בי‡ורים ועיונים בעניני ל''‚ בעומר

ו‚ו„ל מעל˙ו ˘ל רבי ˘מעון בר יוח‡י

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ב˜˙‰רב ‡לינו ‡‰י יומ‡ רב‡ ,יום ˘מח˙ו ˘ל ר˘ב"י  -ל"‚ בעומר,
‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י' ˜ונטרס
"‡וˆרו˙ ל"‚ בעומר" ,ובו בי‡ורים ועיונים בענייני ‰יום ,מלו˜טים
מ˙וך ˙ור˙ו ‰רחב ‰מני ים ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰
נב‚"מ זי"ע.
˜ונטרס ז ‰מופיע במס‚ר˙ ˜‰וב˘‰ ıבועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙ – עיונים
בפר˘˙ ˘‰בוע".
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף
עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט
ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן
‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו.
ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין .ועל כן
פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין
במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל
לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.
◇◇◇

וי‰י-רˆון ˘נזכ‡‰ ‰י ˘˙‡ ל˜יום ‡‰מור בספר ‰זו‰ר"„ ,ב‡‰י
ספר‡ „ילך יפ˜ון מן ‚לו˙‡" ,ו˙וספ˙ ‰עיסו˜ בפנימיו˙ ˙‰ור˙ ‰חי˘
‡˙ בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ ,במ‰ר ‰בימינו.
בברכ˙ ˙‰ור,‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
חו„˘ ‡ייר ˘˙'‰ע"ח

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

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

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

ז‡י‡נı

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה:

הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי' ,הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב,
הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב ˘מו‡ל ‡בˆן

ל"ג בעומר

˙וכן ‰עניינים

כט

)˘ˆיווי ז˜ ‰יימו בו„‡י ‚ם לפני ל"‚ בעומר ,כנ"ל( ,כי ‡ם ב‡ופן נעל ‰ביו˙ר[
כר‡וי ל˙למי„י רבי ע˜יב‡.
וזו‰י ‰‰ור‡˘ ‰י˘ ללמו„ מל"‚ בעומר  -ב‡יזו מ„ˆ ‰ריכים ל˜‰פי„ על ‰ענין

מ‰ו˙ו ˘ל יום
ל"‚ בעומר – יום ˙‰עלו˙ו ו˘מח˙ו ˘ל כל י‰ו„י ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע ל"‚ בעומר ‰ו‡ יום ˘מח˙ו ˘ל ר˘ב"י?  /כיˆ„ ‰לומ„ ˘ני פסו˜ים ביום מ˜יים "ל‡
ימו˘ ספר ˙‰ור‰ ‰ז ‰מפיך"?  /מ„וע ‰סכים ר˘ב"י ˘"˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" ל‡ו˙ם ˘עוס˜ים
ב"חיי ˘ע / ?"‰וכיˆ„ פוטר ר˘ב"י ‡˙ ‰חוט‡ים מן „‰ין? – בי‡ור ˘‚ב מעל˙ יום ל"‚
בעומר ו˘ייכו˙ו ‡ל כל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  1002ו‡ילך(

˘ו‡לין ו„ור˘ין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‡
ַ‡ ¿ׁ˘ ≈רי ָָ ‰ﬠם ≈‰ם לו… ¿מ ∆„ ָך

לימו„ ‰פועל ירי„˙

‚˘מים )ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"ח ח"ב עמ'  294ו‡ילך(

זָ ָכ¿ ‰ו ַר ּƒבים זָּ ƒכ‰

פעול˙ ר˘ב"י ˘ˆ‰יבור ל‡ יפסי„ פסח ר‡˘ון מחמ˙

טומ‡) ‰ע"פ ˘יחו˙

˜ו„˘ ˙˘"מ ח"ב עמ'  861ו‡ילך(

„"ו‡‰ב˙ לרעך כמוך":
‡ין ל‰ס˙פ˜ בכך ˘‡ינו פו‚ע בחבירו ח"ו‡ ,ל‡ י˘ ל‡‰וב ‡ו˙ו כמו ˘‡ו‰ב
‡˙ עˆמו" ,כמוך" ממ˘ ,ובל˘ון ‰רמב"ם" :מˆו ‰על כל ‡„ם ל‡‰וב ‡˙ כל ‡ח„
ו‡ח„ מי˘ר‡ל כ‚ופו˘ ,נ‡מר ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" ,וי˘ לכב„ו ב‡ופן ‰ר‡וי  -ל‡
ר˜ "מ‰יכי ˙י˙י" ,ול‡ ר˜ במ„„‚ ‰ול ‰וח˘וב‡ ,‰ל‡ ב‡ופן ‰ר‡וי לי‰ו„י ז ,‰לפי
ערך ‚„לו˙ו וח˘יבו˙ו )ע"„ ‰נ˙ ˙‚‰למי„י ר"ע ל‡חרי ל"‚ בעומר(.
ו‡ין ˆורך ל‡‰ריך ולב‡ר ע„ כמ„‚ ‰ל ‰מעל˙ו ˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ‰˘ -רי כל
י‰ו„י ‰ו‡ "עולם מל‡" ,וע„ כ„י כך "˘ -ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו  . .ומביט עליו ובוחן
כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי"‰ ,יינו˜‰˘ ,ב" ‰מניח ‡˙ כל ˘‡ר ‰ענינים על ,„ˆ‰
ומ˙פנ ‰ל‰ביט על י‰ו„י ז- ‰
כלומר ,מכיון ˘כ‡ו"‡ ‰ו‡ בנם ˘ל ‡"‰בו˙"‡ ,בר‰ם יˆח˜ ויע˜ב ,עלי‰ם
נ‡מר "‡‰בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב ,"‰וכמו„‚˘ ביע˜ב ‡בינו" :ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו"  -לכן,
כן ‰ו‡ ‚ם ‡ˆל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ע„ סוף כל „‰ורו˙ '‰"˘ ,נˆב עליו כו'",

ƒט ≈‰ר ∆‡˙ ƒעיר ¿ט ∆ב ¿ר ָי‰

"˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" – ועוס˜ ב˙י˜ון מ˜ום ‰טומ‡‰

)ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘מ"‡ ח"‚

עמ'  453ו‡ילך(

ומכיון ˘כן ‰רי בו„‡י ˘יחס ‰כבו„ כלפיו ˆריך ל‰יו˙ ב˙כלי˙ ‰עילוי.
)ל"‚ בעומר ˙˘„"מ(

¿ּב ¿ ˘ׁƒב ּ˙ו… ƒעם ֲח ≈ב ƒרים

ר˘ב"י ˙י˜ן ‡˙ "ל‡ נ‚‰ו כבו„ ז ‰בז"‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ'  152ו‡ילך˙ .ור˙

מנחם ˙˘„"מ ח"‚ עמ' (1733

חי„ו˘ים ובי‡ורים
בטעמי ו‰י˙רי ˘‰מח ‰ביום מי˙˙ ר˘ב"י  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו עמ' ˘פ‡; חכ"ט עמ' ˜נז; ˙ור˙ מנחם חמ"ט עמ'  108ו‡ילך ,ועו„(

מ˜ורו˙ ל‰וכיח במ‰ ‰י' עס˜ ‰לימו„ „ר˘ב"י במער . . . . . . . . . . . ‰כ‡
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' (328

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘
ל"‚ בעומר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ˘מח˙ ל"‚ בעומר‰ ,מנ‚‰ים ביום ז ,‰ו‰‰ור‡ו˙ בעבו„˙ „‡‰ם
ל˜ונו ˘לומ„ים מיום ז‰

אוצרות המועדים

כח

‡ˆל כל ˘‰ייכים ‡ליו ,כי„וע ˘רˆ ‰וˆו˘ ‰כל ˘‰ייכים ‡ליו י˘מחו ב˘מח˙ו,
וכמסופר בכ˙בי ‡‰ריז"ל ‡ו„ו˙ ‡' ˘‰י' ר‚יל לומר ˙פל˙ "נחם" בכל יום ˘˜‰פי„
עליו ר˘ב"י על ˘‡מר "נחם" בל"‚ בעומר ,יום ˘מח˙ו.
ומי ‰ם ˘‰ייכים ‡ליו ,ובמיל‡ ˆריכים ל˘מוח ב˘מח˙ו  -כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל:
ר˘ב"י ‡מר" :יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן „‰ין" ,כלומר‡ ,פילו „ור
‰נמˆ‡ במˆב ירו„ כו' ˘לכן ז˜ו˜ ‰ו‡ לענין ˘ל כפר ,‰וע„ כ„י כך ‚„ל‰ ‰ירי„,‰
˘ל‡ מספי˜ ‰זכו˙ם ˘ל „ˆ‰י˜ים ב„ר‚‡ „"‡ם ˘נים ‰ן ‡ני ובני"‡ ,ל‡ י˘ ˆורך
בזכו˙ ‚„ול ‰יו˙ר‡" ,י˙ ח„ ו‡נ‡ ‰ו‡ „כ˙יב וˆ„י˜ יסו„ עולם" ‰ -נ‚ ‰ם במעמ„
ומˆב כז‡ ‰ומר ר˘ב"י "יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו כו".
ומובן ˘כ‡˘ר "יכול ‡ני לפטור כו'" ‰ -רי בו„‡י ˘מנˆל כח ז) ‰ב‡˙‰ם לכך
˘"כל מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ‰בעולמו ל‡ בר‡ „בר ‡ח„ לבטל ("‰ל‰בי‡ו מן ‰כח ‡ל

˘ל
יום˘נַ ˙ ׁ ¿˘ ּ≈˙ים ∆ﬠ ¿ ׂ˘ ≈רה
יסןּ ƒ ,ב ׁ ¿
מ‰ו˙וׁ˘ נָ ƒ
‡˘ ֹון הוּ‡ ֹח ∆„
ַּ
"ב ֹח ∆„ ׁ˘ ָה ƒר ׁ
לַ ּ ∆מל∆ ¿ך ֲ‡חַ ׁ ¿˘ו≈ ֹרו ׁ˘ƒ ,ה ּ ƒפיל ּפוּר הוּ‡ ַה‚ ֹּו ָרל ל ƒפ¿ נ≈ י ָהמָ ן ,מ ƒי ֹּום
ים-ﬠ ָ ׂ˘ר הוּ‡ ֹח ∆„ ׁ˘ ֲ‡ ָ„ר"
ל¿ ֹיום וּמ≈ ֹח ∆„ ׁ˘ ל¿ ֹח ∆„ ׁ˘ ׁ ¿˘נ≈ ָ

ל"ג בעומר – יום התעלותו
ושמחתו של כל יהודי
)‡ס˙ר ‚ ,ז(

מדוע ל"ג בעומר הוא יום שמחתו של רשב"י?  /כיצד הלומד שני פסוקים
ביום מקיים "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך"?  /מדוע הסכים רשב"י
ש"תורתו אומנותו" לאותם שעוסקים ב"חיי שעה"?  /וכיצד פוטר רשב"י
את החוטאים מן הדין? – ביאור שגב מעלת יום ל"ג בעומר ושייכותו אל כל
יהודי באשר הוא

‰פועל‰ ,יינו˘ ,פוטרם בפועל )"בזכו˙י ‡ני סובל כל עוונו˙י‰ם ופוטרן מן „‰ין"(.
ומכיון ˘ר˘ב"י מ˜˘ר ‡˙ עˆמו עם כ‡ו"‡ מבני „‰ור כ„י לפוטרן כו' ‰ -רי
בז‚ ‰ופ‡ מו„‚˘˙ ˘ייכו˙ם ˘ל כל בני „‰ור עם ר˘ב"י ,ולכןˆ ,ריכים כולם
ל˘מוח ב˘מח˙ו.

בכ˙בי

‡‰ריז"ל )˘ו"ע ‡‰ריז"ל כוונ˙ ‰עומר ‚ .ועו„( מוב‡ מע˘ ‰נור‡ ˘‡ירע ב‰יו˙

‡‰ריז"ל ו˙למי„יו ביום ל"‚ בעומר במירון:
)ל"‚ בעומר ˙˘מ"(‰

‡ח„ מן ˙‰למי„ים "‰י' נו ‚‰לומר בכל יום בברכ˙ ‰מזון )נ"‡" :בברכ˙ ˙˘כון"( נחם
‡ '‰ל˜ינו ‡˙ ‡בלי ˆיון ,ו‚ם ב‰יו˙ו ˘ם ‡מר נחם כו' .ו‡חר ˘‚מר ‰עמי„‡ ‰מר לו

לנ‰ו‚ כבו„ ז ‰בז ‰ב˙כלי˙ ‰עילוי
מובן ו‚ם פ˘וט ˘˙למי„יו ˘ל ר"ע ˜יימו ‡˙ ˆ‰יווי "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך" -
ככל ˆיוויי ˙‰ור ,‰ובפרט בי„עם ‡˙ ‚ו„ל ח˘יבו˙˘ ‰ל מˆו ‰זו ,עלי' ‡מר ר"ע
רבם" :ז ‰כלל ‚„ול ב˙ור ,"‰וי˙ר על כן" :זו ‰י‡ כל ˙‰ור ‰כול ‰ו‡י„ך פירו˘‡
‰ו‡".
ומ"˘ "˘ל‡ נ‚‰ו כבו„ ז ‰לז‰ - "‰רי ז ‰בערך וביחס ל‚ו„ל מעל˙ם‰ ,יינו,
ל‰יו˙ם ˙למי„ים כ‡לו ˘"˙ור˙ ‡מ˙" ˜ור‡˙ ל‰ם ב˘ם "˙למי„י רבי ע˜יב‡" -
נ„ר˘ מ‰ם לנ‰ו‚ כבו„ ז ‰לז ‰ב‡ופן נעל ‰ביו˙ר ,כפי ˘מ˙‡ים ור‡וי לכב„ י‰ו„י
˘‰ו‡ ˙למי„ו ˘ל רבי ע˜יב‡‰˘ ,רי מעל˙ו ˘ל רבי ע˜יב‡ ‚„ול ‰ביו˙ר ,ע„ כ„י
כך ˘‰ו‡ ‰מ˜ור „כל ˙ו˘בע"פ " -כול‰ו ‡ליב‡ „רבי ע˜יב‡" .וכ‡˘ר ל‡ נ‚‰ו
כבו„ ז ‰לז ‰ב‡ופן ‰ר‡וי ל‰ם  -נענ˘ו על ז.‰
וכל ז‰ ‰י' ע„ ל"‚ בעומר; ‡בל מל"‚ בעומר ו‡ילך ‰ -רי מכיון ˘"פס˜ו
למו˙" ,ב‰כרח לומר ˘נ˙בטל‰ ‰סיב‚˘ ‰רמ ‰לכך‰ ,יינו˙‰˘ ,חילו לנ‰ו‚ כבו„
ז ‰לז ‰ב˙כלי˙ ‰עילוי ]ל‡ ר˜ כפי ˘נ„ר˘ מˆ„ ˆ‰יווי "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך"

מורי ז"ל כי ר‡ ‰ב˜‰י ˙‡ ıר˘ב"י ע" ‰עומ„ על ˜ברו ,ו‡מר לו‡ ,מור ‡ל ‡‰י˘ ‰ז‰
 . .כי למ‡ ‰ומר נחם ביום ˘מח˙נו" .וסוף „בר ‰י'˜˘ ,פי„˙ו ˘ל ר˘ב"י ‰זי˜ ‰ל‡ו˙ו
˙‰למי„.
מע˘ ‰ז ‰ממחי˘ ‡˙ עוˆם מעל˙ ר˘ב"י ו‡˙ ˘‚ב ˜„ו˘˙ יום ל"‚ בעומר‡ :ו˙ו
˙למי„ ‰י' נו ‚‰לומר "נחם" בכל יום על חורבן ירו˘לים ,ומ˘מע ˘‚ם ב˘ב˙ ויום טוב
‰י' ‡ומרו בברכ˙ ‰מזון .ומכל מ˜ום ל‡ ‰י' פסול ב‰נ˙‚‰ו זו .ור˜ ביום ל"‚ בעומר,
יום ˘מח˙ו ˘ל ר˘ב"י ,ל‡ ‰י' לו לומר "נחם"!
וטעם מ„˘ ‰וו˜‡ ביום ˘מח˙ו ˘ל ר˘ב"י ‡ין לומר נחם‰ ,ו‡ מ˘ום ˘ר˘ב"י עמ„
ב„ר‚‚ ‰בו ‰‰ועˆומ ,‰ע„ ˘‡ין ˘ייך ‡ˆלו כלל עניין ˘ל חורבן ו‚לו˙ ,וכפי ˘מוב‡
ב˘ם ‡„מו"ר ‰ז˜ן )פלח ‰רימון ˘מו˙ עמ' ז(˘" :לפני נ˘מו˙ ‚‰בו‰ו˙ ,כמו ר˘ב"י ,ל‡
נחרב ‰בי˙ כלל" .וממיל‡ ‡ˆל ר˘ב"י ‡ין עניין ˘ל חורבן ,ו‡ין ˘ייך לומר "נחם" ,וע„
כ„י כך˘ ,י˘ ˜פי„„‚ ‰ול ‰על ‡‰ומר "נחם" ביום ז.‰
‡מנם במע˘ ‰ז ‰י˘נו חי„ו˘ מרעי˘ ביו˙ר‡ :ו˙ו ˙למי„ ל‡ ‰י' ב„ר‚˙ ר˘ב"י ,ו‡‰
ר‡י' ˘‰חורבן ˙פס ‡ˆלו מ˜ום ח˘וב ,וע„ ˘‰י' נˆרך לומר בכל יום ויום "נחם" .ומכל
מ˜ום ‚ם ‰ו‡ ל‡ ‰י' לו לומר "נחם" בל"‚ בעומר .כי ‚ם ‡לו ˘‡ˆלם חרב בי˙ ‰מ˜„˘,
‰נ ‰ביום ל"‚ בעומר נפעל˙ ב‰ם ˘ייכו˙ ל˘מח˙ו ולמ„ר‚˙ו ˘ל ר˘ב"י.

