


היה זה בבית מדרש חשוב במונסי שבארצות 
דרשה  לשמוע  גדול  קהל  התכנס  בו  הברית, 
רבי  הגאון  מפי  ההלכה',  בראי  'העסקים  בנושא 
עזריאל טאובר שליט"א, מפיו שמענו את הסיפור. 
נכנס לבית המדרש איש  סמוך למועד ההרצאה 

עסקים אמיד והצטרף לקהל המקשיבים.
ברורה:  היתה  הדרשה  של  התחתונה  השורה 
אומר  יהודי  יתפוס,  ולא  יידע  לא  איש  אם  'גם 
רק את האמת, אינו מכחד ואינו מסתיר. זו יראת 
שמים בסיסית, כי בורא עולם יודע היטב מה בלבו 
משותפיו  מסתיר  הוא  סודות  ואלו  אחד,  כל  של 
העסקיים... אסור להציג מצג שווא, צריך להיות 

אמיתי. זו הוראת התורה!'
מוקדמת,  בוקר  בשעת  יום,  באותו  בדיוק 
חתם איש העסקים האורח עיסקת ענק למכירת 
אחד המגדלים שבבעלותו, בסכום של לא פחות 
מארבעים מיליון דולר! רק לפני כמה שעות קיבל 
לידיו דמי קדימה בסך רבע מיליון דולר, אך לאחר 
דברי הרב – חש האורח כי הדברים כוונו ישירות 

אליו, והחלו נוקפים אותו ייסורי מצפון...
הוא קרב אל הרב, והחל בהקדמה: 'כבוד הרב, 
ולהתקרב לאור  זכיתי לחזור בתשובה  לא מכבר 
היהדות, ולאור זאת אינני בקי מספיק... אני איש 
עסקים ידוע ומצליח ב"ה, ואף זכיתי להחזיק על 
חשבוני חלוקת אוכל לנזקקים מדי שבוע, כמו גם 

פעילויות תמיכה רבות ונוספות...'
אחרי ההקדמה, המשיך ושאל: 'ראה נא כבוד 
היום  בדיוק  שאלה.  לי  יש  דבריך,  אחרי  הרב, 
המגדלים  אחד  את  מכרתי  ענק,  עיסקת  חתמתי 
הצליח  לא  הלה  נוכרי.  עסקים  לאיש  שבבעלותי 
לגלות, כי בין הקומה ה-30 לקומה ה-44, ישנו 
כולו...  המגדל  יציבות  על  המאיים  מסוכן  סדק 
יתכן, כי לו היה יודע על כך - לא היה רוכש את 

המגדל במחיר הזה...'
לסיום, סיכם עד כמה השאלה הרת גורל: 'ראה 
רק  לא  גורלית  היא  השאלה   – הרב  כבוד  נא 
אוכל  לא  אני מבטל את העיסקה  כי אם  עבורי, 
כל  בעניים,  לתמוך  אוכל  לא  לנזקקים,  לסייע 
החסד שלי מוטל על כף המאזניים... לפיכך, אני 
שואל את כבוד הרב, האם עליי לדווח על הסדק 
לרוכש המגדל – ולהסתכן שהעיסקה תבוטל, ואני 
אפסיד הרבה כסף שלא יאפשר לי לתמוך בתורה 
וחסד כרצוני, או שאני יכול להמשיך לשחק 'ראש 

קטן', כלא יודע ולא מכיר?'
והתפעל  הכנות,  לנוכח  התרגש  טאובר  הרב 
להישאר  כדי  תועפות  הון  להפסיד  מהמסירות 
פי  על  בעסקיו  ולנהוג  השם,  לדבר  וחרד  ירא 

מקום  מצא  לא  שאלה,  של  לגופה  אך  ההלכה. 
להקל: 'תראה, יהודי ירא שמים, צריך לנהוג בכל 
תהלוכותיו על פי דרך התורה, ללא כחל ושרק. 
במקרה הזה אין ברירה – אלא להתקשר לרוכש 
להודיעו על הסדק שבמגדל. ההשלכות של זה לא 

