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בעז‰י״˙.

בפני  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  בעומר,  ל"‚   - ר˘ב"י  ˘ל  ˘מח˙ו  יום  רב‡,  יומ‡  ‰‡י  ב‰˙˜רב 

˘ל  במעל˙ו  ועיונים  בי‡ורים  ובו  ר˘ב"י",  "‡וˆרו˙  ˜ונטרס  ולומ„י'  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ˜‰ל 

‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ים  מני  ‰רחב‰  ˙ור˙ו  מ˙וך  מלו˜טים  יוח‡י,  בר  ˘מעון  רבי  ‰‡ל˜י  ‰˙נ‡ 

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

˜ונטרס ז‰ מופיע במס‚ר˙ ‰˜ובı ‰˘בועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙ – עיונים בפר˘˙ ‰˘בוע".

ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 

עם  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים  בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„  בע˙  ולפעמים  מערכ˙,  חבר 

‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם, וי˘ ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו 

ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו.

על ‡חריו˙  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  „ע˙ ‰עורכים  ו˜וˆר  ˘מעומ˜ ‰מו˘‚  ופ˘וט 

ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל  יבין.  מי  ו˘‚י‡ו˙  בלב„,  ‰מערכ˙ 

ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים),  ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 

לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

וי‰י-רˆון ˘נזכ‰ ‰‡י ˘˙‡ ל˜יום ‰‡מור בספר ‰זו‰ר, „"ב‰‡י ספר‡ „ילך יפ˜ון מן ‚לו˙‡", 

ו˙וספ˙ ‰עיסו˜ בפנימיו˙ ‰˙ור‰ ˙חי˘ ‡˙ בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜, במ‰ר‰ בימינו.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

‡ייר ‰'˙˘פ"‡

פתח דבר
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אא

תורתו אומנתו – מפסיקין לקריאת שמע או רק לתפילה?
האם הי' רשב"י מפסיק מלימודו לקריאת שמע / תיווך דברי הבבלי והירושלמי בזה / מדרגת רשב"י תורתו 
אומנתו למעלה ממעלת חבריו / החילוק במעלת רשב"י בין קודם כניסתו למערה ללאחר שיצא ממנה

ו‡ין  ˘מע  ל˜רי‡˙  ב˙ור‰ מפסי˜ין  עוס˜ין  ˘‰יו  "חברים   :(‡ י‡,  (˘ב˙  ב‚מר‡  ‡י˙‡ 
˘˙ור˙ן  יוחי וחביריו  בן  ˘מעון  רבי  כ‚ון  ˘נו ‡ל‡  ל‡  יוחנן  רבי  ל˙פל‰, ‡מר  מפסי˜ין 

‡ומנו˙ן, ‡בל כ‚ון ‡נו מפסי˜ין ל˜"˘ ול˙פל‰", וכן נפס˜ ל‰לכ‰ בטור וב˘ו"ע ((וב˘ו"ע 

‡„מו"ר ‰ז˜ן) ‡ו"ח סו"ס ˜ו) "מי ˘˙ור˙ו ‡ומנ˙ו כ‚ון ר˘ב"י וחבריו מפסי˜ ל˜רי‡˙ ˘מע ול‡ 

ב˘ם  יוחנן  רבי  "‡מר  ‡י˙‡  ‰"ב)  סוף  פ"‡  ˘ב˙  ‰"ב,  סוף  פ"‡  (ברכו˙  בירו˘למי  ‡ך  ל˙פיל‰". 

ר˘ב"י כ‚ון ‡נו ˘עוס˜ין ב˙למו„ ˙ור‰ ‡פילו ל˜רי˙ ˘מע ‡ין ‡נו מפסי˜ין". 

‡ומנ˙ו  ˘˙ור˙ו  מי  ‡ם  ו‰ירו˘למי  ‰בבלי  בין  פלו‚˙‡  כ‡ן  ˘י˘  נר‡‰  ובפ˘טו˙ 
כר˘ב"י מפסי˜ ל˜רי‡˙ ˘מע ‡ו ל‡. ‡מנם, י„וע ‰כלל (י„ מל‡כי כללי ˘ני ‰˙למו„ים ‡ו˙ י' ו˘"נ) 

˘י˘ ל‰˘וו˙ בין ‰˙למו„ים כל מ‰ „‡פ˘ר, ו‡פי' ב˘ינוי‡ „חי˜‡. ועפ"ז ‚ם בנ„ו"„ י˘ 

ל˙ווך ול˙רı ˘ב‡מ˙ ‡ין כ‡ן פלו‚˙‡.

נפטרים  וב„ר‚‰ ‰‚בו‰‰ „˙ור˙ו ‡ומנ˙ו  ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו ‡יכ‡,  לומר, „˙רי ‚ווני  וי˘ 
ר˜  נפטרים  יו˙ר  ב„ר‚‰ ‰נמוכ‰  ו‡ילו  ב„רך ‰פנימיו˙),  בז‰  ל˜מן ‰בי‡ור  (יעויין  ˘מע  מ˜רי‡˙  ‚ם 

מ˙פיל‰, ‡בל מפסי˜ים מ‰לימו„ ל˜רו‡ ‡˙ ˘מע.

נר‡‰  ב„ברי ‰ירו˘למי  לכ˘נ„יי˜  ו‰ירו˘למי, „‰נ‰,  „יעו˙ ‰בבלי  ל˙ווך  י˘  ועפ"ז 
˘‰פטור מ˜רי‡˙ ˘מע ‰ו‡ „ו˜‡ לר˘ב"י עˆמו ול‡ לחבריו, ˘‰רי ‰וב‡ ˘ם ‰טעם ˘‡ין 

˘ינון",  מפני  ˘ינון  מבטל  ו‡ין  ˘ינון  (˜ר"˘)  וז‰  ˘ינון   (˙"˙) „"ז‰  ל˜ר"˘  מפסי˜ים 

˙ור‰  ב„ברי  ח„י„  ˘‰י'  י„י  על  יוחי  בן  ˘מעון  בירו˘למי (ל˙ירוı ‡') "רבי  ˘ם  וממ˘יך 

לפיכך ‡ינ‰ חביב‰ עליו (˜"˘) יו˙ר מ„ברי ˙ור‰". 

ונר‡‰ ברור ˘טעם ז‰ ˜‡י ר˜ ‡ר˘ב"י עˆמו, ˘‰רי ‰ו‡ ‰י' ז‰ ˘‰י' "ח„י„ ב„ברי 
˙ור‰", ו"עליו" „וו˜‡ נ‡מר ˘‡ין ˜רי‡˙ ˘מע חביב‰, ו‡"כ ‚ם מ‰ ˘‡מר ˘ם "כ‚ון ‡נו 

ביאורים ועיונים במעלת רשב''י



אוצרות הרשב"יו

‚בו‰‰  ב„ר‚‰  ˘‰ו‡ ‰י'  עˆמו  ל‚בי  מפסי˜ים", ‰יינו „ו˜‡  ˘מע ‡ין  ל˜רי˙  וכו' ‡פילו 

"ר˘ב"י  ˘ם  בירו˘למי  ‰ב'   ıל˙ירו [ו‚ם  ˙ור‰")  ב„ברי  ("ח„י„  ‡ומנ˙ו  ב˙ור˙ו  יו˙ר 

כ„ע˙י'", י"ל ˘‰ו‡ ר˜ ב˙ור˙ו ‡ומנ˙ו ב„ר‚˙ ר˘ב"י].

‡ומנו˙ם,  ˙ור˙ם  ‰יי˙‰  ‡ˆלם  ˘‚ם  „‡ף  ר˘ב"י,  ˘ל  חבריו  על  ˜‡י  בבבלי  ‡מנם 
‰י' ז‰ במ„ר‚‰ נמוכ‰ יו˙ר ב˙ור˙ו ‡ומנ˙ו ˘פוטר˙ ר˜ מ˙פיל‰ ‡ך ל‡ מ˜רי‡˙ ˘מע. 

מ‰  פי  על  י"ל  וחבריו")  ר˘ב"י  עˆמו ("כ‚ון  ר˘ב"י  בבבלי ‚ם ‡˙  ˘ם  ˘מזכיר  ומ‰ 
„‡י˙‡ ב‚מ' (˘ב˙ ל‚, ב) ˘˜ו„ם ˘נכנס ר˘ב"י למער‰ "‰וי מ˜˘י ר"˘ בן יוחי ˜ו˘י‡, ‰ו‰ 

מפר˜ לי' ר' פנחס בן י‡יר ˙ריסר פירו˜י, לסוף ‰ו‰ מ˜˘י ר"פ בן י‡יר ˜ו˘י‡ ‰ו‰ מפר˜ 

לי' ר˘ב"י ע˘רין ו‡רבע‰ פירו˜י", ‰יינו ˘ב‰יו˙ו במער‰ נ˙‚„ל ונ˙על‰ ר˘ב"י ונ˙ח„„ 

ב„ברי ˙ור‰. 

ועפ"ז י˘ לומר בסו‚יין, „מ"˘ בבבלי ˘ר˘ב"י וחבריו חייבים ב˜רי‡˙ ˘מע ופטורים 
ר˜ מ˙פיל‰ ˜‡י על ‰זמן ˘ר˘ב"י ע„יין ‰י' במ„ר‚‰ ‡ח˙ עם חבריו, ˜ו„ם ˘נכנס למער‰, 

ע„יין  ולכן  במ„ר‚‰ ‰‚בו‰‰,  ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙  ז‰  ל‡ ‰י'  ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו,  ˘‰יי˙‰  „‡ף 

‰י' מחוייב ל‰פסי˜ ל˜רו˙ ˜רי‡˙ ˘מע. ומ"˘ בירו˘למי ˘‰י' פטור מ˜ר"˘ לפי ˘"ח„י„ 

„יי˜‡  ˘‡ז  ‰˙ור‰,  בלימו„  ביו˙ר  ונ˙ח„„  מ‰מער‰  ˘יˆ‡  ל‡חר  ˜‡י  ז‰  ˙ור‰"  ב„ברי 

‰‚יע ל˘לימו˙ מ„ר‚˙ו בלימו„ ‰˙ור‰ ב‡ופן ˘ל ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו ונפטר מ˜רי‡˙ ˘מע.

י˙ב‡ר  ˘בז‰   ,'˜‰ ‰ז‰ר  ˘יט˙  ע"פ  ‡ומנ˙ו  ˙ור˙ו  ב‚„ר  עו„  י˙ברר   (‚ (סימן  [ול˜מן 
(סימן ‰) בטוב ב„רך ‰פנימיו˙ ‰טעם ˘מי ˘˙ור˙ו ‡ומנ˙ו פטור מ˜רי‡˙ ˘מע].  

בב

ישוב דברי הגמ' שהי' רשב"י מתפלל "בעידן צלויי" 
יבאר קושיית הרעק"א על התוס' במועד קטן היאך למד כירושלמי היפך הבבלי / ביאור התוס' בשבת והכוונה 

במה שהפסיקו רשב"י ור"א בנו במערה מלימודם אם הי' ההפסק לתפילה או לקריאת שמע

לב˘ו  ˆלויי  "בעי„ן  במער‰  ר"‡  ובנו  ר˘ב"י  ˘‰י'  במע˘‰  ב)  (ל‚,  ˘ב˙  ב‚מ'  ‡י˙‡ 
מיכסו ומˆלי", ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור ‡יך מ˙‡ימים ‰„ברים עם מ"˘ לעיל מ‰‚מ' (˘ם י‡, 

‡) ˘מי ˘˙ור˙ו ‡ומנ˙ו כר˘ב"י פטור מ˙פיל‰.

˘מע,  לפר˘ „מˆלי ‰יינו ˜רי‡˙  י˘  כן  כ˙בו „מחמ˙  ר˘ב"י)  כ‚ון  י‡, ‡ „"‰  (˘ב˙  וב˙וס' 
ו‰ו‡ ע"פ מ‰ „‡י˙‡ כ‡ן בבבלי, „ר˘ב"י וחבריו ‰יו מחוייבים ל‰פסי˜ ל˜"˘. ‡בל כבר 

בבבלי  ˘‡מנם  ועו„)  ב  ט,  מוע„ ˜טן  י„ „ו„  ע',  סי'  יוסף ‡ו"ח  ברכי  ˘ם,  לירו˘למי  מר‡‰  יפ‰  (ר‡‰  ע"ז  ‰˜˘ו 

(כנ"ל)  ‰י‡  בירו˘למי  עˆמו  ר˘ב"י  „ע˙  ‰רי  ‡בל  וחבריו"  ר˘ב"י  "כ‚ון  יוחנן  רבי  ‡מר 



ז אוצרות הרשב"י

˘‡ף ל˜רי‡˙ ˘מע ‡ין מפסי˜ים, ומ‰ נועיל ‡ם נפר˘ ˘מ„ובר ב˜רי‡˙ ˘מע, ‡ם ר˘ב"י 

ל‡ ‰י' מפסי˜ ‡ף ל˜רי‡˙ ˘מע?

