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 שתיקה -לחכמה  
 שיעור שנאמר ימים ספורים אחרי האסון בהר מירון ולע"נ הניספים ז"ל

 ל"ג בעומר מעוכין

את השיעור הפעם נקדיש להתבוננות פנימית במאורעות 

. זכיתי ביום שישי האחרון, ולהתחזקות יחד הימים האחרונים

ל"ג בעומר, להגיע למירון ולקבל את השבת משם, והאסון 

 -שם תובע מאתנו הרבה שקט פנימי, תובנה פנימית  שהיה

שנזכה לעשות את הדברים מתוך שמחה שלמה ולקראת 

 גאולה שלמה, בב"א.

הגמרא בפסחים מתארת אירוע היסטורי שקצת נעלם לנו 

'מתחת לרדאר'. גמרא מתארת איך הייתה נערכת הקרבת 

התמיד בערב פסח, שהיו שם המונים, היתה שם דוחק עצום, 

'כפליים כיוצאי מצרים' כמספר מינימלי, כלומר  -סות דחי

כמיליון ומאתיים אלף איש, וגם אם נגיד שזו גוזמא הרי 

שהכוונה היא למספר גדול ביותר. פסח אחד, בימיו של הלל 

 -הזקן קרה שם מקרה 

תנו רבנן מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מפסח אחד 

וראין אותו שהיה בימי הלל שנתמעך בו זקן אחד והיו ק

 )פסחים ס"ד:( '.פסח מעוכין'

איך צריך לקרא  -ואם כך נקרא אותו הפסח, על שם זקן אחד 

לל"ג בעומר שלנו?. כך חשתי בערב שבת האחרון כשהייתי 

 במירון. 

 שתוק. כך עלה במחשבה לפני

אני רוצה לגעת בנקודה אחת בגמרא מפורסמת שכולנו 

את משה רבנו עם מכירים המופיעה במסכת מנחות, ומתארת 

  -רבי עקיבא, רבו של רשב"י, כשהיה בהר סיני 

אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו 

אמר לפניו  1.להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות

]הנושא שעליו מבקש משה ?' רבש"ע מי מעכב על ידך'

לדבר עם הקב"ה הוא העיכוב שנוצר במתן התורה לישראל 

                                                           
', אבל יש לה CROWN'-בדרך כלל אנחנו מבינים את המילה 'כתר' כ 1

 מאד, שנגיע אליה בהמשך לימודנו. משמעות נוספת ואחרת לגמרי, עמוקה

כל הסיפור הזה מופיע באמצע סוגיה בה דנה הגמרא שם בתגים של אגב, 

  אותיות התורה.

. המשמעות של זה היא מרחיקת הכתרים כתוצאה מקשירת

לכת, כי אם היינו מתעכבים פחות אז, היה נחסך מאתנו חטא 
אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף 'אמר לו  .[העגל למשל

כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ 

רבש"ע הראהו 'אמר לפניו  '.וקוץ תילין תילין של הלכות

הלך וישב בסוף שמונה שורות  '.לאחורךחזור 'אמר לו  2'.לי

כיון שהגיע לדבר  .תשש כחו ,ולא היה יודע מה הן אומרים

הלכה 'אמר להן  ?',רבי מנין לך'אמרו לו תלמידיו  ,אחד

אמר  ,חזר ובא לפני הקב"ה .נתיישבה דעתו '.למשה מסיני

יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה רבונו של עולם 'לפניו 

שם רבי עקיבא? בפשטות כתוב שהוא היה ]מה דרש ל ידי?' ע

. כלומר דורש על כל קוץ וקוץ, עם התגים, תילים של הלכות

שהקב"ה  -ר"ע היה דורש את מה שהקב"ה קושר או להיפך 

קשר את מה שדרש רבי עקיבא. ומשה רבנו, מקבל התורה 
כך עלה  ,שתוק'אמר לו  .[מסיני, לא מבין מה נאמר שם!

הראיתני  ,רבונו של עולם'יו אמר לפנ '.במחשבה לפני

חזר  '.חזור ]לאחורך['אמר לו  '.הראני שכרו -תורתו 

אמר לפניו  3ראה ששוקלין בשרו במקולין ,לאחוריו

שתוק כך עלה 'א"ל  ?!'.רבש"ע זו תורה וזו שכרה'

 )מנחות כ"ט:( .'במחשבה לפני

מהי אותה שתיקה אותה דורש הקב"ה ממשה, מה הפשט 

האסון, כולם שואלים 'אז מה עושים? ומה בה? גם היום, אחרי 

 -אומרים?' ואני חושב שהתשובה העמוקה ביותר היא 

 שותקים, אבל צריך להבין מה היא השתיקה הזו.

 שתיקה של המתנה

במשמעות  המילה כתר מופיעה בתנ"ך בתור מילה נוספת,

נוספת לנזר שעל הראש; לאיוב הסובל יסורים קשים יש 

ם הוא אליהוא בן ברכאל. איוב אומר שלשה רעים. הצעיר שבה

דברים חריפים מאד, קשים, ורעיו עונים אותו אך הוא דוחה 

לפני רגע משה מיהר ואילו כעת הוא מבקש להתעכב ולראות  רק -וצ"ל  2
 . כנראה שיש כאן משהו יותר עמוק. את אותו עקיבא בן יוסף?!

