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 את דבריו
 

 אעמוד י
 ועשהו גל של עצמותבמ''ש ביאור 

 
 הוא ל''ג בעומרא''ל שנתן בו עיניו ונעשה ג''ל, 

 
 יב עמוד

בני אדם הללו אנשים של צורה אמר רשב''י 
 הם,

 
בכתוב טוב יומא דהילולא של הרמ"א רמז ל

 לב משתה תמיד
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והתשובה מה ענין שמיטה  השאלה
 אצל הר סיני

 
וידבר ידוד אל משה " ,('ה א''קרא כוי) כתיב

  ", בהר סיני
 

, מה ענין שמיטה אצל הר סיני רש"יכתב 
 )מת''כ(,

 
 בשמיטה יש לאדם לעסוק בתורה שניתנה מסיני

 
דמה שאמרה תורה  איתא בספרים הק',

האדם  שיתןלקיים מצוות שמיטה, הוא, 
לנפשו פסק זמן מעבודתו בשדה, ויעסוק 

כדוגמת השבת  בתורה במשך שנה תמימה,
 שניתנה כדי לעסוק בתורה שניתנה מסיני, 

 
, דיש כאן שאלה ותשובה, אפשר לפרשבכך 

אצל הר , והתשובה ,מה ענין שמיטה, השאלה
הוא כדי  השמיטה, שכל ענין פירוש, סיני

, כלומר אצל הר סיניאצל שיוכל האדם להיות 
 ,מה ענין שמיטה התורה שניתנה מסיני. וזהו

 .אצל הר סיני
 

* * * * * * * 
 

 וכי ימוך אחיך ומטה ידו כתובה
 בדרך צחות   מבואר

 
ומטה וכי ימוך אחיך " ה("ה ל''ויקרא כ) כתיב

 ",עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך ידו
 

 ביאור כפל הלשון ימוך אחיך וגם מטה ידו
 

הנותן צדקה לעני, ידו כי , אלא, דרכו של עולם
 למעלה, והמקבל ידו למטה, 

 
ימוך אחיך וכי " אפשר לפרש,  צחות, בדרך

למקבל, אחיך מנותן ", שכאשר הפך ומטה ידו
, ומטה ידוהנותן, וזהו יד למטה מהוא ידו  גם

 מידו של הנותן. למטהשידו 
 

* * * * * * * 
 

 ביאור הכתוב ובמרבית לא תתן אכלך
 בדרך צחות

 
את כספך לא תתן לו " לז()ויקרא כה  כתיב

 "אכלך בנשך ובמרבית לא תתן
 

 
יוסי בן משנה ה'(,  אבות פרק א)איתא במשנה 

יוחנן איש ירושלים אומר יהי ביתך פתוח 
ואל תרבה שיחה  ,לרוחה ויהיו עניים בני ביתך

 ,עם האשה
 

אדם מבקש הכי כאשר פירשו המפרשים, 
ותאמר האשה כי אין די שיהיו עניים בביתו, 

לתת להרבה אורחים, ע''כ יאמר האיש כי אין 
להרבות לכל אחד ואחד הרבה, אלא  צורך

 במה שיש יחלקו כולם,
 

שיהיו עניים אם אתה רוצה   ובכך פירשו,
 פירוש, ,"אל תרבה שיחה עם האשה" ,בביתך

במאכל לכל אחד  שלא תרבה "אל תרבה"
  ,שיחה עם האשה"ה" ועל זה תהיה  ,ואחד

 
לא תתן  ,ובמרבית" וכך אפשר לפרש הפסוק

יותר מדאי,  באוכל להרבותלא לרצות  "אכלך
 שאז לא יוכלו להכניס עניים לבית.

 

* * * * * * * 
 

 המחזיק ידי אחרים מחיה את עצמו
 

וכי ימוך אחיך ומטה " ה("ה ל''ויקרא כ) כתיב
 ",והחזקת בו וחי עמך ,ידו עמך

 
ואראך מתבוססת " ('ז ו''יחזקאל  ט) כתיב

בדמיך ואמר לך  בדמיך חייבדמיך ואמר לך 
 "חיי

 
 הכתוב שאמר שתי פעמים בדמייך חיי ביאור

 
למה אמר הכתוב שתי פעמים  ,לבאריש 

שכאשר ראה א''ל ,  "בדמייך חיי בדמייך חיי"
, שזהו בכספםהקב''ה את ישראל מתקשים 

ואומר  , בדמים, כלומר, בדמייךמתבוססת 
 , פירוש,בדמייך חיי, אזי העצה היא, לך

 , ואזותחיה את העניתתן צדקה  כאשר
ע''י  כך, תחיה את עצמך, וזהו  חיי, בדמייך

"  בדמיך חייואמר לך  בדמיך חייואמר לך "
 שתי פעמים,

 
 ביאור הכתוב והחזקת בו וחי עמך

 
", והחזקת בו וחי עמךוכך אפשר לפרש, "

שכאשר אתה תחזיק בו, אז גם אתה תחיה, 
 ".והחזקת בו וחי עמך"והוא יחיה אתך, וזהו, 

 

* * * * * * * 
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 וב בין תזרע שדך שינה הכת

 לתזמור כרמך
 

 תזרע שדךשש שנים ", ('ה ג'')ויקרא כ כתיב
ת שבת יובשנה השביע ,תזמר כרמךושש שנים 

שדך לא תזרע  ,שבתון יהיה לארץ שבת לידוד
 ,"וכרמך לא תזמר

 
הזהירה תורה על  בשדה, למה יש להבין

 , לאובכרם הראשונה,שזו הפעולה   ,הזריעה
פעולה הזו בעצם ש ,יעהנטה הזהירה תורה על 

 אל פעולת הזריעה שבשדה, כרם,המקבילה ב
ולמה תיטע, כרמך לא  היה צ''ל   שש שנים ו

 לא תזמור, אמר
 

 אפשר לבאר ולומר כדלקמן 
 

 סנהדרין צ''ט ע''א( ,בע'' ד''ברכות ל) איתא בגמרא
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל 

 ,המשיחהנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות 
 ים זולתךקעין לא ראתה אלאבל לעולם הבא 

מאי עין לא ראתה אמר רבי  ,)ישעיהו ס''ד ג'(
מששת  יין המשומר בענביויהושע בן לוי זה 

 שית, ימי ברא
 

דענבים יש בהם שבח פירות  מבואר א''כ,
 ,  היין היוצא מענביוהגדול ביותר, והוא 

 
מטרתו  דזריעת השדה, לפי''ז אפשר לומר

צמיחת חיטה ושעורה ושאר דברי מאכל, היא 
 וזו המטרה הסופית שבזריעה, 

 
שבכרם יש דבר חשוב , אך אין הדבר כן בכרם

יותר, והוא זמירת הענבים כדי לעשות בהם 
יין שהוא המשובח היוצא מן הענבים, ולזה 
רמזה תורה באומרה שדך לא תזמור לעשיית 

 היין.
 

