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בו יבואו ליקוט מאמרי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, מש"ס בבלי כסדר 
המאמרים, עם פירוש רש"י ועוד, מפוסק ומחולק לקטעים, למען ירוץ 
כי מלבד מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר בונה בשמים  בו,  הקורא 
זיע"א  הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה  יש  עוד  עליותיו 
בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא" 
לפני  תפילתו  ולעורר  אצלינו,  נשמתו  להמשיך  כדי  קנ"ו.(  ח"א  )זוהר 
אדון כל בעד דורינו השפל הזה למען הקים השכינה מעפרא ולגאלינו 
התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי  עולמים.  לתשועת  ולפדותינו 
וכל  וז"ל:  רכ"ד(,  )סימן  חסידים  בספר  שכתב  כמו  וברחמים,  ברצון 
טובה  ומליצים  שם  עליו  מתפללים  הם  מפיהם  שמועה  דבר  האומר 

עליו, עכ"ל. 
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רשב"י למאמרי גהקדמה

בשער

כסדרבו בבלי מהש "ס ע "ה, יוחאי בר שמעון רבי מאמרי ליקוט יבואו
ירוץ למען לקטעים, ומחולק מפוסק ועוד, רש "י פירוש עם המאמרים,
עוד  עליותיו בשמים בונה  אשר הקדוש  הזוהר לימוד מעלת  מלבד כי בו , הקורא
עליו אשר  מקום, בכל זיע "א הרשב"י אדונינו בדברי לידבק  עצומה מעלה יש 

באורייתא "נאמר : עלמא כל דנהיר שמעון קנ "ו.)"רבי ח "א נשמתו(זוהר להמשיך כדי
הקים למען הזה, השפל דורינו בעד כל, אדון לפני תפילתו ולעורר אצלינו 
זה , קובץ יועיל כן, כמו עולמים. לתשועת ולפדותינו  ולגאלינו מעפרא, השכינה

ציונה שאמר[א]לעולים הצדיק  רצון לקיים במירון, הקדוש  שנולמקום  "בני
ס"ז.)מידותי" עולמים ,(גיטין  לבורא רוח לנחת בקבר  דובבות  שפתותיו ויהיו ,

חסידים בספר  שכתב כמו  וברחמים , ברצון התפילות  יתקבלו  כן ידי על ובוודאי
רכ"ד) וז"ל:(סימן  ומליצים, שם  עליו  מתפללים הם  מפיהם שמועה דבר האומר  וכל

עליו , בזוהר טובה  הרשב"י שאמר וכמו קמ "ד:)עכ"ל, דעלמא,(ח"ג  עלמין  קיומי אנן
בגינן בזכותינו].מתברך מתברך שהעולם העולם מקיימי [אנו ,

זוהרכתוב ו')בתיקוני הצדיקים ,,(תיקון ציוני על שכינתו  משרה  שהקב "ה
הזוכים וכל השכינה, השראת במירון הקדוש  בציונו שיש  לידע  ועלינו 
תורתם , את זי"ע, שמעון ברבי  אלעזר ורבי הרשב "י של  הקדוש  בציונו  ללמוד

טובות מתנות להם יתנו  ובוודאי הקדושה, לנשמתם רוח  נחת  עושים כמוהם  ,
הגלגולים בשער  המהרח"ו נ "ד:)שכתב .(דף

ביבמותאמרו  ע"א)חז "ל  צז  ע"ב  מדרשא ,(צו  בי לשמעתא אמר  אלעזר  ר ' אזל ... :
יוחנן ורבי ... איקפד. יוחנן רבי שמע  יוחנן. דר ' משמיה אמרה מאי ולא

האי? כולי קפיד דכתיב טעמא  מאי רב: אמר  יהודה רב באהלך דאמר "אגורה 
עולמים ? בשני לגור  לאדם לו אפשר  וכי הקדושעולמים "? לפני דוד אמר אלא

בעוה"ז. מפי שמועה  דבר  שיאמרו  רצון יהי עולם, של רבונו  הוא : דאמרברוך
שמועה דבר שאומרים חכם  תלמיד כל יוחאי: בן  שמעון רבי משום  יוחנן רבי

בקבר . דובבות שפתותיו   הזה  בעולם ואיתימאמפיו  זעירא  בן יצחק  ר' אמר 
קראה? מאי נזירא: שפתי שמעון דובב  למישרים  לדודי הולך הטוב כיין  "וחכך 

עליוישנים ". אצבעו אדם  שמניח כיון ענבים של כומר  מה ענבים. של ככומר 

נמ ת א . וכל  מעלה  ל המליא  וכל  הא   ר  ד ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָה
ההיל לא עת  עמר  ל"ג   מר  נמצאי  יקי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹה
הא ר עטר ,   י ח ר י ד ה הרב  ר"י : ל ְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָק יא
עיר ה  היללא  אחד   ע היה ,עלינ יג  ת זכ , י ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹהח
לתח ית  והיע   למר כ עלה  , נ ות נה  צפת  ד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה
מהחמ ר ירד  יחאי,    מע הר י  לצ  לי ע ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָההר 

נעה היה   ר ה וכל  רגליו , ועל ידיו על ע לה ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהיה
 א   למק נכנס, הפל אני  היכ וצ עק , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָבהמה
הכא , מעלה  ל מליא  וכל  הא , רי ק ד א  ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָלהבת 
מח  היה  ההיל לא  בעת  ה,  יקיה נמ ת  ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָוכל

   ע ד לה, ב ד מחה   ס צפת  אב "ד העליר מאל (ר י  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

(מלכי. ְִָ
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רשב"י למאמרי הקדמה ד 

דובב, מפיהםמיד שמועה  דבר שאומרים  כיון חכמים  תלמידי הזה[ב]אף  בעולם
בקבר דובבות  .[ג]שפתותיהם 

שהואועל  הקדוש ציונו על הרשב"י תורת  את  ללמוד שצריך וכמה  כמה אחת 
רוח נחת לו  ולעשות המימרא, בזוהר [ד]בעל אבא  רבי שאמר  וכמו דף , (ח"ב 

מלכאס"ח:) דייתי עד בעלמא  יתנהירו  יוחאי בר שמעון  דרבי דאורייתא "מילין 
מלך [ה]"משיחא בוא  עד בעולם יאירו  יוחאי בר שמעון רבי של התורה  [דברי

מעוררהמשיח ] זה  ידי שעל הקדוש  זהר  הלומד כח גדול כמה  לתאר אפשר  ואי
עלינו , לרחם כפשוטו, ממש  השלום , עליו הרשב"י נשמת את  וממשיך  ומפעיל

בגמרא  שאמרו  ע"ב)כמו מה דף רבי :(סוכה  משום  ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר
הדי  מן כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני יכול  יוחאי בן עדשמעון שנבראתי מיום  ן

בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם  שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה 
משום ירמיה  רבי אמר חזקיה  ואמר סופו עד  העולם  שנברא  מיום  עמנו  עוזיהו
אם מהן ובני אני הן  אלף  אם מועטין והן  עלייה  בני ראיתי יוחאי בן  שמעון  רבי

הן . ובני אני הן  שנים אם  מהן ובני אני הם מאה 

לנשמתואפילו  להתקשר  תוכלו מקום ובכל רגע  בכל הפשוט בדורנו 
יכיר[ו]הרשב "י  זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות 

מניחי ב. תלמידיו אי יוחאי בר  שמעו רבי אמר  וכ
שנאמר  בקבר, ליש י')אותו  ז ' פרק  השירי יי (שיר וח"ְְִֵֵ

"ני י פתי בב  רילמי לד די ל ה (מדרשה ב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָ
ג ') סימ תשא  כי  ובפסיקתאתנחומא פ "ב). רבי (רבתי אמר  :

רבי  אמר  כ ואומר  ודורש יושב שהזק בשעה ... יוחנ
שפתותיה יוחאי  בר  שמעו רבי אמר כ עקיבא,
נאמר  לכ ,ישני שפתי דובב שכתוב  כמו ,ש רוחשות

עכ"ל. ,"משכבות על  "ירננו

דבש,ג . יערות  בספר  זה על  ז)ופירש דרוש  שני ...(חלק  :
אבל עולמות , בב' דר  אי מקו מכל ,להבי היינו
מתלבשת צדיק נשמת  אז מפיו , שמועה דבר כשאומרי

,ש ועומדת ,בלומדי בב 'ש דר אמרינ שפיר וכ
בגו נתלבשת  ג ,העול ובזה  הנצחי  בעול עולמות,

דגרמי,בקבר  בקבר ,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו   כ
עכ"ל, בקבר  בגו ראשו שנתלבש חלק  דבש, ביערות עוד ועיי)

טז) דרוש .

הגאו ד . מירו של דאתרא המרא של  מכתבו  מתו
יבמ ת  שליט"א: שטר מאיר  רבי כר ת(צז .)הצדיק ְִָ

ל(לא:) י חאי, ר  מע ר י  מ חנ י ר י ְְִִִִַַַַַָָָָאמר 
ה ה  לע מ יו מ עה בר   מריא חכ ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָלמיד 

בב ת לנ,בר.פת תיו וזה יבמת   ור"י ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
חי. אני א בר נע ת  פתי  הא  ור "י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ינ ר חי. מה  ל ה א והנאה : נל וזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָבכר ת 
בבת ופתתיו הה לע בבת    רְְְְְִֵֶַָָָָ

ל כ  לפר ואמרי  ה א. לע," תבב "פת תיו  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

י  זה, ידי על ולנ ל י צא הנאה מה  ה מעת  ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָמה
תב אחד  ל  י מב להר"י  אי  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאנ
לי  זה  אפר אי י  אחד,  ניה והמית, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהר חנית 
עדנ ויעתיר  תל הר "י לפני נתרה ב ה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה ,
מדיל  אנ ידי  על  וזה  ,תנ ימ א  רית  הְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ל יוע ס"ז] י] רתי" למד"  תב רתְְְִִִִִַָָָָ
מתל ר ח נחת   לנ מחזיר הא זה ידי  ועל ר ח, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָנחת 
את לפטר יכלני  :עצמ על אמר  מ ד ל,  וכח , עדנְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

 דה הר  וכמבאר  .י ה מ להע קכ"ח)ל  ג ' (חלק  ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

.גינ  ר מת עלמא ,עלמי קמי אנ : נל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוזה

שלה. תורתו  בדברי העול את להאיר  ציווי כמו  והוא
,לעול המשיח הארת  את  נמשי ידו שעל  הרשב"י 

בב"א. בקרוב להתגלותו  ונזכה

יועו. פלא בספר  פירשודובב)(ערכתב  לשונו: וזה
תורה דבר  שאומרי חכ תלמיד  שכל ז"ל רבותינו 
הנאה לו ויש בקבר  דובבות  שפתותיו הזה בעול משמו
בירושלמי  שכתוב כמו ,קונדיטו יי כשותה רוח  ונחת 
שמד היה  אחת   שפע  בספרי כתוב ...,שקלי מסכת
 מתו לאחד והציל  ,בהקי ז"ל אלשי מוהר"מ ונגלה

בתמידות, ספרו לומד שהיה סיבה מפני עכ"ל.ההפיכה,
זצ "ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי חיי [ראה  משה (רבי

לוז:בענילוצאטו) סוד  המערבי, עצכותל נשאר  באד
.המתי לתחית  הגו יבנה  ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד

דגרמי. הבלא נק' והיא  הנפש מ חלק ג ש כויש
לוז זה וה"ס המערבי, הכותל  נשאר המקדש, בבית הוא

רשב"י למאמרי ההקדמה

ומציל  מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע הברכות , ממקור ותושפעו טובה  לכם
ואסונות . פגועים  ומונע הצרות  מכל

àאב õת ּכתּוב  א)Łëàנה  ג  Łàל Łה(ïרק  הסéôל א õמר , מהללאל בן "עקביא  :  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ולפני  ,üלõה א ôה äלאן àאת, מאין âע, עברה. לידי בא  א ôה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָדברים

ה äא ". üä רà Łõדñה הëלכים  מלכי üמל לפני וחõàŁן, âין לôן עתיד א ôה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

קרחובזוהר ע"א)[ז]פרשת  קע"ח האדם(דף שצריך הנפש  חשבון בענין כתב
לגן  ויזכה מהגהינום ינצל ידו ועל הזה בעולם עוד לילה בכל לעשות 

העליון. עדן

נק' עליו  השורה הקדושה  ואותה  לע "ל ,  הבני יבנה  שעליו
דגרמי  ].הבלא 

זי"ע הטוב  להרי "ח וחיי תורה  חת)ובספר  ,(מערכת 
שכבר חכ תלמיד של חידושי אומרי א כתב:

הוא הרי  ,העליו  בעולמקו לאותו העליו  מעול בא 
הקדוש בזוהר  ע"א )כמבואר  ר "כ ד פנחס פרשת  ג' וז"ל:(חלק  ,

לרבי  אתר  פנו אתר פנו אמר, דהוה קלא חד שמעו
דצדיקא  אתר דכל דתנינ גבייכו, דאיהו יאיר, ב פנחס
פקיד עלמא, בההוא איהו כד  דאורייתא, מלי ביה אתחדש
בגוויה  שרא כד שכ וכל לגביה , ליה  ואתי אתר לההוא
מלי   דאמרי אתר בההוא לחדתא ,אחרני צדיקייא
יאיר  ב פנחס  רבי אתי דהוה דא כגוונא  דאורייתא,
מלי מחדתי צדיקייא  אלי ואשכח לאתריה, למפקד
ב פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמי ואתחדש  דאורייתא,

קמיה. יאיר

הזוהר: אומרתרגו שהיה  אחד קול מקושמעו פנו 
 מקו יאיר,לרביפנו  ב אצלינו,פנחס בא שהוא

תורה , דברי בו חידש שהצדיק מקו דבכל שלמדנו ,
[ העליו] ההוא בעול הוא מקוכאשר  לאותו פוקד

הזה]  אליו,[בעול צדיקיובא בו ששורי שכ וכל
זה כעי תורה, ש ולומדי ,מקו אותו לקדש אחרי
אלו ומצא מקומו, לפקוד  יאיר  ב פנחס רבי  בא הנה 
תורה דבר אותו ונתחדש תורה  דברי  מחדשי הצדיקי
לפניו מתחדש עתה  יאיר , ב פנחס רבי ,מלפני שאמר 

.כא

הבא: בעול במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת  ידי על
ויושב זוכה תורה לאור  להוציא מממונו ספרי המדפיס
ידו על שהרי , הספרי מחברי חכמי התלמידי במחיצת 
היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה  ,לעול החיבור  יצא
 בו.  לומדי היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות גנוז

יבמות במסכת  חז"ל אמרו  והנה  ע "ב)ב . צ"ו שפתותיו(ד
החכ שיהיה  הגור זה ולפי ,ש כדאיתא וכו' דובבות
הוא שהרי במחיצתו, ויושב זוכה  הוא ג מותו, אחרי  חי 
החכ הבא, לעול בא כשהוא ספק ואי להחיותו, גר
פניו. לקבל לקראתו  יוצאי מרחמוהי סיעת   ע בעצמו

כ"ג ד וישלח פרשת  אברה ב בספרו  איסטרולסה מהרח"א הגאו)

זי"ע).ע "ב) חסיד יהודה  רבי  אמרה דכבר שמעתי וכ).
הצדיק  נשמת הוא הצדיק של עיי :הספר וכו' בחלו

זכותו זוננפלד מהרי"ח הגה"צ  בהסכמת לעיי ונא , ש
הוצאה אודות ומשפט", "צדקה לספר  ,אמ עלינו יג

אותלאור. ס' מ"ע  ,"וחיי "תורה בספרו  זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד (ראה

מביאריז) ,אמ עלינו יג זכותו מסאדיגורא האדמו"ר ג .
של והספר והנפש, הגו בשביל הוא להצדיק שהציו

הצדיק. לנשמת הוא הצדיק

אל.ז. וחכמה ודעת  וח מעה אי י אחר , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָבר
ת אה מדרא .רי מד על רימד  י אית ,גיהְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
 מא לדא.  סמי ודא .אב ,ימ תאה מד רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָאל.
הא הדא ועלה . יצפצ  מ לי  נ יד לאל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנחית

ב)דכתיב, א נחית(שמואל מא ועל . אל מ ריד  ְְְִִִִַַַָָ
.לעלמי סליק לא  ,  ְְֲִִַַָָָלאב

 איה א טבא, עבדא י אית  מא( איה טבא אי (ס"א ְְִִִִֵָָָָָָָ

לא עד  וליליא ליליא בכל אקמה  הא דח נא, ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָמארי
מע בד י  חנא למעד  נ בר  עי  ,נאי לא ועד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻיב,
רחמי. עלייה ויבעי ,ייה מ ויתב ימא, הה א ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָדעבד 
אילנא עתא ההיא גי עתא. בההיא  טעמא ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָמאי
טעמא טעמי עלמא ני וכל  בעלמא, ארי  ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָָדמ תא
מעבד י, חנא למעד  עתא בההיא בעי ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻדמ תא,
 אקר יוא דמ תא, עתא איהי  גי ,עלייה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָוי די

דחנא. ְְֵָָָמארי
ד ,למארי למנ ע בחכמה  דעת  אדל  מא ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוכ
 יביח באי לאסלא לאסכאה  לי  ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָיעבר
 מאי צווחי הוכ ד אל, בדר א ,בגיה  אתטרידְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻ
א ועל ,ינייה יח ולא , יאר  לא ה א ,י רְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
יכח ולא אל, וחכמה  ודעת וח מעה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאי
וכה ,ציניב רינה כה  אתר  לעיא, לעיא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאא

אתי  ה א ברי וקד א , י אר פיכס(י)ותאיב (ס"א  ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ

(אהליז .עד בג י  צ יקיא אר   ע לאעעא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
עלייה דאתי, בעלמא עלמא, בהאי צ יקיא לקיה ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָח

קמ)כתיב  את(תהלי רי י  ב י  מ ל ד י יקי צ א ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
עכ"ל. , ניֶָ



רשב"י למאמרי הקדמה ד 

דובב, מפיהםמיד שמועה  דבר שאומרים  כיון חכמים  תלמידי הזה[ב]אף  בעולם
בקבר דובבות  .[ג]שפתותיהם 

שהואועל  הקדוש ציונו על הרשב"י תורת  את  ללמוד שצריך וכמה  כמה אחת 
רוח נחת לו  ולעשות המימרא, בזוהר [ד]בעל אבא  רבי שאמר  וכמו דף , (ח"ב 

מלכאס"ח:) דייתי עד בעלמא  יתנהירו  יוחאי בר שמעון  דרבי דאורייתא "מילין 
מלך [ה]"משיחא בוא  עד בעולם יאירו  יוחאי בר שמעון רבי של התורה  [דברי

מעוררהמשיח ] זה  ידי שעל הקדוש  זהר  הלומד כח גדול כמה  לתאר אפשר  ואי
עלינו , לרחם כפשוטו, ממש  השלום , עליו הרשב"י נשמת את  וממשיך  ומפעיל

בגמרא  שאמרו  ע"ב)כמו מה דף רבי :(סוכה  משום  ירמיה רבי אמר  חזקיה  ואמר
הדי  מן כולו  העולם  כל  את  לפטור  אני יכול  יוחאי בן עדשמעון שנבראתי מיום  ן

בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם  שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי עתה 
משום ירמיה  רבי אמר חזקיה  ואמר סופו עד  העולם  שנברא  מיום  עמנו  עוזיהו
אם מהן ובני אני הן  אלף  אם מועטין והן  עלייה  בני ראיתי יוחאי בן  שמעון  רבי

הן . ובני אני הן  שנים אם  מהן ובני אני הם מאה 

לנשמתואפילו  להתקשר  תוכלו מקום ובכל רגע  בכל הפשוט בדורנו 
יכיר[ו]הרשב "י  זי"ע הרשב"י ובוודאי נפלאות , לישועות ולזכות 

מניחי ב. תלמידיו אי יוחאי בר  שמעו רבי אמר  וכ
שנאמר  בקבר, ליש י')אותו  ז ' פרק  השירי יי (שיר וח"ְְִֵֵ

"ני י פתי בב  רילמי לד די ל ה (מדרשה ב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָ
ג ') סימ תשא  כי  ובפסיקתאתנחומא פ "ב). רבי (רבתי אמר  :

רבי  אמר  כ ואומר  ודורש יושב שהזק בשעה ... יוחנ
שפתותיה יוחאי  בר  שמעו רבי אמר כ עקיבא,
נאמר  לכ ,ישני שפתי דובב שכתוב  כמו ,ש רוחשות

עכ"ל. ,"משכבות על  "ירננו

דבש,ג . יערות  בספר  זה על  ז)ופירש דרוש  שני ...(חלק  :
אבל עולמות , בב' דר  אי מקו מכל ,להבי היינו
מתלבשת צדיק נשמת  אז מפיו , שמועה דבר כשאומרי

,ש ועומדת ,בלומדי בב 'ש דר אמרינ שפיר וכ
בגו נתלבשת  ג ,העול ובזה  הנצחי  בעול עולמות,

דגרמי,בקבר  בקבר ,בהבלא דובבות שפתותיו אמרו   כ
עכ"ל, בקבר  בגו ראשו שנתלבש חלק  דבש, ביערות עוד ועיי)

טז) דרוש .

הגאו ד . מירו של דאתרא המרא של  מכתבו  מתו
יבמ ת  שליט"א: שטר מאיר  רבי כר ת(צז .)הצדיק ְִָ

ל(לא:) י חאי, ר  מע ר י  מ חנ י ר י ְְִִִִַַַַַָָָָאמר 
ה ה  לע מ יו מ עה בר   מריא חכ ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָלמיד 

בב ת לנ,בר.פת תיו וזה יבמת   ור"י ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
חי. אני א בר נע ת  פתי  הא  ור "י ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ינ ר חי. מה  ל ה א והנאה : נל וזה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָבכר ת 
בבת ופתתיו הה לע בבת    רְְְְְִֵֶַָָָָ

ל כ  לפר ואמרי  ה א. לע," תבב "פת תיו  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

י  זה, ידי על ולנ ל י צא הנאה מה  ה מעת  ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָמה
תב אחד  ל  י מב להר"י  אי  ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאנ
לי  זה  אפר אי י  אחד,  ניה והמית, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהר חנית 
עדנ ויעתיר  תל הר "י לפני נתרה ב ה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָזה ,
מדיל  אנ ידי  על  וזה  ,תנ ימ א  רית  הְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ל יוע ס"ז] י] רתי" למד"  תב רתְְְִִִִִַָָָָ
מתל ר ח נחת   לנ מחזיר הא זה ידי  ועל ר ח, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָנחת 
את לפטר יכלני  :עצמ על אמר  מ ד ל,  וכח , עדנְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ

 דה הר  וכמבאר  .י ה מ להע קכ"ח)ל  ג ' (חלק  ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹ

.גינ  ר מת עלמא ,עלמי קמי אנ : נל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָוזה

שלה. תורתו  בדברי העול את להאיר  ציווי כמו  והוא
,לעול המשיח הארת  את  נמשי ידו שעל  הרשב"י 

בב"א. בקרוב להתגלותו  ונזכה

יועו. פלא בספר  פירשודובב)(ערכתב  לשונו: וזה
תורה דבר  שאומרי חכ תלמיד  שכל ז"ל רבותינו 
הנאה לו ויש בקבר  דובבות  שפתותיו הזה בעול משמו
בירושלמי  שכתוב כמו ,קונדיטו יי כשותה רוח  ונחת 
שמד היה  אחת   שפע  בספרי כתוב ...,שקלי מסכת
 מתו לאחד והציל  ,בהקי ז"ל אלשי מוהר"מ ונגלה

בתמידות, ספרו לומד שהיה סיבה מפני עכ"ל.ההפיכה,
זצ "ל הרמח"ל מכתבי בליקוטי חיי [ראה  משה (רבי

לוז:בענילוצאטו) סוד  המערבי, עצכותל נשאר  באד
.המתי לתחית  הגו יבנה  ועליו לוז, הנקרא בקבר אחד

דגרמי. הבלא נק' והיא  הנפש מ חלק ג ש כויש
לוז זה וה"ס המערבי, הכותל  נשאר המקדש, בבית הוא

רשב"י למאמרי ההקדמה

ומציל  מגן הקדוש  שהזוהר  שכידוע הברכות , ממקור ותושפעו טובה  לכם
ואסונות . פגועים  ומונע הצרות  מכל

àאב õת ּכתּוב  א)Łëàנה  ג  Łàל Łה(ïרק  הסéôל א õמר , מהללאל בן "עקביא  :  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ולפני  ,üלõה א ôה äלאן àאת, מאין âע, עברה. לידי בא  א ôה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָדברים

ה äא ". üä רà Łõדñה הëלכים  מלכי üמל לפני וחõàŁן, âין לôן עתיד א ôה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמי

קרחובזוהר ע"א)[ז]פרשת  קע"ח האדם(דף שצריך הנפש  חשבון בענין כתב
לגן  ויזכה מהגהינום ינצל ידו ועל הזה בעולם עוד לילה בכל לעשות 

העליון. עדן

נק' עליו  השורה הקדושה  ואותה  לע "ל ,  הבני יבנה  שעליו
דגרמי  ].הבלא 

זי"ע הטוב  להרי "ח וחיי תורה  חת)ובספר  ,(מערכת 
שכבר חכ תלמיד של חידושי אומרי א כתב:

הוא הרי  ,העליו  בעולמקו לאותו העליו  מעול בא 
הקדוש בזוהר  ע"א )כמבואר  ר "כ ד פנחס פרשת  ג' וז"ל:(חלק  ,

לרבי  אתר  פנו אתר פנו אמר, דהוה קלא חד שמעו
דצדיקא  אתר דכל דתנינ גבייכו, דאיהו יאיר, ב פנחס
פקיד עלמא, בההוא איהו כד  דאורייתא, מלי ביה אתחדש
בגוויה  שרא כד שכ וכל לגביה , ליה  ואתי אתר לההוא
מלי   דאמרי אתר בההוא לחדתא ,אחרני צדיקייא
יאיר  ב פנחס  רבי אתי דהוה דא כגוונא  דאורייתא,
מלי מחדתי צדיקייא  אלי ואשכח לאתריה, למפקד
ב פנחס דרבי מלה ההוא כמלקדמי ואתחדש  דאורייתא,

קמיה. יאיר

הזוהר: אומרתרגו שהיה  אחד קול מקושמעו פנו 
 מקו יאיר,לרביפנו  ב אצלינו,פנחס בא שהוא

תורה , דברי בו חידש שהצדיק מקו דבכל שלמדנו ,
[ העליו] ההוא בעול הוא מקוכאשר  לאותו פוקד

הזה]  אליו,[בעול צדיקיובא בו ששורי שכ וכל
זה כעי תורה, ש ולומדי ,מקו אותו לקדש אחרי
אלו ומצא מקומו, לפקוד  יאיר  ב פנחס רבי  בא הנה 
תורה דבר אותו ונתחדש תורה  דברי  מחדשי הצדיקי
לפניו מתחדש עתה  יאיר , ב פנחס רבי ,מלפני שאמר 

.כא

הבא: בעול במחיצתו לישב זוכה ספריו הפצת  ידי על
ויושב זוכה תורה לאור  להוציא מממונו ספרי המדפיס
ידו על שהרי , הספרי מחברי חכמי התלמידי במחיצת 
היה ואילו עת, בכל הדעת ותרבה  ,לעול החיבור  יצא
 בו.  לומדי היו לא ,בירכתיי המשכ למקצועות גנוז

יבמות במסכת  חז"ל אמרו  והנה  ע "ב)ב . צ"ו שפתותיו(ד
החכ שיהיה  הגור זה ולפי ,ש כדאיתא וכו' דובבות
הוא שהרי במחיצתו, ויושב זוכה  הוא ג מותו, אחרי  חי 
החכ הבא, לעול בא כשהוא ספק ואי להחיותו, גר
פניו. לקבל לקראתו  יוצאי מרחמוהי סיעת   ע בעצמו

כ"ג ד וישלח פרשת  אברה ב בספרו  איסטרולסה מהרח"א הגאו)

זי"ע).ע "ב) חסיד יהודה  רבי  אמרה דכבר שמעתי וכ).
הצדיק  נשמת הוא הצדיק של עיי :הספר וכו' בחלו

זכותו זוננפלד מהרי"ח הגה"צ  בהסכמת לעיי ונא , ש
הוצאה אודות ומשפט", "צדקה לספר  ,אמ עלינו יג

אותלאור. ס' מ"ע  ,"וחיי "תורה בספרו  זצ"ל פלאגי מהר"ח עוד (ראה

מביאריז) ,אמ עלינו יג זכותו מסאדיגורא האדמו"ר ג .
של והספר והנפש, הגו בשביל הוא להצדיק שהציו

הצדיק. לנשמת הוא הצדיק

אל.ז. וחכמה ודעת  וח מעה אי י אחר , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָבר
ת אה מדרא .רי מד על רימד  י אית ,גיהְִִִִֵֵַַָָָָָָָ
 מא לדא.  סמי ודא .אב ,ימ תאה מד רא ְְְֲִִֵַַָָָָָָָָאל.
הא הדא ועלה . יצפצ  מ לי  נ יד לאל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנחית

ב)דכתיב, א נחית(שמואל מא ועל . אל מ ריד  ְְְִִִִַַַָָ
.לעלמי סליק לא  ,  ְְֲִִַַָָָלאב

 איה א טבא, עבדא י אית  מא( איה טבא אי (ס"א ְְִִִִֵָָָָָָָ

לא עד  וליליא ליליא בכל אקמה  הא דח נא, ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָָמארי
מע בד י  חנא למעד  נ בר  עי  ,נאי לא ועד ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻיב,
רחמי. עלייה ויבעי ,ייה מ ויתב ימא, הה א ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָדעבד 
אילנא עתא ההיא גי עתא. בההיא  טעמא ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָמאי
טעמא טעמי עלמא ני וכל  בעלמא, ארי  ְְְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָָָָדמ תא
מעבד י, חנא למעד  עתא בההיא בעי ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֻדמ תא,
 אקר יוא דמ תא, עתא איהי  גי ,עלייה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָוי די

דחנא. ְְֵָָָמארי
ד ,למארי למנ ע בחכמה  דעת  אדל  מא ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוכ
 יביח באי לאסלא לאסכאה  לי  ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָיעבר
 מאי צווחי הוכ ד אל, בדר א ,בגיה  אתטרידְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻ
א ועל ,ינייה יח ולא , יאר  לא ה א ,י רְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָ
יכח ולא אל, וחכמה  ודעת וח מעה ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאי
וכה ,ציניב רינה כה  אתר  לעיא, לעיא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאא

אתי  ה א ברי וקד א , י אר פיכס(י)ותאיב (ס"א  ְְְְִִִִֵֵֵָָָָָ

(אהליז .עד בג י  צ יקיא אר   ע לאעעא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
עלייה דאתי, בעלמא עלמא, בהאי צ יקיא לקיה ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָָח

קמ)כתיב  את(תהלי רי י  ב י  מ ל ד י יקי צ א ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
עכ"ל. , ניֶָ



רשב"י למאמרי הקדמה ו

מח õàŁן"על  יצאה Łא éי סיח õן , עיר ותõéנן  àôנה ח õàŁן ä אà ה Łëלים  äיאמר éן  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ארנן " àמõת àעלי מõאב  ער  אכלה  סיחן  מñרית  כ "זכ"ח)להבה  – כ "א ,(במדבר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

àתרא  àבא  ע"ב)äבáמרא  ע"ח על (דף âכתיב  מאי יõחנן א "ר נחמן àר Łמäאל א "ר : ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ
,'õוג הŁõëלים  ä יאמר õàא éäן ח õàŁן , äאõà àיצרם , ה Łõëלים  äê א ה Łõëלים  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
עõלם Łל õ נõàŁח łכרäãנחב  éנגד מצוה הפסד ã,[ח ]הפסד éנגד עברה łäכר  ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ה àא , לעõלם ות õéנן הåה àעõלם àôנה éן  ע łõה  אôה  אם ות õéנן, וכל עכ"ל.àôנה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
האמçôים . הח çים  àאילן ויאחז  ויחטף  ירäץ âעה , àר ועדין õŁ ראà Łעיניו  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹמי

שואל בזוה"ק  והקב"ה קודש , בשבת  חידושים לחדש  חייב יהודי שכל כתוב
על  ועתה גדולה, בבושה נמצאת  חידש  לא ואם חידשה, מה לנשמה 
ובשבת מלך" ה"כסא  כדברי שנה שווה ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא הלימוד ידי
כדברי  שנה למיליון ובשמחה  זי"ע, חי" איש ה"בן כדברי שנה אלף  לערך עולה

נתן" דרבי ב "אבות  כדאיתא  מאה  כפול וביסורים  צדיקים", משנהה"אורחות  ג ' (פרק 

ממאהו') בצער  אחד דבר  לאדם לו שטוב  לפי אומר... יוסי ברבי ישמעאל רבי ,
הכולל [ט]בריווח חברי אלו  ובפרט ליסורים, נחשב היצר  כבישת  צער  וגם ,

שמעוני בילקוט  ואיתא  הלילה, כל תתקסח)שלומדים  רמז  ב  פרק  רבי (קהלת אמר  :
לי. נתקיימה באף שלמדתי תורה פפא בר  חנינא 

שנהבואו  מיליון מאה שווה קודש  בשבת  אחת  שעה זה: מחשבון היוצא  וראו
חידושים בוודאי וזהו בתורה, חידושים שמחדשים  כמו נחשב ועוד תורה,

לנשמתו . ונחת  תיקון ימצא  אחד כל ובכך לשמה, ותורה  אמיתיים

י"ח)חז "ל אמרו ה' פרק  ידו ,(אבות על בא  חטא  אין הרבים את  המזכה כל חטא,
ועבירה ,מלשון  מלשוןחטא  Łלמהחיסרוןוגם äבני אני "והייתי ְְְֲִִִִָֹֹכמו :

כא)חæאים" פסוק  א ' פרק  א' חסרים .(מלכים פירוש: . ִַָ

עיה"ק:ח .  בירושלי מוכר יהודי מסוחר כשנודע סיפור
ולמד זמנו את  ניצל  ,מל והכסא חי  איש הב דברי לו
לו אמרתי . כ על לי  וסיפר  אחת . בשבת שעות שש
לו לי, ענה שנה, מליו שווה זה בשמחה , שכשלומדי

בשבת. זוהר שעות 13 לומד  הייתי  ידעתי
כס על חשבונות שעושה  סוחר של מוחו וראו בואו
לעשירות להגיע שיכול כאלו חשבונות  כששומע וזהב,
תורת לי "טוב הפסוק את בעצמו  ומקיי כזה, גדולה
דברי  להמלי אפשר  זה ועל ."וכס זהב  מאלפי   פי

אבות במסכת  הקדושי א')חז"ל משנה  ד' זמא(פרק   :ֶָ
אמר ,חלק ה מח  עיר   איזה קכח)אמר... תהלי), ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ה. לע ,ריא . ל וטב ריא תאכל י י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיגיע
ה א.  ללע ,ל ַָָָָוט ב

ומיהו ," רתת  חלקנ ות" : יו בכל מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו
ובזה התורה ולימוד  בחלק ששמח זה האמיתי  העשיר 
שעיקר החי  האר"י דברי  וידוע , באל תורתו את מכפיל
לכל זוכי ידה  ועל בשמחה , להיות צרי ה' עבודת 

דשמיא. בסייעתא  וההשגות  המעלות

לישועה ט. צפית בספר  חיי החפ א )כתב  :(פרק 
בצער אחת  דפע נת דרבי  באבות דאיתא וידוע
הש ועבודת  בצער , שלא  פעמי ממאה  שקול
לכבוד מטרה  בה  שאי ונקיה טהורה  היא כעת יתבר
וסר בעוה "ר  בנו נתקיי אדרבא כי פניות, שאר  או 

הבריות, על  משתולל  ע "במרע ע "א צז  בסנהדרי (פרש "י

שטות) לשו משתולל  היינו הוא , שוטה עליו אומרי העול ,כל
אנשי ויש .אנשי סוגי כמה  אצל ימאסו ה' ויראי
כדת כשרי  יהודי בניה את  לעשות  בשביל אשר 
כל ודוחק עוני חיי לחיות  עליה  מקבלי התורה ,
למלמדי שכר  יפרישו עמל ומשארית ,ימיה
מהגרי ואינ ה '. בתורת  בניה שיחזקו ומורי
הרחוקי למקומות  ודוחק  עוניי למרות ממקומ
לתורה בניה  חינו בשביל יותר , מצויה  שהפרנסה 
בכל לה' תשובה  זה  דנחשב  לומר  נוכל בודאי ויראה,

ונפש. לב

רשב"י למאמרי זהקדמה

בפסוקובמה כתוב החיסרון? את  נשלים במה העבירה? את י"גנתקן פרק  (ירמיה

éי י "ז ) âמעה עיני ותרד ôדמע ודמע  גוה מïני נפ Łי ôבéה  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"àמסôרים
חז"ל ודרשו ה'". עדר  ע"ב)נàŁה ה' דף משמיה(חגיגה  איניא בר  שמואל רב  אמר : ְִֵֶָ

רב אמר גוה , מפני מאי שמו , ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו  יש מקום דרב,
כוכבים , לעובדי ונתנה מהם  שניטלה  ישראל של גאוותן מפני יצחק , בר שמואל
בזוהר וכתוב עכ "ל. שמים, מלכות של גאוותה  מפני אמר , נחמני בר שמואל רב

ובאדרא)הקדוש  ע"א, מ"ו דף ב  לילה(חלק  חצות  אחר הלומד הוא[י ]כל ברוך  הקדוש 
לקולו מקשיבים  וכולם  המלאכים  את  אבל [יא]משקיט הקדוש : הזוהר לשון וזה ,

מצורע)בזוהר י . פרשת   ע"ב  נב ד ג :(חלק 

כרוז ואז , הצדיקי  ע להשתעשע  עד  לג נכנס הקב "ה 
וקורא  יוצא

נוקבא אתער  ,סתימי ותרעי ליליא, דרמש בשעתא
בעלמא, משתכחי טריקי חבילי וכמה רבא, דתהומא
עלמא, בני  כל על שינתא הוא  ברי קודשא אפיל כדי
 שאט ואינו דחיי, אתערותא בהו די כל על ואפילו
 כדיבי מנהו ,מלי נשא לבני  להו ומודיעי בעלמא,
אתער כד  בשינתא. אתקטרו  נשא ובני קשוט, ומנהו

תחותרו ובטש נפקא שלהובא ליליא, ואתפליג  דצפו חא
בגנתא עאל  הוא  ברי וקודשא וקרי, דתרנגולא, גדפוי
וקרי, נפיק כרוזא וכדי צדיקייא,  ע לאשתעשעא  דעד
אתערותא בהו די אינו בערסייהו , מתערי עלמא בני וכל 
באורייתא ועסקי דמאריהו לפולחנא קיימי דחיי,

צפרא. דאתי עד הוא, ברי דקודשא ובשבחא
והשערי הלילה , שיורד  בשעה :הקדושה )תרגו (של 

,חצות)נסגרי עד במקרא לעסוק שאסור הסיבה מתעוררת(זו 
הגדולה ,  התהו של אימ הנקבה  והיא  המות , אותיות   תהו)

( המזיקי כל בעול,של נמצאי ומזיקי מחבלי וכמה 
מי  כל על ואפילו , העול בני  כל על שינה  מפיל  והקב"ה 

חיות  התעוררות בה בלילה שיש שער אד מי (אפילו

המאפשר  חיי כיס  דחיותא  כיסתא  רק ונשאר  החיי ממנו מסתלקי

( המזיקי בכח ה החשיכה  ברדת פעולותיו וכל לפעול, לגווה
שקר  מה מילי  אד לבני ומודיעי  בעול  משוטטי

. בשנת נקשרי  אד ובני אמת, שרובומה הסיבה (זו

בלילה ) מתבצעי ונחצההפשעי צפו רוח מתעוררת כאשר 
לילה )הלילה כנפי (חצות  תחת  ומכה יוצאת  אש ,

,קוראי  וה התרנגוליעד  לג נכנס והקב"ה
וקורא יוצא כרוז  ואז  ,הצדיקי ע בני להשתעשע  וכל

לה שיש  בה יש ,במיטת  מתעוררי העול
ועוסקי  בורא לעבודת קמי וה חיי של התעוררות

הבוקר . שעולה  עד הקב"ה ובשבח בתורה 
טוב שהוא ליו מחולק ורע טוב הדעת ע הסבר :
של השערי ננעלי הכוכבי בצאת רע, שהוא ולילה
כל ,העול על עצמו פורס המוות וע הקדושה
יהודי, בכל שנמצאת זו כולל  עולה, הקדושה  הרוחניות
על המוות, ע ידי  על  שנשלט  הגו חיות רק נשארת

כוח נות שבכתב בתורה עיסוק כל הטומאה, כוחות ידי 
בתורה עיסוק הסוד  יודעי אסרו כ על הטומאה, לכוחות 
היא פה  שבעל תורה  ואילו ,"התנ לכל הכוונה   שבכתב
אבל לעסוק אפשר בה הטומאה, בכוחות המקצצת חרב 
לא "אני אמר  הקב "ה כנסת. בבית מדרש, בבית בחבורה ,
ידעו  הקודמי בדורות ,האד הוא המשתנה שניתי",
תחת חדש אי" שאמרנו, כמו  הלילה לימוד  מעלת 

חדש, יש אזי ירח ויש שמש וכשאי חידושי השמש", כל
העוסק  את  מלווה  חסד  של חוט  בלילה, נקני התורה 
בלילה בתורה העוסק   אד חצות , אחרי בלילה בתורה 
וכל לקולו  שומע  והקב"ה לקב "ה , וב וצדיק קדוש, נקרא 
הש עבד  והוא מתקיימות, וברכותיו מתמלאות בקשותיו 
ישראל ע כל יעמדו צדקנו, משיח ובבוא לשכינה ועבד
שלמדו סגולה  יחידי  בשמות המשיח יקרא ולפתע לפניו
אחד לכל  יגיד ישראל  כל  ולפני בלילה בתורה ,ועסקו
את שקרבו  שה הזה, בזמ ,כא אני   בזכות אתה!!!

הגעתו.

חצי  הפחות  לכל או  , שעתיי שעה , יכול , אחד כל
 בפדיו ולעסוק תורה  ללמוד  חצות  אחר  בלילה  שעה 
את תקרב  ובכ ומצער משביי והמשיח השכינה

הגאולה!!

