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התפילה האחרונה ביום היא תפילת ערבית, ואולי 
היא בעצם הראשונה?

השלישי  ויעקב,  התפילות  את  תיקנו  האבות 
שבאבות, תיקן את תפילת ערבית. התפילות הן גם 
אברי  כנגד  היא  ערבית  ותפילת  הקורבנות,  כנגד 
המזבח  גבי  על  שנשרפים  היום  קורבנות  ופדרי 
בלילה, מה גם שבקורבנות הכלל הוא ש"הלילה 
הולך אחרי היום", ומזה ברור שתפילת ערבית היא 

השלישית והאחרונה.

אבל כשחז"ל מקשרים את הפסוק של דוד המלך 
שלושת  אל  אשיחה"  וצהריים  ובוקר  "ערב 
התפילות )ברכות לא(, אנחנו רואים שערבית היא 
את  פותח  הערב  בו  בתורה  מקום  ככל  הפותחת, 
היום החדש, "ויהי ערב ויהי בוקר" וכדברי הגמרא 
חושך  )בהתחלה  נהורא"  והדר  חשוכא  "ברישא 

ואחר כך אור(.

אז האם ערבית היא סיום או התחלה, ובכלל למה 
בחינות  שתי  שאלו  מוסבר  בחסידות  משנה?  זה 

בערבית.

הרשות לקפוץ
הוא  ערבית  של  שהחושך  אומר  הגבוה  הפירוש 
וראינו  שתפסנו  לאחר  מהאור.  הנעלה  החושך 
אל  מגיעים  אנחנו  מסוגלים,  שאנחנו  מה  כל  את 
סתרו"  חושך  "ישת  מהשגתנו,  שנעלה  מקום 
האור  של  עליונותו  בגלל  עליון".  בסתר  ו"יושב 

איננו  רשות,  היא  ערבית  תפילת  הזה,  הסתום 
בידינו.  הדבר  שאין  מפני  אליה  להגיע  מצווים 
מושפעת  הזו  הגבוהה  והדרגה  מתפללים,  אנחנו 
של  והפדרים  האברים  מלמעלה.  במתנה  עלינו 
הקורבנות, נשרפים בלילה מאיליהם, ללא עבודת 
הכוהנים, ויעקב אבינו איננו רק האחרון שבאבות 
וכנגד  חז"ל,  בלשון  שבאבות"  ה"בחיר  גם  אלא 

התפארת שלמעלה מהחסד והדין.

מהלשון  הוא  ערבית  תפילת  על  בגמרא  הלימוד 
"פגיעה" שנאמר אצל יעקב אבינו: "ויפגע במקום 
בשונה  תפילה".  אלא  פגיעה  ו"אין  שם",  וילן 
יצחק  "ויצא  מנחה:  בתפילת  שנאמר  מ"שיחה" 
אברהם  אצל  "עמידה"  לשון  או  בשדה",  לשוח 
לשונות  שהן  שם"  עמד  "אשר  שחרית:  בתפילת 
שלעניין  הרי  ברור,  התפילה  לבין  בינם  שהקשר 
לא  שלכאורה  "פגיעה"  בלשון  נוקטים  ערבית 

ברור הקשר בינה לבין התפילה.

הפגיעה היא פגישה עם ה' ב"אתערותא דלעילא" 
כמו  ממש  באקראי.  פגישה  כאילו  בכוחנו,  ולא 
הפירוש של "ויפגע במקום" - "קפצה לו הארץ". 
לפי צעדיו של האדם, אלא  דרגה שאיננו מדודה 

קפיצה ודילוג.

כברייתו של עולם
מהאור  יותר  נמוך  שהחושך  הוא  ההפוך  הכיוון 
שיגיע אחריו. האדם עמל בחושך בשביל להגיע אל 

האור, "ויהי ערב ויהי בוקר". מהבחינה הזאת ערבית 
מבטאת את עבודת האדם בכוח עצמו, כשאין סיוע 
והארה מלמעלה. לעומת הפירוש הקודם, בו איננו 
מצווים על ערבית כי היא למעלה מכוחנו והיא רק 
הארה מלעילא, כאן אנחנו אומרים כי ערבית היא 
רק בכוחנו ללא הארה כלל. איך יתכנו שני פירושים 

סותרים כל כך לאותה התפילה?

מחזוריות
יש  בחושך  התחלה.  הוא  סיום  כל  ה'  בעבודת 
החושך  ממד  את  גם  ויש  גבוה  אור  של  עוצמות 
למעלה  גבוהה,  הכי  לדרגה  הגענו  האור.  שלפני 
מפסגת היום הקודם, ויש לנו כח לצאת שוב לדרך 

חדשה, בה אנחנו עדיין מגששים באפלה.

על המחזוריות הזו בנויה כל עבודת ה' שלנו, רצוא 
ושוב, עולים הכי גבוה ונזרקים שוב למטה בשביל 
הפותחות  המילים  כוונת  זוהי  יותר.  גבוה  לעלות 
את ערבית "גולל אור מפני חושך", הקדוש ברוך 
הוא גולל את האור לכבוד החושך הנעלה ממנו. 
ו"חושך מפני אור" זה חושך רגיל, שיש לנו בלילה, 
אנו  וכך  קדימה.  אותנו  שתצעיד  לזריחה  הקודם 
מתעלים, מתעלים יותר, וממשיכים להתעלות. כל 

ירידה היא התקדמות אל מקום נעלה יותר.

אור מפני חושך וחושך מפני אור

משה שילת
ֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁש"ְּתִפַּלת ַעְרִבית 

ְרׁשּות", ִּכי ִהיא ְלַמְעָלה ֵמחֹוָבה.
)אדמו"ר האמצעי,  ביאורי הזהר יג, ד(

ספירת הוד – תיקון נקודות החולשה
הרגליים  דוגמת שתי  יחדיו  הולכים  וההוד  הנצח 
בפתיחת  יחד.  תיעשה  ההליכה,   - שפעולתן 
כאבר  ונחשבים  שוקין'  'תרין  נקראים  הם  אליהו 
התלוי מחוץ לגוף. הגוף הם חסד גבורה תפארת 
והרגליים שייכות בדרך כלל למה שמחוץ לאדם, 

למטה ממנו ואל הדורות הבאים אחריו. 

לשני  וההוד  הנצח  נחשבים  הזו  מהבחינה 
שליחים המבצעים את שליחויותיהן של הספירות 
העליונות, וזה גם פשר שם הקודש המיוחד להן, 
הנצח  הקודש,  משמות  לשם  מיוחסת  ספירה  כל 
וההוד חולקים ביניהם את השם 'צבא־ות', אודות 
כל  נמשכין  'מהם  ג'קטליה  יוסף  רבי  כותב  כך 
צבאות העולם, עליונים ותחתונים למיניהם, ומהם 

נמשכים כל מלחמות העולם' )שערי אורה(.
הנצח וההוד הם גם מקום העצה שמקורה בכליות 
יועצות'.  'כליות  ס"א.(  )ברכות  חז"ל  שאמרו  כמו 
העצה והתושייה היא גם הכלי החיוני ביותר לכל 
מרעיתו  וצאן  חניכיו  את  המוביל  ומדריך  מנהיג 
וכמו  לרגליים  קשורה  ההדרכה  עצותיו.  בעקבות 
- ההולכים  'העם אשר ברגליך'  על  שכותב רש"י 

אחר עצתך. 
חולשתה  החלשה.  הרגל  שמאל,  רגל  היא  ההוד 

ההוד  לפיכך  החיצוניים,  אל  מקרבתה  נובעת 
להתחלף  עלולה  היא   - החולשה  נקודת  נחשבת 
מהוד לדוה, בסוד 'כל היום דווה', או כמו שכתוב 
של  תוצאה  הוא  ההיפוך  למשחית'.  נהפך  'הודי 
שמבקשים  החיצוניים  הכוחות  הקליפות',  'יניקת 
תמיד פרצה וסדק לשאוב חיות מהקדושה, נאחזים 
המדרגה  היא  וההוד  הנמוכות,  במדרגות  בעיקר 
סובלת  שהיא  הסיבה  וזו  נמוכה  היותר  הרוחנית 
חיוני  לפיכך  הוד־דווה.  דוגמת  מהיפוכים  יותר 
מידת  של  והמכוון  הנכון  הצד  את  לאמץ  ביותר 

ההוד, כדי לחסנה מפני יניקה והתהפכות.
הביטוי המובהק ביותר של ההוד הנכון והראוי זו 
ההודיה. הודיה נובעת מתוך הודאה דהיינו הכנעה 
מסוגל  בחולשתו  המודה  יכולת.  בחוסר  והכרה 
להכיר במיטיבו ואף להתמלא רגשי הודיה והכרת 
ביטול,  כניעה,  מבטאת  ב'מודים'  הכריעה  הטוב. 
הכרה והודיה, כך מהפכים את חולשתה של ההוד 

לנקודת הזדקפות והתרוממות הרוח.
תיקון נוסף לתחלואי ההוד היא השמחה והריקוד:

נוגעות  הן  תורפה,  נקודת  יש  כאמור  ברגליים 
בקרקע וניגפות במהמורותיה. הריקוד מרומם את 
הרגליים, מנתק אותן מהעפר ומאפשר להן לדלג על 

פני הקושי. בריקוד מתממש מה שנאמר אצל יעקב 
רש"י  וכדברי  רגליו'  יעקב  'וישא  א(  כ"ט,  )בראשית 

'נשא ליבו את רגליו', רוח הלב אמורה להתפשט 
עד  להתרחב  מצליחה  וכשהיא  הנפש  קומת  בכל 
הרגליים, כל מציאות האדם מתרוממת ומתרחקת 

מהחיצוניים שהם המקום החלש והניגף.
הנצח וההוד הם גם מקור הנבואה, במדרגות אלו 
להדריך  שנועדו  התגלויותיו  את  השי"ת  מלביש 
את שוכני הארץ. שתי המדרגות הללו הן למעשה 
האופן בו מתגלה הקב"ה בעולם ובתוך המציאות, 
האדם  של  בחייו  גם  מופיע  הזו  ההתלבשות 
ונסיבות.  סיבות  כרמזים,  הנביא,  רק  לא  הפשוט, 
בשימת  אף  יתבטא  ההוד  מידת  של  תיקונה  לכן 
ה'  לדבר  והקשבה  פרטית  השגחה  לרמזים,  לב 

שהבריאה משדרת תמיד לאדם המאמין.
היא  ההוד  למידת  הנוגעת  נוספת  מתקנת  פעולה 
נתינת  ידי  על  בעיקר  לו,  שאין  למי  וסיוע  עזרה 
על  'מעמידו  אדם  של  שממונו  משום  הלוואה 
רגליו' )פסחים קי"ט.(, והעני או מי שזקוק לממון יש 
המשפיע  או  ההלוואה  נותן  רגליו.  על  להעמידו 
על זולתו ומסייע לו להתייצב בפרנסתו מתקן את 
ההוד מפני פשיטת 'רגל' במובנה הגשמי והרוחני 

גם יחד.

 ספירת
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בילדות,  לי  שהיו  הקבועים  החלומות  אחד 
חברים  של  מקבוצה  חלק  להיות  החבורה.  היה 
וחיבור  אהבה  הוא  ביניהם  המשותף  שהמכנה 
אמיתי מהלב. שעוזרים אחד לשני ומכירים זה את 
נפשו של השני והכל בקשר של אהבה וברית, כמו 

שילדים יודעים להבטיח ולתת את הלב. 

את  מהאדם  משכיחה  החיצונית  המציאות 
תשכח  לך:  לוחש  לפעמים  העולם  חלומותיו. 
מזה יא תמים. הטוב שחלמת עליו איננו בהישג 
היום  אין  ובספרים,  בסרטים  רק  יש  חבורות  יד. 
אהבת אמת של חברים לנצח נצחים. לעיתים אדם 
מאמין לעולם ואומר: וואלה נכון. הכל כל כך רע 
ומלא אינטרסים, אני סתם חולם. אבל זו הטעות 
ולטבע  לעולם  מאמינים  אנחנו  שלנו.  הגדולה 
מעל  היא  יהודי  של  האמיתית  שהיכולת  בזמן 

הטבע. באמת, זה קיים ובהישג יד. 

