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פרשת בהר-בחוקותי
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ל"ג בעומר הוא יום השנה - ה"יארצייט" - של רבי שמעון בר יוחאי, מחבר ספר הזוהר ואבי תורת 
הקבלה. ביום הסתלקותו, גילה רבי שמעון לתלמידיו סודות תורה נשגבים ונפלאים, וציווה עליהם 

לציין יום זה בכל שנה כיום שמחה בו יחגגו את חייו ותורתו, במקום להתאבל על פטירתו.

למירון  עליה  מדורות,  בעומר: הדלקת  ל"ג  יום  ליום שמחה מסורתי. ממנהגי  נחשב  בעומר  ל״ג 
לחגיגת ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי, ועריכת טקס "חלאקה" )ָאּפשערניש(, תספורת ראשונה 

של ילד בהגיעו לגיל שלוש. בקהילות מסוימות משחקים הילדים בחץ וקשת.

משנת תש"ג, בשנים שבהן ל"ג בעומר חל ביום ראשון )יום חופשי בארה"ב(, קיימה תנועת חב"ד 
תהלוכה גדולה לילדים במטרה לחזק את האמונה בה' ואת אחדות ילדי ישראל. התהלוכה התקיימה 

בחזית מרכז חב"ד העולמי - 770 שבברוקלין, בה השתתף הרבי עצמו ואף נשא דברים.

משנת תש"מ, קרא הרבי לקיים תהלוכות דומות בכל רחבי העולם. בעקבות הקריאה, מארגנים 
שלוחי חב"ד במקומות רבים בישראל ובעולם תהלוכות בסיסמת "יחד כל ילדי ישראל״.

הילדים  אלפי  בפני  תשד״מ,  שנת  בעומר  ל"ג  בתהלוכת  נשא  שהרבי  שיחה  נלמד  זה,  בשיעור 
והמדריכים. 

*

באם יש זמן פנוי מומלץ לצפות בסרטון מהתהלוכה, רבע שעה של קטעים נבחרים מתהלוכת ל"ג 
בעומר של אותה שנה:

פתיחה

 https://he.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/2586153   מראות קודש

https://he.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/2586153
https://he.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/2586153
https://he.chabad.org/multimedia/media_cdo/aid/2586153
Macbook Pro
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לעם  כבד  אסון  היה  עצמו  החורבן  שני.  בית  חורבן  שלאחר  בתקופה  חי  יוחאי  בר  שמעון  רבי 
היהודי, מעין שואה. מאות אלפי יהודים מתו באירועי החורבן. כחמישים שנה לאחר מכן, ניסה 
נחל  המרד  כוכבא.  בר  במרד  ופתח  הרומאי  המשטר  עול  את  ולפרוק  להתקומם  היהודי  העם 
הצלחה. הם גירשו את חיל המצב הרומאי והכריזו על עצמאות בחלקים מארץ ישראל. בר כוכבא 

אף טבע מטבע מיוחד לציון מלכותו החדשה. 

לא חלף זמן רב עד שהלגיונות הרומאים שבו לארץ במלוא העוצמה. הם כבשו את ביתר שהיתה 
מרכז המרד, וטבחו במאות אלפי אנשים, נשים וטף. מלבד הטבח הנורא, אסרו הרומאים לקבור 

את הגופות, כדי שיהוו תזכורת לתושבים המקומיים שלא להעלות על דעתם מרד נוסף. 

תקופת "שמד" החלה. המשטר הרומאי אסר ללמוד תורה, לקיים מצוות, ועוד שורה של איסורים 
קשים שנועדו לשבר את רוחו של העם היהודי.

ניתן לשער את מצב הרוח של העם היהודי באותה תקופה. הם הרגישו שמתקיימות בהם קללות 
ה"תוכחה". הם שאלו את עצמם: מדוע? איה אלוקינו? מדוע הוא מתיר לזה לקרות? מדוע אינו 

מגן על עמו?

רבי שמעון בר יוחאי הרגיש אף הוא על בשרו את נחת זרוע הכיבוש אשר גזר עליו עונש מוות, 
רק משום שהעז בשיחה פרטית למתוח ביקורת על הכיבוש הרומאי.

מקור 1  על פי תלמוד בבלי, מסכת שבת לג, ב
https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/506462

ישבו רבי יהודה, רבי יוסי ורבי שמעון בר יוחאי ושוחחו ביניהם על השלטון 
הרומאי ששלט במדינה.

נענה רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו! בנו שווקים, תקנו 
גשרים, תקנו מרחצאות...רבי יוסי שתק.

לצורך  אלא  תקנו  לא  שתקנו,  מה  כל  בחריפות:  הגיב  שמעון  רבי  ואילו 
לעדן  כדי  בנו מרחצאות,  פרוצות;  בהם  להושיב  כדי  בנו שווקים,  עצמן! 

עצמם; בנו גשרים, כדי לגבות עליהם מכס!

ישב לידם אדם בשם יהודה בן גרים, שהלך והלשין לשלטונות על שיחת 
החכמים.

יתעלה;  המלכות,  את  ששיבח  יהודה  רבי  גזרו:  הרומאים,  זאת  מששמעו 
רבי יוסי ששתק, יגלה כעונש לעיר ציפורי; ואילו רבי שמעון שגינה את 

המלוכה, יוצא להורג.

