
 2,3,4: ביאור השיר בעמודים 

  ד"בס
  ביאור השיר הקדוש

  "בר יוחאי"

  'כתם פז'מחבר הספר  - רו המקובל האלוקי רבי שמעון לביאשחיב
  שנה 400 -לפני כ - טריפולי  -אשר כיהן כרבה של יהדות לוב 

  .בראשי הבתים" שמעון לביא"את שמו וחתם 
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  :ֵמֲחֵבֶריךָ  ָׂשׂשֹון ֶׁשֶמן ַאְׁשֶריךָ  ִנְמַׁשְחָּת  יֹוָחאי ַּבר

 ִנְמַׁשְחָּת , קֶֹדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן יֹוָחאי ַּבר

, ַהּקֶֹדׁש ֶנֶזר ִציץ ָנָׂשאתָ , ַהּקֶֹדׁש ִמִּמַּדת

 . ְּפֵאֶרךָ  רֹאְׁשךָ  ַעל ָחבּוׁש

 יֹום ַנְסָּת  יֹום, ָיַׁשְבָּת  טֹוב מֹוַׁשב יֹוָחאי ַּבר

 ָׁשם, ֶׁשָעַמְדּתָ  צּוִרים ִּבְמָערֹות, ַרְחּתָ ּבָ  ֲאֶׁשר

 . ַוֲהָדֶרךָ  הֹוְדךָ  ָקִניָת 

 ֵהם 'ה ִלּמּוֵדי, עֹוְמִדים ִׁשִּטים ֲעֵצי יֹוָחאי ַּבר

 ֵהם ַהְיקֹוד אֹור ֻמְפָלא אֹור, לֹוְמִדים

 . מֹוֶרךָ  יֹורּוךָ  ֵהָּמה ֲהלֹא, יֹוְקִדים

 ּבֹו ִלְלקֹט ִליתָ עָ , ַּתּפּוִחים ְוִלְׂשֵדה יֹוָחאי ַּבר

, ּוְפָרִחים ְּכִציִצים ּתֹוָרה סֹוד, ֶמְרָקִחים

 . ַּבֲעבּוֶרךָ  ֶנֱאַמר ָאָדם ַנֲעֶׂשה

- ֵאׁש ּוְבִמְלֶחֶמת, ִּבְגבּוָרה ֶנֱאַזְרָּת  יֹוָחאי ַּבר

 ָׁשַלְפָּת , ִמַּתְעָרּה הֹוֵצאתָ  ְוֶחֶרב, ַהַּׁשְעָרה ָּדת

 . צֹוְרֶריךָ  ֶנֶגד

 ּוְפֵני ִהַּגְעּתָ , ַׁשִיׁש ַאְבֵני ְמקֹוםִל  יֹוָחאי ַּבר

 ָּתׁשּוִרי, ַעִיׁש ַעל ּכֹוֶתֶרת ֻּגַּלת ַּגם, ַלִיׁש ַאְרֵיה

 . ְיׁשּוֶרךָ  ּוִמי

 ְמַחֵּדׁש ָירֹוק ַקו, ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש יֹוָחאי ַּבר

 ָקַׁשְרָּת , ֲחִמִּׁשים סֹוד ַׁשָּבתֹות ֶׁשַבע, ֳחָדִׁשים

 . ָׁשֶריךָ ְק  ִׁשין ִקְׁשֵרי

 ִלְכבּוָדּה ִהְׁשַקְפָּת , ְקדּוָמה ָחְכָמה יּוד יֹוָחאי ַּבר

 ֵראִׁשית ְנִתיבֹות ּוְׁשַּתִים ְׁשלִׁשים, ְּפִניָמה

 .אֹוֶרךָ  ִזיו ִמְמַׁשח ְּכרּוב ַאְּת , ְּתרּוָמה

 ָיֵראתָ , ַמְעָלה רֹום ֻמְפָלא אֹור יֹוָחאי ַּבר

 קֹוֵרא ְוַאִין ָמהַּתֲעלּו, ָלּה ַרב ִּכי ִמְּלַהִּביט

 . ְתׁשּוֶרךָ  לֹא ַעִין ַנְמָּת , ָלּה

 ֵהם ָהָעם ַאְׁשֵרי, יֹוַלְדֶּתךָ  ַאְׁשֵרי יֹוָחאי ַּבר

 ְלבּוֵׁשי, סֹוֶדךָ  ַעל ָהעֹוְמִדים ְוַאְׁשֵרי, לֹוְמֶדךָ 

  :ְואּוֶריךָ  ֻּתֶּמיךָ  חֶׁשן

  
  