משנות את צו התורה!'
שבו  שמים'  ה'יראת  אך  בהלם,  הוכה  האיש 
לא נתנה לו לנהוג אחרת. על אתר יצא למשרדו, 
על  מספר  הוא  בו  ארוך,  מכתב  לרוכש  וכתב 
הסדק שיש במגדל ומסביר עד כמה הוא מסוכן, 
לפרוש  האופציה  את  לרוכש  מעניק   - וכמובן 

מהעיסקה, תוך החזרת דמי הקדימה במלואם. 
הרוכש קרא את המכתב, ועינו התעגלו בהלם. 
יותר  ידע על הסדק המדובר, אך  הוא אמנם לא 
את  מניע  מה  בעיניו.  מוזר  היה  הגילוי   – מזה 
עכשיו?  דווקא  למה  כך?  על  לו  להודיע  המוכר 
מה התחדש בסדק המדובר שלא היה ידוע לפני 

יום – יומיים?
ואף  דינו,  עורך  עם  להתייעץ  הרוכש  החליט 

הם  הרבה.  לתמיהה  הצטרף  הדין  עורך 
התקשרו למוכר בניסיון לדלות עוד 

אותם  פטר  המוכר  אך  פרטים, 
בסתמיות כי החלו בלבו נקיפות 
מצפון, ורק ביקש כי יחזרו אליו 

עם תשובה במהירות...
ממאמץ  מקומט  במצח 
עורך  ישבו  מרוכז,  מחשבתי 

להעלות  והחלו  והרוכש  הדין 
הדין  עורך  ניעור  לבסוף,  השערות. 

במוחו.  נצנץ  משהו  חלום,  כמתוך 
'תשמע לי', לחש באוזני הרוכש, 'אני הבנתי 

במחיר  המגדל  את  קנינו  אנחנו  הרי  קורה.  מה 
כדאי ומשתלם במיוחד, הלא כן?'

לי,  'תשמע  בראשו.  הרוכש  הנהן  כן',  'אכן 
שחתם  אחרי  דקות  חמש  הסיפור:  זה  כנראה 
בכדאיותה  לפקפק  המוכר  החל  העיסקה,  את 
עבורו. לפתע הבין כי מכר לנו את המגדל במחיר 
בו מהעיסקה,  לחזור  הוא מבקש  לכן  זול מדי... 

ומספר לנו סיפורים על סדקים...
אם לעצתי תשמע', סיכם עורך הדין, 'אל תיפול 
במלכודת. לך עם העיסקה עד הסוף, אל תיבהל 
קנית  טובה,  עיסקה  עשית  הסדקים...  מסיפורי 
מגדל במחיר מציאה – תישאר איתה עד הסוף, 

על אפו ועל חמתו של המוכר!'
באותו יום, נחתה על שולחנו של המוכר הודעה 
יודע  'אני ממשיך בעיסקה, אני  קצרה מהרוכש: 
על הסדק אך לא נרתע. אנחנו ממשיכים בעיסקה 

ככתבה וכלשונה, ללא שום שינוי!'
המוכר מביט בהודעה, ולרגע בהה בה בחוסר 
האם  הרוכש?  של  בינתו  עליו  הנסתרה  אמון. 
 14 לאורך  סדק  מבין את המשמעויות של  אינו 
קומות מהמגדל? הרי זה מסכן את יציבות המגדל 
כולו, ודורש השקעת משאבים אדירה כדי להציל 
מבקש  הוא  מדוע  כראוי.  ולבססו  המגדל  את 
להמשיך בעיסקה הלא מוצלחת שביצע גם אחרי 

שהנתונים ברורים לו?
אך אם בכך בחר – ניחא, לו יהי כן. כבר ביום 

המחר, המשיכה העיסקה להתקדם כמוסכם...
החורף.  ימי  והגיעו  חודשים,  שלושה  עברו 
סערה  רוחות  מנהטן,  על  ניתכו  עזים  גשמים 
וגם  מקום,  בכל  הצטבר  השלג  קשות.  וסופות 

