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Why are we Having So Much Fun on Lag Ba’Omer? 
 

 )1896( שפרלינג יצחק אברהם להרב המנהגים טעמי' ס

 
 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תצג סעיף ב 
 

כ חל "ד בבקר אלא א"ואין להסתפר עד יום ל, שאומרים שאז פסקו מלמות) ז(, ג לעומר"עד ל) ו(נוהגים שלא להסתפר 
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 .…)ל ומנהגים"מהרי(תחנון ] ה[ואין אומרים בו ) ט(ג ג ומרבים בו קצת שמחה "ל
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Letter from the Lubavitcher Rebbe z”l 

 

  'ז שי"מהורשי 'מ וכו"א נו"ח אי"ג הוו"הרה
 

  !שלום וברכה
 

ג בעומר העתקת לשון "ם בפרק לומצאתי ש ,ת"מהד "המועדים בהלכה" את ספרו ,א"ר שליט"ח אדמו"ק מו"בספרית כ ,במקרה ראיתי
ק "ג בעומר כי הוא מתלמידי רע"י ביום ל"והטעם שמת רשב :ל"וז ,ז בהערה"ע פ"שער ספה ﴾דפוס דובראוונע ודפוס לאשצוב﴿  ח"הפרע

  .ע"שמתו בספה
 

ח "בפע ,פ המבואר"ר עהן מצד הנסת ,כ"ק אח"י הוא מהחמשה תלמידים שסמך רע"כי רשב ,אשר קטע זה מוקשה הוא הן בנגלה ,והנה ידוע
 .ז"ד סק"ח סל"חאו 'ת דברי נחמי"ז בשו"וכבר עמד ע .ל"תלמידים הנ 'ד אלף תלמידים שמתו ומדריגת ה"מדריגת הכ ,ל"שם ובסידור האריז

  .ע בדפוס קארעץ ששמעתי ששם נשמט זה"ל וצ"כנ 'ש כי הוא כו"ח שם במ"ס בפע"ואולי יש ט :וסיים
 

ק "י אשר לכ"שישנם באוסף הכת ,י"ח כת"ל ובשני פע"וכן בסידורי האריז .ל"ס קארעץ לא נמצא קטע הנח דפו"אשר בפע ,ואמת כן הוא
  .ע"ח שראיתי לע"ל בכל דרושי דא"כן לא מצאתי לביאור הנ .חסר כל ענין זה ,א"ר שליט"ח אדמו"מו

 

ק ולכן זמן "וא מחמשה תלמידיו הגדולים של רעה ה"י ע"כי הרשב :ג בעומר"בטעמי מנהגי ל ﴾ע דרוש יב"ענין ספה﴿ ל ספר הכוונות"וז
  .ז הוא במשנת חסידים"ועד .ג בעומר"שמחתו ביום ל

 

פ להעיר על "או עכ ,ל בספרו"לתקן את הנ ,ד"לפענ ,ומכמה טעמים מהנכון - מדאינו מביאו ,כ"נ כנראה לא ראה את סה"ס ד"ובעהמ -
 .. .בהזדמנות הראשונה ,הספקות שבדבר
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  סימן רלג) יורה דעה(לק ב ת חתם סופר ח"שו
 

י "ג בעומר בהלולא דרשב"ק צפת ביום ל"בעה' אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשיר דרי וממרחק יבואו ידרושו את ה
פ אין "ר' ש תוס"ד ודיגולו ודליקו נרות עלי אהבה כמ"שכרם רב בלי ספק ע= לשם שמים=ש "ל ואם כי כל כוונתם לש"ז

אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן  ]ודה זרה דף כב עמוד ב רגלא בחבריה ידעתוספות מסכת עב[ מעמידין
כרכר ' דרותאי שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם ושלא ארצה להתחבר עמהם בזה כי כבר כמה כרכורי

' ום שנעשה להם נס מהא דאמריט בי"ד על המקומות שעושים י"ו בקונטרס מנהגי איסור שלו אות י"תצ' ח סי"ח א"בפר
מ העושים "ק פפד"ובמקומו טרחתי הרבה לקיים מנהג עיר מולדתי ק[' בתמי' ה קמייתא בטיל אחרינייתא מוסיפי"ק דר"פ

ו משעבוד לחירות אמרינן שירה ממיתה "הוא מהאי ק' ד דאמרי"ג אדר שלפע"ביום כ' ומנהג מצרי] 'אדר א' פורים ביום כ
ס ופוסקים בשום מקום ורמז ורמיזה רק מניעת הספד "בוע מועד שלא נעשה בו נס ולא הוזכר בשש אבל לק"לחיים לא כ

ד שכלו חייב והוה זכאי דהיינו הוד "פי נסתר דהוה כב"ע' יעבץ כ"גופא לא ידענא ובסידור מהר' ותענית מנהגא הוא וטעמי
 ש"שבהוד יע