אוצרות ל"ג בעומר

ו

ל"ג בעומר

כז

וי˘ לב‡ר בי˙ר ‰רחב ˙‡ ‰מ‰ו˙ ˘‚ב ‚„ול˙ו ˘ל ר˘ב"י ,ומ˘ני ˆ˜‰וו˙ :מח„,
עוˆם מעל˙ו ע„ ˘"ל‡ נחרב ‰בי˙ כלל" לפניו ,ומ‡י„ך ,מ‰˘ ‰מ˘יך ‡˙ „ר‚˙ו

‰זמן ‰מסויים ˘מ˜„י˘ ללימו„ ˙‰ור‰
י‰י' ב‡ופן „"˙ור˙ו ‡ומנ˙ו"

‰נפל‡ ‰ו‰ח„יר ‡ו˙‚ ‰ם ‡ˆל ‡ו˙ו ˙למי„ ˘‰י' ˘ייך בעˆמו לחורבן ,ו‡פילו במ˜ומו˙
‰נחו˙ים ביו˙ר ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

לכ‡ור˙" :‰ור˙ו ‡ומנו˙ו" ‰י‡ מעל ‰מיוח„˙ ˘מˆינו ‡ˆל ר˘ב"י ‡פילו ל‚בי
˘‡ר ˙נ‡ים )˘‡ר ˙למי„י רבי ע˜יב‡( ,ו‡"כ ,כיˆ„ יכולים ל˙בוע ˘עבו„ ‰כזו

"בח„ ˜טיר‡ ‡˙˜טרנ‡" – ˘ייך לכל י˘ר‡ל

˙‰י' ‡ˆל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל?!

ב˘ע˘ ‰סמך ר' ע˜יב‡ ‡˙ ר' מ‡יר ור' ˘מעוןˆ ,יוו" :‰י˘ב ר' מ‡יר ˙חיל,"‰
וכ‡˘ר "נ˙כרכמו פניו ˘ל ר' ˘מעון"‡ ,מר לו ר' ע˜יב‡„" :ייך ˘‡ני ובור‡ך מכירים
כוחך" )ירו˘למי סנ„‰רין פ"‡ "‰ב(.
מכ‡ן ני˙ן ללמו„ ‡ו„ו˙ עוˆם מעל˙ ר˘ב"י :על ר' מ‡יר נ‡מר "˘ל‡ יכלו חבריו
לעמו„ על סוף „ע˙ו" )עירובין י‚ ,ב(‡ .ך מכל מ˜ום ‰כירו במעל˙ו במי„ ‰מסוימ˙ ,וע„
˘‰בינו ˘ˆריך ל‰יו˙ "י˘ב ר' מ‡יר ˙חיל‡ ."‰מנם ,במעל˙ ר' ˘מעון ל‡ ‰יי˙ ‰ל‰ם
‰כר ‰כלל ,כי ר˜ ר' ע˜יב‡ ו‰בור‡ ‰ם ‰מכירים כוחו ,ו˘‡ר ˙‰למי„ים ‡ינם מבינים
‡פילו ˘‰ו‡ ˆריך לי˘ב בר‡˘.
ונמˆ‡ ˘‚„ל ‰מעל˙ ר˘ב"י כל כך ,ע„ ˘ל‡ ‰י' ביכול˙ם ˘ל ˙‰למי„ים ל˘‰י‚
‡פילו ‡פס ˜ˆ‰ו מ‰פל‡˙ מ„רי‚˙ו.

ו‰בי‡ור בז - ‰כמ„ובר כמ"פ ˘"מעין ו„ו‚מ‡" לעבו„ ‰זו ˘ייך ‡ˆל כ‡ו"‡
מי˘ר‡ל:
"‡ומן"  -עוס˜ בכו"כ ענינים מלב„ מע˘‡‰ ‰ומנו˙ ˘לו ,ו‡עפ"כ‡"‰ ,ומנו˙"
˘לו ‰י‡  -מל‡כ ‰פלוני˙ ,כלומר ,עי˜ר חיו˙ו ˘ל ‡„ם ז‰ ‰י‡ ב"‡ומנו˙" זו ,ב‰
מ˙‚לים כ˘רונו˙יו ,וב ‰מונח ‰ו‡ בכל י˘ו˙ו ,וב ‰י ‰‚‰ויח˘וב במ˘ך כל ‰יום
כולו ,בע˙ ‡‰כיל ‰וכיו"ב ,ו‡פילו בע˙ ˘‰ינ - ‰חולם ‰ו‡ ‡ו„ו˙ "‡ומנו˙" זו,
"רעיונך על מ˘כבך סלי˜ו".
וע„"ז מובן בנו‚ע לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל‡˘ ,ומנו˙ו ‰י‡ ˙"‰ -ור:"‰
י˘נם זמנים מסויימים במ˘ך ‰יום ˘ב‰ם עוס˜ י‰ו„י  -ע"פ ˙ור - ‰ב˘‡ר
ענינים ,כמו‡ :כיל ‰ו˘˙י'˘ ,ינ ,‰מ˘‡ ומ˙ן וכיו"ב‡ ,בל ‡עפ"כ‡"‰ ,ומנו˙" ˘ל

ו‡ם ‡ו„ו˙ חייו ˘ל ר˘ב"י בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי נ‡מרו „ברים נפל‡ים ‡לו ,על ‡ח˙

י‰ו„י ‰י‡ ˙ -ור‚ :‰ם ב˘ע‡˘ ‰וכל ו˘ו˙ ‰וכיו"ב  -יו„עים ‰כל ˘עי˜ר מˆי‡ו˙ו

)ר‡˙ ‰ני‡ ‡‚ר˙

‰י‡ ˙‰ור ,‰וע„ ˘˙‰ור‰ ‰י‡ "˙ור˙ו"‰ ,ו‡ מ˜בל ז‡˙ בירו˘" - ‰מור˘‰˜ ‰ל˙

כמ ‰וכמ ‰בע˙ ‰ס˙ל˜ו˙ו לעלמ‡ „˜˘וט .כי על יום ‰‰ס˙ל˜ו˙ נ‡מר

˜‰ו„˘ סכ"ז( ˘בו נכללים ועולים "כל מע˘יו ו˙ור˙ו ועבו„˙ו" ˘ל „‡‰ם ˘"עב„ כל ימי
חייו" ,ו‡ז ‰ו‡ מ‚יע למ„ר‚‰ ‰נעלי˙ ביו˙ר.

יע˜ב" ,ולכן "נ˜ר‡˙ על ˘מו" ,זו‰י ‡ומנו˙ ˘לו .ולכן‚ ,ם כ‡˘ר לימו„ ˙‰ור‰
בפועל ‡ינו ‡ל‡ במ˘ך זמן מסויים )מפני ˘ב˘‡ר זמני ‰יום טרו„ ‰ו‡ בעס˜יו,

ו‡כן ,מסופרים „ברים נ˘‚בים ˘נ‡מרו מפי ר˘ב"י ˜ו„ם ‰ס˙ל˜ו˙ו" :בח„ ˜טיר‡

וכיו"ב( ‰ -רי בזמן ז ‰יכול לעסו˜ ב˙ור ‰ב‡ופן „"˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" ,ולימו„ ז‰

‡˙˜טרנ‡ בי'"" ,בי' ‡חי„‡ בי' ל‰ט‡" – ˘ב„ברים ‡לו ביט‡ ר˘ב"י ‡˙ ˘˜˙‰רו˙ו

חו„ר בכל ˘עו˙ ‰יום כולו ,כך ˘במ˘ך כל ‰יום ניכר עליו ˘‡ומנו˙ו ‰י‡ ˙ -ור.‰

)ז‰ר ח"‚ ‡„ר‡ זוט‡ רפח .‡ ,רˆב .‡ ,ור‡‰ ‰מ˘ך

ונמˆ‡˘ ,כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ˘חייב בלימו„ ˙‰ור" ,‰בין עני בין ע˘יר בין ˘לם

ו‡˙‰ח„ו˙ו ‰נפל‡ ‰עם חיי ‰חיים ב"‰

˙רס"ו עמ' מ„ ו‡ילך(‰ .פסו˜ ‡‰חרון ˘נ‡מר מפי ר˘ב"י ‰י' "כי ˘ם ˆיוו‰ ˙‡ '‰ ‰ברכ‰
ו‚ו'" )˙‰לים ˜ל‚ ,(‚ ,ו"ל‡ סיים בוˆינ‡ ˜„י˘‡ למימר חיים" )ז‰ר ח"‚ רˆו ,ב( ,ובכך
˙‰בט‡ כיˆ„ ‰ו‡ ˙‰ייח„ ב˘‰י"˙ חיי ‰חיים בייחו„ נˆחי ,ע„ ˘"ל‡ סיים" ‡˙ ‡מיר˙
"חיים" ,כי ‡ין ‰פס˜ וסיום ב˙‰ייח„ו˙ו עם בחינ˙ "חיים".
ו‰עניינים ‰נ˘‚בים ˘ל יום ‰ס˙ל˜ו˙ ר˘ב"י ‰רי ‰ם "נזכרים ונע˘ים"

ב‚ופו בין בעל יסורים כו'" ,ביכל˙ו ל‰יו˙ במעמ„ ומˆב כז‰˘ ‰זמן ‰מסויים
˘מ˜„י˘ ללימו„ ˙‰ור ‰י‰י' ב‡ופן „"˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" ,ועי"ז ‚ -ם במ˘ך כל ‰יום
כולו.
)ל"‚ בעומר ˙˘„"מ(

)‡ס˙ר ט ,כח(

בכל ˘נ ‰ו˘נ ‰מח„˘ )ר‡ ‰רמ"ז בס' ˙י˜ון ˘ובבים‰ .וב‡ ונ˙' בס' לב „ו„ )ל‰חי„"‡( פכ"ט(.
ומ˘ום כך יום ל"‚ בעומר ‰ו‡ יום ˘מח ,‰מחמ˙ ‚‰ילויים ‰נפל‡ים ו„‰ר‚ו˙ ‰נעלו˙
˘י˘ ביום ז.‰
ו‰נ ,‰מעלו˙ נ˘‚בו˙ ‡לו ‡ינן ˜יימו˙ לכ‡ור ‰כלל ‡ˆל ˘‡ר בני י˘ר‡ל ,ובוו„‡י
ל‡ ‡ˆל ‡נ˘ים פ˘וטים‡ .בל ‡ף על פי כן רו‡ים בסיפור מ˙למי„ ‡‰ריז"ל˘ ,ל"‚

מי ‰ם ˘‰ייכים לר˘ב"י ,וˆריכים ל˘מוח
ב˘מח˙ו? כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל!
ל"‚ בעומר ‰ו‡ יום ˘מח˙ו ˘ל ר˘ב"י ˘ -מח„‚ ‰ול ‰ביו˙ר‰ ,ב‡ ‰ב‚ילוי

אוצרות המועדים

כו

אוצרות ל"ג בעומר

ז

בעומר ‡ינו יום ˘מח˙ ר˘ב"י בלב„‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˘ייך לכל ‡ח„ ו‡ח„ .וע„ ˘ר˘ב"י

‡ויב ‰עומ„ מ˜רוב‡ ,ל‡ ‚ם( על ‡ויב ‰עומ„ מרחו˜.

˜‰פי„ על מ‡˘ ‰ו˙ו ˙למי„ ‡מר "נחם" ביום ˘מח˙ו.

‰‰כנ ‰ללימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡ ‰ביטול ו˘פלו˙ עˆמו
ועו„ ענין במ˘ל :"˙˘˜"‰

וז‚ ‰ופ‡ ‰י‡ מעל˙ו ‰נפל‡˘ ‰ל ר˘ב"י :מח„ ‚יס‡ ‰רי מעל˙ו נ˘‚ב‚ ‰בו ‰מעל
‚בו ,‰ויח„ עם ז‡˙‰ ,ו‡ מ˘פיע לכל ‡ח„ ו‡ח„ ‡˙ ‡ו˙ן „‰ר‚ו˙ ‰נ˘‚בו˙ ,וכפי
˘י˙ב‡ר.

רו‡ים במוח˘  -כפי ˘מוב‡ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˘ -כ„י ˘זרי˜˙ ‰ח ıע"י ‰˙ ˙˘˜‰י'
בריחו˜ מ˜ום יו˙רˆ ,ריכים למ˘וך ‡˙ ‰י˙ר למט ‰יו˙ר˜ ,רוב לעˆמו יו˙ר ,וככל
˘˙‰י' מ˘יכ˙ ‰י˙ר למט ‰מט ‰יו˙ר ,ו˜רוב לעˆמו יו˙ר ,י‚יע ‰ח ıרחו˜ יו˙ר.
 ‰סיב ‰לכך ˘מ„‚י˘ים ˘ענין ז ‰מוב‡ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ,נוסף על כך ˘רו‡יםבמוח˘‰ ,י‡ ,מ˘ום ˘ב„ברים ˘רו‡ים במוח˘ ל‡ יו„עים ‡ם ‰ם ענינים ‡מי˙יים ‡ו
בל˙י ‡מי˙יים ,ור˜ כ˘„‰בר מוב‡ ב˙ור) ‰ובנ„ו"„ ,ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙("‰ ,ז סימן ˘כן
‰י‡ ‡‰מ˙‡ ,ו ˘ז‰ו ענין ˘יכולים ללמו„ ממנו כו'- .
וענינו בעבו„˙ ˘ - '‰מ˘יכ˙ י˙ר  ˙˘˜‰למט ‰יו˙ר ו˜רוב ללבו יו˙ר ,מור ‰על
ביטול ו˘פלו˙ עˆמו ,ועי"ז מ‚יע ‰ח ıרחו˜ יו˙ר ,לבטל ול‰כניע ‚ם ‡˙ ‡‰ויב ‰נמˆ‡
בריחו˜ מ˜ום.
ו„ו‚מ˙ו בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור‰‰˘ - ‰כנ ‰ללימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡ ‰ביטול ו˘פלו˙ עˆמו,
לי„ע ˘‡ין ז" ‰כחי ועוˆם י„י"‡ ,ל‡ בכחו ˘ל ˜‰ב" ,‰ועי"ז נע˘ ‰לימו„ ˙‰ור‰
כ„בעי למ‰וי ,כמ"˘ "ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י' )ועי"ז( פ˙ח לבי ב˙ור˙ך" ,ובמיל‡ ,ככל
˘י˙וסף ב˜יום ‰ענין „"נפ˘י כעפר לכל ˙‰י'" ,י˙וסף ב˜יום ‰ב˜˘˘ ‰ל‡ח"ז "פ˙ח
לבי ב˙ור˙ך" ב‡ופן טוב ומ‰יר יו˙ר )"בעסער ‡ון ˘נעלער"(.

