÀÄÀÅּדבׁשעתא



ממנו  מזדעזעים העולמות כל 

ז

וכל ּכרסוון ּכל  לקּלי ּה, צייתין ÀÇÀÈÇÀÄÀÇÅÈËÀÀÈÀÈּבאֹורייתא,
ּדמׁשּבחי אי ּנּון וכל רתיכין, וכל ÀÄÄÀÈÀÄÄÀÈÄÄÀÇÀÅרקיעין
ּדמסּיימין, ולית ּדפתחין לית  ÀÈÅÅÀÇÀÄÀÅÄÀÇÀÄלמריהֹון,
ּבכל אׁשּתמע לא עד מ ׁשּתּכחין, ËÀÄÀÇÀÄÇÈÄÀÀÇÀÈּכּלה ּו
מס ּיים  ּכד  ּפטרא, ותּתא, ּדלעיּלא  ÀÄÇÈÄÀÅÈÀÇÈÄÀÈÇÀÇÅרקיעּיא
חמי מאן  ּבאֹורייתא, למלעי ׁשמעֹון ÇÄÄÀÀÄÀÅÀÇÀÈÇÈÅר ּבי 
ּדמׁשּבחין חדותא, חמי מאן ÄÄÇÈÅÆÀÈÈÄÀÇÀÄׁשירין,
ּבכּלהּו ּדאזלין קלין חמי  מאן ÀÈÅÇÈÅÈÄÀÇÀÄÀËÀלמריהֹון,

ד ּבגיניּה ּכּלהּו אתיין ׁשמעֹון,רקיעין, רּבי ÀÄÄÇÀÈËÀÀÄÅÀÇÄÄÀ
ריחין סּלקין דמריהֹון, קמי וסגּדין ÀÇÀÄÀÇÀÄÇÅÀÈÅÇÀÄÅÄוכרעין
האי וכל יֹומין, עּתיק עד ּדעדן, ÀÀÄÀÅÆÇÇÄÄÀÈÇּדבּוסמין

ׁשמעֹון. ּדר ּבי ÀÄÅÀÇÄÄÀּבגיני ּה

חייא)[תרגום: רבי שנשמע(אמר עד

ותחתונים , עליונים ובכל הרקיעים, בכל

זהו  ואומרים: תמהים אחד בזמן וכלם

את  מרעיש שהיה  יוחאי  בר שמעון רבי 

הוא זהו מלפניו, לעמד יכול מי  כולם,

שפותח  שבשעה יוחאי  בר שמעון רבי 

מקשיבים  בתורה , לעסק להתחיל פיו

וכל הרקיעים וכל הכסאות כל לקולו

את  שמשבחים אותם וכל המרכבות ,

מסיימים , ואין מתחילים  אין ריבונם,

בכל נשמע שלא עד  נמצאים כלם 

פה , פתחון ושלמטה שלמעלה הרקיעים

מי בתורה , לעסוק שמעון רבי  כשמסיים

השמחה  רואה  ומי השירים, רואה 

את  רואה  מי ריבונם , את שמשבחים

כלם  הרקיעים, בכל  שהולכים הקולות

וכורעים  שמעון, רבי  בשביל  באים

ריחות  מעלים ריבונם, לפני ומשתחוים

יומין, עתיק  עד עדן של בשמים של 

שמעון.] רבי בגלל זה  וכל 

יד:) שמות ח"ב (זוהר

לאריה  משול 

ּבןּתוה ׁשמעֹון רּבי לי ּה ואמר רּבי, ÈÈÄÄÀÈÇÅÇÄÄÀÆ
י ֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ּברי, אבֹוי: ÇÀÄÅÈÀÄÇÄÄÀÆÈּגמליאל
רּבי ולאו  אריא, ּבריּה אלעזר ורּבי ÇÀÈÀÇÄÆÀÈÈÀÅÇÀÈÀÈÇÄאריא,
ּכתיב  עלי ּה אריוותא, ּכׁשאר  ÄÀÄÀÇÇÀÀÈÈÈÅÀÄׁשמעֹון

ג') וג ֹו',(עמוס  יירא לא מי  ׁשאג ÇÀÅÈÈÄÙÄÈÀאריה
מיּני ּה, מזּדעזעין ּדלעיּלא עלמין ÈÈÀÄÄÀÅÈÄÀÇÀÀÄÄÅּומה

וכּמה. ּכּמה אחת  על ÂÈÇÇÇÇÈÀÇÈאנן

רבי[תרגום : לפני  חייא רבי כשבא

ואמר רבי, תמה המעשה, את לו  וספר

רבי בני , אביו, גמליאל בן שמעון רבי לו 

בנו  אלעזר ורבי  אריה , יוחאי  בר שמעון

אריות , כשאר  שמעון רבי  ואין אריה,

כתוב  ג)עליו לא(עמוס  מי שאג אריה

שלמעלה  עולמות ומה וגו'. יירא

כמה  אחת  על  אנו - ממנו מזדעזעים

טו .)וכמה.] ח "ב (זוהר



ח 

העולם  לפטור יכול 

העיר על  מגין  רשב"י 

יתבּורּבי  נפקי  ּפר ׁשתא, ּפרי ׁש ׁשמע ֹון ÇÄÄÀÈÄÈÀÈÈÈÀÅÈÀ
דין ּדיֹומא חמינא אמר : מערּתא, ÀÀÇÀÈÈÇÈÅÈÀÈÅל ּגֹו
רֹומאי ּתרי  ויעדרּון ּבמתא, ּביתא ÄÀÅÈÀÈÈÄÈÀÀÅÈÅינ ּפֹול
ינּפֹול לא ּבמתא אנא אי ÀÇÀÀÄÄÂÈÀÈÈÈÄÀמקטרגין,

יתבּו. מערּתא, לג ֹו אהדרּו ÅÈÇÂÈÀÀÇÀÈÈÀּביתא,

את [תרגום: פרש שמעון רבי

אמר המערה, מתוך ויצאו  הפרשה,

בית  יפול הזה  שביום רואה  אני  רשב"י:

שנ  ויעדרו המקטרגים בעיר , רומאים י

יפול לא בעיר אני  אם ישראל, על 

וישבו המערה, לתוך חזרו (כדיהבית ,

הבית ) רמט .).]שיפול  ויחי (זוהר 

גזירות שנגזרו  טרם הודיעו  הקב"ה

הוה רּבי  חד  ּדי ֹומא יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ÇÄÄÀÆÈÀÈÇÂÈ
עינֹוי, זקף דלּוד, ּדתרעא אּבבא ÈÄÇÈÈÀÇÀÈÀÈÇÅיתיב
ג ' נהֹורא ואסּתים  ּדנהיר, ׁשמׁשא ÈÈÄÀÈÀÈÄÀÇÀÄÀÈחזא
ואתחּזי נהֹורא, אתח ׁש א ּדהכי  ÄÀÄÇÀÈÄÄÀÂÈÀÈÀÄÀÇÅזמנין,
לי ּה אמר וירֹוקא, אּוכמא ּבׁשמׁשא ÅÀÄÀÈÈÈÄÈÈÇÅּביּה
ּברי, אבתראי ּתא ּבריּה: אלעזר ÀÇÄÆÀÈÈÀÅÈÂÇÀÈÀÄלרּבי
לעיּלא, את ּגזר  ּגזרה  וּדאי  ּדהא ÀÆÅÀÈÇÇÀÅÈÄÀÀÇÀÅÈונחמי ,
לי, לא ֹודעא ּבעי הּוא ּברי ÀÀÈÀÄÈÅÀÈÈÄוקּודׁשא

מ ּלתא ההּוא ּתליא י ֹומין ּתלתין ÀÇÇÀÈÄÄÇÀÈÇÄÀÈּדוּדאי
ּברי קּודׁשא עביד ולא לעי ּלא, ÀÄÀÀÇÀÅÈÀÈÈÄÀÈÀÄּדאת ּגזר 

לצ ּדיקּייא . ּדאֹודעי ּה עד ÇÀÀÅÀÇÄÇÈהּוא,

שיום [תרגום : יוחאי, בן שמעון רבי 

לוד, שער  של בפתחו יושב  היה אחד

מאירה , שהשמש וראה עיניו את  הרים

ביינתים  פעמים, שלש אורה והסתירה

שחור צבעי  בשמש ונראה  האור , נחשך

בא בנו: אלעזר לרבי  לו אמר  וירוק,

נגזרה  בוודאי שהרי  ונראה , בני, אחרי 

רוצה  הוא ברוך והקדוש למעלה, גזרה 

תלוי יום שלשים שוודאי לי, להודיע

והקדוש למעלה, שנגזר  הדבר  אותו

שמודיע עד עושה אינו הוא  ברוך

טו .)לצדיקים.] ויקרא ח"ג (זוהר

יצחק רבי על ערב

ּברי ּה:אמר אלעזר לרּבי ׁשמעֹון ר ּבי  ÈÇÇÄÄÀÀÇÄÆÀÈÈÀÅ
ּדאנא יצחק  רּבי הכא אי  חזי  ÂÅÄÈÈÇÄÄÀÈÀÂÈּפּוק
מּלֹוי ּדיסּדר  לי ּה אימא ליּה, ÀÈÇÀÈÅÄÈÅÄÇÅÄמערבנא

חּולקי ּה. זּכאה לג ּבאי , ÀÅÄÀÇÈÇÈÈÈÅויתיב

רבי[תרגום : לרביאמר  שמעון

יצחק רבי  אם וראה צא בנו: אלעזר

לו ערב אני שהרי כאן, כל נמצא (שיחיה



העולם לפטור יכול

ט

חי) שאני דבריזמן את שיסדר לו אמור ,

בפנים וישב חלקו.(הבית )תורה אשרי  ,

רפז:) אדר"ז ח "ג (זוהר

נראה  לא  הקשת  אות

ׁשּלאאמרּו ׁשמעֹון, ר ' על  עליו ÂÈÈÈÇÄÀÆÙ
סימנא הּוא ּדהא ּבימיו , קׁשת ÄÀÈÆÆÆÀÈÈÀÈÄÈÈנתראה
היה  הוא שהרי [תרגום: הוה  ÀÈÀÈÂÈּבעלמא

בעולם צריכיםהסימן היו  לא (שבזכותו 

בראשית).לקשת ) חדש (זוהר

המגיפה  את ביטל 

רּביזימנא אתא ּבלּוד, ּדבר הוה  חדא  ÄÀÈÈÈÂÈÆÆÀÂÈÇÄ
לרּבי לי ּה אמר ּו למתא, י ֹוחאי  ּבן ÄÀÆÈÀÈÈÂÈÅÀÇÄׁשמעֹון
ועבר קם נעביד, מאי יֹוחאי: ּבן ÄÀÆÈÇÇÂÅÈÀÈÇׁשמעֹון
ּכל אמר : ׁשכיבן, נ ׁשא ּבני וחמא ÀÈÈÀÈÈÀÅÈÈÀÄÈÂÇÈּבמתא ,
ּדליבטל, ּגזרנא הכא, ואנא ּבמתא, ÇÀÈÈÇÂÈÈÈÈÇÀÈÀÄÈÅהאי 

ּפּוק ּו אמרה : ּדהות קלא ּברת  ÀÈÀÇÈÈÇÂÇÈÀÈׁשמעּו
הכא, י ֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי  ּדהא ÅÈÈÀÈÇÄÄÀÆÈÈÈמהכא,
הוה  מבטל, והּוא ּגֹוזר  ה ּוא  ּברי ÀÀÈÀÄÅÀÀÇÅÂÈּדק ּודׁשא
לרּבי לי ּה ואמר אתא חנינא, רּבי ÇÈÇÄÂÄÈÂÈÇÂÇÅÀÇÄּתּמן
דילי ּה ׁשבחא  מאיר: רּבי  לי ּה אמר ÅÄÂÇÅÇÄÅÄÄÀÈÄÅמאיר,

ּכמׁשה. לאו אי ּביּה, למיקם יכֹול  ÇÈÀÅÇÅÄÈÀÆמן

בלוד,[תרגום : דבר היה אחת פעם

ש רבי אמרו הגיע לעיר, יוחאי בן מעון

עמד נעשה, מה  יוחאי : בן שמעון לרבי

אמר: מתים, אדם בני וראה בעיר, ועבר

שיתבטל, גוזרני  כאן, ואני בעיר, זה כל

צאו  אומרת : שהיתה קול בת שמעו

כאן, יוחאי  בן שמעון רבי  שהרי  מכאן,

מבטל, והוא גוזר הוא ברוך  שהקדוש

לרבי ואמר בא חנינא, רבי שם  היה

לעמד יכול מי מאיר: רבי  לו אמר מאיר,

לא אם גדול )בשבחו, כמשה.](שהוא 

רות) חדש (זוהר

m



י

מערה בתוך  הוחבא

אליהו גילוי 

וערקר ּבי לי ּה אזל  י ֹוחאי , ּבן ׁשמעֹון ÇÄÄÀÆÈÂÇÅÇÂÇ
מער ּתא, ּבחד  ואת ּגניז  דלּוד, ÀÇÀÀÈÀÀÄÀÀÅÀÇÀÇÀÈלמד ּברא
ל ֹון אתרחיׁש ּברי ּה, אלעזר ור ּבי ÀÇÄÆÀÈÈÀÅÄÀÀÅהּוא
מעיינא וחד  חרּובא, חד להֹו ּונפק  ÄÈÀÇÀÇÂÈÀÇÇÂÈÈניּסא,
וׁשתאן חרּובא, מהה ּוא אכלי ÀÇÈÈÀÅÅÇÂÈÀÈÈדמּייא,
אתי לט ֹוב זכּור  אלּיהּו הוה מיין, ÅÄÇÄÂÈÅÄÈÈÇÈÅמאינ ּון
ולא לֹון, ואֹוליף זמני  ּתרי י ֹומא ּבכל  ÀÈÈÀÅÄÀÅÀÄÀÈל ֹון
ח ּכימייא הוֹו חד י ֹומא ּבהּו, אינׁש ÈÇÅÇÀÈÇÂÇÄÇÈידע
ידעי, הוֹו ולא וכו ' ׁשֹואלין מדר ׁשא ÀÅÄÀÀÈÂÄÀÈÂÈÀÅּבבי
חבל ואמר : אלעאי ּבר יהּודה רּבי ÈÇÄÀÈÇÄÀÈÇÂÇÂÈקם
ּדידע מאן ולית יֹוחאי , ּדבר ּגריעּותא ÇÀÄÈÀÇÈÀÅÇÀÈÇעל 
לי ּה, לג ּלאה  ר ׁשּו לית ידעי , וא ּלּו ÄÅÀÄÈÀÅÅÀÀÇÈÈÅמּניּה,

חדרּבי  י ֹומא קם יהּודה, ר ּבי  ּבן י ֹוסי ÇÄÅÆÇÄÀÈÈÈÇ
הוֹו ּדאינּון עֹופין אינּון ּכל חמי ÀÇÀÈÈÅÈÄÄÀÄÂּבצפרא,
קם  ּבתרייהּו, אזלא חדא וׁשפנינא ÈÈÀÇÀÄÈÈÈÈÀÈÇÀÇÀÈטאסן,
ׁשפנינא ׁשפנינא, ואמר, רגלֹוי  ÇÇÀÇÂÇÇÀÄÈÇÀÄÈעל 
ּדעּמא ּדי ּוקנא טֹופנא מ ּיֹומא  ÀÅÀÈÄÈÈÈÄÀÈÀÇÈמהימנא,
ועביד זיל נאה , ּול יאֹות ל ÇÄÈÀÈÀÈÆÄÇÂÅק ּדיׁשא,
ּבאתר י ֹוחאי , לבר  חדא ׁשליח ּותא ÄÀÄÈÈÈÀÇÈÇÂÇלי
ׁשפנינא ההּוא אסּתחרא ּתּמן, ÀÄÇÈÄÀÇÂÈÇÇÀÄÈּדאיהּו

ואמר חדא, ּפתקא ּכתב קּמי ּה, ÀÈÇÇÅÀÇÄÀÈÈÈÇÂÇוקמת
ּבפּומּה, ּונטלת  ׁשפנינא וקמת דאמר , ÈÇÂÇÀÈÇÇÀÄÈÀÈÇÀÈמה
לי ּה וׁשּויאת  ׁשמע ֹון, ּדר ּבי  לג ּביּה ÇÂÈÇÀÇÅÀÇÄÄÀÀÇÄÇÅואזלת 
ּובכה , ּפתקא, ּבההּוא אס ּתּכל  ÄÀÈÈÄÀÇÇÀÇÄÀÈÀÈּבכנפא,
על ּבכינא ואמר, ּברי ּה, אלעזר ור ּבי  ÀÇÄÆÀÈÈÀÅÇÂÇÈÅÈÇהּוא
מּלין על ּובכינא חבריא, מן ÀÄÈÈÄÇÀÇÈÈÅÈÇÄÄּפרי ׁשּותנא
ּדרי ּיעבּדּון מה  להֹו, את ּגּליין ּדלא ÄÅÀÈÄÀÇÀÈÀÇÇÇÀÈÅאּלין,