* * * * * * * 
 

ין המשומר עין לא ראתה זה ימאי 
 ביאור בעל ספר העקרים

 
 את שכר העוה''ב ליין המשומר במה השוו חז''ל

 
, סנהדרין צ''ט ע''א( ,בע'' ד''ברכות ל) איתא בגמרא

כל  ,אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
 ,הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח

 , ים זולתךקעין לא ראתה אל ,אבל לעולם הבא
 
 

 
זה  ,אמר רבי יהושע בן לוי ,ראתה מאי עין לא

 שית,יין המשומר בענביו מששת ימי ברא
 ע''כ,

 
( ג''מאמר רביעי פרק ל)  ספר העקריםכתב ב

ביין  , את עוה''בולזה כנו רבותינו ז"ל וז''ל,
עין לא כמו שאמרו מאי  ,המשומר בענביו

זה יין אמר ריב"ל  ,ראתה אלוקים זולתך
  ,יתבענביו מששת ימי בראש המשומר

 
כי כמו שהאוכל הענבים הוא מתענג  ,ובאור זה
ואם לא ראה יין מימיו לא יוכל  ,באכילתן

לשער שיצא מהענבים דבר יותר ערב ומענג 
ומי שיאמר לו שישיג  ,ומועיל יותר מהם

בעבודת הגפן תענוג יותר נפלא מאכילת 
  ,הענבים יפלא מזה ולא יאמין שיהיה כן

 
וידע שהיין  יכירהו מן היין ואבל כשישק

היוצא מהענבים יותר משובח ויותר ערב 
איך יצא דבר ויתמה  ,ויותר מועיל מן הענבים

  ,מן הענבים ,מופלג התענוג כזה
 

ית המצות ילא תוכל לשער שבעש ,כן הנפש
עד שתפרד מן  ,תשיג התענוג הרוחני המושג

ואז תכיר ותדע איך התענוג ההוא יושג  ,הגוף
  ,בעשית המצות

 
ושהוא כנוס  שג היין בעבודת הכרםכמו שיו

כיין  ,בתאר או התכונה המגעת מעשית המצות
  ,שהוא כנוס בענבים המושגים בעבודת הכרם

 
כי  ,לומר ",יין המשומר בענביו" ,לזה נקראו

לתענוג  ,כמו שאין דמיון בין תענוג הענבים
בין תענוגי העוה"ז כך אין דמיון  ,היין

 ,של מעלה וע"כ נקרא ג"ע לתענוגי העוה"ב
להורות שהנפש לא תוכל לשער תענוג הדבר 

. בהיותה בעולם השפל הזה ,הרוחני שלמעלה
 עכ''ד בעל העקרים.

 

* * * * * * * 
 

 בהכרזות רבי ינאיביאור 
 

דבר אל בני ישראל , ('ה ב'')ויקרא כ כתיב
הם כי תבאו אל הארץ אשר אני יואמרת אל

 וד,נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליד
 

מכריז רבי  (, אע'' ו''סנהדרין  כ) מראאיתא בג
)זרעו , ארנונאמשום , פוקו וזרעו בשביעית ינאי

מס שגובה המלך מן בשביעית שתוכלו לשלם 
 , ע''כ,(רש"י ,התבואות כך וכך כורין מן השדה לשנה
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 למה יתחייב השומר שמיטה מס למלך

 
, אדם השומר שביעית איך יתחייב יש להבין

יו עול תורה, ואז למלך, הרי המקבל על
מעבירין הימנו עול מלכות וכו', יש לבאר 

 כדלהלן,
 

החיצוניות הם מפתחות ה בירור בדברי רבי ינאי מ
 יר''ש ואתורה הפנימיות ו

 
 הכרזת רבי ינאי במסכת שבת

 
אמר רבה בר רב   (,אע'' א''שבת  ל) איתא בגמרא

הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת 
שמסרו לו מפתחות  דומה לגזבר ,שמים

הפנימיות ומפתחות החיצונות לא מסרו לו 
  ,בהי עייל

 
חבל על דלית ליה דרתא  ,מכריז רבי ינאי

 , ותרעא לדרתא עביד
 

דומה  יראת שמים  (,אע'' א''שבת  ל) רש"יכתב 
, שדרך להם נכנסים לפתחים חיצונים -

לפנימיים, כך, אם ירא שמים הוא נעשה חרד 
, לתורתולאו אינו חש  לשמור ולעשות, ואם

  ע''כ,
 

יראת שמים הם הפתחים כי  מבואר,
 ,לתורה להגיע, החיצונים

 
 הכרזת רבי ינאי במסכת יומא

 
אוי להם  (,בע'' ב''יומא  ע) איתא בגמרא

לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה 
  ,ואין בהן יראת שמים

 
מכריז רבי ינאי חבל על דלית ליה דרתא 

  ,עביד הותרעא לדרתי
 

, חצר – דרתא (,בע'' ב''יומא  ע) רש"יכתב 
אינה אלא  שהתורה -ותרעא לדרתיה עביד 

  ע''כ, ,שער ליכנס בה ליראת שמים
 

התורה היא הפתח החיצון להיכנס כי  מבואר,
 ליראת שמים,

 
 יראת העונש ויראת הרוממות ע''דביאור הדבר 

 
כפי  יראת העונש,מדבר על  בגמרא בשבת

, וע''י שיהיה חרדש''י, שהוא נעשה שמסביר ר
בו יראת העונש, יבוא לעסוק בתורה ולקיים 

 המצוות, 
 

 
לפתחים  -דומה  יראת שמים  וע''ז פירש''י,

, שדרך להם נכנסים לפנימיים, כך, חיצונים
לשמור אם ירא שמים הוא נעשה חרד 

 ,ואם לאו אינו חש לתורתו ולעשות,
 

 ממותיראת הרומדבר על  ובגמרא ביומא,
, וע''ז רק דרך תורהשאליה אפשר להגיע 

שער ליכנס בה אינה אלא  שהתורה פירש''י,
 ,ליראת שמים

 
 ת מס למלךיביאור הדבר שנתחייבו שומרי שביע

 
אינו חרד  דכשאיו יראת העונש, מבואר

ובענין  ,אינו חש לתורתוו לשמור ולעשות
 ,שבתושבתה הארץ  השמיטה דייקה התורה,

 השמיטה צ''ל לשם שמים,   כלומר דקיום לה'
 

, דאע''פ שקיימו בארנונהנתחייבו  לפיכך
 . לא קיימוה לשם שמים כדבעישמיטה, אך 

 

* * * * * * * 
 

ביאור וצויתי את ברכתי בדרך החסיד 
 המפורסם 

 
מה נאכל  וכי תאמרו ('ה כ'')ויקרא פרק כ כתיב

הן לא נזרע ולא נאסף את  ,תיבשנה השביע
  וגו', תי,ת ברכוצויתי א ,תבואתנו

 
וכי , כתב (פרשת בהר) בספר נועם אלימלך

וצוויתי את  ,כו'ומה נאכל בשנה  תאמרו
 ,בשם אחי החסיד המפורסם  ,לכם כו' ברכתי

שיהיה  ,שהתורה מלמדת לאדם דרכי השם
ולא יאמר כלל מה  ,יוקשלם בבטחונו על אל

כי כאשר חלילה יפול מן הבטחון  ,יאכל
ושה פגם חלילה הוא ע ,לחשוב מה יאכל

   ,לצוות מחדשחו כלפי שמיא יטרמו , בהשפע
 

ואז  ,כאשר תאמרו כך ,פירוש ,וכי תאמרו
אלא לא תתנהגו כך  ,וצויתי כו' ,תטריחו אותי

ותבטחו בה' בכל לבבכם ואז תלך השפע בלי 
  , עכ''ל,הפסק כלל תמיד לא יחסר כל בה

 
כי עצם השאלה, מראה על חוסר , מבואר

כי הוא זן ומפרנס לכל  בה'מושלם בטחון 
הטרחת את  תמיד אל יחסר לנו, ואם שאלת,

והצורך  לצוות את הברכה מחדש, הבורא ית'
הוא משום שנשאלה  לברכה בצווי מחודש

 , מה נאכלהשאלה 

* * * * * * * 
 



  
 ל''ג בעומר  -בהר פרפראות פאר                         

 ה

 

