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פתח דבר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ זמן מ˙ן ˙ור˙נו ,ח‚ ˘‰בועו˙ ‰ב‡ עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰ ,‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י'˜‰ ˙‡ ,וב‡' ıוˆרו˙ ‰מוע„ים – ˘בועו˙' ,ו‰ו‡ לי˜וט בי‡ורים על „רך
‰פ˘ט ו„‰רו˘ ,ב˙וספ˙ ‰ור‡ו˙ בעבו„˙  ,'‰על מ‡מרי רז"ל ‰מ„ברים מענייני ח‚ ˘‰בועו˙ ומ˙ן
˙ור – ‰מלו˜טים מ˙וך ˙ור˙ו ‰רחב ‰מני ים ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
˜וב ıז ‰ב‡ ב‰מ˘ך וב‰וספ ‰לספר "‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – ח‚ ˘‰בועו˙" ˘י"ל על י„ינו ל˜ר‡˙
ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˘ע"ט ,ובו נל˜טו בי‡ורים ועיונים על סו‚יי˙ מ˙ן ˙ור˘ ‰במס' ˘ב˙ )פו ,ב ו‡ילך(.
ב˜וב ıז ‰נ˙ב‡רו בעומ˜ וב‰רחב˙˘ ‰י מחלו˜ו˙ רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ ˘‰וב‡ו במכיל˙‡ ,ל‚בי
‡ופן ˜בל˙ ˙‰ור ‰על י„י בני י˘ר‡ל ,ומ˙וך „‰ברים מ˙ב‡רים יסו„ו˙ ח˘ובים בעניין מ˙ן ˙ור,‰
ו‡ו„ו˙ מ‰ו˙ עבו„˙ „‡‰ם בלימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י'.
נוסף לבי‡ורים ‡לו‚ˆ‰ ,נו בסוף ˜‰וב ıלי˜וט מ˘יחו˙ ומכ˙בי רבינו ˘˙וכנם ‰ו‡ עˆו˙ ו„‰רכו˙
˘ונו˙ בנו‚ע ללימו„ ˙‰ור ,‰מ‰ם ˘נכ˙בו כמענ ‰ל˘ו‡לים פרטיים ,ומ‰ם ˘נ‡מרו ונמסרו לרבים.
˜ונטרס ז ‰מופיע במס‚ר˙ ˜‰וב˘‰ ıבועי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙ – עיונים בפר˘˙ ˘‰בוע".
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חברי
‰מערכ˙ ,ולפעמים בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי
˘‰ם מופיעים במ˜ורם ,וי˘ ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ
‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו
טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין .ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‰
‡ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡
טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.
◇◇◇
יום ‡׳ „ח‚ ˘‰בועו˙ ‰ו‡ יום ‰‰ס˙ל˜ו˙ ו‰‰ילול‡ ˘ל כ"˜ מורנו רבי י˘ר‡ל בעל ˘ם טוב זי"ע
ועכי"‡ .ב˜וב ıז ‰מבו‡רים ענינים רבים ב‡ור‰ ‰מופל‡ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙˘‡ ,ר זכינו ל‚ילוי'
ופרסומ ‰ע"י כ"˜ ‰בע˘"ט זי"ע.
‡נו ˙פיל˘‡ ‰ר ‰לימו„ ב˜וב ıז‰ ‰מב‡ר ‡˙ עניין מ˙ן ˙ור ,‰וזכו˙ ‰פˆ˙ ˙‰ור ,‰ובפרט
פנימיו˙ ˙‰ור ,‰עלי' ‰ובטח מורנו ‰בע˘"ט נ"ע בעליי˙ו ל‰יכל ‰מ˘יח „"לכ˘יפוˆו מעיינו˙יך
חוˆ‡ "‰זי "˜‡˙י מר" )כ˙ר ˘ם טוב ב˙חיל˙ו( ,יחי˘ו ויזרזו ‡˙ ‡‚‰ול˘‰ ‰למ ,‰ע˙ ‡˘ר נזכ‰
ל‚˙‰לו˙ עניינים ח„˘ים ונפל‡ים ב˙ור„ ,‰כמו "˘נ˙ן ל‰ם ˙ור˙ו ו„בר עמ‰ם פנים ‡ל פנים ו‡ו˙ם
„ו„ים עו„ם ערבים עלי‰ם מכל ˘ע˘וע" ,כן "מובטחים מ‡˙ו ל‰ופיע עו„ עלי‰ם לב‡ר ל‰ם סו„
טעמי' ומס˙ר ˆפונו˙י' ומחלים פניו ל˜יים „ברו" )ר˘"י ˘יר ˘‰ירים ‡ ,ב( ,במ‰ר ‰בימינו‡ ,כי"ר.

בברכ˙ ˙‰ור,‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
ימי ‰‰כנ ‰ל˜בל˙ ˙‰ור˘˙'‰ ‰פ"ב

03-3745979

חברי המערכ˙ :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי' ,הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן,
הרב מ‡יר יע˜ב זילבר˘טרום ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם טייטלבוים,
הרב ˘לום „ובער ל‡ופר ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב י˘ר‡ל ‡רי' ליב רבינובי,ı
הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

תוכן ענינים
אקדמות מילין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ד
פרק ראשון  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו

שיטת רבי עקיבא :רואים רוחניות ושומעים גשמיות
עומק שיטת רבי עקיבא שבני ישראל היו "רואין הנשמע ושומעין הנראה" ,שנס זה הוא עניין יסודי בפעולת מתן
תורה על בני ישראל.
ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ'  119ואילך .תורת מנחם חמ"ז עמ'  50ואילך.

פרק שני  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יב

שיטת רבי ישמעאל :לא בורחים מהגשמיות!
החידוש שנפעל בשעת מתן תורה על התורה והמצוות שהיו כבר בזמן האבות ,וביטוי הדבר בשיטת רבי ישמעאל
ש"רואין הנראה ושומעין הנשמע".
ע"פ ליקוטי שיחות ח"ו עמ' 123

פרק שלישי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טז

העיקר הוא הציות להשי"ת או פעולת המצוות בעולם?
פעולת מתן תורה לזיכוך וקידוש העולם מחד ,ולהתעלות והתנתקות מן העולם מאידך ,כפי שהדבר משתקף
במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא אם בני ישראל ענו על הלאווין "הן" או "לאו".
ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ'  124ואילך

פרק רביעי  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ

לראות את ה"הן" גם במציאות של "לאו"
יסוד שיטת רבי עקיבא ,שמחמתה ס"ל שהיו עונים "על הן הן ועל לאו הן" ,ולשיטתי' הי' מצחק בעת שראה שועל
יוצא ממקום קודש הקדשים ,וגם ביקש כל ימיו למסור נפשו על קידוש ה'.
ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ'  125ואילך

חתימה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כג

מתן תורה של "יושבי אהל" ו"בעלי עסק"
מתן תורה של צדיקים ובעלי עסק כשיטת רבי ישמעאל ,ומתן תורה של בעלי תשובה ויושבי אהל כשיטת רבי
עקיבא
ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ'  123ואילך .תורת מנחם חמ"ז עמ'  56ואילך.

פנינים לשבועות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כח

עצות להצלחה בקביעות
עתים לתורה

במוחש שעל ידי זה הקביעות מתקיימת יותר כיון
שמתביישים בפני החברים לשיעור וגם אין מקום
לאמתלא כ"כ.

כותב ,אשר רצונו הפנימי להמשיך בלימוד
בתורה אבל לעת עתה אין מוצא בעצמו די
סבלנות והתמדה למלאות רצונו זה.

ג( לא להתייאש אם הנסיון הראשון או גם
השני אינו מצליח ,כי כך הוטבע בטבע הבריאה
שאפשר שכמה פעמים לא יבוא לפועל ,אבל
תוקף הרצון מצליח סוף סוף.

א( לקבל עליו קביעות עתים בלימודים מבלי
הכבדה יתירה על המדה ,וכידוע טבע האדם
ללכת מן הקל אל הכבד ובפרט לאחרי הפסק זמן
בלימודים.

ידוע שלכל ענין צריך סייעתא דשמיא ובפרט
בעניני תורה ומצות בימינו זמן גלות חשך כפול
ומכופל ,ולכן מהנכון שבכל יום חול לפני תפלת
הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה ,ובכל יום
אפילו בשבת ויום טוב יאמר איזה קאפיטלך
תהלים לאחר התפלה.

והנה העצה היעוצה בזה היא:

ב( להשתדל ככל האפשרי שיהי' הלימוד
בצוותא עם עוד מי ,כי מלבד שדבוק חברים
היא אחת המעלות בהם התורה נקנית ,רואים

)ע"פ אגרות קודש חי"ד עמ' רמג ואילך(

ואף שמובן שגישה האמורה קלה יותר שתהי'
אצל ילד קטן בשנים מאשר אצל לומד תורה
זה כמה שנים ,גם להם נאמר הכלל דלמיגרס
והדר ליסבר ,וגם בהם נאמר החיוב הקדמת
"נעשה" ל"נשמע" ,שרק באופן כזה קבלו ישראל
ומתקיימת תורתם )שבת פח ,א(.
)ע"פ אגרות קודש חט"ו עמ' רצב ואילך(

עצות לזיכרון הלימוד
במה שכותב אודות השכחה ,מהעצות
היעוצות בזה ,להחליף הלימוד מזמן לזמן ,ז.א.
שלא ללמוד משך שעות בענין אחד או בסגנון
אחד ,כי אם לאחרי לימוד כשעה או כחצי שעה,
להחליף הלימוד בענין שני או בלימוד בסגנון
אחר ,וכהחילוק דבקיאות והעמקה וכו'.
ועוד מהעצות ,לרשום תוכן הענינים שלומדים
או ראשי פרקים מהם.
)ע"פ אגרות קודש חי"ח עמ' קיט(

חשיבות לימוד
"כללי התלמוד"
כאן המקום לעורר על העובדה שלא נהוג
ללמוד בישיבות "כללי הלימוד" ,שאז עלולים
ללמוד ולפלפל מתוך גישה בלתי נכונה ,מכיון
שלא הקדימו ללמוד את כללי הלימוד.
גם המלמדים שלי לא למדו עמי כללי הלימוד.
את "כללי התלמוד" ראיתי לראשונה בש"ס
ווילנא )לאחרי מסכת ברכות( ,כמה וכמה שנים
לאחרי שכבר למדתי בעצמי .וכשעיינתי בהם
ראיתי שאינם רק הכללים שנתפרשו בש"ס ,כמו:
הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני ,ר' מאיר ור'
יהודה – הלכה כר' יהודה ,וכיוצא-בזה ,כי אם
"כללים" כיצד לגשת ללימוד הש"ס ,כללים שמן
הראוי להקדימם ללימוד הש"ס ,כדי שהלימוד
יהיה כדבעי .ולדאבוננו ,אין מקדישים לכך שימת

לב מיוחדת בלימוד הישיבות.
כאשר בררתי ושאלתי מדוע לא לומדים
כללים אלו בישיבות קבלתי שתי תשובות:
א .הרי כללי התלמוד נדפסו ב"מסכת ברכות"
– וממתי לומדים בישיבות מסכת ברכות?!...
מסכת ברכות לומדים בעלי בתים ב"עין יעקב"!
סנדלרים ,חייטים ,ושאר בעלי מלאכה ,שעובדים
קשה למחייתם במשך היום ,ובאים לבית כנסת
כדי להתפלל מנחה ומעריב בציבור ,ובזמן
הפנוי שבין מנחה למעריב לומדים "עין יעקב"
החל ממסכת ברכות ,אבל בישיבות – לומדים
את ה"בבות" ,ז' מסכתות הידועות ,ולא מסכת
ברכות.
ב .ואיבעית אימא :בנוגע לכללי הלימוד
סומכים על כל אחד ואחד מהלומדים שמכיון
שיש לו "שכל הישר" בודאי ישכיל להבין באיזה
אופן צריך ללמוד ,ובמילא ,אין צורך ללמוד
"כללי התלמוד" שלא נתפרשו בש"ס ,ואפילו
לא על-ידי "רבנן סבוראי" ...אלא נכתבו ונסדרו
בדורות האחרונים!
אמנם ,רואים במוחש שבהעדר לימוד וידיעת
"כללי הלימוד" ,עלולים לטעות בענינים פשוטים
ועיקריים ,כמו הכלל הכי פשוט שכדי לומר
תירוץ לקושיא ,כדי לקיים דבר שכתוב ,מספיקה
גם סברא שאינה חזקה כל כך ,אבל כדי להקשות
קושיא צריכים סברא איתנה ,ואי אפשר להקשות
קושיות על סמך "שמא"" ,יתכן" וכהאי גוונא.
אך כאשר אין לומדים כללי הש"ס עלולים
לטעות בזה ולהקשות קושיות ללא יסוד חזק,
ובפרט כאשר רוצים "לחדש" בתורה ,ומה גם
שידפיסו את ה"חידוש" שלו – שאז מחפשים את
הקושיא! ואף שבודאי אין לחשוד שהכוונה היא
"לקנתר" חס ושלום ,מכל מקום ,עדיין אין זה
בגדר ד"חכם גדול אתה שקיימת דברי חכמים"
)ננגעים סוף פ"ט( ,היינו שיש להשתדל לקיים
דברי חכמים ולא לחפש קושיות.
)ע"פ תורת מנחם תשמ"ה ח"ב עמ'  250ואילך(

אקדמות מיין
בנו‚ע ל˜בל˙ ˙‰ור ‰על י„י בני י˘ר‡ל במעמ„ ‰ר סיני ,מˆינו במכיל˙‡ ˘˙י מחלו˜ו˙
בין רבי י˘מע‡ל לרבי ע˜יב‡ ,מחלו˜˙ ‡ח˙ ‡ו„ו˙ ‰נוסח ˘בו ˜יבלו בני י˘ר‡ל עלי‰ם
‡˙ ‰מˆוו˙ ,ומחלו˜˙ נוספ˙ בנו‚ע ל‡ופן ˘בו ˜לטו ‡˙ ˜‰ולו˙ ו‰מר‡ו˙ ˘ל מ˙ן ˙ור:‰

קבלת המצוות על ידי בני ישראל
לפני ˙‰חל˙ ע˘ר˙ „‰ברו˙ נ‡מר "וי„בר ‡ל˜ים ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל ‰ל‡מר"

)י˙רו כ,

‡( .ב„רך כלל ,מ˘מעו˙ ˙יב˙ "ל‡מר" ‰י‡ ˘ˆ '‰יוו ˙‡ ‰מ˘" ‰ל‡מר" ‡˙ „‰ברים לבני
י˘ר‡ל‡ .ך ‡˙ "ל‡מר" ˘נ‡מר בע˘ר˙ „‰ברו˙ ‡י ‡פ˘ר לפר˘ כך‰˘ ,ל‡ במעמ„ מ˙ן
˙ור‰ ‰יו כל בני י˘ר‡ל מכל „‰ורו˙ כולם )פר˜י „ר"‡ פמ"‡(.
ולכך „ר˘ו במכיל˙‡ )על ‡˙ר(˘ ,על כל „יבור ˘˘מעו בני י˘ר‡ל מ‡˙ ˜‰ב" ‰ענו י˘ר‡ל
˘מ˜בלים על עˆמם ל˘מור ˆיווי ז ,‰וז‰ו מ˘מעו˙ "ל‡מר"˘ :י‡מרו ויענו ˘מ˜בלים ‡˙
„‰ברים.
ובנו‚ע לנוסח ‰מענ ,‰נחל˜ו רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ )˘ם(" :ל‡מר – ˘‰יו ‡ומרים על
‰ן ‰ן ,ועל ל‡ו ל‡ו„ ,ברי רבי י˘מע‡ל .רבי ע˜יב‡ ‡ומר ,על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ‰ן" .ו‰יינו
˘על מˆוו˙ ע˘ ‰ענו "‰ן" לכולי עלמ‡ ,ונחל˜ו בנו‚ע למענ ‰על ‰ל‡ווין ‡ם ענו "ל‡ו"
‡ו "‰ן".

