אל קרבתו נשואות עיניהם ,להפק
רצון מאתו ושיחפוץ בהם.

מאמרים מיוחדים לל"ג בעומר

אספקלריא לל"ג בעומר /
ישראל אברהם קלאר
(דבר המו"ל)

"לפני מי" אתם
מיטהרים!! – ביאורו
הנפלא של מהר"ל
מפראג
נהגו ישראל לזמר ביום ל"ג בעומר,
יום הילולא דרשב"י ,את מאמר רבי
עקיבא רבו של רשב"י" :לפני מי אתם
מיטהרים וכו' אביכם שבשמים".
המהר"ל 1מסביר" :מה שישראל
מיטהרים וכו' ,הוא בשביל שיש
לישראל דביקות בו יתעלה ,כדכתיב
ואתם הדבקים בה' אלקיכם ,ועל זה
אמר אשריכם ישראל לפני מי אתם
מיטהרים ,כי אין מעלה יותר מזה".
[ומוסיף המהר"ל ומסביר שזה יסוד
הכפרה ביום הכפורים ,עי"ש].
על דרך כלה העמלה וטורחת
להיטהר לבעלה ,כך ישראל נטהרים
'לפני אביכם שבשמים' ,כדי שיהיו
מתאימים לדביקות בו יתעלה.
אשריכם ישראל" ,לפני מי" אתם
מיטהרים!
*
מקוה ישראל ה'
לפי זה יש לבאר ,שבעוד שסוף
דברי רבי עקיבא 'ומי מטהר אתכם',
נדרשים בדרשה מפסוק 'מקוה
ישראל ה'' ,הרי שראש דבריו 'לפני מי
אתם מיטהרים' מפשוטו של מקרא
זה הוא לומדם' :2מקוה ישראל ה''
(ירמיה יז ,יג – הפטרת בחוקותי) –
השי"ת הוא הוא תקוותם של ישראל,
 1סוף דרשה לשבת שובה.
 2מלבד מה שלומד זאת מפסוק 'לפני ה' תטהרו'.

מתפללים אנו בכל יום אחר ספירת
העומר' :ואטהר ואתקדש בקדושתך
העליונה' ,הטהרה בבת-עינינו היא
שמאפשרת לנו את הדביקות בו
בקדושתך
להתקדש
יתעלה,
העליונה.

ועל כך – על שהיטהרותם של
ישראל היא 'בשביל שיש לישראל
דביקות בו יתעלה' ,על כך היה קורא
רבי עקיבא בהתפעמות" :אשריכם
ישראל!" .כי – כדברי המהר"ל – "אין
מעלה יותר מזה".
*
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת
רשעים וגו' ,למה "אשריו"? כי יודע ה'
דרך צדיקים ,יודע לשון חיבור ,כי
הצדיקים זוכים לחיבור ודביקות בו
3
יתעלה!

כל ספירת העומר הכנה גדולה היא
לקראת יום משוש ליבנו ,חג
השבועות אשר תואר כלה בו מאוד
נתעלה ,ובו כנסת ישראל זוכה
להתגשמות החלום הגדול – להתייחד לתגובות9797@okmail.co.il :
עמו יתברך בדביקות גמורה.
*
הטהרה – דרגה חיובית
הלוא ההקרבה היא חלק בלתי
נפרד מהטהרה ,למה לנו כל הטורח
הזה? מה מביא את רבבות אלפי
ישראל לבחור בחיי ההקרבה
הנשגבה והיומיומית? התשובה לכך:
כי איננו מיטהרים לחינם ,היטהרותנו
היא כדי להביא למצב שנהיה
טהורים' .טהרה' אינה רק שלילת
טומאה ,זו דרגה חיובית של היות
ראויים לדביקות בו יתעלה! (עפ"י
נתי"ש).

בית המשפט  /הרב ישי
יצחק שרגא ,ר"מ
בישיבת לב אליהו ומח"ס
תורת העובר ,ירושלים

"נעשה אדם" נאמר
בעבורך
בפיוט :בר יוחאי נמשחת אשריך,
בר יוחאי ולשדה תפוחים עלית
ללקוט בו מרקחים ,סוד תורה כצצים
ופרחים" ,נעשה אדם" נאמר בעבורך.

ולא ביאר לנו הפיטן הקדוש
מהר"ש לביא זיע"א מהו ה"שדה
יום ההילולא של רבי שמעון בר תפוחים" שעלה לשם רשב"י ,וגם לא
יוחאי ,מחבר ספר הזוהר הקדוש ביאר היכן נאמר על רשב"י" :נעשה
אשר כל כולו סוד הדביקות ,הוא יום אדם" באופן מיוחד.
מסוגל מאוד ,וכלשון הזמר הידוע ונראה בס"ד לבאר הדברים באופן
מניגוני מירון "גלה כבוד מלכותך חדש.
עלינו – בהילולא דבר יוחאי"" ,רצוננו
והנה כבר אמר רשב"י לתלמידיו:
לראות מלכנו – בהילולא דבר יוחאי".
בניי שנו מדותי שמדותי תרומות
ביום זה מרגיש יהודי ביתר שאת מתרומות מידותיו של ר"ע (גיטין סז.).
ויתר עז את אהבת השי"ת אליו ,בחי' ונמצא שרשב"י השתדל כל ימיו
הופעת השכינה הקדושה עלינו .ביום ללכת בדרכו של רבו הגדול.
זה ,שהוא גם בעיצומם של ימי
ספירת הוד שבהם כרוזא כריז "כל והנה על רבי עקיבא איתא בגמ'
מאן דלא יכיל למחמי מטרוניתא ייתי (סנהדרין לח :):אמר ר"ל ,מאי דכתיב
ויחמי עד לא ינעול תרעי" (זוה"ק
3
ולכן הם נמשלים כעץ שתול על פלגי מים,
בהעלותך קנב – ):מתעוררת ביהודי
וכמו שנזכר גם שם 'והיה כעץ שתול על מים
שבעתיים הכמיהה 'רצוננו לראות את וגו'' ,הפך אלו שנאמר בהם בהמשך פסוק מקוה
ישראל ה'" :כל עוזביך יבשו וגו' כי עזבו מקור
מלכנו!'.
מים חיים את ה'".
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זה ספר תולדות אדם ,מלמד
שהראהו הקב"ה לאדם הראשון ,דור
דור ודורשיו ,דור דור וחכמיו .כיון
שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח
בתורתו ונתעצב במיתתו ,אמר ולי
מה יקרו רעיך אל .ע"כ .והמפרשים
סתמו ולא ביארו מה ראה אדה"ר
להצטער במיתתו של ר"ע דווקא,
וכמה גדולים וצדיקים מתו על קידוש
ה' .ומה השייכות בין אדה"ר לר"ע
דווקא.
ועי' בקונטרס גמולו בראשו (פרק
כז) שנתבאר בזה בס"ד ,דהנה
בחגיגה (יד :):ת"ר :ארבעה נכנסו
בפרדס ,ואלו הן :בן עזאי ,ובן זומא,
אחר ,ורבי עקיבא .בן עזאי הציץ ומת,
עליו הכתוב אומר יקר בעיני ה'
המותה לחסידיו .בן זומא הציץ ונפגע,
ועליו הכתוב אומר דבש מצאת אכול
דייך פן תשבענו והקאתו .אחר קיצץ
בנטיעות .רבי עקיבא יצא בשלום.
ע"ש .והנה יש להבין מה היתה
מטרתם להסתכן בסיכון גדול כ"כ
ולהכנס לפרדס .וכ"כ גדולה היתה
הסכנה ,עד שרק ר"ע יצא בשלום.

ויבוארו הדברים ביותר ,עם מה
שידענו שיעקב אבינו הוא נשמתו
ותיקונו של אדה"ר ,ורבותינו רמזו ענין
זה בד' הגמ' בבא מציעא (פד:).
שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה
דאדם הראשון .פירוש ,מידת יופיו
וזוהר פניו של יעקב אבינו היא מעין
יופיו של אדם הראשון .ויתר על כן
מבואר בזוהר הקדוש (בראשית לה):
דיעקב אבינו היה מעין "דוגמא" של
אדם הראשון .וכ' רבנו האר"י (ס'
הליקוטים פ' וישב עה"פ) ,דאותיות
עקיב"א המה יעקב ,ונוסף בשמו אות
א' להורות שהיה בו מנשמת אדה"ר,
ע"ש .וכן נרמז שמו בפסוק (בראשית
מט כד) :מידי 'אביר יעקב' ,דהמה
אותיות רבי עקיבא בהיפוך אתוון.
ואכמ"ל.
ומעתה ,כיון שנתבאר דר"ע
השתדל בתיקון חטא אדה"ר ,ונתבאר
שרשב"י תלמידו השתדל ללכת
בדרכו וכמו שאמר :שנו מדותי
שמדותי תרומות מתרומות מידותיו
של ר"ע ,א"כ בודאי גם רשב"י
השתדל לתקן חטא אדה"ר.

ומצאנו בזה דברים נפלאים מרבינו
האר"י הקדוש ,בשער מאמרי רז"ל
שם שכ' וז"ל :הנה אחר שאדה"ר
חטא החטא העצום ההוא ,אשר עדיין
פירותיו אנו אוכלים בעוה"ז ולא נתקן
עד ביאת המשיח ,והנה ד' חכמים
אלו היו מופלגים בחכמה ובחסידות,
כנודע ,והיו צופים ברוה"ק ובמעשה
מרכבה ,ועלה בדעתם לתקן הפגם
ההוא שנפגם ע"י חטאו של אדם
הראשון ,או לפחות לתקן החלקים
של שרשי נשמתם הנאחזים
באדה"ר ,וכו' .והובא בבן יהוידע שם.
ע"ש .והאריך בזה הלש"ם בספר
הדע"ה ח"ב (ענף כב) ,ע "ש .וכנראה
שמקור דבריהם הוא בזוה"ק (פ'
פקודי דף רנד .):ונמצא לפ"ז ,דר"ע
שיצא בשלום ,אכן הצליח במשימתו,
וסייע בתקון חטא אדה"ר ,ומעתה
יתכן דלכן אדה"ר נצטער במיוחד מאיר אומר ,אדם הראשון מכל
ובמסוים במיתתו של ר"ע.

העולם כולו הוצבר עפרו ,שנאמר
גלמי ראו עיניך ,וכתיב שבעה אלה
עיני ה' ,המה משוטטים בכל הארץ.
פירוש ,גולמי ראו עינך זהו גופו של
אדה"ר שהיה גולם ועפר קודם
שנוצר ,נלקח מכל המקומות שעיניו
של השי"ת משוטטות ,דהיינו בכל
הארץ .ומבואר שעפרו של אדה"ר
הוצבר מכל הארץ.
והנה לא נתבאר בגמ' טעם הדבר
שאדה"ר 'מכל העולם כולו הוצבר
עפרו' ,ומצאנו בפרש"י עה"ת (ב' ז')
שהוסיף בה דברים מהתנחומא וז"ל:
עפר מן האדמה  -צבר עפרו מכל
האדמה מארבע רוחות ,שכל מקום
שימות שם תהא קולטתו לקבורה.
ונמצא שענין זה הוא בשביל
שיתאפשר לקיים בו מצות קבורה.
ובטעם מצוה זו כבר כ' רבנו האריז"ל
בטעמי המצוות (פ' ויחי) וז"ל :סוד
קבורת המת צריך שיכינו הקוברים
שתתעכל כל אותה הזוהמא
שנתערבה בנפשו בחטא אדם
הראשון ,שתתעכל בקרקע וישאר
נקי .ע"כ .ומקור הדבר בזוה"ק (מדרש
הנעלם פ' וירא קטז ).שכ' :הקב"ה
מכניס את הגוף תחת הארץ עד
שנרקב כולו ,ויוצאת ממנו כל זוהמה
רעה ,ונשאר אותו כף מלא רקב,
ונבנה הגוף ממנו ,ועד עתה לא היה
הגוף שלם .ע"כ.

וכיון שכן ,נבין מאוד מדוע רשב"י
כיסה את גופו הקדוש בעפר בעת
לימודו (וכמ"ש בשבת לג ,):וברור
הדבר שרצה לתקן בזה חטא אדה"ר
שנאמר בו :כי עפר אתה ואל עפר
תשוב ,ועשה בזה רשב"י פועל דמיוני
לכפר חטאו של אדה"ר ,ולכן היו ולפ"ז נמצא ,דרשב"י דרש על עצמו
עירומים מבלי בגדים ,דוגמת האדם את הפסוק :שבעה אלה עיני ה' ,אשר
וחוה שנאמר עליהם ויהיו ערומים לא ממנו למדנו בגמרא שהוצבר עפרו
של אדה"ר מכל העולם כולו ,וטעם
יתבוששו.
ומצאתי בסה"ק 'כחו דרשב"י' הדבר שהוצבר מכל העולם כולו ,הוא
מהגריא"ז מרגליות זלה"ה (דף נז ):בכדי שבכל מקום שימות שם תהא
שכ' לבאר מש"כ באד"ר (דף קמד ,):קולטתו לקבורה ,ומצות קבורה
דאחרי שנסתלקו שלושה מחברי ענינה תקון זוהמת חטא אדה"ר,
האידרא ונשארו רק שבעה ,דרש ומבואר מאוד מדוע רשב"י דרש את
רשב"י ואמר :שבעה אנן עיני ה' ,זה על עצמו ,כיון שרשב"י הוא הגבר
דכתיב (זכריה ד) שבעה אלה עיני ה' אשר הטמין עצמו בקרקע שלוש
ועלן אתמר ,ע"כ .והנה בתלמוד עשרה שנה במערה בשביל לתקן
מסכת סנהדרין (לח ).איתא :היה רבי חטא אדה"ר.
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ומנהג ישראל קדושים בל"ג בעומר
להדליק מדורות לכבוד רשב"י ,ויש
שנהגו לשרוף בגדים יקרים,
והפוסקים ערערו ע"ז משום בל
תשחית ,והדברים ארוכים בס'
הפוסקים ,והרבה מגדולי ישראל
הסכימו למנהג הקדוש הזה לכבוד
רשב"י.
ובשו"ת ישועות מלכו מקוטנא ח"ב
(דף עו ע"ג) כ' וז"ל :דיש להמליץ על
המנהג ,דכמו שבאדם וחוה קודם
החטא היו ערומים בלי לבוש ורק
לאחר החטא הלבישם השי"ת
בכתנות עור( ,ולכן המנהג שהכלה
נותנת לחתן טלית של מצוה להורות
שהיא גרמה שיצטרך ללבוש,
ומתקנת ד"ז בטלית של מצוה)
כמו"כ ברשב"י שישב במערה בלי
לבוש והיתה מדרגתו כמו באדה"ר
קודם החטא ודבר זה מרמזים
בשריפת הבגדים שהצדיק הזה לא
היה צריך למלבוש .עכ"ד .ולפי הנ"ל
י"ל בסגנון אחר קצת ,דבכוונה
תחילה ישב בלי בגדים לתקן ענין
החטא.

ולפ"ז נמצא דבר נורא ונשגב ,דכמו
שר"ע נכנס לפ רד"ס הוא גן עדן
העליון ,בשביל לתקן חטא אדם
הראשון ,גם רשב"י עשה כן ,ובזה
נבין מה דאיתא בזוה"ק (ח"א דף כו.
ובתיקונים ד"פ) דסיפר רבי אלעזר,
דרשב"י הוה בבי מדרשא ושאילו
חברייא מה שאמר רבי עקיבא
לתלמידיו 'כשתגיעו לאבני שיש טהור
וכו' ,אדהכי נחית סבא דסבין ואמר
לון רזא עלאה אית הכא וע"ש שגילה
להם הסוד של אבני שיש טהור .וכן
איתא בזוה"ק (ח"ג דרמ"ו :ובדרנ"ח):
דרעיא מהימנא גילה לרשב"י סוד של
אבני שיש טהור (וכמובא כל זה בס'
ביאור השיר בר יוחאי להגריא"ז
מרגליות זלה"ה עמ' מה ,וע"ש עוד
בזה).

ותחסרהו מע"ט מאלקים (תהילים ח'
ו') ,משה רבנו זכה למ"ט פנים בתורה
שבכתב (וכמ"ש בגמ' ר"ה (כא:):
חמשים שערי בינה נבראו בעולם,
וכולן ניתנו למשה חסר אחד ,שנאמר
ותחסרהו מעט מאלקים) ,ורשב"י
זכה לע' אנפין רזי דאורייתא ,וזהו
'מעט' .והם השלימו החסרון והפגם
של אדה"ר ,שעליו נאמר ותחסרהו
מעט מאלוקים (כמ"ש בזוה"ק ח"א
דף נז ,):ואצל משה נאמר איש
האלוקים (דברים לג א') ,לכן פירש
בע' אנפין .עכ"ל הקדושה.
ונמצא שרשב"י שהצליח להשיג
את הסוד של אבני שיש טהור ,זכה
לתקן את חטא אדה"ר בפרט זה,
ולזה עליו יש לומר :בר יוחאי ולשדה
תפוחים הוא גן עדן ,עלית ללקוט בו
מרקחים הנשמות שנתפזרו מחטא
אדה"ר כנודע בדברי האר"י הקדוש
סוד תורה כציצים ופרחים הוא הסוד
הגדול של אבני שיש טהור ,ולזה ,כיון
שתיקן חטא אדם הראשון :נעשה
אדם נאמר בעבורך ,ותחת זה
שנאמר :וינחם ה' כי עשה את האדם
בארץ ,אדרבה תיקן רשב"י ענין זה,
ולזה נעשה אדם נאמר בעבורך.

וע"ז הוא דפייט הקדוש מהר"ש
לביא :בר יוחאי למקום 'אבני שיש',
הגעת לפני אריה ליש ,והיינו שהשיג
את הסוד הגדול של אבני שיש ,הגעת
לפני אריה ליש ,הוא נשמת הצדיק
שהתגלתה לו לגלות הסודות
הנוראים הללו והוא מכונה אריה
ובזה נבין מדוע בעת פטירת בנו וכמ"ש בזוה"ק (ח"ב דף קיד.).
ר"א היה הנחש מקיף כל סביבות והנה סוד נעלם זה הוא ניהו הסוד
הקבר וכמ"ש בגמ' ב"מ (פד ,):עד הגדול אשר בשבילו עלה רבי
עקיבא בנתיבות הירושלמי –
שאמרו לו עכנא עכנא פתח פיך לפרד"ס ,וכמ"ש בגמרא חגיגה שם:
ויכנס בן אצל אביו ,כי לנחש היה אמר להם ר"ע כשאתם מגיעין אצל הפרשה באספקלריית
חשבון מיוחד עם רשב"י ובנו שעסקו 'אבני שיש' טהור אל תאמרו מים תלמוד הירושלמי  /הרב
בתיקון חטא אדה"ר שבא מחמת מים ,וכו'.
ישראל קלויזנר  -מו"ל
הנחש .וכפי זה נבין מה שרשב"י
היה ונמצא שכל מה שהשתדל הרב ילקוט שמחת ירושלים
על
מתרץ
קודם כניסתו למערה היה
הוא רבי עקיבא לתקן חטא אדה"ר
עה"ת ומועדים
קושיא י"ב תירוצים ,אבל בצאתו ע"י הסוד הגדול של אבני שיש,
מהמערה היה מתרץ כ"ד תירוצים ,הצליח התלמיד הוא רשב"י להשיג
וטעם הדבר ,כי לאחר שנזדכך ולתקן ,וכפי שנתבאר ,שסוד זה
במערה ,ותיקן חטא אדה"ר ,א"כ יכל עיקרו הוא חטא אדם הראשון.
לתרץ כ"ד תירוצים דייקא ,שהמה
מכוונים כנגד כ"ד קללות שנתקללו ויש להביא ראיה לכל האמור,
אדם וחוה בחטא אדה"ר ,וכמו ממש"כ בביאור מהר"א (בן הגר"א
שנרמז ענין זה במה שאמר הקב"ה לתיקוני הזוהר דף א ,).לבאר טעם בתלמוד ירושלמי מסכת שביעית
לנחש' :ואיבה' אשית בינך ובין הדבר שעשה רשב"י 'שבעים' תיקוני פרק ט' הלכה א' אמרינן:
הזהר ,שבעים דווקא לא פחות ולא
האשה ,ותיבת 'ואיבה' בגי' כ"ד כנודע ,יותר ,וז"ל :ידוע שרעיא מהימנא הוא ר"ש בן יוחי עביד טמיר במערתא
ולזה היה מתרץ רשב"י כ"ד תירוצים ,שלמד עם רשב"י ,ועליהם נאמר תלת עשר שנין במערת חרובין
בסוד כ"ד קישוטי כלה ,וכנודע.

כוחו הגדול של
רשב"י והסוף המר של
המלגלג על "אמונת
חכמים"
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דתרומה (שלוש עשרה שנה הסתתר
רבי שמעון בר יוחאי במערה מפני
הרומאים מבקשי נפשו) עד שהעלה
גופו חלודה (באותן שנים ארוכות)
לסוף תלת עשר שנין אמר (לסוף
שלוש עשרה שנה אמר רבי שמעון)
לינה נפיק חמי מה קלא עלמא (וכי
לא אצא מכאן לראות ולשמוע מה
נעשה בארץ? ) נפיק ויתיב ליה על
פומא דמערתא (יצא וישב על פתח
המערה ) חמא חד צייר צייד ציפרין
(מרחוק הבחין בצייד אחד שעמד וצד
עופות ) פרס מצודתיה (וכמעט פגע
בעוף אחד ) שמע ברת קלא (שמע
רבי שמעון קול קורא) אמרה (ה'בת
קול') דימוס (רחמים) ואישתיזב'
ציפור (וניצלה הציפור) אמר (רשב"י)
ציפור מבלעדי שמיא לא יבדא כ"ש
בר נשא (אפילו ציפור אינה נלכדת
וניצודה עד שמכריזין על כך משמים.
לא כל שכן נפש מישראל).
כד חמא דשדכן מילייא (כאשר
ראה רשב"י ששקעו הדברים,
שהלשינו אותו למלכות) אמר ניחות
ניחמי בהדין דימוסין דטבריא (נרד
לראות את המרחצאות שבטבריא)
אמר (היות שאנשי העיר הטיבו עמו
רצה לגמול להם טובה ואמר) צריכין
אנו לעשות תקנה כמו שעשו אבותינו
הראשונים (וכמו שנאמר אצל יעקב
אבינו ):וַיִּחַן אֶת פְּנֵי הָעַיר (בראשית
לג ,יח) שהיו עושין איטלוסן (חניות
שמוכרין שם בשר) ומוכרין בשוק,
אמר (רשב"י) נידכי טבריא (נטהר
את טבריא ממקום שיש איזה ספק
טומאה ,מכיון שמתים היו קבורים
בעיר ולא היה ציון על מקום
קבורתם ,ולכן נאלצו הכהנים להקיף
מקומות רבים מחשש שקבור שם
מת ) והוה נסב תורמסין (לקח רשב"י
תורמוסין ) ומקצץ ומקליק (קצץ
אותם והשליכם בשוק ) וכל הן דהוה
מיתא הוה טייף וסליק ליה מן לעיל
חמתי' (וכל מקום שהיה מת קבור
שם היה המת צף ועולה למעלה
ואפשר היה לסמן את מקום קבורתו

כך סימן רבי שמעון את כל הקברים
בעיר וכך ראו הכהנים את מקום
הקבר וידעו להיכן אסור להם
להתקרב והיכן מותר להם ללכת).
חד כותי אמר לינא אזל מפלי בהדין
סבא דיהודאי (היה שם כותי אחד
שרצה ללעוג לרבי שמעון ,מה
עשה? ) נסב חד מית (הלך ולקח
גופת מת ) אזל וטאמריה הן דדכי
(וקבר אותה במקום שאותו טיהר
רבי שמעון ) אתא לגביה ר"ש בן יוחי
א"ל (ואחר כך הלך לרשב"י ואמר
לו ):לא דכית אתר פלן איתא ואנא
מפיק לך מן תמן (ישנו מקום אחד
שטיהרת אותו ,בוא אתי ואראה לך
מת קבור שם ) צפה ר"ש בן יוחי
ברוח הקודש שנתנו שם (ראה רבי
שמעון ברוח הקודש שהכותי בעצמו
קבר את המת ) אמר ,גוזר אני עליך
העליונים שירדו ועל התחתונים
שיעלו ("גוזר אני על העליונים (כלומר
על הכותי שעומד למעלה על
האדמה) שירד וימות ,ועל התחתונים
(כלומר על המת המונח למטה
מתחת לאדמה) שיעלה ויחיה במקום
הזה" ) וכן הוית ליה (וכך היה) מי
עבר קומי מגדלא (כשעבר רשב"י
אחר כך ליד מגדל ) שמע קליה
דספרא אמר (שמע קולו של חכם
אחד שאומר ) :הא בר יוחי מדכי
טבריא ("הנה הוא בר יוחאי .שטיהר
את טבריה" ) א"ל יבא עלי אם לא
שמעתי שטבריא עתידה להיטהר
(אמר רבי שמעון :נשבע אני ששמעת
שעתידה טבריה להיטהר) אפי' כן לא
הימנין הוית (ואף על פי כן לא
האמנת וצחקת לי ) מיד נעשה גל של
עצמות (נתן בו רבי שמעון את עיניו
ונעשה האיש גל של עצמות)
בקשר דברי הירושלמי נעלה דבריו
הנוראים של ה"תפארת שלמה"
בפרשתן שכתב בביאור הפסוק
ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה
וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו
כאשר צוה ה' וגו' וביאר על פי הידוע
מספרים שאותו בן הישראלית הי'

שורש פורה וגו' כרמוז בר"ת ו'נוקב
ש'ם ה' ,ועל ידי רשעתו היה מביא
מחשבות רעות בלב בני ישראל ,וזה
שנאמר "וינצו במחנה" שהיה בהם
בכלל איש ישראל עירוב מחשבות
רעות ,ולזאת מסיים הכתוב "וירגמו
אותו אבן" ,ואחר כך "ובני ישראל
עשו כאשר צוה ה' את משה" עי"ז
היו יכולין לעשות "כאשר צוה ה' את
משה" להיות מחשבותם נכונה לה',
כמו שנאמר "ובערת הרע מקרבך",
כי לכאורה הי' תמוה בעיניהם להרוג
איש מישראל ,ולזה אמר "ובערת
הרע מקרבך" ,כי הרשע הזה מביא
שורש פורה בקרבך ,וכאשר יתפרדו
פועלי און אזי הדרך נכונה לפני
אוהבי ה' לעשות רצונו ית"ש .ומסיים
שם" :וכאשר עינינו הרואות בעוה"ז
כאשר יש ח"ו שינוי אויר ע"י איש
אחד שיש לו ח"ו מיחוש החולי ,יכול
ג"כ להזיק לאחרים ,ה' ישמרנו
ויצילנו מכל רע בזה ובבא".
יהא רעווא שזכות איתן אדונינו
רשב"י תגן בעד כולנו להחזיק בכח
האמונה הזכה והטהורה המסורה
מדור לדור אכי"ר.
*
נר זכרון לע"נ זקנתי האשה
החשובה בת קדושים שזכתה
במסי"נ להציל כתבי אבותיה הק'
ה"ה מרת הינדל ע"ה קלויזנר בת
הגה"ק בעל ה"משנה שכיר רבי ישכר
שלמה טייכטהאל זצוק"ל הי"ד
מפישטיאן שנלב"ע בשבת הגדול
ער"פ ש.ז / .ת.נ.צ.ב.ה.