היסטוריה
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הלכו רבי שמעון ובנו רבי אלעזר והתחבאו בבית המדרש. היתה אשתו של 
רבי שמעון מביאה להם בכל יום לחם וכד מים, ומכך היו ניזונים. כשהתחזקה 
והיא תגלה את  ְיַעּנּו הרומאים את אשתו  הגזירה, חשש רבי שמעון שמא 

מקום מחבואם, הלך והתחבא במערה.

אירע נס, ובמערה עלה עץ חרובים ומעין מים, והיו רבי שמעון ורבי אלעזר 
משביעים את רעבונם בחרובים ובמים. במשך היום, היו מכסים את עצמם 
החול,  את  מנערים  היו  התפילה,  זמן  הגיע  כאשר  תורה.  ולומדים  בחול 

לובשים את בגדיהם ומתפללים. וכל-כך למה? כדי שבגדיהם לא יבלו.

ישבו רבי שמעון ורבי אלעזר במערה שתים-עשרה שנה. 

יום אחד, עמד אליהו הנביא בפתח המערה ואמר: "מי יודיע לו, לבר יוחאי, 
שמת הקיסר והתבטלו גזירותיו"? מכיוון ששמעו כך, יצאו מן המערה.

ביציאתם, ראו אנשים חורשים וזורעים את שדותיהם. תמהו לעצמם ואמרו: 
"האם אנשים אלו מניחים חיי עולם, את לימוד התורה, ועוסקים בחיי שעה 

– חרישה וזריעה"? וכל מקום בו היו נותנים את עיניהם, היה נשרף.

ִחזרו  יצאתם?  עולמי  את  "להחריב  ואמרה:  השמים  מן  קול  בת  יצאה 
למערתכם"!

נוספים. עם תום השנה, אמרו  וישבו שם שנים-עשר חודש  שבו למערה, 
חודש".  שנים-עשר  רק  נמשך  בגיהנם  הרשעים  משפט  "אפילו  לעצמם: 
יצאה בת קול ואמרה: "צאו ממערתכם"! יצאו והסתובבו בעולם. וכל מקום 

בו היה מביט רבי אלעזר היה ניזוק, והיה רבי שמעון מביט בו ומרפאו.

בערב שבת, ראו זקן כשהוא רץ ובידיו שני הדסים. שאלוהו: "הדסים אלו 
בידיך, למה הם?" השיב: "לכבוד שבת קודש". שאלוהו שוב: "ומדוע אינך 
מסתפק רק בהדס אחד?" השיב להם: "נאמר בתורה "זכור את יום השבת 
לקדשו" וכן "שמור את יום השבת לקדשו". לפיכך נטלתי הדס אחד כנגד 

"זכור", והשני כנגד "שמור"".

אמר רבי שמעון לבנו: "ראה, כמה חביבין המצוות על ישראל"!

הקבלה,  תורת  את  למדו  הם  במערה  שהותם  שנות  שתים-עשרה  שבמהלך  מספרת,  האגדה 
שלאחריהן כתב רבי שמעון בר יוחאי את ספר הזוהר. בזמן קשה זה, ניסה רבי שמעון לנחם ולחזק 

את עם ישראל, ולשזור רגשי נוחם בלבבותיהם השבורים.
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מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ״ט ע׳ א׳
דוֹׁש  ָרֵאל ִלְפֵני ַהקָּ ה ֲחִביִבין ִישְׂ מָּ ן יוַֹחי אוֵֹמר: ּבוֹא ּוְרֵאה כַּ ְמעוֹן בֶּ י שִׁ ְנָיא ַרבִּ תַּ

ֶהן.  ִכיָנה ִעמָּ לּו, שְׁ גָּ ָכל ָמקוֹם שֶׁ בְּ רּוְך הּוא, שֶׁ בָּ

ְהיוָֹתם  בִּ ָאִביָך  ְלֵבית  ִנְגֵליִתי  ְגלֹה  ַהנִּ נֱֶּאַמר:  שֶׁ ֶהן,  ִעמָּ ִכיָנה  שְׁ  - ְלִמְצַרִים  לּו  גָּ
ִמְצַרִים ְוגוֹ׳.  בְּ

י ָבֶבָלה. ְחתִּ לַּ נֱֶּאַמר: ְלַמַעְנֶכם שֻׁ ֶהן, שֶׁ ִכיָנה ִעמָּ לּו ְלָבֶבל - שְׁ גָּ

בּוְתָך.  ב ה׳ ֱאלֶֹהיָך ֶאת שְׁ נֱֶּאַמר: ְושָׁ ֶהן, שֶׁ ִכיָנה ִעמָּ ֵאל – שְׁ ֵהן ֲעִתיִדין ִליגָּ שֶׁ ְוַאף כְּ
ין  ִמבֵּ ֶהן  ִעמָּ ב  שָׁ הּוא  רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ שֶׁ ד:  ְמַלמֵּ ב,  ְושָׁ א  ֶאלָּ ֶנֱאַמר,  לֹא  יב  ְוֵהשִׁ

ִלּיוֹת. ַהגָּ

<< הרבי 
תורת רבי שמעון והמסר שלה 

"רבי שמעון בן יוחי אומר בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום 
שגלו שכינה עמהן, גלו למצרים שכינה עמהן... גלו לבבל שכינה עמהן כו'"1:

נמצא  והקב"ה  בגלות,  נמצאים  שהם  באופן  אינו  בגלות  ישראל  בני  של  מצבם 
ב"היכלו" )למעלה( ומשם מביט לראות מה נעשה עמהם וממשיך להם ברכותיו כו' - 
אלא "שכינה עמהן", גם הקב"ה נמצא בגלות יחד עם בני ישראל, "בכל מקום שגלו 

שכינה עמהן".

