
 עיונים ובי‡ורים
בעניני ‰יום וב˙ור˙ ר˘ב"י



בעזהי״ת.
ב‰˙˜רב ‡לינו ‰‡י יומ‡ רב‡, יום ˘מח˙ו ˘ל ר˘ב"י - ל"‚ בעומר, 
˜ונטרס  ולומ„י‰  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ˜‰ל  בפני  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
מלו˜טים  ‰יום,  בענייני  ועיונים  בי‡ורים  ובו  בעומר',  ל"‚  '‡וˆרו˙ 
מ˙וך ˙ור˙ו ‰רחב‰ מני ים ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ 

נב‚"מ זי"ע.

‚ילוי   – ענינו ‰עי˜רי „ר˘ב"י  נסובו ‡ו„ו˙  ז‰  ב˜ונטרס  ‰בי‡ורים 
לי„י  ז‰  ‚ילוי  ב‡  בו   – בעומר  ל"‚  ליום  וב˘ייכו˙  ‰˙ור‰,  פנימיו˙ 

˘לימו˙, כ‡˘ר ‚יל‰ ל˙למי„יו סו„ו˙ טמירין ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו. 

˜ונטרס ז‰ מופיע במס‚ר˙ ‰˜ובı ‰˘בועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙ – עיונים 
בפר˘˙ ‰˘בוע".

רבנו,  ע"י  במ˜ורם  ל‡ ‰ו‚‰ו ‚ם  מן ‰בי‡ורים  רבים  למו„עי:  וז‡˙ 
וב˜ונטרס ז‰ ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, ו‡ף עוב„ו 
ב˜יˆור,  ‰בי‡ורים  נ‡מרו  ולפעמים  חבר-מערכ˙,  ע"י  ונערכו  מח„˘ 
ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
רבנו. ופ˘וט ˘מחמ˙ עומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים, י˙כן ˘ימˆ‡ו 
טעויו˙ וכיו"ב, ו‰ן על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין. ועל 
מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן 
טוב,  וימˆ‡  ‰עניינים),  ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ור  ˘יעיין 

ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

„"ב‰‡י  ‰זו‰ר,  בספר  ‰‡מור  ל˜יום   ‡˙˘ ‰‡י  ˘נזכ‰  וי‰י-רˆון 
‰˙ור‰  בפנימיו˙  ‰עיסו˜  ו˙וספ˙  ‚לו˙‡",  מן  יפ˜ון  „ילך  סיפר‡ 
במ‰ר‰   ,˜„ˆ ‚ו‡ל  בי‡˙   ˙‡ יחי˘ו  ‰חסי„ו˙,  ˘ב˙ור˙  ובבי‡ור‰ 

בימינו ממ˘.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

חו„˘ ‡ייר ‰'˙˘ע"ו

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



˜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 ˆבי היר˘ זלמנוב, 

הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יוסף יˆח˜ מר‚ליו˙, 
הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

אוצרות המועדים כו

˘ביום ‰˘ני ב‡ו מ‰מ˘טר‰ ו‰בול˘˙ ויח˜רו ‡ו„ו˙ ‰„פס˙ ספר "ל˜וטי ˙ור‰", כמ‰ עו˙˜ים 
נ„פסו ול‡יז‰ ערים נ˘לחו. וכמ‡˙יים ו˘מונים עו˙˜ים ˘נמˆ‡ו בבי˙ ‰„פוס ח˙מ‰ ‰מ˘טר‰ 

בחו˙מ‰, וי˙נו ˆו ל‰˙ייˆב ביום רביעי לפני ‰בול˘˙ בעיר ˜יוב.

חי˘ מ‰ר ‰˙פ˘ט‰ ‰˘מוע‰ בעיר, וכ"˜ בניו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר ב‡ו ‡ליו ל˘מוע ‡˙ ‰„בר 
כמו ˘‰ו‡, כי ב˘ע‰ ‡ח˙ כבר ‰ספי˜ו בני ‰עיר לספר ‚וזמ‡ו˙ ו˘˜רים בני„ון.

בו ביום לע˙ ערב ˘מענו ב˘ם ‰ר‰"ח ר' ‡˘ר ב˘ם כ"˜ מ‰רי"ל [רבי י‰ו„‰ ליב מ˜‡פוסט, 
בנו ˘ל ‰ˆ"ˆ], ˘‡ביו כ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ ‡מר לו ול‡חיו כ"˜ ‰ר˘"ז [רבי ˘ני‡ור זלמן] 

כי "ב˙ „ינ‡ בטל „ינ‡" [כיון ˘לן ‰„ין בטל ‰ריב] (סנ‰„רין ˆ‰, ‡).

˘ביום ‰רביעי  מ‰‚ביר „‡ברי,  מכ˙ב  ובי„ו  מ˜יוב  מ‰יר  רוכב  ב‡  ערב  לע˙  ביום ‰חמי˘י 
וי‡סרו‰ו,  ˜˘ו˙  ‡˙ו  „ברו  ב˜יוב  ‰בול˘˙  לפני  מזיטומיר  ‰מ„פיס  ˘פיר‡  ‰רב  כ˘‰˙ייˆב 
וביום ‰חמי˘י בו˜ר ‰וב‡ לפני חו˜ר ו‡חרי ‰ח˜יר‰ ‰וחזר למ‡סר, ובו ביום לע˙ ערב חופ˘‰ 
ני˙נ‰ לו. ולמחר˙ו ביום ‰˘י˘י כ˙ב‰ ‰בול˘˙ ˘ל ˜יוב לבול˘˙ ˘ל זיטומיר ל‰סיר ‰חו˙מו˙ 

מספר "ל˜וטי ˙ור‰" ו‡˘ר ‰עניין מסו„ר.

(ל˜וטי „יבורים חל˜ ‚–„ [‰מ˙ור‚ם לל‰"˜] עמ' 728 ו‡ילך)



כ‰ל"ג בעומר

‡ז,  נוכח  ‰י‰  ˘‰ו‡  סיפר  מעמי˜)  ו‰˘כל‰,  ‰בנ‰  בעל  (˘‰י‰  מˆ'‡˘ני˜  ‡ב‡  ר'  ‰חסי„ 
‰מ‡מרים  ‡רבע‰  ˘ל  ‰נחו˙  ‚ם  ˘˘מע  ‰מ‡מרים  בין  כ˙וב  נמˆ‡  ור˘ימו˙יו  כ˙ביו  ובין 
ר'  כ"˜ ‡„מו"ר ‡ו„ו˙ ‰חסי„  ˘סיפר  וכן ‰סיפור  בעומר),  מל"‚  ו‡ח„  (˘ל˘‰ „פר˘˙ ‡מור 
פייווי˘ מ˘‰ מ„וברובנ‰ ‡ביו ˘ל ר' יוסף מיכ‡ל, נוסף על ‰„יבורים ˘חלפו בין ז˜ני ‰חסי„ים 

ב‰˙ווע„ו˙ ליל ל"‚ בעומר ו‰סיפורים ˘ספרו.

סיפוריו ˘ל ר' ‡ב‡ עוררו ‡˙ זכרונו ˘ל ר' חנוך ‰ענ„ל, ו‡מר כן כן, ‰נ‰ נזכר˙י מ‰ ˘סיפר 
סלוˆ˜  נכב„י  מבחירי  ‡ח„  ‰י‰  מ˙חיל‰  כי  ‰"י˘וב'ני˜",  מ˘‰  פייווי˘  ‡ו„ו˙  ‡„מו"ר  כ"˜ 
ו‰י‰ מ‚„ולי ‰מנ‚„ים על ‰בע˘"ט נ"ע, ו‡חר כך לסיב‰ בל˙י י„וע‰ עזב ‡˙ סלוˆ˜ ו‰˙יי˘ב 
יוסף  ר'  יחי„ו  בנו  לו  נול„  ו˘ם  טוב  ˘ם  ˘ל ‰בעל  נל‰ב  לחסי„  וי‰י  ל„וברובנ‰  סמוך  בכפר 

מיכ‡ל.

‰ילול‡ וחינ‚‡ ‰י‰ ‰יום ‰ז‰ לנו 
‰‡חרונ‰  ‰פעם  ‰י˙‰  ˙ר"ט  ˘ב˘נ˙  סיפר  ˘עפטיל]  בˆל‡ל  ˘מו‡ל  [=ר'   ı"ר˘ב‰ מורי 

לח‚י‚˙ ל"‚ בעומר ב˘„‰ ‰˜רוב ל‰‡נ‡ר‡וו‡, ˘ב‰ ‰˘˙˙ף כ"˜ ‡„מו"ר.

ב‡ו˙‰ ˘נ‰ חל ל"‚ בעומר ביום חמי˘י. ביום רביעי ‡חרי ˙פיל˙ ˘חרי˙ ‰לכו כל ‰‡ברכים 
ע„  ונ˘‡רו  פר˘˙ ‡חרי–˜„ו˘ים ‰עבר  ל˘ב˙  ˘ב‡ו  ו‰‡ורחים  ו˙למי„י ‰י˘יב‰  ‰"יו˘בים" 
לחו‚  ‰זמנ˙ו  פי  על  ˘למ‰  ר'  ‰חסי„  ‡ל  בעומר,  לל"‚  ˘ב‡ו  ‰ח„˘ים  ו‰‡ורחים  ‰ח‚  ‡חרי 
 — ˙˜ע"„  ב˘נ˙   — ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰˙יי˘ב  מ‡ז  ˘נ‰  בכל  כנ‰ו‚  בעומר  ל"‚  ח‚   ˙‡

בליוב‡וויט˘.

‰ילול‡ וחינ‚‡ ‰י‰ ‰יום ‰ז‰ לנו. ‰ז˜נים ˘˘יב‰ זר˜‰ ב‰ם ר˜„ו בטלי˙ו˙ ˜טנו˙.ו‡נחנו 
לכל ‰‚‰  פ˙וחים ‰˜˘בנו  ובפיו˙  נטויו˙  ב‡וזניים  כ‡ילים.  ר˜„נו  ˙למי„י ‰י˘יב‰  ‰‡ברכים 

‰יוˆ‡ מפי ז˜ני ‰חסי„ים.

חסי„ו˙  מ‡מר  וי‡מר  כ"˜ ‡„מו"ר  ב‡  חˆו˙ ‰יום  בערך ‡חרי  ב˘ע‰ ‡רבע  בעומר,  בל"‚ 
„"‰ ל‰בין ענין ‰כ˙ר, ˘‰ו‡ ממוˆע בין ‡ור ‡ין סוף ‰מ‡ˆיל לנ‡ˆלים ו‰ו‡ בי‡ור על ‰מ‡מר 
כ˘ל˘  ו‰˙עכב  ‡חרי–˜„ו˘ים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ב˘ב˙  ˘‡מרו   (‰  ,‡ ‰˘ירים  (˘יר  ‡ני"  "˘חור‰ 

˘עו˙.

כ"˜ ‡„מו"ר  בעל ‡רבע˙ ‰בבו˙ ‰י„וע.  רבנו ‰ז˜ן,  כ"˜  ני‚ון  לנ‚ן ‡˙  נסעו, ˆיוו‰  וטרם 
י˘ב ב„ב˜ו˙ ‚„ול‰ בעינים עˆומו˙ ו„מעו˙ על לחייו, וכ˘‚מרו לנ‚ן עמ„ מל‡ ˜ומ˙ו וי‡מר: 
זכו˙ו ˘ל בעל ‰‰ילול‡ ˙‚ן על כלל ‡חינו בני י˘ר‡ל ועל ‰כלל ‰פרטי [=ע„˙ חסי„י חב"„].

כ˘‚מר ‡˙ „בריו ‡ל‰ ‰נ‰ בלי ˘ום ‰כנ‰ ‰˙פרˆ‰ מלב כולנו ˜רי‡‰ עˆומ‰ "‡מן".

˘חו˜ ˜ל עבר על פני ˜„˘ו וי‡מר: ‡מן כן י‰י רˆון.

על  ויחזרו  בר‡˘ם  ‰לל  ר'  ו‰ר‰"ח  ‰חסי„ים  ז˜ני  ‰˙‡ספו  לבי˙ו  ‡„מו"ר  כ"˜  כ˘נסע 
‰מ‡מר ˘‡מר כ"˜ ‡„מו"ר וי˙פל‡ו על ‡˘ר ˆיוו‰ כ"˜ לנ‚ן ‡˙ ני‚ונו ˘ל ‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן 

וי„‡‚ו מ‡„ על „בריו ‰‡חרונים.

ביום ˘ני ‡חרי ˘ב˙ פר˘˙ ‡מור, ב‡ רוכב מ‰יר מעיר זיטומיר ויבי‡ מכ˙ב מ‡˙ ‰מ„פיסים 

‡. ‰"‚ל" ˘ב˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
כיˆ„ ‚יל‰ ר˘ב"י ‡˙ פנימיו˙ ‰˙ור‰, ‰ל‡ ‰י‡ "רזין" „‡וריי˙‡? / בי‡ור ‰רמז ליום ל"‚ 

בעומר בכ˙וב "ע„ ‰‚ל ‰ז‰"
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 129 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ז ב. ˙ור‰ ‰מבי‡‰ לכבו„
 / רˆוי  בל˙י  ˘‰ו‡  ב‡ופן  ˙ור‰  לימו„  בע˜בו˙  ב‡‰  לז‰"  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  „"ל‡  ‰נ‰‚‰ 

‰פ˙רון ל"ל‡ נ‰‚ו כבו„" ב˙ור˙ו ˘ל ר˘ב"י – פנימיו˙ ‰˙ור‰

(ע"פ ׳˙ור˙ מנחם׳ – ‰˙ווע„ויו˙ ח״‚ עמ׳ 72 ו‡ילך)

פנינים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
‰˜˘˙ ו‰ˆיפי‰ ל‚‡ול‰ | 'ביטול' ‰מכניע ‡˙ ‰‡ויב | טוב˙ עין ‚ם ב"רזין"

י‡ ‚. „ינרי ז‰ב ˘ל ‚‡ול‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„וע ל‡ נ˜טו במע˘‰ „"ב˜ע‰ ב˜ע‰ ‰˙מל‡י „ינרי ז‰ב" ‡˙ ‰פל‡ ‰‚„ול יו˙ר, בנטיל˙ 
ב‚ילוי  בעולם ‡˙ ‚ילוי ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  ל‰בי‡   – ר˘ב"י  ˘ל  ענינו   / ˘מי‡?  מן  ‰מעו˙ 

פנימיו˙ ‰˙ור‰
(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ‡ עמ׳ 285 ו‡ילך)

„. פנימיו˙ ‰˙ור‰ ו‰ור„˙ ‚˘מים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚
בעולם,  ‰‚˘מים  ברכ˙  ל‰מ˘יך  ר˘ב"י  ˘ל  ‰מיוח„˙  „רכו  ‡ו„ו˙  ‰זו‰ר  בסיפור  בי‡ור 
˙פיל‰  ברכ‰,  ב‡מˆעו˙  / ‡ופן ‰‰מ˘כ‰  ו‡מור‡ים  ˙נ‡ים  ב˘‡ר  ˘מˆינו  ממ‰  ב˘ונ‰ 

ו˙ור‰ ומעל כולם – פנימיו˙ ‰˙ור‰

ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ח"‚ עמ' 270 ו‡ילך)
 
(ע״פ ˙ור˙ מנחם-‰˙ווע„ויו˙ ˙˘„"מ ח"ב עמ' 593.

