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 שליט"א מרדכי אלוןהרב   

 , ע"פ שיחה שנאמרה בליל ר"ח אייר תש"פנערך משמיעה ע"י תלמידים

 אני ה' רופאך

 'אני ה' רופאך'. -ראשי תיבות  'רמופיע בספרים רבים ש'איי

עלינו לעיין בעניינו של החודש המיוחד הזה, חודש אייר, 

שבדורנו ובארצנו הקדושה קיבל משמעויות מחודשות, ולהבין 

 המיוחדת שלנו בחודש הזה.מה העבודה 

למעט פסח שני, שמתואר  -אין חגים בחודש אייר  ,בעצם

בתורה בשנה השניה לצאת ישראל ממצרים בראש חודש ניסן. 

אכן כבר בשנה הראשונה במדבר, מיד אחרי שיצאנו ממצרים, 

ירד לנו המן בחודש אייר ונחזור לזה מאוחר יותר אי"ה, אולם 

  ר בשנה השניה;ע המרכזי מתרחש כאמוהאירו

 מועד ב'

לאחר הקמת המשכן ומות נדב ואביהוא בראש חודש ניסן, 

  -הקב"ה מצווה את משה ציווי משונה  עוד דבר מוזר.קורה 

ר  ֵּ֣ ר ֶאל ה'ַוְיַדב   ֵּ֣ה ְבִמְדב ַ ֶרץ  ֹמש ֶ ֶאֶ֧ ם מ  אתָָּׁ֨ ית ְלצ  ִנִ֜ ה ַהש    נָָּׁ֨ ָּׁ ש   י ב ַ יַנִ֠ ִסִ֠

ֹון  ִראש ׁ֖ ָֽ ֶדש  הָּׁ ֹחֹ֥ ִים ב ַ רִמְצַרַ֛ אֹמָֽ ֲעש ֶ֧   .ל  ָֽ ל ו  ְויַ ַ֛ א  רָּׁ י ִיש ְ ָֽ ַסח ְבנ  ׁ֖  ֶאת ַהפ ָּׁ

וֹ  ֹוֲעדָֽ מָֽ  )במדבר ט', א'( .ב ְ
למה צריך לצוות על ישראל לעשות את  הציווי הזה נשמע מוזר.

הפסח? הרי כבר בשנה שעברה, כשיצאו ממצרים, נצטוו על 

 -בספר שמות הצווי היה ספציפי  -הפסח. והתשובה פשוטה 

י ָֽ ָ֞ה כ ִ יָּׁ או  ֶאל ְוהָּׁ ֹבֵּ֣ ר ִית  ֶ֧ן  תָּׁ ֶרץ ֲאש ֶָ֨ אָָּׁ֗ ֵּ֑ר  ה'הָּׁ ב   ֵּ֣ר ד ִ ֲאש ֶ ָֽ ֶכׁ֖ם כ ַ לָּׁ

ׁ֖ם ֶאת ֶ ַמְרת  את ו ש ְ ה ַהז ָֹֽ ֹ֥ ֲעֹבדָּׁ ָֽ  )שמות י"ב, כ"ה( .הָּׁ

דהיינו ציווי עתידי, לעשות את הפסח רק כאשר יגיעו לארץ 

ישראל, אבל כל זמן שהיו במדבר סיני עדיין לא נצטוו לעשות 

פסח ולכאורה אף אין עליהם לעשותו במדבר, ולכן הוזקק כעת 

לחדש ולצוות את הפסח. ואכן מדבר כאן משה אל בני ישראל 

  -והם עושים אותו 

ַ֛ה ֶאל ֹ֥ר ֹמש ֶ ַסח ַוְיַדב   ָֽ ת ַהפ ָּׁ ֹֹ֥ ֲעש  ׁ֖ל ַלָֽ א  רָּׁ י ִיש ְ ֹ֥ נ  ו  ֶאת. ב ְ ֲעש ֵּ֣ ָֽ ַסח  ַוי ַ ֶּ֡ ֶ ַהפ 

י  ֵּ֑ ר ִסינָּׁ ֵּ֣ ִמְדב ַ ִׁ֖ים ב ְ ַעְרב ַ ָֽ ֹ֥ין הָּׁ ֶדש  ב   ֹום ַלֹחַ֛ ר יֹ֥ ש ָָּׁ֨ ֩ה עָּׁ עָּׁ ַאְרב ָּׁ ֶֹּ֡ון ב ְ ִראש  ָֽ ב ָּׁ

ה ה   ָּ֤ ר ִצו ָּׁ ל ֲאש ֶָ֨ ֹכִ֠ ל ֶאת 'כ ְִ֠ ָֽ א  רָּׁ י ִיש ְ ֹ֥ נ  ו  ב ְ ש ׁ֖ ֹ֥ן עָּׁ ה כ   )במדבר שם  ֹמש ֶֶׁ֔

 (ה'-ד'

  - יםהבא יםואיך זה קשור לחודש אייר? הנה הפסוק

א ם ְוֹלָֽ ֶׁ֔ דָּׁ ֶפש  אָּׁ ִאים  ְלֶנֵּ֣ ו  ְטמ  יָּ֤ ר הָּׁ ים ֲאש ֶָ֨ ש ִָ֗ י ֲאנָּׁ ֹת ַוְיִהֵּ֣ ֲעש  ו  ַלָֽ ְכלֹ֥  יָּׁ

ו א ֹום ַההָֽ י ֹ֥ ן ב ַ ֲהֹרׁ֖ י ַאָֽ ֹ֥ ַ֛ה ְוִלְפנ  י ֹמש ֶ ֹ֥ ו  ִלְפנ  ְקְרבָ֞ י ִ ו א ַוָֽ ֹום ַההֵּ֑ י ֵּ֣ ַסח ב ַ ׁ֖  .ַהפ ֶ

ה  ָּׁ מ  ֵּ֣ ם לָּׁ ֵּ֑ דָּׁ ֶפש  אָּׁ ִאׁ֖ים ְלֶנֵּ֣ ְחנו  ְטמ  יו ֲאַנֹ֥ לֶָּׁׁ֔ ה  א  ָּׁ מ  ה ָ֨ ָּ֤ים הָּׁ ש ִ ֲאנָּׁ ָֽ ו  הָּׁ אְמרִ֠ ָֹֽ י  ַוִ֠

