הוספה
מיוחדת
ﬠמ' כ„

‚úיון ˙˜ˆ„
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ‡מור ˘˙'‰ﬠ"ז

מ˙נו˙ ﬠניים ב‡מˆﬠ פ' ‰מוﬠ„ו˙?
‡מיר˘ ‰מבט‚" ˙úנו˙ חבירו"
ב„ין ˘וכח úספור יום בספי"‰ﬠ
י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ ˆ -ינורו˙ ‰פרנס‰

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ‡מור‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙˜ˆ„(,
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו,
ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים בע˙
‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם עם
‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור "חי„ו˘י
סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר
‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ
‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜
‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם
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˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר
‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

כשינגן ניגון ויכנס בעובי הניגון יוכלו
לבצע ניתוח ללא חשש...
˘מע˙י מחסי„י פולין ˘כ‡˘ר חל„‡‰ ‰מו"ר ממו„ז'י ıונסע לברלין ל˘‡ול
בעˆ˙ ‰רופ‡ים‡ ,מרו ‰רופ‡ים ˘מˆבו „ור˘ ני˙וח‡ .מנם ,מכיון ˘לבו חלו˘
ביו˙ר‡ ,ינם יו„עים ‡ם יוכל לסבול ‡˙ ‰ני˙וח.
ב˘מעו ז‡˙‡ ,מר˘ ,ימ˙ינו ע„ ˘ינ‚ן ני‚ון ויכנס בעובי ‰ני‚ון כו' – כי„וע ˘‰י‰
כחו ‚„ול בנ‚ינ ,‰ומרוב „בי˜ו˙ו במ˙י˜ו˙ ו˙ענו‚ ˘בני‚ון ,ל‡ יר‚י˘ כלל מ‰
˘נע˘ – ‰ו‡ז יוכלו לבˆע ‡˙ ‰ני˙וח לל‡ כל ח˘˘ ,מכיון ˘ל‡ יר‚י˘ מ‡ומ.‰
וכך ‰ו‰ :‰מ˙ינו ע„ ˘ני‚ן ונכנס בעובי ‰ני‚ון כו' ,ו‡ז ע˘ו ‡˙ ‰ני˙וח ,ו‰כל עבר
כ˘ור.‰
)˙ור˙ מנחם ˙˘„"מ ח"ב עמ' (1373

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˜úר‡˙ ˘ב˙

˙וכן ‰ענינים

‡ל‡ מעל˙ ‰ני‚ון ‰י‡ ˘נו‚ע )"רירט

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כ‰

...ני‚ון

˘ני‚נו

מ˙וך

‡ח„ו˙ ˘ל

ָ‡ן"( ב‰ר‚˘ ˘בלב ,וכ‡˘ר מנ‚נים ‡˙

חסי„ים בכחו לפ˙וח ולפ˘ט ‰ע˜מומי˙

‰ני‚ון כ„בעי‰ ,רי ז˘˜ ‰ור עם פנימיו˙

˘בלב – ˘י‰י' נ˜ל יו˙ר ב‰בנ ‰ו‰‚˘‰

‰לב‰ ,יינו ,ל‡ ר˜ מ„ו˙ חיˆוניו˙‡ ,ל‡

ב˙ור ‰לכל ‡לו ˘נמˆ‡ים ב„' ‡מו˙ ˘ל

"ר" ‰ויום ‰כיפורים" ו"ח‚" – מ„וע מזכירם ר˘"י?

‚ם מ„ו˙ פנימיו˙ – פנימיו˙ ‰מ„ו˙ ,וע„

˙ור ,‰וי‰י' נ˜ל יו˙ר בעבו„˙ ˙‰פל‰

מ„וע ‡ין ‰כ˙וב מזכיר פרט ועוללו˙ בין ‰מ˙נו˙ עניים ˘בפר˘˙נו?  /מ‰ו זמן בˆיר˙
‰כרם?  /בי‡ור ‰טעם ˘נ‡מרו מ˙נו˙ עניים ב‡מˆע פר˘˙ ‰מוע„ו˙ לפירו˘ ר˘"י על
˙‰ור‰

לפנימיו˙ ‰לב ˘למעל ‰ממוחין˘ ,לכן,

)מבלי ‰בט על ‰מח˘בו˙ ‰מבלבלו˙(

ביכל˙ו ל˙ר˜ ıו˘י‡ ˘י˘נ ‰במוחין.

לכל ‡לו ˘נמˆ‡ים ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙פל,‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  255ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

‡יך ברכ ‰מפ˜יע ‰מ'˜„˘י ˘מים'? / ...ח‚ ‰מˆו˙ וח‚ ‰סוכו˙ – ˘ני ‚„רים
˘ונים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט

ומז ‰מובן ‚ם כיˆ„ ענין ז ‰מ˘˙˜ף

וי‰י' נ˜ל יו˙ר בעבו„"„ ‰בכל „רכיך

בעולם – כ‡˘ר מ˙בטל˙ ˜‰ו˘י‡ ב˙ור,‰

„ע‰ו" בכלל ,ועבו„˙ בעלי-עס˜ים בפרט,

‡זי מ˙בטל ‚ם ˜‰ו˘י ˘י˘נו בעניני

˘בלכ˙ם ברחוב ימל‡ו ‡˙ ˘‰ליחו˙ ˘ל

‰עולם.

בור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו.

ובנו‚ע ‡לינו:

)פורים ˙˘"כ – ˙ור˙ מנחם חכ"ז עמ'  457ו‡ילך(

‡מיר˘ ‰מבטל˙ "‚נו˙ חבירו"
מ„וע ‰ור‚˙ ל˘ון ‰רע ‡˙ מי ˘נ‡מר ‰עליו?  /מ„וע "מספר ב˘בח חבירו" ‰ו‡ מעל˙ ˙"ח
„וו˜‡?  /ל„ון ולפעול ˘יבו‡ חבירו "לכף זכו˙"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ'  158ו‡ילך(

פנינים

„רו˘ ו‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י‚

˘ל‡ ל‡ב„ "ימיו"  /ספיר˙ ‰עומר – למ ‰מ˙חילים מ‰ליל?‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
ב˘יט˙ ‰ב„ ‚"‰מי ˘˘כח לספור יום ‡ח„ ‡ינו סופר עו„ בברכ‰
יוכיח מˆ„ כמ˙ ‰מי‰ו˙ „‚ם ל‰ב ‚"‰ל‡ ‰וו כל ‰ימים מˆו‡ '‡ ‰ל‡ ר˜ ˘‚„ר ‰ספיר‰ ‰ו‡
˘ˆריך ל„˜‰ים לכל ספיר ‰כל ‰ספירו˙ ˘˜„מו / ‰יח˜ור עפ"ז בפלפול וסבר‡ ‚בי עב„
˘נ˘˙חרר ו˜טן ˘נ˙‚„ל ב‡מˆע ימי ‰ספיר ,‰ויב‡ר בעומ˜ ‚„ר מˆו˙י' ‡ח˘בי' בספיר‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ'  270ו‡ילך; חל"ח עמ'  7ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט
ז˜ן – ˆ‰ינור לפרנס‰
ו ¿ּפ ַ‡˙ ¿ז ָ˜נָ ם ל…‡ י¿ ַ‚ ≈ ּלח ּו

כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‡מר פעם ˘י˘נו פ˙‚ם ˘"‰ל˘ון ‰ו‡ ˜ולמוס ‰לב"‰ ,יינו,
˘ע"י „יבור ני˙ן ל‰עביר ‡˙ ‰ר‚˘ ˘בלב ,ו"ני‚ון ‰ו‡ ˜ולמוס ‰נפ˘"˘ ,על י„ו
נמסר ‰ר‚˘ ˘ל ‰נפ˘ ו‰נ˘מ.‰
וב‡˙‰ם לכך‰ ,נ ‰כ‡˘ר י‰ו„ים מ˙‡ספים יח„  . .בו„‡י ˆריך ‡˙ "˜ולמוס
‰נ˘מ˘ ,"‰ז‰ו ני‚ון ,ני‚ון חסי„י וני‚ון ˘מח.
)˙ור˙ מנחם חי"ח עמ' (30

הענין ד"כלות הנפש" שייך יותר בניגון ללא תיבות
נ‰ו‚ לנ‚ן ני‚ונים מרבו˙ינו נ˘י‡ינו – על פי ‰י„וע ומבו‡ר ב˘יחו˙יו ˘ל כ"˜
מו"ח ‡„מו"ר ˘ני‚ון ‰ו‡ "˜ולמוס ‰לב"˘ ,לכן ,י˘ בז ‰עילוי ‡פילו ל‚בי ‰זכר˙
˙ור˙ם.
ובז‚ ‰ופ‡ – ני‚ון לל‡ ˙יבו˙˘ ,י˘ בו מעל ‰י˙יר ‰ל‚בי ני‚ון עם ˙יבו˙‡˘ ,ינו

)‡מור כ‡(‰ ,

„רכי ‰חסי„ו˙

הלשון הוא קולמוס הלב וניגון הוא קולמוס הנפש

......................................

מו‚בל ב‚‰בל˙ ˙‰יבו˙ ,וכי„וע ,ונר‡‚ ‰ם במוח˘‰˘ ,ענין „"כלו˙ ‰נפ˘" ˘ייך

כ‡

ל‡ לטפס על ‰כו˙ל

‰וספ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰כ„
ל˜ט מ˙וך „ברו˙ ˜ו„˘ בעניני ‰ור‡„‰ ,‰רכ ‰וחיזו˜ בעבו„˙ ˘‰י"˙

בני‚ון לל‡ ˙יבו˙ יו˙ר מ‡˘ר בני‚ון עם ˙יבו˙ )‡ע"פ ˘‚ם בנו‚ע ל˙יבו˙ מˆינו
˘"נפ˘ו יˆ‡ ‰ב„ברו"(.
)˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ח ח"‡ עמ' (35

כ„

‰

‰וספ. ‰
לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת
הדברים באו כאן באופן שנאמרו ,כמעט ללא עריכה ,מלבד
שינויים קלים להקל על הקורא

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

כחו של ניגון
ניגון – אינו ענין של הבנה והשגה ,אלא מעלת הניגון היא שנוגע )"רירט
ָאן"( בהרגש שבלב  /הלשון הוא קולמוס הלב וניגון הוא קולמוס הנפש
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר סיפר פעם  . .ב˘נים

‰ו‡ עו˘ ‰ח„רים כו' ,כך ‰י' ˜‰ב"‰

‰ר‡˘ונו˙ ˘ל רבינו ‰ז˜ן‰ ,י' ‡ˆלו ‰ס„ר,

מביט ב˙ור ‰ובור‡ ‡˙ ‰עולם" ,ו‰יינו,

˘בחזר˙ו ממעזריט˘ למ˜ומו )ע"פ רוב,

˘˜‰ב"‡ ‰ס˙כל ב‡וריי˙‡ ˘נ‡מר ב‰

‡ו רוב „‰רך – ר‚לי(‰ ,י' עובר ב„רכו

"י‰י ‡ור"‡ ,זי "וי‡מר ‡ל˜ים י‰י ‡ור",

במו˘בים ועיירו˙ ˘ל בנ"י...

"וי‰י ‡ור".

פעם ‡ח˙ בעברו „רך
˘˜ל‡וו ,ונכנס
ָ

ומז ‰מובן ‚ם בנו‚ע ל˜ו˘י‡ ב˙ור,‰

לבי˙‰-מ„ר˘ „‚‰ול ,ו˘‡לו ‡ו˙ו כו"כ

˘ב˙ור˘ ,‰ענינ„" ‰יפ˙ר‡ו˙ ופינ˜ס‡ו˙"

˜ו˘יו˙ בנ‚ל˙„ ‰ור‡ – ‰מר רבינו ‰ז˜ן

– ‰רי ז ‰ענין ˘ל ˜ו˘י‡ ,ובעולם – נע˘‰

˘ינ‚ן ני‚ון ,וני‚ן ני‚ון כפי ˘רבינו ‰ז˜ן

מז˜ ‰ו˘י בעבו„˙  '‰בעו"‰ז ˘‚‰מי.

