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לקבלת העלון באיזור מגוריכם058-470-3770 :

רמת אביב
המקום בו גבול ובלי גבול נפגשים

חיבור הגלוי

והנסתר

ל"ג בעומר  -הסוד של הסוד
ההארה של ל"ג בעומר נמשכת לשלושה ימים ,גם בשבת זו עדיין מאירה ההארה של היום המיוחד הזה ,יום ההילולא של רבי
שמעון בר יוחאי ,היום בו הוא גילה לנו את הסודות העמוקים ביותר בתורה
נקודה מתוך השיעור השבועי של הרב כל יום שישי בשעה  10:00רח' טאגור  32רמת אביב (ת"א)

מה

המיוחד בלימוד התורה של רבי שמעון
בר יוחאי?
רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י) היה אחד
מהתנאים ,אבל בשונה מרובם ככולם של התנאים
ַ
שעסקו רק בחלק הגלוי של התורה ,רשב"י עסק
גם בחלק הנסתר של התורה .הייתה סביבו חבורה
של צדיקים קדושי עליון שלמדו ממנו את סודות
התורה.
ל"ג בעומר ,היום השמונה עשרה בחודש אייר ,הוא
היום שבו רשב"י הסתלק מן העולם ,יום הסתלקות
של צדיק הוא היום שבו מתגלה הפנימיות של
כל עבודתו לאורך כל ימיו ,ואכן באותו
יום הוא אסף את תלמידיו וגילה להם
סודות נעלים יותר ממה שגילה
להם כל ימי חייו ,גילה
להם את הפנימיות של
סודות התורה ,את ה'סוד
של הסוד' ,במילים של
הזוהר את ה"נשמתא
דנשמתא דאורייתא",
הנשמה של הנשמה
של התורה.
תלמידיו
שנכחו

באותה מאורע עוצמתי רשמו את אותם סודות,
ובזכותם אנו לומדים היום את הסודות הנעלים
האלה .אחד מהביטויים של היותם סודות נעלים
כל כך הוא דווקא האפשרות שלנו ללמוד אותם
ולהבין אותם .פעמים רבות הלימוד ברובד הנסתר
של התורה הוא באופן שהאדם הלומד לא מבין
את התוכן הנלמד בגלל היותו רוחני ומופשט,
והחידוש הוא שדווקא את הסוד שבסוד יש לנו את
האפשרות להבין בשכל האנושי שלנו.
חידוש זה הוא גם מעין פתיחה והתחלה של אחד
מיעודי הגאולה ,שמנבא הנביא ישעיה "תורה
חדשה (מאיתי) תצא" ,אז תתגלה אלינו תורתו
של משיח ,נלמד ונבין כולנו את הסודות הנעלים
ביותר שבתורה.

היו

גם תנאים אחרים שעסקו בסודות
התורה ,לא?
אכן כן ,אך ההבדל הוא שרשב"י עסק בשני
התחומים ,הן בנגלה של התורה והן בנסתר ,ולא
רק שעסק בשני התחומים השונים ,רשב"י חיבר
את שני רבדי התורה ביחד.

בלימוד הנגלה עוסקים בעיקר בצד הטכני של
התורה ,מה צריך לעשות ,מתי צריך לעשות זאת,
איפה ,מי כמה וכד' ,אך בלימוד הנסתר שבתורה

רוצים עוד?  -חפשו אותנו בפייסבוק" :חב"ד רמת אביב"
נא לשמור על קדושת הגיליון

החלק ה'נשמתי' של התורה ,עוסקים בעיקר ב'למה
צריך לעשות' ,מה הסיבה הפנימית ,מה תכלית
הכוונה שבשבילה אנו מקיימים מצוות ,מה תכלית
הכוונה בבריאת העולם .רבי שמעון בר יוחאי בדרך
הלימוד המיוחדת שלו גילה בתוך הגלוי את הנסתר,
וביטא את הנסתר בתוך הגלוי ,הוא המשיך את
סודות התורה לתוך החלק הנגלה ,וגילה גם כיצד
הסודות העמוקים מתבטאים בנגלה של התורה.

