דברים שבלב

מסביב למדורה
סדר לימוד חוויתי לל”ג בעומר
מתוך חוברת 'בשביל הנשמה'  -חוברות לימוד יומי באמונה לנוער.
לפרטים ולהזמנות פנו עכשיוb.haneshama@gmail.com :
או בטלפון:052-729-0688 (שירה)
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מה הסוד של ל”ג בעומר?
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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?

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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פיוט

הפיוט “בר יוחאי”

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”)

מ ַש ְח ָּת ַ ׁא ְשרֶ יךָ
ַּבר יו ַֹחאי נִ ְ ׁ

שוֹן ֵמ ֲח ֵברֶ יךָ
ש ׂ
ׁ ֶש ֶמן ָ ׂ

מ ְש ַחת ק ֶֹדׁש
ַּבר יו ַֹחאי ׁ ֶש ֶמן ִ ׁ
את ִציץ נֵ זֶ ר ַה ּק ֶֹדׁש
ש ָ
נָ ָ ׂ

מ ַש ְח ָּת ִמ ִּמ ַּדת ַה ּק ֶֹדׁש
נִ ְ ׁ
ֹאשךָ ְּפ ֵארֶ ךָ
בוּש ַעל ר ׁ ְ
ָח ׁ

יָש ְב ָּת
ַּבר יו ַֹחאי מוׁ ַֹשב טוֹב ׁ ַ
ִּב ְמ ָערַ ת צוּרִ ים ׁ ֶש ָע ַמ ְד ָּת

יוֹם ְנַס ָּת יוֹם ֲ ׁא ֶשר ָּברַ ְח ָּת
ׁ ָשם ָקנִ ָית הו ְֹדךָ ֲוַה ָדרֶ ךָ

ַּבר יו ַֹחאי ֲע ֵצי ׁ ִש ִּטים עו ְֹמ ִדים לִ ּמ ֵוּדי יְיָ ֵהם לו ְֹמ ִדים
אוֹר ֻמ ְפלֶ א אוֹר ַהיְקוֹד ֵהם יו ְֹק ִדים ֲהלֹא ֵה ָּמה יוֹרוּךָ מוֹרֶ יךָ
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ש ֵדה ַת ּפ ִוּחים
ַּבר יו ַֹחאי וְלִ ְ ׂ
סוֹד ּתוֹרָ ה ְּכ ִצ ִיצים ְוּפרָ ִחים

ָעלִ ָית לִ לְ קוֹט ּב ֹו ֶמרְ ָק ִחים
שה ָא ָדם נֶ ֱא ַמר ַּב ֲעבוּרֶ ךָ
נַ ֲע ֶ ׂ

ַּבר יו ַֹחאי נֶ ֱאזַ רְ ָּת ִּבגְ בוּרָ ה
את ִמ ַּת ְערָ ּה
ֶוְחרֶ ב הו ֵֹצ ָ
ַּבר יו ַֹחאי לִ ְמקוֹם ַא ְבנֵ י ׁ ַש ׁיִש
ַּגם ּג ַֻּלת ּכו ֶֹתרֶ ת ַעל ַע ׁיִש

ְוּב ִמלְ ֶח ֶמת ֵ ׁאש ַּדת ַ ׁה ַּש ְערָ ה
ׁ ָשלַ ְפ ָּת נֶ גֶ ד צוֹרְ רֶ יךָ
ִה ַּג ְע ָּת לִ ְפנֵ י ַארְ יֵה לַ ׁיִש
תשוּרִ י ִוּמי ׁיְשוּרֶ ךָ
ָּ ׁ

ַּבר יו ַֹחאי ְּבק ֶֹדׁש ַה ֳּק ָדׁ ִשים
מ ִּשים
ׁ ֶש ַבע ׁ ַש ָּבתוֹת סוֹד ֲח ִ ׁ

ַקו יָרוֹק ְמ ַח ֵּדׁש ֳח ָדׁ ִשים
ָ ׁק ַשרְ ָּת ִ ׁק ְשרֵ י ׁ ִשי”ן ְ ׁק ָשרֶ יךָ

