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 פתח דבר

הננו  ,ל"ג בעומר תשפ"א -הילולא דרשב"י הבשבח והודאה להשי"ת, לקראת יום 
 ''להבין ענין הילולא דרשב"יאת המאמר מחבבי התורה ולומדי' התמימים ו להגיש לקהל

 עם -פרשת בהר, ט"ו באייר תשי"ט בשבת  )בלתי מוגה( נאמר ע"י כ"ק אד"ש מה"מש
, הערות וציונים הבאים כותרותבתוספת נקודות סיכום, מראי מקומות,  ביאור משולב

 בשולי הגליון, וחלוקה מחודשת לפרקים ופסקאות.

חיים מכלוף  'ולת, אנקווהשי'  יוסף יצחק לת'מקרב לב עמוק,  תודתינו נתונה בזאת, 
 שלם להם כגמולם הטוביהי רצון שה' י על עזרתם הרבה בהגהת המאמר, איבערטשי' 

ככה" ושנזכה כבר כולנו יחד, מתוך אחווה ושלום, אחדות ישראל אמיתית,  אלף פעמים"
 לקבל פני משיח צדקנו בקרוב ממש.

 :זה לרבים מאמר מבוארלהוצאת והדפסת בנוגע מה"מ ממענה כ"ק אד"ש 

הקונטרס לל"ג בעומר הבע"ל, וטוב עין יבורך כי יזכה בו את הרבים . . "
ברור, אשר כל פעולה ופעולה, כל השתדלות והשתדלות ועלינו כולנו לדעת 

ומקרבות ביאת וגילוי  מאירות את חושך הגלות -להפיץ המעיינות חוצה 
המשיח. ואין די מילים לתאר כמה קשה אף רגע אחד יתר בגלות, וכמה יקר אף 

 (אגרת תרא ג)אגרות קודש כרך  רגע אחד נוסף בגילוי משיח..."

' ותהי, רב רוח נחתלכ"ק אד"ש מה"מ  תגרום, זה מאמר והדפסת הוצאתויה"ר, אשר 
 חדשה תורה', מפיו חדשה תורה ונשמע .השלימה התגלותו את שיביא' בפטיש מכה'ה

 .ממש ומיד תיכף, 'תצא מאיתי
 

 ועדאדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם  יחי

 מכון מעיין החסידות
 עיה"ק צפת ת"ו

 ימות המשיח1
ראנו אלאות פנת שהא תי' הל"ג בעומר  -ח"י אייר   

מו"ר מלך המשיח שליט"אלהולדת כ"ק אד מאה ועשריםשנת ה  
, אה"קבב"אצפת עיה"ק תו  

                                                           

 שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.  1

 ב"ה
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 מבוא
בפרט בהתלבשותן , ענין רחב ומסועף הוא בתורת החסידות - של נשמות ישראל ןמעלת

המלאכים. שכן התורה ניתנה דווקא לבני  פניבגוף גשמי בעוה"ז התחתון, על של הנשמות 
והם דווקא משלימים ע"י קיום  -ולא למלאכי השרת  -ישראל כפי שהם בעולם הגשמי 

ת המשכן יות בניית' בתחתונים", וכפי שמודגש במצ המצוות את כוונת הבריאה: "דירה לו
 : "ועשו לי משכן, ושכנתי בתוכם".מקראבפירוש ה

ת הנשמות בעולם באופן של 'הילוך', בשונה מהמלאכים מאמר זה מתמקד באופי עבוד
 שעבודתם הינה באופן של 'עמידה'.

עד ללא -ביאור ענין זה הוא, שמלאך כפי שהוא נברא ע"י הקב"ה כך הוא נשאר לעולמי
שבה הוא נוצר. כגון: מלאך מיכאל  -הדרגה  -שינויים. הוא אינו יכול להתנתק מהמקום הרוחני 

ול לשנות את טבעו למידת הגבורה כמלאך גבריאל, וכן להיפך. 'השרף' שמצד החסד אינו יכ
'אופן', וה'אופן' אינו יכול להעשות 'חיות הקודש'. וזאת משום שהם נטולים  אינו יכול להעשות

