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  בס"ד

        ....אלעדאלעדאלעדאלעד    - - - -     הרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"זהרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"זהרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"זהרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"ז    ––––פרשת אמור פרשת אמור פרשת אמור פרשת אמור 

הפרשה כוללת בתוכה ששים ושלש מצוות; הפרשה פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת אמור. 
השנייה בגודלה, בכמות המצוות, שהראשונה היא פרשת כי תצא, עם שבעים וארבע מצוות. תחילת הפרשה 

  עוסקת בדיני טומאת כוהנים;

 ִיַּטָּמא א ְלֶנֶפׁש ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרָּת  ַאֲהֹרן ְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ֶאל ֱאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר{כא, א} הפרשה:  פותחת
  ְּבַעָּמיו.

  אם כן, יש איסור לכוהנים להיטמאות למתים. 

 ְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ֶאל ֱאֹמר ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר{כא, א} ובראשונה, אמר לי יהודי אתמול חידוש יפה;  בראש

  וגו'.  ַאֲהֹרן

  ', הרי כל הכהנים הם בני אהרן?ַאֲהֹרן ְּבֵני ַהֹּכֲהִנים ֶאל ֱאֹמרלמה צריכה התורה להדגיש ' – נשאלת השאלה

= מס' הכהנים הגדולים שהיו בשני בתי המקדש; בית ראשון,  318' בגימ' ַאֲהֹרן ְּבֵני' –אמר לי אותו יהודי 
  כהנים!  318ביחד  –כהנים  300כהנים, ובבית שני היו  18היו ומא ט}, {יאומרת הגמרא 

שכאשר ברא הקב"ה את העולם, כביכול, לא  בתחילת הפרשה, עומד על הפס' הזה ואומר האלשיך הקדוש
  היה בתוכנית שהאדם עתיד למות; למה ?

יתברך יהיה הוא וזרעו והוא כי הנה מאז ברא אלהים אדם על הארץ גזרה חכמתו  – האלשיך הקדושכותב 
חי לעולם. והוא כי קדוש היה , משולש עכירות, הגוף מעשה אלהים הוא, והנפש חלק אלוה ממעל, הכל 
מהקדושה אשר לא תפול בה גדר מיתה כלל. אמנם כאשר חטא על הנפש בא נחש והטיל זוהמת טומאה 

וכל עוד שחלאת הזוהמה  מנפש ועד בשר שרתה חלאת טומאה אשר היא מבחינת הטומאה{שבת קמו.}, 
ההיא דבקה באדם לא יוכל מלט ממנה כי היא כרוחה בה. וגם לו יונח תטהר הנפש מעוונה ע"י תשובה 

וייסורין כאשר בדוד המלך ע"ה, המיתה מוכרחת למען זכך חלאת החומר בכור הארץ, ויעלה מן הארץ זך 
וד לא יתפרדו, כאשר היתה נפש בלי שמרי זוהמה, מוכן לקבל קדושת הנפש טהורה בקשר קדושה שע

האדם באדם בהבראו טרם יחטא. שחטא לא ימצא אחר התחיה כי אין יצא הרע עוד. ועל כן היה עונש 
האדם מיתה ולא ייסורין , והיות גם לכל זרעיותיו, והנה אחרי נמכר האדם אל המות, גזרה חכמתו ית' כי 

עד מתן תורה להתם הזוהמה קו לקו ... כי זה גאולה תהיה לו מזוהמת הנחש. וחשב מחשבתו מן אברהם 
היה עיקר כור הברזל של גלות מצרים וימי העמדת הר סיני לגמור מירוק וליבון הזוהמה עד תומה. ויהי כן, 

ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. ועל כן היה להם חירות ממלאך {שבת קמו.} וכמאמרם ז"ל 
תה. אך אחרי כן אחרי העגל חזרה הזוהמה למקומה. ועל ידי כן חזרה המות, כי בביטול הזוהמה אין עוד מי

המיתה הכרוכה באדם ע"י הזוהמה, כי היא מבחינת המיתה והיא דבקה בחומר ובנפש ומה גם בחלק 
הנשאר עם הגוף ... ונבא אל הענין, והוא, כי למה שהכהנים הנגשים אל ה', הוא אלהים חיים, רצה 

ידם מאומה מן טומאת זוהמת נחש אשר דבקה במת. והנה היה מקום לבעל להרחיקם הקב"ה בל ידבק ב
דין לחלוק ולומר, הנה שני דברים יש לכהנים; א. היותם מקריבים לחם אלהיהם. ב. היותם מזרע אהרן. 

והנה מהבחינה הראשונה, טוב הדבר יתרחקו מהטומאת מת יותר מכל ישראל. אך על הבחינה השנית, 
אהרן שעל ידו יצא העגל ההוא וטינף והביא זוהמת מיתה, להם לבדם היה ראוי אדרבא להיותם מזרע 

יטמאו במת ולא יתר ישראל. לזה אמר נהפוך הוא כי הלא לא דבק בו מאומה. ואדרבא להיותם בני אהרן 
ראוי להם לבלתי יטמאו לנפש. וזה מאמר הכתוב 'אמור אל הכהנים', כלומר המשרתים שהיא  קדוש ה'

שונה, אמור להם שהם בני אהרן, וזה יתרון להם. ואחר אמרך שהם בני אהרן אחר הקדמה זו הבחינה הרא
'ואמרת אליהם לנפש לא יטמא', כי בחינת היותם בני אהרן היא ראויה לכך. ועל כן אמר 'לא יטמא' ולא 

בה כיוון אמר לשון רבים, לרמוז כי הוא אהרן הנזכר נאות שלנפש לא יטמא, וממנו אל זרעו אתו. כי לטו
בס"ד, ולא דבק בנפשו מטומאת העוון ההוא מאומה. והנה היה {לעיל פרשת כי תשא לב ד} כמדובר במקומו 

מקום לומר, כי למה שנפשות כל אישי ישראל לאחר יחשבו, כי משורש אחד יחד כלם, ולכן היה מקום 
שר חלק ממנה דבקה בגוף לומר, כי כל איש ואשה מישראל אשר ימות הכל קרוביו כעם ככהן, מצד הנפש א

ונפשו עליו תאבל. עם כל זה לנפש, שהוא בשביל חינת הנפש שעליה היה ראוי {איוב יד כב} כמאמר הכתוב 
  ליטמא, עם כל זה לא יטמא בעמיו, כל עוד שיש לו קוברים שהמת בתוך עמיו.

