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פתח דבר

ī
בעז‰י"˙.
ל˜ר‡˙ זמן מ˙ן ˙ור˙נו ,ח‚ ˘‰בועו˙ ‰ב‡ עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰ ,‰ננו מ˙כב„ים
ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י'˜‰ ˙‡ ,וב‡' ıוˆרו˙ ‰מוע„ים – ח‚ ˘‰בועו˙' ,ו‰ו‡ לי˜וט
בי‡ורים על „רך ‰פ˘ט ו„‰רו˘ ,ב˙וספ˙ ‰ור‡ו˙ בעבו„˙  ,'‰על ‚' מ‡מרי רז"ל ‰מ„ברים
מענייני ח‚ ˘‰בועו˙ ומ˙ן ˙ור – ‰מלו˜טים מ˙וך ˙ור˙ו ‰רחב ‰מני ים ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר
מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
˜וב ıז ‰ב‡ ב‰מ˘ך וב‰וספ ‰לספר "‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – ח‚ ˘‰בועו˙" ˘י"ל על י„ינו
ל˜ר‡˙ ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˘ע"ט ,ובו נל˜טו בי‡ורים ועיונים על סו‚יי˙ מ˙ן ˙ור ‰במס' ˘ב˙

)פו,

ב ו‡ילך( ,וכ‡ן נ˜בˆו בי‡ורים על עו„ מרז"ל ‰עוס˜ים במ˙ן ˙ור ‰ובח‚ ˘‰בועו˙.
˜ונטרס ז ‰מופיע במס‚ר˙ ˜‰וב˘‰ ıבועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙ – עיונים בפר˘˙ ˘‰בוע".
וז‡˙ למו„עי‰ :בי‡ורים ˘‰ו‚‰ו במ˜ורם על י„י רבנו ,עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חברי
‰מערכ˙ ,ולפעמים נ‡מרו ‰בי‡ורים ב˜יˆור ,וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙
‡חרים ב˙ור˙ רבנו .ופ˘וט ˘מחמ˙ עומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים ,י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ן על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין .ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו
˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ור „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן ‰עניינים( וימˆ‡
טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.
◇◇◇
ביום ‡׳ „ח‚ ˘‰בועו˙ ‰ו‡ יום ‰‰ס˙ל˜ו˙ ו‰‰ילול‡ ˘ל כ"˜ מורנו רבי י˘ר‡ל בעל ˘ם
טוב זי"ע ועכי"‡ .ב˜וב ıז ‰מבו‡רים ענינים רבים ב‡ור‰ ‰מופל‡ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙˘‡ ,ר
זכינו ל‚ילוי' ופרסומ ‰ע"י כ"˜ ‰בע˘"ט זי"ע.
‡נו ˙פיל˘‡ ‰ר ‰לימו„ בספר ז‰ ‰מב‡ר ‡˙ עניין מ˙ן ˙ור ,‰וזכו˙ ‰פˆ˙ ˙ור ,‰ובפרט
פנימיו˙ ˙‰ור ,‰עלי' ‰ובטח מורנו ‰בע˘"ט נ"ע בעליי˙ו ל‰יכל ‰מ˘יח „"לכ˘יפוˆו
מעיינו˙יך חוˆ‡ "‰זי "˜‡˙י מר" )כ˙ר ˘ם טוב ב˙חיל˙ו( ,יחי˘ ויזרז ‡˙ ‡‚‰ול˘‰ ‰למ,‰
ע˙ ‡˘ר נזכ ‰ל‚˙‰לו˙ עניינים ח„˘ים ונפל‡ים ב˙ור„ ,‰כמו "˘נ˙ן ל‰ם ˙ור˙ו ו„בר עמ‰ם
פנים ‡ל פנים ו‡ו˙ם „ו„ים עו„ם ערבים עלי‰ם מכל ˘ע˘וע" ,כן "מובטחים מ‡˙ו ל‰ופיע עו„
עלי‰ם לב‡ר ל‰ם סו„ טעמי' ומס˙ר ˆפונו˙י' ומחלים פניו ל˜יים „ברו"

)ר˘"י על ˘יר ˘‰ירים ‡,

ב( ,במ‰ר ‰בימינו‡ ,כי"ר.
בברכ˙ ˙‰ור,‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
ימי ‚‰‰בל˘˙'‰ ‰פ"‡
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ˆוו˙ המכון :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי' ,הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן,
הרב מ‡יר יע˜ב זילבר˘טרום ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב,
הרב מנחם טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב י˘ר‡ל ‡רי' לייב רבינובי,ı
הרב מנחם מענ„ל רייˆס הרב ‡ליהו ˘וויכה

אוצרות המועדים

תוכן העניינים
ī

בעצרת בעינן נמי לכם
א .עיונים וביאורים  /מה לחובת אכילה אצל מתן תורה?  . . . . . . . . . . .ג

ז˜‰„ ,‰רבן כ‡ן ‰י' לˆורך ˘לימו˙ו ˘ל

לחול על ‰חפˆ‡„˘ ,בר ‚˘מי ˘בעולם

)עיי'

מ˜בל חלו˙ ˜„ו˘ ‰רוחני˙ ,מ˘‡"כ ע„ מ"˙

˘˜לים פ"„ מ"„ ובמפר˘ים ,ובכ˙ובו˙ ˜ו ,(:ולכן

‰י˙„˜ ‰ו˘˙ מˆו„ ‰ו˜‡ ב‚בר‡ ‰מ˜יים

פעול˙ בניי˙ ‰מזבח „מ˘ ‰כלל‚ ‰ם ˜‰רב˙

)עיי' ב‡רוכ ‰ל˜ו"˘ חט"ז ,י˙רו ‚( .וכח ז ‰ני˙ן

˜רבן עליו[.

מˆ„ „‰יבור וˆ‰יווי )וז‰ו ‚„ר "מˆוו‰

מזבח ‚ופ‡˘ ,עי"ז מזבח ˘לם ‰ו‡

ובי‡ור

‰ענין‡˘„ ,ר ‰פעולו˙ ‰נ"ל

˘נע˘ו ביום ז‰ ‰יו סו"ס פעולו˙ ˘מˆ„
י˘ר‡ל ,מ˜בלי ˙‰ור ,‰וע„יין ‡ין כ‡ן פעול‰

קול גדול ולא יסף
ב .עיונים וביאורים  /מצוות בני נח במתן תורה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו

כ‰

מˆ„ ‰נו˙ן )˘‰י‡ עי˜ר „‚‰‰ר„ ‰מ˙ן ˙ור‰

ועו˘ "‰ומעל˙ו על "˘‡ינו מˆוו ‰ועו˘,("‰
„ר˜ מכח ˘מים ‡פ˘ר ל‰פוך „בר ‚˘מי
ל„בר זך ו˜„ו˘.

וי"ל

„ענין ז ‰נמˆ‡ ב‚לוי במזבח

ו„‰יבור וˆ‰יווי מלמעל˘ ‰נ˙ח„˘ בו(,

וב˜רבנו˙ – ע˘יי˙ן ˘ל ‡בנים ‚˘מיו˙

ולכן י"ל „עי˜ר ‚„ר פעולו˙ ‡לו ‰ו‡ סו"ס

מזבח ל ,'‰ונטיל˙ ב‰מ˘‚ ‰מי˙ ו˜ירוב‰

ד .עיונים וביאורים  /מדוע לא "הדהד" הקול של מתן תורה? . . . . . . . .ז

ר˜ ‰כנ ‰ו‰כ˘ר ‰ל˙ור ‰מˆ„ ‰מ˜בלים,

ו‰על‡˙ ‰מ˙וך מˆב ˘ל חולין ,ע"י ˜‰רב˙‰

ו‡ין בו מן ‰נ˙ינ ‰מלמעל‚ ‰ופ‡ .מ˘‡"כ

ע"‚ ‰מזבח ,ע„ ˘‰י‡ נע˘י˙ ˜„ו˘ ‰ב‚לוי.

ה .דרוש ואגדה  /תורה בלע"ז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

במזבח ˘בנ ‰מ˘ ‰כבר ניכר„) ‰ו‚מ˙(

וז‰ו ˘עי˜ר ˙‰חל˙ מ"˙ ביום  '‰בסיון ‰י˙‰

פעול˙ מ˙ן ˙ור ‰עˆמ.‰

בפעולו˙ ˘ל בניי˙ מזבח ו˜‰רב˙ ˜רבנו˙

ג .עיונים וביאורים  /ה"קול גדול" של מתן תורה בדורנו  . . . . . . . . . . .ו

ו .תורת חיים  /התורה חודרת עד העקב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט
שינה של עצרת עריבה
ז .עיונים וביאורים  /שינה לפני מתן תורה? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
ח .תורת חיים  /לא "להרדם" בעבודת ה'  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב

חידושי סוגיות
ט .בגדר הקרבנות דחמישי בסיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יג
יפלפל בכמה סוגיות בש"ס דמשמע דהי' בזה גדר של קרבנות דאחר מ"ת ,ויבאר יסוד
הדבר וטעמו

מקורות
א ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ'  27ואילך .ב ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  .1094ג ע"פ לקוטי שיחות
ח"ד עמ'  .1092ד ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1092ואילך .ה ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1094ואילך
ו ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1097ואילך .ז ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ'  1024ואילך .ח ע"פ לקוטי
שיחות ח"ד עמ'  .1027ט ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ'  15ואילך.

„‰נ ,‰כבר נ˙ב‡ר במ˜"‡ ב‡ריכו˙ ע"פ
‰סו‚י‡ „פסחים סח‚ :בי מ"˙‡" ,י ל‡ו ‡‰י
יומ‡ „˜‡ ‚רים כמ ‰יוסף ‡יכ‡ ב˘ו˜‡",
„עי˜ר „‰בר ˘נ˙ח„˘ ב‚„ר „יני ˙‰ור ‰ע"י
ˆ‰יווי „מ"˙‰ ,ו‡ ˘י˘ כח למˆו ‰ו˜„ו˘‰

)ו‡ף מ˘ ‰עˆמו טרח ל˜‰ריב ,ל‰יו˙ו ענין
עי˜רי ב‚„ר מ"˙ ,וז ‰רˆ"˘‰ ‰ס ל‚„‰י˘
במ‰˘ ‰זכיר ב˘ ‰˘‚„‰מ˘ ‰עˆמו ˜‰ריב
˜‰רבן – ול‡ ר˜ נערי י˘ר‡ל – ל‰ורו˙ ˘‰י'
ז ‰מעניני מ"˙ ממ˘ ,ו‰וˆרך מ˘ ‰עˆמו
ל˙‰עס˜ בו(.

אוצרות המועדים

כ„

אוצרות המועדים

˘ב˙ „ף פ"‡ ע"‡ ב„" ‰כפ ‰עלי‰ן ‰ר

וי‰י' בז ‰יו˙ר לב‡ר „ ‡‰נ„ח˙ ‰עליי˙ו

כ‚י‚י˙ ,ו‡ע"פ ˘כבר „˜‰ימו נע˘ ‰לנ˘מע

˘ל מ˘ ‰ל‰ר ל˘ם כך; מ˘‡"כ "בנ ‰מזבח

˘מ‡ י‰יו חוזרים כ˘יר‡ו „‚‰ ˘‡‰ול,‰

ו˜‰ריב עליו ˜רבן" ‡ינו „ור˘ ‡ריכו˙ זמן,

ע"כ ל˘ון ˙‰וספו˙ .ונע˘ ‰ונ˘מע ‡מרו

ובו„‡י ‡ינו „בר חי„ו˘ ˘˜‰ור למ˙ן ˙ור‰

בחמ˘ ‰בסיון ,וכמו ˘פיר˘ ר˘"י בפ'

„ו˜‡.

מ˘פטים בפסו˜ ויכ˙וב מ˘ ‰ו‚ו' וי˘כם
בבו˜ר ,ופיר˘"י בבו˜ר חמ˘ ‰בסיון ,ו˘ם
כ˙יב כל ‡˘ר „יבר  '‰נע˘ ‰ונ˘מע ,ו˙‰חיל
˜בל˙ ˙‰ור‡ ‰ז‰˘ ,רי ˜יבלו עלי‰ם ל˘מוע
ולע˘ו˙‡ ,מנם ל‡ נ‚מר ע„ מ˙ן ˙ור‰
ממ˘ ˘ר‡ו „‚‰ ˘‡‰ול ‰ול‡ חזרו ב‰ם",
עיי"˘ .ועיי' נמי ב‡ור ˙‰ור ‰לˆ‰מח ˆ„˜
˘ם˘ ,מ˜˘ר ‰מ„ובר לעיל ל„˜‰מ˙ נע˘‰
לנ˘מע „ '‰סיון.

וב‡מ˙

י"ל בעומ˜ יו˙ר „עי˜ר ‚„ר מ˙ן

ו‚ם

ˆ"ע„ ,פ˘טו˙ ל˘ון "˘‰ס "ו˜‰ריב

וא"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר ﬠצרת ה' אקיך וכתוב אחד אומר ﬠצרת
תהיה כם .ר' איﬠזר סבר או כוו ה' או כוו כם ור' יהושﬠ סבר חקהו חציו ה' וחציו כם:

עליו ˜רבן" מ˘מע „מ˘˜‰ ‰ריב בעˆמו
˜רבן על ‚בי ‰מזבח ˘בנ‡ ;‰בל בכ˙וב נ‡מר
‚ו'" ,ומ˘מע ˘ר˜ בנין ‰מזבח ‰י' ע"י מ˘‰

)ﬠב"ם סימן( א"ר אﬠזר הכ מודים בﬠצרת דבﬠינן נמי כם מ"ט יום שניתנה בו תורה
הוא .אמר רבה הכ מודים בשבת דבﬠינן נמי כם מ"ט וקראת שבת ﬠונג .אמר רב
יוסף הכ מודים בפורים דבﬠינן נמי כם מ"ט ימי משתה ושמחה כתיב ביה.

)"ויבן מזבח"(‡ ,בל ˜‰‰רב‰ ‰י˙ ‰ע"י נערי

„בעינן

"וי˘לח ‡˙ נערי בני י˘ר‡ל ויעלו עולו˙

נמי לכם˘ .י˘מח בו במ‡כל ומ˘˙ ‰ל‰ר‡ו˙ ˘נוח ומ˜ובל יום ז ‰לי˘ר‡ל ˘נ˙נ˙ ‰ור ‰בו:

י˘ר‡ל )ועיי' בסו‚י‡ „זבחים ‰נ"ל( .ומז ‰מ˘מע

)פסחים סח ,ב ובפרש"י(

„בר חי„ו˘ ‚„ול‡„ ,כן "˘‰ס ל‡ מיירי כלל
ב˜רבנו˙ ˘נזכרו בכ˙וב‡ ,ל‡ ב˜רבן ‡חר
˘˜‰ריב מ˘ ‰ול‡ נזכר בכ˙וב

)ועיי' ˙ו„"‰

˙ור‰˘ ‰חל ב '‰בסיון˘ ,ייך „ו˜‡ ל˜רבנו˙
˘‰ו˜רבו בו )וב‰ם רמז ‰כ˙וב ו"˘‰ס על

כ‡ן„ ,ל‡ זו בלב„ ˘˘‰מיט "˘‰ס ‰מ˘ך

„‰בר( .וב„˜‰ים ‚„ ‡‰רסינן ב˘ב˙ פח

מע˘י ‰יום‡ ,ל‡ ‡ף ‰זכיר מ˘ ‰ל‡ נ˙פר˘

ע"‡ "ב˘ני )בסיון( על ‰מ˘ ‰ויר„ ,ב˘לי˘י

כלל בכ˙וב.