אני לא סתם הוזה
לצדיק.  ובכלל  שמעון  לרבי  קשורה  התשובה 
הרמז הראשון ניתן בל"ג בעומר. אני תמיד שואל 
אלפים  הרבה  כך  לכל  משותף  מה  עצמי  את 
לזה  דומה  אירוע  אין  במירון.  לקברו  שעולים 
בשום מקום, וגם ביחס לטרנד או לאופנה אין לכך 
הסבר. אם אין לזה הסבר הגיוני אז זה כבר יכול 
לטבעו  מעל  שהם  שלנו  לחלומות  קשור  להיות 
של העולם. סוד התורה שהוא גילה קיבץ סביבו 
את אותם חולמים שיכולים לאשר לעצמם: ידעתי 
שאני לא סתם הוזה ויש כזו מציאות. רבי שמעון 
גילה את הסוד לחבורה שלו אז במערה, ולנו עד 
היום. יש. יש מציאות אלוקית, יש תכנות מדויק 
לבריאה והקדוש ברוך הוא מכניס אותך לחבורה 
לסוד,  כשתיחשף  הזה.  הסוד  את  שמחזיקה 
אתה תהיה כל כך שמח עד שלא יהיה לך אכפת 

להידחף עם עוד אלפים ביום אחד במירון. למה? 
כי אתה שמח ומרגיש חלק מהחבורה. 

עצום, שהוא  סוד  הוא  התורה  המתוק של  האור 
בעצם גלוי וסמוי. הוא ישנו ואיננו. רק להחליט 
לאיזה צד של העולם להאמין. האם לעולם שרק 
לאמת  או  להתקדם  החל  שנים  וקצת  מאה  לפני 
החבורה  את  שמחזיקה  שנים  אלפי  בת  עתיקה 
עד היום? התורה לא רק גורמת לי להאמין שיש 
טוב בעולם והוא אפשרי, אלא שגם יש חברות. 
הספר,  בבית  החיים,  במהלך  חבורות  שהיו  נכון 
בצבא ובשאר המסגרות, אך למרות הרצון זה לא 
החזיק וכשהתבגרנו כבר חשבנו שזה לא אפשרי. 
הוא  בזמנו,  שמעון  רבי  כמו  בזמננו,  נחמן  רבי 
חברות.  גם  אפשרי.  זה  לך:  ואומר  שבא  הצדיק 
זה לא רק עניין לשעות הפנאי אלא  חבר אמיתי 

דבר הכרחי לעבודת ה'. 

יום שלוש  נחמן אומר שכל אדם צריך בכל  רבי 
הוא.  ברוך  והקדוש  חבר  צדיק,  מפגש:  נקודות 
את  מגלה  אני  שלי  ללב  שמחובר  חבר  בעזרת 
שתי הנקודות האחרות. אדם שקרוב אלי ומקדם 
אותי למרות שהוא מכיר את כל המגרעות שלי, 
הופך אותי להיות טוב יותר. כמובן שאשתי יכולה 

להיות החבר הזה.

זה הזמן לחפש
נקודת החבר לעתים קשה מאוד להשגה, לעתים 
במשולש.  האחרות  הנקודות  משתי  יותר  קשה 
יוביל  מי  אותו  שאלו  נחמן  רבי  של  כשחסידיו 
"תחזיקו  להם:  אמר  הוא  פטירתו,  לאחר  אותם 
עצמכם יחד, ורק אז תהיו אנשים כשרים". זה מסר 
עצום שמחזיר את החלומות ברגע אחד. חברים 
או משפחה זה לא העדפה חברתית אלא האנייה 
היחידה שבעזרתה אתה שט בעולם הזה אל עבר 

   תהיה כל כך שמח 
 עד שלא יהיה לך אכפת   

    להידחף עם עוד אלפים 
 ביום אחד במירון. למה? 

     כי אתה שמח
  ומרגיש חלק    
       מהחבורה

צבי יחזקאליאישית

אל תאמינו לבדידות

התורה  של  הסוד  את  מחזיק  הצדיק  שלך.  היעד 
ואת סוד החבורה. כל אחד מחזיק את השני, לא 
עוזבים אף אחד. אף יהודי הוא לא לבד אלא חלק 
מחבורה אחת גדולה שנקראת עם ישראל, שעולים 
לרגל למירון וכואבים כל פגיעה בכל אחד מאתנו. 
ככה זה, אנחנו מחוברים בלב. בתוך כל החבורה 

הגדולה יש חבורות קטנות, כל אחת במקומה.

החבורה  את  יחפש  מאיתנו  אחד  שכל  הזמן  זה 
שלו. יחזיק עצמו יחד עם אשתו, חבריו ילדיו, הם 
חלק מההצלחה שלנו. רבי שמעון, רבי נחמן וכל 
הצדיקים גילו לנו סוד: אל תאמינו לבדידות! יש 

חבורה והיא מחכה לכם.

נ.ב.

וכשהעולם בחוץ אומר לי "לך תחפש את החברים 
שלך", אני לא נעלב אלא מתחזק בדרך לחלום.

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק

הבקבוק נשבר. אני לא
הרבה  נוסע  הוא  כשרות,  משגיח  הוא  שמריהו 
כשר  מזון  שמייצרים  מפעלים  על  ומפקח  בעולם 

שמיובא לארץ.

לסין.  להגיע  צריך  היה  הוא  מנסיעותיו  באחת 
הטיסה הייתה אמורה לצאת מישראל ביום חמישי 
אחרי הצהריים ולהגיע ליעד בסין בשישי בבוקר, 
של  באיחור  בסוף  ויצאה  התעכבה  הטיסה  אך 
כמה שעות. זה עדיין הותיר לו מספיק זמן לנחות 
ולהגיע למלון, אבל בסין חל עיכוב נוסף בביקורת 

הדרכונים וגם לא היה קל לתפוס מונית. 

דקות  למלון  שמריהו  הגיע  העיכובים,  כל  אחרי 
בקומה  לו חדר  נתנו  כניסת השבת.  לפני  ספורות 
עדיין  זמן  באותו  לו,  הפריע  לא  וזה  שבע־עשרה 
לא היה בית חב"ד בעיר ולא הייתה לו סיבה לצאת 
מהחדר. בקבלה אמרו לו שישאיר את התיק למטה 
התארגן  שמריהו  לחדר.  אליו  אותו  יעלו  והם 
שעד  בתקווה  להתפלל,  והחל  לשבת  במהירות 
שיסיים את התפילה כבר יביאו לו את התיק. אבל 
הוא סיים את התפילה והתיק עדיין לא הגיע, ויחד 
יצא מהחדר  היין לקידוש. בלית ברירה הוא  אתו 

בקומה:  ששהה  המלון  מעובדי  לאחד  ופנה 
שלי״.  התיק  את  להעלות  להם  תגיד  ״בבקשה 
לזהות  שתרד  ״מבקשים  ואמר:  אליו  חזר  העובד 
תיקים  הרבה  להם  יש  בקבלה,  שלך  התיק  את 

למטה והם לא בטוחים איזה שלך״. 

את  לו  שיפתחו  שמריהו  ביקש  ברירה  בלית 
מדרגות החירום, וירד למטה, שבע־עשרה קומות. 
הוא זיהה את התיק שלו, וליתר ביטחון לקח אתו 
את בקבוק היין ושתי החלות, כדי שגם אם תתרחש 
תקלה נוספת ברצף ההפתעות שליוו אותו מהארץ 
ובכן,  וסעודה.  קידוש  לו  יהיו  לפחות  כה,  ועד 
שם  עמדו  הסינים  למעלה...  קומות  שבע־עשרה 
המומים, אבל כשהם הבינו שהוא רציני ולא הולך 

הסינים עמדו שם המומים, אבל כשהם 
הבינו שהוא רציני ולא הולך להשתמש 

במעלית, הם הסתכלו עליו בהערכה

להשתמש במעלית, הם הסתכלו עליו בהערכה.

שמריהו מטפס במדרגות לאטו, הוא כבר בקומה 
יגיע לחדר  חמש־עשרה, עוד מאמץ אחרון והוא 
במדרגה  מחליק  הוא  לפתע  ואז  קידוש,  ויעשה 
שלוש  מתגלגל  מידו,  נשמט  היין  בקבוק  ונופל, 
מדרגות ומתרסק. ריח היין ומראה הזכוכיות יחד 
מהנסיעה  והתשישות  הכואבים  השרירים  עם 
רצופת העיכובים, הצטרפו לאיום רציני על מצב 
הרוח. שמריהו נעצב לרגע אבל מיד אמר לעצמו: 
על  ואשמור  אשבר  לא  אני  ניסיון!  שזה  ״ברור 

שמחת השבת״.

שבע־עשרה,  לקומה  הגיע  לעלות,  המשיך  הוא 
פתח את דלת המעבר ממדרגות החירום למסדרון, 
שטריימל.  עם  חרדי  יהודי  מולו  עמד  ופתאום 
מה  על  לו  סיפר  שמריהו  מופתעים,  היו  שניהם 
שקרה והיהודי, כמו באגדות, אמר: ״אתה מוזמן 
אלי לחדר. יש לי יין, דגים, בשר וכל מה שצריך 

לשבת!״.

"ברוך ה', זו הייתה אחת השבתות היפות שהיו לי 
סיים שמריהו את הסיפור, "ללא הפגישה  בחיי" 
השני  ליד  אחד  לשהות  יכולים  היינו  במסדרון, 
שבת שלמה ולא לדעת אחד על השני. אני מאמין 
שרק בזכות העובדה שלא נשברתי, זכיתי לפגוש 
את היהודי שבהשגחה פרטית יצא מהחדר שלו, 

שהיה צמוד לשלי, בתזמון מושלם".



צדיק מושל
הרב שלמה עמאר, רבה של ירושלים

מחדש ההדלקה המרכזית של הספרדים ועדות 
המזרח בהילולא במירון בחצות הלילה.

הדחק.  בשעת  עליו  לסמוך  שמעון  רבי  הוא  שכדאי  נאמר  בגמרא 
צרה  יש  שאם  רומז  הדברים  עומק  אך  הלכה,  לעניין  נאמרו  הדברים 
קרובה  בזכותו  רבי שמעון לסמוך, שוודאי  הוא  כדאי  או שעת דחק, 

ישועה לבוא.

שתים עשרה שנה כתב את הזוהר הקדוש במערה, בעולם אחר לגמרי, 
הלא  להיות?!  יכול  איך  לפרנסתם.  עובדים  אנשים  וראה  שיצא  עד 
אלא  ומים,  לחם  יביא  מהיכן  חשב  לא  עצמו  הוא  למערה  כשנכנס 
התחיל ללמוד ונעשה לו נס. כך היה שורף בעיניו כל מקום בו הלך. 
הוא לא יכול היה לסבול את העובדה שאנשים עוזבים את התורה - חיי 
עולם, ורצים אחר חיי שעה. עד שיצאה בת קול ואמרה: לשרוף את 
עולמי באתם?! חזרו רבי שמעון ובנו למערה וישבו עוד שנה אחת, 
להשלים שלוש עשרה שנים. ומספרת הגמרא שכשיצאו כבר לא שרף 
רבי שמעון בעיניו, ויתירה מכך - מה ששרף בנו, היה רבי שמעון מרפא.

אלא  משקידתו  ירד  לא  אחרונה  שנה  באותה  הלא  השאלה,  נשאלת 
היה הולך ומתעלה, ועוד שבשנה זו למד רבי שמעון עם כל הכוחות 
וההארות של השנים שקדמו לה. מדוע דווקא עכשיו העולם נראה לו 

בסדר?

