
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  ג בעומר"ללהגיגים 
  )י"רשב (רבי שמעון בר יוחאילקי -האהתנא 

רבי יהודה , המשנהעור�  .פינחס ב	 יאיררבי היה  חותנו. רבי עקיבארבו המובהק היה ,  לתנאי
ב	 הדור הרביעי
בכל מקו
 , ומוזכר בו מאות פעמי
, אחד מגדולי חכמי התלמודיה השמעו	 רבי  .בי	 תלמידיו החשובי
 היה ,הנשיא

הוא ספר הזוהר ור וחיבאל רבי שמעו	 מיוחס  .י שמעו	 בר יוחאיהכוונה היא לרב, "רבי שמעו	" תלמודשמוזכר ב
   . תורת הקבלהסדימינחשב ל

  

  לידתוסיפור 
ותהי שרה ", זרעו של הלל הזק	, הנשיאי
 מזרעהיתה , שרה, אשתו, מגדולי הדור והיה, יוחאי היה משבט יהודה

, לאחר זמ	 נודע הדבר לשרה אשתו. הצדיק לגרשהיוחאי  וכשראה שעברו הרבה שני
 עלה בדעתו של, "עקרה
יו
 בהיותה  רק שהיתה מרבה לצו
 ולתת צדקה ומתפללת יו
, לו דבר ולא אמרה, שיוחאי בעלה רוצה לגרשה

וירא יוחאי , השנה ויהי בליל ראש. על ידי שתלד ב	, להצילה מגרושי	, לפני הש
 בלב נשבר ותב� בכי גדול. לבדה
, והוא, ומה
 יבשי
, הנותני
 פירות מה
 רענני
,  עומד ביער גדול מלא אילנות לאלפי
 ולרבבותבחלומו והנה הוא

ויעבר , ועל שכמו נאד אחד מלא מי
, מראהו נורא מאד, איש מדה וישא עיניו וירא והנה, נשע	 על איל	 יבש, יוחאי

 כמו שה
 יבשי
 ולא השקה אות
וכמה מהאילנות עבר עליה
 והניח, מהאילנות היבשי
 בכל היער וישקה כמה.

וישקה את האיל	 , טהורי
 ויוציא מחיקו צלוחית אחת קטנה מלאה מי
 חיי
, ויגיע עד האיל	 אשר נשע	 עליו יוחאי
וגאו מאד ויכסו כל סביבות , באות
 מעט מי
 כי שרתה הברכה,  ואז ראה יוחאי,אשר נשע	 עליו יוחאי ויברכהו

ויגדל האיל	 עד , וסביב
 מלא עלי
 רענני
, תפוחי
 גדולי
 ויקרי
,  נשא האיל	 פריואז תכ�, האיל	 שעליו נשע	
ויק� משנתו מתו�, וישמח יוחאי מאד על המראה שראה בחלומו. הנותני
 ריח חזק למרחוק מאד עלי
 ופירות

: אשתו ויאמר להאת חלומו ל ויספר ."הללויה, מושיבי עקרת הבית א
 הבני
 שמחה: "ובכ	 דובב הכתוב, שמחה
, ומה	 עקרות, מה	 נותנות פירות, והאילנות ה	 הנשי
, היער הוא העול
: פשוט הוא, לדעתי, ופתרונו, חלו
 חלמתי


היא האיל	 שהייתי , בתי, ואת. ויש מה	 נשארות עקרות, יש מה	 להוליד ,נפקדות השנה ובראש, כאילנות היבשי
להבי	 בפתרו	  ואמנ
 דבר אחד נשאר לי. וליד בני
 צדיקי
 וחכמי
לה, 	 הברכהיוהשקו אותי ממעי, עליו נשע	

השקהו מהצלוחית ושפ� עליו את כל  והאיל	 שהייתי נשע	 עליו, מדוע כל האילנות השקה אות
 מהנאד": חלומי
רק את כולה שפ� על אותו איל	 , שו
 איל	 אחר, כ� אחר לא קוד
 לכ	 ולא, ולא השקה מאותה צלוחית, הצלוחית

ובכ	 תרשני ליל� אצל הקדוש רבי עקיבא להגיד לו את , תמיהת� תמיהה": אשתו  ותאמר לו"?יתי נשע	 עליושהי

ויספר , רבי עקיבא השנה הלכו שניה
 יחדו אצל התנא הקדוש ויהי במוצאי ראש. "יגיד לנו את פתרונו והוא, החלו

