בס"ד ,י"ח אייר ל"ג בעומר תשס"ג
שנה ח' גליון ש"ע

גליון מיוחד ומוגדל
[מהדורא משופרת  -תש"פ]

מפרד"ס התורה ומשדה החסידות

לכבוד יומא דהילולא דהתנא
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי
הוא ימליץ טוב בעדנו להחיש ישועה
בקרוב במהרה בימינו ,אכי"ר

.

לקח טוב

מתורתו של רשב"י

"ההוד וההדר לחי עולמים"

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :כל תלמיד חכם
שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה ,שפתותיו דובבות
יבמות צז .ועי' ת נחומא (כי תשא פ"ג)  :אמר
בקבר.

אחת המדות הגרועות השכיחות היא צרות העין.

עצמו ,וכל דבר טוב ויפה הנמצא אצל חבירו,

כאשר ידברו אנשים אודות תכונה פחותה זו ,ינודו

כרכושו של האיש ההוא ,הלא טבעי הוא שיעבור

רשב"י :אין תלמידיו [של אדם] מניחין אותו לישון
בקבר ,שנאמר (שה"ש ז ,י) "דובב שפתי ישנים".

ראשם ויפטירו בשפתם לאמר :כמה פסולה מדה זו

עליו רוח קנאה לאמר  ,למה עלה גורל חבירו יפה,

וכמה מגונה זה שבלבבו היא שוכנת .מתוך שיחות

בעוד שגורל עצמו כשל.

אמר רבי שמעון בן יוחאי :גדול השלום ,שכל הברכות
כלולות בו ,שנאמר (תהלים כט ,יא) "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את
ויקרא רבה ט ,ט
עמו בשלום".

ודיבורים כאלה משתמע הדבר שלא תיראה ולא

אין זאת אלא השקפתו של המתגאה ,הצופה

תימצא מדה זו ברוב בני אדם ,ורק מעט מן המעט

ומביט על טובה ומעלה שישנה בו ומייחסה אל

ילקו בה.

עצמו ,אשר כתוצאה מכך גבהו עיניו ורחב לבו .אם

ברם ,אמיתו של דבר אינו כן ,גם אם קשה

ידוע ומפורסם הוא שנגע הגאוה אינו נחלת מתי

להודות לכך .תינח ,לא בכל אדם תיראה הדבר

מספר ,אלא מספחת ממארת היא המצויה לרוב,

חוצה לעין כל רואה ,ואף יתכן שלא תיבחן מבחוץ

וקשה מאד להינצל ממנה ,הרי גם הצרות עין

כלל ועיקר .בכל זאת ,עדיין עלולה צרות עין להיות

תימצא לרוב ,כי שתיהן מבטן אחד תצאנה .

טמונה בעמקי הלב ,אם אולי בזעיר אנפין .יושבת
היא ומקננת בין נבכי הנפש ,ולפעמים מסתתרת כל
כך עד שבעצמו לא יוודע האדם על מגורת לבו ,ורק
ביום מן הימים ,כאשר יועמד נוכח תופעה מסויימת

אותיות מחכימות
ענין ל"ג בעומר ,שמעתי מכ"ק אדומו"ר זצללה"ה זי"ע

ירושלמי פאה פ"א ה"א

[הרה"ק רבי דוב בעריש] מביאלע ,הוא ,כי אז הוא הוד

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :נוח לו לאדם שיפיל
עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים .מנלן -
מתמר ,שנאמר (בראשית לח ,כה) "היא מוצאת" וגו'.

שבהוד ,ותיקון מדת הוד הוא לידע ולהעלות ולהחזיר כל

אשר לפתע פתאום תעורר בקרבו רגשות של קנאה

ההוד להקב"ה ,ולידע כי 'הוד והדר לפניו' ,היינו שכל ההוד

ושנאה ,או אז יוודע לו דבר הימצאה של מדה רעה

שיש לאדם הוא מד' ,וממילא לא יעלה לו שום שנאה וקנאה

זו בקרבו .יש ויחיה האדם ימים רבים ולא יוודע לו

על חבירו שיש לו ההוד וההדר ולא לו ,כי הכל הוא מד' ,ולו

הדבר ,ואין זה אלא שעדיין לא התנסה בנסיונה של

ההוד וההדר ,ומבואר בגמרא (יבמות סב .ובמד"ר חיי)

מדה זו.

שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה והיה עיניהם

ובכן עומדים ותמהים אנו :האמנם נכון הדבר

צרה זה לזה ,מובן כי פגמו במדת הוד כנ"ל ,וכאשר הגיעו

שבני אדם לא מעטים יהיו לקויים במדה מגונה

לל"ג בעומר למידת הוד שבהוד זהו נשמת ופנימיות הוד,

ומכוערת הלזו .איך יתכן שמישהו לא יוכל לראות

תקנו מדת הוד ,ולכך פסקו מלמות .ולפי שבל"ג בעומר

בטובת חבירו בעין רחבה .תינח אם יחמוד בלבו
חמדה זו או אחרת ,ויתאוו לקראת רכוש מסויים,
הרי עדיין עסוק הוא בעניני עצמו .אך שלא יהיה
לבבו שלם עם הצלחת הזולת ,והברכה המצויה
בבית חבירו תהיה גורמת לו עגמת נפש וצרות עין,

התחיל להתנוצץ אור מתן תורה שזכו ישראל על ידי 'ויחן
שם ישראל' ,היינו שכל אחד ואחד היה לו חן בעיני חבירו,
ועל ידי זה נעשו כאיש אחד בלב אחד ,יען כי ידעו כי החן
וההוד והדר הוא מד' ,לפיכך היה לאחד חן בעיני חבירו לא
להיפוך ח"ו ,וכאשר הופיע על תלמידי רבי עקיבא מאור
הזה על ידי זה תקנו גם המה מדת הוד.

הלא בשפל המדריגה הוא ,כי מה לו ולטובת חבירו,
ואיזו רעה תגיענו מאושרו של השני?!

ישמח ישראל (אות א .עעו"ש)

ההשקפה האמיתית היא ,שהאדם קרוץ מחומר,

תשובה לדבר היא ,שתמיהה עצומה זו בנויה על

ואת שיש לו אינו שלו ,כי הכל בא לו מידו הטובה

ההנחה שצרות עין היא תכונת הנפש .כשם שאין

הרחבה והמלאה של רבון ה עולמים ואדון כל

פרצופיהם ודעותיהם של בני אדם שווים ,כך אין

המעשים .וגם אחר שכבר נשפע לו הטוב ההוא,

תכונות נפשם שוות ,וצרות עין היא אחת התכונות

עדיין אינו נחלתו ,אלא משלחן גבוה הוא דקא זכי.

העלולות להיכלל בתוך שלל תכונות הנפש בהן נולד

מי שזכה להטיב את ראייתו ,לייחס את כל ההוד

ויצא לאויר העולם .כל זמן שיוצאים אנו מתוך הנחה

וההדר שעיניו רואות אל חי עולמים הבורא יתברך

זו ,מובן שקשה מאד על האדם לראות את עצמו גם

שמו ,לא תיוולד בו הגאות ,מאחר שאין לו במה

הוא בין המצורעים המנוגעים ,אשר על כן ניצבת

להתפאר .וגם לא יחר אפו בטובת חבירו .כי האם

תמיהה הנזכרת בתוקפה ובעוצמתה.
אלא שהנחה זו בטעות יסודה .צרות עין איננה

תני ,רשב"י אומר :גדול היא כיבוד אב ואם ,שהעדיפו
הקב"ה יותר מכבודו .נאמר (שמות כ ,יב) "כבד את אביך ואת
אמך" ונאמר (משלי ג ,ט) "כבד את ה' מהונך" ,ממה את מכבדו -
ממה שיחננך; מפריש לקט ,שכחה ,פיאה; מפריש תרומה
ומעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני וחלה ,ועושה סוכה ולולב
ושופר ותפילין וציצית ,ומאכיל את העניים ואת הרעבים,
ומשקה את הצמאים ,אם יש לך אתה חייב בכולן ,ואם אין לך
אין אתה חייב באחת מהן .אבל כשהוא בא אצל כיבוד אב ואם,
בין שיש לך הון בין שאין לך הון ,כבד את אביך ואת אמך,
ואפילו אתה מסבב על הפתחים.

תהיה העין צרה בראותה אדם אשר בחיקו מופקד
צרור כספו של המלך?

תכונ ה מסויימת ,שבזה תימצא ומזה תיעדר.

עת ספירת "הוד שבהוד" היא זמן תיקון מדה זו,

תופעה זו איננה אלא תוצאה נפשית של השקפה

ובה יהיה כחו של העובד יפה להשיג השקפה נכונה

שכלית לא נכונה .מי שרואה את חפציו כרכוש

זו להחזיר את ההוד אל א-ל ההודאות.

ברכות מג:

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי :גדול אונאת
דברים מאונאת ממון ,שזה נאמר בו (ויקרא כה ,לו) "ויראת
מאלקיך" וזה לא נאמר בו "ויראת מאלקיך".
בבא מציעא נח:

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי :אסור לאדם
שימלא שחוק פיו בעולם הזה ,שנאמר (תהלים קכו ,ב) "אז ימלא
שחוק פינו ולשוננו רנה" ,אימתי  -בזמן ש"יאמרו בגוים הגדיל
ברכות לא.
ה' לעשות עם אלה".
אמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי :אין לו להקב"ה
בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים ,שנאמר (ישעי' לג ,ו)
ברכות לג:
"יראת ה' היא אוצרו".
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :אלמלי משמרין
ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים ,שנאמר (ישעי' נו ,ד)
"כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי" וכתיב בתריה
שבת קיח:
"והביאותים אל הר קדשי" וגו'.
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :כל טובתן של
רשעים  -רעה היא אצל צדיקים ,שנאמר (בראשית לא ,כד):
"השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע" ,בשלמא רע  -לחיי
( -מובן שפיר) ,אלא טוב אמאי לא? אלא שמע מינה טובתן של
יבמות קג:.
רשעים  -רעה היא אצל צדיקים.
יהודה אתה יודוך אחיך (בראשית מט ,ח) .אמר רבי שמעון בן
יוחאי :יהיו כל אחיך נקראין על שמך; אין אדם אומר 'ראובני
אנא'' ,שמעוני אנא' אלא 'יהודי אנא'.
בראשית רבה צח ,ו

רבי שמעון אומר :בין עושין תשובה ובין אין עושין
תשובה ,כיון שהגיע הקץ מיד נגאלין ,שנאמר (ישעי' ס ,כב) "אני
תנחומא בחוקותי פרק ג
ה' בעתה אחישנה".
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי :כל הקובע מקום
לתפלתו אויביו נופלים תחתיו ,שנאמר (ש"ב ז ,י) "ושמתי מקום
לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יוסיפו בני
ברכות ז:
עולה לענותו כאשר בראשונה".

