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אבא היה  בירמספר,  רשת לך לך דף צב:(פ)הזוהר הקדוש 

עמו,  יעקב בירבנו שם דר חמיו ולבי טרוניא ש ההולך מטברי

אבא את  ביהתאכסנו בכפר טרשא, כשרצו לשכב שואל רבדרך 

אתה צריך  בעל הבית: היש כאן תרנגול? אמר בעל הבית: למה

? אמר לו: מפני שאני קם בחצות הלילה ממש ואני צריך לתרנגו

 שהתרנגול יעיר אותי בחצות לילה.

 סימןלי  ל, כי ישהשיב לו בעל הבית: אינך צריך לתרנגו

טתי אני ממלא אותו מים והוא נוטף יני משלפ כליהבביתי, 

טיפות טיפות דרך נקב דק שבו, ובחצות הלילה ממש מתרוקנים 

הקול ו ,מתגלגל ונוהם ועושה רעש גדול כליכל המים מן הכלי וה

נתם. ואז הוא חצות נשמע בכל הבית ומעורר את בני הבית מש

ק לילה ממש. וזקן אחד היה לי שהיה קם בכל חצות לילה ועוס

בתורה ובשביל זאת התקין את זה כדי שיתעורר משנתו. אמר 

 כאן. לאבא: ברוך השם ששלחני  ביר

יעקב.  ביאבא ור ביבחצות לילה נהם גלגל המשקל קמו ר

ש וחל לדרשמעו את האיש שיושב בשפל ביתו ושני בניו עמו וה

ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך ַעל " :)תהילים קי"ט, ס"ב( על הפסוק

נכנס הקב"ה להשתעשע עם  העה שבשה שזו ",ִצְדֶקָךִמְשְפֵטי 

 הצדיקים בגן עדן. 

ות ב מצטרפים ללמוד עמהם ומגלים סודקעורבי אבא ורבי י

קם בנו של בעל הבית ומגלה סודות התורה, ורבי אבא התורה. 

לו כקולו של רבי שמעון ומתלהב מאוד מדבריו עד שמעיד כי ק

חשבתי שסודות "אמר: בר יוחאי, ושם ידיו על ראשו ומברכו. ו

ה לא נמצאים אלא באותם הצדיקים שזכו אליה על ידי החכמ

ל רו שינוקות בדויו ראיתי שאפילו התם, עכשמעשיהם הטובי

נת רבי שמעון, , זכאה אמה העליונהרבי שמעון בכוחו זכו לחכ

  ."אוי לאותו הדור שתסתלק ממנו

דברי שבח שאומר רבי  )דף יא.( זוה"ק בהקדמהמצינו בעוד 

חס על התנא האלוקי רבי שמעון בר רחומאי הזקן לרבי פינ

היה מצוי אצל רבי רחומאי שרבי פינחס יוחאי. וכך מובא שם, ש

רבי רחומאי היה , (לים כינרתהיא הכוונה )בחוף ימא דגינוסר 

אדם גדול וקשיש לימים ועיניו פסקו מלראות. אמר לרבי פינחס: 

ודאי שמעת שליוחאי חברינו יש מרגלית אבן טובה, והסתכלתי '

המרגלית שיוצא כאור השמש מנרתיקה והאירה את כל באור 

העולם, ואותו האור עמד מן השמים לארץ והאיר את כל העולם 

ל ועד שישב עתיק יומין וישב על הכסא כראוי. והאור ההוא כל

הכל בביתך, ומהאור שנכלל בביתך יצא אור דק וקטן, ויצא 

אחר  החוצה והאיר את כל העולם, אשרי חלקך. צא בני צא, ולך

  .'המרגלית ההיא שמאירה את כל העולם, שהרי השעה עומדת לך

יעו"ש המשך המעשה שבעקבות זאת שלח רבי פינחס את 

הציפורים שיגלו לו היכן מתחבא רבי שמעון ורבי אלעזר בנו 

 במערה. 

