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Deconstructing the Myth & Mystery of Lag Ba'Omer

 (1תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב עמוד ב
ר"ע אומר :למד תורה בילדותו  -ילמוד תורה בזקנותו ,היו לו תלמידים בילדותו  -יהיו לו תלמידים בזקנותו ,שנא':
בבקר זרע את זרעך וגו' .אמרו :שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא ,מגבת עד אנטיפרס ,וכולן מתו
בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ,והיה העולם שמם ,עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ,ושנאה להם ר"מ
ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע ,והם הם העמידו תורה אותה שעה .תנא :כולם מתו מפסח ועד
עצרת.
 (2בית הבחירה למאירי למסכת יבמות דף סב עמוד ב
ותלמידים אלו הוזכר כאן שכלם מתו מפסח ועד עצרת וקבלה ביד הגאונים שביום ל"ג בעומר פסקה המיתה
ונוהגים מתוך כך שלא להתענות בו וכן נוהגים מתוך כך שלא לישא אשה מפסח עד אותו זמן.
 (3שולחן ערוך אורח חיים סימן תצג
סעיף א
נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר ,מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא; אבל לארס
ולקדש ,שפיר דמי ,ונשואין נמי ,מי שקפץ וכנס אין עונשין אותו .הגה :מיהו מל"ג בעומר ואילך הכל שרי
)אבודרהם ב"י ומנהגים(.
סעיף ב
נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר ,שאומרים שאז פסקו מלמות ,ואין להסתפר עד יום ל"ד בבקר אלא א"כ חל
יום ל"ג ערב שבת שאז מסתפרין בו מפני כבוד השבת .הגה :ובמדינות אלו אין נוהגין כדבריו ,אלא מסתפרין ביום
ל"ג ומרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון )מהרי"ל ומנהגים( .ואין להסתפר עד ל"ג בעצמו ולא מבערב
)מהרי"ל( .מיהו אם חל ביום ראשון ,נוהגין להסתפר ביום ו' לכבוד שבת )מהרי"ל( .ומי שהוא בעל ברית או מל בנו,
מותר להסתפר בספירה לכבוד המילה.
סעיף ג
יש נוהגים להסתפר בראש חדש אייר ,וטעות הוא בידם .הגה :מיהו בהרבה מקומות נוהגים להסתפר עד ראש חדש
אייר ,ואותן לא יספרו מל"ג בעומר ואילך ,אעפ"י שמותר להסתפר בל"ג בעומר בעצמו .ואותן מקומות שנוהגין
להסתפר מל"ג בעומר ואילך ,לא יסתפרו כלל אחר פסח עד ל"ג בעומר .ולא ינהגו בעיר אחת מקצת מנהג זה ומקצת
מנהג זה ,משום לא תתגודדו )דברים יד ,א( וכל שכן שאין לנהוג היתר בשתיהן.
 (4שער הכוונות דרושי הפסח דרוש יב
ענין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג לעומר על קברי רשב"י ור"א בנו אשר קבורים בעיר מירון כנודע
ואוכלים ושותי' ושמחים שם אני ראיתי למוז"ל שהלך לשם פ"א ביום ל"ג לעומר הוא וכל אנשי ביתו וישב שם
שלשה ימים ראשו' של השבוע ההו' וזה היה פעם הא' שבא ממצרים אבל אין אני יודע אם אז היה בקי ויודע
בחכמה הזו הנפלאה שהשיג אח"כ .והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי שבשנה הא' קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם
מוז"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 הנז' הלך גם הוא שם והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון נחם ה'
אלקינו את אבלי ציון כו' וגם בהיותו שם אמר נחם כו' ואחר שגמר העמידה א"ל מוז"ל כי ראה בהקיץ את רשב"י
ע"ה עומד על קברו ואמר לו אמור אל האיש הזה אברהם הלוי כי למה אומר נחם ביום שמחתינו והנה לכן הוא
יהיה בנחמה בקרוב ולא יצא חדש ימים עד שמת לו בן א' וקבל עליו תנחומין וכתבתי כל זה להורות כי יש שרש
במנהג הזה הנז' .ובפרט כי רשב"י ע"ה הוא מחמשה תלמידיו הגדולים של ר"ע ולכן זמן שמחתו ביום ל"ג לעומר
כפי מה שביאר לעיל ביום ל"ג לעומר.

 (5שולחן ערוך אורח חיים סימן תקפ
סעיף א
אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם; ואף על פי שמקצתם בראש חדש ,יש מי שאומר
שיתענו בו וטוב שלא להשלים בראש חדש.