"הילולא רבא"
"ענין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג לעומר על קברי
רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו ,אשר קבורים בעיר
מירון כנודע ,ואוכלים ושותים ושמחים שם ,אני ראיתי
למורי [האר"י] ז"ל שהלך לשם פעם אחת ביום ל"ג לעומר,
הוא וכל אנשי ביתו ,וישב שם שלשה ימים ראשונים של
השבוע ההוא ,וזה היה פעם הא' שבא ממצרים ,אבל אין
אני יודע אם אז היה בקי ויודע בחכמה הזו הנפלאה שהשיג
אחר כך .והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי ,שבשנה הא' קודם
שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מורי ז"ל ,שהוליך את בנו
הקטן שם עם כל אנשי ביתו ,ושם גילחו את ראשו כמנהג
הידוע ,ועשה שם יום משתה ושמחה.
1
גם העיד הה"ר אברהם הלוי  ,כי בשנה הנזכרת הלך
גם הוא שם ,והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון ( -
ברכת "ולירושלים עירך") 'נחם ה' אלקינו את אבלי ציון' וכו',
וגם בהיותו שם אמר 'נחם' וכו' ,ואחר שגמר העמידה,
אמר לו מורי ז"ל ( -האר"י הק') כי ראה בהקיץ את רשב"י
ע"ה עומד על קברו ,ואמר לו :אמור אל האיש הזה
אברהם הלוי ,כי למה אומר 'נחם' ביום שמחתנו ,והנה
לכן הוא יהיה בנחמה בקרוב .ולא יצא חודש ימים עד
שמת לו בן אחד ,וקיבל עליו תנחומין .וכתבתי כל זה
להורות כי יש שורש במנהג הנזכר ,ובפרט כי רשב"י ע"ה
הוא מחמשה תלמידיו הגדולים של רבי עקיבא ,ולכן זמן
שמחתו ביום ל"ג לעומר ,כפי מה שביאר לעיל ביום ל"ג
לעומר."...
שער הכונות דרושי הפסח דרוש יב (פז.
וכ"ה ב"פרי עץ חיים" שער ספיה"ע פ"ז)

"לפיכך אין להתאבל ביום זה כלל על החורבן ,שלא
יענש ,אלא מצוה לשמוח שמחת רבי שמעון בן יוחאי,
ואם דר בארץ ישראל ,ילך לשמוח על קברו ,ושם ישמח
שמחה גדולה."...
משנת חסידים מסכת אייר (ועי' בסדר "תיקון ל"ג
בעומר" החדש הנ"ל עמ' קיד ,מ"ש מספר "משמרת שלום",
דמהאי טעמא לא אכל ביצים ביום זה ולא נהג לומר
'למנצח  -יענך' ,כדי "שלא יהיה ח"ו חשש אבילות" ,עי"ש)

" ...ומעיד אני באמת ,בילדותי שמעתי פה מרבני
קשישאי רבני הספרדים אשר אבותם ראו וסיפרו להם כי
הרב הקדוש ר' חיים בן עטר זי"ע היה פעם אחת
בהילולא פה עיה"ק צפת ,וכשעלה למירון והגיע לתחתית
ההר שעולים משם אל המקדש ירד מהחמור ,והיה עולה
על ידיו ורגליו ,וכל הדרך היה גועה כבהמה וצועק :היכן
אני השפל נכנס למקום אש להבת שלהבת ,קוב"ה וכל
פמלי א של מעלה הכא ,וכל נשמות הצדיקים שמה."...
כבוד מלכים להגאון רבי שמואל העליר זצ"ל אבד"ק
צפת ת"ו (בקונטרס זה יצא כדי "להשיב תשובה משום
כ בוד מלכים מאן מלכי כבוד אדוננו הרשב"י זיע"א" ולהגן
אודות מנהג ההדלקה ושריפת בגדים)

סגולה להיפקד בדבר ישועה ורחמים
"בי"ח באייר ,יום מיתתו [דרשב"י] ,באים מכל
הסביבות ומדליקים עליה אבוקות גדולות ,מלבד מה
שמדליקים עליה נר תמיד ...שהרבה עקרות נפקדו
וחולים נתרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא".
דרכי ציון לרבינו עובדיה מברטנורא  -מתוך אגרת שכתב
לאחיו בשנת רמ"ט[ .א.ה .ראה בספר 'עלים לתרופה' –
תשס"ג עמ' קעט  -אודות אמיתות הספר ונכונות עדות זו]

"קבלה בידם  -של אנשי אה"ק  -סגולה לחשוכי בנים
רח"ל ,לנדב ח"י ראטל משקה ביומא דהילולא של ציון
התנא האלקי רשב"י זי"ע ועכ"י ,לכן בחרתי בו לעשותו
שליח מצוה להזכיר לטובה את הזוג ...וינדב עבורם ח"י
ראטל משקה כנהוג ,וכאשר יעזור השי"ת ויפקדם בישועה
במהרה ,מוכנים המה לשלם נדבת לבבם בשמחה".
מתוך מכת"ק מהרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם מבאבוב
זצ"ל (מובא ב"טעמי המנהגים" עמ' רסג בהערה)

"אור צדיקים ישמח"
" ...ובזה תבין מנהגי ישראל תורה הוא להדליק נרות
ומאורות ביום זה לכבוד האור כי טוב ,שמתחיל להתנוצץ
ביום זה היקר ל"ג בעומר ,טו"ב ימים קודם מתן תורה,

ללקוט בו מרקחים...
ולכבוד נשמת מאור התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה
ביום הזה ,וביום הזה עלה לשמי מרומים והוא יומא
דהילולא דיליה לאורו נסע ונלך ,לכבוד ספרו המאיר
ומבהיק מסוף העולם ועד סופו ...והוא מאיר לנו בגלותינו
עד כי יבא משיח צדקנו דאתמר ביה 'ויאמר אלקים יה"י
או"ר'  -זה אורו של משיח יבא במהרה בימינו ויגלה לנו
האור הגנוז' ,והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע' (דניאל יב ,ג),
ותבין לפי זה אשר נתאמת לנו מאנשי אמת אשר השמחה
ביום הזה על ציון ר' שמעון בן יוחאי היא שלא כטבע
דכתיב (משלי יג ,ט)' :אור צדיקים ישמח' ".
בני יששכר (אייר ,מאמר ג אות ג)

הארת קבלת התורה מתחילה מל"ג בעומר
ויקרא לי יעקב גלעד (בראשית לא ,מז)" .הפסוק הזה
מרמז על ל"ג בעומר ,כי 'גל' הוא אותיות ל"ג .ויבואר
הענין על ידי מאמר חז"ל (פסיקתא רבתי כא ,א) :בים סוף
נדמה להם (-הקב"ה) כבחור ,במתן תורה נדמה כזקן .המשל
בזה לתינוק שמרגילין אותו לילך לבית הספר ,ומרגיל אותו
אביו על ידי דבר שהתינוק מתאוה לו ,דהיינו שאומר לו
ששם בבית הספר יש דבר שהתינוק מתאוה לו ,ועל ידי זה
מרגילו לילך לבית הספר ,וכיון שמרגילו אז לומד עמו
הרבה תורה ,כך הקב"ה הראה לנו בים סוף ניסים
ונפלאות ,ולא היה עיקר הטעם של הניסים ונפלאות -
הניסים והנפלאות עצמם ,רק הניסים והנפלאות עשה
והראה לנו ,כדי שנדע שיש א-לוה בעולם ,ונתאוה לו לעבדו.
ולכך עשה לנו ניסים ונפלאות בים סוף ,כדי שעל ידי זה
נתאוה לקבל התורה ביום מתן תורה ולעבדו בלבב שלם
וכו' .והבחינה הזאת של יציאת מצרים מאירה עד ל"ג
בעומר ,ומל"ג בעומר מתחיל ההארה של מעמד הר סיני
שהיא קבלת התורה .וכבר כתבנו שההארה של יציאת
מצרים היה הכנה למתן תורה ,והניסים והנפלאות היה כדי
שנתאוה למתן תורה על ידי הניסים.
וזהו' :ויקרא לו יעקב גל עד' ,כלומר ,כיון שמגיע ג"ל,
שהוא מרומז על ל"ג בעומר ,אז מתחילין להאיר בחינות
הארה [של] קבלת התורה .ומלת 'עד' הוא מלשון 'עדי
עדיים' (יחזקאל טו ,ז)' ,הורד עדיך' (שמות לג ,ה) ,כלומר ,שעד
ל"ג בעומר היה ההארה של יציאת מצרים ,ומל"ג בעומר
מאיר ההארה של קבלת התורה ,שמרומז במלת 'עד'
קדושת לוי (פר' ויצא)
שרומז על התורה".