  :לרפואת והצלחת
הרב , בן מריםהרב שמואל  .עידו בן דינה רינה

אורה בת , שלום בן זוהרה .ראובן בן רן מלכה
רחמים בן , לאה בת רבקה .וכל ילדיהם ,לאה
יוסף בן , רזליונה בת , שושנה בת שרה, יונה

חגיב , גלית בת פנינה, פנינה בת גוליה, אסתר
 –רות בת פנינה , קרין בת פנינה, בן פנינה

 .יצחק בן אולגה, נתנאל בן פנינה, הגוןזיווג 
  .שרה אריאל בן מזל

  "אהבת אחים -רשת פעילות תורנית "ביאור השיר נכתב על ידי אחד מרבני 

  להצלחתו ולהצלחת כל בני ביתו ברוחניות ובגשמיות

  .ולזכות כל כלל עם ישראל, ג"ברו ב"וס לזכות התורמים וכל בוהובא לדפ       
 



 

 
  ,מעט מסודות אלהאפילו אשר לא זכיתי להגיע ולהבין , שיר קדוש זה טמונים סודות נוראים ועצומיםבלמותר לציין כי 

 .לסבר ולקרב אל לבנו את עוצמת השיר הקדושבכדי , לאחר עיון בספרים רבים, וכל הביאור שנכתב אינו אלא בדרך הפשט
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  ַאְׁשֶריךָ  ִנְמַׁשְחָּת  יֹוָחאי ַּבר

  ֵמֲחֵבֶריךָ  ָׂשׂשֹון ֶׁשֶמן

, הוא רבי שמעון בר יוחאי ,יֹוָחאי ַּבר

ונקרא בר יוחאי כיון שהיו תנאים רבים 

ובכדי להבחין במי , שנקראו בשם שמעון

  .מדובר קראו לו גם בשם אביו

רבי שמעון בר "והסיבה שלא כתב בשיר 

כיון שאין זה מדרכי השיר " יוחאי

  .ועאריכות הלשון כיד

שלשה זוכים להימשח  .ַאְׁשֶריךָ  ִנְמַׁשְחּתָ 

  .בגין רוממות תפקידם

.  -תפקידו לכפר על ישראל  -  כהן גדול :א
 ַעל ְוָיַצְקָּת  ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ֶאת ְוָלַקְחּתָ "1

  ".אֹתֹו ּוָמַׁשְחָּת  רֹאׁשֹו

 -תפקידו להנהיג את העם  - מלך: ב
 ֶׁשֶמן ַקְרְנךָ  אַמּלֵ  ...ְׁשמּוֵאל ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר"2

 ָרִאיִתי ִּכי ַהַּלְחִמי ֵּבית ִיַׁשי ֶאל ֶאְׁשָלֲחךָ  ְוֵלְך 

 ֶקֶרן ֶאת ְׁשמּוֵאל ַוִּיַּקח... ֶמֶלְך  ִלי ְּבָבָניו

 3וכן...". ֶאָחיו ְּבֶקֶרב אֹתֹו ַוִּיְמַׁשח ַהֶּׁשֶמן

 ּוָמַׁשְחָּת  ...)לאליהו הנביא(ֵאָליו  'ה ַוּיֹאֶמר"