מזבח )כ„כ˙יב ויבן מזבח ˙ח˙ ‰‰ר .ר˘"י(

בעצרת בעינן נמי לכם
ר' איﬠזר אומר אין ו אדם בי"ט אא או אוכ ושותה או יושב ושונה.
ר' יהושﬠ אומר חקהו חציו אכיה ושתיה וחציו בית המדרש.

וי˘לח – כרי˙ו˙ ט ע"‡( .ומע˙˙ ‰ימ„‚ ‰ול ‰י˘

על ‰ויר„  . .ברביעי על ‰ויר„ בחמי˘י בנ‰

‰

ומכ"ז

‚ופ‡ מ˘מע‰˘ ,חי„ו˘ ‰מיוח„

ו˜‰ריב עליו ˜רבן" .וˆ"ב ‡‰ ,בכ˙ובים ˘ם

„יום  '‰בסיון עי˜רו בענין בניי˙ מזבח

מˆינו נמי ל‡חר בניי˙ ‰מזבח „‰וכנסו בני

]ו„ו˜‡ עפ"ז י˙ב‡ר ‚ם ‡מ‡י טרח מ˘‰

י˘ר‡ל בברי˙ ע"י מ˘˜˘ ,‰יבלו עלי‰ם

עˆמו ל˙‰עס˜ בבניי˙ ‰מזבח‡ ,ף ˘לכ‡ור‰

ספר ‰ברי˙ ב‡מיר˙ "נע˘ ‰ונ˘מע" ,ול˜ח

ל‡ „מי‡ ל˜‰רב˙ ˜רבן „‰מח˘ב ‰ו‰כוונ‰

מ˘ ‰מ„ם ˜‰רבנו˙ "ויזרו˜ על ‰עם וי‡מר

ב‰ן עי˜ר ‚„ול )עיי' סוף מנחו˙( ומובן ˘‰בי‡

◇ ﬠיונים וביאורים ◇

מה חובת אכיה אצ מתן תורה?
‡ו„ו˙ חוב˙ ‡‰כיל ‰ביום טוב נחל˜ו בבריי˙‡ :ר' ‡ליעזר סובר ˘יכול ‡„ם לע˘ו˙ו "כולו
ל ,"'‰ב‡ופן ˘כל ‰יום י‰י' "יו˘ב ו˘ונ ,"‰ור' י‰ו˘ע נחל˜ עליו וסובר "חל˜‰ו ,חˆיו ל‡כיל‰
ו˘˙י' וחˆיו לבי˙ ‰מ„ר˘" .ו‰יינו ˘לר' ‡ליעזר ‡ין חוב ‰ל‡כול ביום טוב ,ולרבי י‰ו˘ע חˆיו
חייב ל‰יו˙ "ל‡כיל ‰ו˘˙י'".
‡מנם ,מחלו˜˙ זו ‡מור ‰כלפי ˘‡ר ‰ימים טובים‡ ,ך בעˆר˙ "‰כל מו„ים „ . .בעינן נמי
לכם"‰ ,יינו ˘ˆריך ל„˜‰י˘ חל˜ מן ‰יום ל‰נ‡˙ ‚‰וף .בח‚ ˘‰בועו˙ מוטל˙ על „‡‰ם חוב‰
"˘י˘מח בו במ‡כל ומ˘˙ ,"‰וז‡˙ בכ„י "ל‰ר‡ו˙ ˘נוח ומ˜ובל יום ז ‰לי˘ר‡ל˘ ,נ˙נ˙ ‰ור‰

‰נ„ ‰ם ברי˙ ‚ו'" .ולמ‰ ‰זכיר "˘‰ס ר˜ ‡‰

בעˆמו מלב„ ˜רבנו˙ נערי י˘ר‡ל‡ ,בל

„בנ ‰מזבח ו˜‰ריב עליו ˜רבן ,ול‡ ‰‰מ˘ך

בניי˙ מזבח )˘ל‡ ל˘ם מˆו˙ בנינו במ˜„˘

„‰כנס˙ם לברי˙ .ומ‚ ‰ם ˘כל כוונ˙ "˘‰ס

וכיו"ב( ‡ינ‡ ‰ל‡ ‰כ˘ר ,ומ ‰פ‚ם ‡ם

˘ם ‰י‡ לב‡ר ‰טעם ˘ל‡ על ‰מ˘ ‰ל‰ר

˙יע˘ ‰ע"י ‡חרים .ול‰נ"ל י˙ב‡ר „‰ו‡

ל„˜‰י˘ חˆיו לכם ,כ„ברי ר' י‰ו˘ע‡ ,ך ע„יין י˘ ‰פר˘ בין ח‚ ˘‰בועו˙ ל˘‡ר ‰ימים טובים:

ב '‰בסיון )כמע˘‰ו בימים ˜‰ו„מים(‰˘ ,ו‡

מ˘ום „‚וף בניי˙ ‰מזבח כ‡ן ‰י˙ ‰מע˘‰

בכל ‰ימים טובים ,למרו˙ ˘„‡‰ם ˆריך ל„˜‰י˘ ‡˙ חˆי ‰יום "לכם" ,מכל מ˜ום ‡ם חלם

מפני טר„˙ו ביום ז ,‰ו‡"כ לכ‡ור‰ ‰י' לנו

עי˜רי במ"˙ ,ול‡ ר˜ ‰כ˘ר ל˜רבן ,ול‰כי

חלום רע ו‰ו‡ רוˆ ‰ל˙‰ענו˙ ˙עני˙ חלום„‰ ,בר מו˙ר ,כי מכיוון ˘"נפ˘ו ע‚ומ ‰על חלומו",

ל‰זכיר לכל לר‡˘ ענין כניס˙ בני י˘ר‡ל

נע˘˙ ‰ע"י מ˘˜˘ ‰יבל ˙ור ‰מסיני ומסר‰

‰רי "˙‰עני˙ ‰י‡ עונ‚ לו"‰ .עונ‚ ˘ל ‡ו˙ו י‰ו„י ‡ינו ב‡כיל ‰ו˘˙י' ,כי ‡ם ל‰יפך ,ב˙עני˙,

בברי˙‰˘ ,ו‡ עי˜ר ‚„ול ב‰כנו˙ ל˜בל˙

לי˘ר‡ל .ו‡פ"ל „‰‰וספ˜‰„ ‰רב˙ ˜רבן

ולכן „‰בר מו˙ר לו

˙‰ור) ‰ו‚ם ‰ו‡ מע˘„‰ ‰ור˘ ריבוי זמן(,

ע"י מ˘ ‰ב‡ ‰ל‚„‰י˘ ח˘יבו˙ בניי˙ מזבח

ס˜".(‰

בו" )ר˘"י(.
ל‰לכ) ‰טור ו˘ו"ע ‡ו"ח רי˘ סי' ˙˜כט˘ .ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם ס"י( ,נפס˜ ˘בכל ‰ימים טובים י˘

)טור ‡ו"ח סי' רפח˘ .ו"ע ‡„מו"‰ז ˘ם ס"‚ .ועיין ˜ונ' ‡חרון ל˘ו"ע ‡„מו"‰ז סי' ˙ˆח

אוצרות המועדים

ו

אוצרות המועדים

כ‚

‡ך ‰י˙ר ז‡ ‰ינו ˜יים בח‚ ˘‰בועו˙ ,ביום ז‡ ‰ין „‡‰ם מˆוו ‰ר˜ ל˙‰ענ‚‡ ,ל‡ י˘ חיוב

וˆ‰יווי ˘לפני מ˙ן ˙ור‡ ,‰ל‡ ר˜ "מפני

ר˜ „ין ב‚בר‡ – ˘י˘ עליו חיוב ל‰וסיף

מיוח„ על ‡כיל ‰ו˘˙י' „וו˜‡‡ .פילו מי ˘ˆריך ל˙עני˙ חלום ו‰ו‡ מ˙ענ‚ מˆ‰ום „וו˜‡‰ ,נ‰

˘˜‰ב"ˆ ‰ו‡ ‰ו˙נו ע"י מ˘ ‰רבינו בסיני"

מחול על ˜‰ו„˘ ול˜בל על עˆמו ˙וספ˙

)˘ו"ע ‡„מו"‰ז סי'

)ל˘ון ‰רמב"ם ˘ם(‰ ,יינו ˆ‰יווי „מ"˙ בלב„,

˘ב˙‡ ,ל‡ ˘˙‰וספ˙ ב‡ ‰מן ˘‰ב˙ ,ו‰י‡

˙ˆ„ סי"ח .ומ˜ורו ממ‰רי"ל ˘‰וב‡ בח˜ יע˜ב ˘ם ס˜"ח ,ומפר˘ כן ‚ם במ‚"‡ סי' ˙ר„ ‚בי יו"‰כ‡ ,מנם ר‡‰

ו‡"כ מ‰ו ˘ייחס ‰כ˙וב ˙מי„ ˘מ˜ריבין

‰וספ ‰ב˘ב˙ עˆמ„ ,‰יום ˘‰ב˙ "טורף"

‡לי' רב ‰ס˙˜כ"ט ס˜"ז(.

ל„ורו˙ לעול˙ ˙‰מי„ ‰ע˘וי' ב‰ר סיני

מלפניו ומל‡חריו ,ו˜„ו˘˙ יום ˘‰ב˙ ‚ופי'

"˜ו„ם ל˙ור ."‰ול‰כי י˘ לח„˘ ,ומס˙בר‡

מ˙פ˘ט˙ בזמן ‰סמוך ‡ליו .ו‡ף ˜ו„ם זמן

מיל˙‡‡„ ,ף ˘‰י' ז˜" ‰ו„ם ל˙ור "‰מ"מ

˙וספ˙ מˆינו ל„ינ‡ „ל‡חרי חˆו˙ ‰יום

‚ם ‰ו‡ מחויב ל‡כול ול˘מוח ,בכ„י ל‰ר‡ו˙ ˘"נוח ומ˜ובל יום ז ‰לי˘ר‡ל"

ומכל ‡‰מור למ„נו˘ ,י˘ ‰פר˘ מ‰ו˙י בין ח‚ ˘‰בועו˙ ל˘‡ר ימים טובים ,ובח‚ ˘‰בועו˙
חוב˙ ‡‰כיל ‰ו˘˙י' ו˘מח˙ ‚‰וף ‰י‡ ‚„ול ‰יו˙ר מב˘‡ר ‰ר‚לים.

מ˘נע˘„‰ ‰בר ב '‰בסיון˘ ,כל מ‰ו˙ו ‰י‡

‡סור ב‡מיר˙ ˙חנון .ויסו„ „‰בר מפני

‰כנ ‰סמוכ ‰למ˙ן ˙ור‰ ,‰י' בז„‚ ‰ר ˘ל

˘˜„ו˘˙ ˘ב˙ ויו"ט ‚ופיי‰ו מ˙פ˘ט˙ ‡ז

מ˙ן ˙ור ,‰ו‰וי כעול˙ ˙מי„ ‰נע˘י˙ ל‡חר

‰וˆי‡ם מעב„ו˙ מˆרים בח‚ ‰פסח ,וסוכו˙ ‰ו‡ לזכר מ‰˘ ‰ו˘יבם ˙ח˙ ˆל ענני ‰כבו„ ב„רך

˜ˆ˙ )במי„˘‰ ‰ולל˙ ‡מיר˙ ˙חנון( .וע„"ז

מ˙ן ˙ור ,‰ע„ ˘על עול˙ ˙‰מי„ ל„ורו˙

במ„בר .ולעומ˙ ז‡˙ ,ח‚ ˘‰בועו˙ ‰ו‡ "זמן מ˙ן ˙ור˙נו"" ,יום ˘ני˙נ ‰בו ˙ור‰˘ ,"‰ו‡ עניין

י"ל בנו‚ע לכללו˙ יום ערב ˘ב˙ ויו"ט –

נ‡מר ˘‰י‡ ‡ו˙‰ ‰עול‰" ‰ע˘וי' ב‰ר

רוחני.

˘‰טעם ˘יום ז ‰נ˜ר‡ ב„יני ˙‰ור ‰ב˙ו‡ר

סיני" .וי"ל „ז‚ ‰ופ‡ ‰טעם ל˙‰ ˙˘‚„‰ור‰

"ערב ˘ב˙"‰ ,ו‡ מפני ˘ביום ז ‰מ˙חילים

"‰ע˘וי' ב‰ר סיני" – ללמ„נו ‰ך ‚ופ‡,

כבר עניני ˘ב˙ ויו"ט

„עול˜‰˘ ‰ריבו ב '‰בסיון ‰י' ב„‚‰ ‰ר

‡‰בו„ר‰ם בס„ר ˙פיל˙ ˘‰ב˙ ב˙חיל˙ו ,ו‡כ"מ(.

ו„‰בר ˙מו:‰
‰מוע„ים פסח וסוכו˙ ני˙נו בעי˜ר לזכר חס„ים ‚˘מיים ˘ע˘‰ ‰בור‡ י˙"˘ עם י˘ר‡ל,

ו‡ם כן„‰ ,ע˙ נו˙נ˙ ˘בפסח וסוכו˙ י‰י' ˆ‰יווי יו˙ר על ‰נ‡˙ ו˘מח˙ ‚‰וף ,ובח‚ ˘‰בועו˙
עי˜ר ˆ‰יווי י‰י' על ˘מח˙ ‰נפ˘ ,ומ ‰ייפל‡‡ ,פו‡„˘ ,וו˜‡ בח‚ ˘‰בועו˙ מˆווים על ‡כיל‰
ו˘˙י' יו˙ר מ˘‡ר ‰ימים טובים ,ע„ ˘נ‡סר ‡פילו ב˙עני˙ חלום!

„"‰ר סיני" ומ˙ן ˙ור .‰ומע˙,‡‰ ˘"‡ ‰
„‡י פרטו˙ נ‡מרו בסיני – ˘ייכי ‡ף בעול‰

בכ„י ל‰בין ‡˙ ‰טעם ל‡יסור ˙עני˙ חלום בח‚ ˘‰בועו˙ „וו˜‡ ,ומ„וע בו „וו˜‡ י˘ חיוב ˘ל
‡כיל ‰ו˘˙י' ,י˘ לב‡ר ˙חיל ˙‡ ‰מ‰ו˙ חיוב עונ‚ ˘ב˙ ויום טוב ב‡כיל ‰ו˘˙י' „וו˜‡ ,ומ‡י„ך
‡˙ סיב˙ ‰‰י˙ר ב˙עני˙ חלום.
כ‡˘ר ב‡נו לח˜ור ב‚„ר חיוב עונ‚ ˘ב˙ ויום טוב‰ ,רי מוˆ‡ים מי„ ˘עי˜ר ‰עונ‚ ‰ו‡ ב‡כיל‰
ו˘˙י' „וו˜‡.

י"ל „‡ינו ר˜ ל‚בי כללו˙

˜„ו˘˙ ‰יום‡ ,ל‡ ˘ייך ‚ם לענין ‰מוע„

זו.

