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 שליט"א מרדכי אלוןהרב 

 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 
 

 רבי מאיר -'( רביעי )אפרק 

 מערכת יחסים מורכבת

בפרק הרביעי  1פסח שני מחובר מאוד לרבי מאיר בעל הנס.

אומר רבי מאיר את אותו נאמר בשבת הקרובה,  ,של אבות

  -המילים הבאות 

ה ּתֹורָּ ֵעֶסק, ַוֲעסֹוק ּבַ יר אֹוֵמר, ֱהֵוי ְמַמֵעט ּבָּ י ֵמאִּ ֶוֱהֵוי . ַרּבִּ

ם דָּ ל אָּ ְפֵני כָּ ַפל רּוַח ּבִּ  2...ש ְ

על רבי מאיר מסופר שרבו היה אלישע בן אבויה. מערכת 

היחסים ביניהם היא פרשה שלמה שצריכה להילמד תמיד 

'והוי שפל רוח של רבי מאיר ועוד יותר כאשר עוסקים במשפט 

בפני כל אדם' ובהקשר עם פסח שני, שבו כל כך הרבה 

 יהודים מתפללים על הציון שלו.

אבויה היה מגדולי העולם  נתחיל בסיפור אחד קצר. אלישע בן

אך בזמן מן הזמנים פרק את העול, הוריד מעצמו  ,נאיםוהת  

וכפר בעיקר. היה זה כאשר הוא נכנס יחד עם רבי עקיבא אל 

אך בעוד שרבי עקיבא נכנס  3.הפרדס בחבורת הארבעה

קיצץ '-אלישע בן אבויה נכנס ו -בשלום ויצא בשלום 

י פנימי המכוון כלפי מי . הביטוי הזה אינו רק ביטו'בנטיעות

 -שקיצץ בגידולי בית ישראל אלא יש בו גם פשוטו כמשמעו 

כמה רוע צריך בשביל לעשות  להבין את הדבר, צריך להתעמק

 ,אל תלמודי התורה 4הוא היה הולך אל גני הילדים, -דבר כזה 

ומשכנע את הילדים שם לחדול מלימודם. 'מה כבר יצא לכם 

 צוע כמו נגרות, פחחות וכיו"ב?'.מזה? לא עדיף שתלמדו מק

 ללמוד ממנו -אף על פי כן 

בהמשך הפרק ניתנה לו לאלישע משנה במסכת אבות והיא 

  -עוסקת בהבדל בין מי שלומד ילד למי שלומד זקן 

                                                           
1
 השיחה נאמרה ביום י"ד באייר, פסח שני, יום ההילולא של רבי מאיר  
 בעל הנס.   
2
 אבות ד', י'.  

3
 עי' חגיגה י"ד:  

4
 ירושלמי חגיגה פרק ב', הל' א'.  

ְדיֹו  ה הּוא דֹוֶמה, לִּ ה אֹוֵמר, ַהּלֹוֵמד ֶיֶלד ְלמָּ ן ֲאבּויָּ ע ּבֶ יש ָּ ֱאלִּ

ש   דָּ ר חָּ ה ַעל ְניָּ ְדיֹו ְוהַ . ְכתּובָּ ה הּוא דֹוֶמה, לִּ ֵקן ְלמָּ ּלֹוֵמד זָּ

חּוק ר מָּ ה ַעל ְניָּ  5.ְכתּובָּ

כמה מתח קיים בין אלישע בן אבויה שמבין את זה לבין רבי 

יהודה הנשיא שלמרות הכל בוחר לתת לו משנה במסכת 

אבות, על אף שהוא הולך אצל הילדים ומנסה לנתק אותם 

מגדולי התנאים  מהתורה, מהחיים. זהו רבי אלישע בן אבויה,

 בדורו של רבי עקיבא ורבו של רבי מאיר.

 רב מחלל שבת

. כולם דחו את אלישע בן אבויה, הוא הפך לדחוי שבכולם

שבת אחת רבי מאיר עומד ודורש בטבריה ותוך כדי הדרשה 

באים ואומרים לרבי מאיר כי רבו, אלישע בן אבויה נמצא שם 

מפסיק את  על הסוס, מחלל את השבת. רבי מאיר -בחוץ 

דרשתו ויוצא החוצה. הם משוחחים בלימוד תוך כדי הליכה 

  -ובסופה של הדרישה אומר לו אלישע רבו 

 – אמר לו. 'מאיר, עד כאן תחום שבת דייך' - אמר לו

שהייתי מונה  י סוסי,עקבמ' - אמר לו '?מניין אתה יודע'