„"בעי„ן  ˙פיל‰,  על  „˜‡י  כפ˘טן  ‰‚מ'  „ברי  ועו„)  ˘ם  יוסף  וברכי  מר‡‰  (ביפ‰  י˘בו  ולכן 
ˆלויי" ‰יו ר˘ב"י ורבי ‡לעזר מ˙פללים, ‡ל‡ ˘‡ין ‰כוונ‰ בז‰ לזמן ˙פיל‰ (‰מחוייב) 

˘כן ‰ם ‰יו פטורים מ˙פיל‰, ‡ל‡ לזמן ˘רˆו ל‰˙פלל.

וכן  לחו„˘,  מחו„˘  מ˙פלל  ˘‰י'  י‰ו„‰  רבי  ‡ו„ו˙  ‰˘נ‰  ר‡˘  בסוף  וכ„‡י˙‡ 
בנו‚ע לר˘ב"י עˆמו כ' רבינו יונ‰ על ‰רי"ף (ברכו˙ ח, ‡) ˘ר˘ב"י ‰י' מ˙פלל מ˘נ‰ ל˘נ‰, 

‰יינו ˘‚ם מי ˘˙ור˙ם ‡ומנו˙ם ˘‰ם פטורים מ˙פיל‰ ‰יו מ˙פללים מזמן לזמן.

י˙פר˘ו  ‰˙וס'  ו„ברי  ‡חר,  ב‡ופן  ‚ם  ליי˘ב  י˘  ‰˜ו„ם  בסימן  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  וע"פ 
˘בע˙  ב‚מ'  ˘נ‡מר  „מ‰   ıיר˙ (˘ם)  „ו„  „בי„  וב‰˜„ם,  ‰ירו˘למי,  ל˘יט˙  ב‰˙‡ם  ‚ם 

ב˜"˘  חייב  ב˙ור‰, „‡ז ‰י'  כ"כ  ˘נ˙חכם  מ˙פלל "מיירי ˜ו„ם  במער‰ ‰י'  ר˘ב"י  ‰יו˙ 

ו‡ף  ˘מע  מ˜רי‡˙  נפטר  ל‡  עו„  במער‰  ר˘ב"י  ˘בע˙ ‰יו˙  ˘מפר˘  ו‰יינו,  וב˙פל‰". 

ל‡ מ˙פיל‰.

‡מנם, לפי ‰נ˙ב‡ר לעיל (בסימן ‰˜ו„ם) ˘במעל˙ ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו ‡ˆל ר˘ב"י עˆמו ‰יו 
ב˙ור˙ו  ‰‚בו‰‰  למ„ר‚‰  נ˙על‰  טפי  ח„י„  ו‰י'  מ‰מער‰  ˘יˆ‡  ל‡חר  „ר˜  ˙˜ופו˙,  ב' 

‰נמוכ‰  ‡ומנ˙ו  ˙ור˙ו  במ„ר‚˙  ‰י'  לכן  ˜ו„ם  ‡בל  ˘מע,  מ˜רי‡˙  ‡ף  ‰פוטר˙  ‡ומנ˙ו 

˜רי‡˙  ‰יינו  „"ˆלויי"  ‰˙וס'  ˘כ˙בו  מ‰  ˘פיר  ‡˙י  ז‰  לפי  ‰נ‰  מ˙פיל‰,  ר˜  ‰פוטר˙ 

ול‡  ל˜"˘  מפסי˜ים  ˘‰יו  "חבריו"  כמו  ע„יין  ר˘ב"י  ‰י'  במער‰  ב‰יו˙ו  ‡ז  כי  ˘מע, 

ל˙פל‰.

„ע˙  ב˙וס'  ‰זכירו  ב)  (ט,  ˜טן  „במוע„  ‰רע˜"‡,  ˜ו˘יי˙  ז‰  פי  על  ליי˘ב  י˘  עו„ 
(וכן ב˘ב˙  ר˘ב"י בירו˘למי ˘‡ין מפסי˜ין ל˜ר"˘ ו˙פיל‰, ו‰˜˘‰ ע"ז ב‚ליון ‰˘"ס ˘ם 

˘ם) "ל‰„י‡ ‡י˙‡ ב˘ב˙ „ף י‡ ע"‡ „ל˜רי‡˙ ˘מע מפסי˜ין וˆ"ע". וע"פ ‰נ˙ב‡ר לעיל 

„בירו˘למי ˜‡י ר˜ ‡ר˘ב"י עˆמו ‡˙י ˘פיר, „‡ין בז‰ ס˙יר‰ ל‰מבו‡ר בבבלי ˘ר˘ב"י 

וחבריו מפסי˜ים ל˜רי‡˙ ˘מע.

גג

תורתו אומנתו – דירה לשכינתא
יבאר גדר "תורתו אומנתו" על פי הזהר הק' וספרי חסידות שהוא ע"י לימוד פנימיות התורה מתוך דבקות 

וביטול לבורא ית''ש נותן התורה 

‡ומנ˙ו  ˙ור˙ו  ˘ל  ביו˙ר  נעלי˙  במ„ר‚‰  ‰י'  ˘ר˘ב"י  נ˙ב‡ר  ‰˜ו„מים  בסימנים 
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ולברר  ל‰עמי˜  וי˘  ˘מע).  ל˜רי‡˙  ‡פילו  מלימו„ו  מפסי˜  ‰י'  ל‡  ר˘ב"י  „ו˜‡  (ולכן 

מ‰ו˙ ‰„ר‚‰ ˘ל ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו כפי ‰יוˆ‡ מ„ברי ‰זו‰ר ‰˜':

‚ם  ר‡‰  ס˜"„.  ˜ו  סי'  (‡ו"ח  ‡בר‰ם  במ‚ן  כמבו‡ר  ‰ו‡  פ˘טו˙  פי  על  ‡ומנ˙ו  ˙ור˙ו  ‚„ר 
ב˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם ס"„, ובסי' ˆ' סי"ז) ˘‡ינו מבטל ר‚ע ‡ח„ מלימו„ ‰˙ור‰, ‰יינו ˘‰ו‡ עניין 

˘בזמן. ו‚ם מובן, ˘בפ˘וטו ל‡ מˆינו ˘˙ור˙ו ‡ומנ˙ו ˘ייך ל˙חום מסויים ב˙ור˙נו ‰˜' 

כ˘י˘ב  ‡ף  עיסו˜ו,  ˘עי˜ר  עˆמו,  מר˘ב"י  ‡ף  וכ„מוכח  „יי˜‡,  ‰˙ור‰  סו„ו˙  כלימו„ 

ל‡„‰"ז  (ר‡‰ ‡‚‰"˜  ו‰˙י˜ונים"  ב"ספר ‰זו‰ר  ול‡  ב"˙ור˙ ‰מ˘ניו˙"  ˘נ‰, ‰י'  י"‚  במער‰ 

בעל ‰˙ני‡ סי' כו. ור‡‰ ‚ם ל˜וטי ˙ור‰ ‡חרי כח, ‡). 

מפסי˜ים  ˘‡ין  מ‰  ר˜  ‡ינו  ‡ומנ˙ו",  "˙ור˙ו  מ„ר‚˙  ˘מ‰ו˙  לומר  י˘  ב‡מ˙  ‡ך 
לפועל מלימו„ ‰˙ור‰ ("˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" בזמן), כי ‡ם ˘‰˙ו‡ר "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" מלמ„נו 

מפ˘טו˙  ‚ם  וכמובן   .'˜‰ ‰˙ור‰  עם  ‰לומ„  ‰‡„ם  ˘ל  ו‰חז˜   ıמי‡‰ ‰˜˘ר  מ‰ו˙  על 

‰ל˘ון, ˘‰˙ור‰ נע˘י˙ "‡ומנ˙ו", ˘ז‰ ‡י ‡פ˘ר לומר בלימו„ ר‚יל, ‡ל‡ ר˜ כ˘‰לימו„ 

מ˙יי˘ב ב„ע˙ ‰‡„ם ל‚מרי, וע„ ˘י˘נ‰ ‰˙‡ח„ו˙ ‚מור‰ ˘ל ‰‡„ם עם ‰˙ור‰.

˙ור˙ו  מ„רי‚˙  מ‰ו˙  לב‡ר  בז‰  י˘  עמו˜‰  ˘˘יט‰  רו‡ים  בזו‰ר ‰˜'  וכ˘מעיינים 
‡ומנו˙ו ˘„בי˜ו˙ ו˜˘ר ז‰ עם ‰˙ור‰ ‰ו‡ בעי˜ר בלימו„ עניינים ˘בפנימיו˙‰ ˘ל ˙ור‰, 

˘על י„ם ב‡ ‰‡„ם ל„בי˜ו˙ בבור‡ י˙"˘ נו˙ן ‰˙ור‰, וכ„ל˜מן.

זז˙  "ל‡  ‡˘ר  ‡ומנו˙ם  ˘˙ור˙ם  למי  בנו‚ע  ב)  רלח,  ע'  (ח"‚   '˜‰ בזו‰ר  ‡י˙‡  „‰נ‰, 
˘כינ˙‡ מנ‰ון כל יומי‰ון", ו‰ם "„יר‰ ל˘כינ˙‡", ˘מ„ברים ‡לו מ˘מע כנ"ל ˘‡י"ז ר˜ 

עניין ˘בזמן ˘‡ין מפסי˜ים מ‰לימו„, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ˘‡יכו˙ „בי˜ו˙ו ב˙ור‰ ‰י‡ ב‡ופן 

˘כל מˆי‡ו˙ו ח„ור‰ ו„בו˜‰ ב˙ור‰, ע„ ˘כל מ‰ו˙ ‰‡„ם ‰י‡ ‰יו˙ו "„יר‰ ל˘כינ˙‡". 

נע˘ים  ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו  ˘ל  ב‡ופן  י„י ‰לימו„  ˘על  כ‡ן  ˘נ‡מר  ˘מז‰  בלב„, ‡ל‡  זו  ול‡ 

כלי ˜יבול ו„יר‰ ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰, מ˘מע ˘מ„ובר ˘„בי˜ו˙ ‰‡„ם ˘‰ו‡ ב‚„ר "˙ור˙ו 

‡ומנ˙ו" ‰ו‡ ל‡ ר˜ בחכמ˙ ‰˙ור‰, כ"‡ בעי˜ר ל‰˜ב"‰ נו˙ן ‰˙ור‰, "„יר‰ ל˘כינ˙‡".

ועניין ז‰, ˘על י„י לימו„ ‰˙ור‰ נע˘ים „ב˜ים בבור‡ י˙' ונע˘ים "„יר‰ ל˘כינ˙‡" 
‰ו‡ בעי˜ר בלימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰, כמפור˘ ב˙י˜וני זו‰ר (ב‰˜„מ‰, ‡, ב) ‡˘ר „ו˜‡ "מ‡רי 

˜בל‰ וכו' עב„ין ל‰ (ל‰˘כינ‰) „יר‰". 

כ"„יר‰"  ˘נח˘בים  ˘‡לו  מבו‡ר  ז‰ר)  ל˙י˜וני  וב‰˜„מ‰  ˘ם  (בח"‚  בזו‰ר  ‰מ˜ומו˙  [וב˘ני 
ו‰˘כינ‰  על ‰˘כינ‰,  ˘"‰‡ם" ˜‡י  על ‰בנים",  ˙˜ח ‰‡ם  נ‡מר "ל‡  עלי‰ם  ל˘כינ˙‡, 

זו  ב„ר‚‡  ˘‡ינם  מ˘‡"כ ‡לו  ל˘כינ˙‡",  כ"„יר‰  ˘נח˘בים  ב˜ביעו˙ ‡ˆל ‡לו  נ˘‡ר˙ 

עלי‰ם נ‡מר "˘לח ˙˘לח ‡˙ ‰‡ם". ומ‰ ˘בזו‰ר ח"‚ ˘ם נזכר ˘‚ם על "מ‡רי מ˘נ‰" 

נ‡מר "ל‡ ˙˜ח ‰‡ם על ‰בנים" יעויין בז‰ ל˜מן (סי' ‰ב‡)]. 

ועו„)   „ לח,  ‡ור  ˙ור‰  (ר‡‰  ‰חסי„ו˙  בס‚נון  למבו‡ר  יסו„  ‰ם   '˜‰ ˘בז‰ר  ‡לו  „ברים 
מיוחסים  ‰˙ור‰  ˘„ברי  ב‡ופן  ב˘למו˙  ‰˙ור‰  בלימו„  ˘‰ו‡  ‡ומנ˙ו,  „˙ור˙ו  בעניין 
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˘ל ‰‡„ם  ˘מˆי‡ו˙ו  ב‡ופן  בלימו„  ˘מ„ובר  כלומר,  ל‡„ם ‰לומ„.  ול‡  עˆמו  ל‰˜ב"‰ 

‰˙ור‰  „ברי  ‡ל‡  לפנינו  כ‡ן  ˘‡ין  ‰„בר  ונח˘ב  וכל.  מכל  י˙'  לבור‡  ומבוטל˙  בטל‰ 

ל„ברי  מלב„ ‰יו˙ו "כלי ˜יבול"  כלל  ח˘יבו˙  ˘ום  לו  ו‰‡„ם ‡ין  ˘‰ם „יבורי ‰˜ב"‰, 

‰˙ור‰ ול˜„ו˘˙ ‰בור‡ י˙"˘. 