ּבהאי . יׁשּגיחּון אי ÇÀÈÄÇÀÄÀÇּבתראי ,

לו [תרגום: הלך  יוחאי בן שמעון  רבי 

אחת , במערה ונטמן לוד, למדבר וברח

נס, להם  התרחש בנו , אלעזר ורבי הוא

אחד, מים ומעיין אחד חרוב להם ויצא

מים , מאותם ושתו חרוב , מאותו אכלו 

כל אליהם בא  לטוב זכור אליהו והיה

ידע ולא אותם, ומלמד פעמים שני יום 

החכמים  היו אחד יום עליהם, איש

היו  ולא  וכו' שואלים המדרש בבית

בר יהודה רבי  עמד התשובה , יודעים

בר של חסרונו על חבל ואמר: אלעאי

עליו שיודע מי  ואין נמצא)יוחאי , ,(היכן

לגלות  רשות אין ידעו, אילו וגם

תבוא)אותו.] כי חדש (זוהר



בתורה התגדל 

יא 

ב  תורה התגדל

בזכותו זכו  החברים

י ֹומאּתנא, מן י ֹוסי , ר ּבי אמר ÈÈÈÇÇÄÅÄÈ
מּלין מערּתא, מן ׁשמעֹון רּבי  ÀÄÀÇÄÇÄÄÀÄÀÇÀÈÄÄּדאסּתּליק 
הוּו עּלאין ורזין חבריא, מן אתּכסיין ÈÄÀÇÀÈÄÇÀÇÈÀÈÄÄÈÄÂלא
ּכאּלּו מּבינייה ּו, ואתּגּליין ÄÀÇÀÈÀÄÀÇÀÈÄÅÇÀÀÄמסּתּכלן

דסיני . ּבט ּורא ׁשעּתא ההיא ÄÀÀÄÇÄÇÀÈÀÈÀÄÇאתייהיבּו

מהיום [תרגום: יוסי, רבי אמר  שנינו,

דברי המערה, מן שמעון רבי שהתעלה

ובסודות  החברים, מן התכסה לא תורה

ומתגלים  מסתכלים  היו עליונים

בהר שעה  באותה  שנתנו כאלו מביניהם,

רטז:)סיני.] ויחי (זוהר

המערה  מן יציאתו

פצעים  מלא  היה  גופו 

ּדרּביר ּבי קּמי ׁשכיח  הוה ּפינחס  ÇÄÄÀÈÂÈÀÄÇÇÅÀÇÄ
רב  נ ׁש ּובר  ּדגנֹוסר , י ּמא  ּבכיף ÀÈÄÀÅÇÈÀÄÈÇÇÇרח ּומאי
אסּתּלק ּו ועינֹוי הוה , דיֹומין ÀÄÈÀÄÂÈÀÅÄÀÇÈּוקׁשיׁשא
וּדאי ּפינחס, לר ּבי אמר  ÄÀÆÅÈÇÀÇÄÄÀÈÇÇמּלמחמי ,
מרּגלית  ליּה אית חברנא ּדיֹוחאי  ÀÇÀÈÀÈÄÇÀÈÈÄÅÇÀÈÄׁשמענא
ּדההיא ּבנהֹורא ואס ּתּכלית טבא, ÆÆÈÈÀÄÀÇÀÄÄÀÈÀÇÄאבן
ּדׁשמׁשא ּכנהירּו נפקא ÇÀÈÄÈÀÈÄÀÄÀÄÀÈמרּגלית,
נהֹורא וההּוא עלמא, ּכל ונהרא ÄÇÀÀÈÀÈÂÈÈÈÀÈÀÇÀÈמּנרּתקּה,
עלמא, ּכל  ונהיר לארעא, מ ׁשמ ּיא ÈÄÄÀÇÈÀÇÀÈÀÈÄÈÈÀÈקאים
ּכרסייא על  ויתיב י ֹומין עּתיק ּדיתיב  ÇÀÈÄÇÄÄÀÈÄÇËÀÀÈעד 
ּכּלא ּכליל נהֹורא והה ּוא יא ּות, ÀÀÈÀÀÇÀÈÈÄÙÈּכדקא
נפק ,ּבבית ּדאתּכליל  ּומ ּנהֹורא ,ּבביתÀÅÈÄÀÈÀÄÀÀÄÀÅÈÈÇ

ּכל ונהיר  לבר , ונפיק  ּוזעיר ּדּקיק  ÀÄÇÄÀÅÀÈÄÀÇÀÈÄÈנהיר ּו
זיל ּפֹוק, ּברי ּפֹוק  , ח ּולק זּכאה ÈÀÈÇÈÈÈÈÀÄÄעלמא,
עלמא, ּדנהיר מרּגלית  ּדההיא ÇÇÀÅÀÇÄÇÀÈÄÀÈÄÈÀÈאּבתרי ּה
מּקּמי ּה, נפק . ל קיימא ׁשעתא ÀÈÇÂÈÈÀÈÈÈÇÄÇÅּדהא
ּגּוברין ּותרין אר ּבא ּבההיא למיעל ÀÈÄÀÅÇÀÇÄÇÀÈÀÅÀÄוקאים
אתיין ּדהוּו צּפרין ּתרין חמא ÇÂÅÈÈÀÅÄÃÄÀÂÇÀÈּבהדיּה,

ק לֹון ר ּמא י ּמא, על ואמר:וטסין לא ÀÈÄÇÇÈÈÈÈÈÀÈÇ
י ּמא, על טאסין ּדאּתּון צּפרין ÄÃÄÄÃÄÀÇÈÄÇÇÈצּפרין
אׁשּתהי ּתּמן, יֹוחאי ּדבר  ּדּו ÂÅÀÇÈÄÇÈÄÀÈÅחמיתּון
ואתיבּו זילּו צּפרין צּפרין אמר : ÀÈÈÇÄÃÄÄÃÄÄÀÂÄּפּורתא,
להֹון, ואזלי ּבי ּמא  עאלּו ואזילּו, ּפרחּו ÄÈÀÀÂÄÈÀÇÈÀÈÀÅÀלי,
ּובפ ּומא אתיין צּפרין אּנּון הא ּדנפק, ÇÀÈÇÈÄÄÃÄÇÀÈÀÈעד 
ּבג ּווּה ּוכתיב חדא, ּפתקא מנייהּו ÀÈÈÄÇÀÄÀÈÈÈÀÄÀÇÈּדחדא
ורּבי מערּתא מן נפק י ֹוחאי ּבר  ÀÈÇÈÄÈÇÄÀÇÀÈÀÇÄּדהא



יב

לי ּה ואׁשּכח  לג ּבי ּה, אזל ּברי ּה, ÆÀÈÈÀÅÂÇÀÇÅÀÇÀÇÅאלעזר
ּבהדי ּה ּבכה חלּודין, מליא וג ּופיּה ÀÇÀÈÀÅÇÀÈÂÄÈÈÇÂÅמׁשניא
ז ּכאה  אמר: ,ּבכ ּדחמיתי ווי  ÀÈÇÇÇÂÄÄÀÈÈÇÇÈÈואמר:
לא ּדאלמלא ,ּבכ לי ּדחמית ÈÄÇÂÅÄÀÈÀÄÀÈÅÈחּולקי 

.ּבכ הוינא לא ,ּבכ לי  ÂÄÈÄÀÈÈÂÅÈÀÈחמיתא

פינחס[תרגום: יאיר)רבי  מצוי(בן היה

גינוסר  ים בחוף רחומאי  רבי  ,(-כנרת )לפני

פסקו  ועיניו היה, לימים וזקן  גדול  ואדם

פינחס, לרבי  רחומאי רבי אמר  מלראות ,

טובה  אבן מרגלית יש כי  שמעתי  בודאי 

של באור והסתכלתי  חברינו, ליוחאי 

השמש כאור שיוצא המרגלית אותה

ואותו  העולם, כל את ומאירה  מנרתיקה

כל על ומאיר  לארץ  משמים עומד האור

על וישב יומין עתיק  שישב עד העולם,

הכל כלל האור  ואותו כראוי , הכסא

אור יצא  ביתך שנכלל  ומהאור בביתך,

כל את ומאיר לחוץ , ויצא וקטן דק 

לך צא, בני  צא חלקך, אשרי  העולם,

העולם , את  שמאיר מרגלית  אותה אחר

מלפניו  יצא לך. עומדת השעה שהרי

עמו  והיו ספינה באותה להיכנס ועמד

צפרים  שתי  פינחס רבי ראה גברים, שני 

הרים  הים, מעל ופורחות באות שהיו 

שאתן צפרים צפרים ואמר: קולו להם

את  ראיתם  האם הים, מעל פורחות

השתהה  שם, נמצא יוחאי  שבן המקום

צפרים , צפרים ואמר : מעט  פינחס רבי 

והלכו , פרחו תשובה, לי והשיבו לכו 

הרי שיצא, עד להם, והלכו  לים נכנסו

היתה  אחת  ופתקה הצפרים, אלו באו

בן שהרי  בתוכה  וכתוב  מהן, אחת בפי

בנו , אלעזר  ורבי המערה  מן יצא יוחאי 

משונה  אותו ומצא אליו , פינחס  רבי הלך

ווי ואמר : עמו בכה חלודים, מלא וגופו

אשרי שמעון: רבי  אמר  בכך, שראיתיך

לא שאלמלא  בכך, אותי  שראית  חלקי 

בכך.] הייתי לא בכך , אותי  ראיתי

יא.) הקדמה (זוהר

m



רשב"י מעלת  - רז "ל מאמרי 

יג

רשב"י מעלת - רז"ל  מאמרי

עלייה  בן 

משום ואמר  ירמיה רבי אמר  חזקיה

עלייה  בני ראיתי  יוחאי : בן שמעון רבי 

מהן, ובני  אני הן, אלף אם מועטין, והן

שנים  אם מהן, ובני  אני  הם, מאה אם

הן. ובני אני  מה:)הן, (סוכה

הבא  עולם בן

ירמיה :[אמר ] רבי בשם חזקיה רבי

אני אומר: יוחאי  בן שמעון רבי הוה כן

אין הן, ומיעוטין הבא העולם בני ראיתי

תרין אין מנהון, וברי  אנא אינון, תלתין

אינון. וברי  אנא  אינון,

ה"ב) פ"ט ברכות (ירושלמי

אומנתו תורתו

שתורתןשמערבי וחביריו , יוחי בן ון

יא.)אומנותן. (שבת

העולם  לפטור  יכול

בןאמר  שמעון רבי משום  ירמיה רבי

העולם  כל את לפטור אני יכול  יוחאי :

עתה , עד  שנבראתי  מיום הדין מן כולו

שנברא מיום עמי , בני  אליעזר  ואילמלי

בן יותם ואילמלי עכשיו , ועד  העולם

עד העולם שנברא מיום עמנו, עוזיהו

מה:)סופו. (סוכה

בניסים  מלומד

גזרה שפעם המלכות  גזרה אחת

ימולו  ושלא השבת, את  ישמרו  שלא

וכו', נדות את ושיבעלו בניהם, את

רבי ילך הגזרות, ויבטל ילך מי אמרו

בנסים. מלומד שהוא יוחאי  בן שמעון

יז.) (מעילה

נהיה  לא  הקשת  אות

ירמיה :[אמר ] רבי בשם חזקיה רבי

לא יוחאי בן שמעון רבי  של ימיו כל 

בענן. הקשת נראתה

ה"ב) פ"ט ברכות (ירושלמי

ארצה  נפל לא דבריו

ירמיה :[אמר ] רבי בשם חזקיה רבי

של אחד תלמיד עם [מעשה הוה כן



יד

במסחר ועסק  לחו"ל שיצא  רשב"י,

חביריו  אצל כשבא גדול, הון ועשה

בו , התקנאו הרשב"י אצל למדו שעדיין

בן שמעון רבי לבקעה ], רשב"י  לקחם

התמלאי בקעה בקעה אומר: יוחאי 

מתמלאה. והיתה  זהב, דינרי 

ה"ב) פ"ט ברכות (ירושלמי

לעד עומדת זכותו 

ירמיה :[אמר ] רבי בשם חזקיה רבי

אומר: יוחאי  בן שמעון רבי  היה כך

[תרגום : גביי  ועד גביה  מן אברהם יקרב 

מדורו  אבינו אברהם של  זכותו יעמוד 

מן מקרב ואנא רשב"י], של  דורו  עד 

ואני [תרגום : דרי  כל  סוף ועד  גביי 

סוף  עד רשב"י של מדורו זכותי יעמוד 

אחיה  יצרף לא, ואין הדורות], כל 

עמא כל מקרב ואנא עמי  השילוני 

לבד, זכותי מספיק אין ואם [תרגום:

ואני עימי, השילוני  אחיה את  אצרף 

הבא]. לעולם כולם את מקרב 

ה"ב) פ"ט ברכות (ירושלמי

דרשב"י כוחו 

שאניאמר  דייך  עקיבה: רבי  לו

כוחך . מכירין ובוראך

ה"ב) פ"א סנהדרין (ירושלמי

m



מערה בתוך  הוחבא 

טו

מערה בתוך  הוחבא

דעובדא  גופא

ורבידיתבי  יוסי ורבי יהודה רבי 

גבייהו , גרים בן יהודה  ויתיב  שמעון,

נאים  כמה ואמר : יהודה רבי  פתח

תקנו  [-רומי], זו אומה  של מעשיהן

מרחצאות , תקנו גשרים, תקנו  שווקים,

בן שמעון רבי  נענה שתק, יוסי  רבי 

תקנו  לא שתקנו , מה  כל ואמר : יוחאי 

להושיב  שווקין תקנו עצמן, לצורך אלא

עצמן, בהן לעדן מרחצאות  זונות, בהן

בן יהודה הלך  מכס , מהן ליטול גשרים

למלכות. ונשמעו  דבריהם, וסיפר  גרים

יוסי יתעלה, שעילה , יהודה אמרו:

שגינה , שמעון לציפורי, יגלה ששתק ,

אלעזר ], [-רבי  ובריה הוא אזל יהרג,

מייתי הוה יומא כל מדרשא, בי טשו

וכרכי, דמיא וכוזא ריפתא דביתהו להו

[-רשב "י ] ליה אמר  גזירתא תקיף כי 

דילמא עליהן, קלה דעתן נשים לבריה,

טשו  אזלו לן, ומגליא לה מצערי 

להו  איברי  ניסא  איתרחיש במערתא,

משלחי והוו  דמיא, ועינא חרובא,

בחלא, צוארייהו עד יתבי והוו מנייהו ,

לבשו  צלויי בעידן גרסי, יומא כולי 

כי מנייהו, משלחי והדר ומצלו , מיכסו

שני תריסר איתבו  ליבלו , דלא היכי 

אפיתחא וקם  אליהו אתא במערתא,

יוחי לבר לודעיה מאן אמר : דמערתא ,

חזו  נפקו. גזירתיה, ובטיל קיסר  דמית 

מניחין אמר: וזרעי , כרבי דקא אינשי

מקום  כל  שעה, בחיי ועוסקין עולם חיי 

בת  יצתה נשרף, מיד עיניהן שנותנין

עולמי להחריב להם: ואמרה קול 

אזול הדור  למערתכם, חיזרו יצאתם,

משפט  אמרי: שתא, ירחי תריסר איתיבו

קול בת יצתה חדש, י ''ב בגיהנם רשעים

היכא נפקו.כל ממערתכם, צאו ואמרה:

רבי מסי הוה  אלעזר  רבי  מחי  דהוה

אני לעולם די בני  לו: אמר שמעון,

חזו  שבתא, דמעלי  פניא בהדי  ואתה,

אסא מדאני תרי נקיט דהוה סבא  ההוא

הני ליה: אמרו  השמשות , בין ורהיט 

ותיסגי שבת, לכבוד להו : אמר לך, למה

כנגד  חד בחד, ח)לך כ  וחד(שמות זכור,

יב)כנגד ה ליה (דברים אמר  שמור ,

על מצות חביבין כמה חזי לבריה:

לשוקא, נפק וכו', דעתייהו יתיב  ישראל ,
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יש עדיין אמר: גרים, בן ליהודה חזייה

של גל ועשהו עיניו בו נתן בעולם, לזה

לג:)עצמות. (שבת

טמיררבי  עביד  יוחי בן שמעון

נחבא [תרגום: שנין עשר  תלת  במערתא

חרובין במערת שנים], י"ג במערה

לסוף  חלודה , גופו שהעלה עד דתרומה,

חמי נפיק  לינה  אמר : שנין עשר  תלת

אני אין האם [תרגום: עלמא קלא מה

נפיק, בעולם ], נעשה  מה לראות יוצא

חד חמא דמערתא, פומא על ליה ויתיב 

שמע מצודתיה, פרס ציפרין, צייד צייד

ואישתיזבא דימוס, אמרה: קלא ברת

וה  [תרגום: הציפור ],ציפור שתחררה 

יבדא, לא שמיא  מבלעדי ציפור  אמר:

