
  
איתא ברמ''א (או''ח סי' תצ''ג)  –להרבות בשמחה בל''ג בעומר  נהג ישראלמ

משו� שאז פסקו תלמידי רבי עקיבא  ,בו קצת שמחהבל''ג בעומר מרבי� 
כ''ד אל� תלמידי� היו לו לר' עקיבא, וכול� מתו  יבמות (ס''ב)ב איתא מלמות.

איתא במדרש קהלת וכעי� זה  שלא נהגו כבוד זה לזה.בי� פסח לעצרת, בשביל  
ר''ע אומר י''ב אלפי� תלמידי� היו לי מגבת ועד אנטיפרס, וכול� מתו  (י''א, י')

ר' יהודה, ור''נ, ור''מ, ור'    צרת, ובסו� העמידו לי ז' ואלו ה� בחיי בי� פסח לע
ורבי אליעזר בנו של ריה''ג, ור' יוחנ� הסנדלר, א''ל  ורבי שמעו� בר יוחאי,יוסי, 

מתו אלא מפני שהיתה עיניה� צרה בתורה זה לזה, את� לא  הראשוני� לא
   תהיו כ�, מיד עמדו ומלאו כל אר! ישראל תורה. 

  
מתו באותו זמ�,  ,שהיו כ''ד אל� של ר''ע דהא מבואר ש� שכל תלמידיוצ''ע 

וי''ל עוד ש� מי שימות.  , הא לא היושפסקו מלמותוא''כ מהו השמחה 
ומסתברא לומר  בשביל שלא נהגו כבוד זה לזה,שמבואר ביבמות (ס''ב) שמתו 
בישיבתו, שא� ידע בודאי הי' זו שולטת שחסרו� שרבי עקיבא לא הכיר מקוד� 

� הרה''ג ר' יחזקאל לעוינשטיי� זצ''ל).מיד. (וכ� מצאתי בכתבי  אותה מתק
, ומכיו� שבאותו יו� הטע� למיתת� נתגלה לר''עשבל''ג בעומר  ולפ''ז י''ל
ל שמרמז ''ל''ג ה� מלת גיש קצת רמז לזה דאותיות ( יבת מיתת�סנתגלה לו 

ודעי� ע''י ידיעה זו אנו י, והטע� הוא שמרבי� בה בשמחה) אנו על התגלות
זו, דהא ג� אנחנו וכל הדורות העתידי�  לעתיד להזהר שלא להכשל במדה

וזהו אנ�, שהוא היסוד והשורש של תורה שבע''פ לכל הדורות,  תלמידי ר''ע
שאז פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות ר''ל לא התלמידי�    כוונת הרמ''א 

שה�  ,אלא התלמידי� החדשי� שהוסי� אח''כ שלא מתו כאלו ,שכבר מתו
  כבוד זה לזה. בקבלו על עצמ� לנהוג 

  
מיהו יש לדקדק בשמחה זו למה, ואי ו   אח''כ מצאתי קושיא זו בפרי חדש ש� 

ומה טיבה  ,וכול� מתו ,הרי לא נשאר אחד מה� מה בכ" ,משו� שפסקו מלמות
י� אח''כ ר''ע של שמחה זו. ואפשר שהשמחה היא על אות� תלמידי� שהוס

דמה הוא ההו''א שהתלמידי�  ,תירוצו ובפשטות צ''ע. שלא מתו כאלו
דהיינו רבותינו שבדרו� שהוסי� ר''ע אח''כ ימותו כמו תלמידי�  ,החדשי�
ואפשר  שלא נהגו כבוד זה לזה,    ו חסרו� זוי�, הא אצל� לא מצינהראשונ

  כוונת דבריו הוא כמו שכתבתי, ושמחתי שכוונתי לדבריו. 
  