: ויאמר לו, השקאת אותו איל	 רק מהצלוחית בתיואמנ
 הודיעו ס, ויפתור לו כאשר פתר יוחאי, לו יוחאי את חלומו
שאי אפשר לה להוליד , ואשת� שרה היא מהעקרות, היולדות והעקרות כי חלומ� הוא משל על הנשי
, דע יוחאי"

, ה
 שזכו אותה ונהפכה מעקרה ליולדת, תפלותיה ורב דמעותיה אשר שפכה לפני הש
 ידי ורק על, בשו
 אפ	
מאותה  ולכ	 לא השקו ,ומה	 השקוה ורווה להוליד ל� בני
,  של דמעותיה שנאספווהצלוחית שראית היא צלוחית

הנ� בזאת ": ויאמר רבי עקיבא אל שרה. "לאשת� הרומז, רק אותו איל	 שאתה נשענת עליו, הצלוחית שו
 איל	 אחר
 )'נחל אבות פרק ג(                   "!ובמעשיו שיאיר לישראל בחכמתו, השנה הרה ויולדת ב	

  

  ספר הזוהר
ה בתורה שמאיר "והוא האור שגנזו הקב). סוד" (רז"בגימטריא " אור",  שהוא מלשו	 אור&והר נקרא בש
 זה ספר הז

 )בני יששכר(                 מסו� העול
 ועד סופו והוא מאיר לנו בגלותינו עד ביאת גואל צדק שיגלה לנו את האור הגנוז 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 בריחתו למערה

 
פיתוח להרומאי
 ה
 של דנו במעשי וויהודה ב	 גרי
, רבי שמעו	 בר יוחאי, רבי יוסי, בי יהודהרשבו יאחת פע
יוסי '  ר,מעשיה	 של אומה זו תקנו שווקי
 תקנו גשרי
 תקנו מרחצאות  כמה נאי
:יהודה ואמר' פתח ר" :האר�
מרחצאות , זונות  תיקנו שווקי
 להושיב בה	, כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצור� עצמ
:ואמר  נענה רשבי,שתק


לעד	 בה	 עצמ ,
והתחבא י "רשברח  ב.י מיתה"וגזרו על רשבהרומי הדבר לשלטו	 נודע . "מכס 
ליטול מה גשרי
כ� ,  כל אותה התקופהומה
 ניזונו ,ע� ערוב ונגלה לה
 מעיי	 של מי
נברא , לכבוד
 ארע נס, הרעמב  אלעזרע
 בנו

י "מערה והודיע לרשבפתח ההגיע אליהו הנביא לי
 אלו  שנ12לאחר .  שנה12ישבו ועסקו בתורה כל היו
 במש� 
  ):שבת לגעל פי (              .י ובנו מהמערה"או אז יצאו רשב,  מת ובטלו גזרותיוירומאהקיסר ובנו שה

  

  הילולא דרבי שמעון בר יוחאי
 יו
 עשאוהו ישראל, של רבי שמעו	 בר יוחאי) יו
 שמחתו(יו
 הילולא , עומרלח באייר שלשי
 ושלשה יו
 "יו
 י

ולובשי
 , עושי
 בו שמחת נישואי	 ומסתפרי
 בו. אי	 אומרי
 בו תחנו	. טוב באמצע ימי הצער שלפניו ושלאחריו

, ל מחו� לעירי בית רב	 יוצאי
 ע
 רבותיה
 לטיותינוקות של, ומרבי
 בנרות בבית הכנסת, בו בגדי
 חדשי


 שדוביותר חוגגי
 יו
 זה בערי הק, לי
 להנאת
 ולשמחת
צי
 ומטיומורי
 בח, וקשתות וחצי
 עשויי
 ע� בידיה
ג בעומר נעשה ש
 יו
 טוב של שמחה וריקודי
 וזמירות הרבה ומדורות אש גדולות ומסביב לה	 "ול, באר� ישראל

 שמעו	 בימקו
 קברו של ר, ואי	 צרי� לומר במירו	, לכבוד התנא האלקי רבי שמעו	 בר יוחאי, מחולות שירה וזמרה
ושירת
 בוקעת לשמי
 , שמעו	 בר יוחאי' והכל שרי
 שירי זמרה לכבוד התנא ר.  אלעזר בנוביבר יוחאי והתנא ר


  )ספר התודעה(                                        .ומשואות האש שמעלי
 ש
 נראות למרחקי
  