טז . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰. מעל˙ מע״ט ‡ˆל "מ‡רי ˙ור‰״
מ˜˘‰ מ‰ו מעל˙ ״כ˙ר ˘ם טוב״ - מע״ט - ‚בי ר˘ב״י ˘״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״; יבי‡ מירו˘למי 
„מ˘מע לכ‡ו׳ „מע״ט ‰ו‡ ‰˙כלי˙ „לימו„ ‰˙ור‰, ‡ך יוכיח ל‡י„ך „מעל˙ ‰מע״ט ‰י‡ 
מ˘ום ˘מוסיפים ˘לימו˙ ב˙ור‰; י˜„ים מעל˙ ע˘יי˙ מ˘כן לו י˙׳ „וו˜‡ בענינים ˘פלים, 
וי˜˘‰ ‰כיˆ„ י˘כון ז‰ יח„ עם ‰עס˜ ב˙ור‰; יב‡ר „ב‡ם בעבו„˙ו ‰ו‡ בטל לרˆון בור‡ו 
‡זי ‡ין ס˙יר‰ בין ‰ענינים; ענין עבו„˙ ר˘ב״י; יב‡ר ‡מ‡י ״מסי ר״˘״ מ‰ „״מחי ר״‡; 

מיי˘ב ˘פיר ‡מ‡י „ו˜‡ ר˘ב״י ‰ו‡ בעל ‰מימר‡ „״כ˙ר ˘ם טוב עול‰ על ‚בי‰ן״

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 303 ו‡ילך)

דרכי החסידות  

כ‚ ‰ילול‡ „ר˘ב"י בˆל ‰ˆמח ˆ„˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
יומנו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ı בו מ˙וע„ים ˙י‡ורי‰ם ˘ל ז˜ני ‰חסי„ים ‡˘ר ‰עלו ‡˙ 
כ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜  ˘ל  בˆילו  בעומר  ל"‚  מיום  בס‚נונו —  כל ‡ח„  זכרונו˙י‰ם — 

מליוב‡וויט˘ 

˙וכן ‰עניינים˙וכן ‰עניינים



ה  ר≈ ¿ׂ̆ ים ע∆ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒיָסן, ּב ƒנ ׁ̆ ֹון הּו‡ ֹח„∆ ׁ̆ ‡ ƒָהר ׁ̆ ֹח„∆ "ּבַ
ּיֹום  ƒי ָהָמן, מ נ≈ פ¿ ƒיל ּפּור הּו‡ ַהּ‚ֹוָרל ל ƒּפ ƒה , ׁ̆ רֹו ו≈ ¿ ׁ̆ ך¿ ֲ‡ַח ל∆ ַלּמ∆

ׁ̆ ֲ‡ָ„ר" ר הּו‡ ֹח„∆ ָׂ̆ ים-ָע נ≈ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ֹח„∆ ׁ̆ ל¿ ֹח„∆ יֹום ּומ≈ ל¿
(‡ס˙ר ‚, ז)

˘‚ם  מובן,  ועפ"ז  ב‡וריי˙‡".  רמיז‡  מי„י „ל‡  רכ‡, ‡) "ליכ‡  זח"‚  ט, ‡.  ˙עני˙  (ר‡‰  ‡רז"ל 
מ‰ו˙ו ˘ל ל"‚ בעומר מרומז ב˙ור‰. 

בר  ˘מעון  רבי  ‰‡ל˜י  ‰˙נ‡  ˘ל  פטיר˙ו  יום  ˘‰ו‡  ז‰  ‰ו‡  בעומר  „ל"‚  ענינו  עי˜ר  ו‰נ‰ 
יוח‡י, ועפ"ז מובן ˘‚ם ענינו ‰עי˜רי ˘ל ר˘ב"י מרומז˙ ומבו‡ר˙ ב˙ור‰. 

‰ז‰"  ‰‚ל  "ע„  „בפסו˜  ו‡ילך)   ‚  ,˘„ „‡"ח  עם  בסי„ור  ו‰˘ו"ע,  ‰˙ני‡  (בעל  ‰ז˜ן  רבינו  ומב‡ר 
(˙ול„ו˙ ל‡, נב) נרמז ‰ענין „ל"‚ בעומר, „"‚ל" ‡ו˙יו˙ "ל‚". 

˘ל  וחי„ו˘ו  מעל˙ו  ב‰˜„ים  וחי„ו˘ו „ר˘ב"י,  מעל˙ו  ז‰  בפסו˜  מרומז˙  כיˆ„  לב‡ר  וי˘ 
ר˘ב"י: 

בז‰  ועס˜ו  לימ„ו ‡ו˙ם,  ל‡  ˙ור‰" ‡ך ‰ם  ב"רזי  עס˜ו  ˙נ‡ים  ˘‰רב‰  ˘מˆינו  „‰נ‰, ‡ף 
ר˜ לעˆמם (זח"‚ ˜‰, ב. ור‡‰ פסחים ˜יט, רע"‡. ח‚י‚‰ י‚, ‡). וע„ ˘˘נינו (רפ"ב „ח‚י‚‰) "‡ין „ור˘ין 
˙ור‰  ברזי  ˘עס˜  ר˜  ˘ל‡  בז‰  וחי„ו˘ו „ר˘ב"י ‰י˙‰  כו'".  ביחי„ ‡ל‡ ‡"כ  במרכב‰ [‡פי'] 

בעˆמו ‡ל‡ ‚ם ‚יל‰ ‡ו˙ם ל‡חרים. 

וע„ ˘ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו, ל‡ ר˜ ˘‰ו‡ עˆמו ‰˘י‚ ‰˘‚ו˙ ‚בו‰ו˙ ביו˙ר ברזי ˙ור‰, ‡ל‡ ‚יל‰ 
‚ם ל˙למי„יו "מלין ˜„י˘ין „ל‡ ‚לי‡ן ע„ ‰˘˙‡" (‡„"ז רפז, ב). 

ו‡ף ˘‚ם ‚ילוי ז‰ ביום ‰‰ס˙ל˜ו˙ ‰י' ל˙למי„יו בלב„, ו‡ף ב˙למי„יו ‚ופ‡ "נפ˜ו כול‰ו" 
ו˘‡ר  ילעי,  ברי  ‡לעזר  ורבי  יכ˙וב,  ‡ב‡  ("רבי  חילו˜ים  ‰יו  ביני‰ם  ו‚ם  יחי„ים,  ר˜  ונו˙רו 
חבריי‡ ירח˘ון בלביי‰ו" (‡„"ז ˘ם)) – מ"מ, ‰רי ר˘ב"י ‰ור‰ ‡ז לכ˙וב ‡˙ ‰"מילין ˜„י˘ין", 
(˙˜ו"ז  חיבור‡ „ילך"  מ‰‡י  וע„ „"י˙פרנסון  י˘ר‡ל,  לכל  מכן  ל‡חר  נ˙‚לו  ˘כ˙בום ‡ז,  „ע"י 

(˙"ו בסופו)) – ˘יכולים ל‰בין ול‰˘י‚ רזי ˙ור‰ ‡לו. 

ולכ‡ור‰ ˙מו‰ ‰„בר: 

˙ור‰ ‰ם  ˘ע"פ  ו‰יינו,  ב˘ם "רזין „‡וריי˙‡" –  ב˙ור‰  נ˜ר‡  ‰רי ‰חל˜ „פנימיו˙ ‰˙ור‰, 
„ברים ˘עלי‰ם ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל "רז" (סו„ ו‰עלם), וע„ ˘‡פי' בז‰ר (רע"מ פנחס רכו, ‡) ‡י˙‡ 

"ˆריך לכס‡‰ רזין „‡וריי˙‡", וכיˆ„ ‚יל‰ ‡ו˙ם ר˘ב"י? 

ה"גל" שבתורה
כיצד גילה רשב"י את פנימיות התורה, הלא היא "רזין" דאורייתא? / ביאור 

הרמז ליום ל"ג בעומר בכתוב "עד הגל הזה"

אוצרות המועדים כ„

ח‚י‚˙ ל"‚ בעומר ב˘מח‰ כפול‰ ומכופל˙ 
‡חרי  לליוב‡וויט˘,  לבו‡  לחסי„ים   [˜„ˆ [‰ˆמח  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰˙יר  ‡ייר  חו„˘  מ˙חיל˙ 
לפני  ע„  מר–ח˘ון  חו„˘  מ˙חיל˙  ˘‰יו  ‰ייסורים  מפ‡˙  לבו‡  עלי‰ם  ‡סר  ‰חורף  ˘במ˘ך 

‰פסח (מל˘ינו˙ ‚ינזבור‚ ו‰"מ˘כילים" בווילנ‡).

‚ם חסי„ו˙ ל‡ ‡מר כ"˜ ‡„מו"ר בחורף ‰‰ו‡ ר˜ פעמים ספורו˙, ב˘"˜ ויˆ‡ ט' כסלו, י"ט 
כסלו, ב˘ב˙ ר"ח וחנוכ‰, כ"„ טב˙, ˘ב˙ ˘יר‰ ופורים, ו‚ם ז‰ במניין ‰˜טן ‰פרטי ˘לו לפני 

‡נ˘ים ספורים וב‰ם ‡ח„ים מ‰‡ברכים ‰"יו˘בים".

ב‡ו˙‰ ˘נ‰ ‰י˙‰ ח‚י‚˙ ל"‚ בעומר ב˘מח‰ כפול‰ ומכופל˙.

מ„וברובנ‰  נחמי‰  ר'  ‰מפורסמים  ‰רבנים  י˘בו  ב˙ר‡,  ˘ני  ˙עני˙  חל  ‰˘ני  ˘ביום  כיון 
(בעל "„ברי נחמי‰"), ר' יˆח˜ ‡ייזי˜ מויטבס˜ ור' יˆח˜ ‡ייזי˜ מ‰ומיל (בעל "חנ‰ ‡רי‡ל") 
ו‡חרי  יסיימו ‡˙ ‰˙עני˙,  ל‡  ˘מח˙ ‰רבים  ˘לר‚לי  ˘ע‰ —  כ‰ור‡˙  ופס˜ו —  בי˙ „ין  ב˙ור 

מנח‰ ‚„ול‰ י˜יימו ‡˙ ‰מנ‰‚ ‰˜בוע בסעו„˙ ‰ח‚.

בחזר˙  ו‰˘˙˙ף  ‰‡מורים  ‰‚‡ונים  ‰רבנים  עם  ‰סכים  כי  ‡ף  מפ‡ריט˘,  ‰לל  ר'  ‰ר‰"ח 
‰מ‡מרים, בני‚ונים וברי˜ו„ים, מכל מ˜ום ‚מר ˙עני˙ו, ור˜ ‡חרי ˙פל˙ ערבי˙ ˘˙‰ כוס חמין.

˘‰‚וף י‰י‰ טוב ול‡ ר˜ ˆו„˜
‰לל  מר'  ל˙בוע  מ‰ומיל  ‡ייזי˜  יˆח˜  ר'  רב‰  ƒ‰ ‰חסי„ים  ז˜ני  ב‰˙ווע„ו˙  ‰‰ו‡  בליל‰ 

מפ‡ריט˘ על ˘‰ו‡ מרב‰ ב‰י„ורים, ו‰סביר ‡˙ ‰מ‡מר "כל י˙ר כנטול „מי" (חולין נח, ב).

ר'  בפני ‰ר‰"ח  ˘לי˘ ‰˙חנן  ב„מעו˙  בכיי‰  ומ˙וך  ‚„ול‰,  במרירו˙  בכ‰  ר' ‰לל  ‰ר‰"ח 
יˆח˜ ‡ייזי˜ ˘ל‡ י‡˘ים ‡ו˙ו על כך, ול‡ יח˘וב עליו עוון ˘‰ו‡ עו˘‰ ז‡˙ מפני יו‰ר‡ ו‚סו˙ 

‰רוח ח"ו.

˘ע‰ ‡רוכ‰ „יבר ‡ז ר' ‰לל ב‰˙ר‚˘ו˙ וב˙חנונים. ‰„ברים כולם ל‡ ‡זכור, ור˜ ז‡˙ ‰נני 
[‰‡מˆעי]  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ל  ל‰יכנס  עˆמו   ˙‡ ˘‰כין  ‰חו„˘ים  ‡רבע˙  ˘במ˘ך  ˘‡מר,  זוכר 
ל"יחי„ו˙", "פעל˙י על ‚ופי ˘י‰י‰ ב„ר‚‡ ˘ל טוב, ול‡ ר˜ ב„ר‚‡ ˘ל ˆ„˜ — ˘י‰י‰ טוב ול‡ 

ר˜ ˆו„˜".

‡ני ‚ם זוכר ˘‡מר: "י˘ מ˘ום עביר‰ לבטל ‡˙ ‰זמן על טענו˙ ומענו˙, כל ר‚ע י˜ר".

‰לל  ר'  ˘ל  מ„יבוריו  מ‡„  — ‰˙ר‚˘  מ‡בˆו‰ע  „ו„  מ˘‰   — מ‰"יו˘בים"  ‰‡ברכים  ‡ח„ 
˘‰יי˙י ‡ˆל  ˘˙י ‰פעמים "יחי„ו˙"  לי  ל‡ ‰ועילו  מ„וע  יו„ע  ע˙‰ ‡ני  בטענו,  רב  בכי  ובכ‰ 
כ"˜ ‡„מו"ר, ˘כן כ„י ל‰יכנס ל"יחי„ו˙" ז˜ו˜ים ל‰כנ‰ בעבו„‰ בפועל, ובלע„י ז‡˙ — ‡ינו 

מועיל.

ל"‚  ביום  ‡„מו"ר  כ"˜  ב‡  ע„  ב‡חרעמ‡וו‡  מיכ‡ל  יוסף  ר'  ‡ל  בו‡נו  מ‡ז   — לע˙  ‰מע˙ 
בעומר לברך ‡˙ ‰ח‚י‚‰ — עבר עלינו כ˘עו˙ ‡ח„ו˙ מרוב ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰ ב˙ענו‚ רוחני.

כ"˜ ‡„מו"ר ‡מר מ‡מר „"‰ "ע„ ‰‚ל ‰ז‰ וע„‰ ‰מˆב‰" (ויˆ‡ ל‡, נב), ו‰˙עכב כ˘˙י ˘עו˙ 
ויסע לבי˙ו.



ס„ר ח‚י‚˙ ל"‚ בעומר  כנ‰ו‚ מימי ˜„ם 
כ‰ סיפר ‰חסי„ ר' חנוך ‰ענ„ל [בסעו„˙ ליל ˘"˜ פר˘˙ ‡מור ˙רנ"ו, בˆל כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב נ"ע]:

ב˘נ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘‰יי˙י בליוב‡וויט˘ — ˙ר"„ — חל ל"‚ בעומר ביום ˘לי˘י ב˘בוע. ס„ר 
˘לפני ‰חˆר  פעם ‡ל ‰כיכר  לעיר,   ıמחו לˆ‡˙ ‡ל  ˜„ם  מימי  כנ‰ו‚  בעומר ‰י‰  ל"‚  ח‚י‚˙ 

‰‡נ‡ר‡ווע ופעם ל˘„‰ ‰מי˘ור ˘בכפר ‡חרעמ‡וו‡.

כ"˜  ˘ל  ממ˜ו˘ריו  ˘‰י‰  ˘מ˘ון  ב"ר  ˘למ‰  ר'  ‰חסי„  ‰מוכסן  ‡ז  „ר  ‰‡נ‡ר‡ווע  בחˆר 
מ˘‰,  פייווי˘  ב"ר  מיכ‡ל  יוסף  ר'  ‰חסי„  ‰מוכסן  „ר  ‡חרעמ‡וו‡  ובכפר  ‰‡מˆעי,  ‡„מו"ר 

‡י˘ ב‡ ב˘נים ועו„נו ממ˜ו˘ריו ˘ל רבנו ‰ז˜ן.

בין  מטילים ‚ורל  רוב ‰יו  פי  ועל  מ˜ו„ם,  כ˘בוע–˘בועיים  מ‚בילים  מ˜ום ‰ח‚י‚‰ ‰יו   ˙‡
˘ני ‰חסי„ים ‰מוחז˜ים ‰‡מורים.

עו„  לבו‡ ‡ליו  ו‡˙ ‰‡ורחים,  מזמין ‡˙ ‰חסי„ים ‰"יו˘בים"  בעריכ˙ ‰ח‚י‚‰ ‰י‰  ‰זוכ‰ 
בערב ל"‚ בעומר, ו‡חרי ˙פיל˙ מנח‰ ‚„ול‰ ביום ל"ב בעומר ‰י‰ עורך סעו„‰ ‚„ול‰ ב„‚ים 
סיפורי  מספרים  „‡"ח,  מ‡מר  חוזרים  ‰יו  ‰סעו„‰  ב˘ע˙  ערבי˙.  ˙פל˙  ע„  ˘נמ˘כ‰  וב˘ר 
חסי„ים, מנ‚נים ורו˜„ים, ועל פי רוב ‰יו נעורים כל ‰ליל‰ ומ˙פללים ב‰˘כמ‰ ˙פל‰ בˆיבור 
לרוב,  יי"˘  מ˘˜‰  עם  חלב  סעו„˙  מוכנ‰  ‰י˙‰  ע˘ר‰  ‡ח˙  וב˘ע‰  ב‡ריכו˙,  ו‚ם  במ˙ינו˙ 

ומ˘ע‰ ˘ל˘ בערך ‰יו מחכים לבו‡ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר.

