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"úúכ˙" וú‰˙עúו˙ ב"חו˜ו˙" ‰˙ור‰

ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„יני חרמי כ‰נים

˘úבי ‰‰˙˜„מו˙ בúימו„ ‰חסי„ו˙

‰úו˘˙ ימי ‰‰‚בú˘



בעז‰י״˙.

ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ב‰ר, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
˙ˆח),  (‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס  ˘וחרי ‰˙ור‰ 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים 
מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ב˙ור˙ 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
נ‡מרו  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  ‰בי‡ורים 
ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡ו ב˙וכן ‰עניינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ 

‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים 
מ‡י˙י  ח„˘‰  "˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰  מכסים",  לים 

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב חיים „ו„ (ברי"נ) וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

‰ל˘ון ״כלל״ ס˙ם ובמ˜ום ˘‡מרו ‰ל˘ון ״כלל ‚„ול״, וטעמי ‰„ברים ב˘˜ל‡ וטרי‡ 
˘ל ‰‚מר‡ עפ״י ˘יט˙ ‰ר‡˘ונים ו‡חרונים.

‰נ‰ ל‡חר ˘יו„ע ‰סו‚י‡ ‰יטב על כל פרטי ‰‰ס˙עפו˙ ב‰לכו˙ ˘ונו˙ ‰יוˆ‡ים מנ˜ו„˙ 
פעמים  וכמ‰  כמ‰  ומ˙בונן  במח˘ב˙ו  חו˘ב  ‰ו‡  ‰נ‰  ב˘ב˙,  ‡מרו  ‚„ול  „כלל  ‰‰לכ‰ 

ב‰סו‚י‡ ומ˙עכב ב‰ „ענין ‰‰˙עכבו˙ ‰ו‡ ‰ר‚˘˙ ‰טעם ו‰ענ‚ ˘י˘ ב‰מו˘כל ‰‰ו‡.

וכמו ע„״מ במזון ‰‚וף כ˘‡וכל „בר מ‡כל ‰רי לב„ פעול˙ו ל‰˘ביע ‰נ‰ י˘נו מ‰ 
˘חיך ‡וכל יטעם ו‰ו‡ טעימ˙ ‰עריבו˙ ˘במ‡כל וכן ‰ו‡ במזון ‰נפ˘ „‰בנ˙ ‰˘כל˙ 
עריבו˙  טעימ˙  ‰ו‡  ו‰‰˙עכבו˙  ל‰˘ביע,  ‰מזון  ‡כיל˙  ‰ו‡  ב‰  ו‰‰˙בוננו˙  ‰סו‚י‡ 

מ˙י˜ו˙ ‰מזון ‰רוחני.

פרטי  כל  עם  ו‡חרונים  בר‡˘ונים  ב˘ב˙  ‡מרו  ‚„ול  „כלל  ‰סו‚י‡  לומ„  וכ‡˘ר 
(בסי„ור  ו‰˘ו״ע  ‰˙ני‡  בעל  נ״ע  ‰ז˜ן  רבינו  כ״˜  ‰ו„  כמ״˘  ˘ב˙  „‰לכו˙  ‰„ינים 
˙פל‰) וזל‰״˜, ‰לכ˙‡ רב˙י ל˘ב˙‡, ו‰ן ˜ˆ˙ ‡ז‰רו˙ ו‰ערו˙ ל‰רים מכ˘ולו˙ ו˘‚‚ו˙ 
במזי„,  וס˜יל‰  כר˙  ב‰ן ‡יסור  י˘  מ‚„ולי ‰ר‡˘ונים  ולפ״„ ‰רב‰  ומˆויו˙  ‰˘כיחו˙ 
ו‰˙עכבו˙  ב‰˙בוננו˙  ע״י ‰לימו„ ‰טוב  עכל‰״˜. ‰נ‰  יכפר,  ב˘ו‚‚, ‰׳  חט‡˙  וחיוב 
ביר‡˙  ‚„ול‰  ‰יר‡‰  ‰יטב  בלבבו  ונח˜˜  ו˘כלו,  במוחו  ‰יטב  ‰ענין  נ˜לט  ב‰סו‚י‡ 

˘מים פן ח״ו יכ˘ל ב‡ח„ ‰פרטים מפרטי ‰„ינים ב˘ו‚‚.

וז‰ו פעול˙ם ˘ל ‰‰˙בוננו˙ ו‰‰˙עכבו˙ „‰‰˙בוננו˙ פעול˙‰ ˘נ˜לט ‰ענין ‰יטב 
בעו„  ממנ‰  ו‰מס˙עף  ו„יני׳  פרטי ‰לכו˙י׳  כל  עם  כול‰  ויו„ע ‡˙ ‰סו‚י‡  ˘כלו  במוח 

‰לכו˙ ופעול˙ ‰‰˙עכבו˙ ‰ו‡ ˘נח˜˜ בלבו ל‰יו˙ יר‡ וחר„ פן יכ˘ל ח״ו.

נו˙ן טעם וחיו˙ פנימי ב˙ור‰ ומˆוו˙
וב„ו‚מ‡ כזו יובן כ‡˘ר לומ„ ‡יז‰ ענין בחסי„ו˙, כמו בענין ‰˘‚ח‰ פרטי˙ ˘‰ו‡ 
חיו˙  ז‰ו  ‰נ‰  עˆמ‰  פרטי˙  ו‰‰˘‚ח‰  ‰נבר‡ים  „כל  ופרט  פרט  כל  על  מ˘‚יח  י˙׳ 
‰נבר‡ ומ‰ו˙ו, כ‡˘ר לומ„ ‡יז‰ ענין ב‡ריכו˙ בבי‡ורי ‰˘כל ו‰‰סבר ˘בז‰ „ז‰ו ענין 
‰˘‚ח‰ פרטי˙, ‰ו‡ ‡ח„ ‰ענינים ‰נו‚עים לי„יע˙ ˙וכן פירו˘ ‰מלו˙ „˙פיל‰ בפסו˜י 
בו  ומ˙בונן  בטוב,  ‰ענין  ומבין  וב˘יר˙ם,  בˆרכי‰ם  ‰נבר‡ים  בטבעי  ˘מ„בר  „זמר‰ 
ב‰עמ˜˙ ‰„ע˙ ומ˙עכב בנעימו˙ עריבו˙ מ˙י˜ו˙ ‰מו˘כל ‰‰ו‡, ‰נ‰ ‡ז נ˜לט ‰ענין 
וחיו˙  טעם  ונו˙ן  ור‚ילו˙ו,  טבעו  ל˘נו˙  ‚ורם  ז‰  ו‰ר‚˘  בלבבו,  ונר‚˘  במוחו  ‰יטב 

פנימי בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙.

לח˘וב  ול‰˘˙„ל  כ‡מור,  מסו„ר  בס„ר  לימו„ ‰חסי„ו˙  ע״י  לז‰ ‰ו‡  ל‰‚יע  ובכ„י 
ב‰ענינים ‰יטב ˜ו„ם ‰˙פל‰ ו‚ם ב‡מˆע ‰˙פל‰ בזמנים י„ועים כמו ב˘ב˙ (ולפעמים 

‚ם בחול) ל‰‡ריך ב˙פל‰, ע„ ‡˘ר י˙עורר לבבו ב˜ירוב לעניני ‡ל˜ו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ˘עט ו‡ילך)



כ‰

 ‰‰˙בוננו˙ ו‰‰˙עכבו˙ בלימו„ ‰חסי„ו˙
ו˘ני‰ם  ול‰בינו,  ˘כל  ל‰˘כל˙  מוכרחים  ˘ני‰ם   .  . ו‰˙עכבו˙  "‰˙בוננו˙ 
מ‰  כללי  ו˙ועל˙  ל˘ע‰,  ב‰  עוס˜  ב‰בנ˙ ‰‰˘כל‰ ˘‰ו‡  מבי‡ים ˙ועל˙ ‚„ול‰ 

"ֈ עי"ז מ˙רחבים חו˘י ˘כלו˘

◇ ◇ ◇

‰˙בוננו˙ ו‰˙עכבו˙
במענ‰ על מכ˙בו ‰מב˘ר מ‰חלט˙ם ‰טוב‰ ללמו„ בכל יום בˆו˙‡ מ‡מרי חסי„ו˙ 

נ‰ני˙י במ‡„.

ו˙חל˙  ˘ב˙ור‰,  ב‚לי‡  סו‚י‡  כלימו„  מסו„ר  לימו„  ל‰יו˙  ˆריך  ‰חסי„ו˙  לימו„ 
‡ח„  פר˜  ˘לומ„ים  ו‡חר  למ˙חילים  ‚ם  מובנים  ˘‰ם  ‰מ‡מרים  ללמו„  ˆריכים  ‰כל 
ˆריכים לחזור עליו פעם ו˘˙ים ˘י‰י׳ ב˜י בו, ו‡חר ˘לומ„ים כל ‰מ‡מר ˆריכים לחזור 

עליו ‡יז‰ פעמים ‡˘ר ‰˘כל˙ ‰ענין ˘ל ‰מ‡מר י‰י׳ נ˜לט ‰יטב במוחו.

˘˙ים  פעם  בו  י˙בונן  ˘למ„  ‰ענין  ב‡ו˙ו  ‡˘ר  ‰ו‡  ‰חסי„ו˙  בלימו„  ‚„ול  עי˜ר 
ו˘ל˘ וי˙עכב בו ‡יז‰ מ˘ך זמן ע„ ‡˘ר ‰ענין ‰‰ו‡ נ˜לט ‰יטב במוחו ונר‚˘ בלבבו, 

.(ıובל״‡ נ˜ר‡ ז‰: „ער ˘כל בערו‰י‚ט „י ˜ָ‡ּפ, ‡ון רייסט „י ‰ַ‡ר)

ל‰˘כל˙  מוכרחים  ˘ני‰ם  מז‰,  ז‰  חלו˜ים  ענינים  ˘ני  ‰ם  ו‰˙עכבו˙  ‰˙בוננו˙ 
ל˘ע‰,  ב‰  עוס˜  ˘‰ו‡  ב‰בנ˙ ‰‰˘כל‰  ˙ועל˙ ‚„ול‰  מבי‡ים  ו˘ני‰ם  ול‰בינו,  ˘כל 

ו˙ועל˙ כללי מ‰ ˘עי״ז מ˙רחבים חו˘י ˘כלו ומ˙פ˙חים כ˘רונו˙יו.

„ו‚מ˙ו בלימו„ ‰נ‚ל‰
ב˘ב˙,  ‡מרו  ‚„ול  כלל  כמו  ˘ב˙ור‰  ב‚לי‡  סו‚י‡  ‡יז‰  ‰לומ„  „ו‚מ‡  „רך  ועל 
ולומ„ סו‚י‡ זו עם פר˘״י ו˙וס׳ ויו„ע ‰סו‚י‡ ‰יטב בכל פרטי ‰ענינים במ˜ום ˘‡מרו 

דרכי החסידותדרכי החסידות
˘יחו˙ כ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙

תוכן הענייניםתוכן העניינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

˘ביעי˙ – זכר למע˘‰ בר‡˘י˙
מ„וע נˆרכ˙ ר‡י' ˘˘ב˙ ל‰' ‰ו‡ ל˘ם ‰' / „יו˜ ב"„יבור ‰מ˙חיל" ˘ל ר˘"י / ‰˘וו‰ ‰כ˙וב 
˘ביעי˙ ל˘ב˙ / ‰˘בי˙‰ ב˘ביעי˙ ‰י‡ מ˘ום ˘˘ב˙ ‰˜ב"‰ ב˘ב˙ / בטעם ‰‰ו"‡ ˘˘ב˙ 

˙‰‡ בטל‰ ב˘נ˙ ‰˘ביעי˙ / ˙וספ˙ בי‡ור ע"פ פנימיו˙ ‰עניינים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט פנינים
עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
"‚‡ול‰ ˙‰י' לו" - ‚‡ול˙ ‰‡„ם ממˆבו בעבו„˙ ‰˘י"˙

˙מי„  ‰נ˘מ‰  ב‡מ˙  ‡ך  ˘טו˙,  רוח  מˆ„  ˘‰ו‡  ר"ל,  עביר‰  עובר  ˘‡„ם  לז‰  ‰טעם  יב‡ר 
ב‡מנ‰ ‡˙ו י˙', ומלמעל‰ מסייעים ל‡„ם לבו‡ ל‰כר‰ זו, וז‰ו חיוב ‰˜רובים ל‚‡ול ‡˙ ‰עב„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ב„ין ‰עובר ˜ו ‰˙‡ריך ב‡מˆע ‰ספיר‰

יבי‡ מ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן „בזמן ‰˜י„ו˘ ע"פ ‰ר‡י‘ ‰י‘ זמן עˆר˙ ביום נ‘ לעומר ‡ף כ˘‡ינו ו‘ 
סיון / י˜„ים לב‡ר ענין ˜ו ‰˙‡ריך ב‰לכ‰, ויח˜ור לענין ספיר‰ ע"פ „ין ‰˘"ס ˘˙‰‡ ספיר‰ 
לכל ‡ח„ ויוכיח בר‡יו˙ „כל ‡„ם ˆריך לספור לפי ‰ימים ˘ספר לעˆמו ע„ ע˙‰ ול‡ו „ו˜‡ 
כבני ‰מ˜ום / יסי˜ „‰ו‡ ‰„ין לענין עˆר˙, „מ„ינ‡ ˙לוי חלו˙ ‰יו"ט ביום נ‘ לספיר˙ ‰יחי„ 

ול‡ בענין ‡חר 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ‰וספו˙ לימי ‰ספיר‰. ועו„)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
‰‰˙בוננו˙ ו‰‰˙עכבו˙ בלימו„ ‰חסי„ו˙



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

˘ביעי˙ – זכר למע˘‰ בר‡˘י˙
 / ר˘"י  ˘ל  ‰מ˙חיל"  ב"„יבור  „יו˜   /  '‰ ל˘ם  ‰ו‡  ל‰'  ˘˘ב˙  ר‡י'  נˆרכ˙  מ„וע 
‰˜ב"‰  ˘˘ב˙  מ˘ום  ‰י‡  ב˘ביעי˙  ‰˘בי˙‰   / ל˘ב˙  ˘ביעי˙  ‰כ˙וב  ‰˘וו‰ 
ע"פ  בי‡ור  ˙וספ˙   / ‰˘ביעי˙  ב˘נ˙  בטל‰   ‡‰˙ ˘˘ב˙  ‰‰ו"‡  בטעם   / ב˘ב˙ 

פנימיו˙ ‰עניינים

 ıר‡‰ ו˘ב˙‰  לכם,  נו˙ן  ‡ני  ‡˘ר   ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡ו  "כי  ב-„):  (כ‰,  פר˘˙נו  ברי˘ 
וב˘נ‰  ˙בו‡˙‰.  ו‡ספ˙ ‡˙  כרמך,  ˙זמור  ˘נים  ו˘˘  ˘„ך,  ˙זרע  ˘נים   ˘˘ ל‰'.  ˘ב˙ 

‰˘ביעי˙ ˘ב˙ ˘ב˙ון י‰י' ל‡רı ˘ב˙ ל‰', ˘„ך ל‡ ˙זרע וכרמך ל‡ ˙זמור". 

ומפר˘ ר˘"י (על ‰˙יבו˙ "˘ב˙ ל‰'" ˘ב˙חיל˙ ‰ענין): "˘ב˙ ל‰' – ל˘ם ‰', כ˘ם 
˘נ‡מר ב˘ב˙ בר‡˘י˙".

