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חלק משיחה שנאמרה במדרשה, חלק משיחה שנאמרה במדרשה, 
  תש"עתש"ע  אייראייר

שתלמידי רבי עקיבא מתו  הגמרא אומרת
כניסת מיתת אסכרא. האסכרא מנתק את 

הריאות. וכשיש צרות עין, ואל גרון האויר ל
וכשיש זלזול של אחד בכבוד השני האדם 
מנתק את עצמו מהשורש של 'אני השם', מכח 

דוקא ימים אלה ימי ספירת העומר,  החיות.
שהם ימים של הכנה לקראת קבלת התורה הם 
ימים של התעלות, דווקא אז מידת הדין 

 פוגעת יותר. 

בתולדות עמ"י  קרה כמה פעמים
סיון היו גזירות קשות, מסעי -שבחודשים אייר

הצלב לפני כאלף שנה, שבהם אלפים ורבבות 
רגו מישראל נהרגו, מי שלא רצה להתנצר ה

אותו. זה היה בימי אייר וסיוון. ההשמדה 
האחרונה של השואה שהיתה בימינו בשנת 

ה באייר וסיון. במשך קרוב לחמש תתש"ד הי
שנים שהמן הרשע ]היטלר ימ"ש[, היה 
משמיד את עמ"י חלקים חלקים מת"ש 

. אז ההשמדה של יהדות הונגריה והלאה
 סיון. -תה בחודשים אלו, איירהי

 

  קליטה מן האוירקליטה מן האויר

דברים של  מהאוויר לפעמים קולטים
סילוף האמת ממש, שיש מקשרים את תלמידי 
רבי עקיבא עם המרד של בר כוכבא. בר 
כוכבא מרד ברומאים ור"ע בתחילה חשב 

שאין 'דין מלכא משיחא' ואח"כ ראו  -עליו 
בו סימנים של מלך המשיח, וחכמים עזבו 
אותו ואמרו שהוא לא משיח, בעצם הגמרא 

אבל בשביל כבודו  קוראת לו בר כוזיבא.
 קראו לו בר כוכבא, כי ר"ע אמר עליו

', הוא היה גיבור 'דרך כוכב מיעקב -בהתחלה 
בעל השפעה גדולה מאוד והיו לו מאתים 
אלף גיבורים. מי שרצה להיות חייל אצלו 

צריך להראות שהוא גיבור, הוא היה בודק 
אותו בכך שהיה לוקח גרזן וקוצץ לעצמו את 

שר עם תשע הבוהן, והיה נלחם במקום ע
אצבעות. וכך היו לו מאה או מאתים אלף 

 גיבורים. 

ואמרו לו עד מתי  עד שבאו חכמי ישראל
אתה עושה את ישראל בעלי מומין. אמר להם 
אני צריך לבחון אותם במשהו, אמרו לו 
תעשה מבחן אחר, תן להם שידהרו על סוס 
והוא ירוץ על יד עץ מחובר ותו"כ ריצה 

עוד מאתים אלף  גייסיעקור את העץ, וכך 
 גיבורים כאלה. 

 

  'דין מלכא משיחא'?'דין מלכא משיחא'?

 
ממש והתכוונו כבר לבנות את  בו היו שטעו

הרומאים פחדו מאוד ממנו. בגמ'  בהמ"ק,
כתוב עד שהגיבור נכשל בלשונו וראה כמה 
 כח יש לו ואמר ריבונו של עולם אל תעזור לנו

, אנחנו מרגישים חזקים לנצח ורק אל תפריע
אותם, ברגע הזה... מפלה, מה קרה? בלי ס"ד 

אפי' לא  -הוא אמר הגיבור הכי גדול נופל. 
מספיק כח יש לנו לבד,  ,תהיה בצבא שלנו
ע לנו. והקב"ה רק אל תפריהוא אמר לאלקים 

אז אין כח  עוזרלא  לא הפריע, כשהקב"ה
 ר. ביתהעיר . אז נפלה יותר, שוא תשועת אדם

לפטירת תלמידי ר"ע,  ואין זה קשור כלל
תת יזה לא היה באותה שנה, הם מתו מ

אסכרא, הם היו רק עשרים וארבע אלף 
וגיבורי בר כוכבא היו מאות אלפים, ויש 

הרחוק ים אחד לשני מכתבים שהם כותב
להזמין לולבים ואתרוגים לחיילים מהחזית, 

שלו ]משם ניכר מספרם הרב[, והיתה מפלה 
גדולה, הרוגי בית"ר שנהרגו, בתשעה באב זה 

כאחד האסונות כמו חורבן  במשנה מנוי
בהמ"ק, זה היה המרכז האחרון שם מתו 
מיליוני יהודים. אבל תלמידי ר"ע לא מתו 

