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ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריךָ          ֶמן ׂשָ ֶריָך ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוָחִאי ִנְמׁשַ   :ּבַ

  
ר יֹוָחִאי      -      מלכות ַחת ֹקֶדשׁ שֶׁ   ּבַ ת ַהּקֶֹדשׁ . ֶמן ִמׁשְ ּדַ ְחּתָ ִמּמִ אתָ . ִנְמׁשַ   ָנׂשָ

ֵאֶרךָ . ִציץ ֵנֶזר ַהּקֶֹדשׁ                          ָך ּפְ   :בר יוחאי .ָחבּוׁש ַעל רֹאׁשְ

  

ר יֹוָחִאי       -         יסוד ְבתָּ מ  ּבַ ב טֹוב ָיׁשַ ַרְחתָּ . ֹוׁשַ ר ּבָ ְמָעַרת. יֹום ַנְסּתָ יֹום ֲאׁשֶ   ּבִ

ָעַמְדתָּ                             ם ָקִניָת הֹוְדָך . צּוִרים ׁשֶ   :בר יוחאי       . ַוֲהָדֶרךָ ׁשָ

  

ר יֹוָחִאי       -     הוד-נצח ים עֹוְמִדיםעֲ   ּבַ ּטִ                        ָלאמּופְ  אֹור .ֵהם לֹוְמִדיםְיָי ִלּמּוֵדי . ֵצי ׁשִ

ה יֹורּוָך מֹורֶ ֲהלֹא . אֹור ַהְיקֹוד ֵהם יֹוְקִדים                               :בר יוחאי .ךָ יֵהּמָ

  

ר יֹוָחִאי      -      תפארת ּפּוִחיםוְ    ּבַ ֵדה ּתַ   סֹוד ּתֹוָרה. ט ּבֹו ֶמְרָקִחיםוֹ ָעִליָת ִלְלק. ִלׂשְ

ִציִצים ּוְפָרִחים                           ֲעבּוֶרךָ . ּכְ ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ   :בר יוחאי. ַנֲעׂשֶ

  

ר יֹוָחִאי       -       גבורה ְגבּוָרהֱאזַ נֶ   ּבַ ְעָרה. ְרּתָ ּבִ ַ ת ַהׁשּ   .ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש ּדָ

ְעָרהּ                           ַלְפּתָ ֶנֶגד צֹוְרֶריךָ . ְוֶחֶרב הֹוֵצאָת ִמּתַ   :בר יוחאי. ׁשָ

  

ר יֹוָחִאי      -         חסד ִישׁ לִ   ּבַ ְעּתָ ּוְפֵני ַאְרֵיה ַלִישׁ . ְמקֹום ַאְבֵני ׁשַ ם .ִהּגַ   ּגַ

ת ּכֹוֶתֶרת ַעל ַעִישׁ                          ּלַ ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרךָ . ּגֻ   :בר יוחאי . ּתָ

  

ר יֹוָחִאי      -        בינה יםבְּ   ּבַ ָדׁשִ ים. ֹקֶדׁש ַהּקֳ ׁש ֳחָדׁשִ ַבע. ַקו ָירֹוק ְמַחּדֵ   ׁשֶ

ים                               ִ תֹות סֹוד ֲחִמׁשּ ּבָ ְרתָּ . ׁשַ י ָקׁשַ ֵרי ׁשִ ֶריךָ "ִקׁשְ   :בר יוחאי. ן ְקׁשָ

  

ר יֹוָחִאי      -        חכמה ַקְפּתָ . ּוד ָחְכָמה ְקדּוָמהי  ּבַ ִניָמה הדָ וּ ִלְכבִהׁשְ   ְנִתיבֹות ב"ל. ּפְ

רּוָמה                            ית ּתְ ח ִזיו אֹוֶרךָ . ֵראׁשִ רּוב ִמְמׁשַ   :בר יוחאי  . ַאּתְ ּכְ

  

ר יֹוָחִאי      -         כתר י ַרב ָלהּ . ֹור ֻמְפָלא רֹום ַמְעָלהא  ּבַ יט ּכִ ַהּבִ   .ָיֵראָת ִמּלְ

ֲעלּוָמה ְוַאִין קֹוֵרא ָלהּ                              :בר יוחאי . ַנְמּתָ ַעִין לֹא ְתׁשּוֶרךָ . ּתַ

  

ר יֹוָחִאי   -  }שבהוד הוד{ ךָ   ּבַ ֵרי יֹוַלְדּתֶ ֵרי ָהָעם ֵהם . ַאׁשְ ֵרי . לֹוְמֶדךָ ַאׁשְ   ְוַאׁשְ
יָך ְואּוֶריךָ . ַעל סֹוֶדךָ  ָהעֹוְמִדים                                 ּמֶ ן ּתֻ י חׁשֶ   :בר יוחאי  :ְלבּוׁשֵ
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ֵרנּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקנוּ  ר יֹוָחאי ,ַאׁשְ ִהּלּוָלא ְדּבַ   ,ּבְ
ִעים גֹוָרֵלנוּ  ר יֹוָחאי ,ּוַמה ּנָ ִהּלּוָלא ְדּבַ   :ּבְ

  
  

ַמע קֹוֵלנב ָהַרחֲ אָ  ר יֹוָחאי, וּ ָמן ׁשְ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