הנשמה אינה צריכה תיקון

ומע˙‰

וי˘

‰מיוח„ בכל מוע„ – „מ˙פ˘ט ממנו ‚ם
ל„ון ב‰סבר˙ „‰בר ,מ‡י טעמ‡

˜בע˙ ‰ור ‰כן˘ ,י˘ בז„‚ ‰ר „מ"˙ ‡ף
˘˜„מ ‰למ"˙ .ו‰נר‡ ‰בז‰„ ,‰נ ‰בנו‚ע
ל‚„ר ערב ˘ב˙ וערב יו"ט )˘בו על „‡‰ם
ל‰כין ל˘ב˙ ויו"ט( מˆינו ˘‡ין ז ‰ר˜ „ין
מˆ„ ‚‰בר‡˘ ,חל ‰עליו חוב ‰ל‰כין עˆמו

לערבו ˘ל יום )וכן ‰י' בע˙ ‰מ‡ורע ‰ר‡˘ון
„מוע„ ז .(‰וכ‚ון בפסח ˘מˆינו ב˙ור„ ‰זמן
˜‰רב˙ ˜רבנו )˘‰ייך ל‰מ‡ורע ˘ל ‰מוע„,
"ו‡מר˙ם זבח פסח ‰ו‡ ל˘‡ '‰ר פסח ‚ו'"(
‰ו‡ בי"„ בניסן‡ ,ף ˘‰מ‡ורע „"ופסח "'‰
‰י' ר˜ בליל ט"ו ניסן .ו‰ו‡ „‰ין ‰כ‡ ‚בי

וע„ כ„י כך˘ ,כ‡˘ר מ˙ענים ˙עני˙ חלום ב˘ב˙ ויום טוב ,מ˘ום ˘מ„ובר ב‡„ם ˘חלם

כ„י ˘י˘מור ˘‰ב˙ כ„בעי‡ ,ל‡ י˘ על ערב

חלום בל˙י טוב ו˙‰עני˙ ‰י‡ עונ‚ עבורו‰ ,רי ‡ף ˘„‰בר מו˙רˆ ,ריך ‰ו‡ לכפר על ˙עני˙ זו,

˘ב˙ ‚„ר ‚ם מˆ„ ‰חפˆ‡ ,מˆ„ ˘ב˙ ויו"ט

)טור ו˘ו"ע סי' רפ"ח ס"„˘ .ו"ע

עˆמם„ ,בערב ˘ב˙ ובערב יו"ט י˘ כבר

‰מ‡ורע עˆמו.

‰ו‡ מכלל ‚„ר ˜„ו˘ ‰זו( ,ור˜ ˘בז‚ ‰ופ‡

ול‰עיר

ול˙‰ענו˙ ˘וב ביום חול ,וז‡˙ מ˘ום ˘"ביטל עי˜ר עונ‚ ˘ב˙"

מעין ˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ ו‰יו"ט )וממיל‡ ‰וי ‡ף

‡„מו"‰ז ˘ם ס"‚(.
י˙ר על כן :כל עי˜ר ‰‰י˙ר ל˙‰ענו˙ ב˘ב˙ ויום טוב ‡ינו ‡ל‡ ב˙עני˙ חלום

)‡ו מי ˘‡‰כיל‰

‰י‡ ˆער לו כמבו‡ר ב˘ו"ע ‡„מו"‰ז ˘ם ס"ב .ו˘ם נסמן מ˜ורו(‡ ,ך ˙עניו˙ ‡חרו˙‡ ,ף ‡ם "י˘ לו ˙ענו‚
ב˙עני˙ ז‡ ,"‰סורו˙ .וז‡˙ ,מ˘ום ˘"‡ין לו ל‰חליף עונ‚ חכמים ˘˙˜נו ב‚' סעו„ו˙ ,בעונ‚ ‡חר
˘‡ינו מוכרח ˘י‰י' ב˘ב˙ ול‡ ˙‰ירו‰ו חכמים" )˘ו"ע ‡„מו"‰ז סי' רפח ס"ב(.
ו„‰ברים ˆריכים עיון‰ ,ל‡ לכ‡ור ‰מˆוו˙ ‡‰כיל ‰ו˘˙י' נ˙˜נ ‰בכ„י ˘י˙ענ‚ „‡‰ם ב˘ב˙,
ומז‰ ‰טעם ‰ו˙ר ‰בו ˙עני˙ חלום ,וכפי ˘כ˙ב ‡„מו"ר ‰ז˜ן )ב˜ו"‡ סי' ˙ˆח ˘ם( ˘מˆוו˙ ‰עונ‚

)ועיי' בז‰ ‰יטב בל˘ון

מ˙ן ˙ור ‰ב˘˘י בסיון˘ ,כבר ב '‰בסיון,
ערבו ˘ל יום ,י˘ ˙‰פ˘טו˙ „"מעין" מן

ממ˘"כ ˆ‰ל"ח פסחים סח:

י˘ כמ„ ‰ר‚ו˙ ב‰לכ„ .‰בזמן ‰סמוך ביו˙ר

‚בי ‡„ ‡‰מרי' „לכו"ע בעˆר˙ בעינן "לכם"

ל˘ב˙ י˘נו ענין ‰‰וספ ‰מחול על ˜‰ו„˘

)˘מח ‰במ‡כל ומ˘˙ ‰כו'( מ˘ום „‰ו‡

ממ˘ ,ובל˘ון ‰מכיל˙‡ ‰י„וע )י˙רו כ ,ח(,

יום ˘ני˙נ ‰בו ˙ור ,‰ולכ‡ו' מבו‡ר בר"‰

„יום ˘‰ב˙ ‰ו‡ כ"ז‡ב" ‡˘ר "טורף מלפניו

ו„ :בזמן ˘˜י„˘ו ע"פ ‰ר‡י' ‰י' יכול עˆר˙

ומל‡חריו" ,וכבר נ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר

לחול ב '‰בסיון‡˘ ,ינו יום נ˙ינ˙ ˙‰ור,‰

ב‡רוכ„‰ ‰יו˜ בז˙˘ ,‰וספ˙ ˘ב˙ ‡ינ‰

וכ' ע"ז "ע"פ מ˘ ‰כ˙בו ˙‰וס' במסכ˙

אוצרות עדים
מועדים
המועדים
אוצ

כב

אוצרות המועדים

ז

"˙לוי ב„ע˙ „‡‰ם" .ו‡ם כן ,מ„וע ‚‰בילו חכמים ‡˙ ‡ופן ‰עונ‚ וˆיוו ˘י‰י' „‡‰ם ‡וכל ו˘ו˙‰
„וו˜‡ ,וע„ ˘‰מ˙ענ‚ ב‡ופן ‡חר מחליף "עונ‚ חכמים כו' בעונ‚ ‡חר" ,לכ‡ור‰ ‰י' „‰ין ˆריך
ל‰יו˙ ˘כל ‡ח„ יכול ל˜יים מˆו˙ עונ‚ בכל „בר ˘‰ו‡ מ˙ענ‚ בו?

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

ו‡ף ˘רוב בני ‡„ם ‡כן מ˙ענ‚ים מ‡כיל ‰ו˘˙י'‰ ,רי י˘ בני ‡„ם ˘מ˙ענ‚ים ב‡ופנים ‡חרים,
וכמו ב˙עני˙ ˘ל ˙˘וב ‰וכיוˆ‡ בז ,‰ולכ‡ור ‰י˘ בז„‚ ‰ר ˘ל עונ‚ ל‚בי‰ם ,ומ„וע בטל„ ‰ע˙ם
ו‡ין ז ‰נח˘ב לעונ‚?
בי‡ור ˙מי ‰‰זו ,נעו ıביסו„ מוס„ במ‰ו˙ן ˘ל מˆוו˙ ˙‰ור:‰

בגדר הקרבנות דחמישי בסיון
יפלפל בכמה סוגיות בש"ס דמשמע דהי' בזה גדר של קרבנות דאחר מ"ת ,ויבאר יסוד הדבר וטעמו

ī

מבו‡ר ב˙ני‡ )פל"ז-ח ומ˜ורו בע ıחיים ˘ער כ"ו(˘ ,נ˘מ˙ו ˘ל י‰ו„י טרם ירי„˙ ‰למט‰ ‰י‡
במˆב נעל ‰מ‡ו„ ,ו‰י‡ כ˘לעˆמ‡" ‰ינˆ ‰ריכ˙ ‰י˜ון" ,וכל עי˜ר ˙‰י˜ון ˘ל ‰מˆוו˙"˘ ,ני˙נו
לˆרף ב‰ם ‡˙ ‰בריו˙" )בר‡˘י˙ רב ‰פמ"„ ‡ ,ועו„( ,מכוון ‡ל ‚‰וף „וו˜‡˙ .כלי˙ ‰מˆוו˙ ‰י‡
לזכך ולˆרף ‡˙ ‚‰וף ˘ל ‰י‰ו„י ול˜„˘ו.
וממיל‡ מובן˘ ,כ‡˘ר ˙‰ור ‰מˆוו ‰על מˆו˙ עונ‚‡ ,ין ‰מכוון ˘‰נ˘מ˙˙ ‰ענ‚ ב˙ענו‚
רוחני מ˜„ו˘˙ יום ˘‰ב˙ בלב„‡ ,ל‡ ‰מכוון ˘‚ם ‚‰וף יחו˘ ב˙ענו‚ ביום ˘‰ב˙ .ו‡„רב‡,

‡יפלי‚ו

‡מור‡י בזבחים ˜טו‚ :בי

עול˜‰˘ ‰ריבו י˘ר‡ל בסיני לפני מ˙ן ˙ור‰
)כמבו‡ר ב˜ר‡ מ˘פטים כ„‡ (‰ ,י ‰י˙ ‰טעונ‰
‰פ˘ט וני˙וח ‡ו ל‡ו .ומסי˜ ˙‰ם „˙נ‡י
‰י‡ ,כי לר' י˘מע‡ל „ס"ל „ר˜ כללו˙ נ‡מרו
בסיני )כ‚ון מזבח ‡„מ˙ ‰ע˘ ‰לי וזבח˙
עליו ו‚ו' ,ר˘"י( ופרטו˙ ב‡‰ל מוע„ )‰יינו
„בסיני ע„יין "ל‡ נ˙פר˘ו ‰לכו˙ עול‰

לומר „ביח„ עם ˆ‰יווי מפי ‚‰בור ‰ל˜‰ריב
עול˙ ˙מי„ ב '‰בסיון )עיי' ל' ר˘"י ח‚י‚˘ ‰ם(,
נ‡מרו ‚ם "פרטו˙י'" „יני ‰פ˘ט וני˙וח.

ומכיוון ˘˙‰ענו‚ ‰טבעי ˘ל ‚‰וף כפי ˘בר‡ו ˜‰ב"‰ ‰ו‡ בענייני ‡כיל ‰ו˘˙י' ,על כן נ˜בע‰
מˆוו˙ עונ‚ ˘ב˙ ויום טוב ב‡כיל„ ‰וו˜‡.

ועˆ"ע ˜ˆ˙  ‡‰מנין ל"˘‰ס ,ולמ ‰ל‡ נ‡מר

ועל כן ‡סור ל˙‰ענו˙ ב˘ב˙ ,מכיוון ˘˙‰עני˙ ‰י‡ עונ‚ ‰נ˘מ‡ ‰בל ‰י‡ ˆער ל‚וף .ו‡פילו

„‰וי כמו ˘‡ר „ברים ˘ע˘ו י˘ר‡ל ˜ו„ם

‡ם פעל ‡„ם בעˆמו ˘‚ופו י˙ענ‚ מן ˙‰עני˙‰ ,רי ‡ין ז ‰ב‡מ˙ ˙ענו‚ ‚‰וף עˆמו‡ ,ל‡ ˘על י„י

מ"˙ ע"פ ˆיווי – „ז‰ו מ‚„ר ‡חר ו‡ינו ˘ייך

עבו„˙ו ˘ולט˙ ‰נ˘מ ‰ב‚וף‡ ,בל ע„יין ˙עני˙ ‰י‡ ‰יפך ˙ענו‚ ‚‰וף.

לˆיוויים „ל‡חר מ"˙

)עיי' ‰יטב בסו‚י‡ „ח‚י‚‰

˘ם ,ובפי‰מ"˘ ל‰רמב"ם סוף פ"ז „חולין(.

ו˘למים" ,ר˘"י( ,נמˆ‡ ˘ע„יין ל‡ נˆטוו
ב„יני ‰פ˘ט וני˙וח „פרטו˙ ‰ן; מ˘‡"כ לר'

עי˜ר ‰מכוון במˆו˙ עונ‚ ˘ב˙ ויום טוב ‰ו‡ "לˆרף" ‡˙ ‚‰וף‚‰˘ ,וף יר‚י˘ וי˙ענ‚ בז.‰

ו‰נר‡‰

בז ,‰ב„˜‰ים ˙מי ‰‰נוספ˙

ע˜יב‡ „ס"ל כללו˙ ופרטו˙ נ‡מרו בסיני,

)ויעויי' בכל ‰ב‡ ל‰לן ב‡ור ˙‰ור ‰לˆ‰מח ˆ„˜

‰י˙ ‰טעונ‰ ‰פ˘ט וני˙וח .וכבר נ˙˜˘‰

˘מו˙ כרך ח ע' ‚'מב(„ ,בח‚י‚˘ ‰ם „רי˘ רע"˜

בז ‰רע˜"‡ )ח‚י‚ ‰ו˙ (:מי ‰‰רב˙י„ ,סו"ס

בכוונ˙ ‰פסו˜ ‡‰מור בעול˙ ˙מי„ ל„ורו˙

יהודי ששרוי בﬠום החומות
ומע˙ ‰עול˙ ‰מי‡ :‰‰ם כל עי˜ר מˆוו˙ עונ‚ ˘ב˙ ויום טוב ‰י‡ ב‡ופן ˘‚וף „‡‰ם „וו˜‡
י˙ענ‚ בו ,מ„וע ‰ו˙ר ‰ב‰ם ˙עני˙ חלום˘ ,בוו„‡י ‡ינו עונ‚ ‚ופני ‡ל‡ עונ‚ ˘ל ‰נ˘מ?‰
ובי‡ור ‰עניין רמוז ב˘מ˘ ‰ל ˙עני˙ זו ‚ופ‡˙" :עני˙ חלום" .כי‡ ,כן ,מˆב ז˘ ,‰בו י‰ו„י
מו˙ר ל˙‰ענו˙ ב˘ב˙ ויום טוב ,בני‚ו„ למ‰ו˙ מˆוו˙ ‰עונ‚‰ ,ו‡ מˆי‡ו˙ ˘ל "חלום":

לכל „‰עו˙ ‰ו˜רב‰ ‰עול ‰בחמי˘י בסיון,

"עול˙ ˙מי„ ‰ע˘וי' ב‰ר סיני" – "˜רב‰

˜ו„ם מ˙ן ˙ור ,‰כמבו‡ר ב˜ר‡; ו‡"כ

ו˘וב ל‡ פס˜) "‰ול‰כי עול˙ ˙מי„ „„ורו˙

למ‡י נפ˜"מ מ˘ ‰ייך „ ‡‰פרטו˙ נ‡מרו

מ˙ייחס˙ ל ,(‰וכמבו‡ר ˘ם בסו‚יין„ ,ס"ל

בסיני לענין ˜‰רב˙ ‰עול˜˘ ‰ו„ם "סיני".