אמר רב יהודה אמר רב מ''ד מי    על מה אבדה האר!נדרי� (פ''א) ב הנה איתא
 ,ולמלאכי השרת ,ולנביאי� ,דבר זה נשאל לחכמי� ,האיש החכ� ויב� את זאת

שנאמר ויאמר ה' על עזב� את  ,עד שפירשו הקב''ה בעצמו ,ולא פירשוהו
לא ידעו  שא� ,שמעתי להקשות בש� מר� הרה''ג ר' אלעזר ש� זצ''ל תורתי.
שהנביאי� לא ידעו חסרונ� של כלל ישראל,  ותי' למה אבדה האר!. ,הטע�

, יעדער איינער האט פארשטאנע� זיי� ידע חסרונו בעצמו אבל כל אחד ואחד
�שאע''פ שר''ע לא ידע טע�  ולפ''ז י''לתר ממה שהנביאי� הבינו. יו ,חסרו

  מיתת� וכדברינו הנ''ל, אבל תלמידיו ידעו. 
  
שר''ע לא מת שהשמחה הי' באופ� אחר,  תי' חכמי איטליא)מ''ע מפאנו (מרה

לא נהגו כבוד זה לזה ש    חסרו� זואע''פ שבודאי לא הי' היינו כמו תלמידיו, ד
אצל ר''ע, אבל מכיו� שהי' רב�, הי' לו אחריות עליה�, ושיי" שימות ג� הוא, 

 ,ולא ר''ע בעצמו מתו רק תלמידיושר''ל  –ומחמת שמחה זו שפסקו מלמות 
  נוהגי� שמחה בל''ג בעומר.

  
האי" עבידא  –כתיב לא תקו� ולא תטור  ירושלמי בנדרי� (ט', ד')ב ב) איתא

ומחת סכינא  ,הוה מקטע קופד   ר שימחול אד� על עלבונו. ותי' אי" מסתב –
וירד הסכי� לתו" ידו, וכי תעלה  ,הי' חות" בשר –תחזור ותמחוי לידי'  ,לידוי

 ,ויחתו" ידו השניי' על שחתכה הראשונה, כ� הדבר הזה ,על הדעת שינקו� מידו
נוק� מגופו. כיו� שכל ישראל גו� אחד ה�, די� הוא שלא ינק� מחבירו שהוא כ

דהיינו ע''י שמירת  –ר''ע אומר זהו כלל גדול בתורה  –ואהבת לרע" כמו" 
  מצוה זו ינצל מהרבה עבירות. 

  
 שיי" א� ר''ע סובר ואהבת לרע" כמו" הוא כלל גדול בתורה, האי" צ''ע

בשבת  וי''ל עפ''י הגמ', ולא נהגו כבוד זה לזה. בעני� זה תלמידיו ולנכשש
וללמוד כל התורה  ,ורצה להתגייר ,אחד שבא לפני הללמעשה בנכרי (ל''א) 

כשאני עומד  ,אמר לו גיירני ע''מ שתלמדני כל התורה כולה ,כולה על רגל אחת
עיי� . זו היא כל התורה כולה ,דעל" סני לחבר" לא תעבידאמר לו  ,על רגל אחת

 בזה וכו' יש לעיי� ואהבת לרע" כמו".והיינו דכתיב בתורה     במהרש''א ש�
דמשמע ליה דקרא לא  ותי'אמאי שינה לומר לו בלשו� שלילי דעל" סני וכו'. 

 ועלה קאי ,לא תקו� ולא תטור    דגביה כתיב ,איירי אלא בכי האי גוונא בל''ת
שלא תעשה לו רע מכל דסני ל", אבל לגבי לעשות לו טובה  ,ואהבת לרע" כמו"   

משמע הנה . לחיי אחי"רינ� חיי" קודמי� כדאמ ,לא קאמר ואהבת לרע" כמו"
, יש כבר קיו� ע''י קיו� הלאוי� הנזכרי� בעניני בי� אד� לחבירושמדבריו 

במצות  ונכשל דבאמת תלמידי ר''ע לא ולפ''ז י''ל מצות ואהבת לרע" כמו".ב

הי' טענה  באופ� שלילי, אבל מקיימי� העשההיו עכ''פ ש, ואהבת לרע" כמו"
�לנהוג יי� העשה באופ� קו� ועשה, וקל עליה� שלא נהגו לפני� משורת הדי

  כבוד זה לזה, וע''ז היו נענשי�. 
  

