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שמן ששון מחבריך כח

ממנו למט‰ ‚ם ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙ו, ולכן, יום ‰ס˙ל˜ו˙ו, בו מ˙על‰ בעילוי ‡חר עילוי, נע˘‰ 
"יום ˘מח˙ו" ‚ם למט‰.

ונמˆ‡, ˘ז‰ ˘יום ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל ר˘ב"י „ו˜‡ ‰ו‡ יום ˘מח‰ ‚ם למט‰, ‡ˆל כל י˘ר‡ל, 
פנימיו˙ ‰˙ור‰  ˘ל  ובכוח‰  בפנימיו˙ ‰˙ור‰,  ˘עס˜  ר˘ב"י ‰ו‡  ˘ל  ˘חי„ו˘ו  מכיון  ‰ו‡ 

לפעול ‚ם על ‰מט‰ ביו˙ר.

מן  כולו  ‰עולם   ˙‡ "לפטור  ביכל˙ו  ‰י'  ר˘ב"י  ˘„ו˜‡  ע"ז  ‰טעם  ‚ם  ˘ז‰ו  י"ל  ועפ"ז 
‰נמוכים  ‡לו  על  ‚ם  לפעול  ביכל˙ם  ‡ין  ביו˙ר  ‰ם  ˘נעלים  ‡ף  ‰ˆ„י˜ים  ˘‡ר  כי  ‰„ין", 
˘עס˜  מכיון  ר˘ב"י  מ˘‡"כ  עˆמם,  על  למעל‰, ‡ו  ל‰„ין  בנו‚ע  ר˜  ל‰‚ן  וביכל˙ם  ביו˙ר, 
למט‰  ו‚ם  ביו˙ר.  ‰נמוכים  ‡לו  ‚ם  ול‰עלו˙  ולפטור  לפעול  ביכל˙ו  ‰י'  ‰˙ור‰  בפנימיו˙ 

כפ˘וטו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 1002 ו‡ילך. ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ‰'˙˘מ"ו ח"‚ עמ' 183. ˘ם ‰'˙˘„"מ ח"‚ עמ' 3371.
ע"פ מ‡מר ו˘יח˙ ל"‚ בעומר ‰'˙˘"ל)



כזשמן ששון מחבריך

ז. ע"פ יסו„ ‰נ"ל נבו‡ ‚ם לב‡ר מ‰ „‡י˙‡ בסוכ‰ (מ‰, ב) "‡מר חז˜י' ‡"ר ירמי' מ˘ום 
ר˘ב"י יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן ‰„ין מיום ˘נבר‡˙י ע„ ע˙‰ ו‡ילמלי ‡לעזר 

בני עמי מיום ˘נבר‡ ‰עולם וע„ עכ˘יו".

˘יכול  ˘„ו˜‡ ‰ו‡ ‡מר  מ˘‡רי ˆ„י˜ים,  כח „ר˘ב"י ‚„ול  במ‰ ‰י'  ל‰בין  „לכ‡ו' ˆריך 
לפטור ‰עולם כולו מן ‰„ין, ול‡ מˆינו כן ב‡ף ˆ„י˜ ‡חר.

ולכ‡ו' ‰י' ‡פ˘ר לב‡ר, „לר˘ב"י „ו˜‡ ‰י' ˆער ויסורי ˘ב˙ו במער‰, „פ˘וט ˘יסורים 
‡לו ל‡ ‰‚יעו לו בעוונו˙יו ח"ו, כי ‡ם מפני מע˘י ‰„ור, ומˆ„ ז‰ יכל ל‰‚ן על ‰„ור בזכו˙ 

יסוריו.

ל‡  ו‡עפ"כ  ביו˙ר,  ‚„ולים  יסורים  בעלי  נוספים  ˆ„י˜ים  ‰יו  „‰רי  מובן,  ‡ינו  ע„יין  ‡ך 
ר˘ב"י,  ˘ל  בנו  ר"‡  ול„ו‚מ‡:  ‰„ין.  מן  ‰עולם  כל  לפטור  ‰‡פ˘רו˙  ל‰ם  ˘‰י˙‰  מˆינו 
˘‰י' עימו בˆער ‰מער‰, ו‡עפ"כ ב˘ע‰ ˘‡מר ר"˘ ˘יכול לפטור ‰עולם מן ‰„ין, ‰וסיף 
עימו  ˘‰י'  ‡ע"פ  בנו,  ר"‡   ˙‡ לˆרף  יכל  ˘ל‡  מז‰  „מוכח   – וכו'"  בני  ‡לעזר  "ו‡למלי 
ובני  ˘נים ‰ן ‡ני  מועטין", ‡מר „"‡ם  ˘"‰ן  ˘ב„ור,  עלי'  בני  ˘לענין  ביסורי ‰מער‰, ‡ף 

‰ן"! ו‡עפ"כ לענין לפטור ‡˙ ‰עולם כולו ל‡ ‰י' יכול לˆרפו?

מˆ„  ול‡  ‡חר,  מטעם  ‰"ז  ‰„ין  מן  כולו  ‰עולם   ˙‡ לפטור  יכול  ˘‰י'  „ז‰  מז‰  ומוכח 
ˆער ‰מער‰.

‡ˆל  ‰כלל  מן  יוˆ‡  ענין  „מˆינו   ‡‰ וב‰˜„ים  ב‡ו"‡,  ‡פ˘ר  ב„רך  לב‡ר  נר‡‰  וע"כ 
‚„ול‰  ˘מח‰  על  ˘מור‰  ‰ילול‡",  "יום  ב˘ם  נ˜ר‡  ˘לו  ‰‰ס˙ל˜ו˙  יום  ˘„ו˜‡  ר˘ב"י, 
ביו˙ר ˘‰י‡ ב„ו‚מ˙ ˘מח˙ ‰ח˙ונ‰ (ר‡‰ ז‰ר ח"‚ (‡„"ז) רˆ‡, ‡. רˆו, ב. ובז‰ר ח"‡ ריח, ‡ ‰וסיף 

וכ˙ב "‰ילול‡ רב‡ „ר' ˘מעון"). 

˘בכל  „‡ף  ר˘ב"י.  ‡ˆל  „ו˜‡  ˘‰י'  חי„ו˘  ‰ו‡  ז‰  „ענין  ‰חסי„ו˙,  ב˙ור˙  ומבו‡ר 
מ˙עלי˙  ˘נ˘מ˙ו  מפני  למעל‰,  נ˘מ˙ו  עלו˙  בע˙  ‚„ול‰  ("‰ילול‡")  ˘מח‰  י˘נ‰  ˆ„י˜ 
למעל‰ בעילוי ‡חר עילוי (כמבו‡ר בס' ‰˙ני‡ ‡‚‰"˜ סי' ז"ך) - ‡ך ‡י"ז פועל ˘מח‰ למט‰, ‡ˆל 
˙למי„יו וכו'; מ˘‡"כ ‚בי ר˘ב"י ˘‰מ˘יך ‡˙ ‰˘מח‰ למט‰, „נע˘‰ יום ‰ילול‡ ו˘מח‰ 

‚ם בעו‰"ז.

ב' ‡ופני ‰‡ר‰  ˘ם, „י˘  ב˙ני‡  מ"˘  ע"פ  יובן  בז‰  ל˘‡רי ˆ„י˜ים  ר˘ב"י  בין  ו‰חילו˜ 
בלב„, ‰מכנס˙  מ˜יף  בבחי'  ˘‰י‡  „י˘ ‰‡ר‰  ל‡חר ‰ס˙ל˜ו˙ו:  ל˙למי„יו  ˘מ‡יר ‰ˆ„י˜ 
„‡ינו  בפנימיו˙ם,  ‰מ˙לב˘˙  יו˙ר  נעלי˙  ‰‡ר‰  וי˘  ˙˘וב‰;  ‰ר‰ורי  ˙למי„יו  ˘ל  בלבם 

פועל ר˜ ‰ר‰ורי ˙˘וב‰, ‡ל‡ מעורר ‚"כ ‰ענינים „‡מונ‰, יר‡‰ ו‡‰ב‰.

עבו„˙ם  ‰רי  „˙ור‰,  בנ‚ל‰  ‰י'  עס˜ם  ˘עי˜ר  כיון  ‰ˆ„י˜ים,  „˘‡רי  לב‡ר,  י˘  ועפ"ז 
ב‚ילוי ל‡ ‰י˙‰ ב‰‰‡ר‰ ‰פנימי˙ ‰נ"ל ב‡מונ‰ יר‡‰ ו‡‰ב‰, ולכן ‡ין נמ˘כ˙ ‰‡ר‰ מ‰ם 
בפנימיו˙  ˘עס˜  ר˘ב"י  מ˘‡"כ  בפנימיו˙;  ב˙למי„י‰ם  ˘˙‡יר  ‰ס˙ל˜ו˙ם  ל‡חר  למט‰ 
‰˙ור‰, ו‚ם ב‚ילוי ‰י˙‰ עבו„˙ו ב‰‰‡ר‰ ‰פנימי˙ ‰נ"ל, ‰רי פעל עי"ז ˘י‰י' ‚ילוי ו‰‡ר‰ 

פתח דבר



בעז‰י״˙

ל˜ר‡˙ יום ל"‚ בעומר, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י' 

˜ונטרס ”˘מן ˘˘ון מחבריך”, ובו בי‡ורים נבחרים על ‚ו„ל ˜„ו˘˙ ‰יום, מלו˜טים 
מ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

ע˜יב‡  רבי  ˙למי„י  ומ‰ם: ‡.  עו˘‰,  מ‰ ‰י‡  בעומר  ל"‚  ל˘מח˙  טעמים  כמ‰ 
(מ‡ירי  בעומר  ל"‚  ביום  מלמו˙"  "פס˜ו  ב),  סב,  (יבמו˙  עˆר˙"  וע„  מפסח  ˘"מ˙ו 
יום ‰‰ילול‡ „ר˘ב"י,  בעומר ‰ו‡  ל"‚  ב.  ס"ב).  ס˙ˆ"‚  טו˘ו"ע ‡ו"ח  ב˘ם ‰‚‡ונים.  ˘ם 

˘ˆיוו‰ ל˘מוח ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו (פע"ח ˘ער ספיר˙ ‰עומר פ"ז. ובכ"מ).

ועל כן נחל˜ ‰˜ובı ל˘ני ˘ערים:

"ב˘ב˙ו עם חברים" – ובו יבו‡ר ‚ו„ל עבו„˙ם ˘ל ˙למי„י רע"˜ וטעם ‰נ‰‚˙ם 
בי‡ור  ‰ב‡נו  ז‰  ˘ער  (בסוף  מחבריו  ר˘ב"י  ומעל˙  בז‰",  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘"ל‡ 

בכללו˙ ‰סו‚י‡ ‰ני„ונ‰ בו).

"זכ‡‰ חול˜י יומ‡ „ין" – ובו יבו‡ר ‚ו„ל מעל˙ יום ‰‰ילול‡ ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡לו˜י 
רבי ˘מעון בר יוח‡י.

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 נ‡מרו ‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו 
ו˜וˆר  ˘מעומ˜ ‰מו˘‚  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  במ˜ומו˙ ‡חרים  ע"פ ‰מבו‡ר  יו˙ר 
בלב„,  ‰מערכ˙  ‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 
ו˘‚י‡ו˙ מי יבין. ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‰ ‡ו ˘מ˙˜˘‰ ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים, 
לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‡˙ר),  על  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב 

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
‰מ‡מר  ל˜יום  נזכ‰  ר˘ב"י  ˘ל  ב˙ור˙ו  ‰עיסו˜  ˘בזכו˙  ˘מי‡  מן  רעו‡  י‰‡ 
(ז‰ר ח"‚ ˜כ„, ב ברע"מ) "ב‰‡י חיבור‡ „ילך (ספר ‰זו‰ר) יפ˜ון מן ‚לו˙‡ ברחמים", 

˙יכף ומי„ ממ˘.

˙ור˙ו מ‚ן לנו, ‰י‡ מ‡יר˙ עינינו,
‰ו‡ ימליı טוב בע„נו, ‡„וננו בר יוח‡י

בברכת התורה,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ימים הסמוכים לל"ג בעומר, ה'תשע"ה

פתח דברפתח דבר שמן ששון מחבריך כו

ו‰יינו,  מע˘‰",  לי„י  מבי‡  ˘‰˙למו„  ‚„ול,  ˘"˙למו„  ו‚מרו"  "נמנו  „בר  ˘ל  בסופו  ‰רי 
˘‰‚„לו˙ „˙למו„ ‰י‡ מפני ˘"מבי‡ לי„י מע˘‰", ול‡ עו„, ‡ל‡ ˘לע˙י„ לבו‡ י‰י' פס˜ 

‰‰לכ‰ ˘"מע˘‰ ‚„ול" (‡מרי בינ‰ ˘ער ‰˜"˘ פˆ"‰ ו‡ילך. ועו„).

וי˘ ל‰וסיף, ˘פעול˙ו ˘ל ר˘ב"י בעולם ‰י‡ ‡פילו במ˜ום ˙ח˙ון ביו˙ר:

בן  יונ˙ן  לרבי  ב˜טנו˙ו,  בנו,  ‡לעזר  רבי   ˙‡ ˘לח  ˘ר˘ב"י  ב)  ט,  (מו"˜  ב‚מר‡  מסופר 
עמסיי ורבי יו„‡ בן ‚רים כ„י ˘יברכו‰ו, ו‡מרו לו ל˘ונו˙ ˘ב‚לוי נר‡ים כ‰יפך ‰ברכ‰, ע„ 

˘ר˘ב"י ‚יל‰ ו‰סביר לו ˘"‰נך כול‰ו ברכ˙‡ נינ‰ו".

ר'  ˘‡פילו  כך,  כ„י  וע„  ‰ברכ‰,  ‰יפך  ˘ל  ענין  רו‡ים  ˘ב‚לוי  כז‰  במ˜ום  ˘‚ם  ו‰יינו, 
‡לעזר, בנו ˘ל ר˘ב"י [˘‰‚יע ל„ר‚‡ נעלי˙ „"בני עלי'" (סוכ‰ מ‰, ב. סנ‰„רין ˆו, ב. ור‡‰ ˙ני‡ 
פ"י), ומז‰ מובן ˘‚ם ב˜טנו˙ו (בע˙ מ‡ורע ‰נ"ל) ‰י' כבר ב„ר‚‡ עליונ‰], ל‡ ר‡‰ כי ‡ם 
ענין ˘ל ‰יפך ‰ברכ‰, ˘מז‰ מובן ‚ו„ל ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ˘בז‰ – ‰נ‰ ‚ם ב„ר‚‡ ˙ח˙ונ‰ כזו 

פועל ר˘ב"י ומ‚ל‰ ענין ˘ל ברכו˙ ב‚לוי ממ˘.

ובז‰ רו‡ים ע„ כמ‰ מו„‚˘ ‡ˆל ר˘ב"י ‰פעול‰ בעולם, ע„ כ„י כך, ˘פועל במ˜ום ‰כי 
˙ח˙ון – ל‰פוך ענינים ˘ב‚לוי ‰ם ‰יפך ‰ברכ‰, ˘י‰יו ‚ם ‰ם ב‡ופן ˘ל ברכ‰ ב‚ילוי.