 ֶבן ֵיהּוא ְוֵאת: ֲאָרם ַעל ֶלְך ְלֶמ  ֲחָזֵאל ֶאת

  ".ִיְׂשָרֵאל ַעל ְלֶמֶלךְ  ִּתְמַׁשח ִנְמִׁשי

אל ' תפקידו להביא את דבר ה -  נביא :ג

 ִּתְמַׁשח ...ָׁשָפט ֶּבן ֱאִליָׁשע ְוֶאת"4 - העם 

  ".ַּתְחֶּתיךָ  ְלָנִביא

  .י"מעלות אלו התקיימו אצל רשב' ג

הוא כיפר על ישראל באומרו שיכול  :א

  .ר את כל העולם כולו מהדיןלפטו

מאן  - , וכה אמיתיתוכן זכה למל :ב

  -! רבנן? מלכי

וזכה לנבואה מתי שיצא מהמערה  :ג

  .לאחר שלימד זכות על האנשים .בפעם השניה

אשריך רבי שמעון , וזהו פירוש המילים

שזכית להגיע לדרגות הנפלאות של אותם 

   .שנמשחים בשעת תפקידם' ג

והסיבה שזכית  :ֵבֶריךָ ֵמחֲ  ָׂשׂשֹון ֶׁשֶמן

  :הם. למעלות אלה יותר מחברך

תכונת השמן שאינו מתערב עם  .שמן: א

י עמד "וכך רשב, שום משקה אחר

או להתקרב למי בחוזקה לא להתערב 

ורואים זאת גם בכך . 'שלא הולך בדרך ה

שהוא היחידי שעמד כצור חלמיש וגינה 

  .ולא נרתע מאף אחד, את מלכות רומי

ין הנבואה שורה אלא מתוך א .ששון: ב

יעקב אבינו שכל שכן ראינו אצל . שמחה

נסתלקה , זמן שהיה בצער על בנו יוסף

וחזרה אליו רק לאחר , ממנו הנבואה

  .5שראה את יוסף וחזרה שמחתו

רואים בתורה , וכן עסק התורה ומצוותיה

מי שעובד וחריפה כלפי התבטאות נדירה 

 ַּתַחת: "6.אך לא מתוך שמחה', את ה

 ְּבִׂשְמָחה יךָ ֶק ֱאלֹ 'ה ֶאת ָעַבְדָּת  לֹא ֲאֶׁשר

  .ש"ועי ..."ֵלָבב ּוְבטּוב

תכונות אלה של ' י כיון שהיו לו ב"ורשב

לכן זכה לכל המעלות " ששון"ושל " שמן"

