בי‡ורים ועיונים בעניני

ח‚ ˘‰בועו˙

חג השבועות

פ˙ח „בר

כז

ובפרט בזמן „"ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡" ,בחו˘ך כפול ומכופל ,כ˘נמˆ‡ בין ‡נ˘ים
˘רו„פים ‡חרי ‰ענין „"˙רˆח" – עליו ל˜רו‡ ב˜ול ‚„ול" :ל‡ ˙רˆח"! וכ˘נמˆ‡
בין ‡נ˘ים ˘רו„פים ‡חרי ‰ענין „"˙‚נוב" – עליו ל˜רו‡ ב˜ול ‚„ול" :ל‡ ˙‚נוב"!
ו˜ולו ילך וי˘מע מכל „' רוחו˙ ‰עולם ,וכמו ˘‰י' ב˘ע˙ מ˙ן˙-ור„‰˘ ‰יבור

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'˜‰ ˙‡ ,ונטרס ׳‡וˆרו˙
‰מוע„ים ˘ -בועו˙'˘‡ ,ר בו נל˜טו עיונים ובי‡ורים נבחרים מ˙ור˙ כ״˜
‡„מו״ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚״מ זיע״‡ ,בעניני ח‚ ˘‰בועו˙.
˜ונטרס ז ‰מופיע במס‚ר˙ ˜‰וב˘‰ ıבועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙ – עיונים בפר˘˙
˘‰בוע".

נ˘מע מכל מ˜ום‰„ ,יינו ˘‰עבו„ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ כך ˘‰עולם עˆמו יכריז "‡נכי
‰וי' ‡ל˜יך".
וכ‡מור ,ז‰ו טעם ˘"‰טורעם" „‚‰ול ˘‰י' ב˘ע˙ מ˙ן˙-ור ‰בענינים פ˘וטים
„ו˜‡ ,כיון ˘זו‰י ˙כלי˙ כוונ˙ ‰עבו„ .‰ובמ˙ן˙-ור ‰ני˙ן ‰כח לז‚˘ ‰ם בזמן ˘ל
חו˘ך כפול ומכופל˘ ,בו מ˙עס˜ים עם ענינים פ˘וטים ,י‰י' נר‚˘ ע˘ר˙ „‰ברו˙.
ו‚ם ב˘ע‰˘ ‰ולך ברחוב" ,בלכ˙ך ב„רך" ,י‡יר ‰ענין „"נר מˆו ‰ו˙ור‡ ‰ור".
)ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˘ט"ז(

וז‡˙ למו„עי :רבים מן ‰בי‡ורים ל‡ ‰ו‚‰ו ‚ם במ˜ורם ע"י רבנו ,וב˜ונטרס
ז ‰ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף 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 בר˘ימ˙ ‰מ˜ורו˙
˘ב˙וכן ‰ענינים( וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.

י˘ ל‰עמי„ "מ˘כילים" ו"עוב„ים",
וכן "לומ„ים"‰ ,ן בנ‚ל ‰ו‰ן בחסי„ו˙...
עומ„ים ‡נו ע˙ ‰כבר סמוך לסיום ˙‰‰ווע„ו˙ יו˙ר מ‡˘ר ל˙חל˙ ...‰ולכן י˘
לע˘ו˙ "˜יˆור" מכל ‡‰מור .ו˜יˆור ‰ענין ‰ו‡:
בנו‚ע לעˆמו – ˘ˆריך ˘י‰י' לכ‡ו"‡ ˘יעור עיוני‰ ,ן בנ‚ל ‰ו‰ן בחסי„ו˙;
בנו‚ע ל‰זול˙ – ˘ˆריך לעסו˜ ב‰פˆ˙ ‰מעיינו˙; וענין נוסף – ˘‡ין מ˜ום לכנו˙ו

◇◇◇

ביום ‡׳ „ח‚ ˘‰בועו˙ ‰ו‡ יום ‰‰ס˙ל˜ו˙ ו‰‰ילול‡ ˘ל מרן ‡ור ˘בע˙
‰ימים רבנו י˘ר‡ל בעל ˘ם טוב זי"ע ועכי״‡ .ב˜וב ıז ‰מבו‡רים ענינים

"בנו‚ע ל‰זול˙" ,כיון ˘‰ו‡ בנו‚ע ל"‡חים ממ˘" – ˘ˆריך ל˙˙˘‰ף בחיזו˜
כפר-חב"„ ,בממונו ,ב‚ופו ובנ˘מ˙ו.

רבים ב‡ור‰ ‰מופל‡ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙˘‡ ,ר זכינו ל‚ילוי' ופרסומ ‰ע"י כ"˜

ובבו‡נו ע˙ ‰מח‚ ˘‰בועו˙˘ ,בו ‰ו‡ ‰ענין „מ˙ן˙-ור˘ ‰בכל ˘נ‰˘ ,‰י'

‰בע˘״ט זי"ע˜˙ .וו˙נו ‡˘ר ע˙ רˆון וס‚ול ‰ז ‰יעורר רבים מ‡חב״י ל‰וסיף

"ב‡ימ ‰וביר‡ ‰ובר˙˙ ובזיע – ˆריכים ל‰מ˘יך ‰ענין „"‡ימ ‰ויר‡ ‰כו'" על

‡ומ ıומ˘נ˙ ‰ו˜ף בלימו„ ˙ור˙ ‰בע˘״ט ו˙למי„יו  '˜‰ל„ורו˙י‰ם.

כל ˘‰נ˘ ,‰י‰י' "ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י'"˘ ,ז‰ו „˜‰מ ‰ל"פ˙ח לבי ב˙ור˙ך".

˙פילו˙ינו לבור‡ עולם˘ ,י˘מע ˜ול ˙חינ˙ עמו ,ויחי˘ בי‡˙ ‚ו‡לנו ,וזכו˙

י˘ ל‰עמי„ "מ˘כילים" ]כינוי למˆויינים ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙[ ו"עוב„ים" ,וכן

‰וספ ‰זו בלימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˙עמו„ לנו ,כ‰בטח˙ מלך ‰מ˘יח למורנו

"לומ„ים"‰ ,ן בנ‚ל ‰ו‰ן בחסי„ו˙˘ ,י„עו ‡˙ כל ‰ענינים ויח„˘ו ב‰ם ,כיון

‰בע˘״ט )כ˙ר ˘ם טוב ב˙חיל˙ו( ‡˘ר ״לכ˘יפוˆו מעינו˙יך חוˆ‰״ ‡זי "˜‡˙י

˘י˘נם כחו˙ על ז,‰

מר" ,במ‰ר ‰בימינו‡ ,מן.

ייפערס"‡‰ ,מ˙
ב"פ ּ
ּ
ובנו‚ע ל‰‰עלמו˙ ו‰ס˙רים – ‰רי מבלי ‰בט על ‡‰מור

בברכ˙ ˙‰ור,‰

‰י‡˘ ,מ˙בטלים כל ‰‰עלמו˙ ו‰ס˙רים ‚ם ב‚˘מיו˙,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
ימי ‚‰‰בל˘˙ ‰ע"ח

וכ˘ינˆלו ‡˙ ‰כחו˙ – י‚„לו ל‰יו˙ לומ„ים‰ ,ן בנ‚ל ‰ו‰ן בחסי„ו˙.
)ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˘ט"ז(

אוצרות המועדים

כו

˙לכו" – "˘˙‰יו עמלים ב˙ור" – "‰ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם"‰˘ ,ו‡ ענין ‰טבע˙
˜י„ו˘ין „מ˙ן˙-ור ,‰ו‰רי ˜‰ב" ‰מובטח ל˜יים ‰בטח˙ו.
ו‡ם כן ‰ו‡ בנו‚ע לפרט ,ע‡כו"כ ˘כן ‰ו‡ בנו‚ע לכלל‰„ ,יינו˘ ,כ‡˘ר מ„ובר
‡ו„ו˙ מוס„ו˙ חינוךˆ ,ריכים ‰מלמ„ים ל˜בל על עˆמם ˘מח‚ ˘‰בועו˙ ו‰ל‡‰
י˘˙„לו ביו˙ר ˘עבור לימו„י ˜ו„˘ ינוˆל חל˜ ‚„ול יו˙ר מ˘עו˙ ‰לימו„ .י˘
)"‡‰לטן ַ‡ל‡ ıין ‡יין
ַ
ל‰חזי˜ ‡˙ לימו„ ˙‰ור ‰ב˙נוע˘ ‰ל ‰רחב˙ ‰מי„י˙

˜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

מרחיב זיין"(" ,ו‡˙‰לכ ‰ברחב."‰
ˆריך ˘י‰י' בטחון ב˜‰ב" ,‰וˆריך ר˜ ˘ל‡ לעכב ולע˜ם ‡˙ ˆ‰נורו˙ ,וי˘
ללכ˙ ב‰רחב‰ ,‰ן ב‚˘מיו˙ ו‰ן ברוחניו˙‰ ,ן בכמו˙ ו‰ן ב‡יכו˙" ,י‚„יל ˙ור‰
וי‡„יר" – י‚„יל בכמו˙ וי‡„יר ב‡יכו˙.
ו‡ז "‡‰ח„ י‰י' לרבב‰˘ ,"‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ ‰ן כפ˘וטו˘ ,מכל ‡ח„ י‰יו ע˘ר˙
‡לפים ,ו‰ן ב‡יכו˙ – ˘כל ‡ח„ מע˘ר˙ ‡לפי ˙‰למי„ים י‰י' בבחינ˙ "רבב,"‰
˘"רבב‰ "‰י‡ בכ˙ר.

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

)ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˘ט"ו(

כ˘נמˆ‡ בין ‡נ˘ים ˘רו„פים ‡חרי ‰ענין
„"˙רˆח" – עליו ל˜רו‡ ב˜ול ‚„ול" :ל‡ ˙רˆח"!
ב˘ע˙ מ˙ן˙-ור ‰ני˙נו ב‚לוי ע˘ר˙ „‰ברו˙ .ע˘ר˙ „‰ברו˙ ‰ם ברובם „ברים
פ˘וטים ,כמו "ל‡ ˙רˆח"" ,ל‡ ˙‚נוב" .ולכ‡ור‡ ‰ינו מובן :מ ‰ענינו ˘ל "‰רע˘"
„‚‰ול ˘‰י' ב˘ע˙ מ˙ן˙-ור ,‰ב ‰ב˘ע˘ ‰נ‡מרו „ברים פ˘וטים?
‡ל‡ מכ‡ן ‰ור‡„ – ‰ל‡ כ„ע˙ ‰טוענים ˘"רחמנ‡ לב‡ בעי" ,ו‡ין ˆורך ב˜יום
‰מˆוו˙‡ ,ו „י עכ"פ ב˜יום ‰מˆוו˙ ברוחניו˙‡ ,ל‡ י˘ ˆורך ב˜יום ‰מˆוו˙
בפועל ממ˘ ,ב‚˘מיו˙ כפ˘וטו.
י˙ר ‰מזו :ל‡ „י בכך ˘ב‰יו˙ו בבי˙‰-כנס˙ ,בי˘יב‡ ‰ו בבי˙ו ‰פרטי ,נו‚‰
‰ו‡ כי‰ו„י‡ ,ל‡ ‚ם בלכ˙ו ברחוב וב˙‰עס˜ו בעניני ‰עולם – ‚ם ‡ז עליו לע˘ו˙
מ‰עולם „יר ‰ל˜‰ב" ,‰ובכל מ˜ום ˘‰ולך ˆריך ל‰יו˙ ניכר בו ˘‰ולך כ‡ן י‰ו„י
˘ח„ור ב˙ור ,‰ו"י˘ר‡ל ‡וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„".
וז‰ו ˙וכן ‚‰ילוי „מ˙ן˙-ור‰˘ ,‰יו ‚ילויים נעלים ביו˙ר – ‡˘ר ‚ם ע"פ נ‚ל‰
מבו‡רים ‚‰ילויים ‰נעלים ביו˙ר ˘‰יו ב˘ע˙ מ˙ן˙-ור ,‰כמבו‡ר ברמב"ם ˘מ‰
˘˜בלו י˘ר‡ל ˙ור˙ מ˘ ‰ונבו‡˙ו ‰ו‡ מפני "מעמ„ ‰ר סיני˘ ,עינינו ר‡ו ול‡ זר
ו‡זנינו ˘מעו ול‡ ‡חר  ˘‡‰וכו'" – „‡ף ˘מ„ובר בענינים פ˘וטים ,מ"מ ,בז‰
‚ופ‡ ‰ו‡ עי˜ר ‰כוונ,‰

ˆוו˙ העריכה והה‚הה:

הרב ˘מו‡ל ‡בˆן ,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

חג השבועות

˙וכן ‰עניינים

כ‰

ללמו„ ב"˜‡לע„ז˘"‡ ,ו עכ"פ ללמו„ ‡ומנו˙ מסויימ˙ כו'.
על "ערבו˙" זו ‰סכים ˜‰ב"˘ - ‰כן‡ ,ם ‰יל„ים ילכו לי˘יב ‰בˆעירו˙ם‰ ,נ‚ ‰ם
כ‡˘ר י˙ב‚רו ל‡ ירˆו לעזוב ‡˙ ‰י˘יב ,‰ויי˘‡רו ללמו„ ב!‰
וי˙יר ‰מז‰ - ‰יל„ים י„ברו כל כך )"וועלן ‡זויפיל ריי„ן ‡ון ‡יינריי„ן"( על לב

מ‰ו˙ו ˘ל יום

מ ‰נ˙ח„˘ במ˙ן ˙ור ‰על ‰ר סיני? ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˜יום ‰מˆוו˙ ‰י' ‚ם ˜ו„ם ˘ני˙נ˙ ‰ור ‰על י„י ‡‰בו˙ ,ומ ‰נ˙ח„˘ על ‰ר סיני?  /כיˆ„
מ˘˙לבים בע˘ר˙ „‰יברו˙ עומ˜ ‡ח„ו˙  '‰יח„ עם ‡יסורי רˆיח ‰ו‚ניב / ‰ו‡יך יי˙כן
˘„‰יברו˙ מ˙חילים ב"ל˘ון מˆרי"? – בי‡ור עומ˜ ‰חי„ו˘ ‰נפל‡ בע˙ מ˙ן ˙ור,‰
ופנימיו˙ ו˙כלי˙ עניין ‰מˆוו˙ – "˙‰ח˙ונים יעלו לעליונים ו‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  887ו‡ילך(

˘ו‡לין ו„ור˘ין ˜ /נין ˙‰ור ‰ומעל˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰יב

‰‰ורים ,ע„ ˘יפעלו ‚ם עלי‰ם ‰ -יל„ים יע˘ו "מ‰פיכˆ‡ "‰ל ‰ורי‰ם!  -ו‚ם ‰ורי‰ם
י˙חילו ללמו„ ˙ור ‰ול˜יים מˆוו˙!
כל ‡‰מור לעיל ‰ -ו‡ ענין ˘ל "„רו˘"„˘ ,רו˘ מ‚יע בעולם ‰יˆיר‡ ‰ו בעולם
‰ברי‡‰

)ר‡ ‰ע"ח )‰וב‡ בנ‚י„ ומˆו ‰ב˙חל˙ו .נ‰ר ˘לום ב„˜‰מ˙ רחובו˙ ‰נ‰ר בסופ ,(‰מ"ח

)מס' חיוב ‰נ˘מו˙ פ"‡ מ"ב((‡ ,בל ב‰נו‚ע לפועל כ‡ן בעולם ‰ז - ‰י˘ ל˜˘‰יע ‡˙ כל
‰כחו˙ כ„י ל‰כניס ‡˙ יל„י י˘ר‡ל ל˙למו„י˙-ור ‰וי˘יבו˙˘ ,עי"ז יפעלו ‰יל„ים ‚ם
על ‰ורי‰ם ,ועי"ז זוכים כל י˘ר‡ל ל˜בל˙ ˙‰ור.‰
)ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˘י"ב(

‰לומ„ ˙ור ‰ל˘מ" – ‰זוכ "‰ל˘לימו˙ בכל ˙‰חומים
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  401ו‡ילך(

‰נזיפ ‰במי ˘‡ינו רו‡˙‰ ˙‡ ‰ור ‰כ"עס˜"

