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הלה"ו ל' פנחס פליד"אן שריט"א
ר"ו בעג"ל תשע"ד

יומא  לטובה  עלינו  הבא  בעומר  ל"ג  לקראת 

דהילולא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, דבר 

בעתו מה טוב להתבונן על מה שהעיד התנא האלקי 

בגמרא  ששנינו  כפי  נאמנה,  עדות  עצמו  על  רשב"י 

)סוכה מה:(: "אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי, 

יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין".

הוא  רשב"י,  של  זה  מאמר  כי  ברור  ונראה 

הצורך  בעת  לנסוע  תורה,  ישראל  למנהג  המקור 

להזכיר  כדי  במירון,  רשב"י  ציון  על  לה'  להתפלל 

"יכול אני לפטור את כל  לו שיקיים את הבטחתו: 

העולם כולו מן הדין". ואמנם כן רבים הם הסיפורים 

הנפלאים, האותות והמופתים של רבבות ישראל 

צריך  כן  כי  הנה  הקדוש.  ציונו  על  להיוושע  שזכו 

ביאור גם לפי קוצר השגתנו, מהו שורש כוחו של 

רשב"י לפטור את כל העולם כולו מן הדין.

 פגטל "ן הדין בזכגת
היסגלים שסבר ב"עלה

פתח דברינו יאיר במה שפירש רש"י דברי רשב"י: 

"יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין - בזכותי 

והוסיף  הדין".  מן  ופוטרן  עוונותיהם  כל  סובל  אני 

שסובל  "והיינו  )שם(:  אגדות  בחידושי  המהרש"א 

במערה".  ולבנו  לו  שהיה  וצער  ביסורין  עוונותיהם 

נמצינו למדים מזה כי שורש הכח של רשב"י לפטור 

אותן  כל  בזכות  הוא  הדין,  מן  כולו  העולם  כל  את 

עניני  מכל  ומובדל  פרוש  במערה  שהתחבא  השנים 

העולם בצער וביסורים. והנה מה שמצינו ביאור על 

כך ב"ספר חסידים" )סימן תרי"א – תור"ה(:

"רבי שמעון בן יוחאי שרצה לפטור את העולם 

מן הדין, מפני שכך אמר )סוכה מה:( ראיתי בני עליה 

והם מועטים, אם שנים הם אני ובני הם. ואמר כך, 

ועינויים  צער  וקיבלתי  הרבה,  זכויות  עשיתי  אני 

עינויים  הרי  עוונותי,  בשביל  ולא  במערה,  הרבה 

שלא כדין קיבלתי, ואותם הייתי שוקל כנגד עינוי 

הייתי  ובזה  עוונותיהם,  על  לרשעים  לבוא  שראוי 

פוטרם מן הדין מיום הדין".

דבר  שמצינו  מה  בזה  לבאר  דרכי  חשבתי 

רשב"י  של  גדולתו  בענין  הקדוש  בזוהר  פלא 

)פרשת אחרי סא:(:

קוב"ה  דברא  יומא  מן  יוחאי,  בן  שמעון  "רבי 

עמיה,  ואשתכח  קוב"ה  קמי  אזדמן  הוה  עלמא 

לעילא  חולקיה  זכאה  בשמיה,  ליה  קרי  וקוב"ה 

ותתא, עליה כתיב )משלי כג כה( ישמח אביך ואמך, 

אביך דא קוב"ה ואמך דא כנסת ישראל". בתרגום 

ללשון הקודש: "רבי שמעון בן יוחאי, מיום שברא 

הקב"ה את העולם היה מזדמן לפני הקב"ה ונמצא 

למעלה  חלקו  אשרי  בשמו,  לו  קרא  והקב"ה  עמו, 

דא  אביך  ואמך,  אביך  ישמח  כתוב  עליו  ולמטה, 

קוב"ה ואמך דא כנסת ישראל".

"נצוצי  בהגהות  החיד"א  הגה"ק  זה  על  וכתב 

אורות" )שם אות א(, כי ענין זה שרשב"י היה מצוי לפני 

הקב"ה מיום בריאת העולם, רמוז במילה הראשונה 

לי לרמוז במילת בראשי"ת,  "נראה  בתורה שבכתב: 

י'וחאי,  ב'ן  ש'מעון  ר'בי  ת'ורת  א'ור  נוטריקון  שהוא 

שכתב  ברמזים  דכלה"  ב"אגרא  כתב  וכן  ברא". 

בתחילת הספר על תיבת "בראשית" )צירופי בראשית 

אות נה(: "בראשי"ת יצורף א"ת רשב"י – ראשי תיבות 

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

אלקים למחיה להאיר עיני ישראל באור תורתו".