 ... )רש"י, שם(ין בשרומקום הקצבין שוקל - מקוליןב 3

 "אפתש בחוקותי -בהר סיני פר'  ק"ש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו
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אותם. הדו שיח הזה הופך ללא נעים, ואז מבקש אליהוא את 

רשות הדיבור מהישישים ממנו, אך לפני שהוא מדבר הוא 

 -אומר לאיוב את המשפט הזה 

ר ַּ ת  ַּ ך    כ  ֶּ֑ ו   ֲאחַּ ֵעיר וַּ י ז ְ֭ ִ֣ י ע   ל  ִּ֤ יםכ   ִּֽ ל   ַּ מ  ֹוה  ֱאלִ֣  )איוב ל"ו, ב'( .ֹוד ל 

'אני רוצה לומר דברים של אלוקות אבל בשביל זה אני שתכתר 

 -לי זער'. רש"י והמצודות מסבירים במקום שזהו לשון המתנה 

'המתן לי'. כך מביא רש"י בפירוש המילה 'דממה', בפסוק 

  -מאיכה 

יו ִּֽ ל  ל ע  טַּ  ִּ֥י נ  ם כ   ֹֹּ֔ ד  י  ֙ד ו  ד  ִּ֤ב ב    )איכה ג', כ"ח( .ֵיש ֵ

אם כה יאמרו אלינו ' (שמואל א יד) לשון המתנה כמו. וידום

 )רש"י שם('. דומו דיהונתן

שר ישנן כל מיני שתיקות. יש שתיקות רועמות שבאות כא

אינני יכול לבטא את תחושותי הפנימיות, יש מאופקות, יש 

שתיקות של כעס ויש שתיקות של המתנה. המתנה זו שתיקה 

אחרת לגמרי. בעומק, זה לשבת ולקשור כתר לקב"ה. נבין את 

 זה לאט; זו שתיקה שכה חסרה לנו, ובמיוחד בעתות כאלו.

 גולמי ראו עיניך

  -המשנה באבות אומרת 

ה ד   ע  ב  ֵני ש   פ  ר ב   ב ֵ דַּ ם ֵאינֹו מ  כ  ם. ח  כ  ח  ה ב   ע  ב  ש   ם ו  ֹל  ג  ים ב ַּ ר  ב 

ן י  נ  מ  ה ו ב  מ  כ  ח  ו  ב   נ  מ   דֹול מ  הו א ג  י ש   ]למה זה מעיד על  מ 

ֵרי חכמה? לכאורה זה מעיד על נימוס[ ב  תֹוך  ד   ס ל  נ  כ  ֵאינֹו נ  , ו 

ֵאינוֹ לכאורה זה נימוס ולא חכמה[ -]גם כאן  ֲחֵברוֹ  ל  , ו  ה  ב  נ 

יב ש   ה  ]הוא לא מגיב מיד. הוא לא יודע מיד מי אשם ולמה.  ל 

ֹוֵאל איך זה קשור לחכמה[ -הוא גם לא חייב מיד להופיע  , ש 

ה כ  ֲהל  ַּ יב כ  ן ו ֵמש   י  נ  ע  ]חז"ל מסבירים שהוא שאול את רבו  כ  

ֲחרֹון בסוגיה שרבו נמצא בה[ ל אַּ עַּ ֹון ו  אש  ֹון ר  אש  ל ר  אֹוֵמר עַּ , ו 

ל אַּ  ה עַּ י, ו מֹוד  ת   ע  מַּ ע, אֹוֵמר לֹא ש   מַּ ֹא ש   ל  ה ש    ל מַּ עַּ ֲחרֹון, ו 

ם. ֹל  ג  ן ב ַּ ו ֵפיה  ל  ח  ת. ו  ֱאמ   ה', ז'(אבות ) ה 

הנקודה המרכזית העולה מכל המשנה הזו המתארת חכמה 

היא סבלנות. המתנה. האדמו"ר ר' שלמה מראדומסק, בעל 

משה ויצא אל התפארת שלמה זיע"א, אומר על הפס' 'ויגדל 

אחיו וירא בסבלותם', שכוונה היא שהוא ראה את הסבלנות 

 שלהם אל הקב"ה, את ההמתנה שלהם.