  : בפרשת השבועכדי שנוכל לעבור ולעסוק ברבי שמעון בר יוחאי, נצטרך קודם להיכנס לתוך סוגיה 
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 ֵאָליו ַהָּקֹרב 1ִלְׁשֵארוֹ  ִאם ִּכי} שם ב{התורה אוסרת לכהנים להיטמא, מלבד שבעת קרוביו; אומרת התורה 
  .ִיַּטָּמא ָלּה ְלִאיׁש ָהְיָתה א ֲאֶׁשר ֵאָליו ַהְּקרוָֹבה ַהְּבתּוָלה ְוַלֲאֹחתוֹ } ג{: ּוְלָאִחיו ּוְלִבּתוֹ  ְוִלְבנוֹ  ּוְלָאִביו ְלִאּמוֹ 

 ֲאֶׁשר ֵמֶאָחיו ַהָּגדוֹל ְוַהֹּכֵהן} שם י{ לעומת זאת, לכהן הגדול אסור להיטמאות לאף אחד; אומרת התורה:
 ְוַעל} יא: {ִיְפֹרם א ּוְבָגָדיו ִיְפָרע א ֹראׁשוֹ  ֶאת ַהְּבָגִדים ֶאת ִלְלֹּבׁש ָידוֹ  ֶאת ּוִמֵּלא ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ֹראׁשוֹ  ַעל יּוַצק

 ֵנֶזר ִּכי ֱאָהיו ִמְקַּדׁש ֵאת ְיַחֵּלל ְוא ֵיֵצא א ַהִּמְקָּדׁש ּוִמן} יב{: ִיַּטָּמא א ּוְלִאּמוֹ  ְלָאִביו ָיֹבא א ֵמת תַנְפׁשֹ  ָּכל
  . ה' ֲאִני ָעָליו ֱאָהיו ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן

יוט, להיטמא בפרשת השבוע, מדבר על איסור הטומאה למתים, ומדוע התירה התורה לכהן הדחינוך ה ספר
  לשבעת קרוביו:

יטמא כהן הדיוט במת זולתי בקרובים המבארים בכתוב. שנאמר (ויקרא  שלא – {מצוה רס"ג} החינוךכותב 
כא א) לא יטמא בעמיו, כלומר כל אחד מן הכהנים לא יטמא לנפש מת, ואף על פי שנפש טובה לא תמות, 

  יכנה הכתוב הגוף בשם הנפש, כי הוא העקר. 

וה. לפי שהכהנים נבחרו לעבודת השם ברוך הוא, כמו שאמר הכתוב קדושים יהיו לאלהיהם, המצ משרשי
על כן הרחיקם מן המת, וכבר כתבתי למעלה (מצוה קנט), שענין הטמאה דבר נמאס ונאלח, וגוף האדם 
המת פרשו חכמים שהוא אבי אבות הטמאה, כלומר שיש לו טמאה חזקה עד מאד למעלה מכל טמאה. 

הוא כי בהפרד מעליו צורת השכל החיה הטובה וישאר הוא לבדו, בשגם הוא בשר פחות וגרוע והענין 
ומשתוקק אל הרעות, וגם ברעתו רבה החטיא הנפש היקרה בעודה שוכנת אצלו, על כן ראוי שיטמא כל 

סביביו בהתפשט מעליו כל הודו שזהו נפשו ולא נשאר בו כי אם החמר הרע, וראוי באמת למשרתי השם 
תברך להתרחק ממנו, זולתי לקרובים שהתר להם, כי אחיהם בשרם הוא, וכל דרכי התורה דרכי נועם י

ונתיבותיה שלום ולא רצתה לצערם כל כך כי יחם לבבם על הקרוב המת שלא יוכלו להתקרב תוך האהל 
טמאת אשר הוא בתוכו ולשפך את רוחם ולהשביע נפשם בבכי עליו. וראיתי רמז אל הטעם הזה שכתבתי ב

המת, שאמרו זכרונם לברכה (ירושלמי ברכות פ''ג ה''א) כי הצדיקים גמורים אינם מטמאין, ולפי הדומה 
כי הכונה לפי שגופם טהור ונקי ולא החטיא נפשם, אבל סיעם לזכותה, ועל כן תעלה נפשם בנשיקה, ועל 

  גום ישכן אור זרוע לעולם.

באהל המת ואפילו לששה מתי מצוה, שנאמר (ויקרא כא יכנס כהן גדול  שלא – החינוךבמצוה ר"ע, כותב 
  יא) ועל כל נפשות מת לא יבא. כלומר לא יבוא בתוך הבית עמהם, דלשון לא יבוא ביאה [ביאת בית] משמע. 

בסדר זה, שענין הטמאה ראוי להתרחק מן ג) "(רסהמצוה. מה שכתבתי למעלה במצוה רס''ו  משרשי
שם יתברך תמיד, והכהן הגדול הנבדל להיות קדש קדשים, עם היותו הכהנים שהם קדושים עושי מלאכת ה

בעל גוף נפשו תשכן תמיד בתוך המשרתים העליונים, על כן לא תחוש התורה עליו להתיר לו טמאה לעולם, 
דחס רחמנא עליהם, שישפכו נפשם ג) "(מצוה רסואפילו בקרובים כמו לכהנים הדיוטים שכתבתי למעלה 

בבם על קרוביהם, מה שאינו כן בכהן הגדול, כי מרב דבקות נפשו למעלה יתפשט בבית המת כי יחם ל
לגמרי מטבע בני איש וישכיח מלבו כל עסק עולם הזה הנפסד, ועל חברת הקרוב לא תבכה נפשו, כי כבר 

  הוא נפרד ממנו בעודנו בחיים. 

  :הייתי רוצה להיכנס לשתי נק' שהתעוררתי עליהם

ן הגדול, מדגישה התורה פעמיים את הענין שהוא נמשח בשמן המשחה; כאשר מדברת התורה על הכה
 ֶאת ִלְלֹּבׁש ָידוֹ  ֶאת ּוִמֵּלא ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ֹראׁשוֹ  ַעל יּוַצק ֲאֶׁשר ֵמֶאָחיו ַהָּגדוֹל ְוַהֹּכֵהן {כא, י}: אומרת התורה

} יב{: ִיַּטָּמא א ּוְלִאּמוֹ  ְלָאִביו ָיֹבא א ֵמת ַנְפֹׁשת ָּכל ַעלוְ } יא{: ִיְפֹרם א ּוְבָגָדיו ִיְפָרע א ֹראׁשוֹ  ֶאת ַהְּבָגִדים

  . ה' ֲאִני ָעָליו ֱאָהיו ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן ֵנֶזר ִּכי ֱאָהיו ִמְקַּדׁש ֵאת ְיַחֵּלל ְוא ֵיֵצא א ַהִּמְקָּדׁש ּוִמן

  מה הסוד הטמון כאן ? – אם כן, נשאלת השאלה

 שיהאבמה הוא יותר גדול ?!  מאחיו הגדול והכהן} י- כא ויקרא{ והתניא -  יח, א} {מסכת יומאאומרת הגמרא 
  .ובעושר בחכמה בנוי בכח מאחיו גדול