וכך י˘ ל„רו˘ (כמבו‡ר ˘ם) ‡˙ ‰פסו˜ (י˘עי' נ‡, טז) "ו‡˘ים „ברי בפיך" ב„רך ‰חסי„ו˙, 
ו‰˜ב"‰  ב‚„ר "„ברי", „ברי ‰˜ב"‰,  נ˘‡רים  ˘‰„ברים  ב‡ופן  בלימו„ ‰˙ור‰  ˘מ„ובר 

˘ם ‡˙ „בריו בפיו ˘ל ‰‡„ם ‰נח˘ב ככלי ˜יבול בלב„ ל„בר ‰'.

ומובן ˘לימו„ ‰˙ור‰ ב‡ופן נעל‰ כז‰ ב‡ ר˜ כ˘‰‡„ם בטל ב˙כלי˙ לנו˙ן ‰˙ור‰, 
ע„ ˘כל מ‰ו˙ו ‰י‡ ‰יו˙ו "„יר‰" וכלי ˜יבול ל"˘כינ˙‡".

ומ„ברים ‡לו נמˆ‡נו למ„ים ‡˘ר מ‰ ˘‰י' ר˘ב"י ב„ר‚˙ ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו ב˘למו˙, 
ובנו˙ן  ב˙ור‰  ומ‡וח„  „ב˜  ‰יו˙ו  על  ‰ו‡  חסי„ו˙  ובספרי  בזו‰"˜  ‰מבו‡ר  ע"פ  ‰נ‰ 

‰˙ור‰ ב˙כלי˙ ‰˘למו˙, מˆ„ ‰יו˙ו מ"מ‡רי ˜בל‰", ו‰ו‡ ‰י' ז‰ ˘לימ„ פנימיו˙‰ ˘ל 

‰˙ור‰ ל˘‡ר ‰˙נ‡ים ב„ורו.

רבי  ˘ל  ובחייו  ב˙ור˙ו  פרטים  בעו„  ביטוי  לי„י  ב‡ו „ברים ‡לו  י˙ב‡ר ‰י‡ך  ול˜מן 
˘מעון בר יוח‡י.

דד

רשב"י הי' מאחד גליא וסתים דאורייתא
ביאור מעלת רשב"י שהוא גילה פנימיות וסודות התורה / רשב"י הי' מאחד גליא דאורייתא וסתים דאורייתא / 

ביאור מחודש עפ"ז במה שבזהר שם הוזכרו "מארי משנה"

נ˙ב‡ר לעיל (בסימן ‰˜ו„ם) ‡ו„ו˙ ˘‚ב מעל˙ו ב˜ו„˘ ˘ל ר˘ב"י ע"פ מ"˘ בזו‰ר ‰˜' 
זו  ˘„ר‚‰  כי ‡ם  ובלימו„ ‚לי‡ „˙ור‰,  ˘בזמן  עניין  ר˜  ל‡  ˘‰ו‡  ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו  בעניין 

‰י‡ בעי˜ר ‡ˆל "מ‡רי ˜בל‰" „ו˜‡, ˘בלימו„ם ‰ם נע˘ים "„יר‰ ל˘כינ˙‡".

ו‰נ‰ בעניין מעל˙ו ב˙ור‰ ˘ל ר˘ב"י מˆינו בספ‰"˜ "סי„ור עם „‡"ח" לרבינו ‰ז˜ן 
נ"ע (˘ער ‰ל"‚ בעומר „ף „˘, סוף ע"ב (ור‡‰ ‚ם במ‡מר ל"‚ בעומר ˙רל"‡ לכ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ נ"ע)): "˘˘ור˘ 

נ˘מ˙ ר˘ב"י ‰י' מניˆוı נ˘מ˙ מ˘‰ ע"‰, ולכן ‰יי˙‰ ‰˙‚לו˙ סו„ו˙ ‰˙ור‰ ופנימיו˙‰ 

‰˙ור‰  ‰˙‚לו˙  ˘‰יי˙‰  כמו   ,'˜‰ בז‰ר  כמבו‡ר  ‡חר  ˙נ‡  י„י  על  ול‡  „ו˜‡,  י„ו  על 

˘בכ˙ב על י„י מ˘‰ רבינו". 

[ור‡‰ ב‰מ˘ך ‰„ברים ˘ם ˘ז‰ו ‰טעם ל‰ילול‡ „ר˘ב"י כיון ˘בע˙ פטיר˙ו "‰‚יע 
ב˘ע‰  ‰חבריי‡  עם  לימו„ו  ‰י'  וז‰  וכו'  ˘לו  ‰מ„ר‚ו˙  כל  ור‡˘  ל˙חיל˙  ‰‰י‡  ב˘ע‰ 
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‰‰י‡", יעו"˘ ‰בי‡ור בז‰ (‰וב‡ בל˜ו"˘ ח"‡ ע' 286)]. 

‚ם  פנימיו˙ ‰˙ור‰, ‰נ‰  ˘ל  ˘ר˘ב"י ‰י' ‰מ‚ל‰  ז‰  ˘מלב„  בספרים  מבו‡ר  ו‰נ‰, 
לימו„ו ב‚לי‡ „‡וריי˙‡ ‰י' ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר, ˘‰י' מ‚ל‰ ‰סו„ו˙ ו‰פנימיו˙ ˘בפ˘וטי 

("‰מ˘ך  ‡ומנ˙ו"  "˙ור˙ו  ‰˙ו‡ר   ˙‡ נ"ע  מ‰ור˘"ב  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘פיר˘  וכמו  ‰‰לכו˙. 

˙רס"ו" ע' מ‰ (ובעו„ מ˜ומו˙)): „"˙ור˙ו ˘ל ר˘ב"י בנ‚ל‰, ˘‰י˙‰ ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו, פירו˘ כלי 

מ‚ל‰  ‰י'  ˘ר˘ב"י  ˘לב„  ‰יינו  וכו'".  ‰‰לכו˙  פ˘וטי  בכל  ‰פנימיו˙  יו„ע  ˘‰י'  ˘לו, 

פנימיו˙ ‰˙ור‰, ‰ו‡ ‰י' מייח„ ומחבר ס˙ים „‡וריי˙‡ עם ‚לי‡ „‡וריי˙‡.

וי˘ למˆו‡ סימוכין לז‰ ב„יו˜ בל˘ונו˙ ‰ז‰ר ‰˜' ו‰˙˜וני זו‰ר ˘‰וב‡ו לעיל (בסימן 
‰˜ו„ם), וב‰˜„ים:

˙˜ח  נ„ר˘ ‰פסו˜ "ל‡  ז‰ר)  ב˙י˜וני  ו‰ן  בז‰ר  ˘ם ‰וזכר „בב' ‰מ˜ומו˙ (‰ן  לעיל 
„ו˜‡  ˘‰ו‡  נ‡מר  ז‰ר  וב˙˜וני  ל˘כינ˙‡",  "„יר‰  ˘נח˘בים  ‡לו  על  ‰בנים"  על  ‰‡ם 

נ˙ב‡ר  ועפ"ז  ˘"˙ור˙ם ‡ומנ˙ם".  על ‡לו  ˘˜‡י  נ˙ב‡ר  ˘ם)  (ח"‚  ובז‰ר  ב"מ‡רי ˜בל‰", 

לעיל ˘יוˆ‡ על פי ‰נ"ל ˘"˙ור˙ם ‡ומנ˙ם" ‰ם „ו˜‡ ‰עוס˜ים בפנימיו˙ ‰˙ור‰, „"‰ם 

("מ‡רי ˜בל‰") עב„ין ל‰ (ל˘כינ‰) „יר‰". 

„˙ור˙ן  מ˘נ‰  מ‡רי  "ו‡י˙  ‡י˙‡  ˘ם)  (ח"‚  בז‰ר  ˘‰רי  ב„בר,  לעיין  י˘  ע„יין  ‡מנם 
‡ומנו˙ן ול‡ זז˙ ˘כינ‰ מינ‰ון כל ימי‰ון", ועלי‰ם ‡ומר ‡ח"כ ˘‡לו "„˜בעי לימו„יי‰ו 

„ור˘  (˘ם)  ז‰ר  ב˙˜וני  כנ"ל  ˘כן  ˆ"ע  ו‰„בר  ‰בנים",  על  ‰‡ם  ˙˜ח  ל‡  נ‡מר)  (עלי‰ם 

"מ‡רי  על  (‚ם)  ז‡˙  „ור˘  ˘ם  ˘בזו‰ר  טעמ‡  ומ‡י  „ו˜‡,  ˜בל‰"  "מ‡רי  על  ז‰  כ˙וב 

מ˘נ‰"? 

˘ב„ו‚מ˙  ל‡ו˙ם  מ˘נ‰", ‰ו‡  ב"מ‡רי  בז‰ר  ˘‰כוונ‰  לומר  נר‡‰  ‰„ברים  וליי˘ב 
˜בל‰"),  ("מ‡רי  ‰˙ור‰  פנימיו˙   ˙‡ מ‚ל‰  ‰י'  ˘ר˘ב"י  מ‰  ˘מלב„  כ„לעיל,  ר˘ב"י, 

עס˜ ‚ם בחיבור ו‡יחו„ ‚לי‡ ונס˙ר. ועל פי ז‰ י"ל ˘זו ‰כוונ‰ ˘ם ב"מ‡רי מ˘נ‰", ‰יינו 

מ‚לים  ˘‰ם  ‰יינו  ו‚לי‡,  נס˙ר  ‰מחברים  ˘‰ם  כ"‡  במ˘נ‰  ר˜  ‰ו‡  ˘לימו„ם  ˘‡י"ז 

‰סו„ו˙ ˘י˘ במ˘נ‰, ו„ו"˜.

[ור‡‰ בי‡ור ע„"ז בס' כס‡ ‰מלך ל˙˜ו"ז (ב‰˜„מ‰ ˘ם) ˘כ' לב‡ר מ‰ ˘בזו‰ר פר˘˙ 
מ„בר ‡ו„ו˙  ˘‡ינו  בז‰  ובי‡ר ‰כוונ‰  ˙למו„"  מ‡רי  כ' "מ‡רי ˜בל‰ ‡ינון  (רנ„, ‡)  פנחס 

"מ‡רי ˙למו„" ס˙ם, כ"‡ ‡ו„ו˙ ‡לו „"˙למו„‡ „יל‰ון על רזין „‡וריי˙‡ ס„רו ל‰ו"]. 

ו‰יוˆ‡ מכל ז‰, „במ‰ ˘נ˙ב‡ר כ‡ן ˘ר˘ב"י ‰י' מ‚ל‰ ˙ור˙ ‰נס˙ר, ‡בל ‚ם מחבר 
˘ל  ‰˘למ‰  במעל‰  „ר‚˙ו  ‰יי˙‰  ‰ו‡  ˘„ו˜‡  ל‰‡  חיזו˜  י˘  ו‰נס˙ר,  ‰נ‚ל‰  ומ‡ח„ 

˙ור˙ו ‡ומנ˙ו.

ל‰ם  ‰מ‚ל‰  ‰ו‡  ˘ר˘ב"י  כיון  ‡ומנו˙ם,  ˙ור˙ם  בבחי'  ˘‰יו  ‰˙נ‡ים  כל  מבין  כי 
˙ור˙ ‰נס˙ר, ו‰ו‡ ‰מחבר נס˙ר ונ‚ל‰, לכן ‰ו‡ ‰י' במ„רי‚‰ ‰‚בו‰‰ ביו˙ר, ולכן „ו˜‡ 
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‰ו‡ ‰י' פטור ‚ם מ˜רי‡˙ ˘מע. ול˜מן בסימן ‰ב‡ י˙ב‡ר לן ‰טעם ב„רך ‰פנימיו˙ מ„וע 

‡כן נפטר ר˘ב"י מ˜רי‡˙ ˘מע.

הה

מדוע נפטר רשב"י מקריאת שמע לדעת הירושלמי
ביאורים מופלאים במעלת רשב"י ועוצם ביטולו לבורא ית' מכל וכל /  העמקה בזה בלשונות הזוהר / ביאור על 
פי זה במהות מצוות קריאת שמע על פי פנימיות / לפי זה מבואר הטעם שרשב"י דוקא לא הפסיק לקריאת שמע

ב˙למו„  ˘עוס˜ין  ‡נו  "כ‚ון  ר˘ב"י  ˘‡מר  ‰„ברים)  ב˙חיל˙  לעיל  (‰וב‡  בירו˘למי  ‡י˙‡ 
˙ור‰ ‡פילו ל˜רי˙ ˘מע ‡ין ‡נו מפסי˜ין", וכבר נ˙ב‡ר לעיל (סימנים ‚' ו„') ב‡ריכו˙ ˘‡י"ז 

עס˜ ‰˙ור‰ ס˙ם, ו‚ם ל‡ מ‰ ˘‰ו‡ ‰י' "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" בזמן, ˘ל‡ פס˜ מלימו„ו לר‚ע 

‡ח„, ‡ל‡ ‰מ„ובר ‰ו‡ בלימו„ ‰˙ור‰ ב˙כלי˙ ‰˘למו˙, ˘‰ו‡ ‰י' בטל ומבוטל ל‚מרי 

מחוב˙  בז‰, ‰ו‡ ‰נפטר  ב˙כלי˙ ‰˘למו˙  ˘‰י'  ר˘ב"י  ˘„ו˜‡  נ˙ב‡ר  עו„  י˙'.  לבור‡ 

˜רי‡˙ ˘מע.