אם אנחנו היינו מבקשים הגדרה לחכם מן הסתם לא היינו 

עונים באף אחת משבע התכונות המתוארות במשנה. זה מאד 

יפה מה שכתוב בה אבל זה לא מגדיר חכם. גם צריך להבין 

 הן הוא גולם.למה ההיפך מ

אּו  הגולם, אומר הרמב"ם, איננו 'טמבל' כבלשון העם. " ְלִמי רָּ גָּ

השלב הראשון של הפרפר  - ֵעיֶניָך..." )תהילים קל"ט, ט"ז(

 -הוא הגולם 

 ,וגולם הוא איש שיש לו מעלות שכליות ומעלות המדות

אמנם אינם שלמות ולא הולכות על סדר כראוי אבל יש 

ומפני זה  ,ם והתערב בהם חסרוןבהם ערבוביא ובלבולי

שהו האומן ותהיה בו נקרא גולם להדמותו לכלי אשר יע

כסכין והסייף  ,קוןית שיחסרהו ההשלמה והתהצורה המלאכי

שיעשה הנפח גולמים והגיע להם צורתם קודם שישחיזם 

ויחדדם וימרטם ויפתח בהם מה שדרכו לפתח וישלים 

כמו  'י מתכותגולמי כל'והם הנקראים לפני זה  ,תקונם

 ר"ל 'גלמי ראו עיניך'והיא מלה עברית  ,שהתבאר בכלים

וכאשר לא הגיע  .חומר שלי קודם הגיע צורת האדם בה -

לדמותו כחומר הנמצא  ,לזאת הצורה שלמותה קראוהו גולם

)פירוש המשניות . מוכן לקבל צורה אחרת ישוב בה יותר שלם

 להרמב"ם(

יכול להיות מומחה  הגולם הוא גאון, אומר הרמב"ם, הוא

אבל חסרה לו 'ספירת החכמה',  -למחשבים, הוא יודע הכל 

ההמתנה. הכח לשתוק. הכח לשמוע. הכח להוציא את עצמי 

מקדמת הבמה ולהבין שאני לא מבין כלום. אמרו לנו שקורונה 

וגם עכשיו אחרי  -זה 'כתר', ניסו לטעון לנו שאנחנו לא מבינים 

טוח שאנחנו מבינים שאנחנו לא יותר משנה, עדיין אני לא ב

 מבינים.

 שתיקה -עיקר התשובה 

יש חדר המתנה, שיחה  -תנה' בלקסיקון שלנו היא לחכות 'הְמ 

ממתינה. זה זמן מבוזבז שאתה הופך בו לעצבני. אבל 

תנה הגדולה ביותר שיכול מאמין תנה' באמת היא המָּ 'הְמ 

 להגיע אליה; אני מבקש לקרא שורות קצרות מתורה נפלאה

 -קדושה ומרוממת של רבנו רבי נחמן מברסלב זיע"א 

בֹוד  כ  ֹות ב   ב  ר  הַּ מֹו ו ל  צ  בֹוד עַּ כ  ֵעט ב   מַּ ם ל  ד  ל א  יך  כ   ר  י צ  כ  

ים,  בֹוד ֱאֹלק  כ  ה ל  בֹוד ֵאינֹו זֹוכ  כ   ר הַּ חַּ רֹוֵדף אַּ י ש   י מ  קֹום, כ   מ   הַּ

ֹו  ר ב  ֱאמַּ נ   ים, ש   כ  ל  ל מ  בֹוד ש   כ  א ל  ל   ֹבד ' ה, ב׳()משלי כ״א  כ  

ר ב  ים ֲחֹקר ד   כ  ל  י הו א ז ה 'מ  ים: מ  ֹוֲאל  ש  יו ו  ֲחר  ים אַּ ר  ֹל חֹוק  כ  הַּ ; ו 

ים  ר  אֹומ  יו, ש   ל  ים ע  ק  חֹול  ז  ה, ו  בֹוד הַּ ים לֹו כ   ק  חֹול  ֵאיז הו , ש   ו 

ז  ה בֹוד הַּ כ   או י לַּ ֵאינֹו ר   .ש  

ֵעט  מַּ מ   בֹוד, ש   כ   ן הַּ ֹוֵרחַּ מ  ב  י ש   ל מ  ה ֲאב  ב   ר  מֹו ו מַּ צ  בֹוד עַּ כ  ב  

קֹום  מ   בֹוד הַּ כ  כ   -ב   ה ל  ֵני ֲאזַּי הו א זֹוכ  ז ֵאין ב   א  י, ו  בֹוד ֱאֹלה 

ר  ֱאמַּ יו נ  ל  ע  או, ו  ם ל  או י א  ם הו א ר  בֹודֹו, א  ל כ   ים עַּ ר  ם חֹוק  ד  א 

ר' )שם( ב  ר ד   ֵ ת  ס  ים הַּ ֹבד ֱאֹלה  בֹוד  ',כ   כ   ל הַּ ֲחֹקר עַּ סו ר לַּ י א  כ  

ז    ֵדי ת    ,ההַּ ל־י  א עַּ ל   ז  ה א  בֹוד הַּ כ   ֹות לַּ כ  ז  ר ל  ש   פ  י א  א  ה. ו  ו ב  ש 

ה  ו ב  ש  ת   ר הַּ ק ַּ ע  בֹוד  -ו  י ֵלית כ   ֹק, כ   ת  ש   י  ֹם ו  ד  יֹונֹו י  ז  ע ב   מַּ ש   י   ש   כ  

ה ו ב  ש  ת ת   ינַּ ח  ה, ב   ֱהי  ת א  ינַּ ח  ר, ב   ת  "ף הו א כ   כ   הַּ "ף. ו  ֹלא כ   ... ב  

 הר"ן ו'()ליקוטי מו

"כבוד  -להבין את כבוד האלקים שבך, לכבד את האלוקי שבך 

מלכים חקור דבר, כבוד אלהים הסתר דבר". להפנים ממה 

לא להבין מיד, לא לומר על מה  -נובעת המוכנות שלך להמתין 

 ששמעתי או על מה שלא שמעתי ששמעתי. 

רבנו מחדש כאן שעיקר התשובה איננה חרטה או קבלה 

י הגדרת הרמב"ם בהל' תשובה, אלא בעומק זו לעתיד, כפ

השתיקה. אין זו הדרך לתשובה אלא זו התשובה עצמה! 