 
ה ימי ניסן הם ואין מספידים בו ואי אתיהיב "אלא שבלא= למנין בני ישראל=י "תשעה למב לקבוע כל טוב בהגיענו לגבורות ביום' ראוי' ז הי"אלא לפ

הראשון  עולים ביום' יום הראשון חסד שבחסד לעומת זה מן נוקבי' ל דכשם שסופרים דרך ירידה ממעלה למטה ויהי"ל י"נ' רשותא לכמוני לדבר מה שהי
ז ביום "אייר יום בחור פסח שני ולפ/ 'י/ד "י יו"ה למב"זה בזה בנצח שבנצח ויום כ' מלכות שבמלכות וכן לעולם חתן וכלה יוצאים זה לקראת זה ופוגשי

נהג קצת אבילות מיום ג הוא הוד שבהוד להורדות הניצוצות ולעומת זה הוא תפארת שבתפארת להיורדים להעלות בקדש ויש לבחון כי רגילים להתחיל מ"ל
מתחילים להתאבל ' ג כי אז הוא הוד שבהוד להעולים ותפארת שבתפארת להיורדי"אייר הוא ממש ההיפך מיום ל' ג לעומר והנה יום ב"אייר עד יום ל' ב

ה כן הוא כי כל ימי הספירה ושמחים בו ומה שכתבתי מהעלאה ממטה למעל] אייר כי אז הוא הוד שבהוד להעולים' ב' מיו[י אייר הוא היפך "וביום ח
       ל"כי ממחרת השבת תספרו עד יום נון וידוע מדת שבת התחתונה ונון אימא עילאה הרי שעולים בו וכנ/ 'נ/מונחים בין יום שבת ליום נון 

 
הורדת המן ' כ הי"כ ירד המן א"ימים בלא לחם ואח' הלכו ג' במדרש שמיום שכלה החררה שהוציאו ממצרי' ולפי דאי
מ לעשותו יום שמחה והדלקה "ע ושם הארכתי מ"ס פר"לעשות לזה זכר טוב אך הוא נגד ש' ג בעומר וראוי"ביום ל

ח במי שנדר "ש רלב"תל תלפיות שהכל נפנים לשם לא ידעתי אם רשאים לעשות כן והוה כעין מ' ובמקום ידוע דוקא שיהי
אגרת הנפלא שלו שכל מקום המקודש יותר מחברו ן ב"ש רמב"ש וכבר עלה בלבי לומר לפמ"לקבר שמואל הנביא יע

זאת כדי שלא יתישב ירושלים ' כ הי"ה עדיין לא הגיע עד עתה זמן בנינו ע"כ הואיל ובעו"חרוב ושמם יותר מחברו ע
ו להאריך "פ לא ממהרסים וממחריבים ח"ת להיות ממישבים של ירושלים ועכ"ביתר עז כי לא זכינו לכך מי יתן ויזכני הי

 .ישראלגלות 
 

Shu”t Shem Aryeh 14 (R. Aryeh Balhuver, 19th cent.) – outline of teshuvah: 
 

1. Why are people making yahrzeits celebrations instead of fast days, as prescribed by Shulchan Aruch? (pars. 
1-2) 

2. They base it on the celebrations in Meron and elsewhere on Lag Ba’Omer on the yahrzeit of RShB”Y, but 
this too is nebulous in origin (par. 3) 

3. Perhaps people think the word “hilulah” means celebration, but this is incorrect; it rather means praise, 
which should be done in a sober, non-celebratory fashion. (par. 4) 

4. Visiting a tzadik’s kever is appropriate, but not to make a celebration. The reason why RShB”Y was upset at 
someone who said “Nachem” at his kever was because this was the day that R’ Akiva’s talmidim ceased 
dying, and he was a surviving student. But this has nothing to do with RShB”Y’s yahrzeit. 

5. It is altogether puzzling why we should have any simcha on the day when R’ Akiva’s stopped dying! If they 
ALL died, what are we celebrating? (par. 6) 

6. Answer #1: It’s comparable to Tu B’Av. But this, too, is problematic (par. 6) 
7. Answer #2: R’ Akiva’s students died over several years and Lag Ba’Omer marked the time of year when 

“death season” was over. 
8. Answer #3 (which will also explain connection to RShB”Y): The fact that RShB”Y died a normal death 

instead of being executed was the reason to celebrate his Yahrzeit 
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   ס"ג בעומר וסיום הש"פרי צדיק ויקרא ל - צדוק הכהן מלובלין ' ר
  

אף שמצינו שקבעו תענית ביום מיתת צדיקים . יום זה נקרא הלולא דרבי שמעון בן יוחאי מפני שבו ביום נסתלק] א[

