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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
ל"ג בעומר תשע"ז

אדם העוסקים בחיי שעה בעניני העולם הזה במקום 

)שם(:  בגמרא  שמבואר  כך  כדי  עד  בתורה,  לעסוק 

בת  יצתה  נשרף",  מיד  עיניהן  שנותנין  מקום  "בכל 

קול: "להחריב עולמי יצאתם, חיזרו למערתכם". חזרו 

למערה לשנה שלימה ואחר כך יצאו ממנה.

ההשגות  בגמרא  מבואר  הדברים  בהמשך 

הגדולות בתורה שהשיג רשב"י במערה: "דמעיקרא 

כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא, הוה מפרק 

מתחילה  פירוקי",  תריסר  יאיר  בן  פנחס  רבי  ליה 

רשב"י  הקשה  כאשר  למערה,  רשב"י  שנכנס  לפני 

קושיא, היה רבי פנחס בן יאיר מתרץ את הקושיא 

בי"ב תירוצים, "לסוף כי הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר 

עשרין  יוחי  בן  שמעון  רבי  ליה  מפרק  הוה  קושיא, 

וארבעה פירוקי", אחרי שיצא מהמערה כשהקשה 

לו רבי פנחס בן יאיר קושיא, היה רשב"י מתרץ את 

הקושיא בכ"ד תירוצים.

מבואר,  ג(  טור  נט  דף  תבא  כי  )פרשת  חדש  בזוהר 

בכל  פעמיים  המערה  אל  בא  הנביא  אליהו  כי 

המקובל  שייסד  וזהו  התורה.  סודות  ללמדם  יום 

"בר  הקדוש  בשיר  זי"ע,  לביא  שמעון  רבי  האלקי 

"בר יוחאי,  יוחאי" שנתקבל בכל תפוצות ישראל: 

ברחת,  אשר  יום  נסת,  יום  ישבת,  טוב  מושב 

והדרך".  הודך  קנית  שם  שעמדת,  צורים  במערות 

רשב"י  גדולת  של  השורש  כי  מזה  למדים  נמצינו 

כנגד  לדבר  צבאות  ה'  קנאת  שקינא  במה  הוא, 

מלכות רומי, ועל ידי זה הוכרח לברוח ולהתחבא 

במערה י"ג שנים.

"הזכה תידרג  ג ר  רנא זיגקת"

והנה ראוי להתבונן מה ראה רשב"י על ככה, 

רומי,  מלכות  של  בגנותה  לדבר  נפשו  את  לסכן 

של  בגנותה  שאמר  מה  כי  שחשב  לומר  ואין 

הוא  גדול  כלל  שהרי  בסוד,  ישאר  רומי  מלכות 

בגדר  אינו  שוב  שלשה  בפני  שנאמר  דבר  שכל 

"כל מילתא  טז.(:  )ערכין  סוד, כמו ששנינו בגמרא 

לישנא  משום  בה  לית  תלתא,  באפי  דמיתאמרא 

בישא, מאי טעמא, חברך חברא אית ליה, וחברא 

דחברך חברא אית ליה".

דוקא  בעומר,  ל"ג  לקראת  הכנה  יעשה  אבינו 

בשעה שכרת ברית עם לבן הארמי, ובאותו מעמד 

ל"ג  על  כדי לרמז  לבן  לבין  בינו  ג"ל  יעקב  העמיד 

בעומר, וצריך ביאור מהו הקשר הפנימי בין יעקב 

בין הברית  מהו הקשר  ועוד,  זאת  אבינו לרשב"י, 

שכרת יעקב עם לבן הארמי לל"ג בעומר.

  רו  עדרזב ו ת"י תמה
 דיתו תענרבה  ז מזכרב ורמי

פתח דברינו יאיר במה שמספרים חכמינו ז"ל, 

איך הגיע רשב"י למעלתו והשגתו הגדולה בתורה, 

רבי  עם  יחד  המערה  בתוך  שהתחבא  שנים  בי"ג 

עליו  שגזרה  רומי  מלכות  מאימת  בנו,  אלעזר 

מיתה, משום שפתח את פה קדשו לקנא קנאת ה' 

בגנותה  לדבר  אש  להבות  חוצבי  בדברים  צבאות 

של מלכות רומי, וכך שנינו בגמרא )שבת לג:(:

רבי  שם  היה  ביבנה,  לכרם  רבותינו  "כשנכנסו 

נענה  שמעון...  ורבי  יוסי  ברבי  אלעזר  ורבי  יהודה 

רבי יהודה ברבי אלעאי ראש המדברים בכל מקום... 

ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום, דיתבי 

בן  יהודה  ויתיב  שמעון,  ורבי  יוסי  ורבי  יהודה  רבי 

נאים  כמה  ואמר,  יהודה  רבי  פתח  גבייהו.  גרים 

מעשיהן של אומה זו, תיקנו שווקים, תיקנו גשרים, 

תיקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק.