ולא עוד אלא שמצטער בצרת גלותן - "בכל צרתם לו צר"2! הקב"ה הכניס את עצמו, 
כביכול, למצב כזה ש"יאמרו הגוים איה נא אלקיהם"3!...

וממשיך רבי שמעון בן יוחי - "ואף כשהן עתידין להגאל שכינה עמהן, שנאמר4 ושב 
ה' אלקיך את שבותך, והשיב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקב"ה שב עמהן מבין 

הגליות":

גם כאשר יודעים שהקב"ה נמצא בגלות יחד עם בני ישראל, יכולים לחשוב שכאשר 
מגיע הזמן לצאת מהגלות, יוצא הקב"ה מהגלות לפני בני ישראל, על כל פנים - רגע 
אחד לפניהם. הנה על זה אומר רבי שמעון בן יוחי לכל אחד ואחד מישראל: הנך יכול 
להיות רגוע, בכל רגע ורגע שנמצא אתה בגלות, יהיה הקב"ה יחד עמך, ולא יצא 

א. הבורא תמיד נמצא איתנו 

1( מגילה כט, א.
2( ישעי' סג. ט. וראה תענית טז. א

3( תהלים קטו, ב. 4
4(  נצבים ל, ג.
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מהגלות אפילו רגע אחד לפניך, ורק כאשר כל בני ישראל יוצאים מהגלות - אזי 
יוצא הקב"ה ביחד עמהם!

ומכל הנזכר לעיל מובן שגם כאשר בני ישראל נמצאים בגלות - יש להם את כל העזר 
והסיוע של הקב"ה, בכל המצטרך להם, שיוכלו לקיים תורה ומצוותיה בשלימות, 

כדברי רבי שמעון בן יוחי: "בכל מקום שגלו שכינה עמהן".

סיפור עממי  
לילה אחד חלם אדם שהוא פוסע על שפת הים עם אלוקיו. בשמיים הבזיקו 
עקבות  זוגות  בשני  הבחין  בשמיים,  שהבזיקה  תמונה  בכל  חייו.  תמונות 
רגליים בחול, זוג אחד שלו וזוג אחד של אלוקיו. כשהבזיקה תמונת חייו 
פעמים  כי  הבחין  הוא  בחול.  העקבות  על  לאחור  האדם  הביט  האחרונה, 
רבות היה רק זוג אחד של פסיעות לאורך הדרך. הוא הבחין גם כי דווקא 

בתמונות האומללות והעצובות של חייו נשנה הדבר. 

ללכת  אחליט  שכאשר  לי  אמרת  "אלוקים,  ושאל:  לאלוקיו  האדם  פנה 
אחריך, תלך איתי לאורך כל הדרך. אך ראיתי כי דווקא בתקופות הקשות 
ביותר של חיי יש זוג אחד של עקבות. איני מבין מדוע בתקופות הקשות 
ביותר של חיי צעדתי לבדי. אינני מבין מדוע בזמנים בהם הייתי זקוק לך 

ביותר, עזבת אותי!" 

ענה לו אלוקים: "בני, אוהב אני אותך, ולעולם לא אעזבך. באותן תקופות 
אלה  היו  לא  עקבות,  של  אחד  זוג  רואה  שאתה  סבלך,  היה  רב  כה  שבהן 

עקבותיך. היו אלה עקבותיי שלי כשנשאתי אותך על כפיי".

אתכם  נמצא  "הקב״ה  ישראל.  לעם  נחמתו  ואת  בתורתו  שמעון  רבי  דברי  את  מבטא  הסיפור 
בגלותם", הוא אומר להם. הבורא מלווה את האדם בכל רגע מחייו, ונמצא איתו בכל אתגר ובכל 
קושי. עצם הידיעה מקלה על האדם. אפילו שהוא סובל ולא מבין מדוע מגיעה לו גלות קשה 
זאת, עצם הידיעה שהקב״ה אוהב אותו, נמצא איתו וסובל יחד איתו, מקלה עליו את חבלי הגלות.  
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מקור 3  חומש ויקרא פרשת בחוקותי, פרק כו, פסוק מד
י  ְוָנַתתִּ אָֹתם.  ַוֲעִשׂיֶתם  ְמרּו  שְׁ תִּ ִמְצוֹ ַתי  ְוֶאת  ֵלכּו  תֵּ ַתי  ֻחקֹּ בְּ ״ִאם  במילים,  פותחת  בחוקותי  פרשת 
ְריוֹ". התורה מוסיפה ברכות רבות, ביניהן  פִּ ן  ִיתֵּ ֶׂדה  ַהשָּ ְוֵעץ  ְיבּוָלּה  ָהָאֶרץ  ְוָנְתָנה  ם  ִעתָּ בְּ ֵמיֶכם  ִגשְׁ

ַאְרְצֶכם". ה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ ְוֶחֶרב לֹא ַתֲעבֹר בְּ י ַחיָּ תִּ בַּ ם ְוֵאין ַמֲחִריד ְוִהשְׁ ַכְבתֶּ ָאֶרץ ּושְׁ לוֹם בָּ י שָׁ "ְוָנַתתִּ

אלוקים מזהיר: במידה ולא תצייתו לדבריי, אענישכם קשות. בפרשה מופיעים פסוקי ה"תוכחה" 
המכילים את העונשים הצפויים לבני-ישראל, חלילה, במידה ולא יקיימו את מצוות התורה. 

