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4.5.18ע''חה'תשי"ט אייר 
475מגזין מס' 

 ערב שבת פרשת בהר
 הרב יאיר כלבמאת קשר-שבועי 

המגזין מוקדש לזכותה ולרפואתה של חנה בת שושנה

החיים כסדנא     

יציאת מצרים ברוחניות

כל תהליך אמיתי של תיקון וחינוך עצמי פנימי בנפש האדם הוא בחינת 'יציאת מצרים' ברוחניות. כל עוד

שבוי האדם בהרגלים הזועקים לשינוי, הרי ששרוי הוא בבחינת עוני 'מצרים', לשון מיצר וגבול )ובלשון

החסידות: מצב של 'מוחין דקטנות'(. ואילו הזוכה להשתחרר מטבעו והרגליו השתחררות גמורה, חי הוא

בבחינת 'ארץ ישראל - ארץ טובה ורחבה' )מצב של 'רחבות וגדלות המוחין'(. 

אמנם בתווך, בין שני המצבים - 'ארץ מצרים' ו'ארץ ישראל' - מפריד המדבר הגדול...

כשם שביציאת בני ישראל מארץ מצרים לא ניתן היה לדלג בבת אחת מן הקצה אל הקצה, וקודם ביאתם

לארץ המובטחת הוכרחו לעבור דרך 'ממוצע בינתיים', הוא המדבר... כך גם ביציאת מצרים הרוחנית הנתבעת

מן האדם בכל דור ודור.

אי אפשר לו לאדם להתבגר )לקחת אחריות( בבת אחת. אין פתרונות פלא! יציאת מצרים הרוחנית,בכללות

ופרטות חיי האדם, הינה לעולם תהליך מתמשך הכולל שלושה שלבים: 

א. ראשית העבודה, 'הכנעה' -התעוררות האדם להודות בחולשותיו ולהכיר בצורך לתקנן )התעוררות הבאה

בדרך כלל על כרחנו מלמעלה(;

ב. שלב הביניים, 'הבדלה' - עבודת  האדם בכוחות עצמו להסיח דעתו מה'בלתי רצוי' לטובת ההתמקדות

ב'רצוי'; 

ג. ה'המתקה' - גאולת האדם הפרטית )הבאה מלמעלה לאחר ולפי ערך יגיעתו לצאת ממיצריו בכוחות

עצמו(.

אם חפצי חיים אנו, מחוייבים אנו לדעת ולהפנים כי בבואנו לצאת ממצבנו הטבעי ה'ילדותי' שמצד 'מוחין

דקטנות' )המאופיין בתנועת הנפש של "תנו לי,תנו לי", "אני המרכז והכל סביבי"(, הנה בטרם מגיעים אנו אל

הבגרות הבשלה שמצד 'מוחין דגדלות' )חיים המתנהלים כבר בהרמוניה עם המציאות, ועל כל פנים פטורים

ממעמסם הכבד של ויכוחים פנימיים מול כללי החיים(, שומה עלינו לעבור דרך שלב הכנעת הישות -  היא

התמסרותנו הגמורה לשרת בקבלת עול את ה'נכון בגלל שהוא נכון'.
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)אדמו"ר הזקן( - היינו שיש לקבוע עתים ללימודקביעות בנפש..."  בזמן אלא גם קביעות"לא רק 
התורה, ליצור 'דופק לימודי' קבוע, ביום ובשעה,  עד אשר יגלה האדם כי, לאמיתו של דבר, התורה היא

לחם חוקו ומזון הנפש...

21:30בימים האלה מקיים הרב כלב שיעור שבועי קבוע מידי יום חמישי בשעה 
במושב חמד שבמרכז הארץ. השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי באינטרנט,

.www.tanyaor.comבאתרנו: 

  התוועדות ל"ג בעומר עם הרב יאיר כלב – רביעי בלילה אור לח"י באייר
)שימו לב: למחרת, ביום חמישי מוצאי ל"ג בעומר, לא יתקיים השיעור  2.5.18

 פרטים בעמוד הבא. השבועי(

                                                                   

( המוביל מבית דגן לאור יהודה, בכניסה למושב נוסעים412הכניסה לישוב חמד בכביש )מס' 
83ישר עד הכיכר, בכיכר שמאלה לרח' הזית – לקראת סוף הרחוב, לפני הכיכר הבאה - הזית 

מצד שמאל. חניה בשפע מאחורי בית הכנסת שבהמשך שביל הכניסה לחצר. התכנסות כיבוד
.052-4-446-144. לפרטים נוספים: שי גרציק 20:45ושתייה קלה מ-

צומת אור יהודה

צומת
בית דגן

http://www.tanyaor.com/
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היינו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחת שער רוחני, דרכו-  )אדמו"ר הזקן(לחיות עם הזמן...
יורדים לעולם הזה אור ושפע מיוחדים, אשר יש להכין כלים כדי לקלוט 'גשמי ברכה' אלה ולתרגמם
למעשים עד אשר תואר, באופן ממשי, סביבתנו המיידית בגוון המסוים של נתינת הכח הטמונה

באותו זמן.

