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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

 

 
 י"טעמים לשמחה המיוחדת בהילולת רשב

 הכנסו ובואו והתקבצו לשמחת : "שמעו קול שמכריז]  " עולו ואתו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון, שמעו קלא"
 (.זוהר הקדוש האזינו דף רצו" )אדרא זוטא"סיום ה"[ רבי שמעון

, וכיון שביום פטירתו גילה סודות עליונים וסתרי תורה עמוקים ונשגבים, נפטר ביום זה י"יש אומרים שרשב. א
שמחה )והעיד על עצמו שכל ימיו היה מצפה וממתין ליום זה שבו יזכה לגלות סודות אלו ויום זה הוא הילולא רבה 

 (שער יששכר)                    . לכן שמחים שמחה רבה ביום זה, (כמובא באדרא זוטא)לכל העולם ( רבה
ה וכל פמליא של מעלה שמחים "כיון שביום פטירת הצדיק באים לקראתו כל מלאכי מרום לקבל נשמתו והקב. ב

ובאותו יום יש יחוד ושמחה בכל , "רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק"כמו שכתוב , לקראתו
 (ספר עד הגל הזה)                . ז"י לימוד תורתו ומעשיו הטובים ששעה בעוה"העולמות ע

 כיון שמכל הצדיקים שהיו לא היה מי שהבטיח לכללות ישראל שיכול להצילם ולפוטרם מן הדין אלא . ג
 לכן יש שמחה מיוחדת . וכיון שגם ביום פטירתו הוא ממליץ טוב על ישראל וממתיק הדין מעליהם, י"רשב

 (שיח יצחק)                      . י"ביום זה לכבוד רשב
עקיבא עשרים וארבע אלף ' והשמחה ביום זה היא כיון שידוע שהיו לר, י לא נפטר ביום זה"יש אומרים שרשב. ד

, ג בעומר"כלומר שפסקו למות ביום ל, לכן נפטרו מפסח עד פרוס עצרת, תלמידים וכיון שלא נהגו כבוד זה בזה
שמעון בר  ביר, מאיר בעל הנס ביר :י עקיבא לחמשת התלמידיםומאז שנפטרו היה העולם שמם מתורה עד שבא רב

ג בעומר כדי שיפיצו את "ך אותם ביום ליסמהו, אלעזר בן שמוע ולימדם תורה בייוסי ור ביר, יהודה ביר, יוחאי
של תורה והעמידו תלמידים הרבה והאירו את העולם מאור תורתם ועשו  ּהל  עּואת והם הקימו , התורה בעם ישראל

 . ולכן יש שמחה מיוחדת ביום זה. א תשתכח תורה מישראלשל
עקיבא שנסמך על ידו ביום זה וזכה ' י כיון שהוא היה תלמידו המובהק של ר"ועיקר השמחה היא על ציונו של רשב

ובזכות ספר הזוהר , להאיר לארץ ולדרים עליה בחיבור הזוהר הקדוש שהוא האור הגנוז בתורה וגילוי סודות התורה
ק "י לימוד הזוה"ע(: פרשת נשא)ש בזוהר הקדש "כמ, ש יהיה תיקון העולם במלכות שדי וביאת גואל צדקהקדו

 "(כתר ראובן"הובא ב( )ין'ר מרוז"האדמו)       . א"י מהגלות ויזכו לגאולה בב"יצאו עמ
 

 ג בעומר"רמזים לל

 , דפים הארבעים ותשעהכל בסך ישנם  "שבועות"מסכת שב״ חתם סופר״ם המביא בש רבי יהוסף רוטנברג
 הוא כנגד היום ד "שדף ל, יוצא איפוא, דהיינו דף גמרא כנגד כל יום בספירה .העומרבספירת  םימיהכמנין 

 שמעון אומר מחכו  בי״ר: נאמרזה הדף שב ואמעניין ההו. (מדף ב מסכת מתחילתשהרי כל )ל״ג בעומר ה
  החלבי שמעון בר יוחאי שרת הילולוזהו רמז ל, אלכאומר שמחים עם רבי שמעון בארץ ישר עליה במערבא״