„עול˜‰˘ ‰ריבו במ„בר עול˙ ˙מי„ ‰ו‡י,

ועל כרחין ˆריך לח„˘ בז„ ,‰ו„‡י מ˘ום

ופיר˘ו ˙‰וס' „‰יינו עול '‰„ ‰בסיון "˜ו„ם

˘‰עול‰ ‰ו˜רב ‰בחמי˘י בסיון‰ ,י' ב ‰כבר

ל˙ור ."‰ולכ‡ור‡ ‰ף כ‡ן י˘ ל˙מו„ ‰כיון

וכן ‰ו‡ בזמן ‚‰לו˙˘ ,מכיוון ˘‡‰ור ‡‰ל˜י נעלם ומוס˙ר ,יכול ל‰יו˙ ˘י‰יו ‡ˆל „‡‰ם

‚„ר ˘ל "‰ר סיני" ומ˙ן ˙ור ,‰ול‰כי ו„‡י

˘‚ם מˆוו˙ ˘נ‡מר ב‰ן ˆיווי לפני „‰יבור

"„ברים ‰פכיים" ,מעין חלום :ב˘ע˙ ˙‰פל‰ ‰ו‡ עומ„ ב˙‰עוררו˙ ‡מי˙י˙ לעבו„˙  ,'‰ו‡חר

‡ם נ˜טינן „‡ף פרטו˙ נ‡מרו בסיני ˆריך

„מ"˙ ‡ין ‡נו מ˜יימים ‡ו˙ן מˆ„ „‰יבור

˙‰פל˘ ‰וכח מז ‰ל‚מרי ,ומ˙נ ‚‰ב‡ופן ‰פכי מ‰ר‚˘˙ו ב˘ע˙ ˙‰פל.‰

מבו‡ר בספרים )ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור וי˘ב כח‚‰˘ (‚ ,לו˙ נמ˘ל ‰לחלום ,כמו ˘נ‡מר "‰יינו כחולמים"
)˙‰לים ˜כו .(‡ ,בחלום יכול ‡„ם לר‡ו˙ חיבור ‰פכים ˘‡ינו עול ‰על „‰ע˙ ועל ‰מח˘ב ‰ב‰יו˙ו
ער ,ור˜ ב˘ע˙ ˘‰ינ˘ ‰כח ˘‰כל מס˙ל˜ ,יי˙כן לח˘וב ‚ם על „ברים ‰ופכיים ובל˙י מ˙˜בלים
על „‰ע˙.

אוצרות המועדים

ח

אוצרות המועדים

וז‰ו ‚ם ענין ‰חלום כ‡ן:

כ‡

◇ תורת חיים ◇

א "הרדם" בﬠבודת ה'

מח„ מ„ובר בי‰ו„י ˘חפ ıבכל ליבו לענ‚ ‡˙ ˘‰ב˙ ב‡כיל ‰ו˘˙י' כˆיווי ‰בור‡ י˙"˘ ,ו‡ילו
ל‡ ‰י' במˆב ˘ל "˘ינ "‰ו"חלום" רוחני‡ ,זי בבו‡ יום ˘‰ב˙ ‰י' ‚ופו ח˘ ‡˙ "‰וי˜„˘‰ו"

)י˙רו

כ ,י‡( ,וממיל‡ ‰י' נ‰נ ‰מ‡כיל ‰ו˘˙י'‚ ,ם ‡ם ב˘‡ר ימו˙ ‰חול ‡ינו נ‰נ ‰מכך.
‡ך ˘"‰ינ‰ "‰רוחני˙ מבלבל˙ ומס˙יר ‰על ˜„ו˘˙ יום ˘‰ב˙ ועל עבו„˙ ˘ '‰ל „‡‰ם ,ו‚ופו
מבלבלו ומונעו מעבו„˙  '‰כר‡וי במˆוו˙ עונ‚ ˘ב˙ ויום טוב ,ו‡ינו מניח לו לי‰נו˙ מ‡כיל‰
ו˘˙י'!
ומכיוון ˘י‰ו„י ז ‰נמˆ‡ במˆב ˘ל "חלום" ו‚לו˙ עמו˜ ,‰מ˙ח˘ב˙ ˙‰ור ‰במˆבו ,ומ˙יר‰
לו ל˙‰ענו˙ ,מכיוון ˘ב˘ע ‰זו ˙‰ענו‚ ˘לו ‰ו‡ בעניין ˘ל ˙עני˙‡ .ך ‡ין ז ‰מˆב ר‡וי ורˆוי
כלל ,כי ‡ם ˘˙‰ור ‰מ„ריכ„‡‰ ˙‡ ‰ם בכל מˆב ˘נמˆ‡ בו ,ומור ‰לו כיˆ„ לנ‰ו‚ ‚ם במˆב ˘ל

כ‡˘ר י˘נו בני י˘ר‡ל בערב מ˙ן ˙ור ,‰ל‡ ‰י' ˜‰ב" ‰מרוˆ ‰מכך ,ו˜ר‡ עלי‰ם "מ„וע ב‡˙י
ו‡ין ‡י˘" ו‚ו' )י˘עי' נ ,ב(.
ונ˙ב‡ר למעל˘ ,‰בני י˘ר‡ל י˘נו בכ„י ˘נ˘מ˙ם ˙˘‡ב ל ‰חיים בעולמו˙ ‰עליונים ,ובכך
י˙כוננו כר‡וי ל˜בל˙ ˙‰ור‡ .‰בל ל‡ ‰י' ז ‰לרˆון ,כי עי˜ר ‰כוונ‰ ‰י‡ לזכך ול˜„˘ ‡˙ ‚‰וף
˘‚‰מי.
ומז ‰י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˜ונו:
י˘ ו„‡‰ם חו˘ב לעˆמו˘ ,כבר נ˙על ‰בעילוי ‡חר עילוי ,ו‰ו‡ כבר במˆב רוחני זך ומרומם,

‰עלם ו‰ס˙ר על ‡ור „˜‰ו˘.‰
]ובז ‰יובן ‚ם מ˘ ‰מˆינו ב˘"ס ר˜ ‰י˙ר ˙עני˙ חלום‡ ,ף ˘‰ו˙רו עו„ כמ‡ ‰ופנים ב˘ו"ע ו˘ו"ע ‡„מו"‰ז
רי˘ סי' רפח ,מ˘ום ˘"חלום" ‰ו‡ רמז ו‡ב לכל מיני ‰‰י˙רים כמ˘נ"˙[.

וממיל‡ יכול ‰ו‡ לפרו˘ מן ‰עולם ,לנ˙˜ ‡˙ עˆמו מענייני ˘‚‰מיו˙ ומ˘‡ר בני ‡„ם ,ול‰ס˙‚ר
ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור ‰ו˙פיל.‰
טוען ‰ו‡ ˘"˘ינ˘ ‰ל עˆר˙ עריב ‰ו‰לילˆ˜ ‰ר"‰ :"‰ליל‰ ,"‰חו˘ך ו‰‰ס˙ר על ‰נ˘מ‰
‰ו‡ "˜ˆר" ו˜לו˘ ‡ˆלו מרוב ˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙ ˘לו ,וממיל‡ ‰רי יכול ‰ו‡ ל‰יו˙ במˆב ˘ל

שמחת התורה חודרת ﬠד הקצה התחתון ביותר

"˘ינ ,"‰עבו„˙ ‰נ˘מ ‰כ˘לעˆמ ‰לל‡ ˙‰עס˜ו˙ עם ‚‰וף ,ו"˘ינ "‰זו ˙‰י' "עריב‰˘ "‰רי על

כל „‰ברים ‡‰מורים למעל ,‰ב‰נ„‡‰ ˙‚‰ם כ‡˘ר ‚ופו מעלים ומס˙יר על ‡ור ‰נפ˘ ‡˘ר
ב˜רבו˘ ,ייכים ב˘ב˙ו˙ ו˘‡ר ימים טובים‡ ,ך ˘ונים ‰ם פני „‰ברים בח‚ ˘‰בועו˙ ,יום ˘ני˙נ‰
בו ˙ור ‰לי˘ר‡ל.

וכ˘יעבו„ עבו„˙ו בס„ר ז‰ ,‰רי מ‡ומ ‰ל‡ יפריע לו יו˙ר˘ ,כן ‰עולם מ˙בטל בפני עבו„‰
נעלי˙ כזו ומסייע ל .‰וכפי ˘מˆינו ב˘ינ˙ עˆר˙ ˘ל בני י˘ר‡ל ˘"‡פילו פורטענ‡ ל‡ ע˜ı

במ˙ן ˙ור ‰מˆינו עניין נפל‡˜‰˘ ,ול ˘ל ע˘ר˙ „‰יברו˙ נ˘מע מכל ˜ˆוו˙ ‡‰ר" :ıמס˙כלים
למזרח ו˘ומעין ‡˙ „‰בור יוˆ‡ ‡נכי כו' ,וכן ל‡רבע רוחו˙ ,ולמעל ‰ולמט"‰

)˙ני‡ פל"ו מ˙˜וני

ז‰ר ˙י˜ון כב )ס„ ,ב(( .י˙ר על כן‡ ,מרו חז"ל ˘ל˜ול ˘ל מ˙ן ˙ור ‰ל‡ ‰י' "ב˙ ˜ול"‰ ,יינו ˜ול
‰חוזר ‰נ˜ר‡ ב˘ם " ,"„‰ונ˙ב‡ר בז ‰במ˜"‡

י„ ‰יעל ‰במעלו˙ ‚„ולו˙ ונפל‡ו˙ )וכמבו‡ר ב‡רוכ ‰למעל.(‰

)ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1092ו‡ילך‰ .וב‡ ב˜וב ıז ‰ע'

ו ו‡ילך( ˘˘‰י"˙ טבע בעולמו ˘כ‡˘ר ב˙‰פ˘טו˙ו ˘ל ˜ול ‰ו‡ פו‚ע ב„בר מ‡ ,‰זי ‰ו‡ חוזר
ונ˘מע˙ ב˙ ˜ול‡ ,ך במ˙ן ˙ור ‰ל‡ חזר ˜‰ול ,לפי ˘ח„ר ונספ‚ בכל ‰ברי‡ ‰כול.‰
ו„‰ברים נפל‡ים :ב„רך כלל ,כ‡˘ר מ„ובר על עניין רוחני נעל‰ ,‰ו‡ יכול ל˙‰לב˘ ול˘כון
ר˜ במ˜ום זך ומזוכך ומˆורף ,כמו ‡ˆל ˆ„י˜ ועוב„ ‡ ,'‰ך ע˘ר˙ „‰יברו˙ ˘ני˙נו בסיני ,עניינים
נ˘‚בים ועמו˜ים ו˜„ו˘ים ,ח„רו בכל ˜ˆוו˙ ˙בל‚ ,ם במ˜ומו˙ ‰נחו˙ים ביו˙ר!
וטעם „‰בר ‰ו‡ מ˘ום ˘ע˘ר˙ „‰יברו˙ ני˙נו מ˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו ,ו‰ו‡ "בלי ‚בול
‡‰מי˙י"‡ ,ין לו ˘ום ‚„ר ו˘ום ‚‰בל ,‰ו‰ו‡ יכול ל˘כון בכל מ˜ום ,נעל ‰ונחו˙ ,מבלי ˘ום
‚‰בל ,‰ולכן מיל‡‚˙‰‰ ‰לו˙ ‡˙ ‰ברי‡ ‰כול.‰
„בר ז ‰נרמז ב˙יב˙ "‡נכי" ˘ב˙חיל˙ ע˘ר˙ „‰יברו˙ .וכמבו‡ר ב‚מר‡

)˘ב˙ ˜ ‡ ,‰כ‚רŒ

ס˙ ‰ע"י( ˘˙יב ‰זו ‰י‡ ר"˙ "‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙" – ˜‰ב"‡ ‰ומר כביכול‡ :ני ‡˙ עˆמי

ב‰ם"‰ ,יינו ˘‰ברי‡ ‰כול ‰סייע ‰ל˘ינ ‰נעלי˙ ונ˘‚ב˙ זו.
‡מנם ,מסיפור ˘ינ˙ עˆר˙ ני˙ו ללמו„ ˘ל‡ ‰יי˙‰ ‰נ ‰‚‰זו לנח˙ רוח לפניו י˙'‡ ,ל‡ ל‰יפך:
˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘עבו„˙ ˙ '‰כלול ‚ם ‡˙ ‚‰וף ˘‚‰מי ,ו„‡‰ם יזככו וי‰פכנו ל˜„ו˘.‰
ומז‰ ‰טעם נו‚‰ים בח‚ ˘‰בועו˙ ל‰י˘‡ר נעורים ולעסו˜ ב˙ור ‰כ‡˘ר ‰נ˘מ ‰מלוב˘˙
ב‚וף ,כי זו‰י ‰‰כנ‰ ‰טוב ‰ביו˙ר למ˙ן ˙ור ‰ול˜י„ו˘ וזיכוך ‰עולם ו‚‰וף.
וממיל‡‡ ,ל לו ל‡„ם ל‰ס˙‚ר ולפרו˘ מן ‰עולם ˘‚‰מי‡ ,ל‡ ˆריך ל˙‰עס˜ ‚ם ב˜י„ו˘
וזיכוך ˘‚‰מיו˙ ,וב˘‰פע ‰על ‡לו ˘יכול ל˘‰פיע עלי‰ם ,ובכך „ו˜‡ ˙˙‚˘ם ˙‡וו˙ו ˘ל
˜‰ב"" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים" )˙נחומ‡ נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו(‡˘ ,ור „˜‰ו˘ ‰יח„ור ע„
למ˜ומו˙ ˘‰פלים ביו˙ר וי˜˘ר ‡ו˙ם עם ˜‰ב".‰
ועל י„י ˙‰‰עס˜ו˙ עם ‰זול˙ י˙על‚ ‰ם ‰ו‡ עˆמו עילוי רב ועˆום ,כמ‡מרם ז"ל
"ומ˙למי„י יו˙ר מכולם".

)˙עני˙ ז(‡ ,
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תכית הכוונה היא בזיכוך הגוף הגשמי

‰כ˙ב˙י ונ˙˙י ב˙ור˙י )כ‡ן נ˙ב‡ר ע"פ מ˘ ‰פיר˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן בל˜וטי ˙ור˘ ‰לח מח .(„ ,וכ‡˘ר מ„ובר

כ

ומע˙ˆ ‰ריך ל‰בין ל‡י„ך ‚יס‡ ,מ„וע ל‡ נ˙˜בל ‰עבו„ ‰זו ,ו‰יו בני י˘ר‡ל ˆריכים ל‰יו˙
ערים ב‡ו˙ו ‰ליל ‰ע„ ˘נ‡מר על ז" ‰מ„וע ב‡˙י ו‡ין ‡י˘" ,וע„ ימינו ‡נו נ„ר˘ים בני י˘ר‡ל
˘בכל „ור ל˙˜ן ‡˙ ‰פ‚ם ˘ב˘ינ ‰זו על י„י ˘ניעורים בליל ˘בועו˙ מ˘ך כל ‰ליל ‰ועוס˜ים
ב˙ור .‰ולכ‡ור‡ ,‰ם ‰י' בז ‰עבו„ ‰נעלי˙ ,מ ‰פ‚ם י˘ ב"˘ינ "‰זו?
בי‡ור ‰עניין:

ב˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו בוו„‡י ˘יכול ‰ו‡ ל‚˙‰לו˙ בכל מ˜ום לל‡ ‚‰בל.‰
וכ˘ם ˘„‰ברים ‡מורים בעˆם עניין מ˙ן ˙ור ,‰כך ‰ם ‚ם ב˘מח˘˘ ‰ורר˙ ‡ˆל ‡י˘
‰י˘ר‡לי מחמ˙ נ˙ינ˙ ˙‰ור:‰
˘מח˙ כל ‰ימים טובים ו˘ב˙ו˙ ‰י‡ מˆ„ ‚˙‰לו˙ „˜‰ו˘˘ ‰ב‡ו˙ם ימים‡ ,ך ‚˙‰לו˙ זו ‰י‡
מו‚בל˙ ו‡ינ ‰חו„ר˙ בכל מ˜ום ,ולכן י˘ ‡נ˘ים ˘‡ˆלם ‚‰וף מעלים על ˘‰מח‰ ‰זו ,ו‰ם ‡ינם
יכולים לענ‚ ‡˙ ‰יום טוב ב‡כיל ‰ו˘˙י' ,ומו˙ר ל‰ם ל˙‰ענו˙ ˙עני˙ "חלום".

