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  י בניו החשובים שיחיול ידהונצח ע 

  ברזיל-לוומסאן פא



  ג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

  פתיחין תרעין בעומר ל"ג ביום

לתין למעבד פסח קודא תפ :1בהעלותך פרשת הק'זוהר זה לשון ה

 חסדפזא ראי  ,אחרא במסאבו אסתאבוד או ולא יכילדאינון  על שני

זמנא ו וכדין איה בניסן שלטא ישראל עאלין בהדמהימנותא ד רזא

 ניינאת בירחאבד למע בויכילו או דאסתא לאדיכלין אלין  איך ,והדחל

  - הא אעבר זמנאד

 תיאדאתע לא רהא בניסןטטרא בעמתע אלישר כנסתד ןוכי אלא-

מין מן יומא וין תלתי ןליוכל אי ,מיןומנה תלתין י האועטר כתרא

 ,והדהא וכל חילהא בחרניתא בעטורטסח יתבא מפישראל מ קופדנ

  - מי למטרוניתא יכיל למחמיחבעי למד מאן

 דויחמי ע ייתי מטרוניתא כל מאן דלא יכיל למחמי ריזכ כרוזא- 

 ,בארבעה עשר לירחא תניינא ,יזכר כרוזא תיאימ ,תרעי עלוןינלא 

שבעה יומין תרעין פתיחן, מכאן ולהלאה ינעלון תרעי, ועל  מןתהא מד

  דא פסח שני.

  

  

  יוחאי בר אדוננו העולם לפטור יכול

י אומר מכאן ן יוחאבמעון שבי רוז"ת:  2באבות דרבי נתןאיתא 

למלך  ,המשלו משל למה הדבר דומ ,גיהנם לעולם שאין ישראל רואים

באו בני אדם והשכירוה בעשרת  ,בשר ודם שהיה לו שדה זבורית

זיבלוה עדרוה השקוה וכסחוה ולא הכניסו ממנה  ,כורין חטים בשנה

אדונינו  אמרו לו ,מהו זה אמר להם המלך, אלא כור אחד חטים בשנה

 ,המלך אתה יודע בשדה שנתת לנו שמתחלה לא הכנסת ממנה כלום

חנוה והשקינוה מים לא הכנסנו ממנה אלא כור ועכשיו שזבלנוה וכיס

ע אתה "ה רבש"שראל עתידים לומר לפני הקבכך י ,אחד חטים בלבד

  - ', ע"ככי הוא ידע יצרנו' מרהרע שהוא מסית בנו שנא יודע ביצר

יכול אני  3י"רשבחזקיה אמר רבי ירמיה משום אמר דו יינהו-

  .4עד עתה וכו'מיום שנבראתי ו העולם כולו מן הדיןכל לפטור את 

  
 רשב"יבוד יום ל"ג לעומר ירבה שמחה לכ: 5כתב החיד"א ז"ל

 ,יום ההילולא שלו ונודע שרצונו הוא שישמחו ביום זה כי הוא י"עז
הלוי ז"ל ומעשים אחרים אשר שמענו ונדעם  אר"כידוע ממעשה מה

ויש מי שנהג לעשות לימוד בליל ל"ג לעומר בי  ,מפום רבנן קדישי

בר יוחאי המפוזרים בזוהר ואדרא  שמעון בחי רביש עשרה ללמוד

  .זוטא, ומנהג יפה הוא

                                                 
 דף קנ"ב ע"ב. - רע"מ-זוהר ח"ג  1
 .אבות דר"נ פר' ט"ז 2
 ע"ב. מ"הדף  סוכה 3
אבל וגו',  אמר רבי שמעון כד אנא בין אינון חברייא דבבל, מתכנשי גבאי ואולפי מלי באתגלייא: -דף רכ"ד ע"ב–יעוי' זוהר ויחי  4

נא דלעילא, ואנא סימנא (נ"א סמכא) בעלמא, דהא בחיי לא יתיב עלמא בצערא ולא אתדן בדי ו דאנא שכיח בעלמאדא מהניא לה
  .בתראי לא יקום דרא כדרא דא

 .ג"אות רכ 'ח 'סיס' מורה באצבע  5



  ד  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  
  יוחאי בר שמעון ביר האלקי התנא לכבוד

  שושנים לקוטי

  כל זכורך את פני האדן ה', יראהפעמים בשנה  שלש

  6ן ה', דא רשב"יוהאד פני מאן

  

 עליו בשעת הדחק לסמוך אמר כדאי הוא רבי שמעוןיהושע בן לוי רבי 

 לסמוך עליו בפניו ושלא בפניובן יוחי כדאי הוא רבי שמעון  החנה בר בר רבואמר 

  
  מבטל רשב"יו גוזר קב"הה

 ',וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרים' ודרש נהוראי פתח רבי

מה יין הטוב עומד בכאן  ,, אלו תלמידי חכמים שהם כיין הטוב'וחכך'

הולכת  ד ותורתםאף תלמידי חכמים הם במקום אח ,וריחו הולך למרחוק

 הה"ד ואף כשהם בקבר שפתותיהם רוחשות תורתן ,למרחוק בכל מקום

מה כחת אל כל שכן במקום שעומדים עמודי עולם ע ',דובב שפתי ישנים'

 - לפניהם לעמוד כח אפילו מלאכי השרת אין להם דהא מה,וכ

 ,למתא יוחאי בן שמעון רבי אתא בלוד דבר הוה חדא זימנא דהא-

 ,שכיבן בני נשא וחמא במתא מאי נעביד, קם ועבר ב"ילרש ליה אמרו

 דהות קלא ברת שמעו ,דליבטל גזרנא, הכא ואנא במתא האי כל אמר

גוזר והוא  דקב"ה הכא יוחאי בן שמעון רבי דהא מהכא פוקו אמרה

 - מבטל

ואמר ליה לרבי מאיר, אמר ליה רבי  אתא חנינאבי ר תמן הוה-  

פתח ואמר , ביה, אי לאו כמשה םלמיק לין יכאמ דיליה שבחא מאיר

ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים '

 ,'והנה החל הנגף בעם'וכתיב  ,וגו' 'אהרן ויקח' וכתיב ',עליה קטורת

 -'המגפה ותעצר ויעמוד בין המתים ובין החיים'וכתיב 

וזר הקב"ה ג ,במימריה ורשב"י ,למטרח ליה למשה אצטריך כולי האי-

  -., ע"כ7מותנא והוא מבטל

תלמידי חכמים אין להם מנוחה  8אמרו חז"להנה על של עתה באתי ו-

במרום כאן עומד ומשמש אף למעלה  מהו ,לא בעולם הזה ולא בעולם הבא

ישראל להיוושע  לומפיל תחנתו לפני כסא כבודו עבור כל עומד ומשמש

, אף מבטל רשב"יוגוזר  קב"הומה בחיים חיותו  ,בדבר ישועה ורחמים

כול אני יעתה רשב"י גוזר והקב"ה מקיים, ויה"ר ובזכות רשב"י שאמר '

ולא ישמע  יאמר למלאך המשחית הרף 'ן הדיןכולו מ העולםכל  לפטור את

ועל מי מנוחות  ,גלה כבוד מלכותך עלינו ,נועוד שוד ושבר בגבול

  אכי"ר., בהילולא דבר יוחאי 'מירונה ברנה'ובאו  ,נהלנות
  

                                                 
דמאן דאיהו דכורא מן  דא רשב"י, ,י"ימאן פני האדון י"י, יראה כל זכורך את פני האדון  כתיבוז"ת:  -דף ל"ח ע"א- זוהר פ' בא  6

בשנה הולכין מכל המקומות  םפעמי 'גכתב וז"ל:  –יוסף סופר ז"ל  להר'- . ובקונטרס עדות ביהוסף בעא לאתחזאה קמיה דכרניא
ם ניסן דקו חדופעם א ,זוהר הקדוש רספ חדא םשם לילה ויו םולומדי םבחדש אלול הולכי חדא םפע, על קברו שראלירץ של א
 .וכו' י"שברהילולא ד , וזאת נקראמרג בעו"בל חדאעם ופ, מעת לעת ןכם ג םלומדי

 .זוהר חדש רות 7
 .ע"אברכות דף ס"ד  8



  ה  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

  - מהרש"א-

 שראלי גלות על התפללל רשב"י למערת מירונה באים הק' האבות 
.....  

לאליהו דהוה קאי  אשכחיהרבי יהושע בן לוי {וז"ת:  9גרסינן בפרק חלק

 ,ליה לכשירצה אדוננו הזהאמר  ,אמשיחאתי אימת דגן עדן, אמר ליה  אפתחא

 -10}שנים ראיתי וקול שלשה שמעתירבי יהושע בן לוי ר מא

דרבי דמערתא דהוה קאי אפתחא  אשכחיה לאליהויהושע בן לוי  רבי-

ון דירצה האליה אם אמר  ,אתינא לעלמא דאתיאמר ליה  ,11יוחאיבן שמעון 

רבי יהושע בן לוי ר מא}, 12, שכינה היתה עמהם'ון הזהדהא' :רש"י ז"ל {פירש, הזה

 הוה בהדייהו}, , דשכינה'קול שלשה': רש"י ז"ל {פירש, שמעתי שלשהשנים ראיתי וקול 

 ,והיכא יתיב ,, אמר ליה זיל שייליה לדידיהאאמינא ליה אימת אתי משיח

  - וכו' דרומי אפיתחא דקרתא

אמר ליה שלום עליך בר  ,אזל לגביה אמר ליה שלום עליך רבי ומורי-

אתא לגבי אליהו אמר ליה  ,אמר ליה היום ,אמר ליה לאימת אתי מר ,ליואי

אמר ליה אבטחך לך ולאבוך  ,עליך בר ליואי אמר ליה שלום ,מאי אמר לך

אמר ליה שקורי קא שקר בי דאמר לי היום אתינא ולא אתא,  ,לעלמא דאתי

  ', ע"כ. אם בקולו תשמעו היוםהכי אמר לך ' אמר ליה

   

ג' שנים ראיתי וקול ובדברי קדשו של אדוננו מהרש"א ז"ל כתוב לאמר: 

קול אליהו שראה אותו, וכן ' ', על עצמו ועלשנים ראיתי, לכאורה 'שמעתי

לכשירצה  }שאמר{, ועל אליהו משיחאתי אימת ', על עצמו שאמר שלשה

, ועל השכינה, ולא הוזכר כאן מה שמע מקול השכינה, ואפשר שלא אדוננו הזה

חש להזכיר דהיינו שהשכינה מצטערת כביכול על אריכת הגלות כמ"ש בפרק 

  -13קמא דברכות

ויש לפרש ן שראה את עצמו ושמע קולו, כוהוא דחוק לומר על עצמו -

דאליהו  14במדרשות מ"ששהנשמה רואה ואינה נראית, ועל פי  מ"שעל פי 

על  רבן בהמ"ק וגלות ישראל, וזה שאמרמעמיד את האבות להתפלל עמו על חו

שראה אותו שהיה מתפלל על חורבן בהמ"ק  ,אליהו שהיה בחיים בגוף ונפש

, דהיינו ג' האבות שלא היו נשמותיהם נראים 'שמעתיג' וקול ', 15וגלות ישראל

  - פללו על חורבן בהמ"ק וגלות ישראלאבל קולם שמע שהת

דמערתא וכן יש לפרש באידך עובדא דהוה קאי אפתחא - 

                                                 
 .ע"א סנהדרין דף צ"ח 9

גירסת העין יעקב, ובנוסחא שלפנינו בש"ס אין זכר לעובדא  כפיהוא  דגן עדן לאליהו אפתחארבי יהושע בן לוי אשכחיה עובדא זו ד 10
דר , וכידוע המהרש"א ז"ל חיבר את פירושו 'חידושי הלכות' על סדגן עדן לאליהו אפתחאאשכחיה רבי יהושע בן לוי זו הראשונה ד

 .ברכות למס'הש"ס, והחידושי אגדות שלו כתב על חיבור העין יעקב, כמ"ש המהרש"א ז"ל בהקדמתו 
 בית רוברבי יהושע בן לוי שהיה אליהו זכור לטוב עוסק עמו בדברי תורה והיו עסוקין במד מעשה: -מז' ל"ו-במדרש תהלים  11

ותו אשמעון בן יוחאי, בא ואני מעמיד  ביו אליהו מבקש אתה לשאול לרבן לוי בדבר הלכה, אמר ל יהושע בישמעון בן יוחאי, ונתקהה ר
לו  אמר ,יהושע בן לוי בא לשאול לך בהלכה, ולא חפץ ביר ,שמעון בן יוחאי, מיד ענה אותו, אמר לורבי מיד הלכו וקרא אליהו ללך, 

  "ה, פיס' ב'.ר' לפויעוי' בב"ר  -, וכו', צדיק הוא יהושע בן לוי לראותך ביאליהו כדאי הוא ר
: ולגבי שכינתא אמר בשמא אדנ"י, ולגבי צדיק אדו"ן, דהא כדין אקרי אדון כל הארץ כד -סתרי תורה דף צ"ט ע"ב–יעוי' זוהר וירא  12

  אתנהרא מצדיק וגו'.
 .ע"א ברכות דף ג' 13
 .ע"ב בבא מציעא דף פ"ה 14
 .בגוף וגם בנפשזל"ט שראה אותו גם  הנביאואומרו 'שנים ראיתי', כונתו אל אליהו  15



  ו  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 ב"י', שהיו גם כן מתפלליםשדרמערתא בקול שלשה שמע 'ד ,יב"שדר

על גלות  להתפלל ב"ישרד אמערתבאו ל האבות הק'היינו ג' {– על גלות ישראל

  -16}ישראל

ב"י ובנו רבי אלעזר ברבי שמעון ובן שואפשר שהם ר {או באופן אחר}-

לשון מהרש"א  , ע"כ17בנו רבי יוסי בן רבי אלעזר, כדאמרינן בפרק הפועלים

  . 18ז"ל

...  

  

' אתינא לעלמא דאתיוהואיל ואתא לידן שאילה זו דרבי יהושע בן לוי '

  - מיהי חזינא ביה בהאי שאילה הנ"לכי הנה כמה מילי דת נימא ביה מילתא,

ולומד עמו  רבי יהושע בן לויל מתגלההיה זל"ט הנביא אליהו חדא והלא -

דההוא גברא  19, וכדמוכח מההוא עובדא דפרק אלו הן הגוליןיוםויום בכל 

אשתעי ולא  ,רבי יהושע בן לויד מאתריה תלתא פרסיק וחיברדאכליה ארי 

מופיע בבית  היהזל"ט אליהו הא קמן ד, 20ימוי תלתא בהדיהאליהו הנביא 

, ומעתה שאול 21בכל יום בלוד ומשתעי בהדיה רבי יהושע בן לוימדרשו של 

אתינא לשאול את שאילתו ' רבי יהושע בן לויישאל השואל למה זה נתעורר 

דייקא כשמצאו לאליהו  -'משיחאתי אימת וכן שאילתו השניה '–' לעלמא דאתי

לא שאלו בחד מאלף אלפי  למהדרשב"י, ורתא דמעפתחא בעומד הנביא זל"ט 

  -פעמים שאליהו הנביא זל"ט בא לבית מדרשו ללמוד עמו

וזאת שנית, וכי מי שאליהו הנביא זל"ט מתגלה אליו מדי יום ביומו -

האם שייך אצלו אפילו ספק כל דהו אם הוא בן עולם הבא והרי מובטח ועומד 

ישב עמו שמובטח לו שהוא בן שומי  ,אשרי מי שפגע בו: 22הוא, וכמ"ש ז"ל

  -'אתינא לעלמא דאתי, ומאי שאילה היא זו 'ב"העוה

עצמו הוא דקאמר למלאך  רבי יהושע בן לוי ועוד בה שלישיה, שהרי-

הוליכני לגן  י ז"ל:רש" רשפיו' אחוי לי דוכתאיהמות כשהגיע זמנו ליפטר מן העולם '

א בן עולם הבא, ומעתה , ואם כן הרי ידע בעצמו בטוב שהויעדן והראני מקומ

                                                 
והנה כללא כיילא לן חז"ל 'ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא' ואם כן אין ספק דביאת האבות הק' למערת רשב"י להתפלל שם על  16

אברהם יצחק  'בגימ שני כרוביםגלות ישראל יש לה רמז בתורה, ונ"ל בס"ד עפ"י מ"ש בעה"ט בפרשת תרומה ובפרשת נשא וז"ל: 
ע בבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמ'ו ונ"ל בס"ד כי הנה בסוף פרשת נשא כתיב: –, ע"כ. משה הכרובים ר"ת'שני 'מבין , 'יעקב

' אלו ב' תבות וידבר אליו', והנה סיום הכתוב 'את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו
והוא -'מדבר אליו', ולזה בא רש"י ז"ל ופירש וישמע את הקול ר לעיל מניה לכאורה נראין כיתר שהרי בכתוב זה עצמו כתיב כב

דכתיבי  'מדבר אליווכן תבות ' 'לדבר אתו'בא למעט את אהרן מן הדברות, אמנם עדיין אנו צריכין למודעי שהרי גם תבות ד -מהספרי
 ' כדי למעט אתוידבר אליול איטרח הכתוב וכתב 'זה לעיל מיניה דרשינן להו בספרי למעט את אהרן, ומעתה שאול ישאל השוא כתובב

י 'ן שנ'מביאהרן מן הדברות, וכי שלשה מיעוטי בפסוק אחד למעט את אהרן מן הדברות למה לי, וי"ל בס"ד אלו חמשה תבות 
דא – הכרובים'ני ש'מבין ' והקול היוצא ,-ן הן האבות הק'ה-ס"ת צירוף מירון, ובא הרמז בזה דשני הכרובים  ו'ר אלי'וידב ם'הכרובי

  .באים מירונה למערת רשב"י להתפלל על גלות ישראל, ואם ח"ו שגיתי בזה ה' הטוב יכפר בעד –רעיא מהימנא
   .ע"א בבא מציעא דף פ"ה 17
ואם ירצה טוען לטעון והלא מפורש יוצא מהגמ' בפרק הפועלים דרבי יוסי לא הכניסוהו למערת רשב"י, תשובתו בצדו דדוקא גופו  18

יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה, זכה ליכנס לשם ולא נטמן במערת רשב"י מפני שלא היה עמהם בצער מערה, וכבר לא 
, אבל נשמתו מי הוא זה שימנע בעדה מליכנס בן אצל אביו, ובלי ספק נשמתו בצער מערה וזה לא היה בצער מערה אלא זה היה

   .רשב"ינמצאת תמיד שם עם אביו רבי אלעזר במערת 
   .ע"א מכות דף י"א 19
   .שלא יארע כזה בימיולבקש רחמים רבי יהושע בן לוי לשהיה לו  20
, עד עולא בר קושבדשאליהו הנביא הפסיק לבוא אל רבי יהושע בן לוי מההוא עובדא  -פ"ח ה"ד-וכן נראה בירושלמי תרומות  21
   .תגלות אליו, יעו"שחזר אליהו לה אזצם עלוי תלתין יומין ו רבי יהושע בן לויש
   .מס' כלה שלהי פרק ה' 22



  ז  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

אפתחא לאליהו  רבי יהושע בן לוי' ששואל אתינא לעלמא דאתישאילה זו '

  דרשב"י איני יודע מה הוא.דמערתא 

  

אתי אימת ' רבי יהושע בן לוישל  השניהו עוד יש להפליא על שאילת

לשאול  רבי יהושע בן לוי ', חדא יש לשאול מה עלתה על דעתו שלמשיח

' מה שלא עלה מעולם על דעת איש מימות אבותינו משיח אתיאימת לאליהו '

  - לשאול שאילה כזאת יהושע בן לויהק' עד ימיו של רבי 

'ואתה דניאל  דניאלכמו שנאמר לוזמן הגאולה סתום וחתום ותו הרי -

'כי סתומים ', ודניאל עומד ומתנבא ם הספר עד עת קץום הדברים וחתוסת

 'ביכי יום נקם בלדרשו חז"ל עה"פ ' 23חלקבפרק ו וחתומים הדברים עד עת קץ',

הוציא מפיו לא  שכביכולהיינו ו-, ליתי לאבריי לא גליתיללבי גאמר רבי יוחנן 

פומא  אבא לפומא לא גליילוכמאמרם ז"ל ' לאיבריו כדי שלא ישמע ץזמן הק

, רבי שמעון בן לקיש אמר ללבי גליתי למלאכי השרת לא גליתיו ,-יא'למאן גל

מאליהו לגלות לו מתי עת קץ  רבי יהושע בן לוימבקש זה ומעתה האיך 

  - לאיבריולא אפילו ו למלאכים אותו לאלא גלה  כביכולדבר ש הפלאות

 זו אמרימהוא בעל בעצמו  רבי יהושע בן לויוהיותר קשה שהרי -

סימון בשם רבי  בירו ברכיה ביר ' וכו', וז"ת:לבא לפומא לא גלי' 24במדרש

א.  ,סימנתי לך וסיימתי לך בקבורתו של משה מניםסי יהושע בן לוי שלשה

ולא ידע איש את ', ואף על פי כן 'מול בית פעור'ג.  ',בארץ מואב'ב.  ',בגיא'

לבא ', על אחת כמה וכמה 'סתום וחתום הדברים'על הקץ שנאמר  ,'קבורתו

  - 'לפומא לא גלי פומא למאן גלי

ששואל את עד  מה היה לו רבי יהושע בן לוי ליש להפליא עומעתה -

א, ולא עוד אלא שטורח והולך עד קרתא דרומי רבתא אימת אתי משיחאליהו 

 אומרכדי לבקש ממשיח שיגלה לו אימתי יבא לגאול את ישראל, והוא בעצמו 

   -עד עת הקץ לדעת אותו לעולםלשום אדם לא יתכן שזהו דבר ש

גיע ל אליהו הנביא זל"ט מה ראה על ככה ומה הוביותר יש להפליא ע-

שישאל את פי  אל קרתא דרומי רבתא רבי יהושע בן לויאליו עד ששולח את 

משיח אימתי יבא לגאול את ישראל, והאיך זה עלה על דעתו של אליהו הנביא 

לקרתא דרומי רבתא שישאל למשיח  חנםזל"ט 'איש ציר נאמן' לשלחו על 

מים ידע כי סתומים וחתומבשר הגאולה ר', והלא אליהו מאתי ק יאימת'

אימתי קץ הימין, וזהו  רבי יהושע בן לויהדברים עד עת קץ ומשיח לא יגלה ל

ביא'ה וזהו שיב'ה, מה ביאה והוא לא ידע אימתי קץ הפלאות אף שיבה והוא 

לקרתא דרומי  רבי יהושע בן לויאת  חלאליהו שוזו ש שליחותלא ידע, ואם כן 

  על מגן למה. 

  

', ולפי פירוש שמעתי שלשהתי וקול שנים ראיעוד יש להתבונן על אומרו '

מה ענינו  התבונןהיינו קול השכינה דהוה בהדייהו, ויש ל שלשה'קול רש"י ז"ל '

של רבי יהושע בן לוי שעמד והודיע לכל באי עולם ששמע קול השכינה הק', 

                                                 
   .א"ט ע"סנהדרין דף צ 23
   .ז, ובמדרש שוח"ט מז' ט', ובילקוט ישעי' רמז תק-בקש קהלת לעמוד על הקץ מתיד"ה -ב "י 'ר פר"קה 24



  ח  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

בא א ל 25והרי זה דבר ודאי וברור שרבי יהושע בן לוי דענוותן סגיא הוה

להודיע  רבי יהושע בן לויואם כן על מה ולמה איטרח  ה,ילהחזיק טיבותא לנפש

  קול השכינה הק', ולמאי נפקא מינה.   לנו ששמע

  

כשהגיע זמנו  26דפרק המדיר ונבא אל הביאור בס"ד בהקדים ההוא עובדא

של כשהגיע זמנו [ כי הוה שכיב, וז"ת: העליון לעלות לגן עדן רבי יהושע בן לוישל 

 אמרו ליה למלאך המות זיל עביד ליה רעותיה ,]ן העולםמ יפטרל רבי יהושע בן לוי

אזל  ,]ושפנוטל את נ שאתהבטרם  עשה לו כל מה שיבקש ממךלך אצלו ו למלאך המותליה אמרו [

 אחוי לי דוכתאי יהלמר א ,]ו ואמר לו הגיע זמנך ליפטר מן העולםילהלך א[ איתחזי ליה

כן [ אמר ליה לחיי ],המוכן לי בגן יאני מקומלגן עדן והר בוא אתי רבי יהושע בן לוי אמר ליה[

א משך תן לי חרבאמר ליה [ הב לי סכינך דלמא מבעתת לי באורחא יהלמר א ],אעשה

   -]וחרבאת  ותן לנ[ יהבה ניהליה ,]ו בדרךתבהילני ב

 הרימוגן עדן הת חומ ידלו הגיעכש[ דוכתיה קא מחוי ליהוכי מטא להתם דלייה -

דליין טפי ה אמר לי{ ,]בגןהמוכן לו  ומקומאת לו  ומראה מעל חומת הגןמלאך המות 

 שאוכל לראות בטוב את מקומי, ,הרימני מעט יותררבי יהושע בן לוי אמר ליה [ }הדליי ,פורתא

השני של  ובצדונפל מעל החומה קפץ רבי יהושע בן לוי [ שוור נפל לההוא גיסא ,]הרימו

 ובקשמלאך המות בכנף מעילו  ותפס[ מיהנקטיה בקרנא דגלי ,]גןתוך הונכנס חי החומה 

 שאיני העושבברבי יהושע בן לוי אמר ליה [ בשבועתא דלא אתינא יהלמר א ,]הגןמ ואיצוהל

 רבש"ע ראה מה עשה בן לוי בזרוע הקב"האמרו מלאכי השרת לפני { ,]ןהגצא מיו

 אי איתשיל אשבועתא ניהדר אי לא לא ניהדר קב"האמר  ,}נטל חלקו בגן עדן

ישאל  עתהאף  ,להתירה תושבועלישאל על אפילו פעם אחת  מעולםזקק נבחייו אם  הקב"הר אמ[

, התירהל שבועתועל שאל נבדקו ואמרו מימיו לא הלכו ו ,ויצא מגן עדן, ואי לא לא יצא שבועתו על

כיון שראה [לא הוה קא יהיב ליה  ,אמר ליה הב לי סכינאי, ]ןנשאר שם בגן עד ןכיון שכו

רבי לא רצה , יאת חרבלי  תןרבי יהושע בן לוי לשאינו יכול להוציאו מגן עדן, אמר לו מלאך המות 

נפקא בת קלא ואמרה ליה הב ניהליה דמיתבעא  ,]להחזיר לו את חרבויהושע בן לוי 

רבי יהושע בן , החזיר לו ך לבריותנצרשהוא  ור לו את חרבהחז בת קול ואמרה לו יצתה[ לברייתא

  - ]ואת חרבלוי 

אזל  ',פנו מקום לבר ליואי' 'פנו מקום לבר ליואי'יז אליהו קמיה מכר-

אמר  ,שמעון בן יוחאי דהוה יתיב על תלת עשר תכטקי פיזא ביאשכחיה לר

אמר ליה  ,נראתה קשת בימיך }אמר ליה{ ,אמר ליה הן ,ליה את הוא בר ליואי

ה תנראלא [ מידיולא היא דלא הואי  ,אם כן אי אתה בר ליואי }אמר ליה{ ,הן

    , ע"כ.אלא סבר לא אחזיק טיבותא לנפשאי ]הקשת בימיו

  

רבי יהושע ומה שיש להתעורר במאמר הנפלא הנ"ל חדא האיך זה נשבע 

מלאכי והלא  , וכי בידו הוא אם לישאר בגן או לאהגןשאינו יוצא מ בן לוי

ות עמו אם עשלמה  תם בפיהםלושא בית דין של מעלהלפני באו השרת 

מלקין ש לקייםכמי שנשבע על דבר שאין בידו והרי זה , או לאלהשאירו בגן 

לרבי יהושע בן רשב"י שאילת , וכן יש להתעורר על אותו משום שבועת שוא

                                                 
סוטה דף ה' -ן בפרק המקנא , וכ-ע"ז דף כ' ע"ב– 'ענוה גדולה מכולן' רבי יהושע בן לויוהיינו דאמר  -, ילקוט ישעי' רמז תעח 25

 ."ל: 'נאים הדברים למי שאמרם'וכבר אמרו ז - ה כמה גדולים נמוכי רוח לפני הקב"ה וכו', אמר רבי יהושע בן לוי בא ורא -ע"ב
   .כתובות דף ע"ז ע"ב 26



  ט  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

פנו 'מכריז קוהלא אליהו הנביא זל"ט הולך לפניו וחדא ', את הוא בר ליואילוי '

יא מפיו 'איש האמת' בעיני רשב"י שח"ו יוצ אליהו', וכי חשיד מקום לבר ליואי

 רבי יהושע בן לוידבור שאינו אמת לאמתו, ואם כן שאילה זו ששואל רשב"י ל

למעלה  היושברשב"י וכי  וזאת שנית'את הוא בר ליואי' איני יודע מה היא, 

 הואהרי ו ,'ילית את בר ליוא' שאינו דבריאמר  על תלת עשר תכטקי פיזאבגן 

נראתה קשת של רשב"י 'וכן יש להתעורר על שאילתו השניה  ,'יבר ליוא'

הקשת בימיו נראתה ', ויש לשאול על מה ולמה שואל אותו רשב"י אם בימיך

והרי מאי דהוה הוה ולמאי נפקא מינה, ואגב אורחא יבואר בס"ד למה זה 

נתעורר רשב"י לשאול את רבי יהושע בן לוי על שמו ושם אביו ועל מראה 

נו אפילו באחד מהן שישאל גן לא מציההקשת בענן ואלו שאר הצדיקים שוכני 

  לרבי יהושע בן לוי שאילה כל דהו. 

  

דאלו תרי עובדות דפרק המדיר  -בדרך אפשר–ונ"ל בס"ד עפ"י ההצעה 

רבי ודפרק חלק 'שנים שהן אחת' ודא ודא חדא הוא, ועובדא זו דפרק המדיר ש

 רבי יהושע בן לוינכנס חי לגן עדן אינה אלא המשך לעובדא זו ד יהושע בן לוי

  - דרשב"ידמערתא אפתחא אשכחיה לאליהו דהוה קאי 

כי הנה אחר שמלאך המות בא אל רבי יהושע בן לוי ואמר לו  ,והוא-

רבי שהגיע עת פקודתו ובא בשליחותו של מקום ליטול את נפשו, אמר לו 

 למקום הגןסמוך עד שתבא עמי מקודם  נשמתיאת אתה נוטל  אי יהושע בן לוי

היכן הוא, ואחר שתראה לי היכן הוא מקומי  לי בגןותראה לי מקומי המוכן 

למלאך המות שיראנו מקומו לו צמו לא אמר עוכל -תוכל לקחת את נפשי,  בגן

 ללא צער מיתהלגן עדן חי משם בגן אלא כדי להערים עליו שיוכל לקפוץ 

    -וקבורה

 27מירונה רבי יהושע בן לויוכיון שבקש ליכנס חי לגן עדן לזה בא לו -

 ופיתו בלושא -י"בשדרדמערתא פתחא העומד ב- הנביא זל"ט  יהואל אל

הוא אם יכנס חי ' אתינא לעלמא דאתישאילתו 'ב וכונתו', אתינא לעלמא דאתי'

לגן עדן בלי נטילת רשות אם ישאירו אותו בגן או יוציאוהו משם וימסרו אותו 

ו כאומר ', והיינון הזהדירצה האאם בחזרה לידי מלאך המות, וענה לו אליהו '

לו שהוא אינו יכול לומר לו בזה דבר, אלא ישאל לשכינה הק' שגם נמצאת 

לשכינה הק' אם הוא  רבי יהושע בן לויעמהם שם במערת רשב"י, ואכן שאל 

ברוב ענותנותיה אינו אומר  רבי יהושע בן לוייכול ליכנס חי לגן עדן, ו

ים ראיתי וקול שנ, אלא רמיזא קרמיז 'שמע מקול השכינהתשובה מה בפירוש 

', והיינו כאומר שאכן שמע מהשכינה הק' שיכול הוא ליכנס חי שמעתי שלשה

  לגן עדן בלי נטילת רשות ולא יוציאוהו משם.

  

 ו', ואין כונתמשיחאתי אימת את אליהו ' רבי יהושע בן לויעוד שאל 

לא בא לגאול את ישראל שהרי זה דבר שהוא  באיזו יוםשאילתו שיגלה לו ב

, אלא שאילתו הוא אם הגאולה הוא בעגלא לדעת אותו לעולםום אדם לשיתכן 

ובזמן קריב או לזמן רחוק, כי אם הגאולה בא תבא בזמן קרוב יכול הוא 

לדחות ביני וביני את מלאך המות שיניח לו עתה ויחזור אליו אחר שלשים יום 
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ך לא יצטרכבר אזי  , וכיון שמשיח בא28פחות יתר, ואולי גם ימים או עשור

לזמן רחוק אזי אינו יכול לדחותו  לקפוץ חי לגן עדן, אמנם אם זמן הגאולה הוא

   -'זיל שייליה לדידיהלזמן מרובה, ואמר לו אליהו '

אל משיח דיתיב אפיתחא דקרתא דרומי,  רבי יהושע בן לויולזה הלך -

', בר ליואי'שלום עליך , ומשיח ענה לו שלום עליך רבי ומורי ואמר ליה למשיח

 למשיחאל ש אל רבי יהושע בן לוי', הנה לאימת אתי מר' יאויל אלו ברוש

היינו באיזו יום הוא בא לגאול את ישראל, אלא דייק ', דאתי מרק יאימת'

הוא בא לגאול את ישראל ', וכונתו לאיזו זמן לאימת אתי מרבלישניה ושאלו '

דאומרו  יאויל לזמן קרוב או לזמן רחוק, ואמר לו משיח 'היום', וקסבר בר

עומד בפיתחא דקרתא  יאויל , ולזה נשאר ברבמוחלט 'היום' כונתו היום ממש

דרומי ומחכה כל היום כולו למשיח שיבא לגאול את ישראל כפי שהוא עצמו 

      -אמר לו 'היום'

שהיום חלף הלך לו וכבר נטו צללי ערב ועדיין בן  יאויל וכיון שראה בר-

עומד ומרעיד ומרתת בכל היה וכל הלילה דוד לא בא התחיל תוהה ומשתומם, 

שקורי קא שקר בי דאמר לי היום איבריו מדוע זה בושש משיח לבוא, וכי 

חוזר לו מירונה אל משלחו אליהו זל"ט  יאויל , הבוקר אור ובראתינא ולא אתא

לשאול אותו מדוע לא בא בן ישי גם  - י"בשדרדמערתא תחא יפהעומד ב-

'היום אתינא', שאל אותו אליהו חזיתיה, אמר  יל תמול גם היום והרי אמש אמר

', ואמר לי היום אתינא שלום עליך בר ליואיליה אין ויהב לי שלמא ואמר לי '

אבטחך לך ' שלום עליך בר ליואיאליהו ההוא דאמר לך 'אמר ליה  ולא אתא,

, 29ואתה בן עולם הבא ויכול אתה ליכנס חי לגן עדן ולאבוך לעלמא דאתי

', ור"ל הגאולה היום אם בקולו תשמעולך 'הכי אמר  ',היום' לךוההוא דאמר 

 ולא זכ ',אחישנה' יכולה לבוא היום, ויכולה להיות גם לזמן רחוק, זכו

   -30'בעתה'

שעמד שם  מפתח מערת רשב"יעם מלאך המות  יאויל וכיון שכן הלך בר-

מלאך , וכאשר הרימו 31עם אליהו אל מקום הגן שיראה לו מקומו המוכן לו בגן

המות מעל חומת הגן והראהו מקומו בגן קפץ לתוך הגן ונשבע שאינו יוצא 

ונשבע שאינו יוצא מגן עדן,  יאויל והשתא אתי שפיר הא דקפץ בר -משם, 

  שהרי כבר ידע בבירור שאם יכנס חי לגן עדן לא יוציאוהו משם.   

  

                                                 
דחהו למלאך המות עד לאחר שלשים יום, וכן מצינו ברשב"י וכמו שמצינו להלן בגמ' ברבי חנינא בר פפא שושביניה דמלאך המות ש 28

 .בזוהר חדש בראשית דף כ"ד ע"ב
דאי לאו צדיקים גמורין אתם לא הוה יהיב לך שלמא ולא הוה מדכר שמיה ', אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי' :פירש רש"י ז"ל 29

 העולין בגן עדן בבניהן, כלומר היינו הצדיקים, 'עיילי בברהא ד'וז"ל:  - מ"ה ע"ב דף- , ויעוי' מ"ש רבינו חננאל במס' סוכה דאבוך
סים ויש מי שאומר הצדיקים הנכנ כגון רבי שמעון ובנו רבי אלעזר זהו שאמר מועטין הן בדור זה, כמותו הוא צדיק ובנו צדיקיהיה ש

תן רשות להכנס, לפי שהן חשובין בישיבה של מעלה בלא בר, כלומר אינן מתעכבין בחוץ עד שימליכו בשכינה המלאכים הממונים לי
ו אליהו לרבי יהושע בן לוי וזהו שאמר ל -הרבה לפני השכינה ואין מי שיעכב עליהן אלא מיד הן נכנסין בלא נטילת רשות וכו', ע"כ. 

