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 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  –תלכו!  –אם בחקיקותי   

 'טיול' משותף

דולות ביותר שיכולות קריאת הברכות הגפרשתנו פותחת ב

חרב לא עוברת בארץ. ומתוך שלום בארץ, אין מחריד,  להיות:

  –כל אלו 

ִריִתי ַוֲהִקימִֹתי ֶאת ֶכם ב ְּ  1 ִאת ְּ

 וכפירוש רש"י:

  שלא תופרברית חדשה 

  –ומכאן אל השיא שבקריאת שלישי 

יו   הְּ ם ת ִ ֶ ַאת  ָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלִֹהים וְּ ֶכם וְּ תֹוכְּ י ב ְּ ת ִ כְּ ַ ַהל  ִהתְּ ָעם וְּ  2 ִלי לְּ

  –וגם כאן, רש"י לוקח אותנו למעלה למעלה 

 אזעים. אפשר למכם ואל תהיו מזדע אטייל עמכם בגן עדן כאחד

 הים. ל-מני? ת"ל והייתי לכם לאתיראו מ

 –כי הרי זו המטרה, בסופו של דבר 

ִמי ו ת ֶכם קֹומְּ   3.ָואֹוֵלךְּ ֶאתְּ

כלומר, בקומה זקופה, נוכל לעמוד ולהלך בעולם הזה עם כל 

הקודש וכל הטוב. לכל אלו קדם התנאי שפתח את הפרשה 

  –וגם העניק לה את שמה 

ַ֖י  ִאם ֹתַ ֻחק  ו ֹב ְּ ֶאת־ִמצְּ כו  וְּ ֵלֵ֑ ֵ ַ֖ם ֹאתַָֽם תַ֣ית  יתֶ ֲעש ִ ֔רו  ַוַֽ מְּ ש ְּ  4 ת ִ

ללמוד לעומק, כדי להבין איך  את התנאי הזה אני מבקש

אפשר להגיע להליכה כזו, בקומה זקופה כזו, בעולמנו  במעט

 שלנו.

 המלמד רש"י

את  מביניםבלי רש"י. כיצד אנחנו את הפסוק בואו נלמד רגע 

בדרך  ואם תלכ –המילים 'אם בחוקותי תלכו'? באופן פשוט 

תממשו  אם תשמעו בקולי, אם ובחוקים שנתתי לכם, כלומר

בספר כולו.  את כל מערכת המצוות והחוקים שדיברנו עליהם

דווקא בגלל שהמילים הללו מובנות לחלוטין, פירושו של רש"י 

  –מפתיע כל כך 

  5.שתהיו עמלים בתורה

עמל 'איך רש"י רואה במילים הללו  קודם כל צריך להבין

מאיפה בכלל  –. אבל השאלה היא גדולה הרבה יותר 'תורה

                                                           
 ויקרא, כ"ו, ט'. 1
 ויקרא, כ"ו, י"ב. 2
 שם , שם, י"ג 3

מתחילת הספר, לאורך לינו' המושג הזה עכשיו? 'נופל ע

, עולים לקב"ה ותרמות אנו עסוקים בהתקשפרשות של

מדרגה לדרגה בקדושת הנפש, בקדושת הזמן ובקדושת 

בתורה' זה מוטו 'שתהיו עמלים המושג לעומת זאת, המקום. 

 – התיחה טובה של זמן אלול בישיבלשיחת פשמתאים ן מצוי

זה כלל בדרך ו) ים לזה 'שטייגען!'... ביידיש קורא'צריך ללמוד'

זה  (...מגיע בליווי של תנועה מלהיבה ועוצמת קול מתאימה.

עצום, אבל מה זה קשור עכשיו לכאן? דבר חשוב ודאי ובו

כיצד דווקא הדבר הזה מהווה תנאי לכל הברכות  –ומעל הכל 

השואפות ל'והתהלכתי בתוככם'? רש"י,  להלן,שיפורטו 

  –שכנראה מרגיש בקושי, מסביר כיצד הוא הגיע לזה 

יכול זה קיום המצוות? כשהוא אומר 'ואת מצוותי תשמרו', הרי קיום 

המצוות אמור, הא מה אני מקיים 'אם בחוקותי תלכו'? שתהיו עמלים 

  בתורה

. יש כאן דבר , אבל בדרך השלילה בלבדאמנם זו הוכחה ברורה

כל כך עמוק, שיובן רק אם נרד לעומקו של המושג 'עמל 

 תורה'. 