 אלא במחלה מדבקת.במלחמה 

כ"ד אלף תלמידים, אלא  הגמ' לא אומרת
אומרת י"ב אלף זוגות תלמידים, שהיו 
לומדים בחברותות, שני חברים צמודים יחד, 
הזוגות, ובכ"ז כ"א מהזוגות היה מעוניין 
להתבלט קצת יותר. אצל צדיקים זה נחשב 

היתה מחלה מדבקת לא הייתה לפגם, וכש

 אלהם זכות התורה להגן עליהם. במס' שבת
 . בכתוב אסכרא סימן לביטול תורה

שנוהגים בימי הספירה,  מנהגי האבלות
המטרה שלהם היא תיקון השורש של החטא. 

אדם עובד שובאחד מספריו אומר הרמח"ל, 
על עצמו, ליישר את הדרכים שילך בדרך 

ן את העבירות הישרה. הרבה יותר קל לתק
שבין אדם למקום מעבירות שבין אדם 
לחבירו. כי אדם בטבע אוהב את הכבוד 
והממון שלו, ולפעמים הוא חושב שהוא 
עושה לשם שמים. ואפי' שבתחילה יש בזה 
משהו לשם שמים, אבל אחר כך זה מתגלגל 
ונהיה כבר לשם האגואיזם שלו. זהו הזמן, 

את  הימים האלה הם מסוגלים במיוחד לתקן
השורש הזה שאדם יזהר בכבוד חבירו 

 ובממון חבירו.

 

  חולו של מועדחולו של מועדככ

 
, שחג השבועות גונסיים בדברי הרמב"ן

נקרא עצרת בתורה, יש גם שמיני עצרת, 
שבעה ימי חג סוכות והשמיני הוא יום שמיני 
שיש בו קדושה יתרה שבו הקב"ה מתייחד עם 
עמ"י. בפסח אין שמיני עצרת, יום חג 
השבועות הוא השמיני של העצרת של פסח. 
בסוכות הקב"ה לא רצה להטריח את עמ"י 

יום עוד פעם  לנסוע הביתה ואחרי חמישים
לחזור לעשות את השמיני עצרת, כי בחורף 
קשה לנסוע בדרכים, לכן בחורף התורה 

 מיד אחרי השבעה ימים.  השמיניהצמידה את 

היות שזה קיץ, התורה עשתה  אבל בפסח
הפסקה לספור שבעה שבועות. הרמב"ן אומר 
שיש רמזים גדולים, כתוב במדרש שזה מטהר 

זה כמו כתוב ש דאת הנשמה שלו, בזוהר
ספירת ימי טהרה, שבעה שבועות, זו הטהרה 
שממשיך המקור של הטהרה בפסח להתעלות 
מדרגה לדרגה עד שבועות. יה"ר שנתעלה 
בדרגות האלה מיום ליום ונשתדל בכך מאוד. 

 זצ"ל, ר' אבא גרוסברד אחד מגדולי המוסר

                                                           
 ל"ג, ע"ב שבת א
בזמן שהצדיקים בדור צדיקים : "שםוכן  ב

 "נתפסים על הדור
 כג, לו ויקרארמב"ן עה"ת,  ג
 אמור, צ"ז ע"ב זוה"ק ד
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חינך תלמידים לעשות בכל יום ויום ג'  
, חסד לשם חסד הטבה עם מישהופעולות 

עם  ולוותר יבבצנעא שאף אחד לא ידע. להיט
הזולת כדי לעדן את הנשמה, ואז נזכה בע"ה 
שנהיה טהורים וקדושים לקראת קבלת 

 התורה אמן ואמן.