המשנה באבות איננה הדרך לחכמה אלא היא היא החכמה. 

זוכרים את משה רבנו בגמרא שהזכרנו, יושב בשורה השמינית 

הקב"ה  -בביהמ"ד של רבי עקיבא, והקב"ה אומר לו 'שתוק'? 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%90_%D7%99%D7%93
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'אתה  -ת רבי עקיבא, ואומר למשה רבנו קושר כתרים לתור

  -רוצה ללמוד אצל רבי עקיבא? תשמע מה שהוא אומר' 

ת ֹסר  ה.  מ  ֹור  ת  ג לַּ י  רֹותס  ש   עַּ ר.  מַּ ֹעש   ג ל  י  יםס  ר  ד  ג  נ  י  ס 

ה יק  ת  ה, ש   מ  כ  ח  ג לַּ י  ו ת. ס  יש  ר  פ   )אבות ג', י"ג( .ל 

  -רק מי שאומר את זה יכול לומר לאחר מכן 

ֹל  כ  פו יהַּ ה צ  נ  תו  ו ת נ  ש  ר  ה  בֹוןו  ֵער  תו ן ב   ֹל נ  כ  ה  ... הַּ רו ס  ה פ   צו ד  ו מ 

ים י   חַּ ל הַּ ל כ     ט"ז(-)שם ט"ו ...עַּ

נשים לב שרבי עקיבא משנה מסגנונו ולא אומר 'שתיקה סיג 

כי הוא ראה אנשים  -לחכמה', כפי שאמר בשורות הקודמות  

ם הם דרך שהגיעו לעושר גם לא דרך מעשרות. כך נדרי

לפרישות, מעשרות הם דרך אפשרית לעושר, אבל שתיקה 

 איננה דרך להגיע לחכמה אלא היא החכמה עצמה. זו המהות. 

 כתר לשון המתנה

"בחינת אהיה". כאשר שואל משה את הקב"ה במעמד הסנה 

  -'מה אומר אליהם', עונה לו הקב"ה 

ל  י֙ם א  ר ֱאלֹה  אמ  ִֹּ֤ י  ִ֣רוַּ ה ֲאש   י   ה  ִּֽ ה א  ה ֹמש  ֹּ֔ ֶּ֑ י  ה  ִּֽ  )שמות ג', י"ג(... א 

לכל אחת מהספירות יש שם משלה.  -מבלי להיכנס לפנימיות 

השם המיוחד של ספירת הכתר הוא 'אהיה'. אהיה זו המתנה, 

  -זו תשובה. זו השתיקה. נראה את המשך דבריו של רבי נחמן 

ת ת    ינַּ ח  ה, ב   נ  ת   מ  ֹון הַּ ש  ר ל  ת  י כ   ר, כ   ת  ת כ   ינַּ ח  ז ה ב   מֹו ו  ה, כ   ו ב  ש 

ה כ  ר  ב  ם ל  רֹונ  כ  ֵמינו  ז  רו  ֲחכ  מ  א  ֵהר ' לט.(-יומא לח) ש   ט   א ל  ב   הַּ

ין לוֹ  ע  י   סַּ ל 'מ  ש   ד. מ  ח  א  נ ל  ק  א ל  ב   ים לוֹ ש   ר  מֹון, אֹומ  ס  ר   ֹות ֲאפַּ

ז ה ב    '. ו  כו  ן ו  ֵ ת  מ  תו  הַּ כ   מֹו ש   ר, כ   ת  ת כ   ינַּ ר ' (ב׳, איוב ל״ו)ב ח  ַּ ת  ַּ כ 

ך    ו   ֲאחַּ ֵעיר וַּ י ז   )ליקוטי מוהר"ן שם( '.ל 

הגמרא מביאה משל לאחד שרוצה לקנות נפט ומוכרים לו מיד 

אבל מי שרוצה לקנות שמן אפרסמון, ריח טוב, אומר לו המוכר 

 הנפט יש לו ריח מסריח ולכן אומרים לו -'המתן'. וההבדל הוא 

'המתן  -'קח ולך', אבל האפרסמון שהוא ריח טוב אומרים לו 

לא יכול להיות שתזכה לאפרסמון אם  -ושנינו נתבשם'. בעומק 

אתה לא ממתין. אין אפשרת להגיע לחכמה שאיננה באה 

מהמתנה. זו סתירה פנימית. זה גולם. גולם הוא המושלם, הוא 

ולכן לא יכול היודע כל, אבל הוא לא יכול להופיע את האלוקות 

להתחדש, להיברא מחדש או ליצור דבר חדש בעולם. הוא לא 

 יכול להמתין. 

ו ,  נ  מ   ים מ  נ  ת פ   רַּ ת   ס  הַּ ֱהי ה ב   ת א  ינַּ ח  ה ֲאזַּי ב   ו ב  ש  ת   ם הַּ ל ֹקד  ֲאב 

ם עֹול  ֵוי ב   ה  מ  מֹו ל  צ  ת עַּ ין א  ן ֹלא ֵהכ  י  י ֲעדַּ  )שם( .כ  

התשובה, מגלה שאני הכח לידום, לשתוק, שהוא כאמור עיקר 

תופס שהקב"ה מדבר איתי ואני מבקש להכין את עצמי לקלוט 

את זה. זה קשה לי, אני לא תופס. 'היה שם זקן אחד שנתמעך 

וקראו לו פסח מעוכין'. והיה שם הלל הזקן וכל ישראל היו  -

הקב"ה קושר כתרים לאותיות, ומשה רבנו רוצה  -בעזרה 

 לדעת מי מעכב... 