 כולם נתונים לטבע בריאתם.-בחירה חופשית אמיתית לבחור כפי רצונם. אלא כל

האדם הוא בעל בחירה חופשית, לבחור בטוב או ברע, וכן  ,שונה מכך הוא האדם ונשמתו
טוב. בכוח האדם לעלות מהדרגה בה הוא 'עומד', ו'להלך' לדרגה נעלית -לבחור בטוב, וביותר

יותר. לעלות מאיש פשוט, לתלמיד חכם. מחוטא, לבעל תשובה. הילוך זה מבטא את כוח 
, הרי הוא מתנתק מהמקום המוגבל בו בעת הילוכו, הגשמי ואף הרוחני גבול. שכן האדם-הבלי

 ומו הקודם.הוא עמד רגע לפני כן, ויוצא ועולה למקום נעלה יותר שהוא בלי גבול ביחס למק

ולהלך  הכוח של האדם להתנתק ממדרגתו הקודמתמהו מקור  במרכזו של המאמר מבואר
 צוות.התורה והמצוות, ובפרט פנימיות התורה והמ -לדרגה באופן בלתי מוגבל  מדרגה

ומכיון שהמגלה העיקרי של פנימיות התורה הוא בעל ההילולא של ל"ג בעומר: רשב"י. הרי 
ע"ד שמחת חתן וכלה.  יום שמחתו, -דווקא יום פטירתו של רשב"י מוגדר כ"הילולא דרשב"י" 

שבא בגילוי ע"י  שהרי כמו שחתן וכלה בעת חתונתם שמחים מהביטוי לכוח הבלי גבול
חתונתם )ע"י כוח ההולדה(, כך אנו שמחים ביום הסתלקותו של רשב"י )היום שבו כל עבודתו 

 -פנימיות התורה, שנותנת  בעולם במשך ימי חייו הושלמה והתעלתה(, שהרי עבודתו בגילוי
ליהודי את כוח הבל"ג בעבודתו, להיות מהלך מדרגה לדרגה עד להילוך באופן  -בעיקר 

 סופי.אינ

כ"ק אד"ש מה"מ בביאורו, שנתינת הכוח לכל ימי ההסתלקות של  מפליא ובסיום המאמר
גבולי, הוא מיום -הצדיקים להיקרא בשם הילולא ולהסתמל בתור נתינת כוח של כוח בלתי

 דרשב"י. אהילול -הסתלקותו של רשב"י 
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 בהר, ט"ו אייר ה'תשי"ט בת פרשתש .בס"ד

 הנחה בלתי מוגה
 

 פרק א
 

 יום הסתלקותו למה דהנה לכאורה הוא פלא גדול 2דרשב"י הילולא ענין להבין
 על 4תענית נקבעש נודע הלאו שפירושו 'שמחה' 3הילולא בשם ראנק של רשב"י

יום  משא"כ ( שנקבע לתענית,באדר ז')וכמו ביום שנסתלק משה  כו' צדיקים מיתת
בשם  אדרבה נקרא , אלאשלא נקבע תענית ביום זה רקלא  הסתלקות רשב"י

 ?5חופתםיום 'הילולא' כשמחת חתן וכלה ב

 פרק ב
 

יובן ענינו  שעל פיוהזקן  רבינוביאור  כ"ק אד"ש מה"מבכדי להבין זאת מקדים 
 :יום הסתלקותו נקרא בשם 'הילולא'לכן המיוחד של רשב"י ש

                                                           
בועות ע' שמאמר זה הוא תוכן ד"ה להבין ענין נתינת התורה לנשמות ישראל דליל א' דחה"ש תשט"ז )סה"מ  2

 עם איזה שינויים. -פה ואילך( 
ילך(. המשך לכללות המאמר, ראה ד"ה זה במאמרי אדה"ז תקס"ד ע' קא ואילך. תרנ"ד )סה"מ תרנ"ד ע' רסא וא

 )כרך ב( ע' תתקנד.תרס"ו ע' תפז ואילך. וראה גם אוה"ת נ"ך 
ברי נחמי' דוראה שו"ת  דרבי שמעון". הילולאב: "שמעו קלא, עולו ואתו, ואתכנשו לזח"ג )אד"ז( רצו, סע" 3

  לד אות ז. 'או"ח סי
 תקפ.' טור או"ח סי 4
כו' וגם לא וועוד למה לא נקרא הילולא ביום מיתת צדיקים גדולים כמו רשב"י, בתנאים ואמוראים ונביאים  5

 על משה ואהרון והאבות, כי אם על רשב"י דווקא? )ראה סה"מ תרנ"ד ע' רסא(.