כנס ול אתה לייככיון שכן שמשיח קראך 'בר ליואי' והרי אתה ואביך צדיקים גמורין,  שמיה דאבוך דכרוגם איהב לך שלמא כיון דמשיח 
  .רשות נטילתבלא בר ובלי נטילת רשות כמו 'בר יוחאי' דעייל בלא בר ובלא  חי לגן עדן

 .רמי כתיב בעתה וכתיב אחישנה, זכו אחישנה, לא זכו בעתה רבי יהושע בן לוי -סנהדרין שם– והיינו דאמר רבי אלכסנדרי  30
 - בפרק חלק–ואפשר דמהאי טעמא השמיטו בש"ס שלפנינו  - ן עדן, דא הוא פתחא דג רשב"יד אמערתד אדפתחוקרוב הדבר לומר  31

וכו', והוא משום דסברי דעובדא חד הות וזהו  דגן עדן לאליהו דהוה קאי אפתחאדרבי יהושע בן לוי אשכחיה האי עובדא ראשונה 
דגן עדן  -דף י"ט ע"א-עירובין אם ירצה בעל דין לטעון והרי כבר אמרו ז"ל בש"ס ו -, רשב"יד אמערתפתחא דגן עדן וזהו פתחא ד

 יש ליישבו. ,-זוהר פר' לך דף פ"א ע"א–דמערת המכפלה הוא פתחא דגן עדן  פתחו, ובזוהר אמר אם פתחו בארץ ישראל בית שאן



  יא  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

מערת פתח מירונה ל רבי יהושע בן לוי ובס"ד נ"ל עוד טעם על ביאת

ו היכלרשב"י טרם כניסתו לגן עדן והוא כדי לבקש מרשב"י שיכניס אותו ב

היה מתהלך בגן  רבי יהושע בן לויבגן עדן, וכפי שעינינו רואות בגמ' הנ"ל ש

   -32עד שהגיע אל היכל רשב"י

היכלא היכל רשב"י ובקש ליכנס ב לאהגיע  רבי יהושע בן לויוכיון ש-

בר ליואי', הנה רשב"י לא שואל אותו  לזה שאל אותו רשב"י 'את הוא דרשב"י

בן לוי שהרי רשב"י שומע את אליהו זל"ט הולך רבי יהושע הוא אם  שמו על

' והלא אליהו איש האמת לא חשיד בעיני פנו מקום לבר ליואי'מכריז לפניו ו

את הוא בר , אלא שואלו '33רשב"י ח"ו שיוציא מפיו דבור שאינו אמת לאמתו

 אותו 'בר ליואי' זה שמשיח אמר לו אכן ואהו אם ', וכונתו בשאילתליואי

, ואתה הוא זה שבאת אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי' ושלום עליך בר ליואי'

לפיתחא דמערתא ובקשת ממני ליכנס בהיכלי, או אולי הנך 'בר ליואי' אחר, 

זה שבקש ליכנס  יאויל 'הן', שאכן הוא הוא בר רבי יהושע בן לויואמר לו 

', כי אם נראה נראתה קשת בימיךוהוא ' זה שאל לו רשב"י אותבהיכלו, ול

רבי הקשת בימיו אין הוא אותו 'בר ליואי' ולא יוכל ליכנס בהיכלו, ואחר ש

אי  אם כןענה לו 'הן' שהקשת אכן נראה בימיו, אמר ליה רשב"י  יהושע בן לוי

לי אלא ', ר"ל אינך אותו 'בר ליואי' שבקש ממני שאכניסו בהיכבר ליואי'אתה 

  הקשת בימיו. נראתה הנך, שהרי אותו 'בר ליואי' לא  ' אחרבר ליואי'

  

אי אתה והנה התלמוד לא גילה לנו מה נהיה בסופו אחר שרשב"י אמר לו '

ונ"ל בס"ד דודאי במחיצתו בגן עדן,  יאויל ' אם רשב"י הכניסו לברבר ליואי

פנו מקום כריז 'לפניו כעבדא קמי מאריה וקמהוא שאליהו הנביא זל"ט שהלך 

הקשת בימיו, אלא מחמת גודל ה ' אמר ליה לרשב"י שאכן לא נראתלבר ליואי

 ,34מר כן שהקשת נראה בימיווענותנותיה כדי שלא להחזיק טיבותא לנפשיה א

  בגן עדן. את 'בר ליואי' בהיכלו ויכול הוא להכניס

  

 ותגן עלינ םזכות יאויל בר יוחאי ובר לכבוד כתבתי בדרך אפשר הזל כ

 ,תורתומאור , וה' יאיר עינינו בבעד יכפר הטובה'  ואם שגיתיועל כל ישראל, 

  . אמן

  

 ביר וז"ת: 35ברבות יהושע בן לוי בירונסיים מאמרנו זה במאמרו של 

 ,לא זכיתם בעתה ',אני ה' בעתה אחישנה' יהושע בן לוי אמר ביאחא בשם ר

  , ע"כ.כן יהי רצון במהרה בימינו אמן ,זכיתם אחישנה

  

  

                                                 
תו ', ושל רשב"י שאמר לו שיכניס אוהזה ןאדוהירצה 'אם  ', היינו קולו של אליהו שאמרשמעתישלשה וקול ולפי"ז י"ל דזהו אומרו ' 32

 .במחיצתו, וקול השכינה הק', ומפני ענותנותיה לא הזכיר בפירוש מה שמע מקול השכינה אלא רמיז ברמיזא
 .יעוי' ב"ר פר' ל"ה פיס' ב' 33
ת דווהיו עוסקין במעוסק עמו בדברי תורה  זל"טשהיה אליהו  וילן יהושע ב בימעשה ברוז"ת:  - מז' ל"ו–יעוי' מדרש שוחר טוב  34

מיד ה רבי יהושע בן לוי בהלכה, אמר לו אליהו מבקש אתה לשאול אותה לרבי שמעון בן יוחאי בא ואני מעהונתקחאי, רבי שמעון בן יו
אמר  בן לוי בא לשאול לך בהלכה, ולא היה חפץ, ,אותו לך, מיד הלכו להם וקרא אליהו לרבי שמעון בן יוחאי וענה אותו מיד, אמר לו

  וכו'.ר הוא, י הוא בן לוי לראותך כשאלו אליהו כד
 .הוא סיום מדרש שיר השירים יהושע בן לוי בירשל שי"ר פר' ח', פיס' י"ג, מאמר זה   35



  יב  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

   -הגה"ק בעל חידושי הרי"ם זי"עד"ק מ-

מה יפו 'וז"ת: דרש רבא מאי דכתיב  36גרסינן בפרק לולב וערבה

מותיהן של ישראל בשעה שעולים יפע נאיןמה , כ'נדיבפעמיך בנעלים בת 

שיר הנה ב, ו37וכו' בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב ,בת נדיב .לרגל

לרגל  את קילוסו בעלייתן בא לקלס את ישראל מתחיל השירים כשהקב"ה

וכמו שתרגם המתרגם:  יפו פעמיך בנעלים בת נדיב',ואומר 'מה בנעלים 

כמה שפירן רגליהון דישראל כד סלקן לאתחזאה קדם ה' תלת זמנין בשתא 

, וכן אמרו ז"ל במדרש מה יאין פעמיך במסאנא ברתיה דלין דססגונאנבס

   דרחמי.

ישראל שכשהן עולין לרגל זה לדול ההג ויש להתבונן בזה מהו הקילוס

 לרגל תןבא לקלס את ישראל בעליי כשהוא כביכולשעולין במנעלין, עד 

והלא כבר אמרו ז"ל בפרק ערבי  ,38נעליםנעילת ב מתחיל את קילוסו

המונע מנעלים מרגליו הרי הוא מנודה לשמים, וכי נאה ויאה הוא  39פסחים

כשהן מנודין לשמים לישראל שיעלו לראות וליראות את פני האדון ה' 

 .  40אהוה מאיני יודע יפו פעמיך בנעלים' 'מה זה ח"ו, ואם כן קילוס 

, 41וראה זה דבר חדש מצאתי בס"ד מובא משום החידושי הרי"ם ז"ל

, 42והוא כי 'פעמיך' הוא לשון 'קול דודי דופק', מלשון פעמון ורמון

הוא ז"ל , ואמר 43'בנעלים' מלשון גן נעול, והכונה אל שערים הנעולים

באותו דור  ה 'מה יפו' ר"ל מה יפה ומה נאה לדור שיש צדיקהפירוש בז

 .44לדפוק 'בנעלים', היינו לדפוק בשערים העליונים הנעולים ולפותחן ודעשי

  

   -מרן אדמו"ר מהרי"ד מבעלזא זי"עמ"ק ד-

'פעמיך' הוא מלשון פעמון  "ר מהרי"ד ז"ל מבעלזא אמר כיומרן אדמו

בת ל ישראל, מלשון 'ותפעם רוחו', ותקות הלב שורמון, והיינו דפי

 - 45'בנעלים', היינו בנעילת החג

                                                 
 חגיגה דף ג' ע"א. - סוכה דף מ"ט ע"ב 36
 יעוי' ביצה דף ל"ב ע"ב: כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכו'. 37
 בנעלים, בתמיה.  וט מקלס בלשון זה גנאי הוא לו, ואת אומר מה יפו פעמיךאפילו הדי אמר רבי יודןיעוי' שי"ר ז', ב':  38
 . פסחים דף קי"ג ע"ב 39
 יעוי' מהרש"א חגיגה דף ג' ע"א מ"ש בזה.  40
לרבי יוסף צבי הלוי ז"ל רוז'אני, האדמו"ר מגריכאוו (גראכאוו), תלמיד  -בהקדמה–מצאתיה בס"ד בס' זכרון יוסף על מס' אבות  41

קראת 'תפלת דלזה הטעם נ - קודם תפלת נעילה אמר זאת–ק ז"ל, ובד"ק של החידושי הרי"ם ז"ל אמר הוא ז"ל השרף מקאצ
  נעילה', דבתפלת נעילה נפתחין כל השערים העליונים אפילו אלו שערים שכל היום נשארו נעולים.

ה שכינה מקשקשת לפניו כזוג, כתיב הכא יעוי' סוטה דף ט' ע"ב: 'לפעמו במחנה דן' אמר רבי יצחק דבי רבי אמי מלמד שהית 42
מה יפו 'רש דאבא מרי ז"ל  וז"ת: - לקח טוב פ"ז–לפעמו במחנה דן, וכתיב התם פעמון ורימון, ויעוי' בפסיקתא זוטרתא לשה"ש 

  .ובתפלתם כלומר נאים הם ישראל בזמן שמשמיעין קולם כפעמונים בתלמוד תורה ,לשון פעמון 'פעמיך
  , הכונה אל הצדיק שבדור.בתו של אברהם אבינו' בת נדיבכי הוא ז"ל אמר גם על דרשתם ז"ל 'ולפי הענין נלע"ד  43
בכנוי רבן יוחנן בן זכאי  נתכנהמטעם זה י"ל דו, ואולי שהקיש על שערי רחמים ונפתחו ל ',בן קיש' - דף י"ב ע"ב–יעוי' מגילה  44

בי ור יעזראל ביר עולם שני הרי כך דרשו אמר רבי ברכיה: -שם– הקיש על שערי רחמים ונפתחו לו. ויעוי' שי"רש'פטיש החזק', 
 ת.  שהיו נועלין בעד כל הצרו ין לפעמיךימה היה יפ ',מה יפו פעמיך בנעליםאמרו 'יהושע 

מה יפו פעמיך בנעלים בת 'דעלייהו אתמר  וגו',ובדא שריא בתלת גוונין נהירין : -תי' נ"ח דף צ"ב ע"ב- יעוי' מ"ש בתיקונים  45
ד אלין עאלין קב״ה משבח כווגו',  נתא סמיכת להדשכי ובזמנא: -דף ל"ה ע"ב- . ובתי' י"ח , ואינון נעילת חגין וזמנין ומועדין'דיבנ

 מן ך',פעמי'(ואפיקנא  '.שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך' דאלין אינון דאתמר בהון 'בנעלים בת נדיב מה יפו פעמיך'לה בהון 
אמר קב״ה כמה אנת שפירא  ,מן רגליםם' נעלי'(נ״א ואפיקנא  ),עילת הפםח ונעילת עצרת ונעילת חגאלין נ ',נעלים'ו ,פעמים

 'בנעל'איבי אמר מה יפו פעמיך  ביחנניה בריה דר ביר ויעוי' שי"ר שם:  .חג)באלין נעלים דאינון נעילת פסח ונעילת עצרת ונעילת 
   .ונעילה בחגבפסח  נעילה , שתי נעלים'בנעלים'אין כתיב כאן, אלא 



  יג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 טרם כניסת החגבזה הכוונה, דהנה לפני כל יום טוב הוא ז"ל ואמר - 

ולקיים קדושת המועד  מתעורר כל איש ישראלי ועושה הכנה דרבה לקבל

פרד מן החג במוצאי יום יל שמתכונןבעת בשלימות, אמנם  ת היוםומצו

איך ערך את היום טוב והאיך קיים את מצוות  מתבונןעומד הוא וטוב 

החג, ורואה שהיה יכול לקיים את המצוות דאורייתא ודרבנן ומנהגי 

ישראל באופן נעלה יותר, ואזי עושה לעצמו חשבון הנפש על שלא קיים 

שלא קיים כמה על זה  בקרבואת מצוות החג כראוי וכנכון, ונשבר לבו 

 - נכונהיותר ת דרבנן ומנהגי ישראל בכוונה ויתא ומצות דאוריומצו

וזהו 'מה יפו פעמיך', היינו דפיקות הלב ושבירת הלב של ישראל, -

 , ע"כ.46בנעילת החגהיינו 'בנעלים', 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
וז"ת: וחלצה נעלו,  -ז"ח פ' תצא דף נ"ט ע"ב–ובחיבורי 'ספר משקלי האותיות' פירשנוה בס"ד ע"פ מאמרם ז"ל בזוהר הק'  46

, וכי מנעל מטהר את המקום או מטמא 'אל תקרב הלום של נעליך מעל רגליך'כמד"א חלץ מהם, רבי יהודה אמר רבי חייא כתיב 
א מלמד שצוה לו הקב"ה בדרך כבוד להתפרש מאשתו מכל וכל, במשה כתיב נעליך, וביהושע כתיב את המקום, אלא אמר רבי אב

י נמשאר ב מקום יש לך במעלה גדולה ,'כי המקום אשר אתה עומד עליו'נעלך, שלא יתפרש מאשתו מכל וכל אלא לעתים מזומנים, 
  - , ע"כ,כאן נמי האי נעל פרישות אשהאף  ,בדרך נעל נצטוה להתפרש מאשתו ןכל וע ,אדם מדרגה הנקראת קודש

בי חזקיה פתח ואמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך וגו', האי קרא אוקמוה דפריש ר -דף רכ"ב ע"ב-וכ"ה בזוהר פקודי - 
וגו'.  דכתיב כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא, אדמת קדש דא שכינתא ין לאתדבקא בשכינתאגמאתתיה ב קב"הליה 
קרב הלום של נעליך מעל רגליך וגו', וכי אמאי נעל הכא, אלא אתמר דפקיד ליה : ויאמר אל ת-דף ק"פ ע"א-ה בזוהר במדבר וכ"

   - .על אתתא לאתפרשא מנה וגו'
מי יתן והיה לבבם זה להם 'ז"ת: ו - מובא בס' מכתב סופר פ' ואתחנן–ל "ז אקראקמ״ו שמעון סופר ההגאון מ עוד נקדים מ"ש-

כיון  ,והטעם ,דור דעה לא קם כמוהוהיה כי דור המדבר , נ"ל 'י כל הימים וגו' לך אמור להם שובו לכם לאהליכםליראה אות
וכל העם 'רואים' את הקולות, הנה  קרא וכדכתיב{ונרמז ב-, עיניהם גם בעת הזווגנגד היה תמיד ל הששמעו וראו כבוד ה׳ ומראה ז

דו יולה ןכ יל ידוערואים את הקולות}, היו אחר מתן תורה עדיין  אפילוהווה, ור"ל שלא אמר 'ראו' לשון עבר, אלא 'רואים' לשון 
ר להם שובו לכם ולך אמלמשה 'אמר הקב״ה אז תכף אחר קבלת התורה שהיו במדרגה גבוהה ביותר ולכן  ,יםנים חכמים ונבונב

ואם לא  ,ותיאאשר לבבם להם ליראה  תעת כזאכי מי יתן עוד , -ע"א ׳הדף -ביצה ', והיינו למצות עונה וכמ"ש ז"ל בלאהליכם
   - ., ע"כיתו אימיעכש

פעמיך בנעלי"ם בת נדיב', ור"ל בשעה  משבח את ישראל בעלייתן לרגל: 'מה יפושהקב"ה וע"פ ד"ק י"ל בס"ד דזהו השבח הגדול -
למים אנשים נשים וטף, הרי כולם ש -הדר קדשו ובית שכינתווכמו כן לראות –שכל ישראל עולין לרגל לירושלים ליראות את פני ה' 

ולא יקרב במחשבתם שום מחשבה  אין בהם נפתל ועיקשב מחשבות טהורות זכות וברות ולחשהן במדות ובדעות בתכלית השלימות 
ח"ו, ולזה דייקא אז כשהן במדרגה גבוהה ביותר נאה להן לישראל לקיים מצות השי"ת בקדושה ובטהרה כדי להעמיד דור  זרה
  - .דעה

יך בנעלי"ם', ר"ל מה יפו פעימותיהן של ישראל כשהן עולין לרגל 'מה יפו פעמ - בדרך כבוד–משבח את ישראל  הקב"הזהו שו- 
ות בוראן בקדושה ובטהרה ללא כל בדיל ושמץ ומקיימין מצ -וכנ"ל בזוהר הק' הרמז בתבת 'נעל'–לירושלים האנשים עם הנשים 

מא בה קרא , וזהו דמסיי-דת ישראל מס' אבות פ"ה מ"היעוי' ס' עבו-ם ולא לנשים, מחשבת פיסול או נדנוד עבירה ח"ו לא לאנשי
' יעוי' חת"ס פ-'בת נדיב', ודרשו בה חז"ל 'בתו של אברהם אבינו', ור"ל שקדושתן נמשכת מקדושת אברהם אבינו ושרה אמנו ע"ה, 

, וכן קדושת עצמך מאבותיך וגו', 'עם קדוש אתהכי 'ש"י ז"ל עה"פ רוכמו שפירש  ,- תצא ד"ה לא אבה יבמי {תקצ"ג} מ"ש בזה
ותו עלי קלא אני תחלת הקדושה אלא מוחזקת ועומדת לי הקדושה ואל ,'אלקי אבי וארממנהו'פירש רש"י ז"ל בפ' בשלח עה"פ 

, גוי קדושו יםנלכת כהמתהיו לי מ 'ואתם' ,פרו ורבו 'ואתם' ,ג״פ ואתם. ובמקום אחר פירשנו עד"ז בס"ד המסורה של מימי אבותי
     לקיכם חיים כלכם היום.א ה'הדבקים ב' ואתם'



  יד  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

  

 תורתךמ נפלאות ואביטה עיני ג"ל

 
    
 

 

 

  –ספר צרור המור-

סח עד למנות מפ ךלהורות שצרי ,לכם ממחרת השבת וגו׳ וספרתם 

ולכן מצותו  ,בתחלת הלילה שאז מתחיל הדין שבועות ממחרת השבת שהוא

מצות הספירה, ולכן  חהשולט בלילה בכ בלילה להשקיט כח הדין של העומר

ולפי שהם ימי  ,מדת הדין הקשה וכל זה להכניע ,אמר וספרתם לכם לטובתכם

שאמרו , ואף על פי בתספורת יםרוסושא ראות בהן צערהל ךדין אמרו שצרי

הוא  לפי שמתו תלמידי רבי עקיבא בלילה, זהו לפי הנגלה, כי טעם הנסתר

 -ר בתספורת כדי להראות עצבון וכו'מ"ש לפי שהעומר הוא הדין ולכן אסו

ל "וסימנך עד הג ,הוא תוקף הדין בעומר ג"הוא לפי האמת כי לכן ו-

כי  ,בשוא גליו אתה תשבחם הים וכן אתה מושל בגאות ,הזה ועדה המצבה

מושל בגאות הים,  מיםחהרח והשם בכ ,העומר הוא ים סוער וכמצולה

הו וז ,וזהו בשוא גליו אתה תשברם ,וכשמתנשא הגל הוא משברו ומשקיטו

, ולכן אין אנו אומרים במצות כח הדין{תוקף} שהוא  רג בעומ"גליו שהוא ל

 העומר שבא מזמן לזמן שהחיינו, לפי שזה אינו נאמר אלא על שמחה ואנו

לשון ספר , ע"כ עצבים מכח דין העומר, ולכן אין לומר שהחיינו בספירה וכו'

 . צרור המור

 

..... 

 

  -זי"ע מקאזניץהמגיד הק' ד"ק מ-

הנה  ,'וגו 'איל תערוג על אפיקי מיםכ': 47זה לשון ספר תהלות ישראל

 ה אמר בפירוש הפסוק צמאה נפשי"זצלר בע ה דוב"האלקי מו ןהגאו "ראדומו

 ג"ל לת בהם להגיע ליוםחהתו שעיקר, ט ימי הספירה הנוראים"ומז על מר ,'וגו

ם שהוא באותיות "אכדט שם יל ידע סדוהדינים ויגבר עלינו ח קוסנפ שאז, רמבעו

ט "י כדכ ,48יןימ יךודדם ביוט יכת "רמ יוצא ל"הנ ושם, אלקיםם ב לפני הש"א

פנים והוא ם יש נקרא פני אלקים, הפנים שלו, כי בכל ש וזה השם ,ג"עולה ל

 ,הוא הדין םהש הבשביל ז 'פי ,צמאה נפשי לאלקים ל"נהוזה רומז בפסוק  ,רחמים

 דהיינום, אלקי ני"מתי אבא ואראה פ העומר ימט ימ"ב 'פי ,ט"מ 'י גימ"ל ח"א'ל

  - לכ"עוכנ"ל,  זה םהפנים של ש להגט שאז ית"כד 'ג גי"שצמאה נפשי ליום ל

 ,ב"ן ממיסוא ה כי זה הקפיטל ,בה עלינוהטו 'נבאר עוד כיד ה וולפי דרכ-

, גו'וח ב של אנא בכ"מ םתקן שינ שבוי הספירה מי על המחמת שהשיר הזה מור

בד"ה  49בהעלותך בזוהר פ' נאמהימ הרעיא רמאמ רנו הפירוש עלמוהנה כבר א

                                                 
 מז' מ"ב. ס' תהלות ישראל 47
 .פ"אפרי עץ חיים שער חג המצות ולשיר השירים,  ז"ל י"לקוטי תורה מהאריעוי'  48
 זוהר ח"ג רע"מ דף קנ"ב ע"ב. 49



  טו  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 תיאדתעיא לא רהא בניסןטמתעטרא בע דכנסת ישראלן וכי וז"ל: שלשיםקודא פ

מי חלמ בעיד מאןוכו' מין וין תלתי ןליוכל אי ,מיןותין ימנה תל האועטר כתרא

 ריז כל מאן דלא יכיל למחמי מטרוניתא ייתיכ כרוזא, למטרוניתא יכיל למחמי

הא ד ,בארבעה עשר לירחא תניינא ,כריז כרוזא אימתי ,תרעי עלוןינלא  דויחמי ע

  - , עכ"לן, מכאן ולהלאה ינעלון תרעיישבעה יומין תרעין פתיחעד  מןתמ

 חג קודם בונו ינעלו תרעי שני שבועותוחש והנה לפי דברי הזוהר-

 ב הקרב יותר אל החג מהראוירהק כל ואדרבה ,אשר לא כן הדעת נותן ,השבועות

  - ובטם להכנה דיו ירותהוהב כדי להשיג הקדושה השערים יותר שיפתחו

ם יום קודם יו ד"ות יחשואלין ודורשין לפ לרז"ו מרדכיון דא רץונראה לת-

קישוטין הומסדרת  המתקשטת בקישוטי מסתמא גם למעלה הכלה ןכם א וב,ט

כמו שלמטה הכלה  ,ומבשרי אחזה ,שואין שיבאיהחג חוא חנוב טם יו לכבוד

שבועות  שני וזמן הקישוטין מסתמא ,שואין כן למעלהיהנ לפני להתקשט תחלתמ

 שהכלה עתשברץ אמדרך והנה , קודם ב׳ שבועות שיןריון שמצינו שלפחות דוכ

 רמאממ לזה הצינו ראימו שמוכ ,לחתן לוואפיס ליכנ םלאד שותר ןיתקשטת אמ

וכבוד ה' מלא  ו'לבא וג שהמ לכוולא י ןכשמה את ה ויביאו"בד 50פקודיפ' הזוחר 

עשר יום קודם  הבערעלה אמל םשערילנעילת הם עטה ניחא ולכן ,ש"עאת המשכן, 

  - סניכל ואין רשות לשום אדם ,החג

או רובלפני  צמועת שפיל אממקטין ו םשהאדכטובה  האתי עצצמ םנמא-

מו הילד הקטן כלמשל , לפניו ראין נעילת שע אז ,ומתקטן לפני אביו אויכר ש"ית

ן הענין כידוע, וכ ושה לפני קטןבי אין כבעת שמתקשטת  םג שיונק משדי אמו

זה  ןיוהענ ,המלך רל לבא אל שעכה אז יוכהנמו וחורב צמועת א םקטין האדמשכ

דהיינו  ,ו"ל מ'ה גי"י אלכ ,'עלי נפשיכה רה ואשפכה אז"אל' וקבפס רומזלפי דעתי 

 וןשבועות שלפני ההג וינעל' הב ןלילה מתהיליב ם כןל״ו בספירה א םיו שמגיעכ

 ר,הוא לשון מספ כי סך ,סך 'ז ברומ, 'ךסב רובאע' ,את נפשי לכן אשפוך ,תרעי

הנפש  תכואכן מחמת שפי ,ל"הנ תבועוש 'ב הםש םב׳ מספרי ראעבו ךאי רכלומ

 פורושצים ד"וזה נרמז במלת אד ,משדי אמו ונקהיוח אדמה לתינוק ריכת המונ

 ,51םל כנודע מכתבי"ם ג"ף ארוציהנעשה  אוממיל ,ל בסוד היניקה"ד כנ"ם ד"א

 ,ל"נכם נפתהים ריהשעו הקטן בנה לפני צמהעת א המגל םידי כן הא והיינו שעל

  ר תהלות ישראל.. ע"כ לשון ספוהבן

 

..... 

 

 - ע"יז רדיטשובאמב יצחקהרה"ק רבי לוי ד"ק מ-

"ג ל על זק הזה מרמוהפס "ד,לעגויקרא לו יעקב  ,52לוי קדושתזה לשון ה 

 נדמה סוף ביםל "זנין על ידי מאמר חעה ארובוי ,ג"ל אותיותכי גל הוא  ,בעומר

לילך לבית  ותון אגילימרלתינוק ש המשל בזה ,רה נדמה כזקןולהם כבחור במתן ת

 םשש ול שאומר דהיינו ,ה לואושהתינוק מת ריו על ידי דבבא אותו למרגיו פרסה

 ,רספת היו לילך לבלירגועל ידי זה מ וה לואתמשהתינוק  רפר יש דבסבבית ה

                                                 
 .רל״ח ע״אח"ב דף  50
 .שער הכונות דרושי הפסח דרוש י"ב 51
 .פרשת ויצאב 52



  טז  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ים ססוף ני םביו לנ אהרכך הקב״ה ה ,ו הרבה תורהעמאז לומד  גילורשמ וןכיו

 ותאלפהנו יסיםנרק ה ,אות עצמםהנפלו יםהניס םעטולא היה עיקר ה ,ותאלפונ

 ניסיםולכך עשה  ,לעבדו לו והאונתולם בע וקלאוהראה לנו כדי שנדע שיש  עשה

 עבדוול רהות לקבל התורה ביום מתן אוהנת הז יל ידעש כדי ףוס ונפלאות בים

סוף כדי שנקבל התורה במעמד  ות היה ביםפלאים והנסונמצא עיקר הני ם,של לבב

  - ל התורהבלעבדו ולקו ל והאתנו הר סיני

מר עוב ג"מלו ר,מעוג ב"מצרים מאירה עד ל יציאת נה הזאת שלחיהבו-

ל ש שהארה ונבתכ ברכו ,רהתוהר סיני שהוא קבלת ה דה של מעמרההא ילחמת

למתן  האותשנ יכדהיה  לאותפסים והנניוה{ הורתלמתן  יציאת מצרים היה הכנה

וא הל ש"ג עכלומר כיון שמגי ד',ע לגו יעקב ויקרא ל'וזהו  ,סיםניעל ידי ה ה}ורת

 ע"דומלת  ,התורה תלבק הארהה תילין להאיר בחינתחומר אז מעג ב"ל לערומז 

 ומר היה ההארה שלעג ב"לעד מר שוכל ',יךעדרד וה' ם',דייעדי 'ען והוא מלש

ד "רה שמרומז במלת עוהת ג בעומר מאיר ההארה של קבלת"ומל ,יםריציאת מצ

  .ל"וק ,הרושרומז על הת

..... 

 

 - י"עהגה"ק בעל חידושי הרי"ם זד"ק מ-

 ', עי53למה נקרא תיקוני זוהרכתב החידושי הרי"ם ז"ל בספר הזכות וז"ל: 

בי ור וסיי ביור הודהיבי ר המעשה 'בגמש "י מ"פד ע"ולפע ,ונדחק ,מקדש מלך

 יגלה , יוסי ששתקקוםמכל יתעלה, ונקרא ראש המדברים ב שעילהיהודה  ,54מעוןש

ה למה קראו חכמי וותמ ,'וטש למערתא כו 'שגינה יהרג כו מעוןשבי ר לציפורי,

   -ם בכל מקוםידברמהראש הודה יבי לר ס"הש

הרוגי  עשרהשאחר התיקון של  - הגם שלא ראיתי בספר- 'ד חנני ה"ולע-

ם ג קיבאעבי , ור55ק"ש בזוה"כמ יוסף מכירתעל  ה"י שבטייצוצי נ ושהי מלכות

העיקרים בענין  ושמות יהודה ויוסף ושמעון שהיכהצדיקים  'ה גאל והי ,56'כו ןכ

יהודה בר אילעי בשבח  בירמר א ,ויאמר יהודה אל אחיו{ 57ואיתא במדרש, ל"הנ

                                                 
הידוע דלכן נקרא סדר הלימוד בליל שבועות בלשון 'תיקון'  "יפכתבנו בס"ד הטעם ע -ערך זוהר-משקלי האותיות'  בורי 'ספרבחיו 53

הוה יתיב ולעי באורייתא  מעוןשז"ת: רבי ו - ח"א דף ח' ע"א–ליל שבועות, כי 'תיקון' בלשון ארמי פירושו קישוט, ויסודו בזוה"ק 
ו גי ליומא אחרא הויא דכלה אזדמנת למללי ינן כל אינון חברייא דבני היכלא דכלה אצטריכו בההיאבליליא דכלה אתחברת בבעלה, דתנ

עמה בתיקונהא דאיהי אתתקנת, למלעי באורייתא מתורה לנביאים ומנביאים  חופה בבעלה, למהוי עמה כל ההוא ליליא ולמחדי
ברייא אתכנשו חוגו', ע"כ. וכן אמר רבי שמעון לחברייא:  ותכשיטהאדאינון תיקונין דילה  בגיןדקראי וברזי דחכמתא,  שירבדלכתובים ו

ו וחדאן למגזר מלין דקשוט מלין דקדישי עליונין צייתי להוגו',  אזדרזו בתקוניכון ,דרא מלובשין שריין סייפי ורומחי בידיכוןילבי א
, ואיהי לה ותכשיטהאיתיקונין דהר' בגין דאיהי קרא בשם 'תיקוני זודלכן נ - בדרך אפשר–הנה י"ל גם בזה  .למשמע להו ולמנדע להו

 ועולמתא אתתקנת בהו וחדת בהו, וכלשון הפייטן: עשה שבעים תיקונים, יקרים מפנינים, בם תיקן העליונים.
 שבת דף ל"ג ע"ב. 54
  .מכירת יוסף עשרה סבי קטולי מלכות אתענשו על: -דף פ"ט–ז"ח רות מאמר עשרה הרוגי מלכות  55
כבר נודע כי העשרה הרוגי מלכות  ,עקיבא שיצאה נשמתך באחד ביאשריך ר: -בליקוטי הש"ס ברכות דף כ"א ע"ב-ז"ל ז"ל האר"י  56
עקיבא בן יוסף היה לכפר על השכינה אשר שיתפו עמהם אחי יוסף שעשו  ביור ,כפרה בשביל עשרת השבטים שמכרוהו ליוסף והי

כל  מעשר בקר וצאן וכלנתן לזה רמז בפ' בחקותי בפסוק  פאלי ז"לאמאוסטר הקדוש רבי שמשוןו - וכו' ע"כ. החרם ביניהם כנודע
, רועה בקר וצאן'שהיה 'עקיבא ' מת'למה 'כולם 'וידעו ' 'נוט ',וכל מעשר', וז"ת: 'העשירי יהיה קודש לה אשר יעבור תחת השבט

כדי  שלו השבטראש בא תחת הוא שט', היינו , 'תחת השבהרוגי מלכות שעבר מן העולם ט'אחד מכל היינו  ',כל אשר יעבורוקאמר '
העשירי ' שמכרוהו ליוסף, וקאמרכ ' למה נהרג והרי לא היו אלא ט' שבטיםהעשירי' מנםא, יוסף ו שלבמכירתף שתתנשלכפר עליו על 
רפה ינה הק' שנצט', והיינו שרבי עקיבא יהיה קרבן כפרה בעבור השכיהיה קודש לה רבי עקיבאדא  'העשיריר"ל ' וי"ה',יהיה קודש לה

 .  - פרק ל"ה–עם השבטים והשלימה למנין עשרה במכירתו של יוסף, כדאיתא בפרקי רבי אליעזר 
 ב"ר פ"ד, י"ז. 57



  יז  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ו מלך תאוו בג׳ מקומות דיבר יהודה לפני אחיו ועש },58יהודה הכתוב מדבר

 ה"ענו ביוגם בלשון שאמר יעקב א ',ראש המדברים כו ושפיר נקרא ',כו{עליהם} 

וירד 'תיקן  רשכב ',לה יתעלה כויואמרו יהודה שע ,תעלהנו ,י עליתבנמטרף 

{לו אחר שאמר  'לך עלה'ה למשה "הקב כמו שאמר ,ונתעלה {מאת אחיו} 'יהודה

  - כשניתקן 'כו 'רדלך} '

עבדך '{לו אחיו} פעמים אמרו  'שה', יוסף ששתק כו םשל י יוסי ערבו-

, שצפור 'לצפורי יגלה' ,מהגלות ההתחלה ה, והי59במדרשש "ושתק כמ 'אבינו

 'ה אשר הוא עושה וכל'ש "כמ 61ולכך נימוקו עמו תמיד ,60עהרשון מכפר על ל

  - לתקן הפירוד מהשבטים ,62וחבירי ימעולם לא עבר על דבר ואמר ,'מצליח

העיקר בהורדת יוסף לבור  השהי 'וכה נהוא על שם שמעון שגי מעוןשבי ור-

 ,וניצל רק במערה ,גזר שיהרגנלבור, כן  הורדי אם כולא נגמר  ,שיהרגורצה 

שנים כדאמר  ב"י{רבי שמעון במערה}  הים בבור, כן הינב ש"יוסף י הכמו שהיו

  -63שבתב

 י"ש האר"מכו ,64מכירת יוסף גרמו סתימת אורות דייל ק שע"וכתב בזוה- 

ה ש, וגרם יניק"ע ,בש ביסוד הנקרא טובושגרמו י 65וישב' פ ורהתוטי ל בלק"ז

והן  ,66הא לחמא עניאז"ל י "ש האר"שחתם אות למצרים כמ ם ראויןנאותם שאי

ולא ברכו משה רבינו ביחוד  ,67אלף בשיטים משבטו ד"הערב רב, ולכך נפלו כ

ד אלף תלמידי "כיללו ביהודה, ולכך אחר מיתת כ כדי שלא יתפשט לערב רב, רק

י הזוהר שהוא "עשה רשב 68ל"י ז"ארה ש"ל כמ"תיקון להנ השהי קיבאעבי ר

יתפשט האור לשאינם ראוים  שלא ,והתיקונים ,69פתיחות אור התורה אור כי טוב

  -'תיקוני זוהר'שהוא 

שהוא  ךהו"ת שם י", שר70וגו' הרקיע'כזהר 'יזהירו 'המשכילים ו' ואמרפתח -

 ',כו רךלשמ 'לך 'יצוה 'מלאכיו 'ת מהפסוק כי"ס ,71ה שמירה ליסוד"הקב חרבו של

                                                 
 '.בשבח יהודה הכתוב מדבררבי יהודה בר אילעי שהוא היה ניצוץ משורש נשמת יהודה זכה לומר מאמר זה ' 58
 א.ילקוט ויחי רמז קנ - פרקי רבי אליעזר פרק ל"ט,  59
 ערכין דף ט"ו ע"ב. 60
 ס"ו ע"א.דף רבי יוסי נימוקו עמו, גיטין  61
 שבת דף קי"ח ע"ב. 62
 שבת דף ל"ג ע"ב.  63
 יעוי' זוהר שלח דף קס"ב ע"א, ודף קס"ט ע"א.  64

דות ס' ליקוטי תורה ריש פ' וישב ד"ה אלה תולדות יעקב יוסף, וכ"ה בשער הפסוקים ובספר הליקוטים פ' וישב ד"ה א'לה ת'ול 65
 י'עקב י'וסף ב'ן ש'בע.