בתוככי הסדק המתרחב במגדל...
מיד אחרי הסופה, הוציאו הרשויות 'צו סגירה' 
והיציבות  הבטיחות  בעיות  תיקון  עד  למגדל, 
לטמיון  ירדו  דולרים  אלפי  מאות  בו.  שהתגלו 
נוספים  דולרים  מיליוני  המגדל,  השבתת  בגין 
מחדש  בייצובו  להשקיע  הרוכש  נאלץ 
לו  היה  לא  אך  כמקדם.  ושיפוצו 
הן   – ומענות  בטענות  לבוא  למי 
ללא  הסדק  על  דיווח  המוכר 
כחל ושרק, יידע אותו עליו ועל 

נזקו...
להבין  למד   – המוכר  ואילו 
ביראת  הטמונה  הברכה  את 
שמים. בלעשות את מה שהתורה 
הגיוני,  לא  נראה  זה  גם אם  מצווה, 
גם אם על פניו נראה שיפסיד מהמהלך. 
התחכמויות  בלי  התורה  הוראות  עם  ההליכה 
את  והביאה  עצום,  כספי  מנזק  אותו  הצילה   –

הברכה לביתו!
בלי  עליהן  והקפדה  ודקדוק  בהלכות  עמידה 
להטמיע  המרכזיים  הכלים  אחד  היא   – פשרות 
יראת שמים בליבנו. ההקפדה על כל הלכה, בלי 
לעגל פינות ובלי לחפש קולות – היא העומדת לנו 
ומותירה את יראת השמים שלנו חזקה ואיתנה. 
ברור  באופן  ההלכה  דבר  את  יודעים  איננו  אם 
– זה הזמן ללכת ולשאול שאלת רב, לקבל את 

הכרעת התורה ולנהוג על פיה.
כשיהודי חי על פי דרך התורה, כשהוא מקפיד 
להיות  זוכה  הוא  פשרות,  בלי  ההלכה  דבר  על 
בעל יראת שמים, וגם זוכה בברכה ובשפע עושר 

ואושר!
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"
נוהגים להרבות בשמחה ביום ל"ג לעומר והטעם הוא מפני שיש אומרים שזה יום א. 

ויום  יום עצוב  זהו  פי שיום פטירת הצדיקים  ואף על  יוחאי  פטירתו של רבי שמעון בר 
שצריך לעשות בו חשבון נפש על זה שהצדיק הלך מכל מקום יום פטירת רבי שמעון בר 
יוחאי יוצא מן הכלל מכיוון שהרומאים רדפו אחרי רבי שמעון להרגו והוא ברח ונעשה 
לו נס במערה (שגדלו לו שם חרובים) והרומאים לא הצליחו להורגו לזכר הנס שניצל קבעו 

יום פטירתו יום שמחה.

גם רבי שמעון בעצמו רצה שיעשו יום שמחה ביום פטירתו, וביום שרבי שמעון נפטר ב. 
הוא גילה את האדרא זוטא ששם נתגלו סתרי תורה ובאדרא זוטא שכתב נתקנו העולמות 
העליונים וגם הבית כולו היה אש סביב בזמן שגילה את סודות התורה ובאותו יום כל שנה 

מתגלים ומתעוררים כל מעשיו שעשה ולכן עושים יום שמחה ומשתה.

יש אומרים שביום ל"ג בעומר רבי שמעון לא נפטר והשמחה הגדולה שיש ביום הזה ג. 
משום שרבי עקיבא (אחר שנפטרו עשרים וארבע אלף תלמידיו) הלך וסמך את חמשת תלמידיו 
יום 'שמת'  ולא  יום 'שמחת' רשב"י  וזה מה שכתוב  וביניהם היה רבי שמעון  האחרונים 

רשב"י.