ראיית ושמיעת המראות והקולות
ל‡חרי ע˘ר˙ „‰ברו˙ נ‡מר "וכל ‰עם רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙ ו‡˙ ‰לפי„ים ו‡˙ ˜ול ˘‰ופר
‚ו'" )י˙רו כ ,טו( .ו‚ם כ‡ן ל˘ון ‰כ˙וב ˙מו‰ :‰‰ל‡ "˜ולו˙" ‰ו‡ „בר ‰נ˜לט ב˘מיע˙ ‡‰וזן
ול‡ בר‡י' ,ומ‰ו ˘נ‡מר "רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙"?
ובפ˘רו ˘ל „בר נחל˜ו רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ )מכיל˙‡ על ‡˙ר(:
"וכל ‰עם רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙ – רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע„ ,ברי ר' י˘מע‡ל .רבי

אוצרות המועדים

ו

ע˜יב‡ ‡ומר ,רו‡ין ]‰נ˘מע[ ו˘ומעין ‰נר‡"‰

)˘ם ,טו .ור‡ ‰ל˜מן פ"‡ ב„בר ‰נוסח‰ ‰מ„וי˜˙

בז .(‰ו‰יינו ˘לפי רבי י˘מע‡ל "רו‡ים" ˜‡י על „ברים ˘„רכן בר‡י' ,ו‡˙ ˜‰ולו˙ ‰יו
˘ומעים ב‡וזן ,ו‡ילו ל„ע˙ רבי ע˜יב‡„‰ ,ברים ‰יו כפ˘וטם ˘‡כן ר‡ו ‡˙ ˜‰ולו˙ ו˘מעו
‡˙ ‰נר‡.‰
כבר ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ,‰מ˙עוררו˙ ˜ו˘יו˙ על „ברים ‡לו:
‡ .מ‰ו ‰חילו˜ ב‡יזו ל˘ון ב„יו˜ ביט‡ו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰סכמ˙ם ל˜יים ‡˙ מˆוו˙ ל‡
˙ע˘ ,‰וע„ ˘נחל˜ו ˙נ‡ים ב„בר ‡ם ענו "‰ן" – ˘י˘מרו מן ‰עברו˙‡ ,ו "ל‡ו" – ˘ל‡
יע˘ו ‡˙ ‰עבירו˙‰ ,רי ‰מכוון ב˘ני‰ם ‰ו‡ ˘וו?‰
ב .ל„ע˙ רבי ע˜יב‡ נמˆ‡ ˘‰י' נס עˆום ˘˘מעו „ברים ‰נר‡ים ,ור‡ו ˜ולו˙ ‰נ˘מעים.
ולכ‡ור ,‰מ˙ ‰ועל˙ י˘ בניסים ‡לו ,וכלל ‰ו‡ ˘‡ין ˜‰ב" ‰עו˘ ‰נס לחינם לל‡ ˙ועל˙?
עו„ ז‡˙ מובן‡˘ ,ם ‡ו˙ם ˙נ‡ים ,רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ ,נחל˜ו בנו‚ע ל˘ני פרטים
ב‡ופן ˜בל˙ ˙‰ור‰ ,‰רי בוו„‡י י˘ ˜˘ר בין „‰ברים ,ול˘יט˙ם ‡זלי ב‡ופן ˜בל˙ ˙‰ור‰
ו˘‰פע˙ ‰על בני י˘ר‡ל ,ו˘˙י מחלו˜ו˙ ‡‰מורו˙ נ˘˙ל˘לו מנ˜ו„˙ מחלו˜˙ עי˜רי˙
בנו‚ע ל‡ופן ˜בל˙ ˙‰ור.‰
בפר˜ים ˘לפנינו י˙ב‡רו מחלו˜ו˙ ‡לו ב‡ר ‰יטב :בר‡˘ון ˙בו‡ר מ˘מעו˙ ‰נס ‰מופל‡
˘ל "רו‡ין ‡˙ ‰נ˘מע" ל˘יט˙ רבי ע˜יב‡ ,ב˘ני י˙ב‡ר מ„וע רבי י˘מע‡ל ˘ולל נס ז,‰
ב˘לי˘י וברביעי יבו‡ר ב˘ני ‡ופנים ,על פי עומ˜ם ˘ל „ברים ,מ„וע ל„ע˙ רבי י˘מע‡ל
"‰יו עונין על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ל‡ו" ,ו‡ילו לפי רבי ע˜יב‡ ‰י' ‰מענ" ‰על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ‰ן",
וב"ח˙ימ "‰יוכח כיˆ„ ˘˙י מחלו˜ו˙ ‡לו נובעו˙ ממעיין ‡ח„ ,ויבו‡ר ‚ם ˘˜‰ר ‰מיוח„
˘ל „עו˙ ‡לו למי ˘‡מרן.
ומ˙וך בי‡ור „ברי‰ם יעלו יסו„ו˙ רמים ונ˘‚בים ב„בר מ‰ו˙ מ˙ן ˙ור ‰ו‡ופן ˜בל˙
˙‰ור ‰ופעול˙ ‰ב‡„ם ,בימים ‰‰ם במ„בר סיני ,ובזמן ‰ז ‰בכל מ˜ום ומ˜ום.

להוסיף שזהו "לפענ"ד" או "אין לסמוך על זה"
וכיוצא בזה.

ובתורה שבעל-פה העיקר הוא העניין ,וכמבואר
בלקוטי-תורה )ה ,א ואילך(.

ולהוסיף ,שכאשר מפרסמים את החידושים
בדפוס לאחרים – הרי טבע בני אדם )מפני כבוד
עצמו ,ומנהג העולם( ,גם מצד נפשו הבהמית

אך מכל מקום הרי פשיטא שגם בתורה שבעל
פה הלשון מדויק ביותר ,ועד שמדיוק הלשון
יכולים להוציא תילי תלים של ענינים.

ונפש בהמית עיי"ש .המו"ל( ,שיזהר עוד יותר
ויסתכל שוב ויעיין שוב במה שכותב ומפרסם,
וכך יכוון יותר לאמיתתה של תורה.

אחד מגדולי החסידים של אדמו"ר הזקן ,ר'
נחמיה מדובראוונא )בעמ"ח שו"ת דברי נחמי'(,
מדייק אפילו בלשונו של הט"ז או המגן אברהם
ולומד מזה ענין להלכה ,ומכל שכן שצריכים
לדייק בלשון הש"ס.

)כמבואר בתניא פ"א שלכל יהודי יש נפש אלוקית

)ע"פ תורת מנחם תנש"א ח"ג עמ'  275ואילך(

בן ישיבה צריך להתמיד
כל כך עד שיחלום
על ענייני תורה!
לימוד התורה אצל בן ישיבה ,עליו להיות
בהתמדה ושקידה עצומה ,ויתירה מזו – שלימוד
התורה יהי' למעלה ממדידה והגבלה ,כך
שהמחשבה הראשונה שנופלת במוחו ברגע
שניעור משנתו היא בענייני תורה ,ולא עוד אלא
שאפילו באמצע השינה הרי הוא חולם אודות
עניני תורה ופלפול בתורה!
כאשר מסתכלים על בחור-ישיבה אמיתי
צריכים לראות את מציאותו האמיתית – שכל
מציאותו ,כל עולמו וכל חייו הוא ענין התורה.
)ע"פ תורת מנחם תשנ"ב ח"א עמ' (213

דיוק בלשון הש"ס
בדרכי הלימוד ישנם כמה אופנים :בדרך היגיון
וסברא – הנקרא "דער ליטווישער לערנען",
ולימוד בדרך של חידוד ופלפול המתייחס
בכללות לפולין .אך הדיוק בלשון ובסגנון – אינו
מקובל.
וטעם הדבר ,מסתמא ,הוא מצד מיעוט הזמן,
ועוד טעם הוא ההבדל בין תורה שבכתב לתורה
שבעל-פה ,שבתורה שבכתב העיקר הוא האותיות
כפי שמצינו שמאות אחת ישנו פרק שלם בש"ס,

)ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' (533

תחילת הלימוד הוא
"למיגרס" בלי שום מפרשים
כשנגשים ללימוד תורה שבכתב ,פשוט ומובן
שבלימוד ויקרא ובראשית אין מבארים להמתחיל
פירוש רש"י ועל אחת כמה וכמה פירושי שאר
המפרשים ,כי אם מוסרים לו תוכן הכתוב בכלל
ופירוש האמור כפשוטו בפשטות הכי גדולה.
ואפילו אם תלמיד חכם הוא ,וישאל למה
האל"ף קטנה דלא כשאר האותיות ושאר הדיוקים
כיוצא בו שרש"י ומפרשי התורה מתרצים אותם
בפירושיהם ,יאמרו לו שעוד חזון למועד ,ושלא
ידרוש בהתחלת הלימוד שיבארו לו את כל זה,
אף שהקושיא אמיתית היא ,ועליו להמשיך
בלימוד דוקא באופן הפשוט עד שיגדל ויקבץ
יותר ידיעות בהענינים.
ועל דרך זה הוא גם כן בלימוד התורה שבע"פ:
כשלומד בפעם הראשונה את המשנה ,הנה
לא לבד שאין לומדים עם תוספת ,אלא שגם
בלא רש"י ולא את הדיוקים שהגמרא מדייקת
בהמשנה ,והיפך השכל הוא לעשות אחרת,
וכהוראת חז"ל ליגרס אינש והדר ליסבר ,עיי"ש
בהסוגיא )שבת סג ,א .וכן בשלהי ברכות וע"ז יט ,א(.
אשר אפילו לבעלי שכל ובעלי ידיעה רחבה,
בערך לה"ליסבר" שלהם צ"ל הענין ד"למיגרס"
יותר ויותר.

כיצד מקיימים את "החש
בראשו יעסוק בתורה"?
אמרו רז"ל )ערובין נד ,א( "חש בראשו יעסוק
בתורה כו' חש בגרונו יעסוק בתורה וכו' חש בכל
גופו יעסוק בתורה ,שנאמר ולכל בשרו מרפא".
והנה ,יש הטוענים שכבר ניסו עצה זו – לעסוק
בתורה – ולא הועיל הדבר להסרת כאב הראש...
והמענה לזה – שיש למצוא את החלק בתורה
המתאים לרפואת הראש ,החלק בתורה המתאים
לרפואת הגרון וכיוצא-בזה ,וכאשר יזכה למצוא
את החלק בתורה המכוון לרפואת אבר פרטי
זה – אזי "יעסוק בתורה" ,בחלק פרטי זה ,ובודאי
יתרפא תיכף ומיד.
וכאן באים אלו ש"תואנה הם מבקשים",
ושואלים :אם כן מה הועילו חכמים בתקנתם?!
מהי התועלת ב"עצה" ש"יעסוק בתורה" – כאשר
אינו יודע באיזה ענין בתורה יש לעסוק כדי
שיתרפא?!
והמענה לזה הוא שילמד את כל התורה כולה
)כפי שפוסק רבינו הזקן בהלכות תלמוד תורה )פ"א

ה"ד-ב .ובכ"מ שם( שישנו חיוב ללמוד כל התורה
כולה( ובדרך ממילא ילמד גם את חלק התורה
המכוון לרפואה בענין פלוני.
ולא עוד ,אלא שיהיה בריא ושלם בכל גופו
על ידי זה שכל אברי גופו יהיו חדורים בלימוד
התורה ,כאשר לומד באופן של "כל עצמותי
תאמרנה" )תהלים לה ,י( ,כפי שדרשו חז"ל )ערובין
נד ,א( "אם ערוכה בכל רמ"ח איברים שלך
משתמרת".
)ע"פ תורת מנחם תשמ"ו ח"ג עמ'  400ואילך(

מעלת פרסום חידושי תורה
בקבצים המתאימים לזה
ידוע ,שיש בכחו של כל יהודי ,והוא אף מחויב,
לחדש בתורה )תניא אגרת הקודש סי' כו(" ,לאפשה
לה" )זהר ח"א יב ,ב( ,וכפסק דין אדמו"ר הזקן

בהלכות תלמוד תורה )פ"ב ס"ב(" :לחדש חדושי
הלכות רבות לפי רוחב שיש בלבו וישוב דעתו".
בדורות שלפנינו ,היו זהירים בנוגע לחידושי
תורה )אפילו כאשר אין זה הלכה למעשה ,אלא
בדרך פלפול בלבד( ,הן בנוגע לכתיבת חידושי
תורה ,ועל אחת כמה וכמה בנוגע לפרסומם
בדפוס .וההנהגה הייתה ש"לא כל הרוצה ליטול
את השם יטול" ,אלא דוקא לאחרי כמה וכמה
תנאים שמוכיחים שהחידושים היו מכוונים
לאמיתתה של תורה כו'.

