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 גסשחלק  –" לבניינה של תורה"

 א"הרב ברוך וידר שליט ,ראש הישיבהר "מועל ידי  באופן דיגיטאלישיחה שנמסרה 

י" ַרֲחמֵּ א ּבְּ לּותָּ יּה ִמן ּגָּ קּון ּבֵּ   "ִיּפְּ
  בימי מגיפת הקורונהג בעומר "ליום לשיחה 

 
 

 "ִסיַני לֹו ִנְקָראִסיַני "

 הוד'יום  ,י"דרשב יומא - מיוחד יוםהוא  היום

של רבי  בדמותוהיום  לעסוק ברצוני .'שבהוד

 . אלינו נוגעהדבר ש ובמה, שמעון בר יוחאי

 רבנו ומשה יאיוח בר שמעון רבי

תו או או נשמה אותה אולי הם

 הרבשמעתי מ כך - נשמה שורש

 שניהםלפי ש - ל"זצ הדרי

. 1התורה את ם ישראללע נחילוה

" זמן מתן תורתנו"בעוד שב

קיבלנו את התורה על ידי 

 2ל"חז בלשון "סרסור" -השליח 

 כך ניתן לומר ,משה רבנו -

 במידההוא  בעומר ג"ל יוםשגם 

, הסוד תורת קבלת יום מתמסוי

 יום הוא היום .3התורה נשמת

 י"רשב .הסוד תורת של ההולדת

חשף את הסודות כל ימי חייו 

 הוא חתם את גילוי זה יוםוב

 יןיהמעבעולם הזה  נסתםביום זה , הסוד תורת

 .י"רשב של והשופע הגדול

                                                      
על פי שער )כא -אותיות כ, מערכה א, י"עיין כוחו  דרשב 1

 (הגלגולים
 ביר :אמר חגי ביר" : הלכה א, פרק ד, מגילה, ירושלמי: למשל 2

 ולא מתרגם קאים חונה חמא ,לכנישתא עאל יצחק רב בר שמואל
 ,סרסור י"ע שניתנה כשם !לך אסור !ל"א .תחתוהי נש בר מקים

אורח , עיין שלחן ערוך". סרסור י"ע בה לנהוג צריכין אנו כך
 סעיף קטן טו, ומשנה ברורה; סעיף ד, סימן קמא, חיים

 זה ביום אשר: "סימן ב, איירמאמרי חודש , עיין בני יששכר 3
 על ...טוב כי האור בה שנגנז התורה של הטוב התגלות התחלת

 הגנוז טוב כי האור סוד הוא התורה סודות באיתגליא נתגלו ידו
 מסוף המבהיק אור 'זהר' הקדוש ספרו נקרא כן על .בתורה
 ...".בתורה הגנוז הטוב אור סופו ועד העולם

ַחק" ש ְ  "ַאֲחרֹון ְליֹום ַות ִ

, 'זוטא אידרא'ספר ב לקרוא מקובל זה ביום

 בעולם הזה י"רשב של האחרון יומו את מתארה

 גילוי מסופר על' אידרא'ב .הסתלקותו מעמד אתו

 אתחתם  בהם הגדולים הסודות

ימי כל  גילה במשךש יםהגילוי

כחושף  כך סיים את ימיו. חייו

. בעולם הסוד תורת ומגלה

 בתיאור 4מסתיים 'זוטא האידרא'