ציפור גם הרי [תרגום : נשא  בר  שכן כל

השמים , מן גזרה  מבלעדי ניצודת  אינה 

חמא כד אדם], בן שכן כל כן  אם

שהמצב  כשראה [תרגום: מילייא דשדכן

לתפוס שרצה שהקיסר כלומר , נוח ,

ניחמי ניחות אמר : מת], כבר  אותו

אלך [תרגום: דטבריא דימוסין בהדין

אדם  בני  נוהגים איך לראות וארד

ה"א)בטבריה]. פ"ט שביעית (ירושלמי 

בתורה  התגדל 

ונפקשמע חתניה יאיר בן פנחס רבי

אריך קא הוה  בניה, לבי  עייליה לאפיה ,

פילי ביה דהוה חזי  לבישריה, ליה

דמעת  נתרו וקא בכי , קא הוה בגופיה,

לי אוי ליה: אמר  ליה, וקמצוחא עיניה

אשריך ליה: אמר  בכך, שראיתיך

ראיתני לא שאילמלא בכך, שראיתני

הוה  כי  דמעיקרא כך, בי מצאת לא בכך

הוה  קושיא, יוחי בן שמעון רבי  מקשי

תריסר יאיר  בן פנחס  רבי ליה מפרק

פינחס רבי  מקשי  הוה כי  לסוף פירוקי,

רבי ליה מפרק  הוה קושיא, יאיר בן

פירוקי . וארבעה  עשרין יוחאי בן שמעון

טבריא  עיר את טיהר

איזילאמר: ניסא, ואיתרחיש הואיל 

מילתא איכא אמר: וכו ', מילתא  אתקין

דוכתא איכא ליה: אמרו לתקוני , דבעי 

להו  ואית טומאה, ספק ביה דאית

איכא אמר : לאקופי, לכהנים צערא

אמר טהרה, הכא דאיתחזק דידע איניש

זכאי בן קיצץ כאן סבא: ההוא ליה

כל הכי, נמי איהו עבד תרומה, תורמסי 

היכא וכל טהריה , קשי  דהוה היכא 

סבא: ההוא אמר צייניה , רפי  דהוה

ליה : אמר  הקברות, בית יוחי בן טיהר 

היית (לא)אילמלי  ואפילו  עמנו , היית 

אומר, אתה יפה  עמנו נמנית ולא  עמנו

יאמרו  עמנו, ונמנית  עמנו שהיית  עכשיו

תלמידי זו, את זו מפרכסות זונות

ונח  עיניה ביה  יהב שכן, כל לא  חכמים

לג:)נפשיה. (שבת



מערה בתוך  הוחבא 

יז

מהמערה אמר שיצא לאחר [רשב"י,

לעשות  אנו צריכין לטבריא]: והלך

הראשונים  אבותינו שעשו כמו תקנה,

נסב  והוה טבריא , נידכי אמר: וכו',

דהוה  הן וכל ומקליק, ומקצץ תורמסין

לעיל, מן ליה וסליק  טייף הוה מיתא

מפלי אזל  לינא אמר : כותי , חד חמתיה 

אלך [תרגום: דיהודאי סבא  בהדין

חד נסב הזה ], היהודי  מהזקן ואצחק 

[תרגום : דדכי  הן ואטמריה  אזל  מית ,

במקום  אותו והטמין אחד מת לקח 

רבי לגביה  אתא רשב"י], טיהר שכבר 

דכית , לא לו: אמר  יוחאי , בן  שמעון

תמן, מן  לך מפיק ואנא איתא , פלן אתר

הקודש ברוח  יוחי בן שמעון רבי צפה 

עליך, אני גוזר אמר : שם, שנתנו 

שיעלו ,העליו  התחתונים ועל  שירדו נים

ליה. הוית  וכן

ה"א) פ"ט שביעית (ירושלמי 

מימי  כל  [תרגום: מגדלא קומי עבר

לטבריה], סמוך העיר מגדל לפני שעבר 

סופר] של [תרגום: דספרא  קליה שמע

טבריא, מדכי יוחי בר הא  [בלעג ]: אמר

[מן שמעתי לא אם עלי  יבא לו: אמר

להיטהר, עתידה שטבריא השמים]

[תרגום : הוית הימנין לא כן אפילו 

לי ], מאמין אתה אין מכן לאחר ואפילו

עצמות. של  גל  נעשה מיד

ה"א) פ"ט שביעית (ירושלמי 

m
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רשב"י מעלת - קבלה  ליקוטי 

העולם  לכל  האיר

הפליג לפי  השלום עליו שהרשב"י 

לו  וניתן ופלא, הפלא הזאת בחכמה

שלא מה התורה, סודות  שיגלה  רשות 

[בזוהר אומר  לזה  אדם, שום הורשה

שאור ראיתי כלומר, 'ואסתכלית ', שם]

השמש זריחת כאור יוצא  מרגלית אותו

העולם , לכל  ומאיר מנרתיקו, כשיוצא 

עוסקים  היו זמנו עד כי  הוא, היה  כן

גילה  והוא בהסתר , הזאת  בחכמה

וסודותיה  התורה אור והוציא הדברים

התורה  בגדי הפשיט כלומר, מנרתיקו,

העולם. לכל והאיר  מפשטיותה

יא.) הקדמה ח"א לזוהר החמה באור (הרא"ג

שלימותו השיג

היה דע השלום עליו הרשב"י  כי 

וכמו  השלום, עליו רבינו ממשה  ניצוץ 

והשיג  פרעה , חרב  מפני  ברח שמשה

ברח  רשב"י כך  במדבר , שם שלימותו

שם  שלימותו  והשיג  הקיסר מפני 

שאמר וזה  בלוד, המדברה במערה

כמשה. גדול לנו מי רות: בזוהר

שבת) להאריז "ל ש"ס (ליקוטי

m



רשב"י מעלת  - החסידות  אור

יט

רשב"י מעלת - החסידות אור

קדושתו

התחתונות מדריגות העלה

ע"ה כמו רשב"י א)שאמר  רכה (זח "א

הצדיק כי  פירוש, בעלמא, סימנא אנא

רושם  עושה שלו טובים במעשים

עליונים  בעולמות תענוג וגורם למעלה 

ע"ה , רשב "י  אצל שמצינו כמו  וכו',

פירוש דטבריא, שוקי מדכי  שהיה 

והעלם  תחתונות, מדריגות הם  'שוקי'

ואתחנן)למעלה. המגיד (תורת

קדושתו העולם סבל לא בתחילה 

שאיןרשב"י למערה, שחזרו  ובנו

שהבין ומיד לסובלו, יכול היה  העולם

נית  למיהדר , דעתיה ויהב הכל .זה קן

ויצא) יוסף  יעקב (תולדות

בתחתונים  דירה לעשות רשב "י עבודת

סוף וכשהאדם אין אור  ממשיך לומד

נכלל להיות  הזה , בעולם הוא ברוך

האדם , כל זה  כי  יתברך, באורו ובטל 

התנאים  וכל רשב"י עבודת היתה וזאת

יתברך, אורו להמשיך בנגלה, ואמוראים

הגלות  זמן משך כל  נוגה  בירורי ולברר 

זהו  כי  וכו', ורע דטוב אילנא דשלטא

העליון שירד ההשתלשלות  תכלית 

כדי בתחתונים, דירה  לו ויהיה למטה,

באחד . אחד למהוי  להעלותן

אחרון) קונטרס (תניא

אורו לסבול יכלו  שלא היו 

את המתבונן  ומדבק  במושכלות

התורה  ידי על  החיים בחיי עצמו
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צריך יחודו, עצם והשכלת ומצותיה 

לך, יובן הכוונה וליפוק, ליעול

מרשב"י קדישא באידרא כשתתבונן

דעים  תמים בנפלאות  כשדברו וחביריו ,

אמיתיותו , בצחצחות  נפשותם ודבקו

תלת  הני  כי  נפקו, ושבעה עאלו עשרה

שם  נשארו  נפקו ולא דעאלו  חברייא

והשבע נפשותם, בהדבק ונתבטלו

חיים  נשארו אחרא, ונפקו דעיילו

לסבול, יכלו לא והשלשה וקיימים,

אחרי במציאות הגופניים כלים  שיהיו

בצחצחות. הגדולה התבוננות

לך) דכלה (אגרא

מגולים  חסדים להמשיך

בןוזאת שמעון רבי של בכוחו היה 

לשרשן, הגבורות  כל להעלות יוחאי ,

כנסת  על  מגולים חסדים ולהמשיך 

בעומר)ישראל . ל"ג ושמש (מאור 

m

בעולם  השפעתו

ישראל לבני ברכה המשיך

ומפי שדבר  ספרים מפי מפורסם זה

שהולכים  הצדיקים ביד שיש סופרים,

מעולמות  ברכות  למשוך הנביאים  בדרך 

למשוך  וכן שרוצים, למי העליונים 

כדמצינו ישראל , שונאי על קללות 

החברייא ובפרט  ואמוראים , בתנאים 

הרשב"י. תלמידי הזוהר החכמי

ראה) ושמש  (מאור

בתורה  ישראל  עיני מאיר

א'ורבראשית , ר "ת רשב"י', 'א"ת יצורף

שלחו  אשר הוא י'וחאי, ב 'ן  ש 'מעון ר 'בי ת'ורת

באור ישראל עיני  להאיר למחיה אלקים 

נה )תורתו. אות בראשית צירופי  דכלה  (אגרא

m



רשב"י את  שיבחו שהתלמידים הטעם

כא 

רשב"י  את  שיבחו שהתלמידים הטעם 

העולם  כל  את סבל 

לרביטעם  התלמידים ששבחוהו  מה

שיהיה  כדי בפניו, ע"ה  יוחאי  בן שמעון

זה  בשביל ויבוא גדולה, התפארות  לו 

בודאי כי  גדולה, יותר  ויראה לאהבה

עצמו  להשפיל מוכרח היה הרשב "י 

ניצוצות  להעלות התחתונים במדריגות

היה  כמותו  גדול אדם בודאי כי  מכולם,

היה  מוכרח  ובודאי העולם, כל סובל

התחתונים  במדריגות עצמו להשפיל 

אשר הפסוק פירוש וזהו  הכל, לסבול

ונתנו  לפניהם, יבוא ואשר לפניהם יצא

זה  ידי שעל התפארות  התלמידים לו 

באהבה  יתברך, ה' להתפארות  יבוא

יד.)ויראה. יקרים (ליקוטים

מאד בלימודו התעלה

אחד,כאשר חכם בשם שמעתי 

בזוהר אחד פעם שהוזכר  מה לפרש 

א)הקדוש פז זח"ב רשב"י(ע' שגילה

שיבחו  ואח "כ התורה , סודות  לחבריא

מאתו  נמשך ואיך מאוד, דבריו את

וי ואמרו דורו, בני לכל רבה  טובה

דבר והוא מעלמא, מר יפוק כד  לדרא

ככה  לדבר  כלל ארץ דרך שאינו תמוה ,

בעת  כי האמור, דרך על ופירש לרבו ,

לא עדיין בראשיתו עולם יסוד שהצדיק

ועדיין גדולה, למדרגה כך כל נתעלה

בעולם  שורה ומחשבתו  ושכלו  רצונו

שפע מאתו מקבל העולם זה כל אז זה ,

מזה  כשנסתלק משא"כ טוב, וכל  והשגה 

אינו  א"כ ממנו, שלמעלה לעולם העולם

והשגה  שפע דורו  בני  על  להשפיע יכול 

שאמרו  וזהו כלל , העולם בזה  איננו כי 

לא מעלמא, מר יפוק כד לדרא יהא וי 

שכאשר רצו אלא מיתתו, על  שכיונו

שיצא עד גדולה למדריגה  יתעלה

יהיה  אז העולם מזה ונשמתו  במחשבתו

אחד, חכם בשם שמעתי כך לדרא, רעה 

דיבר . ויפה

בלק) – קרח  במדבר נחל (ערבי

למעלה  כשהוא  גם אליהם שיאיר ביקשו 

בהתייחדם דרך הגדולים הצדיקים

ותפ מעלבתורה גבוה נשמה ועליית לה

במציאות  לגמרי בטלים הם  הנה גבוה,

מעניני כלל זוכרים  ואינם  העולם, זה 

רשב"י תלמידי  וכן וכו ', הזה עולם

להם  בא  קדישא בוצינא מכח  כי בידעם

כשהוא עליהם יאיר ובאורו הארה,
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נעשה  מה לאמר  התמרמרו ע"כ עמהם,

בעולמות  מאתנו  תסתלק אנת כד

בקדש דרכך עת בכל  העליונים

לנו  יאיר  מי פה  נותר ואנחנו הקדשים,

וארא)נתיב. שלמה (תפארת

אליו התגעגעו תלמידיו 

ששבחו בזוהר מקומות  בכמה 

כד לדרא וי איתא רשב"י , את החבריא

בחינת  והוא ותשכח, עיין פוק , תסתלק 

נפש, אבדה וי ששבת כיון וינפש , שבת

הנפש של התענוג גודל  שמחמת היינו

תיכף  מתחילים ע"כ בשבת , שבא  יתירה

הנפש אבידת על ולהצטער  להתגעגע

גודל מחמת החבריא, כן כמ"ש,

מרבם  שקבלו והשעשועים התענוגים 

התחילו  ומיד תיכף  ע"כ רשב"י,

צער לבם על  ועלה  להתגעגע,

להם. שיהיה ההסתלקות

קכו ) תורה מוהר "ן (ליקוטי

מותו אחר נשמתם עם  להתקשר 

כמה מה הקדוש בזוהר שמצינו 

ווי לרשב "י  התלמידים שאמרו פעמים

מה  מינן קדישא  בוצינא  אסתלק כד

שיאמרו  תימה  דבר והוא נעביד ,

מענין זה ואין הגדול , לרבם כן תלמידים

מאת  בזה תירוץ  ושמענו ארץ, דרך

זלה"ה  מוהר"י  הקדוש הרב מו"ר  כבוד

בגודל להתחזק רצו כי  מפרשעדבארז,

להם  שהיה מאחר  כי עליו, עזה אהבה

אם  בנפשם לצייר רצו תמידי  תענוג 

וגם  יעשו, מה הזה  התענוג  להם יחסר

כדי מותך , אחר נעשה מה אמרו זאת 

אחר נשמתם ועם עמם שיתקשר 

וארא)מיתתו. שלמה (תפארת

חידושים  עוד לשמוע רצו

את בכל החבריא ששבחו מקום

סוד להם שגילה על  נפלא,רשב "י 

חידושי עוד להם אמר כך שאחר תמצא

קכו )תורה. תורה מוהר "ן (ליקוטי

m



הזוהר  ספר מעלת - קבלה ליקוטי

כג

הזוהר ספר  מעלת - קבלה ליקוטי

הנביא  אליהו ע"י התגלותו

השלום כי  עליו הרשב "י  דברי  רוב 

שיר ובמדרש ובתיקונים הזוהר  בספר

אליהו  ידי על אליו נגלה הכל השירים,

נשמת  ידי ועל וכו', לטוב זכור  הנביא

ודור, דור בכל אליו המתגלים הצדיקים

מהימנא, דרעיא ספרא ענין זה אשר 

עם  השלום עליו הרשב"י ויכוח  שכולם

וכנזכר השלום, עליו רבינו משה  נשמת

התיקונים. ספר  בהקדמת 

למהרח "ו ) הקדמות שער (הקדמת

חותמות באלף חתום

בעיונו איך להבין אנושי  בדעת יעלה

דברי חיים אלהים דברי  ובשכלו

דברותיו  אשר השלום, עליו הרשב "י 

וסתומים  וחתומים אוכלה, אש כלהבי

בעת  כי  תראה הלא חותמות, באלף

האזינו אדרת  בריש לא(רפז:)פטירתו 

שבעה  מאותם אחד  לשום רשות ניתן

סתרי לכתוב אצלו  אז העומדים ה' עיני

שם. כנזכר  אבא לרבי  אלא הזוהר,

למהרח "ו ) הקדמות שער (הקדמת

האחרונים  בדורות  פרסומו 

הזוהרכי  חכמת דברי  היו עתה  עד

תתגלה  בתראה ובדרא נעלמת,

וישכילו  ויבינו הזאת, חכמה  ותתפרסם

הקודמים  השיגו שלא התורה ברזי

הפתאים , השגת נסתלקה ובזה אלינו,

ואם  דרי , איכשור  ואומרים המקשים

נדעה  איך השיגוה לא  שלפנינו דורות

פיהם. יסכר ובזה אנחנו,

למהרח "ו ) הקדמות שער (הקדמת

וקטנים  גדולים ברבים ללמוד החיוב

שחיבורדע  יתברך, חכמתו גזרה כי

לא האמת , בחכמת שמדבר  הזהר , ספר 

של בדורו אלא יתגלה ולא יתפרסם

גזרה  ונגזרה ידו, ועל ע"ה הרשב "י 

של דורו  שלאחר  מעלה של בפמליא

לא בנו  אלעזר רבי ושל  הרשב "י 

עד בפרסום, החכמה בזאת יתעסקו

דוד בן משיח  של  דורו  האחרון הדור

שנגזר מה כי כתוב , ומצאתי וכו',

האמת  בחכמת יתעסקו שלא למעלה 

שנת  תשלום עד  קצוב לזמן היה  בגלוי,



כד

בתראה  דרא  יקרא  ואילך ומשם ר "ן, ה'