ביאור וצויתי את ברכתי בדרך השפת 
 אמת

 
 א'( תרל"ז שנת –פרשת בהר  -ויקרא )  שפת אמת

 נועם אלימלך פרבסאמת, כתב  ז''ל  השפת
כי ע"י השאלה יצטרך המקום  ,בשם אחיו ז"ל

 ,וביאור הדבריםלצוות את הברכה כו' ע"ש. 
מאן דיהיב חיי דמה קושיא היא זו מה נאכל. 

ע"פ כי אם יהי' קיום בנ"י  ,. אךיהיב מזונא
לכן יאמרו  ,ואין כל הדורות ראוין לנסים ,נס

וברכה  ,ברכה שיהי' בדרך ,. והתירוץמה נאכל
 קצת בטבע.היא 

 
י אין נס גדול ונפלא כמו כ תפקיד איש ישראל לברר

 הטבע
 
הנסים כי  ,ך באמת צריכין בנ"י לידעא

אין נס גדול ובאמת  ,הכל אחד והטבעים
שהוא הגדול שבנפלאות  ,ונפלא כמו הטבע

כשזו האמונה מתברר  ,ואזהמושגים לנו. 
  אין עסק להיות ניזון ע"פ נס. ,לבנ"י

 
כו' אז וצויתי כו' כנ"ל. ובאמת  רק וכי תאמרו

הי' קבוע בהם הדורות שנעשה להם הנסים 
לכן  .האמונה והיה שוה להם הטבע והנסים

עכ''ל השפת , נהג הש"י עמהם בנסים כנ"ל
 ,אמת

 
, כי פירוש המילה בתורת השפת אמתמבואר, 

הוא ידיעה ברורה שהדבר ש הרמהנס הוא 
ו, וכל הטבע שנעשה, נעשה ע''י הקב''ה בעצמ

הוא ורק ו ,כי הוא ית' ,כדי להסתיררק הוא 
 מנהל ומחיה כל רגע ורגע את הטבע, ,הוא

 ואין לטבע חיות בפני עצמו, 
 

לחפש ולברר לעצמו כי  וחובת האיש ישראל
כל מה שנעשה בטבע הוא עשייתו ית', וכאשר 
דבר זה מבורר אצל האדם בידיעה ברורה בכל 

נחשב הוא כמונהג עפ''י נס, עת ובכל שעה, אזי 
כי הוא כבר יודע שגם הטבע מנוהג על ידו ית', 

  וזהו הלשון נס,
 

שעיקר האמונה לידע שגם  ,וז''ל השפת אמת
שנותן בה חיות  ,הטבע הוא הנהגתו ית' בלבד

 )שפ''א פסח תרמ''ז( ,וקיום תמיד
 

וכי תאמר מה  ובזו הדרך מבאר השפת אמת, 
כי אין הדבר מבורר נאכל, מזה השאלה מוכח, 

אצלך שהטבע מונהג על ידו ית', ולכן צריך את 
 הברכה שהוא קצת בטבע.

* * * * * * * 
 

 
ביאור אומז''ל כאן קודם ברכה כאן 

 , וכי תאמרלאחר ברכה
 

 כתיב , לוי רמי (אע'' ה''ברכות ל) איתא בגמרא
וכתיב  ,ומלואה לה' הארץ )תהלים כ''ד א'(

 והארץ ,לה'שמים  םהשמי )תהלים קט''ו ט''ז(
 קודם ברכה ,כאן ,לא קשיא  ,לבני אדםנתן 

 , עכ''ל הגמרא, כאן לאחר ברכה
 

 יש לבאר הדבר בדרך השפת אמת
 

כי בשמים יודעים כל צבאות ה'  מבואר הדבר,
ם טבע מישבכי הוא המחיה את כולם ואין 

המסתיר את דבר חיותו בכל רגע, וזהו 
 השמים שמים לה',

 
נתן לבני אדם,  הוא הטבע,שאך, את הארץ, 

שהם ניזונים בדרך הטבע שזורע וקוצר, והוא 
 בדרך הטבע,

 
לה' הארץ ", והלא ועל זה הקשה לוי ואמר

כלומר, הלא יש לנו לידע כי גם  ,"ומלואה
 ,הארץ והטבע, חיותו בכל רגע הוא מאתו ית'

 
משום שכח ע''ז אמר, כאן לאחר ברכה, 

 ,, אתהואתה ה' אלוקינהברכה הוא, לומר, 
הוא המוציא לחם מן הארץ, ואל תטעה לומר 

יש בטבע שמוציאה את בפני עצמה מלכות  יכ
ברכה מתברר כי ה ע''יולכן הלחם מן הארץ, 

כאן וזהו  גם הטבע מתנהל אך ורק על ידו ית',
שלאחר הברכה נודע הדבר כי  לאחר ברכה,

 ,המלכות שלך הוא גם בהפעלת הטבע
 

 את ברכתי בדרך הנ''לוצויתי  ,ביאור וכי תאמר
וכי תאמר מה נאכל ", בכך אפשר לפרש

כי בדרך הטבע אם לא נזרע  "בשנה השביעית
מה נאסוף, א''כ חסר אתה את הידיעה כי 
הטבע אינו אלא הסתרת הנס, ע''ז אמר, 

ע''י שיתברר לך  ע''י  וצויתי את ברכתי,
לא  ,הברכה כי הכל מאתו, גם הטבע מאתו ית'

 נאכל, תקשה לך השאלה מה
 

* * * * * * * 
 

מבטחו של החכם בתפילותיו מבטחו 
 של הכסיל במטבעותיו

 
כל המשנה  (בע'' 'ברכות מ) איתא בגמרא

לא יצא ידי  -ממטבע שטבעו חכמים בברכות 
 ע''כ, ,חובתו
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    אצל  למטבעותמה ותמהו הפרשנים, 

שטבעו  מטבע, לברכות, שחז''ל קראו ברכות
 חכמים,

 
מאחי  )הודפס בשנת שנ''ג( ,כתב בספר החיים

המהר''ל חברו של בעל הרמ''א רבי משה 
ורז"ל קראו אל הברכות וז''ל, איסרליש, 

לפי שהכסילים הם  ,כמיםחמטבע שטבעו 
 ,המטבעותוישימו מבטחם על  ,מקטני אמנה

אבל הצדיקים ישימו  ,כי הכסף יענה את הכל
בטחונם בהקב"ה ומתפללין אליו שיפרנסם 

נמצא שהתפלה הוא מטבע  ,יםברחמיו המרוב
  ,שלהם

 

