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מובא קצת על מעלת רבי שמעון בר יוחאי  )דף ג:(בהקדמת הזוה"ק 
 לאחר פטירתו בגן עדן. 

רבי חייא ורבי יוסי היו מהלכים בדרך, כשהגיעו לשדה אחד דרש רבי 
ראשית". אמר לו רבי יוסי: ודאי זהו הפירוש, וכך חייא את המילה "ב

 שמעתי מהמאור הקדוש רבי שמעון. 

כשהזכיר רבי יוסי את רבי שמעון בר יוחאי זה גרם לעורר את רבי 
חייא שהיה מהתלמידים הקרובים של רבי שמעון, הוא היה מעשרת 
התלמידים שהיו באדרא רבה, כמו כן הוא היה בזמן יציאת נשמתו 

שמעון בר יוחאי. ולכן התמלא געגועים למורו ורבו רבי של רבי 
 שמעון בר יוחאי. 

כששמע זאת רבי חייא, נשתטח על וכפי שממשיך ומספר הזוה"ק: 
הארץ ונשק את העפר, בכה ואמר: עפר עפר, כמה קשה עורף אתה, 
כמה חצוף אתה, שכל מחמדי עין יתבלו בך, כל עמודי מאורי העולם 

חצוף, המאור הקדוש שהיה מאיר את  תאכל ותטחן. כמה אתה
העולם, השליט הגדול והממונה שבזכותו מתקיים העולם, יתבלה בך; 
ואתה רבי שמעון, אור המאור, אור העולמות, אתה בלה בעפר ואתה 

 מקיים ומנהיג העולם. 

השתומם רגע אחד, ואמר: עפר עפר, לא תתגאה, לא ימסרו בך עמודי 
 .ה בךהעולם, שהרי רבי שמעון לא בל

תענה הקם רבי חייא והיה מהלך ובוכה, ורבי יוסי עמו. מאותו היום 
ארבעים יום כדי לראות את רבי שמעון. אמרו לו: אין אתה רשאי 

תענה ארבעים יום נוספים. הראו לו במחזה את רבי הלראותו. בכה ו
שמעון ורבי אלעזר בנו שהיו לומדים בדבר זה שאמר רבי יוסי, והיו 

זינים לדבריהם. והנה ראה כנפיים גדולות ועילאיות, כמה אלפים מא
ועלו עליהן רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, ונתעלו לישיבה שברקיע, וכל 
אותן כנפיים היו מחכות להם. ראה שרבי שמעון ורבי אלעזר חוזרים, 

 .עד שהאירו יותר מזיו השמשהפעם עם זיו חדש ו

עד כמה עתיד הקב"ה  פתח רבי שמעון ואמר: ייכנס רבי חייא ויראה,
א. אשרי מי שנכנס לכאן בלא בושה, ולחדש פני הצדיקים לעתיד לב

 ואשרי מי שעומד בעולם ההוא כעמוד איתן. 

וראה רבי חייא את עצמו נכנס, וקמו מפניו רבי אלעזר ושאר צדיקי 
עצמו, נכנס את תבייש והשמיט היסוד עולם שיושבים שם, והוא 

: השפל עיניך, לא הקול ואמרבת  היצא וישב לרגליו של רבי שמעון.
תזקוף ראשך ולא תסתכל. השפיל עיניו, וראה אור שהיה מאיר 
למרחוק. והקול חזר כמקודם ואמר: עליונים נסתרים וסתומים, 

הסתכלו וראו; תחתונים  -פקוחי העיניים המשוטטים בכל העולם 
כה מהפכים  -רדומים, סתומי העיניים  התעוררו. מי מכם שחשֵׁ

אורה, וטועמים את המר למתוק, עוד לפני שבאו לכאן; מי מכם ל
שמחכים בכל יום לאור שמאיר, בשעה שהקב"ה פוקד להוציא את 
השכינה מהגלות, ומתכבד ונקרא מלך מכל מלכי העולם; ומי שלא 

 .מחכה לזה בכל יום בעודו בעולם ההוא, אין לו חלק כאן

תלויה מי שבחיים  מבואר כי הכניסה לישיבתו של רשב"י בגן עדן
 חיותו היה לו צער על השכינה שבגלות. 