 שנשמתו אחרשהתרחש ל ויכוח

לישיבה של  הי על"של רשב

בני . מעלה בנוגע למקום קבורתו

אילו ו עירםב שיקבר רצו ציפורי

דרשו שייקבר  רוןימ בני

יא" .בתחומם יָּ ַפק ּפּורְּ נָּ ַתר ּדְּ ה , ּבָּ ֲהוָּ

א ֲאִוירָּ ִליק ּבַ  שיצאה אחרי -" סָּ

 התרוממה היא ביתומ המיטה

משמעות הדבר היא  .ירובאו

 ,י"שלבני אדם אין אחיזה ברשב

-ולמלאכיו הוא ךובר שודקרק ל

 משהשבקבורתו של  שםכ, וב יש אחיזה שליחיו

יחד עם התרוממות  .5ה"הקב עסק דווקא רבנו

יהּ " אווירב טהיהמ ִהיט ַקּמֵּ ה לָּ א ֲהוָּ ָּ  האש - "ֶאש ּ

א" .לפניו תהטמל הייתה לָּ עּו קָּ מְּ שמעו קול , "ש ָּ

תוּ " :האומר אָּ י , עּולּו וְּ ִרּבִ א ּדְּ ִהיּלּולָּ ּו לְּ ש  נָּ ּכְּ ִאתְּ עֹוןוְּ מְּ  "ש ִ

נקרא בארמית  כנסת ביתש כפי) התאספוו בואו -

אני , י"של רשבולשמחה א הילולל "(בי כנישתא"

                                                      
 עמוד ב, דף רצו 4
ֹּר: "פסוק ו, פרק לד, דבריםעיין  5 ְקב  י אֹּתוֹּ  ַוי ִּ ה "הקב" –" ַבג ַ

 (.י"רש" )בכבודו

 

  כאשר

  התורה תנשמ

  מתחזקת

  יחד עימה

  גם מתחזקת

 ישראל נשמת

 
 



 לבניינה של תורה
 

 ב

לֹום '". 6זה יוםשב לשמחה רהמקו וזהש חושב ֹבא ש ָּ יָּ

ם בֹותָּ ּכְּ נּוחּו ַעל ִמש ְּ  י"רשב של תושמחזוהי  - "7'יָּ

, חוצבהממנו  למקור חוזרת שנשמתו על כך

 . עולם לבורא

ד " אּכַ ּתָּ ַערְּ אל ִלמְּ ת למער נכנסה טהיהמ כאשר - "עָּ

א" - רוןיבמהקבר  ּתָּ ַערְּ מְּ א ּבִ לָּ עּו קָּ מְּ  נשמעה ,"ש ָּ

ֶרץ " :שאמרה קול-בת במערה אָּ ִעיש  הָּ ִאיש  ַמרְּ ֶזה הָּ

כֹות לָּ יז ַממְּ ּגִ א , ַמרְּ יֹומָּ ִכין ּבְּ ּכְּ ּתַ א ִמש ְּ ִקיעָּ רְּ ִרין ּבִ טְּ ה ּפִ מָּ ּכַ

ךְּ  ִגינָּ ין ּבְּ  משתתקים ברקיע מקטרגים כמה - "ּדֵּ

 האורשהרי , הזה היום עד כך הדבר - !ךבזכות

אי" .אור אותו הוא ן יֹוחָּ עֹון ּבֶ מְּ י ש ִ א ִרּבִ נָּ יּה , ּדְּ ארֵּ מָּ ּדְּ

א ל יֹומָּ כָּ יּה ּבְּ ח ּבֵּ ּבַ ּתְּ  י"ברשב משתבח ה"הקב - "ִמש ְּ

א" .בכל יום ַתּתָּ א וְּ יּלָּ עֵּ יּה לְּ קֵּ ה חּולָּ אָּ ַמר !ַזּכָּ יּה ִאּתְּ לֵּ  :8עָּ

ה ' ַאּתָּ ִמיןוְּ ץ ַהיָּּ קֵּ ךָּ לְּ לְּ גֹורָּ ַתֲעמֹוד לְּ נּוַח וְּ תָּ ץ וְּ ךְּ ַלּקֵּ . "'לֵּ