נתונה  והרשות  הגזרה, והותרה 

ש' ה ' ומשנת הזהר , בספר  להתעסק 

שיתעסקו  המובחר  מן מצוה  ליצירה 

ואחר וכו', וקטנים  גדולים ברבים

המשיח , מלך לבוא עתיד זה שבזכות

א אחר , בזכות להתרשל .ולא ראוי ין

החמה) אור (הקדמת

החסדים  התגלו רשב"י ע"י

לחזה ,והנה הגיע כבר רשב"י  בימי

החסדים , מתגלים שמשם  מקום והוא

בסיתום , הכל  היה הזמן אותו עד ולכן

גורם  המקום בהיות הסיתום נפתח  ואז

ט )כך . דף לרמח"ל במרום (אדיר

ברשב"י כופר ואפיקורוס  מין 

עליסכר  ובוז בגאוה עתק  הדוברי פי 

רשב"י צבאות  ה' מלאך ועל הקדוש 

הזוהר ספר ספרו ועל השלום, עליו

סוכה  במסכת דידן בתלמודא  אף אשר 

היות (מה:) עם וכו', עליו  שם אמרו 

מאיר רבי התנאים, כל  בדורו שהיו 

ורבי בהלכה, חכמים עיני מאיר שהיה 

וכיוצא השלום, עליו יוסי ורבי  יהודה,

וחס וחלילה תנאים, ראשי  בהם

אף  עצמו את משבח  שהיה מלהאמין

בתוך נכתב  היה  לא  כי כן, אינו אם

אלא זה יסבור  לא ספק ובלי התלמוד,

אפיקורוס . או מין איזה 

למהרח "ו ) הקדמות שער (הקדמת

הדורות כל את  ראה רשב"י

הזוהריש  ספר על דבה  מוציאי

ישגיח  הנה יסור פתי ומי  וכו', באומרם

השלום  עליו הרשב "י  דברי כל כי ויראה

כל בעיניו  רואה והיה הקודש, ברוח  הם

העתידים  אותם אף החכמים נשמות 

להבראות.

למהרח "ו ) הקדמות שער (הקדמת

ואגדה  כמדרש  זוהר

התורה ,והצנועים בסוד חלקם אשר 

במקום  הזוהר מלמוד יפה  עסק  אין

ואגדה. מדרש

ח ) סימן אמור להרמ "ק יקר (אור

עדן בגן גם גילה

וברעיאשכמה  בזוהר  נכתבו דברים

אחר עדן בגן שחובר  מה  מהימנא

ידי על לנו ונתגלה  הרשב"י, פטירת

אמוראים  לכמה שנגלה הנביא , אליהו

בתמידות. מדרשם ובבי

ב:) התיקונים הקדמת  מלך (כסא 



הזוהר  ספר מעלת - קבלה ליקוטי

כה 

הבא  עולם טעם

ומצאומי וידע הא-ל שחננו

החכמה  חלק  להשיג וזכה והשתדל,

בעולם  לטעום זכה  הזה, בעולם המושג 

הבא . העולם מתענוג קצת  הזה

החמה) אור (הקדמת

בעומר בל"ג ללמוד 

בלילויש  הלימוד  לעשות שנהג מי

שבחי ללמוד עשרה, בי בעומר  ל "ג 

זוטא, ואדרא בזוהר המפוזרים רשב"י

יפה. מנהג והוא

כג) אות ח  סימן להחיד"א באצבע (מורה

m



כו

רשב"י הסתלקות - הזוהר אור 

התורה  סודות  גילוי

הסודות לגילוי הכנה

ּבעאּבהה ּוא ׁשמעֹון ּדר ּבי  י ֹומא  ÀÇÈÀÇÄÄÀÈÈ
מּלֹוי, מסּדר  והוה עלמא מן ÀÄÀÇÀÈÄÈÀÈÇÂÈÀÇÅÄלאסּתּלקא 
והוּו ׁשמעֹון, ר ּבי לבי  חברּיא ÄÀÀÈÇÀÇÈÀÅÇÄÄÀÇÂאתּכנׁשּו
ּוׁשאר אּבא ורּבי  ּבריּה אלעזר ר ּבי  ÈÅÇÄÆÀÈÈÀÅÀÇÄÇÈÀÈקמי 
עינֹוי זקיף ביתא, מליא  והוה  ÇÀÇÈÇÂÈÇÀÈÅÈÈÄÅחבר ּיא,
ּבכה  ביתא, דאתמלי  וחמא ׁשמעֹון ÇÄÄÀÇÂÈÀÄÀÀÅÅÈÈÈר ּבי 
ּכד אחרא ּבזמנא ואמר : ׁשמעֹון ÇÄÄÀÀÈÇÀÄÀÈÇÂÈÇר ּבי 
יאיר ּבן ּפנחס  ר ּבי הוה מרעי , ּבבי ÂÅÈÀÅÇÀÅÂÈÇÄÄÀÈÆÈÄהוינא
לי אֹוריכּו ּדּוכּתאי ּדברירנא ועד ÇÈÀÇÀÈÄÀÈÀÈÄÄק ּמאי,
אׁשא אסחר ּתבנא וכד ה ׁשּתא, ÇÇÀÈÀÇÇÀÈÇÀÇÆÈעד 
הוה  ולא אתּפסק, לא ּומעלמין ÄÈÈÅÇÀÄÈÄÀÀÈÀÈÂÈמּקּמאי 
והׁשּתא בר ׁשּותא, א ּלא נׁש ּבר ÈÇÈÆÈÄÀÈÀÇÀÈעאל 
עד ביתא , אתמלי  והא ּדאת ּפסק  ÂÅÈÀÄÀÀÇÀÈÄÀÀÅÅÈÇחמינא
וחמא ׁשמעֹון ר ּבי  עינֹוי  ּפתח יתבי , ÇÂÇÀÅÈÇÅÇÄÄÀÀÈÈּדהוֹו
נפק ּו ּבביתא, אׁשא ואסחר ּדחמא, ÇÀÈÈÀÇÀÇÆÈÀÅÈÈÀמה
ורּבי ּברי ּה אלעזר רּבי ואׁשּתארּו ËÀÀÄÀÀÂÇÄÆÀÈÈÀÅÀÇÄכּלה ּו

אּבראי . יתבּו חברּיא  ּוׁשאר  ÇÈÀÈÇÀÇÈÈÀÇÇÈאּבא,

רבי[תרגום: שרצה  יום באותו

מסדר והיה  העולם, מן להסתלק שמעון

לבית  החברים התכנסו תורתו, דברי  את

אלעזר רבי  עומדים והיו שמעון, רבי 

והיה  החברים, ושאר אבא  ורבי בנו

עיניו  את שמעון רבי  נשא מלא, הבית

שמעון רבי  בכה הבית, שהתמלא וראה 

היה  חולה כשהייתי  אחר  בזמן ואמר:

נכנס היה ולא לפני, יאיר בן פינחס רבי 

מקומי  שביררתי ועד ברשות , (בגן אלא

וכשחזרתיעדן) עתה, עד לי  התמינו

לא ומעולם מלפני, מסובבת  אש היתה

ברשות , אלא נכנס אדם היה  ולא נפסק,

והרי האש שנפסק רואה אני  ועתה

פתח  יושבים, שהיו עד  הבית , התמלא

שראה , מה את  וראה עיניו  שמעון רבי 

ונשארו  כולם  ויצאו  בבית , האש  וסובבה 

החברים  ושאר אבא, רבי בנו אלעזר רבי 

בחוץ.] רפז:)ישבו אדר"ז ח "ג (זוהר



התורה סודות  גילוי 

כז

מעולם  לפניו  התגלו לא

ׁשעּתאאמר הׁשּתא הא  ׁשמעֹון רּבי  ÈÇÇÄÄÀÈÇÀÈÇÀÈ
ּבלא למיעל  בעינא ואנא הּוא. ÄÀÈÇÂÈÈÅÈÀÅÈÀÈדרעּותא 
קּדי ׁשין מּלין והא ּדאתי. לעלמא ÄÈÀÈÀÈÀÈÅÀÈÄÄÇÄÄּכּסּופא
לג ּלאה  ּבעינא הׁשּתא, עד ּגליאן ÀÈÈÀÈÇÇÀÈÈÅÈÀÇÈÈּדלא
ּדהא יימרּון ּדלא ׁשכינּתא, ÇÅÀÄÀÈÀÈÅÀÀÈק ּמי 
ּכען ועד מעלמא. אסּתלקנא ÄÀÄÈÄÀÈÇÀÈÅÈÀÈÀÇÀÇּבגריעּותא
לעלמא ּבה ּו למיעל ּבל ּבאי, הוֹו ÀÄÄÂÀÄÈÄÀÅÇÀÀÈÀÈטמירן

ÀÈÅּדאתי .

עתה [תרגום : הרי  שמעון: רבי אמר 

להיכנס רוצה ואני  רצון, שעת הוא

דברים  והרי  בושה, בלי  הבא לעולם

אני עתה, עד התגלו שלא קדושים

יאמרו  שלא השכינה , לפני  לגלות  רוצה

ועד העולם, מן הסתלקתי  שבחסרון

כדי בליבי טמונים הדברים היו  עתה

הבא.] לעולם עמהם להיכנס

רפז:) אדר"ז ח "ג (זוהר

הצדיקים  עם הקב"ה  של  ביאתם

הכא,והׁשּתא, הּוא ּברי ק ּודׁשא הא  ÀÇÀÈÈÀÈÀÄÈÈ
ּדעדן. ּדבּגנ ּתא צּדיקּייא איּנּון עם ÀÈÅÄÄÇÄÇÈÄÀÄÀÈÀÅÆואתי

הסודות ,[תרגום : גילוי  בזמן ועתה,

והגיע כאן, נמצא הוא ברוך הקדוש הרי 

עדן.] שבגן הצדיקים אלו עם

רפח .) אדר"ז  ח"ג (זוהר

באש  סבוב  היה

מןּכל אּׁשא אפסיק לא יֹומא, הה ּוא ÈÇÈÈÇÀÄÆÈÄ
ּדלא לגּבי ּה, ּדמטי  מאן הוה ולא ÅÈÀÈÂÈÇÀÈÅÀÇÅÀÈּביתא,

ּבס ּוחרני ּה. הוה ואּׁשא ּדנהֹורא ÈÄÄÀÈÀÆÈÂÈÀÂÈÅיכיל ּו

היום[תרגום: אותו את כל (שגילה

התורה) הבית ,סודות  מן האש  נפסק לא

יכלו , שלא כיון אליו שייגש מי היה ולא

מסביבו.] היה  והאש שהאור

רצו :) אדר"ז ח "ג  (זוהר

אחרונים  בדורות  יתגלו הסודות

מהאיוכּמה יתּפרנס ּון לתּתא נׁשא ּבני  ÀÇÈÀÅÈÈÀÇÈÄÀÇÀÀÅÇ
לת ּתא יתּגלי ּכד , דיל ּבדראח ּבּורא ÄÈÄÈÇÄÀÇÅÀÇÈÀÈÈ

יֹומּיא . ּבס ֹוף ÇÀÈÈÀÇÈבתראה

מזה [וכמה יתפרנסו  למטה, אדם  בני

כאשר הזוהר], [-ספר שלך  החיבור 

הימים]. בסוף אחרונים בדורות יתגלה 

שתיתאה) תיקונא  (תיקו "ז 



כח 

הדור לכל  חסרון

התורה  בהבנת חסרון

רּביווי  מּניּה יס ּתלק ּכד לעלמא ÇÀÈÀÈÇÄÀÈÇÄÅÇÄ
יס ּתתמּו ּדחכמתא  ּדמּבּועי ÄÀÀÇÅÀÈÀÀÈÄÀÀÈׁשמעֹון,
ּדחכמתא, מ ּלה  נׁש ּבר  ויבעי  ÅÈÀÈÀÄÀÅÇÈÄÈÀÈÀÀÈמעלמא,
עלמא ּכל וטעאן ּדיימא, מאן יׁשּכח ÀÈÄÀÇÇÀÅÈÀÈÈÈÈÀÈולא
ּבינייהּו, י ׁשּתּכח  ּדלא ּבגין ÀÇÀÈÀÄÀÈÄÀÀÇÅÇÀּבאֹורייתא,
זמנא ההּוא על ּבחכמתא, ּדאּתער ÇÀÄÀÇÀÈÀÀÈÇÇÄÀÈמאן
ואם  י ׁשּגּו, יׂשראל עדת ּכל  ואם ÀÄÀÄÈÂÇÄÀÈÅÄÀÀÄּכתיב
אֹורחהא, ינּדעּון ולא ּבאֹורייתא, ÄÀÀÇÀÈÀÈÄÀÀÀÈÈי ׁשּגּו
מעיני ּדבר  ונעּלם ּבגין ה ּוא, ÀÇÀÄÀÀÀÇÈÈÅÅÅּבמאי
לג ּלאה  ּדידע מאן י ׁשּתּכח  ּדלא ÇÈÈÀÈÄÀÀÇÇÀÈÇÀÇÈÈהּקהל,
לאי ּנּון ווי ואֹורחהא, ּדאֹורייתא ÂÄÀÈÀÇÀÈÀÀÈÈÇÀÄעמיקתא

ּבעלמא . ּכדין ּדמׁשּתּכחי ÈÄÀÄÀÇÀÅÀÅÀÈÀÈּדרין

יסתלק[תרגום : כאשר לעולם ווי 

החכמה  שמעיינות  שמעון, רבי ממנו 

דבר אדם וכשיבקש העולם , מן יסתמו 

לומר שיכול  הוא  מי ימצא ולא חכמה

משום  בתורה , יטעו העולם וכל לו ,

את  שמעורר מי  ביניהם ימצא שלא

כל ואם כתוב  זמן אותו על החכמה,

ולא בתורה  ישגו ואם ישגו , ישראל  עדת 

כיון כך, הוא למה  דרכיה, את ידעו

שלא כלומר , הקהל, מעיני דבר שנעלם 

התורה  עמקות  לגלות שיודע מי  ימצא

אז שימצאו הדורות  לאותם אוי  ודרכיה,

כג .)בעולם.] ויקרא ח "ג (זוהר

יום  בכל עליו  בכה ר "י

עלֹוי,רּבי  יֹומא ּכל ּבכי  הוה יהּודה ÇÄÀÈÂÈÈÅÈÈÂ
ּדר ק ּדי ׁשא ּבאדרא ע ּמי ּה אערא ּביּדהא  ÀÈÇÂÇÄÅÀÄÀÈÇÄÈÀÇÄ

ווי ליּה: אמר חברייא. ּוׁשאר  ÄÀÀÈÇÀÇÈÈÇÅÇׁשמעֹון,
אינּון עם  י ֹומא ההּוא אסּתּלקנא ÀÈÄÀÇÇÀÈÇÈÄÄּדלא
דא, דרא לחמי  ולא ּדאסּתּלקּו, ÀÈÈÀÄÀÇÈÀÈÆÁÅÈÈÈּתלתא

.אתהּפ ÀÈÄÀÇÇּדהא

יום [תרגום : כל בוכה היה יהודה רבי 

באדרא עמו  נפגש שהרי רשב"י , על 

שאר עם שמעון רבי של  הקדושה 

אבא: לרבי יהודה רבי לו אמר  החברים,

עם  יום באותו הסתלקתי  שלא לי  ווי

ולא רשב"י, עם שהסתלקו שלשה אותם

מתהפך.] הוא שהרי זה, דור  לראות

ריז.) ויחי ח "א (זוהר

התורה  בהבנת התקשו חבריו

ּכתיב ּבתר  ח)ּדׁשכיב (בראשית  ÈÇÀÈÄÀÄ
וארּוּבֹות  ּתה ֹום מעיינֹות ÇÄÈÀÇÀÀÀÇÂוּיּסכרּו



