
ב"ה

רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, והרבי מליובאוויטש, שוזרים 
- כל אחד בדרכו - רגשי נוחם בלבבות השבורים של העם היהודי. 

חדש  אור  ומקבלת  בזהר,  מעמיקה  בתלמוד,  שמתחילה  נחמה 
בתורת החסידות.

נחמה כפולה ומכופלת
>>

ב"ה

פרשת בהר-בחוקותי
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מקור 1  על פי תלמוד בבלי, מסכת שבת לג, ב
ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ושוחחו ביניהם על השלטון 

הרומאי ששלט במדינה.

נענה רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו! בנו שווקים, תקנו 
גשרים, תקנו מרחצאות...רבי יוסי שתק.

ואילו רבי שמעון הגיב בחריפות: כל מה שתקנו, לא תקנו אלא לצורך עצמן! 
בנו שווקים, כדי להושיב בהם פרוצות; בנו מרחצאות, כדי לעדן עצמם; בנו 

גשרים, כדי לגבות עליהם מכס!

ישב לידם אדם בשם יהודה בן גרים, שהלך והלשין לשלטונות על שיחת 
החכמים.

יתעלה;  המלכות,  את  ששיבח  יהודה  רבי  גזרו:  הרומאים,  זאת  מששמעו 
רבי שמעון שגינה את  ואילו  ציפורי;  יגלה כעונש לעיר  יוסי ששתק,  רבי 

המלוכה, יוצא להורג.

הלכו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר והתחבאו בבית המדרש. היתה אשתו של 
רבי שמעון מביאה להם בכל יום לחם וכד מים, ומכך היו ניזונים. כשהתחזקה 
והיא תגלה את  ְיַעּנּו הרומאים את אשתו  הגזירה, חשש רבי שמעון שמא 

מקום מחבואם, הלך והתחבא במערה.

אירע נס, ובמערה עלה עץ חרובים ומעין מים, והיו רבי שמעון ורבי אלעזר 
משביעים את רעבונם בחרובים ובמים. במשך היום, היו מכסים את עצמם 
החול,  את  מנערים  היו  התפילה,  זמן  הגיע  כאשר  תורה.  ולומדים  בחול 

לובשים את בגדיהם ומתפללים. וכל-כך למה? כדי שבגדיהם לא יבלו.

ישבו רבי שמעון ורבי אלעזר במערה שתים-עשרה שנה. 

יום אחד, עמד אליהו הנביא בפתח המערה ואמר: "מי יודיע לו, לבר יוחאי, 
שמת הקיסר והתבטלו גזירותיו"? מכיוון ששמעו כך, יצאו מן המערה.

ביציאתם, ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. תמהו לעצמם ואמרו: 
"האם אנשים אלו מניחים חיי עולם, את לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה 

– חרישה וזריעה"? וכל מקום בו היו נותנים את עיניהם, היה נשרף.

ִחזרו  יצאתם?  עולמי  את  "להחריב  ואמרה:  השמים  מן  קול  בת  יצאה 
למערתכם"!

נוספים. עם תום השנה, אמרו  וישבו שם שנים-עשר חודש  שבו למערה, 
חודש".  שנים-עשר  רק  נמשך  בגיהנם  הרשעים  משפט  "אפילו  לעצמם: 

היסטוריה
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יצאה בת קול ואמרה: "צאו ממערתכם"! יצאו והסתובבו בעולם. וכל מקום 
בו היה מביט רבי אלעזר היה ניזוק, והיה רבי שמעון מביט בו ומרפאו.

בערב שבת, ראו זקן כשהוא רץ ובידיו שני הדסים. שאלוהו: "הדסים אלו 
בידיך, למה הם?" השיב: "לכבוד שבת קודש". שאלוהו שוב: "ומדוע אינך 
מסתפק רק בהדס אחד?" השיב להם: "נאמר בתורה "זכור את יום השבת 
לקדשו" וכן "שמור את יום השבת לקדשו". לפיכך נטלתי הדס אחד כנגד 

"זכור", והשני כנגד "שמור"".