ל"ג בעומר
    הלכות ומנהגים

בל"ג בעומר אין אומרים תחנון; אין מסתפרים ביום
בנתינת בו  מרבים  לילדים;  מצוה  תספורת  מלבד  זה, 
במיוחד מודגשת  זה  ביום  מיוחדת;  בהוספה  צדקה 

ההשתדלות   בענין   'אהבת   ישראל'.
בלילה בבית הכנסת נרות  ריבוי  נוהגים להדליק  יש 
)ובארץ הקודש נהגו הכל ב'הדלקות' פומביות( ועושים
שמחה "בכל לב ונפש". וכנודע רצונו של רבי שמעון בר

.יוחאי )רשב"י( שישמחו ביום זה
נהגו לאכול ביצים בל"ג בעומר. בבית אביו של הרבי
מליובאויטש נהגו לאכול חרובים, לזכר החרובים שמהם
ניזונו רשב"י ורבי אלעזר בנו במהלך י"ג השנים ששהו

במערה.
ל"ג  בעומר  הוא  יום  מסוגל  להתעוררות  ולהוספה 

האחרונים שבדורות  התורה,  פנימיות  והפצת  בגילוי 
נתגלתה בהבנה והשגה ע"י תורת חסידות חב''ד.

מנהג שפשט בדורות עברו בכל תפוצות ישראל: ביום
להם ומספרים  הילדים,  את  אוספים  היו  בעומר  ל"ג 
יוצאים כך היו  וכו'. אחר  מעניני היום, אודות רשב"י 
עמם אל השדה, והקטנים שבהם, גם הבנות, היו יורים
הילדים לב  היו משמחים את  והגדולים  חצים בקשת, 

במיני מתיקה.
בימינו עורכים תהלוכות וכינוסים לילדי ישראל ברוב
עם ובפרסום גדול, בכל אתר ואתר. הרבי מליובאוויטש
נשיא דורנו היה נוכח בתהלוכות ובכינוסים, מעודד את
המשתתפים ואומר לפני הילדים שיחה מיוחדת בעניני
היום. בשיחותיו היה מדגיש כי רשב"י נמצא בתהלוכות.

ענינו של רשב"י – המשכת אלוקות בגילוי

האור העולה על כולנה
מבואר בפנימיות התורה כי שעת הסתלקותו של צדיק
היא נקודת השיא של שליחותו עלי אדמות. כל עניני
מתקבצים חייו"  ימי  כל  עבד  "אשר  ועבודתו  עמלו 

ונכללים בסיום וגמר פעולת נשמתו בגוף הגשמי.
גם אם נותרו אי אלו ענינים שבגינם צריכה הנשמה
לירד שוב לעולם הזה ולהתלבש בגוף אחר כדי  להשלים

שליחותה בגלגול נוסף, מכל מקום יום ההסתלקות הוא
גמר העבודה שהיתה מוטלת עליה לפעול, על כל פנים

. ומצד זה ישנה מעלה מיוחדת ביום הסתלקותבגוף הזה
הצדיק, יתירה על מעלות כל מעשיו ופעולותיו "כל ימי
כל של  והתכללותן  התקבצותן  מעלת  היא   – חייו" 

העבודות יחד.
יתירה  מזו,  בשעה  שמתקבצות  כל  העבודות   יחד,
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מכולן למעלה  הוא  אשר  ומופלא  נעלה  אור  מתוסף 
יחדיו.

כמו למשל, בשעה שמתקבצות יחד כמה אותיות, אזי
לבד זאת שלכל אות ישנו פירוש וענין בפני עצמו, הנה
כאשר מצרפים יחד כמה אותיות ונעשית תיבה )מילה(,
הרי שמתוסף דבר חדש – הכח המצרף את האותיות,

תוכן התיבה, האור העולה על כולנה.
וכמו כן כשמצטרפים עשרה מישראל יחד, שבכל אחד
– חדש  ענין  מיתוסף  אזי  אלוקית,  נפש  ישנה  מהם 

בחינת השראת השכינה על עשרה מישראל.
 שעת ההסתלקות – גמר העבודה

על פי זה יובן גם ענינו של ל"ג בעומר, יום הסתלקותו
ככל שגדלה מעלת עבודת יוחאי.  בר  רבי שמעון  של 
ביה אתקטרנא,  קטירא  "בחד  ]שאמר  בחייו  רשב"י 

אחידא, ביה להיטא" )בקשר אחד הנני קשור תמיד
המעלה הרי  להוט([,  בו  אחוז,  בו  עולם,  בבורא 
מצד יותר,  עוד  גדולה  הסתלקותו  ביום  שנפעלה 

מעלת 'הסך הכל' ומעלת 'האור העולה על כולנה'.
וזהו גם כן מה שמצינו בנוגע למשה רבינו: "חמישים
שערי בינה נבראו בעולם, וכולן ניתנו למשה חסר אחד",
ורק בשעת הסתלקותו זכה גם לשער החמישים, שער

.נו"ן בו", הר ש)האות(-נבוהנו"ן, שעה שעלה אל "הר 
על פי זה יובן מאמר המדרש על הפסוק "כי לא יראני
במילה )הנרמזות  הקודש'  'חיות  שאפילו  וחי",  האדם 
"וחי" שבפסוק(, הגם שאין להן גוף גשמי, אינן יכולות
לראות את האור האלוקי בגילוי להיותן "תחת הרקיע".
ויתירה מעלת הצדיקים, ש"בחייהם אינם רואים" אבל
במיתתם רואים. היינו, אף שמצד מגבלות הגוף אין בכח
האדם )אפילו הוא צדיק גמור( להכיל את אמיתת 'ראיית
האלוקות' בעודו בחיים )נשמה בתוך גוף(, מכל מקום
בשעת יציאת נשמת  הצדיק  מכבלי  גופו  הגשמי,  זוכה