י "שפעם אחת כשרשב( .דף לחבא פרשת )ויבואר על פי דברי הזוה"ק 
אמר דברי תורה, וכשסיים נגשו אליו שני התנאים הקדושים רבי 
חייא ורבי יוסי והשתטחו על הארץ בפניו ונשקו את ידיו ובכו ואמרו 

: עשה הקדוש ברוך הוא ירושלים י וכה אמרו"דברי שבח על רשב
למטה כדוגמת שלמעלה, עשה חומות העיר ושעריה, מי שעולה לא 
עולה עד שיפתחו השערים, מי שעולה לא עולה עד שיתקנו את 
מדרגות החומה, מי יכול לפתוח את שערי העיר הקדושה? ומי יכול 
לתקן מדרגות החומה? זה רבי שמעון בר יוחאי שהוא פתח שערים 

 .דות החכמה, והוא תיקן מדרגות עליונותשל סו

יראה כל זכורך את פני "הוסיפו עוד שני התנאים ואמרו: וכתיב 
, דא רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, ה' , מאן פני אדוןה'" האדון

י נקרא פני השכינה לפי שהשכינה שורה אצלו תמיד "שאדונינו הרשב
ָראֹות לפניו  .ולכן צריך ְלהֵׁ

הוא כנגד בית מקדש כאן למטה, ולכן רק מי הרי לנו כי רשב"י 
ישיבת  לאזוכה להתחבר  ועל צער השכינה, שמצטער על ירושלים
 רבי שמעון בר יוחאי. 

בזה נבין דברי קדשו של הבבא סאלי זי"ע שאמר: כי לימוד דף זוה"ק 
 בעיר הקודש ירושלים חשוב כעשרה דפים במקום אחר. 

מובא, שהרעיא  ת נשא דף קכד:()פרשזהו גם הטעם למה שמובא בזוה"ק 
מהימנא שהיא נשמת משה רבינו אמרה לרבי שמעון בר יוחאי: בהאי 
חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר מן זוהרא דאימא עילאה תשובה ... 

 יפקון מן גלותא ברחמי". 

כלומר, שעתידים ישראל להיגאל ברחמים בזכות הלימוד בספר 
נקראת אימא עילאה שמשם הזוה"ק שהוא בבחינת "עץ חיים" והיא 

 נמשך אור התשובה.

כי על ידי לימוד הזוה"ק ממשיך את השכינה הקדושה ומזרז את ביאת 
 המשיח. 

בתוך כך ראה את החברים שסביב כל אותם ממשיך הזוה"ק ומספר: 
צדיקים שעומדים, וראה שמעלים אותם לישיבת הרקיע, אלו עולים 

הכנפיים שהיה בא, והוא  ואלו יורדים. ולמעלה מכולם ראה את בעל
שהקב"ה פוקד בכל יום וזוכר  -נשבע שבועה ששמע מאחרי הפרגוד 

את השכינה השוכבת בעפר. ובאותה שעה הוא בועט בשלוש מאות 
ותשעים רקיעים, וכולם רועדים וזעים מפניו, ומוריד דמעות על זה, 
ונופלות אותן הדמעות, רותחות כאש, לתוך הים הגדול. ומאותן 

ת קם הממונה על הים, ומקדש את שם המלך הקדוש, ומקבל הדמעו
עליו לבלוע את כל מימי בראשית, ויאסוף אותם לתוכו בשעה 

 .שיתאספו כל העמים על העם הקדוש, ויתייבשו המים ויעברו ביבשה

רקיעים הוא ש"ץ רומז לשליח ציבור, שרק כאשר יש עשרה  093והנה 
העמוד, כי "כל בי עשרה אנשים יחדיו מגישים שליח ציבור לפני 

שכינתא שריא", ובזה מעורר את רצון הקב"ה להשרות שוב את 
שכינתו בעולם, לכן בית הכנסת נקרא "מקדש מעט". ועל ידי זה 
מעורר שהקב"ה בועט בשלש מאות תשעים רקיעים ובוכה על גלות 

 השכינה. 

: כ:( מדרש הנעלם דף]והדברים מתאימים עם מה שמובא בזוהר חדש )
' לר יוסי אמר רבי. ללוד מאושא אזלו הוו, חמוי יוסי ורבי אלעזר ירב

 ויפגעו לדרכו הלך "ויעקב, דכתיב מאי, מאביך דשמעת אפשר, אלעזר
אלקים", בהמשך הם מגיעים למערה ושם רבי אלעזר נופל  מלאכי בו

על פניו ורואה את דיוקנו של אביו, ושם מגלה לו רבי שמעון שהוא 
רבי שמעון בשמים יהיו מלאכים קדישין עילאין, רבי אלעזר ואביו 

 . דדוד מלכא במשיחא לאשתעשעא
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, חמוי ל"כשמשא, א נהירין דאנפוי חמוהי חמא, קם דהוה עד, קם
. לא ל"א אסתכלת? דמשה זיוא יקרא בנהירו או, שמעת חדתא מלה
 שנאמר, עילאי קדישי משרייתי להון דנטרין, צדיקיא אינון זכאין אלא

 דרכיך. ע"כ. בכל לשמרך ך"ל ה"יצו ו"מלאכי י"כ

ולכן אמר הרה"ק מרוזוואדוב זי"ע אינני יודע באיזה שנה יבוא 
 המשיח, אבל מה שבטוח שהוא יבוא ביום ל"ג בעומר. 