תיקנו  לא  שתיקנו  מה  כל  ואמר,  רשב"י  נענה 

בהן  להושיב  שווקין  תיקנו  עצמן,  לצורך  אלא 

ליטול  גשרים  עצמן,  בהן  לעדן  מרחצאות  זונות, 

דבריהם  וסיפר  גרים  בן  יהודה  הלך  מכס.  מהן 

ונשמעו למלכות. אמרו ]הרומיים[, יהודה שעילה 

יוסי  המדברים[,  ראש  ]להיות  יתעלה  ]ששיבח[ 

אזלו  יהרג...  לציפורי, שמעון שגינה  יגלה  ששתק 

טשו במערתא".

ורבי אלעזר  י"ב שנים רצופות התחבאו רשב"י 

בנו במערה ועסקו בתורת ה' יומם ולילה, עד שבא 

ובכך  והודיע להם כי קיסר רומי מת,  אליהו הנביא 

נתבטלה גזירת המיתה על רשב"י ויצאו מהמערה. 

בני  יכלו לסבול לראות  אלא שבגודל קדושתם לא 

לכבוד יום ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה יומא 

דהילולא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, 

דבר בעתו מה טוב להתבונן במה שגילה לנו רבינו 

טור  פז  דף  יב  דרוש  )פסח  הכונות"  ב"שער  האריז"ל 

א(, כי יעקב אבינו כבר רמז על ל"ג בעומר, בשעה 

שרדף לבן הארמי אחרי יעקב שברח ממנו להרגו 

יחד עם כל בני ביתו, וכשראה שהקב"ה מונע ממנו 

להרע ליעקב, ביקש לכרות עמו ברית ואמר ליעקב 

)בראשית לא-מד(:

והיה לעד  נכרתה ברית אני ואתה  "ועתה לכה 

ויאמר  מצבה.  וירימה  אבן  יעקב  ויקח  ובינך,  ביני 

יעקב לאחיו ]רש"י: "הם בניו"[ לקטו אבנים, ויקחו 

אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל, ויקרא לו לבן 

לבן  ויאמר  גלעד...  לו  קרא  ויעקב  שהדותא  יגר 

ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני 

ובינך, עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני לא אעבור 

ואם אתה לא תעבור אלי את  הזה,  אליך את הגל 

הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה".

מגלה לנו האריז"ל כי אותו ג"ל שהעמיד יעקב, 

רמז  זה  ועל  בעומר,  ל"ג  על  בכך  לרמז  התכוון 

שכתב  למה  המקור  וזהו  הזה".  הגל  "עד  הכתוב: 

ד"ש  דף  בעומר  ל"ג  )שער  שלו  בסידור  ה"תניא"  בעל 

טור ג ד"ה עד הגל(: "עד הגל הזה כו', הנה בפסוק זה 

שבפסוק  ג"ל  בתיבת  בתורה  בעומר  לל"ג  רמז  יש 

זה". וכן כתב ב"קדושת לוי" )פרשת ויצא ד"ה ויקרא(: 

ל"ג  על  מרמז  הזה  הפסוק  גלעד,  לו  קרא  "ויעקב 

בעומר, כי ג"ל הוא אותיות ל"ג".

חתם  ב"דרשות  שכתב  מה  בזה  לבאר  יומתק 

ח"ד  מחדש  ובנדפס  וספרתם,  ד"ה  ב  טור  רעט  )דף  סופר" 

גימטריא  גמ"ל  "למ"ד  ל"ג בעומר:  בענין  דף תמח.( 

מת".  שלא  ע"ה  אבינו  יעקב  של  שנותיו  קמ"ז 

ובהשקפה ראשונה אינו מובן מה ענין ל"ג בעומר 

שכוונתו  לומר  יש  האמור  לפי  אך  אבינו,  ליעקב 

הקדים  כבר  אבינו  שיעקב  האריז"ל,  רבינו  לדברי 

לעשות הכנה להמתקת הדינים בל"ג בעומר.

יחד,  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

שיעקב  סיבב  אשר  ה',  דרכי  בנפלאות  להתבונן 

 יגקת אתינר  נבעזעז תותי גקיתא ותר  ז ו ת"י
 ג ה הכנה זז"ע תגרמו ירמא דהיזרזא  ז ו ת"י
 תמאמו הז"ע  ז ו ת"י  הגמיד תינר זזתן האומי
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ונראה לבאר כוונתו העמוקה של רשב"י, שהוא 

וישלח  בפרשת  רש"י  שמביא  כפי  לשיטתו  הולך 

בהעלותך  )פרשת  בספרי  הדבר  ומקור  לג-ד(  )בראשית 

בידוע  הלכה  אומר,  יוחאי  בן  שמעון  "רבי  יא(:  אות 

ויש לומר הענין בזה על פי  שעשו שונא ליעקב". 

המבואר בספרים הקדושים, כי שונאי ישראל יש 

להם ב' דרכים איך להילחם עם ישראל, או בדרך 

להשמיד  שביקש  המן  שעשה  כפי  מלחמה  של 

את כל היהודים, או בדרך של שלום לקרב אותם 

קו-לה(:  )תהלים  שכתוב  כמו  עמהם,  שיתערבו  כדי 

"ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם".