וכל זו החכמה יש בך, ' - אמר לו. 'והולך אלפיים אמה

 - . אמר לו'אין אני יכול' - אמר לו '?חוזר בך ואין אתה

שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש ' - אמר לו '?למה'

על סוסי ביום הכיפורים שחל להיות  הקודשים, רוכב

בשבת, ושמעתי בת קול יוצאת מבית קודש הקודשים, 

ואומרת: "שובו בנים שובבים", חוץ מאלישע בן אבויה, 

 6'.שידע כוחי ומרד בי

לפי צעדי הסוס יודע אלישע להגדיר תחום  -אנחנו מבינים? 

שבת! איזו גדלות שהייתה לו ובכל זאת בחר שלא לשוב 

 בתשובה.

רבי מאיר שנשאל על ידי כל תלמידיו מה הוא עושה עם 

אלישע בן אבויה, 'הכופר הזה', איזו מן דמות חינוכית היא זו? 

  -ענה להם משפט אחד 

                                                           
5
 אבות שם כ'.  

6
 ירושלמי, חגיגה ט'. מתורגם.  

 תשע"ח אמורשבוע פרשת 
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 7.תוכו אכל, קליפתו זרק .רבי מאיר רימון מצא

 

 עד מתי אפשר לשוב?

מספר ימים חלה אלישע בן לאחר  שלנו ממשיך.אבל הסיפור 

 -אבויה 

באו אמרו לרבי מאיר: רבך חולה. הלך לבקרו ומצאו 

עד כאן אמר לו: ? אמר לו: אין אתה חוזר בך. חולה

 מקבלין בתשובה? 

המוות גם אני מבין שיש מועד ב' אבל עכשיו ? רגע לפני 

 אפשר לשוב על אף כל מה שעשיתי?

"תשב אנוש עד דכא"? עד  - ולא כן כתוב'אמר לו: 

. באותה שעה בכה אלישע ומת'. דכדוכה של נפש מקבלים

תשובה  דומה שמתוך'והיה רבי מאיר שמח בלבו ואומר 

 '. רבי נסתלק

איזו הארה פנימית. כמה צריך להצליח לא לראות את 

הפנימי כדי להאמין שעד 'דכדוכה  המעשים אלא רק התוך

של נפש' אפשר לשוב ולהביא את אלישע בן אבויה לבכות 

 ואת עצמו למסקנה שמתוך תשובה נפטר רבו!

 צ'אנס נוסף

רבי יהודה הנשיא בחר להביא משנה של  -והעובדה היא אחת 

אלישע בן אבויה במסכת אבות! כמה מופלא שזהו יום 

ההילולא של רבי מאיר ואל קברו לטבריה מגיעים כל שנה 

רבבות ישראל, והתחושה שלי היא שרבי מאיר אכן מגדיר את 

פסח שני ופסח שני מגדיר את רבי מאיר. הרי מה הוא פסח 

'שום  –המהות של פסח שני במשפט אחד היא  -עצם? שני ב

דבר לא אבוד'. הרי באו אנשים שהיו טמאים לנפש ואומרים 

'עברנו את זמן הקרבת הפסח והיינו טמאים. גם  -למשה רבנו 

אנחנו רוצים להקריב את הפסח. מבקשים צ'אנס נוסף'. 

 -'עבר זמנו  -משה, לכאורה היה צריך לענות להם בפשטות 

רבנו'. הרי פסח הוא רק בי"ד בניסן, כך ציווה הקב"ה. בטל ק

ומדוע דווקא פסח? למה לא לעשות יום כיפור שני? ט"ו 

אי –עבר פסח. לא התפללתי היום  -בשבט שני? נגמר הזמן 

אפשר להתפלל מחר במקום היום'. אך הם לא מוותרים 

'הם צודקים. כי כשיהודי צועק 'למה  -והקב"ה אומר למשה 

 וא מגלה ששום דבר איננו אבוד'.ניגרע' ה

 שום דבר אינו אבוד!

אם היה מי בעולם שגילה ששום דבר לא אבוד באופן הכי 

קשה זה רבי מאיר. ללכת עם אלישע בן אבויה זה לא ללכת 

אלא ללכת עם הרבי שסרח. ללכת  –עם הילד שסרח ח"ו 

ולראות  –ברחובות טבריה ליד הסוס בשבת שעליו דוהר הרב 

 את התוך שברימון ולהאמין ששום דבר אף פעם לא אבוד.