יב ֶאת י ַהְקִרִ֜ ָ֨ ע ְלִבְלת ִ ַרָ֗ ן ה   ִנג ָּׁ ָּ֤ ְרב ַ ל 'קָּׁ ָֽ א  רָּׁ י ִיש ְ ֹ֥ נ  ֹוְך ב ְ תׁ֖ ֹו ב ְ ֲעדֶׁ֔ ֹמֵּ֣  .ב ְ

ה ַמה ְמעֶָּׁׁ֔ ו  ְוֶאש ְ ֵּ֑ה ִעְמדֵּ֣ ֶהׁ֖ם ֹמש ֶ אֶמר ֲאל  ֹֹ֥ ֹ֥ה ה ַוי  ם 'ְיַצו ֶ ֶכָֽ -)שם, ו' לָּׁ

 ח'(

ובמועדו. וזה מוזר כי יש  -אותם אנשים רוצים לעשות פסח 

  -כלל שקיים לגבי כל קרבן וחג והוא 

 ()ברכות כו א .עבר יומו בטל קרבנו

"אתם אנשים מאד  -משה רבנו היה צריך לומר להם אחר כבוד 

תם להקריב את חלדים, אתם גם לא אשמים בזה שלא הצנחמ

הייתם טמאים, מה לעשות, אנוסים. וזה בסדר גמור".  -הפסח 

מת הם בכלל התעסקו ב )עי' סוכה כ"ה(לפי חלק מהדעות בחז"ל 

לא  -מצווה חשובה וגדולה מאד. "לא משנה למה  -מצווה 

". והדרישה שלהם בכלל . הכל בסדריכולתם לעשות פסח

 -דווקא ראשונה הם לא רוצים הזדמנות שניה אלא  -משונה 

". תגידו, אומרים במועדו -'למה נגרע לבלתי הקריב את הפסח 

בישראלית, 'אתם בסדר? הרי אתם טמאים, ובשביל להיטהר 

יכול להיות 'במועדו'? פסח זה אתם צריכים שבעה ימים. איך 

 נגמר, זהו'. 

 מה מיוחד בי"ד באייר?

אבל משה רבנו לא מתרגש ובאמת הולך לשאול את הקב"ה 

מה עליהם לנהוג. וכשמשה רבנו דופק בדלת אצל הקב"ה, 

 -הקב"ה מיד עונה לו 

ֹ֥ר ה ר ֶאל 'ַוְיַדב   אֹמָֽ ֹ֥ה ל   ר ֶאל. ֹמש ֶ ַ֛ ב   יש   ד ַ ר ִאֵּ֣ אֹמֵּ֑ ׁ֖ל ל  א  רָּׁ י ִיש ְ ֹ֥ נ  ב ְ

י יש  כ ִ ה ִאֵּ֣ ָֽ ם  ִיְהיֶ יֶכֶׁ֔ ת  ם ֚אֹו ְלֹדֹרֵּ֣ ֶכָ֗ הָ֗ לָּׁ ִ֜ ֶרְך ְרֹחקָּׁ ֶפש  אֹו֩ ְבֶדָ֨ ֶנֶּ֡ א לָּׁ ֵּ֣ מ  טָּׁ

ה  ש ָּׁ ֹ֥ ַסח לַ ְועָּׁ  י'(-. )במדבר, שם , ט''ה-ֶפׁ֖

נשים לב שבשונה מאשר במקרה של בנות צלפחד, כאן 

הקב"ה מצווה את משה לדבר אל בני ישראל כולם ולא רק 

לאותם טמאים שבאו לבקש להקריב את הפסח. זו הוראה 

'כן, שכחתי לומר לך משהו"...  -כללית, כאילו אומר הקב"ה 

  -ומהי ההוראה? 

 תש"פ לעניינו של חודש אייר

 'מה למעלה'



 

ֶדש   ֹחָ֨ ֹו ַעלב ַ ו  ֹאתֵּ֑ ֲעש ֵּ֣ ָֽ ִׁ֖ים יַ ַעְרב ַ ָֽ ֹ֥ין הָּׁ ֹום ב   ֹ֥ר יַ֛ ש ָּׁ ה עָּׁ עָָּׁ֨ ַאְרב ָּׁ י ב ְ ִנִ֜  ַהש   

הו   ָֽ אְכל  ים ֹיָֽ ְמֹרִרׁ֖ ֹות ו   שם, י"א(). ַמצ ֹ֥

זו הוראה חשובה ורלוונטית אלינו כי בעז"ה אוטוטו משיח מגיע 

  וכולנו נצטרך לעשות פסח שני.

ר ִאיש ֩ ֲאש ֶ רֶ  ְוהָּׁ ְבֶדֵּ֣ ֹור ו  הִ֜ ו א טָּׁ אהָ֨ ַסח  ְך ֹלָֽ ֶֶׁ֔ ֹות ַהפ  ֲעש ֵּ֣ ַדל  ַלָֽ ה ְוחָּׁ יָָּׁ֗ הָּׁ

ן  ֵּ֣ ְרב ַ י קָּׁ ֵּ֣ ֵּ֑יהָּׁ כ ִ ַעמ ֶ ָֽ ֶפש  ַהִהׁ֖וא מ  ֹ֥ ֹו  ה'ְוִנְכְרתַָּׁ֛ה ַהנ ֶ ֲעדֶׁ֔ ֹמֵּ֣ א ִהְקִריב  ב ְ ֹלָּ֤

ו א ִאֹ֥יש  ַההָֽ א הָּׁ ָּׁׁ֖ ֹו ִיש    )שם, י"ג( .ֶחְטאֹ֥

דהיינו מי שלא עשה פסח דינו כרת, אבל יש הזדמנות נוספת 

אגב, זה דין ליחידים. היה פעם מקרה והיא פסח שני. דרך 

בהיסטוריה על חזקיה המלך, שחז"ל ראוהו כמי שיכול היה 

להית משיח, והוא עשה כמה דברים גדולים אבל גם כמה 

דברים שחז"ל התנגדו ואחד מהם היה שכאשר כל הציבור היה 

ולא הודו לו  -טמא בפסח ראשון הוא עשה לכולם פסח שני  

ני הוא דין ליחידים שהיו טמאים ואילו ואמרו שפסח ש 1חכמים

במקרה שכל הציבור היה טמא בזמן פסח ראשון, הרי 

ש'טומאה הותרה בציבור', והיו יכולים וצריכים לעשות פסח 

  בי"ד ניסן.