אמר רבי שמעון לבנו: "ראה, כמה חביבין המצוות על ישראל"!
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מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ״ט ע׳ א׳
דוֹׁש  ָרֵאל ִלְפֵני ַהקָּ ה ֲחִביִבין ִישְׂ מָּ ן יוַֹחי אוֵֹמר: ּבוֹא ּוְרֵאה כַּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ְנָיא ַרבִּ תַּ

ֶהן.  ִכיָנה ִעמָּ לּו, שְׁ גָּ ָכל ָמקוֹם שֶׁ בְּ רּוְך הּוא, שֶׁ בָּ

ְהיוָֹתם  בִּ ָאִביָך  ְלֵבית  ִנְגֵליִתי  ְגלֹה  ַהנִּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ֶהן,  ִעמָּ ִכיָנה  שְׁ  - ְלִמְצַרִים  לּו  גָּ
ִמְצַרִים ְוגוֹ׳.  בְּ

י ָבֶבָלה. ְחתִּ לַּ נֱֶּאַמר: ְלַמַעְנֶכם שֻׁ ֶהן, שֶׁ ִכיָנה ִעמָּ לּו ְלָבֶבל - שְׁ גָּ

בּוְתָך.  ב ה׳ ֱאלֶֹהיָך ֶאת שְׁ נֱֶּאַמר: ְושָׁ ֶהן, שֶׁ ִכיָנה ִעמָּ ֵאל – שְׁ ֵהן ֲעִתיִדין ִליגָּ שֶׁ ְוַאף כְּ
ין  ִמבֵּ ֶהן  ִעמָּ ב  שָׁ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁ ד:  ְמַלמֵּ ב,  ְושָׁ א  ֶאלָּ ֶנֱאַמר,  לֹא  יב  ְוֵהשִׁ

ִלּיוֹת. ַהגָּ

<< הרבי 
תורת רבי שמעון והמסר שלה 

הקב"ה  לפני  ישראל  חביבין  כמה  וראה  בוא  אומר  יוחי  בן  שמעון  "רבי 
לבבל  גלו  עמהן...  שכינה  למצרים  גלו  עמהן,  שכינה  שגלו  מקום  שבכל 

שכינה עמהן כו'"1:

והקב"ה  בגלות,  נמצאים  באופן שהם  אינו  בגלות  ישראל  בני  של  מצבם 
וממשיך  נעשה עמהם  לראות מה  ומשם מביט  )למעלה(  ב"היכלו"  נמצא 
להם ברכותיו כו' - אלא "שכינה עמהן", גם הקב"ה נמצא בגלות יחד עם 

בני ישראל, "בכל מקום שגלו שכינה עמהן".

ולא עוד אלא שמצטער בצרת גלותן - "בכל צרתם לו צר"2! הקב"ה הכניס 
את עצמו, כביכול, למצב כזה ש"יאמרו הגוים איה נא אלקיהם"3!...

להגאל שכינה עמהן,  עתידין  "ואף כשהן   - יוחי  בן  רבי שמעון  וממשיך 
מלמד  ושב,  אלא  נאמר  לא  והשיב  שבותך,  את  אלקיך  ה'  ושב  שנאמר4 

שהקב"ה שב עמהן מבין הגליות":

גם כאשר יודעים שהקב"ה נמצא בגלות יחד עם בני ישראל, יכולים לחשוב 
שכאשר מגיע הזמן לצאת מהגלות, יוצא הקב"ה מהגלות לפני בני ישראל, 

א. הבורא תמיד נמצא איתנו 

1( מגילה כט, א.
2( ישעי' סג. ט. וראה תענית טז. א

3( תהלים קטו, ב. 4
4(  נצבים ל, ג.



5

על כל פנים - רגע אחד לפניהם. הנה על זה אומר רבי שמעון בן יוחי לכל 
אחד ואחד מישראל: הנך יכול להיות רגוע, בכל רגע ורגע שנמצא אתה 
בגלות, יהיה הקב"ה יחד עמך, ולא יצא מהגלות אפילו רגע אחד לפניך, 
ורק כאשר כל בני ישראל יוצאים מהגלות - אזי יוצא הקב"ה ביחד עמהם!

