
  לא מוגה

  ערב ר"ח אייר. –כט' בניסן תשע"ד  29/4/2014 –שיעור בחצור 

אייר ראשי תיבות "אני ה' רופאך". הרב נבנצל אומר שהמילים "כי אני ה' רופאך" שיכות לחודש אייר. 

והם הלכו  –איך? כי זה נאמר במרה. ומתי הגיעו לשם? בכ"ד ניסן. כי בכ"א הם היו בשביעי של פסח 

  אז הגיעו למרה בכ"ד.  –שלושת ימים ולא מצאו מים 

איזה יום בשבוע היה כ"ד? יום שבת. כי י' ניסן היה שבת הגדול. וביום חמישי היה ליל הסדר. אז 

  זה שבת מברכים של אייר.  –ואז שלושה ימים זה שבת. ואז שבת  –שביעי של פסח הוא ביום רביעי 

  ל צריך להבין את זה לעומק. זה הברקה של הרב נבנצל אב

מה שקרה לנו במרה זה התפקיד של חודש אייר. חודש אייר הוא החודש היחיד שכל החודש הוא 

ספירת העומר. בט"ו בניסן יצאנו ממצרים,  וממחרת הפסח הראשון עוד אין קצירת העומר כי כל 

  הדינים חלים רק מ"כי תבואו אל הארץ". 

  ממרה ממשיכים: 

 ַ%ֲחִמָ(ה ִסינָי �ֵבין ֵאיִלם ֵ%ין ֲאֶ)ר ִסין ִמְדַ%ר ֶאל יְִ&ָרֵאל ְ%נֵי ֲעַדת ָ#ל וַ�ָבֹא� ֵאיִלםמֵ  וַ�ְִסע�  )א(

 מֶֹ)ה ַעל יְִ&ָרֵאל ְ%נֵי ֲעַדת ָ#ל וַ�ִ+*נ� וילינו) ב( :ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ ְלֵצאָתם ַהֵ(נִי ַלחֶֹד) י*ם ָעָ&ר

 ִמְצַריִם ְ%ֶאֶרץ יְקֹוָק ְביַד מ�ֵתנ� יִֵ.ן ִמי יְִ&ָרֵאל ְ%נֵי ֲאֵלֶהם וַ�ֹאְמר�) ג:(ַ%ִ-ְדָ%ר ,ֲהרֹן וְַעל

 ְלָהִמית ַה0ֶה ַהִ-ְדָ%ר ֶאל אָֹתנ� ה*ֵצאֶתם ִ#י ָל&ַֹבע ֶלֶחם ְ%/ְכֵלנ� ַהָ%ָ&ר ִסיר ַעל ְ%ִ)ְבֵ.נ�

              ב.ָ%ָרעָ  ַה0ֶה ַה1ָָהל ָ#ל ֶאת

  (שמות פרק ט"ז)              

ממלחמת עמלק. כלומר חז"ל  –מט"ו באייר. בא' בסיון יצאו מרפידים  –מכאן מתחיל סיפור המן 

ואז למרגלות הר  –אומרים שהמלחמה הייתה בכ"ח כ"ט אייר. יוצאים מרפידים ומגיעים למדבר סיני 

  סיני "ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד". 

 –שבסופו מגיע המלחמה הקשה מול עמלק, לכן רפידים  - הוא חודש ההתכוננות  אז חודש אייר 

ומהם אפשר להגיע  –שרפו ידיהם מן התורה. עמלק מגיע ומנסה לגעת בנקודות הכי קשות שלנו 

  למתן תורה ולחודש סיון. 