  .'זוטא האידרא' מסתיים כך

רֹות" זֵּ ה ג ְ ָ מ  ַ ל כ  ֵּ ט   "ב ִ

 קיםתשתמ ',הוד שבהוד'יום , זהגדול  ביום

 לציונו אלפים מאות עולים שנה בכל .המקטרגים

ובמהלך השנים מצטבר הסכום , י"רשב של

 בכל עור   אח איןלדבר זה . ליוני אנשיםילמ

 עניין בכך ישש הכרחי להבין ולכן, 9כולו העולם

 .הקדוש' זוהר'ב שקראנו פיכ ,ועמוק גדול פנימי

מסוימת  הארה נהיש ונבציוהסיבה לכך היא ש

שם  שופכים יהודיםלא לחינם  .הענקית מנשמתו

 .כידוע ,רבות ישועות ורואים בםיל את

 10ממזריטש והמגיד טוב שם הבעלתלמידי  בשם

ישראל לגבי שנה  גדוליכמה מ אמרו וכך  ,מובא

 נחשבי "של רשב תורתומ כאשר לומד אדםש ,זו

 אל מתחבריםכך  .עלה על ציונו כאילוהדבר 

 תנובשיחאנו  גם .יאיוח בר שמעון רבי של האור

אילו אנו כ ולתורתו לדמותו היום תחברנ הקצרה

 . ואלי באים

                                                      
 ירבה לעומר ג"ל יום: "סעיף רכג, סימן ח, עיין מורה באצבע 6

 ונודע דיליה דהלולא יומא הוא כי ,ע"זי י"רשב לכבוד שמחה
 ".זה ביום שישמחו הוא שרצונו

 פסוק ב, פרק נז, ישעיהו 7
 פסוק יג, פרק יב, דניאל 8
 לנו נתאמת: "סימן ג, מאמרי חודש אייר, עיין בני יששכר 9

 יוחאי בן שמעון' ר ציון על הזה ביום השמחה אשר אמת מאנשי
 ".כטבע שלא היא

 עמוד קכג , י"עיין הילולא דרשב 10

ְבָך " ׁשו  ַרֲחִמיםב ְ ֹון ב ְ  "ְלִצי 

ִגין" :11הקדוש' זוהר'ב כתוב ֲעִתיִדין ּובְּ ל ּדַ אֵּ רָּ  ִיש ְּ

ַעם ִמטְּ א לְּ נָּ ִאילָּ י מֵּ ַחיִּ ִאיהוּ , ּדְּ ֶפר ַהאי ּדְּ קּון, ַהזַֹּהר סֵּ  ִיּפְּ

יהּ  א ִמן ּבֵּ לּותָּ י ּגָּ ַרֲחמֵּ ַקיֵּּים ּבְּ ִיתְּ הֹון וְּ ד 'ה' :12ּבְּ דָּ ֶחּנוּ  ּבָּ  ַינְּ

ין אֵּ ל ִעּמוֹ  וְּ ר אֵּ כָּ , ישראל שעתידים בזכות - "'נֵּ

 ספר שזה ,החיים מעץ םלטעו ,ובעיקר בני התורה

מתוך כך גם כל . יצאו מהגלות ברחמים ,'הזוהר'

