
  
כיו� שהוא  ,מנהג ישראל להרבות בשמחה בל''ג בעומר � איתא בספרי�

הבאר היטב (סי' יומא דהילולא של התנא האלקי רבי שמעו� בר יוחאי. 
ואמרו ג�  ,שגדול אחד הי' רגיל לומר נח� בכל יו� ס''ק ד') כתב ,תצ''ג

שלא מצינו להרבות בשמחה ביומא דהילולא  יש להעירבל''ג בעומר ונענש. 
שקבעו תעניתי� ביו� מיתת  ,של תנאי� אחרי�, ואדרבה מצינו להיפ�

דא� שהוא ר''ח  ,כמו בז' אדר יו� פטירת משה רבינו, וכ� ר''ח אב ,צדיקי�
מפני שהוא יו� פטירת אהר� הכה� (כדאיתא בטור או''ח  ,מותר להתענות בו

שתמה  שואל ומשיב (מהדורא חמישאה סי' ל''ט)). עיי� בשו''ת סי' תק''פ
ואי�  ,על מה שעושי� שמחה בל''ג בעומר, דהא על מיתת צדיקי� מתעני�

וכ� החת� סופר נעשה יו''ט במות רבינו הגדול רבי שמעו� ב� יוחאי. 
אינו נוחה בזה שמנהג בי� יושבי האר! (תשובות חלק יורה דעה סי' רל''ג) 

 ועושי� יו� שמחה להדלקה.  ,פתאשר ממרחק יבאו לעה''ק צ
 

שגזר  עפ''י הגמ' בשבת (ל''ג)י' שו''ת ש� ארי' (או''ח סי' י''ד) פהגאו� 
, עד דמית ולכ� ברח וישב במערה שני� עשר שני� ,המלכות על רשב''י שיהרג
ל אתקי� יהואיל ואתרחיש ניסא איז � ואמר ש� קיסר ובטלה הגזירה.

דכתיב ויבא יעקב של� עיר שכ�. הרי שנעשה לו נס שניצל מחרב  ,מילתא
ולא נהרג  ,ולכ� לזכר הנס שניצל רבי שמעו� ב� יוחאי מחרב רעה ,מלכות

שמת בידי שמי� ולא בידי אד�,  ,קבעו יו� מיתתו ליו� שמחה ,בידי אד�
ולא נהרג בידי  ,ולכ� בחרו ביו� זה הוא יו� המיתה שמת כדר� כל האר!

עשו יו� זה יו� משתה ושמחה על הנס שנעשה לו שניצל מחרב ו ,אד�
 ולפ''ז י''לוהארי� ימי� ושני� אחר הגזירה עד שמת בידי שמי�.  ,מלכות

דעיקר שמחת ל''ג בעומר הוא לזכור הנס הגדול שנעשה לרשב''י שניצל 
שקברו מוכיח עליו שניצל מחרב  ,מחרב מלכות, ולכ� יש עני� לעלות לקברו

     הרוגי מלכות לא ניתנו לקבורה. כי ,מלכות
 

, דמה שקבעו תי' באופ� אחרהפרי צדיק (הרה''ק ר' צדוק הכה� זצ''ל) 
הוא דוקא בצדיקי� שהיו משורש תורה  ,תענית ביו� מיתת צדיקי�

שהי' שורש  ,, משא''כ רבי עקיבא, ואהר� הכה�כמו משה רבינו ,שבכתב
  כדאיתא בכתבי האריז''ל.   ,תורה שבעל פה

  
כמבואר בגיטי� (ס''ז) שרשב''י אמר שנו  הי' תלמיד הגדול של ר''ערשב''י 

מדותי (למדו תורתי) שמדותי תרומות מתרומות (ברירה אחר ברירה 
שהי' דורש  ,ור''ע הי' שורש תושבע''פ ר''ע) מדותיו של ר''ע, ממשנתו של

דברי� שלא  איתא במדרש תנחומא (חקת ח') .כתרי אותיות (מנחות כ''ט)
 ,נגלו לר''ע וחביריו, וכל יקר ראתה זה ר''ע וחביריו רבינו, נגלו למשה

והטע� שלא קבעו יומא דהילולא ביו� פטירת ר''ע הוא מפני שנהרג, ולכ� 
ו תרומות מתרומות מדותיו של שהי' ב ,קבעו ההילולא ביו� פטירת רשב''י

י כחו להשיג השפעות יכול כל אד� לזכות לפ ,ובכל שנה כשבא יו� זה ר''ע,
  בתורה שבע''פ שירדו ביו� זה, ולכ� קבעוהו למועד.   