 עבגדת הצדיקים רה"תיק
"דת הדין ר"דת הלח"ים

לפני  מצוי  רשב"י  שהיה  הענין  לבאר  ונראה 

שנרמז  ועוד,  זאת  העולם.  בריאת  מיום  הקב"ה 

ב'ן  ש'מעון  ר'בי  ת'ורת  א'ור   – בראשי"ת  בתיבת 

י'וחאי, על פי מה שפתח הקב"ה את התורה שבכתב 

את  אלקים  ברא  "בראשית  א(:  א  )בראשית  בפסוק 

השמים ואת הארץ". ופירש רש"י: "ברא אלקים, ולא 

לבראותו  במחשבה  עלה  שבתחילה  ה',  ברא  אמר 

והקדים  מתקיים  העולם  שאין  וראה  הדין,  במדת 

מדת הרחמים ושתפה למדת דין, והיינו דכתיב )שם ב 

ד( ביום עשות ה' אלקים ארץ ושמים".

וידוע מה שתמהו המפרשים, איך יתכן לומר 

לגבי הבורא יתברך שמו ויתעלה, שבתחילה עלה 

ראה  כך  אחר  ורק  הדין,  במדת  לברוא  במחשבה 

הרחמים  מדת  והקדים  מתקיים  העולם  שאין 

ושתפה למדת הדין, הלא ברור שהמגיד מראשית 

העולם  שאין  מראש  כבר  ידע  דבר  אחרית  דבר 

מתקיים במדת הדין, מדוע אם כן עלה במחשבה 

תחילה לברוא את העולם במדת הדין. וכבר נאמרו 

ונשנו בזה הרבה תירוצים.

בדברי  המבואר  פי  על  זו  קושיא  ליישב  ויש 

הקדוש,  ובזוהר  במדרשים  בגמרא  ז"ל  חכמינו 

והאחרונים  הראשונים  המקובלים  בספרי  וכן 

ובמיוחד בספרי תלמידי הבעש"ט הקדוש זי"ע, 

למדת  הדין  מדת  להפוך  איך  וסגולות  יחודים 

הרחמים, כי זהו רצונו יתברך שיבטלו הצדיקים 

את גזירותיו וימתיקו את הדין מישראל זרע עם 

קדשו, כמבואר בגמרא )יבמות סד.(:

עקורים,  אבותינו  היו  מה  מפני  יצחק  רבי  "אמר 

מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים, אמר רבי 

יצחק למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר )בראשית 

כה כא( ]ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא 

ממקום  התבואה  מהפך  זה  עתר  מה  ה'[,  לו  ויעתר 

של  מדותיו  מהפכת  צדיקים  של  תפלתן  כך  למקום, 

הקב"ה ממדת רגזנות למדת רחמנות".

 תפרתן שר צדיקים הגפכת
"דת הדין ר"דת הלח"ים

מעתה נראה כי בכוונה תחילה עלה במחשבתו 

יתברך לברוא את העולם במדת הדין, וראה שאין 

ושתפה  הרחמים  מדת  הקדים  מתקיים  העולם 

לצדיקי  גדול  יסוד  בכך  לקבוע  כדי  הדין,  למדת 

בדרכיו  שילכו  ודור,  דור  בכל  ישראל  ומנהיגי 

להמתיק הדין מישראל, כמו שכתוב בפרשת עקב 

)דברים יא כב(: "כי אם שמור תשמרון את כל המצוה 

הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה, לאהבה את 

ופירש  בו".  ולדבקה  דרכיו  בכל  ללכת  אלקיכם  ה' 

תהא  ואתה  רחום  הוא  דרכיו,  בכל  "ללכת  רש"י: 

רחום, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים".

של  במחשבתו  שעלה  מה  כי  זה  לפי  נמצא 

וכשראה  הדין,  במדת  העולם  את  לברוא  הקב"ה 

הרחמים  מדת  הקדים  מתקיים  העולם  שאין 

ושתפה למדת הדין, באמת כך מנהיג הקב"ה את 

העולם בתמידות, כי על ידי החטאים והעוונות ח"ו 

וממתיק  הצדיק  שבא  עד  בעולם,  הדין  מתעורר 

“יכגר אני רפטגל את כר העגרם כגרג "ן הדין”

 לשב"י פגטל את כר העגרם "ן הדין
 בי”ו "דגת שר לח"ים שהשיו י”ו שנה ב"עלה

)"תגך ה"הדגלה החדשה "כדאי הגא לבי ש"עגן"(

 רעירגי נש"ת א"י "גלתי האשה החשגבה "לת פעלר בת לבי פנחס הכהן ע"ה
שהרכה רעגר"ה יגם ב י"ב אייל תשע"ד רפ"ק
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את הדין על ידי שמקדים מדת הרחמים ומשתפה 

הדין,  מרירות  את  להמתיק  כדי  הדין  למדת 

כמבואר בגמרא )מו"ק טז:( על הפסוק )שמואל ב כג 

ג(: "צדיק מושל יראת אלקים, אני מושל באדם, מי 

מושל בי - צדיק, שאני גוזר גזירה ומבטלה".