סעיף ב
באחד בניסן מתו בני אהרן; בעשרה בו מתה מרים ונסתלק הבאר; בכ"ו בו מת יהושע בן נון ,בעשרה באייר מת
עלי הכהן ושני בניו ,ונשבה ארון ה'; בכ"ח בו מת שמואל הנביא; בכ"ג בסיון בטלו הביכורים מלעלות לירושלים
בימי ירבעם בן נבט; בכ"ה בו נהרג רשב"ג ורבי ישמעאל ור' חנינא סגן הכהנים; בכ"ז בו נשרף רבי חנינא בן
תרדיון וספר תורה עמו; באחד באב מת אהרן הכהן .בי"ח בו כבה נר מערבי בימי אחז .בי"ז באלול ב מתו מוציאי
דבת הארץ; בה' בתשרי מתו עשרים איש מישראל ונחבש רבי עקיבא; בז' בו נגזרה גזרה על אבותינו שימותו
בחרב וברעב ובדבר ,מפני מעשה העגל; בז' במרחשון עוורו עיני צדקיהו ושחטו בניו לעיניו; בכ"ח בכסליו שרף
יהויקים המגילה שכתב ברוך מפי ירמיהו; בשמונה בטבת נכתבה התורה יונית בימי תלמי המלך והיה חשך בעולם
שלשה ימים; ובט' בו לא נודע איזו היא הצרה שאירע בו; בה' בשבט מתו הזקנים שהיו בימי יהושע; בכ"ג בו
נתקבצו כל ישראל על שבט בנימין על ענין פלגש בגבעה .בז' באדר מת משה רבינו ע"ה; בט' בו נחלקו בית שמאי
ובית הלל.
מגן אברהם שם
בכ"ח בו  -במ"ת בכ"ט באייר מת שמואל במ"ת ובכל בו ובה"ג גרסי' בשבעה באלול מתו מוציאי כו' ,וכן הוא
בתשו' הרא"ש ובב"י ולכן צ"ל דט"ס נפל בש"ע.
 (6שו"ת רדב"ז חלק ב סימן תרח
שאלת ממני אודיעך דעתי במי שנדר לגלח את בנו במקום שמואל הנביא ובא ומצא שכבר נלקח ביד העכו"ם
בעונות ואין ישראל יכול להכנס שם מה תקנה יש לו וגם הקהל והחכמים החמירו שלא יעלה לשם שום יהודי...
 (7שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רלג
...אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשיר דרי וממרחק יבואו ידרושו את ה' בעה"ק צפת ביום ל"ג בעומר בהלולא
דרשב"י ז"ל ואם כי כל כוונתם לש"ש =לשם שמים= שכרם רב בלי ספק ע"ד ודיגולו ודליקו נרות עלי אהבה
כמ"ש תוס' ר"פ אין מעמידין אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן דרותאי שלא אצטרך להיות יושב
שם ומשנה מנהגם בפניהם ושלא ארצה להתחבר עמהם בזה כי כבר כמה כרכורי' כרכר בפר"ח א"ח סי' תצ"ו
בקונטרס מנהגי איסור שלו אות י"ד על המקומות שעושים י"ט ביום שנעשה להם נס מהא דאמרי' פ"ק דר"ה
קמייתא בטיל אחרינייתא מוסיפי' בתמי' ]ובמקומו טרחתי הרבה לקיים מנהג עיר מולדתי ק"ק פפד"מ העושים
פורים ביום כ' אדר א'[ ומנהג מצרי' ביום כ"ג אדר שלפע"ד דאמרי' הוא מהאי ק"ו משעבוד לחירות אמרינן שירה
ממיתה לחיים לא כ"ש אבל לקבוע מועד שלא נעשה בו נס ולא הוזכר בש"ס ופוסקים בשום מקום ורמז ורמיזה רק
מניעת הספד ותענית מנהגא הוא וטעמי' גופא לא ידענא...
...וכבר הארכתי יותר מדי ולסיים בנחמה אומר מ"ש לעיל דקביעת יום מועד ביום עשיית נס הוא ק"ו דאורייתא
ולפע"ד לפ"ז יום פורים וימי חנוכה דאוריי' הם אך מה לעשות בהם אם לשלוח מנות או להדליק נרו' או לעשות
זכר אחר זהו דרבנן והעובר ואינו עושה שום זכר לימי חנוכה ופורים עובר על מ"ע =מצות עשה= דאוריי' אך
העושה שום זכר יהי' מה שיהי' עכ"פ ביום א' מימי חנוכה ואפי' לא הדליק נרות ולא שלח מנות בפורים וכדומה
אינו אלא עבריין דרבנן ואפשר קריאת הלל ומגילה הוה ק"ו דאו' לומר שירה כמו שציוה בפסח לספר י"מ =יציאת
מצרים= בפה ה"נ ממות לחיים חייב לומר שירה בפה דוקא וא"כ הי' יוצדק קצת דברי בה"ג שהאריכו בו רמב"ם
ורמב"ן בשערים דס' המצות אלא עכ"פ לא הי' לו למנותו מ"ע בפ"ע כיון שהוא כלול בכלל ספור י"מ וכימי צאתנו
ממצרים יראנו נפלאות ונזכה לישועת הנבאות בב"א =במהרה בימינו אמן=...