פרק ראשון

שיטת רבי ﬠקיבא:
רואים רוחניות
ושומﬠים גשמיות

מה שאין כן בדורות שלאחרי זה ,עד בדורנו
זה – הרי מחד גיסא צריכה להיות זהירות יתירה
כיון שלא כל אחד שכותב חידושי תורה וכותב
פסקי דינים ניתן לסמוך עליו אבל לאידך – בגלל
ירידת הדורות – צריכים לחפש אופנים רבים ככל
האפשר להוסיף בלימוד התורה באופן ד"יגדיל
תורה ויאדיר" )ישעי' מב ,ב .וראה חולין סו ,ב( כולל
"יגדיל" בעניין של חידושי תורה.
ולכן כדאי לעודד ולזרז את כל אלו השייכים
לחדש בתורה )ובתנאי שנלמדת על פי כללי
התורה ,כפשוט( שאפילו אם אין הם בטוחים
אם חידושיהם מכוונים לאמיתתה של תורה ,הרי
לא רק שלא יתעכבו מלכתוב החידושים ,אלא
ישתדלו לכתבם ולפרסם זאת גם בדפוס )בקובץ
מיוחד בפני עצמו או בקובץ הכולל חידושי תורה
גם מאחרים( ,ולא רק בין חבריהם ותלמידיהם
אלא גם בין לומדי תורה בכלל.
ועיקר טעם הדבר הוא כיון שרואים בפועל,
ומעשה רב ,שעל ידי זה נוסף ב"יגדיל תורה
ויאדיר" ,בחיות ותענוג בלימוד התורה ,הן בנוגע
לעצמו כפי שרואים בפשטות את התועלת
שנוספת בלימוד התורה על ידי זה שצריכים
לכתוב זאת לאחרים ,והן בנוגע לאחרים )"קנאת
סופרים תרבה חכמה" )ב"ב כא ,א .כב ,א((.
והגם שייתכן שהחידוש אינו מתאים לגמרי
לאמיתתה של תורה הרי זה כדאי .ובפרט
שיכולים להיזהר בזה בכך שלא יפסקו מסקנה
להלכה ,או אפילו כשכותבים מסקנה – יכולים

עומק שיטת רבי עקיבא שבני ישראל היו "רואין הנשמע ושומעין
הנראה" ,שנס זה הוא עניין יסודי בפעולת מתן תורה על בני ישראל

‡ו„ו˙ ˜‰ולו˙ ו‰מר‡ו˙ ˘‰יו במ˙ן ˙ור ,‰נ‡מר "וכל ‰עם רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙ ו‡˙
‰לפי„ים ו‡˙ ˜ול ˘‰ופר ו‡˙ ‰‰ר ע˘ן ,ויר‡ ‰עם וינועו ויעמ„ו מרחו˜" )י˙רו כ ,טו(.
כ‡˘ר מעיינים בל˘ון ‰כ˙וב ,מבחינים מי„ בעניין בל˙י מובן ב„רך ‰טבע‰ :ל‡ "˜ולו˙"
‰ו‡ „בר ˘נ˜לט על י„י „‡‰ם בחו˘ ˘‰מיע˘ ‰לו ,וכיˆ„ ‡ומר ‰כ˙וב ˘בני י˘ר‡ל במ˙ן
˙ור ‰ר‡ו בעיני‰ם ‡˙ ˜‰ולו˙?
וב„בר ז ‰נחל˜ו רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡:
רבי י˘מע‡ל סביר‡ לי' ˘‡כן ל‡ ר‡ו בני י˘ר‡ל ‡˙ ˜‰ולו˙‡ ,ל‡ ˘מעו ‡ו˙ם ב‡זני‰ם,
ומ˘ ‰נ‡מר בכ˙וב "וכל ‰עם רו‡ים" ˜‡י על ‰מ˘ך ‰כ˙וב "ו‡˙ ‰לפי„ים" .ונמˆ‡ ˘בני
י˘ר‡ל ר‡ו ו˘מעו ב‡ופן ‰ר‚יל ב„רך ‰טבע" :רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע".
רבי ע˜יב‡ ,לעומ˙ ז‡˙ ,מ˜יים ‡˙ ל˘ון ‰פסו˜ כפ˘וטו‡ :כן בני י˘ר‡ל ר‡ו בעיני‰ם
‡˙ ˜‰ולו˙ ,ול‡ זו בלב„‡ ,ל‡ ˘‚ם ˘מעו ‡˙ „‰ברים ‰נר‡ים – "רו‡ין ]‰נ˘מע[ ו˘ומעין
‰נר‡."‰
]‰ל˘ון במכיל˙‡ ‰ו‡ "רו‡ין ו˘ומעין ‰נר‡ ."‰י˘ מ‚י‰ים "רו‡ין ו˘ומעין ‰נר‡‰
ו‰נ˘מע"‡ .בל נר‡ ‰יו˙ר ל‚רוס כבכל ‰כ˙"י ו„פו"י "רו‡ין ו˘ומעין ‰נר‡ ,"‰ו„ברי ר"ע
‰ם ב‰מ˘ך ל„ברי ר"י˘ ,ר"י ‡ומר "רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע" ור"ע מ˘יב על „ברי
ר"י "ו˘ומעין ‰נ˘מע" – "רו‡ין"‰ ,יינו ˘‡˙ ‰נ˘מע ‰יו רו‡ים˘ ,ל‡ כ„ברי ר"י ,ו‡חר כך
ממ˘יך ˘‰יו ‚ם "˘ומעין ‰נר‡ ."‰ור‡ ‰ל˘ון ר˘"י על ‰כ˙וב "רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙ – רו‡ין
‡˙ ‰נ˘מע"[.

אוצרות המועדים

ח
וי˘ ל˙מו:‰

כלל ‰ו‡ ב„ברי חז"ל "ל‡ עבי„ ˜וב" ‰ניס‡ למ‚נ‡" ,ו‰יינו ˘˜‰ב"‡ ‰ינו עו˘ ‰נסים
לל‡ ˆורך ,וכך כ˙ב ב„ר˘ו˙ ‰ר"ן )„רו˘ ח( "˘חפ"˘‰ ıי ל˜יים מנ‚‰ו ˘ל עולם בכל מ‰
„‡פ˘ר ,ו˘‰טבע י˜ר בעיניו ל‡ י˘נ‰ו ‡ל‡ לˆורך ‰כרחי".
ולכ‡ור ,‰י˜˘ ‰מ‡ו„ ל„ע˙ רבי ע˜יב‡ ,מכיוון ˘˜‰ב"‰ ‰נ‰י‚ בעולמו ‡˙ ‰נ‰ ˙‚‰טבע
˘רו‡ין ‡˙ ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‡˙ ‰נ˘מע ,מפני מ ‰במ˙ן ˙ור˘ ‰י„„ ‡˙ מערכו˙ ‰טבע,
˘יר‡ו ‡˙ ‰נ˘מע וי˘מעו ‡˙ ‰נר‡?‰
ומוכרחים‡ ,פו‡ ,לומר ˘נס ז‰ ‰י' חל˜ מעניין ˜בל˙ ˙‰ור .‰ו‰יינו ˘מ˙ן ˙ור ‰פעל על
בני י˘ר‡ל ˘י˙עלו כל כך ,ע„ ˘כ˙וˆ‡ ‰מז‚‰ ‰יעו ל„ר‚‡ מיוח„˙ ˘ב" ‰רו‡ין ‰נ˘מע
ו˘ומעין ‰נר‡ ."‰ובמיל‡‡ ,ין ז" ‰ניס‡ למ‚נ‡" כי ‰נס ‰י' חל˜ מפעול˙ מעמ„ ‰ר סיני
בבני י˘ר‡ל )ומ˘ ‰ל˘יט˙ רבי י˘מע‡ל "רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע" י˙ב‡ר ל˜מן
בפר˜ ˘ני˘ ,ל˘יט˙ו „וו˜‡ מˆב ז ‰מבט‡ ‡˙ ‰חי„ו˘ ו‰עילוי ˘ל מ˙ן ˙ור.(‰

התאמתות של "ראי'" – רק בדברים גשמיים
בכ„י ל‰בין ‡˙ מ˘מעו˙ ר‡יי˙ ‡ו ˘מיע˙ ‰נר‡ ‰ו‰נ˘מע ,י˘ ל„˜‰ים ול‰עמי˜
במו˘‚ים ר‡י' ו˘מיע ‰ופעול˙ם על „‡‰ם ‰רו‡‡ ‰ו ˘ומע

)ב‰ב‡ ל˜מן ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ספר

‰מ‡מרים ˙˘י"‚ עמ' נ ו‡ילך ,ו˘"נ(.
‰ר‡י' מח„יר ‰לנפ˘ ‡˙ „‰בר ‰נר‡ ‰ב‡ופן ו„‡י ועמו˜ מ‡ו„ .כ‡˘ר מסבירים ל‡„ם
„בר מ ,‰ב‰סברים נכוחים ו‚‰יוניים ו‰ו‡ מ˘˙כנע בוו„‡ו˙ „‰בר‰ ,רי ע„יין יי˙כן ˘ל‡חר
מכן יˆליח מי˘‰ו ל‰טיל ספ˜ בוו„‡ו˙ זו .לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר ‡„ם רו‡ ‰בעיניו מ˘‰ו,
„‰בר נע˘ ‰ו„‡י ‡ˆלו בˆור ‰מוחלט˙ ‰רב ‰יו˙ר.
מ˘ום כך„‰ ,ין ‰ו‡ ˘"‡ין ע„ נע˘„ ‰יין" ,ו‰טעם לכך ‰ו‡ ˘‡ם יר‡ו „‰יינים ‡˙
‰ע„ו˙ ˘מחייב˙ ‡˙ ‰ני„ון‰ ,רי "כיוון „חזיו‰ו  . .ל‡ מˆו חזו לי' זכו˙‡" )ר" ‰כו ,(‡ ,ו‰יינו
˘˙‰‰פעלו˙ ו‰וו„‡ו˙ ˘ל ר‡יי˙ „‰בר ‰מחייב ,מונעו˙ מן „‰יינים ל„ון מ„ע˙ם סבר‰
לזכו˙ו.
לעומ˙ ז‡˙ ,ב˘מיע‡ ‰ין ו„‡ו˙ ‚„ול ‰כל כך‰ .י‡ חו„ר˙ פחו˙ לנפ˘ „‡‰ם ,ובפרט
כ‡˘ר מ„ובר על ˙וכן „‰בר ‰נ˘מע ,על „ברי ˘‰כל ˘מסבירים לו‰ ,רי בוו„‡י ˘‡ין
ל„ברים ˙ו˜ף וו„‡ו˙ כמו ב„בר ˘רו‡ ‰בעיניו ממ˘.
ולכן ,כ‡˘ר „‰יינים ל‡ ר‡ו ‡˙ „‰בר בעיני‰ם ‡ל‡ ˘ומעים ‡˙ ‰ע„ו˙ מע„ים ‡חרים,
עם ‰יו˙ ˘ברור ל‰ם ˘‰ע„ים ‡ומרים ‡מ˙ ,מכל מ˜ום ‡ין ז ‰מ‚יע למי„˙ ‰וו„‡ו˙ ‰נפעל˙
על י„י ר‡יי˙ ‰עיניים ,ולכן ‰ם ע„יין מסו‚לים לח˘וב ולר‡ו˙ זכו˙ לני„ון.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר בוחנים מ˙ ‰ופס „‡‰ם ב‡ופן ˘ל ר‡י' ומ ‰נ˜לט ‡ˆלו ב„ר‚˘ ‰ל ˘מיע,‰
מוˆ‡ים ˘‡˙ ‰עניינים ˘‚‰מיים „‡‰ם רו‡ ‰בעיניו ,ו‰ם ‰נ˜לטים ‡ˆלו ב‡ופן פנימי

פנינים לשבועות
ī
בן ישיבה צריך ללמוד
ולא לחפש קושיות
במענה למכתבו ...שמסיים בשתים עשרה
שאלות וכותב שיש עוד לשאול ,אבל אין לדבר
סוף.
הנה לבד זאת שלא במכתב יכולים לענות על
שתים עשרה שאלות כאלו ,העיקר שכאשר ישיבו
על אלו השתים עשרה ,הנה היצר יציג אחרות
במקומן ,ועוד גדולות במספרן מן הסתם.
והעיקר ,שלבחור כגילך אין זה ענין לחפש
שאלות ולחשוב שזה שלא קבלת עד עתה
תשובה על כל השאלות ,זוהי הסיבה מה שחסר
בהתמדה ושקידה .ענינו של בן ישיבה בכלל –
הוא ללמוד תורה ולחפוץ להבין מה שכתוב בה,
וכלל וכלל לא לחתור )גריבלען( אפשר יכולים
לחדש קושיא שאחרים לא עמדו על זה ,ולחקור
מי יוכל לתרצה.
ולדוגמא כמו אחד שמתחיל להתלמד חכמת
הרפואה להבדיל ,ולמחרת אחר ההתחלה ,יודיע
למוריו שמוכרחים לתרץ לו מדוע כאשר מרפאים
ענין זה וזה נותנים כדורים מרים ,אפשר יכולים
להיות הכדורים מתוקים ,מדוע צריכים לנתוח,
ירפאו בלי ניתוח וכו' וכיו"ב.
ומבלי הבט על זה שכותב הנך שכבר שתי
שנים שלומד אתה בישיבה ,הנה לגבי העומק
שישנו בתורתנו הק' – הנה זה אפשר רחוק
יותר מאשר הידיעה של המתחיל ללמוד חכמת
הרפואה יום הראשון ,לגבי ידיעת רופא שגמר.

מובן שאין כוונתי בזה לאמר ,שלא צריכים
להבין מה שכתוב בתורה ,ואדרבה זהו חיוב
ללמוד תורה באופן ובדוקא להבינה ,אבל מוכרח
להיות הקדמת נעשה לנשמע ,ענין של קבלת
עול ,שאז אין מניחים עצמו לבלבול מהיצר
מללמוד תורה בהתמדה ושקידה ,ואז אפילו אם
ישנה איזה קושיא ,אין פועל זה על ההתמדה
והשקידה.
ובפרט כאשר תעבור עוד הפעם על השתים
עשרה קושיות ,הנה כמו שכותב אתה בעצמך
בתחלת מכתבך ,זה דברים שבודאי גדולי ישראל
עמדו על זה ,ויודעים אנו שלמדו תורה בהתמדה
ושקידה וקיימו מצות בהידור הכי גדול ,שמזה
מובן :א( שישנו תירוץ משביע רצון ,ב( ואם יש
פרט שלא מובן כולו ,בשכל ,אין זה נוגע לגמרי
לההנהגה כמו שיהודי צריך להתנהג ע"פ התורה,
כי מהו הפלא שאדם לא מבין מה שהקב"ה מבין
כביכול ,אדרבה הפלא הוא בנהפוך ,שיש ענינים
מחכמתו ורצונו של הקב"ה שהיא התורה ,שאדם
שהוא בעל גבול מבינו בשכלו הגבולי.
ויהי רצון שתעזוב דרך החתירה )גריבלען זיך(
ולחפש קושיות ,שזה לגמרי לא מענינך ,ותתן
עצמך לקיים מאמר המשנה אני נבראתי לשמש
את קוני ,ובפרט כאשר מתקרבים אנו לזמן מתן
תורתנו שכנ"ל קבלוה ע"י הקדמת נעשה לנשמע
וכמרז"ל שכן דוקא צריך להיות שאז "תומת
ישרים תנחם" ,ובאם אחרת ח"ו וכו' )עיין מסכת
שבת פ"ח סע"א(.
בברכה לבשורות טובות
)ע"פ אגרות-קודש חט"ו עמ' קעד ואילך(.

כח

אוצרות המועדים

נוסף על כך‡ ,ין ל‰יו˙ מוב„ל ל‚מרי מן ‰עולם ,ו‰ורו ‚„ולי ‰חסי„ו˙ ˘ל‡ ל‰יו˙
ב˙נוע˘ ‰ל ˙‰בו„„ו˙ ופרי˘ו˙ ב‡ופן ˘‡ינו מ˙עס˜ כלל עם זול˙ו ועם זיכוך ˘‚‰מיו˙.