בידוע  "הלכה  רשב"י:  שאמר  זהו  כן  כי  הנה 

הקב"ה  שהשריש  כלומר  ליעקב",  שונא  שעשו 

שנאה בגוים כנגד ישראל, כדי שלא יתערבו בגוים 

תמורה  במדרש  מבואר  וכן  ממעשיהם.  וילמדו 

שנדפס  עקיבא[  ורבי  ישמעאל  לרבי  ]המיוחס 

כו(:  תמורה  ה  )פרק  לרש"י  הגדול"  "פרדס  בספר 

להקב"ה,  להודות  ישראל  מבקשין  גדולה  "הודיה 

שהטיל ביניהם ובין אומות העולם שנאה ותחרות, 

שאילולי כן היו מתערבין בגוים ולמדים ממעשיהם, 

ממעשיהם,  וילמדו  בגוים  ויתערבו  שנאמר  כמו 

לפיכך הודו לאל השמים כי לעולם חסדו".

בפרשת  בחיי  רבינו  דברי  הם  נפלאים  ומה 

קדושים על הפסוק )ויקרא כ-כו(: "ואבדיל אתכם מן 

העמים להיות לי. חכמת התורה חייבה לנו להיותנו 

ומתוך  ובמלבושנו,  ובמשתנו  במאכלנו  מובדלין 

בנו,  מקנאים  הם  התורה  במצוות  מסוגלין  שאנו 

וכענין שדרשו חז"ל  ישנאו אותנו,  ומתוך קנאתם 

סיני,  שמו  נקרא  ולמה  שמו,  חורב  הר  פט.(  )שבת 

שמשם יצאה שנאה לעובדי גילולים".

רבי  להרה"ק  נכבד  רעיון  מצינו  זה  בענין 

כנגד  קשות  שנלחם  זצ"ל,  הירש  רפאל  שמשון 

שנתקרבו  דורו  מבני  רבים  של  ההתבוללות  מכת 

כו-טז(:  )בראשית  שכתוב  מה  כך  על  והמליץ  לגוים, 

"ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו 

זכו  ישראל  נפשות  כמה  יודע  מי  באומרו:  מאד". 

להינצל מרדת שחת, על ידי המאמר: "לך מעמנו", 

שאומות העולם זורקות תמיד כלפינו.

שרבי  רשב"י  שמע  כאשר  כי  לומר  יש  מעתה 

יהודה ברבי אלעאי שיבח את הרומיים, שבנו שווקים 

משתמשים בהם,  ישראל  ומרחצאות שגם  גשרים 

השכיל להבין כי מה שלא מנעו הרומיים מישראל 

הרעה  מחשבתם  מפאת  הוא  בהם,  להשתמש 

לכן  עמהם.  שיתחברו  ידי  על  ישראל  את  לקלקל 

פתח את פיו במסירות נפש לדבר בגנות הרומיים: 

"כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמן", למלא 

להשתמש  מישראל  מנעו  שלא  ומה  לבם,  תאוות 

בהם הוא כדי שיתחברו עמהם ויתקלקלו.

 ו ת"י זמד מותי גקיתא ותר
 מסו נפ ר זהיתדז מן הורמיים

ועתה בא וראה כי מסירות נפש זו של רשב"י, 

לדבר בגנותה של מלכות רומי כדי להתרחק מהם, 

ממש,  בפועל  נפשו  שמסר  רבו  עקיבא  מרבי  למד 

כדי להרחיק את ישראל מהרומיים שביקשו לקלקל 

את ישראל, כמו ששנינו בגמרא )ברכות סא:(:

הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  פעם  רבנן,  "תנו 

יהודה  בן  פפוס  בא  בתורה.  ישראל  יעסקו  שלא 

ברבים  קהלות  מקהיל  שהיה  עקיבא  לרבי  ומצאו 

ועוסק בתורה, אמר ליה, עקיבא אי אתה מתיירא 

מפני מלכות. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר 

דומה, לשועל שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים 

מפני  להם  אמר  למקום,  ממקום  מתקבצים  שהיו 

מה אתם בורחים, אמרו לו מפני רשתות שמביאין 

עלינו בני אדם.

אני  ונדור  ליבשה  שתעלו  רצונכם  להם,  אמר 

אמרו  אבותיכם.  עם  אבותי  שדרו  כשם  ואתם 

לא  שבחיות,  פיקח  עליך  שאומרים  הוא  אתה  לו, 

חיותנו  במקום  ומה  אתה,  טיפש  אלא  אתה  פיקח 

אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. 

בתורה,  ועוסקים  יושבים  שאנו  עכשיו  אנחנו  אף 

שכתוב בה )דברים ל-כ( כי הוא חייך ואורך ימיך כך, 

כמה  אחת  על  ממנה  ומבטלים  הולכים  אנו  אם 

שתפסוהו  עד  מועטים  ימים  היו  לא  אמרו  וכמה. 

לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים".

כאשר נתבונן במשל של רבי עקיבא עם השועל 

והדגים נשכיל להבין כוונתו, כי כמו שבמשל אומר 

להזמין  והתקרבות,  חנופה  דברי  לדגים  השועל 

אותם לעלות על היבשה ולחיות אתו ביחד בטוב 

אותם  לרמות  היא  כוונתו  כל  כאשר  ובנעימים, 

ולאוכלם, כן אומות העולם אפילו כשמזמינים את 

ישראל לבלות אתם בנעימים, טמון בקרבם ארס 

לקלקל את ישראל ברוחניות שהוא גרוע ממיתה, 

את  "שהמחטיא  כא-ד(:  )במדב"ר  במדרש  כמבואר 

האדם ]גרוע[ יותר מן ההורגו".

לה':  מברכים  אנו  לציון"  "ובא  בתפלת  והנה 

"ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים 

התורה  חוקי  כי  מבואר  הרי  אמת".  תורת  לנו  ונתן 

גזרו  כאשר  לכן  העמים.  מכל  אותנו  מבדילים 

רבי  הבין  בתורה,  ישראל  יעסקו  שלא  הרומיים 

ידי  על  מהם  ישראל  יתבדלו  שלא  כוונתם  עקיבא 

וילמדו  עמהם  יתחברו  זה  ידי  ועל  התורה,  חוקי 

ממעשיהם, על כן מסר את נפשו ללמד תורה שהיא 

למד  ממנו  כן  כי  הנה  הגוים.  מן  להיבדל  שמירה 

הרומיים,  אותם  של  בגנותם  לדבר  רשב"י  תלמידו 

להם  להחזיק  אליהם  ישראל  יתקרבו  שלא  כדי 

טובה על כל הדברים שעשו לטובת עצמם.

 יגקת אתינר חינך ארבנר 
זהיתדז מן הארמרב

ולהשכיל,  להבין  במסענו  נמשיך  הבה  עתה 

על  נפשו  למסור  זה  דבר  למד  עקיבא  רבי  כי 

מיעקב  העולם  לאומות  ישראל  בין  ההתבדלות 

זכה  הקדושים  האבות  שלושת  מכל  אשר  אבינו, 

שהיתה מיטתו שלימה שכל בניו היו צדיקים, כמו 

"וישתחו ישראל על ראש  שכתוב )בראשית מז-לא(: 

המיטה". ופירש רש"י: "על שהיתה מיטתו שלימה 

ועוד  הוא,  מלך  יוסף  שהרי  רשע,  בה  היה  ולא 

שנשבה לבין הגוים, והרי הוא עומד בצדקו".

והנה כאשר נתבונן נראה שיעקב זכה שתהיה 

בניו להיבדל  ידי שהדריך את  מיטתו שלימה, על 

זה  דבר  הרעים.  וממעשיהם  העולם  מאומות 

למדנו ממה שביקש לבן הארמי לכרות ברית עם 

הגדה  בעל  העיד  כבר  הלא  יפלא  ולכאורה  יעקב, 

הארמי  לבן  של  הגדולה  שנאתו  על  פסח  של 

ליעקב וזרעו )בפסקה "צא ולמד"(: "ולבן ביקש לעקור 

את הכל שנאמר ארמי אובד אבי", מעתה הן אמת 

ה',  אזהרת  מחמת  ביעקב  לפגוע  יכול  היה  שלא 

אבל מי כפה עליו לכרות עמו ברית.

הרשע  לבן  כשראה  כי  הוא  הענין  ביאור  אך 

שלא יעלה בידו למלא את מזימתו הרעה לעקור 

את הכל, שהרי הקב"ה הזהירו בחלום שלא לדבר 

 אויל"ז: יגקת אתינר  הקים עז תינר רתין זתן האומי
ראמו: "גד העז הלה", ג ה תכך הכנה זז"ע תגרמו

 הק ו הנפזא תין יגקת אתינר  נבעזעז תותי גקיתא
ותר  ז ו ת"י  מסו נפ ר זדתו תענרב הורמיים

 ו ת"י זמד מותי גקיתא ותר  מסו נפ ר
זזמד ברוה תותים המתדיזה אב י ואז מחרקי הערים

 ותי  זרם מקאמינקא: מאמור  ז ו ת"י תענרב הורמיים
הרא המאמו הז"ע  זר ומל גז ז"ע תגרמו
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עם יעקב מטוב ועד רע, החליט ללכת בדרך השניה 

להילחם בקדושתו של יעקב על ידי שיכרות עמו 

ברית, ומתוך קרבה יתירה יצליח לקלקל את בניו 

במעשיו הרעים שילמדו ממנו, וזהו שרמז ליעקב 

הכל  את  לעקור  בידי  עלה  שלא  "ועתה"  באמרו: 

בדרכי מלחמה, "לכה נכרתה ברית אני ואתה", כדי 

שאוכל לקלקל את בניך בדרכי נועם.