הופעותיו של עם ישראל במציאות מקבלות 

  .רעננות וחיזוק

 התורה כאשר :מופלא לימוד בדברים אלו יש

 של תוגאול התגלות מהלך גם בשלמות מתגלית

שהלוא כל , שלמות ביתר מתגלה עם ישראל

כאשר  .ם ישראלע של אורו גילוי מובנה הוא

הקדוש לומדים למעשה את נשמת  'זוהר'לומדים ב

 יחד עימה מתחזקת התורה תנשמ כאשר .התורה

 היא שהתורה משום, ישראל נשמת גם מתחזקת

הדברים אמורים בפרט  .13עם ישראל של תונשמ

שהיא הסוד שגילה , הפנימיות תורתבנוגע ל

הוא כעין תורה ש דוהק' הזוהר'ספר  .14י"רשב

 דנשמתא נשמתא" היאש, הסוד תורת כלשבכתב ל

  .התורה של הנשמה תנשמ - "דאורייתא

 היא התורהו מאחר .הדבר אינו רק סגולה בעלמא

 ,הנשמה, היא כאשרממילא  ת המציאותנשמ

, האורגניזם כלגם הרי שמתחזק עימה  תמתחזק

המניע את כל כשם באדם הפרטי  .המציאות כל

, מתחזקת אדםה רוח כאשרכוחותיו היא הרוח ו

 - באתגרים לעמוד חוכבו  ישו הריהו מתחשל

ַחִיל ֹלא" ֹלא בְּ ֹכחַ  וְּ י בְּ רּוִחי ִאם ּכִ כך גם בנוגע  ,15"ּבְּ

 -שבקרבו  שהנשמה ספק אין .לעם ישראל כולו

: כלומר, ובעיקר נשמת התורה, שהיא התורה

את כוחו ואת לו מעניקה  -פנימיות התורה 

                                                      
 עמוד א , דף קכו, פרשת נשא 11
 פסוק יב, פרק לב, דברים 12
 סעיף ד, פרק ב, עיין אורות התורה 13
 ,הגאולה את מביאים תורה סתרי: "פרק סד, עיין אורות התחיה 14

 הפנימי הגיונה בעז אמת שתורת מפני, לארצו ישראל את משיבים
 והאומה, האומה של השלמה הנשמה את בהרחבתה דורשת
 אפשר שאי ואיך, הגלות של הכאב את להרגיש ידה על מתחילה

 על וסחופה דחופה שהיא זמן כל הפועל אל יצא שצביונה כלל
 ".נכר אדמת

 פסוק ו, פרק ד, זכריה 15



קּון" יהּ  ִיּפְּ א ִמן ּבֵּ לּותָּ י ּגָּ ַרֲחמֵּ   "ּבְּ

 

 ג 

וכעת למדנו שהדברים אף , 16תעצומות חייו

רב מה בצעירותישמעתי זאת כבר  .תלויים זה בזה

 לא כמדומני שבאותו זמן אבל, ל"יהודה זצצבי 

 .לאשורם הדברים את להבין הכלים לי היו

 כלמחזקים במשך  לכך שבישיבה אנוהסיבה זו 

 נשמת ילימוד הםש ,האמונה ילימוד את השנה

ספרי , כוזרי ללמודהיא  יםמשמעות הדבר .התורה

 למעשה .קוק הרבכתבי ו 'ישרים מסילת' ,ל"מהרה

 תאידאורי נשמתא"ב לימוד זה הוא עיסוק

 הגאולה שמהלך ספק אין. "דנשמתא בנשמתאו

 יושעל ,האמונה בלימוד להתחזקות רבות קשור

את אז  הבינו לםוכלא  .אככרוכי ל"זצ הרב זעק

 התחזקותמהלך של  רואים אנו יוםכ ולםא, כוונתו

 לאו ,הציבור רובדי בכל האמונה בלימודי גדולה

 מנתקשה ספק אין .הציוניות בישיבות דווקא

עם ישראל  התחזקות של מהמהלך זאתהתפתחות 

 את המתרחש מבין אינו ישראל ובמדינתבארצו ו

ִגין" :'הזוהר'קודם בדברי  שקראנו כפי -  ּובְּ

ֲעִתיִדין ל ּדַ אֵּ רָּ ַעם ִיש ְּ ִמטְּ א לְּ נָּ ִאילָּ י מֵּ ַחיִּ ִאיהוּ , ּדְּ ֶפר ַהאי ּדְּ  סֵּ

