
 1

 רבי שמעון בר יוחאי
  הרב ארי דוד קאהן

  תלמוד בבלי מסכת שבת דף לג עמוד ב         .1
ְוָיִתיב ְיהּוָדה ְוָאַּמאי ָקרּו ֵליּה "רֹאׁש ַהְּמַדְּבִרים ְּבֹכל ָמקֹום"? ְּדָיְתִבי ַרִּבי ְיהּוָדה, ְוַרִּבי יֹוֵסי, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון, 

ִּתְקנּו ְׁשָווִקים, ִּתְּקנּו ְּגָׁשִרים,  -ַּגַּבְייהּו, ָּפַתח ַרִּבי ְיהּוָדה ְוָאַמר, ַּכָּמה ָנִאים ַמֲעֵׂשיֶהם ֶׁשל אּוָּמה זֹו ֶבן ֵּגִרים 
ִּתְקנּו ֶאָּלא לֹא  -ֶּבן יֹוַחאי ְוָאַמר, ָּכל ַמה ֶׁשִּתְּקנּו  ִּתְּקנּו ֶמְרֲחָצאֹות. ַרִּבי יֹוֵסי ָׁשַתק. ַנֲעָנה ַרִּבי ִׁשְמעֹון

ִליּטֹול ֵמֶהם  -ְלַעֵּדן ָּבֶהם ַעְצָמן, ְּגָׁשִרים  -ָּבֶהם זֹונֹות, ֶמְרֲחָצאֹות  ִּתְּקנּו ְׁשָווִקים ְלהֹוִׁשיב -ְלצֹוֶר ַעְצָמן 
ִיְתַעֶּלה. יֹוֵסי ֶׁשָּׁשַתק  -יָּלה ִּדְבֵריֶהם, ְוִנְׁשְמעּו ַלַּמְלכּות. ָאְמרּו, ְיהּוָדה ֶׁשעִ  מכס. ָהַל ְיהּוָדה ֶבן ֵּגִרים ְוִסֵּפר

ָאַזל הּוא ּוְבֵריּה, ָטׁשּו ֵּבי ִמְדָרָׁשא. ָּכל יֹוָמא ֲהָוות ַמְייִתי ְלהּו  .ְיָהֵרג -ִיְגֶלה ְלִצּפֹוִרי. ִׁשְמעֹון ֶׁשִּגיָנה  -
 -ֵליּה, ִלְבֵריּה, ָנִׁשים ַּדֲעָּתן ַקָּלה ֲעֵליֶהן  ְדֵביְתהּו ִריְפָּתא ְוכּוָזא ְּדַמָּיא, ּוְכַרֵכי. ִּכי ָּתִקיף ְּגֵזיָרָתא, ָאַמר

ִאיְבִרי ְלהּו ָחרּוָבא ְוֵעיָנא ְּדַמָּיא,  -ִּדיְלָמא ְמָצֲעֵרי ָלּה, ּוְמַגְּלָיא ָלן. ֲאַזלּו, ָטׁשּו ִּבְמָעְרָּתא. ִאְתָרֵחיׁש ִניָּסא 
ָלְבׁשּו,  -ַעד ַצַּואָרְַייהּו ְבָחָלא. ּכּוֵלי יֹוָמא ָּגְרִסי, ְּבִעיָּדן ַצּלּוֵיי  (והוו יתבי) ַוֲהוּו ְמַׁשְּלֵחי ִמַּנְייהּו, ְוֲהוּו ָיְתֵבי

ָתא ֵאִלָּיהּו ִמיְּכסּו, ּוְמַצּלּו, ְוָהָדר ְמַׁשְּלֵחי ָמַנְייהּו, ִּכי ֵהיִכי ְּדָלא ִליְבלּו. ִאיְתיבֹו ְּתֵריַסר ָׁשֵני ַבְמָעְרָתא. אָ 
יֹוַחי ְּדֵמית ֵקיָסר, ּוָבֵטל ְּגֵזיְרֵתיּה? ַנְפקּו, ָחזּו ִאיַּנֵּׁשי ְּדָקא ָאַמר, ַמאן לֹוְדֵעיּה ְלַּבר  א,ְוָקם ַאִּפְתָחא ִּדְמָעְרתָ 