המאמר 
המבואר
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וחילוק  הפרש שיש הקדמה פ"ע את שאלה זו 6במאמריו הזקן רבינו בזה ומבאר
 והנשמות 7'ומדיםע' בשם ראיםנק שהמלאכים והוא:, למלאכים נשמות בין
 מהלכים לך ונתתי": 8בנבואת ה' ליהושע ו שכתובכמ 'מהלכים' בשם ראותנק

 .9")המלאכים( העומדים יןב)הנשמות( 

 בשמות אלו: המלאכים והנשמות מדוע נקראים רבינו הזקן ומבאר

הוא לפי שהמלאכים הם  'עומדיםבשם 'ראים נק שהמלאכים הדבר וטעם
 בפרטים שיתבארו לקמן: בבחינת מדידה והגבלה

 שבהם החומר ומצד ,וצורה חומר דידוע שהמלאכים הם בעליפרט ראשון: 
שיש גבול  - 'וכו 11כולם כנגד 10החיות דקרסולי כנודע, וגבול במדה הם הרי

וכמו  קצוב לכל אחד ואחד מהם )ולמרות שהוא בחי' גבול גדול הרי הוא בחי' גבול(.
הגלגלים הגשמיים שלפנינו הרי ניתן לראות שיש מידה ושיעור בחומר שלהם כמו 
שכתוב ברמב"ם, וכמו כן גבוה מעל גבוה בשרשם במלאכים העליונים שיש גבול 

 .לחומר שלהם

 בשיעור גם כן היא שלהם והנפש הצורה כן כמו שהוא בחומר שלהם :פרט שני
שהחומר והצורה שלהם הם בערך זה לזה, כמו הגלגלים כשהנפש  כידוע .והגבלה

, 12אומר שירה גם חומרו משתחווה והוא עניין הסיבוב שמסתובב ממזרח למערב
וזאת מכיוון שהחומר והנפש הם בערך. כמו"כ במלאכים גם כן החומר והנפש הם 

 בערך זה לזה.

                                                           
 מאמרי אדה"ז שם. 6
 .'לםלעד לעועמידם יו' )תהילים קמח, ו( וכן כתיב 'ממעל לו עומדיםשרפים ' )ישעיה ו( כמו שכתוב 7
גם תשמר זכרי' ג, ז: "כה אמר ה' צבאות אם בדרכי תלך ואם את משמרתי תשמר וגם אתה תדין את ביתי ו 8

 את חצרי ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה".
 מלמעלה וראה תו"א ס"פ וישב. ושם: "ונמצא שהשפעת המלאכים מישראל היא בין מלמטה למעלה ובין

מיות העומדים. העומדים. פי' בפני לך מהלכים ב' מיני הילוך ממטה למעלה וממעלה למטה. בין למטה. וזהו ונתתי
 ."ההמלאכים בין ממטה למעלה ובין מלמעלה למט הם המלאכים להיות השפעת בחי' הילוך בבחינת פנימית

 וראה גם אוה"ת בהעלותך ע' תז ואילך.
ת כמו יעופף שזהו ג"כ הילוך היינו מה שנעשה בהם ע"י עבודת הנשמו ומה שכתוב גבי מלאכים ובשתים 9

 (.שםשנתבאר במקום אחר )ראה סה"מ תרנ"ד 
 פירוש: חלק תחתון ב'רגלי המלאכים'. 10

 חגיגה יג, א. וראה תניא ספי"ג ובמ"מ, ליקוט פירושים וכו' לשם. 11
 ראה סש"ב פמ"ב בהגהה )ע' סא(. 12
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ול שיש מידה וגבה מ לבדמהמלאכים מדודים ומוגבלים,  ,זאת ועודפרט שלישי: 
 במדידה הוא בהם הנמשך האלקי הכח שגם - זאתעוד  ובנפשם,בחומרם 
 באהבה )שמצד החסד( מיכאל מחנה כמו הפכים 'ב להיות שיוכלו עד והגבלה

