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בשם ה'מגלה עמוקות' כי )אות י"ג(  נעם כתב בספה"ק אמרי
 .'את ור'עקב צ'א נוטריקון ו'ירא יויצ"

 תולדות יעקב יוסף ק"הפעל פי מה שכתב בסה ז ןיויש לבאר ענ
בכל צער הבעל שם טוב הקדוש וז"ל: " שםב)פרשת ויקהל( 

אם נותן לב להבין שגם בזה הצער הוא  -האדם בגשמי וברוחני 
ה' יתברך בעצמו אלא שהוא דרך לבוש, כאשר נודע לו זה, על 
ידי זה הוסר הלבוש ונתבטל הצער וכל גזירות רעות. וכן עניין 

יג ֲאַחֵלק ָאַמר אֹוֵיב: ֶאְרֹדף אַ ' )בשלח ט"ו, ט'(ה׳ אלפין שבפסוק  שִּׂ
ל  לָׁ י  -שָׁ יק ַחְרבִּׂ י, ָארִּׂ ֵאמֹו ַנְפשִּׂ ְמלָׁ י -תִּׂ דִּׂ יֵשמֹו יָׁ , שאלופו של 'תֹורִּׂ

עולם הוא גם כן כאן, רק שבהסתר. אם כן, זהו עיקר השבח 
והשירה בזמן הייסורים, שהיו סוברים בגלות מצרים שהוא 

שהרגישו שהוא עצמו יתברך נעשה מן אויב  -אויב, ועכשיו 
הב. וזהו עצמות הגאולה. והוא בכל אדם ובכל זמן, והוא סוד או

 ם".גלות מצרי

, ומוטל על האדם אלופו של עולםלף רומזת "כלומר האות אל
 . הרגיש שגם בעת צרה מסתתר אלופו של עולםל

 מול לבן ועשולהתמודד עתיד  אתו לגלות,ייעקב אבינו לפני יצ
הוא רואה לפניו צרות ויסורים מחכים לו, , וכן שכם בן חמור

וכן כל  יביםאותם אוכל כי של עולם, פו ואלאת  –צורת אל"ף 
 אינם אלא שליחים של בורא עולם. אותן צרות, 

סלם: בחלום יציאתו לגלות מראה לו הקב"ה  משום כך קודם
"סלם" מילת "והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה", ו

אות א', ף למילת סל"ם היכאשר נוסכי האות ו'.  הסרח הנכתב
להורות כי הס"מ הוא בעצם שליחו . יצא סמא"ל. שמו של הס"מ

של בורא עולם, וצריך להוציא ממנו את הא' על ידי שמכיר 
  ם.השמיהתעלות עד שהכל מאיתו יתברך, ובזה נעשה סלם ל

דים בו", כי מלאך ולכן בסלם זה "מלאכי אלהים עולים ויור
י , זוכה כברךתמאיתו יכל הצרות הן אותיות א' מלך, כי המכיר ש

  לשמור עליו ולהצילו. לחים שנמלאכים 

 שמעון בר יוחאי תיקן א'. רביריקון: ת נוט"והנה בראשי

כיר כי כל הצרות והיסורים עון בר יוחאי, זכה להמשוהיינו רבי 
מאלופו חייו, הכל היה זה שאר ימי באם , אם במערה ואשר עבר
 של עולם.

 המספרת על )יז.(דברי הגמרא במעילה את נבוא ונבאר  הבז
שנגזרו על  גזירותהעון בר יוחאי לבטל את מששליחתו של רבי 

יצא לקראתו בן תמליון )שד( ואמר: ' ., ונשלח לו שדעם ישראל
רצונכם אבוא עמכם? בכה ר' שמעון ואמר: מה שפחה של בית 

נזדמן לה מלאך שלש פעמים. ואני לא  -אבא )הגר שפחת שרה( 
  . 'א הנס מכל מקום )ואפילו על ידי שד(ופעם אחת; יב

א ְמעֹון ֶשבָׁ י שִּׂ ה ַרבִּׂ כָׁ ין ַמדּוַע בָׁ בִּׂ יְך ְלהָׁ רִּׂ ְך ְוצָׁ תֹו ְוֹלא ַמְלאָׁ  ֵשד ְלֶעְזרָׁ
 ?(י שרה ש.ז.יח תרשפיון על ליג)עי' מה שביארנו בזה ב

כי א' מלך, שאלופו של מכיר ש אלא מלאך בא להציל את מי
שד ולא לח שעון שנמשוכשראה רבי ר בכל הצרות, עולם מסתת

ם מלאך הצטער ובכה, כי אות הוא משמים שעדיין אינו של
צרות בף אי להכיר כ )לפי רום ערכו ומדריגתו(במידת האמונה 

 פו של עולם. ומסתתר אל

כדי להתחבא  הלמערענין כניסתו של רבי שמעון  עוד יבואר בזה
 במבט אחת להרוג, כפיו מן הרומאים, ולכאורה הרי היה בכוח

. ומה יש לו )שבת לד.( םלההוא סבא וליהודה בן גריעשה ש
 הורגם?להרומאים אשר במבט עיניו יכול  להתחבא מן

, על תיקן רבי שמעון את האות א'במערה אלא בכל אותם שנים 
והכל הוא , עולם ידי שהכיר כי הרומאים הם שליחים של בורא

 והכרח לעשות כן כדי לתקן בחינה זו. רק מאיתו יתברך. 

ל"ג ענייני )זכרון יוסף ספר בכך בזה יבואר מה שכבר עמד על 
שפעמים בש"ס כתוב "יוחי" חסר א' ופעמים "יוחאי" בעומר( 

י בא לרמז בזה, כי עיקר תיקונו בתוספת האות א'. ויש לומר, כ
, על ידי אמונה והכרה של רבי שמעון היה בתיקון האות א'

  ם. טמון אלופו של עולבכל הצרות ש

  שמרומזת באות א'. זכה רשב"י לגילוי תורת הקבלהלפיכך 

ביאור מדוע ב)ליקוטי תורה פרשת בראשית( כתב האריז"ל כן ש
: בראשית, לא דיברה תורה באצילות "להתורה באות ב' וז פתחה

אלא בבריאה, על כן התורה נקראת תורת הבריאה, ועל כן 
התחילה התורה בב', כי הא' רומז לאצילות והב' רומז לבריאה 
שהוא עולם השני, וגם א' תחילת תיבת אצילות וב' תחילת 

 בריאה. עכ"ל. 

שנרמזת  והנה עיקר תורת הקבלה הוא ביאור על עולם האצילות
בלשונו הקדוש בספר 'אוצרות פותח רבינו האריז"ל . באות א'

הקדמה אחת מן האין סוף עד זעיר אנפין' ' )שער א"ק(:חיים' 
 היינו מהגילוי הראשון שהשי"ת נתגלה בסוד אור אין סוף עד

ובזה עוסקת תורת הקבלה , זעיר אנפין שהוא עולם האצילות
לבאר את סדר ההשתלשלות מאור אין סוף ברוך הוא צמצום 

בי"ע )בריאה יצירה והקו, א"ק ועולם האצילות, אך בעולמות 
עשיה( קיצר בהם רבינו האר"י ז"ל ולא האריך בהם הרבה 
 בכתביו, ועיקר תורת הקבלה היא לבאר את עולם א"ק ובעיקר

 .שרמוז באות א' את עולם האצילות

נעשה ראוי  ,את האות א'שתיקן  רלאחבר יוחאי רבי שמעון 
עולם האצילות  גילוית הקבלה שהיא את תורות לולגלהוריד 

 כנגד האות א'. 
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