אנחנו יודעים שפסח שני אינו יום שאנחנו חוגגים אותו בערב, 

חמץ ומצה נוהגים בו יחד )לא רק שרויה, אלא ממש  -ואגב 

פסח שני הוא זכר לקרבן, וממילא  -חמץ...( ודבר מענין נוסף 

בליל חמישה עשר אוכלים אותו אבל אין לו משמעות חגיגית 

ביום חמישה עשר, כלומר ט"ו אייר איננו חג, אלא רק בערב 

 שלפני כן כאשר מקריבים את הקרבן כנ"ל.

עד כאן סיפור פסח שני, ונשאל רק שאלה קטנה. שאלנו כבר 

 ה לא ידע מזה, אם זה דין ששייך לכל ישראל, איך זהלמה מש

שהקב"ה לא ציווה אותנו בזה לפני שבאו אותם טמאים 

אם אתה רוצה שיעשו פסח שני, אז  -בדרישתם? ונשאל עוד 

מה הקדושה, הייחודיות של י"ד אייר? למה דווקא התאריך 

הזה, הרי מי שהיה טמא בי"ד בניסן צריך שבעה ימים כדי 

יכול לכאורה להביא את קרבן פסח שני שלו כבר להיטהר ו

בכ"ב בניסן או בתאריך אחר...האם יש משהו מיוחד בתאריך 

 הזה?

 הקמת צה"ל

כ' באייר, אבל לפני שנגיע -אירוע נוסף בחודש הזה התרחש ב

א' אייר, היום בא קם צבא ההגנה -אליו נלך רגע אחורה ל

  -לישראל. לא בדורנו, אלא בספר במדבר 

ר ה ֶדש   ֶאל 'ַוְיַדב  ָ֨ ֩ד ַלֹחָ֨ ֶאחָּׁ ד ב ְ ֵּ֑ ֶהל מֹוע  ֹאֵּ֣ י ב ְ ֹ֥ר ִסיַנׁ֖ ִמְדב ַ ַ֛ה ב ְ ֹמש ֶ

ר אֹמָֽ ִים ל  ֶאֶֹ֥רץ ִמְצַרׁ֖ אתַָּׁ֛ם מ  ית ְלצ  ִנָ֗ ה ַהש    ֵּ֣ נָּׁ ָּׁ ש   י ב ַ ִנִ֜ ו  ֶאת. ַהש    אָ֗  ש ְ

ל י ֹראש ָ֨ כ ָּׁ ָֽ נ  ת ב ְ ֵּ֣  ֲעַדֵּ֣ ִמְספ ַ ֵּ֑ם ב ְ ית ֲאֹבתָּׁ ֵּ֣ ׁ֖ם ְלב  ֹחתָּׁ ְ פ  ל ְלִמש ְ א ֶׁ֔ רָּׁ ר ִיש ְ

ל ֹות כ ָּׁ מֶׁ֔ לֹתָָּֽׁם ש   ְלג ְ ׁ֖ר ְלג  כָּׁ ל. זָּׁ ָּׁ ה כ  ְעלָּׁ ַמֶׁ֔ ה  וָּׁ נָּׁ ים ש ָּׁ ִרָּ֤ ן ֶעש ְ א  ִמב ֶָ֨ ֹ֥ ֹיצ 

ן ֲהֹרָֽ ֹ֥ה ְוַאָֽ ָּׁ ׁ֖ם ַאת  ו  ֹאתַָּׁ֛ם ְלִצְבֹאתָּׁ ְפְקדֹ֥ ֵּ֑ל ת ִ א  רָּׁ ִיש ְ ׁ֖א ב ְ בָּׁ )במדבר, א',  .צָּׁ

 ג'(-א'

                                                           
 עי' משנה פסחים ד, ח' ובמפרשים שם.ודבה"י ב', ל', ב'.  1

מקימים את הצבא, דגלים,  -חודש לאחר שהוקם המשכן 

א' אייר בשנה -אם ב -רש"י שואל רוחות ויוצאים לדרך. אגב, 

השניה התרחש מפקד לקראת היציאה לארץ ישראל, אז למה 

א' בניסן, חודש -לא התחיל ספר במדבר כבר במה שקרה ב

לפני כן, בציווי על הפסח במדבר, אלא הוא נדחק לפרק ט'? 

  -והתשובה של רש"י מענינת מאד 

דר פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר. למדת שאין ס

מוקדם ומאוחר בתורה, ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן 

)פסחים ו, ספרי סד( שכל ארבעים שנה שהיו  של ישראל

)רש"י, שם,  ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד.

 ט', א'(

למה זה גנות? הרי ראינו בתחילת לימודנו,  -וצריך להבין 

ר! רבים שהקב"ה כלל לא צווה לעשות אלא פסח אחד במדב

מהמפרשים אומרים שבגלל החטאים שלנו במדבר לא עשינו 

אבל מה זה קשור לפסח? האם  -אלא את הפסח הזה בלבד 

גם בהרבה מצוות אחרות התלויות בארץ לא קיימנו אותן 

בפסח התגלה שבחם  -במדבר כי זה גנות?! לכאורה להיפך 

של ישראל, שבאו ואמרו 'אנחנו רוצים לעשות את הפסח על 

 'הם צודקים'! -ף שאנחנו טמאים', והקב"ה אמר א

כ' באייר יוצאים לדרך, -ואחרי א' אייר בו הוקם כאמור צה"ל, ב

  -אל המסע הגדול 

ן  נֶָּׁׁ֔ עָּׁ ה  ֶהָֽ ֲעלָּׁ ֶדש  ַנָֽ ֹחֵּ֑ ים ב ַ ִרֵּ֣ ֶעש ְ י ב ְ ִנׁ֖ ֶדש  ַהש    ֹחֹ֥ ית ב ַ ִנַ֛ ה ַהש    ֶ֧ נָּׁ ָּׁ ש   י ב ַ ַוְיִהָ֞