הדור  לכל חסרון

כט

ולא מּלי , מרח ׁשן חברייא והוּו ÇÈÇÄÀÂÇÀÇÈÀÇÂÈÄÅÀÈהּׁשמים,
ּבהּו. ÄÀÇÀÅÀמתקיימי 

כתוב [תרגום : רשב"י שמת אחר

ה) וארבות (בראשית  תהום מעינות ויסכרו 

דברי מרחשים החברים והיו השמים,

בהם.] מתקיימים היה ולא תורה,

רטז:) ויחי (זוהר

העולם  מן  הסתלקה החכמה

וחמאי ֹומא  אילנא, ּתחֹות אדמ ּו חד ÈÇÄÀÀÄÈÈÀÈÈ
רּבי וסליק מת ּתקנן, ּגדפין ד ' ÀÆÀÅÇÀÄÄÀÇÀÈÀÈÄÇÄּבחלמיּה,
ולא עּמי ּה. ּתֹורה  וספר עלייהּו, ÄÀÂÇÀÀÅÆÈÄÅÀÈׁשמעֹון
ואגד ּתא, עּלאין רזין ספרי ּכל ÈÄÈÄÀÅÈÄÄÈÄÇÂÇÀÈׁשביק
להֹון וסליק  ּבהדיּה. לֹון סליק ÀÈÈÄÇÂÅÀÈÄÀּדלא
ולא מעינא, דמתּכסיא וחמא ÄÀÄÈÀÈÈÀÄÀÇÀÈÅÅÈÀÈלרקיעא,
מּדׁשכיב  ו ּדאי אמר: אתער, ּכד ÄÀÇÀÈÇÄÀÇÈÇÇÇÄÀÈÄאתּגליא ,
מארעא, אס ּתּלקת חכמתא ׁשמעֹון, ÇÄÄÀÈÀÀÈÄÀÇÀÇÅÇÀÈר ּבי 
מתחזן דהוּו טבא אבנא ּדהאי לדרא ÇÀÈÈÀÇÇÀÈÈÈÀÂÄÀÂÈווי
ותּתאין, עּלאין עליּה וסמכין ÄÅÀÈÀÄÂÅÄÈÄÀÇÈÄמּניּה

מּנייהּו. ÄÀÂÄÄÇÀאתאביד

יהודה [תרגום: רבי  נרדם אחד  יום

כנפים  ארבע בחלומו וראה עץ, תחת

וספר שמעון רבי  עליהן ועולה מתקנות ,

ספרי כל  השאיר  ולא עמו , תורה

העלה  שלא ואגדה העליונים הסודות

וראה  לרקיע, אותם והעלה עמו, אותם

מתגלה , ואינו מהעיניים מתכסה שהוא

משמת  ודאי אמר: משנתו, כשהתעורר

הארץ, מן הסתלקה החכמה שמעון, רבי 

נראים  שהיו הטובה אבן שזה לדור  ווי

ותחתונים , עליונים עליה  וסומכים ממנה 

מהם.] ריז.)נאבדה ויחי (זוהר

התורה  סודות שיגלה מי  אין

ּובכה סליק ריׁשיּה, על ידֹוי  אּבא ר ּבי  ÈÄÇÄÇÈÀÇÅÅÈÈ
מ ּני ּה ּדטחנין ריחייא ׁשמעֹון ר ּבי  ÀÈÇÇÄÄÀÅÇÈÀÇÂÄÄÅואמר:
ּכמה  לי ּה. ולקטין י ֹומא, ּכל  טבא ÇÈÈÈÈÈÀÈÀÄÅÀÈמּנא

יא)דכתיב עׂשרה (במדבר אסף הּממעיט ÄÀÄÇÇÀÄÈÇÂÈÈ
אסּתּלק ּו ּומּנא ריחּייא והׁשּתא ÃÈÄÀÇÀÈÅÇÈÇÈÄÀÇÀחמרים,

ּב אׁשּתאר  ּכמה ולא ּבר  מיני ּה, עלמא ÀÈÄÀÈÇÀÇÀÈÄÅÇÀÈ
טז)דכתיב ותן(שמות  אחת צנצנת קח ÄÀÄÇÄÀÆÆÇÇÀÆ

לפני אֹותֹו והּנח מן העֹומר מלא ÈÈÀÙÈÆÈÀÇÇÄÀÅׁשּמה
ּכתיב , לא ּבאתּגּלייא ואּלּו למׁשמרת, ÀÄÀÆÆÀÄÀÄÀÇÀÈÈÀÄה'
מאן הׁשּתא לאצנעּותא, למ ׁשמרת , ÆÈÀÄÀÆÆÀÇÀÈÈÇÀÈÇאּלא

ל ֹון. ינדע ּומאן רזין, לגּלאה ÈÄÀÇÈÈÈÄÇÄÀÇיכיל

על[תרגום: ידיו את  אבא רבי הרים

הוא שמעון רבי  ואמר , ובכה ראשו

יום  כל טוב מן  ממנו שטוחנות  Èרחיים
שכתוב כמו אותו , יא)ולוקטים (במדבר

ועתה  חמרים, עשרה אסף הממעיט

ממנו  נשאר  ולא והמן הרחיים Èהסתלקו
שכתוב וכמו קצת מלבד (שמות בעולם,

מלאטז) שמה ותן אחת צנצנת קח

למשמרת , ה' לפני  אותו והנח  מן העמר

אלא כתוב אינו 'בהתגלות' ואלו

מי עתה להצנעה, כלומר, 'למשמרת ',

אותם.] ידע ומי סודות לגלות יכול

ריז.) ויחי (זוהר



ל

טהורה  גופו

לעפר נמסר לא  רשב "י

ּונׁשקאׁשּתּטח  ּבארעא חּייא רּבי ÄÀÇÇÇÄÄÈÀÇÀÈÀÇ
ּכּמה  עפרא עפרא ואמר : ּובכה  ÀÇÀÈÀÈÀÈÇÇÀÈÇÀÈÇÈלעפרא,
ּדכל ּבחציפ ּו, אּת ּכּמה  קדל , ק ׁשי ÇÀÀÅÀÇÇÈÇÀÇÂÄÀÈאּת
עּמּודי ּכל ,ּב יתּבלּון עינא ÇÂÇÅÅÈÄÀÀÈÈÇÅמחמּדי 
אּת ּכּמה ותידּוק, ּתיכּול ּדעלמא ÀÄÀÈÀÈÅÀÅÇÈÇÀנהֹורין
נהיר ּדהוה ק ּדיׁשא ּבֹוצינא ÂÄÈÄÈÇÄÈÀÂÈÈÄחציפא,
ּדזכּותי ּה ממּנא רברבא, ׁשּליטא ÈÀÈÇÄÈÇÀÀÈÀÇÈÄÀÅעלמא,
ׁשמעֹון רּבי ,ּב אתּבלי עלמא ÀÇÅÈÀÈÄÀÀÅÈÇÄÄÀמקּיים
ּבלי אנּת ּדעלמין נהירּו ּדבּוצינא ÀÄÀÄÈÀÄÀÈÀÄÇÀÀÈÅנהיר ּו
עלמא, ונהג קּיים ואנ ּת ÀÇÀÈÀÇÀÀÇÇÀÈÅÈÀÈּבעפרא
עפרא ואמר: חדא, רגעא ÄÀÅÄÀÈÈÈÀÈÇÇÀÈאׁשּתֹומם
ּב יתמּסרּון ּדלא תתּגאי לא ÇÀÈÈÄÀÈÅÀÈÄÀÇÀÈעפרא
לא ׁשמעֹון ר ּבי  ּדהא  ּדעלמא ÇÄÀÈÀÈÀÈÇÄÄÀÈעּמּודין

.ּב ÄÀÀÅÈאת ּבלי 

הארץ[תרגום : על  חייא רבי השתטח 

עפר ואמר : ובכה העפר , את  את ונשק

וכמה  אתה , עורף קשה  כמה  עפר,

שהרי בך, יש עיןחוצפה מחמדי  כל

אורות  עמודי  כל  בך , וירקבו יתבלו

יש חוצפה כמה ותשחק , תאכול  העולם

שהיה  הקדוש המאור  רשב"י שהרי  בך,

הגדול, השליט  העולם , את  מאיר

האם  עומד, העולם שבזכותו הממונה

רבי הרי בך, וירקב יתבלה  הוא גם

העולמות , ואור המאור , אור שמעון

מקיים  ואתה בעפר , ונרקב תבלה אתה

חייא רבי  השתומם העולם, את  ומנהיג 

תתגאה , אל עפר, עפר  ואמר: אחד , רגע

שהרי העולם, עמודי  בך ימסרו לא כי 

בך.] וירקב  יתבלה לא שמעון רבי 

ד.) הקדמה ח"א (זוהר

בטהרה  נשמתו יצאתה

ארעא,ּכל על נפילנא יֹומא הה ּוא ÈÇÈÈÄÀÈÇÇÀÈ
חמינא אּׁשא, ּדאזיל  ּבתר  ÀÈÅÈÈÇÀÈÄÆÈÂÅÈוגעינא,
ה ּקדׁשים , קד ׁש קּדיׁשא ÀÄÈÇÄÈÙÆÇÃÈÄלב ּוצינא
על ׁשכיב אתעּטף  עלמא, מן ÀÄÀÀÇÄÈÀÈÄÀÂÈÈÄÇּדאסּתּלק
אלעזר רּבי  קם חייכין, ואנ ּפֹוי ÀÄÅÀÇÀÇÀÄÈÇÄÆÀÈÈימיניּה,
ואנא לֹון, ונ ׁשיק יד ֹוי  ונטיל  ÀÅÀÈÄÀÀÈÄÇÂÈּברי ּה,
ּבעּו רגל ֹוי, ּדתח ֹות עפרא ÈÄÀÈÇÀÈÄÀÇÀÈלחיכנא
ׁשאר ּו למּללא, יכילּו ולא למב ּכי , ÇÀÇÈÀÄÀÅÀÈÈÄÀÇÀÈÈחברייא
נפיל ּבריּה אלעזר ורּבי ּבבכיה, ÇÀÇÈÀÄÀÈÀÇÄÆÀÈÈÀÅÈÄחברייא
ּפּומי ּה, למפ ּתח  יכיל ולא זמנין, ÀÇÄÀÄÀÈÈÄÀÄÀÇÅּתלת

וכו '. ואמר ּפתח  ÀÈÇÈÇÀÈÇלבתר

אבא :)[תרגום : רבי היום (אמר אותו כל 

רשב"י) הארץ,(שהסתלק  על  נפלנו

האש שהסתלקה ואחר (סביב ונאנחנו ,

קודשרשב"י) הקדוש המאור  את ראיתי  ,

והיה  העולם, מן שהסתלק  הקדשים



טהורה גופו

לא 

ופניו  ימינו, צד על ושוכב מעוטף 

את  ונטל בנו אלעזר  רבי  עמד שוחקות,

העפר לחכתי ואני  אותם, ונישק ידיו

ולא לבכות , החברים ורצו רגליו, שתחת 

זה, על לבקש התחילו (ומ"מ)יכלו

נפל בנו אלעזר ורבי  לבכות, החברים

פיו , את לפתוח יכל ולא פעמים שלש

וכו'.] ואמר  פתח כך ואחר 

רצו :) אדר"ז ח "ג  (זוהר

בגופו התעסקות

עדקם  ואמר: רגלֹוי על ח ּייא רּבי  ÈÇÄÄÈÇÇÀÀÈÇÇ
עלן, מסּתּכל ק ּדיׁשא ּבּוצינא ÇÀÈÄÈÇÄÈÄÀÀÇÂÈהׁשּתא
לאׁשּתּדלא אּלא עּדן, ה ּוא לאו  ÇÀÈÈÄÈÆÈÀÄÀÇÀÈהׁשּתא
א ּבא, ור ּבי  אלעזר  ר ּבי  קם ÄÈÅÈÇÄÆÀÈÈÀÇÄÇÈּביקרי ּה,
חמא מאן ּדסיקלא, ּבטיקרא ליּה ÇÀÅÀÄÀÈÀÄÀÈÇÈÈנטלּו
הוה  ּביתא וכל ּדחברייא, ÄÀÀÈÀÇÀÇÈÀÈÅÈÂÈער ּבּוביא

ריחין. ÈÄÅÄסליק

עד[עמד ואמר: רגליו על חייא רבי

והשתדל הסתכל הקדוש המאור  עתה

אלא לזה , הזמן אין ועתה  בשבלינו,

אלעזר רבי עמד בכבודו, נעסוק  שאנו

הנעשה  בכיסא אותו ונטלו אבא, ורבי 

עצים של  קליפות נקביםמאריגת (ומלא

מכברה) החברים כעין של  ערבוב ראה מי  ,

כבודו  לחלוק באו הרבה כך שכל אחר, (בזמן

ריחות.]האחרון) מעלה  היה ביתו וכל  ,

רצו :) אדר"ז ח "ג  (זוהר

קבורתו מקום בחירת

אׁשּתּמׁשסליקּו ולא ּבפּורייּה, ּבי ּה ÀÄÅÀÀÅÀÈÄÀÀÇ
אתּו אּבא, ורּבי  אלעזר  רּבי  אּלא ÅÆÈÇÄÆÀÈÈÀÇÄÇÈÈּבי ּה,
צּפרי ּדכפר ּתריסין ּומארי ÀÄÄÈÅÀÄÄÄÀÇÄÃÄטריקין,
צווחין מר ֹוניא, ּבני  ּבהּו ÀÇÀÈÀÀÅÀÀÈÇÀÄוטרדאן
ּבתר ּתּמן, יתק ּבר  ּדלא ּדחׁשיבּו ÄÀÄÄÀÈÄÀÈÄÀÀÇÇÈÈÇּבקטירין,
ואּׁשא ּבאוירא, סליק  הוה  ּפּורייא , ÀÈÇÀÈÂÈÈÄÇÂÄÈÀÆÈּדנפק
עּול ּו קלא: ׁשמע ּו קּמי ּה, להיט ÂÈÈÄÇÅÈÀÈÈהוה
ׁשמעֹון, ּדרּבי להי ּלּולא ואתּכנׁשּו ÀÈÀÄÀÀÈÀÄÈÀÇÄÄÀואתּו,

מׁשּכבֹותם. על  ינּוחּו ׁשלֹום ÈÙÈÈÇÄÀÀÈיבא

ולא[תרגום : המיטה, על  אותו העלו 

אבא, ורבי  אלעזר  רבי אלא בו השתמשו

כפר של מלחמה  ובעלי  גיבורים באו

שם)ציפורי רשב"י שיקבר וגירשו (כדי ,

עליהם  וצעקו מירון, בני אותם

יקבר שלא  רצו כי מירון, בני  בהרמוניה

במירון)בציפורי  המיטה (אלא שיצא אחר ,

היתה  ואש באוויר , עולה היה הבית מן

עלו  שאומר: קול שמעו  לפניו , לוהטת 

שמעון, רבי  של  לשמחתו והתכנסו ובאו

משכבותם.] על ינוחו שלום יבוא

רצו :) אדר"ז ח "ג  (זוהר

במערה  קבורתו

קלאּכד ׁשמעּו למערּתא עאל ÇÈÄÀÇÀÈÈÀÈÈ
מרּגיז הארץ  מרעי ׁש האי ׁש זה  ÄÀÇÀÈÆÈÄÇÀÄÈÈÆÇÀÄּבמערּתא,
מׁשּתּככין ּברקיעא ּפטרין ּכמה ÇÀÈÇÈÄÀÄÄÀÄÈÄÀÇÀÄממלכֹות,
ּבן ׁשמע ֹון ר ּבי ּדנא , ּבגינ ּדין ÀÈÅÀÄÈÀÈÇÄÄÀÆּבי ֹומא



לב

י ֹומא, ּבכל ּבי ּה מׁשּתּבח ּדמאריּה ÈÀÈÅÄÀÀÇÅÀÈÈי ֹוחאי ,
ּגניזין ּכמה  ותּתא, לעיּלא ח ּולקיּה ÇÈÈÈÅÀÅÈÀÇÈÇÈÀÄÄז ּכאה 

אּתמר עליּה לי ּה, מס ּתמרן (דניאל ע ּלאין ÄÈÄÄÀÇÀÈÅÈÅÄÀÇ
ותעמ ֹודיב) ותנּוח  ל ּקץ  ל ÀÇÈÅÇÅÀÈÇÀÇÂוא ּתה

הּימין. לקץ לגֹורלÀÈÀÀÅÇÈÄ

שמעו [תרגום: למערה, נכנס כאשר 

מרעיש האיש זה  במערה: הארץקול 

של פה  פתחון כמה ממלכות, מרגיז

הזה  ביום ברקיע נשקטים מקטרגים

יוחאי בן שמעון רבי זהו בגללך,

אשרי יום, בכל עמו משתבח שריבונו 

אוצרות  כמה  ולמטה , למעלה חלקו

ואתה  נאמר עליו לו, שמורים עליונים

לקץ לגורלך  ותעמוד ותנוח לקץ  לך

רצו :)הימין.] אדר"ז ח "ג  (זוהר

m



בעומר  ל"ג בענין קבלה  ליקוטי 

לג

בעומר ל"ג בענין קבלה ליקוטי

דרשב"י  להילולא ואתכנשו  עולו

ולשמוח  ולשתות  לאכול 

ביום ענין ללכת ישראל שנהגו מנהג 

בנו , ור"א  רשב "י  קברי על לעומר ל "ג 

כנודע, מירון בעיר קבורים אשר 

אני שם, ושמחים ושותים ואוכלים

ז"ל [-האר "י] למורי ראיתי [-מהרח"ו ]