"גלעד"  -המתקת הדינים בל"ג בעומר
"לפי מה דמבואר בכתבי האר"י ז"ל

(שער הכוונות ,ענין

ספירת העומר  -דרוש יא; פע"ח שער כב פ"ג ופ"ה) שבכל לילה של
הספירה צריכים לכוון לתיבה אחת מהמזמור (תהלים סז)
'אלקים יחננו ויברכנו' ,יוצא ליום ל"ג בעומר תיבת
אלקים המורה על דין כידוע ,כי באמת בל"ג בעומר שורה
דינים מיוחדים ,אולם יש גם אופן להמתיקם ,וההמתקה
הנעשית על ידי האותיות שלפני אותיות א'ל'ה'י'ם' ,כמו
שנרמז בפסוק' :ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם'
(שמות כא ,א) ,ואלה המשפטים רצ"ל מהי העצה לאלה
המשפטים ,כששורה ח"ו דינים על ראשיהם של ישראל,
אשר תשים לפניהם ,להמתיקם עם האותיות אשר לפני
תיבת א'ל'ק'י'ם' ,והאותיות הן :א'כ'ד'ט'מ' ,כי האות
הראשונה בתיבת 'אלקים' היא א' וגם כאן נשאר א' ,כי
לפני זה אין כלום ,האות לפני הל' היא כ' ,ולפני הה' היא
ד' ,ולפני הי' היא ט' ,ולפני הם' סופית היא מ' פשוטה.
והשם א'כ'ד'ט'מ' עולה כמספר ע"ד ,הנרמז בפסוק 'בטחו
בה' עדי עד' (ישעי' כו ,ד) ,ובזה גם ממתיקים הדינים השורה
בל"ג בעומר .ולזה כיון יעקב אבינו ע"ה בקוראו להמצבה:
גלעד ,דלבן הארמי קרא לו' :יגר שהדותא' ,כי הרשע הזה
רצה שיחולו דינים ועונשים ח"ו על כלל ישראל ,ותיבת
יגר מורה על פחד ודינים ,מלשון 'מגור מסביב' (ירמי' ו ,כה),
אבל יעקב קרא לו גלעד ,גל היינו ל"ג בעומר ,שבעצם
שורה בו דינים ,ורצה יעקב שיומתקו הדינים ויהיה בו

ב

התגלות אלוקות ,ובה כוחו יפה? עד  -על ידי השם העולה
כמספר ע"ד נוכל להמתיקם".
הרה"ק רבי ישראל מרוזין זי"ע ("נר ישראל",
ח"א ,ל"ג בעומר .ועי' באריכות בספה"ק "מאור
ושמש" ,רמזי ל"ג בעומר ד"ה ויאמר)

ענין היריה ב"קשת" בל" ג בעומר
"מנהג ישראל אשר התלמידים בני בי רב יורו בקשת
ביום הזה .והנה שמעתי מאת כבוד אדומ"ו הרב הקדוש
מהרמ"מ [מרימינוב] זצוק"ל הטעם הוא ,כי בימי רבי
שמעון לא נראתה הקשת ,והנה ביום עלותו למרום עושין
הסימן הזה .ע ד כאן דבריו .והוא כעין 'ללמד בני יהודה
קשת' (ש"ב א ,יח).
ונראה לי על דרך דברי אדומ"ו ,דהנה אמר רבי שמעון
בן יוחאי לרבי אלעזר בריה בזוהר (תיקו"ז לו :):ברי לא
תצפי לרגלי דמשיחא עד דתתחזי קשתא בגוונין נהירין -
הוא סימן התגלות אור של מלך המשיח ,אשר יגלה האור
כי טוב הגנוז ,הנה ביום הזה אשר נכתב הספר הקדוש
הזהר ,שהוא מהארת האור כי טוב הגנוז מפי בוצינא
קדישא ,וזה מאיר לנו בגלות עד יתגלה בזכות זה משיח
צדקנו יהי אור זה אורו של מלך המשיח  ,והסימן מסור
בידינו בשעתא דתתחזי קשתא בגוונין נהורין ,על כן ביום
זה לסימן הטוב הלזה ויורו המורים בקשת".
בני יששכר (אייר ,מאמר ג אות ד)

קשת  -כי לרשב"י החל המבול בל" ג בעומר
ועל דרך הפשט יש לומר טעם על מנהג ישראל ,למה
יורים בקשת ביום ל"ג בעומר ,כי במבול כתיב (בראשית ז,
יא)" :בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש ביום הזה
נבקעו כל מעיינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו",
ולדעת הזוהר הק' (עי' רע"מ פר' פנחס) שכתב :ותנח התבה
בחודש השביעי  -דא תשרי ,נמצא שחודש השני הוא חודש
אייר ,ובו נאמר "בחודש השני בשבעה עשר יום לחודש "
וגו' .והנה ,איתא שם בפירוש רש"י עה"פ (שם ז ,יב)" :ויהי
הגשם על הארץ ארבעים יום" וגו' " -אין יום ראשון מן
המנין לפי שאין לילו עמו" וכו' ,עיי"ש .נמצא דהמנין
מתחיל בי"ח לחודש ,ולדעת הזוה"ק הרי התחיל המבול
בי"ח לחודש אייר ,הוא יום ל"ג בעומר .והנה ,הקשת היא
לאות שלא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר (שם ט ,יג -
טז) ,ולכן ביום הזה שהוא הילולא דרשב"י  -שחיבר את
הזוהר הק'  -אשר לפי חשבונו יוצא שהמבול התחילה בו
ביום ,על כן יורו המורים בקשת לאות שלא יהיה עוד
מבול .והוא נכון מאוד.
אורה ושמחה להרה" ק רבי אברהם
שמחה מבארנוב זצ"ל (אות טו)

"ללמד את בני יהודה קשת"  -זו תפילה
"הענין הוא ,דידוע הקשת כל מה שמושך אותו למטה
לארץ ,אזי יריץ אחרי כן החץ למעלה ברום יותר ,וכמו כן
הצדיקים  -כל מה שהם בשפלות יותר ,מייחדים יחודים
גבוהים ורמים יותר ויותר ,ותפילתם עולה למעלה ,ולכן
נקרא היחודים 'קשת' .והנה רבי שמעון בן יוחאי בעת
הסתלקותו היה מייחד יחוד גדול כזה מה שאין יכולים
לעשותו ולייחדו כי אם בהתבטלות היותר גדולה ,שנעשה
בטל ומבוטל כעפר ממש ,וזה שאמרו באידרא (זוטא רצא).
'מלין אלו הי' טמירין בליבאי' ,היינו שלא היה יכול ליחד
יחוד כזה כי אם בעת פטירתו .ולכן ביום הילולא שלו
עושין יום טוב מה אין עושין בהילולא של תנא אחר ,לפי
שזכינו בעת פטירתו שגילה סודות עליונות וליחוד גדול
והנורא מה שלא היה יכול ליחד בעודו בחיים חיותו.
ועתה בעוה"ר שאין לנו מי לייחד יחודים ,נצרך
לרחמים על ידי התפלה ,כמו שאמר הכתוב (ש"ב א ,יח):
'ללמד את בני יהודה קשת'  -פירוש תפלה ,ואיזהו תפלה,
הלא היא כתובה בספר הישר ,היינו כתרגום אונקלוס פר'
ויחי (בראשית מח ,כב)' :בחרבי ובקשתי' ' -בצלותי ובעותי',
וכמו שאמרו ז"ל (ב"ב קכג :).חרב זו תפלה קשת זו בקשה,
פירוש ,שיש ב' מיני תפילות :א' להכרית המקטריגים ,וזו
נקרא חרב ,וב' תפלה לצורכו ונקרא קשת ,ומקודם היו
הצדיקים מגינים על הדור ,ובהעדר הצדיקים צריך
ישמח ישראל
להשתדל בתפלות ובקשות".

ענוותנותיה דרבי שמעון
"סוד ה' ליראיו וגו' .פתח ההוא סבא דסבין ואמר:
שמעון שמעון וכו' .אדהכי פרח  -ולא חמא ליה ( -נעלם
חזיון מופלא זה מעיני שכלו של רשב"י)  ,וכמה דשמע רבי שמעון
דהוה קרי ליה 'שמעון' ולא 'רבי שמעון' ,אמר לחברוי
ודאי האי הוא קוב"ה וכו' (זוה"ק ח"א כב .).והוא פלא.
ושמעתי לפרש בשם הרב בוצינא קדישא הצדיק מו"ה
ישראל מרוזין נ"ע פירוש דבריו :מי מכיר מדת הענוה שלי
כל כך שלא אתפעל כלל אם יאמר שמעון בלא רבי ,שמע
מינה :קוב"ה ,כי הוא יודע ודאי הענוה האמתית שלי,
אבל אדם ודאי יתיירא לומר 'שמעון' בלא 'רבי' ,כי
יחשדני אולי אקפיד ,כי אולי יש אצלי קצת גבהות הלב,
ודפח"ח.
ולעניות דעתי נראה ,כי ידוע כי 'גדול מרבן שמו' (עי'
תוספתא עדיות פ"ג ה"ד ובחס"ד שם) ,על כן הקדמונים לא נקראו
בשם רבי (עי' ערוך ערך אביי שהעתיק בזה תשו' רב האי גאון ז"ל).
ובאמת ,רבי שמעון בן יוחאי ,הגם שהיה בדור התנאים
שנקראו רבי ,אבל רשב"י גבהה מעלתו מאד שאליו אין
שייך כלל לקרותו רבי ,כי 'גדול מרבן שמו' .והנה בדורו לא
היה כלל מי שהכיר גדולת מעלתו .וסעד לדברי ראיתי
בירושלמי (סנהדרין פ"א ה"ב) שרבי עקיבא הושיב את רבי
מאיר למעלה מרשב"י וצהבו פניו של רבי שמעון .אמר ליה
רבי עקיבא :דייך שאני ובוראך מכירין אותך .הרי שחוץ
מרבי עקיבא לא הכיר איש אותו ,וזה היה קודם המערה,
והנה אחר המערה שגבה מעלתו מאד ,כמו שאמר לרבי
פנחס בן יאיר חותנו :אלמלא לא ראיתני בכך לא הייתי
בכך (שבת לג ,):וגם רבי עקיבא לא היה אז ,על כן לא היה
בדורו כלל מי שהכיר אותו ,על כן אמר :מדקאמר שמעון
ולא 'רבי שמעון' שמע מינה קוב"ה ,כי הוא ודאי מכיר
מעלתי שאני מאותן ש'גדול מרבן שמו' ,ואין בדורי מי
שיכירני".
סדר "תיקון ל"ג בעומר" [והוא 'הלולא רבא החדש'] שסידר
וליקט הרה"ק רבי שלום מברייהין -קוידינוב זצ"ל בעל
"משמרת שלום"[ ,ומיוסד על המנהג שמביא הרחיד"א זצ"ל
בספרו "עבודת הקודש" ,שיש נוהגים "לעשות הלימוד בליל ל"ג
בעומר בי עשרה ללמוד שבחי רשב"י המפוזרים בזוהר ובאדרא
זוטא ,והוא מנהג יפה"] .י"ל לראשונה בשנת תרס"ט ,ושוב
בעריכה חדשה בשנת תשנ"ה ע"י מכון 'שיח אבות'  -קוידינוב.