בחיו˙ – ‡סור ˘י‰י' ‰פס˜ ...וכן ‰ו‡ ‚ם
ב˙ור˘ ,‰מוכרחים ללמו„ בכל יום ויום

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1228ו‡ילך; ˙ור˙ מנחם חל"„ עמ'  169ו‡ילך(

"‚„ול˘ "‰מו˙ר ל‡˙‰וו˙ ל‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1240ו‡ילך(

כיון ˘"‡ין מ˜ר‡ יוˆ‡ מי„י פ˘וטו" ,וכן ‡ין מ‡מר רז"ל יוˆ‡ מי„י פ˘וטו
– ‰רי ב˘ע‡˘ ‰ומרים "מ˙ן˙-ור‰˘ ,"‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ ˘„‰בר נמ˘ך ב˙מי„ו˙,
וכפי ˘‰ל˘ון ‰ו‡ בכל יום בברכ˙ ˘‰חר" :נו˙ן ˙‰ור ,"‰ל˘ון ‰וˆ – ‰ריך ל‰יו˙

חי„ו˘י סו‚יו˙

ב„ינ˘ ‰ל ˘ב˙ ˘ב ‰ני˙נ˙ ‰ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰יט
יב‡ר עומ˜ סבר˙ ‰מכיל˙‡ „‡ילול‡ ‰פסו˜ "מחללי' מו˙ יומ˙" ‡יכ‡ סבר‡ „˘ב˙
˘נ˙חלל ‰מ˜ˆ˙˙˙ ‰חלל כול ,‰ועפ"ז יסי˜ ‚בי ˘ב˙ ˘ב ‰ני˙נ˙ ‰ור ‰ו˙˙י˘ב ˜ו˘י‡ על
‰טעם ˘‰בי‡ ‰מ˘נ"ב ל‡כיל˙ מ‡כלי חלב
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ'  49ו‡ילך(

˘יחו˙ ˜ו„˘

˜ביעו˙ ע˙ים ללימו„ ˙‰ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰כ‚
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ח‚ ˘‰בועו˙ ו‰‰כרח ל˜בוע ע˙ים ל˙ור ‰בכל יום ממ˘

בפ˘טו˙ לימו„ ˙‰ור ‰בכל יום .ב‰כרח ˘˙‰י' בכל יום ˜ביעו˙ ללמו„ ˙ור.‰
˜‰ביעו˙ ˆריכ ‰ל‰יו˙ בכל יום ממ˘ ,כיון ˘על ˙‰ור ‰נ‡מר "כי ‰ם חיינו",
ובחיו˙ – ‡סור ˘י‰י' ‰פס˜ .בברי‡ו˙ – י˙כן ˘י‰י' פעם חז˜ יו˙ר ופעם חל˘
˘וו‡כער"(‡ ,בל נ˜ו„˙ ‰חיו˙ – ‡ם ‰י‡
ַ
מ‡ל
˘ט‡ר˜ער ‡ון ַ‡ ָ
ַ
מ‡ל
)"‡ ָ
ַ
יו˙ר
נפס˜˙ ,חס-ו˘לום‡ ,פילו לזמן ˜ˆר ,נפס˜˙ ‰י‡ ‚ם ל‚בי ‰זמן ˘ל‡ח"ז .וכן ‰ו‡
‚ם ב˙ור˘ ,‰מוכרחים ללמו„ בכל יום ויום.
‡ל‡ ˘מכיון ˘‚‰מר‡ ‡ומר˙ "כל ‡‰ומר ‡ין לי ‡ל‡ ˙ור‡ ‰פילו ˙ור‡ ‰ין
לו" ,כיון ˘נוסף ל˙ורˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‚ם ‚מילו˙ חס„ים – במיל‡ ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‚ם
עבו„˙ ˙‰פל˘ ,‰עבו„˙ ˙‰פל ‰בכלל ‚מילו˙ חס„ים כ„פיר˘"י ,כמ"˘ "‚ומל
נפ˘ו ‡י˘ חס„" ,ולפני ˙‰פלˆ ‰ריך ל‰יו˙ ‚ם ‰ענין „‚מילו˙ חס„ים בפ˘טו˙,
כמ‡מר "י‰יב פרוט ‰לעני ו„‰ר מˆלי" ,ו‡ז עבו„˙ ˙‰פל˙ ‰סייע ˘לימו„ ˙‰ור‰
י‰י' כ„בעי.
וכ‡˘ר ˙‰י' ˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ‰בכל יום‡ ,זי י˘נ‰‰ ‰בטח‡" :‰ם בחו˜ו˙י

כ„

אוצרות המועדים

‡בו˙ינו ונבי‡ינו
על כך ˘‰יבו י˘ר‡ל ו‡מרו‡" :בו˙ינו עורבים ‡ו˙נו" ,כלומר‡˘ ,בו˙ינו ילמ„ו ‡˙
˙‰ור:‰
י˘ לו ‡ב ז˜ן )"ער ‡‰ט ‡ן ‡לטן ט‡טן"( ‰יו˘ב ב"מו˘ב ז˜נים"‚‡„ ...ו˙ ‡ין לו,
במיל‡ ילמ„ ‰ו‡ ˙ור.‰
‰ו‡ )‰בן( יפרנס ‡˙ ‡ביו בממונו ,ו‡ביו ייר˘ם ב"חבר ‰מ˘ניו˙"" ,חבר"˘ ‰ס",
וכיוˆ‡ בז ,‰וי˙עס˜ בלימו„ ˙‰ור .‰עס˜ים ‡חרים ‡ין לו ל‡ביו בל‡ו ‰כי ‡ -ומר ‰בן
 במיל‡ י‰י' לו זמן ללמו„ .ו‡„רב‡  -כ˘‡ביו ייר˘ם בחבר ‰מסויימ˙ ללימו„ ˙‰ור- ‰י‰י' ˘מח ומ‡ו˘ר יו˙ר˘ ,כן ,פעם ב˘נ‡ ‰ו פעמיים ב˘נ˜˙˙ ‰יים מסיב ‰בין ‰חברים,
„בר ˘י‚רום לו ל‡ביו ˘מח ‰מיוח„˙.
על "ערבו˙" זו ל‡ ‰סכים ˜‰ב" .‰ל‡ „י בכך ‡ -ומר ˜‰ב"˘ - ‰י‰ו„ים ז˜נים

מ‰ו˙ו ˘ל יום

מה נתחדש במתן תורה
על הר סיני?
קיום המצוות הי' גם קודם שניתנה תורה על ידי האבות ,ומה נתחדש על הר
סיני?  /כיצד משתלבים בעשרת הדיברות עומק אחדות ה' יחד עם איסורי
רציחה וגניבה  /ואיך ייתכן שהדיברות מתחילים ב"לשון מצרי"? – ביאור
עומק החידוש הנפלא בעת מתן תורה ,ופנימיות ותכלית עניין המצוות –
"התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים"

)"‡לטע ‡י„ן"( ילמ„ו ˙ור .‰רˆוני ˘‚ם ‡נ˘ים ˆעירים ‡" -ין „י מיטעלע י‡רן"  -ילמ„ו
‡˙ ˙‰ור.‰
עו„ ‡מרו בני-י˘ר‡ל " -נבי‡ינו ערבין לנו":
"נבי‡ינו" " -נבי‡" מל˘ון "ניב ˘פ˙יים" )ל˘ון ‰כ˙וב  -י˘עי' נז ,יט(  -פירו˘ו„‰ :ר˘נים

ע˘ר˙

„‰יברו˙ ˘נ‡מרו על ‰ר סיני‰ ,ן כללו˙ כל ˙‰ור ‰כול .‰וכפי ˘כ˙ב ר˘"י

)י˙רו כ„ ,יב( ˘"כל ˙רי"‚ מˆו˙ בכלל ע˘ר˙ „‰ברו˙ ‰ן" ,ו‰בי‡ עו„ ב˘ם רס"‚ ˘˘‰י"˙

ו‰מטיפים ˘לנו‡" ,ונזערע רע„נערס" .ז‡˙ ‡ומר˙‰ ,רבנים ˘לנו  -טענו בני-י˘ר‡ל

"יס„ לכל „בור ו„בור מˆו˙ ˙‰לויו˙ בו" .וכן כ˙ב ˘‰ל"‰

‰ -ם "ערבין לנו"‰ ,ם ילמ„ו ˙ור ...‰ובפרט ˘בל‡ו ‰כי עסו˜ים „‰ר˘נים ו‰רבנים

˘בע˘ר˙ „‰ברו˙ י˘ ˙ר"ך ‡ו˙יו˙ ,כנ‚„ ˙רי"‚ מˆוו˙ ˙‰ור ‰וז' מˆוו˙ ˘מ„רבנן.

בנ˙ינ˙ „ר˘ו˙ ...ובמיל‡ ,י„ר˘ו ‚ם ב˙ור‡ ;‰בל לנו ‡ין פנ‡י לכך.
‰ו‡ ‰ -בעל‰-בי˙  -י˘כור רב ,יפרנס ‡ו˙ו על ח˘בונו ,ו‰ו‡ ‰ -רב  -י˙עס˜ בלימו„
˙‰ור ,‰ב ‰ב˘ע‰˘ ‰בע"‰ב עˆמו י˙עס˜ במסחר...
‡בל‚ ,ם על "ערבו˙" זו ל‡ ‰סכים ˜‰ב" .‰ל‡ „י לו ל˜‰ב"˘ ‰רבנים ילמ„ו ˙ור;‰
˜‰ב" ‰רוˆ˘ ‰כל י˘ר‡ל ילמ„ו ˙ור ‰וי˜יימו מˆוו˙! ‡י לכך„ ,ר˘ ˜‰ב" ‰מ‰ם

)ר"פ י˙רו ,ב˘ם „˜‰מונים(

מ˙וך ע˘ר˙ „‰יברו˙ עˆמם‰ ,רי „‰יברו˙ "‡נכי" ו"ל‡ י‰י' לך" ‰ן כלליו˙ יו˙ר,
˘כן "„בור ‡נכי כולל כל רמ"ח מˆו˙ ע˘ ,‰ול‡ י‰י ‰לך כולל כל ˘ס" ‰מˆו˙ ל"˙"
)˙ני‡ פ"כ ע"פ ז‰ר ח"ב ˆ‡ ,(‡ ,ועל כן ר˜ ˘˙י „יברו˙ ‡לו "מפי ‚‰בור˘ ‰מענו"

)מכו˙ כ„,

רע"‡‰ .וריו˙ ח .‡ ,ור‡˘ ‰ל"˘ ‰ם˙ .ני‡ ˘ם(.
בין ˘˙י „‰יברו˙ ‰ר‡˘ונו˙„‰ ,יבור "‡נכי" ח˘וב יו˙ר במעל ‰ו‰ו‡ ב‡ בר‡˘ונ,‰
מ˘ום ˘ב„יבור "ל‡ י‰י' לך" מ„ובר ‡ו„ו˙ מי ˘י˘ ל˘לול ‡ˆלו מח˘ב‡ ‰ו„ו˙

ערבים ‡חרים.

"‡ל˜ים ‡חרים" ,ו‡ילו ב„יבור ‰ר‡˘ון מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰י„יע‰ ‰פ˘וט˘ ‰ל ‡ח„ו˙ ,'‰

ערבו˙ מ˜ובל˙
על כך ‡מרו י˘ר‡ל" :בנינו עורבים ‡ו˙נו"‰ ,בנים ˘לנו ‰ם י‰יו ערבים ב˘בילנו,
‰ם ילמ„ו ˙ור:‰
כל זמן ˘‰יל„ים ˆעירים ‰ם וע„יין ‡ינם מוכ˘רים ל˙‰עס˜ במסחר  -ח˘בו ‰‰ורים
 י˘לחו ‡ו˙ם ל˙למו„˙-ור ,‰ול‡ח"ז ‚ם לי˘יב‡ ;‰בל כ‡˘ר ‰יל„ים י˙ב‚רו ‡ -ומרים‰‰ורים בלבם  -יוˆי‡ום מ˘ם ויכניסום ל˙וך ‰מסחר!...
מ‡ ‰יכפ˙ לנו  -חו˘בים ‰‰ורים ‡ -ם ב˜טנו˙ם ילמ„ו ‰יל„ים ב˙למו„˙ -ור ‰כ˘ר
‡ו י˘יב ‰כ˘ר !?‰כ˘י‚„לו במ˜ˆ˙ נ˙חיל לח˘וב ‡ו„ו˙ "˙כלי˙" ,ונ˘לח ‡˙ ‰יל„ים

כ‡˘ר ‡ין נ˙ינ˙ מ˜ום כלל למח˘ב‡ ‰חר˙ ח"ו.
ב„יבור ‰ר‡˘ון ‚ופ‡ ‰רי ˙‰יב‰ ‰ר‡˘ונ‡" ‰נכי" כולל˙ ‡˙ כל ˙‰ור ‰כול‰

)זח"ב

פ ,‰ב .ור‡˘ ‰ם כ ,‰ב(.
ומע˙ ‰י˘ ל˙מו˙ ‰מי ‰‰עˆומ˙ :‰יב˙ "‡נכי" ‰כולל˙ ‡˙ כל ˙‰ור ‰כול,‰
ו‰מ˙חיל ˙‡ ‰ע˘ר˙ „‰ברו˙‰ ,י‡ ˙יב‡˘ ‰ינ ‰בל˘ון ˜‰ו„˘ ,כי ‡ם בל˘ון מˆרי,
כפי ˘‡מרו חז"ל )˙נחומ‡ ‰וˆ' ב‡בער י˙רו טז( "‡נכי ל˘ון מˆרי" .ולכ‡ור‡ ‰יך יי˙כן
„‰בר ˘‰מיל˘ ‰ב ‰נכלל˙ כל ˙‰ור ‰כול‰ ‰י‡ ב"ל˘ון מˆרי"˘ ,פ˙ "ערוו˙ ‡‰ר"ı
)מ˜ ıמב ,ט(‰ ,נחו˙ ‰מכל ‰ל˘ונו˙?
וי˘ לב‡ר ˙חיל„‚ ˙‡ ‰ר ‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‡‰בו˙ ˜ו„ם מ˙ן ˙ור ,‰ו‡˙ עומ˜ מ‰ו˙

אוצרות המועדים

ו

לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת
דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

‰חי„ו˘ ˘נ˙ח„˘ בע˙ ˘נ˙ן ˘‰י"˙ לנו ‡˙ ˙ור˙ו ב‰ר סיני .ו‡זי י˙‚ל ‰כיˆ„ י‡‰
לע˘ר˙ „‰יברו˙ לפ˙וח „וו˜‡ ב"ל˘ון מˆרי" ‰נחו˙ ‰ביו˙ר ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

מ‰ו˙ ˜יום ‰מˆוו˙ בימי ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים
ו˙חיל ‰י˘ לב‡ר ‡˙ מ‰ו˙ עומ˜ ‰חי„ו˘ ˘במ˙ן ˙ור:‰
לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ‰יו עו„ מימו˙ ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים .וכך ‡מרו רבו˙ינו
)יומ‡ כח ,ב(" :מימי‰ן ˘ל ‡בו˙ינו ל‡ פר˘ ‰י˘יב ‰מ‰ם‰ ,יו במˆרים י˘יב ‰עמ‰ם . .
‡בר‰ם ‡בינו ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י' . .יˆח˜ ‡בינו ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י'  . .יע˜ב ‡בינו

חג השבועות

ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י'"‚ .ם בנו‚ע ל˜יום ‰מˆוו˙ בפועל ‡מרו )˘ם( ˘"˜יים ‡בר‰ם
‡בינו כל ˙‰ור ‰כול ,"‰וכן בנו‚ע ליˆח˜ )פר˘"י ˙ול„ו˙ כו ,יב .ועו„( וליע˜ב

)פר˘"י וי˘לח

לב (‰ ,מˆינו ˘˜יימו ‡˙ ‰מˆוו˙.
ו‡ם כן י˘ ל˙מו :‰מ˙ן ˙ור‰ ‰י' מעמ„ ‡„יר עם ˜ולו˙ ובר˜ים ,ו˘‰י"˙ יר„ על
‰ר סיני ברע˘ ‚„ול ,ולכ‡ור‰ ‰ל‡ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' נ˙˜יימו כבר על י„י ‡בר‰ם וזרעו,
ומ‰ו "‰רע˘" ו‰חי„ו˘ „‚‰ול ˘במ˙ן ˙ור?‰
ונ˙ב‡ר בס˙) ˜"‰ור‡ ‰ור י˙רו סז „ ,ו‡ילך .וברבים ממ‡מרי ח‚ ˘‰בועו˙(‰˘ ,פר˘ ‚„ול

מה איכפת לנו  -חושבים ההורים  -אם בקטנותם ילמדו הילדים
בישיבה כשרה?! כשיגדלו נשלח את הילדים ללמוד אומנות...
על "ערבות" זו הסכים הקב"ה  -שכן ,אם הילדים ילכו לישיבה
בצעירותם ,הנה גם כאשר יתבגרו לא ירצו לעזוב ,ויישארו ללמוד!