נשמתו לראות אלוקות בגילוי.
ולכאורה, מכיון שאפילו 'חיות הקודש' )מדרגה נעלית
במלאכים( אינן רואות – איך יתכן שצדיקים במיתתם
רואים? ואם זהו מצד מעלת הנשמות על המלאכים –

היו הנשמות צריכות לראות גם כשחיות הן בתוך גוף?
אלא שעל פי האמור מובן הדבר. בשעת ההסתלקות
העבודות כל  )התקבצות  הכל'  ה'סך  מעלת  מתחדשת 
מעלה שאליה אפשר כולנה',  על  העולה  ו'האור  יחד( 

להגיע רק בגמר העבודה.
יום שמחתו של רשב"י - למעלה מענין הגלות

ר' אודות  האריז"ל  בכתבי  המסופר  יובן  זה  פי  על 
יום בכל  אומר  האריז"ל'( שהיה  )מ'גורי  הלוי  אברהם 
תפילת "נחם" )קינה על חורבן ירושלים, הנאמרת ביום
ט' באב(, לפי שהיה מקונן ביותר על חורבן בית המקדש
במהירה. השלישי  הבית  לבניין  ונכסף  ומשתוקק 
הנה הטהורה,  וכוונתו  גדלותו  כל  עם  ואולם, 
כשאמר "נחם" גם בל"ג בעומר במירון, הקפיד עליו

רשב"י והדבר הזיק לו.
סגולה יחידי  נשמות  שישנן  הזקן,  אדמו"ר  ומבאר 
שלגביהן לא היה כלל ענין החורבן. ואחד מגדולי ישראל

אלה הוא רשב"י.
כל יחד  שמתקבצים  שעה  הסתלקותו,  יום  ובהגיע 
חייו, ימי  כל  רשב"י  שפעל  ועבודתו  ותורתו  מעשיו 
ומתחדש ונוסף עליהן ה'אור העולה על כולנה' - הרי
שלמעלה האלוקות  דרגת  מאירה  הזה  הגדול  שביומו 
לגמרי מענין החורבן. ונמצא שאין ראוי להצטער ולקונן
בל''ג בעומר על החורבן ובפרט ליהודי צדיק וקדוש כר'
אברהם הלוי, שבהיותו מתלמידי האריז"ל הרי ידע היטב
גודל ענין ההסתלקות וגמר העבודה כנ"ל, וגם ידע ענינו

ומעלתו של רשב"י. 
והביאור בזה. ענינו של  רשב"י  היה  להמשיך  "סתים
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דאורייתא" ב"גליא דתורה" )לגלות 'סתרי תורה' בתוך
גם זה  ידי  ועל  התורה(,  של  ה'נגלה'  הוא  ה'פשט', 
ב"גליא" שבעולם. ואף שהיו עוד כמה תנאים ואמוראים
יחידי סגולה שעסקו בחשאי ובחדרי חדרים בפנימיות
ייחודו של רשב"י וחידושו הגדול התורה, מכל מקום, 

י בעולם. בגילוהיה שהמשיך זאת 
ומכיון שהמשיך "אילנא דחייא" )עץ החיים - פנימיות
התורה( בגילוי בעולם )שזהו מעין אופן ההנהגה שתהיה
לעתיד לבוא בימות המשיח ותחיית המתים, שאז תהיה
האלוקות בגילוי גמור בעולם הזה הגשמי(, הרי שלגבי
דרגתו זו של רשב"י, ובפרט בל"ג בעומר יום הסתלקותו

וגמר עבודתו, אין שייך כלל כל ענין של חורבן וגלות.
רמזים נפלאים בלשון המדרש

אחד אודות  סיפור  במדרש  שמצינו  מה  יובן  ובזה 
עשיר. ונעשה  אחר  למקום  שיצא  רשב"י  מתלמידי 
כשחזר התלמיד, חלשה דעתם של שאר התלמידים )-

שנתקנאו בחברם שנתעשר ורפתה יכולתם להתמקד
פעל מצוקתם,  רבם  כשראה  הפנימית(.  בעבודתם 
המדרש ומספר  מחודשים.  כוחות  בהם  לנסוך 
שהוציאם רשב"י ל"בקעה שעל פני מרון" )"הר נבו"

של רשב"י( – ואמר: "בקעה בקעה, המלאי דינרי זהב".
כשנתמלאה הבקעה בדינרי זהב, אמר לתלמידיו: יכולים
עליכם שזאת  אלא  כרצונכם,  מהדינרים  ליטול  אתם 
לדעת – מי מכם שיבחר בעושר הגשמי, יאבד בזה את

עושרו הרוחני.
"ותשחק זוהי משמעותו הפנימית של הכתוב  ]אשר 
ליום אחרון" - והוא על דרך הביטוי העממי "צוחק מי
נפשו מוסר  בגלות(  )בעודו  זה אשר  אחרון".  שצוחק 
לצאת מהגבלותיו, ולמרות כל הקשיים מתבונן בהתמדה
להחיות בדמיונו את ציור הגאולה  )''יום האחרון''(,  אזי

