
 

 המועדים והזמן

ר י ב ן  ו ע ד ג ב  ר  ה

 אלה מועדי ה'
בחלקה השני של פרשת אמור, מדברת התורה על כל המועדים הקיימים מדאורייתא. התורה פותחת בדיבור על השבת, 

ׁש  ה מֹֽוֲעֵדי ְיהָֹוה ִמְקָרֵאי ֹקדֶּ ר ִתְקְראּו ֹאָתם ְבמֹֽוֲעָדֽםולאחר מכן מתפנה לעסוק בענייני המועדים: "ֵאלֶּ " )ויקרא כג, ד(. ֲאׁשֶּ
ְרָבָעה היא פותחת בפסח החל בחודש הראשון,  –התורה מונה את החגים לפי סדרם בלוח השנה  ׁש ָהִראׁשֹון ְבאַּ חֹדֶּ "בַּ

ת ָיִמים ה' ִׁשְבעַּ ּצֹות לַּ מַּ ג הַּ ה חַּ זֶּ ׁש הַּ חֹדֶּ ֲחִמָשה ָעָשר יֹום לַּ ה': ּובַּ ח לַּ סַּ ְרָבִים פֶּ ׁש ֵבין ָהעַּ חֹדֶּ ּצֹות ֹתאֵכלּו" )שם שם, ה ָעָשר לַּ -מַּ
ה ֵלאֹמר:ו(, ממשיכה לשבועות, דרך ספירת העומר, ולבסוף מגיעה לחגי תשרי, לחוד ל ֹמׁשֶּ ֵבר ה' אֶּ ְידַּ ֵבר  ש השביעי, "וַּ דַּ

ְשִביִעי..." )שם שם, כג ׁש הַּ חֹדֶּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר בַּ ראש השנה, יום הכיפורים,  –כד(, וגם אותם היא מונה לפי סדרם -אֶּ
 סוכות ושמיני עצרת.

אנו נמצאים בימי ספירת העומר, עברנו את  –לפי הסדר המצוין בפרשה, אנחנו למעשה נמצאים ממש בתחילת השנה 
 פסח ופנינו מועדות לחג השבועות.

 חזיון הכיסא
בהקשר זה של המועדים, יש מעין חיזיון של רבי נחמן שבו הוא מתאר את החגים באופן ייחודי. ברצוני להתעכב על 

 :1כמה מילים מתוך החיזיון הזה ולנסות להבין דרכן מבט מסויים

סיפר זאת שראה במראה או בחלום שהביאו לו כיסא, והיה אש סביבה. והלכו כל העולם אנשים ונשים וטף לראותה. וכשחזרו 
קה, משם, אזי תכף נקשרו זה עם זה ונעשו שידוכים ביניהם. וגם כל מנהיגי הדור כולם הלכו לראותה. ושאלתי כמה היא רחו

 ומפני מה תכף נעשו שידוכים. והלכתי והקפתי סביבם לילך שם.
ושמעתי שהולך ובא ראש השנה. והייתי מסופק אם לחזור אם להתעכב שם, והייתי נבוך בדעתי ואומר בלבי איך אשאר בכאן 

 על ראש השנה, ואמרתי בדעתי לפי הגוף חלש שיש לי למה לי לחזור והייתי שם.
גם שמעתי  שם ראש השנה, ראש השנה ממש. וכן יום כיפור, יום כיפור ממש. וכן סוכות, סוכות ממש.וראיתי  ובאתי להכיסא

שהיה צועק "חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי", מה לכם לידון את העולם, ראש השנה בעצמו ישפוט. וברחו כולם עם כל 
 מנהיגי הדור, כולם ברחו

רבי נחמן מתאר שבמעמד הכיסא הנ"ל הוא ראה  ;הזה ך החיזיון המופלאברצוני להתעכב על כמה עניינים בודדים מתו

"ראש השנה ממש", "יום כיפור ממש", "סוכות ממש". יש לשים לב גם  ;את החגים באופן שונה ממה שאנחנו מכירים
 ביניהם.שמתואר שם הוא ראה כביכול את כל החגים ביחד, בלי ימים המפרידים 

יש להבין מה פשר התיאור המשונה של החגים, מה עניין ה"ממש" שראה רבי נחמן בחזיונו? הרי אנו מכירים שלעולם 
 א' בתשרי זה ראש השנה, אין פה עניין של "ממש" ו"לא ממש".