החרובין נהפכו לתמרים
"כתב לי החכם השלם ה"ר יעקב פארא"ג נר"ו
ששמע מה"ר יוסף ביואש שקיבל ממוהר"ר יהונתן
גאלאנטי ז"ל ששמע מפי קדוש מדבר מוהר"ר משה
גאלאנטי זצ"ל שקבל מהזקנים שקבלו איש מפי איש
עד רשב"י זל"ה שאילן החרו בין שהיה לרשב"י במערה -
בכל ערב שבת היה נהפך לאילן של תמרים ".
א"ה ( -הוא הגה"ק רבי אליהו הכהן מאזמיר זצ"ל ,בעל "שבט
מוסר")" :מצאתי ב[מדרש רבה על] מגילת אסתר (ג ,ז) על
פסוק 'ממתים ידך ה'' (תהלים יז ,יד)  -רשב"י ור' אלעזר
בנו כשהיו במערה היו אוכלים חרובים ותמרים ".
מדרש תלפיות (אות ח ענף חרוב שבמערת רשב"י) .יצויין,
שבפירוש "יפה ענף" על מדרש רבה כתב שם דתיבת
'ותמרים' הוא טעות סופר .אמנם לפי הנ"ל אתי שפיר.
ובס' "בן יוחאי" (שער ז מענה מט) מוכיח ש'חרובין'
בארמית הן 'תמרים' ,דהנה בזוה"ק (ח"ג טז ):איתא:
"א"ר שמעון ,כתיב (תהלים צב ,יג) 'צדיק כתמר יפרח' מאי
כתמר דהא מכל אילני עלמא לית דמתעכב לאפרחא
כתמר ,דסליק לשבעין שנין" וכו' .והקשו ,דהא איתא
בגמרא (בכורות ח .ותענית כג ).דחרוב משעת נטיעתו עד
גמר פירותיו שבעים שנה .ומתרץ ב ס' הנ"ל  ,דבלשון
ארמית נקרא חרוב גם כן תמר ,דהנה השם חרוב נגזר
משורש חרב ,עפ"י חרבותו ונגיבותו של פרי זה כעץ .וכן
ענין שורש תמר בלשון ארמית ,כתרגום "ארץ עֵ פָ ָתה"
(איוב י ,כב) " -ארעא דתמורהא " .ואפשר כי מזה בא לשון
המשנה" :אין מזין לא בינוקות ולא בתמורות " (פרה פי"א
מ"ז)  ,ופירש הר"ם :תמורות  -כן יקרא הכיס שבו גרעיני
הזרע (כבתי הקטניות ובתי הפולין והחרובין) בקצת ענפים,
עכ"ל .ואולי גם מזה הלשון המקרא (ירמי' י ,ה) "כתמר
מקשה המה" ,כלומר מחוסר לחלוחית וטעם וכו' .ולפי זה
אתי שפיר מ"ש במדרש הנ"ל דהוון אכלין חרובין ותמרין,
דבלשון ארמית אחת היא ,ע"כ[ .ועעו"ש בשער ג (ד"ה
והטעם) שמפרש הא דאיתא באבות דרבי נתן (פרק יא)
עה"פ אם נבלת בהתנשא (משלי ל ,לב) " -אם מנבל אדם
עצמו על דברי תורה ואוכל תמרים חרובים ולובש בגדים
צואים ויושב ומשמר על פתח של חכמים ,כל עובר ושב
אומר :שמא שוטה הוא זה .לסוף אתה מוצא כל התורה
כולה עמו" ,ע"כ  .ולהמדרש הנ"ל י ש לומר דכוונתם על
רשב"י ,עכ"ד].

 ...ציצים ופרחים
במירון  -ברכות הנהנין דאורייתא
כתיב בפרשת ויחי" :נפתלי אילה שלוחה הנותן
אמרי שפר" (בראשית מט ,כא)  ,ובתרגום אונקלוס" :תהי
מעבדא פירין יהון מודן ומברכין עליהון" .ולכאורה
קשה ,הלא קיימא לן דברכת הנהנין היא דרבנן ...ועוד,
מה רבותא היא לנפתלי ,הרי כל הפירות מברכים עליהן.
וי"ל דקושיא חדא מתורצת בחברתה ,דאין הכי נמי
דבכל מקום קיי"ל דברכת הנהנין דרבנן ,אך שאני מירון
 שהיא מקומו של רבי שמעון בר יוחאי ז"ל בעל הזוהרהקדוש ,ובזוהר הק' סבירא ליה דברכת הנהנין היא
דאורייתא (עי ' רע"מ ר"פ עקב)  .וידוע כי 'במקומו'  -נוהגים
הלכה כמותו ,אפילו בהלכה שדעתו בה היא דעת יחיד
במקום רבים (כדאיתא בשבת קל" :.במקומו של רבי אליעזר היו
כורתים עצים" וכו')  ,ומירון הוא כידוע בחלקו של נפתלי.
ועל כן שפיר כתב התרגום על חלקו של נפתלי שיעשה
פירות "דמודן ומברכין עליהון"  -מדאורייתא ,כאמור.
שו"ת ארץ צבי להגרא"צ אב"ד קאזיגלוב זצ"ל (סי' כז .ומציין
שם " :זה חידשתי בעזה"י במירון בל"ג בעומר תרצ"ה לפ"ק") .ולענין

ברכת הנהנין  -דאורייתא ,עיי"ש שמציין לס' שעה"ק למהרח"ו
ז"ל שמחשב בין מצות דאורייתא  -ברכת הנהנין .וכ"כ ה"פני
יהושע" ברכות ל"ה ד"ה אלא סברא ,עיי"ש .ועי' בארוכה
ב"דברי חנוך" על ספר "גן רוה" פר' בשלח מאמר ברכו במן.

על מה קידש רשב"י בהיותו במערה ?
"שאלה :מה שאמר רשב"י באדרא (רפח' ,):כל ימי לא
בטילנא תלת סעודתי דשבתא' ,והלא היה במערה י"ג שנה
ומאכלו חרובין בלבד (שבת לג ,):וסעודת שבת צריכה פת
ואיך אומר 'לא בטילנא'; ועוד אכילת מצה בליל פסח
ושאר דברים הצריכים פת איך קיים.
תשובה :באותם הימים שהיה נחבא במערה היה אנוס
מסכנת מות מהקיסר ,ואז הוא פטור משלש סעודות
ומאכילת מצה ומרור בליל פסח ומסוכה ולולב וכיוצא ,וכל
אותם המצות דלא היה אפשר לו לקיימם באותם הימים
לא נחשב על זה ביטול ,ולא יקרא עליהם שם 'ביטול' ,וכמו
שאמרו שבת הותרה גבי חולה שיש בו סכנה ,דאין
המלאכות שעושים לו נחשבים חילול ,דאין כאן שם חילול
כלל ,אלא חשיב דבר המותר .ולכן אע"ג דאמר 'כל ימי לא
בטילנא' אין אותם הימים בכלל ,מאחר דהוא פטור בהם
מכל המצוות ,שאי אפשר לו למצוא אותם שם ,ודמו אותם
הימים לימים שהיה עודנו קטן בן שנה ושנתיים ושלש או
ארבע דודאי לא היה מקיים ג' סעודות  -ואיך אומר 'כל
ימי' ,אלא הכונה על ימים שהוא חייב בהם ,וכל אותם
הימים שהיה במערה ,שאין מצוי לו פת ומצה וסוכה ולולב,
אין חייב בכל אלה ,ולכן אין העדרם נחשב בכלל ביטול,
ולא אמר 'כל ימי לא בטילנא' אלא על זמן שהוא יושב
בביתו שחל עליו חיוב ג' סעודות ,וזה פשוט.
ודע ,כי השואל היה לו להתקשות בזה הלשון דאמר 'כל
ימי לא בטילנא'  -מהיכא דחל ערב פסח בשבת ,דאי אפשר
לקיים סעוד ה שלישית בפת .אך דבר זה מפורש יוצא
בדברי הזוהר פר' אמור דף צה ע"א ,דאמר רבי שמעון
'מיומי אשתדלנא דלא בטילנא סעודתא דשבת אפילו
אינון יומי דאשתכח ביה וכו' ,א"ר אבא הכי הוה עביד
רבי שמעון בזמנא דאסתלק סעודתא דשבתא  -הוא יום
י"ד ניסן דחל בשבת וכמו שכתב בדף צד ע"ב  -מסדר
פתוריה ואשתדל במעשה מרכבה והוה אמר הא סעודתא
דמלכא דייתי למיכל גבאי'  ,עכ"ל .וכתב ב'מקדש מלך'
וז"ל :דלא בטילנא סעודתא דשבת ,פירוש ,כדמפרש רבי
אבא דסמוך ,שהיה קורא מעשה מרכבה ועולה במקום
סעודת שבת וכו' ,עיי"ש .ובספר 'אהבת ה'' בביאור אדרא
זוטא כתב ,וז"ל :אמר רבי שמעון העדותי עלי לכל
הצדיקים שבאו כאן מגן עדן ,שכל ימי לא בטלתי שלש
סעודות ,והיינו שאפילו אם יהיה ערב פסח בשבת אני
מתעסק ביחודי האלקות ובדרושי מעשה מרכבה ,ואני
אומר זה במקום סעודה שלישית ,עכ"ל .ובודאי בזמן
שהיה במערה היה לומד סודות עליונים בעת שלש
סעודות לצאת בהם יד"ח ג' סעודות ,וכן בזמן חיוב
אכילת מצה ולולב וכיוצא היה לומד סודות שלהם ,והיה
מקיים אותם על ידי מחשבתו הטובה ,ועלו בידו מצות
אלו כמעשה ממש  ,כיון דאנוס הוא".
שו"ת רב פעלים לה'בן איש חי' זי"ע (ח"א יו"ד סי' נה)

ג

מה דאיתא שלא היה להם במערה רק חרובין ומים
(שבת לג - ):אם כן במה אמרו קידוש היום? אולי מפני
שרשב"י היה מתלמידי רבי עקיבא ,ורבי עקיבא סובר
במשנה (ברכות פ"ו מ"ח) 'אפילו אכל שלק והוא מזונו מברך
שלש ברכות' ( -ברכת המזון) ,שזו היא סעודתו ,על כן יש
2
לומר שרשאין לקדש על החרובין כמו שמקדשין על הפת,
ומסתם היה בחרובין שלהם כל הטעמים כמו במן ,ועל
מה היו ישראל מקדשים בהיותם במדבר מסתם על כוס
3
מן ,וכוונו שיהיה בו טעם יין  ,כי יין ממש לא היה להם
רק לצורך נסכים הביאו ממקום עין גדי כמבואר בתרגום
4
שיר השירים על פסוק (א ,יד) 'בכרמי עין גדי' .
שפתי צדיק להגה"ק מפילץ זי"ע (ל"ג בעומר אות ה .וראה עוד
מ"ש לעיל אודות החרובין שנהפכו לתמרים ,לצורך קידוש  -שיצא
ידי חובתו בתפילה  -במקום סעודה ,עיי"ש)