ב‡ו˙‰ ˘נ‰ — ˙ר"„ — על‰ ‰‚ורל לזכו˙ו ˘ל ‰חסי„ ר' יוסף מיכ‡ל.

הילולא דרשב"י 
בצל הצמח צדק

תיאורם של זקני החסידים אשר העלו את זכרונותיהם — כל אחד בסגנונו — 
מיום ל"ג בעומר בצילו של כ"ק אדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש  

 

„רכי ‰חסי„ו˙„רכי ‰חסי„ו˙

אוצרות המועדים ו

לע˘ו˙  ולבן  יע˜ב  - "ע„ ‰‚ל ‰ז‰", „כ˘רˆו  בי‡ור ‰כ˙וב ‰‡מור  ב‰˜„ים  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
מחיˆ‰ ביני‰ם ע˘ו "‚ל" ˘י˘מ˘ כמחיˆ‰ ביני‰ם. 

ולכ‡ור‰ י˘ ל‰בין למ‰ ‰˘˙מ˘ו ב"‚ל" „וו˜‡? 

ל˘ני,  ‡ח„  עבר  בין  כ‰פס˜  מ˘מ˘  ‰"‚ל"  מח„,  ‰פכיו˙:  ˙כונו˙  ב'  י˘נם  ˘ב"‚ל"  ‡ל‡ 
‡ך מ‡י„ך - מז‰ ˘‰"‚ל" מורכב מ‡בנים בו„„ו˙ ˘מניחים ‡ו˙ם ז‰ על ‚בי ז‰ (ול‡ כ'חומ‰' 

˘‡בני' מחוברו˙), מובן ˘‡ינו מפסי˜ וחוˆı ל‚מרי בין ˘ני ‰ˆ„„ים. 

ולכן ‰˘˙מ˘ו ב"‚ל" „וו˜‡ ל‰ר‡ו˙, ˘‡ף ˘בכללו˙ ל‡ יעברו מעבר ‡ח„ ל‰˘ני, ‡בל ר˜ 
"לרע‰ ‡י ‡˙‰ עובר, ‡בל ‡˙‰ עובר לפר˜מטי‡" (פר˘"י ע‰"פ). 

כ˘‰‰עבר‰  ולפעמים  ‡מי˙י,  ‰פס˜  ‡ינו  ‰ˆ„„ים  ˘ני  בין  ˘‰‰פס˜  מר‡‰  ˘"‚ל"  ו‰יינו, 
‰י‡ לטוב‰, מו˙ר וˆריך לעבור מˆ„ ‡' למ˘נ‰ו. 

ועפ"ז יובן ז‰ ˘ר˘ב"י ‚יל‰ ‚ם "רזין „‡וריי˙‡". 

כי ‰‡ „חל˜ ז‰ ˘ב˙ור‰ ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל "רז" ול‡ ב‚ילוי, ‡ינו „בר ‰חלטי ˘כך ˆריך 
ל‰יו˙ ˙מי„, ‡ל‡ ז‰ כמו "‚ל" ˘לפעמים ולˆורך מו˙ר וחייבים ל‚לו˙ ‚ם חל˜ ז‰ ˘ב˙ור‰. 

רוח ‰טומ‡‰  "ו‡˙  ט)   ,‚ (ˆפני'  י˜ויים ‰יעו„  ˘‡ז  ˘מכיון  לבו‡,  לע˙י„  י‰י'  ˘כן  וכ„חזינן 
‰מחיˆ‰  ז‰  עם  יח„  ˙˙בטל  ח"ו,  "לרע‰"  מ˜ום  נ˙ינ˙  כל  עו„  ˙‰י'  ול‡   ,"ıר‡‰ מן  ‡עביר 

˘בין פנימיו˙ ‰˙ור‰ ו‚לי‡ „˙ור‰, ו‚ם פנימיו˙ ‰˙ור‰ ˙בו‡ לי„י ‚ילוי. 

פנימיו˙ ‰˙ור‰,  ב) ‚יל‰ ‚ם ‡˙  ˘ז,  ˘ם  עם „‡"ח  (סי„ור  מ˘יח  מבחי'  ˘˘ר˘ו   – ר˘ב"י  ולכן 
וחיבר‰ עם ‚לי‡ „˙ור‰, ב‡ופן כז‰, ˘‡ין כל ח˘˘ ל‰יפך ‰טוב ח"ו; ו‡„רב‰, ‚ילוי פנימיו˙ 

‰˙ור‰ ˘חי„˘ יבי‡ ‡˙ ‰טוב‰ ‰‚„ול‰ ביו˙ר – ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ ע"י מ˘יח ˆ„˜נו. 

ועפ"ז יובן ˘בפסו˜ "ע„ ‰‚ל ‰ז‰" מרומז˙ מ‰ו˙ מעל˙ יום ז‰, „ביום פטיר˙ו ˘ל ר˘ב"י 
‚יל‰ ‡˙ ‰סו„ו˙ ‰כי נעלים (כנ"ל), „עי"ז נזכ‰ ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ ˘‡ז י˙‚לו "סו„ טעמי' ומס˙ר 

ˆפונו˙י'" (ר˘"י ˘‰"˘ ‡, ב) וי˜ויים "‚ל עיני ו‡ביט‰ נפל‡ו˙ מ˙ור˙ך" (˙‰לים ˜יט, ח). 



זל"ג בעומר

תורה המביאה לכבוד 
הנהגה ד"לא נהגו כבוד זה לזה" באה בעקבות לימוד תורה באופן שהוא בלתי 

רצוי / הפתרון ל"לא נהגו כבוד" בתורתו של רשב"י – פנימיות התורה

בפר˜  מ˙ו  וכולן  ע„ ‡נטיפרס  מ‚ב˙  ע˜יב‡  לרבי  לו  ˙למי„ים ‰יו  זו‚ים  ע˘ר ‡לף  ״˘נים 
‡ח„ מפני ˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰, ו‰י׳ ‰עולם ˘מם ע„ ˘ב‡ ר״ע ‡ˆל רבו˙ינו ˘ב„רום ו˘נ‡‰ 
ל‰ם, ר״מ ור׳ י‰ו„‰ ור׳ יוסי ורבי ˘מעון ורבי ‡לעזר בן ˘מוע ו‰ם ‰ם ˘‰עמי„ו ˙ור‰ ‡ו˙‰ 

˘ע‰״ (יבמו˙ סב, ב).

בעומר,  ל"‚  ליום  (‰˘ייך  זל״ז״  כבו„  נ‰‚ו  „״ל‡  ר״ע  ˙למי„י  ‰נ‰‚˙  ‡ו„ו˙  ז‰  בסיפור 
‡ו"ח  טו˘ו"ע  ‰‚‡ונים.  ב˘ם  ˘ם  (מ‡ירי  מלמו˙"  ˘"פס˜ו  מ˘ום  ‰ו‡  בו  ‰˘מח‰  מטעמי  ˘‡חר 
ס˙ˆ"‚ ס"ב)) - י˘ לב‡ר ‰סיב‰ ˘‰בי‡‰ לי„י כך, ו‡ופן ‰˙י˜ון ‰נ„ר˘ בכ„י ל˘לול ‰נ‰‚‰ זו. 

כבו„  בפועל  ˘ינ‰‚ו  ז‰,  פרט  ˙י˜ון  ע״י  ר˜  ז‰  ‡ין  כבו„״,  נ‰‚ו  „״ל‡  ‰ענין  ˙י˜ון  „‰נ‰, 
ב‡  בז‰ ‰ו‡  ז‰  כבו„  מנ‰‚  כי ‰ע„ר  ‰˙ור‰.  לימו„  ב‡ופן  ˘ינוי  ל‰יו˙  ז‰ו ˆריך  זב״ז, ‡ל‡ 
בסיב˙ ‡ופן בל˙י-רˆוי בלימו„ ‰˙ור‰. „לימו„ ‰˙ור‰ ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן כז‰ ˘מלכ˙חיל‰ ל‡ 

˙‰י׳ ‡פ˘רו˙ למעמ„ ומˆב ˘ל ‰ע„ר מנ‰‚ כבו„ ז‰ בז‰, כ„ל˜מן. 

‰עמי„ו  ״‰ם   – ר״ע  ˙למי„י  לחמ˘˙  בנו‚ע  (‰נ״ל)  ‰‚מר‡  ל˘ון  ב‰˜„ים  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
˙ור‰״: 

˘״‰˜ים  ל„ו„)  (בנו‚ע  חז״ל  מ‡מר  וב„ו‚מ˙  ע״„  לב‡ר  י˘  ˙ור‰״  ״‰עמי„ו  ל˘ון  „‰נ‰, 
עול  „˜בל˙  ‰ענין  על  מור‰  ˙ור‰״  ˘ל  ״עול‰  „ל˘ון  כ‡),  פי״ח,  (במ„ב״ר  ˙ור‰״  ˘ל  עול‰ 
‰˘כל  מˆ„  ‚ם  ‰עמים״  לעיני  ובינ˙כם  ״חכמ˙כם  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  ‰יו˙  „עם  ‰˙ור‰.  ˘בלימו„ 
‰‡נו˘י, מ״מ, לימו„ ‰˙ור‰ ˆריך ל‰יו˙ ל‡ מˆ„ ‰˘כל ˘בז‰, ‡ל‡ מˆ„ ˜בל˙ עולו י˙׳ „ו˜‡ 

– מˆ„ ˘‰˙ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ‰˜ב״‰. 

˘˙‰י׳  ˘בכ„י  ו‰יינו,   ,(‚  ,‚ˆ (סנ‰„רין  כמו˙ו״  ˘‰לכ‰  עמו  ״ו‰׳  ל„ו„)  (בנו‚ע  וכמ‡רז״ל 
״‰לכ‰ כמו˙ו״ ˆריך ל‰יו˙ ״‰׳ עמו״, ל‰יו˙ ˜˘ור עם ‰˜ב״‰. וכ˘׳˜˘ורים׳ עם ‰˜ב״‰, ‡זי 
˘‰˙ור‰ ‰י‡  בי„עו  ˘מים,  ויר‡˙  עול  מ˙וך ˜בל˙  ˘ב‰, ‡ל‡  מˆ„ ‰˘כל  לימו„ ‰˙ור‰ ‡ינו 

חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ‰˜ב״‰. 

אוצרות המועדים כב

‡נ˘ים  עם  ˘י˙עס˜ו  בז‰  טובים  „מע˘ים  ‰ענין  ‡ˆלם  י‰י'  ‡ומנ˙ם"  ˘"˙ור˙ם  ‡לו  ˘‚ם 
‡חרים ˘‚ם ‰ם ילמ„ו ˙ור‰ ב"‡ופן „"˙ור˙ם ‡ומנ˙ם".

ו‰יינו ˘‡ם "על ‚בי"20 ‰"כ˙ר ˙ור‰" ˘מוכ˙ר בו ע"י ˘לומ„ ˙ור‰ בעˆמו ב‡ופן „"˙ור˙ו 
עם ‡חרים,  ˘בלימו„ו מ˙עס˜ ‰ו‡ ‚ם  טוב" -  ˘ם  ב"כ˙ר  מוכ˙ר "על ‚ביו" ‚ם  ‡ומנ˙ו" ‰"‰ 

‰רי ‡ז ‰ו‡ "עול‰" ולימו„ו ‰ו‡ ב˘לימו˙.

ז.
‚ילוי ענינו „ר˘ב"י ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו

ל‡לו  ˘"˙ור˙ו ‡ומנ˙ו"  ז‰  בין  ס˙יר‰  ל‰˜ב"‰ ‡ין  ביטולו  ˘מעוˆם  ר˘ב"י,  ˘ל  זו  מעל‰ 
‰"‰מניחים חיי עולם ועוס˜ים בחיי ˘ע‰", ‰"‰ ב‰„‚˘‰ ביו˙ר ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו - ל"‚ בעומר:

לכך  ˘בנוסף   ,(‡ רˆ‡,  ˘ם  ‚ם  ור‡‰  ב.  רפז,  (‡„"ז  בזו‰ר  ‡י˙‡  ר˘ב"י  ‰ס˙ל˜ו˙  יום  ‡ו„ו˙ 
"מלין  ‚יל‰  ל˙למי„יו  „‡וריי˙‡, ‰נ‰ ‡ף  ברזין  נעלו˙  בעˆמו ‰˘י‚ ‡ז ‰˘‚ו˙ ‰כי  ˘ר˘ב"י 

˜„י˘ין „ל‡ ‚לי‡ן ע„ ‰˘˙‡". 

˙נ‡ים  בעו„  ‚ם  ˘מˆינו  „‡ף   – ˙ור‰  רזי  בענין  ר˘ב"י  ˘ל  חי„ו˘ו  לכללו˙  ב‰˙‡ם  ˘ז‰ו 
˘עס˜ו ברזי ˙ור‰, ‰נ‰ חי„ו˘ו ומעל˙ו „ר˘ב"י ‰י˙‰ בכך ˘‚יל‰ רזי ˙ור‰ ‚ם ל‡חרים. וע„ 

ל˘לימו˙ בז‰ ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו, ב‚ילוי רזין ‰נעלים ביו˙ר. 

‰„ברים  „‡ף  ו"‚לי‡",  "ס˙ים"   – ‰פכים  ב'  ˘ל  חיבור  בז‰  ‰י‰  ר˘ב"י  ˘‡ˆל  ו‰יינו, 
ב‚ילוי  ˘ל "‚לי‡" –  ב‡ופן  ר˘ב"י  לכל, ‰יו ‡ˆל  מ‚ילוי  ורזין ‰ח˙ומים  ב‚„ר „"ס˙ים"  ˘‰ם 

ובפרסום ‡ך ל‡חרים.

כמו  ‰נ‰  ל˜ב"‰,  ר˘ב"י  ˘ל  ביטולו  עוˆם  ˘מˆ„   – לעיל  למבו‡ר  ב‰˙‡ם  לכך,  ו‰טעם 
‡ף  ז‰,  ומˆ„  ע„"ז.  ‰י'  ר˘ב"י  ‡ˆל  ‚ם  כן  יח„יו21,  ‰פכים  ב'  ˘י‰יו  ס˙יר‰  ‡ין  י˙'  ˘‡ˆלו 

‰„ברים ‰כי נעלים וח˙ומים, ‰י' ביכול˙ו ל‰בי‡ם לי„י ‚ילוי.

גביהן  על  עולה  וכש"ט  מהלשון  כב:  ע'  לזח"א  ובלקולוי"צ  ואילך.  ס"ע 1214  ח"ד  לקו"ש  גם  20) ראה 
משמע שהוא למטה מהג' כתרים אלא שעולה על גביהן.

21) ראה שו"ת הרשב"א סי' תיח. הובא בס' החקירה להצ"צ ע' 68.



כ‡ל"ג בעומר

ב˙ור‰,  ˘יעס˜ו  על ‡נ˘ים ‡חרים  י˘פיע ‚ם  ˘ל‡חמ"כ  בכ„י  לימו„ו ‰י‡  ˘כוונ˙  חו˘ב ‰ו‡ 
כי ז‰ רˆונו י˙'.

˘‚ם „ברים  וב‡ופן  ל‰˜ב"‰,  ב˙כלי˙  בטל  ל‰יו˙  ˘"˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" ˆריך  ו‡"כ ‰רי ‡„ם 
˘נר‡ים כ‰פכים, ‰נ‰ מעוˆם ביטולו ל‰˜ב"‰ יכול ‰ו‡ ל˜יים ˘ני‰ם בב"‡.

.‰
ענין עבו„˙ ר˘ב"י, ויב‡ר ‡מ‡י "מסי ר"˘" מ‰ „"מחי ר"‡"

יכול  ל‰˘י"˙, ‰י'  ביטולו  עוˆם  ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו, „מˆ„  ˘‰י˙‰  לר˘ב"י  בנו‚ע  יובן ‚ם  ובז‰ 
לחבר ‚ם „ברים ‰פכים.