הדינים  המתקת  של  זו  נפלאה  עבודה  ובאמת 

כתבי  וכל  הקבלה,  בתורת  מהיסודות  אחד  היא 

האריז"ל ובפרט ב"שער רוח הקודש" מלאים יחודים 

וכוונות שמות הקדושים להמתקת הדינים. ומצינו 

בזוהר הקדוש )פרשת בראשית מה:( שהאריך בשבח 

היודע לייחד יחודים ולהמתיק הדין מישראל:

"מאן דידע לקשרא יחודא דא זכאה חולקיה, רחים 

לעילא רחים לתתא, קוב"ה גזיר ואיהו מבטל... וכלא 

ומתבטלין  מתעברין  דינין  כל  יאות,  כדקא  אתברכא 

ולא אשתכח דינא בעלמא, זכאה חולקיה בעלמא דין 

ובעלמא דאתי, דא הוא לתתא דכתיב ביה )משלי י כה( 

וצדיק יסוד עולם, דא הוא קיומא דעלמא".

בתרגום ללשון הקודש:

אהוב  חלקו,  אשרי  זה  יחוד  לקשר  שיודע  "מי 

והוא  גזירה  גוזר  הקב"ה  למטה,  ואהוב  למעלה 

עוברים  הדינים  כל  כראוי,  מתברך  והכל  מבטל... 

חלקו  אשרי  בעולם,  הדין  נמצא  ולא  ומתבטלים 

בעולם הזה ובעולם הבא, זה הוא למטה שעליו נאמר 

וצדיק יסוד עולם, זה הוא קיום של העולם".

 סיפגל נגלא ער הכח הנפרא
שר לשב"י רבטר וזל דין

ונראה פשוט שהכוונה בזה על התנא האלקי 

שמצינו  כמו  עולם,  יסוד  צדיק  שנקרא  רשב"י 

יז( סיפור נפלא  )חלק א דף רנה סימן  בזוהר הקדוש 

ונורא על כוחו של רשב"י לבטל גזר דין, והנה הם 

דברי הזוהר בתרגום ללשון הקודש:

העולם  כי  וראה  שמעון  רבי  יצא  אחת  "פעם 

אלעזר  לרבי  לו  אמר  אורו,  ונסתם  ואפל  חשוך 

הלכו  בעולם.  לעשות  הקב"ה  רוצה  מה  ונראה  בא 

והוציא  גדול  להר  שדומה  אחד  מלאך  ומצאו 

שמעון  רבי  לו  אמר  מפיו.  אש  שלהבות  שלשים 

מה אתה רוצה לעשות, אמר לו רוצה אני להחריב 

בדור,  צדיקים  שלשים  מצויים  שלא  מפני  העולם 

שכך גזר הקב"ה על אברהם שכתוב )בראשית יח יח( 

היו יהי"ה בגימטריא שלשים.

לפני  לך  ממך  בבקשה  שמעון,  רבי  לו  אמר 

יוחאי נמצא בארץ. הלך אותו  הקב"ה ואמור לו, בן 

מלאך לפני הקב"ה ואמר לו, אדון העולם גלוי לפניך 

מה שאמר לי בן יוחאי, אמר לו הקב"ה לך והחרב את 

רבי  יוחאי. כאשר בא ראה  בבן  ואל תשגיח  העולם 

שמעון את המלאך, אמר לו אם לא תלך גוזרני עליך 

שלא תיכנס לשמים ותהיה במקום עזא ועזאל.

אין  אם  לו,  אמור  הקב"ה  לפני  תיכנס  וכאשר 

שלשים צדיקים בעולם יהיו עשרים, שכך כתוב לא 

אשחית בעבור העשרים. ואם אין עשרים יהיו עשרה, 

אין  ואם  העשרה.  בעבור  אשחית  לא  כתוב  שכך 

עשרה יהיו שנים, שהם אני ובני שכתוב על פי שני 

ואין דבר אלא עולם שכתוב בדבר  יקום דבר,  עדים 

ה' שמים נעשו. ואם אין שנים הרי יש אחד, ואני הוא 

וצדיק יסוד עולם. באותה שעה  )משלי י כה(  שכתוב 

שמעון  רבי  חלקך  אשרי  ואמר,  יצא  שמים  מן  קול 

בודאי  למטה,  מבטל  ואתה  למעלה  גוזר  שהקב"ה 

עליך נאמר )תהלים קמה יט( רצון יראיו יעשה".