ו. ע"פ יסו„ ‰נ"ל ˘ענינו „ר˘ב"י ‰ו‡ ל‰מ˘יך ‚ם ענינים נעלים ביו˙ר למט‰ מט‰, יובן 
ב˙למי„  ˙˙˜ס„): "מע˘‰  רמז  מ˘לי  יל"˘  פ' ˆב.  טוב  ˘וחר   .‚ פנ"ב,  (˘מו"ר  במ„ר˘  ˘מסופר  מ‰ 
‡ח„ ˘ל ר"˘ בן יוח‡י ˘יˆ‡ חוˆ‰ ל‡רı וב‡ ע˘יר, ו‰יו ‰˙למי„ים רו‡ין ‡ו˙ו ומ˜נ‡ין בו 
ו‰יו מב˜˘ים ‰ן לˆ‡˙ לחוˆ‰ ל‡רı, וי„ע ר"˘ ו‰וˆי‡ן לב˜ע‰ ‡ח˙ . . ונ˙פלל ו‡מר ב˜ע‰ 

ב˜ע‰ מל‡י „ינרי ז‰ב, ‰˙חיל‰ מו˘כ˙ „ינרי ז‰ב לפני‰ן".

ללימו„  ל‰ם  מפריע  ‰ע˘ירו˙  ˘‰ע„ר  ר˘ב"י  ˘ר‡‰  מכיון  בי‡ור:  „ור˘  ‰„בר  ולכ‡ו' 
יפריע  ל‡  ˘‰ע„ר ‰ע˘ירו˙  ומˆב  ב„ר‚‡  ˘י‰יו  עלי‰ם  ופעל  ל‰ם  ל‡ ‰סביר  מ„וע  ‰˙ור‰, 
(ל'  כעפר"  מˆויים  ‰מע„נים  ˘"כל  לבו‡  לע˙י„  ˘י‰י'  ‰מˆב  [וע"„  ‰˙ור‰  ללימו„  ל‰ם 
י‰יו ‡ל‡  ל‡  ˘ל ‰"מע„נים"  וח˘יבו˙ם  ˘טעמם  בז‰,  וכ‰פירו˘  בסופן),  מלכים  ‰רמב"ם ‰ל' 

"כעפר"]?

˘יבו‡ו  ˜ו„ם  עו„  ז‰,  במˆב  ל˙למי„ים ‰נמˆ‡ים  ‚ם   ‚‡„ ˘ר˘ב"י   – בז‰  ‡ל‡ ‰בי‡ור 
לי„י מעמ„ ומˆב נעל‰ יו˙ר (˘ל‡ יפריע ל‰ם ‰ע„ר ‰ע˘ירו˙), ˘‚ם ‰ם יוכלו ללמו„ מ˙וך 
עˆמו ‰י'  ˘‰ו‡  ˘(‰‚ם  י˘ר‡ל,  ב‡‰ב˙  מעל˙ו  ו‚ו„ל  „ר˘ב"י  חזינן ‰נ‰‚˙ו  ובז‰  מנוח‰. 

ב„ר‚‰ ‚בו‰‰ ביו˙ר) „‡‚˙ו ‰י˙‰ ‚ם עבור ‡לו ˘‡ינם ב˙כלי˙ ‰˘למו˙. 

ירו„  מˆב  על  ‰מור‰  כפ˘וטו,  נמוך  מ˜ום   – "ב˜ע‰"  ‰ל˘ון  ב„יו˜  ‚ם  ז‰  ˘נרמז  וי"ל 
‚ם  ו‰˘˙„ל   ‚‡„˘ ‚„ר"], ‰יינו,  ב‰  ו‚„ר  מˆ‡  "ב˜ע‰  ו˘"נ)   .‡ ו,  (עירובין  חז"ל  ל˘ון  [ע"„ 

עבור ‡לו ˘נמˆ‡ים במˆב ירו„, ב„ו‚מ˙ "ב˜ע‰".



כהשמן ששון מחבריך

‡ומנו˙ו" (˘ב˙ י‡, ‡) – ‰נ‰ מˆינו ˘‡ומר (מנחו˙ ˆט, ב) ˘"‡פילו ל‡ ˜ר‡ ‡„ם ‡ל‡ ˜רי‡˙ 
˘מע ˘חרי˙ וערבי˙ ˜יים ל‡ ימו˘".

ו‰יינו, ˘כ‡˘ר ‡„ם ‡ינו יכול ב˘ום ‡ופן ללמו„ ˙ור‰ כל ‰יום, ‡ם מ˘ום ˘‰ו‡ עסו˜ 
‰יום,  כל  ˙ור‰  מלימו„  פטור  ˘‰ו‡  ר˜  ל‡  ‰רי   ,ıר‡‰ עם  ˘‰ו‡  מ˘ום  ‡ו  ˙ור‰,  פי  על 
לימו„  ˘ל  ˘מע ‡˙ ‰מˆו‰  י„י ˜רי‡˙  על  מ˜יים  ˘‰ו‡ ‡כן  פטרי‰", ‡ל‡  רחמנ‡  „"‡ונס 
˘מ˙רı ‰ס˙יר‰  פ"‚)  (ב˜ונטרס ‡חרון  לרבינו ‰ז˜ן   ˙"˙ ב‰ל'  (ור‡‰  ימו˘"  "ל‡  ˘ל  וב‡ופן  ‰˙ור‰, 

˘י˘נ‰, לכ‡ור‰, בין ב' מ‡מרים ‡ל‰ ˘ל ר˘ב"י).

 – כפ˘וטו  ימו˘"  "ל‡   – ˘ב˙ור‰  ביו˙ר  ‰‚בו‰‰  מ‰„ר‚‡  ל‰מ˘יך  „ר˘ב"י,  כוחו  וז‰ו 
‚ם למי ˘‡ינו יכול ללמו„ יו˙ר מ‡˘ר "פסו˜ ‡ח„ ˘חרי˙ ופסו˜ ‡ח„ ערבי˙", ˘‚ם ‡ליו, 

ב˙ור‰ ˘‰ו‡ לומ„, ˙‰‡ נמ˘כ˙ בחינ˙ נˆחיו˙ ‰˙ור‰.

„. ע"פ יסו„ ז‰ נבו‡ לב‡ר ‰˘‡ל‰ „לעיל:

„‰נ‰, מ‰ ˘‰י' בכח ר˘ב"י ל‰מ˘יך ‰ענינים ‰‚בו‰ים ע„ ל‡נ˘ים ול„ר‚ו˙ ‰כי נמוכו˙, 
‰נ‰ כל ז‰ ‰ו‡ „ו˜‡ ב˘ל ‰יו˙ו ‚בו‰ ביו˙ר, „„ו˜‡ ע"י ז‰ ‰י' לו ‰כח ל‰מ˘יך ע„ למט‰ 

מט‰ ביו˙ר.

ולכן, „ו˜‡ ל‡חר ‰˘נ‰ ‰י"‚ ˘‰י' במער‰, ˘‡ז נ˙על‰ בעילוי רב ועˆום, ‰נ‰ „ו˜‡ ‡ז 
"כל ‰יכ‡ „‰ו‰ מחי ר' ‡לעזר" – כל מ˜ום ˘‰י' ר"‡ מעני˘ על ‰‰נ‰‚‰ ˘ל חרי˘‰ וזריע‰ 
מ‰  ריפ‡ ‡˙  כך, ‡ל‡ ‰ו‡ ‡ף  על  ל‡ ‰עני˘  ˘ר˘ב"י  ר˜  ˘מעון", „ל‡  ר'  מסי  כו' – "‰וי 

˘"מחי ר' ‡לעזר".

„בעי  מיל˙‡  "‡יכ‡  ˘‡ל  ‰מער‰  מן  ˘בˆ‡˙ו  מסופר  ˘ם)  (˘ב˙  ב‚מר‡  מזו:  וי˙יר‰ 
ל˙˜ן  עס˜  ‡ף  ‡ל‡  בעולם,  ‰˙ור‰  ונˆחיו˙  ‰˜„ו˘‰  ˘‰מ˘יך  ר˜  ˘ל‡  ו‰יינו,  ל˙י˜וני", 
˘טי‰ר   – בפועל  ˘˙י˜ן  מ‰  (וכמו  ‰˜„ו˘‰  ˙ומ˘ך  טובים  ˘‡ינם  במ˜ומו˙  ˘‚ם  ‰עולם, 
מ˜ום מטומ‡‰ ע"מ ˘י‰י' מ˜ום „יר‰ לכ‰נים). ומ„ויי˜ ‰ו‡ בל' ‰‚מ', ˘ר˘ב"י ‡מר "‰ו‡יל 
˘ל ‰˜ב"‰  ביו˙ר  נעל‰  ˘‰ו‡ ‚ילוי  נס,  ˘‰י'  מיל˙‡", „מˆ„  ניס‡ ‡יזיל ‡י˙˜ן  ו‡י˙רחי˘ 
˘‡ינו מו‚בל ב‰‚בלו˙ ‰טבע, ‡ל‡ ˘ולט עליו, לכן ‰י' ‡ז ‰כח ל˙˜ן ‡˙ ‰מט‰ – ‰עולם.

בלימו„  עילוי  ‡חר  בעילוי  ˘נ˙על‰   – י"‚  ‰˘נ‰  ל‡חר  „ו˜‡  ר˘ב"י  פעל  ז‰  כל  ו‡˙ 
ב„ר‚‰ ‰נמוכ‰  ז‰ ‚ם  ל‰מ˘יך  יכול ‰ו‡  ביו˙ר  ל„ר‚‡ ‰‚בו‰‰  כ˘נ˙על‰  ‰˙ור‰ – „„ו˜‡ 

ביו˙ר (כנ"ל).

‰. כמבו‡ר לעיל, מˆינו ב‰נ‰‚˙ו ˘ל ר˘ב"י ב' ˜ˆוו˙: ˙כלי˙ ‰עילוי מח„ ‚יס‡, "˙ור˙ו 
‡ומנו˙ו" וכו', ול‡י„ך ‚יס‡ - ירי„‰ לפעול ‚ם במ˜ום ‰מט‰, ו‡ף ‰˙עס˜ו˙ בפועל ב˙י˜ון 

‰עולם.

˘‰„בר  ‰י‡,  נעלי˙)  ‰כי  (ב„ר‚‡  ‰˙ור‰  „לימו„  ‰כוונ‰  ˘˙כלי˙  מכיון   – ‰„בר  וטעם 
ו˘"נ),  ב.  מ,  (˜י„ו˘ין  ‚„ול"  "˙למו„  ‡מר  ˘רע"˜  ‡ע"פ  ˘כן,  בפועל.  מע˘‰  לי„י  יבי‡ 

˜ובı ז‰ 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'
ıז‡י‡נ

ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ 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 חיים „ו„ (ברי"נ) וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

חריטונוב, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



תוכן הענייניםתוכן העניינים

ב˘ב˙ו עם חברים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
עבו„˙ם ˘ל ˙למי„י רע"˜ ˘"ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰"

ופס˜ו מלמו˙ בל"‚ בעומר
˘מח˙ ל"‚ בעומר – מ‰ˆל˙ו ˘ל ר˘ב"י ‡ו מ‰ס˙ל˜ו˙ו? / ‰˜˘ר בין "יום ˘מח˙ו „ר˘ב"י" 
לז‰ ˘"פס˜ו מלמו˙" / ‡יזו מעל‰ יכול‰ ל‰יו˙ ב"ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰"? / ‰כיˆ„ ל‡ נ‰‚ו 
˙‰י'  ˘ל‡  פועל  בעומר  ל"‚   / רע"˜"?  "˙למי„י  / ‰‡מנם ‰יו  בז‰?  ז‰  כבו„  רע"˜  ˙למי„י 
לכבו„  ˘מו  וי‰י'  חיים"  "סם  ˙‰י'  ˘˙ור˙ו  ‡„ם  יע˘‰  ‡יך   / ‡ייר  חו„˘  בעבו„˙  "מי˙‰" 
ול˙פ‡ר˙? / נ‰‚ו – ר‚ילו˙, מנ‰‚ ומנ‰י‚ / ‰‰ור‡‰ מ˙למי„י רע"˜ – ל‰˘˙ו˜˜ לעלו˙ למעל‰

כיˆ„ ל‡ נ‰‚ו ˙למי„י רע"˜ כבו„ ז‰ בז‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
זב"ז /  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  ז‰  מˆ„  ר˜  בפר˜ ‡'  מ˙ו  רע"˜  ˙למי„י  ˘כ"„ ‡לף  י˙כן  כיˆ„  י˜˘‰ 
י˜˘‰ עו„, כיˆ„ ל‡ נ‰‚ו כבו„ זב"ז ב‰יו˙ם ˙למי„י רע"˜ / יב‡ר „ב‡ „ו˜‡ מˆ„ ˙ו˜ף ‡‰ב˙ם 
מ˘ום   '‡ בפר˜  ב‡  „עונ˘ם  ‰ירו˘למי  ע"פ  יב‡ר   / נענ˘ו  ‡מ‡י  מ˘נ˙"ל  ע"פ  י˜˘‰  זל"ז; 

‰ˆטרפו˙ עין-‰רע; יוסיף ב‰פל‡˙ מעל˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל „ר˘ב"י

זכ‡‰ חול˜י יומ‡ „ין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
כוחו ˘ל ר˘ב"י

 ב' ˜ˆוו˙ ביום ל''‚ בעומר

שמן ששון מחבריך כד

ב‰.  ל‰כיר  יכלו  ל‡  רע"˜  ˙למי„י  ˘‡פילו  ע„  ר˘ב"י  ˘ל  מעל˙ו  ‚„ל‰  ˘כ"כ  ו‰יינו, 
„ע˙ו"  סוף  על  לעמו„  חביריו  יכלו  "˘ל‡   (‡ נ‚,  ב.  י‚,  (עירובין  ב‚מ'  מ‡יר ‡י˙‡  לר'  „בנו‚ע 
(מˆ„ עומ˜ „ע˙ו), ‡בל מ"מ ‰בינו ‡˙ מעל˙ו ˘לכן ‰י' ˆ"ל ˘"י˘ב ˙חיל‰". מ˘‡"כ בנו‚ע 
˘עבו„˙  רע"˜  ור˜  כלל,  ב‰  ‰כר‰  ל‰ם  ‰י'  ˘ל‡  ע„  ‚„ל‰  ˘כ"כ  ˘מעון  ר'  ˘ל  למעל˙ו 
מובן  ז‰  ומכל  כוחך".  מכירין  ובור‡ך   – רע"˜   – "‡ני  ר˜  לכן  ביו˙ר,  נעלי˙  ‰י˙‰  ˘לו   '‰

˘ר˘ב"י ‰י' נעל‰ ב‡ין-ערוך מ˘‡ר בני „ורו.

ולפי"ז לכ‡ו' ‰עלי' ו‰˘מח‰ „יום ‰ס˙ל˜ו˙ו - ל"‚ בעומר - נעלי˙ מ‡ו„, ו‡ינ‰ ˘ייכ˙ 
ל‡חרים.

ברם, מˆינו ‡˘ר מסופר (פע"ח ˘ער ספ‰"ע פ"ז. ˘ו"ע ‰‡ריז"ל כוונ˙ ‰עומר ‚) על ‡ח„ מ˙למי„י 
על ‰חורבן,  מפני ‡בלו˙ו  ב‡ב)  ˙פיל˙ "נחם" („˙˘ע‰  יום  בכל  לומר  נו‰‚  ˘‰י'  ‰‡ריז"ל 
ר˘ב"י  כ˘‡מר "נחם" ‰˜פי„  במירון, ‰נ‰  על ˆיון ‰ר˘ב"י  ל‰˘˙טח  בעומר  בל"‚  וכ˘ב‡ 

על כך (מפני ˘ז‰ו "יום ˘מח˙ו" „ר˘ב"י), וע„ ˘‰˜פי„‡ ‰זי˜‰ לו.

ו‰טעם ˘‰˜פי„ ר˘ב"י על ‡מיר˙ נחם יובן ע"פ מ"˘ ב„רו˘י חסי„ו˙ (‰וב‡ בפלח ‰רמון 
ענין  ˜יים  ‰י'  ל‡  ˘ל‚בי‰ם  ‚בו‰ו˙  נ˘מו˙  מ‡ו˙ם  ‰י'  ˘ר˘ב"י  ‰ז˜ן)  רבינו  ב˘ם  ז,  ע'  ˘מו˙ 

‰חורבן, ובמיל‡ ‡ין מ˜ום ל‰ר‚י˘ ‡˙ ˆער ‰חורבן ביום ˘מח˙ו.