"ל‡ ימו˘" – ‚ם ‡ˆל ‰לומ„ ˘ני פסו˜ים ביום
‚ם בפס˜י ‰‰לכ˘ ‰ל ר˘ב"י חזינן כיˆ„ ‰ו‡ ממ˘יך מלמעל ‰מעל ‰ביו˙ר – ‡ל
‰נמוכים ו‰נחו˙ים ביו˙ר:
‡ו„ו˙ ˆ‰יווי "ל‡ ימו˘ ספר ˙‰ור‰ ‰ז ‰מפיך" )י‰ו˘ע ‡ ,ח( ,נחל˜ו ˙‰נ‡ים

)ברכו˙

ל ,‰ב(:
ר' י˘מע‡ל סובר ˘ל‡ יי˙כן לומר "„ברים ככ˙בן"˘ ,י˘ ל‚‰ו˙ ב˙ור„˙ ‰יר ול‡
ל‰פסי˜ בלימו„ כלל‰˘ ,רי כ˙וב ‡חר ‡ומר "ו‡ספ˙ „‚נך" )„ברים י‡ ,י„( ,וממיל‡
מוכרחים לומר ˘יח„ עם ‰לימו„ י˘ ל‰נ‰י‚ ‚ם "מנ„ ‚‰רך ‡ר."ı
ו‡ילו ר˘ב"י סובר ˘‡ין „‰ברים כן .ו‰ו‡ ˙מ‡" :‰פ˘ר ‡„ם חור˘ ב˘ע˙ חרי˘‰
וזורע ב˘ע˙ זריע˙ . . ‰ור ‰מ ‡‰˙ ‰עלי'"?! ועל כן ‰ו‡ מפר˘ ‡˙ "ל‡ ימו˘"
כפ˘וטו˘ ,י˘ ללמו„ ב˙ור ‰מ˘ך כל ‰זמן כפ˘וטו .ו‡ין ל„‡ו‚ בנו‚ע לפרנס ,‰כי
"מל‡כ˙ן נע˘י˙ ע"י ‡חרים".
‰נ˙‚‰ו ˘ל ר˘ב"י בפועל ‰יי˙‡ ‰כן ב‡ופן ז˘ ‰ל "˙ור˙ן ‡ומנו˙ן" )ברכו˙ י‡,(‡ ,

עפ"ז י˘ לב‡ר ˙וכן ‰מנ˙˘ ‚‰למי„י ‰ח„רים מ˘ח˜ים ב˜˘˙ בל"‚ בעומר:
ב‰מ˘ח˜ ˘ל ˙למי„י ‰ח„רים ב˜˘˙ ,מרומזˆ˘ ,ריך ל‰יו˙ ענין  ˙˘˜‰כ„י ל‰בטיח
˘לימו„ ˙‰ור ‰י‰י' כ„בעי למ‰וי ,כנ"ל ב‡רוכ.‰
ו‰נ˙ינ˙ כח לז‰ ‰י‡ בל"‚ בעומר ,יום ‰‰ילול‡ „ר˘ב"י˘ ,עי˜ר ענינו ‰ו‡ פנימיו˙
˙‰ור - ‰כי ,ע"י פנימיו˙ ˙‰ור ‰נע˘י˙ ‚‰י˘„") ‰ער ˆו‚‡נ‚"( ללימו„ נ‚ל˙„ ‰ור‰
מ˙וך י„יע ‰ו‰כר˙‰˘ ‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ˜‰ב") ‰ופ˘יט‡ ˘ -ליל˙ ‰ענין
„"כחי ועוˆם י„י" ,ע"י ‰ביטול ו˘פלו˙ עˆמו( ,ומ˙וך יר‡˙ ˘מים‡˘ ,ז ‰לימו„ ‰ו‡
כ„בעי למ‰וי.
)ל"‚ בעומר ˙˘י"‡(

‡ך ‰נ ‰‚‰זו מ˙‡ימ ‰ליחי„י ס‚ול ‰בלב„ ,וכפי ˘מסיימ˙ ‚‰מר‡ ˘ם‰" :רב ‰ע˘ו
כרבי י˘מע‡ל ועל˙ ‰בי„ן ,כר˘ב"י ול‡ על˙ ‰בי„ן".
ו‚ם בעניין ז ‰רו‡ים כיˆ„ ר˘ב"י מרום ˘‚ב „ר‚˙ו ˘ל "˙ור˙ן ‡ומנו˙ן" ,ממ˘יך
‡˙ מ„ר‚˙ו ‰נעלי˙ ‡ל פ˘וטי ‰עם:
כ‡˘ר יˆ‡ו ר˘ב"י ור' ‡לעזר בנו מן ‰מער ,‰ב˙ום ˘לו˘ ע˘ר˘ ‰נים ˘‰יו ˘ם
ונ˙עלו ונ˙רוממו בעס˜ ˙‰ור ‰וי„יע˙ ,‰ל‡ ‰י' ר' ‡לעזר יכול לסבול ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל
בני ‡„ם ˘עוס˜ים בעניינים ‚˘מיים נחו˙ים כחרי˘ ‰וזריע ‰וכיוˆ‡ בז" – ‰מניחין חיי
עולם ועוס˜ין בחיי ˘ע ,"‰וכל מ˜ום ˘‰י' מביט בו ‰י' נ˘רף.
ר˘ב"י ,לעומ˙ ז‡˙ ,ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ ˘רף ‡˙ ‡ו˙ן „˘‰ו˙‡ ,ל‡ "כל ‰יכ‡ „‰ו‰
מחי ר' ‡לעזר ‰ו ‰מסי ר' ˘מעון" – ˘‰י' מרפ‡ ומ˙˜ן ‡˙ ‡ו˙ן „˘‰ו˙ ˘˘רף ר'
‡לעזר בנו .ו‡מר ר˘ב"י לר' ‡לעזר" :בני„ ,י לעולם ‡ני ו‡˙˘) "‰ב˙ ל‚ ,ב( .וחזינן כיˆ„
סבר ר˘ב"י ˘‡ו˙ם ‡לו ˘חור˘ים וזורעים‡ ,ין ל˜‰פי„ עלי‰ם ,כי ˙ור˙ם ˘ל "‡ני
ו‡˙ "‰מספי˜ ‰לעולם כולו – "„י לעולם".

אוצרות ל"ג בעומר

ח

ל"ג בעומר

ו‡ף ˘סביר‡ לי' לר˘ב"י ˘חיוב לימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל "ל‡ ימו˘" כפ˘וטו,
ול„ע˙ו ‡ין ל˙‰עס˜ כלל בענייני חרי˘ ‰וזריע ‰וכיוˆ‡ .מכל מ˜ום ‡מר לר' ‡לעזר בנו
˘"„י לעולם" ב"‡ני ו‡˙˘ "‰עוס˜ים בלימו„ ˙‰ור ‰לל‡ ‰פס˜.
י˙ר על כן ,מˆינו ˘‡מר ר˘ב"י ˘י˘נם בני ‡„ם ˘מ˜יימים מˆוו˙ "ל‡ ימו˘" ‡פילו
ב˜רי‡˙ ˘ני פסו˜ים ביום:

כ‰

˘ˆריך לעורר ˙‰למי„ים לנ‰ו‚ כבו„ ז ‰בז:‰
כ˘‡ומרים ˘י˘נו כלל ב˙ור˘ ‰לימו„ ˙‰ורˆ ‰ריך ל‰יו˙ ב‡ופן ˘נו‚‰ים כבו„ ז‰
בז‡ - ‰ין ‰פירו˘ בז˘ ‰לימו„ ˙‰ור ‰יכול ל‡˘‰ר ב‡ו˙ו ‡ופן כמ˜ו„ם ו˘‰ינוי י‰י'
ר˜ ב‰פרט ˘ל מנ ‚‰כבו„ ז ‰בז ,‰כי‰ ,ע„ר מנ ‚‰כבו„ ז ‰בז‰ ‰ו‡ מסובב מ‡ופן בל˙י
רˆוי בלימו„ ˙‰ור‡ ;‰ל‡ ,ב‰כרח ל˜בוע )"‡ווע˜˘טעלן"( ‡˙ לימו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן

כ‡˘ר ‡ין ‡„ם יכול ללמו„ ˙ור ‰במ˘ך כל ‰יום כולו ,מ˘ום ˘על פי ˙‰ור‰ ‰ו‡

כז˘ ‰מלכ˙חיל ‰ל‡ ˙‰י' ‡פ˘רו˙ למעמ„ ומˆב ˘ל ‰ע„ר מנ ‚‰כבו„ ז ‰בז ,‰כ‡מור,

טרו„ ועסו˜ כל ‰יום‡ ,ו מפני ˘‰ו‡ עם ‡‰ר‡˘ ıינו יכול ללמו„ ול‰בין כלל‡ ,זי פס˜

עי"ז ˘‚‰י˘ ‰ללימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡ מ˙וך י„יע ‰ו‰כר˙‰˘ ‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו ˘ל

ר˘ב"י ˘"‡פילו ל‡ ˜ר‡ ‡„ם ‡ל‡ ˜רי‡˙ ˘מע ˘חרי˙ וערבי˙ ˜יים ל‡ ימו˘"

)מנחו˙

˜‰ב".‰

ˆט ,ב(.
וי˘ לעמו„ על עומ˜ ‰חי„ו˘ ˘בפס˜ ז‰ :‰י' ‡פ˘ר לומר ˘מי ˘‡ינו יכול ללמו„
˙ור ‰כלל‰ ,רי ‰ו‡ ‡נוס ˘‡ינו יכול ל˜יים מˆוו˙ לימו„ ˙‰ור ,‰ו"‡ונס רחמנ‡ פטרי'",
ו‚ם ‡ם ˜ור‡ ˜רי‡˙ ˘מע ,מכל מ˜ום בוו„‡י ‡ינו מ˜יים בכך "ל‡ ימו˘ ספר ˙‰ור‰

ו‰עˆ ‰לז - ‰ענין :"˙˘˜"‰
מבו‡ר בחסי„ו˙ )ר‡˙ ‰ו"‡ )ב‰וספו˙( ויחי ˜‚˘ (‡ ,כלי זיין נחל˜ים בכללו˙ ל˘ני סו‚ים

‰ז ‰מפיך".
וז‡˙ מח„˘ ר˘ב"י‡˘ ,ו˙ו י‰ו„י ˘מˆבו ‰נחו˙ ‡ינו מ‡פ˘ר לו ללמו„ כלל ,ו‰ו‡
˜ור‡ ‡˙ ˘מע ˘חרי˙ וערבי˙‰ ,רי ‰ו‡ מ˜יים בכך מˆוו˙ לימו„ ˙‰ור ,‰וי˙יר ‰מכך:
ב‡ו˙ם ˘ני פסו˜ים ˘˜ור‡ בכל יום

מ„וע ל‡ מספי˜ ‡ם יוסיף בלימו„ ‚‰מר‡ עו„ חˆי ˘ע?‰

)˘פסו˜ ˘מע י˘ר‡ל לב„ו ‰ו‡ עי˜ר ˜רי‡˙ ˘מע – ר‡‰

„‰עו˙ בז ‰ב˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סי' נח ס"‡(‰ ,רי ‰ו‡ מ˜יים "ל‡ ימו˘" – לימו„ לל‡
‰פס˜!
˙וכן ˆ‰יווי "ל‡ ימו˘ ספר ˙‰ור‰ ‰ז ‰מפיך" ‰ו‡ ˘לימו„ ˙‰ור ‰י‰י' ב‡ופן נˆחי
ולל‡ ‰פס˜˘ ,כן ˙‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו י˙' ˘‡ין ל ı˜ ‰ו‚בול .ו‰נ ,‰כ‡˘ר ‰י‰ו„י לומ„
ב‡ופן ˘˙ור˙ו ‡ומנו˙ו ,ו‡ינו חור˘ וזורע ,ו‡ינו מפסי˜ ר‚ע ‡ח„ מלימו„ ˙‰ור ,‰מובן

 כל˘ון ‰כ˙וב ב„ברי יע˜ב ‡בינו˘‡" :ר ל˜ח˙י מי„ ‡‰מורי בחרבי וב˜˘˙י"  -חרבו˜˘˙ .ו‰חילו˜ ביני‰ם ˘ -ע"י "חרב" יכולים לפ‚וע ר˜ ב‡ויב ‰נמˆ‡ ב˜ירוב מ˜ום
)ורו‡ים ‡ו˙ו בעיני ב˘ר( ,ו‡ילו ע"י "˜˘˙" יכולים לפ‚וע ‚ם ב‡ויב ‰נס˙ר ˘נמˆ‡
בריחו˜ מ˜ום.
וענינו בעבו„˙ ˘ - '‰ל‡ מספי˜ ל‰ז‰ר ,ללחום ולנˆח ‡‰ויב ˘נמˆ‡ ב˜ירוב מ˜ום,
˘˜‡י על ענינים כ‡ל‰˘ ‰כל יו„עים בבירור לל‡ כל ספ˜ ˘‰ם עˆ˙ ‰יˆ"‰ר ,מסטר‡
„˘מ‡ל‡‡ ,ל‡ ˆריכים ל‰ז‰ר ‚ם מ‡ויב ‰נס˙ר בריחו˜ מ˜ום ,וב˘ביל ז ‰י˘ ˆורך
ב"˜˘˙"˘ ,על י„ ‰יכולים לזרו˜ ח ıעל ‡‰ויב ˘נמˆ‡ בריחו˜ מ˜ום.