לפי שהמושג העליו� קושיית המהרש''א באופ� אחר,  החידושי הרי''� תי'
היינו שלא יעשה  ,הצד השליליאשר שכלו של נכרי מסוגל להגיע אליו הוא רק 

היא עשויה להכאיב ג� לו, אול� להשיג ג� את הצד החיובי, ש ,לזולתו רעה
כש� שהוא אוהב את עצמו, זה כבר אינו לפי השגת  ,שיאהב את הזולת ממש

ניסו תחת כנפי השכינה, ולהכ ,שכלו של נכרי, לכ� כשרצה הלל לקרב את הנכרי
וד דכיו� תלמידי ר''ע לא נהגו כבולפ''ז י''ל . אליו בלשו� זה לדבר היה מוכרח

  � העשה של ואהבת לרע" כמו", שהוא ג� בקו� ועשה. מילא מקיי ,זה לזה
  

ב� של המחלוקת ב �תלוי ,מהרש''א והחידושי הרי''�של ה הנ''ל יחילוקובאמת 
וביד אחד  ,איתא בב''מ (ס''ב) שני� שהיו מהלכי� בדר" שהנהפטורא ור''ע, 

וא� שותה אחד מה� מגיע  ,א� שותי� שניה� מתי� ,מה� קיתו� של מי�
ואל יראה אחד מה�  ,מוטב שישתו שניה� וימותו   לישוב, דרש ב� פטורא

חיי" קודמי� לחיי חבר".    וחי אחי" עמ"    עד שבא ר''ע ולימד ,במיתת חבירו
שמצות ואהבת לרע" כמו" הוא רק  כדעת המהרש''א, ברור''ע סש ולפ''ז י''ל

ו� הפסד או עגמ''נ, אבל לגמול לו טוב שלא יגרו� לחבירו ש ,באופ� שלילי
כדעת החידושי  כמו", אבל ב� פטורא סובר משו� ואהבת לרע" משלו אי� בזה

שמצוה זו כולל ג� לגמול טוב לחבירו כמו שגומל לעצמו, וממילא א�  הרי''�,
מחוייב הוא לקיי� מצות ואהבת לרע"  ,שהקיתו� של מי� שיי" לאחד מה�

  ולחלק את המי� ע� חבירו. ,כמו"
  

הוא  ואהבת לרע" כמו"   שר''ע הי' מחדש חידוש זה , ''ל בדר� חידושואולי י
א נהגו כבוד זה לזה, ולא � שלכיו ,מתושכלל גדול בתורה, אחרי שראה תלמידיו 

בל''ג בעומר מרבי� המצוה של ואהבת לרע" כמו". ואפשר מטע� זה  אתקיימו
   הלכה זו, ואי� שמחה כשמחת התורה! הדשח, שאז מבו קצת שמחה

  
ר''ע אומר י''ב אלפי� תלמידי� היו לי מגבת ) איתא במדרש קהלת (י''א, י') ג

   , ובסו� העמידו לי ז' ואלו ה� וכול� מתו בחיי בי� פסח לעצרת ,ועד אנטיפרס
ורבי שמעו� בר יוחאי, ורבי אליעזר בנו של ר' יהודה, ור''נ, ור''מ, ור' יוסי, 

לא מתו אלא מפני שהיתה עיניה� ריה''ג, ור' יוחנ� הסנדלר, א''ל הראשוני� 
  את� לא תהיו כ�, מיד עמדו ומלאו כל אר! ישראל תורה.  ,צרה בתורה זה לזה

  
כתב מאמר קניני התורה)  –חלק א'  משנת רב אהר�(מר� הגר''א קטלר זצ''ל 

והיו בסוג תנאי�, וראוי שהמשכת שתלמידי ר''ע אע''פ שגדולי עול� היו, 
שלא נהגו כבוד  , אעפ''כ נאבד הכל משו� חסרו� זוהתורה לדורות יהי' על יד�

זה לזה, ועכשיו כל לימוד התורה עד ביאת הגואל הוא מתורת רבותינו שבדרו� 
(ר''מ, ור''י, ר''י, ר''ש, ור''א) וזכו שתתקיי� תורה על יד� לדורי דורות, משו� 

 –שלא הי' לה� חסרו� זו, שרק מי שמושל� במעלות שהתורה נקנית בה� 
  בשלשלת מסירת התורה מדור לדור. יכול להיות החוליא –ב את הבריות אוה

  
 הנה אחד מקניני התורה הוא אוהב את הבריות, ובאמת זה    ביתר ביאור

זה   ואהבת לרע" כמו" במדרש (ב''ר כ''ד, ז') אמר ר''ע כמ''ש  ,מעיקר קניני'
 לא מציל� זה ,בתורהכלל גדול בתורה, לכ� אע''פ שתלמידי ר''ע היו גדולי� 

זה לא הוה לא נהגו כבוד זה לזה, ד, כיו� ששמתו באסכרה מעונש� החמור
 סת� חסרו� בקיו� המצוה של ואהבת לרע" כמו", אלא הי' חסרו� בעצמות�

 , דהיינו א''א להיות נחשב ב� תורה אמיתי, רק מי שקנה התורה ע''יובתורת�
כוונת  ולפ''ז י''ל ע" כמו"., ובעיקר ע''י קיו� המצוה של ואהבת לרמ''ח קניני�

כלל גדול  –זה כלל גדול בתורה. יש לדייק שלא אמר    ר''ע ואהבת לרע" כמו" 
 ולהיות נחשב ב� תורה אמיתי, בתורהשא''א להתגדל  ולדברינו י''לבמצוות. 

  שהוא מעיקר קניני' התורה.  רק ע''י קיו� מצוה הנ''ל,
  

הלל, וא''ל גיירני ע''מ שתלמדני כל  לפני בא נכרי )ולפ''ז י''ל הגמ' בשבת (ל''א
התורה כולה על רגל אחת, אמר לי' דעל" סני לחבר" לא תעביד, זו היא כל 

א כיו� שמצוה זה הי ולדברינו י''להתורה כולה, ואיד" פירושה הוא זיל גמור. 
מצוה זו, שרק ע''י יכול לקיי� כל התורה  רק מעיקר קניני התורה, לכ� אמר לו

  כולה.  
  

, וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''ק ר' משה לייב מסאסיב זצ''ל (ליקוטי רמ''ל
א� אי� אתה אוהב נאמ� לישראל, עדיי� לא טעמת טע� יראת הש�.  )אות ל''ב

כיו� שלא נהגו כבוד זה לזה, ולא קיי� המצוה של ואהבת לרע"  ולפ''ז י''ל
מתקיימת, כמ''ש אי� חכמת�  וממילאע''כ אי� לה� יראת שמי�, וכמו", 

ולפ''ז  , אי� חכמתו מתקיימת.) כל שחכמתו קודמת ליראת חטאופ''גבאבות (
עפ''י דברי  –(ויקרא, י''ט, י''ח) ואהבת לרע" כמו" אני ה' י''ל כוונת הפסוק 

אני וזהו כוונת הכתוב  ,ש� יראת שמי� מצויה ,במקו� שהשלו� מצויש    חז''ל

  
  

  ל''ג 
  בעומר



    ולפ''ז י''ל כוונת ר''ע בעול�.ע''י אהבה ואחוה יתרבה יראת שמי� ש  ה' 
היינו רק מי שמקיי� מצות הנ''ל, זה כלל גדול בתורה, ד   ואהבת לרע" כמו" 

 חכמתו    חכמתוקודמת ל כל שיראת חטאו –ורתו מתקיימת, כמ''ש באבות ת
  מתקיימת. 