                                                           
 , שכן הראשונים מתו במגפה.שהיו אלו רבי שמעון וחבריו כנראה 4

על לראש, מעל לחכמה, הרצון הכי עליון, הרצון הכתר נמצא מ

האמיתי הוא איננו להנחית עלי פה את הכאב, את האסון, אלא 

שאני אהיה כלי לכתר הזה. וכדי שאוכל להיות כלי לקלוט את 

 אני צריך את השתיקה. -זה 

 חיזוק מהקב"ה

שמעתי מהרבי מספינקא שליט"א, מיד אחרי האסון, שפתח 

פֶ בפיוט 'הושענא  הֶנֶֽ ֶֽ לָּ הָּ ' שנאמר בחג הסוכות, והסביר ׁש ִמֶבֶֽ

שכאשר הנפש נמצאת בבהלה גדולה אז האדם מקבל 

מלמעלה כח של חיזוק, והשאלה היא מה הוא עושה איתו. גם 

ערערו לו את  -פרעה היה בבהלה גדולה ולא ידע מה לעשות 

המערכת, הביאו עליו מכות, אז הוא קיבל חיזוק מלמעלה 

פרעה'(, אבל הוא לקח את זה לכיוון הלא נכון )'ויחזק ה' את לב 

'למה  -'אני פרעה, אז בואו נבדוק מי אשמים במצב  -ואמר 

משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו'. אדם מנסה להאשים 

אחרים, להראות שהוא מנהל את הכל, שהעסק דופק, שלא 

יהיה שקט לרגע חס ושלום. האדם המודרני מפחד משקט כי 

הקצב, במוסיקה.  -מערער אותו מבפנים כשיש שקט משהו 

אכן, בדורנו קשה להמתין כשכל העולם נמצא בהינף הקלדה 

על מקש. לוקח לך בדיוק חצי שניה כדי להתעדכן במה חדש 

ואז אתה חייב להגיב, גם כן במהירות. המבוגרים  -בעולם 

בינינו זוכרים שלפני משדרי חדשות היתה מן מנגינה נעימה 

, ולא כמו היום שיש פרסומות לפני ואחרי, של כמחצית הדקה

 טטטטם!  -ומנגינה קצבית מפחידה 

'נו, אז  -משה רבנו ממהר להוריד את התורה ואומר לו הקב"ה 

יהיה עגל, אבל אני רוצה שרבי עקיבא יקשור תגים וכולם יהיו 

כלים'. גם רבי עקיבא עוסק בשתיקה, בהפנמה הקשה הזו של 

יד', בכח לצאת מהמרכז כדי 'מאי דעביד רחמנא לטב עב

 להנכיח את האלוקות.

 ?!עד כאן ,נורב

הגמרא מספרת כי לפני ששקלו את בשרו של רבי עקיבא 

ראוהו  4במקולין, סרקו את בשר במסרקות של ברזל, ותלמידיו

'כל ימי הייתי  -'רבנו עד כאן?!', והוא עונה להם  -כך ואמרו לו 

לידי מצטער אימתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו. ועתה שבא 

ולא אקיימנו?!'. הרבי מליובאוויטש זיע"א שואל כאן שאלה 

הרי התלמידים הללו אלו תלמידיו  -נוראה, אבל פשוטה 

האחרונים, רבי שמעון וחבריו, אז הם לא יודעים שצריך למסור 

את הנפש בשעה כזו? האם הם לא היו עושים כמותו אם היו 

על המסירות  הם לא שאלו אותו -נתפסים גם הם?, והוא עונה 

נפש. זה היה ברור להם, הרי רבי עקיבא הוא זה שלימד אותם 

שכל מה שעושה הקב"ה הוא לטובה, אלא שכאן כשבאו 

ד' ומייחד את הכל, -להרוג אותו הוא שותק ורק אומר 'אח

שבעומק פירוש הדבר הוא שהוא אומר שכל מה שיש בעולם 

ם גם 'הא -הוא רק אלוקות. הכל אחד. והם שואלים אותו 

הקלגס הזה ימח שמו, זה שסורק את בשרך עכשיו, גם הוא 

אלוקות?! עד כאן?! הסטרא אחרא הזה, הרוע הזה גם הוא 

/Yoma.38b
/Job.36.2


 

4 

חלק מהאחד? עד איפה בשר ודם יכול להגיע?!', והוא מלמד 

 ממתין'אתם יודעים כמה זמן אני  -אותם את כח השתיקה 

ידי לרגע הזה? כל ימי הייתי מצטער אימתי יבוא פסוק זה ל

שאני אתן לפסוק הזה קיום, שהוא יהיה תקף  -ואקיימנו?' 