הרעה  מחשבתו  את  שהבין  אבינו  יעקב  אולם 

של לבן אשר חשב על בניו היהודים, נתחכם להשיב 

מליפול  בניו  את  להציל  כדי  השערה  מלחמה 

ברשתו: "ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים", בכך רמז 

להם יעקב שהם צריכים ללקוט אבנים, כדי להילחם 

יעזו  שלא  הקדושה,  אויבי  וחבריו  לבן  כנגד  בהן 

וזהו  ברשעותם,  אותם  ולקלקל  אליהם  להתקרב 

גל", בבחינת מחיצה  ויעשו  "ויקחו אבנים  שכתוב: 

להפריד בין לבן הארמי ובין זרע עם קודש.

לכן כאשר ראה לבן הרשע כי יעקב בחכמתו 

כרחו  בעל  הסכים  הרעה,  מחשבתו  את  גילה 

לכן  כנגדו,  יעקב  ילחם  שלא  ובלבד  הזה  לפירוד 

"עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני  אמר ליעקב: 

לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור 

אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה". בכך 

את  יעברו  בניו  או  הוא  אם  כי  ליעקב,  לבן  רמז 

הגל להתחבר עמו הרי ברור שזה יהיה "לרעה" כי 

יתקלקלו ממנו.

"יגתרו נא אדרני זפני גתדר"

יעקב  שנשמר  הזה  החיזיון  ככל  והנה 

עם  להתחבר  שלא  נשמר  כך  לבן,  עם  מלהתחבר 

עשו כששלח את המלאכים להתפייס עמו, ואמר 

להם )בראשית לב-ה(: "כה תאמרון לאדוני לעשו, כה 

עתה".  עד  ואחר  גרתי  לבן  עם  יעקב,  עבדך  אמר 

"גרת"י בגימטריא תרי"ג, כלומר עם  ופירש רש"י: 

לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי 

ממעשיו הרעים".

בכך רמז יעקב לעשו, כי הגם שהוא שולח אליו 

ידע  אבל  עמו,  ולהשלים  להתפייס  כדי  מלאכים 

ידידות  של  ברית  עמו  לכרות  רצונו  אין  כי  נאמנה 

וֵרעות, אלא כמו שעשה עם לבן שהיה מסור ונאמן 

נבדל  היה  זאת  כל  עם  אך  אצלו,  שעבד  לעבודתו 

ממנו ומכל מעשיו הרעים ושמר תרי"ג מצוות, כך 

יתרחק מעשו כדי שלא יתקלקלו בניו ממנו.

מקיים  ונאה  דורש  נאה  היה  אבינו  יעקב  והנה 

אחרי  כי  הרשע,  עשו  של  מחברתו  להתרחק 

שנתפייס והשלים עם עשו אחיו, הציע לו עשו רעיון 

ונלכה  נסעה  "ויאמר  לג-יב(:  )שם  ורעות  אחווה  של 

"ואלכה לנגדך, בשוה  ופירש רש"י:  ואלכה לנגדך". 

לך. טובה זו אעשה לך, שאאריך ימי מהלכתי ללכת 

לאט כאשר אתה צריך, וזהו לנגדך בשוה לך".

אולם יעקב אבינו סירב לקבל הצעה זו: "ויאמר 

והבקר  והצאן  רכים  הילדים  כי  יודע  אדוני  אליו 

עלות עלי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן, יעבור 

לרגל  לאטי  אתנהלה  ואני  עבדו,  לפני  אדוני  נא 

המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים, עד אשר אבוא 

אל אדוני שעירה". וביאר הגה"ק בעל "בן איש חי" 

לעשו  יעקב  בין  שהיה  הוויכוח  שם(,  וישלח  )פרשת 

כלקח נשגב על הסכנה הרוחנית של התחברות עם 

רשעים, והנה דבריו המתוקים בלשון קדשו: 

לי  ונראה  לנגדך.  ואלכה  ונלכה  נסעה  "ויאמר 

בסייעתא דשמיא... כי תחילה רצה עשו לבוא על 

יעקב בחרב כדי לאבדו ח"ו, וסוף עתה בא להיפך... 

להיפך  ודיבר  יעקב,  עם  והמלחמה  החרב  שעזב 

נסעה ונלכה בעולם הזה בחברה ושיתוף ובהשוואה 

אחת, ואלכה נגדך לעזרתך ולשמור אותך, וכל זה 

שבזה  שחשב  משנאה,  אלא  מאהבה  אומר  אינו 

לו  ויהיה  יגבר עליו  ואז  לו לקלקל דרכיו ח"ו,  יוכל 

תקומה בעולם.

הזה,  הדבר  בנזק  הרגיש  ע"ה  אבינו  יעקב  אך 

כלומר  וכו',  רכים  הילדים  כי  יודע  אדוני  לו  ואמר 

אלא  בכך,  רוצה  אתה  לב  וטוב  מאהבה  לא  ידעתי 

ידי  על  בם,  ולשלוט  זרעי  על  להתגבר  כדי  כוונתך 

קלקול מעשיהם אשר יתקלקלו מחברת זרעך, דאז 

ידפקום המקטרגים יום אחד ומתו כל הצאן".