ליז' כל זה בשנה הראשונה. בשנה השניה מה קורה? מגיעים להר סיני ומקבלים תורה, ארבעים יום 

ואז ליו"כ. ניסן של השנה שעברה היה התכוננות  - רבעים יום לר"ח אלולחטא העגל,  ועוד א –בתמוז 

אנחנו לקחנו את השה ושמנו דם על המשקוף מבפנים ומאמינים שה'  –לנס הגדול שיבוא מלמעלה 

הכנו אלא רק  –אנחנו לא עשינו כלום  –כלומר הנס הוא מלמעלה ללמטה.  בפסח הראשון  –יפסח 

משה רבנו על הגבעה ויהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי  –"צהל הוקם"  –את הקרקע. אבל באייר 

כי הקב"ה מוריד מן אבל אני חייב ללקט אותו. בפסח אני  –כבר הכול תלוי בי  –חרב. אבל  לאחר מכן 

המבחן הגדול המן מגיע אבל אני עושה הכול.  –עומד ליד השולחן וממתין לקב"ה. אבל מט"ו באייר 

"למען ענותך לנסותך  –האם אני מגביר את האגו שלי, או סומך על הקב"ה  - שלי הוא מבחן האמונה

  להרעיבך וכו'". 

יעקב, הוא התוצר של אברהם  –כלומר ניתן לומר שהתורה ניתנה לאחר ניסן ואייר. האבא השלישי 

  בורה. ויצחק השבוע השלישי בספירה הוא התפארת  והוא תוצר של חסד וג

והוא הפסח האחרון שעושים  –ובי"ד ניסן מקריבים פסח  –בשנה השניה בחודש ניסן הוקם המשכן 

 –והם מקבלים את פסח שני  –במדבר. ואז מגיעה חבורה חשובה ואומרת שהם לא זכו להקריב 

ג זה החג היחיד שנמצא באייר. פסח שני הוא ח מאד יסודי. פסח שני הוא הח –שהתרחש בי"ד אייר. 

 –של אייר. אם יש ביטוי לאייר, ולמרה, ול"אני ה' רופאך" הוא פסח שני. כי מי שביקש את פסח שני 



הם  -זה מי שהיה טמא או מי שהיה בדרך רחוקה. הם אומרים: "למה נגרע"? אבל מה כוונת השאלה

 אז מדוע להשלים? מה על ר"ה הם יבקשו להשלים? כלומר למה הם חשבו שמגיע מועד –לא היו 

האם יכול לקבל את התורה מועד ב'? אלא משה עונה להם :"עמדו  –ב'? מי שלא היה בהר סיני 

ואשמעה מה יצווה ה' לכם", והקב"ה מסכים לו ואומר :"איש איש כי יהיה בדרך רחוקה וחדל מעשות 

  הפסח וכו'" . כי פסח שני הוא האפשרות לעשות את הפסח בטומאה. 

   –בא' אייר בשנה השניה 

ְ   )א(  ְלֵצאָתם ַהֵ(נִית ַ%ָ(נָה ַהֵ(נִי ַלחֶֹד) ְ%ֶאָחד מ*ֵעד ְ%אֶֹהל ִסינַי ְ%ִמְדַ%ר מֶֹ)ה ֶאל יְקֹוָק ַדֵ%רוַי

 ֲאבָֹתם ְלֵבית ְלִמְ)3ְחָֹתם יְִ&ָרֵאל ְ%נֵי ֲעַדת ָ#ל רֹא) ֶאת ְ&א�) ב( :ֵלאמֹר ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ

 ְ%יְִ&ָרֵאל ָצָבא יֵֹצא ָ#ל וַָמְעָלה ָ)נָה ֶעְ&ִרים ִמֶ%ן) ג(ְלֻגְל67ְָתם.  ָזָכר ָ#ל ֵ)מ*ת ְ%ִמְס3ַר

            :וְ,ֲהרֹן ַאָ.ה ְלִצְבאָֹתם אָֹתם ִ.ְפְקד�

  (במדבר פרק א')             

מה עושים? מפקד. למה? להקים צבא. בא' באייר בשנה הראשונה זה היה רק מחתרות מול עמלק, 

  ר שנה שניה זה הקמת הצבא הכולל הגדול. ובא' באיי

כי הציווי היה עוד  –"אין מוקדם ומאוחר בתורה"  –לכן רש"י אומר בפרק ט' במדבר  על פסח שני 

  לפני תחילת הספר בא' באייר, כי הציווי היה כבר בט"ו בניסן. 