התוכחה מסתיימת בנימה אופטימית: 

ָתם ְלָהֵפר  ים ְלַכלֹּ ים ְולֹא ְגַעְלתִּ ֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם לֹא ְמַאְסתִּ ְהיוָֹתם בְּ ם זֹאת בִּ ְוַאף גַּ
י ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶהם.  ם כִּ ִריִתי ִאתָּ בְּ

על  ישראל  עם  את  קשות  יעניש  הקב״ה  שבה  בתקופה  שגם  היא,  לפסוק  הפשוטה  הפרשנות 
עוונותיהם, הוא לא יכלה אותם לגמרי.

 

מקור 4  מסכת מגילה, דף י״א עמוד א׳
האמורא הידוע שמואל, לומד מפסוק זה על הנהגת הקב״ה עם ישראל לאורך ההיסטוריה.

יֵמי  ים״ - בִּ ים ְלַכּלוָֹתם״. ״לֹא ְמַאְסתִּ ים ְולֹא ְגַעְלתִּ מּוֵאל ָאַמר: ״לֹא ְמַאְסתִּ ּושְׁ
ִריִתי  יֵמי ָהָמן. ״ְלָהֵפר בְּ ר. ״ְלַכּלוָֹתם״ – בִּ יֵמי ְנבּוַכְדֶנצַּ ים״ – בִּ ְיווִֹנים. ״ְולֹא ְגַעְלתִּ

יֵמי גוֹג ּוָמגוֹג. י ֲאִני ה׳ ֱאלֵֹקיֶהם״ – בִּ ים. ״כִּ יֵמי ָפְרִסיִּ ם״ – בִּ ִאתָּ

כילה  ולא  הברית  על  הקב״ה  שמר  ישראל,  לעם  קשות  תקופות  שהיו  הללו,  התקופות  בכל 
לגמרי את עם ישראל. 

מקור 5  זח"ג קטו, ב )על הפסוק בפרשתינו(
מפסוק  זה.  לפסוק  ומפתיעה  חדשה  פרשנות  מעניק  יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  בנו  אלעזר  רבי 
של הסתייגות והבטחה שהקללות והעונשים לא ישמידו את עם ישראל לגמרי, הוא הופך אותו 

להצהרת אהבה של הקב״ה לישראל, כחתן לכלה.

ָאַמר  א )אני שמעתי דבר חדש(, דְּ ה ַחְדתָּ ַמְעָנא ִמלָּ י ִחיָּיא, ֲאָנא שְׁ ָאַמר ִרבִּ
ָתא,  ָרִחים ִאתְּ ר ָנׁש דְּ ים ְלַכּלָֹתם... ְלבַּ ים ְולֹא ְגַעְלתִּ י ֶאְלָעָזר לֹא ְמַאְסתִּ ִרבִּ

ב. הבורא תמיד אוהב אותנו
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ּה ְלָעְלִמין.  ן, ָלא ָעֵייל בָּ מָּ בּוְרָסֵקי, ִאי ָלא ֲהַוות ִהיא תַּ ׁשּוָקא דְּ ְייָרא בְּ ַוֲהַוות דַּ
)כמו אדם שאהב אשה, והיתה גרה בשוק של מעבדי עורות, אם לא היתה 
רוְֹכֵלי,  ׁשּוָקא דְּ ֵעינוֹי כְּ ֵמי בְּ ן, דָּ מָּ ִהיא תַּ יָון דְּ היא שם, לא נכנס בה לעולמים( כֵּ
ן )כיון שהיא שם, דומה בעיניו כשוק  מָּ ָכחּו תַּ תְּ ָעְלִמין ָטִבין ִאשְׁ ָכל ֵריִחין דְּ דְּ
של רוכלים, שכל ריחות העולם הטובים נמצאים שם(. אּוף ָהָכא )גם כאן(, 
בּוְרָסֵקי )שהוא שוק  ִאיהּו ׁשּוָקא דְּ ֶאֶרץ אוְֹיֵביֶהם, דְּ ְהיוָֹתם בְּ ְוַאף גַּם ּזֹאת בִּ
ָתם,  לָּ ִגין כַּ ים. ַוֲאַמאי. ְלַכּלָֹתם. בְּ ים ְולֹא ְגַעְלתִּ של מעבדי עורות(, לֹא ְמַאְסתִּ
ָכל  כְּ ָעַלי  ְוָדִמי  ן,  מָּ ְרָיא תַּ שַׁ דְּ אי,  ַנְפשָׁ דְּ ְרִחיָמָתא  ִאיִהי  דְּ ָלּה,  ְרִחיְמָנא  ֲאָנא  דַּ
ְבַגַווְייהּו )משום כלתם שאני אוהב  ה דִּ לָּ ִגין ַהִהיא כָּ ָעְלָמא, בְּ ֵריִחין ָטָבאן דְּ
אותה, שהיא אהובת נפשי, ששורה שם, ודומה עלי ככל ריחות טובות של 

העולם משום שהכלה ההיא בתוכם(.