  
 ,דאז נקבע תורתו בלב� של ישראל ,שעשו יו''ט ביומא דהילולא שלווהטע� 

ובעלי אסופות אימתי ה� נטועי� דברי  �כדאיתא במדרש רבה (במדבר י''ד) 
הי' מפליג  כ''ז שרבו קיי� הוא ,בזמ� שבעליה� נאספי� מה� ,תורה באד�

הרי יגע ביו�  ,ואני שואלו, מת רבו ,כל זמ� שנצר� הרי רבי לפני ,לומר
ובלילה לקיי� תלמודו, יודע הוא שאי� לו ממי לשאול, הוי אימתי ה� נטועי� 

קכ''ב) בש�  ,וכ� איתא ברש''י (יבמות. בעליה� נאספי� מה�בזמ� ש ,באד�
ומדי שנה  ,דיו� שמת בו אד� גדול קובעי� אותו לכבודו – תשובות הגאוני�

ובאי� על  ,מתקבצי� תלמידי חכמי� מכל סביביו ,בשנה כשמגיע אותו יו�
  קברו ע� שאר הע� להושיב ישיבה ש�.   

  
תורה שבכתב החילוק בי� תורה שבכתב לתורה שבע''פ, ד זהוש ולפ''ז י''ל

 ,יש לנו תורתו ,טירת משה רבינוהכל נכתב ומוכ� לפניו, ולכ� אפילו אחר פ
תורה שבע''פ, נמצא דביו� ייגע עליו כדי שלא תשכח, משא''כ ולא צריכי� ל

  נקבע בלב� תורתו.  ,הסתלקותו של רשב''י
  

, ואתו ואתכנשו להילולא שמעו קלא עולו וי''ל עוד עפ''י הזוה''ק (האזינו)
קדישא ע� כל שבאותו יו� שהתגלה האידרא  ,וקבלה הוא בידינו דר''ש,

  סודותיו הנוראי� (יו� פטירת רשב''י) יתגלה אורו של משיח.     
  

והתגלות אורו  ,הוא חג של תורה שבע''פ ,עיקר החג של ל''ג בעומרנמצא ש
 ,של משיח, ויו� זה מסוגל לדורות להשיג השפעות גדולות בתורה שבע''פ

 מששת ימי בראשית וכמו שכתב הבני יששכר דאור הגנוז שגנזו הקב''ה
כמ''ש וירא אלקי� ''את האור''  ,הוא נגנז בתורה, ואותו האור נקרא טוב

כי טוב, לכ� י''ז (טו''ב ימי�) קוד� ליו� נתינת התורה  –בתורה  –בגמטרי' 
בל''ג  –גל עיני  �מתחיל להתנוצ  אור מהתורה, ויש לזה רמז בתהלי� 

מטע� זה יש מנהג ישראל ואפשר . אביטה נפלאות מתורת! –בעומר. ואז 
אורו של ו אור התורה, בל''ג בעומר, כדי לרמז עלשל אש לעשות מדורות 

  משיח. 
  

(דהיינו  אמר ר''ע ישב רבי מאיר תחלה ), פ''אסנהדרי�(איתא בירושלמי ב) 
בישיבה זו  למידיו, והיו, אחר מיתת כ''ד אל� תהעשה ר''ע ישיבה חדשכש
נתכרכמו פני רשב''י, א''ל ר''ע לרשב''י דיי� שאני ובורא�  ' תלמידי�)ה רק

  רק הקב''ה ור''ע.  ,מכירי� כח�, שלא הי' שו� אד� מכיר כחו
  

שרשב''י חש שלא יזלזלו בו עמי  פי' (ממפרשי הירושלמי) הככר לאד�
האר!, הואיל ואמר ר''ע שישב ר''מ תחלה, ולא אמר תשבו שניכ� כאחד, 

ריות, א''ל ר''ע אל תחוש לרואי�, דיי� שאני ובורא� שיהיו שוי� בעיני הב
   ומפני הפתאי� אי� לחוש.מכירי� כח ידיעת� שהיא רבה, 