 ַהֹּכֲהִנים ֶאָחיו ִמָּכל ָּגדוֹל ֶׁשִּיְהֶיה ָצִרי ָּגדוֹל ֹּכֵהן – {הלכות כלי המקדש והעובדים בו, פ"ה, ה"א}רמב"ם כותב ה
 ֶׁשַּיֲעִׁשיר ַעד ָעְׁשרוֹ  ְלִפי ֶאָחד ָּכל ִמֶּׁשָּלֶהן לוֹ  נוְֹתִנין ַהֹּכֲהִנים ָּכל ָממוֹן לוֹ  ֵאין. ּוְבַמְרֶאה ְּבָחְכָמה ְּבעֶׁשר ְּבֹכחַ  ְּבנוֹי

  .ֶׁשְּבֻכָּלן ֵמָעִׁשיר יוֵֹתר
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, ָּגדוֹל ֹּכֵהן ְׁשמוֹ  ִנְקָרא ָלָּמה, ֵמֶאָחיו ַהָּגדוֹל ְוַהֹּכֵהן): י, כא ויקרא( – }ט{ויקרא רבה, פרשה כו, אומר המדרש 
. ִּגּבוֹר ֶׁשהּוא, ְּבֹכחַ . ֵמֶאָחיו ָנֶאה ֶׁשהּוא, ְּבנוֹי. ּוְבָׁשִנים ְּבעֶׁשר, ְּבנוֹי, ְּבֹכחַ , ְּבָחְכָמה: ְדָבִרים ַּבֲחִמָּׁשה ָּגדוֹל ֶׁשהּוא

, ּוֵמִביא מוִֹלי, ְמִניָפם ָהָיה ֵּכיַצד, ֶאָחד ְּביוֹם ףֵהִני, ֶאֶלף ּוְׁשַנִים ֶעְׂשִרים ַהְלִוים ֶאת ְּכֶׁשֵהִניף ַאֲהֹרן ּוְרֵאה ּבוֹא
 ַמֲעֶׂשה. אוֹתוֹ  ְמַעְּׁשִרין ַהֹּכֲהִנים ֶאָחיו ָעִׁשיר ָהָיה א ֶׁשִאם ִמַּנִין, ְּבעֶׁשר. ְּבֹכחַ  ָּגדוֹל ֶׁשָהָיה ֱהֵוי, ּומוִֹריד ַמֲעֶלה

 ְלָפָניו ַהַּמְחָצב ּוִמְּלאּו, ַּבֲאָבִנים חוֵֹצב ְוָראּוהּו ַהֹּכֲהִנים ֶאָחיו ְוָיְצאּו, דוֹלּגָ  ֹּכֵהן ֶׁשִּמּנּוהּו [ָרָצף] ַהַּסָּתת ְּבִפְנָחס
  .ָזָהב ִּדיְנֵרי

את הגמרא הזאת בפעם הראשונה, שאלתי את עצמי שאלה; הוא צריך להיות גדול יותר  כשקראתי

איך עושים  –ית. גדול יותר בכח עושים לו מגב –מובן. אז אחד הכהנים דואג שיהיה לו כסף  –בעושר 
  שיהיה לו כוח ? שולחים אותו לעשות אימוני כושר. אבל איך מסדרים שהוא יהיה הנאה ביותר ???

שמן ששון מחבירך. כשבאין למשחו והיו  – {ילקוט שמעוני, תהלים מזמור מה, רמז תש"נ}אומר המדרש 
והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כהן גדול, מכניסין כהנין ומעמידין לצד ונותנין שמן המשחה באמצע 

" שמכיון ששמן המשחה היה יורד עליו ֵמֲחֵבֶרי ָׂשׂשוֹן ֶׁשֶמן ֱאֶהי ֱאִהים ְמָׁשֲח ֵּכן ַעל"{שם ח} שנאמר 
אם ככה, שמן  אם היה קצור היה מאריך. אם היה שחור היה מתלבן. ואם היו פניו רעות היו משחקות

והכהן {ויקרא כא, א} שהיה נאה וניכר מכל אחיו, שנאמר  ?'מחבירך'ומהו  ☺עיצוב פנים!  המשחה היה עושה
ויהי {ש"א טז ו} הגדול מאחיו, ואם תמה אתה שהשמן רץ ונצוק על ראש כהן גדול, למד מדוד דכתיב 

  . בבואם וירא את אליאב

 ָקָצר ָאָדם ְיֵהא ֶׁשֲאִפּלּו ַמְדָּת לָ  ָהא – {ויקרא רבה, פרשה כו, אות ט}כדברים האלה, מובאים במדרש רבה 
  .ֶאָחיו ִמָּכל ְמֻׁשָּבח ַנֲעָׂשה ַהִּמְׁשָחה ְּבֶׁשֶמןהכהן  ֶׁשִּנְמַׁשח ֶׁשְּבָׁשָעה ָלָּמה ָּכ ָּכל, ָאֹר ַנֲעָׂשה ֶמֶל ְוִנְתַמָּנה

גדול, תופרים  מתי הכהן הגדול נמשח בשמן המשחה ? לאחר שסנהדרין של שבעים ואחד בוחרים בו לכהן
הכל טוב ויפה. אבל באיזה מידה תופרים לו את הבגדים? נניח לו בגדים; מעיל, כתנת, אבנט, ציץ וכו';  

אבל מה קורה  –שהכהן הגדול היה בגובה של מטר שמונים; אז עשו לו את המעיל במידה של מטר שמונים 
   הם יהיו קצרים?! –א יתאימו לו וא"כ הבגדים ל –לאחר שמשחו אותו בשמן המשחה ? הרי הוא התארך 

ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך  – ואומר דבר נפלא, פרשת תצוה} תפארת יהונתן{ ר' יהונתן אייבשיץבא 
.. הכבוד בבגדים האלו הוא, כי הבגדים צריכין להיות מכוונים למדת הכהן; לא קצרים .לכבוד ולתפארת

"כ מתחלה כשעשו בגדים לכהן הגדול, איך אפשר ולא ארוכים והכהן הנמשח בשמן המשחה נתגדל, וא
לכוון לכוון מדתו שיהיה אח"כ נתגדל ע"י שמן המשחה? אמנם באמת מתחלה גם הבגדים נמשחים וגם הם 
הגדילו וזה למופת חותך שהוא מפלאות ה' כי בגדלות הכהן יאמרו שהוא בטבע, כי איש אשר יגיע לבשורה 

טובה תדשן עצם, וכן הענין בגדלות. אבל על הבגדים לא יתכן  טובה ומעלה הטבע מגדלו באמרם שמועה
  לומר כן, וזהו לכבוד ולתפארת כי ה' פעל במופת מופלא. 

  עד כאן דבריו.