 , ויעוי' ס' כנפי יונה ח"ב סי' קכ"ו.עוד ירצה ביאור הא לחמא עניאשער הכונות דרושי הפסח דרוש ו' פיס'  ס' 66

, אבל כיון דכל 'השיב את חמתי'אי לא מית חד מנייהו הוה אמינא יעוי' זוהר פינחס וז"ת: וכי היאך השיב פינחס חמתיה דקב"ה,  67
לא דפגים זרעיה ווי ליה למאן ד שנר אלא ודאי ברירא דמלה, ווי ליה לב ',השיב את חמתי ולא כליתי את בני ישראל'"ט הני מיתו מ
דאפילו חד מישראל מית, אלא שבטא דשמעון כד אתו אינון ערב רב אתערבו בנשין דשבטא  שלוםוס חכדקא יאות,  נטיר זרעיה

מתים , הה"ד ויהיו הארויתו בעגל, מנהון מיתו במותנא, ואחרנין מיתו הכא אינון דאשתדשמעון בתר דאתגיירו ואולידו בנין, מנהון מ
 .במגפה, אשר מתו לא כתיב אלא המתים, מתים דמעיקרא הוו וגו'

, וס' עשרה מאמרות אחרחלום  ויחלום יוסף עודס' מגלה עמוקות אופן ע"ג ואופן פ"ח, ובמגלה עמוקות עה"ת פ' וישב ד"ה יעוי'   68
 - מעין ה' נהר כ"ה–יעוי' מ"ש בס' חסד לאברהם ו - אם כל חי פ"ג, וס' גלגולי נשמות להרמ"ע מפאנו ז"ל אות כ' סי' ב',  מאמר
 ביזמרי נתגלגל בר :וז"ל -ולא ידעתי אם הוא ממהרי"א זלה"ה- י כמוהר"ר חיים ויטא"ל קעוד מצאתי כתוב בין דברי האלוז"ל: 

ס היתה גילגול וואשת טורנוסרופ ,עקיבא שמתו בין פסח לעצרת בי"ד אלף תלמידים של רעקיבא, והכ"ד אלף שמתו במגפה היו הכ
  .עקיבא בישזהו היתה אחד מהג' דברים שהעשיר [את] ר ,ירה וזכתה להעמיד את ישיבתויכזבי עצמה, ונתג

 .ובו נגלו כל תעלומות חכמה והמון נסתרות שבבראשית 69
 .ע''א 'דף א הרוקוני הזיהקדמת ת 70
בריתות  גלקבל מילה ופריעה ומציצה וי״ ,דקב״ה ט״ז פיפיות אוחרב וגו', דמילה אחרב יהלמר אוז"ת:  -תי' ל"ז- עוי' בתיקונים י 71

 .שנכרתו עליה



  יח  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

שהוא יסוד שבכל  'המשכילים', לזאת 72ק"ש בזוה"הוא יסוד כמ 'משכיל' והפי׳

, ע"כ לשון ש כשהצדיק בעיר הוא הודה זיוה והדרה"הוא זיו וזוהר, וז ,מידה ומידה

  .החידושי הרי"ם ז"ל בספר הזכות

..... 

 - 73מרן החתם סופר זי"עד"ק מ-

כי אמנם ידעתי כו' וכו',  ליושבי ארץ נכוחה ,מאלקי המערכה ,שלום וברכה

ק צפת ביום ל"ג "ר דרי וממרחק יבואו ידרושו את ה' בעהשמעתי שעכשיו אכש

 ,שכרם רב בלי ספק מיםשם ואם כי כל כוונתם לש ,בעומר בהלולא דרשב"י ז"ל

  -74וכו'אין מעמידין  רקפיש ר 'ש תוס"ודליקו נרות עלי אהבה כמ ודיגולו רךדל ע

י"ל דכשם שסופרים  ילראה נ הואי אתיהיב רשותא לכמוני לדבר מה שהי-

לעומת זה מן נוקבי'  ,יום הראשון חסד שבחסד הדרך ירידה ממעלה למטה ויהי

וכן לעולם חתן וכלה יוצאים זה לקראת  ,75עולים ביום הראשון מלכות שבמלכות

ור פסח קיום בויום כ"ה למב"י יו"ד אייר י ,זה בזה בנצח שבנצח םזה ופוגשי

  - שני

ולעומת זה הוא  ,שבהוד להורדות הניצוצותביום ל"ג הוא הוד  הזי ולפ- 

ויש לבחון כי רגילים להתחיל מנהג  ,תפארת שבתפארת להיורדים להעלות בקדש

והנה יום ב' אייר הוא ממש ההיפך  ,קצת אבילות מיום ב' אייר עד יום ל"ג לעומר

מתחילים  םכי אז הוא הוד שבהוד להעולים ותפארת שבתפארת להיורדי ,מיום ל"ג

כי אז הוא הוד שבהוד  ,ב' אייר םוביום ח"י אייר הוא היפך [מיו ,להתאבל

כי כל ימי  ,כן הוא ,ומה שכתבתי מהעלאה ממטה למעלה ,להעולים] ושמחים בו

 ,ן"כי ממחרת השבת תספרו עד יום נו ,ן"הספירה מונחים בין יום שבת ליום נו

  - להרי שעולים בו וכנ" ,ן אימא עילאה"וידוע מדת שבת התחתונה ונו

הלכו ג' ימים  םררה שהוציאו ממצריחבמדרש שמיום שכלה ה תאולפי דאי-

אם כן היה הורדת המן ביום ל"ג בעומר וראויה  ,76ירד המן ךכר בלא לחם ואח

  .-77ושם הארכתי ,ר"ערק אך הוא נגד ש"ס פ ,לעשות לזה זכר טוב

 

..... 
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 ., ויעוי' ס' פרדס רמונים שער ט"ו פ"אנהוריה על י' מן אדנ"י מתתא לעילא עד אין סוף
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היו חושבים אולי יהיה ליום וויתכן שמתחילה לא הבטיחם להיות להם המן כל ימי המדבר וז"ל:  -ת בני ישראלושמעתי את תלונ ד"ה
תמיד ובכל בקר  הערבים תאכלו בשר ביןועתה אמר להם  ,אחד או לשנים בהיותם במקום ההוא ובנסעם משם יבואו אל מקום לחם

בהבטחה  בתחילהשז"ל נמצינו למדין ן "הרמב, ולזה נשנית הבטחת ירידת המן זה פעמיים, יעו"ש, ומדברי ישבעו לחם כל ימי המדבר
 –ם ח"י אייר אמנם ביוואלא ליום או יומיים, והיינו לימי ט"ז וי"ז אייר, הבטיחם על ירידת המן לא  -הוא יום ט"ו אייר–הראשונה 

מדי יום ביומו, ומעתה לפ"ד י"ל דמר אמר חדא ומר אמר חדא  בטיחם על הורדת המן כל ימי היותם במדברה - הוא יום ל"ג בעומר
ו ולא פליגי, והיינו דהתלמוד קאי על ההבטחה הראשונה וכמ"ש 'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים' וגו', והבטחה זו הבטיחם ביום ט"

בר ד שמעתי את תלונות בני ישראלמים, היינו לימי ט"ז וי"ז אייר, ואלו המדרש משתעי בהבטחה השניה וכמ"ש להלן: אייר ליום או יו
, והבטחה זו שכל ימי היותם במדבר ירד להם המן מדי יום ביומו וגו' 'בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם' הם לאמראל

 .ויעוי' אבן עזרא שם ד"ה ויסעו, -הוא יום ל"ג בעומר–הבטיחם ביום ח"י אייר 



  יט  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

   -78"ק מדינוב בעל בני יששכר זי"עהרהד"ק מ-

 אשר אומר לך את ,79ינהחה ושלא לומר תחשמ ין בוגנוהר שמבעו "גענין ל

ידים היו לו מתל שהחמ כת אבותמסשנה מב עם לבבי, ואקדים את אשר כתבתי

 צאו וראו איזהו דרך טובה שידבק בה האדם ר להםמנן בן זכאי וכו׳, אחיו בןלר

ר בתורה שהוא מהראשון הנא ן הטובמד חודקדק כל א םוהנה יצאו התלמידיוכו', 

וירא ' הוא בתורה הנזכר אליעזר הנה טוב הראשון ביהנה למד ר, דאי טוב כלליבו

 נלמד וב הראשון בתורה בראיה, מזהטתלוי ה , הנה'ובטאת האור כי  םאלקי

  -וכו' הטוב הכללי הוא עין טובה הדרך

לת התורה בראשית עד תיבת חהתמ טוב, כי "בר למאלעזר בן ערך או ביר-

ם ה הספירה , והנה ימיוכו' לב טוב הוא הטוב הכללי יורה על ,ב תיבות"טוב ל

ראשית עד וירא במן תיבת  וב הכלליטב הנלמד על ה"וטב "מנין ל םימי "טמ

ב "נין למימים  "טמתן תורה מ םי לספור קוד"ו השנעל כן צו וכו', ובטכי  םאלקי

  -וגו' 'תורתי םטוב נתתי לכ חכי לק'ר מה שנאמתורה כ ב, אין טוב אלא"טו

לת חאשר ביום זה הת י קורא נעים תשכיל ותבין"עתה אתה ברוך יו-

שהאדם מביט בו  נז בה האור כי טוב, הוא האורגהתורה שנ התגלות הטוב של

 ביסטורין של יוצר בראשית, הנה רמרואין  האור בזה וף העולם ועד סופו,מס

התורה  ליא סודותגלו באיתגנת ידו על אי קראוהו בוצינא קדישא כיחעון בן יומש

בהיק מה אור ר"הוז דושטוב הגנוז בתורה, על כן נקרא ספרו הק כי ורהא הוא סוד

ב ימים למתן "א הדין טומבתורה, על כן יו וזגנמסוף העולם ועד סופו אור הטוב ה

שכתבתי לעיל, הנה יום  ומוכ וצץ האור כי טוב בתורהניל להתחתמאשר  תורה

, יםמרומי מבו ביום עלה לש איחיו רב עוןמדרבי ש דהילולא אמיו רמבעו גהזה ל״

א שנותיהם של צדיקים מיום וממל יושב ה"הקב כי ם כןגומסתמא ביום זה נולד 

  - אל יום

ב ימים "וט היינו התורה וב להאיר מןטביום שמתחיל האור כי  הנה בו-

הקדושה בעולם אשר תגלה דרך אור כי  מהנשה תגליתנ , בו ביוםהקודם מתן תור

בו ביום עלה לשמי  ,א קדישאנקרא הקדוש ההוא בוצינל כן עה, וב בתורט

נזי נסתרות אשר נתגלו להשאיר ברכה גאבא לכתוב כל ה בילר מרומים וצוה

 ,'כו 'ובך אשר צפנתטמה רב 'אמר  דאת כמה ,80ובטמהארת האור הגנוז כי 

ויאמר ' ל"שאמרו רז צדקינו כמו חו עד יתגלה במהרה אור משינינולב לנו שמור

וב אשר טבהאור כי  התעסקות , בזכותחזה אורו של מלך המשי 'ם יהי אוראלקי

 - יים ולאור לכל ישראלחול לברכה קדישא השאיר בוצינא

ומאורות ביום זה לכבוד  הג ישראל תורה הוא להדליק נרותנובזה תבין מ -

קודם מתן ימים  ב"בעומר טו "גיל להתנוצץ ביום זה היקר לחתמש ובט כי האור

                                                 
 '.אות ג 'אייר, מאמר גמאמרי חודש ספר בני יששכר  78
, ועד"ז יש לכוין הספירה מ"ט ימים יום לשנה ויום הנ' הוא -מו"ק דף כ"ח ע"א בח"א ד"ה מת בחמשים וכו'-יעוי' מ"ש מהרש"א  79

יום יום לשנה עד חג השבועות שהוא ביום חמשים דמיון  קודש חג השבועות וכו', ואחר כך מיום שיצאו ממצרים ימי הספירה מ"ט
היובל, וזכר לדבר שאנו מדקדקים לעשות יום טוב קצת בל"ג בעומר לזכר שבו עברו רוב ימים שהן ב' חלקים ממ"ט ימי ספירה יום 

  .לשנה ששוב אין אדם חוטא וכו', ואותיות יו"בל רמז לזה י"ו מצד זה ול"ב מצד זה וכו', יעו"ש
זה השיר אומרת , ישקני מנשיקות פיהוכי טובים דדיך מיין, ופירש רש"י ז"ל וז"ל:  מנשיקות פיהו"ל בס"ד רמז נכון בפסוק ישקני ונ 80

ר ונאמר דוגמא שלו על שם שנתן להם תורתו ודב וכו', מנשיקות פיהו כמו מאז המי יתן וישקני המלך שלמ ,בפיה בגלותה ובאלמנותה
ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם לבאר להם סוד טעמיה  ,ם דודים עודם ערבים עליהם מכל שעשועואות ,עמהם פנים אל פנים

יעוי' ס'  כ'י ט'ובים ד'דיך בגי' ג"ל,  , ע"כ. הנה ר"ת אלו ג' תבותומסתר צפונותיה ומחלים פניו לקיים דברו וזהו ישקני מנשיקות פיהו
  .עבודת ישראל לפסח



  כ  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 וביום לה ביום הזה,גבוצינא קדישא אשר נת התורה מאור כבוד נשמתתורה, ול

נסע ונלך לכבוד ספרו  עלה לשמי מרומים והוא יומא דהילולא דיליה לאורו הזה

לותינו עד כי גמסוף העולם ועד סופו והוא מאיר לנו ב הר המאיר ומבהיקוהקדוש ז

ה "מ ס"גב "ריא עטבגימ -ר"י או"צדקנו דאתמר ביה ויאמר אלקים יה חיבא משי

 וזנו האור הגניבא במהרה בימינו ויגלה לח שימה זה אורו של מלך -ן"ב

זה אשר נתאמת לנו מאנשי אמת  לפי , ותבין'הר הרקיעווהמשכילים יזהירו כז'

אור ' דכתיב בעטכ אי היא שלאחשמעון בן יו ביהזה על ציון ר ביום השמחה אשר

  , ע"כ.'צדיקים ישמח

  

    ייוחא בר אדוננו העולם לפטור יכול

ידוע אמרתו של הרה"ק הבית אהרן ז"ל מקארלין: 'מה הקב"ה לכל אף 

רשב"י לכל' ואף לפחותים. ויש להתבונן בזה מאיזו מאמר חז"ל לקח הבית 

  אהרן ז"ל את יסודו למאמרו זה.

   

 82מ"ש הט"ז ז"ל בהל' ראש השנה עפ"י 81וכ"ק אדמו"ר מנדבורנא ז"ל אמר

 ,כפל לשון שהוא ',כולו'מלוך על כל העולם אין לומר וז"ת: יש מי שכתב ש

אמנם בכל הספרים יש כן, ונראה לי ליישב שהרי מצינו הרבה פעמים בש"ס 

דרובו ככולו, וקא משמע לן כאן דבקשתנו הוא מלוך על כל העולם 'כולו' 

  ו, ע"כ לשון הט"ז ז"ל. רוב על ממש, ולא

  

 ירמיה משום רשב"ירבי ר מחזקיה א רמאוז"ת:  83והנה איתא במס' סוכה

 ,84עד עתהומן הדין מיום שנבראתי  'כולו'יכול אני לפטור את כל העולם 

ואלמלי יותם בן עוזיה  ,מיום שנברא העולם ועד עכשיו ,ואלמלי אלעזר בני עמי

  . עד סופוומיום שנברא העולם  ,עמנו

  

', ובא כל העולם כולו'יכול אני לפטור את בכפילא הנה אמר רשב"י 

'כל העולם  ' היינו רוב העולם, דרובו ככולו, אלאכל העולםהוציא שלא תפרש 'ל

לכל אף רשב"י לכל'  , וזהו אומרו 'מה הקב"המן הדיןלפטור  ממש יכול 'כולו

  .85בלי יוצא מן הכללואף לפחותים 
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 ן, ויעוי' פי' רבנו חננאל מ"ש בזה.אני סובל כל עוונותיהם ופוטרן מן הדי ,בזכותיופירש רש"י ז"ל וז"ל:  84
בן 'שמעון ', שב"י ר"ת 'קחת מתנות באדם ואף סוררים לשכן י"ה אלקיםעלית למרום שבית שבי ל'בפסוק זה רמז יש לונ"ל בס"ד ד 85
 שבזכותבא הכתוב לומר לך  אלוכי מאי ענין של משה רבנו רעיא מהימנא ורשב"י עם 'סוררים' שנסמכו אהדדי בפסוק אחד, איוחאי, '

בתוך אלו שהיו סוררים וממרים תו אף ישכן שכינ'יעלים הקב"ה עין מסוררים' וכל העולם מן הדין את רשב"י שיפטור דא שב"י 
ה , ורמז נכון 'סוררים לשכן' בגי' רבי שמעון בר יוחאי, וכן יש לרמז זה בפסוק אדם ובהמה תושיע ה', 'אדם ובהמפים אותוומקצי

ם שהן ערומיאלו בני אדם  תושיע ה' אף ,כל העולם מן הדיןאת ר וטפתושיע הוי"ה' בגי' רבי שמעון בר יוחאי, ור"ל בזכות רשב"י ש
 .מדעת ועושין כמעשה הבהמה



  כא  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

  
  

  מתורתך ותנפלא ואביטה עיני ל"ג

  
וגנוזים בו יחודים נוראים וסודות  ,סודרבי שמעון לביא ז"ל על דרך היסדו 'בר יוחאי'  הפיוטזה 
 נכחד ממנו עמקיה וסודותיהעל אף כי ו ,86עמוק עמוק מי ימצאנו עמיקין וטמירין רזין עילאיןנפלאים 
כפי קוצר קט מעט בס"ד  יםהמאמר נקרביא דאורייתא טבין ויטיטפ הזל כל ע ,לא עמדנו 'ובסוד ה

   אמן נפלאותתורתו בויראנו  כנו משגיאותשְׂ יח םהמרוביוחסדיו  ברחמיוהטוב השם , ונוהשגת

  

  

  אשריך נמשחת יוחאי בר

 

האריכו למעניתם הלא בספרתם בנותן 'בר יוחאי' הנה מפרשי השיר 

בר טעם לשבח אל מה שמחבר השיר 'בר יוחאי' כינהו על שם אביו '

וכי 'בר  ,פעם אחת וּ שמעון' לא הזכיר בשירו וליוחאי', ואלו שמו '

   .87שיזכירהו בו שםיוחאי' אין לו 

  

 88בהקדים מאמר בזוהר הק'ו ,אמרתי אענה אף אני חלקי בזה בס"דו 

ם ואיהו "י דא סל"סינ ואמר שמעון פתח רביד"א ויחלום והנה סלם,  "ת:וז

 ,יה"ו "י ויה"ד "ב דא יו"ע ,ל"ב ק"ע על רוכב' ורזא דמלה הנה ה ,ל"ק

אתוון  ,ל"ק דא, אה" ו"א ואה"ד "יו ,ו"א ואה"ד "יו ,אה" ד"יו ד"יו ועוד

ל "ב ק"ע ,ל"דלהון סלקין ק תולדין אתוון דאינון ,ב"קדמאן סלקין לע

 נשקו' אתמר עלך מהימנא רעיא' בר'אנת הוא  ,ר"ב כחשבן ותרין מאתן

ר לעילא "ב ,השרת לתתא רבן דמלאכי 'רב'אנת הוא רבן דישראל ', בר

  . ושכינתיהדקב"ה ברא 

  

י "סינד"א והנה סלם, פתח ר"ש ואמר וז"ת:  89וכן אמר בזוהר ויקרא

י ה"ד "ב יו"ע ,ל"ב ק"ע על רוכב' ורזא דמלה הנה ה ,ל"ם ואיהו ק"דא סל

א ה"ד "יו ,אה"ד "ד יו"יוק"ל  "ה,והי "ה יה"וי' יע"ב דא  ועוד ,יה"ו "וי

 אתוון דאינון ,ב"ן סלקין לעיאתוון קדמא ,אה"ו "א ואה"ד "יו ,ו"וא

אנת ו ,ר"ב ל סלקין מאתן ותרין כחשבן"ב ק"ע ,ל"להון סלקין קיד תולדין

 'רב'אנת הוא רבן דישראל ', בר נשקו' אתמר עלך מהימנא הוא רעיא

  , ע"כ.  ושכינתיהדקב"ה ר לעילא ברא "ב ,השרת לתתא רבן דמלאכי
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  כב  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

רבי שמעון וכלהו חבריא ואמר רעיא  : קםוז"ת 90אמר ובתיקונים

אנת איהו בכל נביאיא מהימנא רבן דכל נביאיא קום אתער משנתך, ד

כגוונא דשמשא דסיהרא וכוכביא מניה נהרין ולית לון נהורא מסטרא 

 'יחשכו ככבי נשפו'אחרא, ובזמנא דאנת תתכנישת מעלמא אתמר בהון 

ביתא  ,ולא עוד אלא בזמנא דאנת אתכניש מן עלמא ,קום אנהיר נהורין

י איה 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא'דנבואה דאתמר בה 

סתימא, קום אפתח לה דאיהי ביתא עלאה גניזא, דכל גניזין דלעילא 

סתימין (נ"א חתימין) דמלכא עלאה תמן, ואנת הוית כבן בית בן דההוא 

עלאה, י' חכמה אבא, ת' תפארת, בן בית דלעילא  ביתא, בי"ת, ב' אימא

ואנת הוית בדיוקניה, דבההוא בית לא הוה רשו לנביא וחוזה לאעלא 

ברשו, ואנת הוית עאל בלא רשו, כברא דמלכא דלית תמן תמן אלא 

   .תרעא סתימא ליה

  

, 92משה רבנו ע"הדרשב"י הוא ניצוץ  91והנה איתא משום האר"י ז"ל

וידוע בס"ק דרשב"י בישיבתו במערת צורים עלה ונתעלה במעלות רמות 

והגיע עד רום המעלות אשר אין למעלה הימנה עד שנקרא בתואר המעלה 

דעליה  93', והיינו דבישיבתו במערה הגיע לדרגת רעיא מהימנא'בר יוחאי

 'רב' ,רבן דישראלדא הוא 'בר',  נתכנה רשב"י ףא', ובר נשקואתמר '

   . 94ושכינתיהדקב"ה ר לעילא ברא "ב ,השרת דמלאכי רבן לתתא

  

דאחר י"ב שנה שהיו חבוין  95והנה אמרו ז"ל בפרק במה מדליקין 

וקאי אפיתחא דמערתא ואמר 'מאן במערה בא אליהו הנביא זל"ט 

, ויש להתבונן בזה חדא 96לודעיה לבר יוחי דמית קיסר ובטיל גזירתיה'

נשלח  -בשורות טובות ד על כליפק איש–והלא אליהו הנביא זל"ט 

משמי ערבות אל רשב"י 'לאמר לאסורים צאו', ואם כן למה זה נעמד 

 - קורא במדבר כקול–ומכריז בקול אליהו הנביא זל"ט אפיתחא דמערתא 

  וכב בעדיע'מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר', וכי מי הוא זה אשר 

יחותו לבשר לבר יוחי דמית קיסר והנה מליכנס לפנים המערה ולמלא של
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  כג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

, והיותר קשה שהרי אליהו הנביא זל"ט היה בא אל הגיע זמן גאולתכם

זוהר וב 97רשב"י פעמיים בכל יום ומסר להם סודי התורה כמ"ש בתיקונים

, ואם כן למה זה כשהוא בא אל רשב"י לבשר לו דמית 98חדש פ' תבא

אפיתחא דמערתא ועומד  נעמדמערה אלא בהוא עצמו קיסר אינו נכנס 

ייכנס שליחותו ו יגמור נאומכריז 'מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר', 

, הלא 99הוא עצמו למערה ויבשר להם דמית קיסר ויאמר לאסורים צאו

   דבר הוא.

  

עוד יש לשאול למה היה צורך למעלה בשמים לשלוח את אליהו הנביא 

זל"ט להודיע לרשב"י דמית קיסר, והלא היה אפשר להודיע להם על ידי 

בת קול 'צאו ממערתכם' כפי שיצתה בת קול 'צאו ממערתכם' אחר 

על ידי יציאת הבת קול 'חזרו  תריסר ירחי שתאשישבו שם שנית 

ו בשמו 'רבי אות הזכיריא זל"ט למה לא למערתכם', וגם אליהו הנב

שמעון' אלא בשם אביו וכאומרו מאן לודעיה 'לבר יוחי' דמית קיסר, 

  .100ולמה כן

  

 מכריזקנעמד אליהו הנביא זל"ט אפיתחא דמערתא ו ונ"ל בס"ד דלא

לכל באי עולם בזה  דיעכדי להואלא 'מאן לודעיה לבר יוחי דמית קיסר' 

שהגיע לו בישיבתו במערה, והוא ל מעלתו וגדלותו של רשב"י ע

ומעתה נקרא שבישיבתו במערת צורים נתגלו אליו מראות אלקים 

ברא  'בר'רעיא מהימנא דאקרי ונתעלה לדרגת  בתואר המעלה 'בר יוחאי'

ל בלא רשו כברא דמלכא דלית תמן תרעא וקמעיי, 101ושכינתיהדקב"ה 

רבי שמעון כשחלה  "רתוז"ת:  102בספר הזוהררשב"י וכמ"ש , סתימא ליה

מאן (דהוא)  ל"א ,אבהו ביחייא ור ביפנחס ור ביבן יוחאי עאלו קמיה ר

אמר לון לא בי דינא דלעילא מעיינין בדינאי, דהא  ,קיימא דעלמא שכיב

דאנא לאו  ,אנא חזאי דלית אנא מתייהיב למלאכא ולדיינא דלעילא

  -'וגו דייניה ולא בי דיניה קב"האלא האי דינא דילי  ,כשאר בני נשא

בגין כך בעינא קמיה דהוא (יהא) ידין דינאי, ואנא אעיל תליסר ו-

אבבי לעלמא דאתי דלא אעברו לון בר אבהתא, ולא יהא מאן דימחי 

  , ע"כ.בידי, ועוד דלא אתבע רשותא מנהון
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  כד  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

וז"ת: ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה  103פרק לולב וערבהז"ל בוכן אמרו 

ן, אם אלף הן, אני ובני מהן, משום רשב"י ראיתי בני עלייה והן מועטי

, ופריך ומי 104אם מאה הם, אני ובני מהן, אם שנים הן, אני ובני הן

ופירש   זוטרי כולי האי וכו', ופריק הא דעיילי בבר, הא דעיילי בלא בר,

כת המקבלין פני שכינה מועטים , רש"י ז"ל: ראיתי בני עלייה והן מועטין

אני {רשב"י} הנהו קאמר בו ,הן בלא רשות מועטיםר, דעיילי בלא ב הם,

  .ובני מהם

  

והנה בעל השיר הולך ומונה בשירו 'בר יוחאי' דרך סוד את מעלת  

את בעל השיר יסד גדלותו של רשב"י ומהותו, ונ"ל בס"ד דלזה הטעם 

כדי או 'בן יוחאי', שמעון' שמו 'ב ו'בר יוחאי' ולא הזכיר יושירו בכינ

הגיע למדרגת  תו במערת צוריםאל סוד דרגא דיליה דבישיבלהורות 

יש' בלא 'בר', 'בר', ובגין דאיתקרי 'בר' לזה קא מעייל 'למקום אבני ש

המשורר 'תשורי' ומ"י ישורך, 'תשורי' בגי' רבי שמעון בר  וזהו ששורר

מצפה ומתאוה  לאהידאיהי אימא ע, ו'מי' ישורך, היינו מ"י 105יוחאי

תנת לך רשות ליעייל לראותך תמיד במחיצתה, וכביכול היא עצמה נו

    ,,,,,.106בלא בר ובלא רשותא

  

 

  שהקד ממדת חתשנמ קדש משחת שמן יוחאי בר

 

וכו', משה  פפונאי לרב מתנהוז"ת: אמרי ליה  107גרסינן בשחיטת חולין

מן התורה מנין וכו', ולכאורה מה היה להם  מן התורה מנין וכו', מרדכי

 ורהתן המשה מזו 'שאילה עד ששאלו פפונאי  ומה הגיע אליהם להני

 רש"י ז"לבא , ולזה משמו של משה מלאהכולה א כל התורה להו 'מנין

 שנולד םדקועל משה בתורה  רמזהיכן נמצא  דשאילתם היהופירש 

'מרדכי מן התורה מנין' יש  והנה על שאילתם ,108לעולם אבו לפשסו

על מרדכי, ולמה לא שאלו על  ביחודלשאול מה ראו הני פפונאי לשאול 

וכו', ולזה ועזרא ודניאל וכו' חזקיה צדיקי עולם כמו דוד ושלמה  שאר

על  דשאילתם לא היה'מרדכי מן התורה מנין' היינו  ופירש בא רש"י ז"ל

 וכל'וכמ"ש  גדולתו של מרדכישאילתם היה על האיש מרדכי, אלא עצם 
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  כה  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

וגו', ובכל  'אשר גדלו המלך 'גדלת מרדכי'מעשה תקפו וגבורתו ופרשת 

מן  מנין לגדולת מרדכי', וזהו שאילתם 109לך' סתם דא קב"האתר 'המ

  .'התורה

   

מה לא שאלו על הלא הקושיא עדיין במקומה עומדת מפני  ולכאורה

, ומה תיקן רש"י ז"ל ושאר צדיקי עולםגדולת דוד וגדולת שלמה וחזקיה 

של  וגדולתעל מרדכי אלא האיש עצם על היה לא דשאילתם  בפירושו

  .מרדכי

  

וז"ת: 'ויתיצבו  110"ד עפ"י מאמרם ז"ל בפרק רבי עקיבאונ"ל בס

בתחתית ההר' אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה 

עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם 

וכו', אמר רבא אף על פי כן הדור קבלוה בימי  תכםלאו שם תהא קבור

ם' קיימו מה שקיבלו כבר, ופירש 'קימו וקבלו היהודי אחשורוש דכתיב

  '.מאהבת הנס שנעשה להםרש"י ז"ל הדור קבלוה בימי אחשורוש '

  

ותשועות  ונפלאותוהנה יש להתבונן בזה והלא כמה וכמה נסים 

מקבלת וכן  ,ועל הים בצאת ישראל ממצריםלהם לישראל  דולות היהג

, כמו בימי מרדכי ואסתר של פוריםהגדול הנס אותו התורה בסיני עד 

ראשי  מאה ושמונים וחמשה אלףכל  ושבן לילה נפל חזקיה בדורו של

סיסרא שראו ברק עם במלחמת , וכמו פגרים מתיםמחנה סנחריב גייסות 

תחוב אחד של הכוכב ה והאיך הכוכבים נלחמים עם מחנה סיסרא וראש

 ישראל לא קבלוהזה וכו' וכו', ולמה  ברקיע וראשו השני עומד בארץ

עד ימיו של מרדכי הצדיק, על כרחך אין זאת אלא שמרדכי מאהבת הנס 

הצדיק היה בכחו להכניס בבני ישראל כסיפה ותשוקה להקב"ה ותורתו 

אלו שהיו לפניו לעשות כן, ומכחו של הצדיקים מה שלא היה בכח 

קבלו ישראל בימיו את התורה מאהבה, וזהו ששאלו 'מנין הצדיק מרדכי 

יינו היכן רמוז בתורה 'גדולת מרדכי' בזה לגדולת מרדכי מן התורה', וה

ישראל את התורה בני שהיה גדול מכל אלו שהיו לפניו שבימיו קבלו 

מאהבה, וזהו דקאמר להם רב מתנה דכתיב 'מר דרור' ומתרגמינן 'מירא 

לצדיקים ואנשי כנסת  ,וקרי ליה ראש לבשמיםדכיא', ופירש רש"י ז"ל 

    הצדיקים.ראש לכל הוא . ומכאן שמרדכי הגדולה

  

וז"ת: ת"ר כשנכנסו רבותינו לכרם  111והנה אמרו ז"ל בפרק תולין

ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר הנה ימים באים 

נאם ה' אלקים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם 
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  כו  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ושלום שתשתכח תורה  סחלשמוע את דבר ה' וכו', ועמד רשב"י ואמר '

על דרשת  ', ורשב"י אינו חולקזרעו כי לא תשכח מפי' אמרשנ 'מישראל

מד ואמר 'חס ע, אלא 'עתידה תורה שתשתכח מישראל'שדרשו  חז"ל

ל פעיובזכותו  וחככי הוא בוהיינו ושלום שתשתכח תורה מישראל', 

  .112שלא תשתכח תורה מישראל

     

ו ומעתה יש לנו לחקור ולדרוש כמו כן 'רשב"י מן התורה מנין', והיינ

ועל עתיד למהוי רישא לצדיקייא מנין לגדולת רשב"י מן התורה דהוא 

  לא תשתכח התורה מישראל.  בזכותוידו ו

  

השיר 'בר יוחאי' לדמות את  ונ"ל בס"ד בהקדים לבאר מה ראה בעל

, 'נשאת ציץ וכו' רשב"י לכהן גדול וכאומרו 'שמן משחת קדש נמשחת'

יך ואוריך', והלא רשב"י לא היה נזר הקדש' וכו' וכו', עד 'לבושי חשן תמ

לדמות כהן והיכן מצא רבי שמעון לביא ז"ל רמז או איזו סמך בתורה 

, 113כהן גדול ולהעריכו בערך אהרן הכהן ע"הללהשוות את רשב"י ו

ומהראוי היה יעריך אותו בערכו של משה רבנו ע"ה שכידוע רשב"י היה 

י אור' זה משה, : 'יה115, וכן אמרו ז"ל במדרש114ניצוץ ממשה רבנו ע"ה

  'ויהי אור' זה רשב"י. 

    

הנה ברוב השנים קוראים בצבור בשבת פרשת אמור נ"ל בס"ד כי ו

בסמיכות ליום ל"ג בעומר הוא יום הילולת רשב"י, ומעתה כפי שמצינו 

בפרשת כי תשא הנאמר בתבות 'מר דרור'  נרמזשהצדיק במרדכי 

פרשה זו פרשת , כמו כן מהראוי שב116שנקראת בשבת הסמוכה לפורים

והנה ז גדולת רשב"י, ול"ג בעומר יהא רמ אמור שנקראת בשבת שלפני

שרמזה לנו התורה ברמז לשונה אל  אמור בפרשתמצינו ב' פעמים 

  .שהוא ככהן גדולרשב"י 

  

שר יוצק 'והכהן הגדול מאחיו א כתיב ד אמור פרשתריש בהא' הוא  

ומן המקדש , וגו' משחה ומלא את ידו ללבש את הבגדיםעל ראשו שמן ה

  וגו'. 'כי נזר שמן משחת אלקיו עליולא יצא וגו', 

  

ומה שיש להתבונן במקראי קדש אלו חדא אומרו 'והכהן הגדול 

, וזאת שנית בשנותו 117מאחיו', כי לכאורה תבת 'מאחיו' נראה כיתר

את טעמו ולשונו מלשון עתיד ללשון עבר, כי הנה 'אשר יוצק' הוא לשון 
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 .'גדלהו משל אחיו' דרשו חז"למתוך יתורו ו 117



  כז  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

א את ידו' הוא לשון עבר, ולמה כן, עוד יש להתבונן עתיד, ואלו 'ומל

באומרו 'כי נזר שמן משחת אלקיו עליו', ולכאורה תבות 'שמן משחת' 

, ומה היה חסר הכתוב אלו נאמר 'כי נזר אלקיו עליו' וגו', 118כיתר דמי

  ואלו ב' תבות 'שמן משחת' למה לי.

  

כהן  ונ"ל בס"ד דהכתוב בא לרמז אל גדולת רשב"י שהוא בדרגת

גדול, וזהו אומרו והכהן הגדול 'מאחיו', ר"ל כי יש אחד שהוא בבחינת 

שגדלותו הוא יתר על  ולא עוד אלא -הן כללכעל אף שאינו -כהן גדול 

 ו שמןשר יוצק על ראשכל שאר אחיו הכהנים הגדולים, וזהו אומרו 'א 

לשון עתיד, והכונה על אף שבחיי חיותו לא  אוהמשחה', 'אשר יוצק' ה

'אשר  א היה כהן, מכל מקום עוד יגיע עתמשח בשמן המשחה שהרי לנ

יוצק' על ראשו שמן המשחה, וכמו שיסד המשורר 'בר יוחאי שמן 

משחת קדש נמשחת ממדת הקדש' וכו', והתורה מעידה עליו 'ומלא את 

אכן מלא את ידיו ומצד עצמו  רשב"יהבגדים', והיינו ש ידו ללבש את

  וללבוש את בגדי הכהן הגדול.היה ראוי לכהונה גדולה 

   

ואמנם היכן מצא רבי שמעון לביא ז"ל רמז בכתובים דזה קאי על  

רשב"י, ונ"ל בס"ד מזה שהוסיף הכתוב אלו ב' תבות 'שמן משחת', ולא 

הוסיף הכתוב אלו ב' תבות אלא כדי להורות דזה קאי על רשב"י, הנה כי 

י שמעון', ואם ירצה בגי' כמנין 'רב 119כן אלו ג' תבות 'כי נזר שמן'

', לזה הוסיפה אמדרשהלא 'כמה רבי שמעון איכא בבי ועון לט טוען

התורה וכתבה תבת 'משחת', הנה אלו ג' תבות 'משחת אלקיו עליו' בגי' 

מה רבי 'כהטוען , ומעתה סרה טענת 120כמנין רבי שמעון בר יוחאי

שו ו 'אשר יוצק' על ראהכהן הגדול מאחיו'', אמדרששמעון איכא בבי 

  .דא רשב"י שמן המשחה'

  

הוא בשלהי פרשת אמור דכתיב ביום השבת ביום השבת יערכנו והב' 

ם 'ביום יוגו', ולכאורה מה ענינו של שבת שבא בכפילא ונכתב זה פעמי

  .121, ודרשת חז"ל ידועהשבת'

  

 רבי יהודה קארי ליה שבת 122ונ"ל בס"ד עפ"י מאמרם ז"ל בזוהר הק'

קדש לה', מה שבת לה' קדש אוף רבי  דכתיב שבת לה', 123דכלהו שתא

  ע"כ. ,124שמעון שבת לה' קדש
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  כח  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

'ביום חד  ,אומרו ביום השבת ביום השבת בכפילאכונת נ"ל בס"ד  וזה

התורה לנו רמזה  השני'ביום השבת' ו ,שבת עצמהיום ה לאהשבת' 

כאומר 'ביום הכונה ו שבת,גם כן רשב"י שנקרא  לברמז לשונה א

      .125וגו' 'יערכנו -יוחאי בי שמעון בןרדא -ת "ם השב"'ביוהשבת' 

  

וות את להשלדמות ומכאן סמך רבי שמעון לביא ז"ל נ"ל בס"ד דו 

את שירו: בר יוחאי 'שמן משחת עליו  רשב"י לדרגת כהן גדול ושורר

קדש' נמשחת ממדת הקדש וכו' עד 'לבושי חשן תמיך ואוריך', וכבר 

יבקשו מפיהו כי  ותורה'כי שפתי כהן ישמרו דעת מלאכי נתנבא הנביא 

  .126אות הוא'מלאך ה' צב"

  

  בעבורך נאמר אדם נעשה

 

נעשה אדם נאמר ' באומרו פייטןת הכוונ הנה לפום ריהטא נראה

בצלמנו  נעשה אדם'העולם  ה שאמר הקב״ה בבריאתזדהיינו , 'בעבורך

ונמצא כי תכלית בריאת מין האדם  ,רשב"יעבור ב, נאמר כדמותנו' וגו'

וכי העולם חסר צדיקים שהיה  רשב"י, ויש להתבונן בזה היה רק בשביל

הן הן -אבות העולם  ראוי לומר בעבורם 'נעשה אדם', והלא היו

יצחק ויעקב שצורתו חקוקה בכסא הכבוד וי"ב שבטי אברהם  -המרכבה

י"ה, וכן אלו שהן בכלל שבעה כורתי ברית והן יוסף הצדיק ומשה ואהרן 

כנגד משה ואהרן, ושלמה המלך ע"ה  פינחס ודוד, וכן שמואל ששקול

דביומוי קיימא סיהרא באשלמותא, וכן היו עוד הרבה צדיקים בצאת 

אביי  אמרו ,ודור יש הרבה צדיקים בעולם ישראל ממצרים, וכן בכל דור

, 127נתא כל יומאילא פחית עלמא מתלתין ושתא צדיקי דמקבלי אפי שכ

בעבור ', וכי ר בעבורךנעשה אדם נאמ'ואומר  פייטןפייט הקא והאיך זה 

  .128ואין עוד מלבדו 'נעשה אדםנאמר ' וילחודב רשב"י

  

רבי ר מאוז"ת:  129פרק רבי עקיבאמאמרם ז"ל ב "יפע ונ"ל בס"ד

לפני הקב"ה,  שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת בשעה יהושע בן לוי

להן לקבל את התורה בא וכו', אמרו  אמר בינינו, רבש"ע מה לילוד אשה

                                                 
 .ורמז נכון 'ביום השבת' בגי' רבי שמעון בן יוחאי בדקדוק 125
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  כט  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

גנוזה שגנוזה לך תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם אתה  דהולפניו חמ

ה' אדונינו מה אדיר  וכו',מה אנוש כי תזכרנו 'מבקש ליתנה לבשר ודם 

 החזר למשה , אמר לו הקב"ה'הודך על השמים תנהאשר שמך בכל הארץ 

שאתה נותן לי מה  אמר לפניו רבונו של עולם תורה ,130וכו' להן תשובה

 , אמר להן'הוצאתיך מארץ מצרים אלקיך אשר אנכי ה'' כתוב בה

מה  ', שובלפרעה השתעבדתם, תורה למה תהא לכם וכו ,למצרים ירדתם

ב בה ימה כת שוביש לכם,  אב ואם ,'כבד את אביך ואת אמך'ב בה יכת

קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ', לא תגנב', 'לא תנאף', 'לא תרצח'

אדונינו מה אדיר שמך בכל  לו להקב"ה שנאמר ה' ביניכם, מיד הודו

לו  , מיד כל אחד ואחד נעשהכתיבלא  הארץ, ואלו תנה הודך על השמים

שבי לקחת מתנות  עלית למרום שבית'אוהב ומסר לו דבר שנאמר 

  .לקחת מתנות וכו' 'אדם'בשכר שקראוך  ,'באדם

  

תנה ' וטענמלאכי עליון עד שקסברי  אימעיקרא מ שאוליש לוהנה 

שהם אינם יכולין לקיים את ידעו  לאהמלאכים  וכי ,'שמיםה הודך על

לו  הודוששאחר  מלאכיםל מה זה היה להבין יש וכן המצוות בפועל,

וכדכתיב  מתנותלמשה כל אחד ואחד העניקו לו עמדו ועוד להקב"ה 

  .'שבית שבי לקחת מתנות באדם למרום עלית'

  

ים המלאכדמה ש 131ונבא אל המכוון עפ"י מה שכתבו המפרשים ז"ל

 התורה יפשטור חלק בעלא תינתן להם למעלה בשמים, התורה ש בקשו

ם התורה אינם יכולים לקיי שהרי ידעו שהם בקשו שתינתן להם התורה,

 ריפנימיות וסתחלק  כונתם היתה עבור, אלא במצות מעשיות למעלה

התורה תינתן להם למעלה בשמים ולא למטה  לחוד, ובקשו שרזי התורה

תנה 'הודך' על השמים, 'הודך' דייקא, והיינו תורת  בארץ, וזהו אומרם

   הסוד.