זהו פסח שני, י"ד אייר. זהו גם רבי עקיבא שלאחר מות 

עשרים וארבעה אלף תלמידיו, והעולם נדמה לנו כשומם הולך 

                                                           
7
 חגיגה ט"ו:  

לחמישה תלמידים חדשים ומהם מקים את התורה ואת 

 העולם מחדש. האמונה שאף פעם שום דבר איננו אבוד.
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טרקלין ופרוזדור -'( )בי פרק רביע

 שעה אחת

את רבי יעקב היה רבו של רבי יהודה הנשיא וכאשר רבי מביא 

שתי משניות הן זה משהו מיוחד. אלו  - כאן, בפרק ד'דברי רבו 

 -שהן בעצם אחת 

ם  עֹולָּ ְפֵני הָּ רֹוְזדֹור ּבִּ ם ַהזֶּה ּדֹוֶמה ַלּפְ עֹולָּ י ַיֲעֹקב אֹוֵמר, הָּ ַרּבִּ

א ין .ַהּבָּ ַרְקלִּ ֵנס ַלּטְ ּכָּ ּתִּ ֵדי ש ֶ רֹוְזדֹור, ּכְ הּוא . ַהְתֵקן ַעְצְמךָּ ַבּפְ

ם  עֹולָּ ים ּבָּ ים טֹובִּ ה ּוַמֲעש ִּ ּובָּ ְתש  ה ַאַחת ּבִּ עָּ ה ש ָּ פָּ ה אֹוֵמר, יָּ יָּ הָּ

ל ַחיֵּ  ּכָּ אַהזֶּה, מִּ ם ַהּבָּ ל קֹוַרת רּוַח , י ַהעֹולָּ ה ַאַחת ש ֶ עָּ ה ש ָּ פָּ ְויָּ

ם ַהזֶּה עֹולָּ י הָּ ל ַחּיֵ ּכָּ א מִּ ם ַהּבָּ עֹולָּ  8.ּבָּ

אנו מצפים לטרקלין  -ברור לנו שהטרקלין איננו העולם הזה 

העולם הזה, אבל קודם אשר 'טרקליני' מ-קצת יותר מהודר ו

ה בין שני במבנה המשניות. האם אין סתיר נביט שנדון בכך 

חלקי המשנה השניה? מצד אחד נאמר כי שעה אחת של 

על  כלומרתשובה ומעשים טובים יפה מכל חיי העולם הבא, 

של קורת בלבד אחת כמה וכמה שהיא יפה יותר משעה אחת 

רוח בעולם הבא, ואילו בסיפא של המשנה נאמר ששעה 

אחת של קורת רוח בעולם הבא יפה יותר מכל חיי העולם 

 הזה!

שמדובר על חיי העולם הזה ללא תשובה  -? תטענומה  לאא

 כבר 9'מדרש שמואל'-ומעשים טובים? זה לא יכול להיות. ה

  -אומר 

 10.ופשיטא דחיי העוה"ז של תשובה ומעשים טובים קאמר

ששעה אחת יפה  -נו, אז איך זה מסתדר עם תחילת המשנה 

רבי יותר מכל חיי העולם הבא?! האם אין כאן בדבריו של 

 מובנית? פנימית יעקב סתירה

בהגדרה  -איך זה מסתדר עם הטרקלין?, הרי הטרקלין  -ועוד 

יפה יותר מהפרוזדור. גם אם תתלה תמונות יפות בפרוזדור  -

לא ייתכן שהוא יהיה יפה יותר  -או עציצים מלבלבים 

מהטרקלין, שכן מהותו של הפרוזדור הוא להיות רק מובאה, 

 ן. הטרקלין הוא העיקר, הוא היפה.פרוזדור, אל הטרקלי

 מגמה מול גילוי

המעלה שיש לתשובה ולמעשים  -הביאור הוא מדהים ומדויק 

הטובים בעולם הזה היא שרק על ידי קיום מצוות בעולם הזה 

הגשמי נעשה לקב"ה דירה בתחתוניים. אין קיום מצוות 

  -בעולם הבא. מכיון שתכלית הבריאה, מגמתה היא ש 

 11"ה להיות לו דירה בתחתוניים.נתאווה הקב

                                                           
8
 י"ז.-אבות ד', ט"ז  
9
 ל ורבי חיים ר' שמואל די אוזירא, ראש ישיבה ומקובל מתלמידי האריז" 