˘ממ˘יך בלימו„ו ‡˙ ‡"‰ין סוף" ˘ב˙ור‡ .‰ך י‰ו„י ˘מפסי˜ לחרי˘ ‰וזריע ,‰וי‰ו„י

ובנו‚ע לעניננו:

˘˜ור‡ ר˜ ˘ני פסו˜ים ביום ,לכ‡ור‡ ‰ין בלימו„ו ‡˙ ‰נˆחיו˙ ו‡"‰ין סוף" ˘ב˙ור.‰

כ„י ל‰בטיח )"ב‡וו‡רענען"( ˘לימו„ ˙‰ור ‰י‰י' כ„בעי  -לימו„ ˙‰ור ‰מ˙וך יר‡˙

ו‡˙ ז‡˙ פוס˜ ופועל ר˘ב"י˘ ,נˆחיו˙ ˙‰ור˙ ‰ימ˘ך ל‡ ר˜ במ„ר‚˙ לימו„ו

˘מים „ו˜‡ )כמבו‡ר במסכ˙ ˘ב˙ )ל‡-‡ ,ב((  -י˘ ˆורך ל‰ז‰ר ול˜‰פי„ ‚ם בנו‚ע לענינים

‰נ˘‚ב˙‡ ,ל‡ לכל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰מ˜יים מˆוו˙ לימו„ ˙‰ור ,‰ב‡יזו „ר‚‡˘ ‰וחז ב.‰

‰נמˆ‡ים בריחו˜ מ˜ום ,כלומר ,ענינים כ‡ל˘ ‰לכ‡ור‡ ‰ינם ˘ייכים ללימו„ ˙‰ור,‰
 -כפי ˘‡ומר ‰רבי ]כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר מו‰ריי" ıנ"ע[ ˘כ„י ˘לימו„ ˙‰ור ‰י‰י'

‰מ˘כ˙ ˜„ו˘˙ ר˘ב"י למ˜ום ספ˜ ‡בי ‡בו˙ ‰טומ‡‰
ע„ כ‡ן נ˙ב‡ר כיˆ„ ר˘ב"י ממ˘יך ‡˙ „ר‚ו˙יו ‰נפל‡ו˙ ‡ל ‡לו ˘מˆויים ב„ר‚‰
נחו˙‡ .‰ך ע„יין מ„ובר ב‡לו ‰מˆיי˙ים ל„יני ˙‰ור‡ .‰ין ‰ם עוברים על „יני ˙‰ור,‰
‡ל‡ חור˘ים וזורעים" ,עולם כמנ‚‰ו" ,כמו ˘נ‡מר "ו‡ספ˙ „‚נך".
‡מנם ,מסיפור חז"ל )˘ב˙ ל‚ ,ב( ני˙ן ללמו„ כיˆ„ ‰מ˘כו˙יו ˘ל ר˘ב"י ‰ן ‚ם במ˜ום
‰טומ‡ ‰ממ˘:

מ˙וך יר‡˙ ˘מים י˘ ˆורך בכמ‰ ‰כנו˙ ,כמו ,ט‰ר ‰במ˜ו ,‰נ˙ינ˙ ˆ„˜˙ ,‰פל‰
ב‡ריכו˙‡ ,מיר˙ ˙‰לים ,לימו„ חומ˘ עם פר˘"י )˘לימו„ ז ‰פו˙ח ‡˙ ‰לב ,וע„"ז
בנו‚ע ללימו„ ‰פו˙ח ‡˙ ‰מוח( -
„לכ‡ור‡ ‰ינו מובן :מ‰י ˘‰ייכו˙ „כל ענינים ‰נ"ל ללימו„ ˙‰ור„‡ !?‰רב‡ :‰ם
˙מור˙ ענינים ‡ל ‰יוסיף עו„ חˆי ˘ע ‰בלימו„ ‚‰מר‡ בו„‡י יפעל יו˙ר!
ו‰מענ ‰לז„˘ - ‰ו˜‡ ע"י ענינים ‰נ"ל˘ ,פעול˙ם רחו˜ ‰לכ‡ור ‰מלימו„ ˙‰ור,‰
יכולים ל‰בטיח ˘לימו„ ˙‰ור ‰י‰י' כ„בעי למ‰וי ,כמ˘ל ˘ ,˙˘˜‰פעול˙) ‰ל‡ ר˜ על

כ„

אוצרות המועדים

ויובן ב„˜‰ם ענין נוסף בל"‚ בעומר ב˜˘ר ל˙למי„ים ˘ -בל"‚ בעומר פס˜ו למו˙
˙למי„י ר"ע )רבו ˘ל ר˘ב"י( ˘ל‡ נ‚‰ו כבו„ ז ‰בז ,‰ולכן נ˜בע יום ז ‰ל˘מח‰

אוצרות ל"ג בעומר

ט

כ‡˘ר יˆ‡ ר˘ב"י מ‰מער‡˘ ,‰ל ‡˙ בני ‰עיר "‡יכ‡ מיל˙‡ „בעי ל˙˜וני"? ו‡כן
˙‰עס˜ ר˘ב"י בטי‰ור מ˜ום ˘‰י' בו ספ˜ טומ‡˙ מ˙.

ולזכרון לכל ˙‰למי„ים ,בני ˙ור ,‰לומ„י ˙ור ,‰לי„ע ולזכור ˘ˆריכים לנ‰ו‚ כבו„ ז‰

וי˘ ל‰עמי˜ במ˘מעו˙ו ‰פנימי˙ ˘ל סיפור ז:‰

בז‰‰) ‰נ‰ ‰‚‰מ˙‡ימ˘ ‰על י„ ‰נפס˜ ˜‰טרו‚ על ˙למי„י ר"ע(.

ר˘ב"י ‡חז ‡ז במ„ר‚‚ ‰בו ‰‰ביו˙ר ב˜„ו˘ ‰ובט‰ר ,‰ל‡חר ˘˘˘ ‰‰נ ‰נוספ˙,

ו‰ענין בז˘ - ‰ב' ‡ופני ‰‰נ‰ ‰‚‰נ"ל )נ‚‰ו כבו„ ז ‰בז‡ ‰ו ‰פכו( ב‡ים כ˙וˆ‡‰

˘נ˙ ˘‰לו˘ ע˘ר ,‰במער .‰לעומ˙ ז‡˙‡ ,ו˙ו מ˜ום ˘טי‰ר ר˘ב"י ‰י' מסופ˜ בטומ‡‰

מב' ‡ופנים בלימו„ ˙‰ור˘ ,‰י˘ ‡ופן לימו„ ˘מבי‡ לכך ˘י‰יו נו‚‰ים כבו„ ז ‰בז,‰

– ‰יפך ‰ט‰ר‰˘ ‰י‡ יסו„ ˙חיל˙ עבו„˙  .'‰ול‡ ח˘˘ טומ‡ ‰ס˙ם‡ ,ל‡ ח˘˘ "‡בי

וי˘ ‡ופן לימו„ ˘מבי‡ לכך ˘ל‡ ינ‚‰ו כבו„ ז ‰בז:‰

‡בו˙ ‰טומ‡ ."‰ומובן ‡˘ר ל‚בי „ר‚˙ו ‰נ˘‚ב˙ ˘ל ר˘ב"י ב‡ו˙ו זמן‰ ,י' ‰מˆב ˘ל

כ‡˘ר ‚‰י˘ ‰ללימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡ מ˙וך י„יע ‰ו‰כר˙‰˘ ‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו
˘ל ˜‰ב" ,‰ובמיל‡‰ ,חיו˙ ו˙‰‰ל‰בו˙ )"„ער ˜‡ך"( ב‰לימו„ ‰י‡ )ל‡ מˆ„ ‰ר‚˘

ספ˜ טומ‡˙ מ˙ מו˘לל ומופרך ביו˙ר .ומכל מ˜ום ˙‰עס˜ ר˘ב"י ל˙˜ן ‡˙ ‡ו˙ו מ˜ום
נחו˙.

עˆמו ,י˘ו˙ ו‚‡ו ‰ח"ו‡ ,ל‡( מז˘ ‰לומ„ ומבין ומח„˘ בחכמ˙ו ˘ל ˜‰ב" - ‰בו„‡י

י˙ר על כן‡ ,ין ז‡˙ ˘פ‚˘ ר˘ב"י במˆב ˘ל ספ˜ טומ‡ ,‰ול‡ ‰י' יכול לסבלו ועל

ל‡ י˙רעם על כך ˘חבירו מˆליח בלימו„ ˙‰ור ‰ל‡ פחו˙ ו‡ולי ‡פילו יו˙ר טוב ממנו,

כן טי‰רו‡ ,ל‡ ‰ו‡ עˆמו עמ„ וחיפ˘ – "‡מר ‡יכ‡ מיל˙‡ „בעי ל˙˜וני" ,ו‰יינו ˘טרח

ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘‡פילו ‡ם יפריך חבירו ‡˙ „בריו ויוכיח לו ˘טע ‰ב„בריו‰ ,רי ,ל‡ זו

בעˆמו למˆו‡ מ˜ום נחו˙ ,עניין ˘י˘ בו ˜ל˜ול ובעי ˙י˜ון ,בכ„י ל‰עלו˙ ולרומם ‡˙

בלב„ ˘ל‡ י˜פי„ ויכעס עליו‡ ,ל‡ ‡„רב ,‰י˙ן לו ˙ו„ ‰על כך ˘ˆ‰ילו מטעו˙˜˘ ,ר

‰מˆבים ו‰מ˜ומו˙ ‰נחו˙ים.

וכזב )ב‚לל ˘‰יˆר ‰רע ‰טע‰ו ל„רך ע˜ומ ,‰וחבירו מחזירו ל„רך ‰י˘ר( ,ו‰עמי„ו על
‡‰מ˙ ב˙ור˙ ;'‰
וכ˘לימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ ב‡ופן כז‡ - ‰זי ‰‰נ ‰‚‰בין ˙‰למי„ים ‰י‡ ב‡ופן )˘ל‡
זו בלב„ ˘‡ין נ˙ינ˙ מ˜ום ל˜נ‡ ‰ו˘נ‡‡ ,‰ל‡ ‡„רב˘ (‰מפרכסין ז ˙‡ ‰ז ,‰ונו‚‰ין
כבו„ ז ‰בז.‰
מ˘‡"כ כ‡˘ר ‚‰י˘ ‰ללימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡ מ˙וך מח˘ב"˘ ‰כחי ועוˆם י„י ע˘ ‰לי
‡˙ ‰חיל ‰ז‰ ,"‰ר‚˘ עˆמו )"ער טוט ‡ויף"(‰ ,ו‡ ˘ו‡ל ˜ו˘י‡ ,מ˙ר˙ ıירו ,ıומ˜˘‰
על „ברי פלוני ,וכ˙וˆ‡ ‰מז ‰נע˘ˆ‡ ‰לו ר‚˘ ˘ל י˘ו˙ ,ולפעמים ‚ם ‚‡ו‡ - ‰זי
כ˘יבו‡ חבירו ויעמי„נו על טעו˙ו‡ ,ו ‡פילו ר˜ יוכיח ˘ביכל˙ו לומר ˙ירו ıטוב יו˙ר,
˘עי"ז ממעט ב„מו˙ו ,בו„‡י י˜פי„ ויכעס עליו˘ ,כן ,ע„ ע˙‰ ‰י' סבור ˘בכחו ועוˆם

ו‰י‡ ‰נו˙נ˙„ :וו˜‡ מ˘ום ‰יו˙ ר˘ב"י במ„רי‚ ‰נעלי˙ ביו˙ר ,על כן ‰י' בכוחו
ליר„ ע„ סוף כל ‰מ„ר‚ו˙ ול˙˜ן ‡˙ מ˜ום ח˘˘ טומ‡˙ מ˙.
וכפי ˘רו‡ים מסיפור „‰ברים ˘ב‚מר‡˘ ,בסוף ˘˙ים ע˘ר˘ ‰נ‰˘ ‰י' במער,‰
ע„יין ‰י' במˆב ˘‡ינו סובל ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל "עוס˜ין בחיי ˘ע ,"‰ו‡ז כל מ˜ום ˘נ˙ן
בו ‡˙ עיניו מי„ נ˘רף .ו„וו˜‡ ל‡חר ˘‰נ˘‰ ‰לו˘ ע˘ר ,‰כ‡˘ר ˘‰י‚ „ר‚‚ ‰בו‰‰
יו˙ר‡ ,ז ‰י' בכוחו ליר„ ולרומם ‚ם ‡˙ ‰עוס˜ים בחיי ˘ע ,‰ול˙˜ן ‡˙ מ˜ום ספ˜ ‡בי
‡בו˙ ‰טומ‡.‰
ו„‰בר רמוז בל˘ון ‚‰מר‡ )˘ם(‰" :ו‡יל ו‡י˙רח˘ ניס‡" – ‚ילוי ˘למעל ‰מן ‰טבע,
‡זי י˘ כח ל"‡יזיל ‡י˙˜ן מיל˙‡" – ˙י˜ון ‰מ˜ומו˙ ‰נחו˙ים ו‰מ˜ול˜לים.

י„ו פעל ‚„ולו˙ וע˘ ‰חיל ב˙ור ,‰ו‰י' ‰ולך ומכריז "˘י˘ו בני מעי" ,וכיון ˘ב‡ פלוני

"יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן „‰ין"

ומר‡‰˘ ‰י˙ ‰לו טעו˙ מעי˜רו‰˘ ,ע˘ירו˙ ˘לו ב˙ור‡ ‰ינ‡ ‰ל‡ ע˘ירו˙ ‰מ„ומ,‰
סבר‡ מ„ומ ,‰סבר˙ ˘˜ר ‰"‰ ,מ˜פי„ וכועס עליו;
וכ˘לימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ ב‡ופן כז‡ - ‰זי ‰‰נ ‰‚‰בין ˙‰למי„ים ‰י‡ ב‡ופן ˘ל ‰ע„ר
נ˙ינ˙ כבו„ )ל‡ נ‚‰ו כבו„( ז ‰לז.‰
 ול‰עיר‡‰˘ ,מור לעיל בו„‡י ל‡ ˘ייך ‡ˆל ˙למי„י רבי ע˜יב‡ˆ‡˘ ,לם ‰י˙‰‰‰נ˘ ‰‚‰ל ‰ע„ר נ˙ינ˙ כבו„ ז ‰לז ‰מˆ„ ˘ר˘ ‚‰בורו˙ ו„ינים „˜טנו˙ כפי ˘‰ם
למעל) ‰ר‡ ‰פע"ח ˘ער ספי"‰ע פ"ז˘ .ער ‰כוונו˙ ענין ספי"‰ע „רו˘ יב(‡ ,ל‡ ˘ל‡חרי
˙˘‰ל˘לו˙ ‰מ„ר‚ו˙ למט ‰מט"‰ ‰ז ב‡ ב‡ופן ˘ל ˜פי„‡ כפ˘וט.‰
ומז ‰מובן ‚ם בנו‚ע ל‰לימו„ מל"‚ בעומר ‰ -זכרון ‡ו„ו˙ ˙למי„י רבי ע˜יב‡

ו‰עול ‰על כולנ :‰ר˘ב"י ממ˘יך ‡˙ מעל˙ו ‰נפל‡ ‰ל‡ ר˜ למי ˘עוס˜ ב"מנ‚‰
„רך ‡ר ,"ıול‡ ר˜ במ˜ום ˜‰ל˜ול וספ˜ טומ‡‡ ,‰ל‡ ‚ם למי ˘חט‡ ופ‚ם על פי
בחיר˙ו.
‡מרו ב‚מר‡ )סוכ ‰מ ,‰ב( מ˘ם ר˘ב"י" :יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן
„‰ין" .ובז ‰י˘ ‰פל‡ ‰ועילוי ‚ם על פני טי‰ור מ˜ום ספ˜ ‰טומ‡:‰
טומ‡˙ מ˙ ‡ינ ‰עניין ˘בבחיר˙ו ˘ל ‡„ם מ‡ז חט‡ ע„‰ ıע˙‰ ,מי˙‰ ‰י‡ בטבע
‰ברי‡ ,‰ו‡י ‡פ˘ר למנוע טומ‡ ‰זו‡ .בל ‡„ם ˘י˘ עליו "„ין"‰ ,רי ז ‰מ˘ום ˘חט‡
על פי בחיר˙ו ‰חופ˘י˙ ˘נ˙ן לו ‰בור‡ .ובמˆב ז ‰לכ‡ור‡ ‰ינו ר‡וי ˘ילמ„ו עליו

אוצרות ל"ג בעומר

י

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

זכו˙ ויפטרו‰ו מן „‰ין.
ומכל מ˜ום ‡מר ר˘ב"י‰˘ ,ו‡ מ˘פיל עˆמו ויור„ ‡ל ‡„ם נחו˙ ז ,‰ללמ„ עליו זכו˙
ול‰עביר מעליו ‡˙ „‰ין.
ו‡ין ז‡˙ ˘מכריחים ‡˙ ר˘ב"י לע˘ו˙ ז‡˙ ,על „רך מ‡˘ ‰מר ˘‰י"˙ למ˘" ‰לך
ר„" )˘מו˙ לב ,ז .ור‡ ‰ברכו˙ לב‡ ,(‡ ,ל‡ ר˘ב"י בבחיר˙ו חפ ıליר„ ולפטור ‡˙ ‰עולם

ל"ג בעומר

כולו מן „‰ין.
וכל ז‡˙„ ,וו˜‡ מ˘ום ‰יו˙ ר˘ב"י ב„ר‚‡ ‰נ˘‚ב˙ ביו˙ר ,וכפי ˘‡מר

)סוכ˘ ‰ם(

"ר‡י˙י בני עלי' ו‰ם מועטים ‡ . .ם ˘ניים ‰ם ‡ני ובני"‚‰˘ ,בו ‰ביו˙ר ‰ו‡ יכול ליר„
ולרומם ‡˙ ‰נחו˙ ביו˙ר.