ועˆום י˘ בין ˜יום ‰מˆוו˙ בזמן ‡‰בו˙ לבין ‰מˆוו˙ ˘ני˙נו בסיני:
כ‡˘ר ˜יימו ‡‰בו˙ ‡˙ ‰מˆוו˙ ,פעלו ˘י˙‚לו ‡ורו˙ נעלים ו‚בו‰ים בעולמו˙

‡י˙‡ במ„ר˘ )˘"˘‰ר פ"‡˙ .(‡) „ ,נחומ‡ וי‚˘ ב(" :ב˘ע˘ ‰עמ„ו י˘ר‡ל ל˜בל ˙‰ור‰

‰רוחניים‡ ,ך ‰חפˆים ˘‚‰מיים ˘ב‰ם נע˘ו ‰מˆוו˙ ל‡ ˘„˜˙‰ו ,ונו˙רו ‚˘מיים

‡מר ל‰ם )˜‰ב"‰ . . (‰בי‡ו לי ערבים טובים ˘˙˘מרו ‰ו‡˙ננ ‰לכם‡ ,מרו‡ ,בו˙ינו

ונחו˙ים כפי ˘‰יו ˜ו„ם לכן .בזמן ‡‰בו˙ ל‡ ‰יי˙ ‰ע„יין ‡‰פ˘רו˙ ל˜„˘ ‡˙ „‰ברים

עורבים ‡ו˙נו‡ ,מר ל‰ם ˜‰ב"‡ ,‰בו˙יכם י˘ לי עלי‰ם ‡ . .ל‡ ‰בי‡ו לי ערבים טובים

˘‚‰מיים ,ועבו„˙ם פעל ‰פעולו˙ רוחניו˙ בלב„.

ו‡˙ננ ‰לכם‡ ,מרו לפניו ,רב˘"ע ,נבי‡ינו ערבין לנו‡ ,מר ל‰ם י˘ לי עלי‰ם ‡ . .ל‡

ומ˜˘ ‰יימו ‡˙ ‰מˆוו˙ ‚ם ב„ברים ‚˘מיים ‡ף ˘פעול˙ם ‰י˙ ‰ר˜ בעולם ‰רוחני,
‡ינו מפני ˘‰י˙ ‰ל‰ם מטר ‰ל˜„˘ ˘‚‰מיו˙ ול‰מ˘יך ב„˜‰ ˙‡ ‰ו˘‡ ,‰ל‡ ‰י' ז‰
חל˜ מ˘לימו˙ עבו„˙ם ‰רוחני˙ .כ‡˘ר „‡‰ם מל‡ בר‚˘ מסוים ,ב‡ ‰ר‚˘ לי„י ביטוי

‰בי‡ו לי ערבים טובים ו‡˙ננ ‰לכם‡ ,מרו‰ ,רי בנינו עורבים ‡ו˙נו‡ ,מר ˜‰ב"‰ ,‰ן
ו„‡י ערבים טובים ,על י„י‰ם ‡˙ננ ‰לכם כו'".
כ‡ן ב‡מרי˜ ‰מ˜ובל מ‡„ ענין „‰רו˘ .כולם  -מ˜טן וע„ ‚„ול )"פון ˜ליין ביז

בכל פעולו˙יו ו˙נועו˙יו ˘‚‰מיו˙ ו‰רוחניו˙‡‰ .בו˙ „˜‰ו˘ים ‰יו בטלים ‡ל ˘‰י"˙

‚רויס"(  -מ˘מיעים „רו˘ .ובכן ,מכיון ˘"‡זל˙ ל˜ר˙‡ עב„ כנימוס‡" ‡ -ב‡ר מ„ר˘

בכל מˆי‡ו˙ם ,ועל כן ˙‰בט‡ˆ‡ ‰לם ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ‚ם בעניינים ופעולו˙ ‚˘מיים.

ז ‰על פי נוסח ‰מ„ינ„" ,‰רו˘".

‡ך פעולו˙ ‚˘מיו˙ ‡לו ,ל‡ ‰יו ‡ל‡ ביטויים בלב„ ל˘למו˙ ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ח„ר‰
בכל ‰וויי˙ם.
ומכיוון ˘עי˜ר עבו„˙ם ˘ל ‡‰בו˙ ‰יי˙ ‰ברוחניו˙ ,ו‰מˆוו˘‚‰ ‰מי˙ ‰יי˙ ‰ביטוי
טפל בלב„ ,על כן מוˆ‡ים ‡נו ˘ל‡ ‰יו מ„יי˜ים ב‡ופן ‰פעול˘‚‰ ‰מי˙ .וכמו ˘‡מרו
בזו‰ר )ח"‡ ˜סב .‡ ,ור‡˙ ‰ור‡ ‰ור ויˆ‡ כ‚˜˘ (‚ ,יום מˆוו˙ ˙פילין ˘ל יע˜ב ‰י' ב‡מˆעו˙
‰מ˜לו˙ ˘‰עמי„ ב˘˜˙ו˙ ‡ˆ‰ן .ו‡ף ˘ל‡ ‰יו ˘ם ב˙ים ופר˘יו˙ ורˆועו˙ ,ל‡ ‰י'
בז ‰בכ„י לעכב ,מ‡חר ו‰י' בז‡ ‰יז‰˘ ‰ו‡ ביטוי ‚˘מי לעבו„˙ו ‰רוחני˙ .ועי˜ר
פעול˙ יע˜ב ‡בינו‰ ,י' ל‰מ˘יך ול‚לו˙ ‡ורו˙ רוחניים בעולמו˙ ‰עליונים.

בני-י˘ר‡ל ‰ם עם ‰נבחר ,ולפיכך ‡ו‰בים ‰ם ללמו„ ˙ור - ‰עלי' נ‡מר "כי ‰י‡
חכמ˙ם ובינ˙כם )‚ם( לעיני ‰עמים".
ובכל ז‡˙ ,מˆ„ סיבו˙ וטיר„ו˙ ˘ונו˙ ,י˙כן˘‡ ,ר מבלי ‰בט על ‰טוב ו‰עונ‚
˜‰יימים ב˙ור ‰ומˆוו˙  -ל‡ ילמ„ו י˘ר‡ל ‡˙ ˙‰ור ‰ול‡ י˜יימו ‡˙ ‰מˆוו˙.
ולכן ,ב˘ע˘ ‰נ˙ן ˜‰ב"˙‰ ˙‡ ‰ור ,‰רˆ ‰ל‰יו˙ בטוח ˙חיל˘ ‰י˘ר‡ל ילמ„ו
‡˙ ˙‰ור ‰וי˜יימו ‡˙ מˆוו˙י' ,ולפיכך „ר˘ מ‰ם ערבים ‰" -בי‡ו לי ערבים טובים
˘˙˘מרו ‰ו‡˙ננ ‰לכם".

אוצרות המועדים

כב

˘‰ביעי" ]ו‡פילו י‰י' ר‚ע ז ‰ב‡מˆע
‰יום[‰ ,נ‚ ‰ם ˘‡ר ˘עו˙ ‰יום ‡‡"פ
ל‰ם ˘י˜בעו ב˙ור יום ˘‰ביעי ,כיון ˘כל
יום ˘‰ב˙ ‰ו‡ ענין ‡ח„ ˘‡ינו מ˙חל˜.
ולכן כ˘˜‰יפו ‚וים כו' בטל ‰עי"ז למפרע
‰מˆי‡ו˙ „יום ˘‰ביעי – ‚ם ˘ל ˘‰עו˙
˜‰ו„מו˙.

בס‚נון

‡חר ˜ˆ˙ :יום ˘‰ב˙ ‰ו‡

זכר למע˘ ‰בר‡˘י˙˘‡ ,ר בו "וינח ביום
˘‰ביעי" ,ולכן ‚ם עכ˘יו מˆי‡ו˙ו ˘ל יום
˘‰ביעי ˆריכ ‰ל‰יו˙ כמו ˘‰י˙ ‰ביום
˘‰ביעי ‰‰ו‡.

ומובן

˘‡י"ז ס˙יר ‰ל‰נ"ל ˘כל

ר‚ע „˘ב˙ ‰ו‡ ענין בפ"ע – כי ל‡חרי
˘י˘נ ‰כבר מˆי‡ו˙ ˘‰ב˙˘ ,וב חל‰
˜„ו˘˙ ˘‰ב˙ וכל „יני' על כל ר‚ע בפני
עˆמו‡ .בל כ˘‰נ„ון ‰ו‡ יˆיר˙ )ו˜ביע˙(
מˆי‡ו˙ ˘‰ב˙‡ ,ין ˘ייך לומר ˘חל˜
‡ח„ ˘ל ‰יום ‰ו‡ )מˆי‡ו˙ ˘ל( ˘ב˙
וחל˜ ‡חר ‡יננו )מˆי‡ו˙ ˘ל( ˘ב˙ ,כי
מˆי‡ו˙ ˘ל יום )מ˘ ‰כל ‡ח„ מ‰ימים
נ˜בע ל‰יו˙ "יום ‡ח„˘ ,ני כו' ,יום
˘‰ביעי"( ‰ו‡ ענין ‡ח„ ˘‡ינו מ˙חל˜
לחל˜ים.

בס‚נון

עפ"ז

חג השבועות

מ˙חיל ‡‰„ ,‰נˆטוו על ˘‰ב˙ במר‰
)סנ '‰נו‡ ,(:בל ו„‡י ‡ינ˘ ‰ו ‰ל˘ב˙
˘ל‡חרי סיני„ ,כבר כ' ‰רמב"ם בפי"‰מ
ספ"ז „חולין "עי˜ר ‚„ול" „כל ‰מˆוו˙

ע˘רים ו‡רבע ˘עו˙ )כמו˙ ‚„ול ‰יו˙ר(
בלב„ ,כי ‡ם – מˆי‡ו˙ ח„˘‡) ‰יכו˙(,

‡מנם ,מ˘ני˙נ˙ ‰ור ‰על ‰ר סיני ,ני˙ן ‰כח ו‰עוז לבני י˘ר‡ל ל‰ח„יר ‡˙ ˜„ו˘˙
˙‰ור ‰ומˆוו˙י' בעולם ˘‚‰מי.
ומ˘ל מ˘לו חכמים )˘מו˙ רב ‰יב (‚ ,על ‰‰פר˘ ˘בין זמן ‡‰בו˙ לבין ˜˙‰ופ‰
˘‰חל ‰במ˙ן ˙ור:‰

˘‡נו עו˘ים "‡ין ‡נו עו˘ים ‡ל‡ במˆו˙

"מ˘ל למ„‰ ‰בר „ומ ,‰למלך ˘‚זר ו‡מר :בני רומי ל‡ יר„ו לסורי‡ ,ובני סורי‡

˜‰ב" ‰ע"י מ˘ ‰רבינו ע" ‰בסיני ,ל‡

ל‡ יעלו לרומי .כך כ˘בר‡ „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡˙ ‰עולם‚ ,זר ו‡מר˘‰ :מים ˘מים ל'‰

˘˜‰ב"‡ ‰מר ז ‰לנבי‡ים ˘לפניו"

ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם.

]ו‡פילו ל‡ למ˘ ‰לפני מ˙ן ˙ור .[‰פי'

כ˘בי˜˘ לי˙ן ˙‰ור ,‰ביטל ‚זיר ‰ר‡˘ונ ,‰ו‡מר˙‰ :ח˙ונים יעלו לעליונים,

„‰מˆוו˙ ˘ני˙נו בסיני )ל‡ ‰וסיפו על

ו‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים ,ו‡ני ‰מ˙חיל˘ ,נ‡מר ויר„  '‰על ‰ר סיני ,וכ˙יב ו‡ל מ˘‰

‰מˆו˙ ˘‰יו מ˜ו„ם בלב„‰ ,יינו ˘מ˘ע˙

‡מר על‡ ‰ל ."'‰

מ"˙ נוסף ב‰ן עילוי‡ ,ל‡( ביטלו ‡˙
ˆ‰יוויים ˜‰ו„מים )וכ˘‰ ˙˘‚„‰ליל‰
ב„ברי ‰רמב"ם‡" ,ל‡ במˆו˙ ˜‰ב" ‰כו'
ל‡ ˘˜‰ב"‡ ‰מר ז ‰לנבי‡ים ˘לפניו"(.

וז‰ו

טעם „‰ין ˘‚י„ ‰נ˘" ‰נו‚‰

בט‰ור ‰ו‡ינו נו ‚‰בטמ‡) "‰חולין ˜‡ ,(:ף
˘‡יסורו לפני מ"˙ נ‚‰

)לפי פ˘טו˙ ל' "˘‰ס

בחולין( ‚ם בב‰מ ‰טמ‡„ ,‰מ"מ מ˘ע‰
˘נ‡מר ‡‰יסור בסיני בטל ‡‰יסור ˜‰ו„ם.

וכ"‰

‚בי ˘ב˙˘ ,ב˘ע˘ ‰ני˙נ‰

מˆו˙ ˘ב˙ בסיני ,בטל ˆיווי ˘‰ב˙ ˘ני˙ן
במר ,‰ונמˆ‡ ˘מ‡ז ו‡ילך נח˘בו ˘‰עו˙

‡חר :מע˙Œלע˙ ‡ינו ר˜

בני רומי יר„ו לסורי‡ ובני סורי‡ יעלו לרומי

יובן ‚ם בנו‚ע ל˘ב˙ ˘ב ‰ני˙נ‰

˙‰ור‰„ ,‰נ ‰ב‡מ˙ כבר ˘מרו ˘ב˙ זו

ז

˜‰ו„מו˙ ˘ל ‰יום ‰‰ו‡ חול )ל‚בי מכ‡ן
ול‰ב‡( ,ול‡ נ˜בעו כ"יום ˘‰ביעי" .ו‰נ‰
מ"˙ ‰י' ˜ו„ם ˘נ‡מר ‰פסו˜ "מחללי'

ובל˘ון ‰כ˙וב :וי‰י ערב וי‰י בו˜ר –

‚ו'" )בפ' ˙˘‡( ,ונמˆ‡ „‰י' ‡ז „‰ין

)ונע˘י˙ מˆי‡ו˙ ח„˘ (:‰יום ‡ח„ ,ובז‰

כ‰‰ו"‡ „‰מכיל˙‡ „ל‡ ‰י˙ ‰מˆי‡ו˙

יובן ‚ם „‰ין „"יומי מפס˜י מ„„‰י"

˘‰ב˙ יכול ‰לחול על חל˜ מ‰יום בלב„,

)נזיר ז ,(.וב„ו‚מ˙ ע˘ר ‰מי˘ר‡ל יח„יו

ונמˆ‡ ˘‚ם ˘‰עו˙ ˘ל‡חרי מ"˙ ל‡ ‰יו

– ˘נע˘ים למˆי‡ו˙ ח„˘˘ ‰חלים עלי'

˘ב˙ .ו‡"˘ „ ‡‰ל‡ נ˜ט במ˘נ"ב ˘ם

„ינים ח„˘ים וכו'.

„‡כיל˙ חלב ‰י˙ ‰מ˘ום ‡יסור ˘ב˙.