השבוע אני חושב שרבי נחמן רצה במילים אלה לגרום לנו להבין שהמועדים שהתורה מתארת לנו, בין השאר בפרשת 
לכל מועד יש את הממשות העצמית  –ביכול מתחיל מצד עצמו כ. המועד לנם אצלנומהגילוי ששלנו, אינם מתחילים 

ד הוא כמו אישיות, כמו מהות מסוימת יש 'ראש השנה ממש', יש 'פסח ממש' ו'שבועות ממש'. כלומר, כל מוע –שלו 
שעומדת מצד עצמה, ואת זה כביכול מתאר רבי נחמן כשהוא פוגש את החג 'ממש', את הדבר עצמו, לא רק את הגילוי 
שלו. אם נקרא את זה באופן הזה, אז כביכול כשנתן לנו הקב"ה את המועדים, הוא בעצם איפשר לנו לפגוש את 

אלוקי, משהו שנמצא הרבה מעבר למציאות שאנחנו מכירים. המועדים האלו הם מתנות עצמיותם, לפגוש משהו גדול, 
. הקב"ה אצלנו באופנים כאלו ואחרים תחג הזה מתבטאקיימות של הזה מתחיל מזה שיש חג, וה שנתן לנו הקב"ה.

  העניק לעם ישראל את המתנה הזאת שהם יכולים להיפגש ממש עם המועדים עצמם.

 
 .265"כל סיפורי רבי נחמן מברסלב", הוצאת ידיעות ספרים, עמ'   1

 ח' אייר התשע"ח פרשת אמורבס"ד  
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על ידי אכילת מצה בפסח, ישיבה בסוכה בסוכות ותקיעת  אנחנו נפגשים עם החגים על ידי ההלכות והמצוות שלהם,
תם, אבל על ידי הסעודות והתפילות שלהם וע"י הלימוד עליהם ולקרא אנו נפגשים עם החגים אש השנה,שופר בר

כאמור, זה לא מתחיל משם. אנחנו מתחילים מזה שהחג הוא נמצא, הוא כמו אישיות ייחודית שקיימת בעולם. למעשה, 
להינו מועדים לשמחה -ה' א ותיתן לנואם נשים לב טוב, זה פחות או יותר מה שאנחנו אומרים בתפילות המועדים: "

הקב"ה נתן לנו משהו, הוא לא רק ציווה אותנו לקיים את החג, אלא קודם כל  התפילה(חגים וזמנים לששון..." )מתוך 
נתן לנו את החג. יש כאן בעצם את החגים ממש. זה לא מתחיל מאיתנו. הקב"ה איפשר לנו להיפגש עם החגים האלו 

זה הפער שנמצאים כאן באמצעות המצוות והתפילות. אבל ממשותם של החגים היא הרבה יותר עמוקה ורוחנית. 
"חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי" מפני שאם החג מתחיל מאיתנו, אנחנו בעצם לא פוגשים  –שמתאר רבי נחמן בחזיונו 

יש פה בעולם  –את החג ממש ונוצרת מכך דחייה מסוימת. "מה לכם לדון את העולם, ראש השנה בעצמו ישפוט" 
 .שפוטתא יההופעה זו הופעה של ראש השנה, 

 עולם, שנה ונפש
לדון דרך מה בעצם אנחנו יכולים לפגוש את החגים? כשאדם דיברנו על כך שאנחנו צריכים לפגוש את החגים. אך יש 

נפגש עם חבר שלו, הוא פוגש אותו דרך הגוף שלו, דרך הדיבור שלו ודרך הנפש שלו, וכשאדם פוגש בחפץ מסוים 
דרך הזמן. הזמן הוא המופיע את  -מתקיים מפגש דרך החומר של החפץ. המפגש עם החגים מתרחש דרך מישור אחר 

ין הזה מופיע במקומות רבים בחסידות ולמעשה הוא מופיע במקור קדום יותר, בספר היצירה: בכל דבר החג. העני
אין דבר . עולם, שנה ונפש. עולם זה הביטוי למקום, שנה היא הזמן, ונפש היא הנפש –בעולם מתרחשים שלושה דברים 

בעולם שיכול לברוח מלהיות תחת הממשלה של שלושת הדברים האלה. אדם תמיד נמצא בנקודת זמן מסוימת, במקום 
. נפש שלוזמן, המקום והאת ה שי חי ואכל דבר דומם, צומח למסוים ותמיד בא לידי ביטוי על ידי הנפש שלו. כמו כן 

'דינמיים', המקום יכול להשתנות והזמן יכול לזוז, אבל אי אפשר לצאת מהם, תמיד יהיה מקום  אמנם העניינים האלה
עולם, שנה ונפש. אין זה תיאור דתי או  –כלשהו וזמן כלשהו, אי אפשר לברוח מהחלּות של שלושת הדברים הללו 

 תורני, אלא זהו תיאור מציאותי, כך העולם פועל.