ִ ׁה ְש ַק ְפ ָּת לִ ְכבוֹד ֹו ְּפנִ ָימה
דוּמה
ַּבר יו ַֹחאי יוּ”ד ָח ְכ ָמה ְק ָ
רוּמה
אשית ְּת ָ
נְתיבוֹת רֵ ׁ ִ
לשים ׁ ְוּש ַּתיִם) ִ
לֵ ב ׁ ְ(ש ׁ ִ
ַא ְּת ְּכרוּב ִמ ְ ׁמ ַשח זִ יו אוֹרֶ ךָ
את ִמ ְּל ַה ִּביט ִּכי רַ ב לָ ּה
ַּבר יו ַֹחאי אוֹר ֻמ ְפלֶ א רוּם ַמ ְעלָ ה יָרֵ ָ
תשוּרֶ ךָ
נַ ְמ ָּת ַעיִן לֹא ְ ׁ
לוּמה ַוְאיִן קוֹרָ א לָ ּה
ַּת ֲע ָ
ַּבר יו ַֹחאי ַ ׁא ְשרֵ י יוֹלַ ְד ֶּתךָ
וְא ְשרֵ י ָהעו ְֹמ ִדים ַעל סו ֶֹדךָ
ַׁ

ַ ׁא ְשרֵ י ָה ָעם ֵהם לו ְֹמ ֶדךָ
בוּשי ׁח ֶֹשן ּ ֻת ֶּמיךָ וְאוּרֶ יךָ
לְ ׁ ֵ
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חידות מסביב למדורה
 .1מדוע נוהגים להדליק מדורות בל”ג בעומר?
 .2באיזה ישוב בארץ נמצאת המערה בה התחבא רשב”י?
 .3אילו ארגונים אזרחיים וצבאיים בני ימנו נוסדו ביום ל”ג
בעומר?
 .4כיצד שמרו רשב”י ואלעזר בנו על בגדיהם במערה שלא
יתבלו? (עיין שבת ל”ג)
 .5מה הקשר בין רבי עקיבא ,רבי מאיר בעל הנס ורשב”י?
 .6על שום מה נקרא רבי מאיר בתואר“ :בעל הנס”?
 .7רשב”י שתה מים ממעין .מי בתנ”ך שתה מ :א .באר
ב .נחל?
 .8ציין שלושה אירועים שהפכו את ל”ג בעומר ליום של
שמחה.
 .9א .כמה שנים חי רבי עקיבא? ב .באיזה גיל התחיל ללמוד
תורה?
 .10א .מדוע חשב רבי עקיבא שבר כוכבא הוא המשיח? ב.
באיזה שם קרא לו בסוף ימיו?
 .11מהו התכשיט שנתן רבי עקיבא לאשתו?
 .12באיזו שיטה בחר בר כוכבא את לוחמיו?
 .13קידוש השם שעשה רבי עקיבא מרומז באותיות שמו.
הכיצד?
יטה
מתהילים”:גל ֵעינַ י ַוְא ִּב ָ
ַּ
 .14כיצד רמוז ל”ג בעומר בפסוק
נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ּתו ָֹר ֶת ָך”?
 .15ציין מנהגים בל”ג בעומר בנוסף למדורות.
*החידות באדיבות הרב עזרא מרום
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 .1א .זכר למשואות שהדליקו בזמן המרד ב .זכר לאש שהקיפה
את ביתו של רשב”י ביום פטירתו
 .2בפקיעין
 .3א .הגדנ”ע (לכן סמלו קשת וחיצים) ב .הפלמ”ח ג .תנועת
בני עקיבא
 .4פשטו את בגדיהם ונכנסו לתוך בור וכיסו עצמם בעפר.
 .5רבי מאיר ורשב”י היו מבין  5התלמידים שנותרו לרבי עקיבא.
(יבמות ס”ב)
 .6בגלל הנס שאירע לשומר בית האסורים שניצל מתליה ע”י
שאמר“ :אלוקי מאיר ענני” (עיין עבודה זרה י”ח)
 .7א .הגר השקתה את ישמעאל מהבאר .ב .אליהו הנביא שתה
מנחל כרית.
 .8א .הילולת רשב”י ב .הפסקת המגיפה בתלמידי רבי עקיבא
ג .המן התחיל לרדת בל”ג בעומר
 .9א 120 .שנה .ב .בגיל 40
 .10א .בגלל נבואת בלעם; “דרך כוכב מיעקב” .ב .בר כוזיבא
כלומר בן השקר.
 .11ירושלים של זהב
 .12ערך להם מבחן של אומץ וגבורה :המתמודדים היו צריכים
לקטוע לעצמם אצבע ולעקור עץ ארז תוך כדי רכיבה על סוס.
 .13עקיבא אותיות :יש קונה עולמו בשעה אחת!
 .14גל= אותיות ל”ג .ביום זה גילה רשב”י את נפלאות תורת הסוד.
 .15א .חלאקה = תספורת לבני שלוש ב .קריאה בספר הזוהר
ג .משחק בחץ וקשת כזכר למרד

!

תשובות

