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

 

  ג בעומר"ללהגיגים 
  :)פסחים נא( עליו בפניו ושלא בפניו״ וךלסמ כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי

ביו� . הילולא שלוהביו� בר יוחאי של רבי שמעו� מובא שהגמרא שלפנינו מרמזת על כוחו וגדולתו " קול אריה"ב
א� , �בי� שלא בפניו� ,י"� של רשבציוהעל  שתטח א� הוא מדהיינו, �בי� בפניו�, ל לזכות לישועותויכ  כל אחדזה 

יזכה   ,ואומר שמועות מפיו, אד� יושב והוגה בתורתו של רבי שמעו�וזאת כאשר ה, מנו להגיע אל הציו�נבצר מ
  .לטובה ימלי� עליו, והתנא, שזכותו של התנא הקדוש תג� בעדו

  

  י"מתורתו של רשב
י ל יד טובות נת� הקדוש ברו� הוא לישראל וכול� לא נתנ� אלא עמתנות  שלש: רבי שמעו� ב� יוחאי אומרתניא
ומתורת�ה "אשרי הגבר אשר תיסרנו י" : שנאמר? תורה מני�. אר� ישראל והעול� הבא, אלו ה� תורה,יסורי�

כתוב ו )ה' חדברי� ( "י� מיסר�וקל"א' כי כאשר ייסר איש את בנו ה" :בוכתש? מני� אר� ישראל .)יב' תהלי� צד(" תלמדנו
 אור ודר� ותורהכי נר מצוה "דכתיב ? מני�העול� הבא  )ז' דברי� ח(" י� מביא� אל אר� טובהוקל"א' כי ה: "בסמו�

 .)ברכות ה(. )כג' משלי ו(" חיי� תוכחות מוסר
  

  אדרא רבא ואדרא זוטא
 האדרא רבא . מו חופהמקו� יפה ומכובד כ שזה ויש מפרשי� ישיבה ואסיפה של חכמי�י� שזוהי פרשיש מ" אדרא"
רבי , ראש החבורהשהיה י "רשב: ה�ו" חבריא קדישא" שנקראו היתה בקיבו� עשרה מחכמי בית המדרש) הגדולה(

והאדרא , רבי אחא ורבי ייסא, רבי חייא, רבי חזקיה, רבי יצחק, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי אבא הסופר,  בנואלעזר
סודות עמוקי� בתורת  ומכילה והיא המש� של האדרא רבא, ית המדרשהיתה בקיבו� שבעה מחכמי ב) הקטנה(זוטא 

  . י גילה אות� ביו� פטירתו"הנסתר שרשב
  

  חלאקה״ על ציון רשב״י"מנהג ה
של  ושערות ראשאת שממתיני� מלספר , נהגו רבי� ושלמי�את המנהג  "שער הכוונות" מביא ברבינו חיי� וויטאל

רבינו הארי ומביא ראיה מ.�ואנכי איש חלק�: �חלאקה� על ש�לו  עושי� ואז, לגיל שלוש שני� עד הגיעו, הילד
אותו  ועשה, וש� גילחו את ראשו של הילד כמנהג הידוע, י"בשהולי� את בנו הקט� ע� כל אנשי ביתו לציו� רש, ז�ל

   .ומגלחי� ש� את שער�, לציו� רשב�י ואחריו נהגו רבי� שמוליכי� את בניה�. יו� משתה ושמחה
  

  חלאקה״"הלפני תפילה נאה 
רא העול� בשבזכות כל הצדיקי� והחסידי� מיו� שנ  ,לוקי� ואדוני האדוני�"לקי הא"ה& א, יהי רצו� מלפני�

 מצות פאת חומכו, הקדושי� שבה� ושמותי ובזכות מצוות�, ובזכות תורת� הקדושה והטהורה, סופו ועד
רבי , הצדיק הקדוש הזה מורינו ורבינו ועטרת ראשינו תובזכו, �לא תקיפו פאת ראשכ�� שצויתנו בתורת� ,הראש