רבי שמעון בר יוחאי עלה ונתעלה במשך שתים עשרה שנה עד שהגיע 
דבר  כל  הזקן:  הלל  תלמידיו של  גדול  עוזיאל,  בן  יונתן  של  לדרגתו 
שנתן בו עיניו היה נשרף, אך לא היה לו שלטון על דרגתו. רק בשנה 
יכל רשב"י לצאת מהמערה מבלי לשרוף את העולם,  השלוש עשרה 
והגיע לדרגת הענווה העליונה ביותר – "צדיק מושל ביראת אלוקים". 

אולי לכן אמר על עצמו "יכולני לפטור את העולם כולו מן הדין".

צדיקים  הרבה  ישנם  כולו?  העולם  מגיע  שמעון  רבי  להילולת  מדוע 
גדולים – למשל רבי עקיבא רבו, הלל הזקן, קברי האבות בחברון. אך 
לרבי שמעון היה כוח של לימוד זכות על כלל ישראל. הכוח שבזכותו 
הוא יכול לפטור את כל העולם הוא כוח הזכות שהיה מעורר על כל 

אדם, על כלל ישראל ועל העולם. לכן כולם עולים אליו.

הילולת בר יוחאי מתקיימת ב"הוד שבהוד". יש שחושבים שזו מעלה 
גדולה – כמו "הוד והדר". אך טעות היא, שכן הוד הוא הדין הכי קשה. 
האר"י ז"ל הזכיר שעל חודש אב נאמר "כל היום דוה", היפוך אותיות 
של המילה "הוד". אז מדוע שמחתו של רשב"י הינה דווקא ביום הזה, 
דין הדינים? משום שיש לו כוח להמתיק את הדין הקשה. לכן צריכים 
להאמין בכך ולשמוח בלילה זה. צריכים להיות בשמחה אמיתית מתוך 
להוסיף  צריך  עבדו".  ובמשה  בה'  "ויאמינו   – ובצדיקים  בה'  אמונה 
כל  לקרוא  גדולה  מעלה  יש  הזוהר.  בספר  ובמיוחד  התורה,  בלימוד 
בימי הספירה, אפילו למי שאינו מבין. מה  ובפרט  הזוהר,  יום בספר 
בכך, איש מאיתנו לא מבין זוהר... עמוד, דף ביום - אשרי השוקד על 
תלמודו. על כך אמר רשב"י, "בגין חיבורא דא יפקון ישראל מגלותא" 
- בכוח זה החיבור יצאו ישראל מהגלות, וממילא "והיה עמו וקרא בו 
וברחמים,  בחסד  ישראל  שארית  ישמור  ישראל  שומר  חייו".  ימי  כל 
רשב"י,  שהבטיח  כפי  הגלות  מן  לצאת  נזכה  יתברך  שמו  ובעזרת 

במהרה בימינו אמן.

יראה מאהבה
האדמו"ר מבויאן

האדמו"ר ממשיך מסורת ה"חזקה" שקנה סבו 
הצדיק רבי ישראל מרוזין. ההדלקה הראשונה 

הפותחת את ההילולא במירון.
מהמערה  רשב"י  שיצא  הראשונה  שבפעם  שבת  במסכת  מובא 
וראה שעולם כמנהגו נוהג, אמר: "מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי 
שעה?", אך בפעם השנייה כשיצא מהמערה וראה את אותו זקן רץ 
בין השמשות עם שני הדסים לכבוד שבת, אחד כנגד זכור ואחד כנגד 
"כמה  באומרו  ישראל,  את  ששיבח  אחר,  באופן  היה  כבר  שמור, 

חביבין מצוות על ישראל".

והיינו, בראותו איך שבני ישראל מנצלים את חיי השעה עבור חיי 
שזה  השמשות,  בבין  רץ  שראהו  וזהו  ה'.  את  עובדים  וכך  העולם 
תערובת יום ולילה, חושך ואור, הרומז על ענייני העולם הזה שהם 
תערובת טוב ורע. ואכן כאשר משתמשים בחיי שעה לשם מצווה, 
אלא  ה'.  על  חביבין  הזה  העולם  ענייני  אכן  אז  עולם,  חיי  עבור 
כנגד  אחד  שיהיה  צריך  הזה,  העולם  בענייני  משתמשים  שכאשר 
"זכור" – לזכור את ה', ואחד כנגד "שמור" – להיות שמורים כראוי.

איתא בספרים הקדושים שצריך להגיע מאהבה ליראה, והיינו שגודל 
אהבת ה' שתהיה בקרב האדם תביאהו לידי יראת ה', שיירא ויפחד 
ייזהר  וממילא  האהבה,  את  יקלקלו  שמעשיו  כך  לידי  יגיע  שלא 
על  מצוות  חביבין  "כמה  באומרו  נכלל  וזה  במעשיו.  יותר  וידקדק 
ישראל", שבני ישראל כל כך מחבבים את מצוות ה' ביודעם שעל 
ידי זה עושים נחת רוח לפניו יתברך, ומגודל אהבה זו נזהרים לשמור 
עוד  מוסיפים  ואדרבה  עליהם  לעבור  לא  וחלילה  כראוי  מצוותיו 

גדרים וסייגים.

והלכותיה  כולה,  התורה  כל  כנגד  ושקולה  יקרה  מצווה  היא  שבת 
יראים  כהררים התלויים בשערה, ומגודל החביבות למצוות השבת 
בני ישראל שלא לעבור עליה. וזה הרמז בלוקחו שני הדסים לכבוד 
שבת, כנגד זכור ושמור, כי ההדסים נותנים ריח טוב אשר מעורר את 
האדם, ולקח זאת בכדי לעורר את עצמו לזכור את ה"זכור" - מצוות 
עשה של שבת, ואת ה"שמור" – מצוות לא תעשה של השבת. וכן 
הוא בשני נרות השבת שהם כנגד זכור ושמור, שריבוי האור מזכיר 

לאדם את מצוות השבת, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה.

המצוות,  לכל  היא  ישראל"  על  מצוות  חביבין  "כמה  כוונת  אמנם 
וההוא סבא החזיק בידיו שני הדסים אחד כנגד "זכור" ואחד כנגד 
לישראל  שיש  מצווה  של  והשמחה  החביבות  שכגודל  "שמור", 
החביבות  גודל  כך  "זכור",  בבחינת  שהן  עשה  מצוות  בקיימם 
והשמחה של מצווה הצריכה להיות אף בקיימם מצוות לא תעשה, 

בהשמרם מדבר עבירה בבחינת "שמור".
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נרתעים 
מגודל הקדושה
האדמו"ר מתולדות אהרן

ההדלקה  של חסידות תולדות אהרן ביום ל"ג בעומר 
לקראת שקיעת החמה חותמת את ההילולא הגדולה.

 אנו מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא ששלח את רשב"י לעולם הזה, קדושת 
הרשב"י היא התנוצצות הגאולה, כי הלא גילה את כל תורת הנסתר שמקרבת 
את הגאולה, על ידי כל היחודים שהמשיך אחר כך האר"י ז"ל ביחודי העולמות 
עד אין חקר. ובפרטות גדלה השמחה עלינו, ההולכים בדרך החסידות שגילה 
לנו אור חיינו ורוח אפינו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, שהרבה מקורות נובע 
אנו  אשר  זי"ע,  האריז"ל  כך  אחר  שגילה  רשב"י,  הוא  האורות  ונזר  מציץ 
הולכים לאורם עד היום הזה, ועל כן שמחים אנו להודות ולהלל לשמו הגדול 

שנתן לנו מתנות נפלאות אלו אשר מפיהם אנו חיים.

ביום הזה התגלו כל הסודות של הרזין דרזין שגילה לנו רשב"י. גם כל המרומז 
בספרים הקדושים של מנהיגי החסידות, וכן בספרי מוסר, הכל נובע מאותו 
אין  קדושתו  וגודל  הגדול  כחו  ז"ל.  לנו הרשב"י  קדוש שגילה  מקור שורש 
המרגיז  זה  ובתחתונים.  בעליונים  וחילו  כוחו  רב  שהיה  לתאר,  ואין  לשער 
ממלכות שפקפק את הרקיע והרים את כל דורו לקדושה של מעלה, ואפילו 
הפשוטים והנערים הקטנים נתעלו אז בדורו עד מאוד, כי היה תוקפו רב בכל 
התחומים, והציל את הדור כולו ברוחניות ובגשמיות. וכן נמשך הדבר הזה עד 
היום, אשר כל בית ישראל נרתעים מגודל קדושת רבי שמעון, וכולם כאחד 

ששים ושמחים היום הזה.

בזוהר הקדוש עצמו כתוב על אופן ההתנהגות של רשב"י כלפי הצלת הדור, 
וראה שהעולם  רבי אלעזר,  בנו  והלך עם  יצא רבי שמעון לשוק  שיום אחד 
מפיו  ונפיק  מאוד  גדול  כהר  גדול  מלאך  ומצאו  נהורא.  בלי  ואפל  חשוך 
שלושים שלהבות של אש. שאל אותו רשב"י מה הוא רוצה לעשות, והמלאך 
אמר שהוא בא להחריב את העולם, כי הקדוש ברוך רוגז על העולם שאין בו 
ל"ו צדיקים. אמרו לו רשב"י: בבקשה ממך, לך ותאמר לקדוש ברוך הוא שבר 
יוחאי נמצא בעולם. הלך המלאך, והקדוש ברוך הוא אמר לו: אל תשגיח בבר 
יוחאי. כשחזר המלאך, הזהיר אותו רשב"י שאם לא יחזור אזי יגזור עליו שלא 
יוכל לחזור לשמים. ואמר לו לומר לקדוש ברוך הוא, אשר אף אם אין צדיקים 
צדיקים,  לל"ו  כמו  כח  לי  ויש  בעולם  נמצא  אני  סוף  סוף  בדור, מכל מקום 
כי אני צדיק יסוד העולם. עד שיצא קול מהשמיים, ואמר: אשרי חלקך רבי 
שמעון, שהקדוש ברוך הוא גוזר למעלה, ואתה מבטל למטה, בוודאי עליך 

כתוב "רצון יראיו יעשה".

ומובא בזוהר הקדוש, אשר רשב"י נסתלק בפסוק "כי שם צוה ה' את הברכה 
חיים", וזה מרמז לנו אשר הוא הקדוש משפיע לנו ולכל העולם כולו חיים של 

ברכה ושל חסד.

השלהבת  הדלקת  של  והקדמון  הקדום  המנהג  את  לקיים  עתה  הולכים  אנו 
נהגו כן כל הדורות בעת שעומדים בהיום הזה, אשר  לכבוד הרשב"י, אשר 

הוא גדול וקדוש מבואו ועד צאתו.

על כן ביום זה ניתן סיוע מיוחד מלעילא, אשר כל הרוצה להדבק באשו הגדולה 
יכול לעלות מעלה מעלה, לכן יקח כל אחד איזה אור לעצמו הן בהתמדת התורה 
שבעל פה ועמל התורה וכדומה, והן קבלה טובה בקדושה וטהרה שזה מהדברים 
שמרבה רשב"י לדבר עליהם במאמריו וספריו הקדושים בכל פעם ופעם. וכך 

יזכה לכל ההשפעות ברוחניות ובגשמיות.