ִנְׂשָרף. ִמָּיד  -ָּכְרִבי ְוָזְרִעי, ָאַמר, ַמִּניִחין ַחֵּיי עֹוָלם ְועֹוְסִקין ְּבַחֵיי ָׁשָעה?! ָּכל ָמקֹום ֶׁשּנֹוְתִנין ֵעיֵניֶהם 
ְיָצאֶתם? ִחְזרּו ִלְמָעַרְתֶכם! ָהדּור ָאזּול, ִאיֵתיבֹו ְּתֵריַסר  קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהם, ְלַהְחִריב עֹוָלִמי -ָיְצָתה ַבת 

ְּמָעַרְתֶכם! קֹול ְוָאְמָרה, ְצאּו מִ  -ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ָיְצָתה ַבת  -ַיְרָחא ַׁשָּתא, ָאְמֵרי, ִמְׁשַּפט ְרָׁשִעים ְּבֵגיֵהָּנם 
ֹוָלם ֲאִני ַנְפקּו, ָּכל ֵהיָכא ַּדֲהָוה ָמֵחיי ַרִּבי ֶאְלָעָזר, ֲהָוה ָמֵסי ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי. ָאַמר לֹו, ְּבִני, ַּדי ָלע

, ְוָרִהיט ֵּבין ַהְּׁשָמׁשֹות. ְוַאָּתה. ַּבָהֵדי ַּפְנָיא ְּדַמֲעִלי ַׁשְּבָתא, ָחזּו ַההּוא ָסָבא ַדֲהָוה ָנִקיט ְּתֵרי ְמָדאֵני ָאָסא
? ָאַמר ְלהּו, ִלְכבֹוד ַׁשָּבת. ְוִתְסֵגי ָל ְּבַחד? ַחד ְּכֶנֶגד "ָזכֹור", ְוַחד ְּכֶנֶגד "ָׁשמֹור".  ָאְמרּו ֵליּה, ָהֵני ָלָּמה ָל

 יהּו.ָאַמר ֵליּה ִליְבֵריּה, ָחִזי ַּכָּמה ֲחִביִבין ִמְצֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל, ָיִתיב ַּדֲעֵתיְ 
         תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כח עמוד א         .2

יֶהם ְּכֹמֶׁשה ָּתנּו ַרָּבָנן, ְׁשמֹוִנים ַּתְלִמיִדים ָהיּו לֹו ְלִהֵּלל ַהָּזֵקן, ְׁשלֹוִׁשים ֵמֶהם ְראּוִיין ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ֲעלֵ 
ָּמה ִּכיהֹוֻׁשַע [ִּבן נּון], ְוֶעְׂשִרים ֵמֶהם ֵּבינֹוִנים, ָּגדֹול ֶׁשְּבֻכָּלן ַרֵּבנּו, ּוְׁשלֹוִׁשים ֵמֶהם ְראּוִיין ֶׁשַּתֲעֹמד ָלֶהם חַ 

ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשּלֹא ִהִּניַח ִמְקָרא, ִמְׁשָנה, ַּתְלמּוד, ֲהָלכֹות, ְוַהָּגדֹות,  -יֹוָנָתן ֶּבן ֻעִזיֵאל. ְוָקָטן ֶׁשְבֻכָּלן  -
ְקּדּוֵקי סֹוְפִרים, ַקּלֹות ַוֲחמּורֹות, ּוְגֵזרֹות ָׁשוֹות, ְּתקּופֹות, ְוִגיַמְטִרָּיאֹות, ִׂשיַחת ַמְלֲאֵכי ִּדְקּדּוֵקי ּתֹוָרה, ְודִ 