 שיעור התעמלות

כתי באחד אתמול אחר הצהריים הל -קצר  אספר לכם סיפור

קבוצה ב הבחנתיההליכה, כדי תוך מרחובותיה של ירושלים. 

 -תעמלים. נעמדתי וראיתי דבר מדהים של ילדים מ

 ,אבל היה שם אחד פיה,ההתעמלות של כולם הייתה יפה

כל כולו, 'כל  היתה משהו לא ייאמן.שהאקרובטיקה שלו 

עצמותיו תאמרנה', מתגמש ומתעמל. פלא פלאות. עמדתי שם 

והתחלתי 'לחשב מסלול מחדש' בכל מה שהכרתי עד היום 

 במושג 'עמל תורה'.

אמרתי לעצמי שמעולם לא באמת הבנתי את המושג הזה 

מלות בבית השתתפתי בשיעור התעכראוי, כנראה. גם אני 

זה היה גוף שמנסה לקפוץ, או  -הספר. מה אני אגיד לכם 

מנסה לעשות כל מיני תנועות שהן ממנו והלאה. ופתאום 

הילד הזה, הוא והתנועות אחד, הוא כולו עמל. להיות עמלים  

בתורה פירושו להתעמל. והחוקות, שאם בהם תלכו תזכו לכל 

לא כתובות בקלף, אפילו לא  ות.חקוק –הברכות, פירושן 

 כתובות על לוח לבנו, אלא חקוקות.

 שם, שם, ג'. 4
 רש"י, שם. 5

 תשע"ו 'בחוקותי'לחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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על גבי מה ההבדל בין דבר שכתוב בספר, כתב שחור בוהק 

לא, לא רק זה שאת הכתוב ניתן  לבן, לבין דבר שחקוק באבן?

כתב עם חומר כל כך חזק שלא יכול גם למחוק. יכול להיות 

והוא  א אחדכול להימחק לעולם. ההבדל הולהימחות ולא י

הכתב, גם אם לא ניתן למחקו, הוא עדיין  –כל התורה כולה 

דבר נפרד מהקלף שהוא כתוב עליו. יש כאן שני דברים 

היא איננה מציאות נפרדת  נפרדים. אבל אות שחקוקה באבן

אבן נפרדת אלא מציאות אותיות נפרדות ו ממנה, אין כאן

 מה, חקוקה.אחת של

 בתי, חקותיך!

 חז"ל, בגמרא במסכת תענית, כתוב כך: במדרש פלאי של

' שנא כהוגן השיבה ה"והקב כהוגן שלא שאלה ישראל כנסת אף

 כגשם ויבוא מצאו נכון כשחר' ה את לדעת נרדפה ונדעה( ו הושע)

 6...לנו

בך, ך כל הזמן. שים אותנו כחותם על לאבא, תדאג שנהיה אית

שלא יהיה רגע שנהיה מפורדים. התשובה של הקב"ה היא 

  –גווועלד 

 ופעמים מתבקש שפעמים דבר שואלת את בתי ה"הקב לה אמר

 שנאמר לעולם המתבקש דבר לך אהיה אני אבל מתבקש אינו

 ...לישראל כטל אהיה( יד הושע)

חותם, הוא רק כתב. אבל אצל הקב"ה כתב, גם אם הוא חזק כ  

אף מעלה. וחקוקים. כך אנחנו מבקשים, מלמטה כלפי אנחנו 

'בחוקתי תלכו'. וכיצד  –מלמעלה הבקשה היא בדיוק זאת 

'שתהיו עמלים  –עושים את זה? רש"י מגלה לנו את הסוד 

 בתורה'.