יֵענוּ אַ    ה הּוא מֹוׁשִ ר יֹוָחאי, ּתָ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו .ּבִ

   

נבִּ  ר יֹוָחאי, וּ ְמֵהָרה ָיֹבא ְוָיֵגל ִלּבֵ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ר יֹוָחא, ן ָדִוד ָיבֹוא ְוִיְגָאֵלנוּ בֶּ    ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ    :אשרנו. יּבִ

  

בֹוד ַמְלכּוְתָך ָעֵלינגַּ  ה ּכְ ר יֹוָחאי, וּ ּלֵ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ְגָאֵלנוּ גְּ    ֵלָמה ּתִ ה ׁשְ ר יֹוָחאי, ֻאּלָ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ    :אשרנו. ּבִ

  

בֹוֵננּ דֵּ  ל ּתְ ּכֵ ר יֹוָחאי, וּ ָעה ְוַהׂשְ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ָבְרֵכנוּ דּ    ִרים ּתְ ר יֹוָחאיבִּ , ֹור ְיׁשָ   :אשרנו. ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  

ִכיָנְתָך ְלִצּיֹון ִעיֵרנהָ  ב ׁשְ ר יֹוָחאי, וּ ׁשֵ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ְוָעֵתנוּ הַ    ַמע ׁשַ ׁשְ ר יֹוָחאי, יֹום ּתִ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

ֵתנוְ  ִפּלָ ר יֹוָחאי, וּ ֵתָעֵרב ְלָפֶניָך ּתְ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ׁשּובֹו ֶיֱחזּו ֵעיֵנינוּ וּ    ר יֹוָחאי, ְלִציֹון ּבְ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

ר י, כּות ָאבֹות ָיֵגן ָעֵלינוּ זְ  ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ֹוָחאיּבְ

ינּו ְיָי ה זֶ    יֵענוּ לֹו ִקּוִ ר יֹוָחאי, ְויֹוׁשִ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

ר יֹוָחאיבְּ , וּ ּוס ְוַרֵחם ָנא ָעֵלינח    .ִהּלּוָלא ְדּבַ

ר יֹוָחאי, מֹול ָעֵלינּו ְוַעל עֹוָלֵלינוּ חֲ    ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

ֶרׁש ָלנט ר יֹוָחאי, וּ ֹוב ּוֵמִטיב ִהּדָ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ר יֹוָחאי, ּוְבָך ְוַחְסְדָך ָעֵלינוּ ט   ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ    :אשרנו .ּבִ

  

ר ַעמִּ יַ  ינְדּבֵ ְחּתֵ ר יֹוָחאי, וּ ים ּתַ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

נוּ ְיָי ִהי יְ    ר יֹוָחאי, ֱאלֵֹקינּו ִעּמָ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ
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נכֶּ  ר יֹוָחאי, וּ ֶתר ִהּלּוִמים ְלראׁשֵ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ֵרנוּ כָּ    ַעּטְ ר יֹוָחאי, בֹוד ְוָהָדר ּתְ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :נואשר. ּבִ

  

ֵננלְ  ּתְ ה ּתִ ם ְוִלְתִהּלָ ר יֹוָחאי, וּ ׁשֵ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

נּו ַהְטִריֵפנוּ לֶ    ר יֹוָחאי, ֶחם ֻחּקֵ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ    :אשרנו .ּבִ

  

ר יֹוָחאי, וּ ֶלְך ַרֲחָמן ַרֵחם ָעֵלינמֶ  ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

א ָיֵדינוּ מִ    ְרָכְתָך ַמּלֵ ְזכּות ֲאדֹוֵננוּ , ּבִ ר יֹוָחאי ּבִ   :אשרנו. ּבַ

  

ֵחננָ  ּכָ ׁשְ יר ַאל ּתִ ר יֹוָחאי, וּ אֹור ְוַאּדִ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ר יֹוָחאי, ֲהֵלנּו ְלִציֹון גֹוָרֵלנוּ נַ    ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

ר יֹוָחאי, וּ ֹוף ָוֵקץ ְלָכל ָצרֹוֵתינס ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

זְ , ַלח ָנא ַלֲעֹוֵננוּ סְ    ר יֹוָחאיּבִ   :אשרנו. כּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  

ר יֹוָחאי, וּ ת ָרצֹון ַהיֹום ָלנעֵ  ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ֵענוּ עָ    ר יֹוָחאי, ְזֵרנּו ֱאלֵֹקי ִיׁשְ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ    :אשרנו .ּבִ

  

ֵתנפְּ  ֲעֵרי ַרֲחִמים ִלְתִפּלָ ר יֹוָחאי, וּ ַתח ָלנּו ׁשַ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

ַפְרְנֵסנוּ ְרנָ פַּ    ֶרַוח ּתְ ר יֹוָחאי, ָסה ּבְ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

ר יֹוָחאי, וּ ִמיַחת ֶקֶרן ְלגֹוֲאֵלנצְ  ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

נוּ צְ    ה ִעּמָ ר יֹוָחאי, ָדָקה ָוֶחֶסד ֲעׂשֵ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

יֵננקְ  ַזר ּדִ ִהּלּוָלא ְדבַּ , וּ ַרע רֹוַע ּגְ    .ר יֹוָחאיּבְ

ר יֹוָחאי, ֹוֵמם ְקַהל ֲעָדֵתנוּ ק   ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