כיצד

עלינו ללמוד תורה על מנת
להביא את הגאולה?
החיבור הזה הוא תשתית ונתינת כוח לחיבור
העולם הפנימי והנסתר של הכוחות האלוקיים
עם המציאות הגלויה אותה אנו חווים ומשיגים.
מכיוון שכל מה שקורה בעולם תלוי בלימוד
התורה של עם ישראל ,לכן כאשר אנו לומדים גם
את הנגלה וגם את הנסתר ,וכאשר אנו לומדים
באופן שאנו מחברים את הנגלה עם הנסתר ,אנו
מביאים את הגאולה לעולם ,אנו מחברים את
העולם הגלוי עם העולמות הנסתרים ומביאים
לגילוי את הבחינות הנסתרות כאן בעולם,
מחברים את הא' – אלופו של עולם לגולה
ומביאים את הגאולה ,תיכף ומיד ממש.

הרב חיים יוסף גינזבורג
ראש ישיבת חב"ד רמת אביב

|| או שלחו בקשת הצטרפות לווצאפ058-470-3770 :

מוסדות ישיבת חב"ד רמת אביב רח' טאגור  32תל אביב  -נשמח לסייע בכל עניין יהודי058-470-3770 :

הוא משלנו
ראיון עם בוגר הישיבה
מראיין – הרב אלישע קצבי

חזר לשכונה שבה גדל להקים תלמוד תורה

כשחזרתי מהטיול של "אחרי הצבא" ,מספר הרב עמרי בן עקיבא,
כיום שליח של הרבי בטבריה עילית ומנהל תלמוד תורה חב"ד בעיר,
התקשרתי ליניב כהן שאיתו טיילתי במזרח .אבא שלו ענה לי שהוא
לא בבית ,הוא כרגע בישיבה .לתומי חשבתי שהוא מתכוון שהוא נמצא
ב'ישיבת צוות' ,אבל כמה דקות אחרי שניתקתי את הטלפון חשבתי
לעצמי שאולי הוא התכוון לישיבה מסוג אחר .התקשרתי שוב ואכן
הוא ענה לי שיניב חזר לארץ ונכנס ללמוד בישיבה של חב"ד .כבר
באותו יום התקשרתי אליו לישיבה והוא שכנע אותי להגיע לשבת.

שבת שלא הכרתי

גדלתי בבית דתי ועד גיל  18שמרתי שבת כהלכתה ,אבל את החווי'ה
שעברתי באותה שבת בישיבה לא הרגשתי מעולם ,קריאת התהלים
(הייתה זו שבת מברכים) ,תפילת שחרית ,ההתוועדות ,האווירה הייתה
פשוט מחשמלת .חודשים לפני השבת הזו ניקרה במוחי שאלה בנושא
אמונה ,ומבלי שאספר לאף אחד על השאלה הזו ,הרב מרזל שהתוועד
באותה שבת ענה על השאלה שלי ..ראיתי בזה סימן משמים.
לא חזרתי עדיין בתשובה אבל לפני שחזרתי הביתה לטבריה ,קיבלתי
על עצמי להתחיל ללמוד את שיעור החת"ת (חומש תהלים ,תניא)
היומי .הלימוד הזה עשה לי מהפכה בחיים ,שנה לאחר מכן הגעתי
לשבת נוספת בישיבה ,ונשארתי לשנה שלימה .את מה שקיבלתי
בישיבה אי אפשר לתאר ,עד היום כמעט כל יום בשליחות אני מרגיש
את הכוחות העצומים והחסידות שספגתי שם.

הרב בן עקיבא בפעילות עם ילדי התלמוד תורה

כנגד כל הסיכויים

אחרי החתונה אני ורעייתי שתחי' גרנו בקהילה בצפת אך מהר מאוד
עברנו לטבריה ,בהתחלה כדי להיות ליד ההורים ,בפועל זמן קצר
לאחר מכן פתחנו בית חב"ד בשכונה בה שנינו גדלנו – טבריה עילית.
בהתחלה הפעילות הייתה סביב הבית חב"ד ,תפילות ,שיעורי תורה,
סעודות שבת וחג ,אך כשהילדים שלי קצת גדלו ראיתי את הצורך
הגדול בתלמוד תורה בטבריה ,התחלנו עם כיתה קטנה של כמה ילדים
ומאז הכל היסטוריה ,ראינו בשנים האחרונות ניסים שלגמרי למעלה
מדרך הטבע ,וכיום יש בתלמוד תורה כ 120תלמידים בחמש כיתות!
אחד הניסים הגדולים ראינו בשבוע האחרון כאשר רון קובי ראש
העיר בטבריה שהתפרסם ב'אהדתו הגדולה' לחרדים בעיר" ,כנגד כל
הסיכויים" אישר לנו פתיחת בית ספר חב"ד בנות בטבריה.
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הטבע של הנשמה

ספירת החכמה היא המקום בו נוצר המפגש בין ה'אין סוף'
ונפש האדם ,שם מאירה לאדם האמת האלוקית שלמעלה מכל
טעם ודעת ,ומהארה זו נובע הטבע המיוחד של הנשמה

במה שונה הטבע של הנשמה
מכל שאר הנבראים בעולם?