או אפשר לומר ,דאליהו זכור לטוב הביא להם פת ויין
בעת שהיו צריכין ,כיון דאליהו אתי לגבייהו ב' פעמים
בכל יום ,כמו שאמרו ז"ל בתיקונים.
ספר האשל ל הרה"ג ר' שבתי איש ליפשיטץ זצ"ל ,מח"ס
קול תודה ,סגולת ישראל ושא"ס (מע' רי"ש סי' טו .שלח
הקורא הרה"ח ר' שאול יחזקאל ווייס מלונדון ,ותשו"ח לו ע"כ)

בלקוטי תורה לבעל התניא ז"ל (ר"פ שמיני) ג"כ הקשה
כן  -איך קיים רשב"י מצות קידוש וד' כוסות במערה -
ותירץ שהיו מקיי מין מצות אלו על דרך הרוחניות ,יעו"ש.
ונראה לומר ,דהמלאכים היו מביאים לו מצות ויין ע"ד
נס ,דהרי רשב"י היה במדריגת אדם הראשון קודם
החטא ,וכמו שנראה מהזוה"ק וכתבי האריז"ל ,וא"כ לפי
זה דהי' אצל רשב"י כמו שהיה אצל אדה"ר קודם החטא
 שהיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין (כמ"שבסנהדרין נט - ):ולפי זה י"ל דהיו מקיימין המצות האלו של
מצות בפסח ויין לקידוש בגשמיות ג"כ ,כמובן.
הגדה של פסח "צמח מנחם" להרה"ק רבי אהרן מנחם מענדל
מראדזימין ז"ל (נכד הרה"ק רבי יעקב ארי' מראדזימין .תיתי לי'
להקורא הרה"ח ר' מאיר ראנד מאנטווערפען שהמציא לנו תי' זה)

יום ל"ג בעומר  -מסוגל לתשובה
" ...ויום ל"ג בעומר הוא הילולא דרשב"י כי מת אז,
והיה למעלה הילולא וכו' ,וראוי לכל איש הירא וחרד
לשום אל לבו יום ההוא לשוב בתשובה ,כי זכות רשב"י
מסייעת להבא לטהר  ,ולא לבלות זמן בעו"ה בחבלי עולם,
יערות דבש (ח"ב דרוש יא)
אשר הוא לצדיק לצער".
 .1הרחיד" א ז" ל כותב ב "שם הגדולים" (מע"ג ,ערך רבי אברהם
הלוי ברוכים)" :הוא הקדוש שראה השכינה עין בעין בהקיץ
בכותל מערבי" עיי"ש עוד .סיפור הדברים מובא ב "קב הישר "
(פרק צג) ,עיי"ש נוראות ,וכן מ"ש ש"הרב האר"י ז"ל היה
מפליג בחסידותו ,ואמר על החסיד ר' אברהם הלוי ז"ל שהוא
היה גלגול של ירמיהו הנביא."...
 .2ולהלכה  -עי' "שערי תשובה" או"ח סי' ער"ב סק"ב .ועי'
בהגהות יעב"ץ פסחים קיד .שכתב "שאם אין לו פת ויש לו
שאר מאכלים ,מקדש עליהם ,שהסעודה קרויה לחם בכ"מ ,וכל
דבר שסועד לחמו הוא היכא דלא אפשר בפת ."...וב"אגרות
משה" או"ח ח"ד סי' מ אות כה כתב ש"הוא חידוש גדול ,דאף
שסברתו נכונה ...מכל מקום לא מצינו לענין קידוש על זה,
וכמדומני שרק בהגהות הריעב"ץ נמצא זה ,ולא בשום ספר
מספרי רבותינו ,וגם הריעב"ץ עצמו לא הזכיר זה למעשה
בסדורו בהלכות קידוש ,ולכן אין לעשות זה למעשה ,כשאם ח"ו
אירע כזה ...אלא יאכל בלא קידוש ,דלא גזרו שיתענה בשבת
כשלית לו על מה לקדש" ,ומסיים" :ויותר משמע שהוא הוספה
מאיזה תלמיד טועה  ...ודאי לא כתב זה הריעב"ץ ,"...עיי"ש.
א.ה :לפי המדרש שהובא לעיל  -שאילן החרובין היה נהפך
בכל ערב שב ת לתמרים  -גם אפשר לתרץ ,דהנה מצינו בגמרא
(ברכות יב ).דאם בירך ברכת המזון על תמרים יצא ידי חובתו,
כיון דתמרי מיזן זייני .וכן נפסק בשו"ע (או"ח סי' רח סי"ז).
וכתב ה"פרי מגדים" (בא"א סי' רעג סקי"א) דלפי זה י"ל
דאפשר לצאת בתמרים ידי חובת קידוש במקום סעודה ,עיי"ש.
ולפי דבריו יתכן שלכן נהפך האילן בכל ערב שבת לאילן של
תמרים ,כדי שיוכל לקיים מצות קידוש בתפילה ,והוי במקום
סעודה ,כי מיד לאחר מכן אכל תמרים ,ודו"ק.
 .3עי' "גליוני הש"ס " להגר"י ענגיל זצ"ל ברכות מח ,ב ד"ה
משה.
 .4עי' תוספתא סוכה פ"ג; תנחומא פר' קדושים פ"ז; אבן עזרא
שמות כט ,מב; רמב"ן סו"פ כי תבוא; אור החיים הק' במדבר
טו ,לב; דבש לפי להחיד"א מע' ב אות ג; חת"ס פר' דברים
דף ג; אגרא דכלה פר' בשלח עה"פ ולקטו דבר יום ביומו.

יומא דנשמתא
התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי
יומא דהילולא רבא בל"ג בעומר
"בריך אנת בוצינא קדישא ,בוצינא דדליק קמי מלכא ומטרוניתא( "...זוה"ק ח"ג רלד - ).אמר לו משה רבינו ע"ה לרבי
שמעון בר יוחאי.
על אודות תוארו הנשגב של רבי שמעון בר יוחאי "בוצינא קדישא" ( -המאור הקדוש)  -כותב הרה"ק רבי צבי
אלימלך מדינוב ב"בני יששכר" (אייר ,מאמר ג אות ב) " :הנה ,ר' שמעון בר יוחאי קראוהו בוצינא קדישא  ,כי על ידו נתגלו
באיתגליא סודות התורה ,הוא סו ד האור כי טוב הגנוז בתורה ,על כן נקרא ספרו הקדוש זהר  ,אור המבהיק מסוף
העולם ועד סופו ,אור הטוב הגנוז בתורה".
עוד מצינו שנקרא בשם 'שבת' ,וכדאיתא בזוהר הקדוש (ח"ג קמד" :):רבי יהודה קארי ליה שבת ...דכתיב (שמות כ ,י)
שבת לה' קדש לה' ,מה שבת לה' קדש ,אוף רבי שמעון שבת לה' קדש".
עוד איתא (שם קמה" : ).וכתיב 'וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכובד' (ישעי' נח ,יג)  -מאן הוא קדוש ה'  ,דא רבי שמעון בן
יוחאי דאקרי מכובד ,בעלמא דין ובעלמא דאתי".

ואלה תולדות:
שומה להבהיר בפתח המאמר ,כי אין אנו מתיימרים
ח"ו לתאר קדושתו ולהעריך גדולתו של התנא האלקי רבי
שמעון בר יוחאי ,כי מי יתנה ומי ימלל ,ומי האיש אשר
יהין זאת ,הלא כבר אמר התנא רבי שמעון בן גמליאל
לבנו ,רבינו הקדוש :עליו  -על רשב"י  -נאמר (עמוס ג ,ח) :
'אריה שאג מי לא יירא' וגו' ,ומה עולמות העליונים
מזדעזעין ממנו ,אנו על אחת כמה וכמה ( - - -ראה זוה"ק
ח"ב טו .).לא באנו כי אם ללקט נפזרים כמלקט שבלים,
מדברי רז"ל ,אודות סדר תולדותיו ותקופתו ,הזוהר הק'
ובני ה'חבריא קדישא' וכו' ,לדבר בהם אפס מעט לכבוד
האי יומא רבא ,יומא דהילוליה ,ככל אשר תכיל יריעתנו.
שנת לידתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר 1יוחאי
אינה ידועה ,כי אם זאת שנולד עוד בפני הבית שני (שנחרב
בשנת ג"א תתכ"ח) .שנת פטירתו היתה  -לבעל "סדר
הדורות" (ערך רשב"י)  -בשנת ג' אלפים תתפ"א (אולם יש
מאחרים זאת בהרבה).
לגבי יום לידתו ויום פטירתו ,כותב ה"בני יששכר"
(שם) " :הנה יום הזה ל"ג בעומר ,יומא דהילולא דרבי
שמעון בר יוחאי ,בו ביום עלה לשמי מרומים ,ומסתמא
יושב וממלא שנותיהם של
ביום זה נולד גם כן  ,כי הקב"ה
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צדיקים מיום אל יום (ר"ה יא. "...).
אודות שם אמו של רשב"י ,מצינו לאחד מבעלי התוס'
שכותב ששמה היה חמי ,והוא פלאי[ .כך כתוב ב"פירושים
ופסקים לרבינו אביגדור צרפתי" עה"ת ,פר' בשלח פסק
סב סג (י"ל לראשונה ע"י מכון "הררי קדם" ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' לד),
עפי"ד הירושלמי (שבת פט"ו ה"ג .מד"ר ס"פ בהר פ' לד אות טז):
אמר ר' [חייא בר בא ר'] שמעון בן יוחי ,כד חמי אימיה
מישתעי סגי ,אמר לאימיה [אימא] שבתא היום ושתקא,
עיי"ש].
בצעירותו היה תלמיד אצל רבי יהושע (ראה ברכות כז :כח.
" -מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע ,א"ל תפלת ערבית רשות או

חובה ...ואותו תלמיד ר' שמעון בן יוחאי הוה") .לאחר נישואיו הלך
עם רבי חנניא בן חכינאי ללמוד תורה אצל רבי עקיבא
בבני ברק ,שם שהו י"ג שנה ,ובמשך כל אותם השנים לא
פקד את ביתו (עי' ויק"ר כא ,ח).
מגודל חביבותו קרא לו רבי עקיבא" :בני" (מעילה ז,).
ואף העיד עליו" :דייך שאני ובוראך מכירין כוחך"
(ירושלמי סנהדרין א ,ב).
רשב"י היה מן התלמידים שנשארו בחיים  -לאחר
פטירת כ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא  -וחזרו והעמידו את
התורה באותה תקופה ,שעמדה ח"ו להשתכח מישראל,
וכדאיתא בגמרא (יבמות סב" :):שנים עשר אלף זוגים
תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן
מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ,והיה העולם
שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ,ר'
מאיר ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון 3ורבי אלעזר בן שמוע
(ובבר"ר סא ,ג מוסיף :רבי יוחנן הסנדלר ורבי אליעזר בן יעקב .ראה
עוד שינויים שם ובקה"ר יא ,ה) ,והם הם העמידו תורה."...

