
 לג בעומר

        ????סיבת היו�סיבת היו�סיבת היו�סיבת היו�

  ע"מקובל שהוא יו� שמחה שאז פסקו למות תלמידי ר: ל"מנהגי מהרי .1

והמדורות . שאז התגלתה תורתו לכל העול�, ש בר יוחאי"של ר] או חתונה[יו� פטירת .2

שבו , ח" וקשת ה� סמל למרד הגדול. ה� ביטוי להארה הגדולה שפרצה אז לעול�

 ע "לקחו חלק תלמידי ר

ה הצלחה מסוימת במרד והצליחו להדו% את אויביה� ולכ$ היתה שמחה באותו יו� הית .3

 גדולה

ולכ$ שיוליוס הכופר נת$ רשות . 1כנראה ביו� זה נבנו בתי המקדש הראשו$ והשני .4

א( רעידת .  לספירה בער( התחילו לבנות ביו� זה500ק השלישי בשנת "לבנות את ביהמ

 .פסיק את הבניהאדמה ושרפה גדולה שכילתה את כל החומר שהוכ$ ה

  י"ע ורשב"בעומר ה� ר' כ הדמויות שמאפיינות את לג"א

        עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא' ' ' ' רררר

כ כל הסניפי� והענפי� של "פ שכ$ ממנו יצאו אח"מכונה אבי העורקי� של התורה שבעל

, מכילתא, ספרי, ספרא: שכ$ חמשת תלמידיו הגדולי� היו בעלי מדרשי התנאי�, ע"התושב

ו הול( מסו% העול� ועד סופושמ. "ע"סת� משנה וכולהו אליבא דר
2

 "  

הצליח להוריד את התורה לפרטי פרטי� ותלי תלי� של חידושי� עד שמשה לא הבי$ את 

  ..כמדרש שעלה משה למרו� ראה דור דור ודורשיו..דבריו

והיא היא כנראה . 3אלעזר' יהושוע ור' שאותה למד מר..  נכנסו לפרדס4, המעולה בתורת הסוד

  .ר הזוהרמה שגילה תלמידו בספ

דר( " "4די$ מלכא משיחא. "וכ$ עורר את תורת הגאולה והמשיח בהכרזתו על בר כוכבא כמשיח

וכ$ לקח חלק המרד עצמו א� בהוצאת תלמידיו א� בקיבו" הע� ואחדותו , "5כוכב ביעקב

אלא , ע לא חשב שבר כוכבא הוא משיח בית דוד"נראה שר. ' וכ$ באיסו% כספי� וכו6במרד

וק� שבט "וסופו , שהרי הפסוק שקרא עליו שיי( למשיח בית יוס%, ת יוס%דוקא משיח בי
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  מוזכר שנבנו בחודש אייר 
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  . יבמות טז 
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  הדרי$ פרק תשעיבסנ 

4
  'ג' ירושלמי תענית ה 

5
  'ה' ירושלמי תענית ד 

6
א( נראה שמבחינה מציאותית זה לא אפשרי שהרי בזמ$ המרד היה בגיל מבוגר " נושא כליו של בר כוכבא"ל אומרי� שהיה  "חז 

  . לספירה והוא היה בדור שלאחר החורב130$שהרי המרד היה ב[מאוד



וכ$ כתב .. וכ$ זו היתה מעלתו של בר כוכבא בצד החומרי הגבורתו. מישראל זה משיח בי$ דוד

בפירוש ענ% יוס% על מדרש איכא
7

שהרי משיח בית דוד צרי( לעמוד בהנהגת המשפט , 

  .מה שלא עשה בר כוכבא, והתורה

היתה "ע ראה בבר כוכבא מנהיג אלא כל חכמי דורו "לא רק רש  רואי�'ג' מי תענית הירושלב

  .עיר גדולה ושמה ביתר והיה עליה מל( שקיבלוהו כל חכמי ישראל

ע או משהו "א( אנו לא מוצאי� שר. ע התבדתה"הקביעה של ר, ובכל אופ$ המשיח הזה מת

, תהלי( ע� אפשריות שונות בכל דורשכ$ משיח זה ' ע טעה וכו"מהחכמי� התלונ$ על כ( שר

מלכי�' � בהל"וכ$ כותב הרמב" אחישנה"במיוחד שמדובר על גאולת 
8
:  

ואל יעלה על דעת( שהמל( המשיח צרי( לעשות אותות ומופתי� ומחדש דברי� בעול� או ואל יעלה על דעת( שהמל( המשיח צרי( לעשות אותות ומופתי� ומחדש דברי� בעול� או ואל יעלה על דעת( שהמל( המשיח צרי( לעשות אותות ומופתי� ומחדש דברי� בעול� או ואל יעלה על דעת( שהמל( המשיח צרי( לעשות אותות ומופתי� ומחדש דברי� בעול� או     

, , , , שהרי רבי עקיבא חכ� גדול מחכמי משנה היהשהרי רבי עקיבא חכ� גדול מחכמי משנה היהשהרי רבי עקיבא חכ� גדול מחכמי משנה היהשהרי רבי עקיבא חכ� גדול מחכמי משנה היה, , , , אי$ הדבר כ(אי$ הדבר כ(אי$ הדבר כ(אי$ הדבר כ(, , , , מחיה מתי� וכיוצא בדברי� אלומחיה מתי� וכיוצא בדברי� אלומחיה מתי� וכיוצא בדברי� אלומחיה מתי� וכיוצא בדברי� אלו