הלכה בפרשה  /הרב
רפאל אלחנן רבינוביץ,
מח"ס 'מאור יעקב' כ"ג
חלקים על הלכות
המועדים וחדשי השנה
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הדלקת מדורת ל"ג
בעומר בשמן של
שביעית

והגר"מ שטרנבוך שליט"א (שמיטה
כהלכתה פ"ג סי"ב) הביאו בשם
המקדש דוד (סי' נט סוסק"ד) שכתב
בטעם הדבר שאסור ,משום שמדורה
אינה שווה לכל נפש דאדם חשוב אין
לקראת שנת השמיטה ולכבוד ל"ג
דרכו להשתמש לאור המדורה כמו
בעומר נכתוב בעניני דיומא.
שכתוב בשבת (יב.):
בגמרא בפסחים (נב ):דרשו על
ב .ובשם הערוך שולחן (על
הפסוק "והיתה שבת הארץ לכם
הרמב"ם) הביאו שכתב בטעם הדבר
לאכלה" 'לאכלה' ולא להפסד.
שאסור ,מכיון שאין זה דרך הנאתו,
ובספרא דרשו על הפסוק "תהיה כל
וביאר הגר"ח קנייבסקי שכוונתו שאין
'תהיה'-אף
לאכול",
תבואתה
דרך להדליק מדורה בשמן רק בעצים
להדלקת הנר ,לכן כתוב במשנה
ואין מותר להדליק בשמן שביעית
(שביעית פ"ח מ"ב) :שביעית ניתנה
אלא דבר שדרכו להדליק בו.
לאכילה ולשתיה ולסיכה ,לאכול דבר
שדרכו לאכול וכו' ,קל מהם שביעית ג .עוד כתב הגר"ח קנייבסקי בשם
האור שמח (על הרמב"ם שם)
שניתנה להדלקת הנר.
שכתב בטעם הדבר שאסור ,משום
וכתב בספר דיני שביעית השלם
שלא הוי הנאתו וביעורו שווה כמו
(של הוצאת דגל י-ם פ"ט ס"ט)
משרה וכובסה .וביאר הגר"ח
שאסור להשתמש בשמן של שביעית
קנייבסקי שכוונתו דאף על גב דבנר
לצורך הדלקת מדורת ל"ג בעומר.
הוי הנאתו וביעורו שווה ,משום
ויש לעיין אם דבר זה באמת אסור
דהנאת ו בשעת ביעורו ,אבל במדורה
ובאיזה צורה אסור.
שעיקרה אינה להאיר רק להתחמם
דהנה מקור דבריו הוא מדברי והוי הנאתו אחר ביעורו כמו בעצי
התוספתא שכתב (שביעית פ"ו ס"ח) הסכה בסוכה (מ.).
ששמן של שביעית אין נותנין אותו
ד .אך הגר"ח קנייבסקי הקשה כמה
לתוך המדורה ,ר' יוסי אומר טובל
קושיות על המקדש דוד ועל הערוך
בהן עץ ונותנו לתוך המדורה .וכן
שולחן ועל האור שמח ,1ולכן כתב
פסק הרמב"ם (פ"ה מהל' שמיטה
ויובל ה"ח) להדלקת הנר כיצד,
1
שמדליק את הנר בשמן שביעית דעל המקדש דוד הקשה ,שהרי בגמרא בשבת
שם (שבת יב ).מבואר דאדם חשוב אין דרכו
עצמו ,מכרו ולקח בו שמן אחר או להטעות הנר ,אבל במדורה מותר לכל אדם
שהחליף שמן בשמן שניהם אסורים מטעם אחר ואין זה שייך לכאן כלל .ועל הערוך
שולחן הקשה על פי המבואר בשולחן ערוך (סי'
בהדלקה ,שאין מדליקים בדמי תרעז ס"ז) דהנותר מן השמן ביום השביעי עושה
שביעית ,ולא יתן השמן לתוך לו מדורה ושורפו בפני עצמו ,ומבואר שיש
מדורה כולה משמן ,אלא שכתב לדחות שאולי
המדורה אלא מדליקו בנר .וכתב התם משום שאסור בהנאה עושים ממנו מדורה
המהר"י קורקוס (שם) שהרמב"ם אבל בלאו הכי אין דרך לעשות מדורה משמן
לבד ,אבל הקשה שמצינו גם כן מהמבואר
סובר שר' יוסי חולק על תנא קמא ,בשבת (כג ).מילא קערה שמן והקיפה פתילות
ולכן כתב הרמב"ם לפסוק כתנא לא כפה עליה כלי עשאה כמין מדורה ,ומבואר
שיש מדורה כולה משמן ,וכתב ששמא כוונת
קמא שלא יתן השמן לתוך המדורה .הערוך שולחן שלתוך המדורה של עצים אין דרך
ובטעם הדבר שאסור לתת שמן
לתוך המדורה ,מצינו כמה ביאורים
באחרונים.
א .הגר"ח קנייבסקי (דרך אמונה על
הרמב"ם שם בביה"ל ד"ה אין)

שהטעם שאסור הוא משום שנראה
כמפסיד השמן כיון דבלאו הכי כבר
דולקת מדורה ואין מוסיף אלא מעט
אין ניכר כאן ההנאה שמשתמש בזה
ומהאי טעמא מתיר ר' יוסי לטבול עץ
בשמן ולהשליכו בתוך המדורה אף
על גב דאסור לסוך כלים בשמן
כדתנן (פ"ח מ"ט) וכאן הטעם מפני
שזורקו לתוך המדורה נחלק על ידי
זה וסובר שעל ידי שסך העציץ נקרא
הנאתו שמדליקו ,וחכמים סוברים
דמכל מקום לא מיקרי מינכרא
הנאתו ומיחזי כמפסיד פירות
שביעית ,וגם אפשר שמעיקר הדין
הנאה מועטת כזו מיקרי מפסיד כיון
שיכול ליהנות בו הנאה מעולה
ולהדליקו בפני עצמו או לאוכלה הוי
הפסד ,ונשאר בצריך עיון.
ה .והגרמ"מ קארפ שליט"א
(משמרת השביעית פט"ז הע' )79
כתב בטעם הדבר שאסור ,הואיל
והשליך השמן לתוך המדורה הרי זה
כשורפו ,ולא הותר רק להשתמש
בשמן להדלקה דהיינו להדליק ממנו
"ולא יתנהו לתוך המדורה" .וכן
מבואר בפירוש המנחת ביכורים על
התוספתא שאין נותנין שמן למדורה
דהוי הפסד לשמן.
והגר"ש וואזנר זצ"ל (תורת הלוי על
הל' שביעית פ"ג הע' עז) נקט
שהטעם הוא כמו שכתבו הערוך
השולחן והאור שמח .והגר"נ קרליץ
שליט"א (חוט שני שביעית פ"ה ה"ט
ס"ק כט) נקט שהטעם הוא כמו
שכתבו המנחת ביכורים והערוך
השולחן .והוסיף הגר"נ קרליץ שכל
ההיתר זה כשעושה מדורה להאיר,
אבל אם עושה מדורה להתחמם
בלא"ה אסור דאין הנאתו וביעורו
שווה.

לתת שמן והי שלא כדרכו ,ונשאר בצריך עיון.
ועל האור שמח הקשה שטעמו לא יתכן לפי ר"ח
שמביא התוס' בבא קמא (קא ).דהעושה מדורה
להתחמם בה מיקרי הנאתו וביעורו שווה
דבשעת ביעורו מתחמם כנגדו וזה נקר עצי
המשחן אם כן צריך להיות מותר כאן ,ובאמת זה
מוכרח שאין הטעם משון שזה הנאתו וביעורו שאסור ליתנו לתוך המדורה והרי ר' יוסי סובר
שווה דהא ר' יוסי קאמר שם בסיפא טובל בו עץ (סוכה מ ).דלא בעינן הנאתו וביעורו שווה.
ונותנו לתוך המדור ומשמע שברישא מודה

לשפוך שמן על צמר גפן לפני
ההדלקה
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ההדלקה כמו שנוהגים יתכן שמותר
כי בכהאי גוונא הוא לא שורף השמן
אלא מדליקו בפני עצמו יחד עם
הצמר גפן ואולי זה כמו הדלקת הנר
בשמן שמותר ,וצריך עיון.

ולכל הטעמים הנ"ל יש לדון אם גם
הדלקת מדורת ל"ג בעומר בכלל
האיסור ,הן אם שופך השמן לתוך
המדורה ,והן אם מותר לשפוך השמן
על הצמר גפן לפני ההדלקה שזה
נראה יותר קל כי אולי זה כמו וגם לפי הטעם שכתב הגר"ח
הדלקת נר שמותר.
קנייבסקי שאסור משום שנראה
דלפי הטעם שכתב המקדש דוד כמפסיד השמן ,יש לומר דכל זה
שאסור משום שאין זה שווה לכל כששופך השמן לתוך המדורה ,אבל
נפש דאדם חשוב אין דרכו להשתמש אם שופך על הצמר גפן לפני
לאור המדורה ,יתכן לומר דבמדורת ההדלקה כמו שנוהגים יתכן שמותר
ל"ג בעומר שאין מדליקים זאת כי בכהאי גוונא הוא לא ניכר
בשביל להשתמש לאורה אלא שמפסידו אלא משתמש בו כמו
בשביל להדליק נר לעילוי נשמת רבי הדלקת הנר בשמן שמותר ,וצריך
שמעון ב"ר יוחאי והוי כהדלקת נר עיון.
יארצייט שנחלקו הפוסקים אם מותר
להדליקו בשמן של שביעית ,וגם זה יש מאין  /הרב יצחק
שווה לכל נפש כי כולם נוהגים שלמה פייגנבוים ,מו"צ
במדורת ל"ג בעומר ואפילו אדם בבני ברק ,מח"ס 'נר איש
חשוב ,יתכן שבזה יהיה מותר
אפילו וביתו' ו'שמועה טובה'
לשפוך השמן לתוך המדורה ,וצריך
עיון.
וגם לפי הטעם שכתב הערוך
השולחן שאסור משום שאין זה דרך
הנאתו יתכן שמדורת ל"ג בעומר
שזה דרך הנאתו שגם כן יהיה מותר
אפילו לשפוך השמן לתוך המדורה,
וצריך עיון.
וגם לפי הטעם שכתב האור שמח
שאסור משום שאין הנאתו וביעורו
שווה שבפשטות אינו מיירי אלא לגבי
מי שמדליק מדורה להתחמם כנגדה
ולא כשמדליק לעילוי נשמת או
לאורה שבזה הנאתו וביעורו שווה
כמו בכל הדלקת נר שמותר ,ויתכן
שבמדורת ל"ג בעומר שמדליקיל
לעילוי נשמה ולא בשביל להתחמם
שיהיה מותר אפילו לשפוך השמן
לתוך המדורה ,וצריך עיון.

והגרעק"א בגה"ש ציין להמבואר
באבות דרבי נתן פרק ט"ז והכי איתא
שם אמר רשב"י מכאן שאין ישראל
רואים פני גיהנם לעולם וכו' ,כך
עתידים ישראל לומר לפני הקב"ה
רבש"ע אתה יודע ביצר הרע שהוא
מסית בנו שנאמר כי הוא ידע יצרנו
ע"כ ,ומבואר דרשב"י בא בטענה
לפטור את העולם כי חטאינו אינו
מחמת רצוננו אלא מחמת היצר
שהוא מסית אותנו.
*
רשב"י לשיטתו שהעיקר הוא הוא
המחשבה והרצון

ובאמת רשב"י לטעמיה אזיל דבכל
מקום אינו נמדד לפי המעשה החיצוני
והתוצאה אלא העיקר הא פנימיות
המעשה והרצון ,וכמבואר בכלי
חמדה פרשת מקץ אות ג' וז"ל
ושמעתי כיו"ב בשם אדמו"ר הקדוש
מאלכסנדר זצ"ל שאמר דמכל שיטת
הזוהר הקדוש שהחמיר כ"כ בענין
כונה שמצוה בלא כוונה אינה כלום
וכיו"ב ,שעיקר הוא המחשבה שבכל
דבר ,מבואר דהוא רשב"י שאזיל
דברי רשב"י יכול אני לפטור את לשיטתו בש"ס דילן דדבר שאינו
העולם כולו מן הדין
מתכוין מותר (שבת מא ,:וש"נ) וכ"ש
סוכה מה :א"ר ירמיה משום רשב"י למלקות וכיו"ב ,ודא ודא אחת היא
יכול אני לפטור את כל העולם כולו עכ"ל.
מן הדין מיום שנבראתי עד עתה* ,
ואלמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא
העולם ועד עכשיו ,ואלמלי יותם בן רשב"י ורבי יהודה נחלקו בכמה
עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד מקומות אם העיקר הוא המעשה או
הפנימיות והמחשבה
סופו עכ"ד הגמרא.
והדברים צריכים ביאור דהניחא מלאכה שאינה צריכה לגופה

שיטתם ודרכם
בקודש של רשב"י ובנו
רבי אלעזר ,ורבי יהודה

לגבי יותם בן עוזיהו שייך לומר
אלמלי היה עמנו כיון דלא היה עמם
באותו הדור ,וקאמר דאילו היה עמם
בדורם היה מסייע להם ,אבל רבי
וגם לפי הטעם שכתב המנחת אלעזר היה עמו יחד ואמאי לא סייע
ביכורים שאסור כי הוא מפסיד בידו לפטור את העולם כולו מן הדין.
השמן ,וכן ביאר הגרמ"מ קארפ כי *
הוא שורף השמן ,יש לומר דכל זה
כששופך השמן לתוך המדורה ,אבל ביאור טענת רשב"י כי פנימיות בני
אם שופך על הצמר גפן לפני ישראל לעשות רצון אביהם

ובזה פרשתי הא דס"ל לרבי שמעון
(שבת מב ,.וש"נ) דמלאכה שאינה
צריכה לגופה פטור כיון דהעיקר הוא
הרצון והכונה והכא אין כונתו לגוף
המלאכה ולא נחשב למלאכה.
ורבי יהודה דפליג עליה וס"ל
דמלאכה שא"צ לגופה חייב ,כיון
דס"ל דבכל מקום אזלינן בתר
המעשה הגם דאין כונתו למלאכה זו,
ומשו"ה נמי פליג עליה דר"ש וס"ל
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דדבר שאין מתכוין חייב
דבמציאות נעשית המלאכה.

כיון

מוקצה
ובהקדמה זו יש לבאר הא דנחלקו
רבי יהודה ורבי שמעון (שבת מד.
וש"נ) לגבי מוקצה דרבי יהודה אית
ליה מוקצה ,ורבי שמעון לית ליה
מוקצה ,דהא יסוד דין מוקצה הוא
מחמת דהבעלים מסיחים דעתם
מהשתמשות בחפץ ,ורבי שמעון
לשיטתו דס"ל דהעיקר היא הכונה
החיובית והרצון בעשיית הפעולה ועל
כן בהיסח הדעת גרידא עדיין לא
נאסר החפץ ,דהא לא היה מחשבה
ורצון לבטל החפץ מהשמשות ,וע"כ
במוקצה מחמת חסרון כיס דחושש
האדם לפסידא ס"ל לרבי שמעון
דנחשב למוקצה ,דבכה"ג אמדינן
דעתו דיש לו כונה חיובית למנוע
השמשות מזה החפץ ,אבל רבי
יהודה דאזיל בעיקר אחר המעשה כל
היכא שיש לאדם מניעת השתמשות
מחפץ סגי בזה להחשיב החפץ
כמוקצה.

שמעון פוטר ,ורבי יהודה לשיטתיה
אזיל דהעיקר הוא המעשה ועל כן גם
אי הוי שלא בכונה חייב ,ור"ש ס"ל
דהעיקר הוא הכונה ובכה"ג דלא
נתכוין פטור[ ,ובגמרא שם מפרש
לפלוגתייהו אך מ"מ תליא כל חד וחד
לשיטתו ולרבי יהודה דאזיל בעיקר
אחר העשיה ניחא ליה למילף
תשלומין מתשלומין ,ויליף מכופר,
ור"ש דאזיל בעיקר בתר המחשב
והרצון ניחא ליה למילף מחיוביה
דשור ולפוטרו ממיתה ].
וע"ש עוד נתכוין להרוג את זה והרג
את זה לרבי שמעון בין אדם ובין שור
פטור ,ולטעמיה אזיל דכיון דלא היתה
לו כונה באדם זה פטור.

*
דרכו בקודש של רבי שמעון
להמליץ זכות על ישראל נתעצמה
אחר יציאתו מהמערה
וגם העוסקים בחיי שעה חביבים
הם ,ודרכו בקודש של רבי אלעזר בנו
דאין לעסוק בחיי שעה
והנה דרך הקדושה של רבי שמעון
להמליץ זכות על ישראל נתעצמה
ביותר לאחר יציאתו מהמערה
וכמבואר בשבת לג :דכד נפקו רבי
שמעון ורבי אלעזר בריה ממערתא
חזי אינשי דקא כרבי וזרעי אמרי
מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה
כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף,
יצתה בת קול ואמרה להם להחריב
עולמי יצאתם חיזרו למערתכם הדור
אזול איתבו תריסר ירחי שתא וכו',
נפקא בת קול ואמרה צאו
ממערתכם נפקו כל היכא דהוה מחי
רבי אלעזר הוה מסי רבי שמעון אמר
לו בני די לעולם אני ואתה.

וע"ע ב"ק מ :אמר רבי שמעון רובע
למה נאמר נוגח ואם נאמר נוגח למה
נאמר רובע מפני שיש ברובע שאין
בנוגח ויש בנוגח שאין ברובע ,רובע
עשה בו אונב כרצון נוגח לא עשה בו
אונס כרצון ,ויש לומר דפירכא זו היא
לשיטתו דס"ל דהעיקר הוא הרצון
ורובע כיון דעשה בו אונס כרצון חזינן מהא דרשב"י ובנו רבי אלעזר
חידוש וליכא למילף מיניה [ ,מיהו יש אחר יציאת הראשונה מהמערה הוי
עכו"ם שתרם
לדחות דהאי דחייא לכו"ע אתי דמ"מ קאי תרווייהו בחדא שיטתא דאין
לעסוק בעניני עולם הזה ,והעיקר הוא
ובזה יבואר עוד מה דלגבי תרומה בקל דחינן ליה].
חיי עולם ,ולאחר שראה דמשמיא לא
ס"ל לרבי שמעון (קידושין מא):
בחיוב
וידיעה
חטאה
ניחא בדרך זו חזר בו רשב"י ואמר
דעכו"ם שתרם אין תרומתו תרומה,
כיון דחלות וקדושת התרומה תליא ע"ע בהוריות י .במתני' חטאו כהן והמליץ זכות על בני ישראל דהגם
במפריש ועכו"ם שאין לו נפש קדושה משיח ונשיא] עד שלא נתמנו ואח"כ דעוסקין בחיי שעה חביבין מצוות
כישראל איך יחול ע"י מעשהו ודיבורו נתמנו הרי אלו כהדיוטות ,רבי שמעון עלייהו ,אמנם רבי אלעזר בנו עדיין
קדושה לתרומה ,אבל אי ס"ל אומר אם נודע להם עד שלא נתמנו נשאר בשיטתו הקודמת דאין לעסוק
דהעיקר הוא הפעולה והמעשה י"ל חייב ומשנתמנו פטורים ,ובגמרא שם בחיי שעה כי אם בחיי עולם.
דגם עכו"ם שהפריש תרומתו תרומה ג .מפרשינן לדברי רבי שמעון דבעי *
חטאה וידיעה בחיוב ,הרי לן דרבי
ודו"ק.
שמעון לשיטתו דבעי נמי ידיעה בהדי ביאור פלוגתתם דרבי שמעון ורבי
רבי שמעון דריש טעמא דקרא
חטאהובחטא לבד לא מתחייב ,אלעזר
ובזה יבואר גם מה דרבי שמעון (ודו"ק היטב כי קצרתי ואתי למטעי) ,ולכי תידוק תראה דהכל עולה
דריש טעמא דקרא בכל מקום (ב"מ ורבנן פליגי וס"ל דסגי בחטאה לחייבו בקנה אחד עם מש"כ ,דרבי שמעון
ס"ל דהעיקר הוא הוא פנימיות ורצון
קטו ,).דהעיקר הוא טעמי ופנימיות קרבן ודו"ק.
הרצון שבמצוה.
וזה מה שטען רבי שמעון לפי דרכו ועל כן גם בעסוק האדם בחיי שעה
הלא ישראל בניך אהוביך ברצונם אם כונתו בזה לקיום מצוות ולעבודת
נזקין שלא בכונה
ומצינו עוד שנחלקו רבי יהודה ורבי ופנימיותם חפצים בטוב ,אלא ה' ,הרי הוא עובד ה' גם במעשים
שמעון בב"ק מד :בברייתא והנזקין שלמעשה היצר הרע מעכב ,וא"כ הוי גשמיים ,והרי הוא נחשב ,אבל אי
ס"ל דהעיקר הוא הפעולה והמעשה
שלא בכונה ,רבי יהודה מחייב ורבי כדבר שאין מתכוין דפטור עליה.
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דהא הוא ידע יצרנו והוא ברא ועשאני
עם יצר הרע ,והוא באמת טענת אביו
רבי שמעון שרוצה לפטור העולם מן
הדין.

הרי בעסוק האדם בפעולות גשמיות
שהוא חיי שעה אינו עוסק בחיי עולם,
ועל כן רבי שמעון לשיטתו ס"ל דגם
החורש והקוצר אם לבו לשמים גדול
מעלתו כי מצוה קעביד ,אבל ראב"ש *
לא הסכים לשיטה זו ואין לאדם
לבטל מחיי עולם ולעסוק בחיי שעה אליהו הנביא בא לבקש מרבי
כי ההסתכלות היא אחר הפעולה אלעזר להמליץ טוב על ישראל
ובזה יתכן לבאר עוד מש"כ התוס'
והיא חיי שעה.
שם ד"ה נזדמן לו אדם אחד שהוא
*
מכוער ביותר במסכת דרך ארץ
מיושב הא דאמר רבי שמעון יכול מפרש דאותו אדם היינו אליהו הנביא
לפטור את העולם ואלמלי אלעזר בני ולטוב נתכוין שלא ירגיל בדבר עכ"ל.
עמי
ולהאמור יש לבאר דדוקא אליהו
ומהשתא א"ש מה שאמר רבי בא להוכיחו לראות טוב על בני
שמעון יכול אני לפטור את העולם ישראל ,כי ידע כי לא לרצון הוא לפני
כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה ,ה' לראות רע על בניו האהובים,
ואלמלי אלעזר בני עמי מיום שנברא וכמבואר במדרשות והובא בטור סי'
העולם ועד עכשיו ,ועיקר כונתו היתה רס"ה סי"א ונוהגין על פי המדרש
לפוטרם מן הדין ע"י ההסתכלות לעשות כסא לאליהו על שאמר (מ"א
והחשיבות בפנימיות וברצון ולא יט י) קנא קנאתי לה' כי עברו בריתך
בעשיה ,ועל כן קאמר דאילו היה רבי בית ישראל ,אמר ליה הקב"ה חייך
אלעזר בנו עמו והיינו בשיטתו ודרכו שאין עושין ברית מילה עד שתראה
היה נוסף זכות מיום שנברא העולם ,בעיניך ,מכאן התקינו חכמים לעשות
אבל רבי אלעזר לא הסכים לחשבון כסא לאליהו שנקרא מלאך הברית
זה וכנ"ל.
עכ"ל.
*
ובזה יש לרמז עוד דהא בשבת לג:
רבי אלעזר לא היה יכול לסבול
עוברי עבירה

ואנן נמי חזינן דרבי אלעזר ברבי
שמעון לשיטתיה אזיל בב"מ פג:
דראב"ש הוי תפיס גנבי ,שלח ליה
רבי יהושע בן קרחה חומץ בן יין עד
מתי אתה מוסר עמו של אלקינו
להריגה שלח ליה קוצים אני מכלה מן
הכרם ,שלח ליה יבא בעל הכרם
ויכלה את קוציו ,ולשיטתיה הוא
דיקוב הדין ההר ולכן מסר אותם
להריגה ,ולא התחשב במה שהם עמו
של אבינו שבשמים.
*
זכותו של רבי אלעזר הגנה על
ישראל מהיסורים
ויתכן שלאחר שהוכיחו אליהו חזר
בו משיטתו וגם הוא הסכים בדרך
הקודש להמליץ זכות אפילו על בעלי
עבירה ,וזה מה שבתענית שם לאחר
אותו מעשה נכנס רבי אלעזר ודרש
לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה
קשה כארז.

ויתכן עוד דלזה מבואר בסוגיא
דבב"מ שם דקביל עליה יסורי על מה
שמסר את הרשעים להריגה ,ובאמת
לאחר פטירתו כל שני דהוי רבי
אלעזר בעליתיה לא סליק חיה רעה
מבואר דלאחר שאמר רשב"ל לבנו למתייהו דבי עכברייא כמבואר בב"מ
די לעולם אני ואתה ,חזו ההוא סבא שם ,דזכותו הגינה על כל בני מאתיה
דהוה נקיט תרי מדאני אסא ורהיט שהמליץ טוב עליהם.
בין השמשות ,אמרו ליה הני למה לך זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן
אמר להו לכבוד שבת ,ותסגי לך בחד
חד כנגד זכור וחד כנגד שמור ,א"ל לוית ח"ן  /הרב חיים נתן
לבריה חזי כמה חביבין מצוות על היילפרין ,מח"ס 'לקוטי
ישראל ,יתיב דעתייהו ,והנה התוס'
שערי תשובה'
חולין ו .ד"ה אשכחיה כתבו בשם י"מ
(מאנשעסטער)
דכל מקום שהוא מזכיר ההוא סבא
הוא אליהו ע"ש ,ולהאמור אליהו
בדוקא נגלה עליהם להראותם כמה
חביבין מצוות על ישראל כי הוא ידע
שלא לרצון לפניו יתברך הקטרוג על
עם ישראל.

ובזה יובן מאי דאשכחן בתענית כ.
ברבי אלעזר ברבי שמעון שבא
ממגדל עדר מבית רבו וכו' ,נזדמן לו
אדם אחד שהיה מכוער ביותר א"ל
שלום עליך רבי ולא החזיר לו שלום,
אמר לו ריקה כמה מכוער אותו
האיש שמא כל בני עירך מכוערין
כמותך ,א"ל איני יודע אלא לך ואמור
לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה
שעשית ע"ש ,והנה זה ברור ללא כל
ספק שהוכיחו רבי שמעון עלתואר
מראהו החיצוני ,והא שקר החן והבל
יופי כתיב ,אלא ראב"ש ראה ברוח
קדשו על פני אותו האיש מעשיו *
כתב המחבר (או"ח סי' תכח)
הרעים שעשה והוא מכוער בצלמו,
רבי אלעזר היה מוסר גנבים " לעולם ביום שיהיה פורים יהיה ל"ג
ועל זה השיב לו דיש לו הצטדקות למלכות
לעומר ,וסימן פל"ג"( .וכן הוא בטור

למה עושים מדורה
בל"ג בעומר ולא "נר
נשמה" כמו בכל
הילולא?
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שם) .וראיתי לזה רמז נאה "נכנס יין,
יצא סוד" כי פורים הוא היום ש"נכנס
יין" ,ול"ג בעומר הוא היום שיצאו
נוראים
סודות
העולם
לאור
בהסתלקות רשב"י "יצא סוד".
וכנראה שיש איזה שייכות בעצם בין
הני תרי יומי ,פורים ול"ג בעומר ,וצ"ב.

מכס ,הלך יהודה בן גרים וכו' .ויש
לעיין במה תלוי מחלקותם ,עוד יש
לעיין מה ראו הרומאים בדבריהם של
חכמינו ששפטו אותם על דבריהם
בלבד ופסקו' :יהודה שעילה יתעלה
[ונעשה ראש המדברים בכל מקום]
יוסי ששתק יגלה לציפורי ,שמעון
שגינה יהרג'.