  
ומצד חשיבותו א� ר''ע מכיר הגדלות של רבי שמעו� בר יוחאי, יש להעיר 

שר''ע רצה  וי''ל למה לא אמר לו שישב תחלה.הוא צרי� לישב תחלה, 
  �, והעיקר הוא שאני ובורא� מכירי� כח�.  ללמדו יסוד זה, שאל תחוש לרואי

  
וזה חיזוק גדול לכל ב� תורה שלמד הרבה, ויש לו כח גדול בתורה, שאפילו 

שהקב''ה מכיר כח!,  שדיוא� אחרי� אי� מכירי� כחותיו, אל תתייאש, 
ובפרט בל''ג בעומר, שהוא זמ� לכל אחד ואחד  ,כמו שר''ע אמר לרשב''יו

מרבי עקיבא,  גדול יראת שמי�, ויש לנו לימודלחזק את עצמו בתורה וב
ידי� וביניה� רשב''י, שמתו כ''ד אל" תלמידיו, ואח''כ העמיד חמשה תלמ

הי' התפשטות התורה בישראל, ולא נתייאש מזה שמתו לו שעל ידיה� ת
כ''ד אל" תלמידי�, כ� כל אד� א" שעברו לו זמני� של נפילה, יחזק עצמו 

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

  
ר''ע אומר י''ב אלפי�  עפ''י המדרש קהלת (י''א, י')וי''ל באופ� אחר, 
מגבת ועד אנטיפרס, וכול� מתו בחיי בי� פסח לעצרת,  ,תלמידי� היו לי

ורבי שמעו� ר' יהודה, ור''נ, ור''מ, ור' יוסי,  �, ואלו ה� ובסו� העמידו לי ז'
בר יוחאי, ורבי אליעזר בנו של ריה''ג, ור' יוחנ� הסנדלר, א''ל הראשוני� לא 
מתו אלא מפני שהיתה עיניה� צרה בתורה זה לזה, את� לא תהיו כ�, מיד 

שאע''פ שרשב''י הי' גדול  ולפ''ז י''לעמדו ומלאו כל אר! ישראל תורה. 
א אמר לו לישב תחלה, כדי לחזק ביניה� העני� של אהבה ורעות, מכול�, ל

והאי� כל אחד צרי� לחשב תורתו של חבירו, ואפילו א� הוא יותר חשוב 
וכל אד� יהי' גדול  –כבדו, וכמ''ש הרמב''� באגרתו מחבירו, הוא צרי� ל

  ממ� בעיני�. 
  

נאמר במשלי  – וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי רבינו בחיי בהקדמתו לפרשת בהר
שלמה המל� למד בפסוק  –(ט''ו, כ''ח) לב צדיק לענות ופי רשעי� יביע רעות 

על מדת השפלות אשר  הזה על הצדיק והרשע, אי� ה� שני הפכי�, וגלה לנו
הגאוה אשר לרשע, כדי שיתרחק האד� ממדת הגאוה, ויתחזק  תדלצדיק, ועל מ

תמיד כל היו� מחשבת  ויחשוב ,במדת השפלות, אמר כי הצדיק לבו יהגה
ההכנעה והשפלות, ומלת לענות מ� (שמות, י') לענות מפני, שתרגו� להתכנעא, 
וכיו� שזאת מחשבתו בידוע שדבורו כ�, לפי שהדיבור באד� מגלה מצפו� 
המחשבה, והנה הרשע בהפ�, שאי� צרי� לומר שהוא מחשב הרעות במצפו� 

כי יוצא מפיו ויפרס� אות�, ואמר לבבו, ודברי גאוה ובוז, א� יביע אות� בפיו, 
ודבר ידוע כי השפלות מדה  בנסתרו ובנגלהו, לכל סכל הוא, והנה בהפ� הצדיק

עליונה ומעלה רמה, שכ� דרשו רז''ל אי� העול� מתקיי� אלא במי שמשי� עצמו 
�, שנאמר (דברי�, ל''ג) ומתחת זרעת עול�, וזה משפט הצדיקי� יריכש

אפר, ובמשה שאמר (בראשית, י''ח) ואנכי עפר ו שמשפילי� עצמ�, שכ� באברה�
שלו� אמר (תהלי�, כ''ב) ואנכי ז) ונחנו מה, ודוד עליו הואהר� כתיב (שמות, ט''