חג השבועות

ט

בוו„‡ו˙ ובבירור„ .ברים ‡לו ‡ינם נ˜לטים ‡ˆלו ב‡ופן ˘ל ˘מיע˘ ,‰כן חו˘ ˘‰מיע‰ ‰ו‡
כח רוחני יו˙ר ,ו‡ין ב‡פ˘רו˙ו ל˜לוט „בר ‚˘מי.

ונמˆ‡‚˘ ,ם יו˘בי ‡‰ל י˘ ‡ˆלם ‰עבו„˘ ‰ל זיכוך ˘‚‰מיו˙ ו˜י„ו˘ ‰עולם – בבחינ˙

לעומ˙ ז‡˙ ,כ‡˘ר מ„ובר על עניינים רוחניים‡ ,זי ‰מˆב ‰ו‡ ל‰יפך :כח ‰ר‡י' ‡ינו

"רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע" ,ו‚ם ‡ˆל בעלי עס˜ ˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלם ‰בחינ˘ ‰ל "˘ומעין

מסו‚ל ל˜לוט „ברים רוחניים‡ .ין ˆריך לומר ˘‡י ‡פ˘ר בחו˘ ‰ר‡י' ל˜לוט עניינים

‰נר‡ ‰ורו‡ין ‰נ˘מע".

רוחניים כמו „ברי ˘כל וחכמ‡ ,‰ל‡ י˙ר על כן‡ :פילו ‡˙ ˜"‰ול" ˘‚‰מי˘ ,ביחס לחפˆים

ובעבו„˙ ˘ני‰ם יח„ מעלים ומ˜„˘ים ‡˙ ‰עולם כולו ל‰יו˙ מכון ומ„ור ל˘כינ ,‰ע„
ע˙ ˜ ıבו י˙˜יים ‰יעו„ "ונ‚ל ‰כבו„  '‰ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי „ '‰יבר" במ‰ר ‰בימינו.

‚˘מיים ‰ו‡ „˜ ורוחני יו˙ר‡ ,ין חו˘ ‰ר‡י' מסו‚ל ל˜לוט.
„‰ברים ‰רוחניים נ˜לטים „וו˜‡ על י„י ˘‰מיע˜‰ .‰ול˘ ,כ‡מור‰ ,ו‡ רוחני יו˙ר מן
„‰ברים ˘‚‰מיים ,נ˜לט על י„י חו˘ ˘‰מיע ,‰ובוו„‡י ˘„ברי ˘כל חו„רים ב‡„ם „וו˜‡ על
י„י ˘מיע ‰ו‰בנ˘ ‰כלי˙ ˘במוח.
‰טעם לכך ˘„‡‰ם ˜ולט בחו˘ ‰ר‡י' ‰עמו˜ ו‰פנימי „וו˜‡ ‡˙ „‰ברים ˘‚‰מיים,
ו‡˙ „‰ברים ‰רוחניים ‰ו‡ ˙ופס ר˜ בחו˘ ˘‰מיע‰ ,‰ו‡ מ˘ום ˘„‡‰ם ‰ו‡ ‚˘מי ,ולכן,
„‰ברים ˘‚‰מיים ˜רובים ‡ל מˆי‡ו˙ו ו‰ו‡ ˙ופסם ב˜לו˙ יו˙ר ובעומ˜ יו˙ר .ולעומ˙
ז‡˙„ ,ברים רוחניים רחו˜ים ‰ם ממנו ,ולכן ‰ו‡ יכול ל˙פוס ‡ו˙ם ר˜ ב‡ופן "רחו˜" יו˙ר,
בבחינ˙ ˘מיע‡˘ ‰ינ ‰חו„ר˙ בפנימיו˙ ,ו‡ינ˙ ‰ופס˙ ‡˙ „‰בר בוו„‡ו˙ ‚מור‰

)ר‡‡ ‰ור

˙‰ור„ ‰ברים ח"‡ עמ' ס‚(.

הוכחות מהתורה לכך שהעולם קיים
ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ‡˙ ‰חי„ו˘ ˘נפעל במ˙ן ˙ור ‰ל„ע˙ רבי ע˜יב‡" :רו‡ין ‰נ˘מע
ו˘ומעין ‰נר‡) "‰ר‡ ‰מ‡מר „"˘ ‰לח לך ˙ער"ב .ועיין ‚"כ ל˜ו"˙ במ„בר י:(‚ ,
במ˙ן ˙ור ‰על ‰ר סיני ,זכו בני י˘ר‡ל ל‚ילוי ‡לו˜י עˆום .בר‡˘י˙ ע˘ר˙ „‰יברו˙ ‡מר
˜‰ב"‡" ‰נכי ‰וי"‡ ‰ל˜יך" .ל˜ב" ‰י˘ כמ˘ ‰מו˙˘ ,מורים על ‚ילויים מסויימים ממנו
י˙' ,ועל ‡ופנים ˘ונים ב‰נ˙‚‰ו ‡˙ ‰עולם‡ ,בל "‡נכי" מור ‰על עˆמו˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰כפי
˘‡ינו מ˙עלם ו‡ינו מס˙˙ר מן ‰נבר‡ים כלל

)ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰פנחס פ ,ב .ועיין ז‰ר ח"‚ רנז ,ב .ור‡‰

מ„ר˘י חז"ל ע"‰פ "ו˘מי  '‰ל‡ נו„ע˙י ל‰ם" )ו‡ר‡ ו (‚ ,בנו‚ע ל˘ם ‰וי'(.
ו‚ילוי ‡לו˜י נעל ‰ז˘ ‰בבחינ˙ "‡נכי ‰וי'" ,נע˘ˆ‡ ‰ל ‰י‰ו„י "‡ל˜יך"" ,כחך וחיו˙ך"
)ר‡ ‰טור ו˘ו"ע ‡ו"ח סי'  .(‰ו‰יינו˘ ,עˆמו˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰נ˙‚ל ‰ונ˜לט ‡ˆל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל.
‚ילוי נ˘‚ב ז˙‰ ‰בט‡ במ"˘ ‰רו‡ין ‡˙ ‰נ˘מע ו˘ומעין ‡˙ ‰נר‡:"‰
כ‡˘ר ˜יבלו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‚‰ילוי ‰נ˘‚ב ‰לז‰ ,‰רי ממיל‡ כל ‡ופן ˜בל˙ם ‡˙ „‰ברים
˘סובבים ‡ו˙ם ˙˘‰נ ‰מן ‡ ‰ˆ˜‰ל  ,‰ˆ˜‰ו˙ח˙ ‡˘ר י˜לטו ‡˙ ˘‚‰מיו˙ בחו˘ ‰ר‡י'
בעומ˜ ובוו„‡ו˙ ,ו‡˙ ‰רוחניו˙ ו‚‰ילויים ‡‰ל˜יים י˜לטו בחו˘ ˘‰מיע‰ ‰רחו˜ יו˙ר,
נ˙‰פכו ‰יוˆרו˙„‰ ˙‡ :ברים ‰רוחניים ו‚‰ילוי ‡‰ל˜י ˘‰יו ר‚ילים ר˜ ל˘מוע ‡ו ל‰בין,
˙‰חילו לר‡ו˙ במוח˘ ב‡ופן ˜רוב ועמו˜ ובוו„‡ו˙ ‚מור ,‰ומˆ„ ˘ני ,מרוב ˘‰יו ב„ר‚‰
רוחני˙ ומרוממ˙˙˘‰ ,נ ‰יחסם ל‚˘מיו˙ ,ו‰ם ‰חלו ל˜לוט ‡˙ „‰ברים ˘‚‰מיים ,בחינ˙

אוצרות המועדים

י

"נר‡ ,"‰ב‡ופן ˘ל ˘מיע ‰בלב„ ,כמˆי‡ו˙ רחו˜.‰
„ו‚מ‡ למˆב כז˘ ,‰מˆי‡ו˙ ˘‚‰מיו˙ נע˘י˙ רחו˜ ‰מוו„‡ו˙ ‡ˆל „‡‰ם ,י˘ ל‰מחי˘
על י„י „ו‚מ‡ מ‰מבו‡ר בפנימיו˙ ˙‰ור) ‰ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙רל"ו ח"‡ עמ' ˜ע .‰ועו„(:
מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ )ר‡˙ ‰ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ .‰ועו„( ˘˙‰וכן ‰פנימי ˘ל מˆו˙ ‡ח„ו˙

חג השבועות

כז

˘‚‰מיו˙ ל˜יום ‰מˆוו˙ ולעבו„˙ו י˙'.
ו‰נ ,‰עבו„˙ בעל עס˜ ‡ינ ‰ל˙‰רומם ול˙‰נ˙˜ מ‰עולם‡ ,ל‡ ‰עולם נו˙ר ב‚˘מיו˙ו,
ו‰ו‡ "רו‡ ˙‡ "‰מˆי‡ו˙ו כמˆי‡ו˙ ו„‡י˙ ומוח˘י˙‰ .ו‡ עוס˜ בעס˜יו ומ˘˙מ˘ בענייני
‰עולם ל˘ם ˘מים.

‰ '‰ו‡ ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ ל‡ ר˜ ‡‰לו˜‰ ‰יחי„י‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ י˙' ‰מˆי‡ו˙ ‡‰מי˙י˙ ‰יחי„,‰

י‰ו„י ז" ‰רו‡‰ ˙‡ ‰נר‡ ‰ו˘ומע ‡˙ ‰נ˘מע"‰ .עולם נו˙ר כמˆי‡ו˙ ו„‡י˙ ˘נ˜לט˙

ומבלע„ו ‡ין עו„ .ע„ כ„י כך מו„‚˘ ‰עניין ˘‡ין ˘ום מˆי‡ו˙ זול˙ו י˙' ,ע„ ˘מ˙עורר˙

בחו˘ ‰ר‡י' בו„‡ו˙ ,ו‡ילו ענייני ‡לו˜ו˙ "נ˘מעים" ‡ˆלו על י„י ˙‰בוננו˙ .ועל „רך

˘‡ל‡ ,‰ולי ‰עולם ‰ז‡ ‰ינו מˆי‡ו˙ ‡מ˙י˙ ‡ל‡ „מיון בעלמ‡? ועל כך מ˘יבים‡˘ ,ין

˘נזכר למעל˘ ‰כ‡˘ר מ˙בוננים במˆי‡ו˙ ‰עולם מוכרחים ל‚‰יע למס˜נ˘ ‰י˘ חיו˙

לומר כן ,מ˘ום ˘מ˜ר‡ מל‡ „יבר ‰כ˙וב "בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים ‡˙ ˘‰מים ו‡˙ ‡‰ר"ı

‡לו˜י˙ ˘מחי' ומ‰וו‡ ‰ו˙ו ˙„יר‡ ,ך כל ז‰ ‰ו‡ בבחינ˙ "˘מיע ,"‰ו‰ר‡י' ‰מוח˘י˙ ‰י‡

)בר‡˘י˙ ‡.(‡ ,

במˆי‡ו˙ ‰עולם ˘‚‰מי.

ונמˆ‡˘ ,למרו˙ ˘‰עולם ‰ז ‰עומ„ ב‡ופן מוח˘י לנ‚„ עיני „‡‰ם ,מכל מ˜ום ע„יין ‡ין
מˆי‡ו˙ו ˜יימ˙ ב‡ופן ו„‡י ‡ˆל „‡‰ם ,ונˆרך ‰ו‡ ל‰וכח ‰מ˙‰ור‰˘ ‰עולם ‡ינו „מיון.

לעומ˙ ז‡˙ˆ‡ ,ל ‰יו˘ב ‡‰ל ‰רי כל חיו˙ו ‰י‡ ˙‰ור :‰סבר‡ ב˙ור˙ ‰נ‚ל˘ ‰ל רמב"ם
‡ו ר˘"י ‡ו ˙וס'‡ ,ו ‰בנ ‰ו ‰‚˘‰בפנימיו˙ ˙‰ור !‰ו‡ין לו ˘ום ˘ייכו˙ לענייני ‰עולם.

ומעין ז‰ ‰י' ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור ‰ל„ע˙ רבי ע˜יב‡˘ ,כ‡˘ר ‡‰ל˜ו˙ נ˜לטˆ‡ ‰ל בני י˘ר‡ל

כ‡˘ר לומ„ ‰ו‡ ‡ו„ו˙ "‰מחליף פר ‰בחמור"ˆ ,ריכים ל‰ר‡ו˙ ולומר לו :ז˘ ‰ור וז‰

כ„בר ו„‡י ומוח˘י ,ב‡ופן ˘ל "ר‡י'"‡ ,יב„ˆ‡ ‰לם מˆי‡ו˙ ‰עולם ‡˙ וו„‡ו˙ ,‰נ‰יי˙‰

חמור ...ובכ„י לי„ע ˘‡כן ז‰ו ˘ור וז‰ו חמור ,מביט ‰ו‡ ב‚מר‡ ,ויו„ע ˘"˘ור פרסו˙יו

רחו˜ ‰מעולמם ,ונ˜לט ‰ר˜ ב‡ופן ˘ל "˘מיע "‰ב„בר ‰רחו˜.

ס„ו˜ו˙" ,ו"חמור פרסו˙יו ˜לוטו˙" )ב"ב טז .(‡ ,ונמˆ‡˘ ,כל ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ˘ור וחמור
נל˜ח˙ ‡ˆלו מ‚‰מר‡!

מה מעניין את הדיין ,את בעלי הדין ,ואת השוטר?
‰מˆב ‰מ˙ו‡ר ב„ברי רבי ע˜יב‡˘ ,בני י˘ר‡ל ˙‰עלו ל„ר‚˘ ‰ב‰ ‰רוחניו˙ מוח˘י˙
‡ˆלם ו˘‚‰מיו˙ ‰ו‡ מו˘‚ רחו˜ יו˙ר ,יומח˘ על י„י מ˘ל מ„ין ˙ור:‰
כ‡˘ר „‰יינים מעיינים ב„ין ˘ל "˘ניים ‡וחזין בטלי˙ וכו'"‰ ,ם פוס˜ים ‡˙ „‰ין "ז‰
י˘בע  . .וז ‰י˘בע  . .ויחלו˜ו" )רי˘ ב"מ( ,ומו„יעים ל˘וטר ˘עליו ל‰כריח ‡˙ בעלי „‰ינים
ל˜יים ‡˙ ‰פס˜.
בסיפור ז ‰מ˙רח˘ים ˘לו˘ ‰עניינים .‡ :בירור ‰סברו˙ ˘מ‰ן יוˆ‡ פס˜ „‰ין ,ב .פסי˜˙
„‰ין .‚ ,חיוב ˘‰בוע ‰וחלו˜˙ ‰טלי˙ בפועל.
ו‰נ ,‰בענין ז ‰מ˘˙˙פים „‰יינים ,בעלי „‰ין ו˘‰וטר ,ו‡ˆל כל ‡ח„ מ‰ם עי˜ר ‰סיפור
‰ו‡ בפרט ‡חר ,ו‡˘‰ר ‰ם רחו˜ים מעולמו ומעניינו:
בעולמם ˘ל בעלי „‰ין ˜יים ר˜ מ˘ ‰נו‚ע לפועל‡‰ ,ם יחויבו ˘בוע ‰ומי י˜בל ‡˙
‰טלי˙ ,וכ‡˘ר מחייבים ‡ו˙ם ˘בוע ‰ומחל˜ים ביני‰ם ‡˙ ‰טלי˙ ,ל‡ נו‚עו˙ ל‰ם ‰סברו˙
ו‡ף ל‡ פס˜ „‰ין‡ ,ל‡ ר˜ מ ‰מ˙רח˘ בפועל.
בעולמו ˘ל ˘‰וטר˜ ,יים בעי˜ר פס˜ „‰ין ˘פס˜ו „‰יינים ,ו˙פ˜י„ו ‰ו‡ ל„‡ו‚ ˘‰פס˜
י˜וים‰ .ו‡ ‡ינו מ˙עניין בסברו˙ ˘‰בי‡ו ‡ל ‰פס˜ ,ו‚ם ל‡ נו‚ע לו מˆבם ˘ל בעלי „‰ין.
מנ˜ו„˙ מבטו"‰ ,מˆי‡ו˙" ˘ל כל ‰עניין ‰ו‡ פס˜ „ין‡˘ ,ליו נלווים עו„ עניינים ˘רחו˜ים
מעולמו.