נ˙ב‡ר ב„ברי חז"ל )˙נחומ‡ נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו( ˘˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ‰ו‡ מ"˘ ‰נ˙‡וו‰
˜‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים"˘ .ייבר‡ עולם ‚˘מי ‚ס ומ‚ו˘ם ונחו˙ ,ובני י˘ר‡ל יזככו
וי˜„˘ו‰ו על י„י עס˜ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ וניˆול ענייני ‰עולם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙' ,ע„ ‡˘ר
י‰י' ‰עולם כולו ר‡וי ומוכן ל‰יו˙ "„יר "‰ומ˘כן לבור‡ י˙'.
ועניין עי˜רי בעבו„ ‰זו‰ ,ו‡ זיכוך ו˜י„ו˘ ‚‰וף ˘‚‰מי ˘ל ‡י˘ ‰י˘ר‡לי˘ ,מˆ„ טבעו ‰ו‡
˙‡ב לענינים ‚סים ומ‚ו˘מים ,ועל י„י עבו„ ‰וי‚יע‰ ‰י‰ו„י מזככו ומבי‡ו ל‚˘‰ו˙ ‡לו˜יו˙
ו„בי˜ו˙ ב˘‰י"˙.

‡ך בח‚ ˘‰בועו˙ ˘‰מח ‰על נ˙ינ˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ בל˙י מו‚בל˙ כלל ,ו‡ין מ˜ום ב‡„ם ˘בו
‡ינ ‰חו„ר˙ ˘מח ‰זו‡ .פילו במ˜ומו˙ ‰נחו˙ים ביו˙ר ב‡„ם מור‚˘ כיˆ„ "נוח ומ˜ובל יום ז‰
לי˘ר‡ל ˘נ˙נ˙ ‰ור ‰בו".
וממיל‡„‰ ,בר פועל ‚ם ב"עולם ‰חלומו˙"‚ .ם כ‡˘ר ‡„ם חלם חלום ˘ב„רך ‰טבע מונע
ממנו ל‡כול ומˆער ‡ו˙ו ביו˙ר ע„ ˘˙ענו‚ו ‰ו‡ ב˙עני˙ .ו‡כן ,ב˘ב˙ו˙ וימים טובים י˙כן
˘„‰בר יעלים על ˘מח˘ ‰ל מˆוו ‰ויו˙ר ל˙‰ענו˙‡ .ך בח‚ ˘‰בועו˙ חו„ר˙ ˘מח˙ ˙‰ור‚ ‰ם
למˆב ז ,‰ו‰רי ‰ו‡ ˘מח ונ‰נ ‰ב‡כיל ‰ביום ˘נ˙נ˙ ‰ור ‰בו.

וכ‡˘ר י‰ו„י עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ על י„י ‚ופו ˘‚‰מי‰ ,רי ‰ו‡ מ˘י‚ ‚˘‰ו˙ ‡לו˜יו˙ נעלו˙
‰רב ‰יו˙ר ממ˘ ‰יכול ל˘‰י‚ על י„י עבו„˙ ‰נ˘מ ‰לב„.‰
וכל כך ‚„ל ‰עבו„˙ ˘ '‰נע˘י˙ על י„י ‰נ˘מ ‰ב˙‰לב˘ו˙ ‰ב‚וף ˘‚‰מי ,ע„ ˘˙‰ור ‰ני˙נ‰
לנ˘מו˙ ב‚ופים „וו˜‡ ,וכ‡˘ר ‰יי˙ ‰מחלו˜˙ בבי˙ „ין ˘ל מעל‰ ,‰נ‡˘ ‰לו „וו˜‡ לרב ‰בר
נחמני ˘‰י' בעולם ‰ז ,‰מ˘ום ˘"˙ור ‰ל‡ ב˘מים ‰י‡" )נˆבים ל ,יב( ,ו‡מר ˜‰ב"" ‰נˆחוני בני
נˆחוני" )ב"מ נט ,ב(.
עניין ז˘ ,‰י‰ו„י יכול לזכך ול˘נו˙ ‡˙ ‚‰וף ו˘‚‰מיו˙ על י„י עבו„˙ו ‰רוחני˙ ,ל‡ ‰י'
מימי ˜„ם .בע˙ ˘נבר‡ ‰עולם נ‚זר‚ ‰זיר˘‰"˘ ‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם" –
ענייני "˘מים" ורוחניו˙ ל‡ יר„ו ונ˙לב˘ו ב„ברים ‚˘מיים ,ועניינים ‚˘מיים ˘בבחינ˙ "‡ר"ı
ל‡ נ˙רוממו ונז„ככו )˙נחומ‡ ו‡ר‡ טו˘ .מו˙ רב ‰פי"ב .(‚ ,ו‚ם כ‡˘ר ‡בו˙ינו „˜‰ו˘ים עב„ו ‡˙
˘‰י"˙‰ ,רי ל‡ נז„ככו „‰ברים ˘‚‰מיים על י„י עבו„˙ם

ט

)ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח" ‰עמ'  79וב‰ערו˙

‡ו„ו˙ פעול˙ עבו„˙ ‡‰בו˙(.
ור˜ במ˙ן ˙ור ‰בטל‚ ‰זיר ‰זו ,ומני ‡ז בכוחו ויכל˙ו ˘ל ‡י˘ ‰י˘ר‡לי לזכך ול˜„˘ ‡˙
‚‰וף ו˘‚‰מיו˙ ,ועל י„י ז ‰ל‚‰יע למ„רי‚ו˙ נ˘‚בו˙ ביו˙ר ,מ‡˘ ‰ין ‰נ˘מ ‰עˆמ ‰יכול‰
ל˘‰י‚ ˜ו„ם ˙‰לב˘ו˙ ‰ב‚וף.
ועל כן‰‰ ,כנ‰ ‰ר‡וי' למ˙ן ˙ור‡ ‰ינ˘ ‰ינ ‰עריב ,‰ב‡ופן ˘‰נ˘מ˙ ‰ס˙ל˜ מן ‚‰וף‡ ,ל‡
‡„רב‡‰‰ :כנ‰ ‰ר‡וי' למ˙ן ˙ור‰ ‰י‡ כ‡˘ר ‰י‰ו„י ער ונ˘מ˙ו מלוב˘˙ ב‚וף ‚˘מי ,ו‰ו‡
עמל לזכך ול˜„˘ ‡˙ ‚‰וף ,ו„וו˜‡ עבו„˙ ˘„˜˙‰ו˙ ‚‰וף ‰י‡ ‰י‡ ‰‰כנ‰ ‰נˆרכ˙ למ˙ן ˙ור.‰

אוצרות המועדים

י

קול גדול ולא יסף

אוצרות המועדים

יט

בי‡ור ‰עניין:
נ˙ב‡ר ב˙ני‡ )פל"ז(‰˘ ,נ˘מ ‰ב‰יו˙ ‰למעל„ ‰בו˜ ‰ב˘‰י"˙ ב‡ופן נעל ‰ביו˙ר ,וכ‡˘ר
יור„˙ ל˙‰לב˘ ב‚וף ,ו‰י‡ ˘ייכ˙ לעניינים ‚˘מיים נחו˙ים‰ ,רי כבר ‡ינ„ ‰בו˜ ‰ב˘‰י"˙
כמ˜ו„ם .ו‚ם כ‡˘ר י‰ו„י עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ ב‡ ‰‚˘‰לו˜י˙ ומ˙˜רב ‡ל ˘‰י"˙ ו„ב˜ בו‰ ,רי ‡ין

קו גדו וא יסף .רבי יוחנן אמר קו אחד נחק שבﬠה קוות והם נחקים שבﬠים שון.
רבי שמﬠון בן קיש אמר שממנו נתנבאו כ הנביאים שﬠמדו .רבנן אמרי שא היה ו בת קו:
ל˘בע‰

˜ולו˙ .ל‡ ‡מר מ˙חל ‰ל˘בעים ˜ולו˙ וי˘ לו סו„ למביני „ע˙ :ל‡ ‰י ‰ב˙ ˜ול .ל‡ו˙ו ˜ול ˘ל ‰ר סיני וז‰ו
ול‡ יסף ]כ„ל˜מן בסוף ‰ס„ר[:

)שמות רבה סוף פכ"ח ופי' מתנות כהונה(

◇ ﬠיונים וביאורים ◇

מצוות בני נח במתן תורה
ל„ברי ר' יוחנן מ˘מעו˙ ˙‰יבו˙ "˜ול ‚„ול ול‡ יסף"‰ ,ו‡ ˘ל‡ ‰י' ל˜ול סוף‡ ,ל‡ "˜ול ‡ח„
נחל˜ ל˘בע˜ ‰ולו˙ ,ו‰ם נחל˜ים ל˘בעים ל˘ון".
וי˘ לעיין במ˘מעו˙ „‰בר ,מ„וע ‰י' ˜‰ול ˘ל מ˙ן ˙ורˆ ‰ריך ל‰יחל˜ ל˘בעים ל˘ון,
ולכ‡ור‰ ‰י' „י ˘י‡מר בל˘ון ˜‰ו„˘.

ביכל˙ו ל‚‰יע ל‡ו˙„ ‰בי˜ו˙ ˘‰יי˙ ‰לנ˘מ ‰לפני ˙‰לב˘ו˙ ‰ב‚וף.
וכמבו‡ר ˘ם ˘"‚ם ˘י‰י' ˆ„י˜ ‚מור עוב„  '‰ביר‡ ‰ו‡‰ב ‰רב ‰ב˙ענו‚ים ,ל‡ י‚יע למעלו˙
„בי˜ו˙ו ב '‰ב„חילו ורחימו בטרם ירי„˙ו לעולם ‰ז‰ ‰חומרי ,ל‡ מינ ‰ול‡ מ˜ˆ˙ ."‰וז‡˙,
מ˘ום ˘"‚‰וף ‡ינו יכול לסבול" ול˜בל ‡˙ „‰בי˜ו˙ בו י˙' ב‡ופן נעל ‰כל כך.
‡מנם‚ ,ם ל‡חר ירי„˙ ‰נ˘מ ‰ל‚וף י˘ ‡פ˘רו˙ לנ˘מ ‰ל˘‰י‚ „בי˜ו˙ ב˘‰י"˙ בלי ‰פרע˙
‚‰וף ,וז‡˙ ב˘ע˙ ˘‰ינ .‰כ‡˘ר ‚‰וף י˘ן ,עול‰ ‰נ˘מ ‰למעל) ‰בר‡˘י˙ רב ‰פי"„ ,ט( ,וב‚וף
נו˙ר˙ ר˜ מי„˜ ‰טנ˘ ‰ל חיו˙˜" ,יסט‡ „חיו˙‡" )ר‡ ‰ז‰ר ח"‡ פ‚ ,(‡ ,ו‡זי יכול‰ ‰י‡ ל˘‰י‚
‚˘‰ו˙ ‡לו˜יו˙ ‰רב ‰יו˙ר ממ‰˘ ‰י‡ מ˘י‚ ‰ב˙‰לב˘ו˙ ‰ב‚וף ב˘ע„‡‰˘ ‰ם ער.
וכן מˆינו ‚ם בלומ„י ˙ור ‰במסיר ‰ונ˙ינ˘ ,‰בע˙ ˘‰ינ ‰מו„יעים ל‰ם ענייני ˙ור ,‰ולפעמים
עניינים ˘˙‰יי‚עו ב‰ם במ˘ך ‰יום ול‡ ˆ‰ליחו ל‰בינם‰ ,רי ‰ם מ˙ורˆים „וו˜‡ בע˙ ˘‰ינ,‰
ב‡ופן ˘ב˜ומם מ˘נ˙ם מ˙ורˆו˙ ˜‰ו˘יו˙ ˘נ˙עוררו ל‰ם ‡˙מול! וכל ז‡˙ על י„י ˙‚˘‰
‰נ˘מ ‰בעלו˙ ‰למעל ‰ב˘ע˙ ˘‰ינ‰

)ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˜י ˙"˘'‰ ıב˙חיל˙ו ,לוח "‰יום יום" „' טב˙.

וכ˙ב ‰ר„ב"ז בס' מ‚„ל „ו„ ע"‰פ "„ובב ˘פ˙י י˘נים" )˘ ˘"‰ז ,י( ˘י˘ ו„‡‰ם "נו"נ ב‰לכ "‰בחלום ,ו‰עי„ על

עˆמו ˘"כמ ‰פעמים ‰ו˙רו לי מ˜ˆ˙ ספי˜ו˙ בחלום"(.
ועל כן ‰לכו בני י˘ר‡ל לי˘ון לפני מ˙ן ˙ור‰ ,‰ם חפˆו ˘‰נ˘מ˙˙ ‰פ˘ט מן ‚‰וף˙˙ ,על‰

וי˘ לב‡ר בז:‰

ו˙˘י‚ ‚˘‰ו˙ ‚בו‰ו˙ ,ו‚˘‰ו˙ ‡לו ˘˙˘י‚ ב˘ע˙ ˘‰ינ ,‰י‰יו ‰‰כנ‡‰ ‰מי˙י˙ ו‰ר‡וי' ל‚ילויים

כ˙ב ‰רמב"ם )‰לכו˙ מלכים פ"ח "‰י( ˘˜יום ˘בע מˆוו˙ בני נח ˜˘ור ‚ם לבני י˘ר‡לˆ" :ו‰

‰נעלים ˘י˙‚לו בע˙ מ˙ן ˙ור.‰

מ˘ ‰רבינו מפי ‚‰בור ‰לכוף ‡˙ כל ב‡י ‰עולם ל˜בל מˆו˙ ˘נˆטוו בני נח" .בזמן ˘י„ י˘ר‡ל
˙˜יפ‰ ,‰מˆוו‰ ‰י‡ לכוף ול‰כריח ‡˙ כל ב‡י עולם ל˜יים ‡˙ ˘בע ‰מˆוו˙ ˘ל‰ם ,ובזמנים
‡חרים י˘ ל„˙˘‰ל ‡ˆל ‡ומו˙ ‰עולם ˘י˜יימו ‡˙ ˘בע ‰מˆוו˙.
ו‰נ‡ ,‰ין ‰נכרי יוˆ‡ י„י חוב˙ו במ˘ ‰מ˜יים ‡˙ ˘בע ‰מˆוו˙ מפני ˆיווי ‡ ,'‰ל‡ עליו
ל˜יימן „וו˜‡ מפני ˘כך ˆיוו '‰ ‰ב˙ור˙ו ,ו‰ו„יע ז‡˙ על י„י מ˘ ‰רבנו ,וכפי ˘פס˜ ‰רמב"ם
)˘ם ,י‡( "כל ‰מ˜בל ˘בע מˆו˙ ונז‰ר לע˘ו˙ן‰ ,רי ז ‰מחסי„י ‡ומו˙ ‰עולם וי˘ לו חל˜ לעולם
‰ב‡ ,ו‰ו‡ ˘י˜בל ‡ו˙ן ויע˘‡ ‰ו˙ן מפני ˘ˆו ‰ב‰ן ˜‰ב" ‰ב˙ור ‰ו‰ו„יענו על י„י מ˘‰
רבינו".
ו‚ם פרט ז‰ ‰ו‡ חל˜ מחוב˙ו ˘ל ‰י‰ו„י ,לפעול ‡ˆל ב‡י עולם ˘˜יום ˘בע ‰מˆוו˙ י‰י'
„וו˜‡ מ˘ום ˘כן ˆיוו '‰ ‰ב˙ור˙ו על י„י מ˘ ‰רבנו.
ועל כן נחל˜ ˜‰ול ˘ל מ˙ן ˙ור ‰ל˘בעים ל˘ון ,כ„י ˘‰מˆוו˙ ˘ל ‡ומו˙ ‰עולם י‰יו ‚ם ‰ן
חל˜ מן ˜"‰ול ‚„ול" ומן ˙‰ור˘ ‰ני˙נ ‰בסיני על י„י מ˘ ‰רבנו.