שלמה המלך ,ממשיל את הנשמה לנר,
"נר השם נשמת אדם" ,מכיוון שיש
בנשמה תכונה הדומה לאור הנר .האש
בטבעה שואפת תמיד לעלות למעלה,
יש בה רצון להתנתק מהפתילה ולהידבק
בשורש הרוחני שלה ,ביסוד האש ,אף
על פי שדביקות זו תבוא על חשבונה,
כי ברגע שתתנתק מהפתילה תאבד את
מציאותה .לכן כשמסתכלים על האש
שבמדורה ,רואים כיצד היא כל הזמן
מתנענעת ומנסה להיפרד מהעצים בהם
היא אחוזה .תכונה זו קיימת רק באש,
כל שאר הנבראים שואפים תמיד לחזק את הקיום העצמי שלהם ,ולא
מחפשים להתבטל למשהו גדול מהם ,וזהו הדמיון לנשמה.
הנשמה חפצה ורוצה להידבק במקור שלה ,כמו האש הנאחזת בפתילה,
אך מתנענעת בניסיון להתחבר לשורש שלה ,כך הנשמה נאחזת בגוף ,אך
מתנענעת וחפצה להתחבר לבורא ,אפילו על חשבון החיבור לגוף ,אפילו
על חשבון המציאות העצמית שלה.

מדוע הנשמה מוכנה לוותר על קיומה העצמי על מנת
לדבוק בבורא?

לשאלה זו אין תשובה שכלית ,הרצון של הנשמה לדבוק בבורא הוא
לא תוצאה של מחשבה לוגית ,לכן אדמו"ר הזקן משתמש במילה טבע,
שפירושה ,שזו תכונה הטבועה בנשמה שהיא למעלה מכל היגיון.

מנין מגיע ה'טבע' המיוחד של הנשמה?

מבחינת החכמה שבנפש .בשונה מהבינה שבה האדם מתבונן בגדולת
השם ומגיע למסקנה השכלית שיש לאהוב את השם ,ספירת החכמה
היא המקום בו נוצר המפגש בין ה'אין סוף' ונפש האדם ,שם מאירה
לאדם האמת האלוקית שלמעלה מכל טעם ודעת ,ומהארה זו נובע הטבע
המיוחד של הנשמה והרצון שלה לוותר על מציאותה העצמית ולדבוק
באמת האין סופית.

הרב נדב כהן

מחבר רב המכר " -מודעות יהודית"

גאולה ברמה

זמני השבת

פרשת בחוקותי

קטעים מתוך שיחת הרבי בשבת פרשת
תזריע-מצורע ,ו' אייר ,ה'תנש"א.

כיוון שבימינו אלה ממש" ,כלו כל הקיצין" כפשוטו
ממש ,ובודאי שתיכף ומיד בא משיח צדקנו ,וכל אחד
ואחד מראה באצבעו ואומר "הנה זה (מלך המשיח)
בא" ,שכבר בא (בלשון עבר) ברגע שלפני זה.
לקבלת פני משיח צדקנו נכריז יחד כולנו:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

@העלון בשיתוף:
ספר התורה של עם ישראל

תל אביב
ירושלים
באר שבע
חיפה

כניסה
19:16
18:55
19:06
19:08

יציאה
20:20
20:17
20:17
20:21

עלון רמת אביב יוצא בשיתוף מיזם " -ספר התורה של עם ישראל"
בואו להכניס את האור לבית עם למעלה מ 100,000-יהודים שכבר לקחו חלק
במיזם ראשון בהיסטוריה  -לכל יהודי יש אות בספר תורה!
לפרטים ולהזמנות ( -ללא עלות והו'ק)050-5321770 :

נא לשמור על קדושת הגיליון