„ר˘ב"י  ˘מח˙ו  יום  ז‰ו  כי  מ‡ו„,  נעל‰  יום  בעומר ‰ו‡  ˘ל"‚  ˘‡ע"פ  נר‡‰,  ז‰  ומכל 
˘‚„ל‰ מ‡ו„ „ר‚˙ו ו˜„ו˘˙ו, מ"מ ‰נ‰ ˘מח‰ ז‡˙ ˘ייכ˙ לכולם, ו‡פילו למי ˘‡ינו נעל‰ 
˘מח˙  ביום  ל‰ˆטער  ˆריך  ‰י'  ל‡  ‰ו‡  „‚ם  "נחם"),  יום  בכל  ‡מר  (˘לכן  ‰חורבן  מענין 

‰ילול‡ „ר˘ב"י.

וחזינן מ‰‡, „ענינו ˘ל ר˘ב"י ‰ו‡ לחבר ב' ˜ˆוו˙ – ל‰בי‡ ‡˙ ‰ענינים ‰‚בו‰ים ביו˙ר 
– וע„ למ„רי‚‰ „"בח„ ˜טיר‡ ‡˙˜טרנ‡" – ע„ למט‰ מט‰ ביו˙ר.

‚. חיבור ב' ˜ˆוו˙ ‡לו ‡ˆל ר˘ב"י, מˆינו ‚ם בלימו„ ‰˙ור‰ ובפס˜י „ינים ˘לו:

˘נ‡מר  לפי  לומר,  ˙למו„  מ‰  ו‡ספ˙ „‚נך  רבנן,  ב) ‡י˙‡: "˙נו  (ל‰,  ברכו˙  ב‚מ'  „‰נ‰, 
"ו‡ספ˙  לומר  ˙למו„  ככ˙בן,  „ברים  יכול  ח)   ,‡ (י‰ו˘ע  מפיך"  ‰ז‰  ‰˙ור‰  ספר  ימו˘  "ל‡ 
יוחי ‡ומר ‡פ˘ר ‡„ם  בן  ˘מעון  רבי  י˘מע‡ל.  רבי  מנ‰‚ „רך ‡רı, „ברי  ב‰ן  „‚נך" ‰נ‰‚ 
חור˘ ב˘ע˙ חרי˘‰ וזורע ב˘ע˙ זריע‰ ו˜וˆר ב˘ע˙ ˜ˆיר‰ ו„˘ ב˘ע˙ „י˘‰ וזור‰ ב˘ע˙ 
‰רוח ˙ור‰ מ‰ ˙‰‡ עלי'. ‡ל‡ בזמן ˘י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י 

‡חרים . . ובזמן ˘‡ין י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום מל‡כ˙ן נע˘י˙ על י„י עˆמן".

וב‰מ˘ך לז‰ ‡ומר˙ ‰‚מ': "‰רב‰ ע˘ו כרבי י˘מע‡ל ועל˙‰ בי„ן כרבי ˘מעון בן יוחי 
מ‰‚בל˙ ‰עולם, „‰עולם ‡ינו  נעל‰  ˘ס„ר ‰‰נ‰‚‰ „ר˘ב"י ‰ו‡  ו‰יינו,  בי„ן".  על˙‰  ול‡ 

יכול לסבול ס„ר כז‰, ˘לכן "‰רב‰ ע˘ו . . כר˘ב"י ול‡ על˙‰ בי„ן".

"˙ור˙ו  ו‰י˙‰  מן ‰עולם,  ˘ל ‰˙עלו˙  בס„ר  נו‰‚  עˆמו ‰י'  ˘ר˘ב"י  – ‡ף  ז‰  כל  ועם 



כוחו ˘ל ר˘ב"י
 ב' ˜ˆוו˙ ביום ל''‚ בעומר

 ◇ 

‡. בנו‚ע ל‰סיפור ‰י„וע „ר˘ב"י ובנו ˘י˘בו במער‰, מסופר ב‚מר‡ (˘ב˙ ל‚, ב) ˘ל‡חר 
לו„עי'  מ‡ן  ‡מר  „מער˙‡  ‡פי˙ח‡  ו˜ם  ‡לי‰ו   ‡˙‡" במער‰,  ˘נ‰  ע˘ר‰  ˘˙ים  ˘י˘בו 
לבר יוחי „מי˙ ˜יסר ובטיל ‚זיר˙י', נפ˜ו, חזו ‡ינ˘י „˜‡ כרבי וזרעי (ר‡ו ‡נ˘ים ‰עוס˜ים 
בחרי˘‰ וזריע‰), ‡מר "מניחין חיי עולם ועוס˜ין בחיי ˘ע‰", כל מ˜ום ˘נו˙נין עיני‰ן מי„ 
למער˙כם"! ‰„ור ‡זול,  חיזרו  יˆ‡˙ם?  עולמי  ל‰ם "ל‰חריב  ו‡מר‰  ב˙ ˜ול  יˆ˙‰  נ˘רף. 
מחי  כל ‰יכ‡ „‰ו‰  נפ˜ו,  מער˙כם,  ו‡מר‰ ˆ‡ו  ב˙ ˜ול  יˆ˙‰   .  .  ‡˙˘ ירחי  ˙ריסר  ‡י˙יבו 

רבי ‡לעזר ‰ו‰ מסי רבי ˘מעון, ‡מר לו בני „י לעולם ‡ני ו‡˙‰".

וˆריך ל‰בין, מ‰ ‰בי‡ ל‰˘ינוי ב˘נ‰ ‰י"‚, „‰רי כ˘יˆ‡ו ל‡חר ‰˘נ‰ ‰י"ב ור‡ו ‡נ˘ים 
‰חור˘ים וזורעים, ‡מרו "מניחין חיי עולם ועוס˜ים בחיי ˘ע‰". ו‡ילו ל‡חר ˘יˆ‡ו ב˘נ‰ 

‰י"‚ ‡מר רבי ˘מעון לבנו "„י לעולם ‡ני ו‡˙‰", ו‰יינו, ˘‰סכים ל‰נ‰‚˙ ˘‡ר ‰עולם. 

ב˙ור‰  ונ˙על‰  ‰וסיף  ‰י"‚  ב˘נ‰  ‰רי  ו‡„רב‰:  ז‰.  ל˘ינוי  ‰בי‡  מ‰  בי‡ור  וˆריך 
וכיˆ„ „ו˜‡ ‡ז  מן ‰עולם,  ו‰˙עלו˙  פרי˘ו˙  בי˙ר  ל‰יו˙ ‡ז  ולכ‡ור‰ ‰י' ˆריך  וב˜„ו˘‰, 

‰סכים ל‰נ‰‚˙ ‰עולם בחרי˘‰ ובזריע‰?

ב. ויובן ז‰ ב‰˜„ים בי‡ור כללי בענינו ˘ל ר˘ב"י:

˜טיר‡  "בח„   (‡ רפח,  ח"‚  (ז‰ר  ˘‡מר  ר˘ב"י,  ˘ל  ו˜„ו˘˙ו  מעל˙ו  ‚ו„ל  י„וע  „‰נ‰, 
‡˙˜טרנ‡ בי' ב˜ב"‰", ˘‰י' מ˜ו˘ר ל˜ב"‰ ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר. וכן ‡י˙‡ בירו˘למי (סנ‰„רין 
ר'  "י˘ב  ‡מר:  ‰ו‡  ˘מעון  ור'  מ‡יר  ר'  ˙למי„יו   ˙‡ ‰סמיך  ע˜יב‡  רבי  ˘כ‡˘ר  ‰"ב)  פ"‡ 

מ‡יר ˙חיל‰. נ˙כרכמו פני ר' ˘מעון, ‡מר לו רע"˜ „ייך ˘‡ני ובור‡ך מכירין כוחך".

זכאה חולקי יומא דין



ב˘ב˙ו עם חברים
עבו„˙ם ˘ל ˙למי„י רע"˜ ˘"ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰"

 ופס˜ו מלמו˙ בל"‚ בעומר

 ◇ 

˘מח˙ ל"‚ בעומר – מ‰ˆל˙ו ˘ל ר˘ב"י ‡ו מ‰ס˙ל˜ו˙ו?
בנו‚ע ל˘מח˙ ל"‚ בעומר, מוב‡ים כמ‰ טעמים. ומ‰ם:

ל"‚  ביום  מלמו˙"  ב) "פס˜ו  סב,  (יבמו˙  עˆר˙"  וע„  מפסח  ˘"מ˙ו  ע˜יב‡  רבי  ˙למי„י   .‡
‰‰ילול‡  יום  ‰ו‡  בעומר  ל"‚  ב.  ס"ב).  ס˙ˆ"‚  ‡ו"ח  טו˘ו"ע  ‰‚‡ונים.  ב˘ם  ˘ם  (מ‡ירי  בעומר 

„ר˘ב"י, ˘ˆיוו‰ ל˘מוח ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו (פע"ח ˘ער ספיר˙ ‰עומר פ"ז. ובכ"מ).

ולכ‡ו' ˘ני טעמים ‡לו סו˙רים ז‰ לז‰, ˘‰רי ר˘ב"י ‰י' ‡ח„ מחמ˘‰ ‰˙למי„ים ˘נו˙רו 
רע"˜  ˘˙למי„י  מז‰  ו‡"כ, ‰˘מח‰  ˘ם).  (יבמו˙  ˙ור‰"  ו˘"‰עמי„ו  ˘מ˙ו,  מי˙ר ‰˙למי„ים 
בחיים,  נ˘‡רו  ר˘ב"י,  וביני‰ם  ˙למי„ים,  ˘חמ˘‰  ז‰  על  ˘מח‰  ‚ם  ‰י‡  מלמו˙"  "פס˜ו 

ו‡ילו יום ‰‰ילול‡ „ר˘ב"י מ„‚י˘ ל‰יפך, ‡˙ ‰ס˙ל˜ו˙ו ופטיר˙ו ˘ל ר˘ב"י!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ביום ‰ס˙ל˜ו˙ ‰ˆ„י˜ ‰נ‰ "כל מע˘יו ו˙ור˙ו ועבו„˙ו ‡˘ר עב„ [‰ˆ„י˜] כל ימי חייו" 
ב‚לוי.  ומ‡יר‰  ל˘למו˙‰,  עבו„˙ ‰ˆ„י˜  מ‚יע‰  ז‰  וביום  כז),  סי'  (˙ני‡ ‡‚‰"˜  למעל‰  עולים 

וז‰ו ˙וכן ענין יום ‰‰ילול‡ ˘ל ˆ„י˜ – ˘למו˙ עבו„˙ ‰ˆ„י˜.

עבו„˙ו  ˘„רך  מ˘מע  רע"˜,  ˙למי„י  כ˘‡ר  מ˙  ול‡  בחיים  נ˘‡ר  ˘ר˘ב"י  מז‰  ו‰נ‰, 
‰יי˙‰ ב‡ופן ‡חר מ„רכם ˘ל ‰˙למי„ים ˘מ˙ו.

בעומר  ל"‚  ביום  כי  בעומר.  בל"‚  ל˘מח‰  ˘ני ‰טעמים  בין  ‰˜˘ר  מבו‡ר ‰יטב  ועפ"ז 
˘בו פס˜ו מלמו˙, בו מ˙‚לי˙ מעל˙ „רך עבו„˙ו ˘ל ר˘ב"י, ˘ב˘ל „רך זו ל‡ מ˙ במי˙˙ 

בשבתו עם חברים
שמן ששון מחבריך כב

ˆער  לבטל  ‰„בר  ב˙י˜ון  בעˆמו  ועס˜  ר˘ב"י  ‰˘˙„ל  ו‡עפ"כ  ‰„רך,   ˙‡ ל‰˜יף  ‰טירח‡ 
ז‰! - ע„ כ„י כך ‚„ל‰ מ„˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ˘ל ר˘ב"י! 

מן  כולו  כל ‰עולם  לפטור ‡˙  "יכול ‡ני  ב)  מ‰,  (סוכ‰  ר˘ב"י  מ‡מר  ˙וכן  ‚ם  ˘ז‰ו  וי"ל 
 ‚‡„˘ ע„  ‰עילוי,  ב˙כלי˙  ‰י'  י˘ר‡ל)  (ו‡ח„ו˙  י˘ר‡ל  „‡‰ב˙  בענין  ˘‰נ‰‚˙ו  ‰„ין", 
"˙למי„י  ב„ר‚˙  ˘‰ם  לבנ"י  ר˜  (ל‡  ˘לו  וחיב‰  ‡‰ב‰   - ב˙ור‰  ונ˜בע  ז‰  ו‰וב‡  ו‰ו„יע 

רע"˜" ‡ל‡) ‚ם ל‡לו ˘י˘ ˆורך לפוטרם מן ‰„ין. 

וי"ל, ˘כ˙למי„ו ‰מוב‰˜ ˘ל רע"˜21, מסר עˆמו בכל נפ˘ו ומ‡ו„ו ל‰מ˘יך ‰כלל ‚„ול 
‰ענין   ˙‡ בז‰  ˙י˜ן  ‰רי  ב˙ור‰"),  ‚„ול  כלל  ("ז‰  י˘ר‡ל  „‡‰ב˙  ב‰ענין  ‰‚„ול  רבו  ˘ל 
„"ל‡ נ‰‚ו כבו„ זל"ז" ע"י ˙למי„י רע"˜ ‰ר‡˘ונים, ועו„ - בעבו„˙ו וב˙ור˙ו ‰נחיל („‰רב 
˘ל  ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙  ל‰‚יע  מבנ"י ‡˙ ‰כח  לכ‡ו"‡  ועו„))  ז.  ו,  ו‡˙חנן  ור˘"י  (ספרי  ‰"ז ‡ב 

‡‰ב˙ י˘ר‡ל, כנ"ל. 

וכ„‡י ‰ו‡ ר' ˘מעון לסמוך עליו ב˘ע˙ ‰„ח˜ (ברכו˙ ט, ‡. ו˘"נ) - ˘ב„וח˜ ז‰ „‚לו˙ ז‰ 
‰‡חרון (˘סיב˙ ‰‚ליו˙ - ˘נ‡˙ חנם22), כ„‡י לסמוך על ר˘ב"י ˘יפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו 
ו‰˘לימ‰  ˘ב‚לו˙‡23 - ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙  ו„‰˘כינ˙‡  בנ"י  ויחי˘ ‡˙ ‰‚‡ול‰ „כל  מן ‰„ין, 

על י„י מ˘יח ˆ„˜נו, ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 941 ו‡ילך)

21) ר‡‰ ‚יטין סז, ‡: מ„ו˙י ˙רומו˙ כו'.

ל‡   ‰"„ ˘ם  מ‰ר˘"‡  ובח„‡"‚  ב  ט,  יומ‡   (22
מטו˙  ל˜ו"˙  ו‡ילך.  סע"ב  נ‰,  ‚יטין  ור‡‰  נ˙‚ל‰ב. 

פו, ב. ור‡‰ נˆו"‡ לזח"ב ˘ם.

ב) בנוגע ל(מקדש שני ו)גלות זה האחרון. — ולהעיר 

מהשקו"ט בגמ' שם ע"ד שנאת חנם בביהמ"ק הא'. וצ"ע 

שם  דמ"ש  י"ל  כי   — היא  ומה  בהשקו"ט  מסקנא  היש 

הכרח  שאין  רק  הכוונה  הואי",  ישראל  בנשיאי  "ההיא 

מהכתוב שהיתה אז שנאת חנם אצל כל העם. 

אין  אבל:  העם".  בשאר  "ולא  פי'  שם  (ועוד)  [בר"ח 

מסקנת ביאור  לא  וגם  פס"ד,  הש"ס)  על  (בפי'  ענינו 

23) כמ‡מר ר˘ב"י (מ‚יל‰ כט, ‡).