עוד מצינו בדרשות חת"ס (עמוד
ר"פ) אודות ל"ג בעומר וז"ל -:למ"ד
גימ"ל במילואו גמטרי' זק"ן שהוא
רצון העליון בחינת יום כיפור כידוע.
גם הוד בגמטרי' ט"ו ,הוד שבהוד ט"ו
פעם ט"ו עולה רכ"ה ,שהוא עולה
כת"ר במילואו כזה " רי"ש כ"ף ה"ה",
והיינו זק"ן (שהוא למ"ד גימ"ל) היינו
כת"ר (הו"ד פעמים הו"ד) ,והיינו
תר"ך אותיות שבעשרת הדברות
שנגלה כזק"ן יושב בישיבה ,עכ"ל.
נמצינו למדים כי יום ל"ג בעומר
בבחינת יום כיפור ,וכנראה מאיר אור
הכתר כמו ביום הקדוש .ובזה יוטעם
מה שידוע מה שהרה"ק מרוזי'ן זי"ע
שיבח מה שהגדירו לו שבל"ג בעומר
במירון ,בפנים בהציון נשמע ונראה
כמו יום הקדוש ,ובחוץ השמחה כמו
בשמחת תורה ,כי כפי המבואר הוא
ממש בחינת יום הקדוש עצמו.
והדברים צ"ב מהו השייכות בין ל"ג
בעומר ליום הקדוש.

ושמעתי לבאר [מר' ישראל דרנגר
נ"י] דמצינו שרבי יהודה סובר
דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב,
ורבי שמעון פוטר (שבת מב - .צג,).:
הרי שרבי יהודה נותן ערך להמעשה
אפילו אם איננה דומה למטרתה
שבמשכן ,ורבי שמעון סובר שכל זמן
שהמעשה איננה כפי המטרה
והמחשבה הדרושה אין לה כל ערך.
ולכן גם לגבי הילול בניני הרומאים
הלך רבי יהודה לשיטתו והילל אותם
כיון שבפועל יש מהם תועלת ,ורבי
שמעון בן יוחאי לשיטתו סובר שאינם
ראוים לשום שבח ,כי אין שום ערך
ל'מעשה' אם איננה כפי המחשבה
הראויה ,והם לא תקנו בנינים אלה,
אלא לצורך עצמם ,ורבי יוסי שתק
משום שנסתפק אם הדין עם רבי ואיתא בגמ' (סוכה מה ):אמר רבי
שמעון [בן יוחאי] יכול אני לפטור את
יהודה או אם רבי שמעון.
וכיון ששמעו הרומאים את שיחת כל העולם מן הדין .ופירש רש"י,
חולין של גדולי הדור ,והיות שגם שיכול לפוטרן בזכותו .אולם לפי
לעתיד לא יתקנו שום דבר עבור הנ"ל יש לפרש דכיון שרשב"י לא
ישראל אלא לצורך עצמם ,הבינו החשיב מעשה אלא אם היא מצורפת
שלא יזכו אף פעם לעידודו של רבי גם במחשבה פנימית ,אם כן אחר
שמעון בן יוחאי ולכן דנוהו למיתה .שאחז"ל אין אדם חוטא אלא אם כן
אבל מרבי יהודה הבינו ,שיכולים נכנס בו רוח שטות ,נמצא שגם
לחכות עידוד רב על ידי הילוליו ולכן החוטא במעשה ,אין כוונתו שלימה,
עשוהו ראש המדברים בכל מקום ,כי וממילא בידו לפוטרן מן הדין ולומר
לשיטתו תמיד יהלל אותם .ולרבי יוסי שאין למעשה העבירה שלהם דין
ששתק משום שנסתפק ,עשו עליו עבירה כי חסר במחשבה ורצון
לחץ לגלותו לציפורי כדי שיכנע לעשותה באמת לשם עבירה ח"ו– .
עכ"ד מו"ח הרה"ג שליט"א המאירים
להצטרף לגישתו של רבי יהודה.
כאור שבעת הימים.
ועפ"י זה יש לבאר למה זכה רבי
שמעון בן יוחאי יותר משאר תנאים ,גדול העת רצון של ל"ג בעומר
כולם קדושים וטהורים ,שהזוהר הק' לאור דבריו יש לנו להבין גם גודל
וסתרי תורה שנאמרו למשה יתגלו העת רצון של ל"ג בעומר ,כי הנה
לו? אולם שונה רבי שמעון שסובר ידוע מש"כ הרמב"ם בהלכות גירושין

ל"ג בעומר בבחינת יום כיפור

ביאור הגמ' שבת  -ר' יהודה ור"ש
לשיטתם
ולזה אקדים מש"כ מו"ח הרה"ג ר'
יצחק זעקעל פאללאק שליט"א
(דומו"ץ בק"ק אנטווערפען יצ"ו).
איתא בגמרא (שבת לג ):דיתבי רבי
יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב
יהודה בן גרים גבייהו ,פתח ר' יהודה
ואמר כמה נאים מעשיהן של אומה
זו ,תקנו שווקים ,תקנו גשרים ,תקנו
מרחצאות ,ר' יוסי שתק ,נענה רבי
שמעון בן יוחאי ואמר כל מה שתקנו
לא תקנו אלא לצורך עצמן ,תקנו
שווקים להושיב בהן זונות ,מרחצאות
לעדן עצמן בהן ,גשרים ליטול מהן

שאין ערך לפעולה חיצונית אם אין
עמה הכוונה הנכונה ,כדמצינו שסובר
דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור,
וכן סובר דדבר שאינו מתכוין פטור.
לכן כשניגש רבי שמעון לקיים מצוה
מן התרי"ג מצוות ,אם לא היה משיג
את כוונת פנימיות המצוה ,לשיטתו,
לא היה בפעולתו החיצונית של
התעסקו בהמצוה שום קיום מצוה,
לכן זכה שנתגלו לו טעמי המצוה
[כדמצינו שר' שמעון דורש טעמא
דקרא ,ויש לפרש שמה שהיה סובר
שאפשר לדרוש טעמא דקרא ,היינו
לשיטתו שכדי לקיים מצוה צריך גם
לכוין את טעמה ,ואם כן על כרחך
שניתן להשיג את טעמה] ,ובזה
נתאפשר לו שגם לשיטתו ייחשב
עיסוקו במצוה כקיום מצוה .לא כן
שאר התנאים הסוברים שפעולה
חיצונית יש לה ערך [כמו ר' יהודה
שסובר דמלאכה שאינה צריכה
לגופה חייב] שעבורם ,פנימיות כוונת
המצוה אינו צורך לקיום גוף המצוה
אלא כדי לעשותה במדרגה יותר
מעולה.
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(סוף פרק ב') וז"ל ,זה שאינו רוצה
לגרש מאחר שהוא רוצה להיות
מישראל רוצה הוא לעשות כל
המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו
הוא שתקפו ,וכיון שהוכה עד שתשש
יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש
לרצונו ,עכ"ל .מדבריו למדנו כי כל
אחד מישראל רוצה לעשות כל
המצות כדבעי ,ורק יצרו מעכבו! וא"כ
הרי כל כמה שבעצם מהותו של
ישראל הוא בכלל "ועמך כולם
צדיקים" ,א"כ ביומו של הרשב"י
שמצינו שבהאי יומא הלכה כמותו,
א"כ הרי חזרו כל ישראל להיות
באמת כשורשם ומהותם האמיתיי,
דהיינו להיות בבחינת "עמך כולם
צדיקים" ,ושפיר יכולים לפעול נוראות
בתפילתינו.
המנהג להדליק מדורות אש
ואולי יש להתעורר בזה מה
שמדליקים מדורות אש ,כי כח האש
הוא להחזיר הכל לשורשה ,ולכן
נשאר לבסוף עפר ,כי נתחלק כל
הארבע יסודות ,אש רוח מים ועפר .כי
זהו מהות היום להחזיר הכל לשורשה
ולגלות הפנימי.
וי"ל עוד כי הנה כתיב "נר השם
נשמת אדם" ,ולכן נהוג עלמא
להדליק נר ביום היארצייט ,לא כן
בל"ג בעומר שמדליקין מדורות
גדו לות ,וי"ל הענין הוא כי כפי שגילה
הרשב"י גודל כח נשמת ישראל ,שכל
אחד בשורשה טוב וצדיק ,וא"כ י"ל
שאינו רק נר נשמה קטנה שדולק
בחשאי בהצד ,אלא הוא אש גדול
ונורא שבוער באהבצ השם עד לב
השמים!
גודל השמחה הנתעורר
ידוע כבר מש"כ הבני יששכר
(מאמרי חדש אייר  -מאמר ג')
"נתאמת לנו מאנשי אמת אשר
השמחה ביום הזה על ציון ר' שמעון
בן יוחאי היא שלא כטבע דכתיב אור
צדיקים ישמח [משלי יג ט] :עכ"ל.
והנה לאור המבואר י"ל עוד גודל

השמחה והנפלא הנתעורר באתרא לחבירו ,בהכירינו כי בשורשינו כולנו
קדישא בהאי יומא ,כי מכיון שהאדם אחד!! אכי"ר.
זוכה לשוב לשורשו ,והרי כולנו
חצובים מתחת כסא הכבוד ,אשר מנחת שלום  /הרב אהרן
"עוז וחדוה במקומו!" ולכן זוכים אקר ,דומ"צ בבית הדין
להרגיש בפועל שמחה עילאה אשר 'דבר למשפט' ,ומח"ס
אין כדוגמתה.
ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
מה טוב ומה נעים כאשר רואים
האחדות הנפלא אשר שורר
בהריקודים במירון בל"ג בעומר!
והדבר פשוט לאור המבואר כי מכיון
שנתעורר הנקודה הפנימי ונתגלה
ההסתר ,הרי ממילא זוכים לבוא לזה
אשר כנסת ישראל שורשינו אחד!
וממילא באים להקיום של "ואהבת
לרעך כמוך" בשלימות .וכמו שאמר
הרה"ק ר' ישראל מטשארטקוב זי"ע
דבר נפלא בביאור המשך הפסוק,
"ואהבת לרעך כמוך  -אני ה'"  -אשר
ברגע שהאדם זוכה להכיר ולידע
אשר אמיתת האדם הוא החלק אלוק
ממעל ששורה בו ,והגוף המכסהו רק
דבר חיצוני ,אז ממילא יזכר ויכול
לבוא לקיום אהבת ישראל כדבעי.
ודבר זה נתעורר ביותר בהאי יומא ,כי
מכיון שהשורש נתגלה ,ממילא באים
לידי אהבה ואחדות אשר אין
כדוגמתה.

'משפטי אהרן'

שאלות מצויות בעניני
ממונות הקשורות לל"ג
בעומר
א'
שכר צימר במירון ולא בא או שכר
טנדר לנסיעה למירון
ראשית נפתח בהלכה למעשה
המצויה מאד ,אלא שזה ענין מורחב,
ואי"ה בלי"נ נקדיש לזה שיעור שלם
שיעסוק בעניני שכירות פועלים
להלכה למעשה ,הנוגע להזמנת
רופא ,מונית ,אולם שמחות ,שכירות
דירה ועוד .וכעת נעמוד בקצרה על
מה שנוגע לעניני ל"ג בעומר.

אדם ששכר צימר במירון לל"ג
בעומר ולא בא ,פשיטא שחייב
לשלם לבעל הצימר את הפסדו,
ואפי' אם לא עשו קנין ,שהרי הפסיד
אנשים אחרים מחמתו .הלכה זו
מקורה בשו"ע סימן של"ג שם מדובר
השייכות בין פורים ויום כיפור
בפועלים ,וכן נפסק להלכה למעשה
ובזה נחזור לראש ונשובה לבאר בשכירות בתים.
השייכות בין ל"ג בעומר ופורים ,כי גם אם עשו קנין ,בזה אף אם לא היה
יסוד היום של פורים הוא "גילוי יכול המשכיר להשיג שוכרים אחרים,
ההסתר" כידוע "מגילת אסתר" כי חייבים לשלם.
הכל ממנו יתברך ,ואין מקרה ואין
טבע .וכמו כן יום כיפור הוא היום אופן הקנין :או בחתימת חוזה ,או
שחוזרים ועושים תשובה ,ששורשה אפי' בסיכום סופי דרך הטלפון,
לשוב להאמת ,ומתחטרים ומסלקים שנחשב סיטומתא ,ולרוב הדעות
סיטומתא בדיבור קניא.4
כל החיצוני הרע.
ויהא רעוא שנזכה להמשיך ביסוד
ושורש היום ,לחיות חיינו בנקודת
האמת והפנימי ,ולהמשיך בגודל
השמחה והדביקות בין אדם למקום
והאהבה והאחוה ושלום בין אדם

4

בזה יש רבנים בימינו שמורים שלכו"ע זה
נקרא קנין ,כיון שבימינו כן הדרך לסגור על
דברים כאלו .מלבד על חתונות וכדו' שנהוג
לשלם מראש .כן אמר לי הגר"י סילמן ,וכן
שמעתי בשם הגר"מ שפרן .אכן הגר"ש רוזנברג
מסתפק בזה רבות .ומ"מ סובר שמדיני שמים
חייב.
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אם הודיע השוכר שאינו יכול לבוא
בזמן סביר ש אפשר למצוא שוכרים
אחרים ,פטור מלשלם.

עיקריות בפוסקים לפועל וקבלן ,א.
אם מקבל שכר לפי שעות או לפי
עבודה ,ב .אם מוגבל לשעות או
שיכול לעבוד מתי שרוצה .ואפ"ל קים
לי בזה.

באופן שהשוכר חייב לשלם ,נחלקו
הפוסקים אם משלם שכירות מלאה,
או כשיעור פועל בטל ,דהיינו שני והנה באופן שנהג האוטובוס מקבל
שליש ,שהרי המשכיר נהנה מכך לפי שעות ודאי נחשב פועל לכו"ע,
שהבית נשאר נקי .למעשה השוכר כיון שגם מוגבל לשעות וגם מקבל
שכרו לפי שעות .ואם נחשב פועל
יכול לשלם רק שני שליש.
באופן שאירע אונס אמיתי לשוכר הרי פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי
פטור מלשלם בכל אופן ,ואפילו אם היום ,ופשיטא שהחברה יכולה לחזור
בעל הבית הפסיד מחמתו .מלבד אם בה מההתחייבות ,ואף שהיה קנין
שילם דמי קדימה שהדמי קדימה הלא איתא בש"ך (של"ג) וכן רוב
השיטות סברי דאף בקנין יכול פועל
נשארים אצל המשכיר.
לחזור בו.
הוא הדין באופן שהזמינו טנדר
בחברת הסעות וביטלו ברגע האחרון .אכן כאן שחוזר בו מחמת שרוצה
יותר שכר והולך לעבוד אצל אחר,
*
בזה מצינו בפת"ש (של"ג ס"ג) כמה
ב'
דעות ,5ומצינו בזה ד' שיטות
הזמין אוטובוסים לי"ח אייר וטוענת המובאים בפת"ש :חוזר וידו על
החברה שלא ידעה שזה ל"ג בעומר העליונה (חות יאיר) ,ב .אינו חוזר
כלל (טור) ,ג .חוזר וידו על התחתונה
שאלה :אדם התקשר לחברת
(מים חיים) ,ג .אם רוצה להשכיר את
הסעות בחודש אדר שנה שעברה,
עצמו לאחר יכול לחזור ,ואם רוצה
וביקש להזמין  30אוטובוסים לנסיעה
להמשיך עם האדון רק רוצה יותר
למירון בי"ח אייר ,ואמרו לו החברה כסף ,אינו יכול לחזור (מהרי"ט),
שהם נוהגים לציין להם את התאריך ולמעשה נשאר הפת"ש בצ"ע.
הלועזי ,ורשמו אצלם ביומן תאריך
 ,7.5.15וקבעו מחיר וחתמו על חוזה.
שבועיים קודם התאריך התקשרו  5ותלוי בחקירה הידועה בגדר הדין של עבדי הם,
דאפ"ל דכיון דעבדי הם ע"כ אפשר לחזור ,והיינו
אליו מטעם החברה ואמרו לו שלא דהקנין הוא קנין גמור ומ"מ יכול לחזור מדין
ידעו שזה יוצא בל"ג בעומר ,וא"כ חידוש התורה( ,שיטמ"ק ב"מ י' כתב כן בשם
הריטב"א ,וכן כתב הקצוה"ח) .ואפ"ל שבעבדי
המחיר הוא הרבה יותר יקר ,והוא הם נתחדש דאין גופו של ישראל קנוי לישראל
טוען חתמנו חוזה ואינכם יכולים אחר ,וע"כ אפשר לחזור ,דהקנין אינו קנין גמור,
(כ"כ בשו"ת זרע אמת ח"ב יו"ד סימן צ"ז ,וכ"כ
לשנות את המחיר ,הצדק עם מי?
הפת"ש בשם חות יאיר ,דלא אלים קניית האדון
תשובה :החברה אינה מחוייבת
להעמיד אוטובוס עם נהג במחיר
שסוכם.
מו"מ :חתימה על חוזה נחשבת
סיטומתא ,וגם אם לא היו חותמים
על חוזה ,בד"כ הנוהג לסכם דברים
כאלו בע"פ ,והוי סיטומתא בדיבור
שלרוב הדעות קניא.
ויש לדון אם נהג האוטובוס נחשב
פועל או קבלן ,ומצינו ב' הגדרות

כולי האי) .והנה אם הוא חסרון בקנין יכול לחזור,
אף שרוצה לעבוד במק"א בשכר מרובה ,ואם
הוא קנין גמור ,אלא שאפשר לחזור ,א"כ זה
דוקא כשכל כוונתו להשתחרר מהעבדות .ותלוי
בחקירה הידועה בגדר הדין של עבדי הם ,דאפ"ל
דכיון דעבדי הם ע"כ אפשר לחזור ,והיינו דהקנין
הוא קנין גמור ומ"מ יכול לחזור מדין חידוש
התורה( ,שיטמ"ק ב"מ י' כתב כן בשם
הריטב"א ,וכן כתב הקצוה"ח) .ואפ"ל שבעבדי
הם נתחדש דאין גופו של ישראל קנוי לישראל
אחר ,וע"כ אפשר לחזור ,דהקנין אינו קנין גמור,
(כ"כ בשו"ת זרע אמת ח"ב יו"ד סימן צ"ז ,וכ"כ
הפת"ש בשם חות יאיר ,דלא אלים קניית האדון
כולי האי) .והנה אם הוא חסרון בקנין יכול לחזור,
אף שרוצה לעבוד במק"א בשכר מרובה ,ואם
הוא קנין גמור ,אלא שאפשר לחזור ,א"כ זה
דוקא כשכל כוונתו להשתחרר מהעבדות.

באופן שהנהג הוא קבלן ,אינו יכול
לחזור בו בחצי היום ,דהלא לא שייך
בו עבדי הם ולא עבדים לעבדים .אכן
מטעם אחר יכול לחזור ,דהלא יש
כאן אונאה יתר משתות ,שהמחיר
הרגיל של יום ל"ג בעומר אינו המחיר
שסיכמו מראש ,ואף דבפועל אין
אונאה הלא בקבלן יש אונאה (סי'
רכ"ז סל"ג) ,ואף דהרעק"א מביא יש
חולקים ,מ"מ קים לי כשו"ע ודאי
אפ"ל .ואף שהמהרי"ט כתב שזה
דוקא בדבר שגופו ממון ,אבל בדבר
שאין גופו ממון כנסיעה וכו' אף
בקבלן אין אונאה ,מ"מ אפשר לומר
קים לי כחולקים שבקבלן תמיד יש
אונאה.
היוצא מדברינו :דבין אי הוי נהג
האוטובוס פועל ובין אי הוי קבלן יכול
לחזור ,או מצד פועל יכול לחזור
בחצי היום ,או מצד אונאה .ויש
להוסיף דאף בפועל שאין אונאה כיון
שאין אונאה לקרקעות ,מ"מ לרוב
הפוסקים יש איסור בזה ,ובאוחה"ק
כתב דאף חייב לציד"ש .וביתר
מפלגא נחלקו המחבר והרמ"א (חו"מ
סימן רכ"ז סכ"ט) אם יש אונאה
בקרקעות או לא ,ובפלגא נחלקו שם
הסמ"ע והש"ך ,וגם בזה י"ל קים לי.
לגבי השכירות של האוטובוס :בזה
מצינו מחלוקת הרמ"א (רכ"ז סל"ג)
והנתי' (של"ג סק"א) עם המחנ"א
(גזילה י"א) והמג"א (או"ח סי' רס"ו
סק"א) אם אחד השוכר פועל עם
סוס נחשב ששוכר גם את הפועל וגם
את הסוס או שהכל שכר אדם
קחשיב ,ואף אי נימא ששוכר גם את
הפועל וגם את האוטובוס ,הלא לגבי
האוטובוס יש אונאה ,וודאי אפשר
לחזור בו.
*
דו"ד בענין ח"י רוטל
שאלה:
יהודי חשוך בנים ל"ע ביקש מידידו
ימים ספורים לפני ל"ג בעומר ביודעו
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שבכוונתו לעלות מירונה ,שידאג לו גדול ,כי אינם יכולים להוכיח זאת,
לחלוקת ח"י רוטל משקה הידוע וכנ"ל.
בסגולתו לישועות ,ע"י שידבר עם ודע ,דבאופן הנ"ל ,אלא שהשליח
האחראים שם לחלוקה שיחלקו אמר להם שיקבלו ממנו את הכסף –
עבורו ג"כ בסכום של  150ש"ח שכרכם עלי – בזה יקבלו ממנו 350
ולאחר מכן הוא ישלם להם .ואכן ש"ח ,והוא יחזור ויטול מבעה"ב 150
השליח דיבר עמהם שיחלקו עבור ש"ח.
ידידו פלוני ח"י רוטל משקה ,אלא
ששינה ונקב להם בסכום של * ,₪ 350
וסיכם איתם שהיהודי המדובר ישלם ד'
להם והסכימו ועשו שליחותם .ולאחר נדר לצדקה ח"י רוטל ונושע
היום הגדול פנו אליו שישלם להם בכפלים
 350ש"ח עבור ח"י רוטל מיץ ענבים
שאלה:
שחילקו לישועתו .והוא טען שמעולם
לא ביקש בסכום זה אלא רצה ב 150ראובן שציפה שנים לזש"ק הבטיח
ש"ח ,וכך אמר לשליח והוא שינה שנה שעברה שאם יוושע יתן ח"י
מדבריו .וגם לא ביקש דוקא מיץ רוטל עבור העולים מירונה ,וב"ה
ענבים .ומדובר באופן שא"א להוכיח כעת חיה נולדו תאומים בריאים
זאת שאכן חילקו עבורו מיץ ענבים .ושלמים ,ושאלתו בפיו האיך ישקה
האם הוא חייב לשלם להם  350כמו את צאן העדרים ,האם צריך ליתן רק
שהשליח אמר להם או רק  150כמו ח"י רוטל או ל"ו ,דנושע בכפלים ,או
שהוא אמר לשליח .ומה דין השליח דילמא אינו צריך ליתן כלום דנדר
ע"ד שיהיה לו בן ונולדו לו שניים וא"כ
בענין?
לא התקיים התנאי.
תשובה:
תשובה:
הנ"ל חייב לשלם להם רק 150
ש"ח כמו שאמר לשליח ,ויש להם אע"פ שאסמכתא לא קניא,
בצדקה ובנדר חל החיוב שקיבל ע"ע,
תרעומת על השליח.
ואפי' שהיה בלשון אם יהיה שזוהי
ביאור התשובה :בעובדא דידן היינו
אסמכתא ,וכן נפסק בשו"ע סי' ר"ז
דינא דאמר לשלוחו לשכור פועלים
ס"ט.
בג' ושכרן בד' ואמר להם שכרכם על
בעה"ב ,וטוענים שעשו עבידתא בגוף הדין אם מחוייב ליתן ח"י
שפירתא ששוה ד' ואין להם אפשרות רוטל או ל"ו רוטל ,איתא בסי' רנ"ג
להוכיח זאת ,שהדין (עיין ריש פרק סעיף כ"ז ,האומר אם תלד אשתי זכר
השוכר את הפועלים ושו"ע סי' של"ג) יטול מנה ואם תלד נקבה תטול
שמקבלים ג' מהבעה"ב ויש להם מאתיים וילדה זכר ונקבה (דלא
תרעומת על השליח .ובעובדא דידן כרשב"ם) נוטל הזכר מנה והנקבה
לא מסתבר שנחשב עבידתא מאתים ,דדעתו היתה שאפי' אם תלד
שפירתא בחלוקת מיץ ענבים יותר שניהם מסכים ליתן לזכר מנה
מחלוקת משקה קל לענין השפעת ולנקבה מאתיים ,ולא התכוון דווקא
הסגולה .ובפרט שא"א להוכיח זאת אם תלד זכר או נקבה.
שחילקו מיץ ענבים .לכן א"א לחייבו ובסעיף אח"כ פסק השו"ע ,שאם
יותר ממה שפסק לשליח וכשווי אמר אם תלד אשתי זכר יטול
המשקה בזול ,אפי' שלטענתם בירושתי שני שליש ממון ואחי (אח
הוציאו יותר וחילקו מיץ ענבים בגלל האב) יטול שליש ,ואם תלד נקבה
ששמעו מהשליח שהוא ישלם סך תטול שליש ואחי יטול שני שליש,

וילדה אשתו זכר ונקבה בטל כל
המתנה ,ויורש הבן כל נכסיו .והקשה
הרא"ש (מקור הדין שבסעיף זה הוא
מדברי הרא"ש מהגמ' ב"ב ק"מ:
בסוגיא דהמבשרני) מ"ש מהמשנה
בב"ב דף ק"מ :שאם אמר יטול בני
מנה ואם נקבה מאתיים ,דנוטלים
שניהם .ותי' הרא"ש ע"פ דברי הסמ"ע
(סקס"ב) דאצל בנו דעתו קרובה,
וע"כ מפרשים אנו דאביו דלא נתכווין
בן או בת ,אלא תרווייהו ,ומשא"כ
בסכ"ח שנתן שאר הנכסים לאחיו
שאין דעתו כ"כ קרובה כבנו ,וא"כ
היתה קפידתו דווקא שיטול שליש או
שני שליש ,וכשנולדו לו בן ובת ל"ש
שהם כ"א יטול כפי התנאי וגם אחיו
יטול כפי התנאי וע"כ בטל התנאי,
ויורשים כפי הד"ת.
אבל הש"ך (סקל"ז) פירש בע"א,
דאם נתן מתנה לבנו או לבתו שתלד,
א"כ כל מי שנולד יטול כפי מה
שציווה ,דשייך לקיים שני הצוואות,
אבל כשעשה תנאי בחלוקה שאם
יוולד בן אזי יקבל אחיו שליש ,ואם
בת יקבל שני שליש ,א"כ כעת
שנולדו בן ובת ,לא יכול האח לבוא
מכח שום תנאי ,דהתנאי לא התקיים,
דהא לא נולד לו רק בן או רק בת.
והתנאי היה שאם יהיה כך יקבל,
ומשא"כ באם תלד זכר יטול מנה,
היינו שרצה ליתן כעת ותלה הלידה
בזמן שיקבל המתנה.
ולפ"ז בנדון דידן שנולדו לו שני
בנים ,לענ"ד לא יצטרך ליתן כלל ח"י
רוטל ,דבין לדברי הסמ"ע הכא
שהמקבל זה איש זר שאינו בנו
דהקפיד על התנאי ,ובין לדברי הש"ך
דבתנאי צריך שיקויים התנאי
במדוייק ,והכא לא נתקיים ,דהתנאי
לא היה הזמן מתי יקבל ,אלא אם
תלד יקבלו ולא ילדה זכר אחד.
אלא דיל"ד דנדרים של צדקה הילך
אחר לשון בנ"א ,ופשוט שיתן ח"י
רוטל אחד לכהפ"ח ,ומסתבר שלא
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צריך ליתן יותר ,שכוונתו היתה אם
יוושע ,והרי נושע כבר בילד אחד.
ועיין עוד בדברי המהרש"ם (ח"ה
סימן מ"ב) שפסק בנידון כעין זה.6
*
ה'
בענין שמירה במדו רת ל"ג בעומר
שאלה:
תלמידי כיתה ח' (שעברו גיל בר
מצוה) הכינו עצים למדורת ל"ג
בעומר .בהדלקת המדורה כיבדו את
מחנך הכיתה ,הלה עזב את המדורה
לאחר זמן קצר והשאיר שם את
התלמידים ,לבסוף נשבה רוח מצויה
וליבתה את המדורה ונשרפה מכונית
סמוכה ,את מי יש לחייב בתשלום
הנזק ,את הילדים שערכו את
המדורה או את המחנך שהדליק את
האש בפועל.