יי. )אלו לא  א דַּ ה דָּ ַמע ִמלָּ א ְלִמשְׁ י יוֵֹסי, ִאּלּו ָלא ָאֵתיָנא ָהָכא, ֶאלָּ ָאַמר ִרבִּ
באתי כאן אלא לשמוע דבר זה, דיי.(

ָתם", כתובה בכתיב חסר, כך שהמילה נראית כמו ״כלה״.  רבי אלעזר עומד על כך שהמילה "ְלַכלֹּ
הוא מפרש את הפסוק כך: גם במצב של גלות, בה היהודים מפוזרים בין אומות העולם ועובדי 
לכלה,  חתן  כאהבת  ואוהבם  מהם  ונגעל  מואס  אינו  הקב״ה  לא-נעימים,  ריחות  ויש  אלילים, 

ומרוב אהבתו נחשבים לו הריחות לבושם.

<< הרבי 
תורת רבי אלעזר והמסר שלה 

...והנה, בהוספה על דברי רבי שמעון בן יוחי, ישנה גם תורתו של ר' אלעזר בנו ]שהיה 
אף הוא מ"בני עליה", כדברי רבי שמעון בן יוחי: "אם שנים הן, אני ואלעזר בני"5[, 

המוסיפה ביאור והסבר בדברי רבי שמעון בן יוחי6:

זאת  גם  "ואף  הפסוק8  על  אלעזר  ר'  של  תורתו  הובאה  בחוקותי7  פרשת  סוף  בזהר 
בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם", המבאר זאת על פי משל 
ב"שוקא  ששורר  הרע  הריח  שלמרות  ה"כלה",  נמצאת  שבו  בורסקי"  של  מ"שוק 
דבורסקי", הנה מפני גודל החיבה ל"כלה" - הרי לא זו בלבד שאינו חש בריח הרע, 
אלא עוד זאת, "דמי עלי ככל ריחין טבאן דעלמא". ]נדמה עלי ככל הריחות הטובים 

בעולם[. 

- ענינו "רשות הרבים",  ענין הגלות נמשל ל"שוקא דבורסקי": "שוק"  בזה:  והענין 
היינו. שבגילוי אין זה "רשות היחיד", יחידו של עולם, כי אם "רשות הרבים". ולהיות 
בבית  שהיה  הריח  לא   - רעים  ריחות  בו  ישנם   - דבורסקי"  "שוקא  הוא  זה  ששוק 
המקדש, ריח הקטורת, או ריח הקרבנות - "ריח ניחוח לה'"9 )או עבודת התפלה - 

x )5סוכה מה, ב. 
6( בהבא לקמן - ראה גם שיחת ש"פ בחוקותי סכ"ב. סל"ג ואילך. 

7( זח"ג קטו, ב. 

8( בחוקותי כו, מד.
9( ויקרא א, ט.  ועוד.
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"תפלות במקום קרבנות תקנום"10(, אלא ריח רע.

ב"שוקא  שנמצאת  ה"כלה"  כמשל  זה  הרי  בגלות,  נמצאים  ישראל  כאשר  והנה, 
דבורסקי", שנדבק בה הריח הרע, אבל לאידך, אין זה אלא ריח בלבד, היינו, שעניני 
הגלות אינם חודרים בפנימיותו חס ושלום, כמו ענין של "אכילה" הנעשית דם ובשר 
"בן חורין",  ואחד מישראל  כל אחד  נעשה  כבשרו ]שהרי החל מ"יציאת מצרים" 
ושוב לא שייך אצלו ענין של עבדות מצד גלות כו'11, ובפרט כאשר עוסק בתורה - 
"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה"12[, כי אם ענין של ריח בלבד, דבר 

מקיף כו'.

וזוהי מעלתם של ישראל - ממשיך ר' אלעזר בדברי תורתו - שלא זו בלבד ש"בכל 
מקום שגלו שכינה עמהן" )כדברי רבי שמעון בן יוחי אביו(, אלא עוד זאת, שאפילו 
כאשר נדבק בהם הריח הרע ד"שוקא דבורסקי", הרי חיבתו של הקב"ה אליהם היא 

גדולה כל כך, עד שנדמה בעיניו ריח זה "ככל ריחין טבאן דעלמא".

תורתו של רבי שמעון בר יוחאי מופיעה בגמרא מסכת מגילה על פסוק בחומש דברים. 

תורתו של רבי אלעזר מופיעה בזהר על פסוק בפרשת בחוקותי. 

הרבי מחבר ביניהן, ומסביר שרבי אלעזר לקח את תורת אביו צעד אחד קדימה. לא רק שהבורא 
נמצא ִעם ישראל בתוך גלותם וסובל איתם יחד, אלא שהוא אוהב אותם כל כך, שהריחות הלא-

נעימים שדבקים בהם במשך הגלות, אינם מפריעים לו כלל, והם נחשבים בעיניו כבושם משובח. 

רבי אלעזר מדמה את הבורא לחתן שכלתו נמצאת בשוק של פושטי עורות, ומרוב אהבתו אליה 
הוא לא מרגיש בריח הרע, והוא נדמה לו כריח משובח.

10( ראה ברכות כו, ב. רמב"ם הל' תפלה פ"א ה"ה-ו. שו"ע אדה"ז או"ח 
רספ"ט. 