ובז‰ יבו‡ר מ‰ „‡י˙‡ ב‚מ' (˘ב˙ ל‚, ב) ˘כ˘ר˘ב"י ובנו יˆ‡ו מן ‰מער‰ ל‡חר י"ב ‰˘נים, 
כל  ˘ע‰,  בחיי  ועוס˜ין  עולם  חיי  מניחין  "‡מר  וזריע‰,  בחרי˘‰  מ˙עס˜ים  ‡נ˘ים  כיˆ„  ר‡ו 
מן ‰מער‰, ‡זי "כל ‰יכ‡  כ˘יˆ‡ו  ל‡חר ‰˘נ‰ ‰י"‚,  נ˘רף". ‡ך  מי„  עיני‰ם,  ˘נו˙נין  מ˜ום 

„‰וי מחי ר"‡ ‰וי מסי ר"˘, ‡"ל בני „י לעולם [בעוס˜י ˙ור‰. ר˘"י] ‡ני ו‡˙‰".

‰ל‡  ר"˘,  "מסי"  ‡מ‡י  ע„יין  ‰רי  ו‡˙‰",  ‡ני  לעולם  "„י  ‡ם  ‡פי'  מובן:  ‡ינו  „לכ‡ו' 
‰‡נ˘ים ‰‡לו "מניחים חיי עולם ועוס˜ים בחיי ˘ע‰" ו‡"כ ˆ„˜ ר"‡ במ‰ „"מחי"?

 ‡"‡ ˘ע‰"  ב"חיי  ר˜  עוס˜ין  „‡ם  ור"‡  ר"˘  סברו  „מעי˜ר‡  יובן,  מ˘נ˙"ל  „ע"פ  ‡ל‡ 
ולכן "כל  למט‰",  מ˜ו˘ר  עˆמו  ו‰ו‡  למעל‰  יעל‰ו  ולזככם, „"‡יך  עניני ‰עולם  ל‰עלו˙ ‡˙ 

מ˜ום ˘נו˙נין עיני‰ם מי„ נ˘רף".

‡ך לבסוף ‰בין ר"˘ ˘כ„י ˘‰עולם י˙ברר ויז„כך "„י לעולם" ˘"‡ני ו‡˙‰" עוס˜ין ב˙ור‰ 
על ‰‡נ˘ים  ל‰˘פיע ‚ם  יוכלו  ˘עי"ז  בכוונ‰  ב˙ור‰ ‰ו‡  ˘עס˜ם  וע"י  ˘"˙ור˙ן ‡ומנ˙ן"  ע„ 
יכולים  בני ‰‡„ם  ˘‡ר  ˘‚ם  בז‰ „י  כז‰, ‰רי  ב‡ופן  ˙ור‰  ללמו„  ˘ם)  (ל' ‰‚מ'  וזרעי"  „"כרבי 
ל‰˙עס˜ ב"חיי ˘ע‰" ול‰עלו˙ם ולבררם, ו‡"כ ‡„רב‰ "‰ו‰ מסי ר"˘" ˘ריפ‡ ו˙י˜ן, ו‰על‰ 

‡˙ עניני ‰עולם ל‰יו˙ מכון ו„יר‰ ל˘ב˙ו י˙'18.

ו.
מיי˘ב ˘פיר ‡מ‡י „ו˜‡ ר˘ב"י ‰ו‡ בעל ‰מימר‡

 „"כ˙ר ˘ם טוב עול‰ על ‚בי‰ן"
על  עול‰  טוב  ˘ם  בעל ‰מימר‡ „"כ˙ר  ר˘ב"י ‰ו‡  למ‰ „ו˜‡  חומר  כמין  לנו  יבו‡ר  ובז‰ 

‚בי‰ן", „י"ל „‰כוונ‰ ב"˘ם טוב" כ‡ן ‰י‡ ל"˘ם טוב" ˘בלימו„ ‰˙ור‰ עˆמו19.

18) ולא רק היכא ד"מחי ר"א" בנו, כ"א "אמר איכא מילתא דבעי לתקוני" (שבת שם בסוף העמוד). וראה 
לקו"ש ח"ג עמ' 1005.

תלמוד  הו"ע "גדול  טוב  שם  דכתר  א)  (פג,  סוכות  מלקו"ת  ולהעיר  כאן.  להרמב"ם  פיה"מ  גם  עיין    (19
שמביא לידי מעשה"; שיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר (נעתקה בלקו"ש ח"ד עמ' 1215 הערה 13) דכש"ט הו"ע 

הריקודים בשעת הקפות (שמחת התורה).

הוא  טוב"  שם  "כתר  כי   -  35 הערה  הנ"ל  מאמר  עם  דרשב"י  זה  מאמר  לתווך  יש  בפנים  המבואר  וע"פ 
(גם) פרט במעלת התורה.

אוצרות המועדים ח

ו‰ענין בז‰: 

˘ל  ורˆונו  חכמ˙ו  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  ו‰כר‰  י„יע‰  מ˙וך  ‰י‡  ‰˙ור‰  ללימו„  ‰‚י˘‰  כ‡˘ר 
ח״ו,  ו‚‡ו‰  י˘ו˙  עˆמו,  ‰ר‚˘  מˆ„  (ל‡  ‰י‡  ב‰לימו„  ו‰‰˙ל‰בו˙  ‰חיו˙  ובמיל‡,  ‰˜ב״‰, 
‡ל‡) מז‰ ˘לומ„ ומבין ומח„˘ בחכמ˙ו ˘ל ‰˜ב״‰ – בו„‡י ל‡ י˙רעם על כך ˘חבירו מˆליח 
בלימו„ ‰˙ור‰ יו˙ר ממנו, ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘‡פילו ‡ם יפריך חבירו ‡˙ „בריו ויוכיח לו ˘טע‰ 
ב„בריו, ‰רי, ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ י˜פי„ ויכעס עליו, ‡ל‡ ‡„רב‰, יו„‰ לו על כך ˘‰ˆילו מטעו˙, 

ו‰עמי„ו על ‰‡מ˙ ב˙ור˙ ‰׳; 

בלב„  זו  ב‡ופן (˘ל‡  בין ‰˙למי„ים ‰י‡  כז‰ – ‡זי ‰‰נ‰‚‰  ב‡ופן  וכ˘לימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡ 
ונו‰‚ין  ל„, ‡),  ˘ב˙  (ר‡‰  ז‰  ז‰ ‡˙  ˘מפרכסין  ו˘נ‡‰, ‡ל‡ ‡„רב‰)  ל˜נ‡‰  מ˜ום  נ˙ינ˙  ˘‡ין 

כבו„ ז‰ בז‰. 

מ˘‡״כ כ‡˘ר ‡ין נר‚˘ ‡ˆלו ˘‰˙ור‰ ‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ‰˜ב״‰, ‡זי ‡פ˘ר ˘‚י˘˙ו 
עˆמו  ‰ר‚˘  ‰ז‰״,  ‰חיל   ˙‡ לי  ע˘‰  י„י  ועוˆם  ˘״כחי  מח˘ב‰  מ˙וך  ˙‰י׳  ‰˙ור‰  ללימו„ 
ר‚˘  ‡ˆלו  נע˘‰  מז‰  וכ˙וˆ‡‰  פלוני,  „ברי  על  ומ˜˘‰   ,ıירו˙  ıמ˙ר ˜ו˘י‡,  ˘ו‡ל  ‰ו‡   –
יוכיח  ר˜  ‡פילו  ‡ו  טעו˙ו,  על  ויעמי„נו  חבירו  כ˘יבו‡  ו‡זי,  ‚‡ו‰.  ‚ם  ולפעמים  י˘ו˙,  ˘ל 
˘ביכל˙ו לומר ˙ירוı טוב יו˙ר, ˘עי״ז ממעט ב„מו˙ו, בו„‡י י˜פי„ ויכעס עליו, ˘כן, ע„ ע˙‰ 
‰י׳ סבור ˘בכחו ועוˆם י„ו פעל ‚„ולו˙ וע˘‰ חיל ב˙ור‰, וכיון ˘ב‡ פלוני ומר‡‰ ˘‰י˙‰ לו 

טעו˙ מעי˜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‰. 

˘‡ˆלם ‰י˙‰ ‰‰נ‰‚‰  ע˜יב‡,  רבי  ˙למי„י  ˘ייך ‡ˆל  בו„‡י ‡ינו  לעיל  ˘‰‡מור  [ול‰עיר, 
פע״ח  (ר‡‰  למעל‰  ˘‰ם  כפי  ו„ינים „˜טנו˙  ˘ר˘ ‰‚בורו˙  מˆ„  לז‰  ז‰  כבו„  נ˙ינ˙  ˘ל ‰ע„ר 
˘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‰ (ור‡‰ ל˜ו״˘ חל״ב עמ׳ 149 ב‡רוכ‰, בי‡ור ‰ענין „״ל‡ נ‰‚ו כבו„״ 
˘‰י׳ ב˙למי„י ר״ע)].

ע״י  בעי˜ר  ˘ל ‰˜ב״‰, ‰ו‡  ורˆונו  חכמ˙ו  ˘‰י‡  נר‚˘  י‰י׳  ˘בלימו„ ‰˙ור‰  בכ„י  ו‰נ‰, 
לימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰: 

נ‚ל‰  ˘בלימו„   – פנימיו˙ ‰˙ור‰  ללימו„  „˙ור‰  נ‚ל‰  לימו„  ˘בין  „‰נ‰, ‰חילו˜ ‰עי˜רי 
„˙ור‰, ‡ף ˘יו„ע ˘זו‰י ˙ור˙ו ˘ל ‰˜ב״‰, חכמ˙ו ורˆונו י˙׳, מ״מ, ב‰לימו„ עˆמו ‰״‰ לומ„ 
עולם  ועניני  ב„ברים ‚˘מיים  ˘נ˙לב˘‰  ע„  כו׳  ויר„‰  ״נסע‰  כי ‰˙ור‰  ‡ו„ו˙ „ברים ‚˘מיים 
בטלי˙״,  ‡וחזין  ״˘נים  וכמו  פ״„),  ‰˙ני‡  (ל׳  ו‰לכו˙י‰ן״  ככולן  ‰˙ור‰  מˆוו˙  רוב  ˘‰ן  ‰ז‰ 
״‰מחליף פר‰ בחמור״ וכיו״ב. וממיל‡, ˆריך ‰ו‡ לי‚יע‰ רב‰ בכ„י ˘יור‚˘ ב‰לימו„ ˘זו‰י 
לעניני ‡ל˜ו˙. [וע״י  בנו‚ע  עˆמו ‰ו‡  ˘‰לימו„  בפנימיו˙ ‰˙ור‰,  מ˘‡״כ  י˙׳.  ורˆונו  חכמ˙ו 
ממיל‡  ˘ל ‰˜ב״‰,  ורˆונו  חכמ˙ו  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  פנימיו˙ ‰˙ור‰)  לימו„  בנפ˘ו (ע״י  ˘מר‚י˘ 

נר‚˘ ז‰ ‚ם בלימו„ חל˜ ‰נ‚ל‰ „˙ור‰, כפ˘וט]. 



טל"ג בעומר

˘ל  מעל˙ו  ביו˙ר  ‚„ל‰   – עˆמם  ˙ור‰״)  (˘״‰עמי„ו  חמ˘˙ ‰˙למי„ים  ˘בין  מובן,  ועפ״ז 
נ‚ל‰  ‚ם  ˘למ„  „(‡ף  ‰˙ור‰,  פנימיו˙  בלימו„  ‰ו‡  ר˘ב״י  ˘ל  חי„ו˘ו  עי˜ר  „‰רי,  ר˘ב״י. 

„˙ור‰, ‰נ‰) עי˜ר לימו„ו ‰י׳ בפנימיו˙ ‰˙ור‰. 

'ביטול' המכניע את האויב
בנו‚ע למנ‰‚ י˘ר‡ל ‰י„וע, ˘בל"‚ בעומר 
לב‡ר  י˘  ב˜˘˙,  ומ˘ח˜ים  יוˆ‡ים ‡ל ‰˘„‰ 

‰‰ור‡‰ מענין ‰˜˘˙ בעבו„˙ ‰‡„ם: 

 ıזרי˜˙ ‰ח˘ ˘בכ„י  במוח˘  רו‡ים  „‰נ‰, 
ˆריכים  יו˙ר,  רחו˜  למ˜ום  ˙‚יע   ˙˘˜‰ ע"י 
יו˙ר,  למט‰  חוט ‰מ˘יכ‰ (‰י˙ר)  למ˙וח ‡˙ 
˜רוב לעˆמו יו˙ר, וככל ˘˙‰י‰ מ˘יכ˙ ‰י˙ר 
י‚יע  יו˙ר,  לעˆמו  ו˜רוב  יו˙ר,  מט‰  למט‰ 

‰חı רחו˜ יו˙ר. 

 ˙˘˜‰ י˙ר  ˘מ˘יכ˙   –  '‰ בעבו„˙  ו‰ענין 
למט‰ יו˙ר ו˜רוב ללבו יו˙ר, מור‰ על ביטול 
יו˙ר,  רחו˜   ıח‰ מ‚יע  ועי"ז  עˆמו,  ו˘פלו˙ 
בריחו˜  ‰נמˆ‡  ‰‡ויב   ˙‡ ‚ם  ול‰כניע  לבטל 

מ˜ום. 

˘‰‰כנ‰   – ‰˙ור‰  ללימו„  בנו‚ע  ו„ו‚מ˙ו 
עˆמו,  ו˘פלו˙  ‰ביטול  ‰י‡  ‰˙ור‰  ללימו„ 
בכחו  ‡ל‡  י„י",  ועוˆם  "כחי  ז‰  ˘‡ין  לי„ע 
כ„בעי  לימו„ ‰˙ור‰  נע˘‰  ועי"ז  ˘ל ‰˜ב"‰, 
נˆור")  "‡ל˜י  (ב˙פיל˙  ˘‡ומרים  וכפי  למ‰וי. 
לבי  פ˙ח  (ועי"ז)  ˙‰י‰  לכל  כעפר  "ונפ˘י 
ב˜יום ‰ענין  ˘י˙וסף  ככל  ובמיל‡,  ב˙ור˙ך". 
ב˜יום  י˙וסף  ˙‰י‰",  לכל  כעפר  „"נפ˘י 
ב‡ופן  ב˙ור˙ך"  לבי  "פ˙ח  ˘ל‡ח"ז  ‰ב˜˘‰ 

טוב ו˜ל יו˙ר. 

יום  בעומר,  בל"‚  ‰י‡  לז‰  ו‰נ˙ינ˙–כח 
פנימיו˙  ‰ו‡  ענינו  ˘עי˜ר  „ר˘ב"י,  ‰‰ילול‡ 
‚ם  ני‚˘ים  ‰˙ור‰  פנימיו˙  ע"י  כי   – ‰˙ור‰ 
ו‰כר‰  י„יע‰  מ˙וך  „˙ור‰  נ‚ל‰  ללימו„ 
‰˜ב"‰  ˘ל  ורˆונו  חכמ˙ו  ‰י‡  ˘‰˙ור‰ 

י„י",  ועוˆם  „"כחי  ‰ענין  ˘ליל˙   – (ופ˘יט‡ 
יר‡˙  ומ˙וך  עˆמו),  ו˘פלו˙  ‰ביטול  ע"י 

˘מים, ˘‡ז ‰לימו„ ‰ו‡ כ„בעי למ‰וי.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ח"‚ עמ' 80)

◇ ◇ ◇

הקשת והציפיה לגאולה
‰ו‡")  (˘"˙ור‰  י˘ר‡ל  מנ‰‚  י„וע 
ומ˘ח˜ים   ‰„˘‰ ‡ל  יוˆ‡ים  בעומר  ˘בל"‚ 

ב˜˘˙.  

ובבי‡ור טעם ‰מנ‰‚ – ‰נ‰, ‡י˙‡ בספרים 
ל"‚  (ענין   '‚ מ‡מר  ‡ייר  חו„˘  מ‡מרי  י˘˘כר  (בני 

ר˘ב"י  ˘ל  ימיו  ˘"כל  ˘כיון   ('„ ‡ו˙  בעומר) 

זכו˙ו  ˘"‰י‰  לפי  בענן",   ˙˘˜‰ נר‡˙‰  ל‡ 
 ˙˘˜‰ ל‰ר‡ו˙  ˆריך  ‰י‰  ול‡  ‰„ור  על  מ‚ין 
מ˘‰  ובפני  ‰"ב,  פ"ט  ברכו˙  (ירו˘למי  בענן" 
ל"‚  ר˘ב"י,  ˘ל  ‰ס˙ל˜ו˙ו  ביום  לכן,  ˘ם), 
˘מ‡ז  ל‰ר‡ו˙  בכ„י  ב˜˘˙,  מ˘ח˜ים  בעומר, 

‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל ר˘ב"י י˘ ˆורך ב˜˘˙. 