* * * * * * * 
 

ביאור אומ' ז''ל כל המשנה ממטבע 
 שטבעו חכמים בברכות

 
כל המשנה  (בע'' 'ברכות מ) איתא בגמרא

לא יצא ידי  -ממטבע שטבעו חכמים בברכות 
 , ע''כ,חובתו

 
 מטבע שטבעו חכמים הוא הטבע בראיית חכמים

 
 יש לפרש, 

 
כדי לדעת כיצד ראו מטבע שטבעו חכמים, 

 ,טבעאת הבריאה שנקראת  חכמים
 

הוא ע''י הברכות שאנו מברכים על , בברכות
כל אכילה ושתיה מן הטבע, ושם נאמר, כי כל 
דברי הטבע נבראים ע''י הקב''ה בעצמו, לפי 
שאומרים כי, אתה, המוציא לחם מן הארץ 

 נתבררולא הטבע, וא''כ ע''י הברכות, 
בע הוא הנהגתו ית' לידע שגם הט ,האמונה

 ,שנותן בה חיות וקיום תמיד ,בלבד
 

פירוש שלא יצא ידי חובת  לא יצא ידי חובתו,
הכרתו במי שאמר והיה העולם, שהטבע הוא 
גם בהנהגתו ית', ועין לטבע שום חיות בפני 

 עצמו, וזה בא ע'י הברכות, 
 

כל המשנה ממטבע שטבעו בכך מבואר, 
 ,בתולא יצא ידי חו -חכמים בברכות 

 

* * * * * * * 
 
 
 

 
 עניני ל''ג בעומר

 
שאנו מדקדקים לעשות  זכר לדבר

 ,יש בחז''ל י"ט קצת בל"ג בעומר
 דברי המהרש''א

 
, בחמשים כ''ח ע''א( )מועד קטן איתא בגמרא

שנה זו היא מיתת כרת, חמשים ושתים שנה 
 ע''כ, זו היא מיתתו של שמואל הרמתי, 

 
ד''ה מת  ח ע''אכ'' )מועד קטן ,תוספותה וכתב

, דייק )ביכורים ו' ע''ב( בירושלמי, (בחמישים
ימי שנותינו שבעים " )תהלים צ' י'(הכתוב, מ

, דל עשרין דלא איענש עליהן, נשתיירו "שנה
 עכ''ל, חמשים,

 
 המהרש''א מאריך לתת מובן בדברי התוס'

 
לבאר כונת התוס' שם מאריך  ובמהרש"א

 וזה לשון ,הירושלמיליישב דברי ו
  ,המהרש''א

 
 חמישים שנה מלבד העשרים הם כדמיון היובל

 
, צא מהם "שבעים שנה ,ימי שנותינו בהם"

שנים הראשונים, שבהם אין אדם עשרים 
שהם כדמיון  חמישים שנה,נענש, נותרו 

שהוא  מ''ט שנים ושנת החמישים, היובל
, שבהם שב איש אל אחוזתו, והוא היובלשנת 
לית האדם, , שהוא תכהשבעים לאדםשנת 

 שישוב אל אחוזתו,
 

, וחשבון הנפש ימי הספירה 49-שנים מכוונים ל 50
 לשבועות  50-ם הווי

 
הם ימי ספירה וחשבון של , מ''ט שנים הם
שהם מכוונים כנגד ספירת  ,אדם על מעשיו

 ,של אדם שבעיםושנת הנ' שהוא שנת  העומר,
ויום החמישים הוא  ,הוא תכליתו של אדם

 ות, חג השבוע ,קודש
 

שנות  נגדכיום  20עד פסח הם  בכ''ה אדר מבריה''ע
 הנעורים

 
היה  ולמאן דאמר דבניסן נברא העולם,

תחילת הבריאה בכ''ה באדר, הרי כ' יום עד 
יום ראשון של פסח, שהן חשובין כימי שנות 
נעורים דלא איענש עלייהו, שהיו ישראל עדיין 

ימי במצרים, ואח"כ מיום שיצאו ממצרים 
, יום לשנה עד חג השבועות, ה מ"ט יוםהספיר

 שהוא ביום חמישים, דמיון היובל, 
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 52הם  20ועוד  32הם  49-שתי שליש מ

 
ממ"ט  )שתי שליש( ב' חלקים  ,וכאשר תחשוב

הרי  כ' שניםועם שני הנעורים שהם  הם ל"ב,
, והם רוב שנותיו של אדם שלאחר שנות נ"ב

י שהם שת שהם ל''ב מתוך מ''ט,הנעורים, 
  החשבון והספירה של חייו,שליש מימי 

 
כאשר עברו רב שנות האדם ללא חטא שוב אינו 

 חוטא
 

זו מיתת שמואל הרמתי הוא  נ"ב ,ועד"ז אמר
)ל''ח למעלתו, והוא על פי מה שדרשו  ביומא 

)שמואל א' פרק ב' על הפסוק שאמרה חנה  ע''ב(
רוב , כיון שעברו "רגלי חסידיו ישמור" ט'(

 אדם בלא חטא שוב אינו חוטא,שנותיו של 
 לנ"ב שנים,שניבאה כן על בנה שמואל, שמת 

שהם לו רוב שנותיו שאחר שני הנעורים,  ,שאז
,  ב' חלקים ממ"ט שנים שאחר ימי הנעורים

גם אם היה חי שמואל יותר לא היה  ,ובודאי
בא לידי חטא, שהרי עברו לו רוב שנים של 

 אדם שאחר ימי הנעורים,
 

 ברי חז''ל לל''ג בעומרזכר לדבר בד
 

וזכר לדבר שאנו מדקדקים לעשות י"ט קצת 
לזכר שבו עברו רוב ימים, שהן  בל"ג בעומר,

, יום לשנה ששוב ב' חלקים ממ"ט ימי ספירה
כ' אחר  שנים ל"באין אדם חוטא, שהם 

של שני הנעורים, כאמור שזו מיתת  שנים
 המהרש''א, עכ''דשמואל הרמתי, 

 

* * *  * * * * 
 

ראשון נקרא ום ראשון של סוכות י
 לחשבון עונות

 
, אפשר עפ''י דברי המהרש''א שהבאנו לעיל

 )ויקרא כ''ג מ'(עה''פ,  דאיתא במדרשלבאר הא  
  ,"ולקחתם לכם ביום הראשון"
 
 )תנחומא אמור פרק כ''ב ( איתא במדרשו
ראשון לחשבון  "הראשוןולקחתם לכם ביום "

 עונות,
 

ם הראשונים של שני דעשרים, אפשר לפרש
 עשרים, הם כנגד שאינו נענש עליהםאדם 

בריאת התאריך של מימים הראשונים 
נברא  ולדידן דאמרינן דבתשרי, העולם

 , בכ''ה באלולהעולם, היה תחילת הבריאה 
 
 

 
הם , הרי כ' יום, עד יום ראשון של סוכות

עשרים יום כנגד עשרים שנה שאינו נענש 
לפיכך נקרא יום הראשון, ראשון עליהם, 

 לחשבון עונות.
 