ודימה ודימה ודימה ודימה , , , , והוא היה אומר עליו שהוא המל( המשיחוהוא היה אומר עליו שהוא המל( המשיחוהוא היה אומר עליו שהוא המל( המשיחוהוא היה אומר עליו שהוא המל( המשיח, , , , היה נושא כליו של ב$ כוזיבא המל(היה נושא כליו של ב$ כוזיבא המל(היה נושא כליו של ב$ כוזיבא המל(היה נושא כליו של ב$ כוזיבא המל(והוא והוא והוא והוא 

ולא ולא ולא ולא , , , , כיו$ שנהרג נודע לה� שאינוכיו$ שנהרג נודע לה� שאינוכיו$ שנהרג נודע לה� שאינוכיו$ שנהרג נודע לה� שאינו, , , , עד שנהרג בעונותעד שנהרג בעונותעד שנהרג בעונותעד שנהרג בעונות, , , , הוא וכל חכמי דורו שהוא המל( המשיחהוא וכל חכמי דורו שהוא המל( המשיחהוא וכל חכמי דורו שהוא המל( המשיחהוא וכל חכמי דורו שהוא המל( המשיח

שהתורה הזאת חוקיה שהתורה הזאת חוקיה שהתורה הזאת חוקיה שהתורה הזאת חוקיה , , , , ועיקר הדברי� ככה ה$ועיקר הדברי� ככה ה$ועיקר הדברי� ככה ה$ועיקר הדברי� ככה ה$, , , , שאלו ממנו חכמי� לא אות ולא מופתשאלו ממנו חכמי� לא אות ולא מופתשאלו ממנו חכמי� לא אות ולא מופתשאלו ממנו חכמי� לא אות ולא מופת

וא� יעמוד מל( מבית וא� יעמוד מל( מבית וא� יעמוד מל( מבית וא� יעמוד מל( מבית ............ואי$ מוסיפי$ עליה$ ולא גורעי$ מה$ואי$ מוסיפי$ עליה$ ולא גורעי$ מה$ואי$ מוסיפי$ עליה$ ולא גורעי$ מה$ואי$ מוסיפי$ עליה$ ולא גורעי$ מה$, , , , י�י�י�י�ומשפטיה לעול� ולעולמי עולמומשפטיה לעול� ולעולמי עולמומשפטיה לעול� ולעולמי עולמומשפטיה לעול� ולעולמי עולמ

ויכו% כל ישראל ליל( ויכו% כל ישראל ליל( ויכו% כל ישראל ליל( ויכו% כל ישראל ליל( , , , , כפי תורה שבכתב ושבעל פהכפי תורה שבכתב ושבעל פהכפי תורה שבכתב ושבעל פהכפי תורה שבכתב ושבעל פה, , , , דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביודוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביודוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביודוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו

א� עשה והצליח ובנה א� עשה והצליח ובנה א� עשה והצליח ובנה א� עשה והצליח ובנה , , , , הרי זה בחזקת שהוא משיחהרי זה בחזקת שהוא משיחהרי זה בחזקת שהוא משיחהרי זה בחזקת שהוא משיח', ', ', ', וילח� מלחמות הוילח� מלחמות הוילח� מלחמות הוילח� מלחמות ה, , , , בה ולחזק בדקהבה ולחזק בדקהבה ולחזק בדקהבה ולחזק בדקה

' ' ' ' ויתק$ את העול� כולו לעבוד את הויתק$ את העול� כולו לעבוד את הויתק$ את העול� כולו לעבוד את הויתק$ את העול� כולו לעבוד את ה, , , ,  בודאי בודאי בודאי בודאימקדש במקומו וקב" נדחי ישראל הרי זה משיחמקדש במקומו וקב" נדחי ישראל הרי זה משיחמקדש במקומו וקב" נדחי ישראל הרי זה משיחמקדש במקומו וקב" נדחי ישראל הרי זה משיח

        ....ולעבדו שכ� אחדולעבדו שכ� אחדולעבדו שכ� אחדולעבדו שכ� אחד' ' ' ' ביחד שנאמר כי אז אהפו( אל עמי� שפה ברורה לקרוא כול� בש� הביחד שנאמר כי אז אהפו( אל עמי� שפה ברורה לקרוא כול� בש� הביחד שנאמר כי אז אהפו( אל עמי� שפה ברורה לקרוא כול� בש� הביחד שנאמר כי אז אהפו( אל עמי� שפה ברורה לקרוא כול� בש� ה

ש אצלנו שעדי$ אי$ הכרזה "ג� בתהלי( הגאולה יתכנו משברי� ונפילות כ:  נכו$ לעכשיו

  .יאש ושובר א% אחדוזה לא מפחיד ומי. מפורשת אלא גלוי וראיה כתהלי( של משיח בית יוס%

כמו שלאחר הגלות לא התחרטו על יציאת , וכ$ זה לא מונע ממנו להדות ולשמוח במה שהגענו

  . מצרי�

, ה שלא תלויה במעשי� ותשובה"אלא שנראה שבגאולתנו שהיא גאולת בעיתה מצדו של הקב

  .  הגאולה תופיע לאט א( בודאות
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  ' ה' רבה ב 

8
  'ד+ג' פרק יא 