כה היה קשור ודבוק אל רבו הגדול ,עד אשר בעת שרבי
עקיבא היה חבוש בבית האסורים ,מסר את נפשו עד
שהצליח להיכנס אליו כדי ללמוד ממנו תורה (עי' פסחים קיב.).
תורת רבו היתה בפיהו ,וממה שלמד הימנו מסר לנו,
לדורות עולם" ,סתם ספרי" ,הוא מדרש הלכה שעל ספר
במדבר ודברים (סנהדרין פו.).
"וכן אמר רבי שמעון לתלמידיו :בניי ,שנו מדותי
("למדו תורתי" רש"י) שמדותי תרומות מתרומות מידותיו
של רבי עקיבא ( "בחרתים ותרמתים מתוך עקרי משניותיו של
רבי עקיבא ,והיינו ברירה אחר ברירה") (גיטין סז.).
כן הוסמך רשב"י על ידי התנא רבי יהודה בן בבא -
"שאלמלא הוא בטלו דיני קנסות מישראל"  -ועל כך נתפס
אז רבי יהודה על ידי שלטון הרומיים שהרגוהו על קידוש
השם (ע"ז ח.):

זרעו אחריו :בנו התנא רבי אלעזר (ובנו רבי יוסי) ,וכן
היתה לו בת ונכד בשם רבי יהודה (ראה ירושלמי קדושין פ"א
ה"ז" :תני ר' יודן בר ברתיה דר' שמעון בן יוחי") וחתנו הוא התנא
רבי פנחס בן יאיר (כדאיתא בשבת לג" :רבי פנחס בן יאיר
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חתניה") .אולם בזוה"ק מבואר שהיה חותנו (עיי"ש ח"ג ר. ):

"והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע"
בערוב ימיו ,לאחר שיצא מן המערה ,אליה ברח מחמת
אימת גזירת המלכות (שבת לג ,):ובי"ג השנים ששהה בה
יחד עם בנו רבי אלעזר נתעלו ונזדככו ,עד כי זכו להתקדש
בקדושה של מעלה ,ולהשיג מדריגות נעלות בהשגות
מראות אלקות ,רק אז ניתנה לו הרשות לגלות סודות
התורה ,מה שלא ניתן עד אז לשום איש ,ומני אז החל
ללמוד עם ה"חברייא קדישא" סודות התורה באתגליא,
ונתגלו הדברים "כאלו אתייהיבו ההיא שעתא בטורא
דסיני"  -כאילו ניתנו באותה שעה בהר סיני (זוה"ק ח"א
רטז.):
לא כל הרוצה ליטול את השם בא ונטל .את רזי וסתרי
התורה גילה כאמור רק להחברי ם בעלי מדריגה" ,למאן
דאיהו בדרגא עלאה יתיר( "...שם ח"ג עג ,).אשר משמים
הראו עליהם שראויים המה להיכנס בהיכלא דמלכא
ולהתעטר בעטרא קדישא.
ובכדי לקבל מושג כלשהו על אופן קבלת החברים,
נרהיב להציץ בין החרכים ,ולהביא כאן עובדא מופלאת
כפי שמובאת בזוהר הק' (ח"ב יד ).על התנא רבי חייא רבא
( -הגדול) ,אשר למד סודות התורה אצל רבי אלעזר במשך
י"ב שנה ,ובא אל רשב"י ,להתקבל כאחד מן החברייא.
וכך מסופר שם (בתרגום) :
כשהגיע רבי חייא לבית רשב"י ,ראה 'פרגוד' ( -מחיצה של
אש) שהיה מפסיק וחוצץ בין רבי שמעון והחבריא לשאר
בני הבית .אמר רבי חייא אעמוד מאחורי הפרגוד ואשמע
תורה מפי רבי שמעון .שמע שדרש על הפסוק "ברח דודי
ודמה לך לצבי או לעופר האילים" (שה"ש ח ,יד) וכו' ...אמר
רבי חייא :וי לי ,שקדושי עליון עוסקים בתורה בפנים ואני
יושב מבחוץ ,והתחיל בוכה .כששמע רבי שמעון את קול
הבכי  -וראה השראת השכינה על רבי חייא  -אמר :ודאי
השכינה היא בחוץ ,מי יצא  -דרך הפרגוד  -ויכניסנו .אמר
רבי אלעזר בנו :אני אצא ,כי לא ארגיש אם אכוה מאש
הפרגוד ,ואכניסנו ...אך לפתע שמע קול משמים שאמר:
עוד לא נתקנו השערים בפרגוד האש שיוכל לעבור דרכם...
ישב רבי חייא ובכה ונאנח ,והתפלל ...עד שניתן הרמז מן
השמים שהגיע העת ,ורק אז הוכנס להיות נמנה על
החברייא קדישא .עד כאן.
הדברים מופלאים ונשגבים מבינת אנוש ,ומי יבא בסוד
קדושים ,שרפי מעלה.

יום פטירתו:
יום פטירתו מזה העולם היה ארוך ביותר ,כי באותו
היום גילה לתלמידיו את ה'אדרא זוטא' ( -היא ההמשך של
ה'אדרא רבה' ,בזוה"ק סוף דברים) ,רזין עילאין ,ולא היתה
לשמש רשות לשקוע עד שסיים רשב"י ונתן לה רשות
להחשיך ,ואז עלתה נשמתו למרום ,והוא אחד הטעמים
"שנוהגין להרבות באור ביום ההוא ,יומא דהלולא דרבי
שמעון"  -כפי שמטעים ה"בני יששכר" (שם אות ו -ז) " -וזה
יו רה כי כל האורות בטלים ומשמשים אל האור כי טוב,
היינו רזין סתימין דאורייתא אשר גנוז בה אור הגנוז
לצדיקים ,והצדיקים המבינים ברזין דאורייתא הנה
מאירים באור הגנוז בה ,על כן אור היום ההוא היה
מתארך ושמר פקודתו של ר' שמעון".
ומסיים הרה"ק מדינוב זי"ע" :וזה שיש רמז בדברי
נעים זמירות (תהלים קיט ,יח) :ג"ל עיני ,היינו ביום ג"ל
לעומר ,אז  -ואביטה נפלאות מתורתך".
וכך מתאר נשגבות תלמידו רבי אבא בזוהר הק' (ח"ג,
אדר"ז ,רצו ).את רגעיו האחרונים של רשב"י (בתרגום) :לא
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סיים המאור הקדוש לומר 'חיים' עד שנשתככו ( -נשתתקו)
דבריו  -בתיבת 'כי שם צוה ה' את הברכה' (תהלים קלג ,ג) -
ואני כתבתי ( -רבי אבא כתב את כל דבריו ע"פ פקודתו) וחשבתי
לכתוב עוד מפיו ,ולא שמעתי .ולא הרימותי ראשי  -לראות
למה הפסיק מלדבר  -כי האור היה גדול ולא יכולתי
להסתכל .בתוך כך נזדעזעתי ,כי שמעתי קול הקורא ואומר:
'אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך' (משלי ג ,ב) ,אח"כ שמעתי
קול אחר' :חיים שאל ממך  -נתת לו' (תהלים כא ,ה) .כל אותו
היום לא נפסק האש סביב הבית (כנזכר בריש האדרא ,שכל אותו
היום סיבב אש את הבית) ולא היה מי שיגיע אליו ,כי לא יכלו
מחמת שהאור והאש היו מסבבים אותו ,כל אותו היום
נפלתי על הארץ ,וגעיתי .אחר שנסתלקה האש ראיתי את
המאור הקדוש ,קדש הקדשים ,שנסתלק מן העולם ,וראוהו
שנתעטף בטליתו ושוכב על ימינו ופניו צוחקות וכו'.
לאחר שיצאה המטה מן הבית עלתה כפורחת באויר ,ואש
היתה לוהטת לפניה ,שמעו קול" :עולו ואתו ואתכנשו
להילולא דרבי שמעון"  -היכנסו ובואו והתקבצו להילולא של
רבי שמעון ' -יבא שלום ,ינוחו על משכבותם' (ישעי' נז ,ב) וכו'.
רשב"י הגין על דורו ,ובימיו לא נראתה הקשת ,שלא היו
צריכים לאות ברית להגין עליהם (עי' בר"ר לה ,ה)" .ואמר חזקיה
אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי :יכול אני לפטור
את כל העולם כולו מן הדין ("-בזכותי ,אני סובל כל עונותיהם ופוטרן
מן הדין" .רש"י) ,מיום שנבראתי עד עתה .ואילמלי אלעזר בני
עמי  -מיום שנברא העולם ועד עכשיו ,ואילמלי יותם בן
עוזיהו עמנו ( "-צדיק היה ועניו יותר משאר מלכים") מיום שנברא
העולם עד סופו .ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי
שמעון בן יוחאי :ראיתי בני עלייה ("-כת המקבלין פני שכינה") והן
מועטין ,אם אלף הן ,אני ובני מהן; אם מאה הם ,אני ובני
מהן; אם שנים הן ,אני ובני הן" וכו' (סוכה מה.):
תורתו מגן לנו ,היא מאירת עינינו ,הוא ימליץ טוב בעדנו,
וכבר אמרו "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת
הדחק" (ברכות ט .גיטין יט ).ו"כדי הוא רבי שמעון בן יוחי
לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו" (פסחים נא ,):אכי"ר.
_________________
 . 1שכן כשהורידו את רבן גמליאל דיבנה מנשיאותו  -כשבע שנים אחר
חורבן הבית  -כבר ישב ר' שמעון בין התלמידים ושאל דברים לחכמים,
כדמצינו בגמ' (ברכות כח[ .).ראה "תולדות עם עולם" להרב שלמה
הכהן ראטענבערג ,כרך ו ח"ג פ"א .ספר נפלא זה היה לנו לעינים].
 .2אמנם ,לפי המקובל מדורי דורות יום פטירתו היתה בל"ג בעומר ,אך יש
עוררין על כך ,עי' "ברכי יוסף" להחיד"א ז"ל סי' תצג סק"ד ,ובספרו
"מראית עין" ,ליקוטים סי' ז אות ח (הובא ב"כף החיים" סי' תצג סקכ"ו),
ועוד .ראה "שדי חמד" ,אסיפת דינים ,מע' ארץ ישראל אות ו (ח"ו דף ע),
ולדבריהם עיקר השמחה וההילולא הוא לכבוד הרשב"י ,שביום זה
נסמך  -עם חבריו  -על ידי רבי עקיבא ,אחרי מיתת כ"ד אלף תלמידי
ר"ע" ,והוא היה רבן ומאורן של ישראל שהאיר להם במאור תורתו."...
וכ"ה ב"פרי חדש" סי' תצג" :שהשמחה על אותם תלמידים שהוסיף
אח"כ ר"ע ,שלא מתו כאלה" (עעו"ש בשד"ח ד"ה ומ"ש השו"מ) .וב"ערוך
השלחן" (סי' תצג ס"ז) כתוב שבאר"י אומרים "שנסתלק ביום זה וגם יצא
מהמערה ביום זה".
ומש"כ בספרים (ראה "טעמי המנהגים" עמ' רנא) שתלמידי ר"ע מתו
בל"ב ימי הספירה ,עד שמת רשב"י בל"ג בעומר ,שהיה האחרון שבהם
ונמתקו הדינים ,צ"ע ,שהרי מבואר ביבמות סב :שרשב"י היה מחמשת
התלמידים שנשתיירו אחרי מות כ"ד אלף תלמידי ר"ע והם העמידו
התורה (ועי' בשו"ת "דברי נחמיה" או"ח סי' לד אות ז).
" .3סתם רבי שמעון הוא רבי שמעון בר יוחאי" (רש"י שבועות ב :ד"ה
משמו; רשב"ם ב"ב קב .ד"ה משום ר"ש) .וראה בס' "בן יוחאי" (נזכר
בהגהות רעק"א על שו"ע או"ח סי' רכט ס"ב) שבירר והעלה שבכל מקום
בש"ס ,במדרש ובזוהר הק' ,שנזכר רק בשם ר' שמעון  -הוי קודם כניסתו
למערה ,ובכל מקום שנזכר רבי שמעון בר יוחאי או בשם אביו בן יוחאי –
הוי אחר צאתו מן המערה .ובכל מה שאמר אחר צאתו מן המערה נקטינן
כוותיה להלכה .עיי"ש בשער א' וד' .ובס' "אוהב שלום" (ברוקלין נ.י,
תשנ"ד) מובא זה בשם הרה"ק רבי שלום מקאמינקא (וראה שם בהע' ז).
 .4וראה עוד בזוה"ק ח"ג רמ" :אמר רבי שמעון [לר' אלעזר] :בריך ברי
לקב"ה ,עלך אתמר 'ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך' .ישמח אביך
דלעילא ואמך דא כנסת ישראל .ותגל יולדתך  -דא ברתיה דר' פנחס
בן יאיר חסידא( ."...ואכן בהגה' "מלא הרועים" עמ"ס שבת ,וכן ב"יד
יוסף" על הע"י  -כתב דיש לגרוס בגמרא "רבי פנחס בן יאיר חותניה".
ועעו"ש בהגה' היעב"ץ).
ובגליון שכ (מדור "עלי הגיון") הובא מ"ש ב"ספר האשל" (הנ"ל בעמ'
ג .מע' ר י"ב ,רפב"י) וז"ל :בגליון הזוה"ק (דף רפ"ה) כתוב על מ"ש שם
בזוה"ק עד דהוה יתיב אמר הא רפב"י  -הכא נראה דרשב"י נפטר אחר
רפב"י חמיו ,ובגמ' דידן מייתי ההוא עובדא דרבינו הקדוש שזימן לסעודה
לרפב"י ולא רצה וגבה טורא בינייהו (חולין ז ,):וכבר היה אז נשיא ,והנה
עתה בשעת פטירת רשב"י לא היה רבינו הקדוש ז"ל נשיא אף לא גדול
בשנים ,כי רבה"ק ור' אלעזר בר"ש היה שוים בשנותיהם ,כנודע .ואפשר
דתרי ר' פנחס היה ,והראשון היה חמיו של רשב"י ונפטר מקודם ,והשני
היה בן בנו של זה הראשון והיה בימי רבה"ק ,עכ"ל .ולא זכיתי להבין זאת
אמאי לא נוכל לומר שרפב"י נגלה אליו עתה ובא מעולם העליון ,ועוד שהרי
רבינו הק' היה תלמיד רשב"י (עי' שבת קמז ...):וא"כ נוכל לומר דההוא
עובדא שזימן רבה"ק את רפב"י לסעודה אז היה רפב"י כבר בא בשנים
וזקן מופלג ,ורבה"ק היה בחור בשנים" ,עכ"ל.
ואמנם  ,כל דבריו מפורשים כבר בהדיא ב"שער הגלגולים" למהרח"ו
זצ"ל ,והוא מדברי האר"י הק' (מהדו' ירושלים תרכ"ג ,הקדמה מד ,עמ' עג)
ע"פ הזוה"ק הנ"ל שרפב"י היה חמיו של רשב"י ,וכותב בפירוש "ואפשר
דתרי ר' פנחס הוו ,והראשון היה חמיו של הרשב"י ...והב' היה בן בנו
של זה הא' ,והיה בימי רבינו הקדוש ז"ל" (ציין לכך הגר"ר מרגליות ז"ל
בהע' "ניצוצי זוהר" על האד"ר פר' נשא אות ט ועל האד"ז אות ג).