 :ובביאור אור החמה מפרש את דברי רבי רחומאי שאמר

וז"ל:  ,מא""וההוא נהורא קאים משמיא לארעא ונהיר כל על

ירצה, כי בימי רשב"י אפילו התינוקות היו מגלים סודות נפלאים, 

והיה זה לפי שרשב"י ע"ה היה צינור של החכמה המתפשט בדור, 

ולכן נקרא בזוהר רבי שמעון 'מאריה דחכמתא דדרא'. וזה שאמר 

נור המשפיע הרמת התורה י'וההוא נהורא קאים' כעמוד וצ

בזה מאיר לכל העולם ואפילו וסודותיה מן השמים לארץ, ו

 לינוקי דרא. עכ"ל.

ונראה לבאר כיצד רבי שמעון בר יוחאי היה משפיע סודות 

 פי מעשה שהיה עם מרן הביתם, על על ילדים קטני התורה אף

החיד"א  בשם "ז' קליהושע עמספר מעם לועז )הובא ביוסף זי"ע 

והוקשה להם דברי  שהיה לומד עם תלמידיו (חומת אנךספרו ב

ולא נתן  ישב מרן על מדוכה זובלילה  .אותם "ם ואין פותרהרמב

רדת לעומק הרבה לוהתייגע  מה לעפעפיושינה לעיניו ותנו

האיר את עיניו  ' יתברךם הקדוש. עד שה"כוונתו של הרמב

 .ופתרון נכון לדבריו והצליח למצוא ביאור נפלא

, וכשרצה לישיבתובשמחה  ףהבית יוסמרן  הלך בבוקר

רשות להסביר  , ביקש אחד מתלמידיו"םלבאר את הרמב להתחיל

, והתלמיד זכה לבאר היטב לו רשות רן נתןאת דברי הרמב"ם, ומ

למרן אחרי עמל  "ם בהתאם ממש למה שנתחדשדברי הרמב את

 במחיצתו, וכאילו שמע ממנו את הביאור וטורח כאילו היה עמו

 . הנכון
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לשמים  ברוך אתה" :אותו תלמידת ף אית יוסהבמרן שיבח 

, ואין ספק שזהו שאני ביארתי "ם בדרךשזכית לבאר דברי הרמב

  ".האמיתי בדברי הרמב"ם הביאור

 בלא .הישיבה על הביאור בדעת הרמב"ם שמחו כל חכמי

השגתי את הביאור אלא  בו חלשה דעתו, שאני לאימרן בסתר ל

הזה  ונידוד שינה מעיני כל הלילה, ובא התלמיד אחר עמל וטורח

  ?!וידע בלי עמל ויגיעה

 ,לו והסביר ,המלאך המגיד למרן שלא יצטער בלילה גילה

, ידע על כך שום חכם ני שידע מרן את הביאור לאשבאמת לפ

 לו וחזר על כך בביתו, קלט אותו תלמיד אבל לאחר שנגלה

 ,את הדברים לאורה , שלאחר שהוציא מרןהדברים דרך האויר

אלא אבל עיקר החידוש לא נקרא  ,להשיגו שוב כל חכם היה יכול

 .שמו של מרן על

אחרי עמל ויגיעה  , רבי שמעון בר יוחאיאף כאן יש לומר

גילה את סודות התורה והורידם לעולם, אבל בהיותם  בתורה

ילדים קטנים לקבל את אותם סודות התורה ללא באויר, זכו 

 ל. עמל ויגיעה כל

)דף פ"א ד"ה תיקוני החידושי הרי"ם בספר הזכות נה, כתב הו

בענין שורש נשמתו של רשב"י, שמבואר בזוהר חדש  הזוהר(

שעשרה הרוגי מלכות באו לתקן חטא מכירת  )מדרש רות דף קט.(

כות לומחדש החידושי הרי"ם שאחר שנהרגו עשרה הרוגי מיוסף, 

באו שלשה תנאים: רבי יהודה רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי, 

ורה שהיו גלגולם של שלשה שבטים שנקראו בשם מאשר שמם 

את יוסף  דישהור ומכיון ששמעון הואזה: יהודה יוסף ושמעון. 