 ִאְלָעאי ְּבַרִּבי ְיהּוָדה ַרִּבי ָאַמר), ב, ח ויקרא( ַהִּמְׁשָחה ֶׁשֶמן ְוֵאת – {ויקרא רבה, פרשה י, אות ח}אומר המדרש 
 ָעָשר ְׁשֵנים ֶאָּלא ָהָיה א ִמְּתִחָּלה, סוֹף ְוַעד ִמְּתִחָּלה בוֹ  ַנֲעׂשּו ִנִּסים ַמֲעֵׂשה ַּבִּמְדָּבר מֶׁשה ֶׁשָעָׂשה ָחהַהִּמְׁש  ֶׁשֶמן

 ָּמהּכַ , ַמְסִּפיק ָהָיה א ָהֵעִצים ֶאת ּבוֹ  ִלְׁשרוֹת ִאם, ִלי ֶזה ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן): לא, ל שמות( ֶׁשֶּנֱאַמר, ג
, ַהִּמּלּוִאים ְיֵמי ִׁשְבַעת ָּכל ּוָבָניו ַאֲהֹרן ִנְמַׁשח ִמֶּמּנּו. ּבוַֹלַעת יוָֹרה ְוַכָּמה, ּבוְֹלִעים ָהֵעִצים ַּכָּמה, ׂשוֵֹרף ָהאּור
, ֵּכֶליהָ  ְוָכל ּוְמנוָֹרה, ֵּכָליו ְוָכל ְוֻׁשְלָחן, וֵּכָלי ְוָכל ַהְּנחֶׁשת ִמְזֵּבחַ  ִנְמַׁשח ִמֶּמּנּו, ֵּכָליו ְוָכל ַהָּזָהב ִמְזַּבח ִנְמְׁשחּו ִמֶּמּנּו
  .ועדיין מתקיימת ּוְמָלִכים ְּגדוִֹלים ֹּכֲהִנים ִנְמְׁשחּו ִמֶּמּנּו, ְוַכּנוֹ  ְוִכּיוֹר

  מאיפה אנחנו יודעים שזה עדיין נמצא ? – נשאלת השאלה

תו גם את צנצנת המן, גם את שמן שבשעה שגנזו את הארון, גנזו יחד אי{מסכת יומא}, אומרת הגמרא  כי
עדיין צנצנת עם  –המשחה, גם את מטה אהרן ביחד עם הפרחים; זאת אומרת, אחרי שמשחו ועשו הכל 

  שמן המשחה קיימת. 

גדול נפשו מושרשת במקום קדש הקדשים שזהו  והכהן – ואומר דבר נפלא ביותר ךיאמונת עתבא הספר 
 עוז וחדוה במקומוחי' קדש הקדשים אין שייך אבילות כלל, כי בחינתו, ורק הוא הורשה ליכנס שם. ובב

כתיב, שבמקום השראת השכינה הוא מקום החדוה והשמחה. וע"כ בקדש הקדשים שהוא מקום השראת 
השכינה הוא מקום השמחה, ושם הוא בחי' החיים, ואינה שייכת שם בחי' מיתה ואבילות. וגם בירושלים 

שמקום היה חוץ לירושלים שכל מי שהיו לו חשבונות של שמו"ר נ"ב ד} {מתפשטת בחי' זו כמובא במדרש 
עסקיו היה יוצא לשם שלא יעסוק בחשבונות אלו בירושלים, כי שמא היה לו הפסד, ויבוא לו צער מזה, 
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ובירושלים אין להצטער, כי היא משוש כל הארץ, עיר מוש"ב = שמח וראוי להיות בה רק בשמחה. ומעתה 
שהוא בחי' קדש הקדשים כמ"ש "ויבדל אהרן להקדישו קודש קדשים", לא שלטה בו  אצל הכהן הגדול

הטומאה ע"י מיתת קרובו, כי בבחינתו אין שום שליטה לחיצונים ולכוחות הטומאה, ואין שייך אצלו 
אבילות. ואי' בירושלמי עה"פ "וכל אדם לא יהי' באהל מועד בבוא אהרן אל הקדש", שאפי' מלאך שעליהם 

"ופניהם פני אדם", אין להם רשות להיות בקדש הקדשים. ונמצא שאין לחיצונים שום אחיזה בכהן נאמר 
הגדול שהוא בחי' קדש הקדשים, וכבחי' זמן סעודה שלישית שאז הוא קדש הקדשים של השבת, ואז נאמר 

  לבר נטלין ולא אעלין הני כלבין דחציפין.  –

שמן המשחה הוא משקה שהוא מבחי' עולם הבא, לשכך זה הכהן הגדול נמשח בשמן המשחה. כי  ומטעם
כאשר מערבים אותו בשאר משקים הוא צף למעלה, כי הוא נוטה לשרשו. ושמן הוא מלשון 'שמיני' המורה 

על עולם השמיני הידוע מהמהר"ל בהקדמת "נר מצוה", שהוא בחי' עולם הבא שהוא למעלה משבעת ימי 
ר שבעת ימים. וע"ל הכהן הגדול שהוא קדש הקדשים, שהוא בראשית, למעלה מבחי' הזמן שהוא במספ

המקום שלמעלה מן הזמן כאשר נתבאר בשבת העל"ט, ששם הוא בחי' שמים שאין שולט שם זמן או מדה, 
וע"כ ראוי הכהן הגדול שישמח בשמן שהוא משקה השייך לבחינתו והוא בחי' עולם הבא. ושמן המשחה 

אר אצל הכהן הגדול הוא בחי' עוז וחדוה במקומו. וכן מהאי . כאשר נתבשמן השמח"ההוא אותיות 
טעמא לובש הכהן הגדול שמונה בגדים שזה בחי' עולם השמיני שהכהן הגדול שייך אליו. ובזה יבואר 

מאמר הכתוב "והכהן הגדול מאחיו אשר יוצא על ראשו שמן המשחה", שזה מורה על בחי' הכהן הגדול 
הבא. ועוד זאת "ומלא ידו ללבש את הבגדים" שהוא לובש שמונה  שהוא מבחי' קדש הקדשים ועולם

בגדים, שגם זה מורה על בחי' השמיני. ולכך "על כל נפשות מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא", שאף 
  לקרובים אין לו ליטמא, כי אצלו לא שייך בחי' אביולות וטומאה. ולא חלה עליו בחי' הטומאה 

  חינתו דוחה כל החיצונים וכולהו ערקין ואיתעברו מני'.ע"י מיתת הקרוב כנ"ל, כי ב

'בר יוחאי'; ר' שמעון  – ר' שמעון לביאהבאתי את כל זה, כי בע"ה במוצ"ש, כולנו נשיר את הפיוט של 
 החליט בהלביא, היה יהודי מהעיר פאס שבמרוקו. בדרכו לארץ ישראל, הוא עבר מטריפולי שבלוב 

