
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ).האזינו דף רצוזוהר הקדוש ( "אדרא זוטא"סיום ה" עולו ואתו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון, שמעו קלא"

   "].הכנסו ובואו והתקבצו לשמחת רבי שמעו�: "שמעו קול שמכריז[
  ")כתר ראוב�(" י"הטעמי� לשמחה המיוחדת בהילולת רשב

 

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

  . )שער יששכר(לכ� שמחי� שמחה רבה ביו� זה , )כמובא באדרא זוטא(לכל העול� ) רבה
 

ה וכל פמליא של מעלה שמחי� "פטירת הצדיק באי� לקראתו כל מלאכי מרו� לקבל נשמתו והקבכיו� שביו� . ב
ובאותו יו� יש יחוד ושמחה בכל , "רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק"כמו שכתוב , לקראתו

 . )"עד הגל הזה"ספר מה(ז "י לימוד תורתו ומעשיו הטובי� ששעה בעוה"העולמות ע
 

, י"לא היה מי שהבטיח לכללות ישראל שיכול להציל� ולפוטר� מ� הדי� אלא רשב ,כיו� שמכל הצדיקי� שהיו. ג
לכ� יש שמחה מיוחדת ביו� זה לכבוד  ,מעליה� וכיו� שג� ביו� פטירתו הוא ממלי" טוב על ישראל וממתיק הדי�

 . )שיח יצחק(י "רשב
 

אל#  העקיבא עשרי� וארבע ביוהשמחה ביו� זה היא כיו� שידוע שהיו לר, י לא נפטר ביו� זה"יש אומרי� שרשב. ד
ו למות כלומר שפסק, לכ� נפטרו מפסח עד פרוס עצרת, לפי דרגת� ומעלת�, תלמידי� וכיו� שלא נהגו כבוד זה בזה

 העקיבא לחמש' ומאז שנפטרו היה העול� שמ� מתורה עד שבא ר, )ד"ויש אומרי� ביו� ל(ג בעומר "ביו� ל
ולימד�  אלעזר ב� שמוע' ור, יוסי' ר, יהודה' ר, שמעו� בר יוחאי' ר, מאיר בעל הנס' ר: התלמידי� שנותרו בחיי�

וה� הקימו עולה של תורה והעמידו , ורה בע� ישראלג בעומר כדי שיפיצו את הת"וסמ% אות� ביו� ל, תורה
. ולכ� יש שמחה מיוחדת ביו� זה. תלמידי� הרבה והאירו את העול� מאור תורת� ועשו שלא תשתכח תורה מישראל

  

  :)סוכה מה( "כולו מן הדיןם ר יוחאי יכולני לפטור את כל העולבמעון שי באמר ר"
 עצמ� לפטור �יכולי ונשמה גו# :לרבי אנטונינוס ליה אמר" :גמראהמובא בבאר מאמר זה על פי  רזע�רזע�רזע�רזע�בבבבממממ    ����מהרש&מהרש&מהרש&מהרש&הההה

 גו# :אומרת ונשמה .בקבר דומ� כאב� מוטל הריני ממני שפירשה שמיו� ,חטאת נשמה :אומר גו# ?כיצד ,הדי� מ�
 בשר למל% :דומה הדבר למה משל ל% אמשול ליה אמר .כצפור באויר פורחת הריני ממנו שפירשתי שמיו� ,חטא
 :לסומא חיגר לו אמר .סומא ואחד חיגר אחד שומרי� שני בו והושיב נאות בכורות בו והיה נאה פרדס לו שהיה וד�

 בא לימי� .ואכלו� והביאו� סומא גבי על חיגר רכב .לאכל� ונביא� והרכיבני בא בפרדס רואה אני נאות בכורות
 יש כלו� :סומא לו אמר ?בה� להל% רגלי� לי יש כלו� :חיגר לו אמר ?ה� היכ� נאות בכורות :�לה אמר פרדס בעל

 וד� בגו# וזורקה נשמה מביא ה"הקב א# .כאחד אות� וד� סומא גבי על חיגר הרכיב ?עשה מה ?לראות י�יעינ לי
 האר" ואל" ,נשמה זו ,"מעל השמי� אל יקרא" ,"עמו לדי� האר" ואל מעל השמי� אל יקרא" :שנאמר ,כאחד אות�
& לפטור את כל העול� כולו מ� הדי� &יכולני: אמרשרשב&י ת דברי לפי זה נבי� א )סנהדרי� צא( "הגו# זה "עמו לדי�

ד מה� אינו האפילו כשכל א ,&שניי� שעשו מלאכה: היאשיטת רבי שמעו� לעניי� מלאכה בשבת שהרי 
כי הגו# , הדי� לפטור את כל העול� מ�נית� רשב&י אכ� לפי שיטה זו של ו .)שבת צב( פטורי�& ,לבדלעשותה  יכול

   .מעונש י ה� פטורי�"ולפי רשב ,"לבדלעשותה  ד מה� אינו יכולהכל א"ו" שניי� שעשו מלאכה"והנשמה ה� 
  

 

  395מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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 ה"עתש אייר 'יח

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב ד"תשע ע כה אב"נלבישראל בן נחמה         ע יח אייר "ל נלב"לבנה בת לואיזה ז

        ואמרתם כה לחי ואמרתם כה לחי ואמרתם כה לחי ואמרתם כה לחי """"
 """"רבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאירבי שמעון בר יוחאי



 

    )שמעון לביא' לר" בר יוחאי"הפיוט (" נאמר בעבורך םנעשה אד"
 )וכ 'בראשית א( &בצלמנו כדמותנו אד�  &נעשהאמר הקב&ה בעת בריאת העול� שמה שת הפייט� לומר כוונ, לכאורה

ממשה בישראל ונביאי� ה צדיקי� הרבעוד  והלא הי, נשאלת השאלהו .בלבד בעבור רבי שמעו� בר יוחאינאמר 
רבי יעקב רבי יעקב רבי יעקב רבי יעקב מתר"  ,אלא? מיוחד ברבי שמעו� בר יוחאייה א� כ� מה ה, שלפנינובכל הדורות שלצדיקי�   ועד רבינו
לא רצו ש ,המלאכי� וגטריקבשעת בריאת האד� ש, "מדרש תלפיותמדרש תלפיותמדרש תלפיותמדרש תלפיות"ב כתובת הפייט� על פי הכוונאת  קקקקססססווארווארווארווארמפשמפשמפשמפש

אר ומבכ .�התורה תישאר אצלוה� רצו ש ,התורההוא יקבל את הבינו שא� יברא האד� משו� ש, שיברא האד�
מה שרצו ברור הוא שו. האד� אברשיכ� לא רצו  על, )ב 'תהילי� ח( &תנה הוד% על השמי�&: על הפסוק .)פטשבת (גמרא ב

ודאי הוא אלא , �אינ� יכולי� לקייזה דבר שה� שהיות  ,התורהשל  פשטאי� הכוונה ל ,את התורההמלאכי� 
 ד�&&נעשה א :הקב&האמר  ,את המלאכי� ייסת לפעל מנ ,ולכ�. היוסודותהתורה את פנימיות  רצו לקבלשהמלאכי� 

, על ידי רבי שמעו� ,בעיקר, והתורה נתגל  סודותידוע שו. מתייע" ע� המלאכי�ה "שכביכול הקב  ,ולא &אעשה אד�&
 צור% הכל , &נעשה אד�&: מה שנאמר ,ת הפייט�כוונ יאהו וז. מלאכי�את הס יפיה ל"הקבנצר%  מפני סודות התורהו

  .היונפלאותהתורה סודות את שגילה  שמעו� ביהיה מפני ר, &נאמר בעבור%&, לפייס המלאכי� הקב&הל ש
  

דמיא והוו משלחי מנייהו והוו יתבי עד צוארייהו בחלא  איתרחיש ניסא איברי להו חרובא ועינא"
  :)שבת לג( "בעידן צלויי לבשו מיכסו ומצלו והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו גרסיכולי יומא 

הורידו בגדיה� וישבו עד צואר� בחול , חרוב ומעי� של מי� ,לרבי שמעו� ורבי אלעזר בנו, לה� וונברא, התרחש נס[
  ]בזמ� התפילה לבשו בגדיה� והתפללו ולאחר התפילה הורידו� שוב על מנת שלא יתבלו, ולמדו כל היו�

על פי  ?שלא יבלו לבגדי�נס ג� לה� מדוע לא נעשה , ה נס וברא לה� מקורות מזו�"הקבא� עשה , נשאלת השאלה
בי� רגע א# שבדר% הטבע  חרוב ובאמת גדל לה�, � אוכל ושתיהיבה) לעני ו�לרשב&י ובנו היה בטחהגמרא משמע ש

לא היה  ,�בגדי י�יאבל לענ, מי� לשתיהעי� מלה� נברא  �כ וכמו, טוע� פירות וקח שבעי� שנה עד שע" חרובי�ל
ול כדי שיהיה חרכו לשבת וללמוד בתו% � הצטה, שוללבאחרי� בגדי� ימציא לה� שלא יבלו או בה) ש לה� בטחו�
לעני� אוכל דהיינו , י�גשמישבענייני�  טיי�טיי�טיי�טיי�הגר&ר קרלנשהגר&ר קרלנשהגר&ר קרלנשהגר&ר קרלנשמבאר  ?מדוע, לתפילה ולא יבלו בגדיה� לה� בגדי�

את מירב ההשתדלות ולא לסמו% על  צרי% לעשות ,אבל במה שנוגע לרוחניות ומצוות, בה) חובטה למצוו ושתיה יש
היו צריכי� אות� ש הבגדי�לעניי� , �ולכ. "'בה ביטחו�"בזה  ומרלצרי% לעשות השתדלות ואי�  י�נירוחבענייני� , ה)

  .חול כדי שבגדיה� לא יבלו בתו%ו לא סמכו בזה על הקב&ה ולמד, לתפילה
  

מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד מפני  עקיבאתלמידים היו לו לרבי  זוגים אלףעשר  שנים"
  ):יבמות סב( "מפסח ועד עצרת מתותנא כולם  ... שלא נהגו כבוד זה

אנשי שכ� שמלו עשרי� וארבעה אל#  ה� גלגול שלבי עקיבא תלמידי ראל#  עשרי� וארבעהש ברמ&ע מפאנוברמ&ע מפאנוברמ&ע מפאנוברמ&ע מפאנומובא 
מביא רמז ו, משפחתו של יעקב אבינוולהתחת� ע� להתקרב  כדי, אחי דינהכפי שהורו לה� שמעו� ולוי  ,את עצמ�

עשרי�  ואות�, אל#(כ� אות אל&# שאפשר לקרותה גהפעמי�  עשרי� וארבע בתורה הבפרשת דינה נכתבלזה בכ% ש
שמתו במגיפה אל#  משה וה� אות� עשרי� וארבעהשל  וונולדו שוב בתקופתתגלגלו השכ�  נשיוארבעה אל# א

גלגול זה באו כל הנשמות וב עקיבאבי תלמידי רעשרי� וארבעה אל# בהנשמות הללו תגלגלו הפע� נוספת , בפעור
  . לא התגלגלו עודו אל תיקונ�הללו 

  

  :)יבמות סב(ה לזה״ ז על שלא נהגו כבוד, מפסח ועד עצרת מתו תלמידיו של רבי עקיבא"
לא הסתכלו על ה� , מעשי�הלבבות לתיקו� הלעורר ו עוולות  לתק�, פשנלערו% חשבו� הישבו חז&ל בשעה ש

מיתת עשרי� וארבעה אל# תלמידי רבי , לכ� .ותמאורעות בסיבות טבעיאת ה� לא תלו  ,וד� בשר בעיני ני�יעניה
ולכ� הגיעו למסקנה , חטאשל � ובעוצריכה להיות סיבת הדבר אלא , מגיפה או דבר, טבעית  סיבהנה מאי עקיבא

נו בגמרא אמצל "נוספת לגישה זו של חזדוגמא  .י�מתהיו לא ה� אילולא החטא ו חברי� זלזול בכבודשהחטא הוא 
הונחו החביות  אולי: ל"חז לא שאלו אותו, כשבא לפני חכמי�. מאות חביות יי� ונא נחמצו לו ארבעהרב : :)ברכות ה(

 .כדר% שאנו רגילי� לשאול במצב דומה ?היטב ותהחביות חתומ  אולי לא היו ?במקו� שחו� השמש שלטה בה�
הא�  ,"ינאדעביד דינא בלא ד המי חשיד הקב&" .)רש&י ( יפשפש במעשיו (לעיי� מר במיליה ": שאלת� הראשונה היתה

 החומ" הפ% שוב ליי�, את המעוות ותיק�, חשבונותיו הרוחניי�א בונכאשר עיי� רב ה, ואכ� ?נפש חשבו�הרב  עשה
? כראוי אולי לא אכל: מיד נשאלת השאלה, דהוא כאשר נחלה מא�, אצלנו .ונתייקר כמו יי� מחיר החומ" עלהאו ש

קדושי� , ידי רבי עקיבאתלמ ?�שמא עבר פלוני על איזה חטא ועו ,א# אחד לא שואל ?נכו� אולי הסתובב במקו� לא
ברו% הוא  הרי זה על דר% שאמרו חז&ל &שהקדוש, הדקה מ� בבחינת דקה, שקרה וא� לגב� קרה מה, וטהורי� היו

  )דרכי מוסר(                 .עד היכ� כבוד חברי� מגיע למדנו מכא�, בכל זאת. מדקדק ע� צדיקי� כחוט השערה&
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