‡ˆל יו˘ב ‡‰ל ‰מˆי‡ו˙ ‰מוח˘י˙ ‰י‡ ˙‰ור" – ‰רו‡ין ‡˙ ‰נ˘מע" ,ו‡ילו מˆי‡ו˙
‰עולם ˘‚‰מי על כל ענייניו ‰י‡ מˆי‡ו˙ ‰רחו˜ ‰מעולמו ,ונובע˙ ר˜ מ˙וך ˙‰ור‰
˘מזכיר ‰מˆי‡ו˙ זו ומלמ„˙ עלי' ,בבחינ˙ "˘ומעין ‡˙ ‰נר‡."‰

דורשים מכל יהודי להתבדל מן העולם וגם להיות בתוכו ולזככו
ל‡מי˙ו ˘ל „בר‰ ,רי ˙ובעים מכל י‰ו„י ˘י˙˜יימו ‡ˆלו ‚ופ‡ ˘ני סו‚י ‰עבו„ו˙‰ ,ן
כרבי ע˜יב‡ ו‰ן כרבי י˘מע‡ל:
‚ם בעל עס˜ מחויב ל˜בוע ע˙ים ל˙ור ,‰זמן ˘בו ‰ו‡ מוב„ל מן ‰עולם ומרומם ממנו,
ועוס˜ ב˙ור˙ " ,'‰פר˜ ‡ח„ ˘חרי˙ ופר˜ ‡ח„ ערבי˙".
נוסף על כך‡ ,ף „ור˘ים ממנו ˘י‰יו זמנים ביום ˘ב‰ם ‰ו‡ "רו‡‰ ˙‡ ‰נ˘מע",
˘מˆי‡ו˙ ‰רוחניו˙ ‡ˆלו ו„‡י˙ ומˆי‡ו˙ ˘‚‰מיו˙ ‰י‡ רחו˜ ‰ומחו„˘˙„ .ור˘ים ממנו
לעמו„ ב˙פיל" ‰כעב„‡ ˜מי מרי'" )˘ב˙ י (‡ ,ממ˘ ,ב‡ופן ˘˙‰י' ‡ˆלו "ר‡י'" ב‡לו˜ו˙
לכל ‰פחו˙ בזמן ˙‰פיל.‰
מ‡י„ך‚ ,ם יו˘ב ‡‰ל˘ ,עי˜ר עבו„˙ו ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל רוממו˙ מן ‰עולם ,נ„ר˘ ממנו
˘י˙עס˜ ‡ף ‰ו‡ בחיי ˘ע ,‰ל‡‰כיל ‡˙ ‚‰וף ול˜˘‰ו˙ו ב‡ופן ˘"בכל „רכיך „ע‰ו"
)מ˘לי ‚ ,ו .וכמבו‡ר ברמב"ם ‰ל' „עו˙ סוף פ"‚ .ור‡ ‰רי˘ פ" ,(‰כך ˘מח„יר ˜„ו˘ ‰בענייני ‰עולם
˘‚‰מיים .ו‚ם „ור˘ים מיו˘בי ‡‰ל ל˙‰עס˜ ,על כל פנים ב‡ופן מועט בכמו˙ ,בענייני
מע˘ים טובים ‰˜„ˆ ,וחס„.

אוצרות המועדים

כו

חג השבועות

י‡

י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים ,בעולם ˘‚‰מי ו‰נחו˙ .ו‡ין ˙כלי˙ ‰כוונ ‰ל˘בור ‡˙ ‰עולם ולפרו˘

ו‡ילו כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ „‰יינים‰ ,נˆ‡ ‰לם כל "מˆי‡ו˙" ‰עניין ‰ן ‰סברו˙ ו„‰עו˙

ממנו‡ ,ל‡ ל‰יפך ,לע˘ו˙ ‡˙ ˙"‰ח˙ונים" כפי ˘‰ם ‚˘מיים ונחו˙ים ,ל„יר ‰לו י˙' ,על י„י

˘מ‰ן נובע פס˜ „‰ין .ז‰ו ‰חל˜ ‰ממ˘י בכל ‰עניין ,ופס˜ „‰ין וביˆועו ‰ם ר˜ ˙וˆ‡‰

˘‰כנ˙ ˘‰כינ‚ ‰ם בעולם ‚˘מי ונחו˙.

מעי˜ר ‰עניין ˘‰ן ‰סברו˙.

וממיל‡ ,סובר רבי י˘מע‡ל ˘במ˙ן ˙ור ‰ל‡ ˙‰נ˙˜ו בני י˘ר‡ל מ‚‰‰בלו˙ ˘‚‰מיו˙,

נמˆ‡‡ ,פו‡˘˘ ,לו˘˙ ‰עניינים ˘‰ם ‰סברו˙ ,פס˜ „‰ין וביˆועו בפועל˜ ,יימים

ו‰יו במˆב ר‚יל ˘ל "רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע"˘‚‰ ,מיו˙ ‰י‡ מוח˘י˙ ו˜רוב,‰

במˆי‡ו˙‡ ,ל‡ ˘כל ‡ח„ מ˘‰ייכים לעניין "חי" בעולם ‡חר„‰ .יין חי בעולם ˘ל סברו˙

ו‰רוחניו˙ ‰י‡ ר˜ „בר "‰נ˘מע" מרחו˜ .וב˙וך מˆב טבעי ז˜ ,‰יבלו ‡˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י',

˙‰ור ,‰ו‡˘‰ר רחו˜ ממנו ,בעלי „‰ין חפˆים בטלי˙ וכל ‡˘‰ר ‡ינו מעניינם ,ו‡ילו ˘‰וטר

˘˙כלי˙ן ‰י‡ ‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים ו‰נחו˙ים „וו˜‡.

חי בעולם ˘ל פס˜י „ינים.

ו‚ם בעניין ‰מענ ‰על ‰מˆוו˙ ,סובר רבי י˘מע‡ל ˘‰יו עונים "על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ל‡ו",

וכך ‚ם בעניין "רו‡ין ‡˙ ‰נ˘מע" :ב„רך כלל ‡„ם חי בעולם ‚˘מי ו„‰ברים ‰רוחניים

כי ,כמבו‡ר בפר˜ ˘לי˘י‰ ,עי˜ר במˆוו˙ ‰ו‡ פעול˙ן ב˜י„ו˘ וזיכוך ‰עולם ,וממיל‡ ניכר

רחו˜ים מעולמו ,וממיל‡ ˘‚‰מיו˙ ו„‡י˙ ‡ˆלו ו‰רוחניו˙ ‰י‡ „בר רחו˜ ול‡ ברור ,ו‡ילו

‰יטב ‰‰ב„ל בין מˆוו˙ חיוביו˙ ˘ממ˘יכו˙ ˜„ו˘ ‰בעולם ,לבין מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘˘ ‰עניינן

במ˙ן ˙ור ‰נ˙עלו י˘ר‡ל למˆב רוחני נעל˘ ,‰בו ‰רוחניו˙ נע˘˙ ‰בבחינ˙ "ר‡י'"„ ,בר

‰ו‡ ז‰ירו˙ ו"ל‡ו" מ„ברים ‡‰סורים ˘‡ין ל˜„˘ם.

ו„‡י ˜‰רוב לעולמם ,ו˘‚‰מיו˙ ‡יב„ ‰מוו„‡ו˙ ‰ו‡מי˙˙ ‰בעיני‰ם.
ז‰ו עומ˜ ˘יט˙ ר' ע˜יב‡˘ ,בע˙ מ˙ן ˙ור ‰נ˙רח˜ו בני י˘ר‡ל מן ˘‚‰מיו˙ ונ˙רוממו

"אלו ואלו דברי אלקים חיים"
מכיוון ˘נ˙ב‡ר ˘מחלו˜˙ רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ נובע˙ ממ‰ו˙ם וס‚נון עבו„˙ם‰ ,רי
י˘ לומר ˘עניין ז˘ ‰ל "רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙" ˜˙‰יים כ„ין וכ„ין ,ו"‡לו ו‡לו „ברי ‡ל˜ים
חיים" )ערובין י‚ ,ב(:
כבר למר‚לו˙ ‰ר סיני נחל˜ו י˘ר‡ל לב' סו‚ים :חל˜ מבני י˘ר‡ל ‰י˙ ‰עבו„˙ם בס‚נון

למ„ר‚ ‰רוחני˙ ,ב‡ופן ˘˘‚‰מיו˙ ˘ב„רך כלל "נר‡י˙" נע˘˙ˆ‡ ‰לם כ„בר רחו˜
"‰נ˘מע" ,ו‡ילו ‡‰ל˜ו˙ ˘ב„רך כלל "נ˘מע˙" נ‰פכˆ‡ ‰לם למˆי‡ו˙ ˜רוב ‰וברור‰
˘נ˜לט˙ בבחינ˙ "ר‡י'".

רואים את הקולות – בכל דור ודור!

˘ל עבו„˙ „ˆ‰י˜ים‰ ,מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰בעולם ,ויח„ עם ז‡˙ חל˜ מבני י˘ר‡ל ‰יי˙‰

מˆב ז˘ ,‰ל רו‡ין ‰נ˘מע ו˘ומעין ‰נר‡˘ ,‰ייך ‚ם ‡ˆל כל י‰ו„י בכל זמן ומ˜ום:

עבו„˙ם בס‚נון ˘ל עבו„˙ בעלי ˙˘וב ,‰בריח ‰ו˙‰עלו˙ מן ‰עולם.

כ‡˘ר ‰יי˙ ‰נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י למעל˜ ,‰ו„ם ירי„˙ ‰ל˙‰לב˘ ב‚וף ‚˘מי‰ ,יי˙ ‰רו‡‰

‡לו מבני י˘ר‡ל ˘‰יו בעבו„˘ ‰ל ˙‰עלו˙ מן ‰עולם ,ענו "על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ‰ן",
ו‡ˆלם ‚ם ‰י' מˆב ˘ל "רו‡ין ‰נ˘מע ו˘ומעין ‰נר‡."‰
ו‡ילו ‡לו מבני י˘ר‡ל ˘ס‚נון עבו„˙ם ‰י' זיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם ,ענו "על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו
ל‡ו" ,ו‡ˆלם ‰י' ‰מˆב ‰ר‚יל ˘ל "רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע".
ומ‡חר ו˘ני ‡ופני ‰עבו„˘ ‰ל רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ ‰ם ˘ני סו‚ים בבני י˘ר‡ל
בכלל‰ ,רי י˘ לעמו„ על מ‰ו˙ם ˘ל סו‚ים ‡לו ו‡ופן עבו„˙ם ,וכיˆ„ מ˙˜יים ‡ˆלם "וכל
‰עם רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙" ,נ‰ר‡ נ‰ר‡ ופ˘טי'.

ב‡ופן ו„‡י ומוחלט ר˜ ענייני ‡לו˜ו˙ ,ובל˘ון ‰כ˙וב

)מלכים ‡ יז .‡ ,ור‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˙רˆ"ז

עמ'  .234ועו„( "חי ˘‡ '‰ר עמ„˙י לפניו".
‰נ˘מ‡ ‰ינ ‰רו‡ ‰כלל ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰עולם ˘‚‰מי ,ולכל ‰יו˙ר מספרים ל˘ ‰י˘ עולם
‚˘מי ,ובו ענייני ‡כיל ‰ו˘˙י' ,ו˘בו י˘ ˆורך ב‡ז‰ר"„ ‰ל‡ ˙˙ורו ‡חרי לבבכם ו‡חרי
עיניכם" מכיוון ˘"‰עין רו‡ ‰ו‰לב חומ„" )˘לח טו ,לט ובפר˘"י ור‡ב"ע(‡ ,בל כל ז‰ ‰ו‡ ר˜
בבחינ˙ "˘מיע˘ "‰ל „בר ‰רחו˜.
ו‡ילו מ˘יר„‰ ‰נ˘מ ‰למט ,‰נ˙‰פכו ‰יוˆרו˙ :כ‡˘ר ˘ו‡לים ‡˙ „‡‰ם מ‰ ‰ו‡ רו‡,‰
עונ‰ ‰ו‡ ˙‡ :מˆי‡ו˙ ‰עולם ˘‚‰מי˙ ו‰חומרי˙ ,ו‡˙ ‡‰לו˜ו˙ ‡ין ‰ו‡ רו‡ ‰בעיניו.

יושבי אהל ובעלי עסק

‡ל‡ ˘מכל מ˜ום ,מ˙חיל „‡‰ם ל˙‰בונן בכך ˘"‡ין „בר עו˘ ˙‡ ‰עˆמו"

)ר‡ ‰חוב˙

‰לבבו˙ ˘ער ‰יחו„ פ" ,(‰וממ˘יך ל˙‰בונן במ‡מרם ז"ל "מ‰ ‰נ˘מ ‰ממל‡‚‰ ˙‡ ‰וף כך

עוב„י  '‰מ˙חל˜ים בכללו˙ ל˘ני סו‚ים :יו˘בי ‡‰ל ובעלי עס˜.