  .האלה יותר מחבריו

  ,קֶֹדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן יֹוָחאי ַּבר

  ,ַהּקֶֹדׁש ִמִּמַּדת ִנְמַׁשְחּתָ 

  ,ַהּקֶֹדׁש רֶנזֶ  ִציץ ָנָׂשאתָ 

  ְּפֵאֶרךָ  רֹאְׁשךָ  ַעל ָחבּוׁש

הלווים במדבר בכדי  ,קֶֹדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן

לזכות להתרומם לקדושה עליונה לשרת 

ה היו צריכים להימשח בשמן "לפני הקב

קוראים גם שמן  המשחהלשמן  .המשחה

כיון שהוא מרומם את האדם , קודש

שיכול לעמוד , לדרגת קדושה גבוהה

  .'י הולשרת לפנ

י זכה אף "שבר ,ַהּקֶֹדׁש ִמִּמַּדת ִנְמַׁשְחָּת 

הוא להתרומם לקדושה עליונה כמו אחד 

אך הוא לא נמשח , שנמשח בשמן המשחה

עצם התעסקותו , אלא, כמו הלוויים

שזהו התבטלות , "ַהּקֶֹדׁש ִּמַּדת"הרבה ב

מזה , מוחלטת של החומר מול הרוחניות

אחד כמו , זכה הוא להתרומם לכזו דרגה

  .שנמשח בשמן המשחה

ש הכהן הציץ שלב .ַהּקֶֹדׁש ֵנֶזר ִציץ ָנָׂשאָת 

לכפר על  .א .הגדול היו לו שתי תכונות

העוונות החמורות שנעשים מתוך עזות 

 על מכפר ציץ" 7כדברי הגמרא, פנים

כל מי שהיה מביט  .ב ...".פנים עזי מעשה

  .על הציץ היה מיד מהרהר בתשובה

  .כונות אלהת' בהתקיימו י "ברשב

ק "ומסופר בזוה. י ביטל גזירות"רשב .א

שביטל גזירה רעה בעולם ויצאה בת קול 

י "אשרי חלקך רשב: משמים ואמרה

ה גוזר מלמעלה ואתה מבטל "שהקב

רצון יראיו , ובודאי עליך נאמר. מלמטה

 אני יכול" 8י"וכן מה שאמר רשב. יעשה

 מיום הדין מן כולו העולם כל את לפטור

   ...".עתה דע שנבראתי

מסופר שרבי חייא רבא בא  9ק"בזוה .ב

ומירוב פחד מעוצמת , י"לפני רשב

ואף לא , י נתאלם פיו"קדושתו של רשב

י "עד שהורה רשב. יכל לזקוף את ראשו

לבנו רבי אלעזר שיעביר את ידו על גבי פיו 

   .ואז יכל רבי חייא לדבר, של רבי חייא

 ְוִהֵּנה" 10כתוב אצל משה רֹאְׁשךָ  ַעל ָחבּוׁש

את ". ֵאָליו ִמֶּגֶׁשת ַוִּייְראּו ָּפָניו עֹור ָקַרן

רואים אצל , האור הבא מקדושת התורה

 "ָּפָניו ָּתִאיר ָאָדם ָחְכַמת"11. האדם על פניו

 אור" חבוש על ראשך"וזהו מה שאומר 

  .הקדושה על ראשך

: 12ה"י נאמר שאמר הקב"על רשב. ְּפֵאֶרךָ 

 ְּבךָ  ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ָּתהָא ַעְבִּדי ִלי ַוּיֹאֶמר"

  ".ֶאְתָּפָאר

  ,ָיַׁשְבָּת  טֹוב מֹוַׁשב יֹוָחאי ַּבר

  ,ָּבַרְחָּת  ֲאֶׁשר יֹום ַנְסָּת  יֹום

  ,ֶׁשָעַמְדָּת  צּוִרים ִּבְמָערֹות

 .ַוֲהָדֶרךָ  הֹוְדךָ  ָקִניָת  ָׁשם

. אין טוב אלא תורה ,ָיַׁשְבּתָ  טֹוב מֹוַׁשב

 רבי שמעון בחר לעצמו את הישיבה

ולהתרחק מכל שאר , באוהלה של תורה

  .תענוגי העולם הזה

זהו ריצה , לנוס ,ָּבַרְחָּת  ֲאֶׁשר יֹום ַנְסָּת  יֹום

זהו למקום , לברוח. מהירה למקום קרוב

בתחילה רבי שמעון נס לבית . רחוק

המדרש ואשתו היתה מביאה לו לשם 

עד שאמר לבנו רבי . מאכל ומשקה

אימך  אולי הרומאים ייסרו את, אלעזר

ומחמת גודל היסורים היא תגלה היכן 

  .וברחו למערה. בא ונברח, אנו נמצאים

מערת צור זהו  ,ֶׁשָעַמְדָּת  צּוִרים ִּבְמָערֹות

המערה ששם הם הסתתרו מפני 

בחלק ( "במערות"וכתוב . הרומאים

כיון שבתחילה . שתי מערות -  )מהנוסחאות

ולאחר מכן חזרו שוב , שנה 12הם היו 

  .ודשח 12למשך 

אתה יגעת בתורה , שם במערה ָקִניָת  ָׁשם

  .13וממילא עשית בה קנין והיא שלך
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  .תורת הנסתר - יופי פנימי ונסתר  - הֹוְדךָ 