עלי מועד

עלי אורח

השמחה וההילולא בל"ג בעומר /פולמוס גדולי ישראל

אורחות חיים הלכה למעשה

הרמ"א כותב (בסי' תצג ס"ב) דביום ל"ג בעומר "מרבים בו קצת שמחה ואין
אומרים בו תחנון" ,ומקורו מהמהרי"ל ,ושם איתא הטעם" :דאע"ג שאיתא בגמרא
דתלמידי רבי עקיבא מתו מן פסח עד עצרת ,מכל מקום עושין ביום ל"ג בעומר
שמחה  ,משום דמתו רק בימים שאומרים בהם תחינה ,וכל יום שאין אומרים  -לא
מתו ,והשתא דל מן המ"ט יום של הספירה ,ז' ימי החג  ...פשי להו ל"ב ,נמצא דלא
מתו רק ל"ב ימים ,לכן כשכלו אותן ל"ב ימים שמתו עושין למחרתן שמחה לזכר".
מקור ראשון לכך נמצא במאירי (יבמות סב ):וז"ל" :וקבלה ביד הגאונים ז"ל
שביום ל"ג בעומר פסקה המיתה ומתוך כך נוהגין שלא להתענות בו" .בעטרת
זקנים (סי' תצג) כתב" :מנהג ארץ ישראל שנוהגין לילך על קברי רשב"י ז"ל ורבי
אלעזר בנו ביום ל"ג בעומר" .וכ"כ החיד"א" :יום ל"ג בעומר ירבה בשמחה לכבוד
רשב"י ז"ל ,כי הוא יומא דהילולא דיליה ,ונודע שרצונו הוא שישמחו ביום זה".
וכ"כ הח"א ועוד פוסקים.
והנה ,החתם סופר זצ"ל בתשובותיו (יו"ד סי' רלג) תמה ומתמיה על שמחה מה זו
עושה ,וכותב" :אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשיר דרי וממרחק יבואו ידרשו
את ד' בעיר הקודש צפת ביום ל"ג בעומר בהילולא דרשב"י ז"ל ,ואם כי כל כוונתם
לשם שמים ושכרם רב בלי ספק ,על דרך ודילוג"ו ודילוק"ו נרות עלי אהבה כמ"ש
תוס' ריש פרק אין מעמידין ,אבל מטעם זה בעצמו אני הייתי מן הפרושים כבן
דרותאי (עי' פסחים ע , ):שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם ,ושלא
ארצה להתחבר עמהם בזה ...אבל לקבוע מועד על שלא נעשה לו נס ולא הוזכר
בש"ס ופוסקים בשום מקום רמז ורמיזא."...
וכן כתב גם בספרו "תורת משה" (ויקרא ,בהספד על הרוגי רעידת האדמה בצפת בשנת
תקצ"ו) שצווח על ענין זה" ,דהיכן מצינו לעשות יום מועד ביום סילוק צדיק ,הלא
אמרו חז"ל הרי עלי שלא אוכל בשר כיום שמת בו רבו ,וז' אדר מיתת משה רבינו
הוא יום תענית ,וכן ר"ח ניסן שמת ו בו נדב ואביהו ,וי' ניסן שמתה בו מרים וכו',
ולא ידעתי מה מקום להילולא".
ואחריו בא הגאון רבי יוסף שאול נאטנזאהן זצ"ל בספרו "שואל ומשיב"
(מהדורא חמישאה ח"א סי' לט) וז"ל" :שכולם שמחים בהילולא דרשב"י ,אבל באמת גם
שם תמהתי ,דהרי אדרבה ,במות צדיק וחכם יש להתענות ,ואנו מתענין על מיתת
צדיקים ,ואיך נעשה יו"ט במות רבינו הגדול רשב"י ז"ל ...ואם הזהר פר' האזינו
קראו 'הילולא דרשב"י' ,היינו לו ,שבודאי שמחה לו שהלך למנוחה ,אבל אותנו
עזב לאנחה ."...וממשיך בענין שריפת בגדים וההדלקות שעושין שם בל"ג בעומר,
עיי"ש ,ומסיים" :ומה אעשה כי בעו"ה לא ישמעו בזה לקול המורים ...ופשיטא
שבימי האר"י ושאר הקדושים אשר בארץ לא היו עושים רק לימוד על קברו
ותפילות ותחנונים שבמותו ,וביום זה יתעורר רחמים על ישראל ,ופשיטא שהב"י
וסייעתו לא היו מניחים לעשות כזאת."...
לעומתם בא הגאון רבי שמואל העליר גאב"ד צפת זצ"ל ,ומיישב באריכות
מנהגן של ישראל עם קדושים ,ומביא בקונ' "כבוד מלכים" בזה"ל" :ומעיד אני
באמת ,כי בילדותי שמעתי פה מרבני קשישאי רבני הספרדים אשר אבותם ראו
וסיפרו להם כי הרב הקדוש ר' חיים בן עטר זי"ע ,היה פעם אחת בהילולא פה
עיה"ק צפת ,וכשעלה למירון והגיע לתחתית ההר שעולים משם אל המקדש ,ירד
מהחמור והיה עולה על ידיו ורגליו ,וכל הדרך היה גועה כבהמה וצועק :היכן אני
השפל נכנס למקום אש להבת שלהבת קוב"ה וכל פמליא של מעלה הכא ,וכל
נשמות הצדיקים שמה ,ובעת ההילולא היה שמח שמחה גדולה ,והוא בעצמו
שרף כמה בגדים יקרים לכבוד הרשב"י זיע"א ,וגם הזקנים פה ידעו ושמעו זה"
עיי"ש באריכות.
ובשו"ת "שם אריה" סי' י"ד כתב על תמיהת החת"ס  -איזה נס נעשה בל"ג
בעומר שבשבילו קבעו יומו לשמחה ויו"ט  -על פי מה דאיתא בגמרא (שבת לג):
שנגזר על רשב" י מיתה על ידי המלכות וברח וישב במערה י"ב שנים עד דמית
הקיסר ובטלה הגזירה .ולזכר זה הנס עשו אותו יומא דהילולא משתה ושמחה,
ובמקום קבורתו ,לרמז דהרוגי מלכות אינם נקברים ,וקברו מוכיח עליו שניצל
מחרב המלכות ,לכן מי שזוכה להיות על קברו ביום זה ,ודאי ראוי לשמוח לזכר
הנס הזה .ואכהמ"ל בזה מכמה ספרים וסופרים שמקובל מעשיות וסיפורים
מדורות הראשונים ,שמפעם לפעם באו למירון כאלה שמחו וצעקו על מנהגם,
ונענשו על אתר רח"ל .וכ"כ ה"בני יששכר" אחר שביאר ענין הדלקת נרות
ומאורות סיום זה" :ותבין לפי זה אשר נתאמת לנו מאנשי אמת אשר השמחה ביום
זה על ציון רשב"י היא שלא כטבע ,דכתיב :אור צדיקים ישמח".
וליישב מה בין ל"ג בעומר לז' באדר ,יום פטירת משה רבינו ע"ה ,הביאו
הספרים ע"פ הא דאיתא במס' תמורה (דף טז :):אמר רב יהודה אמר שמואל שלשת
אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה ...ובמתניתא תנא :אלף ושבע מאות
קלין וחמורין וגזירות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה ,מה
שאין כאן בפטירת רשב"י שגילה הסודות וכל האדר"ז ,ועי"ז הביא שמחה וחדוה
לעולם ביום ההוא.
עוד מובא :לפי שמשה רבינו ע"ה בכה על יום מותו ולא חפץ בו ,מטעם
שרצה לקיים מצוות הארץ ,ורשב"י שמח ביום מותו ועמד וציפה עליו ,כמובא
באדר"ז .או מטעם מאמרו של רשב"י במס' סוכה מה :יכול אני לפטור את כל
העולם כולו מן הדין .ובודאי ביום פטירתו ממליץ הוא טוב בעד כלל ישראל
וממתיק הדינים מהם (וע"ע בשד"ח ,ח"ו דף ע ,אסיפת דינים ,מע' א"י).