רבי יהודה ברבי  .ול צער מערהלסבשמעון   ירבלבור הוצרך 

את יוסף על ידי שהיה ראש  אלעאי הוא גלגול יהודה שהציל

: "מה בצע כי נהרוג את (ו, כ"ז"ל וישב) המדברים לומר לאחיו

 רבי יוסיום. זכה להיות ראש המדברים בכל מקו אחינו", לכן

הגולה לציפורי לתקן חטא לשון הרע של יוסף שהוציא דיבה 

 יעו"ש כל דבריו.רעה על האחים. 

 .כי רשב"י היה גלגולו של שבט שמעוןמדבריו, מבואר 

)רש"י ויחי קידם היה ללמד תינוקות ומצינו כי שבט שמעון תפ

ובכדי שלא יצטרך רבי שמעון  ,מ"ט, ז', ע"פ המדרש בר"ר צח ה(

ות של בית קוינתמד את ביתו וללכת ממקום למקום לל לעזוב

 ה כן בדרך אחרת, על ידי שהיה מגלה את סודותפעל ועשרבן, 

ואף לם, ואותם ילדים היו זוכים לשומעם תורה ומורידם לעוה

 ן כאילו לימדם תורה. ונחשב לו לרבי שמעלהעבירם לאחרים, 

אומות  רשעיגדולי מ יכ, מגלים (סנהדרין צו: )גיטין נז:חז"ל 

תנא: נעמן גר תושב " :ם יצאו גדולי ישראל ותלמידי חכמיםהעול

מבני בניו של המן למדו תורה בבני יה. נבוזראדן גר צדק ההיה; 

מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות בירושלים; מבני בניו ק. בר

 ."של סנחריב למדו תורה ברבים. מאן אינון? שמעיה ואבטליון

בענין סיסרא מצינו שני גירסאות בגמרא, הגירסא והנה 

מרא בסנהדרין "מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים". בג

מבני בניו של סיסרא למדו אבל גירסת הגמרא בגיטין היא "

אצל סיסרא נזכר ענין רק ". ולכאורה מדוע תינוקות בירושלים

 ת?לימוד התינוקו

ובמנורת המאור  )ברכות כז:(ברבינו ניסים גאון ונראה לומר, 

גרסו, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. ומאן  )שם(

)יבמות וע' מהרש"א . )וחבריו מנורת המאור שם(אינון? ר' עקיבא 

 .טז.(

 מעלתושל רבי שמעון בר יוחאי,  והרי רבי עקיבא היה רבו

מתורתו אף על התינוקות, לכך נזכר  יעפמשה ירבי שמעון שה

"מבני בניו של סיסרא" שהכוונה היא לתלמידו של רבי עקיבא כי 

  "למדו תינוקות בירושלים". . תלמידים חשובים בנים

 
 

 

 

 מעלת מאה ברכות בכל יום:
הבפרשת השבו ֵאל מָּ ה ִיְשרָּ ְך ִכי  ה' ע נאמר: "ְוַעתָּ ֱאֹלֶהיָך שֵֹׁאל ֵמִעמָּ

ה ֶאת  ה אֹׁתֹו ְוַלֲעבֹׁד  ֱאֹלֶהיךה' ִאם ְלִיְראָּ יו ּוְלַאֲהבָּ כָּ ל ְדרָּ ֶלֶכת ְבכָּ לָּ
ל ַנְפֶשָך'. רבי מאיר )מנחות מג:( דרש  ְבָך ּוְבכָּ ל ְלבָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְבכָּ

ל יום מאה מהמילים 'מה ה' שואל מעימך' שאדם חייב לברך בכ
ברכות. ופירש רש"י )ד"ה מה ע"פ הבנת רוב הראשונים( שאת 
המילה 'מה' צריך לקרוא 'מאה', וכוונת התורה לכתוב 'ועתה 

מאה ה' אלוקיך שואל מעימך', כלומר הוא מבקש ממך  –ישראל 
 .מאה ברכות ליום

חייב אדם לברך בכל יום מאה סעיף ג':  והשו"ע בסימן מ"פסק 
  . ע"כ. ברכות, לפחות

מהפסוק "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' 
משמע שעל ידי מאה ברכות מגיעים לידי יראת וק ספמה ,אלקיך"
מסביר בספר שם משמואל )עקב תר"ע( מה ענין אמירת שמים. 

