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מסביב למדורה
סדר לימוד חוויתי לל”ג בעומר

  מתוך חוברת 'בשביל הנשמה' - חוברות לימוד יומי באמונה לנוער. 
b.haneshama@gmail.com :לפרטים ולהזמנות פנו עכשיו 
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מה הסוד של ל”ג בעומר?

יושבים מסביב למדורה; חבר’ה, אוכל, שירים, 
צחוקים. זורקים למדורה עוד קרש. מביטים איך 
לאט לאט האש מתחילה לאחוז בו, להקיף אותו 
מכל הכיוונים, להפוך אותו לחלק בלתי נפרד 

מחגיגת האש והעשן. אחלה ערב עשינו לנו. 
אבל פתאום, אי שם בראש, מעבר לכל האש, 
העשן והקולות שמסביב, משהו מתחיל קצת 
להציק. כמה שאלות עולות ומחפשות מענה. 

אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? במה 
הוא שונה מכל הקומזיצים שכבר עשינו, מכל 
המסיבות האחרות שכבר ניסינו. איך אני, שאמור 
להבין למה אני מדליק מדורה הלילה הזה, 
מרגיש שאין פה בעצם הרבה מעבר לכמות 
עצומה של חומר בעירה שנאסף בעמל רב חודש 
ימים, והולך ומתכלה יחד עם הדקות והשעות 

של הלילה הזה?
למה באמת אנחנו עושים כזה עניין מהלילה 
הזה, ל”ג בעומר? מי היה רבי שמעון בר יוחאי? 
מה היא תורת הקבלה? ואיך כל זה קשור אליי? 
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האש מרצדת מול העיניים, ריח העשן עולה והרעש 
מסביב הולך מתחזק. והשאלות הולכות ודועכות 

להן. נעלמות... 
***

כמו בכל דבר – גם בל”ג בעומר, יש פנים וחוץ. יש 
אש פנימית ואש חיצונית. האש החיצונית היא כל 
הבלגן שמסביב: החבר’ה, השירים, האוכל, הכיף. 
זה נחמד וטוב. אבל חסר כאן משהו. חסרה כאן 
האש הפנימית. האש שתאיר את הלילה הזה, 
שתביא לכך שנצא עם משהו משמעותי קצת 

יותר מאירוע חברתי מגבש.
אז מה היא האש הפנימית של ל”ג בעומר? 

שלוש סיבות עיקריות מביאות לשמחה המיוחדת 
של ל”ג בעומר. ושלושתן קשורות האחת בשנייה: 

ביום זה פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות.
באותו היום סמך רבי עקיבא את חמשת תלמידיו.

ביום זה נפטר רבי שמעון בר יוחאי וגילה את סודות 
התורה לתלמידיו. 
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הפיוט “בר יוחאי”

 

ׂשוֹן ֵמֲחֵבֶריָך ֶמן ׂשָ ֶריךָ  ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יוַֹחאי ִנְמׁשַ ּבַ

ת ַהּקֶֹדׁש ּדַ ְחּתָ ִמּמִ ַחת קֶֹדׁש  ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ ר יוַֹחאי ׁשֶ ּבַ
ֵאֶרָך ָך ּפְ אָת ִציץ ֵנֶזר ַהּקֶֹדׁש  ָחבּוׁש ַעל רֹאׁשְ ָנׂשָ

ַרְחּתָ ר ּבָ ְבּתָ  יוֹם ַנְסּתָ יוֹם ֲאׁשֶ ב טוֹב ָיׁשַ ר יוַֹחאי מוֹׁשַ ּבַ
ם ָקִניָת הוְֹדָך ַוֲהָדֶרָך ָעַמְדּתָ  ׁשָ ְמָעַרת צּוִרים ׁשֶ ּבִ

ים עוְֹמִדים  ִלּמּוֵדי ְיָי ֵהם לוְֹמִדים ּטִ ר יוַֹחאי ֲעֵצי ׁשִ ּבַ
ה יוֹרּוָך מוֶֹריָך אוֹר ֻמְפֶלא אוֹר ַהְיקוֹד ֵהם יוְֹקִדים ֲהלֹא ֵהּמָ

פיוט מסתורין זה חובר על ידי המקובל ר’ שמעון לביא, והוא זכה 
לתפוצה עצומה בקרב כל קהילות ישראל. דומה שאין עוד טקסט 
קבלי שחדר לתודעת הציבור הרחב כמו שעשה זאת הפיוט בר 

יוחאי, ועם זאת עדיין נותר הוא פיוט מלא סוד ונסתר. 
הפיוט זכה למעמד חשוב במיוחד והוא מושר בליל שבת, אם לפני 
קבלת שבת ואם לאחר תפילת ערבית או במהלך ליל השבת. בל”ג 
בעומר, יום ההילולה של ר’ שמעון בר יוחאי, זהו הפיוט המרכזי. 