א – נקטינן (שם סעיף ח') וכן אם
הניח שומר לשמור את הבעירה
השומר חייב ,וכאן הלא נמצאים
התלמידים שהם כבר גדולים ובני
דעת וחשיבי שומרים והחיוב מוטל
עליהם ,ואף שלא קיבלו על עצמם
להדיא להתחייב בשמירה ,מ"מ מוכח
מילתא שדעתם לשמור על המדורה
דודאי לא עלתה על דעתם שהמחנך
שהדליק את המדורה ישמור עמהם
כל משך הזמן ,אלא מעיקרא מסקי
אדעתייהו שהם ישמרו על האש.7

ב .עוד נראה מטעם אחר לפטור
המחנך ולחייב התלמידים בנזק,
דהמחנך הלא הדליק בשליחות
התלמידים שכיבדוהו בהדלקה וכיון
שהדליק בשליחותם הרי הם
מתחייבים ,אלא דבזה יש להעיר
דלכאו' חשיב שליח לדבר עבירה,
דהנה נקטינן (חו"מ סי' ת"י סעיף ח')
האומר לחבירו לחפור בור ברה"ר
וחפרו ,החופר חייב והמשלח פטור
וכ' הסמ"ע (ס"ק י"ב) משום דאין
שליח לדבר עבירה.

אלא דבזה יש להסתפק דהרי
נחלקו הראשונים לענין חיוב שמירה,
אי סגי בזה לכשיסתלקו הבעלים
והשאירו הפקדון אצל השומר ,וכן
סבר הרא"ש ,ואילו הרמב"ם סובר
שמתחייב בשמירה רק ע"י קנין
ובעינן שהשומר ימשוך את החפץ,
ואף שבסי' רצ"א (ס"ה) הביא
המחבר ב' דעות הנ"ל מ"מ בסי' ש"ג *
תשובה:
(ס"א) פסק המחבר דבעינן משיכה.
ובלא"ה יכול השומר לטעון קים לי ו'
המחנך פטור ,והתלמידים ישאו
כהני שיטות דמצרכי משיכה וכל התחייב סכום מופרז תמורת מקום
בתשלום הנזק.
שלא משך לא נתחייב ,וא"כ בנידו"ד בהדלקה
מקורות :הנה שנינו (ב"ק דף נ"ט
הרי לא עשו קנין להתחייב בשמירה.
שאלה:
ע"ב) אחד מביא את העצים ואחד
דלענין
ראיה
להביא
יש
דבזה
אלא
מביא את האור המביא את האור
במעמד ההדלקה של חסידות
לא
בנזקיו
להתחייב
שמירה
חיוב
חייב .וכן נפסק בשו"ע (חו"מ סי' תי"ח
תולדות אהרן הנערך במירון בנעילת
(סי'
בור
לענין
קיי"ל
דהנה
קנין,
בעינן
סעיף ט') ,וא"כ בנידו"ד נראה
ל"ג בעומר מידי שנה בשנה ,הפרנצס
חייב
לשמור
בורו
המוסר
ס"ל)
ת"י
לכאורה לחייב את המחנך ,מ"מ
היו עמוסים עד אפס מקום .אדם
השומר
פירוש
באה"ג
ופי'
בנזקיו
לענ"ד יש לפוטרו ולחייב התלמידים
אמריקאי רצה מאד לראות את
מכמה טעמים.
חייב ,ומוסר בורו לשמור הרי השומר האדמו"ר ואת המעמד ,אמר שמי
לא משך הבור ואפ"ה חייב ,ובלא"ה שירד ויפנה לו את המקום יקבל
6
הנושא שהמהרש"ם דן בו הוא ,באדם שנדר הרי קרקעות נתמעטו מדין שמירה ,שלוש מאות דולר ,מיד אדם אחד
ואם
דינרים,
כ"ה
לצדקה
יתן
זכר
לו
יוולד
שאם
ומוכח א"כ דלשמירת נזיקין א"צ פינה לו את מקומו .האם צריך לשלם
נקבה יתן חצי ,וילדה אשתו זכר ונקבה ,דצריך
ליתן שלושים ושבעה וחצי ,כפי מה שנדר קנין.8
לשניהם .ומביא את המשנה בריש כיצד מערימין
(תמורה כ"ד ):דאדם שהקדיש את העובר
שבמעי בהמתו כדי להפטר מבכורה ,ואמר אם
תלד זכר ה"ז עולה ואם נקבה שלמים ,וילדה זכר
ונקבה ,הזכר עולה והנקבה שלמים ,ואם ילדה
שני זכרים אחד מהם עולה ,והשני ימכר לצרכי
עולה ודמיה חולין ,ומבאר המהרש"ם מדוע
כשנולדו לו זכר ונקבה שניהם קדושים ,ע"כ
משום שאמר שני הלשונות ,אבל כשנולדו לו שני
זכרים היות והקדיש רק זכר אחר ע"כ דמי השני
חולין ,משא"כ כשנולדו זכר ונקבה שייך לתפוס
לשון שניהם והתכווין לשניהם ,וע"כ פסק בנדון
דידיה שאם ילדה זכר ונקבה יתן שלושים
ושבעה וחצי ,ואם שני זכרים יתן רק עשרים
וחמש.

ונראה דבנידו"ד לא חשיב שליח
לדבר עבירה – דכיון שיש תלמידים
השומרים סביב לאש לא"ה דבר
עבירה ,וכיון דשומרו בצידו אין האש
נחשבת כמזיק ולא עבר איסור
בהדלקתה ,ולא דמי לחופר בור
ברשות הרבים ,דבור תחילת עשייתו
לנזק.

 7וכבר נקטינן כדעת הרמב"ם שכל שומר
בסתמא מקבל על עצמו שמירת נזיקין – סי'
שמ"ז וסי' שצ"ו סעיף ח'.
 8ועוד נ"ל להביא ראיה מהא דאמרינן דאם מסרו
לחש"ו הבעלים חייבים כיון דאילו אין בהם דעת
לשמור ,ולכאו' תיפו"ל שאין להם דעת לפעול
קנינים ,ש"מ דלענין חיוב השומר בנזקין הוא אף
ללא קנין.
ונראה לומר בביאור הדברים דחיוב השומר
בנזקי החפץ אינו מחמת חיובי שמירה אלא
מחמת שהחפץ שמור על ידו .דהנה נקטינן ריש
הכונס (ב"ק נ"ו ע"ב) ארבעה דברים התורה

מיעטה בשמירתן ומבואר דכל שהעמיד עליהם
שמירה ראויה המונעת את ההיזק – נסתלק
המזיק מחיובו [ועיי"ש היטב בהנך ארבעה
דברים ודוק ותשכח דהצד השוה שבהם דאף
דהמזיק עצמו עדיין קיים מ"מ כיון שהעמיד עליו
שומרים פטור] וא"כ בנידו"ד שהשאיר תלמידים
בני דעת נתרוקנה להם חיוב השמירה והם ישאו
בנזק( .ועי' עוד בזה בארוכה בספר קונטרסי
שיעורים ב"ק שיעור ב' אות י"ד שהביא ג"כ
דשומר מתחייב בשמירת נזיקין אף ללא קנין
ובשו"ת הליכות אליהו חו"מ סי' כ"ה).
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למי שפינה את התשלום שהוצע לו ,לי דאף בדבר הרשות וכשאין דוחק
יש טענת משטה אני בך.
או שיכול לומר לו משטה אני בך?
תשובה

*

בדין משטה אני בך

ב .ביאור ענין משטה אני בך

גמ' ב"ק קט"ז.שו"ע סוף סימן רס"ד ביאור המושג משטה אני בך הוא,
א .ג' שיטות אי אמר' משטה דוקא דאין למתחייב כונה אמיתית
להתחייב ,ולא התכוין אלא לשטות
במצוה או בדוחק או בכל דוכתא
במציל.
מתניתין :אם אמר לו אציל את
שלך ואתה נותן לי דמי שלי חייב ליתן כתב המחנ"א (שם) דבאופן
לו ,והק' הגמ' אמאי ,נימא ליה משטה שהניצול מודה שבשעת מעשה היתה
אני בך ,מי לא תניא הרי שהיה בורח לו כונה להתחייב ,אינו יכול לומר
מבית האסורין והיתה מעבורת לפניו ,משטה הייתי בך .וכ"כ הקצוה"ח
אמר לו טול דינר והעבירני אין לו (סימן פ"א סק"ד) ,והגרש"ש (ב"ק סי'
אלא שכרו .הא לא דמי אלא לסיפא י"ט).
ואם אמר לו טול דינר זה בשכרך שיטת הנתיבות בביאור ענין משטה
והעבירני נותן לו שכרו משלם .מאי אני בך דהוא מטעם אונאה ,אלא
שנא רישא ומאי שנא סיפא ,אמר דביתר מכדי הדעת טועה אין בזה דין
רמי בר חמא בצייד השולה דגים מן אונאה ,דאמרינן שהסכים למקח ,אכן
הים דאמר לו אפסדתני כוורא בזוזא .באופן שיכול לומר משטה אני בך
וברש"י והיינו בשכרו דקתני טול דינר א"כ יכול לומר שלא הסכים למקח,
שאתה מפסי ד כאן ותעבירני נותן לו וממילא יש כאן דין אונאה .ולפי"ז
אותו ,ומתניתין נמי הרי הפסידו ניכר .כתב הנתיבות שבפחות משתות
ונחלקו הראשונים בביאור דברי ליכא טענת משטה אני בך ,כיון שאין
הגמ' ,י"א ששייך לומר משטה אני בך בזה דין אונאה ,ולפי"ז נראה דבפועל
דוקא בב' תנאים ,א .שהניצול היה שאין בו דין אונאה ,דהא הוקש
בדוחק איום .ב .שהמציל היתה לקרקע ,א"כ אין טענת משטה אני
מוטלת עליו מצוה להציל ,ודוקא בב' בך ,ורק באופן שהוא יתר מפלגא ,או
תנאים הללו שייך לומר שמה באופנים אחרים שיש לפועל דין
שהניצול הסכים לסכום העצום אונאה ,בזה יש טענת משטה אני בך.
שעליו לשלמו תמורת ההצלה ,אי"ז אכן יעויין בקצות (בסי' רכ"ז סק"א,
אלא בגדר משטה אני בך ,כיון ובסי' קכ"ט סק"ח) דכתב מפו' דאף
שהמציל חייב להציל ,ומחמת הדוחק בפועל יש טענת משטה אני בך,
שהיה שרוי בו ,ולא היתה כונתו כלל והיינו משום שסבר שמשטה אני בך
לשלם סכום רב כ"כ .וי"א שאף בלא אינו משום אונאה ,אלא דלא היה לו
שלמציל היתה מצוה להציל ,כל גמירות דעת להתחייב.
שלניצול היה דוחק גדול ,יכול לומר
משטה אני בך .וי"א דבכל אופן
שהבטיח הניצול למציל סכום גדול
יותר מהערך יכול לומר לו משטה אני
בך.

דוקא כשיעור הפסדו ,או יותר .ומצינו
מח' ראשונים בזה .דשיטת רש"י
(ב"ק קט"ז ).ותוס' (ב"ק קט"ז):
והרמ"ה (ב"ק קט"ז ).דדוקא כפי
שיעור הפסדו ,דבזה אאפ"ל משטה
הייתי בך ,כיון שמפסיד ע"י פעולת
ההצלה .ושיטת הרא"ש (פ"ב דב"מ
סימן כ"ח) דאף שהפסדו מועט חייב
לשלם לו כל מה שפסק עמו ,וכן
הכריע הקצות (סק"ב).9
הפרישה וכן בסמ"ע (סק"כ) מבאר
שנותן לו אפי' הרבה דוקא כשהיה
יכול להיות שההפסד שלו הוא כמו
השיעור הזה ,ואף שהיא אפשרות
רחוקה ,אבל כשאין אפשרות כזו ,אין
חייב ליתן לו ,אלא כפי השיעור
המרובה שיכל המציל להרויח בזמן
ההצלה.
המחנ"א (שכירות י"ח) מביא את
השיטות הנ"ל ,וכתב דלכו"ע כל
שספק אם היה יכול להרויח המציל
בזמן ההוא ,אין חייב לשלם לו אלא
כפי השכר הראוי לו .עוד כתב
דבאופן שודאי המציל היה יכול
להרויח ,אכן פעולת ההצלה היתה
בגדר של שב ואל תעשה ,כגון
להשאר בביתו וכו' ,בזה לכו"ע אין
מקבל אלא כפי ההפסד ולא יותר
מכך.
לדינא כתב המהרש"ם (ח"ז סימן
צ"ז) דאפ"ל קים לי כשיטות
במחנ"א
המובאים
הראשונים
(שכירות י"ח) ,הסוברים דבהפסד
מועט אינו משלם לו אלא את מה
שהפסיד.

והנה במהות הפסד כתב בשו"ת
התנה עמו בפני ביה"ד לא שייך הרמ"א (סי' פ"ו) דכל שנסע
לומר משטה אני בך (כנה"ג הגהב"י למרחקים עבור זה אין לך הפסד גדול
סי' א').
מזה ,והוי כצייד שביטל מצודתו,
*
ובביטול זמן כתב הקצות (סק"ג)
ג .כשיש הפסד לפועל

המחנ"א (שכירות ט"ו) מביא כל
השיטות הללו בטוטו"ד .ולכאו' כל ומצינו עוד בגמ' דכל שיש הפסד
שהוא מוחזק במעות יכול לומר קים למציל חייב הניצול לשלם למציל
כמו שהבטיח לו .ויש לחקור אם הוא

9

ומבאר הטעם בזה ,דכמו דבזה נהנה וזה לא
חסר דפטור ,מ"מ אם חסר קצת מגלגלין עליו
את הכל ,הכי נמי בזה נהנה וזה לא חסר בגופו
של חבירו אם מחסרו מעט משלם לו כל מה
שפסק עמו.
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דנמי נחשב הפסד ,ובטורח הרבה נמי
נחשב הפסד.10
*
לאור כל הנ"ל בנד"ד ודאי ששייך
לומר משטה אני בך ,ואינו חייב
לשלם לו הסכום הנ"ל ,אלא כמה
שהפסיד ,והיינו כמה שמוערך בד"כ
מקום זה.
אמנם בסיפור אחר ששמעתי
שאחד מיהר מאד לחזור לביתו
ממירון בל"ג בעומר ,וכל האוטובוסים
היו מלאים עד אפס מקום ,קם ואמר
שמי שיפנה עבורו את המקום
באוטובוס יקבל מאה דולר ,בזה
מסתבר שצריך לשלם ,שדבר זה
שוה סכום כזה ,שיש אנשים ממהרים
מאד לביתם ,או שהם חסרי סבלנות,
ומוכנים לשלם סכום זה עבור נסיעה
הביתה מהר כשהם לחוצים.

והנה אחי הגה"צ רבי אליעזר הכהן שלימות שהרי כל שבוע היה מתהפך
רבינוביץ שליט"א מח"ס תורת הקטן לתמרים וא"כ נעשה לכאורה לעץ
חדש וצריך להתחיל ולמנות מחדש
– כרם אליעזר
ושא"ס ,כתב בזה כמה תירוצים את השלש שנים.
וראה בחזו"א (ערלה סימן י"ב
חדשים,
סק"ג) שכתב וז"ל :ונראה דגזע
ואלו דבריו היקרים:
המתקיים שנתיים או שלש שנים
מבואר בגמרא (שבת ל"ג ע"ב) ואח"כ הגזע כלה והשורש קיים
שכשנתחבאו רבי שמעון בר יוחאי ומוציא גזע אחר ,או שגם השורש
ובנו רבי אלעזר במערה נעשה להם כלה וחוזר וצומח מזרע הנופל כל
נס ונברא להם שם עץ של חרובין שאין מתקיים עד אחר ערלה ואחר
כדי שיוכלו לאכול מפירותיו ,ומעיין רבעי ודאי לא אילן הוא ,דאין סברא
לשתות מים ,וכבר ידועה קושיית שיהא אילן שפירותיו לעולם אסורים
העולם – וכן מובא קושיא זו בשם (עכ"ל וחזר וכתב כן בקיצור דיני
המהרי"ד מבעלזא זצ"ל  -האיך היה ערלה אות ל"ח) – ולמדנו מדבריו
מותר להם לאכול תיכף מהעץ של דאיסור ערלה אינו שייך רק בדבר
החרובין והרי לכאורה יש בו איסור המתקיים יותר משלש שנים שבזה
ערלה כל שלשת השנים הראשונות ,אמרה תורה שלא יאכלו את הפירות
ויש על זה הרבה תירוצים.
רק לאחר ג' שנים ,אבל אילן שאינו
אילן שאינו מתקיים ג' שנים האם מתקיים יותר מג' שנים אין בו כלל
יש בו ערלה
איסור ערלה דלא אסרה תורה את
ולענ"ד נראה ליישב ע"פ המובא הפירות לעולם וע"כ שאינו בגדר
במדרש תלפיות (ענף חרוב) וז"ל :אילן ,ולפי"ז א"ש גם בעץ החרובין
אילן החרובין שהיה לרשב"י במערה שלא היה מתקיים יותר משבע ימים
בכל ערב שבת היה נהפך לאילן של וכנ"ל ,וממילא אין שייך בו דיני ערלה
תמרים ,ומקורו בשם החכם השלם שא"כ לעולם יהיו פירותיו אסורים.

ויש שטענו שנחשב מכירה ,ואם לא
רוצה בסכום שביקש ,יחזיר את
המקום .אמנם לא מסתבר שנחשב
מכירה ,שהמקום בפרנצ'ס אינו קנוי
לו ,ואף המקום באוטובוס אינו קנוי
לו .אלא זה מחילה על הזכות שקנה,
ובזה אפ"ל משטה אני בך .ודו"ק.
הר"ר יעקב פאראג נר"ו ,ששמע
מפרדס הכהונה  /הרב מהר' יוסף בואש שקיבל ממורה"ר
יהונתן גאלנטי זצ"ל שקיבל מהזקנים
גמליאל הכהן רבינוביץ ,שקיבלו איש מפי אשי עד רשב"י
מחבר ספרי 'גם אני
זל"ה ,והביא ראיה לזה מהא דאיתא
במדרש רבה (אסתר פרשה ג' סק"ז,
אודך'' ,פרדס יוסף
קהלת פרשה ד' סק"ח) שרשב"י ובנו
החדש' ושא"ס ,מו"צ
אכלו במערה חרובין ותמרים,
בבית הוראה 'אור
ובירושלמי (שביעית פ"ט ה"א) איתא
שאכלו חרובין דתרומה ,ובהערות
החכמה'
ותיקונים על פסיקתא דר"כ (פסקא י'
ויהי בשלח פרעה ס"ק קנ"ד) כתב
שהוא ט"ס וצ"ל חרובין ותמרים ,וכ"ה
הגירסא בפסיקתא דר"כ כת"י
אקספארד (עכ"ד).
ידועה הקושיא ,האיך אכל רשב"י
והנה לפי"ז אם נאמר ששיך בו דיני
זיע"א במערה חרובין מהעץ בשלשה
ערלה יוצא לכאורה שלעולם יהא
שנים הראשונות ,הרי היה ערלה.
אסור לאכול פירות אילן זה שהרי
לעולם לא עוברים עליו שלש שנים

האיך אכל רשב"י
במערה מהחרובין הרי
היה ערלה

 10עיין מהרש"ם ח"ד סי' ע"ד.

ולא מסתבר כלל לומר דאזלינן
בתר עיקר האילן וכיון שעיקר האילן
נשאר קיים כל הי"ב שנה אז אף
שפירותיו משתנים נחשב כאילן אחד,
דהרי כל עיקר האלין הוא הפירות
וכיון שיש בו ב' מיני פירות הרי הוא
כב' אילנות ואפשר עוד דגם עיקר
האילן נשתנה ונתהפך לאילן של
תמרים ולא רק הפירות.
ומיהו יש לפלפל בזה קצת דאפשר
דסברת החזו"א הוי רק באילן שמצד
עצמו אינו מתקיים יותר מג' שנים
משא"כ הכי שמאיליו לא ישתנה
האילן רק ע"י נס ,והרי אחר שיצא
הרשב"י מהמערה מסתמא לא
נשתנה שוב לתמרים בבוא יום
השבת ,ומיהו אפשר דכיון דכל קיום
אילן זה היה ע"י נס ,ולאחר שיצא
הרשב"י מהמערה אולי לא המשיך
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כלל ליתן פירות ,וא"כ הוי כאילן
שאינו מתקיים.
האם אזלינן בתר מין האילן או בתר
כל אילן בפנ"ע
ועדיין יש להעיר בזה דאפשר
דסברת החזו"א הוא רק כשאנו דנים
על מין אילן מסויים אם הוא אילן או
ירק בזה [וכגון לענין הבננות דאיירו
בהו בחזו"א שם] אפשר לקבוע את
המציאות על ידי סברא זו דלא יתכן
שהתורה אסרה מין מסויים של
פירות לאכלם לעולם מחמת איסור
ערלה דהרי איסור ערלה הוא איסור
שיש היתר לאיסורו לאחר שלש
שנים ,אבל באופן שברור לנו על מין
מסויים שהוא אילן אז אף אירע
שנטעוהו באיזה אופן שלא יחזיקו
פירותיו ג' שנים אין זה מתיר איסור
ערלה מפירות אלו ,ולפי"ז ה"נ הרי
עץ החרובין מחזיק שנים רבות ושייך
בו דיני ערלה ,וא"כ אף שהתם אצל
רשב"י לא החזיק אילן זה יותר
מששה ימים עדיין אין זה מפקיע
ממנו איסור ערלה כיון שביסודו הוא
מין אילן.
וראיתי בספר דרך אמונה (הלכות
מע"ש ונט"ר פ"י ה"ח בד"ה הנוטע)
שהביא את דברי החזו"א ,וכתב ע"ז
וז"ל :ויש לעיין באותן שנוטעים
אילנות רכים לתוך עצים שאינו יכול
להתקיים בו ג' שנים ,ודעתם
להעבירם אח"כ כשיגדלו ,כמו שדרך
הרבה אנשים לעשות כן היום ,האם
נוהג בהן ערלה בעודן בעציץ כיון
שאין מתקיימין שם ג' שנים – ודין זה
נפק"מ לקולא ולחומרא אם נוהג
ערלה בפירות שצמחו בהעציץ ,וגם
אם אח"כ כשמעבירין אותו אם צריך
למנות שני ערלה מחדש ,וצ"ע
(עכ"ל) ,ומשמע דס"ל דחידושו של
החזו"א שייך בכל אילן ואילן בפנ"ע
דכל שהוא עצמו אינו מתקיים ג'
שנים אף שמינו מתקיים ג' שנים אין
בו דיני ערלה [אך גם לדידיה לא
ברירא דין זה ונשאר בצ"ע] ,ולענ"ד

נראה יותר דאזלינן בזה בתר מין שהתורה תצריך לאכול פירות באופן
האילן וכל שמין אילן זה אינו מתקיים זה ,ודו"ק.
ג' שנים בזה אינו נוהג ערלה ,אבל והנה כבר נתבאר לעיל דלדעת
במין אילן שמצד טבעו הוא מתקיים הדרך אמונה אזלינן בזה בתר כל
ג' שנים אלא שהוא נטעו בעציץ ולכן אילן ואילן בפנ"ע אם הוא מתקיים ג'
אינו מתקיים ג' שנים בכה"ג שנים ,ויתכן דאזיל לשיטתו דילפינן
מסתברא שנוהג דין ערלה.
מדין זה מקראי דבעינן שיהא ראוי
ומיהו אכתי י"ל בנידו"ד לגבי עץ
החרובין של רשב" י דאף דעץ חרובין
מתקיים יותר מג' שנים מ"מ כיון
שאילן זה הוא אילן מיוחד ביותר
שהוא לפעמים חרובין ולפעמים
תמרים ממילא הוי כמין אילן בפנ"ע
ושוב אין בו דיני ערלה כיון שאין כל
מין שבו מתקיים ג' שנים.

שלנה רביעית וחמישית דלפי"ז יתכן
דאזלינן באמת בתר אילן זה ,אבל
לפי המבואר בחזו"א גופיה שהטעם
הוא משום דלא מסתברא שהתורה
אסרה פירות אילן לעולם נראה יותר
דאזלינין בתר מין האילן ,וכל שמינו
ראוי להתקיים ג' שנים שוב לא שייך
בו סברא הנ"ל.

טעם הדבר שאין ערלה באילן
שאינו מתקיים

והנה מש"כ החזו"א דכל אילן
שאינו מתקיים ג' שנים לא שייך בו
ערלה דא"כ יהיו פירותיו אסורים
לעולם ,יש להעיר דמשכח"ל שיהא
היתר לפירותיו באופן שנטעו לפני ט"ו
באב ונמצא שעד ר"ה עברה שנה
וא"כ לאחר שנתיים ומ"ה יום יעברו
שני ערלה דידיה ,ויתכן דאה"נ ומש"כ
החזו"א ג' שנים הוא לאו דווקא
וכוונתו שיהא שייך בו היתר לאחר
שנות הערלה ,ומיהו מלשון החזו"א
(בדיני ערלה) לא משמע כן וצ"ע,
ולפי דברי הדרך אמונה הנ"ל יתכן
שזה תלוי בכל אילן ואילן בפנ"ע,
ולפי"ז אילן המתקיים שנתיים ומחצה
אם נטעו בתחילת השנה אין בו דיני
ערלה שהרי א"כ לא יהא מותר
לעולם ,ואם נטעו סמוך לר"ה באופן
שאפשר למנות שנות ערלה ויהא לו
היתר אח"כ יהא נוהג בו דיני ערלה
[ולפמשנ"ת דלדעת הדרך אמונה
צריך שיתקיים גם בתחילת השנה
החמישית א"כ משכח"ל הנפק"מ
באילן המתקיים שלש ומחצה שנים].

והנה בטעמא דמילתא שאין איסור
ערלה באילן שאינו מתקיים מבואר
בדברי החזו"א דנקט כן מסברא שלא
אסרה התורה פירות אילן מסויים
לעולם ,ואולם בדרך אמונה (שם)
לאחר שהביא את דברי החזו"א הנ"ל
כותב בזה"ל :ומסתמא הטעם משום
דכתיב שלש שנים וגו' ובשנה
הרביעית וגו' וצריך שתהא ראויה
לשנה רביעית וחמישית (עכ"ל)
ולפי"ד אין זה סברא אלא דילפינן לה
מקרא ,שלא אסרה תורה ערלה רק
באילן ששיך בו שנה רביעית
וחמישית.