‡ך ע„יין ˆריך לב‡ר ‡˙ ˙וכן ‰„בר מ„וע ב‡מ˙ ל‡ ‰י' ז˜ו˜ ר˘ב"י ל‰פסי˜ מלימו„ו 
ל˜רו‡ ‡˙ ˘מע.

ויבו‡ר ‰„בר על פי עניינ‰ ˘ל מˆוו˙ ˜רי‡˙ ˘מע על פי פנימיו˙ ‰˙ור‰:

ייח˘ב  ˙ור‰,  לומ„  ˘כ‡˘ר  ‰י‡  ‡ומנ˙ו  ˙ור˙ו  מ„רי‚˙  ˘פנימיו˙  לעיל  נ˙ב‡ר 
 '‰ ˘˙ור˙  ברכ‰  מחזי˜  כלי  ו‰‡„ם ‡ינו ‡ל‡   ,'‰ ˙ור˙  כ‡ן ‡ל‡ „ברי  כ‡ילו ‡ין  ‰„בר 

בפיו. ‡מנם, מובן ˘כ„י ל‰‚יע למ„רי‚‰ זו, ˆריך ל‰˜„ים לז‰ עבו„‰ וי‚יע‰ רב‰. ˘‰רי 

כזו  למ„ר‚‰  מי„  לבו‡  לו  ו‡י ‡פ˘ר  ח˘יבו˙,  לבעל  עˆמו  מר‚י˘  ברי‡˙ו  מטבע  ‰‡„ם 

˘ל ביטול ‰מˆי‡ו˙ ˘לו מכל וכל.

מסירו˙  ˘עניינ‰ ‰ו‡  ˘מע,  ˜רי‡˙  ל˜רו‡  על ‰‡„ם  לימו„ ‰˙ור‰  ˘˜ו„ם  מ‰  וז‰ו 
‡ומנ˙ו"  "˙ור˙ו  למ„רי‚˙  יבו‡  ˘‰‡„ם  ‰פועל˙  ‰י‡  ו‰מס"נ   ˘"˜‰ עבו„˙  כי  נפ˘, 

‰נ"ל, ˘ילמו„ ˙ור‰ ב‡ופן ˘ל "ו‡˘ים „ברי בפיך" - ביטול ‰ח˘יבו˙ ˘ל מˆי‡ו˙ ‰‡„ם 

ל‚מרי (ר‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ וי˜ר‡ ע' רכו, ס‰"מ ˙רכ"ז ע' רע‡).

ועל פי ז‰ י˘ לב‡ר ‰טעם ˘ר˘ב"י ל‡ ‰י' מפסי˜ מלימו„ו ‡פילו ל˜רי‡˙ ˘מע:

˘כל  כלומר  בעלמ‡",  סימנ‡  עˆמו "‡נ‡  על  ר˘ב"י  ˘‡מר  רכ‰, ‡)  (ח"‡  בז‰ר ‰˜'  ‡י' 
מ‰  ‰י'  עניינו  וכל  לעˆמו,  ומˆי‡ו˙  ח˘יבו˙  בעל  כ‡„ם  ‰יי˙‰  ל‡  ‰ז‰  בעולם  ‰וויי˙ו 

˘‰ו‡ כמו ˆיון וסימן ל‚ילוי ‡ל˜ו˙ו י˙' בעולם. וכמו ˘נ˙ב‡ר בספרי חסי„ו˙ (‡ו‰"˙ וס‰"מ 

˙רכ"ז ˘ם) על מ„ר‚˙ ר˘ב"י ˘‰ו‡ "‰י' ˙מי„ בבחי' ביטול" ל‰בור‡ י˙'.



אוצרות הרשב"ייב

ל˜„ו˘˙ ‰בור‡  וכל  מכל  ביטולו  עוˆם  מזעיר  מעט  ל‰בין  מ‚יעים  ‰יכן ‰„ברים  וע„ 
פני  מ‡ן   .'‰ פני ‰‡„ון  זכורך ‡˙  כל  יר‡‰  "כ˙יב  ב)  לח,  (ח"ב  בז‰ר  ˘‡י˙‡  מ‰  ר‡‰  י˙', 

‰‡„ון ‰', „‡ רבי ˘מעון בן יוח‡י", חזינן מ‰‡ ˘ל‡ ‰יי˙‰ למˆי‡ו˙ו כל ˙פיס˙ מ˜ום 

וח˘יבו˙ עˆמי˙ כלל, ו‰י' מעי˜ר‡ בטל ומבוטל ל˘כינ‰ ˙„יר.

ר˘ב"י  מ˙ייח„  מ˙פיל‰,  ונפטרו  ‡ומנו˙ם  ˙ור˙ם  ˘‰יי˙‰  ‰˙נ‡ים  ˘מכל  מ‰  וז‰ו 
לפעול  ˘מע ‰י‡  מˆוו˙ ˜רי‡˙  עבו„˙  ˘ל  ˘עניינ‰  ˘מע, „כיון  מ˜רי‡˙  פטור ‡ף  ˘‰י' 

ב‡„ם עניין מסיר˙ נפ˘ו ל‰' וביטולו מכל וכל, כ„י ˘יוכל ללמו„ ˙ור‰ ב˙כלי˙ ‰ביטול, 

‰נ‰ ‡ˆל ר˘ב"י ˘‰ו‡ כבר מעי˜רו עומ„ במ„ר‚‰ זו ˙מי„, ‡ינו ז˜ו˜ ל‰פסי˜ מלימו„ו 

בע˙ זמן ˜רי‡˙ ˘מע ל˜רו‡ ˜"˘.

לז‰  ˜˘ור  ‰י'  „ר˘ב"י  ביטולו  ˘עוˆם  נ˙ב‡ר  (‰נ"ל)  חסי„ו˙  ˘בספרי  [ול‰וסיף 
בו  מ‡יר  ‰י'  ב‰נ‚ל‰  ˘‚ם  סו)   '‡ (ע'  ח"ב  ˙ער"ב  ב‰מ˘ך  וכ"‰  ו‚לי‡",  ס˙ים  ˘"חיבר 

‰‡ל˜ו˙ ˘ב‰לכ‰", וכנ˙ב‡ר לעיל בסימן „' ב‡ריכו˙].

וו

ביאור הא דסתם רבי שמעון הוא רשב"י 
כלל הוא דסתם רבי שמעון רשב"י הוא / תורתו אומנתו הוא כשהלימוד הוא בתכלית ההבנה וההשגה / שם 

שמעון הוא מלשון שמיעה והבנה

בענין  ‚בו‰‰  ‰כי  במעל‰  ‰י'  ˘ר˘ב"י  ב‡ריכו˙  ‰˜ו„מים  בסימנים  לעיל  נ˙ב‡ר 
ב  ב,  ˘בועו˙  ר˘"י  (ר‡‰  ב„רך ‰פנימיו˙ ‰כלל ‰י„וע  ז‰  פי  על  ל‰סביר  וי˘  "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו". 

„"‰ מ˘מו, רמב"ם ב‰˜„מ‰ לפי‰"מ „"‰ בפר˜ ‰˘י˘י, ועו„) „ס˙ם רבי ˘מעון ‰ו‡ רבי ˘מעון בן יוח‡י. 

˘ל  ‰‡מי˙י˙  ו‰מ˘מעו˙  ל‚),  כט,  (ויˆ‡  ˘מיע‰  מל˘ון  ‰ו‡  "˘מעון"  ‰˘ם  „‰נ‰ 
˘מיע‰ ‰י‡ ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ (וכל˘ון ‰כ˙וב "„בר כי ˘ומע עב„ך" (˘"‡ ‚, ט-י)).

˘‰˙ור‰  ב‡ופן  כ˘לומ„  ז‰  ‰רי  ‡ומנ˙ו"  "˙ור˙ו  במעל˙  י‰י'  ˘‰‡„ם  כ„י  ו‰נ‰, 
ר˜  ˘ייכ˙  זו  ˘מ„ר‚‰  ‰„בר  ומובן  ˘לו.  ˘נע˘י˙ ‰"‡ומנו˙"  ע„  ל‚מרי,  עמו  מ˙‡ח„˙ 

כ˘‰לימו„ ‰ו‡ ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ב˘למו˙ וב˙כלי˙, „על לימו„ ב‡ופן ז‰ מבו‡ר (˙ני‡ פ"‰) 

˘כ‡˘ר ‰‡„ם "מבין ומ˘י‚ ‡יזו ‰לכ‰ וכו' ל‡˘ור‰ על בורי'" ‡זי „ו˜‡ ‰˙‡ח„ו˙ו עם 

‰˙ור‰ ‰י‡ ב"יחו„ נפל‡ ˘‡ין יחו„ כמו‰ו וכו' ל‰יו˙ ל‡ח„ים ומיוח„ים ממ˘ מכל ˆ„ 

ופינ‰" [ויעויין במפר˘י ‰˙ני‡ עומ˜ ‰כוונ‰ בז‰. ‰מערכ˙]. 

ומובן ‡"כ ‰טעם ‰פנימי לכך ˘ס˙ם רבי ˘מעון ‰ו‡ ר˘ב"י, כי ‰˘ם ˘מעון מבט‡ 
‡˙ מעל˙ו ˘ל ר˘ב"י ב‰יו˙ו ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו ב˙כלי˙ ‰˘למו˙.



י‚ אוצרות הרשב"י

˘ני‡ורסון  רלוי"ˆ  (ל‰‚‰"˜  – ‡‚רו˙ ˜ו„˘  יˆח˜  לוי  ל˜וטי  בספר  ב„רך ‰˜בל‰  ‚ם  [ור‡‰ 
נ"ע – ס"ע ˘לט ו‡ילך) בי‡ור ‰˘ם רבי ˘מעון בר יוח‡י ו‰˜˘ר לענין ˘מיע‰, יעו"˘ ‡ריכו˙ 

‰בי‡ור בז‰].

זז

 מעלת רשב"י שהי' פועל ומתקן את העולם 
מעלת ''צדיק יסוד עולם'' על ''בני עלי''' / פעולת רשב''י על אנשי דורו שלא היו צריכים לאות הקשת / החילוק 

בין רשב''י לר''א בנו ביציאתם מן המערה

ובז‰ר  יב)  ט,  (נח  בר˘"י  ו‰וב‡  (פל"‰ ‚)  רב‰  ובבר‡˘י˙  פ"ט ‰"ב)  (ברכו˙  בירו˘למי  ‡י˙‡ 
מעל‰  ניכר˙  ˘בז‰  וי"ל   .˙˘˜‰ נר‡˙‰  ל‡  ר˘ב"י  ˘ל  בימיו  ‡˘ר   (‡ לו,   .‡ טו,  (זח"‚   '˜‰

˘יוכח  וכמו  ביו˙ר,  ב„ר‚‰ ‰נעלי˙  ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו  ˘‰יי˙‰  לעיל  כל ‰מבו‡ר  על  נוספ˙ 

וי˙ב‡ר ל˜מן.

„‰נ‰, ‚ם ‡ו„ו˙ רבי י‰ו˘ע בן לוי ‡י˙‡ ב‚מ' (כ˙ובו˙ עז, ב) ˘ב„ורו ל‡ נר‡˙‰ ˜˘˙, 
ו‡ם  יחרב ‰עולם  ˘ל‡  ברי˙  ז‰ "˘‰˜˘˙ ‡ינו ‡ל‡ ‡ו˙  עניין  בי‡ר ‡ו„ו˙  ˘ם  ובר˘"י 

י˘ ˆ„י˜ ‚מור ב„ור ‡ין ˆריך ‡ו˙". ובמ"‡ (ל˜ו"˘ ח"„ ע' 1235 ו‡ילך) נ˙ב‡ר „יו˜ ל˘ון ר˘"י 

‰„ור  על  ˘מ‚ן  ˘‰ˆ„י˜  ‰סו‚י‡  מ˙וכן  ברור  ˘‰רי  ‰י‡,  י˙יר‰  "ב„ור"  ˙יב˙  ˘לכ‡ו' 

ב‰ם ˜˘˙)  נר‡י˙  ˘ל‡  זו (ב„ורו˙  ˘‰‚נ‰  לב‡ר  בז‰  ר˘"י  כוונ˙  ב„ור, ‡ל‡  נמˆ‡  ˆ"ל 

‡ין עניינ‰ ר˜ ˘זכו˙ו ˘ל ‰ˆ„י˜ ‚מור עומ„˙ ל‰ם ל‡נ˘י ‰„ור, ‡ל‡ ˘‰י‡ מ‚יע‰ מכך 

˘‰ˆ„י˜ מעורב עם ‰„ור ומ˙עס˜ עם ‡נ˘י „ורו ל˙˜נם ולזככם ולט‰רם.