אומר שהמשיח יתגלה בגליל, החיד"א  )פרשת שמות דף ז'(והזוה"ק 
על הזוה"ק מפרש, שיהיה זה בעיר טבריה. ניצוצי אורות בפירושו 

אמר שיהיה זה במירון, שכן )הובא בספר החזיונות( ולם המהרח"ו א
 חלם שהוא רואה את המשיח באתרא קדישא מירון.  

 : מנהג)מאמרי חודש אייר מאמר ג' אות ד'(וכתב בספה"ק בני יששכר 
 שמעתי והנה. הזה ביום בקשת יורו רב בי בני התלמידים אשר ישראל

 בימי כי הוא הטעם ל"זצוק מ"מהרמ הקדוש הרב ו"אדומ כבוד מאת
 למרום עלותו ביום והנה, :(עז כתובות' עי) הקשת נראתה לא שמעון' ר

 ראה לי,ונ .קשת יהודה בני ללמד כעין והוא, ד"עכ הזה הסימן עושין
 אלעזר בילר יוחאי בן שמעון ביר אמר דהנה, ו"אדומ דברי דרך על

 דתתחזי עד יחאדמש לרגלי תצפי לא ברי( עב: פרשת נח דף בזהר) בריה
 אשר המשיח מלך של אור התגלות סימן הוא, נהירין בגוונין קשתא

 הקדוש הספר נכתב אשר הזה ביום הנה, הגנוז טוב כי האור יגלה
 וזה, קדישא בוצינא מפי הגנוז טוב כי האור מהארת שהוא הזהר
 אורו זה אור יהי צדקנו משיח זה בזכות יתגלה עד בגלות לנו מאיר

 בגוונין קשתא דתתחזי בשעתא בידינו מסור והסימן, המשיח מלך של
 בקשת. עכ"ל. המורים ויורו הלזה הטוב לסימן זה ביום כן על, נהורין

מורי  ל": אי"ב( )דרושמביא עליו בשער הכוונות  לכן רבי אברהם הלוי
 אל אמור לו ואמר קברו על עומד ה"ע י"רשב את בהקיץ ראה כי ל"ז

 לכן והנה שמחתינו ביום נחם אומר למה כי הלוי אברהם הזה האיש
 וקבל' א בן לו שמת עד ימים חדש יצא ולא בקרוב בנחמה יהיה הוא
 תנחומים. עכ"ל. עליו

שמע קול קורא: פנו מקום פנו ממשיך הזוה"ק ואומר: שרבי חייא 
מקום, כי המלך המשיח בא לישיבתו של רבי שמעון. משום שכל 

ישיבות, ואותן הישיבות ידועות הן, הצדיקים הנמצאים שם הם ראשי 
וכל אותם החברים שבכל ישיבה עולים מהישיבה שכאן לישיבת 
הרקיע. ומשיח בא בכל אלו הישיבות וחותם תורה מפיהם של 
החכמים, ובא כשהוא מעוטר מראשי הישיבות בעטרות עילאיות. 
באותה שעה קמו כל אותם החברים מפניו, וקם רבי שמעון, והיה 

ו עד רום הרקיע. אמר לו המשיח: רבי, אשריך, שתורתך עולה אור
עולה בשלוש מאות ושבעים אורות, וכל אור ואור מתחלק לשש 
מאות ושלושה עשר טעמים, ועולים וטובלים בנהרות של אפרסמון 
טהור, והקב"ה עצמו חותם תורה מישיבתך ומישיבת חזקיה מלך 

ם מישיבתך, אלא יהודה ומישיבת אחיה השלוני. ואני לא באתי לחתו
בעל הכנפיים יבוא לכאן, שכן יודע אני שלא ייכנס אל ישיבות אחרות 
אלא לישיבתך. באותה שעה סיפר לו רבי שמעון את השבועה שנשבע 
בעל הכנפיים, ואז נזדעזע המשיח והרים קולו, ונזדעזעו הרקיעים, 