החיד"א  של  הרמז  להבין  יומתק  מעתה 

ת'ורת  א'ור  נוטריקון  בראשי"ת  דכלה"  וה"אגרא 

ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי, כי מאחר שבפסוק זה רמוז 

מה שהביא רש"י: "בראשית ברא אלקים, ולא אמר 

ברא ה', שבתחילה עלה במחשבה לבראותו במדת 

מדת  והקדים  מתקיים  העולם  שאין  וראה  הדין, 

המבואר  כפי  אשר  דין",  למדת  ושתפה  הרחמים 

עיקר התועלת בזה, כדי ללמד את הצדיקים ללכת 

בדרכו של הקב"ה להמתיק את הדין מישראל.

לכן בא הכתוב לרמז לנו איך אפשר להמתיק את 

ב'ן  ש'מעון  ר'בי  ת'ורת  א'ור   – בראשי"ת  הדין:  מדת 

י'וחאי, אשר בהשגת תורתו אפשר להמתיק הדין על 

ידי יחודי שמות של מדת הרחמים. וזהו שאמר רשב"י: 

"יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין", כי בכח 

השגת תורת הנסתר שהשיג במערה, יש בכוחו לייחד 

יחודי שמות להמתיק את הדין מישראל.

 בלאשי"ת בל"א ארהי"ם בוי"טליא
כ"י ר"א תשכ"ח "פ"י זלע"ג

חשבתי דרכי להוסיף בזה רמז נאה ומתקבל, על 

פי מה שמצינו בגמרא )שבת קלח:( מחלוקת בין רשב"י 

לשאר החכמים, אם עתידה תורה שתשתכח מישראל 

או לא: "תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו 

עתידה תורה שתשתכח מישראל... תניא רבי שמעון 

בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, 

שנאמר )דברים לד כא( כי לא תשכח מפי זרעו".

וצריך להבין שהרי ברור כי התנאים הקדושים 

תורה  "עתידה  סתם:  אמרו  לא  יבנה  שבכרם 

מלשון  כן  דקדקו  אלא  מישראל",  שתשתכח 

ברוח  ראו  וגם  שם,  בגמרא  כמבואר  הכתובים 

קדשם שהמצב יהיה כן בעקבתא דמשיחא, אם כן 

איך דחה רשב"י את דבריהם באמרו: "חס ושלום 

שתשתכח תורה מישראל".

אולם ביאור הענין הוא, כי באמת רבותינו שבכרם 

יבנה ראו היטב בעיניהם המאירות, כי מצד השפלות 

תורה  תשתכח  דמשיחא  בעקבתא  והחשכות 

מישראל, אלא שהתנא רשב"י שנגלו לו כל תעלומות 

חכמה, והאיר את כל העולם באור תורת הנסתר, ביטל 

בכח קדושת תורתו שכחת התורה מישראל.

בשם  ישראל  תפוצות  בכל  התפרסם  וכבר 

שלמה"  ב"תפארת  כתב  וכן  מוהר"ן",  "לקוטי 

רמז  הקדושים,  ספרים  בשם  ת"ר(  ד"ה  בעומר  )ל"ג 

"חס ושלום שתשתכח  נפלא במה שאמר רשב"י: 

זרעו",  מפי  תשכח  לא  כי  שנאמר  מישראל,  תורה 

תורה  תשתכח  שלא  רמוז  עצמו  זה  בפסוק  כי 

מישראל בזכות רשב"י, כי סופי תיבות של: כ'י ל'א 

תשכ'ח מפ'י זרע'ו הוא יוחא"י, שבזכות זרעו שהוא 

רבי שמעון לא תשכח תורה מישראל עכדה"ק.

בר"א  בראשי"ת  כי  כך  על  רמז  אמינא  מעתה 

מפ"י  תשכ"ח  ל"א  כ"י  בדיוק  בגימטריא  אלהי"ם 

זרע"ו, לרמז כי רשב"י שנרמז כאן בתחילת התורה 

בתיבת בראשי"ת נוטריקון א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון 

ב'ן י'וחאי, הוא זה שביטל שכחת התורה מישראל, 

כמו שרמוז בפסוק: כ'י ל'א תשכ'ח מפ'י זרע'ו סופי 

תיבות יוחא"י.

 י"ו "דגת שר לח"ים
בזכגת י"ו שנים ב"עלה

בדרך זו במסילה נעלה לבאר כוחו הגדול של 

כל  את  לפטור  אני  "יכול  אומר:  גמר  אשר  רשב"י 

העולם כולו מן הדין", בדרכם של רש"י והמהרש"א 

כי זהו בזכות היסורים שסבלו הוא ורבי אלעזר בנו 

עז:(  )כתובות  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  במערה, 

 אליז"ר: כ"ג שבלח "שה "פלעה גנשתרם ב"דבל,
כך לשב"י ניצגץ "שה בלח ""רכגת לג"י גנשתרם ב"עלה

 לבי דגד בן לבי יהגדה החסיד: לשב"י גלבי ארעזל
נתחבאג באגתה "עלה שע"דג בה "שה לבינג גאריהג הנביא

 לשב"י שהיה הניצגץ שר "שה לבינג השיו ב"עלה
י"ו "דגת שר לח"ים שוירה הקב"ה ר"שה באגתג "קגם

 ליב"ר לאה את לשב"י יגשב בון עדן ער י"ו כסאגת "לגפדים זהב,
כנוד י"ו "דגת שר לח"ים שהשיו י"ו שנים ב"עלה
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אחרי שנתחכם רבי יהושע בן לוי על מלאך המות 

לרבי  אשכחיה  "אזל  לשמים:  חיותו  בחיים  ועלה 

שמעון בן יוחאי דהוה יתיב על תלת עשר תכטקי 

פיזא". פירוש, הלך ומצא את רשב"י יושב בגן עדן 

על שלשה עשר כסאות מרופדים זהב.