וממוˆ‡ „בר  מועטין"  ו‰ן  עלי'  בני  ר˘ב"י "ר‡י˙י  ˘‡מר  ב)  (מ‰,  בסוכ‰  מˆינו  ו‰נ‰, 
‰ם  עלי'"  "בני  ˘„ר‚˙  למ„   ‰˙‡ ב‡ריכו˙)  בז‰  ˘˜ו"ט  ˘ם  ˘יחו˙  ובל˜וטי  ב‚מ',  (יעו"˘  ˘ם  בסו‚י‡ 

מל"ו  נעלים  ו‰ם  (ר˘ו˙)",  בר  "בל‡  ונכנסים  "ב‡ספ˜לרי‡ ‰מ‡יר‰"  ˘רו‡ים  ‰ˆ„י˜ים 

בר˘ו˙.  ר˜  נכנסים  ‡בל  ‰מ‡יר‰  ב‡ספ˜לרי‡  יום"  בכל  ˘כינ‰  פני  ˘"רו‡ים  ‰ˆ„י˜ים 

˘ניים ‰ן  מ‡‰, ‰נ‰ "‡ם  ל‰יו˙ ‡לף ‡ו  ˘יכולים  ˘‡ף  ˘ם  נ‡מר  עלי'" ‡לו  ול‚בי "בני 

˘עכ"פ  עלי',  בני  ˘ל  בבחי' ‰נעלי˙  בנו ‰יו  ורבי ‡לעזר  ˘מעון  ˘רבי  כלומר  ובני".  ‡ני 

˘ניים מ‰ם ˆריכים ל‰יו˙ בכל „ור.

‡בל בז‰ר ‰˜' (זח"‡ רנ‰, סע"‡. ז"ח רי˘ פר˘˙ ויר‡ ועו„) ‡י˙‡ ˘‰לכו ר˘ב"י ור"‡ בנו, ופ‚˘ו 
מל‡ך ‡ח„ ˘‰לך ל‰חריב ‰עולם לפי ˘ל‡ ‰יו בעולם ˘לו˘ים ˆ„י˜ים, ויעו"˘ ‡ריכו˙ 

ע˘רים  "ל‰וו  ˆ„י˜ים  ˘לו˘ים  ‡ין  ˘‡ם  ל˜וב"‰  ל‡מר  למל‡ך  ר˘ב"י  ˘‡מר  ‰מע˘‰ 

וכו' ‡י לי˙ ע˘ר‰ וכו' ל‰וון ˙רין, „‡ינון ‡נ‡ וברי וכו' ו‡י לי˙ ˙רין, ‰‡ ‡י˙ ח„ ו‡נ‡ 

עולם  יסו„  בבחי' ˆ„י˜  ר˘ב"י  ˘‰י'  ˘מ‰  מוכח  ˘מז‰  עולם".  יסו„  וˆ„י˜  ‰ו‡. „כ˙יב 



אוצרות הרשב"יי„

ו‡ילו  בכל „ור,  פנים  כל  על  מ‰ם  ˘ניים  י˘  עלי'  עלי'", „בני  ממ„ר‚˙ "בני  למעל‰  ‰ו‡ 

"‡פילו  ב)  (לח,  ביומ‡  (ור‡‰  ר˘ב"י  ‰י'  ‰ו‡  „ר˘ב"י  וב„ורו  ‡ח„  י˘  עולם  יסו„  ˆ„י˜ 

ב˘ביל ˆ„י˜ ‡ח„ ‰עולם מ˙˜יים ˘נ‡מר וˆ„י˜ יסו„ עולם"). 

ונר‡‰ לומר ‰חילו˜ בין ˘˙י מ„רי‚ו˙ ‡לו, ˘"בני עלי'", וע„"ז „ר‚˙ ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו 
‡פילו במעל‰ ‰‚בו‰‰ „ר˘ב"י – ‰יינו ˘‰ˆ„י˜ עוס˜ ב˙ור‰ עם עˆמו, ‡ל‡ ˘לז‰ ‚ופ‡ 

י˘ ‰˘פע‰ על ‰„ור, ‡בל ‰יו˙ו "ˆ„י˜ יסו„ עולם" עניינו ‰ו‡ „ר‚‰ נעלי˙ יו˙ר, ˘פועל 

על ‡נ˘י ‰„ור ל˙˜נם, לזככם ולט‰רם.

ולכן, רבי ‡לעזר ‰י' ‡מנם בבחי' ‰נעלי˙ ˘ל "בני עלי'" ‡בל ר˘ב"י ‰ו‡ ‰י' במ„רי‚˙ 
"ˆ„י˜ יסו„ עולם", ˘מˆ„ ז‰ זיכך ‡˙ ‰עולם וטי‰ר ‡˙ כל ‡נ˘י „ורו.

„ורו  ‡נ˘י  על  ‰‚ינ‰  ˘זכו˙ו  בז‰  ‰כוונ‰  ˘‡ין   ˙˘˜‰ נר‡˙‰  ל‡  ˘ב„ורו  מ‰  וז‰ו 
וזיכך ‡˙ ‰עולם  פעל  כך  ל˜˘˙  ז˜ו˜  עˆמו ‡ינו  ˘‰ˆ„י˜  „כ˘ם  בז‰ ‰י‡  ‡ל‡ ‰כוונ‰ 

כולו ב„ורו, ˘פעל ˘‚ם ‰ם י‰יו במ„רי‚‰ ‚בו‰‰ כזו ˘ל‡ יˆטרכו ל‡ו˙ ‰˜˘˙.

ויומ˙˜ מ‡ו„ עפ"ז מ‰ ˘מˆינו ˘כ˘יˆ‡ו ר˘ב"י ור"‡ בנו מ‰מער‰ (˘ב˙ ל‚, ב) ל‡חר 
˘‡מר  ˘ם  ‡י˙‡  וכן  ר˘ב"י"  מסי  ‰וי  ‡לעזר  רבי  מחי  „‰וי  ‰יכי  "כל  ‰נ‰  ‰י"‚,  ˘נ‰ 

ר˘ב"י "‡יכ‡ מיל˙‡ „בעי ל˙י˜וני", ˘מז‰ חזינן ˘ב˘ונ‰ מ„ר‚˙ רבי ‡לעזר ˘‰י' מבני 

 ˙‡ לסבול  ‰י'  יכול  ˘ל‡  וע„  מ‰עולם,  ‰מרומם  ב‡ופן  עˆמו  עם  בעבו„˙ו  ועס˜  עלי' 

˘‰י'  ר˘ב"י  לעומ˙ו  רבי ‡לעזר", ‰נ‰  מחי  ולכן "‰וי  ˘ל ‡נ˘י „ורו,  ‰‰נ‰‚‰ ‰טבעי˙ 

ˆ„י˜ יסו„ עולם "‰וי מסי", וחיפ˘ „רכים ל˙˜ן ול‰ועיל ל‰עולם.

˘ל  ב˜„˘  מ„ר‚˙ו  ˘‚ב  ב‡ריכו˙  לעיל  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  על  נוספ˙  מעל‰  לנו  ונמˆ‡ 
ר˘ב"י מ‰ ˘‰ו‡ ‰י' "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" ב˙כלי˙ ‰˘למו˙, ‰נ‰ כ‡ן נ˙ב‡ר מעל˙ו ‰נוספ˙ 

˘‰י' ˆ„י˜ יסו„ עולם, ופעל ועמל עם ‰„ור עˆמו ל˙˜נו ולזככו.

חח

הקשר בין המאמר "שלשה שאכלו על 
שלחן אחד" למעלת רשב"י

ביאור משנת הרשב"י באבות פ"ג / הטעם שדרש בעניין "שלושה שאכלו על שלחן אחד" / ביאור תוכן מאמרו 
לאור הנתבאר שהי' "צדיק יסוד עולם"

‡י˙‡ ב‡בו˙ (פ"‚ מ"‚): "רבי ˘מעון ‡ומר ˘לו˘‰ ˘‡כלו על ˘לחן ‡ח„ ו‡מרו עליו 
„ברי ˙ור‰ כ‡ילו ‡כלו מ˘לחנו ˘ל מ˜ום וכו'".



טו אוצרות הרשב"י

ב˘לו˘‰  ‰˘לחן  על  ˙ור‰  „ברי  ‡מיר˙  ב˘בח  ‰„ור˘  ‰ו‡  ˘ר˘ב"י  בטעם  רמז  וי"ל 

„ו˜‡, „כיון ˘‡י˙‡ ב‚מ' (˘ב˙ ל‚, ב) ˘במ˘ך י"‚ ˘נים עס˜ ב˙ור‰ בˆוו˙‡ עם רבי ‡לעזר 

בנו, ו‡ף "‡י˙רח˘ ניס‡ ‡יברי ל‰ו חרוב‡ ועינ‡ „מי‡", ‰יינו ˘‰יו בבחי' ˘נים ˘‡כלו 

על ˘לחן ‡ח„ ו‡מרו עליו „ברי ˙ור‰, וכיון ˘כן, ‰נ‰ בˆ‡˙ו מ‰מער‰ מי„ ‰ר‚י˘ ר˘ב"י 

במעל˙ ˘לו˘‰ ˘‡כלו על ˘לחן ‡ח„ ו‡מרו עליו „ברי ˙ור‰, ולכן „ר˘ במעל‰ זו „ו˜‡.

במ˘נ‰  ˘ם  ˘ממ˘יך  במ‰  ל‰˜˘ו˙  י˘  לכ‡ו'  „‰נ‰,  „ר˘ב"י,  ז‰  במ‡מר  י"ל  ועו„ 

ברˆו˙ו  ולכ‡ור‰,  מ˙ים",  מזבחי  ‡כלו  "כ‡ילו  ‰˘לחן  על  ˙ור‰  „ברי  ‡מרו  ל‡  ˘‡ם 

ל‰„‚י˘ חומר˙ ‰עניין „ביטול ˙ור‰ ‰וי לי' לומר מ"˘ בסנ‰„רין (ˆט, ב) ע"ז "כי „בר ‰' 

בז‰ ו‚ו'". וכן בˆ„ ‰חיוב ‰רי נ‡מר ל‚בי לימו„ ‰˙ור‰ במ˘ניו˙ ‰˜ו„מו˙ ˘‡פי' ˘ניים 

˘לו˘‰  ˘כ‡˘ר  ר˘ב"י  ומ‰י ‰וספ˙  ביני‰ם",  ˘רוי'  "˘כינ‰  ב˙ור‰  ועוס˜ים  ˘יו˘בים 

נמוכ‰  מ„ר‚‰  ‰י‡  ˘לכ‡ו'  מ˜ום",  ˘ל  מ˘לחנו  ˘"‡כלו  ל‰ם  נח˘ב   – ב˙ור‰  עוס˜ים 

יו˙ר.

וי"ל בז‰ על פי ‰נ˙ב‡ר לעיל (בסימן ‰˜ו„ם) ˘נוסף על ‰מעל‰ „"˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" ‰י' לו 

לר˘ב"י מעל˙ "ˆ„י˜ יסו„ עולם" ˘עניינו ‰ו‡ מ‰ ˘פעל ל˙˜ן ולזכך ‡˙ ‰עולם עˆמו. 

˘על  ˙ור‰  עˆם ‰‡יסור ‰חמור „ביטול  מ„‚י˘  כ‡ן ‡ינו  ב‡בו˙  ˘במ‡מרו  י"ל  ועפ"ז 

‰‚בר‡ ‡ו מעל˙ ‰לימו„ ופעול˙ו על ‰‡„ם, כי ‡ם מ‰ ˘נ‚רם ונפעל מ‰לימו„ בעולם.

˙ור‰  „ברי  ‡מיר˙  בעניין  כ"‡  ס˙ם,  ‰לימו„  במעל˙  ר˘ב"י  „יבר  ל‡  ב„בריו  ולכן 
כ"‡  על ‰‚בר‡,  ˘מו˘˙  במ‰  עוס˜ים  ל‡  ˘כ‡ן  ו‰עונ˘  ו‰˘כר  ביטולם,  על ‰˘לחן ‡ו 

בפעול˙ „ברי ‰˙ור‰ על ‰˘לחן.

וז‰ו מ‰ ˘מלמ„נו ר˘ב"י במ˘נ‰ זו – פעול˙ ‰˙ור‰ על ‰עולם:

 ˙‡ מונע  ˙ור‰  ‡מיר˙  ‰ע„ר  לכן  חיים"  "˙ור˙  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  מכיון  ‰נ‰  ‚יס‡,  מח„ 

פעול˙ ‰"˙ור˙ חיים" על ‰˘לחן, ולכן נח˘ב ל˘לחן ˘‰‡וכל ממנו ‡וכל מ"זבחי מ˙ים". 

ול‡י„ך, ‚„ל‰ מעל˙ לימו„ ‰˙ור‰, ˘‰„יבור ב„ברי ˙ור‰ על ‰˘לחן פועל ˘‰י' 
ז‰ "כ‡ילו ‡כלו מ˘לחנו ˘ל מ˜ום". 



טז

לכל ישראל האיר בסוד תורה
תנו רבנן, ואספת דגנך, מה ת"ל, לפי שנא' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, ת"ל ואספת 

דגנך - הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי ר' ישמעאל. רבי שמעון בן יוחי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה 
וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עלי'? אלא בזמן 
שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים . . אמר אביי הרבה עשו . . כרבי שמעון בן יוחי ולא 

עלתה בידן (ברכות לה, ב)

‰ו‡  מפיך"  ‰˙ור‰  ספר  ימו˘  "ל‡  ‰כ˙וב  פירו˘  ר˘ב"י  ˘ל„ע˙  מ˘מע  ז‰  ממ‡מר 

˘ל  רˆונו   ˙‡ י˘ר‡ל  יע˘ו  וכ‡˘ר  ור‚ע,  ר‚ע  בכל  ב˙ור‰  ולעסו˜  ל‰‚ו˙  ˘י˘  "ככ˙בן", 

מ˜ום, ‡ז "מל‡כ˙ן נע˘י˙ ע"י ‡חרים". ו‰כ˙וב "ו‡ספ˙ „‚נך" ˜‡י ר˜ כ‡˘ר "‡ין י˘ר‡ל 

עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום", כמבו‡ר ˘ם ב‚מ'.