' נ''ז) ת ולא איש, ואי� השכינה שורה אלא בשפלי הרוח, הוא שכתוב (ישעיעלתו
ושפל רוח, ואי� התורה מתקיימת אלא בשפלי  ת דכאמרו� וקדוש אשכו� וא

בוה לכו למי�, מה המי� מניחי� מקו� ג שנאמר (ש�, נ''ה) הוי כל צמא ,הרוח
בוהה, אלא במי � התורה אינה מתקיימת במי שרוחו גוהולכי� למקו� נמו�, כ

שדעתו שפלה, וכ� אמרו במדרש (דברי�, ל') לא בשמי� היא, לא תמצא בגסי 
 ,עלי'הרוח באות� שמתגאי� עצמ� עד לשמי�, אלא במי שממית את עצמו 

(במדבר, י''ט) אד� כי ימות באהל, ולכ� בכל ההרי� הגבוהי� שבעול� שנאמר 
שנאמר  אלא בהר סיני שהוא שפל שבהרי�, ,לא בחר הקב''ה למת� תורה

  (תהלי�, ס''ח) ההר חמד אלקי� לשבתו, ובהר הזה נתנו כל המצוות כול�. 
  

  

 

ל''ג 
  בעומר



י לרמז על מדת שמטע� זה לא אמר ר''ע לרשב''י לישב תחלה, כד ולפ''ז י''ל
הענוה, וכנראה מדברי רבינו הנ''ל, שאי� זה אחד ממדות הטובות שיש לצדיק, 

דהיינו עיקר אבר באד� הוא הלב, ומה   –אלא זהו עיקר מדתו, וכמ''ש לב צדיק 
    שפלות. בענוה, דהיינו להתחזק תמיד בההכנעה ו –לענות  � ''לב צדיק'' ה
  

כל השונה  –מימרא דתנא דבי אליהו תלמוד בבלי נגמרה בשהנה וי''ל עוד 
הלא כל ישראל יש לה�  צ''ע. � מובטח לו שהוא ב� עול� הבאהלכות בכל יו

). וכ� יש לדקדק מהנחשבי� בפרק חלק בסנהדרי� (צ'חו!  ,חלק לעול� הבא
וכל האומר  � הבא זה הסומ� גאולה לתפילה,ד') איזהו ב� עול(ברכות במ''ש ב
וכ� במ''ש בתענית (כ''ב) דא''ל איכא  לדוד מובטח לו שהוא ב� עול� הבא, תהלה

בהאי שוקא בר עלמא דאתי (ב� עול� הבא) ובודאי לא שאלו על שוק של עכו''�, 
א כל ישראל יש לה� חלק לעול� הבא, ולמה בחר דוקא בהנהו לה ,ולמה שאלו

עפ''י  זצ''ל) תי' הפרי צדיק (הרה''ק ר' צדוק הכה�עד ששאל לי' מה עובד�. 
שנאמר הקיצו ורננו  ,הגמ' בסוטה (ה') כל אד� שיש בו גסות הרוח אי� עפרו ננער

דאמאי לא חשיב האי במשנה בחלק (סנהדרי� צ') בי�  ,. והקשו בתוס'שוכני עפר
ויעמדו  ,כל ישראל יש לה� חלק לעול� הבאשותי' אלו שאי� לה� חלק לעוה''ב. 
ו כול� זולת מהמנויי� במשנת חלק, ומ''ש בסוטה בתחיית המתי�, ובודאי יעמד

היינו שהמת בעצמו ננער, וזוכר כל מה  ,דמי שיש לו גסות הרוח דאי� עפרו ננער
ואח''כ כשינער משנתו זכור  ,שעבר עליו בחיי� חיותו, דהמיתה הוא רק כשינה

כמ''ש  ,כמו הניעור משנתו שזוכר מה שעבר עליו קוד� השינה ,הוא לתלמודו
ה (כ''א) בהתהלכ� תנחה אות� זה עול� הזה, בשכב� תשמור עלי� זה בסוט

ולא  ,מיתה, והקיצות היא תשיח� לעתיד לבוא, אבל מי שיש לו גסות הרוח
רק שיהי' כברי' חדשה,  ,אי� עפרו ננער להיות כמו שהי' ,נעשה שכ� לעפר בחייו