˜‰ב" ‰ממל‡ ‡˙ ‰עולם" )ר‡ ‰ברכו˙ י .‡ ,וי˜ר‡ רב ‰סוף פ"„ .מ„ר˘ ˙‰לים ˜‚ ,(‡ ,וממיל‡,

יו˘בי ‡‰ל עוס˜ים ב˙ור ‰וב˙פיל ‰כל ימי‰ם וז‰ו כל עולמם .בעלי עס˜ ‚ם ‰ם עוב„י

כ˘ם ˘ב‚ופו י˘ נ˘מ ‰למרו˙ ˘‡ינו רו‡‡ ‰ו˙ ,‰כך בוו„‡י ˘בעולם י˘ "נ˘מ‰˘ "‰י‡

‰˘ ,'‰רי "ל‡ בר˘יעי עס˜ינן"‡ ,ל‡ ˘עבו„˙ם ‡˙ ˜ונם ‰י‡ ב‡ופן ˘עוס˜ים בפר˜מטי‡,

‰כח ‡‰לו˜י ˘מ‰וו ‰ומחי' ‡ו˙ו ˙מי„‡ .בל כל ז‰ ‰ו‡ ב˙‰בוננו˙ ˘כלי˙ לב„ ,ו„‰ברים

ועו˘ים מענייני ‰עולם „יר ‰ל˘‰י"˙‰ .ם נו˙נים ˆ„˜‰ ‰רב ‰מממונם ,ומנˆלים ‡˙ ענייני

נ˜לטים ‡ˆלו ר˜ ב‡ופן ˘ל "˘מיע˙" „בר ‰מרוח˜ מעולמו.

אוצרות המועדים

יב

חג השבועות

ונמˆ‡˘ ,מˆב „‡‰ם מ˙‰פך ומ˘˙נ ‰מע˙ ‰יו˙ נ˘מ˙ו למעל ,‰וע„ ל‰יו˙ו בעולם
˘‚‰מי .ובס‚נון ‰חסי„ו˙ )ר‡ ‰ל„ו‚מ‡ ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ו עמ'  :(30למעל‰ ‰י' ‡ל˜ו˙
ב"פ˘יטו˙" ומˆי‡ו˙ ‰עולם ב"˙‰ח„˘ו˙" ,ו‡ילו למט ‰מˆי‡ו˙ ‰עולם ‰י‡ ב"פ˘יטו˙",
ו‡ל˜ו˙ ב"˙‰ח„˘ו˙".

‡‰בו˙ ‰יו ‡וכלים מ‡כלו˙ ‡סורו˙ י˘ בז˘‰ ‰פע ‰על בני בני‰ם

כ‰
)ר‡ ‰ר˘"י „"˘ ‰ל‡ ‰י' בו –

יומ‡ כב ,ב‡ .ור ˙‰ור ‰חיי ˘ר˜ ‰כ‚ ,ב(.
עו„ מˆינו ברבי ע˜יב‡ ˘˙חיל˙ לימו„ ˙‰ור˘ ‰לו ‰י' ר˜ ב‚יל ‡רבעים ˘נ‰

)‡בו˙ „ר"נ

פ"ו ,ב( ,ו‰עי„ על עˆמו ˘˜ו„ם לכן ‰י' עם ‡‰ר) ıפסחים מט ,ב .כ˙ובו˙ סב ,ב(.

ועל כך לומ„ים מ„ע˙ רבי ע˜יב‡˘ ,ממ˙ן ˙ור ‰ני˙ן ‰כח ו‰עוז ל‰יו˙ במˆב ˘ל "רו‡ין
‰נ˘מע ו˘ומעין ‰נר‡:"‰

וממיל‡ ,עבו„˙ו ˘ל רבי ע˜יב‡ ‰יי˙ ‰ב„רך ˘ל "בריח "‰מן ‰רע ו˙‰רח˜ו˙ מן ‰עולם
˘‚‰מי:

לי‰ו„י י˘ כח ˘‰‰נח˘ ‰ל "כל ‰ . .נמˆ‡ים ל‡ נמˆ‡ו ‡ל‡ מ‡מי˙˙ ‰ימˆ‡ו"

)רי˘ י„

‰חז˜ ‰ל‰רמב"ם( ˙‰י' ‡ˆלו בוו„‡ו˙ ‚מור ‰כמו ˘ל ר‡י' בעיניים ממ˘ ,ומ‡י„ך ˘מˆי‡ו˙
‰עולם ˙‰י' כל כך רחו˜ ‰מעולמו ,ע„ ˘יˆטרך ‰וכחו˙ ור‡יו˙ ˘‡ינ‡ ‰חיז˙ עיניים!
י‰ו„י מברך בכל יום "‡˘ר בחר בנו מכל ‰עמים ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו ,ברוך ‡˙ '‰ ‰נו˙ן
˙‰ור ."‰ו"נו˙ן ˙‰ור‰ "‰ו‡ ל˘ון ‰וו) ‰ר‡˘ ‰ל" ‰כ .‡ ,‰ל˜וטי ˙ור˙ ‰זריע כ‚ .‡ ,ובכ"מ( ,כי מ˙ן
˙ור ‰מ˙ח„˘ בכל ויום ויום .וכ‡˘ר י‰ו„י מברך ברכ ‰זו ,בי„יע ‰וב‰כר˘ ‰כל יום ויום
י˘ לו ‡˙ ‰כח ˘ל מ˙ן ˙ור‰ ,‰רי יכול ‰ו‡ ל‰יו˙ ‚ם במˆב ˘ל "רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙" ,מעין
מ‰˘ ‰י' למר‚לו˙ ‰ר סיני.

כ‡˘ר ‰י' „‡‰ם מונח ˙חיל ‰במ˜ום ˘ל רע‰ ,רי עי˜ר ס„ר עבו„˙ו ‰ו‡ ל˙‰רח˜ מן ‰רע
ול˙‰עלו˙ מן ‰עולם ,וכך ‚ם ר‡ ‰רבי ע˜יב‡ ‡˙ עניין מ˙ן ˙ור˘ ,‰בו ˙‰רח˜ו בני י˘ר‡ל
ו˙‰רוממו מן ‰עולם.
"˙נוע "‰זו ˘ל ˙‰נ˙˜ו˙ מן ‰עולם ,ניכר˙ ‚ם ב„ברי רבי ע˜יב‡ כ‡˘ר מסר נפ˘ו בפועל
על ˜„ו˘˙ ˘מו י˙'" :כל ימי ‰יי˙י מˆטער על פסו˜ ז" ,‰בכל נפ˘ך"‡ ,פילו נוטל ‡˙
נ˘מ˙ך‡ ,מר˙י מ˙י יב‡ לי„י ו‡˜יימנו" )ברכו˙ ס‡ ,ב( .ו‰יינו˘ ,כל חייו ˘‡ף רבי ע˜יב‡
ל„˙‰ב˜ ב˘‰י"˙ ב‡ופן ‰נעל ‰ביו˙ר ,ול˙‰נ˙˜ מן ‰עולם ‰נחו˙.
וממיל‡ סובר רבי ע˜יב‡ ˘י˘ לפר˘ ‡˙ ‰כ˙וב "וכל ‰עם רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙" ב‡ופן ˘ל
"˘ומעין ‰נר‡ ‰ורו‡ין ‰נ˘מע" ,וכפי ˘נ˙ב‡ר למעל ‰בפר˜ ר‡˘ון˘ ,ב„רך כלל בני ‡„ם
"רו‡ים" ב‡ופן ו„‡י וברור „ברים ‚˘מיים ,ו‡ילו „ברים רוחניים ‰ם מסו‚לים ל˜לוט ר˜
ב‡ופן מרוח˜ יו˙ר ,ב‡ופן ˘ל "˘מיע‡˘ "‰ינ ‰ו„‡ו˙ ‚מור ‰וברור.‰
ו‡ילו במ˙ן ˙ור ,‰ל˘יט˙ רבי ע˜יב‡ בני י˘ר‡ל נ˙עלו מ‚„רי ‰עולם ,ע„ ˘‰יו "רו‡ין ‡˙
‰נ˘מע" – רו‡ים עניינים רוחניים בוו„‡ו˙ ‚מור ‰ובבירור ,ו‡ילו מˆי‡ו˙ ‚˘מי˙ ‰רחו˜‰

בפּאריז ,בקרתי בביתו של רב מחסידי פולין ,למדן ובעל-הוראה
ַ
בהיותי
גדול ,שישב חגור באבנט ועסק בתורה ,ונכנסה אליו אשה עם שאלה על
עוף .הסתכל הרב על העוף ,והתחיל להתפלפל :לפי דעת הט"ז – הדין הוא
כך וכך ,אבל הש"ך חולק עליו ,ולפי דעתו ,הדין הוא באופן אחר ...וכאשר
האשה הפסיקה אותו ואמרה :כבוד הרב! יכולה אני להכניס את העוף לסיר
ולבשלו?! ...ענה לה :חכי רגע ...ישנם עוד אחרונים שדנים בענין זה ,והלכה
כאחרונים ,ולפי דבריהם צריך להיות באופן כך!...
הרב לא התכוין להתפאר בלמדנותו כלפי האשה ,שבכלל לא ידעה מיהו
הט"ז ומיהו הש"ך ...אלא אופן הנהגתו היתה כתוצאה מזה שכל חייו הוא עניין
התורה; הוא "ראה" רק את מציאות התורה ,ואילו כל שאר הענינים היו אצלו
בבחי' "שמיעה" בלבד.
)תורת מנחם חמ"ז עמ' (58

ממנו י˙' ‰יי˙ ‰רחו˜ ‰מ‡ו„ מעולמם ,ונ˜לטˆ‡ ‰לם ר˜ בבחינ˙ "˘מיע "‰מרוח˜˙.
וכן בנו‚ע ל˙˘וב‰˘ ‰יו בני י˘ר‡ל עונים על ‰מˆוו˙ ,סביר‡ לי' לרבי ע˜יב‡ ˘‰יו בני
י˘ר‡ל מרוממים מן ‰עולם ,ולכן ‰יו עונים "‰ן" ‚ם על מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘˘ ,‰כן ל‡ ‰י' נו‚ע
ל‰ם כל כך פעול˙ ‰מˆוו ‰בעולם‡ ,ם פעול˙ ‰חיובי˙ ‡ו ˘לילי˙‡ ,ל‡ ר˜ ˆ‰יו˙ לרˆון
˘‰י"˙ ו„˙‰‰ב˜ו˙ בו י˙' ,ובז‡ ‰ין ‰פר˘ בין מˆוו˙ ע˘ ‰למˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‡ ,‰ל‡ על ‰כל
ענו "‰ן" ˘י˜יימו ‡˙ ˆיווי ˘‰י"˙.

רבי ישמעאל – כהן וצדיק שמחדיר קדושה בעולם
לעומ˙ רבי ע˜יב‡ ˘‰י' בן ‚רים‰ ,נ ‰רבי י˘מע‡ל ‰י' ‰‰יפך ‚‰מור‰ :ו‡ ‰י' כ‰ן מיוחס
)חולין מט ‡ ,ור‡ ‰ס„ר „‰ורו˙ בערכו ˘י˘ ‚רס‡ בר˘"י חולין ˘ם ˘‰י' כ‰ן ‚„ול(˘ ,כ‰ן ,מטבע ˙ול„˙ו
"˜„ו˘ ‰ו‡ ל‡ל˜יו" )‡מור כ‡ ,ז( ,וממיל‡ עבו„˙ו ‰י‡ כעבו„˙ „ˆ‰י˜ים.
ועבו„˙ „ˆ‰י˜ים ‡ינ ‰בבריח ‰מן ‰רע ו˙‰נ˙˜ו˙ מן ‰עולם‡ ,ל‡ עבו„˙ם ‰י‡ ל‰מ˘יך
‡˙ ‚ילוי ˘‰כינ ‰בעולם ב‡ופן מסו„ר.
‡ˆל „ˆ‰י˜ים ,עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ מילוי ˙כלי˙ ברי‡˙ ‰עולם˜‰˘ ,ב" ‰נ˙‡וו ‰ל‰יו˙ לו

חתימה

פרק שני

מתן תורה ש" יושבי
אה "ו"בﬠי ﬠסק"

שיטת רבי ישמﬠא:
א בורחים מהגשמיות!

מתן תורה של צדיקים ובעלי עסק כשיטת רבי ישמעאל ,ומתן
תורה של בעלי תשובה ויושבי אהל כשיטת רבי עקיבא

החידוש שנפעל בשעת מתן תורה על התורה והמצוות שהיו כבר בזמן האבות,
וביטוי הדבר בשיטת רבי ישמעאל ש"רואין הנראה ושומעין הנשמע"

בפר˜ים ˘למעל ,‰נ˙ב‡רו ˘˙י מחלו˜ו˙י‰ם ˘ל רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ ב‡ופן ˜בל˙
˙‰ור ‰על י„י בני י˘ר‡ל‡ ,ם ‰יו "רו‡ין ‰נ˘מע ו˘ומעין ‰נר‡‡ "‰ו "רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין
‰נ˘מע" ,וכן בנו‚ע למענ ‰בני י˘ר‡ל על ‰מˆוו˙ ‡ם ‰יו עונים "על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ל‡ו"
‡ו "על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ‰ן".
וכ‡˘ר מעיינים ‰יטב‰ ,רי מוˆ‡ים ˘˘˙י מחלו˜ו˙ ‡לו נובעו˙ ממ˜ום ‡ח„ ,מ‰ב„ל
כללי ב˜˘‰פ ‰על ‡ופן עבו„˙  '‰ו˜יום ‰מˆוו˙˘ ,ממנו נ˘˙ל˘לו ‰מחלו˜ו˙ ‰ללו ,וכפי
˘יבו‡ר ל‰לן.
‚ם י˙ב‡ר מ„וע ‡חז ר' י˘מע‡ל ב˘יט˙ו ,על פי מ‰ו˙ו ‰פנימי˙ וס‚נון עבו„˙ו ,ומ‡י„ך
˘ייכו˙ו ˘ל רבי ע˜יב‡ ,מ‰ו˙ו וס‚נונו ,ל„רך ‰עבו„‰ ‰מבו‡ר˙ ב˘יטו˙יו במחלו˜ו˙
‡‰מורו˙.
ומכל ‡‰מור ,יעלו ‰ור‡ו˙ לעבו„˙  '‰בפועל ,ב„רכי‰ם ˘ל רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡,
‡י˘ ‡י˘ לפי ס‚נונו ו„רך עבו„˙ו ‡˘ר יˆע„ ב‰ ,‰י‡ ‰עול ‰בי˙ ‡-ל.