 ציו אבלי  מכלל  היותו זולת  לילה , חצות  אחר  קימה
עליה שנאמר ס "ו)וירושלי פרק  אתה(ישעיה שישו

הוא ברו הקדוש ג כי עליה, המתאבלי כל משוש
בתורה אז בעסקו ג כארי . ושואג מתאבל שעה  באותה 

ז"ל רבותינו ז ')אמרו ה' רבה  אלא(שה"ש תורה של רנה אי
ז"ל  רבותינו ואמרו ע "ב)בלילה, ג' ד בתורה(ע"ז העוסק כל

ביו עליו  משו חסד  של  חוט  ז"לבלילה  רבותינו ואמרו  ,
ע "ב) ל"ב ד כנגדו(תמיד  שכינה בלילה בתורה  העוסק .כל 

י"ט )וכתיב  ב' בלילה,(איכה רוני  המל קומי דוד  זכה ולא
זה על אלא הבא  ובעול הזה   בעול  וקי חי להיות  ע "ה

שכתוב הדבר י"ט )כמו קי"ט תהלי)אקו לילה חצות
הזו המצוה שבחי נתבאר הזוהר ספר ובכל .ל להודות
ש כנזכר  האד על  הקודש רוח משרה ג ,ק לאי

שמות ע "ב)בפרשת  ז '):(י "ח שער ב' חלק קדושה .(שערי

הקדושיא . השל"ה תוכחתוכתב חיי דר פרק   חולי (מסכת 

כ "ב) מחריש:מוסר מלמטה, עולה תורה  של  רנה וכשקול



רשב"י למאמרי הקדמה ו

מח õàŁן"על  יצאה Łא éי סיח õן , עיר ותõéנן  àôנה ח õàŁן ä אà ה Łëלים  äיאמר éן  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ארנן " àמõת àעלי מõאב  ער  אכלה  סיחן  מñרית  כ "זכ"ח)להבה  – כ "א ,(במדבר  ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ

àתרא  àבא  ע"ב)äבáמרא  ע"ח על (דף âכתיב  מאי יõחנן א "ר נחמן àר Łמäאל א "ר : ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָָ
,'õוג הŁõëלים  ä יאמר õàא éäן ח õàŁן , äאõà àיצרם , ה Łõëלים  äê א ה Łõëלים  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ
עõלם Łל õ נõàŁח łכרäãנחב  éנגד מצוה הפסד ã,[ח ]הפסד éנגד עברה łäכר  ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ה àא , לעõלם ות õéנן הåה àעõלם àôנה éן  ע łõה  אôה  אם ות õéנן, וכל עכ"ל.àôנה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
האמçôים . הח çים  àאילן ויאחז  ויחטף  ירäץ âעה , àר ועדין õŁ ראà Łעיניו  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹמי

שואל בזוה"ק  והקב"ה קודש , בשבת  חידושים לחדש  חייב יהודי שכל כתוב
על  ועתה גדולה, בבושה נמצאת  חידש  לא ואם חידשה, מה לנשמה 
ובשבת מלך" ה"כסא  כדברי שנה שווה ששעה הקדוש בזוהר  הנפלא הלימוד ידי
כדברי  שנה למיליון ובשמחה  זי"ע, חי" איש ה"בן כדברי שנה אלף  לערך עולה

נתן" דרבי ב "אבות  כדאיתא  מאה  כפול וביסורים  צדיקים", משנהה"אורחות  ג ' (פרק 

ממאהו') בצער  אחד דבר  לאדם לו שטוב  לפי אומר... יוסי ברבי ישמעאל רבי ,
הכולל [ט]בריווח חברי אלו  ובפרט ליסורים, נחשב היצר  כבישת  צער  וגם ,

שמעוני בילקוט  ואיתא  הלילה, כל תתקסח)שלומדים  רמז  ב  פרק  רבי (קהלת אמר  :
לי. נתקיימה באף שלמדתי תורה פפא בר  חנינא 

שנהבואו  מיליון מאה שווה קודש  בשבת  אחת  שעה זה: מחשבון היוצא  וראו
חידושים בוודאי וזהו בתורה, חידושים שמחדשים  כמו נחשב ועוד תורה,

לנשמתו . ונחת  תיקון ימצא  אחד כל ובכך לשמה, ותורה  אמיתיים

י"ח)חז "ל אמרו ה' פרק  ידו ,(אבות על בא  חטא  אין הרבים את  המזכה כל חטא,
ועבירה ,מלשון  מלשוןחטא  Łלמהחיסרוןוגם äבני אני "והייתי ְְְֲִִִִָֹֹכמו :

כא)חæאים" פסוק  א ' פרק  א' חסרים .(מלכים פירוש: . ִַָ

עיה"ק:ח .  בירושלי מוכר יהודי מסוחר כשנודע סיפור
ולמד זמנו את  ניצל  ,מל והכסא חי  איש הב דברי לו
לו אמרתי . כ על לי  וסיפר  אחת . בשבת שעות שש
לו לי, ענה שנה, מליו שווה זה בשמחה , שכשלומדי

בשבת. זוהר שעות 13 לומד  הייתי  ידעתי
כס על חשבונות שעושה  סוחר של מוחו וראו בואו
לעשירות להגיע שיכול כאלו חשבונות  כששומע וזהב,
תורת לי "טוב הפסוק את בעצמו  ומקיי כזה, גדולה
דברי  להמלי אפשר  זה ועל ."וכס זהב  מאלפי   פי

אבות במסכת  הקדושי א')חז"ל משנה  ד' זמא(פרק   :ֶָ
אמר ,חלק ה מח  עיר   איזה קכח)אמר... תהלי), ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ה ה. לע ,ריא . ל וטב ריא תאכל י י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיגיע
ה א.  ללע ,ל ַָָָָוט ב

ומיהו ," רתת  חלקנ ות" : יו בכל מתפללי ְְְֵֵֶֶָואנו
ובזה התורה ולימוד  בחלק ששמח זה האמיתי  העשיר 
שעיקר החי  האר"י דברי  וידוע , באל תורתו את מכפיל
לכל זוכי ידה  ועל בשמחה , להיות צרי ה' עבודת 

דשמיא. בסייעתא  וההשגות  המעלות

לישועה ט. צפית בספר  חיי החפ א )כתב  :(פרק 
בצער אחת  דפע נת דרבי  באבות דאיתא וידוע
הש ועבודת  בצער , שלא  פעמי ממאה  שקול
לכבוד מטרה  בה  שאי ונקיה טהורה  היא כעת יתבר
וסר בעוה "ר  בנו נתקיי אדרבא כי פניות, שאר  או 

הבריות, על  משתולל  ע "במרע ע "א צז  בסנהדרי (פרש "י

שטות) לשו משתולל  היינו הוא , שוטה עליו אומרי העול ,כל
אנשי ויש .אנשי סוגי כמה  אצל ימאסו ה' ויראי
כדת כשרי  יהודי בניה את  לעשות  בשביל אשר 
כל ודוחק עוני חיי לחיות  עליה  מקבלי התורה ,
למלמדי שכר  יפרישו עמל ומשארית ,ימיה
מהגרי ואינ ה '. בתורת  בניה שיחזקו ומורי
הרחוקי למקומות  ודוחק  עוניי למרות ממקומ
לתורה בניה  חינו בשביל יותר , מצויה  שהפרנסה 
בכל לה' תשובה  זה  דנחשב  לומר  נוכל בודאי ויראה,

ונפש. לב

רשב"י למאמרי זהקדמה

בפסוקובמה כתוב החיסרון? את  נשלים במה העבירה? את י"גנתקן פרק  (ירמיה

éי י "ז ) âמעה עיני ותרד ôדמע ודמע  גוה מïני נפ Łי ôבéה  ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"àמסôרים
חז"ל ודרשו ה'". עדר  ע"ב)נàŁה ה' דף משמיה(חגיגה  איניא בר  שמואל רב  אמר : ְִֵֶָ

רב אמר גוה , מפני מאי שמו , ומסתרים הוא  ברוך להקדוש  לו  יש מקום דרב,
כוכבים , לעובדי ונתנה מהם  שניטלה  ישראל של גאוותן מפני יצחק , בר שמואל
בזוהר וכתוב עכ "ל. שמים, מלכות של גאוותה  מפני אמר , נחמני בר שמואל רב

ובאדרא)הקדוש  ע"א, מ"ו דף ב  לילה(חלק  חצות  אחר הלומד הוא[י ]כל ברוך  הקדוש 
לקולו מקשיבים  וכולם  המלאכים  את  אבל [יא]משקיט הקדוש : הזוהר לשון וזה ,

מצורע)בזוהר י . פרשת   ע"ב  נב ד ג :(חלק 

כרוז ואז , הצדיקי  ע להשתעשע  עד  לג נכנס הקב "ה 
וקורא  יוצא

נוקבא אתער  ,סתימי ותרעי ליליא, דרמש בשעתא
בעלמא, משתכחי טריקי חבילי וכמה רבא, דתהומא
עלמא, בני  כל על שינתא הוא  ברי קודשא אפיל כדי
 שאט ואינו דחיי, אתערותא בהו די כל על ואפילו
 כדיבי מנהו ,מלי נשא לבני  להו ומודיעי בעלמא,
אתער כד  בשינתא. אתקטרו  נשא ובני קשוט, ומנהו

תחותרו ובטש נפקא שלהובא ליליא, ואתפליג  דצפו חא
בגנתא עאל  הוא  ברי וקודשא וקרי, דתרנגולא, גדפוי
וקרי, נפיק כרוזא וכדי צדיקייא,  ע לאשתעשעא  דעד
אתערותא בהו די אינו בערסייהו , מתערי עלמא בני וכל 
באורייתא ועסקי דמאריהו לפולחנא קיימי דחיי,

צפרא. דאתי עד הוא, ברי דקודשא ובשבחא
והשערי הלילה , שיורד  בשעה :הקדושה )תרגו (של 

,חצות)נסגרי עד במקרא לעסוק שאסור הסיבה מתעוררת(זו 
הגדולה ,  התהו של אימ הנקבה  והיא  המות , אותיות   תהו)

( המזיקי כל בעול,של נמצאי ומזיקי מחבלי וכמה 
מי  כל על ואפילו , העול בני  כל על שינה  מפיל  והקב"ה 

חיות  התעוררות בה בלילה שיש שער אד מי (אפילו

המאפשר  חיי כיס  דחיותא  כיסתא  רק ונשאר  החיי ממנו מסתלקי

( המזיקי בכח ה החשיכה  ברדת פעולותיו וכל לפעול, לגווה
שקר  מה מילי  אד לבני ומודיעי  בעול  משוטטי

. בשנת נקשרי  אד ובני אמת, שרובומה הסיבה (זו

בלילה ) מתבצעי ונחצההפשעי צפו רוח מתעוררת כאשר 
לילה )הלילה כנפי (חצות  תחת  ומכה יוצאת  אש ,

,קוראי  וה התרנגוליעד  לג נכנס והקב"ה
וקורא יוצא כרוז  ואז  ,הצדיקי ע בני להשתעשע  וכל

לה שיש  בה יש ,במיטת  מתעוררי העול
ועוסקי  בורא לעבודת קמי וה חיי של התעוררות

הבוקר . שעולה  עד הקב"ה ובשבח בתורה 
טוב שהוא ליו מחולק ורע טוב הדעת ע הסבר :
של השערי ננעלי הכוכבי בצאת רע, שהוא ולילה
כל ,העול על עצמו פורס המוות וע הקדושה
יהודי, בכל שנמצאת זו כולל  עולה, הקדושה  הרוחניות
על המוות, ע ידי  על  שנשלט  הגו חיות רק נשארת

כוח נות שבכתב בתורה עיסוק כל הטומאה, כוחות ידי 
בתורה עיסוק הסוד  יודעי אסרו כ על הטומאה, לכוחות 
היא פה  שבעל תורה  ואילו ,"התנ לכל הכוונה   שבכתב
אבל לעסוק אפשר בה הטומאה, בכוחות המקצצת חרב 
לא "אני אמר  הקב "ה כנסת. בבית מדרש, בבית בחבורה ,
ידעו  הקודמי בדורות ,האד הוא המשתנה שניתי",
תחת חדש אי" שאמרנו, כמו  הלילה לימוד  מעלת 

חדש, יש אזי ירח ויש שמש וכשאי חידושי השמש", כל
העוסק  את  מלווה  חסד  של חוט  בלילה, נקני התורה 
בלילה בתורה העוסק   אד חצות , אחרי בלילה בתורה 
וכל לקולו  שומע  והקב"ה לקב "ה , וב וצדיק קדוש, נקרא 
הש עבד  והוא מתקיימות, וברכותיו מתמלאות בקשותיו 
ישראל ע כל יעמדו צדקנו, משיח ובבוא לשכינה ועבד
שלמדו סגולה  יחידי  בשמות המשיח יקרא ולפתע לפניו
אחד לכל  יגיד ישראל  כל  ולפני בלילה בתורה ,ועסקו
את שקרבו  שה הזה, בזמ ,כא אני   בזכות אתה!!!

הגעתו.

חצי  הפחות  לכל או  , שעתיי שעה , יכול , אחד כל
 בפדיו ולעסוק תורה  ללמוד  חצות  אחר  בלילה  שעה 
את תקרב  ובכ ומצער משביי והמשיח השכינה

הגאולה!!

 ציו אבלי  מכלל  היותו זולת  לילה , חצות  אחר  קימה
עליה שנאמר ס "ו)וירושלי פרק  אתה(ישעיה שישו

הוא ברו הקדוש ג כי עליה, המתאבלי כל משוש
בתורה אז בעסקו ג כארי . ושואג מתאבל שעה  באותה 

ז"ל רבותינו ז ')אמרו ה' רבה  אלא(שה"ש תורה של רנה אי
ז"ל  רבותינו ואמרו ע "ב)בלילה, ג' ד בתורה(ע"ז העוסק כל

ביו עליו  משו חסד  של  חוט  ז"לבלילה  רבותינו ואמרו  ,
ע "ב) ל"ב ד כנגדו(תמיד  שכינה בלילה בתורה  העוסק .כל 

י"ט )וכתיב  ב' בלילה,(איכה רוני  המל קומי דוד  זכה ולא
זה על אלא הבא  ובעול הזה   בעול  וקי חי להיות  ע "ה

שכתוב הדבר י"ט )כמו קי"ט תהלי)אקו לילה חצות
הזו המצוה שבחי נתבאר הזוהר ספר ובכל .ל להודות
ש כנזכר  האד על  הקודש רוח משרה ג ,ק לאי

שמות ע "ב)בפרשת  ז '):(י "ח שער ב' חלק קדושה .(שערי

הקדושיא . השל"ה תוכחתוכתב חיי דר פרק   חולי (מסכת 

כ "ב) מחריש:מוסר מלמטה, עולה תורה  של  רנה וכשקול



רשב"י למאמרי הקדמה ח

ליליא צדיקיא ,[יב]בפלגות  עם  לאשתעשעא דעדן בגנתא  עאל הוא בריך  קודשא 
בריך דקודשא  אתמר  והא  באורייתא , ולמלעי למיקם נש  לבר ליה  בעי וכדין

דכתיב הוא  הדא  לקליה, צייתין כלהו דעדן דבגנתא  צדיקיא וכל השיריםהוא (שיר

י "ג) ח' אוקמוה[יג]פרק  והא  ה Łמיעיני". üלõ לק מקŁיבים  חברים  ìáàים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ"הŁõçבת 
הוא בריך לקודשא  ליה משבחת דאיהי ישראל, כנסת  דא  בגנים היושבת 

חולקיה זכאה  בליליא , דאורייתא ליה[יד]בשבחא  לשבחא  בהדה, דאשתתף  מאן
דאורייתא . בשבחא הוא  בריך לקודשא 

מובאובכתבי  השירים)האר "י שיר ספר  הפסוקים ìáàים(שער "הŁõçבת חברים: ֲִִֵֶֶַַַ
הŁמיעיני" üלõלק תבות :מקŁיבים  קולךל'קשיביםמ'ביריםח 'ראשי ְְְִִִִִֵַַ

הוה ' נערחמלה ,א שמיעני, "והנה  פסוק  על שמות , בפרשת  בזוהר  שדרשו כמו 
זה . והבן וגו ', עליו" ותחמול בוכה

על מורי  נחוס לא  היאך בגלותא ? שכינתא  תהא  מתי עד קדוש! קהל ורבותי
 שבשמים? רוצהאבינו  הוא אלינו, ומתחנן  ביסורים מתגולל המשיח  מלך

בנו !!! רק תלוי זה  וכל לגאלנו, רוצה  יתברך השם לבוא,

וכנסת ההוא, הקול  ומקשיב  מעלה צבא כל הקב "ה 
ההוא  הקול   מקשיבי המלאכי צבא וכל כעני ישראל  ,

יג)שכתוב ח, מקשיבי(שה"ש   חברי בגני היושבת  ,
השמיעיני. עללקול חסד  של  חוט  מוש וכשהקב"ה

עמה  המתחברי כל  חלק נוטלי ישראל , כנסת
לילה חצות אמר זה, דבר יודע  דוד  שהיה בלילה.ולפי

 ל להודות  סב)וגו'אקו קיט ,  וכתיב(תהלי ט ), נז, תהלי),
 ואי השחר  את מעיר  אני רז"ל ודרשו וגו ', כבודי עורה 
הסוס, כשינת אלא יש היה  שלא לפי אותי, מעיר  השחר 
הכלה באה השחר  עמוד  וכשעלה  .נעל סוד  והוא
תודה , מיני וכמה  ותושבחות  שירות מכמה  מעוטרת 

דודה . בחיק ויושבת  וממטה , ממעלה וכשרואהכלולה 
בני  כל בספר לכתוב מצוה הטוב, התיקו באותה אותה
של חוט   עליה ומוש בלילות  ה' בבית העומדי ביתו
ויראי ,המל בכתר צדיק אותו נכתר החוט  ומאותו חסד.
עליו,  שולטי הדי בעלי ואי , ותחתוני  עליוני ממנו
ביתו, מבני  שהוא וניכר המל בסימ  רשו שהוא לפי
עצמו על  מעיד  בזה  והנזהר אותו. דני אי  ולפיכ

בו מאירה הקדושה  מתעוררשהנשמה ביוצרו ומאהבתו ,
הנביא מזהיר  היה  רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו.

יט )ואומר  ב, אשמורות ,(איכה  לראש בלילה  רוני קומי ,
ט )וכתיב  כו, ליזהר(ישעיה וצרי בלילה. אויתי נפשי ,

החמה , הנ ע שיתפלל עד  משיתחיל  יפסיק שלא 
עכ"ל.

הסוליב. מבעל חצות לימוד לכתמעלת "הצנע זיע"א:
אביו  שדר סיפר שלו ברו אדמו"ר   " אלוקי ה '  ע
עד וללמוד  לילה, מדי  בחצות , להתעורר היתה  הקדוש
את להעניש דרכו היתה נרד היה ובא הבוקר . אור

את העדי הוא הקרח, מי בתו רגליו ש והיה  גופו,
הקהילה שבני סיפרו עוד  השינה. פני על הללו היסורי
זאת כשראה  זה , אלוקי לאיש מהרה. עד  ליב שמו
הערכה לבטל בכדי  מעשה לעשות החליט זיע"א מר

לכת. בהצנע יהיו מעשיו  שכל רצה  כי זאת,

בגני(ש )וברש"י יג . לכנסתהיושבת אומר הקב"ה  
אחרי של בגני רועה בגולה הנפוצה את  ישראל

מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי מקשיביויושבת  חברי
 לקולדוגמת אלקי בני  חברי השרת מלאכי 

כנסיות. בבתי קול לשמוע ובאי  השמיענימקשיבי
שנאמר  ה יקדישו כ ל "ח)ואחר כוכבי (איוב יחד  בר"

כ בקר" ואחר  ישראל, אלקי ".אלו בני כל "ויריעו

אפשריד . ה ילה" ל  ה זח על מ קדה  על העלה  ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ"הוא
ק דאי ואיל מחצות בלילה  בתורה  העוסק על  לרמוז
עד זה  עניי הקדוש  בזוהר  והגדיל שהפליא כמו לשבחו.
כמו  והטע .וקיי חי  דוד נקרא זה  עניי ועל מאוד 
משתעשע  הקב "ה השעה דבאותה הקדוש בזוהר  שכתוב
לפני  השכינה באה השעה ובאותה  עד בג הצדיקי  ע
ההיא בעת  והשכינה  הצדיקי ע  והמשתת , הקב"ה

דמטרוניתא. היכלה מבני נקרא הוא בתורה 

כדי  דלומד שעה באותה  הק בליבו  שישי והעיקר
על שיצטער  צרי לימודו וקוד לשכינה, וסיוע עזר  לתת
על העולה תורת זאת שאמר הכתוב וזה  השכינה. צער 
ואיל לילה מחצות דהיינו הלילה  כל המזבח על מוקדה
בו תוקד המזבח אש לימודו שקוד וצרי לילה. הנקרא

וצערה השכינה גלות על מצטער  שיהיה (פיתוחי דהיינו

צו ). פרשת זצוק"ל אבוחצירא  יעקב לרבינו חות

רשב"י למאמרי טהקדמה

קלהומה טובה עצה  לנו נתנו זיע"א  והרשב"י הנביא  אליהו רבינו משה העצה ?
ומיד. תיכף  שיבוא  נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב  לעשות  מה  ומועילה 

מאוד,העצה קל וזה ויום, יום בכל הזוהר  ספר  כל  סיום שנעשה  היא: הפשוטה
ילמוד  אברך שכל  ידי על שבוע  בכל לסיים יכולים  אברכים 26 לנו  יש  אם
ימים] בחמשה  שעות  3 האברכים כל שילמדו  [או  ימים שבעה  ביום שעות  שתי
מכפילים ובכך הקדושה , בחבורה הקדוש  הזוהר  כל  את  שבוע כל יסיימו ובכך

ואלפים במאות  זכויותיהם הלילה[טו]את  בחצות  ילמדו אלו  שעות  והשתי ,
בשמים והחשובות  היקרות  הכי השעות  שהן 122 בכמהבשעות  הקדוש  בזוהר (כמבואר

בכל מקומות) אלו חצות  ללומדי להצטרף  יוכלו כולו העולם בכל אחד כל וכן ,
הקדוש . בציונו  הלומדים עם פנים, אל פנים  להרשב "י  ומתקשרים  כולו, העולם

השם.אחים  בעזרת  ומיד תיכף  אותו , להביא יכולים ביחד כולנו א .יקרים !
בזוה"ק שאמרו  כמו ישראל ואהבת  ל.)באחדות דף נח  חדש  שבזכות(זוהר ,

גלותא . כל  יתכנש  כנישתא תורה .ב .חדא שעות  מיליוני להרבות ג .עלינו
חבירו את  יזכה אחד וכל הקדוש . זוהר  בלימוד רק  יכולים זה , לכל ולזכות 
שבעל  ממה "יותר  חז"ל שאמרו ממה יותר  גדול ושכרו ליה, אית  חברא וחברך

הבית ". בעל עם עושה  העני העני עם עושה הבית 

לשון זוהר
ארמית :

בזוהרכמו ע"א)שכתוב קכ "ח דף תרומה טבאן,(פרשת בכëה נŁא לבני זכי מס éנא :ְְְְִִֵֵַָָָָָָָ
א êא להאי. האי àין מה  בחçיבçא . âזéי כמאן ä איה ולאו ע êאין, גניזין àְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָכëה
לאתק çימא , ãלי וגרים ,ãיŁ לנפ ח çין א Łלים ä איה מסéנא , àתר  âא âôŁל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמאן

עלמא . לההäא  טבאן לכëה  ,ãגיניà ְְְְְִֵֵַַָָָָָָוזכי

לשון זוהר
הקודש :

ëŁזéההעני  éמי ולא עליõנים, גנזים  àכëה  ט õבõת, àכëה  האדם àני את  מזéה  ֶ ָ ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מ Łלים הäא  העני, אחר  âôŁëŁל מי א êא לזה ? זה  àין מה הרŁעים. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת 

העõלם . õ תõ לא טõב õת  לכëה õגללà וז õכה להתק çם, õל וגõרם  õŁ לנפ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחçים

תצוהטו. בפרשת חיי מי הבאר  דברי את וראה בא
כ "ד) ד יד זכותו(כתב  מוכפל  הרבי את המזכה  שכל ,

.ואלפי במאות
ר מאמר  על יאמר   ג "וזל"ק: כלז"ל בתו

ואחד ז"לאחד  אמרו  כי זכות"  הרבי את  המזכה
בו תלוי  הרבי זכות ועני בו, תלוי  הוא הרבי

משל ,  דר יחד ,על  להתפלל   אנשי עשרה  שבאו
הנאמר בברכו שמו  ולבר מצוה, בקדוש שמו ולקדש
מצותו עושה אחד שכל מזה  לבד אז בעשרה ,
,ברבי  יתבר שמו  לבר קדושה  למקו שבא
זכות ואז שעמו  התשעה את  מזכה  ג זה  ולבד 
עשרה זכות בו להיות כ ג בו  תלוי הרבי

מצוה. עושה
האי הערבות , בעני בסוטה חז"ל  מאמר  לפי  והנה 

חברו ובעד בעדו ערב נעשה  מישראל ואחד אחד  שכל
שעליו, רבוא  ששי של הערבות  כל  שכ ובעד  כל כ  א

ככל זוכה  עשרה אלו בזכות זוכה כשאד טובה במדה
אחד כל  זכות  עולה ואז לחברו, אשר  זכותי עשרה

מאה לזכות  שואלואחד  אלקי ה' "מה רז "ל  רמזו וזה ,
 אלקי ה ' כי מאה , אלא מה תקרי אל שדרשו "מעמ
מלכותו, עול  עליה מקבלי שישראל  השעה על  נאמר
דבר אומרי ואי , בעול שמו ומברכי  ומקדשי

מעשרה, בפחות כלשבקדושה של החשבו יעשה אז
מאה לחשבו הקראאחד  ואמר ,ל יש זכותי מאה 

אל שה ' לאישקי ,בשעה תשל אתה כי רמז וזה 
לפכמעשהו, בזהפרוש  הרבי זכה א שפעל הפעולה י

למאות זכותו ועולה  בו תלוי  הרבי זכות אז הפעולה ,
.ולאלפי



רשב"י למאמרי הקדמה ח

ליליא צדיקיא ,[יב]בפלגות  עם  לאשתעשעא דעדן בגנתא  עאל הוא בריך  קודשא 
בריך דקודשא  אתמר  והא  באורייתא , ולמלעי למיקם נש  לבר ליה  בעי וכדין

דכתיב הוא  הדא  לקליה, צייתין כלהו דעדן דבגנתא  צדיקיא וכל השיריםהוא (שיר

י "ג) ח' אוקמוה[יג]פרק  והא  ה Łמיעיני". üלõ לק מקŁיבים  חברים  ìáàים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ"הŁõçבת 
הוא בריך לקודשא  ליה משבחת דאיהי ישראל, כנסת  דא  בגנים היושבת 

חולקיה זכאה  בליליא , דאורייתא ליה[יד]בשבחא  לשבחא  בהדה, דאשתתף  מאן
דאורייתא . בשבחא הוא  בריך לקודשא 

מובאובכתבי  השירים)האר "י שיר ספר  הפסוקים ìáàים(שער "הŁõçבת חברים: ֲִִֵֶֶַַַ
הŁמיעיני" üלõלק תבות :מקŁיבים  קולךל'קשיביםמ'ביריםח 'ראשי ְְְִִִִִֵַַ

הוה ' נערחמלה ,א שמיעני, "והנה  פסוק  על שמות , בפרשת  בזוהר  שדרשו כמו 
זה . והבן וגו ', עליו" ותחמול בוכה

על מורי  נחוס לא  היאך בגלותא ? שכינתא  תהא  מתי עד קדוש! קהל ורבותי
 שבשמים? רוצהאבינו  הוא אלינו, ומתחנן  ביסורים מתגולל המשיח  מלך

בנו !!! רק תלוי זה  וכל לגאלנו, רוצה  יתברך השם לבוא,

וכנסת ההוא, הקול  ומקשיב  מעלה צבא כל הקב "ה 
ההוא  הקול   מקשיבי המלאכי צבא וכל כעני ישראל  ,

יג)שכתוב ח, מקשיבי(שה"ש   חברי בגני היושבת  ,
השמיעיני. עללקול חסד  של  חוט  מוש וכשהקב"ה

עמה  המתחברי כל  חלק נוטלי ישראל , כנסת
לילה חצות אמר זה, דבר יודע  דוד  שהיה בלילה.ולפי

 ל להודות  סב)וגו'אקו קיט ,  וכתיב(תהלי ט ), נז, תהלי),
 ואי השחר  את מעיר  אני רז"ל ודרשו וגו ', כבודי עורה 
הסוס, כשינת אלא יש היה  שלא לפי אותי, מעיר  השחר 
הכלה באה השחר  עמוד  וכשעלה  .נעל סוד  והוא
תודה , מיני וכמה  ותושבחות  שירות מכמה  מעוטרת 

דודה . בחיק ויושבת  וממטה , ממעלה וכשרואהכלולה 
בני  כל בספר לכתוב מצוה הטוב, התיקו באותה אותה
של חוט   עליה ומוש בלילות  ה' בבית העומדי ביתו
ויראי ,המל בכתר צדיק אותו נכתר החוט  ומאותו חסד.
עליו,  שולטי הדי בעלי ואי , ותחתוני  עליוני ממנו
ביתו, מבני  שהוא וניכר המל בסימ  רשו שהוא לפי
עצמו על  מעיד  בזה  והנזהר אותו. דני אי  ולפיכ

בו מאירה הקדושה  מתעוררשהנשמה ביוצרו ומאהבתו ,
הנביא מזהיר  היה  רצויה שעה  שהיא ובשביל לעבודתו.

יט )ואומר  ב, אשמורות ,(איכה  לראש בלילה  רוני קומי ,
ט )וכתיב  כו, ליזהר(ישעיה וצרי בלילה. אויתי נפשי ,

החמה , הנ ע שיתפלל עד  משיתחיל  יפסיק שלא 
עכ"ל.

הסוליב. מבעל חצות לימוד לכתמעלת "הצנע זיע"א:
אביו  שדר סיפר שלו ברו אדמו"ר   " אלוקי ה '  ע
עד וללמוד  לילה, מדי  בחצות , להתעורר היתה  הקדוש
את להעניש דרכו היתה נרד היה ובא הבוקר . אור

את העדי הוא הקרח, מי בתו רגליו ש והיה  גופו,
הקהילה שבני סיפרו עוד  השינה. פני על הללו היסורי
זאת כשראה  זה , אלוקי לאיש מהרה. עד  ליב שמו
הערכה לבטל בכדי  מעשה לעשות החליט זיע"א מר

לכת. בהצנע יהיו מעשיו  שכל רצה  כי זאת,

בגני(ש )וברש"י יג . לכנסתהיושבת אומר הקב"ה  
אחרי של בגני רועה בגולה הנפוצה את  ישראל

מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי מקשיביויושבת  חברי
 לקולדוגמת אלקי בני  חברי השרת מלאכי 

כנסיות. בבתי קול לשמוע ובאי  השמיענימקשיבי
שנאמר  ה יקדישו כ ל "ח)ואחר כוכבי (איוב יחד  בר"

כ בקר" ואחר  ישראל, אלקי ".אלו בני כל "ויריעו

אפשריד . ה ילה" ל  ה זח על מ קדה  על העלה  ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ"הוא
ק דאי ואיל מחצות בלילה  בתורה  העוסק על  לרמוז
עד זה  עניי הקדוש  בזוהר  והגדיל שהפליא כמו לשבחו.
כמו  והטע .וקיי חי  דוד נקרא זה  עניי ועל מאוד 
משתעשע  הקב "ה השעה דבאותה הקדוש בזוהר  שכתוב
לפני  השכינה באה השעה ובאותה  עד בג הצדיקי  ע
ההיא בעת  והשכינה  הצדיקי ע  והמשתת , הקב"ה

דמטרוניתא. היכלה מבני נקרא הוא בתורה 

כדי  דלומד שעה באותה  הק בליבו  שישי והעיקר
על שיצטער  צרי לימודו וקוד לשכינה, וסיוע עזר  לתת
על העולה תורת זאת שאמר הכתוב וזה  השכינה. צער 
ואיל לילה מחצות דהיינו הלילה  כל המזבח על מוקדה
בו תוקד המזבח אש לימודו שקוד וצרי לילה. הנקרא

וצערה השכינה גלות על מצטער  שיהיה (פיתוחי דהיינו

צו ). פרשת זצוק"ל אבוחצירא  יעקב לרבינו חות

רשב"י למאמרי טהקדמה

קלהומה טובה עצה  לנו נתנו זיע"א  והרשב"י הנביא  אליהו רבינו משה העצה ?
ומיד. תיכף  שיבוא  נזכה וכיצד הגאולה, לקירוב  לעשות  מה  ומועילה 

מאוד,העצה קל וזה ויום, יום בכל הזוהר  ספר  כל  סיום שנעשה  היא: הפשוטה
ילמוד  אברך שכל  ידי על שבוע  בכל לסיים יכולים  אברכים 26 לנו  יש  אם
ימים] בחמשה  שעות  3 האברכים כל שילמדו  [או  ימים שבעה  ביום שעות  שתי
מכפילים ובכך הקדושה , בחבורה הקדוש  הזוהר  כל  את  שבוע כל יסיימו ובכך

ואלפים במאות  זכויותיהם הלילה[טו]את  בחצות  ילמדו אלו  שעות  והשתי ,
בשמים והחשובות  היקרות  הכי השעות  שהן 122 בכמהבשעות  הקדוש  בזוהר (כמבואר

בכל מקומות) אלו חצות  ללומדי להצטרף  יוכלו כולו העולם בכל אחד כל וכן ,
הקדוש . בציונו  הלומדים עם פנים, אל פנים  להרשב "י  ומתקשרים  כולו, העולם

השם.אחים  בעזרת  ומיד תיכף  אותו , להביא יכולים ביחד כולנו א .יקרים !
בזוה"ק שאמרו  כמו ישראל ואהבת  ל.)באחדות דף נח  חדש  שבזכות(זוהר ,

גלותא . כל  יתכנש  כנישתא תורה .ב .חדא שעות  מיליוני להרבות ג .עלינו
חבירו את  יזכה אחד וכל הקדוש . זוהר  בלימוד רק  יכולים זה , לכל ולזכות 
שבעל  ממה "יותר  חז"ל שאמרו ממה יותר  גדול ושכרו ליה, אית  חברא וחברך

הבית ". בעל עם עושה  העני העני עם עושה הבית 

לשון זוהר
ארמית :

בזוהרכמו ע"א)שכתוב קכ "ח דף תרומה טבאן,(פרשת בכëה נŁא לבני זכי מס éנא :ְְְְִִֵֵַָָָָָָָ
א êא להאי. האי àין מה  בחçיבçא . âזéי כמאן ä איה ולאו ע êאין, גניזין àְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָכëה
לאתק çימא , ãלי וגרים ,ãיŁ לנפ ח çין א Łלים ä איה מסéנא , àתר  âא âôŁל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָמאן

עלמא . לההäא  טבאן לכëה  ,ãגיניà ְְְְְִֵֵַַָָָָָָוזכי

לשון זוהר
הקודש :

ëŁזéההעני  éמי ולא עליõנים, גנזים  àכëה  ט õבõת, àכëה  האדם àני את  מזéה  ֶ ָ ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
מ Łלים הäא  העני, אחר  âôŁëŁל מי א êא לזה ? זה  àין מה הרŁעים. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאת 

העõלם . õ תõ לא טõב õת  לכëה õגללà וז õכה להתק çם, õל וגõרם  õŁ לנפ ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחçים

תצוהטו. בפרשת חיי מי הבאר  דברי את וראה בא
כ "ד) ד יד זכותו(כתב  מוכפל  הרבי את המזכה  שכל ,

.ואלפי במאות
ר מאמר  על יאמר   ג "וזל"ק: כלז"ל בתו

ואחד ז"לאחד  אמרו  כי זכות"  הרבי את  המזכה
בו תלוי  הרבי זכות ועני בו, תלוי  הוא הרבי

משל ,  דר יחד ,על  להתפלל   אנשי עשרה  שבאו
הנאמר בברכו שמו  ולבר מצוה, בקדוש שמו ולקדש
מצותו עושה אחד שכל מזה  לבד אז בעשרה ,
,ברבי  יתבר שמו  לבר קדושה  למקו שבא
זכות ואז שעמו  התשעה את  מזכה  ג זה  ולבד 
עשרה זכות בו להיות כ ג בו  תלוי הרבי

מצוה. עושה
האי הערבות , בעני בסוטה חז"ל  מאמר  לפי  והנה 

חברו ובעד בעדו ערב נעשה  מישראל ואחד אחד  שכל
שעליו, רבוא  ששי של הערבות  כל  שכ ובעד  כל כ  א

ככל זוכה  עשרה אלו בזכות זוכה כשאד טובה במדה
אחד כל  זכות  עולה ואז לחברו, אשר  זכותי עשרה

מאה לזכות  שואלואחד  אלקי ה' "מה רז "ל  רמזו וזה ,
 אלקי ה ' כי מאה , אלא מה תקרי אל שדרשו "מעמ
מלכותו, עול  עליה מקבלי שישראל  השעה על  נאמר
דבר אומרי ואי , בעול שמו ומברכי  ומקדשי

מעשרה, בפחות כלשבקדושה של החשבו יעשה אז
מאה לחשבו הקראאחד  ואמר ,ל יש זכותי מאה 

אל שה ' לאישקי ,בשעה תשל אתה כי רמז וזה 
לפכמעשהו, בזהפרוש  הרבי זכה א שפעל הפעולה י

למאות זכותו ועולה  בו תלוי  הרבי זכות אז הפעולה ,
.ולאלפי



רשב"י למאמרי הקדמה י

לשון זוהר
ארמית :

אחראּומאן  לסטרא  עביד יôיר. אŁלים äאיה חçיבçא , àתר  âא âôŁל  ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָ
עביד  .ãתיäלטנמ ãלי ואעàר Łלטא , ולא âאת éפיא, אחרים  âְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהים
אחרא . נפ Łא חçיבא, לההäא עביד  .ãיקרי éרסי על ה äא  üברי קדŁא  âְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻֻאסêôק

.ãלקיä ח ֵַָָָזéאה 

לשון זוהר
הקודש :

אלהיםּומי Łל האחר  לðד  ע łõה יõתר. מŁלים ה äא  הר Łע , אחר  âôŁëŁל  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ëŁתעêה עłõה .õנõ לט מ õתõא äמעביר  יŁלט , ולא çŁת õéפף  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹאחרים
.õחלק א Łרי אחרת . Ł נפ הר Łע õ תõ לא ע łõה .õדõכב íéא  על הäא  üäרà Łõדñְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה

יłראל  õôרת  עñר והäא  אõפן äŁàם הàñלה חכמת  מעסק להïטר לאדם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאין

ìáים "ּובספר  יłfiכר":לàעל(פ"א)"מעין החכמה"àני àעסק  האדם  התנהג äת   ְ ֵ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
àהיכל  לעמõד רא äי çŁהיה למדרגה עדין הáיע êŁא  הגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהאמיôית 
הצלחת היא  éי האמיôית , החכמה מעסק  õ עצמ ïטר  לא זה  éל עם ,üלëְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה

Ł פìס[טז]ה"Łà העäçן עסק ה ëה הלא  יחד áם אחים Łבת  נעים  äמה ט õב מה  , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
äבפרט הàñלה ... חכמת  האמיôית  חכמה הõôרה àסõדõת  הע äçן ועסק õïäְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָסקים ,
על  üואיל של"ב מ נת  הäñôן ע õלם Łל א õר õת  התנõצצ äת  אחר  א êה äתינõרõדàְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הìגלõת , õמé ä לבנינä äלנ הìסôר õת  האריז"ל מרן הçמים Łבעת  א õר  לאדםידי ואין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
הם א Łר יłראל õôרת  עñר  וה äא אפן , äŁàם  הàñלה  חכמת  מעסק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלה ïטר

ליłראל äמ ïŁטיו  ח ñיו  ליעקב  âבריו ה áיד  üרà איתêŁ הלואי אני ואõמר   .'äוכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
üרâ מלëדים äהי והלואי ה ñדŁõה, החכמה àלימ äד הõâר áדõלי מקילין äְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהי
לחכמõת Łרא הרמת  äŁם  היה לא  àו âאי אזי ,äזêה àחכמה  לעסõק  ְְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלתלמידים

האõר ; מïני üõהח ìדחה õמé ïëניה  נâחים החכמõת  éל äוהי א üהחיצõנõçת  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
àפני  החכמה  âלôי את  äסגר הõâר מצâיקי וכëה  ëéה áŁם  äגרמ äתינõנõ עוàŁְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עב äר ה ìה  הקודש, ור äח  מדרגה  àעלי äהיçŁ עד ä ילמד êŁא ä ואמר ה éה äנה, ïְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹרחי
ח Łכäת הרàים  äתינõנõ עוà ונת àáר ה ñד Łõה החכמה מן  ער ëäים äארנŁ נ ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָזה 

,üלõה üŁ חà ה éסיל  החיצõנõçת  יתקיים:החכמ õת  àמהרה äבימינäאלהים ו çאמר  ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
.ä לנ ו çאר א õר  א éי"ר .יהי ְְִֵֶַָָָָ

יłfiכר "àוכתב  י"ח)"Łער א õת עיני גל  הע õמדים(מאמר וא Łרי ýמדõל העם  א Łרי :  ְ ָ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
,ýדõס וכä',על Łõדñ ה ז õהר  ל õמדי ý"מדיõל Łה ëה  âכיון  ק Łה  לכאõרה  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קרא üאי,'äכ õìéדע  ïח äתה  מדרגה  Łה äא  'עם' àלõŁן áŁםäם  נראה הäא מåה üא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
יקרב מקõם  מéל ללמõד, הרא äיים àמעלõת  üé éל õ עצמ Łâ ק êŁא  äŁïט Łְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻאי
ה áא äלה התקרבäת  ôליא  àŁזה א êין יõמ çא àסõף  àפרט ההיא החכמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאל

אמן . äימינà àְְִֵֵֵָָָמהרה 

מר טז. בכתבי הזהר  ספר  לי הראלי   אד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחת 
ל ואהבה ביראה  ע בנ במחה  קדה  ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָללמד

יקד י ראל וכל   תקד גתה לפי יצחק (ר'אחד ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ
חסד נ צר קמרנה, ספרי יחיאל מ נהאיזיק ד ' רק , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

ההרכ') לד ה גלה  ל ד  וענג ח ת מה  אינ .ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
 דה הרב עצמ על ואמר . ני נחסוה רי ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ

ריק, מרא ה לד  אפיל וענג  חת   אי הא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ
 ניו ההר מ  מ(' ג את ע"ב, נחס, מדר). ְְְְִִִִִַַָָֹ

רשב"י למאמרי יאהקדמה

àדבריּולגדל נíים  ãתיäים "ה "חביבçהח ע"ה)éף  ס "ק  כ"ה Łàם(סימן  éתב א Łר  ְֹ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
àנימין"הרב א')זצ"ל"מłאת עäëד ז"ן  âף ס "ב  לõŁנõ:(סימן  וזה ה ני , ü רâ ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

äמנין, àנין  ר õב  אחר  üריםלילàחëה מéל יõתר  Łקäל Łה äא  הז õהר  ספר ýלפני הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הזõהר וספר אחד מאזנים éàף ה ëחàרים éל äיהי ואם הôלמäד, חתימת  Łְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָאחר

õ כמä àנין, מרב  עדיף  והרי äéלם, את  הäא  מכריע Łנçה , éàף יעלה õâתבלבé ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ה ëח àרים Łאר נגד הזõהר àתר  âאזלינן זי"ע  יõסף  ע é"ל.ה àית  , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

Łמעõן"רּבי 915 = יõחאי" הם "áàימטרçא :àר  ýמרŁא"יç ימטרáà וכן ,  ַ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
äפרס " אד õם ôמיד "מלחמת הם äì מרŁי Łõ דñה הזõהר êיäëד ידי [על  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

äפרס]. אדõם   äמג õג  õáג  ממלחמת  äְְֱִִִֶֶָָָָבפרט

העם!" àגאêת חלק Łי ýל הáעôי ! ýתäזכà"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר :התּבּטא צâיק לï,üעם äבאä äצàנק יłראל עם הŁëיח , üמל àב õא   ִ ְ ַ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
łäמחים , łłים העם  àעיניוäפליטת  ה Łëיח  ü מל יתõàנן ה åאת  àעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

,õעàאצà ויראה  õ יד ירים לפתע  מע łיו , לפי ואחד  אחד  éל יבחן äéלםהæה õר õת  ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ëàחזה , äיטàוי àפליאה  עיניהם äויאמר ,ירימ õלõק את ה Łëיח  üמל יŁמיע  אז ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

מסäיים: יהäדי על אצàע õ תõהפנà."! העם àגאêת  חלק Łי ýל הáעôי! ý תäזכà" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
מן  להיõת  ìŁזéה הלואי  .õיאתà למען ïŁעל  ויהäדי יהäדי éל על יראה üéְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
על  ה áע ôי". ýתäזכà" – äעלינ יעיד õבעצמä õדõכבà ŁהŁëיח הëא רים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻהõåכים
ה כינה למען ëדק õתיכם äהקריב Łמים, לŁם êיäëד äנô יקרים, יהäדים éְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָן,

,äנŁ נפ לפ äâת  לגרם ,äצרנõלי ר äח נחת  לע õłת יחדהñדŁõה , éאחד äלנäé üונל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
אמן . äימינà àמהרה  ה Łëיח  üמל ïני אõר את  Łיקäייםלקàל נז éה כאחד  äנêוכ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

âר õר " "äקראתם õלתäבסגä ãיà אתגליא  âהאי âרא "זéאה הר àŁ"י נבäאת  äנàְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
,äאלקינ והדר  à"עז" ,äויגאלנ יבõא  õפיõיà üמל äיחנŁמ âוד àן ,äעינינ ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹותחזנה
ýתäמלכ éב õד יáלה ,äמגינינ äרנä צ ה' ר äח עליו ונחה ,äחלקינ חי אל זאת  łàäְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹכר 

רצõן. יהיה  éן אמן ,äינéמל àיäŁעת  ,äנŁ נפ ותגל ,äנàל יłמח ואז ,äְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעלינ





רשב"י למאמרי הקדמה י

לשון זוהר
ארמית :

אחראּומאן  לסטרא  עביד יôיר. אŁלים äאיה חçיבçא , àתר  âא âôŁל  ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָ
עביד  .ãתיäלטנמ ãלי ואעàר Łלטא , ולא âאת éפיא, אחרים  âְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻאלהים
אחרא . נפ Łא חçיבא, לההäא עביד  .ãיקרי éרסי על ה äא  üברי קדŁא  âְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָֻֻאסêôק

.ãלקיä ח ֵַָָָזéאה 

לשון זוהר
הקודש :

אלהיםּומי Łל האחר  לðד  ע łõה יõתר. מŁלים ה äא  הר Łע , אחר  âôŁëŁל  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ëŁתעêה עłõה .õנõ לט מ õתõא äמעביר  יŁלט , ולא çŁת õéפף  ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹאחרים
.õחלק א Łרי אחרת . Ł נפ הר Łע õ תõ לא ע łõה .õדõכב íéא  על הäא  üäרà Łõדñְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה

יłראל  õôרת  עñר והäא  אõפן äŁàם הàñלה חכמת  מעסק להïטר לאדם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָאין

ìáים "ּובספר  יłfiכר":לàעל(פ"א)"מעין החכמה"àני àעסק  האדם  התנהג äת   ְ ֵ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
àהיכל  לעמõד רא äי çŁהיה למדרגה עדין הáיע êŁא  הגם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהאמיôית 
הצלחת היא  éי האמיôית , החכמה מעסק  õ עצמ ïטר  לא זה  éל עם ,üלëְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹה

Ł פìס[טז]ה"Łà העäçן עסק ה ëה הלא  יחד áם אחים Łבת  נעים  äמה ט õב מה  , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
äבפרט הàñלה ... חכמת  האמיôית  חכמה הõôרה àסõדõת  הע äçן ועסק õïäְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָסקים ,
על  üואיל של"ב מ נת  הäñôן ע õלם Łל א õר õת  התנõצצ äת  אחר  א êה äתינõרõדàְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הìגלõת , õמé ä לבנינä äלנ הìסôר õת  האריז"ל מרן הçמים Łבעת  א õר  לאדםידי ואין ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָ
הם א Łר יłראל õôרת  עñר  וה äא אפן , äŁàם  הàñלה  חכמת  מעסק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלה ïטר

ליłראל äמ ïŁטיו  ח ñיו  ליעקב  âבריו ה áיד  üרà איתêŁ הלואי אני ואõמר   .'äוכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
üרâ מלëדים äהי והלואי ה ñדŁõה, החכמה àלימ äד הõâר áדõלי מקילין äְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהי
לחכמõת Łרא הרמת  äŁם  היה לא  àו âאי אזי ,äזêה àחכמה  לעסõק  ְְְְְְְֲֲִִַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלתלמידים

האõר ; מïני üõהח ìדחה õמé ïëניה  נâחים החכמõת  éל äוהי א üהחיצõנõçת  ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
àפני  החכמה  âלôי את  äסגר הõâר מצâיקי וכëה  ëéה áŁם  äגרמ äתינõנõ עוàŁְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
עב äר ה ìה  הקודש, ור äח  מדרגה  àעלי äהיçŁ עד ä ילמד êŁא ä ואמר ה éה äנה, ïְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹרחי
ח Łכäת הרàים  äתינõנõ עוà ונת àáר ה ñד Łõה החכמה מן  ער ëäים äארנŁ נ ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָזה 

,üלõה üŁ חà ה éסיל  החיצõנõçת  יתקיים:החכמ õת  àמהרה äבימינäאלהים ו çאמר  ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
.ä לנ ו çאר א õר  א éי"ר .יהי ְְִֵֶַָָָָ

יłfiכר "àוכתב  י"ח)"Łער א õת עיני גל  הע õמדים(מאמר וא Łרי ýמדõל העם  א Łרי :  ְ ָ ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָ
,ýדõס וכä',על Łõדñ ה ז õהר  ל õמדי ý"מדיõל Łה ëה  âכיון  ק Łה  לכאõרה  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קרא üאי,'äכ õìéדע  ïח äתה  מדרגה  Łה äא  'עם' àלõŁן áŁםäם  נראה הäא מåה üא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
יקרב מקõם  מéל ללמõד, הרא äיים àמעלõת  üé éל õ עצמ Łâ ק êŁא  äŁïט Łְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻאי
ה áא äלה התקרבäת  ôליא  àŁזה א êין יõמ çא àסõף  àפרט ההיא החכמה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאל

אמן . äימינà àְְִֵֵֵָָָמהרה 

מר טז. בכתבי הזהר  ספר  לי הראלי   אד ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחת 
ל ואהבה ביראה  ע בנ במחה  קדה  ְְְְְְְְֲִִִִַַָָָָָללמד

יקד י ראל וכל   תקד גתה לפי יצחק (ר'אחד ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ
חסד נ צר קמרנה, ספרי יחיאל מ נהאיזיק ד ' רק , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ

ההרכ') לד ה גלה  ל ד  וענג ח ת מה  אינ .ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ
 דה הרב עצמ על ואמר . ני נחסוה רי ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָ

ריק, מרא ה לד  אפיל וענג  חת   אי הא ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ
 ניו ההר מ  מ(' ג את ע"ב, נחס, מדר). ְְְְִִִִִַַָָֹ

רשב"י למאמרי יאהקדמה

àדבריּולגדל נíים  ãתיäים "ה "חביבçהח ע"ה)éף  ס "ק  כ"ה Łàם(סימן  éתב א Łר  ְֹ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
àנימין"הרב א')זצ"ל"מłאת עäëד ז"ן  âף ס "ב  לõŁנõ:(סימן  וזה ה ני , ü רâ ה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

äמנין, àנין  ר õב  אחר  üריםלילàחëה מéל יõתר  Łקäל Łה äא  הז õהר  ספר ýלפני הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
הזõהר וספר אחד מאזנים éàף ה ëחàרים éל äיהי ואם הôלמäד, חתימת  Łְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָאחר

õ כמä àנין, מרב  עדיף  והרי äéלם, את  הäא  מכריע Łנçה , éàף יעלה õâתבלבé ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
ה ëח àרים Łאר נגד הזõהר àתר  âאזלינן זי"ע  יõסף  ע é"ל.ה àית  , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָ

Łמעõן"רּבי 915 = יõחאי" הם "áàימטרçא :àר  ýמרŁא"יç ימטרáà וכן ,  ַ ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
äפרס " אד õם ôמיד "מלחמת הם äì מרŁי Łõ דñה הזõהר êיäëד ידי [על  ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

äפרס]. אדõם   äמג õג  õáג  ממלחמת  äְְֱִִִֶֶָָָָבפרט

העם!" àגאêת חלק Łי ýל הáעôי ! ýתäזכà"ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ

ואמר :התּבּטא צâיק לï,üעם äבאä äצàנק יłראל עם הŁëיח , üמל àב õא   ִ ְ ַ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
łäמחים , łłים העם  àעיניוäפליטת  ה Łëיח  ü מל יתõàנן ה åאת  àעת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

,õעàאצà ויראה  õ יד ירים לפתע  מע łיו , לפי ואחד  אחד  éל יבחן äéלםהæה õר õת  ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
ëàחזה , äיטàוי àפליאה  עיניהם äויאמר ,ירימ õלõק את ה Łëיח  üמל יŁמיע  אז ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

מסäיים: יהäדי על אצàע õ תõהפנà."! העם àגאêת  חלק Łי ýל הáעôי! ý תäזכà" ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
מן  להיõת  ìŁזéה הלואי  .õיאתà למען ïŁעל  ויהäדי יהäדי éל על יראה üéְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
על  ה áע ôי". ýתäזכà" – äעלינ יעיד õבעצמä õדõכבà ŁהŁëיח הëא רים , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻהõåכים
ה כינה למען ëדק õתיכם äהקריב Łמים, לŁם êיäëד äנô יקרים, יהäדים éְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָן,

,äנŁ נפ לפ äâת  לגרם ,äצרנõלי ר äח נחת  לע õłת יחדהñדŁõה , éאחד äלנäé üונל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
אמן . äימינà àמהרה  ה Łëיח  üמל ïני אõר את  Łיקäייםלקàל נז éה כאחד  äנêוכ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

âר õר " "äקראתם õלתäבסגä ãיà אתגליא  âהאי âרא "זéאה הר àŁ"י נבäאת  äנàְְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
,äאלקינ והדר  à"עז" ,äויגאלנ יבõא  õפיõיà üמל äיחנŁמ âוד àן ,äעינינ ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹותחזנה
ýתäמלכ éב õד יáלה ,äמגינינ äרנä צ ה' ר äח עליו ונחה ,äחלקינ חי אל זאת  łàäְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹכר 

רצõן. יהיה  éן אמן ,äינéמל àיäŁעת  ,äנŁ נפ ותגל ,äנàל יłמח ואז ,äְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעלינ





אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  אלעזריב רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יגתולדות 

אלעזר רבי  ובנו  יוחאי בר  שמעון רבי  תולדות
קדישא" ה"חברייא  ראש יוחאי בן שמעון רבי

היה רשב"י 
התנאים מן
הגדולים
ב' בדור 
החרבן אחר

הזוהררבי  ספר  בחיבור  שהשתתפו קדישא" ה"חברייא  ראש  יוחאי, בן שמעון
שני, בית חורבן שאחר השני בדור  הגדולים התנאים  מן אחד היה הקדוש ,

ישראל. עם על רומי מלכות של קשות  גזירות בזמן 

חברי
ה"חברייא"

ברשאר יוסי רבי יהודה, רבי אבא, רבי בנו, אלעזר רבי הם: ה "חברייא" חברי
יוסא . ורבי יוסי רבי חיא , רבי רב, בר  חזקיה  רבי יצחק, רבי יעקב,



הרשב"י  חיי
מקום
לידתו
ופטירתו
רשב"י של

על התנא ונאסף  הגליל, בארץ  ישראל, בארץ  נולד יוחאי בן שמעון רבי הקדוש
בעומר . ל"ג  ביום צפת , מעיר הרחק לא מירון, בכפר  ימים ושבע  זקן עמיו 



עקיבא  רבי  של  תלמידו רשב "י 
תלמיד היה
מובהק 
לרבי
עקיבא 

"בני"היה  אותו  שקרא עקיבא , רבי הגדול התנא של המובהק דף תלמידו (מעילה

א') עמוד בישיבתז ' ברק בבני תורה ללמוד רשב"י הלך נשואיו אחר  תיכף  .
זה זמן כל במשך בביתו לבקר מבלי שנה י"ג במשך ולמד  ישב  שם עקיבא , רבי

ח). כ"א , פרק  רבה (ויקרא

דבקותו
ברבו

ונתפסדביקותו עקיבא  רבי שכשנאסר  עד גדולה , כך כל היתה  הדגול ברבו
תורה . ממנו לשמוע  לשם לחדור  נפשו  רשב"י מסר  הסוהר , בבית

א'). עמוד קי"ב  דף (פסחים

הסתיר 
את 

גדלותו

עליובעת שאמר  עד כל, מעיני גדלותו  את  הסתיר עקיבא רבי רבו אצל שהותו
כדלהלן. כוחך ", מכירין ובוראך שאני "דייך רבו

"אני
ובוראך
מכירין
כוחך"

אתאמר חכמים ] בסמיכת [סומך ממנה  ואחד אחד כל  היה בראשונה בא : רבי
רבי  ישב אמר : שמעון. רבי ואת  מאיר  רבי את  עקיבא ורבי תלמידיו...