ת ָֽ ד  ע  ָֽ ֹ֥ן הָּׁ כ ַ ל ִמש ְ ַעׁ֖ י. מ  ָֽ ו  ְבנ  ְסעֶ֧ ר  ַוי ִ ֵּ֣ ְדב ַ ִ יֶהׁ֖ם ִממ  ל ְלַמְסע  ַ֛ א  רָּׁ ִיש ְ

י ֵּ֑  י"ב(-)במדבר, י', י"א...  ִסינָּׁ

 -זה האירוע האחרון שאנחנו מכירים מהמקרא בחודש אייר 

משהו  ובכל זאת היה יוצאים מהר סיני בדרך אל הארץ.

 גיע עוד מעט. בהתחלה בשנה הראשונה אליו נ

 מה נשתנה

ללו מלמדים משהו בסגולת החודש הזה? האם כל האירועים ה

בתפקינו שלנו בחודש הזה? חודש ניסן כידוע הוא חודש 

הגאולה שבאה מלמעלה. מה עלינו לללמוד על כוחו של חודש 

אייר? האם יש עומק בראשי התיבות שמיוחסים בספרים 

 'אני ה' רופאך'? -לחודש 

לחודש אייר יש אגב גם שם מקראי נוסף, שמופיע בספר 

'חודש זיו', ושם זה קשור לאירוע בעל חשיבות רבה  -כים מל

שלמה  -שאמנם אין אנו מציינים אותו כיום אך הוא חשוב 

מהלך בונה אז את המקדש הראשון, באחד לחודש. ובדורנו זה 

יום העצמאות, יום שחרור ירושלים  -חודש מאד מהותי כאמור 

 וכו'.

ם ביום כמדומני שדווקא השנה צריך להעמיד את הילדי

ים..." 'אייר'העצמאות שישאלו 'מה נשתנה אייר תש"פ מכל ה

 בלי ספריי, בלי פטישים וכו'. זהו מבחן העצמאות שלנו. -



 

השנה זה יהיה אחר  -גם מבחינת יום הזיכרון לחללי צה"ל 

צל לפקוד את קברי וקשה מאד. בכל שנה הייתי עולה להר הר

ר' לומר שהיה נוהג את מה  זוכריםשנפלו, וכולנו  תלמידיי הק'

שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, כשהיה עולה בדרכו משערי חסד 

שבהר הרצל נמצאים כל הקדושים וששם  -לישיבה בבית וגן 

ראוי להתפלל לישועות. והשנה הזיכרון שלנו יהיה שונה, הוא 

 יהיה אצלנו בנפש פנימה, וצריך להיכנס לעומק של זה.

את עצמו' ומלמד 'המקרא מפרש -תמיד אנחנו אומרים ש

אותנו הכל, רק שצריך לשים לב לזה ולדעת לראות את הדברים 

 בפנים.

 של ר' אביגדורפשט 

שאלנו בהתחלה למה קבע הקב"ה את פסח שני בי"ד אייר. 

 מאיפה בא התאריך הזה? 

פעם העברתי שיעור בישיבת הכותל באייר, דיברתי בין היתר 

מו"ר ר' אביגדור נבנצל על 'אני ה' רופאך', ואחר כך ניגש אלי 

שליט"א, ואמר לי בחיוך שזו איננה דרשה אלא זהו פשט 

בתורה שזהו חודש אייר. וכשר' אביגדור אומר צריך להקשיב 

לו טוב טוב. בהתחלה חששתי שהוא בא לגעור בי על דרשות 

בשביעי של פסח היינו בים  -'חסידיות' מדי, אבל הוא הסביר 

' בניסן בו קשרנו את השה י-סוף. חז"ל מלמדים אותנו ש

 -למיטה היה בשבת )ולכן נקרא 'שבת הגדול'. כמו השנה 

תש"פ( ולפי זה יוצא שיצאנו ממצרים ביום חמישי )ט"ו ניסן(. 

 -שביעי של פסח היה יום רביעי. אחרי שיצאנו סוף סוף מהים 

הלכנו שלשה ימים עד  -למשה היה קשה להזיז אותנו כזכור 

  -שמצאנו מים 

ָּ֤ה ֶאתַוי ַ  ע ֹמש ֶ ַָ֨ ם ס  ל  ִמי ַ א  רָּׁ ו  ֶאל ִיש ְ ְצאׁ֖ ָֽ ו ף ַוי   ר סֶׁ֔ ו   ִמְדב ַ ְלכֶ֧ ָֽ ו ר ַוי   ש ֵּ֑

ת ש ֶ ֹלָֽ ׁ֖ר ְוֹלא ש ְ ְדב ָּׁ ִ מ  ים ב ַ ִמַ֛ ִים יָּׁ ָֽ ְֹ֥צאו  מָּׁ  )שמות ט"ו, כ"ב( מָּׁ

היה לנו שם הכל, חוץ ממים. הייתה אמונה גדולה, שלל, ביזה, 

מים, והקב"ה אבל אין  -שירים על בית המקדש, בקר וצאן 

עשה לנו נס במקום ששמו מרה שם המים היו מרים שלא 

יכולנו לשתות מהם. משה רבנו השליך עץ למים, המים 

'שם שם לו חק ושם ניסהו', ושם אומר הקב"ה  -התמתקו 

 -למשה כך 

אֶמ֩ר ִאם ֹ֩ ֹול ה ַוי  ע ְלקֵּ֣ ַמִ֜ ש ְ ֹוַע ת ִ מָ֨ יו   'ש ָּׁ ינָּׁ ע  ָּ֤ר ב ְ ש ָּׁ יךָּׁ ְוַהי ָּׁ ֱאֹלֶהָ֗