)מתוך האתר “הזמנה לפיוט”(

פיוט
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ֵדה ַתּפּוִחים  ָעִליָת ִלְלקוֹט ּבוֹ ֶמְרָקִחים ר יוַֹחאי ְוִלׂשְ ּבַ
ֲעבּוֶרָך ה ָאָדם ֶנֱאַמר ּבַ ִציִצים ּוְפָרִחים  ַנֲעׂשֶ סוֹד ּתוָֹרה ּכְ

ְעָרה ַ ת ַהּשׁ ְגבּוָרה  ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאׁש ּדַ ר יוַֹחאי ֶנֱאַזְרּתָ ּבִ ּבַ
ַלְפּתָ ֶנֶגד צוְֹרֶריָך ׁשָ ְעָרּה    ְוֶחֶרב הוֵֹצאָת ִמּתַ

ְעּתָ ִלְפֵני ַאְרֵיה ַלִיׁש ִיׁש  ִהּגַ ר יוַֹחאי ִלְמקוֹם ַאְבֵני ׁשַ ּבַ
ׁשּוִרי ּוִמי ְיׁשּוֶרָך ת ּכוֶֹתֶרת ַעל ַעִיׁש  ּתָ ּלַ ם ּגֻ ּגַ

ים ׁש ֳחָדׁשִ ים  ַקו ָירוֹק ְמַחּדֵ ָדׁשִ קֶֹדׁש ַהּקֳ ר יוַֹחאי ּבְ ּבַ
ֶריָך י”ן ְקׁשָ ֵרי ׁשִ ְרּתָ ִקׁשְ ים  ָקׁשַ ִ תוֹת סוֹד ֲחִמּשׁ ּבָ ַבע ׁשַ ׁשֶ

ִניָמה ַקְפּתָ ִלְכבוֹדוֹ ּפְ ר יוַֹחאי יּו”ד ָחְכָמה ְקדּוָמה  ִהׁשְ ּבַ
רּוָמה         ית ּתְ ִים( ְנִתיבוֹת ֵראׁשִ ּתַ ים ּוׁשְ לׁשִ ֵלב )ׁשְ

ח ִזיו אוֶֹרָך רּוב ִמְמׁשַ ַאּתְ ּכְ    

י ַרב ָלּה יט ּכִ ַהּבִ ר יוַֹחאי אוֹר ֻמְפֶלא רּום ַמְעָלה  ָיֵראָת ִמּלְ ּבַ
ֲעלּוָמה ְוַאִין קוָֹרא ָלּה  ַנְמּתָ ַעִין לֹא ְתׁשּוֶרָך ּתַ

ֵרי ָהָעם ֵהם לוְֹמֶדָך ךָ  ַאׁשְ ֵרי יוַֹלְדּתֶ ר יוַֹחאי ַאׁשְ ּבַ
יָך ְואּוֶריָך  ּמֶ ן ּתֻ י חֹׁשֶ ְלבּוׁשֵ ֵרי ָהעוְֹמִדים ַעל סוֶֹדָך   ְוַאׁשְ
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קבלה, לא מה שחשבת

אדם: תאמין לי, כולם שרלטנים. העיקר קוראים לזה 
קבלה. תכל’ס רק כסף עושים מזה. קמעות, לחשים... 

הכול המצאות בשביל להשיג כסף.
ישראל: רגע, רגע, עצור! לא להכליל ולא להיסחף. יש 
כל מיני רמאים, אני מסכים. אבל תורת הקבלה – 
תורת הסוד, היא עניין עמוק מאוד. ויש גם מקובלים 

אמתיים, צדיקים גדולים באמת. 
אדם: תסביר קצת בבקשה.

ישראל: העניין הוא שכמו שלאדם יש גוף ונשמה 
כך גם בתורה – יש גוף התורה – הצד הנגלה שלה, 
ויש השורש – נשמת התורה. הצד הזה הוא העניין 

של תורת הקבלה. זהו העומק הפנימי של התורה.
אדם: על מה החלק הזה של התורה מדבר?

ישראל: הרב יהודה לייב אשלג זצ”ל, מקובל גדול שחי 
לפני כמאה שנה, כתב: “כי חכמה זו היא ]...[, רק סדר 
של שורשים, המשתלשלים ]...[ בחוקים קבועים 
ומוחלטים, המתחברים וקולעים למטרה אחת מאוד 
נעלה, הנקובה בשם ‘גילוי אלוקותו יתברך, לנבראיו 

בעולם הזה’”.
אדם: לא כל כך הבנתי.