 היה ],'הגדולים שם' בספרו ישראל חכמי של תולדותיהם את [שתיאר א"החיד דברי פי על, לכך הרקע. להשתקע
' ר[= הנזכר דהרב שמעתי ואני: "ימים באותם טריפולי יהדות של למצבה הנוגעות דופן- יוצאות בנסיבות

 תפילה ואפילו, ודין דת יודעין היו שלא ראה לטריפולי וכשבא, ישראל לארץ ליסע דעתו היה] לביא שמעון
 ארץ מהליכת יותר וזה', ה את ליראה תורה וללמדם לתורה לקרבם לו טוב כי בלבו ואמר. קונןיכת ותוברכ

; הוא חיבר כמה חיבורים על הזוהר הקדוש, ..."שם תורה והרביץ. לגיירם כמעט והצליח עשה וכן, ישראל
ר לנו ממנו היום, זה ; מה שנישאפירוש זוהר] – פ"זגימט' של שמו.  כת"ם[ כתם פזאחד מהספרים נקרא בשם 

  .'בר יוחאי' –שמות; בנוסף, הוא חיבר פיוט על רבי שמעון בר יוחאי  –רק שני כרכים, בראשית 

  :'בר יוחאי'בפיוטו  ר' שמעון לביאכותב 

, ַהֹּקֶדׁש ִמִּמַּדת ְחָּת ִנְמַׁש , ֹקֶדׁש ִמְׁשַחת ֶׁשֶמן, יוָֹחאי ַּבר: ֵמֲחֵבֶרי ָׂשׂשוֹן ֶׁשֶמן, ַאְׁשֶרי ִנְמַׁשְחָּת , יוָֹחאי ַּבר
   ;ּפֵאֶר ֹראׁש ַעל ָחבּוׁש, ַהֹּקֶדׁש ֵנֶזר ִציץ ָנָׂשאתָ 

  ?! הוא כהן גדול?!'ַאְׁשֶרי ִנְמַׁשְחָּת ' – נשאלת השאלה

, ֳחָדִׁשים מַחֵּדׁש ָירוֹק ַקו, ַהֳּקָדִׁשים ּבֹקֶדׁש, יוָֹחאי ַּברזה לא מסתיים כאן; בהמשך הפיוט הוא כותב: "
  ".קָׁשֶרי ן"ִׁשי ִקְׁשֵרי ָקַׁשְרָּת , ֲחִמִּׁשים סוֹד ַׁשָּבתוֹת ֶׁשַבע

יום ההילולה של רשב"י, לכן  –ברוב בשנים סמוכה לל"ג בעומר אם רואים שפרשת השבוע, פרשת אמור, 
  רציתי קצת ללמוד את של רבי שמעון בר יוחאי ואיך הוא קשור לענין שמן המשחה ולכהן גדול.

שהקשר שלו לכהן גדול, מוזכר ברוב המפרשים, כי כל מפרש שתיקחו על משנתו של רבי שמעון האמת היא, 
בר יוחאי, יגיד לכם שרבי שמעון בר יוחאי הוא ניצוץ נשמתו של משה רבינו; הדברים מובאים בדברי 

ינו, יום פטירתו של משה רב –הרמ"ע מפאנו, שניצוץ מנשמת משה רבינו התעברה ברשב"י ולכן בז' באדר 
  נוהגים לעלות לציון הרשב"י שהיה ניצוץ נשמתו. 

ושמעתי מפי ת"ח מארץ המערב הפנימי חכם ר' מסעוד, שמצא  – }, מערכת י'שם הגדולים{כותב החיד"א 
וחאי. ואמר החכם ין במעון שר"ת  י"שב. עלית למרום שבית שבי{תהילים סח, יט} שהגיד האר"י ע"פ 

  למה שהוא האר"י זצ"ל. שר בצחק ילמפרע ר"ת  י"שבהנזכר ואני רמזתי עליו כי 

  קשר נוסף בין השנים; משה רבינו היה נותן התורה שבכתב, ורשב"י היה נותן תורת הסוד. 
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מה קרה, מה החגיגה הגדולה  –בע"ה ביום ראשון, יום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי; נשאלת השאלה 
  אי ?שיש, ביום הפטירה הפטירה של רבי שמעון בר יוח

אם אמרנו שנשמתו היא ניצוץ מנשמת משה רבינו; ביום פטירת משה רבינו, כותב השולחן ערוך, נוהגים 
להתענות; כך גם ביום פטירתו של אהרן הכהן, ראש חודש אב, כותב השולחן ערוך שמי שרוצה יכל 

  שיצום! –להתענות בו; ראש חודש ניסן פטירת נדב ואביהוא, מי שרוצה לצום 

שלא כזאת חגיגה, לא מצאנו שעושים לשום אדמו"ר או לשום תנא. עד כדי כך,  –זאת הילולא אם כן, כ
  !אומרים תחנוןכן  –; לעומת זאת, בפטירת משה רבינו, מרים הנביאה וכל השאר ☺! אומרים תחנון

  למה לא אומרים תחנון בל"ג בעומר ? – נשאלת השאלה

בירך  ר' אברהם הלוי; ר' אברהם הלוישב"י ואיתו היה , שהוא היה בהילולא של רהאר"י הקדושכי סיפר 
ברכת המזון, ולאחר שסיים לברך אמר 'נחם'; רבי שמעון בר יוחאי התגלה בחלום לאר"י הקדוש, ואמר לו 

"בגלל שר' אברהם הלוי אמר 'נחם' ביום ההילולא שלי, הוא יהיה בנחמה בקרוב!", ומיד, לא עברו ימים 
  מעטים, ומת בנו בכורו!

לא שייך . כי כמוהו, גם בכהן גדול ם ככה, חייב להיות שבחינת רבי שמעון בר יוחאי, היא בחינת כהן גדולא
  ; שמח"הבשמן המשחה, שהוא אותיות  שהיה נמשחאבלות 

חוץ מזה, אהרן הכהן הוא כנגד ספירת ההוד, שאליה נכנסנו השבוע; הספירה ביום פטירתו של רבי שמעון 
למה ? אהרן הכהן נקרא בשם  –הכהן הגדול שבקדש הקדשים  –בהוד. פירוש הדבר בר יוחאי , היא הוד ש

  'הוד', ובית המקדש נקרא בשם 'הוד'; 

ְוַההוֹד  ְוַהֵּנַצח ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהְּגבּוָרה ַהְּגֻדָּלה ה' ְל {דה"א כט, יא} – {מסכת ברכות נח, א}כך אומרת הגמרא 
 מתן זו והתפארת בכורות מכת זו והגבורה סוף ים קריעת זו הגדולה' ה לך עקיבא דרבי משמיה תנא  .וגו'

  .המקדש בית זו וההוד ירושלים זו והנצח תורה

אם אהרן בתוך בית המקדש, נקרא 'הוד שבהוד', רבי שמעון בר יוחאי שנפטר בהוד שבהוד, אומר לנו רבי 
  יש לו בחינה של כהן גדול בקדש הקדשים! –שמעון לביא 