ֲַָֽעש ֶֶׁ֔  לת  ָּׁ ׁ֖ כ  ָּׁ ַָֽמְרת  יו ְוש ָּׁ ָּׁ  ְלִמְצֹותֶָּׁׁ֔ ֲאַזְנת  ל ה ְוַהָֽ ָּׁ יו כ  ֵּ֑ ק ָּׁ ר ח  ה ֲאש ֶ ֲחלָָּׁ֞ ָֽ מ ַ  ַהָֽ

א ִים  ֹלָֽ י ְבִמְצַרָ֨ ְָּ֤מת ִ י ה ש ַ י ֲאִנֹ֥ ַ֛ יךָּׁ כ ִ ֶלֶׁ֔ ֵּ֣ים עָּׁ ש ִ ךָּׁ  'אָּׁ ְפֶאָֽ  )שם, כ"ו( .ֹרָֽ

אם 'לא אשים עליך' מחלה, אז למה  -זה פסוק לכאורה מוזר 

חלה ולכן בכלל לא צריך רופא! צריך שה' יהיה רופאנו? אין מ

מיד ניגע לזה, אבל אני רוצה לסיים את מה שאמר לי ר' 

אביגדור: יצאנו מהים בכ"א בניסן, שלשה ימים הלכנו, כלומר 

הגענו למרה בכ"ד ניסן וזה היה שבת )כי כאמור שביעי של 

אז זו היתה שבת מברכים של חודש  -פסח היה יום רביעי(, נו 

'אני ה'  -ל החודש ם הקב"ה: זו הברכה שאייר! ואז אמר לה

 רופאך'. נפלא.

עד מוצאי י"ד באייר עוד היו ליוצאי מצרים מצות ממה שהם 

  -לקחו איתם לדרך 

ל או  כ ָּׁ ֹבִ֜ ם ַוי ָּׁ יִלֶׁ֔ א  ָֽ ְסעו   מ  י ַוי ִ ָֽ נ  ת ב ְ ל  ֶאל ֲעַדָּ֤ א  רָּׁ ר ִיש ְ ֹ֥ר  ִמְדב ַ ין ֲאש ֶ ִסֶׁ֔

ין י  ב   ֵּ֑ ין ִסינָּׁ ֵּ֣ ם ו ב  יִלׁ֖ ׁ֖ם א  אתָּׁ י ְלצ  ִנֶׁ֔ ֶדש  ַהש    ֹ֥ר יֹום  ַלֹחֵּ֣ ש ָּׁ ה עָּׁ ָָּׁ֨ ֲחִמש   ָֽ ב ַ

ִים ָֽ ֶאֶֹ֥רץ ִמְצרָּׁ  )שם ט"ז, א'( מ 
  -וכמו שרש"י במקום מבאר 

בחמשה עשר יום. נתפרש היום של חנייה זו, לפי שבו ביום 

כלתה החררה שהוציאו ממצרים והוצרכו למן, למדנו, 

סעודות וירד ששים ואחת  ]משירי המצה[שאכלו משירי הבצק 

כדאיתא במסכת  להם מן בט"ז באייר, ויום א' בשבת היה

 .)פז:(שבת 

היוצא מהנ"ל הוא שעד י"ד אייר יש עוד השפעה מלמעלה של 

זה התאריך האחרון. בליל  -פסח. עד אז אפשר לשחוט פסח 

ואז מתחיל המסלול החדש. זה  -ט"ו אוכלים את השחיטה הזו 

הרגע האחרון שאתה עוד יכול לקחת איתך את הנקודה של 

 מצרים! 

שה במפורש ועדיין צריך להבין למה הקב"ה לא אמר את זה למ

ונזקקנו ללמוד את זה בעצמנו? נזקקנו לאותם טמאים שיבואו 

 ונלמד את זה מהם?

 מבחן האמונה הראשון

כאן בעצם מתחיל כל השיעור, כל הלימוד. שאלנו למה צריך 

 -רופא אם אין עלינו מחלה. נראה את רש"י 

הרי הוא כלא הושמה כי 'אני  -לא אשים עליך. ואם אשים 

 ..לתא ויסע פ"א(.)מכיה' רופאך' 

זו ההקדמה לברכת החודש הראשונה שברך אותנו הקב"ה. 

חודש ניסן היה הפעם הראשונה שקידשנו את החודש ולכן 

כעת, בערב ר"ח אייר, זו הפעם הראשונה שהקב"ה מברך 

אותנו. הפעם הראשונה שעשינו 'ברכת החודש' היה במרה, 

פן מותאם הקב"ה היה 'החזן' והוא סידר לנו את הנוסח, באו

 'אני ה' רופאך'. -לחודש אייר 

מה שקרה במרה הוא ששם הגיע מבחן האמונה הראשון 

שלנו. במרה לא ראתה שפחה את מה שלא ראה בן בוזי, במרה 

עשר שבילים. במרה פשוט היינו צמאים -לא נקרע הים לשנים

ומסכנים. לא יכולנו לשלוח שם אצבע מאשימה לכיוון אף אחד 

לא  -ים, לא למדבר. לא לא היה לנו למי לקוות לא לכיוון מצר -

לפוליטיקאים המצריים שזכרנו לטובה, לא לאף מומחה כזה או 

גם אם אנחנו מיליונרים. המים  -אחר. אנחנו צמאים. אין מים 

  -היו מרים מאד. על הפסוק  -היחידים שכבר כן היו 

ִים   ת ַמָ֨ ֹֹ֥ ת  ו  ִלש ְ ְכלָ֗ ָֽ א יָּׁ ה ְולֵֹּ֣ תָּׁ ֶׁ֔ רָּׁ או  מָּׁ ֹבֵּ֣ ֵּ֑ם ַוי ָּׁ ים ה  ִרׁ֖ ֹ֥י מָּׁ ה כ ִ ֶׁ֔ רָּׁ ָּׁ )שם,  ...ִממ 

 ט"ו, כ"ג(

ביאר האדמו"ר מקאצק זיע"א שהמרירות היתה לא במים אלא 

בבני ישראל. 'כי מרים הם'. מרה בעברית אגב, פירושו מחלה. 