 .ויטל   
10

 מדרש שמואל שם.  
11

 נשא ט"ז.מדרש תנחומא   

'יפה ]אפילו[ שעה אחת של -וודאי ש מבחינת המגמהאז 

תשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא'. מצד המהות, 

העצמות, מצד רצון הבריאה, יש מעלה בעולם הזה מכל 

זו מהפכה  -הגילויים שאפשר להגיע אליהם בעולם הבא 

 ' הוא בסופו של דברן ש'העולם הזהעצומה בהבנה. אך מכיוו

, ואורו של הקב"ה מופיע פה בהעלם גדול מאוד, 'העולם הזה'

העולם שאורו בו הוא  זהוין כל העולמות שברא הקב"ה ומב  

מצד עצם הכוונה של בריאת אז למרות ש -הכי נסתר 

מעלת הבריאה מופיעה דווקא בעולם הזה, הרי  העולמות

וודאי שבמקום  -שמצד הגילוי, מצד האור שניתן להאיר 

 -שיושבים בו צדיקים ונהנים מזיו השכינה, בעולם הבא 

משיגים אור אין סוף, ורק שם משיגים בהבנה את מה 

 שבמהות נעשה כבר פה.

 קורת רוח של העולם הבא

פה שעה אחת בעולם הזה 'י -כמה זה מדויק. מצד המהות 

זה יהיה סתם  -מכל חיי העולם הבא', אבל מצד קורת רוח? 

מבלבל לחשוב שבאנו לכאן כדי שנגיע פה לקורת רוח. קורת 

הרוח מבטאת את הכח לראות בגלוי מה באמת עשיתי פה, 

בעולם הזה. רק בעולם הבא נוכל לראות מה עשינו בתוך כל 

מש לא בא לנו להיות לפעמים מ -החושך הזה, שמצד האמת 

בו. רק שם תהיה לנו קורת רוח שתשפוך לנו האור ונבין עד 

כמה יפה הייתה שעה אחת בתשובה ובמעשים טובים פה, 

 בעולם הזה.

רבי יהודה הנשיא, במשפט סיכום אומר לנו מה הוא למד אצל 

 -'אל תתבלבלו. כאן זה יום שישי, ערב שבת. כאן  -הרבי שלו 

ֵצר ְוהַ  יםַהּיֹום קָּ ים ֲעֵצלִּ ה, ְוַהּפֹוֲעלִּ ה ְמֻרּבָּ אכָּ לָּ  12...ּמְ

כאן ההיריון, כאן הפרוזדור. ורק כשנגיע אל האור הגדול 

איזו קורת  -נקלוט פתאום מה עשינו כאן בתוך החושך הזה 

 !'רוח תהיה
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 אבות ב', ט"ו.  
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ואל בינתך אל תישען - '()ג רביעיפרק 
 מי אתה, רבי נהוראי?

  -המשנה באבות אומרת 

י ְנהֹוַראי אֹוֵמר יא  ַרּבִּ הִּ ה ְוַאל ּתֹאַמר ש ֶ ְמקֹום ּתֹורָּ ֱהֵוי גֹוֶלה לִּ

ֶדךָּ  מּוהָּ ְביָּ ֲחֵבֶריךָּ ְיַקּיְ , ש ֶ בֹוא ַאֲחֶריךָּ ְתךָּ ַאל . תָּ ינָּ ְוֶאל ּבִּ

ֵען ָּ ש ּ  13.ּתִּ

המשניות הכי נוקבות ויורדות לעומק על פ חז"ל, זוהי אחת 

הנפש, מפני שהיא נאמרת על ידי אחד מגדולי התנאים מתוך 

ניסיונו האישי, הכואב. רבי נהוראי, על פי דעה אחת בחז"ל, 

הוא שמו הספרותי של רבי אלעזר בן ערך, שנקרא כך מפני 

מנהיר הוא  14שהיה 'מנהיר עיניהם של ישראל בהלכה'.

ה, ללא הפסקה.זורם,  -מלשון נהר   מפכ 

את רבי אלעזר בן ערך אנו זוכרים כאחד מחמשת תלמידיו של 

רבן יוחנן בן זכאי, שכאשר שלח אותם רבם למצוא את הדרך 

הישרה שידבק בה האדם, אמר 'לב טוב', וכאשר שמע זאת 

 -רבן יוחנן 

ְבֵריכֶ  ּדִּ ְך מִּ ן ֲערָּ זָּר ּבֶ ְבֵרי ֶאְלעָּ י ֶאת ּדִּ ֶהם רֹוֶאה ֲאנִּ ַמר לָּ ם, אָּ