. תורת הנגלה - יופי חיצוני  -  ַוֲהָדֶרךָ 

  .י בהיותו במערה"ולשניהם זכה רשב

  ,עֹוְמִדים ִׁשִּטים ֲעֵצי יֹוָחאי ַּבר

  ,לֹוְמִדים ֵהם 'ה ִלּמּוֵדי

  ,יֹוְקִדים ֵהם ַהְיקֹוד אֹור ֻמְפָלא ראֹו

  .מֹוֶרךָ  יֹורּוךָ  ֵהָּמה ֲהלֹא

הביא , במשפט זה ,עֹוְמִדים ִׁשִּטים ֲעֵצי

מחבר השיר דוגמא לפסק הלכה של 

דנה לגבי צורת אחיזת  14הגמרא. י"רשב

 כל יוחאי בן שמעון רבי ...אמר", הלולב

 דרך אלא בהן יוצא אדם אין כולן המצות

 ...עומדים שטים עצי אמרשנ גדילתן

ולכן יש להחזיק , "גדילתן דרך שעומדים

  .את הלולב כשמקום גדילתו למטה

מובא  15ק"בזוה ,לֹוְמִדים ֵהם - ' ה ִלּמּוֵדי

כֹון ַזָּכָאה חּוָלֵק " :י אמר לתלמידיו"שרשב

" .'ְוָכל ָּבַנִיְך ִלּמּוֵדי ְייָ  16ָעַלְייכּו ְּכִתיב, ָּבַני

לומדים את התורה הם  -' והם הלימודי ה

  .י"ששמעו מפי רשב

האור , מופלא מלשון נסתר ֻמְפָלא אֹור

  .הנסתר שזהו תורת הנסתר

זהו התורה שבכתב שניתנה  ַהְיקֹוד אֹור

  .באש יוקדת

הם עוסקים בתורת הנגלה  יֹוְקִדים ֵהם

והנסתר ויוקדת סביבם אש ולא נותנת 

וכפי . לגשת אליהם למי שאינו ראוי

י ותלמידיו "אשר רשבהמסופר בגמרא שכ

עסקו בסתרי התורה ירדה אש מן השמים 

, ומנעה להתקרב אליהם, סביבם ובערה

  .כל מי שאינו ראוי

את התורה למד  .מֹוֶרךָ  יֹורּוךָ  ֵהָּמה ֲהלֹא

שהם היו משה רבנו , י משני מוריו"רשב

 .ק"כמובא בזוה. ואליהו הנביא

  ,ַּתּפּוִחים ְוִלְׂשֵדה יֹוָחאי ַּבר

  ,ֶמְרָקִחים ּבֹו ִלְלקֹט ָעִליָת 

  ,ּוְפָרִחים ְּכִציִצים ּתֹוָרה סֹוד

 .ַּבֲעבּוֶרךָ  ֶנֱאַמר ָאָדם ַנֲעֶׂשה

קורא הוא לגן  17ק"בזוה ,ַּתּפּוִחים ְוִלְׂשֵדה

 ְּבִני ֵריחַ  ְרֵאה ַוּיֹאֶמר: "שדה תפוחים - עדן 

 ְּדָעאל ַמְׁשַמע. 'ְייָ  ֵּבַרכֹו ֲאֶׁשר ָׂשֶדה ְּכֵריַח 

 ָׂשֶדה ְּדִאיהּו, ְּדֵעֶדן ִּגְנָּתא ַיֲעקֹב ִעם ִעֵּמיּה

  ."ַקִּדיִׁשין ְּדַתּפּוִחין

י "מובא שרשב ,ֶמְרָקִחים ּבֹו ִלְלקֹט ָעִליָת 

עלה עם החברייא קדישא לגן עדן העליון 

  .ושמעו שמה סודות וחידושי תורה

ציצים  ,ּוְפָרִחים ְּכִציִצים ּתֹוָרה סֹוד

 .ם וחידושיםזהו כינוי לביאורי - ופרחים 

ע מפאנו "הרמ .ַּבֲעבּוֶרךָ  ֶנֱאַמר ָאָדם ַנֲעֶׂשה

 ֶאת יםִק ֱאלֹ 'ה ַוִּיֶצר" 18מביא על המילים

" ויצר"תיבת ..." ָהֲאָדָמה ִמן ָעָפר ָהָאָדם

לרמז על עפר ). 306" (מירון"עולה כמנין 

י שהוא הוא האדם אשר "ציון הרשב

  ".נעשה אדם"בעבורו נאמר 

  ,ִּבְגבּוָרה ֶנֱאַזְרָּת  יֹוָחאי ַּבר

  ,ַהַּׁשְעָרה ָּדת-ֵאׁש ּוְבִמְלֶחֶמת

  ,ִמַּתְעָרּה הֹוֵצאָת  ְוֶחֶרב

  .צֹוְרֶריךָ  ֶנֶגד ָׁשַלְפָּת 