11( ראה גבורות ה' למהר"ל סס"א. לקו"ש חי"ז ע' 86 הערה 62. וש"נ.
12( אבות פ"ו מ"ב. 
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<< הרבי 
העמקה בתורות רבי שמעון ורבי אלעזר בנו

לאחר ה"שידוך" שהרבי עורך בין שתי התורות, הרבי מוסיף בהן נופך. לא רק שהבורא נמצא יחד 
עם בניו בגלות כפי שרשב״י אמר, ולא רק שהוא אוהבם במידה כזאת שהריח נחשב אצלו כריח 
ניחוח כפי שהוסיף רבי אלעזר בנו, יש כאן עניין נוסף: כשהבורא רואה שבניו בגלות, מסובבים 
יותר  עוד  מתחזקים  ואדרבה,  ונחלשים,  מתפעלים  אינם  זאת  ובכל  ומשונים,  שונים  בריחות 
בתורה והמצוות ובחינוך יהודי שורשי לילדיהם, יש לו מכך נחת רוח גדולה ועמוקה הרבה יותר 

מאשר ריח ניחוח רגיל. 

"שוקא  בגלות,  נמצאים  שישראל  שלמרות  רואה  הקב"ה  כאשר  יותר:  ובעומק 
כן  פי  על  ואף  כו'(,  הגלות  עניני  )מצד  רצויים  בלתי  בריחות  ומוקפים  דבורסקי", 

מקיימים הם תורה ומצוות, ומחנכים את בניהם ובנותיהם ברוח התורה,

כלומר, לא זו בלבד שהריחות הבלתי רצויים דעניני הגלות לא פעלו אצלם חלישות 
חס ושלום בעניני תורה ומצוות, אלא אדרבה: דבר זה גופא עורר אצלם את הכחות 
ולהיות "דוגמא חיה" לכל  ויהדות,  ולהוסיף בכל עניני קדושה  הנעלמים להתגבר 
שאר בני ישראל, שגם הם יוסיפו בעניני תורה ומצוות. ויחנכו את בניהם ובנותיהם 
זו, באופן שבגלות גופא יהיה "אור במושבותם". אור של יהדות, "נר מצוה  ברוח 

ותורה אור".

הרי הנהגה זו פועלת אצל הקב"ה נחת רוח - "ריח ניחוח"13 - גדולה ביותר, "ככל 

ריחין טבאן דעלמא", על דרך הענין ד"יתרון האור מן החושך"14.

מקור 6  זח"ג קטו, ב
הזוהר מספר שבהמשך לתורה שאמר רבי אלעזר, פתח אחד התנאים ואמר, שידוע שכיבוד אב 
צריך להיות גם בחיים וגם לאחרי הפטירה. הדרך לכבד את האב לאחר מותו היא לעשות מעשים 
טובים וללכת בדרך הישרה, וכך פועלים שהקב״ה מרחם על האב ומכבדו. התנא ממשיך ואומר, 
שרבי אליעזר מהווה דוגמה מצוינת לכך, כיון שהוא מכבד את רבי שמעון אביו לאחר הסתלקותו.

ָמה ְדַאתְּ  ד ָאב, כְּ ן ְיַכבֵּ ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדָֹניו )מלאכי א׳:ו׳(. בֵּ ן ְיַכבֵּ ַתח ְוָאַמר, בֵּ פָּ
ָייא  תְּ ֵמיְכָלא ּוִמשְׁ ָך )שמות כ׳:י״ב(, ְואוְֹקמּוָה, בְּ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאמֶּ בֵּ ָאֵמר כַּ
מה  וכל  ובמשתה  במאכל  )והעמידוהו  יּה  בֵּ ִאְתַחיָּיב  דְּ ַחּייוֹי  בְּ ַהאי  א  ּוְבכֹלָּ
טּור ִמנֵּיּה הּוא, ָלאו ָהֵכי. )לאחרי  יָמא ָהא פָּ ִמית, ִאי תֵּ ַתר דְּ שנתחייב בו(. בָּ
ִאְתַחיָּיב  ִמית,  דְּ גַּב  ַעל  ַאף  דְּ כך(.  אינו  מזה,  נפטר  הרי  תאמר  אם  שמת, 
ד ֶאת ָאִביָך.  בֵּ יב כַּ ְכתִּ יר )אף על פי שמת, מתחייב כבודו יותר(, דִּ יָקֵריּה ַיתִּ בִּ

ג. בגלות - האהבה גדולה עוד יותר

13( ראה פרש"י עה"פ ויקרא שם. ובכ"מ. 
14( קהלת ב, יג. וראה ספר הערכים - חב"ד ח"ב ערך אור - ביחס לחושך 

ס"ח. וש"נ. 



13 12

אי ָעִביד ֵליּה  אי ְמַבזֶּה ַלֲאבּוי הּוא, ַודַּ ָקָלא, ַודַּ אַֹרח תְּ ָרא ָאִזיל בְּ ִאי ַההּוא בְּ דְּ
ְקָלָנא. )שאם הבן ההוא הולך בדרך מעקשים, ודאי מבזה לאביו הוא, וודאי 

עושה לו קלון(.

ַלֲאבּוי  אוִֹקיר  א  דָּ אי  ַודַּ עוָֹבדוֹי,  ְוָתִקין  ר,  ֵמישָׁ אַֹרח  בְּ ָאִזיל  ָרא  בְּ ַההּוא  ְוִאי 
)ואם הבן הולך בדרך ישראל ותקן מעשיו, וודאי זה מכבד לאביו(, אוִֹקיר 
ִריְך  א בְּ י קּוְדשָׁ בֵּ ַההּוא ָעְלָמא, גַּ א, אוִֹקיר ֵליּה בְּ ֵני ָנשָׁ י בְּ בֵּ ַהאי ָעְלָמא גַּ ֵליּה בְּ
הּוא. )מכבודו בעולם הזה אצל בני אדם, ומכבדו בעולם ההוא אצל הקב״ה(. 
אי. )והקב״ה  יָקֵריּה ַודַּ כּוְרְסָייא דִּ ִריְך הּוא ָחִייס ָעֵליּה, ְואוִֹתיב ֵליּה בְּ א בְּ ְוקּוְדשָׁ

מרחם עליו, ומושיבו בכסא כבודו ודאי(.