ועל כך ‡מרו חכמים "˘ינ˘ ‰ל עˆר˙ עריב ‰ו‰לילˆ˜ ‰ר:"‰
"עˆר˙" – ‰ו‡ ‰מוע„ ˘בו נס˙יימ ‰עבו„˙ ספיר˙ ‰עומר ,ו‡ז עמ„ו בני י˘ר‡ל במˆב נעל‰
˘כבר ˘‰י‚ו מ"ט ˘ערי בינ ,‰ו‚‰וף נז„כך ‰רב ‰מ‚סו˙ו.
"‰לילˆ˜ ‰ר – "‰מכיוון ˘˘‰י‚ו מ"ט ˘ערי בינ‰ ,‰רי ‰חו˘ך ו‰‰עלם ˘ל ‚‰וף ˘בבחינ˙
"ליל˜˙‰ "‰טן ו"ˆ˜˙‰ר" ,וכמעט ˘‡ין עו„ ‰עלם.
"˘ינ . . ‰עריב – "‰וממיל‡ ‰רי על י„י ˘‰ינ ‰בליל ‰ז ‰יכולים ל˘‰י‚ „ר‚ו˙ נעלו˙ ועריבו˙
ביו˙ר!
ומˆ„ ‚ו„ל ‰עילוי ˘‰י' ב‡ו˙˘ ‰ינ‰ ,‰נ‡ ‰פילו בעלי ‰חיים ל‡ ‰פריעו לעבו„ ‰זו ,וממיל‡
"‡פילו פורטענ‡ ל‡ ע˜ ıב‰ם".

אוצרות המועדים

יח

אוצרות המועדים

ומובן˘˙‰˘ ,ו˜ ‰וˆ‰יפי' ל˜בל˙ ˙‰ור‰ ,‰לכ ‰ו‚˙‰בר ‰מיום ליום כ‡˘ר ‰לך ו˜˙‰רב

◇ ﬠיונים וביאורים ◇

‰זמן ‰מיוע„ למ˙ן ˙ור ,‰ובסיומם ˘ל ˘בע˘‰ ‰בועו˙ ‰יו י˘ר‡ל במעמ„ ומˆב ˘ל ˙˘‰ו˜˜ו˙

ה"קו גדו "ש מתן תורה בדורנו

עˆומ ‰ל˜בל˙ ˙‰ור.‰
ו‡ם כן ˙מו ,‰כיˆ„ ‰יו מסו‚לים בני י˘ר‡ל לי˘ן ב‡ו˙ו ‰ליל ,‰ב‚‰יע ‰מוע„ ‰נכסף ,ע„
˘‰י' ˜‰ב"ˆ ‰ריך ל‰עירם מ˘נ˙ם ב˜ולו˙ ובר˜ים?
כ‡˘ר מ˙בוננים במ‰ו˙˘ ‰ל ספיר ‰זו ב„רך ‰פנימיו˙„‚ ,ל˙‰ ‰מי˘ ‰‰בע˙יים:
בסוף ‚לו˙ מˆרים‰ ,יו בני י˘ר‡ל מ˘ו˜עים במ"ט ˘ערי טומ‡ ‰רח"ל

)ר‡ ‰ז‰ר ח„˘ רי˘

פר˘˙ י˙רו( ,ו˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו מ˘כם ו‰וˆי‡ם מטומ‡ ‰חמור ‰זו .ומני ‡ז ,במ˘ך ˘בע‰
˘בועו˙ ˙‰עס˜ו בני י˘ר‡ל ל˜„˘ ולזכך ‡˙ עˆמם בכ„י ˘י‰יו ר‡ויים ל˜בל ‡˙ ˙‰ור.‰
ומבו‡ר בספרים )ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰במ„בר י˘ .‡ ,ם .„ ,ועו„(˘ ,בימי ספיר˙ ‰עומר ,כ‡˘ר ‰לכו בני
י˘ר‡ל ונ˙עלו בעבו„˙ם ‡˙ ˜ונם‰ ,נ ‰בכל יום ‰מ˘יכו על עˆמם עו„ ‚ילוי ‡לו˜י‚ .ילויים ‡לו
נ˜ר‡ים ב˘ם "˘ערי בינ ,"‰ובמ˘ך ˘בע˘ ‰בועו˙ ‰מ˘יכו על עˆמם מ"ט ˘ערי בינ .‰ו‡זי ,בח‚
˘‰בועו˙ נמ˘ך ונ˙‚ל ‰עלי‰ם "˘ער ‰חמי˘ים"‰˘ ,ו‡ ‚‰ילוי ‡‰לו˜י ‰נ˘‚ב ו‰נעל ‰ביו˙ר,

‡ו„ו˙ ˜"‰ול" ˘ל מ˙ן ˙ור„ ,‰ר˘ רי˘ ל˜י˘ ˘ל‡ כל‡ ‰ו˙ו ˜‰ול‡ ,ל‡ ‰מ˘יך ל‰י˘מע
מפי‰ם ˘ל ‰נבי‡ים„ .ר˘˙ו ˘ל רי˘ ל˜י˘ ‰י‡ מ‰פסו˜ "˜ול ‚„ול ול‡ יסף"˘ ,מ˘מעו˙ „‰ברים
‰י‡ ˘ל‡ ‰י' לו סוף ,ו„ור˘ רי˘ ל˜י˘ ˘ז‰ו על י„י ˘˜‰ול ממ˘יך ב˙וך נבו‡˙ם ˘ל ‰נבי‡ים
– "ממנו נ˙נב‡ו כל ‰נבי‡ים ˘עמ„ו".
ול‡ ר˜ ‰נבו‡ו˙ מ˘˙ל˘לו˙ מן ˜"‰ול" ˘נ˘מע בסיני‡ ,ל‡ „‰ברים ‡מורים ‡ף על „ברי
‰חכמים ˘בכל „ור ו„ור ,וכפי ˘„ר˘ו במ„ר˘ ˘ם"˘ ,ל‡ כל ‰נבי‡ים בלב„ ˜בלו מסיני נבו‡˙ן,
‡ל‡ ‡ף ‰חכמים ‰עומ„ים בכל „ור ו„ור ,כל ‡ח„ ו‡ח„ ˜בל ‡˙ ˘לו מסיני".
וי˘ לב‡ר ‡˙ מ˘מעו˙ „‰בר ,למ‡י נפ˜‡ מינ‡ ‰ם נ‡מרו „‰ברים מסיני‡ ,ו ˘נמסרו בזמן
‡חר.

˘נ˙‚ל ‰לי˘ר‡ל במעמ„ ‰ר סיני.

נתן את ﬠצמותו ית' כ אחד ואחת

ולכן ספיר˙ ‰עומר נמ˘כ˙ מ"ט יום ,מ˘ום ˘מ„ובר על מ"ט „ר‚ו˙ ˘עלו בני י˘ר‡ל
בעבו„˙ם ,ע„ ‡˘ר ‰יו מוכנים ור‡ויים ל˜בל ‡˙ ˙‰ור.‰

י‡

במ˙ן ˙ור ‰מˆינו ˘ני חי„ו˘ים נפל‡ים:

ו‡ם כן„ ,ע˙ לנבון נ˜ל‡˘ ,ם בˆ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים ,כ‡˘ר ‡ך נחלˆו ממ"ט ˘ערי טומ‡,‰

‡˜‰ .ב"‰" ‰כניס" ‡˙ עˆמו כביכול ל˙וך ע˘ר˙ „‰ברו˙ ,וכמובן מ„ר˘˙ חז"ל על ˙יב˙

כבר ˙˘‰ו˜˜ו ונכספו ל˜בל ‡˙ ˙‰ור‰ ;‰רי ב˙ום ספיר˙ ‰עומר ,כ‡˘ר עמ„ו ב„ר‚ ‰מרוממ˙

"‡נכי"‰˘ ,י‡ ר‡˘י ˙יבו˙ "‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙" )˘ב˙ ˜ ‡ ,‰כ‚ירס˙ ‰עין יע˜ב( ,ו‰יינו

ונ˘‚ב˙ ביו˙ר ו˘‰י‚ו מ"ט ˘ערי בינ ,‰בוו„‡י ˘˙˘ו˜˙ם ל˜בל˙ ˙‰ור˙‰ ‰עˆמ ‰ו‚„ל ‰ל‡ין

˘˜‰ב"‰" ‰כ˙יב" ‡˙ עˆמו ב˙ור ‰ונ˙ן ‡ו˙ ‰לעמו י˘ר‡ל

ערוך ממ‰˘ ‰יי˙ ‰ביˆי‡˙ מˆרים.

מח „ ,ו‡ילך עיי"˘(.

ומע˙ ‰מ˙עˆמ˙ ומ˙חז˜˙ ˙‰מי :‰‰כיˆ„ ‰יו בני י˘ר‡ל מסו‚לים לי˘ון "˘ינ ‰עריב"‰
כ‡˘ר ‚‰יע ‰יום ‰נכסף ˘ל ˜בל˙ ˙‰ור?‰

נו"נ בהכה בשﬠת השינה
˘נ˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל בליל עˆר˙ ל‡ ‰יי˙˘ ‰ינ ‰ר‚יל ,‰וברור „‰בר ˘˘ינ ‰זו ‰יי˙ ‰עניין
ועבו„ ‰נעלי˙ ביו˙ר:
‰ל‡ מ„ובר בי‰ו„ים ˘נ˙עלו „ר‚‡ ‰חר „ר‚ ‰במ"ט ˘ערי בינ ,‰ו‡ם ‰לכו לי˘ון לפני מ˙ן
˙ור ,‰בוו„‡י ל‡ ‰י' בז‰ ‰יסח „‰ע˙ ח"ו ממ˙ן ˙ור‡ ,‰ל‡ ˘ינ ‰זו ‚ופ‡ ‰יי˙ ‰חל˜ מ‰כנו˙י‰ם
למ˙ן ˙ור!‰
ר‡י' ל„בר :חזינן˙‰˘ ,רח˘ לבני י˘ר‡ל נס ב‡ו˙ו ‰ליל‡"˘ ,‰פילו פורטענ‡ ל‡ ע˜ ıב‰ם",
ומכיוון ˘ב„רך ‰טבע „רכם ˘ל ‰פרעו˘ים לע˜ו ˙‡ ıבני „‡‰ם ‰י˘נים ,וכ‡ן ב„רך נס ל‡
ע˜ˆום ,מ˘מע ˘‰יי˙ ‰עבו„ ‰נעלי˙ ביו˙ר ב‡ו˙˘‰ ‰ינ ,‰ע„ ˘נ˘˙נו ס„רי בר‡˘י˙ בעבור.‰

)כן פיר˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן בל˜וטי ˙ור˘ ‰לח

„בר ז˘ ,‰ב˙וך „ברי ˙‰ור ‰נמˆ‡ ˜‰ב" ‰בעˆמו ,ל‡ ‰י' ˜ו„ם מ˙ן ˙ור ,‰ו‰ו‡ ˙‰ח„˘ ר˜
על ‰ר סיני.
ב .במ˙ן ˙ור ‰נ‡מר "‡נכי ‡ '‰ל˜יך ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡ר ıמˆרים"„‰ .יבור נ‡מר בל˘ון יחי„,
מ˘ום ˘י˘ כ‡ן ˆיווי פרטי לכל ‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל .ול‡ ר˜ כלפי ‡לו ˘חיו ב‡ו˙ו „‰ור‡ ,ל‡
כל נ˘מו˙ י˘ר‡ל מכל „‰ורו˙ כולם ˘מעו מ˜‰ב"‰‰ ˙‡ ‰ור‡‰ ‰פרטי˙ "‡נכי ‡ '‰ל˜יך"

)פר˜י

„ר"‡ פמ"‡˘ .מו˙ רב ‰סוף פכ"ח(.
ונמˆ‡ ‡פו‡˘ ,במ˙ן ˙ור ‰נ˙ן ˜‰ב" ˙‡ ‰כל עˆמו˙ו לכל י‰ו„י וי‰ו„י בייחו„ וב‡ופן פרטי.

כ פרט בתורה הוא מה"קו הגדו"
ני˙ן ‰י' לח˘וב˘ ,מעלו˙ נפל‡ו˙ ‡לו ,נ˙ינ˙ ˜‰ב" ‰בכל עˆמו˙ו ,ולכל ‡ח„ ו‡ח˙ בפרטיו˙,
‰יו ר˜ בע˘ר˙ „‰יברו˙‡ ,ך ˆ‰יוויים ˘נ‡מרו ל‡חר מכן‡ ,ינם ב‡ו˙ו ˙ו˜ף כמו ˆ‰יוויים ˘ב‰ר
סיניˆ .יוויים ‡לו נ‡מרו בכללו˙ ל‡ומ ‰כול ,‰ו‡מנם כל ‡„ם מˆוו ‰ל˜יימם ‡בל ר˜ מ˘ום

אוצרות המועדים
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˘ˆ‰יווי נ‡מר לכלל ,וכל ‡„ם ‰ו‡ חל˜ מן ‰כלל ,ו‚ם ‡ין ˜‰ב" ‰נו˙ן ב‰ם ‡˙ עˆמו˙ו.
מח˘ב ‰זו מ˙עורר˙ בפרט בנו‚ע ל„ברים ˘נ˙‚לו על י„י ‰נבי‡ים ועל י„י ‰חכמים במ˘ך
„‰ורו˙ ˘ל‡חרי מ˙ן ˙ור ‰וע„ ימינו‡˘ ,מנם ‰ם „ברי ˙ור ,‰ו"רוח „ '‰בר בם ומל˙ו על
ל˘ונם" )ל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן ב„˜‰מ ‰ל˙ני‡ ,ע"פ ˘מו‡ל ב כ‚ ,ב(‡ .ך מכל מ˜ום ‡ין ב‰ם ‡˙ ‰מעלו˙
‰נפל‡ו˙ ו‡˙ ˙‰ו˜ף ˘בע˘ר˙ „‰ברו˙.
וכלפי טענו˙ ‡לו ‡מר ‰כ˙וב˜" :ול ‚„ול ול‡ יסף"! ˜‰ול ˘ל מ˙ן ˙ור ‰ל‡ פס˜‡ ,ל‡ ‰ו‡
‰ולך ומ˙‚ל‚ ‰ם בכל ˆ‰יוויים ו‰נבו‡ו˙ ו„ברי ˙‰ור˘ ‰ל ‰נבי‡ים ו‰חכמים‚ .ם בˆיוויים ‡לו
פונ˜‰ ‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו לכל י‰ו„י ומˆוו‡ ‰ו˙ו בפרטיו˙ ב‡ו˙ו ˆ‰יווי.
‡מנם „‰ברים ל‡ נ˙‚לו במפור˘ בע˙ מ˙ן ˙ור˘ ,‰כן י˘ פרטים מן ˙‰ור˘ ‰מ˙‚לים ר˜
כ‡˘ר מ‚יע זמנם ,וכפי ˘‡מרו במ„ר˘ ˘ם )˘מו˙ רב ‰פכ"ח( "ע„ ‡ו˙˘ ‰ע ‰ל‡ ני˙נ ‰לו ר˘ו˙
ל˙‰נב‡ו˙" ,מ˘ום ˘"וע˙ לכל חפ‰˜) "ıל˙ ‚ ‡ ,ור‡"‰˜ ‰ר ˘ם(‡ ,ך ב‡מ˙ ‚ם ‡ו˙ם פרטים נ‡מרו
כבר ב"˜ול ‚„ול" ˘במ˙ן ˙ור ,‰ונ˙‚לו כ‡˘ר ב‡ ע˙ם וזמנם.