˙וכן „ברי ‰מ„ר˘ :בברי‡˙ ‰עולם ‚זר ˘‰י"˙ ˘ענייני „˜‰ו˘ ‰ל‡ יח„רו בעולם
˘‚‰מי – "˘‰מים ˘מים ל ,"'‰וכמו כן ‰עניינים ˘‚‰מיים ל‡ יוכלו ל˙‰עלו˙ ול˘„˜˙‰
– "ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם" .ובמ˙ן ˙ור ‰נ˙בטל‚‰ ‰זיר ,‰ומני ‡ז יכולים י˘ר‡ל ל‰ח„יר
‡˙ ˜„ו˘˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' בעולם ˘‚‰מי – "‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים" ,ועל י„י ז‰
ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים מ˙עלים ומ˙˜„˘ים – "˙‰ח˙ונים יעלו לעליונים".
במˆוו˙ ˘מ˜יימים בני י˘ר‡ל מ‡ז מ˙ן ˙ור ,‰מ˙˜„˘ ‰חפ˘‚‰ ıמי ˘בו מ˙˜יימ˙
‰מˆוו ,‰ו„˜‰ו˘ ‰נו˙ר˙ בו ‚ם ל‡חר סיום ˜יום ‰מˆוו .‰מ˘ום כך˘ ,ונ˜‰ ‰יום
˘‚‰מי ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור ‰מן ˜‰יום ˘˜יימו ‡‰בו˙ˆ‡ :ל ‡‰בו˙ ל‡ ‰י' מעכב סו‚
„‰בר ˘‚‰מי בו נ˙˜יימ‰ ‰מˆוו ,‰כי ‰חל˜ ˘‚‰מי ‰י' ביטוי בלב„ לעבו„‰ ‰רוחני˙.
‡מנם ,מ‡ז מ˙ן ˙ורˆ ‰ריכים בני י˘ר‡ל ל˜„˘ ‡˙ „‰בר ˘‚‰מי ,וממיל‡ י˘ „‚‰רו˙
מ„וי˜ו˙ ‡יז ‰חפ˘‚ ıמי כ˘ר ל˜יום ‰מˆוו ,‰ו„וו˜‡ ‡ז יכול ‰חפ˘‚‰ ıמי ל˙‰עלו˙
ול.˘„˜˙‰

במ˙ן ˙ור ‰ני˙ן במˆוו˙ כח מעˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘
כ‡˘ר מ˙בוננים בעומ˜ יו˙ר בחי„ו˘ ˘נפעל במ˙ן ˙ור ,‰מוˆ‡ים ˘‡ין ‰חי„ו˘
מˆטמˆם ר˜ בפרט ˘ל ‡פ˘ריו˙ ‰פעול ‰ב„ברים ˘‚‰מיים‡ ,ל‡ י˘ כ‡ן חי„ו˘ יסו„י
ומ‰ו˙י ,ו˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור‰ ‰ן ב„ר‚ ‰נעלי˙ ונ˘‚ב˙ ‰רב ‰יו˙ר מן
‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‡‰בו˙:
‰טעם לכך ˘˜ו„ם מ˙ן ˙ור ‰ל‡ ‰יו ‰מˆוו˙ פועלו˙ ˜„ו˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים‰ ,ו‡
מ˘ום ˘˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ‰יו מו‚„רו˙ ב‚„ר ˘ל "מעל" – "‰עליונים"˙‰ .ור ‰ומˆוו˙י'
‰יו מו‚בלו˙ בכך ˘‰יו רוחניו˙ ,ו„בר רוחני ‡ינו יכול ל˙‰לב˘ ולפעול בחפ˘‚ ıמי.

אוצרות המועדים

ח

חג השבועות

‡בל ל‡חר מ˙ן ˙ור ,‰ני˙ן ב˙ור ‰ומˆוו˙י' ‡˙ כח עˆמו˙ו ˘ל ˘‰י"˙‰ .ו‡ י˙'

˘ם ‡יפלי‚ו ‰י‡ך ימנ‰ ‰ל ‰ימיו„ ,לר"‰

‡ינו מו‚בל ח"ו ב‚„ר ˘ל מעל‡ ‰ו מט ,‰ו‰כל ב˘ווˆ‡ ‰לו˘‰ .י"˙ בעˆמו˙ו יכול

)וכן ‰לכ ‰ב‡ו"ח ˘ם( מונ ‰כבריי˙ו ˘ל

לחבר ‰פכים ,ו‰ו‡ מחבר רוחניו˙ עם ‚˘מיו˙ ומעל ‰עם מט .‰ולכן במˆוו˙ ˘ל‡חר

עולם ,מונ ‰ו' ימים ו‡ח"כ מ˘מר יום

מ˙ן ˙ור˘ ,‰י˘ ב‰ן ‡˙ כח עˆמו˙ו ˘ל ˘‰י"˙ ,יכולים בני י˘ר‡ל ל‰ח„יר ‡˙ ˜„ו˘˙

‡ח„ ,וחיי‡ בר רב ס"ל כמנין ימי ‡„ם

‰מˆוו‰ ‰רוחני˙ ב˙וך ענייני ‰עולם ˘‚‰מיים.

‰ר‡˘ון – מ˘מר יום ‡' ו‡ח"כ מונ ‰ו'.

ונמˆ‡‰‰˘ ,ב„ל בין זמן ‡‰בו˙ ול‡חר מ˙ן ˙ור‡ ,‰ינו ר˜ ביכול˙ ל‰ח„יר ‡˙
„˜‰ו˘ ‰ב‚˘מיו˙‡ ,ל‡ ‚ם ב„ר‚˙ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ˘נ˙‚לו לי˘ר‡לˆ‡ :ל ‡‰בו˙
‰יו ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' מו‚בלו˙ ב„‚‰ר˘ ‰ל רוחניו˙ ו"עליונים" ,ו‡ילו מ‡ז מ˙ן ˙ור‰
ני˙נו ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ עם כח עˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘‡˘ ,ינן מו‚בלו˙ ב˘ום ‚‰בל,‰
וביכל˙ן ל˜„˘ ‡˙ ‰עולם ˘‚‰מי.

עומ˜ ‡ח„ו˙ ˘˜ '‰ור עם ‡יסור רˆיח ‰ו‚ניב‰
על פי יסו„ ז ,‰י˙ב‡ר ב‡ופן נפל‡ עניינם ˘ל ע˘ר˙ „‰יברו˙˘ ,לכ‡ור ‰נר‡‰˘ ‰ם
כוללים ˘ני נו˘‡ים רחו˜ים ו‰ופכיים ז ‰מז:‰
מח„„‰ ,יברו˙ ‰ר‡˘ונו˙ עוס˜ו˙ בנו˘‡ים נעלים מכב˘ונו ˘ל עולם‡" :נכי '‰
‡ל˜יך"" ,ל‡ י‰י' לך ‡ל˜ים ‡חרים על פני" וכו' – ‰עניינים ‰עמו˜ים ביו˙ר בי„יע˙
‡ח„ו˙ ‰בור‡ י˙"˘.
ומ‡י„ך„‰ ,יברו˙ ‡‰חרונו˙ עוס˜ו˙ בˆיוויים ˘‰ם פ˘וטים וברורים לכל בן ‡נו˘:
"ל‡ ˙רˆח"" ,ל‡ ˙‚נוב" וכו' .חו˜ים ‡לו מחויבים מˆ„ ˘‰כל ‡‰נו˘י‚ ,ם ‡ילול‡
‰יי˙˙‰ ‰ור ‰מˆוו ‰עלי‰ם.
ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡˘ ,ע˘ר˙ „‰יברו˙ ,על ˘ני חל˜י‰ן ,מבט‡ו˙ ‡˙ ‰חי„ו˘ ‰עˆום
˘ל מ˙ן ˙ור‰ – ‰ח„ר˙ ˜„ו˘˙ ‰בור‡ י˙"˘ ‡ל ‰עולם ˘‚‰מי ‰נחו˙ ו˘‰פל:
‡" .עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים"
„‰יברו˙ ‰נ˘‚בו˙ ˘ל "‡נכי" ו"ל‡ י‰י' לך" ו„ומי‰ן ,יור„ו˙ וחו„רו˙ ‡ל ˆ‰יוויים
"ל‡ ˙רˆח"" ,ל‡ ˙‚נוב" ו˘‡ר ˆ‰יוויים "‰פ˘וטים"‡ .מנם בכ„י ל˜יים ‡˙ ˆיוויים
‡לו ‡ין ˆורך לכ‡ור ‰בי„יע˙ ‡ח„ו˙ ‰˘ ,'‰רי כל בר „ע˙ מבין ˘‡סור לרˆוח‡ ,ך
מכל מ˜ום י‰ו„י ˆריך ל‰י˘מר מ‚ניב ‰ומרˆח ‚ם מ˘ום ˘כן ˆיוו'‰ ‰

)ר‡˘ ‰מונ ‰פר˜ים

ל‰רמב"ם פ"ו( ,וי˙ר על כן – עי˜ר סיב˙ ˜יום מˆוו˙ ‡לו ˆריכ ‰ל‰יו˙ מ˘ום ˘כן ˆיוו˙‰
˙ור.‰
ענין ז‚˘ ,‰ם מˆוו˙ ‡לו י˘ ל˜יים מפני ˘כן ˆיוו˘‰ ‰י"˙ ב˙ור˙ו ,מובן ‚ם בפ˘טו˙,
˘‰רי ‡י ‡פ˘ר ל‰יז‰ר מרˆיח ‰ומ‚ניב ‰וכיוˆ‡ לל‡ „˜‰מ˙ "‡נכי ‡ '‰ל˜יך":
"על כל פ˘עים ˙כס‰‡ ‰ב) "‰מ˘לי י ,ב(‰‡ .ב˙ עˆמו יכול ‰לבלבל ‡˙ „‡‰ם ע„

ולכ‡ו'‡ ,ם כ„י ˘י‰י' יום ‡ח„ חלו˜ ול‡
˙˘˙כח ˙ור˙ כו' ,מ‰ו ˘נח' לעיכוב‡

כ‡

למילי „‡וריי˙‡ ו‡כ"מ(.

ומז‰

מובן ‚ם בנו‚ע למנין „נן„ ,יום

"˘‰ביעי" ‰נמנ ‰ע"י י˘ר‡ל )„‡מרי'
˘‰מנין )‰י„יע ,‰כנ"ל( ˘ל‰ם – פועל ‡˙
˜ביעו˙ ˘‰ב˙ ,כנ"ל ב‡רוכ„ ,(‰מע˙‰
נמˆ‡ מובן ˘מˆי‡ו˙ ‰מנין ‰י‡ „ו˜‡

‰י‡ך ימנ ,‰כיון ˘בכל מנין סו"ס מייח„

מˆ„ ‰יו˙ו נו‚ע ל„יני ˘ב˙ ,ו‡ילול‡

לו יום .ועל כרחין „‰מנין ‡כן ˜ובע ל‚ביו

ני˙נ ‰מˆו˙ ˘‰ב˙ ,ל‡ ‰י˙˜ ‰יימ˙ כלל

חלו˙ „˘ב˙ מ„"ס.

מˆי‡ו˙ ˘ל יום "˘‰ביעי".

ומכ‡ן למ„נו „כ"ז ‰ו‡ במ‰לך ˘‡יב„

וז‰ו

„ב˜‰יפו ‚וים כו'‡˘ ,ז מנין יום

ח˘בונו‡ ,בל כ‡˘ר י˘ר‡ל )יו„עים(

˘‰ביעי ‡ינו נו‚ע למˆו˙ ˘‰בי˙ ‰ב˘ב˙,

ומונים ‰מנין ‡‰מ˙י ע"פ ˙‰ור‰ ,‰נ ‰ע"י

כיון ˘ע"פ ˙ורˆ ‰ריכים כל י˘ר‡ל לˆ‡˙

מנינם חל˜ ‰ביעו˙ ˘‰ב˙ מן ˙‰ור) ‰כי

למלחמ˙ מˆו ‰זו ומחויבין ˘ל‡ ל˘בו˙

‡ילו נימ‡ ˘˜ביעו˙ ˘‰ב˙ ‡ינ˘˜ ‰ור‰

כו' ]ו‡ף ˘י˘ מל‡כו˙ ˘‡ינן נˆרכו˙

ו‡ינ˙ ‰לוי' כלל במנין י˘ר‡ל‰ ,רי ,כיון

למלחמ ,‰י"ל „לענין עˆם חלו˙ ˘‰ב˙

„כל „˙˜ון רבנן כעין „‡וריי˙‡ ˙˜ון

˘בי˙˙ כל ‰מל‡כו˙ ‰י‡ מ‰ו˙ ‡ח˙

– ‡ין מ˜ום לומר ˘י‰י' בכח מנינו ˘ל

˘‡"‡ ל ‰ל‰יו˙ לחˆ‡ין ,ועיי' בז ‰עו„

מ‰לך במ„בר ל˘נו˙ וליˆור ‡˙ ˜ביעו˙

ל˜ו"˘ ח"ח ע'  55-6ב˘ו ,[‚"‰ממיל‡

˘‰ב˙‡ ,פילו מ„רבנן(.

‡ין כ‡ן מˆי‡ו˙ „"יום ˘‰ביעי" .וז‰ו

ו‰נ‰

טעם ˜‰ס"„ "‰ו‡יל וחללנו מ˜ˆ˙ ‰נחלל
נ˙' במ˜"‡

)ל˜ו"˘ ח"‡ ע' ,271

‡˙ כול ,"‰כי ע"י ‰חילול „כל י˘ר‡ל

חל"ח ע'  11ועו„( ‚בי ספיר˙ ‰עומר„ ,י"ל

)ע"פ „‰ין( נ˙בטל ‰כליל ‰מˆי‡ו˙ „יום

סבר‡ ‚בי עב„ ˘נ˘˙חרר ב‡מˆע ‰ספיר‰

˘‰ביעי.

)עיי' מנ"ח מˆו˘ ‰ו ועו„(„ ,ל‡ יוכל לספור
˘‡ר ‰ימים בברכ) ‰למ‡י „˜יי"ל „מי

ו‡ף

˘כל חל˜ מן ‰יום ‰ו‡ נ˜ו„‰

˘חסר ‰לו ספיר˙ ימים ˜‰ו„מים ‡ינו

בפ"ע ,ו‡"כ למ˙˙ ‰בטל מˆי‡ו˙ ˘‰ב˙

ממ˘יך בברכ‡ (‰פי' ‡ם ספר ‚ם ˜ו„ם

מן ‰ר‚עים ˘‡ין ‚‰וים מ˜יפים כו'

˘נ˘˙חרר ,כי עˆם ‰מנין לול‡ ˆ‰יווי

)ובפרט ‰יכ‡ „ב˙חיל˙ ˘‰ב˙ ע„יין ל‡

‡ינו "מˆי‡ו˙" כלל ,כיון ˘‡ינו מעל‰

ב‡ו ,וכבר חל˘ ‰ב˙; למ˙˙ ‰בטל בזמן

ו‡ינו מורי„ ,ו„ו˜‡ כ˘י˘ עליו ‚„ר ע"פ

˘ל‡חרי ‰ליכ˙ם( ,י"ל „יום ˘‰ב˙ – "יום

˙ור ‰ח˘יב מˆי‡ו˙ ,וכ„ ‡‰בכורו˙ י.