הוא לעומר, ל"ג ביום פ"א לשם שהלך 

ימים  שלשה  שם וישב ביתו , אנשי וכל

היה  וזה  ההוא, השבוע של ראשונים

אני אין אבל ממצרים, שבא הא' פעם

הזו  בחכמה ויודע בקי היה אז אם יודע

אח"כ. שהשיג  הנפלאה 

פז.) הכונות (שער 

רשב"י שמחת יום

כיגם הלוי, אברהם הה "ר  העיד

שם  הוא גם הלך  הנזכר, בשנה

יום  בכל לומר נוהג  והיה  [-למירון],

את  אלהינ"ו ה' נחם תשכון בברכת

נחם  אמר שם בהיותו  וגם כו', ציון אבלי 

מורי לו אמר העמידה שגמר  ואחר כו',

רשב"י את בהקיץ ראה כי  ז"ל, [האר"י]

אל אמור לו, ואמר  קברו, על עומד ע"ה

אומר למה כי  הלוי , אברהם הזה האיש

יהיה  הוא לכן והנה שמחתינו, ביום נחם

עד ימים חדש יצא ולא בקרוב, בנחמה

תנחומין, עליו וקבל א', בן לו שמת

שרש יש כי להורות, זה כל וכתבתי 

הנזכר . הזה פז:)במנהג הכונות  (שער

שישמחו רשב"י רצון 

לכבודיום שמחה ירבה בעומר  ל"ג

דיליה , הילולא יום  הוא כי  זי "ע, רשב"י 

זה. ביום שישמחו הוא שרצונו  ונודע

כג) אות ח  סימן להחיד"א באצבע (מורה



לד

החאלאקה  מנהג 

המנהג קיים האריז"ל 

[-מהרח"ו ]והה"ר לי העיד  שאגי"ש יונתן

אצלו אני  שהלכתי קודם  הראשונה  שבשנה 

את שהוליך ז"ל  [-האר "י] מורי עם  ללמוד 

גילחו ושם  ביתו , אנשי  כל  עם  שם הקטן בנו

יום שם  ועשה  הידוע , כמנהג  ראשו את 

ושמחה . פז .)משתה הכונות  (שער

m



בעומר  ל"ג על החסידות  אור

לה 

בעומר ל"ג על  החסידות אור 

הזה  ליום מצפים 

[ממעזריטש]אדמו"ר  בער דוב מו"ה

אנו  הספירה ימי כל  כי  וכו' אמר זלה"ה 

הרחמים  שבו בעומר , ל"ג ליום מייחלים

ליקוטים)גוברים. ישראל , (עבודת

שמים  ליראת  זוכים

[מקאצק]ושמעתי  זקיני  מורי  מפי

לזכות  יכולין בעומר בל "ג  כי ז "ל,

ה '. אמור)ליראת אמת (שפת

רשב"י ופטירת לידת יום

יומאהנה בעומר  ל "ג  הזה יום

ביום  בו יוחאי , בן שמעון דרבי דהילולא

זה  ביום ומסתמא מרומים, לשמי עלה 

יושב  הוא ברוך הקדוש כי  כן, גם נולד

אל מיום צדיקים של שנותיהם  וממלא

בעומר)יום. ל"ג יששכר (בני

רבינו ממשה הארה

הודובל"ג  ספירה של הסוד בעומר

בר שמעון דרבי  הלולא והוא שבהוד,

בר שמעון רבי  בזהר  איתא כי יוחאי ,

למשה  שהיה אור אותו ליה הוה יוחאי 

הוד היינו אחרונות, בלוחות ע"ה רבינו 

עליו מהודך ונתת כ )שבהוד, כז .(במדבר

תזריע) מהרי "ל (ליקוטי

רבינו משה שורש 

'ל"ג וגם  גם כי  בזה, לפלא תראה

יום  שהוא 'משה', בגימטריא בעומר'

נשמת  שורש שהיה  רשב"י פטירת

בשבוע ביום לעולם כן על רבינו, 'משה'

באותו  בו חל אז בעומר , ל"ג בו  שחל

ד' יום הסוכות  בימי  כך אחר  יום 

רבינו. דמשה אושפיזא

תשרי) יששכר (שער

ההדלקה  מנהג

להדליקמנהג הוא תורה ישראל

כי האור  לכבוד זה, ביום ומאורות נרות

היקר זה ביום להתנוצץ  שמתחיל טוב 

מאור נשמת ולכבוד וכו', בעומר ל "ג 

נתגלה  אשר  קדישא בוצינא התורה

הזה. בעומר)ביום ל"ג יששכר (בני



לו

הטבע  כדרך שלא השמחה

והואוביום מרומים, לשמי עלה הזה

ונלך, נסע לאורו דיליה , דהילולא יומא

המאיר זהר  הקדוש  ספרו לכבוד

והוא סופו , ועד העולם מסוף ומבהיק

משיח  יבא כי  עד בגלותינו לנו מאיר

נתאמת  אשר זה לפי ותבין וכו', צדקנו

ביום  השמחה אשר  אמת, מאנשי  לנו

היא יוחאי בן שמעון רבי  ציון על  הזה

כטבע . בעומר)שלא ל"ג יששכר (בני

לרשב"י התקשרות

שמעון',כשלומד רבי  'אמר בגמרא

שם  וכן התנא , חיות הוא 'שמעון' תיבת

הוי "ה  ושם שלו, חיות הוא האדם כל 

המוחין, עם החיות ומקשר מחיה הוא

דהיינו  שלו  השכל הוא שאומר והדין 

ורחימו  בדחילו  כשלומד נמצא המוחין ,

ולומד שמעון לרבי עצמו מקשר הוא

אצלו.

ב:) ז "ל ממעזריטש המגיד  להרב אמרים (ליקוטי 

הגבורות המתקת

'הודוביום  שהוא לספירה  ל"ג 

הגבורות  כל נמתקו שאז  שבהוד',

וכו', להחסדים מודין והגבורות בשרשן,

לחיים , ממות הזה  היום להם נהפך לכן 

מזהיר תמיד היה יוחאי  בן שמעון ורבי 

מעלה  והיה האחדות , על  דיליה לחבריא

תשובה , ידי על לשרשן הגבורות

על שיתגלו להחסדים מודים והגבורות

ביום  עושין אנו לכן ישראל , כנסת

ל"ג  שיום טוב, יום דיליה הילולא

כל נמתקו  שבהוד הוד שהוא בעומר

מודים  ואנו  וכו', בשרשן הגבורות

זה , על  שמו יתברך לאל ומשבחים

להחסדים , מודים הגבורות  זה שביום

ישראל הכנסת על שיתגלו ומסכימין

שבהוד'. 'הוד וזהו 

בעומר) ל"ג ושמש (מאור 

לגמרי הרע מן נפרד 

לבןוהנה  מבית  בבריחתו ביעקב  כמו

הזה , הגל  עד ונאמר גל, עשו כשניצל 

ל"ג  על רמז שהוא  בספרים ואיתא

שבפסח  לדורות, נשאר  וזה וכו', בעומר

כנ"ל, [-מהרע] בריחה בבחינת הוא

חלק נתפרד בעומר  לל "ג  וכשמגיעין

לגמרי . בחקותי)הרע משמואל (שם

m



בעומר  ל"ג שירי 

לז

.

יוחאי בר שיר
זי"א ביא שמון רבי האהי   המקוב הרב

מןֶֶ . ֶ אריְַ ָ ְח ְַ נמִ יחאיִָ רַ
: ֶ מחבריֲֵֵ ָן

◌ַדּ ת ◌ִממ◌ִּ  ּ◌ָת  ◌ְח  ◌ְמׁש◌ַ  נ◌ִ ◌דׁש  ֶֹ ק ◌ַחת  ◌ִמׁש◌ְ  ן ֶמ◌ֶ י א◌ִ יוֹ ח◌ָ ב◌ַ רּ 
◌ ֹראְׁש ַ◌ ◌ָחב וּ ׁש  ◌ֶ דׁש . ה◌ַ ּקֹ ר ◌ֶנז◌ֶ ◌ִציץ ◌ָנש◌ָׂ את◌ָ ◌ֶ דׁש . ה◌ַ ּקֹ

: ֶ◌ֵאר◌ יּפ◌ְ  ◌ָחא◌ִ י ֹו ◌ַבּ ר

◌ֶש ר. ׁ ◌ֲא יוֹ ם  ּ◌ָת  ◌ְס  ◌ַנ יוֹ ם  ּ◌ָת  ◌ְב  ◌ַש  ׁ ◌ָי  ט ֹ וב  מוֹ ׁש◌ַ ב  ◌ִאי יוֹ ח◌ָ ב◌ַ רּ 
 ד ְ◌ ה ֹו ◌ָת  ◌ִני ◌ָק ׁש◌ָ ם  ◌ָּת . ◌ְד  ◌ַמ ָ◌ ◌ֶש  ׁ ◌ִרים  צ וּ  ת ◌ָר◌ַ ◌ְמ ב◌ִּ  ◌ָּת . ◌ַרח◌ְ  ◌ָבּ 

: ֶ◌ָדר◌ י◌ַוה◌ֲ ◌ָחא◌ִ י ֹו ◌ַבּ ר

ם . ה◌ֵ ◌ְיהֹה'◌ָוה  ◌ֵדי ◌ִּמ וּ  ים  ◌ְמד◌ִ וֹ  ׁש◌ִ ּט◌ִ ים  י ֲצ◌ֵ ◌ִאי  ◌ָח יֹו  ּב◌ַ ר
◌ֹ האֲ ◌ִדים . יֹו ק◌ְ ◌ֵהם  ◌ְיק ֹ וד  ◌ַה א ֹ ור  ◌ָא  ◌ְפ  ◌מ אוֹ ר ◌ִדים . ◌ְמ וֹ 

: ר ֶ◌ מֹו  ּיוֹ ר ו ּ ה י◌ֵהמ◌ָ ◌ָחא◌ִ י ֹו ◌ַבּ ר

בּ  ֹו. ◌ְקֹט  ִ◌ ◌ָת  ◌ִי ָ◌ ◌ִחים  ◌ַת ּפ וּ  ּ ◌ֵ דה ׂ ◌ִש◌ְ ְו  ◌ִאי יוֹ ח◌ָ ◌ַב רּ
◌ָדם  ◌ָא ש◌ֶׂ ה  ֲ◌ ַ◌נ ים . ◌ָרח◌ִ ים  ּופ◌ְ יצ◌ִ ◌ְּכ צ◌ִ ◌ָרה  ּת וֹ  ס וֹ ד ים . ◌ָקח◌ִ ◌ְר ◌ֶמ

: ר ֶ◌ ב ּו ֲ◌ ַּ◌ב ◌ַמר  א◌ֱ ינ◌ֶ ◌ָחא◌ִ י ֹו ◌ַבּ ר

◌ָדּ ת. ◌ֵא ׁש  ◌ֶמת  ◌ֶח ְ◌ ◌ִמ ◌ְב ּ ו ◌ָרה  ◌ְגב ּו  ◌ִבּ  ּ◌ָת  ◌ְר ◌ֱאז◌ַ ֶנ ◌ִאי יוֹ ח◌ָ ב◌ַ רּ 
◌ֶגד נ◌ֶ ּ◌ָת  ◌ַפ◌ְ ׁש◌ָ  ◌ָר ּה . ְ◌ ◌ִמּת◌ַ  את◌ָ  ה ֹוצ◌ֵ ◌ֶרב  ◌ֶח ◌ְו ◌ְ◌ָרה . ַ◌ ַ◌ה

:י ◌ְ רר◌ֶ יצ ֹו ◌ָחא◌ִ י ֹו ◌ַבּ ר

ה'



לח 

◌ֵיה ◌ְר ◌ַא י ◌ְפנ◌ֵ וּ  ּ◌ָת  �ְ◌ ◌ַגּ  ה◌ִ  ◌ִיׁש . ׁש◌ַ  י נ◌ֵ ◌ַאב◌ְ ◌ְמק וֹ ם  �ִ י ◌ָחא◌ִ יוֹ  ב◌ַּ ר
◌ִמי וּ  ◌ִרי ◌ָּת ׁש וּ  ◌ִיׁש . �ַ◌ ��ַ◌ ◌ֶרת  כּ וֹ ת◌ֶ ◌ַלּ ת  ◌(גּ  ◌ַגּ ם  ◌ִיׁש . �ַ◌

:�◌ֶר  ◌ִאי◌ְיׁש וּ  ◌ָח יוֹ  ◌ַבּ ר

◌ֵדּ ׁש  ◌ְמח◌ַ  ◌ָירוֹ ק  ◌ַקו ◌ָד ׁש◌ִ ים . ◌ֳּק  ה◌ַ ◌ֶד ׁש  ְ�ֹק ◌ִאי ◌ָח יוֹ  ב◌ַּ ר 
◌ֵרי ◌ִק ׁש◌ְ  ּ◌ָת  ◌ְר  ◌ָק ׁש◌ַ  ים . ◌ִמ -◌ִ ח◌ֲ ס וֹ ד  ◌ָבּ ת וֹ ת  ׁש◌ַ  ׁש◌ֶ ב◌ַ � ◌ָד ׁש◌ִ ים . ◌ֳח

:�◌ֶרי ◌ְק ׁש◌ָ  ◌ִאיׁש◌ִ ין ◌ָח יוֹ  ◌ַבּ ר

◌ָד ּה  ב וֹ  ◌ִ�כ◌ְ ◌ָּת  ◌ַקפ◌ְ  ה◌ִ ׁש◌ְ  ◌ָמה. ◌ְקדוּ  ◌ָמה  ◌ָחכ◌ְ י יוּ ד  ◌ָחא◌ִ יוֹ  ב◌ַּ ר 
כ◌ְּ רוּ ב  ּ◌ְת  ◌ַא  ◌ָמה . ◌ְת ר וּ  ּ ◌ֵראׁש◌ִ ית  יב וֹ ת  ת◌ִ נ◌ְ �"ב  ◌ָמה . י ◌ְפ נ◌ִ ּ

:�◌ֶר  אוֹ  יו ז◌ִ ◌ְמׁש◌ַ ח  ◌ִאי◌ִמ ◌ָח יוֹ  ◌ַבּ ר

◌ִבּ יט ◌ְלּ ה◌ַ  ◌ִמ ◌ָת  ◌ֵרא ◌ָי ◌ָ�ה . �ְ◌ ◌ַמ  רוֹ ם  ◌ָ�א  ◌(מפ◌ְ  אוֹ ר  ◌ִאי  ◌ָח י וֹ  ב◌ַּ ר
�ֹא ◌ִין �ַ◌ ּ◌ָת  ◌ְמ נ◌ַ ◌ָ�ּה . ◌ֵרא  קוֹ  ◌ִין ◌ַא ◌ְו ◌ָמה  ◌ֲ��וּ  ּ◌ַת  ◌ָ�ּה . ◌ַרב  כ◌ִּ י

:�◌ֶר  ◌ִאית◌ְ ׁש וּ  ◌ָח יוֹ  ◌ַבּ ר

.