נוּ ְר  ר, צֹוֵננּו ִלְראֹות ַמְלּכֵ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .יֹוָחאי ּבְ

ֵאנוּ ְר    ְרּפָ ֵלָמה ּתִ ר יֹוָחאי, פּוָאה ׁשְ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ

  

ָאֳהֵלינשְׁ  ֵמָאז ּבְ ר יֹוָחאיבְּ , וּ כֹון ּכְ    .ִהּלּוָלא ְדּבַ

בּוֵתנוּ ְיָי ּוָבה שׁ    ר יֹוָחאי, ֶאת ׁשְ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ    :אשרנו .ּבִ

  

ְמָחה ְלַאְרֵצנתַּ  ׂשִ ר יֹוָחאי, וּ ֲעֵלנּו ּבְ ִהּלּוָלא ְדּבַ    .ּבְ

נוּ תִּ    ׁשֵ ר יֹוָחאי, ְבֶנה ָלנּו ִמְקּדָ ְזכּות ֲאדֹוֵננּו ּבַ   :אשרנו. ּבִ
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ר יֹוָחאי, ם ּכֹה ֶלָחיַוֲאַמְרתֶּ  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ   .ַרּבִ
ם ּכֹה ֶלָחי יָקאי, ַוֲאַמְרּתֶ ְמעֹון ַצּדִ י ׁשִ   :ַרּבִ

  

  
ֵרי ַעִין ָרַאְתהוּ , ִאיׁש ֱאלִֹקים ָקדֹוׁש הּוא   , ַאׁשְ

יהוּ  יל ּפִ ּכִ ר יֹוָחאי, ֵלב ָחָכם ַיׂשְ   :ואמרתם .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  

י ֶעְליֹון רּוְך הּוא ִמּפִ   , ׁש הּוא ֵמֵהָריֹוןָקדוֹ , ּבָ
ר יֹוָחאי, ְמאֹור ָגִליל ָהֶעְליֹון   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ִמיָמה, גּבֹור ְוִאיׁש ִמְלָחָמה ַדת ּתֹוָרה ּתְ   , ּבְ

ע ְוָחְכָמה ר יֹוָחאי, ָמֵלא ַמּדָ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ֲעלּומֹות ל ּתַ ַרׁש ּכָ עֹז ְוַתֲעצּומֹות, ּדָ   , ּבְ

ר יֹוָחאי, ת ָרמֹותָעָלה ַמֲעלוֹ    :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
תֹוְך ְמָעָרה א ּבְ ֵזָרה, ֻהְחּבָ ֵני ַהּגְ   , ִמּפְ

ם ָלַמד ִסְתֵרי תֹוָרה ר יֹוָחאי, ׁשָ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ם ִנְבָרא ַמְעָין לוֹ    , ְוָחרּוב ְלַמֲאָכלוֹ , ְוׁשָ

ר יֹוָחא, ַמה ּטֹוב ֶחְלקֹו ְוֶחְבלוֹ    :ואמרתם. יֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
יק ִלְבָרָכה ין ֵריָכא ּוַבר ֵריָכא, ֵזֶכר ַצּדִ   , ּדֵ

ים ְוָזָכה ה ַרּבִ ר יֹוָחאי, ִזּכָ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ה ֲהָלכֹות ּמָ ׁש ּכַ ָנה ֲערּוכֹות, ִחּדֵ ׁשְ ּמִ   , ֵהם ּבַ

ְרִגיז ַמְמָלכֹות ר יֹוָחאי, ֶזה ַהּמַ   :ואמרתם .ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ה, ֶבְרָיהִטֵהר ֶאת ִעיר טְ  ה אֹוָתּה ְנִקּיָ   , ָעׂשָ

ַמָיא ְ ר יֹוָחאי, הֹודּו לֹו ִמׁשּ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
רֹות ְסּתָ ל ַהּנִ רֹות, ָיַדע ּכָ ים ּפֵ ָבָריו עֹוׂשִ   , ּדְ

ֵזרֹות ה ּגְ ּמָ ל ּכַ ּטֵ ר יֹוָחאי, ּבִ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  



  ז   חיה  ג בעומר"ל נפש

 

ר ָחָיה ל ָיָמיו ֲאׁשֶ ת לֹא , ּכָ ׁשֶ   ,ִנְהָיהאֹות ַהּקֶ
י הּוא אֹות עֹוָלם ָהָיה  ר יֹוָחאי, ּכִ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ָרֵאל ֵהִאיר ִהיר, ְלָכל ִיׂשְ סֹוד ּתֹוָרה ַהּבָ   , ּבְ

ה ַמְזִהיר אֹור ַהַחּמָ ר יֹוָחאי, ּכְ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
א ַמּיָ ׁשְ ַחר ּבִ ִביא ֲאִחָיה, ָמקֹום ּבָ   , ִעם ַהּנָ

ֵני ֲעלִ  הֶזה ִמּבְ ר יֹוָחאי, ּיָ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ה ָזָכה ִליָקר, ֶנְחָמד ְמֹאד ְלַמֲעָלה   , ּוְגדּוּלָ

ֶתר ֶעְליֹון לֹו ִנְגָלה ר יֹוָחאי, ּכֶ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ֲחב, י לֹו ִנְקָראִסיַני ִסינַ  ּבַ   , ּוָרהֲאִרי ׁשֶ