ו‰מפר˘ים (חז˜וני. ב‡ר מים חיים. ור‡‰ ‚ם ˘פ˙י חכמים. ועו„) בי‡רו ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ˘‰כ˙וב 
מנוח˙ ‰‡„ם  ל˘ם  ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙  ממל‡כו˙ ‰˘„‰  מטר˙ ‰˘בי˙‰  ˘‡ין  ללמ„נו  ב‡ 
˘י‰י'  כ„י  ˘נ‰ ‡ח˙  ˘„ו˙י‰ם  ˘מ˘בי˙ים ‡˙  עוב„י ‡„מ‰  כ„רך  ל˙ועל˙ ‰˘„‰,  ‡ו 
ל˘ם   – ל‰'"  "˘ב˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰˘בי˙‰  ‡ל‡   .(‡ כט,  ב"ב  (ר‡‰  ‰ב‡ו˙  ב˘נים  כח  ל‰ 
˜יום מˆו˙ ‰˜ב"‰. וע"ז מבי‡ ר˘"י ר‡י' – "כ˘ם ˘נ‡מר ב˘ב˙ בר‡˘י˙". „‰יינו, בפ' 
י˙רו (כ, י) נ‡מר "ויום ‰˘ביעי ˘ב˙ ל‰' ‡ל˜יך", וכ˘ם ˘ב˘ב˙ ˆריכ‰ ‰˘בי˙‰ ל‰יו˙ 

"ל˘ם ‰'", כן ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰˘בי˙‰ ב˘ביעי˙ ל˘ם ‰'. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו כמ‡מר ‰מ˘נ‰, ול‰‡יר ‡˙ חל˜ו בעולם כמבו‡ר ‰ענין ב˙ני‡ ובכ"מ . . 
ל‰˙‡זר  לז‰, ˆריך ‰ו‡  מן ‰מוכן ‰מכ˘ירים  לו  ל‡ ‰ו˘יטו  ז‰  ‚ם  מובן ‡˘ר  מעˆמו 
בכל כחו˙יו למˆו‡ ‡ופן לפעול בז‰, וע‡כו"כ מי ˘זכ‰ ˘‰‰˘‚ח‰ ‰פרטי˙ ‰עמי„˙ו 
על חל˜ ‰יפ‰ ו‡ומר˙ לו ובחר˙ בחיים, ˘ˆריך לעבו„ עבו„˙ו ב˘מח‰ ‡מי˙י˙ ‰פורˆ˙ 

כל ‰‚„רים ‡פילו ˘ל ‰˘כל ו‰ר‚˘ ˘במיל‡ ˙‰י' עבו„˙ו ב‰ˆלח‰ מופל‚‰.

ו‰בי‡ור ‡ך למו˙ר ע„ כמ‰ ‚„ול‰ ‰רחמנו˙ על נ˘מ‰ ˘נסע‰ ויר„‰ כמ‰ מ„רי‚ו˙ 
סוף  וסוף  ˘‰ר˘עים ‚וברים  ובעו‰"ז ‰‚˘מי  עכור  ב‚וף  ונ˙לב˘‰  מלכ‡ ˜„י˘‡  מ˜מי 
‡ינו  ‚יס‡  ול‡י„ך  ממנ‰,  נ„ר˘  ˘‰י'  למ‰  ב˜ירוב  ל‡  ‡פילו  ‡ו  ˙פ˜י„‰  מל‡‰  ל‡ 
ˆריך בי‡ור ע„ כמ‰ ‚„ל‰ ‡˘ר‰ כ˘מ˘˙„ל למל‡ו˙ ‰˙פ˜י„, ומ˘˙„ל לע˘ו˙ ‡˙ ז‰ 
‰עב„  ˘ל  ‰עבו„‰  ב‡ופן  [˙]רס"ו  ב‰מ˘ך  ומ‰ם  בכ"מ  וכמבו‡ר  וב‰י„ור,  בפנימיו˙ 

‰‡מי˙י.

(‡‚"˜ ח"ח ‡‚ר˙ ב'רעח)

ל‰יו˙ ˘בע רˆון מ˜יום רˆון ‰˘י"˙ ל˘מוע לרופ‡
ז‰ מזמן ˘ל‡ ˜בל˙י ממנו מכ˙בים, וי‰"ר מ‰˘י"˙ ˘י‰י' ז‰ סימן טוב ˘‰כל ˘לום, 

ובכל ז‰ מ‰נכון ˘יכ˙וב ע„"ז בפירו˘.

ובימי ח„˘ כסלו ח„˘ ‰‚‡ול‰ ‰נ‰ עליו לפעול בעˆמו ל‰˙נ‰‚ על פי ‰ור‡˙ רז"ל 
˘ˆיוו ל˘מוע ל˜ול ‰רופ‡ים ולע˘ו˙ ‡˙ ז‰ מ˙וך ˘מח‰, ומ‰ ‡יכפ˙ לו ב‡יז‰ ‡ופן 
‰˘ם  וכ‡˘ר  ח˘בונו˙,  מבלי  ז‰   ˙‡ ˘יע˘‰  ובלב„  ‰בור‡  רˆון  ימל‡  ענינים  וב‡יז‰ 
ל˘מוע ‡ל  מ‰‰ז„מנו˙  רˆון  ˘בע  ול‰יו˙  כן  לע˘ו˙  לרופ‡ ˆריך  ל˘מוע  י˙ברך ‡ומר 
ממ‰  ˘י˘  ˘רו‡ים  ‰˘י"˙  עוזר  ו‡ז  ב˘מח‰,  ז‰  ל‰ע˘ו˙  ˆריך  במיל‡  ‰˘י"˙  רˆון 

ל‰יו˙ ˘בע רˆון.

˘יחיו  ב"ב  ולכל  לו  בברכ˙ו  יוסיף  ו‰˘י"˙  כז‡˙,  ˘עו˘‰  לי  ˘יכ˙וב  ‰נני  מ˜ו‰ 
בברי‡ו˙ ‰נכונ‰ ובפרנס‰ ב‰רחב‰. ‰מחכ‰ לב˘ו"ט.

(‡‚"˜ ח"ח ‡‚ר˙ ב'רפב)



כ‚

תורת חייםתורת חיים
מכ˙בי עˆו˙ ו‰„רכו˙ בעבו„˙ ‰˘י״˙ 

בחיי ‰יום יום

̇  ‰' ב˘מח‰ עב„ו ‡
‰˙פ˜י„,  למל‡ו˙  כ˘מ˘˙„ל  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ‡˘ר‰  ‚„ל‰  כמ‰  ע„  בי‡ור  ˆריך  ‡ין 

ומ˘˙„ל לע˘ו˙ ‡˙ ז‰ בפנימיו˙ וב‰י„ור

◇ ◇ ◇

ˆריך ללכ˙ למלחמ‰ עם 'מ‡ר˘'
מ‰ ˘מזכיר במכ˙בו ˘כיון ˘‰˙למי„ים ‰‚„ולים נ˘‡רו במספר ˜טן בכמו˙ ובמיל‡ 
פעל ז‰ עלי‰ם – על ‡ח„ים מ‰ם – ˘ביר‰ . . ב‰בי‡ם בח˘בון פ˙‚ם כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע, ‡ז ‡ ס‡ל„‡ט ‚ייט ‡ין מלחמ‰ – „‡רף ער ‚יין מיט ‡ מ‡ר˘ 

‡ון ‡ פרייליכען [כ˘חיל ‰ולך במלחמ‰ – ˆריך ‰ו‡ ללכ˙ ˘מח ועם 'מ‡ר˘']...

‰רי ע‡כו"כ בנ„ון „י„ן ˘נחוˆ‰ ˘מח‰ ו˘י‰י' ‰לוכם – מ‰לכים בין ‰עומ„ים „ו˜‡ 
ב˘מח‰, ומלב„ ˘ז‰ו „רי˘˙ ‰בע˘"ט, עב„ו ‡˙ ‰וי' ב˘מח‰ ומרומז בפס˜ ‰רמב"ם 
סוף ‰לכו˙ לולב, ‰נ‰ ‰כרח ‰ו‡ – ‰˘מח‰ – במילוי ‰˘ליחו˙ ˘ל‰ם ו˙פ˜י„ם בעלמ‡ 
„ין ו‰‡ריכו˙ בז‰ ‡ך למו˙ר, ובו„‡י ימˆ‡ ‰‡ו˙יו˙ ‰מ˙‡ימו˙ ל‰רחיב ‰„בור ב‰נ"ל 

ב‡ופן ‰מ˙‡ים למˆבם ע˙‰.

ולמו˙ר ל‰עיר ˘ז‰ו ‚ם ב‰נו‚ע ל‰˙למי„ים ˘‡ין ב‰ם ˘ביר‰ ‚"כ, כיון ˘על כולם 
חל ‰ענין „זבחי ‡ל˜ים רוח נ˘בר‰ „ו˜‡, ול‡י„ך ‚יס‡ ‰ˆיווי „עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰...

כל נ˘מ˙‡ ונ˘מ˙‡ ‰וו‰ ˜יימ‡ ˜מי' מלכ‡ ˜„י˘‡ ו‡ח"כ יר„‰ ב‚וף ו‰כל ב˘ביל 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ‡מנם פירו˘ ז‰ ‡ינו מחוור, כי ‡ם ר˘"י נ„ר˘ לח„˘ ‡˘ר ‰פירו˘ „"˘ב˙ ל‰'" 
בפעם ‰ר‡˘ונ‰  ז‡˙  לפר˘  – ‰י' ˆריך  מ‡ליו  מובן  ז‰  ˘‡ין  כלומר   – ‰ו‡ "ל˘ם ‰'" 

˘נ‡מר‰ ל˘ון זו, בפסו˜ ‰נ"ל ‚ופ‡ ˘בפ' י˙רו; ו‰ל‡ ל‡ פיר˘ ר˘"י ˘ם מ‡ומ‰!

ול‡  כ‡ן,  פירו˘ו  כעין  ר˘"י  ˘מפר˘  ‡חרים  במ˜ומו˙  מˆינו  ל‰˜˘ו˙:  י˘  ועו„ 
מפר˘  ˘ר˘"י  ב),  כ‰,  (˙רומ‰  ˙רומ‰"  לי  "וי˜חו  בפסו˜  וכ‚ון  לכך.  ר‡י'  ל‰בי‡  ‰וˆרך 
מס˙פ˜  ר˘"י  כ‡ן ‡ין  מ„וע  כן,  ו‡ם  ר‡י‰.  ˘ום  כך  על  מבי‡  ו‡ינו  ל˘מי",   – ˘ם "לי 
בעˆם ‰פירו˘, "˘ב˙ ל‰' – ל˘ם ‰'", ‡ל‡ ‰וˆרך ל‰בי‡ על כך ר‡י' מיוח„˙ – "כ˘ם 

˘נ‡מר ב˘ב˙ בר‡˘י˙"?

‚. ‡ל‡ י˘ לפר˘ (ר‡‰ ‚ם ר‡"ם כ‡ן. „ברי „ו„ (ל‰ט"ז). ועו„ מפר˘ים): 

מ‰  ז‰  ול‡  מעˆמו,  מובן ‰ו‡  מ˘מעו˙ו "ל˘ם ‰'",  ל‰'"  ˘"˘ב˙  עˆם ‰„בר  ‡כן, 
מ˘מעו˙ן  כי  ‡לו,  ˙יבו˙  ר˘"י  פיר˘  ל‡  י˙רו  ˘בפ'  ‰נו˙נ˙  ו‰י‡  לפר˘.  ר˘"י  ˘ב‡ 

מובנ˙ מעˆמ‰ (כנ"ל ס"ב).

ומ„יי˜ ‰ענין ב'„יבור ‰מ˙חיל' – ‰˙יבו˙ ˘ר˘"י מע˙י˜ מ‰כ˙וב: 

"ל‰'"  ˙יב˙  מע˙י˜  ‰י'   -  "'‰ "ל˘ם  פירו˘ו  ˘"ל‰'"  לפר˘  ‰י˙‰  ר˘"י  כוונ˙  ‡ם 
ס"ב); ‡ולם  כנ"ל  ופיר˘ "ל˘מי" –  ˙יב˙ "לי"  ˘‰ע˙י˜  ˘ם  ˙רומ‰  בפ'  (וכמו  ומפר˘‰ "ל˘ם ‰'"  לב„‰ 
ר˘"י ‰וסיף ל‰ע˙י˜ ‚ם ˙יב˙ "˘ב˙ (ל‰')" – ו‰סיב‰ לכך ‰י‡ כי ˙יב‰ זו ‰י‡ ‰„ור˘˙ 

בי‡ור.

‡ריכו˙  פ˘ר  ומ‰   – ל‰'"   ıר‡‰ "ו˘ב˙‰  ב˜יˆור  לומר  ˆריך  ‰י'  לכ‡ור‰,  „‰נ‰ 
‰ל˘ון "ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'"? וע"ז מפר˘ ר˘"י, ˘‰„‚˘‰ זו ב‡‰ ללמ„ על ‡ופן 
"ל˘ם  ל˘בו˙  ˘ˆריך  יו„עים  – ‰יינו  ל‰'"   ıו˘ב˙‰ ‰‡ר" ר˜  נ‡מר  ‰˘בי˙‰: ‡ם ‰י' 
‰'" בכלל, וב‡‰ ‰‰„‚˘‰ "ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'" – ללמ„נו ˘‰˘בי˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ 

ב‡ו˙ו ‰‡ופן ˘ל ‰˘בי˙‰ ב"˘ב˙ בר‡˘י˙", כ„ל˜מן. 

„. בי‡ור ‰ענין: 

בס„ר‰  וכמו  ביום-טוב.  ‰˘בי˙‰   ˙‡ ˘ולל˙  בר‡˘י˙"  "˘ב˙  ˘‰ל˘ון  מˆינו 
‰˘ב˙"  ל‰יו˙ "ממחר˙  ˘ˆריך  ל‰עומר  בנו‚ע  ˘ם  ˘נ‡מר  י‡),  (כ‚,  בפ' ‡מור  ‰˜ו„מ˙, 
בר‡˘י˙  ˘ב˙  ‡ומר   ‰˙‡ ˘‡ם  פסח,  ˘ל  ‰ר‡˘ון  טוב  יום  "ממחר˙  ר˘"י:  ומפר˘   –
‡י ‡˙‰ יו„ע ‡יז‰ו". ו‰יינו, ˘‰ל˘ון "˘ב˙" מ˙‡ים ‚ם ליום-טוב, ו‡ילו ‰ל˘ון "˘ב˙ 

בר‡˘י˙" מ˙‡ימ‰ „ו˜‡ ליום ‰˘ביעי. 

ח"ב  נבוכים  מור‰  (ר‡‰  טעמים  ˘ני  נ‡מרו  ב˘ב˙  ממל‡כ‰  ˘בי˙‰  על  ב‰ˆיווי  כי  ו‰יינו, 
פל"‡ – ‰וב‡ ברמב"ן ו‡˙חנן ‰, טו. מט‰ מ˘‰ ס˙ל"ז): 

(‡) זכר למע˘‰ בר‡˘י˙ – מכיון ˘‰˜ב"‰ עס˜ במל‡כ˙ ‰ברי‡‰ ˘˘‰ ימים וביום 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˘ביעי ˘ב˙, לכן נˆטוו‰ ‰‡„ם ל˘בו˙ ממל‡כ˙ו ביום ‰˘ביעי (י˙רו כ, ט-י‡).

 ıב‡ר ‰יי˙  עב„  כי  "וזכר˙  טו):   ,‰ (ו‡˙חנן  ‰כ˙וב  ובל˘ון   – מˆרים  ליˆי‡˙  זכר  (ב) 
מˆרים ויוˆי‡ך ‰' ‡ל˜יך מ˘ם בי„ חז˜‰ ובזרוע נטוי' על כן ˆוך ‰' ‡ל˜יך לע˘ו˙ ‡˙ 

יום ‰˘ב˙". 

ובכן, ‰טעם ‰˘ני ˘ל "זכר ליˆי‡˙ מˆרים" מ˙‡ים ‰ו‡ ‚ם ליום-טוב, ולכן ‚ם ‰ו‡ 
נ˜ר‡ ב˘ם "˘ב˙" (˘‰רי כל ‰מוע„ים ˜˘ורים ביˆי‡˙ מˆרים – ר‡‰ ˘מו˙ ‚, יב. פר˘"י י˙רו כ, ב. ‡מור כ‚, 
מ‚. ועו„); ‡ולם ‰טעם ‰ר‡˘ון ˘ל "זכר למע˘‰ בר‡˘י˙" – ‡ינו ביום-טוב ‡ל‡ ר˜ ביום 

‰˘ביעי, ולכן „ו˜‡ ‰ו‡ נ˜ר‡ "˘ב˙ בר‡˘י˙". 

בר‡˘י˙": ‰כוונ‰  ב˘ב˙  ˘נ‡מר  כ˘ם   '‰ – "ל˘ם  בפירו˘ו  ר˘"י  כוונ˙  וזו ‡יפו‡ 
"ל˘ם ‰'" ב˘בי˙˙ ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ‰י‡ ‡ו˙‰ ‰כוונ‰ ˘ב˘ב˙ בר‡˘י˙ – "זכר למע˘‰ 

בר‡˘י˙", כלומר: ז‰ ˘‰˜ב"‰ בר‡ ‡˙ עולמו ב˘˘‰ ימים וביום ‰˘ביעי ˘ב˙. 