‰י' מנ‚ן ...ו‡ז ‰ר‚י˘ כל ‡' מ‰נ‡ספים
בבי‰מ"„ ˘נפ˙חו ‡ˆלו ˘ערי חכמ‰
˘בנפ˘ ,ונ˙יי˘בו ‡ˆלו כל ˜‰ו˘יו˙
˘˘‡ל ‡ˆל רבינו ‰ז˜ן.
...ו‰ענין בז:‰
ענינו ˘ל ני‚ון ˘פו˘ט ˜ו˘י‡ ב˙ור– ‰
בו„‡י ˘מבטל ˜ו˘י ˘י˘נו בעניני ‰עולם,
˘נע˘ ‰כ˙וˆ‡ ‰מ˜ו˘י‡ ˘ב˙ור.‰
„‰נ‡ ,‰מרו חז"ל "‡ס˙כל ב‡וריי˙‡
ובר‡ עלמ‡" ,כמ˘ל ‡‰ומן ˘בונ ‰בי˙
˘"„יפ˙ר‡ו˙ ופינ˜ס‡ו˙ )כפי ˘נ˜ר‡
"בלוּ ּ¿פ ƒרינ¿ ט"( י˘ לו ל„ע˙ ‰י‡ך
כ‡ן¿ּ :

"ר"ה ויום הכיפורים" ו"חג" –
מדוע מזכירם רש"י?
מדוע אין הכתוב מזכיר פרט ועוללות בין המתנות עניים שבפרשתנו?
 /מהו זמן בצירת הכרם?  /ביאור הטעם שנאמרו מתנות עניים באמצע
פרשת המועדות לפירוש רש"י על התורה

כלומר :כ˘ם ˘˜ו˘י‡ ב˙ור ‰מפריע‰
ל‰בנ˙ ˘כל ˙‰ור – ‰כמו"כ ˜ו˘י בעולם
פירו˘ו „בר ˘מפריע לר‡ו˙ ‚˘‰ח‰
פרטי˙ בעולם ,כיˆ„ "‚ם זו לטוב,"‰
וכיˆ„ ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‰‰נ ‰‚‰בעולם ב‡ופן
‰מ˙‡ים לרˆון ‰בור‡ ,לע˘ו˙ „יר ‰לו

ב‡מˆע פר˘˙ ‰מוע„ו˙ )ל‡חר ‰ענין „ח‚ ˘‰בועו˙( ,מזכיר ‰כ˙וב ‡˙ ‰מˆו˘ ‰ל
מ˙נו˙ עניים – פ‡ ‰ול˜ט" :וב˜וˆרכם ‡˙ ˜ˆיר ‡רˆכם ,ל‡ ˙כל ‰פ‡˙ ˘„ך ב˜וˆרך
ול˜ט ˜ˆירך ל‡ ˙ל˜ט ,לעני ול‚ר ˙עזוב ‡ו˙ם ‚ו'" )פר˘˙נו כ‚ ,כב(.
ובפירו˘ ר˘"י מ˜˘) ‰ב˘ם ר' ‡וור„ימס בר' יוסי( על ז˘ ‰נכ˙בו מˆוו˙ ‡לו כ‡ן,
וז"ל" :מ ‰ר‡‰ ‰כ˙וב לי˙נם ב‡מˆע ‰ר‚לים ,פסח ועˆר˙ מכ‡ן  -ור‡˘ ˘‰נ ‰ויום

י˙'.

מעל˙ ‰ני‚ון ‰י‡ ˘נו‚ע
ב‰ר‚˘ ˘בלב

‰כפורים וח‚ מכ‡ן?" ]ומ˙ר˘ ıי˘ בז ‰לימו„ מיוח„ ,וכ„ל˜מן[.
וי˘ ל„˜„˜:
מ ‰טעם ‰וˆרך ר˘"י ל‡‰ריך ב‡˘‰ל ‰ולפרט)" :מ ‰ר‡‰ ‰כ˙וב לי˙נם ב‡מˆע

ו‰עˆ ‰לז‰ ‰י‡  -ני‚ון:

‰ר‚לים( פסח ועˆר˙ מכ‡ן  -ור‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כפורים וח‚ מכ‡ן" ,ול‡ „י לו ל˘‡ול

ני‚ון – ‡ינו ענין ˘ל ‰בנ ‰ו,‰‚˘‰

בס‚נון ˜ˆר ומספי˜" :מ ‰ר‡‰ ‰כ˙וב לי˙נם ב‡מˆע ‰ר‚לים" ו˙ו ל‡?!
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ו‰בי‡ור בז:‰

בלימו„ ‰נ‚ל ,‰כי לכל לר‡˘ ˆריכים ל‰יו˙ לומ„ים ‚„ולים בלימו„ ‰נ‚ל ,‰ולימו„

˜‰ו˘י‡ "מ ‰ר‡‰ ‰כ˙וב לי˙נם ב‡מˆע ‰ר‚לים" כ˘לעˆמ‡ – ‰ינ ‰כ ,‰˘˜ ‰כי י"ל
בפ˘טו˙ ˘˘לו˘˙ ‰ר‚לים ˘ייכים ‰ם ל˙בו‡˙ ‡‰ר˘ ,ıלכן ח‚ ‰פסח זמנו ב"חו„˘
‡‰ביב" ,ח‚ ˘‰בועו˙ נ˜ר‡ "ח‚ ˆ˜‰יר" וח‚ ‰סוכו˙ "ח‚ ‡‰סיף"

)ר‡ ‰מ˘פטים כ‚,

טו-טז; ˙˘‡ ל„ ,יח .כ‡-כב( ,ולכן מ˙‡ים ל‰זכיר ב‡‰י ענינ‡ עו„ מˆוו˙ ˘‰ייכו˙ ל˜ˆיר
˙‰בו‡" :‰וב˜וˆרכם ‡˙ ˜ˆיר ‡רˆכם ל‡ ˙כל ‰פ‡˙ ˘„ ‰ב˜וˆרך ו‚ו'".
‡מנם בעניננו ל‡ רˆ ‰ר˘"י לפר˘ כן ,כי ‡ף ˘בפר˘יו˙ ‡חרו˙ ‡כן נזכר ˘זמנם
‰מיוח„ ˘ל ‰ר‚לים ‰ו‡ ב‡˙‰ם למˆב ˙בו‡˙ ‡‰ר‰ ,ıרי בפר˘ ‰כ‡ן ל‡ נזכר יחס ז‰
˘ל ‰מוע„ים ל˙בו‡˙ ‡‰רı

)מלב„ בח‚ ‰סוכו˙ ˘נזכר )כ‚ ,לט(" :ב‡ספכם ‡˙ ˙בו‡˙ ‡‰ר‚ ıו'",

‡בל ‚ם ˘ם ז ‰ב‡ ב‡מˆע ‰ענין ול‡ ב˙חיל ‰כ˘מפר˘ זמנו( ,ומ˘מע מ˙וכן ‰פר˘‰˘ ‰מוע„ים
ב‡ו כ‡ן ר˜ כ„י לב‡ר ‡˙ ‰מˆוו˙ ‰מיוח„ו˙ ו˜‰רבנו˙ ‰נו‚‰ים ב‰ם;
וכ„י לחז˜ ז ‰מ‡ריך ר˘"י ומ„‚י˘" :מ ‰ר‡‰ ‰כ˙וב לי˙נם ב‡מˆע ‰ר‚לים ,פסח
ועˆר˙ מכ‡ן ור‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כפורים וח‚ מכ‡ן" – ו‰יינו] :ב˘למ‡ ‡ם ‰י˙‰
‰פר˘ ‰מ„בר˙ ב˘לו˘˙ ‰ר‚לים לב„ם ‰י' ‡פ˘ר ל„חו˜ ˘ל˜ט ופ‡˘ ‰ייכים לענין
ז) ‰כנ"ל(‡ ,בל[ כיון ˘ב‡ים כ‡ן ר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כפורים ˘‰ם בוו„‡י ‡ינם ˘ייכים
ל˙בו‡˙ ‡‰ר‰ ,ıרי מ˘מע ˘כללו˙ ‰פר˘ ‰עי˜ר˜ ‰רבנו˙ ‰מוע„ים ב„ו˜‡ ,ומע˙‰
„‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ :מ˘ ‰ייכו˙ לכ‡ן ‰מˆוו˙ ˘ל ל˜ט ופ‡?‰

‚.

כ‚

וע„יין י˘ ל„˜„˜ ב‡ריכו˙ ל˘ון ר˘"י˘ ,כ˙ב "פסח ועˆר˙ מכ‡ן ור‡˘ ˘‰נ‰

ויום ‰כפורים וח‚ מכ‡ן" – „לכ‡ור„ ,‰י בז˘ ‰מזכיר ‡˙ "פסח ועˆר˙" ‰נמˆ‡ים לפני
פסו˜ „י„ן ו‡˙ "ר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כפורים" ‰נמˆ‡ים ‡חרי פסו˜ „י„ן ,ולמˆ ‰ריך
ל‰רחי˜ ול‰זכיר ‚ם ‡˙ ח‚ ‰סוכו˙ ˘בסוף ‰ענין?
]וב‡מ˙ ˘כן ‰ו‡ ב˙ור˙ כ‰נים על ‡˙ר – "ר‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כפורים מכ‡ן" ו˙ו
ל‡ ,ומע˙ ‰מ˙חז˜˙ ˜‰ו˘י‡ למ ‰ר˘"י ˘ינ ‰מ˙‰ו"כ ו‰וסיף לˆיין ‡˙ ח‚ ‰סוכו˙[.
וי"ל וב„˜‰ים:
ב˙ירו˜‰ ıו˘י‡ ‰נ"ל – "מ ‰ר‡‰ ‰כ˙וב לי˙נם ב‡מˆע ‰ר‚לים כו'" – כ˙ב ר˘"י
˘‰ו‡ כ„י ללמ„ ‡˙ מעל˙ ‰נו˙ן מ˙נו˙ ‡לו" :ללמ„ך˘ ,כל ‰נו˙ן ל˜ט ˘כח ‰ופ‡‰
לעני כר‡וי ,מעלין עליו כ‡ילו בנ ‰בי˙ ‰מ˜„˘ ו˜‰ריב עליו ˜רבנו˙יו ב˙וכו".
ולכ‡ור"ˆ ‰ב ,למ ‰נפ˜„ מ˜ומן ˘ל ‰מˆוו˙ ‰נו‚‰ו˙ בכרם :פרט ועוללו˙?
ו‰רי בס„ר˜‰ ‰ו„מ˙ ,פ' ˜„ו˘ים )יט ,ט-י( ,ב‡ו ל˜ט ו˘כח ‰ביח„ עם פרט ועוללו˙:
"וב˜וˆרכם ‡˙ ˜ˆיר ‡רˆכם ל‡ ˙כל ‰פ‡˙ ˘„ך ל˜ˆור ול˜ט ˜ˆירך ל‡ ˙ל˜ט .וכרמך
ל‡ ˙עולל ופרט כרמך ל‡ ˙ל˜ט ו‚ו'"; ו‡ם כן ,כ˘ב‡ ‰כ˙וב כ‡ן וחוזר ‡ל מˆוו˙ ‡לו
כ„י ללמ„ ‡˙ מעל˙ן ‰מיוח„˙ )"מעלין עליו כ‡ילו בנ ‰בי˙ ‰מ˜„˘ כו'"(‰ ,י' ˆריך

„‡"ח ˆריך ל‰יו˙ בס„ר מסו„ר ,ועניני עבו„ ‰ב˙י˜ון ‰מ„ו˙ ˆריכים ל‰יו˙ ‡ˆלם
ב„רך ˜בל˙ עולˆ .ריכים לבער ‡˙ ‰מ„ו˙ ‰רעו˙ ,וˆריכים ל˜‰נו˙ ב˙וכם מ„ו˙ טובו˙
ו˜בל˙ עול˘ ,כך ˆריך ל‰יו˙ .ו‡ינם ˘ייכים לעבו„˙ ˙‰פל ‰ע„ייןˆ ,ריכים ללמו„
עמ‰ם ‰מ‡מרים ‰ר‚ילים ב„רך מˆו˙יך בל˜וטי ˙ור ‰ומ‡מרים בו„„ים ˘י‰יו ב˜י‡ים
בענינים ול‡ ל‰ל‡ו˙ם ב‰מ˘כים ‡רוכים ,ולמנוע ‡ו˙ם – לע"ע – מ˙פל ‰ב‡ריכו˙,
ו‡˙ ז‰ ‰נני ‡וסר עלי‰ם ע„ ˘יכ˙בו לי בפרטיו˙ ‡ו„ו˙ כל ˙למי„ ,ו‡ו„יע „ע˙י בז,‰
ובלי ר˘ו˙י ל‡ י˙עס˜ו ב‡ריכו˙ ˙‰פל ‰כי ‡ם ב˙פל ‰במ˙ינו˙ בימו˙ ‰חול וב˘ב˙
˜ו„˘.
ונו‚‰ים בכל ˙פוˆו˙ חסי„י חב"„ ‡˘ר ˙‰פל ‰בˆיבור ב˘"˜ ‰י‡ במ˙ינו˙ יו˙ר
מימו˙ ‰חול .וי˘מעו ˜ר ˙"‰מ˙וך ‰חומ˘ „ו˜‡ ויז‰רו בעניי˙ ‡מן ו‡י˘"ר ,ור‡וי
‡˘ר כל ‡ח„ מ˙‰למי„ים ˘י' י˜בע לו ˘יעור ˜בוע בלימו„ ˘ו"ע ‡ו"ח ˘ל רבינו נ"ע
ול‰יו˙ ב˜י ב‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ למע˘.‰
)‡‚רו˙˜-ו„˘ ח"ח עמ' ˜ˆ‚ ו‡ילך(
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ל‰ם ל˙‰עס˜ בעבו„˘ ‰בלב ,ומי מר‡ ‰ל‰ם ‡˙ „‰רך ‡˘ר ילכו ב ‰ול‡ יכ˘לו
ב„מיונו˙ ˘ו‡.
‰מ˘פיעים ו‰מ˘‚יח ˘‰יבו על כל ‡ח„ ו‡ח„ ביחו„.
בחבור‰‰ ‰י‡ ‰יו ˘˘˙ ‰למי„ים ˆעירים ˘לפי מˆבם לפי ‚ילם וס„רי ‰לימו„
ב„‡"ח ל‡ ‰יו ר‡וים ע„יין לס„ר עˆמם בעבו„˘ ‰בלב.
וי˘‡ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰ו‡לו ˘'‰נע˜עס' ˘ע„יין ל‡ נפ˙חו עיני‰ם מי ˙‰יר
ל‰ם ל˙‰עס˜ בעבו„˘ ‰בלב ומי ‰ור ‰ל‰ם ‡˙ „‰רך בענין ‡ריכו˙ ˙‰פל.‰
וי‡מר ‡ח„ ‰מ˘פיעים "‰ם לומ„ים ל‰יו˙ חסי„ים בעלי עבו„."‰
וי‡מר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר" :˜"‰מכזו „‰רכ‡ ‰י ‡פ˘ר ל‰ע˘ו˙ חסי„ ,ובעל עבו„‰
בטח ˘ל‡ .מכזו „‰רכ ‰נ‰יים 'מוטע '‰ו'חיˆון'" .ויוכיח ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר˙‡ ˜"‰
‰מ˘פיעים ו‰מ˘‚יח.
ו‡ו˙י ˆו ‰ל˙˙ ˆו בכל ˙ו˜ף עוז ‡˘ר ˘˘˙ ‰למי„ים ‡לו יב‡ו בס„ר ˜‰בוע ללימו„
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ל‰זכיר ב‡‰י ענינ‡ ‚ם ‡˙ פרט ועוללו˙!
וליי˘ב ז ‰מ„‚י˘ ר˘"י – "פסח ועˆר˙ מכ‡ן ,ור‡˘ ˘‰נ ‰ויום ‰כפורים וח‚ מכ‡ן",
וכוונ˙ו ˘‰מ„ובר כ‡ן ‰ו‡ בזמן ˘לפני ח‚ ‰סוכו˙ )ו"רחו˜" ממנו( ˘„ו˜‡ ‡ז ‰ו‡
‰זמן ˘ל "ב‡ספכם ‡˙ ˙בו‡˙ ‡‰ר) "ıכ‚ ,לט( ,ו‡ם כן ע„יין ל‡ ‚‰יע ‰זמן ˘ל ‡סיפ˙
פירו˙ ‡‰ילן; ו‰יינו‰˘ ,זמן ˘בו בוˆרים ‡˙ ‰ענבים‡˘ ,ז מ˘‡ירים פרט ועוללו˙,
‰ו‡ ר˜ ב˙˜ופ ‰מ‡וחר˙ יו˙ר במ‰לך ˘‰נ ,‰וכמו ˘כ˙ב ר˘"י בפ' ˙בו‡ )כו ,יב(:
"˘‰רב‡ ‰ילנו˙ י˘ ˘נל˜טין ‡חר ‰סוכו˙" .וב˙וספו˙ כ˙בו )„" ‰כנס ,בב‡ ב˙ר‡ כח:(‡ ,
"„בˆיר ‰וי ב˙˘רי".
]‡בל ל‰עיר ממ˘ ‰כ˙ב ‰ח˙ם סופר )בב‡ ב˙ר‡ ˘ם(˘ ,ב‡ר ıי˘ר‡ל זמן ‰בˆיר מו˜„ם יו˙ר,
ומס˙ייע ממ"˘ במר‚לים – ˘נ˘לחו ב˙˜ופ˙ ˙מוז" :ו‰ימים ימי בכורי ענבים" )˘לח י‚ ,כ .ול‰עיר