ֵצא תֹוָרה ּנּו ּתֵ ר יֹוָחאי, ִמּמֶ   :אמרתםו. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ּקּוִנים ְבִעים ּתִ ה ׁשִ ִניִנים, ָעׂשָ   , ְיָקִרים ִמּפְ

ן ָהֶעְליֹוִנים ּקֵ ם ּתִ ר יֹוָחאי, ּבָ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ָחְכָמה יו ּבְ ַתח ּפִ ֲעלּוָמה, ּפָ   , הֹוִציא אֹור ּתַ

ה ן ָזֳהֵרי ַחּמָ ּקֵ ר יֹוָחאי, ּתִ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
יק ְיסֹוד ָהעֹולָ  ְעָלם, םַצּדִ ה ִמְדָרׁש ַהּנֶ ּלָ   , ּגִ

ר יֹוָחאי, ָיכֹול ִלְפטֹור ָהעֹוָלם   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ר ָעִריִצים   , ְוִהְכִרית ֶאת ַהּקֹוִצים, קֹולֹו ִזּמֵ

חּוִצים יל ַהּלְ ר יֹוָחאי, ְוִהּצִ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
ָניו ְמִאיִרים ְבּתֹו ִעם ֲחֵבִרים, ָרָאה ּפָ ׁשִ   , ּבְ

ִרים ה סֹוד ִנְסּתָ ּלָ ר יֹוָחאי, ֵעת ּגִ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
בוֹ  ּכָ לֹום ָרב ַעל ִמׁשְ   , ַמה ָיְפיֹו ּוַמה ּטּובוֹ , ׁשָ

ְלָבבוֹ  ר יֹוָחאי, ּדֹוֵבר ֱאֶמת ּבִ   :ואמרתם. ֲאדֹוֵננּו ּבַ

  
  , ִהיא ְמִאיַרת ֵעיֵנינוּ , ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנוּ 

ֲעדֵ  ר יֹוָחאי, נוּ הּוא ַיְמִליץ טֹוב ּבַ   :ואמרתם .ֲאדֹוֵננּו ּבַ
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ָרֵאל ֵריֶכם ִיׂשְ י ֲעִקיָבא ַאׁשְ ם  ,ָאַמר ַרּבִ ִלְפֵני ִמי ַאּתֶ

ֲהִרין ּוִמי ְמַטֵהר ֶאְתֶכם ַמִים, ִמּטַ ָ ׁשּ ּבַ ְואֹוֵמר  ,ֲאִביֶכם ׁשֶ
ָרֵאל ְייָ  ֵמִאים ַאף , ִמְקֵוה ִיׂשְ ְקֵוה ְמַטֵהר ֶאת ַהּטְ                 ַמה ּמִ

ָרֵאל רּוְך הּוא ְמַטֵהר ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   :ַהּקָ
  

  

  

~~~~~~~~~~~~~~~  

  ג בעומר"מאמר לל
~~~~~~~~~~~~~~~  

  

השוה  'בר יוחאי'הפייטן בשירו הנה 

י לסודו של החשן "את סודו של רשב

ואשרי העומדים על סודך 'וכאומרו 

כתבו המקובלים וכבר ', וכו' לבושי חשן

גנוזים סודות ' יוחאי בר'בפיוט  ל כי"ז

והנה יש  ,עמוקים ונפלאים עד אין חקר

י "להתבונן בזה חדא מהו סודו של רשב

ה סודו וומהו סודו של החשן ובמה משתו

לסוד החשן עד שהפייטן י "של רשב

אל עורר עוד יש להת, השווה סודם אהדדי

והיה , לשון רבים' לבושי חשן'אומרו 

  . לשון יחיד' שןהח לבוש'ראוי יאמר 

  

וטרם נבא אל המכוון נקדים לבאר 

דף ( האזינו תבאדר' ד מאמר בזהר הק"בס

בשבתא בשעתא דצלותא : ת"וז )ב"ח ע"רפ

, דמנחה דהוא עידן דכל דינין מתערין

אתגלייא האי מצחא ואתכפיין כל דינין 

ובגין כך , ואשתכחו רחמין בכלהו עלמין

אשתכח שבת בלא דינא לא לעילא ולא 

שא דגיהנם אשתקע  ואפילו א ,לתתא

ועל דא אתוסף , באתריה ונייחין חייביא

ובעי בר נש , נשמתא דחידו בשבתא

למחדי בתלת סעודתי דשבתא דהא כל 

מהימנותא וכל כללא דמהימנותא ביה 

ובעי בר נש לסדרא פתורא , אשתכח

ולמיכל תלת סעודתי דמהימנותא ולמחדי 

אמר רבי שמעון אסהדנא עלי לכל , בהו

הא מן יומאי לא בטילנא אלין דהכא ד

  .'אלין תלת סעודתי וגו

  

חדא מה זה במאמר ויש להתבונן 

 יםקיזה שראה רבי שמעון לאסהיד על 

שאר מכל  יותרשלש סעודות בשבת 

היה יכול  מדהוהרי באותה  ,המצות

 ,מצות ג"לאסהיד על קיומו כל התרי

 במערהחבוי והיותר קשה שהרי היה 

א שנה ומאכלו אינו אל שלש עשרה

יך אוה, שבת צריך פת וסעודות, חרובין

אסהדנא עלי דלא  י"אומר רשבזה 

 ק"זה' יעוי( 'וגואלין תלת סעודתי בטילנא 

 ,)ה"נ' סי ד"יורב פעלים  ת"שוו ,א"ע ה"צדף  ג"ח

חנינא ברבי ד "ואגב אורחא יתבאר בס

 ולא לחם חרוביןבשבת שהיה אוכל 

וחנינא בני  )א"ז ע"ברכות דף י(ל "וכאמרם ז

ו בקב חרובין מערב שבת לערב ל די
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האיך קיים מצות שלש סעודות , שבת