˘‰ביעי" – ‰ו‡ ‡כן ענין ‡ח„ ˘‡ינו

ור˘"י ביˆ ‰כז :מˆו˙י' ‡ח˘בי' ו‡יסור‡

מ˙חל˜ לחל˜ים .וממיל‡‡ ,ם י˘ ר‚ע

‡ח˘בי' )ו‡פי' ב˜טן ˘נ˙‚„ל „ספיר˙ו

‡ח„ במע˙Œלע˙ ˘בו ‰מˆי‡ו˙ „˘ב˙

‰י‡ חיוב „רבנן ,י˘ ל„ון ‡י ‰וי מˆי‡ו˙

‡ינ˜ ‰יימ˙ ,ו‡זי ‡ין ר‚ע ז ‰ר‚ע מ"יום

אוצרות המועדים

כ
]‡בל

‡ין לומר „‡ף למס˜נ‡ ˘‰ב˙

נ˜ו„‡ ‰ח˙ ור˜ „ילפי' חי„ו˘ „מ"מ י˘
חילול ‡חר חילול )ובמכ"˘ מ‰חול˜ים
על ‰ר‡ב"„ ‰נ"ל בכ‰ן ונזיר( ,כי ‡"כ
˜טן ˘‰בי‡ ב' ˘ערו˙ ב˘ב˙ י‰י' מו˙ר
במל‡כ ‰כיון ˘ב˙חיל˙ ‰יום ל‡ חל‰
עליו ˘‰ב˙ ,ול„‰י‡ ‡˘כחן „חייב

)יבמו˙

ל‚ ,(.ו ‰"‰ב‚ר ˘נ˙‚ייר ב˘ב˙

)ירו˘'

עירובין „ .(‰ ,ועיי"ע בל˜ו"˘ ח"ח ע' 51
ב˘ו.[‚"‰

‡יבר‡,

˘יום ז‰ ‰ו‡ יום ‰ז'[ .ול‰כי ב„ליכ‡ כלל

כ„י כך˘ ,יטע ‰לח˘וב ˘‡ין פסול ברˆיח ‰וב‚ניב ,‰וע„ ˘יכול לח˘וב ˘י˘ מˆוו‰

מנין ע"י י˘ר‡ל‚ ,ם ל‡ ב„רך ממיל‡,

ב„בר .וכמ˘ל ‡„ם ‰מ˘ים ‡˙ ‡ˆבעו ˜‰טנ ‰נ‚„ עיניו‰˘ ,י‡ מכס ‰מפניו ‡˙ כל

כ‚ון כ˘כל י˘ר‡ל ‡ב„ו ‡˙ ח˘בון ‰ימים

‰עולם „‚‰ול ˘סביבו .וכמו כן ‡‰ב˙ עˆמו יכול ‰לכסו˙ מן „‡‰ם ‡˙ ‰ר‚˘˙ ‡‰יסור

לי˙‡ מˆי‡ו˙ „יום ‰ז' ,ו‡„ ‡‰מרו

‡פילו בפ˘עים „‚‰ולים ביו˙ר.

"מ˜„˘‡ ו˜יימ‡" – ‰רי „‰יו˜ בז‰ ‰ו‡
"מ˜„˘‡" „יי˜‡ „˜ -ו˘˙˘ ‰ל ˘‰ב˙,
˘‰י‡ ‰נו‚ע˙ ל‡מיר˙ "מ˜„˘ י˘ר‡ל"
)עיי' ‰יטב ר˘"י ביˆ˘ ‰ם וברכו˙ מט.(.

וז‰ו

„˘י'

‰ר„ב"ז

˘„ין

„‡ם כל ˜‰ס"„ ˘במכיל˙‡

„ל‡ ˘כיח‡ כלל‚ ,וים ˘˜‰יפו כו' ,וטפי

‰נ"ל

‰וי מˆי למינ˜ט ‡ף ביחי„ ס˙ם ˘חילל
]ועיי' במ„ר˘ ל˜ח טוב „‡כן נ˜טו ‰כי[.
ול‰כי טפי י"ל „פ˘יט‡ ל‰מכיל˙‡ „כל
ר‚ע ב˘ב˙ ‰ו‡ ענין בפ"ע ,ו‚בי יחי„
מעי˜ר‡ ל‡ סברינן ˘יו˙ר לחלל ‡חר
˘חילל .ו‰‰ו"‡ ‚בי ‚וים ˘˜‰יפו מטעם
‡חר ‰י‡.

וב„˜‰ים

במנין י˘ר‡ל ,ל‰כי ‡ף יום ‰ז' „יחי„
‰יכ‡ „חסר ‰לו )בי„יע˙ו( ˜ביעו˙ ˘‰ב˙
– נ˜בע ע"פ מנינו ˘לו.

ו‰נ‰

˘„ ‡‰ב˙ סט‰" :י'

מונ ‰ו' ימים ומ˘מר יום ‡ח„" ,ול˘י'
‰ר„ב"ז )ח"‡ סי' עו( ˘בי˙˙ו ביום ‰ז' ‰י‡
מ„‡וריי˙‡ .ולכ‡ו' ˙ימ‡ ‰יך יכול מנינו
˘ל ז‡˘) ‰ינו ו„‡י כלל( לח„˘ חלו˙
„˘ב˙ .ובפרט „˘ב˙ ‡ינ˙ ‰לוי' כלל
בספיר ‰ומנין „בי"„ וכיו"ב‡ ,ל‡ מ˜„˘‡
ו˜יימ‡ )ביˆ ‰יז.(.

˘ב"‰לבנ˙ פני חבירו" )ב"מ נח ,ב( ,ו‚ניב˙ „ע˙ וכיוˆ‡ בז˘ .‰לל‡ „˜‰מ˙ ‡‰מונ‰
בייחו„ו י˙' ‡י ‡פ˘ר ל‰יז‰ר מ‰ם כר‡וי.
‰רי ‚ם ‡ז חייב ‰ו‡ ל˜יים מˆוו˙ ‡לו ל‡ מˆ„ ˘כן מחייב ˘כלו ‡ל‡ מפני ˘כך ˆיוו‰
 '‰ב˙ור˙ו .וכך ‡מרו חז"ל )ערובין ˜ ,ב(‡"˘ ,ילמל‡ ל‡ ני˙נ˙ ‰ור] ‰ח"ו[ ‰יינו למ„ין
ˆניעו˙ מח˙ול ו‚זל מנמל ,"‰ו‰ ‰˘‚„‰‰י‡ ˘˜‰יום ˘‰כלי ‰ו‡ ר˜ "‡ילמל‡ ל‡
ני˙נ˙ ‰ור‡ ,"‰ך מ˘נ˙נ˙ ‰ור ‰על ‰ר סיני ,י˘ ל˜יים ˆיוויים ‡לו ב˜בל˙ עול מלכו˙
˘מים ,מ˘ום ˘כן ˆיוו '‰ ‰ב˙ור˙ו „˜‰ו˘.‰
וזו‰י ˙כלי˙ ומטר˙ מ˙ן ˙ור‰ – ‰ח„ר˙ ˜„ו˘˙ ˙‰ור‚ ‰ם ל„ברים ˙ח˙ונים

‡ף ל˘י' ר˘"י ,וכ" ‰ל‰לכ‰

ו‚˘מיים‰ .י‰ו„י מח„יר במע˘ים ‰פ˘וטים ו‰בסיסיים ביו˙ר‰ ,ן ב‡יסורים ו‰ן במע˘ים

ב‡ו"ח סי' ˘„מ„„ ,ין מ˘מר יום ‡ח„ ‡ינו

‰טובים„˜ ˙‡ ,ו˘˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' .ובכך יור„˙ ˜„ו˘˙ ˙‰ור‚ ‰ם ‡ל ˙"‰ח˙ונים",

‡ל‡ מ„"ס "לזכרון בעלמ‡ ˘י ‡‰לו ˘ם

‡ל ˆ‰יוויים ‰מובנים ביו˙ר ,ו‡ל ‰ז‰ירו˙ ממע˘ים ˘מופרכים ב„ע˙ו ˘ל כל בן ‡נו˘.

יום חלו˜ מ˘‡ר ‰ימים ול‡ ˙˘˙כח ˙ור˙
˘ב˙ ממנו" – ב‰כרח ˘חיובו ל˘מר יום
‰ז' כ˘ב˙ ‰ו‡ )ל‡ ר˜ לסימן‡ ,ל‡( מפני
˘ע"י מנינו נ˜בע מ„רבנן יום ‰ז' ˘לו

מ‰לך במ„בר ו‡ינו יו„ע ‡ימ˙י ˘ב˙,

ובפרט כ‡˘ר ‡ין מ„ובר ‡ו„ו˙ רˆיח ‰ו‚ניב ‰בפ˘טו˙‡ ,ל‡ על "˘פיכו˙ „מים"

‡מנם‚ ,ם ‡ילו ‰י' ˘ייך „‰בר ˘ייז‰ר „‡‰ם ב˙כלי˙ במˆוו˙ כ‡לו ‚ם בלי ˙‰ור,‰

מ„‡וריי˙‡„ ,כיון ˘˜ביעו˙ ˘‰ב˙ ˙לוי'

מ˘ום ‡ ‡‰מ‡י מיירי „ו˜‡ בכ‡‰י ‚ונ‡

ועל

חג השבועות

ט

ב˙ור "יום ˘‰ביעי" ,וי˘ ביום ז) ‰בנו‚ע
‡ליו( ˜„ו˘˙ ˘ב˙ מ„רבנן )ומ"˘ ˘‰ו‡
"לזכרון בעלמ‡ כו'" – ‰יינו ˘מ˙˘ ‰י˜נו
˘י ‡‰מונ ‰כו' טעמו ‰ו‡ בכ„י ˘ל‡

ב˙‰" .ח˙ונים יעלו לעליונים"
י˘נם בני ‡„ם ˘מˆ„ מˆבם ‰נחו˙ ˘ייכים לעניינים ˘ל "ל‡ ˙רˆח" ו"ל‡ ˙‚נוב"
וכיוˆ‡ .בכ„י ˘‚ם ‡לו י˘מרו מ‡ו˙ן ‰עבירו˙ ‰חמורו˙‰ ,וˆרך ˜‰ב" ‰ליר„ על ‰ר
סיני ב˜ולו˙ ובר˜ים ולˆעו˜ ‡לי‰ם "ל‡ ˙רˆח"! "ל‡ ˙‚נוב"!
ו‚ם ל‡ו˙ם בני ‡„ם ,יח„ עם ˆ‰יוויים ˘ל "ל‡ ˙רˆח" ו"ל‡ ˙נ‚וב" ,מˆוו˘‰ ‰י"˙
"‡נכי ‡ '‰ל˜יך" ו"ל‡ י‰י' לך"‚ .ם ‡נ˘ים ‡לו ˆריכים ל‰טריח ˘כלם ול‰עמי˜ בענייני
‡ח„ו˙ .'‰

˙˘˙כח ˙ור˙ ˘ב˙ ממנו‡ ,בל ˙ו˜ף ˙˜נ‰

ונמˆ‡ ˘על י„י מ˙ן ˙ור ‰וע˘ר˙ „‰יברו˙˙"‰ ,ח˙ונים" – ‡ו˙ם ˘‰ייכים לענייני

זו ‰ו‡ ˘י" ‡‰חל עליו ˘ב˙ מ„"ס"„ ,ע"י

רˆיח ‰ו‚ניב ,‰עולים ‡ל "‰עליונים" ,ו‰ם מ‚יעים ל„ר‚ו˙ נ˘‚בו˙ בי„יע˙ ‡ח„ו˙ .'‰

מנינו י‰י' נ˜בע ‡ˆלו יום ‰ז' ל˘ב˙(.
ור‡י' ל„בר‡„ ,ם יסו„ „‰ין ‰ו‡ ר˜ ˘י‰י'
יום ‡ח„ "חלו˜ מ˘‡ר ‰ימים" ˘יזכירו
˙ור˙ ˘ב˙‰ ,רי ‡ין נפ˜"מ ‡יז ‰יום

כרחין ˆ"ל „מ"מ ‡כן ˜ביע˙

ב˘בוע י˘מר ,ול‡ו „ו˜‡ יום ‰ז' "מיום

˘‰ב˙ ˙לוי' ב‰יו˙ו יום ז' למנין י˘ר‡ל

˘נ˙ן ‡ל לבו ˘כח˙ו"‡ ,בל ‡נן חזינן

]ור˜ ˘‡י"ˆ ˘י˘ר‡ל ימנו בפועל ‰ימים

„„‰ין לעיכוב‡ ˘עליו ]למנו˙ ו' ימים ו[

ו„י במנין ˘ב„רך ממיל‡˘ ,י˘ר‡ל יו„עים

ל˘מר „ו˜‡ ‡˙ ‰יום ‰ז' .ו˙ו„ ,בסו‚יין

"‡נכי ‰וי"‡ ‰ל˜יך" – ˘לו˘ „ר‚ו˙ ב‚ילוי ‡לו˜ו˙ בעולם
ע„ כ‡ן נ˙ב‡ר ˘במ˙ן ˙ור ‰נ˙ח„˘ חי„ו˘ עˆום :במˆוו˙ ˘ני˙נו בסיני י˘ ‡˙ כח
עˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘ ,ועל י„ם ‡פ˘ר לחבר ‡˙ "‰עליונים" עם ˙"‰ח˙ונים" .ועל
פי יסו„ ז ,‰י˘ לב‡ר ‡˙ ˙‰יבו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘ל ע˘ר˙ „‰יברו˙ "‡נכי ‰וי"‡ ‰ל˜יך".
˘לו˘ ˙יבו˙ ‡לו מורו˙ על ˘לו˘ „ר‚ו˙ ב‚ילוי ˘‰י"˙ ‡ל „‡‰ם ו‰עולם:

אוצרות המועדים

י

"‡לו˜יך" – ˘ם "‡ל˜ים" מסמל ‡˙ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ‰מ˙לב˘˙ בכל נבר‡ ונבר‡

חי„ו˘י סו‚יו˙

ל˜יימו ול‰חיו˙ו )ר‡˙ ‰ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰פ"„-ו( .לכן ˘ם "‡ל˜ים" ‰ו‡ ל˘ון רבים
)ר‡ ‰י‰ו˘ע כ„ ,יט( ,מ˘ום ˘‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ מ˙חל˜˙ בין כל ‰נבר‡ים ,ובכל נבר‡ נמˆ‡

בדינה של שבת
שבה ניתנה תורה

סו‚ חיו˙ ‡חר לפי ˙כונו˙ ופרטי ‰נבר‡ )ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור‡ ‰מור ל‡ .‚ ,ועו„(.
˘ם "‡ל˜ים"‰ ,ו‡ ‚ם ב‚ימטרי‡ "‰טבע" )פר„ס ˘ער יב פ"ב .ועו„( ,מ˘ום ˘‰ו‡ מור‰
על ˙‰לב˘ו˙ ‰חיו˙ ‡‰לו˜י˙ ב˙וך כל נבר‡ לפי טבעו ומ‰ו˙ו .לכן ,ר˜ ב˘ם ז ‰י˘ ‚ם
ל˘ון ˘ייכו˙ ,כמו "‡לו˜יך"‡" ,לו˜ינו"‡" ,לו˜יכם" וכיוˆ‡ בז ,‰לפי ˘חיו˙ ‡לו˜י˙
זו מˆומˆמ˙ בכל נבר‡ לפי ˙כונ˙ו וטבעו ,ולכן י˘ ל‡„ם ‡יז˙ ‰פיס ‰ו ‰‚˘‰בחיו˙ זו.
ועל כן נ˜ר‡ ב˘ם "‡ל˜יך" – ‡"‰לו˜˘ "‰לך – ‰יינו „בר ˘‡˙ ‰יכול ל˙פוס ול˘‰י‚
)ל˜וטי ˙ור ‰בל˜ ע‚ ,ב(.
"‰וי"˘ – "‰ם ז ‰מור ‰על בחינ˙ ‚ילוי ‡לו˜ו˙ ˘למעל ‰מן ‰טבע‰" .וי"‰ "‰ו‡
מל˘ון "‰י' ‰וו ‰וי‰י' כ‡ח„" )ז‰ר ח"‚ רנז ,ב˙ .ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰פ"ז( ,ו‰יינו‚‰˘ ,ם

יבאר עומק סברת המכילתא דאילולא הפסוק "מחללי' מות יומת"
איכא סברא דשבת שנתחללה מקצתה תתחלל כולה ,ועפ"ז יסיק גבי
שבת שבה ניתנה תורה ותתישב קושיא על הטעם שהביא המשנ"ב
לאכילת מאכלי חלב

˘"‰י' ‰וו ‰וי‰י'" ‰ם ˘ל˘ ‰זמנים נפר„ים ,עבר ‰וו ‰וע˙י„ ,מכל מ˜ום ‰רי ‰ם
"כ‡ח„" וב˘וו ‰ממ˘ ,מ‡חר ˘„ר‚ ‰זו ‰י‡ למעל ‰מן ‰טבע ומן ‰זמן ,וכל ‰זמנים,
‰עבר ‰‰וו ‰ו‰ע˙י„ ‰ם לפניו י˙' כ‡ח„.
"‡נכי" – מור ‰על עˆמו˙ו ˘ל ˜‰ב" .‰עˆמו˙ ‰בור‡ ‡ינ ‰יכול ‰ל˙‰בט‡ ב˘ם
מסוים .וכך כ˙בו בס) ˜"‰ל˜וטי ˙ור ‰פנחס פ ,ב .ור‡ ‰ז‰ר ח"‚ רנז ,ב( "‡נכי מי ˘‡נכי‰ ,ו‡
למעל ‰מעל ‰מ˘ם ‰וי" ,‰כי ‰ו‡ בחינ„ ‰ל‡ ‡˙פס ב˘ם ,ול‡ ‡˙רמיז ב˘ום ‡ו˙
ו˜וˆ‡ כלל".