 ך.ונזדעזע הים הגדול, ונזדעזע הלוויתן, וִחשב העולם להתהפ

אה המשיח את רבי חייא לרגליו של רבי שמעון, אמר: מי פתע רל
הביא לכאן בן אדם הלבוש במלבוש של העולם ההוא. אמר רבי 
שמעון: זה הוא רבי חייא, אור נר התורה. אמר לו: ייאסף הוא ובניו 
ויהיו מבאי ישיבתך. אמר רבי שמעון: תנו לו זמן, ונתנו לו זמן. יצא 

 .עותמשם מזועזע ועיניו זולגות דמ

נזדעזע רבי חייא, בכה ואמר: אשרי חלקם של הצדיקים באותו עולם, 
ואשרי חלקו של בר יוחאי שזכה לכך, עליו הכתוב אומר: "ְלַהְנִחיל 

יֶהם ֲאַמלֵׁא"   .()משלי פרק חֹאֲהַבי יֵׁש ְוֹאְצֹרתֵׁ

*** 

על כולנו יודעים את גדלותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, 
ארבע ם יאיר, הוא השיב עשרי ןרבי פנחס ב כל שאלה ששאל

ים". "ראיתי בני עליה והמה מועט מה:()בסוכה  הוא מעידת. תשובו
המרא בשבת דף ל"ג אומרת כשהוא יצא מהמערה על כל דבר שהוא 

ת לגל של עצמות. בימיו של רשב"י לא נראתה הקשהביט נעשה 
כל ובות. וד כהנה גדולות ונצוראומרת הגמרא בכתובות דף ע"ז. וע

 םפוסקי ןהוא היה צד למחלוקת, אי םזאת, ברוב המחלוקות שבה
 ןהלכה כרבי יוסי". "רבי שמעו –ורבי יוסי  ןהלכה כמותו! "רבי שמעו

 כותב ףהמהרש"ל א )עירובין מו:(.ה", הלכה כרבי יהוד –ורבי יהודה 
ומד לפנינו וצווח לשנות מנהג : "ואם היה רבי שמעון ע)שו"ת סימן צ"ח(

 ו". הלכה כמות ןביה, כי ברוב דבריו אי משגחינןביה לא  ןהיגידנ

ן בי ןכי יש להבחילכן כתב רבי משה קוניץ מאובן בספרו בן יוחאי, 
שני שמות של אותו  םאלו ה ,בר יוחאי ןרבי שמעון לבין רבי שמעו

ם אבל בשתי תקופות שונות. לפני שהוא נכנס למערה נקרא שמו אד
כנס למערה הוא נקרא "בר יוחאי". למשל רבי שמעון לאחר שהוא נ

רואים זאת כשלומדים מסכת שבת את הסיפור אז בתחילת הסיפור 
הוא נקרא רבי שמעון ובסופו הוא נקרא בר יוחאי. ובאמת אחר 
המערה שנקרא שמו עם שם אביו אז זכה לגדלותו העצומה ותהיה 

 הלכה כמותו. 

ים את רבי שמעון ונראה לבאר מדוע אחרי יציאתו מן המערה מייחס
: )שלח לך דף קעג:( בזוהר הקדושלאביו "בר יוחאי", על פי מה שמובא 

"וכמה כבוד על כבוד, ועטרה על עטרה, מעטרים בכל יום את אביו 
של אותו אדם המחדש חידושי תורה, בעטרות עליונות שהצדיקים 
מתעטרים בהן. ובאותה שעה אומר הקב"ה לפמליא שלו, התאספו 

שים בתורה של פלוני בן פלוני, ומנשקים את האב על לשמוע חידו
ראשו בזכות בנו. אשרי חלקם של העוסקים בתורה, ובפרט ביום 
השבת יותר משאר הימים. ואשרי חלקו של האב שהניח בן העוסק 

 ".בתורה תדיר

האר"י הקדוש בשער ]בענין חידושי תורה בשבת מן הראוי לציין, 
הביא בשם הזוהר  (; קדושים סימן יטיתרו סימן כ ד"ה זכור) הפסוקים

הקדוש הנ"ל, שכשאדם מחדש דברי תורה בעולם הזה ביום השבת, 
ומעטרים לאביו בעולם הבא א, גורם כבוד גדול לאביו בעולם הב

כבד את "פירש בזה בפרשת יתרו את הסמיכות של . ובכמה עטרות
ת , 'זכור את יום השב"זכור את יום השבת לקדשו"ל "אביך ואת אמך

לקדשו' לחדש בו חידושי תורה, ועל ידי כן תגרום להעטיר עטרות 
 .לאביו ולכבדו בעולם הבא

וכן פירש בפרשת קדושים הסמיכות של מורא אב ואם לשמירת שבת, 
, 'אמו ואביו "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו"שנאמר 

