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  בי� פסח לעצרת בני החבורה � "ג� צרי כל אד� לדבר ע� חברו"

החבורה, כלשו� מבנה  �כבר המבנה הרצוי לביצוע העבודה מוגדר  �החירות חג  � בחג היצירה של ע� ישראל 

  הרמב"�:

  ב'�א' ות' הלכמשנה תורה לרמב"�, הלכות קרב� פסח, פרק ב

ואלו  ,מלמד שמתמני� עליו כשהוא חי ",תכוסו על השה" :שנאמר ,אי� שוחטי� את הפסח אלא למנוייו

והוא שיהיה ראוי  ,יחיד ששחט את הפסח לעצמו כשר ."בני חבורה"המתמני� על הפסח ה� הנקראי� 

  ."יעשו אותו" :ומשתדלי� שלא ישחט לכתחלה על יחיד שנאמר ,לאכול את כולו

  ? מדוע?"וה� הנקראי� בני חבורהמהי המשמעות של המילי�: "

  

  למבנה החברתי המור� מעל היחיד בנוגע לפסח:מתיחס  הרב שג"ר

  "רת , הרב שגחירו זמ� של

בהכרזת  עודת הסדר כסעודת ברית. אופי זה מתבטאהטע� לחברותיות ולקהילתיות הוא באופי של ס

' (שמות יב) ובהצבת התנאי שרק הנימול בבשרו רשאי התורה 'זאת חקת הפסח כל ב� נכר לא יאכל בו

הברית איננה יכולה להתממש ביחיד אלא בחבורה ובמשפחה, משו� שהמסורת והברית להצטר# אליה. 

כיוו�  –סוק המכונ� של קבלת עול מלות שמי� 'שמע ישראל' לכ� נאמר בפ לא שייכות ליחיד אלא לקהילה.

  .שהברית איננה עני� של זהות פרטית אינדיווידואלית אלא של הקהילתיות

  ר? מהי המסורת, לפי הרב שג"

  

חבורה מפורסמת  נמצא בכל מיני ספורי�.מחג הפסח נעבור לחג מת� תורה. מבנה החבורה בלימוד תורה 

אנ� " –רשב"י הגדיר את החבורה רבא. האידרא  –של רשב"י המוזכרת בחלק מספר הזוהר היתה חבורתו 

אחד האירועי� המוזכרי� הוא תיקו� ליל שבועות של החבורה עליה מספר  ."בחביבותא תליא מילתא

  רשב"י:

  זוהר, חלק א' ח.

והיה ר' שמעו� וכל החברייא מרנני� ברינת התורה ומחדשי� בדברי התורה כל אחד ואחד מה� והיה שמח 

ר' שמעו� וכל שאר החברייא. אמר לה� ר' שמעו� אשרי חלקכ� משו� שלמחר לא תכנס הכלה לחופה אלא 

תובי� בספר עמכ� משו� שכול� מתקני� תקוני� באותו הלילה ושמחי� בה. כול� יהיו רשומי� וכ

  .הזיכרונות והקב"ה מבר% אות� בשבעי� ברכות ועיטורי� של עול� העליו�

  

  האר"י המשי% בדרכו ונמנה ג� הוא על חבורה הממשיכה את חבורת רשב"י ומספרת עליה יותר:

  שבחי האר"י, פרק י'

ג� פע� אחת הל% ע� החברי� למירו� לקבר הרשב"י ואמר לה� לחברי� חברי במקו� הזה ישב הרשב"י ע� 

החברי� לסדר האידרא רבה ועדיי� רישומו של האור במקו� הזה כי כבר נודע שאפילו האור מסתלק תמיד 

במקו� ר'  )ר' חיי� ויטאל(ור במקו� ההוא. אחר כ% ישב במקו� רשב"י והושיב לרח"ו נשאר רשומו של הא

גדליא במקו� ר' יהודא וח"ר יוס# מוגרבי במקו� ר'  ]וחכ� ר'[ אלעזר וחכ� ר' יהונת� במקו� ר' אבא וח"ר

יוסי וח"ר יצחק הכה� במקו� ר' יצחק. כ� על דר% זה הושיב שאר החברי� במקו� שהיו חברי רשב"י... 

  .אדרא וגילה לה� סודות ורמזי� שרמז� הרשב"י באידראאח"כ למד ע� החברי� ה

  

או שיש  בורההסוד מגביל את השותפות בחהא�  שותפות סוד.נית� לראות כי חבורת רשב"י הוגדרה על ידי 

  ?או מיעוט יטיז�לשאו# לחבורה פתוחה? הא� צריכה להתקיי� אינטימיות? הא� אינטימיות מכריחה אל
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  תוצאה?ומצמת או צמה יכולי� להיות אות� סודות? הא� הסוד היה הסיבה לבנית החבורה המ

  

  ידית.החסידית ועל מבנה הקהילה החסמבנה החבורה של רשב"י והאר"י השפיעו על המחשבה 

  "אש קודשבני מחשבה טובה, ר' קלונימוס שפירא, ה"

לש� יחוד קוב"ה וכנסת ישראל והנני רוש� בשביל� בעזרת  להתחבר יחדלאנ"ש האברכי� שיהיו רוצי� ...