ואין האחד  הפכים' ב הם וחסד דגבורה יראה,ב )שמצד הגבורה( גבריאל מחנהו
 .יכול לשנות דרגתו וטבע בריאתו

 ובשיעור בהגבלה הוא שלהם ההשפעה אופן שגם זאת,ועוד פרט רביעי: 
'אל תקרי  ",בעלה בשערים נודע" 14ל הפסוקע 13זהרב כדאיתא ,ומדידה

בגלל ו ו'.כ דאצילות דמלכות עילאין שיעורין באינון -בשערים אלא בשיעורים' 
 מדידה על מורהד עומדים, בשם נקראים המלאכים לכןכל הפרטים הנ"ל 

 .ואינם משתנים כלל םלה הקבוע במקומם שעומדים ושיעור,

אינם בבחינת מדידה והגבלה  כי, מהלכים בשםראות נק הנשמות אמנם
ולעלות מדרגתם ו'להלך'  הילוך אחר הילוך להלך ביכולתם שיכמלאכים, אלא 

 .וגבול קץ עד בלי לדרגה נעלית יותר

פרק ג

 ומבאר רבינו הזקן במאמרו את התהליך המיוחד הגורם לנשמה להיות בבחינת
 :'מהלך'

 היו לם הזהבעוגשמי  לגוף ןבוא קודםכשהיו למעלה  הנשמות גם ,והנה
 :15אליהו ו שאמרוכמ ,עומדים גם כן בשם ונקראים המלאכים נת מדריגותבבחי

נת בבחי להיות זוכה לגוף בואה לאחר ורק כו'". לפניו עמדתי אשר 'גו' ה י"ח
 .מהלך

דווקא ע"י בואה של ש -ע"פ משל מעולם הזה הגשמי  לזה הטעם שם ומבאר
 :הנשמה לגוף נעשית בבחינת 'מהלך'

כאשר כל אחד בפני עצמו,  זיווגם שקודם ,גשמיים נשמות בזיווג רואים שאנו
 היא שהנשמה דאף] הנבראים כשארליכולתם  ושיעור גבולנת בבחי הם הרי

                                                           
 ח"א קג, ב. 13
 "נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ". משלי לא, כג: 14
 . וש"נ.53הערה  147יז, א. יח, טו. וראה לקו"ש חכ"ה ע'  א-מלכים 15
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 ולכאורה כיצד היא מוגבלת? אלא, ,17י-דש נשמתראת ונק ,16ממעל אלוקה חלק
 הרי יולידוו יזדווגו כאשר אך[, ומוגבלת מאין יש נברא היא הרי כל מקוםמ

 דורות דורי לאחר זיווג זה מהם להסתעף יוכלו שהרי הגבלה בלי הוא שפעם
לה שלמע 18וףס-יןא-אור הארת זו בהולדה שישלומר  ומוכרח שיעור, ןאי עד

 הארה - )דעולם האצילות( 'כו נאצלנת מבחי וגם )דעולם הבריאה( נבראנת מבחי
 .שלמעלה מסדר ההשתלשלות

-וד נמשך כח האיןשעל ידי היח -ד זכר ונקבה וומבאר הרבי שכמו שהוא בענין יח
 ן הוא בירידת הנשמה למטה בגוף:כ -סוף 

 גשמי בעולם הזה בגוף בהזדווגה שהנשמה -ת גם ברוחניו ןיוב זה-דרך-ועל
רק למטה  כןול, סוף ברוך הוא-אין-אור הארת בהה יהי טובים מעשים ותוליד
 .גבול בלי מהלך נתבבחי נעשית

 דפרק 
 

 אינו שנעשית בבחינת מהלך על ידי שיורדת למטה בגוף גשמי זה ןעני אמנם
 גבול בנשמהי בל ההליכה ןעני גילויה שיהי וכדי ,היות ואין ענין זה בגלוי מספיק

 ובלתי ,דווקא ומצוות בתורה העבודה זה בשבילהיות לריך צ בעולם הזה,
בבחינת בגלוי  תהי'העבודה בתורה ומצוות גם כאשר הנשמה מתלבשת בגוף לא 

 היא שהתורה :פירוש", אותך בהתהלכך תנחה": 19כתובשו וכמ מהלך.
 עד רום המעלות. עילוי אחר בעילוי הנשמה את המוליכה