מ„ברי ‰ספורנו ˘ם( .ו‡כמ"ל[.
ומ‡‰י טעמ‡ ל‡ מ˙‡ים ל‰זכיר כ‡ן פרט ועוללו˙ – ‡ל‡ „ו˜‡ ל˜ט ופ‡‰˘ ‰ם
‰מ˙‡ימים בזמן ז˘ ‰ל ˜ˆיר˙ ˙‰בו‡) ‰ור‡"‚ ‰כ מל‡כ˙ ˜‰ו„˘ על ר˘"י˘ .פ˙י כ‰ן ע.(˙"‰

‰נ‚ל ,‰ול‰ורו˙ ל‰מ˘‚יח ללימו„ ‰נ‚ל ‰ל‰כבי„ עלי‰ם ,ו‚ם ˙‰למי„ים ˜‰טנים
‰עוס˜ים בעבו„˘ ‰בלב ,ל˜רו‡ ‡ו˙ם ‡ח„ ‡ח„ ול‰ז‰ירם על ˘מיר˙ ‰זמן.
ומני ‡ז נ˙ן ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰פ˜ו„ ‰חז˜ ‰לבלי ˙˙ ל˙‰למי„ים לעסו˜
ב‡ריכו˙ ˙‰פל ‰בלי ר˘יון מיוח„ מ‡˙ ‰מ˘פיע ו‰מ˘‚יח ו‡נכי ˘נ„ון בכוב„ ר‡˘ על
כל ˙למי„ ו˙למי„ ביחו„.
כן ‰י' ‰ס„ר ב˙ו"˙ בליוב‡וויט˘ וכן ˆריך ל‰יו˙ בכל ‰י˘יבו˙ ˘לנו ‰מ˙נ‰לו˙
ברוח˘ ‰ל ˙ו"˙.

‡פרוחים ˘‰ו‡פים לח˜ו˙ ‡˙ ˙‰רנ‚ולים „‚‰ולים
לפניי מונחים מכ˙בי ˙למי„יו יחיו ומ‰ם ‰מב˜˘ים ˙‰עוררו˙ רחמים על „ברים
˘‡ינם ˘ייכים ‡לי‰ם ו‡ינם בערכם כלל ,כ‚ון '‰נח ‰טוב ‰בענין ‡ל˜י'' ,פ˙יח˙ ‰מוח
ב‡ ‰‚˘‰ל˜י˙'' ,פ˙יח˙ ‰לב ו˙‰עוררו˙ ‡‰ב ‰ויר‡' ,'‰רעו˙‡ „ליב‡'' ,ל˙‰ענ‚ על
‰וי''˘' ,י‰י' ‰מוח ˘ליט על ‰לב' ,ומ˙‡וננים על ‰עˆבו˙ ו'‰ע„ר ‡ ‰‚˘‰מי˙י˙',
'‰נני ב‡ לי„י י‡ו˘ מז‡˘ ‰ין לבבי מ˙פעל מ„‰ר ‚‡ונו י˙''.
‡ם ‰ר‡˘ונים ˜ר‡ו ‡ו˙ם '˘נע˜עס' ˘ל‡ נפ˙חו עיני‰ם‰ ,נ‡ ‰ל‡ˆ‰ ‰ן ˜„˘ים
יחיו ‰ם ‡פרוחים בעו„ם ב˘לפוחיו˙י‰ם ˘‰ו‡פים לח˜ו˙ ‡˙ ˙‰רנ‚ולים „‚‰ולים ,ול‡
‡פונ‡ ‰ף ר‚ע כי ˙מימים ‰מ ‰וב˙ום לב כו˙בים מ˘ ‰כו˙בים ו‡ומרים מ‡˘ ‰ומרים,
כי נ˘מעים למ„ריכם ˘י' מ‰˘ ‰נני נ‰נ ‰מ‰מ˘מע˙ ˘ל‰ם כי טוב‰ ‰י‡ ˙"ל ,ועלולים
ל‰יו˙ ˙למי„ים טובים בעז"‰י.
ובז‰ ‰נני פונ‡ ‰ליו ב„רי˘˙י כי י˙ן וימסור עˆמו לטוב˙ ˙‰למי„ים ˘י' ˘יˆליחו

„.

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר ל˜ו˘ט‡ „מיל˙‡ ,מ„וע ˙‰י' מעל ‰י˙יר ‰בנו˙ן ל˜ט ופ‡‰

˘ב˙בו‡˙  ,‰„˘‰יו˙ר מ‡˘ר ‰נו˙ן פרט ועוללו˙ ˘בפירו˙ ‰כרם:
‰מיוח„ ˘במ˙נו˙ עניים ‰מ„וברו˙ כ‡ן ‰ו‡˘ ,ב‰ן נ„ר˘ ‰נו˙ן לוו˙ר ל‚מרי על
ממונו ול‡˘‰ירו ב˘„ ‰לכל מ‡ן „בעי ,לל‡ ‰ב„ל כלל בין ‰עניים .וכפי ˘מו„‚˘
ב‰מ˘ך ל˘ון ‰כ˙וב – "לעני ול‚ר ˙עזוב ‡ו˙ם" ,וכפירו˘ ר˘"י‰" :נח לפני‰ם ו‰ם
יל˜טו ו‡ין לך לסייע ל‡ח„ מ‰ם" ]‰יינו˘ ,ל‡ זו בלב„ ˘‡ין ‰נו˙ן ר˘‡י לבחור בעני
מסויים‡ ,ל‡ ˘‡סור לו ‡פילו לסייע ל‡ח„ מ‰ם[.
וז‰ו ˘מ„יי˜ ר˘"י – "‰נו˙ן ל˜ט ˘כח ‰ופ‡ ‰לעני כר‡וי" :במ˙נו˙ עניים
‰מ„וברו˙ כ‡ן"‰ ,נ˙ינ‰ "‰י‡ "כר‡וי" וב˘לימו˙ ,כיון ˘‰נו˙ן מוו˙ר ל‚מרי על ממונו
בלי כל טוב˙ ‰נ‡ ;‰ולכן ‚„ל ‰זכו˙ו ע„ ˘"מעלין עליו כו'".
ובכן ,ענין ז ‰מו„‚˘ בעי˜ר ב˙בו‡˙  :‰„˘‰חט ‰ו˘עור ‰וכו'‰˘ ,י‡ ‰מ˘מ˘˙
כמזון ‰מוכרח ל„‡‰ם וז‰˘ ‰ו‡ מוכן לוו˙ר על חל˜ו "‰ז מעל ‰מיוח„˙ במינ‡ ;‰ך
ל‡ כ"כ בפירו˙ ‰כרם‰˘ ,ם מלכ˙חיל‡ ‰ינם „בר ‰מוכרח לחיי „‡‰ם ויו˙ר ˜ל לו
ל‡˘‰יר מ‰ם לעניים.
ועו„ ז‡˙˘ ,ב˙בו‡˙ ‰ ‰„˘‰רי י˘ עמל וטירח‡ מˆ„ „‡‰ם בכל ˘נ ‰מח„˘ ב‡ופן
„"‰זורעים ב„מע ,"‰מ˘‡"כ בפירו˙ ‰כרם ˘‚„לים מעˆמם ו‡ין ‰טירח‡ ב‰ם כ"כ
רב ‰בכל ˘נ ‰מח„˘ – ונמˆ‡ ˘במ˙נו˙ עניים ˘ב˙בו‡˙  ‰„˘‰מו„‚˘ יו˙ר ˘„‡‰ם
מוכן לוו˙ר על פרי עמלו וי‚יע כפיו ,ולכן „ו˜‡ ב‰ם מˆינו ‰עילוי ˘"כ‡ילו בנ ‰בי˙
‰מ˜„˘ ו˜‰ריב עליו ˜רבנו˙יו ב˙וכו".

פנינים

כ‡

עיונים וביאורים קצרים

איך ברכה מפקיעה
מ'קדשי שמים'?...

„רכי ‰חסי„ו˙

חג המצות וחג הסוכות
– שני גדרים שונים

וכ‰ן כי י˜נ ‰נפ˘ ˜נין כספו ‰ו‡ י‡כל בו

בפ' ‰מוע„ו˙ ˘בפר˘˙נו ,מˆינו חילו˜
בפסו˜י ח‚ ‰מˆו˙ וח‚ ‰סוכו˙:

‡י˙‡ ב‚מ' )ברכו˙ ל" :(‡ ,‰כל ‰נ‰נ ‰מעו"‰ז
בל‡ ברכ ‰כ‡ילו מעל ב˜„˘י ˘מים˘ ,נ‡מר
ל‡‰ '‰ר ıומלו‡."‰

בח‚ ‰פסח ‡חרי ˘‰זכיר "בחמ˘ ‰ע˘ר יום
לחו„˘ ‰ז ‰ח‚ ‰מˆו˙ ל "'‰כ˙וב מי„ "˘בע˙
ימים מˆו˙ ˙‡כלו" .מ˘‡"כ בח‚ ‰סוכו˙
‰נ ‰ב˙חל‰ ‰זכיר "בחמ˘ ‰ע˘ר יום לחו„˘
˘‰ביעי ‰ז ‰ח‚ ‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים ל"'‰
בלב„ ,וˆ‰יווי על "בסוכו˙ ˙˘בו" ‰זכיר ר˜
בסוף ‰פר˘.‰

)כב ,י‡(

וˆריך בי‡ור‰ ,י‡ך ˙ועיל ‰ברכ ‰ל‰פ˜יעו
מ‰מעיל ‰ב˜„˘י ˘מים; וכי בכך ˘מברך
מפ˜יע „˜‰ו˘ ‰מ„‰בר ˘נ‰נ‰ ‰ימנו?
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ „‰ין בפסו˜ ז˘ ,‰עב„
‰כ‰ן כיון ˘‰ו‡ "˜נין כספו" ‰רי "‰ו‡ י‡כל
בו" – „מו˙ר לו ל‡כול ב˙רומ ‰וב˜„˘ים.
„נר‡ ‰לומר˘ ,ע"י ‰ברכ ‰ל"‡לו˜ינו מלך
‰עולם" – מכיר „‡‰ם בכך ˘‰ו‡ עב„ו ˘ל
˜‰ב" ,‰ו‡זי מו˙ר לו לי‰נו˙ מ˜„˘י ˘מים,
ע"„ ˘עב„ ‰כ‰ן ר˘‡י ל‡כול ב˙רומ.‰
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙נ˘"‡ ח"ב עמ' (847