 שתתקיים, בעז״ה, בליל ל״ג בעומר 
 אור ליום חמישי בשעה 00:45 

במתחם ישיבת בנ״ע מירון

מתוך שמחה ודיבוק חברים
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 ישיבת יצהר מזמינה את הציבור הרחב 

להתוועדות 

לכבוד ל״ג בעומר

אשרינו מה טוב חלקנו בהילולא דבר יוחאי

 

                              שינוי בקיץ הזה תוביל 
 בחייך



הרב יונתן זקס

בהר
רגשות משפחתיים

קדושים,  פרשת  על  בשיחתנו  שבועיים,  לפני 
כתבתי שהיהדות היא יותר מאתניּות. היא קריאה 
ביהדות  יש  אחד  מסוים  במובן  אולם  לקדּושה. 
מספקת  שלו  קולעת  המחשה  חשוב.  אתני  ממד 
אנקדוטה משנות השמונים. ברחבי ניו יורק נתלו 
כרזות ענק עם הסיסמה "יש לך חבר בבנק צ'ייס 
שרבט  סופר,  כך  מהן,  אחת  מתחת  מנהטן". 
לך  יש  לאומי  בבנק  "אבל  המילים  את  ישראלי 
אחת,  מורחבת  משפחה  הם  היהודים  משפחה". 

והם יודעים את זה.

המצוות  במיוחד.  ניכר  הדבר  בהר  בפרשת 
"ַאל  משפחתית:  בלשון  אמורות  בה  החברתיות 
י ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָזּתֹו  ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו". "ִכּ
ר ָאִחיו". "ְוִכי  רֹב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמַכּ ּוָבא ֹגֲאלֹו ַהָקּ
ְך, ְוֶהֱחַזְקָתּ ּבֹו... ְוֵחי ָאִחיָך  ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָמּ
ר ָלְך, לֹא ַתֲעֹבד  ְך ְוִנְמַכּ ְך". "ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָמּ ִעָמּ

ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד".

ממש.  אח  פירושו  אין  אלה,  בפסוקים  "אחיך", 
לעתים משמעו "קרובך", אך בדרך כלל הוראתו 
מיוחדת  דרך  זוהי  כמוך".  ישראל,  מבני  "אחד 
במינה לחשוב על החברה ועל חובותיו של הפרט 
לזולתו. אנו היהודים איננו רק אזרחיה של אותה 
חברים  אנו  דת.  אותה  של  מאמיניה  או  מדינה 
באופן  אם   – אנחנו  מורחבת.  משפחה  באותה 
ביולוגי, אם בשל בחירה – צאצאיהם של אברהם 
בחגים  משותפת.  שלנו  ההיסטוריה  רוב  ושרה. 
כולנו מעלים אותם זיכרונות. חושלנו באותו גיא 

צלמוות. אנחנו יותר מחברים; אנחנו משפחה. 

ִחשבו  ביהדות.  מוסד  יסוד  הוא  המשפחה  מושג 

על ספר בראשית, נקודת הזינוק של התורה. אפשר 
בספר  ייפתחו  שלנו  הקודש  שכתבי  לצפות  היה 
דוקטרינה  שיעמיד  האמונה,  עקרונות  את  שיציג 
דתית, שינסח דֹוגמות. אך לא. ספר בראשית אפילו 
זהו  האלילות.  נגד  פולמוסי  ספר  בעיקרו,  איננו, 
ספר על משפחות: בעלים ורעיות, הורים וילדים, 

אחים ואחיות.

עצמו  אלוקים  שבתורה,  המפתח  מרגעי  באחד 
במונחים  ישראל  בני  עם  יחסיו  את  מגדיר 
משפחתיים. הוא מורה למשה לומר בשמו לפרעה 
להסביר  רוצה  משה  כאשר  ָרֵאל".  ִיׂשְ כִֹרי,  ּבְ ִני  "ּבְ
הוא  קדושים  להיות  חובתם  מדוע  ישראל  לבני 

ם ַלה' ֱא־לֵֹקיֶכם".  ִנים ַאֶתּ אומר "ָבּ

אותו דימוי מופיע גם בפי חז"ל. רבי עקיבא טבע 
ביותר,  המפורסמים  התפילה  ממטבעות  אחד 
"אבינו מלכנו". זהו ביטוי מדויק ומחושב. אלוקים 
הוא אכן הריבון, המחוקק והשופט שלנו, אך עוד 
קודם לכן הוא ההורה שלנו ואנחנו ילדיו. על כן 
על  אנחנו מאמינים שמידת הרחמים תגבר תמיד 

מידת הדין.

מורחבת  משפחה  בני  כולם  שהיהודים  הרעיון 
של  עניים  מתנות  בהלכות  מרשים  לביטוי  זוכה 

הרמב"ם: 

שנאמר  הם,  כאחים  אליהם  והנלווה  ישראל  כל 
האח  ירחם  לא  אם  ֱא־לֵֹקיֶכם";  לה'  ם  ַאּתֶ ִנים  "ּבָ
על אחיו, מי ירחם עליו? ולמי עניי ישראל נושאין 
עיניהן, ֲהלגויים ששונאין אותן ורודפים אחריהם? 

הא אין עיניהן תלויות אלא לאחיהן.

משפחה  וקשרי  אחווה  קרבה,  של  זו  תחושה 
עומדת ביסוד התפיסה כי "כל ישראל עֵרבים זה 
בזה". או כמאמרו של רבי שמעון בר יוחאי על עם 

ישראל, "לקה אחד מהן – כולן מרגישין".  

של  חבורה  או  צדיקים  של  אליטה  בחר  לא  ה' 
תמימי דעים. הוא בחר משפחה – צאצאי אברהם 
ושרה – שתתרחב במהלך הדורות. אין למשפחה 
ריבוי  והמשכיות,  המשכיות;  ביצירת  מתחרים 
התמורות  למימוש  חיוני  תנאי  היא  דורות, 
שום  בעולם.  לחולל  מהיהודים  מצפה  שהיהדות 
דור יחיד לא היה מחוללן לבדו. מכאן חשיבותה 
ם ְלָבֶניָך"(  ְנּתָ ּנַ של המשפחה כמקום של חינוך )"ְוׁשִ

ושל הנחלת הסיפור הלאומי מדור לדור. 

המוסרית  הזיקה  גם  הוא  המשפחתי  הרגש 
של  תשובתו  ידועה  ביותר.  והחזקה  הראשונית 
המדען הבריטי ג' ב' ס' הולדיין לשאלה אם היה 
הוא  הטובע.  ָאחיו  את  להציל  כדי  לנהר  קופץ 
ענה, "לא, אבל הייתי קופץ כדי להציל שני אחים 
שלי, או שמונה מבני דודיי". הולדיין התכוון לכך 
של  לזו  זהה  אדם  של  הגנטי  המטען  שמחצית 
אחיו, ושמינית המטען הגנטי של אדם זהה לזו של 
רעיון  להמחיש  כמובן  התכוון  הולדיין  דודו.  בן 
זה באופן ציורי; איש לא יעשה חשבון כזה ברגע 
האמת – אך זו המחשה לדחף המשפחתי הטבעי. 
הצורה  הוא  השֵארים",  "ברירת  המכונה  הרעיון, 
עמו  האנושי.  האלטרואיזם  של  ביותר  הבסיסית 

נולד החוש המוסרי. 

גם  אלא  בביולוגיה  רק  לא  יסוד,  תובנת  זוהי 
נו  משּכָ היא  המשפחה  המדינית.  בתיאוריה 
הראשוני של האלטרואיזם. בה אנו מעבירים את 
האפשרות  גלומה  בה  הבא.  לדור  שלנו  הגנים 
הביולוגיה,  מותנו.  לאחר  עצמנו  את  להמשיך 
הן  חזקות  משפחות  נפגשים.  והחברה  המוסר 
חזקה  כשהמשפחה  חופשית.  לחברה  הבסיס 
כלפי  להרחבה  הניתנת  אלטרואיזם  תחושת  יש 
ואל  השכנים  אל  החברים,  אל  מהמשפחה  חוץ: 

הקהילה, ומשם אל האומה כמכלול.

לפעמים, השסעים בעולם היהודי עמוקים כל כך, 
כה  בחברתה  מטיחה  אחת  שקבוצה  והעלבונות 
גסים, שהמתבונן מתפתה לחשוב שהרשת אבדה 
ואיננה. בשנות החמישים גרס מרטין בובר שהעם 
היהודי, במובן המסורתי של מושג זה, אינו קיים 
עוד. כנסת ישראל, אומת הברית העומדת כהוויה 
אחת לפני האלוקים, איננה. בובר חשב שהקרעים 
בין  לחילונים,  דתיים  בין   – ליהודים  יהודים  בין 
ללא־ ציונים  בין  כאלה,  לשאינם  אורתודוקסים 

ציונים – פוררו את העם עד כדי כך שאבדה תקוות 
האיחוי.

עמדתו זו התגלתה כנחפזת. היא הופרכה על ידי 
אותה סיבה עצמה העושה את הזיקה המשפחתית 
הוא  מחר  חבר,  עם  רבתם  אם  כך.  כל  לבסיסית 
עם  רבתם  אם  אבל  שלכם.  חבר  עוד  יהיה  לא 
אחיכם, גם מחר הוא יוסיף להיות אחיכם. אפילו 
המשפחות הבלתי־תפקודיות ביותר יכולות לשוב 

ולהתלכד.

שסוע,  הוא  תכופות  משפחה.  נשאר  ישראל  עם 
בקשר  מלוכד  הוא  אבל  מתווכח,  הוא  תמיד 
פרשתנו,  לנו  שמזכירה  כפי  גורל.  של  משותף 
וידנו  אחותנו(,  )או  אחינּו  הוא  ומך  שנפל  האדם 

היא היד שצריכה לעזור לו לקום.
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חד משפחתי על כחצי דונם בישוב עם נוף ההרים הקסום של הרי השומרון, אווירה 
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כן לקבלה! 
הרב יובל אשרוב

את  מתארת  הקבלה  אחד:  במשפט  זאת  הגדיר  אשלג  הרב 
השתלשלות המציאות מהשורש העליון ביותר ועד הגשמיות 

הנמוכה ביותר. 
המושגים  את  מסבירה  הקבלה  תורת  לחסידות?  קבלה  בין  ההבדל  מהו 
ואת מערכת החוקים הנצחיים שלפיהם העולם עובד. בהתאם, המקובלים 
נגישות לקהל  היו בלתי  בכוונות, בעליות, שבמשך שנים  עוסקים בעיקר 
הרחב. הם עוסקים בנושאים כמו איך נברא העולם, מה זה אור וכלים, מהן 

האותיות ומהי האנרגיה של כל אות. 

לימוד,   – והרגש  חסידות היא הלבשה של תורת הקבלה לעולם המעשה 
מצוות ועשייה. החסידות מלבישה את הקבלה לתוך עניינים מעולמו של 
האדם והקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא כמו תורה, תפילה, מצוות וחסד. 
הבעל שם טוב הקדוש הראה איך כל מעשה שנעשה עם הכוונה הרצויה, 
אך  למעשים,  חשיבות  יש  המקובלים  לפי  גם  לה'.  מרכבה  להיות  יכול 
החסידות חידשה שצריך להכניס את הלב לתוך המעשים. זה בעצם העיקר, 
והוא נשען על הקבלה. למשל, תיקון המידות על פי החסידות, שהוא יסוד 
חשוב מעבודת ספירת העומר, מבוסס על מערכת של עשר ספירות כפי שהן 

מתלבשות בנפש האדם. 

את  ללמוד  בשביל  העולם,  את  להבין  בשביל  הקבלה?  לימוד  נותן  מה 
סיפורי בראשית ואפילו בשביל להבין הלכות ומנהגים יומיומיים – צריך 

ללמוד קבלה.

העולם מורכב מחלק גשמי וחלק רוחני. החלק הרוחני הוא נסתר, כי מדובר 
באנרגיה שמפעילה את החלק הגשמי. מהם השורשים של הבריאה ואיך כל 
דבר משתלשל מהקדוש ברוך הוא ועד אלינו? מדוע בשר בחלב מתבטל 
זורקים את הציציות אחורה,  דווקא בשישים, למה כשמתעטפים בציצית 
למה מנשקים את הציציות ב'ברוך שאמר' ואת התפילין בברכת 'יוצר אור'? 

אפשר לעשות זאת בלי להבין, אך הקדוש ברוך הוא דורש מאתנו יותר. 