 שרש כי ,הוא שדווקא ע"י התורה עולה הנשמה בעילוי אחר עילוי לזה והטעם
  ך"תרבפי המקובלים: המצוות  נקראים דלכךעליון,  כתרנת מבחי הוא התורה

 אותיות תר"ך()דתרי"ג מצוות דאורייתא וז' מצוות דרבנן הם  20אור עמודי( 620)
, והרצפה הגג בין בבית אשר העמודים משל-דרך-לע שהם לפי' כו כתר

                                                           
 רפ"ב. ב. ראה תניא איוב לא, -ל' הכתוב  16
 איוב לב, ח. לג, ד. 17
זה סיבה ולכן ניתן לראות שאפשרי שכוח המוליד יהיה בשלימות אך לא יהיה ילדים, והוא לפי שמצד אי 18

 סוף.-שתהי' לא נמשך כוח האין
 משלי ו, כב. 19
 סה ואילך. ראה פרד"ס שער )ח( מהות והנהגה פ"ג. שם פכ"ו. אגה"ק סכ"ט. וראה גם סה"מ מלוקט ח"א ס"ע 20
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ועל ידי זה מתקיים כל  לאחדים להיות הרצפהתחתית ו גגהגובה  את שמחברים
 .לחברם ביכולתו שאז משניהם בוהגהעמוד ה שיהי ומוכרח הבנין,

 ןארחי ג"תרי ברך בחינתית הם פנימיותו דמצוות אור עמודי ך"שתר וזהו
 בעילוי לגבוה הנמוך ןמ את הנשמה מחברים שהם ,הכתר פנימיות 21דגלגלתא

כלומר, רק בהיותם פנימיות הכתר, יכולים הם לחבר את הנשמה מן , עילוי אחר
 הנמוך לגבוה, בעילוי אחר עילוי.

 הפרק 
 

 ומבאר רבינו הזקן את ענין העמוד:

 הוא 23דשוחראש ו שבת מדי ןעד ןבג השוכנות הנשמות שעליית 22ידוע והנה
גן עדן העליון וגן עדן  ןבי המחבר עמוד שיש דעוכנושבגן עדן.  עמוד דיי-לע

ה עשיעולם הד לגן עדן יצירהעולם המגן עדן ד האור שירידת היינו התחתון,
 העמודידי -יצירה הוא עלעולם הלגן עדן ד עשיהעולם המגן עדן ד ועלייתו

 שבגן עדן המסמל את ענין הפנימיות.

 עמודן בי)ההבדל(  דההפרש ,העמוד ןעניאת  24בהמאמר רבינו הזקן ומבאר
 ,לחיצוניות פנימיות ןבי ההפרש ל דרךע הוא הגן עדן להיכל שבאמצע ההיכל

רואה, לכל  האדם ישיבת נגלה שבו בחיצוניות אזי גשמי היכלשב בואדם יש כמו
 )שעל ידי דרך זו מגיעים לעולם פנימי יותר( ונעלם סתום דרך יש ושב ובפנימיות

 .ההיכל והוא פנימיות העמוד עליית דרך שהוא

במעשה  וחיצוניות פנימיות - םשני ענייני שיש, המצוותן בעני גם הוא ןוכ 
והכוונה היא בליבו ומוחו  המצוות פנימיות בחינת היא המעשה שכוונת, המצוות

שהוא ענין רוחני יותר מגופה של מעשה המצוה כי הרי עיקר הכוונה היא לדבקה בו 

                                                           
אה כא, ד. רראה זח"ג קכט, א )באד"ר(. וראה בביאור האריז"ל לזהר שם. מ"ח מסכת א"א ספ"ד. לקו"ת פ'  21

 ובכ"מ.
בשלח ב, א. מאמרי אדה"ז שם ע' קג. ובכ"מ. וראה זהר ח"א ריט, א. ח"ב ריא,  הובא בלקו"ת -ספר הבהיר  22

פירה ע' סה"מ ימי הסם ח"ב ב"מ לע' תשעג )ע' תתקפד(. א. הנסמן במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה והמועדי
 סה. ועוד.