ל‡ ˜ר‡ ‡„ם  יוחי ‡פי'  בן  ר"˘  מ˘ום  יוחנן  רבי  ˘"‡מר  מˆינו  ב)  (צט,  מנחו˙  ב‚מ'  ‡ך 

‡ל‡ ˜רי‡˙ ˘מע ˘חרי˙ וערבי˙ ˜יים ל‡ ימו˘", ונמˆ‡, ˘‚ם כ‡˘ר ‡ין ‡„ם ‰ו‚‰ ב˙ור‰ 

‰ם  ‡לו  ר˘ב"י  מ‡מרי  ˘ני  ולכ‡ור‰  ימו˘",  ל‡  "˜יים  ˘מע  ˜רי‡˙  ˜ור‡  ‡ל‡  ר‚ע  בכל 

בס˙יר‰ ‡ח„ ל˘ני.

וי˘ לב‡ר ז‰ ע"פ ‰כלל ‰מוב‡ בספרים ‰˜„ו˘ים (ראה לקוטי תורה (לכ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע) 

צו יג, ב. ראה יט, ג. ובכ"מ) "כל ‰‚בו‰ ‚בו‰ ביו˙ר יור„ למט‰ מט‰ יו˙ר". „‰פירו˘ בז‰ ‰ו‡ 

˘נמˆ‡  מ‰  ‚ם  ול‰עלו˙  ל‰˘פיע  בכוחו  י˘  ביו˙ר"  ‚בו‰  "‚בו‰  ˘מ„רי‚˙ו  מי  ˘„וו˜‡ 

"מט‰ מט‰".

מ˘לימים ‡ח„ ‡˙ ‰˘ני.  סו˙רים ‡ל‡  ˘‡ינם  ר˜  ל‡  מ‡מרים ‡לו  ˘˘ני  נמˆ‡  ועפ"ז 

„מכיון ˘‚„ל‰ מ‡ו„ מ„ר‚˙ו ו˜„ו˘˙ו ˘ל ר˘ב"י, ע„ כ„י כך ˘מˆ„ עˆמו ס"ל ˘י˘ לעסו˜ 

 ‡"‡˘ ל‰עלו˙ ‚ם ‡לו  בכוחו  לכן ‰י'  י„י ‡חרים",  על  נע˘י˙  ו"מל‡כ˙ן  ר‚ע  בכל  ב˙ור‰ 

ל‰ם לעסו˜ ב˙ור‰ כל ר‚ע, ומ‰ ˘י˘ ביכל˙ם ‰ו‡ ר˜ ל˜רו˙ ˜רי‡˙ ˘מע פעמיים בכל יום, 

˘‚ם ‡לו י˜יימו מˆוו˙ "ל‡ ימו˘ ספר ‰˙ור‰ ‰ז‰ מפיך".

פנינים יקרים



יז אוצרות הרשב"י

ב‡לו  ‚ם  ימו˘"  "ל‡  בחינ˙  ו‰מ˘יך  „ר‚˙ו ‰נעל‰ ‰˘פיע  ˘מˆ„  „ר˘ב"י  כוחו  ˘ז‰ו 

˘מˆ„ מעמ„ם ומˆבם ‡פ˘ר ל‰ם ר˜ ל˜רו˙ ˜רי‡˙ ˘מע פעמיים בכל יום.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 1002 ו‡ילך)

דרש כל תעלומות
מעיקרא כי הוה מקשי ר"ש בן יוחי קושיא הוה מפרק לי' ר' פנחס בן יאיר תריסר פירוקי, לסוף כי הוה מקשי ר"פ 

בן יאיר קושיא הוה מפרק ליה רשב"י עשרין וארבעה פירוקי (שבת לג, ב)

מˆינו ˘ל‡חר ˘עב„ ר˘ב"י ‡˙ ‰˜ב"‰ במער‰ ב‡ופן ˘ל ‰˙נזרו˙ מעניני ‰עולם ל‚מרי, 

בפרי˘ו˙  בעבו„˙ו  ‰מ˘יך  ל‡  מ‰מער‰,  כ˘יˆ‡  ‰נ‰  ‰˙ור‰,  בלימו„  נפל‡‰  ו‰˙עלו˙ 

ו‰˙נזרו˙, ‡ל‡ ‡„רב‰, ניˆל ‡˙ כוחו ל˙˜ן ‡˙ ‰עולם (ראה בארוכה לקו"ש חכ"ב עמ' 138).

(חגיגה  ב˘לום"  ויˆ‡  ב˘לום  "נכנס  רבו  ע˜יב‡  מרבי  ˘למ„  ‰עבו„‰  ס„ר  ע"„  ‰י'  וז‰ 

יד, ב). 

וי"ל ˘ענין ז‰ רו‡ים ‚ם בס„ר ‰לימו„ ˘ל ר˘ב"י, „‰נ‰ ‡י˙‡ ב‚מ' (שבת לג, ב) ˘˜ו„ם 

˙ריסר  י‡יר  בן  פנחס  ר'  לי'  מפר˜  ‰ו‰  ˜ו˘י‡  יוחי  בן  ר"˘  מ˜˘י  "‰ו‰  למער‰  ‰יכנסו 

פירו˜י, לסוף [ל‡חר יˆי‡˙ו מן ‰מער‰] כי ‰ו‰ מ˜˘י ר"פ בן י‡יר ˜ו˘י‡ ‰ו‰ מפר˜ לי‰ 

ר˘ב"י ע˘רין ו‡רבע‰ פירו˜י".

במער‰,  ‰יו˙ו  בע˙  ‰˙ור‰  בלימו„  ר˘ב"י  ˘ל  ‰˙עלו˙ו  ללמ„נו  ‰‚מ'  ב‡‰  ובפ˘טו˙ 

‡ך בעומ˜ יו˙ר י˘ לר‡ו˙ בז‰, ˘ל‡חר ˆ‡˙ו מ‰מער‰ ‰˘˙נ‰ ס„ר לימו„ו ˘ל ר˘ב"י.

מ‰מער‰  ˘יˆ‡  ול‡חר  מקשי",  קושיא "‰ו‰  ב„רך  לימו„ו  למער‰ ‰י‰  כניס˙ו  ˘˜ו„ם 

‰˙עס˜ ב˙י˜ון ‰עולם, ולכן ‚ם ב˙ור‰ ‰י‰ עס˜ו ל˙רı ˜ו˘יו˙ רפב"י, ול‡ ל‰˜˘ו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 141 ו‡ילך)

ממנו תצא תורה
ת"ר, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, א"ר שמעון אם הוא נמכר בניו ובנותיו מי נמכרים, מכאן שרבו חייב במזונות 

בניו (קידושין כב, א)

בני ‰עב„, ‰רי "בניו „ירכיי‰ו  לפרנס ‡˙  חייב ‰כ˙וב ‡˙ ‰‡„ון  טעמ‡  מ‡י  לעיין  י˘ 

ל‡‰„ורי" (לשון הגמ' קידושין שם), ‰יינו, ˘יכולים לחזר על ‰פ˙חים ולפרנס ‡˙ עˆמם, ו‡"כ 

מ„וע ‰וי ז‰ חיוב על ‰‡„ון?



אוצרות הרשב"ייח

וי˘ לפר˘ ז‰ בכמ‰ „רכים, ˘ר˘ב"י ל˘יט˙ו:

˘‡ינו  כל  יוח‡י  בן  ˘מעון  ר'  מ˘ום  יוחנן  רבי  ˘"‡מר  מˆינו  א)  (קטז,  ב˙ר‡  בבב‡   .‡

ר˘ב"י ‰ל˘ון "ליור˘ו"  ˘נ˜ט  ומז‰  עבר‰".  עליו  מל‡  ברוך ‰ו‡  ליור˘ו ‰˜„ו˘  בן  מניח 

˘‰ם  בבנים ‰ו‡  ˘עי˜ר ‰‰„‚˘‰  ס"ל  ˘ר˘ב"י  מ˘מע  ס˙ם  בן"  מניח  ˘‡ינו  מי  ול‡ "כל 

יור˘ים ‡˙ ‰‡ב.

בבא  (ראה  מˆי‡ו˙ ‡ח˙  ו‰בן ‰ם  ו‰‡ב  ˙ח˙ ‡ביו",  ˜ם  ˘‰"בן  ירו˘‰  ב‚„ר  י„וע  ו‰רי 

בתרא קנט, א. צפנת פענח (להגאון הרוגוצ'ובי) כללים ע' ירושה, וש"נ).

בחיוב  ‚ם  כ"‰  ‡ח˙,  מˆי‡ו˙  ‰וי  ו‰בן  ‰‡ב  ירו˘‰  ˘ב‚„ר  ˘כמו  לר˘ב"י  ס"ל  וע"כ 

‰‡„ון  מחוייב  ‰‡ב,  עם  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ‰ם  ‰עב„  ˘בני  „מכיון  ‰עב„,   ˙‡ לפרנס  ‰‡„ון 

לפרנסם ‚"כ.

ב. ר˘ב"י ‰י' ב‚„ר "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" (שבת יא, א), וס"ל "‡פ˘ר ‡„ם חור˘ כו' ˙ור˙ו מ‰ 

(ברכות  ע"י ‡חרים"  נע˘י˙  מל‡כ˙ן  מ˜ום  ˘ל  רˆונו  עו˘ין  ˘י˘ר‡ל  בזמן  עלי', ‡ל‡   ‡‰˙

לה, ב).

ולכן ס"ל ˘‡ין לחייב ‡˙ ‰בנים לחזר על ‰פ˙חים, כ"‡ ˆריכים ל˜בל מזונו˙י‰ם "ע"י 

‡חרים", כ„י ˘יוכלו לעסו˜ ב˙ור‰.

‚. וע"„ ‰רמז ו‰„רו˘ י"ל:

‰מכיר‰ לעב„ו˙ רומז˙ על ענין ‰‚לו˙ (ראה אור החיים בהר כה, מא).

˘כינ‰  ˘‚לו,  מ˜ום  ˘בכל  ‰˜ב"‰,  לפני  י˘ר‡ל  "חביבין  א)  כט,  (מגילה  ר˘ב"י  ו‡מר 

עמ‰ם".

ונמˆ‡, ˘כ‡˘ר ‚לו י˘ר‡ל ב‚לו˙, ‰רי ‚ם "‰‡ב" – ז‰ ‰˜ב"‰, ו‰"בנים" ‡לו י˘ר‡ל, 

כולם נמˆ‡ים ב‚לו˙.

וע"ז ˘ו‡ל ר˘ב"י "‡ם ‰ו‡ נמכר, בניו מי מכרן"? „ב˘למ‡ "‰‡ב" ז‰ ‰˜ב"‰, ‰רי ‰ו‡ 

"כל יכול", ובמיל‡ ביכל˙ו י˙ברך ל‰‚לו˙ עˆמו כביכול, ול‡ יחול בו י˙' ˘ום ˘ינוי ח"ו. 

‡ך "בניו – מי מכרן", „‡יך ‡פ˘רי ˘י‰יו בני י˘ר‡ל מכורים ב‚לו˙, ‰רי ‡ם י‰י' ל‰‚לו˙ 

ניכר  י‰י'  ˘ל‡  ע„  ו˘ינוי,  ירי„‰  ב‰ם  ˘יחול  ל‰יו˙  יכול  י˘ר‡ל,  עם  על  ובעלו˙  ˘ליט‰ 

ב‰ם ח"ו ז‰ ˘‰ם "בנים למ˜ום".

˘י˘  ו‰˘ליט‰  ‰עב„ו˙  ˘ענין  בניו",  במזונות  חייב  ˘רבו  "מכ‡ן  ר˘ב"י   ıמ˙ר וע"ז 

עם  לרוחניו˙  בנו‚ע  ‡ך  ‰‚˘מיים,  וˆרכי‰ם  ל"מזונו˙"  בנו‚ע  ר˜  ‰ו‡  י˘ר‡ל  על  ל‚לו˙ 

י˘ר‡ל, וז‰ ˘‰ם "בנים למ˜ום" ‡ין ל‚לו˙ ˘ליט‰ כלל.



יט אוצרות הרשב"י

. ‡בל ‡˙   . ב‚לו˙  נמסרו  נ"ע "ר˜ ‚ופו˙ינו  מו‰ר˘"ב  כ"˜ ‡„מו"ר  ˘ל  וכפ˙‚ם ‰י„וע 

נ˘מו˙ינו ל‡ ˘לחו ל‚לו˙, ול‡ נמסרו ל˘עבו„ מלכיו˙" (לקוטי דיבורים ח"ד תרצב, א).