אות רויורה הו, ולמצות ולמעשי� טובי�  כ� יזכה לתורה ולחופה, כמו שזכה הנער לפאת הראש, שמעו� בר יוחאי
  ."ל בקדשו"הללויה הללו א"מזמור את הואומר  .אמ� נצח סלה, אביו ובחיי אמו  בישראל בחיי
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 י"הילולא דרשב

יו�   כי הוא,  רשב�יו שלשמחה לכבודות ברבעלינו להעומר בג "יו� לשב" מורה באצבעמורה באצבעמורה באצבעמורה באצבע"ב חיד�אחיד�אחיד�אחיד�אינו הינו הינו הינו הרברברברבכתב 
נתאמת מאנשי אמת ש" בני יששכר"ומובא ב. זההביו� אתו הוא שישמחו י "של רשבע שרצונו ודי ו,והילולא של

   )'משלי יג(" אור צדיקי� ישמח ":בוכתש, י היא שלא כדר� הטבע"בפרט על ציו� הרשבוזה השהשמחה ביו� 
  

  י"טעמים להדלקת הנרות והמדורות בהילולת רשב
 זכר למשואות שהיו מעלי� להודיע על קידוש החודש והרומאי� הכובשי� אסרו לעשות כ� והמדורות היו סמל. א

 מדליקי� מדורות ביו� ההילולא לרמוז על �כל ע, י עמד בראש הנלחמי� נגד הרומאי�"וכיו� שרשב, ונס של המרד
  )זיו המנהגי�(מכל שלטו� זר נו ופדות נפשנו רותיח
י " ולכ� נקרא רשב"י זכה להאיר ולגלות את האור הגנוז בתורה וללמד את סודות התורה וצפונותיה "כיו� שרשב. ב
 שהוא אור הגנוז בתורה שמאיר ומזהיר "הזוהר הקדוש"וג� חיבורו נקרא , "הנר הקדוש"שפירושו " דישאבוצינא ק"

ק נזכה לאורו של משיח שיגלה לנו את האור "והוא מאיר לנו בגלותינו ובזכות לימוד הזוה, מסו' העול� ועד סופו
  ).בני יששכר(מדורות ביו� זה לכ� נהגו להרבות בהדלקת נרות ו, והמשכילי� יזהירו כזוהר הרקיע, הגנוז

וגזר שאותו יו� , ויי ביו� פטירתו גילה סודות עליוני� לתלמיד"שרשב) דרא זוטאא(כיו� שמובא בזוהר הקדוש . ג
 .)בני יששכר(ולזכר זה מרבי� בנרות ואורות ביו� זה , תאר� ולא תשקע השמש עד שיסיי� ללמד� את סודות התורה

י ירדה אש מ� השמי� והקיפה את המת ולא יכל שו� אד� "שביו� פטירתו של רשבכיו� שמובא בזוהר הקדוש . ד
והבית התמלא אורה עד שלא יכלו , י ששמעו ממנו סודות התורה"להכנס לבית אלא רק חכמי בית מדרשו של רשב

י "טר רשבוכאשר נפ, י מתוק' האש והאור העצו� וכל אותו היו� לא פסקה האש מהבית"להסתכל לכיוונו של רשב
ולזכר אותה אש אנו , י"עלו ובואו להילולת רשב: יצאה בת קול ואמרה, פרחה מיטתו באויר והאש ליהטה סביבה

  .)מעיי� המועד(ג בעומר "דורות בלמדליקי� נרות ומ
, מיות התורה ותבע את פנימיות העבודהיי גילה את פנ"ה� רשב: בנוס' יתכ� לומר שלקח נוס' במנהג זה. ה

, "אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחת לעילא"כי , היה העבודה שבלב והתורה תהא נלמדת לשמהשהתפילה ת
 )מובא בזוהר הקדוש(אינה עולה למרו�  תורה בלא אהבה ויראה

תעלה השלהבת כולה , א� נבעיר חומר דלק מזוקק, למדורה, משל למה הדבר דומה, וכבר אמר אחד מגדולי הדורות
, כ� ג� במצוותינו. ותותיר אחריה פח� ואפר, תעלה השלהבת למרו�, א� א� נבעיר עצי�, הולא תותיר אחריה מאומ