 תכנית אימונים, עמל ואמונה

, ברחוב הלל בירושלים, בהתעמלות של אתמולהבנתי את זה 

 להאם אני יכו –ולערוג  כמוה  ול  כמה ילדים. ניסיתי לתפוס 

להיות חקוק באבן או שלנצח נישאר כמו שני דברים, כתובים 

ללכת בחוקותיו ובחקיקותיו או  האם ניתןחזק ככל שיהיו. 

שאין מציאות כזו בעולם? הרי אני יכול עד מאה ועשרים 

להוליך את גופי, בדיוק כמו בהתעמלות המסורבלת, להוליך 

 -ללמוד תורה ועכשיו לערבית, ועכשיו אותו עכשיו למנחה, 

? עמל תורה, זוהי תכנית 'חקוקבמדרגת 'אבל האם זה כבר 

האימונים כדי להגיע למדרגה הזו. אל תלמדו תורה, תתעמלו 

  בה, תהיו אחד איתה, אחד איתי.

 –בדיוק כמו האמונה, שכהסברו המופלא של האדמו"ר הזקן 

. האמונה היא מתנה, אני לא צריך 'לעבוד' כדי שהיא תהיה לי

 חייבים יחד עם זאת נים, אתה יהודי. אבלקיבלת את זה בג  

פיים. ורק אז, אין סו אימוניםבאה מ אמונהלהתאמן ללא סוף. 

בדיוק אז 'תלכו'. אתם יודעים מדוע?  -אם תחיה 'בחוקותי' 

כי הם למדו באוניברסיטה הרגליים שלי הולכות, לא כמו ש

התאמנו ועכשיו  התעמלו, הןאלא בגלל שהן  –איך ללכת 

ונה בתוכם, הם והאימון נהיו לאמחקוקה היכולת הזו היא 

 'שתהיו עמלים בתורה'. אחת.

גם אני לא אלך עוד  -ומה יקרה אז? זה העומק של העומק 

אליכם, כאילו אנחנו שני דברים נפרדים אתם ואני. אלא 

 . איזה ביטוי עמוק;'אתהלך בתוככם'

בעברית, 'ללכת אל' פירושו לצאת מנקודת מוצא ולהגיע 

לנקודת יעד. ההליכה עצמה בכלל לא מעניינת אותי, רק 

זה עולם אחר. זו ההליכה אחרי  להתהלךההגעה. אבל 

נט בשבת אחר הצהריים. לא מעניין אותי לאן אגיע, לוטשה

ההליכה הזו היא מעין עולם הבא. אבא רוצה אלא עצם 

'אטייל עמכם  -תוכנו, אלא בתוככנו ממש ך לא רק בלהתהל

 בגן עדן, כאחד מכם'.

בתחילת המסקנה של ספר ויקרא היא שהאדם, הממתין 

 מחוץ לאהל מועד ונקרא על ידי הקב"ה למשותהחומש 

האדם הזה יכול להתאמן  -ולקדש את העולם כולו בכל מימדיו 

ולעמול ולהפוך להיות אחד ממש עם התורה, אחד עם הקב"ה. 

על הלוחות וחקוק  'חרות'אלא  'כתוב'המכתב לא יהיה עוד כש

 –רות על הלוחות', אלא 'חירות' בהם, או אז לא נקרא עוד 'ח  

נדע שזוהי לנו חירותנו, ורק מכוחה נהלך בקומה זקופה. כמה 

עמל, כמה אימון ואמונה נדרשים כדי להלך בחקיקותיו, עד 

מה ה שלויוליך אותנו קוממיות לגאול שיתהלך בתוככנו

 במהרה בימינו. 