ולכאורה יש בזה נפק"מ טובא
לדינא באילן המתקיים רק ארבעה
שנים דלפי טעמו של הדרך אמונה
אין דין ערלה רק במתקיים חמש
שנים דבעינן שיהא ראוי לשנה
החמישית ,אבל לפי המבואר בחזו"א
כל הטעם הוא רק משום דאין סברא
שהתורה אסרה פירות לעולם ,ולפי"ז
כל המתקיים מעט יותר מג' שנים בעץ החרובין היו כל הטעמים
הרי אז יהיו פירותיו מותרים ,ואף עוד נראה לענ"ד ליישב עפ"י מש"כ
שבשנה הרביעית צריך לחלל את בספר שפתי צדיק להר"ק מפילץ
הפירות [או לאכלם בירושלים] עדיין זצ"ל (ל"ג בעומר סק"ה) דרשב"י ובנו
אין בזה כ"כ סברא לומר שלא יתכן טעמו בפרי החרובין את כל הטעמים
שבעולם דומיא דמן ,ולפי"ז יתכן
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לומר שהיתה להם אפשרות לכוין בו
לטעם אחר לא טעם של חרובין
וממילא אין בזה איסור ערלה שהרי
נתהפך לדבר אחר ,וכגון אם נתכוונו
לטעום בו טעם בשר הרי זה כבשר
וממילא אין בו דיני ערלה ,ומיהו
לכאורה זה תלוי במה שנחלקו
האחרונים בגמרא (יומא ע"ה ע"א)
לענין המן אם טעמו בו טעמו וממשו
של כל הדברים או רק טעמן ולא
ממשן ,וכבר כתבו האחרונים שיש
בזה נפק"מ לדינא אם היה מותר
להתכוין באכילת מן לטעם של דבר
איסור דאם היה רק טעם ולא
ממשות שרי אבל אם הוי רק ממשות
אסור ,ובנידון דידן הוא להיפך שאם
היה רק טעם נמצא שלא נשתנה
לגמרי וממילא יש בו איסור ערלה,
אבל אם היה טעמו וממשו של שאר
דברים א"כ יש אפשרות להפקיע
ממנו איסור ערלה[ .ואין זה דומה
להא דקיי"ל אין מבטלין איסור
לכתחילה דהכא לא נתבטל ברוב רק
נפקע לגמרי ,וק"ל] .עכ"ל אחי הגר"א
שליט"א.

מתורתו של הצפנת
פענח  /הרב אברהם
ישעיהו הכהן בירנהק,
מו"ל 'צפנת פענח
החדשות' ,מודיעין עילית

מקור השמחה בל"ג
בעומר
ע"ד השינויים שיש בדיני האבילות
מל"ג בעומר ואילך והתחלת הבאת
הביכורים
להלן נצטט קטע שנדפס לפני קרוב
לשישים שנה:
הסבר נאה לענין זה שמעתי מפיו
של הגאון הרוגואצ'ובי ז"ל כשבקרתיו
לפני עשרים שנה בל"ג בעומר,
בדווינסק.

אף הוא שלל את הטעם שמל"ג
בעומר פסקה מיתתם של תלמידי
רבי עקיבא ,במסכת יבמות דף ס"ב
כתוב בפירוש מפסח ועד העצרת
ולא מפסח ועד ל"ג בעומר.
הרוגאצ'ובי הוציא ירושלמי והראה
לי שהנקודה הרחוקה ביותר בגליל
מירושלים ,היתה כדי מהלך שבעה
עשר יום .מביאי הביכורים לחג
השבועות יצאו ,איפוא ,באותו היום,
בל"ג בעומר [ -י"ח אייר] בהמון חוגג
לירושלים ,ומאז המשיכו יום יום
אחרים לעלות וליראות .לפיכך קבעו
להקל מאותו יום בכמה סימני
אבילות שנהגו בהם עד יום ל"ג
בעומר[ .י .ל .יונתן  -כת"ע דב'
תשי"ג]
הקטע הקודם הינו מפי השמועה,
להלן מקבילה חלקית תואמת
שנמצאה בציטוט בתוך מכתבו של
רבי אברהם דימאנט ז"ל רב דיורבורג
הנ"ל

והכונה לשיטת אחרים דר"ה דף ו'
ע"ב דכשהיו ניסן ואייר מעוברים היה
עצרת חל בה' סיון ,וא"כ כדי להגיע
לירושלים בט"ז יום (כולל היום
שמתאספים) היו צריכים לצאת בי"ח
אייר.
שוב הראוני שבספר על גדות ים
התלמוד (ר"צ קפלן) עמו' 99-101
הביא השמועה הנ"ל מכת"ע נוסף
(הצו' ל"ג בעומר תשי"ז ע"ש מר י' בן
טובים  -יתכן והוא כינוי נוסף למוסר
השמועה הנ"ל שהפעם ביקש
מהקוראים לגלות לו היכן הירושלמי)
ואחר שהביא ודן בנסיונות שונים
לפענח את המקור ,הביא שבכת"י
מינכן בתענית דף י' ע"א (ומצוטט
במשניות ווילנא בשינויי נוסחאות)
ישנה גירסא ר' יהושע אומר בשבעה
עשר יום אחר החג( .ואם אכן זה
המקור נקל לשער שרבינו הראה לו
גירסא זו בספר דקדוקי סופרים והלה
סבר שזה ירושלמי) ואמנם העיר ע"ז
בספר הנ"ל שזו גירסא מפוקפקת
ובעל הדק"ס עצמו דחאה.

"על מכתבו מיום ג' ח"י אייר כי
התחלת הבאת בכורים ח"י אייר עפ"י
חשבון ב"מ ותענית"[ ...מכתב בכת"י וחשבתי באופן פשוט וברור יותר
הנ"ל ד' במדבר כ"ו זיו תרצ"א עפ"י הנ"ל שהיו מתכנסים יום אחד,
(מהספריה ע"ש מנדל גוטסמן ובכדי להגיע בערב עצרת ביום ולא
קרוב ממש ללילה ,היו צריכים
ארה"ב) מס' ]2058
להקדים לצאת יום לפני כן ,ואז היו
והנה כונת רבינו בפשטות לב"מ דף מגיעים לירושלים בבוקרו של ערב
כ"ח ע"א ותענית דף י' ע"א .בשלשה עצרת.
במרחשון שואלין את הגשמים ר''ג
אומר בז' בו (שהוא) ט''ו יום אחר והנה העיר בני הבחו' היקר כמר
החג כדי שיגיע אחרון שבא''י לנהר מנחם נ"י ,דלהמבואר בתוספתא
פרת .וצ"ב הא נמצא לפי"ז דהמקום ביכורים פ"ב ה"ח ונפסק ברמב"ם
הרחוק הוא בריחוק ט"ו יום ולא י"ז .פ"ד הט"ז דמביאי הביכורים לא היו
ובני הבחו' היקר כמר מנחם נ"י אמר הולכים אלא ב' שלישים מהזמן ,א"כ
שמבואר במשנה שלקח זמן ממקום הרחוק ט"ו יום מירושלים
להתאסף מכמה מקומות ,ויתכן במהלך יום שלם היו צריכים להוסיף
שלקח יום נוסף ,אך עדיין הוו רק ט"ז עוד שבעה וחצי ימים ונמצא שהיו
יום .ובני הבחור היקר כמר שאול נ"י צריכין להלך כ"ב ימים ומחצה .ואם
אמר דיתכן ורבינו לא הראה מקור נימא דמה שאמרו חז"ל דעד פרת
למרחק של שבעה עשר יום ,אלא רק היה מהלך ט"ו ימים ,היה ג"כ לפי
לענין זה שכדי לצאת לירושלים חשבון זה דמהלכים ב' שלישי יום לא
ולהגיע בערב עצרת היו צריכים קשה .אך מ"מ לפי המבואר
לצאת בל"ג בעומר  -ח"י אייר ,בירושלמי הזה נסתר מה שכתבתי

אספקלריא לל"ג בעומר תשפ"א | עמוד 17

שבכדי להגיע לירושלים ביום ערב
עצרת מבעוד יום היו צריכים להקדים
יום נוסף ,דכיון שהיו מהלכים רק ב'
שלישי היום א"כ אם היו יוצאים ט"ז
יום לפני עצרת היו מגיעים בערב
עצרת אחר ב' שלישי היום .אכן לפי
מש"כ החסדי דוד דהב' שלישים היינו
אחד בתחילת היום ואחד בסופו כדי
שלא תהיה הדרך טירחה גדולה
עליהם ,א"כ כדי שלא יצטרכו בערב
עצרת ללכת ברציפות ב' שלישי היום
הראשונים ולהגיע בשליש האחרון
לירושלים ,היו צריכים לצאת ביום
שלפני כן ,והכל ברור דכדי להגיע
לירושלים בערב עצרת מבעוד יום
וגם ללכת כדרכם ב' שלישי היום
הראשון והאחרון ,היו יוצאים בח"י
אייר הוא ל"ג בעומר ,ודברי רבינו
הרוגוצ'ובער ברורים בס"ד.
על עצם דברי הרוגוצ'ובער העיר
הרב דימאנט במכתבו :והעיר השואל:
"להבאת בכורים אין שום קצבה וזמן,
כ"מ ומקום לפי זמן הקצירה
והבצירה שבו .וכ"מ ומקום מתכנס
למעמד הקרוב לו ש?בוע זה שהוא
הולך עם הבכורים ,ואין כאן שום
סדר וזמן .ועוד למה יביאו בכוריהם
קודם לעצרת נגד די"ת להביא
הבכורים למקדש דוקא אחר עצרת.
אם יש למר מקום על התחלת זמן
התחלת הבאת בכורים ייטיב
להודיעני ,אבל לא יאומן עפ"י חשבון
ב"מ הנ"ל כאמור למעלה" .ואין בידינו
את מכתב תשובת הרוגאצ'ובער
זצ"ל וחבל על דאבדין.
יש להעיר כי במכתב אחר מאלול
תרפ"ט כתב רבינו להרב דימאנט כי
בבית שני לא הביאו בכורים משום
חד בר חד דגיטין מ"ח ע"א .נמצא
שלפי"ז היתה השמחה בח"י אייר זכר
לתקופת בית ראשון!.
לתגובות ולמסירת חומרים כתבים אגרות
תולדות מסמכים או תמונות הקשורים
לרבינו יוסף ראזין  -הרוגוצ'ובער זצ"ל:
tp089744873@gmail.com

נחלת ישכר  /הרב ישכר
דוד קלויזנר ,עורך כתבי
זקנו ה'משנה שכיר' הי"ד.
מח"ס 'נחלת ישכר',
נחלת הר חב"ד  -קרית
מלאכי

ל"ג בעומר יום
הסתלקותו של רבי
שמעון בר יוחאי
ראיתי בספר 'פאת הים'  -ירושלים
תשע"ח להגאון המקובל הנודע רבי
יעקב משה הלל שליט"א ראש
ישיבת 'חברת אהבת שלום'  -כרך א
בדרושי פסח דרוש יב (ע' קסג),
שמסיק" :והנה הגם שבספרי 'עמודי
הוראה' (סי' ח אות ז) ,ובספרי 'עד
הגל הזה' (מע' יב ואילך) ,ובספרי
'רוח הים' (סי' ד מע' מט ואילך),
צידדתי באפשרות שיום ל"ג לעומר
הוא גם יום הפטירה דרשב"י ז"ל,
עתה ,בלומדי 'שער הכוונות' ועיוני בו,
ובפרט לאור מ"ש שכמעט שאין
מקור לומר כן ,כתבתי הנלע"ד
עתה ,"...עכ"ל ,וע"ש בארוכה.

בזוהר או בכתבי האר"י ז"ל" .עם
זאת ,מאחר שנשמעו בענין זה כמה
דעות ,מן הראוי להביאן כהלכה.
כידוע ,על אף שגורי האר"י מסרו
לנו שהאר"י הקדוש נסע מירונה כבר
לפני ל"ג בעומר ,ושהיה מרקד שם
ושמח שם בכל כוחו ,וכן עשה שם
תגלחת לבנו ,עם זאת לא נמסר לנו
באותה עדות שרבינו האר"י אמר כי
יום זה הוא יום פטירתו של רשב"י.
כיון שכך ,היו שבאו לטעון כי המקור
הראשון לכך הוא מספר 'חמדת ימים'
שהודפס לראשונה בשנת תצ"א ,שם
כותב (חלק מועד פרק ב ליל לג):
"מצאתי כתוב בספר הקדמונים,
שיום ל"ג בעומר הוא יומא דאתפטר
רשב"י ע"ה מן עלמא ,ונוהגים לקבוע
בליל זה לימוד ברזין דחכמתא דיליה
ובאדרא זוטא ,וששים ושמחים
בהילולא דיליה ,אשרי אנוש יעשה
זאת".

דא עקא ,כידוע שהספר 'חמדת
ימים' שלמדו בו רבים מגדולי ישראל
יצאו עליו עוררין ,ועל כן חלק מגדולי
ישראל הדירוהו מעל שולחנם ,ולפיכך
יתכן שעדיף לא להסתמך ולומר כי
'חמדת ימים' הוא המקור הראשון
ודבריו במחכ"ת תמוהים ביותר ,להפצת מסורת של כלל ישראל ,אף
ובהקדים ,דמסורת ישראל מאז על פי שהוא עצמו מציין כי מצא כן
ומקדם שיום ל"ג בעומר  -יומא כתוב 'בספר הקדמונים'.
דהילולא של התנא האלקי רבי והנה לכאורה המקור הנכון הוא
שמעון בר יוחאי הוא לכבוד יום ספר 'פרי עץ חיים' (כתבי רבינו חיים
פטירתו .בשנים האחרונות מתחולל ויטאל שנערכו בידי גדולי תלמידיו
פולמוס עז סביב המקור הקדום ובהם רבי מאיר פאפריש בעמח"ס
ביותר למסורות זו בכתובים .מן 'אור הישר' ו'אור צדיקים') שם כתוב
הראוי להדגיש כי מסורת ישראל אין (שער ספירת העומר פרק ז) "נראה
לה שום צורך וחיזוק בכתובים וכוחה מכל זה שיש שורש ליציאה זו . .
גדול לפעמים עד כדי עקירת הלכה ,והטעם שמת רשב"י ביום ל"ג בעומר
וכלשונו של הגה"ק רבי נחמיה בירך כי הוא מתלמידי רבי עקיבא הנ"ל
מדוברובנה (נכדו ותלמידו של רבנו שמתו בספירת העומר הנ"ל"- .
'בעל התניא' ובעל שו"ת 'דברי לכאורה הרי זה מקור נאמן למסורת
נחמיה') כי "המפורסמות אין צריכות ישראל שרשב"י נסתלק ביום ל"ג
ראיה שכבר נתפרסם בכל העולם בעומר.
מכמה דורות ענין הילולא דרשב"י ברם ,דברי ה'פרי עץ חיים' תמוהים,
בל"ג בעומר ומסתמא יש מקור לזה וכפי שעמד עליהם בשו"ת 'דברי
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נחמיה' הנ"ל (אורח חיים סי' לד),
ומשום שבגמרא (יבמות סב ,ב)
מבואר שרשב"י הוא מתלמידיו של
רבי עקיבא שהעמיד לאחר שנסתלקו
כ"ד אלף תלמידיו ,וכיצד יתכן לומר
שרשב"י נפטר ביום ל"ג בעומר כפי
שנפטרו באותו יום שאר תלמידי רבי
עקיבא? ומה גם שרשב"י האריך
ימים אחר רבי עקיבא ולא נפטר על
פניו כשאר כ"ד אלף התלמידים.
ולפיכך מציין בדברי נחמיה כי ככל
הנראה גרסת ה'פרי עץ חיים'
שלפנינו משובשת.
ואכן ,בשנים האחרונות התגלה ע"י
הרבנים ר' אייזיק בלוי ור' נחום זאב
הלוי רוזנשטיין ב"ישורון" (קובץ טו)
כתב יד קדום של ספר 'פרי עץ חיים'
ששכן כבוד בספרייתו הגדולה של
רבה של פראג הגאון רבי דוד
אופנהיים .הגאון רבי דוד ששימש גם
נשיא ארץ ישראל ,היה ידוע כאוהב
ספרים מושבע ויכול היה לנסוע
למרחקים עצומים כדי להשיג ספרי
קודש .עם השנים התגלגלה ספרייתו
הגדולה
לספרייה
כולה
'אוקספורד'
שבאוניברסיטת
שבבריטניה (ספריית הבדוליאנה).
ובאותו כתב יד קדום (שנכתב בשנת
ת"ס  1700 -יותר משלושים שנה
לפני הדפסת ה'חמדת ימים') מופיע
הנוסח כדלהלן:
"וטעם שמ /רשב"י ביום ל"ג לעומר
כי הוא מתלמידי רבי עקיבא שהוא
שמ /ל"ג לעומר"...
כך בשינויים קלים  -כמעט לא
מובחנים נתיישבו כל תמיהותיו של
ה'דברי נחמיה' שאכן הסיק אל נכון
כי ישנם שיבושי דפוס בספר 'פרי עץ
חיים' שלפניו .שכן ב'פרי עץ חיים'
שבדפוס היתה שרשרת של שגיאות
קשות ,שנגרמו על ידי המדפיס.
תחילה פתח בטעות את ה'שמ'/
הראשון ל'שמת' ,ולכן שינה
(בהתאם) מ'וטעם' ל'והטעם' שמת
רשב"י ביום ל"ג בעומר ,כי הוא

מתלמידי רבי עקיבא 'שמתו בספירת
העומר'  -כאן [ -ב'שמ '/השני] לאחר
שכבר לא יכול היה לפתוח את
הקיצור 'שמ - '/שמת ,מאחר שכבר
פתח באופן זה את הקיצור הקודם,
פתח המדפיס את ה'שמ '/השני
ל'שמתו' .אלא שכעת לא יכול היה
להשאיר את הנוסח בל"ג לעומר,
שהרי תלמידי רבי עקיבא מתו בכל
ימי הספירה ולא בל"ג בעומר ,ולכן
שינה את זה ל'בספירת העומר' .כעת
נולד נוסח הכלאים המשובש
שרשב"י נפטר בל"ג בעומר כשאר
תלמידי רבי עקיבא שנפטרו בימי
הספירה.
אמנם ,פתיחה אחרת של ראשי
התיבות בכתב יד ,תיישב את
קושיותיו של בעל 'דברי נחמיה' וכן
תעמיד מקור קדום למסורת קדומה.
שכן אם נקרא זאת כך" :וטעם
שמחת רשב"י ביום ל"ג לעומר כי
הוא מתלמידי רבי עקיבא שהוא
שמת ל"ג לעומר ,"...הרי שהכל יבוא
על מקומו בשלום  -טעם שמחת ל"ג
בעומר הוא מפני שזהו יום פטירתו
של רבי שמעון שמת באותו יום,
כמסורת המקובלת בכלל ישראל
מדורי דורות.
בנוסף נמצא לאחרונה ע"י הרבנים
ר' אייזיק בלוי ור' נחום זאב הלוי
רוזנשטיין ב"ישורון" (קובץ טו) כתב
יד נוסף .הפעם מדובר בעצם כתב יד
קדשם של רבי חיים ויטאל ובנו
הגה"ק רבי שמואל של ספר 'שמונה
שערים' (שאחד השערים בו הוא
'שער הכוונות' המפורסם) .שם מופיע
שינוי קל בדברי רשב"י לאר"י הקדוש
בנוגע לרבי אברהם הלוי שאמר נחם
בל"ג בעומר על הציון .בעוד שבנוסח
המפורסם מופיע "אמור לאיש הזה
אברהם הלוי כי למה אומר נחם ביום
שמחתינו" ,הרי שבכתב היד הנוסח
הוא " ...כי למה אומר נחם ביום
שמועתינו" .כאשר בין שני המושגים
'יום שמחתינו' ל'יום שמועתינו' פעורה
תהום של ממש .בעוד שיום שמחתינו

היינו ההילולא הגדולה הנערכת בל"ג
בעומר ,שאין הכרח המקשר אותה
ליום הסתלקות רשב"י ,הרי ש'יום
שמועתינו' מתקשר להסתלקות
באופן ישיר.
כידוע ,המקור הקדום ביותר
להנהגות יומא דהילולא הוא בדברי
הגאונים המובאים בפירושו של רש"י
לש"ס (יבמות קכב ,א .ד"ה תלתא
ריגלי)" :כל הנך ריגלי דאמוראי היינו
יום שמת בו אדם גדול קובעים אותו
לכבודו ומדי שנה בשנה כשמגיע
אותו יום מתקבצים תלמידי חכמים
מכל סביביו ובאים על קברו עם שאר
העם להושיב ישיבה שם".
וכמו שכתב הגה"ק בעל 'מנחת
אלעזר' ממונקאטש זצ"ל בספרו
'דברי תורה' מהדורה ט (סי' לג) וז"ל:
ברכות (ו ,ב) "אמר רב אשי אגרא דבי
הלולי ,מילי" [=השכר שמקבלים על
ההשתתפות בשמחת הנשואין ,הוא
בעד המילים (כולל דברי שבח על
הכלה) שאומרים לחתן כדי לשמחו].
 "הנה בליקוטי הש"ס להאריז"ל פי'בזה (מהרח"ו ז"ל) וז"ל" :הנה זה סוד
הלולא דצדיקייא שארז"ל בו ביום
פטירת הצדיק מן העולם אין העסק
כי אם בתורה ובמעשים טובים אשר
חידש הוא ,וזה סוד אגרא דהלולא
מלולא ,פירוש מילוליו ודבריו שחידש
הוא .ועי' בזהר רות בהלולא דרב
חסדא" עכל"ה .והנה לא מצינו
לכאורה לשון הלולא על יום פטירת
הצדיק רק על רשב"י כדאמרינן
באדרא זוטא [זהר ח"ג רצו ,ב .ח"א
ריח ,ב] בעת פטירת והלוית רשב"י
עאלו ואתכנשו להלולא דרשב"י .ועי'
בשו"ת שם אריה הוספה לערוגת
הבושם להגאון מזסלב ז"ל (חאו"ח
סי' יד) מה שהאריך בזה .אמנם
בדברי האריז"ל בלקוטי הש"ס כנ"ל
מצינו דכל יום פטירתו דצדיק נקרא
הלולא כמו שפי' אגרא דבי הלולא
כנ"ל .ויתאחדו הדברים כאחד עם
דברי רש"י ז"ל בשם תשו' הגאונים
(בסוף יבמות) שנקרא יום זה יומא
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דהלולא שמתאספין על קבר אדם ומובא בדא"ח ,אשר יום זה הוא יום הוא" :שמת" ,ואז הכל בא על מקומו
גדול ביום שמת בו מרחוק ומקרוב הסתלקותו של רבי שמעון בן יוחאי  -בשלום .והדברים עתיקים כנ"ל.
ואומרים שמועה מפיו עיי"ש ,והיינו הילולא דרבי שמעון".
והנה כעת ראיתי שם  2כתבי יד
מילי או מלולא שאומרים בשמו ובהערה שם כתב מקורו 'בכתבי עתיקים של 'פרי עץ חיים' נוספים לא
כמ"ש בלקוטי הש"ס להאריז"ל האריז"ל' ומובא בדא"ח" :פרי עץ ידועים שדווקא מחזקים את מה
כנ"ל" .עכ"ל ב'דברי תורה'.
חיים שער ספירת העומר פ"ז ,דרוש שאמרנו ,ואלו הם:
באותו מעמד של יומא דריגלא
הקדום כאשר היו מושיבים ישיבה על
קברו של האמורא ביום פטירתו ,היה
המנהג לחזור על 'שמועותיו' ,וכך היה
המנהג הקדום גם בל"ג בעומר
כאשר כדברי החיד"א (בספר 'מורה
באצבע') "ויש מי שנהג לעשות לימוד
בליל ל"ג בעומר בי עשרה ,ללמוד
שבחי רשב"י המפוזרים בזהר ואדרא
זוטא" [בפ' האזינו רצו ,ב].

כ"ק רבנו הזקן )הוזכר בשו"ת דברי כת"י קדום יותר מהנ"ל [ב49-
נחמיה חאו"ח סי' לד ס"ז) .סידור שנים] משנת תי"א  ,1651 -וזה לשונו
שער הל"ג בעומר ,ובלשון מהר"נ (בע' ריח):
מדובראוונא (שם) :כבר נתפרסם
בכל העולם מכמה דורות ענין "וטעם שמח /רשב"י ביום ל"ג
הילולא דרשב"י בל"ג בעומר" ,עכ"ל .לעומר כי הוא מתלמידי רבי עקיבא
שהוא שמת ל"ג לעומר".
הרבי זי"ע במכתבו לרב זוין -
'אגרות קודש' כרך ג (עמ' קו-ז) כותב כת"י נוסף – אוקספורד  -משנת
שאין פרי עץ חיים [מודפס] בו נכתב תק"כ  1760 -נאמר כך (בע' רלח):
שרשב"י נפטר בל"ג בעומר [כי כל "וטעם שמחת רשב"י ביו /ל"ג
הדפוסים משובשים] .וגם ה'חיד"א' בעומר כי הוא הי /מתלמידי ר"ע והו/
וה'בן איש חי' מעולם לא אמרו של"ג שמת בל"ג בעומר".
בעומר אינו יום הסתלקותו של ולפ"ז מובן בפשטות שהכת"י
רשב"י ח"ו ,הם רק העירו על הנוסח אוקספורד הנ"ל  -הידוע לנו מכבר
המשובש שבדפוס 'פרי עץ חיים' משנת ת"ס ( 1700 -בע' קפח – )188
הנ"ל ,כמו שהעיר ה'דברי נחמיה'.
שנאמר בו:

כי זהו 'יום שמועתיו' של רבי שמעון
בר יוחאי  -אותו יום קדוש בו
מתאספים כלל ישראל להילולא שלו,
ונוהגים כאותו מנהג קדום לחזור את
'שמועותיו' ודברי קדשו ,11וכפי שהיה
ביום הסתלקותו כאשר שנה
לתלמידיו את האדרא עד הסתלקותו ונראה ,דאילו הרבי זי"ע היה רואה
מתוך עמוד אש קודש.
את מה שנאמר בעצם כתב יד
ב'אגרות קודש' (כרך ד ע' ערה) קדשם של רבי חיים ויטאל ובנו רבי
כותב כ"ק אדמו"ר זי"ע (פסח שני שמואל ב'שער הכוונות' שב'שמונה
תשי"א)" :כמה טעמים נאמרו שערים' את הנוסח " ...כי למה אומר
בשמחת ל"ג בעומר וחגיגתו ,ואנו אין נחם ביום שמועתינו"  -ולא "יום
לנו אלא האמור בכתבי האריז"ל שמחתינו"  -היה מציין בהערותיו גם
ל'שער הכוונות' הנ"ל.
 11ולפ"ז מיושב היטב מה שנשאר בקושיא
בספר 'פאת הים'  -ירושלים תשע"ח להגאון
המקובל הנודע רבי יעקב משה הלל שליט"א
ראש ישיבת 'חברת אהבת שלום'  -כרך א
בדרושי פסח דרוש יב (ע' קסב)" :והנה לפי
הגירסא ד'יום שמחתנו' מבוארת הכוונה ,שהוא
יום הסמיכה וקיום התורה בעולם וכנ"ל .אלא
דלפ"ז קשה קצת מה שסיים וכתב וז"ל :וכתבתי
כל זה להורות כי יש שורש במנהג הזה הנזכר,
"ובפרט" כי רשב"י ע"ה הוא מחמשה תלמידיו
הגדולים של רבי עקיבא ,ולכן זמן שמחתו הוא
ביום ל"ג לעומר ,דמשמע מזה דמה שנקט
בתחילה "יום שמחתנו" אינו משום שמחת
הסמיכה אלא שום טעם אחר  . .אלא דאם היינו
יכולים לפרש דר"ל יום פטירה ,היה מובן דקדוק
הלשון דנקט "ובפרט" ,דהיינו שיש עוד טעם חוץ
מטעם הסמיכה ,והוא משום היותו יום הפטירה".
וא"ש.
אבל לפי מסקנתו שאי אפשר לומר שהכוונה
ליום 'פטירתו' נשאר הקושיא מתיבת "ובפרט".
ומה שהקשה משו"ע תק"פ דביום פטירת צדיק
ראוי להתענות ,לק"מ ,ולקמן דנינו בזה בארוכה,
ע"ש.