בודדים  ענינים  או  תיבות  רק  מבאר  (כי  הסוגיא 

בהסוגיא)]. 

כן להעיר אשר כו"כ דרגות בשנאה זו ובאהבה, 

שלא  (אף  חנם  שנאת  הי'  הא'  בביהמ"ק  שגם  ואת"ל 

(ספרי  ממחז"ל  הקושיא  תתורץ  הב')  דביהמ"ק  בהדרגא 

בדרושי  בארוכה  נת'  ועוד.  ו.  פל"ח,  ב"ר  כו.  ו,  נשא 

הפלגה (תו"ח וכו' ס"פ נח)) דכשחבור אפרים (אף שהיו 

עובדי ע"ז) — מנצח.



כאשמן ששון מחבריך

חט‡ ˜ל  על  נענ˘ו ‡ז ‚ם  רע‰  עין  ב‰ן  נכנס‰  ז‰  ˘ב"פר˜"  מפני  כנ"ל, ‡ל‡  מי˙‰,  בעונ˘ 
ז‰ "˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰". 

כ„))17  ר"ס  לט‡ו"ח  ב"י  (ור‡‰  ˘ם  ו˙וס'  ובר˘"י   ‡ מ‡,  (מנחו˙  ˘מˆינו  ע"„  ˘ז‰ו  י"ל  ו‡ולי 
˘‡ין ‡„ם  (‡ף  מˆו˙ ˆיˆי˙  ‰ר„יפ‰ ‡חרי ˜יום  על ‰ע„ר  ‚ם  מעני˘ים  ˘בעי„נ‡ „רי˙ח‡ 

מחויב ל˜נו˙ טלי˙ כ„י ל‰טיל ב‰ ˆיˆי˙). ועו„ כיו"ב.

ה
יוסיף בהפלאת מעלת אהבת ישראל דרשב"י

חל˜  ‰ו‡  לז‰"  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  "˘ל‡  מפני  ˘מ˙ו  רע"˜  ˙למי„י  ‡ו„ו˙  ז‰  סיפור  ו‰נ‰ 
˘נו‰‚ין ˜ˆ˙   (‚ˆ˙ ר"ס  (ו„‡„‰"ז)  (טו˘ו"ע ‡ו"ח  נפס˜ ‰„ין  ז‰  ˘מפני  (וע„  ל' ‰ור‡‰  ב˙ור‰, 
‡בילו˙ בימי ‰ספיר‰), ומובן מז‰, כי ‡ע"פ ˘‰מ„ובר ב˙למי„י רע"˜ ו‚ו„ל מעל˙ם (וי"ל 
ב˙ור‰  מז‰  ונלמ„  ז‰  ‰וב‡  בכ"ז   - זל"ז"  כבו„  נ‰‚ו  ˘"ל‡  על  „ו˜‡  עמ‰ם  „˜„˜ו  ˘לכן 
נ˙ינ˙  י˘נ‰  ‰„ברים  ˘מˆ„  במ˜רים  ‚ם  י˘ר‡ל  „‡‰ב˙  ב‰˘לימו˙  ˆ"ל  מי˘ר‡ל  ˘כ‡ו"‡ 

מ˜ום ˘ל‡ ל‰˙נ‰‚ בכבו„ כלפי ‰זול˙ (ב„ו‚מ˙ ‰מˆב ˘ל ˙למי„י רע"˜). 

וי˘ לומר ˘ז‰ ˜˘ור ‚ם עם ‰טעם (‰˘ני) ב˘מח˙ ל"‚ בעומר18 - יום "‰ילול‡19 „ר˘ב"י" 
ור‡‰  ב.  סב,  (יבמו˙  רע"˜  ˘ל  מ˙למי„יו "‰‡חרונים"  ˘‰ו‡ ‰י'  ובכ"מ),  פ"ז.  ספ‰"ע  ˘ער  (פע"ח 

‚"כ ב"ר פס"‡, ‚. ˜‰"ר פי"‡, ו) (˘למ„ ‡˙ם ל‡חרי ‰מ‡ורע „"כולן מ˙ו כו'"): 

ו‰י˙יר‰  ‰רב‰  ‰˘˙„לו˙ו  ‰י‡  ר˘ב"י  ‰נ‰‚˙  ‡ו„ו˙  ברז"ל  ‰מפור˘ים  מ‰ענינים  ‡ח„ 
„בעי  מיל˙‡  ‡יכ‡  "‡מר  ‰מער‰  מן  ˆ‡˙ו  ל‡חר  ˘˙יכף  וכ„מˆינו  י˘ר‡ל20,  ‡‰ב˙  בענין 
כו'"  ל‡˜ופי  לכ‰נים  ל‰ו ˆער‡  ו‡י˙  טומ‡‰  ספ˜  בי'  לי' ‡יכ‡ „וכ˙‡ „‡י˙  ל˙˜וני, ‡מרו 

(˘ב˙ ל‚, סע"ב ו‡ילך) ו‰˘˙„ל ר˘ב"י ˙יכף ו˙י˜ן ‡˙ ‰„בר. 

‰י˙‰  ל‡  זו  ‡רוכ‰  ˘ב˙˜ופ‰  במער‰,  ˘נ‰  י"‚  ‰יו˙ו  ל‡חרי  ‰ו‡:  מופל‡  סיפור  ו‰רי 
בי„ו ‰‡פ˘רו˙ ל‰רביı ˙ור‰ ברבים, לכ‡ו' ‰י' ˆריך - לכל לר‡˘ - ל‡סוף ˙למי„ים וללמ„ם 

˙ור‰, ובפרט ˘˙ור˙ו ‡ומנ˙ו; 

˘‰י'  מ˜ום  ל˙˜ן  ו‰˘˙„ל  ל˙˜וני",  „בעי  מיל˙‡  "‡יכ‡  ‰‡ם  לברר  עס˜   - ז‰  ובמ˜ום 
כ‰נים  ˘ל  למספר  בנו‚ע  ר˜  כלומר: (‡) ‰מ„ובר ‰י'   - לכ‰נים  ˆער  ˘‚רם  טומ‡‰  ספ˜  בו 
˘‰יו ˆריכים לעבור ב„רך זו, (ב) ‚ם ‰ם יכלו ללכ˙ ב„רך ‡חר˙, ‡ל‡ ˘י‰י' ל‰ם ˆער ע"י 

ב˘ע˙  מ˜טר‚  ‰˘טן  ממחז"ל  ‚"כ  ל‰עיר   (17
ט.  פˆ"‡,  ב"ר  ‰"ו.  פ"ב  ˘ב˙  (ירו˘למי  ‰סכנ‰ 

פר˘"י מ˜ı מב, „. וי‚˘ מ„, כט). ועו„.

(˘נסמנו  ‡„‰"ז  ומ‡מרי  ‰‡ריז"ל  כ˙בי  ור‡‰   (18
לביטול  ‚ורם  בעומר  ל"‚  „יום  ˘‰זמן   (12 ב‰ער‰ 

‰„ינים (˘‚רמו למי˙˙ ˙למי„י רע"˜). ע"˘.

ריח,  זח"‡  (ועיי‚"כ  ב  רˆו,  ח"‚   - ‰ז‰ר  ל'   (19

סע"‡).

20) ור‡‰ זח"ב ˜ˆ, ב.

שמן ששון מחבריך ח

חבריו. ובו ביום ‰ו‡ יום ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל ר˘ב"י ו‰‰ילול‡ ˘לו, ˘בו, כ‡מור, עבו„˙ ‰' ˘לו 
עול‰ בעילוי ‡חר עילוי. וז‰ וז‰ ‚ורם ל˘מח˙ ל"‚ בעומר, ˘מח˙ו ˘ל ר˘ב"י.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 138)

◇ ◇ ◇

‰˜˘ר בין "יום ˘מח˙ו „ר˘ב"י" לז‰ ˘"פס˜ו מלמו˙"
‰˘מח‰ „יום ל״‚ בעומר ‰י‡ בסיב˙ ב׳ ענינים ˘‡רעו בו: ‡) ˙למי„י רבי ע˜יב‡, ˘מ˙ו 
‰‰ילול‡  יום  ב)  ˘ם).  ובמ‡ירי  ב.  סב,  (יבמו˙  מלמו˙  פס˜ו  לז‰״,  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘״ל‡  מ˘ום 

(״יום ˘מח˙ו״) „רבי ˘מעון בר יוח‡י.

וי˘ לב‡ר ‰˘ייכו˙ ביני‰ם, בנו‚ע ל‰ור‡‰ למע˘‰ בפועל ˘י˘ ללמו„ מענינים ‡לו:

˘ער  פע״ח  ב.  רפז,  זח״‚  (ר‡‰  ˘מח˙ו״  ״יום  ˘‰ו‡  בעומר  ל״‚  על  „ר˘ב״י ‡מר   ‡‰ „‰נ‰, 
ספ‰״ע פ״ז. ובכ״מ), ‰ו‡ מפני ˘ביום ז‰ ‰˘לים ‡˙ ˘ליחו˙ו, מ‰ ˘‰טיל עליו ‰˜ב״‰ לפעול 

בעולם – ל‚לו˙ ‡˙ פנימיו˙ ‰˙ור‰: 

ל‰˙נ‰‚  כיˆ„  לבנ״י  ״מור‰-„רך״  ˘˙‰י׳  בכ„י  בטובו,  לנו ‰˜ב״‰  נ˙ן  „‰נ‰, ‡˙ ‰˙ור‰ 
מ‰˙ור‰, ‡בל  חל˜  ר˜  ˘נ˙‚ל‰  בכך  מסוים ‰י׳ „י  זמן  ע„  ז‰, ‰נ‰  ולˆורך  בחיי ‰יום-יום. 
ול‰˙נ‰‚  בי‰„ו˙ם  לעמו„  בנ״י  ˘יוכלו  כ„י  כח  ב˙וספ˙  ˆורך  ו‰י׳  ˜˘ים,  זמנים  מ˘‰‚יעו 
˘ב˙ור‰  חל˜ ‰נס˙ר  בנ״י  עם  ללמו„  ל‰˙חיל  לר˘ב״י  ר˘ו˙  ני˙נ‰   – ע״פ ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰ 

(״רזין „‡וריי˙‡״).

‰עוב„‰ ˘חל˜ ז‰ ˘ב˙ור‰ ‰י׳ נס˙ר, מור‰, ˘למרו˙ ‰יו˜ר ˘בכל ‰˙ור‰, י˘ בחל˜ ז‰ 
ח˘יבו˙ מיוח„˙. ‡מנם, כ‡˘ר ‰˜ב״‰ ‰ר‡‰ ‡˙ ‡‰ב˙ו לבנ״י במי„‰ ‚„ול‰ יו˙ר, ל‰נחו˙ 
‡ו˙ם ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל ‚ם בע˙ים ˜˘ים – ‰˙בט‡ ‰„בר בכך ˘ˆו‰ ל‰˙חיל ל‚לו˙ ‚ם 
נ˘למ‰  ו‰י‡  ר˘ב"י,  ˘ל  ˘ליחו˙ו  וזו ‰י˙‰  נס˙ר „˙ור‰.  ב˙ור‰,  ביו˙ר  ‡˙ ‰חל˜ ‰עמו˜ 

ביום ל״‚ בעומר.

וענין ז‰ מ‰וו‰ ‰מ˘ך ו˙וˆ‡‰ ˘ל ‰ענין ‰ר‡˘ון ˘‰י׳ בל״‚ בעומר – ˘בו ˜יבלו ˙למי„י 
ר״ע על עˆמם לנ‰ו‚ ב‡‰ב‰ ‡י˘ לרע‰ו, ולכן ״פס˜ו מלמו˙״:

״מ‰ ‰ו‡  כב)  י‡,  ע˜ב  (ספרי  כמ‡רז״ל  ב‰ם,  וילכו  מ„רכיו  ˘ילמ„ו  ˘ל ‰˜ב״‰ ‰ו‡  רˆונו 
רחום ‡ף ‡˙‰ רחום״; כ˘ם ˘רˆונו ˘ל ‰˜ב״‰ ל‰יטיב לכל, כך ˆריך כל ‡י˘ י˘ר‡ל, וכל 

‡„ם בכלל, ל‰יטיב עם סביב˙ו.

וענין ז‰ ‰˙‚ל‰ ו‰˙בט‡ ב˘ליחו˙ו ˘ל ר˘ב״י – ˘ˆריך ל‰יטיב עם ‰זול˙ ל‡ ר˜ ביחס 
לענינים ‰‚לויים, ל‡ ר˜ בעניניו ˘‡ינם י˜רים כ״כ, ‡ל‡ בכל ‰ענינים, ע„ לענינים ‰˜˘ורים 

עם עומ˜ נ˘מ˙ו, ״רזין „נ˘מ˙‡״ – ‡˙ ‰כל עליו לי˙ן כ„י לע˘ו˙ טוב‰ לי‰ו„י, ל‰זול˙.

(ע״פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ חכ״ח עמ׳ 88)
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‡יזו מעל‰ יכול‰ ל‰יו˙ ב"ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰"?
על ‰פסו˜ "בבו˜ר זרע ‡˙ זרעך ולערב ‡ל ˙נח י„ך, כי ‡ינך יו„ע ‡י ז‰ יכ˘ר ‚ו'" (˜‰ל˙ 
י‡, ו) ‡י˙‡ ב‚מ' "רבי ע˜יב‡ ‡ומר למ„ ˙ור‰ ביל„ו˙ו ילמו„ ˙ור‰ בז˜נו˙ו ‰יו לו ˙למי„ים 
ביל„ו˙ו י‰יו לו ˙למי„ים בז˜נו˙ו ˘נ‡' בב˜ר זרע ‡˙ זרעך ו‚ו'. ‡מרו ˘נים ע˘ר ‡לף זו‚ים 
ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  מפני  בפר˜ ‡ח„  מ˙ו  וכולן  ע„ ‡נטיפרס  מ‚ב˙  לרע"˜  לו  ˙למי„ים ‰יו 
לז‰ ו‰י' ‰עולם ˘מם, ע„ ˘ב‡ רע"˜ ‡ˆל רבו˙נו ˘ב„רום, ו˘נ‡‰ ל‰ם, ר"מ, ור' י‰ו„‰, ור' 
מ˙ו  כולם  ˙נ‡  ˘ע‰.  ˙ור‰ ‡ו˙‰  ו‰ם ‰ם ‰עמי„ו  ˘מוע.  בן  ורבי ‡לעזר  ˘מעון  ורבי  יוסי, 

מפסח וע„ עˆר˙" (יבמו˙ סב, ב).

זרעך",   ˙‡ זרע  ל"בבו˜ר  לעˆר˙"  פסח  "בין  ˘מ˙ו  ‰˙למי„ים   ˙‡ „ימו  ˘ב‚מ'  ונמˆ‡, 
ו‡˙ ‰' ‰˙למי„ים ‰‡חרונים ל"לערב ‡ל ˙נח י„ך".

ז‰  ‡י  יו„ע  ˘"‡ינך  מפני  ‰ו‡  י„ך"  ˙נח  ‡ל  ˘"לערב  לז‰  בפסו˜  ˘נ‡מר  ‰טעם  ו‰נ‰, 
יו„עים  ˘ל‡  ע„  ‰"ערב",  ˙למי„י  על  ‰"בו˜ר"  ˘ל  ב˙למי„ים  מעל‰  ˘י˘  ונמˆ‡,  יכ˘ר", 

‡יז‰ מ‰ם נעל‰ יו˙ר.