וכיו"ב  ל˘רי ‰מ„ינ‰  ˘‡ין  בניו",  במזונו˙  חייב  למזונו˙ ‚˘מיים, ‰נ‰ "רבו  בנו‚ע  ו‚ם 

„יע‰ ובחיר‰ ב‡ם ל˙˙ לבני י˘ר‡ל ˆרכי‰ם ומזונו˙י‰ם, ‡ל‡ ‰רי ‰ם מחוייבים לזון ‡˙ 

י˘ר‡ל ולפרנסם, בכל ˆרכי‰ם.

(יעויין בכ"ז ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 156 ו‡ילך)

אור מופלא רום מעלה
אמר רבי שמעון זכאה איהו מאן דמקבל אורחין ברעו שלים כאילו מקבל אפי שכינתא (תיקוני זוהר, תיקון וא"ו 

קרוב לסופו)

י˘ ל˙מו‰, ‰רי ‡י˙‡ ב‚מ' (שבת קכז, א) "‚„ול‰ ‰כנס˙ ‡ורחים יותר מ˜בל˙ פני ˘כינ‰", 

מ˜בל ‡פי  "כאילו  ר˜  ז‰  „מ˜בל ‡ורחין" ‰רי  ˘"מ‡ן  ר˘ב"י  מ‡מר  עם  מ˙‡ים  ז‰  ו‡יך 

˘כינ˙‡"?

וי˘ לב‡ר ז‰ בפ˘טו˙:

ר˜  ˘כינ‰" ‰ו‡  פני  ו‰זוכ‰ "ל˜בל  ר‚יל,  ב‡ופן  מ‡יר ‰˘כינ‰  ל‡  ר‚ילים  ‡ˆל ‡נ˘ים 

‰עומ„ במ„רי‚‰ ‚בו‰‰ מ‡ו„, ולע˙ים רחו˜ים.

א)  לח,  (ח"ב  בזו‰ר  עליו  ˘‡מרו  ע„  ע˙,  בכל  ˙מי„  ר˘ב"י ‰‡יר‰ ‰˘כינ‰  מ˘‡"כ ‡ˆל 

"מ‡ן פני ‰‡„ון ‰' – „‡ ר˘ב"י", ו‡"כ, כ‡˘ר ‰ו‡ "˜יבל פני ˘כינ‰", וו„‡י ‡ין ז‰ „ר‚˙ 

‰˘כינ‰ ˘‰‡יר‰ ‡ˆלו ˙מי„, כ"‡ בחינ‰ נעלי˙ יו˙ר ב"˘כינ‰" ˘ל‡ ‰‡יר‰ ‡ˆלו ב„"כ.

פני  מ"˜בל˙  ערוך  ב‡ין  ‰י‡  נעלי˙  ר˘ב"י  ‡ˆל  ˘כינ‰"  פני  "˜בל˙  ˘„ר‚˙  ונמˆ‡, 

˘כינ‰" ב‡ופן ר‚יל.

ול‡  ‰˘כינ‰  פני  כ˜בל˙  ˘˜ול‰  ‡ורחים  ˘‰כנס˙  ר˘ב"י  ‡מר  ‡יך  ˘פיר  מובן  ולפ"ז 

˘‰יי˙‰ ‡ˆלו, ‡ין ‰כנס˙ ‡ורחים  ˘כינ‰"  פני  ל‚בי „ר‚˙ "˜בל˙  כי  ממנ‰,  ˘‚„ול‰ ‰י‡ 

‚„ול‰ ממנ‰, כ"‡ ˘˜ולים ‰ם.

פני  מ˜בל˙  יותר  ‡ורחים  ‰כנס˙  "‚„ול‰  ר˘ב"י  ב„ר‚˙  ˘‡ינם  ‡נ˘ים  ‡ˆל  מ˘‡"כ 

˘כינ‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 765 ו‡ילך)



אוצרות הרשב"יכ

יכול לפטור העולם
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים - אמר ר' שמעון מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ 

מאלו מפני שהן קשים למניקות (רש"י בהעלותך יא, ה)

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי ‰מני˜ו˙ ‰ן מיעוט‡ „מיעוט‡ „כלל י˘ר‡ל, ומפני מ‰ מנע ‰˘י"˙ 

טעמם ˘ל מינים ‡לו מכל י˘ר‡ל ר˜ מפני ‰מני˜ו˙?

וי˘ לב‡ר ז‰ „ר˘ב"י ל˘יט˙ו, „ס"ל ˘פעמים י˙כן ˘‰מיעוט מכריע ‡˙ ‰רוב. 

מן ‰„ין  כולו  כל ‰עולם  לפטור ‡˙  ˘‡מר "יכול ‡ני  ר"˘,  ב‰„‚˘‰ ‡ˆל  ˘מˆינו  וכפי 

מיום ˘נבר‡˙י ע„ ע˙‰, ו‡ילמלי ‡לעזר בני עמי, מיום ˘נבר‡ ‰עולם וע„ עכ˘יו, ו‡ילמלי 

יו˙ם בן עוזי‰ו עמנו מיום ˘נבר‡ ‰עולם וע„ סופו" (סוכה מה, ב).

מ˘ום  ו‰יינו  כולו.  ‰עולם  כל   ˙‡ ל‰כריע  ביכול˙ם  מ"מ  ממ˘,  יחי„ים  ˘‰ם  „‡ע"פ 

מע˘‰  ולכן  ממ˘,  מˆי‡ו˙ ‡ח˙  ˘‰ם  כולם,  וכל ‰„ורו˙  י˘ר‡ל,  כל  ˘ר˘ב"י "רו‡‰" ‡˙ 

כל יחי„ ופרט ˘בי˘ר‡ל נו‚ע ל‰כלל כולו.

וע„"ז ס"ל לר"˘ ל‰יפך, „כ‡˘ר י˘נו „בר ˘יכול ל‰זי˜ ‡˙ ‰מיעוט, כ„‡י למנוע ענין 

ז‰ ‚ם מ‰רוב, כ„י ˘ל‡ י‰י' ˘ום ח˘˘ ‡ו ח˘˘ „ח˘˘ ˘י‚יע רע‰ זו ל‰מיעוט.

ול‰עיר ‚ם ˘מˆינו „לח„ ˙ירוı ביבמו˙ (סז, ריש ע"ב) ס"ל לר"˘ „חיי˘ינן למיעוט‡.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 76 ו‡ילך)



כ‡ אוצרות הרשב"י

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

הצצאאאאווווצצצצררררוווותתתת ההההררררשששבבבב"יייהההההרצראאאוצצ הרשששבבב"יצרות צצ צא א

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

הה הצצררוותת ההההההההרצצרר ההצררוותת הצצצצצצצצררררררררצצצצ ות ההצצצצ ות ההצ הההצ צצ צצאאא צצא צאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא צצצצצצצצאאאאווצצאאאוווצצאא צרראאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא אאא

היוא דרשב"י 
בצ הצמח צדק

תיאורם של זקני החסידים אשר העלו את זכרונותיהם — כל אחד בסגנונו — מיום ל"ג בעומר בצילו של כ"ק 
אדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש

סדר חגיגת ל"ג בעומר  כנהוג מימי קדם 
כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב  בˆל  ˙רנ"ו,  פר˘˙ ‡מור   ˜"˘ ליל  [בסעו„˙  חנוך ‰ענ„ל  ר'  סיפר ‰חסי„  כ‰ 

נ"ע]:

ב˘בוע.  ˘לי˘י  ביום  בעומר  ל"‚  חל  ˙ר"„ —  בליוב‡וויט˘ —  ˘‰יי˙י  ב˘נ‰ ‰ר‡˘ונ‰ 

ס„ר ח‚י‚˙ ל"‚ בעומר ‰י‰ כנ‰ו‚ מימי ˜„ם לˆ‡˙ ‡ל מחוı לעיר, פעם ‡ל ‰כיכר ˘לפני 

‰חˆר ‰‡נ‡ר‡ווע ופעם ל˘„‰ ‰מי˘ור ˘בכפר ‡חרעמ‡וו‡.

בחˆר ‰‡נ‡ר‡ווע „ר ‡ז ‰מוכסן ‰חסי„ ר' ˘למ‰ ב"ר ˘מ˘ון ˘‰י‰ ממ˜ו˘ריו ˘ל כ"˜ 

‡„מו"ר ‰‡מˆעי, ובכפר ‡חרעמ‡וו‡ „ר ‰מוכסן ‰חסי„ ר' יוסף מיכ‡ל ב"ר פייווי˘ מ˘‰, 

‡י˘ ב‡ ב˘נים ועו„נו ממ˜ו˘ריו ˘ל רבנו ‰ז˜ן.

‚ורל  מטילים  רוב ‰יו  פי  ועל  מ˜ו„ם,  כ˘בוע–˘בועיים  מ‚בילים  מ˜ום ‰ח‚י‚‰ ‰יו   ˙‡

בין ˘ני ‰חסי„ים ‰מוחז˜ים ‰‡מורים.

לבו‡ ‡ליו  ו‡˙ ‰‡ורחים,  מזמין ‡˙ ‰חסי„ים ‰"יו˘בים"  בעריכ˙ ‰ח‚י‚‰ ‰י‰  ‰זוכ‰ 

עו„ בערב ל"‚ בעומר, ו‡חרי ˙פיל˙ מנח‰ ‚„ול‰ ביום ל"ב בעומר ‰י‰ עורך סעו„‰ ‚„ול‰ 

ב„‚ים וב˘ר ˘נמ˘כ‰ ע„ ˙פל˙ ערבי˙. ב˘ע˙ ‰סעו„‰ ‰יו חוזרים מ‡מר „‡"ח, מספרים 

ב‰˘כמ‰  ומ˙פללים  ‰ליל‰  כל  נעורים  ‰יו  רוב  פי  ועל  ורו˜„ים,  מנ‚נים  חסי„ים,  סיפורי 

עם  חלב  סעו„˙  מוכנ‰  ‰י˙‰  ע˘ר‰  ‡ח˙  וב˘ע‰  ב‡ריכו˙,  ו‚ם  במ˙ינו˙  בˆיבור  ˙פל‰ 



אוצרות הרשב"יכב

מ˘˜‰ יי"˘ לרוב, ומ˘ע‰ ˘ל˘ בערך ‰יו מחכים לבו‡ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר.

ב‡ו˙‰ ˘נ‰ — ˙ר"„ — על‰ ‰‚ורל לזכו˙ו ˘ל ‰חסי„ ר' יוסף מיכ‡ל.

חגיגת ל"ג בעומר בשמחה כפולה ומכופלת 
מ˙חיל˙ חו„˘ ‡ייר ‰˙יר כ"˜ ‡„מו"ר [‰ˆמח ˆ„˜] לחסי„ים לבו‡ לליוב‡וויט˘, ‡חרי 

˘במ˘ך ‰חורף ‡סר עלי‰ם לבו‡ מפ‡˙ ‰ייסורים ˘‰יו מ˙חיל˙ חו„˘ מר–ח˘ון ע„ לפני 

‰פסח (מל˘ינו˙ ‚ינזבור‚ ו‰"מ˘כילים" בווילנ‡).

‚ם חסי„ו˙ ל‡ ‡מר כ"˜ ‡„מו"ר בחורף ‰‰ו‡ ר˜ פעמים ספורו˙, ב˘"˜ ויˆ‡ ט' כסלו, 

במניין ‰˜טן ‰פרטי  ז‰  ו‚ם  ופורים,  ˘יר‰  ˘ב˙  טב˙,  כ"„  וחנוכ‰,  ר"ח  ב˘ב˙  כסלו,  י"ט 

˘לו לפני ‡נ˘ים ספורים וב‰ם ‡ח„ים מ‰‡ברכים ‰"יו˘בים".

ב‡ו˙‰ ˘נ‰ ‰י˙‰ ח‚י‚˙ ל"‚ בעומר ב˘מח‰ כפול‰ ומכופל˙.

כיון ˘ביום ‰˘ני חל ˙עני˙ ˘ני ב˙ר‡, י˘בו ‰רבנים ‰מפורסמים ר' נחמי‰ מ„וברובנ‰ 

"חנ‰  (בעל  מ‰ומיל  ‡ייזי˜  יˆח˜  ור'  מויטבס˜  ‡ייזי˜  יˆח˜  ר'  נחמי‰"),  "„ברי  (בעל 

 ˙‡ יסיימו  ל‡  ‰רבים  ˘מח˙  ˘לר‚לי   — ˘ע‰  כ‰ור‡˙   — ופס˜ו  „ין  בי˙  ב˙ור  ‡רי‡ל") 

‰˙עני˙, ו‡חרי מנח‰ ‚„ול‰ י˜יימו ‡˙ ‰מנ‰‚ ‰˜בוע בסעו„˙ ‰ח‚.

‰ר‰"ח ר' ‰לל מפ‡ריט˘, ‡ף כי ‰סכים עם ‰רבנים ‰‚‡ונים ‰‡מורים ו‰˘˙˙ף בחזר˙ 

כוס   ‰˙˘ ערבי˙  ˙פל˙  ור˜ ‡חרי  ˙עני˙ו,  מ˜ום ‚מר  מכל  וברי˜ו„ים,  בני‚ונים  ‰מ‡מרים, 

חמין.

שהגוף יהיה טוב ולא רק צודק
מר' ‰לל  ל˙בוע  מ‰ומיל  יˆח˜ ‡ייזי˜  ר'  רב‰  ƒ‰ ז˜ני ‰חסי„ים  ב‰˙ווע„ו˙  בליל‰ ‰‰ו‡ 

מפ‡ריט˘ על ˘‰ו‡ מרב‰ ב‰י„ורים, ו‰סביר ‡˙ ‰מ‡מר "כל י˙ר כנטול „מי" (חולין נח, ב).