זהב  מרופדים  כסאות  י"ג  כי  לבאר  ונראה 

בגן עדן, הכוונה בזה שהיה  שישב עליהם רשב"י 

הגדולות  ההשגות  על  ומתענג,  עדן  בגן  יושב 

נדרשת  שהתורה  מדות  בי"ג  ובנסתר  בנגלה  שלו 

בהן, שהשיג בי"ג שנים שישב עם רבי אלעזר בנו 

ויסורים  צער  מתוך  בתורה  שם  ועסקו  במערה, 

פרושים ומובדלים מכל עניני העולם הזה.

הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  ידוע  והנה 

זי"ע,  ממעזריטש  בער  דוב  ר'  הרבי  המגיד  בשם 

כנגד  מכוונות  בהן  נדרשת  שהתורה  מדות  י"ג  כי 

י"ג מדות של רחמים. ומקור הדבר בזוהר הקדוש 

ברעיא מהימנא )פרשת פנחס רכח.( שמבאר ענין י"ג 

תליסר  לקבל  חוליין  "ותליסר  שבציצית:  חוליות 

בשלש  בהון  דאתמר  דאורייתא,  דרחמין  מכילין 

עשרה מדות התורה נדרשת".

מעתה יש לומר כי מה שסיבב הקב"ה מסבב 

בנו  אלעזר  ורבי  רשב"י  שישתהו  הסיבות,  כל 

במערה י"ג שנים, ויעסקו שם בתורה ובעבודת ה' 

מתוך צער ויסורים, הוא כדי שיזכו להשיג השגות 

גדולות בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, ועל ידי 

של  מדות  י"ג  העולם  בני  כל  על  לעורר  יזכו  זה 

שדרשו  כמו  הדינין,  כל  את  הממתיקות  רחמים 

של  מדות  בי"ג  שנאמר  מה  על  ז.(  )ברכות  בגמרא 

אף  אחון,  אשר  את  "וחנותי  יט(:  לג  )שמות  רחמים 

על פי שאינו הגון, ורחמתי את אשר ארחם, אף על 

פי שאינו הגון".

שמצינו  מה  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

נשא  )פרשת  קדישא  רבא  באדרא  הקדוש  בזוהר 

לפני  לדרוש  רשב"י  האלקי  התנא  שהרחיב  קל:(, 

ששורשן  רחמים  של  מדות  י"ג  בשבח  החבריא, 

נשגבים  בדברים  קדישא,  דיקנא  תיקוני  בי"ג 

מהשגתנו,  למעלה  עולם  של  ברומו  העומדים 

הסודות  על  דרזין  רזין  לדרוש  רשב"י  הרחיב  וכך 

הנסתרים של י"ג תיקוני דיקנא.

ששהה  השנים  בי"ג  זה  כל  שהשיג  לומר  ויש 

במערה ועסק שם בתורה מתוך יסורים. וזהו שאמר 

רשב"י דברים מפורשים )שם קלב:(: "דאנא חמי בעיני 

תליסר מכילין גליפין קמאי ונהירין כבוצינין". פירוש: 

אני רואה בעיני י"ג מדות של רחמים חקוקות לפני 

ומאירות כאבוקות של אור, הרי שזכה לאורן הבהיר 

של י"ג מדות של רחמים.

 י"ו "דגת שר לח"ים
שגבלגת את כר וזלי הדינים

מבואר,  )שם קלא:(  רבא קדישא  והנה באדרא 

י"ג  בענין  שידרוש  יצחק  מרבי  ביקש  רשב"י  כי 

רבי  הזכיר  הדברים  ובתוך  קדישא,  דיקנא  תיקוני 

יצחק את כוחם הגדול לשבור את כל גזרי הדינים, 

כי כל בעלי הדינים והמקטרגים כשרואים שנתגלה 

אורם מתביישים ונכנעים, ובלשון קדשו:

"ואינון תליסר תיקונין דדיקנא עילאה קדישא 

כל  ולאכפייא  לתברא  תקיפין  דטמירין,  טמירא 

גזרי דינין, מאן חמי דיקנא עילאה קדישא טמירא 

י"ג  "ואותם  פירוש:  מניה".  אכסיף  דלא  דטמירין 

נסתרים,  מכל  נסתר  העליון  הזקן  של  תיקונים 

חזקים לשבור ולכפות כל גזרי דינים".