* * * * * * * 
 

יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן 
 הדין

 
אמר חזקיה, ( ע''ב )סוכה מ"ה איתא בגמרא,

, משום רבי שמעון בן יוחאיאמר רבי ירמיה, 
יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, 

 ע''כ,מיום שנבראתי עד עתה, 
 

בזכותי  - לפטור (,ב''ה ע''סוכה  מ) רש"יכתב 
 .ופוטרן מן הדיןאני סובל כל עונותיכם, 

 
אמר רב ששת , אע'' ה''ס עירובין) איתא בגמרא

יכול אני לפטור   ,משום רבי אלעזר בן עזריה
את כל העולם כולו מן הדין מיום שחרב בית 

לכן שמעי נא זאת  ,שנאמר ,המקדש ועד עכשיו
מאי יכולני   וכו' וכו', ןושכורת ולא מייענייה 

 ע''כ,ה, לפטור דקאמר מדין תפל
 

לטעון על כל  - יכולני לפטור ,רש"יכתב 
דבר שיפטרו  ,ישראל לפני הקדוש ברוך הוא

 שיכוריםלומר שהן  ,כולן מדינא לעתיד לבוא
אם דנין  - מדין תפלה, ואין נתפשין על עונם

, יכול אני בכוונהאותן על שלא היו מתפללין 
 ,רןלפוט

 
 יש לפרש מן הדין הם הדינים שלמידים מחנה

 
מדברת וחנה היא ", יג( 'פרק א ')שמואל א  כתיב

רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע  על לבה
 , "ויחשבה עלי לשכרה

 
אמר רב  (,אע'' א''ל ברכות) איתא בגמרא
איכא למשמע  הלכתא גברוותאהמנונא כמה 

 ,על לבהוחנה היא מדברת  ,מהני קראי דחנה
ויחשבה עלי  ,מכאן למתפלל צריך שיכוין לבו

 מכאן, ששכור אסור להתפלל, -לשכרה 
 

הכוונה לאותן לפטור מן הדין, לפרש אפשר 
ההלכות שלמידים, כי המתפלל צריך שיכויו, 
אך בשכרותו אין לו להתפלל, ועי''ז יכול אני 

ם, מאותו דין של תפילה, משום טרולפ
 ששיכורים הם.

 * * * * * * * 
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 יש לפרש מן הדין היינו קל וחומר

 
בי שמעון בר רכאשר אמר ש ,לפרשאפשר 

מן  ,, יכול אני לפטור את כל העולם כולויוחאי
שלמידים יכול לפטרם את מה כוונתו  הדין,

, הנקרא בלשון מהקל וחומרדהיינו  מן הדין,
  דיןחז''ל 

 
 הקל וחומר שאסור להסיח דעת

 
ייב אדם ח (ע''א )שבת י''ב  איתא בגמרא

 קל וחומר" למשמש בתפילין כל שעה ושעה,
מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת,  ,"מציץ

אמרה תורה והיה על מצחו תמיד, שלא יסיח 
שיש בהן אזכרות הרבה  תפיליןדעתו ממנו, 

 ע''כ, ,על אחת כמה וכמה
 

, שלמידין מק''ו, שאין להסיח דעת,  מבואר
 אלא יש לכוון בתפילין וממילא בתפילה,

כל הקורא קריאת  (ב''ברכות  יד ע)כאומרז''ל,  
 ,וכו' ,שמע בלא תפילין

 
"לפטרם מן מה שאמר לפי''ז אפשר לפרש, 

ממה שלא כוונו  והובא לעיל הפירוש הדין"
 בתפלתם, 

 
"מן  מה שלמדומ  ם,הרי הוא פוטרא''כ 

, שאסור להסיח מהק''ו מציץכלומר,  הדין",
  "לפטרם מן הדין"דעת, וזהו 

 
המשורר, נשאת, ציץ נזר הקודש,  דבריב אור בי

 ע''פ דרכנוחבוש על ראשך פארך, 
 

קל וחומר  נשא ע''ד, קל וחומרהוא נשאת, 
  )שבת ל''א ועוד( בעצמו

 
  מציץ,זהו הק''ו ציץ נזר הקודש, 

 
 שהם התפילין,   חבוש על ראשך פארך,

 
אותו ק''ו, שלא  ומכיוון ורשב''י קיים בעצמו,

 פילה, כמאמר המשורר, הסיח דעתו בת
 

אותו מ, יכול לפטור כל העולם לפיכך היה
, שאינם יכולין לכוין ק''וכלומר מאותו  ,דין

 בתפילתם, 
 

 זכותו יגן עלינו ועכ''י
 

* * * * * * * 
 
 

 
רבי שמעון לתלמידיו ביאור במ''ש 

 בניי שנו מדותי 
 

, אמר רבי שמעון ס''ז ע''א(גיטין ) איתא בגמרא
, שמדותי תרומות ניי שנו מדותיבלתלמידיו, 
 מידותיו של רבי עקיבא, מתרומות 

 
רבי שמעון בר למה היה צריך  ויש לשאול,

שילמדו תורתו,  טעם  ,תלמידיולתת ל יוחאי
 של רבי עקיבא רבו,  ממדותיומפני שהם 

 
 ונראה לבאר הדבר, כדלקמן,

 
דרכו של רבי ישמעאל לעומת דרכו של רבי שמעון 

 בר יוחאי
 

הנהג בהן מנהג  )ברכות ל''ה  ע''ב( א בגמראאית
 דברי רבי ישמעאל,  דרך ארץ

 
מנהג  ,עם דברי תורה - הנהג בהםרש"י כתב 

שאם תבא לידי צורך הבריות סופך  - דרך ארץ
 , ליבטל מדברי תורה

 
אפשר אדם חורש  רבי שמעון בן יוחאי אומר,

בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר 
ש בשעת דישה, וזורה בשעת בשעת קצירה, וד

 הרוח, תורה מה תהא עליה, 
 

 עושין רצונו של מקום,בזמן שישראל  ,אלא
 ע''כ,מלאכתן נעשית על ידי אחרים, 

 
כי בשעה  ,לדברי רבי שמעון בר יוחאי מבואר

יכולין לעסוק  "רצונו של מקום"שעושין 
בתורה ללא הרף, ומלאכתן נעשית ע''י 

 אחרים,
 

 יע את הקושיאהתירוץ שאינו משב
 

מעשה ברבי  )תענית כ''ה ע''ב( איתא בגמרא
עשרים אליעזר שירד לפני התיבה ואמר 

 ולא נענה,  וארבע ברכות
 

אבינו מלכנו אין  ואמר, ירד רבי עקיבא אחריו
לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם 

)על שלא  , וירדו גשמים, הוו מרנני רבנן,עלינו
אליעזר בן הורקנוס שהיה  נתקבלה תפילתו של רבי

  רבו של רבי עקיבא(
 

 לא מפני שזה גדול מזה ,יצתה בת קול ואמרה
מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר אלא שזה 
 ע''כ, על מדותיו,
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 קושיית המפרשים למה אין זה גדול מזה

 
אם זה היה  )המבי''ט ועוד( ,והקשו המפרשים
תירצו , ואינו גדול מזהלמה  מעביר על מדותיו