ְבֵריֶכם יו ּדִּ רָּ בָּ ְכַלל ּדְ ּבִּ  15.ש ֶ

'כמעיין  -הלב הוא הכל. אותו רבי אלעזר כונה על ידי רבו 

  -המתגבר', ועל פי אותה דעה במשנה 

ם ַכף ֹמאְזַניִּ ֵאל ּבְ רָּ ש ְ ל ַחְכֵמי יִּ ְהיּו כָּ ם יִּ ן  ...אִּ זָּר ּבֶ י ֶאְלעָּ ְוַרּבִּ

ה ּיָּ נִּ ַכף ש ְ ְך ּבְ ם - ֲערָּ ּלָּ יַע ֶאת ּכֻ  16.ַמְכרִּ

אז על איזו טרגדיה אנו מדברים כשאמרנו שמדובר על ניסיונו 

 האישי?

ר' אליעזר, ר' יהושע,  -מעניין שבניגוד ליתר תלמידי רבן יוחנן 

שכל הש"ס מלא בדברי תורתם גם אם לא נפסקו  -ר' יוסי וכו' 

תמיד להלכה, הרי שלמצוא את דברי רבי אלעזר בן ערך כמעט 

 נשאר מתורתו המנהירה, אי אפשר והוא ממש נשכח. מה

 מהנהר האיתן?

 טרגדיה עצומה

חז"ל מספרים סיפור מזעזע, המופיע גם בגמרא וגם במדרש. 

עם פטירתו של רבן יוחנן, מעתיק רבי אלעזר את מקומו 

 -מיבנה לאמאוס 

כל זמן שהיה  בן יוחנן בן זכאי.חמשה תלמידים היו לו לר

, והלך ר' קיים היו יושבין לפניו, כשנפטר הלכו ליבנה

ה ואלעזר בן ערך אצל אשתו לאמאוס, מקום מים יפים ונו

כיון שלא באו  .או אצלו ולא באווהמתין להם שיב .יפה
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 שם, ב', ט'.  
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 שם, ח'.  

מי צריך  -אמרה  .קש לילך אצלם ולא הניחתו אשתויב

מת העכברים מי חֶ ' –, א"ל הן צריכין לי, אמרה לו ?למי

דרכו לילך אצל מי, העכברים אצל החמת או החמת אצל 

מאחר  .שמע לה וישב לו עד ששכח תלמודו ?',כבריםהע

זמן באו אצלו שאלו אותו פת חטין או פת שעורים מי טב 

 17.אוכלה בלפתן, ולא ידע להשיבן

איזו טרגדיה עצומה. מי שכל חכמי היו בכף מאזניים והוא היה 

 כעת לא זוכר אפילו צורת אות.  -מכריע את כולם 

 םהֶחֶרש היה ִלב  

כי כאשר הוא רצה לקרוא בתורה בפרשת  18הגמרא מספרת

ם'. 'הֶחֶרש היה ִלב   -אמר במקום זאת  19',ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ל ֶכם'

 האותיות התחלפו לו. זה ביטוי מדהים;

החודש מתאר את ההתחדשות, את המעיין המתגבר שממנו 

הנהר שיוצא מנהיר את עיניהם של ישראל, וכעת החודש 

הזה, ההתחדשות הפכה לחרשות, חוסר קשר, מעין 'אוטיזם' 

מול המציאות. יכול להיות שהיו שם דברים מעניינים אבל 

 כאלו שאינם קשורים למציאות, לא מרוממים, לא מנהירים. 

יכול להיות שפעם, בעבר, היית משהו  -ופך ל'היה' 'הזה' ה

'הזה' הוא  -גדול, אבל כעת אתה לא רלוונטי. לעומת זאת 

הווה, דבר שאתה רואה עכשיו, רואה מחדש ויכול להצביע 

 עליו.

זה אותו רבי אלעזר שאומר אצלנו 'הווי גולה למקום תורה ואל 

היה ה –תאמר שהיא תבוא אחריך שחבריך יקיימוה בידיך' 

 מבין גדול יותר, בעל בינה גדול יותר ממנו?

למה זה ככה? מדוע נשכחה ממנו כל התורה?  -והשאלה היא 

הרי התורה היא דבר שבין האדם לקונו. אדם שלומד תודה 

 מתגדל בה עם עצמו מול הקב"ה!

 על עכברים ותלמידים

המשנה הזו עוסקת בנפש. 'אל בינתך אל תשען'  -זה מדהים 

הקדושה הזו, דבר ה', היא הכי אישית ואינטימית התורה  -

אצל כל אחד ואחד אבל היא יכולה לפכות רק כאשר אתה 

 מנהיר את עיני חבריך והם את עיניך.

