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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע 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

 

 
 חאלאקה

הקטנים הילדים שערות את מנהג לגלח רמז נאה למצא  ,ביץ מדז׳יקובררבי יהושע הוש "עטרת ישועה"במובא 
באופן  (לג 'ויקרא יג) ״והתגלח״: כתוב בתורה. רשב״ישל ציון העל ג בעומר "במיוחד בלו לגיל שלוש שנים והגיעש

על רמז דבר זה מ ,רבתי' ג, אותיותהגדולה משאר בצורה תורה הכתובה בספר  ״והתגלח״ המילה  אות גימ״ל שלשה
רמוז בעובדה שהמילה ביום ל״ג בעומר והמנהג לעשות זאת . שנים' הגיעו לגיל גבאת הילד  שיש לגלחכך 

 . 'נמצאת בפסוק לג בפרק יג" והתגלח"
 

  ג בעומר"מדורות בלהמנהג הדלקת 
המורדים הדליקו משואות אש על ולכך ש מרד בר כוכבאג בעומר ל"יש הקושרים את הטעם להדלקת מדורות בל

ג בעומר הן זכר "המדורות שמדליקים היום בלכך ש. להעביר את ההודעה על פרוץ המרדעל מנת ההרים  ראשי
גילה להם והוא , ביתוה ברובחהה תכנסשבו האי חרבי שמעון בר יוטעם נוסף קשור למיתתו של . משואות לאותן

אף אחד לא היה מסוגל ו, כל אותו היום לא פסקה האש מן הביתוכתוב בזוהר ש, ום זהסודות שלא התגלו עד י
 .אש לוהטת לפניההיתה ה, פרחה באווירי ו"של רשב צאה מיטתוגם כאשר י. מסביב לומפני האש ש אליולהתקרב 

   .פטירתוביום י "של רשבשלא פסקה מביתו הזו זכר לאש ג בעומר הן "המדורות שמדליקים היום בלכך ש
 

 בוצינא קדישא
כוונתו לומר לנו ש, קדושהניצוץ ה פירושוש "בוצינא קדישא"בזוהר הקדוש מכונה י "רשבש א"חידרבינו האומר 

כנגד חמישה ר הקדוש שהוא את ספר הזוהחיבר י "זו הסיבה שרשב, משה רבינושל  וץ מנשמתוניצ הואי "רשבש
אליו  הה נגל"הקבעד שבמדבר  תושיג את שלמוהתעלה והה ורעברח מפני פמשה וכמו ש, שכתב משה רהותחומשי 

 . מהשמיםתגלו לו סודות עליונים השעד השיג את שלמותו במערה התעלה י ברח מן הקיסר ו"כך רשב, בסנה
 

 בי אלעזר אזכרי ר

 ל העיד "ז י"רק לאחר שהאר" התגלה"ל ו"י ז"היה שמש בבית המדרש בזמן האר רבי אלעזר אזכרי, כידוע
 מחבר ו "חרדים"מחבר ספר  ,בי אלעזר אזכריר. עליו שהתנא רבי שמעון בר יוחאי רקד עימו ביום ההילולא

 פעמים מספר שמעון בר יוחאי  לעלות אל קברו של התנא הקדוש רביהיה נוהג  "ידיד נפש"המפורסם הפיוט 
 , באחת הפעמים. תורת הקבלה דבלמו היו עוסקיםחכמים ותלמידי במערה עם שני הוא היה יושב  .בשנה

 מיהו . רטט וחלחלה אחז בחכמים .שמעו ממעמקי המערה קול בכי ונהי ,עוסקים במאמרי הזוהר בעוד הם
, רבי אלעזר אזכרי בבכי פרץ" אוי, אוי"? בגלות הארוכה והמרה על מצבו של עם ישראל, על חטאי הדור המקונן