  בפרק י' כתוב: 

 ֶאת �ְלַמַ:ע ָהֵעָדה ְלִמְקָרא ְל9 וְָהי� אָֹתם ַ.ֲעֶ&ה ִמְקָ)ה ֶ#ֶסף ֲחצ*ְצרֹת ְ)ֵ.י ְל9 ֲעֵ&ה  )ב(

 ַ%ֲחצְֹצר*ת וֲַהֵרעֶֹתם ֶאְתֶכם ַה;ֵֹרר ַהַ;ר ַעל ְ%,ְרְצֶכם ִמְלָחָמה ָתבֹא� וְִכי) ט(ַהַ-ֲחנ*ת...

 �ְבָראֵ)י �ְבמ*ֲעֵדיֶכם םִ&ְמַחְתכֶ  �ְבי*ם) י( :ֵמאֹיְֵביֶכם וְנ*ַ)ְעֶ.ם ֱא6ֵהיֶכם יְקֹוָק ִלְפנֵי וְנְִזַ#ְרֶ.ם

 ֱא6ֵהיֶכם ִלְפנֵי ְלִזָ#ר*ן ָלֶכם וְָהי� ַ)ְלֵמיֶכם ִזְבֵחי וְַעל ע6ֵֹתיֶכם ַעל ַ%ֲחצְֹצרֹת �ְתַקְעֶ.ם ָחְדֵ)יֶכם

 ֶהָענָן נֲַעָלה ַ�חֶֹד� ְ�ֶעְ�ִרים ַהֵ	ִני ַ�חֶֹד� ַהֵ	ִנית ַ�ָ	ָנה וַיְִהי) יא( פ: ֱא6ֵהיֶכם יְקֹוָק ֲאנִי

 ְ%ִמְדַ%ר ֶהָענָן וַ�ְִ)#ֹן ִסינָי ִמִ-ְדַ%ר ְלַמְסֵעיֶהם יְִ&ָרֵאל ְבנֵי וַ�ְִסע�) יב( :ָהֵעֻדת ִמְ)ַ#ן ֵמַעל

  3ָאָרן.

זה החודש הכי מפורט שיש בתורה. ואז ממשיך "ועל צבא...ועל צבא....". והכול התחיל משבת 

  "כי אני ה' רופאך".  -במרה - מברכים של אייר בשנה הראשונה

  אייר זו מציאות שיש מן ואתה צריך ללקט. יש צבא אבל הכול מסביב למשכן.

  ואז: 

 יְקֹוָק /ַמר ֲאֶ)ר ַהָ-ק*ם ֶאל ֲאנְַחנ� נְֹסִעים מֶֹ)ה חֵֹתן ַהִ-ְדיָנִי ְרע�ֵאל ֶ%ן ְלחָֹבב מֶֹ)ה וַ�ֹאֶמר) כט(

 ִ#י ֵאֵל= 6א ֵאָליו וַ�ֹאֶמר) ל(יְִ&ָרֵאל:  ַעל ט*ב ִ<ֶ%ר יְקֹוָק ִ#י ָל= וְֵהַטְבנ� ִאָ.נ� ְלָכה ָלֶכם ֶאֵ.ן אֹת*

 ַ%ִ-ְדָ%ר ֲחנֵֹתנ� יַָדְע.ָ  ֵ#ן ַעל ִ#י אָֹתנ� ַ.ֲעזֹב נָא ,ל וַ�ֹאֶמר) לא( :ֵאֵל= מ*ַלְדִ.י וְֶאל ,ְרִצי ֶאל ִאם