לא מטה,  -ושם מלמד הקב"ה את משה ומשה מלמד אותנו 

אתם פשוט צריכים  –לא קריעת ים סוף, לא ברד ולא שחין 



 

להיכנס לתוך המרירות וככה ללמוד להפוך מר למתוק. אתם 

אבל הרבה  -עצמכם. היום אומרים 'לעשות מהלימון לימונדה' 

יותר. אתם תלמדו שכאשר תעשו כך שם יהי קו פרשת המים 

שם יתחיל העולם שלכם, 'כי שם שם לו חוק ומשפט ושם  -

יסה ניסהו'. 'ניסהו' זה מלשון ניסן. נס. עד עכשיו הקב"ה נ

תמתיקו את  -אותנו ועכשיו הוא בא והרים אותנו. הוא אמר לנו 

המר, תראו את המר ותבינו שאם אני נתתי את המר הזה אז 

הוא בא להעלים נקודה שאתה ורק אתה יכול להמתיק אותה. 

יש הכוח להמתיק את זה. אתה  פנימהלא אף אחד אחר. בך 

נמצא פה לא צריך ללכת לקניון בשביל זה. העץ המר הזה ש

תכניס אותו למים ותשלוק את המרירות שבהם.  -במדבר 

הרמב"ן במקום אומר ששם הקב"ה לימד את משה את סוד 

קח את  -הרפואה, סוד התרופות, שמר מרפאים במר. חיסון 

 המרירות הזו וכשתגיע לשורש תרפא את הנקודה.

 לראות את השורש

ראויים  כשהגענו למרה ולמדנו את הרעיון הזה הבנו שאנחנו

להחזיר  -להתחיל את הנקודה שבשבילה נברא האדם בעולם 

את הכל אל השורש, ובשורש הכל טוב, ורק האדם יכול לעשות 

 את זה.

בניסן היינו במ"ט שערי טומאה ואם לא היתה הצלה מיידית 

של הקב"ה ח"ו היינו אובדים ולא היה כלום אבל אחרי שהוא 

'חבר'ה, תעצרו.  -ים הוציא אותנו הוא אמר לנו בשבת מברכ

תמתיקו את המר'. ושם קיבלנו את שבת, פרה אדומה, דינים. 

פעם חשבתי שאת הדינים קיבלנו שם כי עכשיו כשאנחנו כבר 

לנו מערכת דינים  לא תחת שלטון מצרי כעבדים צריך שתהיה

אם יש סכסוך וכיו"ב. גם שבת  -איך להתנהג  משלנו כדי שנדע

ע נקבל את המן אז צריך לדעת הרי עוד רג -מובנת בהקשר 

שלא לצאת ללקוט אותו בשבת. אבל בשביל מה הוא נתן לנו 

שם את פרה אדומה? מה הקשר? אלא הענין הוא שרק 

כשהגענו למרה הבנו שאפשר לצאת מטומאת המוות בעולם! 

שאפשר המתיק את המר, ועוד יבוא הקב"ה וישחט למלאך 

החד גדיא המוות, אבל בשביל שזה יקרה צריך את כל 

מההתחלה, כל התהליכים. וזה קרה בכ"ד ניסן, בשבת מברכין 

 אייר.

ועכשיו בואו נראה את המשפט המלא שאמר לנו הקב"ה 

'כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים  -באותה שבת 

יכול להיות שיהיו כי באמת  -עליך', ואם בכל זאת אשים 

ות את הרי כוחו של המאמין הוא לרא -קשיים, שיש מחלות 

השורש בכל דבר, לא את המחלה. המחלה היא רק סימפטום 

חיצוני. המאמין רואה את המקור ומבין שאם אני ה' שמתי את 

אז אני ה' רופאך ודרך המכה הזו יבואו אור ומתיקות  -המחלה 

שמעולם לא היו לפני כן! הוא מאמין בזה באמונה שלמה וזהו 

 ר. הכוח שקבלנו כדי להיכנס איתו לחודש איי

חודש אייר הוא החודש היחיד שנספר כולו, כל יום בפני עצמו. 

שצריך לספור בו יום יום ולראות איפה אני היום, איפה אני היום 

ביחס לשבוע, ביחס לשבעת השבועות, וביחס למעבר 

תום ורעמסס, ממ"ט שערי יממצרים, ממחנות המוות של פ

 -ב"ה אל היחס שלי למעמד הר סיני. לא איפה הק -טומאה 

אלא איפה אני. אין אף עוד חודש שכל יום הוא במצוות ספירה. 

כשאתה רוצא להירפא אתה חייב לקחת את התרופה כל יום 

בזמן. ויש שעות שעוד אפשר להשלים אם פספסתי, ויש שעות 

 אי אפשר. 

ובחודש הזה עם ישראל יזכה שבאתערותא דלתתא בדיוק 

 באמצע החודש יתחיל לרדת מן מלמעלה.

 יהודי לא יודע...כש

 -דרך אגב, מי קרא לזה מן? אנחנו 

ית ו  ב  ְקְראֶ֧ ל ֶאת ַוי ִ ַ֛ א  רָּׁ ֵּ֑ן ִיש ְ ֹו מָּׁ מׁ֖  )שם, ט"ז, ל"א( ...ש ְ

פעם הערנו בזה שהמילה 'מן' אין משמעה 'מה' כפי שרבים 

טועים לחשוב. אכן חלק מהמפרשים מבארים כך אבל אין זה 

הפשט ואף רש"י לא מבאר כך. בשום שפה אין פירוש 'מן' הוא 

 'מאן הדא'?  -כמו מי.  -'מה'. גם בערבית פירושו 

כשחושבים על זה, היו שני ניסים במן. האחד הוא שירד מן 

השמיים, אבל זה הנס הקטן מבין השניים. הנס הגדול היה מ

שכל בני ישראל רואים שיורד מן מהשמיים וכולם מודים שאין 

להם מושג מה זה. שמעתם פעם על יהודים שמודים שהם לא 

למיניהם דאז   'הפרשנים'כל גם יודעים משהו?... זה נס גדול! 

ם. האדמו"ר וזה היה הנס. שכולם ידעו שהם לא יודעי -נאלמו 

שכל  -הזקן זיע"א מבאר את המשנה 'דע מה למעלה ממך' 

  -מה שקורה בשמיים, למעלה, הוא ממך. כך מבאר פה רש"י 

 )שם ט"ו( מן הוא. הכנת מזון הוא, כמו וימן להם המלך.