ומקויים. עברתי כל מיני משוכות בחיים, קשיים, בזיונות 

'בכל נפשך', שהקב"ה עשה -ודממות אבל להגיע באמת ל

כל ימי אני מצטער כדי  -אותי כלי כדי לגלות את האחד הזה 

 להיות בהמתנה ועכשיו שבא לידי ולא אקיימנו?!'.

מה שביקש הקב"ה ממשה שיראה מהשורה שמינית  זה

בביהמ"ד, מהלמעלה מהטבע. 'עקיבא' בעברית הוא לשון 

מעל הראש. רבי עקיבא הוא  -עקב, וכתר זה בדיוק הצד השני 

זה שקושר כתרים לאותיות ומביא אותנו מהעקב ועד אל מעל 

 הראש, על הכתר, אל ספירת החכמה, כדי שנבין מה זה 'אחד'. 

'יש לך אדם  -בין את מה שאמר משה רבנו לקב"ה מעתה נ

'אמרתי לך, רבש"ע,  -כזה בעולמך ואתה נותן תורה על ידי?!' 

יש לך אדם כזה שאת הכתר מביא מהכי למטה, שלגמרי לגמרי 

שלם ומבין שהכל צפוי והרשת נתונה ואין שום סתירה בין 

 - ידיעה ובחירה, ואני מבין לגמרי שאני לגמרי לגמרי לא מבין

ואני שותק ומקבל ומצליח להוסיף אור ולקחת את הרגעים 

 הקשים ביותר ולהאיר אותם'. זו התמודדות של כל שניה.

הלוואי ואני גולם הרבה  -שבעה דברים בחכם וחילופיהן בגולם 

פעמים. הגולם הוא שלמות המידות והמעלות השכליות אבל 

בוד הבלבול שהוא שרוי בו, הערבוביא בין כבוד מלכים וכ

אלוקים... מתי אדם יכול להיות בשקט? כשהוא לא מעורבב. 

 וזה הכי לא קל בעולם, להיות כלי. 

 יהודי פי שלש

קצת אחרי השואה, מיד אחרי המלחמה ועוד לפני קום המדינה 

החלה לצאת לאור האנציקלופדיה התלמודית. מפעל עצום עם 

אילן, בנו של הנצי"ב -חזון ארוך שבראשו עמד הרב מאיר בר

זיע"א. ההקדמה שהוא כתב הייתה מלאת חלום וחזון מוולאז'ין 

שעם ישראל ישוב לארצו, והחשוב ביותר הוא שיהיה כינוס  -

יהודי גדול ונחזור ללימוד התורה וזה יועבר לדורות החדשים 

ולישראליות וכו'. הקדמה נפלאה. לקראת סוף ההקדמה הוא 

מוסיף מן כוכבית, ואתה מרגיש שזה נובע מהרבה מאד 

ים שהוא עבר. השנה היתה תש"ו או תש"ז, והוא כותב ייסור

שרק כעת אנחנו מבינים איך נהרות דמם של אחינו ניגרים על 

פני אדמת אירופה. ואתה חושב רגע עליו ומבין שהוא מדבר 

על המשפחה שלו, על החברים שלו, ומתוך השבר הגדול שלו 

 למי יש עכשיו כח לשמחה של תורה? לא זקן אחד -הוא אומר 

שנתמעך במערכה יש לפנינו אלא נהרות של דם. שליש 

מהעם היהודי חדל מלהיות! ואתה ממש מרגיש שהוא מתאר 

את הבית שלו עצמו. שליש מהעם היהודי. ואז הוא עובר 

לשורה חדשה שנדמה כאילו עברו אלפיים שנה מהשורה 

הקודמת אליה, והוא כותב שהוא מרגיש קול פנימי שאומר לו 

ם היהודי חדל מלהיות יש לזה משמעות אחת שאם שליש מהע

שעלי להיות יהודי פי שלשה! אני חייב למלא את הכל פי  -

שלש כעת. השתיקה הזו שבין המשפטים היא הכתר שאתה 

עושה לקב"ה. אלו התגים שרבי עקיבא מהעקב שלו היה דורש 

מבנה שלם של  -על כל קוץ וקוץ תילים תילים של הלכות 

ר 'כתר יתנו לך'. רק רבי עקיבא יכול הלכות שרק מהן נוצ

 לדרוש את זה.

שתוק'. לא 'שתוק כי אתה לא מבין', גם  -"זו תורה וזו שכרה? 

לא 'שתוק כדי להבין' אלא 'שתוק' כי עצם השתיקה מכניסה 

אותך לבית המדרש הפנימי של רבי עקיבא ומסבירה לך שאולי 

זה  - זה שאני, הקב"ה, מתעכב עכשיו בהבנה העכשווית שלך

הבקשה של  -עיכוב מכוון. נכון שהיית חוסך את חטא העגל 

 'שתוק משה רבנו, שתוק'.  -משה כל כך הגיונית, אבל 

 את המוכיחלנשק 

מספרים שהרבי ר' בונם מפשיסחא זיע"א בא פעם לרבו 

היהודי הקדוש מפשיסחא זיע"א וסיפר לו שמישהו פגע בו 

בו בבית המדרש ונתן לו 'חתיכת מוסר', דברים נוראיים, נגע 

'ומה  -בדברים הכי אישיים ופנימיים. שאלו היהודי הק' 

'נישקתי אותו והחזרתי אותו למדף. זה  -עשית?', ענה ר' בונם 

ולמה אם היה זה  -היה הספר 'שבט מוסר''. ואנחנו שואלים 

אדם בשר ודם ואל היית מנשק אותו?... כי "כבוד מלכים חקור 

מע את מה שאתה 'בטח שאני כואב, בוודאי שאני שו -דבר" 

אומר, אבל לפני הכל אני אגיד לך שבאופן עקרוני אתה ואבא 

אנחנו  -שלך ואבא של אבא שלך עד לסוף הדורות וכו'..' 