רבי  נתכוון המקובל האלקי  לכך  כי  לומר  ויש 

כה  "ואמרתם  חי" בשיר  "בן איש  חיים בעל  יוסף 

ליקר  זכה  למעלה,  מאד  "נחמד  נ(:  )באות  לחי" 

יוחאי". על  וגדולה, כתר עליון לו נגלה, אדוננו בר 

פי הידוע כי המקור של י"ג מדות של רחמים הוא 

)שער  אורה"  ב"שערי  שכתב  כמו  עליון,  בכתר 

בכתר".  הקבועים  רחמים  מדות  י"ג  "בסוד  ג-ד(: 

פרקים  יג  שער  )ע"ח  האריז"ל  בכתבי  מבואר  וכן 

ח-יד( איך הם מתחלקים בי"ג תיקוני דיקנא דאריך 

נגלה,  לו  עליון  "כתר  הפירוש:  וזהו  הכתר.  שהוא 

אדוננו בר יוחאי", בי"ג שנים ששהה במערה.

יומתק לרמז ענין זה במדה הי"ג בברייתא של רבי 

ישמעאל, המשלימה את י"ג המדות המכוונות כנגד 

י"ג מדות של רחמים: "וכאן שני כתובים המכחישים 

זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם". 

ויש לומר הרמז על המתקת הדין: "וכאן" במדה י"ג 

זו המשלימה את כל י"ג מדות של רחמים, פועלים 

זה  המכחישים  כתובים  "שני  נפלאה,  פעולה  בכך 

את זה", ב' מדות חסד וגבורה הסותרות זו את זו, 

"עד שיבוא הכתוב השלישי", כתר עליון המאיר י"ג 

מדות של רחמים, "ויכריע ביניהם", כי הוא ממתיק 

את הדין והופכו לרחמים.

מה  מזעיר  מעט  להבין  נשכיל  כן  כי  הנה 

העולם  כל  את  לפטור  אני  "יכול  רשב"י:  שאמר 

סובל  אני  "בזכותי  רש"י:  ופירש  הדין".  מן  כולו 

והמהרש"א  הדין".  מן  ופטורין  עוונותיהם  כל 

שסובל  "והיינו  הוסיף:  )שם(  אגדות"  ב"חידושי 

עוונותיהם ביסורין וצער שהיה לו ולבנו במערה". 

ולפי האמור הביאור בזה, כי בזכות היסורים שסבל 

במערה ועסק בתורה במסירות נפש י"ג שנים, זכה 

של  מדות  י"ג  קדישא,  דיקנא  תיקוני  י"ג  לעורר 

רחמים השוברות וממתיקות כל הדינים.

 לשב"י התחבא ב"עלת
"שה לבינג גאריהג הנביא

חשבתי דרכי להוסיף תבלין לחזק רעיון נשגב 

זה, על פי מה שמצינו חידוש נפלא בספר "לבנת 

הספיר" להרב רבי דוד בנו של רבי יהודה החסיד 

זי"ע )פרשת בראשית דף ג טור א( שמביא את מאמר 

הזוהר הקדוש )פרשת שלח קנט.(:

מלין  למימר  עלמא  לבני  רשו  לית  חזי,  "תא 

סתימין ולפרשא לון, בר בוצינא קדישא רבי שמעון 

וראה,  "בא  פירוש:  ידוי".  על  אסתכם  קוב"ה  דהא 

אין רשות לבני העולם לומר דברים סתומים ולפרש 

שהרי  שמעון  רבי  הטהורה  המנורה  מלבד  אותם, 

קוב"ה הסכים על ידו".

בלשון  הזוהר  דברי  את  הנ"ל  דוד  רבי  ומבאר 

ניסא  ליה  דעביד  ידוי,  על  הסכים  "פירוש  קדשו: 

במערת משה ואליהו ז"ל תליסר שנין חרובא ועינא 

דמיא, ועסיק באורייתא עילאה הוא ובריה". כלומר 

אותה מערה שנתחבאו בה רשב"י ורבי אלעזר בנו, 

למשה  הקב"ה  בה  שנתגלה  המערה  אותה  היתה 

רבינו ואליהו הנביא.

אחד  כי  נו.(,  )פסחים  בגמרא  שמצינו  כמו 

מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות 

ופירש  ואליהו".  משה  בה  שעמד  "מערה  הוא: 

כב(  לג  )שמות  משה  בו  שעמד  "ומערה  רש"י: 

ושמתיך בנקרת הצור עד עברי, וכן באליהו )מלכים 

אל  שם  ויבא  חורב  האלהים  הר  עד  וילך  ח(  יט  א 

המערה וילן שם". ועל כך אומר רבי דוד כי באותה 

מערה נתחבאו גם רשב"י ורבי אלעזר בנו.