בן ' וס, 'לך אות ג' פרי צדיק פר' ס' יעוי(בשבת 

כל העולם בצער וחנינא ה "ב ד"ג ע"יהוידע יומא דף נ

   .)בנחת

  

 ל "ם זמאמרד "עוד נקדים לבאר בס

אמר רבי יוחנן  :ת"וז )א"ח ע"דף קי(ת בבש

י אלמלי משום רבי שמעון בן יוח

משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן 

חלקי  יהא יוסי רביאמר  ,'וכו ןמיד נגאלי

אמר ו, 'וכו מאוכלי שלש סעודות בשבת

יהא חלקי ממכניסי שבת  יוסי רבי

 ,'וכו בטבריא וממוציאי שבת בציפורי

  .כ"ע

  

והרי בידו לאכול בזה ן ונבתויש לה 

 ,ומי מונע בעדובשבת שלש סעודות 

שלש רבי יוסי קיים שה אם ק פשךנה וממ

אם כן מה מקום לבקשה  בשבתסעודות 

 ו"ואם ח, שלש סעודותוהרי הוא אוכל  זו

 בשבתלא קיים שלש סעודות רבי יוסי 

אם כן מה מקום לבקשה זו ומה הועיל 

מאוכלי שלש סעודות יהא חלקי בבקשתו 

 והרי בידו לאכול שלש סעודות בשבת

וכן יש  ,)םשפת אמת שבת ש' יעוי(ואינו אוכל 

יהא חלקי ממכניסי ' בבקשתו בונןלהת

, וממוציאי שבת בציפורי בטבריא שבת

והרי בידו הוא לאחר לצאת מן השבת 

וביחוד , כל כמה שירצה ולמהר לבוא

על ידי זה יותר  תהותשצריך לה לא היהד

בערב שבת וכן  השעה כמה רגעימ

קק רבי יוסי זולמה זה הו ,במוצאי השבת

 ממכניסי שבת יהא חלקי ולבקשת

ד "ואגב אורחא יתבאר בס ,'בטבריא וכו

תרי מימרות  מה סמיכות ושייכות להנהו

רבי יוחנן משום רבי שמעון בן של 

  .ושל רבי יוסי שנסמכו אהדדי יאיוח

  

א אל הביאור נקדים לבאר ולבכדי ו

 )א"ו ע"דף ל(ל בסוטה "מאמרם זד "בס

ששה שבטים עלו לראש הר גריזים : ת"וז

אמר רב כהנא כדרך  ,והחציו מאי ,'כו

 ,שחלוקין כאן כך חלוקין באבני אפוד

מיתיבי שתי אבנים טובות היו לו לכהן 

גדול על כתפיו אחת מכאן ואחת מכאן 

ושמות שנים עשר שבטים כתוב עליהם 

 ',וכוששה על אבן זו וששה על אבן זו 

עשרים וחמש על  ,וחמשים אותיות היו

 ',וכו אבן זו ועשרים וחמש על אבן זו

חמשים נכי  ,הני חמשים אותיותופריך 

יצחק יוסף הוסיפו רבי ר מא ,חדא הויין

לו אות אחת שנאמר עדות ביהוסף שמו 

מתקיף לה רב  ,בצאתו על ארץ מצרים

אלא כל  ,נחמן בר יצחק כתולדותם בעינן

התורה כולה בנימן כתיב והכא בנימין 

  .שלם כדכתיב ואביו קרא לו בנימין

  

: ת"וז )סוטה שם(' ל בגמ"עוד אמרו ז

באותה  ,'ותתפשהו בבגדו לאמר וגו

שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו 

עתידין אחיך  ,יוסף ,אמר לו ,בחלון

 ,שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם

רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא 

רועה זונות דכתיב ורועה זונות יאבד 

  .'וכומיד ותשב באיתן קשתו  ,הון

  

פרק אלו בגמרת ירושלמי תא כן איו

אית תניי תני כשם : ת"וז )'הלכה ד( נאמרין

שהן חלוקין כאן כך הן חלוקין באבני 

כדי שיהיו עשרים  ,במלואותם ,אפוד
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 ,וחמשה מיכן ועשרים וחמשה מיכן

 ,והלא אינן אלא ארבעים ותשעהופריך 

 ,אמר רבי יוחנן בנימין דותולדותם מלא

סף מלא אמר רבי יודה בר זבידא יהו

והלא אינן ופריך  ,עדות ביהוסף שמו

אלא עשרים ושלשה מיכן ועשרים 

יוחנן בנימין היה  ביאמר ר ,ושבעה מיכן

 ביאמר ר ,ימן מיכן ,בן מיכן ,חציו

 ,לא ,זבידא ויאות מי כתיב ששה שמותם

 ,ותם ולא כל שמותםממש ,אלא משמותם

: ת"וז )'ב', ר ז"קה(ובמדרש אמרו  .כ"ע

ביבי אלו היו  בימר רא ,ששה משמותם

תני  ,חסרים אות אחת לא היו משמשין

  .נקודה אחת לואושעיא אפי ביר

  