הגאולה עניני  בהכרתו  ומתבהרים  שמתבררים  ככל 
המטרות כל  ושלימות  )תמצית  והשלימה  האמיתית 
הנשגבות כולן(, ננסכים בו מלמעלה כוחות ושאר רוח
"לבוז" )"ותשחק"( לכל המניעות מבית ומחוץ, ומתגלים
אצלו תעצומות הנפש לדלג, ללא חת, מעל כל המשוכות

והמכשולים שבדרך[.
למשמע דבריו נתחזקו תלמידיו, ואיש מהם לא נטל
מדינרי הזהב. דברי רשב"י חידשו בהם כוחות להתגבר
על פיתויי היצר וקשיי הגלות ורעננו יכולתם להתמקד

במשנה מרץ בעבודתם הפנימית. 
צדקת רשב"י מגינה על כל הדורות עד ביאת משיח

בהמשך לזה מסופר במדרש מעשה נוסף: האמורא ר'
שמעון בן חלפתא )שחי ופעל לאחר זמנו של רשב"י(
היה עני מרוד וידו לא השיגה להוצאות שבת ויום טוב.
התפלל ר' שמעון וביקש מזור למצוקתו וניתנה לו אבן
טובה מן השמים. מכרה ר' שמעון והיה לו על הוצאות

שבת ויום טוב.
 בראותה זאת אמרה לו אשתו: הרי בשל נס העושר
הגשמי, "יהא שולחנך )הרוחני( חסר ושולחן חברך

מלא".
 קיבל ר' שמעון בן חלפתא דבריה והתפלל כי יקחו ממנו
את העושר הגשמי. והנה, מן השמים חזרו ונטלו ממנו

את העושר הבלתי צפוי שניתן לו.
ומסיים המדרש: "רבותינו אמרו, הנס השני גדול מן
שקלי" לא  משקל  יהבי,  מיהב  "משמיא  כי  הראשון", 
נוטלים - אין מוציאים את נותנים אך לא  )מלמעלה 

הטובה מידי מי שקיבלה(.
הנס חז"ל במדרש שגדול  מדוע למדו  להבין:  וצריך 
השני רק מן המעשה של ר' חלפתא, ולא למדוהו מסיפור
המעשה בדינרי הזהב. שהרי  כשהתגברו  תלמידי  רשב"י
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על תשוקתם לעושר גשמי, מן הסתם ודאי חזרו ונטלו
מלמעלה את דינרי הזהב? 

ועוד, במדרש )פרשת נח(, בין מעלותיו של רשב"י,
מציינים חז"ל כי בימיו לא נראתה הקשת המשמשת אות
שלא יהיה יותר מבול )די היה בצדקת רשב"י כדי להגן
אודות ומסופר שם  המבול(.  מפני  דורו  אנשי  כל  על 
ונטלום שחזרו  לציין  מבלי  הזהב,  בדינרי  המעשה 
מלמעלה. ולכאורה אינו מובן: מדוע אין המדרש מונה

בין שאר מעלותיו של רשב"י גם את מעלתו זו?
על פי האמור יובן הדבר. מכיון שענינו של רשב"י היה
להמשיך פנימיות התורה בגלוי בעולם )שגם עתה, בזמן
הגלות, תומשך אלוקות בגילוי בעולם הגשמי(, הרי שאין
לשבחו על יכולתו לחולל נסים המשדדים את הטבע.
מעלתו המופלאה של רשב"י היתה דוקא יכולתו להמשיך
הנחות. ומצבו  בעודו במעמדו  הגשמי  בעולם  אלוקות 

לגאולה להכשירו  דוקא  ובזה  לשברו,  מבלי  לזככו 
)כדלקמן(.

פנימיות התורה- טעימה מעין לעתיד לבוא
וגם הרוחניות  ההמשכות,  כל  מקור  היא  התורה 

בה למחזיקים  היא  חיים  "עץ  שכתוב  זהו  הגשמיות. 
ותומכיה מאושר גו'", "בשמאלה עושר וכבוד", ומכל שכן
בימינה, כדרשת רז"ל. וכן בפרשת 'בחוקותי' נאמר "אם

תלכו גו' ונתתי גשמיכם בעתם גו'", וכמאמרבחוקותי  
הגמרא "חטים ככליות" )גרעיני חיטה גדולים(. מבטיחה
התורה כי הליכת האדם בדרכי ה' ממשיכה לו ברכה גם
ברוך הוא הריי"צ "הקדוש  וכמאמר אדמו"ר  בגשמיות, 
טוב" – "טוב שם משמן  דרך  )על  חייב"  נשאר  אינו 
ויושר, צדק  אמת,  בדרכי  עצמו  האדם  מנהיג  כאשר 

ציותנותנים בו הבריות אמון וסוחרים עמו. ונמצא כי 
. סדר זההאדם לציווי האלוקי מצליח דרכו גם בגשמיות(

של ההנהגה העליונה היה ניכר בגלוי בזמן שבית המקדש
היה קיים, ויחזור להיות ניכר בתכלית השלימות בימות

המשיח ותחיית המתים.
לגבי רשב"י, שהיה בדרגה שלמעלה מענין החורבן, אין
זה חידוש כלל שהיה ביכולתו להמשיך, על ידי פנימיות
התורה שהתגלתה על ידו, שפע גשמי של דינרי זהב גם
העליונה ההנהגה  סדרי  ניכרים  )שאין  הגלות  בזמן 
בגילוי לשאר בני האדם(. עיקר החידוש היה שהמשיך
גם יחידי סגולה, אלא  בו  וכיוצא  זאת לא רק עבורו, 
עבור תלמידיו שמצד עצמם לא היו שייכים כלל לדרגה