ומכל הנזכר לעיל מובן שגם כאשר בני ישראל נמצאים בגלות - יש להם 
את כל העזר והסיוע של הקב"ה, בכל המצטרך להם, שיוכלו לקיים תורה 
ומצוותיה בשלימות, כדברי רבי שמעון בן יוחי: "בכל מקום שגלו שכינה 

עמהן".
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מקור 3  חומש ויקרא פרשת בחוקותי, פרק כו, פסוק מד
ם  ִעתָּ ֵמיֶכם בְּ י ִגשְׁ ְמרּו ַוֲעִשׂיֶתם אָֹתם. ְוָנַתתִּ שְׁ ֵלכּו ְוֶאת ִמְצוֹ ַתי תִּ ַתי תֵּ ֻחקֹּ ״ִאם בְּ

ְריוֹ". ן פִּ ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ְיבּוָלּה ְוֵעץ ַהשֶָּׂדה ִיתֵּ

ה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב  י ַחיָּ תִּ בַּ ם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהשְׁ ַכְבתֶּ ָאֶרץ ּושְׁ לוֹם בָּ י שָׁ "ְוָנַתתִּ
ַאְרְצֶכם". לֹא ַתֲעבֹר בְּ

ָתם ְלָהֵפר  ים ְלַכלֹּ ים ְולֹא ְגַעְלתִּ ֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם לֹא ְמַאְסתִּ ְהיוָֹתם בְּ ם זֹאת בִּ ְוַאף גַּ

י ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶהם.  ם כִּ ִריִתי ִאתָּ בְּ

 

מקור 4  מסכת מגילה, דף י״א עמוד א׳
יֵמי  ים״ - בִּ ים ְלַכּלוָֹתם״. ״לֹא ְמַאְסתִּ ים ְולֹא ְגַעְלתִּ מּוֵאל ָאַמר: ״לֹא ְמַאְסתִּ ּושְׁ
ִריִתי  יֵמי ָהָמן. ״ְלָהֵפר בְּ ר. ״ְלַכּלוָֹתם״ – בִּ יֵמי ְנבּוַכְדֶנצַּ ים״ – בִּ ְיווִֹנים. ״ְולֹא ְגַעְלתִּ

יֵמי גוֹג ּוָמגוֹג. י ֲאִני ה׳ ֱאלֵֹקיֶהם״ – בִּ ים. ״כִּ יֵמי ָפְרִסיִּ ם״ – בִּ ִאתָּ

מקור 5  זח"ג קטו, ב )על הפסוק בפרשתינו(

א )אני שמעתי דבר חדש(,  ה ַחְדתָּ ַמְעָנא ִמלָּ י ִחיָּיא, ֲאָנא שְׁ ָאַמר ִרבִּ

ָנׁש  ר  ְלבַּ ְלַכּלָֹתם...  ים  ְגַעְלתִּ ְולֹא  ים  ְמַאְסתִּ לֹא  ֶאְלָעָזר  י  ִרבִּ ָאַמר  דְּ

ִהיא  ֲהַוות  ָלא  ִאי  בּוְרָסֵקי,  דְּ ׁשּוָקא  בְּ ְייָרא  דַּ ַוֲהַוות  ָתא,  ִאתְּ ָרִחים  דְּ

גרה  והיתה  אשה,  שאהב  אדם  )כמו  ְלָעְלִמין.  ּה  בָּ ָעֵייל  ָלא  ן,  מָּ תַּ

בה  נכנס  לא  שם,  היא  היתה  לא  אם  עורות,  מעבדי  של  בשוק 

ָכל ֵריִחין  רוְֹכֵלי, דְּ ׁשּוָקא דְּ ֵעינוֹי כְּ ֵמי בְּ ן, דָּ מָּ ִהיא תַּ יָון דְּ לעולמים( כֵּ

ן )כיון שהיא שם, דומה בעיניו כשוק של  מָּ ָכחּו תַּ תְּ ָעְלִמין ָטִבין ִאשְׁ דְּ

רוכלים, שכל ריחות העולם הטובים נמצאים שם(. אּוף ָהָכא )גם 

בּוְרָסֵקי  ִאיהּו ׁשּוָקא דְּ ֶאֶרץ אוְֹיֵביֶהם, דְּ ְהיוָֹתם בְּ כאן(, ְוַאף גַּם ּזֹאת בִּ

ים. ַוֲאַמאי.  ים ְולֹא ְגַעְלתִּ )שהוא שוק של מעבדי עורות(, לֹא ְמַאְסתִּ

אי,  ַנְפשָׁ ִאיִהי ְרִחיָמָתא דְּ ֲאָנא ְרִחיְמָנא ָלּה, דְּ ָתם, דַּ לָּ ִגין כַּ ְלַכּלָֹתם. בְּ

ה  לָּ ִגין ַהִהיא כָּ ָעְלָמא, בְּ ָכל ֵריִחין ָטָבאן דְּ ן, ְוָדִמי ָעַלי כְּ מָּ ְרָיא תַּ שַׁ דְּ

נפשי,  )משום כלתם שאני אוהב אותה, שהיא אהובת  ְבַגַווְייהּו  דִּ

משום  העולם  של  טובות  ריחות  ככל  עלי  ודומה  שם,  ששורה 

שהכלה ההיא בתוכם(.