כולם הודו שזו הזמנה מיוחדת מהשמיים. בדרך כלל, גם אם 

 -ן מוסיפים לזה 'אין עוד מלבדו', אנחנו עדיי-אנחנו מודים ש

'אבל בכל זאת צריך גם את ההשתדלות שלי, הרי גם אני 

עשיתי פה משהו. אמנם משהו מינורי אבל חשוב. גם יש לי 

כמה אחוזים בהצלחה', ואילו שם הבינו שהכל כולל הכל זה 

 רק הקב"ה. 

'אז אם הכל זה הקב"ה אין עוד מלבדו  -ואם מישהו עוד שואל 

תפקידך הוא להפוך מר  -ידי?' באופן מוחלט, אז מה תפק

למתוק. אתה היחיד בעולם שיכול שתושם עליו ל"ע מכה, והוא 

 יעצום את עיניו ויאמין כאילו לא הושמה, 'כי אני ה' רופאך'. 

ועוד איזה מכות יכולות לבוא עלינו; איזה עוד דור כמו הדור 

שלנו יודע מה זה ניסן ואייר. מאיזה אפר דברים יכולים לקום 

. מאיזה אפר אפשר להפוך אותו לעפר ואיזה מר יהפך מחדש

 למתוק. 

 לוחות שניים

באייר? מה שקרה באייר הוא שבא רבי יודעים מה עוד קרה 

 םעשרי -בן מאה, אחרי שכל תלמידיו עקיבא, הוא כמעט 

מתים, כל תוכניותיו הפוליטיות נכשלו )במרד  -וארבעה אלף 

בר כוכבא(. אנחנו מן הסתם היינו מציעים לו לצאת לגמלאות, 

סוויטה באחוזת קשישים כדי שיכתוב את זכרונותיו. אבל הוא 



 

הולך ומעמיד את התורה מחדש עם חמישה תלמידים. ולא 

אלפים רבים זה שפעם היו אצלו בשיעורים  -אכפת לו הרייטינג 

וכעת אלו רק חמישה בודדים. מופיע אצל תלמידי האר"י הק' 

שזה לא רק היה בכמות, אלא שתלמידיו החדשים, השניים, 

היו כמו לוחות שניים ביחס לתלמידים הראשונים שהיו כמו 

ר' שמעון בר יוחאי ור' מאיר הם  -לוחות ראשונים. רק שנבין  

יבא? הוא הצאצא של רק לוחות שניים... ומה עושה רבי עק

 -'אדרבה'. הגמרא מתארת   -מרה, הוא אומר 

 )יבמות ס"ב:( והיה העולם שמם...

אנחנו בדורנו יודעים מה זה 'שמם'. אבל רבי עקיבא קם ומקים 

זה מאותם חמישה  -את התורה מחדש, וכל מה שאנחנו 

 -תלמידים שמקים רבי עקיבא. וכשמת ויצתה נשמתו ב'אחד' 

 )ברכות ס"א.( רבנו עד כאן? -יו אמרו לו תלמיד

מי היו התלמידים הללו ששאלו  -הרבי מליובאוויטש מביא 

אותו? ברור שאין אלו תלמידיו הראשונים שהרי כולם מתים, 

האם יתכן שרבי שמעון ורמי מאיר הם אלו ששאלו אותו שאלה 

כזו? האם הם לא היו מוסרים את נפשם במצב כזה? ההורים 

רבי עקיבא נפש?! ומבאר הרבי זיע"א שרו את השלנו לא מס

 -עונה להם 

... כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל 

את נשמתך אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ועכשיו שבא 

לידי לא אקיימנו. היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו 

 )שם( באחד.

'אנחנו מבינים שכל זה רק רצון  -מה ששאלו אותו תלמידיו היה 

'כל המחלה -ה', הכל זה סיבות  ולא עובדות. אנחנו מבינים ש

ששמתי במצרים לא אשים עליך י אני ה' רופאך', שזו סיבה 

שממנה תבוא עוצמה יותר גדולה. אבל האם גם התליין 

י? עד המפלצת סורק את בשרך עכשיו גם הוא רק רצון אלוק

אני בן מאה ועשרים  –גם זה 'אחד'?', ורבי עקיבא אומר  -כאן 

והנה סוף סוף יוצא לי ללמוד את זה באמת, שאין עוד מלבדו'. 

ברור שאנחנו יודעים את זה כבר מזמן )...( אבל רבי עקיבא 

לומד את זה ברגע האחרון שלו! 'לא ידעתי עד עכשיו עד כמה 

 אפשר להמתיק מר'.

 גנות משובחת

זו הדרך להיכנס לחודש אייר. חודש אייר הוא החודש בו בני 

סר ויש לך ח' -ישראל באים מלמטה ואומרים למשה רבנו 

. אין דבר כזה 'בדיווח. ברור שאפשר לעשות פסח. ברור לנו

שיהודי יעבור את חייו מבלי שהוא הקריב קרבן פסח. ואומר לו 

'נכון שיש כלל כזה של 'עבר זמנו בטל קרבנו', אבל  -הקב"ה 

בעצם היציאה של יהודי ממצרים, בידיעה שהקב"ה פוסח על 

דלתות בני ישראל ומגיע למקום הכי נמוך, אל היהודי שנמצא 

הכלל הזה לא תקף. ותגיד  - במקום הכי רחוק ובדרך רחוקה

 שהם צודקים'.  -את זה לכולם, לא רק אותם אלו שבאו לבקש 

שאלנו, אז למה פרשה זו נקראת 'גנות'  -ממשיך הרבי ואומר 

עד שלא פתחו בה את חומש במדבר? הגנות היא לא שעשו 

רק פסח אחד, וודאי לא זה שהיו טמאים. פסח שני בא ללמד 

למרות שהקב"ה לא אמר אז יהיה פסח אז  -שאם יהודים רוצים 

למה לא באנו ודרשנו את זה שוב אלא רק  -שני, והגנות היא 

בשנה ההיא? היינו צריכים לרצות ולדרוש! אם אנחנו רואים 

שהוא יכול 'להמציא' פסח  -מה יהודי יכול לעשות, מה כוחו 

אז איפה היינו יכולים להיות אם היינו ממשיכים  -שני 

 גנות יותר משבחת מזו!ומבקשים. אין 

כלא היא 'ואם אשים הרי  -לפעמים הקב"ה בא להזכיר לי 

הושמה, וזה תלוי בני, רק בך'. הנוסחא לכך היא להפוך את 

 ראיית החיים כעובדות לסיבות. 