  
א� אתה מאמי�  ), אות ל''ג(ליקוטי רמ''ל וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הנ''ל

כוונת  ולפ''ז י''לאלקי ממעל, א''כ כל ישראל המה אחד.  מת" הוא חלקשנש
וא''ת היתכ� הלא זה דבר קשה  –הפסוק (ויקרא, י''ט, י''ח) ואהבת לרע" כמו" 

כי    הלא אהבת עצמות" צריכה להיות א" מטע�  ,לפרש מאד. ע''כ בא הכתוב
וזה ישנו  ל חלק נשמה אלקי ממעל,דהיינו שיש לכל אחד בישרא אני ה' בקרב",
  , וא''כ קל הדבר מאד לקיי� המצוה לאוהב רע" כמו". ג� אצל חבר"

  
וכול� מתו בי�  ,כ''ד אל� תלמידי� היו לו לר' עקיבא יבמות (ס''ב)) איתא בד

מהו הפירוש שלא נהגו כבוד צ''ע שלא נהגו כבוד זה לזה.  בשבילפסח לעצרת 
תלמידי ר''ע שהיו כמלאכי� נכשלו כפשוט� ש, שקשה לומר הדברי� זה לזה

שחסרונ� הי' שלא חש כל אחד מה� על כבוד התורה של  המהרש''א תי'בזה. 
חבירו, דאי� כבוד אלא תורה. וכעי� זה איתא במדרש רבה (קהלת י''א) שאמר 
ר''ע לתלמידיו החדשי� אשר השיג, הראשוני� לא מתו אלא מפני שהיו עיניה� 

, את� לא תהיו כ�, מיד עמדו ומלאו כל אר! ישראל תורה. צרה בתורה זה לזה
שחסרונ� הי' שכל  הרה''ג ר' חיי� ליב שמואלבי  זצ''ל (שיחות מוסר) הסביר

נת� לבו ודעתו לתורתו של אחד חשב על ההצלחה העצמית שלו ברוחניות, ולא 
  ג� על תורתו של השני צרי" לחשוב ולית� דעתו. חבירו, ש

  
לכבד  יש חיוב נוס! ,של לימוד התורה מצד עצמו חיובמה  נראה מדבריו דחו
    לומר לוצרי� לכבדו ו ,של א� אחד מחדש חידושי תורה, למתורתו של חבירו

שמעתי בש� הרה''ג ר' יצחק  .תורה אשרי חלק� שאתה זוכה לחדש חידושי
הוטנער זצ''ל (פחד יצחק) אז עס איז נישט גענוג צו פארגינע� יענעמ'ס 

   .נאר מע� דאר! קענע� פארגינע� יענעמ'ס רוחניות אוי� ,גשמיות
  
ד הוא ''כבו מלת דהגמטרי' של פי'חידושי אגדות להמהר''ל (יבמות ס''ב) ה

מיתת� פסקו בל''ג בעומר) (ש לרמז דהסיבה שמתו תלמידי ר''ע בל''ב יו� ,ל''ב
וגמטרי' זו הוא מוסר השכל לכל אחד  זה לזה, הוא בשביל שלא נהגו כבוד

שרוד� אחר הכבוד, דמסתברא שמי שרוד� אחר כבוד יש לו החסרו� של גאות, 
זה גר� מיתת והג כבוד ע� אחרי�, וצרי" לזכור שובודאי אד� כזה לא נ

  שהוא ל''ב ימי�.        שנמש" זמ� של כבוד  ,תלמידי ר''ע
  

שנאמר  ע''ז וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''ק מסגיעט זצ''ל (ייטב פני�)
כה   דבר אל אהר� ואל בניו לאמר ) כ''ד –ו', כ''ב  בברכת כהני� (במדבר,

 צ''עה' וישמר" וגו' ויש� ל" שלו�. יברכ"  –אמור לה�  ישראל תברכו את בני
ולא  ,אמרו לה� –שיותר מדוייק לומר  ועוד צ''עשמלת כ''ה נראה כמיותר. 

זה כלל גדול  –ואהבת לרע" כמו"    דברי המדרש הנ''ל עפ''י  ותי'. אמור לה�
מח כמו שש ,שצרי" אד� לשמוח בטובת וגדולת חבירו ולפ''ז י''לבתורה. 