בכמה אופנים, האחד, שרבי עקיבא היה צריך 
לשבר את מידותיו הטבעיים להגיע לכזאת 

 ,  גדלות, ועוד תירוצים
 

אין התירוץ משביע את עדיין  לתירוצם,אך 
רבי עקיבא גדול מרבי  למה לא נעשה הקושיא,
  ,שבירת המידותע''י  אליעזר,

 
 דבריהם לא מפני שזה גדול מזהבביאור 

 
ואמר לי ישמעאל  ז' ע''א( )ברכות ראאיתא בגמ

בני ברכני, אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו 
 מדותיך עלויגולו רחמיך רחמיך את כעסך 

ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם 
 ע''כ, ,ונענע לי בראשולפנים משורת הדין 

 
כי עיקר התפילה היא, הבקשה,  ,מבואר

של  תיו, על מידושל הקב''ה להגביר רחמיו
ויהיו רחמיך מתגוללים על "כמ''ש  הקב''ה,
 ,"מדותיך

 
כי מה שיצתה בת קול  ובכך אפשר לפרש,

, הכונה, כי לא מפני שזה גדול מזהואמרה 
דווקא אין זה תלוי לפעול פעולות ע''י תפילה, 

ולא מפני שרבי עקיבא היה  בגדלות המבקש,
גדול מרבו רבי אליעזר בן הורקנוס ולכן ירדו 

כי התפילה אינה תלויה ם בתפילתו, גשמי
  במי גדול ממי,

 
אבינו מלכנו אין לנו , אלא שרבי  עקיבא אמר

מלך אלא אתה אבינו מלכנו למענך רחם 
רחמיו של הקב''ה על גולל בכך ו, עלינו

שלא בדרך שבאו הגשמים ונענה,  מידותיו,
 ,הטבע

 
 ,לא מפני שזה גדול מזה וכך פירוש הגמרא,
גדלות המבקש, לפי לויה שהתפילה אינה ת

שמעביר את רחמיו של הקב''ה על מי  ,אלא
שלא כדרך יכול להביא את הגשמים , מדותיו
, אעפ''י שתפילת רבי אליעזר בן הטבע

 הורקנוס לא נענתה,
 

לא מפני שזה גדול  ,מה שאמרו חז''ל  וזהו
וזה אינו  מעביר על מדותיואלא שזה  מזה

 ,מעביר על מדותיו
 

 
 
 

 
 עושין רצונו של מקוםש מרו בשעהאוביאור 

 
הנ''ל  דאיתא בגמראהא  אפשר לפרש הז לפי

אפשר אדם  רשב''י,, שאמר ל''ה ע''ב( )ברכות
 ש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה,חור

וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה 
אלא בזמן בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה, 
ן מלאכת ,שישראל עושין, רצונו של מקום

 נעשית על ידי אחרים,
 

אין הכוונה  עושין רצונו של מקום, וביארנו,
רק שמקיימין רצון הבורא, אלא שפועלים 

אצל המקום,  רצוןבמעשיהם, מציאות של 
רצונו על מידותיו דהיינו, שגורמים להגביר 

 וכדרך שעשה רבי עקיבא בתפילתו, 
  

 ביאור אומרו בניי שנו מדותיי
 

 דאיתא בגמראהא  ,מתבאר היטיב זה  לפי
,  אמר רבי שמעון לתלמידיו, ס''ז ע''א(גיטין )

, שמדותי תרומות מתרומות בניי שנו מדותי
 מידותיו של רבי עקיבא, 

 
, בניי שנו מדותירבי שמעון לתלמידיו  כך אמר

 )ל''ה  ע''ב(פי' התנהגו כפי שיטתי בברכות 
ולא בדרך ארץ, ואל  לעסוק בתורה בלבד,

נתפרנס, שזה למדתי  יקשה לכם מהיכן
איך להתפרנס שלא , ממידותיו של רבי עקיבא

אצל  רצוןדהיינו לגרום לעשות  כדרך הטבע,
להביא  תפילה כזו זוכים וע''יהקב''ה, 

הפרנסה שלא בדרך הטבע, כמו שר''ע הביא 
הגשמים, ע''י שהעביר רחמיו של הקב''ה על 

מלאכתם נעשית ע''י אחרים, עי''כ ו מדותיו,
, שמדותי תרומות בניי שנו מדותי מר,וע''ז א

 .מידותיו של רבי עקיבאמתרומות 
 

* * * * * * * 
 

 יוחאי, שמעון בר' , דא ר'פני האדון ה
 

 , )חלק ב' פרשת בא דף ל''ח ע''א( איתא בזוהר
ָעֵבד קּוְדָשא ְבִריְך  הּוא ְירּוָשַלִים ְלַתָתא, 

שלים למטה עשה הקב''ה ירו) ְכַגְווָנא ִדְלֵעיָלא.
בעולם הזה כעין ירושלים של מעלה, שהוא סוד 

 מלכות( 
שּוֵרי ַקְרָתא  ָעֵבד רבי שמעון בר יוחאי,

)עשה רשב''י חומות העיר הקדושה  ַקִדיָשא ְוַתְרעֹוי.
 ושעריה( 

  )מי שרוצה ליכנס( ַמאן ְדָעִייל,
 )אינו יכול ליכנס ָלא ָעֵייל, ַעד ְדִיְפְתחּון ַתְרִעין.

 עד שיפתחו לו השערים( 
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ַמאן ְדָסִליק, ָלא ָסִליק, ַעד ְדִיְתַתְקנּון ַדְרִגין 

)מי שרוצה לעלות על החומות אינו יכול  ְדשּוֵרי,
 לעלות עד שיתקינו לו המדרגות של החומות( 

)מי  ַמאן ָיִכיל ְלִמְפַתח ַתְרִעין ְדַקְרָתא ַקִדיָשא,
 ( יר הקודשיכול לפתוח השערים של ע

)ומי יכול  ּוַמאן ָיִכיל ְלַאְתְקָנא ַדְרִגין ְדשּוֵרי,
  לתקן את המדרגות של החומות(

ן יֹוָחאי, ְדִאיהּו ָפַתח ַתְרִעין  ָדא ִרִבי ִשְמעֹון בֶּ
)שהוא פתח את השערים של סודות  ְדָרֵזי ְדָחְכְמָתא,

  החכמה(
)והוא התקין מדרגות  ין,ְוִאיהּו ַאְתִקין ַדְרִגין ִעָלִא 

  עליונות(
ת ְפֵני )שמות ל''ה(  ּוְכִתיב ה ָכל ְזכּוְרָך אֶּ ֵיָראֶּ

  ָהָאדֹון ְיָי'.
ן יֹוָחאי, ַמאן ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי'  ,ָדא ִרִבי ִשְמעֹון בֶּ

  )הוא רבי שמעון בר יוחאי( 
)מי שהוא ְדַמאן ְדִאיהּו ְדכּוָרא ִמן ְדֻכְרָניא, 

 שבחכמים שיכול להשיג סודות התורה(   מובחר
)צריך להראות לפניו ללמוד , ָבֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמיּה

 ולשאוב מחכמתו ותורתו(.
 