  

ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו 'והנה בבריאת האדם כתיב 

 ,ענותנותו של הקב"ה למדנו מכאןוגו', ופירש רש"י ז"ל וז"ל:  'כדמותנו

  , ע"כ. לפיכך נמלך בהן ,דמות המלאכים ויתקנאו בובלפי שהאדם הוא 

  

משה רבנו ע"ה כבר השיב להם למלאכים  ויש להתבונן בזה והלא

יצר הרע יש ביניכם',  כלום ,קנאה יש ביניכםתשובה ניצחת 'כלום 

                                                 
לישראל אתו משריין דמלאכין  ה למיהב אורייתא"דתנינן כד בעא קב ,מאי ואתא מרבבות קדשוז"ת:  - דף ג' ע"א–יעוי' זוהר שמות  130
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  ל  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 אין להם קנאה כלללבין עצמם ם בינלא שייך בהם קנאה וגם ומעתה אם 

 שלא יתקנאו מלאכי מעלה, קל וחומר וב"ב של ק"ו 132קטן לגדולואפילו 

, ומעתה יש 133מות נדמובקרוצי חומר אשר גם בחיי חיותם נמשל כבה

היה בבריאת האדם, וכי מה למלאכי מעלה לשאול איזו חשש קנאה 

יתקנאו שרפי מעלה בחרס מחרסי האדמה אשר להבל דמה וסופו רמה 

שייך במלאכי אכן בעבור דבר אחד על כרחך צריך לומר דותולעה, אלא 

והוא בעבור סתרי אשר בעולם השפל והגשמי מעלה קנאה בבני האדם 

למעלה בשמים ולא להם תינתן י התורה רזבקשו שהם הרי ש ,ההתור

ניתנה להם אלא ניתנה למטה בארץ, ובזה שפיר שייך קנאה כי על כן 

לברוא את ה "הקבבא כש זהוליתר שאת לישראל על מלאכי השרת, 

בלשון רבים  'עשהנאמר 'נולא  ',נעשה אדםהאדם נמלך עמהם ואמר '

יקנאו ולא יקטרגו על שלא ניתן להם שלא לפייס את המלאכים  אלא כדי

  סתרי התורה.

   

הודה של תורה וסודותיה, קיבל גם שהוא  על אףע"ה משה רבינו  והנה

 ריסתמעולם לא ניתנה רשות לשום בריה בעולם לגלות מכל מקום 

 גלוומעתה אחר שלא נת ,135ריש פרק אין דורשיןכדאיתא בו 134התורה

א שייך כל כך קנאה שיקנאו סודות התורה אלא ליחידי הדור ממילא ל

רשות ניתנה ר שכא מלאכי עליון בקרוצי החומר למטה בארץ, אמנם

וז"ת:  136וכמ"ש בזוהר שלח, התורה לכל באי העולם סודילגלות רשב"י ל

ולפרשא לון, בר  סתימין מלין תא חזי לית רשו לבני עלמא למימר

לין מ אדל ועוגו',  ה אסתכם על ידוי"דהא קב ר"שבוצינא קדישא 

פיוס הנצרך  התורה יסוד וכיון שרק בעבור ,מרו באתגלייא על ידויאאת

ואחר וביומוי דרשב"י היו יודעין כל ישראל סודות התורה  ,למלאכים

ביומוי דרשב"י הוי בר נש אמר לחבריה פתח פיך  137וכמ"ש בזוהר אחרי

וגו', ואפילו ינוקי בדרא דרבי שמעון זכו לחכמתא עלאה  ויאירו דבריך

יתקנאו יש לחוש כי , מעתה הלא 138רי רזין סתימין דאורייתאואמ

המלאכים בקרוצי החומר אשר למטה בארץ, שהרי אפילו התינוקות 

  יודעין עמיקתא ומסתרתא מה שלא נתגלה למלאכי עליון.

  

במה שיסד 'סוד תורה כציצים ופרחים',  משוררהנ"ל בס"ד כונת  וזה

                                                 
בר קפרא אמר למה קרא למלאכי השרת חברים, לפי שאין ביניהם  היושבת בגנים חברים,עה"פ  -שי"ר ח' י"ז-יעוי' מדרש רבות  132
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  לא  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

רה לכל באי העולם, ומעתה ור"ל אחר שרשב"י הורשה לגלות סודות התו

'יציץ ופרח ישראל' אלו תלמידי חכמים שעושין ציצים ופרחים בסודי 

נעשה ' אמר זה שהקב״הר"ל  ',נאמר בעבורך נעשה אדםהתורה, לזה '

לשון רבים ולא אמר 'אעשה' כדי שלא יתקנאו בו המלאכים, זה  'אדם

גנזי נסתרות  ותגלקיבל רשות לשזה הוא הוא  רשב"יי כ ',נאמר בעבורך'

  .139לכל באי העולם

  

והנה לא סוף דבר שלא קנאו בו ברשב"י שעתיד לגלות סודות התורה, 

, אלא ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץוחזרו והודו להקב"ה ואמרו 

אף גם זאת כלם עמדו והעניקו לו מתנות למשה, ולא עוד אלא אף נשמת 

שבית  למרום ליתערשב"י עצמו מסרו לו למשה בעין יפה וכדכתיב '

', 'שבי' נוטריקון 'שמעון 'בן 'יוחאי, ונ"ל בס"ד שבי לקחת מתנות באדם

אדיר שמך ', מ"ה בגי' 'אדם' דא רשב"י, 'מה' ,ה' אדונינודזהו אומרם: 

'יאדיר שמך בכל הארץ' הוא ' בגי' אדם דא רשב"י, מה', ור"ל 'בכל הארץ

נזי נסתרות על ידו מעוטר ומוכתר בכתרי כתרים, והוא בהגלות נגלות ג

  . 140לכל באי העולם, ומתמן וכל בניך למודי ה' בתורת הסוד

  

  ברחת אשר יום נסת יום

  

'יום אשר ברחת', והלא זו היא  נסת'הא דאמור רבנן בכפילא 'יום 

  . , וגם 'יום' 'יום' בכפילא למה ליניסה זו היא בריחה

  

, 142מקום רחוק, 'בריחה' היינו ל141ונ"ל בס"ד 'ניסה' היינו למקום קרוב

כי תקיף ו ,טשו בי מדרשאובריה רבי אלעזר ו רשב"יאזל והנה בתחלה 

, וזהו שיסד המשורר 'יום נסת יום אשר אזלו וטשו במערתא גזירתא

נסת' היינו למקום קרוב, והוא בנוסו מביתו וטש בבי יום ברחת', '

למקום רחוק, והוא בברחו בריחה היינו  ברחת'יום אשר מדרשא, '

  ורים, ושם במערת צורים שעמדת שם קנית הודך והדרך.למערת צ

  

  והדרך הודך קנית שם

  

 האלקיאי' שחברו המקובל הנה כבר כתבו המקובלים כי בשיר 'בר יוח

רבי שמעון לביא ז"ל גנוזים בו סודות עמוקים ונפלאים עד אין חקר, 

'שם קנית הודך והדרך', חדא יש לנו  לנו להתבונן אל אומרו ומעתה יש

                                                 
 ., וכן 'אדם בצלמנו כדמותנו' בגי' 'זה הוא רבי שמעון בר יוחאי'ורמז נכון, 'נעשה אדם' עה"כ בגי' כמנין שמעון עה"א 139
  .עה"ת בגי' 'זה רבי שמעון בר יוחאי' 'מך בכל הארץאדיר שורמז נכון, ' 140
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  לב  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ענינם של 'הוד' ושל  ומה -עד כמה שידנו יד כהה מגעת-קור ולדעת לח

'הדר' ומהו דרגת 'הוד' לעומת דרגת 'הדר', וגם לרבות מהו מעלתו 

הנשגבה של ספירת 'הוד שבהוד' שבו חל יום ל"ג בעומר יומא דהילולא 

  .דרשב"י

  

 בכור שורו הדר'וז"ת:  143עוד יש להתבונן בזה והלא איתא בספרי 

 מד שניתן לו הוד למשה והדר ליהושע, שאלו ניתן הוד ליהושעמל, 'לו

דרשו חז"ל  144אין כל העולם יכול לעמוד בו, ובפרק המוכר את הספינה

מהודך עליו, מהודך ולא כל  ק 'ונתתה מהודך עליו' וז"ת: ונתתעל הפסו

פני יהושע כפני  ,זקנים שבאותו דור אמרו פני משה כפני חמההודך, 

  , ע"כ. לאותה כלימה יבושה או לבנה, אוי לאותה

  

כל שמשה רבנו ע"ה קיבל קרני הוד וזה  איךה התבונן בזהוהנה יש ל

ואין אחד ניזוק ממנו, ואלו יהושע אם היה מקבל  לעמוד בו יןכולישראל י

 התבונןעוד יש ל ,יכול לעמוד בו בריהאין כל ממשה גם את ההוד אזי 

 שם קנית הודךוכאומרו ' 'הדר'האיך זה שרשב"י קיבל גם 'הוד' וגם 

משרת משה ואלו יהושע 'נער' לא ימיש מתוך האהל והוא היה  ',והדרך

  .יתן לו 'הוד' רק הדרריו נצטוה משה בציווי מיוחד שלא מבח

  

אסהדנא עלי שמייא עלאין וז"ת:  145אומר רשב"יקדישא דרא יוהנה בא

 דעלאין וארעא קדישא עלאה דעלאה דאנא חמי השתא מה דלא חמא בר

דאנא חמינא אנפאי  ,נש מיומא דסליק משה זמנא תניינא לטורא דסיני

ועוד  וגו',נהירין כנהורא דשמשא תקיפא דזמין למיפק באסוותא לעלמא 

ומשה לא 'דאנא ידענא דאנפאי נהירין ומשה לא ידע ולא אסתכל הה"ד 

שרשב"י ישבח עצמו  דבר של תימא היא, ולכאורה 'ידע כי קרן עור פניו

ואלו משה י נהירין והדאנפשהוא יודע משה מעלתו של בזה על שנתעלה 

  ..,.רן עור פניוכי קלא ידע 

  

 'הדר לובכור שורו 'עה"פ ברכה וזאת הבפרשת  פירשוהנה רש"י ז"ל 

, 'בכור' וכו'. יש בכור שהוא לשון גדולה ומלכות, 'בכור שורו'וז"ל: וגו' 

ונתתה 'שנאמר  146, נתון לו'לו הדר', מלך היוצא ממנו והוא יהושע

  , ע"כ. 'מהודך עליו

  

                                                 
 ו'. ברכה פיס' י"ב, פ' 143
 .פ' פינחסהובא ברש"י דף ע"ה ע"א, ו ב"ב 144
 .אדרא רבא דף קל"ב ע"ב 145
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  לג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ומה שיש להתעורר על פירוש רש"י ז"ל חדא כי לכאורה משמע 

 סיעתאמפירושו ז"ל כי 'הוד' ו'הדר' היינו הך עד שרש"י ז"ל מביא 

מ'הוד' ל'הדר', ויש לשאול אם כן למה זה נכפל בכתובים כמה וכמה 

מדברי כי  ודר', תפעמים גם 'הוד' וגם 'הדר', והלא היא 'הוד' והיא 'ה

ניתן למשה  'הוד' ות,שונ דרגותי תל מבואר שהוד והדר הם שנ"ה ספריה

הדר של ז"ל נמצא כי הרש"י לפי פירוש ואלו  ,ניתן ליהושע 'הדר'ו

, היינו הך וד והדריהושע ניתן לו בעצם מההוד של משה ומשמע שה

כבר אמרו חז"ל בספרי שניתן 'הוד' למשה אבל  וזאת שנית והלא

שאלו ניתן הוד  אלא 'הדר' אבל 'הוד' לא ניתן לו הושע לא ניתן לולי

תרי מילי  כל העולם יכול לעמוד בו, הא קמן דהוד והדר ליהושע אין

האיך מייתי רש"י ז"ל ראיה שניתן 'הדר' ליהושע מדכתיב  נינהו, ואם כן

  'ונתתה מהודך עליו', והלא אין הנדון דומה לראיה. 

  

מנין זכה משה  147קדים מאמרם ז"ל במדרשנ מכווןבא אל הכדי לו

והיה ' בותינו זכרונם לברכה מן המערה שנאמרראמרו  ,לקרני הוד

כף ידו עליו ומשם זכה  הקב"הנתן  ,'בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור

מניצוצות  מלמדו תורה הקב"השבשעה שהיה ויש אומרים  ההוד, לקרני

הלוחות  אל בר נחמן אמרורבי שמו, שיצאו מפי השכינה נטל קרני ההוד

והיה משה מחזיק בשני טפחים , ורוחבן שלשה טפחים ארכן ששה טפחים

 ,ם רווח באמצע, משם נטל משה קרני ההודיוטפחיוהקב"ה בשני טפחים 

עד שמשה כותב את התורה נשתייר בקולמוס קמעא רב שמואל אמר 

כי  ומשה לא ידע'והעבירו על ראשו וממנו נעשו לו קרני ההוד שנאמר 

   .', ע"כעור פניו קרן

  

כך פירש מורי הרב ז"ל וז"ת: תלמיד מהר"ם מרוטנבורג והנה כתב 

גדול ורצה לכתוב 'ויקר' לשון מקרה, עניו מאיר זצ"ל לפי שמשה היה 

 ,אמר לו תכתוב 'ויקרא' והקב"האלא בחלום, הקב"ה כאילו לא דבר עמו 

כתבנה קטנה משה לא רצה לכותבה בפירוש מחמת ענוותנותו, אמר או

 ף"אל, וכן כתב בעל הטורים ז"ל וז"ל: יותר משאר אלפי"ן שבתורה

 ,כדרך שנאמר בבלעם ויקר אלאב תוכל רצה לא שה, שמזעירא קראויד

 ,ף"האל גם לכתוב הב"ו הקלר מוא ה,קרמא בלו השם אלא נראה לו לאכ

  .148תבה קטנהכו

  

                                                 
 .תנחומא פ' כי תשא –שמו"ר מ"ז, י"א,  147
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  לד  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ם של ולנו במאמר חקור דין דבריוז"ל:  149כתב הרמ"ע מפאנו ז"לו

יש ' וכו', ומאד יענ'דקרינן ביה  ,בוא"ו זעירא 'מאד וענ'טעם בפירוש 

אל משה עשאה משה זעירא מדעתו למעט  אאומרים שגם אל"ף של ויקר

וטעם הקריאה ידוע כתרגומו של סדר  ,כבודו בהיותו קרוא לה לשכינה

ואחרים אמרו על פי מדרש רבה תנחומא ששיור האל"ף  וכו', קדושה

קטין משה מדעתו נתעלה וישב על קרני ההוד אל"ף בימינו והוא"ו שה

וא"ו בשמאלו שהן בציור האל"ף יו"ד וא"ו יו"ד בגימטריא השם המיוחד 

  , ע"כ.ובמלוי הוא"ו בגימטריא אחד

  

והנה יש להתבונן בזה טובא חדא כבר עמדו בזה המפרשים ז"ל למה 

יקרא אל לא כתב אל"ף זעירא בויקרא אל משה דמתן תורה וכן בוזה 

ויקרא דמשכן כתב אל"ף תבת משה דפרשת משפטים הקדומים, ודייקא ב

לחסר או אות אחת מדעתו להוסיף ותו וכי בידו של משה , 150זעירא

 כך ובין כך קורין עוד יש לשאול והלא ביןאות אחת מן התורה,  אפילו

שכתב זה מה הועיל לו למשה בתורה ויקרא אל משה ולא ויקר ואם כן 

זעירא, והלא לכאורה בזה שכתב אל"ף זעירא בזה הפעל "ף באלויקרא 

הודיע לכל באי העולם שהיה עניו גדול ורצה לכתוב ויקר כמו עצמו 

בבלעם, כי אלולי שכתב אות האל"ף זעירא לא היה נודע לשום בריה 

כמו שנאמר בבלעם  'ויקר'לכתוב  בקש תנותיהושמחמת ענבעולם 

למה כתב אות אל"ף דויקרא מה ו עלהרשע, ומעתה יש ליתן טעם לשבח 

   .ומאי הניין ליה אל"ף זעירא זעירא

  

האר"י רבנו מה שכתב מהרח"ו ז"ל משום  ונבא אל המכוון בהקדים

 משיג הוהי השלימות תכליתבה שמ הם שחטאו ישראל הידקוכי  151ז"ל

 ,עלם ממנונוכשחטאו ישראל  ,ל מכולםדוהג ערי בינהש' של נ 'שער הנ

שערי בינה נבראו נ' ל "ש רזוז" "ך,ל דר, שחת עמך כיד ר ך"ש ל"וז

 ךכר יה אלא שאחה ו}של{ (שלא)א יקרעמ' פי ,א'ר חס הנו למשם ונתלועב

ה ולא ברהשחסרו ' או פי ,והוא אות א'ם מעט מאלקיר היות והחסרו

מעט  ט הם"מהו"ט ל אל תקרי מעט אלא מרז"ט כמשא"נשאר לו אלא מ

  ., ע"כםהגדול מכול נ'מזעיר בערך שער ה

  

, : ויקרא אל"ף זעיראוז"לבספרו חומת אנך כתב  להחיד"א ז"הנה ו

ע"ה  דחמשים שערי בינה הם ומשה רבינו פירשו כת הקודמין ז"ל דרמז
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  לה  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

משה  הקב"ה והגיע לוולכן זה נרמז כאן בשעה שקרא  ,השיג רק מ"ט

 השיג את המ"ט שערים אךשאמנם הרי אם רבינו לדרגה הגבוה ביותר, ש

 שער וזהו נרמז באל"ף זעירא שהיה חסר לו עוד ,לשער החמשים לא הגיע

 וכותב: ולפי מה שכתבו ז"ל דאל"ף זעירא רמז לוממשיך החיד"א ז", אחד

רבי עקיבא  : זהר"ת 'זעירא'לשער החמישים שלא השיגו, יש לרמוז כי 

השיג את  ישיג אותו, כמו שכתב רבינו האר"י ז"ל שרבי עקיבא אכן

  .שער החמשים

  

 בירב פפא בשם רוז"ת:  152פרק שלשה עשר שופרותב אמרו ז"ל נהוה

למשה נתנה לו אש לבנה חרותה  הקב"הלקיש התורה שנתן לו  ןשמעון ב

הנגלה חלק  זהו'אש שחורה'  154, ופירשו המפרשים ז"ל153באש שחורה

החלק הלבן סודות התורה שלא נכתבו הוא אש לבנה היינו שבתורה, ו

, והנה משה תורהשבוהסודות נסתרים דברים הה לא רומזהשבתורה 

להשיג שער הנ' שנחסר ממנו אחר  שתוקקרבנו ע"ה היה מתאוה ומ

ריבה ומאחר ש ,א' זעיראב'ויקרא' תבת כתב עמד והחטא, מה עשה, לזה 

שער הנ' שנחסר ממנו את שוב שיג קיוה משה שיבזה בתורה חלק הלבן 

    ... ,155אחר החטא

  

תנה הודך על ' המלאכים טענתיקר שע 156מהרש"א ז"ל כתברב והנה ה

, אלא על פשט רמז דרוש התורהג' חלקי פשטי על היתה , לא 'השמים

 םהמלאכי וזו היתה טענת, היא 'החמדה גנוזה' פנימיות התורה וסודותיה

הוא  דא תורת הסודחלק הנסתר הוא , 'הודך' דייקא תנה הודך על השמים'

  .תורהשל זיוה הוא ו ההוד

  

קבלתו הלוחות עם משה רבינו ע"ה ונים ז"ל כי כתבו הקדמוהנה 

 ,157יותר ממה שקבל בלוחות הראשונות השניות קיבל גם סודות התורה

מצינו ש מווכור פניו ולא יכלו לגשת אליו, עקרן  לזה ברדתו מן ההרו

דברים יותר ממה שנאמר למשה שהיה יושב ודורש  158ברבי אליעזר
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  לו  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ת כאור החמה וקרנותיו יוצאין ופניו מאירווהנה קרן 'אור' פניו  בסיני

על  ז"לאמרו וכן או לילה, הוא כקרנותיו של משה ואין אדם יודע אם יום 

בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד שיונתן בן עוזיאל 

כיון שפתח במעשה המרכבה  160לעזר בן ערךא בירוכן מצינו ב, 159נשרף

כעניין זה מצינו ו ,שבשדה וסיבבה כל האילנותירדה אש מן השמים 

יושבין והיו רבי אליעזר ורבי יהושע שהיו מסובין בסעודה ב 161במדרש

היו הדברים ם ותורה וירדה האש מן השמים והקיפה אותבסתרי  וחורזין

 ,מלחכת אותן כלחיכתן מסיניהיתה האש ו חים כנתינתן מסינישמ

 ,טת סביבותיוהלמ והאש דורשבן עזאי היה יושב ו :162ובמדרש רבה

טת ההאש מליושב ודורש ו איעז בן ,ביר ,קיבאע רבין לרוואמ ןולאז

מלהטת  ש והאשדורלו שמעתי שהיית  הלך אצלו ואמר ,סביבותיו

  .וכו' שמא בחדרי מרכבה היית עסוק יהלמר א ,הן יהלמר א ,סביבך

  

יו ותסביבת הטמלהיתה האש ברשב"י ש זינואבאדרת הוכן מצינו  

 :163קדישא ו, וז"ל האידראהתקרב אליהאש לא יכלו תלמידיו ל ומרוב

תאנא בההוא יומא דרבי שמעון בעא לאסתלקא מן עלמא והוה מסדר 

רבי אלעזר בריה ורבי  הוהוו קמי ,מלוי אתכנשו חבריא לבי רבי שמעון

זקיף עינוי רבי שמעון וחמא א, והוה מליא ביתאבא ושאר חבריא 

   -דאתמלי ביתא

ד הוינא בבי מרעי הוה רבי בזמנא אחרא כ ,בכה רבי שמעון ואמר-

וכד  ,164פנחס בן יאיר קמאי ועד דברירנא דוכתאי אוריכו לי עד השתא

תבנא אסחר אשא מקמאי ומעלמין לא אתפסק ולא הוה עאל בר נש אלא 

 ,עד דהוו יתבי, והשתא חמינא דאתפסק והא אתמלי ביתא ,ברשותא

כלהו  נפקו ,פתח עינוי רבי שמעון וחמא מה דחמא ואסחר אשא בביתא

 .כע" ,ושאר חבריא יתבו אבראי ,ואשתארו רבי אלעזר בריה ורבי אבא

  

בסתרי תורה האש מלהטת סביביו,  ועוסק דהמטייל בפרד"סהא קמן 

יצאה אש בפרק קמא דחגיגה שתינוק  אוההוכוהנכנס ביותר נשרף 

כיון שקבל ע"ה  וכן הוא הענין גבי משה רבינו, 165ל ושרפתו"מחשמ

פניו ולא יכלו לגשת אליו,  'ורקרן 'את השניות בלוחוסודות התורה 

ליתן מסוה על פניו ולא  סיפק בידואמנם גדול היה כחו של משה שהיה 
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  לז  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

לא היה בידו אזי הוד לו ניתן היה אלו אמנם יהושע יוזקו ישראל ממנו, 

, יכול לעמוד בובעולם  בריהשום  א היהלממילא ליתן מסוה על פניו ו

רזי אחר שקבלו במערת צורים שאלעזר בנו  ורביוכמו שמצינו ברשב"י 

עיניהם מיד בו ה כל מקום שנתנו מהמער סודות התורה הרי ביציאתםו

חיזרו  ,ואמרה להם להחריב עולמי יצאתםבת קול  ה, ולזה יצתנשרף

  .למערתכם

  

ישבו שם תריסר אחר שחזרו למערה ורשב"י ורבי אלעזר בנו והנה 

יצתה בת קול ואמרה  ,'דשח ב"י משפט רשעים בגיהנם'אמרי ירחי שתא 

בי אלעזר הוה מסי רבי כל היכא דהוה מחי ר ,נפקו ,צאו ממערתכם

וכי מה ענין של רשב"י ורבי חדא טובא ויש להתבונן בזה  מעון,ש

 וישוומו דלכון ויסביב רשעים יתה אשר ,בני העלייההן הן בנו אלעזר 

בגיהנם,  דשח ב"יהיותן נידונין בגופן שמשפטן  הפושעיםאלו עצמם אל 

ישיבתם שיצאו בשנית אחר , וזאת שנית האיך זה שאחר אתמהא

זה  בעבורהלא מחי, והוה במערה תריסר ירחי שתא ורבי אלעזר עדיין 

   .'מערתכםלו חיזר'בת קול ואמרה ה יצת

  

י"ב חדש, משפט הרשעים בגיהנם הוא כשם שהכונה נ"ל בס"ד אלא 

 מטומאתם כוכדזי"ב חדש נ משךקבלו ענשם בגיהנם ו נידונושואחר 

 יןתעלמובסולם העולה בית א"ל  יןלועשאלא ולא עוד אינם עוד, רשעים ו

על אף כמו כן רשב"י הנה למעלת הצדיקים וזוכין לחיי העולם הבא, 

לא היה סיפק בידו ליתן מסוה על פניו בראשונה שביציאתו מהמערה 

שרף, מכל מקום עיניו היה נבו כל מקום שנתן ו שלא יוזקו אחרים ממנו

אחר ישיבתו במערה שנית תריסר ירחי שתא הרי עלה ונתעלה לדרגת 

ו קוזלא יאחרים ששהיה סיפק בידו ליתן מסוה על פניו וע"ה משה רבינו 

אחר שישב שם -שנית מערה מה שבצאתו על אףרבי אלעזר  והנה, ממנו

ה מחי, אמנם דיין הועיניו עבו שנתן כל מקום  -תריסר ירחי שתא

כל מקום גם זאת אלא אף  ,שלא היה מחי זו בלבדלא שכחו גדול "י רשב

   ,,,.166שהיה רבי אלעזר מחי הוא היה מסי

  קשריך שי"ן קשרי קשרת

הנה מפרשי השיר פירשו כונת המשורר באומרו 'קשרת קשרי שי"ן 

מאמרם ז"ל  "יפ, והוא עשל ראש שי"ן שבתפיליןהאות  היינו קשריך'

עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך',  'וראו כל וז"ת: 167במנחות

תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש, 'והסרותי את כפי 
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  לח  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

וראית את אחורי', אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא 

פירש רש"י ז"ל וז"ל: ו ,מלמד שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפילין

כתוב בו רוב השם שי"ן ש, שם ה' נקרא עליך אלו תפילין של ראש

ולפי דברי המפרשים ז"ל ירמוזון דברי המשורר 'קשרת קשרי  ,ודל"ת

  .של ראש תפיליןשבן "שיהשי"ן קשריך' אל אות 

  

ת או המשורר קושרורר על דבריהם ז"ל חדא האיך זה מה שיש להתעו

מוטבע ה אותאלא  אינה השי"ןאות , והלא לשון 'קשר'ב השי"ן שבתפילין

ואינו קשור לקשר כלל, ומעתה האיך זה יכפיל וישלש אש של ר בתפילה

ל אות א -וכאומרו 'קשרת קשרי שי"ן קשריך'-המשורר לשון 'קשר' 

, וזאת שנית מה מישך שייכא אות שי"ן השי"ן שאינו קשר כלל

 שעראל  שי"ן שבתפיליןהאות רשב"י, ותו האיך קשור שבתפילין אל 

  .'קשרת קשרי שי"ן קשריךשבע שבתות סוד חמשים, ', וכאומרו הנ'

  

והנה שבעים פנים לתורה ואענה אף אני חלקי בס"ד ובהקדים מאמר 

וז"ל: וא"ת מאי שנא מנין  168הרא"ש ז"ל בפירושו עה"ת המדרש שהביא

רד"ו לא פחות ולא יותר, ושמעתי טעם כי בעוד שהיו אבותינו בשעבוד 

קב"ה כלום היו עומדין האבות ומתפללין תמיד בעד ישראל, ואמר להם ה

יש בכם שירצה לגרע מאותיות שמו וכן אגרע ממנין השעבוד העתיד 

לבוא על ישראל, אברהם ויעקב השיבו לאו כי כל האותיות צריכות לנו, 

עד שבא יצחק ואמר רבש"ע מן הדין היה שמי להיות נכתב בשי"ן וכן 

אני מוחל כבודי שיכתב בצד"י  ,169הוא בדברי הימים ושבועתו לישחק

מן החשבון עד שיגיע לעודף שיש מהשי"ן עד הצד"י, וכמה הוא ותגרע 

  ע"כ. ,170וגו' 'כי אתה אבינו'יה כן, ועל כן כתיב רד"ו, וה

                                                 
 שלהי פ' שמות. 168
 ואף גם זאת. בחיי פ' בחקתי ד"ה יעוי' רבנו 169
בגימ' יצחק, מלמד  וז"ל: וארא - רג ז"לתלמיד מהר"ם מרוטנבו–וכן הובא המדרש הנ"ל בפירושי רבי חיים פלטיאל פ' וארא   170

שיצחק גרם לישראל שיצאו ממצרים, כדאמר במדרש 'ושבועתו לישחק' בשי"ן, ולמה נקרא שמו יצחק, לפי שכשהגיע הזמן שרצה הקב"ה 
 }שעבוד{של  שנים מנין תיות משמך לפילגאול את ישראל בא הקב"ה לאבות העולם ושאל לאברהם תחילה רוצה אתה להפיל ולשנות או

כי הם חייבים לשעבוד ד' מאות שנה, אמר לו אברהם לא אשנה שום דבר כי על אות שהוספת לי בשמי נשלם לי שמי, הלך אצל  בניך
יעקב ואמר לו כמו כן, בא אצל יצחק ואמר יצחק אות השי"ן תהא במקום הצד"י על מנת שתתמעט מגלות ק"ץ שנים, וזהו שיסד 

ים' וכו' 'דלג פעם וזאת רגעה', דלג פע"ם כמנין קץ, 'וזאת', דהיינו ישראל, אתית עת דוד -בתחלתובקדושתא לפרשת החודש –הפייט 
 - רגעה מגלות, וזש"ה אברהם לא ידענו ישראל לא יכירנו ואתה ה' גואלנו לעולם שמך

יעקב, כמו שאמרו ראוי היה  ז"ל: והנה ירדו בכבוד ובמעלה בזכותו - למיד הרשב"א ז"לת–יעוי' בדרשות ר"י אבן שועיב פ' ויגש ו- 
יעקב לרדת למצרים בשלשלאות של ברזל אלא שזכותו גרמה לו דכתיב 'בחבלי אדם אמשכם בעבותות אהבה' וגו', כן דרשוהו במדרש 

 בעבותות, 'הבור וימשכו ויעלו את יוסף מן זה יוסף 'חבלי אדם אמשכםב('אמשכם בעבותות' זה אברהם דכתיב אהב את יוסף) {'
ה }, דעתם בזה כי הגלות היה חמור מאד בעבדות ועינוי כמ"ש לאברהם בברית בין הבתרים, והיישראל אהב את יוסף מכל בניוו 'אהבה

 ראוי להתחיל לירד למצרים מיצחק דכתיב 'כי גר יהיה זרעך' ומשם התחילו הת' שנה כמו שתמצא בחשבון שנותם, לולי שהתפלל יצחק
כלומר ממדתו של יצחק שהוא עז יצא מתיקות וחסד מלפניו, וכמו שדרשו אברהם לא ידענו  על זה, כמו שדרשו 'מעז יצא מתוק',

ו וישראל לא יכירנו, אבל יצחק לא הזכיר כי תמיד התפלל עליהם וכמו שהזכירו במסכת שבת, ועוד אמר שנתן אות משמו על זה כי שמ
   - א יהיה הגלות אלא רד"ו, ע"כהיה ישחק ונתן השי"ן ולקח הצדי"ק ונשאר רד"ו, כי התפלל עליהם של



  לט  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

, כשהיו 'ועת לשחוק'וז"ל:  171וכן הביא הר"ש מולכו ז"ל המדרש הנ"ל

את ענים ואת לחצם רצה  'וירא ה ישראל במצרים ועבדו בם בפרך

 מר להם תמעיטו אות אחד משמכםוא ,הקץ בזכות האבות רהה למ"הקב

של עולם איך  הקץ לבניכם, אמר אברהם אבינו לפניו רבונו אתואדלג 

המון גוים ואחזירנו לך אשאר  א להיות אב"אעשה כך אם נתת לי הה

ק חאמר יצ ,אם אמעט יו״ד משמי ישאר עקב אמר יעקב ,כבראשונה

 ולגלות ,ן"ק בשיחשבראשונה היה שמו יש ,ישאר שחק ד"אמעט יו{אם} 

שמו  שכך פעמים, לעדות נאמנה 'לנו זה הסוד כתוב כך במקרא ד

ואמר יצחק לפני הקב״ה רבונו של עולם קח ממני  ,בארבע כנפות הארץ

ק "ותן לי צדי 172ש"ת ב"באותיות א שמך ן שבה נכלל מספר"השי

 ק"ן מן הצדי"ו שנה כיתרון השי"רד םבגלות מצרי תחתיה, ויהיו ישראל

ממצרים לקבל התורה  ועלו ישראל ,קחהיה בזכות יצ וכן ,יותר ולא

    .173משחקת לפניו תמיד השהית

  

גין לומר תכנת הנו: וז"ל 174תפלת מוסף השבתבכתב ז"ל הטור והנה 

א של תשר"ק "א בית"על סדר אלפ ומיוסדתוכו', רצית קרבנותיה שבת 

לפי שהיא נשמעת על הגאולה והגאולה עתידה להיות בזכות שבת 

והביאותים 'וכתיב בתריה  'ריסים אשר ישמרו את שבתותילס'שנאמר 

אשרקה להם ''תשר''ק' על שם  ,, וכיצד נשמעת על הגאולה'אל הר קדשי

מאמרם ז"ל בפרק אלו  "יפוהוא ע וכו', ע"כ. 'ואקבצם כי פדיתים

רבי ר מאהקוק, רחם זו שרקרק,  אמר רב יהודה קאת זווז"ל:  175טרפות

אמר רב  ,רחם באו רחמים לעולם יון שבאכ ,יוחנן למה נקרא שמו רחם

דאי יתיב  וגמירי ',שרקרק'והוא דיתיב אמידי ועביד  אביי ביבי בר

  .'אשרקה להם ואקבצםשנאמר ' אארעא ושריק אתא משיחא

  

הוא אות הגאולה, וכמו  'שי"ן שורקת'הא קמן דאות השי"ן דא 

סכים שיציאת מצרים היתה על ידי אות השי"ן, כי יצחק אבינו ע"ה ה

להחליף אות צד"י באות השי"ן ויצאו ברד"ו, כמו כן הגאולה העתידה 

להם  'אשרקהב"ב תהא על ידי אות השי"ן, 'שי"ן שורקת', וכאומרו '

                                                                                                                          
'ושבועתו ליצחק' הכי איתא בדברי הימים, אבל בתהילים כתיב 'לישחק', כמה  "ל בסידור התפילה שלו וז"ל:ויעוי' מ"ש הרוקח ז-   

  יותר ישחק על יצחק, מנין רד"ו.
  עה"פ ועת לשחוק. - פי' על קהלת-ס' חית קנה  171
 .'מספר שלה בוש ע"ת ב"ה בחילוף א"הוי אותיות 172
בס' חומת , ומז' ב' יוסף תהלות בס'החיד"א ז"ל  הוכן הביאבס' אמרי נועם להר' יעקב דילישקאש ז"ל,  המדרש הנ"לוכן הובא  173

, אנ"ך פ' וארא אות ב' ד"ה וארא, ובס' מדבר קדמות מערכת י' אות א', ובס' שמחת הרגל לימוד ג' סוף סימן שלחן עורך טעם י"ד
 .יעו"ש

 .ו"סי' רפאו"ח טור  174
 .חולין דף ס"ג ע"ב 175



  מ  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

שבת על סדר זה תקנו אנשי כנסת הגדולה את תפלת מוסף ה, ולואקבצם

תשר"ק הרומז אל הגאולה, כדי לעורר בזה את ביאת משיח צדקנו 

  . 176מנחהעת הבשבת ל - על ידי שריקה-העתיד להתגלות 

  

והנה כמו שגאולת מצרים היתה בזכות יצחק אבינו ע"ה כמו כן 

הגאולה העתידה לבא ב"ב תהא בזכות יצחק, וכמ"ש ז"ל בפרק רבי 

מאי דכתיב  וז"ת: אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן 177עקיבא

ה ה' אבינו כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו את'

, לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם בניך חטאו 'גואלנו מעולם שמך

לי, אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך, אמר אימר ליה ליעקב 

דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו, אמר ליה בניך 

חטאו, אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך, אמר לא בסבי טעמא 

י עצה, אמר לו ליצחק בניך חטאו לי, אמר לפניו רבש"ע בני ולא בדרדק

ולא בניך, בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי 

עכשיו בני ולא בניך, ועוד כמה חטאו, כמה שנותיו של אדם שבעים 

שנה, דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין, דל כ"ה דלילותא 

ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא פשו להו  פשו להו כ"ה, דל תרתי סרי

תרתי סרי ופלגא, אם אתה סובל את כולם מוטב, ואם לאו פלגא עלי 

  ופלגא עליך, ואם תמצי לומר כולם עלי הא קריבית נפשאי קמך וכו'.