[ור‡‰ ˆ„‰ ל„רך כ‡ן: "כ˙ב ‰חז˜וני עליו (על ר˘"י) וז"ל: כלומר, ל‡ ˙‰‡ כוונ˙ך 
ל‰וביר‰ כ„י לטייב‰, ‡ל‡ כ„י לע˘ו˙ מˆו˙ ‰˜ב"‰, עכ"ל. ‚ם ‰רמב"ן ז"ל ח˘ב ˘זו 
ל˘ם  ˘בי˙˙‰  ˘י‰י'  ר˘"י, ‡ל‡  כוונ˙  זו  ˘‡ין  כ˙ב  ז"ל  . ‡בל ‰ר‡"ם   . ר˘"י  כווונ˙ 
˘ב˙ ˘˘ב˙ בו ‰˘ם בזמן ‰ברי‡‰, וז‰ו ˘‡מר 'כ˘ם ˘נ‡מר ב˘ב˙ בר‡˘י˙', ˘כ˙וב 
 ıבו בפירו˘ 'ויום ‰˘ביעי ˘ב˙ ל‰' ‡ל˜יך כי ˘˘˙ ימים ע˘‰ ‰' ‡˙ ‰˘מים ו‡˙ ‰‡ר

וינח ביום ‰˘ביעי' . . כי כל ‰˘ביעיו˙ זכר ליום ‰˘ביעי ‰ם"]. 

יב)  (כ‚,  נ‡מר  ‰˘ביעי˙,  ˘נ˙  ע"„  ‰מ„בר˙  ‰פר˘‰  ב˙וך  מ˘פטים,  בפ'  ו‰נ‰,   .‰
‰˘ביעי  "וביום  ר˘"י:  ומפר˘  ˙˘בו˙".  ‰˘ביעי  וביום  מע˘יך  ˙ע˘‰  ימים   ˙˘˘"
˙˘בו˙ – ‡ף ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ל‡ ˙ע˜ר ˘ב˙ בר‡˘י˙ ממ˜ומ‰, ˘ל‡ ˙‡מר ‰ו‡יל וכל 

‰˘נ‰ ˜רוי' ˘ב˙ ל‡ ˙נ‰ו‚ ב‰ ˘ב˙ בר‡˘י˙". 

‰˘ביעי˙  ‰˘נ‰  ˘כל  ˘ב‚לל  לומר  סבר‡  י˘  ‰‡מנם   – ˙מו‰  נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום 
נ˜ר‡˙ ב˘ם "˘ב˙", לכן ל‡ י˘מרו ב‰ ‡˙ יום ‰˘ב˙?

‡ולם ל„רכנו יובן ויומ˙˜, ˘‰˘בי˙‰ ˘ל ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ענינ‰ ‰ו‡ זכר ל‰˘בי˙‰ 
˘ל ‰˜ב"‰ ביום ‰˘ביעי; ומע˙‰ מובן, ˘ב˘נ‰ זו ‰רי ‚ם ימו˙ ‰חול ‰ם "זכר למע˘‰ 

בר‡˘י˙", ולכ‡ור‰ ‡ין ˆורך עו„ ב‰זכר‰ ‰מיוח„˙ ˘ל יום ‰˘ב˙ „ו˜‡. 

ו‰טעם   – בר‡˘י˙"  "˘ב˙  נו‰‚˙  ב˘ביעי˙  ˘‚ם  ‰כ˙וב  מח„˘  למע˘‰  ‡מנם 
ממל‡כו˙  ‡ל‡  ‰˘בי˙‰  ‡ין  בפועל  ‰רי  ˘ב˙",  ˜רוי'  ‰˘נ‰  ˘"כל  ‰יו˙  עם  פ˘וט: 
‰˘„‰ (ובמיל‡ – ‰זכר בפועל על י„י ‰˘בי˙‰ ‰ו‡ ר˜ בזמן ‰˘ייך למל‡כו˙ ‡לו ור˜ 
למע˘‰  "זכר  ˘‰י‡  ‰˘ב˙,  יום  ˘ל  ‰מיוח„  ‰חי„ו˘  וז‰ו  ‡„מ˙ו);   ˙‡ ˘עוב„  במי 
בר‡˘י˙" ב‡ופן ‰מ˜יף ‡˙ כל ‰יום כולו כך ˘כל י‰ו„י ‡סור בכל מל‡כ‰ [ועו„, ˘י˘ 

ב˘ב˙ ‚ם מˆוו˙ חיוביו˙]. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

מסויים  ביום  זמנו  ˜בע‰  ל‡  ˘‰˙ור‰ 
ספ‰"ע.  ימי  למ"ט  ב‰מ˘ך  ‡ל‡  בחו„˘, 
מ˘‡"כ בנו‚ע ל‡מיר˙ "זמן מ˙ן ˙ור˙נו", 
מ„ברי  כנ"ל   – בסיון   ‰˘˘ ביום  ˘כרוך 
‡„ם  ˘מ˘מר  ‡ע"פ  ‰רי   – ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
ל‡ח"ז,  ביום  ‡ו  לפני"ז  ביום  ח‚‰"˘  ז‰ 
יכול  ‡ינו  בסיון,   ‰˘˘ ˘‡י"ז  כיון  מ"מ 
עבר  ו‡פילו ‡ם  ˙ור˙נו".  מ˙ן  לומר "זמן 
סיון  חו„˘  ר‡˘  ‡חרי  ‰˙‡ריך  ˜ו   ˙‡
˘‡ˆלו ‰ו‡  לעומר  חמי˘ים  יום  (ובמיל‡ 
יום ‰˘י˘י ˘מר‡˘ חו„˘ ˘לו) מ"מ ‡ינו 
בנו‚ע  כי  ˙ור˙נו",  מ˙ן  "זמן  לומר  יכול 

ח‚י‚˙  לענין   – סוכו˙  בחול ‰מוע„  פסח ‡ו  ‰מוע„ 
˙לויים  ‚ם ‰ם  כי  עˆר˙,  ˘מיני  פסח ‡ו  ˘ל  ˘ביעי 
ביום ר‡˘ון ˘ל ח‚ ‰מˆו˙ ‡ו ח‚ ‰סוכו˙, ול‡ בימי 

‰חו„˘.

˜ר‡  ‡‰„רי'  פסח  ˘ל  „˘ביעי  לחל˜  י˘  מי‰ו 
"ע„  יח)  יב,  (ב‡  וכמ˘"נ  ‰חו„˘,  בימי  ‚ם  ו˜בעו 
יום ‰‡ח„ וע˘רים לחו„˘ בערב". ועו„ ועי˜ר, „‰ן 
˙מימו˙,  כ˙יב  ל‡  ‰סוכו˙  בח‚  ו‰ן  ‰מˆו˙  בח‚ 
וכיון ˘במ˜ום ז‰ ‰ו‡ ˘ביעי ˘ל פסח ו˘מיני עˆר˙ 
ל‡ ‡כפ˙ לן מ‰ ˘נ„ל‚ יום ‡ח„ ‡ו נ˙וסף יום ‡ח„, 
וכמו ˘ל‡ ‡כפ˙ לן מ‰ ˘בין ˘ב˙ ‡' לחבר˙‰ נ„ל‚ 

יום ‡ח„ ‡ו נ˙וסף יום ‡ח„.

וע„יין ˆ"ע בכל ‰נ"ל.

‡ל‡ס˜‰  מ„ינ˙  יו˘בי  „ין  ע„יין  נ˙ברר  ל‡  וכן 
לומר  ו‡י ‡פ˘ר  ב‡מˆע ‰י˘וב  עובר  ˘˜ו ‰˙‡ריך 
ובˆ„ ‰מערבי   ˜"˘ יום  י‰י'  ˘בˆ„ ‰רחוב ‰מזרחי 
– יום ‰ר‡˘ון, „‰וי כחוכ‡ ו‡טלול‡ (ר‡‰ ערובין, 

‡ ס"פ ‰„ר).

חילו˜,  מˆינו  ל‡  ‰חו„˘  ימי  ל˜ביעו˙ 
˘ז‰ ל‡ נמסר לח˘בונו ‰פרטי ˘ל כ‡ו"‡, 

כנ"ל.

‰‡פ˘רי  ככל  ל‰˘˙מט  י˘  ול„ינ‡13 
ימי  ב‡מˆע  ‰˙‡ריך  ˜ו   ˙‡ מלעבור 
˘מˆ„  ‡ף  זו,  ל˘‡ל‰  ול‰כנס  ‰ספיר‰ 
לחו‚  עליו  עבר,  ˘‡ם  ברור‰  „ע˙י  ‰„ין 
(ול‡  למספרו  ‰חמ˘ים  ביום  (לחומר‡) 
מיל˙‡  ˘‰י‡  כיון  מ״מ  ‰מ˜ום),  כ„יירי 

„˙מי‰‡ ביו˙ר י˘ ל‰˘˙מט מז‰.

ממ„ינ˙  ‰ספיר‰  בימי  ˘נסע  למי  ובמענ‰   (13
ובליל  ‰˙‡ריך,  ˜ו  „רך  ‡מרי˜‰  למ„ינ˙  ‡סטרלי' 
בני  ˘סופרים  כמו  וספר  בירך  לבו‡ו  ר‡˘ון 
זו),  ספיר‰  ספר  ˘כבר  (‡ע"פ  ל˘ם  ˘ב‡  ‰מ˜ום 
במ˜ום  ˘סופרים  כמו  ‚ם  ספר  זמן  ‰פס˜  ול‡חר 
כמו  ר˜  ספר  ו‡ילך  לבו‡ו  ˘ני  ומליל  מ˘ם,  ˘יˆ‡ 
˘סופרים במ˜ום ˘ב‡ ל˘ם, ו˘‡ל ‡ם נכון לע˘ו˙ 

כן – ‰˘יב רבינו (ב‡‚ר˙ מימי ‰ספיר‰ ˙˘י"ח):

(‡) בנו‚ע ל‰ב‡ – י˘מע מ‡חר. (ב) יספור על פי 
ולי˙ר  ‰עי˜רי˙ ‡ˆלו)  זו‰י  (˘ל„ע˙י  ˘‰˙חיל  מ‰ 
וב‰פס˜  ל˘ם,  ˘ב‡  במ˜ום  ˘סופרים  כפי  ˘‡˙ ‚ם 
˘ז‰ו  ו‚ם  כ˘י˜ר‡,  („מחזי  בסמיכו˙  ול‡  ביני‰ם 
˘לכן  ספ˜,  ול‡  בירור  לענין ‰ספיר‰ – ‰יינו  ‰יפך 
‰י'  ‰ימים  כל  ‡ם  ‡פילו  לברך  יכול  ‰י'  ‡ם  ˆ"ע 
„ינו  לפסו˜  מ‰רבנים  יב˜˘   (‚) ספירו˙).  ב'  סופר 
‰˘בועו˙  ח‚  ‰נ"ל  ע"פ  כי  ‰˘בועו˙,  לח‚  בנו‚ע 
„בי˙  ול‡  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ספיר˙  ע"י  ר˜  (‰נ˜בע 
ר‡˘ון  ויום   ˜"˘) ‡ח„  יום  מו˜„ם  ‡ˆלו  ˆ"ל  „ין) 

– ב˘נ‰ זו). ‰מוˆי‡ים ל‡ור.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

לכל  בסיון  ב‰'  „˘בועו˙  יו"ט  „ין  לו  י˘ 
כ„ל‰לן)  מ"˙"  "זמן  ‡מיר˙  (מלב„  ‰‰ל' 
‚ליו˙  ˘ל  ˘ני  יו"ט  לו  ‰ו‡  בסיון  ו'  ויום 
(‡ם „ינו כבן חוı ל‡רı), ו‰עוברו ממזרח 
למערב י˘ לו „ין יו"ט „˘בועו˙ בז' בסיון 
‰מ˜ום,  לבני  ‚ליו˙  ˘ל  ˘ני  יו"ט  ˘‰ו‡ 
וב˘מיני בסיון ‰ו‡ לו יו"ט ˘ני ˘ל ‚ליו˙ 
לעיל  נ˙'  וכבר   .9(ıל‡ר  ıחו כבן  (‡ם „ינו 
„ל‡ ‰וי‡ כ˘ני ˙ורו˙, כי ˙ור‰ ‡ח˙ ‰י‡ 
יו"ט  נו‰‚  ‡ח„  כל  ל‰יו˙  ‰ו‡  ‡ח„  ו„ין 

ביום נ' לספיר˙ו.

ממערב  ב‰ולך  ˘עפ"ז  לומר  ו‡ין 
„בעינן  "˙מימו˙"  ב„ין  יחסר  למזרח 
‡ˆלו  ‰יו  ˘ל‡  לפי  ‰˘בועו˙,  ח‚  ˜ו„ם 
פ˘יט‡  ˘‰רי  ˘עו˙,  כ"„  פעמים  מ"ט 
˘עו˙  בכ"„  ˙לויים  ‡ינם  ‰ספיר‰  ˘ימי 
„ו˜‡, ו‚ם ב‰ולך ממערב למזרח ול‡ עבר 
‡ˆלו  ˘‰ו˜„מ‰  ‡ל‡  ‰˙‡ריך,  ˜ו  „רך 
‰נ‰  ˘עו˙,  מכ"„  בפחו˙  ‰חמ‰  ˘˜יע˙ 
יו"ט  בסיון, ‰ו‡  ב˘˜יע˙ ‰חמ‰ „‰'  מי„ 
פעמים  מ"ט  ע„יין  עברו  ˘ל‡  ‡ף  ‡ˆלו, 
‡ל‡  ˙לוי  ‡ינו  יו"ט  וחיוב  ˘עו˙.  כ"„ 

ב˘˜יע˙ ‰חמ‰ „יום ‰מ"ט10.

מ˘ום ‡יסור  ב„ברים ‰ללו  ל‰˜˘ו˙ „י˘  ו‡ין   (9
˘„י  ר‡‰   – „‡וריי˙‡  ˘‰ו‡  (וי"‡  ˙˙‚ו„„ו  ל‡ 
ז‰   – „יו"ט  זלזול‡  ו‚ם  ˙˙‚ו„„ו),  ל‡  כלל  חמ„ 
ל‡  ובˆנע‡  בעלמ‡  ב‡˜ר‡י  ‡ינו, „כיון „‡ינו ‡ל‡ 
במכל-˘כן)  מובן  (ו‡„רב‰  ‚רע  ול‡  לז‰,  חיי˘ינן 
מבן ‡רı י˘ר‡ל ‰נמˆ‡ בחו"ל לענין יו"ט ˘ני, וכן 
‡לו ‰מניחים ˙פילין בחול ‰מוע„, ועו„ כיוˆ‡ בז‰.

10) וב‡מ˙ ב‰ולך ס˙ם ממזרח למערב ‡ו ממערב 
למזרח ˘מ˜ˆר ‡ו מ‡ריך מ„˙ ‰מע˙-לע˙ – „רו˘‰ 
וכו'  ב˘"ס  יסו„ו˙  למˆו‡  ו˜˘‰  מיוח„˙,  ˘˜ו"ט 
בטברי‡  ˘ב˙  ממכניסי  ב)  (˜יח,  „˘ב˙   ‡‰ ע"„   –

וממוˆי‡י ˘ב˙ בˆיפורי, ‡בל ל‡ ז‰ו ממ˘. ו˜"ל.

לומר,  מ˜ום  ‰י'  ˘מ‡  ע„יין  מי‰ו 
‰ח˘בון  לו  י˘  לספיר‰  ˘בנו‚ע  ˘‡ע"פ 
לח‚‰"˘  בנו‚ע  מ"מ  עˆמו,  בפני  ˘לו 
כי  ‡ינו,  ז‰  „‚ם  ‡יבר‡  ‰כלל.  ‡חר  י‚רר 
˙ור‰  ˘נ˙נ‰  ‰יחי„ים  ו‰סימן  ‰˜ביעו˙ 
יום  ‰ו‡   – ‰˘בועו˙  ח‚  זמן  לחלו˙ 
‰וכחנו  וכבר  ‰ספיר‰,  „ימי  ‰חמי˘ים 
ל‰כלל,  ˘ייך  ˘‡ינו  ענין  ‰י‡  ˘‰ספיר‰ 

‡ל‡ לכל יחי„ בפ"ע11.

‰˜רב˙  „ר˜  ולומר  לחל˜  כלל  ו‡ין 
‰יו"ט  ול‡  בספיר‰,  ˙לוי  ח„˘‰  מנח‰ 
˘‰י‡  ‰ספיר‰   – ‡„רב‰  כי  „˘בועו˙. 
מי˘ר‡ל  ‡י˘  לכל  עˆמ‰  בפני  מ"ע 
עˆמ‰  בפני  מˆו‰  ("לכם")  מ˜ום  בכל 
ל‰נמˆ‡  ˘ו‰  ‰י˙‰  ‰בי˙  ובזמן  ‰י‡, 
‰˘מים,  ב˜ˆ‰  ‰נמˆ‡  וליחי„  בירו˘לים 
וספיר‰ זו ‰י‡ לב„‰ ‰˜ובע˙ מ˙י י‰י' ח‚ 
‰˘בועו˙, וכ˘מו ‰נ˜ר‡ בכל מ˜ום, וזמן 
ז‰ ‰ו‡ ‰‚ורם ו‰סיב‰ ל˘‡ר „יני כ‰˜רב˙ 
מנח‰ ח„˘‰, ˜רבנו˙, ‡יסור מל‡כ‰ בכל 

מו˘בו˙יכם ל„ורו˙יכם.