ללמוד קבלה זו לא רק אפשרות או "מעשה חסידות", אלא חובה. אחרת 
אנחנו כמו בהמה אוכלת חציר, עושים מצוות אנשים מלומדה ולא יודעים 
יש הסבר  לנו לעשות כך. אמת, לכל דבר  מה עושים ומדוע הבורא אמר 
אמר  הרמח"ל  השורש.  את  מסביר  הקבלה  לימוד  אך  ההלכתי,  ברובד 

שלימוד הקבלה זה לימוד האמונה.

אפילו אנשים שאינם שומרי מצוות מבינים את העוצמה שבקבלה - לפני 
מבינים  הם  והיום  פגאני,  דבר  זה  שיהדות  חשבו  הם  ללמוד  שהתחילו 

שתורה היא דבר אמיתי ושלם.

לא קשה ללמוד קבלה. הכי קל והכי כיף, ואפילו יותר קל מללמוד גמרא. 
פעם כתבי האר"י ז"ל עמדו מיותמים ללא פירוש. עם השנים הגיעו מקובלים 
אדירים, כמו בעל הסולם ואחרים, שהנגישו את החומר גם לאנשים בדור 
שלנו. והיום אפשר – כמובן בהשקעה של זמן - לקרוא, לשמוע ולהבין. יש 

היום סדרות שלמות של שיעורים שמסבירות את כל הידע הזה.

למה יש התנגדות ללימוד הקבלה? יש מי שאומר שמסוכן ללמוד קבלה, אך 
אני אומר על אותו משקל שמסוכן לא ללמוד קבלה. הפירושים המצוינים 

והמצויים היום, מפחיתים מאוד את סכנת הטעות בלימוד קבלה. 

להתחיל  ממליץ  כמובן  אני  הסולם,  בעל  של  כתלמיד  מתחילים?  איך 
מספריו: "מתן תורה" ו"הקדמות לבעל הסולם". שם יש כל מה שצריך כדי 
לפתוח את השער, כמו הסבר מה זה ספירות, עולמות ונשמה. ישנן הגדרות 
רוחניות כמעט מדעיות למושגים הללו, אך אנשים לא יודעים אותן ולכן 
הידע וקיום המצוות שלהם לוקה בחסר. הספרים הללו מתאימים לכולם, 

גברים ונשים, לא חשוב מה הם למדו קודם ומה הם יודעים. 

מילה לסיכום. רשב"י אמר שבזכות הזוהר ותורת הקבלה יוצאים מהגלות. 
לא  ותומים,  אורים  הוא  בשבילם  שרשב"י  חרדים,  אנשים  אפילו  לצערי, 
שומעים לדבריו שחייבים לעסוק בתורת הקבלה. אנחנו צריכים להתעורר! 

כן לחסידות! 
הרב מנחם ברוד 

אם בימים שעברו היו סיבות לחשוש מלימוד תורת הנסתר, הרי 
בימינו נסללו דרכים ללימודה בלי כל חשש. תורת החסידות היא 

השער לפנימיות התורה.
תורת הנסתר, הקבלה, זוכה בזמננו להתעניינות רבה, ובה בשעה היא מעוררת 
את  בה  למצוא  והמקווים  אחריה,  הנמשכים  המונים  יש  וחששות.  רתיעה 
התשובות לשאלות החיים. הרצאה על קבלה או קורס בקבלה הן מילות קסם, 
או  ללומדה,  ראויים  הם  אין  שמא  חוששים  יש  אך  גדול.  ציבור  המושכות 

שמדובר בדברים סתומים וקשים להבנה.

אינם  שאכן  הסוד  בתורת  רבדים  יש  בדברים.  סדר  קצת  לעשות  אפוא  כדאי 
שווים לכל נפש. יש חלקים שנדרש ידע רחב ומעמיק כדי להבינם. יש עניינים 
שרק מי שהגיע לדרגה רוחנית גבוהה ולהיטהרות נפשית רשאי לעסוק בהם. 
פתוחים  להיות  יכולים  נכונה  הנסתר שבגישה  בתורת  תחומים  יש  עדיין  אך 
לפני כל אדם, ולהעניק לו יכולת לתפוס את המציאות ברמה אחרת, פנימית 

יותר.

תהליך ההתגלות
כרקע לדברים, כדאי לגעת מעט בתהליך התגלותה של פנימיות התורה. ל"ג 
מחבר  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  הזאת.  בדרך  מרכזית  ציון  נקודת  הוא  בעומר 
ספר הזוהר, היה הראשון שהחל לגלות במידה רחבה, יחסית לתקופתו, את 
סודות התורה ואת פנימיות כוונותיה. הוא ריכז סביבו חבורת תלמידים שעסקו 
בפנימיות התורה והנחילוה לדורות הבאים. כך החלה הקבלה להתפשט אט 

אט.

תורת  נמשכה המסורת של העברת  עדיין  יוחאי  בר  רבי שמעון  בימי  גם  אך 
הנסתר מפה לאוזן ליחידי סגולה. המפנה הממשי החל בימי האר"י ז"ל )לפני 
כ־450 שנה(, שהחל לפרסם ולהפיץ את תורת הקבלה. הוא אף אמר, שבדורות 

האלה האחרונים "מותר ומצווה לגלות זאת החכמה".

הנסתר  תורת  התפשטות  של  עקיבה  מגמה  ניכרת  ז"ל  האר"י  מאז  ואכן, 
בשכבות נרחבות של העם היהודי. בקהילות אשכנז נעשה הדבר בתנופה יתרה 
פנימיות  החסידות,  מעיינות  את  שהביאו  ותלמידיו,  טוב  שם  הבעל  ידי  על 
התורה, למאות אלפי יהודים. בקהילות ספרד התפשטה הקבלה על ידי בעל 

'אור החיים', שספרו מלא רעיונות מתורת הסוד.

חכמי הנסתר, בכל הדורות, אמרו דברים ברורים – ככל שמתקרבים יותר לזמן 
בימים  אם  והפצתה.  גילוָיה  על  בעבר  שהושמו  סייגים  מּוסרים  כן  הגאולה, 
דרכים  נסללו  בימינו  הרי  הנסתר,  תורת  מלימוד  לחשוש  סיבות  היו  שעברו 
נאמר,  בזוהר  והרי  הגאולה,  אל  ביותר  קרובים  אנו  חשש.  כל  בלי  ללימודה 

שבספר הזה יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים.

ילדים קטנים  גם  נאמר, שבימים הסמוכים לביאת המשיח,  בספר הזוהר אף 
על  הקבלה  של  העקרוניות  תפיסותיה  ואכן,  הנסתר.  תורת  סודות  את  ֵידעו 
ועל תכלית חייו של האדם בעולם  נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בכל דבר 

הזה, נקלטות היום גם במוחם של ילדים רכים, על פי השגתם, כמובן.

לפתוח צוהר
כל  את  לגמרי  שמסירה  בדרך  הקבלה  רעיונות  את  מעבירה  החסידות  תורת 
החששות מפני הכניסה לעניינים האלה. החסידות כמעט אינה עוסקת באותם 
את  ומסבירה  מאירה  אלא  נפש,  לכל  שווים  שאינם  הסוד  בתורת  תחומים 
הרעיונות המרכזיים שמעניקים לאדם תפיסה מעמיקה יותר של משמעות חייו, 

של התורה והמצוות ושל היחסים בין האדם לבוראו.

בתורת חסידות חב"ד, המסבירה את  יתרה  באים הדברים בהרחבה  במיוחד 
הרעיונות העמוקים ביותר של פנימיות התורה בדרך שניתנת להבנה על ידי כל 
אחד ואחד לפי ערכו. בכך היא מעניקה רעננות ומשמעות עמוקה לכל מערכת 

חיי היהדות.

בימינו הכרח ללמוד את העניינים הללו, ולפתוח צוהר אל עולם עשיר ומופלא 
של אור פנימי זה. לימוד פנימיות התורה הוא גם הכנה לביאת המשיח במהרה 
בימינו, שאז יתגלה הנסתר ממש כפי שכיום גלוי לעינינו החלק הנגלה, כמו 

שנאמר "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר".

̇ור‰ ‰ ̇ ̇ לפנימיו ‰ק„מו



שלושת פני הקבלה
ניר מנוסי 

למלה קבלה שלושה מובנים: מלשון לקבל, מלשון להקביל 
של  אחר  פן  חושף  מהמובנים  אחד  כל  להתקבל.  ומלשון 

תורת הקבלה, המצטרפים לדיוקן מסכם של דמותה.

תורת  היא  הלא  התורה,  פנימיות  של  תורה  מתן  חג  מכונה  בעומר  ל"ג 
מועילה  דרך  הקבלה?  מהי  אך  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  שגילה  הקבלה 
המלה  של  השונות  במשמעויותיה  להתבונן  היא  זו  שאלה  על  להשיב 

'קבלה'. 

חכמת הקבלה
המובן הראשון הוא הפשוט ביותר: לקבל ממישהו או ממשהו אחר. ישנם 
בתורה חלקים שיותר נתפסים בשכלנו וניתנים להבנה אנושית, ואחרים 
בחכמת  מרוממת.  באמת  שמדובר  אמונה  מתוך  לקבלם  פשוט  שעלינו 
ועוסקת  דקים  רוחניים  במושגים  המשתמשת  הנסתר,  תורת   – הקבלה 
בפנימיות הסמויה של הדברים – הממד הנעלה מהשכל מורגש במיוחד. 
תורת הקבלה ממלאת אותנו בתחושה המכונה הְפלאה, כאילו אנו עומדים 
מול היכלות של ידע וחכמה נשגבים, שלעולם לא היינו מגיעים אליהם 

בכוחות עצמנו. 

שימו לב שלמלה לקבל שני הפכים: לתת ולקחת. הנותן הוא מי שכבר יש 
לו, מי שבסוד העניינים וכעת יכול להעניק בחסדו לאחרים. ללוקח עדיין 
אין, אבל בכוחו לנכס לעצמו את החסר לו מתי ואיך שיבחר. המשותף 
לשניהם הוא תחושת השליטה והכוח. הקבלה מזמינה אותנו לשמוט את 
שני האזורים האלו בנפש ולסגל את עמדת המקבל, המחכה בסבלנות עד 

שיינתן לו.

התבוננות בהקבלות
של  עניינה  רבה,  במידה  להקביל.  מלשון  הוא  קבלה  של  השני  המובן 
הקבלה הוא להצביע על הקבלות בין תופעות שונות בתורה, בעולם ובנפש, 
הקבלית,  הספירות  מערכת  למשל,  כך  ביניהם.  הזיקה  את  לחשוף  וכך 
העולם,  את  הוא  ברוך  הקדוש  בורא  עמם  הכוחות  עשרת  על  המלמדת 
מאפשרת להקביל בין כל ה'עשיריות' השונות בתורה: עשרת המאמרים 
בהם נברא העולם, עשר מכות מצרים, עשרת הדברות וכן הלאה. מסתבר 

שכל המערכות הלכאורה־נפרדות הללו מחוברות וקשורות.

כל הְקבלה מקדמת בצעד את עלייתנו מפירוד לאחדות. ככל שאנו רואים 
לחזות  יכולים  אנחנו  דומים,  לדפוסים  מצייתות  נבדלות  תופעות  כיצד 
ביד הבורא בכל דבר. ההקבלות גם חושפות בפנינו את מבני העומק של 
הדברים: זיהוי הספירה הקבלית העומדת בבסיסו של דבר מסוים חושפת 

את המשמעות הפנימית שלו ואת טיב יחסיו עם הסובבים אותו. 