  .דףהאותו כנגד , בעומר ג"בל
, המערה לאשברח , רבי שמעון בר יוחאיסיפור של שהשמציין  ,מבראניב רבי אברהם שמחה הורביץמביא , אחררמז 

אזי , בר יוחאיאם נמנה את המאמרים המובאים בגמרא בשם רבי שמעון , ובנוסף, ל״גמסכת שבת דף ב מובא בגמרא
 .שמעון בר יוחאי רביגמרא בשמו בהמובא ( ג"ל) 33זהו מאמר מספר 

 
 

 757מס  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

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

 ה"תנצב
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 ג בעומר"ל
 ח"עתשאייר ' יח

 

 

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

 מדרשתי "ע אורלצא יו

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

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

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ה"תנצבשבט            ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז  ע יח אייר"ל נלב"לבנה בת לואיזה ז
 

 ג בעומר"להגיגים ל

 בר יוחאי יסוד עולם

 בו בחר מלך עולם
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 י"מתורתו של רשב
י ל ידטובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא ע מתנותשלש  :רבי שמעון בן יוחאי אומר תניא

 ומתורתךה -אשרי הגבר אשר תיסרנו י" :שנאמר ?תורה מנין .ארץ ישראל והעולם הבא ,אלו הן תורה ,יסורין
כתוב ו (ה' דברים ח) "יך מיסרךוקל-א' כי כאשר ייסר איש את בנו ה" :בוכתש? מניןארץ ישראל  .(יב' תהלים צד)" תלמדנו
אור ודרך  ותורהכי נר מצוה "דכתיב ? מניןהעולם הבא  (ז' דברים ח)" יך מביאך אל ארץ טובהוקל-א' כי ה: "בסמוך

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

  הרשב״י במירון תהילול
 ההילולא שלית איך נרא": מחסידיו שהיה במירון בל״ג בעומר דחאאת ין וזרבי ישראל מרמסופר שפעם שאל 

למערה חוץ ומ ום הכיפורים״י"היא הרגשת ההרגשה המערה תוך ״ב :ענה לו תשובה יפהחסיד הו? "הרשב״י במירון
 . תשובההאת אותה מאוד שיבח רבי ישראל ו תורה״ שמחת"ההרגשה היא של 

 

  " הוא לבאיםמרפא "
 סכום קנה נגיד מפורסם את זכות ההדלקה בשבה ת השנים חבאעל מקרה שאירע " גדולת יהושע"מובא בספר 

בר יוחאי נמשחת ": ו את השירמרינה וזיבר כולםופצחו  ,הנגיד כובד בהדלקה. עשרת אלפים זהוביםשל  עתק
, עקב הלחץ והצפיפות. ק היו גדולים מהרגילחהצפיפות והדושרו ורקדו למרות שכולם  "שמן ששון מחבריך, אשריך

, בנפילתו מהגגכלל הנוכחים לא חשו אלא ששאר . נשברו שתי רגליונפל מהגג ו, שקנה את זכות ההדלקה, נגידה
ר שם עד שעב, הקרקעהנגיד כך שכב  .וץ אותלחל שיבואואת זעקותיו ובקשותיו  לא שמעוהם ומהמיית השירה 

הקרוב רופא אלא שה .בול טפהניחו על מטה ויצא לבקש רופא שי, דריםחהרימו לאחד ה, שהבחין בבכיו ישהומ
לאחר מספר , כשחזר. הוא להביא את הרופאוהיהודי נאלץ לנסוע בעגלה לכפר ה, ביותר היה בכפר הסמוך למירון

הם פנו לחפש אותו והנה ראו . נמצא שם ולה לאחהנגיד וראה שאת ה חדר בו הניחנכנס להוא רופא העם , שעות
? לשאלתם כיצד הוא מסוגל לרקוד עם רגליים שבורות .רבה מרקד בהתלהבותכשהוא  הרוקדים מעגלאותו במרכז 