  

יצחק ומה שיש להתעורר במאמר הנפלא הנ"ל חדא למה בתחלה אומר 

בזכותו את לסבול יכול  יצחק'ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך', והלא אם 

כולם מהראוי יאמר תכף 'אם אתה סובל את כולם מוטב' ואם לאו הרי 

, עוד יש להתבונן אל אומרו הכולם עלי, 'ופלגא עלי ופלגא עליך' למה לי

ואם תמצי לומר כולם עלי 'הא קריבית נפשאי קמך', ויש לשאול והלא 

עלך' לא איצטריך בראשונה כשהוא אומר 'ואם לאו פלגא עלי ופלגא 

למיהב טעמא האיך ובאיזו זכות יסבול עונות בניו, ומעתה כמו שהוא 

יכול לסבול עונות בניו של שש שנים ורביע באותו זכות עצמו יכול 

הוא לסבול גם עונות של תרתי סרי שנין ופלגא, ויהיבת טעמא 'הא 

  .הקריבית נפשאי קמך' למה לי

  

מדה להם לישראל זכותו של כי הנה בגאולת מצרים ע 178ונ"ל בס"ד

                                                 
שהביא בקבלה משום רבי נתן בן רבי מכיר זצ"ל דגאולה העתידה תהא בשבת לעת  - אות קכ"ו- יעוי' ס' שבלי הלקט  176

 המנחה.
 שבת דף פ"ט ע"ב. 177
 יא דאורייתא.ע"ד פיטטי 178



  מא  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

יצחק שיצאו ברד"ו שנה והן חציין של ארבע מאות שנה, הא קמן 

דזכותו של יצחק לא עמדה להן לישראל ליפטר משעבוד מכל וכל אלא 

מחצה על מחצה, הנה כמו כן לעתיד כשהוא בא לסבול בעצמו את כולם 

סובל  הוא צריך איזו מסייע, ולכן בתחלה הוא אומר לפניו ית' אם אתה

   את כולם מוטב, ואם לאו 'פלגא עלי ופלגא עליך'.

  

אמנם אם תמצי לומר כולם עלי, מעתה האיך זה יוכל לסבול בעצמו  

אלא להן לישראל 'תרתי סרי שנין ופלגא' והלא זכותו אינו עומדת 

ר"ל כמו ו, לזה קאמר 'הא קריבית נפשאי קמך', כנ"ל למחצה על מחצה

מזבח, כמו כן כבר אמר רשב"י 'יכול אני שהוא הקריב עצמו על גבי ה

קריב עצמו וכן להמ רשב"ימן הדין', והיינו שכולו לפטור את כל העולם 

ן, ואחר שיש אתו פוטרן מן הדיבזה ל עוונותיהם וובסללמען ישראל ו

זכות רשב"י המסייע לו מעתה יכול הוא לסבול גם 'תרתי סרי שנין 

  .179ופלגא'

  

 ,בכה רבי שמעון ארים קליה ואתנח: וז"ת 180אמר והנה בזוהר הק' 

, אשר כמה זמנין קב"הח בחשבתון דש ,ר קנטורא דקיטפא אשתכחאמ

אלא תאנא עשר כתרין אינון לתתא כגוונא הוצאתיך מארץ מצרים וגו', 

דלעילא, וכלהו סתימין בתלתא אלין דאמרן, ותלת קשרין קשירו בהו על 

זכאין , משעבודהון לעלמיןתלת דרגין אלין דבהו עבדו דישראל לא יפקון 

דכר תלת  וקב"האתון אברהם יצחק ויעקב דבזכותכון שריאו קטרין, 

ם את בריתו את אברהם את יקויזכר אל' הה"ד קטרי מהימנותא דלכון

הא  'את יצחק'הא קשרא חדא דאברהם,  'את אברהם', 'יצחק ואת יעקב

  .עקבהא קשרא תליתאה שלימתא די 'ואת יעקב'קשרא תניינא דיצחק, 

  

והנה ידוע מס"ק כי לעתיד אפיק צד"י ועייל שי"ן ויחזור שמו ישחק 

, הנה כי כן 'הא קריבית 182'ושבועתו לישחק'וכמ"ש  181כבראשונה

בגי' כמנין 'ישחק' עם 'רבי שמעון בר יוחאי', וזהו אומרו  183נפשאי קמך'

סיוע אתי יש ואם תמצי לומר כולם עלי 'הא קריבית נפשאי קמך', היינו 

                                                 
 .ראלהאבות הק' התפללו במערת רשב"י על גלות ישד -דף צ"ח ע"א–יעוי' מהרש"א סנהדרין  179
 זוהר ח"ב דף ל"ח ע"א. 180
 לגדו תיקון ועל ידה נמצא הפל תר תורה שבעכהמשנה היא  ,כתוב ימצאתוז"ת: ו -מס' שבועות–יעוי' מ"ש השל"ה הק'  181

של  מ'ראשון ה ,ם למטהחמלמעלה להאיר ולהוריד כו שכל הגאולות לישראל מתעוררים ,לארבע דברים נעלמים מעין כל חי
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לזה מרמז המסורת של  ,וששון ק ישחק שיהיה לעתיד גילחן יצ"של יצחק שהוא דין הקשה להיות בשי 'צהמשנה מתקנת וממתקת 
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  מב  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

  .184מסייע לירשב"י השל  כחומ

  

דא  'שבע שבתות סוד חמשיםוזה נ"ל בס"ד כונת המשורר באומרו '

היינו דרשב"י  קשרת קשרי שי"ן קשריך',סוד הגאולה הוא היובל הגדול, '

כן שי"ן שורקת, ודא שי"ן של ישחק א אות אות הגאולה הונתקשר אל 

  ....,185ון שריאו קטריןהדבזכותאל תלת קטרי האבות הק' אתקטר 

  

  ואוריך תמיך חשן לבושי

 'ואשרי: יוחאי' 'בר שיסד המשורר בשירו במה הנה יש להתבונן

 'אשרי שלופירושו הפשוט , ואוריך' תמיך חשן על סודך לבושי העומדים

משיגים סודו של רשב"י, וכמו סודך' היינו אשרי לאלו ש על העומדים

  החשן.שמסיים וקאמר שסודו של רשב"י דא הוא סודו של לבוש 

  

 סודו ובאיזו צד מתדמית החשן של מהו סודו ומעתה יש לנו להתבונן

של רשב"י  לסודו של החשן, עד שהמשורר משוה את סודו י"רשב של

, רבים לשון 'חשן לבושי' עוד יש להתבונן אל אומרו, לסודו של החשן

יחיד שהרי החשן אינו אלא לבוש  יאמר 'לבוש החשן' לשון ראוי והיה

 באומרו המאוחר המשורר את יתבאר למה זה הקדים גב אורחאיחידי, וא

  ותמיך'. אמר 'אוריך ולא 'תמיך ואוריך''

  

נפלאים,  חז"ל נקדים לבאר בס"ד כמה מאמרי המכוון אל נבא וטרם

 עשו ששה דברים: ת"וז 186מקום שנהגו בפרק יצא ראשונה, איתא וזה

הן  ואלו, דםבי מיחו לא שלשה ועל מיחו בידם שלשה על, יריחו אנשי

 וקוצרין, את שמע וכורכין, 187היום כל דקלים מרכיבין, בידם מיחו שלא

   -מרוהע לפני וגודשין

ושיכרא  דרא, אסא מייתי יהודה רב אמר ,'עבדי היכי'': בגמ ושאלו-

 יומין, ארבעין עליה דלא חלפי במנא דרמי דשערי וקימחא דדפנא,

 אי דידיה אמות אי בארבעדק וכל בליביה, לדיקלא להו להו ושדו ומרתחי

 כופרא מנחי דרבא אמר בריה אחא רב, לאלתר צאוי ליה הכי עבדי לא

 -לנוקבתא דיכרא

 ישראל שמע אומרים יהודה רב אמר ,'עבדי היכי', שמע את וכורכין-

 שהיו אלא היו מפסיקין רבא אמר, מפסיקין היו ולא י"י אחד י"י אלקינו

                                                 
דהאבות הק' התפללו במערת רשב"י על גלות  -דף צ"ח ע"א ד"ה שנים ראיתי-יעוי' מ"ש המהרש"א ז"ל בסנהדרין  184
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  מג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 - לבבך על מחר לבבך ולא לע היום דמשמע לבבך, על אומרים היום

 אלקינו י"י ישראל שמע אומרים את שמע כורכין היו כיצד רבנן תנו-

 היו מפסיקין אומר יהודה רבי ,מאיר רבי דברי מפסיקין היו ולא י"י אחד

 י"רש ופירש-, ועד מלכותו לעולם כבוד שם ברוך אומרים שלא היו אלא

 היו ולא שהיא ייה כמותהקר כל מדבקין שהיו כלומר, וכורכין :ל"וז ל"ז

 שהיו פירוש, כבוד מלכותו שם ברוך אומרים שהיו ואית דגרסי, מוסיפין

  - רם אותו בקול אומרים

 דאמר לקיש בן שמעון רבי כדדריש ,ליה אמרינן טעמא מאי ואנן- 

, לכם ואגידה האספו בניו ויאמר אל יעקב ויקרא לקיש בן רבי שמעון

 חס שמא אמר, ממנו שכינה ונסתלקה הימין קץ לבניו יעקב לגלות ביקש

 שיצא יצחק ישמעאל ואבי ממנו שיצא כאברהם במטתי פסול יש ושלום

 כשם אמרו ,אחד י"י אלקינו י"י ישראל שמע לו בניו אמרו, עשו ממנו

 פתח יעקב שעה באותה, אחד אלא אין בלבנו כך אחד אלא בלבך שאין

, היכי נעביד רבנן ריאמ, ועד לעולם כבוד מלכותו שם ברוך ואמר אבינו

 התקינו, יעקב הרי אמרו נאמרוהו, לא ,רבינו משה אמרו לא נאמרוהו,

 משל אמי רבי דבי יצחק אמרי רבי אמר, בחשאי אותו שיהו אומרים

 לה יש תאמר לא, לה גנאי יש תאמר אם, קדירה ציקי מלך שהריחה לבת

 - לה בחשאי להביא התחילו עבדיה, צער

ושלשה  חכמים ברצון שלשה יריחו שו אנשיע דברים ששה רבנן תנו-

 וכורכין היום, כל דקלים חכמים מרכיבין ברצון ואלו חכמים, ברצון שלא

לשון הגמרא  כ"ע, רבי מאיר דברי' וכו העומר לפני וקוצרין את שמע,

  .לעניננו הצריך

 

 למה זהיריחו המופלאים, חדא  טובא במעשי אנשי להתבונן יש והנה

 כפי תקנת יפסיקו אם יהלוך מהם ריאת שמע ומהמפסיקין בק היו לא

וכן יש לשאול לפי פירוש השני של רש"י ז"ל שהיו , ישראל חז"ל כמו כל

מן הכלל ולא אנשי יריחו רשו ילמה פ ,אומרים ברוך שם וכו' בקול רם

 מיחו לא אמרוהו בחשאי כפי תקנת חז"ל, עוד יש להתבונן ובאמת למה

  להפסיק בין שמע לואהבת. יש עתםד שלפי אחריריחו  אנשיבחז"ל 

  

עוד יש להתבונן באנשי יריחו שהיו מרכיבין דקלים כל היום כולו, 

להקריב  שראלי העולה בערב פסח דרך יריחו ירושלימהוהנה כל איש י

את פסחו ורואה את אנשי יריחו והנה כל אחד ואחד יושב לו תחת דקלו 

תומם מה היה להם עומד תוהא ומש ,ומרכיב את דקליו כל היום כולו

רשו מן הכלל ותחת אשר יעלו לירושלים ויקריבו את ילאנשי יריחו שפ

פסחיהם ככל איש ישראלי כמצווה עלינו בתורה, עוד זאת יעשו יושבין 



  מד  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ואינם  ואין מוחה בידםומרכיבין דקליהן כל היום כולו איש תחת דקלו 

 חוששין כלל לשמתא דמשמתינן ליה לכל העושה מלאכה בערב פסח

  .188אחר חצות היום

  

והיותר קשה שהרי נחלקו בגמ' רבי מאיר ורבי יהודה אם הרכבת  

ולכל הדעות לא  ,הדקלים של אנשי יריחו היתה ברצון חכמים או לא

שאול מיחו חכמים בידם מלהרכיב את דקליהם אחר חצות היום, ומעתה 

אחת לאנשי יריחו  ,ישאל השואל וכי שתי תורות ניתנו להם לישראל

אחר חצות היום ואין מוחה בידם, כל היום כולו ואף ל כיבין דקליםשמר

ואחת לכל ישראל שכל העושה מלאכה אחר חצות היום משמתינן ליה, 

 .אתמהא

  

 באתה שעה וז"ת: באותה 189מאמרם ז"ל במס' סוטהלבאר עוד נקדים 

 שיכתבו אחיך עתידין לו, יוסף, בחלון, אמר לו אביו ונראתה דיוקנו של

, וכבר 190מביניהם וכו' שימחה שמך ואתה ביניהם, רצונך אפודאבני  על

 ולא אבני אפוד אבני התלמוד למה נקט ז"ל חדא המפרשיםבזה  קשונת

וגם על  החשןשניהם גם על על  היה כתוב יוסף של שמו חשן, והלא

אבני החשן  על שיכתבו אחיך , והיה ראוי יאמר לו יעקב 'עתידיןהאפוד

 וזאת שנית ,191מביניהם' וכו' שימחה שמך צונךואתה ביניהם, ר והאפוד

את יוסף מלעשות כדבר הזה באיום של מחיקת שמו  יעקב זה הניאו למה

שמורד  החטאהפגם ויעקב ליוסף גודל  יודיע לו ראוי האפוד, והיה מאבני

  .הזההרע דבר אם ח"ו יעשה ה לו אשר יגיע והעונש ,192בה'

  

פליאה  והוא מדרש 193לתבקה מאמר רבות נקדים הענין אל נבא וטרם

 בשם רב צידוני ואבא אבא ת: תלמידיו דרבי"וז ו,רואה עין כל המפליא

 ,מבחייהם שבטים יותר של חביבה מיתתן אמר נחמן בר שמואל

בהן 'ששה  נאמר משמותם', ובמיתתן נאמר בהן 'ששה לא שבחייהן

 ממאמר זה ולא פירשו עין העלימו ל"ז המדרש ומפרשי .כ"ע, משמותם'

  .ולא חצי דבר דבר בו

  

מהו  פורש מאד, כי לאעד סתום וחתום הוא  ז"ל הזה לרבותינו והמדרש
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, 194'ששה משמותם'ה שנאמר בהן במיתתן חביבותן של שבטי י"ה בז

גדולים  195דחולין קמא בפרק ל"אמרו חז כבר והלא להתבונן בזה עוד יש

, והי בכלל ה"י ב שבטי"ומעתה הרי י מבחייהן, יותר במיתתן צדיקים

הן  גדוליםד מיוחד בשבטי י"ה לימוד להביא המדרש בעל זה הוזקק ולמה

 מה במיתתן 'ששה משמותם' בהן שנאמר הבמיתתן יותר מבחייהן מז

יתירה וגדולה  שבח איזווכי  להתבונן בזה יש נאמר כן בחייהן, עוד שלא

אלו שתי בהן  שבטי י"ה בזה שבמיתתן נאמרי"ב ב מצא בעל המדרש

המדרש שגדולים הן במיתתן  בעל שמותם' עד שמזה למדמ 'ששהתבות 

  .מבחייהן יותר

  

וז"ת: ששה שבטים עלו  196מאמרם ז"ל בפרק אלו נאמרין נקדים עוד

כהנא כדרך שחלוקין כאן כך  רב , מאי והחציו, אמרכו' לראש הר גריזים

 על גדול לו לכהן היו טובות אבנים חלוקין באבני אפוד, מיתיבי שתי

 כתוב עליהם, שבטים עשר שנים ושמות ואחת מכאן, מכאן אחת כתיפיו

האבן  על משמותם ששה שנאמר אבן זו על וששה זו אבן על ששה

וחמש  ועשרים זו אבן על וחמש היו, עשרים אותיות וכו', וחמשים האחת

, הויין נכי חדא חמשים, אותיות חמשים הניבגמ'  ופריך, 197זו אבן על

 ביהוסף שמו עדות' שנאמר אחת אות הוסיפו לו יוסף יצחק רבי אמר

 'כתולדותם' יצחק בר נחמן לה רב מתקיף, 198'מצרים ארץ על בצאתו

 שלם כדכתיב בנימין והכא כתיב כולה בנימן התורה כל אלא ,199בעינן

   .כ"ע, 'בנימין לו קרא ואביו'

   

 וחמשה שיהיו עשרים כדי, במלואותם: ת"וז 200איתא ירושלמי ובגמרת

, ותשעה ארבעים אלא אינן ופריך והלא, 201מיכן וחמשה ועשרים מיכן

 יהוסף זבידא בר יודה רבי אמר ,מלא דכתולדותם בנימין יוחנן אמר רבי

 מיכן ושלשה עשרים אינן אלא והלא ופריך, שמו ביהוסף מלא עדות

' ימן' מיכן' בן, 'חצוי בנימין היה יוחנן רבי אמר, מיכן ועשרים ושבעה
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  .כ"ע, 202מיכן

  

 וחמשה עשרים להיות היה צריך טעם בזה מה נןלהתבו יש והנה

שמו של יוחנן נחצה  שלרבי עד, האפוד מאבני אבן על כל אותיות

האבן  על 'ןואותיות 'ימ ,אחתה אבןה על 'בנאותיות ' ,לשנים ןימ"בנ

  .השנית

  

 באדרת' הק בזוהר י"רשב נקדים לבאר מאמר הביאור אל לבא ובכדי

תא דמנחה דהוא עידן דכל דינין בשעתא דצלו בשבתא: ת"וז 203האזינו

רחמין בכלהו  מתערין אתגלייא האי מצחא ואתכפיין לדינין ואשתכחו

עלמין וגו', ובעי בר נש למחדי בתלת סעודתי דשבתא דהא כל 

נש לסדרא  כללא דמהימנותא ביה אשתכח, ובעי בר מהימנותא וכל

ון שמע רבי פתורא ולמיכל תלת סעודתי דמהימנותא ולמחדי בהו, אמר

תלת  אלין בטילנא לא מן יומאי דהא דהכא אלין לכל עלי אסהדנא

  .וגו' סעודתי

  

מאמר על  שנשאל מה 204פעלים רב ז"ל הביא בספרו חי איש והנה הבן

 חרובין אלא אינו שנה ומאכלו ג"י במערה היה י"רשב הלאהוא כי ו, זה

 לא 'מן יומאי י"רשב אומרזה  והאיך, פת צריך וסעודות שבת, בלבד

  , יעו"ש מ"ש בזה. 205סעודתי' תלת אלין טילנאב

  

 פטירתו ביום לאסהידצורך  י"רשב בזה מה ראה להתבונן יש עוד

, מצות ג"התרי מקיום כל שאר תרי בשבת יתסעוד תלת על קיומוביחוד 

 שום על שלא עבר עצמו על לאסהיד י"רשב יכול מדה היה באותה והרי

 בס"דואגב אורחא יתבאר  חייו, ימי מצות משך כל ג"התרי מכל מצוה

וחנינא  206בשבת חרובין ולא לחם וכאמרם ז"ל אוכל חנינא שהיה ברבי

בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, האיך קיים רבי חנינא 

  . 207שלש סעודות בשבת

  

 חלקי מאוכלי 'יהא 208רק כל כתביבפ יוסי רבי לבאר בקשת נקדים עוד
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 ע"א. י"ז דף ברכות 206
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 לאכול בידו והרי בקשתו זו,ב יש להתבונןמה שו, בשבת' סעודות שלש

 ממהישאל השואל שאול מעתה ו, 209בעדו מונע ומי סעודות בשבת שלש

מקום  מה כן אם סעודות שלשמצות  מקייםהיה  יוסי רבי אם נפשך

 שלש המקיים כל' בגמ וכדאיתא ,הוא ועומד מובטח והרי זו לבקשתו

 שלש אכל ח"ו לא ואם', וכו 'וכו פורעניות משלש ניצול סעודות בשבת

 כל דאמר הוא יוסי בעצמו רבי והרי זו לבקשה מקום כן מה אם סעודות

 מאוכלי חלקו יהא והאיך ,מצרים בלי נחלה לו נותנין את השבת המענג

 ומה סעודות אוכל שלש ואינו השבת את מענג סעודות כשאינו שלש

 יוסי הגמור שרבי בודאי הוא ברור דבר ומעתה ,210זו בבקשתו הועיל

 מאוכלי שלש חלקי 'יהא בקשתוכן  ואם, בשבת סעודות שלש אכן קיים

  .איני יודע מה הוא בשבת' סעודות

  

 בטבריא שבתחלקי ממכניסי  יהא' בבקשת רבי יוסי יש להתבונן וכן

מקרבי להדדי וציפורי  והרי טבריאיש לשאול , ו'שבת בציפורי וממוציאי

חמה אלא בשקיעת הביניהם חילוק ואין  ,211ובתוך תחום שבת קיימי

שם קודם  חמהה ושקיעת עמוקה וטבריא 212בראש ההרשציפורי יושבת 

מן השבת לצאת  לאחר הוא בידו הרימעתה ו, םהגבוהי הריםשקיעתה ב

יחוד דלא היה צריך , ובומי מונע בעדו שירצה כמה כל לבוא ולמהר

לא היה צריך כמו כן ו ,כמה רגעי השעהלמהר בערב שבת אלא 

ומעתה מה , כמה רגעי השעהאלא  שבתוצאי במידי זה  על להשתהות

וכו', עוד יבואר בס"ד  'יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריא'בקשתו טעם ב

מה סמיכות ושייכות להני תרי מימרות של רבי יוחנן משום רשב"י ושל 

  רבי יוסי שנסמכו אהדדי.

  

 לי כתב :ל"וז 213תלפיות במדרש מ"ש נקדים הביאור אל נבא וטרם

שקיבל  ביואש, יוסף ר"מה ששמע ו"ג נר"אפאר עקבי ר"ה השלם החכם

 משה ר"מוהר מדבר מפי קדוש ששמע ל,"ז גאלאנטי יונתן ר"ממוה

, ה"זל י"רשב עד מפי איש איש שקבלו מהזקנים, שקבל ל,"גאלאנטי זצ

 לאילן נהפך שבת היה ערב בכל, במערה י"לרשב החרובין שהיה אילןש

  .כ"ע, תמרים של
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  מח  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 ניסא ה"קב עביד לא והלא ככה,' ה עשה למה בזה להתבונן והנה יש

וגם עץ  גם עץ חרוב בנור"א לרשב"י ו לברוא היהטוב טוב והרי , למגנא

 לנס צורך ומה, תמרים ובשבת יאכלו חרובין יאכלו החול ובימות ,דקל

 חוזר שבת דקל ובמוצאילאילן  שבת ערב בכל עץ החרוב זה להפוך

  .מדקל לחרוב חלילה

 

 214בפרק כיצד מברכין ל"ז בהקדים מאמרם ד"בס הביאור אל ונבא

לחוזק נטיעתו אשר פריו  אילןונקרא  ,היה אדם חטה ממנו שאכל אילן

 עץנהפך ' וארורה האדמה בעבורך'נאמר לו  בעון ראשוןו, יתן בעתו

 ושנה בכל שנה נזרעת היא עתה החטהוכשיח השדה, החטה להיות 

חרש  ,עד שמצא פת לאכול וכמה יגיעות יגע אדם הראשון ,אילן הנואינ

 אכל ךכר וזרע וקצר ועמר ודש וזרה וברר וטחן והרקיד ולש ואפה ואח

     .'םכל לחאפיך תאזעת בכמ"ש לו 'ו

  

ואמר רבי חייא : ת"וז 215פרק שני דייני גזירות שלהי ל"חז אמרו והנה

יהי 'בר יוסף עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת שנאמר 

 עתידה אמרו 'הרים בראש בארץ בר פסת יהי' תנו רבנן ',פסת בר בארץ

החטה לעתיד הנה מפורש יוצא ש ,הרים ועולה בראש כדקל שתתמר חטה

 שהחטה וכן תמצאפרי התמר, טעם כתהא כדקל וטעם פריה  תתמר

 ,216התמרה כמו היתהבתחלה ש להורות וכל זה, תמרה כגרעין סדוקה

   .גלוסקא יפיפיה כאשר בתחלהופריה  דקל עץ להיותהחטה  ולעתיד תחזור

  

כטעם התמר,  פריהטעם ו דקלעץ החטה לעתיד תהא  כאשרהנה כי כן 

, כל ישראל יקיימו שלש סעודות בשבת בפרי התמרלבא  ומעתה לעתיד

 217חז"ל ודרשו בו' יהי פסת בר בארץ'הובטחנו לימות המשיח כבר הנה ו

 רבי אמרוזהו ש, לתיעתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מ

 בטילנא לא מן יומאי דהא וגו' עלי דנאאסה'לחברייא באידרא שמעון 

הנה שאול ישאל השואל רשב"י שהיה חבוי ור"ל  ,'סעודתי תלת אלין

האיך קיים שלש במערה שלש עשרה שנה ומאכלו אינו אלא חרובין 

על אף ר"ל  וגו', עלי דנא'אסהרשב"י לחברייא אמר סעודות בשבת, לזה 

מצות  מכל מקום קיימנו ,לא היה לנו לחם לאכולבמערה  בהיותנוש

עץ נהפך בכל ערב שבת ש , והיינותמריםבשלש סעודות בשבת אכילת 

ובשבת נתעלה עץ החרוב בעילוי אחר עילוי  ,לאילן של תמריםהחרוב 
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  מט  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

עתידה שהן הן הגלוסקאות  ,218התמר וטעם החרוב בשבת נהפך לטעם

   ב"ב. לעתיד לבא,וציא לה ארץ ישראל

  

 חלקי מאוכלי 'יהא יוסי רבי בקשתועתה נחזור אל הראשונות אל 

 יוסי רביש , והנה זה ודאי דבר ברור בודאי הגמורבשבת' סעודות שלש

 שלש מאוכלי חלקי 'יהא, וכונת בקשתו בשבת סעודות שלש אכן אכל

בתמרים הן הן  בשבת סעודות שלש אכילתעל היינו  בשבת' סעודות

ובן היטב בהקדים מאמרו של רשב"י בפרק כל הגלוסקאות דלעתיד, וי

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אלמלי משמרין וז"ת:  219כתבי

כה אמר ה' לסריסים ' 'ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים שנא

 'וגו 'והביאותים אל הר קדשי'וכתיב בתריה  'אשר ישמרו את שבתותי

  ע"כ. ,'ודות בשבתיהא חלקי מאוכלי שלש סע'יוסי  ביאמר ר

   

יהא חלקי מאוכלי שלש בקשתו 'סמיכת בכונת רבי יוסי "ל בס"ד נזה ו

אלמלי משמרין ישראל שתי ' אל מאמרו של רשב"י 'סעודות בשבת

ראות שיזכה לרבי יוסי  בקשתזהו ו, וכו' כהלכתן מיד נגאלין שבתות

 מאוכלי שלש סעודות בשבת גאולה השלימה ויהא חלקובביאת המשיח ו

לאכול שלש  בחיי חיותם ורבי אלעזר בנו זכותמרים, כפי שרשב"י ב

  ...,220 בתמרים. שבתסעודות ה

  

   בעומר ל"ג מאי

  

לו הימים שאין קובעים בהם א וז"ל: 221ז"ל יםהטוררבנו יעקב בעל כתב 

 ,ולא זב"ד פורים ,ולא גא"ו צום כיפורהשנה,  המועדים לא אד''ו ראש

  - וכו' ושענא רבהולא גה"ז עצרת וה ,ולא בד"ו פסח

פירוש  ח"י, לעולם ביום שיהיה פורים יהיה ל''ג לעומר וסימן פל''ג -

  -וכו' פורים ל"ג ח"י באייר

פירושו, ביום  ,סימן לקביעות המועדים, א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"ץ ו"פ -

 ,, וסימן על מצות ומרורים יאכלוהוא' של פסח יהיה לעולם תשעה באב

, ע"כ ביום ו' פורים שעבר שנה וכו',האש ר ביום ג' בו, ביום ב' שבועות

  לשון הטור ז"ל.

  

ביום שיהיה למה הביא הטור ז"ל הא דחדא יש לשאול לכאורה והנה 
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  נ  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 פל''ג יהיב בהקנא דסימ גםו ,למאי נפקא מינהופורים יהיה ל''ג לעומר 

פורים יום הקביעות  על מיהב סימנאמה צורך ל וזאת שנית, הלמה לי ח"י

    .מאי דהוה הוה והרי עברכבר ש

  

ענין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום  וז"ל: 222כתב מהרח"ו ז"לוהנה 

ל"ג לעומר על קברי רשב"י ור"א בנו אשר קבורים בעיר מירון כנודע 

  - ואוכלים ושותים ושמחים שם

אני ראיתי למורי ז"ל שהלך לשם פעם אחד ביום ל"ג לעומר הוא וכל - 

  - וכו' אשונים של השבוע ההואוישב שם שלשה ימים ר ,אנשי ביתו

והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי שבשנה הא' קודם שהלכתי אני אצלו - 

ללמוד עם מורי ז"ל שהוליך את בנו הקטן שם עם כל אנשי ביתו ושם 

 .-גילחו את ראשו כמנהג הידוע ועשה שם יום משתה ושמחה

גם העיד הה"ר אברהם הלוי כי בשנה הנזכר הלך גם הוא שם והיה -

, 'כו 'אלקינו את אבלי ציוןנחם ה' ' נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון

ואחר שגמר העמידה אמר לו מורי ז"ל כי  ,בהיותו שם אמר נחם כו' וגם

אמור אל האיש הזה  ראה בהקיץ את רשב"י ע"ה עומד על קברו ואמר לו

והנה לכן הוא יהיה  ,אברהם הלוי כי למה אומר נחם ביום שמחתינו

ולא יצא חדש ימים עד שמת לו בן א' וקבל עליו , ובבנחמה בקר

  -תנחומין

ובפרט כי , וכתבתי כל זה להורות כי יש שרש במנהג הזה הנזכר- 

רשב"י ע"ה הוא מחמשה תלמידיו הגדולים של ר"ע ולכן זמן שמחתו 

  .מהרח"ו ז"ללשון  , ע"כביום ל"ג לעומר

  

ל"ג יום  ום זהו של יתולגד וה' וממאי ל"ג בעומרוהנה יש לשאול '

 ,הלא בספרתםה רבים וכבר דשו ב, וא יום שמחתו של רשב"יה בעומר

ד, , ואענה אף אני חלקי בס"זה בכה וזה בכה הבהרבה טעמים נאמרו ו

  ,,,,,וזה החלי:

  

וז"ת:  223פרק יום הכפוריםב בא אל המכוון נקדים מאמרם ז"לוטרם נ

ד להם לישראל מן שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחי מפני מה לא יר

לכם משל למה הדבר דומה למלך  אמשולפעם אחת בשנה, אמר להם 

פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה ולא היה  בשר ודם שיש לו בן אחד

וכו', אף ישראל מי שיש לו  מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה

ארבעה וחמשה בנים היה דואג ואומר שמא לא ירד מן למחר ונמצאו 

דבר  ,רעב, נמצאו כולן מכוונים את לבם לאביהן שבשמיםכולן מתים ב

  -ר מפני משאוי הדרךחדבר א ,כשהוא חם ר שהיו אוכלין אותוחא
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  נא  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

קין בפרשת סיושבין ועו וכבר היה רבי טרפון ורבי ישמעאל וזקנים- 

המודעי  נענה רבי אלעזר ,המודעי יושב ביניהן אלעזר המן והיה רבי

 ,רבי טרפוןלו  , אמרגבוה ששים אמה ואמר מן שירד להן לישראל היה

אמר לו, רבי, מקרא אני  ,נועד מתי אתה מגבב דברים ומביא עלי ,מודעי

  - וכו'' חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים'  דורש

 מן שירד להם לישראל היה מתגבר ועולה אומר י בן יהודהסיא אינת- 

גד נשלחן  לפניערוך ת' אמרנש כל מלכי מזרח ומערב שרואין אותו עד

שמע מינה כסא דדוד לעתיד לבא אמר אביי  },'כוסי רויה וגו'{צוררי 

  , ע"כ.'רויה'כמספר  ,מחזיק אלוג תן ועשרים וחדאמ

  

על הנה כל עובר כי ומה שיש להתעורר במאמר הנפלא הזה, חדא 

עומד  ,'מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה' זו להישא

שאילה זו  מה הגיע להם לתלמידי רשב"י עד ששאלו ,תוהא ומשתומם

אם היה  ', ואדרבהמפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה'

יורד לישראל מן פעם אחת בשנה היה מקום לשאול למה לא ירד להם מן 

דבר  ואם בעבור שיאכלו לחם חם ל יום ויום, אם מפני טורח המשאויבכ

 איךהדבר יום ביומו,  ר שירד להם מן, אמנם אחכבני מלכים יום ביומו

מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם זו 'עלה על דעתם לשאול שאילה כ

א ירד מפני מה לא שאלו עוד יש לשאול למה זה ל, , אתמהא'אחת בשנה

, ושאילתם שאלו דייקא פעם אחת בשבוע או פעם אחת בחודש להם מן

למה זה שאלו שאילה זו , ואגב אורחא יתבאר בס"ד 'פעם אחת בשנהעל '

ואלו תלמידי רבי עקיבא או תלמידים אחרים לא  ,תלמידי רשב"י דייקא

    .   זוכעלה כלל על דעתם לשאול שאילה 

  

מתגבר ועולה עד  האיעל מה עשה ה' ככה שהמן יש להתבונן  עוד

ראו אותו כל מלכי מזרח ומערב, ותינח בבקיעת מי הירדן דאמר רבי יש

שהיו המים נגדשין ועולין כיפין על גבי כיפין יתר  אלעזר ברבי שמעון

משלש מאות מיל עד שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב כדאיתא בפרק 

ולא יהיה בהם  ימס לבב יושבי הארץ, התם למען המס 224אלו נאמרין

אמנם במן שירד להם לישראל ארבעים שנה ישראל,  רוח להלחם עם

ף אם יראו אותו כל מלכי מזרח , מה יתן ומה יוסידבר יום ביומו במדבר

, וזאת שנית מה נשתנו מי הירדן שנתנו חכמים בכל יום ויום ומערב

, ואלו במן אמרו בסתמא 225'יתר משלש מאות מיל'בהן שיעור והוא ובג
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  נב  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

   בהן.ות שום מדה או שיעור בג' וכו' בלי נתינהיה מתגבר ועולה'

  

דוד לעתיד כסא דיש להתעורר בדברי אביי דקאמר 'שמע מינה'  עוד

, וכבר צוחו בה קמאי 'רויה'כמספר  ,מחזיק אלוג תן ועשרים וחדאמלבא 

יש ד וע, 226דייקא ואל מה ירמוזון מהו המכוון במספר הזה רכ"א לוג

כסא דדוד לעתיד לבא לשאול האיך למד אביי מחשבון תבת 'רויה' ד

מדה אחרת הין או  רכ"אאו  יחזיקקבין  רכ"א, ואולי לוג רכ"איחזיק 

'שמע מינה'  בדברי אביי דקאמרתבונן עוד יש לה, אר מדות שבלחמש

אשמועינן כמה לצורך עד שראה  ומאי קא משמע לן בזה וכו',כסא דדוד 

יחזיק  כמה לוגא ולמאי נפקא מינה ,יחזיק כסא דדוד לעלמא דאתי אלוג

יהא שיעורו אשר יהא ומאי 'שמע מינה'  ,עד שאומר 'שמע מינה'

      דקאמר.

