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 חודש אייר

 

חיבור שאינו קיים בין , בין פסח לשבועות, חודש אייר הוא החודש המחבר בין ניסן לחודש סיון

י ספירת "סיון מתחברים ע-אייר-ניסן: שכן רק שלושת החודשים הללו .שאר חודשי השנה

 .בניסן ומסתיימת בסיוןשמתחילה  ,העומר

 

אך לצערנו , הכנה וכמיהה לקראת קבלת התורה, ימי ספירת העומר ביסודם הם ימי שמחה

במהלך הדורות נהפכו ימי שמחה אלו לימי אבלות על האירוע שקרה בתקופתו של רבי עקיבא 

-יבמות)אלף מתלמידיו בין פסח לעצרת מפני שלא נהגו כבוד זה בזה  השמתו עשרים וארבע

 (.ב"ס

 

שהם כאמור ימי שמחה , מדוע מתו תלמידי רבי עקיבא דווקא בין פסח לעצרת: רבים שאלו

אולם , התשובה היא שתלמידי רבי עקיבא אמנם למדו תורה הרבה? לקראת קבלת התורה

משום , למרות חילוקי דעות והוא כבוד הדדי, לא מילאו את התנאי הבסיסי לקבלת התורה

תלמידי רבי עקיבא  ."כאיש אחד בלב אחד-ויחן שם ישראל"וא שהתנאי לקבלת התורה ה

הרי שהם לא העריכו , גם אם לא השמיעו ביטויי גנאי וזלזול אחד כלפי השני. נכשלו במידה זו

 .האחד את דעתו של השני ולא כיבדו אותה

יש הרבה זלזול , אין די כבוד הדדי. הם ימי משבר לישראל, בהם אנו מצוייםשגם ימים אלו 

, וסר כבוד לזולת שזהו מתכון בדוק לפילוג ולמחלוקת ואם לא נדע להתעלות על עצמנווח

נחזור חלילה על כשלונם של תלמידי רבי עקיבא  ,לדעת להקשיב ולסייע, לדעת לוותר ולסלוח

 .ולתוצאות שהביאו אתם

 

פסח שני ויום , ג בעומר"ל, יום העצמאות: שבו חלים ימים טובים ומיוחדיםבחודש אייר 

מאז חודש  ,ולגלות את קדושת החודש הזה, ה להסיר את כל המחיצות"נזכה בע, ירושלים

 .מתוך אהבת ישראל כאיש אחד בלב אחד, בחודש סיוןועד לקבלת התורה בשלימות  ניסן

 

 

 בברכת 

 חודש טוב ומבורך
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