ב  ָוחֹם ְוַקִיץ ָוחֹ  "ְוקֹר ְ   "ֹתו  ֶֽרף ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיש 
הזמן. הזמן הוא דבר שמתרחש כל הזמן, זהו תהליך טבעי המתרחש בטבע וניתן  –ברצוני להתמקד בעניין ה'שנה' 

ישנה מחזוריות הזמן של היממה, על פי זריחת השמש ושקיעתה, ישנה המחזוריות של החודש הנמדדת על  –להבחין בו 
אדם יחיה לבדו על אי בודד ולעולם -וקיימת גם כן המחזוריות השנתית על פי עונות השנה. גם אם בןפי מילוי הלבנה, 

בעולם  וכל עצם אדם-לא ייפגש עם אף אדם אחר, הוא לאט לאט יקלוט בעצמו שקיים סביבו תהליך של זמן. כל בן
 נמצא תחת ההשפעה של הזמן, אי אפשר לברוח מזה.

ץר המבול, אומר לו הקב"ה: "בפרשת נח, כאשר נח יוצא מהתיבה לאח ף  עֹד ָכל ְיֵמי ָהָארֶּ ִיץ ָוֹחרֶּ ע ְוָקִציר ְוֹקר ָוחֹם ְוקַּ רַּ זֶּ
ְיָלה לֹא ִיְׁשבֹֽתּו" )בר אשית ח, כב(. כל זמן שהארץ קיימת, כל המאפיינים האלו של הזמן באים לידי ביטוי ולא ְויֹום ָולַּ

ניתנים להשבתה. הזמן הוא עיוור, אין בו משהו רוחני, אין בו אישיות או אפשרות לקבל החלטות, הוא יקרה תמיד 
 מהלא מתאי העונההשמש מכבידה על איזה אדם מסוים, או אם  , למשל,ללא כל התחשבות, וזה לא משנה אם עכשיו

 לקבוצה מסוימת. התרחשות הזמן באה ומתרחשת בכל רגע נתון, בלי קשר לאנושות ולמציאות.

 התגלות הרצון
ניינים שדיברנו עליהם, הראשון הוא עניין הממשות של המועדים, המשמעות הרוחנית והופעת אם נחבר את שני הע

ע"י חיבור שני  ;הקב"ה דרך המועדים, והשני הוא העניין של הזמן הטבעי הסובב אותנו, נקבל דבר מה פלאי ומדהים
ציאות את המועדים. המחזוריות העניינים הללו נגלה שבעצם התהליך הטבעי והעיוור של הזמן הוא זה שמגלה לנו במ

הטבעית הזאת של הימים, החודשים והשנים מאפשרת לנו לספור, למשל, חמישה עשר יום מתחילת החודש הראשון, 
וזה הדבר שיגלה לנו את פסח. דווקא התהליך העיוור הזה של הזמן, המחוסר כל כוונה, הוא זה שמגלה לנו את 

 ההופעה הרוחנית המיוחדת של המועדים.

 בליקוטי מוהר"ן )תניינא, תורה ד( אומר רבי נחמן: 

והתגלות הרצון הוא על ידי ימים טובים, כי כל אחד מהימים טובים מכריז וקורא ומגלה את הרצון, שהכל מתנהג רק על פי 
 רצונו בלבד, בבחינת )ויקרא כ"ג(: "מקרא קדש", שהיום טוב קדש קורא ומכריז את הרצון כנ"ל

שהימים הטובים הם "מקראי קודש". הכוונה היא שהימים הטובים הם אלו שקוראים שיש רצון ה'  רבי נחמן מציין
 בעולם, הם אומרים ומגלים שהעולם הזה מתנהל דווקא על ידי רצון ה'. רבי נחמן ממשיך ומסביר את העניין: 
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ידי זה נתגלה הרצון, שהכל ברצונו, כי בכל יום טוב ויום טוב עשה השם יתברך עמנו אותות נוראות, שהם הפך הטבע, שעל 
מתן תורה, שנתן לנו התורה  -יציאת מצרים, שהוציאנו ממצרים באותות נוראות. בשבועות  -ואין שום חיוב הטבע כלל. בפסח 

 הקף ענני כבוד. ועל כן כל יום טוב ויום טוב מכריז וקורא את הרצון בבחינת מקרא קדש כנ"ל -באותות נוראות. בסכות 

טוב, אומר רבי נחמן, הוא יום מסוים בו הקב"ה הביע בפירוש את הנהגתו בעולם, הימים הטובים מראים לנו  כל יום
יציאת מלובשים  דרך הזמן שכביכול לא אומר כלוםוך הזמן הטבעי מלובש הרצון, בתשהעולם פועל לפי רצונו של ה'. 