 "˙˘˜"‰כסימן ל"ר‚לי מ˘יח‡"

ומכל ‡‰מור יובן כיˆ„ יום ל"‚ בעומר‰ ,ילול‡ „ר˘ב"י˘‡ ,ר בו עולים ומ˙עלים כל
מע˘יו ועבו„˙ו ˘עב„ כל ימי חייו‰ ,ו‡ ˘ייך לכל ‡י˘ י˘ר‡ל ,ו‰ו‡ יום ˘מח˙ו ˘ל
כל י‰ו„י ,מ˘ום ˘ר˘ב"י מרום „ר‚˙ו פועל ומרומם כל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡ .וממיל‡ יום
˙‰עלו˙ ו˘מח˙ ר˘ב"י‰ ,ו‡ יום טוב ומוע„ ˘מחˆ‡ ‰ל כל י˘ר‡ל.

י„וע מנ ‚‰י˘ר‡ל )˘"˙ור‰ ‰י‡"( ˘בל"‚ בעומר יוˆ‡ים יל„י י˘ר‡ל ˙למי„י
‰ח„רים ‡ל  ‰„˘‰ומ˘ח˜ים ב˜˘˙.
ובבי‡ור טעם ‰מנ - ‚‰י˘ ל„˜‰ים:
‡י˙‡ בספרים )בני י˘˘כר מ‡מרי חו„˘ ‡ייר מ‡מר ‚' )ענין ל"‚ בעומר( ‡ו˙ „'( ˘כיון ˘"כל
ימיו ˘ל ר˘ב"י ל‡ נר‡˙ ˙˘˜‰ ‰בענן" ,לפי ˘"‰י' זכו˙ו מ‚ין על „‰ור ול‡ ‰י' ˆריך
ל‰ר‡ו˙  ˙˘˜‰בענן" ,לכן ,ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל ר˘ב"י ,ל"‚ בעומר ,מ˘ח˜ים ב˜˘˙,
כ„י ל‰ר‡ו˙ ˘מ‡ז ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל ר˘ב"י י˘ ˆורך ב˜˘˙.
‡בל ,לפי טעם ז ‰נמˆ‡ ˘‰מ˘ח˜ ב˜˘˙ בל"‚ בעומר ‰ו‡ סימן למוטב )כיון ˘ˆ‰ורך
ב˜˘˙ מור ‰על מעמ„ ומˆב בל˙י רˆוי( .וי˘ לב‡ר ‰סימן „˜˘˙ למעליו˙‡

)ר‡‚ ‰ם בני

י˘˘כר ˘ם(  -ע"פ מ"˘ בז‰ר וב˙˜ו"ז )ח"‡ עב ,ב˙ .י"ח לו ,רע"ב( "ל‡ ˙ˆפי לר‚לי „מ˘יח‡
ע„ „י˙חזי ‡‰י ˜˘˙  . .ב‚ווני נ‰ירין  . .וכ„ין ˆפי לי' למ˘יח"‰ ,יינו˘ ,ר‡יי˙ ˙˘˜‰
ב‚וונין נ‰ירין ‰י‡ סימן ˘‚‰יע ‰זמן „בי‡˙ ‰מ˘יח ,ר‚לי מ˘יח‡ )"ס'‡יז ˘וין „‡
‡פילו „י 'ר‚לים' פון מ˘יח'ן"(.
וכיון ˘ל"‚ בעומר ‰ו‡ יום ‰‰ילול‡ „ר˘ב"י˘ ,על י„ו ‰י˙ ‰פ˙יח˙ ˆ‰ינור
ל‚˙‰לו˙ פנימיו˙ ˙‰ור ,‰וע„ ל‡ופן „"יפוˆו מעינו˙יך חוˆ˘ "‰זו‰י ‰‰כנ ‰ו„˜‰‰מ‰
ו‰כלי לבי‡˙ ‰מ˘יח  -לכן נו‚‰ים ל˘ח˜ ביום ז ‰ב˜˘˙ ,לרמז על  ˙˘˜‰ב‚וונין נ‰ירין
˘ר‡יי˙‰ ‰י‡ ‰סימן לר‚לי מ˘יח.

כ˘לימו„ ˙‰ור‰ ‰י‡ בי„יע˙‰˘ ‰ור‰ ‰י‡ חכמ˙
 '‰בו„‡י ל‡ י˙רעם ‡ם חבירו מˆליח יו˙ר
וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר ˘ייכו˙ ‰מנ„ ‚‰מ˘ח˜  ˙˘˜‰בל"‚ בעומר ל˙למי„י ‰ח„רים
„ו˜‡:

אוצרות ל"ג בעומר

כב

˘חכמ˙ו ‚„ול ‰כ"כ ע„ ˘‰י' מ˘יב י"ב

כו' ,ובפרט לימו„ו ˘במער˘ ‰על י„ו

פירו˜י על ˜ו˘יו˙ „ר˘ב"י ,עיי' ˘יח˙

‚‰יע למעל˙ כ"„ פירו˜י ‰נ"ל .ו˜"ל.

˘"פ בחו˜ו˙י ˙˘מ"ו ‰ער .(18 ‰וז‰
בו„‡י „ור˘ זמן רב.

ו‡ילו

בלימו„ נס˙ר ,כבר ‰ב‰יר רבינו

ב‡‚ר˙ו כ‡ן ל„‰י‡ „ל‡ ˘ייכ‡ בז ‰לימו„
בפלפול ו˙ירו ıכו' ,כמו ˘‰בי‡ מ‰ז‰ר
)ח"‚ ˜כ„ ,ב( „בנס˙ר לי˙ ˙מן ˜ו˘יו˙
ופלפולים ורמינ‰ו .ול‰כי ‰י' ו„‡י מסיימו

ומ‰

‚ם ˘לימו„ו „רב ‡˘י ˘‰י'

ל‡חרי ר' יוחנן כבר ‰י' מועט ו˘ל‡
בערך לעומ˙ ‰לימו„ ב„ורו ˘ל ר˘ב"י,
עיי' עירובין נ‚„ .ברי ר' יוחנן ‡ו„ו˙

אוצרות ל"ג בעומר

י‡

שואלין ודורשין

עיונים וביאורים בגודל
מדריגתו של רשב"י

מעל˙ לימו„ם ‰י˙יר˘ ‰ל רבו˙יו וירי„˙
„‰ורו˙ בז ‰בין "ר‡˘ונים" ל"‡חרונים",

בזמן ˜ˆר .מ˘‡"כ בלימו„ ‰נ‚ל„ ‰ר˘ב"י

ו‡"כ כ"˘ „ור רב ‡˘י „ב˙רי' ,ו‡ילו „ורו

„מוכרח ‰י' „‰בר ללמו„ בפלפול ו˙ירוı

˘ל ר˘ב"י ‰ל‡ מן ‰ר‡˘ונים ‰ו‡.

ַ‡ ׁ ¿˘ ≈רי ָָ ‰ﬠם ≈‰ם לו… ¿מ ∆„ ָך

לימו„ ‰פועל ירי„˙ ‚˘מים
‡ו„ו˙ ‚ו„ל עוˆם כוחו ˘ל ר˘ב"י‡ ,י˙‡ בזו‰ר )ח"‚ נט ,ב( ˘"זמנ‡ ח„‡ ‰וˆ ‰ריכ‡
עלמ‡ למטר‡" ,ו‰לכו ‰חכמים לפני ר˘ב"י .ר˘ב"י ‡מר ˙ור ‰על ‰פסו˜ "˘יר ‰מעלו˙
‰נ ‰מ ‰טוב ומ ‰נעים ˘ב˙ ‡חים ‚ם יח„" ,ו‡זי יר„ו ‚˘מים.
עˆיר˙ ‚˘מים ˙‰רח˘ ‰פעמים רבו˙ ,ומסופר ב„ברי חז"ל ‡ו„ו˙ כמ ‰וכמ˙ ‰נ‡ים
˘„˙˘‰לו עבור ירי„˙ ‚˘מים‡ .מנם˘ ,ונ‰ ‰יי˙„ ‰רך פעול˙ו ˘ל ר˘ב"י מ˘‡ר
˙‰נ‡ים :כל ˙‰נ‡ים ˙‰פללו לירי„˙ ‚˘מים ,וכמו חוני ‰מע‚ל ˘"ע‚ עו‚ ‰ועמ„
ב˙וכ "‰ו˙‰פלל ל‚˘מים )˙עני˙ יט ,(‡ ,ור' ע˜יב‡ ˘יר„ לפני ˙‰יב ‰עבור ירי„˙ ‚˘מים
)˘ם כ ,‰ב(‡ .ך ר˘ב"י ל‡ ‰וˆרך ל˙פיל ‰כלל‡ ,ל‡ ר˜ ‡מר ˙ור ‰ומי„ יר„ו ‚˘מים.
וי˘ לב‡ר ‰טעם לכך ˘„וו˜‡ ר˘ב"י ˆ‰ליח לפעול ירי„˙ ‚˘מים על י„י לימו„ו:
על ‰פסו˜ )בר‡˘י˙ ‡" (‡ ,בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ˘‰מים ו‡˙ ‡‰ר„ ,"ıר˘ו רבו˙ינו
)‰וב‡ בר˘"י( ˘˘‰מים ו‡‰ר ıנבר‡ו ב˘ביל "ב' ר‡˘י˙" – "ב˘ביל ˙‰ור˘ ‰נ˜ר‡˙
ר‡˘י˙ „רכו ,וב˘ביל י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡ו ר‡˘י˙ ˙בו‡˙ ."‰ומובן˘ ,מכיוון ˘כל עˆם
˘‰מים ו‡‰ר ıל‡ נבר‡ו ‡ל‡ ב˘ביל י˘ר‡ל וב˘ביל ˙‰ור‰ ,‰רי כ‡˘ר עוס˜ י‰ו„י
בלימו„ ˙‰ור ‰ב˘לימו˙ ,בכוחו לפעול ˘ינויים בעולם .וכפי ˘רו‡ים ‚ם בעולם ‰ז‰
˘‚‰מי˘ ,מילוי ˙כלי˙ו ˘ל „בר פועל בו חיזו˜ ו˙י˜ון.
ו‰נ ,‰על ר˘ב"י ‡מרו חז"ל )˘ב˙ י‡‰˘ (‡ ,יי˙˙" ‰ור˙ו ‡ומנו˙ו" ,ו‰יינו ˘ל‡ ‰יי˙‰
לו ‡ומנו˙ ועס˜ ‡חר ,ו‡פילו ל‡ עס˜י ˜„ו˘‡ ‰חרים – ‡ל‡ לימו„ ˙‰ור ‰בלב„ .ועל
כן „וו˜‡ בלימו„ו ˘ל ר˘ב"י מˆינו ˘פעל ˘ינוי בעולם ˘ל ירי„˙ ‚˘מים ,בל‡ ˘יˆטרך
ל‚‰יע לי„י ˙פיל ,‰כי מכיוון ˘‡ˆלו לימו„ ˙‰ור‰ ‰י' ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙ ‡‰פ˘רי˙,
פעל˙ ‰ור˙ו ˘ינויים ב˘מים וב‡ר‡ .ıבל ‡ˆל ˙נ‡ים ‡חרים ל‡ מˆינו ˘‰יי˙ ‰ב‰ם
מעל ‰זו ˘ל "˙ור˙ם ‡ומנ˙ם" ,ועל כן ‰יו נˆרכים ל˙פיל ‰וכיוˆ‡ בז.‰

אוצרות ל"ג בעומר

יב

ו‰נˆ‡ ,‰ל כל ‡י˘ י˘ר‡ל י˘ ניˆו ıמנ˘מ˙ ר˘ב"י ,וכפי ˘‡מרו בס˜"‰

אוצרות ל"ג בעומר

מ˜ורו˙ ל‰וכיח במ‰ ‰י'
עס˜ ‰לימו„ „ר˘ב"י במער‰

)˙ני‡ פמ"ו(

בנו‚ע למ˘ ‰רבינו"˘ ,כל נפ˘ ונפ˘ מבי˙ י˘ר‡ל י˘ ב ‰מבחינ˙ מ˘ ‰רבינו ע","‰
ומ˘ום כך יכול כל י‰ו„י ל‚‰יע ל‡פס ˜ˆ‰ו ו˘מ ıמנ‰ו מעבו„˙ מ˘ ‰רבנו ע" .‰וכמו
כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע לר˘ב"י ,ולרועי י˘ר‡ל ˘בכל „ור˘ ,י˘ ניˆו ıמנ˘מ˙ם בכל ‡ח„
מי˘ר‡ל .ונמˆ‡ ˘בכוחו ˘ל כל י‰ו„י לעבו„ מעין וב„ו‚מ˙ עבו„˙ו ˘ל ר˘ב"י ,ו‡ף

כ‡

‡ו„ו˙

סיפור ר˘ב"י ובנו ˘נטמנו

ב˙ר‡ ˜נז‚) :בי ‰נזכר ב˘"ס ˘ם "מ„‰ור‡

במער ‰ועס˜ו ב˙ור) ‰עיי' ˘ב˙ ל‚:

˜מ‡ „רב ‡˘י" ו"מ„‰ור‡ ב˙ר‡ „רב

‡ו„ו˙ ‰מעל˘ ‰רכ˘ ב˙ור ‰ל‡חרי

‡˘י"( "רב ‡˘י חי' ˘˘ים ˘נ ‰ובכל

‰מער ,(‰כ˙ב רבינו ‰ז˜ן ב‡‚ר˙ ˜‰ו„˘

˘נ ‰מחזר ˙למו„ו ב˘ני ח„˘י ‰כל‰

סי' כו „‡ף במער ‰עס˜ו טוב‡ בלימו„

ניסן ו˙˘רי ]˘ב‰ם ‰יו מ˙˜בˆים בבבל

נ‚ל˙„ ‰ור ‰ול‡ ר˜ בנס˙ר ,כי "על כרחך

ללמו„ מסכ˙ו˙ ,עיי' ב"מ פו .ו‡כ"מ[,

עי˜ר עס˜י‰ם במער‰ ‰י' ˙ור˙ ‰מ˘ניו˙

ולכ˘‚‰יעו ˘ל˘ים ˘נ ‰סיים כל ˙למו„ו,

וממיל‡ כל כוחו˙ נפ˘ו ,וכל ע˘יו˙יו ו„יבוריו ומח˘בו˙יו כולם מו˜„˘ים ללימו„

˙"ר ס„רי ˘‰י' בימי‰ם

]ח‚י‚ ‰י„ ‡ ,ובר˘"י[

וכן ע˘ ‰ב˘ל˘ים ˘נים ‡חרונים" .ומ‡חר

˙‰ור ‰בלב„ ,ו‡ינם מונחים ב˘ום עניין ‡חר ˘בעולם.

‡„ . .ילו ספר ‰ז‰ר ו˙‰י˜ונים ‰י' יכול

˘‰לימו„ ‰ו‡ ר˜ בב' ח„˘ים ב˘נ,‰

ל‚מור בב' ו‚' ח„˘ים ,כי בו„‡י ל‡ ‡מר

נמˆ‡ ˘לימו„ כל "˘‰ס ב' פעמים בלב„

„בר ‡ח„ ב' פעמים".

‰י' נ‚מר ב˜"כ חו„˘ים ˘‰ם י' ˘נים.