ו‡"כ ˆריך בי‡ור, ‰רי ‰טעם ˘מ˙ו ‰˙למי„ים בין פסח לעˆר˙ ‰י' "מפני ˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ 
ז‰ לז‰", ו‡"כ ‡יך ˘ייך ˘י‰י' ב‰ם עילוי ומעל‰ על ˙למי„י רע"˜ ‰‡חרונים?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ל˜ונם  ˘עבו„˙ם  וכיו"ב, ‡ל‡  ענין ‰‚‡וו‰  מˆ„  ח"ו  ל‡ ‰י'  בז‰  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  ז‰ 
‰יי˙‰ ע„ כ„י כך, ˘כל˙‰ נפ˘ם מ‚ו„ל ‰יר‡‰ ‡ו ‰‡‰ב‰ ל‰˜ב"‰. ומובן, ˘בעמ„ם במˆב 
כז‰, ל‡ ‰יו יכולים לסבול ‡ופן ‡חר בעבו„˙ ‰'. כי כ‡˘ר ‡„ם מר‚י˘ בנפ˘ו ‡‰ב‰ עˆומ‰ 
ל‰˜ב"‰ ע„ כלו˙ ‰נפ˘, ‰רי ‰ו‡ "רו‡‰" ומח˘יב ר˜ ‡˙ מי ˘מר‚י˘ ‡‰ב‰ כמו˙ו, ו‡ילו 
כן  כמו  כלל.  ל‰ח˘יב  יכול  וכ„ומ‰, ‡ין ‰ו‡  בבחינ˙ "יר‡‰"  ‡˙ ‰‡„ם ‰עוב„ ‡˙ ‰˜ב"‰ 
‰ו‡ ל‰יפך, ˘‡ם עבו„˙ו ‰י‡ מ˙וך פח„ ויר‡‰ עˆומ‰ מ‡ו„, ל‡ יוכל ל‰ח˘יב כלל ‰עוב„ 

עם ‡‰ב‰.

כלו˙ ‰נפ˘, ‡זי  כ„י  ע„  מסויים  ב‡ופן   '‰ עוב„ ‡˙  ˘‡ם  בכל ‡ופני ‰עבו„‰,  וכן ‰ו‡ 
יח˘יב ר˜ ‡ופן ‰עבו„‰ ˘בו ‰ו‡ עוס˜, ול‡ יח˘יב כלל ˘‡ר ‡ופני ‰עבו„‰. ור˜ כ‡˘ר ‡ין 
ר‚˘ו˙יו ˘ל ‡„ם ב˙ו˜ף כל כך ו‰רי ‰ו‡ "מיו˘ב", ‡זי ‰ו‡ יכול ל‰ח˘יב ‚ם ‡ופן עבו„‰ 

‡חר ‰˘ייך ל˙נועו˙ נפ˘ו ˘ל ‡„ם ‡חר.

ועפ"ז מבו‡ר˙ ‰יטב מעל˙ם ˘ל ˙למי„י רע"˜, כי מ„רי‚˙ם ועבו„˙ם ‰י˙‰ נעלי˙ מ‡ו„, 
˘‡‰ב˙ם ויר‡˙ם ל‰˘י"˙ ‰יי˙‰ ב˙ו˜ף ‚„ול ע„ כ„י כלו˙ ‰נפ˘, ומˆ„ ז‰ ‰י' ב‰ם עילוי 

‚ם על ˙למי„י רע"˜ ‰‡חרונים, ˘ר‚˘ו˙י‰ם ל‡ ‰יו ב˙ו˜ף ‚„ול כ"כ.

‡ך למרו˙ ‚ו„ל מעל˙ם "‰י' ‰עולם ˘מם", כי כ‡˘ר ‰עבו„‰ ‰י‡ ב˙ו˜ף ‚„ול כ"כ ‰רי 
˘מם"  "‰עולם  נ˘‡ר  ובמיל‡  בעולם,  מן ‰ס„ר ‰ר‚יל  ולבריח‰  ל"כלו˙ ‰נפ˘",  מבי‡  ז‰ 
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„
יב‡ר ע"פ ‰ירו˘למי „עונ˘ם ב‡ בפר˜ ‡' מ˘ום ‰ˆטרפו˙ עין-‰רע

ויובן ז‰ ע"פ מ‰ ˘מˆינו עו„ סיפור ברז"ל ˘בו מוב‡ ל˘ון ז‰ - "כולן מ˙ו בפר˜ ‡ח„": 

˘ל  ˘ם))  ו‡רבע ˜ריו˙ (˜רונו˙ (פנ"מ  בע˘רים  פ"‡ ‰"ב) "מע˘‰  בירו˘למי (סנ‰„רין  ‡י˙‡ 
בי˙ רבי ˘נכנסו לעבר ˘נ‰ בלו„, ונכנס‰ ב‰ן עין רע11 ומ˙ו כולם בפר˜ ‡ח„". 

ו‰נ‰ במחז"ל ז‰ נ˙פר˘‰ ‰סיב‰ (‰יחי„‰) למי˙˙ם (˘מפני ˘נ˙‡ספו ‰רב‰ ˙למי„ים, 
"כ"„ ˜רונו˙" - לכן) נכנס‰ ב‰ן עין רע‰. 

בפר˜  מ˙ו  - "כולן  (ו‰מסובב)  ‡ו˙ו ‰ל˘ון  בו  (˘נ‡מר  בעניננו  נלמו„  ˘מז‰  לומר,  וי˘ 
מספרם12  ‰‚יע  ז‰  ˘בפר˜  מפני  ‰י˙‰  ‡ח„"  "בפר˜  רע"˜  ˙למי„י  מי˙˙  ˘סיב˙   - ‡ח„") 
לכ"„ ‡לף - מספר ‚„ול ביו˙ר [ובז‰ ‚ופ‡ - במספר ˘ל כ"„13, ‰˜˘ור עם מ„˙ ‰„ין14 (כמובן 
‰נ"ל  וכבסיפור  „ינין"),  ב˙י  "כ"„  ע"„  סע"‡)15  רˆ‚,  (‡"ז)  ˘ם  ב.  ˜לו,  (‡„"ר)  (ח"‚  בז‰ר  ממ"˘ 

בירו˘למי, ˘‰יו כ"„ ˜רונו˙], ˘ז‰ ‚רם ˘˙כנס ב‰ם עין רע‰ ע„ ˘"כולן מ˙ו"16. 

ו‰‡ ‚רם   ‡‰„ - לז‰"  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  מפני "˘ל‡  ˘מ˙ו  בבבלי  ל‰מפור˘  ס˙יר‰  ז‰  ו‡ין 
לב„  עבורו  ˘ייענ˘ו  כ"כ  ‚„ול  חט‡  ‡ינו  מˆ"ע  לז‰"  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  "˘ל‡  ז‰  ומˆטרף: 

11) כ"‰ ב„פוסי ירו˘' ˘˙ח"י. ו‡ולי ˆ"ל "רע‰". 

וע„"ז ב„פוס ‰ירו˘' עם כל ‰מפר˘ים "נכנסו ב‰ן".

12) ל‰עיר מכ˙ובו˙ (סב) ˘ם ונ„רים נ, ‡. 

כולם  נ˙‡ספו  ז‰  ˘בפר˜  (ב‡ו"‡ ˜ˆ˙),  י"ל  ו‡ולי 
ר‡‰   - ˘ם)  ברו˘למי  ‰סיפור  (ע"„  ‡ח„  למ˜ום 
רע"˜ ‰יו  ˘˙למי„י  ˘ם  ו˜‰"ר)  בב"ר  (וע„"ז  יבמו˙ 
"מ‚ב˙ ע„ ‡נטיפרס" - ולכן נכנס‰ ב‰ן עין רע‰ כו'.

ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 14 ˘‚ם ‰זמן ‚רם כו'.

13) בב"ר ו˜‰"ר (˘ם) לפנינו "י"ב ‡לף ˙למי„ים" 
‡בל  ˙למי„ים").  מ‡ו˙  "˘ל˘   - ו  ח"˘  (וב˙נחומ‡ 
‚ם  (ור‡‰  ˙למי„ים"  זו‚ים  ‡לף  "י"ב  ˘ם  ביבמו˙ 
כ˙ובו˙ ˘ם ˘‰יו לו כ"„ ‡לף ˙למי„ים. ובנ„רים (נ, 
ב‰וˆ‡˙  ˘ם  ב"ר  ור‡‰  ˙למי„ים).  זו‚י  כ"„ ‡לף   (‡

˙י‡ו„ור.

ענין  ‰כוונו˙   '˘ פ"ז.  ספ‰"ע   '˘ פע"ח  ר‡‰   (14
מ‡מרי  (ור‡‰  ˘ם  ממ"˘  ול‰עיר  י"ב.  „רו˘  ספ‰"ע 
פסח  בין  ˘מ˙ו   (‚ˆ˜˙ ע'  רי˘  ח"ב  פר˘יו˙   - ‡„‰"ז 
מ„˙  ב‰ם ‡ז  פ‚ע‰  לכן   .  . ימי ‰„ין  כי "‰ם  לעˆר˙ 
מˆ„  ˘‚ם  ‰יינו  זל"ז",  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  על   .  . ‰„ין 
‰זמן ב˘נ‰ ‰י' מˆב ˘ל „ין (ול‰עיר מ‰נסמן בנˆוˆי 

ז‰ר לזח"ב ˜ˆ, ב. ור‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר"ל יבמו˙ ˘ם). 

ב˘ם   - ס˜"‚  (ס˙ˆ"‚  ‡ו"ח  ל˘ו"ע  ח"י  [ור‡‰ 
ל‰‡בילו˙  טעמים  עו„  ירוחם)  ורבינו  ‰ל˜ט  ‰˘בלי 
וע„  מפסח   . ר˘עים.  ˘מ˘פט  "לפי   - ‰ספיר‰  „ימי 
על  „ין  ימי  ˘‰ם  ועו„   .  . מ"י)‡  פ"ב  (ע„יו˙  עˆר˙ 

‰˙בו‡‰"].

ו˘ם, "כלל  ו‡ילך).  יז  (ס"ע  לוי"ˆ  ˙ור˙  ור‡‰   (15
כ"„  עם  ז‰  מ˜˘ר  ‰ענין  וב‰מ˘ך  כ"„",  ‰ם  ‰„ינין 

‡לף ˙למי„י רע"˜ כו'. ע"˘ ב‡ורך.

‡ˆל  רע"˜  "ב‡  ˘‡ח"כ  ז‰  יומ˙˜  ועפ"ז   (16
כלומר  ˘ם),  (יבמו˙  ל‰ם"  ו˘נ‰  ˘ב„רום  רבו˙ינו 
מ˜ומו  ˘˘ינ‰ ‡˙  ˙למי„ים ‡ל‡  עם  ללמ„  ˘‰מ˘יך 
˘ע‰  „"מ‡ו˙‰  ˘ם,  ‰ירו˘למי  סיפור  ‰מ˘ך  ע"„   -
‰מ˜ום   ˙‡ (˘˘ינו  ב‚ליל"  ו˜בעו‰  מי‰ו„‰  ע˜רו‰ 
ר‡‰ ‰ער‰   - ל‚ליל)  מי‰ו„‰   - ˘נים  לעבר  נ‰‚ו  ˘בו 

 .12

ול‰עיר - „„רום מ˜ום ‰‡‰ב‰ וחס„ - ‰יפך ‰ˆפון 
מ˘ם ˙פ˙ח ‰רע‰ (ירמי' ‡, י„).

א) אבל להעיר שרע"ק (ת"ק דמתני') פליג ע"ז. וראה 

ח"י שם.
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כל ‡ח„  לז‰":  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  רע"˜" ‰י‡ ‰סיב‰ "˘ל‡  ˘„ו˜‡ ‰יו˙ם "˙למי„י  ונמˆ‡, 
˘מי˘‰ו  לסבול  יכול  ‰י'  ˘ל‡  ע„  רבו,  ל˙ור˙  נפ˘ו  בכל  ונ˙ון  מסור  ‰י'  רע"˜  מ˙למי„י 
רע"˜) ‰ו‡  (ב˙ור˙  ז‰ ‰"טוע‰"  כ‡˘ר  ובפרט  (לפי „ע˙ו),  כ‰לכ‰  ˘ל‡  רבו  ˙ור˙  מפר˘ 

˙למי„ רע"˜, 

ופ˘יט‡ ˘ל‡ ‰י' יכול לנ‰ו‚ בו כבו„8. 

˘‡מר  רע"˜  ˘ל  ‰נ"ל  ‰יסו„י˙  ‰ור‡˙ו  מˆ„  „ו˜‡  ˙ו˜ף  ב‰  י˘  זו  ‰נ‰‚‰  מזו:  י˙יר‰ 
ל‰ם  ‡יכפ˙  י‰י'  ˘ל‡  י˙כן  זו,  ‰ור‡‰  לול‡  ב˙ור‰":  ‚„ול  כלל  ז‰  כמוך  לרעך  "ו‡‰ב˙ 
לימ„ם  רבם  ˘רע"˜  מכיון  ‡בל  ל‡מי˙˙‰;  רבם  ˙ור˙  מ˘י‚  ˘‡ינו  ˙למי„  ˘י˘  מ‰  כ"כ 
ע"„ מעל˙ ˜יום מˆו˙ "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך", ל‡ ‰ס˙פ˜ו בז‰ ˘‰ם עˆמם ˘˜„ו וע˘ו חיל 
בלימו„ ˙ור˙ רבם, ‡ל‡, כ‡ו"‡ מ‰ם ‰˘˙„ל ל‰˘פיע על כל ˘ב‚„ר "רעך" ובפרט ˙למי„י 
רבו ˘‚ם ‰ם י˘י‚ו ˙ור˙ רבם ב‡ו˙‰ ‰„רך ‰‡מי˙י˙ (לפי „ע˙ו); ו‡ל‰ ˘ל‡ ˜יבלו ז‰ - ל‡ 

‰י' יכול לנ‰ו‚ ב‰ם כבו„ (ובפרט כבו„ כפי ‰„רו˘ מ˙למי„י רע"˜).

 ‚ 
י˜˘‰ ע"פ מ˘נ˙"ל ‡מ‡י נענ˘ו

עפ"ז י˘ ל‰בין ל‡י„ך ‚יס‡: 

‰י'  ל‡  ‰˘ונו˙  „עו˙י‰ם  מˆ„  ˘‚ם  רע"˜,  ל˙למי„י  ‰ר‡וי'  ‰נ‰‚‰  ז‰  ˘‡ין  ˘מובן  ‡ף 
ˆ"ל פ‚יע‰ ביחסי ‰כבו„ ˘ביני‰ם, כי כ‡ו"‡ ‰י' לו ל˙˙ מ˜ום ‚ם ל„ע˙ו ˘ל חבירו [מכיון 
לכן  ב)],  ו,  ‚יטין  ב.  י‚,  (עירובין  חיים"  ‡ל˜ים  „ברים  ו‡לו  "‡לו  ב˙ור‰,  „יע‰  ‰י‡  זו  ˘‚ם 
לומר  י˙כן  מ"מ, ‡יך   - מעל˙ם  ערך  לפי  ובפרט  רˆוי  בל˙י  ל„בר  נח˘ב‰  ‰נ‰‚˙ם ‰‰פכי˙ 

˘ב‚לל "חט‡" כז‰ לחו„ יענ˘ו בעונ˘ חמור כ"כ, ˘"כולן מ˙ו"? 

˘ל  ענין  לומר  (ו‡ין ˆריך  ח"ו9  זלזול  ˘ל  ביחס  ˘‡ין ‰מ„ובר  מובן,  ˘ע"פ ‰נ"ל  ובפרט 
‰ע„ר ‰‡‰ב‰ ח"ו - ‰יפך ‰ור‡˙ רבם), ‡ל‡ ‰ע„ר ‰ר‚˘ ˘ל כבו„ ‡מי˙י (˘ז‰ו ‰"כ„בעי"10 
˘(‡ף  ב)  ל,  ˘‰ובטחנו (˜י„ו˘ין  ˙ור‰"  ˘ל  מפני "מלחמ˙‰   - ובז‰ ‚ופ‡  רע"˜),  ˙למי„י  ˘ל 
˘"נע˘ו ‡ויבים ז‰ ‡˙ ז‰" -) "‡ינם זזים מ˘ם ע„ ˘נע˘ים ‡ו‰בים ז‰ ‡˙ ז‰ ˘נ‡מר (חו˜˙ 

כ‡, י„) ‡˙ ו‰ב בסופ‰". 