לח‚‰"˘12,  בנו‚ע  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡מנם, 

 ıר‡‰ כ„ור  ˘יסובב  ‡פ˘ר  ‰רי   – ˘בימינו  וע„ 
כמ‰  ‰˘מ˘  לו  ו˙זרח  ‡ח„  במעל"ע  פעמים  כמ‰ 
ספיר˙  יספור  ˘ל‡  ופ˘יט‡  ז‰,  במעל"ע  פעמים 
‰עומר ע"פ ˘˜יע˙ ‰חמ‰ ‡לו (‡ו – ימו˙ ‰˘בוע), 
˘ערים ‰מˆויינים  ב˜ˆ˘"ע –  ˘ˆויינו  ספרים  ור‡‰ 

ב‰לכ‰, רי˘ ‰ל' ˘ב˙, ועו„.

„מספ‰"ע  מ‰‡  לז‰  ס˙יר‰  ˘‡ין  ומובן   (11
(וכמו  ‰ˆבור  עניני  ‚ם  מ˘˙ל˘לים   – „‰יחי„ 
כמ‰  ל„בר:  „ו‚מ‡  „ח‰"˘).  ‰ˆבור  ˜רבנו˙   –
ז‰  ˘ל‡חר  נפ˘ו˙), ‡ף   – ממונו˙ (‡ו  ב„יני  ‚„רים 

מס˙עפים מ‰ם „יני נפ˘ו˙ (‡ו – ממונו˙).

מ‰ספ˜ו˙  ˘כמ‰  לומר  י˘  ר‡˘ונ‰  ב‰˘˜פ‰   (12
ו‰‰כרעו˙ ‰נ"ל ‰ם ‚ם במי ˘עבר ˜ו ‰˙‡ריך בחול 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ו. וי˘ ל‰וסיף – בפנימיו˙ ‰ענינים:

‡מנם ˜יימ˙ מעל‰ ב‰"˘ב˙ ל‰'" ˘ביום ‰˘ב˙ – ˘„ו˜‡ "˘ב˙" זו מ˜יפ‰ ‡˙ ‰יום 
כולו ובכל ‰ענינים; 

ב‰  ˘„ו˜‡  ‰˘ביעי˙,  ˘ב˘נ‰  ל‰'"  ב‰"˘ב˙  מעל‰  ‚ם  ˜יימ˙  ‚יס‡,  ל‡י„ך  ‡בל 
נ‡מר "ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'" – ˘ממ˘יכים ‡˙ ‰"˘ב˙ ל‰'" ‚ם בענינים ‡רˆיים. 

ו‰יינו: 

˘כל ‰מל‡כו˙ ‡סורו˙  בז‰  בכל ‰עולמו˙, ‰מ˙בט‡˙  כללי˙  עלי'  י˘  ביום ‰˘ב˙ 
וכו' – וממיל‡ ביום ‰˘ב˙ ‰רי כל ‰ענינים ‰ם מלכ˙חיל‰ במ„רי‚˙ "˘מים"; 

‡ז ‡ין עלי' בכל ‰ענינים ‡ל‡ ר˜ בפרטים מסויימים  ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙,̆  וז‰ו ‰חי„ו˘̆ 
‰ו‡  ו‰עולם  ‰‡„ם  ˘בכללו˙  ונמˆ‡,   – ‰ז')  ˘נ˙  ˜„ו˘˙  מˆוו˙  ל‰ˆמח-ˆ„˜,  מˆוו˙יך"  "„רך  (ר‡‰ 

מˆליחים  ‚ופ‡  ז‰  וב˙וך  ובענינים ‡רˆיים,  בעוב„ין „חול  ˘מ˙עס˜   ,"ıר‡" במ„רי‚˙ 
ל‰מ˘יך "˘ב˙ ל‰'"!

[ולכן נו‰‚˙ ˘בי˙˙ ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ר˜ ב‡רı י˘ר‡ל – כי „ו˜‡ ˘ם י˘ ‰כח לחי„ו˘ 
נו‰‚˙  ‰˘מיט‰  „עו˙  לכמ‰   – מזו  וי˙יר‰  ל‰'".  ˘ב˙   ıר‡‰ "ו˘ב˙‰  ˘ל  ז‰  מיוח„ 
מ„‡וריי˙‡ ר˜ בזמן ˘בי˙ ‰מ˜„˘ ˜יים, כי כ„י ל‰מ˘יך ‚ילוי ‰˜„ו˘‰ ‚ם ב‡רı, ˆריך 
בימינו  ובמ‰ר‰   ;ıב‡ר˘ ‰מ˜„˘  בבי˙  מ‡יר  ˘‰י'  ‡ל˜ו˙  מ‰‚ילוי  סיוע  לז‰  ל‰יו˙ 
"‰רחמן יחזיר לנו עבו„˙ בי˙ ‰מ˜„˘ למ˜ומ‰", ונ˘וב ל˜יים מˆו˙ ˘ביעי˙ כ˙י˜ונ‰ 

וב˘לימו˙‰, ‡כי"ר]. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

חיוב ‰‡„ון לפרנס 
מ˘פח˙ ‰עב„

ויˆ‡ מעמך ‰ו‡ ובניו עמו
‡ם ‰ו‡ נמכר, בניו מי מכרן, ‡ל‡ מכ‡ן ˘רבו חייב 
במזונו˙ בניו
(כ‰, מ‡. ר˘"י)

(כ‡,  עמו"  ‡˘˙ו  "ויˆ‡‰  ע‰"פ  מ˘פטים  בפ' 
עברי  עב„  ˘‰˜ונ‰  ‰כ˙וב  "מ‚י„  ר˘"י  כ˙ב   (‚

חייב במזונו˙ ‡˘˙ו ובניו".

ר˘"י  כ˙ב  ל‡  „נן,  בפסו˜  מ„וע  לעיין,  וי˘ 
˘"חייב  ר˜  וכ˙ב  מ˘פטים,  כבפ'  "‡˘˙ו" 

במזונו˙ בניו".

וי˘ לומר בז‰, ע"פ „ברי ר˘"י (מ˘פטים כ‡, ב)
ב"„,  ˘מכרו‰ו  מי  על  מ„ובר  מ˘פטים  ˘בפ' 

מ˘‡"כ בפר˘˙נו מ„ובר על ‰מוכר עˆמו.

במזונו˙  ‚ם  חייב  עב„  ˘‰˜ונ‰  ז‰  „ין  ו‰נ‰ 
‰עב„,   ˙‡ ר˜  ˜נ‰  „‰רי  ‰ו‡.  חי„ו˘  מ˘פח˙ו, 

ומ˘פח˙ו מ‡ן „כר ˘מיי‰ו.

˘ל‡  נו˙נ˙ „מכיון  ב"„ ‰סבר‡  ‡ל‡ „במכרו‰ו 
‰עב„  מ˘פח˙  ˘פרנס˙   ‡"‡ לימכר,  ‰עב„  רˆ‰ 
‰‡„ון   ˙‡ ‰˙ור‰  חייב‰  וממיל‡  בע"כ,  ˙יפ‚ע 
לפרנס ‡˙ מ˘פח˙ ‰עב„. מ˘‡"כ במוכר עˆמו, ‡ין 
סבר‡ לומר ˘י˙חייב ‰‡„ון בפרנס˙ מ˘פח˙ ‰עב„.

ב"„,  במכרו‰ו  ˘מ„ובר  מ˘פטים  בפ'  ולכן 
‰סבר‡  ‡˘˙ו"  "ויˆ‡‰  ˙ור‰  ˘כ˙ב‰  מכיון  ‰נ‰ 
„כנ"ל  ‰‡„ון,  ˘ל  בי˙ו  לבני  ‚ם  ˘‰כוונ‰  נו˙נ˙ 
ב"„ חייבים לוו„‡ו˙ ˘ל‡ ˙יפ‚ע פרנס˙ מ˘פח˙ 

‰עב„, ונכלל בז‰ ‚ם בני בי˙ו.

עˆמו,  במוכר  ˘מ„ובר  בפר˘˙נו  מ˘‡"כ 
מ˘פח˙ו  במזונו˙  חייב  ˘רבו   ‡‰„ מכיון  ‰נ‰ 
חי„ו˘ ‰ו‡, ‰נ‰ ר˜ מ‰ ˘כ˙וב ב˙ור‰, מוטל על 
"בניו"  ר˜  נכ˙ב  ˘ב˙ור‰  ומכיון  ל˜יים,  ‰‡„ון 
‰פ˘ט)  „רך  (ע"פ  חייב  ‰‡„ון  ‡ין  "‡˘˙ו"  ול‡ 

במזונו˙ ‡˘˙ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 150 ו‡ילך)

‚ם במוכר עˆמו 
מ„ע˙ו ‡ין לזלזל

ו˘ב ‡ל מ˘פח˙ו
ו‡ל ‡חוז˙ ‡בו˙יו י˘וב
ו‡ל ‡חוז˙ ‡בו˙יו, ‡ל כבו„ ‡בו˙יו ו‡ין לזלזלו בכך
(כ‰, מ‡. ר˘"י)

‰זלזול  על  ˙ור‰  ‰ז‰יר‰  מ„וע  ל˙מו‰,  י˘ 
עˆמו),  (במוכר  בפר˘˙נו  ר˜  ‰מ˘וחרר  ב‰עב„ 
ול‡ בפר˘˙ מ˘פטים ˘ם עס˜ינן במכרו‰ו בי"„; 
‰מ˘וחרר  בעב„  ˘יזלזלו  ‰ח˘˘   – ‡„רב‰  ו‰רי 
˘נמכר  ז‰  ‰ו‡  ˘‰רי  בי"„,  במכרו‰ו  יו˙ר  ‚„ול 

ב‚ניב˙ו, ול‰יו˙ו ‚נב ˜רוב יו˙ר ˘יזלזלו בו.

וי˘ לומר „‰י‡ ‰נו˙נ˙: 

מכיון  ‰נ‰  ב‚ניב˙ו,  בי"„  ˘מכרו‰ו  ‡„ם 
מס˙בר  ‰‚ניב‰,  על  עונ˘  ב˙ור  ‰י‡  ˘‰עב„ו˙ 
ופ˘יט‡  על ‚ניב˙ו,  ˙˘וב‰  וע˘‰  ˘כבר ‰˙חרט 
„"‡ין לזלזלו בכך", ˘‰רי ‰לכ‰ ברור‰ ‰י‡ (בב‡ 
"זכור  ˙˘וב‰  לבעל  ל‰זכיר  ˘‡סור  ב)  נח,  מˆיע‡ 

מע˘יך ‰ר‡˘ונים".

˘‚ם  ‡ף  ‰נ‰  מרˆונו,  עˆמו  במוכר  מ˘‡"כ 
פסו˜  ל˜מן  ר˘"י  (ר‡‰  מחט‡יו  כ˙וˆ‡‰  ב‡  ז‰ 
מכר   ‰"‰˘ מחט‡יו,  ˘י˘וב  ‰כרח  ‡ין  מ"מ  כו), 
‡כן  ˘כ˘י˘˙חרר  ח˘˘  ו˜יים  מ„ע˙ו,  עˆמו   ˙‡
מיוח„˙  ב‡ז‰ר‰  ˙ור‰  ˆוו˙‰  וע"ז  בו,  יזלזלו 

„"‡ין לזלזלו בכך" ‡ל‡ יחזור ל"כבו„ ‡בו˙יו".

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 157)

פניניםפנינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

חייב בספ‰"ע ‰י' סופר ˜ו„ם ליום ז‰ מ"ט 
‰ו‡  ז‰  ˘יום  ‚מור  בירור  ‰רי"ז  ימים, 
‡ח„  לכל  ‰„בר  נמ„„  מ"מ  ‡בל  ח‚‰"˘. 
ב‡ם  ספיר˙ו  ‡ופן  ולפי  ˘לו  ח˘בונו  לפי 

‰י' סופר, ו‡ין בז‰ ‚ריר‡ ‡חר ‰ˆיבור.

ומע˙‰ מובן בעניננו ב„רך חי„ו˘ ˜ˆ˙ 
‰ספיר‰  ימי  מ"ט  מס˙יימים  ˘‡ˆלו  ˘מי 
˜ו„ם ˘נ‚מרו ‡ˆל ‡חרים, ‡ו ל‡ח"ז, ‰רי 
˘‰ו‡  מבררים  ‡ˆלו  ˘‰יו  ‰ספיר‰  ימי 
(מי„)  ˘ב‡  ביום  ח‚‰"˘   ˙‡ לחו‚  ˆריך 
לו  י˘  ולמע˘8‰  ˘לו,  ‰ספיר‰  ימי  ל‡חר 

לעיל  ‰מˆויינ˙  רבינו  ˘ב‡‚ר˙  ל‰עיר,   (8
ח‚  לענין  ב‡ו"‡  ר‡˘ונ‰  במ˘נ‰  ‰כריע   ,4 ‰ער‰ 
ל‰חמיר  וי˘  ‰ו‡  ספי˜‡  „ל„ינ‡  ˘כ˙ב  ‰˘בועו˙, 
‡ך  ˙לוי  ˘ח‰"˘  ˘כיון  ˘ם  ומב‡ר  ‰ˆ„„ין,  לכל 
„ספיר˙  ב‰ח˜יר‰  ל‰ˆ„  ‰נ‰  ‰עומר,  בספיר˙  ור˜ 
‰עומר „‡זלינן ב˙ר ספיר˙ ‰יחי„ ‚ם בח‚ ‰˘בועו˙ 
יחו‚ לפי ספיר˙ו, ו‡"כ, ‰‰ולך ממזרח למערב י‰י' 
מ„ין  (ול‡  מספ˜ ‰נ"ל  ר‡˘ון  ליו"ט  סיון  ז'  יום  לו 
"מנ‰‚ ‡בו˙ינו" כ˘‡ר בני ‰מ˜ום ˘‰ו‡ ל‰ם יו"ט 
˘ני ˘ל ‚ליו˙), ‡בל יחמיר ‚ם מספ˜ ל˘מור יום ו' 
סיון ˘‰ו‡ יו"ט ר‡˘ון „בני ‰מ˜ום, ˘מ‡ נכון ‰ˆ„ 
ולכן  לענין ‰ספיר‰ (‰נ"ל ‰ער‰ 4).  בח˜יר‰  ‰˘ני 
ביום  ˙פילין  ומניח  ספיר‰ ‰מ"ט  סיון  ו'  ביום  סופר 
עול‰  ו‡ינו  ל‡),  סי'  ‡ו"ח  ב˘ו"ע  מ˘"כ  (ע"„   '‡

ל˙ור‰ ב˘ני ‰ימים וכו'.

˘לי˘י˙  ‡פ˘רו˙  לומר  ˘נמלך  ˘ם  ‰וסיף  [ועו„ 
ספיר˙  לענין  בח˜יר‰  ‰סברו˙  ˘˘˙י  לומר  בז‰, 
‰˘בועו˙  ח‚  וˆ"ל  נכונו˙,   (4 ‰ער‰  (‰נ"ל  ‰עומר 
נ'  במנין  ו‰ן  בח˜יר‰  ‡ח„  לˆ„  ימים  נ'  במנין  ‰ן 
ויבו‡ו  ‰ם  ˘˜ולים  כי  בח˜יר‰,  ‰˘ני  לˆ„  ימים 
˘ני‰ם. ועפ"ז י˙ח„˘ „˘ני ‰ימים ‡ינם ב‚„ר יו"ט 
מספ˜ (כ„לעיל) ‡ו ז‰ יו"ט ‡ו ז‰ יו"ט, ‡ל‡ ˘ני‰ם 
וב˜„ו˘‰ ‡ח˙,  ב„ין ‡ח„  ו˘ני‰ם  בסבר‡  ˘˜ולים 
ו‡"כ ‰נול„ בז‰ ‡סור בז‰ (כב' ימים „ר"‰ ˘˜„ו˘‰ 
לי˜ח  יˆטרך  ו‚ם  ˘ני),  יו"ט  כל  כ„ין  ול‡  ‡ח˙ ‰ן, 
„יום  ˘‰חיינו  לברך  בו„‡י  ˘יוכל  כ„י  ח„˘  פרי 
ב'  בליל  ל‰מ˜ילים  כן, ‚ם  יוˆרך  ‰ב' (ולכל ‰„עו˙ 

„ר‡˘ ‰˘נ‰).