 מכירים את זה מעצמנו.

'שומעים חרפתם ולא משיבים... ושמחים בייסורים'. עכשיו 

אגלה לכם מדוע נסעתי ביום שישי האחרון לרבי שמעון למירון 

קדושים -היכנס כי ידעתי שיהיו שם יהודים שותקיםרציתי ל -

שלא מפסיקים לשניה את המעגל של 'שמן ששון מחבריך', 

 -ונדבקתי במעגל הזה, והרגשתי שעכשיו שותקים. 'וידום' 

 לשון המתנה. 

 מאבלותו - 'אהרןוידם '

זוכרים את חנוכת המשכן? גם אז ברוב עם בר"ח ניסן יצאה 

כי מיוחד אש מן השמיים, גם אז ביום הכי גדול והכי שמח וה

יצאה האש הזו מן השמיים ובדרכה לאכול את העולה ואת 

החלבים, בדרך להדלקה הגדולה היא עברה שרפה את נדב 

ואת אביהוא, ואז מופיעה הפעם היחידה בכל התורה שהתורה 

מלמדת אותנו כיצד מנחמים. משה רבנו מגיע לנחם את אחיו 

 -על שני בניו, והוא אומר לו 

ר... ֩א ֲאש   ר ד    הו  ל ה'ב  ֶּ֨ עַּ ש  ו  ֵדֹּ֔ ק   י א  ִ֣ ֹרבַּ ק  י כ ֵלאֹמ֙ר ב   ֵנִּ֥ ם ל ׇפ   ע   ה 

ן ֲהֹרִּֽ ם אַּ  ֹ ד  י   ֵבֶּ֑ד וַּ כ    )ויקרא י', ג'( .א 

הזכרנו כבר יותר מפעם. רש"י מסביר את זה בדרכו והוא 

  -הפירוש שעליו גדלנו כולנו 

היכן דבר ונועדתי שמה  )זבחים קטו('. הוא אשר דבר וגו"

 'בכבודי' ל תקריא (שמות כט) דש בכבודילבני ישראל ונק

א"ל משה לאהרן אהרן אחי יודע הייתי  '.במכובדי'אלא 

שיתקדש הבית במיודעיו של מקום והייתי סבור או בי או 

עכשיו רואה אני שהם  אליו ית'[ ]שאנו הקרובים ביותרבך 
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... קבל שכר על שתיקתו. וידם אהרן. גדולים ממני וממך

 )רש"י שם(

על הפירוש הזה גדלנו וכך גם חשבתי לעצמי ביום שישי 

האחרון כשהייתי שם ושמעתי את אחד האבות מספר על בנו 

שנתמעך שם וקרא 'שמע ישראל' מתוך ההמונים. פירוש 

אבל כמדומני שיש עוד פירוש שאנו  קשה ועמוק שחדור בנו.

אך מה היא  -זקוקים לו; כי אמנם קיבל אהרן שכר על שתיקתו 

 במהותה שתיקתו?.

  -הרשב"ם, נכדו של רש"י מביא פירוש אחר לגמרי 

ומיד כששמע אהרן היה רוצה להניח העבודה ולהתאבל על 

בניו. ויאמר משה אל אהרן: 'אל תתאבל ואל תבכה ואל 

ודה, כי הדבר הזה אשר אני אומר לך הוא תחדל מן העב

אשר דיבר ה' 'בקרובי אקדש', בכהנים גדולים הקרובים 

אלי לשרתני אני רוצה להתקדש ולא שיתחלל שמי 

ועבודתי. שכך אמר לי הקב"ה 'והכהן הגדול מאחיו... את 

ראשו לא יפרע ובגדיו אל יפרום'... ולכך אל תניח העבודה, 

חלל, אלא יתקדש הקב"ה שאתה כה"ג ולא תצא ולא ת

 .(שם)רשב"ם  ועבודתו על ידך!'."

אהרן היה כהן גדול וכן אלעזר ואיתמר באותם ימי חנוכת 

המשכן, והרי יש דין שלמדנו בפרשת השבוע החולף שכהנים 

גדולים אינם נטמאים אף לא לקרובים מדרגה ראשונה, ולכן 

אהרן ושני בניו הנותרים היו צריכים להמשיך את חנוכת 

"הקב"ה אמר לי את הדין הזה  -המשכן. אומר משה לאהרן 

אבל בחלום הכי שחור שלי לא חלמתי שאצטרף ללמד אותו 

 -למעשה לאחי הגדול ולבניו, ועכשיו אני מבין 'בקרובי אקדש' 

בך אהרן ובכם אלעזר ואיתמר, אתם הקרובים שרואים את 

בכם "בקרובי אקדש,  -השריפה וממשיכים את חנוכת המשכן 

 ועל פני כל העם אכבד"!'.