ישראל: הוא אומר שעניינה של תורת הקבלה הוא 
לגרום לנו, בני האדם, להבין כיצד כל עולמנו מושגח 
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חידות מסביב למדורה

1. מדוע נוהגים להדליק מדורות בל”ג בעומר?
2. באיזה ישוב בארץ נמצאת המערה בה התחבא רשב”י?
3. אילו ארגונים אזרחיים וצבאיים בני ימנו נוסדו ביום ל”ג 

בעומר?
4. כיצד שמרו רשב”י ואלעזר בנו על בגדיהם במערה שלא 

יתבלו? )עיין שבת ל”ג(
5. מה הקשר בין רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס ורשב”י?

6. על שום מה נקרא רבי מאיר בתואר: “בעל הנס”?
7. רשב”י שתה מים ממעין. מי בתנ”ך שתה מ: א. באר 

ב. נחל?
8. ציין שלושה אירועים שהפכו את ל”ג בעומר ליום של 

שמחה.
9. א. כמה שנים חי רבי עקיבא? ב. באיזה גיל התחיל ללמוד 

תורה?
10. א. מדוע חשב רבי עקיבא שבר כוכבא הוא המשיח? ב. 

באיזה שם קרא לו בסוף ימיו?
11. מהו התכשיט שנתן רבי עקיבא לאשתו?
12. באיזו שיטה בחר בר כוכבא את לוחמיו?

13. קידוש השם שעשה רבי עקיבא מרומז באותיות שמו. 
הכיצד?

יָטה  ל ֵעיַני ְוַאּבִ 14. כיצד רמוז ל”ג בעומר בפסוק מתהילים:”ּגַ
ִנְפָלאוֹת ִמּתוָֹרֶתָך”?

15. ציין מנהגים בל”ג בעומר בנוסף למדורות. 
*החידות באדיבות הרב עזרא מרום
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תשובות

1. א. זכר למשואות שהדליקו בזמן המרד ב. זכר לאש שהקיפה 
את ביתו של רשב”י ביום פטירתו

2. בפקיעין
3. א. הגדנ”ע )לכן סמלו קשת וחיצים( ב. הפלמ”ח ג. תנועת 

בני עקיבא
4. פשטו את בגדיהם ונכנסו לתוך בור וכיסו עצמם בעפר.

5. רבי מאיר ורשב”י היו מבין 5 התלמידים שנותרו לרבי עקיבא. 
)יבמות ס”ב(

6. בגלל הנס שאירע לשומר בית האסורים שניצל מתליה ע”י 
שאמר: “אלוקי מאיר ענני” )עיין עבודה זרה י”ח(

7. א. הגר השקתה את ישמעאל מהבאר. ב. אליהו הנביא שתה 
מנחל כרית.

8. א. הילולת רשב”י ב. הפסקת המגיפה בתלמידי רבי עקיבא 
ג. המן התחיל לרדת בל”ג בעומר

9. א. 120 שנה. ב. בגיל 40
10. א. בגלל נבואת בלעם; “דרך כוכב מיעקב”. ב. בר כוזיבא 

כלומר בן השקר.
11. ירושלים של זהב

12. ערך להם מבחן של אומץ וגבורה: המתמודדים היו צריכים 
לקטוע לעצמם אצבע ולעקור עץ ארז תוך כדי רכיבה על סוס.

13. עקיבא אותיות: יש קונה עולמו בשעה אחת!
14. גל= אותיות ל”ג. ביום זה גילה רשב”י את נפלאות תורת הסוד.
15. א. חלאקה = תספורת לבני שלוש ב. קריאה בספר הזוהר 

ג. משחק בחץ וקשת כזכר למרד

!
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החיים על פי רשב”י

המדרש מספר שאחד מתלמידיו של ר’ שמעון 
בר יוחאי יצא לחו”ל והרוויח ממון רב. חש 
רשב”י שהתלמידים קצת מקנאים בחברם 
ש’הסתדר בחיים’. מה עשה? הוציא אותם 
לבקעה קרובה ואמר “בקעה בקעה ִהמלאי 
דינרים”. מיד התמלאה הבקעה בדינרי זהב. 
אמר להם ר’ שמעון: “מי שרוצה ליטול שייטול, 
אך ידע שמחיי עולם הבא הוא נוטל”. מה רצה 
ר’ שמעון ללמד את תלמידיו? מה רע כל כך 
בדינרים עד שהם פוגעים בעולם הבא? ואיך 

כל זה קשור לציפייה לישועה?
ר’ שמעון, שיום פטירתו חל בל”ג בעומר, הפיץ 
בעולם את תורת הסוד, התורה שמאפשרת לנו 
לראות את העומק שבחיים, את הפנימיות. ר’ 
שמעון רוצה ללמד את תלמידיו ואת כולנו מהו 
מבט פנימי. המבט הפנימי בוחן את המציאות 
על פי הערכים, ואילו המבט החיצוני בוחן את 
המציאות על פי הצלחה חומרית. אומר ר’ שמעון 
לתלמידיו: אינני מתנגד לדינרים, אבל אנא מכם, 
אל תקבעו את סדר העדיפויות בחיים על פי 