ב˜˘˙  ˘‰מ˘ח˜  נמˆ‡,  ז‰  טעם  לפי  ‡בל, 
טוב, „‰רי  ˘‡ינו  לענין  סימן  בעומר ‰ו‡  בל"‚ 
‰ˆורך ב˜˘˙ מור‰ על מעמ„ ומˆב בל˙י–רˆוי. 

וי˘ לב‡ר ב‡ו"‡ ‡˙ ‰סימן „˜˘˙ למעליו˙‡ 
ם), ע"פ מ"˘ בז‰ר (ח"‡, עב, ב)  (ר‡‰ ‚ם בני י˘˘כר̆ 

 . . ˙˘ ˆפי לר‚לי „מ˘יח‡ ע„ „י˙חזי ‰‡י̃  "ל‡̇ 
ו‰יינו,  למ˘יח",  לי'  וכ„ין ˆפי   .  . נ‰ירין  ב‚ווני 
˘‰‚יע  סימן  נ‰ירין ‰ו‡  ב‚וונין  ˘ר‡יי˙ ‰˜˘˙ 

‰זמן „בי‡˙ ‰מ˘יח. 

‰‰ילול‡  יום  ‰ו‡  בעומר  ˘ל"‚  וכיון 
‰‰˙‚לו˙  ‰˙חל˙  ‰י˙‰  י„ו  ˘על  „ר˘ב"י, 

אוצרות המועדים כ

כ‡לו  ˘י˘נם  עס˜"  ‰"בעלי  ˘רו‡ים  ˘ע"י  ‡ומנ˙ן",  "˙ור˙ן  ‡˘ר  ‡לו  ˘ל  ˙פ˜י„ם  וז‰ו 
על  ‚ם  פועל  ז‰  בלימו„ ‰˙ור‰, ‰רי  ר˜  ועיסו˜ם ‰ו‡  חיי‰ם  וכל  ל‰ם "‡ומנו˙" ‡חר˙  ˘‡ין 
‡לו ˘עי˜ר עיסו˜ם ב„ברי ‰ר˘ו˙, ˘עכ"פ בזמן ˘לומ„ים ˙ור‰ י‰יו ˘˜ועים בז‰ ל‚מרי כ‡ילו 

ר˜ ‰˙ור‰ ‰י‡ ‡ומנ˙ן.

וכ„י ˘‡לו ‰עוס˜ים ב„ברי ‰ר˘ו˙ יו˘פעו מ‰"יו˘בי ‡‰ל" ˆריכים ‰"יו˘בי ‡‰ל" ל‰˙עס˜ 
‡˙ם ול‰˘פיע עלי‰ם.

בעˆמו  יפעול  ‡יך  ‰˙ור‰,  ועיון  בלימו„  ר˜  ‰זמן  כל  ˘˜וע  ‡‰ל"  ‰"יו˘ב  י‰י'  ב‡ם  ‡ך 
‰עוס˜ים  ‡לו  ˘ל  ˙ור˙ו  לימו„  על  ול‰˘פיע  ל‰˙עס˜  כ„י  ב˙ור‰,  ‰עיון  מעומ˜  "ל‰˙נ˙˜" 

ב„ברי ‰ר˘ו˙?

ולכן ˆריך ˘‚ם בע˙ לימו„ו ועיונו ב˙ור‰ ˙‰י' ז‰ בכוונ‰ ˘טעם ‰„בר ˘‰ו‡ עוס˜ ב˙ור‰ 
ללמו„  ב„ברי ‰ר˘ו˙  על ‡לו ‰עוס˜ים  ל‰˘פיע ‚ם  ˘יוכל  כ„י  ב‡ופן „"˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" ‰ו‡ 
יוכל  לימו„ו  ל‡חרי  ˘‚ם  מובן  ב˙ור‰  ועיונו  לימו„ו  ו˙כלי˙  כוונ˙  ˘ז‰ו  ומכיון  כז‰.  ב‡ופן 

ל‰˘פיע ‚ם על ‡לו ‰עוס˜ים ב„ברי ‰ר˘ו˙.

‰˙ור‰,  ב‰בנ˙  ר˜  עסו˜  ומוחו  ‡ומנ˙ו"  "˙ור˙ו  ז‰  ‡„ם  ב‡ם  „ממ"נ,  ˆ"ב,  ‚ופ‡   ‡‰ ‡ך 
‡יך יכול ‰ו‡ לח˘וב ב‡ו˙ו זמן על „ברים ˘‡ינם נו‚עים ל‰בנ˙ ‰˙ור‰; ול‡י„ך, ב‡ם חו˘ב 
על „ברים ‡חרים ‰"ז מור‰ ˘‡ין ‰˙ור‰ לב„ "‡ומנ˙ו" ומח˘ב˙ו ˙פוס‰ ‚ם בענינים ‡חרים?

.„
יב‡ר „ב‡ם בעבו„˙ו ‰ו‡ בטל לרˆון בור‡ו 

‡זי ‡ין ס˙יר‰ בין ‰ענינים
ו‰רˆון  מעניני ‰עולם,  ול‰˙עלו˙  בלימו„  ˘˜וע  ל‰יו˙  ˘‰רˆון  מ‰  „‰נ‰  ז17‰,  לב‡ר  וי˘ 
‰‡„ם  מח˘ב˙  ב‡ם  ר˜  ‰"ז   – ‰מ‰  ‰פכים  ‰עולם  בעניני  ‚ם  י˙'  ˜„ו˘˙ו  ול‚לו˙  ל‰˙עס˜ 
‰י‡ ר˜ על עˆמו, כיˆ„ ‰ו‡ י˙על‰ יו˙ר ע"י עבו„˙ו, „‡זי ‰רי זו ס˙יר‰: „ב‡ם חו˘ב ‰‡„ם 
ירי„‰  ‰ו‡  ‰עולם  בעניני  ‰˙עס˜ו˙  ‰רי  ‰עולם,  מעניני  ‰˙נ˙˜ו˙  ע"י  ‰ו‡  ל‰˙עלו˙  ˘‰„רך 
ל‚בי'; וב‡ם חו˘ב ˘‰עי˜ר לברר ולזכך ‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים, ‡ין ‰ו‡ יכול ב‡ו˙ו זמן ל‰יו˙ 

˘˜וע כל כולו בלימו„ ‰˙ור‰ ו"ל˘כוח" על עניני ‰עולם.

‡בל ב‡ם ל‡ יח˘וב ‰‡„ם על ‰„רך ˘בו ‰ו‡ יכול ל‰˙עלו˙, כ"‡ כל כוונ˙ו ˙‰י' לעבו„ 
‡˙ ‰˜ב"‰ ול˜יים רˆונו י˙', במיל‡ ל‡ ˙‰י' בז‰ ס˙יר‰, כי רˆון ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ב˘ני‰ם, ו‡"כ 
לימו„  ע"י  רˆונו  ˜יום  לי  ומ‰  ‰˜ב"‰.  רˆון  ז‰  ‚ם  כי  "ירי„‰",  ‰עולם  בעניני  ‰˙עס˜ו˙  ‡ין 

‰˙ור‰ ומ‰ לי ˜יום רˆונו ע"י עיסו˜ בעניני ‰עולם.

ונמˆ‡ „ב‡ם ‰‡„ם לומ„ ˙ור‰ ר˜ מˆ„ ˘י˘ לו ˙ענו‚ בז‰, ‡ז ‡ין ‰ו‡ יכול לח˘וב ב˘ע˙ 
ומˆוו˙  רˆון  ל˜יים  כ„י  ‰י‡  ב˙ור‰  בלימו„  ‰‡„ם  כוונ˙  ב‡ם  ‡ך  ‡חרים,  „ברים  על  מע˘‰ 
בור‡ו י˙' - ‰רי מכיון ˘יו„ע ˘‰˜ב"‰ רוˆ‰ ˘י˘פיע ‚ם על ‡חרים, ‰נ‰ ‚ם בע˙ עס˜ו ב˙ור‰ 

17) ראה גם לקו"ש ח"ז ע' 126-7.



יטל"ג בעומר

ו"נמˆ‡ ˘למ„ ˘ל‡ ע"מ לע˘ו˙" וחסר לו ‰˘לימו˙ בלימו„ ‰˙ור‰.

ו‰מורם מכ"ז „ז‰ ˘ס"ל לר˘ב"י ˘מפסי˜ין לע˘יי˙ מˆוו‰, וˆריך ללמו„ ע"מ לע˘ו˙, ‡ינו 
מ˘ום ˘‰מע"ט נעלים וח˘ובים יו˙ר מלימו„ ‰˙ור‰, כ"‡ מ˘ום ˘‰ם מוסיפים ˘לימו˙ בלימו„ 

‰˙ור14‰, ו‡"כ ‰„ר‡ ˜ו˘יין ל„וכ˙‡: למ‰ ס"ל לר˘ב"י „"כ˙ר ˘ם טוב עול‰ על ‚בי‰ן"?

.‚
י˜„ים מעל˙ ע˘יי˙ מ˘כן לו י˙' „וו˜‡ בענינים ˘פלים, 

וי˜˘‰ ‰כיˆ„ י˘כון ז‰ יח„ עם ‰עס˜ ב˙ור‰
ו‰בי‡ור בז‰:

ל‰˜ב"‰  לו  ˘נ˙‡ו‰  מ˘ום  ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡  טז) „˙כלי˙  (נ˘‡  ב˙נחומ‡  מ‰ „‡י˙‡  י„וע 
˘‰עולם ‰ז‰ ‰˙ח˙ון ו‰˘פל י‰י' „יר‰ ומכון ל˘ב˙ו י˙'.

‡ך לכ‡ור‰ „רו˘ בי‡ור:

ב˘למ‡ ‡לו ‰עוס˜ים במסחר וכ„ומ‰, ‰רי ‰ם מ˘לימים ‰כוונ‰ ו‰˙כלי˙ „ברי‡˙ ‰עולם 
„ע‰ו"  „רכיך  ˘"בכל  „ע"י  י˙'.  ˜„ו˘˙ו  בז‰  ‰ם  מ‚לים  ‰עולם  בעניני  עס˜ם  בע˙  ˘‚ם  בז‰ 
ו"כל מע˘יך י‰י' ל˘ם ˘מים" ˘‚ם מע˘י ו„רכי ‰‡„ם ‰ם ל˘ם ˘מים מ‚ל‰ ‰ו‡ ˜„ו˘˙ו ˘ל 

‰˜ב"‰ ‚ם ב„ברים ˙ח˙ונים ו˘פלים.

‰˙ור‰  בלימו„  ר˜  ‰ו‡  עס˜ם  עי˜ר  ‰רי   - ‰ם  ‡‰ל"  ו"יו˘בי  ‡ומנ˙ם"  ˘"˙ור˙ם  ‡לו  ‡ך 
ובענינים ‰עומ„ים ברומו ˘ל עולם, ‡יך ‰ם מ˘לימים בז‰ ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם ˘‰י‡ ל‚לו˙ 

˜„ו˘˙ו י˙' ‚ם ב„ברים ˘פלים ו˙ח˙ונים?

וי˘ לומר בז15‰:

ר˜  עס˜ ‰‡„ם ‰ו‡  כל  ו‡"כ ‡ם   - עˆמו"  מ˙יר  חבו˘  ˘"‡ין  ו˘"נ)  ב.   ,‰ (ברכו˙  ‰כלל ‰ו‡ 
בעניני עולם ‰ז‰ ‰˙ח˙ון ו‰˘פל ‡"‡ לו ל‚לו˙ ˜„ו˘˙ו י˙' ‚ם ב„ברים ‡לו, „‡ם ‰ו‡ עˆמו 

עסו˜ ב„ברים ˙ח˙ונים ‡יך ‰ו‡ יעל‰ ויזכך ‡ו˙ם ל„ר‚‡ ‚בו‰‰ יו˙ר?

בלימו„  ר˜  ˘˜וע  י‰י'  בו  ביום  ‡ח„  זמן  עכ"פ  ˆ"ל  ‰עולם  בעניני  ‰עוס˜  ‡ˆל  ‚ם  ולכן 
‰˙ור16‰, ועי"ז "מ˘˙חרר" ‰ו‡ מעניני ‰עולם, ובכוחו ל‰עלו˙ ‚ם ‡˙ ‰„ברים ‰˙ח˙ונים.

‡ך מכיון ˘עי˜ר עיסו˜ו ‰ו‡ בעניני ‰עולם ˜˘‰ לו "ל‰˙נ˙˜" ל‚מרי מעניני ‰עולם ול‰יו˙ 
ב„ברים  ˘˜וע  ˘ל ‰‰יום ‰"‰  ככולו  ורובו  ז‰ ‰עי˜ר,  כי ‡ˆלו ‡ין  בלימו„ ‰˙ור‰,  ר˜  ˘˜וע 

˘פלים.

14) עיין ג"כ תניא ספל"ז (מט, סע"א). וראה ג"כ (במעלת התורה על המצוות) - תניא פ"ה, פכ"ג, 
ועוד.

15) בהבא לקמן - ראה גם לקו"ש ח"ח ע' 190.

כאו"א  זה  עם  וביחד  המן  לאוכלי  אלא  תורה  ניתנה  שלא  ד)  טז,  בשלח  (מכילתא  מרז"ל  מובן  16) שעפ"ז 
מחוייב בת"ת ומברך נותן התורה (ל' הווה) וכו'.

אוצרות המועדים י

י˙׳  עולו  מ˙וך ˜בל˙  לימו„ ‰˙ור‰   – ˙ור‰״  ו˘לימו˙ ‰ענין „״‰עמי„ו  ˘עי˜ר  מובן  ומז‰ 
(˘˜˘ור עם פנימיו˙ ‰˙ור‰, כנ״ל), נע˘‰ ע״י ר˘ב״י. 

ו‰‰˜„מ‰  ‰‰כנ‰  ˘זו‰י  ‰˙ור‰,  „פנימיו˙ 
‰בע˘"ט  מורנו  (וכ‡‚ר˙  ‰מ˘יח  לבי‡˙  ו‰כלי 
נו‰‚ים  לכן  ב˙חיל˙ו)),  טוב  ˘ם  (כ˙ר  ‰י„וע‰ 

ל˘ח˜ ביום ז‰ ב˜˘˙, לרמז על ‰˜˘˙ ב‚וונין 
נ‰ירין ˘ר‡יי˙‰ ‰י‡ ‰סימן ל"ר‚לי מ˘יח‡". 

(ע"פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ח"‚ עמ' 77)

◇ ◇ ◇

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

(״יום ˘מח˙ו״) „רבי ˘מעון בר יוח‡י. 

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

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

לפעול  עליו ‰˜ב״‰  ˘‰טיל  מ‰  ˘ליחו˙ו,   ˙‡
בעולם – ל‚לו˙ ‡˙ פנימיו˙ ‰˙ור‰; 

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

„˙ור‰  נס˙ר  ‚ם  בנ״י  עם  ללמו„  ל‰˙חיל 

(״רזין „‡וריי˙‡״). 

‰עוב„‰ ˘חל˜ ז‰ ב˙ור‰ ‰י׳ נס˙ר, מור‰, 

ז‰  בחל˜  י˘  ‰˙ור‰,  ˘בכל  ‰יו˜ר  ˘למרו˙ 

ע„יין  סבורים  ‰יו  ל‡  ולכן  מיוח„˙.  ח˘יבו˙ 

˘ר‡וי ל‚לו˙ ז‡˙; ‡מנם, כ‡˘ר ‰˜ב״‰ ‰ר‡‰ 

‡˙ ‡‰ב˙ו לבנ״י במי„‰ ‚„ול‰ יו˙ר, ל‰נחו˙ 

בע˙ים ˜˘ים  בי˙ ‡-ל ‚ם  ב„רך ‰עול‰  ‡ו˙ם 

– ‰˙בט‡ ‰„בר בכך ˘ˆו‰ ל‰˙חיל ל‚לו˙ ‚ם 

‡˙ ‰חל˜ ‰עמו˜ ביו˙ר ב˙ור‰, נס˙ר „˙ור‰. 