 :ָל= וְֵהַטְבנ� ִעָ-נ� יְקֹוָק יֵיִטיב ֲאֶ)ר ַהה�א ַה?*ב וְָהיָה ִעָ-נ� ֵתֵל= ִ#י וְָהיָה) לב( :ְלֵעינָיִם ָ+נ� וְָהיִיתָ 

 ָלת�ר יִָמים ְ��ֶ�ת ֶ�ֶר� ִלְפנֵיֶהם נֵֹסעַ  יְקֹוָק ְ%ִרית וֲַאר*ן יִָמים ְ)6ֶ)ת ֶ<ֶר= יְקֹוָק ֵמַהר וַ�ְִסע�) לג(

 וַ�ֹאֶמר ָה/רֹן ִ%נְסֹעַ  וַיְִהי) לה( : ַהַ-ֲחנֶה ִמן ְ%נְָסָעם י*ָמם ֲעֵליֶהם יְקֹוָק וֲַענַן) לד( :ְמנ�ָחה ָלֶהם

 ,ְלֵפי ִרְבב*ת יְקֹוָק )�ָבה יֹאַמר �ְבנֻחֹה) לו( :ִמ3ָנֶי9 ְמַ&נְֶאי9 וְיָנֻס� אֹיְֶבי9 וְיָֻפצ� יְקֹוָק ק�ָמה מֶֹ)ה

  יְִ&ָרֵאל. 

היחיד שמכיר את המדבר ורוצה שהוא יהיה להם "לעיניים". משה  –לפני המסעות משה מגיע ליתרו 

 –את הטוב שהקב"ה יביא עליהם, איזו טוב? רש"י אומר שזה עיר התמרים  מבטיח לו שיחלוק איתו

וזה הנחלה. ואז המצב הוא כבר שצה"ל מוכן, והם מכינים את הקרקע להגיע לא"י. בעור ארבעים 

כי מעל בחרם. למה  –שנה הצבא הזה ישמש להילחם מול יריחו. אבל עכן בן זרח יתקע את הכול 

ולכן מגיע לו השלל.  -כי הוא החל לומר שהוא הכובש –ר את האגו שלו הוא מעל? כי הוא החל לעור



ואז הקב"ה אומר ליהושע שילך לבדוק מי תקע את הוא איבד את התפיסה שהמלחמה היא של ה'. 

  מי תקע את המהלך שה' מסובב את הכול מלמעלה והעם מלמטה.  - המהלך  

עוצם ידי. יהושע שולח את המודיעין כמה של כוח ו –איש. לעי היה סיפור מרתק  36בעי נהרגו כ"

כוחות לשלוח, הם עונים לו "כאלפיים או כשלושת אלפים איש"...."אך תיגע את העם המלחמה". ואז 

יוצאים למלחמה והמפלה של עכן, ואז חוזרים להילחם ושולחים שלושים אלף איש לבד מהאורב 

לא הביאו מספיק אנשים? אלא החטא שהוא חמשת אלפים איש. אז למה הפסידו? כי עכן חטא? כי 

כי החטא הוא שהם חשבו שהם מנהלים את העניינים. יהושע הבין שכל העם נפל והוא  –הוא אחד 

  הבין שהחטא היה מודיעיני אבל הוא הבין שאין בעיה במודיעין אלא באנשים עצמם. 

  שניה. מה שהיה ביריחו היה אצל עמלק בכ"ח אייר בשנה הראשונה, ובכ' אייר בשנה ה

  של חטא המתאוננים.  –מה עוד קורה באייר? אז יוצאים לשלושה ימים 

 וַ.ֹאַכל יְקֹוָק ֵא) ָ%ם וִַ.ְבַער ַא3* וַ�ִַחר יְקֹוָק וַ�ְִ)ַמע יְקֹוָק ְ%/ְזנֵי ַרע ְ#ִמְתאֹנְנִים ָהָעם וַיְִהי  )א(

 וַ�ְִקָרא) ג( :ָהֵא) וִַ.ְ)ַקע יְקֹוָק ֶאל מֶֹ)ה 3ֵַ+לוַ�ִתְ  מֶֹ)ה ֶאל ָהָעם וַ�ְִצַעק) ב( :ַהַ-ֲחנֶה ִ%ְקֵצה

        יְקֹוָק. ֵא) ָבם ָבֲעָרה ִ#י ַ.ְבֵעָרה ַהה�א ַהָ-ק*ם ֵ)ם

  (במדבר פרק י"א)              

  כמה זמן מתלוננים? חודש ימים. 