מ˙ו  ˘כולן  „ז‰  ל‰˘מיענו,   - ‡ח„"  בפר˜  מ˙ו  ˘"כולן  רז"ל  ˘„יי˜ו  ˘ז‰ו  לומר,  וי˘ 
ל‡ ‰י' ר˜ מחמ˙ חט‡ם ‰נ"ל "˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰", ‡ל‡ (‚ם) כ˙וˆ‡‰ מענין ‰מיוח„ 

˘"בפר˜" ז‰, ‰זמן ‚רם סו"ס למי˙˙ם.

„עו˙ פ"ב ‰"ו.

נע˘ו   ‰"„ ˘ם  ובפר˘"י  ב  ל,  ˜י„ו˘ין  ר‡‰   (8
‡ויבים.

9) ר‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ועı יוסף לע"י יבמו˙ ˘ם.

10) כ˙ובו˙ סז, רע"‡.

שמן ששון מחבריך י

ל‰˘י"˙ ‰י˙‰  ˘עבו„˙ם  ˘ב‚לל  רע"˜,  ˘ל  ב˙למי„יו ‰‡חרונים  מעל‰  י˘  ז‰  ומˆ„  ורי˜. 
ח˘ובו˙  פעולו˙  לע˘ו˙  יכול‰  ועבו„˙ם ‰יי˙‰  ˙ור‰",  לכן "‰עמי„ו  ב„רך "‰˙יי˘בו˙" – 

בעולם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 126 ‰ע' 51)

◇ ◇ ◇

‰כיˆ„ ל‡ נ‰‚ו ˙למי„י רע"˜ כבו„ ז‰ בז‰?
ב),  סב,  (יבמו˙  לז‰  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  מ˘ום  מ˙ו  ע˜יב‡  רבי  ˙למי„י  ב‚מר‡ ‡˘ר  ‡י˙‡ 

ומוב‡ בספרים ˘ביום ‰ל"‚ בעומר פס˜ו מלמו˙ (ר‡‰ מ‡ירי ליבמו˙ ˘ם, ועו„).

ו‰נ‰, כל סיפורי ‰˙ור‰, י˘ ב‰ם ‰ור‡‰ עבורנו, ומז‰ מובן ˘‚ם בסיפור ‰‡מור על ˙למי„י 
רע"˜ י˘ ‰ור‡‰ לכל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל. וי˘ לב‡ר ‰‰ור‡‰ מסיפור ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

ויובן ז‰ ב‰˜„ים מ‰ ˘נ˙ב‡ר בכ"מ (ר‡‰ מ‰ ˘נ˙ב‡ר בז‰ לעיל עמ' ז-ח. ל˜מן עמ' ט. וב‡רוכ‰ 
רע"˜",  ˘מ˙ו ‰יו "˙למי„י  ˘˙למי„ים ‡לו  מעי„‰  ˘‰‚מר‡  ˘כיון  ו˘"נ),  ו‡ילך,  טו  עמ'  ל˜מן 

‰רי מובן ˘‰יו ר‡ויים ל˙ו‡ר ז‰, ‰יינו ˘למ„ו ב‡ופן ˘‰ור‰ ל‰ם רע"˜, ב‰˙מ„‰ ו˘˜י„‰ 
ו˜יימו ‰מˆוו˙ במסיר˙-נפ˘.

ומז‰ מובן ˘מ‰ ˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰, ל‡ ‰י' ז‰ מחמ˙ „ברים ˘ל מ‰ בכך, ח"ו, ‡ל‡ 
‰י' ל‰ם יסו„ וטעם בז‰ ב‰˙‡ם לערך "˙למי„י רע"˜".

ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡ על פי מ‰ ˘‡מרו חז"ל ˘‡ין „יעו˙י‰ם ˘ל בני ‡„ם ˘וו˙ (ר‡‰ ˙נחומ‡ 
ו˜יום ‰מˆוו˙, ‡ין  בלימו„ ‰˙ור‰  בעבו„˙ ‰˘י"˙,  ˘‚ם  מובן  ˘מז‰  לח, ‡),  סנ‰„רין  י,  פנחס 

בני ‡„ם ˘ווים: ‡ˆל ‰‡ח„ עי˜ר עבו„˙ו ‰י‡ מ˙וך ‡‰ב˙ ‰', ‡ˆל ‰˘ני ‰י‡ בעי˜ר מ˙וך 
יר‡˙ ‰', ו‡ˆל ‰˘לי˘י ‰י‡ בעי˜ר מ˙וך ˜בל˙ עול, וכיו"ב.

ב‡מי˙יו˙  ‰י˙‰  ˘עבו„˙ם  ‡מ˙,  ‡נ˘י  ˘‰יו  בו„‡י  ‰רי  רע"˜,  ˙למי„י  וב‰יו˙ם 
‰‚יע  ˘ל‡  ומי  ב‡מ˙,  ‰נכונ‰  ‰ו‡  „רכו  ˘„ו˜‡  ‡ח„,  לכל  נר‡‰  ˘‰י'  ב‡ופן  ובפנימיו˙, 

למ„רי‚‰ זו ‰רי, לפי „ע˙ם, חסר ‰ו‡ ב˘לימו˙.

(ספר‡  ב˙ור‰"  ‚„ול  כלל  ז‰   – כמוך  לרעך  "ו‡‰ב˙  ˘‡מר  רע"˜  ˙למי„י  ˘‰יו  ו‰יו˙ 
˜„ו˘ים יט, יח), ל‡ ‰ס˙פ˜ו בז‰ ˘כל ‡ח„ בעˆמו ‰לך מחיל ‡ל חיל ב„רכו ‰עול‰ בי˙ ‡-ל, 

‡ל‡ ‰˘˙„לו ‚ם כן ל‰˘פיע על חברי‰ם ˘‚ם ‰ם יעב„ו ‡˙ ‰' ב‡ופן ז‰ „ו˜‡, ו‡ל‰ ˘ל‡ 
˜יבלו ‰„בר – ל‡ יכלו לנ‰ו‚ ב‰ם כבו„ ככל ‰„רו˘ מ˙למי„י רע"˜.

ועפ"ז ˙ובן ‰‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰' מסיפור ז‰, ˘‰‰ור‡‰ ‰י‡ ב˘ל˘‰ ענינים:

˘בין  ומˆוו˙  למ˜ום  ‡„ם  ˘בין  מˆוו˙  ‰מˆוו˙,  ו˜יום  ‰˙ור‰  לימו„  ‰˘ם,  עבו„˙   (‡
‡„ם לחברו, ˆריכ‰ ל‰יו˙ עבו„‰ ˙מ‰ ו‡מי˙י˙, ובחיו˙ ‰מחי' ‡˙ כל ‰‡„ם ו‰נ‰‚˙ו ‰יום-

יומי˙.



יאשמן ששון מחבריך

בחיו˙  ל˜יים  ˘‚ם ‡ו˙‰ ˆריך  כמוך,  לרעך  ו‡‰ב˙  מˆו˙  ופ˘וט ‡˙  כמובן  כולל  ז‰  ב) 
וב˘לימו˙ ‰כי ‚„ול‰.

‚) ויח„ עם ‰‡מור ˆריך וחייב ‡„ם ל‰ביט בעין יפ‰ על כל ˘ומר ˙ור‰ ומˆו‰ ולנ‰ו‚ בו 
כבו„ ‚„ול, ‡ם ‡פילו „רכו ‡ינ‰ „רכו ˘לו; כיון ˘‚ם ‰˘ני עוב„ ‰' ‰ו‡. ו‰‰פר˘ ‰ו‡ ר˜ 

‡ם ז‰ עוב„ מˆ„ ‡‰ב˙ ‰' ‡ו מˆ„ יר‡˙ ‰' וכ„ומ‰.

לעבו„˙  ‰‚יע  ל‡  ˘ע„יין  מי˘‰ו  כ˘פו‚˘ים  ˘‡פילו  ‰‡מור,  בסיפור  כלול  לימו„  עו„ 
‰˘ם כ„בעי, ˆריך לנ‰ו‚ כבו„ ‚ם בו, ב‰˙‡ם ל‰ור‡˙ חכמינו ז"ל במ˘נ˙ם "ו‰וי „ן ‡˙ כל 

‰‡„ם לכף זכו˙".

על  ל‰˙חנך  ‡פ˘רו˙  לו  ‰י˙‰  ˘ל‡  ‡ל‡  בו,  ˙לוי'  ל‡  ‰חסרון  ˘סיב˙  ˘‡פ˘ר  ובפרט 
‚„ול‰  עליו  ו‡„רב‰, ‰רחמנו˙  ל‚מרי.  בו  ˙לויו˙  ˘‡ינם  סיבו˙  מˆ„  ו‰מˆו‰  ברכי ‰˙ור‰ 
ל‰יו˙  ˆריך  ו‰עזר  ומˆוו˙,  ב˙ור‰  בי‰„ו˙,  לעלו˙  לו  לעזור  ביו˙ר  ל‰˘˙„ל  וˆריך  יו˙ר, 

ב‡ופן ‰כי טוב, ב‡‰ב‰ וכבו„ וב„רכי נועם.

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו ‡‚ר˙ ט'˙˙ˆ‚)

◇ ◇ ◇

‰‡מנם ‰יו "˙למי„י רע"˜"?
ב),  סב,  (יבמו˙  לז‰  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  מ˘ום  מ˙ו  ע˜יב‡  רבי  ˙למי„י  ב‚מר‡ ‡˘ר  ‡י˙‡ 

ומוב‡ בספרים ˘ביום ‰ל"‚ בעומר פס˜ו מלמו˙ (ר‡‰ מ‡ירי ליבמו˙ ˘ם, ועו„).

ו‰נ‰, נ˙ב‡ר בכ"מ (ר‡‰ ‚ם מ‰ ˘נ˙ב‡ר בז‰ לעיל עמ' ז-ח. וב‡רוכ‰ ל˜מן עמ' טו ו‡ילך, ו˘"נ) ‡˘ר 
לכל  נר‡‰  ˘ב‰יו˙ם ‡נ˘י ‡מ˙ ‰י'  מפני  ז‰  בז‰ ‰י'  ז‰  כבו„  רע"˜  ˙למי„י  נ‰‚ו  ˘ל‡  מ‰ 
‡ח„ ˘„ו˜‡ „רכו ‰י‡ ‰נכונ‰ ב‡מ˙, ומכיון ˘רע"˜ ‰„‚י˘ ‡˙ ‚ו„ל מעל˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, 
לכן ‰˘˙„לו לפעול ‚ם על חברי‰ם ˘יעב„ו ‡˙ ‰' „ו˜‡ ב‡ופן ˘‰ם ח˘בו לנכון, ומי ˘ל‡ 
˜יבל ‡˙ „רכם, ל‡ יכלו לנ‰ו‚ בו כבו„ כ„בעי (ר‡‰ במ˜ומו˙ ˘נסמנו לעיל בי‡ור ‰„בר ב‡ריכו˙). 

כך  כל  ל‰יו˙   - ˘ל ‰˙למי„ים  ז‰  עבו„‰  ˘ל„רך  מובן  רע״˜,  ˙למי„י  ˘‰יו  מכיון  ו‰נ‰, 
ב„רך ‰‡חר˙  ˘‚ם  ל‡פ˘רו˙  מ˜ום  נ˙ינ˙  כ„י ‡י  ע„  עבו„˙ו,  ב„רך  כל ‡ח„  וח„ור  ˘˜וע 

˙י˙כן ˘לימו˙ - י˘ ל‰ ˘ור˘ בעבו„˙ רע״˜ עˆמו.

וי˘ לומר ‰‰סבר‰ בז‰:

‡מר  ע˜יב‡  ˘ר׳  ב‚מר‡  כ„‡י˙‡  נפ˘,  ‰מסירו˙  לענין  ב˙˘ו˜‰  ימיו  כל  חי  רע"˜ 
ל˙למי„יו: ״כל ימי ‰יי˙י מˆטער על פסו˜ ז‰, בכל נפ˘ך – ‡פילו נוטל ‡˙ נ˘מ˙ך, ‡מר˙י, 

מ˙י יבו‡ לי„י ו‡˜יימנו״ (ברכו˙ ס‡, ב).

ל‡  נפ˘,  במסירו˙  עומ„  כ‡˘ר ‡„ם  כולו.  ענין ‰חו„ר ‡˙ ‰‡„ם  נפ˘ ‰ו‡  מסיר˙  ו‰נ‰, 
נ˘‡ר ˘ום „בר בנפ˘ו ˘ל‡ י‰י׳ ח„ור ב˙נוע˙ מסיר˙ ‰נפ˘.

שמן ששון מחבריך יח

כבו„ ז‰ לז‰", כי ‡ם מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ כו'. 

˘ב˙˜ופ‰  לומר  ‚„ול  ‰כי  „וח˜  ‰רי   - ‡ח„"  ב"פר˜  כולם  נענ˘ו  מ„וע  ביו˙ר:  ו˙מו‰ 
˜ˆר‰ זו ˘ל "פר˜ ‡ח„" (בין פסח לעˆר˙) נ˙מל‡‰ ס‡˙ם ˘ל כל ‰כ"„ ‡לף ˙למי„ים בב"‡ 

וע„ כ„י ל‰ענ˘ בעונ˘ מי˙‰? 

ועכˆ"ל ˘בפר˜ זמן ז‰ ‡ירע „בר מיוח„ ˘ב‚ללו "כולן מ˙ו" ב"פר˜" ז‰.

 ב 
˙ו˜ף  מˆ„  ויב‡ר „‰ו‡ „ו˜‡  רע"˜  ˙למי„י  ב‰יו˙ם  זב"ז  כבו„  נ‰‚ו  ל‡  כיˆ„  עו„,  י˜˘‰ 

‡‰ב˙ם זל"ז

לז‰",  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  "ל‡  רע"˜  ˘˙למי„י  ‰ענין  כללו˙  בי‡ור  ב‰˜„ים   - בז‰  לומר  וי˘ 
„לכ‡ו' ˙מו‰: 

˘ל  ‰מעל‰  ‰פל‡˙  ‚ו„ל   ˙‡ ˘‰„‚י˘  ‰˙נ‡  ‰ו‡  רע"˜,  ‡לו,  ˙למי„ים  ˘ל  רבם  ‰רי 
‡‰ב˙ י˘ר‡ל - "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך - רע"˜ ‡ומר ז‰ כלל ‚„ול ב˙ור‰" (˜„ו˘ים יט, יח וב˙ו"כ 
‰ענין  ‰יפך   - לז‰"  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  "ל‡  ˙למי„יו  ˘„ו˜‡  מ‡„  יפל‡  ו‡"כ,  ע‰"פ).  (ופר˘"י) 

„‡‰ב˙ י˘ר‡ל (‰ור‡‰ עי˜רי˙ ויסו„י˙ ב˙ור˙ רבם)4? 