יוח‡י,  בן  ˘מעון  רבי  ˘ל  ˘ליחו˙ו  ‰י˙‰  וזו 

ו‰י‡ נ˘למ‰ ביום ל״‚ בעומר.

‰ענין  ˘ל  ו˙וˆ‡‰  ‰מ˘ך  מ‰ו‰  ז‰  וענין 

˜יבלו  ˘בו   – בעומר  בל״‚  ˘‰י׳  ‰ר‡˘ון 

‡י˘  ב‡‰ב‰  לנ‰ו‚  עˆמם  על  ר״ע  ˙למי„י 

לרע‰ו, ולכן ״פס˜ו מלמו˙״: 

מ„רכיו  ˘ילמ„ו  ‰ו‡  ‰˜ב״‰  ˘ל  רˆונו 

״מ‰  כב)  י‡,  ע˜ב  (ספרי  כמ‡רז״ל  ב‰ם,  וילכו 

˘ל  ˘רˆונו  כ˘ם  רחום״;  רחום ‡ף ‡˙‰  ‰ו‡ 

‰˜ב״‰ ל‰יטיב לכל, כך ˆריך כל ‡י˘ י˘ר‡ל, 

וכל ‡„ם בכלל, ל‰יטיב עם סביב˙ו. 

˘ל  ב˘ליחו˙ו  ו‰˙בט‡  ‰˙‚ל‰  ז‰  וענין 

ר˘ב״י – ˘ˆריך ל‰יטיב עם ‰זול˙ ל‡ ר˜ ביחס 

י˜רים  ˘‡ינם  בעניניו  ר˜  ל‡  ‰‚לויים,  לענינים 

לענינים ‰˜˘ורים  ע„  בכל ‰ענינים,  כ״כ, ‡ל‡ 

‰כל   ˙‡  – „נ˘מ˙‡״  ״רזין  נ˘מ˙ו,  עומ˜  עם 

עליו לי˙ן כ„י לע˘ו˙ טוב‰ לי‰ו„י, ל‰זול˙. 

(ע״פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ חכ״ח עמ׳ 88)



‰˙למי„ים  ו‰יו  ע˘יר,  וב‡   ıל‡ר חוˆ‰  ˘יˆ‡  יוח‡י  בן  ר״˘  ˘ל  ‡ח„  ב˙למי„  ״מע˘‰ 
רו‡ין ‡ו˙ו ומ˜נ‡ין בו ו‰יו מב˜˘ים ‰ן לˆ‡˙ לחוˆ‰ ל‡רı, וי„ע ר״˘ ו‰וˆי‡ן לב˜ע‰ ‡ח˙ 
ז‰ב,  „ינרי  מל‡י  ב˜ע‰  ב˜ע‰  ו‡מר  ונ˙פלל  מירון״)  ״˘ע״פ  ז):  (פ˜ו„י,  (ב˙נחומ‡  מ„ון  פ‚י  ˘ל 
לכם, ‡ל‡  טלו  ז‰ב  מב˜˘ים ‰רי  ז‰ב ‡˙ם  ל‰ם ‡ם  לפני‰ן, ‡מר  ז‰ב  מו˘כ˙ „ינרי  ‰˙חיל‰ 
˘כר ‰˙ור‰ ‡ל‡  מ˙ן  ˘‡ין  נוטל,  עו‰״ב ‰ו‡  ˘ל  חל˜ו  עכ˘יו  נוטל  ˘‰ו‡  מי  כל  יו„עין  ‰יו 

לעו‰״ב״, ״כיון ˘˘מעו כך מ˘כו י„י‰ם״. (˘מו״ר פנ״ב, ‚. מ„ר˘ ˙‰ילים ˆב).

חלפ˙‡  בן  ˘מעון  ר׳  נוסף:  מע˘‰  במ„ר˘  מסופר  ר˘ב״י,  ז‰ ‡ו„ו˙  לסיפור  ב‰מ˘ך  ‰נ‰, 
‰˘מים  מן  טוב‰  ‡בן  לו  וני˙נ‰  כך,  על  ו‰˙פלל  ˘ב˙,  ל‰וˆ‡ו˙  לו  ‰י׳  ול‡  מרו„  עני  ‰י׳ 
ומכר‰, ו‰וˆי‡ ‡˙ ‰ממון על ‰וˆ‡ו˙ ‰˘ב˙. כ˘ר‡˙‰ ז‡˙ ‡˘˙ו, ˘‡ל‰ ‡ו˙ו על כך, וסיפר 
ל‰ כל ‰מע˘‰, ו‡מר‰ ˘‡ינ‰ מסכימ‰ לז‰, כי לע˙י„ לבו‡ ״י‰‡ ˘ולחנך חסר ו˘ולחן חבירך 
מל‡״. ‰לך ר׳ ˘מעון בן חלפ˙‡ ל˘„‰ ו‰˙פלל, וחזרו ונטלו ‡ו˙‰ ממנו. ומסיים ע״כ במ„ר˘: 
״רבו˙ינו ‡מרו, ‰נס ‰˘ני ‚„ול מן ‰ר‡˘ון״, כי ״מ˘מי‡ מי‰ב י‰בי מ˘˜ל ל‡ ˘˜לי״ (˙עני˙ 

כ‰, ‡ (ל‚ירס˙ ‰ע״י ו‰ב״ח)). 

ול‡  חלפ˙‡,  בן  על ‰מע˘‰ ‰מ‡וחר „ר״˘  כו׳  נס ‰‡חרון  למ‰ ‡מרו ‚„ול  ל‰בין:  וˆריך 
ברˆונם  ˘‡ין  ‰˙למי„ים  כ˘‡מרו  „ר˘ב״י,  ב‰מע˘‰  ‚ם  ‰רי  „ר˘ב״י.  ‰מו˜„ם  ‰מע˘‰  על 
ל˜ח˙, בו„‡י חזרו ונטלו מלמעל‰ ‡˙ „ינרי ‰ז‰ב [˘‰רי, כיון ˘˙למי„י ר˘ב״י ל‡ נטלום, ו‚ם 

ב„ורו˙ ˘ל‡ח״ז ל‡ מˆ‡ו „ינרי ז‰ב בב˜ע˙ מירון, ‰רי מס˙מ‡ חזרו ונטלום]? 

נר‡˙‰  ל‡  (˘בימיו  ר˘ב״י  ˘ל  מעלו˙יו  מונ‰  ב)  פל״‰,  (ב״ר  נח  פ׳  במ„ר˘  מובן:  עו„ ‡ינו 
ולכ‡ור‰, ‡ם ‰‡  ז‰ב״.  ב˜ע‰ ‰˙מל‡י „ינרי  ז‰ „״ב˜ע‰  מע˘‰  ˘ם ‚ם  ומסופר  וכו׳),   ˙˘˜‰
˘פעל  ר˘ב״י,  ˘ל  מעל˙ו  במ„ר˘  לומר  ˆריך  ‰י׳   – יו˙ר  ‚„ול‰  מעל‰  ‰ו‡  ונטלום  ˘חזרו 

˘יחזרו ויטלו ‡˙ „ינרי ‰ז‰ב? 

ויבו‡ר ז‰ ב‰˜„ים, „עי˜ר עבו„˙ ר˘ב״י ‰י˙‰ ל‰מ˘יך פנימיו˙ ‰˙ור‰, ״ס˙ים „‡וריי˙‡״, 
ב‚לי‡ „˙ור‰, ועי״ז ‚ם ב״‚לי‡״ „‰עולם, ˘˙‰י׳ ב‚ילוי בעולם. „‰רי ‚ם ˜ו„ם ר˘ב״י ‰יו כמ‰ 

˙נ‡ים ˘עס˜ו בפנימיו˙ ‰˙ור‰, ו‰חי„ו˘ „ר˘ב״י ‰י׳ ˘‰מ˘יך ז‡˙ ב‚ילוי בעולם. 

דינרי זהב של גאולה
מדוע לא נקטו במעשה ד"בקעה בקעה התמלאי דינרי זהב" את הפלא הגדול 

יותר, בנטילת המעות מן שמיא? / ענינו של רשב"י – להביא בעולם את 
גילוי הגאולה העתידה, בגילוי פנימיות התורה

אוצרות המועדים יח

ב.
יבי‡ מירו˘למי „מ˘מע לכ‡ו' „מע"ט ‰ו‡ ‰˙כלי˙ „לימו„ ‰˙ור‰, 

‡ך יוכיח ל‡י„ך „מעל˙ ‰מע"ט ‰י‡ מ˘ום ˘מוסיפים ˘לימו˙ ב˙ור‰
ולכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר ל˙רı ע"פ „ברי ‰ירו˘למי ‰נ"ל:

„‰נ‰, ל‡חר ‰˜ו' "ול‡ מו„‰ ר˘ב"י ˘מפסי˜ין לע˘ו˙ סוכ‰ כו'", ‰וסיף ל‰˜˘ו˙: "ולי˙ 
מוכח,  נבר‡", „מז‰  ˘ל‡  לו  נוח  לע˘ו˙  ˘ל‡  ˘‰למ„  כו'  לע˘ו˙  מנ˙  על  לר˘ב"י ‰למ„  לי' 
˘מע˘‰  מפני  מע˘‰ ‰מˆוו˙, ‡ל‡  ‚ם  מ˘ום „בעינן  ר˜  סוכ‰" ‡ינו  ˘מפסי˜ין "לע˘ו˙  „מ‰ 

‰מˆוו˙ ‰ו‡ ‰˙כלי˙ „לימו„ ‰˙ור‰, ˘‰רי ‰לימו„ ‰ו‡ "ע"מ לע˘ו˙".

מובן  ו‡"כ  טובים,  ‰מע˘ים  ‰י‡  ‰לימו„  ˙כלי˙  לר˘ב"י  „‚ם  לומר  ‡פ˘ר  ‰י'  ועפ"ז 
˘‰מע"ט ‰ם מעל‰ ‚„ול‰ יו˙ר וח˘ובים מלימו„ ‰˙ור12‰.

לע˘ו˙  ע"מ  ˆ"ל  ˘‰לימו„  ‰„בר  טעם  ל˜מן  כמ˘י"˙  ו‡„רב‰  כן,  לומר   ‡"‡ ב‡מ˙  ‡ך 
‡ינו מˆ„ מעל˙ ‰מˆוו˙, ‡ל‡ ל‰יפך „‡ם ‰לימו„ ‡ינו ע"מ לע˘ו˙, ‡ין ‰לימו„ כ„בעי וחסר 

בלימו„ו, ולכן ˆריך ‰לימו„ ל‰יו˙ ע"מ לע˘ו˙, ונמˆ‡ ˘‰מע"ט ‰ם פרט בלימו„ ‰˙ור‰.

˘ˆריך  לז‰  בנו‚ע  ס"‚)  (פ"„   ˙"˙ ב‰ל'  ו‰˘ו"ע)  (בעל ‰˙ני‡  רבינו ‰ז˜ן  ממ"˘  וכ„מוכח13 
ל‰פסי˜ מלימו„ ‰˙ור‰ ב˘ביל מˆו‰ ˘‡"‡ לע˘ו˙‰ ע"י ‡חרים וז"ל: "כי ז‰ כל ‰‡„ם כמו 
˘‡מרו חכמים (ברכו˙ יז, ‡) ˙כלי˙ ˙ור‰ ˙˘וב‰ ומע"ט, ו‡ם ‡ינו עו˘‰ כן נמˆ‡ ˘למ„ ˘ל‡ 

לע˘ו˙ כו'" -

כי  ע"י ‡חרים ‰י‡  לע˘ו˙‰   ‡"‡˘ מˆו‰  ב˘ביל  מלימו„ ‰˙ור‰  „לכ‡ו' ‡ם ‰‡ „מפסי˜ין 
‰עי˜ר ‰ם ‰מע"ט ו‰ם נעלים יו˙ר מלימו„ ‰˙ור‰, ‡ינו מובן מ"˘ "ו‡ם ‡ינו עו˘‰ כן נמˆ‡ 
˘למ„ ˘ל‡ לע˘ו˙ כו'", „‰רי ‰חסרון בז‰ ˘ל‡ ‰פסי˜ ‡ינו ר˜ ˘לימו„ו ל‡ ‰י' ע"מ לע˘ו˙, 

כ"‡ י˙יר‰ מזו „‡ם ל‡ ˜יים ‰מˆוו‰, נמˆ‡ „ע˘‰ ‰עי˜ר (מע"ט) לטפל.

‡ל‡ „מז‰ חזינן „ב‡מ˙ ז‰ ˘ˆריך ל‰פסי˜ ב˘ביל מˆוו‰ ˘‡"‡ לע˘ו˙‰ ע"י ‡חרים ‰ו‡ 
ר˜ מ˘ום ˘‡ם ל‡ ‰י' מפסי˜ ‰י' ז‰ חסרון בלימו„ו, ול‡ מˆ„ ח˘יבו˙ם ˘ל ‰מˆוו˙.

ופירו˘ „ברי רבינו ‰ז˜ן כך ‰ם: „‰טעם ˘מפסי˜ין ב˘ביל מˆו‰ ˘‡"‡ לע˘ו˙‰ ע"י ‡חרים 
(מע"ט) ‰ו‡, „מכיון "˘‡מרו חכמים ˙כלי˙ ˙ור‰ ˙˘וב‰ ומע"ט", נמˆ‡ ˘"˙˘וב‰ ומע"ט" 
ב˙ור‰  לימו„ו  כי ‡ז  ל˜יים ‰מˆוו˙,  ע"מ  ללמו„  ולכן ˆריך  בלימו„ ‰˙ור‰,  ˘לימו˙  מוסיפים 
‰י‡ ב˘לימו˙, וז‰ו ‰טעם ‚ם לז‰ ˘מפסי˜ין ללמו„ ב˘ביל מע"ט, כי עי"ז מר‡‰ ˘לימו„ו ‰י‡ 
לע˘ו˙  ע"מ  לומ„  ˘‡ינו  בז‰  מר‡‰  מפסי˜ ‰"‰  ו‡ינו  כן"  עו˘‰  ל˜יים. ‡בל "‡ם ‡ינו  ע"מ 

ב) אבל בפיסקא שלאח"ז (ג) הובא מאמר רשב"י "חביב שם טוב מארון הברית כו' חביב שם טוב מכהונה ומלכות כו'".

ג) ולהעיר מאדר"נ רפמ"א, שמביא מאמר ר"ש, ואח"כ מפרש רק הג' כתרים ומעלת כתר תורה על כתר כהונה ומלכות 

כו').  ויטול  יבוא  ליטול  הרוצה  כל  כו'  תורה  כתר  אבל  כו'  נותן  אפילו  מלכות  כתר  כו'  נותן  אפילו  כיצד  כהונה  (כתר 

וראה רמב"ם הובא לעיל הערה 2.

12) ע"ד פרש"י ד"ה מביא ב"ק יז, א: אלמא, מעשה עדיף. אבל ראה תוס' שם, וקידושין שם ד"ה תלמוד.

13) עיין בזה באריכות בלקו"ש חט"ו עמ' 138 ואילך.



יזל"ג בעומר

ולכ‡ור‰ „בר ז‰ ˙מו‰ ביו˙ר:

(וכמחז"ל  ב˙ור‰,  ‡ינו  עס˜ם  עי˜ר  ‰רי  ‡ומנו˙ם",  "˙ור˙ם  ˘‡ין  ‰עולם,  רוב  ב˘למ‡ 
ו˘ייכים ‰ם  בי„ן"),  על˙‰  ול‡  כר˘ב"י  בי„ן,  ועל˙‰  י˘מע‡ל,  כר'  ע˘ו  ב) "‰רב‰  ל‰,  (ברכו˙ 

‚„ול‰  מעל‰  טובים) ‰ו‡  (מע˘ים  טוב"  ˘ם  "כ˙ר  ˘‡ˆלם  מובן   - טבין  עוב„ין  „מ‡רי  לסו‚ 
יו˙ר מ"כ˙ר ˙ור‰";

ב)  מ,  (˜י„ו˘ין  „ס"ל  ר"ע5  ˘ל  ˙למי„ו4  (ו‰י'  ‡ומנ˙ו  ˙ור˙ו  ‰י˙‰  ‰ל‡  ר˘ב"י  ‡ˆל  ‡מנם 
˘„ו˜‡  ז‰  מ‡„  ˙מו‰  ו‡"כ  ב˙ור‰.  כ"‡  במע"ט  ל‡ ‰י'  עיסו˜ו  ˘עי˜ר  "˙למו„ ‚„ול"6), ‰יינו 
ר˘ב"י ‰ו‡ בעל ‰מימר‡ ˘"כ˙ר ˘ם טוב עול‰ על ‚בי‰ן" - וע„ ˘‚„ול‰ ‰י‡ ‚ם מ"כ˙ר ˙ור‰"7?