וי˘ לעיין בטעם ‰חילו˜

)ור‡ ‰ב˙ו"כ ‡מור כ‚,

ל„ .ועיין ב˜רבן ‡‰רן על ‰ספרי ,ובמלבי"ם(.
וי"ל „חילו˜ ‚„ול ‡יכ‡ בין ב' ‚„רי ˘ני
‰ח‚ים:
„‰נ‡ ‰ף ˘‰ח‚ נ˜' בפסו˜ ז ‰ב˘ם "ח‚
‰מˆו˙" ,מובן בפ˘טו˙ ˘‡ין ˜ביעו˙ ‰ח‚
מˆ„ חיוב ‡כיל˙ מˆ ‰בזמן ז‡ ,‰ל‡ מ˘ום
„‰וי יום ט"ו בניסן "יום ˆ‡˙ך מ‡ר ıמˆרים".
מ˘‡"כ ח‚ ‰סוכו˙ ל‡ חל בזמן יˆי‡˙ מˆרים
)עיין טור וב"ח סי' ˙רכ" ‰ובב"י ˘ם( ,ו‡ין ˘ום ענין
מיוח„ בימים ‡לו מˆ"ע ,ו„ ‡‰נ˙˜„˘ו ימים
‡לו ל‰יו˙ לח‚"‰ ,ז ר˜ מפני ˘נˆטווינו על
י˘יב ‰בסוכ ‰בזמן ז" ,‰למען י„עו „ורו˙יכם
כי בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י ‚ו'".
ועפ"ז י"ל „‰„ ‡‰זכיר ‰כ˙וב ˆ‰יווי על
‡כיל˙ מˆ ‰מי„ ל‡חר ˘כ˙ב "ח‚ ‰מˆו˙ ל,"‰
‰ו‡ לומר „כל טעם ˜רי‡˙ ח‚ ז ‰ב˘ם "ח‚
‰מˆו˙" ‰ו‡ מפני סיב„„ˆ ‰י˙˘ ,בו נˆטווינו
ל‡כול מˆו˙‡ .ך פ˘וט ˘‡ין ז ‰טעם ל˜ביעו˙
‰ח‚‰˘ ,ו‡ מפני „‰וי "יום ˆ‡˙ך מ‡ר ıמˆרים".
מ˘‡"כ בח‚ ‰סוכו˙ ‡ין ˆורך ל‰סביר מ„וע
נ˜ר‡ ‰ח‚ ב˘ם ז„ ,‰כנ"ל כל יסו„ ח‚ ז‰ ‰ו‡
לזכר "בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י" ע"י ‰י˘יב ‰בסוכ.‰
ו˜"ל.

)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜ו"˘ חכ"ב עמ'  122ו‡ילך(

ת ה'
עבודת
עבוד
וד
בעניניי עב
ענינ
ינ
בענ
ים ב
תבים
ומכתבים
מכתב
ות וומכ
יחות
שיחות
שיח
ש
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

לא לטפס על הכותל
"ואלו ה'שנעקעס' שעדיין לא נפתחו עיניהם מי התיר להם להתעסק
בעבודה שבלב ומי הורה להם את הדרך בענין אריכות התפלה"?!
י„ע˙י ‡˙ טיב פעילו˙ו בעז"‰י על ˙‰למי„ים ב‡ ...מנם ל‰עמי„ על „ע˙ עˆמו
בס„רי ‰לימו„ ב„‡"ח ]=„ברי ‡ל˜ים חיים – כינוי לספרי חסי„ו˙[ ו‰עי˜ר ב„‰רכ˙ ˙‰למי„ים
˘יחי' בעניני עבו„ ‰לעוררם על עבו„˘ ‰בלב ו„‰ומ ‰ב„‰רכ˘ ‰עו„ ‡ינם ר‡וים לז.‰
בי˘יב˙ ˙ומכי ˙מימים בליוב‡וויט˘ ‰יו נז‰רים בז ‰במ‡„ מ‡„ ˘ל‡ ל˙˙ ל˙למי„
לטפס על ‰כו˙ל )"˜ריכען ‡ויף „י ‚לייכע ווענט"( ,ו‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב[
זˆו˜לל" ‰נב‚"מ זי"ע ‰י' מז‰יר ‡˙ ‰מ˘פיעים ו‡˙ ‰מ˘‚יח ˘על „‡"ח ל„יי˜ ‰יטב
ב„‰‰רכ ‰עם כל ˙למי„ ו˙למי„ ל˙˙ לו מזונו ‰רוחני „‰רו˘ לו ול‚˘‰יח על ז ‰בעינ‡
פ˜יח‡.
ב‡ח˙ ‰‰רˆ‡ו˙ – ב˙ור מנ‰ל בפועל – ב˘נ˙ ˙רס"ב ‰רˆ‡˙י ל‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר
‰ר ˜"‰מעניני י˘יב˙ ˙ומכי ˙מימים‰ .ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ˙‰ענין בסעיף מˆב ˙‰למי„ים
בעבו„˘ ‰בלב ו„ר˘ ל‰מˆי‡ לו בכ˙ב בפרטיו˙ ‡ו„ו˙ כל ˙למי„ ו˙למי„ ‡( ‚ילו .ב(
מˆב כ˘רונו˙יו (‚ .מˆבו ב˘מיר˙ ‰זמן („ .מˆבו בלימו„ ‰נ‚ל (‰ .‰ב‰נ ‰‚‰ב˜יום
‰מˆו˙ .ו( בטבעו .ז( בר‚ילו˙יו .ח( במˆב לימו„ו ב„‡"ח.
כעבור ˘ני ימים ‡חרי מילוי פ˜ו„˙ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰כ‡מור ˆיו ‰לי ל‰זמין
‡˙ ‰מ˘פיעים ו‡˙ ‰מ˘‚יח ל„‡"ח ליום ‰רביעי ערב ‡˘ -ז ל‡ ‰י' מ˜בל ‡נ˘ים
ליחי„ו˙.
כ˘נכנסו ‰מ˘פיעים ו‰מ˘‚יח ו‡נכי „ר˘ „ר˘ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰מ‡˙
‰מ˘פיעים ו‰מ˘‚יח על כל ‡ח„ מ˙‰למי„ים בעלי עבו„ – ‰כ˙ ‰עוב„ים – מי ˙‰יר
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כ

ט

י"‚ ˙י˜וני „י˜נ‡ ‰ -ם ‰ם ˆנורו˙ ‰פרנס!‰
...בו„‡י למו˙ר ל‡‰ריך ל„כו˙י' על „בר ‰מבו‡ר בכמ ‰מ˜ומו˙ ב„‡"ח ו‚ם בספרי

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

מוסר ,ב‰ענין ˘‡˙ערו˙‡ „לעיל‡ ˆריכ ‰ל‰יו˙ ל ‰כלי ‰מ˙‡ימ ‰ב‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡,
ופ˘וט ב˙כלי˙ ‰פ˘יטו˙ ˘‡ין ˆריך ל‰יו˙ חי„ו˘ ענין ב‰יפך ˙‡‰ערו˙‡ „לעיל‡

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

˘מב˜˘ים ומ˙פלללים ‡ו„ו˙.‰
ומ ‰נב‰ל˙י לר‡ו˙ו במ˘ר„ '‰מרכז לעניני חינוך' ‡˘ר מ˘˙„ל ומכריח ‡˙ ‰נפ˘
‡‰ל˜י˙ ˘לו ל‰סיר ח"ו ˆלם ‡‰ל˜ים מעל פניו ול‚זוז ול‰סיר י"‚ ˙˜וני „י˜נ‡ ˘‰ם
מכוונו˙ כנ‚„ י"‚ מכילין „רחמי ,ו‡˘ר ‰ם ‰ם ˆנורו˙ ‰פרנס ,‰וכמבו‡ר בז‰ר וב„‡"ח
בכמ ‰מ˜ומו˙ ,ו‡‰ריכו˙ ‡ך למו˙ר ,ובפרט ל‡ח„ ‰ב‡ מ‚זע ‰ספר„ים ˘‡חזו בלימו„
‰ז‰ר כל ‰ימים ,ול‡ ‰י˙ ‰בז ‰כל ˙‰נ‚„ו˙ )כמו ˘‰י' נמˆ‡ ב˜ˆ˙ מ˜ומו˙ ,ובימים

אמירה שמבטלת "גנות חבירו"

‰כוונ˘ ‰לו בז‰ ‰י˙˘ ,‰כיון ˘רו‡ ‰ומ˙בונן במרז"ל ‡˘ר מזונו˙יו ˘ל ‡„ם ˜˘ים

מדוע הורגת לשון הרע את מי שנאמרה עליו?  /מדוע "מספר בשבח
חבירו" הוא מעלת ת"ח דווקא?  /לדון ולפעול שיבוא חבירו "לכף זכות"

˜‰ו„מים  -בין ˘‡‰כנזים(.
˜˘ ‰וכב„ לי ל‡‰ריך בז ,‰ובטח ‚ם ˘ורו˙ ‡לו יספי˜ו ,בלמ„י זכו˙ עליו‰ ,נ‡ ‰ולי
כ˜ריע˙ ים סוף ,על ‰ב„ע˙ו‡ ,ולי כ„‡י ל˜‰ל על ˜‰ב" ‰במל‡כ˙ו ˘‰ו‡ ‰זן מביˆי
כנים ע„ ˜רני ר‡מים ,עי"ז ˘י˙„מ ‰בˆור˙ו ‰חיˆוני˙ לכל ‚‰וי]ם[ ˘‡ז ב˜ל יו˙ר י˙נו
לו מ˘ר ‰ב˙ור רב וכיו"ב‡ ,בל „ע˙ ‡פילו ל‡ לנבון נ˜ל‰˘ ,ו‡ ‰יפך ‡‰מונ‰ ‰פ˘וט,‰
לומר ‡˘ר עי"ז ˘מ˜ילים ב˜יום מˆו˙ ˙‰ור‰ ,‰יינו ˘מ˙רח˜ים ח"ו מ‰מ˜ור ‰נ ‰עי"ז
יו˘פע לו ˘פע רב ,ויעוין ‰מבו‡ר ב‡רוכ ‰בענין למען ספו˙ ‰רוˆ‰ ˙‡ ‰מ‡.‰
˙˜ו˙י חז˜˘‡ ,‰ר ‰כח ˘˜˘‰יע בו כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע ב˙ור
˙למי„ו וחסי„ ˘לו ,יסייע בי„ו לˆ‡˙ ממח˘ב˙ טעו˙ ‰נ"ל ,ו‡ם י„ עו„ מי ב‡מˆע
ל‰סי˙ו ,יסביר ‚ם לז‰‰˘ ,‰נ ‰‚‰כזו ‰י‡ ל‰יפך ל‡ ר˜ מ˘כל ‡ל˜י ‡ל‡ ‚ם מ˘כל
‡נו˘י ,כיון ˘כל י‰ו„י מ‡מין ‡˘ר „ו˜‡ ˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‰בעל ‰בי˙ ‚ם בעו"‰ז ˘‚‰מי
ו‰חומרי ,ו‰ו‡ ר˜ ‰ו‡ ˜‰וˆב מזונו˙יו ˘ל ‡„ם ובני בי˙ו ובמיל‡ ‚ם ˙‡‰ערו˙‡
„ל˙˙‡ ˆריכ ‰ל‰יו˙ ב‡˙‰ם לז.‰
‰מחכ ‰לב˘ו"ט ו‰מברכו בˆ‰לח ‰ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙ ‡˘ר ‡ˆל ‡י˘ ו‡˘‰
‰י˘ר‡לים ב„ בב„ ילכו.1
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' רפ-‰ו(

‡מיר˙ו

˘ל ˜‰ב"‰ ‰י‡ ‡מ˙ ופעול˙‡ ‰מ˙ .וכפי ˘‡מרו חז"ל

)וי˜ר‡ רב ‰רי˘

פכ"ו( על ‰פסו˜ )ברי˘ פר˘˙נו( "‡מור ‡ל ‰כ‰נים"‡" :מרו˙ ‡ '‰מרו˙ ט‰ורו˙‡ ,מרו˙
ב˘ר ו„ם ‡ינן ‡מרו˙ ט‰ורו˙" ,ו‰יינו‡˘ ,מרו˙יו ˘ל ˜‰ב" ‰פועלו˙ ˙„יר‡ ,בל ‡מרו˙
ב˘ר ו„ם ‡ינן מ˙˜יימו˙ ב‰כרח.
ומ˘ל מ˘לו ל‰מחי˘ ‰‰פר˘ בין „ברי ˘‰י"˙ ‰נˆחיים ל„ברים בטלים ˘ל מלך
ב˘ר ו„ם" :בנו˘ ‚‰בעולם ,מלך ב˘ר ו„ם נכנס למ„ינ ,‰כל בני ‰מ„ינ ‰מ˜לסין ‡ו˙ו
וערב לו ˜ילוסן‡ ,מר ל‰ם ,למחר ‡ני בונ ‰לכם „ימוסי‡ו˙ ומרחˆ‡ו˙ ,למחר ‡ני
מכניס לכם ‡מ˘ ‰ל מים .י˘ן לו ול‡ עמ„‰ .יכן ‰ו‡ ו‰יכן ‡מרו˙יו‡ .בל „˜‰ו˘ ברוך
‰ו‡ ‡ינו כן‡ ,ל‡ ו‡ '‰ל˜ים ‡מ˙".
ו‰נ‰ ,‰מ„ר˘ מ˜˘ר ‡˙ ‡מי˙˙ ‡מרו˙יו ˘ל ˜‰ב" ‰בכך ˘‰ו‡ "‡לו˜ים חיים":
"למ‰ ‰ו‡ ‡מ˙? ‡מר ר' ‡בין‰˘ ,ו‡ ‡ל˜ים חיים ומלך עולם" .ומובן ‡˘ר בני י˘ר‡ל
˘‰מ„" ‰ב˜ים ב‡ '‰לו˜יכם" ,וממיל‡ ‚ם ‰ם "חיים כולכם ‰יום" )ו‡˙חנן „‰ ,(„ ,נ‰
יכולים ‚ם ‰ם ˘י‰יו ‡מרו˙י‰ם "‡מרו˙ ט‰ורו˙"˘ ,פועלו˙ בעולם.
וכ˘ם ˘‡מרו˙יו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰נ ‰ל‡ זו בלב„ ˘˙וכנן מ˙˜יים‡ ,ל‡ ‡‰מיר ‰עˆמ‰

 (1בענין ˙ספור˙ ‰ז˜ן ‡‰ריך נ˘י‡נו בעל  ˆ"ˆ‰ב˘ו"˙ יו"„ סˆ"‚ .בחי' למכו˙ פ"‚ .פס"„ ליו"„ ˜פ‡,
ב„ .רמ"ˆ ח"ב רכ‡.:
בס' עמו„י ‡רזים )ל‰רב מר‚לי˙ ירו˙"ו( בסופו ˜ -יב„ ıעו˙ ‡‰חרונים וכו' ˘ב‰נ"ל.