מתקבל על הדעת 
להיקלט  להתקבל,  מלשון  הוא  קבלה  של  והאחרון  השלישי  המובן 
ולהתיישב בתוך כלי קיבול. כאן נסגר המעגל עם המובן הראשון: אמנם 
בהתחלה תורת הקבלה נשגבת מבינתנו ועלינו להשקיט את שכלנו ולקבל 
אותה כמות שהיא, אך תהליך הלימוד וההתבוננות מקרבים את הדברים 
אמיתות  המהדהדים  פנימיים  הסברים  לנו  מעניקים  ואדרבה,  לשכל, 
הנטועות עמוק בנפשנו. או אז – בדרך שהיא אמנם ארוכה ועקיפה, אך 
מתקבלים  הם  הקבליים  ההסברים  שדווקא  להרגיש  ניתן   – משתלמת 

ביותר על דעתנו, ובהמשך גם על לבנו.

בממשיכת  במיוחד  מתבטא  הקבלה  תורת  של  זה  ומסכם  שלישי  היבט 
תרגום  הוא  ושעניינה  טוב,  שם  הבעל  שייסד  החסידות  תורת   – דרכה 
הידע  את  לקחת  כיצד  אותנו  מלמדת  החסידות  הנפש.  לשפת  הקבלה 
וישנה  בתוכנו  שייטמע  כך  הלב,  לחדרי  אותו  ולהחדיר  הגבוה  הקבלי 

אותנו באמת.

ראייה אחדותית
הרב שאול יורוביץ 

שלנו  המציאות  בתפיסת  נוגעים  הקבלה  מתורת  עקרונות  שני 
את  שמרכיבים  הרבדים  אלפי  ה'.  בעבודת  תפקידנו  ובהבנת 
המציאות מחוברים בהרמוניה מושלמת, החיצוניות מגלה את 

הפנימיות ומשפיעה עליה
ל"ג בעומר הוא חגם של המוני בית ישראל ולא רק של המקובלים אשר זכו 
כי מחשבת הקבלה משפיעה דרך תורת החסידות, דרך  לאורו של רשב"י, 
מנהגי  דרך  וגם  ועוד(  ישרים  מסילת  חכמה,  ראשית  )של"ה,  המוסר  ספרי 

קבלה שהשתרשו גם בפסקי ההלכה.

בבסיס תורת הקבלה עומדת תפיסה אחדותית של המציאות באור העליון. 
את  שחרית  תפילת  לפני  עצמנו  על  לקבל  האר"י  עלינו  מצווה  בכדי  לא 
אל  לגשת  יכולים  איננו  אחדות  מפני שללא  כמוך",  לרעך  "ואהבת  מצוות 
הקודש פנימה. חטאם של תלמידי רבי עקיבא היה שלא נהגו כבוד זה בזה 
וחיו בפירוד, ותורת רשב"י, תלמידו של רבי עקיבא, מראה את אחדות הכול 
ומתקנת את ההסתכלות הנפרדת, כפי שאמר רשב"י בעצמו "אנן בחביבותא 
תליא מילתא". גם בזוהר מתוארת החבורה של רשב"י כמאוחדת ומקושרת. 

השתקפות ממש
שני עקרונות בולטים מסתעפים מעניין זה ונוגעים להתייחסויות הבסיסיות 
הבריאה  תפיסת  הוא  הראשון  העיקרון  הפנימית.  הרוחנית  לעבודה  שלנו 
בדרך של "השתלשלות": אור ה' הוא הדבר היחיד שקיים, והוא בורא את 
העולם בדרך של "השתלשלות". האור האין סופי הולך ומצטמצם, מתעבה 
ומתמעט בכל דרגה, אך עדיין אין עוד מלבדו. הכל אור, הכל אלוקות. בנושא 

זה עוסק ספר "עץ חיים" של האר"י הקדוש. 

את  ומסתירה  כמנותקת  הבריאה  את  הרואה  החיצונית,  החשיבה  לעומת 
הוא  ברוך  הקדוש  אל  רגע  בכל  שמחובר  עולם  רואה  הקבלה  ה',  נוכחות 
ואף מגלה ומנכיח אותו. לא רק שניצוצות קודש מסתתרים בכל דבר, אלא 
שהחיצוניות היא ממש השתקפות של הפנימיות. עיקרון זה מוביל להבנה 
מציאות  איננו  הרע  נפרדות.  ישויות  כשתי  והרע  הטוב  בין  מאבק  שאין 
כשלעצמו, אלא התרחקות יתר והסתרה גדולה, ותיקונו יהיה להחזיר אותו 
את  ולראות  האור,  אל  הרע  את  להשיב  ה',  עבודת  מהות  זוהי  לשורשו. 

המציאות המנותקת כמחוברת. הראייה האחדותית מתקנת את העולם.

רצון האור להשפיע
יחסי  קיימים  אחד,  הוא  הדרגות  כל  ושורש  שהיות  אומר  השני  העיקרון 
גומלין תמידיים בין כל חלקי הבריאה. "שער הכוונות" של האר"י הקדוש 
עוסק בהבנת יחסי הגומלין הללו. כל הרבדים מתפקדים כגוף אחד, כל דרגה 
היא שיקוף של הדרגה שמעליה, ולכן כל פעולה או תנועה למעלה מקרינה 
עד למטה, וכל התעוררות שלנו בעולם הזה מפעילה ומעוררת את כל הדרגות 

העליונות. 

והדרגה שמעליה  וכלי, הדרגה התחתונה היא הכלי,  כל דבר מורכב מאור 
היא האור המתגלה בה. היחסים ביניהם דומים ליחס שבין הגוף והנשמה. 
בלי הגוף־הכלי, האור לא יכול להתבטא. וללא האור־הנשמה, הגוף לא יכול 
לחיות. רצון האור הוא להשפיע, וברגע שהכלי שלם ומוכן לקבל – ממש 
באותו הרגע הוא יתמלא באור. אם כן, עבודתנו היא לזכך את עצמנו, כדי 

שנוכל לקבל עוד ועוד אור שממתין לרדת ולהתגלות בנו.

אנחנו לא סתם "תקועים" פה למטה, בעולם הזה, והאור מרחף לו אי שם 
במקומות  למטה  כאן  נוגעים  אנחנו  מחובר,  הכל  יחד,  קורה  הכל  למעלה. 
האור  אל  מתגעגעים  עליהם,  ומשפיעים  מהם  מושפעים  ביותר,  העליונים 
ובאותה העת מגלמים אותו בעצם הווייתנו. ההבנה הפנימית משנה את כללי 

המשחק, ומאירה את עבודת ה' באור פנימי. ואידך זיל גמור.

̇ור‰ ‰ ̇ ̇ לפנימיו ‰ק„מו
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ה 
על  המסורתיים  וויכוחים 
החינוך  במערכת  החופשות 
מעט  לא  כבר  אותנו  מלווים 
המתעדות  המסורות  אך  שנים, 
החופש  כיום  בעומר  ל"ג  את 
הוותיק ביותר שאיננו שבת או 
הביניים  מימי  כבר  ישראל  עם  מועד, מלוות את 
ומוזכרות בספרות ההלכתית מלפני כחמש מאות 
שנים. ברוב תלמודי התורה שפעלו באירופה למדו 
לאורך כל ימי השנה, כולל בשבתות ובחגים. ל"ג 
נהגו התלמידים  ובו  זכה למעמד מיוחד,  בעומר 
והמלמדים לצעוד אל השדות והיערות, ולהתאמן 

בירי בחץ וקשת. 

כיום, מיד לאחרי ההילולה הגדולה בציונו של רבי 
שמעון בר יוחאי, הפכו תהלוכות הילדים בחוצות 
הערים לסמלו של יום זה. על פי ההערכות, בשנים 
האחרונות משתתפים בתהלוכות למעלה ממאתיים 
את  במאום  מזכיר  שלא  עצום  מספר  ילדים,  אלף 

ההתחלה שהיתה דלה בהרבה. 

הרבי  של  הכתרתו  לאחר  מיד  התש"י,  בשנת 
הרבי  החליט  מחב"ד,  לאדמו"ר  מליובאוויטש 
על  והורה  הוותיק,  למנהג  מחודשים  חיים  לתת 
שבניו־יורק.  המדרש  בית  בחצר  תהלוכות  קיום 
בתחילה תהלוכות אלו התקיימו רק בשנים בהן חל 
ל"ג בעומר בימי ראשון, בו יש יום חופש במערכת 

החינוך האמריקאית, אך החל משנת התש"מ ביקש 
הרבי להרחיב את המנהג ולקיימו מדי שנה, בארץ 

בארץ ישראל ובכל רחבי העולם. 

מאות  שמונה  מעל  בארץ  מתקיימות  "כיום 
בהן  מיוחד  שבאמת  ומה  במקביל,  תהלוכות 
שמשתתפים בהן ילדים מכל גווני עם ישראל. החל 
מתהלוכת ילדי תלמודי התורה בירושלים, שיוצאת 
עבור  שערים,  למאה  שבכניסה  השבת  מכיכר 
בציבור הדתי לאומי והמסורתי, וגם רבבות ילדים 
מנחם  הרב  אומר  דתי",  רקע  שום  בלי  שגדלים 
ברוד, מצעירי חב"ד. "זה אירוע של אהבת ישראל 
ואחדות ישראל, כמו כל מהות היום הזה. המטרה 
שלנו בתהלוכות היא לייצר אירוע עם אופי יהודי 
וחסידי אבל כזה שמותאם לכל אחד מהילדים, וגם 
להצליח להתחדש ולחדש בכל שנה. זה אתגר לא 
קטן בשביל כל בית חב"ד, ויש הרבה תחרות לשם 

שמים", הוא מחייך.  

כיום  מתחרות  ביותר  הגדולה  התהלוכה  כתר  על 
סבא  כפר  בעיר  המתקיימת  בזו  תהלוכות.  מספר 
לדוגמא  המסתיימת בכיכר העיר, השתתפו בשנה 
שעברה כחמש עשרה אלף משתתפים, רובם ילדים 

והורים שכלל אינם שומרי מצוות. 

הפך  שהאירוע  הזה,  בעניין  משמח  שהכי  "מה 
כבר למסורת ידועה, ולאירוע שהעירייה מפרסמת 
לא  אם  גם  רשמי.  כאירוע  אליו  ומתייחסת  אותו 

אחרי  ארבע  בשעה  פרסום,  שום  השנה  נוציא 
ברוך  העיר.  לכיכר  ילדים  אלפי  ינהרו  הצהרים 
זו  בתהלוכה.  להשתתף  ורוצים  יודעים  כולם  ה' 
הצלחה אדירה", מתרגש מנדי קנייבסקי, המסייע 
לאביו, הרב אהרן, המנהל את בית חב"ד בעיר מזה 

כארבעה עשורים. 

מה  מחדש  הראש  את  שנה  כל  שוברים  "אנחנו 
לעשות כדי להפוך את התהלוכה לאירוע שמצליח 

למשוך אליו את כל ילדי העיר", הוא מספר. 

לחייך  לי  גורמת  בקולו  מוסתרת  הבלתי  הגאווה 
"קנאת  באותה  הגלומה  הברכה  את  ולהבין 
סופרים" שעליה מדבר הרב ברוד. הרצון להתחדש 
בכל שנה ולהפוך את התהלוכה לאירוע אטרקטיבי 
שמצליח  אנרגיה,  של  ענק  מנוע  מהווה  ומושך 
מקומיות  מסורות  של  תרכובות  מעט  לא  לייצר 
רוטל" שהיתה  "ח"י  כך למשל חלוקת  מעניינות. 
רשב"י  של  לציונו  לעולים  יין  חלוקת  עם  מזוהה 
במירון, קיבלה שדרוג מעניין של חלוקת ח"י רוטל 

טרופיות. 