ר פני נתכרכמו תחילה . לכלוםמאיר  אותו  חושב שאינו סובר  [שהיה שמעון בי
מכיר [כלומר, כוחך מכירין ובוראך שאני דייך עקיבא: רבי לו אמר משה]. פני 
בתחילה , שישב אמרתי ממך זקן יותר שהוא  מאיר ורבי הוא , גדול שכחך בך אני

משה]. ב')פני הלכה א ' פרק  סנהדרין (ירושלמי

מה' היה
תלמידי
רע"ק 
שהחזיקו
התורה את

בחייםרבי שנשארו  עקיבא  רבי של התלמידים מחמשת היה יוחאי בן שמעון
תלמידים החמשה ואותם  עקיבא, רבי של תלמידם אלף כ"ד שמתו  אחרי

ההוא . הקשה  בזמן התורה  את  והחזיקו ב')העמידו עמוד ס "ב  דף (יבמות

.............. יג רבי שמעון בן יוחאי ראש ה"חברייא קדישא"
רשב"י היה מן התנאים הגדולים בדור ב' אחר החרבן... יג
חברי ה"חברייא"............................................................ יג
................................................................... יג חיי הרשב"י
................................... יג מקום לידתו ופטירתו של רשב"י
...................................... יג רשב"י תלמידו של רבי עקיבא
.................................... יג היה תלמיד מובהק לרבי עקיבא
.................................................................. יג דבקותו ברבו
......................................................... יג הסתיר את גדלותו
"אני ובוראך מכירין כוחך"............................................. יג
היה מה' תלמידי רע"ק שהחזיקו את התורה................. יג
כבוד רבו......................................................................... יד
תורת הרשב"י................................................................ יד
סתם רבי שמעון............................................................. יד
....................................................... יד הרביץ תורה בצידון
................................................................... יד חיבור ספריו

שם  ולמדו  שנה  י"ג  במערה  התחבאו  ר"א  ובנו  רשב"י 
.................................................................... יד תורה ביחד
כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורכם............................ יד
הדברים נשמעו למלכות................................................. יד
....................................................... יד כעסם של הרומאים
בריחת רשב"י; בנו ר"א מצטרף אליו לשמשו............... טו

רבי שמעון ובנו רבי אלעזר מתחבאים במערה; שם נעשו 
להם נסים...................................................................... טו
הנהגתם, עמלם בתורה, בימי שהותם במערה.............. טו
יציאתם מן המערה פעם ראשונה לאחר י"ב שנה........ טו
.............................. טו רשב"י ובנו מתקרבים למקום ישוב
................................................ טו רואים איש לוכד עופות
שמיעת הבת קול........................................................... טו
........................................................ טו כך נגזר מן השמים
כל מקום שנתנו בו עיניהם נשרף.................................. טז
............................................ טז נגזר עליהם לחזור למערה
יציאתם מן המערה בפעם השניה לאחר י"ב חודש...... טז

בכל מקום שהיה רבי אלעזר מזיק במבטו, היה רבי שמעון 
............................................................................ טז מרפא
........................................ טז די לעולם שיתקיים בזכותינו
כמה חביבין מצוות על ישראל...................................... טז
.. טז רבי שמעון הולך לרחוץ בחמי טבריא לצורך רפואתו
.................................................. טז 'אשריך שראיתני בכך'
גדלות הרשב"י בתורה אחרי שובו מן המערה................ יז
"שמא גרים".................................................................... יז
............................... יז בחינת "ושמעו הולך בכל המדינות"
בזה השם "רבי שמעון בן יוחאי" כלול כל מעשיו........... יז
................................................................. יז "אידרא רבא"
.................................... יז בחירת תלמידים ל"אידרא רבא"
פטירת שלשת התלמידים............................................... יז
............................................... יח אולי נגזרה עלינו גזירה?
הבת קול מכריזה: "אשריכם על הגילויים בהם זכיתם" יח
............................................. יח רשב"י היה מלומד בנסים
...................................................... יח רשב"י פוקד עקרות
.. יט ה"ינוקא" שבזוהר הקדוש נולד מברכת רשב"י לאביו
................ יט תחיית המתים בל"ג בעומר בהילולת רשב"י

ציון רשב"י  בזכות הנדבות שהתנדבו עבור  נושעו  הרבה 
............................................................................. כ במירון
דימוי רבי שמעון בר יוחאי למשה רבינו....................... כא
.......... כא הקב"ה קרא בשמות משה ורבי שמעון בן יוחאי
למשה ורשב"י נגלה מן השמים שדורשי נפשם מתו..... כא
משה רבינו ורשב"י הסתכלו באספקלריא המאירה...... כא
........................... כא משה רבינו ורשב"י קבלו תורה מסיני

משה רבינו ורשב"י נקראו "סיני".................................. כא
משה רבינו ורשב"י ידעו סודות ההשגחה..................... כב
משה רבינו ורשב"י שקולים כנגד כל העולם................. כב
...................... כב רשב"י עלה למרום בענן כמו משה רבינו
.............. כב משה רבינו ורשב"י מנעו פורעניות מן העולם
משה רבינו ורשב"י ידעו ע' פנים לתורה....................... כב
............... כב למשה ולרשב"י נמסר הכח לברך את ישראל
........................................ כב רשב"י היה ניצוץ משה רבינו
.......... כב קבורת משה רבינו ורשב"י לא על ידי ילוד אשה
פטירת משה רבינו ורשב"י נודעה ע"י בת קול.............. כב
הסתלקות וקבורת רשב"י וגילוי רזין לפני הסתלקותו כב
.......................... כב "המשפט שלי הקב"ה בעצמו ישפוט"
............................ כג רשב"י נעלם ממטתו ושוב נמצא שם
.................................. כג רשב"י מסביר לתלמידיו מה ארע
...................... כג רשב"י בירר מקום עבור בנו ר"א בגן עדן
..... כג רשב"י חוזר על לימודו לפני תלמידיו ביומו האחרון

רשב"י מבקש שיקראו לרבי יצחק למען יסדר החידושים 
....................................................... כד שעומד לגלות להם

מגיע  יצחק  רבי  שישארו;  התלמידים  את  בוחר  רשב"י 
ורשב"י שמח בו............................................................. כד
..... כד "חפץ אני לגלות לכם היסודות של חכמת הקבלה"

הקבלה  חכמת  של  הסודות  את  ומגלה  דורש  רשב"י 
........................................................................ כד העמוקה
רשב"י משתתק בתיבת 'חיים'; הרגע האחרון בא........ כד
........ כה המנורה הטהורה כבתה, התלמידים פורצים בבכי
הכבוד האחרון לרשב"י................................................. כה

שבכפר  המערה  לפני  עד  פורחת  המטה  הרשב"י,  הלוית 
............................................................................. כה מירון
ל"ג בעומר - הילולא דרשב"י....................................... כה
.... כה כנסת ישראל חולקת כבוד לרשב"י ביום ל"ג בעומר
הדר בא"י יעלה בל"ג לעומר למירון וישמח שם............ כו

כל הפמליא של מעלה ונשמות הצדיקים הם במירון בל"ג 
............................................................................ כו לעומר
...  כו רשב"י המשיך תקונים שתמיד מי שירצה לשוב יוכל

הקדושה  ההשארה  בשביל  דרשב"י  הילולא  שמחת 
שהשאיר לנו הזוהר הקדוש לדורי דורות....................... כו
טעם שנוהגין להרבות בנרות בל"ג בעומר..................... כז
רשב"י מברך לכל הבאים למירון.................................... כז
הגעגועים של החבריא קדישא לרבי שמעון בן יוחאי... כז
העלייה למירון מימי המשנה עד ימינו.......................... כח
השתטחות התנאים על קבר רשב"י במירון.................. כח
מעשה בתלמיד ששכח תלמודו..................................... כח
אליהו הנביא לומד תורה עם תנאים במערת הרשב"י.. כח
הב"י הרמ"ק ורש"ק המשיכו את העליה למירון........... כט
....................................................... כט שם ישבנו גם בכינו
האור החיים הקדוש עולה למירון................................. כט
הסתלקות וקבורת רבי אלעזר בן רשב"י........................ ל
............................................................ ל רבי אלעזר נחלש

"שמחתי על שזכיתי שצדיק גדול עם גוף קדוש כזה הוא 
.............................................................................. ל בעלי"
.............................................. ל צוואת רבי אלעזר לאשתו
................. ל פטירת רבי אלעזר, וקיום צוואתו ע"י אשתו
תולעת נשכה באזנו של רבי אלעזר................................ ל
הסוד מתגלה................................................................... ל
התלמידים מבינים שיש לקבור את ר"א בסמוך לאביו. לא
הלויה מתעכבת............................................................. לא
.... לא קבורת רבי אלעזר אצל רשב"י אביו בערב יום כפור
........................................... לא מעלין בקודש ואין מורידין

מפתחות לתולדות הרשב"י ורבי אלעזר



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  אלעזריב רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יגתולדות 

אלעזר רבי  ובנו  יוחאי בר  שמעון רבי  תולדות
קדישא" ה"חברייא  ראש יוחאי בן שמעון רבי

היה רשב"י 
התנאים מן
הגדולים
ב' בדור 
החרבן אחר

הזוהררבי  ספר  בחיבור  שהשתתפו קדישא" ה"חברייא  ראש  יוחאי, בן שמעון
שני, בית חורבן שאחר השני בדור  הגדולים התנאים  מן אחד היה הקדוש ,

ישראל. עם על רומי מלכות של קשות  גזירות בזמן 

חברי
ה"חברייא"

ברשאר יוסי רבי יהודה, רבי אבא, רבי בנו, אלעזר רבי הם: ה "חברייא" חברי
יוסא . ורבי יוסי רבי חיא , רבי רב, בר  חזקיה  רבי יצחק, רבי יעקב,



הרשב"י  חיי
מקום
לידתו
ופטירתו
רשב"י של

על התנא ונאסף  הגליל, בארץ  ישראל, בארץ  נולד יוחאי בן שמעון רבי הקדוש
בעומר . ל"ג  ביום צפת , מעיר הרחק לא מירון, בכפר  ימים ושבע  זקן עמיו 



עקיבא  רבי  של  תלמידו רשב "י 
תלמיד היה
מובהק 
לרבי
עקיבא 

"בני"היה  אותו  שקרא עקיבא , רבי הגדול התנא של המובהק דף תלמידו (מעילה

א') עמוד בישיבתז ' ברק בבני תורה ללמוד רשב"י הלך נשואיו אחר  תיכף  .
זה זמן כל במשך בביתו לבקר מבלי שנה י"ג במשך ולמד  ישב  שם עקיבא , רבי

ח). כ"א , פרק  רבה (ויקרא

דבקותו
ברבו

ונתפסדביקותו עקיבא  רבי שכשנאסר  עד גדולה , כך כל היתה  הדגול ברבו
תורה . ממנו לשמוע  לשם לחדור  נפשו  רשב"י מסר  הסוהר , בבית

א'). עמוד קי"ב  דף (פסחים

הסתיר 
את 

גדלותו

עליובעת שאמר  עד כל, מעיני גדלותו  את  הסתיר עקיבא רבי רבו אצל שהותו
כדלהלן. כוחך ", מכירין ובוראך שאני "דייך רבו

"אני
ובוראך
מכירין
כוחך"

אתאמר חכמים ] בסמיכת [סומך ממנה  ואחד אחד כל  היה בראשונה בא : רבי
רבי  ישב אמר : שמעון. רבי ואת  מאיר  רבי את  עקיבא ורבי תלמידיו...

ר פני נתכרכמו תחילה . לכלוםמאיר  אותו  חושב שאינו סובר  [שהיה שמעון בי
מכיר [כלומר, כוחך מכירין ובוראך שאני דייך עקיבא: רבי לו אמר משה]. פני 
בתחילה , שישב אמרתי ממך זקן יותר שהוא  מאיר ורבי הוא , גדול שכחך בך אני

משה]. ב')פני הלכה א ' פרק  סנהדרין (ירושלמי

מה' היה
תלמידי
רע"ק 
שהחזיקו
התורה את

בחייםרבי שנשארו  עקיבא  רבי של התלמידים מחמשת היה יוחאי בן שמעון
תלמידים החמשה ואותם  עקיבא, רבי של תלמידם אלף כ"ד שמתו  אחרי

ההוא . הקשה  בזמן התורה  את  והחזיקו ב')העמידו עמוד ס "ב  דף (יבמות



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  יד 

רבו רבו ,דביקותוכבוד פטירת  אחרי אחת , שפעם כך, כדי עד היתה עקיבא  רבי ברבו 
על  נצטער עקיבא, רבי של לכבודו היתה שלא  אמרה מפיו  כשנפלט

התעניות . מרוב  שיניו  שנשחרו  עד תעניות כך כל והתענה כך, כל  זה
ב') עמוד נ "ב  דף (נזיר



הרשב"י  תורת 
רבי סתם
שמעון

יוחאי.כל בן שמעון רבי הוא   סתם  שמעון" "רבי בש"ס  שנזכר מקום 
ב') עמוד ב ' דף  שבועות רש "י (פירוש 

הרביץ
תורה
בצידון

תורהרבי הרביץ  ושם צידון, בעיר גדולה ישיבה ייסד יוחאי בן שמעון
תלמידים . להרבה 

חיבור 
ספריו

הלכה ,מלבד עם בלול באגדה מדרשים  גם חיבר  בש "ס, הנזכרות  הלכותיו 
מקור היה  כולם  ועל "ספרי", יוחאי", בר שמעון דרבי "מכילתא  ונקראים
להם שנתגלה וסודות  דרשות רמזים, מאמרים , קובץ  שהוא הקדוש , הזוהר  ספר 
רבי  ובנו הוא שחידשו מה וכן הנביא , ואליהו מהימנא  רעיא  רבינו משה  ע "י
רבי  מפי העמוקים המאמרים כותב  קדישא". ה"חבריא  התלמידים, ושאר  אלעזר 

פטירתו ביום רשב"י ציווי לפי אבא , רבי היה יוחאי בן רפ "ז שמעון דף ג ' חלק  (זוהר

תראה). הלא  ד"ה י"ז  דף תשמ"ח, ירושלים בדפוס  חיים, עץ בספר  זי"ע מוהרח "ו הקדמת ועיין א'. עמוד



ביחד תורה שם ולמדו שנה י "ג במערה  התחבאו  אלעזר רבי ובנו שמעון רבי
מה כל
לא  שתקנו
אלא  תקנו
לצורכם

חכמי לאחר ושאר תלמידיו נהגו  המלכות  ידי על כשנהרג  עקיבא  רבי שמת 
יהודה רבי יחד שם  ישבו אחת  פעם  "יבנה". עיר בכרם  להתאסף  ישראל
להם שבא  עד  שונים, מענינים ודברו יוחאי, בן שמעון ורבי יוסי רבי אלעאי, בר 
"כמה ואמר : משבח, היה אלעאי בר  יהודה  רבי רומי. ממשלת  דבר  על לדבר 
רבי  מרחצאות ". תקנו גשרים, תקנו  שווקים, תקנו זו, אומה  של מעשים  נאים
לא שתקנו  מה "כל  ואמר : ענה  להתאפק, יכל לא  שמעון רבי אבל שתק. יוסי
בהם לעדן מרחצאות  זונות , בהם  להושיב שווקים תקנו לצורכם, אלא תקנו 

מכס ". מהם  לקחת גשרים עצמם ,

הדברים
נשמעו
למלכות 

ואםבעת אב מן תולדתו כי שמו , גרים בן יהודה  אחד, איש  שם נמצא  שדברו
וסיפר כאלה , בדברים להשמר  שנצרך ידע ולא  הבין לא  והוא  שנתגיירו,

רומי. למלכות  דבריהם נשמעו  זה  ידי ועל למיודעיו, דבריהם

של כעסם 
הרומאים

למלכות .מאד בזיון הם דבריו כי יען יוחאי, בן שמעון רבי על הרומאים אף  חרה
" הפסק : ויצא  זה, על משפט  יוסי יהודהעשו יתעלה, ששיבח אלעאי בר 

יהרג ". שגינה  שמעון לציפורי, יגלה ששתק

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  טותולדות 

בריחת 
בנו רשב"י ;
ר "א 
מצטרף 
אליו
לשמשו

מביתומיד ברח לנפשו, וירא  ליהרג  משפטו שנחרץ שמעון לרבי הדבר נודע 
אצלו ישב אלעזר  רבי בנו גם המדרש, בית שאצל נסתר בחדר ויתחבא
וכך לשתות , ומים לאכול  לחם יום בכל  להם  הביאה שמעון רבי אשת לשמשו,

ימים . איזה  שם ישב

שמעון רבי
רבי ובנו
אלעזר 
מתחבאים
במערה;
נעשו שם
נסים להם

לבנו:ויהי  אמר  אותו , ושמחפשים בתוקפה שהגזרה שמעון לרבי נודע  כאשר
ויכול  עליהן, קלה דעתן נשים כי יען היום, כל מפחד שאני בני, "תדע
מכאן". לברוח עלינו  לכן נמצאים , אנו איה תודיע  אותה יצערו כאשר  להיות
איש ואין הישוב, מן ציה  במקום  שהיא במערה ויתחבאו בלילה משם ויברחו
מעין  להם נגלה גם ותאנים, חרובין עצי שם שצמחו  נס  להם  ונעשה  שם, עובר 

מהם . וניזונו טובים, מים של

הנהגתם,
עמלם
בתורה,
בימי
שהותם
במערה

לכן וכאשר  יבלו, לא  שבגדיהם דאגו משם , לצאת יכלו בקרוב שלא הבינו
היו כאשר שם . הנמצא בחול צוארם עד גופם את וכסו בגדיהם  פשטו 
כל  יבלו . שלא כדי בגדיהם, פשטו התפלה  אחר בגדיהם. לבשו  להתפלל  צריכים
הנביא אליהו  מלבד ידע לא  חיה נפש  שום  בתורה . עמלים  שניהם היו היום

תורה . סתרי להם לגלות אצלם לבוא  רגיל שהיה

מן יציאתם
המערה
פעם
ראשונה
י"ב לאחר
שנה

חוקככה היה ושם רומי, קיסר מת שנה י"ב  לאחר  שנה. י"ב שמה  ישבו 
המערה אל אליהו בא אז גזרותיו. נתבטלו  הקיסר מת  שכאשר  המלכות
ויצאו ביתם . אל ולבוא  לצאת  המה  ורשאים  נתבטלה , שהגזרה להם ויבשר 

המערה . מן

ובנו רשב"י
מתקרבים
למקום
ישוב

גוואי.כאשר בבתי לב  טובי היו לא אבל  בראי, בבתי רק שמחים היו בדרך  הלכו
שנה י"ב העולם  מן נחתכים היו  מדוע  תרעומת , טמונה היתה בקרבם 
נלאו , ישוב למקום ונתקרבו פרסאות  איזו הליכתם ואחר  בכפם . חמס לא  על 

מעט . לנוח וישבו 

איש  רואים
עופות  לוכד

אשרבאותה איש  בא  השדה שיח במקום ממקומם  רחוק לא  אשר  ראו, שעה
תבואה גרגירי שמפזר  רשת  ידי על השמים עופות  ללכוד היא  מלאכתו 
קול  נשמע  הגרגירים לאכול הרשת  בתוך  הצפור  נכנס  וכאשר הרשת , בתוך
ונלכדה , הצפור  נכנסה  לפעמים נלכדה. והצפור  פתאום, שנסגרת  הדלת דפיקת 

שלמה . ויוצאת  תלכד ולא  נכנסה ולפעמים

שמיעת 
קול הבת

הנלכדת ,הטו  צפור  נכנסת  שכאשר  וישמעו , אלעזר , ורבי שמעון רבי אזנם
היא שמשמעותה "ספקלא ", תיבת  השמים מן קול בת  תחלה נשמע 
נשמע נלכדת, ואינה  הצפור  נכנסת  וכאשר  הצפור. ותלכד הרשת  דלת  שתספק
ממיתה . שנפטרת היא  שמשמעותה  "דימוס ", תיבת  השמים  מן קול בת תחלה

מן נגזר  כך
השמים

בלי אז נלכדת  אינה הצפור  את  גם כי בני, תראה "הלא  לבנו: שמעון רבי אמר
השמים . מן גזרה בלי בפח נלכד שאינו האדם שכן מכל השמים, מן דין גזר 
כי  רומי, קיסר  גזרת  פי על רק  במערה שנלכדנו לחשוב  לנו שאין אומרת זאת 



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  יד 

רבו רבו ,דביקותוכבוד פטירת  אחרי אחת , שפעם כך, כדי עד היתה עקיבא  רבי ברבו 
על  נצטער עקיבא, רבי של לכבודו היתה שלא  אמרה מפיו  כשנפלט

התעניות . מרוב  שיניו  שנשחרו  עד תעניות כך כל והתענה כך, כל  זה
ב') עמוד נ "ב  דף (נזיר



הרשב"י  תורת 
רבי סתם
שמעון

יוחאי.כל בן שמעון רבי הוא   סתם  שמעון" "רבי בש"ס  שנזכר מקום 
ב') עמוד ב ' דף  שבועות רש "י (פירוש 

הרביץ
תורה
בצידון

תורהרבי הרביץ  ושם צידון, בעיר גדולה ישיבה ייסד יוחאי בן שמעון
תלמידים . להרבה 

חיבור 
ספריו

הלכה ,מלבד עם בלול באגדה מדרשים  גם חיבר  בש "ס, הנזכרות  הלכותיו 
מקור היה  כולם  ועל "ספרי", יוחאי", בר שמעון דרבי "מכילתא  ונקראים
להם שנתגלה וסודות  דרשות רמזים, מאמרים , קובץ  שהוא הקדוש , הזוהר  ספר 
רבי  ובנו הוא שחידשו מה וכן הנביא , ואליהו מהימנא  רעיא  רבינו משה  ע "י
רבי  מפי העמוקים המאמרים כותב  קדישא". ה"חבריא  התלמידים, ושאר  אלעזר 

פטירתו ביום רשב"י ציווי לפי אבא , רבי היה יוחאי בן רפ "ז שמעון דף ג ' חלק  (זוהר

תראה). הלא  ד"ה י"ז  דף תשמ"ח, ירושלים בדפוס  חיים, עץ בספר  זי"ע מוהרח "ו הקדמת ועיין א'. עמוד



ביחד תורה שם ולמדו שנה י "ג במערה  התחבאו  אלעזר רבי ובנו שמעון רבי
מה כל
לא  שתקנו
אלא  תקנו
לצורכם

חכמי לאחר ושאר תלמידיו נהגו  המלכות  ידי על כשנהרג  עקיבא  רבי שמת 
יהודה רבי יחד שם  ישבו אחת  פעם  "יבנה". עיר בכרם  להתאסף  ישראל
להם שבא  עד  שונים, מענינים ודברו יוחאי, בן שמעון ורבי יוסי רבי אלעאי, בר 
"כמה ואמר : משבח, היה אלעאי בר  יהודה  רבי רומי. ממשלת  דבר  על לדבר 
רבי  מרחצאות ". תקנו גשרים, תקנו  שווקים, תקנו זו, אומה  של מעשים  נאים
לא שתקנו  מה "כל  ואמר : ענה  להתאפק, יכל לא  שמעון רבי אבל שתק. יוסי
בהם לעדן מרחצאות  זונות , בהם  להושיב שווקים תקנו לצורכם, אלא תקנו 

מכס ". מהם  לקחת גשרים עצמם ,

הדברים
נשמעו
למלכות 

ואםבעת אב מן תולדתו כי שמו , גרים בן יהודה  אחד, איש  שם נמצא  שדברו
וסיפר כאלה , בדברים להשמר  שנצרך ידע ולא  הבין לא  והוא  שנתגיירו,

רומי. למלכות  דבריהם נשמעו  זה  ידי ועל למיודעיו, דבריהם

של כעסם 
הרומאים

למלכות .מאד בזיון הם דבריו כי יען יוחאי, בן שמעון רבי על הרומאים אף  חרה
" הפסק : ויצא  זה, על משפט  יוסי יהודהעשו יתעלה, ששיבח אלעאי בר 

יהרג ". שגינה  שמעון לציפורי, יגלה ששתק

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  טותולדות 

בריחת 
בנו רשב"י ;
ר "א 
מצטרף 
אליו
לשמשו

מביתומיד ברח לנפשו, וירא  ליהרג  משפטו שנחרץ שמעון לרבי הדבר נודע 
אצלו ישב אלעזר  רבי בנו גם המדרש, בית שאצל נסתר בחדר ויתחבא
וכך לשתות , ומים לאכול  לחם יום בכל  להם  הביאה שמעון רבי אשת לשמשו,

ימים . איזה  שם ישב

שמעון רבי
רבי ובנו
אלעזר 
מתחבאים
במערה;
נעשו שם
נסים להם

לבנו:ויהי  אמר  אותו , ושמחפשים בתוקפה שהגזרה שמעון לרבי נודע  כאשר
ויכול  עליהן, קלה דעתן נשים כי יען היום, כל מפחד שאני בני, "תדע
מכאן". לברוח עלינו  לכן נמצאים , אנו איה תודיע  אותה יצערו כאשר  להיות
איש ואין הישוב, מן ציה  במקום  שהיא במערה ויתחבאו בלילה משם ויברחו
מעין  להם נגלה גם ותאנים, חרובין עצי שם שצמחו  נס  להם  ונעשה  שם, עובר 

מהם . וניזונו טובים, מים של

הנהגתם,
עמלם
בתורה,
בימי
שהותם
במערה

לכן וכאשר  יבלו, לא  שבגדיהם דאגו משם , לצאת יכלו בקרוב שלא הבינו
היו כאשר שם . הנמצא בחול צוארם עד גופם את וכסו בגדיהם  פשטו 
כל  יבלו . שלא כדי בגדיהם, פשטו התפלה  אחר בגדיהם. לבשו  להתפלל  צריכים
הנביא אליהו  מלבד ידע לא  חיה נפש  שום  בתורה . עמלים  שניהם היו היום

תורה . סתרי להם לגלות אצלם לבוא  רגיל שהיה

מן יציאתם
המערה
פעם
ראשונה
י"ב לאחר
שנה

חוקככה היה ושם רומי, קיסר מת שנה י"ב  לאחר  שנה. י"ב שמה  ישבו 
המערה אל אליהו בא אז גזרותיו. נתבטלו  הקיסר מת  שכאשר  המלכות
ויצאו ביתם . אל ולבוא  לצאת  המה  ורשאים  נתבטלה , שהגזרה להם ויבשר 

המערה . מן

ובנו רשב"י
מתקרבים
למקום
ישוב

גוואי.כאשר בבתי לב  טובי היו לא אבל  בראי, בבתי רק שמחים היו בדרך  הלכו
שנה י"ב העולם  מן נחתכים היו  מדוע  תרעומת , טמונה היתה בקרבם 
נלאו , ישוב למקום ונתקרבו פרסאות  איזו הליכתם ואחר  בכפם . חמס לא  על 

מעט . לנוח וישבו 

איש  רואים
עופות  לוכד

אשרבאותה איש  בא  השדה שיח במקום ממקומם  רחוק לא  אשר  ראו, שעה
תבואה גרגירי שמפזר  רשת  ידי על השמים עופות  ללכוד היא  מלאכתו 
קול  נשמע  הגרגירים לאכול הרשת  בתוך  הצפור  נכנס  וכאשר הרשת , בתוך
ונלכדה , הצפור  נכנסה  לפעמים נלכדה. והצפור  פתאום, שנסגרת  הדלת דפיקת 

שלמה . ויוצאת  תלכד ולא  נכנסה ולפעמים

שמיעת 
קול הבת

הנלכדת ,הטו  צפור  נכנסת  שכאשר  וישמעו , אלעזר , ורבי שמעון רבי אזנם
היא שמשמעותה "ספקלא ", תיבת  השמים מן קול בת  תחלה נשמע 
נשמע נלכדת, ואינה  הצפור  נכנסת  וכאשר  הצפור. ותלכד הרשת  דלת  שתספק
ממיתה . שנפטרת היא  שמשמעותה  "דימוס ", תיבת  השמים  מן קול בת תחלה

מן נגזר  כך
השמים

בלי אז נלכדת  אינה הצפור  את  גם כי בני, תראה "הלא  לבנו: שמעון רבי אמר
השמים . מן גזרה בלי בפח נלכד שאינו האדם שכן מכל השמים, מן דין גזר 
כי  רומי, קיסר  גזרת  פי על רק  במערה שנלכדנו לחשוב  לנו שאין אומרת זאת 



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  טז

ואסור הקב"ה, לפני וידוע גלוי הדבר  וסבת  השמים, מן נגזר  שכך  ספק , בלתי אם
מדותי  אחר  ולהרהר להתרעם הלאה .לנו וילכו דעתם נתישבה  ובכן ו ".

מקום כל
בו שנתנו
עיניהם
נשרף 

והנהכאשר ויראו  שדה לפני ויעברו הישוב, אל יותר  להתקרב התחילו
ויאמרו עליהם ויתמהו  תבואה, וזורעים בשדה חורשים יהודים
שהיא התורה , עסק  מניחין הללו?! המשוגעים האנשים  עושים "מה בכעס:
עיניהם שנתנו  מקום כל אפם  חרון ובשביל שעה !" בחיי ועוסקים עולם, חיי

נשרף . מיד בכעס

עליהם נגזר
לחזור 
למערה

חיזרואז יצאתם?! עולמי להחריב "האם להם: ואמרה השמים  מן קול בת  יצתה
ונשתהו המערה, לאותה ולשוב לחזור  מוכרחים היו זה ובעבור  למערתכם".

חודש . י"ב עוד שם

מן יציאתם
המערה
בפעם
השניה
י"ב לאחר
חודש 

גםלאחר אף  הלא  הרחמן! "אב ויאמרו : לשמים  ידיהם  נשאו חודש  עשר  שנים
להיות לנו  די כן אם  חודש , י"ב מן יותר  בגיהנם נשפטים אין רשעים 
"צאו ואמרה: קול בת יצתה שוב נתקבלה. תפלתם  הרשעים". כמשפט  נידונים 

לביתם . ללכת  המערה מן שניהם ויצאו ממערתכם ".

מקום בכל
רבי שהיה
אלעזר 
מזיק 
היה במבטו ,
שמעון רבי
מרפא 

ולאכאשר אלעזר , רבי של  דעתו  נחה לא עוד הישוב , אל שנית  פעם התקרבו 
במערה , היותו שבזמן כיון ישראל, מבית  האנשים  התנהגות  לסבול יכול
אנשי  של הגשמי הצטרכות ששכח כמעט  ולכן התורה, לעמל כך דבר  ידע לא 
מקום ובכל לאנשים . הזיקות בזה וגרם  וברוגז, בתמהון עליהם  ויבט  הזה. עולם

מרפא . אביו  שמעון רבי היה במבטו , מזיק  אלעזר  רבי שהיה 

לעולם די 
שיתקיים
בזכותינו

לבבו ,כאשר  את  ולרכך בנו אל לדבר התחיל בנו, מעשי שמעון רבי ראה 
שיתקיים ואתה אני לעולם  די כי בני! "תדע לאמר: ישראל  על והמליץ 

שנינו ". בזכות

חביבין כמה
על מצוות
ישראל

ובידועוד לביתו, רץ  זקן איש  השמשות, בין שבת  בערב שראו לפניהם נזדמן
אמרשתי הדס?". חבילות  שתי אותן לך "למה אותו: וישאלו הדס. חבילות 

ולא חבילות , שתי מהם עשית  "ומדוע לו : אמרו שבת ". לכבוד בהן "להריח להם :
שמור ". כנגד ואחת  זכור  כנגד "אחת  להם: אמר אחת ?". חבילה שיהיו לך די
רוגזך הנח לכן ישראל! על  מצוות  חביבין כמה "ראה לבנו : שמעון רבי אמר 

במבטו . לאיש  יותר הזיק ולא לבו, וירך דעתו נתישבה  והלאה ומאז  מהם".

שמעון רבי
הולך
לרחוץ
בחמי
טבריא 
לצורך
רפואתו

לקבל רבי אליו הלך לביתו, בא חתנו  כי שמע שמעון רבי חותן יאיר בן פנחס 
שנים י"ג  גויתו את  שכסה החול מן פצעים  מלא היה  שמעון רבי פניו.
לחזק טבריא  בחמי לרחוץ  לטבריא  והלך גופו, כל נחלש  זה  ידי ועל  במערה,

חותנו . פנחס  רבי שמה אליו ויבא ולהתרפא . גויתו

'אשריך
שראיתני
בכך '

גויתוכאשר את  ויסוך חותנו עמו הלך טבריא, בחמי לרחוץ  שמעון רבי הלך
חתנו , פצעי את  פנחס  רבי ראה כאשר  ויהי  פצעיו . את  לרפא  זית  בשמן

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יזתולדות 

גוף על עיניו דמעות  ויפלו עליו, רחמנות  נתמלא כי מבכי, להתאפק יכול לא 
עקיצת שמעון רבי הרגיש  מלח, כמי הן מלוחין עינים דמעות  וכאשר  חתנו,
חותני  "למה חותנו: את  שמעון רבי שאל  לו. ויכאב הפצעים במקום  הדמעות
צרתך על אני בוכה פנחס: רבי ויענהו  עיניך?", מדמעות  גוי פצעי ותכוה  תבכה 
אם כי חותני! כן "לא  שמעון: רבי אליו ויאמר  בכך!", שראיתך לי ואוי ומכאובך,
כך ". כל תורה בי מצאת  לא בכך ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך

גדלות 
הרשב"י
בתורה
שובו אחרי 
המערה מן 

מקשההדבר  שמעון רבי כשהיה  המערה, אל שמעון רבי נפרד טרם כי ידוע
כך ואחר  תירוצים. עשר שנים לו מתרץ פנחס רבי היה  בלימודם , קושיא 
רבי  היה בלימודם, קושיא  מקשה פנחס רבי כשהיה  המערה, מן שב  כאשר

תירוצים . וארבעה עשרים  לו מתרץ  ע"ב)שמעון לג  דף (שבת



גרים" "שמא
בחינת 
"ושמעו
בכל הולך
המדינות "

גרים"רבי "שמא יוחאי בן ז':)שמעון בחינת (ברכות  "שמעון" כי ד), ט, (אסתר

המדינות ". בכל הולך "ושמעו
ד') הלכה טהורה וחיה בהמה סימני הלכות הלכות  לקוטי (ספר

השם בזה
שמעון "רבי
יוחאי" בן
כל כלול
י "ג  מעשיו,
שנה
במערה,
חיבור 

וכלהזוהר,
המעשיות 
הנזכרים
ממנו

וצדיק ,זה צדיק כל של הקדוש בהשם  כי הצדיקים , שמות  זכרון מעלת  בחינת
מעלותיו וכל הטובים ומעשיו ותורתו צדקתו כל הצדיק, מהות  כל נכלל בו
הצדיק , שם שמזכירין ידי על כן ועל ונשמתו . נפשו  הוא השם  כי ומדרגותיו ,
וטהרה לקדשה  אנחנו  גם נזכה זה  ידי ועל וזכותו , קדשתו  עלינו  ממשיכין אנו
בזה יוחאי, בן שמעון רבי התנא  שם  מזכירין כשאנו למשל  יתברך. אליו ולשוב 
ספר וחבר  במערה שנים עשרה שלש  שהיה  התנא זה  מעשי כל כלול השם
שמעון  רבי הקדוש  השם בזה כלולים  כולם ממנו, הנזכרים המעשיות  וכל הזוהר ,

הצדיקים . שמות  בשארי וכן יוחאי, בן
ו') אות  ד' הלכה  סעודה  הלכות  הלכות לקוטי (ספר



רבא" "אידרא 
בחירת 
תלמידים
ל"אידרא 
רבא"

תלמידים לאחרי שמונה לבחור  רשב "י הלך מהמערה, רבי צאתו אבא, רבי (והם :

ייסא) ורבי יוסי רבי חיא , רבי רב , בר חזקיה  רבי יצחק , רבי יעקב , בר  יוסי רבי אשריהודה , ,
רבא ". ה"אידרא  את  היוו  בנו  אלעזר  ר' ועם  עמו יחד

ב '). עמוד קכ "ז דף רבא , אדרא ג', חלק  (זוהר

פטירת 
שלשת 
התלמידים

יעקב,שנתפרד לפני  בר יוסי רבי תלמידים : שלשה נפטרו  רבא", ה "אידרא ה 
ולכן  האלקי, באור התמלאו אלו תלמידים ייסא . ורבי רב  בר חזקיה רבי 

הנצח . לעולם עברו



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  טז

ואסור הקב"ה, לפני וידוע גלוי הדבר  וסבת  השמים, מן נגזר  שכך  ספק , בלתי אם
מדותי  אחר  ולהרהר להתרעם הלאה .לנו וילכו דעתם נתישבה  ובכן ו ".

מקום כל
בו שנתנו
עיניהם
נשרף 

והנהכאשר ויראו  שדה לפני ויעברו הישוב, אל יותר  להתקרב התחילו
ויאמרו עליהם ויתמהו  תבואה, וזורעים בשדה חורשים יהודים
שהיא התורה , עסק  מניחין הללו?! המשוגעים האנשים  עושים "מה בכעס:
עיניהם שנתנו  מקום כל אפם  חרון ובשביל שעה !" בחיי ועוסקים עולם, חיי

נשרף . מיד בכעס

עליהם נגזר
לחזור 
למערה

חיזרואז יצאתם?! עולמי להחריב "האם להם: ואמרה השמים  מן קול בת  יצתה
ונשתהו המערה, לאותה ולשוב לחזור  מוכרחים היו זה ובעבור  למערתכם".

חודש . י"ב עוד שם

מן יציאתם
המערה
בפעם
השניה
י"ב לאחר
חודש 

גםלאחר אף  הלא  הרחמן! "אב ויאמרו : לשמים  ידיהם  נשאו חודש  עשר  שנים
להיות לנו  די כן אם  חודש , י"ב מן יותר  בגיהנם נשפטים אין רשעים 
"צאו ואמרה: קול בת יצתה שוב נתקבלה. תפלתם  הרשעים". כמשפט  נידונים 

לביתם . ללכת  המערה מן שניהם ויצאו ממערתכם ".

מקום בכל
רבי שהיה
אלעזר 
מזיק 
היה במבטו ,
שמעון רבי
מרפא 

ולאכאשר אלעזר , רבי של  דעתו  נחה לא עוד הישוב , אל שנית  פעם התקרבו 
במערה , היותו שבזמן כיון ישראל, מבית  האנשים  התנהגות  לסבול יכול
אנשי  של הגשמי הצטרכות ששכח כמעט  ולכן התורה, לעמל כך דבר  ידע לא 
מקום ובכל לאנשים . הזיקות בזה וגרם  וברוגז, בתמהון עליהם  ויבט  הזה. עולם

מרפא . אביו  שמעון רבי היה במבטו , מזיק  אלעזר  רבי שהיה 

לעולם די 
שיתקיים
בזכותינו

לבבו ,כאשר  את  ולרכך בנו אל לדבר התחיל בנו, מעשי שמעון רבי ראה 
שיתקיים ואתה אני לעולם  די כי בני! "תדע לאמר: ישראל  על והמליץ 

שנינו ". בזכות

חביבין כמה
על מצוות
ישראל

ובידועוד לביתו, רץ  זקן איש  השמשות, בין שבת  בערב שראו לפניהם נזדמן
אמרשתי הדס?". חבילות  שתי אותן לך "למה אותו: וישאלו הדס. חבילות 

ולא חבילות , שתי מהם עשית  "ומדוע לו : אמרו שבת ". לכבוד בהן "להריח להם :
שמור ". כנגד ואחת  זכור  כנגד "אחת  להם: אמר אחת ?". חבילה שיהיו לך די
רוגזך הנח לכן ישראל! על  מצוות  חביבין כמה "ראה לבנו : שמעון רבי אמר 

במבטו . לאיש  יותר הזיק ולא לבו, וירך דעתו נתישבה  והלאה ומאז  מהם".