 לוהי דרך הטבע.-ון האמתן תורה וענני הכבוד, ודרך זה מתגלה הרצמצרים, 

הרב יוסף דב סולובייצ'יק מספר שבאחת השנים ביום כיפור, לפני תפילת נעילה, הוא יצא עם אביו, הרב משה 
סולובייצ'יק, מחוץ לבית הכנסת. הרב מתאר בשפתו את היופי שהיה באותו היום, את השמיים הבהירים ואת תחילת 

ת, אומר לו אביו כך: "לא ראי שקיעה זו כראי שקיעת החמה שבכל שקיעת השמש היפה. וכשיצאו שניהם מבית הכנס
 ימות השנה, כי הלא מכפרת היא על העוון". 

הרב משה בא ואומר לרב סולובייצ'יק שלמרות שהשקיעה הזו נראית כמו שקיעה של כל יום אחר, שכאמור, מחזוריות 
שאר השקיעות. אומר הרב משה שבעצם השקיעה השמש היא עיוורת וחסרת כוונה, עדיין יש בה עניין אחר, שונה מ

 הזו, מתכפרים עוונות עם ישראל.

התהליך הטבעי הזה בא ויוצר מציאות רוחנית, הוא בא ומגלה את רצון ה', כמאמר רבי נחמן. הממשיות של הימים 
הם יוצקים בו הטובים, עצמיותם של הימים הללו, מפקיעים מהזמן חסר המהות את הגולמיות שבו, את הסתמיות שבו, 

 את הרצון והכפרה כלשונם של רבי נחמן והרב סולובייצ'יק. תוכן ומספרים את מה שהקב"ה רוצה שהעולם יספר.

 יצירה חדשה
לוהית המיוחדת, הופעת ה' -הכישרון המיוחד הזה, היכולת לחבר בין הטבע שבא והולך במחזוריות, לבין המהות הא

בזמן  בעולם, זה הכישרון של עם ישראל. זהו אופיו המיוחד ומהותו של עם ישראל. גילוי המהות המיוחדת אשר טמונה
 הטבעי, זהו הכישרון והמשמעות של עם ישראל, שהם אלו שמקדשים את הזמנים.

נאמר בשם הרב צבי יהודה שכאשר אנו חותמים בתפילת השבת "מקדש השבת", אנו כמובן מציינים שה' הוא זה 
ישראל  שקידש אותה, השבת באה ממנו. לעומת זאת, בימים טובים אנו לא חותמים "מקדש הזמנים", אלא "מקדש

עם ישראל, שעל פניו  –והזמנים", והכוונה היא שה' מקדש את ישראל שהם בעצמם אלו שמקדשים את הזמנים. כלומר 
הוא עם טבעי שחי פה בעולם, עם שמקים מדינה טבעית באופן טבעי ואנושי, עם שנמצא במציאות הזאת ומושפע כמו 

לוהית, וע"י -"ה מכל העמים, קידש אותו ונטע בו נשמה אכולם מהזמן הטבעי, דווקא אותו, את עם ישראל, בחר הקב
זה העם זה יכול לבוא וליצוק משמעות, ממשות בעולם הזה, בזמנים הגולמיים האלו. עם ישראל, בזכות קידוש ה', יכול 

 לבוא ולספר שהעולם הזה הוא לא עיוור לגמרי, הוא לא סתמי, יש בו רצון עליון, קיימת בו כפרה.