 .ת שמיםמביאות לידי יראש מאה ברכות

כי לכאורה מצד טבעו של האדם היה צריך שיהיה לו יראת 
אילו לפני מלך '( :ח)ברכות כשמים, כדברי רבן יוחנן בן זכאי 

היו מוליכין אותי שאם כועס עלי אין כעסו כעס עולם  שר ודםב
ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם וכו' אעפי"כ הייתי בוכה, 

אדם ת ל זאואיך בכ. 'הקב"ה וכו' מלכיםהי כמלך מלק"ו לפני מ
 בא לידי חטא ואין לו יראת שמים?

דומה לזבוב ויושב בין  עהר רבברכות )סא.( יצ ז"לחמרו על זה א
והוא אוטם ומכסה את הלב שלא תיכנס בו  ,שני מפתחי הלב וכו'

ומלתם את ערלת "הארת השכל, וזה שנאמר )דברים י' ט"ז( 
וערפכם "רש"י אוטם לבבכם וכיסויו, ואז בודאי רש ופי ",לבבכם

 . "לא תקשו עוד

 תיותהיינו ס"מ הן האו ,מא"לו של היצר הרע הוא סשמ ,הנהו
מאה והאותיות הטובות הן א"ל  .מספרןשלא טובות שבו, ה

ולעתיד ישחט הקב"ה את היצה"ר, היינו שיפריד בין אותיות 
ס"מ בין אותיות א"ל, והאותיות הבלתי טובות לא יקבלו עוד 

תיות א"ל השפעה מן האותיות הטובות וישארו כלא היו והאו
 יכללו בקדושה. 

חות החונים בין ווהנה אותיות ס"מ מספרן מאה והם מאה הכ
ומסתירות את ההבנה לבוא לידי יראת שמים. אבל  מפתחי הלב

מאה מסיר את אותם  ,מאה ברכותעל ידי שמברך בכל יום 
 מים. רך ולידי יראת שבתובא לידי הכרה במלכותו י ,כוחות

ם ספר שערי ביא בשמ פרשת תולדותב כותבהשל"ה הקדוש 
חלקים לחלק הנפש שיש שפע עליון המגיע מלמעלה, מאה אורה 

מגיע עשר לחלק הרוח ומתוך זה חלק אחד ומתוך המאה חלקים 
ן ְביֹוֵתר ַאְעִתיק ִדְבֵרי ַשֲעֵרי ל: "וז מגיע לחלק הנשמה. ִעְניָּ ֵאר הָּ ּוְלבָּ

ִנים  ה ֲאדָּ ה ֶזה ְלשֹונֹו: ְוֵאּלּו ֵמאָּ כָּ ה ְבַשַער ִראשֹון ְבִכּנּוי ְברָּ אֹורָּ
ה  ה ַהְגדֹולָּ ה ְבֵרכֹות ֶשִמְתַמְּלאֹות ִמן ַהְבֵרכָּ ן ֵהם ְבִדְמיֹון ֵמאָּ ֶשַבִמְשכָּ

א אֲ  ל יֹום ַהִּנְקרָּ כֹות ְבכָּ ה ְברָּ ֵרְך ֵמאָּ ם ְלבָּ דָּ ב אָּ ְך ַחיָּ "י. ּוְלִפיכָּ דֹׁנָּ
ל ַאַחת ְוַאַחת ֵמֵאּלּו ַהְבֵרכֹות. ְוִאם  )מנחות מג ב(, ְכֵדי ִלְמשְֹׁך ִמכָּ
לּוי ְבסֹוד אי"ק בכ"ר  ה ַאַחת ּפֹוֵגם ּוַמִטיל מּום. ְוַהסֹוד תָּ כָּ ִחֵסר ְברָּ

ֵהן לֵ  ה. , ֶשהּוא סֹוד כֹׁ מָּ ֵאל, )שזהו( ]ֶשהּוא[ סֹוד ֶנֶפש רּוַח ּוְנשָּ רָּ ִוי ְוִישְֹׁ
ְרִכי ַנְפִשי ֶאת  ִוד ַהֶמֶלְך ע"ה )תהלים קג, א( 'בָּ ַמר דָּ ר ֶזה אָּ ּוְלִפי ִעקָּ
ֶעְליֹונֹות. ְוַהֶּנֶפש  כֹות הָּ כֹות ַבֶּנֶפש, ְבסֹוד ְשֹלֶשת ַהַמֲערָּ ה ַהְברָּ לָּ ה'', תָּ