 שחיים , אנו על אחת כמה וכמה, מבכה מרה, ךגרם לכ שלא, ואם הוא. מקונן על פשעי הדור בודאי רשב״י"
 . רבי אלעזר אזכרי לא הסתפק בבכיה ".רעל שכינתא בגלותא ועל ירידת הדו צריכים לבכות, בדור הזה

כן כמו . ובמוסר בהלכהלציבור ר דרשות ומסשדאגה ל "סוכת שלום" יסד בעיר צפת את חברתי, שובו ממירון עם
 .יעסקו בתורהש, חכמים לתלמידי "מתיבתא" יסדי
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 רשב״יהילולא ד
ושמחה ביום ל״ג  טעם למנהג שנהגו בכל תפוצות ישראל לעשות הילולאש "יצחק חשי"רבי יצחק אלפיה באומר 
את לקבל  זכינוי "י הרשבעל ידהוא משום ש, יותר משאר כל הצדיקים, יוחאי יום פטירת רבי שמעון בר ,לעומר

משה רבינו  מסרתורה ה סודותאת  ,בכל זאת, נוימשה רב על ידינה ניתהתורה כל שלמרות ו. הקדושהה תורהת סודו
ובפרט ביום פטירתו שגילה  .לעיני כל ישראלסודות אלו שגילה זה  הואי "בשראילו ו, בצנעה ובסתר ליחידי סגולה

, ה בגלויהתור הזה גמרנו לקבל סודות יוםבכי , גדולה שמחהכל ישראל ים רכעוזה יום ה כןל, ןעילאירזין כמה 
מהתורה שהם  תקבלת התכלית המבוקשמשום הסיום של , "על שם גומרה אין המצוה נקראת אלא"ל ש"אמרו חזו

, ישראל״ ״לעיני כל: תורה הםבהאחרונות המילים , לתחילתה התורהסוף רמז לזה מסמיכות מצא ו .סודותיהגילוי 
היא ישראל״  שהם סודותיה שיהיו בגלוי ״לעיני כל, עיקר התורה יתיוהיינו כי זכ. ראשונה היא ״בראשית״והמלה ה

  .״בראשית״ אותיות ״את רבי שמעון בר יוחאי״בזכות 
 

 לימוד הזוהר

גם אם הלומד  ,על כל לימודמת ממרומהיא כל כך גבוהה והיא זוהר הקדוש בלימוד שמעלת ה א"החידרבינו אומר 
ת לנשמ יםגדולנים תיקועצם הלימוד בזוהר גורם ל .העה בקריאוטפילו אם הוא וא, הוא אומרשמה את לא מבין 

האדם  שמור אתיה הזלימוד לפני השינה כך שהראוי לעסוק בזוהר הקדוש או במשניות אומר הרב ש, לפי זה, אדםה
  . עדבר רהרהורים רעים ומכל מ ,מחלומות רעים

 

 רשב״ינפלאות 
קורא שם היה  ו לבית הכנסתוביל אותמ, ברה, ושל שמשהוקר היה בבכל , מטריפולי היה סגי נהור רבי שלום עגיב

וביקש ממנו , בא שוטר אל ברה המשמשאחת פעם . יםמתעמק בדברים הנעלהיה  םרבי שלוו לפניו בזוהר הקדוש
הוא גילה . "לך סוד ששוויו רב אגלה, תלווה לי את הכסף ם״א: והשוטר אמר, היסס ברה. גדול הלוואה בסכום

סף קנה בכל הכ. המידע שמע ברה וניצל את. והכסף הנוכחי יאבד את ערכו, המטבעות שהממשל עומד להחליף את
שעונשה  ,המושל הורה לאסור את ברה בעוון ספסרות. המצרכים מהשוק אזלו, הואיל וכך. שברשותו שמן וסוכר

 פעלו ראשי. עם מותו םוהשלי, להמיט אסון על ראש הנכרי לא רצה ברה לספר מדוע אגר את המצרכים כדי לא. מוות
, נחושה היתה דעתו להילחם בספסרות עד חרמה .אוולשו, גייסו אף את אמו הישישה, הקהילה על ריכוך לב המושל