 ביאגל דבלי הפייטן: "כתל עריגן רג נורה אדגננג בל יגחאי",
כי שם בכתל הגא שגלש י"ו "דגת שר לח"ים

 חיד"א גבני יששכל: לשב"י ל"גז בהתחרת התגלה
בלאשי"ת נגטליקגן א'גל ת'גלת ל'בי ש'"עגן ב'ן י'גחאי

 בלאשי"ת בל"א ארהי"ם בוי"טליא כ"י ר"א תשכ"ח "פ"י זלע"ג,
לג"ז ער לשב"י שביטר שכחת התגלה "ישלאר

 הקב"ה א"ל ר"שה רפני שנתורה אריג ב"עלה:
"כי "צאת חן בעיני גאדעך בשם" - ש"ם נגטליקגן ש'"עגן "'שה
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במערה  התחבא  רשב"י  הלא  להקשות  ואין 

בארץ ישראל, ואילו מערת משה ואליהו בהר חורב 

היתה במדבר סיני, כי היות שמערה זו היתה מערה 

מיוחדת במינה שנבראה ערב שבת בין השמשות, 

שיתחבא  כדי  זו  מערה  קדושת  הקב"ה  הביא 

ב"ילקוט  לזה  דומה  ענין  מצינו  וכבר  רשב"י,  בה 

ראובני" )פרשת יתרו אות נ( בשם המדרש, כי בשעת 

קבלת התורה עקר הקב"ה את הר המוריה והביאו 

על הר סיני כדי שתינתן עליו התורה.

 לשב"י ניצגץ "שה התחבא
ב"עלה שר "שה גזכה רהשותג

ונראה להוסיף טעם לשבח מה שנתחבא רשב"י 

כי  הידוע  פי  על  רבינו,  משה  בה  שעמד  במערה 

י"ג מדות  גילה הקב"ה למשה את  באותה המערה 

אני  "ויאמר  יט(:  לג  )שמות  שכתוב  כמו  רחמים,  של 

אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנותי 

ופירש  ארחם".  אשר  את  ורחמתי  אחון  אשר  את 

רש"י שהכוונה בזה על י"ג מדות של רחמים.

עוד זאת נקדים מה שמבואר ב"ליקוטי ש"ס" 

לרבינו האריז"ל )מסכת שבת(: "דע כי הרשב"י עליו 

השלום היה ניצוץ ממשה רבינו ע"ה, וכמו שמשה 

ברח מפני חרב פרעה והשיג שלימותו שם במדבר, 

כך הרשב"י ברח מפני הקיסר והשיג שלימותו שם 

במערה המדברה בלוד".

הסיבות  כל  מסבב  הקב"ה  כי  זה  לפי  נמצא 

למשה  הקב"ה  שנתגלה  מערה  באותה  כי  סיבב, 

בא  רחמים,  של  מדות  י"ג  לו  וגילה  הצור  בנקרת 

לברוח  והוכרח  משה  של  הניצוץ  שהיה  רשב"י 

י"ג  מביתו, כדי להגיע לאותה מערה ולשהות בה 

שנה, ועל ידי זה זכה להשיג שם באותן י"ג שנים 

את י"ג מדות של רחמים שהשיג משה רבינו. הנה 

י"ג  בכח  כי  שביארנו,  מה  בזה  להבין  נפלא  כן  כי 

"יכול  מדות של רחמים שהשיג שם אמר רשב"י: 

אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין".

שאמר  במה  נאה  פרפרת  בזה  להוסיף  ויש 

הצור  בנקרת  אליו  שנתגלה  לפני  למשה  הקב"ה 

הדבר  את  גם  משה  אל  ה'  "ויאמר  יז(:  לג  )שמות 

הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך 

לו  לגלות  שעומד  מה  כי  הקב"ה  לו  רמז  בשם". 

של  מדות  י"ג  של  הסודות  את  הצור  במערת 

הניצוץ  לרשב"י  גם  אלא  לו  רק  לא  הוא  רחמים, 

שלו. וזהו שאמר לו הקב"ה: "ואדעך בשם" – ש"ם 

ש'מעון מ'שה, אשר שניהם זכו במערה  נוטריקון 

זו לגילוי י"ג מדות של רחמים.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

"גטגב רב "שתה ת"יד"

 נבגאת הפגסק הודגר לבם שר ישלאר הל""א זי"ע
שהגא עתיד רסיים חייג בעגרם הזה בר"ו בעג"ל

לכבוד ל"ג בעומר יומא דהילולא של הפוסק הגדול מאורם של ישראל הרמ"א - רבינו משה איסרליש זי"ע, רחש לבי דבר טוב להעלות על שלחן 

מלכים, מאן מלכא רבנן, לבאר מה שסיים את הפסקים שלו בשלחן ערוך )אורח חיים סימן תרצז( במקרא שכתוב )משלי טו טו(: "וטוב לב משתה תמיד".