***

"וטעם שמ /רשב"י ביום ל"ג לעומר
כי הוא מתלמידי ר"ע שהוא שמ /ל"ג
לעומר"
הכוונה והפענוח הוא רק" :וטעם
שמחת רשב"י ביום ל"ג לעומר כי
הוא מתלמידי רבי עקיבא שהוא שמת
ל"ג לעומר".
ורצו"ב צילומי כתה"י הנ"ל:

לאחרונה התוודעתי שבספריה
הלאומית בירושלים יש מיקרופילמים
של  3כת"י עתיקים של 'פרי עץ
חיים' ,ובכולם קיים את הקטע
המפורסם אודות ל"ג בעומר שהוא
יום ההסתלקות של רשב"י זי"ע.
אחד הכת"י הוא המפורסם שבו
מופיע פעמיים "שמ - "/שזה
מספריית אוקספורד משנת ת"ס -
 1700שאנו מכירים היטב -
שה"שמ "/הראשון אינו "שמת"  -כמו
שפענחו בטעות בכל הדפוסים ,אלא
'שמחת' כנ"ל .וה"שמ "/השני ,פענוחו
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אשרינו שזכינו לראות את  3כת"י
הנ"ל ,מה שלא זכו החיד"א ,ה'בן איש
חי' ,ה'דברי נחמיה' והרבי זי"ע ,שאילו
היו רואים אותם לא היו מתלבטים
כלל וכלל במה שמופיע בדפוסים.
***
הנה ה'חוקרים' טוענים
"שהילולא אצל החיד"א בנוגע
לרשב"י אינו יום פטירתו ,שהרי
ב'טוב עין' סי' י"ח כתב להדיא
שהשמחה בל"ג בעומר היא על שאז
התחיל ללמד את תלמידיו ,ואמנם
בברכ"י סי' תצ"ג כתב שכתבו שביום
זה נפטר רשב"י ,אך ב'שיורי ברכה'
שם דחה זאת בשתי ידים וכתב
שכ"כ ב'פרי עץ חיים' ,אך אין נוסחא
זו עיקרית ,וכתב שהשמחה היא
משום שאז התחיל ללמוד מר"ע
כנ"ל".

תארו לעצמכם ,אם המדפיסים
בדפוסי קארעץ תקמ"ב-תקמ"ה,
ודובראוונא
תקנ"ד,
אוסטרהא
תקס"ג-ד וכו' לא היו טועים אז
בפענוח ה"שמ ,"/והיו מדפיסים כמו
שמופיע ב 3-כתה"י שלפנינו" :וטעם
שמחת רשב"י ביום ל"ג בעומר כי
הוא היה מתלמידי רבי עקיבא והוא
שמת בל"ג בעומר"  -אז בכלל לא
היה אפילו עולה על דעת אף אחד
מה'חוקרים' להכחיש את מה שידוע
מדורי דורות ולהטיל בזה ספיקות
ח"ו ,שאכן יום פטירתו של רשב"י
הוא ההילולא רבה של ל"ג בעומר
כפי שביקש.

הנה רבנו החיד"א ב'ברכי יוסף'
(תצג סק"ד) כתב וזל"ק" :גם כתבו
דפטירת רשב"י היה יום ל"ג בעומר
והוא יומא דהלולא דיליה" .וכעי"ז
כותב ב'מורה באצבע' [סי' ח] אות
רכג" :יום ל"ג לעומר ירבה שמחה
לכבוד רשב"י זי"ע כי הוא יומא
דהלולא דיליה ,ונודע שרצונו הוא
שישמחו ביום זה ,כידוע ממעשה
מהר"א הלוי זלה"ה ,ומעשים אחרים
אשר שמענו ונדעם משום רבנן
קדישי  .12ויש מי שנהג לעשות לימוד
בליל ל"ג לעומר בי עשרה ללמוד
ש בחי רשב"י המפוזרים בזהר ואדרא
זוטא ,והוא מנהג יפה" [="יום
שמועתינו" שבכתי"ק של הרח"ו ובנו
הנ"ל ב'שער הכונות'].
 12בקובץ 'ישורון' טו מביאים הרבנים ר' אייזיק
בלוי ור' נחום זאב רוזנשטיין גוף כתי"ק של רבנו
החיד"א [שטרם נדפס] שמרן הבית יוסף רצה
לבטל את המחולות בקברו של רשב"י" :בימי
מרן הסכימו שלא יעשו ישראל  . .מחול בל"ג
לעומר על ציון רשב"י  . .ונראה למרן ובית דינו
שחס ושלום זלזול שאוכלים ומרקדים ,ונכתבה
הסכמה ולא נחתמה .בלילה חלם מרן עם
הרשב"י ,ואמר לו ,שתבוא מגיפה גדולה בעבור
זה ההסכמה ,כי רצונו שישמחו בהילולא ,ולמחר
קרע ההסכמה" עכל"ק.

אולם ה'חוקרים' כותבים ש"בספריו
'מראית [ה]עין' ו'טוב עין' חזר בו
וכתב שיום ל"ג בעומר אינו יום
פטירת רשב"י".
לפי דבריהם יוצא שבב' ספריו
'ברכי יוסף' (ליוורנו תקל"ד) ו'מורה
באצבע' (ליוורנו תקמ"ו) סבר רבנו
של"ג בעומר הוא אכן יום פטירתו
של רשב"י ,משא"כ בב' ספריו 'טוב
עין' (ליוורנו תקמ"ו) ו'מראית העין'
(ליוורנו תקס"ה) "חזר בו וכתב שיום
ל"ג בעומר אינו יום פטירת רשב"י".
וזה אינו נכון כלל ,כי גם ב'טוב עין'
בהדיא ס"ל דהוא יומא דהילולא
דיליה ,וז"ל שם (סי' יח ,תצג דין ב):
"ומה שעושין שמחה בל"ג [בעומר],
אפשר שרבי עקיבא היה כלל גדול
בתורה ולמדה לכ"ד [אלף] תלמידים
ומתו ונשאר העולם שמם ,ויום ל"ג
[לעומר] התחיל לשנות לרשב"י ורבי
מאיר ורבי יוסי וכו' ,ויאור להם
שתחזור התורה ולכך עושים שמחה.
וגם אמרו דהלולא דרשב"י ביום
ל"ג"  ,13עכ"ל.
הרי בהדיא שב'טוב עין' לא רק
שלא חזר בו כלל ולא כתב "שיום
ל"ג בעומר אינו פטירת רשב"י" ,אלא
כתב את ההיפך ממש ,ש"גם אמרו
דהלולא דרשב"י ביום ל"ג" .ופלא
שמביאים את דבריו באופן חלקי
בלבד" :וכך כתב החיד"א בשו"ת טוב
עין (סי' יח) "...בהשמטת הקטע
האחרון של "וגם אמרו דהלולא
דרשב"י ביום ל"ג".
[ראיתי זאת ב'טוב עין' שלפנינו -
בדפוס ירושלים תשמ"ו (שהוא צילום
מתשכ"א) .וחפשתי עוד דפוס
ומצאתי של הוסיאטין תרס"ד ,וגם
שם מופיע הקטע של "וגם אמרו
דהלולא דרשב"י ביום ל"ג"] .נמצא
 13ואם ל"ג בעומר אינו יום פטירתו של רשב"י,
אינו מובן כלל מה היא ההתכנסות הזאת על
קברו במירון דייקא? וגם אם אינו יום פטירתו,
מדוע קשור ההתכנסות לרשב"י דייקא ולא לרבי
מאיר ולרבי יוסי ולשאר התנאים?  -אלא מבואר
בהדיא ששניהם יחדיו אמת ,וא"ש.
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שרבנו החיד"א ס"ל במפורש בג'
ספריו של"ג בעומר הוא יום פטירתו
של רשב"י נ"ע.
וגם יש להוסיף בזה ,דכיון שה'מורה
באצבע' וה'טוב עין' נדפסו באותה
שנה ממש  -ליוורנו תקמ"ו ,א"כ איך
ניתן להעלות על הדעת שב'מורה
באצבע' יכתוב של"ג בעומר הוא יום
פטירתו של רשב"י וב'טוב עין' יכתוב
את ההיפך ממש [שחזר בו] "שיום
ל"ג בעומר אינו פטירת רשב"י"?!

ה'פרי עץ חיים'[ ,כי כן היה ידוע לכל
מתוך כתה"י אפילו טרם הדפסת
הפע"ח .וכמבואר גם ב'דברי נחמיה':
"ובפרי עץ חיים שם נזכר עוד טעם
לענין שמחת ל"ג בעומר שבו ביום
מת רשב"י ע"ה .ועם היות שמה
שכתוב שם כי הוא מתלמידי רבי
עקיבא שמתו בספירת העומר ,צריך
עיון גדול לכאורה  . .אבל מכל מקום
גוף הדבר ודאי אמת נכון הדבר
שהסתלקות רשב"י היה בל"ג בעומר
והיינו הלולא דרשב"י בו ביום ,אשר
כבר נודע ומפורסם בכל העולם . .
(ואולי יש טעות סופר בפרי עץ חיים
שם במה שכתב כי הוא כו' כנ"ל,
וצ"ע בדפוס קארעץ ששמעתי ששם
נשמט זה)".

ואפילו א' ה'חוקרים' הודה לי
ש'יומא דהלולא דיליה' אצל רבנו
החיד"א הכוונה ליום פטירתו ,והביא
'שבספר 'ראש דוד' להחיד"א פ'
תולדות איתא בהדיא" :וכבר נודע
דיום סילוק הצדיק גמור הוא יומא
דהילולא" ,ולכן נראה שבאמת כוונתו וממשיך ה'דברי נחמיה'" :והן אמת
שאז נפטר רשב"י ,וכמו שכתב גם שגם עיקר הדבר נעלם ממני כעת
ב'מורה באצבע' ,וכוונתו לדברי ה'פרי המקור ושרש לזה  . .ובמשנת
חסידים מס' אייר וסיון (דקי"ז) ראיתי
עץ חיים' שהביא בברכ"י.
שהשמיט דברי פרי עץ חיים הנ"ל,
ומה שכתב רבנו החיד"א ב'מראית אלא כתב בטעם שמחת רשב"י
העין' (ליקוטים סי' ז אות ח)" :ומה שבל"ג בעומר לפי שהיו מהה'
שכתבתי בברכי יוסף בסימן זה דיש תלמידים שנסמכו אז שע"י זה
שכתב דפטירת רשב"י ע"ה זי"ע נתקיים העולם ע"ש (ומעין זה כיון
בל"ג לעומר ,כן כתב בפרי עץ חיים .הפרי חדש מדעתו ע"ש) וצ"ע .אך
אך כבר נודע דבנסחאות כתבי המפורסמות אין צריך ראיה! שכבר
האר"י ז"ל היה ערבוב וט"ס והנסחא נתפרסם בכל העולם מכמה דורות
אמיתית היא נסחת הח' שערים ענין הלולא דרשב"י בל"ג בעומר".
שסידר הרב מהר"ש ויטאל ז"ל בנו
של רבינו מהרח"ו ז"ל .ובשער הכונות ב .ומ"ש" :אך כבר נודע דבנסחאות
האריך בסוד יומי העומר וטעם שמתו כתבי האר"י ז"ל היה ערבוב וט"ס",
כ"ד אלף ואח"כ למדו ה' [תלמידים] הכוונה בזה שאמנם זה דבר בטוח
אצל ר' עקיבא ר"ש ור"מ וכו' והיא שכך נאמר בפע"ח ,וזה היה ידוע לכל
שמחת רשב"י .וכתב שיש שרש מתוך כתה"י[ ,כי ה'ברכי יוסף' נדפס
בשמחה זו שעושים .והוא האריך בזה לפני הדפוס של הפע"ח והיה עדיין
ולא בא בפיו לומר שהוא פטירת בכת"י] ,אבל אח"כ בכל הדפוסים
רשב"י ע"ה .ואפשר שהכונה כמ"ש של ה'פרי עץ חיים' זה השתבש מאד
אני עני בטוב עין דביום ל"ג התחיל וה'מראית העין' כתב כך רק לאחר
ללמד ר' עקיבא לרשב"י וחביריו ודוק שנדפס כבר כמה פעמים [בקארעץ
תקמ"ב-תקמ"ה ,אוסטרהא תקנ"ד,
היטב" ,עכ"ל.
ובדובראוונא תקס"ג-ד] עם הטעויות.
היוצא מדבריו:
אבל לפי  3כתבי יד הקדומים
א .דמה שכתב בברכי יוסף ד'יש האמיתים נאמר כך" :וטעם שמחת
שכתב' דפטירת רשב"י ע"ה זי"ע רשב"י ביום ל"ג בעומר כי הוא היה
בל"ג לעומר ,הכוונה הוא לדברי

מתלמידי רבי עקיבא והוא שמת בל"ג
בעומר" ,והכל בא על מקומו בשלום,
ושל"ג בעומר הוא ממש מה שחשבנו
תמיד ,יום הסתלקותו של רשב"י.
אבל לרבנו החיד"א שלא היה לנגד
עיניו הכת"י הנ"ל לכן נשאר במבוכה
אודות מה שנאמר בפע"ח שם ,וכמו
שנשאר במבוכה ה'דברי נחמיה'
הנ"ל .אבל לגבי עצם דבר הסתלקותו
אז ,לא שללו זאת כלל ,אלא
אדרבה" :אך המפורסמות אין צריך
ראיה! שכבר נתפרסם בכל העולם
מכמה דורות ענין הלולא דרשב"י
בל"ג בעומר  . .ומסתמא יש מקור
לזה בזוהר או בכתבי האר"י ז"ל".
ג .ש"הנוסחא אמיתית היא נוסחת
הח' שערים שסידר הרב מהר"ש
ויטאל ז"ל בנו של רבינו מהרח"ו ז"ל.
ובשער הכונות האריך בסוד יומי
העומר וטעם שמתו כ"ד אלף ואח"כ
למדו ה' [תלמידים] אצל ר' עקיבא
ר"ש ור"מ וכו' והיא שמחת רשב"י.
וכת ב שיש שרש בשמחה זו שעושים.
והוא האריך בזה ,ולא בא בפיו לומר
שהוא פטירת רשב"י ע"ה .ואפשר
שהכונה כמ"ש אני עני בטוב עין
דביום ל"ג התחיל ללמד ר' עקיבא
לרשב"י וחביריו ודוק היטב" .והיינו
דלרבנו החיד"א היה לפניו שם רק
הגירסא של 'ביום שמחתינו' בלבד,
ולא ראה את הגירסא של גוף כתי"ק
של "ביום שמועתינו" ,שהכוונה ליום
של לימוד תורותיו וחידושיו (שעל יד
קברו)  -וגם לימוד השיא של חידושיו
ושמעותיו עם החברים בעת
ההסתלקות כנ"ל  -ביום פטירתו,
ולכן בצדק אומר ש'לא בא בפיו לומר
שהוא פטירת רשב"י ע"ה' ,כלומר
דשם לא מופיע מה שידוע לכל
העולם זה דורי דורות מכבר ושנאמר
בפע"ח ['והוא שמת בל"ג בעומר'],
אבל זה לא אומר ולא סותר כלל
וכלל שאכן במציאות רשב"י אמנם
נסתלק בל"ג בעומר( ,כי דברי תורה
עניים במקום אחד ועשירים במקום
אחר).
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ומעתה פליאה נשגבה לומר "אבל
בספריו מראית [ה]עין וטוב עין חזר
בו וכתב שיום ל"ג בעומר אינו
פטירת רשב"י" מנין לומר זאת? והרי
המילים "ולא בא בפיו לומר שהוא
פטירת רשב"י ע"ה" אינו אומר עדיין
כלל שאינו אכן כך במציאות ,אלא
שהכוונה הוא רק שכאן זה לא נזכר
ומופיע ,ותו לא .וגם לפי האמת
ההיפך הוא הנכון ,דלאחר שאומר
"ולא בא בפיו לומר שהוא פטירת
רשב"י ע"ה" הרי מסיים" :ואפשר
שהכונה כמ"ש אני עני בטוב עין
דביום ל"ג התחיל ללמד ר' עקיבא
לרשב"י וחביריו ודוק היטב" ,והרי שם
בהדיא כותב "וגם אמרו דהלולא
דרשב"י ביום ל"ג" ,וא"כ איך בכלל
ניתן לומר ש"כתב שיום ל"ג בעומר
אינו יום פטירת רשב"י"? (ועי' לעיל
הערה .)2
עוד תמוה ,שהרי אלו ה'חוקרים'
שמביאים את דברי ה'דברי נחמיה'
הנ"ל כותבים" :מסקנת הדברי נחמיה
כנ"ל שיש טעות סופר בדברי הפע"ח,
וכעי"ז כתב החיד"א בספרו האחרון
(שחיבר כשנה לפני פטירתו) מראית
עין" וכו' - .והרי מודים כולם שהדברי
נחמיה ס"ל בהדיא שרשב"י נסתלק
בל"ג בעומר דוקא ,ושמקורו הוא
בפע"ח[ ,הגם שאינו יודע להראות
איה מקומו משום שגיאות הדפוס,
ולא היה לפניו  3כתה"י הנ"ל] ,וא"כ
דבריהם ש"כעי"ז [כמו הדברי נחמיה]
כתב החיד"א בספרו האחרון (שחיבר
כשנה לפני פטירתו) מראית עין"
סותרים בהדיא את דבריהם מקודם
ש"בספריו מראית [ה]עין וטוב עין
חזר בו וכתב שיום ל"ג בעומר אינו
פטירת רשב"י".
עוד ראיתי שה'חוקרים' מנסים
לגייס גם את רבנו ה'בן איש חי'
להכחשת יום הסתלקותו של רשב"י
בל"ג בעומר ,ממה שכתב בשו"ת 'רב
פעלים' חלק א או"ח (סי' יא)" :ואני
אומר מאחר דאמירת חצי פסוק זה
הובאה בספר פרי עץ חיים שהם

בשער

דברי רבינו הגדול אר"י החי זלה"ה ,נזכרה
דרוח אלקין קדישין ביה ,אין לפקפק מהרש"ו"!
בהם כלום ,כי מי יחוש יותר ממנו .עוד טוענים ה'חוקרים' ש"מהותו
ואף על גב דאמירת פסוק זה לא של הספר 'פרי עץ חיים'  -מי שכתבו
נזכרה בשער הכונות שסידר  -סדר הדורות דתלמידי האר"י  -ואיך
מהרש"ו ז"ל ,ומצינו להגאון חיד"א כתבו המהר"ם פאפריש ,ושכל רצונו
ז"ל בשיורי ברכה א"ח סי' תצ"ג ,היה להעתיק את ספר 'שער הכוונות'
בענין פטירת רשב"י זיע"א ביום ל"ג כפי ששמעם בע"פ מתלמיד תלמיד
לעומר ,שנזכרה בספר פרי עץ חיים תלמידו של האר"י וכו' - .הנה
ולא נזכרה בשער הכונות כתב שאין למעשה לא אני זה שמתעלם מכל
לסמוך על זה כ"כ ,התם שאני ,כי גם זה ,אלא רבנו ה'בן איש חי' ב'רב
בספר פרי עץ חיים לא נזכר דבר זה פעלים' (ח"א סי' יא) שכותב :ש'פרי
בכל ספרי פע"ח ,שיש דפוסים שלא עץ חיים' "הם דברי רבינו הגדול אר"י
נזכר בהם ד"ז ,ועוד התם מצא טעם החי זלה"ה דרוח אלקין קדישין ביה,
לטעון משום דבספר הכונות נחית אין לפקפק בהם כלום ,כי מי יחוש
לעשות שייכות לאותו היום עם יותר ממנו .ואע"ג  . .זה לא נזכרה
רשב"י ,ואמאי לא זכר שם גם דבר בשער הכונות שסידר מהרש"ו".
זה? והן אמת כי על זו הטענה יש פה דברים אלו אומרים הכל מה זה
להשיב ,עכ"ז נראה דודאי יש לסמוך מהותו של ה'פרי עץ חיים'  -שאפילו
על ספר פע"ח באמירת חצי פסוק שלא נזכרו הדברים ב'שער הכוונות'
הנז' ,וכן נהוג עלמא ,על כן חובה (כי דברי תורה עניים במקום אחד
עלינו ליישב הדבר" .ע"ש היטב.
ועשירים במקום אחר).
אבל לפי האמת ,שם המשמעות
היא שבנדו"ד סובר ה'בן איש חי'
בהדיא שרק בשער הכוונות בלבד זה
רק לא מופיע ,אבל שפיר "בא אל
פיו" בפע"ח [רק ששם יש בעיה עם
נוסחת הדפוס שהיא משובשת מאד.
ע"ש היטב .ואילו ראה ה'רב פעלים'
את מה שכתוב ב 3-כת"י של פע"ח
"והוא שמת בל"ג בעומר" ,היה כותב
בדיוק כמ"ש בתשובתו שם בנוגע
לאמירת "על כן ברך" וגו' ,שהגם
שזה חצי פסוק ואסור לאומרו ,בכל
זאת כיון שזה מופיע בפע"ח ,א"כ
הפע"ח "הם דברי רבינו הגדול אר"י
החי זלה"ה דרוח אלקין קדישין ביה,
אין לפקפק בהם כלום ,כי מי יחוש
יותר ממנו [על האיסור לומר חצי
פסוק ,ועל כל דברי תורה חז"ל
בתנ"ך בש"ס משניות בבלי וירושלמי
זוהר ומדרשים שו"ע ופוסקים ,וכל
דברי הגאונים ראשונים ואחרונים
פוסקים וכל גדולי הדורות בענין
העצב והתענית שיש לנהוג בו בזמן
פטירת צדיקים] ,ואע"ג  . .זה לא

הכונות

שסידר

טענה נוספת בפי ה'חוקרים':
ש"אתם מתעלמים גם מאחת
מטענות הגדולות  -לא יתכן כלל
וכלל שהאר"י רצה לעקור את דברי
תורה חז"ל בתנ"ך בש"ס משניות
בבלי וירושלמי זוהר ומדרשים שו"ע
ופוסקים [אם אתם רוצים  -אביא
עשרות ומאות מראי מקום ע"ז] וכל
דברי הגאונים ראשונים ואחרונים
פוסקים וכל גדולי הדורות בענין
העצב והתענית שיש לנהוג בו בזמן
פטירת צדיקים  -באיזכור של מילה
אחת "יום שמועתינו" לפי פירושכם,
וודאי שאנו איננו יכולים לנהוג מנהגי
שמחה ביום פטירה ע"פ ס"ס של
גירסא בפע"ח  . .לכזו עקירה של
דעת חז"ל  -צריך היה רבי חיים
ויטאל לכתוב שבע עמודים של
הסבר ,ולא מילה אחת המוטלת
בס"ס גדול .כל דברי שאינו בהכרח
יום פטירה  -אינם אלא יישוב מנהג
ישראל ויישוב תמיהות החת"ס
והשואל ומשיב".
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ראשית תמוה ביותר ,אם הח"ס
והשו"מ קבעו של"ג בעומר הוא יום
פטירתו ,איך ניתן "להזיז" את זה
(מפני קושיא) לתאריך אחר? מה זה?
משחק דומינו?
ולפי האמת אין כאן שום עקירה
מדברי תורה ח"ו ,דאיתא בשו"ע יו"ד
סי' שד"מ ס"י" :מי שצוה שלא
יספדוהו ,שומעין לו" ומוסיף הרמ"א
בהג"ה" :אבל אם צוה שלא לנהוג
עליו ז' וגזרת שלשים אין שומעין לו".
ובש"ך שם ס"ק ט" :אבל ציום האב
ואם שלא לנהוג בהם י"ב חדש . .
מצוה לקיים דבריהם .עי' באה"ט.
ובפ"ת שם סק"ב שמביא מה'שבות
יעקב' דה"ה לענין אבילות שבעה
וקריעה שומעין לו ,שלא כהרמ"א- .
והשתא מכיון שרשב"י צוה לשמוח
בו [אדרא זוטא ופע"ח  3כת"י] ,א"כ
פשוט דהדין הוא דשומעין לו.

או"ח ח"ב (עמ' לח-ט) נאמר" :יום
ל"ג לעומר מרבים בשמחה לכבוד
רשב"י זיע"א ,כי הוא יומא דהילולא
דיליה".
ובהערה ג שם כתב" :מורה באצבע
אות רכ"ג ,וברכי יוסף סי' תצ"ג
סק"ד .ונקט הכא רבינו במורה
באצבע דיום פטירת רשב"י ע"ה
שהוא יומא דהילולא הוא ביום ל"ג
לעומר .הגם שבמקומות אחרים
בספריו כתב בזה דברים מעורבבים,
ונראה דס"ל דזהו עיקר טעם
השמחה ביום ל"ג לעומר ,דהיינו
משום דהוא יומא דהילולא דיליה".
אחד ה'חוקרים' כתב ע"ד  3הכת"י
העתיקים של הפע"ח הנ"ל" :דבאמת
מציאה יפה מצא ,אבל צריך לדעת,
שעדיין לא העלה ארוכה לעניין זה.
דהנה  . .צריך לדעת ששורש הספק
אינו רק מ ה הגירסא המדוייקת בפרי
עץ חיים ,שהוא בגדר שאר כתבי
תלמידי האר"י וכידוע ,אלא העיקר
הוא מש"כ בשער הכוונות  -שהוא
כידוע הסולת המנופה והמדוייקת
מתורת האריז"ל  -והנה שם לא נזכר
כלל מעניין זה דפטירת רשב"י ,ונראה
שם שיום ל"ג בעומר עניינו רק
מחמת השמחה בכך שהניח רבי
עקיבא את רשב"י (ועוד ד' תלמידים)
לאחר שנסתלקו כל התלמידים".
(וראה לעיל הערה .)2

והשתא שהרח"ו כותב מה ששומע
מרבו האריז"ל שאמר לו רשב"י
שקבור שם אומר לו" :כי למה אומר
נחם ביום שמועתינו" ,והרי אלו הם
דברי רשב"י ,ולא דברי האר"י והרח"ו!
ורשב"י לשיטתיה שס"ל שיש לשמוח
ביום פטירתו ,ובלשון ה'דברי נחמיה':
אך המפורסמות אין צריך ראיה
שכבר נתפרסם בכל העולם מכמה
דורות ענין הלולא דרשב"י בל"ג
בעומר - ,אז מה אתם רוצים לדרוש
ממנו ש"לכזו עקירה של דעת חז"ל  -אבל טעות גדולה טועה כאן ,כי לפי
צריך היה רבי חיים ויטאל לכתוב האמת לא זקוקים לזה לשום מקור
שבע עמודים של הסבר ,ולא מילה בכתובים ,וכמ"ש ה'דברי נחמיה' אך
אחת המוטלת בס"ס גדול"?
המפורסמות אין צריך ראיה שכבר
והרי אצל רשב"י לא היה שום ספק נתפרסם בכל העולם מכמה דורות
בדבר ,ולכן איזכור של מילה אחת ענין הלולא דרשב"י בל"ג בעומר.
"יום שמועתינו" די והותר בשבילו ,איתא בפסחים (קיט ,א)" :אמר רב
ומיותר לגמרי לרשב"י לכתוב שבע יהודה אמר שמואל כל כסף וזהב
עמודים של הסבר .וגם אין כאן שום שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים,
עקירת תורה ח"ו כדלעיל מש"ך יו"ד שנאמר (בראשית מו ,יד) וילקט יוסף
סי' שדמ סק"ט וכו' ,דאם ביקש את כל הכסף הנמצא .אין לי אלא
לשמוח דשומעין לו ע"פ דין שו"ע.
שבארץ מצרים ,ושבארץ כנען

מצרימה .וכשעלו ישראל ממצרים
העלוהו עמהן ,שנאמר (שמות יב ,לו)
וינצלו את מצרים .רב אסי אמר
עשאוה כמצודה זו שאין בה דגן ,רבי
שמעון אמר כמצולה שאין בה דגים.
"והיה מונח עד רחבעם .בא שישק
מלך מצרים ונטלו מרחבעם ,שנאמר
(מלכים א יד ,כה) ויהי בשנה
החמישית למלך רחבעם עלה שישק
מלך מצרים [על ירושלים] ויקח את
אוצרות בית ה' ואת אוצרות בית
המלך .בא זרח מלך כוש ונטלו
משישק .בא אסא ונטלוהו מזרח מלך
כוש ושיגרו להדרימון בן טברימון.
באו בני עמון ונטלום מהדרימון בן
טברימון .בא יהושפט ונטלו מבני
עמון והיה מונח עד אחז .בא סנחריב
ונטלו מאחז .בא חזקיה ונטלו
מסנחריב והיה מונח עד צדקיה .באו
כשדיים ונטלוהו מצדקיה .באו
פרסיים ונטלוהו .מכשדיים .באו יוונים
ונטלוהו מפרסיים .באו רומיים
ונטלוהו מיד יוונים ועדיין מונח ברומי".
והנה ברש"י וברשב"ם שם כתבו,
מלחמתו של זרח במצרים גמרא,
אבל מלחמת זרח באסא קראי
[בדברי הימים ב יד ,ז-יד] .והיינו שאין
מקור בקרא ובכתוב למלחמה
שהיתה בין זרח מלך כוש לשישק
מלך מצרים ,אלא שדבר זה היה
מקובל במסורת שעברה לשמואל
בעל מאמר זה ,משא"כ המלחמה
הגדולה שהיתה בין אסא לזרח מלך
כוש מתוארת בדברי הימים.