והוא רק  ,שתכחואיננו זוכר כלל מ� העבר עליו, וג� תלמודו שלמד כל ימי חייו נ
היינו ד ,מובטח לו שהוא ב� עול� הבא � וזהו העני� שנאמר כא� ,כברי' חדשה

 ,כמו שהוא בחייו כ� יהי' לעתיד בעול� הבא, והמיתה תהי' אצלו רק כשינה
ה') מקיש הוא (תענית שעבר עליו. וזהו כוונת הגמ' ב וכל מה ,וזכור לתלמודו

וכ� מקיש זרעו לו,  ,אי� היקש למחצהמה זרעו בחיי� א� הוא בחיי�, ו ,לזרעו
שלא מת, וכשינער משנתו יזכור כל דברי  דכל זרע יעקב יתברכו במדרגת יעקב

לא תתנשי מינ� לא בעלמא הדי� ולא בעלמא  �  מבקשי� בכל סיו�התורה, וע''ז 
ולא להיות  ,דהיינו שיזכה להיות ב� עול� הבא לזכור מה שלמד כבר ,דאתי

  כברי' חדשה. 
  
הוא מסוגל  של''ג בעומרבש� זקנו החידושי הרי''מ זצ''ל,  השפת אמת כתב ג)

 ההוד זו בית המקדש, יש לפרש כוונתו עפ''י הגמ' בברכות (נ''ח)ליראת שמי�. 
כמ''ש ואת מקדשי תיראו, ואמרו חז''ל  ,מקו� של יראהובית המקדש הי' עיקר 

של הלכה בלבד,  אי� לו להקב''ה אלא ד' אמות ,שמיו� שחרב בית המקדש
והפירוש הוא שע''י הד' אמות של הלכה נתגלה השכינה לעול�, ואות� העוסקי� 
בתורה זוכי� להתגלות השכינה כמו שהי' בבית המקדש, לכ� עיקר העבודה של 

שע''י זוכי� למדת  ,הוא לימוד התורה ''הוד שבהוד''ל''ג בעומר שהוא מדת 
  זה).  (עיי� באור גדליהו שמארי� בעני� .היראה

  
עפ''י מה דאיתא  ,של''ג בעומר הוא מסוגל לפרנסהנראה לומר דבר חדש, 

במדרש (מובא בשו''ת חת� סופר יו''ד סי' רל''ג ד''ה אמנ�) שהיו� שכלה 
ואח''כ  ,הי' בט''ו באייר, והלכו ג' ימי� בלא לח� ,החררה שהוציאו ממצרי�

 � ר. ועיי� ש� בחת� סופר ירד המ� בח''י אייר, א''כ הורדת המ� הי' בל''ג בעומ
לא , עשו אותה יו''ט לזכר הנס. (וזה שאפשר דמטע� זה שהמ� ירד בל''ג בעומר

ואפשר מטע� זה באייר ירד המ�).  י בפרשת בשלח (ט''ז, ל''ה) שבט''זכפרש''
נסתלק רשב''י בל''ג בעומר, לרמז שרשב''י הי' בבחינת אוכלי המ�, שהי' במערה 

כל הימי�  , שממנה הי' ניזו�מי� וע! חרובי� באר � השמי�י''ג שנה, ונזדמ� לו מ
  שהי' במערה, וע''י הי' התגלות חלק הסוד שבתורה. 

  
ביקר בבית מדרשו של  ,פע� אחת מתנגד אחד גדול בתורה ועשיר בנכסי�

וראה בעיניו עבודת קדשו בתורה ובתפלה, שחוצב בקדושה כלבת  ,המגיד זצ''ל
אש, ונתרגש מאד עד שנהפ! והי' לאחד מתלמידי המגיד. אמנ� שמהזמ� 

וירד ממדריגה למדריגה ל''ע,  ,שנתקרב להמגיד נהפ! עליו גלגל העשירות
א''ל המגיד הלא  בר, ובא לשאול את רבו המגיד ע''ז,ונתקשה להבי� טע� הד

ושיעשיר יצפי�,  ,ויודע מאחז''ל (ב''ב, כ''ה) הרוצה שיחכי� ידרי� ,�אתה למד
אינ! עומד בצפו�, והאי! תוכל להיות ג� עשיר,  ,ומאחר שאתה עומד בדרו�

אז יכול  ,ואינו תופש שו� מקו� ,אלא שיש עצה א� הת''ח הוא עניו ושפל
, מחוכמי�הוא הרגיש תיכ" דברי רבו ה להיות בצד דרו�, ובצד צפו�, ג� יחד,

וכשבא  ת ענוה, ועשה תשובה ותיק� מדותיו,באמת רחוק ממד שהכיר בו שהוא
ר''ל  ''א''ל כתיב ''א� יסתר איש במסתרי� ואני לא אראנו ,אח''כ לפני רבו

שאפילו א� יסתר איש להגות בתורה יומ� ולילה, רק ואני, שמכיר בעצמו 
איש, ואני לא, שכבר אבל א� יסתר  ה והתנשאות, אמר השי''ת לא אראנו,גאו

וזהו כדברינו  ומתנהג בשפלות ועניוות, אמר השי''ת אז אראנו. ,ביטל את גאותו
) עקב כ''ב, ד'( במשלי הנ''ל, של''ג בעומר הוא מסוגל ליראת שמי�, ונאמר
  ענוה יראה הש�, ועי''ז זוכה לפרנסה ברויח אכי''ר. 

  
 �  האריז''לאיתא בש� ש ,של''ג בעומר הוא יו� מסוגל לרפואותעוד נראה לומר 

 ''הוד שבהוד''הוא כנגד בורא רפואות, ול''ג בעומר שהוא מדת  ''הוד''שמדת 
פע� אחת נכנס אחד להחדר של האדמו''ר הוא בורא רפואות שבבורא רפואות. 

וראה האי! האדמו''ר בוכה, שאלו למה הוא בוכה, אמר לו  ,מקאפיטשני  זצ''ל
שהרופא אמר לה שאי�  ,שבא לו אשה אחת שיש לה מחלה רח''ל ,האדמו''ר

לעשות רפואה  ,ע''כ אני בוכה ומתפלל להבורא רפואות ,לה רפואה רח''ל
  חדשה בשבילה.    

  
  
  

  
ר המחלוקת בי� שני� רבות אח �שלא נהגו כבוד זה לזה  בשביל ,וכול� מתו בי� פסח לעצרת ,כ''ד אל" תלמידי� היו לו לר' עקיבא יבמות (ס''ב)איתא ב

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

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

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

� שהוא רואה אש מר להוא , וכ� כול�,ור' יצחק הכה� אשכנזי במקו� ר' יצחק ,במקו� ר' אבא, ור' גדליה במקו� ר' יהודה, ור' יוס" מערבי במקו� ר' יוסי
  .  רק לי לבדיאלא  ,נית� רשות לעיניכ� לראותולא  ,כמו שהיה אצל ר' שמעו� ב� יוחאי ,החברי� מלהטת סביב

  
שש� לא  ,והראה לה� היכל ,והולי! אות� להיכל ג� עד� התחתו� ,בתיקוני זוהר מביא מעשה מחיגר אחד שפגע בהחבריא של תלמידי ר' שמעו� בר יוחאי

שמשה ,וזה הוא התענוג של ג� עד�  וגנזי נסתרות שיש בסוד ז' הבלי�, ואי� סו" ואי� ק  לסודות עמוקות ,לומדי� רק איזה פסוקי� של קהלת של ז' הבלי�
ד לעמק� ומתגלי� לו ומשיג יותר ויותר מעלה מעלה עד אי� סו". ושלמה המל! לומד שיר השירי� ומשלי וקהלת, ויור ,רבינו לומד חמשה חומשי תורה

וכ�  ,אשר אי� שיעור וער! להעמקות שיש בו ,סודות התורה בדר! פרדס בחבוריו שזכה לחבר� שנאמרו ברוח הקודש, ודוד המל! עוסק בתהלי� שלו
והפה לספר גודל האור הצח  כל אחד ואחד לומד ע� תלמידיו בחבוריו, ואי� הלב יכול לחשוב ורבינו הקדוש ור''ש בר יוחאי,הנביאי� והתנאי� והאמוראי� 

שת� ומצוחצח שמאיר עליה� ש� בעת לימוד�, וגודל ועוצ� נוראות התענוגי� שיש לה� בלמד� חידושי תורה שלה� שזכו שיתגלו על יד�, כי שגבה קדו
  ומעלת� אשר עי� לא ראתה, ויהי רצו� שיהי' חלקנו עמה�.  