שמעון רבי
הולך
לרחוץ
בחמי
טבריא 
לצורך
רפואתו

לקבל רבי אליו הלך לביתו, בא חתנו  כי שמע שמעון רבי חותן יאיר בן פנחס 
שנים י"ג  גויתו את  שכסה החול מן פצעים  מלא היה  שמעון רבי פניו.
לחזק טבריא  בחמי לרחוץ  לטבריא  והלך גופו, כל נחלש  זה  ידי ועל  במערה,

חותנו . פנחס  רבי שמה אליו ויבא ולהתרפא . גויתו

'אשריך
שראיתני
בכך '

גויתוכאשר את  ויסוך חותנו עמו הלך טבריא, בחמי לרחוץ  שמעון רבי הלך
חתנו , פצעי את  פנחס  רבי ראה כאשר  ויהי  פצעיו . את  לרפא  זית  בשמן

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יזתולדות 

גוף על עיניו דמעות  ויפלו עליו, רחמנות  נתמלא כי מבכי, להתאפק יכול לא 
עקיצת שמעון רבי הרגיש  מלח, כמי הן מלוחין עינים דמעות  וכאשר  חתנו,
חותני  "למה חותנו: את  שמעון רבי שאל  לו. ויכאב הפצעים במקום  הדמעות
צרתך על אני בוכה פנחס: רבי ויענהו  עיניך?", מדמעות  גוי פצעי ותכוה  תבכה 
אם כי חותני! כן "לא  שמעון: רבי אליו ויאמר  בכך!", שראיתך לי ואוי ומכאובך,
כך ". כל תורה בי מצאת  לא בכך ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך

גדלות 
הרשב"י
בתורה
שובו אחרי 
המערה מן 

מקשההדבר  שמעון רבי כשהיה  המערה, אל שמעון רבי נפרד טרם כי ידוע
כך ואחר  תירוצים. עשר שנים לו מתרץ פנחס רבי היה  בלימודם , קושיא 
רבי  היה בלימודם, קושיא  מקשה פנחס רבי כשהיה  המערה, מן שב  כאשר

תירוצים . וארבעה עשרים  לו מתרץ  ע"ב)שמעון לג  דף (שבת
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גרים"רבי "שמא יוחאי בן ז':)שמעון בחינת (ברכות  "שמעון" כי ד), ט, (אסתר

המדינות ". בכל הולך "ושמעו
ד') הלכה טהורה וחיה בהמה סימני הלכות הלכות  לקוטי (ספר

השם בזה
שמעון "רבי
יוחאי" בן
כל כלול
י "ג  מעשיו,
שנה
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חיבור 

וכלהזוהר,
המעשיות 
הנזכרים
ממנו

וצדיק ,זה צדיק כל של הקדוש בהשם  כי הצדיקים , שמות  זכרון מעלת  בחינת
מעלותיו וכל הטובים ומעשיו ותורתו צדקתו כל הצדיק, מהות  כל נכלל בו
הצדיק , שם שמזכירין ידי על כן ועל ונשמתו . נפשו  הוא השם  כי ומדרגותיו ,
וטהרה לקדשה  אנחנו  גם נזכה זה  ידי ועל וזכותו , קדשתו  עלינו  ממשיכין אנו
בזה יוחאי, בן שמעון רבי התנא  שם  מזכירין כשאנו למשל  יתברך. אליו ולשוב 
ספר וחבר  במערה שנים עשרה שלש  שהיה  התנא זה  מעשי כל כלול השם
שמעון  רבי הקדוש  השם בזה כלולים  כולם ממנו, הנזכרים המעשיות  וכל הזוהר ,

הצדיקים . שמות  בשארי וכן יוחאי, בן
ו') אות  ד' הלכה  סעודה  הלכות  הלכות לקוטי (ספר



רבא" "אידרא 
בחירת 
תלמידים
ל"אידרא 
רבא"

תלמידים לאחרי שמונה לבחור  רשב "י הלך מהמערה, רבי צאתו אבא, רבי (והם :

ייסא) ורבי יוסי רבי חיא , רבי רב , בר חזקיה  רבי יצחק , רבי יעקב , בר  יוסי רבי אשריהודה , ,
רבא ". ה"אידרא  את  היוו  בנו  אלעזר  ר' ועם  עמו יחד

ב '). עמוד קכ "ז דף רבא , אדרא ג', חלק  (זוהר

פטירת 
שלשת 
התלמידים

יעקב,שנתפרד לפני  בר יוסי רבי תלמידים : שלשה נפטרו  רבא", ה "אידרא ה 
ולכן  האלקי, באור התמלאו אלו תלמידים ייסא . ורבי רב  בר חזקיה רבי 

הנצח . לעולם עברו



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  יח

נגזרה אולי
עלינו
גזירה?

מלאכים .התלמידים  בידי נישאים  חבריהם שלושת  כיצד ראו בחיים שנשארו
חס אולי ואמר , צעק החברים. ונשתככו  דבר  שמעון רבי ואמר
שעמד  מיום  נגלה שלא  מה ידינו  על נגלה כי להענש, עלינו  גזירה נגזרה ושלום 

סיני. הר  על משה

קול הבת
מכריזה:
"אשריכם
על
הגילויים
זכיתם בהם

ואשרי ברגע שמעון רבי אתה  "אשרי ואמרה: השמים מן קול בת  יצאה זה
לכל  נגלה  שלא  מה  לכם נגלה כי עמך, החיים  החברים וחלק חלקך 

מעלה ". א')צבאות עמוד קמ"ד  דף שם (זוהר

.

בנסים מלומד היה רשב"י 

דנהירא. וכו ', והתקונים הזוהר  דספר מאריה  יוחאי, בן שמעון רבי האלקי התנא
באורייתא  עלמא  ע"א)כל קנ"ו דף ח"א  במסכת(זוהר שמצאנו וכמו  נס, בעל  היה ,

ע"א)מעילה י"ז בנסים ".(דף "מלומד  שקראוהו

שבת ב. ע"ב)ובמסכת  ל "ג  נסא .(דף ואתרחיש הואיל :

ח"בג. ע"א)ובזוהר  קמ"ט עביד (דף קא שמעון דרבי עלאה זכותא דא  בדרא  :
ידוי. על נסין לאתחזאה

ח"גד. ע"א)ובזוהר  ס "ד ארחיש(דף הוא בריך דקודשא  וניזיל, ניקום רשב "י: אמר 
בנסין. לן

ע"ב)ושםה. ר"א  ידע(דף נסא .אמר: לן למרחש בעי הוא בריך דקודשא  נא

חדש ו. תבוא)ובזוהר  עביד (ס "פ הוא בריך דקודשא  יוחאי דבר  נפשא  זכאה :
נסין. עמיה

ח "בז. ע"ב)ובזוהר  קצ"ח לאתר(דף מאתר  דגופא  תבירא  דסבלין עליונין קדישין :
מרשב "י  גדול לנו ומי ופורקנין. נסין להו  למעבד דזכאין הוא, בריך  קודשא על

צבאות . ה' לקנאת  גופו  ונשבר  מערה צער  שסבל

עקרות  פוקד רשב"י 

גבי מעשה אתון ילדה, ולא  בעלה  עם שנים עשר  ששהתה  בצידון אחת  באשה
מזו], זה להפרד רצו [הם מדין דין למשתבקא  בעיין יוחאי בן שמעון רבי
אתם אין כך ובמשתה, במאכל  לזה  זה שנזדוגתם כשם  חייכון, להון, אמר 

ומשתה . מאכל מתוך  אלא  מתפרשים

כיון הלכו מדי. יותר  ושכרתו גדולה, סעודה ועשו טוב יום לעצמן ועשו בדרכיו 
טלי  בבית  לי שיש  טוב  חפץ  כל ראי בתי, לה, אמר עליו  דעתו שנתישבה
ולשפחותיה לעבדיה רמזה שישן לאחר  היא, עשתה  מה  אביך. לבית  ולכי אותו

אבא . לבית  והוליכוהו  אותו וקחו במטה  שאוהו להם , ואמרה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יטתולדות 

נתון,בחצי  אני היכן בתי, לה, אמר  חמריה דפג  כיון משנתיה, ננער  הלילה
כך ולא ליה, אמרה אביך, לבית  לי מה לה , אמר אבא . בבית  ליה, אמרה 
חפץ אין אביך", לבית  ולכי אותו טלי בביתי שיש  טוב  חפץ  "כל בערב לי אמרת 
והתפלל  ועמד יוחאי בן שמעון רבי אצל להם  הלכו  ממך. יותר  בעולם לי טוב
פוקדים צדיקים אף  עקרות  פוקד הוא  ברוך  הקדוש מה ללמדך , ונפקדו . עליהם

בך")עקרות . ונשמחה "נגילה הפסוק על ד', פסוק  א ' פרשה השירים (שיר

לאביו  רשב"י מברכת נולד הקדוש  שבזוהר ה"ינוקא "

ה"ינוקא"],אדכרנא של [אביו אבוי ספרא  רב בארחא עמי אזיל דהוה חד יומא
באורייתא . אריא  בר  ליה  דיהא מני, אתפרש  כד ליה ובריכית 

סע"ב) קס"ט  דף  תרומה פרשת  ח"ב  .(זוהר

רשב"י  בהילולת  בעומר בל"ג המתים תחיית 

הוא ,לא נורא  כי נפלא נס מעשה ה', מעשה מלספר ולעצר להתאפק  אוכל
מהאש ופלא  נס  מעשה בקהל  לספר ראיה עד והנני ראינו  בעינינו ר 

ל"ג אז  שחל  תרפ "ג , בשנת  לעומר ל"ג על  במירון בהיותי בעיני שראיתי
לעומר בל"ג  שם שהיו  ישראל מאלפי הקהל  רוב  ושכמעט  הששי, ביום לעומר 
שבת שמחת  טעם אז  וטעמנו השבת , יום את  שם  לשבות  במירון אז נשארו

פלאית . עילאית 

ציון וביום  יד  על המדרש בבית אז שהתפללנו מוסף  תפלת  אחר  בבוקר שבת 
קול  נשמע  ויהי היום, לחצי קרוב האחרון המנין הרשב"י הקדשים קודש
תגלחתו לו לעשות  נדרה שאמו הספרדים אחינו של  אחד שילד גדול, רעש 
הביאתו לבדה ואמו למירון, לסע יכל לא  הבן ואבי הידוע, כמנהג  הראשונה
לנו . חיים ושבק ליצלן, רחמנא  החלירע מחלת  אחזתו הילד  ופתאום למירון,

בחצרהיה  הציונים גגות עלי למעלה הבנויים הקטנים החדרים באחד  מונח
שצריכין  ת "ו  מצפת  הממשלה מטעם שם שהיו הרופאים וציוו הקודש ,
וכשנשמע ימים. איזה על החצר  אנשי כל  על "קאראנטין", הסגר , לעשות 
השדות אל החוצה מהחצר לברוח והתחיל נבהלו מההמון רבים  הזאת , הפקודה
רבים כי ובכיות , וקולות  צעקות  הגיעו מיד אבל שם , אשר  וגבעות והרים 
נסגר והחצר  וחפציהם ביתם ואנשי ילדיהם את  עזבו לחצר  מחוץ מהיוצאים
הילד  אם מהאשה , בכיה  קול ונשמע עלה כולם ועל השוטרים . ידי על ונשמר 
ונהפך אין, הראשונה תגלחתו  על אותו שהביאה והיחידי הראשון שבנה  המת ,

שמחתה . לתוגה

נצטערנוואני וכולנו ומת , ירוק  הארץ על בחדרו  מונח הילד  את  ראיתי בעיני
מרוב אופן בשום  יכולנו ולא אמו, וצער  מישראל  אחת  נפש על מאד מאד

בבוקר . קודש שבת  סעודת  את  ולסעוד קידוש  לעשות  צער 



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  יח

נגזרה אולי
עלינו
גזירה?

מלאכים .התלמידים  בידי נישאים  חבריהם שלושת  כיצד ראו בחיים שנשארו
חס אולי ואמר , צעק החברים. ונשתככו  דבר  שמעון רבי ואמר
שעמד  מיום  נגלה שלא  מה ידינו  על נגלה כי להענש, עלינו  גזירה נגזרה ושלום 

סיני. הר  על משה

קול הבת
מכריזה:
"אשריכם
על
הגילויים
זכיתם בהם

ואשרי ברגע שמעון רבי אתה  "אשרי ואמרה: השמים מן קול בת  יצאה זה
לכל  נגלה  שלא  מה  לכם נגלה כי עמך, החיים  החברים וחלק חלקך 

מעלה ". א')צבאות עמוד קמ"ד  דף שם (זוהר

.

בנסים מלומד היה רשב"י 

דנהירא. וכו ', והתקונים הזוהר  דספר מאריה  יוחאי, בן שמעון רבי האלקי התנא
באורייתא  עלמא  ע"א)כל קנ"ו דף ח"א  במסכת(זוהר שמצאנו וכמו  נס, בעל  היה ,

ע"א)מעילה י"ז בנסים ".(דף "מלומד  שקראוהו

שבת ב. ע"ב)ובמסכת  ל "ג  נסא .(דף ואתרחיש הואיל :

ח"בג. ע"א)ובזוהר  קמ"ט עביד (דף קא שמעון דרבי עלאה זכותא דא  בדרא  :
ידוי. על נסין לאתחזאה

ח"גד. ע"א)ובזוהר  ס "ד ארחיש(דף הוא בריך דקודשא  וניזיל, ניקום רשב "י: אמר 
בנסין. לן

ע"ב)ושםה. ר"א  ידע(דף נסא .אמר: לן למרחש בעי הוא בריך דקודשא  נא

חדש ו. תבוא)ובזוהר  עביד (ס "פ הוא בריך דקודשא  יוחאי דבר  נפשא  זכאה :
נסין. עמיה

ח "בז. ע"ב)ובזוהר  קצ"ח לאתר(דף מאתר  דגופא  תבירא  דסבלין עליונין קדישין :
מרשב "י  גדול לנו ומי ופורקנין. נסין להו  למעבד דזכאין הוא, בריך  קודשא על

צבאות . ה' לקנאת  גופו  ונשבר  מערה צער  שסבל

עקרות  פוקד רשב"י 

גבי מעשה אתון ילדה, ולא  בעלה  עם שנים עשר  ששהתה  בצידון אחת  באשה
מזו], זה להפרד רצו [הם מדין דין למשתבקא  בעיין יוחאי בן שמעון רבי
אתם אין כך ובמשתה, במאכל  לזה  זה שנזדוגתם כשם  חייכון, להון, אמר 

ומשתה . מאכל מתוך  אלא  מתפרשים

כיון הלכו מדי. יותר  ושכרתו גדולה, סעודה ועשו טוב יום לעצמן ועשו בדרכיו 
טלי  בבית  לי שיש  טוב  חפץ  כל ראי בתי, לה, אמר עליו  דעתו שנתישבה
ולשפחותיה לעבדיה רמזה שישן לאחר  היא, עשתה  מה  אביך. לבית  ולכי אותו

אבא . לבית  והוליכוהו  אותו וקחו במטה  שאוהו להם , ואמרה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  יטתולדות 

נתון,בחצי  אני היכן בתי, לה, אמר  חמריה דפג  כיון משנתיה, ננער  הלילה
כך ולא ליה, אמרה אביך, לבית  לי מה לה , אמר אבא . בבית  ליה, אמרה 
חפץ אין אביך", לבית  ולכי אותו טלי בביתי שיש  טוב  חפץ  "כל בערב לי אמרת 
והתפלל  ועמד יוחאי בן שמעון רבי אצל להם  הלכו  ממך. יותר  בעולם לי טוב
פוקדים צדיקים אף  עקרות  פוקד הוא  ברוך  הקדוש מה ללמדך , ונפקדו . עליהם

בך")עקרות . ונשמחה "נגילה הפסוק על ד', פסוק  א ' פרשה השירים (שיר

לאביו  רשב"י מברכת נולד הקדוש  שבזוהר ה"ינוקא "

ה"ינוקא"],אדכרנא של [אביו אבוי ספרא  רב בארחא עמי אזיל דהוה חד יומא
באורייתא . אריא  בר  ליה  דיהא מני, אתפרש  כד ליה ובריכית 

סע"ב) קס"ט  דף  תרומה פרשת  ח"ב  .(זוהר

רשב"י  בהילולת  בעומר בל"ג המתים תחיית 

הוא ,לא נורא  כי נפלא נס מעשה ה', מעשה מלספר ולעצר להתאפק  אוכל
מהאש ופלא  נס  מעשה בקהל  לספר ראיה עד והנני ראינו  בעינינו ר 

ל"ג אז  שחל  תרפ "ג , בשנת  לעומר ל"ג על  במירון בהיותי בעיני שראיתי
לעומר בל"ג  שם שהיו  ישראל מאלפי הקהל  רוב  ושכמעט  הששי, ביום לעומר 
שבת שמחת  טעם אז  וטעמנו השבת , יום את  שם  לשבות  במירון אז נשארו

פלאית . עילאית 

ציון וביום  יד  על המדרש בבית אז שהתפללנו מוסף  תפלת  אחר  בבוקר שבת 
קול  נשמע  ויהי היום, לחצי קרוב האחרון המנין הרשב"י הקדשים קודש
תגלחתו לו לעשות  נדרה שאמו הספרדים אחינו של  אחד שילד גדול, רעש 
הביאתו לבדה ואמו למירון, לסע יכל לא  הבן ואבי הידוע, כמנהג  הראשונה
לנו . חיים ושבק ליצלן, רחמנא  החלירע מחלת  אחזתו הילד  ופתאום למירון,

בחצרהיה  הציונים גגות עלי למעלה הבנויים הקטנים החדרים באחד  מונח
שצריכין  ת "ו  מצפת  הממשלה מטעם שם שהיו הרופאים וציוו הקודש ,
וכשנשמע ימים. איזה על החצר  אנשי כל  על "קאראנטין", הסגר , לעשות 
השדות אל החוצה מהחצר לברוח והתחיל נבהלו מההמון רבים  הזאת , הפקודה
רבים כי ובכיות , וקולות  צעקות  הגיעו מיד אבל שם , אשר  וגבעות והרים 
נסגר והחצר  וחפציהם ביתם ואנשי ילדיהם את  עזבו לחצר  מחוץ מהיוצאים
הילד  אם מהאשה , בכיה  קול ונשמע עלה כולם ועל השוטרים . ידי על ונשמר 
ונהפך אין, הראשונה תגלחתו  על אותו שהביאה והיחידי הראשון שבנה  המת ,

שמחתה . לתוגה

נצטערנוואני וכולנו ומת , ירוק  הארץ על בחדרו  מונח הילד  את  ראיתי בעיני
מרוב אופן בשום  יכולנו ולא אמו, וצער  מישראל  אחת  נפש על מאד מאד

בבוקר . קודש שבת  סעודת  את  ולסעוד קידוש  לעשות  צער 



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כ

על והנה המת  הילד ולקחה חיל, כאשת  מתניה  וחגרה  הילד אם קמה פתאום 
הרשב"י, הקדוש  הציון יד שעל הכנסת בבית  למטה עמו  וירדה ידיה 
אם צעקה  ובבכי צורחת  מר  ובקול הקדוש , הציון יד שעל הרצפה על והניחתו
בני  לגלח לכבודך לכאן באתי אמתך הנני שמעון! רבי צדיק צדיק "הוי הילד:
נדרתי  אשר נדרי וקיימתי בזכותך, יתברך השם לי נתן אשר  הראשון היחידי
התגלחת לו  ועשיתי חי הביאותיו  ואתמול לעומר, ל"ג  על כאן להביאותיו 

שם שנוהגים  [כמו ושמחה ומשתה ובכנור  ובתוף ובזמרה  ועתהבשירים  בזה],
הביתה ". אבוא  פנים ובאיזה  כו ', הילד בלי ובכלימה בבושה  מכאן אסע  איך
כמים נמס  לא מי ולב הקדוש, החצר  כל על נשמע  היה ובכיותיה  וקולותיה 

לבה . וצערי ותחנוניה לב המרת  האשה  צעקת קול את  לשמוע

ממךואחר  ואנא  שהוא , כמו  לפניך מניחו  הנני צדיק, "צדיק ואמרה: קמה  כך
כמו ובריא  חי לפני ותחזירו ריקם פני תחזיר ואל  תבישני  שאל
ה' יש כי וידעו בעולם, ושמך שמים שם  ויתקדש לפניך, אתמול שהביאותיו

בארץ ". שופטים וצדיקים 

הילד.ולסגולה רק שם נשאר  ולא הקדוש  הציון על הכנסת  הבית  שמה סגרו
לאמו . הילד צעקת  הכנסת מבית  נשמע הקול רגעים  איזו וכעבור 
מעט לי תנה "אמי, וצועק : רגליו על קם הילד והנה הפתח, לה פתח שם והחכם
ונעשה מקדם, חדרה למקום  הגגה  העלתו והיא  מים, לו ונתנו אני", צמא  כי מים 
וגם החי. הילד לראות  באו כולם הקהל וכל המת , הילד מתחיית  גדול רעש  שם
כלל  הטבע בדרך  זה שאין ואמרו  והודו הילד את  ובדקו שמה נתאספו  הרופאים
לפתוח ומיד תכף והתירו שמעון, רבי התנא  ידי על המת  תחיית נסי מעשה אלא
ה' קידוש  אז והיה "קאראנטין", עוד לעשות צריכין שאין ואמרו החצר , שערי

המתים ". "מחיה  ברכת  ברכו  החי הילד את  שראו וכולם  מאד, גדול

יששכר"ועתה "שער ספר חדשה , מנחה לידי הגיע  מאמר מקרוב אייר, חודש  (מאמרי

י') אות עיני "מחיהגל  גימטריא יוחאי" בן "שמעון לשונו: וזה  שכתב,
רס"ג)מתים ". עמוד  דרשב"י הלולא המנהגים , (טעמי

ציון  עבור שהתנדבו ונדבות  נדרים בזכות  נתרפאו וחולים  נפקדו עקרות הרבה 
במירון  רשב"י

גדולות ,א. אבוקות  ומדליקים הסביבות  מכל באים לעומר ] [ל"ג  אייר  בי"ח
וחולים נפקדו עקרות  שהרבה כו', תמיד נר  עליה  שמדליקין מה מלבד

ההוא . למקום  שהתנדבו ובנדבה  בנדר נתרפאו 
ציון ) דרכי בספר נדפסה רמ"ט, בשנת לאחיו זלה"ה מברטנורא עובדיה רבינו (אגרת

אנשי ב . מפי ששמע היות  נשגב, בענין יחיה שלומנו  מאנשי מאחד נדרשתי
ח "י  לנדב ליצלן, רחמנא בנים לחשוכי סגלה בידם שקבלה ת "ו, הקדש ארץ
ישראל, כל ועל זי"ע  רשב"י האלקי התנא  ציון על דהלולא ביומא  משקה ראטל

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כאתולדות 

ל  להזכיר  מצוה שליח לעשותו  בו  בחרתי לאהלכן חיה בן מאיר הזוג  את  טובה 
במהרה , קיימא  של בזרע  אותם יתברך  השם שיפקד שינדל, בת  שרה  זוגתו  עם
השם יעזר  וכאשר  כנהוג. משקה ראטל ח"י עבורם וינדב ונזק, מכשול שום  בלי

בשמחה . לבבם  נדבת  לשלם  המה  מוכנים במהרה, בישועה ויפקדם יתברך
תער"ב) לעמר י"ט  זצוק "ל , מבאבוב  הלברשטאם ציון בן  רבי אדמו"ר כ"ק (אגרת

בניםג. חשוכי שהרבה ידוע, עלינו)גם  את(לא  יקראו בן להם שבהולד נדר נדרו 
את שיעשו שנדרו או  יוחאי, בן שמעון רבי שם  על שמעון, בשם הנולד הבן

רשב "י. הקדוש  התנא  בזכות  ונושעו במירון, הילד של הראשונה התגלחת 

יוחאי".ד. בר שמעון "רבי מספר  בדיוק  גימטריא  הוי"ה ", תושיע  ובהמה "אדם



רבינו  למשה יוחאי בר שמעון רבי דימוי
קרא  הקב "ה
בשמות
ורבי  משה
בן  שמעון
יוחאי 

"משה"א. בשמו הקב"ה קראו ע "ה, רבינו משה נולד  ועיי"שטרם פל "ב , (פדר"א 

הרד"ל) הקדוש בהגהות בזוהר איתא  וכן ע"ב). ס"א דף  יוחאי:(ח"ג בן שמעון רבי על
וקוב"ה קמיה, ואשתכח קוב"ה קמי אזדמן הוה קוב"ה  דברא  יומא  מן רשב "י

בשמיה . ליה  קרי

למשה
ורשב"י
מן נגלה
השמים
שדורשי
מתו נפשם 

לו ב . ואמר  ה' אליו נגלה  ע "ה רבינו יט)למשה ד, מצרים (שמות שוב מתו"לך כי
נפשך  את  המבקשים האנשים ואמרה:כל קול בת  יצאה  לרשב"י כן וכמו ."

ממערתכם גזירתיה"צאו ובטלי קיסר  ע"ב)".דמית  לג  דף (שבת

רבינו משה
ורשב"י
הסתכלו
באספקלריא 
המאירה

חז "ל ג . אמרו ע"ה רבינו  משה ע"ב ),על מ "ט דף באספקלריא(יבמות שהסתכל
רשב"י על אמרו  וכן ע"ב)המאירה, צ"ז דף והסתכל (סנהדרין  בר בלא דעייל ,

המאירה . באספקלריא 

רבינו משה
ורשב"י
תורה קבלו
מסיני

מן ד. רשב"י. על גם איתא  כן כמו מסיני, תורה קבל ע"ה  רבינו  שמשה כמו 
ואתגליין  מסתכלן הוו עילאין רזין כו' מערתא  מן שמעון רבי דאסתלק יומא

דסיני בטורא שעתא ההוא  אתייהיבו כאילו חברייא ע"ב)בגין רט "ז דף ח"א ראה(זהר .
כו', להר  משה  דסליק תניינא מזמנא  שלו ניצוץ  שהיה רשב"י שיתקן מה משה
שהוא יוחאי" בן "שמעון נוטריקון שב"י" שבית  למרום  "עלית  פסוק סוד וזה

להר .בז דסליק תניינא  ע')מנא  אופן אופנים, עמוקות , (מגלה

רבינו משה
ורשב"י
נקראו
"סיני"

בזוהר ה. שכתוב כמו  "סיני", קראו ע"ה רבינו  ברע"מ)למשה  ע"ב , צ"ח דף חדו(ח"ג  :
"סיני" לרשב"י קראו  וכן סיני. קמי קאים מאן ואמרי ואמוראין תנאין כולהו 

זוהר ע"ב)בתיקוני ס "ג  דף כ "ב  .(תיקון



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כ

על והנה המת  הילד ולקחה חיל, כאשת  מתניה  וחגרה  הילד אם קמה פתאום 
הרשב"י, הקדוש  הציון יד שעל הכנסת בבית  למטה עמו  וירדה ידיה 
אם צעקה  ובבכי צורחת  מר  ובקול הקדוש , הציון יד שעל הרצפה על והניחתו
בני  לגלח לכבודך לכאן באתי אמתך הנני שמעון! רבי צדיק צדיק "הוי הילד:
נדרתי  אשר נדרי וקיימתי בזכותך, יתברך השם לי נתן אשר  הראשון היחידי
התגלחת לו  ועשיתי חי הביאותיו  ואתמול לעומר, ל"ג  על כאן להביאותיו 

שם שנוהגים  [כמו ושמחה ומשתה ובכנור  ובתוף ובזמרה  ועתהבשירים  בזה],
הביתה ". אבוא  פנים ובאיזה  כו ', הילד בלי ובכלימה בבושה  מכאן אסע  איך
כמים נמס  לא מי ולב הקדוש, החצר  כל על נשמע  היה ובכיותיה  וקולותיה 

לבה . וצערי ותחנוניה לב המרת  האשה  צעקת קול את  לשמוע

ממךואחר  ואנא  שהוא , כמו  לפניך מניחו  הנני צדיק, "צדיק ואמרה: קמה  כך
כמו ובריא  חי לפני ותחזירו ריקם פני תחזיר ואל  תבישני  שאל
ה' יש כי וידעו בעולם, ושמך שמים שם  ויתקדש לפניך, אתמול שהביאותיו

בארץ ". שופטים וצדיקים 

הילד.ולסגולה רק שם נשאר  ולא הקדוש  הציון על הכנסת  הבית  שמה סגרו
לאמו . הילד צעקת  הכנסת מבית  נשמע הקול רגעים  איזו וכעבור 
מעט לי תנה "אמי, וצועק : רגליו על קם הילד והנה הפתח, לה פתח שם והחכם
ונעשה מקדם, חדרה למקום  הגגה  העלתו והיא  מים, לו ונתנו אני", צמא  כי מים 
וגם החי. הילד לראות  באו כולם הקהל וכל המת , הילד מתחיית  גדול רעש  שם
כלל  הטבע בדרך  זה שאין ואמרו  והודו הילד את  ובדקו שמה נתאספו  הרופאים
לפתוח ומיד תכף והתירו שמעון, רבי התנא  ידי על המת  תחיית נסי מעשה אלא
ה' קידוש  אז והיה "קאראנטין", עוד לעשות צריכין שאין ואמרו החצר , שערי

המתים ". "מחיה  ברכת  ברכו  החי הילד את  שראו וכולם  מאד, גדול

יששכר"ועתה "שער ספר חדשה , מנחה לידי הגיע  מאמר מקרוב אייר, חודש  (מאמרי

י') אות עיני "מחיהגל  גימטריא יוחאי" בן "שמעון לשונו: וזה  שכתב,
רס"ג)מתים ". עמוד  דרשב"י הלולא המנהגים , (טעמי

ציון  עבור שהתנדבו ונדבות  נדרים בזכות  נתרפאו וחולים  נפקדו עקרות הרבה 
במירון  רשב"י

גדולות ,א. אבוקות  ומדליקים הסביבות  מכל באים לעומר ] [ל"ג  אייר  בי"ח
וחולים נפקדו עקרות  שהרבה כו', תמיד נר  עליה  שמדליקין מה מלבד

ההוא . למקום  שהתנדבו ובנדבה  בנדר נתרפאו 
ציון ) דרכי בספר נדפסה רמ"ט, בשנת לאחיו זלה"ה מברטנורא עובדיה רבינו (אגרת

אנשי ב . מפי ששמע היות  נשגב, בענין יחיה שלומנו  מאנשי מאחד נדרשתי
ח "י  לנדב ליצלן, רחמנא בנים לחשוכי סגלה בידם שקבלה ת "ו, הקדש ארץ
ישראל, כל ועל זי"ע  רשב"י האלקי התנא  ציון על דהלולא ביומא  משקה ראטל

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כאתולדות 

ל  להזכיר  מצוה שליח לעשותו  בו  בחרתי לאהלכן חיה בן מאיר הזוג  את  טובה 
במהרה , קיימא  של בזרע  אותם יתברך  השם שיפקד שינדל, בת  שרה  זוגתו  עם
השם יעזר  וכאשר  כנהוג. משקה ראטל ח"י עבורם וינדב ונזק, מכשול שום  בלי

בשמחה . לבבם  נדבת  לשלם  המה  מוכנים במהרה, בישועה ויפקדם יתברך
תער"ב) לעמר י"ט  זצוק "ל , מבאבוב  הלברשטאם ציון בן  רבי אדמו"ר כ"ק (אגרת

בניםג. חשוכי שהרבה ידוע, עלינו)גם  את(לא  יקראו בן להם שבהולד נדר נדרו 
את שיעשו שנדרו או  יוחאי, בן שמעון רבי שם  על שמעון, בשם הנולד הבן

רשב "י. הקדוש  התנא  בזכות  ונושעו במירון, הילד של הראשונה התגלחת 

יוחאי".ד. בר שמעון "רבי מספר  בדיוק  גימטריא  הוי"ה ", תושיע  ובהמה "אדם



רבינו  למשה יוחאי בר שמעון רבי דימוי
קרא  הקב "ה
בשמות
ורבי  משה
בן  שמעון
יוחאי 

"משה"א. בשמו הקב"ה קראו ע "ה, רבינו משה נולד  ועיי"שטרם פל "ב , (פדר"א 

הרד"ל) הקדוש בהגהות בזוהר איתא  וכן ע"ב). ס"א דף  יוחאי:(ח"ג בן שמעון רבי על
וקוב"ה קמיה, ואשתכח קוב"ה קמי אזדמן הוה קוב"ה  דברא  יומא  מן רשב "י

בשמיה . ליה  קרי

למשה
ורשב"י
מן נגלה
השמים
שדורשי
מתו נפשם 

לו ב . ואמר  ה' אליו נגלה  ע "ה רבינו יט)למשה ד, מצרים (שמות שוב מתו"לך כי
נפשך  את  המבקשים האנשים ואמרה:כל קול בת  יצאה  לרשב"י כן וכמו ."

ממערתכם גזירתיה"צאו ובטלי קיסר  ע"ב)".דמית  לג  דף (שבת

רבינו משה
ורשב"י
הסתכלו
באספקלריא 
המאירה

חז "ל ג . אמרו ע"ה רבינו  משה ע"ב ),על מ "ט דף באספקלריא(יבמות שהסתכל
רשב"י על אמרו  וכן ע"ב)המאירה, צ"ז דף והסתכל (סנהדרין  בר בלא דעייל ,

המאירה . באספקלריא 

רבינו משה
ורשב"י
תורה קבלו
מסיני

מן ד. רשב"י. על גם איתא  כן כמו מסיני, תורה קבל ע"ה  רבינו  שמשה כמו 
ואתגליין  מסתכלן הוו עילאין רזין כו' מערתא  מן שמעון רבי דאסתלק יומא

דסיני בטורא שעתא ההוא  אתייהיבו כאילו חברייא ע"ב)בגין רט "ז דף ח"א ראה(זהר .
כו', להר  משה  דסליק תניינא מזמנא  שלו ניצוץ  שהיה רשב"י שיתקן מה משה
שהוא יוחאי" בן "שמעון נוטריקון שב"י" שבית  למרום  "עלית  פסוק סוד וזה

להר .בז דסליק תניינא  ע')מנא  אופן אופנים, עמוקות , (מגלה

רבינו משה
ורשב"י
נקראו
"סיני"

בזוהר ה. שכתוב כמו  "סיני", קראו ע"ה רבינו  ברע"מ)למשה  ע"ב , צ"ח דף חדו(ח"ג  :
"סיני" לרשב"י קראו  וכן סיני. קמי קאים מאן ואמרי ואמוראין תנאין כולהו 

זוהר ע"ב)בתיקוני ס "ג  דף כ "ב  .(תיקון



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כב

רבינו משה
ורשב"י
סודות  ידעו
ההשגחה

כו'"ו . לו ורע צדיק לו , וטוב  "צדיק  סוד הקב"ה הודיע ע"ה  רבינו (ברכותלמשה

ע"א) ז' זהדף סוד דרקיעא  ממתיבתא הודיעו לרשב"י וכן ע"א), קס "ח דף ח"ג  .(זוהר

רבינו משה
ורשב"י
שקולים
כל כנגד
העולם

נאמר ז. ע"ה  רבינו משה פ"ט)על השירה, פ' בשלח , פרשת כנגד (מכילתא  שקול שהיה
רשב"י על חייא  רבי  אמר  וכן כולו . העולם  ע"א)כל קכ"ו  דף ח"א  דשקיל (בזוהר ,

עלמא . ככל

עלה רשב"י
בענן למרום
משה כמו
רבינו

דאשא ח . בעמודא  ונחית  לעילא סליק ע"ב)רשב"י רל "ז  דף ח"י, תיקון זהר כמו(תיקוני ,
ע"ה . רבינו  משה

רבינו משה
ורשב"י
מנעו
פורעניות 
העולם מן 

בעולםט. מלבוא  הפורעניות שהעביר  איתא  ע "ה  רבינו משה  ג)על פ"א, וכן (ויק "ר ,
עליו ב)נאמר פ"ו, משה(אסת "ר לולי להשמידם "ויאמר  דכתיב בפרץ, עמד משה 

בזוהר  איתא  וכן בפרץ", עמד  ע"א)בחירו ק "ו דף דיגין (ח"א בעלמא  נש  בר  הוה לא  :
בחיי  שאמר : רשב "י על בזוהר  איתא וכן מהימנא. רעיא  דאיהו כמשה דריה על 

דלעילא בדינא אתדן ולא  בצערא  עלמא  יתיב ע"א)לא  רכ "ה דף ח"א .(זוהר

רבינו משה
ורשב"י
ע' ידעו
לתורה פנים

שבעיםי . שהם דאורייתא , מפתחין שבעין בסיני הקב "ה  לו מסר רבינו משה 
לתורה הרמ "ק)פנים  בשם שם החמה ובאור ע"ב , פ"ג  דף ח"ב  רשב "י (זוהר  כן גם זכה  וכן ,

דאורייתא אנפין בתחילתו)לע' .(תיקו"ז

למשה
ולרשב"י
הכח  נמסר 
את  לברך 
ישראל

במדרש יא. איתא  רבינו משה ברכה)על ר "פ רבא  "(דברים זהישא: ה'", מאת  ברכה
אלא  בו  קורא תהי אל  תנחומא, א "ר אמר"ישיא "משה, וכן לאחרים. ברכה

רשב"י אביו  על אלעזר ע"ב)רבי  פ"ז דף ח"א  הכא .(זוהר איצטריכו דאבא ברכאן :

היה רשב"י 
משה ניצוץ
רבינו

להריב . משה דסליק תניינא  מזמנא  רבינו] משה  [של שלו ניצוץ  היה רשב"י
יוחאי". בן "שמעון נוטריקון שב "י " שבית למרום "עלית  פסוק סוד וזה כו',
ע') אופן אופנים, עמוקות , (מגלה

קבורת 
רבינו משה
לא  ורשב"י
ילוד ידי על
אשה

עליויג. נאמר כן גם רשב"י וכן איש , שום ידי על כידוע , נקבר , לא  רבינו  משה
זוטא) אדרא ונכנסה(בסוף קמיה , להיט הוה  ואשא  באוירא , סליק הוה דפוריא  ,

במירון. למערה  מאליה המטה

פטירת 
רבינו משה
ורשב"י
ע"י נודעה
קול בת

בספרייד. איתא  רבינו משה  פטירת  ברכה)אודות משה .(ס "פ שמת  יצאה קול בת
עוזיאל בן יונתן בתרגום ה)וכן לד, ברכה  מן (עה "פ נפלת  קלא  ברת  בפטירתו  :

באוירא  וסליק מטתו  שיצאה ידי על נודעה  רשב"י פטירת  וכן דף שמיא. ח"ג (זוהר

ע"ב) .רצ"ו



הסתלקותו  לפני  רזין וגילוי רשב"י  וקבורת  הסתלקות 
המשפט"

הקב"ה שלי
בעצמו
ישפוט"

מן כשחלה  אבא ורבי חייא ורבי פנחס רבי לפניו נכנסו יוחאי בן שמעון רבי
שהוא כשראו אותו. משמש  היה אלעזר רבי ובנו קדישא , החברייא
רבי  להם  אמר ימות ?". העולם של יסודו שהוא מי "האם לו : אמרו למות נוטה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כגתולדות 

אנכי  שאין אני רואה כי בדיני, מעיינים שלמעלה דין הבית  שלא  "תדעו  שמעון:
אלא אנשים, כשאר  אני שאין מעלה, של להדיינים  ולא  למלאך לא  נמסר
המלך דוד שביקש  וזהו  דינו . בבית ולא  ישפוט, בעצמו הקב"ה שלי שהמשפט

מ"ג) משפט(תהלים "לעשות  אמר  המלך שלמה  וכן ריבי". וריבה אלקים "שפטני
הבית אז למות , נוטה האדם כאשר  למדנו שהרי אחר . ולא  לבדו הקב"ה עבדו",
של  זכיותיו  שמראים זכות, לכף  נוטים מהם יש  בדינו, מעיינים שלמעלה  דין
יוצא האיש  ואין אדם , של העבירות  שמראים  חוב, לכף נוטים מהם ויש אדם,
הרי  הכל, על העליון מלך הוא  שלו שהדיין מי אבל מבקש . שהוא  כמו  הדין מן
שמדותיו לפי הטעם? מה  בטוב . אלא לצאת  האיש  יכול ואין טוב , משפט זה 
כמו וחטאים, פשעים עוונות סליחות  ובידו תמיד, לזכות  נוטות  העליון  מלך של

ק "ל)שכתוב אני (תהלים ולפיכך אחר. ולא  עמך  תורא ", למען הסליחה עמך "כי
משפטי. ידין בעצמו שהוא  מלפניו מבקש 

רשב"י
נעלם
ממטתו
נמצא  ושוב
שם

מאותואחר שמעון רבי נעלם ופתאום מה, דבר  אומר  היה שמעון שרבי ראו כך
יכלו לא  ואימה פחד ומרוב שם, הנאספים כל ויתמהו  בו, ששכב החדר
להם שהיה חזק בושם  ריח הביתה  פרץ ופתאום העת, ארכה לא  דבר. לדבר 
ושמעו מטתו, על נמצא  שמעון שרבי ראו  זה  בתוך רוחם. ותחי נפש  למשיב

מי. עם ראו לא אבל  מישהו , עם  מדבר  שהוא

רשב"י
מסביר 
לתלמידיו
ארע  מה 

ענינם?לאחר מה שראו, הנפלאות  על שמעון לרבי שאלו החברים, רוח ששקט
אחרי  ששלחו הוא  מכם , שנעלמתי שראיתם "מה שמעון: רבי להם אמר 

בין  מקומי לראות  ביקשתי כי שבעמלמעלה , הייתי ולא שם, הצדיקים מקומות 
השילוני, אחיה הנביא אצל  מקום  לי ובחרתי עבורי, שהכינו המקום מן רצון
ללוות צדיקים נשמות מאות  שלש  עמי ופרחו לביתי, בחזרה נשלחתי כך ואחר 
העדן  גן של ריח הוא  ששמעתם, הקול הוא זה  דיברתי, ועמהם ביתי, עד אותי

עמנו ". שבא

בירר  רשב"י
עבור  מקום
ר "א  בנו
עדן בגן 

בגן אז  מקומי יהיה ואיה אבי! "אבי. אביו: אל ואמר  בנו אלעזר  רבי אליו קרב 
שתבא טרם  ימשך רב  זמן בני, חלקך "אשרי שמעון: רבי לו  אמר  העדן?"
שאר וחלק חלקנו  אשרי טוב, מקום עבורך גם  ביררתי עדן בגן שם אבל אלי,
השרת , מלאכי כמו העולמים לרבון ולהלל להודות  העומדים עדן, בגן הצדיקים 

לשמך ". יודו צדיקים "אך ככתוב

חוזר  רשב"י 
לימודו על
לפני
תלמידיו
ביומו
האחרון

יוםויהי  שזה בו  הכירו קדישא  והחברייא המיתה, יום הנורא , יום הגיע  כאשר
על  מחזיר היה  והוא שמעון, רבי לפני וישבו כולם  נאספו שלו, האחרון

שלמד התורה כל זוטא)לימודו אדרא   ב  רצ "ו, ח"ג  .(עי'



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כב

רבינו משה
ורשב"י
סודות  ידעו
ההשגחה

כו'"ו . לו ורע צדיק לו , וטוב  "צדיק  סוד הקב"ה הודיע ע"ה  רבינו (ברכותלמשה

ע"א) ז' זהדף סוד דרקיעא  ממתיבתא הודיעו לרשב"י וכן ע"א), קס "ח דף ח"ג  .(זוהר

רבינו משה
ורשב"י
שקולים
כל כנגד
העולם

נאמר ז. ע"ה  רבינו משה פ"ט)על השירה, פ' בשלח , פרשת כנגד (מכילתא  שקול שהיה
רשב"י על חייא  רבי  אמר  וכן כולו . העולם  ע"א)כל קכ"ו  דף ח"א  דשקיל (בזוהר ,

עלמא . ככל

עלה רשב"י
בענן למרום
משה כמו
רבינו

דאשא ח . בעמודא  ונחית  לעילא סליק ע"ב)רשב"י רל "ז  דף ח"י, תיקון זהר כמו(תיקוני ,
ע"ה . רבינו  משה

רבינו משה
ורשב"י
מנעו
פורעניות 
העולם מן 

בעולםט. מלבוא  הפורעניות שהעביר  איתא  ע "ה  רבינו משה  ג)על פ"א, וכן (ויק "ר ,
עליו ב)נאמר פ"ו, משה(אסת "ר לולי להשמידם "ויאמר  דכתיב בפרץ, עמד משה 

בזוהר  איתא  וכן בפרץ", עמד  ע"א)בחירו ק "ו דף דיגין (ח"א בעלמא  נש  בר  הוה לא  :
בחיי  שאמר : רשב "י על בזוהר  איתא וכן מהימנא. רעיא  דאיהו כמשה דריה על 

דלעילא בדינא אתדן ולא  בצערא  עלמא  יתיב ע"א)לא  רכ "ה דף ח"א .(זוהר

רבינו משה
ורשב"י
ע' ידעו
לתורה פנים

שבעיםי . שהם דאורייתא , מפתחין שבעין בסיני הקב "ה  לו מסר רבינו משה 
לתורה הרמ "ק)פנים  בשם שם החמה ובאור ע"ב , פ"ג  דף ח"ב  רשב "י (זוהר  כן גם זכה  וכן ,

דאורייתא אנפין בתחילתו)לע' .(תיקו"ז

למשה
ולרשב"י
הכח  נמסר 
את  לברך 
ישראל

במדרש יא. איתא  רבינו משה ברכה)על ר "פ רבא  "(דברים זהישא: ה'", מאת  ברכה
אלא  בו  קורא תהי אל  תנחומא, א "ר אמר"ישיא "משה, וכן לאחרים. ברכה

רשב"י אביו  על אלעזר ע"ב)רבי  פ"ז דף ח"א  הכא .(זוהר איצטריכו דאבא ברכאן :

היה רשב"י 
משה ניצוץ
רבינו

להריב . משה דסליק תניינא  מזמנא  רבינו] משה  [של שלו ניצוץ  היה רשב"י
יוחאי". בן "שמעון נוטריקון שב "י " שבית למרום "עלית  פסוק סוד וזה כו',
ע') אופן אופנים, עמוקות , (מגלה

קבורת 
רבינו משה
לא  ורשב"י
ילוד ידי על
אשה

עליויג. נאמר כן גם רשב"י וכן איש , שום ידי על כידוע , נקבר , לא  רבינו  משה
זוטא) אדרא ונכנסה(בסוף קמיה , להיט הוה  ואשא  באוירא , סליק הוה דפוריא  ,

במירון. למערה  מאליה המטה

פטירת 
רבינו משה
ורשב"י
ע"י נודעה
קול בת

בספרייד. איתא  רבינו משה  פטירת  ברכה)אודות משה .(ס "פ שמת  יצאה קול בת
עוזיאל בן יונתן בתרגום ה)וכן לד, ברכה  מן (עה "פ נפלת  קלא  ברת  בפטירתו  :

באוירא  וסליק מטתו  שיצאה ידי על נודעה  רשב"י פטירת  וכן דף שמיא. ח"ג (זוהר

ע"ב) .רצ"ו



הסתלקותו  לפני  רזין וגילוי רשב"י  וקבורת  הסתלקות 
המשפט"

הקב"ה שלי
בעצמו
ישפוט"

מן כשחלה  אבא ורבי חייא ורבי פנחס רבי לפניו נכנסו יוחאי בן שמעון רבי
שהוא כשראו אותו. משמש  היה אלעזר רבי ובנו קדישא , החברייא
רבי  להם  אמר ימות ?". העולם של יסודו שהוא מי "האם לו : אמרו למות נוטה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כגתולדות 

אנכי  שאין אני רואה כי בדיני, מעיינים שלמעלה דין הבית  שלא  "תדעו  שמעון:
אלא אנשים, כשאר  אני שאין מעלה, של להדיינים  ולא  למלאך לא  נמסר
המלך דוד שביקש  וזהו  דינו . בבית ולא  ישפוט, בעצמו הקב"ה שלי שהמשפט

מ"ג) משפט(תהלים "לעשות  אמר  המלך שלמה  וכן ריבי". וריבה אלקים "שפטני
הבית אז למות , נוטה האדם כאשר  למדנו שהרי אחר . ולא  לבדו הקב"ה עבדו",
של  זכיותיו  שמראים זכות, לכף  נוטים מהם יש  בדינו, מעיינים שלמעלה  דין
יוצא האיש  ואין אדם , של העבירות  שמראים  חוב, לכף נוטים מהם ויש אדם,
הרי  הכל, על העליון מלך הוא  שלו שהדיין מי אבל מבקש . שהוא  כמו  הדין מן
שמדותיו לפי הטעם? מה  בטוב . אלא לצאת  האיש  יכול ואין טוב , משפט זה 
כמו וחטאים, פשעים עוונות סליחות  ובידו תמיד, לזכות  נוטות  העליון  מלך של

ק "ל)שכתוב אני (תהלים ולפיכך אחר. ולא  עמך  תורא ", למען הסליחה עמך "כי
משפטי. ידין בעצמו שהוא  מלפניו מבקש 

רשב"י
נעלם
ממטתו
נמצא  ושוב
שם

מאותואחר שמעון רבי נעלם ופתאום מה, דבר  אומר  היה שמעון שרבי ראו כך
יכלו לא  ואימה פחד ומרוב שם, הנאספים כל ויתמהו  בו, ששכב החדר
להם שהיה חזק בושם  ריח הביתה  פרץ ופתאום העת, ארכה לא  דבר. לדבר 
ושמעו מטתו, על נמצא  שמעון שרבי ראו  זה  בתוך רוחם. ותחי נפש  למשיב

מי. עם ראו לא אבל  מישהו , עם  מדבר  שהוא

רשב"י
מסביר 
לתלמידיו
ארע  מה 

ענינם?לאחר מה שראו, הנפלאות  על שמעון לרבי שאלו החברים, רוח ששקט
אחרי  ששלחו הוא  מכם , שנעלמתי שראיתם "מה שמעון: רבי להם אמר 

בין  מקומי לראות  ביקשתי כי שבעמלמעלה , הייתי ולא שם, הצדיקים מקומות 
השילוני, אחיה הנביא אצל  מקום  לי ובחרתי עבורי, שהכינו המקום מן רצון
ללוות צדיקים נשמות מאות  שלש  עמי ופרחו לביתי, בחזרה נשלחתי כך ואחר 
העדן  גן של ריח הוא  ששמעתם, הקול הוא זה  דיברתי, ועמהם ביתי, עד אותי

עמנו ". שבא

בירר  רשב"י
עבור  מקום
ר "א  בנו
עדן בגן 

בגן אז  מקומי יהיה ואיה אבי! "אבי. אביו: אל ואמר  בנו אלעזר  רבי אליו קרב 
שתבא טרם  ימשך רב  זמן בני, חלקך "אשרי שמעון: רבי לו  אמר  העדן?"
שאר וחלק חלקנו  אשרי טוב, מקום עבורך גם  ביררתי עדן בגן שם אבל אלי,
השרת , מלאכי כמו העולמים לרבון ולהלל להודות  העומדים עדן, בגן הצדיקים 

לשמך ". יודו צדיקים "אך ככתוב

חוזר  רשב"י 
לימודו על
לפני
תלמידיו
ביומו
האחרון

יוםויהי  שזה בו  הכירו קדישא  והחברייא המיתה, יום הנורא , יום הגיע  כאשר
על  מחזיר היה  והוא שמעון, רבי לפני וישבו כולם  נאספו שלו, האחרון

שלמד התורה כל זוטא)לימודו אדרא   ב  רצ "ו, ח"ג  .(עי'



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כד 

רשב"י
מבקש 
שיקראו
יצחק  לרבי
יסדר  למען 
החידושים
שעומד
להם לגלות

נבהלופתאום  מבחוץ , לבית  סביב מקיף שהיה אש כמראה גדול אור  ראו
ורבי  בנו  אלעזר  רבי נשארו  ובפנים החוצה, ויצאו  קדישא  החברייא 
יש אם וראה  החוצה "צא  אלעזר: לרבי ואמר  עיניו את  שמעון רבי פתח אבא .
לו ואמור  המות , מלאך משליטת אותו שהצלתי החביב תלמידי יצחק  רבי שם
אחר יוכל למען אדבר, אשר  תורה חידושי שישמע מטתי אצל ותושיבהו שיכנס,

ממני". ישמע  אשר  תורה  החידושי לסדר  כך

רשב"י
את  בוחר
התלמידים
שישארו;
יצחק  רבי
מגיע 
ורשב"י
בו שמח

לרבי אחר וישאל פניו, על מרחף  היה שמח ואור מטתו על  שמעון רבי ישב  כך
אלעזר רבי יצא  נכנסים. אינם ומדוע  קדישא , החברייא המה איה  אלעזר 
נשא אז שמחה. של פנים בהארת  היה  כולם עם ודיבורו  שיכנסו, להחברים  וקרא 
מן  חברים  איזה  בחר  תפלתו אחר  תפלה . מתפלל והיה  לשמים ידיו שמעון רבי
בפנים: נשארו החוצה . יצאו והשאר בביתו , ישארו  הם שרק קדישא  החברייא 
רבי  גם ונכנס  בא  מיד חייא . ורבי יוסי רבי יהודה , רבי אבא, רבי אלעזר, רבי
רבה שמחה חלקך! "אשרי לו: ואמר  עמו שמח  שמעון רבי ראהו כאשר  יצחק.