  

 

  

                                                           
 ד.תענית  6
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שניה לסעודה – ושא נס לקבץ נשמותינו

פותחת רק לרגע בסיום הברכות, של הפרשה קריאת 'שלישי' 

ומיד נכנסת באריכות רבה לפרשה הקשה של הקללות. קללות 

, אך קשות, מחרידות. בכל פעם מחדש קשה לקרוא אותם

לנו איזון מופלא  נתנו. רבותינו חייבים ללמוד ולהבין אותן

  בקריאה הזו:

אחד קורא את הכל ולא  –)כלומר אין מפסיקין בקללות 

 7 'מוסר ה' בני אל תמאס'... שנאמר: מפסיקים באמצע(

הקושי הוא מובן, אך אסור למאוס, אדרבה, צריך ללמוד את 

הפרשה הזו לעומק, להתחזק ממנה בתיקון, להתחזק ממנה 

כדי להביא עלינו ועל העולם בידיעה של איך ומה צריך לתקן 

 אך טוב, חסד וברכה.

 צירוף קריים

הרמב"ם רואה את הפרשה הזו כסובבת על ציר אחד, שמהווה 

המילה 'קרי', שחוזרת  הציר הזה הואאת קוד הפיצוח שלה. 

פעמים רבות, בהטיות שונות, לכל אורכה של פרשת הקללות. 

סוד דרכה מבאר הרמב"ם, כיצד הפרשה הזו מניחה את הי

כך הוא כותב בהלכות וומשמשת בסיס לכל דרכי התשובה. 

 :8תעניות

מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבא 

ודבר זה מדרכי התשובה הוא. שבזמן שתבוא צרה .. על הצבור.

שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן  ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל

 .ככתוב עונותיכם הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם

עצם הידיעה שיש קשר ממשי בין הפעולה שלי פה לבין מה 

שקורה לי 'משמים', הידיעה ששום דבר הוא לא 'קרי', אלא 

 הכל מושגח ולא במקרה, הידיעה הזו עצמה מעוררת לתשובה.

יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע אבל אם לא 

 ...לנו וצרה זו נקרה נקרית

אני אביא סקרים וסטטיסטיקות ופרשנויות דהיינו, כאשר 

שמסבירות את הכל בהיגיון צרוף ובהוכחות מוצקות ואגיד 

 -' נו, זה בסך הכל הגיוני המכה הזאת, עניין טבעי לחלוטין'

גורמת להם להדבק במעשיהם הרעים. ותוסיף הרי זו דרך אכזריות ו...

 הצרה צרות אחרות. 

תוסיף הצרה צרות אחרות?  ניתוח לא ייאמן. יודעים מדועזה 

  –נקמה מתוקה? חס ושלום  סתם מתוף

הוא שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת 

קרי. כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו אם תאמרו שהיא קרי 

 .אוסיף לכם חמת אותו קרי

ואז אולי תגידו קרי ועוד קרי, צירוף קריים וצירוף מקרים. עד 

 . שהכל מלמעלה – שתבין, עד שאני אבין, עד שתבינו

                                                           
 מגילה ל"א, ע"ב. 7
 ג' –פרק א' הלכה א'  8
 ויקרא כ"ו ל"ג 9

 סיכום ספר ויקר)א(

זהו לא רק סיכום מופלא לפרשה הקודמת, פרשת בהר, 

שנבין שיש מהלך מושגח,  ,בסדר פרשיותיה שביקשה גם היא

אחיך', מגיעה בעוון שמיטה, ופשיטות רגל בעוון  וש'כי ימוך

 סיכום לספר ויקרא שעוסק כולו בכך אי שמירת יובל. זהו

שבכל פעולה שאני עושה אני משפיע בעולם, ובגינה יורד שפע 

 ברכה או חלילה להיפך. של 

כמה מופלא שהספר שפותח במילה 'ויקר' + 'א' זעירה וקטנה, 

שר אין איתו את אותה א', מסתיים בטרגדיית ה'ויקר', כא

האם אתה מבין  –זעירה אך מכרעת. כי זהו המדד של הספר 

 קורהחושב שהיא פשוט לך, או שאתה  קוראתכי המציאות 

 תלוש וטמא. מקרי לך, במין קרי כזה, 

למוד בתוך הפרשה המופלאה הזו נקודה אחת לאני מבקש 

ומתוכה להאיר את סוגיית ההשגחה כולה, כי לדבר על 

אפילו במילים מאד יפות, אך לחיות וגחה אפשר בלי סוף, הש

זוהי העבודה  –כך ולהוריד את הידיעה למעשים הכי קטנים 

  האמתית.