יי.  א דַּ ה דָּ ַמע ִמלָּ א ְלִמשְׁ י יוֵֹסי, ִאּלּו ָלא ָאֵתיָנא ָהָכא, ֶאלָּ ָאַמר ִרבִּ
)אלו לא באתי כאן אלא לשמוע דבר זה, דיי.(

ב. הבורא תמיד אוהב אותנו
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<< הרבי 
תורת רבי אלעזר והמסר שלה

...והנה, בהוספה על דברי רבי שמעון בן יוחי, ישנה גם תורתו של ר' אלעזר 
בנו ]שהיה אף הוא מ"בני עליה", כדברי רבי שמעון בן יוחי: "אם שנים 
הן, אני ואלעזר בני"5[, המוסיפה ביאור והסבר בדברי רבי שמעון בן יוחי6:

בזהר סוף פרשת בחוקותי7 הובאה תורתו של ר' אלעזר על הפסוק8 "ואף 
גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם", המבאר 
זאת על פי משל מ"שוק של בורסקי" שבו נמצאת ה"כלה", שלמרות הריח 
הרע ששורר ב"שוקא דבורסקי", הנה מפני גודל החיבה ל"כלה" - הרי לא 
זו בלבד שאינו חש בריח הרע, אלא עוד זאת, "דמי עלי ככל ריחין טבאן 

דעלמא". ]נדמה עלי ככל הריחות הטובים בעולם[. 

והענין בזה: ענין הגלות נמשל ל"שוקא דבורסקי": "שוק" - ענינו "רשות 
זה "רשות היחיד", יחידו של עולם, כי אם  הרבים", היינו. שבגילוי אין 
"רשות הרבים". ולהיות ששוק זה הוא "שוקא דבורסקי" - ישנם בו ריחות 
רעים - לא הריח שהיה בבית המקדש, ריח הקטורת, או ריח הקרבנות - 
"ריח ניחוח לה'"9 )או עבודת התפלה - "תפלות במקום קרבנות תקנום"10(, 

אלא ריח רע.

שנמצאת  ה"כלה"  כמשל  זה  הרי  בגלות,  נמצאים  ישראל  כאשר  והנה, 
ב"שוקא דבורסקי", שנדבק בה הריח הרע, אבל לאידך, אין זה אלא ריח 
בלבד, היינו, שעניני הגלות אינם חודרים בפנימיותו חס ושלום, כמו ענין 
מצרים"  מ"יציאת  החל  ]שהרי  כבשרו  ובשר  דם  הנעשית  "אכילה"  של 
נעשה כל אחד ואחד מישראל "בן חורין", ושוב לא שייך אצלו ענין של 
עבדות מצד גלות כו'11, ובפרט כאשר עוסק בתורה - "אין לך בן חורין 
אלא מי שעוסק בתלמוד תורה"12[, כי אם ענין של ריח בלבד, דבר מקיף 

כו'.

וזוהי מעלתם של ישראל - ממשיך ר' אלעזר בדברי תורתו - שלא זו בלבד 
ש"בכל מקום שגלו שכינה עמהן" )כדברי רבי שמעון בן יוחי אביו(, אלא 
עוד זאת, שאפילו כאשר נדבק בהם הריח הרע ד"שוקא דבורסקי", הרי 
חיבתו של הקב"ה אליהם היא גדולה כל כך, עד שנדמה בעיניו ריח זה 

"ככל ריחין טבאן דעלמא".

x )5סוכה מה, ב. 
6( בהבא לקמן - ראה גם שיחת ש"פ בחוקותי סכ"ב. סל"ג ואילך. 

7( זח"ג קטו, ב. 
8( בחוקותי כו, מד.

9( ויקרא א, ט. ועוד.