:

:

�◌ֶד  ◌ְמ �וֹ  ם  ה◌ֵ ◌ָ�ם  ה◌ָ  ◌ֵרי ◌ַאׁש◌ְ  .�◌ֶת  ּ ◌ְד �ַ◌ יוֹ  ◌ֵרי  ◌ַאׁש◌ְ  ◌ִאי ◌ָח יוֹ  ב◌ַּ ר 
�◌ֶּמ י ּ◌(ת  ח ׁש◌ֶ ן ◌ְ�ב וּ ׁש◌ֵ י .�◌ֶד ס וֹ  ��ַ◌ ◌ִדים  ◌ְמ ה◌ָ �וֹ  ◌ֵרי ◌ַאׁש◌ְ  ◌ְו

�◌ֶרי ◌ְוא וּ 

ָ��ֹו ן 
ֶמןֶ ַאְ
ֶרי�. ִנְמ ַ
ְחָ יֹוָחִאי ַ�ר
ֵמֲחֵבֶרי�



בעומר  ל"ג שירי 

לט

יֹוָחאי: ַ�ר 
ְמ�ֹוןִ ַרִ�י �ָחי,ֶ �ֹה ַוֲאַמְרֶם

ַצִ#יָקאי: 
ְמ�ֹוןִ ַרִ�י �ָח י,ֶ �ֹה ַוֲאַמְרֶם

◌ֵ�ב  ◌ְתהוּ , ◌ַא ◌ָר ◌ִין �ַ◌ ◌ֵרי ◌ַאׁש◌ְ  הוּ א , ◌ָקד וֹ ׁש  ◌ִקים ◌ֱא �ֹ יׁש  ִא
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ּפ◌ִ יה וּ , ◌ַיש◌ְׂ כ◌ִּ י� ם ּ◌ֶת ם◌ָחכ◌ָ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

◌ְמא וֹ ר ◌ָריוֹ ן, ◌ֵמה◌ֵ ה וּ א ◌ָקדוֹ ׁש  ◌ְ�יוֹ ן, �ֶ◌ ◌ִמּפ◌ִ י ה וּ א  רוּ 1 �ָ
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ יוֹ ן, ְ◌��ֶ◌ ה◌ָ י� ּ◌ֶת ם◌ָג�◌ִ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

א ◌ָמ�◌ֵ ◌ָמה , ◌ִמי ּ◌ְת  ◌ָרה  ּת וֹ  ◌ַדת ב◌ְּ  ◌ָמה , ◌ָח ◌ִמ �◌ְ ◌ִאיׁש  ◌ְו בּ וֹ ר  ִג 
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  ◌ֵננוּ  ◌ֲאדוֹ  ◌ָמה , ◌ָחכ◌ְ ◌ְו ◌ָדּ � ּ◌ֶת ם◌ַמ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

◌ֲ�צוּ מוֹ ת  ◌ַת ◌ְו ב◌ְּ ֹ� ז ◌ֲ��וּ מוֹ ת , ◌ַת  ּ כ◌ָּ � ◌ַרׁש  הָ# ָ◌��ָ◌ ,
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  ◌ֵננוּ  ◌ֲאדוֹ  ◌ָרמוֹ ת, ◌ֲ��וֹ ת  ּ◌ֶת ם◌ַמ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

◌ַמד �ָ◌ ׁש◌ָ ם ◌ָרה , ◌ְגּ ז◌ֵ ה◌ַ  י ◌ִמּפ◌ְ נ◌ֵ ◌ָ�◌ָרה , ◌ְמ ב◌ְּ תוֹ 1 ◌ָבּ א  ◌ְח ה&
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ◌ָרה , תוֹ  ◌ֵרי ◌ְת ּ◌ֶת םס◌ִ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

�וֹ , ◌ֲאכ◌ָ ◌ַמ �ְ◌ ◌ָחרוּ ב ◌ְו �וֹ , ◌ָין �ְ◌ ◌ַמ ◌ָרא ב◌ְ נ◌ִ ׁש◌ָ ם ּט וֹ ב ְו ◌ַמה
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  ◌ֲאדוֹ נ◌ֵ �וֹ , ◌ֶחב◌ְ ◌ְו ◌ְ�קוֹ  ּ◌ֶת ם◌ֶח  ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

כ◌ָּ ה ז◌ִ א, ◌ֵריכ◌ָ ר  וּ ב◌ַ א  ◌ֵריכ◌ָ ◌ֵדּ ין ה, ◌ָרכ◌ָ ◌ִ�ב◌ְ ◌ִדּ יק  צ◌ַ ר  כ◌ֶ ֵז
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  ◌ֲאדוֹ נ◌ֵ ה , ◌ָזכ◌ָ ◌ְו ּ◌ֶת ם◌ַרב◌ִּ ים ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו



מ

ה ז◌ֶ ◌ֲ�ר וּ כוֹ ת , ◌ָנה  ◌ִּמ ׁש◌ְ  ב◌ַּ  ם ה◌ֵ כ וֹ ת, ה◌ֲ �◌ָ ◌ָּמ ה  כ◌ַּ  ◌ֵדּ ׁש  ִח
ּ◌ֶת ם ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו ◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  ◌ֲאדוֹ נ◌ֵ כ וֹ ת, ◌ְמ�◌ָ ◌ַמ ◌ִגי ז ◌ְר ◌ַּמ  ה◌ַ 

ה וֹ דוּ  ּה , ◌ִקי ◌ָ נ◌ְ ◌ָת ּה  אוֹ  ◌ָ�ש◌ָׂ ה  ◌ָיה, ◌ְר ב◌ֶ ט◌ְ ◌ִ�יר ◌ֶאת ר ה◌ֵ ִט 
ּ◌ֶת ם ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו ◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ◌ָיא , ◌ַמ ◌ִמ-◌ְ �וֹ 

ב◌ִּ ּט◌ֵ � ּפ◌ֵ רוֹ ת, �וֹ ש◌ִׂ ים ◌ָריו ◌ָב ◌ְדּ  ּ◌ָת רוֹ ת, ה◌ַ נ◌ִּ ס◌ְ  כ◌ָּ � ◌ַד� ָי
ּ◌ֶת ם ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו ◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ר וֹ ת, ◌ְגּ ז◌ֵ ◌ָּמ ה  כ◌ַּ 

כ◌ִּ י ◌ָיה, ה◌ְ נ◌ִ �ֹא ◌ֶּק ׁש◌ֶ ת  ה◌ַ  א וֹ ת ◌ָיה , ◌ָח ◌ֲא ׁש◌ֶ ר  ◌ָמיו ◌ָי � �ָ
ּ◌ֶת ם ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו ◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ◌ָיה , ה◌ָ ◌ָ�ם  �וֹ  אוֹ ת  הוּ א 

כ◌ְּ א וֹ ר יר , ◌ָבּ ה◌ִ ה◌ַ  ◌ָרה  ּת וֹ  ב◌ְּ ס וֹ ד  ◌ִאיר, ה◌ֵ ◌ֵא � ◌ָר  ׂ ◌ִיש◌ְ � כ◌ָ �ְ
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  ◌ֲאדוֹ נ◌ֵ יר , ה◌ִ ◌ַמז◌ְ ◌ָּמ ה ◌ַח ּ◌ֶת םה◌ַ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

י ◌ִמב◌ְּ נ◌ֵ ה  ז◌ֶ ◌ָיה , ◌ִח ◌ֲא ◌ִביא ◌ָנּ  ה◌ַ ◌ִ�ם ◌ָיּ א, ◌ַמ  ב◌ִּ ׁש◌ְ  ◌ַחר ◌ָבּ  ק וֹ ם ָמ 
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  ◌ֲאדוֹ נ◌ֵ ◌ָיּ ה , ּ◌ֶת ם◌ֲ��◌ִ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

◌ֶתר כ◌ֶּ  ◌ָלּ ה , ◌(ד ◌ְג וּ  ◌ָקר  ◌ִ�י ה  כ◌ָ ז◌ָ ה , ָ◌��ֲ◌ ◌ַמ �ְ◌ ◌ְמאֹד ◌ָמד  ◌ְח ֶנ
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ◌ָ�ה , ◌ְג נ◌ִ �וֹ  י וֹ ן ּ◌ֶת ם◌ֶ��◌ְ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

א ּ◌ֵת צ◌ֵ ◌ֶּמ נּ וּ  ◌ִמ  ◌ָרה , ◌ֲחבּ וּ  ׁש◌ֶ ב◌ַּ  ◌ִרי ◌ֲא ◌ָרא, ◌ְק נ◌ִ �וֹ  י ינ◌ַ ס◌ִ י ינ◌ַ ִס
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ◌ָרה , ּ◌ֶת םתוֹ  ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

◌ֵּק ן ּ◌ִת  ◌ָבּ ם ים, ינ◌ִ ◌ִמ ּפ◌ְ נ◌ִ ◌ִרים ◌ָק ◌ְי ים, ◌ִת ּק וּ נ◌ִ ּ ◌ִ�ים ׁש◌ִ ב◌ְ ׂ ה ש◌ָ �ָ
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  ◌ֵננוּ  ◌ֲאדוֹ  ים, יוֹ נ◌ִ ְ◌��ֶ◌ ּ◌ֶת םה◌ָ  ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו



בעומר  ל"ג שירי 

מא 

◌ָמה  ◌ֲ��וּ  ּ◌ַת  א וֹ ר יא ה וֹ צ◌ִ ◌ָמה , ◌ָחכ◌ְ ב◌ְּ  ּפ◌ִ יו  ◌ֶאת ◌ַתח *ָ,
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ◌ָּמ ה , ◌ַח ◌ֵרי ה◌ֳ ז◌ָ ◌ֵּק ן ּ◌ֶת םּת◌ִ  ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

◌ָיכוֹ � ם, ָ◌��ְ◌ ה◌ַ נ◌ֶּ  ◌ָרׁש  ◌ְד ◌ִמ ◌ָלּ ה  ◌ִגּ  ם, ה◌ָ �וֹ �◌ָ ◌ְיס וֹ ד ◌ִדּ יק ַצ
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ם, ה◌ָ �וֹ �◌ָ ט וֹ ר ּ◌ֶת ם◌ִ�פ◌ְ ◌ְר ;ַ◌ ◌ֲאמ  ◌ַו

◌ְוה◌ִ צ◌ִּ י� ים, ה◌ַ ּק וֹ צ◌ִ ◌ֶאת ◌ִרית  כ◌ְ ◌ְוה◌ִ ים, ◌ִריצ◌ִ �ָ◌ ◌ֵּמ ר  וֹ �וֹ  ז◌ִ ק
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ים, ◌ְלּ חוּ צ◌ִ ּ◌ֶת םה◌ַ ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

◌ָלּ ה ◌ִגּ  ◌ֵ�ת  ◌ִרים, ◌ֲחב◌ֵ ◌ִ�ם ּת וֹ  ב◌ְּ ׁש◌ִ ב◌ְ ◌ִרים, ◌ִאי ◌ְמ ◌ָניו  ◌ָפ  ּ ◌ָאה ָר
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ◌ִרים, ּ◌ָת  ס◌ְ  נ◌ִ ּ◌ֶת םס וֹ ד ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

ר דּ וֹ ב◌ֵ ◌ַמה ־ּט וּ בוֹ , וּ  י וֹ  ◌ָיפ◌ְ ◌ַמה ־ ◌ִמׁש◌ְ כ◌ָּ בוֹ , ��ַ◌ ◌ָרב �וֹ ם 
ָ
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  ◌ֲאדוֹ נ◌ֵ ◌ָבבוֹ , �ְ◌ ב◌ִּ  ◌ֶמת ּ◌ֶת ם◌ֱא ◌ְר ◌ַמ ◌ֲא ◌ַו

יץ ◌ְמ�◌ִ ◌ַי ה וּ א ינוּ , ◌ֵ�ינ◌ֵ ◌ַרת ◌ִאי ◌ְמ יא ה◌ִ ◌ָ�נ וּ , ◌ֵגן ◌ָמ ◌ָרת וֹ  וֹ  
◌ָחאי: יוֹ  ב◌ַּ ר  נוּ  דוֹ נ◌ֵ א◌ֲ ◌ֵדנ וּ , �ֲ◌ ב◌ַּ  ט וֹ ב

◌ִמי י נ◌ֵ ◌ִ�פ◌ְ ◌ָרא◌ֵ �,  ׂ ◌ִיש◌ְ ם  ◌ֵריכ◌ֶ א◌ַ ׁש◌ְ  א , ◌ִקיב◌ָ �ֲ◌ ◌ַרב◌ִּ י ָאַמר
ם , כ◌ֶ ת◌ְ א◌ֶ ר  ה◌ֵ ◌ְמט◌ַ ◌ִמי וּ  ◌ִרין, ◌ְמּט◌ַ ה◌ֲ ◌ֶת ם  ּ ◌ַא
◌ָוה , ◌ְיֹה ◌ָרא◌ֵ �  ׂ ◌ִיש◌ְ ◌ֵוה  ◌ְק ◌ִמ ◌ֵמר , ◌ְוא וֹ  ◌ִים . ◌ַמ ׁש◌ֶ ב◌ַּ -◌ָ ם  יכ◌ֶ ב◌ִ א◌ֲ
◌ָּק ד וֹ ׁש  ה◌ַ ף א◌ַ ◌ִאים , ◌ֵמ ה◌ַ ּט◌ְ  ת  א◌ֶ ר  ה◌ֵ ◌ְמט◌ַ ◌ֶוה ◌ְק ◌ִּמ  ◌ַמה

◌ָרא◌ֵ �:  ׂ ◌ִיש◌ְ ◌ֶאת  ר ה◌ֵ ◌ְמט◌ַ ה וּ א  ◌ָבּ ר וּ 1



מב

מז  תפילה שני חלק  תפילות ליקוטי

שגילה הנורא הסוד  פי על מיוסדת זאת  ז"ל)תפילה ז"ל,(רבינו רשב"י  גדולת על 

ע "ש גלותא, מן  יפקון דא  בזוהר  כי  ידו על  התורה תשכח שלא  לישראל  שהבטיח

שזוכה  מי ז "ל , רשב"י של הקדוש קברו  על לאומרה טוב  ומה הספר , בתחלת

הצדיק נשמת התפשטות  כי  הפסיד , לא האומרה מקום בכל גם  אך  לשם , לבוא

בזוה"ק: כמובן העולם בכל הוא

éaøàðéöBa ,àLéc÷ àðéöBa ,úéçð àiîL ïî Léc÷å øér éàçBé ïa ïBòîL ÇÄÄÀÆÈÄÄÀÇÄÄÀÇÈÈÄÄÈÇÄÈÄÈ
àlL ìàøNéì ízçèáä ízà ,àøéwé àðéöBa ,àaø àðéöBa ,äàlrÄÈÈÄÈÇÈÄÈÇÄÈÇÆÄÀÇÀÆÀÄÀÈÅÆÙ
elôàå ,àúeìb ïî ïe÷té àc øäæa ék ,íëãé ìr ìàøNiî äøBzä çkzLzÄÀÇÇÇÈÄÄÀÈÅÇÆÀÆÄÀÇÈÄÀÄÈÈÇÂÄ
,älàä íéîiä úéøçàa àçéLî úBáwra äøzñä CBúaL äøzñää ó÷úaÀÙÆÇÇÀÈÈÆÀÇÀÈÈÀÄÀÀÄÈÀÇÂÄÇÈÄÈÅÆ
:áeúkL Bîk ,eðrøæ étî äøBzä çëMú àl ïë ét ìr óàL ízçèáäÄÀÇÀÆÆÇÇÄÅÙÄÈÇÇÈÄÄÇÀÅÀÆÈ
äøéMä äúðrå ,äNr øLà ìk ìr àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå"ÀÈÄÇÀÅÇÀÄÈÇÇÇÇÈÂÆÈÈÀÈÀÈÇÄÈ
øLà íéîiä eòébä äzr äpäå "Bòøæ étî çëMú àl ék ãrì åéðôì úàfäÇÀÈÈÀÅÄÙÄÈÇÄÄÇÀÀÄÅÇÈÄÄÇÈÄÂÆ
íBé ìëáe ,ãearMä eðéìr CLîe úeìbä eðéìr Cøà ék ,õôç íäa eðì ïéàÅÈÈÆÅÆÄÈÇÈÅÇÈÈÇÈÅÇÄÀÀÈ
ék "áeærå øeör ñôàå ãé úìæà ék" ãàî eðéãé äèîe ,íélãå íéëìBä eðàÈÀÄÀÇÄÈÈÈÅÀÄÈÀÇÈÀÆÆÈÀÈÄ
úeìbä óBñ ó÷úa äpäå eðãra ãBîré éî ïéàå ,áà ïéàå íéîBúék eðøàLðÄÀÇÀÄÄÀÅÈÀÅÄÇÂÇÂÅÀÄÅÀÙÆÇÈ
é"øàä éäìàä éîéî çéLî úeööBðúä õöBðúäì ìéçúä øáëe ,äfä ønäÇÇÇÆÀÈÄÀÄÀÄÀÅÄÀÀÈÄÇÄÅÈÁÈÄÈÂÄ
íMäì ãàî íérbrbúîe íé÷÷BzLî ìàøNé úéa Enrå ,äëøáì ÷écö øëæÅÆÇÄÄÀÈÈÀÇÀÅÄÀÈÅÄÀÀÄÄÀÇÀÀÄÀÀÇÅ
øLà àìôðå õøîð úe÷÷BzLäa EîL úà äàøéì íéöôç ìkäå ,CøaúéÄÀÈÇÀÇÂÅÄÀÄÀÈÆÀÆÀÄÀÀÄÀÈÀÄÀÈÂÆ
ìk õ÷ ãr éúàa ,"Cnr éãBòå éúBöé÷ä" íã÷ éîéî úàæk äúéä àlÙÈÀÈÈÄÅÆÆÁÄÄÀÄÄÈÈÄÇÅÈ
úBìëa EúãBárì íé÷÷BzLîe ,Ca íéæeçà eðà ïéãr Cnr éãBòå úBøBcäÇÀÄÄÈÂÇÄÈÂÄÈÄÀÀÄÇÂÈÀÄÀ
ïk íâ àeä eìlä íézra Enî eð÷eçø ìãb íb ,ïë ét ìr óà ìáà LôpäÇÆÆÂÈÇÇÄÅÇÆÄÅÄÀÈÄÄÇÈÇÅ
úìaLå íéî éwîrîá eðàa ãîrî ïéàå äìeöî ïåéa eðráè ék ,øeòL éìaÀÄÄÄÈÇÀÄÅÀÈÀÅÈÃÈÈÀÇÂÇÅÇÄÀÄÆ
øàáì øLôà éà øLà ,ãàî íéãeøî ìàøNé Enr úà äàøe eðúôèLÀÈÈÀÀÅÆÇÀÄÀÈÅÀÄÀÂÆÄÆÀÇÀÈÅ
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מג