◇ ﬠיונים וביאורים ◇

מדוﬠ א "הדהד" הקו ש מתן תורה?
על ˜‰ול ˘נ˘מע במ˙ן ˙ור ‰נ‡מר "ול‡ יסף" ,ו„ר˘ו רבנן "˘ל‡ ‰י' לו ב˙ ˜ול"" .ב˙ ˜ול"
‰ו‡ ˜ול ‰חוזר‰ ,נ˜ר‡ "˜‰ ."„‰ול ‰נ˘מע ‰ולך ומ˙פ˘ט ,וכ‡˘ר נ˙˜ל בכו˙ל וכיוˆ‡ בז‰ ,‰רי

אוצרות המועדים
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שינה של עצרת עריבה
ר' פנחס בשם רבי הושﬠיא אמר ,ﬠד שהמך במסיבו ,ﬠד שהמך מכי המכים
הקדוש ב"ה במסבו ברקיﬠ כבר הקדים ,שנאמר ויהי ביום השישי בהיות הבקר.
מך שגזר יום פוני אני נכנס מדינה ,וישנו הם בני המדינה כ היה ,וכשבא המך
ומצאם ישנים הﬠמיד ﬠיהם בקאנין בוקינס ושופר ,והיה השר ש אותה מדינה מﬠוררן
ומוציאן אפנתי ש מך ,והיה המך מהך פניהם ﬠד שהגיﬠ פטין שו.
כך הקב"ה הקדים דכתיב ויהי ביום השישי בהיות הבקר ,וכתיב כי ביום השישי ירד ה' ﬠיני
כ הﬠם .ישנו הם ישרא כ אותו היה ,פי ששינה ש ﬠצרת ﬠריבה והיה קצרה ,אמר
ר' יודן אפיו פורטﬠנא א ﬠקץ בם ,בא הקדוש ברוך הוא ומצאן ישנים ,התחי מﬠמיד ﬠיהם
בקאנין ,הה"ד ויהי ביום השישי בהיות הבקר ויהי קוות וברקים ,והיה משה מﬠורר ישרא
ומוציאן אפנתי ש מך מכי המכים הקב"ה ,הה"ד ויוצא משה את הﬠם קראת האקים,
והיה הקדוש ברוך הוא מהך פניהם ﬠד שהגיﬠ הר סיני דכתיב והר סיני ﬠשן כו.
א"ר יצחק זה הוא שמקנתרן ﬠ ידי ישﬠיהו ,שנאמר מדוﬠ באתי
ואין איש קראתי ואין ﬠונה הקצר קצרה ידי מפדות:
ב˜ל‡נין

כו' .כולם מיני מ˘מיעים ˜ול ‰ם :ל‡פנ˙י .פי' ‰ערוך ל˜ר‡˙ו ולפניו:
פורטענ‡ .פרעו˘ בלע"ז פורטענ‡ כך מˆ‡˙י:

)שיר השירים רבה פ"א ,יב ב ופי' מתנות כהונה(

‰ו‡ חוזר ל‡חוריו ,ו‡זי נ˘מע ˜ול נוסף מעין ˜‰ול ‰ר‡˘ון.
]ב˙ו„" ‰ב˙ סנ„‰רין י‡ ‡ ,פיר˘ ˘כן ‰ו‡ פירו˘ "ב˙ ˜ול" ב˘"ס˘" :ל‡ ‰יו ˘ומעין ˜ול ‰יוˆ‡ מן ˘‰מים
‡ל‡ מ˙וך ‡ו˙ו ˜ול יוˆ‡ ˜ול ‡חר ,כמו פעמים ˘‡„ם מכ ‰בכח ]לול‡ „מס˙פינ‡ נ„ˆ"ל "מ„בר בכח"[ ו˘ומע
˜ול ‡חר ‰יוˆ‡ ממנו למרחו˜" .ו‚ם למפר˘ים "ב˙ ˜ול" ב‡ופן ‡חר‰ ,רי במ„ר˘ כ‡ן וו„‡י ‰כוונ ‰ל˜ול ‰חוזר,

◇ ﬠיונים וביאורים ◇

שינה פני מתן תורה?

".["„‰
וי˘ ל˙מו˙ ‰מי„‚ ‰‰ול:‰
במ„ר˘ ˘ם ‰וב‡ו ‚ם „ר˘ו˙י‰ם ˘ל ר' יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ,ו„ר˘ו˙ ˘ני‰ם מפלי‡ו˙ ‡˙
‚„ול˙ו וחוז˜ו ˘ל ˜‰ול .ר' יוחנן „ר˘ ˘˜‰ול ל‡ ‰י' מו‚בל לל˘ון ˜‰ו„˘ בלב„ ‡ל‡ נחל˜
לכל ˘‰בעים ל˘ון ,ורי˘ ל˜י˘ „ר˘ ˘˜‰ול ל‡ ‰י' לו סוף ‡ל‡ ‰ולך ונמ˘ך ב„ברי ‰נבי‡ים
ו‰חכמים‡ .ך „ר˘˙ רבנן ˘ל‡ ‰י' לו "ב˙ ˜ול" מחלי˘ ‰לכ‡ור˜‰ ˙‡ ‰ול‰˘ ,רי ‡ם ˜‰ול ‰י'
"˜ול ‚„ול" וחז˜ ביו˙ר ‰י' ˆריך ל‰יו˙ לו  „‰חז˜ ‚ם כן?
עו„ ז‡˙ י˘ ל˙מו :‰כ˙ב ‰ר"ן ב„ר˘ו˙יו )„"ח .ור‡‚ ‰ם ˘ב˙ נ‚ ,ב( ˘˜‰ב"‡ ‰ינו עו˘ ‰נס
לחינם" :חפ˘‰ ıם י˙' ל˜יים מנ‚‰ו ˘ל עולם בכל מ‡„ ‰פ˘ר ,ו˘‰טבע י˜ר בעיניו ל‡ י˘נ‰ו
‡ל‡ לˆורך ‰כרחי" .ולכ‡ור ,‰מˆי‡ו˙ ˜ול ‚„ול וחז˜ לל‡ ב˙ ˜ול ‰י‡ נס ‰יוˆ‡ מ‚„רי ‰טבע,

כ˙ב ‰מ‚"‡ )רי˘ סי' ˙ˆ„( ‡ו„ו˙ ליל ח‚ ˘‰בועו˙‡" :י˙‡ בזו‰ר ˘חסי„ים ‰ר‡˘ונים ‰יו
נעורים כל ‰ליל ‰ועוס˜ים ב˙ור ,‰וכבר נ‚‰ו רוב ‰לומ„ים לע˘ו˙ כן .ו‡פ˘ר ל˙˙ טעם ע"פ
פ˘וטו ,לפי ˘י˘ר‡ל ‰יו י˘נים כל ‰ליל ‰ו‰וˆרך „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ל‰עיר ‡ו˙ם כ„‡י˙‡
במ„ר˘ ,לכן ‡נו ˆריכים ל˙˜ן ז."‰
וי˘ ל˙מו ‰על עˆם ˘נ˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל בליל˜˘ ‰ו„ם מ˙ן ˙ור:‰
נו„ע ב˘ערים מ‰˘ ‰בי‡ ‰ר"ן )סוף פסחים ב˘ם  (‰„‚‰טעם לספיר˙ ‰עומר"˘ ,ב˘ע‡˘ ‰מר
ל‰ם מ˘˙ ‰עב„ון ‡˙ ‡‰ל˜ים על ‰‰ר ‰ז‡ ,‰מרו לו י˘ר‡ל מ˘ ‰רבינו ‡ימ˙י עבו„ ‰זו‡ ,מר
ל‰ם לסוף חמ˘ים יום" ,ומרוב ˙˘ו˜ ‰וˆיפי' עˆומ ‰ל˜בל˙ ˙‰ור‰" ,‰יו מונין כל ‡ח„ ו‡ח„
לעˆמו" ‡˙ ‰ימים ע„ ל˜בל˙ ˙‰ור.‰

אוצרות המועדים
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אוצרות המועדים

ומ„בר ,כך ‚ם ב‡„ם י˘ מעין חלו˜ ‰זו‰ .ר‡˘ ו˘‰כל ‰ם בחינ˙ "מ„בר" ˘ב‡„ם ,ו‰ר‚ל וכח
‰מע˘‰ ‰י‡ בבחינ˙ "„ומם" ˘בו.

י‚

ול˘ם מ‰ ‰י' נחו˘ ıינוי ‰טבע ‰לז?‰
י˘ ˘פיר˘ו )ר‡ ‰י„י מ˘ ,‰יפ˙ ‰ו‡ר כ‡ן ועו„(˘ ,ל‡ ‰יי˙ ‰ב˙ ˜ול בכ„י ˘ל‡ י‰י' מ˜ום לטעו˙

וכ˘ם ˘במ˙ן ˙ור ‰ח„רו ע˘ר˙ „‰ברו˙ ב„ומם ˘בעולם ,כך ‚ם כ‡˘ר „‡‰ם לומ„ ˙ור‰

˘‰ו‡ ˜ול ‡חר ,ויבו‡ו לטעו˙ ˘י˘ ˘ני ר˘ויו˙ ח"ו‡ .ך פירו˘ ז‡ ‰ינו מובן ,כי בב˙ ˜ול ניכר

)ספר ‰מ‡מרים

בבירור ˘‡ין ‰י‡ ‡ל‡ ˜ול ‰חוזר מ˜‰ול ˘נ˘מע ˜ו„ם .ומכיוון ˘ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור ‰נ˘מע ˜‰ול

˙˘"ח עמ'  (253על ‰פסו˜ "ע˜ב ‡˘ר ˘מע ‡בר‰ם ב˜ולי" )˙ול„ו˙ כו‡˘ ,(‰ ,בר‰ם ‡בינו עב„ ‡˙

מ„' ‰רוחו˙ ומלמעל ‰ומלמט ‰בב˙ ‡ח˙ )פי' רבו˙ינו בעלי ˙‰וס' ע ˙"‰סוף פר' י˙רו(‰ ,רי ‚ם ‡ם

˜ונו ע„ כ„י כך ˘‚ם ‰ע˜ב ˘בר‚ל ‰ר‚י˘ ‡˙ ‚ילוי ‡‰לו˜ו˙.

‰יי˙ ‰נ˘מע˙ ב˙ ˜ול‰ ,י' ברור לכל ˘ז‰ו ˜ול ‰חוזר מ˜‰ול „‚‰ול ˘נ˘מע ˜ו„ם מכל ‰רוחו˙?

ˆריך ‰לימו„ לח„ור בכל ענייניו ע„ ל"ע˜ב" ול"„ומם" ˘בו .וכפי ˘„ר˘ו בספרים

כל ע˘יו˙יו ˘ל „‡‰ם ˆריכים ל‰יו˙ ח„ורים בלימו„ ˙‰ור˘ ‰לו .וכפי ˘מˆינו ˘לימו„ ˙‰ור‰

ה"קו גדו "נספג במציאות כוה

ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ˘"ערוכ ‰בכל רמ"ח ‡יברים" )ערובין נ„‰ .‡ ,ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„ "‰ט(,
ו‰יינו ˘‰לימו„ י˘פיע על כל ‰כוחו˙ ו‡‰ברים ˘‚‰מיים ˘ב‡„ם˘ ,כולם יטלו חל˜ בלימו„.
ו‡ף ˘לכ‡ור ‰ע˘יו˙יו ˘ל „‡‰ם ‰ם עניינים ‚˘מיים„" ,ומם" ˘ב‡„ם ,ולימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡
עניין רוחני ,וכיˆ„ ני˙ן לחבר ביני‰ם?
ו‰מענ ‰לכך ‰ו‡‡˘ ,כן ,מˆ„ ˘‰כל ˘ב˙ור ‰ל‡ ני˙ן לחבר ‡˙ ˙‰ור ‰עם "‰ע˜ב" ו‰מע˘‰
˘ב‡„ם˘ ,כן ˘כל ו„ומם ‡ין ל‰ם חיבור ,ו‰חיבור ˘ביני‰ם ‰ו‡ ר˜ מחמ˙ ‚‰ילוי ‡‰לו˜י
˘ב˙ור˘ ,‰ל‚ביו ‡ין ‰פר˘ בין רוחניו˙ ל‚˘מיו˙ ו‡פ˘ר לחבר ביני‰ם.
וכמו ˘על ˜"‰ול ‚„ול" „מ˙ן ˙ור ‰נ‡מר "ול‡ יסף"˘ ,ל‡ ‰י' לו סוף ו‚בול ,כן ‰ו‡ ‚ם
בעבו„˙ ˘‰י"˙ ,וב˘ני פרטים:
‡‡ .ם „‡‰ם לומ„ ‡˙ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘‰י‡ חו„ר˙ בכל ‡יבריו ובכח ‰ע˘י' ˘לו˘ ,ז ‰מור‰
על כך ˘‰כח ‡‰לו˜י ˘י˘ ב˙ור ‰נ˙‚לˆ‡ ‰לו‡ ,זי על כך נ‡מר "‡ם ערוכ ‰בכל רמ"ח ‡יברים
מ˘˙מר˙"˙‰˘ ,ור" ‰מ˘˙מר˙" ,ו‡ינו ˘וכח מ˘ ‰לומ„˘ ,כן כלפי ˜‰ב" ‰נ‡מר "‡ין ˘כח‰
לפני כס‡ כבו„ך" )וכמבו‡ר ב‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"‰ז פ"ב "‰י במ‰ו˙ „ר‚‡ זו בלימו„ ˙‰ור‡˘ ‰ין ב˘ ‰כח.(‰
וז‰ו "˜ול ‚„ול ול‡ יסף"‡˘ ,ין סוף ו‰פס˜ ללימו„ ˙‰ור˘ ‰לו.
ב .לימו„ ˙‰ור‡ ‰ינו מו‚בל ר˜ ל˘ע˙ ‰לימו„‡ ,ל‡ ‰ו‡ "מ˘˙מר" ומ˘פיע ‚ם על ‰נ˙‚‰ו
ב„ברי ‰ר˘ו˙˘ ,ניכר עליו בע˘יי˙ם ˘‰ו‡ י‰ו„י ˘לומ„ ˙ורˆ‡ .‰ל י‰ו„י ז˙‰ ,‰ור ‰מור‚˘˙
בכל ענייניו ˘‚‰מיים ,ע„ ˘‰ו‡ מ˜יים מ˘ ‰נ‡מר "בכל „רכיך „ע‰ו"

)מ˘לי ‚ ,ו ור‡ ‰במ‰ו˙ עבו„‰

נעלי˙ זו בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  ,(907ומכין ‡˙ ‰עולם כולו ל‰יו˙ "„יר ‰לו י˙'"

)˙נחומ‡ נ˘‡ טז.