  

שמע מינה  קדשו של אדוננו הרב מהרש"א ז"ל כתוב לאמר: ובדברי

כו' שנאמר כוסי רויה כו', מלת 'שמע מינה' הוא מגומגם  כסא דדוד

דמשמע דשמע מינה מדלעיל, יעו"ש מ"ש בזה, ואמנם רבנו חננאל ז"ל 

למד  י בן יהודהסאיבפירוש דמדברי כן  כתב אשר כל דבריו דברי קבלה

: ודייק אביי מהא דאיסי דאמר רבנו חננאל ז"ל וז"לאביי את לימודו זה, 

כסא כדי שיראו אותו הכל,  'תערוך'בחשבון  היה מתגבר ועולההמן 

  שיעורו בחשבון רויה, רכ"א לוג, ע"כ.  אתידלמא דדוד לע

  

ומה שיש להתעורר על דברי רבנו חננאל ז"ל חדא כי סתם דבריו ולא 

 תיאד למאכסא דדוד לעד י בן יהודהסאילמד אביי מדברי זה פירש האיך 

שכתב במה , עוד יש להתעורר על דברי רבנו חננאל ז"ל לוג רכ"איחזיק 

ולפום בחשבון 'תערוך',  מתגבר ועולה המןהיה שלדברי איסי בן יהודה 

גבהו של המן  היהאיסי בן יהודה לדברי דממשמעות דבריו נראה  ריהטא

לכי מזרח כדי שיראו אותו כל מ 227כחשבון 'תערוך' תרצ"ו אמות

שיראו אותו אי אפשר תרצ"ו אמות בגובה של ומערב, ויש לשאול והלא 

כדי שיראו אותו כל מלכי מזרח ומערב היה ו ,כל מלכי מזרח ומערב

צריך יהא המן עולה ליתר משלש מאות מיל וכדאיתא בסוטה במי 

אומר רבנו חננאל ז"ל דגובה המן היה זה , ואם כן האיך 228הירדן

                                                                                                                          
מכאן ואילך צא וחשוב כל אחד  וכו',שנה ששמש שמעון הצדיק ושמונים ששמש יוחנן כהן גדול  צא מהם ארבעים ,ש מאות כהניםמשל
בראשון שהיו  :-פ"א ה"א- ויעוי' ירושלמי יומא -, ע"כ, הא קמן דבאומרו 'יותר משלש מאות' אינו דרך גוזמא, ד לא הוציא שנתוואח

וי"א  ,שימשו בו שמונים כהנים וכו'אבל בשני על ידי שהיו נוטלין בדמים  ,משמשין הוא ובנו ובן בנו שימשו בו שמונה עשר כהנים
וכן נראה כעין ראיה מקושיית  -, ע"כוי"א שמונים וחמש ,וי"א שמונים וארבע ,וי"א שמונים ושלש ,ושניםוי"א שמונים  ,שמונים ואחד

, יעו"ש, ולכאורה מאי קושיא תימה לר"י והא ליכא מעיבא לארעא אלא תלתא פרסי שהקשו וז"ל: - משלש מאות מיל יותרד"ה –התוס' 
ועולין וכו' 'יתר משלש שהיו המים נגדשין ן ראיה דהא דקאמר איסי בן יהודה והרי מספר 'שלש מאות' אינו אלא דרך גוזמא, אלא מכא

  מאות מיל' לא נקט דרך גוזמא.
 .יעוי' ס' מעשה רוקח פ' בשלח בפרשת המן, וס' בני יששכר מאמרי השבתות מאמר ח' אות כ"א ד"ה כוסי רויה 226
 ש אם למקרא.אף שתבת תערך כתיב חסר בלי וא"ו, יבגימ' הכי הוי, ו 'תערוך' 227
 סוטה דף ל"ד ע"א. 228



  נג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

דהיינו תרצ"ו אמות ולא יתר, והלא בגובה של תרצ"ו  בחשבון 'תערוך',

  .כל מלכי מזרח ומערבשיראו אותו  ותאפשרב ןאמות אי

   

וז"ת: וישמע  229מאמרם ז"ל במכילתא בהקדיםבס"ד ונבא אל המכוון 

אלעזר המודעי אומר מתן תורה  ביריתרו, מה שמועה שמע ובא וכו', 

מלכי האדמה שמע ובא, שבשעה שנתנה תורה לישראל זעו כל 

באותה שעה נתקבצו כל  ,'ובהיכלו כלו אומר כבוד'בהיכליהם שנאמר 

שמא המקום  ,בלעם ,אמרו לו ,מלכי אומות העולם אצל בלעם הרשע

למבול ישב וישב ה' מלך ה'  מרעושה לנו כמו שעשה לדור המבול שנא

כבר נשבע הקב"ה לנח שאינו מביא  'שוטים שבעולם'אמר להם  ,לעולם

  וכו'. לםמבול לעו

  

נתקבצו כל מלכי אומות האיך זה יש לשאול חדא ויש להתבונן בזה 

 בשעה מועטת כזו,פתורה  אצל בלעם הרשעמכל קצות העולם העולם 

שוטים בלשון גנאי ' מלכי אומות העולםבלעם את למה זה כינה  ותו

 הקב"ה לנח שנשבע שבועהאותה מ םלה ודענ אלש בעבור' וכי שבעולם

  .אתמהא ,שוטים יחשבול ול לעולםשאינו מביא מב

  

מאמרם ז"ל ריש פרק מ"ש הראב"ד ז"ל על בהקדים בס"ד ויבא על נכון 

שמלאי  ביפפא ואיתימא ר חנינא בר בידרש רוז"ת:  230לפני אידיהן

ק בה יבא סשעכל מי  בחיקו ואומר ת ומניחו"ס הקב"הלעתיד לבא מביא 

אמר ערבוביא וכו', כוכבים ב מיד מתקבצין ובאין עובדי ,ויטול שכרו

 כל אומה ואומה סו לפני בערבוביא אלא תכנסאל תכנ הקב"הלהם 

ה "הקב אמר להם, רומי תחלה מלכות נכנסה לפניומיד וסופריה וכו', 

הרבה  ,הרבה שווקים תקננו ע"אומרים לפניו רבש ,במאי עסקתם

עשינו אלא בשביל  וכולם לא ,ף וזהב הרבינוכסהרבה  ,עשינו מרחצאות

כל מה  'שוטים שבעולם'ה "אמר להם הקב ,בתורה ל כדי שיתעסקוישרא

  וכו'. שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם

  

ל זה הדין לימות "נ ,'חנינא בידרש ר'וז"ל:  231ז"ל הראב"ד כתבו 

ם אשר אתו ויגמר ם רביכאשר יצא להלחם עם גוג ועם גויהמשיח הוא 

ב"ה ללמד עליהם ואז יעמדו שריהם העליונים לפני ה ,ץדינם לכליון וחר

  - וכו' ת ומניחה בחיקו כדאמר לקמן"ה נוטל ס"בוה ,סניגוריא

יש  , שכל איש ואישרעל השרים שלהם קאמ ,'הא דקתני דמתקבצין'-

, של מטהך לו שוטר עליו למעלה ועל כלם שר ממונה עליהם כעין המל

  .שון הראב"ד ז"לל כ"ע

                                                 
 .ריש פ' יתרו 229
 .קדושת לוי, קדושות לפורים, קדושה שניהיעוי'  .ע"ז דף ב' ע"א 230
 .למס' עבודה זרהז"ל פירוש הראב"ד  231



  נד  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

אומות העולם מלכי דלא נעלה בס"ד ונאמר  ומעתה אף אנו במסלה זו

שהרי אי אפשר שיתקבצו כלם אל , נתקבצו אצל בלעם הרשעעצמם 

שהרי היינו ום, יונילם העאלא הכונה לשרימקום אחד בשעה מועטת כזו, 

, עד שילקה שר שלה במרוםלמטה שאין אומה לוקה  כבר אמרו ז"ל

 מלכות אחר שולט עליהשלה בטל ומלכות ידוע שכל אומה ש דברהו

בשעה שנתנה תורה לישראל זעו כל מלכי הנה למעלה, ו שוב אין לה שר

 במרוםלמעלה שרי אומות העולם  חשו כלומעתה , האדמה בהיכליהם

במבול יאבדו למטה האומות הקב"ה מביא מבול לעולם ואחר שכל  שמא

נתקבצו כל לזה ו ,ןבטלין ומבוטליבמרום בעצמם שהרי גם שרי האומות 

מביא מבול שמא המקום לשאול אל בלעם ובאו שרי האומות שבמרום 

וכי אינכם  'שוטים שבעולם'לשרים שבמרום בלעם אמר לזה לעולם, 

   -וכו' כבר נשבע הקב"ה לנח שאינו מביא מבול לעולםשמזה יודעים 

מן שירד להם לישראל היה אמר איסי בן יהודה 'א דקהי"ל כאן וכן -

הכונה אל אין  ',כל מלכי מזרח ומערב שרואין אותו עד מתגבר ועולה

  ,,,,,.רם קאמיונילהעם השריעל אלא  ,התחתונים מלכי מזרח ומערב

  

בשני בתי  ולמועג יהמנ שהקב"ה 232עוד נקדים מ"ש בעל מגלה עמוקות

של  וא שםהש ההרפ דיןדת הבמו ,םקייא אלהקשה ש יןדת דמבדינין, 

היתה  ומהם, ושני בתי דינין אלו שהן קש"ה ורפ"ה בגי' תרצ"ו, ידנ"א

 ק"ר , שהיתה יניקתו מן'ויקר אלקים אל בלעם'כמ"ש  בלעםיניקת 

בלעם  מילוי שכן תרצ"ו, רפה, וכן כוחות של בלעם הם'קשה 'נוטריקון 

על  , ומשם המשיך צרו"ת233תרצ"ו 'מ"ם בגי כזה בי"ת למ"ד עי"ן

 ידעת בצרו"ת נפשי'על בלעם  כשהתפלל אשר עליהם אמר משה ,ישראל

 ךור בהיפו"עבן ב"לכן נקרא בלעם,  שהוא ב'הסגרתני ביד אוי לאו

סוד  ות שהואהויע בון רמא היה ענף יניקתו ון שהב"ע ו"רב ןוואת

   ...,אחוריים

  

וז"ל: מצאתי כתוב בספר  234בס' פתח עיניםכתב והנה החיד"א ז"ל 

קדמון כ"י בלשון זה: ששה אלפ"א ביתיות, א"ב ג"ד של אנשי כנסת 

של  235ב"ח דרבי חייא, אי"ק בכ"רבט"ע של רבינו הק', אט הגדולה, אח"ס

, א"ת ב"ש של אברהם אבינו ע"ה, א"ל ב"ם של 236רבי שמעון בן יוחאי

  , עכ"ל.'237ובאלו יוצאים השמות מפורשים ולא באחרות'רבי עקיבא, 

                                                 
 אופן קמ"ח.אופן ל"ה ומגלה עמוקות ואתחנן ס'  232
 .מ"ם ם כזה בי"ת למ"ד עי"ן"בלעשל  מילוי יןכמנ 'פתורה', פתור"ה עם ה' אותיותיו בגימ' תרצ"ו ובס"ד נ"ל דנרמז בתבת 233
 .סוכה דף ל"ב ע"א 234
 .ד"ה שאלו את רבי מהו בינהאי"ק רומז בכתר עליון, ס' הפליאה  235
בהני דרדקי דדרשי להני ד'  -דף ק"ד ע"א–, מקורן בגמ' שבת אח"ס בט"עאלב"ם, ב"ש, , אתג"דאלו ד' אלפ"א ביתו"ת: אב 236

בית"א אי"ק בכ"ר של רשב"י מקורו  , ואלו אלפ"א-דף נ"ב ע"ב–י חייא מוזכר בגמ' במס' סוכה אלפ"א ביתו"ת, וכן אטב"ח דרב
 .בזוהר חדש פרשת אחרי

 .דף קל"ב ע"ב זוהר תרומה ח"ב יעוי' 237



  נה  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

והנה החיד"א ז"ל הביא מאמר זה ככתבה וכלשונה ולא פירש בה דבר 

ה אינו אומר והמאמר הז הוא סתום וחתום באין מבין,וולא חצי דבר, 

ובאלו יוצאים השמות וביחוד סיום המאמר שמסיים בה: ', אלא דרשני

ענינם של  ר מה'ומעתה חל עלינו חובת הביאו ,'מפורשים ולא באחרות

  .238הנ"ל ששה אלפ"א ביתיות

  

עפ"י מ"ש נ"ל בס"ד רשב"י של אי"ק בכ"ר א הנה בענין אלפ"א בית"ו

אי"ק דהיות , וב240באימאאלפ"א בית"א דאי"ק בכ"ר היא דסוד  239בס"ק

 אותיות מנצפ"ךה' על כן תמצא שבו נמנו הוא באימא בכ"ר' 

   :243וזה סדרן ,242ומשולשים הנה בסדר של שלשה שלשה ,241הכפולות
  
                                                                כתר

  איק                                               
    בינה גלש בכר חכמה

         
          גבורה הנך  דמת חסד

  וסם
 ת"ת
  

  הוד חפף זען  נצח  
  טצץ 

 יסוד
  

     244אל"ף  
   245מלכות   

    

א של "א בית"לאלפ דוחבישייכים  כפולותה ך"מנצפ תיותאו ה'אלו ו

ב"ש וכן ל אתשם ו"אלבאלפ"א ביתו"ת של ב ןכאין שה מ ,246ר"ק בכ"אי

  .247הכפולות ך"אותיות מנצפה' אלו ל "ע לא נכלל בהן כלל אח"ס בטש

  

הם הכפולות ך "אותיות מנצפדאלו ה'  248פרקי דר"אוהנה איתא ב

                                                 
ודע עוד שאם תצרף י"א אמות שבין כותל מערבי להיכל וז"ל:  - ח"א שלהי פ"ד עמ' כ"ו–יעוי' מ"ש הרמ"א ז"ל בס' תורת העולה  238

ם ועתה בני כתבד"ה . ויעוי' ס' הפליאה ומה שהאציל, כידוע למקובלים ה"ר הרומז להקבק, והוא סוד אי"ק בכ""היה מספר כולן איי
 קח השלישית הראשון שהוא אי"ק בכ"ר גל"ש והעלהו במ"ק ועולה ח"י, :כזה תועתה בני כתבם וחלקם לשלישי וז"ל: ,תוחלקם לשלישי

הנ"ך וס"ם והעלהו במ"ק והוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א, הנה קח השלישית השלישי שהוא זע"ן חפ"ף טצ"ץ ת השני והוא דמ"ת יקח השליש
  .וכו' והנה אומר חי יהו"ה המתגלגל בצרופי ע"ב ,ועולה ע"ב

–, וס' אם לבינה כשהאדם מדליק האבוקה-, וס' פע"ח שער השבת פכ"ד ד"ה מהחבריםו"עץ חיים שער פרקי הצלם פיעוי' ס'  239
  .ערך אי הלת יעקבקבתחלתו ד"ה אי"ק בכ"ר, וס'  -משה זכות ז"ל להר'

  .ה"י דאימאכנגד חב"ד חג"ת נשל שלש שלש אותיות ט' מלות בה יש  באלפ"א בית"א דאי"ק בכ"ר 240
  .סוד גבורותיה ן הנהה 241
  .כנגד ג' שלישים שבכל ספירה 242
ק "ר ד"ש ג"ת ב"א – ת"ר ש"ץ ק"ף צ"ע פ"ן ס"ם נ"ך למ"י כ"ח ט"ו ז"ד ה"ב ג"אוהא לך סדרן של שאר חמשה אלפ"א ביתו"ת:  243
 ת"ש כ"ר י"ק ט"ח "ץז "ףע ו"ס ה"ד "ןג "םל ב"א – ת"ן ש"ר ז"ק ומ"הל "ץכד "ףע גי"ס בט"חא – ל"כ "מי "ןס ט"ע ח"ז "ףו "ץה
' נכללים בה גם ה' אותיות אי"ק בכ"רפ"א בית"א של רשב"י 'ובאל - , ך"ם הנ"ן ת"ף ש"ץ ר"ס ק"ע מ"ף ל"צ כ"ו י"ז ד"ג ח"ב ט"א –

 מנצפ"ך הכפולות והן ז"ך אותיות, כזה: אי"ק בכ"ר גל"ש דמ"ת הנ"ך וס"ם זע"ן חפ"ף טצ"ץ.
 .ק"אל"ף עולה אי 244
דהיינו אחר  ת,הן מאיו תהשלישיו תוהאותיו ,עשיריות הן הןמ תוהאותיות השניו ,הן יחידיות ראשונות דאלו תשעה זוגותהתיות האו 245
וא וכך ה ,תמאו ט' ץ'וה ת,מאו ח' 'והף ת,מאו 'ז 'והן ת,מאו 'ומה ותם ס"והמ ,חמש מאותחשבון שהיא  'בא הך תמאו 'ו שהיא ד"יתה
 ט'יות הרי עשיר ',צ 'פ 'ע 'ס 'נ 'מ 'ל 'כ 'י ,אותיות ט'הרי יחידיות  ',ט ח' 'ז 'ו 'הד'  'ג 'ב 'אר, דאי"ק בכ"א "א ביתפ"דר אלס

ף "להא מספר יבא אחר כך תמאו ט'ה שהוא מספר טשופי ה"הצד תואחר או ,אותיות ט'הרי מאיות  ץ', 'ן' ף ם' 'ך ת' 'ש 'ר 'ק ,אותיות
 .ף"ד אל"חף אס איכה ירד"ז ,לואהיהאלף במ תוחוזר לאו

 .ר"ק בכ"א של אית"א בי"נוראים ונפלאים מאלפ תכמה סודו 'הפרדס הק 'וסל ט עפש 'אגוז וס תגנ 'סס' הפליאה ו 'יועי 246
  .בארנו בס"ד המאמר הנ"ל על כל ששה אלפ"א ביתו"ת הנ"ל -ערך אלפ"א בית"א–ובחיבורי 'ספר משקלי האותיות'  247
 .ומא שלהי פרשת קרחח, וכ"ה ברבות ובתנחמ"רק פ פרקי דר"א 248
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וז"ת: רבי אליעזר אומר ה' אותיות שנכפלו בתורה אתוון דגאולות, 

נגאל אברהם אבינו מאור כשדים  וך בבאותיות כלם בסוד הגאולה, כ"

שנאמר לך שתים יצחק אבינו מפלבו נגאל  מ"ם ' מארצך,לך 'לךשנאמר 

שנאמר יעקב אבינו מעשו בו נגאל  נ"ן ,נו מאד'ת ממ'עצממעמנו כי 

 "ץצ ,קדתי'קד פ'פשנאמר מצרים מ אבותינובו נגאלו  פ"ף ,א'י נ'הצילנ

שנאמר הנה איש צ'מח שמו ומתחתיו  את ישראל לגאול בו עתיד הקב"ה

  .',..דיק'מח צ'צ, וכן כתיב 'והקימותי לדוד 249יצ'מח

  

וז"ל:  250הרא"ש ז"ל בפירושו עה"ת מאמר המדרש שהביא עוד נקדים

וא"ת מאי שנא מנין רד"ו לא פחות ולא יותר, ושמעתי טעם כי בעוד 

היו עומדין האבות ומתפללין תמיד בעד ישראל,  בשעבודשהיו אבותינו 

ואמר להם הקב"ה כלום יש בכם שירצה לגרע מאותיות שמו וכן אגרע 

ישראל, אברהם ויעקב השיבו לאו כי כל ממנין השעבוד העתיד לבוא על 

יצחק ואמר רבש"ע מן הדין היה שמי  שבאהאותיות צריכות לנו, עד 

אני מוחל  ,251להיות נכתב בשי"ן וכן הוא בדברי הימים ושבועתו לישחק

כבודי שיכתב בצד"י ותגרע מן החשבון עד שיגיע לעודף שיש מהשי"ן 

כי אתה אבינו כי 'כתיב  יה כן, ועל כןעד הצד"י, וכמה הוא רד"ו, וה

  , ע"כ.'וישראל לא יכירנו אברהם לא ידענו

  

ועת לשחוק, כשהיו וז"ל:  252וכן הביא הר"ש מולכו ז"ל המדרש הנ"ל

את ענים ואת לחצם רצה  'וירא ה בפרך בם ישראל במצרים ועבדו

 ואמר להם תמעיטו אות אחד משמכם ,הקץ בזכות האבות רהה למ"הקב

של עולם איך  אמר אברהם אבינו לפניו רבונו ואדלג את הקץ לבניכם,

המון גוים ואחזירנו לך אשאר  א להיות אב"אעשה כך אם נתת לי הה

ק חאמר יצ ,יו״ד משמי ישאר עקב אמעט אם אמר יעקב ,כבראשונה

 ולגלות ,ן"ק בשיחשבראשונה היה שמו יש ,ישאר שחק ד"אמעט יו{אם} 

שמו  שכך ות נאמנהפעמים, לעד 'לנו זה הסוד כתוב כך במקרא ד

ואמר יצחק לפני הקב״ה רבונו של עולם קח ממני  ,בארבע כנפות הארץ

ק "ותן לי צדי 253ש"ת ב"באותיות א שמך ן שבה נכלל מספר"השי

 ק"ן מן הצדי"ו שנה כיתרון השי"רד םבגלות מצרי תחתיה, ויהיו ישראל

ממצרים לקבל התורה  ועלו ישראל ,קחוכן היה בזכות יצ ,יותר ולא

                                                 
 'איש צמח'אפשר לרמוז כי  ,וכו'הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח וז"ל:  -ו"זכריה פ- חומת אנך יעוי' מ"ש החיד"א ז"ל בס'  249

בהם  והנה אמרו ז"ל דאותיות מנצפ"ך נעשו ,לומר דכשיבא משיח יתיחדו אדנ"י הוי"ה ,צ"א 'ח ועוד כמנין הוי"ה אדנ"י גיממשי 'בגימ
ת ך הם גבורו"ובא וראה שאותיות מנצפ ,למשיח איש צמח שמו ומתחתיו יצמחצ'  אות וכו',ע"ה בינו לאברהם א 'אות ך ,לישראל ניסים

יחדה לתהיה השכינה שלימה  דהיל ע ,י"אדנ 'כי היכל גימ ,וכתיב והוא יבנה את היכל ה' רמז לשכינה ,נויובהם נעשו נסים לנו ולאבות
  .חלק 'וכן צמח גימ ,צמיחת קרן לדוד ולישראל חלק ה' עמו ,ט"א שהיא חמץ ונעשה צמחורמז כי בטלה הס ,עם דודה

 .ד"ה ביד חזקה ישלחם וגו' שלהי פ' שמות 250
 בחיי פ' בחקתי בפסוק ואף גם זאת. יעוי' רבנו 251
  ס' חית קנה על קהלת בפסוק ועת לשחוק. 252
 .'לה במספר שוש ע"ת ב"ה בחילוף א"הוי אותיות 253
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    , ע"כ.254משחקת לפניו תמיד היתשה

  

והנה כפי שגאולת מצרים היתה בזכות יצחק אבינו ע"ה כמו כן 

, וכמ"ש אבינו ע"ה בזכות יצחקגם כן הגאולה העתידה לבא ב"ב תהא 

 וז"ת: אמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן 255ז"ל בפרק רבי עקיבא

לא יכירנו אתה  דכתיב 'כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו וישראלמאי 

ה' אבינו גואלנו מעולם שמך', לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם בניך 

חטאו לי, אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך, אמר אימר ליה 

ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו, אמר ליה 

בניך חטאו, אמר לפניו רבש"ע ימחו על קדושת שמך, אמר לא בסבי 

עמא ולא בדרדקי עצה, אמר לו ליצחק בניך חטאו לי, אמר לפניו ט

רבש"ע בני ולא בניך, בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם 

עכשיו בני ולא בניך, ועוד כמה חטאו, כמה שנותיו של אדם  ,בני בכורי

שבעים שנה, דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין, דל כ"ה 

ה, דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא דלילותא פשו להו כ"

פשו להו תרתי סרי ופלגא, אם אתה סובל את כולם מוטב, ואם לאו 

פלגא עלי ופלגא עליך, ואם תמצי לומר כולם עלי הא קריבית נפשאי 

  קמך וכו'. 

  

לא ימצאו אברהם ויעקב חסד ורחמים האיך זה  ולכאורה יפלא הדבר

ימחו על ' ואמרשראל, ולא עוד אלא שניהם יכלל שום לימוד זכות על י

מדת הגבורה דייקא הוא דת הדין מ פחד יצחק, ואלו 256'קדושת שמך

, 257על ישראל סנגוריאוילמד ימליץ והוא נפשו עבור בני ישראל  ימסור

מר שיתגלגל הטוב האמתי על וואם כן איך א, א להיפךוהלא הסברא הו

  .ידי יצחק

  

ך', לאו פלגא עלי ופלגא על'ואם  מרעוד יש להתבונן למה בתחלה או

 ,יכול לסבול את כולם בזכותובעצמו הוא בסוף הוא אומר שלוהלא אם 

י מהראוי יאמר תכף 'אם אתה סובל את כולם מוטב' ואם לאו הראם כן 

ך' למה ליה, עוד יש להתבונן אל אומרו כולם עלי, 'ופלגא עלי ופלגא על

שאי קמך', ויש לשאול והלא ואם תמצי לומר כולם עלי 'הא קריבית נפ

בראשונה כשהוא אומר 'ואם לאו פלגא עלי ופלגא עלך' לא קיהיב טעמא 

האיך ובאיזו זכות יכול הוא לסבול מחצה עונות של בניו, ובודאי הגמור 

לשחיטה למען כבוד דזה בזכות שנעקד על גבי המזבח ופשט את צוארו 

                                                 
בס' חומת , ומז' ב' יוסף תהלות בס'החיד"א ז"ל  הוכן הביאבס' אמרי נועם להר' יעקב דילישקאש ז"ל,  המדרש הנ"לא וכן הוב 254

 אנ"ך פ' וארא אות ב' ד"ה וארא, ובס' מדבר קדמות מערכת י' אות א', ובס' שמחת הרגל לימוד ג' סוף סימן שלחן עורך טעם י"ד.
 שבת דף פ"ט ע"א. 255
 ., מ"ש בזהאתה ה' אבינו גואלנושם ד"ה  שבתיעוי' מהרש"א  256
 .יעוי' של"ה הק' פ' וירא, ומהר"ל בס' נצח ישראל פי"ג, ויעוי' מהרש"א שבת שם מ"ש בזה 257
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ועלת אלא לחצאין ', ונמצא כי זכות העקידה של יצחק אינה משמו ית

דהיינו שיכול לסבול עונות בניו של שית שנין ורביע, ומעתה יש להבין 

מה יתן ומה יוסיף אומרו לפניו ית' 'הא קריבית נפשאי קמך' עד 

שבעבור זה יכול הוא כבר לסבול את כולן גם עונות של תרתי סרי שנין 

  ופלגא.

  

דבגאולת מצרים עמדה כי הנה מצינו  -טבין פיטטיא דאורייתאו–ונ"ל בס"ד 

ארבע מאות שנה וגזרת שעבוד ע"ה אבינו להם לישראל זכותו של יצחק 

, הא קמן דזכותו נחצה לשנים ויצאו ברד"ו שנגזר בגזרת בין הבתרים

של יצחק לא עמדה להן לישראל ליפטר משעבוד מכל וכל אלא 

ממחציתן, הנה כמו כן לעתיד לבא כשיצחק בא לסבול בעצמו את כולם 

מחפש איזו תומך ומסייע, ולכן בתחלה הוא אומר לפניו ית' אם  הוא

ך', אמנם 'אם ואם לאו 'פלגא עלי ופלגא על וטבאתה סובל את כולם מ

תמצי לומר כולם עלי' מעתה האיך זה יוכל לסבול בעצמו 'תרתי סרי 

שנין ופלגא' והלא זכותו אינו עומדת אלא למחצה על מחצה, לזה טעימא 

קריבית נפשאי קמך', ר"ל כמא דקריבית נפשאי קמך' טעים וקאמר 'הא 

בזכות יצחק שהקריב עצמו על גבי המזבח עתיד ד 258במדרשואמרו ז"ל 

, כמו כן כבר אמר רשב"י 'יכול אני לפטור את כל הקב"ה להחיות מתים

מן הדין', והיינו שגם רשב"י מוכן להקריב עצמו עבור כולו העולם 

ן, ואחר שיש לו אתו זכות רן מן הדיסובל עונותיהם ופוטישראל והוא 

רשב"י המסייע לו מעתה יכול יצחק אבינו ע"ה לסבול כל העונות של 

  'תרתי סרי שנין ופלגא'.

  

הוא מדת הגבורה כמו  י ע"ה בחינתועוד נקדים הקדמה קצרה דרשב"

, וכמו שפייט המשורר 'נאזרת 'פחד יצחק' יצחק אבינו ע"המדת 

תפוחים עלית' וכו', וידוע כי שדה תפוחים בגבורה' וכו', וכן 'ולשדה 

תא חזי כד שלטא סיהרא  259הק' היא מדת הגבורה וכמו שאמר בזוהר

  ,...260וכו' אקרי 'שדה תפוחים'

  

רזי ל אמז ור רד לישראל במדברוישהיה כי המן  261אמר "קוהנה בזוה

תנא אמר : הזוה"קלשון  א לךהו ,בספר הזוהרשרשב"י גילה  התורהוסודי 

מן יומא דאסתליק רבי שמעון מן מערתא מלין לא אתכסיין מן  רבי יוסי

חבריא ורזין עלאין הוו מסתכלן ואתגליין בינייהו כאלו אתייהיבו ההיא 

תהום וארובות  ויסכרו מעיינות'שעתא בטורא דסיני, בתר דשכיב כתיב 

  -והוו חברייא מרחשן מלי ולא מתקיימי בהו 'השמים

                                                 
 .ב"לרק כ פ"דרפסיקתא  258
  .זוהר ח"א דף רמ"ט ע"א, ויעוי' ס' קהלת יעקב ערך שדה 259
  ......שייך הוא לתיקוןלזה  -תא דאבהןתושבח–כמו יצחק אבינו ע"ה גבורה בסוד ה היהבחינתו שורשב"י  260
 זוהר ח"א דף רי"ו ע"ב/רי"ז ע"א.  261
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ה אפתחא דטבריה וחמא תרי גמלי דיומא חד הוה יתיב רבי יהוד- 

דסלקי קטפירא מעלוי דכתפין, נפל מטולא דקטפירא ואתו צפרי, ועד לא 

יומא חד אדמוך תחות אילנא וחמא בחלמיה , וגו' מטו עלייהו אתבקעו

ארבע גדפין מתתקנן וסליק רבי שמעון עלייהו וספר תורה עמיה ולא 

בהדיה וסליק להון   שביק כל ספרי רזין עלאין ואגדתא דלא סליק לון

כד אתער אמר ודאי  ,לרקיעא, וחמא דמתכסיא מעינא ולא אתגליא

מדשכיב רבי שמעון חכמתא אסתלק מארעא, ווי לדרא דהאי אבנא טבא 

דהוו מתחזן (ס"א דמתאחדן) מניה וסמכין עליה עלאין ותתאין אתאביד 

ה אתא לגביה דרבי אבא סח ליה, סליק רבי אבא ידוי על רישי ,מנייהו

ובכה ואמר רבי שמעון ריחייא דטחנין מניה מנא טבא כל יומא ולקטין 

, והשתא ריחייא ומנא 'הממעיט אסף עשרה חמרים' ליה כמה דכתיב

קח צנצנת אחת 'אסתלקו ולא אשתאר בעלמא מיניה, בר כמה דכתיב 

, ואלו באתגלייא 'למשמרת ה'ותן שמה מלא העומר מן והנח אותו לפני 

מרת, לאצנעותא, השתא מאן יכיל לגלאה רזין ומאן לא כתיב, אלא למש

    ,,,,,., ע"כוגו' ינדע לון

  

והנה מרן החתם סופר ז"ל הביא מדרש חז"ל דביום ל"ג בעומר התחיל 

במדרש שמיום שכלה  תאולפי דאיוז"ל:  262במדבר המן לירד לישראל

אם , ירד המן ךכר הלכו ג' ימים בלא לחם ואח םהחררה שהוציאו ממצרי

  .263וכו' היה הורדת המן ביום ל"ג בעומר וראויה לעשות לזה זכר טובכן 

  

וזהו שאמר 'לוגא' רומז אל ל"ג בעומר, בגי' רכ"א,  'אייר'ונ"ל בס"ד 

 ,מחזיק אלוג תן ועשרים וחדאמכסא דדוד לעתיד לבא אביי 'שמע מינה' 

ביום ל"ג תחלת ירידת המן היתה  צאת ישראל ממצריםבכמו ש ר"לו

כן אותה סעודה שעתיד הקב"ה לעשות לצדיקים ביום  בעומר, כמו

                                                 
 - דף פ"ז ע"ב–בשבת פרק רבי עקיבא  'דברי הגמ וא נגדהמדרש הזה שמעיר שם ש ס"חתויעוי' ב - שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ג,  262
ש כחולק על שלא יהא המדר- בנו בס"ד ייש -ערך מן–, ובחבורי ספר משקלי האותיות התחיל לרדת בט"ז איירהמן שם משמע שד

דבר אליהם לאמר  ת בני ישראלושמעתי את תלונז"ל: 'ו -ת בני ישראלושמעתי את תלונ פ' בשלח ד"ה–ז"ל ן "דברי הרמבעפ"י  -הגמ'
לא  ויתכן שמתחילה ל וכו',שמעתי את תלונות בני ישרא הדבור כבר אמרו משה לישראל, אבל נשנה בעבור שאמר ', זהבין הערבים

הבטיחם להיות להם המן כל ימי המדבר והיו חושבים אולי יהיה ליום אחד או לשנים בהיותם במקום ההוא ובנסעם משם יבואו אל 
, ולזה נשנית הבטחת ירידת המן זה תמיד ובכל בקר ישבעו לחם כל ימי המדבר הערבים תאכלו בשר ביןועתה אמר להם  ,מקום לחם

ומיים, והיינו לימי יאלא ליום או הבטיחם על ירידת המן לא  -הוא יום ט"ו אייר– בתחילהשו למדין פעמיים, יעו"ש, ומדבריו נמצינ
מדי יום ביומו, ומעתה לפ"ד י"ל  בטיחם על ירידת המן כל ימי היותם במדברה -הוא יום ל"ג בעומר –ט"ז וי"ז אייר, ובח"י אייר 

קאי על ההבטחה הראשונה וכמ"ש 'הנני ממטיר לכם לחם מן השמים' וגו', דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, והיינו דהתלמוד 
ת שמעתי אוהבטחה זו היתה בט"ו אייר ליום או יומים, היינו לימי ט"ז וי"ז אייר, ואלו המדרש משתעי בהבטחה השניה וכמ"ש להלן: 

ל והבטחה זו שירד להם המן מדי יום ביומו כ ,וגו' 'בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם' הם לאמרדבר אל תלונות בני ישראל
       .זרא שם ד"ה ויסעועויעוי' אבן  ,-הוא יום ל"ג בעומר–ימי היותם במדבר היתה ביום ח"י אייר 

ובס"ד מצאתי בשל"ה הק' שהביא כעין  ,חזי מאן גברא רבה דמסהיד עלוי קוםמכל מ ,הזה שרדמקום המלנו איה נודע  הגם כי לא 263
במדרש כשיצאו  ז"ל: ואמרו חכמי עליון הקדמונים ז"לו - חלק אור תורה סוד התענית מס' תעניתשל"ה –ם דיליאון ז"ל הר" זה משום

מן ה למיהב לון לישראל נהמא קדישא "לא בעי קב אבארבי ר מאואמרו  ,עיהםיביניהם ונשאר במ הישראל ממצרים אותו מנוול הי
י אין יציאת כ ת,ויענת להם הרבכי בתחלה ה' וגו', להורות ויענך וירעבך'ד "הה א,בתענית ,ובמה ,יק זוהמא מנהוןפאדעד שמיא 

בי רבי ישמעאל ד: -ומא דף ע"ד ע"בי בגמ'-ובתלמוד מצינו סמך לזה  ., עכ"להנפש ועינוי תעניותב יזולת הזוהמא מקרבו של אדם
 .   אף כאן ענוי רעבוןענוי רעבון  מה להלן {ויענך וירעבך}, תנא נאמר כאן ענוי ונאמר להלן ענוי



  ס  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 -בגי' רכ"אשהוא -שיגמול חסדו לזרעו של יצחק יהא בחודש אייר 

   .264יומא דהילולא של רשב"יהוא דא  ביום ל"ג בעומרו

  

שזכינו לדין שביום ל"ג בעומר התחיל המן לירד לישראל מעתה  אחרו

היה שבכל שנה ושנה פעם אחת בשנה הרי רק היה יורד לישראל המן אם 

והיו ישראל זוכין  יום ל"ג בעומרהוא בשנה יום אותו ביורד המן 

, וזהו ששאלו בספר הזוהרשרשב"י גילה ומשיגין רזי וסודי התורה 

פעם אחת 'מפני מה לא ירד להם לישראל מן תלמידי רשב"י את רשב"י 

 ביום ל"ג בכל שנה ושנהלמה לא ירד להם המן ' דייקא, והיינו בשנה

  ,,,,,,.265כולה לכל השנה בעומר

...  