'חמת  -איזו דוגמא נוראה נותנת שם אשתו של רבי אלעזר 

ועכברים'. אם רוצים להביא דוגמא, משל, לרב ותלמידים 

היה הגדול מכולם וטבעי ואכן הוא  -שצריכים לבוא אליו 

יש עוד כמה דוגמאות קצת יותר  -שתלמידים ינהרו אליו 
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סימפטיות מעכברים, לא? אנשים נרתעים בדרך כלל 

 מעכברים... 

חמת הוא ההפך ממעיין. חמת הם מים דלוחים, מעופשים, 

שעומדים במקום, ועכברים הם דבר שאתה כל כך לא מעריך 

סוים רבי אלעזר שומע את אותו, אפילו נרתע ממנו. בשלב מ

 -הקול הזה שמיוצג במדרש על ידי אשתו, והיא אומרת לו 

שיבואו העכברים אל החמת. אין שום רקע במדרש לשינוי 

האם קרה משהו  -הזה שהביא את רבי אלעזר לעבור לאמאוס 

עם מותו של רבן יוחנן בן זכאי? האם הוא נדחה מפני תלמיד 

ת התשובות הללו לבד. חכם אחר? אנו צריכים להשלים א

המקום שבא אליו רבי אלעזר היה  -במדרש יש רק עובדות 

מקום נווה יפה עם מים יפים, עם  -מקום עם המון פוטנציאל 

מעיינות מרפא, ואך טבעי הוא שאנשים יבואו לשמוע אותו 

 שם, את שיעוריו. מה חסר שם?

 כמעיין המתגבר

גדולי הדור. מקום תורה הוא לאו דווקא מקום שנמצאים שם 

מקום תורה הוא שהמקום עצמו הוא של תורה, מקום לא 

מעריך דברים אחרים יותר מדי, שלא נותן לדברים אחרים 

 לתפוס את המקום אלא תובע ממך להנהיר אותו בתורה.

את האהבה הזו, את הפשטות הזו, לקחו לו לרבי אלעזר בן 

 ערך. 'אל בינתך אל תישען'.

נתפעם מחדש איך יכול רבי  20מעוןהלילה, כאשר נגיע לרבי ש

ויחד עם זאת  -שמעון לתפוס גם את גדולי העולם, גדולי הדור 

גם את הפשוטים שבפשוטים, את כל הקצוות. איך אותו רבי 

שמעון, שהיה על כרחו במערה לבדו, מבקש ביוצאו מן 

המערה רק לחבק את האנשים שהולכים בשדות עם הדסים 

תנהיר. כדי שגם אם נגזר  -ר המעיין המתגב -כדי שהתורה 

אתה תצליח לחזור ולגלות למקום תורה כדי  -עליך להיות לבד 

שהיא תתקיים על ידך ועל ידי היחד, שרק על ידי 'היחד' 

   מתחדשת היא התורה כל יום מחדש.
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כתר שם טוב -'( רביעי )דפרק 
רבי יהודה  -בסדר המשניות של מסכת אבות יש דבר מרתק 

הנשיא סידר את המסכת כך שלכל תנא יש משנה אחת, 

לפעמים שתיים רצופות )'הוא היה אומר'(. לרבי עקיבא, 

שהינו חריג בכך, יש רצף משניות. לגבי רבי שמעון בר יוחאי 

בלבד, האחת בפרק יש לו שתי משניות  -יש דבר מיוחד 

השלישי והשניה בפרק הרביעי. מעניין הוא שלפי מנהגנו 

ללמוד את המשניות הללו בשבתות הקיץ, תמיד אנו לומדים 

את הפרקים הללו, המכילים את דבריו של רבי שמעון, בשבת 

 -פרק ג', ובשבת שאחרי ל"ג בעומר  -שקודמת לל"ג בעומר 

יציאה ממנו עם כוחות פרק ד'. מעיין הכנה ליום הקדוש הזה ו

 מחודשים הלאה.

ששון מיוחד למדורת האור -עיון במשניות הלו ישפוך לנו שמן

 והאהבה, מדורת הפנימיות של ל"ג בעומר.