והנה כל עובר ומעיין תוהא 

ל לומר "ומשתאה לדעת מהיכן למדו הז

כל על אותיות עשרים וחמש כן דבעינן 

 אחת מאבני האפוד והלא בקרא כתיב

ומאי ', וגו ששה משמתם על האבן האחת

ות כתובים בכל איכפת לי כמה אותי

יעקב מר א למהעוד יש להתבונן , אבן

רצונך 'על אבני האפוד דייקא ליוסף 

ו ללא אמר למה ו ,'שימחה שמך מביניהם

תבאר יואגב אורחא , החושןאבני כן על 

: ת"וז )'ג', ר ז"קה(ד מדרש פליאה "בס

אבא ואבא צידוני בשם  ביתלמידיו דר

שמואל בר נחמן אמר חביבה מיתתן  ביר

שבחייהם לא  ,שבטים יותר מבחייהםשל 

ובמיתתן נאמר  ,נאמר ששה משמותם

והמדרש הזה . כ"ע, ששה משמותם

כי  ,מאדהוא  סתום וחתוםל "זלרבותינו 

רש מהו החביבות במיתתן של ולא פ

שנאמר באבני האפוד  בזהה "י י"שבט

  .'ששה משמותם'

 ל "ם זמאמרד "עוד נקדים לבאר בס

ששה דברים  :ת"וז )א"ע ו"נדף ( פסחיםב

עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו בידם 

ואלו הן שלא  ,ועל שלשה לא מיחו בידם

 ,מרכיבין דקלים כל היום ,מיחו בידם

וקוצרין וגודשין לפני  ,וכורכין את שמע

  .כ"ע', וכו העומר

  

מרכיבין  :ת"אמרו על זה וז' בגמו

אמר רב  ,היכי עבדי ,'דקלים כל היום וכו

א ושיכרא דדפנא יהודה מייתי אסא דר

וקימחא דשערי דרמי במנא דלא חלפי 

עליה ארבעין יומין ומרתחי להו ושדו 

וכל דקאי בארבע  ,להו לדיקלא בליביה

אמות דידיה אי לא עבדי ליה הכי צאוי 

רב אחא בריה דרבא אמר מנחי  ,לאלתר

   -כופרא דיכרא לנוקבתא

אמר  ,היכי עבדי ,וכורכין את שמע- 

 י"יישראל  רב יהודה אומרים שמע

רבא  ,אחד ולא היו מפסיקיןי "ילהינו "א

תנו רבנן כיצד ', וכואמר מפסיקין היו 

אומרים שמע  ,היו כורכין את שמע

אחד ולא היו  י"ילהינו "א י"יישראל 

רבי יהודה  ,מפסיקין דברי רבי מאיר

אומר מפסיקין היו אלא שלא היו אומרים 

ופירש ( ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

כלומר שהיו מדבקין כל הקרייה  ,וכורכין: ל"ל וז"י ז"רש

ואית דגרסי שהיו אומרים , כמות שהיא ולא היו מוסיפין

פירוש שהיו אומרים אותו בקול , ברוך שם כבוד מלכותו

    -)רם

 ,ואנן מאי טעמא אמרינן ליה- 

כדדריש רבי שמעון בן לקיש דאמר רבי 

שמעון בן לקיש ויקרא יעקב אל בניו 

ביקש יעקב  ,האספו ואגידה לכםויאמר 

לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו 
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אמר שמא חס ושלום יש במטתי  ,שכינה

פסול כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי 

אמרו לו בניו  ,יצחק שיצא ממנו עשו

אמרו  ,אחד י"ילהינו "אי "ישמע ישראל 

כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין 

יעקב באותה שעה פתח  ,בלבנו אלא אחד

אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו 

אמרי רבנן היכי נעביד  ,לעולם ועד

לא  ,נאמרוהו לא אמרו משה רבינו

התקינו שיהו  ,נאמרוהו אמרו יעקב

אמר רבי יצחק  ,אומרים אותו בחשאי

אמרי דבי רבי אמי משל לבת מלך 

אם תאמר יש לה  ,שהריחה ציקי קדירה

התחילו  ,לא תאמר יש לה צער ,גנאי

  - בחשאילה בדיה להביא ע

תנו רבנן ששה דברים עשו אנשי -  

יריחו שלשה ברצון חכמים ושלשה שלא 

ואלו ברצון חכמים  ,ברצון חכמים

מרכיבין דקלים כל היום וכורכין את 

דברי רבי  'וכושמע וקוצרין לפני העומר 

אמר לו רבי יהודה אם ברצון  ,מאיר

 ,חכמים היו עושין יהו כל אדם עושין כן

אלו ואלו שלא ברצון חכמים היו  אלא

עושין על שלשה מיחו בידם ועל שלשה 

לא מיחו בידם ואלו שלא מיחו בידם 

מרכיבין דקלים כל היום וכורכין את 

', וכו שמע וקוצרין וגודשין לפני העומר

  .כ"ע

  