מספרת מה  19הגמרא ,ִּבְגבּוָרה ֶנֱאַזְרּתָ 

שישבו , י לברוח למערה"הביא את רשב

וישב  ,שמעון ורבי יוסי רבי ,יהודה רבי

 יהודה רבי תחפ .גרים בן יהודהעימם גם 

 ,זו אומה של מעשיהן נאים כמה :ואמר

 תקנו גשרים תקנו שווקים תקנו

 י"שבר נענה .שתק יוסי רבי .מרחצאות

 אלא תקנו לא שתקנו מה כל :ואמר

 לעדן מרחצאות ...שווקין ,עצמן לצורך

... מכס מהן ליטול גשרים ,עצמן בהן

י שאמרות אלו "למרות שידע רשב, והנה

אלא , לא נרתע, בחייו עלולים לעלות לו

  .גבורה להגיד את דעת התורהנאזר ב

התורה  ,ַהַּׁשְעָרה ָּדת-ֵאׁש ּוְבִמְלֶחֶמת

מפני ( "אש דת"שניתנה בסיני נקראת 

יש מפרשים שכונת הדברים  )שניתנה באש

ומקום , י היה יושב ודן את ישראל"שרשב

, ויש מפרשים .מושב הדיינים הוא בשער

י "שרשב. 'ערהחוט הש'מלשון ' השערה'

דקדק בהלכה ובכל מצוות התורה כחוט 

  .השערה

החרב זהו כח  ,ִמַּתְעָרּה הֹוֵצאָת  ְוֶחֶרב

כמו שראינו אצל יעקב שאמר  .התפילה

 20ליוסף שנותן הוא לו את העיר שכם

 ְּבַחְרִּבי ָהֱאמִֹרי ִמַּיד ָלַקְחִּתי ֲאֶׁשר"

בחרבי : וביאר התרגום." יּוְבַקְׁשִּת 

בתפילתי  - ובבעותי ותיבצל -ובקשתי 

  .ובתחנוני

את כח התפילה שלף  .צֹוְרֶריךָ  ֶנֶגד ָׁשַלְפָּת 

וביטל גזירות , י נגד כל המקטרגים"רשב

והן מעל , קשות הן מעל הכלל ישראל

  .אנשים יחידים

  ,ַׁשִיׁש ַאְבֵני ִלְמקֹום יֹוָחאי ַּבר

  ,ַלִיׁש ַאְרֵיה ּוְפֵני ִהַּגְעָּת 

  ,ַעִיׁש ַעל ּכֹוֶתֶרת ֻּגַּלת ַּגם

  .ְיׁשּוֶרךָ  ּוִמי ָּתׁשּוִרי

זהו ' אבני שיש'. ִהַּגְעָּת  ,ַׁשִיׁש ַאְבֵני ִלְמקֹום

סוד גדול ומדרגה גבוהה בשמים שאפילו 

קדושים וצדיקים מוזהרים שלא 

 תנו" 21וכן מובא בגמרא. להתעמק בזה

 להם אמר ...בפרדס נכנסו ארבעה רבנן

 אבני" אצל מגיעין כשאתם עקיבא רבי

..." מים מים תאמרו אל "טהור שיש

מובא שישבו בבית המדרש רבי  22ק"ובזוה

י יחד עם החבורא "אלעזר בנו של רשב

ושאלו את רבי אלעזר לביאור , הקדושה

והתגלה אליהם ההוא , דברי רבי עקיבא

סבא וסיפר להם ששלחו אותו משמים 

" אבני שיש טהור"להסביר להם מה זה 

י הגיע "בורש .בכדי שלא יטעו חלילה

  .בכוחו להבין מדרגה זו

זה סוג של ' אריה ליש' ,ַלִיׁש ַאְרֵיה ּוְפֵני

 י כונה אריה"ורשב. אריה גיבור במיוחד

ן ִׁשְמעֹון ּבֶ  'ר" 23ק"כפי המובא בזוה, גיבור

, ְּבֵריּה ַאְרָיא -ְוִרִּבי ֶאְלָעָזר  .יֹוָחאי ַאְרָיא

ָעֵליּה , ִׁשְמעֹון ִּכְׁשַאר ַאְרְיָווָתא' ְוָלאו ר

הּוא  ...'ְּכִתיב ַאְרֵיה ָׁשָאג ִמי לֹא ִייָרא ְוגֹו

קּוְדָׁשא . קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְמַקֵּיים, ּגֹוֵזר