ָּדָבר  ַהָּׁשֵרת, ְוִׂשיַחת ֵׁשִדים, ְוִׂשיַחת ְּדָקִלים, ִמְׁשלֹות ּכֹוְבִסים, ִמְׁשלֹות ׁשּוָעִלים, ָּדָבר ָקָטן, ְוָדָבר ָּגדֹול.
ֲהַויֹות ְּדַאַּבֵיי ְוָרָבא, ְלַקֵּים ַמה ֶׁשֶּנֱאַמר, (משלי ח) "ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי  -ַמֲעֶׂשה ֵמְרָּכָבה, ְוָדָבר ָקָטן  -ָּגדֹול 

, ָּגדֹול ֶׁשְּבֻכָּלם ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה. ָעָליו ָאְמרּו  ֵיׁש ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵּלא". ְוִכי ֵמַאַחר ֶׁשְּבָקָטן ֶׁשְּבֻכָּלם ָּכ
   ד ִנְׂשַרף:ַעל יֹוָנָתן ֶּבן ֻעִּזיֵאל, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה יֹוֵׁשב ְועֹוֵסק ַּבּתֹוָרה, ָּכל עֹוף ֶׁשּפֹוֵרַח ָעָליו ָּבֲאִויר, ִמּיָ 

  תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מה עמוד ב     .3
ַּבר יֹוַחאי, ָיכֹול ֲאִני ִלְפֹטר ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִמן  ָאַמר ַרִּבי ִחְזִקָּיה, ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון

יו. ְוִאְלָמֵלי ַהִּדין ִמּיֹום ֶׁשִּנְבֵראִתי ְוַעד ַעְכָׁשיו. ְוִאְלָמֵלי ֶאְלָעָזר ְּבִני ִעִּמי, ִמּיֹום ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ַעְכׁשָ 
ְבָרא ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם. (אמר) [ְוָאַמר] ַרִּבי ִחְזִקָּיה ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָּיה יֹוָתם ֶּבן ֻעִּזָּיהּו ִעָּמנּו, ִמּיֹום ֶׁשּנִ 

ה ֵהם, ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ָרִאיִתי ְבֵני ֲעִלָּיה ְוֵהם מּוָעִטים, ִאם ֶאֶלף ֵהם, ֲאִני ּוְבֵני ֵמֶהם, ִאם ֵמאָ 
   ֵהם, ֲאִני ּוְבֵני ֵהם.ֲאִני ּוְבִני ֵמֶהם, ִאם ְׁשַנִים 

  אמרי שמאי עמוד קסד .4
הנה אמרינן בסוכה כח. על יונתן בן עוזיאל אמרו עליו בשעה שהיה יושב ועוסק בתורה כל עוף 
שפורח עליו מיד נשרף. ואמר האדמו"ר רמ"מ מקוצק זצ"ל, כי להלל הזקן רבו של יונתן בן עוזיאל 

אפשר לומר גם כאן, שלרבי שמעון היה כבר כח המעצר היה כבר הכח לעצור שלא ישרף, לפי"ז 
  שלא ישרף.
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  תלמוד ירושלמי סנהדרין פרק א דף יט עמוד א /ה"ב .5
 ָּבא, ָּבִראׁשֹוָנה ָהָיה ֹּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמַמֶּנה ֶאת ַּתְלִמיָדיו ְּכגֹון ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַזָּכיי ִמיָנה ֶאת ַרִּבי אמר רבי

י ְיהֹוֻׁשַע. ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶאת ַרִּבי ֲעִקיָבה. ְוַרִּבי ֲעִקיָבה ֶאת ַרִּבי ֵמִאיר ְוֶאת ר"ש. ָאַמר ָיַׁשב ֵליעֶזר ְוֶאת ַרּבִ 
  :ּכֹוַחִנְתַּכְרְּכמּו ְּפֵני ר' ִׁשְמעֹון. ָאַמר לֹו ַרִּבי ֲעִקיָבה, ָדֵיי ֶׁשֲאִני ּובֹוְרֲא ַמִּכיִרין  ַרִּבי ֵמִאיר ְתִחיָּלה.