דרך העולה איש ישראלי והנה כל 

לירושלים בערב פסח להקריב את יריחו 

י יריחו והנה קרבן הפסח ורואה את אנש

כל אחד יושב תחת דקלו ומרכיב את 

עומד תוהא  ,הדקלים כל היום כולו

ומשתומם מה היה להם לאנשי יריחו 

שפרשו מן הצבור ותחת אשר יעלו 

ויקריבו את ככל איש ישראל לירושלים 

עוד זאת , עלינו קרבן הפסח כמצווה

 ,כולו דקלים כל היוםאת המרכיבין יעשו 

לשמתא דמשמתינן והאיך זה לא חיישי 

ליה לכל העושה מלאכה בערב פסח אחר 

' בגמוהיותר קשה שהרי נחלקו , חצות

 תברבי מאיר ורבי יהודה אם הרכ

ולכל  ,ברצון חכמים או לאהיתה הדקלים 

לא מיחו בידם חכמים הרי הדעות 

, מלהרכיב את הדקלים אחר חצות היום

 היו וכי שתי תורותומעתה ישאל השואל 

ת לאנשי יריחו שעושין אח להם לישראל

מלאכה בערב פסח אחר הצות ואין מוחה 

ואחת לכל ישראל ומי שעושה , בידם

משמתינן  מלאכה בערב פסח אחר הצות

  .אתמהא, ליה

   

היכי ' 'עוד יש להתבונן בשאילת הגמ

ויש לשאול ומאי שאילה היא זו ', עבדי

ולמאי נפקא מינה באיזו ', היכי עבדי'

, את דקליהםו אנשי יריחאופן הרכיבו 

ה דבמאי קמיפלגי רב יהוועוד יש לשאול 

ורב אחא בריה דרבא באיזו אופן 

וכי  ,את דקליהםאנשי יריחו הרכיבו 

מה טעם וגם קמיפלגי במציאות 

ולכאורה נראה דכל דבריהם , מחלקותן

   ,לא נאמרו אלא ברוח הקדש

  

עוד יש להפליא על אנשי יריחו על 

רים היו אומל שי"שלא חשו לתקנת חז

היו ושיאחר שמע ישראל ' וכוברוך שם 

ואנשי יריחו  ,בחשאיאותו אומרים 

אומרים  ינםאעומדין וכורכין את שמע ו

אומרים שהיו  וא', וכו ברוך שםכלל 
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, ל"היפך תקנת חז רםבקול  אותו

  . אתמהא

  

 ל "ם זמאמרד "עוד נקדים לבאר בס

לא יצא האיש  :ת"וז )א"ע' סדף (שבת ב

סנדל המסומר מאי ', ווכבסנדל המסומר 

אמר שמואל שלפי הגזרה היו  ,טעמא

והיו נחבאין במערה ואמרו הנכנס יכנס 

נהפך סנדלו של אחד  ,והיוצא אל יצא

כסבורין הם אחד מהן יצא וראוהו  ,מהן

דחקו זה בזה  ,אויבים ועכשיו באין עליהן

והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם 

מר רבי אילעאי בן אלעזר או ,אויבים

במערה היו יושבין ושמעו קול מעל גבי 

המערה כסבורין היו שבאו עליהם אויבים 

דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה 

רמי בר יחזקאל אמר  ,שהרגו בהן אויבים

בבית הכנסת היו יושבין ושמעו קול 

מאחורי בית הכנסת כסבורין היו שבאו 

עליהם אויבים דחקו זה בזה והרגו זה את 

 ,ממה שהרגו בהן אויבים זה יותר

באותה שעה אמרו אל יצא אדם בסנדל 

אי הכי בחול נמי ליתסר מעשה  ,המסומר

  -'וכו' וכו כי הוה בשבת הוה

אמר רב יהודה אמר שמואל לא - 

וכמה  ,שנו אלא לחזק אבל לנוי מותר

רבי יוחנן אמר חמש בזה וחמש  ,לנוי

ורבי חנינא אמר שבע בזה ושבע  ,בזה

רבי יוחנן לרב שמן בר אמר ליה  ,בזה

אבא אסברא לך לדידי שתים מכאן 

לרבי  ,ושתים מכאן ואחת בתרסיותיו

חנינא שלוש מכאן ושלוש מכאן ואחת 

מיתיבי סנדל הנוטה עושה  ,בתרסיותיו

לו שבע דברי רבי נתן ורבי מתיר 

  - 'וכו בשלוש עשרה

בעא מיניה רב הונא מרב אשי - 

 ,אמר לו אפילו שבע מותר ,חמש מהו

 ע מאי אמר ליה אפילו שמונה אסורתש

בעא מיניה רבי אבא בר זבדא  ',וכו

מרבי אבא בר אבינא עשאו כמין כלבוס 

איתמר נמי אמר  ,אמר ליה מותר ,מהו

רבי יוסי ברבי חנינא עשאו כמין כלבוס 

אמר רב ששת חיפהו כולו  ,מותר

במסמרות כדי שלא תהא קרקע אוכלתו 

  - 'וכו מותר

והתניא רבי  ,ורבי מתיר עד שבע- 

 ',וכונוטה שאני  ,מתיר עד שלש עשרה

אמר רבי חייא אי לאו דקרו לי בבלאי 

 ,וכמה ,שרי איסורי שרינא ביה טובא

 ,בפומבדיתא אמרין עשרין וארבע

אמר רב  ,בסורא אמרין עשרין ותרתין

נחמן בר יצחק וסימניך עד דאתא 

  .מפומבדיתא לסורא חסר תרתי

  