ה ְלבָּ  ה ְצִריכָּ כֹות ַהֵמאָּ ֵאל, ּוִמן ַהְברָּ רָּ כֹות ֶשִהיא ְכֶנֶגד ִישְֹׁ ה ְברָּ ֵרְך ֵמאָּ
ה ֶשל  רָּ ֲעשָֹּׁ רּוַח ֶשִהיא ְכֶנֶגד ֵלִוי, ּוִמן הָּ ר לָּ ה ֶשֵהם ַהַמֲעשֵֹׁ רָּ ַיִגיעּו ֲעשָֹּׁ

מֵ  ה ֶשהּוא ְכֶנֶגד כֵֹׁהן. ְוִאם ֵכן ִנְמֵצאתָּ לָּ מָּ ד, רּוַח ֵלִוי ִיֵתן ַאַחת ַלְּנשָּ
ֹׁא ַתִגיַע  ל יֹום, ל כֹות ְבכָּ ה ְברָּ ם ֵמאָּ דָּ ֵרְך ַנְפשֹו ֶשל אָּ ֹׁא ְתבָּ ֶשִאם ל
כֹות, ֶשֶזהּו  ר ְברָּ רּוַח ֶעשֶֹׁ ה ַאַחת, ֵמַאַחר ֶשֵאין ַמִגיַע לָּ כָּ ה ְברָּ מָּ ַלְּנשָּ

ֵאל ְוחֹוְזִרים ְונֹוְתִנים ַלכֹׁ  רָּ ר ִמִישְֹׁ ד סֹוד ַהְלִוִים ֶשּלֹוְקִחים ַמֲעשֵֹׁ ֵהן ֶאחָּ
ר ְלִוִים ְוכֲֹׁהִנים  ַשת ַמֲעשַֹׁ רָּ ְטלּו. ְוֶזהּו סֹוד ּפָּ ה ִמַמה ֶשּנָּ רָּ ֵמֲעשָֹּׁ
ַמר )במדבר יח, כו( 'ְוֶאל  ְך אָּ ה, ּוְלִפיכָּ ה ַבתֹורָּ ְרֵאִלים ַהְכתּובָּ ְוִישְֹׁ

ֵאל אֶ  רָּ ַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ִכי ִתְקחּו ֵמֵאת ְבֵני ִישְֹׁ ר ַהְלִוִים ְתַדֵבר ְואָּ ת ַהַמֲעשֵֹׁ
ר  ם ְבַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרמֶֹׁתם ִמֶמּנּו ְתרּוַמת ה' ַמֲעשֵֹׁ ֶכם ֵמִאתָּ ַתִתי לָּ ֲאֶשר נָּ
ר הּוא סֹוד אי"ק, ֶשִאם ֵאין ק'  ר ִמן ַהַמֲעשֵֹׁ ר'. ְוסֹוד ַמֲעשֵֹׁ ִמן ַהַמֲעשֵֹׁ

ִר  ם ִלְהיֹות זָּ דָּ אָּ ִריְך הָּ ְך צָּ ֵרְך ֵאין י' ְוִאם ֵאין י' ֵאין א'. ּוְלִפיכָּ יז ְלבָּ
כֹות  ה ְברָּ ַגם. ְוֵאּלּו ֵמאָּ לֹום ִחֵסר ַאַחת, ּפָּ כֹות, ְוִאם ַחס ְושָּ ה ְברָּ ֵמאָּ
ל ַצד  "י ִמְתַּפֵשט ְלכָּ ֶהם ֶשַפע ֲאדֹׁנָּ ֵהם ְבִדְמיֹון ְמַאת ַאְדֵנ"י ֶכֶסף, ֶשבָּ

ה ְבֵרכֹות, עכ"ל:  ְלֵמאָּ

מסביר בזה מדוע שב חיד"א בספרו אהבת דוד דרוש י"עי' לו
ברכות מתו מאה אנשים בתקופתו של  האמחמת שלא ברכו מ

  .המלך דוד

 