 אדהאמ"צ דברים ח"א ע' סה. וש"נ.ראה זח"ב קנו, סע"ב. לקו"ת ואתחנן ט, א. וש"נ. מאמרי  23
 מאמרי אדה"ז תקס"ד שם. 24
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הוא  של המצוה עצמה המעשה כן-שאין-המ, 25יתברך על ידי מעשה המצוה הזאת
בגן עדן  מגיעה ותוהמצ דכוונת 26קום אחרבמ וכמבואר] תהמצוו חיצוניות

היות ומי  ,מגיע בגן עדן התחתון ותוומעשה המצ ומזה נמשך האור שם, העליון
שמקיים מצוות במעשה בלבד בלא כוונה משכנו בגן עדן התחתון ולא יעלה דרך 
העמוד הנ"ל שהוא הפנימיות. ומי שמקיים את המצוות בכוונה פנימית יעלה דרך 

 [.העמוד מחיל אל חיל בלתי שיעור וגבול

 העמוד ןעני שעיקר מובן, ,ההיכל תופנימי אוה ועל פי הנ"ל שעמוד עניינו
 הרי זה בחינת בלי גבול מהלךנת בבחי הנשמה נעשית , שעל ידול"הנ שבמצוות

 דתורה דושעיקר העמ, בתורה גם אוהוכן  פנימיות המצוות והכוונה שבמצות.
נין והוא הפועל את ע רהוהת פנימיות אלא )חלק הנגלה דתורה( רהודת גליא ואינ

 .בנשמהההליכה בלי גבול 

 ופרק 
 

 הרביזאת לאחר שהובן היטב מהו ענין העמוד הפועל את ענין ההילוך, מבאר 
 בנוגע להילולא דרשב"י:

 קאושד מה דרשב"י, ענין הילולא מה שפתח בתחילת המאמר: מהו יובן ובזה
 רשב"יכי  - כשמחת חתן וכלה בחופתם הילולא בשם רשב"י נקראת תוהסתלק

שבה  רהותה פנימיות נתבחי והיינ - סודות התורה - דאורייתא הסתום את גילה
 ענין בנשמה, גבול בלי ההילוך ענין את הפועל שהוא העמוד ענין עיקר הוא

 .)החתונה( ההילולא

 דשאר -מהו ההבדל בין רשב"י לשאר כל הצדיקים  בזה לפרש הכוונה ויש
 -)בחלק הגלוי שבתורה  דתורה בגליא היתה בגלוי עבודתם שעיקר הצדיקים

 אף שגם הרי, (, בחינת החיצוניות שבתורה שהוא בבחינת מידה וגבולתורת הנגלה
כיון , ותענית העלם בחינת הוא למטהכל מקום מ, נעלה אור מאיר בהסתלקותם

-המ. האמיתי גבול בלי אינוש דתורה גליאכל חייהם התעסקו רק בלימוד חלק הש
 ובלי העמוד ענין אמיתית ,פנימיות התורהנת בחי את שגילה י"רשב כן-שאין

                                                           
קו"ת נצבים להכוונה היא שלא להיות נפרד על ידי זה מיחודו ואחדותו יתברך )ראה  ,וכן במצוות לא תעשה 25
 נ, ד(.
 ועוד. לקו"ת נצבים נ, ד. נב, ד. וראה גם רד"ה כי כארץ תוציא שנה זה )סה"מ דברים ח"ב ע' קה(. 26
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ונעשה  למטה גם שבעת הסתלקותו הנעלה האור האיר לכן, שבתורה גבול
 .שמחה כ'הילולא'

 זפרק 
 

עד כה הובן היטב מדוע הסתלקות רשב"י נקראת בשם 'הילולא' בשונה 
"ל זמהסתלקות שאר הצדיקים. כעת מוסיף רבינו הזקן במאמרו עוד מאמר רבותינו 

 בפנימיות על פי מה שנתבאר:היטב שיובן 

הנאמר  ל"זבותינו רמר מא כעת יובן זה ובכל של רבינו הזקן: בהמאמר מסייםו 
אמר ליה שמואל לרבי יהודה: שיננא ]שנון )חריף([ חטוף ואכול, חטוף ": 27בגמרא

 ]שהרי העולם הזה שאנו הולכים ממנו[ מיני' דאזלינן עלמא האיואישתי ]ושתה[ ד
 ."[28]דומה הוא לחופה שהולכת מהר, שהיום ישנו ולמחר איננו דמי כהילולא