  ".ְוִאיהּו ְמַבֵּטל, ְּבִריְך הּוא ּגֹוֵזר

אומרת  24הגמרא ,ַעִיׁש ַעל ּכֹוֶתֶרת ֻּגַּלת ַּגם

, זהו קבוצת כוכבים של מזל טלה' עיש'ש

ראש חודשים  שהוא .שזה חודש ניסן

 וממילא גם המזל שלו, לחודשי השנה

י מירוב דבקותו "ורשב. מכולם הוא גבוה

הוא היה מעל הגולת , בבורא העולם

  .שהוא ראש המזלות' עיש'כותרת שמעל 

י זכה "רשב. 'ראיה'זהו ' שור' ָּתׁשּוִרי

  .לראות דברים גדולים ועצומים

אלה שלומדים את  ,אנחנו .ְיׁשּוֶרךָ  ּוִמי

אין לנו מושגים וכלים בכדי , תורתך

 .להשיג גדולתך -לראות אותך 
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  ,ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש יֹוָחאי ַּבר

  ,ֳחָדִׁשים ְמַחֵּדׁש ָירֹוק ַקו

  ,ֲחִמִּׁשים סֹוד ַׁשָּבתֹות ֶׁשַבע

 .ְקָׁשֶריךָ  ִׁשין ִקְׁשֵרי ָקַׁשְרָּת 

י "ובא שרשבבאדרא מ ,ַהֳּקָדִׁשים ְּבקֶֹדׁש

ויש . היה נקרא קודש הקודשים

י עסק גם בתורת "כיון שרשב, שהסבירו

לכן נקרא , הנגלה וגם בתורת הנסתר

  .שני קדושות, קודש הקודשים

אם יביט האדם  ,ֳחָדִׁשים ְמַחֵּדׁש ָירֹוק ַקו

באופק המקיף את העולם בתחילת 

ויהא האויר זך , הבוקר ובתחילת הערב

את קו האופק  יראה ,לא יהיו אדיםו

טמונים , בקו הירוק הזה. 25בצבע ירוק

י "ולרשב. סודות חידוש ובריאת העולם

  .נמסרו סודות אלה

שבע שבתות  ,ֲחִמִּׁשים סֹוד ַׁשָּבתֹות ֶׁשַבע

י זכה "רשב. 49ה "ס, זהו שבע כפול שבע

שערי בינה שעל ידם ' לקנות את כל המט

והגיע לשער החמישים . נברא העולם

ולכן  וטים זכו לראותשמעטים מהמע

כי הוא " סוד חמישים"נקרא שער זה 

  .מכוסה מכל שאר האנשים

 26הגמרא .ְקָׁשֶריךָ  ִׁשין ִקְׁשֵרי ָקַׁשְרָּת 

 למשה הלכה תפילין של קשר: "אומרת

י השיג את הטעם של "ורשב". הוא מסיני

 -קשרת : וזהו הפירוש. קשר התפילין

והעפלת והגעת להשגות להבין את , יחדת

  .וד של קשר השין שבתפיליןהס

  ,ְקדּוָמה ָחְכָמה יּוד יֹוָחאי ַּבר

  ,ְּפִניָמה ִלְכבּוָדּה ִהְׁשַקְפָּת 

  ,ְּתרּוָמה ֵראִׁשית ְנִתיבֹות ּוְׁשַּתִים ְׁשלִׁשים

  .אֹוֶרךָ  ִזיו ִמְמַׁשח ְּכרּוב ַאְּת 

ק מובא שאות "בזוה ,ְקדּוָמה ָחְכָמה יּוד

  . כלד היא עיקר ושורש ושלימות ה"היו

י זכה "רשב ,ְּפִניָמה ִלְכבּוָדּה ִהְׁשַקְפָּת 

 וכשבא27. ד"וד האות יולהבין את ס

הקדושה את סוד י לגלות לחבורה "רשב

' סוד ה"הקדים ואמר  ד הוא"האות יו

   ".ליראיו

מן החכמה  ְנִתיבֹות ּוְׁשַּתִים ְׁשלִׁשים

 22שהם , יוצאים שלושים ושנים שבילים

וכל התורה  .ותועשרת הדבר, ב- אותיות א

  . שבילים אלה 32- בכולה כלולה 

כמו , ראשית זהו חכמה ,ְּתרּוָמה ֵראִׁשית

" ',ה ִיְרַאת ָחְכָמה ֵראִׁשית" 28שכתוב

שבמילה , ותרומה זהו כינוי לתורה

ונשאר האות ' תורה'יש אותיות ' תרומה'