  תלמוד ירושלמי ברכות פרק ט דף יג עמוד ד /ה"ב .6
 ּוִמעּוִטים ַהָּבא ָהעֹוָלם ְּבֵני ָרִאיִתי ֲאִני. אֹוֵמר יֹוַחאי ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ֲהֵוה ֵּכן, ִיְרְמָיה ַרִּבי ְּבֵׁשם ִחְזִקָיה ַרִּבי
, ִיְרְמָיה ַרִּבי ְּבֵׁשם ִחְזִקָיה ַרִּבי ִאינֹון ּוָבִרי ֲאָּנא, ִאינֹון ְּתֵרין ִאין ִמְנהֹון ּוָבִרי ֲאָּנא, ִאינֹון ְּתָלִתין ִאין. ֵהן
 סֹוף ְוַעד ַגֵּביי ִמן ִמיְּקַרב ַוֲאָּנא, ַּגֵּביי ְוַעד ַּגֵּביּה ִמן ַאְבָרָהם ִיְקַרב, אֹוֵמר יֹוַחאי ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָהָיה ָּכ

  .ָעֵמא ֹּכל ְמָקֵרב ַוֲאָּנא, ִעִּמי ַהִׁשילֹוִני ָאִחָיה ִיְצָטֵרף לֹא ְוִאין ָּדֵרי ֹּכל
  כח עמוד א -תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כז עמוד ב .7

חֹוָבה? אֹו ָּתנּו ַרָּבָנן, ַמֲעֶׂשה ְּבַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָּבא ִלְפֵני ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָאַמר לֹו, ַרִּבי, ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְרׁשּות  
ָבה. ָאַמר לֹו, ְרׁשּות. ָּבא ִלְפֵני ַרָּבן ַּגְמִליֵאל, ָאַמר לֹו, ַרִּבי, ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְרׁשּות אֹו חֹוָבה? ָאַמר לֹו, חֹו

 ְרׁשּות...ְואֹותֹו ַּתְלִמיד, ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ֲהָוה: ָאַמר לֹו, ַוֲהלֹא ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ָאַמר ִלי
  ד בבלי מסכת שבת דף יא עמוד אתלמו .8

מפסיקין לקריאת שמע, ואין מפסיקין לתפלה. אמר רבי יוחנן:  -דתניא: חברים שהיו עוסקין בתורה 
מפסיקין לקריאת  -לא שנו אלא כגון רבי שמעון בן יוחי וחביריו, שתורתן אומנותן. אבל כגון אנו 

  שמע ולתפלה.
 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד ב  .9

". ַהְנֵהג ָּבֶהם ִמְנַהג ֶּדֶר ֶאֶרץ, ִּדְבֵרי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל. ַרִּבי ִׁשְמעֹו ן ֶּבן יֹוַחאי ַּתְלמּוד לֹוַמר, "ְוָאַסְפָּת ְּדָגֶנ
, ְוקֹוֵצר ִּבְׁשַעת ְקִציָרה, ְוָדׁש ִּבְׁשַעת ִּדיָׁשה, אֹוֵמר, ֶאְפָׁשר ָאָדם חֹוֵרׁש ִּבְׁשַעת ֲחִריָׁשה, ְוזֹוֵרַע ִּבְׁשַעת ְזִריָעה

ָּתן ַנֲעֵׂשית ְוזֹוֶרה ִּבְׁשַעת ָהרּוַח, ּתֹוָרה ַמה ְּתֵהא ָעֶליָה? ֶאָּלא ִּבְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום, ְמַלאכְ 
ים ְוָרעּו צֹאְנֶכם" [ְוגֹו']. ּוִבְזַמן ֶׁשֵאין ִיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר, (ישעיה סא) "ְוָעְמדּו ָזִר 