ויש אומרים שהשמחה ביום ל"ג בעומר זה משום שבאותו היום פסקו למות תלמידי ד. 
רבי עקיבא (אולם לדעת מרן השולחן ערוך תלמידי רבי עקיבא פסקו למות ביום לד' בעומר ולכן לפי דעת 
השולחן ערוך ביום לד' בעומר מסתיימים דיני האבלות שנוהגים בימי הספירה). יש עוד טעמים מדוע 
מרבים בשמחה ביום ל"ג בעומר ומדוע יום זה נקרא יום ההילולא של רבי שמעון ואין כאן 

המקום להאריך.

ביום ל"ג בעומר אין אומרים תחנון ונפילת אפים בין בשחרית בין במנחה וכן אין ה. 
וכן  צרה"  ביום  ה'  "יענך  מזמור  המזרח)  ועדות  הספרדים  (למנהג  שחרית  בתפילת  אומרים 
אין אומרים בתפילת שחרית מזמור "תפילה לדוד הטה אלוהי אוזנך ענני", אולם מנהג 
האשכנזים למרות שאין אומרים תחנון ונפילת אפים מ"מ אומרים בתפילת שחרית את 

המזמור "יענך ה' ביום צרה".

גם ביום ל"ב בעומר אין אומרים תחנון ונפילת אפים בתפילת מנחה.ו. 

אף על פי שלמנהג הספרדים ועדות המזרח וכן מרן בשולחן ערוך כתב שרק ביום ל"ד ז. 
מסתיימים דיני האבלות שנוהגים בעומר מכל מקום ביום ל"ג בעומר לכבוד שמחת מצוה 
של רבי שמעון בר יוחאי מותר לשמוע שירים (אולם שאר מנהגי אבלות שנוהגים כגון: תספורת, 

וחתונה וכו' עדין לא מותר אלא דווקא ביום לד' בבוקר אחר הנץ החמה).

יוחאי ח.  בר  רבי שמעון  שבחי  ולומדים  בעומר  ל"ג  בליל  לימוד  לערוך  שנוהגים  יש 
שמפוזרים בש"ס ולומדים גם בזוהר הקדוש , וכן נוהגים לקרוא ספר האדרא זוטא (שאותו 
הוא גילה ביום פטירתו ובסוף האידרא מסופר כיצד רשב"י נפטר ואיך קברו אותו) ומנהג יפה הוא. יש 
שנוהגים לעשות מדורות אש לזכר רבי שמעון וזהו זכר שביום שנפטר הבית כולו הוקף 

אש וגם בשעת פטירתו המיטה הייתה עולה באויר ואש היה לוהט לפני המיטה.

כל ההיתר לשמוע שירים ביום ל"ג בעומר הוא רק לכבוד שמחת רבי שמעון (אולם ט. 
דווקא שירים מותר אבל שאר מנהגי אבלות לדעת הספרדים ועדות המזרח וכן דעת מרן השולחן ערוך 
מסתיימים דיני אבלות ביום ל"ד לעומר בבוקר אחר נץ החמה) מ"מ אין לשמוע סתם שירים לבד 

אלא רק ביום ל"ד לעומר בבוקר.

וכן אין י.  ונפילת אפים בתפילת מנחה,  ביום לב' בעומר אין אומרים תחנון  לסיכום: 
אומרים ביום ל"ג בעומר תחנון ונפילת אפים בין בשחרית בין במנחה ומנהג הספרדים לא 
לומר בתפילת שחרית מזמור "יענך ה' ביום צרה" ומזמור "תפילה לדוד הטה אלוהי אוזנך 

ענני" אבל האשכנזים נוהגים לומר מזמור "יענך ה' ביום צרה" בתפילת שחרית.