קּון, ַהזַֹּהר יהּ  ִיּפְּ א ִמן ּבֵּ לּותָּ י ּגָּ ַרֲחמֵּ הדבר כל כך  ".ּבְּ

  .י"רשבהוא מכוחו של  זה כל !פשוט

 כשם" :17'מאמרות עשרה'ב כותב הקדוש 'ה"של'ה

 ברוך הקדוש שהוצרך עד ממצרים ישראל נגאלו שלא

 העתידה גאולה כן, מילה ובדם פסח בדם לקדשם הוא

, הזו הקדושה לתוספות שיזכו עד הגאולה יהיה לא

 ברצוננו ."בה הזוכה ואשרי, יתברך ל-הא רצון והיא

ולזכות בזכות הללו  המאושריםעל  ותמנלהי

 את לחזק ברצוני זה ביום ולפיכך, מופלאה זו

 . התורה נשמת לימודי, האמונה לימודי

יק ְיסֹוד עֹוָלם"  "ַצד ִ

מגיפת הקורונה העוברת על העולם ש ספק אין

עוד . תותיר את חותמה ותגרום שינוי בעולם

 של העולםש אך ברור, כיצד ובמה יודעיםאיננו 

 שמשהו ספק אין .אחר עולם יהיה הקורונה אחרי

 הדברים .כךל מעבר גם אולי ,בתפיסה ישתנה

את  על ידי שנבין יותר גדול לאור לצאת וכלוי

 .ושל מקומה בעולם י"רשב תורת של עניינה
                                                      

 הקריאה לסודיות, חכמת הקודש, עיין אורות הקודש א 16
 אות לח, מאמר א 17

עם ישראל הוא  של נותיקושהדבר נעוץ בכך 

 תמצית הם ישראל" שהלוא, תיקונו של העולם כולו

ל "חזכפי שו, 18ל"זצ הרב אומרכפי ש ,"ההוויה

 אתם" :שבבריאה האדם הם ישראלש 19אומרים

 . בזה זה תלויים שהדברים ספק אין ."אדם קרויים

תֹוְך " א ב ְ ָ ָרהֻהְחב  זֵּ י ַהג ְ נֵּ ְ  "ְמָעָרה ִמפ 

 עלמספרת  20שבת במסכת המפורסמת הגמרא

 גזירתפני מ ורחשב אלעזר רבי ובנו י"רשב

 רביאת בשרו של  .גםרולה הביקשש המלכות

 של רקותסבמ סרקו ,י"רשב של רבו ,עקיבא

עובדה  דעי י"רשב שתלמידו להניח סבירו ,ברזל

 טשו אזלו" אלעזר ביר בנו עםיחד  לפיכך .זו

 נכנסו הם, במערה התחבאולכו וה ,"במערתא

 ועינא חרובא להו איברי ניסא איתרחיש" ."קפסולה"ל

 מים ומעיין חרוב להם ונברא נס התרחש - "דמיא

, בחלא צוארייהו עד יתבי והוו, מנייהו משלחי הוו" -

 והדר, ומצלו מיכסו לבשו צלויי בעידן, גרסי יומא כולי

שתים  כלבמשך  ."ליבלו דלא היכי כי מנייהו משלחי

 כללאורך  תורה למדו הםהללו  עשרה השנים

 .בעומר ג"ל ביום נקטף ופריו של לימוד זה, היום

 החול בתוך יושבים הם במשך כל זמן זה

, בחברותא תורה ולומדים דומא צפופה "קפסולה"ב

 אשר היה עליהםכ! מבהיל .אלעזר ובנו י"רשב

האמת  .םהבגדי את ולובשים יוצאים היו להתפלל

 הגמרא שהלוא, הייתה קצרה מאוד םתפילתש

 בדרגה יהה י"שרשב אומרת 21המסכת בתחילת

ופטור  ,"תוואומנ תורתו" - אחר הוא היחס שאצלו

 איתבו". מהתפילה ועליו לקרוא רק קריאת שמע

 שתים "קפסולה"ב ישבוהם  - "במערתא שני תריסר

 אתא" .יום עשר הארבערק  לאו, שנים עשרה

 לבר לודעיה מאן: אמר, דמערתא אפיתחא וקם אליהו

 לבר ודיעי מי - "?גזרתיה ובטיל קיסר דמית יוחי

 הקיסר שמת, יאיוח בן שמעון רבי היינו ,יאיוח

                                                      
 סעיף א, פרק א, עיין אורות 18
 עמוד א , דף סא, יבמות 19
 ב ודעמ ,לג דף 20
 - בתורה עוסקין שהיו חברים: דתניא: "עמוד א, דף יא, שבת 21

 לא: יוחנן רבי אמר. לתפלה מפסיקין ואין, שמע לקריאת מפסיקין
 אבל. אומנותן שתורתן, וחביריו יוחי בן שמעון רבי כגון אלא שנו
 ".ולתפלה שמע לקריאת מפסיקין - אנו כגון