חומש לכל ילד
ערימת  לבטח  שמורים  עוד  הורי  בבית  שם  אי 
תהלוכה.  מכל  באדיקות  ששמרתי  הספרונים 
צעדתם  אתם  גם  בוודאי  סטטיסטית  מבחינה 
לפחות פעם אחת בתהלוכת ל"ג בעומר, לכן אין 

ש ֤חּוָמ֞ ֜הַ
של רבי שמעון 

מאות אלפי ילדים יקבלו בל"ג בעומר חומש מבואר ומאויר, המצטרף לספר 
התהילים שחולק בשנה שעברה • אבל בזמן שאתם קוראים את העלון 

שבידיכם – מכבש הדפוס עדיין רותח והמשטחים טרם נארזו

אביאל הלוי

10



צורך להכביר מילים על אותם ספרונים מאוירים, 
המיוחדות  מההוראות  כחלק  וחולקו  שנכתבו 
שכתב הרבי בנוגע לתהלוכות, בהן ביקש כי בין 

הפרסים שיחולקו לילדים יהיו ספרי קודש. 

בשנה שעברה עלתה יוזמה לא להסתפק בספרון, 
אלא לחלק ספר קודש של ממש לכל אחד הילדים. 
וכך, לצד הספרון הוותיק, קיבלו מאות אלפי ילדים 
את "התהילים שלי", ספר תהילים מבואר ומנוקד, 
שמשון  של  ומתוקים  חמים  בציורים  המאויר 
קוטלובסקי, ששמו מוכר בשנים האחרונות כסופר 

ילדים ומאייר מבוקש.  

חמש  במהלך  להפיק  המארגנים  החליטו  השנה 
השנים הקרובות את כל חמשת החומשים כשהם 
מצוירים ומבוארים בשפה קלה. כפי שקורה בלא 
בשלב  נהגים  הגדולים  הרעיונות  פעמים,  מעט 
מאוחר למדי. החודשים האחרונים הפכו למירוץ 
של ממש עבור הצוות שעמל על כתיבת הביאור, 
עיסוקיו  שבין  ברוד,  מנחם  הרב  עומד  שבראשו 
גויס למשימה זו, בלוח זמנים כמעט בלתי אפשרי.  

הוחלט  חמות,  תגובות  מאוד  הרבה  "בעקבות 
בחמש  ולחלק  חֹוֶמׁש,  תכנית  על  ללכת  השנה 
התורה  חומשי  חמשת  כל  את  הקרובות  השנים 
במהדורה מאוד ייחודית, שנועדה לחבר ולהאהיב 
את התורה לילדי ישראל. מצד אחד אנחנו מביאים 
ועם  המקורית  בלשונו  שהוא,  כמו  החומש  את 
שיש  כפי   – פסוק  כל  לצד  אבל  המקרא,  טעמי 
עשינו  ארמית,  לדוברי  שנועד  אונקלוס  פירוש 
יכול  ילד  ועכשווית שכל  תרגום לעברית פשוטה 
לחלוטין  נאמן  הפירוש  בעצמו.  ולהבין  לקרוא 
למפרשים המוסמכים של התורה, ובראשם רש"י. 
לא תמיד היה פשוט להחליט לאיזה כיוון פרשני 
כך  פירושים,  למזג  ניתן  היה  במקום שבו  ללכת. 
זה  את  לעשות  היה  ניתן  ובמקומות שלא  עשינו, 

הלכנו על פירוש פשוט שילד יוכל להבין". 

מדוברת,  בישראלית  המילולי  הפירוש  מלבד 
סיפורים  שלושה  גם  פרשה  כל  לצד  מופיעים 
להעמקה  נקודות  חז"ל,  מדרשי  על  המבוססים 

הרב  את  שואל  כשאני  מרש"י.  ופנינים  וחשיבה, 
ויקרא,  חומש  של  זמנו  כשיגיע  יהיה  מה  ברוד 
הוא לא נבהל. "גם בספר בראשית יש פרקים של 
שמות ותאריכים. זה נכון שבספר ויקרא יהיה לנו 
אתגר יותר גדול, אבל אני בטוח שנעבור גם אותו 
בעזרת השם, עם מתן דגש על סיפורים ומדרשים, 
וגם הודות לאיורים המיוחדים של שמשון, שיש 

לו נשמה מיוחדת", מפרגן ברוד. 

"לאייר בשביל דוד המלך"
תעשייתי  כמעצב  המרכזי  שעיסוקו  קוטלובסקי 
החל  ישראלי  הייטק  במפעל  העובד  ומהנדס 
בשנים  רק  אך  ילד,  היותו  מאז  בשמן  לצייר 
ולאייר  ילדים  ספרי  לכתוב  החל  הוא  האחרונות 
אותם. "מבחינתי זה לא עבודה, אלא יותר כמשהו 
לנפש", הוא אומר. "כל העבודה על ספרי הילדים 
נותנת לי הרבה מאוד כיף והנאה. אני לא אדם דתי, 
אבל הנושא הזה של חיבור לתורה ולתנ"ך תמיד 
היה קרוב אלי, ובכל מה שקשור לספרים אני עוד 

יותר מחובר", הוא אומר. 

את  שיאייר  מישהו  חיפשו  חב"ד  של  "החבר'ה 

לילדים  גם  מותאם  שיהיה  באופן  התהילים  ספר 
גם  שייך  שהוא  ירגישו  שכולם  כדי  דתיים,  לא 
להם וככה הם הגיעו אלי. התחלנו בספר תהילים 
ונהיה בינינו רומן שלם", צוחק שמשון. "זה כיף 
לא נורמלי. התחברתי מאוד לאנשים וגם לעבודה 
שאני  ילדים  ספרי  הרבה  לאייר  לי  יצא  עצמה. 
כותב, וגם ללא מעט סופרים אחרים. אחרי השלמת 
העבודה על ספר תהילים יכולתי להשוויץ: "אתם 
בכבודו  המלך  לדוד  ספר?  איירתי  למי  יודעים 

ובעצמו. זה עושה הרגשה כזו טובה בנפש". 

להשחיל  מצליח  אני  קוטלובסקי  עם  השיחה  את 
בקושי, בימים בהם הוא עובד בקדחתנות מבוקר 
האחרונים  האיורים  ששת  השלמת  על  ערב  עד 
תושלם  מכן  שלאחר  בימים  בראשית.  ספר  של 
עבודת העימוד וההגהה האחרונה, ומכבש הדפוס 
בה  השבת  לכניסת  עד  כמעט  ברציפות  יעבוד 
אתם קוראים את העלון שבידיכם. ובלוח הזמנים 
בין  צבור  יישאר  עוד  כנראה  הדפוס  חום  הצפוף 
החומשים, שעוד ימים ספורים יחובקו באהבה על 

ידי מאות אלפי ידיים קטנות. 
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   'מה שפגמתי'
לא בטוח שתלמידי רבי עקיבא רק הוציאו לשון 

זה לזה, ייתכן והיו ביניהם קרבות עקובים מדם <<< 
מנהגי ספירת העומר אינם קשורים בהכרח לאבל, 
הם חלק מתהליך טהרה לקראת מתן תורה <<< למה 

כולם היום 'יתומים', ואיזה מנהג חידש הרב קוק?

להיות משפחה, הוא ידע מה הוא צריך לעשות. בימינו, כולנו יתומים, כולם אבל, היה זמן שליהודי שחי באיזשהו מקום הייתה מסורת אבות, מסורת רוב ישראל כיום הם בבחינת יתומים - לא באופן פיזי, ברוך ה' שלא;  צריך  מנהג  יודעים מה המסורת של בית אבא.  דבר חי, ועד כמה שזה מצחיק, לומדים היום מנהגים לא בדיוק 
בין  ברוכה)!(  תערובת  יש  שלנו  בדור  לזה,  מעבר  ספרים.  עדות וקהילות, מה שמוסיף לחוסר הבהירות באיזה אופן צריך לנהוג.מתוך 
זה מנהגים. מדהים אני אומר את זה רק בשביל להסביר שבעניינים של ספירת העומר ול"ג  ועיקר מה שנמצא בהם  במדרשים. כתוב בספרים, שרשב"י ביקש שלא יעשו אבל על מיתתו, זה יום מותו של רשב"י, דבר שלא כתוב - לא במשנה, לא בגמרא ולא שאנחנו יודעים כל כך מעט על כל העניין. המסורת היא של"ג בעומר בעומר ההלכות עמומות, 

שינהגו בשמחה, וחלק ממנהגי השמחה נובעים מכך.
כסף, בגמרא מסופר איך כשמת רבן גמליאל, שרף אונקלוס היו עושים שריפה לכבודו, בדרך כלל שרפו את כל הרכוש הפרטי שלו. המדורות הן גם מנהג עתיק. כשמלך היה מת, וזה מופיע כבר בתנ"ך,  אדירים של  סכומים  שווים  כליו שהיו  באותו כשהוא מנמק את מעשיו בכך שכבודו של רבן גמליאל עולה על כבודם הגר את  נוסדה  בעומר  ל"ג  שמדורת  חושב,  אני  מלכים.  מיני  כל  אופן שנהגו ישראל לעשות כבוד למלך או לנשיא, כמו שהיו אומרים של 

שרשב"י הוא "שר בית הזהר", אז בוודאי ראוי לו הכבוד הזה.
חץ יש מנהג מהגולה, שבוודאי הוא לא מנהג ציוני, שהיו יוצאים ליערות  למה  עתיק.  מנהג  זה  בהם,  משחקים  היו  והילדים  וקשת  חץ  וקשת? אני חושב שאלו זיכרונות מימי מרד בר כוכבא, שנקשרו לימי עם 

ספירת העומר בגלל כובד המלחמה, ועברו הלאה במשך הדורות.
נוהגים בספרים ומופיע גם בגמרא, שעשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא הוא כתוב רק מזמן הגאונים והלאה. למה עושים את האבלות? כתוב העניין של האבלות בספירת העומר לא כתוב לא במשנה ולא בגמרא,  אנחנו  עליהם  האבלות  מפני  העצרת".  פרוס  עד  "מפסח  זה מתו  שמתו  עקיבא  רבי  שתלמידי  למרות  מוזר.  דבר  זה  אבלות.  מנהגי 

יהודים בכל מיני מקומות ולא עושים  מספר גדול, אבל לצערנו הרגו 
עליהם אבלות כזאת שנמשכת שנים רבות לאחר מכן.

זרקו למה מתו תלמידי רבי עקיבא? "מפני שלא נהגו כבוד זה בזה". מה  "כבודו",  לשני  לא קראו אחד  בדיוק עשו?  על הם  אחד  פאשקווילים  כתבו  או  השני  על  אחד  בוץ 
השני?

הזמן,  אבל  תאריך,  כתוב  לא  מסוים;  בזמן  היו  עקיבא  רבי  לפי המקום והאיש כולם מכוונים לדבר אחד: קרוב לוודאי שתלמידי רבי תלמידי  במלחמותיו.  והשתתפו  כוכבא  בר  בצבאות  לוחמים  היו  אלא גם: "דין מלכא משיחא", זו אמירה חזקה יותר. אז כשהוא אומר תמך בבר כוכבא בשלמות, לא רק שאמר עליו: "דרך כוכב ביעקב", נוסח הרמב"ם, רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא. רבי עקיבא עקיבא 
שזה מלך המשיח, מי מתלמידיו לא ילך אחרי בר כוכבא?!