˘לו.  לספיר˙ו  נ'  ביום  יו"ט  „ין  לנ‰ו‚ 
למזרח  ממערב  ‰˙‡ריך  ˜ו  ‰עובר  ו‡"כ, 

‰ˆ„„ים  ˘˘ני  ‰‡חרונ‰  זו  „ל„רך  חי„˘  ועו„ 
˘˜ולים   (4 ‰ער‰  (‰נ"ל  ‰ספיר‰  לענין  בח˜יר‰ 
י˘  ˘וב  ספ˜,  ב‚„ר  ול‡  ‰ם  „ינ‡  ו˘ני‰ם  ‰ם, 
ל‰כריע ‚ם לענין ‰ח˜יר‰ ב„ין ‰ספיר‰ ‚ופ‡ (‰נ"ל 
כ˘ני  בברכ‰  ‰עומר  ספיר˙  זו  ל„רך  ˘ימנ‰  ˘ם), 
בי„יע‰  ‡ל‡  ‡ˆלו  ספ˜  בז‰  ‡ין  כי   (!) ‰‡ופנים 
ו„‡י˙ ˘למנין ‰‡' מספרו כך ולמנין ‰ב' מספרו כך, 
בברכ‰  „יו  מ˜ום  ומכל  נˆטוו‰.  ‰מנינים  ˘ני  ועל 
˘ם  כי  ‰ן,  ספירו˙  ˘˘˙י  ‡ף  ‰מנינים  ל˘ני  ‡ח˙ 
ו‰וסיף  ו˙˘"ר.  ב˙˘"י  וכמו   – ‰ו‡  ‡ח„  ‰מˆו‰ 
„לכ˙חיל‰ י˜י„ם ‡מיר˙ ‰מספר ‰מועט, כי כן ‰ו‡ 
ע"פ מ˘נ"˙ בפוס˜ים לענין ס„ר ‡מיר˙ רˆ‰ ויעל‰ 
ויבו‡ במוˆ‡י יו"ט ˘חל ב˘"˜. מי‰ו ב„יעב„ יוˆ‡ 

‚ם בס„ר ‰פוך כי ˘˙י ספירו˙ נפר„ו˙ ‰ן].

‰יום  ‚ם  „יחו‚  לומר  י˘  „˘מ‡  ˘ם  ‰וסיף  ועו„ 
‰˘לי˘י (ז‰ ˘‰לך ממזרח למערב) כיון ˘‡ולי ‰„ין 
ו‡"כ  ‡זלינן,  „כספיר˙ו  ‰נ"ל  בח˜יר‰   '‡‰ כסבר‡ 
ח‚  ‡סרו  ˘‰ו‡  סיון  בח'  ‰ו‡  ˘לו  ‚ליו˙  ˘ל  יו"ט 
˘ל בני ‰מ˜ום. ‡בל „ח‰ „בר ז‰, מסבר‡ פ˘וט‰, 
„‰‡ כל יו"ט ˘ני ל„י„ן „ב˜י‡ים ‡נו כבר ב˜ביע‡ 
‡בו˙יכם  מנ‰‚  ˙˘נו  ‡ל  מ˘ום  ‡ל‡  ‡ינו  „ירח‡ 
‡ילו  ‡בו˙ינו  ˘‚ם  וכיון  „יומ‡,  ספי˜‡  מ˘ום  ול‡ 
ימים  ב'  ‡ל‡  נו‰‚ין  ‰יו  ל‡  ז‰  במ˜ום  „רים  ‰יו 
‰ר‡˘ונים, כמובן, ˘וב ‚ם ז‰ ‡ין עליו ל˘נו˙ מ‰ם 
ולנ‰ו‚ ביום ‚'. ומˆינו ˘כבר ‰וב‡‰ סבר‡ זו לענין 
ו˘ו"ע  (טור  ימים  ˘ני  ‰כפורים  יום  לˆום  ‰רוˆ‰ 

‡ו"ח סי' ˙רכ"„. ועו„).

ל„ל‚  ‰נ"ל  ˘‰סברו˙  למו„עי,  „ז‡˙  ˘ם  ומסיים 
„כל  ‰˙‡ריך  ˜ו  כ˘עוברין  ‡ח„  יום  ל‰וסיף  ‡ו 
ועו˘ין  מ˜ום ‰˜ו),  ˘יטו˙ „לעיל ‰יכן  (מ‚'  ˘יט‰ 
ימי  ל˜ביע˙  בנו‚ע  ‰ו‡   – טוב  ויום  ˘ב˙  עפ"ז 
‰˘בוע ו‰חו„˘ במ˜ומו˙ י˘וב. ‡בל „ין ‰נמˆ‡ים 
 – ועובר˙ ‡˙ ‰˜ו  למ˜ום  ממ˜ום  בספינ‰ ‰‰ולכ˙ 
ל‡ נ˙ברר כ"כ ב˘˜ו"ט ‰נ"ל, ול‰כי מ˘ע‰ ˘עבר‰ 
ב˘ני  לחומר‡  נו‰‚ין  לי˘וב  ˘˙‚יע  ע„  ‰˜ו   ˙‡

‰ימים.

‰‰כרעו˙  ˘כל   (4 (‰ער‰  לעיל  נזכר  כבר  ‡מנם, 
‰‰כרע‰  ולמס˜נ‡  ר‡˘ונ‰,  מ˘נ‰  ‰ן  ל„ינ‡  ‰נ"ל 

בכל ז‰ ‰י‡ כמבו‡ר בפנים. ‰מוˆי‡ים ל‡ור.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ו‡ ‰יפך „ין ‰‚מר‡, וˆריך ˙חיל‰ בירור 
יום  ˘י„ל‚  לומר  נוכל  ‡יך  בפוס˜ים  ‚„ול 
ממזרח  ב‰ולך  (וכן  כלל  מלספור  ‡ח„ 
לספור  עליו  נפסו˜  ‡ם  ˙מו‰  י‰‡  למערב 
כ„י  ר˜  ‡˙מול  ˘ספר  כמספר  פעם  עו„ 
וכ‡מור,  כנ"ל).  ‰ˆיבור,  עם  ל‰ˆטרף 
‚„ר  ‰יפך  ‰"ז  ˙מו‰,  „ין  ˘‰ו‡  מלב„ 
ול‡  חסיר  ל‡  ˘ענינו  "˙מימו˙",  ‰מו˘‚ 

י˙יר.

וב‡מ˙ ככל „ברינו י˘ לומר ‚ם בס‚נון 
יחי„  כל  ˘ל  ספיר‰  „ין  מˆ„  ול‡  ‡חר, 
לסבר˙נו),  ‰יסו„  ז‰ו  ˘ו„‡י  (‡ף  לעˆמו 
˘בספיר˙  זו,  סבר‡  ל‰‚„יר  ‚ם  „‡פ˘ר 
‰עומר (וכן ל‰לן לענין ח‚‰"˘) נו‰‚ ‡„ם 

כ„ין מ˜ום ˘יˆ‡ מ˘ם.

ומכל מ˜ום, מ‰יו˙ טוב ‡ל וכו', י˘מע 
‰מ˜ום  מבני  מ‡חר  ‰ספיר‰  על  ‰ברכ‰ 
על  ‰י‡  ‰ברכ‰  (˘‰רי  ב‰  לˆ‡˙  ויכוון 
עˆם ‰מˆו‰ ול‡ על מספר ‰יום, ˘לכן ‡ין 
‡ח„  במספר  ‰ו‡  ˘ל‰מברך  במ‰  ס˙יר‰ 

ול‰˘ומע במספר ‡חר).

 ‚ 
„מ„ינ‡  עˆר˙,  לענין  ‰„ין  „‰ו‡  יסי˜ 
לספיר˙ ‰יחי„  נ'  ביום  חלו˙ ‰יו"ט  ˙לוי 

ול‡ בענין ‡חר

וע˙‰ י˘ ל„ון ‚ם לענין „ין ח‚ ‰˘בועו˙ 
ו˜ביעו˙ו ל‡„ם ז‰. „‰נ‰, כנ"ל (ע"פ סו‚יי˙ ר"‰ 
ו, ב), ח‚‰"˘ ‡ינו ˜˘ור ביום מסויים בחו„˘, 

כ"‡ בח˘בון ספ‰"ע. ˘יום ‰חמי˘ים לעומר 
‰ו‡ ח‚‰"˘, ולכן בזמן ˘‰יו מ˜„˘ים עפ"י 
בסיון,  ב‰'  לחול  לח‚‰"˘  ‰י'  ‡פ˘ר  ‰ר‡י' 

בו' בסיון ‡ו בז' בסיון.

לספיר˙  ˘בועו˙  ˘ל  זו  ב˘ייכו˙  ו‰נ‰, 
‰יו"ט  חלו˙  ˘עˆם  ‰כוונ‰  ‡ין  ‰עומר 
˘מ"ט   – ‰ספיר‰  ע"י  נפעל˙  „˘בועו˙ 
˘‰י'  ז‰  (‡ו  בפועל  ˘סופרים  ‰ימים 
˘‰יום  ו‚ורמים  פועלים  לספרם)  חיוב 
˘‰רי  ‡ינו,  ז‰   – יו"ט  י‰י'  ˘ל‡חרי‰ם 
(חיוב)  ל‰ם  ˘‡ין  ‡לו  ˘‚ם  רו‡ים  ‡נו 
בימי  ˘נ˙‚„לו  ˜טנים  (כ‚ון  ‰ספיר‰ 
‰ספיר‰, ‡ו ‚רים ˘נ˙‚יירו בימי ‰ספיר‰) 
‰ו‡  מ„‡וריי˙‡  ‰˘בועו˙  ח‚  ‡ˆלם  ‰נ‰ 
ביום ‰חמי˘ים לעומר (ועו„ ז‡˙ – „‡יכ‡ 
˘ו"ע  (עיין  ל‰לכ˙‡  ‰ו‡  וכן  „‡מר,  מ‡ן 
מˆו˙  ˘בז‰"ז  ב),  סעיף  ˙פט  סימן  ‡„מו‰"ז 

ח‚‰"˘  ו‰רי  מ„רבנן,  ‡ל‡  ‡ינ‰  ספ‰"ע 
‰יו"ט  „חלו˙  נימ‡  ו‡י  „‡וריי˙‡).  ‰ו‡ 
מ‰  ע"י  מובן  ˘וב ‡ינו  ע"י ‰ספיר‰,  ‰י‡ 
ל‡ ‰י'  ו‰רי  ח‚‰"˘,  חיוב  נפעל ‡ˆל ‡לו 

‡ˆלם ‰ענין „מ"ט ימי ‰ספיר‰?

י˘ר‡ל  כלל  כל  „ספיר˙  למימר,  וליכ‡ 
‰ח‚,  ˜„ו˘˙  חיוב  עלי‰ם  נמי  פועל˙ 
ונ‚ררים ‰ם ‡חר ‰כלל – „‰‡ ל‡ ‡˘כחן 
„כלל  („עומר)  כ"ספיר‰  מˆי‡ו˙  כלל 
מ‰  ומˆי‡ו˙ ‰ספיר‰ ‰י‡  כנ"ל,  י˘ר‡ל", 

˘כל ‡ח„ סופר ספיר‰ לעˆמו.

חלו˙  ˘‡ין  ז‰,  מכל  ב‰כרח  ‡ל‡ 
ובעינן  ע"י ‰ספיר‰,  נפעל˙  ח‚‰"˘  חיוב 
˘˙‰‡ ˜ו„ם ‰ח‚ ספיר‰ ˘ל מˆו‰ בפועל. 
ליום  ˙ור‰  ˜בע‰  ‰ח‚  זמן   ˙‡˘ ‡ל‡ 
‰חמי˘ים לעומר, ו‰יינו, ˘ימי ‰ספיר‰ ר˜ 
˘‰יום  „ח‚‰"˘,  ‰זמן  ומבררים  מר‡ים 
ימי  ˘ל  ז‰  וענין  יו"ט.  ‰ו‡  ˘ל‡חרי‰ם 
לכל  ‰ו‡  ˘ייך  ובירור)  (כ‰ור‡‰  ‰ספיר‰ 
‡ח„ ו‡ח„, ‚ם למי ˘ל‡ ‰י' מחוייב בפועל 
‰י'  ˘‡ילו  ביום  עומ„  ˘כ˘‰ו‡  בספיר‰, 

י

יינה של תורהיינה של תורה

"‚‡ול‰ ˙‰י' לו" - ממˆבו בעבו„˙ ‰'
ב‡מ˙  ‡ך  ˘טו˙,  רוח  מˆ„  ˘‰ו‡  ר"ל,  עביר‰  עובר  ˘‡„ם  לז‰  ‰טעם  יב‡ר 
‰נ˘מ‰ ˙מי„ ב‡מנ‰ ‡˙ו י˙', ומלמעל‰ מסייעים ל‡„ם לבו‡ ל‰כר‰ זו, וז‰ו חיוב 

‰˜רובים ל‚‡ול ‡˙ ‰עב„

◇ ◇ ◇

ל‚ר  ונמכר  עמו  ‡חיך  ומך  עמך  ˙ו˘ב  ‚ר  י„  ˙˘י‚  "וכי  מז)  (כ‰,  בפר˘˙נו  ע‰"פ 
˙ו˘ב עמך ‡ו לע˜ר מ˘פח˙ ‚ר... ‚‡ול‰ ˙‰י' לו ‡ח„ מ‡חיו י‚‡לנו", „ר˘ו רבו˙ינו 
(כל˘ון  מטלטליו  למכור   ıנ‡ל ב˙חיל‰  מנכסיו.  ˘יר„  ב‡„ם  כ‡ן  ‡) „מיירי  כ,  (˜י„ו˘ין 

ימוך  ("כי  בי˙ו  ו‡˙  ˘„ו˙יו  מכר ‡˙  כך  לעמי˙ך"), ‡חר  ממכר  ˙מכרו  בפר˘˙נו: "וכי  ‰כ˙וב 

‡חיך ומכר מ‡חוז˙ו... ו‡י˘ כי ימכר בי˙ מו˘ב עיר חומ‰"), ולבסוף – ל‡ נו˙ר‰ בי„ו ‰בריר‰ 

כי ‡ם למכור ‡˙ עˆמו לעב„.

במ˙ני') -  ב  ח,  (סוט‰  מי„‰"  כנ‚„  ל‡„ם – "מי„‰  ב‡‰  מ‰נכסים ‰‚˘מיים,  זו  ירי„‰ 
ב˘ל ‰˙„ר„רו˙ רוחני˙. וכמו ˘‡מרו ‰˙ם ב‚מר‡ ˘‡י˘ ז‰ נכ˘ל ב‡יסורין ˜לין (ר‡‰ 
ל"ע˜ר  ˘נמכר  ע„  ב˙˘וב‰  ל˘וב  ליבו  נ˙ן  ול‡  ˘ם),  ב˜י„ו˘ין  ‡ב˜‰   ‰"„ ו˙וספו˙  ר˘"י 

‡לילים  לעבו„˙  וכיו"ב,  עˆים  כחוטב  כ˘מ˘,  מ˘מ˘  ˘‰ו‡  ו‰יינו,   – ‚ר"  מ˘פח˙ 
(בב‡ מˆיע‡ ע‡, ‡ ובפיר˘"י ˘ם). 
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ו‡חר ‰˜„מ‰ זו, יובן ענין פר˘‰ זו ב„רך ‰„רו˘:

ז"ל  וכ‡מרם  יסו„‰,  בטפ˘ו˙ ‰‡„ם   – בחט‡  ונפיל‰  רוחני˙  כל ‰„ר„רו˙  כי ‰נ‰ 
˘ל  חוˆב‰  מ˜ור  כי   .(‡  ,‚ (סוט‰  ˘טו˙"  רוח  בו  נכנס  כן  ‡ם  ‡ל‡  חוט‡,  ‡„ם  "‡ין 
ב.  ל‡,  ב‡יוב  (כל˘ון ‰פסו˜  ממעל"  "חל˜ ‡לו˜‰  ו‰רי ‰י‡  ברום ‰מעלו˙,  ‰נ˘מ‰ ‰י‡ 

ונ˙ב‡ר ב‡ריכו˙ בספר ‰˙ני‡ ˜„י˘‡ פ"ב). בו ‰י‡ „בי˜‰ ובו כל חפˆ‰ ומ‚מ˙‰.

פר˜  ח"ו (˙ני‡  זר‰  עבו„‰  לעבו„  ˘ל‡  ובלב„  עˆמו  ל‰מי˙  מוכן  ˘‰ו‡  כך  כ„י  ע„ 
י"ח). כ„חזינן ל‡ורך כל ‰„ורו˙ בי‰ו„ים ‡˘ר מסרו נפ˘ם על ˜„ו˘˙ ˘מו י˙'.