  אבל מה הוא שייך לשמן המשחה ? – הנשאלת השאל

  תראו עד כמה הדבר הזה הוא פלא מופלא:

 ַהַּמֲעלוֹת ִׁשיר} א{ קל"ג בתהילים;מזמור  לגביהמילים האחרונות שהוציא רבי שמעון בר יוחאי מפיו, היו 
 ֶׁשֹּיֵרד ַאֲהֹרן ְזַקן ַהָּזָקן ַעל ֹיֵרד ָהֹראׁש ַעל ַהּטוֹב ַּכֶּׁשֶמן} ב{: ָיַחד ַּגם ַאִחים ֶׁשֶבת ָּנִעים ּוַמה ּטוֹב ַמה ִהֵּנה ְלָדִוד

  .ָהעוָֹלם ַעד ַחִּיים ַהְּבָרָכה ֶאת ה' ִצָּוה ָׁשם ִּכי ִצּיוֹן ַהְרֵרי ַעל ֶׁשֹּיֵרד ֶחְרמוֹן ְּכַטל} ג{: ִמּדוָֹתיו ִּפי ַעל

חיים דישא למימר אמר רבי אבא: לא סיים בוצינא ק – {אדרא זוטא, פרשת האזינו} זוהר הקדושכותב ה
סברנא למכתב טפי  ואני כתבתי ואנא כתבנא לא סיים רשב"י לומר 'חיים' עד שנשקטו דבריועד דאשתככו מלוי 

חשבתי לכתוב עוד ולא שמעתי.   ולא הוה יכילנא לאסתכלא ולא שמענא ולא זקיפנא רישא דנהורא הוה סגי 

אדהכי אזדעזענא שמענא קלא דקארי ואמר עליו  הרמתי את הראש שהאור היה מרובה ולא הייתי יכול להסתכל
שמעתי קול ארך ימים ושנות חיים וגו' שמענא קלא אחרא תוך כך נזדעזעי שמעתי קול קורא ואומר {משלי ג} 

חיים שאל ממך. כל ההוא יומא לא אפסיק אשא מן ביתא ולא הוה מאן דמטי לגביה אחר {תהילים כא} 
נהורא ואשא הוה בסוחרניה  מן הבית ולא היה מי שהגיע אליו שלא יכלו כל היום ההוא לא פסק אשדלא יכילו 

בתר  נפלתי על הארץ ובכיתינפילנא על ארעא וגעינא אור ואש היה בסביבתו כל היום ההוא  כל ההוא יומא
דאזיל אשא חמינא לבוצינא קדישא קדש הקדשים דאסתלק מן עלמא אתעטף שכיב על ימיניה ואנפוי 

  שוכב על ימינו ופניו מחייכים.ך האש ראיתי לנר הקדוש שנסתלק מן העולם נתעטף אחרי שהל חייכין

 ַעל ַהּטוֹב ַּכֶּׁשֶמן" –אם ככה יוצא, שהענין האחרון שבו התעסק רבי שמעון בר יוחאי, היה שמן המשחה 
  ;..."ִצּיוֹן ַהְרֵרי ַעל ֶׁשֹּיֵרד מוֹןֶחְר  ְּכַטל} ג{: ִמּדוָֹתיו ִּפי ַעל ֶׁשֹּיֵרד ַאֲהֹרן ְזַקן ַהָּזָקן ַעל ֹיֵרד ָהֹראׁש

' וגו אהרן זקן הזקן על יורד'] וגו[ הטוב כשמן} ב-קלג תהילים{ ר''ת - {מסכת הוריות יב, א}לומדת הגמרא 
 בעיקר לו ויושבות עולות מספר כשהוא תנא פפא רב אמר בזקנו לאהרן תלויות היו מרגליות טפי שני כמין
 כשמן ואמרה קול בת יצתה המשחה בשמן מעלתי ושלום חס שמא אמר דואג משה היה זה דבר ועל זקנו

 בו אין אהרן שבזקן המשחה שמן אף מעילה בו אין חרמון טל מה חרמון כטל} ג-קלג תהילים{' וגו הטוב
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 תהילים{ לו ואמרה קול בת יצתה מעלתי אני אבל מעל לא משה שמא אמר דואג אהרן היה ועדיין מעילה

  . מעלת לא אתה אף מעל לא משה מה יחד גם אחים שבת נעים ומה טוב מה הנה} א-קלג

למה ? כי כל  –" ֵמֲחֵבֶרי ָׂשׂשוֹן ֶׁשֶמן, ַאְׁשֶרי ִנְמַׁשְחָּת , יוָֹחאי ַּברבא רבי שמעון לביא בפיוט, ואומר "

  !"השמן השמחוכמו שאמרנו  –הוא שמן המשחה  –' ָׂשׂשוֹן ֶׁשֶמןהפרידה מחבריך, עסקה בענין '

  עד כאן הדברים בקצרה, סביב פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי.

 מן כולו העולם כל את לפטור אני יכול :י''רשב משום ירמיה ר''א – {מסכת סוכה מה, ב}אומרת הגמרא 
 בן יותם ואילמלי עכשיו ועד העולם שנברא מיום עמי בני אליעזר ואילמלי ,עתה עד שנבראתי מיום הדין

  ... סופו עד העולם שנברא מיום עמנו 2עוזיהו

מה פירוש, שהוא יכל לפטור את כל העולם מן דין?! האם מצינו דבר כזה, שיבוא אדם  – נשאלת השאלה
  ויגיד "ריבונו של עולם, הכל עלי"?!

  אין אברהם מציל את ישמעאל, אין יצחק מציל את עשו. – {מסכת סנהדרין קד, א}אומרת הגמרא 

  אחרי שהם מתו. אבל אולי בחייהם כן יכלו ? בסדר. זה –יאמר האומר 

בוא ותראה, שני תלמידים גדולים, רוצים לצנן את ר' אלישע בן אבויה  – ואומר דבר נפלא הבן יהוידעבא 
  שירד מן הדרך; 

 מידן לא אמרו עליו בשמים: אמרי כאשר מת 'אחר' דאחר נפשיה נח כי – }, ב{מסכת חגיגה טואומרת הגמרא 
 לא ומצד שני, אינו יכול להיכנס לעולם הבא. ליתי דאתי לעלמא ולאא נדון אותו על מעשיו הרעים, ל  יהלידיינֵ 

לא נדון אותו על מעשיו הרעים מפני שעסק בתורה, המגינה עליו מפני אש  באורייתא דעסק משום ,לידייניה מידן

ולם הבא מפני שחטא, ולכן אין לו ומצד שני אינו יכול להיכנס לע דחטא משום ,ליתי דאתי לעלמא ולא הגיהנום.