˙ני‡ פל"ו( .וז‰ו "˜ול ‚„ול ול‡ יסף"‡˘ ,ין ‰פס˜ ל˘‰פע˙ ˜ול ˙‰ור ,‰כי ˘‰פע˙ו ניכר˙ ‚ם
ב˘‡ר עניניו וע˘יו˙יו.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
כפי ˘נ˙ב‡ר למעל ,‰סיב˙ ‰ב˙ ˜ול‰ ,י‡ מ˘ום ˘˜‰ול ‰ולך ומ˙פ˘ט וכ‡˘ר נ˙˜ל ב„בר
˜˘‰ ‰ו‡ חוזר ל‡חוריו .וכן ‰ו‡ „‰בר בחפ‰ ıנזר˜ ˘‡ם נ˙˜ל בכו˙ל ‰ו‡ חוזר ל‡חוריו ,וכן
‰ו‡ ‚ם ב‡ור ˘‡ינו נ˜לט ב„בר ˘מ‡יר עליו‰˘ ,ו‡ חוזר ומ‡יר ל‡חוריו.
ונמˆ‡ ˘עניין ‰ב˙ ˜ול מור ‰על חלי˘ו˙ ˜‰ול .מכיוון ˘‡ינו מˆליח לח„ור ב˙וך ‰כו˙ל
‰רי ‰ו‡ חוזר ל‡חוריו ,ו‡ילו ‰י' מˆליח לח„ור ‚ם ב„בר ‰ ,‰˘˜‰רי ל‡ ‰יי˙ ‰נ˘מע˙ ב˙ ˜ול.
וזו ‰יי˙‰ ‰פל‡˙ ˜"‰ול ‚„ול" ˘ל מ˙ן ˙ור:‰
‡מיר˙ו ˘ל ˜‰ב"‡" ‰נכי ‡ '‰ל˜יך" ‰לכ ‰מכל ‰עולם כולו ,ו˘ום „בר ל‡ ‰י' יכול לעמו„
ולעˆור בע„ ˜‰ול˜‰ .ול ח„ר בכל ‰עולם ‚ם ב„ומם וב‡בנים ובעפר ובכל ‰מˆי‡ו˙ כול .‰במ˙ן
˙ור‰ ‰י' כמו ˘י‰י' לע˙י„ לבו‡ ,כ‡˘ר "ונ‚ל ‰כבו„  '‰ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי „ '‰יבר"
)י˘עי' מ‡˘ ,(‰ ,ז ‚ם ‰ב˘ר ˘‚‰מי יר‡‚‰ ˙‡ ‰ילוי ‡‰לו˜י ,מ˘ום ˘‚‰ילוי ‡‰לו˜י יח„ור וי˜לט
‚ם בב˘ר ˘‚‰מי.
וממיל‡ מובן ,מ„וע ל˜ול ˘ל מ˙ן ˙ור ‰ל‡ ‰יי˙ ‰ב˙ ˜ול ,מ˘ום ˘‰ו‡ נספ‚ בעולם כולו,
ול‡ חזר ל‡חוריו .ונמˆ‡˘ ,חסרון ‰ב˙ ˜ול ל‡ ‰י' עניין ˘ל נס‡ ,ל‡ ל‰יפך :ז‰ו טבע ‰עולם,
˘כ‡˘ר ˜‰ול חו„ר למ˜ום מסוים ‰רי ‡ין ‰ו‡ חוזר ל‡חוריו .ומובן ‚ם כן‰˘ ,יע„ר ‰ב˙ ˜ול
מור ‰על ˙ו˜פו וחוז˜ו ˘ל ˜"‰ול ‚„ול" ,ול‡ על חלי˘ו˙ו ח"ו.
ח„יר˙ ˜"‰ול ‚„ול" בענייני ‰עולם ˘‚‰מיים ‰רי ‰ו‡ נס עˆום ,למעל ‰מ‰בנ ‰ו:‰‚˘‰
על פי ‰טבע ˘בר‡ ˜‰ב" ‰בעולמו‰ ,רי „ברים רוחניים ‡ינם יכולים לח„ור בחפˆים ‚˘מיים,
וחפˆים ‚˘מיים ‡ינם מסו‚לים לספו‚ עניינים רוחניים ,וכ‡ן חפˆי ‰עולם ˘‚‰מיים ספ‚ו ‡˙ ˜ולו
˘ל ˜‰ב".‰
ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ מ˘ום ˘במ˙ן ˙ור˜"‰ ‰ול ‚„ול" ‰י' מ˘‰י"˙ עˆמו‡˘ ,ינו מו‚בל ומו‚„ר כלל
ב˘ום ‚‰בל ,‰ולפניו י˙' ‚˘מיו˙ ורוחניו˙ ˘ווים ,ובכוחו ויכל˙ו לחבר רוחניו˙ ו‚˘מיו˙ יח„.

אוצרות המועדים

אוצרות המועדים

ימוד התורה נספג בשוחן ובכתים

‚לו˙ ˜˘ ‰ומר ,‰וכ‡˘ר בני י˘ר‡ל נמˆ‡ים ב‡ו˙ו מ˜ום ,ומנˆלים ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ל˘ם ˘מים,

י„

‰חי„ו˘ בכך ˘˙‰ור ‰ח„ר ‰למˆי‡ו˙ ‰עולם ,ל‡ ‰י' בע˘ר˙ „‰יברו˙ בלב„‡ ,ל‡ כן ‰ו‡
‚ם בלימו„ ˙‰ור ‰בזמננו˜ .ול ˙‰ור ‰חו„ר ל‡ ר˜ ב‡„ם ‰לומ„‡ ,ל‡ ‚ם בכ˙לי ‰בי˙ .לכן
‡מרו חז"ל "˜ורו˙ בי˙ו ˘ל ‡„ם מעי„ים בו" ,ע„ו˙ זו נובע˙ מכך ˘˜‰ורו˙ ספ‚ו ‡˙ „‰יבורים
ו‰מע˘ים ˘בבי˙

)˙עני˙ י‡ .‡ ,ז‰ר ח"ב כח .‡ ,ו‡ם „‰ברים ‡מורים בעניינים בל˙י טובים‰ ,רי מרוב ‰מי„‰

טוב ‰ממי„˙ פורענו˙ ,ובוו„‡י סופ‚ים ענייני ˜„ו˘ ‰ומעי„ים עלי‰ם( ,ולע˙י„ לבו‡ ‰ם י‚לו ויספרו על מ‰
˘ספ‚ו‡" ,בן מ˜יר ˙זע˜ וכפיס מע ıיעננ) "‰חב˜ו˜ ב ,י‡(.
‡מנם בזמן ‰ז‡ ‰ין רו‡ים ב‚לוי ‡˙ מ˘ ‰חפˆי ‰בי˙ סופ‚ים ‡˙ לימו„ ˙‰ור‡ ,‰ך ‡ˆל
ˆ„י˜ים מˆינו מעין ז‚ ‰ם בזמן ‚‰לו˙:
מסופר בירו˘למי )מו"˜ פ"‚‰˘ (‡ ,י' ז˜ן ‡ח„ מחכמי ‚ליל ˘ˆ‰ליח למˆו‡ פ˙ח לנ„רו ˘ל ר'
˘מעון ברבי„ ,בר ˘ל‡ על ‰בי„י ˘‡ר ‰חכמים ˘‰יו ˘ם .וכ˘˘‡לו‰ו מניין לו „בר ז ,‰נ˙ברר
˘"מ˜לו ˘ל ר' מ‡יר ‰יי˙ ‰בי„ו ו‰י‡ מלמ„˙ו „ע˙" .ולכ‡ור„‰ ‰בר ˙מו ‰מ‡ו„ :כיˆ„ ני˙ן
ללמו„ חכמ ‰ממ˜ל ,ובפרט חכמ ‰כזו ˘˘‡ר ˙‰נ‡ים ˘‰יו ˘ם ל‡ ˘‰י‚ו ‡ו˙?‰
ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ מ˘ום ˘‰מ˜ל ˘‚‰מי ספ‚ ‡˙ ˙‰ור˘ ‰ר' מ‡יר למ„ ,וכ‡˘ר ˜יבל ‰ז˜ן ‡˙
‰מ˜ל נוספ ‰בו „ע˙ ב˙ור‰˘ ‰יי˙ ‰ספו‚ ‰ב‰עלם במ˜ל!
ובז ‰י˙ב‡ר מ‰˘ ‰וב‡ בספרים )ר‡˜ ‰ב ‰י˘ר פמ"ו( ˘‰יו ˘ˆיוו לע˘ו˙ ‡˙ ‡רונם מן ˘‰ולחן
‡ו ˘‰טענ„ער ˘למ„ו עליו‡ ,ו מ˘ולחן ˘חיל˜ו עליו מזון לעניים ,וטעם מנ ‚‰ז‰ ‰ו‡ בכ„י
˘‡ו˙ם כלים יעי„ו על ˙‰ור˘ ‰נלמ„ ‰על ‚בם.
ונמˆינו למ„ים מכל ‡‰מור‚˘ ,ם בזמננו לימו„ ˙‰ור ‰חו„ר ב„ברים ˘‚‰מיים ,בכ˙לי ‰בי˙
וכליו ,כ˘ם ˘ח„ר ˜"‰ול ‚„ול" ב„ברים ˘‚‰מיים ˘בעולם.

◇ דרוש ואגדה ◇

תורה בﬠ"ז
י˘ לב‡ר ‡˙ מ˘מעו˙ ˜"‰ול" ˘ל מ˙ן ˙ור˘ ‰נחל˜ ל˘בעים ל˘ון על פי פנימיו˙ ‰עניינים,

טו

לענייני מˆוו˙ ולעבו„˙ו י˙'‰ ,רי ‰ניˆוˆו˙ ‰ללו ˘בים למ˜ורם ו˘ור˘ם ב˜„ו˘.‰
ועל כך ‡מרו ˘מטר˙ ‚‰לו˙ ‰י‡ בכ„י לˆרף "‚רים"‚"‰ .רים" ‰ללו ‰ם ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰
˘˘בים למ˜ורם על י„י עבו„˙ בני י˘ר‡ל בזיכוך ו˜י„ו˘ ˘‚‰מיו˙.
ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם ‰בי‡ור בנו‚ע ל"˘בעים ל˘ון" ˘יˆ‡ו מן ˜‰ול ˘במ˙ן ˙ור:‰
‡ח„ מ‰עניינים ‰נחו˙ים ˘מזככים בני י˘ר‡ל‰ ,ו‡ ˘בעים ‰ל˘ונו˙ ˘מ„ברים ב‰ן ‡ומו˙
‰עולם .י‰ו„י מזכך ומ˜„˘ ‡˙ ל˘ון ‚‰ויים כ‡˘ר מנˆל ‡ו˙ ‰לעס˜ פרנס˙ו לפי ‰ור‡ו˙ ˙‰ור,‰
ובפרט ללימו„ ˙ור ‰וענייני ˜„ו˘ ‰ממ˘ .וכפי ˘מˆינו ˘˙נ‡ים ו‡מור‡ים במ˘נ ‰וב‚מר‡
˙˘‰מ˘ו בל˘ון ‡רמי ,ובכך ˘‰יבו ‡ל מ˜ורם ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰ ‰טמונים בל˘ון ‡רמי.
ו‰נ‰ ,‰ו‡ ‰מינ‡ למימר˘ ,כ‡˘ר לומ„ י‰ו„י ‡˙ ˙‰ור ‰בל˘ון לע"ז‡ ,ין בלימו„ו ‡˙ ˜„ו˘˙
˙‰ור˘ ‰ני˙נ ‰במ˙ן ˙ור˘ ,‰כן ˙‰ור ‰ני˙נ ‰בל˘ון ˜‰ו„˘ בלב„ ,ו‡ם לומ„ים ‡ו˙ ‰בל˘ון
‡חר„˜‰ ,ו˘˘ ‰ב ‰מ˙ˆמˆמ˙.
וזו‰ו מ„˘ ‰ר˘ ר' יוחנן˜"‰˘ ,ול ‚„ול" ˘ל ע˘ר˙ „‰יברו˙ נחל˜ ל˘בעים ל˘ון ,ו‰יינו
˘˜„ו˘˙ ˙‰ור ‰כ‡˘ר לומ„ים ‡ו˙ ‰ב˘בעים ל˘ון ‰י‡ ‡ו˙„˜ ‰ו˘ ‰כמו בל˘ון ˜‰ו„˘.
כ‡˘ר י‰ו„י לומ„ ˙ור ‰בל˘ון לע"ז ‰רי ז ‰כמ˘ל ‰מחב˜ ‡˙ ‰מלך כ˘‰ו‡ לבו˘ בכמ‰
לבו˘ים‡˘ ,ין ז ‰ס˙יר ‰ומניע ‰לכך ˘‰ו‡ מחב˜ ‡˙ ‰מלך עˆמו .ועל „רך ז ‰בלימו„ ˙‰ור‰
בלע"ז‡˘ ,מנם „ברי ˙‰ור˙‰ ‰לב˘ו בלבו˘ים נחו˙ים ביו˙ר ˘ל ל˘ונו˙ ‰עמים‡ ,ך ‰פנימיו˙
‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו˜"‰ ,ול ‚„ול" ˘נ˘מע בסיני.
י˙ר על כן :בס˜"‰

)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור‡ ‰מור ל„˘ .‚ ,ערי ‡ור˘ ‰ער ‰פורים נח ‡ ,ו‡ילך .ס ‡ ,‰ו‡ילך(

‰וב‡ כלל בנו‚ע לירי„˙ ניˆוˆו˙ רוחניים ב„ברים ‰נחו˙ים"˘ ,כל ‚‰בו‚ ‰בו ‰ביו˙ר ,יור„ למט‰
מט ‰יו˙ר" .וכן ‰ו‡ בלימו„ ˙‰ור˘ ,‰כ‡˘ר ˙‰ור ‰יור„˙ לל˘ון ‰עמים‰ ,רי ז ‰מור˘˘ ‰ור˘
˙‰ור˘ ‰מלוב˘˙ ב‰ ‰י‡ ‚בו ‰‰ונעלי˙ מ‡ו„ ,יו˙ר מ„ר‚˙ ˙‰ור˘ ‰לומ„ים בל˘ון ˜‰ו„˘.

◇ תורת חיים ◇

התורה חודרת ﬠד הﬠקב

וסו„ עבו„˙ "בירור ‰ניˆוˆו˙":
‡י˙‡ ב‚מר‡ בנו‚ע למטר˙ ‚לו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל "ל‡ ‚‰ל„˜‰ ‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡˙ י˘ר‡ל לבין
‡‰ומו˙ ‡ל‡ כ„י ˘י˙וספו עלי‰ם ‚רים" .ונ˙ב‡ר בס˙) ˜"‰ור‡ ‰ור לך י‡ ,ב(‚"˘ ,רים" ‡לו ‰ם
ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים.
לכל חפ ıועניין בעולם י˘ ניˆו‡ ıלו˜י ˘מחי' ‡ו˙ו בכל ר‚ע ור‚ע ,מעין מ‰˘ ‰נ˘מ ‰מחי'
‡˙ ‚וף „‡‰ם .כ‡˘ר "ניˆוˆו˙" ‡לו מלוב˘ים בעניינים ‚˘מיים נחו˙ים‰ ,רי ‰ניˆוˆו˙ בבחינ˙

נ˙ב‡ר למעל) ‰מ„ור "עיונים ובי‡ורים" – "מ„וע ל‡ "˜‰ "„‰„‰ול ˘ל מ˙ן ˙ור˜"‰˘ ,("?‰ול ‚„ול"
˘ל ע˘ר˙ „‰ברו˙ ח„ר בעניינים ˘‚‰מיים ˘‚‰יע ‡לי‰ם ,ולכן "ל‡ ‰י' לו ב˙ ˜ול" ,מ˘ום
˘"ב˙ ˜ול" נוˆר˙ כ‡˘ר ˜‰ול חוזר ,ובמ˙ן ˙ור˜‰ ,‰ול נספ‚ במˆי‡ו˙ ‰עולם ול‡ חזר.
ומז ‰י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰יסו„י˙ בעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˜ונו:
„‡‰ם ‰ו‡ "עולם ˜טן" )˙נחומ‡ פ˜ו„י ‚˜˙ .וני ז‰ר ˙ס"ט( .כ˘ם ˘‰עולם נחל˜ ל„ומםˆ ,ומח חי