", ְולֹא עֹוד אֶ  ָּלא ְרצֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום, ְמַלאְכָּתן ַנֲעֵׂשית ַעל ְיֵדי ַעְצָמן, ֶׁשֶּנֱאַמר, (דברים יא) "ְוָאַסְפָּת ְּדָגֶנ
ָאַמר ַאַּבֵיי, ַהְרֵּבה ָעׂשּו ". (שם ּכח) "ְוָעַבְדָּת ֶאת אֹוְיֶביֶׁשְּמֶלאֶכת ֲאֵחִרים ַנֲעֵׂשית ַעל ָיָדם, ֶׁשֶּנֱאַמר, 

  .ְּכַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְוָעְלָתה ְּבָיָדם, ְּכַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ְולֹא ָעְלָתה ְּבָיָדם
   תלמוד בבלי מסכת מנחות דף צט עמוד ב .10

י נלמוד, ֲאִפּלּו לֹא ָׁשָנה ָאָדם ֶאָּלא ֶּפֶרק ֶאָחד ַׁשֲחִרית ּוֶפֶרק ֶאָחד ָאַמר ַרִּבי ַאִּמי, ִמְּדָבָריו ֶׁשל ַרִּבי יֹוסֵ 
". ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ַעְרִבית, ִקֵּים ִמְצַות, (יהושע א) "לֹא ָימּוׁש ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶּזה ִמִּפי

ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית, ִקֵּים ִמְצַות "לֹא ָימּוׁש", ְוָדָבר ֶזה ֶּבן יֹוַחאי, ֲאִפּלּו לֹא ָקָרא ָאָדם ֶאָּלא 
 ָאסּור ְלאֹוְמרֹו ִּבְפֵני ַעם ָהָאֶרץ. ְוָרָבא ָאַמר, ִמְצָוה ְלאֹוְמרֹו ִּבְפֵני ַעֵּמי ָהָאֶרץ. 

  תלמוד בבלי מסכת נדרים דף מט עמוד ב .11
  ֶאת ְּבָעֶליה: ְתֵפיּה, ָאַמר, "ְּגדֹוָלה ְמָלאָכה ֶׁשְּמַכֶּבֶדתַרִּבי ִׁשְמעֹון ָׁשִקיל ַצָנא ַעל ּכִ . 

 חתם סופר מסכת סוכה דף לו עמוד א .12
דומה לכושי תנן. שמעתי ממ"ו הפלא"ה זצ"ל בהא דפליגי רשב"י ור' ישמעאל ר"פ כיצד מברכין 

רשב"י ולא רשב"י ממש דודאי כומסקי' הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם אמר הוא ז"ל שעשו 
מי שכוונתו לשם ה' הבוחן מחשבותיו ויודע עשתונותיו בודאי יעלה בידו אלא הם עשו כרשב"י נדמו 

לא בעצם תוכניותם ע"כ לא עלתה בידם ואמר היינו דאמרי הכא אתרוג הכושי היינו הצדיק לו ו
המשונה במעשיו ככושי המשונה בעורו הוא כשר אך דומה לכושי שרוצה לדמות עצמו לרשב"י זה 

 מכאן ואילך תוספת דברי תלמידו הפעוט כמוניפסול כי לא עלתה בידו ע"כ דברי הרב ודפח"ח. 
מעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגנך אלא בא"י ורוב ישראל שרויין שהעבודה נלע"ד רבי יש

ולהוציא פירותי' הקדושי' ועל זה ציותה התורה ואספת דגנך  בקרקע גופה מצוה משום יישוב א"י
וכאלו תאמר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק ובועז זורה גורן השעורי' הלילה משום מצוה 
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סוף דגני מפני עסק התורה ואפשר אפילו שארי אומניו' שיש בהם בתורה ה"נ לא יאמר לא אא
אבל כשאנו מפוזרי' בעו"ה בין או"ה וכל שמרבה העולם יישוב  ישוב העולם הכל בכלל מצוה