יהי' שו� קנאה ושנאה כי א� שלו�, משא''כ  בתו וגדולתו של עצמו, ואז לאובט
נא ושצמו ולא בשל חבירו, כי מקנא בו ומי שרוצה רק בטובתו וגדולתו של ע

ת דוד המל" בתהלי� (ד', ז') ניה� מחלוקת ח''ו, וזהו כוונייהי' באז אותו, 
 –הוא מפני שה�  –ולא יתיחדו זה ע� זה  ,כלומר מי שה� רבי� –רבי� 

אור פני" ה'. אבל    עלינו דייקא  נסה –יראני דייקא  –טוב  מי יראניאומרי� 
. ו אשכבהבשלו� יחדלכ�  –ת דגנ� ותרוש� רבו נתתה שמחה בלבי מע –אני 

יותר ממה  ,שהי' שמח בגדולת משה רבינו ,מזה מצינו באהר� הכה� וגדולה
ואיתא  (שמות, ד', י''ד) ורא" ושמח בלבו.ששמח בגדולתו של עצמו, כמ''ש 

במדרש רבה (ג', ד') כשנמשח בשמ� המשחה לגדלו לחנכו לעבודה, אמר אוי לי 
כטל חרמו� (תהלי�, קל''ג, ג')  –שמא מעלתי שנהניתי מגדולתי, יצא בת קול 

ילה, א� מה שנמשחת בשמ� לגדולה אי� בו מעילה (הוריות, מה טל אי� בו מע
ג� ובודאי  רק עשה כ� לקיי� מצות הבורא ית', י''ב) כי לא הי' נהנה מגדולתו,

השמחי� בגדולת  –דבר אל אהר� ואל בניו   שנאמר  ובניו הלכו בדרכיו, וזה
כלומר כמו שאת� שמחי�  –זולת�, ונהני� יותר משל עצמ�, לאמר כ''ה 

כלומר אמור קאי על בני  –אמור לה�  –דולת אחרי�, תברכו את בני ישראל בג
ולא יאמר  –יברכ" ה' וישמר"  –כל אחד ואחד מישראל לאחר  ישראל, שיאמר

כי א� יברכ", שישושו וישמחו בגדולת חבריה� יותר משל עצמ�, ואז    יברכני 
  ויש� ל" שלו�.  –
  
במיתת אסכרה הוא בשביל שכל שמתו דהטע�    המהרש''אעוד תי' ש� ) ה

והי' מספר בגנות חבירו, וסימ� ללשו� הרע הוא אסכרה.  ,אחד דיבר לשו� הרע
שלא חשו לתורת� של  א)י חסרונות בתלמידי ר''ע. שהיו שת ולפ''ז י''ל
האי" שיי" חטא זה של לשו�  צ''עשדיברו לשו� הרע על חבריה�.  ב)חבריה�. 

קי� כ''כ בתורה ובמצוות, הא מבואר בפרק שהיו עוס ,הרע אצל תלמידי ר''ע
מה תקנת� של מספרי לשו�  ,שלישי דערכי� (ט''ו) אמר רבי חמא ברבי חנינא

. רבי מרפא לשו� ע! חיי�שנאמר  ,הרע, א� תלמיד חכ� הוא יעסוק בתורה
אחא ברבי חנינא אמר סיפר אי� לו תקנה וכו' אלא מה תקנתו שלא יבא לידי 

מי שעוסק בתורה, הא מבואר ש כ� הוא יעסוק בתורה,א� תלמיד חלשו� הרע, 
  התורה מצילתו מעו� לשו� הרע. 

  
לספר חפ   ובהסכמתאב''ד ווילנא  הרה''ג ר' יוס! זצ''ל וי''ל עפ''י מה שכתב

התקנה שלא יבא לידי לשו� הרע הוא שיעסוק דזה שאיתא בערכי� ש ,חיי�
דדיני איסורי לשו�  ,בתורה, דהאי תורה דקאמר אינו אלא בה" תורה עצמה

רק א� יעסוק אד� ללמוד היטב כל פרטי הלכות מכל הרע ורכילות, ש
האיסורי� החמורי� הללו שמצינו בכל הש''ס, וידקדק בה� לידע ולהבי� ולשמוע 