במ˘נ‰

ברור ‰סו"ס ˙ˆ„ ‰בי‡ ב˘ם

‚„ול ‡ח„ "טעם נכון" ל‡כיל˙ מ‡כלי

‡ומרין )לול‡ ˜ר‡ „"מחללי'"( "‰ו‡יל

חלב בח‰„ ,˘"‰ו‡ זכר לז˘ ‰ל‡חרי מ"˙

וחללנו ‡˙ מ˜ˆ˙ ‰נחלל ‡˙ כול‰ "‰ו‡

נ„ר˘‰ ‰כנ ‰רב˙י ל‡כיל˙ ב˘ר˘ ,חיט‰

מ˘ום „‰ו"‡ „כל ‰מע˙Œלע˙ „˘ב˙ ‰ו‡

וני˜ור ובי˘ול בכלים ח„˘ים ˘‡ינם

‡י ‡פ˘ר לומר על בחינ˙ "‡נכי" ˘‰ו‡ למעל ‰מן ‰טבע˘ ,כן ‰ו‡ ‡ינו מו‚בל ב˘ום

מ‚ועלים כו' ,ועל כן לפי ˘ע‡ ‰כלו

‚‰בלו˙‰ .ו‡ ‡ינו מו‚בל ב‚„רי ‰טבע ,ו‚ם ‡ינו מו‚בל ל‰יו˙ למעל ‰מן ‰טבע ,ובכוחו

מ‡כלי חלב .ולכ‡ו' ס‚נון „‰ברים ˆע"‚,

לחבר ‡˙ ‰טבע ו‡˙ למעל ‰מן ‰טבע יח„ .וכמו ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים ˘˘ם ‰י' ‚ילוי בחינ˙

˙יפו˜ ל„ ‰לכו"ע ב˘ב˙ ני˙נ˙ ‰ור‰

‡נכי˘ ,מˆ„ ‡ח„ ‰יו ˜ו„˘ ˘„˜‰ים ו‡‰רון מ„ו„ים במ˜ום ומי„ ‰מ„וי˜˙ ,ויח„ עם

פו (:ו‡סור˘‰ ‰חיט ‰כל ‰יום ,ו‡פי' ירˆו

ז‡˙ ל‡ ˙פס ‡‰רון מ˜ום כלל – ‚ילוי למעל ‰מן ‰טבע ב˙וך ‰טבע )יומ‡ כ‡.(‡ ,

ל‡‰ריך ב‰כנ‡ ‰סור ל‰ם

ו‰נ ,‰במ˙ן ˙ור ‰נפעל חי„ו˘ עˆום ונור‡ ,ו‰ו‡ מ˙בט‡ ב˙יבו˙ "‡נכי ‰וי"‰
‡ל˜יך":
על ‰ר סיני ני˙ן ‰כח מ"‡נכי" ˘‡ינו מו‚בל ב˘ום ‚‰בל ‰ו„‚‰ר ,‰לחבר ‡˙ בחינ˙
"‰וי"„˜‰ – "‰ו˘˘ ‰למעל ‰מן ˘‰כל ו‰טבע ,עם "‡ל˜יך" – ‡‰ל˜ו˙ ˘‡פ˘ר ל˙פוס
ול˘‰י‚‰ .חל ממ˙ן ˙ור ‰יכולים בני י˘ר‡ל לחבר ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ו‰רוחניו˙˘‰ ˙‡ ,כל
ללמעל ‰מן ˘‰כל .וכל ז ‰בכח "‡נכי" – ‰נעל ‰מרוחניו˙ ו‚˘מיו˙ וכוללם יח„.

)˘ב˙

)ו‡כן ‰כי נ˜יט

בז ‰בס' ‚‡ול˙ י˘ר‡ל‰ ,וב‡ בטעמי ‰מנ‚‰ים(,
ומ‰ו „נ˜ט ˘‰ו‡ מ˘ום ‡ריכו˙ ‰‰כנ.‰

ו‰נר‡‰

בז ‰ב„רך חי„ו˘ ,ב„˜‰ים

‰מכיל˙‡ ע"‰פ מחללי' מו˙ יומ˙

)˙˘‡

ל‡ ,י„( "‰רי ‚‰וים ˘˜‰יפו ‡˙ ‡רı
י˘ר‡ל וחללו י˘ר‡ל ‡˙ ˘‰ב˙ ]מ˘ום
פ˜ו"נ[ ˘ל‡ י‰ו י˘ר‡ל ‡ומרין ‰ו‡יל

‚ילוי עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘ – על י„י "ל˘ון מˆרי" „וו˜‡
ומ‡חר ˘נ˙ב‡ר ˘"‡נכי" מור ‰על עˆמו˙ ‰בור‡ י˙"˘‰ ,רי מ˙עˆמ˙ ˜‰ו˘י‡

ולפום

רי‰ט‡ ‰י' נר‡‰„ ‡‰„ ‰יו

כנ˜ו„‡ ‰ח˙ ,ונ˜ו„‡ ‰ינ ‰מ˙חל˜˙ ,ול‰כי
מ˘נ˙חלל מ˜ˆ˙‰ – ‰רי כול ‰מחולל˙
ועומ„˙ ,ו˘וב ‡ין טעם ליז‰ר ממל‡כ.‰
וב„ו‚מ˙ ˘י' ‰ר‡ב"„ ‰ל' נזירו˙ פ"‰
)ר‡ ‰מל"מ רפ"‚ מ‰ל' ‡בל( „כ‰ן ונזיר ל‡חרי
˘נטמ‡ו ‡ינם מוז‰רים מליטמ‡ ,כי כבר
נ˙חלל‰ ‰כ‰ונ ‰ו‰נזירו˙ .ו‡ף „‰כ‡
˘‰ב˙ עו„ינ„˜ ‰ו˘ ‰ל˘‡ר י˘ר‡ל ,מ"מ
מכיון ˘‡‰יסור „ע˘יי˙ מל‡כ˘ ‰על
„‡‰ם ‰ו‡ מˆ„ ˘‰בי˙˘„ ‰ב˙ ,ו˘‰בי˙‰
בכל מ˘ך יום ˘‰ב˙ ‰י‡ נ˜ו„‡ ‰ח˙‰ ,רי
במיל‡ ,כ˘ל‡ ˘ב˙ וחילל כבר נ˜ו„ ‰זו,
‡ין ˘ום ˙ועל˙ ב˘בילו ב˘בי˙˙ו ‡חר

וחללנו ‡˙ מ˜ˆ˙ ‰נחלל ‡˙ כול‚] ‰ם

כך; ו˜מ"ל ‰ילפו˙‡ „כל "‰רף עין"

בחלוף ‰סכנ"˙ ,[‰ל מחללי' מו˙ יומ˙,

ב˘ב˙ ‰ו‡ נ˜ו„ ‰בפ"ע

‡פילו כ‰רף עין".

על ˙‰ור˘ ‡˘˙ ‰ם(.

)ועיי' בז ‰בˆפע"נ

אוצרות המועדים

חג השבועות

‡חרי' ,מ˘ום ˘לימו„ ˙‰ורˆ ‰ריך ל‰יו˙ "ל˘מ "‰לל‡ ˘ום חי˘ובים ‡חרים .ו‡ם

˘ב˙חיל˙ „‰ברים‰ :י‡ך נרמז˙ עˆמו˙ ‰בור‡ ב˙יב˙ "‡נכי" ˘‰ו‡ "ל˘ון מˆרי"

יחליטו מלמעל ‰לי˙ן לו "‚„ול‡ ,"‰זי י˙‚ל‚ל „‰בר לפ˙חו.

טמ‡ ‰ונחו˙„ ‰וו˜‡?

יח

י‡

כ‡˘ר מ‚יע „‡‰ם ל„ר‚‰˘ ‰לימו„ ‰ו‡ "ל˘מ "‰ו‰ו‡ ‡ינו "מב˜˘ ‚„ול ,"‰יכול

‡מנם על פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר למעל ,‰בסו„ ‰חי„ו˘ ˘במ˙ן ˙ור ,‰יימˆ‡ מובן ב‡ופן

‰ו‡ לח˘ו˘ ˘יחסרו לו ‰חיו˙ ו‰עונ‚ בלימו„ ˙‰ור‡ :‰ילו ‰י' לומ„ ל˘ם ‚„ול‡ ,‰זי

נפל‡ ‡˘ר מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘ מ˙‡ימ ‰ל‰יו˙ נרמז˙ „וו˜‡ ב"ל˘ון

‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰יי˙ ‰נ‰ני˙ ‚ם ‰י‡ מן ‰לימו„ ו‡זי ‰י' לומ„ בחיו˙ וב‰נ‡‡ ,‰בל

מˆרי":

מכיוון ˘לומ„ ל˘מ – ‰י˜˘ ‰עליו ל‰מ˘יך ול‚‰ו˙ ב˙ור?‰

בכ„י ל‰מ˘יך ˙וספ˙ ˜„ו˘ ‰בעולמו˙ ‰רוחניים‡ ,ין ˆורך בחי„ו˘ ˘ל מ˙ן ˙ור.‰

על כך ממ˘יכ‰ ‰מ˘נ" :‰יו˙ר מלימו„ך ע˘ – "‰עליו ללמו„ יו˙ר מלימו„ו ,ל‰וסיף
על ‰לימו„ ‰ר‚יל ,ועל ‰לימו„ ˘‰ו‡ "מלומ„" ומור‚ל בו ,ו‡ם ‡ין לו חיו˙ בלימו„
מכיוון ˘‰י‡ ˙ור ‰ל˘מ‡ ,‰זי "ע˘ – !"‰מל˘ון כפי' ו‰כרח

)על „רך "מע˘ין על – "‰˜„ˆ‰

ב"י יו"„ סי' רמח(˘ ,יכריח עˆמו ל‰מ˘יך וללמו„ ב‰וספ‚ ,‰ם בל‡ חיו˙.
„‰ברים בבי‡ור ˘‡ר פרטי ‰מ˘נ[‰

]ור‡ ‰עו„ במ˜ור

ל˘ם כך „י ‚ם בעבו„˙ ‡‰בו˙ ו˘‰בטים ˜ו„ם מ˙ן ˙ור˜˘ ,‰יימו מˆוו˙ ברוחניו˙,
ו‰מ˘יכו ‰מ˘כו˙ ˜„ו˘ו˙ בעולמו˙ רוחניים.
במ˙ן ˙ור ‰על ‰ר סיני נ˙ח„˘ ˆ‰יווי ו‰כח ל‰ח„יר ‡˙ ‚ילוי ‡‰לו˜ו˙ ב„ברים
˘‚‰מיים „וו˜‡ .זו‰י ˙כלי˙ן ˘ל ‰מˆוו˙ ˘ני˙נו במ˙ן ˙ור – ‰ל‰עלו˙ ולזכך ‡˙
‰עניינים ˘‚‰מיים ולפעול ˘י˘כון ב‰ם ‰בור‡ י˙"˘.
ולפיכך פו˙חו˙ ע˘ר˙ „‰יברו˙ ב"ל˘ון מˆרי" :ל˘ון ˜‰ו„˘ מור ‰על עניינים
רוחניים˘˘ ,ייכים ל˜„ו˘ ‰מˆ„ עˆמם‡ .ך ˙כלי˙ם ˘ל ע˘ר˙ „‰יברו˙ ‰י‡ ל‡‰יר ,על
י„י עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל‚ ,ם במ˜ומו˙ ˘ל "˘בעים ל˘ון" – במ˜ומו˙ ˘נע„ר ב‰ם ‡ור
„˜‰ו˘ ,‰וע„ ‡פילו במ˜ומו˙ ˘‰ם בבחינ˙ "ל˘ון מˆרי" – ˘רחו˜ים ל‚מרי מ‚ילוי
‡לו˜ו˙.
וכ˘ם ˘˙כלי˙ ע˘ר˙ „‰יברו˙ ‰י‡ ל‡‰יר במ˜ום "ל˘ון מˆרי" „וו˜‡ ,כן ‰ו‡ ‚ם
ל‡י„ך – בכ„י לזכו˙ ול˘‰י‚ ‡˙ ‡"‰נכי"‰ ,רי ז„ ‰וו˜‡ על י„י ‰עיסו˜ בענייני "ל˘ון
מˆרי":
יכול „‡‰ם ל˙‰עס˜ בענייני עבו„˙ ‰ '‰רוחניים ,ב˙ור ‰וב˙פיל ,‰ול‚‰יע ל„ר‚ו˙
נעלו˙ ונ˘‚בו˙‡ .ך בכך יכול לבו‡ ר˜ ל‚ילוי ˘ם "‰וי"‡ – "‰ם עוב„ עבו„˙ו למעל‰
מן ˘‰כל‡ ,ו ל˘ם "‡ל˜ים" – ‡ם עבו„˙ו מˆטמˆמ˙ לעניינים ‰מובנים ב˘כל‡ .בל ‡˙
בחינ˙ עˆמו˙ו י˙' ‡ינו יכול ל˘‰י‚ בעבו„ ‰זו.
ו„‰רך ‰יחי„ ‰ל‚‰יע לבחינ˙ עˆמו˙ו י˙' – ‰י‡ על י„י זיכוך ובירור ענייני ‰עולם
˘‚‰מיים ,עניינים ˘בבחינ˙ "ל˘ון מˆרי" ,ובכך זוכים ל‚‰יע לבחינ˙ "‡נכי" ול˜רב˙
עˆמו˙ו י˙' .ו‰ו‡ ˘‡ומר ‰כ˙וב )מלכים ‡ ח ,כז( "‰ן ˘‰מים ו˘מי ˘‰מים ל‡ יכלכלוך"
– ‰עולמו˙ ‰עליונים ו„‰ר‚ו˙ ‰רוחניו˙ ‰נ˘‚בו˙ ‡ינם כלי ל‚ילוי ‰בור‡ י˙"˘ עˆמו,
"‡ף כי ‰בי˙ ‰ז„ – "‰וו˜‡ ˘‚‰מיו˙ ,כ‡˘ר ‰י‰ו„י מ˜„˘ ‰ומזככ‰ ,‰י‡ ‰כלי ‰ר‡וי
˘בו י˘כון ‰בור‡ י˙"˘ בעˆמו˙ו.

המועדים
אוצרות
˘ו‡לין ו„ור˘ין

יב

קנין התורה ומעלתה

פרק שישי מפרקי אבות נלמד תמיד במנחת שבת שלפני עצרת ,משום שבו
נתבארו דרכי קניין התורה )מדרש שמואל בשם החסיד על אבות פ"ו( ,ועל כן באו לקמן
כמה עיונים וביאורים בדרכי קניין התורה שנזכרו בפרק שישי דאבות

חג השבועות

יז

ומעין ז ,‰ב„˜ו˙ יו˙ר‰ ,ו‡ ב"‡˘ ‰יפ ‰וסר˙ טעם" – ‰ו‡ לומ„ ˙ור‰˘ ‰י‡ בבחינ˙
"ז‰ב"‡ ,ך ‰ו‡ רו‡ ‰ב ‰ר˜ ‡˙ ‰חיˆוניו˙ ,ו‡ינו מעריך ‡˙ ˙‰ור ,‰ו‰ריווח ˘ב˘ ,‰על
י„ ‰מ˙‡ח„ים עם ˜‰ב" ‰ממ˘.