 הנמוך והגבוה

ְמעֹון אֹוֵמר י ש ִּ ים ֵהם - ַרּבִּ רִּ ה ְכתָּ לש ָּ ה, ש ְ ֶתר ּתֹורָּ ְוֶכֶתר  ּכֶ

ה ֻהּנָּ ם טֹוב , ְוֶכֶתר ַמְלכּות ּכְ יֶהןְוֶכֶתר ש ֵ ּבֵ  21.עֹוֶלה ַעל ּגַ

אכן מתאים יותר מכל שדווקא רבי שמעון בר יוחאי יהיה זה 

כתר התורה, ספירת הכתר, 'כתר יתנו לך'.  -שידבר על הכתר 

אם הם שלשה כתרים,  -כולם מכירים את השאלה הידועה 

אז איך הוא מונה דווקא ארבעה, אך לפני שניכנס לכך, נראה 

  -' את המשנה הקודמת של רבי שמעון, זו שמופיעה בפרק ג

ד ְוֹלא  ן ֶאחָּ ְלחָּ ֻ ְכלּו ַעל ש  אָּ ה ש ֶ ֹלש ָּ ְמעֹון אֹוֵמר, ש ְ י ש ִּ ַרּבִּ

ְבֵחי זִּּ ְכלּו מִּ ּלּו אָּ אִּ ה, ּכְ ְבֵרי תֹורָּ יו ּדִּ לָּ ְמרּו עָּ ֱאַמר אָּ ּנֶ ים, ש ֶ  ֵמתִּ

קֹום( 'ישעיה, כח) י מָּ לִּ ה ּבְ יא צֹאָּ ְלאּו קִּ נֹות מָּ ְלחָּ ֻ ל ש  י כָּ  22'.ּכִּ

 -נה אחת עוסקת בדברים הכי גבוהים ונעלים שבעולם מש

 -בדברים הכי נמוכים  כתרי תורה, ואילו המשנה האחרת

אוכל, קיא וצואה. רק רבי שמעון יכול לדבר על הנמוך שבנמוך 

על הגבוה שבגבוה שבכל הספירות. שני הקצוות  -ומאידך 

הללו הם מה שעושים את רבי שמעון לרבי שמעון. והמשכה 

 -של המשנה 

בְ  יו ּדִּ לָּ ְמרּו עָּ ד ְואָּ ן ֶאחָּ ְלחָּ ֻ ְכלּו ַעל ש  אָּ ה ש ֶ ֹלש ָּ ל ש ְ ֵרי ֲאבָּ

ֱאַמר ּנֶ רּוְך הּוא, ש ֶ קֹום ּבָּ ל מָּ נֹו ש ֶ ְלחָּ ֻ ש ּ ְכלּו מִּ ּלּו אָּ אִּ ה, ּכְ  תֹורָּ

ר( 'יחזקאל מא) ְפֵני ה ַוְיַדּבֵ ר לִּ ן ֲאש ֶ ְלחָּ ֻ  '.ֵאַלי ֶזה ַהש ּ

 להתחבר עם האינסוף

רבי שמעון לא אומר שמי שלמדו את כתבי האר"י או את ספר 

ה', אלא אלו -מזבח להזוהר כאילו אכלו משל מקום, כאילו בנו 

הם דווקא מי שפרסו מפית על הקרקע ואכלו ואמרו על 

 -השולחן הזה דברי תורה. בסך הכל מילה קטנה של תורה 
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 שם, ג', ג'.  

אבל כשיהודים ותורה נפגשים הם מרוממים את האכילה ויחד 

איתה מתרוממת המציאות כולה עד שהיא הופכת למזבח. 

ומוס, המפה הזו שעליה כמה פיתות וח -'זה השולחן' 

 המציאות הכי גשמית הופכי להיות מזבח לפני ה'.

שלשה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי  -וכן להיפך 

אין  -תורה, כאשר יהודי לא מחבר את העולם עם האינסוף 

וואקום. יש קיא וצואה, יש רומא. יש מציאות אחרת 

שמשתלטת. את רבי שמעון לא מעניין איזה גשרים הם בנו 

מה שחשוב הוא רק  - 23אים ואילו שווקים הם תיקנוהרומ

האם זה מחבר אותי עם האינסוף או לא. והמדהים הוא 

שאותו רבי שמעון שמדבר בפרק ג' על אוכל ועל הפרשות 

הגוף שיכולות למלא את העולם בביוב כאשר הוא איננו 

מחובר אל שורשו, הוא אותו רבי שמעון שבא לתאר את 

 רבי שמעון הוא לחבר קצוות. הכתרים. כל עולמו של 

 לחבר את הקצוות

 -אותו רבי שמעון שעל הפסוק  

א ה ֹלֹֽ ְילָּ ַלַ֔ ם וָּ ָ֣ יתָּ ּבֹוֹ֙ יֹומָּ ִ֤ גִּ יךָּ ְוהָּ ּפִִּּ֗ ה ַהזֶֶּּ֜ה מִּ ָ֨ ֶפרֵ֩ ַהּתֹורָּ ֡מּוש  ֵסֵ֩  24...יָּ