לפעול ירי„˙ ‚˘מים על י„י לימו„ ˙‰ור˘ ‰לו.
ו‡ף ˘מי ‰ו‡ ז ‰ו‡יז‰ו ˘יוכל לומר על עˆמו ˘˙ור˙ו ‡ומנו˙ו ,ובפרט ˘‚ם ˙נ‡ים
בזמן ‰בי˙ ל‡ ‰יי˙˙ ‰ור˙ם ‡ומנו˙ם ל‚מרי ,ובוו„‡י בזמן ‚‰לו˙ ,ובחוˆ ‰ל‡ר,ı
ובע˜ב˙‡ „מ˘יח‡‡˘ ,ין מ‚יעים ל„ר‚˙ "˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" כפי ˘‰י' ‡ˆל ר˘ב"י‡ ,ך
מכל מ˜ום ‡פ˘ר לו לי‰ו„י ל˘‰י‚ ˘מ ıומעין עבו„ ‰נעלי˙ זו:
מ‰ו˙ ו‚„ר "˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" ‰ו‡ ˘‡ין לו ‡ומנו˙ ‡חר˙ ‡ל‡ ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘,‰

ו‰נ‡ ,‰ף ˘‡ין ‡„ם יכול ל‚‰יע למ„רי‚˙ ר˘ב"י ˘˙‰י' "˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" כל ימיו
ממ˘ ,מכל מ˜ום יכול לעמול ול˙‰יי‚ע ˘ב‡ו˙˘ ‰ע˜˘ ‰ובע ומ˜„י˘ ללימו„ ˙‰ור,‰
‡ז ˙˙" ‡‰ור˙ו ‡ומנו˙ו" ב˘למו˙:

ובס'

„ברי ˙ור ‰ל‡‚‰ון ממונ˜‡ט˘,

רו‡ים במוח˘„‡˘ ,ם מסו‚ל ל‰חליט ˘במ˘ך זמן מסוים˘ ,ע‡ ‰ו רבע ˘ע ,‰י‡‰

מ„‰ור‡ ח סי' ע כ' ע"ז" :ז‰ו יפל‡ מ‡ו„,

מרוכז בעניין מסוים ,ול‡ יעניין ‡ו˙ו „בר זול˙ עניין ז ‰לב„ו .ול‡ ˘ב‡ו˙ו זמן ˆריך

במחכ˙„‰ר‚"˜ ו‡חרי נ˘י˜˙ עפר ר‚ליו,

‰ו‡ ל‰ילחם נ‚„ עניינים ומח˘בו˙ ‰מסיחים „ע˙ו ,כי ‡ם ˘מניח עˆמו ב‡ופן כז‰
˘‰ו‡ מ˙נ˙˜ בכל ‰עניינים ומונח ר˜ ב‡ו˙ו עניין ˘בחר בו.
וכמו כן ב˘ע˙ ˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ,‰יכול ‰י‰ו„י ל‰חליט ˘ב‡ו˙˘ ‰ע˙" ‡‰˙ ‰ור˙ו
‡ומנו˙ו" ,ול‡ י‰י' לו בעולמו ‡ל‡ לימו„ ˙‰ור ‰בלב„!
כ‡˘ר מˆלˆל "‰טלפון"‰ ,ו‡ ‡ינו מ˘יב .כ˘ם ˘ב˘ב˙ ˜ו„˘ ‡ינו מעל ‰על „ע˙ו
‡פילו ל˘‰יב ל"טלפון" ,כך ‚ם ב˘ע˙ ‰לימו„ ‰ו‡ מ˙ייחס ל"טלפון" כעˆ˙ ‰יˆר ‰רע
לבלבלו מלימו„ ˙‰ור .‰כ‡˘ר פונים ‡ליו בני בי˙ו ומב˜˘ים ל„בר עמו ‡ו„ו˙ עניינים

וכי ‚ם בנ‚ל ‰ל‡ יוכלו ל‚מור ‡˙ ‰מ˘ניו˙
כולם במ˘ך ‡יז ‰ח„˘ים כ˘ל‡ יפלפלו
ויסלסלו ‰רב ‰בכל ח„ו˘ים" )ו‰וסיף
„‡ין לומר „‰כוונ" ‰על י„י ‰פלפול
ו‰בירור ומו"מ בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ ו‚מר‡
וכל מ˙˘ ‰למי„ ו˙י˜ ע˙י„ לח„˘ ,י‡ריכו
„‰ברים ע„ ‡ין ˜‚ ıם בלי כפל „‰ברים
ורחב ‰מˆו˙ך מ‡ו„" כי ‡ם כן ‰ו‡ „‰ין

ח˘ובים ורˆויים ,עונ‰ ‰ו‡ ל‰ם ב„רכי נועם וב„רכי ˘לום ומ˙וך ‰כבו„ ‰ר‡וי – ˘ע˙‰

בנס˙ר "כ‡˘ר בי‡רו ‰פרטים ו‰ענינים

‰ו‡ לומ„ ˙ור‰ ,‰ו‡ מ‡וח„ עם ˙‰ור ,‰וממיל‡ ‰ם מ„ברים כע˙ עם ˙‰ור ‰עˆמ!‰

ביני‰ם בפירו˘ „ברי ‰זו ˜"‰ו˙י˜ונים ‡ז

ומובן ˘י˘ ל‰ם ל„חו˙ ˘יח˙ם ל‡חר מכן.

י‡ריכו „‰ברים למעל ‰ר‡˘ ע„ ˘‚ם י"‚

כ‡˘ר ˜‰ביעו˙ ע˙ים ל˙ור ‰נע˘י˙ ב‡ופן ז‡ ,‰זי למ˘ך ‡ו˙ם ר‚עים "˙ור˙ו
‡ומנו˙ו" ,על כל ‰כרוך בכך.
ו‡ף ˘‰ו‡ למ˘ך ר‚עים ‡ח„ים בלב„‰ ,רי י„ועים „ברי ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע בנו‚ע לכל
מˆו„‡˘ ‰ם עו˘˘ ,‰למרו˙ ˘ב‚˘מיו˙ זמן ˜יום ‰מˆו‰ ‰ו‡ כמ ‰ר‚עים בלב„‰ ,רי
"יחו„ ז ‰למעל‰ ‰ו‡ נˆחי לעולם וע„" )˙ני‡ פכ" ,(‰ועל „רך ז ‰בנ„ון „י„ן˘ ,מכיוון

˘נים ל‡ ‰י' כלל זמן ‰רב "‰כו' .ועיי"˘
עו„ „מ"מ ‡ף ‰ו‡ ‰סי˜ „עס˜ו בנ‚ל‰
‡בל מˆ„ ר‡י' ‡חר˙ ,ו‡כ"מ(.

וב‡מ˙

וז‰ ‰י' כ˘כבר ‰י' "˘‰ס ר˜ ו' ס„רים,
ול‡ כבימים ‰ר‡˘ונים „ר˘ב"י ˘‰י' ˙"ר
ס„רים )כמבו‡ר בח‚י‚˘ ‰ם( ,כפי ˘‰ב‰יר
רבינו עˆמו כ‡ן ל„‰י‡.

ועו„

‰ב‰יר כ‡ן כבר ל„‰י‡ „מיירינן

כ‡ן בלימו„ ˘‰ו‡

)כל' ‚‡‰ר˙ לעיל(

ב"פלפול ˜‰ו˘יו˙ ו˙‰ירוˆים" ,ו‰יינו
לימו„ ב‡ופן מעול ‰ביו˙ר כו'‰˘ ,רי
מ˜„ים ע"ז „ברי ‚‰מ' )˘ב˙ ˘ם( ‡ו„ו˙
מעל˙ ˙למו„ו ל‡חר יˆי‡˙ ‰מער,‰
"„מעי˜ר‡ ]˜ו„ם ‰מער [‰כי ‰ו ‰מ˜˘י
ר˘ב"י ˜ו˘י‡ ‰ו ‰מפר˜ לי' ר' פנחס בן
י‡יר ˙ריסר פירו˜י ,לסוף כי ‰ו ‰מ˜˘י
רפב"י ˜ו˘י‡ ‰ו ‰מפר˜ לי' ר˘ב"י כ"„
פירו˜י" ,ריבוי ‚„ול בלימו„ )ו‰ו‡ ל‡ ר˜
עילוי ר‚יל ˘ל ˙‰רבו˙ חכמ ‰ס˙ם‡ ,ל‡
‚ם עילוי ˘ל‡ בערך ל‰יו˙ בסו‚ ˘ונ‰

י"ל סייע˙‡ ברור ‰ל„ברי

וח„˘ ,ממ˜˘˜ ‰ו˘יו˙ למ˙ר˙ ıירוˆים,

רבינו ‰ז˜ן‰„ ,נ ‰מˆינו בר˘ב"ם בב‡

ועו„ ז‡˙ ˘‰יו לו כ"„ ˜ו˘יו˙ על מי

אוצרות ל"ג בעומר

כ

˘ומעין לו ,עיי"˘ .ומע˙ ‰י"ל בפ˘טו˙

˜˘‰ו"ט בפרטיו˙ בל˜ו"˘ חל"ז ע'  ,(142ובכל

„‰ ‰"‰כ‡„ ,מ‡חר ˘ˆיו‰ ‰נפטר עˆמו

‡לו ל‡ ‰י˙˘ ‰ום ˜פי„‡ ב„בר ,ור˜ בל"‚

)כנ"ל מפע"ח,

בעומר ‰י˙˜ ‰פי„‡ ,ו„‰ברים מפלי‡ים,

וב˘ער ‰כוונו˙ ענין ספי"‰ע „רו˘ יב ‰וב‡

„נמˆ‡˙ ˘מח˙ו ‚„ול) ‰בענין ז (‰מיו"ט

˘˜ר‡ו ר˘ב"י "יום ˘מח˙נו" ,ועיי' ‰יטב ל' ‰ז‰ר

‚מור ‡‰סור במל‡כ.‰

ל‡חרים ל˘מוח ביום ז‰

ב‡„ר‡ זוט‡ ‰נ"ל( ˘ומעין ו˘ומעין.

ועיי'

ועיי'

יערו˙ „ב˘ ח"‡ „רו˘ יז בי‡ור

˘יח˙ ל"‚ בעומר ˙˘מ"‚,

‰חילו˜ בין יום מי˙˙ מ˘‰˘ ‰ו‡ יום

„ב‡מ˙ מעˆם ˘‰ליל ‰לומר נחם ע"י

ˆער ו˙עני˙ ליום מי˙˙ ר˘ב"י ˘‰ו‡

‡' מ˙למי„י ‡‰ריז"ל ˘נ ‚‰ל‡מרו ˙מי„

יום ˘מח‡ .‰בל ב‡מ˙ ע"פ ‰נ"ל י"ל

)כמסופר בפע"ח ˘ם( י˘ ל‰וכיח על ˘מח‰

נמי בפ˘טו˙ „˙לויים „‰ברים ועומ„ים

עˆומ) ‰ול‡ מניע˙ ‡בל ‚רי„‡(‰„ ,רי
פ˘טו˙ ‰ל' ‰י‡ ˘‰י' ˙למי„ ז‡ ‰ומרו
)בברכ˙ "˙˘כון" „˙פיל˙ ‰עמי„‡ (‰ף
בר"ח וכיו"ב ˘‡"‡ בו ˙חנון

)˘ו"ע ‡ו"ח

סי' ˜ל‡ ס"ו( ,וי˙יר ‰מז‡ – ‰פי' בחו"‰מ
„‡יכ‡ בי' חיוב ˘מח ‰מ˙"‰

)˘ו"ע ‡„"‰ז

‡ו"ח סי' ˙˜כט ס"ו( ,ומז ‰מובן „לולי ‰יו
‡ומרים "˙˘כון" ביו"ט ‚ופ‡ – ‰י' ‡ומרו
‡פי' ‡ז

)„ל‡ ˘‡ני מחו"‰מ לענין ˘מח ,‰וכ"˘

˘‰י' מסו‚ל ל‡מרו ב˘ב˙ „חיוב עונ‚ י˘ בו ול‡
˘מח ,‰עיי' ˘ו"ע ‡„"‰ז סי' רמב ס"‡ וב˜ו"‡,
˘„"ח פ‡˙  ,‰„˘‰מע' ‡ל"ף כללים סי' פב‡ .בל
עיי' ל˜ו"˘ ח"„ „ברים ‰ע'  ,31ספר ‰מ‡מרים

˙˘"ט ע'  131-2ב˘ו ,‚"‰ו‡כ"מ( ,וב‡מ˙
י˘ מ˜ורו˙ ‰מורים „‡ף בפועל ‡מרו
ב˘ויו"ט ,כי ‡מרו נמי בברכ˙ ‰מזון

)עיי'

ברˆונו ˘ל ‰מ˙ ,ומ˘ ‰רבינו ‰ל‡ ‰רב‰
ל˙‰פלל ˘ל‡ ימו˙ וכו' כמסופר בכ˙ובים
וב„ברי חז"ל‰ ,רי ˘ע"פ רˆונו ‡ין יום
מי˙˙ו רˆוי ,מ˘‡"כ ר˘ב"י ˘‰י' ביום
פטיר˙ו ב˘מח ‰רב ‰כמ˙ו‡ר בז‰ר
ב‡„ר‡ רב) ‰פ' נ˘‡ ˜ˆ„ ,ב( ובפרטיו˙
ב‡„ר‡ זוט‡ )נסמן לעיל( ,ע„ ˘˙י‡ר עילויו
„‚‰ול בע˙ סילו˜ ‰נ˘מ ‰מן ‚‰וף ˘‰ו‡
מ‡וח„ ומ˜ו˘ר ע˙ ‰ב‡ל˜ים חיים כו',
ומˆו ‰ל˜יים רˆון ‰מ˙.
)ועיי"ע בי‡ור ע"פ סו„ בטעם ‰חילו˜ בין יום

אוצרות ל"ג בעומר

י‚

˘˜יימ˙ ‡ˆלו לכמ ‰ר‚עים ‰בחינ˙"„ ‰ור˙ו ‡ומנו˙ו" – ‰רי למעל„‰ ‰בר "נˆחי
לעולם וע„".
ונמˆ‡˘ ,בכוחו ויכול˙ו ˘ל כל י‰ו„י ,על י„י ניˆו ıר˘ב"י ˘י˘ בו ,לפעול בעˆמו
ענין ˘ל "˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" ,ו‡ף לפעול ˘‰פע˙ ‚˘מים על י„י לימו„ו .ו˘‚‰מים ‰רי ‰ם
ר‡˘י˙ ומ˜ור ‰ברכו˙ כולן )ר‡ ‰רמב"ן בחו˜ו˙י כו ,(„ ,ו‡ם כן בכח י‰ו„י לפעול ‡˙ כל
‰ברכו˙ ו˘‰‰פעו˙ ‰נˆרכו˙ לבני י˘ר‡ל ,בכ„י ˘יוכלו ל˜יים ˙ור ‰ומˆוו˙י' כר‡וי.

◇◇◇

זָ ָכ ‰ו¿ ַר ּƒבים זָּ ƒכ‰

פעול˙ ר˘ב"י ˘ˆ‰יבור ל‡ יפסי„
פסח ר‡˘ון מחמ˙ טומ‡‰
‚„ול ‰י' כוחו ˘ל ר˘ב"י ,ע„ ˘‡מר "יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן „‰ין"
)סוכ ‰מ ,‰ב(‡ .מיר ‰זו מר‡ ‰על „רך עבו„˙ו ˘ל ר˘ב"י – לרומם ‡˙ בני י˘ר‡ל
˘ב„ורו ,ולפוטרם מעניינים בל˙י רˆויים.
ו‰נ ,‰בנו‚ע לפסח ˘ני מˆינו מחלו˜˙ ˘‰י‡ לכ‡ור ‰סו˙ר˙ ‡˙ „רך עבו„˙ו ˘ל
ר˘ב"י מכל וכל:
כ‡˘ר יחי„ ל‡ ע˘ ‰פסח ר‡˘ון‰ ,רי ‰ו‡ מ˜ריב פסח ˘ני .בנו‚ע לˆיבור ˘ל‡
˜‰ריב פסח בר‡˘ון ,מˆינו מחלו˜˙ בין ר˘ב"י לר' י‰ו„ :‰ר˘ב"י סובר ˘"‰יחי„

מי˙˙ מ˘ ‰ו˘‡ר „ˆ‰י˜ים ˘‰ו‡ יום ˙עני˙ כו'

עו˘ ‰פסח ˘ני ו‡ין ˆ‰בור עו˘ ‰פסח ˘ני" ,ו‡ילו ר' י‰ו„‡ ‰ומר ˘"‡ף ˆ‰בור עו˘‰

ליום מי˙˙ ר˘ב"י ˘‰ו‡ יו"ט – מ‡מרי ‡„מו"ר

פסח ˘ני" )˙וספ˙‡ פסחים פ"ח "‰ב(.