ìétä øLà ãr ,ãàî eða äøbúä øLà øác ìraä úeøbúä ìãb øtñìeÀÇÅÆÄÀÈÇÇÇÈÈÂÆÄÀÈÈÈÀÇÂÆÄÄ
ãáì ízà ÷ø ,ìàøNé úBøö øtñì éëðà éî ééðrá éëðà äpäå ãàî eðúBàÈÀÀÄÅÈÄÀÈÀÄÄÈÄÀÇÅÈÄÀÈÅÇÇÆÀÇ
éúàa Cà älàä íéîiä úéøçàa ìàøNé ìL ávîe ãîrnä ìk úà ízrãéÀÇÀÆÆÈÇÇÂÈÇÈÆÄÀÈÅÀÇÂÄÇÈÄÈÅÆÇÈÄ
éîât íöòå ,Cøaúé íMäî é÷eçø íöò ìr ,éLôð ìrå éìr ÷òöìå øtñìÀÇÅÀÄÀÈÇÀÇÇÀÄÇÆÄÄÅÇÅÄÀÈÇÀÆÀÈÇ
äãøBé éðér éðér äiëBá éðà älà ìr"å ,íéîeörä érLôe íéaøä éúBðBåråÇÂÇÈÇÄÀÈÇÈÂÄÀÇÅÆÂÄÄÈÅÄÅÄÀÈ
úBkæì Céàå ,äMã÷c çkä éì øéæçäì Céà Cøc íeL rãBé éðéà ék ,"íéîÇÄÄÅÄÅÇÆÆÅÀÇÂÄÄÇÇÄÀËÈÀÅÄÀ
,úBpâîä éúBáLçîe òøä ékøc áBærì ìéçúà Cøc äæéàáe ,äîìL äáeLúìÄÀÈÀÅÈÀÅÆÆÆÇÀÄÇÂÇÀÄÈÈÇÀÀÇÇÀË
éðà äðà ,éLôð ézrãé àl" älàk íéîâôe íéìe÷ì÷ ïwúì äkæà änáe CéàåÀÅÇÆÆÀÆÀÇÅÄÀÄÀÈÄÈÅÆÙÈÇÀÄÇÀÄÈÈÂÄ
ézLá éðtî ïîhà äðà ,çøáà äðà ,äîeörä éútøç úà CéìBà äðà ,"àáÈÈÈÄÆÆÀÈÄÈÂÈÈÈÆÀÇÈÈÆÈÅÄÀÅÈÀÄ
äî éBà ,éì äéä äî éBà ,éìr eìôð úBòábìå éðeqk íéøäì øîàå ,éúnìëeÀÄÈÄÈÇÆÈÄÇÄÀÇÀÈÄÀÈÈÆÈÈÄÆ
ék ,íçøé éìeà ñBçé éìeà ,"éëaa øøîà épî eòL ézøîà ïk ìr" ,éì äéäÈÈÄÇÅÈÇÀÄÀÄÄÂÈÅÇÆÄÇÈÇÀÇÅÄ

çåø äaøä ék ,úàfä úra éúBà íb réLBäì äåäéì øBörî ïéàäìväå ÅÇÀÇÈÀÄÇÇÄÈÅÇÄÇÀÅÆÇÀÇÈÈ
Eì øîàé éîe ,änæî Enî øöaé àlå ìëez ìk ïä" :áeúkL Bîk ,åéðôìÀÈÈÀÆÈÅÈÀÙÄÈÅÄÀÀÄÈÄÇÀ
ìaìáî ,äprîe reâð ,ïBéáàå ìc Lø ,çúta éðrk éúàa ïk ìr "äNrz äîÇÇÂÆÇÅÈÄÀÈÄÇÆÇÈÇÀÆÀÈÇÀËÆÀËÀÈ

:íëúMã÷ úøãä éðôì ÷Bòæìå ÷òöì ,áàBëå éðr óøèîeÀÈÈÄÀÅÄÀÀÄÀÄÀÅÇÀÇÀËÇÀÆ

éaø,àúééøBàã àðéöBáã eøéäð ,"åéLøôe ìàøNé áëø éáà éáà" éaø éaø ÇÄÇÄÇÄÈÄÈÄÆÆÄÀÈÅÈÈÈÀÄÀÄÈÀÇÀÈ
eøøBòúäå eîe÷ ,ìàøNé úBøö ìBañì eìëez Céà ,"ïLéú änì äøeò"ÈÈÈÄÇÅÀÄÀÈÄÀÈÅÀÄÀÀ
eöé÷ä" ,eðLôð úBøö úeøéøîa úBàøìå ìkzñäì úîà é÷écvä ìk írÄÈÇÇÄÅÁÆÀÄÀÇÅÀÄÀÄÀÄÈÇÀÅÈÄ
eîe÷ ,íìBò éãBñé é÷écö eðéãrñì ìtëî éðéLé eîe÷ ,"øôr éðëBL eðpøåÀÇÀÀÅÈÈÀÅÅÇÀÅÀÇÂÅÇÄÅÀÅÈ
íëBúáe ,ìàøNé éða úãr ìk ìr eìîçå eñeç ,úàfä äøö úra eðúøæraÀÆÀÈÅÀÅÈÈÇÀÄÀÇÈÂÇÀÅÄÀÈÅÀÈ
úà" ízrãé ízà Làø ãrå ìâø ókî íéàèç ,àìnä íeâtäå àèBçä éìrÈÇÇÅÀÇÈÇÈÅÇÈÄÄÇÆÆÀÇÇÆÀÇÀÆÆ
ìr øárM äî ìk ,äpä ãr õøàä úBìb íBiî "eðúàöî øLà äàìzä ìkÈÇÀÈÈÂÆÀÈÈÀÄÀÈÈÆÇÅÈÈÇÆÈÇÇ
äî èøôáe ãçàå ãçà ìk ìr øárM äî úeièøôáe ,úeiììëa ìàøNé ììkÀÈÄÀÈÅÄÀÈÄÄÀÈÄÇÆÈÇÇÈÆÈÀÆÈÄÀÇÇ



מד

,éôeâå éLôðå éçeøå éúîLð eNrðå eøöBðå eàøáðå eìöàpL íBiî éìr øárMÆÈÇÈÇÄÆÆÆÀÀÄÀÀÀÀÀÇÂÄÀÈÄÀÄÀÇÀÄÀÄ
,äfä óeba éìr øárM äî èøôáe ,ìebìâå ìebìb ìëa éìr øárM äî ìkÈÇÆÈÇÈÇÀÈÄÀÀÄÀÄÀÈÇÆÈÇÈÇÇÇÆ
çkLpM äîe ïéãr øëBæ éðàM äî ,äfä íBiä ãr éãBòî ézøárL äî ìkÈÇÆÈÇÀÄÅÄÇÇÇÆÇÆÂÄÅÂÇÄÇÆÄÀÇ
ézîâtL íéîâtäî äö÷ ñôà øtñìe øàáì úBéáð éìéà ìk e÷étñéä ,épnîÄÆÄÂÇÀÄÈÅÅÀÈÀÈÅÀÇÅÆÆÈÆÅÇÀÈÄÆÈÇÀÄ
,éúîLð LøL éôk íérâBpL íB÷îa íéîâtä íérâBpM äî éôk ãçà íBéaÀÆÈÀÄÇÆÀÄÇÀÈÄÀÈÆÀÄÀÄÆÄÀÈÄ
ãr éúBéä íBiî éìr eøárL íéîiä ìëa ézîâtM äî ïkL ìëå ïkL ìkîeÄÈÆÅÀÈÆÅÇÆÈÇÀÄÀÈÇÈÄÆÈÀÈÇÄÁÄÇ
äî øaãà äî ,ørLì ìëeé éî ,øtñì ìëeé éî ('eëå èøôáe) ,äfä íBiäÇÇÆÄÀÈÀÄÇÀÇÅÄÇÀÇÅÈÂÇÅÈ

:÷cèöà äîe øaãà äî øîBà äî ,ïðBàúàÆÀÅÈÇÈÂÇÅÈÆÀÇÈ

BðBaøáìáe ät ïëBMä äfä àøBpäå LBãwä ÷écvä áìa ïz ,íìBò ìL ÄÆÈÅÀÅÇÇÄÇÈÀÇÈÇÆÇÅÀÅ
éãra eãîréå ,épnî íäéðt eøézñé ìáì íéizîà íé÷écvä ìkÈÇÇÄÄÂÄÄÄÀÇÇÀÄÀÅÆÄÆÄÀÇÇÀÇÂÄ
áBè eöéìîéå ,úBáBè úBc÷ð éa àöîìå Lwáìe éúeëæa CBôäì ,øLé éöéìîìÄÀÄÅÆÇÂÄÀÄÀÇÅÀÄÀÄÀËÀÇÀÄ
,éaø÷a ïzz äLãç çeøå Lãç áì éa ïzúå ,íéîçøa Eéìà éðáø÷zL éãraÇÂÄÆÀÈÀÅÄÅÆÀÇÂÄÀÄÅÄÅÈÈÀÇÂÈÈÄÅÀÄÀÄ
íéîL éà íìL áìáe úîàa Eéìà áeLì úîàa äzrî øøBòúäì äkæàLÆÆÀÆÀÄÀÅÅÇÈÆÁÆÈÅÆÆÁÆÀÅÈÅÄÈÇÄ
eøézrä øôr éðëBL ìk éìr eìîç äìîçå íéîçø éìra ìk ,éãra eðébôäÇÀÄÇÂÄÈÇÂÅÇÂÄÀÆÀÈÄÀÈÇÈÀÅÈÈÇÀÄ

:éðBîk "ãîrî ïéàå äìeöî ïåéa" òaèî ãraÀÇËÀÈÄÅÀÈÀÅÇÂÈÈÄ

éaøé ïa ïBòîL éaøúBøBca eðéëfL ,áì ìr eîéNúå úàæ eøëæ ,éàçB ÇÄÇÄÄÀÆÇÄÀÀÈÄÇÅÆÈÄÇ
íëãé ìrL äøBza ænøî Céà íëúlãb úBàøBð úBàìôð rîLì eìläÇÈÄÀÇÄÀÀÀÀËÇÀÆÅÀËÈÇÈÆÇÆÀÆ
'àl 'ék àeäL ,epnî äéàø íúàáäL ÷eñtä ék ,äøBzä çëMz àlÙÄÈÇÇÈÄÇÈÆÂÅÆÀÈÈÄÆÆÄÙ
ænøî Bîöra LBãwä íëîLå ,é"àçBé úBáú éôBñ àeä 'Bòøæ 'étî 'çëMúÄÈÇÄÄÇÀÅÅÇÀÄÀÆÇÈÀÇÀÀËÈ
íéøác ãBñ íérãBé ãáì ízà øLà "úéç'ð àiî'L ï'î Léc÷'å øé'r" ÷eñtaÇÈÄÀÇÄÄÀÇÈÈÄÂÆÇÆÀÇÀÄÀÈÄ
äøBzäL ìàøNéì ízçèáäL äçèáää úlãb íérãBé ãáì ízà ,älàäÈÅÆÇÆÀÇÀÄÀËÇÇÇÀÈÈÆÄÀÇÀÆÀÄÀÈÅÆÇÈ
äæ ìr àað íBìMä åéìr eðaø äLî Céàå ,íëãé ìr ìàøNiî çëMú àlÙÄÈÇÄÄÀÈÅÇÆÀÆÀÅÆÇÅÈÈÇÈÄÈÇÆ
eìîç ,íéLBãwä éúBaø àð ,øékæäì éúàa ïk ìr íãwî äLBãwä BúøBúaÀÈÇÀÈÄÆÇÅÈÄÀÇÀÄÈÇÇÇÀÄÄÀ
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äáLçîa ,äfä íBiä ãr éãBòî éúéNrL òøä ìk ìr eìkzñz ìàå éìrÈÇÀÇÄÀÇÀÇÈÈÇÆÈÄÄÅÄÇÇÇÆÀÇÂÈÈ
eèéaz ìà ézöàð ïBéìr úörå ìà éøîà éúéøîä øLà ,äNrîe øeaãÄÇÂÆÂÆÄÀÅÄÄÀÅÅÇÂÇÆÀÄÈÀÄÇÇÄ
äæ øLà ìr ,íëéðéra õe÷à ìàå ,éàèçk énr eNrz ìàå ,íérøä éNrîaÀÇÂÇÈÈÄÀÇÇÂÄÄÇÂÈÇÀÇÈÀÅÅÆÇÂÆÆ
éðéî änëáe ,úeøøBòúäå íéæîø úBááøe íéôìàa éúBà íéøøBòî øLà änkÇÈÂÆÀÀÄÄÇÂÈÄÀÈÀÈÄÀÄÀÀÀÇÈÄÅ
íöòa éðàå ,Cøaúé íMäì áø÷úäì ,úr ìëáe íBé ìëa úBðBëð úBörÅÀÀÈÀÈÅÀÄÀÈÅÀÇÅÄÀÈÇÇÂÄÀÆ
eñeç äæ ìëì éaìå éðæà éúéhä àlå ,äæ ìëa ézîâôe ézì÷ì÷ étør úeéL÷ÇÀÈÀÄÄÀÇÀÄÈÇÀÄÀÈÆÀÙÄÅÄÈÀÇÀÄÄÀÈÆ
eáLçz ÷ø ,äìéìç éa íëtà øçé ìàå ,äæ ìëì áì eúéLz ìàå éìrÈÇÀÇÈÄÅÀÈÆÀÇÄÇÇÀÆÄÈÄÈÇÇÀÀ
ék äìéìç íkîe Cøaúé íMäî äçãð äéäà ìáì äzrî ãBò úBáLçîÇÂÈÅÇÈÀÇÆÀÆÄÀÆÅÇÅÄÀÈÇÄÆÈÄÈÄ
äzr çk íeL éì ïéà ék úàfä úra íb "réLBäì äåäéì øBörî ïéà" ïéãrÂÇÄÅÇÀÇÈÀÄÇÇÈÅÇÄÅÄÇÇÈ
,énrî Bzîàå Bcñç áær àl øLà Cøaúé Bzàî äæ íâå ,ãáì éôa àlàÆÈÀÄÀÇÀÇÆÅÄÄÀÈÇÂÆÙÈÇÇÀÇÂÄÅÄÄ
ézëîz äæ ìrå älàä íéøác èrî äzr øaãì ,éðBîk óréì çk ïúðåÀÈÇÇÀÈÅÈÄÀÇÅÇÈÀÇÀÈÄÈÅÆÀÇÆÈÇÀÄ
Cøaúé íMäì úîàa áeLì äkæà øLà úà eNrúå éìr eîçøzL ,éúBãúéÀÅÇÆÀÇÂÈÇÀÇÂÆÂÆÆÀÆÈÆÁÆÀÇÅÄÀÈÇ
ìàøNé ìk úàå éúBà réLBéå ïâéå øæréå íëúlôz òîLé åéîçøa áBhä 'äåÇÇÀÇÂÈÄÀÇÀÄÇÀÆÀÇÂÀÈÅÀÄÇÄÀÆÈÄÀÈÅ
ìàå ,éðtøé àlå éðæçàéå ,äøäî åéðôì äîìL äáeLúa éðøéæçéå ,íëðrîìÀÇÇÀÆÀÇÂÄÅÄÄÀÈÀÅÈÀÈÈÀÅÈÀÂÅÄÀÙÇÀÅÄÀÇ
BðBöøk úBéäìå ,úîàa åéìà áeLì äkæàL ãr ,ïôà íeLa éðLhé ìàå éðáæréÇÇÀÅÄÀÇÄÀÅÄÀÆÇÆÆÀÆÈÅÈÆÁÆÀÄÀÄÀ
úeëæe çëa ,ézîât øLà ìk úà éiça ïwúìe ,íìBò ãrå äzrî áBhäÇÅÇÈÀÇÈÀÇÅÀÇÇÆÈÂÆÈÇÀÄÀÇÀ
íäéðôì älà éøác øcñì ïrLð éðà ãáì íäéìr øLà ,íéizîà íé÷écväÇÇÄÄÂÄÄÄÂÆÂÅÆÀÇÂÄÄÀÈÀÇÅÀÈÇÅÆÄÀÅÆ
Ecñç 'ä ,éãra øîâé 'ä" úBîeìrz rãBé íéîçøä ìra ,Cøaúé íMä éðôìåÀÄÀÅÇÅÄÀÈÇÇÇÈÇÂÄÅÇÇÂÄÀÇÂÄÇÀÀ
éa ,EîL úà úBãBäì éLôð øbñnî äàéöBä ,óøz ìà Eéãé éNrî íìBòìÀÈÇÂÅÈÆÇÆÆÄÈÄÇÀÅÇÀÄÀÆÀÆÄ

:"éìr ìîâú ék íé÷écö eøézëéÇÀÄÇÄÄÄÄÀÈÈ
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