 קללת הגלות

  –בתוך הפרשה מופיעה קללה אחת קשה מאד, קללת הגלות 

 9.ואתכם אזרה בגויים

י ה  ר   מלמד אותנו: 10זו? רש"ימה פירוש ז 

זה את  אדם גולים למקום אחד רואיםזו מידה קשה, שבשעה שבני 

, כאדם הזורה שעורים בנפה זה ומתנחמים וישראל ניזרו כבמזרה

 ואין אחת מהן דבוקה בחברתה

נורא. ושם, בארצות אויבינו, מה יהיה המצב הנפשי ממש 

 שלנו?

 11 קול עלה נידף

פחד כזה תמידי, לא מרודף חיצוני, אלא מין הרגשת רדיפה 

לא 'האחת היא  -מרתקות שתי קריאות  בואו ונשמעפנימית. 

, היא באה מעולמו של הגמון רשע ששוחח עם 'מבית ספרנו

רבי יהודה הנשיא. השניה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היא 

גם יחד נבקש לגלות את סוד  ', ומשתיהןמבית ספרנו' מאד

  ריה הזו.התיקון לקללת הז  

 'ומי כעמך ישראל', א'

יהודה הנשיא  שישב עם רבימספר על הגמון  12המדרש

והתווכח אתו על עניינים שונים ביחס לעם ישראל. בשלב 

יוכל לשוחח עם חבריו ר' יהודה כדי שכלשהו הופסקה השיחה 

הוא חזר בליווי אחד התלמידים קצר כעבור זמן בשוק אך 

 שם 10
 שם שם ל"ו 11
 א"דבי אליהו ינא ת 12



 

4 
 

שהם  והציע לאותו הגמון שהתלמיד ייכנס ויגיד משהו בעניין

 .שוחחו בו

יפקוד  םזה מקויבעל הבית הוא יודע בא' ואמר ...נכנס אותו תלמיד

 .'כליו וכשיבוא בעל הבית לביתו... לתוך הבית

 פעם ועוד פעם,וחזר עליו פר את המשל יסהתלמיד 

 עד שהגיע אותו ההגמון לגופו של אותו הדבר.

  -נפל לו האסימון  כמה פעמים,אחרי 

וסגולה לשמו. מיד עמד ההגמון וקרא ברוך המקום... אתכם עם נחלה 

 ג אותם?ור. אם נהרוג.. מי יהופיזר אתכם בכמה מאות מקומות

אתם יודעים מה עשה התלמיד הזה  מדהים! 'וידוי' של הגמון.

לנו ואפילו להגמון הרשע? הוא העלה אותו לעולם שבו הכל 

ותנו לרוח בלי שלנו זה נראה כאילו זורים אאשר מושגח, גם כ

שעורים הקלות מן הרוח. זו מה של שום שליטה, כמו ער

 .קריאה ראשונה, מדהימה, שאיננה 'מבית ספרנו'

 'ומי כעמך ישראל', ב'

הקריאה השניה בזריה הזו, היא של אחד מגדולי הדורות, ולכן 

 ת הרבה יותר. בגלות פראג, יושב רביהיא קשה וחודרדווקא 

 ה'כלי יקר', ומתוככיפירוש שלמה אפרים מלונטשיץ, בעל 

את הדברים הקשים  הוא כותב מדרשר' ובית ה'בית הספ

 הבאים:

... כי זה מדבר בפירוד לבבות, המצוי בישראל יותר מבכל האומות

כמזרה שאין אחת דבוקה בחברתה, כך ישראל, גם בהיותם בארץ 

אויביהם הם מפורדים איש מעל אחיו, אף על פי שמדרך הגולים לנחם 

אף בהיותם  מפוזרים ומפורדיםזה את זה, אבל ישראל אינם כך, שהם 

בגולה, וכל אחד דוחף את חברו בחזקת היד ומבקש להדיחו ממצבו 

 13.להתגולל ולהתנפל עליו

גוועלד. איזו זריה. הוא ממשיך ומסביר את משל ה'עלה 

 הנידף':

