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ְזַר  "  ְצָחק   עַוי ִּ ָא   יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 ג בעומר"ללהגיגים 
 :(  יבמות סב) "והיה העולם שמם"

תלמידים  יהיו לו, לו תלמידים בילדותו היו. ד תורה בזקנותוילמ, בילדותו למד אדם תורה: רבי עקיבא אומר
שנים עשר אלף זוגים תלמידים חיו לו : אמרו .(קהלת יא) "תנח ידך ולערב אל, ״בבוקר זרע זרעך: שנאמר, בזקנותו

רבי עקיבא אצל רבותינו  עד שבא, (רש״י - שנשתכחה תורה)והיה העולם שמם , מתו בפרק אחד וכולן, לרבי עקיבא
תורה  והם הם העמידו. ורבי אלעזר בן שמוע, רבי שמעון, רבי יוסי, יהודה רבי, רבי מאיר: והם. שבדרום ושנאה להם

 :(  יבמות סב) .אותה שעה
לא מתו כשאר עשרים , שסמכם רבי עקיבא הוא משום שחמשה תלמידים אלו, והשמחה שאנו שמחים ביום זה

 (סימן תצג, פרי חדש) .וארבעה אלף תלמידיו
 

 שמחה למעלה מן הטבע
, ל״ג בעומרבי ר יוחאבמעון שבי רכפי שמקובל בידנו נפטר שכשם ש "בני יששכר"ב מדינוב ךאלימלצבי  רביאומר 

 .צדיקים מיום ליוםהשל  םשנותיהאת ממלא  ה"בהקש (.ה יא"ר)ל "אמרו חזכי , יוםהבאותו מן הסתם הוא גם נולד 
הנשמה הקדושה  התתגלהבו ביום , ב ימים קודם מתן תורה"טו ,התורהטוב להאיר מההנה בו ביום שמתחיל האור 

בו ביום , "נר הקדוש"היינו ד, "בוצינא קדישא"י "רשבעל כן נקרא , טוב בתורההאור הדרך את בעולם אשר תגלה 
להשאיר ברכה וזאת כדי נתגלו שנסתרות הגנזי כל את אבא לכתוב  ביראת וה ילשמי מרומים וצי "רשבעלה גם 

על הפסוק ל "זחנו כמו שאמרו משיח צדק ו שליתגלה במהרה אורששמור לנו ולבנינו עד ה, האור הגנוז של ההארהמ
אור כי טוב אשר השאיר בזכות התעסקות בוהכל אורו של מלך המשיח  וזהש (ג 'בראשית א)" לקים יהי אור-אמר אוי"

 . בוצינא קדישא לברכה ולחיים ולאור לכל ישראל
 

 "אדרא זוטא"ו "אדרא רבא"
עשרה מחכמי של תה בקיבוץ הי, הגדולה, "באאדרא ר"ה. ישיבה ואסיפה של חכמיםהוא  "אדרא"ה ליהמ פירוש

המשך של מהווה והיא , ה מחכמי בית המדרשבעששל היתה בקיבוץ  ,הקטנה, "האדרא זוטא"ו, בית המדרש
 . רק ביום פטירתוי "ברשגילה עמוקים בתורת הנסתר שהסודות הטומנת בחובה את  "אדרא זוטא"ה. "אדרא רבא"ה

 

 בקשתשיורים טעם 
בשם  "בני יששכר"מביא ב רבי צבי אלימלך מדינוב ?קשתבחץ ולירות הילדים  נהגו ביום הזהלכך ש טעםהמה 

ולכן , בענןהקשת רבי שמעון בר יוחאי לא נראתה של  ושבימיל "שאמרו חזעל פי מה וב נדל מרימנמנחם מע ביר
כדי ה ידגדולה י היתה "רשב שזכותלהראות , קשתחץ ושיורים בכך ב, לזה עושים סימןי "של רשבביום הסתלקותו 

אבל , מבול על הארץשמזכירה שלא יבוא " בריתהאות "את צריך  לא היההדור ת ויופורענומפני דור להגן על כל ה
אות "הקשת שהיא ולי לישאומזכירים לעצמנו מפני עוונות הדור אנו ראים ימתישוב , מהעולם סתלקהי "שרשב, כעת

״קשת״ זה ואומר שלמנהג רמז  "ידבר משהו"ב רבי משה יחיאל אלימלךמוסיף  .כבר היה העולם מתמוטט, "ברית
 . ״רבן שמעון בן יוחאי״ אמתאים לגימטרייא בגימטר

 
 
 

 

 459מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר
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 ו"עתש אייר 'יח
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 מדרשתי "ע אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
     ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל זאייר            ' ע יח"ל נלב"לבנה בת לואיזה ז

 ה"תנצבחשון    ' ע יד"ל נלב"דס בן חמו בת שמחה זסחשון        מר' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז

 

 " נעשה אדם"
 נאמר בעבורך
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 " בי שמעוןרד הילולא"
שמחה של הוא מלשון מפרשים שהיש . ראיתי לכך מספר פירושים? "הילולא" מדוע נקרא יום פטירתו של צדיק

ביום זה שמשום אור של ויש מפרשים שהוא מלשון . ביום פטירת הצדיקיש שמחה שבעולמות העליונים ום שמ
 יםתבררמהצדיק  ו שלפטירתזמן כי ב ,הארץ מאירה מכבודוכל חוד בכל העולמות ויונעשה י, תמלא העולם באורמ
הלל ושבח שמהללים את הצדיק של ויש מפרשים שהוא מלשון . של הצדיק הקדושהניצוצי  יםרפטצמו יםתלבנמו