  
ר''מ אב''ד ו י' תלמיד של הגאו� האדיר רבי שכנאה בישראל, הנודע בשמו המקוצר הרמ''א. האבי ההורא זצ''ל שלזכר נשמת זקני רבינו משה איסרל

 אקא הי'בהכירו את כשרונותיו של תלמידו בחר בו לחת� בתו. זמ� מה אחרי חתונתו עבר לגור לעיר מולדתו קראקא, ראשית מלאכתו בקר בלובלי�. ר' שכנא
 ו בת רבו ר' שכנאעליו אשת נעורי על חשבונו הפרטי. בשנת שי''ב מתה זיק את כל בני הישיבה וכלכל אות�סד ישיבה גדולה, ובהיותו עשיר גדול החילי

פו לישיבה הגדולה ''שארית יוס"'' אשר הי' חברו ושותבעל  ר' יוס" כ''  זצ''ל. אחרי פטירת אשתו הראשונה, נשא לו לאשה את אחותו של הגאו�
בור נפלא זה שהכה יח ה,הג בר הב''י, אותה כינה בש�ילח� ערו! שחאשית עבודתו לפרוס ''מפה'' על השר הי'אקא קא. אחרי שביסס ישיבתו בקראבקר

ני� של הב''י בש''ע שלו. הרמ''א נפטר ירגילי� עד אז לפסוק כפסקי דל, גר� למהפכה בכלל ישראל, שהיו שרשי� כה עמוקי� בחיי ההוראה בישרא
של''ג, בל''ג בעומר, וחיבר ל''ג ספרי�, ואמרו עליו ל''ג בשנת ר שהרמ''א נפטר ב� ל''ג, ''ג, בקראקא ידוע לספקראקא בשנת שלבש� טוב בעיר מולדתו 

י' לקברו, רבבות עלו לקראקא להשתטח על ית הפולנית, יו� ל''ג בעומר שימש ליהדות הפולנית ליו� זכרו� ועלחי�. הרמ''א נתקדש ביותר אצל היהדושב
      (מובא בספר ארזי הלבנו�)קא ליהדות הפולנית.  ל''ג בעומר לאר  ישראל, שימשה קראמשמשת בקברו, ומה שמירו� 

  
אני משה ב� כבוד אבא מרי הפרנס והמנהיג ישראל שליט''א, הנקרא משה א''יסרליש  –ו מחיר יי� על מגילת אסתר וכדאי להזכיר הקדמת הרמ''א לספר

שר אי� תאנה מקראקא, הייתי בתו! הגולה אשר נתגלינו מעירינו בשנת שי''ו, מחמת עיפוש האויר ל''ע, והיינו גרי� באר  לא לנו בעיר שי''דלוב, מקו� א
לשתות כי א� בתחבולה, עיר אשר במסכנות תאכל בה לח�, וע  אי� בה להסכ� בו, ולא יכלנו לקיי� ימי הפורי� במשתה ושמחה,  וגפ�, וכמעט מי� אי�

י לתור להסיר יגו� ואנחה, אמרתי אקומה ואשמח במפעלי, א" חכמתי עמדה לי, כי פקודי ה' ישרי� משמחי לב, ולקחתי תחת לשוני דבש וחלב, ונתתי לב
המגילה וכו' ובזה אודה ואשבח לקל בורא כל יש מאי�, שעזרני עד הנה ולולי עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי, כי מותר האד� מ� הבהמה  ולדרוש כוונת

 וכו'.  אי�, והבאני המל! חדרי בית היי� לתק� בחסדו מאמר מחיר יי�, וכ� יזכני בחסדו להיות ב� עי''� ולהגות בתורתו מחיר יי�

  
ה''ה נר המערבי הגאו� הגדול מה''ו משה רועה, אב� ישראל ביו� ג''ל למספר בני ישראל גלה כבוד מישראל, משה הי' רועה  –הרמ''א  וסח מצבת רבינונ

צא� ישראל, צדקת ה' עשה ומשפטיו ע� ישראל, הרבי  תורה בישראל, העמיד תלמידי� לרבבות אלפי ישראל, ממשה עד משה לא ק� כמשה בישראל, 
  את אשר ש� משה לפני בני ישראל שנת של''ג לפ''ק. יהא זכרו ברו!. וזאת תורת החט
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