)ר''ל שר''ש היה כחומה נשגבה בדלתיים ובריח, מגן 
על המלכות שהיא סוד עיר הקודש ירושלים, שלא 
יכנס בה ערל וטמא, לכן הראוי ליכנס בה לא יכנס 

 ות( )הביאור מהפירוש מתוק מדבש(אלא ברש
 

 מצינו ברשב''י שבעוה''ב גם היה יושב מעבר לחומה
 

כי הוה שכיב  ע''ז ע''ב(  )כתובותאיתא בגמרא 
רבי יהושע בן לוי, אמרו ליה למלאך המות, 

אזל  )עשה לו רצונו(,  זיל עביד ליה רעותיה,
)הראה  איתחזי ליה, אמר ליה אחוי לי דוכתאי,

אמר ליה לחיי, אמר ליה הב לי  ''ע(לי מקומי בג
סכינך, דלמא מבעתת לי באורחא, יהבה 

קא מחוי ליה,  ,דלייה ,ניהליה, כי מטא להתם
)קפץ שוור, )הגביהו מעל החומה והראהו מקומו( 

ההוא גיסא, נקטיה נפל לריב''ל מעל החומה( 
)תפסו מלאך המוות בקצה   בקרנא דגלימיה,

אתינא, אמר  בשבועתא דלא ,אמר ליהבגדו(, 
קודשא בריך הוא, אי איתשיל אשבועתא 

לא ניהדר, אמר ליה הב לי  ,ניהדר, אי לא
סכינאי, לא הוה קא יהיב ליה, נפקא בת קלא 

הב ניהליה דמיתבעא לברייתא,  ,ואמרה ליה
מכריז אליהו קמיה פנו מקום לבר ליואי פנו 

 מקום לבר ליואי, 
 

תיב דהוה יאשכחיה לר' שמעון בן יוחאי אזל 
על תלת עשר תכטקי פיזא, אמר ליה את הוא 

, נראתה קשת בימיךבר ליואי, אמר ליה הן, 
אמר ליה הן, אם כן אי אתה בר ליואי, ולא 
היא, דלא הואי מידי, אלא סבר לא אחזיק 

 טיבותא לנפשאי, 
 
 

 
יושב מעבר שהיה רשב''י  נמצינו למדים

לחומה, ולא היה ליכנס לשם אלא ברשות, 
וביקש מלה''מ  פץ שלא ברשות,וריב''ל ק
 וכו' להוציאו,

 
 על  יראה פני האדון ה' כי מבארבספר מי השילוח 

 כל זכורך זה רשב''י
 

 
ביאור  )פרשת קדושים(,כתב בספר מי השילוח 
יראה כל זכורך את "בדברי הזוה''ק שאמר, 

מאן פני האדון ה', הוא רבי , "פני האדון ה'
 שמעון בר יוחאי,

 
יראה ב יראה וקרינן נמי ייראה, כתי וכך כתב,

ה' ייראה על פניו של שהאדון  ,ר''לכל זכורך, 
 ,ואמר הזוהר, מאן פני האדון ה' כל אחד,

מי אפשר לראות את  כלומר, על פניו של
יו אפשר לראות פנ שעלזה רשב''י,  ,האדון ה'

יראה כל זכורך את פני , וזהו את האדון ה'
א רבי שמעון האדון ה', מאן פני האדון ה', הו

 בר יוחאי.
 

* * * * * * * 
 

שיהודה בן רשב''י לא חשש למה 
 גרים יספר את דבריו

 
 במה נחלקו רבי יהודה ורשב''י

 
, יתבי רבי יהודה, ל"ג ע''ב( שבת) איתא בגמרא

 יהודה בן גריםורבי יוסי, ורבי שמעון, ויתיב 
ואמר, כמה נאים  פתח רבי יהודהגבייהו, 

נענה רבי שמעון בן וכו', מעשיהן של אומה זו 
ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא יוחאי 

 לצורך עצמן יכו', 
 

וסיפר דבריהם ונשמעו  יהודה בן גרים, הלך
למלכות, אמרו, יהודה שעילה יתעלה, יוסי 

, שמעון שגינה יהרגששתק יגלה לציפורי, 
 אזלו טשו במערתא, 

 
שדברי רבי , ל"ג ע''ב( )שבת מהרש''א, בכת

כמה נאים מעשיהן של אומה , שאמר יהודא
 ע''כ,  , אמר כן מיראת מלכות,זו
 

כל  בי שמעון בר יוחאי שאמר, כי ר ,מבואר
לא , מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן

 חשש מאימת המלכות,
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 למה לא חשש רשב''י מפני המלכות

 
איך אמר רשב''י דברים קשים  ,יש להקשות

תלמידו של המתגרים במלכות, הרי רשב''י 
רבי עקיבא היה, כאומז''ל שכל תורתו היא 

 תרומה מתרומות מידותיו של רבי עקיבא, 
 

, תניא אר"ג קכ''א ע''א(יבמות ) ואיתא בגמרא
פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה 
אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם 

וכשעליתי ביבשה בא  רבי עקיבאשבה ומנו 
הלכה אמרתי לו בני מי העלך וישב ודן לפני ב

וכל גל וגל אמר לי דף של ספינה נזדמן לי 
 שבא עלי נענעתי לו ראשי, 

 
 אם יבואו רשעים על אדם מכאן אמרו חכמים

 -ינענע לו ראשו רש''י  בכת, ינענע לו ראשו
א''כ כיצד  ולא יתגרה בהן,ידחה מפני השעה 

 אמר רשב''י דברים המתגרים,
 

יספר דבריהם  ה בן גריםרשב''י לא חשש שיהוד
 משום שהיה תלמידו

 
מה שלא חשש רשב''י, זה לא  ואפשר לתרץ,

שרצה להתגרות, אלא שלא חשש שיהודה בן 
גרים יספר דבריהם משום שיהודה היה 

 תלמידו של רשב''י, כדלקמן,
 

רבי יונתן בן  ט' ע''א ( )מועד קטן איתא בגמרא
 נדריםתנו פרשת  ורבי יהודה בן גריםעסמיי 

איפטור מיניה באורתא, בי רבי שמעון בן יוחי 
לצפרא הדור וקא מפטרי מיניה וכו', אמר ליה 

אנשים של צורה רשב''י  לבריה בני אדם הללו 
  זיל גביהון דליברכוך וכו',  הם, 

 
דלפי שלמד ר' יהודא בן  ביותר, ואפשר לומר

, ששם למד את נדריםגרים אצל רשב''י מסכת 
 א מפיו, חשיבותו של כל היוצ

 
כי אינו  ,בי שמעון בר יוחאילפיכך אמר ר

מכשול, מאחר  מיהודא בן גריםחושש שיצא 
 ,אצלו נדריםמסכת ר' יהודא בן גרים שלמד 

  ולמד להישמר בכל היוצא מפיו,
 

, ולכן לא חשש רשב''י לדבר בגנות המלכות
וכל גל וגל רבו,  על אף שלמד מרבי עקיבא

לא להתגרות, שושבא עלי נענעתי לו ראשי, 
בכ''ז רשב''י לא חשש שהדברים יגיעו למלכות 

  .כנ''למשום שהיה תלמידו 
 

* * * * * * * 
 

 
 ועשהו גל של עצמותבמ''ש ביאור 

 
 ועשהו גל של עצמות א''לע''פ מה שביארנו 

 
נפק לשוקא,  ל''ד ע''א( )שבת איתא בגמרא,

אמר עדיין יש לזה  ליהודה בן גריםחזייה 
 של עצמות, "גל"עיניו ועשהו בעולם נתן בו 

 ע''כ,
 

לא עמד יהודה  ,בסופו של דברדאפשר לבאר, 
, למלכות וסיפר דבריהם בן גרים בלימודו, 

על רשב''י, והתחבא במערה,  גזירהונגזרה 
וראה את יהודה בן גרים, שגרם  לאחר שיצאו

שלא נזהר במה שלמד מרבי עקיבא מה לו 
 שלא להתגרות,  "גל וגל",רבו, מכל 

 
של  "גל", נקטו חז''ל הלשון ועשהו לרמז לכך

 עצמות,

* * * * * * * 
  

הוא א''ל שנתן בו עיניו ונעשה ג''ל, 
 ל''ג בעומר

 
כאשר יצא רבי  ל''ג ע''ב ( )שבת איתא בגמרא

שמעון בר יוחאי מהמערה, שמע רבי פנחס בן 
יאיר חותניה, ונפק לאפיה, עייליה לבי בניה, 

