
 

 |  נתיב התורה יב נתיבות עולם  א.

. ובפרק היה קורא ויותר מזה כי יש לת״ח לנהוג כבוד אף בחבירו

)ברכות כ״ח ע״ב( כשחלה ר״א נכנסו חכמי ישראל אצלו אמר 

להם הזהרו בכבוד חבריכם וכו׳, כמו שהוא מבואר בנתיב 

 העבודה עיין שם, כי אין להכפיל הדברים.

ובפרק הבא על יבמתו )יבמות ס״ב ע״ב( אמרו שנים עשר אלף 

ק אחד מפני זוגים תלמידים היה לו לרבי עקיבא, וכולן מתו בפר

שלא נהגו כבוד זה לזה והיה העולם שמם, עד שבא רבי עקיבא 

אצל רבותינו שבדרום, ושנאה לרבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי 

ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו התורה באותה 

שעה. תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא 

לם מתו מיתה רעה, מאי היא, ואיתימא רבי חייא בר אבין, כו

אסכרא. עד כאן. פירוש, כי בתורה נאמר בה, )משלי ג׳( אורך 

ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, וכאשר לא נהגו כבוד 

בתורה, ניטל מהם גם כן אורך ימים. ומה שאמר שמתו מפסח 

ועד עצרת, יש לפרש כי הזמן הזה מפסח ועד עצרת מורה על 

ה ארבעים ותשעה יום עד מתן תורה, כי כבוד התורה. כי הספיר

התורה היא מתעלה עד שער החמשים. ולפיכך הספירה ז׳ 

שבועות, מדריגה אחר מדריגה עד שער החמשים. והם לא נתנו 

כבוד לתורה לנהוג כבוד בחבריהם, כמו שיש לתורה התעלות, 

כמו שמורה עליו ימי הספירה שיש לתורה התעלות עד שער 

ו מפסח ועד עצרת דווקא. ומתו גם כן החמשים, ולפיכך מת

שלשים ושנים ימים, כמנין כבוד דהוא ל״ב, מפגי שלא נהגו 

כבוד זה בזה. ובל״ג בעומר שהוא י״ח אייר פסקו, כי אייר 

מספרו ארך וי״ח בחודש שהוא חי, דהיינו ארך חי, באותו יום 

פסקו מלמות, כי התורה היא ארך חי בימינה. וכאשר קבלו 

ר כבוד, אז חזר להם מיום י"ח אייר שהוא כמספר עונשם כמספ

ארך חי, אריכת ימים, שנאמר בתורה )שם( אורך ימים בימינה. 

אף על גב דאמר שמתו מפסח ועד עצרת, מכל מקום הגזירה 

פסקה בל״ב בעומר, שלא חלה עוד אחד, רק אותם שחלו קודם 

 מתו לאחר ל״ג בעומר.
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