
 ב"ה

 ואמרתם כה לחי המבואר

 ל"ג בעומר תשפ"א

 

ָחי,  ם כֹּה לֶּ ְמעֹון ַבר יֹוָחאיַוֲאַמְרתֶּ י שִּ  :ַרבִּ
יָקאי ְמעֹון ַצדִּ י שִּ ָחי, ַרבִּ ם כֹּה לֶּ  :ַוֲאַמְרתֶּ

 

ם יהּו, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ יל פִּ כִּ ן ָרַאְתהּו, ֵלב ָחָכם ַישְֹּ ים ָקדֹוש הּוא, ַאְשֵרי ַעיִּ יש ֱאֹלקִּ  :אִּ
 

ְליֹון, ָקדֹוש הּוא ֵמֵהָריֹון, ְמאֹור  עיםבלי אמצָברּוְך הּוא  כשעומדים בנקודה של חכמה י עֶּ פִּ מִּ
ם ְליֹון, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ יל ָהעֶּ  :ָגלִּ

 

ְלָחָמה, ְבַדת תֹוָרה  יש מִּ יָמה,  נשאר עדייןוהוא גבֹור ְואִּ ָמֵלא ַמָדע ְוָחְכָמה, ֲאדֹוֵננּו ַבר אפילו ְתמִּ
ם  :יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

נמצאים דווקא כש ָדַרש ָכל ַתֲעלּומֹות, ְבעֹּז ְוַתֲעצּומֹות רק ע"י ,מגיעים לנקודת חכמהאיך 
ם ,ביחד  :ָעָלה ַמֲעלֹות ָרמֹות, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

שלא תחשוב שזה במקרה, ֻהְחָבא ְבתֹוְך ְמָעָרה, אני נותן את ה, כשמחפשים את התעלומות
ְפנֵ זה הכל  ְתֵרי תֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי.  אתה יכול שם להיתפשי ַהְגֵזָרה, מִּ ָשם ָלַמד סִּ
ם  :ַוֲאַמְרתֶּ

 

ְבָרא  שם במקום של החכמה מאין תמצא דווקא הדברים ַמְעָין לֹו, ְוָחרּוב  בריאה חדשהְוָשם נִּ
ְבלֹו,  שהוא חשב שזה חרוב ְלקֹו ְוחֶּ םְלַמֲאָכלֹו, ַמה ּטֹוב חֶּ  :ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

ְבָרָכה, ֵדין ֵריָכא ּוַבר ֵריָכא,  מ'מקבל' הוא נהפך ל'נותן' יק לִּ ר ַצדִּ  במקום 'מקבל' הוא נהיהֵזכֶּ
ם ים ְוָזָכה, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ ָכה ַרבִּ  :זִּ

 

ֵדש ַכָמה ֲהָלכֹות,  ְשָנה  וזה משונהחִּ יז ַמְמָלכֹות, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ֵהם ַבמִּ ה ַהַמְרגִּ ֲערּוכֹות, זֶּ
ם  :ַוֲאַמְרתֶּ

 

ְשַמָיא, ֲאדֹוֵננּו ַבר  ירד לתחת פני השטח ָיה, הֹודּו לֹו מִּ ה אֹוָתּה ְנקִּ ְרָיה, ָעשָֹּ יר ְטבֶּ ת עִּ ֵהר אֶּ טִּ
ם  :יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

ְסָתרֹות,הוא חיבר את עצמו לָיַדע  ֵּטל ַכָמה ְגֵזרֹות, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי.  ָכל ַהנִּ ים ֵפרֹות, בִּ ְדָבָריו עֹושִֹּּ
ם  :ַוֲאַמְרתֶּ

 



ר ָחָיה,  הוא לקח מה'הוה'ָכל ָיָמיו  ת  הוא חי אשרֲאשֶּ שֶּ י הּוא אֹות  העתידאֹות ַהקֶּ ְהָיה, כִּ ֹּא נִּ ל
ם  :עֹוָלם ָהָיה, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