יכה קבלת כוח ההלשאין זה שעוזבים את העולם, אלא  הפנימי בזה הוא פירושהד
 קאדובעולם הזה  -" עלמא האי" :בלי גבול היא דווקא ממנו, כפי שממשיך מיד

 דאזלינן" כו', טובים מעשים והולידה גשמי האלקית בגוף הנפש שנתלבשה
 מעולם "'מיני" הוא עומדנת בחי ולא מהלך נתבחי שנעשה דמה פירוש "מיני'

 א עניןהחתונה שהו מוכ -הילולא דמי" "כבי  - הילולא נקרא ולכן ,דווקא זהה
 .ל"כנהנותן את הכוח להיות עליה והילוך אינסופי  הזיווג

 חפרק 
 

ף על הוספת מאמר רז"ל זה )שנראה לכאורה מיותר, וא כ"ק אד"ש מה"מושואל 
 לפני כן( במאמרו של רבינו הזקן: נתבארלסותר נראה 

 מאמר פירוש את במאמרו הזקן רבינו מוסיף מדוע מובן אינו לכאורה ,והנה
 ענין לבאר סיים שכבר לאחרי' כו'( מיני דאזלינן עלמא האי(ל "הנ ל"זבותינו ר

                                                           
 עירובין נד, א. וראה ע"י שם. וראה בכ"ז אוה"ת תצא ע' תתריג. 27
 )רש"י(. אם יש לך את היכולת להנות את עצמך היום אל תמתין עד מחר, שמא תמות ושוב לא תוכל להנות 28

, שמואל אחרים מפרשים דברי שמואל בדרך מוסר: מצאנו בכמה מקומות שענין החכמה נמשל לאכילה, לפי זה
ה לחופה א יתרשל בלימודו אלא ישנן תמיד, שלא יאבד אפילו שעה אחת, מפני שעולם הזה דומהיה מזהירו של

 ששמחתה עוברת בזמן מועט, ואם לא עכשיו אימתי )על פי חידושי המאירי, ועיין גם בשפת אמת(.
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 ועוד והובן כבר היטב מדוע נקרא בשם זה כשמחת חתן וכלה. י"הילולא דרשב
אינו שייך רק לרשב"י,  הוא זה ענין שהרי, ל"להנ סתירה בזה יש דלכאורה ,זאת
 ?תענית יום אצלם קבעו מדוע ואם כן, הצדיקים כל בהסתלקות אלא

 :כ"ק אד"ש מה"מ על כך עונה

)הן  29נאמרה פרטותו כללות רהושהת, בזה אפשר הביאור בדרךש לומר וי
, י"א ברשבוה ההילוך ענין עיקרבאופן כללי ש דהגם ,באופן כללי והן באופן פרטי(

 הכללית בחינה מצד חד ואחדא בכל זהענין  מעין בפרטיות ישנו כל מקוםמ
היות ורשב"י היה נשיא בדורו  חדאחד ואל בכ ישנו מנהו שמץ הריש ,י"דרשב

כל מהותו אינה אלא גילוי אלוקות בעולם. עד כדי כך שבזהר ' ו30ו'הנשיא הוא הכל
משום שכל מהותו גם  -רבי שמעון בר יוחאי"  אד - מאן פני האדון ה': "31נאמר

ממוצע 'השפע לעולם עובר דרך ההאור ו כלבהיותו למטה אינה אלא האלוקות, ולכן 
 שהוא הנשיא שבכל דור ודור. 'המחבר

 בעומר ג"שלפני ל ובשבת בעומר ג"ליום ב הוא בכל אחד ואחד זה ענין ובגלוי
 ענין מאיר שאז ,ובכללם ל"ג בעומר "32כידוע שמיום השבת "מתברכין כולהו יומין

 .גבולהפריצת  -כפריצת גדר  33ענין ופרצת שזהו בלי גבול,' הילוך'ה

  

                                                           
 ראה חגיגה ו, א. 29
 פרש"י חוקת כא, כא. 30
 זהר פ' שמות לח, א. 31
 זח"ב סג, ב. פח, א. 32
 ב.-יצא כח, יד. ראה שבת קיח, סע"או -ל' הכתוב  33
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