 פרק במה אשהובגמרת ירושלמי 

לא יצא האיש : ת"וז איתא )'הלכה ב(

מפני מה גזרו על ', וכובסנדל המסומר 

מרים שהיו רואות יש או ,סנדל מסומר

שהיו מרים יש אוו ,את ראשו ומפילות

על מרים ויש או ,שומעות קולו ומפילות

ידי שהיו נדחקין זה בזה והורגין זה את 

ד גזרו ולא בשעת השמ ופריך ,'וכו זה

ומשני  ,יהא מותר מכיון שעבר השמד

כמה מסמרן  ',וכו וביטל יןדית לא עמד ב

ן אמר רבי יוחנ, )ויהא מותר' פי( יהו בו

חנינא  ביר ,חמשה כחמשה ספרי תורה

דכתיב ברזל  'פי( אמר שבעה וכימיך דבאך

חנינא ברזל  ביודריש ר, ך דבאךיונחשת מנעלך וכימ

נהגין  ,)ימי השבועשבעת שבמנעלך יהיו כימיך שהם 

אחא  בדרש ר ,חנינא ביין כהדא דררבנ
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רבי היה נותן  ,בשם רבי חנינא תשעה

ר בזה ואחד עשר בזה כמנין שה עשושל

מה  ,וכמסמרות נטועים ,משמרות

רבי יוסי  ,ד"ד אף מסמרים כ"משמרות כ

בן חנינא אמר כליבית אינו עולה למנין 

  . מסמרים

  

על סנדל המסומר כל הענין של והנה 

חדא , וסה הוא מאדמופלא ומכפי פשוטו 

ויהא  כמה מסמרין יהיו בויש לשאול 

רב אשי שהרי אמר ליה , את בואסור לצ

ולא אסר  אפילו שבע מותררב הונא ל

עד שלש מתיר פליג וורבי , אלא בשמונה

 הקרו ליהוה רבי חייא אי לאו דו ,עשרה

 ,שרי ביה טובאהוה בבלאי שרי איסורי 

 עעשרין וארבו ,סוראל עשרין ותרתיןעד 

אמר חיפהו כולו במסמרות ו ,פומבדיתאל

ומעתה אין אתנו יודע  ,מותרדרב ששת 

ויהא אסור לצאת  כמה מסמרין יהיו בו

ו בזה האחרונים דנכבר וזאת שנית  ,בו

ולחן בשל "י ז"הבמרן השמיט ל למה "ז

 דין סנדל המסומר שהביא הטור רוךע

  .ל"ז

  

 'במה שנחלקו בגמעוד יש להתבונן 

ויהא מותר לצאת  יו בוכמה מסמרין יה

רבי יוחנן אמר חמשה כחמשה ספרי  ,בו

רבי חנינא אמר שבעה וכימיך , תורה

רבי היה נותן שלשה עשר בזה ו, דבאך

מה , ואחד עשר בזה כמנין משמרות

והנה , ד"ד אף מסמרות כ"משמרות כ

ל הזה דנסבמה נחשב ה ישאל השואל

בו רמזים כנגד חמשה חומשי  רמוזל

ומה ענין , קים שבתורהונגד פסו, תורה

 ,ד משמרות כהונה"כמסמרות הסנדל ל

שלשה עשר בזה ואחד ורבי למה נתן 

ב בזה "ב בזה וי"דייקא ולא י עשר בזה

במספר שביחד יהיו  אחר אופןכל באו 

אינו שכליבית וגם מהו ענינו של ה, ד"כ

וביותר יפלא על , מסמריםהעולה למנין 

פן רבי חייא דבהאי פחדא הוה יתיב 

ולכן ' בבלאי שרי איסורי'אולי יתקרי ו

או  עשרין ותרתיןנמנע מלהתיר עד 

והלא לא תגורו מפני איש , עשרין וארבע

אשר ואי זה הוא וגם מי הוא זה , כתיב

יעיז פניו נגד רבי חייא הגדול ויכנהו 

  .אתמהא, 'בבלאי שרי איסורי'בשם 

  

 בר יוחאי: עוד אמר הפייטן בשירו

 ם קנית הודךש 'וכו מושב טוב ישבת

 דברי הפייטןוהנה יש להתבונן ב, ךוהדר

מה הוא ההוד ומה הוא ההדר שנתעטר 

  . בו רבי שמעון בן יוחאי

  

' פיס ברכה' פר( ל בספרי"אמרו חז והנה

 מלמד, בכור שורו הדר לו: ת"וז )ב"י

לו שא ,שניתן לו הוד למשה והדר ליהושע

יכול  ניתן הוד ליהושע אין כל העולם

בפרשת  ל פירש"י ז"ורש .כ"ע, לעמוד בו

 ןונת הדר, לו הדר שורו רבכו: ל"ברכה וז

 וכי שהוק, עליו מהודך התתונ שנאמר לו

 לומר איןו ,להדר מהודה ראי מייתי כיהי

איתא  דהא, א היאתילמ אחד ידואי אידיד

 למשה הוד לו שנתן דממל )שם( ספריב

 אין ליהושע ודה נתן שאלו ליהושע והדר

הא קמן  .ע״כ ,וב דעמול לויכ םלוהע כל

  .נינהו מילי ריתהוד והדר ד

  

  ה"המשך יבא אי

  