10( ראה ברכות כו, ב. רמב"ם הל' תפלה פ"א ה"ה-ו. שו"ע אדה"ז או"ח 
רספ"ט. 

11( ראה גבורות ה' למהר"ל סס"א. לקו"ש חי"ז ע' 86 הערה 62. וש"נ.
12( אבות פ"ו מ"ב. 
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<< הרבי 
העמקה בתורות רבי שמעון ורבי אלעזר בנו 

בגלות,  נמצאים  שישראל  שלמרות  רואה  הקב"ה  כאשר  יותר:  ובעומק 
"שוקא דבורסקי", ומוקפים בריחות בלתי רצויים )מצד עניני הגלות כו'(, 
ואף על פי כן מקיימים הם תורה ומצוות, ומחנכים את בניהם ובנותיהם 

ברוח התורה,

כלומר, לא זו בלבד שהריחות הבלתי רצויים דעניני הגלות לא פעלו אצלם 
חלישות חס ושלום בעניני תורה ומצוות, אלא אדרבה: דבר זה גופא עורר 
אצלם את הכחות הנעלמים להתגבר ולהוסיף בכל עניני קדושה ויהדות, 
ולהיות "דוגמא חיה" לכל שאר בני ישראל, שגם הם יוסיפו בעניני תורה 
ומצוות. ויחנכו את בניהם ובנותיהם ברוח זו, באופן שבגלות גופא יהיה 

"אור במושבותם". אור של יהדות, "נר מצוה ותורה אור".

הרי הנהגה זו פועלת אצל הקב"ה נחת רוח - "ריח ניחוח"13 - גדולה ביותר, 
"ככל ריחין טבאן דעלמא", על דרך הענין ד"יתרון האור מן החושך"14.

מקור 6  זח"ג קטו, ב
ָמה  ד ָאב, כְּ ן ְיַכבֵּ ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדָֹניו )מלאכי א׳:ו׳(. בֵּ ן ְיַכבֵּ ַתח ְוָאַמר, בֵּ פָּ
ֵמיְכָלא  ָך )שמות כ׳:י״ב(, ְואוְֹקמּוָה, בְּ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאמֶּ בֵּ ְדַאתְּ ָאֵמר כַּ
במאכל  )והעמידוהו  יּה  בֵּ ִאְתַחיָּיב  דְּ ַחּייוֹי  בְּ ַהאי  א  ּוְבכֹלָּ ָייא  תְּ ּוִמשְׁ
טּור ִמנֵּיּה  יָמא ָהא פָּ ִמית, ִאי תֵּ ַתר דְּ ובמשתה וכל מה שנתחייב בו(. בָּ
ַאף  הּוא, ָלאו ָהֵכי. )לאחרי שמת, אם תאמר הרי נפטר מזה, אינו כך(. דְּ
יר )אף על פי שמת, מתחייב כבודו  יָקֵריּה ַיתִּ ִמית, ִאְתַחיָּיב בִּ ַעל גַּב דְּ
אי  ָקָלא, ַודַּ אַֹרח תְּ ָרא ָאִזיל בְּ ִאי ַההּוא בְּ ד ֶאת ָאִביָך. דְּ בֵּ יב כַּ ְכתִּ יותר(, דִּ
אי ָעִביד ֵליּה ְקָלָנא. )שאם הבן ההוא הולך בדרך  ְמַבזֶּה ַלֲאבּוי הּוא, ַודַּ

מעקשים, ודאי מבזה לאביו הוא, וודאי עושה לו קלון(.

א אוִֹקיר ַלֲאבּוי  אי דָּ ר, ְוָתִקין עוָֹבדוֹי, ַודַּ אַֹרח ֵמישָׁ ָרא ָאִזיל בְּ ְוִאי ַההּוא בְּ
לאביו(,  מכבד  זה  וודאי  מעשיו,  ותקן  ישראל  בדרך  הולך  הבן  )ואם 
י  בֵּ גַּ ָעְלָמא,  ַההּוא  ֵליּה בְּ א, אוִֹקיר  ֵני ָנשָׁ י בְּ בֵּ גַּ ָעְלָמא  ַהאי  ֵליּה בְּ אוִֹקיר 
ִריְך הּוא. )מכבודו בעולם הזה אצל בני אדם, ומכבדו בעולם  א בְּ קּוְדשָׁ