לפתע התגלה אליו . בייסוריומתפתל ו דרוהנגיד נשאר לשכב בחרופא הביא לך שהל לאחרענה הנגיד בהתרגשות ש
  "ך ותהיה בריאאות עלי לשמחכן ל, היום שמחה גדולה לכבודישמחת אתה ": וואמר ל, שמעון בר יוחאי רבי

 יצאמשכך הוא . כבתחילה ונעמד על רגליהוא המרוסקות ותיכף ומיד הנגיד את ידיו הקדושות על רגלי  הוא הניח
  .לרקוד עם כולם לכבוד רשב״י

 

 "שמןנמשחת אשריך "

, שהגיעה לפרקה, בתה, רבי ישראל פרידמן, מטשורטקובר "ברכתו של האדמואת איש עם בתו לקבל הגיע פעם 
הם יצאו ? "מה ביכלתי לעשות: "בכה ואמר לאבי הנערהר "האדמוגם . הם נכנסו ובכו לפניו. םסבלה מעיוות בפני

הסביר , "נזכרתי. "אליו החזרשוב בדלת וקרא להם להאת ר "האדמופתח פתאום ר והתחילו ללכת "מבית האדמו
 לעח אותו רקח את השמן ותמ. ג בעומר"י שמן זית ששלחו לי מההדלקה במירון שהשתמשו בלשיש ל", ר"האדמו

 . כך עשה ולאט לאט נתרפאה". ה יעזור"והקב, בתךפניה של 
 

 הסומא שנתרפא

 םקו להפתעת. "ברבי שמעון בר יוחאי"נשבע עם חברו ויכוח  בספר ״ויאמר עמוס״ מעשה ביהודי שבלהטמובא 
לתמיהת כל הנוכחים , ״?זהה קדושה םאדהשמו של את אתה להזכיר  עז״כיצד מ: זעםומחה בו בשהיה במקום נכרי 

אין לשער את  .היה סומאאחד הפסיק לראות וניום שב בן יחידיש לי ״: ענההוא " ?מה לך ולרבי שמעון": ששאלו
שהיתה  יהודיההמשרתת ה. הם לא מצאו לו מרפא, אולשווהמומחים אך  בכל הרופאיםנו דרש. וצרתנורינו בדל שוג

בתחילה מאנתי . רחמים םעליו ש בקשנלהילולת רבי שמעון בר יוחאי ושניקח את הילד  לאשתיבביתנו המליצה 
. ולקחת את הילד למירון רצונה לעשותנאלצתי  יום יוםכאשר לחצה ולחצה עלי אך  אשתישל ה ותיהפצרלשמוע ל

לפני הצדיק הדלקתי נרות על הציון והתחננתי , לענייםהחכמים ו תלמידיכסף ל נוחלק, הגענו למירון בערב ההילולא
מידי שנה בשנה ואפזר הצדיק  יתרפא אעלה לקברהילד  םשא, ונדרתי. לפני הבורא לרפואתו על בני ויעתיר םשירח

רואה אני , ״אבא: וקרא ילדקם ההלילה חצות ב. את הלילה באכסניית דרכיםה בילינו חזרבדרך  .כספים לצדקה םש
״אם אמת בפיך כתוב  :הדלקתי את האור ואמרתי, אולי חלום הוא: נרעשתי ואמרתי ״!את השמים והכוכבים מהחלון

פרסמנו את  ,שבנו על עקבותינו ,ולשמחתי לא היתה גבול, בכתב מיושר מיד נטל את הקולמוס וכתב. שתי שורות״
היהודי איך לכן אני לא מבין  .ים לקברו בכל שנהואנו עול, נדרי ומאז ועד היום שומר אני את. והכפלתי תרומתי הנס
 ."על דל שפתיו ולהישבע בשמואת שם הצדיק  מעז להעלותהזה 

 

 

 

 

 

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

 ה יוסף בן חמו"נוסח מרוקו בהדרכת ע לימוד פיוטים ובקשות :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:32-03:32ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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