זו.
]והראיה לכך שתלמידי רשב"י היו עדיין במעמד ומצב
שהגלות תופסת אצלם מקום - מזה גופא שנגע להם כל
כך ענינים גשמיים, עד שפעל בהם הדבר חלישות הדעת.
ולעתיד לבוא לא יהיה שייך כלל ענין זה. וכמו שכתב
הרמב"ם שזה ש"נתאוו...)חכמי כל הדורות( לימות
המשיח", אינו מצד העושר הגשמי, שאכן יהיה אז
טפל הגשמי  שיהיה  מצד  אם  כי  מופלג,  בריבוי 
שכל אף  במועט  יסתפקו  אדם  ובני  לרוחני 

המעדנים יהיו מצויים כעפר[.
גילוי פנימיות התורה היה בכח ואף על פי כן מצד 
לימוד בכח  )כי  עבורם,  גם  ההמשכה  לפעול  רשב"י 
יכלו גם הם, מבלי הבט על מעמדם ומצבם, ה'נסתר' 
מכיון מזו,  ויתירה  לבוא'(.  'לעתיד  מעין  לטעום 
שפנימיות התורה ממשיכה אלוקות בעולם בגילוי לכל,
הרי שגם תלמידי רשב"י )שבכל הדורות( יכולים לפעול

ההמשכות הבאות על ידה.
שאף שבסיפור,  "בקעה"  בלשון  לדייק  יש  ועוד 
ב"בקעה", המרמזת למקום נמוך )גם( ברוחניות, המשיך

רשב"י את אופן ההנהגה דלעתיד לבוא.
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להמשיך את הגאולה אל תוך גדרי הגלות
על פי האמור יובן מדוע אין מוזכרת במדרש פעולת
רשב"י שחזרו מלמעלה ונטלו את דינרי הזהב. כי הפלא
הסדר שינוי  מצד  הוא  מלמעלה  ונטלום  שחזרו 
ב'עליונים', והרי לא זהו ענינו של רשב"י )אף שבדרגות
של נסים היה זה נס נפלא יותר(. ענינו של רשב"י הוא
להמשיך כאן למטה, על ידי פנימיות התורה, את אופן
ההנהגה דלעתיד. והמשכה זו נעלית לאין ערוך מאופן
ההנהגה דניסים השוברים את הטבע בלבד. המשכה זו
לרוממו עצמו  מצד  התחתון  את  חודרת  רשב"י  של 
ומצבו במעמדו  שהוא  כפי  לשוברו(  )מבלי  ולהאירו 

הגשמי.
וזהו שאמר רשב"י כי בכחו להגן על כל הדורות עד
משיח( ניצוץ  )שהיה  שלרשב"י  כיון  המשיח.  ביאת 

המשיח, למלך  שייכות  ישנה  התורה  ולפנימיות 
שיגאלנו ע"י המשכת אלוקות בגילוי אל תוך עולם

שכמנהגו נוהג, בעודו שרוי בגדרי הגלות.
כידוע, בכל שנה חוזרים ונעשים כל הענינים שהיו

בפעם הראשונה. כשם שבכל ט"ו בניסן - מאיר הענין
של יציאת מצרים, ובכל חג שבועות – הענין של מתן
הילולא ימי  המועדים,  שאר  בכל  בזה  )וכיוצא  תורה 
וכו'(, כך גם בכל ל"ג בעומר, חג מתן תורה של פנימיות
התורה - מאיר ענינו של רשב"י, היא ההנהגה דלעתיד

לבוא.

סתרי )המשכת  זה  לענין  הצינור  את  פתח  רשב"י 
תורה, עניני אלוקות, כאן למטה( ומסר זאת לתלמידיו
התורה, בפנימיות  זאת  והכניס  שלאחריו,  ולדורות 

ע"י תורתבהבנה והשגהשבדורות האחרונים נתגלתה   
חסידות חב"ד.

וענין זה של המשכת אלוקות בעולם בגילוי לכל, מאיר
בתוקף גדול בפרט בדור האחרון, "דרא דמשיחא". על
התנא אמר  דרשב"י",  "דרא  בדוגמת  שהוא  זה  דורנו 
האלוקי, שהצימאון לאלוקות יגבר אצל כולם כל כך, עד
התורה. בפנימיות  יעסקו  )תינוקות(  "רבייא"  שאפילו 
ואין מדובר דוקא בתינוקות ממש, כי אם גם באנשים

מבוגרים )אשר הם כתינוקות בידיעת התורה(.
הידוע: במכתבו  הקדוש  טוב  הבעל שם  שכתב  זהו 
שכשעלה להיכלו של משיח ושאלו - אימתי קאתי מר?
)מתי יתגלה כבודו?(, נענה "לכשיפוצו מעיינותיך

חוצה".
)לימוד החסידות  תורת  מעיינות  הפצת  ע"י 
פנימיות התורה בהבנה והשגה( לכל שדרות העם,
ועד לאנשים ומקומות שהם בבחינת 'חוצה' לגבי תורת
ישראל - פועלים המשכת כל ההשפעות העליונות, גם
והוא העיקר – ועוד,  והנגלה.  בגשמיות, בטוב הנראה 
אשר צדק'  'גואל  של  ביאתו  מזרזת  המעיינות  הפצת 
האמיתית לגאולה  זקופה(  )בקומה  קוממיות  יוליכנו 