ובל˘ון רבינו ‰˜„ו˘ בעל ‰˙ני‡ זיע"‡ (ר‡‰ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ לכ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ı נ"ע ח"„ 
י‰ו„י   - פון ‡לו˜ו˙"  זיין ‡פ‚עריסען  ער ˜ען  ניט  וויל ‡ון  ער  ניט  ˙˜מז): "‡ ‡י„  עמ' 

‡ינו יכול ו‡ינו רוˆ‰ ל‰פר„ מ‡לו˜ו˙. 

לכל  ברי  י˘ר‡ל,  ב‡לו˜י  וכפיר‰  זר‰  כעבו„‰  בחט‡  מ„ובר  כ‡˘ר  מ‡י?  ‡ל‡ 
˘עביר‰ זו י˘ ב‰ ‰˙נ˙˜ו˙ מ‡ל˜ים חיים. על כן מוסר נפ˘ו ‰ו‡ על ז‰. ‡מנם, כ‡˘ר 
מ„ובר בחט‡ ‡חר, ˘נר‡‰ בעיניו כ'˜ל', ‡ו ‡ז יכול ל˜רו˙ ˘יפול ‰ו‡ בחט‡ ז‰. ‡ין 
˘טו˙" ‰‡מור‰  וזו‰י "רוח  י˙"˘,  מ‰בור‡  נפר„  ז‰ ‰רי ‰ו‡  בחט‡  ˘‚ם  מבין  ‰ו‡ 

ב‚מר‡ ˘ם (נ˙ב‡ר ב˙ני‡ פר˜ כ"„).

"ע˜ר  בי„  ‰ו‡  ו‰רי  ‰˜ליפו˙,  בעמ˜י  ˘נפל  י‰ו„י  „נן:  ‰כ˙ובים  מ„ברים  בז‰ 
‰חיים  ומן  ‰˜„ו˘‰  מן  ‰ו‡  ˘מ˙רח˜  ‡יך  ח˘  ול‡  ליבו   ˙˘ ל‡  כי  ‚ר",  מ˘פח˙ 

‰‡מי˙יים. 

ועל פי ז‰ יובן „בר ˙ימ‰:

מ˘‡ר  ‡ו  י‚‡לנו,  „„ו  בן  ‡ו  „„ו  ‡ו  י‚‡לנו.  מ‡חיו  "‡ח„  כ˙יב  ז‰  עב„  ב‚‡ול˙ 
˜ו„ם"  ˜רוב  ˘"‰˜רוב  למ„ו  ומז‰  מ"ט).   – מ"ח  ˘ם,  (וי˜ר‡  י‚‡לנו"  ממ˘פח˙ו  ב˘רו 
(˙ור˙ כ‰נים ע‰"פ, ועיין בלח"מ לרמב"ם „לעיל). ‰יינו, מי ˘‰ו‡ ˜רוב יו˙ר - ˜ו„ם בחוב˙ו 

נ˘מט  מ„וע  עיון  ˘ˆריך  ‡ל‡  ‰עב„.   ˙‡ ל‚‡ול  ‰"ז)  עב„ים  מ‰ל'  בפ"ב  ‰רמב"ם  (כפס˜ 

מ‰כ˙וב ‰˜רוב ביו˙ר – ‰ו‡ ‰‡ב, ˘‰ו‡ בו„‡י ˜ו„ם ב˜ורב˙ו ל‡חים (וכעין ז‰ ‰˜˘‰ 
‰רמב"ן לבמ„בר כ"ז, ט). 

‡ך על פי ‰נ"ל ‡˙י ˘פיר:

˜בל‰  ובספרי  ˘בנפ˘",  "חכמ‰  נ˜ר‡˙  ‰˜ב"‰,  עם  „י‰ו„י  זו  ˙מי„י˙  ‰˙˜˘רו˙ 
מפני  לחט‡, ‰י‡  ר"ˆ, ‡). ‰‡פ˘ריו˙  ח"‚ „ף  (זו‰ר ‰˜„ו˘  בחי' "‡ב"  כנ‚„  מכוונ˙  ‰י‡ 
‰עלמו˙ בחי' ‡ב זו כנ"ל. כל מˆי‡ו˙ ‰חט‡, ‰יינו ‰‰˘˙עב„ו˙ ל"ע˜ר מ˘פח˙ ‚ר", 
ו‡ינ‰  נס˙˙ר‰  בחי' ‡ב ‰נ"ל -  ˘בנפ˘ -  בחינ‰  ˘‡ו˙‰  כך  ב˘ל  לסטר‡ ‡חר‡, ‰י‡ 

נר‚˘˙ בו. 

בטעו˙  וירי„˙ו  ‰˜„ו˘‰,  נפ˘ו  ‰י‡  ‰י˘ר‡לי  ‡י˘  מˆי‡ו˙  ˘עי˜ר  ‰יו˙  ‡ולם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

כיון ˘‡ין יום ‰˘ב˙ ‡ו ˜ביעו˙ ‰מוע„ים 
במ˜ום  במˆי‡ו˙ ‰ימים  ביחי„ ‡ל‡  ˙לוי׳ 
˙לויים  ויו"ט  ˘ב˙  ‡ין  (ובכלל,  ‰‰ו‡ 
במ˘ך ‰ימים), מ˘‡״כ ‚בי ספיר‰ (‰˙לוי' 
יחי„  לכל  ספיר‰  ˘ˆ״ל  ‰ימים)  במ˘ך 
ולספור  ‡׳  יום  ל„ל‚  לו  ‡פ˘ר  ‡י  ויחי„ 
כ„יירי ‰מ˜ום, ˘‡ז ל‡ ‰וי ז‰ "˙מימו˙״, 
‡וחז  ˘‰ו‡  מנינו  כפי  לספור  ˆריך  ‡ל‡ 

בו5.

‰מוטל˙  מˆו‰  ‡ינ‰  ‰עומר  ספיר˙  כי 
כל  על  מˆו‰  ‰י‡  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  כלל  על 
ח˘בונו,  כפי  ‰ימים  לספור  בפ"ע  יחי„ 
‰ו‡  מ˘‰˙חיל  ‡ˆלו  עברו  ימים  כמ‰ 
˘ב˙  מ˘‡"כ  ‰עומר6.  ספיר˙  לספור 
ו˘‡רי ימים טובים על ‰יחי„ ל˘מרם לפי 
חילו˜  ו‡ין  ‰‰ו‡.  ‰מ˜ום  ˙ו˘בי  ח˘בון 
‰˘ביעי  ‰יום  ‰˜ו,   ˙‡ בעברו  ‡ˆלו,  ‡ם 

ל‡  עלמ‡,  לכולי  ‰ו‡  בפנים  „מ"˘  פ˘וט,   (5
‡ינו  ˘וב   '‡ יום  ספר  ˘ל‡  „מי  ‰ב‰"‚  ל„ע˙  ר˜ 
ל„ע˙  ‚ם  ‡ל‡  ˙מימו˙,  „בעי  מ˘ום  לספור  יכול 
יכול   '‡ יום  ˘‰חסיר  ˘מי  וס"ל  עליו  ‰חול˜ים 
עלמ‡  לכולי  ברור  ˘‰רי  בברכ‰.  לספור  ל‰מ˘יך 
˙מימו˙",  ˘ב˙ו˙  "˘בע  ˆ"ל  ‰ספיר‰  ˘ימי 
כמפור˘ ב˜ר‡, ומ‡חר ˘נ‡מר "וספר˙ם לכם ˘בע 
ספיר‰   ‡‰˙˘ פירו˘ו  ˘"לכם"  ˙מימו˙",  ˘ב˙ו˙ 
לכל ‡ח„ ו‡ח„, ‰רי ברור ˘‡ˆל כל ‡ח„ ו‡ח„ ˆ"ל 
‰ר‡˘ונים  ˘ל„ע˙  ‡ל‡  ˙מימו˙",  ˘ב˙ו˙  "˘בע 
ˆ"ל  ‰ספיר‰  ‡ין  עˆמ‰,  בפני  מˆו‰  ‰וי  יום  ˘כל 
‡ף  עˆמו  בפני  יום  כל  לספור  ויכול  "˙מימו˙", 
כל  ˘‡ˆל  ברור  ‡בל  ‡ח„,  יום  ספיר˙  ˘‰חסיר 
‡ח„ ˆריך ל‰יו˙ ח˘בון ימי ‰ספיר‰ "˘בע ˘ב˙ו˙ 
י‰יו  מסוים  יחי„  ˘‡ˆל  לומר  י˙כן  ול‡  ˙מימו˙", 
ח˘בון ימי ספיר‰ ˘לו ר˜ מ"ח יום (‡ו יו˙ר מ˘בע 

˘ב˙ו˙ ˙מימו˙ – נ' יום). 

מב‡ר  ב)  ˆז,  (ח"‚  ˘בז‰ר  מ‰  יומ˙˜  ועפי"ז   (6
„ספ‰"ע ‰ו‡ ענין „וספר‰ ל‰ ˘בע˙ ‚ו'. ור‡‰ ‚"כ 

˙ו„"‰ וספר‰ (כ˙ובו˙ עב, ‡).

˜ביע˙  כי  ‰מ˜ום,  ˙ו˘בי  ‡ˆל  כמו  ‰ו‡ 
עˆמו7;  בפני  יחי„  לכל  נמסר‰  ל‡  ‰˘ב˙ 
˘˙לויים  טובים  לימים  בנו‚ע  כן  וכמו 
„ין  בי˙  ע"י  ˘נ˜בע‰  ‰חו„˘  ב˜ביעו˙ 
‡ח„ לכל י˘ר‡ל (בזמן ‰ז‰) ע"י ח˘בונם 
מ˘‡"כ  ויו"כ).  לר"‰  בנו‚ע  ‚ם  (וכ"‰ 
"לכל  ל‰יו˙  ˘ˆריכ‰  לספ‰"ע,  בנו‚ע 
‰ספיר‰  ˘מˆו˙  מכיון  ‰רי  ו‡ח„",  ‡ח„ 
ח˘בון  ˘‚ם  מובן  בפ"ע,  יחי„  לכל  ‰י‡ 
‡חר,  ˘ל  בח˘בונו  ˙לוי  ‡ינו  ‰ספיר‰ 
‰ימים   ˙‡ יספור  ˘‰ו‡   – ‰י‡  ‰מˆו‰  כי 

˘עברו ‡ˆלו.

‰ו‡  ‰ספיר‰  ˘חיוב  ˘‡ף  לומר,  ו‡ין 
על כל ‡ח„ ו‡ח„, מ"מ ‰חיוב ‰ו‡ לספור 
‡˙ ‰ספיר‰ ˘במ˜ום ‰‰ו‡, ˘‰רי ‡„רב‰ 
– ל‡ מˆינו מˆי‡ו˙ ‰ספיר‰ לול‡ ‰מˆו‰ 
ו‡ין  ‡ו"‡,  לכל  ‰ו‡  ו‰ˆווי  ˘נˆטוו, 

מˆי‡ו˙ ל‰ספיר‰ מבלע„י ‰מˆו‰.

נ‡מר  ˘‡ם   – ל„ברינו  ר‡י'  ועו„ 
למערב,  ממזרח  ‰˙‡ריך  ˜ו  „רך  ˘‰‰ולך 
נמˆ‡  ספיר‰ ‡ח˙, ‰רי  ל„ל‚  ˘ˆריך  „ינו 
˘ב˙ו˙  ז'  י‰יו  ל‡  ˘ב„ו˜‡   – „ין ‰˙ור‰ 
˘לו ˙מימו˙. וכנ"ל ‰י‡ ‚ם מיל˙‡ „˙מי' 
 – למזרח  ממערב  ˘‰‰ולך  ‚יס‡,  ל‡י„ך 
ימים  ˘ני  ‰יום  ויספור  יברך  זו)  (ל˜ס"„ 
‰יום  ‚"כ   – ז‰  ˘ל‡חרי  ובליל‰  לעומר 

˘ני ימים לעומר.

ממערב  ב‰ולך  ˙מו‰  „ין  פס˜  ולח„˘ 
למזרח ˘ימ˙ין יום ‡ח„ ול‡ יספור לעˆמו 
 – עם ‰ˆיבור  ˘יˆטרף  ע„  פעם ‡ח˙  כלל 

7) חוı מ‰‰ולך במ„בר ו‡ינו יו„ע כו' (˘ב˙ סט, 
ב), כי ‡ז ‡ין ‡ˆלו (בי„יע˙ו) ˜ביע˙ ˘ב˙ „‰כלל. 

ועיין בז‰ ל˜ו"˘ ח"ח פ' נ˘‡.
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כן – ‡ם נסע ועבר ‡˙ ‰˜ו ממערב למזרח, 
‡ע"פ  ‰˘לי˘י,  יום  ספיר˙  לספור  עליו 
ע„יין  סופרים  ‰‰ו‡  ˘במ˜ום  ‡לו  ˘כל 

ספיר˙ יום ‰˘ני.

 ‡‰˙˘" ˘„ין  ברור4,  בז‰  ו‰נר‡‰ 

רבינו  בז‰  ‰בי‡  ר‡˘ונ‰  ˘במ˘נ‰  ל‰עיר   (4
 ,(„ˆ˙ ‡‚ר˙  ח"‚   ˜"‚‡  – ˙˘"ט  מ˘נ˙  (במכ˙ב 
˘מח„  ˘ם  „ח˜ר  ‰ˆ„„ים,  כב'  ל‰חמיר  סבר‡ 
ב˙חיל˙  ‡ח„  יום  ספר  ˘כ‡˘ר  לומר  סבר‡  ‚יס‡ 
„יום  ‰מספר  ל˜בוע  בז‰  ˘י˘  מלב„  ‰נ‰  ספיר˙ו 
˘‰סופר  ˘ל‡חריו,  ימים  מנין  ‰˙חל˙  ‚"כ  ‰וי  ז‰ 
יום ‡' ˜בע בז‰ על עˆמו בחוב˙ ‚בר‡ (ול‡ בחוב˙ 
מ"ט  ‡ו  מ"ז  (ול‡  ימים  מ"ח  עו„  לספור  מ˜ום) 
ל‡  כ˙יב,  ˙‰יינ‰  ˙מימו˙  ˘ב˙ו˙  „˘בע  ימים), 
‰חו„˘.  ‡ו  ‰˘בוע  בימי  (מ˘‡"כ  י˙יר  ול‡  חסיר 
ו‰בן). ‡בל מ‡י„ך ‰זכיר סבר‡ „ספ‰"ע ˙לוי' בימי 
‰חו„˘ (ביום ‰ב‡˙ ‰עומר ‡ילו ‰י' בי‰מ"˜ ˜יים), 
‰חו„˘  ימי  לענין  בפנים)  (כנ"ל  ‰„ין  ˘ע"פ  וכיון 
‡"כ  בחו„˘  מסויים  ליום  ˜בוע  ‰ו‡  ע˙‰  במ˜ומו 
ˆריך לספור על פי ‰ספיר‰ ‰˘ייכ˙ ליום ז‰ בחו„˘ 
‰ספיר‰  בכללו˙  ˘ם  ח˜ר  ועו„  ‡חר˙.  ספיר‰  ול‡ 
‡˙"ל  ו‡ף  ‰מ˜ום,  ב˙ר  ‡ו  ‡זלינן  ‰סופר  ב˙ר  ‡י 
כמ‰  ב˙ר  לח˜ור ‡י  י˘  ע„יין  ספיר˙ו ‡זלינן  „ב˙ר 
˘‰י' יכול לספור בפועל ניזיל ‡ו ˘מ‡ ב˙ר מנין ימי 
‰חו„˘ ˘לו ‡זלינן ו˘וב ‰"‰ ככל בני ‰מ˜ום. ועו„ 
‰עומר  ספיר˙  ‡ם  לח˜ור  כללי˙  סבר‡  ˘ם  ‰זכיר 
‡ינו  ˘‰עומר  כמו  י˘ר‡ל  בני  לכל  ‰ו‡  ‡ח„  ענין 
‡ל‡ ‡ח„, ‡ו ˘‰ו‡ ענין „כל ‡ח„ ו‡ח„ בפרט. וכן 
‡י  מסויים  במספר  ‰‡„ם  ספיר˙  פירו˘  מ‰ו  ח˜ר 
מס˙יימים  ˘בו  ‰ז‰  ‰יום  למספר  ˘מכוון  „י  ‰יינו 
סכום  בספיר˙ו  ‚ם  ˘ˆ"ל  ‡ו  לעומר,  ימים  וכך  כך 

ז‰.