ַהאי ָעְלָמא, ּוְבַההּוא  ִאיהּו אוִֹקיר ֵליּה ַלֲאבּוי בְּ י ֶאְלָעָזר, דְּ גוֹן ִרבִּ ד ָאב. כְּ ן ְיַכבֵּ בֵּ
ָבָחא  י שְׁ א ַאְסגֵּ תָּ ָעְלָמא )שהוא מכבד לו לאביו בעולם הזה ובעולם הבא(. ַהשְׁ
בשתי  שמעון  רבי  של  שבחו  מתרבה  )עתה  ָעְלִמין,  ְתֵרין  בִּ ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ דְּ
)בעולם הזה, ובעולם  ְמַחּייוֹי  יר  ַיתִּ ָעְלָמא  ּוְבַההּוא  ָעְלָמא,  ַהאי  העולמות( בְּ
לבנים  )שזכה  ין.  ישִׁ ַקדִּ ּוְלִגְזִעין  ין,  ישִׁ ַקדִּ ִלְבִנין  ָזָכה  דְּ מחייו(.  יותר  הבא 

קדושים ולגזעים קדושים(.

)אשריהם  ין.  ישִׁ ַקדִּ ְלִגְזִעין  ין,  ישִׁ ַקדִּ ִלְבִנין  אן  ַזכָּ דְּ יַקיָּיא,  ַצדִּ ִאיּנּון  ִאין  ַזכָּ
הצדיקים שזוכים לבנים קדושים ולגזעים קדושים( ָעַלְייהּו ִאְתְקֵרי )עליהם 

ַרְך ְיָי' )ישעיהו ס״א:ט׳( ָאֵמן. י ֵהם ֶזַרע בֵּ ירּום כִּ ל רֵֹאיֶהם ַיכִּ נאמר( כָּ

<< הרבי 
המשך והעמקת המורשת, הוא כיבוד האב האמיתי

העמיק  אלעזר  שרבי  איך  שמע  התנא  כאשר  הדברים.  עומק  את  הרבי  מבאר  השיחה  בהמשך 
בתורת רבי שמעון אביו, ולמד מכך על עומק אהבת הקב״ה את עם ישראל, הוא כה התרגש לראות 
את רבי אלעזר ממשיך. את המורשת של אביו ובעקבות. זה העניק לרבי אלעזר מחמאה, שבזה 

הוא מקיים בהידור את מצוות כיבוד אביו רבי שמעון לאחר מותו. 

זה מסיים  - שעל  יוחי  בן  רבי שמעון  דברי  על  אלעזר  ר'  ההוספה שמוסיף  וזוהי 
עלמא  בהאי  לאבוי  ליה  אוקיר  דאיהו  אלעזר,  ר'  כגון  אב15,  יכבד  "בן  שם:  בזהר 
רבי  נאמרה לאחרי הסתלקותו של  ר' אלעזר  היינו, שתורתו של  ובההוא עלמא", 
וגם אז  יוחי "בההוא עלמא",  בן  )בל"ג בעומר(, בהיות רבי שמעון  יוחי  בן  שמעון 
הוסיף ר' אלעזר בכבודו של רבי שמעון בן יוחי )"אף על גב דמית אתחייב ביקריה 
יתיר"( - על ידי זה שגילה וביאר את העומק ופנימיות שבתורת רבי שמעון בן יוחי 
)"חביבין ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהן"(, ובאופן ד"השתא אסגי שבחא 

דרבי שמעון".

ומכל זה מובן גודל הנתינת כח שיש לבני ישראל בעבודתם בזמן הגלות, ולכן יכולים 
וצריכים הם להוסיף בכל עניני התורה ומצוות, ועל ידי זה זוכים לקיום היעוד "ושב 

15( מלאכי א, ו.
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ה' אלקיך את שבותך", שהקב"ה מוציא את כל בני ישראל מהגלות, וביחד עמהם 
יוצא גם הוא בעצמו מהגלות אל הגאולה האמיתית והשלימה.

 משיחת ל"ג בעומר ה׳תשד״מ, רשימת השומעים בלתי מוגה. 

)תו"מ ה'תשד"מ ח"ג ע' 1767(

לסיכום:

נחמת רבי שמעון בר יוחאי נותנת לאדם את ההרגשה הטובה שהקב״ה נמצא איתו בכל מצב. 

הוספת רבי אלעזר נותנת ליהודי את ההרגשה של אהבה ללא תנאי: גם כשהוא בגלות ומסובב 
בריחות לא-נעימים, הבורא אוהב אותו, ובעיניו נחשבים הריחות לבושם.

הסברו של הרבי בתורת רבי אלעזר – שגם כשבני ישראל מסובבים באותם ריחות הם מקיימים 
את התורה והמצוות, דווקא בזה הם גורמים נחת רוח עמוקה יותר לקב"ה – נותן ליהודים בגלות 

הסבר כלשהו "למה עשה ה׳ ככה?!" 

מטרת הגלות היא אתגר והזדמנות לעם ישראל להראות את עומק מסירותו ואהבתו לקב"ה. גם 
כשקשה ולא-נעים, הם מסורים וקשורים אליו.