והשלימה בקרוב ממש.
)מעובד מתוך התוועדות שבת בהר-בחוקותי ה'תשט"ז(

ביוטיובלמעלה ממיליון צפיות 
  ובפייסבוק:בקרו אותנו באתר

(HDבאיכות ) שיעורים מצולמים וניגונים

www.tanyaor.com

http://www.tanyaor.co/
http://www.tanyaor.co/
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הסיפור השבועי
שולחן ומפה

שמחת רבי שמעון בר יוחאי בקברו במירון התפשטה
עם השנים בכל תפוצות ישראל. בל"ג בעומר נהגו המוני
בית ישראל לעלות להשתטח על קברי צדיקים, ובדרך זו

להתקשר עם רשב"י ומירון.
סיפורנו עוסק בעליית ל"ג בעומר לקבר הרמ"א )רבי
כי גורסת  בעם  רווחת  דעה  בקרקוב.  איסרליש(  משה 
בשנת בעומר  בל"ג  ונפטר  ספרים  ל"ג  חיבר  הרמ"א 
הזאת, הגרסה  על  דבר אמנם מערערים  יודעי  )ש(ל"ג. 

ובכל זאת יש נוהגים להזכיר את הרמ"א בל"ג בעומר.
שנה אחת, בעת העלאת זכרו של הרמ"א בל"ג בעומר,

סיפר אחד הזקנים:
בעל יעקב,  רבי  של  המקיף  ההלכתי  ספרו  כשהופיע 
ה'טורים', נתקבל בכל תפוצות ישראל ונתחבב מאוד על
גדולי התורה. במיוחד זכה לחיבתם של שני גאוני ישראל,
קארו, יוסף  רבי  עליו:  מיוחדים  חיבורים  חיברו  שאף 
על לחיבורו  וקרא  בצפת,  שהתיישב  ספרד,  מגולי 
הרמ"א, קרקוב,  של  ורבה  יוסף';  'בית  בשם  ה'טורים' 

שחיבורו על ה'טורים' נקרא 'דרכי משה'.
לאחר שהרמ"א אסף את תורתם של גדולי פולין ואשכנז
והוסיף את חידושיהם והשגותיהם לדברי ה'טורים', עלה
במחשבתו לחבר ספר חדש, שיגיש את כל הדינים בצורה
מסודרת, הלכה למעשה. בלי לגלות את החלטתו לאיש

ניגש למלאכה העצומה.
יום אחד, בשעה שכבר עמד לברך על המוגמר, נזדמן
הקודש צפת. שמח מעיר  דרבנן[  ]=שליח  לביתו שד"ר 
הרמ"א על הזכות לארח יהודי זה, שנתגלה לו כאחד מבני
העלייה של צפת. ציווה להכין לאורח שולחן ערוך כל

טוב.

הושיטו ספר,  מילקוטו  השד"ר  הוציא  הסעודה  בגמר 
בכל "לאחר שכיבדתני בשולחן ערוך  לו:  ואמר  לרמ"א 
טוב, אכבד אף אני אותך ב'שולחן ערוך' – ספר הלכות
שבא לאחד את כלל ישראל. את הספר חיבר הגאון רבי
פעם ולבו  השד"ר  דברי  את  הרמ"א  קארו. שמע  יוסף 
בחזקה. נטל את הספר לעיין בו, והשד"ר שהתבונן בפניו

ראה בהן תערובת של שמחה ותוגה.
והשווה מצפת,  בספר שהגיע  הרמ"א  הגה  הלילה  כל 
אותו לחיבורו. תחילה ראה את הדברים דומים מאוד זה
לזה, אולם אחרי עיון נוסף מצא שבכל זאת יש הבדלים,
בייחוד כאלה הנובעים מחילוקי הדעות בין חכמי ספרד
מקומות בכמה  הכריע  קארו  יוסף  רבי  אשכנז.  לחכמי 
גדולי כשיטת  הכריע  הרמ"א  בעוד  ספרד,  כדעת חכמי 

אשכנז.
מה לעשות עכשיו? להוציא את ספרו ולהתעלם לגמרי
מהשולחן ערוך של הרב מצפת? לקבוע מסמרות רק לפי
ישראל דעת חכמי אשכנז? הרי משמעות הדבר שלעם 

יהיו מעתה שני ספרי הלכה אשר יפלגו אותו לשניים!
כל הלילה התחבט הרמ"א בשאלה. לבסוף גמלה בליבו
ההחלטה לגנוז את ספרו. מבטו נפל על עץ בודד, שעמד
בשעת למחרת,  ביתו.  שמאחורי  העלמין  בית  באמצע 
לילה מאוחרת, יצא הרמ"א אל בית העלמין. הביט היטב
כה וכה, וכשראה כי אין איש, חפר ליד העץ בור עמוק,
עד מתחת לשורשיו, טמן בו את הכתבים, וחזר ומילאו