‰י‡ ‰י‡ פועל˙ ‰פעול ,‰וכ„ו‚מ˙ ע˘ר ‰מ‡מרו˙ ˘על י„י כל מ‡מר ומ‡מר נבר‡ו
‰נבר‡ים‰ ,נ ‰מעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בבני י˘ר‡ל „‰ב˜ים ב˘ ,'‰בכוחם ל„בר „יבור ˘‰ו‡
עˆמו פועל בעולם ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.
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מ„וע ‰ור‚˙ ל˘ון ‰רע ‡˙ מי ˘נ‡מר ‰עליו?

˙ור˙ חיים

‡˙ כוחו ˘ל „יבור ‡י˘ י˘ר‡ל ופעול˙ו בעולם ,י˘ לנו ללמו„ ממ˘ ‰נזכר ב‰מ˘ך
„ברי ‰מ„ר˘ ˘ם ‡ו„ו˙ פעול˙ ל˘ון ‰רע בעולם ,ומרוב ‰מי„ ‰טוב ‰ממי„˙ פורענו˙,
˘מז ‰י˘ ללמו„ ‚ו„ל כוחו ˘ל „יבור טוב ופעול˙ו בעולם.
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„‰נ ,‰בין „‰ברים ‡ו„ו˙ חומר ל˘ון ‰רע‡ ,י˙‡ ˘ם ˘"˘‰ו‡ ‰ור‚ ˘ל˘‡‰ :‰ומרו,
ו‰מ˜בלו ו‰נ‡מר עליו" .ו„‰בר ˙מו˙ :‰ינח מ˘ ‰נ‰ר‚ים ‡‰ומר ו‰מ˜בל בסיב˙
‰ל˘ון ‰רע˘ ,ז‰ו עונ˘ מלמעל ‰על ‚ו„ל חט‡ם‡ ,ך "‰נ‡מר עליו" מ ‰חט‡ ,וכי
מ˘ום ˘מזי˜ים לו ‡‰ומר ו‰מ˜בל ˆריך ‚ם ‰ו‡ ל‰יענ˘?
‡ל‡ ˘בז ‰חזינן כח „יבורו ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל„ .כמו ˘מ‰ו˙ עניין „‰יבור ‰י‡ ‰וˆ‡˙
„בר מן ‰‰עלם )מח˘ב‡ (‰ל ‚‰ילוי ,כן ‰ו‡ ‚ם בפעול˙ „‰יבור בעולם˘ ,בכוחו לפעול
ל‚לו˙ „ברים ˘‰יו ב‰ס˙ר וב‰עלם.

זקן – הצינור לפרנסה

וז‰ו ‚ו„ל ‰חומר בל˘ון ‰רע ,כי ‡ם מ„בר ח"ו ב‚נו˙ו ˘ל י‰ו„י ‡חר‰ ,רי „‰בר

ו ¿ּפ ַ‡˙ ז¿ ָ˜נָ ם ל …‡ י¿ ‚ַ ּ≈לח ּו

פועל ב‡ו˙ו ‡חר ˘‡ם ‰י‰ ‰רע ‡ˆלו ב‰עלם ,יבו‡ ל‚ילוי וי˙בט‡ ח"ו בעניין ˘ל ‰יפך

)‡מור כ‡(‰ ,

‰טוב .מ˘‡"כ ‡ם ל‡ ‰י' מ„בר ב‚נו˙ו ,יכול ל‰יו˙ ˘‰רע ‰י' נ˘‡ר ‡ˆלו ב‰עלם,
ומעולם ל‡ ‰י' ב‡ לי„י ‚ילוי ב„ברים ל‡ טובים בפועל .וז‰ו מ‰"˘ ‰נ‡מר עליו" ˘ייך
ב‡לו ‰נ‰ר‚ים ח"ו ,כי ז„‰ ‰יבור ב‚נו˙ו פעל עליו ˘י˙‚לו ˙כונו˙יו ‡לו ‰רעו˙ ,ויבו‡ו
לי„י פועל ,ע„ ˘מבי‡ ל˙וˆ‡ו˙ בל˙י רˆויו˙.
ומרוב ‰מי„ ‰טוב˘ ,‰בוו„‡י „יבור טוב וחיובי ˘ל י‰ו„י על זול˙ו ,בכוחו לפעול
ול‰וˆי‡ עניינים טובים‰ ,טמונים בפנימיו˙ו מן ‰‰עלם ‡ל ‚‰ילוי‡˘ ,ו˙ם כוחו˙
טובים נעלמים י˙‚לו בנפ˘ו ויבו‡ו לי„י פועל בענייני ˙ור ‰ומˆוו˙י.‰
וכח נפל‡ ז ,‰נובע ‰ו‡ מ˘˜˙‰רו˙ו ˘ל י‰ו„י ב‡ל˜ים חיים„˘ ,יבוריו ‰ם "‡מרו˙

˙וספ˙ ‰ברכ‰˙ ‰י׳ סיב ‰למניע˙ ‰פרנס ‰ח"ו?!
במענ ‰על מכ˙בו  . .לפל‡ על ל˘ונו ˘כו˙ב ˘‰חליטו ˘ל‡ ל˜בלו על מ˘ר‰
ו‰סיב‰ ‰עי˜רי˙ ˘י˘ לו ז˜ן.
ומובן ˘‡י ‡פ˘ר ˘„‰בר כן ‰ו‡ ,כי ‰רי ˜‰ב״‰ ‰ו‡ רבונו ˘ל עולם כפ˘וטו ‰יינו
˘‚ם ‡רˆו˙ ‰ברי˙ בכלל ז ,‰וכיון ˘‚יל„ ‰ע˙ו ב˙ור˙ו ˜‰׳ ˙ור˙ עולם ו˙ור˙ חיים
‡˘ר ‰ז˜ן ‰ם י״‚ ˙˜וני „י˜נ‡ מכילין „רחמי ˘מ˘פיעים כל ‰ענינים ,ונוסף על ‰טבע

ט‰ורו˙" ‰פועלו˙ בעולם ,ועל כן יכול ‚ם י‰ו„י לפעול מעין ‡ו˙ן "‡מרו˙ ט‰ורו˙",

)עיין בפירו˘ ‰מלו˙ לˆ‰מח ˆ„˜ ע"‰פ ו‰ו‡ רחום ונ„פס ‚״כ ב‰וספ ‰ל˙‰לים ‡‰ל יוסף יˆח˜ ˘‰לם(

ל‚לו˙ עניינים טובים ˘בנפ˘ זול˙ו ,ול‰בי‡ם לפועל טוב.

˘˙וספ˙ ‰ברכ‰˙ ‰י׳ סיב ‰למניע˙ ‰פרנס ‰ח"ו‡ .ל‡ ˘‡ין ‡˙נו יו„ע ע„ מ ‰מפני מ‰

‰רי ‡י ‡פ˘ר

‡ין מ˘ר ‰מ˙‡מ˙ לפניו ול‡ לפני ב״ב ˘יחיו ,וב‡מ˙ ‡ין נפ˜״מ בי„יע ‰זו‡ ,ל‡ ˘כיון
˘˜‰ב״‰ ‰מ˘‚יח עלי‰ם ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ סיבב ‰סיבו˙ ˘ל‡ יבו‡ ל‚ור ˘ם ,בו„‡י

מ„וע "מספר ב˘בח חבירו" ‰ו‡ מעל˙ ˙"ח „וו˜‡?
ו‰נ‚ ,‰ם כ‡˘ר פו‚˘ים בי‰ו„י ˘רו‡ים בו „בר ‚נו˙ ופסול‚ ,ם ‡ז ˘ייך עניין „יבור
ב˘בחו ו‚ילוי ‰טוב ‰טמון בפנימיו˙ו ,ו‡„רב‡ ,כ‡˘ר רו‡ ‰בחבירו „בר פסול ,נז˜˜
‰ו‡ עו„ יו˙ר ל„בר ב˘בחו ולפעול‰ ‰ב‡ ‰עי"ז.
ו„‰בר יובן מ„יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם )‰ל' „עו˙ פ""‰ ‰ז( ‡ו„ו˙ ‰נ˙‚‰ו ˘ל ˙למי„ חכם:
"˙למי„ חכם „ . .ן ‡˙ כל „‡‰ם לכף זכו˙ ,מספר ב˘בח חבירו ,ול‡ ב‚נו˙ו כלל".

˘‡ין ז ‰מ˙‡ים ב˘בילם כלל וכלל.
ו˘‰י״˙ יזכ‰ו ויˆליחו ˘יר‡‰ ˙‡ ‰טוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל ‰בלי ‰עלמו˙ ו‰ס˙רים ונ˙ינ˙
מ˜ום לפי˙ויי ‰לעומ˙ ז.‰
בברכ ‰לפרנס ‰וˆ‰לח ‰בעניניו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˘ס(‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

)כיון ˘י˘ ˆיווי ב˙ור ‰ע"„ ספיר˙

כלל( .ו‡פי' למ"„ „‡ם "‰יו לו בנים

‰ימים( ,ולכן יכול ˘פיר לברך ולספור

ב‰יו˙ו עכו"ם ונ˙‚ייר ˜ . .יים פרי' ורבי'"

"‰יום ‡רבע ‰ימים לעומר" ,כי ‰מˆי‡ו˙

)יבמו˙ סב ע"‡(‡" ,ע"‚ „לענין כמ„ ‰ברים

„ספיר˙ ‚' ימים ˘לו )‡ף ˘‡ינ ‰ספיר‰

‡מרינן ‚ר ˘נ˙‚ייר כ˜טן ˘נול„ „מי,

˘ל מˆו ,(‰מ‡פ˘ר˙ ˜יום ‰מˆו„ ‰ספיר˙

כיון „בנכריו˙ו ˜יים „זרעו מיוחס ‡חריו

‰עומר מיום ‰רביעי ו‡ילך.

וˆ"ע

ב‚ר ˘נ˙‚ייר וספר ב‚יו˙ו כו'.

וי"ל „˘‡ני ‚ר„ ,כיון ˘"כ˜טן ˘נול„
„מי"

‰רי

‰מˆי‡ו˙

„ספיר˙

ב‡ו˙˘ ‰ע ‰מיפטר נמי כ˘נ˙‚ייר"

)˙וס'

˘ם( – ‡ולי י˘ לחל˜ ,כי ˙‰ם ‡יירי בענין
˘י˘ לו מˆי‡ו˙ ˙ורני˙ )˘‚ם בנכריו˙ו
זרעו מיוחס ‡חריו מ„ין ˙ור ,(‰וז ‰יכול

‰ימים

לˆ‰טרף למˆי‡ו˙ו ‰ח„˘ ‰ע"פ ˙ור‰

˘לפנ"ז ‰י‡ כמו ספיר˘ ‰ל ‡„ם ‡חר

)"כ˜טן ˘נול„"(‡ ,בל מˆי‡ו˙ ס˙ם

)‡ף ˘‰מˆי‡ו˙ „ספיר˙ ‰ימים עˆמ,‰

)ספיר˙ ‰ימים ˘‡ינ˘ ‰ייכ˙ כלל למˆו˙

‰י˙ ‰יכול ‰ל‰ח˘ב כמˆי‡ו˙ „ספיר,‰

ספ"‰ע( ‡ינ ‰מˆטרפ˙ )ו‡ינ˘ ‰ייכ˙(

‡ף ˘ל‡ ‰י˙˘ ‰ייכ˙ ל)מˆי‡ו˙ „(מˆו‰

למˆי‡ו˙ו ‰ח„˘ ‰ל‡חרי ‚‰יור .ועˆ"ע.