 אתי"ו יגק"ת ארבירב
ות"י גקית"א עזערז יגקת

בדרך זו במסילה נעלה לבאר הקשר בין החוט 

שמעון  רבי  עקיבא,  רבי  אבינו,  יעקב  המשולש: 

להיבדל  כדי  נפשם  שמסרו  שבהם  יוחאי,  בר 

רבינו  שגילה  מה  פי  על  וממעשיהם,  מהרשעים 

האריז"ל ב"לקוטי תורה" )פרשת ויחי(, כי יעקב אבינו 

נתגלגל ברבי עקיבא, ונרמז דבר זה בפסוק )בראשית 

מט-כד(: "מידי אביר יעקב משם רועה אבן ישראל" 

- אבי"ר יעק"ב הוא אותיות רב"י עקיב"א.

הש"ס"  ב"ליקוטי  שאת  ביתר  מבואר  זה  ענין 

לרבינו האריז"ל על מה שאמרו בגמרא על בתו של 

רבי עקיבא שהלכה בדרכי רחל אמה )כתובות סג.(: 

אזלי",  רחילא  בתר  רחילא  אינשי  דאמרי  "והיינו 

ומבאר האריז"ל הכוונה בזה:

"דע כי רבי עקיבא הוא דוגמת יעקב אבינו ע"ה, 

ולכן עקיבא אותיות יעקב א', וכשם שיעקב רועה 

צאן חמיו כן רבי עקיבא גם כן, והנה כשם שליעקב 

שבוע  כלבא  בת  נשא  עקיבא  רבי  כן  נשים  ב'  היו 

בת  והנה  נשים,  לב'  הרשע  טורנוסרופוס  ואשת 

כלבא שבוע היתה כנגד רחל, ואשת טורנוסרופוס 

היתה כנגד לאה, ולכן אמר על ברתיה דרבי עקיבא 

וכן  רחל,  בסוד  אמה  כי  אזלי,  רחילא  בתר  רחילא 

בתה גם כן בסוד רחל".

רב"י  שהלך  הטעם  היטב  מבואר  זה  לפי 

את  שהעמיד  יעק"ב,  אבי"ר  של  בדרכו  עקיב"א 

היסוד של בית ישראל על התבדלות מלבן הארמי, 

תורה  ללמד  נפשו  שמסר  עקיבא  רבי  עשה  וכך 

בין  המבדיל  מסך  בבחינת  היא  התורה  כי  ברבים, 

הגוים לישראל. 

 ו ת"י הרא עזערז  מגרן
 מסו נפ ר זהיתדז מאנ י  כם

רחש לבי דבר טוב לבאר בזה בדחילו ורחימו 

הקשר בין רשב"י ליעקב אבינו ולרבי עקיבא, על 

זי"ע  הרי"ם  חידושי  בעל  הגה"ק  שגילה  מה  פי 

כי שלושת  נפלא,  )דף פא( חידוש  ב"ספר הזכות" 

ביבנה  בכרם  בישיבה  שהשתתפו  התנאים 

ברבי  יהודה  רבי  בגנות הרומיים:  כשדיבר רשב"י 

אלעאי, רבי יוסי ורשב"י, הם גלגולם של השבטים 

אשר שמותם כשמותם.

רבי יהודה ברבי אלעאי הוא גלגול יהודה שהציל 

את יוסף על ידי שהיה ראש המדברים לומר לאחיו 

לכן  אחינו",  את  נהרוג  כי  בצע  "מה  לז-כו(:  )בראשית 

זכה להיות ראש המדברים בכל מקום.

שהביא  הצדיק  יוסף  גלגול  הוא  יוסי  רבי 

כדי  לציפורי  גלה  לכן  יעקב,  אל  אחיו  של  דבתם 

 יגקת אתינר  אמו זתניר זהכין ע"ז תינר זתין זתן,
ומל גז מאמו ז"ע  ז ו ת"י  דיתו תענרב הו גים

 חידר י הוי"ם: ו ת"י עזערז  מגרן י ת תמגוה י"ת  נה
מ רם  עום זירסף זהירב תתיב הסרהו י"ת  נה

 ותי  מ רן מארסטורפאזי: נ מב ותי גקיתא  היבה טמרנה
אצז  כם תן חמרו נ בחווה ממנר כ נהוע

 ותי גקיתא מסו זו ת"י בזמידר נ'  גוי תינה,
כי החליק זר טרתה  תעזערז  מגרן הרציא נ מבר מ כם
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יד- )ויקרא  כמו שפירש רש"י  על לשון הרע,  לכפר 

לכפרה:  ציפורים  ד( הטעם שהמצורע מביא שתי 

"לפי שהנגעים באים על לשון הרע שהוא מעשה 

ציפורים  לטהרתו  הוזקקו  לפיכך  דברים,  פטפוטי 

שמפטפטין תמיד בצפצוף קול".