מוסיף עבודת ה' חורבן מודה ר"י לרשב"י וע"ז אנו סומכי' על ר' נהוראי במתני' סוף קידושין מניח 
למד בני אלא תורה היינו בח"ל וכנ"ל והיינו דמחדש רבא באתרוג אני כל אומניות שבעולם ואיני מ

הכושי אפי' אינו נדמה אלא כושי ממש דהיינו רשב"י וחבריו האמתיים מ"מ הא לן והא להו לבני 
בבל כשר ולבני א"י פסול דבעי' יישוב א"י ע"י ישראל. (אתרוג הבוסר עיי' בחידושינו בזה לעיל 

  ל"א ע"ב:)
  חות דף צט עמוד בקרן אורה מסכת מנ .13

שם גמרא, אמר ר"י משום רשב"י אפילו לא קרא כו' ור' ישמעאל לדמה בן נתינא צא ובדוק כו'. 
לכאורה איכא למירמי אהדדי פלוגתייהו הכא אהא דפליגי בברכות (ל"ה ע"ב), דהתם אמר ר"ש 

ים המצוה הרי דס"ל דהחיוב לעסוק בה לבד, והכא אמר דקיאדם חורש כו' תורה מה תהא עלי', 
, ... אבל עיקרן של דברים כך הם, דהכל מודים (בתכלית) [דתכלית] בריאת נפש האדם בק"ש לחוד

ויניחהו בעה"ז הוא לעבוד את ה' לבד, בל יפעל שום פעולה גשמית, וכמש"נ (בראשית ב' ט"ו) 
נברא,  כי לזו העבודה לבדואמרו ז"ל (עיין ב"ר ט"ז, ד') מצות עשה ול"ת, בג"ע לעבדה ולשמרה 

לא הי' נצרך לעבודה אחרת לצורך מחייתו הגשמית, כי הי' מושפע מכל טוב ע"י שלוחים 
ואפילו צבא מעלה, כאמרם ז"ל (סנהדרין נ"ט ע"ב)  טובים, כי כל הברואים זולתו נבראו לשמשו,

אבל כ"ז בהיותו על שלימותו ואין לו חפץ בדברים גשמיים כמו מה"ש היו צולין (לי) [לו] כו' 
, ואח"כ בפסוק זוהמת החטא הראשון במעמד הקדוש הר סיני נאמר ג"כ ואתם תהיו לי דם החטאקו

ממלכת כהנים, ולא בא אל התיקון השלם בכלל נפש האדם עד עת קץ לטוב, כמש"נ (ישעיה ס"א, 
ו') ואתם כהני ה' תקראו ואז (אשלם) [יושלם] רצון עליון ב"ה בתכלית בריאת האדם ושלימות 

ל עתה אינו שלם בתכלית בריאתו, כי לא נפרד בכלל מזוהמת הגשם, ומוכרח הוא לעבוד פעולתו, אב
גם את עצמו מעט לחרוש ולזרוע, אך עכ"ז באפשרות גם בזה להגיע אל תכלית ושלימות, אם הוא 
אינו מרבה בעבודת הגשם אלא הכרחית הגדולה תתרצה בזה נפשו היקרה ג"כ, אם (רואין) [כי אין] 

ה, כי קדושה היא אצולה ממרום ואין לה חפץ בעבודת הגשם, אבל אחרי שלא יתפעל זה לפי כבוד
זאת כ"א בשביל חפצה הטוב למען יוכל להגות רוב העת בתורה ובעבודת שמים מחמת ההכרח 
תמחול על כבודה בזה, וכזאת היא הנהגת רובי השלמים טרם בא עת התיקון השלם, וז"ש ר"י הנהג 

זו אינו מן הנמנע גם עתה להיות יחידים ושרידים אשר יבאו בשלימותם אך גם  .בהם מנהג ד"א
אל שלימות האמת ורצון עליון, אשר יהי' חפשי' לגמרי מעבודת הגשם, ויעשה מלאכתן ע"י 