י‡

˘„‰ברים ˙מו‰ים„ ,מ˘ ‰ייכים „ברים ‡לו ל‰נ˙ ˙‚‰למי„ חכם‰ ,רי:
‡ .סיפור ב˘בח חבירו ‰ו‡ מˆוו˙ ע˘ ‰על כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ,כפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם
)˘ם פ"ו ‚ (‚"‰בי מˆו˙ "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" – "ל‡‰וב כל ‡ח„  . .לפיכך ˆריך לספר
ב˘בחו" .ב .סיפור ב‚נו˙ו ˘ל חברו ‰ו‡ ל˘ון ‰רע ‚מור ,ומ˘‰ ‰בח על ˙למי„ חכם
"ול‡ ב‚נו˙ו כלל"‡˘ ,ינו מספר ב‚נו˙ חבירו?
וי˘ לומר ˘בפירוט ‰נ‚‰ו˙ ‡לו רומז ‰רמב"ם על „רך ‰‰נ‰ ‰‚‰ר‡וי בע˙ ר‡יי˙
„בר פסול בי‰ו„י ‡חר‡˘ ,זי י˘ לנˆל ‡˙ כח „‰יבור ול‚לו˙ ‰טוב ‰טמון בו ,ובכך
לסייע לו ל˙˜ן „רכיו ול˘וב ב˙˘וב ,‰וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

ל„ון ולפעול ˘יבו‡ חבירו "לכף זכו˙"
על ˆיווי חז"ל )‡בו˙ פ"‚ מ"„( "‡ל ˙„ין ‡˙ חברך ע„ ˘˙‚יע למ˜ומו" ,נ˙ב‡ר בס˜"‰
)˙ני‡ פ"ל(‡˘ ,ל לו ל‡„ם ל‰ר‚י˘ עˆמו נעל ‰וח˘וב מן ‰חוט‡ ,מ˘ום ˘‡ינו יכול
ל„ע˙ כיˆ„ ‰י‰ ‰ו‡ מ˙מו„„ עם ‡ו˙ו ‰ניסיון ˘ל ‰זול˙‡ ,ם ‰י ‰מ‚יע ל"מ˜ומו".
˘"מ˜ומו" ‰יינו סביב˙ו ו‰נסיונו˙ ˘מו˜ף ב‰ם ,ו"מ˜ומו ‚ורם לו לחטו‡ ,ל‰יו˙
פרנס˙ו לילך ב˘ו˜ כל ‰יום ,ול‰יו˙ מיו˘בי ˜רנו˙ ,ועיניו רו‡ו˙ כל ‡˙‰וו˙ ,ו‰עין
רו‡ ‰ו‰לב חומ„ ,ויˆרו בוער כ˙נור".
ועל פי יסו„ ז‰ ‰רי מובן ‚ם ˆיווי חז"ל )‡בו˙ פ"‡ מ"ו( "ו‰ווי „ן ‡˙ כל „‡‰ם לכף
זכו˙"‡˘ .פ˘ר ˘‰חוט‡ ‡ינו ‡˘ם כל כך בעוונו ,מ˘ום ˘מ˜ומו ‚ורם לו לחטו‡‡ .ל‡
˘ע„יין י˘ ל‰בין „יו˜ ל˘ון חז"ל" ,לכף זכו˙"„ ,לכ‡ור ‰יכול ‰ו‡ „‡‰ם ˘ל‡ ל„ונו
לכף חוב ,‰כיוון ˘ל‡ ‡˘ם כל כך‡ ,ך מניין י„ונו לכף זכו˙ ,מל˘ון "זך"?
‡ל‡ ˘ˆריך „‡‰ם ל‰מ˘יך ול˙‰בונן בכך‡˘ ,ם ‰פיל ˘‰י"˙ ב‚ורלו ˘ל פלוני
ניסיונו˙ מעין ‡לו‰˙˘ ,י ‰פרנס˙ו במ˜ומו˙ ˘‰ו‡ מוע„ לחטו‡ ב‰ם‰ ,רי בוו„‡י
˘נ˙ן לו ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰כוחו˙ לעמו„ ‡י˙ן ב‡ו˙ם ˘˜‰יים‰˘ ,רי "‡יני מב˜˘ ‡ל‡ לפי
כוחן" )במ„בר רב ‰פי"ב( ,ו‡ו˙ו פלוני בוו„‡י כוחו˙ עˆומים ונפל‡ים טמונים בפנימיו˙ו,
ולכן בכוחו ל‚˙‰בר ‚ם על נסיונו˙ ˜˘ים ביו˙ר.
וז‰ו מ˘ ‰י˘ ל„ון ‡˙ ‰חוט‡ "לכף זכו˙" ,ו‰יינו לח˘וב ול˙‰בונן במעלו˙יו
וזכויו˙יו ˘ל חבירו˘ ,י˘ בו כוחו˙ עˆומים ‰טמונים בפנימיו˙ו‰˘ ,לוו‡י ו‰י ‰מנˆלם
ו‚ובר עמם על ניסיונו˙יו.
ו‡„רב ,‰על י„י ˘מ„בר ו"„ן" ‡˙ חבירו "לכף זכו˙" ,ומ„בר ‡ו„ו˙ ‰כוחו˙
‰עˆומים ‰טמונים בו‰ ,רי בז‰ ‰ו‡ מ‚ל ‰ומבי‡ לי„י פועל ‡ו˙ם כוחו˙ טמונים ,כך
˘ז ‰פועל ˘י˙‚בר חבירו על נסיונו˙יו בפועל ו˙˙בטל ‚‰נו˙ מעי˜ר‡.
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˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

ומע˙ ‰יובן מ˘ ‰רומז ‰רמב"ם כיˆ„ ˆריך ˙למי„ חכם ל‰ביט בחוט‡ ולנ‰ו‚ עמו:

„ספיר˙ ימים ,מ"מ ,כיון ˘‰חיובים „רבנן

מˆי‡ו˙ ˘ל חפˆ‡ )ול„ו‚מ‡ ,בז‡˘ ‰מר‰

ר‡˘י˙‰ ,ו‡ "„ן ‡˙ כל „‡‰ם לכף זכו˙" – ˘מ˙בונן בכוחו˙ ‰טמונים בנפ˘ו ל‚בור

)לכמ„ ‰עו˙( ‡ינם ‡ל‡ על ‚"‰בר‡",

˙ור" ‰מˆו˙ ˙‡כלו" – ‰רי ב‰כרח ˘י˘

ול‡ על "‰חפˆ‡" ,י˘ מ˜ום לומר

כבר בעולם חפˆ‡ ˘ל "מˆו˙"( ,ול‡ ר˜

˘חיוב ‰ספיר) ‰מˆו (‰מ„רבנן ‡ינו „י

חפˆ‡ ס˙ם‡ ,ל‡ חפˆ‡ בעל ח˘יבו˙ –

ל‰ח˘יב ‡˙ ספיר˙ ‰ימים בנו‚ע לחיובים

˘‡ינו ס˙ם חפˆ‡ ˘נמˆ‡ בעולם‡ ,ל‡

מן ˙‰ור ,‰ול‡ יוכל לברך בברכ‡) ‰ף

חפˆ‡ ˘מˆי‡ו˙ו מוכרח˙ מˆ„ ˆיווי

˘ב˜טנו˙ו ספר בברכ ‰מ„רבנן( ,כיון

˙‰ור ,‰חפˆ‡ ˘˙‰ור ‰מ˙ייחס˙ ‡ליו‚ ,ם

˘ביחס ל‰חיוב ˘נ˙ח„˘ כ˘„‚‰יל‡ ,ין

‡ם בפועל ל‡ ˙˙˜יים ‰מˆו ‰ב‰חפˆ‡.

˜יימ˙ ‡ˆלו מˆי‡ו˙ ˘ל ספיר˙ ימים

כלומר :נוסף לכך ˘˜יום ‰מˆו ‰מ˘נ‰

לפנ"ז.

‡˙ ‰חפˆ‡ ˘בעולם ל‰יו˙ חפˆ‡ ˙ורני˙

על ‰ניסיונו˙ ˘ע˙ ‰נכ˘ל ב‰ם .וממיל‡ ‰ו‡ "מספר ב˘בח חברו" – ˘מ„בר ב‡ו˙ם
כוחו˙ נעלים ו„‰יבור ‚ורם ל‚ילויים ו‰וˆ‡˙ם לפועל ,ו‡זי פועל „‰בר "ול‡ ב‚נו˙ו
כלל" – ˘‚ורם ˘י˙‚בר חברו על ניסיוניו˙יו ול‡ י‰י ‰בו עניין ˘ל ‚נו˙ מעי˜ר‡.
ולמ„ים מז‰ ‰ור‡ ‰ח˘וב ,‰ע„ כמ ‰ח˘וב „‰יבור ב˘בח כל י‰ו„י‚ ,ם על מי
˘ˆריך ל˜יים בו "‰וי „ן ‡˙ כל „‡‰ם לכף זכו˙" .ו‡מיר ‰זו בכוח ‰לפעול ,על „רך
„יבורו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰פועל פעול ‰במע˘ ,‰כן ‚ם ‡מיר˘ ‰ל י‰ו„י ב˘בח חבירו ,פועל˙
ל‚לו˙ ‰טוב ‚‰נוז בחבירו ומבי‡ ‰ל˙וˆ‡ו˙ טובו˙ בפועל.

וי˘

ל‰וסיף„ ,נפ˜"מ ‚ם בנו‚ע

ל‚„ולים – כ˘יבו‡ מ˘יח ב‡מˆע ימי
‰ספיר ‰ויבנ ‰בי‰מ"˜ ונ˜יים מˆו˙
ספ"‰ע כ˙י˜ונ ‰מן ˙‰ור‡‰ ,‰ם יוכל
ל‰יו˙ ‰‰מ˘ך „ספ"‰ע )בברכ (‰מן
˙‰ור ‰ב‰מ˘ך ל‰מˆי‡ו˙ „ספיר˙ ‰ימים

˘י˘ עליו חלו˙ ˜„ו˘‰ ,‰ריˆ ,יווי ˙‰ור‰
כ˘לעˆמו )‚ם לולי ˜יום ‰מˆו (‰עו˘‰
‰חפˆ‡ ˘בעולם למˆי‡ו˙

‰נח˘ב˙

ב˙ור) ‰ל‚בי ˘‡ר עניני ‰עולם(‚ ,ם ‡ם
ל‡ ˙˙˜יים בו ‰מˆו˘ ,‰ל‡ י‰י' חפˆ‡
„˜„ו˘‡ ,‰ל‡ חפˆ‡ בעולם.

וע„"ז

י"ל בנו‚ע ל"ספיר˘ "‰כל

„‰עו˙ ˘ספ"‰ע בזמן ‰ז‰ ‰י‡ מ„רבנן(.

מˆי‡ו˙‰

י˙יר‰

וכבר ח˜ר בז ‰ב˙˘וב˘ ‰בסו"ס נמו˜י

‰מ˙וספ˙ למˆי‡ו˙ ˘י˘נ ‰כבר בל‡"‰כ,

‡ו"ח ל‰ר ˆ"‰כו' ממונ˜‡ט˘ ,ו˘ם מסי˜

כב˘‡ר מˆוו˙ ˙‰ור‡ ,‰ל‡ כל מˆי‡ו˙(‰

מˆ„ ‰חיוב מ„רבנן בזמן ‰ז) ‰לרוב

)ל‡

ר˜

ח˘יבו˙

˘‰ספיר‰˙ ‰י' „‡וריי˙‡ ]ו‡ף ˘ב˘נ ‰זו

נע˘י˙ מˆ„ ‰מˆו‰ ,‰יינוˆ˘ ,יווי ˙‰ור‰

ל‡ ˜‰ריבו ‰עומר בט"ז בניסן – מ˘מע

ע"„ ספיר˙ ‰ימים עו˘ ˙‡ ‰ספיר˙

מ„בריו˘ ,ספ"‰ע ˙לוי' ‚ם ב˜‰רב˙ ˘˙י

‰ימים )לכל לר‡˘( למˆי‡ו˙ בכלל

‰לחם ב˘בועו˙ ,וכיון ˘נבנ‰ ‰מ˜„˘

)˘‰רי ספיר ‰כ˘לעˆמ‡ ‰ינ ‰מˆי‡ו˙

ˆ"ל ספיר ‰לפני ˜‰רב˙ ˘˙"‰ל בח‚

ו‡ינ ‰מ˘נ„ ‰בר( ,וע„ למˆי‡ו˙ בעל˙

˘‰בועו˙[.

ח˘יבו˙ ˘˙‰ור ‰מ˙ייחס˙ ‡לי' )מˆי‡ו˙

‡יבר‡,

„נר‡ ‰לומר‰˘ ,פירו˘

„"מˆוו˙י' ‡ח˘בי'" )ובנ„ו"„‰˘ ,מˆו‰
עו˘‰ ˙‡ ‰ספיר ‰למˆי‡ו˙ ח˘וב‰ (‰ו‡,
˘עˆם ˆיווי ˙‰ור ‰ע"„ ספיר˙ ימים
‡לו עו˘ ˙‡ ‰ספיר˙ ימים ‡לו למˆי‡ו˙
בעולם ‚ם כ˘‰סופר ‡ינו מˆוו ‰לספור.