דממה. דממה שמביאה לריקוד מדוד, פנימי, עמוק, חנוכת 

המשכן. שתיקה. וממשיך הרשב"ם ואומר כי 'וידם אהרן' זהו 

עד שלא בא אליו משה, הטבע היה שאהרן אכן עצר  -הניחום 

לרגע את עבודת המשכן והיה באבלות הזו, כיון ששמע את 

)רשב"ם, לא בכה ואל התאבל..." וידם אהרן מאבלותו, ו" -משה 

 ויחזור לחנוכת המשכן. - שם(

רק היום הבנתי שזה מה שרש"י מסביר על וידום. שתיקתו 

'ויחזק ה'  -פירושו היכולת להיכנס להמתנה. שמע וידום. ולא 

את לב פרעה' ואז 'אני חזק ואני יודע מה לעשות ומה לומר ואת 

וִ כל התשובות', אלא " יו-ד בַ ַוִיְתַחֵזק דָּ . ל', ו'( " )שמו"אה' ֱאֹלהָּ

ה' אומר -וכשדוד, שגם הוא מלך, להבדיל, מתחזק אז החיזוק ב

שאם שליש מהעם היהודי חדל מלהיות עלי להיות יהודי פי 

 שלשה. ולהמתין ולשתוק.

שותקים. והשתיקה הזו היא עיקר  -מה עושים? מה אומרים? 

 -ובה התשובה. וגם אם שואלים אותי שאלה ורוצים תש

השתיקה היא התשובה העמוקה ביותר. מי שיודעים מהי 

התמודדות, יודעים שמה שמלווה אותך לאורך הכי הרבה זמן 

זוהי השתיקה, שמחברת אותך למקומות הכי אינסופיים, הכי 

אלוקיים, משם בעז"ה, כפי שאמר האדמו"ר מקוצק זיע"א, 

למדרגה הגבוהה אף  תכין אותנום אהרן' שונזכה למדרגת 'ויד

  -ותר י

ֹם... ד  ֹלא י  בֹוד ו  ך  כ  ר  זַּמ   ן י  עַּ מַּ  )תהילים ל', י"ג( ל 

 בהמתנה -שמחתנו מן ז

ומילה לסיום לפרשת השבוע שלנו. חלק גדול מהראשונים 

  -מסבירים שכל ענין השמיטה והיובל, והשאלות ששואלים 

ה ו  מַּ רֹּ֔ י ֹתאמ  ִ֣ כ  ן לִֹ֣  ו  ת ֵהֵ֚ ֶּ֑ יע  ב  ש    ה הַּ ִ֣ נ  ש    ֹאכַּ ל ב ַּ ֱאֹס  נ  א נ  לִֹּ֥ ע ו  ֹּ֔ ר  ז  ף א נ 

ת תִֵּֽנו   א  בו א   )ויקרא כ"ה, כ'( .ת  

 -הוא ששיא הקדושה של ספר ויקרא מגיע לקראת סופו 

לא נזרע  -שהתורה מחנכת אותנו לסבלנות הזו, להמתנה. נכון 

אך שוב נפנים לעצמנו שהקב"ה  -בשנה ההיא ולא נאסוף 

 בחסדו נותן לנו הכל. 

ואז, פעם אחת בשבע שנים, בסוף שנת השמיטה, בחג 

  -הסוכות של השנה שמינית יש מעמד הקהל 

ה,...  ט   מ  ש    נַּת הַּ ֹמֵעד ש   ים, ב   נ  ע ש   בַּ ץ ש   ק ֵ בֹוא  מ  ֹות. ב   כ  ֻּ ס  ג הַּ חַּ ב  

ת  אֹות א  ֵאל ֵלר  ר  ש   ל י  קוֹ כ  מ   יך  ב ַּ ֵני ה' ֱאֹלה  ר, פ   ח  ב  ר י  ם ֲאש  

ת  א א  ר  ק  לת   ד כ   ז ֹאת נ ג  ה הַּ ֹור  ת  ז  -הַּ א  ֵאל ב   ר  ש   םי  )דברים  ...ֵניה 

 י"א(-ל"א, י'

וכל המפרשים שואלים אם זה 'מקץ שבע שנים' אז מדוע זה 

נקרא 'במועד שנת השמיטה', הרי זה כבר אחרי השמיטה? 

כי כשהשמיטה היא בראשיתה,  -והתשובה היא פלאי פלאות 

בחג האסיף, היא עדיין לא משפיעה עליך. הכיסים מלאים, 

תפוח. מתי מרגישים את  האסמים מלאים, חשבון הבנק

בסוף השנה, ואז  -ההשפעה של השמיטה בכיס ובבטן? 

כשמגיע חג האסיף של השנה השמינית אתה לא אוסף כלום. 

הכל היה מופקר לעניים. וכשאתה לא יכול להקהיל את 

הפירות אתה צריך לאסוף ולהקהיל את כל הנשמות, את כל 

ה זמן שמחתנו. וז -היהודים מטף ועד זקן ולעשות מעמד הקהל 

לקחת את כל כוחות ההמתנה, להמתין. לקחת את כל 

אל החינוך שהתורה  -השאלות של 'מה נזרע, ומה נאכל וכו' 

 מחנכת אותנו אליו, אל החכם שבו מתגלה מידת ההמתנה. 
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