 , ...אחרים, אבל לא רבים הם
 מועדים ארבעת המינים מעלת מלאכת עבודת הארץ הקדושה -משנה שכיר  .14

עד כמה הוקיר רבינו מלאכת יישוב הארץ, עד דקפסיק ותני שבארץ והדברים מבהילים כל רעיון, 
אלא החיוב ישראל אסור לעשות כר' נהוראי וכרשב"י וחביריו ללמוד רק תורה ולנטוש את הארץ, 

כאילו תאמר לא  -והמשיל לזה  לעשות כר' ישמעאל, לעסוק ביישוב הארץ, מפני שזה גופא מצוה.
וכן רה, הכא נמי לא יאמר לא אאסוף דגני מפני עסק התורה. אניח תפילין מפני שאני עוסק בתו

בשאר אומניות שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל מצוה זו. שכך פסק ראש הפוסקים, מגדולי 
, ומאן ספין ומאן הפוסקים האחרונים, רבינו ה'חתם סופר', שנתקבלו פסקיו כמשה מפי הגבורה

הגביה ערכו כל כך למעלה ראש, עד שהשוה עבודת יהיר ומאן רקיע לזלזל בדבר שרבינו החת"ס 
האדמה בארץ ישראל למצות עשה דתפילין שאדם הישראלי מניח בכל יום, ובלי מצות עשה דתפילין 

  אינו בר ישראל כלל, והוא מן היורדים ואינם עולים, כמבואר בראש השנה [יז, א].
 יב קונ' אורחות המשפטים פרק -שו"ת ציץ אליעזר חלק ז סימן מח  .15

מסתבר, שדברי הח"ס מכוונים לאלה אשר מתעסקים ועושים חוליהם על טהרת הקדש ועוסקים 
בעבודת האדמה לשם שמים לשמו ולשמה, אבל הדברים כשלעצמם אשר משמיענו בזה הח"ס הרי 

ונדמה שחובב ציון גדול ביותר שבמציאות לפי המושג בדורנו, שהוא נפלאים מאוד ומסולאים בפז 
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, לא היה מעיז להעלות על דעתו ומכל שכן להוציא מפיו דברים כאלה ועל אחת ודי חרדיעם זה גם יה
כמה להעלות על הכתב הגות לב מקוריים כאלה, לבוא ולומר, שאם אומר אדם בא"י לא אאסוף דגני 
מפני עסק התורה, שהרי זה דומה כמי שאומר לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, מפני 

גופה מצוה משום ישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים? ואם אנו שומעים  שהעבודה בקרקע
בכל זאת כדברים האלה מפורש יוצאים בקדושה ובטהרה מפי הקנאי הגדול לוחם מלחמת ד' ביד 
חזקה בדור העבר ורבן של ישראל רבינו החתם סופר ז"ל, הרי יש בהם בהרבה לאין ערוך כדי 

ונוחם בידי אחינו החרדים לדבר ה' המתאגדים באגודות במטרה להאחז  להוסיף עוז ועצמה, עידוד
 …על אדמת הקודש לעבוד את אדמתה ולהוציא פרי הלולים

נסיים את מאמרינו בדבריו הנעלים של הגאון המקובל, בעל חסד לאברהם: וכאשר יראו אותן 
[שימצאו כבר בא"י] האנשים [בני קיבוץ גליות שיבואו ארצה יחד עם מלך המשיח] כאשר אחיהם 

נעשו בריות חדשות ופורחים באויר ללכת לדור בג"ע =בגן עדן= ללמוד תורה מפי הקדוש ברוך 
הוא, אז יקבצו יחד בני קיבוץ גליות ויקחו דאגה בלבבם ויהיה להם דאבון נפש ויתרעמו אז על מלך 