‚ם בעולמו ˘ל ‰מˆוו‰˘ – (‰מˆי‡ו˙
„ספיר˙ ‰ימים )˘נע˘י˙ ע"י ˆיווי ˙‰ור(‰
˜יימ˙ ‚ם ‡ם ל‡ ˙˙˜יים ב ‰מˆו˙
‰ספיר˘) ‰יספרם מי ˘‡ינו בר חיוב‡(.

ועפ"ז

י"ל˘ ,כל מי ˘נ˙חייב בספ"‰ע

ב‡מˆע ימי ‰ספיר ‰יכול לספור בברכ,‰

ובי‡ור ‰ענין„ ,מˆו) ‰ל‡ ר˜ ˜יומ‰

כי ,ספיר˙ ‰ימים ˘ספר לפני זמן ‰חיוב,

בפועל‡ ,ל‡ ‚ם ˆ‰יווי עˆמו( – מכריח‰

‡ף ˘‡ינ ‰מˆו ‰"‰ ,‰מˆי‡ו˙ בעולם

טז

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰ב ‚"‰בעב„ ˘ספר ‚ם מ˙חיל˙ ‰ספיר‰

ונר‡‰

דרוש ואגדה

יו˙ר לומר ˘‚„ר ‰ספיר‰

בע˙ עב„ו˙ו ,ונ˘˙חרר ב‡מˆע ספיר˙ו,

‰ו‡ כמו „‚‰ר ‰י„וע „‡מרינן "‡יסורו

„י˘ ל„ון כ‡ן )ל‡ מטעם חיוב ופטור כמו

חי˘ובו" ו"מˆו˙י' ‡ח˘בי'"‰ ,יינו ˘„בר

˘ח˜ר ‰מנ"ח‡ ,ל‡( בנו‚ע ל‰מˆי‡ו˙

˘י˘ עליו „ין ‡ו מˆו ‰נח˘ב למˆי‡ו˙

„ספיר˙ ‰ימים .כי ‰נ ‰טעם „ע˙ ‰ב‚"‰

לעו„ מ„יני ˙‰ור ,‰ו‡ילול‡ ˘‰י' בו

‰ו‡ ˘‡י ‡פ˘ר לספור ספיר˘ ‰לי˘י˙

מˆו ‰ל‡ ‰י' נח˘ב למˆי‡ו˙ ל„ינים ‡לו

כמˆו˙ ‰לל‡ ˘‰י˙ ‰לפני' ספיר˘ ‰ני˙

)עיין בכורו˙ י ע"‡ .ר˘"י „" ‰חל – ‰ביˆ ‰כז

וכו' – ו˘וב ˘מ‡ ‰י' לנו לומר „ˆ‰ורך

ע"‡( .וכן ‰ו‡ ‚ם בנ„ו"„ „ר˜ ספיר˘ ‰ל

בספיר˙ ‰ימים ˜‰ו„מים ‡ינו מˆ„ מˆו˙

מˆו‰ ‰וי‡ מˆי‡ו˙ ˜יימ˙‰˘ ,רי ו„‡י ‚ם

‰ספיר‰˘ ‰י˙ ‰ב‰ם‡ ,ל‡ ר˜ מˆ„ עˆם

לולי מע˘‰ ‰ספיר˘ ‰ל „‡‰ם כל יום ‰ו‡

שלא לאבד "ימיו"
בפר˘˙נו נ‡מר ‰מˆו˙ ספיר˙ ‰עומר .ו‰נ,‰
כ‡˘ר מ˙בוננים במˆו ‰זו עול˙ ‰מי:‰‰
‰רי מ‡ז ˘בר‡ ˜‰ב" ˙‡ ‰עולמו" ,עו„ כל
ימי ‡‰ר ıזרע ו˜ˆיר ו˜ור וחום ו˜י ıוחורף ויום
וליל ‰ל‡ י˘בו˙ו"‰ ,זמן סובב על ˆירו לל‡
˘ום ‰פס˜ ,ול‚מרי ‡ינו ˙לוי ב‡„ם .ו‡ם כן,
מˆו ‰זו ˘ל ספיר˙ ‰עומר ‡ין ל‰ ‰בנ ‰לכ‡ור,‰
מ‰ו ˙‰וכן במˆו ‰זו ˘ל ספיר˙ ‰ימים ,וכי יכול
ל˜רו˙ ˘יום יי‡ב„ ,ובין ‡ם יספור ובין ‡ם ל‡ו –
יעברו ‡ו˙ם מספר ימים?!

מˆי‡ו˙ ספירו˙ ‡לו ,ו‡"כ ˘פיר יברך

יום במספר מסויים )ל„ו‚מ‡ יום ‡'( מיום

‰עב„‡ .בל ‡פ˘ר ללמו„ ב‡ופן ‡חר,

˜‰רב˙ ‰עומר ,ו‡ין ספיר˙ „‡‰ם מ˘נ‰

וב„˜‰ים „ב‚„ר ‰ספיר‡„ ‰מר רחמנ‡ י˘

בז ‰כלום ,ו‡"כ מע˘‰ ‰ספיר ‰מˆ„ עˆמו

‡ל‡˘ ,כ‡ן טמונ‰ ‰ור‡ ‰ומוסר ˘‰כל נפל‡:

ל„ון‡ ,ם פירו˘ו ˘ע"פ ˙‰ור ‰עˆם מע˘‰

‡ין לו מˆי‡ו˙ ,ור˜ ‰מˆו ‰לספור ‰זמן

‰ספיר ‰ו‰מנין ‰ו‡ כבר נח˘ב למˆי‡ו˙

‰י‡ ‰י‡ ˘עו˘‰ ˙‡ ‰ספיר ‰למˆי‡ו˙,

כיון ˘˜‰ב" ‰בור‡ ומח„˘ בטובו בכל יום
˙מי„ מע˘י בר‡˘י˙ ,וכמבו‡ר בספרי חסי„ו˙
)˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰ב˙חיל˙ו( ˘בכל ר‚ע ור‚ע
מ‰ו˜‰ ‰ב" ˙‡ ‰מˆי‡ו˙ ‰עולם כול ,‰כולל
מˆי‡ו˙ ‰זמן ,בוו„‡י ˘ום נבר‡ ל‡ נבר‡ לבטל‰
ח"ו‡ ,ל‡ ל˘ם ˙כלי˙ ומטר" – ‰כל מ˘ ‰בר‡
˜‰ב" ‰בעולמו ל‡ בר‡ו ‡ל‡ לכבו„ו" )פר˜י
‡בו˙ ספ"ו(˘ ,י‰ו„י יוכל ל˜יים בו מˆו ‰ולנˆלו
לכבו„ו ˘ל ˜‰ב".‰

˜יימ˙ ˜ו„ם מˆו˙ ˙‰ור ‰עלי' ,ור˜ ‡מר‰
˙ור˘ ‰מˆי‡ו˙ זו )לענין ‰עומר˘ ,מיט‰
ויובל וכו'( ˙ ‡‰מˆו‡ ;‰ו „למ‡ י˘
לומר „ע"פ ˙‰ור ‰מע˘ ‰ספיר ‰זו מˆ„
עˆמ ,‰לולי ‰מˆו‡ ,‰ינ ‰מˆי‡ו˙ כלל,
כיון ˘‰ו„ע˙ מספר לעˆמו ‡ינו מˆי‡ו˙
ע"פ ˙‰ור‡ ‰ם ל‡ ˘י˘ עליו ˆיווי ,ור˜
‰מˆו‰ ‰י‡ ˘ע˘‡˙ ‰לספיר ‰זו למˆי‡ו˙
‰נח˘ב˙ ל˜יימ˙ לענין „ין מ„יני ˙‰ור.‰
ומע˙‡ ,‰ם נ‡מר ˘עˆם ענין ‰ספיר‰
‰וי מˆי‡ו˙ – ‰רי כיון ˘בפועל ספר
עב„ ז‚ ‰ם ‡˙ ‰ימים ˜‰ו„מים ,יכול
ל‰מ˘יך ולספור בברכ‡ .‰בל ‡ם נ‡מר
˘כל מˆי‡ו˙ ‰ספיר‰ ‰י‡ ר˜ מˆ„ ‰מˆו‰
˘‰י˙ ‰ב) ‰ו‡ם ‡ינ ‰מˆו‡ ‰ינ ‰נח˘ב˙
˘‰י˙ ‰לענין „יני ˙‰ור‰ – (‰רי כיון
˘בעב„ו˙ו ל‡ ‰י' חייב בספיר ‰ול‡ ‰י˙‰

ע"„ מˆו˙י' ‡ח˘בי' .ול‰כי עב„ ז˘ ‰ספר
בעב„ו˙ו – ל‡ו כלום ‰ו‡ ,ו‡"‡ ל‰ח˘יב
ספיר ‰זו ˘‰י˙ ‰כמˆי‡ו˙ ˜יימ˙ ,לענין
˘ספיר˙ו ˘‰לי˘י˙ ו‰רביעי˙ ˙ ‡‰ב‡מ˙
ספיר˘ ‰לי˘י˙ ורביעי˙ ,כי ‡יך יברך
ויספור "‰יום ‡רבע ‰ימים לעומר" כ˘ל‡
‰י˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ספיר˙ ‚' ימים לפנ"ז.

ולכ‡ור‰
עב„

„ברים ‰ללו ‰ם ר˜ ל‚בי

˘נ˘˙חרר,

„כיון

˘לפנ"ז

‡ין

בספיר˙ו מˆו ‰כלל ,חסר‰ ‰מˆי‡ו˙

ו‡ם חליל ‰ל‡ נוˆל ‰ר‚ע ל˙כלי˙ו ומטר˙ו,
‰רי ז ‰כ‡ילו נבר‡ ח"ו לבטל ‰ו‡ב„ ‰מˆי‡ו˙ו
)˘‰י‡ לע˘ו˙ ‡˙ רˆון ‰בור‡ ב" .(‰לכן ,על ‰י‰ו„י
"לספור ‡˙ ‰זמן" ,למנו˙ ולח˘ב ‡˙ כל ‰ר‚עים
˘ל‡ י‡ב„ו חליל‡ ,‰ל‡ ינוˆלו ל˙כלי˙ם ˘‰י‡
מˆי‡ו˙ם ‡‰מי˙י˙ – ע˘יי˙ רˆון .'‰

„ספיר˙ ימים ˘˜„מו; מ˘‡"כ ב˜טן

וז‰ו ˙וכן ‰מˆו˘ ‰ל ספיר˙ ‰עומר :על
‰י‰ו„י לספור יום ‡חר יום˘ ,י‰י ‰מ˙‡ים לענין
˘ל ספיר˙ ‰עומר .וכ‡˘ר ‰ו‡ רו‡˘ ‰עבר יום
˘‡ינו לפי ˙‰וכן ‰מ˙‡ים – ‡זי ,חסר ‡ˆלו
ל‡ ר˜ ˙‰וכן ˘ל ‰יום – ‡ל‡ ‚ם ‰יום עˆמו!
וכל˘ון ‰מוב‡ בספרי מוסר„‡" :ם „ו‡‚ על
‡יבו„ „מיו ו‡ינו „ו‡‚ על ‡יבו„ ימיו"‡˘ ,ף
˘„‰מים חוזרים‡ ,ך ‰ימים ‡ינם חוזרים ,וכל
ר‚ע ˘ל‡ נוˆל ‰רי ‰ו‡ "נ‡ב„" ממנו ,ועל כן י˘
"לספור" ‡˙ ‰ימים ולנˆלם במילו‡ם.
)ע"פ ˙ור˙ מנחם – ˙‰ווע„ויו˙ ˙˘מ"ב ח"‚ עמ'  1217ו‡ילך(

פ˘וט „יברך )‡ף „חיי˘ינן ל„ינ‡ ל„ע˙
‰ב ,(‚"‰כי ‚ם במˆו„ ‰רבנן ‡מרינן
„מˆוו˙י' ‡ח˘בי' ל‰יו˙ "מˆי‡ו˙" ,ו˘וב
˘פיר מברך ‚ם ל‰ב.‚"‰

‡מנם,

ע„יין י˘ מ˜ום ל˘˜ו"ט ‚ם

זו מˆו ‰כלל‰ ,רי ל‡ ‰י˙ˆ‡ ‰לו מˆי‡ו˙

ב˜טן ˘„‚‰יל – „‡ף ˘‚ם ב˜טנו˙ו ˜יים

‰ספיר ,‰ו‰וי כ‡ילו ל‡ ספר ,וממיל‡ ‡ינו

מˆו˙ ספ"‰ע מ„רבנן )מ„ין חינוך(,

יכול ע˙ ‰לספור בברכ.‰

ו"מˆוו˙י' )‚ם מ„רבנן( ‡ח˘בי'" למˆי‡ו˙

ספירת העומר – למה
מתחילים מהלילה?
וספר˙ם לכם ממחר˙ ˘‰ב˙ ‚ו' ˘בע
˘ב˙ו˙ ˙מימו˙ ˙‰יינ‰
)כ‚ ,טו(