ראש השנה )ב, ט( מסופר על המחלוקת שהייתה בין רבי יהושע לרבן גמליאל לגבי קידוש חודש תשרי, במשנה במסכת 
ִכפּוִר  יָך ְביֹום הַּ ְלָך ּוִבְמעֹותֶּ קֶּ ְצִלי ְבמַּ ָתבֹא אֶּ יָך ׁשֶּ ִני ָעלֶּ ָחל ִלְהיֹות ולבסוף גוזר רבן גמליאל על רבי יהושע כך: "ּגֹוְזרַּ ים ׁשֶּ

ְׁשבֹוְנָך". רבן  גמליאל למעשה גוזר על רבי יהושע "לחלל" את יום כיפור שלפי ספירתו. אפשר ללמוד מכך שלמעשה, ְבחֶּ
אין זה מאוד משנה אם זו טעות או אינה טעות, ודאי שעלינו להשתדל מאוד שלא לטעות חלילה בעניינים האלו, אך 

לוהי בתוך הזמן הטבעי, -תוכן האבסופו של דבר, מי שמקדש את הזמנים זה עם ישראל. הקידוש של הזמן, יציקת ה
איננו מגיע בצורה טוטאלית מלמעלה. בשביל לקדש את הזמן צריך להיות תחת הזמן, צריך לחיות פה בתוך העולם 
הזה, צריך לחיות בטבעיות של העולם הזה. אבל צריכים להקפיד להיות שייכים ל"ראש השנה ממש", ל"יום כיפור 

 ממש" וכולי. 

ן שני העולמות האלו, בין המקום ששייך לקב"ה, ששייך לנשמה שלנו, למועדים ממש כמו שהם, המתח הזה שקיים בי
ובין המקום הזה שאנו מושפעים וחיים תחת הזמן, הוא שיוצר את היכולת לקדש את הזמנים, זה היכולת לבוא וליצור 

חזיונו אמר "חודשיכם ומועדיכן כאן בעולם הזה את ראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח ושבועות. רבי נחמן בסוף 
שנאה נפשי" כשהוא יוצא מה'ממש' הזה. אפשר להבין מכך שבעצם, כל זמן שאין עם ישראל אז המועדים הם 'ממש', 
ומנגד יש את הזמן, והם שני דברים נפרדים לגמרי ואולי אף הופכיים. אבל ברגע שיש את עם ישראל בעולם, נוצרת 

הדבק' למועדים, אלא זה יוצר -של שני המישורים הרחוקים האלה, הוא לא 'העתקכאן יצירה חדשה. החיבור הזה 
. אמנם המועדים הם כבר לא בממשותם הראשונית, אך יש פה חיּות בצורה הטבעית שמלאה בתוכן, במהות יצירה חדשה

מש והירח, כמשהו של גילוי רצון ה' בעולם. היצירה החדשה הזו לא משאירה את המציאות של הזמן, של תנועת הש
עיוור וחסר משמעות, ומצד שני לא משאירה את המהות של המועדים כדבר מנותק הנמצא ב'שמי שמיא'. נוצר כאן 

 משהו חי, משהו אחר.



 

 , וישבשם פילוסוף צרפתי שהפילוסופיה של ההיסטוריה הייתה משתנה מקצה לקצה אם לא היה קיים עם ישראל נאמר
היה עם ישראל, אז כל העניין של הזמנים, של מחזוריות השמש והירח, היה אם לא הוא מציין בדבריו שעם ישראל. 

גולמי וחסר פשר, ולא היה ברור לאן העולם מתקדם ולוקח את האנושות, וכשעם ישראל נכנס לתמונה אז הפילוסופיה 
 של ההיסטוריה מספרת סיפור אחר לגמרי, עם מהות. 

יים האלו, הוא יכול לבוא ולראות את הלבנה, ועל ידי זה ליצור יש ביכולתו של עם ישראל לקדש את הזמנים הגולמ
אנחנו מונים  –את המועדים בזמנם, לצקת תוכן ומהות. כמדומני, זו המשמעות שבגללה אנו מונים ללבנה ולא לחמה 

ו ללבנה, שהיא יותר קרובה אלינו לעומת החמה, היא משתנה, נחסרת ומתמלאת, היא דינאמית ובעלת תזוזה ממש כמ
המציאות שאנו חיים בה. אך עם זאת, אנו משווים את ימי הלבנה לימי החמה, אנו מעברים את השנה, אנחנו לא 
מסתפקים בלבנה כמו המוסלמים, אנחנו מחברים בין הלבנה הקרובה אלינו לבין החמה העליונה, המנותקת לכאורה, אך 

אור ה שיהיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה כלמעשה משפיעה גם היא על המציאות שאנו חיים בה. שבעז"ה נזכ
 שבעת ימי בראשית.

 

 

 העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית
 כות רוחניות, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדר

 הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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