ונ˙' במ˜"‡ (ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ע' 342 ו‡ילך. חכ"ב ע' 139 ו‡ילך, ‰וב‡ו לעיל), ˘‡„רב‰ - „ו˜‡ 
‰יו˙ם ˙למי„י רע"˜ ‚רם לכך "˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰". ו‰בי‡ור: 

„יעו˙י‰ם  ˘‡ין  ב‰˜„מ‰)  ˙ני‡  י.  פינחס  ˙נחומ‡   .‡ לח,  סנ‰„רין   .‡ נח,  ברכו˙  (ר‡‰  חז"ל  ‡מרו 
מ‰ם ‰˘י‚  ˘כ‡ו"‡  רע"˜,  ˙למי„י  לכ"„ ‡לף  בנו‚ע  ˘כן ‰ו‡  וכמובן  ˘וו˙.  ‡„ם  בני  ˘ל 
˙ור˙ רע"˜ לפי „רכו ו„ע˙ו5, וב˘י˜ול ‰„ע˙ ˘לו מס˜נ˙ו ˘בו„‡י כפי ˘‰˘י‚ ‰ו‡ כן ‰ו‡ 
˘ונ‰ -  ב‡ופן  רבו  לומ„ ‡˙ „ברי  ˘חבירו  ˘מע  כ‡˘ר  ולכן  רע"˜;  ב„ברי  ‰פירו˘ ‰‡מי˙י 
ובל˙י נכון לפי „ע˙ו - ל‡ ‰י' יכול לנ‰ו‚ בו כבו„ ו‰ערכ‰ - ˘‰רי ‰ו‡ לומ„ ‡˙ „ברי רבו 

ב‡ופן מוטע‰! 

[ו‰נ‰‚˙ כבו„ ז‰ לז‰ מן ‰˘פ‰ ולחוı בלב„ - מובן ˘‡ין ז‰ ˘ייך ב˙למי„ים ˘ל רע"˜, 
כי בו„‡י ‰יו "‡נ˘י ‡מ˙"6 ו"˙וכם כברם" (ל' חז"ל ברכו˙ כח, ‡. ועו„), ול‡ ‰יו יכולים ל‰˙נ‰‚ 

ב‡ופן „"‡ח„ בפ‰ ו‡ח„ בלב" (ע"„ פר˘"י וי˘ב לז, „)7]. 

רע"˜  ע"י  נ‡מר  ז‰  ˘מ‡מר  לומר  „וח˜  ולכ‡ו'   (4
כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  על  ˙למי„יו  מי˙˙  (ומˆ„)  ל‡חרי 

זל"ז.

בס„ורו  ‡„‰"ז  (ל‚ירס˙  מ"ח  (פ"ב  ‡בו˙  ר‡‰   (5
‡"ל   .  . לריב"ז  לו  ‰יו  ˙למי„ים   '‰ ו‡ילך)  מ"ט)   -

˘כ‡ו"‡  ˘ונים,  „ברים  ‡מר  וכ‡ו"‡   - כו'  ור‡ו  ˆ‡ו 
מ„ברי ‡ח„ ˘ונים מכל ‰˘‡ר. - ור‡‰ ‰מ˘ך ˙ער"ב 

ח"‡ פי"‚.

6) ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ˘ם ‰ער‰ „"‰ ‡נ˘י ‡מ˙.

‰ל'  רמב"ם   .‡ מט,  ב"מ  ב.  ˜י‚,  פסחים  ור‡‰   (7



כיˆ„ ל‡ נ‰‚ו ˙למי„י רע"˜ כבו„ ז‰ בז‰
כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  ז‰  מˆ„  ר˜   '‡ בפר˜  מ˙ו  רע"˜  ˙למי„י  ‡לף  ˘כ"„  י˙כן  כיˆ„  י˜˘‰ 
מˆ„  יב‡ר „ב‡ „ו˜‡  רע"˜ /  ˙למי„י  ב‰יו˙ם  זב"ז  כבו„  נ‰‚ו  ל‡  כיˆ„  עו„,  י˜˘‰  זב"ז / 
ע"פ ‰ירו˘למי „עונ˘ם  יב‡ר   / נענ˘ו  מ˘נ˙"ל ‡מ‡י  ע"פ  י˜˘‰   / זל"ז  ˙ו˜ף ‡‰ב˙ם 
ב‡ בפר˜ ‡' מ˘ום ‰ˆטרפו˙ עין-‰רע / יוסיף ב‰פל‡˙ מעל˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל „ר˘ב"י

 ◇ 

 ‡ 
י˜˘‰ כיˆ„ י˙כן ˘כ"„ ‡לף ˙למי„י רע"˜ מ˙ו בפר˜ ‡' ר˜ מˆ„ ז‰ ˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ זב"ז

‡לף  ע˘ר  ˘"˘נים  ו),  פי"‡,  ˜‰"ר   .‚ פס"‡,  ב"ר  ‚"כ  ור‡‰  ב.  סב,  (יבמו˙  ‰‚מר‡  סיפור  י„וע 
זו‚ים1 ˙למי„ים ‰יו לו לרבי ע˜יב‡ . . וכולן מ˙ו בפר˜ ‡ח„ (בין פסח לעˆר˙2) מפני ˘ל‡ 
נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰", ובל"‚ בעומר - "פס˜ו למו˙" (מ‡ירי יבמו˙ ˘ם "˜בל‰ בי„ ‰‚‡ונים כו'" (ור‡‰ 

‡וˆר ‰‚‡ונים ליבמו˙ ˘ם). טו˘ו"ע ‡ו"ח ס˙ˆ"‚ ס"ב (ור‡‰ ˘ם ס"‡). ˘ו"ע ‡„‰"ז ˘ם ס"‰). 

ולכ‡ו' סיפור ז‰ „ור˘ בי‡ור: 

„בר פ˘וט ‰ו‡, ˘כל ˙למי„ים ‡לו - בריבוי ‚„ול ˘ל כ"„ ‡לף - ל‡ ב‡ו ונע˘ו ˙למי„יו 
ביום (בפר˜) ‡ח„, כי ‡ם במ˘ך כו"כ ˘נים3, ו‰יינו, כ‡˘ר ‰˙חיל רע"˜ ללמו„ עם ˙למי„ים 
ונ˙פרסמו ˘מו ו˙ור˙ו בעולם, ‰˙חילו לנ‰ור ‡ליו ˙למי„ים, ובמ˘ך ‰זמן ‰לך ו‚„ל מספרם, 

ע„ ˘‰יו לו כ"„ ‡לף ˙למי„ים. 

וכמו"כ מובן, ˘‡ופן ‰נ‰‚˙ם ˘ל כל ‰˙למי„ים ל‡ נ˘˙נ‰ בב˙ ‡ח˙ למˆב ˘ל "ל‡ נ‰‚ו 

˘ינויי  עם  יבמו˙  ובמס'  לפנינו.  ב‚מ'  כ"‰   (1
נוסח‡ו˙ כו' (ירו˘לים, ˙˘מ"ו) ‰וב‡‰ ‚ירס‡ "זו‚", 

"זו‚ו˙".

2) יבמו˙ ˘ם. ˜‰"ר ˘ם.

3) ר‡‰ כ˙ובו˙ סב, סע"ב ו‡ילך.

בשבתו עם חברים
שמן ששון מחבריך יב

ועבו„‰ ב‡ופן כז‰ ‰י‡ מ‰ ˘˜בלו ממנו ˙למי„יו:

בעבו„˙  ענין  כל  ובמיל‡ ‰י׳ ‡ˆלם  נפ˘,  למסיר˙  מרע״˜ ‡˙ ‡ו˙‰ ‰˙˘ו˜‰  ‰ם ˜יבלו 
‰׳ מ˙וך מסיר˙ נפ˘, ˘‰עסי˜ וח„ר ‡˙ כל כולם. ‰ם ‰יו כל כך מסורים לענין בלב ונפ˘, 
ע„ ˘ב‡ו˙‰ ‰˘ע‰ ל‡ ‰י׳ ‡ˆלם מ˜ום כלל לענין ‡חר, וז‰ ‰בי‡ ל‡ופן עבו„˙ם ˘ל "ל‡ 

נ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰".

כי,  ‰עליונ‰.  ‰כוונ‰  כפי  ‰„בר  ‰י׳  ל‡  „עבו„˙ם,  ‰עילוי  ‚ו„ל  על  ‰בט  מבלי  ו‰נ‰, 
עבו„˙ ‰מסיר˙ נפ˘ כ˘לעˆמ‰ מבי‡‰ ‡˙ ‰‡„ם לרˆון ״לˆ‡˙״ מ‰עולם וע„ לכלו˙ ‰נפ˘ 
‚„ול‰  מעל‰  ‰ו‡  ז‰ו  ˘"רˆו‡"  למרו˙  ולכן,  "רˆו‡";  ‰חסי„ו˙  בל˘ון  ‰נ˜ר‡  ל‡ל˜ו˙, 
ו‰כוונ‰  ˘לימו˙ ‰כוונ‰, ‰יו˙  כפי  ז‰  מ˜ום ‡ין  מכל   - נפ˘  מסיר˙  מ˙וך  עבו„‰   - ביו˙ר 
‰עליונ‰ ‰י‡ ˘‰מסיר˙ נפ˘, ״רˆו‡״, ˙‚רום ל‡„ם לרˆו˙ לעבו„ ב˙וך עולם ‰ז‰, כנ˘מ‰ 
‰חסי„ו˙  בל'  נ˜ר‡˙  ז‰  עבו„‰  ˘‡ופן  ‰עולם,  ב˙וך  ‚ם  ‰˜„ו˘‰  ‰˘פעו˙  ול‚לו˙  ב‚וף, 

״˘וב״, ל‰מ˘יך ‡ל˜ו˙ למט‰. 

מסו„ר˙,  עבו„‰  י„י  על  „ו˜‡  נפעל˙  ב˙וכו,  ‡ל˜ו˙  ו‰מ˘כ˙  ‰עולם,  ו‰על‡˙  בירור 
עבו„‰ ˘על פי טעם ו„ע˙, ול‡ ע"י מסיר˙ נפ˘ בלב„ (ר‡‰ בכ"ז ˙ור‰ ‡ור כ‰, ב, ועו„. וב‡רוכ‰ 

„"‰ ‡חרי מו˙ ˙רמ"ט. ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 988 ו‡ילך).

מפני   .  . מ˙ו  ״וכולן  רע"˜  ˙למי„י  על  חז״ל  ˘ז‰ו ‚ם ‰פירו˘ ‰פנימי „מ‡מר  לומר  וי˘ 
˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰, ו‰י׳ ‰עולם ˘מם״:

״˘מם״  ˘‰עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ‰י׳  ו'רˆו‡', ‰רי  נפ˘  ב‡ופן „מסיר˙  ˘עבו„˙ם ‰י˙‰  כיון 
 ˙‡ ל‰עלו˙  ול‡  ‰‚וף,  מן  ‰נ˘מ‰  יˆי‡˙  נפ˘,  מסיר˙  ˘ל  ב‡ופן  ‰י˙‰  עבו„˙ם  כי  ורי˜, 
˜„ו˘‰,  בלי  "˘מם",  מ˜ום  ‰עולם  נ˘‡ר  ובמיל‡  ‰עולם,  ב˙וך  ˜„ו˘‰  ול‰מ˘יך  ‰עולם 

ובלי ‰מ˘כ˙ ‡ל˜ו˙ ב˙וך ‰עולם.

וז‰ ‰י׳ ‰חי„ו˘ „‡ו˙ם חמ˘˙ ‰˙למי„ים, ˘״‰ם ‰עמי„ו ˙ור‰":

מרע"˜,  ˘למ„ו  כמו  נפ˘,  רע״˜, ‰י' ‰מסיר˙  ˙למי„י  ˘‚ם ‡ˆל ‰˙למי„ים ‡לו,  בוו„‡י 
ע˜יב‡,  ר׳  רבם  ‡ˆל  ˘‰י׳  כפי  ˘לימו˙,  ˘ל  ב‡ופן  זו  עבו„‰  ‰יי˙‰  ˘‡ˆלם  ‡ל‡  כנ"ל. 
ב˘לום  "נכנס  ‰ו‡  „ו˜‡  ‡ך  ל'פר„ס',  ˘נכנסו  מ‡לו  ‰י'  ˘‰ו‡  ˘‡ף  מוˆ‡ים  רע"˜  ˘‡ˆל 
מפני  ‰ו‡  ב˘לום  יˆ‡ו  ˘ל‡  ˘‡לו  ‰ו‡,  בז‰  ˘‰פירו˘  ב),  י„,  ח‚י‚‰  (ר‡‰  ב˘לום"  ויˆ‡ 
˘נכנסו לפר„ס, וכל˙‰ נפ˘ם מ„בי˜ו˙ם ל˜ונם. מ˘‡"כ רע"˜ "נכנס ב˘לום" ˘‚ם "כניס˙ו" 
לˆ‡˙   – "˘לום"  לע˘ו˙  רˆון  מ˙וך  ‰יי˙‰  לפר„ס,   – ו'רˆו‡'  נפ˘  מסיר˙  ˘ל  זו  לעבו„‰ 
רˆונו  ניˆל ‡˙  ˘רע"˜  ו‰יינו,  '˘וב'.  ˘ל  עבו„‰   – בעולם  ול‰מ˘יך ˜„ו˘‰  ב˘לום,  מ˘ם 
ל‰מ˘יך   – ‰˜ב"‰  רˆון  ב˜יום  ו‰˙ל‰בו˙  חיו˙  ˙וספ˙  לו  יוסיף  ˘ז‰  כ„י  ב˜ונו,  לי„ב˜ 

‡ל˜ו˙ למט‰ ול‰עלו˙ ‡˙ ‰עולם.

מרבם  למ„ו  ˘‚ם ‰ם  ˘‡ף  ˙ור‰",  ˘"‰עמי„ו  חמ˘˙ ‰˙למי„ים  למ„ו  ז‰  עבו„‰  ו‡ופן 
‡˙ ‰עבו„‰ מ˙וך כלו˙ ‰נפ˘ ומסיר˙ נפ˘, ‡ך ‰ם למ„ו ‚ם ‡˙ ‰„רך ‰נכונ‰ לעבו„ בז‰, 



יגשמן ששון מחבריך

ל‰עלו˙ ‡˙ ‰עולם "ול‰עמי„  בז‰  ל‰˘˙מ˘  רˆון  מ˙וך  זו ‰יי˙‰  לעבו„‰  ˘‚ם "כניס˙ם" 
‡˙ ‰˙ור‰", ˘ל‡ י˘‡ר ‰עולם "˘מם", ‡ל‡ ימ˘יכו ˜„ו˘‰ ‚ם ב˙וך ‰עולם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 139 ו‡ילך)

◇ ◇ ◇

ל"‚ בעומר פועל ˘ל‡ ˙‰י' "מי˙‰" בעבו„˙ חו„˘ ‡ייר
ל"‚ בעומר חל ביום י"ח ‡ייר. וי˘ לב‡ר ‰רמז בז‰:

נ"ע, ‡מרו  וכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  כ"˜ ‰בע˘"ט  ˘ל  יום ‰ול„˙ם  "י"ח ‡לול",  ליום  בנו‚ע 
רבו˙ינו "ח"י ‡לול נו˙ן חיו˙ בעבו„‰ ˘ל ‡לול" (ס' ‰˘יחו˙ ˙˘"‰ (לכ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ı נ"ע) 

עמ' 122 ועו„).

ועפ"ז י˘ לומר ˘כן ‰ו‡ ב"ל"‚ בעומר", ˘יום ז‰ נו˙ן חיו˙ בעבו„˙ חו„˘ ‡ייר.

וי˘ לב‡ר ז‰ ע"פ ‰י„וע ˘חו„˘ ניסן ‰ו‡ כנ‚„ מ„˙ ‰חס„, וחו„˘ ‡ייר ‰ו‡ כנ‚„ מ„˙ 
‰‚בור‰ (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ל‰‡ריז"ל פ' ויˆ‡ „"‰ ענין ‰ז' כוכבי לכ˙. ועו„).