   .)מעיי� המועד(מצפה לתיקונו , מה שנעשה בלא כוונה, והאפר, אי� עולה אלא הכוונה המזוככת והמזוקקת
  

  "חרדיםהתגלות בעל ״
חי     אלעזר אזכרי רבי". חרדי�"בעל ה, הרב הקדוש והנוראמסופר על הדר� שבה התגלה  "מסעות ירושלי�מסעות ירושלי�מסעות ירושלי�מסעות ירושלי�"בספר 
ידע את עוצ� גאונותו  איש לא. היה משמש בבית המדרש בעיר הקודש צפת, �והאלשי  האר�י, "בית יוס'"בזמ� ה

נכחו , י"רשבהלהשתטח על ציו� , בהיותו בל�ג לעומר במירו�, אחד  יו�. והחשיבוהו לאיש פשוט ותמי�, וקדושתו
אחז ג� ביד זק� , בעל ה�חרדי��. הילולא דרשב�יהלכבוד , רב ורקד עמה� זמ�, ש� האר�י הקדוש ע� החבריא

הזק�  .משכמו ומעלה גבוה מכל הע�, קומה בעל צורה ובעל, היה לבוש בגדי� לבני�, הזק� הזה. שרקד עמה� אחד
ואחז , בתו� הריקודי� והמחולות קפ� האר�י. הכירו� שלא, רקד לעצמו בשמחה עצומה ע� חברת אנשי בריתוהזה 

 ורקד ג� עמו "חרדי�"של בעל   אח�כ אחז האר�י בידו. באש להבה, ורקדו שניה� יחדיו זמ� רב, זק� בידו של אותו
אל יחר : לשאול את רב� י הקדוש"די האריבו בנפש� עוז תלמיההר, לאחר שיצאו מש� .בשמחה ובטוב לבב, זמ� רב

אבל . הוא ובודאי אד� גדול, אי� אנו מכירי� אותו, כבוד קדושתו ע� הזק� כי מה שרקד, בעיני אדוננו א� נשאל אותו
רב� , ונאבל אי� זה כבודו של רב, א� כי הוא ירא שמי� ) "חרדי�"בעל ה( אלעזר אזכרי בהר, מה שרקד ע� השמש

לקי רשב�י "�הלא א� התנא הא :והשיב לה�, שחק, האר�י שמע דברי תלמידיו . לרקוד עמו ביחד,ישראל של כל בית
כי אותו זק� בלתי מוכר היה רבי שמעו� , אז הבינו התלמידי� ?"הצעיר לכבוד לרקוד עמו לא יהיה לי, רקד עמו ביחד

מי , מאז אכ� נודע הדבר. ילולאשבאו לה, קדישא אשר בא לשוש ולשמוח בשמחת החבריא, יוחאי בכבודו בעצמו בר
   . קדושתו וצדקתו ומדרגתו עד היכ� מגיע עוז, שעד כה לא נודע, בקודש �בעל חרדי��  הוא המשמש

  

  בגדי שבת
דול שעשה סעודת גלגביר  : דר� משלאת בזביר סההוא ו, בעומר ש בגדי שבת בל�גובללנוהג  היה זזזזווווזבזבזבזב ממ ממ ממ ממ����וווורררררבי ברבי ברבי ברבי ב

א� א� יבוא אל החתונה  ,שקה נפשו להתכבד בקרובוחהיה עני מרוד ו, גבירה ביו שלורקד מחוא, נישואי� לבנו
תו� ו בו אנשי� ומחכדי שישי, בבגדי שבת בא לחתונה מלובשכ� ל, לב אליו במלבושי� רגילי� הרי איש לא ישי�

  . בל�ג בעומרלובש בגדי שבתהוא  כ�ל. קרובו של הגביר המפורס� ויעלה ערכו בעיני הבריות  ייוודע לה� שהוא,כ�
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