ר ְרִאיתֶָּ֤ם ֶאת ... י ֲאש ֶָ֨ ֹוד  כ ִָ֗ ֹ֥ם עׁ֖ פו  ִלְרֹאתָּׁ א ֹתִסַ֛ ֹום ֹלֹ֥ ִים  ַהי ֶׁ֔ ִמְצַרָ֨

ם ַעד ָֽ  י"ד, י"ג()שמות  .עֹולָּׁ

'אל תביט אחריך', הנגיף משפיע.  -הזכרנו בשיעור הקודם 

 צריך להסתכל אל השורש. 

 להסתכל כלפי מעלה

סמל הרפואה עד היום הוא הנחש. זה התחיל בשנה הארבעים 

כאשר באו הנחשים השרפים והיכו בבני ישראל ומשה עשה 

את נחש הנחושת כדי למנוע את המגפה, שמי משיסתכל עליו 

  -א. וחז"ל חוששים ושואלים ירפ

ש  ְמַחי ֶה חָּׁ ִמית, אֹו נָּׁ ש  מ  חָּׁ א ?ְוִכי נָּׁ ִלין  ֶאל ָּׁ כ ְ ַ ל ִמְסת  א  רָּׁ ש ְ י ִ ְזַמן ש ֶ ב ִ

יו   ַמִים, הָּׁ ָּׁ ש   ב ַ ם ַלֲאִביֶהן ש ֶ ִדין ֶאת ִלב ָּׁ ְעב ְ ה ו ְמש ַ י ַמְעלָּׁ ַלפ   כ ְ

ִאים ְ  )משנה, ר"ה, ג', ח'( ִמְתַרפ 

אם אתה רוצה שיסתכלו למעלה אז למה  -והמשנה תמוהה 

 -נחש? שפשוט שיסתכלו כלפי מעלה! אומר האדמו"ר הזקן 

אין הכוונה שיסתכלו למעלה לשמיים. הנחש הוא הנחש של 

 -גן עדן, זה שהחטיא את חווה ואת אדם. זה על דרך השלילה 

הוא השטן, מלאך המוות, והכוונה 'שישראל מסתכלים כלפי 

ה' היא שישראל מתסכלים אל הלמעלה של הנחש ורואים מעל

ואז הם מיד  -שגם הוא בשורש שלו גם המר שלו הוא מתוק 

 נרפאים. 

החידוש שלנו היום הוא שאתה פוגש את צוותי הרפואה 

המסורים של ימינו, שעובדים בלי מורא להצלת חיי החולים 

ה, ואתה נפעם מהם. רופא גדול אחד שנשאל איך הוא עומד בז

'בעצם פתאום אני תופס שכל חיי המקצועיים, כל מה  -אמר 

שלמדתי ועבדתי עד היום, הכל מתנקז לפה. הכל זה היה שביל 

אל הרגעים האלה. מפה אני אצמח לרמות שעוד לא הגעתי 

 אליהן'. 

זה על כל אחד ואחת  -זה נפלא. וזה לא רק על הרופאים 

לה ואסור לנו מאיתנו. אולי כל חיינו הם שביל לרגעים הא

במקום להיות אח או רופא מסור  -לפספס אותם. קל לפספס 

אפשר פשוט לעשות 'ויברח' ולחזור אחרי כל הסיפור, אבל אז 

פספסתי את הסיפור של מרה. בלי שבת מברכין אייר אי אפשר 

צבא  לעשות פסח שני, ואיך יהיה ל"ג בעומר? ואיך נקים את

 ץ ישראל? גיוואלד. ע לארההגנה לישראל? ואיך נפסע במס



 

זה בעצם הסיפור של החודש. להבין כמה הקב"ה נותן בי, כמה 

אבין שאני כלום והכל זה רק  אם רק ,וכמה -הוא מצפה ממני 

 אני יכול להפוך את כל העולם. הוא,

 ה-כל הנשמה תהלל י

אסיים בסיפור ששמעתי על הימים האחרונים והוא ממש 

אותי. יהודי אחד בן שמונים ושלש מניו יורק החלים  'תפס'

, מורדם בבית רפואה פרטי מקורונה. הוא אושפז במצב קשה

ומונשם, ובחסדי ה' הצליח להירפא. אבל באמריקה כמו 

כשהוא עמד להשתחרר מבית הרפואה, הגישו לו  -באמריקה 

.. והחשבון את החשבון, אמנם בנימוס אבל בכל זאת צריך.

עשרת אלפים דולר, לא פחות. היהודי הזה פרץ בבכי  עלה לכדי

שלא ניתן היה לעצור אותו. גם אחרי שניסו ללכת לקראתו 

הוא המשיך  -במחיר עד כדי מחצית הסכום ופחות לו ולהפחית 

לבכות. רק אחרי דקות ארוכות שבהן הוא מרר בבכי, הצליחו 

 קחו'זה לא הכסף.  -להרגיע אותו מעט, ואז הוא אמר להם 

כמה ימים זו ההכרה שעל בשביל לנשום אפילו עשרים אלף. 

כמה אני חייב לקב"ה לפי זה, צריך לשלם כאלו סכומים. אני 

על שמונים ושלש שנות נשימה? על כל נשימה ונשימה עשרת 

 אלפים דולר. מתי אוכל להתחיל לשלם לו את מה שאני צריך?'. 

ךְ  ָּׁ ל  ֹל ש ֶ ְך ְוַהכ  יב לָּׁ ש ִ ה אָּׁ  יחוד, ליום א'()שיר ה ו מָּׁ

אני ה' רופאך. 

 

 

 

 

 