הזה ". ביום לך יתוספו קדושה של מדרגות וכמה

אני "חפץ
לכם לגלות
היסודות 
חכמת  של
הקבלה"

קדושים!אז חברים  אלי "שמעו בפנים: שנשארו להחברים שמעון רבי אמר
ושכי  רצון עת עתה אבאכאשר שלא  אני  מבקש  בתוכנו, הקדושה נה

חכמת של היסודות  לכם לגלות  אני חפץ ובכן פנים, בבושת  העליון לעולם
לפני, אלעזר רבי ישב ובכן לאיש. אותם  גליתי לא  עוד  עתה עד אשר  הקבלה,
בפנים שנשארו החברים ושאר  שאדבר . מה כל ויכתוב מאחורי , ישב אבא  ורבי
גם אם כי באזנם, רק  לא  יכנסו למען דברי, את  היטב  וישמעו הצד מן ישבו

לבבם ". בעומק 

רשב"י
דורש 
את  ומגלה 
של הסודות
חכמת 
הקבלה
העמוקה

פסוקי אחר  בדרשות  תורה חידושי לדבר  והתחיל בטליתו שמעון רבי נתעטף זה
להעמיד  וצוה  הפסיק הדרוש באמצע  העמוקה. הקבלה חכמת פי על תנ"ך
אימה העדן. גן מן עתה שבא  חותנו, יאיר  בן פנחס רבי עבור  מטתו , אצל כסא
שוב הקרקע , על וישבו כסאות  על לשבת  ופחדו החברים, על נפל גדול ופחד
מאורגים העמוקה , הקבלה חכמת  של הסודות  ולגלות  לדרוש  שמעון רבי התחיל

"אדרא ". בשם  ונקראים תנ"ך, פסוקי על דרשות  עם ומקושרים

רשב"י
משתתק 
בתיבת 
'חיים';
הרגע 
בא  האחרון

הפסוקרבי את  לדרוש  שמעון רבי הגיע שכאשר  סיפר  קל"ג)אבא  שם(תהלים "כי
נשמע ולא  חיים תיבת  אצל נשתתק העולם", עד חיים הברכה את ה' צוה
אבל  ולכתוב, עוד לשמוע  אזנו והטה  בידו העט את  אחז אבא רבי יותר . ממנו
פרץ אשר אש  כמראה גדול האור מן ונשתומם נבהל רגע באותו שמע. לא 
יכלו ולא מאד, הגדול האור  מחמת  החברים  כל עיני אחזה עוורת  לבית , פתאום
שכבו כך למטה. ופניהם  הקרקע על להשתטח הוכרחו כי שם , נולד מה לראות

בא . האחרון שרגע הבינו כי ובכו,

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כהתולדות 

המנורה
הטהורה
כבתה,
התלמידים
פורצים
בבכי

מן אור החברים קמו אז לגמרי. ועבר  וחלף  שנקטן, עד קצרה  עת  עמד החזק
יוחאי  בן שמעון רבי כבתה, קדשים  קודש הטהורה שהמנורה ויראו הארץ

צדו על שוכב בטליתו , מעוטף לנצח, עיניו סגר עולם  יסוד ואורצדיק הימנית ,
בבכיה , פרצו החברים שאר עם אלעזר  רבי הקדושה. צורתו על  חופף  שמח

דבר . לדבר  פיהם  לפתוח יכלו  לא ואנחה צער  ומרוב 
הכבוד
האחרון
לרשב"י

מחויביםאך שאנו העת  באה "חברים! ואמר : רגליו  על קם התחזק , חייא  רבי
קדשים , קודש  המאירה מנורה  ורבנו, מורנו לאדוננו האחרון כבוד לחלוק

לו ". כראוי וקבורה הלויה  לעשות  נשתדל
הלוית 
הרשב"י,
המטה
עד פורחת
לפני
המערה
שבכפר 
מירון

בכל בתוך והן בעיר  הן שמעון, רבי מפטירת בזק במהירות  השמועה  נפוצה כך
בהלויה חבל לקחת  למירון לזרום המונים התחילו הסביבה מכל הגליל.
ואגודות חבורות  בהם  שהיו  ההמון בין גדולה מחלוקות  אז  פרצה  אבל שלו.
היו כאשר  ויהי אצלם. יקבר שמעון שרבי חפצה  אחת  וכל  מקומות , מכמה
מטתו את  נשאו  ישראל חכמי עם הקדושה  וחברייא  והקבורה, הלויה אל  מוכנים
לאט , לאט פרחה באויר למעלה התנשאה  המטה כי המחלוקות , שקטה החוצה,
הארץ . עד  אש עמוד המטה לפני נראה  גם המטה . אחרי הלכו הנאספים  וכל 
המערה לפני עד המטה פרחה  וכך
שנצרך כולם הבינו אז מירון, שבכפר 
כאשר המערה . באותה לקוברו
בת נשמע להמערה  המטה  הכניסו
על  יניחו  שלום  "יבא  הפסוק  קול

הימין". לקץ  לגורלך  ותעמוד ותנוח לקץ לך "אתה הפסוק וגם  משכבותם".

.

דרשב"י  הילולא   בעומר ל"ג
כנסת 
ישראל
חולקת 
כבוד
לרשב"י
ל"ג  ביום
בעומר 

עםעל  בעומר. ל"ג  ביום נפטר  יוחאי בן שמעון שרבי ומפורסם ידוע הקבלה פי
בלבנון, אשר הארז התנא , אותו של קדושתו גודל מרגיש הקדוש  ישראל
לכל  המאור  אור  גדול  אור  אחריו שהשאיר  שבחבורה הארי התנאים , שבין הענק
שהם וזוטא , רבא ה"אדרות", שתי עם הקדוש "הזוהר" ספר  הוא העולם,
אור נשכח  לא  לכן הקבלה, חכמת  שנקראת  האלוהית  חכמה של היסודות 

חולקת  ישראל כנסת  הזה היום  ועד העולם . מן קדושתו 
גדולה חגיגה ידי  על שלו , היארצייט ביום גדול כבוד לו 
שכבות מכל אנשים  אלפים עשרות  וכמה כמה מאת 

זית בשמן גדולה הדלקה שעושים  הלילההעם , כל 
בית נבנה הגדול בחצר קברו. מערת  אצל מירון, בכפר 
בנין  גג  על רבה  בשמחה נעשה ההדלקה המדרש .

ישראל, כל ועל עלינו יגן זכותו יוחאי. בר שמעון דרבי הילולא  ונקראת המערה.
אמן.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כד 

רשב"י
מבקש 
שיקראו
יצחק  לרבי
יסדר  למען 
החידושים
שעומד
להם לגלות

נבהלופתאום  מבחוץ , לבית  סביב מקיף שהיה אש כמראה גדול אור  ראו
ורבי  בנו  אלעזר  רבי נשארו  ובפנים החוצה, ויצאו  קדישא  החברייא 
יש אם וראה  החוצה "צא  אלעזר: לרבי ואמר  עיניו את  שמעון רבי פתח אבא .
לו ואמור  המות , מלאך משליטת אותו שהצלתי החביב תלמידי יצחק  רבי שם
אחר יוכל למען אדבר, אשר  תורה חידושי שישמע מטתי אצל ותושיבהו שיכנס,

ממני". ישמע  אשר  תורה  החידושי לסדר  כך

רשב"י
את  בוחר
התלמידים
שישארו;
יצחק  רבי
מגיע 
ורשב"י
בו שמח

לרבי אחר וישאל פניו, על מרחף  היה שמח ואור מטתו על  שמעון רבי ישב  כך
אלעזר רבי יצא  נכנסים. אינם ומדוע  קדישא , החברייא המה איה  אלעזר 
נשא אז שמחה. של פנים בהארת  היה  כולם עם ודיבורו  שיכנסו, להחברים  וקרא 
מן  חברים  איזה  בחר  תפלתו אחר  תפלה . מתפלל והיה  לשמים ידיו שמעון רבי
בפנים: נשארו החוצה . יצאו והשאר בביתו , ישארו  הם שרק קדישא  החברייא 
רבי  גם ונכנס  בא  מיד חייא . ורבי יוסי רבי יהודה , רבי אבא, רבי אלעזר, רבי
רבה שמחה חלקך! "אשרי לו: ואמר  עמו שמח  שמעון רבי ראהו כאשר  יצחק.

הזה ". ביום לך יתוספו קדושה של מדרגות וכמה

אני "חפץ
לכם לגלות
היסודות 
חכמת  של
הקבלה"

קדושים!אז חברים  אלי "שמעו בפנים: שנשארו להחברים שמעון רבי אמר
ושכי  רצון עת עתה אבאכאשר שלא  אני  מבקש  בתוכנו, הקדושה נה

חכמת של היסודות  לכם לגלות  אני חפץ ובכן פנים, בבושת  העליון לעולם
לפני, אלעזר רבי ישב ובכן לאיש. אותם  גליתי לא  עוד  עתה עד אשר  הקבלה,
בפנים שנשארו החברים ושאר  שאדבר . מה כל ויכתוב מאחורי , ישב אבא  ורבי
גם אם כי באזנם, רק  לא  יכנסו למען דברי, את  היטב  וישמעו הצד מן ישבו

לבבם ". בעומק 

רשב"י
דורש 
את  ומגלה 
של הסודות
חכמת 
הקבלה
העמוקה

פסוקי אחר  בדרשות  תורה חידושי לדבר  והתחיל בטליתו שמעון רבי נתעטף זה
להעמיד  וצוה  הפסיק הדרוש באמצע  העמוקה. הקבלה חכמת פי על תנ"ך
אימה העדן. גן מן עתה שבא  חותנו, יאיר  בן פנחס רבי עבור  מטתו , אצל כסא
שוב הקרקע , על וישבו כסאות  על לשבת  ופחדו החברים, על נפל גדול ופחד
מאורגים העמוקה , הקבלה חכמת  של הסודות  ולגלות  לדרוש  שמעון רבי התחיל

"אדרא ". בשם  ונקראים תנ"ך, פסוקי על דרשות  עם ומקושרים

רשב"י
משתתק 
בתיבת 
'חיים';
הרגע 
בא  האחרון

הפסוקרבי את  לדרוש  שמעון רבי הגיע שכאשר  סיפר  קל"ג)אבא  שם(תהלים "כי
נשמע ולא  חיים תיבת  אצל נשתתק העולם", עד חיים הברכה את ה' צוה
אבל  ולכתוב, עוד לשמוע  אזנו והטה  בידו העט את  אחז אבא רבי יותר . ממנו
פרץ אשר אש  כמראה גדול האור מן ונשתומם נבהל רגע באותו שמע. לא 
יכלו ולא מאד, הגדול האור  מחמת  החברים  כל עיני אחזה עוורת  לבית , פתאום
שכבו כך למטה. ופניהם  הקרקע על להשתטח הוכרחו כי שם , נולד מה לראות

בא . האחרון שרגע הבינו כי ובכו,

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כהתולדות 

המנורה
הטהורה
כבתה,
התלמידים
פורצים
בבכי

מן אור החברים קמו אז לגמרי. ועבר  וחלף  שנקטן, עד קצרה  עת  עמד החזק
יוחאי  בן שמעון רבי כבתה, קדשים  קודש הטהורה שהמנורה ויראו הארץ

צדו על שוכב בטליתו , מעוטף לנצח, עיניו סגר עולם  יסוד ואורצדיק הימנית ,
בבכיה , פרצו החברים שאר עם אלעזר  רבי הקדושה. צורתו על  חופף  שמח

דבר . לדבר  פיהם  לפתוח יכלו  לא ואנחה צער  ומרוב 
הכבוד
האחרון
לרשב"י

מחויביםאך שאנו העת  באה "חברים! ואמר : רגליו  על קם התחזק , חייא  רבי
קדשים , קודש  המאירה מנורה  ורבנו, מורנו לאדוננו האחרון כבוד לחלוק

לו ". כראוי וקבורה הלויה  לעשות  נשתדל
הלוית 
הרשב"י,
המטה
עד פורחת
לפני
המערה
שבכפר 
מירון

בכל בתוך והן בעיר  הן שמעון, רבי מפטירת בזק במהירות  השמועה  נפוצה כך
בהלויה חבל לקחת  למירון לזרום המונים התחילו הסביבה מכל הגליל.
ואגודות חבורות  בהם  שהיו  ההמון בין גדולה מחלוקות  אז  פרצה  אבל שלו.
היו כאשר  ויהי אצלם. יקבר שמעון שרבי חפצה  אחת  וכל  מקומות , מכמה
מטתו את  נשאו  ישראל חכמי עם הקדושה  וחברייא  והקבורה, הלויה אל  מוכנים
לאט , לאט פרחה באויר למעלה התנשאה  המטה כי המחלוקות , שקטה החוצה,
הארץ . עד  אש עמוד המטה לפני נראה  גם המטה . אחרי הלכו הנאספים  וכל 
המערה לפני עד המטה פרחה  וכך
שנצרך כולם הבינו אז מירון, שבכפר 
כאשר המערה . באותה לקוברו
בת נשמע להמערה  המטה  הכניסו
על  יניחו  שלום  "יבא  הפסוק  קול

הימין". לקץ  לגורלך  ותעמוד ותנוח לקץ לך "אתה הפסוק וגם  משכבותם".

.

דרשב"י  הילולא   בעומר ל"ג
כנסת 
ישראל
חולקת 
כבוד
לרשב"י
ל"ג  ביום
בעומר 

עםעל  בעומר. ל"ג  ביום נפטר  יוחאי בן שמעון שרבי ומפורסם ידוע הקבלה פי
בלבנון, אשר הארז התנא , אותו של קדושתו גודל מרגיש הקדוש  ישראל
לכל  המאור  אור  גדול  אור  אחריו שהשאיר  שבחבורה הארי התנאים , שבין הענק
שהם וזוטא , רבא ה"אדרות", שתי עם הקדוש "הזוהר" ספר  הוא העולם,
אור נשכח  לא  לכן הקבלה, חכמת  שנקראת  האלוהית  חכמה של היסודות 

חולקת  ישראל כנסת  הזה היום  ועד העולם . מן קדושתו 
גדולה חגיגה ידי  על שלו , היארצייט ביום גדול כבוד לו 
שכבות מכל אנשים  אלפים עשרות  וכמה כמה מאת 

זית בשמן גדולה הדלקה שעושים  הלילההעם , כל 
בית נבנה הגדול בחצר קברו. מערת  אצל מירון, בכפר 
בנין  גג  על רבה  בשמחה נעשה ההדלקה המדרש .

ישראל, כל ועל עלינו יגן זכותו יוחאי. בר שמעון דרבי הילולא  ונקראת המערה.
אמן.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כו

ביוםמנהג ז"ל אלעזר  רבי ובנו ז"ל רשב"י קברי על לילך שנוהגין ישראל ארץ
וכו'. בעמר זקני ל"ג תצ "ג)(עטרת סימן או"ח שו"ע על ם

בא"י הדר
בל"ג  יעלה
לעומר 
למירון
שם וישמח 

שכן אם  וכל גדולה . שמחה  ישמח ושם קברו על לשמח  ילך ישראל בארץ דר
מצוה . שהיא הפאות , ומניח בנו  ראש  שמגלח ראשונה  פעם הוא  אם

חסי  איר )(משנת מסכת  דים,

הפמליא  כל
מעלה של
ונשמות 
הצדיקים
במירון הם
לעומר  בל"ג 

אחד הרב פעם היה אמן, עלינו יגן זכותו  החיים האור  עטר בן חיים רבי הקדוש 
ההר לתחתית  והגיע למירון וכשעלה ת "ו, צפת  הקדש  עיר  פה בהלולא 
הדרך וכל רגליו, ועל ידיו על עולה והיה מהחמור ירד  הרשב"י לציון שעולים 
קודשא שלהבת  אש  למקום נכנס, השפל אני היכן וצועק, כבהמה  נועה היה 
ובעת שמה, הצדיקים נשמות  וכל הכא , מעלה של פמליא  וכל הוא , בריך

שם . עיין גדולה, שמחה  שמח היה ההלולא
שמוא( מלכים)רבי כבוד בסוף  צפת גאב "ד העליר ל 

שמעון.שמעו דרבי  להלולא ואתכנשו ואתו עלו הקדושקלא  רצ"ו)(זוהר דף ח"ג

ל"גמדי  ביום  למירון לעלות  ישראל רבבות  לבות  מתעוררת  בשנה שנה
חלעומר . הקדוש  קדישא)(זוהר זוטא האדרא סוף רצ"ו: "ג

רשב"י
המשיך
תקונים
כאלה,
דור  שבכל
עד ודור
שכל הסוף ,
שירצה מי
יוכל לשוב
להתקרב
להשם
מכל יתברך 
מקום
שהוא 

תוכל שגילה כזה  וקדוש  צדיק שהיה שזכינו מה  היא  כזאתהשמחה נוראה  רה
שלא בטוחים  אנו  זה ידי שעל עד הקדושה , בתורתו כאלה תקונים  ותיקן
תיקן  דיקא שאז הסתלקותו, ידי על דיקא גמר  וזה  זרענו, מפי התורה תשכח
מלבד  זוטא, האדרא  אז  וגילה  זמנם , קודם שמתו  עקיבא  רבי תלמידי של הפגם
הקדוש , זוהר ספר  וכל דצניעותא  וספרא  רבא האדרא  חייו  ימי כל שגילה מה 
שירצה מי שכל הסוף , עד ודור  דור  שבכל כאלה תיקונים המשיך  זה כל ידי שעל
הצמצומים תיקון ידי על שהוא  מקום מכל  יתברך להשם להתקרב יוכל לשוב
יותר במיתתן צדיקים גדולים כי הקדוש , הסתלקותו ביום ובפרט בחייו שתיקן

נ "ו)מבחייהם . אות ז ' הלכה המנחה תפלת הלכות הלכות לקוטי (ספר 

שמחת 
הילולא 
דרשב"י
בשביל
ההשארה
הקדושה
שהשאיר 
הזוהר  לנו
הקדוש 
לדורי
דורות 

עיקרוזהו כי נסתלק, שאז  בעומר  בל"ג שעושין דרשב "י הילולא  בחינת 
ספר שהם כזאת  קדושה השארה לנו  שהשאיר שזכינו מה  השמחה
תקונים הם  הזוהר  ספר  כל כי אלקות , להשגות נזכה זה  ידי שעל הקדוש  הזוהר 
אלקות , להשגות  נזכה זה  ידי שעל הקדושה, השגתם ברוב שהמשיכו וכלים 

ותלמידיו . יוחאי בר שמעון רבי שגלו הקדושה הקבלה דרכי כל שזהו 

אראנוועל  מצרים מארץ צאתך "כימי ויקויים גלותא, מן יפקון דא  בזוהר כן
ז )נפלאות" משה(מיכה ידי על הגאולה שהיתה  מצרים ביציאת  כמו  היינו ,

בגלות עתה כן כמו  נפלאים , בדרכים  אלקות  השגות  אז לנו שגלה ידי על רבינו
תורה הסתרי כל  ידי על יגאלנו  ברחמיו אבל יותר , וכבד  שקשה הזה האחרון
אלקות , להשגת  וצמצומים כלים שהם  וחבריו , יוחאי בן שמעון רבי התנא  שגילו 

ורוחניות . בגשמיות  וגאולתה הנפש  רפואת  עיקר זה  ידי שעל

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כזתולדות 

רבי ועל התנא הסתלקות  ביום  דהיינו גדולה , שמחה בעומר  בל"ג עושין כן
שה שזכינו על  יוחאי, בר לדורי שמעון שתשאר כזאת השארה לנו שאיר 

באמת . יתברך להשיגו נזכה זה ידי שעל דורות,

שמעון כי רבי שגילה  התורה סתרי כלל ומבינים יודעין אנו אין שעדיין פי על אף 
עשה כבר  כי לנפשנו, גדול תיקון הוא  כן פי על אף ותיקונים, בזוהר יוחאי בר
שגילה , הקדושה  תורתו דרכי ידי על גדולים ותיקונים נפלאים  כלים לנו  והכין
להשגות בנקל לבוא יוכל יתברך, אותו לבקש  להתייגע  שרוצה  מי זה  יד שעל

שגלה . והתיקונים  והכלים הדרכים ידי על  אלקות ,

לברכהועל  זכרונו  האר"י לכתבי זכינו יוחאי בר  שמעון  רבי התנא אחר  גם  כן
ידי  על שזכינו למה זכינו בדורותיו  וכן וכו', נפלאים תקונים לגלות שהוסיף

עכשיו . עד לברכה זכרונו  טוב שם הבעל מימות  שהיו הצדיקים גדולי
ד') הלכה נזיקין הלכות הלכות לקוטי (ספר

טעם
שנוהגין
להרבות
בנרות
בל"ג
בעומר 

אמר רבי קדישא , באדרא  ההוא  ביום רזין מגלה כשהיה ע"ב)שמעון רצ"א וזה(דף
יומא והאי וכו', הוא בריך דקודשא קמיה  רזין לגלאה בעינא  והשתא  לשונו :
קיימא , ברשותי דא  יומא  כל דהא אחרא, כיומא  לדוכתיה למיעל יתרחק לא 
להתחשך, היום  לאור  רשות  היה  ולא  באורו מתארך  היום שהיה לומר  רצה עכ"ל .
האורות כל כי יורה וזה רשות, שמעון רבי לו שנתן עד העולם, מן שיתפנה  הינו 
בה נגנז אשר דאוריתא  סתימין רזין הינו  טוב, כי האור  אל ומשמשים בטלים
הגנוז באו "ר  מאירים הנם  דאוריתא ברזין המבינים  והצדיקים  לצדיקים, הגנוז אור 
בעבור שמעון. רבי של פקודתו ושמר  מתארך היה  ההוא היום אור  כן על בה .

ההוא . ביום  אור  מרבין יששכר )זה (בני

רשב"י 
לכל  מברך
הבאים 
למירון 

ציונומקובל  על הרשב"י האלקי התנא עומד בעומר  ל"ג  שביום  ז"ל מהאר"י
קדשו שם לכבוד למירון שמה  הבאים ואחד אחד לכל ומברך הקדוש ,

שלו . רבתי ההלולא בשמחת  שם לשמוח

.

הגעגועים 
החבריא  של
קדישא 
שמעון  לרבי
יוחאי  בן

לדראבזוהר ווי  איתא , יוחאי  בן שמעון  רבי את  החבריא  ששבחו  מקומות  בכמה
בחינת  והוא  ותשכח , עין  פוק  יסתלק , ל "א )כד  'כיון(שמות  וינפש ", "שבת :

נפש ' אבדה וי  טז)ששבת  שבא(ביצה  יתרה הנפש  של התענוג  גודל  שמחמת  היינו  .
שבת . במוצאי הנפש  אבדת  על ולהצטער להתגעגע  תכף  מתחילים כן  על  בשבת ,
יוחאי , בן  שמעון רבי  מרבם שקבלו  והשעשועים  התענוגים  גודל  מחמת  החבריא , כן 

להם . שיהיה  ההסתלקות  צער  לבם  על  ועלה  להתגעגע , התחילו  ומיד  תכף כן  על
קכ "ו) סימן  א ' חלק  מוהר "ן (לקוטי

.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כו

ביוםמנהג ז"ל אלעזר  רבי ובנו ז"ל רשב"י קברי על לילך שנוהגין ישראל ארץ
וכו'. בעמר זקני ל"ג תצ "ג)(עטרת סימן או"ח שו"ע על ם

בא"י הדר
בל"ג  יעלה
לעומר 
למירון
שם וישמח 

שכן אם  וכל גדולה . שמחה  ישמח ושם קברו על לשמח  ילך ישראל בארץ דר
מצוה . שהיא הפאות , ומניח בנו  ראש  שמגלח ראשונה  פעם הוא  אם

חסי  איר )(משנת מסכת  דים,

הפמליא  כל
מעלה של
ונשמות 
הצדיקים
במירון הם
לעומר  בל"ג 

אחד הרב פעם היה אמן, עלינו יגן זכותו  החיים האור  עטר בן חיים רבי הקדוש 
ההר לתחתית  והגיע למירון וכשעלה ת "ו, צפת  הקדש  עיר  פה בהלולא 
הדרך וכל רגליו, ועל ידיו על עולה והיה מהחמור ירד  הרשב"י לציון שעולים 
קודשא שלהבת  אש  למקום נכנס, השפל אני היכן וצועק, כבהמה  נועה היה 
ובעת שמה, הצדיקים נשמות  וכל הכא , מעלה של פמליא  וכל הוא , בריך

שם . עיין גדולה, שמחה  שמח היה ההלולא
שמוא( מלכים)רבי כבוד בסוף  צפת גאב "ד העליר ל 

שמעון.שמעו דרבי  להלולא ואתכנשו ואתו עלו הקדושקלא  רצ"ו)(זוהר דף ח"ג

ל"גמדי  ביום  למירון לעלות  ישראל רבבות  לבות  מתעוררת  בשנה שנה
חלעומר . הקדוש  קדישא)(זוהר זוטא האדרא סוף רצ"ו: "ג

רשב"י
המשיך
תקונים
כאלה,
דור  שבכל
עד ודור
שכל הסוף ,
שירצה מי
יוכל לשוב
להתקרב
להשם
מכל יתברך 
מקום
שהוא 

תוכל שגילה כזה  וקדוש  צדיק שהיה שזכינו מה  היא  כזאתהשמחה נוראה  רה
שלא בטוחים  אנו  זה ידי שעל עד הקדושה , בתורתו כאלה תקונים  ותיקן
תיקן  דיקא שאז הסתלקותו, ידי על דיקא גמר  וזה  זרענו, מפי התורה תשכח
מלבד  זוטא, האדרא  אז  וגילה  זמנם , קודם שמתו  עקיבא  רבי תלמידי של הפגם
הקדוש , זוהר ספר  וכל דצניעותא  וספרא  רבא האדרא  חייו  ימי כל שגילה מה 
שירצה מי שכל הסוף , עד ודור  דור  שבכל כאלה תיקונים המשיך  זה כל ידי שעל
הצמצומים תיקון ידי על שהוא  מקום מכל  יתברך להשם להתקרב יוכל לשוב
יותר במיתתן צדיקים גדולים כי הקדוש , הסתלקותו ביום ובפרט בחייו שתיקן

נ "ו)מבחייהם . אות ז ' הלכה המנחה תפלת הלכות הלכות לקוטי (ספר 

שמחת 
הילולא 
דרשב"י
בשביל
ההשארה
הקדושה
שהשאיר 
הזוהר  לנו
הקדוש 
לדורי
דורות 

עיקרוזהו כי נסתלק, שאז  בעומר  בל"ג שעושין דרשב "י הילולא  בחינת 
ספר שהם כזאת  קדושה השארה לנו  שהשאיר שזכינו מה  השמחה
תקונים הם  הזוהר  ספר  כל כי אלקות , להשגות נזכה זה  ידי שעל הקדוש  הזוהר 
אלקות , להשגות  נזכה זה  ידי שעל הקדושה, השגתם ברוב שהמשיכו וכלים 

ותלמידיו . יוחאי בר שמעון רבי שגלו הקדושה הקבלה דרכי כל שזהו 

אראנוועל  מצרים מארץ צאתך "כימי ויקויים גלותא, מן יפקון דא  בזוהר כן
ז )נפלאות" משה(מיכה ידי על הגאולה שהיתה  מצרים ביציאת  כמו  היינו ,

בגלות עתה כן כמו  נפלאים , בדרכים  אלקות  השגות  אז לנו שגלה ידי על רבינו
תורה הסתרי כל  ידי על יגאלנו  ברחמיו אבל יותר , וכבד  שקשה הזה האחרון
אלקות , להשגת  וצמצומים כלים שהם  וחבריו , יוחאי בן שמעון רבי התנא  שגילו 

ורוחניות . בגשמיות  וגאולתה הנפש  רפואת  עיקר זה  ידי שעל

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כזתולדות 

רבי ועל התנא הסתלקות  ביום  דהיינו גדולה , שמחה בעומר  בל"ג עושין כן
שה שזכינו על  יוחאי, בר לדורי שמעון שתשאר כזאת השארה לנו שאיר 

באמת . יתברך להשיגו נזכה זה ידי שעל דורות,

שמעון כי רבי שגילה  התורה סתרי כלל ומבינים יודעין אנו אין שעדיין פי על אף 
עשה כבר  כי לנפשנו, גדול תיקון הוא  כן פי על אף ותיקונים, בזוהר יוחאי בר
שגילה , הקדושה  תורתו דרכי ידי על גדולים ותיקונים נפלאים  כלים לנו  והכין
להשגות בנקל לבוא יוכל יתברך, אותו לבקש  להתייגע  שרוצה  מי זה  יד שעל

שגלה . והתיקונים  והכלים הדרכים ידי על  אלקות ,

לברכהועל  זכרונו  האר"י לכתבי זכינו יוחאי בר  שמעון  רבי התנא אחר  גם  כן
ידי  על שזכינו למה זכינו בדורותיו  וכן וכו', נפלאים תקונים לגלות שהוסיף

עכשיו . עד לברכה זכרונו  טוב שם הבעל מימות  שהיו הצדיקים גדולי
ד') הלכה נזיקין הלכות הלכות לקוטי (ספר

טעם
שנוהגין
להרבות
בנרות
בל"ג
בעומר 

אמר רבי קדישא , באדרא  ההוא  ביום רזין מגלה כשהיה ע"ב)שמעון רצ"א וזה(דף
יומא והאי וכו', הוא בריך דקודשא קמיה  רזין לגלאה בעינא  והשתא  לשונו :
קיימא , ברשותי דא  יומא  כל דהא אחרא, כיומא  לדוכתיה למיעל יתרחק לא 
להתחשך, היום  לאור  רשות  היה  ולא  באורו מתארך  היום שהיה לומר  רצה עכ"ל .
האורות כל כי יורה וזה רשות, שמעון רבי לו שנתן עד העולם, מן שיתפנה  הינו 
בה נגנז אשר דאוריתא  סתימין רזין הינו  טוב, כי האור  אל ומשמשים בטלים
הגנוז באו "ר  מאירים הנם  דאוריתא ברזין המבינים  והצדיקים  לצדיקים, הגנוז אור 
בעבור שמעון. רבי של פקודתו ושמר  מתארך היה  ההוא היום אור  כן על בה .

ההוא . ביום  אור  מרבין יששכר )זה (בני

רשב"י 
לכל  מברך
הבאים 
למירון 

ציונומקובל  על הרשב"י האלקי התנא עומד בעומר  ל"ג  שביום  ז"ל מהאר"י
קדשו שם לכבוד למירון שמה  הבאים ואחד אחד לכל ומברך הקדוש ,

שלו . רבתי ההלולא בשמחת  שם לשמוח

.

הגעגועים 
החבריא  של
קדישא 
שמעון  לרבי
יוחאי  בן

לדראבזוהר ווי  איתא , יוחאי  בן שמעון  רבי את  החבריא  ששבחו  מקומות  בכמה
בחינת  והוא  ותשכח , עין  פוק  יסתלק , ל "א )כד  'כיון(שמות  וינפש ", "שבת :

נפש ' אבדה וי  טז)ששבת  שבא(ביצה  יתרה הנפש  של התענוג  גודל  שמחמת  היינו  .
שבת . במוצאי הנפש  אבדת  על ולהצטער להתגעגע  תכף  מתחילים כן  על  בשבת ,
יוחאי , בן  שמעון רבי  מרבם שקבלו  והשעשועים  התענוגים  גודל  מחמת  החבריא , כן 

להם . שיהיה  ההסתלקות  צער  לבם  על  ועלה  להתגעגע , התחילו  ומיד  תכף כן  על
קכ "ו) סימן  א ' חלק  מוהר "ן (לקוטי

.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כח

ימינו  עד המשנה מימי למירון העלייה
השתטחות
על  התנאים
רשב"י  קבר 
במירון 

אבאא. רבי התנא  הנאמן וסופרו  הרשב "י  רפז.)תלמידי ג ' חלק  זהר זוטא אדרא ריש (ראה

הטובים ממעשיו  שם והזכיר קברו, על י"ב)השתטח פרק  רבתי פסיקתא ולמד (ראה ,
הרשב"י רבו מתורת  קנ "ו.)שם דף ח"א הקדוש  זוהר .(ראה

רבא ב. חייא  רבי התנא  קדישא  אדרא ודבי הרשב"י ח"במתלמידי  הקדוש  זוהר  (ראה

מעלתוי"ד.) ומגדולת  ממעשיו  והזכיר  במירון הקדוש רבו ציון על השתטח
קדשו בעיני שראה מה ממעל  ד.)בשמים דף בהקדמה הקדוש  בזוהר .(ראה

לעפרא ג . ונשק  בארעא  אשתטח חייא  פז )רבי כתם עפרא(ראה עפרא ואמר  ובכה
קדישא  בוצינא לניצוץ וכו ', כנוי בוצינא  שם כי ז') דף (ח"א הקדוש  זוהר על  מלך במקדש  (ראה

השלום) עליו רבינו מקייםמשה  דזכותיה ממנא  רברבא שליטא  עלמא  נהיר  דהוה ,
ואנת בעפרא  בלי אנת  דעלמין נהירו  דבוצינא נהירו  שמעון רבי בך. אתבלי עלמא
את שמנהיג  פירש גלאנטי אברהם הרב בשם החמה ובאור  עלמא , ונהג  קיים 
אותם כשזוכרין אומר  שהיה ומאמר  מאמר כל כי שלמד, בתורתו העולם

כאן. עד כלו, העולם את  מנהיג  הוא  ובזה בקבר, דובבות  שפתותיו 

מעשה
בתלמיד
ששכח 
תלמודו

במירוד. רבו למערת  הלך תלמודו, ששכח יוחאי בר  שמעון רבי מתלמידי ן אחד
בי  רמי תהי "כד ואמר: רבו אליו ונראה נרדם הבכי מתוך מאד, שם ובכה
וסיפר חלומות ", ל"פותר  הלך רבו, מאמר  הבין שלא  מתוך אתי", אנא  קלי תלתא
התלמיד  אליך. יתראה ורבך פעמים ג ' למודך למד הפותר : לו  אמר רבו . לשון לו

אליו . נתראה והרשב"י כן י)עשה י, רבה  קהלת (תוכן

אליהו
לומד הנביא
עם תורה
התנאים
במערת 
הרשב"י

אמרה. דרשב "י, דמערתא  אפתחא קאי דהוו לאליהו אשכח לוי בן יהושע רבי
הזה  אדון ירצה  אם ליה  אמר  דאתי, לעלמא  אתינא  ליה עמהם היתה (שכינה 

שמעתירש "י) שלשה וקול ראיתי שנים לוי, בן יהושע רבי אמר בחדושי . מהרש"א (ראה

שם) ע"א).אגדות צ"ח דף  (סנהדרין

תהלים ו. במדרש  ל"ו)איתא  זכור(מזמור אליהו שהיה לוי בן יהושע ברבי מעשה  :
רבי  ונתקשה רשב"י, במערת  עסוקין והיו תורה, בדברי עמו  עוסק  לטוב 
בא לרשב"י, אותה לשאול  אתה מבקש  אליהו  ליה אמר  בהלכה, לוי בן יהושע 

שם . עיין לרשב"י, אליהו וקרא  הלכו  מיד לך , אותו מעמיד ואני

ומזהמכאן למירון, לעלות  נהגו  יוחאי בר  שמעון רבי שתלמידי איך רואים אנו
למירון. לעלות  אחריהם  נהגו  האמוראים, ותחלת  התנאים , ששאר  נמשך
עלו ישראל, בארץ יהודי ישוב  שהיה בזמן שאחריהם, הדורות  בכל נמשך  וככה

אמן. עלינו , יגן זכותו  הרשב"י לפני שם להתפלל ה' דורשי כל למירון

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כטתולדות 

הב"י
ורבי הרמ"ק
שלמה
אלקבץ
המשיכו
העליה
למירון

אלקבץהרמ "ק  שלמה רבי וגיסו יוסף , הבית  מרן ורבו  קורדובירו] משה [רבינו
בספר כמבואר  למירון, העליה המשיכו  וחבורתם, דודי", "לכה  בעל

קורדובירו ] משה  [רבינו להרמ "ק והמסעות  ה')הגרושין דף  ויניציא, לשונו:(דפוס וזה ,
ונשתטחנובשנת במירון, השלום עליו רשב "י המדרש  בתוך  ואני ש "ה, אלפים  ה '

ושם שפתי, מרחשי ועדיין השלום, עליו אלעזר  ורבי שמעון רבי בציון בקרבו
לבי. קירות  מתוך קצרה תפלה התפללתי

גלאנטירבי  ב '.)אברהם  קינה סוף בוכים, קול  ממורי (בספרו ששמעתי מה כותב:
עליו הרשב"י ציון על בהיותם זלה"ה קורדובירו] משה  [רבינו הרמ "ק

מירון. בהר  השלום

החג ,מרן תפלת  שם והתפלל במירון, הסכות  חג  חגג  ישראל של רבן יוסף  הבית 
זוהר שם ולמדו ותלמידיו , הוא הקדושים הציונים מינים  בד' שם והקיף 

תשרי כ' ז' ליום  באור אמר , פרשת  מישרים במגיד שכתב כמו (בארץ הקדוש ,

סכות) המועד דחל ה' ליל  הוא לשונו:ישראל וזה  המגיד אליו  גשמיםבא והא  וכו', עמך ה'
ושלום חס  פניו על קתון לו  שפך דגמא הות  לא  מ"ט)דאתו פ"ב  סוכה אדרבה(ראה ,

מערתם על הזוהר  בקרותכם לקראתכם שמחו ובנו ורשב"י דבריכם, נתקבלו 
לרצות הבאים מינים בד' אלעזר  לרבי שהקפתם כיון אלא  להם , הסמוך ובכפר
גשמים רוב  היו אחרת , פעם מקיפים הייתם  ואילו ובאו , המים נתעוררו המים, על 
שלא כדי רצופים, ברכה  גשמי באו כך ומפני המעגל, חוני בימי כמו  לעולם באים

יות עליהם.תקיפו  לגשמים ,ר  יצטרך שהעולם זמן כל בידכם, נקוט יהיה זה  וכלל
הצדיקים ציוני ותקיפו ותענוותלכו  בזוהר הנזכרים גם ראה נ"ט) דף (ח"ג  הקדוש  בזוהר (ראה

ע"א) ח"ג  צרה הקדוש  כל ועל ותענו. פעמים ז' אותם תקיפו הצבור על תבוא שלא 
שמחים(שם) הם כי ודעו הסמו. או  מערתם על  הזהר  בקרותכם לזה ,מאד ך

וכו' עלאין רזין לכם  יגלו כן שם)וכשתתמידו  .(עיין

ישבנו שם
בכינו גם

טהורותבהיות אמרות  באמרותיו ועוסקים רשב"י ציון אצל  מקשיבים  חברים
בכינו , גם  ישבנו שם לפקידה, ומפקידה  לעת  מעת  בשנה פעמים כדרכנו
וחבריו רשב "י  איך בראותנו  שאגותינו , כמים ויתכו לבנו במרירות צעקנו
היו לא הצדיקים ואותם פשעינו , רב על ובוכים ואוננים מצטערים היו  בדורותם 
ולהצטער לבכות  לנו שיש  הגורמים, שאנחנו לנו  וחמר קל בנזקין, גרמא

בהקדמתו)(החרדיםבכפלים .