שהוא יום וכן ראש חודש אב דאף שהוא ראש חודש מותר להתענות בו מפני , ה"אדר פטירת משה רבינו ע' כמו בז

ולמה בפטירת רבי שמעון בן ) פ"כדאיתא במגילת תענית וטור ושולחן ערוך אורח חיים סימן תק(פטירת אהרן הכהן 

ומה , אך מה שקבעו תענית ביום מיתת צדיקים דוקא בצדיקים שהיו משורש תורה שבכתב, יוחאי עשו יום טוב

ה היה שורש תורה "ומשה רבינו ע. ו ולא מתו על מטתןהוא מפני שנהרג, שמצינו תענית צדיקים במיתת הרוגי מלכות

) 'ד, ד"במדבר רבה י(ואיתא במדרש  )ל"כדאיתא בכתבי האריז(ורבי עקיבא היה שורש תורה שבעל פה . שבכתב

וביום ' ובעלי אסופות אימתי הם נטועים דברי תורה באדם בזמן שבעליהם נאספין מהם כל זמן שרבו קיים וכו

ז "גיטין ס(ורבי שמעון בן יוחאי היה תלמיד רבי עקיבא ואמר , דברי תורה בלבב ישראל תלמידיושנסתלק אז נקבעו ה

ג "והיה זה בל .והיינו שורש למודי רבי עקיבא. שנו מדותי שמדותי תרומות מתרומות מדותיו של רבי עקיבא) א

כמו שחשב בזוהר חדש ( דשבעה רועים נגד שבע מדות. דהוד הוא מדת אהרן הכהן. בעומר בספירת הוד שבהוד

ואהרן שורש תורה . ה היה שורש תורה שבכתב"דמשה רבינו ע. והוא היה גם כן שורש תורה שבעל פה) תולדות

והוא יהיה ) ז"ט', שמות ד(וכמו שנאמר . ותורה יבקשו מפיהו' כי שפתי כהן וגו) 'ז', מלאכי ב(שבעל פה כמו שנאמר 

וביום , רה שבעל פה כמו תרומות מתרומות מדותיו של רבי עקיבאוספירת הוד שבהוד הוא שורש תו. לך לפה

כמו , הסתלקותו נקרא הילולא דרבי שמעון בן יוחאי דכל ישראל שבדורו קיבלו ונקבע בלבם אז הדברי תורה שלו

) ב ב"ג קנ"ח(ק "דאיתא בזוה, ד באייר פסח שני מתחיל ספירת הוד"ובי. שאמרו במדרש בזמן שבעליהם נאספין מהם

ג בעומר שהוא הוד שבהוד "ואחר כך בל', ובימינא דתמן תורה שבכתב וכו' סח ראשון מימינא פסח שני משמאלא וכופ

וברבי עקיבא שהיה שורש תורה שבעל פה שהיה , הוא שורש מדת אהרן שהוא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה

דברים שלא נגלו למשה נגלו לרבי ) 'תנחומא חוקת ח(ואיתא במדרש ) ט ב"כדאיתא מנחות כ(דורש כתרי אותיות 

יקר אלו תפילין ) ז ב"מגילה ט(והיינו כתר דדרשו בגמרא , וכל יקר ראתה עינו זה רבי עקיבא וחביריו, עקיבא וחביריו

ועל זה אמרו . ולא יכלו לקבוע יום הלולא ביום פטירת רבי עקיבא מפני שנהרג. שבראש שהם למעלה כמו כתר

והיה נקרא עקיבא בן יוסף שהיה כמו משיח בן , שבה לפני דהיינו שהיה משורש מחשבהכך עלה במח) מנחות שם(

, וכן היה נצרך ברבי עקיבא, ומן הסתם היה נצרך להיות כן לטובת ישראל, שיהרג) ב א"סוכה נ(יוסף דאיתא בגמרא 

ומן הסתם , רבי עקיבא ולכן קבעו ההלולא ביום פטירת רבי שמעון בן יוחאי שהיה בו תרומות מתרומות מדותיו של

' באדר נולד משה וכו' ומנין שבז) ח א"קידושין ל(נולד רבי שמעון בן יוחאי גם כן ביום זה כמו שהוכיחו בגמרא 

ולכן ביום זה ירדה נפש זה שהיה שורש תורה שבעל פה ' ה יושב וממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום וכו"שהקב

דאמר לו רבי עקיבא לרבי שמעון בן יוחאי דייך שאני ובוראך ) 'הלכה ב 'סנהדרין פרק א(ולכן איתא בירושלמי 

ובכל שנה כשבא , ה ורבי עקיבא שהיה שורש תורה שבעל פה"שלא היה שום אדם מכיר כוחו רק הקב, מכירין כוחך

 :ו למועדיום זה יכול כל אדם לזכות לפי כוחו להשיג קביעת הדברי תורה שירד ביום זה בתורה שבעל פה ולכן קבעוה