 י"הטעמים לשמחה המיוחדת בהילולת רשב

, וכיו	 שביו
 פטירתו גילה סודות עליוני
 וסתרי תורה עמוקי
 ונשגבי
, זהנפטר ביו
 י "יש אומרי
 שרשב. א
שמחה (
 זה הוא הילולא רבה והעיד על עצמו שכל ימיו היה מצפה וממתי	 ליו
 זה שבו יזכה לגלות סודות אלו ויו

  . )שער יששכר(לכ	 שמחי
 שמחה רבה ביו
 זה , )כמובא באדרא זוטא(לכל העול
 ) רבה
ה וכל פמליא של מעלה שמחי
 "כיו	 שביו
 פטירת הצדיק באי
 לקראתו כל מלאכי מרו
 לקבל נשמתו והקב. ב

ובאותו יו
 יש יחוד ושמחה בכל , "קרוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדי"כמו שכתוב , לקראתו
ומטע
 זה נקרא יו
 פטירת הצדיק . ()ספר עד הגל הזה(ז "ה בעוהשעי לימוד תורתו ומעשיו הטובי
 ש"העולמות ע

ויש מפרשי
 שהוא . סיבה הנזכרתמהשהוא מלשו	 שמחה שיש בעולמות העליוני
 ביו
 פטירת הצדיק " הילולא"
נעשה יחוד בכל העולמות והאר� מאירה מכבודו כי בפטירת הצדיק יתבררו ו, מלשו	 אור שנתמלא העול
 באור

ויש מפרשי
 שהוא מלשו	 הלל ושבח שמהללי
 את . )'ספר לימודי ה(ויתלבנו ויצרפו רבי
 מניצוצי קדושתו של הצדיק 
 
 ). )ש
 אריה(הצדיק ביו
 פטירתו על תורתו מעשיו הטובי

, י"שהבטיח לכללות ישראל שיכול להציל
 ולפוטר
 מ	 הדי	 אלא רשבכיו	 שמכל הצדיקי
 שהיו לא היה מי . ג

לכ	 יש שמחה מיוחדת ביו
 זה לכבוד . וכיו	 שג
 ביו
 פטירתו הוא ממלי� טוב על ישראל וממתיק הדי	 מעליה

 . )שיח יצחק(י "רשב
קיבא עשרי
 וארבע אל� ע' והשמחה ביו
 זה היא כיו	 שידוע שהיו לר, י לא נפטר ביו
 זה"יש אומרי
 שרשב. ד

כלומר , לכ	 נפטרו מפסח עד פרוס עצרת, )לפי דרגת
 ומעלת
, כמוב	(תלמידי
 וכיו	 שלא נהגו כבוד זה בזה 
עקיבא לחמשת התלמידי
 בי ומאז שנפטרו היה העול
 שמ
 מתורה עד שבא ר, ג בעומר"שפסקו למות ביו
 ל

 
וסמ� , ולימד
 תורה) אלעזר ב	 שמוע' ור, יוסי' ר, יהודה' ר, שמעו	 בר יוחאי' ר, הנסמאיר בעל ' ר(שנותרו בחיי
 של תורה והעמידו תלמידי
 הרבה +ָלוה
 הקימו ע(, ג בעומר כדי שיפיצו את התורה בע
 ישראל"אות
 ביו
 ל

ועיקר השמחה . הולכ	 יש שמחה מיוחדת ביו
 ז. והאירו את העול
 מאור תורת
 ועשו שלא תשתכח תורה מישראל
עקיבא שנסמ� על ידו ביו
 זה וזכה להאיר לאר� ' י כיו	 שהוא היה תלמידו המובהק של ר"היא על ציונו של רשב

ובזכות ספר הזוהר הקדוש יהיה , ולדרי
 עליה בחיבור הזוהר הקדוש שהוא האור הגנוז בתורה וגילוי סודות התורה
י מהגלות "ק יצאו עמ"י לימוד הזוה"ע: )פרשת נשא(ש בזוהר הקדש "מכ, די וביאת גואל צדק&תיקו	 העול
 במלכות ש

 )"כתר ראוב	"עלו	 בהובא (                         )י	'ר מרוז"האדמו(א "ויזכו לגאולה בב
  

  ג בעומר"לל רמז
י "א
 סופרי
 את מספר המאמרי
 של רשב, לכ�נוס� ב. לגלגלגלג מובא במסכת שבת ד� י למערה"שברבריחת סיפור 

  )רבי אברה
 שמחה הורבי� זצ-ל מבראניב(             .)לגלגלגלגשוב ( 33עד עמוד זה הרי שמגיעי
 למספר  ס"בש
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 ובקשות נוסח מרוקו בהדרכ
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