 

 לרבות ת"ח
 

 [לראות את האחר עפ"י דרגתו  ] 

 

חלק משיחה שנאמרה במדרשה, חלק משיחה שנאמרה במדרשה, 
  ע"דע"דתשתש  אייראייר

]כיון שלקו תלמידי רבי עקיבא על פי 
, דווקא העניןברור  דרגתם הגבוהה כל כך[

בגלל שהם תלמידי רבי עקיבא, ולמדו אצל 
רבי עקיבא, את מה שלימד אותם רבי עקיבא. 
בגמרא יש הרבה דברים בשם רבי עקיבא, 

: שמעון העמסוני ואמרי לה המביאה הגמרא
ש כל אתין שבתורה, נחמיה העמסוני היה דור

כל מקום בתורה שכתוב "את" היה דורש. 
השמים  אתלדוגמא: "בראשית ברא אלוקים 

ואת הארץ", למה כתוב "את", שיהיה כתוב 
 –ברא אלוקים שמים וארץ, אז היה לו דרש 

יחד עם השמים ברא עוד  -"את השמים" 
קין", מה  אתמשהו. עוד כתוב, "חוה הולידה 

כתוב הולידה קין, "את  זה "את קין", שיהיה
ה עמו בת תאומה קין" הכוונה עם קין, שנולד

היה דורש כל פרשה  ךשהתחתן איתה. וכ
 -ד' אלוקיך תירא"  אתבתורה. כיון שהגיע ל"

פסוק בספר דברים, שצריך להיות ירא מהשם. 
אמר אין מה לדרוש, אין שום דבר  -'פירש' 
 לומר שצריך להיות ירא ממנו, רקששייך 

מהשם צריך לפחד, כמו שכתוב "ה' לי לא 
  .ואירא, מה יעשה אדם לי"

 יהאמה  שדרשתכל הדרשות  אמרו לו,
את הזמן. אמר להם לכאו' , בזבזת ןעליה

כשלמדתי  -'כשם שקיבלתי שכר על הדרישה'
קיימתי מצוה, שהרי עסקתי בתורה, והזמן לא 

 -הלך לאיבוד. 'כך אקבל שכר על הפרישה' 
דורש, כי זו  שיו אקבל שכר על מה שאינניעכ

התורה שאני מבין עכשיו, כל פעם מה שהוא 
 לומד זה העסק בתורה.

עד ' זה היה שמעון ונחמיה העמסוני,
בא רבי עקיבא  -שבא רבי עקיבא ולימד' 

                                                           
 ע"ב ,מ"א בבא קמא ה
 נו, יב תהלים ו

" גם כאן, '"את ה' אתודרש את המילה "
. גם לרבות תלמידי חכמים'אלוקיך תירא" 

א רבך כמורא שמים', בפרקי אבות כתוב 'מור
אבל רבי עקיבא, לא אמר לרבות את 'רבך', 

את כל  -אלא לרבות 'תלמידי חכמים' 
התלמידי חכמים. זאת אומרת שצריך לכבד, 

יראת הכבוד לכל תלמיד  -להתנהג ביראה 
חכם. תלמידי רבי עקיבא, כולם היו תלמידי 

אצל רבי  חכמים, לכן דווקא הם שלמדו זאת
גבוהה, כמו בת איש כהן,  עקיבא, והם בדרגה

 אז מידת הדין פוגעת בהם יותר.

 

  מהלך לשם שמייםמהלך לשם שמיים

 
 שתלמידי רבי עקיבא שהסיבהההסבר 

לשם זה לא נהגו כבוד זה בזה, שבעצם היה 
ר' אליעזר לופיאן בנו של  שמים. הסביר זאת

ר' אלי' לופיאן, שהם היו בני אדם בעלי רמה 
גבוהה, והבינו פשוט, כמו שאני עבדתי על 

בתורה, אז כשאני רואה  עצמי והוגה הרבה
חבר שהיה יכול לנצל את הזמן ללמוד יותר 

והיה מעיר  ולא נוהג ככה, אני צריך להעיר לו.
לחבר ואומר לו איזה מין עצלן אתה, למה 
אתה עושה ככה. מתוך זה שהוא באמת היה 
בעל מעלה גדולה ראה את מעלת עצמו, וזה 
היה נכון, ומתוך זה הוא עושה השוואה בינו 

ן אדם אחר, ורואה שאצל חברו חסר לבי
 משהו, אז הוא מתייחס אליו בזלזול.