ועד"ז מצינו בעבודה זרה (כה ,א):
"תנא ,כשם שעמדה לו חמה ליהושע
כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון
בן גוריון .יהושע קראי ,נקדימון בן
גוריון גמרא [קבלה ומסורת היא
שעמדה לו החמה] ,למשה מנלן?
אתיא אחל אחל [בגזירה שוה]" וכו'
ע"ש .וכ"ה בתענית (כ ,א)" :תנו רבנן,
שלשה נקדמה להם חמה בעבורן,
בספר 'מנהגי החיד"א' [ה' חלקים  -בשאר ארצות מנין? תלמוד לומר משה ויהושע ונקדימון בן גוריון ,עיי"ש.
ע"י מכון 'משנת חכמים' ירושלים] ( -בראשית מא ,נז) וכל הארץ באו
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והנה כל הנ"ל הוא דוגמא לנדו"ד ,והן אמת שגם עיקר הדבר נעלם בחקירה אודות המסורת שבפסחים
למ"ש בשו"ת דברי נחמיה או"ח סי' ממני כעת המקור ושרש לזה "...עכ"ל וע"ז הנ"ל ,מאיפה המקורות לזה?
לד ס"ז וז"ל" :והנה כל הלחץ זה ה'דברי נחמיה'.
וזה שיום הסתלקותו של רשב"י
הדחק שנדחקו ונסתבכו בזה כל ונדו"ד גם ע"ד הך דפסחים (סו ,א) :נזכר בפע"ח ובשה"כ ולא בשו"ע -
הפוסקים הנ"ל הלא הוא רק מפני אמר להן הלכה זו שמעתי ושכחתי ,ובשו"ע אדמו"ר הזקן ,הדבר מובן
שלא מצאו טעם ושרש לענין המעלה אלא הנח להן לישראל ,נניח לציבור בפשטות ,כי אצל רשב"י יש חידש
דל"ג בעומר אשר היה נודע ומפורסם לנהוג כפי המקובל בידם ,מפני שאף עצום בזה שרצה שיהיו שמחים בו
בכל הדורות ,אם להקל באבילות אם אין נביאים הן על כל פנים בני ביום ,וזה לא שייך עפ"י נגלה דתורה,
ממנו ואילך או אף לעשותו כעין יום נביאים הן ,כלומר ,ראו כיצד ינהגו כי ע"פ שו"ע יש רק תענית וכו'[ ,ולכן
טוב ,אבל מאחר שכבר נודע על פי הציבור כיון שניתן להסתמך על גם לא נזכר רשב"י בשו"ע] ,משא"כ
קדוש ה' האריז"ל עיקר ענין דימי מנהגם שיהיה כראוי .ואכן למחר גבי מרע"ה וכל שאר התנאים וכו' לא
העומר שהן ימי דין אשר על כן אז בשבת ערב פסח ,מי שפסחו היה נזכרים בקבלה ,כי אצלם לא שייך
פגעה מדת הדין בתלמידי רבי עקיבא ,טלה תוחבו ,תחב את הסכין בצמרו ,ענין השמחה ביום היארצייט,
ושביום הל"ג מתגלה שם כ"ו שהוא וכך הביאו לעזרה ,ומי שפסחו גדי כדאיתא עד"ז בסידור אדמו"ר הזקן
רחמים ,אשר על כן אז פסקו מלמות .שאין לו צמר אלא שיער שאין הסכין עם דא"ח וב'פרי צדיק' לרבנו צדוק
עי' פרי עץ חיים שער ספירת העומר נתפס בו ,תוחבו בין קרניו ,ראה הלל הכהן מלובלין שמובא גם בקובץ
פ"ז .וכבר הוסכם שיש לילך אחר את המעשה שעשו הציבור ונזכר 'ישורון' טו (ע' תתסט).
ספרי קבלה כל שאינו מפורש להיפוך
בגמרא ופוסקים וכל שכן בענינים בהלכה ,ואמר ,אכן כך מקובלני מפי והנה ראיתי שכתב בזה בקונטרס
כאלו ,אם כן פשיטא שמהאי טעמא שמעיה ואבטליון שמותר לעשות כן 'הודך והדרך' [של קהילת 'דרכי
לצורך הבאת הסכין .ע"ש.
תורה']  -טבריה תשס"ז (עמ' מה
הוא שיום זה רשום וזכור לטוב מימי
קדם לעשותו כעין יום טוב .ובפרי עץ ומה שטוענים ה'חוקרים' :ש"האר"י ואילך) ש"החיד"א קדם לו [לה'דברי
חיים שם נזכר עוד טעם לענין שמחת מעולם לא חידש עובדות היסטוריות" נחמיה'] בספרו האחרון ליקוטים"
ל"ג בעומר שבו ביום מת רשב"י ע"ה  -הנה בודאי שלא חידש כאן שום וכו' .א"כ בודאי שדבריהם אלו
ועם היות שמה שכתוב שם כי הוא דבר! כיון (ובלשון ה'דברי נחמיה') :סותרים למה שכתבו ש"בספריו
מתלמידי רבי עקיבא שמתו בספירת ש"המפורסמות אין צריך ראיה מראית [ה ]עין וטוב עין חזר בו וכתב
מעומר ,צריך עיון גדול לכאורה ,דהא שכבר נתפרסם בכל העולם מכמה שיום ל"ג בעומר אינו פטירת רשב"י",
הוא היה מאותן ה' תלמידים דאח"כ ,דורות ענין הלולא דרשב"י בל"ג כי ה'דברי נחמיה גם לדעתם של
כדאיתא בגמרא יבמות פ' הבע"י בעומר[ ,וע"ד הך דשמואל בפסחים מכחישי היארצייט סוברים בהדיא
(סב ,ב) ,וגם בלא"ה ע"כ רבי שמעון (קיט ,ב .וע"ז כה ,א) ,ונקדימון בן שרשב"י נפטר בל"ג בעומר.
האריך ימים אחר רבי עקיבא ,דהא גוריון גמרא  -קבלה ומסורת היא עוד ראיתי שב'בסוד שיח' פ' נשא
כשמת רע"ק נולד רבי כדאיתא שעמדה לו החמה דע"ז הנ"ל] ,תשע"א כתב (בסוף) בתגובתו" :עוד
בקידושין (עב ,ב) ,ורבי שמעון היה (ומסתמא יש מקור לזה בזוהר או נעיר שבספר "דברי תורה" עצמו
רבו דרבי כדאיתא בשבת (קמז ,ב) בכתבי האר"י ז"ל) .וכבר נאמר על (שהרבתם לצטט) כתב (ח"ג סי' פג)
אמר רבי כשהיינו לומדין תורה אצל זה דרוש מפי קדוש ה' מוח"ז רבינו בשם זקינו המהר"ש (בנו של בעל
רבי שמעון כו' ,והיינו רשב"י כדמשמע [בעל התניא] ז"ל בטעם שביום הבני יששכר ,סבו של האדמו"ר
שם וכ"ה בהדיא ברש"י דביצה (כו ,הסתלקות דרשב"י הוא הלולא ממונקטש) בשו"ת שם שלמה כת"י,
סע"א) ,אבל מכל מקום גוף הדבר ובשאר צדיקים יום תענית .ובדרוש שרשב"י לא נפטר בל"ג בעומר".
שבסידור שער הל"ג בעומר נזכר ענין
ודאי אמת נכון הדבר שהסתלקות שייכות הסתלקות והלולא זו לל"ג וזה תמוה ביותר ,כי כל מי שרק
רשב"י היה בל"ג בעומר והיינו הלולא בעומר דוקא .ועכ"פ איך שיהיה הנה פותח שם יראה שלא כתוב שם כלל
דרשב"י בו ביום אשר כבר נודע אמת נכון נודע הדבר מה שיום הל"ג "שרשב"י לא נפטר בל"ג בעומר",
ומפורסם בבל העולם וצ"ל דזה היה בעומר היה רשום וזכור לטוב מימי [וגם זה בכלל לא יתכן שיחלוק על
באמת אחר זמן רב כו' ,ואולי יש קדם לעשותו כעין יום טוב כדמשמע ה'בני יששכר' וכו'] ,אלא אדרבה,
טעות סופר בפרי עץ חיים שם במה מדברי הפוסקים הנ"ל" ,עכ"ל ה'דברי מבואר שם בהדיא דשפיר נסתלק
שכתב כי הוא כו' כנ"ל ,וצ"ע בדפוס נחמיה' (מלבד החצ"ר) .ופלא מדוע אז ,אלא דהכוונה שם הוא :דמה שאין
קארעץ ששמעתי ששם נשמט זה ,ה'חוקרים' של ימינו אינם פותחים אומרים נפילת אפים בל"ג בעומר
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אינו הטעם מחמת שמת בו רשב"י
[שבאמת נפטר בו] ,אלא שהטעם
הוא מחמת שבו פסקו התלמידים
למות ,וז"פ.
והנה אצל החיד"א  -מלבד מה
שכתב בהדיא בספר 'ראש דוד' פ'
תולדות "וכבר נודע דיום סילוק
הצדיק גמור הוא יומא דהילולא"  -זה
גם מוכרח שהילולא הכוונה
ליארצייט של יום פטירתו  -דב'טוב
עין' בהדיא ס"ל דשפיר הוא יומא
דהלולא דיליה ,וז"ל שם (סי' יח ,תצג
דין ב)" :ומה שעושין שמחה בל"ג
[בעומר] ,אפשר שרבי עקיבא היה
כלל גדול בתורה ולמדה לכ"ד [אלף]
תלמידים ומתו ונשאר העולם שמם,
ויום ל"ג [לעומר] התחיל לשנות
לרשב"י ורבי מאיר ורבי יוסי וכו',
ויאור להם שתחזור התורה ולכך
עושים שמחה .וגם אמרו דהלולא
דרשב"י ביום ל"ג" ,עכ"ל.
הרי בהדיא שב'טוב עין' לא רק
שלא חזר בו כלל ולא כתב "שיום ל"ג
בעומר אינו פטירת רשב"י" ,אלא
כתב את ההיפך ממש ,ש"גם אמרו
דהלולא דרשב"י ביום ל"ג" .וכאן
הילולא זה לא רק 'שמחה' בלבד בלי
יארצייט ,שהרי זאת  -שמחה  -כבר
אמר קודם בתחילת דבריו ,וא"כ אינו
מוסיף כאן כלום? אלא שכאן
(ההוספה) 'הילולא' זה 'יום פטירתו'.
וגם כיון שה'מורה באצבע' וה'טוב
עין' נדפסו באותה שנה ממש -
ליוורנו תקמ"ו ,איך ניתן להעלות על
הדעת שב'מורה באצבע' יכתוב
של"ג בעומר הוא יום פטירתו של
רשב"י וב'טוב עין' יכתוב את ההיפך
ממש [שחזר בו] "שיום ל"ג בעומר
אינו פטירת רשב"י".
ב'ישורון' טו מביאים הרבנים ר'
אייזיק בלוי ור' נחום זאב רוזנשטיין
גוף כתי"ק של רבנו החיד"א [שטרם
נדפס] שמרן הבית יוסף רצה לבטל
את המחולות בקברו של רשב"י:
"בימי מרן הסכימו שלא יעשו ישראל

 . .מחול בל"ג לעומר על ציון רשב"י .
 .ונראה למרן ובית דינו שחס ושלום
זלזול שאוכלים ומרקדים ,ונכתבה
הסכמה ולא נחתמה .בלילה חלם
מרן עם הרשב"י ,ואמר לו ,שתבוא
מגיפה גדולה בעבור זה ההסכמה ,כי
רצונו שישמחו בהילולא ,ולמחר קרע
ההסכמה" עכל"ק.
והרי "הילולא" אצל החיד"א [בפרט
בנוגע לרשב"י] הוא יום פטירתו
[וכדאיתא גם ב'ברכי יוסף' ,ב'טוב
עין' 'במורה באצבע' 'ראש דוד'
ו'שיורי ברכה' וכו' כנ"ל] ,הרי בהדיא
שרשב"י רוצה שישמחו ביום
הסתלקותו בכל שנה ושנה ביום
היארצייט שלו ,ולא רק בפעם
הראשונה שנסתלק[ .ומה שמנסים
ה'חוקרים' לחלק בין פעם הראשונה
בעת ההסתלקות שאכן שמחו
כדאיתא בהדיא באידרא ,ליארצייט
אח"כ שאין לשמוח  -תמוה ביותר,
שהרי אדרבא ,וההגיון הפשוט אומר
זאת ,שאם יש שמחה בעת הפטירה
א"כ כש"כ וק"ו שכן הוא בעת כל
ההעליות שיש בכל יארצייט
ויארצייט].
וז"ל ה'חתם סופר' בתשובותיו חלק
ב (יורה דעה) סימן רלג" :אמנם
ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשיר דרי
וממרחק יבואו ידרושו את ה' בעה"ק
צפת ביום ל"ג בעומר בהלולא
דרשב"י ז"ל .ואם כי כל כוונתם לשם
שמים שכרם רב בלי ספק ע"ד
ודיגולו ודליקו נרות עלי אהבה  . .אבל
מטעם זה בעצמו הייתי אני מן
הפרושים כבן דרותאי שלא אצטרך
להיות יושב שם ומשנה מנהגם
בפניהם ושלא ארצה להתחבר
עמהם בזה".
וז"ל בשו"ת 'שואל ומשיב' מהדורא
ה סי' לט" :אדרבה במות צדיק וחכם
יש להתענות ,ואנו מתענין על מיתת
צדיקים ,ואיך נעשה יום טוב במות
רבנו הגדול רשב"י ז"ל?"

הרי רואים בהדיא שה'חתם סופר'
וה'שואל ומשיב' נקטו במפורש של"ג
בעומר הוא באמת יום הסתלקותו
של רשב"י [כדאיתא ב'פרי עץ חיים'
ב 3-כת"י שלפנינו" :וטעם שמחת
רשב"י ביום ל"ג בעומר כי הוא היה
מתלמידי רבי עקיבא והוא שמת בל"ג
בעומר"  -וב'שער הכוונות'" :יום
שמועתינו"  -ע"פ עירובין (סד ,א)
ד'שמועות' הם חידושי תורה" :כל
האומר 'שמועה' זו נאה" וכו' .וממילא
יוצא ד'יום שמועתינו' הוא יום של
לימוד חידושי תורה הרבים שחידש
ביום
ובפרט
בחייו,
רשב"י
הסתלקותו] ,שאל"כ מה הפריע
להם? וגם לומר "אבל מטעם זה
בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן
דרותאי שלא אצטרך להיות יושב שם
ומשנה מנהגם בפניהם ושלא ארצה
להתחבר עמהם בזה"  -והרי אם
סיבת השמחה היה מטעמים אחרים,
והיא בכלל לא יום הסתלקותו – כמו
שמנסים ה'חוקרים' כל הזמן להסביר
כך  -לא היו מקפידים כלל על
השמחה הזאת – אלא שבהדיא
מבואר שהחת"ס והשו"מ ס"ל ש"יום
ל"ג בעומר בהלולא דרשב"י ז"ל",
וש"הילולא" היא יום פטירתו ,ולא
משהו אחר.
ואילו רבנו החת"ס והשו"מ היה
יודעים מה שכתב רבנו החיד"א
בכתי"ק שרשב"י "אמר לו  . .כי רצונו
שישמחו בהילולא" ,היו חוזרים בו
מדבריהם ,בדיוק כמו שחזר בו רבנו
הבית יוסף ש"למחר קרע ההסכמה"
 כלשון החיד"א בכתי"ק.לסיכום :דברי רבינו החיד"א שהיה
רבן של כל בני הגולה  -כל מילה שלו
 בכל תחום שהוא  -שיצא מעטו -קדוש ומדיוק ,לפיכך מה שכתב
שרשב"י אמר "שתבוא מגיפה גדולה
בעבור זה ההסכמה [לבטל את
המחולות במירון] כי רצונו שישמחו
בהילולא" ,מדויק מאד ,ושהכוונה היא
שישמחו ביום פטירתו  -ביארצייט
שלו  -כאן למטה בעוה"ז  -במושב
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מירון ,כמו שחגגו בשנים שעברו ב"ה
יותר מחצי מליון איש  -כ"י ,וכן יחגגו
בעתיד תמיד עד שרשב"י יקום
בתחיית מתים ,ונזכה לראותו בעינינו
בינינו.
*
מתלוננים
שה'חוקרים'
ומה
שבצילום כתה"י 'פרי עץ חיים'
כמדומה לא פיענחו כראוי .בכת"י
העליון [מתק"כ] :שמענו מכל זה כי
יש שורש וטעם שמחת רשב"י כי הוא
היה מתלמידי ר"ע והם שמת בל"ג
בעומר ,או מתלמידי ר"ע הנ"ל [ראה
כמה שורות קודם ליד מילת ר'
אברהם הלוי מילה זו והיא כנראה
הנ"ל] .ובכל אופן בודאי לא כתוב שם
'והוא' כמ"ש הכותב ,ואם כתוב ,והם
אינו נכון כלל כמובן ,ואם כתוב הנ"ל
הוא כמו המודפס לפנינו בפרע"ח ,גם
הוא ט"ס דהרי תלמידי ר"ע לא מתו
בל"ג בעומר .ועוד דבאמת קשה
לפענח אם כתוב שמת או שמח ,ועיין
היטב שיש גרש מעל המילה וא"כ
הוא שמתו או שמחת" .וזה תמוה
ביותר מה שהוא טוען ,כי כל אחד
יכול לראות בהדיא שכתוב" :והו/
[=והוא] שמת בל"ג בעומר".
ומה שמתלוננים שבכת"י התחתון
[מתי"א] נראה שצ"ל 'שהוא שמח
ל"ג לעומר' .ובודאי לא שמת .ונראה
לבאר מדוע המדפיס בקארעץ וכו'
הדפיס זאת בצורה כזאת .די"ל שהיה
לפניו הכת"י השני [הקדום ביותר -
משנת תיא] ששם מופיע "שמח"/
ו"שמת" .ואכן יש בעיה ששם נראה
ה"תיו" כמו "חית" ,וכיון שהראשון
הוא "שמחת" [ולא יתכן "שמת"
כמובן] ,וכיון שהבין המדפיס
שהראשון הוא "שמחת" והשני
"שמח" ,לפי"ז יצא לו שהמשפט הזה
באמת תמוה בגלל שחוזר על עצמו,
כי לא יתכן פעמיים משמעות של
"שמחה" כמובן ,ולכן החליט
להשמיט את ה"שמחת" הראשון,
וככה יצא הניסוח המעורפל הזה.

אבל לדידי ברור שבכת"י הזה השני  -קבלה ומסורת היא שעמדה לו
הוא "שמת" ואצל הסופר הזה "ת" החמה ,שרק מסורת וקבלה היא
נראה כמו "ח" ,כמו שרואים בכת"י שכך היו הדברים.
שם לפנ"ז בתיבת "תשכון" שניתן הנה זה עתה ראיתי בספר 'תורה
בקלות לקרוא "חשכון" ,ושם ברור בציון' (תשע"ז) שכתב על ל"ג בעומר
שזה "תשכון" כמובן ,ולפ"ז הגיוני (ע' קפז) בהאי לישנא" :אמנם מקובל
מאד שכאן נאמר "שמת" ,ואז שוב בפי העולם כי יום ל"ג לעומר הוא יום
כל המשפט מובן היטב ,ואז הוא גם פטירת הרשב"י עליו השלום .וכן
זהה לשתי כת"י האחרים שנאמר מובא ומורגל בלשון הפוסקים
בהם [וא' מהם בהדיא] "שמת" .ואז האחרונים .אבל באמת שאין אף
גם כל שלשת הכת"י תואמים למה שמץ ראיה שהוא יום פטירתו ,ולא
שידוע כבר דורות רבים שרשב"י הוא ציינו לכך שום מקור מוסמך ,ולא
זה שמת בל"ג בעומר ,ולא צריכים חקרו מאין ומהיכן נולדה שמועה זו,
לכבות ח"ו את המדורות בל"ג בעומר ובפרט שלא נרמז כן בדברי רבנו
כפי שהציע לפני  9שנים החוקר האר"י ז"ל ובדורות שלפניו כלל".
המלומד ה' אברהם קוסמן בכל
והנני עומד ומשתומם על הסתירה
אמצעי התקשורת.
האיומה שבדברי עצמו ,שמצד אחד
הנה כל הכחשת ה'יארצייט' הזה קובע :ש"מקובל בפי העולם כי יום
התחיל אך ורק לפני עשרות שנים ל"ג לעומר הוא יום פטירת הרשב"י
בלבד על ידי כל מיני 'חוקרים' ,וכמו עליו השלום .וכן מובא ומורגל בלשון
שרואים כנ"ל את דעתם הק' של הפוסקים האחרונים" – .והכוונה כנ"ל
החיד"א וה'בן איש חי' ,שבהדיא להע"ח ("יום שמועותינו") ,פע"ח
סוברים שרשב"י אכן נסתלק בל"ג ("שמת בל"ג בעומר") ,יערות דבש,
בעומר ,והחל מהע"ח
("יום 'אמרי פנחס' [לרבנו מקאריץ] ,רבינו
שמועותינו") ,פע"ח ("שמת בל"ג החיד"א ,רבנו הזקן בעל התניא -
בעומר") ,יערות דבש ,אמרי פנחס 'סידור בעל התניא' ו'אגרת הקודש'
[לרבנו מקאריץ] ,בעל התניא  -שלו' ,ליקוטי הלכות' – ברסלב 'בן
'סידור בעל התניא' ו'אגרת הקודש' איש חי' ב'רב פעלים'' .חיי אדם',
שלו' ,ליקוטי הלכות' – ברסלב' ,חיי רבינו צדוק הכהן' ,בני יששכר' ,שם
אדם' ,רבי צדוק הכהן' ,בני יששכר' ,שלמה ,מנחת אלעזר וכו' וכו' – .ותוך
שם שלמה ,מנחת אלעזר וכו' וכו'.
כדי דיבור מסיק" :אבל באמת שאין
קשה מאד להבין מה 'מרויחים' אלו אף שמץ ראיה שהוא יום פטירתו,
שמתעקשים ל"הוכיח" "איפכא ולא ציינו לכך שום מקור מוסמך ,ולא
מסתברא" נגד מליוני בנ"י שקבלו חקרו מאין ומהיכן נולדה שמועה זו,
במסורת זה דורי דורות שרשב"י ובפרט שלא נרמז כן בדברי רבנו
נסתלק בל"ג בעומר ,ושזה דוקא האר"י ז "ל ובדורות שלפניו כלל" -
תואם עם המקורות של רבנו החיד"א לאו כל מוחא סביל דא ...איזה 'שמץ
וה'בן איש חי' וכו' כנ"ל ,ועם כל ראיה' חסר כאן?  -וצע"ג מאד.
"הצדיקים ובעלי רוה"ק שלא טעו ומה שמתלוננים ה'חוקרים' עוד:
בזה" הנ"ל.
"ובטור ושו"ע או"ח סימן תק"פ בשם
מדוע ה'חוקרים' הללו אינם פותחים
בחקירה חדשה על מה שנאמר
בפסחים ובע"ז הנ"ל על שאין מקור
להך דשמואל בפסחים (קיט ,ב)
הנ"ל ,והך דנקדימון בן גוריון שגמרא

הבה"ג שנכתב בתקופת הגאונים
הובאו
שנה,
כ1500-
לפני
תאריכי פטירה רבים של תנאים
ואמוראים ,ונאמר שם שיש להצטער
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להתאבל באותם ימים .ולא הוזכר
שם רשב"י"
 זהו באמת קושיא גדולה ,אבללדברינו א"ש מאד ולק"מ ,כי רשב"י
הוא מתלמידי רבי עקיבא שהם
שייכים בעיקר לחלק הסוד שבתורה
כנ"ל [מסידור רבנו הזקן ומרבי צדוק
הכהן מלובלין] ,ולגבי אלו הצדיקים
דוקא שמחים (גם למטה!) ביום
ההסתלקות כפי שציוה רשב"י
בעצמו בהדיא  -כמ"ש בשדי חמד
(ח"ו מע' א"י ע'  ,)140לכן זה נאמר
גם דוקא בחלק הסוד שבתורה -
בזהר ובכתבי האריז"ל ,משא"כ
"בטור ושו"ע או"ח סימן תק"פ בשם
הבה"ג שנכתב בתקופת הגאונים
הובאו
שנה,
כ1500-
לפני
תאריכי פטירה רבים של תנאים
ואמוראים ,ונאמר שם שיש להצטער
להתאבל באותם ימים" ,מיירי דוקא
מאלו הצדיקים ששייכים בעיקר
לנגלה שבתורה ,ואצלם באמת אין
שמחה ביום ההסתלקות אלא
אדרבה וכו' ,וזה נאמר דוקא בחלק
הנגלה שבתורה ,וא"ש מאד.
ועי' ע"ד זה מ"ש בשער הכולל פ"א
ס"א" :שמעתי מפי הרה״ג החסיד
המפורסם ר׳ הלל פאריטשער זי״ע
אשר פעם אחד שאלו את אדמו״ר
הזקן איך יש לנהוג בדבר
שהמקובלים מחולקים עם הפוסקים,
והשיב אדמו״ר מסתמא יש לנהוג
כהמקובלים .ושאלו אותו הלא הוא
בעצמו בשו״ע שלו (סימן כ״ה סעיף
כ״ח) כתב שיש לילך אחר הפוסקים,
והשיב כן כותבים הפוסקים (ובשו״ע
נמשך אחר הפוסקים) אבל
המקובלים כותבים לילך אחר
המקובלים נגד הפוסקים (שהכריעו
נגד המקובלים .וזה לא יצוייר
שהמקובלים יהיו נגד התלמוד (או
הפוסקים שלמדו דבריהם מן הגמ׳
שבזה כל ישראל שוים) כמבואר
בשו״ע סימן ס״ח) ע״כ שמעתי .וכן
הוא בשערי תשובה סימן כ״ה ס״ק
י״א בשם הרדב״ז והחכם צבי .וזהו

טעמו שחבר אדמו״ר מהדורא תנינא
על השו״ע להכריע כהמקובלים .רק
אנחנו לא זכינו לראות מן המהדורא
תנינא רק הארבעה סימנים
הראשונים".
ולפ"ז יבואר היטב מדוע בשו"ע
רבנו הזקן באו"ח (סי' תצג) לא מופיע
מאומה אודות ההילולא דהסתלקות
רשב"י ,אולם רק בסידור (עם דא"ח)
ובספר המאמרים תקס"ב (ע' תלא)
ובאגרות קדש שלו זה בהדיא כן
מופיע - ,עי' ב'ישורון' טו שנשאר בזה
בצ"ע  -כי דבר זה שייך לחלק הסוד
שבתורה בלבד ,ולכן לא כתב ע"ז
בשו"ע שלו ,וא"ש.