‰ז˜ן ˙˜ס"„ ס"ע ˜‡ ו‡ילך .מ‡מרי ‡„מו"ר
‡‰מˆעי וי˜ר‡ ח"ב ע' ˙רסו ו‡ילך‡ .ור ˙‰ור‰
ענינים ע' ריח ו‡ילך .ספר ‰מ‡מרים ˙רנ"„ ע' רס‡

ו‡ילך .ועו„(.

ו‰נ ,‰כ‡˘ר כל י˘ר‡ל ‰ם טמ‡י מ˙ים‡ ,זי ‡ין ˆורך ל‰ז„˜˜ כלל לפסח ˘ני ,מ˘ום
˘‰טומ‡ ‰נ„חי˙ בˆיבור ,ועו˘ים פסח ר‡˘ון בטומ‡‡ .‰מנם ,כ‡˘ר ‡ין רוב ˆ‰יבור
טמ‡י מ˙ים ‡ל‡ טמ‡ים בטומ‡‡ ‰חר˙‡ ,ין ‰פסח „וח ‰טומ‡ו˙ ‡לו .ובני„ון ז˘ ‰ל‡
ע˘ו ˆ‰יבור פסח ר‡˘ון ,נחל˜ו ר' י‰ו„ ‰ור˘ב"י :לר' י‰ו„ ‰עו˘ים ˆ‰יבור פסח ˘ני,
ולר˘ב"י ‡ין ˙רופ ‰למכ˙ם ,ול‡ יע˘ו ל‡ פסח ר‡˘ון ול‡ פסח ˘ני.
ו„‰ברים ˙מו‰ים :כיˆ„ ר˘ב"י„˘ ,רכו ‰י‡ לרומם ‡˙ בני י˘ר‡ל ,סובר ˘ˆ‰יבור
מפסי„ ‡˙ ע˘יי˙ ‰פסח?
וי˘ לומר„‡˘ ,רב‡ – „וו˜‡ בפס˜ ז ‰ני˙ן לר‡ו˙ כיˆ„ ר˘ב"י פוטר ‡˙ ‰עולם מן
„‰ין ,ומרומם ‡˙ בני י˘ר‡ל למˆב ˘בו ‡ין ‡פ˘ריו˙ ל‰פס„ ˜רבן ‰פסח:
וב„˜‰ים מ˘ ‰נ˙ב‡ר במ˜"‡ )ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  (546בנו‚ע ל‡י ‡מיר˙ ˙חנון
ב˘ב˙ו˙ וימים טובים וביומי „פ‚ר‡˘ ,לכ‡ור ‰כיˆ„ ז ‰מפסי„ים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰עילוי

אוצרות ל"ג בעומר
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„‚‰ול ˘ב‡מיר˙ ˙חנון? ‰ל‡ כ‡˘ר י‰ו„י ‡ומר "‡˘מנו ב‚„נו"‰ ,ו‡ מ˙וו„ ‰על

˘‰ו"ע ‰טעם ‰פ˘וט לז˘ ‰נ˜בע „ו˜‡

˘‡מר ר˘ב"י ˘‰ו‡ "יום ˘מח˙י" ‡ין בו

חט‡יו ו˜‰ב" ‰מוחל וסולח ,ו‡ילו כ‡˘ר ‡ין ‡ומרים ˙חנון חסר‰ ‰סליח ‰ו‰מחיל.‰

ל˘ב˙ ול‡ לי' ניסן ˘‰ו‡ מפני מי˙˙

כ„י ל˙‰יר לˆיבור ‚"כ ל˘מוח ולע˘ו˙

ובוו„‡י יע„יף י‰ו„י לומר ˙חנון ‚ם ב˘ב˙ ויום טוב?

מרים ביום ז ‰לסוף מ' ˘נ ‰במ„בר –

יו"ט כו'( ,כי "כל ימי ˙מ˙‰י ע"ז ˘מח‰

נמˆ‡ „עכ"פ בו„‡י ל‡ נ‚‰ו ב„בר ב˘נים

זו מ ‰ז ‰עו˘ ,‰ו‡„רב‰ ‰ל‡ מˆינו כי

˘בינ˙יים.

ר‡וי ל˙‰ענו˙ ביום מי˙˙ ˆ„י˜ים כ„‡י˙‡

ונ˙ב‡ר בז„‡˘ ,‰רב‡ :בימים ‡לו ‡ין ˆריך לפעול ‡˙ ‰כפר ‰על י„י ‡מיר˙ ˙חנון,
כיוון ˘עˆם רוממו˙ מעל˙ ‰יום פועל˙ ‡˙ ‡ו˙‰ ‰פעול˘ ‰ל ‡מיר˙ ˙חנון .עיˆומם
˘ל ימים ‡לו ‚ורם סליח ‰וכפר ‰כ˘ם ˘‡מיר˙ ˙חנון פועל˙ ז‡˙.

ולחומר

˜‰ו˘י

י"ל

„טעמים

ומעין ז ‰י˘ לומר ‚ם בנו‚ע לפס˜ ר˘ב"י ˘‡ין ˆיבור נ„ח ‰לפסח ˘ני:

‰ר‡˘ונים לב„ם ‡ינם מספי˜ים "ל‰ב„יל"

‡ילו ‰י' פוס˜ ר˘ב"י ˘י˘ ˙˘לומין ‚ם לˆיבור בפסח ˘ני‡ ,זי ‰י' מˆב ˘בו כל

‰יום ולˆיינו במיוח„ וכו'‡ ,בל כ˘ב‡ עו„

י˘ר‡ל נופלים ממ„רי‚˙ם ול‡ מ˜ריבים ‡˙ ‰פסח ‰ר‡˘ון ,מחמ˙ ˘‡ר טומ‡ו˙ )˘‡ינן
טומ‡˙ מ˙( ,ו‰ם ˆריכים ל˙˘לומין.
‡בל מ‡חר ופס˜ ר˘ב"י ˘‡ין ˙˘לומין לˆיבור‰ ,רי בז‡˙ פעל במˆי‡ו˙ ‰עולם
˘ל‡ י‰י' מˆב כז ‰לעולם‰˘ .ל‡ ל‡ יי˙כן ˘ˆיבור ˘לם יזע˜ "למ ‰נ‚רע לבל˙י ˜‰ריב
‡˙ ˜רבן  '‰במוע„ו" )ב‰עלו˙ך ט ,ז( ,ול‡ ˙‰י' לו ˙˜נ .‰וממיל‡ בכך ˘פס˜ ר˘ב"י ˘‡ם
‰יו טמ‡ים ב˘‡ר טומ‡ו˙ בר‡˘ון ל‡ יע˘ו פסח ˘ני ,פעל ר˘ב"י ˘לעולם ל‡ יווˆר
מˆב ˘בו יי‡נסו בני י˘ר‡ל כולם ול‡ י˜ריבו פסח ר‡˘ון מחמ˙ טומ‡ ‰וכיוˆ‡ בז.‰
ונמˆ‡ ˘‡„רב‡‚ ,ם בפס˜ ז ‰מ˙בט‡ כיˆ„ פוטר ר˘ב"י ‡˙ בני י˘ר‡ל מן „‰ין,
ופוטרם ממˆי‡ו˙ ˘ב‰ ‰ם נ„חים מע˘יי˙ ‰פסח ‰ר‡˘ון

]ור‡‰ ‰בי‡ור בז ‰ב‡ופן ‡חר

מ‡ורע ח˘וב יו˙ר ,נ˙עורר ונזכר ‚ם ז‰
˘˜„מו .וכ‡„ ‡‰מרו ˙עני˙ כט .מ‚ל‚לין
זכו˙ ליום זכ‡י ,ו„מי‡ ל‚„ר ˘מˆינו
ב‰לכ ,‰ו‡ף מ„‡וריי˙‡ – „‚ל‚ול ˘בוע‰
)˘‡ין כח לחייב ˘‰בוע‡ ,‰בל ע"י
˘נ˙חייב ב˘בוע‡ ‰חר˙ נ˙עורר ‚ם חיוב
˘בוע ‰זו כו'( ˜י„ו˘ין כז ,:ו‡כ"מ.

ומ"מ

‰ח˙"ס ‰סי˜ „‡ין בענין ירי„˙

‰מן כ„י "לע˘ו˙ו יום ˘מח ‰ו„‰ל˜‰
ובמ˜ום י„וע כו'" ,ולעיל מיני' כ' נמי „ז‰

ב˙ור˙ מנחם ˙˘מ"‚ ח"‚ עמ'  1416ו‡ילך[.

˘‰ו‡ יום ˘נע˘ ‰בו נס ]ו‰יינו ז˘ ‰פס˜ו

◇◇◇

˙למי„י רע"˜ מלמו˙ ,כ„ברי ‰מ‡ירי ב˘ם
‡‚‰ונים בסו‚י‡ „מי˙˙ ˙למי„י רע"˜

ƒט ≈‰ר ∆‡˙ ƒעיר ¿ט ∆ב ¿ריָ ‰

מפסח וע„ עˆר˙ – יבמו˙ סב [:כו' ‰ו‡

"˙ור˙ו ‡ומנו˙ו" –
ועוס˜ ב˙י˜ון מ˜ום ‰טומ‡‰

ר˜ מ˜ום למנ ‚‰מניע˙ ‰ספ„ ו˙עני˙
וע„יין ‡ין בז ‰ל˜בוע מוע„ ויו"ט כו'.
וב˘ו"˙ ˘ם ‡רי' ח‡ו"ח סי' י„ ‡‰ריך

בטור ‡ו"ח סי' ˙˜פ ב˘ם ב . . ‚"‰ו‡ם כי
‡פ˘ר ל‡ ‰יו רוˆים ל˜בוע ˙עני˙ ביום
ל"‚ בעומר כי ‰ו‡ יום ˘‡ין ‡ומרים ˙חנון
˘בו פס˜ו למו˙ ˙למי„י ר"ע כ„‡י' בסי'
˙ˆ‚ ‡בל מ ‰מ˜ום ל˘מח„‚ ‰ול ‰כז‡˙ .
 .ו‡ין פו˙ר לי" ,ונ˙חבט ˘ם ‰רב‰ ‰י‡ך
‡פ˘ר ל‰פוך ‡בל „סילו˜ן ˘ל ˆ„י˜ים
ל˘מח„‚ ‰ול ‰כו'‡ ,ל‡ ו„‡י ‡ינו ‡ל‡
מ˘ום ˘פס˜ו ˙למי„י רע"˜ למו˙ )ור˜
˘ˆיינו‰ו על ˜בר ר˘ב"י ˘‰י' ˙למי„ו(,
עיי"˘ עו„ מ„˘ ‰ן ב˙˘ו' ‰ח˙"ס ‰נ"ל
‡י על נס כ ‚"‰ר‡וי לע˘ו˙ ˘מח.‰

וב‡מ˙

‰סבר‡ לפר˘ „‡ין כ‡ן ‡ל‡

מניע˙ ‡בלו˙ ול‡ ˘מח‚ ‰מור ‰כו'
‰וב‡˙‰ ‰ם ‚בי „ברי ‰פע"ח ‰נ"ל‡ ,בל
יעויי' במ˘נ˙ חסי„ים מס' ‡ייר פ"‡ מ"ו-ז
„‡י˙‡ ל„‰י‡ "מˆו ‰ל˘מוח ˘מח˙
ר˘ב"י ו‡ם „ר ב‡ר ıי˘ר‡ל ילך ל˘מוח
על ˜ברו ,ו˘ם י˘מח ˘מח„‚ ‰ול ‰כו'"
)ויעויי' בפס˜י „ינים לˆ‰מח ˆ„˜ יו"„ סי'
˜טז ב˘ם ז˜נו רבינו ‰ז˜ן בעל ˙‰ני‡ ו˘‰ו"ע

˘"‰מ˘נ˙ חסי„ים ל‡ ‰ע˙י˜ ר˜ „ברי ‡‰ריז"ל"(.

כ‡˘ר יˆ‡ ר˘ב"י מן ‰מער‡˘ ,‰ל ‡˙ ‡נ˘י ‰מ˜ום ‡‰ם "‡יכ‡ מיל˙‡ „בעי

‰רב ‰ל˜רו‡ ˙‚ר על ˘מח˘ ‰עו˘ין בימי

ל˙˜וני" ,ו‡מרו לו ˘י˘ מ˜ום ˘ל ספ˜ טומ‡" ‰ו‡י˙ ל‰ו ˆער‡ לכ‰נים ל‡˜ופי" .ו‡כן

‰ילול‡ לˆ„י˜ים ,וכ˙ב „מ˘ ‰נו˙נים

)˘ב˙

ע"ז מ˜ור ממנ˘ ‚‰מח˙ ‰ילול‡ „ר˘ב"י

ביום סילו˜ ˆ„י˜ מ ‰זו עו˘ ,‰ומ‡י ˘נ‡

)ו‰ו‡ בפע"ח ˘ער

מ˘‡ר ימי פטיר˙ ˆ„י˜ים ˘מ˙ענין ב‰ם

ספיר˙ ‰עומר פ"ז ,ו‰וב‡ נמי בעט"ז לסי' ˙ˆ‚(

כו' ,י"ל בפ˘טו˙ „‰כ‡ ˘‡ני ,ו‰ו‡ ע"פ

˘נ˙‡סף עם ˙למי„יו על ˜בר ‰ר˘ב"י

מ‰˘ ‰בי‡ "˘‰ך יו"„ סי' ˘מט ס˜"ט

ביום ז ,‰ו‰מע˘˘„ ‰ליל˙ ‡מיר˙ נחם על

ב˘ם מ‰ר"י וייל )סי' יז( „נפטר ˘ˆיו‰

˜‰בר כו'‡ ,פ"ל „‡ין ללמו„ מז‡ ‰ל‡ ר˜

˘ל‡ יˆומו עליו בניו ˆום ‰נ‰ו‚ על מי˙˙

מניע˙ ‡בל ו‰ספ„ כו' )ולפ"ז מ˘"כ ˘ם

‡ב ו‡ם כו' )עיי' רמ"‡ יו"„ סו"ס ˙ב( ˘פיר

‰לך ר˘ב"י ופעל לברר ‡˙ מ˜ומו˙ ‰טומ‡‰ ‰מ„וי˜ים ,ולט‰ר ‡˙ ˘‡ר ‰מ˜ום
ל‚ ,ב(.