ג. בגלות - האהבה גדולה עוד יותר

9

13( ראה פרש"י עה"פ ויקרא שם. ובכ"מ. 
14( קהלת ב, יג. וראה ספר הערכים - חב"ד ח"ב, ערך אור - ביחס לחושך 

ס"ח. וש"נ. 
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כּוְרְסָייא  בְּ ֵליּה  ְואוִֹתיב  ָעֵליּה,  ָחִייס  ִריְך הּוא  בְּ א  ְוקּוְדשָׁ ההוא אצל הקב״ה(. 
אי. )והקב״ה מרחם עליו, ומושיבו בכסא כבודו ודאי(. יָקֵריּה ַודַּ דִּ

ַהאי ָעְלָמא, ּוְבַההּוא  ִאיהּו אוִֹקיר ֵליּה ַלֲאבּוי בְּ י ֶאְלָעָזר, דְּ גוֹן ִרבִּ ד ָאב. כְּ ן ְיַכבֵּ בֵּ
ָבָחא  י שְׁ א ַאְסגֵּ תָּ ָעְלָמא )שהוא מכבד לו לאביו בעולם הזה ובעולם הבא(. ַהשְׁ
בשתי  שמעון  רבי  של  שבחו  מתרבה  )עתה  ָעְלִמין,  ְתֵרין  בִּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ דְּ
ובעולם  הזה,  )בעולם  ְמַחּייוֹי  יר  ַיתִּ ָעְלָמא  ּוְבַההּוא  ָעְלָמא,  ַהאי  בְּ העולמות( 
ין. )שזכה לבנים קדושים  ישִׁ ין, ּוְלִגְזִעין ַקדִּ ישִׁ ָזָכה ִלְבִנין ַקדִּ הבא יותר מחייו(. דְּ

ולגזעים קדושים(.

)אשריהם  ין.  ישִׁ ַקדִּ ְלִגְזִעין  ין,  ישִׁ ַקדִּ ִלְבִנין  אן  ַזכָּ דְּ יַקיָּיא,  ַצדִּ ִאיּנּון  ִאין  ַזכָּ
הצדיקים שזוכים לבנים קדושים ולגזעים קדושים( ָעַלְייהּו ִאְתְקֵרי )עליהם 

ַרְך ְיָי' )ישעיהו ס״א:ט׳( ָאֵמן. י ֵהם ֶזַרע בֵּ ירּום כִּ ל רֵֹאיֶהם ַיכִּ נאמר( כָּ

<< הרבי 
המשך והעמקת המורשת, הוא כיבוד האב האמיתי

וזוהי ההוספה שמוסיף ר' אלעזר על דברי רבי שמעון בן יוחי - שעל זה מסיים 
בזהר שם: "בן יכבד אב15, כגון ר' אלעזר, דאיהו אוקיר ליה לאבוי בהאי עלמא 
ובההוא עלמא", היינו, שתורתו של ר' אלעזר נאמרה לאחרי הסתלקותו של רבי 
שמעון בן יוחי )בל"ג בעומר(, בהיות רבי שמעון בן יוחי "בההוא עלמא", וגם 
אז הוסיף ר' אלעזר בכבודו של רבי שמעון בן יוחי )"אף על גב דמית אתחייב 
ביקריה יתיר"( - על ידי זה שגילה וביאר את העומק ופנימיות שבתורת רבי 
ובאופן  עמהן"(,  שכינה  שגלו  מקום  שבכל  ישראל  )"חביבין  יוחי  בן  שמעון 

ד"השתא אסגי שבחא דרבי שמעון".

ומכל זה מובן גודל הנתינת כח שיש לבני ישראל בעבודתם בזמן הגלות, ולכן 
יכולים וצריכים הם להוסיף בכל עניני התורה ומצוות, ועל ידי זה זוכים לקיום 
היעוד "ושב ה' אלקיך את שבותך", שהקב"ה מוציא את כל בני ישראל מהגלות, 

וביחד עמהם יוצא גם הוא בעצמו מהגלות אל הגאולה האמיתית והשלימה.

 משיחת ל"ג בעומר ה׳תשד״מ, רשימת השומעים בלתי מוגה. 

)תו"מ ה'תשד"מ ח"ג ע' 1767(

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 9

15( מלאכי א, ו.