ו‡ף ˘פ˘וט „‚ם לר˘ב"י ‡"‡ לעסו˜ ר˜ ב˙ור8‰, וˆ"ל ‚ם ‰עס˜ במע˘ים טובים9, וי˙יר‰ 
מזו ‡י' בירו˘למי (ברכו˙ פ"‡ ס‰"ב. ˘ב˙ פ"‡ ס‰"ב) "ול‡ מו„‰ ר˘ב"י ˘מפסי˜ין (מלימו„ ˙ור‰) 
טובים ‡ˆל ‡לו  מע˘ים  ח"ו  יחסרו  ˘ל‡  כ„י  ר˜  כ"ז ‰ו‡  לכ‡ור‰,  וכו', ‡בל  סוכ‰"  לע˘ו˙ 
˘"˙ור˙ם ‡ומנ˙ם"10, וע"„ ˘‚ם ‰"מ‡רי עוב„ין טבין" מחוייבים ללמו„ ˙ור‰ (רמב"ם ‰ל' ˙"˙ 
בז‰)  „ינים  פרטי  פ"‚  ל‡„‰"ז   ˙"˙ ‰ל'  ור‡‰  ˜נ‰.  ר"ס  ‡ו"ח  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  רמו.  ר"ס  יו"„  טו˘ו"ע   .‰"‰ פ"‡ 

‡ך   - ס"„))  פ"‚  ל‡„‰"ז   ˙"˙ ‰ל'  סע"ב.  ˆט,  (מנחו˙  ערבי˙"  ‡ח„  ופר˜  ˘חרי˙  ‡ח„  "פר˜  (עכ"פ 
לימו„  מ‡˘ר  יו˙ר  ‚„ול‰  מעל‰  מע"ט  י‰יו  ˘˙ור˙ו ‡ומנ˙ו  מי  לומר ‡˘ר (‚ם) ‡ˆל  מ‰יכ"˙ 

‰˙ור11‰?!

4) והמיוחד שבהן - ראה ירושלמי סנה' (פ"א ה"ב): א"ל (ר"ע) דייך שאני ובוראך מכירין כוחך.

5) ולהעיר מסנהדרין (פו, רע"א): וכולהו אליבא דרע"ק.

שהתלמוד  גדול  תלמוד  ואמרו  כולם  - "נענו  כהסיום  (לא  שכוונתו  רפ)  ע'  רסח.  (ע'  ואתחנן  6) באוה"ת 
מביא לידי מעשה" - כ"א) דזה שתלמוד גדול הוא גם לולי הענין ד"מביא לידי מעשה", וראה פסק אדה"ז 
(הל' ת"ת שם ס"ג): מ"ע של ת"ת מצד עצמה היא ג"כ גדולה משאר המצוות (רק שאינה שקולה כנגד כל 

המצוות כולן אלא משום שהתלמוד מביא לידי מעשה כו').

7) אין לתרץ ע"פ הידוע (אוה"ת ר"פ ויגש, אוה"ת ואתחנן ע' רעו ואילך, ועוד) דלע"ל יהי' מעשה גדול 
- כי מזה שנקבע מאמר זה באבות, הוראות בזה"ז, מוכח, דזה שכש"ט עולה על גביהן הוא גם קודם הזמן 

דלע"ל. 

מעשים  לו  כשאין  אמרו  לא  תורה  כתר  כאן  שאמר  מה  ודאי  כאן:  אבות  חיים (למהר"ל)  דרך  גם  8) ראה 
דודאי כהאי גוונא לא כתר הוא כלל.

9) להעיר מב"ק יז, א: אר"י משום רשב"י . . כל העוסק בתורה ובגמ"ח זוכה לנחלת שני שבטים כו'.

הל'  רמב"ם  ב.  ט,  (מו"ק  מפסיקין  אין   - המצוה)  תחסר  (ולא  אחרים  ע"י  לעשותה  שאפשר  10) ובמצוה 
מפני  למעשה  עכשיו  נוגע  שאינו  מלימוד  גם  מפסיקין  שאין  (ושם,  שם  לאדה"ז  ת"ת  הל'  ה"ד.  פ"ג  ת"ת 

ש"ת"ת מצד עצמה היא ג"כ גדולה משאר מצוות")).

לשלשתן  זכה  כאילו  לתורה  שזוכה  מי  כל  כו'  הם  כתרים  א (ב)) "ג'  פ"ז  רשב"יא (קה"ר  מאמר  11) ראה 
וכל שלא זכה לתורה כאילו לא זכה לאחת מהן" - ואינו מסיים שםב וכש"ט עולה על גביהן. וראה מת"כ 
שם, דמה שמסיים "כל מי שזוכה לתורה כו'" - "י"ל שזה מ"ש במשנה במס' אבות שכש"ט עולה על גביהן 

כי התורה שם הטוב"ג. וראה לקמן הערה 19.

(רפ"ג)  להרמב"ם  ת"ת  בהל'  הובא  תתקמא.  רמז  משלי  יל"ש  כ.  יח,  קרח  ספרי  ב.  עב,  ביומא  איתא  זה  מאמר  ע"ד  א) 

ולאדה"ז (רפ"ד) - אבל במקומות הנ"ל אינו מרשב"י.

אוצרות המועדים יב

ו‰ו‡ מ˙‡ים עם מ‰ „‡י˙‡ (פלח ‰רמון ˘מו˙ עמ׳ ז) ב˘ם רבינו ‰ז˜ן (בעל ‰˙ני‡ ו‰˘ו״ע), „‡ˆל 
מעין  ר˘ב״י ‰י˙‰  ˘‰נ‰‚˙  ו‰יינו,  חורבן ‰בי˙.  כלל  נר‚˘  ל‡  נ˘מ˙ו ‰‚בו‰‰,  מפני  ר˘ב״י, 
„לע˙י„. וז‰ו ˘‰מ˘יך פנימיו˙ ‰˙ור‰ ב‚ילוי בעולם, ˘‰ו‡ מעין ‰יעו„ „״˙ור‰ ח„˘‰ מ‡˙י 
˙ˆ‡״ ˘י‰י׳ לע˙י„ (י˘עי׳ נ‡, „) – ˘‡ז י‚ל‰ ‰˜ב״‰ ‡˙ ״סו„ טעמי׳ ומס˙ר ˆפונו˙י׳״ (ל׳ ר˘״י 

˘‰״˘ ‡, ב), „טעמי וסו„ו˙ ‰˙ור‰ ˘ע˙‰ ‰ם נס˙רים, י‰יו ב‚ילוי בעולם. 

 ı״ע כ‰)  ל‡,  (מ˘לי  כמ״˘  ע״י ‰˙ור‰,  נמ˘כו˙  בעולם  ו‰˘פעו˙ ‰טוב  כל ‰‰מ˘כו˙  ו‰נ‰, 
ומכל-˘כן  טז),  (˘ם,  וכבו„״  עו˘ר  ״ב˘מ‡ל‰  ‚ו׳״,  מ‡ו˘ר  ו˙ומכי׳  ב‰  למחזי˜ים  ‰י‡  חיים 
בימינ‰, כ„ר˘˙ רז״ל (˘ב˙ ס‚, ‡). וכן בפר˘˙ בחו˜ו˙י (ב˙חיל˙‰): ״‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ‚ו׳ ונ˙˙י 
ב‚˘מיו˙ ‰עולם, ‰ו‡  ב‚ילוי  ב‡ו˙  ˘ע״י ‰˙ור‰  ˘‰‰מ˘כו˙  בע˙ם ‚ו׳״. ‡ל‡, „‰‡  ‚˘מיכם 

ס„ר ‰‰נ‰‚‰ כפי ˘‰י׳ בזמן ‰בי˙, וכפי ˘י‰י׳ לע˙י„; מ˘‡״כ בזמן ‰‚לו˙. 

ל‰מ˘יך  ביכל˙ו  – ‰י׳  מעין „לע˙י„  ו‰נ‰‚˙ו ‰י˙‰  ל‡ ‰י׳ ‰חורבן,  ˘ל‚ביו  ר˘ב״י,  ולכן 
עבורו  ר˜  ל‡  ז‡˙  ˘‰מ˘יך  מ‰  ר˜  בז‰ ‰י׳  ב‚˘מיו˙ ‰עולם. ‰חי„ו˘  ז‰ב  ע״י ‰˙ור‰ „ינרי 
וכיוˆ‡ בו, ˘ל‚בי‰ם ל‡ ‰י׳ ‰חורבן, ‡ל‡ פעל ‡˙ ‰‰מ˘כ‰ ‚ם עבור ˙למי„יו, ˘‰ם ‰יו ע„יין 
מˆ„  ב‡‰  ˘‰‰מ˘כ‰  „מכיון  עבורם.  ‚ם  ‰‰מ˘כ‰  ר˘ב״י  פעל  ו‡עפ״כ  ‚לו˙,  ˘ל  במ„רי‚‰ 
ב‚ילוי  ר˘ב״י  ‰מ˘יך  ‰˙ור‰  פנימיו˙   ˙‡˘ כ˘ם  ‰רי   – „לע˙י„  מעין  ‰˙ור‰,  פנימיו˙  ‚ילוי 
בעולם לכל, כך ‰מ˘יך ‚ם ‡˙ ‰‰מ˘כו˙ ‰ב‡ו˙ על י„‰ לכל, בל‡ חילו˜ ב‡יז‰ „ר‚‡ נמˆ‡ים 

‰ם. 

˘״חזרו   ‡‰ ר˘ב״י)  ‡ו„ו˙  (ב‰מע˘‰  במ„ר˘  ‰בי‡ו  ל‡  טעם  מ‰  ‰יטב  יובן  ומע˙‰ 
ונטלום״:

מכיון  ולז‡˙,  „ר˘ב״י,  וחי„ו˘ו  ענינו  מ‰ו  ל‰˘מיענו  ב‡ים  ר˘ב״י  בסיפור ‰מ„ר˘ ‡ו„ו˙ 
(כנ״ל),  „לע˙י„  ‰‰נ‰‚‰  ‡ופן  ב‚ילוי  בעולם  ˘‰מ˘יך  בז‰  ‰ו‡  ר˘ב״י  ˘ל  וחי„ו˘ו  וענינו 
(כנ״ל);  „לע˙י„  מעין  „‰ו‡  ‰עולם,  ב‚˘מיו˙  ‰ז‰ב  „ינרי   ˙‡ ‰מ˘יך  ˘ר˘ב״י   ‡‰ ‰בי‡ו 
מ˘‡״כ ‰נס „״חזרו ונטלום״ ‰‚ם ˘״מ˘מי‡ . . מ˘˜ל ל‡ ˘˜לי״, ‰נ‰ ‰‚ם ˘ב„ר‚˙ ‰נס ‰ו‡ 
״‚„ול מן ‰ר‡˘ון״, ˘˘ינו ‰ס„ר ב״˘מי‡״ ו‡יפ˘רו ליטול ‰מעו˙ בחזר‰ – ‡ין ז‰ מענינו ˘ל 

ר˘ב״י, ולכן ל‡ ‰בי‡ו ז‡˙ במ„ר˘.



פנימיות התורה
 והורדת גשמים

ביאור בסיפור הזוהר אודות דרכו המיוחדת של רשב"י להמשיך ברכת 
הגשמים בעולם, בשונה ממה שמצינו בשאר תנאים ואמוראים / אופן 
ההמשכה באמצעות ברכה, תפילה ותורה ומעל כולם – פנימיות התורה

 .  . ˘מעון  „רבי  ל˜מי‰  ‡˙ו  למטר‡,  עלמ‡  ˆריכ‡  ‰ו‰  ח„‡  זמנ‡  יוסי,  רבי  ‡מר  "˙ני‡ 
וכו' [ועי"ז  יח„  ˘ב˙ ‡חים ‚ם  נעים  ומ‰  טוב  מ‰  ˘יר ‰מעלו˙ ‰נ‰  (˙‰לים ˜ל‚, ‡)  ו‡מר  פ˙ח 

‡˙י מיטר‡]" (ז‰ר ח"‚ נט, ב).

‰נ‰ נו„ע מע˘‰ „חוני ‰מע‚ל (מ˙ני' ˙עני˙ פ"‚ מ"„) "˘‡מרו לו לחוני ‰מע‚ל, ‰˙פלל ˘ייר„ו 
ר˘ב"י  ע"י  ‰‚˘מים  ‰מ˘כ˙  בין  עי˜רי  חילו˜  ומˆינו  ב˙וכ‰".  ו‰˙פלל  עו‚‰  ע‚   .  . ‚˘מים 
ל‰מ˘כ˙ ‰‚˘מים „חוני ‰מע‚ל: „‡ˆל חוני ‰מע‚ל, ‰נ‰ ב˙חיל‰ "‰˙חילו ‰‚˘מים מנטפים, 
‡מר ל‡ כך ˘‡ל˙י ‡ל‡ ‚˘מי בורו˙ ˘יחין ומערו˙. יר„ו בזעף, ‡מר ל‡ כך ˘‡ל˙י, ‡ל‡ ‚˘מי 
בלי  מי„  כ˙י˜נן  ירי„˙ ‰‚˘מים  פעל  ר˘ב"י  ו‡ילו  כ˙˜נן",  ור˜ ‡ז "יר„ו  ונ„ב‰",  ברכ‰  רˆון, 

˘ום י‚יע‰. 

פעל  ר˘ב"י  ו‡ילו  פעמים,  כמ‰  ולב˜˘  ל‰˙יי‚ע  חוני ‰מע‚ל  מ‰ ‰וˆרך  מפני  ל‰בין  וˆריך 
ירי„˙ ‰‚˘מים בניחו˙‡ ומבלי ל‰˙יי‚ע. 

ו‰בי‡ור בז‰, „‰נ‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו י˘נם ב' ‡ופני עבו„‰ כלליים: 

י„י  על  עמ‰  ל‰לחם  ‰‡„ם  ˆריך  ‰ב‰מי˙,  ‰נפ˘   ˙‡ ולברר  ל˙˜ן  ˘בכ„י  ‰ו‡,  ‡ח„  ‡ופן 
˘מ˙לב˘ ב‰ ומ˙עס˜ עמ‰. וכמו ב˘ני ‡נ˘ים ˘מ˙‡ב˜ים ז‰ עם ז‰, ˘‰ם ‡חוזים ו„בו˜ים ז‰ 
עם  מ˙‡ב˜˙  ˘נפ˘ ‰‡ל˜י˙  בעבו„˙ ‰',  כן ‰ו‡ ‚ם  זול˙ו,  ל‰כניע ‡˙   ıמ˙‡מ וכל ‡ח„  בז‰ 
‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ על מנ˙ לנˆח‰, ונפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ף ‰י‡ מ˙‚בר˙ כנ‚„‰, ור˜ מˆ„ ‰כחו˙ ˘נו˙ן 
˙˘וב‰  ˘ערי  בס'  ב‡ריכו˙  (כמ˘נ"˙  ‰ב‰מי˙  נפ˘  על  מ˙‚בר˙  ‰י‡  ‰רי  ‰‡ל˜י˙  לנפ˘  ‰˜ב"‰ 
ר"פ  בל˜ו"˙  (‰וב‡  בז‰"˜  וכ„‡י'  ב˘ע˙ ‰˙פל‰,  בעי˜ר  זו ‰י‡  ועבו„‰   .(‡ מט,  ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי 

˙ˆ‡ ובכ"מ. ור‡‰ ז‰ר ח"‡ רמ, ב. ח"‚ רמ‚, ‡) "˘ע˙ ˆלו˙‡ ˘ע˙ ˜רב‡". 