שבית דין של מעלה ידונו אותו  דאתי לעלמא וליתי דלידייניהלו ל'אחר'  מוטב :מ''ר אמר .זכות להיכנס לשם

ואגיע   אמות מתי לגיהינום תחילה, ושם יתמרקו עוונותיו, כדי שאחרי כן יזכה להיכנס לעולם הבא, בזכות תורתו.

כלומר, אדאג שם שידונו את 'אחר' ויכנס לגיהינום, ויהיה סימן לדבר,  מקברו ןעש ואעלהלבית דין של מעלה, 

עלה עשן  דאחר מקבריה קוטרא סליק כשנפטר רבי מאיר, מאיר' דר נפשיה נח כי ואכן. שיעלה עשן מקברו

 האם יש קבורה בכך ששורף אדם את רביה למיקלא גבורתא :יוחנן' ר אמר מקברו של 'אחר'. לאחר שנים רבות

 מצינן ולא היה ביננו תלמיד אחד שנכשל וסטה מדרכי התורה, ביננא הוה חד רבו, כפי שעושה רבי מאיר ל'אחר'?
וכי אין אנו יכולים להצילו? הרי 'אחר' נמנה בתחילה בין החכמים, ומאחר שהיה אחד מאיתנו, עלינו לעזור  לאצוליה

מי יוכל   מאן ליה מרמי מאןם ואכניסו לעולם הבא. אם אקח אותו בידי, אוציאו מן הגיהינו ביד נקטיה אילו. 

, כלומר, אוציאו מן מקברו העולה עשןאת ה ואכבה אמות מתי :אמרלקחת אותו ממני? הוסיף רבי יוחנן ו

 מקבריה קוטרא פסק כשנפטר רבי יוחנן, יוחנן' דר נפשיה נח כי הגיהינום, וכך יפסיק העשן לעלות משם, ואכן,
פתח ספדן אחד את הספדו על רבי יוחנן,  ספדנא ההוא עליה פתחמקברו של 'אחר', פסק העשן שעלה  דאחר

בבואך להוציא  רבינו לפניך עמד לא של גיהינום הפתח שומר אפילו בהזכרת כוחו להוציא מן הגיהינום, ואמר: 

  את 'אחר' משם. 

  :מבערזאן ם"שו"ת מהרשואותם הדברים הראו לי שמופיעים ב ,בן יהוידעאומר ה

מה קורה, אם שנים הוציאו מטאטא מן הבית, מרשות היחיד לרשות הרבים; מה הדין  – נשאלת השאלה
  שלהם, פטורים או חייבים ?

 מאיר רבי שנים הוציאו ,חייב הרבים לרשות ככר המוציא -  צג, א} –{מסכת שבת צב, ב הגמרא  אומרת
 שמעון ורבי פטורים לאו ואם חייבין שנים ציאווהו להוציאו אחד יכול לא אם אומר יהודה ורבי מחייב
 כיצד מקצתה את העושה ולא כולה את העושה בעשותה} כז-ד ויקרא{ רבנן דתנו מילי הני מנא .פוטר
 יהו יכול הרבים לרשות והוציאו בקנה וכותבין בקולמוס ושובטין בכרכר ולוגזין במלגז אוחזין שהיו שנים

 לרשות והוציאו דבילה של מקצתה בעיגול העושה ולא כולה תא העושה בעשותה לומר תלמוד חייבין
 ואם חייבין שנים והוציאוהו להוציאו אחד יכול לא אם אומר יהודה רבי ר''לרה והוציאו בקורה הרבים

 יחיד בעשותה נאמר לכך פטורים שנים והוציאוהו להוציאו אחד יכול שלא פ''אע אומר ש''ר פטורין לאו
  . פטורין השעשאו שנים חייב שעשאה

  גמרא במסכת סנהדרין: בן יהוידעהמביא 

                                                           
 לא 'יותם בן עוזיהו' , אלא 'אחיה השילוני'.  - בירושלמי מובאת גירסה אחרת   2
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 מן עצמן לפטור יכולין ונשמה גוף :לרבי אנטונינוס ליה אמר - ב}–{מסכת סנהדרין צא, א הגמרא  אומרת
 גוף אומרת ונשמה בקבר דומם כאבן מוטל הריני ממני שפירשה שמיום חטאת נשמה אומר גוף כיצד הדין
 למלך דומה הדבר למה משל לך אמשול ליה אמר כצפור באויר פורחת הריני ממנו שפירשתי שמיום חטא
 לו אמר סומא ואחד חיגר אחד שומרים שני בו והושיב נאות בכורות בו והיה נאה פרדס לו שהיה ודם בשר
 והביאום סומא גבי על חיגר רכב לאכלם ונביאם והרכיבני בא בפרדס רואה אני נאות בכורות לסומא חיגר

 בהן להלך רגלים לי יש כלום חיגר לו אמר הן היכן נאות בכורות להן אמר פרדס בעל בא לימים ואכלום
 ה''הקב אף כאחד אותם ודן סומא גבי על חיגר הרכיב עשה מה לראות עינים לי יש כלום סומא לו אמר

 ועמ לדין הארץ ואל מעל השמים אל יקרא }ד-נ תהילים{ שנאמר כאחד אותם ודן בגוף וזורקה נשמה מביא
  .הגוף זה עמו לדין הארץ ואל נשמה זו מעל השמים אל יקרא

" הדין מן כולו העולם כל את לפטור אני יכולזה מה שטען רבי שמעון; מה הוא טען ?! " – בן יהוידעאומר ה
!". פטורים מה הדין ??? – שנים והוציאוהו להוציאו אחד יכול שלא פ''אעלמה ?! כי רבי שמעון פוסק " –

נפסקה כמותו, אלא כמו חכמים שמחייבים. אמר רבי שמעון: "בסדר גמור. הלכה לא  אבל הלכה לא
נפסוק כרבי י אם כ ?הלכה כמותו לא נפסקה  ולמה  ;כמותי. אבל לפחות את דורי אני יכל לפטור מן הדין"

פירוש  ;גם במצוותכך  –י אם בעבירות אי אפשר לזה בלא זה כ ?למה  –שמעון, לא נקבל שכר על המצוות 
  !כ את השכר על המצוות"אחעל העבירות, ולקבל  לחטוף מכותעדיף  –הדבר 

  :צרהקהייתי רוצה להקדים הקדמה רק . זה רעיון נפלא ביותרמפרשים נוספים, ואומרים על באים 

כשרבי חלה והיה מתייסר, אמרו אנשי ציפורי מרוב  צפריא אמרין – {מסכת כלאים פ"ט ה"ג}מספר הירושלמי 

אדיק לון בר קפרא, רישיה . יבשר לנו שרבי מת, נהרוג אותומי שאנן קטלין ליה , מאן דאמר לון רבי דִמך צער
רבי שכב בתוך הבית, וכשרבי מת, הוציא בר קפרא את ראשו מהחלון ראשו מכוסה ובגדיו ִמָכסי, מאנוי מבזעין 