עפר.
חוץ הכתבים,  של  קבורתם  מקום  את  ידע  לא  איש 
מהשמש הנאמן של בית העלמין, שהבחין במעשהו של
הרב ושמרו בלבו. לפני מותו מסר את הסוד לאיש  שירש
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את תפקידו, כדי שישמור על העץ.
אחרי שגנז את ספרו ישב הרמ"א לכתוב הגהות לשולחן
ערוך של רבי יוסף קארו, ולהוסיף בהן את מנהגי ופסקי
חכמי אשכנז ופולין. לימים ביקר בביתו אותו שד"ר שנית.
בטרם נפרדו זה מזה פנה הרמ"א אל השד"ר ואמר לו:
"בפעם הקודמת הבאת לי 'שולחן ערוך' במתנה. כעת הנני

מחזיר לך במתנה 'מפה' שערכתי ל'שולחן'".
הגיש הרמ"א את חיבורו לשד"ר והוסיף: "אנא, מסור
אותו לרבי יוסף קארו ואמור לו כי מפה זו נוצרה עוד

לפני השולחן, אך הכנת מידתה נעשתה לאחר מכן"...
כשקיבל רבי יוסף את ה'מפה' התרשם עמוקות מגדולת
הרמ"א ידידו, והעריך מאוד את המעשה. הלך וקנה במאה

דינרים קלף וכתב ספר תורה למענו ושלחו לו כמתנה.
מיום שגנז הרמ"א את חיבורו מתחת לעץ, גדל העץ
וענפיו התפשטו לכל עבר, ואיש לא ידע את סוד ברכת
העץ. ליד  להיקבר  הרמ"א  ביקש  פטירתו  לפני  גידולו. 

בדבריו נעשה, והוא נקבר באותו יום תחת העץ.

עם השנים נתאחדו השניים והגנו זה על זה – הקבר על
בעומר, בל"ג  פעם  אירע  כך  הקבר.  על  והעץ  העץ 
כשהמוני יהודים עלו לקבר הרמ"א ונתקלו בעץ, וברוגזם
רצו לעוקרו, על אף מחאותיו ואזהרותיו של השמש. והנה
התרגשה סופת רעמים איומה, שהניסה אותם לכל עבר.
הכול ראו בכך אות מן השמים לבל יעז מישהו לגעת בעץ

לרעה.
למיטיבו. כך  על  שילם  ואף  מקומו  על  נשאר  העץ 
היהודי הרובע  את  והחריבו  לקרקוב  הנאצים  כשנכנסו 
ואת בתי הכנסת, הגיעו אל בית העלמין העתיק, חיללו
את הקברים וניתצו את כל המצבות. באותו הזמן הוריד
והסתיר את מצבת הרמ"א העץ את ענפיו עד לאדמה 

מעיני הרשעים, והם עזבו את המקום בלי לפגוע בה.
לקרקוב, והגיעו  המלחמה  אחרי  פולין  יהודי  כשחזרו 
השתוממו ומה  העלמין,  לבית  הראשונה  דרכם  הייתה 
במוצאם את מצבת רבם הרמ"א, שנשארה שלמה מבין
מחפה כשהעץ  והמחוללות,  המנופצות  המצבות  רבבות 

ומצל עליה, וענפיו נוטים למטה.
)מתוך העלון השבועי                     (

)במדבר יט' ,ד("זאת התורה אדם"  

כשם שבאדם ישנם גוף ונשמה, כך גם בתורת ישראל ישנם גוף התורה )פשט הכתוב-'נגלה'(
ונשמת התורה )פנימיותה, סודותיה ורזיה-'נסתר'(. במדור זה מובא פרוט נושאי הפרשה על פי

 'נגלה', ובמדור שלאחריו יובא ביאורה של נקודה או של מספר נקודות מן הפרשה על פי פנימיות התורה. 

נקודות עיקריות בפרשת בהר
שמיטת השנה השביעית

ה' מצוה את משה בהר סיני לומר לבני ישראל: שנת
השמיטה היא השנה השביעית לאחר שש שנות עבודת
האדמה. את שנת השמיטה אנו מקדשים בשביתה מעבודת

הארץ ובשמיטת )הפקרת( יבולי שנה זו הצומחים ועולים
מאליהם ומותרים לכל. ה' מבטיח כי יבול השנה השישית
יפרנס את ישראל גם בשנה השביעית ועד לצמיחת יבולי
השמינית. המצוות בענין שנת השמיטה נוהגות רק בארץ

ישראל:
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ברכת השנה השישית
שואלת התורה: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית,
הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו"?! ומשיב הכתוב:
את ועשות  השישית,  בשנה  לכם  ברכתי  את  "וציוויתי 
התבואה לשלוש שנים" )לשנה השישית, השביעית, וחלק

מן השמינית עד אשר תנבוט התבואה החדשה(.
 שנת היובל

לאחר שבע שמיטות )ארבעים ותשע שנים( תחול שנת
החמישים, שנת היובל. מלבד דיני השמיטה הנוהגים בשנת
היובל כבכל שנת שמיטה, נוספים בשנה זו דיני יציאת כל
)מידי הקרקעות  חזרת  וכן  לחירות  העבריים  העבדים 
החוכרים( לבעליהן הראשונים. את שנת היובל מקדשים
שנת של  שמה  ומכאן  שופר,  בתקיעת  הכיפורים  ביום 