„רך עבו„˙ו ˘ל ר˘ב"י ,ל‡ ‰יי˙ ‰ב˙‰עס˜ו˙ עם ענייני ‰עולם˙ ,ור˙ו ‰יי˙‰
‡ומנו˙ו ,ו‰י' עמל ב˙ור ‰לל‡ ‰רף .ומכל מ˜ום מוˆ‡ים ‡נו ˘מי„ בˆ‡˙ו מ‰מער ‰ל‡
מי‰ר ללמ„ ‡˙ ˙למי„יו ‡ל‡ ‰לך ל˙˜ן ‡˙ מ˜ום ‰טומ‡.‰
ו˙ן „ע˙ך על ‰פל‡˙ „‰בר:

‰מוב‡ ב˘ם ‡‰ריז"ל

ול‚וף

˜‰ו˘יו˙ ב˘ו"˙ ‰נ"ל˘ ,מח‰

אוצרות ל"ג בעומר

טו

י"‚ ˘נ‰ ‰י' ר˘ב"י נחב‡ במער ‰מ‡ימ˙ ‰מלכו˙ ,ובמ˘ך כל ˘נים ‡לו ל‡ ‰י' יכול
ללמו„ עם ˙למי„יו "‰חבריי‡" ˜„י˘‡ .ולכ‡ור ‰מי„ בˆ‡˙ו ‰י' לו לחזר ‡חר ˙למי„יו

חידושים וביאורים

וללמו„ עמ‰ם .ו‡ף על פי כן ‰לך ל˙˜ן מ˜ום ˘ל ספ˜ ‰טומ‡.‰
י˙ר על כן :כ‡˘ר ‚‰יע ר˘ב"י ל‡ו˙ו מ˜ום ,ל‡ יˆ‡ו ‡נ˘י ‰מ˜ום לחלו˙ פניו

שקו"ט בעניני ל"ג בעומר

˘יו‡יל ל˙˜ן ‡˙ ‰טומ‡‡ ,‰ל‡ ר˘ב"י מעˆמו בירר ו˘‡ל ‡ם "‡יכ‡ מיל˙‡ „בעי
ל˙˜וני".
ומ˜ום ספ˜ ‰טומ‡ ‰ל‡ ‰י' בבי˙ ‰מ„ר˘ ,מ˜ום ˘לימ„ בו ˙ור˙ .‰למי„י ר˘ב"י
‰יו נז‰רים ב‡כיל˙ חולין על ט‰ר˙ ˜‰ו„˘ ,ועל ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ‰מ˜ום לימו„ ˙‰ור‰
˘ל‰ם ‰י' ט‰ור .ומכל מ˜ום ˙‰עס˜ ר˘ב"י עם ˙י˜ון מ˜ום ˘‡ינו ˜˘ור כלל ל"˙ור˙ו"
˘‰יי˙‡" ‰ומנו˙ו"‡ ,ל‡ "בי˙ ‰חיים"  -מ˜ום ˘ל ‰יפך ‰ט‰ר ‰ל‚מרי!
ול‡ ˘לח ר˘ב"י ˘לוחים ‡ו ˙למי„ים ל˙˜ן ולברר ‡˙ ‰טומ‡‡ ,‰ל‡ ˙‰עס˜ בכבו„ו

בטעמי ו‰י˙רי
˘‰מח ‰ביום מי˙˙ ר˘ב"י
י„וע‰

˜˘‰ו"ט ב˘ו"˙ ח˙ם סופר

ועיי"ע

ובעˆמו בטי‰ור ‰מ˜ום.
ומז ‰י˘ לו ל‡„ם ללמו„ ‡˙ ‚ו„ל ‰נחיˆו˙ לעסו˜ ב˙י˜ון ‰עולם:
‚ם ר˘ב"י ˘עי˜ר עניינו ‰י' "˙למו„" – ˙‰נ ‚‰ב‡ופן ˘"‚„ול ˙למו„ ˘מבי‡ לי„י

ב˙˘וב˘ ‰ם ˘ˆ‰יע בז ‰טעם

יו"„ סי' רל‚ ‚בי מנ˘‰ ‚‰מח„ ‰יום ל"‚

‡חר לח˘יבו˙ ‰יום ,זכר לירי„˙ ‰מן

בעומר )עיי' בנו"כ ˘‰ו"ע ‡ו"ח סי' ˙ˆ‚(,

ל‡בו˙ינו במ„בר ,וע"פ מ„ר˘

)‰מחול˜

)„ר˘ו˙ ˘ˆ(‚ ,

עם "˘‰ס ˘ב˙ פז"˘ (:מיום ˘כל‰ ‰חרר‰

‡‰ריך "‡˘ר כבר ‰י' לי ויכוח בז ‰עם

˘‰וˆי‡ו ממˆרים ‰לכו ‚' ימים בל‡ לחם

‡‚‰ון מ‰ר"ז מר‚ליו˙ זˆ"ל ‰יכן מˆינו

ו‡ח"כ יר„ ‰מן"‡ ,כ ‰י' ‰ור„˙ ‰מן ביום

לע˘ו˙ יום מוע„ ביום סילו˜ ˆ„י˜‰ ,ל‡

ל"‚ בעומר ור‡וי לע˘ו˙ לז ‰זכר טוב".

„נ˙חבט בו ‰רב ,‰ובמ˜"‡

‡חז"ל נ„רים יב‰ .רי עלי ˘ל‡ ל‡כול
ב˘ר כיום ˘מ˙ בו רבו ,וז' ‡„ר ]יום סילו˜
מ˘ ‰רבינו[ ‰ו‡ יום ˙עני˙ וכן כו' ]ימי
מי˙ו˙ עו„ ˆ„י˜ים[ כ˘"ע ‡ו"ח סי' ˙˜פ
]ועיי"ע יו"„ סי' ˘עח ס"„[ ,ומ‡י „˜רו לי'
]לל"‚ בעומר[ בזו‰ר פ' ‡‰זינו

]‡„ר‡ זוט‡

רˆ‡ ,סע"‡ .ועיי‚"כ ז‰ר ח"‡ ריח‰ [‡ ,ילול‡
]„מ˘מעו יום ˘מח‰ [‰ו‡ על „רך „‡מרו

וי˘

ל„ון „לפ"ז יו˜˘‡ ‰מ‡י ˙‰חל˙

ח‚י‚˙ ‰יום ‰י˙ ‰ר˜ בימי רע"˜

]ר‡‰

ל‰לן „ביום ז ‰פס˜ו ˙למי„יו למו˙[ ,כמ"˘
בעˆמו ב˘ו"˙ ח‡ו"ח סו"ס ˜ס‚ „ל"‚
בעומר "נ˙ח„˘ ע"י ˙למי„י רע"˜ ‡ . .חר
‰חורבן כו'" עיי"˘.

מי‰ו

ב‡מ˙ מˆינו ‡ף ‚„ול ‰מזו

חז"ל במוע„ ˜טן ]כ ,‰ב[ ˜ˆף על עולמו

במנ‚‰י ˘ב˙ „‚‰ול ˘בטו˘ו"ע ‡ו"ח סי'

ול˜ח ממנו נ˘מו˙ ו˘מח ב‰ם ככל. . ‰

˙ל˘ ,טעמם ‰ו‡ מ‡ורעו˙ ˘˜ו„ם יˆי‡˙

‡ך  . .ב˜‰ל י˘ר‡ל  . .יˆטערו על ˘˜ˆף

מˆרים ,ו‡עפ"כ ל‡ מˆ‡נו ˘יזכירום

על עולמו לל˜ח מ‰ם נפ˘ו˙" ,עיי"˘.

ב˘"ס ומ„ר˘ים ,וע"פ ‰מבו‡ר בנו"כ

מע˘˜) "‰י„ו˘ין מ ,ב( ,ולמרו˙ ˘‰יי˙˙ ‰ור˙ו ‡ומנו˙ו מכל מ˜ום עס˜ בעˆמו ומיוזמ˙ו
ב˙י˜ון וטי‰ור ‰עולם.
ומז ‰י˘ לו לכל י‰ו„י ללמו„˘ ,יח„ עם ‰מעל‰ ‰עˆומ˘ ‰י˘ ב"˙ור˙ו ‡ומנו˙ו",
עליו ל˙‰עס˜ ‚ם עם עניינים ˘ל מע˘ ‰בפועל ,ל˘‰פיע על בני י˘ר‡ל ב˜יום ˙‰ור‰
ומˆוו˙י' ,ול˜רב ‡˙ ‡לו ‰רחו˜ים לע˙ ע˙ ‰מענייני ˜„ו˘ ,‰ע„ ‡˘ר "מל‡‡‰ ‰רı
„ע '‰ ˙‡ ‰כמים לים מכסים" )י˘עי' י‡ ,ט( ,ב‚‡ול˘‰ ‰לימ.‰

◇◇◇

¿ּב ׁ ¿ ˘ƒב ּ˙ו… ƒעם ֲח ≈ב ƒרים

ר˘ב"י ˙י˜ן ‡˙ מ‰
˘"ל‡ נ‚‰ו כבו„ ז ‰בז"‰
"˘נים ע˘ר ‡לף זו‚ים ˙למי„ים ‰יו לו לרבי ע˜יב‡  . .וכולן מ˙ו בפר˜ ‡ח„ ,מפני
˘ל‡ נ‚‰ו כבו„ ז ‰לז ."‰ול‡חר מכן ‰עמי„ ר' ע˜יב‡ חמי˘˙ ‰למי„ים ור˘ב"י ביני‰ם,
"ו‰ם ‰ם ‰עמי„ו ˙ור) "‰יבמו˙ סב ,ב(.
ו‰נ ,‰ל‡חר ˘כ"„ ‡לף ˙למי„י ר"ע מ˙ו מ˘ום ˘"ל‡ נ‚‰ו כבו„ ז ‰בז ,"‰חסרון
ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל ,מוˆ‡ים ‡נו ‡ˆל ר˘ב"י ˘‰י' מ„‰ר ומ˜פי„ במיוח„ במˆוו˙ ‡‰ב˙
י˘ר‡ל ,ומסר עˆמו בכל נפ˘ו ומ‡ו„ו ל˜יים ‡˙ ‰כלל ˘כלל רבו „‚‰ול – "ו‡‰ב˙

אוצרות ל"ג בעומר

אוצרות ל"ג בעומר

לרעך כמוך ,רבי ע˜יב‡ ‡ומר ז ‰כלל ‚„ול ב˙ור˙) "‰ו"כ ˜„ו˘ים יט ,יח( .ובז˙ ‰י˜ן ‡˙

˙‰ור .‰וכפי ˘נ˙ב‡ר במ˜"‡ )„‰רנים על ‰רמב"ם ו˘"ס עמ' סט( ב„יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם על

מ˘ ‰פ‚מו ˙למי„יו ‰ר‡˘ונים ˘ל ר' ע˜יב‡ ˘"ל‡ נ‚‰ו כבו„ ז ‰בז."‰

ימו˙ ‰מ˘יח "וכל ‰מע„נים מˆויים כעפר" – ˘לע˙י„ לבו‡ ייח˘בו מע„ני ו˙ענו‚ו˙

טז

וכמ„ ‰ו‚מ‡ו˙ ל„בר ב‰נ‚‰ו˙יו ˘ל ר˘ב"י:
‡" .טי‰ר ‡˙ עיר טברי‡"
כ‡˘ר יˆ‡ ר˘ב"י מן ‰מער ,‰בירר ‡ם "‡יכ‡ מיל˙‡ „בעי ל˙˜וני" ,ו‡מרו לו ˘י˘
מ˜ום ˘‰ו‡ ספ˜ בי˙ ˜‰ברו˙ וי˘ לכ‰נים ˆער ל˜‰יפו ב„רכם .ועמ„ ר˘ב"י וטרח
וˆיין ‡˙ מ˜ומו˙ ‰טומ‡ ,‰וטי‰ר ‡˙ ˘‡ר ‰מ˜ומו˙ )˘ב˙ ל‚ ,ב(.
ו‰נ ,‰ר˘ב"י ‰י' במער ‰מ˘ך י"‚ ˘נים ,וב‰ן ל‡ ‰י' ביכל˙ו ל‰רבי˙ ıור‰
ל˙למי„ים .ולכ‡ור ‰מי„ בˆ‡˙ו ‰י' לו לכל לר‡˘ ל‡סוף ˙למי„ים וללמ„ם ˙ור,‰
ובפרט ˘"˙ור˙ו ‡ומנ˙ו".
ומכל מ˜ום ,עמ„ וחיפ˘ ל˜יים מˆוו˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל‡ ,ף ˘ל‡ ‰י' מ„ובר בˆורך
‰כרחי ו‚„ול עבור כל ˆ‰יבור :ספ˜ ‰טומ‡‰ ‰י' נו‚ע ר˜ לכ‰נים ,וב‰ם ‚ופ‡ ר˜
ל‡ו˙ם כ‰נים ˘‰יו ˆריכים לעבור ב‡ו˙„ ‰רך .ו‚ם כ‰נים ‡לו ‰יו יכולים "ל‡˜ופי"
ול‚‰יע למחוז חפˆם ב„רך ‡חר˙‡ ,ל‡ ˘‰י' ל‰ם ˆער ב‡ריכו˙ „‰רך.
ו‡ף על פי כן ‚„ל ‰מי„˙ ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ˘ל ר˘ב"י ועיכב ‡˙ חפˆו ורˆונו ל‰רביı
˙ור ‰ברבים ,עבור עזר ‰וסיוע לכמ ‰מבני י˘ר‡ל ˘‰י' ל‰ם ˆער בטורח ו‡ריכו˙
„‰רך!
ב" .יכול לפטור ‰עולם"
‡מרו ב˘ם ר˘ב"י )סוכ ‰מ ,‰ב( "יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן „‰ין"‡ .ו˙ם
‡לו ˘ˆריכים ˘ר˘ב"י יפטרם מן „‰ין‰ ,ם ‡נ˘ים ˘פ‚מו וחט‡ו וממיל‡ י˘ עלי‰ם
„ין .ומכל מ˜ום ‰ו„יע ר˘ב"י ‡˙ ‡‰ב˙ו ‚ם ל‡ו˙ם י‰ו„ים ,ו‡מר ˘‰ו‡ יכול לפוטרם
מן „‰ין.
‚" .ב˜ע ‰ב˜ע ‰מל‡י „ינרי ז‰ב"
מסופר ב„ברי חז"ל )˘מו˙ רב ‰פנ"ב ,‚ ,ועו„( ‡ו„ו˙ ˙למי„ ר˘ב"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‡ר."ı
בכ„י ˘˜נ‡˙ם ˘ל ˙‰למי„ים ל‡ ˙פריע ‡ו˙ם מלימו„ ˙‰ור‰" ,‰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" .ו‡ז
‡מר ל‰ם ר˘ב"י‡" :ם ז‰ב ‡˙ם מב˜˘ים‰ ,רי ז‰ב ,טלו לכם .ו‡ל‡ ‰יו יו„עין כל מי
˘‰ו‡ נוטל עכ˘יו חל˜ו ˘ל עולם ‰ב‡ ‰ו‡ נוטל".
ו‰נ ,‰מסיפור „‰ברים מובן ˘‡ו˙ם ˙למי„ים ˘˜ינ‡ו בע˘יר ובי˜˘ו לˆ‡˙ לחוˆ‰
ל‡ר‰ ,ıיו מח˘יבים ‡˙ ‰כסף ו‰ז‰ב‡ .מנם ב‡מ˙ ‡ין ערך לכסף ולז‰ב לעומ˙ לימו„
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עולם ‰ז" ‰כעפר" ˘‡ין לו ח˘יבו˙ וערך כלל.
ו‡ם כן ˙מו ‰לכ‡ור ‰מ„וע נ˜ט ר˘ב"י ב„רך זו ˘זימן לפני‰ם „ינרי ז‰ב ,ולכ‡ור‰
‰י' לו לב‡ר ל‰ם ול˜בוע בליבם ‡˙ ‰י„יע ‰ו‰‰ר‚˘‡˘ ‰ין ערך כלל לז‰ב ולע˘ירו˙
לעומ˙ לימו„ ˙‰ור?‰
‡ל‡ ˘‚ם בסיפור ז ‰רו‡ים ‡˙ ‚ו„ל ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ˘ל ר˘ב"י‚ ,ם ל‡לו ˘ל‡ ‚‰יעו
ל˘למו˙ בעבו„˙ם:
˙למי„ים ‡לו ‰יו ב„ר‚‡ נחו˙˘ ‰ע„יין ‰יו טרו„ים מענייני ממון וכיוˆ‡ בז ,‰ול‡
‰יו יכולים ללמו„ במנוח ‰כ‡˘ר ר‡ו ‡˙ חברם ˘נ˙ע˘ר .ו‡מנם ר˘ב"י חינכם ˘לעומ˙
˙‰ור ‰כל ענייני עולם ‰ז‰ ‰ם "כעפר"‡ ,ך מ‡י„ך ‚‡„ ,ר˘ב"י ‚ם ל‡ו˙ם ˙למי„ים
˘טרם נ˜בע ‰בליבם ‰כר ‰זו ,ו‰זמין ל‰ם ‡˙ ‰ב˜ע ‰מל‡„ ‰ינרים בכ„י ˘‚ם ‰ם,
ב„ר‚˙ם ‰נמוכ ,‰יוכלו ללמו„ ˙ור ‰במנוח.‰
„בר ז ‰נרמז ‚ם בל˘ון ‰מ„ר˘ "ב˜ע‰ – "‰מור ‰על מ˜ום נמוך‰‡ .ב˙ו ˘ל ר˘ב"י
ו„‡‚˙ו ‰יו נ˙ונו˙ ‚ם ל‡לו ˙‰למי„ים ˘‡חזו ע„יין ב„ר‚ ‰נחו˙ ‰בבחינ˙ "ב˜ע,"‰
ו„˙˘‰ל וטרח ˘‚ם ‰ם י˙עלו וי˙רוממו בעבו„˙ם ‡˙ ˜ונם.