על כן המשילם כאן לעלה נדף, כי העלה חלוש מאוד ונדף מחמת 

חף את חברו ומכה בו, כך הרוח הנושב בו, ואף על פי כן כל עלה דו

כל איש מישראל בגלות דומה לעלה הנדף מפני רוח הנזכר, ואף על 

פי כן הוא רודף אחר חברו להכותו בשוט לשונו או כנגד האומות או 

וכשלו  לכך נאמר מיד, קול עלה בלשון הרע ברחוב היהודים, דהיינו

מתוק כי כל אחד שמח לאיד חברו, ותהיה בפיו כדבש ל.. .איש באחיו

אם ימצא מקום לדבר בגנות חברו, וכמה נעלבים עובר עליהם כוס 

 נו מדה זו לבדה תספיק אריכת גלותינוובדורזה ואין אומר השב. 

. צריך 14'מוסר ה' בני אל תמאס' –זה קשה, אך כמו שפתחנו 

להעמיק  –ללמוד לעומק את הקללות הללו ויותר מכך 

הראשונה מביאה ל'ברוך ת. בתיקונן. שתי קריאות לזריה אח

היכם', ומעמיקה בנו את יסוד ההשגחה, השניה היא ל-הוא א

יום, של העבודה שלנו כמעט בכל סיטואציה בחיים. -של היום

בעומק, גם הקריאה השניה, זו של ה'כלי יקר', נובעת מחטא 

ה'קרי' שסובב את כל הפרשה. כאשר אין דבר מושגח, כאשר 

היודע היכן כליו ועתיד להגיע,  אינני מאמין כי יש בעל הבית

 אני מרגיש בעל הבית ורומס אותך בלי משים. 

ת שנזכה לשמוע את מוסר ה' ולהתמלא במסירות ובאהב

מה הולכת עלינו במהרה, ישראל לתיקונו, ונראה גאולה של

 ומשיח צדקנו הולך לפנינו. 

 

  

                                                           
 משלי ג', י"א. 14 יקר' על התורה, ויקרא כ"ו ל"דפירוש ה'כלי  13
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לסעודה שלישית – 'ואמרתם כה לחיים' 

 מהחיים' מנותק'
' ר הוא כדאי. בחוקותי פרשת שבוע בתוך, בעומר ג"ל ערב

, בדמותו מעט נעמיק היום של' הזמן עם לחיות'שב שמעון
  .מיוחד באופן שלנו הפרשה ומתוך

 עמוק והוא הדעת את עליו לתת שצריך דבר שיש היא האמת
 להיות אמורה הייתה אם, פרדוקסלי כמעט באופן.  מאד מאד
 הייתה זו, ומתודעתנו מחיינו לחלוטין כמעט שמנותקת דמות
 שתים לאחר. יוחאי בר שמעון' ר של דמותו להיות צריכה
  – בנו עם וביחד, יוצא הוא במערה שנים עשרה

   15נשרף מיד עיניהן שנותנין מקום כל

 מה. שלנו לחיינו לא בטח, החיים עם שייכות שום להם אין
 משפט הוא בעיניהם שנקרה דבר כל לשרוף אותם שמוביל

  – המעשה מחיי להיות שיכול ביותר המנותק שנראה, אחד

 !?שעה בחיי ועוסקין עולם חיי מניחין

  ??זה את לעשות מסוגלים בכלל הם איך

 

 עבודה ועל תורה על
 במסכת, כך. שלימה חיים תפיסת זו, רגע של תפיסה רק לא זו

' לר ישמעאל' ר בין מאד עקרונית מחלוקת מופיעה  ברכות
 עולם תפיסות מושתתות הזו המחלוקת על. יוחאי בר שמעון
 .לעבודה תורה שבין ביחס ומגוונות שונות

 הזה התורה ספר ימוש לא' שנא לפי? לומר תלמוד מה', דגנך ואספת'

 16??ככתבן דברים יכול', ולילה יומן בו והגית מפיך

 או, בתורה עסוקים אנו ולילה שיומם או. סותרים פסוקים
  .האדמה בעבודת שצריך אימת כל שמתעסקים