 ה.תיראו' לכבדם ביום השבת על ידי חידושי תור

אחרי שמביא דברי האר"י הקדוש  (צ, ס"ק ב)סימן ר ב'שערי תשובה'
ומי שאינו בר הכי לחדש, ילמוד דברים שלא למד עד ף: הנ"ל, מוסי

 .הנה

, גם כשהאדם חידש את החידוש ח(")סימן צוכתב בשו"ת תורה לשמה 
בימי השבוע, אם הוא מוציא את החידוש בפיו בפעם הראשונה 

ושת שבת, ונחשב לו בשבת, הרי שיש לחידוש זה יתרון מכח קד
 [.כאילו חידשו בשבת ממש, כי העיקר הוא כאשר מוציאו מפיו

ממילא יש לומר שרבי שמעון בר יוחאי ייחסו אותו לאביו רק לאחר 
שיצא מהמערה כי אז ניתן לו רשות לחדש חידושי תורה, וזכה אביו 

 שיעטרו אותו בכמה עטרות בגן עדן.  

הממחיש לנו  מא ע"ב(דף רות  )זוהר חדשמעשה שהובא בזוהר הקדוש 
מהי הזכות הגדולה אפילו של הורים רשעים, כאשר זכו שבנם חזר 

 :בתשובה ועוסק בתורה יומם ולילה
רבי זמיראה יצא לכפר אוני, ראה בקעים, ושלהבות של אש עולות 
מהם, אמר בודאי כאן זה אחד מהמקומות שבגהינם. פתאום ראה 

ור אחד, והתכסה מעיניו ולא אדם שצועק, ולקחו אותו לעומק מד
נראה יותר. לאחר זמן קט נרדם שם רבי זמיראה, וראה בחלום את 

יהודי אני שלא השארתי דברים  :אותו אדם, שאלו מי אתה, אמר לו
אמר לו  ?רעים וחטאים שלא עשיתי בעולם הזה. אמר לו מה שמך
 מה מקום :אינני יודע, שחייבי גהינם אינם זוכרים את שמם. אמר לו

אמר לו בגליל העליון הייתי קצב, ומרוב החטאים שעשיתי,  ?מגוריך
דנים אותי שלש פעמים ביום, ושלש פעמים בלילה. אמר לו, האם 
הנחת בן? אמר לו, כן. קם רבי זמיראה והלך לגליל העליון לחפש 
אחר ביתו של הרשע הזה. והנה מצא ילד אחד ושאלו על אותו רשע, 

ים על הרשע הזה, שלא הניח חטא שלא אמר לו, רבי, יבואו עונש
עשה. אמר לו האם הניח בן בעולם, אמר לו הניח בן אחד וגם הוא 
רשע כמותו. חיפש אחריו רבי זמיראה, לקחו והתחיל ללמדו, עד 
שלמד מקרא, תפילה וקריאת שמע. לאחר מכן המשיך ללמדו משנה, 

נעשה תלמוד, הלכות ואגדות עד שנעשה חכם גדול, והסמיכו אותו ו
התנא הגדול: "רבי נחום הפקולי". ולמה נקרא שמו פקולי, על שם 

: "ָפקּו ְפִליִלָיה", שהוציא את אביו מעונש חמור )ישעיה כח ז(הפסוק 
מדינה של גהינם. וזכה ויצאו מבניו כמה חכמי הדור, וכולם נקראו על 

 .שמו פקולי
בי כמו לאחר זה, בא אותו האבא בחלום לרבי זמיראה, אמר לו, ר

שאתה נחמת אותי, כן ינחם אותך הקב"ה. שמאותו יום שידע בני 
פסוק אחד, כבר הוציאו אותי מאותו עונש. וכיון שקרא קריאת שמע, 
הפסיקו לדון אותי כל כך, ודנו אותי רק פעם אחת ביום ופעם אחת 
בלילה. וכיון שהתחיל לקרוא פסוק בבית רבו המלמד, הפסיקו את 

אותו יום שנעשה חכם וקראו לו 'רבי', הניחו את עונשי מכל וכל. וב
כסאי אצל הצדיקים בגן עדן. ובכל יום ויום שהוא מחדש בדברי 
תורה, מעטרים אותי בעטרה עליונה שרק הצדיקים מתעטרים בה, 

 ובגללך זכיתי לכל הכבוד הזה. ע"כ. 

אשריהם ואשרי חלקם של אותם אבא ואמא, שמחזקים ומדרבנים 
בתורה יומם ולילה, שאינם יודעים אלו מעלות  את בניהם לעסוק

הם בעולם הזה ובעולם הבא  גדולות, ואיזה שכר גדול ועצום, זוכים
 כאשר ביניהם עוסקים בתורה. 

 