לימו„  ע"י  נע˘‰  וז‰  ו˘לום,  מנוח‰  ב„רך  ו‰˙י˜ון ‰ו‡  בו ‰בירור  נוסף  י˘נו ‡ופן  ‡מנם, 
‰˙ור‰. „ב˘ע‰ ˘‡„ם לומ„ ˙ור‰, ‰נ‰ כ‡˘ר נפס˜ ‰„ין ˘„בר ז‰ ‰ו‡ כ˘ר ט‰ור ומו˙ר, ‰רי 
ז‰ פועל ב„רך ממיל‡ ˘‰„בר ‰נ„ון יעל‰ ל˜„ו˘‰. וכן ל‡י„ך, כ˘נפס˜ עליו ל‡יסור, ‰רי פס˜ 
‰˙ור‰ פועל ˘„בר ז‰ נ„ח‰ מ˙חום ‰˜„ו˘‰. ‡"כ ‰רי בבירור ו˙י˜ון ז‰ ˘ע"י לימו„ ‰˙ור‰, 

ה  ר≈ ¿ׂ̆ ים ע∆ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒיָסן, ּב ƒנ ׁ̆ ֹון הּו‡ ֹח„∆ ׁ̆ ‡ ƒָהר ׁ̆ ֹח„∆ "ּבַ
ּיֹום  ƒי ָהָמן, מ נ≈ פ¿ ƒיל ּפּור הּו‡ ַהּ‚ֹוָרל ל ƒּפ ƒה , ׁ̆ רֹו ו≈ ¿ ׁ̆ ך¿ ֲ‡ַח ל∆ ַלּמ∆

ׁ̆ ֲ‡ָ„ר" ר הּו‡ ֹח„∆ ָׂ̆ ים-ָע נ≈ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ֹח„∆ ׁ̆ ל¿ ֹח„∆ יֹום ּומ≈ ל¿
(‡ס˙ר ‚, ז)

וכתר  כהונה  כתר  תורה  כתר  הן,  כתרים  שלשה  אומר:  שמעון  "רבי 
מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן"

(ג"ימ ד"פ תובא)

.‡
מ˜˘‰ מ‰ו מע ל˙ "כ˙ר ˘ם טוב" - מע"ט -  ‚בי ר˘ב"י ˘"˙ור˙ו ‡ומנ˙ו"

˙וכנו ˘ל מ‡מר ז‰ „ר˘ב"י 1 ‰ו‡ ב‰פל‡˙ ‰"˘ם טוב" ˘י˘נו לי‰ו„י ע"י ‰"מע˘ים טובים" 
„‡ף  מע˘יו˙)3.  מˆוו˙  מ˜יים  „פי'  כ˘"ט  ˙ערב:  ע'  ב')  (כרך  בחו˜ו˙י  וב‡ו‰"˙  ‰מ˘נ2‰.  מפר˘י  כו"כ  (ר‡‰ 

על ‚ו„ל ‰עילוי  ר˘ב"י, „בלי ‰בט  י‡, ‡), ‡עפ"כ ‡ומר  (˘ב˙  ˘ר˘ב"י ‰י˙‰ "˙ור˙ו ‡ומנ˙ו" 
„˙ור‰, וב˙ור‰ ‚ופ‡ "כ˙ר ˙ור‰" – ˘‰י‡ ‰‡ופן ‰כי נעל‰ ˘לימו„ ‰˙ור‰ יכול ל‰יו˙ ‡ˆל 
˘˙כלי˙  מכיוון  ‚בי‰ן",  על  עול‰  (מע"ט)  טוב  ˘ם  "כ˙ר  מ"מ   – ‡ומנ˙ו"  "˙ור˙ו   – י‰ו„י 

‰˙ור‰ ‰י‡ ל‰בי‡ ל"מע˘ים טובים".

"הפרק  ד"ה  בהקדמה  להרמב"ם  פיה"מ  ב.  ב,  שבועות  משמו  ד"ה  רש"י   - רשב"י  הוא  ר"ש  1) דסתם 
השישי". ובנדו"ד מפורש הוא ביל"ש קהלת רמז תתקעג.

2) משא"כ בפיה"מ להרמב"ם וכו'. ולשיטתי' אזיל גם בס' היד שלא הביא "כש"ט עולה ע"ג". וראה הל' 
ת"ת שלו רפ"ג, ורפ"ד - הובאו בהל' ת"ת לאדה"ז רפ"ד ובסופו.

3) וראה לקמן הערה 19.

מעלת מע״ט אצל
"מארי תורה״

מקשה מהו מעלת ״כתר שם טוב״ - מע״ט - גבי רשב״י ש״תורתו אומנתו״; יביא 
מירושלמי דמשמע לכאו׳ דמע״ט הוא התכלית דלימוד התורה, אך יוכיח לאידך 

דמעלת המע״ט היא משום שמוסיפים שלימות בתורה; יקדים מעלת עשיית משכן 
לו ית׳ דווקא בענינים שפלים, ויקשה הכיצד ישכון זה יחד עם העסק בתורה; יבאר 

דבאם בעבודתו הוא בטל לרצון בוראו אזי אין סתירה בין הענינים; ענין עבודת 
רשב״י; יבאר אמאי ״מסי ר״ש״ מה ד״מחי ר״א; מיישב שפיר אמאי דוקא רשב״י הוא 

בעל המימרא ד״כתר שם טוב עולה על גביהן״



טול"ג בעומר

ו‰נ‰, ב˙ור‰ י˘נם ב' ‰מעלו˙ - ‰ן ‰מעל‰ „ברכ‰ (˘‰‰˘פע‰ ˙ומ˘ך בוו„‡י), ו‰ן ‰מעל‰ 
וכ„‡י˙‡  ˙פל‰,  ע"י  ˘נע˘‰  כפי  בעולם,  ˘ינוי  לפעול  ני˙ן  ‰˙ור‰  בכח  „מח„,   – „˙פל‰ 
ב˙ולי'  ‰חו„˘   ˙‡ ב"„  עיברו  ˘‡ם   ,'‡ ויום  ˘נים  ˘ל˘  ב˙  ‚בי  ‰"ח)  פ"ו  (נ„רים  בירו˘למי 
חוזרין, „מז‰ מ˘מע „בכח ‰˙ור‰ לפעול ˘ינוי בעולם. ומ‡י„ך, ˘ינוי ז‰ ˘נע˘‰ ע"י ‰˙ור‰ 

‰ו‡ ב‡ופן וו„‡י כבברכ‰. 

וכמו  ממיל‡,  ב„רך  ˘ל‰ם  עס˜ ‰˙ור‰  ע"י  בעולם  ˘ינוי  ˘פעלו  ˙נ‡ים  בכמ‰  מˆינו  [ו‡כן 
לחˆו˙  ממנו  ונמנע  ‚ינ‡י  בנ‰ר  פ‚ע  ˘בויים  פ„יון  מˆו˙  ל˜יים  ˘ב„רכו  י‡יר  בן  פינחס  ברבי 
‡ו˙ו, וˆיו‰ עליו "‚ינ‡י נ‰ר‡ חלו˜ לי מימיך" (חולין ז, ‡), ובכח עס˜ ‰˙ור‰ ˘לו פעל ‰ˆיווי 

חלו˜˙ ‰נ‰ר].

ו‰נ‰ עם ‰יו˙ ˘בעס˜ ‰˙ור‰ כלולים ב' ‰מעלו˙ ˘ל ˙פל‰ וברכ‰ כנ"ל, ‡ך בכ"ז י˘ מעל‰ 
ב˙פל‰ ל‚בי ˙ור‰: ‰˘ינוי ‰נע˘‰ בעולם ע"י ‰˙ור‰ ‰ו‡ ר˜ כ‡˘ר מˆ„ חכמ˙ ‰˙ור‰ ˆריך 
‡כן ל‰יו˙ ˘ינוי, ו‡ילו ב‰‰מ˘כ‰ ‰נע˘י˙ ע"י ˙פל‰, ‰נ‰ ‚ם כ˘מˆ„ חכמ˙ ‰˙ור‰ ‡ין ˆריך 
כבר  ‰˙ור‰  ˘מˆ„  ‡ע"פ  ‚˘ם,  ויר„  ח„˘  רˆון  ל‰˙עורר  יכול  ‰˙פל‰  ע"י  מ"מ  ‚˘ם,  לר„˙ 
נ˜בע ˘‡י"ז ‰זמן „ירי„˙ ‚˘מים. ועפ"ז מובן מ‰ ˘‰˙נ‡ים פעלו ירי„˙ ‰‚˘מים ע"י ‰˙פל‰, 

„ר˜ בכח ‰˙פל‰ לפעול ˘‚ם כ˘מˆ„ ‰˙ור‰ ‰עולם ל‡ ר‡וי ל‚˘ם, יר„ ‚˘ם. 

˘ל  ‰מיוח„  ענינו  כי  ב˙ור‰.  „רו˘  ‡מיר˙  ע"י  ‰‚˘מים  ירי„˙  ר˘ב"י  ‰מ˘יך  ‡עפ"כ  ‡ך 
במ˜ום  מ‚ע˙  ופנימיו˙ ‰˙ור‰  פנימיו˙ ‰˙ור‰.   – „‡וריי˙‡"  רזין  "מ‡רי  ב‰יו˙ו  ר˘ב"י ‰ו‡ 
ע"י  ב„"כ  ˘נמ˘ך  (מ‰  מ‰˙ור‰  ˘למעל‰  ‰„ר‚‰  מן  ‚ם  ל‰מ˘יך  ביכול˙‰  ‡˘ר  יו˙ר,  נעל‰ 

˙פל‰), ולכן פעל ר˘ב"י ירי„˙ ‰‚˘מים ע"י ‡מיר˙ „רו˘ ב˙ור‰. 

אוצרות המועדים י„

‡ין ‰ו‡ ˆריך ל‰לחם עם ‰רע, ‡ל‡ ע"י לימו„ו מ˙ברר ‰עולם ונ˙˜ן ב„רך-ממיל‡. 

יר„ו  ˘מי„  „ר˘ב"י,  ‰„רו˘  ‡מיר˙  ע"י  ‰‚˘מים  ירי„˙  ‡ופן  בין  ‰חילו˜  יובן  ומע˙‰ 
כ˙י˜ונם, לירי„˙ ‰‚˘מים ע"י ˙פיל˙ חוני ‰מע‚ל, ˘יר„ו ר˜ ל‡חר כמ‰ ˙פילו˙ וב˜˘ו˙: 

˘נע˘י˙  ˘‰פעול‰  ב˙ור‰,  „רו˘  ‡מיר˙  ע"י  ‰י˙‰  ר˘ב"י,  ‡ˆל  ‰‚˘מים  ˘ירי„˙  כיון 
בעולם ע"י ‰˙ור‰ ‰י‡ ב„רך מנוח‰ – בלי מלחמ‰ ו‰˙עס˜ו˙, ‰רי ‰מ˘יך ירי„˙ ‰‚˘מים מי„ 

כ˙י˜ונם;

מלחמ‰  ב„רך  ˘פעול˙ ‰˙פל‰ ‰י‡  ˙פל‰,  י„י  על  ˘‰מ˘יך ‰‚˘מים  חוני ‰מע‚ל  מ˘‡"כ 
לעולם.  ל‰˙‡ים ‡˙ ‰˘פע  ע„יין  ˘יר„ו ‰‚˘מים ‰י' ˆריך  ל‡חר  עם ‰רע, ‰רי ‚ם  ו‰˙עס˜ו˙ 

ולכן ‰וˆרך ל‰˙פלל על כך כמ‰ פעמים, ע„ ˘‰י˙‰ ‰‰מ˘כ‰ כר‡וי בעולם.

ו‰נ‰, מכ‡ן נמˆ‡ חילו˜ יסו„י בין ‰ור„˙ ‚˘מים ע"י ר˘ב"י לבין ‰ור„˙ ‚˘מים ע"י ˘‡ר 
ב˙נ‡ים  ‚ם  כן  מˆינו  „לעיל,  ‰‚˘מים  ירי„˙  על  ‰מע‚ל  חוני  ˙פיל˙  על  נוסף  „‰נ‰  ‰˙נ‡ים, 
‡חרים ˘‰וˆרכו ל‰˙פלל כ„י ל‰ורי„ ‚˘מים, וכ‚ון מ‰ „‡י' ב˙עני˙ (כ‰, ב) ˘ר' ע˜יב‡ (˘‰י‰ 
‰‚˘מים  ירי„˙  ר˘ב"י ‰מ˘יך  ו‡ילו  ‰‚˘מים;  על  ו‰˙פלל  לפני ‰˙יב‰  יר„  ר˘ב"י)  ˘ל  רבו 

ע"י ‡מיר˙ „רו˘ ב˙ור‰. 

˙ור‰,  ע"י „ברי  ˘ר˘ב"י ‰מ˘יך ‰‚˘מים  מ‰ו ‡ליב‡ „‡מ˙ ‰טעם  בעי,  טעמ‡  ו‰‡ ‚ופ‡ 
ו‡ילו ‚בי ˘‡ר ‰˙נ‡ים מˆינו ˘‰מ˘יכו ‰‚˘מים ע"י ˙פיל˙ם? 

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים ‰מבו‡ר ב„‡"ח „ב˘פע ‰יור„ מלמעל‰ י˘נם ב' ‡ופנים: כפי ˘נמ˘ך 
ע"י ˙פל‰, וכפי ˘נמ˘ך ע"י ברכ‰. 

ו‰חילו˜ ביני‰ם, „‰‰מ˘כ‰ ˘ע"י ˙פל‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘‰מ˙פלל ‰ו‡ למט‰ ומב˜˘ ˘י˘פיעו 
לו מלמעל‰ (מלמט‰ למעל‰); מ˘‡"כ ‰‰מ˘כ‰ ˘ע"י ברכ‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘‰מברך [˘י˘ לו כח 
למעל‰  ב)] ‰ו‡  פי"‡,  (במ„ב"ר  לך  נ˙ונו˙  לו ‰˜ב"‰ ‰ברכו˙  ˘‡מר  וע"„ ‡בר‰ם ‡בינו  לברך, 
ב‰מ˘כ‰  מעל‰  י˘נ‰  ובז‰  למט‰.  מלמעל‰  וממ˘יך ‡ו˙‰  נמ˘כ˙ ‰ברכ‰,  ˘ממנו  מ‰˘ור˘ 
˘ע"י ברכ‰, „ברכ˙ ‰ˆ„י˜ ‰י‡ ב„רך ˆיווי, „ל‰יו˙ו למעל‰ ממ˜ור ‰‰מ˘כ‰ י˘ בכוחו לˆוו˙ 
ו‡פ˘ר  ‰‰˘פע‰  ˘˙ומ˘ך  ˘‡פ˘ר  ב˙פל‰,  (מ˘‡"כ  ‰ברכ‰  ˙˙˜יים  ˘בו„‡י  וב‡ופן  ע"ז, 

˘ל‡). 

‡מנם, י˘נ‰ ‚ם מעל‰ ב‰מ˘כ‰ ע"י ˙פל‰ ל‚בי ‰‰מ˘כ‰ ˘ע"י ברכ‰: „‰ברכ‰ ממ˘יכ‰ ר˜ 
כ˘למעל‰ ‡ין ‰‰˘פע‰  ˙פל‰, ‰נ‰ ‚ם  ˘ע"י  ב‰‰מ˘כ‰  ב‰מ˜ור ‰‡ל˜י, ‡ך  כבר  ˘י˘נו  מ‰ 
‰‚זיר‰.  ל˘נו˙  יכול  ˙פל‰  ע"י  ‰רי  וכיו"ב,  ח"ו  חול‰  ˘י‰י‰  עליו  ˘נ‚זר  וע„  במ˜ור,  ח"ו 
ב˘מי‡,  ח„˘  רˆון  ˘י˙עורר  פועלים  רˆון", ‰יינו „ע"י ‰˙פל‰  ב˙פל‰ "י‰י  וכ‰ל˘ון ‰˘‚ור 

ויומ˘ך ˘פע ח„˘ ˘ל‡ ‰י' ˜ו„ם לכן ב‰מ˜ור ‰‡ל˜י. 

[ו‰טעם לז‰ ˘„ו˜‡ ע"י ‰˙פל‰ – ˘‰י‡ מלמט‰ למעל‰ – ני˙ן לפעול ‰מ˘כ‰ ח„˘‰, ‰ו‡ 
כמ˘"נ "למע˘‰ י„יך ˙כסוף" (‡יוב י„, טו), „פעול˙ ‰נבר‡ים חביב‰ ‰י‡ ‡ˆל ‰˜ב"‰, ולכן י˘ 

מעל‰ „ו˜‡ בעבו„‰ ˘מˆ„ ‰מט‰]. 