האור 
החיים
הקדוש 
עולה
למירון

למירוןגם עלה הקדוש  החיים תרצ "ג)האור  בשנת וויען בעיר מסע האגרת (נדפס 

ישראל  בארץ תק"ב  בשנת  עמו  שנסע מתלמידו יד כתב  מכתב שנמצא
הקדושים . למקומות 

.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  כח

ימינו  עד המשנה מימי למירון העלייה
השתטחות
על  התנאים
רשב"י  קבר 
במירון 

אבאא. רבי התנא  הנאמן וסופרו  הרשב "י  רפז.)תלמידי ג ' חלק  זהר זוטא אדרא ריש (ראה

הטובים ממעשיו  שם והזכיר קברו, על י"ב)השתטח פרק  רבתי פסיקתא ולמד (ראה ,
הרשב"י רבו מתורת  קנ "ו.)שם דף ח"א הקדוש  זוהר .(ראה

רבא ב. חייא  רבי התנא  קדישא  אדרא ודבי הרשב"י ח"במתלמידי  הקדוש  זוהר  (ראה

מעלתוי"ד.) ומגדולת  ממעשיו  והזכיר  במירון הקדוש רבו ציון על השתטח
קדשו בעיני שראה מה ממעל  ד.)בשמים דף בהקדמה הקדוש  בזוהר .(ראה

לעפרא ג . ונשק  בארעא  אשתטח חייא  פז )רבי כתם עפרא(ראה עפרא ואמר  ובכה
קדישא  בוצינא לניצוץ וכו ', כנוי בוצינא  שם כי ז') דף (ח"א הקדוש  זוהר על  מלך במקדש  (ראה

השלום) עליו רבינו מקייםמשה  דזכותיה ממנא  רברבא שליטא  עלמא  נהיר  דהוה ,
ואנת בעפרא  בלי אנת  דעלמין נהירו  דבוצינא נהירו  שמעון רבי בך. אתבלי עלמא
את שמנהיג  פירש גלאנטי אברהם הרב בשם החמה ובאור  עלמא , ונהג  קיים 
אותם כשזוכרין אומר  שהיה ומאמר  מאמר כל כי שלמד, בתורתו העולם

כאן. עד כלו, העולם את  מנהיג  הוא  ובזה בקבר, דובבות  שפתותיו 

מעשה
בתלמיד
ששכח 
תלמודו

במירוד. רבו למערת  הלך תלמודו, ששכח יוחאי בר  שמעון רבי מתלמידי ן אחד
בי  רמי תהי "כד ואמר: רבו אליו ונראה נרדם הבכי מתוך מאד, שם ובכה
וסיפר חלומות ", ל"פותר  הלך רבו, מאמר  הבין שלא  מתוך אתי", אנא  קלי תלתא
התלמיד  אליך. יתראה ורבך פעמים ג ' למודך למד הפותר : לו  אמר רבו . לשון לו

אליו . נתראה והרשב"י כן י)עשה י, רבה  קהלת (תוכן

אליהו
לומד הנביא
עם תורה
התנאים
במערת 
הרשב"י

אמרה. דרשב "י, דמערתא  אפתחא קאי דהוו לאליהו אשכח לוי בן יהושע רבי
הזה  אדון ירצה  אם ליה  אמר  דאתי, לעלמא  אתינא  ליה עמהם היתה (שכינה 

שמעתירש "י) שלשה וקול ראיתי שנים לוי, בן יהושע רבי אמר בחדושי . מהרש"א (ראה

שם) ע"א).אגדות צ"ח דף  (סנהדרין

תהלים ו. במדרש  ל"ו)איתא  זכור(מזמור אליהו שהיה לוי בן יהושע ברבי מעשה  :
רבי  ונתקשה רשב"י, במערת  עסוקין והיו תורה, בדברי עמו  עוסק  לטוב 
בא לרשב"י, אותה לשאול  אתה מבקש  אליהו  ליה אמר  בהלכה, לוי בן יהושע 

שם . עיין לרשב"י, אליהו וקרא  הלכו  מיד לך , אותו מעמיד ואני

ומזהמכאן למירון, לעלות  נהגו  יוחאי בר  שמעון רבי שתלמידי איך רואים אנו
למירון. לעלות  אחריהם  נהגו  האמוראים, ותחלת  התנאים , ששאר  נמשך
עלו ישראל, בארץ יהודי ישוב  שהיה בזמן שאחריהם, הדורות  בכל נמשך  וככה

אמן. עלינו , יגן זכותו  הרשב"י לפני שם להתפלל ה' דורשי כל למירון

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  כטתולדות 

הב"י
ורבי הרמ"ק
שלמה
אלקבץ
המשיכו
העליה
למירון

אלקבץהרמ "ק  שלמה רבי וגיסו יוסף , הבית  מרן ורבו  קורדובירו] משה [רבינו
בספר כמבואר  למירון, העליה המשיכו  וחבורתם, דודי", "לכה  בעל

קורדובירו ] משה  [רבינו להרמ "ק והמסעות  ה')הגרושין דף  ויניציא, לשונו:(דפוס וזה ,
ונשתטחנובשנת במירון, השלום עליו רשב "י המדרש  בתוך  ואני ש "ה, אלפים  ה '

ושם שפתי, מרחשי ועדיין השלום, עליו אלעזר  ורבי שמעון רבי בציון בקרבו
לבי. קירות  מתוך קצרה תפלה התפללתי

גלאנטירבי  ב '.)אברהם  קינה סוף בוכים, קול  ממורי (בספרו ששמעתי מה כותב:
עליו הרשב"י ציון על בהיותם זלה"ה קורדובירו] משה  [רבינו הרמ "ק

מירון. בהר  השלום

החג ,מרן תפלת  שם והתפלל במירון, הסכות  חג  חגג  ישראל של רבן יוסף  הבית 
זוהר שם ולמדו ותלמידיו , הוא הקדושים הציונים מינים  בד' שם והקיף 

תשרי כ' ז' ליום  באור אמר , פרשת  מישרים במגיד שכתב כמו (בארץ הקדוש ,

סכות) המועד דחל ה' ליל  הוא לשונו:ישראל וזה  המגיד אליו  גשמיםבא והא  וכו', עמך ה'
ושלום חס  פניו על קתון לו  שפך דגמא הות  לא  מ"ט)דאתו פ"ב  סוכה אדרבה(ראה ,

מערתם על הזוהר  בקרותכם לקראתכם שמחו ובנו ורשב"י דבריכם, נתקבלו 
לרצות הבאים מינים בד' אלעזר  לרבי שהקפתם כיון אלא  להם , הסמוך ובכפר
גשמים רוב  היו אחרת , פעם מקיפים הייתם  ואילו ובאו , המים נתעוררו המים, על 
שלא כדי רצופים, ברכה  גשמי באו כך ומפני המעגל, חוני בימי כמו  לעולם באים

יות עליהם.תקיפו  לגשמים ,ר  יצטרך שהעולם זמן כל בידכם, נקוט יהיה זה  וכלל
הצדיקים ציוני ותקיפו ותענוותלכו  בזוהר הנזכרים גם ראה נ"ט) דף (ח"ג  הקדוש  בזוהר (ראה

ע"א) ח"ג  צרה הקדוש  כל ועל ותענו. פעמים ז' אותם תקיפו הצבור על תבוא שלא 
שמחים(שם) הם כי ודעו הסמו. או  מערתם על  הזהר  בקרותכם לזה ,מאד ך

וכו' עלאין רזין לכם  יגלו כן שם)וכשתתמידו  .(עיין

ישבנו שם
בכינו גם

טהורותבהיות אמרות  באמרותיו ועוסקים רשב"י ציון אצל  מקשיבים  חברים
בכינו , גם  ישבנו שם לפקידה, ומפקידה  לעת  מעת  בשנה פעמים כדרכנו
וחבריו רשב "י  איך בראותנו  שאגותינו , כמים ויתכו לבנו במרירות צעקנו
היו לא הצדיקים ואותם פשעינו , רב על ובוכים ואוננים מצטערים היו  בדורותם 
ולהצטער לבכות  לנו שיש  הגורמים, שאנחנו לנו  וחמר קל בנזקין, גרמא

בהקדמתו)(החרדיםבכפלים .

האור 
החיים
הקדוש 
עולה
למירון

למירוןגם עלה הקדוש  החיים תרצ "ג)האור  בשנת וויען בעיר מסע האגרת (נדפס 

ישראל  בארץ תק"ב  בשנת  עמו  שנסע מתלמידו יד כתב  מכתב שנמצא
הקדושים . למקומות 

.



אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  ל 

רשב"י  בן אלעזר רבי וקבורת  הסתלקות 
אלעזר  רבי
נחלש 

ללמוד רבי ללכת  כח לו  היה  ולא חלש , נעשה זקנותו לעת  שמעון רבי בן אלעזר 
הישיבה . עם  המדרש  בבית 

"שמחתי
שזכיתי על
שצדיק 
עם גדול
קדוש  גוף 
הוא  כזה
בעלי"

קרבהכאשר וכאשר  הקדוש , גופו אחת  פעם נתגלה ממטתו  לקום יכל ולא  חלה 
רבי  אותה  שאל לבכות. התחילה מיד אבל שחקה, לכסותו  אשתו 
"שחקתי  אשתו : לו ענתה  תבכי?" עתה ומדוע  תחלה, שחקת  "מדוע  אלעזר :
בוכה אני ועתה בעלי, הוא  כזה  קדוש  גוף  עם  גדול שצדיק  שזכיתי על ושמחתי

למות ". מוכרח כמוך גדול צדיק שגם  זה  על

רבי צוואת
אלעזר 
לאשתו

פניםידוע נושא היה ולא בדעתו , תקיף  איש בטבעו ימיו כל היה אלעזר שרבי
התלמידי  בין גם אף  בעירו . שונאים הרבה לו שיש  הבין לכן איש , לכל
אותו יקברו לא ימות  שכאשר  דאג  לכן הרבה . שונאים לו  שיש הרגיש  החכמים

עליה: ציוה וכך לאשתו  מותו קודם קרא  כך משום חכם. תלמיד בכבוד

שונאים ."יודע לי חסר  לא  החכמים בין ואפילו בעיר, שונאים הרבה לי שיש  אני
מטתי  על למות רוצה אני לכן כבודי, לפי אותי יקברו שלא  אני דואג 
בכל  מטתי. על  שוכב אותי תניחי ושם תורתי, מקום היה  ששם העליה, בחדר 
לא הזהרי אך בחיים . אני כאילו פחד  כל בלי ההוא לחדר  ליכנס תוכלי פעם 
לסבול  עלי קשה כאשר שואל: לכל תאמרי וכך אדם . לאף  מותי סוד לגלות 
בחדר העולם מן פרוש להיות עצמי הסגרתי לכן בעולם, השורר  והשקר  התרמית 
דינים בעלי שיבאו או  ממני, עצה  לשאול שירצה איש  וכל העליה . על תורתי
מבקשים , שהם מה  רם  בקול אלי ויקרא  למטה  בבית  יעמדו  תורה, בדין לדון

בחיים ". כמו  ממעל להם אענה  ואני

רבי פטירת
אלעזר ,
וקיום
ע"י צוואתו 
אשתו

תורתואשתו בחדר  מטתו על אלעזר  רבי וימת  כרצונו. לעשות לו הבטיחה
דינים בעלי באו כאשר  בעלה. כציווי לכל אמרה והיא  העליה. על אשר 

מהעליה נשמע כך  אחר למטה, רם בקול טענותיהם סדרו דין לביתו, הפסק 
את לחוף  לעלות רגילה  אשתו  היתה גם חייב". פלוני ואיש  זכאי, פלוני "איש
לפעמים כאשר  ישן. הוא  כאילו לה נראה והיה  שערותיו , ולסרוק במים ראשו

דם . בצבוץ ההוא  במקום נראה היה סריקה , בשעת  שערה נעקרה 

תולעת 
באזנו נשכה
רבי של
אלעזר 

ואמרפעם מזה, גדול צער  לה  והיה  נתבהלה, באוזנו, זוחלת תולעת  ראתה אחת 
יען  עונשו , זה כי התולעת , על תצטער  ולא  תפחד שלא בחלום בעלה לה
ולענשו , למנוע ביכולתו  והיה חכם , לתלמיד  ביזה אחד שאיש  שמע אחת  פעם כי

מיתה . לאחר  באזנו תנשכנו  שתולעת  נענש לכן והחריש,

הסוד
מתגלה

לדברי ככה מאמינים היו  יש שנה. עשרה שמנה מטתו על אלעזר  רבי שכב
רבי  אשת  מסרה אחת  פעם  פשוט. דבר  זה שאין מבינים היו  ויש אשתו,
ותקלל  הנשים, אותן בין ריב נעשה הימים במשך  לשכנתה . סודה אלעזר 
בעלך!", כמו ישראל לקבר  תבוא שלא סופך "יהי אלעזר: רבי  לאשת  השכנה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  לאתולדות 

ולדרוש לחקור התחילו ואוהביו , אלעזר רבי לתלמידי הדבר  נשמע כאשר
ובכל  העיר  בכל מיד נפצה השמועה האמת . להם שנודע  עד הזה, בדבר בתוקף
לקבור איה  ידעו לא  התלמידים אבל מת . שמעון רבי בן אלעזר  שרבי הגליל

בדבר . והתוכחו אותו ,

התלמידים
מבינים
לקבור  שיש 
ר "א  את 
בסמוך
לאביו

ישבעת אחת  "פרידה ואמר: להתלמידים הלילה בחלום שמעון  רבי בא  ההיא
התלמידים הבינו אז אלי?", אותה  מביאים אתם אין מדוע ביניכם, לי

אביו . קבורת  של  המערה  באותה לקוברו  שנצרך 

הלויה
מתעכבת 

לקייםויהי שבאו אנשים  המון נאסף לקבורה, להביאו  התלמידים  שהגבילו ביום
מזוינים הסביבה, מן גדול מחנה  התראה  ופתאום  המת , הלויית מצות 
הניחו שלא יהודים  ואינם יהודים  של רב ערב בהם והיה  וברמחים , במקלות 
שנה עשרה שמונה  שזה  באמרם : לקבורה, להביאו הבית  מן המת  את  להוציא 
נצחו הזה ההמון בזכותו. אם כי זה  ואין הגליל, בכל  בעיר רעה  חיה נראתה  שלא

בבית . המת  להשאיר מוכרחים והיו 

רבי קבורת
אצל אלעזר
שמעון רבי

בערבאביו
כפור  יום

ליוםכאשר בהכנות  טרודים האנשים  שכל  שעה הכפורים, יום ערב הגיע
לקבורה , להביאו יחפצו כזה  שביום  אחד אף דעת  על עלה ולא  כפור ,
רבי  את  בהחבא והוציאו  בלאט, התלמידים באו אז הבית , שומרי משם והלכו

במ כמואלעזר ראו בדרכם מירון. לכפר המוביל  הדרך אל ללכת  וימהרו טתו ,
יצליחו וכי לפניהם, הדרך נכון כי הבינו אז  לפניהם, הולכים  אש  נחשי שני
נחש והנה ראו  במירון, המערה לפתח הגיעו כאשר  ומעכב. מונע באין בקבורתו
"עכנא , אליו: ויצעקו המערה. פתח את  לסגור הקיף "עכנא " שנקרא גדול
רבי  את  ויקברו משם, העכנא  סר  אז  אביו" אצל הבן את להביא  הנח עכנא!

אביו . שמעון רבי אצל אלעזר

מעלין
ואין בקודש 
מורידין

הנשיא ,כשנפוצה יהודה רבי שלח אביו, אצל ונקבר  מת  אלעזר  שרבי השמועה
חפץ כי באלמנותו  נכבדות לדבר אלעזר, רבי של חבירו שהיה
אלעזר רבי לעומת  והוא  מורידין, ואין בקודש  מעלין והשיבה: לאשה. לקחתה 
"יכול  הלשון: בזה אליה  לשלוח יהודה רבי עוד ויוסיף  קודש . לגבי חול כמו
גדול  הוא במעשים גם האם  אבל ממני, גדול אלעזר  רבי היה  שבתורה  להיות 
ידעתי  זאת  אבל יודעת , איני בתורה יותר  גדול שהוא  "מי והשיבה: ממני?!",
שיכפרו יסורין עליו  קבל כי יען גדול, יותר  היה הוא  טובים במעשים שבודאי

ישראל. כל  על





אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  תולדות  ל 

רשב"י  בן אלעזר רבי וקבורת  הסתלקות 
אלעזר  רבי
נחלש 

ללמוד רבי ללכת  כח לו  היה  ולא חלש , נעשה זקנותו לעת  שמעון רבי בן אלעזר 
הישיבה . עם  המדרש  בבית 

"שמחתי
שזכיתי על
שצדיק 
עם גדול
קדוש  גוף 
הוא  כזה
בעלי"

קרבהכאשר וכאשר  הקדוש , גופו אחת  פעם נתגלה ממטתו  לקום יכל ולא  חלה 
רבי  אותה  שאל לבכות. התחילה מיד אבל שחקה, לכסותו  אשתו 
"שחקתי  אשתו : לו ענתה  תבכי?" עתה ומדוע  תחלה, שחקת  "מדוע  אלעזר :
בוכה אני ועתה בעלי, הוא  כזה  קדוש  גוף  עם  גדול שצדיק  שזכיתי על ושמחתי

למות ". מוכרח כמוך גדול צדיק שגם  זה  על

רבי צוואת
אלעזר 
לאשתו

פניםידוע נושא היה ולא בדעתו , תקיף  איש בטבעו ימיו כל היה אלעזר שרבי
התלמידי  בין גם אף  בעירו . שונאים הרבה לו שיש  הבין לכן איש , לכל
אותו יקברו לא ימות  שכאשר  דאג  לכן הרבה . שונאים לו  שיש הרגיש  החכמים

עליה: ציוה וכך לאשתו  מותו קודם קרא  כך משום חכם. תלמיד בכבוד

שונאים ."יודע לי חסר  לא  החכמים בין ואפילו בעיר, שונאים הרבה לי שיש  אני
מטתי  על למות רוצה אני לכן כבודי, לפי אותי יקברו שלא  אני דואג 
בכל  מטתי. על  שוכב אותי תניחי ושם תורתי, מקום היה  ששם העליה, בחדר 
לא הזהרי אך בחיים . אני כאילו פחד  כל בלי ההוא לחדר  ליכנס תוכלי פעם 
לסבול  עלי קשה כאשר שואל: לכל תאמרי וכך אדם . לאף  מותי סוד לגלות 
בחדר העולם מן פרוש להיות עצמי הסגרתי לכן בעולם, השורר  והשקר  התרמית 
דינים בעלי שיבאו או  ממני, עצה  לשאול שירצה איש  וכל העליה . על תורתי
מבקשים , שהם מה  רם  בקול אלי ויקרא  למטה  בבית  יעמדו  תורה, בדין לדון

בחיים ". כמו  ממעל להם אענה  ואני

רבי פטירת
אלעזר ,
וקיום
ע"י צוואתו 
אשתו

תורתואשתו בחדר  מטתו על אלעזר  רבי וימת  כרצונו. לעשות לו הבטיחה
דינים בעלי באו כאשר  בעלה. כציווי לכל אמרה והיא  העליה. על אשר 

מהעליה נשמע כך  אחר למטה, רם בקול טענותיהם סדרו דין לביתו, הפסק 
את לחוף  לעלות רגילה  אשתו  היתה גם חייב". פלוני ואיש  זכאי, פלוני "איש
לפעמים כאשר  ישן. הוא  כאילו לה נראה והיה  שערותיו , ולסרוק במים ראשו

דם . בצבוץ ההוא  במקום נראה היה סריקה , בשעת  שערה נעקרה 

תולעת 
באזנו נשכה
רבי של
אלעזר 

ואמרפעם מזה, גדול צער  לה  והיה  נתבהלה, באוזנו, זוחלת תולעת  ראתה אחת 
יען  עונשו , זה כי התולעת , על תצטער  ולא  תפחד שלא בחלום בעלה לה
ולענשו , למנוע ביכולתו  והיה חכם , לתלמיד  ביזה אחד שאיש  שמע אחת  פעם כי

מיתה . לאחר  באזנו תנשכנו  שתולעת  נענש לכן והחריש,

הסוד
מתגלה

לדברי ככה מאמינים היו  יש שנה. עשרה שמנה מטתו על אלעזר  רבי שכב
רבי  אשת  מסרה אחת  פעם  פשוט. דבר  זה שאין מבינים היו  ויש אשתו,
ותקלל  הנשים, אותן בין ריב נעשה הימים במשך  לשכנתה . סודה אלעזר 
בעלך!", כמו ישראל לקבר  תבוא שלא סופך "יהי אלעזר: רבי  לאשת  השכנה

אלעזר רבי  ובנו יוחאי  בר  שמעון  רבי  לאתולדות 

ולדרוש לחקור התחילו ואוהביו , אלעזר רבי לתלמידי הדבר  נשמע כאשר
ובכל  העיר  בכל מיד נפצה השמועה האמת . להם שנודע  עד הזה, בדבר בתוקף
לקבור איה  ידעו לא  התלמידים אבל מת . שמעון רבי בן אלעזר  שרבי הגליל

בדבר . והתוכחו אותו ,

התלמידים
מבינים
לקבור  שיש 
ר "א  את 
בסמוך
לאביו

ישבעת אחת  "פרידה ואמר: להתלמידים הלילה בחלום שמעון  רבי בא  ההיא
התלמידים הבינו אז אלי?", אותה  מביאים אתם אין מדוע ביניכם, לי

אביו . קבורת  של  המערה  באותה לקוברו  שנצרך 

הלויה
מתעכבת 

לקייםויהי שבאו אנשים  המון נאסף לקבורה, להביאו  התלמידים  שהגבילו ביום
מזוינים הסביבה, מן גדול מחנה  התראה  ופתאום  המת , הלויית מצות 
הניחו שלא יהודים  ואינם יהודים  של רב ערב בהם והיה  וברמחים , במקלות 
שנה עשרה שמונה  שזה  באמרם : לקבורה, להביאו הבית  מן המת  את  להוציא 
נצחו הזה ההמון בזכותו. אם כי זה  ואין הגליל, בכל  בעיר רעה  חיה נראתה  שלא

בבית . המת  להשאיר מוכרחים והיו 

רבי קבורת
אצל אלעזר
שמעון רבי

בערבאביו
כפור  יום

ליוםכאשר בהכנות  טרודים האנשים  שכל  שעה הכפורים, יום ערב הגיע
לקבורה , להביאו יחפצו כזה  שביום  אחד אף דעת  על עלה ולא  כפור ,
רבי  את  בהחבא והוציאו  בלאט, התלמידים באו אז הבית , שומרי משם והלכו

במ כמואלעזר ראו בדרכם מירון. לכפר המוביל  הדרך אל ללכת  וימהרו טתו ,
יצליחו וכי לפניהם, הדרך נכון כי הבינו אז  לפניהם, הולכים  אש  נחשי שני
נחש והנה ראו  במירון, המערה לפתח הגיעו כאשר  ומעכב. מונע באין בקבורתו
"עכנא , אליו: ויצעקו המערה. פתח את  לסגור הקיף "עכנא " שנקרא גדול
רבי  את  ויקברו משם, העכנא  סר  אז  אביו" אצל הבן את להביא  הנח עכנא!

אביו . שמעון רבי אצל אלעזר

מעלין
ואין בקודש 
מורידין

הנשיא ,כשנפוצה יהודה רבי שלח אביו, אצל ונקבר  מת  אלעזר  שרבי השמועה
חפץ כי באלמנותו  נכבדות לדבר אלעזר, רבי של חבירו שהיה
אלעזר רבי לעומת  והוא  מורידין, ואין בקודש  מעלין והשיבה: לאשה. לקחתה 
"יכול  הלשון: בזה אליה  לשלוח יהודה רבי עוד ויוסיף  קודש . לגבי חול כמו
גדול  הוא במעשים גם האם  אבל ממני, גדול אלעזר  רבי היה  שבתורה  להיות 
ידעתי  זאת  אבל יודעת , איני בתורה יותר  גדול שהוא  "מי והשיבה: ממני?!",
שיכפרו יסורין עליו  קבל כי יען גדול, יותר  היה הוא  טובים במעשים שבודאי

ישראל. כל  על





בשנת תשכ"ב היגר לברוקלין. לפני  האדמו"ר מהאלמין  שליט"א, נולד בהונגריה, עלה לארץ בשנת תש"ו. 
40 שנה. - הקים הרבה ארגונים: בשנת תשכ"ה, הקים וועד העולמי למען קדושת בית הכנסת, ונדפסו ספרים וקול 
קורא'ס. בשנת תשכ"ו, ערך מלחמה גדולה נגד המזוזות הפסולות1, בשנת תשכ"ו, ערך מערכה גדולה נגד סימילאק 
וקול  ונדפס ספר,  בשנת תשכ"ז, הקים ארגון הצלה,  יצרו סימילאק מחלב ישראל2.  ומאז לראשונה  מחלב עכו”ם, 
בשנת  המהדרין,  מן  למהדרין  בהכשר  תולעים  באכילת  שנכשלים  על  גדולה  מערכה  בשנת תשכ"ז, ערך  קורא’ס. 
תשכ"ח, ערך מערכה גדולה על אזהרת זמן קריאת שמע ותפלה3. בשנת תשכ"ח, הקים ארגון ובית דין צדק לכשרות 
בודדות,  54 פרשיות  ונדפסו  והפיץ לראשונה חק לישראל שבועי,  יזם הדפיס  בשנת תשכ"ט,  וטהרת המקוואות4. 
ועשר כרכים. בשנת תשל"ב-ס"ב, ערך מלחמה כבידה על כשרות השחיטה5, בשנת תשל"ד, הקים ארגון וועד הכשרות 
התאחדות הקהילות, ונדפסו 39 ספרים וקול קורא'ס. בשנת תשל"ד, הקים את הרעיון הדף היומי, ופרסמו כל שבוע 
בשנת תשל"ה, ערך מלחמה גדולה   .2 ונדפס גם כן במדריך לכשרות #  בעיתונים על הרעיון של לימוד דף היומי, 
למען קדושת השבת6. בשנת תשל"ט-ס"ג, ערך מלחמה כבידה על כשרות הניקור7, בשנת תשמ"א-ס"ד, ערך מלחמה 
כבידה על תיקון עירובין בארה"ב8, בשנת תשמ"ו יצא לאור ספר הסכמות ומכתבים 1.296 מכתבים. בשנת תשס"ג 
שלח לארצינו הקדושה כמה מיליוני ספרים ועוד 320 אלף דיסקים ]בכל דיסק לערך 500 ספרים[ ונחלקו בחינם 
7000 קבצים ספרים  שלחו לא"י עוד 250.000 דיסקים של  בשנת תשס"ד  בכל הארץ, ול-150.000 חיילים בצבא. 
בחינם. בשנת תשס"ד, הקים מפעל עולמי ללימוד הלכה יומית מחבר ורמ"א, ונדפסו ספרי שו"ע מחבר ורמ"א, וקול 
קורא'ס, ומודעות בהרבה עיתונים. בשנת תשס"ז - 2007 עלה לארץ, הקים את "מפעל הזהר העולמי", ומאז פועל 
יומית של דף הזהר היומי, ובכך לממש בפועל את  יומם ולילה, לזכות כל אחד מישראל בקריאה  במסירות נפש, 

הבטחתם וצוואתם של רשב"י וגדולי הצדיקים, שבזכות הזוהר, יצא עם ישראל מהגלות ברחמים, והמשיח יבוא.

בעהמח"ס: "אין ליכט פון תורה" - 887 חלקים, "אכילת מצות בישראל" - 7 חל', "אפיית המצות" - 3 חל', קובץ 
ספרי ארץ ישראל - 26 חלקים, "שמירת המצוות כהלכתן" - 58 חל', קובץ ספרי כשרות - 53 חל’, "נפש ישעיה" על 
מאכלות אסורות - 7 חל', קובץ ספרי שחיטה - 26 חל', קובץ ספרי ניקור - 33 חל', קובץ ספרי שמירת שבת - 18 חל', 
קובץ ספרי מקוואות - 8 חל', "שמירת הברית" - 10 חל', "דברי תורה" עה"ת - 7 חל’, קובץ ספרי סת"ם - 22  חל', קובץ 
ספרי קדושת ביהכ"נ - 17  חל’, "מקדש מעט", "ואמרו אמן", "עניית אמן כהלכתו", "יצחק לשוח", ועוד. "שכר ועונש" 
- 6 חל', "אור הזוהר" - 5 חל', "זוהר השבת" - 5 חל’, "זוהר חק לישראל" - 5 חל’, "מאורות הזוהר" - 15 חל’, "תיקוני 
זוהר" - 2 חל', "תיקוני זוהר" - 29 חל', "זוהר היומי" - 6 חל’, "זוהר היומי" - 12 חל’, זוהר עם פירוש הסולם, זוהר היומי 
- 70 חל’, "זוהר תורה" - 54 חל', "תיקוני הזוהר", "אדרא רבה" ו"אדרא זוטא" עם עוד 6 ספרים, "ספרא דמשכנא", 

"ספרא דצניעותא" ועוד. עלוני הזוהר - 39 חל', ועוד יותר מאלף ספרים וחוברות על הזוהר הקדוש. על כל הנ"ל,

בשנת תשס"ז, הקים בארץ ישראל מפעל הזוהר העולמי. ונדפסו קרוב ל-2000 ספרים חוברות וקול קורא'ס. 
- על הדברים הנ"ל פרסם ספרים וקול קורא'ס, בלשון הקודש, באידיש ובאנגלית, ובעוד הרבה שפות. 
- מפיץ מיליוני ספרי זוהר הדף היומי של הזוהר, ועוד, המחולק בתפוצה עצומה בבתי כנסיות ובתי  
מדרשות, חנויות, קברי צדיקים, ארגונים גדולים, כגון ערוץ הידברות, בתי אב בכל רחבי הארץ ובחו"ל. 
- הקים את "קול הרשב"י" "קול הזוהר" לשמיעה של הזהר היומי, ושומעים דרשותיו. כיום מתגורר 

בבית שמש, מפיץ דרשותיו מידי שבוע ברדיו  2000, ומעביר הרצאות בכל רחבי הארץ.

1. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 2. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 3. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 4. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 5. ונדפסו 
מאות ספרים וקול קורא'ס. 6. ונדפסו ספרים וקול קורא'ס. 7. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס. 8. ונדפסו מאות ספרים וקול קורא'ס.

 מייסד מפעל הזוהר העולמי
נחל לכיש 24/8 בית שמש, טל: 054-8436784



הענינים לגתוכן 

הענינים תוכן

יסוריןא . ע "י שניתנו המתנות ג'                                                     לז
העוונותב . נמחלים בנים וקבורת גמ"ח תורה בזכות                              לז
'אדון 'ג. להקב"ה לקרוא החל אע"ה אברהם                                        לז
כעסו ד. בעת האדם  את לרצות אין                                               לח
לה'ה . להודות החלה לאה                                                          לח
אדם ו . של בביתו רעה תרבות קושי                                              לח
חוב'ז . 'פרעון בגדר הם  יסורין                                                     לח

ברשעים ח . להתגרות ההיתר                                                       לט

לתפלה ט . מקום קביעות בזכות                                                     מ
ת"ח י . שימוש  מעלת גודל                                                          מ

רצוןיא . עת היא מתפללים  שהצבור שעה                                        מא
ביום יב . או בלילה פעמים ב' ק"ש הקורא דין                                    מא
דודיג. שירת                                                                           מב
שמוע 'יד. אם 'והיה לפרשת 'שמע' פרשת קדימת טעם                          מב
בעוה "ז טו . שחוק  פיו  למלאות  האיסור                                             מג
אוצרו טז . היא ה' יראת                                                              מד
ארץ יז . ודרך  תורה                                                                    מה

פנים יח . הלבנת איסור חומר                                                        מה

מברךיט . ואורח בוצע הבית בעל                                                   מה
בטלים כ . דברים  בלא לחלום אפשר אי                                            מו

ותפלה כא . שמע  לקריאת מפסיק  אם  - בתורה  עוסק                             מו
תורה כב . ביטול בעון                                                                   מו
במערה כג. שהתחבאו  בנו  ור"א הרשב "י מעשה                                    מז
השבתכד. שמירת בזכות גאולה                                                    מט
זרעו כה . מפי תשכח לא כי                                                             נ
מוקצה כו . לטלטל המותר  אופן                                                      נא
האוכליןכז . על מעבירין לכשפים לחוש  כשיש                                   נא

ואילךכח . הביעור מזמן בשביעית כרוב  ספיחי של דינם                            נב

הקב"ה כט . לפני עליו תלשין  אל רשעים  דור אפילו                               נג
בביתל . בהיותו רשב"י את רע"ק שלימד הדברים האסוריןחמשת             נג

הלוחותלא . על הדברות עשרת כתיבת צורת                                       נד
המילואים לב . את מעכב מילואים פרשת קריאת                                  נה
בשני לג. עצים גזירי  שני סידור טעון הערבים  בין של  שתמיד  ההלכה  כהנים מקור 

המערכה  על                                                                              נה



הש"ס מפתח לד 

נגנז לד. במקומו או לבבל גלה  הארון אם תנאים  מחלוקת                         נו

יסודלה . על נשפך אם החיצון  חטאת של הדם  שיירי בדין תנאים הדרומי מחלוקת
המערבי  או                                                                                 נז

בשנה לו . אחת פעם  מן לישראל ירד  שלא הטעם                                  נז



הש"ס מפתח

ב דף ברכות  עמוד ז                                                                    מא
ב דף ברכות  עמוד ח                                                                   מא
אדף ברכות  עמוד  י                                                                     מב
ב דף ברכות  עמוד יד                                                                     מב
אדף ברכות  עמוד  לא                                                                  מג
ב דף ברכות  עמוד לג                                                                   מד
ב דף ברכות  עמוד לה                                                                  מה
ב דף ברכות  עמוד מג                                                                   מה
אדף ברכות  עמוד  מו                                                                   מה
אדף ברכות  עמוד  נה                                                                     מו

אשבת  עמוד  יא דף                                                                     מו
עמודדף שבת  ב לג                                                                      מו
ב דף שבת  עמוד קיח                                                                  מט
ב דף שבת  עמוד קלח                                                                     נ
ב דף שבת  עמוד קנד                                                                    נא

ב עירובין עמוד סד  דף                                                                 נא
אדף פסחים  עמוד  נא                                                                    נב
ב דף פסחים  עמוד פז                                                                   נג
אדף פסחים  עמוד  קיב                                                                 נג

שקלים  ה"אדף ירושלמי ו פרק  ב עמוד טז                                          נד
ב דף יומא עמוד ה                                                                      נה
ב דף יומא עמוד כו                                                                     נה
ב דף יומא עמוד נג                                                                       נו
אדף יומא עמוד  נט                                                                      נז
אדף יומא עמוד  עו                                                                       נז





הש"ס מפתח לד 

נגנז לד. במקומו או לבבל גלה  הארון אם תנאים  מחלוקת                         נו

יסודלה . על נשפך אם החיצון  חטאת של הדם  שיירי בדין תנאים הדרומי מחלוקת
המערבי  או                                                                                 נז

בשנה לו . אחת פעם  מן לישראל ירד  שלא הטעם                                  נז



הש"ס מפתח

ב דף ברכות  עמוד ז                                                                    מא
ב דף ברכות  עמוד ח                                                                   מא
אדף ברכות  עמוד  י                                                                     מב
ב דף ברכות  עמוד יד                                                                     מב
אדף ברכות  עמוד  לא                                                                  מג
ב דף ברכות  עמוד לג                                                                   מד
ב דף ברכות  עמוד לה                                                                  מה
ב דף ברכות  עמוד מג                                                                   מה
אדף ברכות  עמוד  מו                                                                   מה
אדף ברכות  עמוד  נה                                                                     מו

אשבת  עמוד  יא דף                                                                     מו
עמודדף שבת  ב לג                                                                      מו
ב דף שבת  עמוד קיח                                                                  מט
ב דף שבת  עמוד קלח                                                                     נ
ב דף שבת  עמוד קנד                                                                    נא

ב עירובין עמוד סד  דף                                                                 נא
אדף פסחים  עמוד  נא                                                                    נב
ב דף פסחים  עמוד פז                                                                   נג
אדף פסחים  עמוד  קיב                                                                 נג

שקלים  ה"אדף ירושלמי ו פרק  ב עמוד טז                                          נד
ב דף יומא עמוד ה                                                                      נה
ב דף יומא עמוד כו                                                                     נה
ב דף יומא עמוד נג                                                                       נו
אדף יומא עמוד  נט                                                                      נז
אדף יומא עמוד  עו                                                                       נז



ברכות - יומא



25קטלוג הספרים של מפעל הזוהר העולמי

תורת
הזוהר הקדוש

בלשון הקודש

השיעור היומי 286-300

חי נפשכם
עו ות

שמ

© כל הזכויות שמורות. אין להעתיק.

&10
לתרומת 
הרשב"י

מפי הרב: אריה א. ברדה

20 בשיתוף מפעל הזוהר העולמי 
בראשותו של הרה"ג ר' שלום יהודה גרוס

כ"ק מרן האדמו"ר מהָאלמין שליט"א

סדרת תורת הזוהר
לימוד הזוהר  היומי. 20 דקות
כל הזוהר נלמד במשך 3 שנים
לצפיה:   YouTube ב"אריה ברדה" 

ניתן להשיג את סדרת הדיסקים
 בטל: 054-4577956
054-8436784             



רשב"ימאמרי לז ברכות

יוחאי  בר שמעון רבי מאמרי



      
המתנות ג'
ע"י שניתנו
יסורין

יוחאיתניא, בן שמעון הוארבי ברוך הקדוש נתן טובות מתנות שלש אומר,
ישראל וארץ תורה הן, אלו יסורין. ידי על אלא  נתנן לא וכולן  לישראל ,

יּ ּה  ּת יּס ר נּ וּ  א ׁש ר הגּ בר  "א ׁש רי שנאמר מנין , תורה  הבא. תל ּמ דנּ וּ "וּ מּת וֹ רת והעולם  
יב) צד, מיּס רךּ "(תהלים אלהי ה' בּ נוֹ  את איׁש  ייּס ר  כּ א ׁש ר "כּ י דכתיב  ישראל , ארץ .

ה) ח , אל(דברים  מביא אלהי ה ' "כּ י בתריה , וכתיב טוֹ בה, ז)"ארץ  ח, העולם(דברים . 
א וֹ ר  ות וֹ רה  מצוה  נר  "כּ י דכתיב ח יּ יםהבא,  מ וּ סר"[א]ודר כג)ּת וֹ כחוֹ ת ו, .(משלי  

      
תורה בזכות
גמ"ח
וקבורת
בנים
נמחלים
העוונות

בניותני את וקובר חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל  יוחנן, דרבי קמיה  תנא
חסדים וגמילות תורה  בשלמא  יוחנן, רבי ליה  אמר  עונותיו. כל על  לו מוחלין 

"בּ  ואמתדכתיב ע וֹ ן"חסד  ו)יכּפ ר טז, "רדף (משלי  שנאמר  חסדים , גמילות זו 'חסד' , 
וכב וֹ ד"וחסד צדקה  צדקה  ח יּ ים כימצא  כא, "א)(משלי  שנאמר תורה, זו  'אמת' אמת, 

ּת מ כּ ר " ואל כג)קנה  כג , משום(משלי סבא ההוא ליה תנא מנין. בניו  את קובר אלא , 
יוחאי בן שמעון יכּפ ררבי ואמת "בּ חסד הכא כתיב 'עון', 'עון', אתיא  "ע וֹ ן, 

ו) טז, "וּ מ ׁש לּ ם (משלי התם  וכתיב בּ ניהם"ע וֹ ן, חיק אל  יח)אבוֹ ת לב , .(ירמיהו 

      
אברהם
החל אע"ה
לקרוא
להקב"ה
'אדון'

משום אמר יוחנן יוחירבי בן שמעון את רבי הוא ברוך הקדוש  שברא  מיום  ,
'אדון' הוא  ברוך  להקדוש שקראו אדם  היה לא אברהם[ב]העולם  שבא עד ,

'אדון' "ויּ אמר[ג]וקראו שנאמר איר ׁש נּ ה "אדני, כּ י אדע בּ ּמ ה ח)יהוה טו, .(בראשית 
אלהינ וּ  ׁש מע  "ועּת ה  שנאמר  אברהם, בשביל אלא נענה  לא דניאל  אף רב , אמר 

למען  המם  מקדּ ׁש על ּפ ני והאר  ּת חנוּ ניו ואל   ּעבד ּת פלּ ת יז)"אדניאל ט , ,(דניאל 
'אדון '. שקראך אברהם  למען אלא  ליה , מבעי 'למענך '

המאמרים ביאור

 א.  ,   ," "
 "  "(רש"י).

 ב .    ,   
    '' "   

  ,   "  
           
."       

"ג. " (רש"י).

מ‡מרי רבי ˘מעון בר יוח‡י



רשב"ימאמרי ברכות לח

      
לרצות אין
האדם את
כעסו בעת

משום ואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון בשעת רבי לאדם לו  מרצין  שאין מנין [ד],

"[ה]כעסו שנאמר ילכ וּ , ל"ּפ ני יד)והנחתי לג , .(שמות 
      

החלה לאה
לה' להודות

משוםואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון את רבי  הוא  ברוך הקדוש שברא  מיום ,
לאה[ו]עולמו שבאתה עד הוא ברוך להקדוש  שהודה אדם  היה לא

"הּפ עם  שנאמר ה'"אוֹ דהוהודתו, לה)[ז]את כט, .(בראשית 
      

תרבות קושי
בביתו רעה
אדם של

משוםואמר  יוחנן יוחירבי בן  שמעון שלרבי  ביתו בתוך רעה תרבות קשה ,
אבׁש ל וֹ ם מ ּפ ני בּ ברח וֹ  לדוד "מזמ וֹ ר שנאמר ומגוג, גוג ממלחמת יותר אדם

א)בּ נוֹ " ג, עלי"(תהלים קמים רבּ ים צרי ר בּ וּ  מה  "ה' בתריה  וכתיב  ב), ג , ,(תהלים 
רגׁש וּ  "ל ּמ ה  כתיב: ומגוג גוג מלחמת גבי ריק"[ח]ואילו יהגּ וּ  וּ לא ּמ ים  גוֹ ים 

א) ב, כתיב.(תהלים לא  צרי" ר בּ וּ  "מה  ואילו ,
      

הם יסורין
'פרעון בגדר
חוב'

בּ נוֹ ""מזמוֹ ר אבׁש ל וֹ ם מּפ ני  בּ ברחוֹ  א)לדוד ג, מיבעי (תהלים  לדוד  קינה לדוד מזמור  , 
הגרסא : יעקב [בעין אבישלום בן  שמעון רבי אמר בןליה . שמעון רבי

עצב יוחי היה שפרעו קודם  חוב, שטר  עליו שיצא  לאדם דומה , הדבר למה  משל  ,[
המאמרים ביאור
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 ז .       
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 (רש"י).

 ח .       ,   
.(רש"י)

רשב"ימאמרי לטברכות

שמח שפרעו דוד [ט]לאחר כן אף  מקים[י], "הנני הוא  ברוך  הקדוש  לו  שאמר כיון
"מבּ ית רעה יב ,יא)עלי ב ' דלא(שמואל הוא ממזר  או עבד שמא  אמר עצב, היה 

שמח הוא  דאבשלום  דחזא  כיון עלי, מזמור.חייס  אמר  הכי משום ,

      
ההיתר
להתגרות
ברשעים

משוםואמר יוחנן יוחירבי בן  שמעון הזה ,רבי  בעולם ברשעים  להתגרות מותר ,
רׁש ע יהללוּ  תוֹ רה  "עזבי  בםשנאמר  ית גּ רוּ  תוֹ רה  ד)"וׁש מרי כח , תניא(משלי  . 

הזה , בעולם ברשעים  להתגרות מותר  אומר , מתון  ברבי דוסתאי רבי הכי, נמי
וגו' ר ׁש ע " יהלל וּ  תוֹ רה "עזבי ד)שנאמר כח, כתיב (משלי  והא לומר , אדם  לחשך ואם  . 

עולה " בּ עשׂ י  ּת קנּ א  אל  בּ ּמ רעים  ּת תחר א)"אל  לז, נוקפו(תהלים שלבו מי לו , אמור [יא]. 
כן  להיות [יב]אומר עולה  בעשי תקנא  אל כמרעים, להיות במרעים  תתחר  אל אלא  ,

היּ וֹ ם " כּ ל ה' בּ יראת אם  כּ י בּ ח ּט אים  ּלב יקנּ א  "אל ואומר עולה, [יג]כעושי 
יז) כג, תתגרה(משלי אל לו משחקת שהשעה  רשע ראית אם  יצחק, רבי והאמר איני, .
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רשב"ימאמרי ברכות לח

      
לרצות אין
האדם את
כעסו בעת

משום ואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון בשעת רבי לאדם לו  מרצין  שאין מנין [ד],

"[ה]כעסו שנאמר ילכ וּ , ל"ּפ ני יד)והנחתי לג , .(שמות 
      

החלה לאה
לה' להודות

משוםואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון את רבי  הוא  ברוך הקדוש שברא  מיום ,
לאה[ו]עולמו שבאתה עד הוא ברוך להקדוש  שהודה אדם  היה לא

"הּפ עם  שנאמר ה'"אוֹ דהוהודתו, לה)[ז]את כט, .(בראשית 
      

תרבות קושי
בביתו רעה
אדם של

משוםואמר  יוחנן יוחירבי בן  שמעון שלרבי  ביתו בתוך רעה תרבות קשה ,
אבׁש ל וֹ ם מ ּפ ני בּ ברח וֹ  לדוד "מזמ וֹ ר שנאמר ומגוג, גוג ממלחמת יותר אדם

א)בּ נוֹ " ג, עלי"(תהלים קמים רבּ ים צרי ר בּ וּ  מה  "ה' בתריה  וכתיב  ב), ג , ,(תהלים 
רגׁש וּ  "ל ּמ ה  כתיב: ומגוג גוג מלחמת גבי ריק"[ח]ואילו יהגּ וּ  וּ לא ּמ ים  גוֹ ים 

א) ב, כתיב.(תהלים לא  צרי" ר בּ וּ  "מה  ואילו ,
      

הם יסורין
'פרעון בגדר
חוב'

בּ נוֹ ""מזמוֹ ר אבׁש ל וֹ ם מּפ ני  בּ ברחוֹ  א)לדוד ג, מיבעי (תהלים  לדוד  קינה לדוד מזמור  , 
הגרסא : יעקב [בעין אבישלום בן  שמעון רבי אמר בןליה . שמעון רבי

עצב יוחי היה שפרעו קודם  חוב, שטר  עליו שיצא  לאדם דומה , הדבר למה  משל  ,[
המאמרים ביאור

ד .        ,
          ,

        
    ,      " ,
      
 ,  "     
        ,   
       ,    
       ,  "
.           
           

     ,     
  .        
      ,      

( צל "ח).
ה .      (א  (ז , :

  ,        
     "  ,

  ,         ,"
.        

ו .    ,"  

     '      
  ,     .

        
    ,     
          
    ,  
,       
  ,         
     "   

( ד ב,  (חבקוק ,"  "
        
       ,
        " 

.   

 ז .       
    ,    
         

 (רש"י).