ו˘ם, ‡חרי ˘‰בי‡ כל ‰סברו˙ ‰נ"ל לכ‡ן ולכ‡ן, 
ברכ‰  בל‡  ‰„רכים  כ˘˙י  לספור  ח˜יר˙ו  ‰כריע 
(כי מ"מ ‡ינ‰ ספיר‰ ו„‡י˙. עיין בז‰ ל‰לן בפנים. 
‡ח"כ  ˘ם  ‰בי‡  ˘ב‡מ˙   9 ‰ער‰  ל‰לן  עו„  ועיין 

סבר‡ לספור ב' ‰ספירו˙ בברכ‰!).

ר‡˘ונ‰  סבר‡  ‰ו‡  זו  ב‡‚ר˙  ‰מבו‡ר  כל  מי‰ו 
ו˘˜ו"ט, ‡בל ל‡חר זמן „ן עו„ ‰פעם בנ„ון ז‰ וב‡ 

למס˜נ‡ כמבו‡ר ב‡רוכ‰ בפנים. ‰מוˆי‡ים ל‡ור.

לענין  ‚ם  ‰ו‡  ו‡ח„"  ‡ח„  לכל  ספיר‰ 
כל  בספיר˙  ˘˙לוי  ‰ספיר‰,  ימי  ח˘בון 
ל‰",  "וספר‰  „ין  „רך  (ועל  ויחי„  יחי„ 
ול‡ כספיר˙ ˘מיטו˙ ויובלו˙ (ועיין ב˙ו„"‰ 
וספר˙ם – מנחו˙ ס‰, ב)). „‡י ל‡ ˙ימ‡ ‰כי, 

ממזרח  ‰˙‡ריך  ˜ו  „רך  ˘‰‰ולך  נמˆ‡, 
‡ח˙,  ספיר‰  ל„ל‚  ˘ˆריך  „ינו  למערב 
˘לו  ˘ב˙ו˙  ז'  י‰יו  ל‡  ˘ב„ו˜‡  ו‰יינו 
"וספר˙ם  ו‡מר  ˆווח  ו‰כ˙וב  "˙מימו˙", 
˘ב˙ו˙  ˘בע  ‚ו'  ו‡ח„)  ‡ח„  (לכל  לכם 
‰‰ולך  ל‡י„ך,  וכן  ˙‰יינ‰".  ˙מימו˙ 
ממערב למזרח יברך ויספור ‰יום ˘ני ימים 
יספור ‰יום  ˘וב  ˘ל‡חרי  ובליל‰  לעומר, 
„˙מי‰‡  מיל˙‡  ו‰ו‡  לעומר,  ימים  ˘ני 

ומופרך ל‚מרי.

ממזרח  ‰נוסע  ˘‡„ם  פ˘יט‡  כן  ועל 
‡מרי˜‰  ממ„ינ˙  ˘נסע  (כ‚ון  למערב 
‰˘ני  מעבר  ˘‰י‡   – ‡וסטרלי'  למ„ינ˙ 
„לעיל  ‰‡חרונו˙  „עו˙  לב'  ‰˙‡ריך  ל˜ו 
„ע˙  ‚ם  יסבור  כן  ו‡פ˘ר  ‰˜ו.  במ˜ום 
˘˜ו  כיון   ,'‡‰ ב˘יט‰  ‰מחז˜י  ‰יחי„ 
י˘  זו  מ„ינ‰  ב‡מˆע  עובר  ‰מחל˜ 
‰י‡.  ‰˘ני  מעבר  כ‡ילו  כול‰  ל‰ח˘יב 
„ע˙  ‰ו‡  ˘בל‡‰"כ  כיון  ל‰‡ריך  ו‡ין 
יום  ˘‰ו‡  מנינו,  לפי  לספור  ˆריך  יחי„) 
„יירי  ˘ל  ‰עומר  ספיר˙  ממנין  פחו˙  ‡׳ 
כ˘ני  ל‡ ‰וי‡  ובו„‡י  ל˘ם.  ˘ב‡  ‰מ˜ום 
בני  ו˘‡ר  כך  נו‰‚  ˘‰ו‡  מ‰  ח"ו,  ˙ורו˙ 
לספור  ‰י‡,  ‡ח˙  ˙ור‰  כי   – כך  ‰מ˜ום 
(ועיין  ח˘בונו  לפי  ‡ח„  כל  ‰˙ור‰  כˆיווי 

‰יטב בלחם מ˘נ‰ פ"ז מ‰ל' לולב ‰י"ז).

ומוע„ים  ל˘ב˙  בנו‚ע  „ב˘למ‡ 
מובן  ‰רי  ו‰חו„˘  ‰˘בוע  בימי  ‰˙לויים 
ל˘ם,  ˘נוסע  כ„יירי ‰מ˜ום  לנ‰ו‚  ˘ˆריך 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

י˘  לו"  ˙‰י'  ו"‚‡ול‰  ˘ע‰,  לפי  ‡ל‡  ‡ינ‰  ˘ירי„˙ו  מובטחנו  כן  על  כנ"ל,  יסו„‰ 
בל˘ון זו חיוב ל‚‡לו, ו‚ם ‰בטח‰ ˘"‚‡ול‰ ˙‰י' לו". כי סוף י˘ר‡ל לע˘ו˙ ˙˘וב‰, 

ול‚לו˙ מ‰ו˙ו ‰‡מי˙י˙ ˘˜˘ור‰ ב˜˘ר בל ינ˙˜ ב˜„ו˘‰. 

‡ל‡ ˘‚‡ול‰ זו - ˘ני ˘לבים ב‰. ב˙חיל‰ נ‡מר ˘‰˜רובים ‰ם ˘מחויבים ב‚‡ול˙ 
י‚‡ל   - ב‡פ˘רו˙ו  י˘  ˘‡ם  ונ‚‡ל". ‰יינו,  י„ו  נ‡מר "‡ו ‰˘י‚‰  ל‡חמ"כ  ר˜  ‰עב„. 

‰ו‡ ‡˙ עˆמו.

וב‡מ˙ ‰ו‡ פל‡:

כי פ˘וט ˘מ„ין "‰˜רוב ˜רוב ˜ו„ם", ‰ו‡ ˜ו„ם לכל ‡ו˙ם ˜רובים. לכ‡ור‰ ‰י˙‰ 
‡פ˘רו˙ זו ˆ"ל מוזכר˙ ˙חיל‰, ˘‰ו‡ י‚‡ל ‡˙ עˆמו. ור˜ ‡ם "ל‡ ‰˘י‚‰ י„ו" - ‡ז 

ˆריך ל‚‡ול˙ ‰˜רובים. 

‡מנם כע˙ יובן:

מ˘פל  לˆ‡˙  ביכול˙ו  ‡ין  ב),   ,‰ (ברכו˙  עˆמו"  מ˙יר  ˘"‡ין  חבו˘   ‰"‰ ז‰,  נופל 
ונמˆ‡  בו,  נר‚˘˙  ‡ינ‰  ˘בנפ˘"  "חכמ‰  "‡ב"  ˘בחינ˙  מ‡חר  מעˆמו,  ‰ז‰  ‰מˆב 

במˆב כז‰ ˘ל‡ חלי ול‡ מר‚י˘ כי מרוח˜ ‰ו‡ מ‰˜„ו˘‰ ומעבו„˙ ‰˘י"˙.

וז‰ו ˘מ˙חיל‰ ˜רוביו ‰ם ˘‚ו‡לים ‡ו˙ו, ו‰יינו, ˘מלמעל‰ מ˘פיעים עליו כוחו˙, 
(עיין בפירו˘ „ע˙ ז˜נים ע‰"˙ ˘˜רובים ‡לו רומזים ל‰˜ב"‰), ומעוררים ‡ו˙ו לעבו„˙ו י˙'.

מ‰ו˙ו  ˘עי˜ר  בעˆמו  וי‚ל‰  ‰‡„ם  י˙עורר  ˘סוכ"ס  ‰ו‡  ‰מכוון  ˙כלי˙  ברם, 
˘מלמעל‰  ˘‡חרי  ממ˘יך ‰כ˙וב  כן  על  עם ‰˜ב"‰.  נ˘מ˙ו ‰מ‡וח„˙  ומˆי‡ו˙ו ‰ו‡ 

מעוררים ‡˙ ‰‡„ם, ‡זי "‰˘י‚‰ י„ו", ומבין מעˆמו ‡˘ר ˆריך ‰ו‡ לי‚‡ל.

י˘פיעו  ˘מלמעל‰  יˆטרך  ל‡  כבר  נ˘מ˙ו,   ˙‡ בעˆמו  ומ‚ל‰  מעורר  ‰ו‡  וכ‡˘ר 
לר‚ע  ‡פי'  ח"ו  ל‰˙רח˜  ˘ל‡  לב„  מבין  וכבר  מˆ"ע,  נ‚‡ל   ‰"‰ ‡ל‡  ‡ו˙ו,  ויעוררו 

מעבו„˙ ‰˘י"˙.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

˘נ‰ ‰˘ביעי˙ – 
‡לף ‰˘ביעי

וכי ˙‡מרו מ‰ נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ‰ן 
ל‡ נזרע ול‡ נ‡סוף ‡˙ ˙בו‡˙נו. וˆיוי˙י 
‡˙ ברכ˙י לכם ב˘נ‰ ‰˘י˘י˙
(כ‰, כ-כ‡)

י˘ לפר˘ ז‰ ב„רך ‰חסי„ו˙:

ל˘נ˙ ‰˘מיט‰  ˘˘˘˙ ‰˘נים ‰˜ו„מו˙  י„וע 
ו˘נ˙  ‰עולם,  ˜יום  ˘ל  ˘נין  ‡לפי  ˘י˙  כנ‚„  ‰ם 
(ר‡‰  ˘ל‡חרי‰ם  ‰ז'  ‰‡לף  כנ‚„  ‰ינ‰  ‰˘מיט‰ 

סנ‰„רין ˆז, ‡. ‡ב"ע ורמב"ן על פ' ב' כ‡ן ועו„).

"מ‰  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘‡ל˙ם  נ˘‡ל˙  כ‡ן  ו‡ף 
נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ‚ו'": מ‡חר ˘עומ„ים ב‡לף 
(יבמו˙  ‰‚מ'  וכ˜ו˘יי˙  וירו„,  נמוך  ב„ור  ‰˘י˘י, 
לט, ב) "‡כ˘ור „רי"? ו‡יך יי˙כן ˘על י„י מע˘ינו 

‰„לים "נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙", נוכל לבו‡ ל‡לף 
‰˘ביעי?

‰‰בטח‰  ב‡‰  כ‡ן  ‚ם  ‰פסו˜ים,  וכ‰מ˘ך 
בנ"י  יע˘ו  ˘ב‡ם  ‰יינו,  ברכ˙י",   ˙‡ "וˆיוי˙י 
‰ם  ‡ין  עבו„˙ם  ˘מˆ„  ‡ף  ‰נ‰  ב‰ם,  ‰˙לוי   ˙‡
ברכ‰   '‰ י˙ן  מ"מ  ל"‡לף ‰˘ביעי"  לבו‡  ˘ייכים 
ל‚‡ול‰  לבו‡  נזכ‰  י„‰  ˘על  בעבו„˙ם,  מיוח„˙ 

‰˜רוב‰. ‡כי"ר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז ע' 189)

סיני מכיך מכל טורי‡ 
וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ ב‰ר סיני
(רי˘ פר˘˙נו)

˜ו„ם  כי  יז)  סח,  ˙‰לים  (מ„ר˘  במ„ר˘  ‡י˙‡ 
 ˙‡ ‰˘י"˙  י˙ן  מי  על  ביני‰ם  ‰‰רים  רבו  מ"˙ 
‰˙ור‰, וכל ‡ח„ מ‰ם טען ‡˙ מעלו˙יו וכו' ולכן 
‰˜ב"‰  ל‰ם  ‡מר  וע"ז  בז‰.  לזכו˙  ˆריך  ‰ו‡ 
"למ‰ ˙רˆ„ון – ˙רˆו „ין – ‰רים ‚בנונים", ו"‰‰ר 
מכל  "„מכיך  סיני  ‰ר  ‰ו‡  ל˘ב˙ו"  ‡ל˜ים  חמ„ 

טורי‡" (‰˘פל מכל ‰‰רים).

ולכ‡ור‰, ‡ינו מובן:

ממ"נ, ‡ם „ח‰ ‰˘י"˙ ‡˙ טענ˙ ‰‰רים ובחר 
‰˙ור‰   ˙‡ לי˙ן  ‰ו"ל  ובנמיכו˙,  ב˘פלו˙  „וו˜‡ 
‰י‡  ‰מעל‰  ו‡ם  במי˘ור,  עכ"פ  ‡ו  בב˜ע‰ 
ב"‰ר", ‰י' לו לי˙נ‰ על ‰‰ר ‰‚בו‰ ביו˙ר, ולמ‰ 

בחר ב"‰ר סיני".

ו‰בי‡ור בז‰ ב„רך עבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

בע˙ עבו„˙ ‰י‰ו„י ב˜יום ‰˙ומ"ˆ, ˆ"ל בליבו 
ב' בחינו˙ – מח„ "‰ר" ומ‡י„ך "סיני":

"ל‡  רוח  וב‰‚ב‰˙  ב˙ו˜ף  ˆ"ל  מח„   (‡
ב˙חיל˙ו),  (˘ו"ע  ‰מלעי‚ים"  מפני  ל‰˙ביי˘ 

ול‰יו˙ ‚‡‰ וח„ור ב˜יום רˆון ‰˘י"˙.

 (‡  ,‰ (סוט‰  נ‡מר  ‰‚‡ו‰  על  ומ‡י„ך,  ב) 
"ונפ˘י  ‡חרי  ור˜  ל„ור",  יכולין  ו‰ו‡  ‡נו  "‡ין 
ב˙ור˙ך  ליבי  ל"פ˙ח  זוכים  ˙‰י'"  לכל  כעפר 
ובמˆוו˙יך...". עליו ל‰ר‚י˘ "מכיך מכל טורי‡".

וב‡מ˙, ‡ין כל ס˙יר‰ בין ב' עניינים ‰ללו:

‰ר‚˘˙  מˆ„  ‡יננו  ‰˙ומ"ˆ  ב˜יום  ˙ו˜פו  כי 
 – ל‰יפך  עˆמי˙.  כמˆי‡ו˙  וח˘יבו˙ו  י˘ו˙ו 
‰‚„לו˙   ˙‡ ‰ו‡  ח˘  ‰˘י"˙,  כלפי  ביטולו  מˆ„ 
 ˙‡ לו  נו˙ן  וז‰  י˙',  רˆונו   ˙‡ ל˜יים  ו‰˘מח‰ 
‰˙ו˜ף ‰‡מי˙י לעמו„ חז˜ ב˘מיר˙ ‰מˆוו˙ ול‡ 
ב˘ע‰  ב‰  ‰רי  ז‰,  ביטול  ומחמ˙  מכלום.  ליר‡ 
מכל  „'מכיך  ‰נפ˘י  ומˆבו  מעמ„ו   ˙‡ ‰ו‡  יו„ע 

טורי‡'.

(יעויין ‡ריכו˙ ‰בי‡ור בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 276)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

י‡מרו  למערב  ממזרח  ל˘ם  כ˘יבו‡ו  ‰נ‰ 
 – למזרח  ממערב  ובבי‡‰   ,'‡ יום  ˘‰ו‡ 

˘‰ו‡ יום ˘ני.

 ıב‡ר מסוים  ˜ו  ˘י‰י'  מוכרח  כן  ועל 
‰ימים,  נב„לים  ˘˘ם  ‰˙‡ריך")  ("˜ו 
חלו˜  ‰˜ו  ˘ל  ‰‡ח„  ˘מˆ„ו  ו‰מ˜ום 
˘ל  ‰‡חר  ˘מˆ„ו  מ‰מ˜ום  לזמן  בנו‚ע 
˘כ˘עובר  ונמˆ‡  במעל"ע.  (כמעט)  ‰˜ו 
 '‡ יום  (ו‡חרי  ‡ח„  "יום"  י„ל‚  ‰˜ו   ˙‡
יכנס ליום ‚' וכ„ומ‰), ויחסר ‡ˆלו מעל"ע 
מ‰לך  בכיוון  למערב  ממזרח  ‰ולך  ‡ם   –
‡ˆלו  ˘י˙וסף  ‡פ˘ר  ל‡י„ך  ‡ו  ‰˘מ˘; 
ב˘בוע ‡חרי  ר‡˘ון  ליום  (˘יכנס  מעל"ע 
‡ם   – ר‡˘ון)  יום  ‰‡˙מול  יום  לו  ˘‰י' 
˘ל  מ‰לכ‰  נ‚„  למזרח,  ממערב  ‰ולך 

‰˘מ˘.