על שם השופר הנקרא יובל. - החמישים
שמירה על חלוקת הארץ לשבטים

אדמות ובתים בארץ ישראל אינם ניתנים למכירה גמורה
כי אם לחכירה בלבד. בשנת היובל מסתיים על פי התורה
בתים אחוזות,  )החכרת  הנדל"ן  עסקאות  של  תוקפן 
החכירה בעסקאות  הנכס  או  הקרקע  שווי  וקרקעות(. 
נקבע בהתאם למספר השנים שנותרו עד שנת היובל, בה
יחזרו  הקרקע או הנכס לבעליהן המקורי ]על פי חלוקת
)בתורה( לשבטים[. והטעם לכך, אומרת התורה: הארץ 

, כי גרים ותושבים אתם עמדי".כי לי הארץ"
אפשרויות גאולת נכסי הנדל"ן  

בנוגע לחזרת הקרקעות, הבתים וכו' לבעלים הראשונים
מפרטת התורה אפשרויות לגאולת הנכסים:

לגאלו באפשרותו  חומה,  מוקפת  בעיר  בית  המוכר 
)לרוכשו בחזרה( עד תום שנה מהמכירה. אולם אם לא
ואינה לצמיתות  היא  המכירה  אזי  שנה,  תום  עד  גאל 

חוזרת אף ביובל.
שונה הדבר  בנוגע  לבית  הנמצא  בעיר  שאינה  מוקפת

נגאל, אינו  ואף אם  עת.  בכל  לגאול  ניתן  אותו  חומה, 
יחזור לבעלים בשנת היובל. דין זה מתייחס במיוחד בנוגע

- שלעולם יוחזרו להם שדותיהם ובתיהם. לערי הלווים
איסור נשך הריבית

התורה אוסרת הטלת ריבית על הלוואה. ה' מזהיר מפני
ניצול חולשת הלווה הזקוק לכסף )אף אם ייתרצה הוא
במצוקתו לשלם ריבית, מכל מקום הדבר אסור בתכלית(.

 דיני עבד עברי ועבד כנעני
יהודי אשר )בשל מצוקתו הכלכלית( נאלץ למכור עצמו
לעבד, יקבל בבית הקונה, האדון היהודי, מעמד מיוחד:
אסור להעבידו בעבודות בזויות; עבודתו תהיה כעבודת
שנות שש  לאחר  משפחתו  עם  ישוחרר  שכיר;  פועל 
עבודה; ובהגיעה שנת היובל, אף אם טרם מלאו שש שנים
בעבד לרדות  אין  לעולם  חינם.  לחופשי  יצא  לעבודתו, 
עברי באשר בני ישראל הינם עבדי ה' ולא עבדים לעבדים.
לעומתו, עבד גוי קנוי הוא בקניין הגוף ועבדותו מלאה
כנכס ועובר  לחירות  יוצא  אינו  זה  עבד  ולצמיתות. 

בירושה.
עבד עברי הנמכר לגוי

לגוי אילצו למכור עצמו  הירוד  הכלכלי  יהודי שמצבו 
תושב הארץ, יוצא גם הוא בשנת היובל. ועל כל פנים, על
קרוביו מישראל מוטלת החובה להזדרז ולגאלו קודם שנת
החמישים, בהתאם לשווי דמי השנים שנותרו עד היובל.
היהודים אחיו  מחוייבים  לגאולתו,  עד  פנים,  כל  ועל 
בו, ורודה  מתעמר  אינו  הגוי  שאדונו  כך  על  לעמוד 
בני ישראל עבדים, עבדי הם לי  כי   " ומנמקת התורה: 

אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים..."
חיזוק נוסף לשלושה ציווים

בסיום הפרשה מחזקת התורה שלושה ציווים אודותם
השונים הבטיה  על  זרה  עבודה  איסור  למדנו:  כבר 
חיוב משכית(;  אבן  או  מצבה  פסל,  אלילים,  )כעשיית 

שמירת השבת; יראת המקדש.
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חסידות על הפרשה
בהר

התורה ניתנה להאיר את חושך 
העולם

פרשת בהר

'בהר', מזכיר את המעמד הנשגב של שם פרשתנו, 
מתן תורה, תכלית העלייה, ואילו בפרשה עצמה מסופר
לעבודת לשמש  שנמכר  יהודי   – הירידה  תכלית  על 

אלילים.

ללמדך, התורה לא ניתנה לנו כדי לאפשר את המשך
ניתנה היא  הישיבה במדבר, תוך התבודדות מהעולם; 
ישראל להנהגה הטבעית של ארץ  להכנס  כדי שנוכל 
)דבר המאפשר גם את הירידה והנפילה שעליה מסופר
השורר החושך  את  להאיר  היא  והמטרה  בפרשתנו(, 

בעולם בנר מצוה ותורה אור.
(304)לקוטי שיחות כרך יז עמ' 

שבת שלום!!!
ליקוט, רעיונות, כתיבה ועימוד: חי דמארי

כתיבה, עריכה, והגהה: הרב יאיר כלב
 לנוכתבולהערות, הארות, הצעות או תיקונים, אנא 

tanyaor4u@gmail.com

   הרבי מליובאוויטש הנהיג ועודד שכל אשה ובת )מגיל רך
( תדלקנה נרות שבת וחג.3ביותר ולפחות מגיל 

 
  עיר

)שעון קיץ(

הדלקת
נרות

צאת
השבת

18:4620:01י-ם

19:0120:04ת"א

18:5320:05חיפה

19:0220:03ב"ש

 נהנתם? העבירו הלאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמור על קדושת הגיליון
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