 ח .       ,   
.(רש"י)

רשב"ימאמרי לטברכות

שמח שפרעו דוד [ט]לאחר כן אף  מקים[י], "הנני הוא  ברוך  הקדוש  לו  שאמר כיון
"מבּ ית רעה יב ,יא)עלי ב ' דלא(שמואל הוא ממזר  או עבד שמא  אמר עצב, היה 

שמח הוא  דאבשלום  דחזא  כיון עלי, מזמור.חייס  אמר  הכי משום ,

      
ההיתר
להתגרות
ברשעים

משוםואמר יוחנן יוחירבי בן  שמעון הזה ,רבי  בעולם ברשעים  להתגרות מותר ,
רׁש ע יהללוּ  תוֹ רה  "עזבי  בםשנאמר  ית גּ רוּ  תוֹ רה  ד)"וׁש מרי כח , תניא(משלי  . 

הזה , בעולם ברשעים  להתגרות מותר  אומר , מתון  ברבי דוסתאי רבי הכי, נמי
וגו' ר ׁש ע " יהלל וּ  תוֹ רה "עזבי ד)שנאמר כח, כתיב (משלי  והא לומר , אדם  לחשך ואם  . 

עולה " בּ עשׂ י  ּת קנּ א  אל  בּ ּמ רעים  ּת תחר א)"אל  לז, נוקפו(תהלים שלבו מי לו , אמור [יא]. 
כן  להיות [יב]אומר עולה  בעשי תקנא  אל כמרעים, להיות במרעים  תתחר  אל אלא  ,

היּ וֹ ם " כּ ל ה' בּ יראת אם  כּ י בּ ח ּט אים  ּלב יקנּ א  "אל ואומר עולה, [יג]כעושי 
יז) כג, תתגרה(משלי אל לו משחקת שהשעה  רשע ראית אם  יצחק, רבי והאמר איני, .
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רשב"ימאמרי ברכות מ

"יחילוּ  שנאמר עת"[יד]בו , בּ כל ה)דרכו י, שנאמר(תהלים בדין, שזוכה  אלא  עוד ולא  , 
מנּ גדּ וֹ " מׁש ּפ טי ה)"מר וֹ ם י, צוֹ רריו(תהלים "כּ ל  שנאמר בצריו, שרואה אלא  עוד ולא  , 

בּ הם " ה)יפיח י, ואיבעית (תהלים דשמיא. במילי  הא  דידיה, במילי הא קשיא , לא  . 
הא לו, משחקת שהשעה  ברשע הא  קשיא , ולא  דשמיא, במילי והא הא  אימא ,
משחקת  שהשעה  ברשע והא  הא אימא, ואיבעית לו. משחקת השעה  שאין ברשע
מאי  הונא, רב דאמר גמור , שאינו בצדיק הא  גמור, בצדיק הא  קשיא, ולא לו,

מּמ נּ וּ " צ דּ יק ר ׁש ע  בּ ב לּ ע ּת חריׁש  בּ וֹ גדים תבּ יט "ל ּמ ה  יג)דכתיב א, רשע(חבקוק  וכי , 
ביד וֹ " יעזבנּ וּ  לא  "ה ' כתיב והא צדיק, לג)בולע לז, לצּ דּ יק (תהלים יאנּ ה  "לא  וכתיב , 

און" כא)כּ ל יב, אימא ,(משלי ואיבעית בולע. אינו גמור  צדיק  בולע, ממנו צדיק אלא , 
שאני. לו משחקת שעה

    
בזכות
קביעות
מקום
לתפלה

משום ואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון אויביורבי לתפלתו  מקום  הקובע כל ,
תחתיו וׁש כן [טו]נופלים  וּ נטעּת יו  לישׂ ראל  לע ּמ י מקוֹ ם "ושׂ מּת י שנאמר ,

בּ ראׁש וֹ נה " כּ אׁש ר לע נּ וֹ ת וֹ  עולה  בני יסיפוּ  ולא  עוֹ ד יר גּ ז ולא י)ּת ח ּת יו  ז, ב' .(שמואל 
"לכלותו" וכתיב "לענּ וֹ תוֹ " כתיב רמי, הונא  טרב יז, א' הימים בתחילה)[טז](דברי  , 

'לכלותו'.[יז]'לענותו' ולבסוף 

      
מעלת גודל
ת"ח שימוש

משוםואמר יוחנן יוחירבי בן שמעון תורהרבי של שמושה גדולה [יט]יותר[יח],

אׁש ר[כ]מלמודה ׁש פט בּ ן אליׁש ע "ּפ ה שנאמר אליּ ה וּ "יצק, ידי על  מים  
יא) ג , ב ' מלמודה(מלכים יותר שמושה  שגדולה  מלמד 'יצק ', אלא נאמר לא  'למד ' .[כא],
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רשב"ימאמרי מאברכות

      
שעה
שהצבור
מתפללים
עת היא
רצון

אמראמר לצלויי. כנישתא לבי מר אתי לא  טעמא מאי נחמן, לרב יצחק רבי ליה 
יכילנא לא טריחא[כב]ליה, ליה , אמר  וליצלי. עשרה למר לכנפי ליה, אמר .

ולודעיה ליתי צבורא דמצלי בעידנא  דצבורא , לשלוחא  מר ליה  ולימא מלתא. לי 
משום  יוחנן  רבי דאמר ליה , אמר האי. כולי מאי ליה , אמר  בןלמר . שמעון  רבי

רצוֹ ן"יוחי עת ה '  ל תפ לּ תי "ואני דכתיב  מאי יד)[כג], סט , רצון (תהלים עת אימתי , 
בּ עת  ה ' אמר "כּ ה מהכא, אמר , חנינא  ברבי יוסי  רבי מתפללין. שהצבור בשעה

"עניתי ח)רצ וֹ ן מט , ולא(ישעיהו כּ בּ יר אל "הן  מהכא , אמר, חנינא  ברבי אחא רבי  . 
ה)[כד]ימאס " לו, מ קּ רב (איוב  נפׁש י  בׁש לוֹ ם  "ּפ דה  וכתיב, עּמ די"[כה], היוּ  בר בּ ים  כּ י [כו]לי 

יט) נה , מואס(תהלים הוא ברוך הקדוש שאין מנין  אומר, נתן רבי הכי, נמי תניא  .
ימאס" ולא כּ בּ יר  אל  "הן שנאמר  רבים , של  ה)בתפלתן לו, בׁש ל וֹ ם(איוב  "ּפ דה וכתיב  , 

וגו'[כז]נפׁש י  לי" יט)מ קּ רב נה, בתורה(תהלים העוסק כל הוא, ברוך  הקדוש אמר . 
מבין  ולבני לי פדאני  כאילו  עליו  אני מעלה הצבור עם ומתפלל חסדים ובגמילות

העולם . אומות

      
הקורא דין
ב' ק"ש
פעמים
או בלילה
ביום

יוחיתניא, בן  שמעון פעמיםרבי שתי שמע קריאת  קורא  שאדם פעמים  אומר,
השחר , עמוד שיעלה  לאחר  ואחת  השחר, עמוד  שיעלה קודם אחת בלילה,
פעמים אמרת קשיא, גופא  הא לילה . של  ואחת יום  של אחת חובתו, ידי בהן ויוצא 

בלילה פעמים שתי שמע קריאת קורא  השחרשאדם  עמוד שיעלה  לאחר אלמא  ,
אלמא לילה , של ואחת יום של אחת חובתו  ידי  בהן יוצא  תני, והדר  הוא, ליליא

הוא ליליא לעולם  לא, הוא . דקיימי [כח]יממא  אינשי דאיכא  יום  ליה דקרי והא ,
שעתא כ [כט]בההיא הלכה  לוי, בן יהושע רבי אמר חנינא  בר  אחא  רב אמר רבי.
יוחי בן דתניא ,שמעון אהא חנינא  בר  אחא  דרב  להא  דמתני איכא  שמעון. רבי

יוחי פעמיםבן שתי שמע  קריאת קורא שאדם  פעמים עקיבא , רבי משום אומר
אחת  חובתו, ידי בהן  ויוצא החמה, הנץ  לאחר  ואחת החמה  הנץ קודם  אחת ביום,
שמע קריאת קורא שאדם  פעמים  אמרת קשיא , גופא  הא לילה . של ואחת יום  של
ידי  בהן יוצא  תני, והדר  הוא , יממא החמה הנץ קודם  אלמא ביום, פעמים  שתי
הוא , יממא לעולם  לא , הוא. ליליא  אלמא  לילה , של ואחת יום  של אחת חובתו 

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי ברכות מ

"יחילוּ  שנאמר עת"[יד]בו , בּ כל ה)דרכו י, שנאמר(תהלים בדין, שזוכה  אלא  עוד ולא  , 
מנּ גדּ וֹ " מׁש ּפ טי ה)"מר וֹ ם י, צוֹ רריו(תהלים "כּ ל  שנאמר בצריו, שרואה אלא  עוד ולא  , 

בּ הם " ה)יפיח י, ואיבעית (תהלים דשמיא. במילי  הא  דידיה, במילי הא קשיא , לא  . 
הא לו, משחקת שהשעה  ברשע הא  קשיא , ולא  דשמיא, במילי והא הא  אימא ,
משחקת  שהשעה  ברשע והא  הא אימא, ואיבעית לו. משחקת השעה  שאין ברשע
מאי  הונא, רב דאמר גמור , שאינו בצדיק הא  גמור, בצדיק הא  קשיא, ולא לו,

מּמ נּ וּ " צ דּ יק ר ׁש ע  בּ ב לּ ע ּת חריׁש  בּ וֹ גדים תבּ יט "ל ּמ ה  יג)דכתיב א, רשע(חבקוק  וכי , 
ביד וֹ " יעזבנּ וּ  לא  "ה ' כתיב והא צדיק, לג)בולע לז, לצּ דּ יק (תהלים יאנּ ה  "לא  וכתיב , 

און" כא)כּ ל יב, אימא ,(משלי ואיבעית בולע. אינו גמור  צדיק  בולע, ממנו צדיק אלא , 
שאני. לו משחקת שעה

    
בזכות
קביעות
מקום
לתפלה

משום ואמר יוחנן  יוחירבי בן שמעון אויביורבי לתפלתו  מקום  הקובע כל ,
תחתיו וׁש כן [טו]נופלים  וּ נטעּת יו  לישׂ ראל  לע ּמ י מקוֹ ם "ושׂ מּת י שנאמר ,

בּ ראׁש וֹ נה " כּ אׁש ר לע נּ וֹ ת וֹ  עולה  בני יסיפוּ  ולא  עוֹ ד יר גּ ז ולא י)ּת ח ּת יו  ז, ב' .(שמואל 
"לכלותו" וכתיב "לענּ וֹ תוֹ " כתיב רמי, הונא  טרב יז, א' הימים בתחילה)[טז](דברי  , 

'לכלותו'.[יז]'לענותו' ולבסוף 

      
מעלת גודל
ת"ח שימוש

משוםואמר יוחנן יוחירבי בן שמעון תורהרבי של שמושה גדולה [יט]יותר[יח],

אׁש ר[כ]מלמודה ׁש פט בּ ן אליׁש ע "ּפ ה שנאמר אליּ ה וּ "יצק, ידי על  מים  
יא) ג , ב ' מלמודה(מלכים יותר שמושה  שגדולה  מלמד 'יצק ', אלא נאמר לא  'למד ' .[כא],
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רשב"ימאמרי מאברכות

      
שעה
שהצבור
מתפללים
עת היא
רצון

אמראמר לצלויי. כנישתא לבי מר אתי לא  טעמא מאי נחמן, לרב יצחק רבי ליה 
יכילנא לא טריחא[כב]ליה, ליה , אמר  וליצלי. עשרה למר לכנפי ליה, אמר .

ולודעיה ליתי צבורא דמצלי בעידנא  דצבורא , לשלוחא  מר ליה  ולימא מלתא. לי 
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רצוֹ ן"יוחי עת ה '  ל תפ לּ תי "ואני דכתיב  מאי יד)[כג], סט , רצון (תהלים עת אימתי , 
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העולם . אומות
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פעמים
או בלילה
ביום
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שעתא כ [כט]בההיא הלכה  לוי, בן יהושע רבי אמר חנינא  בר  אחא  רב אמר רבי.
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אחת  חובתו, ידי בהן  ויוצא החמה, הנץ  לאחר  ואחת החמה  הנץ קודם  אחת ביום,
שמע קריאת קורא שאדם  פעמים  אמרת קשיא , גופא  הא לילה . של ואחת יום  של
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המאמרים ביאור

כב .  (רש"י).

כג.      (רש"י).

כד .     (רש"י).

כה .  (רש"י).

כו .  (רש"י).
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"  "('ג (משלי  ,
      ,   
          

(רש"י).
כח .   (רש"י).
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    " "    (רש"י).



רשב"ימאמרי ברכות מב 

ליליא ליה דקרו דגנו[ל]והאי אינשי ברבי [לא]דאיכא אחא  רבי אמר שעתא. בההיא 
כ  הלכה  לוי, בן יהושע רבי אמר  שמעוןחנינא אמררבי עקיבא. רבי משום שאמר

השכיבנו יאמר שלא  ובלבד זירא, דרבי [לב]רבי הא  אמר, יוסף בר  יצחק רב אתא כי .
איתמר , מכללא  אלא  איתמר בפירוש לאו לוי, בן יהושע  רבי אמר חנינא  ברבי אחא 

דאשתכור דרבנן  זוגא לקמיה[לג]דההוא  אתו  לוי, בן יהושע  דרבי דבריה  בהלולא
הוא  כדאי  אמר , לוי, בן יהושע שמעוןדרבי  הדחק רבי בשעת עליו  .[לד]לסמוך

      
דוד משוםאמרשירת יוחנן  יוחירבי בן שמעון ותוֹ רת רבי  בחכמה  ּפ תחה  "ּפ יה  דכתיב  מאי ,

לׁש וֹ נּה " על  כו)חסד לא, אלא(משלי  אמרו  לא זה . מקרא  שלמה אמר מי כנגד , 
שירה ואמר עולמים בחמשה  שדר אביו, דוד שירה ,[לה]כנגד ואמר אמו במעי דר  .

קרבי  וכל ה ' את נפׁש י "בּ רכי קד ׁש וֹ "[לו]שנאמר  ׁש ם א)את קג , לאויר(תהלים יצא . 
כח גּ בּ רי מלאכיו יהוה  "בּ רכוּ  שנאמר  שירה , ואמר ומזלות בכוכבים ונסתכל  העולם

וגו' צבאיו " כּ ל ה' בּ רכ וּ  דּ ברוֹ  בּ ק וֹ ל לׁש מע  דברוֹ  כ)ע שׂ י קג , אמו(תהלים משדי ינק . 
גּ מוּ ליו" כּ ל ּת ׁש כּ חי ואל ה' את נפׁש י "בּ רכי שנאמר שירה , ואמר  בדדיה  ונסתכל 

ב) קג , טעמא(תהלים בינה . במקום דדים לה  שעשה  אבהו, רבי אמר גמוליו'. 'כל  מאי .
רבי  אמר  שלא[לז]מאי . כדי אמר , מתנא רב  ערוה . במקום יסתכל  שלא כדי יהודה ,

ח ּט אים "יּת ּמ וּ  שנאמר שירה , ואמר  רשעים של  במפלתן ראה הטנופת. ממקום יינק 
יּה " הלל וּ  יהוה  את נפׁש י  בּ רכי אינם  ע וֹ ד וּ רׁש עים  הארץ לה)מן קד, נסתכל(תהלים . 

ה וֹ ד  ּמ אד  גּ דלּת  אלהי ה ' ה ' את  נפׁש י "בּ רכי שנאמר  שירה, ואמר המיתה  ביום
לב ׁש ּת " א)והדר קד, רב (תהלים בר רבה אמר  נאמר. המיתה  יום דעל משמע  מאי . 

וגו' יגועוּ ן" רוּ חם  ּת סף יבּ הל וּ ן ּפ ני "ּת סּת יר דכתיב , דעניינא , מסיפא  שילא ,
כט) קד, .(תהלים

      
קדימת טעם
פרשת
'שמע'
לפרשת
אם 'והיה
שמוע'

וכו'אמר שמע פרשת קדמה למה קרחה , בן יהושע  תניא ,[לח]רבי בן. שמעון רבי
ללמוד יוחי שזה  שמוע  אם לוהיה שמע שיקדים  הוא  בדין וזה[לט]אומר,

המאמרים ביאור

ל .        (רש"י).

" "לא.  (רש"י).

 לב .          
     ,    

      (רש"י).

לג.      (רש"י).

לד .      (רש"י).

 לה .     
 (רש"י).

לו .       (רש"י).

 .לז . :"   

 לח .    (א  (יג ,   :
         , 
          , 
    .       
          ,

.      ,

 "לט. "(רש"י).

רשב"ימאמרי מגברכות

לעשות [מ]ללמד  וזה ללמוד שזה  לויאמר  שמוע אם והיה אית [מא], ללמוד  שמע אטו .
וקשרתם ושננתם , כתיב והא ביה, לית ולעשות ללמד וכתבתם[מב]ביה  ותו[מג], .

וקשרתם , כתיב והא  ביה , לית ולעשות ביה דאית הוא  ללמד שמוע אם  והיה
ללמוד  שזה שמוע אם לוהיה  שמע שתקדם  הוא בדין קאמר , הכי  אלא וכתבתם .
בה אין ויאמר  ולעשות , ללמד בה יש  שזה לויאמר שמוע  אם והיה ולעשות, וללמד 
חדא קאמר, ועוד חדא קרחה . בן יהושע מדרבי ליה  ותיפוק בלבד . לעשות  אלא 
ועוד  מצות, עול  עליו יקבל  כך ואחר תחלה שמים  מלכות עול עליו שיקבל  כדי 

אחרנייתא . מילי הני בה דאית משום

     
האיסור
פיו למלאות
שחוק
בעוה"ז

משום אמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון אסוררבי פיו[מד], שחוק שימלא  לאדם 
הזה "[מה]בעולם שנאמר  רנּ ה "אז, וּ לׁש וֹ ננוּ  ּפ ינ וּ  שׂ ח וֹ ק ב)יּמ לא קכו, ,(תהלים 
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רשב"ימאמרי ברכות מד 

אלּ ה" עם לעשׂ וֹ ת ה' "הגדּ יל בגוים שיאמרו בזמן  ב)אימתי קכו , עליו[מו](תהלים אמרו . 
רביה . יוחנן מרבי שמעה מכי הזה בעולם פיו שחוק מלא  לא שמימיו  לקיש, ריש על 

      
ה' יראת
אוצרו היא

שמיםואמר בידי הכל חנינא, י שׂ ראל[מז]רבי "ועּת ה  שנאמר  שמים, מיראת חוץ
ליראה" אם  כּ י  מע ּמ ׁש אל אלהי ה ' יב)מה י, שמים(דברים יראת אטו . 

היא זוטרתא משום[מח]מילתא  חנינא  רבי  והאמר והאמר  יוחי, בן שמעון אין רבי ,
ה ' "יראת שנאמר שמים , יראת של אוצר אלא  גנזיו בבית הוא  ברוך להקדוש לו

אוֹ צר וֹ " ו)היא לג, משה(ישעיהו לגבי  אין , זוטרתא[מט]. רבי [נ]מילתא  דאמר היא. 
המאמרים ביאור
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 מו .      " תשעה (הלכות

ה) סעיף תקס סימן תעניות  ושאר  :באב 
   .     

( כ  :(ס"ק     וראה)

שטמ "ק ) בשם  לעיל  "   .
          

.  

,מז .        
, , , , , , ,  
    ,     ,
       ,    
       

(רש"י).

מח . "' "'     שיטה)

.מקובצת )

 מט.     ,  
  .  '  ' 

      ,      
         , 
          "

 "   ( קודש שרפי .(שיח

 נ.    , 
 ,      , 

כ ) ז,   (קהלת          "
      ."  
      
.      ,   
       ,'  '  
  ,          

'     פרשת סופר (כתב

מ ) הערה וראה .נצבים;

רשב"ימאמרי מהברכות

קטן  קטן, ככלי עליו דומה לו ויש גדול  כלי, ממנו שמבקשים לאדם  משל , חנינא ,
גדול. ככלי עליו דומה  לו ואין

      
ודרך תורה
ארץ

וגו'רבי בּ ע ּת וֹ " דגני  "ולקחּת י כתיב רמי , פפא בר יא)חנינא  ב , וכתיב"ואספּת (הושע , 
וגו' "יד)דגנ יא, מקום(דברים של  רצונו עושין שישראל  בזמן כאן  קשיא , לא ,[נא]. 

תלמוד  מה דגנך , ואספת רבנן, תנו מקום . של רצונו  עושין ישראל שאין בזמן כאן
"מ ּפ י ה זּ ה  ה ּת וֹ רה  ספר ימוּ ׁש  "לא שנאמר לפי  ח)לומר  א, דברים(יהושע יכול  , 

דגנ"[נב]ככתבן  "ואספּת  לומר, תלמוד יד), יא, בהן (דברים ארץ [נג]הנהג דרך  ,[נד]מנהג 
ישמעאל. רבי יוחידברי בן שמעון אפשררבי חרישה ,[נה]אומר , בשעת חורש אדם 

הרוח , בשעת  וזורה דישה , בשעת ודש קצירה, בשעת וקוצר זריעה , בשעת וזורע
נעשית  מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל  בזמן אלא  עליה. תהא מה תורה

צאנכם " ורע וּ  זרים  "ועמד וּ  שנאמר אחרים, ידי ה)על סא, שאין (ישעיהו ובזמן וגו'. 
" דגנ "ואספּת  שנאמר עצמן, ידי על נעשית מלאכתן מקום  של רצונו עושין ישראל

יד) יא, את (דברים "ועבדּת  שנאמר ידן, על  נעשית אחרים  שמלאכת אלא  עוד, ולא  .
וגו' "מח)איבי כח , בידן,(דברים ועלתה ישמעאל  כרבי  עשו  הרבה אביי, אמר כרבי. 

יוחי בן בידן.שמעון עלתה  ולא 

      
איסור חומר
פנים הלבנת

רבי ואמר  אמר ביזנא  בר חנא  רב  אמר  לה ואמרי רב, אמר טוביה  בר  זוטרא  רב
משום  יוחנן רבי אמר לה ואמרי  חסידא, יוחישמעון בן שמעון נוחרבי  ,

מתמר , מנלן, ברבים. חברו פני ילבין ואל  האש כבשן  לתוך עצמו שיפיל  לאדם  לו
הרה אנכי  לּ וֹ  א לּ ה  א ׁש ר  לאיׁש  לאמר חמיה  אל  ׁש לחה והיא מוּ צאת "היא שנאמר

הא לּ ה " והּמ ּט ה  והּפ תילים  החתמת למי נא  ה כּ ר  כה)[נו]וּת אמר לח , .(בראשית  

     
הבית בעל
ואורח בוצע
מברך

שקי רבי חריך קטינא  מתפח אי עליה , קביל אבהו, רבי לגביה  על חלש, [נז]זירא

מטא כי  רבנן. לכולהו סעודתא  עבד אתפח , לרבנן. טבא יומא עבידנא 
דרבי [נח]למשרי  להא מר  לה סבר  לא  ליה , אמר מר . לן  לישרי זירא, לרבי ליה אמר ,

המאמרים ביאור

 נא.    , 
   (רש"י).

 נב .     (רש"י).

נג.   (רש"י).

 נד .       
 (רש"י).

 נה .  ,(רש"י).

 נו .  '      
    "  ,'     
  ,  ,   ,"   

  (רש"י).

נז .    (רש"י).

נח .   , 
  (רש"י).



רשב"ימאמרי ברכות מד 

אלּ ה" עם לעשׂ וֹ ת ה' "הגדּ יל בגוים שיאמרו בזמן  ב)אימתי קכו , עליו[מו](תהלים אמרו . 
רביה . יוחנן מרבי שמעה מכי הזה בעולם פיו שחוק מלא  לא שמימיו  לקיש, ריש על 

      
ה' יראת
אוצרו היא

שמיםואמר בידי הכל חנינא, י שׂ ראל[מז]רבי "ועּת ה  שנאמר  שמים, מיראת חוץ
ליראה" אם  כּ י  מע ּמ ׁש אל אלהי ה ' יב)מה י, שמים(דברים יראת אטו . 

היא זוטרתא משום[מח]מילתא  חנינא  רבי  והאמר והאמר  יוחי, בן שמעון אין רבי ,
ה ' "יראת שנאמר שמים , יראת של אוצר אלא  גנזיו בבית הוא  ברוך להקדוש לו

אוֹ צר וֹ " ו)היא לג, משה(ישעיהו לגבי  אין , זוטרתא[מט]. רבי [נ]מילתא  דאמר היא. 
המאמרים ביאור
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'     פרשת סופר (כתב

מ ) הערה וראה .נצבים;

רשב"ימאמרי מהברכות

קטן  קטן, ככלי עליו דומה לו ויש גדול  כלי, ממנו שמבקשים לאדם  משל , חנינא ,
גדול. ככלי עליו דומה  לו ואין

      
ודרך תורה
ארץ

וגו'רבי בּ ע ּת וֹ " דגני  "ולקחּת י כתיב רמי , פפא בר יא)חנינא  ב , וכתיב"ואספּת (הושע , 
וגו' "יד)דגנ יא, מקום(דברים של  רצונו עושין שישראל  בזמן כאן  קשיא , לא ,[נא]. 

תלמוד  מה דגנך , ואספת רבנן, תנו מקום . של רצונו  עושין ישראל שאין בזמן כאן
"מ ּפ י ה זּ ה  ה ּת וֹ רה  ספר ימוּ ׁש  "לא שנאמר לפי  ח)לומר  א, דברים(יהושע יכול  , 

דגנ"[נב]ככתבן  "ואספּת  לומר, תלמוד יד), יא, בהן (דברים ארץ [נג]הנהג דרך  ,[נד]מנהג 
ישמעאל. רבי יוחידברי בן שמעון אפשררבי חרישה ,[נה]אומר , בשעת חורש אדם 

הרוח , בשעת  וזורה דישה , בשעת ודש קצירה, בשעת וקוצר זריעה , בשעת וזורע
נעשית  מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל  בזמן אלא  עליה. תהא מה תורה

צאנכם " ורע וּ  זרים  "ועמד וּ  שנאמר אחרים, ידי ה)על סא, שאין (ישעיהו ובזמן וגו'. 
" דגנ "ואספּת  שנאמר עצמן, ידי על נעשית מלאכתן מקום  של רצונו עושין ישראל

יד) יא, את (דברים "ועבדּת  שנאמר ידן, על  נעשית אחרים  שמלאכת אלא  עוד, ולא  .
וגו' "מח)איבי כח , בידן,(דברים ועלתה ישמעאל  כרבי  עשו  הרבה אביי, אמר כרבי. 

יוחי בן בידן.שמעון עלתה  ולא 

      
איסור חומר
פנים הלבנת

רבי ואמר  אמר ביזנא  בר חנא  רב  אמר  לה ואמרי רב, אמר טוביה  בר  זוטרא  רב
משום  יוחנן רבי אמר לה ואמרי  חסידא, יוחישמעון בן שמעון נוחרבי  ,

מתמר , מנלן, ברבים. חברו פני ילבין ואל  האש כבשן  לתוך עצמו שיפיל  לאדם  לו
הרה אנכי  לּ וֹ  א לּ ה  א ׁש ר  לאיׁש  לאמר חמיה  אל  ׁש לחה והיא מוּ צאת "היא שנאמר

הא לּ ה " והּמ ּט ה  והּפ תילים  החתמת למי נא  ה כּ ר  כה)[נו]וּת אמר לח , .(בראשית  

     
הבית בעל
ואורח בוצע
מברך

שקי רבי חריך קטינא  מתפח אי עליה , קביל אבהו, רבי לגביה  על חלש, [נז]זירא

מטא כי  רבנן. לכולהו סעודתא  עבד אתפח , לרבנן. טבא יומא עבידנא 
דרבי [נח]למשרי  להא מר  לה סבר  לא  ליה , אמר מר . לן  לישרי זירא, לרבי ליה אמר ,

המאמרים ביאור

 נא.    , 
   (רש"י).

 נב .     (רש"י).

נג.   (רש"י).

 נד .       
 (רש"י).

 נה .  ,(רש"י).

 נו .  '      
    "  ,'     
  ,  ,   ,"   

  (רש"י).

נז .    (רש"י).

נח .   , 
  (רש"י).



רשב"ימאמרי שבת מו

מר , לן  נבריך ליה , אמר לברוכי, מטא כי להו. שרא  בוצע. הבית בעל דאמר , יוחנן
ואיהו מברך . בוצע דאמר , בבל דמן  הונא  דרב להא  מר לה  סבר  לא  ליה , אמר 

משום  יוחנן רבי  דאמר  הא  כי ליה. סבירא  יוחיכמאן בן שמעון הבית רבי בעל  ,
כדי  מברך ואורח יפה , בעין שיבצע כדי בוצע הבית בעל  מברך, ואורח  בוצע
ולא הזה בעולם הבית בעל יבוש שלא רצון  יהי מברך מאי הבית. בעל שיברך

נכסיו ויהיו  נכסיו, בכל מאד ויצלח  דברים, בה מוסיף ורבי הבא . לעולם  [נט]יכלם

לעיר וקרובים מוצלחים במעשי [ס]ונכסינו ולא ידיו במעשי לא שטן ישלוט  ואל  ,
מעתה ועון ועבירה  חטא  הרהור דבר שום לפנינו  ולא  לפניו לא  יזדקר ואל ידינו,

עולם . ועד
       

אפשר אי
בלא לחלום
דברים
בטלים

לּת בן "הנּ ביא מה  אמת דּ ברי ידבּ ר אּת וֹ  דּ ברי וא ׁש ר חל וֹ ם יס ּפ ר  חלוֹ ם אּת וֹ  א ׁש ר 
ה '" נאם  הבּ ר כח)את כג, אלא(ירמיהו חלום . אצל  ותבן בר ענין מה וכי , 

משום יוחנן  רבי יוחיאמר בן שמעון אי רבי  כך תבן בלא  לבר אפשר  שאי כשם  ,
שמקצתו פי על  אף חלום, ברכיה , רבי אמר  בטלים . דברים  בלא  לחלום אפשר 
וגו' וה יּ רח " ה מ ׁש  "והנּ ה  דכתיב מיוסף , לן מנא מתקיים, אינו כולו מתקיים 

ט) לז, .(בראשית




      
עוסק
- בתורה
מפסיק אם
לקריאת
ותפלה שמע

מפסיקין.ואם אין רישא ליה  תנא הא  שמע. לקריאת מפסיקין מפסיקין, אין התחילו
חברים דתניא , תורה. לדברי אתאן מפסיקין [סא]סיפא בתורה  עוסקין  שהיו

כגון אלא  שנו  לא  יוחנן, רבי אמר לתפלה. מפסיקין ואין שמע שמעוןלקריאת רבי
יוחי אנובן  כגון אבל  אומנותן, שתורתן ולתפלה .[סב]וחביריו שמע לקריאת מפסיקין 

      
ביטול בעון
תורה

לכרםכשנכנסו יוסי[סג]רבותינו ברבי אלעזר ורבי יהודה  רבי שם היה  ורביביבנה 
זושמעון מכה  בפניהם , זו שאלה  נשאלה  בבני [סד]. מתחלת מה מפני

מקום בכל  המדברים ראש  אלעאי ברבי יהודה  רבי נענה בפה . וגומרת  [סה]מעיים 

המאמרים ביאור

.(רש"י)נט.
 ס .         

(רש"י).
 סא.     

 "   ,  
   ,"(רש"י).

 סב .  ,     

 (רש"י).

סג.      
     ,(רש"י).

.(רש"י)סד .

 סה .     ,  
 ,(רש"י).

רשב"ימאמרי מז שבת

גומר פה  מחתך ולשון מבין  ולב יועצות שכליות פי על אף רבי [סו]ואמר, נענה  .
סלקא טמאים דברים טמאין. דברים בה שאוכלין מפני ואמר, יוסי ברבי אלעזר 

מתוקנים[סז]דעתך  שאינן דברים  בה  שאוכלין אלא  נענה[סח]. שמעון. ואמר ,רבי
תורה ביטול יוכיחו[סט]בעון נשים  לו, אמרו נכרים[ע]. בעליהן. את שמבטלות .

יוכיחו תינוקות ישראל . את שמבטלין  של[עא]יוכיחו. תינוקות אביהן. את שמבטלין .
יוכיחו רבן ברבי [עב]בית יוסף  רב  ואיתימא  גוריון רבי דאמר גוריון, כדרבי התם  .

תינוקות  בדור צדיקים אין הדור, על נתפסים  צדיקים  בדור שהצדיקים בזמן שמעיה,
שמעון  רבי אמר  לה  ואמרי זעירי בר יצחק רבי אמר  הדור . על נתפסים  רבן בית של

 ל תדעי  לא  "אם  קראה מאי נזירא, וגו'[עג]בן ה צּ אן" בּ עקבי  ל צאי בּ נּ ׁש ים  היּ פה 
ח) א , השירים וכו'.(שיר  הרועים על  הממושכנין גדיים  ואמרינן ,

מעשה
הרשב"י
בנו ור"א
שהתחבאו
במערה

יוסיואמאי  ורבי יהודה רבי דיתבי מקום . בכל  המדברים ראש ליה  ורביקרו
גריםשמעון בן יהודה  נאים[עד]ויתיב  כמה ואמר , יהודה רבי פתח גבייהו.

זו אומה של שווקים[עה]מעשיהן תקנו יוסי [עו], רבי מרחצאות. תקנו גשרים , תקנו ,
נענה יוחאישתק . בן שמעון עצמן,רבי לצורך אלא  תקנו לא שתקנו מה  כל  ואמר,

מכס . מהן ליטול  גשרים  עצמן, בהן  לעדן מרחצאות זונות, בהן  להושיב שווקין תקנו 
דבריהם וסיפר גרים בן יהודה  שעילה[עז]הלך יהודה אמרו, למלכות. ונשמעו ,

לציפורי ,[עח]יתעלה יגלה  ששתק יוסי בי שמעון, טשו ובריה  הוא  אזל יהרג. שגינה 
תקיף  כי וכרכי. דמיא וכוזא ריפתא  דביתהו  להו  מייתי  הוה יומא  כל  מדרשא.
לן. ומגליא לה מצערי דילמא  עליהן, קלה דעתן נשים לבריה , ליה  אמר גזירתא ,

חרובא להו איברי ניסא  איתרחיש במערתא . טשו  משלחי [עט]אזלו והוו דמיא . ועינא
המאמרים ביאור

 סו . ,     ,  
    ,    

   ,   (רש"י).
:    (רש"י).

 סז .     ,  
 ,(קא (תהלים     "
"  (רש"י). 

,סח .    ,
    (א פג, .(רש"י)(סנהדרין 

 סט.     ,  
      ,"   "  

(רש"י).
" ע .  ,      

 .  ,   "
      , (רש"י).

 עא.   ,  .   
       

 (רש"י).

עב .          (רש"י).
"עג. "   "     "

 " "   
"" ,     
   ,   " "  

    "   "(רש"י).
עד .    (רש"י).
 (רש"י)עה . ,'   '  .

       " " 
"  ('כ)     ,  .

.  
עו .    (רש"י).
 עז .  ,     

     , (רש"י).
עח .  (רש"י).
עט.   ,  (רש"י).

  ,"   ,



רשב"ימאמרי שבת מו

מר , לן  נבריך ליה , אמר לברוכי, מטא כי להו. שרא  בוצע. הבית בעל דאמר , יוחנן
ואיהו מברך . בוצע דאמר , בבל דמן  הונא  דרב להא  מר לה  סבר  לא  ליה , אמר 

משום  יוחנן רבי  דאמר  הא  כי ליה. סבירא  יוחיכמאן בן שמעון הבית רבי בעל  ,
כדי  מברך ואורח יפה , בעין שיבצע כדי בוצע הבית בעל  מברך, ואורח  בוצע
ולא הזה בעולם הבית בעל יבוש שלא רצון  יהי מברך מאי הבית. בעל שיברך

נכסיו ויהיו  נכסיו, בכל מאד ויצלח  דברים, בה מוסיף ורבי הבא . לעולם  [נט]יכלם

לעיר וקרובים מוצלחים במעשי [ס]ונכסינו ולא ידיו במעשי לא שטן ישלוט  ואל  ,
מעתה ועון ועבירה  חטא  הרהור דבר שום לפנינו  ולא  לפניו לא  יזדקר ואל ידינו,

עולם . ועד
       

אפשר אי
בלא לחלום
דברים
בטלים

לּת בן "הנּ ביא מה  אמת דּ ברי ידבּ ר אּת וֹ  דּ ברי וא ׁש ר חל וֹ ם יס ּפ ר  חלוֹ ם אּת וֹ  א ׁש ר 
ה '" נאם  הבּ ר כח)את כג, אלא(ירמיהו חלום . אצל  ותבן בר ענין מה וכי , 

משום יוחנן  רבי יוחיאמר בן שמעון אי רבי  כך תבן בלא  לבר אפשר  שאי כשם  ,
שמקצתו פי על  אף חלום, ברכיה , רבי אמר  בטלים . דברים  בלא  לחלום אפשר 
וגו' וה יּ רח " ה מ ׁש  "והנּ ה  דכתיב מיוסף , לן מנא מתקיים, אינו כולו מתקיים 

ט) לז, .(בראשית




      
עוסק
- בתורה
מפסיק אם
לקריאת
ותפלה שמע

מפסיקין.ואם אין רישא ליה  תנא הא  שמע. לקריאת מפסיקין מפסיקין, אין התחילו
חברים דתניא , תורה. לדברי אתאן מפסיקין [סא]סיפא בתורה  עוסקין  שהיו

כגון אלא  שנו  לא  יוחנן, רבי אמר לתפלה. מפסיקין ואין שמע שמעוןלקריאת רבי
יוחי אנובן  כגון אבל  אומנותן, שתורתן ולתפלה .[סב]וחביריו שמע לקריאת מפסיקין 

      
ביטול בעון
תורה

לכרםכשנכנסו יוסי[סג]רבותינו ברבי אלעזר ורבי יהודה  רבי שם היה  ורביביבנה 
זושמעון מכה  בפניהם , זו שאלה  נשאלה  בבני [סד]. מתחלת מה מפני

מקום בכל  המדברים ראש  אלעאי ברבי יהודה  רבי נענה בפה . וגומרת  [סה]מעיים 

המאמרים ביאור

.(רש"י)נט.
 ס .         

(רש"י).
 סא.     

 "   ,  
   ,"(רש"י).

 סב .  ,     

 (רש"י).

סג.      
     ,(רש"י).

.(רש"י)סד .

 סה .     ,  
 ,(רש"י).

רשב"ימאמרי מז שבת

גומר פה  מחתך ולשון מבין  ולב יועצות שכליות פי על אף רבי [סו]ואמר, נענה  .
סלקא טמאים דברים טמאין. דברים בה שאוכלין מפני ואמר, יוסי ברבי אלעזר 

מתוקנים[סז]דעתך  שאינן דברים  בה  שאוכלין אלא  נענה[סח]. שמעון. ואמר ,רבי
תורה ביטול יוכיחו[סט]בעון נשים  לו, אמרו נכרים[ע]. בעליהן. את שמבטלות .

יוכיחו תינוקות ישראל . את שמבטלין  של[עא]יוכיחו. תינוקות אביהן. את שמבטלין .
יוכיחו רבן ברבי [עב]בית יוסף  רב  ואיתימא  גוריון רבי דאמר גוריון, כדרבי התם  .

תינוקות  בדור צדיקים אין הדור, על נתפסים  צדיקים  בדור שהצדיקים בזמן שמעיה,
שמעון  רבי אמר  לה  ואמרי זעירי בר יצחק רבי אמר  הדור . על נתפסים  רבן בית של

 ל תדעי  לא  "אם  קראה מאי נזירא, וגו'[עג]בן ה צּ אן" בּ עקבי  ל צאי בּ נּ ׁש ים  היּ פה 
ח) א , השירים וכו'.(שיר  הרועים על  הממושכנין גדיים  ואמרינן ,

מעשה
הרשב"י
בנו ור"א
שהתחבאו
במערה

יוסיואמאי  ורבי יהודה רבי דיתבי מקום . בכל  המדברים ראש ליה  ורביקרו
גריםשמעון בן יהודה  נאים[עד]ויתיב  כמה ואמר , יהודה רבי פתח גבייהו.

זו אומה של שווקים[עה]מעשיהן תקנו יוסי [עו], רבי מרחצאות. תקנו גשרים , תקנו ,
נענה יוחאישתק . בן שמעון עצמן,רבי לצורך אלא  תקנו לא שתקנו מה  כל  ואמר,

מכס . מהן ליטול  גשרים  עצמן, בהן  לעדן מרחצאות זונות, בהן  להושיב שווקין תקנו 
דבריהם וסיפר גרים בן יהודה  שעילה[עז]הלך יהודה אמרו, למלכות. ונשמעו ,

לציפורי ,[עח]יתעלה יגלה  ששתק יוסי בי שמעון, טשו ובריה  הוא  אזל יהרג. שגינה 
תקיף  כי וכרכי. דמיא וכוזא ריפתא  דביתהו  להו  מייתי  הוה יומא  כל  מדרשא.
לן. ומגליא לה מצערי דילמא  עליהן, קלה דעתן נשים לבריה , ליה  אמר גזירתא ,

חרובא להו איברי ניסא  איתרחיש במערתא . טשו  משלחי [עט]אזלו והוו דמיא . ועינא
המאמרים ביאור

 סו . ,     ,  
    ,    

   ,   (רש"י).
:    (רש"י).

 סז .     ,  
 ,(קא (תהלים     "
"  (רש"י). 

,סח .    ,
    (א פג, .(רש"י)(סנהדרין 

 סט.     ,  
      ,"   "  

(רש"י).
" ע .  ,      

 .  ,   "
      , (רש"י).

 עא.   ,  .   
       

 (רש"י).

עב .          (רש"י).
"עג. "   "     "

 " "   
"" ,     
   ,   " "  

    "   "(רש"י).
עד .    (רש"י).
 (רש"י)עה . ,'   '  .

       " " 
"  ('כ)     ,  .

.  
עו .    (רש"י).
 עז .  ,     

     , (רש"י).
עח .  (רש"י).
עט.   ,  (רש"י).

  ,"   ,



רשב"ימאמרי שבת מח

בחלא צוארייהו  עד יתבי והוו מיכסו[פ]מנייהו לבשו צלויי בעידן גרסי, יומא כולי ,
אתא במערתא . שני  תריסר איתבו ליבלו. דלא היכי כי מנייהו משלחי והדר ומצלו,

ל לודעיה  מאן אמר , דמערתא , אפיתחא  וקם יוחיאליהו ובטילבר  קיסר דמית
כרבי  דקא אינשי חזו  נפקו , בחיי [פב]וזרעי [פא]גזרתיה. ועוסקין עולם  חיי מניחין אמר , ,

להחריב [פג]שעה להם , ואמרה  קול  בת יצתה  נשרף. מיד עיניהן שנותנין  מקום  כל ,
אמרי, שתא . ירחי תריסר איתיבו  אזול , הדור למערתכם . חיזרו יצאתם , עולמי 

חדש  עשר שנים בגיהנם רשעים  ממערתכם .[פד]משפט צאו ואמרה, קול בת יצתה  .
די  בני, לו, אמר שמעון. רבי  מסי  הוה אלעזר רבי  מחי  דהוה היכא כל נפקו,

תרי [פה]לעולם נקיט  דהוה  סבא ההוא  חזו שבתא דמעלי פניא  בהדי  ואתה . אני
לכבוד [פו]מדאני  להו, אמר  לך . למה הני ליה , אמרו  השמשות. בין ורהיט אסא ,

שמור כנגד  וחד זכור, כנגד חד בחד. לך  ותיסגי כמה[פז]שבת. חזי  לבריה , ליה  אמר  .
ונפק  חתניה  יאיר  בן פנחס רבי שמע  דעתייהו. יתיב ישראל, על  מצות חביבין

אריך  קא  הוה  בניה , לבי  עייליה  פילי [פח]לאפיה. ביה דהוה  חזי לבישריה, [פט]ליה

ליה וקמצוחא  עיניה  דמעת נתרו וקא  בכי, קא  הוה  לי [צ]בגופיה , אוי לו, אמר .
לא בכך  ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך  לו, אמר  בכך . שראיתיך

מקשי הוה  כי  דמעיקרא  כך. בי יוחימצאת בן שמעון  ליהרבי מפרק הוה קושיא 
קו יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה  כי  לסוף פירוקי, תריסר יאיר בן פנחס שיארבי

ליה מפרק  יוחיהוה  בן שמעון ואיתרחיש רבי  הואיל אמר, פירוקי. וארבעה  עשרין
מילתא אתקין איזיל ׁש לם"[צא]ניסא יעקב  "ויּ בא דכתיב לג ,יח). רב,(בראשית ואמר , 

המאמרים ביאור

         ,   
.     , 

,פ .      ,
   (רש"י),"   .

,         
   ,"        

"    "(יב ד, (עמוס 
   (א י, .(שבת 

.(רש"י)פא.
 פב . "  , "  

'       " 
.'       

 פג.     ,   
     (רש"י).

סו)פד . (ישעיה     "
,"          
     ,    
  ,     ,
    ,   

 ,"        "
    (פ"ג)(רש"י).

פה .     (רש"י).

.פו .      :  
"   "( לח .(רש"י)(איוב 

 פז .     " 
      ,   

  ,   
    . "    ,

  ,     
  , '       
  " , "   

    "(מהרש"א).

פח . (רש"י).

פט.   ,   (רש"י).

צ .    , 
  (רש"י).

צא.       (רש"י).

רשב"ימאמרי מטשבת

בגופו בתורתו[צב]שלם שלם  בממונו, שלם  העיר "[צג], ּפ ני את "ויּ חן לג ,יח). (בראשית  
להם תיקן מטבע רב, אמר ,[צד]אמר יוחנן ורבי להם. תיקן שווקים אמר, ושמואל .

דוכתא איכא ליה , אמרו לתקוני. דבעי מילתא  איכא אמר , להם . תיקן מרחצאות
לאקופי  לכהנים צערא  להו ואית טומאה ספק  ביה  איניש [צה]דאית איכא אמר , .

טהרה הכא  דאיתחזק  זכאי [צו]דידע בן קיצץ כאן סבא , ההוא ליה  אמר  תורמסי [צז].
הכי [צח]תרומה נמי איהו  עבד דהוה[צט]. היכא  וכל טהריה, קשי  דהוה היכא  כל ,

טיהר סבא , ההוא אמר צייניה . יוחירפי אילמליבן  לו, אמר הקברות. היית (לא)בית
עמנו שהיית  עכשיו אומר, אתה יפה  עמנו נמנית  ולא עמנו היית ואפילו [ק]עמנו,

עמנו יהב [קא]ונמנית  שכן. כל  לא חכמים תלמידי זו את זו מפרכסות זונות יאמרו
לזה יש  עדיין אמר, גרים , בן  ליהודה חזייה  לשוקא , נפק נפשיה . ונח  עיניה , ביה

עצמות  של גל ועשהו עיניו, בו נתן .[קב]בעולם .