]ור‡ ‰עו„ במ˜ור „‰ברים בבי‡ור ˘‡ר פרטי ‰מ˘נ[‰

"‚„ול˘ "‰מו˙ר ל‡˙‰וו˙ ל‰
‰לומ„ ˙ור ‰ל˘מ– ‰
"זוכ "‰ל˘לימו˙ בכל ˙‰חומים
‡ .רבי מ‡יר ‡ומר :כל ‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ ‰זוכ ‰ל„ברים ‰רב ,‰ול‡ עו„
‡ל‡ ˘כל ‰עולם כולו כ„‡י ‰ו‡ לו ,נ˜ר‡ רע‰‡ ,וב‡ ,ו‰ב ‡˙ ‰מ˜ום,
‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ ,מ˘מח ‡˙ ‰מ˜ום ,מ˘מח ‡˙ ‰בריו˙ ,ומלב˘˙ו ענוו‰
ויר‡ ,‰ומכ˘ר˙ו ל‰יו˙ חסי„ י˘ר ונ‡מן ,ומרח˜˙ו מן ‰חט‡ ,ומ˜רב˙ו לי„י
זכו˙ ,ונ‰נין ממנו עˆ ‰ו˙ו˘י' בינ ‰ו‚בור˘ ‰נ‡מר לי עˆ ‰ו˙ו˘י' ‡ני בינ ‰לי
‚בור ,‰ונו˙נ˙ לו מלכו˙ וממ˘ל ‰וח˜ור „ין ,ומ‚לין לו רזי ˙ור ,‰ונע˘ ‰כמעין
‰מ˙‚בר וכנ‰ר ˘‡ינו פוס˜ ,ו‰ווˆ ‰נוע ו‡רך רוח ,ומוחל על עלבונו ,ומ‚„ל˙ו
ומרוממ˙ו על כל ‰מע˘ים:
י˘ לעיין כנ‚„ מי „יבר ‰מ˘נ˙ינו ,ו‰בטיח ‰לו "„ברים ‰רב "‰ב˘כר לימו„ ˙‰ור‰
ל˘מ:‰
‡ם מ„ובר בי‰ו„י ˘כבר עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ‰ ,‰רי ‡ין נו‚ע לו כלל ˘זוכ ‰ל"„ברים
‰רב ,"‰כיוון ˘‰ו‡ לומ„ "ל˘מ "‰בלב„?
ול‡י„ך‡ ,ם מ„ובר בי‰ו„י ˘ˆריכים ל˘‰פיע עליו ˘ילמ„ ˙ור" ‰ל˘מ‰ ,"‰רי ‡ין
˙ועל˙ ב‰זכר˙ „"‰ברים ‰רב ,"‰כי ב˘ע˘ ‰י„ע ‡˙ ˘‰כר ‰רב ˆ‰פון ללומ„ ˙ור‰
ל˘מ˘ ,‰וב ‡ין לימו„ו "ל˘מ‡ "‰ל‡ ל˘ם ˜יבול ˘‰כר?
וי˘ לב‡ר ז‡˙ ב„˜‰ים בי‡ור מ‰ו˙ "‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ:"‰
"כל ‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ‡ – "‰מי˙˙ „ר‚˙ לימו„ ˙‰ור ‰ל˘מ‰ ,‰י‡ כ‡˘ר ‰י‰ו„י
לומ„ ˙ור ‰ל˘ם ‰לימו„ עˆמו ,ול‡ ל˘ום ˙כלי˙ ‡חר˙ .ל‡ זו בלב„ ˘‡ין לו מטר‰
‚˘מי˙ וחומרי˙‡ ,ל‡ ‡ין בלימו„ו ‡פילו ˙כלי˙ ˘ל ˜„ו˘ ‰כמו לי„ע ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר
יע˘ ‰וכיוˆ‡ .י‰ו„י ז ‰חפ ıל˘‰י‚ ‡˙ ˙‰ור ‰וללמו„ ב ‰ו˙ו ל‡ – "עוס˜ ב . . ‰מפני
‡‰ב˙ ‡„ון כל ‡‰רˆ˘ ıו ‰ב) "‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"י .(‰"‰

‡ .‰ל ˙ב˜˘ ‚„ול ‰לעˆמך ,ו‡ל ˙חמו„ כבו„ ,יו˙ר מלימו„ך ע˘ ,‰ו‡ל
˙˙‡וו ‰ל˘ולחנם ˘ל מלכים˘˘ ,ולחנך ‚„ול מ˘ולחנם וכ˙רך ‚„ול מכ˙רם,
ונ‡מן ‰ו‡ בעל מל‡כ˙ך ˘י˘לם לך ˘כר פעול˙ך:
מכיוון ˘מ‡מר ז ‰נס„ר ‚ם ‰ו‡ בפר˜ "˜ניין ˙ור ,"‰מובן ˘‰ו‡ ‡ינו מ„בר ‡ו„ו˙
מי„ו˙ ו‰נ‚‰ו˙ ר‡ויו˙ ב‡ופן כללי‡ ,ל‡ כל פרטי ‰מ‡מר עוס˜ים ב„רכי לימו„ ˙‰ור.‰
וי˘ ל„יי˜ במ˘נ ‰זו‡ :ו„ו˙ "כבו„" מור˙‰ ‰נ‡ ˘י˘ ל‡„ם לזכך מי„ו˙יו ע„ ˘ל‡
יחמו„ ‡פילו ‡˙ ‰כבו„ ,ו‡ילו על „‚"‰ול "‰כו˙ב ר˜ "‡ל ˙ב˜˘" ,ומ˘מע ˘יכול
ומו˙ר "לחמו„" ‡˙ „‚‰ול ,‰ור˜ ˘ל‡ "יב˜˘" ‡ו˙ .‰וטעמ‡ בעי.
וי˘ לב‡ר˘ ,מ˘נ ‰זו מ„בר˙ ‡ו„ו˙ לימו„ ˙‰ור‡ ‰ליב‡ „‰לכ˙‡ „יי˜‡ ,ול˘ם כך
נחוˆו˙ כמ‰ ‰ור‡ו˙ ו‡ז‰רו˙ ,וכפי ˘י˙ב‡ר.
לימו„ ˙‰ור‡ ‰ין מטר˙ו לי„ע ‡˙ ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון ,כי ‡ם ל‡˙‰ח„ עם חכמ˙ו
ורˆונו ˘ל ‰בור‡ י˙"˘ .ו‡פילו ‰לכ ‰כזו ˘"ל‡ ‰י' ול‡ י‰י' „‰בר ‰ז ‰לעולם לב‡
למ˘פט על טענו˙ ו˙ביעו˙ ‡לו" ,מכל מ˜ום מ‡חר ˘"כך על ‰ברˆונו וחכמ˙ו ˘ל
˜‰ב"‡˘ ‰ם יטעון ז ‰כך וז ‰כך י‰י‰ ‰פס˜ כך"‰ ,רי כ‡˘ר „‡‰ם לומ„ ז‡˙ ‰ו‡
"מ˘י‚ ו˙ופס ומ˜יף ב˘כלו רˆונו וחכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"˙) "‰ני‡ פ".(‰
ו‡ף על פי כן ,מˆינו מעל ‰מיוח„˙ בלימו„ ˙‰ור ‰ל˘ם פסי˜˙ ‰לכ ,‰כי ‡זי ‰לימו„
ˆריך ל‰יע˘ו˙ ב‡ופן יסו„י ומעמי˜ ,וב‡˙‰מˆו˙ י˙יר‰

)ר‡‰ ‰מ˘ך ˙רס"ו עמ' ˙יז ו‡ילך.

ור‡‚ ‰ם ירו˘למי ביכורים פ"‚ .(‚"‰
ומע˙˙ ‰ובן ‰יטב ‰ור‡˙ ˙‰נ‡‡" :ל ˙ב˜˘ ‚„ול ‰לעˆמך ו‡ל ˙חמו„ כבו„" –
‰כבו„ ‡ין בו ˙ועל˙ כלל ,וממיל‡ ‡ין לו ל‡„ם ל‡˙‰וו˙ כלל לכבו„ על לימו„ ˙ור‰
˘לו‡ .מנם„‚"‰ ,ול "‰י˘ ב˙ ‰ועל˙ ,כי ‡ם ממנים ‡ו˙ו ל‰יו˙ מור‰ ‰ור‡‡ ,‰זי
לימו„ו נע˘ ‰ב‡ופן עמו˜ ויסו„י יו˙ר ,וממיל‡ לכ‡ור ‰כ„‡י ל‡˙‰וו˙ ולב˜˘ ‚„ול.‰
ועל כך מור‰ ‰מ˘נ :‰מו˙ר לו ל‡„ם לחמו„ ‡˙ „‚"‰ול ,"‰כיוון ˘י˘ ב˙ ‰ועל˙,
‡ך ‡˙ ‰כבו„ ‡ין לחמו„ כלל .ו‚ם בנו‚ע ל‚„ול‰ ,‰רי ‡ין "לב˜˘" ‡ו˙ ‰ולחפ˘

אוצרות המועדים

טז

יכול ל‰ס˙פ˜ במ˘ ‰מלמ„ ‡˙ ˙‰למי„ים ‰מ˙ל˜טים ‡ליו‡ ,ל‡ ˆריך לילך וללמו„
˙ור ‰במ˜ום ˘רבים מˆויים ˘ם ,ול‰פי˙ ıור ,‰ולסייע לעו„ ועו„ י‰ו„ים ˘ילמ„ו
˙ור .‰ב„רך זו נ‰י' ‰לימו„ ‡ˆלו כ"עס˜" ,כ‡˘ר ‰ו‡ מחפ˘ ˙„יר עו„ ועו„ ˘ייטלו מן
˙‰ור˘ ‰טוב סחר ‰מכל סחור.‰
נ˜ו„ ‰נוספ˙ בולט˙ ‡ˆל מי ˘"עוס˜ ב˙ור :"‰בעל עס˜ ‡מ˙י ‰ו‡ ז˘ ‰מרוויח
בעס˜יו .וכפי ˘‡מרו חז"ל )ב"מ מ ,ב( "זבון וזבין ˙‚ר‡ ‡י˜ר‡"? ו‰יינו ˘‡ין „י בכך
˘˜ונ ‰ומוכר ‡ל‡ ˆריך ל‰רוויח ממון‰ .רˆון ו˘˙‰ו˜ ‰לריווח ‰י‡ רוח ‰חיים במסחר.
וכמו כן בעס˜ ˙‰ור ,‰י˘ מי ˘לומ„ ˙ור ,‰ו‚ם מלמ„ ‰ל‡חרים‡ ,בל ‡ינו מ˘ים ליבו
ו‡ינו מח˘יב ‡˙ "‰ריווח" ˘י˘ בלימו„ .כ‡˘ר לומ„ים ˙ור ‰נע˘ים "י˘ר‡ל ‡וריי˙‡
ו˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ כול‡ ח„" )ר‡ ‰ז‰ר ח"‚ ע‚ .(‡ ,על י„י ‰פˆ˙ ˙‰ור" ‰מרוויחים"
עו„ חל˜ בעולם ב˘ביל ˙‰ור ,‰וˆריכ ‰ל‰יו˙ ל‡„ם חיו˙ ‚„ול ‰בעס˜ ˙‰ור ‰מכך
˘"מרוויח" על י„י ז‡˙‰ ‰ח„ו˙ עם ‰בור‡ .וכ‡˘ר עוס˜ ‰לומ„ ב‰פˆ˙ ˙‰ור ‰מ˙וך
‰כרח ובל‡ חיו˙‰ ,רי ‡ינו "בעל עס˜" ‡מ˙י.
מי ˘‡ינו "עוס˜" ב˙ור ‰וב‰פˆ˙ ‰בחיו˙ ‚„ול‰ ,‰רי ‰ו‡ ‚ורם ל"עלבונ˘ ‰ל
˙ור‰ ."‰ו‡ רו‡ ‰ב˙ור ‰ר˜ ‡˙ ‰חכמ ‰ו˘‰כל ,ו‡ינו מעריך ‡˙ ‚ו„ל "‰ריווח" –
˘לימו˙ ‰ומעל˙‡‰ ‰מ˙י˙ ˘ל ˙‰ור˘ ‰מ‡ח„˙ ‡˙ „‡‰ם עם ˜‰ב".‰
ועל ז‡˙ "ב˙ ˜ול יוˆ‡˙ מ‰ר חורב" ,ומכריז˘ ‰מי ˘לומ„ ˙ור‡ ,‰ך ‡ינו עוס˜
ב˙ור ,‰נ˜ר‡ נזוף„‡ .ם ˘‡ינו מ˙עס˜ בחיו˙ ‚„ול ‰לכבו˘ עו„ ועו„ ˘טחים בעולם
˘˙‰י' ב‰ם ‰פˆ˙ ˙‰ור‡ ,‰ינו נענ˘ כמבטל ˙ור ‰ח"ו‡ ,בל מכל מ˜ום ‰ו‡ "נזוף",
וז‡˙ מ˘ום ˘‰ו‡ ‡ינו מעריך ‡˙ ˙‰ור ‰כפי ˘‰י‡ ב‡מ˙ ,ומ˜טין ממעל˙ ,‰ו‚ורם
ל"עלבונ˘ ‰ל ˙ור ."‰וז‰ו ענין "נזיפ‰ "‰ב‡ כ‡˘ר ל‡ מעריכים מעל˙ ˘‰ני כר‡וי
)ר‡ ‰מוע„ ˜טן טז.(‡ ,
ועל כך מבי‡ ר' י‰ו˘ע בן לוי ר‡י' מן ‰כ˙וב "נזם ז‰ב ב‡ף חזיר ‡˘ ‰יפ ‰וסר˙
טעם" ‰˘‡" :יפ‰ "‰יינו בני י˘ר‡ל˘ ,נ˜ר‡ו "‡˘ "‰ל˘‰י"˙ ,וכ‡˘ר לומ„ים ˙ור‰
ומ˜יימים מˆוו˙‰ ,רי ‰ם מ‚יעים למעל˙ "‡˘ ‰יפ‡ ."‰מנם מי ˘‡ינו עוס˜ ב˙ור‰
כ„בעי‰ ,רי ‡ין לו טעם ועריבו˙ וחיו˙ ב˙ור ,‰ועל כן נ˜ר‡ "‡˘ ‰יפ ‰וסר˙ טעם"
˘חסר לו "‰טעם" בלימו„.
ו‡ם י˘‡ל ‡„ם :מ ‰בכך ˘חסר לו ‰טעם ו‰עריבו˙ ב˙ור ,‰ו‰ל‡ ‰ו‡ בבחינ˙ "‡˘‰
יפ˘ "‰מ˙יי‚ע ב˙ור ‰ומˆוו˙י'? על כך מ˜„ים מ˘ל בכ˙וב "נזם ז‰ב ב‡ף חזיר":
טבעו ˘ל ‰חזיר ‰ו‡ ל‡כול ˆו‡ ‰ורפ˘‰ ,ו‡ מ˙עס˜ עם ‰פסול˙ ול‡ עם „‰בר
‰עי˜רי .כ‡˘ר מ˙˜ינים "נזם ז‰ב ב‡ף חזיר"‰ ,רי ז ‰עלבון עˆום – נוטלים ‡˙ „‰בר