יום שעלה משה למרום ' וזהו כנגד מ' מ

  .לקבל את התורה

י "יש לרשב .אֹוֶרךָ  ִזיו ַׁשחִמְמ  ְּכרּוב ַאְּת 

 -כרוב ( .קדושה ויופי כמו של מלאך

  )29מלאך

  ,ַמְעָלה רֹום ֻמְפָלא אֹור יֹוָחאי ַּבר

  ,ָלּה ַרב ִּכי ִמְּלַהִּביט ָיֵראָת 

  ,ָלּה קֹוֵרא ְוַאִין ַּתֲעלּוָמה

  .ְתׁשּוֶרךָ  לֹא ַעִין ַנְמָּת 

. מכוסה - ' מפלא' ,ַמְעָלה רֹום ֻמְפָלא אֹור

 ממך מופלאב: "30שמובא בגמראה וזה מ

 ,תחקור אל ממך ובמכוסה ,תדרוש אל

ואור זה נמצא ." התבונן ,שהורשית במה

י זכה לאותו האור "רשב. ברום המעלות

  .אך לא הביט בעיניו באותו האור

, ק"כתוב בזוה ,ָלּה ַרב ִּכי ִמְּלַהִּביט ָיֵראָת 

הוא , שמי שמגיע למדרגה הנוראה הזו

כמו . את עוצמת האור אינו יכול לסבול

  ".ָּפַני ַעל ָוֶאּפֹל ָוֶאְרֶאה: "31שכתוב בנביא

בגלל , אור זה ,ָלּה קֹוֵרא ְוַאִין ַּתֲעלּוָמה

, הוא בבחינת תעלומה, דרגתו הגבוהה

כלומר , ואין מי שקורא לכתר הזה

מחמת שהוא כל כך , שמתעמק בכתר הזה

  . גבוה מעל גבוה

שביקש האור זה ו .ְתׁשּוֶרךָ  לֹא ַעִין ַנְמָּת 

 ָנא ַהְרֵאִני ַוּיֹאַמר" :32משה רבנו לראות

 לֹא ַוּיֹאֶמר: "ה נאם לו"והקב." ְּכבֶֹדךָ  ֶאת

 ". ָּפָני ֶאת ִלְראֹת תּוַכל

  ,יֹוַלְדֶּתךָ  ַאְׁשֵרי יֹוָחאי ַּבר

  ,לֹוְמֶדךָ  ֵהם ָהָעם ַאְׁשֵרי

  ,סֹוֶדךָ  ַעל ָהעֹוְמִדים ְוַאְׁשֵרי

 :ְואּוֶריךָ  ךָ ֻּתֶּמי חֶׁשן ְלבּוֵׁשי

אשרי מי שזכתה לגדל  ,יֹוַלְדֶּתךָ  ַאְׁשֵרי

  .אותך ולראותך עולה במעלות

גם בלי להבין את  ,לֹוְמֶדךָ  ֵהם ָהָעם ַאְׁשֵרי

 33א"וכך כותב רבנו החיד. פירוש המילים

, לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד"

והוא תיקון , כשגם לא ידע מאי קאמר

כתב הפלא יועץ  וכן. ל"עכ". גדול לנשמה

מוד ספר הזהר נשגב מאד יל") ערך זוהר(

לו אי לא ידע יואפ, לטהר ולקדש הנפש

מאי קאמר ושוגה בו שגיאות הרבה הוא 

 34כדכתיב, חשוב לפני הקדוש ברוך הוא

 35ל''פרשו רבותינו ז. ודגלו עלי אהבה

  .ל"עכ "....ודלוגו עלי אהבה

ה לאואם ל ,סֹוֶדךָ  ַעל ָהעֹוְמִדים ְוַאְׁשֵרי

מובטח תיקון  ,מבינים את הדברים שלא

כל שכן לאלה שכן  ,'גדול לנשמה וכו כה

  .מבינים ויורדים לעמקם של דברים

ראוי מי ש :ְואּוֶריךָ  ֻּתֶּמיךָ  חֶׁשן ְלבּוֵׁשי

הוא , "סודך"זוכה להעמיק ולהבין את ו

מקבל רוח הקודש כמו של הכהן שלבש 
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