מ˙יב˙ "˙מימו˙" למ„ו ב‚מ' ˘ספיר˙ ‰עומר
מונים בליל ,‰ו‰יום ‰ולך ‡חר ‰ליל) ‰מנחו˙ סו,
‡( .ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ :רי בספיר˙ ‰עומר
מונים ‡˙ ‰ימים מ‰ב‡˙ ו˜‰רב˙ ‰עומר ,ו‡ם
כן כמו ˘ב˜„˘ים ‰ליל‰ ‰ולך ‡חר ‰יום )חולין
פ‚ ,סע"‡˙ .מור ‰י„ ,(‡ ,כן ‰יˆ ‰ריך ל‰יו˙ „ין
‰ספיר‰˘ ‰ליל‰ ‰ולך ‡חר ‰יום?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
‰ס„ר ‰ר‚יל ‰ו‡ "וי‰י ערב וי‰י בו˜ר",
˘‰יום ‰ולך ‡חר ‰ליל .‰כי‰ ,עולם מˆ„ עˆמו
ח˘וך ‰ו‡ ו‡ין בו ‡ור „˜‰ו˘ ,‰ור˜ על י„י
עבו„˙ „‡‰ם מ‡ירים ‡˙ ‰עולם ב‡ור ‡ל˜י.
ולכן ,ב˙חיל ‰ב‡ ‰ליל ‰ו‰חו˘ך ור˜ על י„י
‰עבו„ ‰ב‡ ‡חר כך ‡‰ור ו‰יום.
‡בל ז‰ו ר˜ כפי ˘מס˙כלים מלמט‡ ,‰ך כפי
˘‰ו‡ למעל‰ ,‰רי ס„ר „‰ברים ‰פוך ‰ו‡ ,כי
למעל‰ ‰כל מו‡ר ב‡ור ‡ל˜י ,ו‡ין ˘ם חו˘ך.
ולכן ˘ם ‡‰ור ו‰יום ב‡ בר‡˘ונ ,‰ור˜ ‡חר כך
ב‡ים למ˜ום ‰חו˘ך ו‰ליל ‰ל‡‰ירו ב‡ור ‡ל˜י.
ולכן ב˜„˘ים‰ ,ליל‰ ‰ולך ‡חר ‰יום.
וכע˙ יובן מ˘ ‰בספיר˙ ‰עומר ‰יום ‰ולך
‡חר ‰ליל ,‰כי מבו‡ר בספרים ˘˙וכן ספיר˙
‰עומר ‰ו‡ עבו„˙ „‡‰ם "לספר" מל˘ון
"ספירו˙ וב‰ירו˙" ,ו‰יינו ל‡‰יר ולזכך ‡˙
‰מ„ו˙ ב‡ור „˜‰ו˘) ‰ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰במ„בר טז,
„‰' .יום יום' י ‡ייר( .ו‡ם כן˙ ,חיל ‰ב‡ ‰ליל,‰
˘‰ן ‰מ„ו˙ לפני "‰ספיר "‰ו"‰זיכוך" ,ועל
י„י ‰עבו„ ‰בספיר˙ ‰עומר מ‡יר ‡ור „˜‰ו˘,‰
ומ‚יע ‰בו˜ר.
)ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"ח עמ'  79ו‡ילך(

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙
כ„פיר˘ו רבים „‰כל מˆו‡ ‰ח˙ כפ˘וטו,

˘‰י' בפטור מ"מ ל‡ בטל ‰ח˘בון כו'",

ע„ ˘כ‡˘ר מחסיר יום ‡ח„ נ˙בטל‰

ומסי˜˘ ,כיון ˘"‰מחוייב מ„רבנן מוˆי‡

‰מˆו‡ .‰ל‡ כל ˘נחל˜ו ‰ב ‚"‰ו˙‰וס'

‰חיוב מ . . ˙"‰ב˜טן ˘נ˙‚„ל „עכ"פ

)ול‡ במנין

‚‰יע לחינוך ˜ו„ם ,בו„‡י מועיל ‡ז ‰זמן

‰מˆוו˙ ˘ב„ ,(‰ל„ע˙ ‰ב„‚ ‚"‰ר ‰מˆו‰

˘מחויב מ„רבנן ל‰יו˙ חייב ‡ח"כ מ,˙"‰

כולל˙ ב˙וכ‰ ‰מספר ˘בכל יום ,פירו˘

ו‡ין ‰ח˘בון בטל" .ו˙ל„‰ ‰בר בפלו‚˙˙

„מ‚וף ‰חיוב ˘יספור בליל‰ ‰ר‡˘ון

„˜‰מונים ‰נ"ל ,כי ‰ו‡ פיר˘ כ„‡מרינן

ספיר ‰ר‡˘ונ˘ ‰לו ,ובליל˘‰ ‰ני ‚„ר

מעי˜ר‡ „ל„ע˙ ‰ב ‚"‰כל ‰ימים מˆו‰

‰מˆו‰ ‰ו‡ ˘עליו לספור ספיר‰˘ ‰י‡

‡ח˙ ‰ן ול„ע˙ ˙‰וס' ‰ם מ"ט מˆוו˙,

˘ני' ‡ˆלו „ו˜‡ ,וכן בליל˘‰ ‰לי˘י

ובז˙ ‰ל„‰ ‰ין „עב„ ˘נ˘˙חרר ‡י מˆי

ספיר˘ ‰לי˘י˙ וכו' .וכ‡˘ר ‰חסיר יום

לברך בחל˜ ממ"ט ‰ימים בלב„ .וב‡מ˙

‰ו‡ ב„‚‰ר˙ מ‰ו˙ ו‚„ר מˆו ‰זו
ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

בשיטת הבה"ג דמי ששכח לספור
יום אחד אינו סופר עוד בברכה
יוכיח מצד כמה תמיהות דגם להבה"ג לא הוו כל הימים מצוה א' אלא רק
שגדר הספירה הוא שצריך להקדים לכל ספירה כל הספירות שקדמוה /
יחקור עפ"ז בפלפול וסברא גבי עבד שנשתחרר וקטן שנתגדל באמצע ימי
הספירה ,ויבאר בעומק גדר מצותי' אחשבי' בספירה

‡' חסר ‰ענין „"˙מימו˙ ˙‰יינ‡˘ ,"‰ין
מנינו ב˘לימו˙ .וע"כ ‰מחסיר בספיר˙ו
בליל˘‰ ‰ני˙ על „רך „ו‚מ‡‡ ,ינו יכול
ל‰מ˘יך בספיר˙ו ,כי בליל˘‰ ‰לי˘י˙
‡ינו יכול לספור ספיר‰˘ ‰י‡ ˘לי˘י˙
‡ˆלו )בספיר˙ו( ,ו‡"‡ לו יו˙ר לומר
"‰יום ˘ל˘ ‰ימים"‡" ,רבע ‰ימים"
וכו' ,כי ל‡ י˙כן ספיר˙ "יום ˘לי˘י"

ב‰לכו˙

ספיר˙ ‰עומר ˜יי"ל ב˘ו"ע

ולכ‡ור‰

י˘ ל˙מו ‰ב‚וף „ע˙

‡ו"ח ס˙פ"ט ס"ח„ ,מי ˘‰חסיר יום ‡ח„

‰ב‡„ ,‚"‰ם כל מ"ט ‰ימים מˆו‡ ‰ח˙,

בספיר˙ו ,סופר ˘‡ר ‰ימים בל‡ ברכ.‰

‰י‡ך מברך ‡„ם ‡רבעים ו˙˘ע ברכו˙ על

ומבו‡ר בנו"כ ˘‰ו"ע ˘‰ו‡ מ˘ום מח'

כל ספיר ‰וספיר ,‰ול‡ ‰י' לנו לברך ‡ל‡

„˜‰מונים„„ ,ע˙ ˙‰וס' מנחו˙ סו ע"‡

ברכ‡ ‰ח˙ ב˙חיל‡ ‰ו בסוף .ו˙‰מי‰‰

ו„עימי' „מ"ט ימי ‰ספיר‰ ‰וו מ"ט

רב ‡‰„ ,‰ל„ע˙ ‰ב‡ ‚"‰ם ‰חסיר ספיר‰

מˆוו˙ בפני עˆמן ,ו‡פילו ‰חסיר ‡„ם יום

‡ח˙ ,נו‚ע „‰בר ל‡ ר˜ לימים ‰ב‡ים

‡ח„ ‡ין „‰בר נו‚ע ל˘‡ר ‰ימים„ ,כל

‡ל‡ ‚ם לימים ˘לפני ז˘ ,‰מˆו‡ ‰ח˙

יום ‰ו‡ מˆו ‰בפני עˆמ ,‰ו„ע˙ ‰ב‚"‰

‰י‡ לכל ‰ימים ,ו‡"כ ‰י' ר‡וי ל‰יו˙

)‰וב‡ ב˙וס' ˘ם( ו„עימי' ˘ימי ‰ספיר‰
‰וו מˆו‡ ‰ח˙‰„ ,מˆו‰ ‰י‡ לספור מ"ט
ימים "˙מימו˙" ,ו˘וב ‡ם ‰חסיר ‡פילו

„‰ין ˘‡ין לברך ע„ ‰יום ‡‰חרון מח˘˘
˘מ‡ י˘כח לספור וי‰יו כל ‰ברכו˙
˘לפנ"ז לבטל.‰

יום ‡ח„ נחסר ב˜יום "˙מימו˙ ˙‰יינ"‰
ו‡ינו יכול ל˜יים ‰מˆו ,‰ול‰לכ ‰חיי˘ינן

ול‰כי

טו

ו"רביעי" בלי "˘ני" ˘˜„ם לו .ומע˙‰
נמˆ‡ ˘‰חסר˙ ספיר‡ ‰ח˙ ‰י‡ חסרון
ר˜ בימים ˘ל‡ח"ז ול‡ בימים ˘לפנ"ז,
כי מ"מ כל יום ‰ו‡ מˆו ‰בפני עˆמ.‰
ו‡˙י ˘פיר „ ‡‰מברך בכל ליל ‰וליל,‰

לפי „רכו ‚ם לענין ˜טן ˘נ˙‚„ל ב‡מˆע
ימי ‰ספיר ‰י˘ ע„יין ˜ˆ˙ מ˜ום לספ˜,
כי ‡ף ˘‚ם ב˜טנו˙ו י˘ מˆו ‰בספיר˙ו
מ˘ום חינוך ,מכל מ˜ום‰ ‡‰ ,וי ר˜ מˆו‰
„רבנן ,וע„יין י˘ סבר‡ לומר ˘מˆו‰
„רבנן ל‡ מ‰ני ל˘‰לים מˆו‡„ ‰וריי˙‡
ו˘וב ל‡ יברך ל„ע˙ ‰ב‚"‰

)כפי ‰בנ˙

‰מנ"ח( ˘כל ‰ימים מˆו‡ ‰ח˙.

ולכ‡ור‰

ל„י„ן „ו„‡י לכו"ע כל

יום ‰ו‡ מˆו ‰בפני עˆמ ,‰ברור ˘יוכל
˜‰טן למימני בברכ‡ ‰ף ל„י„ן „חיי˘ינן
ל‰ב‰˘ ,‚"‰רי ‚ם ל„י„י' י˘ מˆו ‰בכ"י,

כי י˘ מˆו ‰בכל יום .ו‚ם ‡˙י ˘פיר ‡‰

ומˆ˘ ‰ריכ‰ ‰ספיר ‰ל„י„י' ל‰יו˙ ב‡‰

„ליכ‡ למיח˘ ˘יס˙ור ימים ˘כבר ˜„מו,

‡חרי ספירו˙ בימים ˘˜„מו – ‚ם ז‰

כי ל‡ בעינן כלל ימים ‰ב‡ים לˆורך מˆו˙

˘פיר ,כי ˜טן ז‰ ‰ל‡ ספר ‚ם ב˜טנו˙ו

‰ימים ‰ר‡˘ונים‡ ,ל‡ ר˜ ל‰יפך.

מ„ין חינוך ,ו˘פיר ספיר˙ו ב‚„לו˙ו ‰וי

ו‰נ,‰

במנח˙ חינוך מˆו˘ ‰ו ‡‰ריך

לח˜ור ב„ין עב„ ˘נ˘˙חרר ו˜טן ˘„‚‰יל
ב‡מˆע ימי ‰ספיר‡ ‰י מˆי למנו˙ מע˙‰
בברכ" ,‰מי נימ‡ „בחיוב ופטור ˙לי‡

נר‡„ ‰ב‡מ˙ ו„‡י ‚ם ל‰ב‚"‰

מיל˙‡ ,וכיון ˘‰י' פטור ‡ף ˘מנ ‰מ"מ

‚ם ל„ע˙ ‰ב ‚"‰ולכן ל‡ יברך ב˘‡ר

‡י˙נ‰ו מ"ט מˆוו˙ בפני עˆמן ,מˆו‰

כיון ˘מˆו‰ '‡ ‰י‡ ומ˜ו„ם ל‡ נ˙חייב ‚ם

‰ימים.

‡ח˙ בכל ליל ,‰ו‡ף ‡י‰ו ל‡ סבר

ע˙‡ ‰ינו חייב ‡ . .ו „למ‡ כיון ˘מנ‡ ‰ף

ספיר ‰כמנינ ‰וכר‡וי למˆו˙‡ .‰בל
‰עב„ ˘ל‡ ספר ˜ו„ם ˘נ˘˙חרר ‰רי ‡ין
ספיר˙ו ˘‰ני˙ ספיר˘ ‰ני' כלל ,ו˘וב
יˆ„˜ ‰מנ"ח „ל„ע˙ ‰ב‡ ‚"‰ינו מברך
‡חר ˘חרורו )‡בל ל‡ מטעם ˘כ˙ב
‰מנ"ח „כל ‰ימים מˆו‡ ‰ח˙(.

‡ך

ב‡מ˙ ‚ם ל„י„ן י˘ לח˜ור ב„ע˙