שבט מישראל  /הרב
ישראל פרידמן ,רב
קהילת טשארטקוב,
מח"ס 'שבט מישראל',
מאנשעסטער

ל"ג בעומר והודאה
על הצלתינו ממגיפת
הקורונה
איתא בגמ' (יבמות סב" ):אמרו
שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו
לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס
וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו
כבוד זה לזה ,והיה העולם שמם עד
שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום
ושנאה להם ,ר"מ ור' יהודה ור' יוסי
ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע,
והם הם העמידו תורה אותה שעה
תנא כולם מתו מפסח ועד עצרת,
אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר'
חייא בר אבין כולם מתו מיתה רעה,
מאי היא א"ר נחמן אסכרה".

צריכים לתת הודאה על המגיפה
שפסקה לנו ,ולפני שבוע היה היום
הראשון פה במנשסתר שלא מת
אדם מקורונה מאז שהתחיל המגיפה
לפני שנה ויותר ,וכן בארץ ישראל
ביום חמישי שעברה היה היום
הראשון בכעשר חדשים שלא מת
אדם בארץ ישראל מקורונה.
ועל דרך זה ביאר אדמו"ר הזקן
מטשארטקוב זצ"ל (מובא בכתבי
הרה"ח המפואר ר' אלטר מאיר ז"ל)
את שמחת ל"ג בעומר ,שאין זה רק
מחמת שהיום הוא יום פטירת רשב"י
אלא משום הטעם המובא בשו"ע
שפסקו תלמידי רבי עקיבא למות.
ואמר אדמו"ר הזקן מטשארטקוב
בזה"ל " :סעודת מלוה מלכה והילולת
ל"ג בעומר יש להם טעם אחד .בסוף
גמרא תענית (ל ):נאמר על יום טוב
של חמשה עשר באב שבו כלו מתי
מדבר ,כיון שהופסקה מיתתם עשו
אותו יום טוב .וידוע מגמ' שבת (ל):
שלדוד המלך הודיעו כי ימות בשבת,
משום כך כל שבת שעברה ונשאר
חי עשה סעודת הודאה ,ועל כן
סעודת מלוה מלכה היא סעודת דוד
המלך.
מפסח ועד עצרת מתו תלמידי רבי
עקיבא ,מן התלמידים נשאר בחיים
רבי שמעון בר יוחאי .יום ל"ג בעומר
הוא היום שבו הופסקה מיתתם וכיון
שרבי שמעון בר יוחאי נשאר בחיים
עשו אותו יום ,יום טוב והלולא.
השמחה ביום זה נובעת לא רק
מיומא דהילולא דיליה ,כי השמחה
הונהגה עוד בחיי רשב"י אחרי שמתו
כל תלמידי רבי עקיבא בפרק זה
מפסח עד ל"ג בעומר ,והוא רבי
שמעון בר יוחאי נשאר בחיים ,קבעו
את יום ל"ג בעומר ליום שמחה על
הנס שנשאר חי מכל התלמידים,
וכמו שקבעו יום ט"ו באב ליו"ט כי בו
כלו מתי מדבר ,כן הדבר הזה".

בשו"ע (ס' תצ"ג) נתן טעם לשמחת
ל"ג בעומר משום "שאומרים שאז
פסקו מלמות" ,וכך איתא במאירי
(יבמות סב" ):וקבלה ביד הגאונים
שביום ל"ג בעומר פסקה המיתה" ,והנה דברי רבינו צ"ב ,דמדברי הגמ'
ויש בזה לימוד גדול לנו ,שגם אנו יבמות (סב ):מבואר דבשעה שמתו
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הכ"ד אלף תלמידי רבי עקיבא ,עדיין
לא היה רשב"י נמנה בין תלמידי רבי
עקיבא ,וכלשון הגמ' שם" :וכולן מתו
בפרק אחד וכו' והיה העולם שמם עד
שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום
ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי
ורבי שמעון וכו' והם הם העמידו
תורה אותה שעה" .הרי שנעשה
תלמיד רבי עקיבא רק אחרי שכבר
מתו כל הכ"ד אלף תלמידים ,ואם כן
מה גודל השמחה שלא מת עם שאר
תלמידי ר"ע ,הלא לא היה אז נמנה
בין תלמידי רבי עקיבא.
ומצאתי כקושיא זו בספר שפתי
צדיק (ל"ג בעומר אות ד') ששמע
מגיסו הרה"ק בעל שפת אמת זצ"ל
שראה בספר "שלכך נסתלק רשב"י
ביום זה מפני שהיה מתלמידי רבי
עקיבא שנגזרה הסתלקותם מפסח
ועד עצרת" .והשפתי צדיק תמה על
הדבר וכתב "והדבר תמוה מאד
כדאיתא ביבמות (סב ):שאחר
שנסתלקו כל כ"ד אלף תלמידים
לימד לחמשה תלמידים ורשב"י היה
אחד מהם".

אותם( ,ב) שיצא מהמערה ביום ל"ג מחבבה יותר מדאי והיה קורא אותה
בתי ,ולא זז מחבבה עד שקרא אותה
בעומר( ,ג) שמת ביום ל"ג בעומר.
הזקן אחותי ,ולא זז מחבבה עד שקרא
אדמו"ר
דברי
ולפי
מטשארטקוב מיושב קושית השפתי אותה אמי".
צדיק ,שי"ל שלכן נפטר רשב"י דייקא כך היה מחבב יותר מדאי הקב"ה
ביום ל"ג בעומר ,מכיון שכבר לפני לישראל וקראן בתי הה"ד (תהלים
ישיבתו במערה היה חוגג רשב"י את מ"ה ,יא) 'שמעי בת וראי' ,ולא זז
ל"ג בעומר כיום שמחה על הצלתו מחבבן עד שקראן אחותי שנאמר
שלא מת באותה מגיפה ,עקב כך (שה"ש ה ,ב) 'פתחי לי אחותי רעיתי'
זכה שגם שנים רבות אחרי כן יצא ולא זז מחבבן עד שקראן אמי
ביום זה מהמערה ,שמגלגלין ליום שנאמר (ישעיה נ"א) 'הקשיבו אלי
עמי ולאומ"י אלי האזינו' ולאמי כתיב'
זכאי ,וגם נלב"ע בשמחה ביום זה.
והנה בכמה ספרים מובאים הערת עמד רשב"י ונשקו על ראשו".
הרה"ק ר' שלום מקאמינקא זצ"ל ,כי
ידוע לכל שהסיפור עם רבי שמעון בר
יוחאי ובנו רבי אלעזר שהתחבאו י"ב
שנה בתוך המערה ואח"ב עוד שנה
מקורו הוא בגמרא מסכת שבת דף
ל"ג והוא מרמז על יום ל"ג בעומר,
אבל זה לא ידוע אמר הרה"ק
מקאמינקא שמתחילת הש"ס ועד
הנה זהו הפעם הל"ג בו מוזכר שמו
של התנא רבי שמעון בר יוחאי והוא
גם כן רמז לזה.

ואמר אדמו"ר רבי ישראל
מטשארטקוב זצ"ל ביאור נפלא
בדברי רשב"י ,בספרו ישמח ישראל
(סוכות תרצ"ב) וז"ל" :וצריך להבין
מה בא לרמז בזה ועל מה נתפעל כל
כך? אבל הכונה בדרש זה ,כי יחס
הבת להאב הוא ,אם היא מבקשת
דבר ממנו ,אז לגודל חיבתו אינו מונע
ממנה ונותן לה מבוקשה ,אבל הבת
לא תהין לתת לו עצה שכך ראוי
לעשות ומכל שכן שאינה יכולה
לצוות עליו.

אמנם כדברי רבינו אדמו"ר הזקן
איתא גם בביאור הגר"א (ס' תצ"ג
סק' ט) שביאר הטעם דמרבים
בשמחה בל"ג בעומר "כמו שנאמר
בסוף תענית שבו פסקו מתי מדבר".
ונראה ביאור הדברים לפי דברי הפרי
חד ש (ס' תצ"ג אות ב) שכתב "ומיהו
יש לדקדק בשמחה זו למה ,ואי
משום שפסקו מלמות מה בכך הרי
לא נשאר אחד מהם וכולם מתו ומה
טיבה של שמחה זו ,ואפשר
שהשמחה היא על אותם תלמידים
שהוסיף אח"כ רבי עקיבא שלא מתו והנה י"ל דשלשה עתים ותקופות
הנ"ל בחיי רשב"י ,מבוארים בדבריו
כאלו".
של רשב"י במדרש (שהש"ר ג ,כה)
הרי שביום ל"ג בעומר אירע ג' וז"ל" :שאל רבי שמעון בר יוחאי את
דברים טובים לרשב"י (א) פסקה רבי אלעזר ברבי יוסי ,אמר לו אפשר
המגיפה והוא נשאר בחיים ,והחיד"א ששמעת מאביך מהו 'בעטרה
כתב (בספרו מראית עין ס' תצ"ג) שעטרה לו אמו' (שה"ש ג ,יא) אמר
שביום זה בא רבי עקיבא אצל לו הן ,אמר לו היאך ,אמר לו משל
רבותינו שבדרום ושנה להם וסמך למלך שהיתה לו בת יחידה והיה

היחס של האחות להאח היא כבר
בגדר ההשתוות ,היא כבר יכולה
לתת לו עצה שכך וכך ראוי לעשות,
אבל גם היא אינה יכולה לפקוד עליו
לעשות כן .כך ישראל בראשית
מדריגתם הם בבחינת "בת" ,ואינם
יכולים רק להתפלל ולחנן והקב"ה
שומע תפלתם .כשעולים למדריגה
יותר גבוהה המה בבחינת "אחות"
שיכולים לתת עצה .אמנם אם הגיעו
למדריגה היותר גבוה אז הם בבחינת
"אם" ,אז יכולים גם לצוות כמו
שאמרו (מו"ק טז" ):צדיק גוזר
והקב"ה מקיים" .ע"כ מספר ישמח
ישראל.

ויש להוסיף עוד הערה לזה,
שהרמב"ם בהקדמתו ליד החזקה
מונה סדר שמות גדולי הדורות
ממשה רבינו עד רב אשי ,ולפי דבריו
נמצא שרבי עקיבא הוא מספר כ"ט
בשלשלת ,וכשמוסיפים לזה גם
האבות הק' נמצא שרבי עקיבא הוא
מספר ל"ב ורשב"י מספר ל"ג .הרי
כשנעשה רשב"י תלמיד רבי עקיבא
נעשה ל"ג בשלשלת המסורה .הרי
שיש קשר בין זה שהיה רשב"י
תלמיד רבי עקיבא לעניני ל"ג בעומר.

והנה
"בתי",
השלש
שארעו
רשב"י
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י"ל דשלש מדריגות אלו
"אחותי"" ,אמי" ,הם כנגד
תקופות הנ"ל בחיי רשב"י
לו בל"ג בעומר .מתחלה היה
בבחינת "בתי" ,שהיה כמו

"בת יחידה שהשי"ת מחבבה יותר האילן נהפך לאילן של תמרים.
מדאי" ,וזכה רשב"י לחביבות יתירה ובגמ' מעילה (יז ):איתא "פעם אחת
ולא מת במגיפה כגורל כל הכ"ד גזרה מלכות הרשעה גזרה על
אלף תלמידים.
ישראל שלא ישמרו את השבת ושלא
ימולו בניהם וכו' אמרו מי ילך ויבטל
את הגזירה ילך ר' שמעון בן יוחי
שהוא מלומד בנסים" ,וברש"י "שהוא
מלומד בנסים  -שנעשו לו נסים
במערה כדגרסינן בפרק במה
מדליקין" .הרי שמאז שנכנס למערה
היה חי בדרך נס תמידי וגם נעשה
מלומד בנסים אפילו אחר שיצא
משם ,וזהו מדריגת "אחותי" זהו
"היחס של האחות להאח שהיא כבר
בגדר ההשתוות ,היא כבר יכולה
לתת עצה שכך וכך ראוי לעשות".

ואיתא בגמ' שבת (קלח" ):אמר רב
עתידה תורה שתשתכח מישראל וכו'
רבי שמעון בן יוחי אומר חס ושלום
שתשתכח תורה מישראל שנאמר כי
לא תשכח מפי זרעו" .ובספר מנחם
משיב נפש כתב "ורמז לדברי רשב"י
באותו פסוק עצמו כי לא תשכח מפי
זרעו ,שסופי תיבות שלו הוא יוחאי
ללמדנו שעל ידי זרעו של יוחאי
בזכותו ובזכות לימוד ספר הזוהר לא
תשכח מפי זרעו ועם ישראל יצא מן
הגלות (וכן איתא בתפארת שלמה).
ולכן אחרי שנפטרו כ"ד אלף תלמידי וזה מה דאיתא בגמ' סוכה (מה):
רבי עקיבא "והיה העולם שמם" עד "אמר חזקיה אמר רבי ירמיה משום
שבא ר"ע אצל רבותינו בדרום וכו' רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור
"והם הם העמידו תורה אותה שעה" .את כל העולם כולו מן הדין מיום
ובספרים הביאו דברים נפלאים שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר
בגודל כוחו של רשב"י בתורה בני עמי מיום שנברא העולם ועד
כדאיתא בזוהר הק'" :אתו רבי אלעזר עכשיו ,ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו
ורבי אבא ושאר חברייא ואשתטחו מיום שנברא העולם עד סופו" וכתב
קמיה ,אמר רבי אבא אלמלא לא שם רש"י "לפטור ,בזכותי אני סובל
איתמסר אורייתא בטורא דסיני אלא כל עונותיכם ,ופוטרן מן הדין" .וביאר
אמר קוב"ה הא בר יוחאי אורייתא שם המהרש"א "והיינו שסובל
וסתרין דילי ,דיי לעלמא"( .אלמלא לא עונותיהם ביסורין וצער שהיה לו
נמסרה כל התורה בסיני אלא רק ולבנו במערה כדאמרינן פ' ב"מ ועוד
אמר הקב"ה הנה בא יוחאי שהוא אמרו בפ' הפועלים בבנו ר"א כולהו
ימסור לכם התורה וסתרי תורתי ,שני יסורין דר"א לא שכיב אינש בלא
דיים לעולם) .ווי כד מסתלק מעלמא זמניה וביותם נמי צ"ל דהוה קים להו
מאן ינהיר בוצינין דאורייתא כלא דהוה סובל יסורין".
יתחשך מן ההוא יומא דהא עד דייתי וביום פטירתו בל"ג בעומר עלה
מלכא משיחא לא ליהוי דרא כדרא למדריגה השלישית להיות בבחינת
דא דרבי שמעון שארי בגויה".
"אמי" והיינו "שיכול גם לצוות כמו
אח"כ עלה רשב"י למדריגה השניה
להיות בבחינת "אחותי" וזה התחיל
כאשר רשב"י היה במערה וזכה שם
להרבה נסים וכלשון הגמ' "אתרחיש
ניסא איברו ללהו חרובא ועינא דמיא"
ובמהרש"א כתב דהיה זה נס בתוך
נס דחרוב אינו טוען פירות רק אחרי
שנים רבות (ע' בכורות ח ).ובמדרש
תלפיות כתב שבכל ערב שבת היה

שאמרו צדיק גוזר והקב"ה מקיים".
וכך הובא לשון הזוהר הק' שכן קרא
רבי יהודה על רשב"י "אשרי נפשו של
בן יוחאי שהקב"ה עושה עמו נסים
הוא גוזר והקב"ה מקיים ,ועתיד הוא
להיות ראש לצדיקים היושבים בגן
עדן ויקבל פני השכינה" .תורתו מגן
לנו היא מאירת עינינו ימליץ טוב
בעדינו אדונינו בר יוחאי.

שלהבת התורה  /הרב
שלמה משי זהב ,מח"ס
מחשבת שלמה ,מחיית
עמלק

ביאור השמחה
שבל"ג בעומר
שמחת ל"ג בעומר ,החתם סופר
[יור"ד סי' רל"ג] תמה כיצד אפשר
לקבוע יום מיוחד לשמחה כשלא
נעשה בו נס ולא הוזכר בש"ס
ופוסקים בשום מקום ,והביאו הפתחי
תשובה [יור"ד סי' רנ"א סס"ק ד'].
המאירי כתב [יבמות ס"ב ע"ב]
'וקבלה בידי הגאונים ז"ל שביום ל"ג
בעומר פסקה המיתה (של תלמידי
רבי עקיבא) ומתוך כך נוהגין שלא
להתענות וכו' ,ויש לעיין האם יש
שייכות הא דפסקו מיתת תלמידי רבי
עקיבא ל יום ההילולא דרבי שמעון בר
יוחאי זצ"ל.
שורש נשמת רבי עקיבא מצד
גבורות שבדעת ,ושורש נשמת
רשב"י מצד חסדים שבדעת.
ויש לבאר עפ"י מה שמבואר
דשורש נשמת משה רבינו הוא
בספירת הדעת .הדעת מורכבת
משתי בחינות – חסדים וגבורות,
שורש נשמת רבי עקיבא הוא מצד
גבורות שבדעת ,ושורש נשמת רבי
שמעון בר יוחאי מצד חסד שבדעת.
עי' בפרי עץ חיים [שער ספירת
העומר פרק ז'] ובשער הכוונות
[דרושי הפסח דרוש י"ב] דרבי עקיבא
ותלמידיו הקדושים שייכים מצד
שורש נשמתם לצד הגבורות
שבדעת .ר"ע הוא סוד הדעת ,בין
מבחי' קטנות בין מבחי' גדלות ,והנה
הדעת כלול מחסד וגבורה ,ושניהם
אלקים במלוי אלפין ,ונחלקים
בציורם ,יו"י או יו"ד כנודע ,וזהו סוד
שם עקיבא ,כי עקב גי' פעמיים שם
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אלקים [בגי' פ"ו] ,של ה' חסדים וה' המתפשטות מהדעת אל הגוף .ולכן
גבורות ,וי"א היתרים במלת עקיבא ,הם יכלו למתק את הדין.
הם מיני הציורים של ב' אלקים עצמן פסיקת מיתת תלמידי רבי עקיבא
דחסד וגבורה ,הראשון במלת עק"ב היה בל"ג בעומר ,כיוון שביום ל"ג
מעקיבא ,כי אלקים של גבורה ציור בעומר מאיר בעולם השם אכדט"ם,
א' יו"ד ,ושל חסדים א' העיקרי יו"י.
שהוא בבינה ,שם זה הוא חילופו
תלמידי רבי עקיבא היו מן המוחין
דקטנות אלקים ,ולכן היו מקטרגים
ושונאים זה את זה .והנה מספרם היו
כ"ד אלף תלמידים ,והוא מצביע על
שורשם במידת הגבורה ,והענין כי
שם מוחין דקטנות הוא שם אלקים,
שם אלוקים יוצר [ק"כ] מאה עשרים
צירופים שונים ,כאשר כל אחת
מחמש אותיותיו יוצרת עשרים
וארבעה צירופים ,כ"ד אלף
התלמידים מושרשים בעשרים וארבע
אפשרויות הצירוף המתחילות באות
אל"ף וזו הסיבה שהם היו כ"ד אלף –
אַלֶף (האות) ואֶלֶף (המספר)
מתחלפים כידוע.
כ"ד אלף התלמידים של רבי עקיבא
היה בזמן בחרותו ,והה' תלמידים
בזמן גדלותו.
כ"ד אלף התלמידים היו תלמידיו
של רבי עקיבא בבחרותו .למוח
הדעת ישנם שני מצבים – קטנות
וגדלות .בזמן גדלות החסדים
והגבורות שבדעת מאוחדים והחסד
ממתיק את הדין .בקטנות המוח אינו
מסוגל להתאחד והחסדים אינם
ממתיקים את הגבורות .תלמידיו של
ימי בחרותו השתייכו למצב הקטנות
של הדעת ,ולפיכך לא היו מסוגלים
למתק את תוקף הדין ומתו במגיפה.
חמשת התלמידים שנותרו לרבי
עקיבא בזקנותו [רבי מאיר ,רבי יהודה
בן אילעי ,רבי יוסי בן חלפתא ,רבי
שמעון בר יוחאי ,ורבי אלעזר בן
שמוע (יבמות סב ,ע"ב)] משתייכים
לצד הגבורות שבדעת של זמן
הגדלות ,כאשר ר"ע עצמו מושרש
בגבורות שבמוח הדעת ואילו
בגבורות
מושרשים
תלמידיו

המתחלפות ,גי' ג"ל ,זהו הגל הזה
ע"ד ,ואמנם בהתגלות שם זה ,אז
פסקו מלמות ,כי הוא רחמים ,ואז
סמך ר"ע תלמידים אחרים ,שהם
ר"מ ור"י וכו' ,שהם ה' גבורות
דגדלות ,נגד ה' אותיות אכדט"ם
רחמים ,ואלו נתקיימו בעולם ,והגדילו
ועשו פרי ,ואמנם רבי עקיבא ,שהוא
כולל גם הדעת דגדלות ,הוא שורש
לכולם ,ורב להם ,כי התלמידים הם
בחינת הגבורות המתפשטות בגופא,
והוא כללות דעת העליון בשרשו
ובמקומו ,עכ"ד של ר' חיים ויטאל
זצ"ל.

המומתק של שם אלוקים ,ולכן הוא
יותר רחמים ,משא"כ בחילוף הוי',
שהוא נהפך מרחמים לדין ,אך חילוף
שם אלקים ,מורה על התחלפות הדין
לרחמים ,ואלו הם סוד ה' גבורות
דגדלות ,וזהו סוד בטחו בה' עדי עד,
הוא שם אכדט"ם גימ' ע"ד ,להיותו
רחמים ,לכן תלוי בו הבטחון ,ולזה
רמזו בזוהר פרשת וארא ,על פסוק בגמ' מנחות [כ"ט ע"ב] 'בשעה
זה ,ושם נאמר כי עד"י ע"ד הוא שעלה משה למרום מצאו להקב"ה
שיושב וקושר כתרים לאותיות ,אמר
בבינה.
המתקת שם אלקים ע"י האותיות לפניו ,רבש"ע מי מעכב על ידך ,אמר
לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף
שלפניו.
כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו,
היינו ,ישנן שתי אפשרויות בחילוף שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין
שמות – חילוף לפנים וחילוף לאחור ,תילין של הלכות וכו' ,חזר ובא לפני
כאשר מוחלפות אותיות השם הקב"ה ,אמר לפניו ,רבונו של עולם
באותיות הקודמות להן ,מתקבל שם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על
ממותק יותר .כאשר הן מתחלפות ידי ,אמר לו שתוק כך עלה במחשבה
באותיות המאוחרות מתקבל שם לפני.
בעל משמעות של דין חזק יותר .שם
אלוקים מתחלף בשמו הממותק בחינת רבי עקיבא היה מה שעלה
באופן זה :האות הראשונה והאחרונה במחשבה תחילה – 'תחילה' דייקא.
כדרשת חז"ל" בתחילה ביקש לברוא
שבשם אינן מתחלפות .הראשונה–
את העולם במידת הדין" (בר"ר יב,
א' מפני שאין לפניה אות .האחרונה
טו) ,לאחר שראה שאין העולם
–ם' מפני שגם לאחר שתוחלף מתקיים "עמד ושיתף עימה את מידת
תישאר מ' פתוחה .את שלוש הרחמים".
האמצעיות לה"י אנו
האותיות
מחליפים באותיות הקודמות להן .הרי נמצא דהעולם לא היה יכול
האות ל' באות כ' ,האות ה' באות ד' ,להתקיים רק עם שורש בחינת רבי
האות י' באות ט' כאשר נחשב את עקיבא שהוא בדין ,ולכן מתו כ"ד
הגימטרייה של האותיות המוחלפות אלף תלמידיו מצד הגבורות ,ומיתוק
כד"ט נגלה את המספר ל"ג .ואם הדין היה ע"י רבי שמעון בר יוחאי
נצרף לו את שתי האותיות ,הפותחת כמו שאמר יכול אני לפטור את כל
העולם כולו מן הדין ]סוכה מ"ה ע"ב[,
והמסיימת – א' ם' ,יתקבל הצירוף
דשורש נשמת רשב"י הוא מצד
א"ם ג"ל .פעולה זו נחשבת "חילוף
החסד שבדעת ,וההמתקה נעשה
החילוף" ומשמעותה המתקה כפולה.
ביום ל"ג בעומר שבו מאיר השם
וזהו ע"ד הג"ל הזה ביני וביניך ,כי אכדט"ם ,והאותיות האמצעיות
שם נקרא ע"ד ,וג' אותיות אלו [המתחלפות] כד"ט גימ' ל"ג ועל ידי
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כך נפסק מיתת תלמידי רבי עקיבא
שהם מצד גבורות שבדעת.
ההמתקה נעשה מכח תורתו של
רבי שמעון שלמד י"ב שנים במסירת
נפש במערה ,ההבדל בין שם אלקים
גימ' פ"ו לשם אכדט"ם גימ' ע"ד,
ההבדל הוא י"ב ,על ידי הי"ב שנים
שלמד במסירת נפש הוריד משם
אלקים כמספר י"ב ונעשה שם
אכדט"ם.
הקשר בין פסיקת מיתת תלמידי
רבי עקיבא ליום ל"ג בעומר.
ומובן היטב הקשר בין הא דפסקו
מיתת תלמידי רבי עקיבא ליום
ההילולא דרשב"י ל"ג בעומר ,וכמו
שאמר רשב״י על ל״ג בעומר שהוא
״יום שמחתו״ (ראה זח״ג רפז ,ב.
פע״ח שער ספה״ע פ״ז .ובכ״מ) ,והוא
מפני שביום זה הוא המתיק את
הדינים והמשיך קיום לעולם ולכן אנו
שמחים ביום זה ועושים בו יו"ט.
*
להצלחת אירוסי בתי תחי' עב"ג
הבחור החתן המופלג יצחק אהרן
ברנשטיין ני"ו שהזיווג יעלה יפה ובניין
עדי עד ,דורות ישרים מבורכים.
לע"נ אבי ר' משה בן הר"ר מנחם
מנדל ז"ל  לע"נ ר' אברהם בן הר"ר
בן ציון ז"ל  לע"נ מנחם מנדל בן
הר"ר חיים דוד ז"ל  לע"נ שרה זיסל
בת הר"ר יוסף ז"ל
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