‚ילוי  ענין  ‰ו‡  ˘חס„  ‰ו‡,  ל‚בור‰  חס„  בין  ‰חילו˜ים   '‡˘ בספרים,  מבו‡ר  ו‰נ‰, 
מ˜ום  ולכל  מרובים  ל‰˘פיע ‡ורו˙  מו‚בל,  בל˙י  ב‡ופן  למט‰  מלמעל‰  ‰˘פע˙ ‰˜„ו˘‰ 
ומ˜ום, ‡ך מ„˙ ‰‚בור‰ ענינ‰ ל‰יפך, ל‡ ˘י˙‚לו ‰‰˘פעו˙ מלמעל‰, ‡ל‡ ˘י˙על‰ ‰‡„ם 
למעל‰ (ר‡‰  מלמט‰  ˘י˙על‰  ו‰יינו  למ„רי‚˙ ‰˜„ו˘‰,  ˘י‚יע  ע„  מ„ר‚˙ו ‰נמוכ‰  מעˆמו 

במ˜ור ‰„ברים ˘ם נ˙ב‡ר ענין ז‰ ו˘"נ).

וז‰ו ˙וכן עבו„˙ חו„˘ ‡ייר, ˘‰ם ימי ספיר˙ ‰עומר, ˘‰רי ˙וכן ענין ספיר˙ ‰עומר ‡ינו 
ו"ל˙˜ן ‡˙  ˘פ‚מ˙י"  מ‰  ˘"י˙ו˜ן  זיכוך ‰‡„ם  על  לעבו„  מלמעל‰, ‡ל‡  ל‚לו˙ ‰˜„ו˘‰ 
נפ˘ו˙נו ורוחו˙ינו ונ˘מו˙ינו מכל סי‚ ופ‚ם" (נוסח ‰'י‰י רˆון' ˘‡חרי ספיר˙ ‰עומר) ול˙˜ן ‡˙ 

‰מ„ו˙.

טעו˙  ל‰יו˙  יכול‰  מ„˙ ‰‚בור‰ – ‰על‡˙ ‰‡„ם,  חו„˘ "‡ייר" –  ˘ל  זו  בעבו„‰  ו‰נ‰, 
ל‰‚יע  ‰‡„ם  יכול  עˆמו  ולזכך  ל‰˙עלו˙  ‰‡„ם  ˘בעבו„˙  ו‰יינו,  "מי˙‰".  לי„י  ‰מבי‡‰ 
˘ל  לבחינ‰  ˘י‚יע  ע„  למעל‰,  ול‰˙עלו˙  מˆבו ‰נמוך  כך ‡˙  כל  לעזוב  ˘ינס‰  כז‰  למˆב 
ל˘ב˙  בר‡‰  ל˙ו‰ו  כי "ל‡  רˆוי'.  ז‰ ‡ינ‰  מן ‰‚וף. ‡ך „רך  נפ˘ו  ו˙יפר„  "כלו˙ ‰נפ˘", 
יˆר‰", ˘‰˜ב"‰ ל‡ בר‡ ‡˙ ‰עולם ˘י˙על‰ ‰‡„ם ע„ ˘˙ˆ‡ נ˘מ˙ו מן ‚ופו, ‡ל‡ "ל˘ב˙ 

יˆר‰" ˘‰‡„ם יעבו„ ב˙וך עולם ‰ז‰ ועם ‚ופו ל‰עלו˙ם ולזככם.

ל‰בי‡  יכול‰  זו  עבו„‰  כנ"ל,  כי,  מיוח„˙,  ל"חיו˙"  נˆרכ˙  חיו˙ ‡ייר  ˘עבו„˙  מ‰  וז‰ו 
לי„י טעו˙ ˘ל "מי˙‰".

ועפ"ז יובן מ‰ ˘"ל"‚ בעומר" נו˙ן "חיו˙" בעבו„‰ זו:

כי מבו‡ר בכ"מ (ר‡‰ ‰מ˜ורו˙ לז‰ במ˜ור ‰„ברים) ˘˙למי„י רבי ע˜יב‡ ˘מ˙ו בימי ‰ספיר‰, 

שמן ששון מחבריך טז

מוכרחים  ל˜ונו,  ‰‡„ם  בעבו„˙  ‰ור‡‰  בו  י˘  ב˙ור‰  ˘כ˙וב  מ‰  ˘כל  מכיון  מ"מ,  ‡ך 
לומר ˘י˘ בעבו„˙ם ˘ל ˙למי„י רע"˜ ‰ור‡‰ ‡לינו.

וˆמ‡ון  ‰˘˙ו˜˜ו˙  מ˙וך  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰‡„ם  ˘עבו„˙  ‰ו‡,  מז‰  ˘‰‰ור‡‰  לומר  וי˘ 
ז‰ירו˙ ‰נ„ר˘˙,  מ˙וך  ל‰יו˙  זו ˆריכ‰  ˘עבו„‰  נפ˘, ‡ל‡  מסיר˙  כ„י  ע„  למעל‰,  לעלו˙ 
˘ל‡ יבו‡ מז‰ ל"כלו˙ ‰נפ˘", ‡ך ‰˙˘ו˜‰ ו‰ˆמ‡ון, „בר נעל‰ ‰ו‡ ע„ מ‡ו„, ‡˘ר נˆרכ˙ 

לכל ‡ח„ בעבו„˙ו ל˜ונו (ור‡‰ ‡ריכו˙ ‰בי‡ור בז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 990 ו‡ילך, ו˘"נ).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 126 ‰ע' 51)
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נ‰‚ו – ר‚ילו˙, מנ‰‚ ומנ‰י‚
בל"‚ בעומר ˘בו פס˜ו ˙למי„י רבי ע˜יב‡ למו˙, מו„‚˘ ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ ז‰ירו˙ מיוח„˙ 
ב‡‰ב˙ ו‡ח„ו˙ י˘ר‡ל, ˘‰רי ˙למי„י רע"˜ מ˙ו מפני ˘"ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰" (יבמו˙ סב, 
ב), ו‡"כ, י˘ ל˙˜ן ז‰ ע"י ‰וספ‰ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ובז‰ירו˙ ל‰˙נ‰‚ ב‡ופן ˘ל "נ‰‚ו כבו„ 

ז‰ בז‰".

‰ול"ל  ולכ‡ו'  ר‚יל,  ‡ינו  זו  ל˘ון  ˘‰רי  בז‰",  ז‰  כבו„  "נ‰‚ו  ‰ל˘ון  „יו˜  לב‡ר  וי˘ 
"חל˜ו כבו„" ‡ו "נ˙נו כבו„" ‡ו "כיב„ו ז‰ ‡˙ ז‰" וכיו"ב?

וי˘ לומר ˘מל˘ון זו למ„ים כמ‰ וכמ‰ ‰ור‡ו˙:

מ„‚י˘ ‡˙  ˘"מנ‰‚"  "מנ‰‚",  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריך  לז‰"  "ז‰  חלו˜˙ ‰כבו„  ‡. ‡ופן 
‰ר‚ילו˙ ˘ב„בר, כל˘ון ‰ר‚יל "מנ‰‚ ‰מ˜ום" וכיו"ב, כלומר ˘‰ענין „‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ˆריך 
ל‰יע˘ו˙ למנ‰‚ ‰ר‚יל, ע„ כ„י כך ˘ל‡ יוˆרך ל‰˘˙„לו˙ מיוח„˙ ולי‚יע‰ לבו‡ למי„‰ זו, 

‡ל‡ ז‰ ˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלו כמו טבע, וז‰ ‰ו‡ ‰ר‚ילו˙ ˘לו.

ב‡‰ב˙  ל‰˙נ‰‚  ˘י˘  מרומז  ובז‰  ‰„ין,  מˆ„  בו  מחוייבים  ˘ל‡  „בר  ‰ו‡  "מנ‰‚"  ב. 
י˘ר‡ל ‚ם ב‡ופן ˘ל לפנים מ˘ור˙ ‰„ין – מנ‰‚.

בכל  ל‰יע˘ו˙ "מנ‰י‚"  ˘כל ‡ח„ ˆריך  מרומז  ובז‰  מל˘ון "מנ‰י‚",  ‚. "נ‰‚ו" ‰ו‡ ‚ם 
עלי‰ם,  ‰˘פע‰  לו  ˘י˘  ‡ל‰  כל  על  לפעול  ‰ו‡  ˘ˆריך  ו‰יינו,  י˘ר‡ל,  ל‡‰ב˙  ‰˜˘ור 
וי˘פיעו  י‰יו "מנ‰י‚ים",  ˘‚ם ‰ם  ע„  י˘ר‡ל,  מ˙וך ‡‰ב˙  ˙‰י'  ˘‚ם ‰נ‰‚˙ם  "ל‰נ‰י‚ם", 

על ‡חרים בענין ז‰. 

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט עמ' 458 ו‡ילך)

◇ ◇ ◇

‰‰ור‡‰ מ˙למי„י רע"˜ – ל‰˘˙ו˜˜ לעלו˙ למעל‰
‡י˙‡ ב‚מ' "‡מרו ˘נים ע˘ר ‡לף זו‚ים ˙למי„ים ‰יו לו לרבי ע˜יב‡ מ‚ב˙ ע„ ‡נטיפרס 
רע"˜ ‡ˆל  ˘ב‡  ע„  ˘מם,  ו‰י' ‰עולם  לז‰  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  מפני  בפר˜ ‡ח„  מ˙ו  וכולן 
˘מוע.  בן  ורבי ‡לעזר  ˘מעון  ורבי  יוסי,  ור'  י‰ו„‰,  ור'  ר"מ,  ל‰ם,  ו˘נ‡‰  ˘ב„רום,  רבו˙נו 
ומוב‡  ב).  סב,  (יבמו˙  עˆר˙"  וע„  מפסח  מ˙ו  כולם  ˙נ‡  ˘ע‰.  ˙ור‰ ‡ו˙‰  ו‰ם ‰ם ‰עמי„ו 

בספרים ˘בל"‚ בעומר, פס˜ו ‰˙למי„ים ˘ל רע"˜ למו˙ (ר‡‰ מ‡ירי ˘ם, ועו„).

ונ˙ב‡ר לעיל (עמ' ו. עמ' ט ו‡ילך, ו˘"נ) ˘˙למי„י רע"˜ ˘מ˙ו בימי ‰ספיר‰ טעו˙ם ‰יי˙‰ 
בז‰ ˘עבו„˙ם ‰יי˙‰ ב‡ופן ˘‰˙עלו ונ˙˜„˘ו ע„ כ„י "כלו˙ ‰נפ˘", ו‡ף ˘עבו„‰ זו ‰י‡ 
בר‡ ‡˙ ‰עולם  יˆר‰" – ‰˜ב"‰  כי "ל˘ב˙  זו ‰„רך ‰נכונ‰,  מ"מ ‡ין  מ‡ו„  נעלי˙  עבו„‰ 

ע"מ ˘יי˘‡רו ב˙וך ‰עולם ויעב„ו ‡˙ו לבררו ולזככו.

שמן ששון מחבריך יד

ל"‚  ענין  ועפ"ז  כ„י "כלו˙ ‰נפ˘",  ע„  ˘‰˙עלו  ב‡ופן  עבו„˙ם  ˘עב„ו  בז‰  טעו˙ם ‰יי˙‰ 
בעומר ‰ו‡ ‰„‚˘˙ ‰ענין ˘‡ין לעבו„ בעבו„‰ זו, ‡ל‡ ‰‡„ם ˆריך לעבו„ עם ‚ופו, לזככו 

ול‰‡ירו, ב‡ופן ˘י˘‡ר "חי" – נ˘מ‰ ב‚וף, בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי.

חיו˙"  ל"מי˙‰" ‡ל‡ "נו˙ן  ˙‚רום  ל‡  ˘"עבו„˙ ‡ייר"  בעומר ‰ו‡ ‰‚ורם  ˘ל"‚  ונמˆ‡ 
בעבו„‰ זו, "ל˘ב˙ יˆר‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 141)

◇ ◇ ◇

‡יך יע˘‰ ‡„ם ˘˙ור˙ו ˙‰י' "סם חיים" וי‰י' ˘מו 
לכבו„ ול˙פ‡ר˙?

‡י˙‡ ב‚מ' "‡מרו ˘נים ע˘ר ‡לף זו‚ים ˙למי„ים ‰יו לו לרבי ע˜יב‡ מ‚ב˙ ע„ ‡נטיפרס 
רע"˜ ‡ˆל  ˘ב‡  ע„  ˘מם,  ו‰י' ‰עולם  לז‰  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡  מפני  בפר˜ ‡ח„  מ˙ו  וכולן 
˘מוע.  בן  ורבי ‡לעזר  ˘מעון  ורבי  יוסי,  ור'  י‰ו„‰,  ור'  ר"מ,  ל‰ם,  ו˘נ‡‰  ˘ב„רום,  רבו˙נו 
ומוב‡  ב).  סב,  (יבמו˙  עˆר˙"  וע„  מפסח  מ˙ו  כולם  ˙נ‡  ˘ע‰.  ˙ור‰ ‡ו˙‰  ו‰ם ‰ם ‰עמי„ו 

בספרים ˘בל"‚ בעומר, פס˜ו ‰˙למי„ים ˘ל רע"˜ למו˙ (ר‡‰ מ‡ירי ˘ם, ועו„).

ו‰˙למי„ים  בעומר  ל"‚  ˘לפני  ‰˙למי„ים  ˙למי„ים:  סו‚י  ˘ני  לרע"˜  לו  ˘‰יו  ונמˆ‡, 
ב‡ו˙ו  למ„ו  ו‡ל‰  ו‡ל‰  רע"˜,  ל‰ם ‡ו˙ו ‰רב –  סו‚ים ‡לו ‰י'  ˘ני  ו‡ילך.  בעומר  ˘מל"‚ 
זמן, וב‡ו˙ם ‰˙נ‡ים. ומ"מ, מ‰˙למי„ים ˘ל ‰סו‚ ‰ר‡˘ון ל‡ נ˘‡ר זכר, ו‡ף ˘מו˙י‰ם ל‡ 
נו„עו, ב‰ ב˘ע‰ ˘‰˙למי„ים מ‰סו‚ ‰˘ני, ‡ף ˘מספרם ‰י' ˜טן מחברי‰ם, ‰ˆליחו ב‡ופן 

מפלי‡, ו˙ור˙ם ו˘מו˙י‰ם מ‡ירים ע„ ‰יום ‰ז‰ וי˙נוססו ל˘ם ול˙פ‡ר˙ לע„.

מ‰ ‚רם ל‰ב„ל ב˙כלי˙ ˘בין ˘ני ‰סו‚ים ‰‡ל‰ ב˙למי„יו ˘ל רע"˜?

‰˙למי„ים מ‰סו‚ ‰˘ני ˘מו לבם ו‰˜„י˘ו כוחם ללימו„ ˙ור‰ מ˙וך ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, חיו 
ב˘לום ורעו˙, ונ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰. מ˘‡"כ חברי‰ם, מ‰סו‚ ‰ר‡˘ון, ל‡ ˘מו לבם לז‰ כלל. 

ולכן ל‡ ‰ˆליחו ול‡ זכו ˘˙‰י' ל‰ם ˙ור˙ חיים לסם חיים (ר‡‰ יומ‡ עב, ב. ˙עני˙ ז, ‡).

ומז‰ י˘ ‰ור‡‰ ולימו„ ל˙למי„י י˘יבו˙, ‡˘ר ‰כל ˙לו ב‰ם עˆמם:

˘ר˜ ‡ם י‰יו עמלים ב˙ור‰ וח„ורים ברוח ‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ור˜ ‡ם ינ‰‚ו כבו„ ז‰ בז‰ ויחיו 
ול˙פ‡ר˙  לכבו„  ˘מם  וי‰י'  מעל‰,  למעל‰  ויעלו  יˆליחו  ורעו˙, ‡זי  ˘לום  ו‡חו‰,  ב‡‰ב‰ 

לי˘יב˙ם ולכבו„ ול˙פ‡ר˙ לי˘ר‡ל סב‡.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 553 ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם ח"ח עמ' 149 ו‡ילך)

◇ ◇ ◇