א� באבק של העו�  ,אי" לשמור את עצמו בכל עת מבלי להכשל ח''ו כרגע
  לשו� הרע לעול�. החמור הזה, אז יהי' לו תקנה באמת שלא יבא לידי 

  
 ,הלא הוא רק לאו בעלמא ,תלמידי ר''ע בשביל עו� לשו� הרע למה מתו צ''ע

שע''י שלא  החפ  חיי� זצ''ל תי' (במכתב)ואינו חייב מיתה בידי שמי� ע''ז. 
שתלמידי חכמי� מריבי� זה  ,נסבב חילול הש� גדול בעול� ,נהגו כבוד זה לזה

מורי ורבותי, למה    כל, ועי''ז אני אומר  מצותי' לעי�ע� זה, ומבזי� התורה ו
 �לא נירא מארזי הלבנו� קדושי עליו�, שבודאי הי' לכל אחד תי' בפני עצמו שאי
 �בו אש�, ועיקר האש� על חבירו ולא עליו, ואפ''ה אנו רואי� שתורת� וקדושת

ובפרט בזמננו שנתרבו צרות על  בכול�, ושלטה מדת הדי� ,לא הגינו עליה�
וכמעט נתקיימו כל הסימני� שנאמרו בסנהדרי� בפרק  ,שיעור י�ישראל לא

בעקבתא דמשיחא, וקרוב הדבר מאד שזמננו הוא עקבתא חלק ובסו� סוטה 
והי' ראוי לכל אחד להתחזק בתורה ובמעשי� טובי� ולהרבות שלו�  ,דמשיחא

בישראל כדי שיכריע הכ� של זכות, ואי" לא יחרד לב כל איש ישראל לראות 
בזמ� כזה מצליח מעשה שט� להרבות קטטות ומריבות בכמה עיירות שדוקא 
ועי''ז נתחלל ש� שמי� מאד, ועד כמה החיוב הגדול על מי שיש בידו  ,בישראל

הוא  שעו� פלילי ,למחות שלא להניח עכ''פ להדפיס כתבי פלסתר אחד על חבירו
 ,קומווע''כ אחי ורעי חוסו נא על עצמכ� ועל כלל ישראל כל אחד במ למאד,

כדי שלא יהא שמו הגדול מחולל עוד, ויתאמ!  ,יראה לכבות את אש המחלוקת
להרבות שלו� במקומו, ובזכות זה נזכה לשמוע קול מבשר שלו� בעול� 

  אכי''ר. 
  

(דהיינו  אמר ר''ע ישב רבי מאיר תחלה ), פ''אסנהדרי�(איתא בירושלמי ו) 
דיו, והיו בישיבה זו רק כשעשה ר''ע ישיבה חדשה, אחר מיתת כ''ד אל� תלמי

דיי" שאני ובורא"     נתכרכמו פני רשב''י, א''ל ר''ע לרשב''י ה' תלמידי�)
  רק הקב''ה ור''ע.  ,מכירי� כח", שלא הי' שו� אד� מכיר כחו

  
�שרשב''י חש שלא יזלזלו בו עמי האר!,  פי' (ממפרשי הירושלמי) הככר לאד

הואיל ואמר ר''ע שישב ר''מ תחלה, ולא אמר תשבו שניכ� כאחד, שיהיו שוי� 
בעיני הבריות, א''ל ר''ע אל תחוש לרואי�, דיי" שאני ובורא" מכירי� כח 

   ומפני הפתאי� אי� לחוש.ידיעת" שהיא רבה, 
  

 ר יוחאי, ומצד חשיבותו הי'כיר הגדלות של רבי שמעו� בא� ר''ע היש להעיר 
שר''ע רצה ללמדו יסוד  וי''ל צרי" לישב תחלה, למה לא אמר לו שישב תחלה.

  זה, שאל תחוש לרואי�, והעיקר הוא שאני ובורא" מכירי� כח".  
  