באופ� היותר חזק...  אהבת ישראל ואהבת חברי�הוא  חברתנו...ראשית ויסוד ... ה' את הדברי� הבאי�

אלו את  באמצעי� יחדנעבוד  יחדי� לנמוכי רוח כמונו וכולנו למצוא אמצעי� מתאימ התחברנו יחדלזאת 

  אחדה' 

  .אהבה ודיבוק חברי�המרכיב המרכזי בבניית החבורה הוא 

  ובדומה נית� למצוא ג� אצל ר' נחמ� מברסלב: 

  ליקוטי מוהר"� קמא, תודה ל"ד

ָ-ה ֶ)ֵ*)  3ֲַחֵברֹו יֹוֵתר ַג� ָצִרי: 6ָל 9ָד� ְלַד3ֵר ִע� ֲחֵברֹו 3ְִיְר7ת ָ)ַמִי� 6ְֵדי ְלַק3ֵל ִהְתעֹוְרר5ת 3ְִל3ֹו ֵמַה0ְק.

ֹוֵתר ִמֶ;50 זאת ַה3ְִחיָנה ה5א 6ִי 3ְֶזה ַה3ְִחיָנה ֶ)ֵ*) 3ֲַחֵברֹו י ."'ְמַקְ%ִלי� ֵ"י� ִמ� ֵ"י�"ִמֶ;50 6ְמֹו ֶ)6ָת5ב: 

ָ-ה ַה>את )ֹוָרה ָה7ֲהָבה ָ-ה ְוָ)� 3ְַה0ְק. 6ִי ִלְמ): ֶאת 6ָל ָהעֹוָל� ַלֲעבֹוָדתֹו ְלָעְבדֹו ְ)ֶכ� ֶאָחד  ...3ְִחיַנת ְנק.

ֶזה ַהָ-ָבר ַנֲעAֶה 3ְָכל -ֹור ָודֹור, ְלִפי  �: ְלַבד ְוכ.ָ<� ַיְ)ִליכ5 ֱאִליֵלי 6ְַסָ?� 5ְזָהָב� ְוִיְתַ?ְ<ל5 ֶאל ַהֵ=� ִיְת3ַָר 

ַעל ְיֵדי  0ִי ַעל ְיֵדי ַהָ/לוֹ� ֶ-ֵ.- ֵ%י� ְ%ֵני ָה,ָד� ְוֵה� חוְֹקִרי� 'ַמְסִ%יִרי� ֶזה ָלֶזה ָהֱאֶמתַהָ=לֹו� ֶ)3ַ-ֹור. 

ְוִאי ֶאְפָ-ר ָלבוֹא ִלְבִחיַנת ָ-לוֹ� 5ְמָקֵרב ֶאת ַעְצמֹו ְלָהֱאֶמת... ֶזה ַמְ)ִלי: 6ָל ִאי) ֶאת ֶ)ֶקר ֱאִליֵלי 6ְַס?ֹו 

  ֶא2ָא ַעל ְיֵדי ֶה,ַרת 1ִָני�...

הבודד, המדבר ע� עצמו, מאבד  האד� כמרכיב מרכזי בבנית החבורה. הדיבוראצל ר' נחמ� נית� למצוא את 

  ., וזקוק לחיפוש המשות# של החבורהדרכו אל האמת

  לדיבור ממשי של חבורה, יש א# ממד נוס#. 

  מלאכי, ג' ט"ו

  ֵבי ְ)מוֹ ' 5ְלֹחְ) ְלִיְרֵאי ה 9ז ִנְד3ְר5 ִיְרֵאי ה' ִאי) ֶאל ֵרֵעה5 ַוַ*ְקֵ)ב ה' ַוִ*ְ)ָמע ַוִ*6ֵָתב ֵסֶפר ִז6ָרֹו� ְלָפָניו

  

שומע וא# כותב את דבריה� לפניו, בספר זיכרו�.  ,הקב"ה מקשיב –אי ה' איש אל רעהו לדבריה� של יר

הקב"ה יושב ביניה� ומקשיב. התיאור של הנביא מלאכי הופ% את החבורה מתופעה חברתית לזירה 

י� בני חבורה הופכת ברגע לנצחית. לחלק מספר הזיכרונות של להתרחשות דתית. ההתרחשות המדוברת ב

  .התורה � הקב"ה, למרכיב בסיפור שלו

  

  ה:ההגד �לפסח, נזכור כי ג� בפסח ישנו דיבור בקבוצה  חזרה לימוד תורהשילוב בי� וב

  "רת , הרב שגחירו זמ� של

והדבר מודגש בטיבו של סיפור  כינו� האחווה והיכולת לשוחח ע� האחר,היציאה מגלות לחירות הנה 

 אפילו היחיד המספר לעצמו חייב –ההגדה, המתנהל כשיח. מצוות הסיפור היא דר% הצגת שאלה ותשובה 

  .ובכ להעניק לקריאתו צביו� של שיחלשאול את השאלות ולענות עליה�, 

  

  ליקוט המקורות מבוסס על שיעור של הרב דב זינגר.