חג השבועות

י‚

מעל ‰נוספ˙ י˘ בו ב"עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ˙‰˘ ,"‰ור‰ ‰י‡ ‡ˆלו כ"עס˜" .ו‰יינו,
˘‰ו‡ לומ„ ‡˙ ˙‰ור ‰בעמל וי‚יע ,‰ע„ כ„י כך˘ ,לימו„ו „ומ ‰לעמלו ˘ל בעל עס˜,
˘טרו„ ומ˘ו˜ע יומם וליל ‰בעס˜יו ו‡ינו מפסי˜ לח˘וב עלי‰ם .וכמו כן י‰ו„י ז ‰כל
חיו˙ו וי‚יע˙ו ‰ם בעס˜ ˙‰ור ‰ע„ ˘‡ין לו בעולמו ‡ל‡ עס˜ לימו„ ˙‰ור ‰ל˘מ.‰
‡י ‡פ˘ר לומר ב˘ום ‡ופן ˘˘כרו ˘ל לימו„ כז‰ ‰ו‡ „"‰ברים ‰רב‰ "‰מנויים
במ˘נ‰˘ ,‰רי ,כ˘נו˙נים "˘כר" ˙מור˙ ‡יזו פעול˘‰ ,‰כר ‰ו‡ ב‡˙‰ם לעניין ˘‰ו‡
ני˙ן עבורו .ו„"‰ברים ‰רב˘ "‰במ˘נ‡ ‰ין ב‰ם ביטוי לעס˜ ב˙ור ‰ל˘מ.‰
]ול‡ מבעי ל˘יט˘˘ ‰כר ‰מˆוו˙ ‰ו‡ מסובב ו˙וˆ‡ ‰טבעי˙ מ‰מˆו˜˘ ‰יים
„‡‰ם‡˘ ,זי פ˘וט ˘˙‰וˆ‡ ‰ו‰מסובב ‰ם ב‡˙‰ם לסיב‰˘ ‰י‡ ‰מˆוו‡ ,‰ל‡ ‡פילו
לסוברים ˘˘‰כר ב‡ ב‡ופן ס‚ולי ו‡ינו מסובב ב‡ופן טבעי מ‰מˆו ‰עˆמ‰ ,‰רי ‚ם
ל˘יט˙ם לכל מˆו ‰ומˆו ‰י˘ ˘כר פרטי ˘‰ייך ‡לי' „וו˜‡ ,ו‡ם כן ˘‰כר ‰ו‡ ב‡˙‰ם
לעניינ˘ ‰ל ‡ו˙‰ ‰מˆו˙˘) ‰י ˘‰יטו˙ ‰וב‡ו ונ˙ב‡רו ב˘ל" ‰בי˙ ‡חרון )יב-‡ ,ב(([.
˘‰כר ‡‰מ˙י ˘ל ‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ‰ ,‰ו‡ ˘על י„י לימו„ו מ˙˜˘ר ומ˙‡ח„ עם
˜‰ב" ‰עˆמו˙‰ .ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ˜‰ב"‡" – ‰וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„",
ו"ב‡ו˙˘ ‰ע„‡‰˘ ‰ם עוס˜ ב„ברי ˙ור‰ ,‰רי ‚ם ‰נפ˘  . .מיוח„ים ממ˘ ב‡ין סוף
ב" ‰ב‡ו˙˘ ‰ע ‰ב˙כלי˙ ‰ייחו„" )˙ני‡ פכ"‚( .וז‰ו '˘כר' ‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ‰˘ ,‰ו‡
זוכ ‰ב‡מ˙ ל‡˙‰ח„ עם ‰בור‡ ב".‰
ו‡ם כן מובן„"‰˘ ,ברים ‰רב‰ "‰מנויים במ˘נ‡ ‰ינם ב˙ור˙ ˘כר על עס˜ ˙‰ור‰
ל˘מ ,‰כי ‡ם לעניין ‡חר ל‚מרי:
חז"ל ‰ז‰ירו ˘"כל ‡‰ומר ‡ין לי ‡ל‡ ˙ור‡ . . ‰פילו ˙ור‡ ‰ין לו"

)יבמו˙ ˜ט,

ב( ,ומוכרח „‡‰ם לעסו˜ ‚ם ב‚מילו˙ חס„ים )ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ ס" .(‰ו‰נ ,‰בכ„י
לעסו˜ ב‚מילו˙ חס„ים כ„בעי י˘ ˆורך בעבו„˙ זיכוך ‰מי„ו˙˘ ,ל‡ ל‰יו˙ בעל ‚‡וו,‰
ול‰ר‚י˘ ‡˙ ‰זול˙ וכיוˆ‡ בז .‰ו‡ם כן ,מי ˘כל עס˜ו ב˙ור ‰יומם וליל ,י˘ לו לח˘ו˘
לכ‡ור˘ ‰ל‡ י‰י' בי„ו לעסו˜ ב‚מילו˙ חס„ים כ„בעי ,ו‡זי "‡פילו ˙ור‡ ‰ין לו" ח"ו.
כמו כן בנו‚ע ל˘‡ר ענייני עבו„˙  ,'‰וכמו לעורר בלבו ‡‰ב˙  '‰ויר‡˙ ˘מים˘ ,כל
‡לו כרוכים ב˙‰בוננו˙ וי‚יע„‚ ‰ול ‰ו‡ינם ב‡ים ב„רך ממיל‡

)ר‡ ‰רמב"ם יסו„י ˙‰ור‰

פ"ב "‰ב( .וממיל‡ מ˜˘‰" ‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ – "‰מכיוון ˘כל עס˜ו ב˙ור ,‰כיˆ„ יוכל
לפעול ב˘‡ר ענייני עבו„˙  '‰כ„בעי?

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים מ„וע ח˘˘ו˙ ‡לו ‰ם בעוס˜ ב˙ור‰

ל˘מ„ ‰יי˜‡[

ועל כך מח„˘ ר' מ‡יר"˘ ,כל ‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ ‰זוכ ‰ל„ברים ‰רב ,"‰ו‰יינו

‰נעל ‰ו‰ע„ין ביו˙ר"˘ ,ל‡ ‰י' ‰עולם ר‡וי" לו ונבר‡ ר˜ "ב˘ביל בי˙ ‰מ˜„˘"

˘נוסף על ˘כר לימו„ ˙‰ור‰˘ ‰ו‡ ‡˙‰‰ח„ו˙ בבור‡ י˙'‰ ,נ‰ ‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ‰

)בר‡˘י˙ רב ‰פט"ז ,ב( ,ו˘מים ‡ו˙ו על ‰חזיר ˘מ‰ו˙ו ‰י‡ פסול˙ ורפ˘.

זוכ‚ ‰ם ל"„ברים ‰רב˘ "‰מסייעים לו ב˘‡ר ענייני עבו„˙ .'‰
ונר‡‡˘ ‰ו˙ם "„ברים ‰רב "‰נחל˜ים ל˘ני סו‚ים כלליים :י˘ מ‰ם ˘ני˙נים לו

אוצרות המועדים
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ב˘למו˙ ממ˘ ,וי˘ ˘‡ינם ‡ל‡ סיוע ועזר בעבו„˙ו ,וע„יין עליו לעמול ול˙‰יי‚ע כ„י

˘‰עוס˜ ב˙ור ‰ל˘מ ‰זוכ ‰ב‰ם ‡‚ב ˘כרו ,ו‰ם מסייעים בי„ו ל‚‰יע ל˘לימו˙ ב˘‡ר

ל‚‰יע ל˘למו˙ם.

ענייני ‰עבו„ ‰בין ‡„ם לחברו ובין ‡„ם למ˜ום.

י„

טו

‡לו ‰ם „‰ברים ˘ני˙נים ר˜ בבחינ˙ עזר וסיוע לעבו„˙ו ‰עˆמי˙ ˘ל ‰עוס˜ ב˙ור‰
ל˘מ:‰
"מלב˘˙ו ענו ‰ויר‡‰ – "‰ענוו ‰ו‰יר‡‰ ‰י‡ כ"לבו˘" חיˆוני ,וע„יין י˘ לו לעמול
ל‰יו˙ עניו ויר‡ ˘מים בפועל;
"מכ˘ר˙ו ל‰יו˙ ˆ„י˜ חסי„ י˘ר ונ‡מן" – ˙‰ור ‰ר˜ מכ˘יר˙ו לז ,‰ול‡ ˘נע˘‰
לˆ„י˜ וכו' בפועל;
"מרח˜˙ו מן ‰חט‡" – ‰ו‡ מ˜בל סיוע ל˙‰רח˜ מן ‰חט‡ים‡ ,בל ‡ין ˙‰ור‰
מונע˙ו מ‰ם ל‚מרי;
"מ˜רב˙ו לי„י זכו˙" – ˜ירוב לזכויו˙ ,ול‡ ˘מעני˜ ‰לו זכויו˙ בפועל;
"מוחל על עלבונו" – „ברי ˙ור‰˘ ‰ם "כ‡˘" )ירמי' כ‚ ,כט( מלבנים ומזככים ‡˙
מי„ו˙יו ˘ל ‰לומ„˘ ,י ‡‰מוחל על עלבונו‡ ,בל ע„יין י˘ לו לעמול לברר מי„ו˙יו ע„
˘ל‡ יר‚י˘ בעלבון מלכ˙חיל.‰
‡מנם י˘נם „ברים ˘‰זכי' ב‰ם ‰י‡ ב˘לימו˙:
"‡ו‰ב ‡˙ ‰מ˜ום ‡ו‰ב ‡˙ ‰בריו˙ מ˘מח ‡˙ ‰מ˜ום מ˘מח ‡˙ ‰בריו˙ ונ‰נים
ממנו עˆ ‰ו˙ו˘י' בינ ‰ו‚בור . . ‰ונו˙נ˙ לו מלכו˙ וממ˘ל ‰וח˜ור „ין" – „ברים ‡לו
ני˙נים לו ב˘לימו˙ ˘ל‡ יוˆרך לבו‡ ב‰ם לעבו„ ‰וי‚יע.‰
כללו˙ ‰חילו˜ בין ˘ני סו‚ים ‡לו‰ ,ו‡ ˘‡˙ „‰ברים ˘בין ‡„ם לחברו מ˜בל ‰לומ„
ב˘לימו˙ם ,מ˘ום ˘בכ„י ל˘‰י‚ ˘לימו˙ בין ‡„ם לחברו ב„רך ‰ר‚יל ,י˘ ל˙‰ערב
בין בני ‡„ם ולˆ‡˙ מ‡‰ל˘ ‰ל ˙ור ,‰ובכ„י ˘ל‡ יˆטרך לˆ‡˙ מ„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור,‰
מעני˜ים לו מעלו˙ ‡לו ב˘למו˙.
לעומ˙ ז‡˙„‰ ,ברים ˘‰ייכים לענייני עבו„˙ ‡ ,'‰ינם ני˙נים ב˘למו˙ לעוס˜
ב˙ור ,‰ועליו לעמול ב‰ם ע„יין .מ˘ום ˘בעבו„ ‰זו ‰ו‡ נ˘‡ר ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור‰
ועבו„ ‰ו‡ינו יוˆ‡ מ˘טח „˜‰ו˘.‰
ו‰יוˆ‡ים מן ‰כלל ‰ם ענייני ‡‰ב˙  ,'‰ב‰ם נ‡מר "‡ו‰ב ‡˙ ‰מ˜ום  . .מ˘מח ‡˙
‰מ˜ום"˘ ,מ‚יע למעלו˙ ‡לו ב˘לימו˙ן לל‡ י‚יע .‰וז‡˙ מ˘ום ˘‰ן ˜˘ורו˙ ללימו„
˙‰ור ‰ל˘מ‚ ‰ופ‡

]ועיין בז˙ ‰ני‡ פמ"‡ ,רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"י .ור‡ ‰חינוך )מˆו˙ ‰נ˘ :(‰עם

˙‰‰בוננו˙ ב˙ור˙˙ ‰י˘ב ‰‡‰ב ‰בלב ב‰כרח[ .וכן בנו‚ע ל"מ‚לין לו רזי ˙ור ,‰ונע˘ ‰כמעיין
‰מ˙‚בר ,וכנ‰ר ˘‡ינו פוס˜" – ˘‰ם עניינים ˘˜‰ורים ללימו„ ˙‰ור ‰עˆמו ,ועל י„י
‰לימו„ מ˘י‚ים ‡ו˙ם ב˘לימו˙.
ונמˆ‡ ˘„"‰ברים ‰רב˘ "‰במ‡מר ר' מ‡יר ‡ינם ˘כר ‰לימו„ ,כי ‡ם עניינים

‰נזיפ ‰במי ˘‡ינו רו‡‰
‡˙ ˙‰ור ‰כ"עס˜"
ב‡ .מר רבי י‰ו˘ע בן לוי ,בכל יום ויום ב˙ ˜ול יוˆ‡˙ מ‰ר חורב ומכרז˙
ו‡ומר˙ ‡וי ל‰ם לבריו˙ מעלבונ˘ ‰ל ˙ור˘ ,‰כל מי ˘‡ינו עוס˜ ב˙ור ‰נ˜ר‡
נזוף˘ ,נ‡מר נזם ז‰ב ב‡ף חזיר ‡˘ ‰יפ ‰וסר˙ טעם ,ו‡ומר ו‰לוחו˙ מע˘‰
‡ל˜ים ‰מ ‰ו‰מכ˙ב מכ˙ב ‡ל˜ים ‰ו‡ חרו˙ על ‰לוחו˙‡ ,ל ˙˜ר‡ חרו˙
‡ל‡ חרו˙‡˘ ,ין לך בן חורין ‡ל‡ מי ˘עוס˜ ב˙למו„ ˙ור ,‰וכל מי ˘עוס˜
ב˙למו„ ˙ור‰ ‰רי ז ‰מ˙על˘ ,‰נ‡מר וממ˙נ ‰נחלי‡ל ומנחלי‡ל במו˙:
‡ו„ו˙ מי ˘"‡פ˘ר לעסו˜ ב˙ור ‰ו‡ינו עוס˜" רח"ל‡ ,מרו ב‚מר‡ ˘עליו נ‡מר
‰כ˙וב "כי „בר  '‰בז ‰ו‡˙ מˆו˙ו ‰פר ‰כר˙ ˙כר˙" – "‰כר˙ בעולם ‰ז˙ ‰כר˙ לעולם
‰ב‡" )סנ„‰רין ˆט.(‡ ,
ו‡ם כן י˘ ל˙מו ‰מ‡ו„ על ‰ב˙ ˜ול ˘יוˆ‡˙ מ‰ר חורב ומכרז˙ "˘כל מי ˘עוס˜
ב˙ור ‰נ˜ר‡ נזוף"‰ :ל‡ עונ˘ מי ˘‡ינו לומ„ ˙ור‰ ‰ו‡ חמור ביו˙ר "‰כר˙ ˙כר˙",
ו‡ילו בב˙ ˜ול נ‡מר ˘מי ˘‡ינו עוס˜ ב˙ור ‰ר˜ "נ˜ר‡ נזוף"?
עו„ י˘ לעיין מ‰ו "עלבונ˘ ‰ל ˙ור˘ ,"‰לכ‡ור‡ ‰י ‰עס˜ ב˙ור‰ ‰ו‡ פ‚ם ‡ˆל
„‡‰ם ול‡ עלבון ל˙ור‚ ?‰ם י˘ לב‡ר כיˆ„ לומ„ים מן ‰פסו˜ "נזם ז‰ב ב‡ף חזיר"
˘מי ˘‡ינו עוס˜ ב˙ור" ‰נ˜ר‡ נזוף".
וי˘ לב‡ר מ‡מר ר' י‰ו˘ע בן לוי‡˘ ,ין ‰מ„ובר במי ˘‡ינו לומ„ ˙ור ‰בזמן ˘יכול,
כי ‡ם בי‰ו„י ˘לומ„ ˙ור ‰בכל ע˙‡ ,ל‡ ˘מכל מ˜ום חסר ‰לו ˘‰לימו˙ ˘ל "עוס˜
ב˙ור ,"‰ועל כך מכרז˙ ‰ב˙ ˜ול ˘י˘ בכך מ˘ום "עלבונ˘ ‰ל ˙ור ,"‰ו‰ו‡ "נ˜ר‡
נזוף" ,וכפי ˘י˙ב‡ר.
"עוס˜ ב˙ור‰ – "‰ו‡ מי ˘˙‰ור‰ ‰י‡ ‡ˆלו כ"עס˜" ,ו‰ו‡ "בעל ‰עס˜"

)ר‡‚ ‰ם

ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ח"‡ עמ'  514ו‡ילך( :בטבע ˘בעולם ˘בעל ‰עס˜ ‡ינו יו˘ב עם
סחור˙ו בח„ר ס‚ור‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˜ובע חנו˙ו במ˜ום ריבוי עוברים ו˘בים ,ומפרסם בכל
‡‰פ˘רויו˙ ‡ו„ו˙ סחור˙ו ,ב‡ופן ˘י˜בעו ב„ע˙ם ˘‡פ˘ר ל˘‰י‚ ‡ˆלו סחור ‰זו.
וכמו כן בעניין "עוס˜ ב˙ור‡ :"‰ין „י בכך ˘„‡‰ם לומ„ בעˆמו ˙ור ,‰ו‡ף ‡ינו