כל אדם הוא שהרי  ומה לא נכון בזה?
עולם בפני עצמו! אולי יש לו לחבר דברים 
טובים אחרים שאין לך, ואולי לפי הדרגה 

עוד יותר. כל טוב שלך היית אתה יכול להיות 
אדם הוא עולם בפני עצמו, אז צריך להבין גם 

החולשה של השני, אולי הוא חלש יותר  את
בכישרונות, אולי חלש יותר בכוח המרץ שלו, 

 לא צריך לזלזל אחד בשני. לכן

הגדול מקרלין  מספרים על רבי אהרון
מובא שהיה הראשון של שושלת קרלין, 

פעם שאם היו אומרים לו 'אהרן אהרן' אמר ש
פלל חזק, יחליפו יש לך הזדמנות, אם תת

ולם הזה עם אברהם בעאותך בדרגה שלך 
אברהם אבינו יסכים להיות  .אבינו, אם תבקש

במשבצת שלך, ואתה תבוא להיות במקום של 
אברהם אבינו, ותהיה אברהם אבינו, 'ויקרא 

 .בתשובה בנה מזבח ותחזירבשם השם' ת

אם היו אומרים לי את זה,  אמר רבי אהרן,
לא הייתי מסכים, אם נולדתי אהרון התפקיד 
שלי זה לעשות מה שאהרון צריך. זה לא 
התפקיד שלי להיות אברהם אבינו, אברהם 
נולד עם הכוחות שלו ועם התפקיד שלו. 
אברהם מילא את תפקיד אברהם, והלוואי 

 ד של אהרון מקרלין. שאמלא את התפקי

הוא שיעשה כבוד  כי מה שאני מעוניין
להקב"ה בעולם וקידוש השם, למעשה בעולם 
יש אברהם ויש אהרון, אז מה נפקא מינה אם 
אני כאן או כאן, אני רוצה רק לכבוד המקום, 
לשם יחוד קודשא בריך הוא, אני רוצה רק 
שיהיה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אם הקב"ה 

רוח מאברהם, שהחזיר בתשובה, קיבל נחת 
אני רק רוצה שאני אמלא את תפקידי, את מה 

 שאני יכול לעשות.

 

  כבני כהניםכבני כהנים

 
ורבותינו לימדו לנו את  אשרינו שלמדנו

הערך של עשיית רצון השם, את הערך של כל 
 -מצווה, את הערך של ברכה אחת שמברכים 

פעם 'שהכל נהיה בדברו' פעם 'המוציא לחם', 
את הערך הזה בחיים שזה דבר בעל ערך 

רך ששווה את הכל, ואת הערך של כל נצחי, ע
מצוה, הנחת תפילין, ערך של שמירת שבת, 

הערך של לימוד תורה, כל  -ועוד למעלה מזה 
אחד לפי היכולת שלו, אז אם אנחנו כבר 
מכירים את הערך הזה, אנחנו בבחינת בני 

 כהנים לגבי המוני העם שלא מבינים את זה. 

של אלה ששומרים  -לכן הזהירות שלנו 
שבת, שומרים תורה ומצוות, חייבת להיות 
ברמה הרבה יותר גבוהה מהמושג שמקובל 
ברחוב, הזהירות שלא לפגוע בממון חבירו, 

אם אדם לא שלא רק לגזול ממש, אלא  -גזל
כך  טעות של פועל שעובדבמחזיר דבר, או 

בעל הבית טעה וחשב שעבד ושעות,  וכך
, הפועל צריך להגיד בהתאםיותר ושילם לו 

 ]...[ אני חייב להחזיר לךולו טעית 

 חושבים על כל פרט רואים איך שהצדיקים
של בין  - ופרט, איך שמתייחסים לעניין הזה

אדם לחברו, כמו שהיה הסיפור עם רבי 
אלעזר ברבי שמעון ואליהו הנביא שלאחר 
מכן אמר רבי אלעזר, לעולם יהיה אדם רך 

 כקנה ולא קשה כארז.

נה זה דבר שהרוח ק אדם צריך להיות רך,
אותו לכאן ולכאן, ולא יהיה קשה  תמטלטל

כארז, שלא יהיה עקשן ולא יהיה קשה, יתנהג 
במידות טובות, וגם אנחנו מוחלים לכל אחד 

  .ואחד
ל לכולנו ויביא לנו שהקב"ה ימח כן יהי רצון

את הגאולה השלימה במהרה בימינו אמן 
ואמן, ונוכל כבר אחרי חג השבועות להתחיל 

 ביא ביכורים לבית המקדש.לה