 סוכ'וז"ל:  266השל"ה הק' מ"שוכסא דדוד איידי דאתא לידן נביא בכאן 

ר ואח לדוד אובש זיונותביזכיר שני  ,'אקרא הוי"השם בישועות אשא ו

היו והמואביה  תמרו אבי כ 'האת, ולתפאר דבולכ לו וכפנתה ךכ

 ולא אבימוהלכה  עד שנפסקה ל,א בקהבל יוראם א תחילהב מפלפלים

אני וכו', וזהו שאמר 'מדרש בכדאיתא  שהיה בן תמורה 'הב ,מואבית

  - ל"עכ ',עבדך בן אמתך

וס כ ול םהמואביה זה גר תומר שבא, להולגדלו  ותהפכנשניהם ו-

אי י עוירא מברש רד 267סחיםפרבי ע בפרק א הא דאיתאווה ,תועויש

 וםיצדיקים בלה ות סעודה לעשב"הק דעתי ,יגמלו דויגדל היל דכתיב

ברהם לאו תנין לוושותין נ שאוכליןחר לא ,של יצחק וו לזרעדשיגמול חס

 ל"א שיצא ממני ישמעאל, ל איני מברך"וא, לברךה של ברכבינו כוס א

ל ול ליעקב ט"אשיצא ממני עשו,  רךבל איני מ"א ,ךרול ובוליצחק ט

 שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה מברך איני ל"א ,ךורבו

שלא זכיתי ליכנס  רךבאיני מ ל"א ,ךוטול וברה ל למש"א לאוסרן עלי,

 יאינ ל"אוך, ובר לטו שעוליה "ל, א268לארץ ישראל לא בחיי ולא במותי

 ,ךול לדוד טול ובר"א ך שלא זכיתי לבן דכתיב נון בנו יהושע בנו,מבר

הוי"ה ס ישועות אשא ובשם כו'שנאמר  ברך ולי נאה לברךאל אני "א

  -כ"ע ,'אקרא

                                                 
או באופן אחר, 'דשנת'  - ורמז נכון, 'דשנת' עם י"ס בגי' רבי שמעון בן יוחי, 'בשמן ראשי' עה"ת וי"ס בגי' רבי שמעון בר יוחאי,  264

מושך ירק ח -, בגי' רבי שמעון בר יוחאי 'ישִׁ רא'בגי' רבי שמעון בן יוחי, וכן 'בשמן ראשי' עה"ת ועם חירק של ' שנתדִּ 'עם חירק של 
 .בחירק של ציצת -דף רכ"ז ע"א–כנז' בזוהר פינחס  יו"ד

 המשך יבא אי"ה. 265
  .בהגדה של פסח חלק מצה שמורה 266
 .פסחים דף קי"ט ע"ב 267
גבי אהרן גם ו נוטעם זה יש ,ארץל כגסשלא נ בשבילמלברך ה נמנע "עבנו רשה כיון דמי"ל  לאהרן לברך,הכוס ומה שלא נותנים  268

 פסחים שם. טול וברוך, ס' בן יהוידע לאהרן םימרולכך לא א



  סא  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

ושמעתי  ברך,נאה ל וולא הגיד הטעם למה לך' לי נאה לבר'הנה אמר -

א בעל וה דיןוהענין כי ה ,269א מרות המואביהבשחר מא שהסיבה היא

דוד הוא אורח כי בא מאומה אחרת מצד ו ,270והאורח מברך צעבוהבית 

, ע"כ לשון 'רץאב גר אנכי'אמר  כןו ,271ולא מאומה ישראליתם הא

  השל"ה הק'.
  
 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

  פרשת תזו"מ  
  - א-

 ~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

  

כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת 

וכי בשורה  חייא ביתני רוז"ת:  272ואמרו ז"ל במדרש ,בבית ארץ אחזתכם

כיון ששמעו  תני רבי שמעון בן יוחאי ,היא להם שנגעים באים עליהם

אמר , ליהם עמדו והטמינו ממונם בבתים ובשדותכנענים שישראל באים ע

ב"ה אני הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב הק

מגרה נגעים בביתו והוא  ,מה הקב"ה עושה ,'ובתים מלאים כל טוב' שנאמר

  ., ע"כצא בו סימאוסותרו ומ

  

כמאן אזלא הא דתניא בית  וז"ת: 273והנה איתא בפרק בן סורר ומורה

 ביכמאן כר ,המנוגע לא היה ולא עתיד להיות ולמה נכתב דרוש וקבל שכר

לעולם אין הבית ר אלעזר ברבי שמעון אומ בישמעון דתנן ר ביאלעזר בר

וכו',  טמא עד שיראה כשתי גריסין על שתי אבנים בשתי כתלים בקרן זוית

  ע"כ.

  

                                                 
יעוי' מ"ש בס' מגלה עמוקות שלהי פ' שמיני וז"ל: בפרק ערבי פסחים, ביום הגמל את יצחק, עתיד הקב"ה לעשות סעודה  269

השמיטה  לזרעו של יצחק, וקשה למה אמר דוקא לזרע של יצחק, הענין כי אתה אבינו יצחק הוא מנהיג ]ודשיגמול חס וםיצדיקים בל[
 .הזו והוא בעל הבית שיהיה בוצע 'ודוד אורח מברך', יעו"ש

 ,בעל הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה ,בעל הבית בוצע ואורח מברך אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחיברכות דף מ"ו ע"א:  270
 .בעל הביתלואורח מברך כדי שיברך 

 .עה"כ' המואביה מנין 'רות'ובשם הוי"ה אקרא' בגי' כרמז נכון  ונ"ל בס"ד 271
 .'י"ז, ו רויק" 272
 .סנהדרין דף ע"א ע"א 273



  סב  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

 , דאלובקצוות בנו חולקיןאלעזר  בירדרשב"י וולפום ריהטא נראה 

כדי לא לעונש ח"ו אלא וישראל בני בבתי נגעי בתים  גהנוהיה לרשב"י 

 רותיבקכנענים ההטמינו ששל זהב מצאו את המטמוניות י יםנגעהשעל ידי 

לא היה ולא עתיד מעולם המנוגע דבית  סוברחולק ואלעזר  ביר, ואלו םהבתי

  .לעולמים להיות

  

אומרו  חדא שמעון ביאלעזר בר בירומה שיש להתעורר על דברי 

וכי חסר פרשיות בתורה לדרוש ', ויש לשאול ולמה נכתב דרוש וקבל שכר'

תילי תילים והלא על כל תג ותג שבתורה יש לדרוש בהן ולקבל שכר עליהן, 

כבר אמר דוד 'לכל תכלה ראיתי קץ רחבה ו ומקבלין שכר עליהן, של הלכות

ז"ל בפרק  ' ואמרוארכה מארץ מדה ורחבה מני ים' מצותך מאד' ואומר

, כולו אחד משלשת אלפים ומאתים בתורה כל העולם כי 274עושין פסין

 דברמפני מה הוצרכה תורה להודיע ולכתוב ומעתה שאול ישאל השואל 

ל לדרוש ולקב כדירק  ומה שאין ענינו נוהג בדרך העולםמעולם שלא היה 

     .275שכרעליה 

  

נ"ל , וי אבירשב"עם  מחלוקתאת רבי אלעזר בלהעמיד כדי שלא הנה ו

אינו חולק אלעזר  בירו אחדים הם בנואלעזר  ביר דברי רשב"י ודברידבס"ד 

   ,,,,,,,,ואינו בא אלא לפרש דברי אבוה, כלל על רשב"י

 

מהר"י מבעלזא ז"ל אהא דאיתא בשלהי כ"ק מרן  ונ"ל בס"ד עפ"י דברי

שכל העוסק בתורת קרבנות כאילו הקריב כל הקרבנות, הוא  276פרק הרי עלי

הדין שכל העוסק בדברי תוכחות ועונשין הכתובין בתורה וממשיך על עצמו 

פחד ה' והדר גאונו, הרי זה כאילו באו עליו עונשין ויסורין ואין צריך 

  שיתקיימו ח"ו העונשים בפועל ממש, אד"ק ז"ל.

  

מעשה באחד שירד מנכסיו  וז"ת: 277אגדהמדרש ויבא על נכון בהקדים 

אחת היה חורש בשדה בא  פעם ,נעשה שכיר והיה לו אשה כשירה ובסוף

יש לך שבע שנים טובות  לו מרא ,אליהו זכור לטוב ונדמה לו בדמות ערבי

קוסם אתה אין לי מה  ולמר א ,ימיך עכשיו או בסוף מבקש אותן מתי אתיא

פעם שלישי  ,שלשה פעמים וחזר אצלו עד ,ליתן לך אלא הפטר מעלי לשלום

לה בא אלי  רה עשה, הלך לו אצל אשתו ואממ ,לו אלך ואמלך באשתי ראמ

                                                 
 ע"ב. עירובין דף כ"א 274

 .וכל ישראל ישמעו וייראויעוי' רבנו בחיי פ' כי תצא ד"ה  275
 .מנחות דף ק"י ע"א 276
 .רות זוטא מובא במדרש 277



  סג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

שנים טובות,  שבעלי יש לך  רואמ פעמים אחד והטריח עלי עד שלשה

אמרה לו אמור לו הבא , אימתי אתה מבקש אותן עכשיו או בסוף ימיך

 ,הבא אותן עכשיו וחזר אצלו ואמר לו ,והיה מתחבא מבניו ,אותן היום

 ,פרוסה בבית ך עד שתראה ברכהצירחלך לביתך ואינך מגיע לשער  ולמר א

ובאו  שנים והיו יושבין בניו לחפש בידם בעפר ומצאו מטמון שזונו שבע

מיד  ,לו ולא הגיע לשער עד שיצאת אשתו לקראתו ובשרה ,וקראו לאמן

  -ה ונחת דעתו עליו"הודה להקב

כל מקום כבר משך עלינו ממה עשתה אשתו הכשירה, אמרה לו אנו -

אלא בא נעסוק בגמילות  ,לשבע שניםמזון נתן לנו חוט של חסד ו ה"הקב

 ,וכן עשתה ,ה טובה מאצלו"שנים הללו, שמא מוסיף לנו הקב חסדים בשבע

  - וכן עשה ,לבנה קטן כתוב כל מה שאתה נותן רהאמ וכל מה שעשתה

לו כבר הגיע שעה ליטול  רואמ "טאליהו זל לסוף שבע שנים בא לו-

אף כשאני  ,נטלתי אלא מדעת אשתי לו כשנטלתי לא ראמ ,מה שנתתי לך

לה כבר בא זקן ליטול  רהלך אצלה אמ ,אשתי מחזיר לא אחזיר אלא בדעת

לו אם מצאת בני אדם נאמנין ממנו תן לו  אמרה לו לך אמור ,את שלו

 ,ה דבריהם בגמילות חסדים שעשו והוסיף להם טובה"וראה הקב ,פקדונך

  '.והיה מעשה הצדקה שלום' אמרשנ לקיים מה

  278  
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  א  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  
אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם 

ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ  אתם
השדה יתן פריו וגו' עד ואולך אתכם קוממיות, ובפרק 

אם בחקתי  תנו רבנןוז"ת:  279לפני אידיהן גרסינן
לו  וכן הוא אומר ,אלא לשון תחנונים תלכו אין אם

לו אכניע, ואומר  ] כמעט אויביהם'עמי שומע לי [וגו
ויהי כחול  'הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וגו

  גו', ע"כ.זרעך וצאצאי מעיך ו
  

והנה יש להתבונן בזה, חדא למה ידבר ה' כאן 
תחנונים, אינו ספק אלא לשון בדרך ספק במקום שהוא 

א נו בכל התורה כולה תבת 'אם' שיהצאוגם היכן מ
לשון תחנונים, והיה ראוי יאמר הכתוב 'לו' בחקותי 

 'לווגו', וכן ' עמי שומע לי 'לותלכו, וכמו שאמר '
מצינו בכל  וכי היכןוגו', וזאת שנית  הקשבת למצותי

החמשה חומשי תורה שכביכול יתחנן לפני בני 
אלא  מצינולא שראל שיקיימו את התורה והמצוות, וי

אזהרות ואלות אם ח"ו לא יקיימו את התורה 
מתחנן מבקש ווהמצוות, ומה נשתנה כאן שכביכול 

  אל בני ישראל 'הלואי' בחקותי תלכו.
  
ם מה מביאה ולשעוד יש לשאול 'מאי ואומר' ו 

, 'לו הקשבת למצותי' הברייתא גם את הפסוק השני
ידענו כבר  'לו עמי שומע לי'והרי בפסוק הראשון 

 כול מתחנן אל בני ישראל שילכו בדרכיושכבי
, ומאי עדיפותיה דפסוק ויקיימו את התורה והמצוות

   הראשון.פסוק שני מ
  

וטרם נבא אל המכוון נקדים לבאר בס"ד מאמרו 
280של רבי ישמעאל במכילתא

הביאה רש"י ז"ל  
בפרשת יתרו וז"ת: ואם מזבח אבנים, רבי ישמעאל 

חוץ מג' שהן אומר כל 'אם' 'ואם' שבתורה רשות 
אתה אומר  ,ואם תקריב מנחת בכורים חובהחובה, 

תקריב את  תלמוד לומר ,חובה או אינו אלא רשות
כיוצא בו אם כסף  .חובה ולא רשות ,מנחת בכוריך

אתה אומר חובה או אינו  ,תלוה את עמי וגו' חובה
חובה ולא  ,העבט תעביטנו תלמוד לומר ,אלא רשות

 ,בנים תעשה לי חובהכיוצא בו ואם מזבח א .רשות
 תלמוד לומר ,אתה אומר חובה או אינו אלא רשות

, ע"כ. ורש"י חובה ולא רשות ,אבנים שלמות תבנה
ז"ל בא והוסיף על דברי רבי ישמעאל במכילתא וכתב 

הללו תלוין אלא ודאין  'אם'על כרחך אין וז"ל: 'ו
  ', ע"כ לשון רש"י ז"ל. ובלשון כאשר הם משמשים

  
מאמרו של רבי ישמעאל, חדא ויש להתבונן ב
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וז"ל: במכילתא, רבי  281כבר עמד בזה האוה"ח הק'
ישמעאל אומר כל 'אם' שבמקרא רשות חוץ מזו ועוד 
שנים וכו', וצריך לדעת למה ידבר ה' בדרך ספק 
במקום ודאי, עוד יש להתבונן בזה וכי מבלתי 
הודיענו רבי ישמעאל את זאת לא היינו יודעין שאלו 

שן שהן חובה ולא רשות, והלא מימות ג' 'אם' פירו
יהושע בן נון עד רבי ישמעאל היו יודעין כל תינוקות 
של בית רבן שאלו ג' 'אם' פירושן חובה ואינן לשון 
ספק, שהרי זה ודאי וברור הדבר שלא רבי ישמעאל 
הוא שחידש מעצמו שאלו ג' 'אם' הן חובה ולא רשות 

ולא רשות,  אלא כך לימדו רבו שאלו ג' 'אם' הן חובה
ואם כן מה בא רבי ישמעאל להודיענו במאמרו זה, 

, ומהו עומק ישמעאל מנינא אתא לאשמעינן ביר אטוו
כונת רבי ישמעאל בפירושו אלו ג' 'אם' דייקא, ואגב 
אורחא יתבאר בס"ד למה זה אפקיה הכתוב כאן 
למנחת העומר בלשון מנחת 'בכורים' ולא מנחת 

מנחת ואם תקריב ב העומר, והיה ראוי יאמר הכתו
, ומאי 'מנחת 282חדשה הואם תקריב מנחאו  העומר,

  בכורים'.
  

וכן יש להתעורר על רש"י ז"ל שאחר שהביא את 
הוסיף עליו וכתב וז"ל:  283מאמרו של רבי ישמעאל

ועל כרחך אין 'אם' הללו תלוין אלא ודאין ובלשון 
כאשר הם משמשים, ע"כ. ויש להתבונן בזה למה 

להוסיף על דברי רבי ישמעאל אלו איטרח רש"י ז"ל 
וכו',  על כרחך אין אם הללו תלוין אלא ודאיןתבות 'ו

וכי רבי ישמעאל זקוק לאיזו 'תנא דמסייע' למאמרו 
זה, וגם כי רש"י ז"ל סתם ולא פירש הטעם למה זה על 

  . תלוין אלא ודאיןאינן אם כרחך אלו ג' 
  

וביותר תגדל התימא על רש"י ז"ל שבפירושו על 
ומש פירש עוד שני פסוקי 'אם' שפירושן חובה ולא הח

ספק, ואלו הן: א. 'אם כופר יושת עליו', ב. 'ואם יהיה 
היובל לבני ישראל', ומעתה יוקשה ממה נפשך אם ג' 
'אם' הן שהן חובה כדברי רבי ישמעאל האיך יחלוק 
רש"י ז"ל על רבי ישמעאל שאומר חוץ מג', ואם 

רש"י ז"ל אם כן למה  חמשה 'אם' הן שהן חובה כדברי
פירט רבי ישמעאל רק ג' 'אם', עוד יש להתבונן בזה 
שהרי כמה וכמה תבות 'אם' יש בכתוב שפירושם 
אינן לשון ספק אלא לשון ודאי, ואם כן מפני מה 
פירט רבי ישמעאל רק ג' פסוקי 'אם' ורש"י ז"ל הביא 

  רק ה' פסוקי 'אם' שהן לשון ודאי ולא ספק.
  

שלכאורה הרי  בדברי רש"י ז"לעוד יש להתעורר 
הוא כסותר את עצמו דבפרשת ויקרא בפסוק 'ואם 
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  ב  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  
'ואם יהיה  הביא גם את הפסוק' תקריב מנחת בכורים

- ואלו במקומה , היובל' שפירושו חובה ולא רשות
כתב וז"ל: ואם יהיה היובל, מכאן היה  -בפרשת מסעי

רבי יהודה אומר עתיד היובל שיפסוק. ולפום ריהטא 
שרש"י ז"ל בא לפרש ולומר שפסוק זה 'ואם נראה 

יהיה היובל' אין פירושו חובה אלא כפשוטו לשון ספק 
הנאמר בפסוק  'ואם'ומלת  שהרי עתיד היובל שיפסוק,

 'אם'תלויה כשאר כל 'ואם יהיה היובל' הרי היא 
  שבמקרא.

  
שלפי  'את עמי'אומרו ואגב אורחא יבואר בס"ד 

תלוה את העני  ףהענין נראה כיתר, דהל״ל אם כס
, עוד יתבאר בס"ד דרשת חז"ל בפרק איזהו עמך
עמי ונכרי  'את עמישדרשו מייתור תבות ' 284נשך

 הכתוב לכתובהוצרך זה  למה ,עמי קודםבאין ללוות 
 לומר שעמי ונכרי עמי קודם, תיפוק לן' את עמי'

, 'תתננהך לגר אשר בשערי'מנבילה שכתוב בה 
גר לים נתינה להקד 285בפרק כל שעה חז"לודרשו 

שכן בישראל ונכרי  כל ןכם אולמכירה דנכרי, 
  .למה לי' את עמי' ןלנכרי, ואם כקודם שישראל 

  
והנה בפרשת ויצא בהבטחתו ית' ליעקב כתיב 
'והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך וגו' כי לא 
אעזבך עד אשר 'אם' עשיתי את אשר דברתי לך', 

 'אםעשיתי, 'ופירש רש"י ז"ל וז"ל: עד אשר אם 
', ויש להתבונן בזה טובא, חדא כי' שוןמשמש בל

כבר הקשה האלשיך הק' על אומרו ית' עד אשר 'אם' 
עשיתי, כי מלת 'אם' בלתי צודקת והוא משולל 

, תו יש להתבונן בדברי רש"י ז"ל שפירש עד 286הבנה
', והלא כי' שוןמשמש בל 'אםאשר אם עשיתי, '

'כי', ואם כן תבת  פירושו של 'אשר' הוא פירושו של
'אם' אינו אלא כיתר שהרי הוא כאומר עד אשר 'כי' 
עשיתי, ומעתה מה תיקן רש"י ז"ל בפירושו דתבת 

  'אם' משמש בלשון 'כי'. 
  

וכן לעיל מיניה בפרשת חיי שרה אחר שרבקה 
נתנה לאליעזר עבד אברהם מעט מים לשתות הוסיפה 

ת', ואמרה לו 'וגם לגמליך אשאב עד 'אם' כלו לשתו
משמש  'אם'הרי ופירש רש"י ז"ל וז"ל: עד אם כלו, 

. וכמו כן להלן באליעזר כתיב: ויישם בלשון אשר
 לפניו לאכל, ויאמר לא אכל עד 'אם' דברתי דברי,

משמש  'אם' הריופירש רש"י ז"ל וז"ל: עד אם דברתי 
  '. עד כי יבא שילה'כמו  ',כי'ובלשון  'אשר'בלשון 
  

וש רש"י ז"ל חדא למה עוד יש להתעורר על פיר
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זה פירש רש"י ז"ל תבת 'אם' שאמר אליעזר לא אכל 
עד 'אם' דברתי דברי גם בלשון 'אשר' וגם בלשון 'כי', 
ולמה לא פירש שהוא או לשון 'אשר' או לשון 'כי', 
כדרך שמפרש כל תבת 'אם' בתורה שאיננו לשון 
ספק, והלא היינו פירושו של 'אשר' והיינו פירושו של 

עוד יש להתבונן למה זה איטרח רש"י ז"ל להביא  'כי',
אצל אליעזר דוגמא איזו פסוק שנאמר בו 'כי', ומי לא 
ידע פירושו של 'כי', ואגב אורחא יתבאר למה הביא 

', וכי לא עד כי יבא שילהרש"י ז"ל דייקא פסוק זה '
מצא רש"י ז"ל בכל הכתובים תבת 'כי' אלא בפסוק 

  דבר הוא.', הלא עד כי יבא שילהזה '
 

והנה בפרשת ויצא כתיב: וידר יעקב נדר לאמר   
'אם' יהיה אלקים עמדי ושמרני 'בדרך הזה' אשר אנכי 

 ותמההולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש וגו', וכבר 
כל המפרשים ז"ל חדא וכי עלתה על לב שהיה יעקב 

'ושמרתיך בכל  תו ית'בקיום הבטחח"ו סתפק אבינו נ
שהוא אומר 'אם' יהיה אלקים עמדי, אשר תלך' וגו' עד 

, חד 287וכבר נחלקו רבי אייבו ורבי יונתן במדרש
אמר מסורסת היא הפרשה וחד אמר על הסדר נאמרה, 
מאן דאמר מסורסת היא הפרשה שכבר הבטיחו 
הקב"ה 'והנה אנכי עמך' וגו' והוא אומר 'אם' יהיה 

  , אתמהה.288אלקים עמדי
 

זה איך ה וזאת שנית כבר הקשה האברבנאל ז"ל
עובד על מנת לקבל פרס כבנדר הזה יעקב נעשה 

ונתן לי וגו' עמדי ושמרני  אלקיםיהיה  'אם'באומרו 
אם לא יעשה לו כל וכי  לאלקים,לי ה' כך וכך אז יהיה 
ולא עשה אברהם  ,ולא יעבדהו לאלקיםזה לא יהיה לו 

. ואגב 289זקנו כן, אבל נתנסה כמה פעמים ועמד בהם
למה דייק יעקב אבינו ע"ה  אורחא יתבאר בס"ד

בלשונו לומר 'ושמרני בדרך הזה' אשר אנכי הולך, 
ה ווהוהלא הקב"ה הבטיחו ושמרתיך 'בכל אשר תלך', 

ומאי ושמרני  ',ושמרני בכל אשר אלך'ר ימלמ יהל
  'בדרך הזה' אשר אנכי הולך'.

  
עוד יתבאר בס"ד מה שמצינו ברש"י ז"ל שעל 

ו ית' הביא פסוק כל בקשה של יעקב אבינו ע"ה מאת
שבו הבטיחו הוא ית' על בקשה זו, וז"ל רש"י ז"ל: 'אם 

אם ישמור לי הבטחות הללו  יהיה אלקים עמדי',
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  ג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  
והנה אנכי 'שהבטיחני להיות עמדי כמו שאמר לי 

ושמרתיך בכל אשר 'כמו שאמר לי '. ושמרני, 'עמך
', וכן על כל בקשה ובקשה, והנה על בקשתו 'ונתן תלך

לא מצינו בכתובים הבטחה שהבטיחו  לי לחם לאכול'
–הוא ית' שיתן לו לחם לאכול, ולזה פירש רש"י ז"ל 

שהבטחתו ית' 'כי לא אעזבך' וגו'  -והוא מהמדרש
היא היא ההבטחה שיתן לו לחם לאכול, והנה על 
בקשתו 'ובגד ללבוש' העלים רש"י ז"ל עין ולא הביא 
שום הבטחה שבו הבטיחו הוא ית' שיתן לו 'בגד 

בוש', ומעתה אם יעקב אבינו ע"ה היה יכול לבקש לל
'בגד ללבוש' אף בלתי הבטחתו ית', קל וחומר שהיה 

הנותן לחם –יכול לבקש 'לחם לאכול' מאתו ית' 
 - לרעבים ויושב וזן מביצי כנים ועד קרני ראמים

אפילו בלתי הבטחתו ית', ולמה זה איכפל רש"י ז"ל 
חה שהבטיחו למצוא איזו פסוק בתורה המורה על הבט

הוא ית' ליעקב שיתן לו 'לחם לאכול', וכן על שאר 
   .הבקשות

  
כי  290ונבא אל המכוון בס"ד בהקדים מ"ש בס"ק

, כי כל הגואלים 291תבת 'אם' הוא סימן ורמז לגאולה
סימנם א"ם, במצרים 'אהרן 'משה, באחשורוש 'אסתר 

  .292'מרדכי, ובגאולה העתידה ב"ב 'אליהו 'משיח
א משום הרוקח ז"ל הלא היא ובס"ד מצאתיה מוב

על הפסוק 'אם הבנים  293כתובה בהגדת פרנקפורט
שמחה', וז"ת: אם הבנים שמחה, זו יוכבד אם משה 

'אהרן 'משה, , 294ואהרן, פירוש אחר, 'אם' סימן לגאולה

                                                 
שירה חדשה  הובא בס' טהרות הקודש עמ' כ"ד ד"ה 290
' עוללות אפרים , יעו"ש, ובס-נדפס באמשטרדם תצ"ג–
יעוי' מאמרם ו-ביאה בשם מדרש, ה -מר ש"טח"ב מא-

שלח את תשלח ' וז"ת: -דב"ר פ"ו סי' ז'– רבותז"ל ב
אליהו  את ממהר אתה תאהז המצוה קיימת אם', םהא

גרא דכלה פ' תצא ד"ה שלח א, ויעוי' ס' -'ואת המשיח
את  בזהפירש  -פ' שלח-ם מגדים תשלח, ובס' נוע

, ואת ר"ל 'אליהו 'משיח ,הפסוק שלח תשלח את הא"ם
  .הבנים תקח לך מהגלות

ו של בחרבגי' א"ם, וכן  שם השמירה הוא יוה"ך 291
ממונה המלאך  אוהו ,קרא יוה״ךיש לו י"ו פיות ונה ב"הק
ימינך ה' נאדרי , וכמ"ש רש"י ז"ל בפ' בשלח: ל הנקמהע

 ,אותה ימין עצמה תרעץ אויבו ,ישראללהציל את , בכח
 .מה שאי אפשר לאדם לעשות שתי מלאכות ביד אחת

בהפטרת זכור אות -והחיד"א ז"ל בספרו נחל שורק   292
ה בתבת אמחה וז"ל: אמח"ה ר"ת אותן הביא כעין ז -ב'

שעשו מלחמה עם עמלק, בראשונה 'אהרן 'משה 'חור 
רבונא וה' וה' רומז לשכינה, ואחר כן 'אסתר 'מרדכי 'ח

 יח 'ח' נסיכי אדם וה' כנ"ל.Mכנ"ל, ולעתיד 'אליהו 'מש
 פירוש מלוקט מהראשונים ז"ל, הגדה של פסח עם 293

בפרנקפורט שנת בכתיבת יד מעשה ידי אומן, נכתב 
 שי"ח.

 יעוי' חי' מהרש"א ב"ב דף ק"כ ע"א ד"ה ויקח.  294

ע"כ. וכמו כן , 295'אסתר 'מרדכי, 'אליהו 'משיח
מובא משום  296מצאתיה גם במחזור 'הדרת קדש'

קריאת שמע מתחיל באל"ף א"ל  וז"ל: 297הרוקח ז"ל
מלך נאמן, ומסיים במ"ם אני ה' אלקיכם, אם אתם 

אתם נגאלין בא"ם, 'אהרן 'משה,  298מקיימים א"ם
  'אסתר 'מרדכי, 'אליהו 'משיח.

  
 ,דר בונלהתגז"ל  נובותיר נומקום הניחו לוהנה 

כי לפי ד"ק שכל גאולה צריכה אל שני גואלים 
הלא היה עוד שני שסימנם א"ם, מעתה יש להתבונן ו

גאולות והן גאולת עזרא וגאולת חשמונאים, ואם כל 
גאולה צריכה שני גואלים שסימנם א"ם, אם כן היכן 
מצינו בגאולת עזרא ובגאולת חשמונאים שני גואלים 

  שסימנם א"ם.
  

והנה לגבי גאולת חשמונאים י"ל ע"פ מה 
שמצינו ברש"י ז"ל בפרשת וזאת הברכה שפירש על 

מתנים קמיו וז"ל: ד"א ראה שעתידין הפסוק מחץ 
חשמונאי ובניו להלחם עם היונים והתפלל עליהם, לפי 
שהיו מועטים, י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה 
רבבות וכו', ע"כ. הנה כי כן הרי לנו בגאולת 
  חשמונאים אותיות א"ם בגואלים והן 'אלעזר 'מתתיהו. 

  
"ל בפרק ולגבי גאולת עזרא י"ל בס"ד עפ"י מאמרם ז

אמר רב נחמן מלאכי זה מרדכי  וז"ת: 299מגילה נקראת
ולמה נקרא שמו מלאכי שהיה משנה למלך, מיתיבי וכו' 
תיובתא, תניא אמר רבי יהושע בן קרחה מלאכי זה עזרא 
וחכמים אומרים מלאכי שמו, אמר רב נחמן מסתברא 
כמאן דאמר מלאכי זה עזרא וכו', הא קמן דאף רב נחמן 

לאכי זה מרדכי, אמנם בתר דאיתותב הדר גופיה דאמר מ
ביה ואמר מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא, ולגבי 

 300נחמיה הרי כבר אמרו חז"ל בפרק אחד דיני ממונות
דנקרא שמו אסיר, וכמ"ש שם בגמ': ובני יכניה אסיר 
בנו, שלתיאל בנו וכו', ומה שמו, נחמיה בן חכליה שמו, 

ני שמות אלו 'אסיר ולא בכדי נתכנו עזרא ונחמיה בש
ו'מלאכי אלא כדי להשלים אותיות א"ם בגואלים, ומעתה 
הרי לנו גם בגאולת עזרא שני גואלים שסימנם א"ם והן 

 עזרא ונחמיה שנקראו בשמות אסיר ומלאכי.
ועל פי הדברים הנ"ל יתבאר הדבר בס"ד כמין חומר 

                                                 
כתיב  וז"ת: - ח"א דף קס"ט ע"א-יעוי' זוהר וישלח  295

וגו', גם את כל ההלכים ני גם את השלישי גם את הש
, רמז לשלש גאולות על ידי שלשה 'גם'שלש פעמים 

 .משיח שעתיד לגאלנו בקרוב ,מרדכי ,משה ,צדיקים
 .ויניציאה שנת שנ"טנדפס ב 296
 בסדר קריאת שמע. 297
ר"ל אם אתם מקיימים רמ"ח מצוות עשה המרומזים  298

 ., אתם נגאלים בא"םבא"ם
 "א.מגילה דף ט"ו ע 299
 ל"ח ע"א. –סנהדרין דף ל"ז ע"ב  300



  ד  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  
והוא כי לזה דייקא התורה וכתבה אלו ה' פסוקים בלשון 

לשון 'אם' כדי לרמז אל ה' גאולות הנ"ל  ספק הוא
 - הנרמזות בתבת א"ם

הנה כי כן פסוק 'אם כסף תלוה' את עמי' מוסב -
כנגד גאולת מצרים וכדכתיב וישאלו איש מאת רעהו וגו' 

, וזהו אומרו א"ם כסף תלוה, ולזה הוסיף 301כלי כסף
הכתוב ואמר 'את עמי', לרמז אל השאלת המצרים כלי 

  - כסף לעם ישראל
פסוק 'אם כופר יושת עליו' מוסב כנגד גאולת -

פורים גאולת מרדכי ואסתר, וכדכתיב ונתנו איש כופר 
וז"ת: אמר ריש  302נפשו ואמרו ז"ל בפרק מגילה נקראת

לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן 
לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, 

 - 303ושת עליווזהו אומרו א"ם כופר י
פסוק 'ואם תקריב מנחת בכורים' מוסב כנגד -

גאולת עזרא, כי קדושה שניה של עזרא וחינוך הבית 
היתה בשני לחמי מנחת התודה, וכמו שאמרו רז"ל בפרק 

שתי תודות שאמרו, בלחמן ולא  304ידיעות הטומאה
 -306, וזהו אומרו וא"ם תקריב מנחת בכורים305בבשרן
וסב כנגד ה לי' מפסוק 'ואם מזבח אבנים תעש-

גאולת חנוכה גאולת חשמונאים, כי היונים שקצו את 
המזבח לע"ז, וחשמונאי ובניו גנזו אבני המזבח ששיקצו 
היונים ובנאו מזבח חדש, וזהו אומרו וא"ם מזבח אבנים 

 - תעשה לי
ופסוק 'ואם יהיה היובל לבני ישראל' רומז אל -

ולם הגאולה העתידה ב"ב לשני ימות המשיח ולחיי הע
וכדכתיב  עולם שכולו טוב עולם שכולו ארוך,הבא, 
עליו רמז הכתוב יום אחד ולבדו ביום ההוא, ה' ונשגב 

מנוחה ושכולו שבת יום לא יום ולא לילה,  לה'הוא יודע 
, הוא היובל הגדול, וזהו אומרו וא"ם יהיה 307םלחי העולמי

 היובל לבני ישראל.
 

היו  ראוין 308והנה אמרו ז"ל בפרק אלו נאמרין
ישראל לעשות להם נס בביאה שניה כביאה ראשונה אלא 

                                                 
 ולזה ירמז תבות 'את עמי'. 301

 מגילה דף י"ג ע"ב. 302

ונ"ל בס"ד דמתבת 'אם' הנאמר בפסוק זה 'א"ם  303
כפר יושת עליו' הוציא ריש לקיש את דרשתו זו דהטעם 
אל ציווי נתינת מחצית השקל לקרבנות הוא כדי להקדים 

'אם כפר יושת עליו' שקליהן לשקליו של המן, ורמז נכון: 
בגי' 'המן בן המדתא צורר היהודים', חושבנא דדין 

 .כחושבנא דדין
 שבועות דף ט"ו ע"א. 304

 .שני לחמי תודה 305

ולזה אפקיה הכתוב בלשון מנחת 'ביכורים' לרמז אל  306
 מנחה הראשונה שהקריב עזרא.

 יעוי' רע"ב ותויו"ט מס' תמיד פ"ז מ"ד. 307
 סוטה דף ל"ו ע"א. 308

דחטאה גרם דנטלו  309שגרם החטא, וכן אמר בזוהר הק'
נשים נכריות וגו' ובגין כך אתאבידו מנהון נסין ואתוון 

 310דאתחזי למעבד להו, ורש"י ז"ל בפירושו על יחזקאל
כתב וז"ל: ראויה היתה ביאה שנייה של עזרא כביאה 

שע לבוא בזרוע ובנס כדדרשינן 'עד ראשונה של יהו
יעבור', 'ובנין זה מאז היה ראוי להם כשעלו מן הגולה 
לגאולת עולם', אלא שגרם החטא שלא היתה תשובתם 
הוגנת על מנת שלא לחטוא וכו', ויש אומרים בבבל 

 נכשלו בנכריות, ע"כ. 
 

נמצינו למדין כי אלולא החטא דנשים נכריות היו 
עזרא ליגאל גאולה עולמית והיה ראוין ישראל בגאולת 

ראוי להיות רק ג' גאולות והן גאולת מצרים, גאולת 
מרדכי, וגאולת עזרא, ובגאולת עזרא היו נגאלין גאולה 
עולמית, אלא לפי שגרם החטא ניתוספו עוד שני גאולות 

 והרי הן עתה ה' גאולות. 
 

וזה נ"ל בס"ד כונת רבי ישמעאל במאמרו הנ"ל כל 
ורה רשות חוץ מג' שהן חובה, ור"ל כי א"ם וא"ם שבת

הלא היה ראוי יהיו רק ג' גאולות הנרמזין באלו ג' א"ם, 
אלא לפי שגרם החטא ניתוספו עוד שני גאולות, ולכן יש 
ה' פסוקי א"ם כנגד ה' גאולות, והשתא ניחא שפיר מה 
שרבי ישמעאל הזכיר במאמרו רק ג' פסוקי א"ם שהן 

ף עוד שני פסוקי א"ם שהן חובה, ומעתה רש"י ז"ל שהוסי
חובה אינו חולק ח"ו על רבי ישמעאל, אלא מר אמר חדא 
ומר אמר חדא ולא פליגי, והיינו כי רבי ישמעאל אמר 
כמה גאולות היה ראוי להיות אלולא החטא, ואלו רש"י 
ז"ל הביא כמה גאולות הן באמת אחר שגרם החטא 

 וניתוספו עוד שני גאולות.
 

רבי יעקב  וז"ת: 311מאימתיוהנה איתא בריש פרק 
בר אידי רמי כתיב 'והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר 

אמר שמא יגרום החטא,  תלך', וכתיב 'ויירא יעקב מאד',
כדתניא 'עד יעבור עמך ה' עד יעבור עם זו קנית', עד 
יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה, עד יעבור עם זו קנית זו 

יו ישראל ביאה שניה, מכאן אמרו חכמים ראוים ה
ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי 

 יהושע בן נון אלא שגרם החטא.
 