סיפור  גזירת הקנטוניסטים
גזירת ה"קנטוניסטים" הייתה גזירה איומה ברוסיה הצארית, שכללה גיוס כפוי של ילדים ונערים 
בני הקהילות היהודיות ברוסיה. גיוס זה היה חלק ממדיניות שמטרתה השפעה על אוכלוסיית 
היהודים באמצעות 'חינוך מחדש' של הדור הצעיר והמרת דתם של המגוייסים בכפייה. החיילים 

היהודים שגויסו באופן זה לצבא הצאר כונו "חיילי ניקולאי".

המחייבת  הצאר,  של  החדשה  גזירתו  את  הרוסי  הממשל  פרסם  תקפ"ז,  שנת  קיץ  בתחילת 
צעירים יהודיים להתגייס לצבא הצאר. על פי הפקודה הממשלתית, חלה חובת הגיוס על הנהלת 
את  הרוסי  לצבא  ולשלוח  היהודים  הנערים  את  לגייס  ועליהן  היהודיים,  ביישובים  הקהילות 

המכסה שנקבעה לאותה קהילה.

מועדי  כשהגיעו  אותם  והחביאו  לצבא,  בניהם  את  לשלוח  התנגדו  היהודים  שההורים  מכיון 
הגיוס, הוצרכו ראשי הקהילה לחטוף ילדים יהודיים, על מנת להשלים את מכסת המתגייסים. 
לצורך כך שכרה הקהילה אנשים מתוך הקהילה )'חאפערים'(, שתפקידם היה לחטוף ילדים נגד 

רצון הוריהם, ולהמציאם לידי הצבא הרוסי.

כאשר לא הצליחו החוטפים להניח את ידם על נערים צעירים המיועדים לגיוס, היו חוטפים 
ומוסרים לשלטונות גם ילדים מתחת לגיל 12, ומצהירים שהם מבוגרים יותר.

אותם ילדים נשלחו לחינוך ולשירות של עשרים וחמש שנה בצבא הרוסי. במשך השנים, הורחקו 
החיילים מכל מגע עם היהדות. נאסר עליהם לקבל מכתבים באידיש, והם חויבו לתקשר עם 
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החוץ ברוסית בלבד; כמו כן חויבו להשתתף בטקסים נוצריים ובהרצאות חינוכיות מפי כמרים. 
עשרים וחמישה אלף חיילים המירו את דתם.

התקופות  כאחת  עמינו  של  ההיסטוריה  בדפי  ונחרטה  שנה,  שלושים  במשך  נמשכה  הגזירה 
הכואבות ביותר. 

גם אז, שאלו בני ישראל: מדוע? איה אלוקינו? מדוע הוא מתיר לזה לקרות? 

גזירה זו נגזרה בערוב ימיו של אדמו"ר האמצעי, הרבי השני בשושלת חסידות חב״ד. יש אומרים 
שגזירה קשה זו גרמה להסתלקותו. 

שבוע לפני הסתלקותו, אמר מאמר חסידות יוצא דופן, בו התייחס לשאלה הזו: "להבין עניין 
לקיחת אנשי חיל מישראל ביד נוכרים", כיצד ייתכן שההשגחה האלוקית תזמן לאדם מכשולים 

בקיום התורה והמצוות?

קודם אמירת המאמר התבטא: "אני ידעתי זה עוד שבע שנים מקודם כשהייתי על קבר אאמו"ר 
שראיתי אז קטרוג גדול על בחורי )שונאי( ישראל )בסוד שבע יפול צדיק וקם(, ונשברה רוחי 

בקרבי כי הבנתי וידעתי שבוודאי יהיה זה במשך הזמן״.

המצוות  את  היהודי  מקיים  ואף-על-פי-כן  גזירות,  ישנן  כאשר  הרבי, שדווקא  במאמר מבאר 
יוקר נעלה לאותן מצוות מועטות שהוא מצליח לקיים למרות כל  במסירות-נפש, יש בשמים 
הניסיונות, ועד כדי כך שבשביל זה כדאי כל הגזירות ואפילו המצוות הרבות שהוא מפסיד, עקב 

גודל הנחת-רוח שישנה בשמים מקיום מצוות אלו הנעשות מתוך מסירות-נפש.

במילים פשוטות:

כשהאדם מקיים מצווה מתוך מסירות נפש, היא מגיעה מעומק ליבו. דווקא כך נגרם נחת רוח 
רבה למעלה. משל לאדם המעניק לאשתו מתנה והיא מתרגשת לקבלה. באם יספר לה שהוא 
מצא אותה חמש דקות קודם לכן, בוודאי שתתפוגג כל ההתרגשות. משום שכשהאישה מעריכה 
הלב  תשומת  ואת  המאמץ  את  בעיקר  אלא   – המתנה  את  רק  לא  מעריכה  היא  המתנה,  את 
שהבעל השקיע. כמה שהוא יותר השקיע והתאמץ, כך זה מראה על קירבה גדולה יותר, מחווה 
משמעותית ביותר לבת הזוג. אותו הדבר בנוגע ליחס שלנו עם הקב״ה. כשאנו מקיימים מצווה 
כ"מצוות אנשים מלומדה", באגביות וללא שימת לב מיותרת, כך היא נראית וכך היא שווה. אולם 
כאשר אנו מוסרים את נפשנו על קיום מצווה מסוימת, חרף כל הקשיים, זה מגיע מעומק הלב, 

ונוגע לעומק השכינה.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 14