םְלכָ  יר, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ יר, ְכאֹור ַהַחָמה ַמְזהִּ יר, ְבסֹוד תֹוָרה ַהָבהִּ ָרֵאל ֵהאִּ שְֹּ  :ל יִּ
 

ָיה,  יא ֲאחִּ ם ַהָנבִּ ְשַמָיא, עִּ מה הנביא אחיה לימד אותו, שכל אחד שמוצא את ָמקֹום ָבַחר בִּ
ָיה, ֲאדֹוֵננּו ַבר עצמו  ְבֵני ֲעלִּ ה מִּ םזֶּ  :יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

ְגָלה,  כמה שזה נחמד אני לא יודע, אבל ְליֹון לֹו נִּ ר עֶּ תֶּ יָקר ּוְגֻדָלה, כֶּ ְחָמד ְמאֹּד ְלַמֲעָלה, ָזָכה לִּ נֶּ
ם  :ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

ְקָראהיו יותר גדולים ממנו, היו יותר מפורסמים ממנו, אבל הוא היה  יַני לֹו נִּ יַני סִּ הוא , סִּ
ם היה נּו ֵתֵצא תֹוָרה, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ מֶּ ַבֲחבּוָרה, מִּ י שֶּ  :ֲארִּ

 

ים,  "שבע יפול צדיק וקם", שבע כפול שבע, זה המאמר קּונִּ ים תִּ ְבעִּ ה שִּ אוי זה יקרים, ָעשָֹּ
ים, יותר ינִּ ְפנִּ ים מִּ ְליֹו הוא לקח את כל היקרים ְיָקרִּ ֵקן ָהעֶּ ים, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ָבם תִּ נִּ

ם  :ַוֲאַמְרתֶּ
 

יו  ת פִּ יא אֹור  מי פתח את הפה, "ויפתח ה' את פי האתון", אז נתגלהָפַתח אֶּ ְבָחְכָמה, הֹוצִּ
ם ֵקן ָזֳהֵרי ַחָמה, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ  :ַתֲעלּוָמה, תִּ

 

ְדָרש  ָלה מִּ יק ְיסֹוד ָהעֹוָלם, גִּ ְעָלם,  דווקא שםַצדִּ ְפטֹור ָהעֹוָלם, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי.  חייבַהנֶּ לִּ
ם  :ַוֲאַמְרתֶּ

 

ים,  ת ַהקֹוצִּ ית אֶּ ְכרִּ ים, ְוהִּ יצִּ ֵמר ָערִּ ים, ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי.  מה עוד הוא עשהקֹולֹו זִּ יל ַהְלחּוצִּ צִּ ְוהִּ
ם  :ַוֲאַמְרתֶּ

 

ים,  ירִּ ים, ֲאדֹוֵננּו ַבר כי אתה יודע מדוע, ָרָאה ָפָניו ְמאִּ ְסָתרִּ ָלה סֹוד נִּ ים, ֵעת גִּ ם ֲחֵברִּ ְבתֹו עִּ ְבשִּ
ם  :יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

ְשָכבֹו, ַמה  שלש עשרה שנה, אני מבטיחמי שמוכן לשכב היכן שהוא שכב  ָשלֹום ָרב ַעל מִּ
ְלָבבֹו, ֲאדֹוֵננּו  הוא נהיהָיְפיֹו ּוַמה ּטּובֹו,  ת בִּ םדֹוֵבר ֱאמֶּ  :ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ

 

הגמרא אומרת שיש תורת ה' ויש תורתו, זה לפני הלימוד וזה אחרי הלימוד, ומדוע, חסידים 
תֹוָרתֹו ָמֵגן  כשלומדים זיי לערנען נישט, כשנהיים לא, אז נהיים חלק מתורתו של הרבש"ע

יץ טֹוב ַבֲעֵדנּו, יַרת ֵעיֵנינּו, הּוא ַיְמלִּ יא ְמאִּ ם ָלנּו, הִּ  :ֲאדֹוֵננּו ַבר יֹוָחאי. ַוֲאַמְרתֶּ
 

 