˙ריסין  בעלי  זו  ב˘‡ל‰  ˘˜ו"ט  וכבר 
ועו„),  טו˜‡ˆינס˜י.  ל‰רב  בני ˆיון. ‰יומם  (˘ו"˙ 

‰ימים:  מנין  ‰˙חל˙  במ˜ום  „עו˙  ו‚' 
˜מ"‰  ב)  ירו˘לים.  ממזרח  מעלו˙   'ˆ  (‡
מעלו˙  ˜"פ   (‚ ירו˘לים.  ממזרח  מעלו˙ 

ממזרח ירו˘לים.

 ב 
‰˘"ס  „ין  ע"פ  ספיר‰  לענין  יח˜ור 
בר‡יו˙  ויוכיח  ‡ח„,  לכל  ספיר‰   ‡‰˙˘
˘ספר  לפי ‰ימים  לספור  „כל ‡„ם ˆריך 
לעˆמו ע„ ע˙‰ ול‡ו „ו˜‡ כבני ‰מ˜ום

ועˆר˙,  ספיר‰  ל„יני  ל„ון  י˘  ומע˙‰ 
‰יטב  ועיין   .‡ (כ‰,  במנחו˙  ‚רסינן  „‰נ‰ 
לכם  "וספר˙ם  ˙פט):  רס"י  ‡„‰"ז  ב˘ו"ע 

‡ח„  לכל  ספיר‰   ‡‰˙˘ טו),  ˘ם,  (פר˘˙נו 

כ„ין  ‰ימים  ספיר˙  „‡ין  פירו˘  ו‡ח„", 

˜ביע˙ם  חיוב  נמסר  ˘ל‡  ‰זמנים  ˘‡רי 
ע"י  נ‚רר  ו‰יחי„  יחי„,  לכל  וספיר˙ם 
ספיר˙  כמו  בי"„,  ˜ביע˙  ע"י  ‡ו  ‰ˆיבור 
˘ב˙  זמן ˜ביע˙  וכן  ויובל,  ˘מיט‰  ˘נו˙ 
ויום טוב, מ˘‡"כ חיוב ספיר˙ ימי ‰עומר 

‰י‡ על כל יחי„ לעˆמו.

וי˘ לח˜ור בז‰ ‡י נימ‡ „‰יינו ר˜ ˘כל 
‡ו  ל‡,  ו˙ו  ‰ספיר‰  במע˘‰  חייב  ‡ח„ 
ח˘בון ‰ימים  ˘‡ופן  ז‰  בכלל  נמי  „למ‡ 
‡ף ‰ו‡ ˙לוי בי„ כל ‡ח„ לפי ספיר˙ו, כי 
י‰י'  ל‡  ‡ח„  ‡ˆל  ‰ימים  ˘ח˘בון  ‡פ˘ר 
זו  מח˜יר‰  ו‰נפ˜ו˙‡  חבירו.  ‡ˆל  כמו 
ב‡מˆע  ‰˙‡ריך  ˜ו   ˙‡ ˘עבר  במי   ‡‰˙
„מˆו˙   ‡‰„ ‡מרינן  „‡י  ‰ספיר‰.  ימי 
בפני  יחי„  כל  על  מוטל˙  ‰עומר  ספיר˙ 
˘לו,  ‰ספיר‰  לספור  ˘עליו  ‰יינו  עˆמו, 
‰„בר  ˘‡ין  ‰רי  ˘לו,  ‰ימים  ח˘בון  לפי 
בˆ„ו  ‡חרים  ע"י  ‰נספר˙  בספיר‰  ˙לוי 
‡י  ‡בל  נכנס.  ˘ל˙וכו  ‰˙‡ריך  ˜ו  ˘ל 
נימ‡ „‰יינו ר˜ ˘חיוב ספיר‰ על כל ‡ח„, 
נ‚רר  ו‰יחי„  לˆיבור  מסור  ‰ח˘בון  ‡בל 
‡חריו, על ‰נכנס למ˜ום ז‰ לספור מע˙‰ 

לפי ח˘בונם.

ל„ו‚מ‡: פסח ˘חל ל‰יו˙ ב˘ב˙ ו‰ו‡ 
ב˘בוע  ‰˘ני  וביום  למערב  ממזרח  נוסע 
 ˙‡ עבר  לעומר  ימים  ˘ני  ˘ספר  ל‡חרי 
יום  ‰ו‡   – ˘נכנס  במ˜ום   – (˘˘ם  ‰˜ו 
˘לי˘י ב˘בוע), ‰רי ‡ם ‰ח˘בון ‰ו‡ לפי 
ˆריך  ‰ליל‰  כ˘מ‚יע  ‰רי  ˘‡ˆלו  ימים 
ל‡חרי  ˘ב‡‰  ‰ספיר‰   ˙‡ לספור  ‰ו‡ 
יום ‰˘לי˘י,  ספיר˙  ‰˘ני', ‰יינו  ספיר˙ו 
˘ל˘ם  במ˜ום  ˘נמˆ‡ים  ‡לו  ˘כל  ‡ע"פ 
סופרים  כבר  ‰ספיר‰,  ימי  מ˘‰˙חילו  ב‡ 
‡ז (יום „' ב˘בוע) ‡˙ ‰יום ‰רביעי; וכמו 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙ור˙נו  מ˙ן  זמן  ב˘בועו˙  ‡ומרים  ‡נו 
‡בל  לי˘ר‡ל2.  ‰˙ור‰  ני˙נ‰  בסיון  ˘בו' 
‰ר‡י'  עפ"י  ‰ח„˘ים  מ˜„˘ין  ˘‰יו  בזמן 
ו‰י'  חסר  ניסן  חו„˘  ‚ם  ל‰יו˙  ‰י' ‡פ˘ר 
לעומר  חמי˘ים  יום  ˘‰ו‡  ‰˘בועו˙  ח‚ 
‡ייר  חו„˘  ‚ם  ‰י'  ו‡ם  בסיון  ב˘בע‰ 
חמי˘ים  יום  ˘‰ו‡  ח‚ ‰˘בועו˙  מל‡ ‰י' 
לעומר בחמי˘‰ בסיון (ר"‰ ו, ב), ‡ף ˘‡ינו 
ביום מ"˙ ‡ין בכך כלום, ˘‰כ˙וב ל‡ ˙ל‰ 
ח‚ ‰ז‰ ביום מ"˙ ול‡ בכמ‰ ימים לחו„˘ 
ר˜ בחמי˘ים לעומר . . ו‡ף ˘˘˘‰ בסיון 
יˆ‡ו  ˘בו  בניסן  מט"ו  נ"‡  יום  ˘לנו ‰ו‡ 
נ"ב  ביום  נ˙נ‰  ו‰˙ור‰  ממˆרים  י˘ר‡ל 
‡ומרים  ‡נו  ‡עפ"כ   .  . ממˆרים  לˆ‡˙ם 
כיון  לעומר  בחמי˘ים  ˙ור˙נו  מ˙ן  זמן 
בסיון  וב˘˘‰  בסיון  ב˘˘‰  לנו  ˘‰ו‡ 

נ˙נ‰ ‰˙ור‰".

ויום  לעומר  ‰חמי˘ים  ˘יום  ז‰  ו‰נ‰ 
בזמנים  ˘י‰יו  ל‰ם  ‡פ˘ר  בסיון   ‰˘˘
מ˜„˘ים  ˘‰יו  בזמן  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ˘ונים 
‡פי'  ‡ל‡  כנ"ל,  ‰ר‡י',  עפ"י  ‰חו„˘   ˙‡
חסר,  ו‡ייר  מל‡  ניסן  ˘לעולם  עכ˘יו3 
‡לו  ענינים  ב'  יחולו  יחי„  ˘ל‚בי  י˙כן, 
נפ˜ו˙‡  ˙‰י'  ומע˙‰  ˘ונים,  זמנים  ב˘ני 

˘ם  נחמי'  ב„ברי  כמ"˘  ו„ל‡  כרבנן.  „‰לכ‰   (2
יˆ‡ו  ˘י˘ר‡ל  ˙"ל  בסי'  ממ"˘  ˘‰וכיח  (ומ‰ 
 „ˆ˙ בסימן  ‰ז˜ן  רבינו  ‰רי  ב˘ב˙,  ב‰'  ממˆרים 
ב‰'  יˆי"מ  ‰י˙‰  רבנן  ל„ע˙  ˘‚ם  ל‰„י‡,  כ˙ב 
מל‡ים.  ˘ני‰ם  ו‡ייר „˘נ‰ ‰‰י‡ ‰יו  וניסן  ב˘ב˙, 
(ועיין במח‰"˘ (סימן ˙ˆ„) ˘‰וכיח מל˘ון ‰˘"ס: 
˘‰בריי˙‡  ‡ל‡),  ‡מר  (ול‡  ‰י‡"  ר"י  מני   ‡‰"

˘יˆי"מ ‰י' ב‰' ב˘ב˙ ‡˙י‡ ‚ם לרבנן)).

מ˜„˘ין  ˘‰יו  בזמן  ר˜  בכ"מ „ז‰ו  ובכ"ז ‰ל'   (3
ר˜  (ול‡  י˘ר‡ל  בכל  כן  ‰י'  ‡ז  כי  ‰ר‡י',  ע"פ 

ביחי„).

ל„ינ‡ לענין „ין ספיר‰ ולענין עˆר˙ ביום 
חמי˘ים לספיר‰.

‰י‡   ıר‡‰˘ כיון  „כי„וע  וב‰˜„ים, 
ע"ז  (ירו˘למי  ˘טוח‰  ול‡  ככ„ור  ע‚ולי˙ 
במ„ב"ר  מ‡, ‡.  ע"ז  ככ„ור –  ב˙ו„"‰  ‚, ‡. ‰וב‡ 

מ‰לכ‰  (˘עפ"י  ו‰˘מ˘   (‡ י,  זח"‚  י„.  י‚, 

 – ıנ˜בעים ‰ימים) סובב˙ סביב כ„ור ‰‡ר
נמˆ‡ ˘‡ין זריח˙ ‰˘מ˘, ל„ו‚מ‡, נר‡י˙ 
בב˙ ‡ח˙ בכל חל˜י ‰‡רı. וכיון ˘מ‰לך 
במ˜ום  – ‰רי  למערב  ממזרח  ‰˘מ˘ ‰ו‡ 
ר‡יי˙  ˘ם  ˙ו˜„ם  יו˙ר  למזרח  ‰נמˆ‡ 
יו˙ר  למערב  וב‰נמˆ‡  בזריח˙ו,  ‰˘מ˘ 
˙˙‡חר ˘ם ר‡יי˙ זריח˙ ‰˘מ˘. וכמרז"ל 
‰י'  ˘בירו˘לים  ˘ם)  ובמ‡ור  ב,  (כ,  בר"‰ 
מ˙‡חר ל‚בי בבל ˘˘ ˘עו˙. ובזו‰ר (˘ם) 
˘כ‡ן  וב˘ע‰   ,ıב‡ר ˘ונים  ˘מ˜ומו˙ 
˘ער ‰כולל  (ועיין ‚"כ  ליל‰  במ˜"‡ ‰ו‡  יום 

ב˙חיל˙ו).

בירו˘לים ‰ו‡  כ‡˘ר  ועפ"י ‰נ"ל ‰נ‰ 
‰יינו  למ˘ל,   '‡ „יום  ‰יום  חˆו˙  ר‚ע 
‰רי  ‡„ם,  כל  בר‡˘  עומ„˙  ˘‰חמ‰ 
כבר  ‰ו‡  למזרח‰  ‰נמˆ‡˙  בבל  ב˜ˆ‰ 
וממזרח   .'‡ יום  חˆו˙  ‡חר  ˘עו˙   ˘˘
כמרח˜  לבבל  ממזרח  ˘‰י‡  סיביר   ‰ˆ˜
˘ני,  יום  ליל  חˆו˙  ‰ו‡  מירו˘לים  בבל 
‰רי  למערב  מירו˘לים  ˙ח˘וב  ‡ם  ‡בל 
לערך  ˘‰י‡  ‡מרי˜‰,  למזרח  בבו‡ך 
חˆו˙  בר‚ע  ‰נ‰  וירו˘לים,  בבל  כמרח˜ 
ממ˘  ז‰  בר‚ע  ‰ו‡  ˘ם  בירו˘לים   '‡ יום 
˘˘ ˘עו˙ מ˜ו„ם לז‰, ‰יינו בו˜ר יום ‡'. 
מרח˜  כפי  מז‰  למערב  ‰נמˆ‡  ובמ˜ום 
סיביר  ל˜ˆ‰  ממזרח  ‰יינו  לערך,  ‰נ"ל 
‰יינו  לז‰,  ˜ו„ם  ˘עו˙   ˘˘ ‰ו‡  ‰נ"ל 
חˆו˙ ליל יום ‡'. נמˆ‡ במ˜ום ‡ח„ ממ˘ 

י„

‰עובר ‡˙ ˜ו ‰˙‡ריך ב‡מˆע ‰ספיר‰
יבי‡ מ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן „בזמן ‰˜י„ו˘ ע"פ ‰ר‡י' ‰י' זמן עˆר˙ ביום נ' לעומר ‡ף 
כ˘‡ינו ו' סיון / י˜„ים לב‡ר ענין ˜ו ‰˙‡ריך ב‰לכ‰, ויח˜ור לענין ספיר‰ ע"פ „ין 
‰ימים  לפי  לספור  ˆריך  ‡„ם  „כל  בר‡יו˙  ויוכיח  ‡ח„  לכל  ספיר‰   ‡‰˙˘ ‰˘"ס 
עˆר˙,  לענין  ‰„ין  „‰ו‡  יסי˜   / ‰מ˜ום  כבני  „ו˜‡  ול‡ו  ע˙‰  ע„  לעˆמו  ˘ספר 

„מ„ינ‡ ˙לוי חלו˙ ‰יו"ט ביום נ' לספיר˙ ‰יחי„ ול‡ בענין ‡חר 

 ‡ 
י˜„ים מ„ברי רבינו ‰ז˜ן ע"פ סו‚י‡ „ר‡˘ 
‰˘נ‰, „בזמן ‰˜י„ו˘ ע"פ ‰ר‡י‘ ‰י' זמן 
סיון,  ו'  כ˘‡ינו  לעומר ‡ף  נ'  ביום  עˆר˙ 

וי˜„ים לב‡ר ענין ˜ו ‰˙‡ריך ב‰לכ‰ 

ב˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן (סי' ˙ˆ„ ס"‡): "ביום 
חמי˘ים לספיר˙ ‰עומר ‰ו‡ ח‚ ‰˘בועו˙ 
˙ספרו  טז-כ‡)  כ‚,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר   .  .
חמי˘ים יום ו‰˜רב˙ם ו‚ו' ו˜ר‡˙ם בעˆם 
ח˘בון  ולפי  ו‚ו'.  ˜ו„˘  מ˜ר‡  ‰ז‰  ‰יום 
˘חו„˘  בי„ינו  ‰מסור  ‰ח„˘ים  ˜ביע˙ 

ניסן ‰ו‡ מל‡ לעולם וחו„˘ ‡ייר ‰ו‡ חסר 
לעולם, י‰י' ח‚ ז‰ ב˘˘‰ בסיון . . לפיכך1 

˘ו"ע  ‰˘למ˙  נחמי'  ב„ברי  כמ"˘  ו„ל‡   (1
ב‰'  עˆר˙  כ˘חל  ˘‚ם  ב˜ו"‡,  ˙˜פ‡  סי'  ‡„מו‰"ז 
בסיון ‡ומרים "זמן מ"˙" מˆ„ ‰מ˘כ˙ ˘ער ‰נו"ן. 
‰י'  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  ˘מ"˙  „‡ף  ˘ם  ˘בי‡ר  ומ‰ 
‰ו‡  ˘נ‰  בכל  „מ"˙  ‰זמן  מ"מ  לעומר  ‰נ"‡  ביום 
ביום ‰נ' „ו˜‡, לפי ˘‚ם ‡ז ר‡וי' ‰י˙‰ לינ˙ן ביום 
‰נ' ‡ל‡ ˘מˆ„ ‡יז‰ טעם ני˙נ‰ בפועל ביום ‰נ"‡ - 
ˆע"˜, ˘‰רי כל ‰ענינים חוזרים וניעורים בכל ˘נ‰, 
לינ˙ן  ר‡וי  ב' ‰ענינים,  מ˙עוררים  ˘נ‰  בכל  ו‡"כ, 
˘‰י'  ‰זמן  ב‡ו˙ו  ‡ח„,  כל  בפועל,  ומ"˙  ‰˙ור‰ 

בפעם ‰ר‡˘ונ‰.

חידושי סוגיותחידושי סוגיות