‡ו„ו˙ ˜‰ולו˙ ו‰מר‡ו˙ ˘‰יו במ˙ן ˙ור ,‰נ‡מר "וכל ‰עם רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙ ו‡˙
‰לפי„ים ו‡˙ ˜ול ˘‰ופר ו‡˙ ‰‰ר ע˘ן ,ויר‡ ‰עם וינועו ויעמ„ו מרחו˜" )י˙רו כ ,טו(.
על ˙‰יבו˙ "רו‡ים ‡˙ ˜‰ולו˙" „ר˘ רבי ע˜יב‡ ˘בני י˘ר‡ל ‰יו במˆב מופל‡ ˘ר‡ו
‡˙ ˜‰ולו˙ ו˘מעו ‡˙ ‰מר‡ו˙ .ורבי י˘מע‡ל נחל˜ עליו ,ול˘יט˙ו ‰יו רו‡ים ‡˙ ‰מר‡ו˙
ו˘ומעים ‡˙ ˜‰ולו˙ ,כ„רך ‰טבע.
ולעיל )פר˜ ר‡˘ון( נ˙ב‡ר˘ ,יסו„ ˘יט˙ רבי ע˜יב‡‰ ,ו‡ ˘בר‡י' ˜ולט ‡„ם ‡˙ „‰בר
ב‡ופן פנימי ועמו˜ ו„‰בר ‰נר‡ ‰ו„‡י ‡ˆלו לחלוטין ,לעומ˙ ז‡˙ ,ב˘מיע ‰נו˙ר „‡‰ם
"רחו˜" מן „‰בר ‰נ˜לט ,ו‡פ˘ר ‡ף לערער ‡˙ ו„‡ו˙ו במ˘˘ ‰מע ו‰בין.
ב„רך כלל„‡‰ ,ם "רו‡„ "‰ברים ‚˘מיים ,כיוון ˘‰ו‡ ‚˘מי וממיל‡ ‰ו‡ ˜רוב למˆי‡ו˙
˘‚‰מי˙ ובנ˜ל לו ל˜ולט‰ ‰יטב ב‡ופן פנימי ובוו„‡ו˙ ,ו‡ילו ‡˙ „‰ברים ‰רוחניים ‰ו‡
ר˜ "˘ומע" ,כיוון ˘‰ם רחו˜ים ממˆי‡ו˙ו.

רבי עקיבא – עבודת בעל תשובה בבריחה מן העולם

וסביר‡ לי' לרבי ע˜יב‡˘ ,במ˙ן ˙ור ‰על ‰ר סיני נ˙עלו בני י˘ר‡ל למ„ר‚ ‰נ˘‚ב˙ ˘ב‰

כ‡˘ר מ˙בוננים ב˙ול„ו˙ חייו ועבו„˙ו ˘ל רבי ע˜יב‡ ,מוˆ‡ים ˘‰י‡ מ˙‡ימ ‰לס‚נון
˘ל עבו„˙ "בעל ˙˘וב."‰
˘ור˘יו ˘ל רבי ע˜יב‡ ‰יו נעוˆים במ˘פח˙ ‚רים‰˘ ,ל‡ ‡ביו ‰י' יוסף ‚‰ר

)ר‡ ‰ס„ר

„‰ורו˙ בערכו„˜‰ .מ˙ ‰רמב"ם( ,ו‡ף ˘רבי ע˜יב‡ עˆמו נול„ ב˜„ו˘ ,‰מכל מ˜ום ‡‰ב ו‡‰ם
˘ו˙פים ביˆיר˙ ‰ול„ ,ו‰ם מורי˘ים לנול„ מן ‰טבע ˘ל‰ם וממ„ו˙י‰ם ,ובוו„‡י ˘‡ם

‰יו ˜רובים יו˙ר ‡ל ‰רוחניו˙ ,וממיל‡ „‰ברים ‰רוחניים נ˜לטו ‡ˆלם בפנימיו˙ ובוו„‡ו˙,
בבחינ˙ ר‡י' ,ו‡ילו „‰ברים ˘ב„רך כלל "נר‡ים"‰ ,יינו „ברים ˘‚‰מיים ,נ˜לטו ‡ˆלם ר˜
בבחינ˙ ˘מיע ,‰ב‡ופן רחו˜ כמˆי‡ו˙ ˘‡ינ ‰ו„‡י˙.
ומע˙ ‰י˘ ל˙מו ‰על „ע˙ רבי י˘מע‡ל„˘ ,ר˘ "רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע" ,ו‰יינו
˘‰יו רו‡ים ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ו˘ומעים ‡˙ ‰רוחניו˙ ,כ„רך ‰טבע:

אוצרות המועדים

י„

מכיוון ˘ל˘יט˙ו ל‡ ˙‰רוממו בני י˘ר‡ל במ˙ן ˙ור ‰למ„ר‚ ‰מרוממ˙ זו˘ ,ל "ר‡יי˙"
‰רוחניו˙ ו"˘מיע˙" ˘‚‰מיו˙ ,מ„וע ר‡‰ ‰פסו˜ לנכון ל‚„‰י˘ ˘ר‡ו במוח˘ „ברים

חג השבועות

כ‚

˘עליו מ„בר˙ ˙‰ור ‰ומז‰יר‡˘ ‰ין לע˘ו˙ו ,ונמˆ‡ ˘כל מˆי‡ו˙ „‰בר ‡יסור ‰י‡ ר˜
"‰יכי ˙ימˆי" ˘על י„ו י˘ ‡פ˘ריו˙ ל˜יום רˆון  ,'‰כ˘נז‰רים מע˘יי˙ ‡‰יסור.

‚˘מיים ,ו˘מעו ב‡ופן מרוח˜ „ברים רוחניים ,ו‰ל‡ ‡ין בכך ˘ום חי„ו˘ ומעל ‰לכ‡ור?‰

ולכן ‰יו בני י˘ר‡ל עונים על ‡‰יסורים "‰ן" ,ו‰יינו ˘‡ינם רו‡ים ב‰ם ‡˙ „‰בר ˘‰לילי

‡ל‡ פ˘וט‡ ,פו‡‚˘ ,ם לרבי י˘מע‡ל בפסו˜ ז ‰מ˘מיענו ‰כ˙וב מעל ‰מיוח„˙ ˘ל בני

˘במˆי‡ו˙ם‡ ,ל‡ ר˜ ‡˙ ‰"‰ן" ˘ל ‡‰פ˘ריו˙ ל˜יום ˆיווי  '‰בז‰ירו˙ מ‰ם .ו‡פילו כ‡˘ר

י˘ר‡ל ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‡ ,‰ל‡ ˘ל˘יט˙ו ˙‰בט‡ ‰מעל ‰זו „וו˜‡ ב‡ופן ˘ל "רו‡ין ‰נר‡‰

מ„ובר על "‰ל‡ו" „‚‰ול ביו˙ר ,כמו "ל‡ י‰י' לך ‡ל˜ים ‡חרים על פני" )י˙רו כ ,ב(‰ ,רי ‚ם

ו˘ומעין ‰נ˘מע" ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

על כך ענו "‰ן"˘ ,רו‡ים ‰ם ‡˙ ‰"‰ן" ו„‰בר ‰חיובי בז˘ ,‰יכולים ‰ם ל˜יים מˆוו˙ו ˘ל
מ˜ום "ל‡ י‰י' לך ‡ל˜ים ‡חרים".

מה התחדש במתן תורה על התורה והמצוות שהיו אצל האבות?

מדוע דווקא רבי עקיבא צחק?

בכ„י ל‰בין ‡ל נכון ‡˙ ‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ˘‰י' במ˙ן ˙ור ‰ל„ע˙ רבי י˘מע‡ל ,י˘
ל„˜‰ים ולב‡ר ‡˙ ˘„ר˘ו חז"ל ‡ו„ו˙ פעול˙ מ˙ן ˙ור ,‰ומ˘ ‰נ˙ח„˘ במעמ„ נ˘‚ב ז‰
על ‰מˆב ˘‰י' ‡ˆל בני י˘ר‡ל ב˙˜ופ˙ ‡‰בו˙ ו‚לו˙ מˆרים.

‡˙ ˘יט˙ רבי ע˜יב‡ ,לר‡ו˙ ב„ברים ˘בבחינ˙ "ל‡ו" ר˜ ‡˙ ‰"‰ן" ˘יכולים לפעול על
י„ם ,רו‡ים בב‰ירו˙ במע˘‰ ‰מסופר ב‚מר‡ סוף מכו˙:

כי ‰נ ,‰לכ‡ור‡ ‰ינו מובן מ‰ו ‰חי„ו˘ „‚‰ול ˘‰י' בע˙ מ˙ן ˙ור‰ ,‰ל‡ לימו„ ˙‰ור‰

רבן ‚מלי‡ל ורבי ‡לעזר בן עזרי' ורבי י‰ו˘ע ורבי ע˜יב‡ ‰יו עולים לירו˘לים ,ור‡ו

ו˜יום ‰מˆוו˙ ‰יו ‚ם ˜ו„ם מ˙ן ˙ור ,‰עו„ מזמן ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים‡ .ו„ו˙ לימו„ ˙‰ור‰

מר‡ ‰נור‡˘" ,ועל ˘יˆ‡ מבי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים" .כ‡˘ר ר‡ו ‡˙ ‰מˆב ˘‰פל ו‰בזוי ˘ל

‡מרו חז"ל ביומ‡ )כח ,ב( "מימי‰ן ˘ל ‡בו˙ינו ל‡ פר˘ ‰י˘יב ‰מ‰ם‰ ,יו במˆרים י˘יב‰

מ˜ום ‰מ˜„˘ פרˆו בבכי ,ולפלי‡˙ם רבי ע˜יב‡ ל‡ ˙˙˘‰ף עמ‰ם בבכי'‡ ,ל‡ ל‰יפך:

עמ‰ם ‡ . .בר‰ם ‡בינו ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י'  . .יˆח˜ ‡בינו ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י'  . .יע˜ב

"ורבי ע˜יב‡ מˆח˜"!

‡בינו ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י'".

ובי‡ר ל‰ם רבי ע˜יב‡˘˘ ,מח˙ו נובע˙ מכך ˘מר‡ ‰ז ‰חיז˜ ‡ˆלו ‡˙ ˜יום נבו‡˙

‚ם ˜יום ‰מˆוו˙ בפועל ‰י' מימים ˜„מוניים ,ביומ‡ ˘ם ‡מרו "˜יים ‡בר‰ם ‡בינו כל
˙‰ור ‰כול ,"‰בנו‚ע ליˆח˜ מˆינו ˘‰פרי˘ מע˘רו˙

)ר‡ ‰פר˘"י ˙ול„ו˙ כו ,יב .ע"פ בר‡˘י˙ רב‰

פס"„ ,ו( ,ו‡ף יע˜ב ‰עי„ על עˆמו "˙רי"‚ מˆוו˙ ˘מר˙י" )ר˘"י וי˘לח לב.(‰ ,
ו‡ם כן ,מ ‰נ˙ח„˘ במעמ„ מ˙ן ˙ור ‰על ‰ר סיני?
ובי‡רו בז ‰בס) ˜"‰ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור י˙רו סז „ ,ו‡ילך .וברבים ממ‡מרי ח‚ ˘‰בועו˙(˜˘ ,ו„ם מ˙ן
˙ור‰ ‰י' חיסרון בחיבור „˜‰ו˘‡ ‰ל ‰עולם ˘‚‰מי.

‡‚‰ול:‰
בכ˙וב בי˘עי' )ח ,ב( נ‡מר "ו‡עי„ ‰לי ע„ים נ‡מנים ‡˙ ‡ורי' ‰כ‰ן ו‡˙ זכרי ‰בן
יברכי‰ו" ,ולכ‡ור" ‰מ ‰ענין ‡ורי' ‡ˆל זכרי'‡ ,ורי' במ˜„˘ ר‡˘ון וזכרי' במ˜„˘ ˘ני",
ולמ„ מכך רבי ע˜יב‡ ˘"˙ל‰ ‰כ˙וב נבו‡˙ו ˘ל זכרי' בנבו‡˙ו ˘ל ‡ורי'".
נבו‡˙ו ˘ל ‡ורי' ‰י‡ "לכן ב‚ללכם ˆיון ˘„˙ ‰חר˘" )מיכ ,‚ ‰יב( ,ונבו‡˙ו ˘ל זכרי' ‰י‡
"עו„ י˘בו ז˜נים וז˜נו˙ ברחובו˙ ירו˘לם" )זכרי ‰ח.(„ ,

כ‡˘ר ˜יימו ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים ‡˙ ‰מˆוו˙‰ ,רי ‰מ˘יכו בז‚ ‰ילויים ‡לו˜יים נעלים

ו‡מר רבי ע˜יב‡˘ ,מכיוון ˘‰כ˙וב בי˘עי' כורך ‡˙ נבו‡ו˙ ˘ני נבי‡ים ‡לו יח„‰ ,רי

מ‡ו„‡ ,ך ל‡ פעלו בז˘‚‰˘ ‰מיו˙ ˙˙˜„˘‰ .חפˆים ˘ב‰ם ˜יימו ‡˙ ‰מˆוו˙ ל‡ נ‰פכו

"ע„ ˘ל‡ נ˙˜יימ ‰נבו‡˙ו ˘ל ‡ורי'‰ ,יי˙י מ˙ייר‡ ˘ל‡ ˙˙˜יים נבו‡˙ו ˘ל זכרי'" ,ור˜

ל˙˘מי˘י ˜„ו˘ ‰וחפˆ‡ ˘ל מˆוו‡ ,‰ל‡ נו˙רו ‚˘מיים ונחו˙ים כפי ˘‰יו ˜ו„ם ˜יום

כ‡˘ר ר‡˜ ˙‡ ‰יום נבו‡˙ו ˘ל ‡ורי' כ‡˘ר יˆ‡ ˘ועל מבי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים‰ ,רי "בי„וע

‰מˆוו .‰עבו„˙ם ˘ל ‡‰בו˙ ‰יי˙ ‰בעי˜ר ‰עבו„ ‰רוחני˙ ,ול‡ ˜י„˘‰ ˙‡ ‰עולם ‰ז‰

˘נבו‡˙ו ˘ל זכרי' מ˙˜יימ˙" ובוו„‡י ˘˙בו‡ ‡‚‰ול ‰ו"י˘בו ז˜נים וז˜נו˙ ברחובו˙

˘‚‰מי.

ירו˘לים".

ו‡ף ˘מˆינו ˘‡‰בו˙ ˜יימו ‡˙ ‰מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים‰ ,נ ‰ל‡ ‰י' ז ‰בכ„י ל˜„˘
‡˙ ‡ו˙ם „‰ברים ˘‚‰מיים‰˘ ,רי כ‡מור‰ ,יי˙ ‰עבו„˙ם רוחני˙ בלב„˘‰ .ימו˘ ב„בר
˘‚‰מי ‰י' ‡ף ‰ו‡ חל˜ מן ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ,מ˘ום ˘כ‡˘ר ‡„ם מל‡ בר‚˘ מסוים על „רך
מ˘ל‰ ,נ ‰ר‚˘ ז ‰מ˙בט‡ בכל ‡יבריו ו˙נועו˙יו ופעולו˙יו .כך ‚ם בנו‚ע ל‡בו˙˘ ,מכיוון
˘עבו„˙ ‰בור‡ מיל‡ ˙‡ ‰כל י˘ו˙ם ,לכן ˙‰בט‡ „‰בר ‚ם במע˘ים ‚˘מיים ˘ל מˆוו˙,
‡בל ,כ‡מור ,ל‡ ‰י' בז ‰מ˘ום ˜י„ו˘ וזיכוך „‰ברים ˘‚‰מיים.