פרשת בהר פותחת בפסוק "וידבר ה' אל משה בהר 
המיוחד  הדגש  מה  שואלים  חז"ל  וכבר  לאמר"  סיני 
זו  שפרשה  מציינת  שהתורה  שמיטה  במצוות  כאן 
נאמרה בסיני, והלא כל התורה כולה נאמרה למשה 

בסיני.
הגאון ר' איזיק חבר ועוד מפרשים מבארים בהקדים 
ישראל  עם  בין  מוצאים  שאנחנו  ההבדל  את  לבאר 
שקיבל את תריג' המצוות בהר סיני, לשבע המצוות 
שאומות העולם נצטוו בהם מאז נח ובניו. ההבדל לא 
רק בכמות המצוות, (תריג' מול שבע) אלא במהות 
לתיקון  ניתנו  הם  נח,  בני  שנצטוו  המצוות  המצוות, 
סדרי המדינה שיהיה העולם מנוהל כפי סידורו הטבעי. 
משא"כ בתרי"ג מצוות התורה, המצוות נתנו לנו כדי 
לרומם אותנו ולקדש אותנו, להתרומם מעל הטבעים 

השיגרתיים שיש בבני אדם. 
ממצרים  ישראל  יציאת  בעת  מדוע  מבארים  ובזה 
שידד הקב"ה את כל המערכות הטבע והראה עוצם 
התורה  את  לנו  לתת  רצה  הקב"ה  כי  בעולם,  כוחו 
הקדושה, וכוחה של תורה היא "הנהגה ניסית" ומאז 
גם  ולכן  ניסית".  "הנהגה  הנהגתו עמנו בדרך חדשה 
מצוות התורה הם מעל הטבע האנושי, להתגבר על 
את  לקבל  רצו  שלא  העולם  אומות  אבל  הטבעיים. 
התורה נשארו עם ההנהגה הטבעית. שזה ג"כ השיא 

של השבע מצוות. 
בפרשה  המופיעות  במצוות  מתבוננים  כשאנחנו 
נגד  הם  שכולם  מצוות  של  ליקוט  כאן  רואים  אנחנו 
שביתת  מצות  היא  הראשונה  המצוה  הטבע,  גדרי 
הארץ בשנה השביעית, מיד אנשים מתקוממים "וכי 

תאמרו מה נאכל?". 
ממה  למה?  ריבית,  לקיחת  איסור  ובהמשך 
נתפרנס?. וכן איסור אונאת דברים או הונאת ממון, 
יש  אם  הרי  אדם,  בני  אצל  הרגיל  הטבע  נגד  זה 
המחיר  את  ישלם  והוא  הקונה  את  ללחוץ  הזדמנות 
וכן בהונאה בדיבור הרי  גבוה למה להפסיד?  היותר 
בכדי  גנאי לשני  מילת  איזו  לא לתת  זה מאוד קשה 

להעמיד אותו במקום. 
ולא  כבוד  בו  לנהוג  עברי  עבד  של  זו  מצוה  גם 
להשתעבד בו, זה נגד הטבע.  האדם טוען הרי קניתי 
כמו  שיעבוד  כן  אם  כפועל,  ולא  לעבד  ממש  אותו 

שצריך. 
רק התורה באה ואומרת לנו: יהודים! קבלתם תורה, 
להיות לכם הנהגה אחרת, צריכים להתעלות  צריכה 
מעל הטבעים שיש בבני אדם, ולנהוג אחרת. כי את 
זה קבלנו "בהר סיני". שם בהר סיני קבלנו את התורה 
הקדושה למעלה מגדרי הטבע, קבלנו כוחות חדשים 
עמנו,  הקב"ה  של  ונפלאות  ניסים  ראינו  וחזקים, 
עצמינו  את  שנשלים  שבכדי  לדעת  צריכים  ואנחנו 
צריכים לעבוד על ההרגלים שיש באדם. וניתן לנו גם 
את הכח לעמוד מול גדרי הטבע הפשוטים ולהלחם 

בהם כי זה כוחה של התורה הקדושה. 
ה'  "וידבר  הכתוב  מדגיש  הפרשה  בתחילת  ולכן 
...בהר סיני" גם כאשר נראה בפרשה זו ציווים שהם 
היפך גדרי הטבע הפשוטים, אל לנו לחשוב איך נעמוד 
בזה, לזה פותח הכתוב שפרשה זו נאמרה שם בסיני. 
מול  גם  לעמוד  והיכולות  הכוחות  את  קבלנו  ושם 

הדברים שנראים כסותרים את טבעי האנוש.
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