וכבר המליץ הגה"ק החיד"א ב"ברכי יוסף" )אורח חיים סימן תרצז אות ב( על הרמ"א: "שני תמידים כסדרם", כי התחיל את הפסקים שלו בשלחן ערוך 

)סימן א סעיף א( בפסוק שמסתיים בתיבת תמיד )תהלים טז ח( :“שויתי ה’ לנגדי תמיד”, וסיימה בפסוק שמסתיים בתיבת תמיד: "וטוב לב משתה תמיד".

ונראה לבאר מה שנסתבב מן השמים, שסיים הרמ"א את דברות קדשו בשלחן ערוך אורח חיים בפסוק: "וטוב לב משתה תמיד", לפי מה שהאריך 

ה"בני יששכר" )אייר מאמר ג אות א(, כי מ"ט ימי הספירה הם במספר ל"ב טו"ב. נמצא כי ל"ב ימים הראשונים מסתיימים בל"ב בעומר, ולמחרת בל"ג בעומר 

מתחילים י"ז ימים אחרונים של ימי הספירה שהם במספר טו"ב. ומבאר הענין כי ביום זה מתחיל האור הגנוז שבתורה להתגלות שנקרא טוב, כמו שכתוב 

)בראשית א ד( :“וירא אלקים את האור כי טוב” עכדה"ק.

החגט ה"שגרש שנהוג רב טגב בישלאר

כעבדא קמיה מאריה נראה להוסיף תבלין לדבריו הקדושים על פי מה ששנינו בגמרא )נדרים לח.(, כי בשעת מתן תורה נתן הקב"ה כח הפלפול רק 

למשה רבינו: "ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר )משלי כב ט( טוב עין הוא יבורך וגו'". והנה כאשר נתבונן נראה כי גם התנא האלקי 

רשב"י שהיה הניצוץ של משה רבינו, היה לו לב טוב למסור פלפול התורה לישראל, לכן סיבב הקב"ה כי ביום ל"ג בעומר שהוא בבחינת ל"ב טו"ב, נהג 

רשב"י טוב לב לגלות לישראל תורת הסוד.

כי היה ניצוץ של משה כמבואר  "ממשה עד משה לא קם כמשה בישראל".  והנה ידוע כי הרמ"א נפטר בל"ג בעומר, והעידו עליו בנוסח המצבה: 

בתיקוני זוהר )תיקון סט קיב.(: "ואתפשטותיה הוא בכל דרא ודרא, בכל צדיק וחכם דמתעסק באורייתא עד שתין רבוא". על אחת כמה וכמה הרמ"א בהיותו 

מגדולי פוסקי הדורות רבם של ישראל, ושמו משה כשמו של משה רבינו שהוא ניצוץ גדול של משה רבם של ישראל.

מעתה יש לומר כי מטעם זה נסתבב מן השמים שהרמ"א נפטר בל"ג בעומר, אשר לפי המבואר ב"בני יששכר" הנ"ל הוא בבחינת ל"ב טו"ב, כי גם הוא 

כמשה רבינו נהג לב טוב בישראל לקבץ כל מנהגי אשכנז, ולכן כמו שמשה רבינו נהג לב טוב למסור לישראל כח הפלפול, ונתלבש בהתנא האלקי רשב"י 

שנהג טוב לב למסור לישראל תורת הנסתר, ולכן נפטר מן העולם הזה בל"ג בעומר שהוא בבחינת ל"ב טו"ב, כן רבם של ישראל הרמ"א אשר: "ממשה עד 

משה לא קם כמשה בישראל", נפטר בל"ג בעומר ביום שהוא בבחינת ל"ב טו"ב.

"וטוב לב  "אורח חיים" בפסוק:  הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה מה שסיבב הקב"ה נותן התורה, שסיים הרמ"א את פסקיו בהלכה בשלחן ערוך 

משתה תמיד", כי ניבא בכך שהוא עתיד לסיים את "אורח חיים" - ארחות חייו בעולם הזה בל"ג בעומר שהוא בבחינת: טו"ב ל"ב, ובכל שנה ושנה כאשר 

יחגגו בל"ג בעומר את שמחתו של רשב"י שנהג ל"ב טו"ב בישראל, ישמחו גם בשמחת הילולא של הרמ"א שהשאיר אוצרות הלכה לדורות עולם, ויתקיים 

בזה כפי שסיים את פסקיו בהלכה: "וטוב לב משתה תמיד", שישמחו תמיד בו ובתורתו זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

 לעילוי נשמות הגאונים הצדיקם רבינו עובדיה בן גורגיה ורבי שלום חיים בן עליזה זצ"ל
נדבת דר. רפאל ולימור מהדב הי"ו 