"שנו מדותי" - - -

לזכר עולם יהיה צדיק

הרה"ק רבי מנחם מענדל ברבי יוסף זי"ע
מרימינוב
נסתלק ביום י"ט אייר תקע"ה לפ"ק
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן

איתא בגמרא (גיטין סז : ).אמר רבי שמעון לתלמידיו  ,בניי ,שנו מדותי ("למדו
תורתי" .רש"י) שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של רבי עקיבא ("בחרתים
ותרמתים מתוך עקרי משניותיו של רבי עקיבא ,והיינו ברירה אחר ברירה")  .על כן ,לכבוד

יומא דהילוליה ,הבה ונתבוננה מעט במעשה דהתנא האלוקי ר בי שמעון בר
יוחאי  ,בעת שנטמן במער ה ,כפי שמסופר (שבת לג :לד - .לפי נוסח ש"ס דידן .ועי'
בגליון הש"ס דבירושלמי פ"ט דשביעית שונה קצת) לראות  -בדרך פשט  -איך התנהג
רשב"י בעת צרה וכשיצא ממנה ,וללמוד כמה הנהגות טובות ומילי מעלייתא,
ככל אשר תכיל היריעה.
 ...נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר כל מה שתק נו לא תקנו אלא לצורך עצמן...

 גינה את הרשעים ,שכל מה שתקנו היה לצורך עצמם ,ולא פחד מלומר את האמת[כפי שאכן יאמר הק דוש ברוך הוא לעתיד לבא לאומות העולם (כדאיתא בע"ז ב" ):כל
מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם.]"....
 ...אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא...

 משנגזרה הגזי רה ,עשה השתדלות ולא סמך עצמו על הנס [הגם שרשב"י היה"מלומד בנסים" (עי' מעילה יז ,:ואפשר שרק אח"כ נעשה מלומד בנסים)] והלך והטמין עצמו
בבית המדרש .ומקום פליטתו היה בבית המדרש ,אל התורה הקדושה  ,שהיא מגינה
ומצילה (סוטה כא.).
 לקח עמו את בנו רבי אלעזר ,על אף שהגז ירה לא היתה כי אם עליו ,כדי שיוכללקנות התורה בדיבוק חברים ולא ילמד לבד בבחינת "חרב אל הבדים" (עי' ברכות סג,):
וכן כדי לקיים "ולמדתם אותם את בניכם" גם בעת צרה רח"ל .
 ...כל יומא הוה מייתי להו דביתהו ריפתא וכוזא דמיא וכרכי...

 נאה קיים מה ששנינו באבות (ו ,ד ) "כך היא דרכה של תורה ,פת במלח תאכלומים במשורה תשתה"[ .שהרי כוזא הוא "כלי חרס קטן" .רש"י שבת עז :ד"ה כוזא.
ועי' מהרש"א בח"א ב"מ דף קז ד"ה וקיתון של מים].
 ...אזלו טשו במערתא איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא דמיא...

 גם כן למדים כנ"ל ,כי לא נעשה נס של אכילת תפנוקים ,כגון פירות גינוסר וכדו',אלא חרובים שהוא מאכל בהמה ונאכל על ידי הדחק (עי' ירושלמי מעשרות פ"ג ה"א,
וברמב"ם הל' מעשר פ"א ה"ט דחרובין פטורין מן המעשרות .ועי' במפ' על ירושלמי פ"ט דשביעית
שהחרובין היו ממין הגרוע .וראה בספרי "משא בני קהת" על הרמב "ם הל' מע"ש פ"י ה"ב מ"ש לתרץ
קושיית כ"ק מרן מהרי"ד מבעלזא ז"ל  -למה לא היה חשש ערלה על אילן החרובין שנברא שם  -דכיון
דאינו מאכל אדם לא הוי עץ מאכל ,עיי"ש).

 ...והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלא ,כולי יומא גרסי ,בעידן צלויי לבשו
מיכסו ומצלו והדר משלחי מנייהו ,כי היכי דלא ליבלו איתבו תריסר שני במערתא אתא
אליהו וקם אפיתחא דמערתא אמר מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזירתיה.

 כשנתגברה הגזירה הטמינו עצמם במערה ולמדו תורה במסירות נפש בתוך חולעד צוארם (עי' ירושלמי שביעית פ"ט דישבו בחול עד 'שהעלה גופו חלודה')  .כשהגיע זמן תפלה,
לא השגיחו על הטירחא ,לצאת מן החול וללבוש מלבוש לכבוד התפלה ,משום "הכון
לקראת אלקיך" (עי' שבת י .ובאגדות מהרש"א כאן)  .ושהו שם במערה ,ולא יצאו לחוץ ,י"ב
שנה .ואם אליהו לא היה בא להודיעם שנתבטלה הגזירה היו ממשיכים ללמוד שם
(וכתבו המפרשים שאליהו לא אמר לרשב"י בפירוש שיצא מהמערה ,אלא אמר מי יודיע לבר יוחאי
שהקיסר מת ,כי לא רצה לבטלם מלימודם ,אלא רק הודיעם שמת הקיסר והם יצאו כשירצו ,ועוד כי
אליהו ידע שמחמת גודל קדושתם יכולין להזיק ,כפי שאכן היה ,לכן לא ציום בפירוש לצאת .ודפח"ח).

 ...נפקו חזו אינשי דקא כרבי וזרעי אמר מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה...

 בין והתבונן ,איך הסתכלו על מי שעוסק בדברים גשמיים ,ואפילו שעובדלפרנסתו דמניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה (ועיי"ש ברש"י "דאפשר ע"י נכרים והקב"ה מחלק
מזון וריוח לעושי רצונו"  -כפי שאכן נעשה להם נס שנברא אילן ומעין).
 ...הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא אמרי משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש...

 הצדיקו עליהם את הדין ,ודנו עצמם כמשפט הרשעים .היש ענוה גדולה מזו. ...אמר ליה לבריה חזי כמה חביבין מצות על ישראל...

 לימד איך שיש ללמד זכות על עם בני יש ראל ,ועד כמה חביבין למעלה בשמים. ...חזי דהוה ביה פילי בגופיה וכו' אמר לו אוי לי שראיתיך בכך ,אמר לו אשריך שראיתני
בכך שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך דמעיקרא כי הוה מקשי רבי שמעון בר
יוחאי קושיא הוה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי ,לסוף כי הוה מקשי רבי
פנחס בן יאיר קושיא הוה מפרק ליה רבי שמעון בר יוחאי עשרין וארבעה פירוקי...

 אמר "אשריך שראיתני בכך"  -ולשיטתו שאין התורה ניקנית אלא ע ל ידי יסורין(ברכות ה , ).והיסורין לא היה יסורין של ביטול תורה (עי' שם) .ואכן לאחר מכן זכה
לכתרה של תורה ,שעל כל קו שיא ששאל ר בי פנחס בן יאיר לרבי שמעון בר יוחאי
תירץ לו עשרים וארבעה תירוצים וכו'.
 ...אמר הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא...

 כי מי שנעשה לו נס מנכין מזכיותיו ,ולכן צריך להרבות זכויותיהוידע .ודבר זה הובא ג"כ להלכה במג"א סי' ריח ס"ק יד).

(כן מבואר בס' בן

 ...אמר נידכי טבריא (ירושלמי שם .טיהר את טבריה)

 כיון שנהנה מהמרחצאות שם ,לרפאות את גופו הטהור ,לכן רצה להכיר להטובה (מפר' על הירושלמי).
 ...תלמידי חכמים לא כל שכן...

 שיש להרבות אחוה וריעות זה לזה ,ד'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'(ברכות סד.).

לעילוי נשמת
הרה"ג ר' שמעון בהגה"ח ר' אשר ישעי' ע"ה
נלב"ע השתא ביום י"ג טבת
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
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