      
גאולה
בזכות
שמירת
השבת

ראשונהאמר שבת ישראל  שמרו אלמלי רב , אמר  יהודה בהן [קג]רב שלטה  לא 
ללקט" העם  מן יצאוּ  הביעי בּ יּ וֹ ם "ויהי שנאמר  ולשון, כז)אומה טז , (שמות  

עמלק" "ויּ בא בתריה  ח)וכתיב יז, משום (שמות יוחנן רבי אמר יוחי. בן שמעון ,רבי 
ה ' אמר  כה  "כּ י שנאמר נגאלים, מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין אלמלי

את יׁש מרוּ  אׁש ר בּ בריתי"ׁש בּ תוֹ תילּס ריסים  וּ מחזיקים  חפצּת י  בּ א ׁש ר  וּ בחרוּ  
ד) נו, בתריה(ישעיהו וכתיב ּת פ לּ תי [קד], בּ בית ושׂ ּמ חּת ים קד ׁש י הר אל "והביאוֹ תים 

הע ּמ ים " לכל יקּ רא ּת פ לּ ה בּ ית ביתי  כּ י מזבּ חי על  לרצוֹ ן וזבחיהם  ז)ע וֹ לתיהם  .[קה](שם 
המאמרים ביאור

צב . (רש"י).

צג.      (רש"י).

"צד . ,  ,     
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 צה .       
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   (רש"י).

צז .   (רש"י).

,צח .     ,   
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צט.  ,     
,   ,       
  ,      
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קא.       (רש"י).
 קב .       (רש"י).
 קג.    "  ," 

      ,
.   

"קד .     ,  
  "    

      " 
,   .      "
        

     ,""( אמת .(שפת
קה . (ב  (ג,  , " :

        
      " ,  , 

 "'    (טז,כה .(שמות   
"   " (טו ל , (ישעיהו 

.  



רשב"ימאמרי שבת מח

בחלא צוארייהו  עד יתבי והוו מיכסו[פ]מנייהו לבשו צלויי בעידן גרסי, יומא כולי ,
אתא במערתא . שני  תריסר איתבו ליבלו. דלא היכי כי מנייהו משלחי והדר ומצלו,

ל לודעיה  מאן אמר , דמערתא , אפיתחא  וקם יוחיאליהו ובטילבר  קיסר דמית
כרבי  דקא אינשי חזו  נפקו , בחיי [פב]וזרעי [פא]גזרתיה. ועוסקין עולם  חיי מניחין אמר , ,

להחריב [פג]שעה להם , ואמרה  קול  בת יצתה  נשרף. מיד עיניהן שנותנין  מקום  כל ,
אמרי, שתא . ירחי תריסר איתיבו  אזול , הדור למערתכם . חיזרו יצאתם , עולמי 

חדש  עשר שנים בגיהנם רשעים  ממערתכם .[פד]משפט צאו ואמרה, קול בת יצתה  .
די  בני, לו, אמר שמעון. רבי  מסי  הוה אלעזר רבי  מחי  דהוה היכא כל נפקו,

תרי [פה]לעולם נקיט  דהוה  סבא ההוא  חזו שבתא דמעלי פניא  בהדי  ואתה . אני
לכבוד [פו]מדאני  להו, אמר  לך . למה הני ליה , אמרו  השמשות. בין ורהיט אסא ,

שמור כנגד  וחד זכור, כנגד חד בחד. לך  ותיסגי כמה[פז]שבת. חזי  לבריה , ליה  אמר  .
ונפק  חתניה  יאיר  בן פנחס רבי שמע  דעתייהו. יתיב ישראל, על  מצות חביבין

אריך  קא  הוה  בניה , לבי  עייליה  פילי [פח]לאפיה. ביה דהוה  חזי לבישריה, [פט]ליה

ליה וקמצוחא  עיניה  דמעת נתרו וקא  בכי, קא  הוה  לי [צ]בגופיה , אוי לו, אמר .
לא בכך  ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך  לו, אמר  בכך . שראיתיך

מקשי הוה  כי  דמעיקרא  כך. בי יוחימצאת בן שמעון  ליהרבי מפרק הוה קושיא 
קו יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה  כי  לסוף פירוקי, תריסר יאיר בן פנחס שיארבי

ליה מפרק  יוחיהוה  בן שמעון ואיתרחיש רבי  הואיל אמר, פירוקי. וארבעה  עשרין
מילתא אתקין איזיל ׁש לם"[צא]ניסא יעקב  "ויּ בא דכתיב לג ,יח). רב,(בראשית ואמר , 

המאמרים ביאור
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.פו .      :  
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    "(מהרש"א).

פח . (רש"י).

פט.   ,   (רש"י).

צ .    , 
  (רש"י).

צא.       (רש"י).

רשב"ימאמרי מטשבת

בגופו בתורתו[צב]שלם שלם  בממונו, שלם  העיר "[צג], ּפ ני את "ויּ חן לג ,יח). (בראשית  
להם תיקן מטבע רב, אמר ,[צד]אמר יוחנן ורבי להם. תיקן שווקים אמר, ושמואל .

דוכתא איכא ליה , אמרו לתקוני. דבעי מילתא  איכא אמר , להם . תיקן מרחצאות
לאקופי  לכהנים צערא  להו ואית טומאה ספק  ביה  איניש [צה]דאית איכא אמר , .

טהרה הכא  דאיתחזק  זכאי [צו]דידע בן קיצץ כאן סבא , ההוא ליה  אמר  תורמסי [צז].
הכי [צח]תרומה נמי איהו  עבד דהוה[צט]. היכא  וכל טהריה, קשי  דהוה היכא  כל ,

טיהר סבא , ההוא אמר צייניה . יוחירפי אילמליבן  לו, אמר הקברות. היית (לא)בית
עמנו שהיית  עכשיו אומר, אתה יפה  עמנו נמנית  ולא עמנו היית ואפילו [ק]עמנו,

עמנו יהב [קא]ונמנית  שכן. כל  לא חכמים תלמידי זו את זו מפרכסות זונות יאמרו
לזה יש  עדיין אמר, גרים , בן  ליהודה חזייה  לשוקא , נפק נפשיה . ונח  עיניה , ביה

עצמות  של גל ועשהו עיניו, בו נתן .[קב]בעולם .

      
גאולה
בזכות
שמירת
השבת

ראשונהאמר שבת ישראל  שמרו אלמלי רב , אמר  יהודה בהן [קג]רב שלטה  לא 
ללקט" העם  מן יצאוּ  הביעי בּ יּ וֹ ם "ויהי שנאמר  ולשון, כז)אומה טז , (שמות  

עמלק" "ויּ בא בתריה  ח)וכתיב יז, משום (שמות יוחנן רבי אמר יוחי. בן שמעון ,רבי 
ה ' אמר  כה  "כּ י שנאמר נגאלים, מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין אלמלי

את יׁש מרוּ  אׁש ר בּ בריתי"ׁש בּ תוֹ תילּס ריסים  וּ מחזיקים  חפצּת י  בּ א ׁש ר  וּ בחרוּ  
ד) נו, בתריה(ישעיהו וכתיב ּת פ לּ תי [קד], בּ בית ושׂ ּמ חּת ים קד ׁש י הר אל "והביאוֹ תים 

הע ּמ ים " לכל יקּ רא ּת פ לּ ה בּ ית ביתי  כּ י מזבּ חי על  לרצוֹ ן וזבחיהם  ז)ע וֹ לתיהם  .[קה](שם 
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי שבת נ

      
לא כי
מפי תשכח
זרעו

לכרםתנו רבותינו כשנכנסו שתשתכח[קו]רבנן , תורה  עתידה אמרו, ביבנה 
לא בּ ארץ רעב וה ׁש לחּת י ה ' אדני נאם בּ אים  ימים "ה נּ ה  שנאמר מישראל ,

ה '" דּ ברי את ל ׁש מע אם  כּ י ל ּמ ים  צמא  ולא ללּ חם  יא)רעב ח , "ונעוּ (עמוס וכתיב , 
ימצאוּ " ולא  ה' דּ בר את לבקּ ׁש  יׁש וֹ טטוּ  מזרח  ועד וּ מצּ פוֹ ן ים  עד ח ,יב)מ יּ ם .(עמוס 

הלכה זו  ה '' הקץ [קז]'דבר זה  ה'' 'דבר נבואה[קח], זו ה'' 'דבר  "יׁש וֹ טטוּ [קט], ומאי .
בבתי  ותחזור תרומה  של ככר שתטול אשה  עתידה  אמרו, ה'", דּ בר  את לב קּ ׁש 
אם מבין ואין היא, טהורה  ואם  היא  טמאה אם  לידע מדרשות ובבתי כנסיות

ביה כתיב בהדיא  היא. טמאה ואם היא יאכל"[קי]טהורה  א ׁש ר  האכל "מכּ ל ,
יא,לד) מתניתין (ויקרא  נמי הא מבין. ואין היא , שניה  ואם  היא ראשונה  אם  לידע אלא  .

תחילה[קיא]היא שהתנור שניה, שבתוכו הפת בתנור, שנמצא השרץ כדתנן, .[קיב],
להו תנורא[קיג]מסתפקא  האי ליחזייה  לרבא, אהבה  בר  אדא  רב ליה  דאמר  הא 

טומאה דמלי האי [קיד]כמאן ליחזייה  אמרינן לא ליה , אמר ראשונה. פת ותיהוי
טומאה דמלי  כמאן כלי [קטו]תנורא  באויר  מיטמאין  הכלים  כל יהו יכול  דתניא, ,

יטמא " בּ ת וֹ כ וֹ  א ׁש ר  "כּ ל לומר  תלמוד לג)חרס , יא, יאכל"(ויקרא אׁש ר האכל  "מכּ ל  
לד) יא , חרס(ויקרא כלי באויר  מטמאין כלים  ואין חרס כלי באויר מטמאין  אוכלין .[קטז],

יוחיתניא, בן שמעון  שנאמררבי מישראל, תורה שתשתכח  ושלום  חס אומר ,

המאמרים ביאור
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      (רש"י).

רשב"ימאמרי נאעירובין 

זרעוֹ " מּפ י תכח לא  כא)[קיז]"כּ י לא, את (דברים לב קּ ׁש  "יׁש וֹ טט וּ  מקיים  אני מה אלא  , 
ברורה הלכה ימצאו שלא  ימצאוּ ", ולא  ה' אחד.[קיח]דּ בר  במקום ברורה  ומשנה  

      
אופן
המותר
לטלטל
מוקצה

יוחיתניא, בן שמעון  שליף רבי  טעונה בהמתו היתה תבואה ,[קיט]אומר, של
אחר לצד ומסלקו תחתיה  ראשו מאליו.[קכ]מניח  נופל  והוא 



       

לחוש כשיש
לכשפים
על מעבירין
האוכלין

משום אמר  יוחנן רבי אמר האוכלין. על מעבירין ואין יוחאימר, בן  שמעון ,רבי
אבל בכשפים , פרוצות  ישראל בנות שאין הראשונים  בדורות אלא  שנו לא

מעבירין  בכשפים פרוצות ישראל שבנות האחרונים  שלימין [קכא]בדורות תנא , .
מעבירין  אין פתיתין לא[קכב]מעבירין, ואפתיתין אשי , לרב אסי רב ליה  אמר  .

לחם "[קכג]עבדן  וּ בפתוֹ תי שׂ ערים בּ ׁש עלי ע ּמ י אל  אתי "וּת ח לּ לנה  והכתיב (יחזקאל [קכד], 
יט) באגרייהויג, דשקלי  .[קכה].

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי שבת נ

      
לא כי
מפי תשכח
זרעו

לכרםתנו רבותינו כשנכנסו שתשתכח[קו]רבנן , תורה  עתידה אמרו, ביבנה 
לא בּ ארץ רעב וה ׁש לחּת י ה ' אדני נאם בּ אים  ימים "ה נּ ה  שנאמר מישראל ,

ה '" דּ ברי את ל ׁש מע אם  כּ י ל ּמ ים  צמא  ולא ללּ חם  יא)רעב ח , "ונעוּ (עמוס וכתיב , 
ימצאוּ " ולא  ה' דּ בר את לבקּ ׁש  יׁש וֹ טטוּ  מזרח  ועד וּ מצּ פוֹ ן ים  עד ח ,יב)מ יּ ם .(עמוס 

הלכה זו  ה '' הקץ [קז]'דבר זה  ה'' 'דבר נבואה[קח], זו ה'' 'דבר  "יׁש וֹ טטוּ [קט], ומאי .
בבתי  ותחזור תרומה  של ככר שתטול אשה  עתידה  אמרו, ה'", דּ בר  את לב קּ ׁש 
אם מבין ואין היא, טהורה  ואם  היא  טמאה אם  לידע מדרשות ובבתי כנסיות

ביה כתיב בהדיא  היא. טמאה ואם היא יאכל"[קי]טהורה  א ׁש ר  האכל "מכּ ל ,
יא,לד) מתניתין (ויקרא  נמי הא מבין. ואין היא , שניה  ואם  היא ראשונה  אם  לידע אלא  .

תחילה[קיא]היא שהתנור שניה, שבתוכו הפת בתנור, שנמצא השרץ כדתנן, .[קיב],
להו תנורא[קיג]מסתפקא  האי ליחזייה  לרבא, אהבה  בר  אדא  רב ליה  דאמר  הא 

טומאה דמלי האי [קיד]כמאן ליחזייה  אמרינן לא ליה , אמר ראשונה. פת ותיהוי
טומאה דמלי  כמאן כלי [קטו]תנורא  באויר  מיטמאין  הכלים  כל יהו יכול  דתניא, ,

יטמא " בּ ת וֹ כ וֹ  א ׁש ר  "כּ ל לומר  תלמוד לג)חרס , יא, יאכל"(ויקרא אׁש ר האכל  "מכּ ל  
לד) יא , חרס(ויקרא כלי באויר  מטמאין כלים  ואין חרס כלי באויר מטמאין  אוכלין .[קטז],

יוחיתניא, בן שמעון  שנאמררבי מישראל, תורה שתשתכח  ושלום  חס אומר ,

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי נאעירובין 

זרעוֹ " מּפ י תכח לא  כא)[קיז]"כּ י לא, את (דברים לב קּ ׁש  "יׁש וֹ טט וּ  מקיים  אני מה אלא  , 
ברורה הלכה ימצאו שלא  ימצאוּ ", ולא  ה' אחד.[קיח]דּ בר  במקום ברורה  ומשנה  

      
אופן
המותר
לטלטל
מוקצה

יוחיתניא, בן שמעון  שליף רבי  טעונה בהמתו היתה תבואה ,[קיט]אומר, של
אחר לצד ומסלקו תחתיה  ראשו מאליו.[קכ]מניח  נופל  והוא 



       

לחוש כשיש
לכשפים
על מעבירין
האוכלין

משום אמר  יוחנן רבי אמר האוכלין. על מעבירין ואין יוחאימר, בן  שמעון ,רבי
אבל בכשפים , פרוצות  ישראל בנות שאין הראשונים  בדורות אלא  שנו לא

מעבירין  בכשפים פרוצות ישראל שבנות האחרונים  שלימין [קכא]בדורות תנא , .
מעבירין  אין פתיתין לא[קכב]מעבירין, ואפתיתין אשי , לרב אסי רב ליה  אמר  .

לחם "[קכג]עבדן  וּ בפתוֹ תי שׂ ערים בּ ׁש עלי ע ּמ י אל  אתי "וּת ח לּ לנה  והכתיב (יחזקאל [קכד], 
יט) באגרייהויג, דשקלי  .[קכה].
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רשב"ימאמרי פסחים נב 


     

של דינם
כרוב ספיחי
בשביעית
מזמן
הביעור
ואילך

רבי אמר אחר  נכנסתי אחת פעם  אלעזר, בן יוחנן רבי לי סח  חנה, בר בר רבה
כרוב  ספיחי ונטל לגינה , לקוניא בן יוסי רבי בן ואמר[קכו]שמעון  לי . ונתן ואכל

אכול בפני בני, את[קכז]לי, שראיתי אני תאכל , לא  בפני יוחישלא  בן שמעון רבי
כדי  יוחיהוא [קכח]שאכל  בן שמעון בפני רבי אתה  בפניו , ושלא  בפניו עליו לסמוך 

תאכל לא בפני  שלא  כל[קכט]אכול אומר , שמעון רבי דתניא, שמעון. רבי מאי .
אסורין  כרוב [קל]הספיחים  מספיחי השדה[קלא]חוץ  בירק  בהן כיוצא שאין .[קלב],

"הן  דתניא, עקיבא , דרבי אליבא  ותרוייהו אסורים. הספיחין  כל  אומרים, וחכמים 
ּת בוּ אתנ וּ " את נאסף ולא  נזרע כ)לא  כה , שאין (ויקרא מאחר וכי  עקיבא, רבי אמר , 

אסורין  שהן לספיחין  מכאן אוספין , מהיכא סברי,[קלג]זורעין רבנן מיפלגי. קא  במאי .
המאמרים ביאור

קכו .   (רש"י).

קכז .   ,       
    '  (רש"י).

(רש"י)קכח .

'קכט.  " ,     
          

 דר"ש ראיתי, אני בד"ה התוספות (כמ "ש 

ולא  עליה פליגי ורבנן הואיל כן  יעשו שאחרים רצה לא גופא

כמותו) הלכה  נפסק     " " ,
     "   "  "  
        
,        
    "      "
       

ואכמ"ל) עוד, .(ועי"ש 
 קל .    (רש"י).

קלא.   (רש"י).
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רשב"ימאמרי נגפסחים

דעלמא ספיחי שאר  אטו כרוב ספיחי  ספיחי [קלד]גזרינן גזרינן לא  סבר, שמעון  ורבי .
דעלמא . ספיחי אטו כרוב

      
דור אפילו
אל רשעים
עליו תלשין
הקב"ה לפני

משום אמר  יוחנן  יוחירבי בן שמעון אדנורבי אל  עבד  ּת ל ׁש ן "אל  דכתיב מאי ,
וא ׁש מ ּת " יק לּ ל י)ּפ ן ל, יבר"(משלי לא אּמ וֹ  ואת יק לּ ל אביו  "דּ וֹ ר (משליוכתיב  

יא) תלשן ל, אל  יברך לא  אמו ואת יקלל דאביו דור[קלה]משום  אפילו אלא  שאביו[קלו].
יברך  לא  אמו ואת מהושע[קלז]יקלל מנלן, אדניו, אל עבד תלשן .[קלח]אל

      
חמשת
הדברים
שלימד
את רע"ק
רשב"י
בהיותו
בבית חבוש
האסורין

אתחמשה עקיבא רבי צוה  יוחידברים  בן שמעון בבית רבי חבוש כשהיה 
מלמדך  איני אמר , תורה . למדני רבי , לו , אמר אם[קלט]האסורין. לו , אמר .

למלכות  ומוסרך  אבא  ליוחי אומר  אני מלמדני אתה  ממה[קמ]אין יותר  בני , לו, אמר  .
להניק  רוצה  פרה לינק רוצה  לו[קמא]שהעגל אמר בסכנה[קמב]. ומי עגל[קמג], והלא ,
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רשב"ימאמרי פסחים נב 
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רשב"ימאמרי שקלים נד 

ליחנק  בקשת אם לו , אמר גדול[קמד]בסכנה. באילן את [קמה]היתלה  מלמד וכשאתה  .
בחדתא משרשיא, רב ואיתימא  רבא  אמר היא. מאי  מוגה . בספר  למדהו [קמו]בנך 

על דעל  כיון גרושה[קמז]שבשתא ניהו. מאי  חבירך. בה שבישל  בקדירה תבשל  לא  .
במטה דעות ארבע גרושה שנשא גרוש מר , דאמר  בעלה . בעית [קמח]בחיי ואי .

שוות  אצבעות כל  שאין באלמנה  אפילו גדול[קמט]אימא, וגוף  מצוה פירות [קנ]. אוכל  ,
שכר בנים .[קנא]ולא  ולו אשה  נושא  טהור, וגוף  מצוה  .


"         

צורת
כתיבת
עשרת
על הדברות
הלוחות

חנינהכיצד ר' כתובים . הלוחות יהודה)היו  ר ' אחיה חמשה(בן  אומר, גמליאל [קנב]בן

זה לוח  זה[קנד]וחמשה[קנג]על לוח  לחוֹ ת [קנה]על ׁש ני על  ""ויּ כ ּת בם  הה "ד  ,
יג)[קנו]אבנים " ד, זה(דברים לוח על  וחמשה זה  לוח  על חמשה  עשרה[קנז], אמרי, ורבנן . 

המאמרים ביאור

           
הפרה)  (ולא       (רוחנית ), 
 (ברכה .(ישא 

 קמד .       
 (רש"י)        .
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       , , 
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  (רש"י).
 קמט.       

       ,    
           
    ,        

כ:) .(רשב"ם )(דף
 קנ.       

  (רש"י).
 קנא.       

          
     ,    

       (רש"י).
.קנב .   '   
.קנג.
.קנד .   '  
.קנה .  
קנו .       " "

"    ( כח לד,  (שמות    , 
  ,  '   ' , 

   (חדתין .(תקלין
 קנז .  '    

     ,  ,   ,  ,
.     

רשב"ימאמרי נהיומא

זה לוח  על  ועשרה  זה  לוח  אתכם[קנח]על צ וּ ה אׁש ר בּ ריתוֹ  את לכם "ו יּ גּ ד הה "ד  ,
ה דּ ברים " עשׂ רת יג)[קנט]לעשׂ וֹ ת ד, זה .(דברים לוח  על ועשרה  זה  לוח על עשרה ר "ש , 

יוחאי זהבן לוח על  ועשרים זה  לוח  על  עשרים על[קס]אומר, "ויּ כּת בם דכתיב ,
אבנים " לח וֹ ת יג)ׁש ני ד, זה(דברים לוח על ועשרים  זה  לוח על עשרים  סימאי [קסא], רבי . 

זה לוח  על  וארבעים  זה  לוח  על  ארבעים  הם[קסב]אמר , ומזה  "מזה דכתיב
טטרוגה[קסג]כתובים " .[קסד],


      

קריאת
פרשת
מילואים
את מעכב
המילואים

משום אמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון פרשהרבי מקרא שאף מניין  [קסה],

ה'"[קסו]מעכב  צוּ ה  אׁש ר  הדּ בר זה  העדה אל מׁש ה "ויּ אמר  לומר , תלמוד  .
ה) ח, מעכב.(ויקרא דיבור  אפילו ,

     
מקור
ההלכה
של שתמיד
הערבים בין
סידור טעון
גזירי שני
בשני עצים
על כהנים
המערכה

יוחאיתניא , בר שמעון  גזירי רבי שני שטעון הערבים בין של לתמיד מניין אומר ,
עצים" "וערכוּ  שנאמר כהנים , בשני  ז)עצים  א, לתמיד (ויקרא  ענין  אינו אם  , 

עליה " וער בּ בּ קר בּ בּ קר עצים  ה כּ הן עליה  "וּ בער דכתיב שחר  ה)של  ו, תניהו(ויקרא 
עביד  רחמנא  ואמר שחר של  בתמיד  ואידי אידי ואימא  הערבים. בין של לתמיד  ענין

עביד  חד [קסז]והדר אמינא  הוה  ובער רחמנא  כתב אי ובער. ובער קרא נימא  כן אם  .
תרי  ונעביד  חד  דנעביד לן משמע קא לא  תרי ובער[קסח]אין קרא נימא  כן אם  .

אמרינן.[קסט]ובערו כדקא מינה  שמע וערכו  ובער מאי וערכו וערך נמי אי
המאמרים ביאור
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אבנים " לח וֹ ת יג)ׁש ני ד, זה(דברים לוח על ועשרים  זה  לוח על עשרים  סימאי [קסא], רבי . 

זה לוח  על  וארבעים  זה  לוח  על  ארבעים  הם[קסב]אמר , ומזה  "מזה דכתיב
טטרוגה[קסג]כתובים " .[קסד],


      

קריאת
פרשת
מילואים
את מעכב
המילואים

משום אמר יוחנן יוחאירבי בן שמעון פרשהרבי מקרא שאף מניין  [קסה],

ה'"[קסו]מעכב  צוּ ה  אׁש ר  הדּ בר זה  העדה אל מׁש ה "ויּ אמר  לומר , תלמוד  .
ה) ח, מעכב.(ויקרא דיבור  אפילו ,

     
מקור
ההלכה
של שתמיד
הערבים בין
סידור טעון
גזירי שני
בשני עצים
על כהנים
המערכה

יוחאיתניא , בר שמעון  גזירי רבי שני שטעון הערבים בין של לתמיד מניין אומר ,
עצים" "וערכוּ  שנאמר כהנים , בשני  ז)עצים  א, לתמיד (ויקרא  ענין  אינו אם  , 

עליה " וער בּ בּ קר בּ בּ קר עצים  ה כּ הן עליה  "וּ בער דכתיב שחר  ה)של  ו, תניהו(ויקרא 
עביד  רחמנא  ואמר שחר של  בתמיד  ואידי אידי ואימא  הערבים. בין של לתמיד  ענין

עביד  חד [קסז]והדר אמינא  הוה  ובער רחמנא  כתב אי ובער. ובער קרא נימא  כן אם  .
תרי  ונעביד  חד  דנעביד לן משמע קא לא  תרי ובער[קסח]אין קרא נימא  כן אם  .

אמרינן.[קסט]ובערו כדקא מינה  שמע וערכו  ובער מאי וערכו וערך נמי אי
המאמרים ביאור

 קנח .   '    
. 

",קנט.      " :
      תקלין)
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 קסא. ""  ,'  "
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(חדתין .(תקלין
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 קסג.     " "
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חדתין) קסד .  (תקלין    .
. 

"קסה .  "    
      

         
  '     "  , 
," '         
        

.(רש"י)
קסו .     

        , 
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""]קסז . ," "]   
     ,     
,         
"    "      

.    
קסח .        

     "  "
      

"  "(רש"י).
קסט.   (רש"י).



רשב"ימאמרי יומא נו

      
מחלוקת
אם תנאים
גלה הארון
או לבבל
נגנז במקומו

דתניא ,גמרא . לבבל. גלה ארון דאמר  כמאן תנן משניטל, אלא  קתני לא משנגנז
 ה ּמ ל ׁש לח ה נה  "ולתׁש וּ בת שנאמר  לבבל, גלה  ארון אומר, אליעזר  רבי 

חמ דּ ת  כּ לי  עם בבלה  ויבאהוּ  ה'"[קע]נבוּ כדנא צּ ר י)בּ ית לו, ב' הימים שמעון.(דברי רבי 
יוחאי ה'"בן אמר  דּ בר  יוּ תר  "לא שנאמר לבבל, גלה  ארון כ ,[קעא]אומר , ב ' (מלכים 

יהודה יז) רבי שבו. הדברות עשרת אלו  לקיש), שנאמר(בן נגנז, במקומו ארון אומר ,
הח וּ צה יראוּ  ולא ה דּ ביר  ּפ ני על ה קּ ד ׁש  מן הבּ דּ ים רא ׁש י עד [קעב]"ויּ ראוּ  ׁש ם ויּ היוּ  

הזּ ה" ח)היּ וֹ ם  ח, א' דעולא(מלכים ופליגא  חרש [קעג]. בן מתיא  רבי שאל עולא , דאמר  , 
יוחאיאת בן שמעון ראשונהרבי פעם  מלמדנו אליעזר  שרבי מאחר וכי ברומי,

בּ ית [קעד]ושניה חמ דּ ת  כּ לי עם בבלה  "ויבאה וּ  דאמרן הא  ראשונה לבבל , גלה  ארון
י)ה '" לו, ב ' הימים הדר ּה "(דברי  כּ ל  ציּ וֹ ן מבּ ת "ויּ צא דכתיב היא , מאי שניה  א,, (איכה  

חדרהו) הדרה, כל מאי ארון [קעה], אומר  שאני לו, אמר  אומר . אתה מאי אתה ,
וגו'. ה בּ דּ ים " "ויּ ארכ וּ  שנאמר  נגנז , ח)במקומו  ח, א' לעולא ,(מלכים רבה ליה אמר  . 

הזּ ה" ה יּ וֹ ם עד ׁש ם "ויּ הי וּ  דכתיב משמע, ט)מאי ד, עד (יהושע דכתיב היכא  וכל  , 
"וא והכתיב הוא , לעולם הזה  בנימן היום  בּ ני  הוֹ ריׁש וּ  לא  ירוּ ׁש לם יׁש ב היבוּ סי ת 

הזּ ה" היּ וֹ ם  עד בּ יר וּ ׁש לם  בנימן בּ ני את היבוּ סי כא)ויּ ׁש ב  א, דלא(שופטים נמי הכי  , 
שנאמר ביהודה , איש עבר לא  שנה  ושתים  חמשים  אומר , יהודה  רבי והתניא, גלו,
ׁש מעוּ  ולא עבר איׁש  מ בּ לי נ צּ תוּ  כּ י קינה מד בּ ר נא וֹ ת ועל ונהי בכי אא  ההרים  "על

הלכוּ " נדדוּ  בּ המה ועד ה מים מעוֹ ף מקנה ט)קוֹ ל ט , בהמה(ירמיהו בגימטריא[קעו], 
הוו ושתים  ומלח[קעז]חמשין גפרית נתקיימה  שנים  שבע אומר, יוסי רבי ותניא, ,

הכא כתיב  ברית, ברית אתיא  יוסי, דרבי טעמא  מאי יוחנן , רבי ואמר  ישראל , בארץ
אחד" ׁש ב וּ ע  לר בּ ים  בּ רית כז)"והגבּ יר ט, עזב וּ (דניאל  אׁש ר על "ואמרוּ  התם  וכתיב 

אבתם " אלהי  ה' בּ רית כד)את כט , כתיב (דברים לא  התם  שם כתיב הכא  ליה , אמר  . 
להר הלכוּ  ׁש מע וֹ ן בּ ני  מן  "וּ מהם מיתיבי, הוא , לעולם  שם דכתיב היכא וכל שם.

המאמרים ביאור

קע . (רש"י).
 קעא.          "
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קעב .     )(רש"י  ,
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 קעג.     ' ,  
.(רש"י)
קעד .   (רש"י).
קעה .   (רש"י).
קעו .   (רש"י).

קעז .       
   ,      
         

(ב  (יא,      
        
         
       

          
       
        

       (רש"י).

רשב"ימאמרי נז יומא

בּ רא ׁש ם " יׁש עי בּ ני ועזּ יאל  וּ רפיה  וּ נעריה וּ פלטיה  מא וֹ ת חמ ׁש  אנ ׁש ים  (דברישׂ עיר 
ד,מב) א' ה זּ ה"הימים ה יּ וֹ ם  עד ׁש ם  ויּ ׁש ב וּ  לעמלק ה ּפ לטה  ׁש ארית את מג)"ויּ כּ וּ  ד, (שם' 

ע ּמ ים גּ ב וּ לת "ואסיר שנאמר הארצות, כל ובלבל  אשור  מלך  סנחריב עלה  וכבר
ׁש וֹ שׂ תי" י ,יג)ועתוּ דתיהם  תיובתא(ישעיהו .[קעח]. 

       
מחלוקת
בדין תנאים
הדם שיירי
חטאת של
אם החיצון
על נשפך
הדרומי יסוד
המערבי או

הּמ זבּ ח "ושל "יס וֹ ד רבנן, תנו דרומית. יסוד  על שופך היה  החיצון (שמות [קעט]מזבח 
יב) מערבית,כט, יסוד  אלא אינו או דרומית יסוד  אומר אתה  דרומית, יסוד זה 

הכבש  מן ירידתו  ילמד בסמוך [קפ]אמרת  ההיכל  מן יציאתו  מה  ההיכל  מן ליציאתו
דרומי. יסוד זה  זה ואי לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף  מערבי יסוד  זה  זה  ואי לו

מערבי. יסוד וזה  זה אומר , ישמעאל רבי יוחאיתניא , בן שמעון  זהרבי אומר,
סתום[קפא]וזה ילמד  קסבר ישמעאל  רבי בשלמא  דרומי. אלא[קפג]ממפורש [קפב]יסוד ,

מאי יוחאי בן שמעון  פתחארבי קסבר אשי, רב  אמר  תנא[קפד]טעמא . קאי. בדרום
בדבי ישמעאל רבי יוחאידבי בן שמעון וסימניך [קפה]רבי דרומית יסוד וזה זה [קפו],

לגברא גברי .[קפז]משכוה 

     
שלא הטעם
לישראל ירד
פעם מן
בשנה אחת

יוחיאת[קפח]תלמידיושאלו בן שמעון מן רבי לישראל להם  ירד לא  מה  מפני ,
בשנה אחת דומה ,[קפט]פעם הדבר למה  משל לכם אמשול  להם, אמר .

המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי יומא נו

      
מחלוקת
אם תנאים
גלה הארון
או לבבל
נגנז במקומו

דתניא ,גמרא . לבבל. גלה ארון דאמר  כמאן תנן משניטל, אלא  קתני לא משנגנז
 ה ּמ ל ׁש לח ה נה  "ולתׁש וּ בת שנאמר  לבבל, גלה  ארון אומר, אליעזר  רבי 

חמ דּ ת  כּ לי  עם בבלה  ויבאהוּ  ה'"[קע]נבוּ כדנא צּ ר י)בּ ית לו, ב' הימים שמעון.(דברי רבי 
יוחאי ה'"בן אמר  דּ בר  יוּ תר  "לא שנאמר לבבל, גלה  ארון כ ,[קעא]אומר , ב ' (מלכים 

יהודה יז) רבי שבו. הדברות עשרת אלו  לקיש), שנאמר(בן נגנז, במקומו ארון אומר ,
הח וּ צה יראוּ  ולא ה דּ ביר  ּפ ני על ה קּ ד ׁש  מן הבּ דּ ים רא ׁש י עד [קעב]"ויּ ראוּ  ׁש ם ויּ היוּ  

הזּ ה" ח)היּ וֹ ם  ח, א' דעולא(מלכים ופליגא  חרש [קעג]. בן מתיא  רבי שאל עולא , דאמר  , 
יוחאיאת בן שמעון ראשונהרבי פעם  מלמדנו אליעזר  שרבי מאחר וכי ברומי,

בּ ית [קעד]ושניה חמ דּ ת  כּ לי עם בבלה  "ויבאה וּ  דאמרן הא  ראשונה לבבל , גלה  ארון
י)ה '" לו, ב ' הימים הדר ּה "(דברי  כּ ל  ציּ וֹ ן מבּ ת "ויּ צא דכתיב היא , מאי שניה  א,, (איכה  

חדרהו) הדרה, כל מאי ארון [קעה], אומר  שאני לו, אמר  אומר . אתה מאי אתה ,
וגו'. ה בּ דּ ים " "ויּ ארכ וּ  שנאמר  נגנז , ח)במקומו  ח, א' לעולא ,(מלכים רבה ליה אמר  . 

הזּ ה" ה יּ וֹ ם עד ׁש ם "ויּ הי וּ  דכתיב משמע, ט)מאי ד, עד (יהושע דכתיב היכא  וכל  , 
"וא והכתיב הוא , לעולם הזה  בנימן היום  בּ ני  הוֹ ריׁש וּ  לא  ירוּ ׁש לם יׁש ב היבוּ סי ת 

הזּ ה" היּ וֹ ם  עד בּ יר וּ ׁש לם  בנימן בּ ני את היבוּ סי כא)ויּ ׁש ב  א, דלא(שופטים נמי הכי  , 
שנאמר ביהודה , איש עבר לא  שנה  ושתים  חמשים  אומר , יהודה  רבי והתניא, גלו,
ׁש מעוּ  ולא עבר איׁש  מ בּ לי נ צּ תוּ  כּ י קינה מד בּ ר נא וֹ ת ועל ונהי בכי אא  ההרים  "על

הלכוּ " נדדוּ  בּ המה ועד ה מים מעוֹ ף מקנה ט)קוֹ ל ט , בהמה(ירמיהו בגימטריא[קעו], 
הוו ושתים  ומלח[קעז]חמשין גפרית נתקיימה  שנים  שבע אומר, יוסי רבי ותניא, ,

הכא כתיב  ברית, ברית אתיא  יוסי, דרבי טעמא  מאי יוחנן , רבי ואמר  ישראל , בארץ
אחד" ׁש ב וּ ע  לר בּ ים  בּ רית כז)"והגבּ יר ט, עזב וּ (דניאל  אׁש ר על "ואמרוּ  התם  וכתיב 

אבתם " אלהי  ה' בּ רית כד)את כט , כתיב (דברים לא  התם  שם כתיב הכא  ליה , אמר  . 
להר הלכוּ  ׁש מע וֹ ן בּ ני  מן  "וּ מהם מיתיבי, הוא , לעולם  שם דכתיב היכא וכל שם.

המאמרים ביאור

קע . (רש"י).
 קעא.          "
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קעב .     )(רש"י  ,
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 קעג.     ' ,  
.(רש"י)
קעד .   (רש"י).
קעה .   (רש"י).
קעו .   (רש"י).

קעז .       
   ,      
         

(ב  (יא,      
        
         
       

          
       
        

       (רש"י).

רשב"ימאמרי נז יומא

בּ רא ׁש ם " יׁש עי בּ ני ועזּ יאל  וּ רפיה  וּ נעריה וּ פלטיה  מא וֹ ת חמ ׁש  אנ ׁש ים  (דברישׂ עיר 
ד,מב) א' ה זּ ה"הימים ה יּ וֹ ם  עד ׁש ם  ויּ ׁש ב וּ  לעמלק ה ּפ לטה  ׁש ארית את מג)"ויּ כּ וּ  ד, (שם' 

ע ּמ ים גּ ב וּ לת "ואסיר שנאמר הארצות, כל ובלבל  אשור  מלך  סנחריב עלה  וכבר
ׁש וֹ שׂ תי" י ,יג)ועתוּ דתיהם  תיובתא(ישעיהו .[קעח]. 

       
מחלוקת
בדין תנאים
הדם שיירי
חטאת של
אם החיצון
על נשפך
הדרומי יסוד
המערבי או

הּמ זבּ ח "ושל "יס וֹ ד רבנן, תנו דרומית. יסוד  על שופך היה  החיצון (שמות [קעט]מזבח 
יב) מערבית,כט, יסוד  אלא אינו או דרומית יסוד  אומר אתה  דרומית, יסוד זה 

הכבש  מן ירידתו  ילמד בסמוך [קפ]אמרת  ההיכל  מן יציאתו  מה  ההיכל  מן ליציאתו
דרומי. יסוד זה  זה ואי לו בסמוך הכבש מן ירידתו אף  מערבי יסוד  זה  זה  ואי לו

מערבי. יסוד וזה  זה אומר , ישמעאל רבי יוחאיתניא , בן שמעון  זהרבי אומר,
סתום[קפא]וזה ילמד  קסבר ישמעאל  רבי בשלמא  דרומי. אלא[קפג]ממפורש [קפב]יסוד ,

מאי יוחאי בן שמעון  פתחארבי קסבר אשי, רב  אמר  תנא[קפד]טעמא . קאי. בדרום
בדבי ישמעאל רבי יוחאידבי בן שמעון וסימניך [קפה]רבי דרומית יסוד וזה זה [קפו],

לגברא גברי .[קפז]משכוה 

     
שלא הטעם
לישראל ירד
פעם מן
בשנה אחת

יוחיאת[קפח]תלמידיושאלו בן שמעון מן רבי לישראל להם  ירד לא  מה  מפני ,
בשנה אחת דומה ,[קפט]פעם הדבר למה  משל לכם אמשול  להם, אמר .

המאמרים ביאור

,קעח .     "    
.     

.קעט.    

 קפ .       :  
    ,      ' 

.    

 .קפא. 

.קפב.       ,

 קפג.  "    ,   
"   ( ד .(ויקרא   

קפד .  ,    
.      

 קפה .     '    
      '   

 '    (רש"י).

 קפו .       
(רש"י).

 קפז . '       ' 

 (רש"י).
 קפח . ' '      

    , '' 
        
        , 
            
      , 
  ,   "   
         
,   ,  .    

,   "     ,
 ,        ,   ,

:  . ,',',"  , '
 ( ד טז , "  (שמות     

  ,"         
''       
          

.
" קפט .  ]   

  ,[         



רשב"ימאמרי יומא נח

היה ולא  בשנה אחת פעם  מזונותיו לו פסק אחד, בן לו שיש  ודם בשר  למלך 
מקביל והיה  יום  בכל מזונותיו ופסק עמד בשנה , אחת פעם  אלא  אביו פני  מקביל

בנים וחמשה  ארבעה  לו שיש מי ישראל  אף יום , כל  אביו ואומר[קצ]פני דואג היה 
לבם את מכוונים  כולן נמצאו ברעב, מתים  כולן ונמצאו למחר מן ירד לא  [קצא]שמא

המאמרים ביאור

      ; אליקים (רבינו

תויוה"כ )   ד ). טז ,  (שמות "
        

.  ,"   .( , ") "  
  ,        
 " .       

מפני) ד "ה ע"ב  ל"ב דף יומא יעקב  (בעין ,
            

  '   .שם)

לחם )  ד"ה        " ,
        ,    
  .      
       ,
      ,   
           

( יוסף .(פרדס
 קצ .      

    " , "   
'     "  "    

"      (מהרש"א).
'קצא. '   (רה עמ' (אמונה

:       "
  ,  ,      "
,       "     

"         
,       
  "        
          
   ,      "
   .       
     "       
     .       
      ,    
   ,       
     .  
    ,    

"  '     
           

    "       . 
          "

       ,   
          
   "       "

."  
     (סו כח, :(דברים 

         "
"  ,"   (ב קג ,(מנחות 

"     "     
     "   " ,  
  " ,      
,"  .     " 
     ,"      "
       ,     ,
       .    
       ,   
     ,      ,
    ,     
  .       
             
 .      
    ,        
    .    
           
       , 
  "  .   

ט"ו) מאמר  החדש מוסר  (שיחות    ,
        ,
          ,
     ,    
       
           ,
  ,      .
   ,      
         
,     .  
     ,     

רשב"ימאמרי נטיומא

שבשמים חם[קצב]לאביהן כשהוא אותו אוכלין שהיו אחר , דבר אחר ,[קצג]. דבר  .
הדרך. משאוי מפני



המאמרים ביאור

,"    "  ,'    
         
     ,    
     ,  "  " "
 ,      

.   

קצב .  (א סב, בשלח :(פרשת  
."      "( טז (שמות 

,     (קמה (תהלים   " 
  ,     ."     
  ,     .  

,   ,      ס"א) 
אבל)        אצטריכן (ס"א ְְִִַָָ

 למבעי)  ,    ְְִֵ
 .     ,    
        .
    ,      
.        ,   

יõם ) יõם ה' üäרà ס"ח ) (תהלים דëלה  (וטעמא   ְְֲִַָָָ
      ,    

          ,  , 
,          
  ,   ."   '  "   
     ,     
   .       ,
  .      
  ,     . , 
        .

" [   ] .   
,    ."      
   ."          "
    ."     " ?
,         

(אבל)       צריכים) ְֲִִָ

(Łñלב         ְֵַ
?  .     
           
        ,   
'   ] .      
    ,       [  
          
        ,  

' "   ,      ." 
,           
 "    .     

    ,    ." 
    .   ,     
    ,        
    "   .'     
'  "      ."' 
  "      ."  " 

." ,    

 קצג.       
        , 

  (א  (עה,    
.(מהרש"א)



רשב"ימאמרי יומא נח

היה ולא  בשנה אחת פעם  מזונותיו לו פסק אחד, בן לו שיש  ודם בשר  למלך 
מקביל והיה  יום  בכל מזונותיו ופסק עמד בשנה , אחת פעם  אלא  אביו פני  מקביל

בנים וחמשה  ארבעה  לו שיש מי ישראל  אף יום , כל  אביו ואומר[קצ]פני דואג היה 
לבם את מכוונים  כולן נמצאו ברעב, מתים  כולן ונמצאו למחר מן ירד לא  [קצא]שמא

המאמרים ביאור

      ; אליקים (רבינו

תויוה"כ )   ד ). טז ,  (שמות "
        

.  ,"   .( , ") "  
  ,        
 " .       

מפני) ד "ה ע"ב  ל"ב דף יומא יעקב  (בעין ,
            

  '   .שם)

לחם )  ד"ה        " ,
        ,    
  .      
       ,
      ,   
           

( יוסף .(פרדס
 קצ .      

    " , "   
'     "  "    

"      (מהרש"א).
'קצא. '   (רה עמ' (אמונה

:       "
  ,  ,      "
,       "     

"         
,       
  "        
          
   ,      "
   .       
     "       
     .       
      ,    
   ,       
     .  
    ,    

"  '     
           

    "       . 
          "

       ,   
          
   "       "

."  
     (סו כח, :(דברים 

         "
"  ,"   (ב קג ,(מנחות 

"     "     
     "   " ,  
  " ,      
,"  .     " 
     ,"      "
       ,     ,
       .    
       ,   
     ,      ,
    ,     
  .       
             
 .      
    ,        
    .    
           
       , 
  "  .   

ט"ו) מאמר  החדש מוסר  (שיחות    ,
        ,
          ,
     ,    
       
           ,
  ,      .
   ,      
         
,     .  
     ,     

רשב"ימאמרי נטיומא

שבשמים חם[קצב]לאביהן כשהוא אותו אוכלין שהיו אחר , דבר אחר ,[קצג]. דבר  .
הדרך. משאוי מפני



המאמרים ביאור

,"    "  ,'    
         
     ,    
     ,  "  " "
 ,      

.   

קצב .  (א סב, בשלח :(פרשת  
."      "( טז (שמות 

,     (קמה (תהלים   " 
  ,     ."     
  ,     .  

,   ,      ס"א) 
אבל)        אצטריכן (ס"א ְְִִַָָ

 למבעי)  ,    ְְִֵ
 .     ,    
        .
    ,      
.        ,   

יõם ) יõם ה' üäרà ס"ח ) (תהלים דëלה  (וטעמא   ְְֲִַָָָ
      ,    

          ,  , 
,          
  ,   ."   '  "   
     ,     
   .       ,
  .      
  ,     . , 
        .

" [   ] .   
,    ."      
   ."          "
    ."     " ?
,         

(אבל)       צריכים) ְֲִִָ

(Łñלב         ְֵַ
?  .     
           
        ,   
'   ] .      
    ,       [  
          
        ,  

' "   ,      ." 
,           
 "    .     

    ,    ." 
    .   ,     
    ,        
    "   .'     
'  "      ."' 
  "      ."  " 

." ,    

 קצג.       
        , 

  (א  (עה,    
.(מהרש"א)