 לבניינה של תורה
 

 ד

הם יצאו  כשהם שמעו זאת ?הגזירה ובטלה

על האופן בו  הסיפור מכאן מתגלגלו ,מהמערה

ובשל כך נאלצו לשוב למערה , העולםראו את 

האופן בו ראו את העולם לאחר ועל , למשך שנה

 .אולם בכך לא נעסוק כעת .שנה זו

 םה הב, "קפסולה" אותה של הסופית התתוצא

 עשרה שתיםבמשך  יצאו ולא נפש במסירות ישבו

ם לע הסוד תורת מתן היא, אחת שנה ועוד יםשנ

 .ישראל

י ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶדךָ " רֵּ  "ְוַאׁשְ

, 22"הדחק בשעת עליו לסמוך שמעון רבי הוא כדאי"

 כך כל .כפי שנוהגים לומר במשמעות מושאלת

סיפורים  ישנם. ונציו על ונושע יהודים הרבה

 מאותלמקום  יםמגיע בכִדי לא .כך על בולר

 יםמגיע הם -את הסיבה לכך  יודעים הם. אלפים

 שם ישמשום ש, עליון אור שם ישמשום ש

 מקוםאמנם . אלוקי גילוי שם ישמשום ש, ישועות

כי הוא שייך , נתגלה לאשל משה רבנו  קבורתו

 רבימקום קבורתו של  אבל ,23למדרגה עליונה

 אותה או נשמתו משורש שהוא יאיוח בר שמעון

על  ,ידוע ַלכל - להיתחב שאמרנו פיכ - נשמה

 . ויזכו לישועה לשם הגיעל ניתן יהיהמנת ש

 לבוא רוצים אנשים ליוןילמ שקרובתופעה זו 

כן השנה  אף על פיו ,אינה רציונאלית ןלציו  

 . להתרחש הל לא הניח ה"הקב

 וזהאף  דעתי לעניות -נסביר אף עמוק יותר 

 בכל בעולם המתרחש כעת הגדול מהתהליך חלק

בצדדים  ותמקדת אל :קורא לנוו םיהעניינ

 ועש, במקום זאת .מדורות ותבעיר אל, החיצוניים

 תורת את ומדילו נר וקיהדל, הדלקה סמלית

 מדורות של לחג זהיום  את כותהפ אל .י"רשב

 ועביום זו השקי .האשחיצונית ממופע  התלהבותו

 .אותנו מוליך ה"הקב כךל !פנימית עבודהדווקא ב

ודאי שתהליך כזה  ולםא, את רצונו יודעים נוינא

 אחזילה מנסיםה יחידים לאותם לפחות, מתרחש

  .יותר להעמיק מנסיםה, "דחיי אילנא"ב

 

                                                      
 עמוד א, דף מה, שבת; עמוד א, דף ט, ברכות 22
 ריד-עמודים ריב, (א נבנצל"לגר)עיין שיחות לספר דברים  23

ם ָקִניָת הֹוְדָך ַוֲהָדֶרךָ "  "ׁשָ

 .ראשון ביום נשוב לישיבה אנו אף', בעזרת ה

בנסיבות העיתים  אבל, למערהנחזור  לאאמנם 

 מערה יןלמעֵּ בשלב זה  נחזורו ובגבורה בעוז נתמלא

 זאת. תורה מתןזמן  אחרל עד בקפסולותונשהה 

, גדולה תורה עם הזו מהמערה לצאת במטרה

 . מיוחדת בשנה תורה מתןמתוך 

 תורה לגדל לנו תעמוד י"רשב זכות' בעזרת ה

, האומה נשמתאת , האומה תורת את לגדל, גדולה

 מתוך .אדנשמת אנשמת של בגילויים גם ולהתגדל

ִגין" :'הזוהר'לקיום לשון  במהרה נזכה כך  ּובְּ

ֲעִתיִדין ל ּדַ אֵּ רָּ ַעם ִיש ְּ ִמטְּ א לְּ נָּ ִאילָּ י מֵּ ַחיִּ ִאיהוּ , ּדְּ ֶפר ַהאי ּדְּ  סֵּ

קּון, ַהזַֹּהר יהּ  ִיּפְּ א ִמן ּבֵּ לּותָּ י ּגָּ ַרֲחמֵּ   ".ּבְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השיחה נערכה על ידי אהד לבובי