, ליל שבת, ״עוד הלילה, הורה להן ,״שובו לביתכן והכינו צרכי שבת״. לפני הצדיק להעתיר לישועה באו אמו ואשתו
אתה ומה  ״מי. לפתח חש שמכים אותו מכות נמרצות, המושל עלה על יצועו .כדרכו״ ישוב לביתו ויקדש על שולחנו

ועתה רצונך להמית את השמש , הוגה בספרי םשרבי שלו ,״אני שמעון בר יוחאי: וקול ענה. עתשאל מבו, רצונך״
. האסורים קרא לאנשי המשמר ויצא עימם לבית, המושל םברעדה ק ״!לפניו בספר ולהשבית את שמחתי הקורא

 כי אמו, מיד לביתוקיבלו הצדיק בכבוד גדול ושלח את ברה  .בעצמו שיחרר את ברה מכלאו והלך עימו לבית הצדיק
 ...כהבטחתו, ואשתו ממתינות לשמוע את הקידוש מפיו

 

 וםקדושת המק

במקום הקדוש ובשהותו . רשב״י במירוןבעומר לציון התנא  עלה בל״ג ניץזמוי "צדיק חצמ"על הבחסיד של 
לחג השבועות הקרב , "צדיק חצמ"בעל ה ובו במקום החליט לנסוע אל רבו, ליבו התחמם בקרבו, געגועיו לרבו גברו
אלא לנסוע , לחזור לביתו לצפת החשש שמא יעכבוהו בביתו החליט לאעד שמ, היתה כל כך נחושה החלטתו. ובא

כמנהג יהודי  .מחיפה טרם עלותו לאניה חואת ההודעה על נסיעתו ישל, ץזנילווי לחיפה ומשם באניה ןירוממיד מ
והיה לו את הטלית והתפילין , ומל והקפטן היה עמשהשטריי כך, ר בגדי שבתמעובלבש גם הוא בל״ג  ןהישוב היש

מהציון וכל דרכי העפר שהובילו  ,דולגון שיטפון רימבאותה שנה היה ב. ירוןמט שאותו לבש בדרך לופש עילמו
לבש את , הקפטן הוא פשט את, למכשול זההחסיד מצא עצה . ללכת עליהם אפשר שלא בוץ טובעניהפכו ל דושהק

לבש , כשהגיע לתחתית ההר צרר את המעיל הספוג בבוץ. מעילו והחליק במורד ההר כשהוא ישוב על שולי, המעיל
כשנכנס לתת . חוז חפצומלביבשה הגיע  ת ודרך ארוכהשם לאחר הפלגה ארוכה ומיגעמו, המשיך לחיפה, הקפטן את

ד החסיד והתנצל מונכלם ע בוש? ארץ ישראלמהאם הבאת לי משהו , ושאלו, ח לקראתומש, צדיק״ חמשלום ל״צ
 ,זר הרבי ושאלח ?ארץ ישראלמשום דבר לא הבאת . ו דברמע לא הספיק להביאפוזה וחשנסיעתו היתה 

זולת זה , לבושים שעליומגוויתו וה םאה בלתי מאומלו  ןיפר שאיסה של בושה מגום מתוך גמו, שובהחסיד  התנצל
ן הבוץ שהפך להיות יבש מפשפו וניערו היטב ש הרבי את המעיל נטל. וןריממ עיל נוסף המלא בבוץמו מהביא ע

, ר בהתרגשותמומם ואהתרהרבי , נקיה וצחורה ף את כל גרגירי העפר לתוך מטפחתסאוהרבי  חלאחר מכן טר .ופריך
 .״זיסולא מפ ערכה לא, ירוןמקרתא קדישא מ״אדמת קודש . אותי כמו במתנה זו נותהבאף מתנה לא יכולת ל
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