 .ביום פטירתו על תורתו מעשיו הטובים
 

 ('משלי לא)רון״ חום אלי ותשחק"
לעשות לביתו חוצה לארץ ליצא עזב את לימודיו ויוחאי ש רב מעוןשבי מעשה בתלמיד אחד של ר במדרשמובא 

  .לצאת לחוצה לארץ גם הםוהיו מבקשים  ,בו םאותו ומקנאי םרואיהאחרים  והיו התלמידיםמאוד  עשיר חזרו
התחילה " מלאי דינרי זהבה ,בקעה, בקעה: "תפלל ואמרהון ורי מנפ של לבקעה אחת  םוהוציא מעוןשבי רזאת ידע 

, דעו לכם ,אלא. טלו לכם, הרי זהב, מבקשים ״אם זהב אתם: רבי שמעון לתלמידיםאמר . םזהב לפניה מושכת דינרי
לם עוברק אלא , בעולם בזה התורהלימוד  שכר ןמת ןשאי, הוא נוטל באהלם עוב חלקואת , וטל עכשיונכל מי שש

 .('משלי לא)רון״ חום אלי ותשחק": מה שנאמר לקיים . הבא
 

 בל״ג בעומר שמחהה

 , בולנסטילא כהסמוה, מקהילת הקודש אזמיר שבא גביר אחד ,רעימעשה שאמובא  סופר יוסף' אגרת רב
תמיהה גדולה תמה , זו שבל״ג בעומרה שמחהאת הוכיון שראה אותו גביר . יחידו עמו לקברו של רשב״י והיה בנו

תבטלה השמחה באותו הו? בשמחה תם מרביםוראוי היה לגעות בבכיה וא רבי שמעון מת ביום זה" :בקהל וגער
בא רשב״י בחלום , בלילה .ונחלש ומתבית המדרש שבמירון למטה  למחר נפל בנו יחידו של אותו גביר מגג .היום

השמחה לאותו  וכיון שראו שרצויה". שמחה שלךאת המבטל  אני, מאחר ובטלת את שמחתי: "ואמר לו לאותו גביר
 . ביום זה הלשמחה גדו ותעושל מאותו זמןהתחילו , צדיק

 

  םעמד והתפלל עליה
 וחייב לגרש "פרו ורבו"ממצות בטל יהאינו רשאי ל ,ולא ילדה נשא אדם אשה ושהה עמה עשר שנים( למדנו) תנינן
באו . בעלה ולא ילדה מעשה באשה אחת בצידן ששהתה עשר שנים עם :אמר רבי אידי, אחרת ת אשהקחלו אותה

 כך אין אתם, כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה, חייכם םלה אמר. יוחאי ורצו להתגרש אצל רבי שמעון בר
. עד שהבעל השתכר, ועשו סעודה גדולה, טוב בדרכיו ועשו לעצמם יום הלכו. מתגרשים אלא מתוך מאכל ומשתה

? מה עשתה היא. אביך כל חפץ טוב שיש לי בבית טלי אותו ולכי לבית, בתי: דעתו אמר לה תיישבה עליוהכיון ש
 להבחצי הלי. שאוהו במיטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא: להם לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה

ולא כך אמרת לי : אמרה לו. בבית אבא :אמרה לו ?היכן אני נתון, בתי: כיון שפג יינו אמר לה, משנתוהבעל ר התעור
אצל רבי שמעון הלכו . ממך יותר םאין חפץ טוב לי בעול ?בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך כל חפץ טוב שיש, בערב

 (מדרש). ונפקדו םבר יוחאי ועמד והתפלל עליה
כל זמן שהם ש, ראיתי מסבירים, אלא ?כבר בפעם הראשונהלהתפלל עליהם י "רשבעמד מדוע לא . נשאלת השאלה

 כבר היה רבי שמעון יכול ,נהגו לפנים משורת הדיןר הם שאאך כ, לרחמים לא היה מקום ,רצו לנהוג לפי שורת הדין
על ההשתטחות ש, סיפור זהמ, ישנה אמונת נשים .אף אתה עשה עימהם לפנים משורת הדין: לטעון לפני הקב״ה

 . עקרות ולשלום ביתדת ילפקסגולה היא י "קברו של רשב
 

 (ג 'יב ישעיה" )ממעייני הישועה ןים בששוושאבתם מ"
: משל רךשאר ימות השנה על דאשר דווקא יותר מ רעומבל״ג בין הנסיעה למירון ינאת גודל ע םיריבצדיקים מס םבש

 , הבקשה הרי שהגביר יושב ומברר על פרטי ,ואדם נצרך בא להתדפק על דלתו כאשר הגביר יושב בביתו
 אז האדם יוצא עם סכום קטן , ואם לאו. בותחבר מעניק את נתינתו המסוימת, בעיניו ןואז אם נשאה ח

 , הנתינות לכל עבר אז שופעות, זה עורך חתונה לבנוהגביר הכאשר , אולם. גם זה לא, רע מצבוב ,במצב הטוב
 , ישמחו עמו ם אותוובביסהועז רצונו שכל , שמחתו גדולה. אינו שואל שאלות, מחלק הוא לכל מבקש

 כשאדם שואל  בכל ימות השנה: הוא העניין כאן ךכ. ״כולם מקבלים, אלים שאלותוש כי בליל חתונה לא"
 , זההאך בלילה . כי לא תמיד האדם ראוי, זה טוב ןואי ?שואלים ומבררים עליו האם הוא ראוי או לא ,ומתפלל

כולם מקבלים  ,הכל ראויים, לא שואלים שאלות, ןבמירובר יוחאי  ןרבי שמעוכים לכבוד הגדולה שעור ההילולאליל 
  .ממעייני הישועה ןושואבים בששו

 
 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל":  בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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