, ויש לו כח גדול בתורה, שאפילו עמל בתורהוזה חיזוק גדול לכל ב� תורה ש
כמו כח�, אש, שדיו שהקב''ה מכיר א� אחרי� אי� מכירי� כחותיו, אל תתיי

לכל אחד ואחד  מסוגל ובפרט בל''ג בעומר, שהוא זמ� ,שר''ע אמר לרשב''י
לחזק את עצמו בתורה וביראת שמי�, ויש לנו לימוד גדול מרבי עקיבא, שמתו 
כ''ד אל! תלמידיו, ואח''כ העמיד חמשה תלמידי� וביניה� רשב''י, שעל 

ו כ''ד אל! שראל, ולא נתייאש מזה שמתו לידיה� תהי' התפשטות התורה בי
כל אד� א! שעברו לו זמני� של נפילה, יחזק עצמו בלימוד  תלמידי�, כמו''כ

התורה וביראת שמי�, ובודאי הקב''ה יעזרהו ויזכה למדריגות גדולות בתורה 
  ויראה אכי''ר. 

  
תלמידי� ר''ע אומר י''ב אלפי�  עפ''י המדרש קהלת (י''א, י')וי''ל באופ� אחר, 

היו לי, מגבת ועד אנטיפרס, וכול� מתו בחיי בי� פסח לעצרת, ובסו� העמידו לי 
 �ורבי שמעו� בר יוחאי, ורבי אליעזר ר' יהודה, ור''נ, ור''מ, ור' יוסי,    ז', ואלו ה

בנו של ריה''ג, ור' יוחנ� הסנדלר, א''ל הראשוני� לא מתו אלא מפני שהיתה 
ת� לא תהיו כ�, מיד עמדו ומלאו כל אר! ישראל עיניה� צרה בתורה זה לזה, א

שאע''פ שרשב''י הי' גדול מכול�, לא אמר לו לישב תחלה,  ולפ''ז י''לתורה. 
כדי לחזק ביניה� העני� של אהבה ורעות, והאי" כל אחד צרי" לחשב תורתו של 
 �חבירו, ואפילו א� הוא יותר חשוב מחבירו, הוא צרי" לכבדו, וכמ''ש הרמב''

  וכל אד� יהי' גדול ממ" בעיני".  –תו באגר
  

  
שלא נהגו כבוד זה לזה. שני� רבות אחר המחלוקת בי� הרב יעקב  כ''ד אל! תלמידי� היו לו לר' עקיבא וכול� מתו בי� פסח לעצרת בשביל איתא ביבמות (ס''ב)

�אייבשי  בחלו� לאחד מ� הגדולי� ואמר לו ''דע ל�, אני ורבי יעקב  עמדי� זצ''ל והרב יהונת� אייבשי  זצ''ל כאשר שניה� כבר לא היו בי� החיי�, נתגלה ר' יהונת
  יושבי� בג� עד�, אבל כל אלה שהשתתפו ובחשו במחלוקת יושבי� בגיהנ�''. 

  
' שמעו� בר פע� אחת הל� האריז''ל ע� תלמידיו למירו�, והושיב אות� על המקו� אשר ש� גילה ולמד ר   לזכר נשמת התנא האלקי ר' שמעו� בר יוחאי זצ''ל

וכ� כול�. יוחאי ע� החבריא קדישא שלו האדרא רבה שהוא בזוה''ק פרשת נשא. ואמר פה ישב ר' אלעזר ברבי שמעו�, ופה ישב ר' אבא, ופה ישב ר' יהודה 
ר' אלעזר בנו, ור' יונת� במקו� ר'  והושיב כל אחד ואחד מ� התלמידי� במקומו הראוי לו כפי נשמתו, והוא עצמו ישב במקו� ר' שמעו�, ורב חיי� ויטאל על מקו�

ש מלהטת סביבות אבא, ור' גדליה במקו� ר' יהודה, ור' יוס! מערבי במקו� ר' יוסי ור' יצחק הכה� אשכנזי במקו� ר' יצחק וכ� כול�. ואמר לה� שהוא רואה א
   אלא רק לי לבדי.  ,החברי� כמו שהיה אצל ר' שמעו� ב� יוחאי ולא נית� רשות לעיניכ� לראות
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