  .ישמעאל' ר דברי, ארץ דרך מנהג בהן הנהג

 ארץ דרך להנהיג היא ישמעאל' ר של ההדרכה'. ועבודה תורה'
 היא כיצד רואים שאנו הדרכה בודאי זו. בתורה העיסוק בתוך

  – מזדעק י"רשב אך. פשוט באופן חיינו בתוך משתלבת

 בשעת וקוצר זריעה בשעת וזורע חרישה בשעת חורש אדם אפשר

 הרוח בשעת וזורה דישה בשעת ודש קצירה

 כדי שעה לחצי' רק' לעבודה באת, זה איך יודעים אתם הרי
 אבל, לשיעור בא אתה ומיד ותיכף, משהו איזה להשלים
 צריך ועכשיו, עבודה ועוד עבודה עוד מגלה אני פתאום
  – לקצור ועכשיו, לאסוף

 ??? עליה תהא מה תורה
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 שם ל"ה 16

 ?י"רשב לפי המתוקנת החיים צורת היא איך אז, נו

 

 'שמעון' ר הוא כדאי'
 נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל בזמן אלא

 מקום של רצונו עושין ישראל שאין ובזמן... אחרים י"ע
  'דגנך ואספת': 'שנא עצמן י"ע נעשית מלאכתן

 כל. תורה ושוב ותורה תורה זו מתוקן במצב אכן, כלומר
 היוצא י"רשב. י"רשב על מקובלים לא בכלל הללו השילובים

 האם, נו. הכללית עולמו תפיסת זו כי כאן לנו מגלה המערה מן
 כך כל אומר אביי? בפועל פיה על חיים שאנו השיטה זאת

  – מדויק

 עלתה ולא יוחי בן שמעון' כר, בידן ועלתה ישמעאל כרבי עשו הרבה

   בידן

, שנה כל אבל... עובד לא פשוט זה לרבים', החיים לא' אלו
' כר עושים רבים רבים רבים, כדוגמתה שאין קדושה באחדות
 במירון בעומר ג"ל ראה שלא ומי, להילולא אליו ובאים שמעון

 הסוד מהו. השתוקקות זו ומה אהבה זו מה מעולם ראה לא
 שאין, לכאורה כך כל' מנותק'ה האדם של סודו מהו? הזה

 שמעון' ר הוא כדאי'ש אומרת זאת מה? ממנו גדול מחבר
 שמעון' ר של הקדוש הציון איך'? הדחק בשעת עליו לסמוך

, אחר מקום מכל יותר שאולי המקום נעשה אלעזר' ר ובנו
 כל, קדושה הכי, מופנמת הכי נפשית הזדהות אל בו מגיעים

 ?יהא אשר ובמקום בדרגה, מאיתנו ואחת אחד

 

 יהודי של אש
 של ובחום באור הלב את ממלאת והיא מדהימה היא התשובה

 .משעון' ר של הקודש אש

 היום כל ללמוד יכול שלא שמי  17בהלכה כתוב, יודעים אתם
 ובפרק בבוקר אחד תורה בפרק אפילו בדיעבד יוצא הלילה וכל

 אפילו – יותר מקילה אפילו דעה ישנה. בערב אחד תורה
 חובת ידי אדם יוצא, ובערבית בשחרית בלבד אחד  בפסוק
' ה, ישראל שמע? 'פסוק באיזה. בדיעבד שלו התורה לימוד
 את מחדש מי יודעים אתם. נפלאה הלכה'. אחד' ה, הינו-אלו

 של שמעון' ר אותו בדיוק. שמעון' ר. ייאמן לא? הזאת ההלכה
 .'והגית'

 כחיי, כהבל כולו העולם כל את לראות שיכולה מנשמה רק
 כזאת מנשמה רק, מלבדו עוד אין באמת שבאמת ולדעת, שעה
 של בן, שיהודי שאומרת ההלכתית ההחלטה לצאת יכולה
 אחד' ישראל שמע'ב, ומרגליות טובות מאבנים שעשוי בן, מלך