‰ר‰"ח ר' ‰לל בכ‰ במרירו˙ ‚„ול‰, ומ˙וך בכיי‰ ב„מעו˙ ˘לי˘ ‰˙חנן בפני ‰ר‰"ח ר' 

יˆח˜ ‡ייזי˜ ˘ל‡ י‡˘ים ‡ו˙ו על כך, ול‡ יח˘וב עליו עוון ˘‰ו‡ עו˘‰ ז‡˙ מפני יו‰ר‡ 

ו‚סו˙ ‰רוח ח"ו.

ז‡˙  ור˜  ל‡ ‡זכור,  כולם  וב˙חנונים. ‰„ברים  ב‰˙ר‚˘ו˙  ר' ‰לל  ˘ע‰ ‡רוכ‰ „יבר ‡ז 

‡„מו"ר  כ"˜  ‡ל  ל‰יכנס  עˆמו   ˙‡ ˘‰כין  ‰חו„˘ים  ‡רבע˙  ˘במ˘ך  ˘‡מר,  זוכר  ‰נני 

[‰‡מˆעי] ל"יחי„ו˙", "פעל˙י על ‚ופי ˘י‰י‰ ב„ר‚‡ ˘ל טוב, ול‡ ר˜ ב„ר‚‡ ˘ל ˆ„˜ — 

˘י‰י‰ טוב ול‡ ר˜ ˆו„˜".



כ‚ אוצרות הרשב"י

‡ני ‚ם זוכר ˘‡מר: "י˘ מ˘ום עביר‰ לבטל ‡˙ ‰זמן על טענו˙ ומענו˙, כל ר‚ע י˜ר".

‡ח„ ‰‡ברכים מ‰"יו˘בים" — מ˘‰ „ו„ מ‡בˆו‰ע — ‰˙ר‚˘ מ‡„ מ„יבוריו ˘ל ר' ‰לל 

˘‰יי˙י  "יחי„ו˙"  ‰פעמים  ˘˙י  לי  ‰ועילו  ל‡  מ„וע  יו„ע  ‡ני  ע˙‰  בטענו,  רב  בכי  ובכ‰ 

ובלע„י  בפועל,  בעבו„‰  ל‰כנ‰  ז˜ו˜ים  ל"יחי„ו˙"  ל‰יכנס  כ„י  ˘כן  ‡„מו"ר,  כ"˜  ‡ˆל 

ז‡˙ — ‡ינו מועיל.

‰מע˙ לע˙ — מ‡ז בו‡נו ‡ל ר' יוסף מיכ‡ל ב‡חרעמ‡וו‡ ע„ ב‡ כ"˜ ‡„מו"ר ביום ל"‚ 

בעומר לברך ‡˙ ‰ח‚י‚‰ — עבר עלינו כ˘עו˙ ‡ח„ו˙ מרוב ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰ ב˙ענו‚ רוחני.

כ"˜ ‡„מו"ר ‡מר מ‡מר „"‰ "ע„ ‰‚ל ‰ז‰ וע„‰ ‰מˆב‰" (ויˆ‡ ל‡, נב), ו‰˙עכב כ˘˙י 

˘עו˙ ויסע לבי˙ו.

‰חסי„ ר' ‡ב‡ מˆ'‡˘ני˜ (˘‰י‰ בעל ‰בנ‰ ו‰˘כל‰, מעמי˜) סיפר ˘‰ו‡ ‰י‰ נוכח ‡ז, 

˘ל ‡רבע‰ ‰מ‡מרים  ‚ם ‰נחו˙  ˘˘מע  בין ‰מ‡מרים  כ˙וב  נמˆ‡  ור˘ימו˙יו  כ˙ביו  ובין 

כ"˜ ‡„מו"ר ‡ו„ו˙ ‰חסי„  ˘סיפר  וכן ‰סיפור  בעומר),  מל"‚  ו‡ח„  (˘ל˘‰ „פר˘˙ ‡מור 

ז˜ני  בין  ˘חלפו  על ‰„יבורים  נוסף  מיכ‡ל,  יוסף  ר'  ˘ל  מ„וברובנ‰ ‡ביו  מ˘‰  פייווי˘  ר' 

‰חסי„ים ב‰˙ווע„ו˙ ליל ל"‚ בעומר ו‰סיפורים ˘ספרו.

מ‰  נזכר˙י  כן, ‰נ‰  כן  ו‡מר  חנוך ‰ענ„ל,  ר'  ˘ל  זכרונו  עוררו ‡˙  ר' ‡ב‡  ˘ל  סיפוריו 

˘סיפר כ"˜ ‡„מו"ר ‡ו„ו˙ פייווי˘ מ˘‰ ‰"י˘וב'ני˜", כי מ˙חיל‰ ‰י‰ ‡ח„ מבחירי נכב„י 

סלוˆ˜ ו‰י‰ מ‚„ולי ‰מנ‚„ים על ‰בע˘"ט נ"ע, ו‡חר כך לסיב‰ בל˙י י„וע‰ עזב ‡˙ סלוˆ˜ 

בנו  לו  נול„  ו˘ם  טוב  ˘ם  ‰בעל  ˘ל  נל‰ב  לחסי„  וי‰י  ל„וברובנ‰  סמוך  בכפר  ו‰˙יי˘ב 

יחי„ו ר' יוסף מיכ‡ל.

הילולא וחינגא היה היום הזה לנו 
מורי ‰ר˘ב"ı [=ר' ˘מו‡ל בˆל‡ל ˘עפטיל] סיפר ˘ב˘נ˙ ˙ר"ט ‰י˙‰ ‰פעם ‰‡חרונ‰ 

לח‚י‚˙ ל"‚ בעומר ב˘„‰ ‰˜רוב ל‰‡נ‡ר‡וו‡, ˘ב‰ ‰˘˙˙ף כ"˜ ‡„מו"ר.

כל  ‰לכו  ˘חרי˙  ˙פיל˙  ‡חרי  רביעי  ביום  חמי˘י.  ביום  בעומר  ל"‚  חל  ˘נ‰  ב‡ו˙‰ 

‰‡ברכים ‰"יו˘בים" ו˙למי„י ‰י˘יב‰ ו‰‡ורחים ˘ב‡ו ל˘ב˙ פר˘˙ ‡חרי–˜„ו˘ים ‰עבר 

פי  על  ˘למ‰  ר'  בעומר, ‡ל ‰חסי„  לל"‚  ˘ב‡ו  ו‰‡ורחים ‰ח„˘ים  ע„ ‡חרי ‰ח‚  ונ˘‡רו 

 — ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰˙יי˘ב  מ‡ז  ˘נ‰  בכל  כנ‰ו‚  בעומר  ל"‚  ח‚   ˙‡ לחו‚  ‰זמנ˙ו 

ב˘נ˙ ˙˜ע"„ — בליוב‡וויט˘.

˜טנו˙. בטלי˙ו˙  ר˜„ו  ב‰ם  זר˜‰  ˘˘יב‰  ‰ז˜נים  לנו.  ‰ז‰  ‰יום  ‰י‰  וחינ‚‡  ‰ילול‡ 

ו‡נחנו ‰‡ברכים ˙למי„י ‰י˘יב‰ ר˜„נו כ‡ילים. ב‡וזניים נטויו˙ ובפיו˙ פ˙וחים ‰˜˘בנו 



אוצרות הרשב"יכ„

לכל ‰‚‰ ‰יוˆ‡ מפי ז˜ני ‰חסי„ים.

בל"‚ בעומר, ב˘ע‰ ‡רבע בערך ‡חרי חˆו˙ ‰יום ב‡ כ"˜ ‡„מו"ר וי‡מר מ‡מר חסי„ו˙ 

על  בי‡ור  ו‰ו‡  לנ‡ˆלים  ‰מ‡ˆיל  סוף  ‡ין  ‡ור  בין  ממוˆע  ˘‰ו‡  ‰כ˙ר,  ענין  ל‰בין   ‰"„

‰מ‡מר "˘חור‰ ‡ני" (˘יר ‰˘ירים ‡, ‰) ˘‡מרו ב˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ‡חרי–˜„ו˘ים, ו‰˙עכב 

כ˘ל˘ ˘עו˙.

וטרם נסעו, ˆיוו‰ לנ‚ן ‡˙ ני‚ון כ"˜ רבנו ‰ז˜ן, בעל ‡רבע˙ ‰בבו˙ ‰י„וע. כ"˜ ‡„מו"ר 

˜ומ˙ו  מל‡  עמ„  לנ‚ן  וכ˘‚מרו  לחייו,  על  ו„מעו˙  עˆומו˙  בעינים  ‚„ול‰  ב„ב˜ו˙  י˘ב 

ועל ‰כלל ‰פרטי [=ע„˙  י˘ר‡ל  בני  כלל ‡חינו  על  ˙‚ן  בעל ‰‰ילול‡  ˘ל  זכו˙ו  וי‡מר: 

חסי„י חב"„].

כ˘‚מר ‡˙ „בריו ‡ל‰ ‰נ‰ בלי ˘ום ‰כנ‰ ‰˙פרˆ‰ מלב כולנו ˜רי‡‰ עˆומ‰ "‡מן".

˘חו˜ ˜ל עבר על פני ˜„˘ו וי‡מר: ‡מן כן י‰י רˆון.

על  ויחזרו  בר‡˘ם  ר' ‰לל  ו‰ר‰"ח  ז˜ני ‰חסי„ים  לבי˙ו ‰˙‡ספו  כ"˜ ‡„מו"ר  כ˘נסע 

‰מ‡מר ˘‡מר כ"˜ ‡„מו"ר וי˙פל‡ו על ‡˘ר ˆיוו‰ כ"˜ לנ‚ן ‡˙ ני‚ונו ˘ל ‰ו„ כ"˜ רבנו 

‰ז˜ן וי„‡‚ו מ‡„ על „בריו ‰‡חרונים.

מ‡˙  מכ˙ב  ויבי‡  זיטומיר  מעיר  מ‰יר  רוכב  ב‡  ‡מור,  פר˘˙  ˘ב˙  ‡חרי  ˘ני  ביום 

"ל˜וטי  ספר  ‰„פס˙  ‡ו„ו˙  ויח˜רו  ו‰בול˘˙  מ‰מ˘טר‰  ב‡ו  ‰˘ני  ˘ביום  ‰מ„פיסים 

˙ור‰", כמ‰ עו˙˜ים נ„פסו ול‡יז‰ ערים נ˘לחו. וכמ‡˙יים ו˘מונים עו˙˜ים ˘נמˆ‡ו בבי˙ 

‰„פוס ח˙מ‰ ‰מ˘טר‰ בחו˙מ‰, וי˙נו ˆו ל‰˙ייˆב ביום רביעי לפני ‰בול˘˙ בעיר ˜יוב.

 ˙‡ ל˘מוע  ‡ליו  ב‡ו  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  בניו  וכ"˜  בעיר,  ‰˘מוע‰  ‰˙פ˘ט‰  מ‰ר  חי˘ 

‰„בר כמו ˘‰ו‡, כי ב˘ע‰ ‡ח˙ כבר ‰ספי˜ו בני ‰עיר לספר ‚וזמ‡ו˙ ו˘˜רים בני„ון.

ליב  י‰ו„‰  [רבי  מ‰רי"ל  כ"˜  ב˘ם  ‡˘ר  ר'  ‰ר‰"ח  ב˘ם  ˘מענו  ערב  לע˙  ביום  בו 

‰ר˘"ז  כ"˜  ול‡חיו  לו  ‡מר   ˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘‡ביו   ,[ˆ"ˆ‰ ˘ל  בנו  מ˜‡פוסט, 

[רבי ˘ני‡ור זלמן] כי "ב˙ „ינ‡ בטל „ינ‡" [כיון ˘לן ‰„ין בטל ‰ריב] (סנ‰„רין ˆ‰, ‡).

ביום ‰חמי˘י לע˙ ערב ב‡ רוכב מ‰יר מ˜יוב ובי„ו מכ˙ב מ‰‚ביר „‡ברי, ˘ביום ‰רביעי 

כ˘‰˙ייˆב ‰רב ˘פיר‡ ‰מ„פיס מזיטומיר לפני ‰בול˘˙ ב˜יוב „ברו ‡˙ו ˜˘ו˙ וי‡סרו‰ו, 

ערב  לע˙  ביום  ובו  למ‡סר,  ‰וחזר  ‰ח˜יר‰  ו‡חרי  חו˜ר  לפני  ‰וב‡  בו˜ר  ‰חמי˘י  וביום 

זיטומיר  ˘ל  לבול˘˙  ˜יוב  ˘ל  ‰בול˘˙  כ˙ב‰  ‰˘י˘י  ביום  ולמחר˙ו  לו.  ני˙נ‰  חופ˘‰ 

ל‰סיר ‰חו˙מו˙ מספר "ל˜וטי ˙ור‰" ו‡˘ר ‰עניין מסו„ר.

(ל˜וטי „יבורים חל˜ ‚–„ [‰מ˙ור‚ם לל‰"˜] עמ' 728 ו‡ילך)