 חֶֹד) ַעד) כ:(י*ם ֶעְ&ִרים ו6ְא יִָמים ֲעָ&ָרה ו6ְא יִָמים ֲחִמָ(ה ו6ְא י*ָמיִם ו6ְא .ֹאְכל�ן ֶאָחד י*ם 6א) יט(

 ֵלאמֹר ְלָפנָיו וִַ.ְב#� ְ%ִקְרְ%ֶכם ֲאֶ)ר יְקֹוָק ֶאת ְמ,ְסֶ.ם ִ#י יַַען ְלָזָרא ָלֶכם וְָהיָה ֵמַא3ְֶכם יֵֵצא ֲאֶ)ר ַעד יִָמים

  ִמִ-ְצָריִם. יָָצאנ� 0ֶה ָלָ-ה

  עד תשעה באב.  –ואז שבעה ימים למרים, ואז ארבעים יום למרגלים 

  עכשיו מגיעים לחודש אייר:

לקבל את האור ע"פ כלים של העולם  –כל חודש אייר הוא הסיפור של היכולת שלי להכין את הכלים 

  פסח שני זה האם גם מי שטמא יכול לצאת לחרות. הזה. 

ש מנהג חסידי שלומדים בספירת העומר דף ממסכת על פסח שני יש שיחה מדהימה של הרבי. י

ולכן קבלו עליהם  –ויש בה מ"ט דפים  –סוטה. מסכת סוטה עוסקת ב"איש איש כי תשטה אשתו" 

והיא מסכת שבועות. אבל סוטה  –ללמוד את זה כי זה מתאים לספירה. יש עוד מסכת עם מ"ט דפים 

שאלה לא קשרה. הרבי  - לוץ קשיא"  "ק –היא המסכת שבחרו. הרבי פותח את השיחה בשאלה 

אז צריך מסכת אחרת עם  –דף  48אז יש רק  –דף, כי דף א' אין  49הרי מסכת סוטה אין בה  –שואל 

נ' דפים? לכן המנהג הוא להתחיל ביום השני, אבל עדיין זה לא עוזר. אלא אומר הרי שבאופן עקרוני 

השומר וגם הוא חלק מהמסכת. אומר הרבי  והוא -כי הדף הראשון הוא השער -התשובה היא פשוטה

אותו צריך ללמוד ביום הראשון של ספירת העומר. מה כתוב? "מסכת  –שדף א' של מסכת סוטה 

כמו שכתוב בכול המסכתות. אז מה רוצה הרבי? אלא האישה למה היא  –סוטה מן תלמוד בבלי" 

ה בו רוח שתות". איך נכנסה בו כי "אין אדם חוטא אלא אם נכנס  - כי נכנסה בה רוח שתות - חטאה

  בעלילה אתה בא עלינו. - זה "אל נורא עלילה"   –רוח שתות? כי כך הקב"ה רצה. 

עוסקת במסכת סוטה מן  –בדף א' כתוב שגם סוטה זה מן תלמוד בבלי. שהתורה הקדושה שלנו 

  תלמוד בבלי. 