 ולגלות להבל כולו העולם כל את להפוך יכול אומר שהוא
 כבר' ישראל שמע' של יהודי. ה"הקב רק יש, מלבדו עוד שאין
 לא הוא אם גם'. מפיך הזה התורה ספר ימוש לא'ב נמצא

 מנחות צ"ט: 17
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 הוא, ולילה יומם אקטיבי באופן הוא' ימוש לא'ש במדרגה
 וממילא, בעולם' ה שם את ומייחד' אחד' ה אלוהינו' ה' אומר

 והוא, מלבדו עוד ואין, הבל הם עסק הוא שבהם השעה חיי כל
 .קודש כולו

 אלעזר' ר את ללמד שמעון' ר ביקש הזה הענק הלימוד את
 ובידו שבת בערב רץ יהודי וראו השניה בפעם כשיצאו, בנו
 לו ענה והוא הדבר לפשר אותו שאל שמעון' ר. הדסים שני

 הוא והשני' השבת יום את זכור' כנגד הוא ההדסים שאחד
 לשמוע שמעון' ר שרצה מה זה'. השבת יום את שמור' כנגד
  – מהכל יותר

   18 ישראל על מצות חביבין כמה, חזי

 איך ראה. הזה לעולם שבת להכניס יכול יהודי איך, בני, ראה
 ההדסים עם שרוקדים כמו השבת לפני ההדסים עם רוקד הוא
  .לאינסוף יהודי שבין הזה הזיווג את ראה. אהובה כלה לפני

 

 לחיים להתחבר
. שמעון' בר אחת נקודה עוד רק, הפרשה של ענייניה ומתוך
 שמעון' ר אותו שלח, לימים צעיר היה אלעזר' שכשר מסופר
 וקיבל הלך אלעזר' ר. שבדור חכמים שני אצל להתברך אביו
 :הבאות' ברכות'ה את

 שתזרע) תחצד ולא דתזרע רצון יהי) רעוא יהא(: לו אמרו) ליה אמרו

 תעייל ולא תיפוק( תוציא ולא כתכניס) תיפוק ולא תעייל( תקצור ולא

 ביתך ייחרב) אושפיזך וליתוב  ביתך ליחרוב( תכניס ולא תוציא)

 יהא שולחנך) חדתא שתא תחזי ולא פתורך לבלבל( אורח ותהיה

 19)חדשה שנה תראה ולא מבולבל

 :בפניו ומתלונן לאביו חוזר הוא

 בירכו שלא רק לא) צעורן צעורי אבל בירכן לא דברוכי מבעיא לא

 (אותי ציערו הם, אותי

 אותו מלמד ואביו! נמרצות קללות קיבלתי – ברכות במקום
 :עצום יסוד

 באמת הן הללו הקללות כל) נינהו ברכתא כולהו הנך: לו אמר

 (ברכות

 בדברים כיצד לו ומסביר מילה מילה איתו עובר שמעון' ור
 של שבסיומן לי נדמה. מאד גדולות לברכות התכוונו הם הללו

 ולאש הזה לשיעור זקוקים אנחנו, שבפרשה והקללות הברכות
  .מתמיד יותר עוד שמעון' ר של הקודש

 לדבר אפשר. גדולות ברכות הן, בעומק בעומק, הקללות כל
 כל איך ולהבין באמת להיכנס כדי אבל, שלימים ימים זה על

, שמעון' ר של ההילולא ביום לבוא צריך, מתהפכים הייסורים
' ר של ציווי פי על וריקודים שמחה יום הוא אחת דעה שלפי

 הוא המוות אפילו איך ולראות, פטירתו ביום עצמו שמעון
 הזו הגדולה מהאש להתחמם, חיים של התגברות רק באמת

 בעולם שמגלה אמתית אש בוערת בליבנו גם כי שנבין עד
 בשעת עליו לסמוך שמעון' ר הוא כדאי. סוף בלי אינסוף
   .הדחק

 לקבלת עד להתכונן נמשיך בעומר ג"ל שמשמחת שנזכה
 .קדושה ופנימיות שמחה מתוך התורה
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