קובע שפירושו הוא שאדם צריך במצב האידאלי לא לעסוק 

רבי  הוא אותו -בעשייה גשמית, בחקלאות בפרנסה וכיו"ב 

שאדם יוצא ידי חובתו בלימוד תורה  25שמעון שפוסק להלכה

אף רק  - 26אפילו לא קרא אלא קריאת שמע ולפי הפוסקים

  -את הפסוק הראשון שלה בערב ובבוקר 

ַמַ֖ע ֵאֵ֑ל  ש ְ רָּ ש ְ דה' ֱאֹלֵהַ֖ינּו  ה'יִּ ֹֽ  27.ֶאחָּ

כי רבי שמעון שרואה את המציאות כולה בפנימיות שלה 

. זהו אותו רבי שמעון שיכול לשהות מחבר את כל הקצוות יחד 

במערה שתים עשרה שנה ועוד שנה, להגיע לתורה העמוקה 

 -ביותר, אבל כאשר הוא יוצא מהמערה הוא שואל תחילה 

'מה אפשר לתקן פה', בטבריה, והולך ומתקן ומטהר את 

המקומות שהיה בהם חשש טומאה, כדי שאפשר יהיה להלך 

יוצא מהמערה עם בנו רבי הוא  28פה במציאות והיא תתרומם.

 -אלעזר שעדיין לא ידע לחבר את הרוחני עם הגשמי ואומר לו 

אני  -'כל דבר שאתה שורף אני מחייה, מה שאתה הורס 

 מרפא'.

הוא רואה את אותו זקן מהסיפור המפורסם שהולך עם שני 

הדסים בידיו בערב שבת ובמקום לתמוה 'זה מה שעושים 
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 עי' שבת ל"ג:  
24

 יהושע, א', ח'.  
25

מנחות צ"ט:  
 

26 
 ערוך השולחן יו"ד רמ"ה:א' ועיין שו"ע הרב הל' תלמוד תורה פרק א'

27
 דברים ו', ד'.  

28
 שבת שם.  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9B%D7%97
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 -מאמר זוהר פנימי ועמוק?!'  לכבוד שבת? לא לומדים איזה

הוא הולך אל אותו זקן שההדסים שבידיו הם אחד כנגד 'זכור' 

'כמה חביבין מצוות על  –והשני כנגד 'שמור' ומתפעם ממנו 

 ישראל', שם רצים ומרימים את המציאות.

 מן הדין! -לפטור את העולם 

זהו אותו רבי שמעון שכדאי לסמוך עליו בשעת הדחק. למה? 

  -מובא בגמרא 

אמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י יכול אני לפטור את 

 29...כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה

כלומר ביכולתו להסיר את מידת הדין מכל בני ישראל שלא 

בו עוונות, יענשו על עוונותיהם. איך זה? הרי טבע האדם יש 

'אני יכול לרדת למקומות  –אומר רבי שמעון  -יצר הרע. 'אלא' 

הכי נמוכים ולגלות שם את השורש ולרומם אותו'. זה גיוואלד 

רבי יהודה הנשיא, שידע מיהו רבי שמעון, בחר לעטוף לנו  -

את ל"ג בעומר במשנה אחת המתארת כמה נמוך יכול להיות 

חומוס בלי דבר תורה וכמה העולם כאשר אוכלים בו פיתה עם 

הוא יכול להיות מרומם ועליון כשאומרים שם  דברי התורה. 

ובמשנה אחת בכמה הכתרים הכי גבוהים מתגמדים ליד 

'כתר השם הטוב' של יהודי שעושה מעשים טובים, שמקדש 

התורה,  -את שם ה', הוא שם תחתיו את כל הכתרים 

 הכהונה ואף המלכות.

 מעון בר יוחאי''ואמרתם כה לחי רבי ש

שנזכה שמהיום הזה ומהתנא האלוקי רבי שמעון נגיע לגאולה 

 שלמה ולישועה שלמה במהרה בימינו.
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 סוכה מ"ה:  
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 : השבת והחגאת יצ יזמני כניסת ו
  20:01|  18:46 -ירושלים 

  20:03|  19:01 -תל אביב 

 20:04|  18:54 -חיפה 

 20:03|  19:00  - מגדלטבריה ו

 20:01|  19:02 -באר שבע 
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