בגוף ובנפש משא"כ  המשיח ויאמרו הלא אנחנו עם בני ישראל כמוהם ומאין זו להיות הם רוחניות
אנחנו ולמה נגרע? וישיב להם מלך המשיח הלא כבר נודע ומפורסם מדותיו של הקדוש ברוך הוא 
הוא שהם הכל מדה כנגד מדה, אותן שהיו בחו"ל ואחר יגיעות רבות השתדלו לבוא לארץ ישראל 

ת נטבעים בים כדי לזכות אל נפש טהורה ולא חשו לגופם ולממונם ובאו בים וביבשה ולא חשו להיו
או להיות נגזל ביבשה ולהיותם שבוים ביד אדונים קשים, ובעבור עיקר רוחם ונשמתם עשו זאת, 
ע"כ חזרו להיות רוחניים מדה כנגד מדה, אבל אתם שהיה בידכם לבא לארץ ישראל כמוהם ואתם 
נתרשלתם בעבור חמדת הממון וחששתם לאיבוד גופכם ומאודיכם ומהם עשיתם עיקר ורוחכם 
ונפשותיכם עשיתם טפל, לכן נשארתם אתם ג"כ גשמיים מרוחכם וכו', אבל אותן שלא חשו לגופם 
ולממונם כנזכר רק חשו לרוחם ולנפשם בלבד עושה עמהם השי"ת כמה טובות לעשותם בריה חדשה 

 כנזכר ולהוליך אותם אל הג"ע התחתון (חסד לאברהם, מעין שלישי, נהר כ"ב). 
קרב לבוא להסתופף בחצרות בית ד', היא ארץ קדשנו, יפה שעה אחת אשרי האיש אשר יבחר וי

קודם, הוא מרום ישכון לזכות לבשם את עצמו באוירה הזכה והצלולה ולהחיות את נשמתו בטל 
האלקים, כי שם צוה ד' את  -התחייה הגנוזים בגן  -חרמון שיורד על הררי ציון הנאצל מאוצרות טל 

נם שמו אבותינו מדור דור נפשם בכפם והשליכו נפשם מנגד כדי הברכה חיים עד העולם. ולא לח
לזכות להתהלך לפני ד' בארצות החיים, כי ידוע ידעו כי חיי נשמות אויר ארצך. דרור אבקת עפרך 
ונופת צוף נהריך. +[ויעוין בשו"ת ישועות מלכו שם בסי' ס"ו מ"ש לבאר שהמאמר של כל העולה 

ל בבל ועל אלה שנתרשלו בימי עזרא באשר לא חשבו זאת מבבל לא"י עובר בעשה נאמר רק ע
 לפקידה. וכן מבאר שגם עצם הקיבוץ לא"י הוא סימן מבשר לאתחלתא דגאולה עיין שם].+

  תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כג עמוד א  .16
ורבי אלעזר בן עזריה סבר לה כרבי שמעון, דאמר:  …אסור –רבי יהודה סבר: דבר שאינו מתכוין 

אמר רבא אמר רב נחמן אמר שמואל, ואמרי לה אמר רב נחמן . ..דבר שאינו מתכוין מותר, 
 …לחודיה: הלכה כרבי שמעון

 זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת כי תבא [דף צז עמוד ב]  .17
ְוִאְתְּגֵניז ְּבַחד ְמַעְרָּתא, הּוא ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּבֵריּה. , ְדלּודְּבָרא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחאי, ֲאַזל ֵליּה ַוֲעַרק ְלַמדְ 

ּון ִאְתְרֵחיׁש לֹון ִניָּסא, ּוְנַפק ְלהֹו ַחד ֲחרּוָבא, ְוַחד ַמֲעָייָנא ְדַמָּייא. ָאְכֵלי ֵמַההּוא ֲחרּוָבא, ְוָׁשָתאן ֵמִאינ
 …ַלטֹוב, ָאֵתי לֹון ְּבָכל יֹוָמא ְּתֵרי ִזְמֵני, ְואֹוִליף לֹון. ְוָלא ָיַדע ֵאיַנׁש ְּבהּו:ַמִיין. ֲהָוה ֵאִלָּיהּו ָזכּור 
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