ויש להתבונן בזה חדא למה הוזקקו חז"ל להביא 
ראיה אל יראתו של יעקב 'שמא יגרום החטא' ממה 
שראינו מה שגרם החטא דנשים נכריות בימי עזרא, והלא 

ת באם כל התורה כולה מלאה אזהרות בעונשין ותוכחו
ח"ו יחטאו, וזאת שנית וכי יעלה על לב שיעקב אבינו 

ייכשל  -שצורתו חקוקה בכסא הכבוד-ע"ה שלימו דאבהן 

                                                 
 ף ז' ע"א.ח"ב ד 309
 מ"ג, י"א. 310
  ברכות דף ד' ע"א. 311



  ה  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  
יודע  312ח"ו באיזו נדנוד חטא, וכבר אמרו חז"ל במדרש

היה יעקב אבינו בעצמו שצדיק גמור היה, ואם כן איזו 
חששא 'דשמא יגרום החטא' איכא, ותו דהוה ליה למימר 

החטא שהרי פסוק 'ויירא יעקב' וגו' כתיב  שמא 'גרם'
אחר שיעקב כבר ברח מבית לבן, ומאי שמא 'יגרום' 

  .   313החטא
 

כי  314ויבא על נכון בהקדים מאמרם ז"ל במדרש
במראה הסולם הודיעו הקב"ה ליעקב אבינו ע"ה שעתידין 

והראהו שרה של  ,315בניו שיהו משתעבדין בד' מלכיות
די נ"ב, ושל יון ק"פ, ושל בבל עולה ע' עווקים, ושל מ
 316עוד אמרו ז"ל במדרש ,אדום עולה ולא יודע כמה וכו'

בית המקדש בנוי מלמד שהראהו הקב"ה ליעקב אבינו 
, וכיון שכן אחר שהקב"ה הראהו ליעקב רק וחרב ובנוי

, מעתה חשב כי זה שחגי הנביא 317חורבן בית ראשון
ן עומד ומתנבא 'גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מ

הראשון' ודאי קאי אבית שני שיבנוהו עזרא וסיעתו, 
ולזה עמד והכין לבניו ג' גואלים, והן גואל משה לגאולת 
מצרים, גואל מרדכי לגאולת פורים, וגואל משיח לגאולת 

וז"ת: כתיב 'גם' את  318עזרא, וכמו שאמר בזוהר הק'
השני 'גם' את השלישי 'גם' את כל ההלכים וגו', שלש 

רומז לג' גואלים, 'גואל 'משה, 'גואל 'מרדכי,  פעמים 'גם',
'גואל 'משיח. נמצינו למדין כי בימי עזרא היו ראוין 

 ישראל ליגאל גאולה עולמית על ידי גואל משיח.
אמנם כאשר צפה יעקב אבינו ע"ה על גלות בבל 

פלת עליו והוא 'שמא יגרום ולה נווהנה אימה חשכה גד
ם הבית השני יהיה , ואזי הרי ג319החטא' דנשים נכריות

, והגאולה השלימה יתאחר זה עידן 320לחרבות ולעיים

                                                 
 כתובות דף קי"א ע"א. 312
רבי : -קנ"א ע"א-ח"א דף ק"נ ע"ב–יעוי' זוה"ק  313

דברי עונות גברו מני וגו', יעקב כגוונא אמר פתח וחייא 
אלא לא , לא ,ה"בקב יןימא דלא הימתאי דא לא הימין, 
ה לי ימנע אחוב אב וההווחידלמא  ,רמיהגהימין ביה ב

 ןהימי ין כך לאגבו ,ירי מניהטלק נתסוי םב בשליתולא ד
 וגו'.  בגרמיה

 ב"ר ס"ט, ז'. 314
 בזה אחר זהלא בסירוגין אלא והיינו שישעבדו בהן  315

 .בגלות אחד
 ויק"ר כ"ט, ב'. 316
ד"ה וזה שער השמים,  יעוי' רבנו בחיי פ' ויצא 317

 .ואלשיך הק' ד"ה וישכם יעקב בבקר
 א, בגליון.זוהר ח"א דף קס"ט ע" 318
היינו החטא שלקחו נשים נכריות בימי עזרא, ובגין  319

 כך יתאביד מנהון נסין ואתוון דאתחזי למעבד להו. 
ונרמז בפסוק שלח תשלח את הא"ם, תרין שלוחין חד  320

מבית ראשון ותניינא מבית שני, זוהר ח"ג דף רט"ז ע"ב 
 ובתיקונים דף א' ע"ב.  –

, וברוחא דקודשא צפה כמה אריכתא תהא האי 321ועדנים
גלותא בתרייתא, לא כמציעתא ואוף לא כקמייתא, ובכל 

, כי יתמשך הגלות החל 322צרותינו לו צר ולבו חמרמר
הזה עוד זמן זמנים טובא עד אין קץ, ובעונותינו שרבו 

מהם מה שיצאו ועתה אנו בשלהי אלף הששי ועדיין  יצאו
לא נושענו מהגלות הזה האחרון, דא גלות אדום וישמעאל 

  המר והנמהר.
 

וזהו אומרם ז"ל ויירא יעקב מאד 'שמא יגרום 
החטא', ולא על חטא שלו עצמו ח"ו קא מתיירא, אלא על 

יעקב בגין דחמא אותו החטא דנשים נכריות בימי עזרא, ו
דוחקא ו ,האי אורכא דגלותא דאתמשךקודשא ברוחא ד

ויירא יעקב מאד בגין דא 'דגלותא בתראה בסוף יומייא, 
' ושפך כמים לבו נכח פני ויפגע במקום', ולזה 'ויצר לו

ה', 'ויעת"ר יעקב לה' א"ם יהיה אלקים עמדי', ולא אפיק 
יעקב בקשתו בלשון 'אם' כמסתפק ח"ו בהבטחתו ית', 

, 323פלה 'אם יהיה אלקים עמדי'אלא העתיר והפציר בת
והיינו שהגאולה המרומז בתבת 'אם' תהא מגעת בימיו 

, וזהו שדייק יעקב 324בחזירתו מגלותו הוא בבית לבן
בלישניה בבקשתו ושמרני 'בדרך הזה' אשר אנכי הולך, 
ור"ל לא כפי שהבטיחו הוא ית' ושמרתיך 'בכל אשר 

דייקא, , אלא 'בדרך הזה' 325תלך' דהיינו בכל הד' גליות

                                                 
את 'כל' ההלכים וכמו שנרמז בכתוב באומרו גם  321

 אחרי העדרים.
כאש  ויבער ביעקב: וז"ת -ב', ז'–יעוי' איכ"ר  322

לקיש כשהפורענות באה אין בן  מעוןשבי אמר ר, להבה
אש ויבער ביעקב כ'א יעקב, מאי טעמא מרגיש בה אל

 הה"ד, וכשהטובה באה אין מרגיש בה אלא יעקב להבה'
 .'ליגל יעקב ישמח ישרא'

אלא  'אם'אין  -ה' ע"אדף  ע"ז-ז"ל בגמ'  שוכמ" 323
 .לשון תחנונים

רבי לוי וז"ת:  -ב"ר פ"ד, י'-במדרש ז"ל  וכמ"ש 324
בשם רבי חמא בר חנינא כך היה יעקב אבינו סבור 

מ"ש בס' פנים יפות , ויעוי' שתחיית המתים מגעת בימיו
פ' וישב כי לפי חשבונו של יעקב נשלמו בימיו ארבע  ריש

יה סבור שתחיית ם ולזה המאות שנה של גזרת בין הבתרי
המתים מגעת בימיו, ויעוי' ס' מגלה עמוקות פ' ויקרא 

 אופן ל"ט.
יעוי' רמב"ן פרשת ויצא עה"פ והנה סלם מצב ארצה  325

וז"ל: ועל דעת רבי אליעזר הגדול היתה זאת המראה 
כענין בין הבתרים לאברהם, כי הראהו ממשלת ארבע 

כי הוא יתברך מלכיות ומעלתם וירידתם וכו', והבטיחו 
יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם וישמרנו ויצילנו מידם, 

הובא בתורה שלמה פ' ויצא אות –וכ"כ רבנו יואל ברמזיו 
רמז ', ךשמרתיך בכל אשר תלווז"ל: ' -קי"א בהערה

 .כל הגליות שילכובושמרתי את זרעך 
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וגלותו הוא בבית לבן תכלול ותפטור את שאר ד' 

 .  326הגליות
  

 ןאילני סרק עתידיכי  327והנה אמרו חז"ל במדרש
עתידה ארץ  328, וכן אמרו ז"ל בגמ'פירות ןלהיות עושי

, ומעתה כיון להוציא גלוסקאות וכלי מילתישראל 
הרי אחר שיעקב  גלוסקאות וכלי מילתשהאילנות יוציאו 

הן הן –ית' על 'לחם לאכול' לעתיד לבא הובטח מאתו 
וכפי שהוא ית' אמר לו כי לא 'אעזבך' עד  -הגלוסקאות

אשר 'אם' עשיתי וגו', והיינו בגאולה העתידה הנרמז 
בתבת 'אם', מעתה הרי הוא מובטח כבר גם בהבטחת 
'ובגד ללבוש', שהרי אלו האילנות שיוציאו את 

את הכלי הגלוסקאות אותן אילנות עצמן יוציאו גם 
מילת, וכיון שכן לא הוזקק יעקב להבטחה מיוחדת מאתו 
ית' על בגד ללבוש, ומעתה שפיר ניחא מה שרש"י ז"ל לא 
הביא שום פסוק שבו מצינו שהבטיחו הוא ית' על בגד 
ללבוש, כיון שזה נכלל בהבטחת 'לחם לאכול', וזהו 
אומרו 'ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש', וכי תעלה על 

, אלא ונתן לי 'לחם 329יעקב לחם ושמלה שאלדעתך ש
' דא בקשת ובגד ללבושלאכול' דא בקשת הגלוסקאות, '

 .330כלי מילת
וכמו כן גבי רבקה וכן גבי אליעזר עבד אברהם לא 
כתיבי בהו לשון 'אם' אלא כדי לרמז אל הגאולה העתידה 

                                                 
מובא בתורה שלמה ריש פ' –במדרש ז"ל וכן אמרו  326

לעזר מאי וישב יעקב, מלמד א וז"ת: אמר רבי -וישב
שחשב יעקב בדעתו ואמר כבר אמר הקב"ה לאברהם 
להיות בניו גרים, הרי אני הייתי גר עשרים שנה בבית 
לבן משועבד בצאנו, וכיון שראה שעשו הלך לעיר אחרת 
לגור שם, אמר יעקב בזה יתקיים שעבוד ארבע מאות 

לילה שנה ונתיישבה דעתו וכו', מיד הביא הקב"ה עליו ע
על ידי יוסף, אימתי הביא עליו עלילה בעת שנתייאש 

 .משעבוד מצרים ונתיישבה דעתו
 כתובות דף קי"א ע"ב. 327
 שבת דף ל' ע"ב. 328
 .יעוי' שמו"ר י"ט, ד' 329
עקילס הגר נכנס וז"ת:  - ב"ר ע', ה'–ובמדרש אמרו  330

אליעזר אמר לו הרי כל שבחו של גר שנאמר  ביאצל ר
אמר לו וכי קלה היא  ,'ושמלה ואוהב גר לתת לו לחם'

ונתן לי לחם 'בעיניך דבר שנתחבט עליו אותו זקן שנאמר 
   -, ע"כובא זה והושיטו לו בקנה 'לאכול ובגד ללבוש

: וז"ל -ורה אורפ' עקב חלק ת-כתב השל"ה הק' ו-   
וענין לחם ושמלה, יש בו רמז כי לעתיד תוציא הארץ 

–פות פ' עקב ס' פנים יכ"כ בו, גלוסקאות וכלי מילת
  - ד"ה ומ"ש ואהב גר לתת לו לחם ושמלה

והושיטו וכאומרו ובא זה  בלישניה 'קנה', והא דנקט-   
ח"ג דף –' הק בזוהרל מ"ש , נ"ל בס"ד דרומז אלו בקנה
 יגרעבא ליד כי לעת -'קנה חית גערעה"פ ' ארנ"ב ע"

 'הנה' 'קנה'יהיה מן ו -שהוא מאותיות שקר–הקו"ף רגל 
  וגו'.  יבא יכםקאל' הנה' בתת ממנה ויעשה

עד  הנרמז בתבת 'אם', וזהו שכתב רש"י ז"ל גבי אליעזר:
ובלשון  'אשר'משמש בלשון  'אם'הרי י, 'אם' דברתי דבר

, ולזה דייק רש"י ז"ל והביא יבא שילה 'כי'כמו עד  ',כי'
, לומר לך שלא יבא שילה 'כי'עד בכאן את הפסוק 

נכתבה כאן תבת 'אם' אלא כדי לרמז אל הגאולה 
העתידה ב"ב, וכן מטעם זה כתבה התורה 'אם' בחקותי 

פי שמסיים בה תלכו כדי לרמז אל הגאולה העתידה, וכ
'ואולך אתכם קוממיות', וכמו כן מטעם זה עצמו כתבה 
התורה 'ואם' ירחיב ולא 'וכי' ירחיב כדי לרמז אל הגאולה 
העתידה, שהרי פסוק 'ואם ירחיב' קאי אלעתיד לבא 

 בגאולה העתידה ב"ב.
 

ועתה נחזור אל מה שפתחנו בו אל תבת 'אם' 
ה פרשה זו הנאמר בתחלת הפרשה 'אם בחקתי תלכו', והנ

קא משתעי בגאולה העתידה ב"ב, וכמו שדרשו ז"ל בפרק 
וזהו דנקט קרא תבת עה"פ 'ואולך אתכם קוממיות,  331חלק
העתידה הגאולה  אזי תהיהכשבחקותי תלכו ור"ל  ,'אם'

 '. אם'ת תבהנרמז ב
 

זל יוני רעטנצועתה ה' אבינו אתה, עד אימת 
אדונים  ידים בינים ומעוכוהנה עבדיך מו ר,לצע״ רמצע״
מכין  ,ה הוגנת אומה של בוזזיםנמלכות שאי ם,קשי
מה ז , אשר בידיהםבראתי מין גרדא מן הלש שיןונוע
 ,המוחזק י מוציאין מידזוזימי יקדהיכא  ,שוכ מחשבותחל

לים חבצירים וב ראש ,סףכר צרור ה'דרך נחש עלי צו
, לאומה ישרהיהיה זה לנו למוקש  ימת דע ,ר אגרה'בקצי

 . ארההנשודה הת בית יטך פלירעה את צאנ
 

התר ופתח חרצובות רשע אתה, אבינו ' תה הוא
ועניים מרודים תביא  פשיםשלח רצוצים ח, אגודות מוטה

לתא יהא מ וישבה בביתך,יה בש תוהסירה את שמל ,בית
וש חביב עלינו את פרוא גלה נרמיא, היה דידבעיא עליה 

 נהר אז יפצחו הריםו ,המטסוכת שלומך בירושלים של 
חי צדק זבחה בשם נז, שפה ברורהבעה ד רץומלאה הא

מזמור שיר בקול 'זמרה נשירה ו, ונדודחנה ך קרית ות
 הבית לדוד'. חנוכת

                                                 
 .סנהדרין דף ק' ע"א 331
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~~~~~~~~~~~~~~~ 

  פרשת בחקותי  
  - ב-

 ~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק 

 י"רשו ,ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר

הו' שיעקב לקחו אות הביא מדרש בענין  ל"ז

 בחמשה ל:"וז 332מאליהו הנביא זל"ט וקבעו בשמו

 בהמשה חסר, ואליה מלא יעקוב נכתב מקומות

 ערבון אליהו של משמו אות נטל יעקב מקומות

 כ."ע בניו, גאולת ויבשר שיבוא

 

וכן כתב בעל הטורים ז"ל בפרשת פינחס  

וא אליהו, וכן קטיעא, כי פנחס ה י"וווז"ל: ד"א 

 י"ושנטל ו י"ו,ויעקוב מלא ו י"ואליה כתיב חסר ו

מאליהו למשכון עד שיבא עם המשיח ויגאל את 

 'ישמח'וזהו יגל יעקב ישמח ישראל,  ,333בניו

ח, שישמח לימות המשיח ויחזיר "אותיות משי

 . , ע"כויהא אליהו שלם י"והו

 

האיך זה עלה  בזה טובא, חדא להתבונן ויש

יעקב אבינו ע"ה לחשוש חששא  על דעתו של

לבוא  הנביא זל"ט אליהו תמוהה כזו פן יסרב

ולבשר גאולת בניו, ואלו אברהם ויצחק לא עלה 

 הנביא זל"ט אליהו על דעתם כלל לחוש פן יסרב

לבוא ולבשר גאולת בניהם, עוד יש להפליא האיך 

 שיכבוש נאמן ציר באיש ה"ע אבינו יעקב זה חשד

 בשליחותו ויסרב קטן געלר אפילו ו"ח נבואתו

 וצא לישראל הנה הגיע זמן גאולתכם, ולבשר לבוא

 חד דשרי במשיח 334חלק בפרק שאמרו ממה ולמד

                                                 
, ובילקוט ראובני פ' -דף קי"ט ע"א–יעוי' זוהר וירא  332

 .בחקותי מ"ש משום הזוהר
 'אדוני 'אל' אבואיעוי' בעה"ט פ' וישלח: עד אשר  333

 ., וכ"ה בילקוט ראובנית אליה"ם, 'שעירה
 .סנהדרין דף צ"ח ע"א 334

 כדי חדא רגעא אפילו יתעכב שלא כדי חד ואסיר

 הנביא באליהו הענין הוא וכן נגעים, שני קשירת

 של גאולתן ולבשר לבוא זל"ט כאשר ישולח

 וברגע עףבי מועף באחת אליהו אזי ישראל

 זה ולמה ישראל, של גאולתן ויבשר יבוא כמימריה

לבוא  הנביא זל"ט אליהו יסרב פן יעקב חשש

 שיבוא ערבון ממנו שלקח ולבשר גאולת בניו עד

וכי יעלה על דעת שהקב"ה  בניו, גאולת ויבשר

שעתא  מטיא ישלח את אליהו הנביא זל"ט כד

לבשר לבני ישראל כי הגיע עת דודים והוא יסרב 

 כנביא יהא ח"ו לילך בשליחותו של מקום ודינו

בתורה,  מפורש עונשו אשר נבואתו הכובש

 אתמהא. 

 

למה זה חשש יעקב  וכי עוד יש להתבונן בזה

 גאולת לבשר לבוא זל"ט הנביא אליהו פן יסרב

 אליהו הנביא זל"ט לבוא ו"ח אם יסרב וכי ישראל,

 אפילו הגאולה יתעכב ישראל של גאולתן ולבשר

אם ח"ו לא יזכו ישראל לגאולת  והלא קטן, רגע

 אם בין תבא 'בעתה' בא 'אחישנה', הרי גאולת

 אם ובין הגאולה אליהו הנביא זל"ט ויבשר יבא

מה יש לו ליעקב אבינו ע"ה  ומעתה ו,"ח לאו

 בשליחותו, ויסרב אליהו נבואתו לחשוש פן יכבוש

 ערבון למה.  כן ואם

 

 יעקב של ענינו מה להתבונן בזה יש עוד

 נפשך וממה דייקא, ערבונות מאליהו חמשה שנטל

 ובכל לערבון לגמרי משמו ו' האות את לו יקח או

 ויבשר שיבוא עד ו' חסר אליה יהיה הכתובים
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 ,335אחד ליעקב ערבון לו שיספיק או בניו, גאולת

 .336ליה למה ערבונות וחמש

 

ונבא אל המכוון בהקדים לבאר בס"ד מהו 

"ה באות הוי"ו שנטלו ענינו של יעקב אבינו ע

מאליהו וקבעו בשמו, ויש להבין כי אם אמנם 

את אות הו'  החליט לקחת -מטעם הכמוס עמו-יעקב 

מאליהו למשכון שיבא ויבשר גאולת בניו, אבל 

למה זה עמד יעקב וקבעו בשמו את האות ו' שנטל 

מאליהו, יחזיק לו יעקב את המשכון בכל מקום 

לו ליעקב בזה  שירצה, וכי מה יתן ומה יוסיף

שניתוסף לו אות ו' בשמו, ומאי איכפת ליה ליעקב 

 אם שמו נכתב יעקוב מלא בו' או יעקב בלי ו'.

 

 337ונ"ל בס"ד ע"פ מ"ש מרן החתם סופר ז"ל

הוא שרו של –שנאבק עם יעקב הנה המלאך כי 

כי  'לא יעקב יאמר עוד שמךליעקב 'אמר  -עשו

רו של וכי מה ענינו של שויש לשאול  ,אם ישראל

או  בשמותיו של יעקב אם ייקרא בשם יעקב עשו

ופירש מרן החתם סופר ז"ל כי שרו  ,ישראלבשם 

אל בית אל  כאשר יעקב מגיעידע כי הנה  של עשו

השם 'ישראל', וכמו שאמר לו  הקב"ה יחדש לו

'בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו', והנה שרו של 

 שאחר שהקב"ה יחדש לו שם 'ישראל' לארצה  עשו

ם טעמרק בשם ישראל, והוא  ייקרא עוד בשם יעקב

ן "ע שט"ישראל בגי' קרוב ויעקאלו שני השמות ש

, 338והוא השם המסוגל לקרוע ולבטל כח החיצונים

                                                 
לא ידעתי טעם לחמשה ל: יעוי' מ"ש הרא"ם ז"ל וז" 335

  .כי היה מספיק זה במקום אחדמקומות, 
ד"ה אז תרצה -יעוי' ס' מגלה עמוקות פ' בחקותי  336

 ."ש בזהמ -וגו', ובד"ה איתא בס' הפליאה
  .פ' וישלח ד"ה לא יעקב יאמר עוד שמך 337
יעקוב –ושקט  ונ"ל בס"ד דנרמז בכתוב: 'ושב יעקוב 338

ו'שאנ"ן הנה תבות יד, ושאנן ואין מחר -כתיב מלא בו'
בגי' קר"ע שט"ן, ור"ל  - בלי וי"ו העטף-ואי"ן מחרי"ד 

אחר דשב יעקב לאתקרי בשם אחרא דא שם ישראל, וגם 
', כי ושאנן ואין מחרידשמו יעקוב נכתב מלא בו', אזי '

וכמ"ש בזוהר תרומה יש לו כח לקרוע ולבטל החיצונים, 
קאמר אמר רבי שמעון שפיר וז"ת:  -דף קע"ד ע"א–

ולזה אמר לו שרו של עשו, שהוא מקור החיצונים, 

לא יעקב יאמר עוד שמך כי ' -ובכה ויתחנן לו-

התחנן בכה ווהיינו ששרו של עשו  ,'אם ישראל

ובקש ממנו שאחר שהקב"ה יוסיף לו לפני יעקב 

יקרא רק את השם 'ישראל' שישכח משם 'יעקב' וי

יעקב כדי ש 'ולא יזכר שם יעקב עוד'בשם ישראל 

, 'ונמוקו עמו' שהרי אותו מכל וכללא יוכל לבטל 

 'איש האמת'לא נאה ולא יאה ליעקב שהוא 

שייקרא בשם 'יעקב' שהוא לשון עקבה ומרמה, 

שמך א השי"ת ובירך אותו אמר לו 'אמנם כשב

שהוא , והיינו ויקרא את שמו ישראל ' וגו'יעקב

ייקרא בשני השמות צריך ליקרא גם בשם 'יעקב' ו

, אלא שהשם ישראל יהא 339גם יעקב וגם ישראל

עיקר ויעקב טפל לו כדי שיהיה לו הכח לקרוע את 

 השטן ולבטל כח החיצונים, ע"כ. 

 

מים להתגנדר והנה מקום הניחו לנו מן הש

 בדברי מרן החתם סופר ז"ל, כי הנה חשבתי דרכי

ין החשבון עולה מכוון ושני אוראיתי כי לכאורה 

אינן עולין למנין תבות  'ישראלו' 'יעקבהשמות '

שהרי בכל התורה יעקב חסר כתיב,  ,ן"ע שט"קר

 במספר תשכ"ג, עם ישרא"ל עולין ב חסרוהנה יעק"

 .340ספר תשכ"טבמ יןן עול"ע שט"קרתבות  ואלו

 

ז"ל בפ' בחקותי רש"י מ"ש  "יפונ"ל בס"ד ע

 בחמשהעה"פ וזכרתי את בריתי יעקוב וז"ל: 

 בהמשה חסר, ואליה מלא יעקוב נכתב מקומות

 ערבון אליהו של משמו אות נטל יעקב מקומות

הנה כי כן כדי  .כ"ע בניו, גאולת ויבשר שיבוא

ם שיעקב אבינו ע"ה יוכל לקרוע ולבטל כח החיצוני

                                                        
ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד, ושב  דאמר ,רבי אבא

יעקב לאתקרי בשמא אחרא, דכתיב לא יקרא שמך עוד 
 .יעקב כי אם ישראל

לא יקרא שמך  -ע"ב ב"ידף -ברכות וכמ"ש ז"ל ב 339
עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך, לא שיעקר יעקב 

 .ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו
"ס עה"ת כתב המעתיק בטעות בגי' בס' חי' חת 340

  .תרכ"ט, וצ"ל תשכ"ט



  ג  בעומר הנתן אמרי שפר   ל"ג

  

צריך להיות שמו נכתב בתורה יעקוב מלא באות 

ו', והנה בכל התורה כולה כתיב יעקב חסר בלי 

אות ו', ומעתה האיך יוכל יעקב אבינו ע"ה לבטל 

כח החיצונים, לזה הלך יעקב אבינו ע"ה וביקש 

שהוא פקיד על כל בשורות -מאליהו הנביא זל"ט 

' לבשר ערבות'עתיד להשתלח משמי טובות והוא 

שיתן לו בערבון אות ו'  -ולתן של ישראלגא

משמו עד שיבא ויבשר גאולת בניו, כדי שיהא 

נכתב בתורה שם יעקוב מלא בו' ובזה יוכל לבטל 

כח החיצונים, וכד מטיא שעתא ואליהו יבא משמי 

ערבות ויבשר גאולת ישראל אזי יחזיר לו יעקב 

 בשמחה את הערבות שלקח ממנו.

 

יכן יהא לו ליעקב ואם שאול ישאל השואל ומה

לעתיד לבא להחזיר לו לאליהו הנביא זל"ט את 

מרן האות ו' שלקח ממנו, י"ל בס"ד ע"פ מ"ש 

ארז"ל  ת:וז" 341דבש לפיספרו החיד"א ז"ל ב

, 'עש'מעשו וישאר  י"ושלעתיד לבא יעקב יקח ו

שמו ראוי יהיה ובתחלה לקח י' מעשו, כי היה 

ו 'עקב' ה ראוי ייקרא שמויעקב הי י' ביו"ד,עשו'

על שם וידו אחזת ב'עקב' עשו, אמנם  בלא יו"ד

ונקרא שמו בראש שמו מעשו וקבעה לקח י' יעקב 

מעשו גם את , ולעתיד לבא יקח 342ביו"ד יעקב

', ע"כ. עש'ואחיו  ',יעקוב'ו' ויהיה מלא האות 

יעקב את וציא לבא י לעתידשכי אחר הכונה בזה ו

שאר עשו יעל ידי זה , משמו של עשו י"ואות וה

 ,יאכלם 'עשוכת דיליה ' בלי וי"ו, ועשו 'עש'

וכן  יאכלם. 'עש'כבגד יבלו הן כולם בבחינת 

 343ם ספר הפליאהושממגלה עמוקות בספר  הביא

ו' משמו של עשו  אותכי לעתיד לבא יוציא אליהו 

ועל ידי זה יתבטל בסוד הכתוב הן  'עש'וישאר 

                                                 
 .מערכת ו' אות ו' 341
ד"ה אז -יעוי' מ"ש בס' מגלה עמוקות פ' בחקותי  342

תרצה וגו', דלזה נקרא 'עשו' בלי י' ולא 'עשוי', וכן 
'יעקב' עם י' ולא 'עקב' בלי י', כי יעקב לקח לו את 

 .האות י' וקבעו בראש שמו
 .חקותי ד"ה איתא בס' הפליאהמגלה עמוקות פ' ב 343

יאכלם, ואות ו' שהוציא  'עש'לם כבגד יבלו וכ

יהיה יעקוב מלא ו', ומעשו ימסרנה ליעקב יהו אל

 , ע"כ. 344ב וזכרתי את בריתי יעקוביכתדכו

 

יוציא אליהו הנה כי כן לעתיד לבא כאשר 

משמו של עשו וישאר  י"וו אותאת ה זל"טהנביא 

מלא נכתב  יעקוביהיה  י' וימסרנה ליעקב, ואזעש'

ואזי יבוטל שיעור קומת הקליפה מכל וכל, או  ו'ב

את  זל"טל יעקוב להחזיר לאליהו הנביא אז יוכ

 זה חמשה פעמים.לערבון האות וי"ו שלקח משמו 

 

מה שיעקב לקח מאליהו חמשה  ובס"ד נ"ל

ווי"ן ולא הספיק לו וי"ו אחד, הטעם הוא כי נגד כל 

גאולה מחמש הגאולות היה צריך יעקב שיהא 

נכתב יעקוב מלא בו' כדי שיוכל לבטל כח 

, ואלו הן 345בניו מהגלות החיצונים ולהוציא את

                                                 
מ"ש  - אופן ק"ז- ס' מגלה עמוקות ואתחנן יעוי'  344

עוד אני וז"ל: כתב ס' אגרא דכלה פ' פינחס בזה, וב
שלקח  אליהו ס זהנחה פנדה ,יעאטק ו'מדבר בענין 

בשר לבניו, כמו וישיבא שבשמו  ו'ממנו יעקב למשכון ה
ה ה׳ ואלי״ ל שעל כן יעקוב ה׳ פעמים מלא,ז"שאמרו ר
ממנו דוקא הוא״ו  חלק וצריך להבין למה ו',סר חפעמים 
 חלה עמוקות דיעקב לקגכתב המ והנראה דהנה ,למשכון

דהנה עש״ו קראוהו על שם שהיה נגמר  ד,ו"מעשו הי
, ויעק״ב נקרא 'יועשלקרותו 'הוה ליה  ואם כן ,בשערות

אך ', עקב'הוה ליה לקרותו ובעקב עשו  זחאנעל שם ש
לק יעקב ובהן חיסן אייר סיון נפלו להסיבה הוא דנ

- לחלקו של עשו, נפל  אב אלול וזת ישראל, ותמחהצל
 - ד"ה בחדש השלישי יעוי' זוהר יתרו דף ע"ח ע"א

 הכנה היהאלול שי ל ממנו בחזקה חודשנטעקב וי
על כן הדין וכו' וכו', קודם יום ה שלימ הלישראל לתשוב
 ויראמעקב עשו, שהיה מה חד שלקו"בי נקרא יעקוב

 נוהייד -הוא צירוף ויו"ד– ד״וויזהו ו, 'יועש'קרא נ להיות
 נוזת בעקב עשו, ולעתיד במהרה בימיחד שלו או"הי
 יעו"ש.  וכו', גם הוא״ונו ממ חיוק
 -דף י"ב ע"ב–ורמזוה חז"ל במאמרם ז"ל בברכות  345

כאשר דימו שני שמות אלו 'יעקב' ו'ישראל' לגאולה 
תניא אמר להם בן ל: הראשונה וגאולה האחרונה, וז"

 ,זומא לחכמים וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח
הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד  והלא כבר נאמר

חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם 
 וגו'חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל 

אמרו לו לא שתעקר  ,ומכל הארצות אשר הדחתים שם
יות עיקר צרים ממקומה, אלא שתהא שעבוד מלכיאת מיצ
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החמש גאולות א. גאולת מצרים, ב. גאולת מרדכי 

ואסתר, ג. גאולת עזרא, ד. גאולת חשמונאים, ה. 

, ולזה לקח יעקב חמשה 346הוא גאולה העתידה ב"ב

פעמים אות ו' מאליהו הנביא זל"ט כנגד ה' 

גאולות, ולעתיד לבא כאשר יבא אליהו הנביא 

ע זמן גאולתכם', אזי זל"ט לבשר לישראל 'הנה הגי

ויעקוב יחזיר לו לאליהו ' ח ישראל"יגל יעקב ישמ'

 הנביא זל"ט בשמחה את האות ו' שלקח משמו.   

 

וי"ל בס"ד דזהו דכתיב 'תתן אמת ליעקב' 

וגו', ויש לשאול והלא ידוע כי יעקב הוא מדת 

האמת, ואם כן מה לשון אומרת תתן 'אמת' 

אות הו' של , אלא נ"ל בס"ד דהכונה אל 347ליעקב

עשו שילקח ממנו ויקבע בשמו של יעקוב, וזהו 

בקשתנו תתן 'אמת' ליעקב, היינו שאליהו יבא 

כבר לבשר את הגאולה העתידה ואזי יקח מעשו 

ויעקוב יהיה מלא  -הנקרא אות אמת-אות הו' 

וז"ת: וכן ברחב מה  348באות ו', וכמ"ש בזוהר הק'

רי ' דדא אקדא את ו 'אמת אות'ונתתם לי  כתיב

אות אמת, ואי תימא שאר אתוון לאו אינון אמת, 

, וזהו תתן 349אין, אלא אות דא אות אמת אקרי

  .350' דאקרי אות אמתדא את ו'אמת' ליעקב, 

                                                        
לא יקרא  כיוצא בו אתה אומר ,ויציאת מצרים טפל לו

לא שיעקר  ,שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך
 יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו.

ונ"ל בס"ד דנרמזו בחמשה לשונות של גאולה והן:  346
'והבאתי', וכמ"ש  והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי,

בפ' בא ד"ה ולקחו מן –בדעת זקנים לבעלי התוס' 
, והוצאתי, והצלתי, תד' כוסות כנגד ד' גאולווז"ל:  -הדם

וכוס חמישי דהיינו למאן דצריך  וגאלתי, ולקחתי,
צא – ,שגם הוא גאולה 'והבאתי'הוא כנגד משתיה, ל

י מאן כדאמרי אינשו ,-וחשוב והבאת"י בגי' משיח בן דוד
אי לא מאריה שחרריה ומסר ליה כל דידיה בידיה, ד

 , וכו'. י אהני ליהאמ אייתיה לבי דריה
יונתן: תתיהיב קושטיה  םרש"י ז"ל הביא מה שתרג 347

 .דיעקב לבנוהי וכו'
 .ויקרא 'פיש ר 348
 - בעל דברת שלמה-הצה"ק מו"ה שלמה מלוצק ז"ל  349

כשבא בפעם הראשונה לרבו המגיד הק' ממעזריטש ז"ל שאל 
את רבו המגיד הק' על הא דאמר בזוהר הק' עה"פ ונתתם 
לי אות אמת דאות ו' נקרא אות אמת, ושאלו מדוע רומז אות 
ו' על מדת אמת יתר משאר כל האותיות, והשיב לו המגיד 
הק' זצ"ל משום דאות ו' בראש התבה הוא אות החיבור ואינו 
נשתמש בעד עצמו ותמיד הוא משמש רק בעד אחרים כגון 

אמר 'ויצא 'ויבוא 'וילך 'ויעש, וכל מה שעושים בעד 'וי

והנה נתתי אל לבי לדרוש ולתור אימתי והיכן 

לקח יעקב אבינו ע"ה את אות הו' מאליהו הנביא 

זל"ט, ונ"ל בס"ד כשהלך יעקב אל יצחק אביו לקחת 

ם עם הלחהברכות של עשו, והיה צריך יעקב לאת 

עם שח"ו לא יאונה לו כל החיצונים ולהכני ותכח

היה צריך להוסיף אות הו' בשמו, ואז  רע, ולזה

 ביקש מאליהו הנביא זל"ט שיתן לו אות הו' משמו.

 

ורמז נכון לזה כי תמצא בפרשת הברכות  

מפסוק 'ויהי כי זקן יצחק' עד 'ומברכיך ברוך' שכל 

סוקים מתחילין באות ו', חוץ מארבע פסוקים הפ

הביאה 'שר"ת שלהן הן צירוף 'אליה', ואלו הן: א. 

אולי 'ג.  לך נא אל הצאן וגו','לי ציד וגו', ב. 

יעבדוך עמים וישתחו לך 'ימשני אבי וגו', ד. 

לאמים וגו', ועוד תמצא כי מספר הפסוקים 

המתחילין באות ו' הן כ"ה במספר, וכן תמצא כ"ה 

פעמים שם יעקב מפסוק ויהי כי זקן יצחק עד פסוק 

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם כאשר ברח 

מעשו וירד לחרן, הנה כי כן רמזה לנו התורה כי 

כאן לקח יעקב את אות הו' משמו של אליהו, וכן 

נרמז כאן שאלו כ"ה הפסוקים המתחילין באות ו' 

כדי  הן כנגד כ"ה פעמים שנזכר בכאן השם יעקב,

שכל אלו כ"ה שמות יעקב יתמלאו באות הו' ויוכל 

 להכניע את החיצונים.

                                                        
אחרים זה הוא אמת ולזה נקרא אות ו' אות האמת, וחזר 
ושאלו והלא כתיב 'ווי העמודים וכן 'וויהם זהב' ובאלו אות 
הו' משמש בעד עצמו ולא בעד אחרים, והשיב לו המגיד הק' 

ווין ז"ל הרי כבר פירש רש"י ז"ל כי ווי העמודים עשוין כמין 
כדי לתלות עליהן הכלונסאות, ונמצא כי 'ווי העמודים' גם כן 
אינו משמש בעד עצמן אלא הן כשאר 'ווין' המשמשין בעד 
אחרים, הנה כי כן אפילו כשאות הו' הוא כן יסוד לעצמו 

יעוי' ס' תורת המגיד  -אינו בא אלא לשמש בעד אחרים, 
ה בקונטרס ברכת מש-שלהי פ' תרומה, ובס' אהלי שם 

למו"ה משה ז"ל בנו של רבי שם  -בדרוש לחנוכה עמ' קפה
 קלינגברג האדמו"ר מזאלושיץ ז"ל הי"ד.

פייט  -בזמר איש חסיד היה–בזמירות למוצאי שבת  350
הפייטן 'זה קימו באמת ופרח לו איש האמת', הנה זה 
שהפייטן כינהו 'איש האמת' לפי פשוטו שכן מצינו בכתוב 

אל ותאמר האשה מלכים שנקרא איש האמת וכדכתיב ב
בפיך  "יים אתה ודבר יאליהו עתה זה ידעתי כי איש אלק

שלח אורך  -שוח"ט מ"ג-במדרש , וכן אמרו ז"ל אמת
, ולפ"ד ה אליהוזאמתך ו ,אורך זה משיח בן דודואמתך, 

מו מסר ליעקב מש כיון שאליהו -בדרך צחות–י"ל הנ"ל 
איש  את אות הו' שנקרא אות האמת, לכן נתכנה בכינוי

 האמת, והכונה איש שמסר משמו את אות האמת.