בן  שמעון  גלגול  הוא  יוחאי  בן  שמעון  רבי 

וגרם שישב שם  יוסף למצרים  שמכר את  יעקב, 

כך  על  לכפר  כדי  לכן  שנה,  י"ב  האסורים  בבית 

כך  שאחר  ]אלא  שנה,  י"ב  במערה  הוא  גם  ישב 

בכל  עיניהם  שנתנו  משום  שנה,  עוד  לו  ניתוסף 

י'וחאי  ב'ן  ש'מעון  לרמז  ויש  ושרפום[.  מקום 

ש'מעון ב'ן י'עקב לרמז שהיה  הוא ראשי תיבות 

גלגולו עכדה"ק.

כמו שמצינו אצל שמעון  כי  לומר  יש  זה  לפי 

קנאת  לקנא  כדי  לוי,  את  אליו  שצירף  יעקב,  בן 

שתפס  על  שכם,  אנשי  את  ולהרוג  צבאות  ה' 

שכם בן חמור את דינה אחותם, נמצא כי שמעון 

מסר נפשו כדי להבדיל את זרע ישראל עם קדוש 

מטומאת הגוים, כן זכה גם רשב"י גלגול שמעון בן 

יעקב למסור את נפשו, לדבר בגנותה של מלכות 

רומי כדי להיבדל מהם.

זה  לפי  שביארנו  מה  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

זי"ע  מה שיסד המקובל האלקי רבי שמעון לביא 

נאזרת  יוחאי  "בר  בעומר:  לל"ג  יוחאי"  "בר  בשיר 

בגבורה, ובמלחמת אש דת השערה, וחרב הוצאת 

איפה  ביאור  וצריך  צורריך".  נגד  שלפת  מתערה, 

ובזוהר  במדרש  וירושלמי,  בבלי  בתלמוד  מצינו 

הקדוש, שרשב"י הוציא חרב מתערה כדי ללחום 

נגד צורריו.

לרמז  שהתכוון  לומר  יש  האמור  לפי  אך 

"בר יוחאי נאזרת בגבורה", בהיותך בגלגול  בכך: 

"ובמלחמת  שכם,  אנשי  עם  להילחם  שמעון 

דת  אש  קדושת  על  נלחמת  השערה",  דת  אש 

נגד  שלפת  מתערה,  הוצאת  "וחרב  תורה,  של 

בני  שני  "ויקחו  לד-כה(:  )בראשית  ככתוב  צורריך", 

יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו, ויבואו על 

העיר בטח ויהרגו כל זכר".

  מגרן הרציא הניצרץ 
 ז ותי גקיתא מ כם

מה  בזה  לבאר  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

שהוכחנו בספר "כדאי הוא רבי שמעון" )מאמר מג(, 

במערה,  תורתו  רשב"י  שהשיג  מה  על  בנוסף  כי 

שהשיג  רבו  עקיבא  מרבי  הסוד  תורת  לקבל  זכה 

את שער הנ'. נקדים מה שגילה הקדוש רבי שמשון 

מאוסטרופאלי הי"ד זי"ע ב"לקוטי שושנים" )נדפס 

בסוף ספר "דן ידין"(, כי נשמת רבי עקיבא היתה טמונה 

אצל שכם בן חמור, ורמוז במה שאמר לתלמידיו 

)פסחים מט:(: "כשהייתי עם הארץ אמרתי, מי יתן לי 

תלמיד חכם ואנשכנו כחמור". בכך רמז שנשמתו 

היתה טמונה בקליפת שכם בן חמור.

הקב"ה  רמז  זה  סוד  כי  מוסיף  שמשון  רבי 

שכם  אנשי  את  ולוי  שמעון  שהרגו  אחרי  ליעקב, 

)בראשית לה-א(: "ויאמר אלקים אל י'עקב ק'ום ע'לה 

הקב"ה  לו  רמז  עקיב"א,  תיבות  ראשי  א'ל"  ב'ית 

שכם,  אנשי  והריגת  דינה  עם  לו  שקרה  מה  שכל 

לא היה אלא כדי שיעלה הניצוץ הקדוש של רבי 

שנהרגו  ידי  ועל  שכם,  אצל  טמון  שהיה  עקיבא 

שכם ואנשי עירו נשתחרר הניצוץ של רבי עקיבא, 

והטיל הקב"ה על יעקב להכניסו אל הקדושה.

היה  עקיבא  שרבי  המבואר  לפי  להוסיף  ויש 

על  הקב"ה  הטיל  לכן  אבינו,  יעקב  של  הניצוץ 

יעקב שיעלה משכם הניצוץ של רבי עקיבא שהוא 

בעצם הניצוץ שלו. נמצא לפי זה כי שמעון שעמד 

בראש המערכה להרוג את שכם ואנשי עירו, זכה 

לשחרר את הניצוץ של רבי עקיבא מהשבי בתוך 

הקליפה, לכן הרגיש רבי עקיבא חובה גדולה של 

של  גלגולו  י'וחאי  ב'ן  ש'מעון  לרבי  טובה  הכרת 

ש'מעון ב'ן י'עקב למסור לו את כל תורתו.