יה, חזי דהוה ביה הוה קא אריך ליה לבישר
פילי בגופיה, הוה קא בכי וקא נתרו דמעת 
עיניה וקמצוחא ליה, אמר לו אוי לי שראיתיך 

שאילמלא בכך, אמר לו אשריך שראיתני בכך, 
 לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך, 

 
 למד עיקר תורתו, במערה ששם מבואר, 

החבא בתוך כמבואר בגמרא שם, וכך נאמר, 
  ם למד סתרי תורה,מערה, מפני הגזרה, ש

ששם נברא מעיין א''ל  מעיין לו,וגם שם נברא 
מסובב כל ההזוהר הקדוש, וכל זה סיבב 

הסיבות, ע''י יהודא בן גרים, שהגיעו דבריו 
למלכות, ובכך נגרם שישב במערה, ועלה 

 ונתעלה, 
 

נתן בו שזהו שאמר,  אפשר לומר בדרך צחות,
, שהוא גרם לו, לכל התורה שלמד עיניו

שיהודא בן גרים גרם  ל,''ועשהו גמערה, ב
 .ג''ל בעומרליום הגדול 

 

* * * * * * * 
 

 
 



  
 ל''ג בעומר  -בהר פרפראות פאר                         

 יב

 
בני אדם הללו אנשים אמר רשב''י 

 של צורה הם,
 

 הברכות שבירך יהודה בן גרים את בנו של רשב''י
 

, רבי יונתן בן ט' ע''א ( מועד קטן) איתא בגמרא
נדרים תנו פרשת  ורבי יהודה בן גריםעסמיי 

איפטור מיניה בי שמעון בן יוחי, בי ר
באורתא, לצפרא הדור וקא מפטרי מיניה וכו', 

לבריה, בני אדם הללו   רשב''יאמר ליה 
זיל גביהון דליברכוך אנשים של צורה הם, 

 וכו',  
  

אמר להו דאמר לי  אמרו ליה מאי בעית הכא,
אבא זיל גבייהו דליברכוך, אמרו ליה, יהא 

עייל ולא תיפוק, רעוא דתזרע ולא תחצד, ת
תיפוק ולא תעייל, ליחרוב ביתך וליתוב 
אושפיזך, לבלבל פתורך, ולא תחזי שתא 

 חדתא, 
 

, אמר ליה, לא מבעיא כי אתא לגבי אבוה
דברוכי לא בירכן, אבל צעורי צעורן, אמר ליה, 

 מאי אמרו לך, הכי והכי אמרו לי, 
 

תזרע ולא  כולהו ברכתא נינהו, אמר ליה, הנך
תעייל ולא ליד בנים ולא ימותו, תו תחצד,
תעייל כלתא ולא לימותו בנך דליפקון,  תיפוק,

, תוליד בנתא ולא ימותו תיפוק ולא תעייל
ליחרוב ביתך וליתוב גוברייהו וליהדרו לותיך, 

, דהאי עלמא אושפיזך, וההיא עלמא אושפיזך
ביתא, דכתיב קרבם בתימו לעולם, אל תקרי 

, בבני ובנתא, לבלבל פתורךקרבם אלא קברם, 
, דלא תמות אנתך, ולא ולא תיחזי שתא חדתא

 ע''כ,תנסב אינתתא אחריתי, 
 

 ביאור הדבר שאמר הברכה בלשון הפוכה
 

, וז''ל, ושמעתי עוד בזה, מהרש''אכתב ה
שעשו כן כדי שיבא לאביו ויפרשו לו כוונתם 

 ותחול הברכה עליו גם מאביו,לברכה, 
 

 ביאור אנשים של צורה בדרך צחות
 

, כאשר אדם רוצה לעשות צורת דבר, כידוע
הוא צריך  חותמת שתחתום הצורה, כלומר,

, בכדי שכאשר יעלה באופן הפוךלחרוט 
 זה ייצא ישר,  בהפוך, אז הצורה על הנייר

 
רמז רשב''י לבנו, בני אדם ש א''ל כי זה מה

כלומר, הם יברכו  צורה הם, הללו אנשים של
 הפוכה,  , בצורהצורהאותך, כפי שעושים 

 

 
ובכדי שתצא לפועל יש להפכה, כך תהיה 
ברכתם, באופן הפוך, ואז תבוא אלי, ואברכך, 

 .כפירוש המהרש''א
 

* * * * * * * 
 

יומא דהילולא של הרמ"א רמז ל
 בכתוב טוב לב משתה תמיד

 
, בל"ג בעומרשל הרמ"א חל  יומא דהילולא

בסיום  דבריו של הרמ"א על יש לו רמז, ו
שמסיים דבריו  אורח  חיים,שולחן ערוך 

 "וטוב  לב", משלי ט''ו ט''ו()בדברי הכתוב 
   ,"משתה תמיד"
 

ימי   מ''טכאשר תחלק  וכך הוא הרמז,
ל''ג יום, אז הוא   וי''זיום,  ל''בהספירה, 

 ימים הםול''ב  י"ז,בגימטריא  טו''ב  בעומר,
  ל''ג בעומר,שמלפני 

 
יום  הואש טו''ב לל''ב, ביןש מרמז הרמ''או

יומא ב משתה תמידיהיו ימי ,  ל''ג בעומר
 ובזה סיים דבריו. דהילולא דיליה.

 

* * * * * * * 
 

 
 בקשה מיוחדת לעולים למירון

 
מאות אנשים  ,מנסיון של עשרות שנים

 מחפשים את התפילין שנעלמו במירון
 

במחלקת "השבת אבידה של "מכון פאר" 
אם ן הוכח כי כל זוג תפילין שיש בו שם וטלפו

 הוא מושב לבעליו, , הרי ח''ו הוא נאבד
 

 ולכן לפני שאתם נוסעים למירון עם התפילין
תוך התפילין וזה שמירה בשם וטלפון  רשמו

 ,בדוקה ומנוסה לתפילין
 
 
 

 לפנותניתן ולקבלת העלון, הערות הארות ל
 בני ברק 2רח' חזון איש אל "מכון פאר" 

,  מייל   03-6161777פקס 
yud10@017.net.il     616166-0527נייד 
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