ורבנים הם אנשים  ישיבה  אנשים חושבים שתלמידי 
תיאור  יש  אבל  בהשמצות.  אלא  כוחם  שאין  מתו על זה, הסיפור הזה יותר מדי טרגי אז יש לנו כבוד שלא לבטל את שאת הגזירות האלו לא מבטלים מפני שעמדו להם בנפשותיהם, אנשים קטטה פשוטה, אלא קטטה עם חרבות והרגו אחד את השני. לכן אמרו על פי רוב, שמונה עשרה גזרות. אבל לפי גרסת הירושלמי זו לא הייתה הלל שניסו להגיע לעליית הגג, ובינתיים הם המשיכו להצביע ולקבוע שמאי הצליחו לעשות רוב מקרי, וחסמו את הדלת בפני תלמידי בית שגזרו שם שמונה עשר דבר. הנוסח בבבלי הוא נוסח מתון: תלמידי בית שמופיע במסכת שבת על מה שהיה בין בית שמאי לבית הלל בעלייה, נחמדים 

הגזרות. היו מאבקים כאלו.
זו  לזה,  זה  כבוד  נהגו  לא  עקיבא  רבי  שתלמידי  כשאומרים  כן,  הוציאו אולי רק לשון נקיה - הם התקוטטו והסתכסכו. אם בזמן הבית, בתוך על  רק  קבוצות שלא  מיני  כל  היו   - המקדש  בית  בתוך  עם ירושלים,  גיורא, שנלחמו  בר  ושמעון  יוחנן מגוש חלב  עקיבא הסיקריים והאדומים, וכשהרומאים יצאו - נלחמו גם זה בזה. אני יכול לשון אחת לשנייה,  רבי  תלמידי  כוכבא,  בר  מרד  של  מסוימים  שבשלבים  לשער, 

הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

או 
או 'מה שלמדתי'
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התפלגו לסיעות. יש לנו קצת רמזים לדברים האלו מקודם. כשקבוצות 

מתחילות להתווכח, המחלוקות יכולות להגיע רחוק מאוד.

יש מכתב של בעל התניא שכותב לחסידים שלו באיזו 

להתרחק  צריך  כמה  עד  קטטה,  בה  שהייתה  קהילה 

ממחלוקת, ובפרט ממחלוקות "לשם שמים", שהן הכי 

גרועות. הוא אמר להם: כשיש מחלוקות על כסף ועל כבוד אנשים 

עד  הולכים  אנשים  שמים",  "לשם  מחלוקות  כשיש  אבל  מתפשרים, 

הקצה. אז זה לא פלא שמחלוקות כאלו יותר גרועות, וזה גורם כל מיני 
צרות לעולם.

בספירת העומר יש צד אחר; צד שלא שייך בכלל לגדרי אבלות אלא 

לגדר אחר. ימי ספירת העומר הם ימי הכנה למתן תורה. זה לא פשוט 

ללכת מיציאת מצרים עד מתן תורה, בשביל זה צריך לעשות ימי טהרה, 

"וספרתם לכם"  זה, שהעניין של  ולנהוג בהם מנהגי טהרה. כתבו על 

מזכיר את ימי הטהרה של נידה שגם שם כתוב "וספרה לה", ולכן נוהגים 

כמופיע בדיני טהרה – זה לא זמן לקישוטים ויופי אלא להתכוננות. אני 

לא  הם  העומר,  ספירת  בעניין  המקובלים  דעת  זו  עצמי.  את  מכין  רק 

מדברים על תלמידי רבי עקיבא, אלא על ימי טהרה.

לא  אני  יום,  באותו  והידיים  הרגלים  ציפורני  את  לקצוץ  לא  מנהג  יש 

יודע את טעמו, אבל כך כתוב בספרים. יש יוצא מן הכלל אחד - אישה 

שנטהרת כן קוצצת בבת אחת. לרב קוק היה מנהג, בערב שבועות לפני 

הטבילה הוא היה קוצץ את הציפורניים של הידיים והרגלים בבת אחת, 

מאותו טעם - שזה סוג של טהרה, זה גמר טהרה.

אנחנו אומרים בספירת העומר: "מה שפגמתי בספירה", 

לא יודעים על מה אנחנו מדברים אבל אומרים את זה. 

מצוות  על  אומרים  אינם  שרבים  יחוד"  ה"לשם  וכל  הזה,  הנוסח  כל 

אחרות, הוא מפני שבאמת מבינים שהעניין של ספירת העומר הוא לא 

על דרך הפשט אלא על דרך הסוד, אז אנשים נכנסים לזה, ועושים את זה 

כך שיהיה קרוב יותר לדרך הסוד.

ומכאן גם באה דעת האר"י ואחרים שמנהגי הספירה נמשכים כל ימי 

הספירה; כי אם זה לא קשור לתלמידי רבי עקיבא, אז זה לא שייך דווקא 

עד ל"ג בעומר אלא זה קשור לכל ימי הספירה; ואם זה קשור לכל ימי 

ממצרים  כשיוצאים  הכנה.  אלא  אבלות,  מנהגי  לא  בעצם  זה  הספירה 

צריכים לעשות תיקון, ולכן אומרים את כל הדברים האלו של התיקון, 

"מה שפגמתי בספירה" זו ובספירה זו. מנסים לעשות תיקון לנפש עד 

במידת  קלקל  הוא  איפה  לחשוב  יכול  אדם  בן  יכולים.  שאנחנו  כמה 

החסד, ויכול וצריך לעשות על זה תשובה. לפעמים צריך לעשות תיקון 

על כך שהוא התנהג בחסד עם מי שלא היה צריך לעשות את זה, אותו 

דבר בגבורה או במידות אחרות, אז יש בזה דקויות. הרעיון הוא שבכל 

יום מקדישים  את הזמן כדי לתקן את עצמי לקבלת התורה.

בר  ועל  ההיסטוריה  על  לכם  שאמרתי  מה  כל  אחרי 

יותר  קרובה  העומר  שספירת  לי  נראה  עדיין  כוכבא, 

אבלות,  בהרגשת  למעט  צריך  אולי  ולהכנה.  לתיקון 
ולהרבות יותר בהרגשת תיקון.

כשמנקים בית - עושים ספונג'ה - לא מתלבשים בבגדי חג, אלא לובשים 

מה  לנקות  לעצרת  פסח  בין  צריך  אם  לזה.  שמתאימים  הבגדים  את 

שפגמתי בעניין זה וזה, אז לא לובשים בגדי חג, מקומם יגיע עם הטהרה 
בשבועות.

הוא  מה  יודע  לא  ואפילו  בספירה"  שפגמתי  "מה  אומר  אדם  בן  אם 

אומר, אז אומרים לו: פגמת בספירה, אבל גם פגמת בלימוד. זה שפגמת 

בספירה אולי יהיה לך תיקון על ידי האמירה והתפילה, אבל בשביל מה 

שפגמת בלימוד - אתה צריך לשבת וללמוד. היו מקומות שנהגו ללמוד 

מסכת אחת או שתי מסכתות כתוספת בימי ספירת העומר, למסכת סוטה 

לשבת  טוב  אז  העומר.  ספירת  כימי  דפים  מ"ט  יש  שבועות  ולמסכת 

וללמוד משהו - שלא יהיה רק 'מה שפגמתי', לפחות שיהיה גם 'משהו 
שלמדתי'.

בשיתוף תלמידי ישיבת תקוע 



הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

האם כדאי ללכת עם 
כיפה גדולה או קטנה? 

צבעונית או שחורה? סרוגה או 
קטיפה? ומה זה בכלל משנה?

מצד אחד, אין לייחד לשאלה חשיבות רבה 
מדי, ומאידך אין להתעלם מכך שהיא מגלה 
פנים  כלפי  שלנו  האישיות  מתוך  תכנים 

וכלפי חוץ.

בעיקרו  הלבוש,  סגנון  כמו  הכיפה,  סגנון 
אינו הלכתי ואף אין בו חשיבות מצד עצמו, 
הוא   - תמיד  לא  אם  גם   – כלל  בדרך  אבל 
מסוימת.  שייכות חברתית  על  ומעיד  מביע 
כשאדם בוחר סגנון לבוש וכיפה, הוא צריך 
ולאיזו  בכך  להביע  רוצה  הוא  מה  לשקול 
חברה הוא רוצה להשתייך, וכמי הוא מופיע 

בפני מעגלים קרובים ורחוקים אליו.

אלו  כל  מאחורי  לעמוד  שצריכה  השאלה 
חיי  את  ומקדיש  בה'  דבק  אני  איך  היא 
לעשות לו נחת רוח הן בהלכות קצובות והן 

בסגנון חיי.

קיבלתי עצה לחיזוק האמונה 
וההודאה לה', לומר כל יום פיוט 
"נשמת כל חי". האם נכון לעשות 

כך?
לא מצאנו איסור לומר כל יום "נשמת כל חי", ובלבד 
שתיזהרי שלא להזכיר שם ומלכות לשווא. אך מצאנו 
שכל  הזהירו  חז"ל   – מפורש  איסור  דומה  בעניין 
האומר "הלל" בכל יום הרי זה מחרף את קונו. למרות 
שנראה כאילו הוא מוסיף שבח, אינו אלא גורע. משום 
שמי שמשווה בין הימים המיוחדים והמרוממים ובין 
יום  היום  חיי  את  מרומם  אינו  כלל  בדרך  יום,  היום 
אדם  אם  הרוממות.  של  הייחודיות  את  אלא משפיל 
מיוחדים  ימים  אז  יום,  בכל  מתנה  ביתו  לבני  יביא 
כמו יום הולדת ויום נישואין יאבדו את ערכם. כך גם 

האומר הלל בכל יום.

בכוונתנו  להעמיק  להשתדל  היא  הנכונה  הדרך 
קריאת  בברכות  כמו  יום,  בכל  שנאמרים  בשבחים 
שמע, ברכות השחר, בתפילת שמונה עשרה ובשאר 
הברכות. וכל המוסר נפשו כדי לתת לבבו ואישיותו 
למה שתיקנו לנו רבותינו, הולך בדרך הסלולה בטח.

אני לא מצליח לצאת מהתפיסה 
הילדותית שיש לי, שה' הוא 

משהו חיצוני לי שרק מעניש 
ונותן שכר.

שמתגבש  שלנו  החיצוני  העיניים  מראה  אכן, 
של  הרגל  מתוך  בתוקפנות,  ואפילו  בתקיפות, 
הזה,  העולם  של  והכללים  המנגנונים  ראיית 
נמוכות ומקשה עלינו  משעבד אותנו להשקפות 
לימדו  לכן  עליונה.  אלוקים  לדעת  להתרומם 
השקעת  דורשת  אלוקים  דעת  שמצוות  רבותינו 
והקביעות,  הזמן  מבחינת  הן  רבים,  משאבים 
השכליות  היכולות  מיטב  השקעת   – ובעיקר 
והנפשיות במצווה היקרה הזו, שהיא נשמת כל 
מעצמה  תתפתח  שהדעת  המחשבה  המצוות. 
המענה  אל  אותנו  יביאו  והחברה  שהסביבה  או 
רבותינו  קראו  ולכן  יסודה.  בטעות   – המבוקש 
הפנימי־האמוני  ללמוד את החלק  גרונם  במלוא 
של התורה, והשקיעה בלימודים הללו והסביבה 
להתרומם  מסייעות  ה'  עובדי  של  התומכת 

במצווה יקרה זו.

סמינר חג השבועותב“ה
נעמה מנוסי הרב ניר מנוסי

בהשתתפות
ד"ר יחיאל הררי
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שלושה ימים של
שיעורים, סדנאות

ותיקון ליל שבועות

פעילות לילדים,
זמן בריכה

חדרים
אחרונים!

[הנשי] השדח ךרדל ופרטצה

תונבלו םינבל הרות דומלתו ךוניח יתב

  .'אייח 'ר תונייעמ' חורב - שרושהמ ידוהי ךוניח

האישב האבה םידומילה תנשל המשרהה
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 ?עגונו יתועמשמ ידוהי ךוניח םישפחמ

 תיכוניח תרגסמ רחא םירת םתא םג םאה

 ףוגלו שפנל ,חורל ,המשנל יתימא הנעמ ןתיתש

 ?םכידלי לש

 תרשפאמה תידוחיי תיכוניח ךרד עיצמה ךוניח תיב

 ,האירבה ךרד ,ה"בקל ימינפה רוביחה תא אוצמל

 תובא ט"ל ,הליפת ,הרות דומיל לש היוותה ךות

 .ץראב תויולתה תווצמהו הכאלמ

 ,הריציה תוחוכ ,המשנה תחמש תא םיצעהלו תולגל

.םכידלי לש םיאירבה םישוחהו תוננובתהה ,דומילה

.תילארשי ץרא תידיסח חורב החמשב 'ה תדובע   

.תונטק תותיכו יתייווח דומיל   
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