וגברה ידן של אראלים וחטפו את הלוחות. ברבי  מצוקים ואראלים תפוסין בלוחות הברית, אמר לון קרועים
וקרעו  וקרעוןאמר להם, אתם אמרתם !  אמר לון, אתון אמריתוןשאלו אותו, מת רבי ?  דמך רביליה,  אמרין

. פפתה, מרחק ג' מילין עדוהלך קול קריעת הבגדים ואזל קלא דקרעון לגו ַּפפָתה מהלך תלתא מילין  בגדיהם.
ו כל העיירות מעשה ניסין נעשו באותו היום. ערב שבת היתה, ונתכנס, בשם רבי מנאאמר רבי נחמן 

והורידוהו ואחתוניה לבית שריי והעמידו את מיטתו בי"ח בתי כנסת להספידו. ואשירוניה תמני עשה כנישן 

עד שהיה כל אחד ואחד מגיע לביתו ועמדה השמש ברקיע ונתארך היום ותלה לון יומא  לקבורה בבית שערים
מלמד שהשמש עמדה כמה וכמה א הגבר וממלא לו חבית של מים ומדליק לו את הנר. כיון ששקעה החמה קר

יצתה ! אמרו לעצמם, שמא חיללנו שבת?דילמא דחללינן שבתא , אמריןהתחילו להתייסר ָשרּון מציקין . שעות
חוץ  מן קצרא בר. בת קול ואמרה להן, כל מי שלא נתעצל בהספדו של רבי יהא מבושר לחיי העולם הבא

יה דשמע כן סליק ליה לאיגרא וטלק גרמכיון . מאותו כובס שהיה רגיל לבוא אצל רבי כל יום, ואותו יום לא בא
יצאה בת קול ואמרה,  בת קלא ואמרה, ואפילו קצראפק נ עלה לגג והפיל עצמו מרוב צער ומת.כששמע כך,  ומית

  גם הכובס  מזומן לחיי העולם הבא.

, אז הוא לא היה אתה רוצה מהכובסמה  –כולם חוץ מהכובס' ' –פעם לא הבנתי את הירושלמי הזה ף א
  ?!בהלוויה

  !דבר פלאע מפאנו "רמראיתי ב השבוע, – חיפשתי מפרש על הירושלמי שמסביר את זה, ולא מצאתישנים 

  זהו לבן הארמי. הכובס  – ע מפאנו"רמה בכות

  ?!הקשר בין לבן הארמי לאותו כובס מה  – השאלהנשאלת 

קראו לו רבי י הקדוש, שרבי הוא ניצוץ של יעקב אבינו, ולכן "כתוב באר ;דמאופשוט  –לעצמי  אמרתי

   ;א"הנשייהודה 

  !בינו אעקב יל ששמתו נת "ר א"נשי – שי הקדו"האראומר 

לכן יצאה בת  ;הכובסהוא  –לבן  ?!ליעקב אבינו  צרות שהעמי  ;שורש נשמתו של יעקב אבינורבי הוא ם א
לבן הוא  – הכובס הזהאבל  – "כל מי שהיה בהלוויה של יעקב אבינו, מזומן לחיי העולם הבא" ל ואמרהקו

  "!, יכל לשכוח מזהשעשה צרות ליעקב אבינו  –הארמי 

זכה רבינו הקדוש, שדוקא מי שהיה בהלוויה שלו מזומן לחיי מה  – המפרשים שאלה עצומהשואלים 
  ?העולם הבא

  ?התשובה מה 
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זצל"ה,  ל סלאנטערר' ישראהגאון הצדיק מו"ר  – :}אורח ישרים, כתובות קג{ ר' מנחם צבי טאקסיןכותב 
פעם אחת בעת התעוררו לתשובה ביוה"כ קודם כל נדרי, בכה עד מאוד ופתח ואמר: "אוי נא לנו מה נעשה 

כי הלכה כרבי מחבירו ולא מחבריו"; ובאר את דבריו; "כי רבי סביר שיוה"כ מכפר אף בלא תשובה. כי 
ה"כ. ואמר כי באם היינו פוסקים היום עצמו מכפר. ורבנן סבירי להו, כי דוקא עם התשובה מכפר יו

שהלכה כרבי אף מחברו, לא היינו יראים כלל מאימת יום הדין, כי היום עצמו היה מכפר על עונותינו אף 
בלא תשובה. אבל לא כן עכשיו שאין הלכה כרבי נגד חבריו, והלכה היא כרבנן, כי דוקא עם תשובה מכפר 

לינו לעשות תשובה אמיתית, ואז יכפר עלינו גם היום היום הכפורים ובלא תשובה אינו מכפר. וא"כ ע
עצמו". ובאר בתוך דבריו גם את המאמר הזה, מדוע דוקא ביום פטירתו של רבינו הקדוש יצאה בת קול 

", ומדוע לא יצאה הבת קול הזאת גם בעת פטירת תנא אחר? כל דהוה באשכבתי' דרבי מזומן לחיי עוה"ב"
יום שהיה נפטר איזה תנא, אותו היום היה נקרא הילולא שלו, ובאותו ואמר כי נמצא בזוהר הקדוש, שב

ידוע מאמרם, כשם שיוה"כ  והנההיום היו פוסקים במתיבתא דרקיע כאותו התנא ככל פסקיו ודיניו. 
מכפר, כך מיתת צדיקים מכפרת. וא"כ לדעת רבי שסובר שיוה"כ מכפר אף בלא תשובה. כך היה יום 

בלא תשובה. וכאשר פסקו אז במתיבתא  דרקיע באותו היום ככל פסקיו. וא"כ מיתתו מכפר ג"כ כיוה"כ 
  ִכפרה מיתתו אף בלא תשובה, וע"כ כל מי שהיה אצלו בעת פטירתו נתכפר לו והוא מזומן לחיי עולם הבא. 

  :ביותר ראיתי דבר נפלא י הדברים האלה,"עפ

אנחנו לא אבל  – !"פטורים שנים והוציאוהו להוציאו אחד יכול שלא פ''אע" – מראו שמעון בר יוחאירבי 
   !ביכמו אצל ר אבל היות ומדובר ביום פטירתו, וביום פטירת הצדיק פוסקים כמותו ;פוסקים כמותו

  . י, הוא יום מחילת עוונות ממש כמו יום הכיפורים"של רשב הילולאהום י – ג בעומר"יום להדבר, שפירוש 

לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכו' וכיום  -  :}תענית ל{ כמו שאומרת הגמראככה יוצא, שאם 
  !שמחה, יש לנו גם בהילולא של רבי שמעון בר יוחאיאותה  – הכיפורים

בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן ש ,ה"הקב ויזכנ
  !!!ואמן