מזה שהקב"ה נמצא זה שכל מה שאני הולך לעשות עכשיו בספירת העומר מתחיל  -חסד שבחסד

לכן מסכת סוטה היא אל  –וכיוון שכך הכול הפיך ולכול יש תיקון, והכול יכול להתהפך  -איתי גם בחטא

  וגם לה יש ארגז כלים איך להתמודד עם זה.  –אלא היא מן תלמוד בבלי  - סתם מהתורה



ודש אייר זה מועד ב' כי אין יהודי שאין לו מועד ב' לצאת לחירות. ח –הוא לאנשים טמאים  –פסח שני 

של פסח. בחודש אייר מכינים את הכלים לאורות של חודש סיון. כל החודש מהיום הראשון עד 

  כלומר איך אתה משתעבד. (מתעמר)  -האחרון הוא ספירת העומר

כל החודש אתה משועבד ועובר כלי כלי , ועניינו של חודש אייר הוא הגבורה. ר"ח אייר הוא תמיד בל' 

הוא תמיד סיום הגבורה ותחילת התפארת. כי רק לאחר שסיימנו את –תמיד הוא מלא ש –בניסן 

  הגבורה אפשר להיכנס לאייר. 

הם. הגענו למרה עם רכוש גשמי ולא יכולנו לשתות מים ממרה כי מרים  - הגענו למרה –בכ"ד ניסן 

לכן משה תיקן להם קריאה   -בלי התורה - ואז חז"ל אומרים שזה שלושה ימים בלי מים–עצום 

לא רק המים. הקב"ה מלמד את משה רבנו –בתורה. כמו שהקוצקר אומר שכל המציאות הייתה מרה 

זו ההתוועדות  - -להפך מר במר"  -את היסוד של איך מהפכים את המר למתוק. "זהו סוד הרפואה

אבל אני צריך לעשות את ההכנות.  –להראות איך הקב"ה יכול לסדר את הכול  -של שבת מברכים

הקב"ה יכול להביא מים, אבל אני צריך להמתיק. ואפשר להמתיק גם את המר, וגם מי שטמא יש לו 

פסח שני. ניסן זה חסד ואייר זה גבורה. חסד זה התפשטות, וגבורה זה צמצום. גבורה זה להגיע 

  ולראות שגם לשם השכינה יכולה להגיע. למקומות הכי נמוכים 

"כי  –להופעת ה'. כאן .  - אבל הכול זה להכין את הכלים –באייר מתמודדים עם המשנאים והאוייבים. 

אני ה' רופאך". רק מתוך חסד וגבורה מגיעים לכוח הזה שנקרא תפארת. הפגישה עם עמלק חייבת 

למעלה, וגם למטה עם  –ש גם עם משה כי זה ההבנה שעם עמלק יש מפג –להתרחש בחודש הזה 

  יהושע.

  כי בכול יום התקדמות.  - לכן זה החודש השלם של הספירה

ספירה זה ללטש את האבן (מלשון ספיר) עד שהיא תהייה כלי מוכן . בשבת מברכים אייר מתחילים 

אני ולהאמין ש -את אני ה' רופאך. וכל בסיס ההרפואה הוא היכולת שלי לקבל את זה שאני חולה

  יכול לרפא.  –בעזרת הרופא והקב"ה

וגשמים. שואלים  –אברהם, והשניה זה יצחק בגבורות  - הברכה הראשונה בשמונה עשרה זה חסד

למה? כי יורדים  –חז"ל מפני מה אומרים בקשת הגשמים בגבורות.? כי הגשמים הם גבורות 

הנושא המרכזי הוא החסד  -בגבורה. שואל הרב קוק בעולת ראייה שאם הייתי צריך לתאר את הגשם

בין מי שראוי בין מי  –ולא גבורה? אל אומר הרב שחסד זה שכל מי שהיה בבית במצרים זכה לחסד 

זה עונש  –שלא ראוי. אבל גשם הוא חסד אדיר רם אם אתה הכנת את השדה, אבל אם לא הכנת 

וזה  -החסד עצום לשדה. כלומר הגשם שהוא חסד שמופיע עם הכלי הכין את עצמו לקבל את

להופיע את זה  –ואתה יכול להפך אותם לחסד. זה המושג של גשם  -הגבורה. הגשם של הוא גבורה

  בגשמיות ולגרום לה להתממש. 