כיון שבאנו לידי כך הרי זכינו להבין מעט מזעיר 

מיעקב  החל  המשולש,  החוט  בין  הנפלא  הקשר 

אבינו שעשה הכנה לל"ג בעומר על ידי שהעמיד 

ג"ל להפריד בינו ובין לבן הארמי, ואחר כך נתגלגל 

ברבי עקיבא שמסר נפשו ללמד תורה ברבים, כדי 

להבדיל את ישראל ממלכות רומי שביקשו לקלקל 

אותם בגזירתם שלא ללמוד תורה.

נפשו  שמסר  שמעון  גלגול  רשב"י  בא  והנה 

להרוג את אנשי שכם, כדי שלא יתחברו עם זרע 

הקדוש  הניצוץ  בכך  ושחרר  יעקב,  בני  קדוש  עם 

לרשב"י  תורתו  כל  את  שמסר  עקיבא,  רבי  של 

גלגול שמעון, לכן כמו ששמעון מסר נפשו להרוג 

אנשי שכם, מסר גם רשב"י את נפשו לדבר בגנותה 

של מלכות רומי כדי שלא יתחברו עמהם ישראל, 

נמצא כי הקשר של החוט המשולש: יעקב אבינו, 

רבי עקיבא גלגול יעקב, רבי שמעון בן יוחאי גלגול 

שמעון בן יעקב, עולה בקנה אחד כפתור ופרח. 

 מאמו ז"ע  ז ו ת"י
ת "ס ומל זז"ע תגרמו

מה  להבין  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

לל"ג  הכנה  יעשה  אבינו  שיעקב  הקב"ה  שסיבב 

ידי  על  הארמי,  לבן  עם  שכרת  בברית  בעומר, 

המבואר  כפי  אשר  לבן,  ובין  בינו  ג"ל  שהעמיד 

התכוון לעשות בכך מחיצה שלא להתחבר עם לבן 

הרשע, ולפי האמור הרי זה הכנה לל"ג בעומר יומא 

דהילולא של רשב"י, שזכה להשגתו הגדולה בתורה 

בזכות שהלך בדרכו של יעקב אבינו, לעשות מחיצה 

בין ישראל למלכות רומי על ידי שדיבר בגנותה.

שמכנה  מה  לבאר  נאה  פרפרת  להוסיף  ויש 

לבן  לבין  בינו  יעקב  שעשה  המחיצה  הכתוב 

הארמי בשם ג"ל, על פי מה שאמר כ"ק אדמו"ר 

בשלחנו  פעם  זי"ע  מבעלזא  שלום  השר  מרן 

קבעו  תחילה  בכוונה  כי  בעומר,  בל"ג  הטהור 

מסדרי הגמרא במסכת שבת בדף ל"ג: את סיפור 

ולהתחבא  לברוח  שהוכרח  רשב"י,  של  המעשה 

בתורת  והשגתו  בקדושתו  שם  ונתעלה  במערה, 

הנסתר, כי ביקשו לרמז בכך על ל"ג בעומר יומא 

דהילולא של רשב"י.

שלום  רבי  הרה"ק  תלמידו  כך  על  הוסיף 

הש"ס  מתחילת  כי  פלא,  דבר  זי"ע  מקאמינקא 

נזכרו  שבת,  במסכת  ל"ג  דף  עד  ברכות  במסכת 

ל"ב מאמרים של התנא האלקי רשב"י, ובדף ל"ג 

שנזכר בו המאמר של רשב"י בגנות מלכות רומי: 

עצמן",  לצורך  אלא  תיקנו  לא  שתיקנו  מה  "כל 

הוא מאמר ל"ג של רשב"י שהוא מכוון כנגד ל"ג 

בעומר עכדה"ק.

יעקב  שהכין  ג"ל  אותו  כי  לומר  יש  מעתה 

מאמר  הוא  הארמי,  ללבן  בינו  להפריד  אבינו 

ל"ג של רשב"י בתלמוד בבלי שראה יעקב ברוח 

קדשו, אשר במאמר זה מסר רשב"י נפשו לדבר 

בגנות הרומיים, ללמדנו כי זאת היא הדרך הישרה 

מעשי  לחבב  שלא  רשב"י,  של  בדרכו  ללכת 

ובזכות  ומהמונם,  מהם  להתרחק  אלא  הרשעים 

שייסד  מה  בנו  יתקיים  רשב"י  של  בדרכו  שנלך 

כה  "ואמרתם  )בפיוט  חי"  איש  ה"בן  האלקי  הפייטן 

הוא  עינינו,  מאירת  היא  לנו,  מגן  "תורתו  לחי"(: 

ימליץ טוב בעדנו, אדוננו בר יוחאי".
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