ומסיימ˙ ‚‰מר‡" :בל˘ון ‰ז‡ ‰מרו לו ,ע˜יב‡ ניחמ˙נו ע˜יב‡ ניחמ˙נו".
בסיפור ז ‰ני˙ן לר‡ו˙ ‡˙ ˜˘‰פ˙ו ˘ל רבי ע˜יב‡ על מˆי‡ו˙ ‰רע ˘בעולם‚ .ם כ‡˘ר
יוˆ‡ ˘ועל מבי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים ,ומ˜ום מ˘כן ˘‰כינ ‰חרב ונחר˘ בי„י ˆ‰וררים ,מכל
מ˜ום ‡ין רבי ע˜יב‡ רו‡"‰ ˙‡ ‰ל‡ו" ו‡˙ מˆי‡ו˙ ‰רע ˘בעולם‡ ,ל‡ ר˜ ‡˙ ‰"‰ן"˙‡ ,
‰חיזו˜ ˘יוˆ‡ מכך לנבו‡˙ זכרי' "עו„ י˘בו ז˜נים וז˜נו˙ ברחובו˙ ירו˘לים".

אוצרות המועדים

כב

ומ˘כן בעולם ˘‚‰מי )˙נחומ‡ נ˘‡ טז˙ .ני‡ פל"ו( ,ול˘ם כך י˘ ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ולזכך ‡˙
„‰ברים ˘‚‰מיים ˘י‰יו ר‡ויים ל‰יו˙ „יר ‰לו י˙'.
ומכיוון ˘˜‰ב" ‰נ˙‡וו" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים" ,י˘ ל˜‰פי„ ˘„‰ברים

חג השבועות

טו

‡מנם מ˘ני˙נ˙ ‰ור ‰על ‰ר סיני ,נ˙ח„˘‡‰ ‰פ˘ריו˙ ל˜„˘ ולזכך ‡˙ ˘‚‰מיו˙ ,ומני ‡ז
על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ מ˜„˘ים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰עולם ˘‚‰מי על י„י ˜יום ‰מˆוו˙ ב‚˘מיו˙
וניˆול ענייני ‰עולם ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙'.

˘‚‰מיים כפי ˘‰ם מו‚„רים ב‚„רי ‰טבע י˙˜„˘ו ויז„ככו וי‰יו „יר ‰לו י˙' .וממיל‡‡ ,ין
ל‰יו˙ במˆב "מנו˙˜" מן ‰עולם ומן „‚‰רים ˘‚‰מיים‡ ,ל‡ ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ˙וך ‰ח„ר˙
„˜‰ו˘ ‰ב‚˘מיו˙ ‰נחו˙.‰
ו‡ילו רבי ע˜יב‡ סובר ˘עי˜ר ˜יום ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ˙‰‰עלו˙ ו˙‰‰רוממו˙ מן ‰עולם.
י‰ו„י ˘מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰מˆיי˙ לרˆון ˘‰י"˙ ובכך ‰ו‡ „ב˜ בו ומ˙˜„˘ ומ˙רומם למעל‰
מן ‰עולם ו„‚‰רים ˘‚‰מיים.
וי˘ לב‡ר כיˆ„ ‰מחלו˜˙ ‡‰מור ‰מבי‡ ‰ל˘ינוי ב˜˘‰פ ‰על „‰ברים ‰בל˙י רˆויים
˘בעולם:
לפי רבי י˘מע‡ל‰ ,רי „‰ברים ‰בל˙י רˆויים ˘בעולם ,כמו „ברים ‡‰סורים‰ ,רי ‰ם
מˆי‡ו˙ ˘ל רע ו˘ליל‡ .‰מנם ‡פ˘ר ל˜יים על י„ם ‡˙ מˆוו˙  ,'‰כ‡˘ר נז‰רים לעבור
‡יסור ב‡מˆעו˙ם‡ ,ך בפועל ‰ם מˆי‡ו˙ ˘ל „בר ‡סור ורחו˜ מן „˜‰ו˘.‰
וממיל‡˘ ,יט˙ רבי י˘מע‡ל ‰י‡ "על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ל‡ו" ,י‰ו„י רו‡‰ ˙‡ ‰חפ‰ ıר‡וי
למˆוו ‰כמˆי‡ו˙ חיובי˙ ˘ל "‰ן" ,ו‡˙ „‰בר ‡‰סור כמˆי‡ו˙ ˘לילי˙ ˘ל "ל‡ו".
לעומ˙ רבי י˘מע‡ל‰ ,רי רבי ע˜יב‡ סובר ˘‰יו ‡ומרים "‰ן" ‚ם על מˆוו˙ ע˘ ‰ו‚ם על
מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘ ,‰וז‡˙ ,לפי ˘ל˘יט˙ו י˘ לר‡ו˙ בכל מˆי‡ו˙ ‰עולם ,ב„ברים ‰מו˙רים
ו‚ם ב„ברים ‡‰סורים ,מˆי‡ו˙ חיובי˙ ˘ל "‰ן".
לפי רבי ע˜יב‡‰ ,יו בני י˘ר‡ל במ˙ן ˙ור ‰ב„ר‚ ‰נעלי˙ מ‡ו„‰ .ם נ˙רוממו למˆב
˘בו ‰מˆי‡ו˙ ‰רוחני˙ ‰יי˙˜ ‰רוב ‰לעולמם ,ו‡ילו מˆי‡ו˙ ˘‚‰מיו˙ ‰יי˙ ‰רחו˜ ‰מ‡ו„
מעולמם.
ב„רך כלל‰ ,רי ‡„ם מר‚י˘ בוו„‡ו˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל „‰ברים ˘‚‰מיים ˘רו‡ ‰בעיניו,
ו‡ילו כ‡˘ר מספרים לו ‡ו„ו˙ מˆי‡ו˙ רוחני˙‰ ,נ‚ ‰ם ‡ם מבין ומסכים ע„יין ‡ין ז‰
בוו„‡ו˙ מוחלט˙ כמו בר‡יי˙ „בר ‚˘מי.
‡ך במ˙ן ˙ור‰ ‰יו בני י˘ר‡ל ב„ר‚ ‰רוחני˙ נ˘‚ב˙ ˘‰מˆי‡ו˙ ‰רוחני˙ ‰יי˙ ‰ו„‡י˙

ביטול הגזירה בין סוריא לרומי במתן תורה
בכ„י ל‰בין בעומ˜ יו˙ר ‡˙ מ‰ו˙ ומטר˙ ˜יום ‰מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים ,י˘ ל„˜‰ים
‡˙ מ„˘ ‰ר˘ו חכמים )˘מו˙ רב ‰פי"ב˙ .‚ ,נחומ‡ ו‡ר‡ טו( ,בעניין חי„ו˘ו ˘ל מ˙ן ˙ור ,‰על
‰פסו˜ )˙‰לים ˜טו ,טז( "˘‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני ‡„ם":
"מ˘ל למ„‰ ‰בר „ומ ,‰למלך ˘‚זר ו‡מר בני רומי ל‡ יר„ו לסורי‡ ובני סורי‡ ל‡ יעלו
לרומי ,כך כ˘בר‡ „˜‰ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡˙ ‰עולם ‚זר ו‡מר ˘‰מים ˘מים ל '‰ו‡‰ר ıנ˙ן לבני
‡„ם.
כ˘ב˜˘ לי˙ן ˙‰ור ,‰ביטל ‚זיר ‰ר‡˘ונ ‰ו‡מר ˙‰ח˙ונים יעלו לעליונים ו‰עליונים יר„ו
ל˙ח˙ונים ,ו‡ני ‰מ˙חיל˘ ,נ‡מר ויר„  '‰על ‰ר סיני ,וכ˙יב ו‡ל מ˘‡ ‰מר על‡ ‰ל ."'‰
מ˘ל ז ‰ממחי˘ ‡˙ ‰מˆב ˘˘רר בעולם לפני מ˙ן ˙ור ,‰ו‡˙ ‰חי„ו˘ ‰נפל‡ ˘פעל מ˙ן
˙ור .‰לפני מ˙ן ˙ור‰ ,‰יי˙‚ ‰זיר ‰מ‡˙ ˘ '‰מנע‰ ˙‡ ‰חיבור בין ‰רוחניו˙ ל‚˘מיו˙.
עניין ‚˘מי ל‡ יכול ‰י' ל˙‰רומם ול ,˘„˜˙‰ומ‡י„ך‚‰ ,ילויים ‡‰לו˜יים ל‡ ‰יו יכולים
ל‚˙‰לו˙ בעולם ˘‚‰מי.
ור˜ מזמן מ˙ן ˙ור ‰ביטל ˜‰ב"‡ ˙‡ ‰ו˙‚‰ ‰זיר ,‰ומני ‡ז יכול כל י‰ו„י לחבר עליונים
ו˙ח˙ונים ,ל‰ח„יר ˜„ו˘ ‰בעולם ‰ז ,‰ולרומם ולזכך ‡˙ ˘‚‰מיו˙˙‰ .חל˙ חי„ו˘ ז‰
‰יי˙ ‰בפועל במעמ„ ‰ר סיני ,כ‡˘ר "ויר„  '‰על ‰ר סיני" )י˙רו יט ,כ( ,ירי„˙ ‡‰לו˜ו˙
למט ,‰ומ‡י„ך "ו‡ל מ˘‡ ‰מר על‡ ‰ל ) "'‰מ˘פטים כ„ ,(‡ ,עליי˙ ˙‰ח˙ון למעל.‰
נמˆ‡‡ ,פו‡‰˘ ,חי„ו˘ ˘˙‰ח„˘ במ˙ן ˙ור‰ ,‰ו‡ ˘מני ‡ז יכולים בני י˘ר‡ל ל‰מ˘יך
˜„ו˘ ‰ב˙וך עולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ו‰נחו˙ ,על י„י ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙.

לא לבטל את טבע העולם – אלא לזכך ולקדש אותו

‡ˆלם ב‡ופן מוחלט ,ומˆי‡ו˙ ‰עולם ˘‚‰מי ‰יי˙ˆ‡ ‰לם ב‡ופן ˘ל "˘מיע‰ "‰רחו˜

על פי ז ‰יובן עומ˜ ˘יט˙ רבי י˘מע‡ל:

מ‰ם.

כוונ˙ ˜‰ב" ‰בביטול ‚‰זיר ‰ו‰מחיˆ ‰בין ‰עליונים ו˙‰ח˙ונים ‡ינ) ‰ל„ע˙ ר"י( לבטל

וממיל‡‰ ,רי כ‡˘ר מ„ובר על מˆי‡ו˙ „בר ‡‰סור ,ל‡ ‰כירו בני י˘ר‡ל ‡˙ מˆי‡ו˙ו
כמˆי‡ו˙ מוחלט˙ בפני עˆמו‡ ,ל‡ כל מˆי‡ו˙ ‡ו˙ו „בר ‡סור ‰יי˙ ‰מ˙‰˘ ‰ור ‰מ„בר˙
‡ו„ו˙יו ,ו˘על י„ו ‡פ˘ר ל˜יים ‡˙ רˆון  '‰ל‰יז‰ר מע˘יי˙ ‡‰יסור.
ו‡ף ˘„‰בר ‡סור ו‰מע˘‡ ‰סור‰ ,רי ‡ˆל י˘ר‡ל בזמן ‰‰ו‡ ל‡ ‰י' ˜יים מˆי‡ו˙
„בר ‡‰יסור כ„בר ‡מי˙י ומוח˘י‡ ,ל‡ מˆי‡ו˙ו בעיני‰ם ‰יי˙ ‰ר˜ מ˘ ‰י˘נו „בר בעולם

‡˙ ‰עולם ˘‚‰מי ו‰נחו˙ ,כי ‡ם ל‰יפך :לבטל ‡˙ ‰מחיˆ ‰בין ‰רוחניו˙ ו˘‚‰מיו˙,
ב‡ופן ˘‰עולם יי˘‡ר ב‚„רים ‰טבעיים ˘לו ,חו˜י ‰טבע ינ‚‰ו כר‚יל ,ו‰עולם יוו˙ר ‚˘מי,
ו‡˙ „‰ברים ‰נחו˙ים ‰ללו י˜„˘ו בני י˘ר‡ל על י„י ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ,ע„ ˘˙ור‚˘ ב‰ם
ב‚לוי „˜‰ו˘.‰
ז‰ו עומ˜ ˘יט˙ו ˘ל רבי י˘מע‡ל" :רו‡ין ‰נר‡ ‰ו˘ומעין ‰נ˘מע"‡ .ילו י‰יו בני

אוצרות המועדים

טז

י˘ר‡ל במˆב ˘ל "רו‡ין ‰נ˘מע ו˘ומעין ‰נר‡‰ ,"‰י' בכך ביטול „‚‰רים ˘ל ‰מˆי‡ו˙
˘‚‰מי˙ .ול„ע˙ רבי י˘מע‡ל ,במˆב כז‡ ‰ין ˙"‰ח˙ונים" מ˙˜„˘ים ומ˙עלים‰˘ ,רי
מˆי‡ו˙ם בטל ‰ו‚„רי' ˙˘‰נו.
ל˘יט˙ו‰ ,חי„ו˘ ˘ל מ˙ן ˙ור‰ ‰ו‡ „וו˜‡ כ‡˘ר ‰נ‰ ˙‚‰טבע ‰י‡ כר‚יל ,ובני י˘ר‡ל

פרק רביﬠי

"רו‡ים" ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ ˘‚‰מי˙ כ„בר ˜רוב ומˆי‡ו˙ ו„‡י˙ ,ו"˘ומעים" „ברים רוחניים

ראות את ה"הן"
גם במציאות ש" או"

כ„בר רחו˜ ,ומכל מ˜ום במˆב כז ‰וב‚„רים ‡לו ‰ם ח˘ים ‡˙ ‡מי˙˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰בבחינ˙
"ו‡מ˙  '‰לעולם" )˙‰לים ˜יז ,ב(˘ ,י˘ ‚ילוי ˘‰י"˙ בעולם ˘‚‰מי כפי ˘‰ו‡ ˙ח˙ון ונחו˙.
למרו˙ ˘בני י˘ר‡ל נו˙רו בע˙ מ˙ן ˙ור ‰ב‚„רי‰ם ˘‚‰מיים ‰מו‚בלים‰ ,ם ספ‚ו ו˜לטו
‡˙ ‚‰ילוי ‡‰לו˜י ˘בע˘ר˙ „‰ברו˙ ,ע„ ˘‚‰יע למˆב ˘ל ˙‰בטלו˙ עˆמי˙ מוחלט˙ כלפי
˘‰י"˙ ,וכפי ˘מ˙ו‡ר ב‰מ˘ך ‰כ˙וב "וכל ‰עם רו‡ים  . .ויר‡ ‰עם וינועו ויעמ„ו מרחו˜"

יסוד שיטת רבי עקיבא ,שמחמתה ס"ל שהיו עונים "על הן הן
ועל לאו הן" ,ולשיטתי' הי' מצחק בעת שראה שועל יוצא ממקום
קודש הקדשים ,וגם ביקש כל ימיו למסור נפשו על קידוש ה'

)וי˙רו כ ,י„( – למרו˙ ˘ר‡ו ‡˙ ‰נר‡ ‰ו˘מעו ‡˙ ‰נ˘מע‚‰ ,ילוי ח„ר ב‰ם בפנימיו˙ם
ו‰בי‡ם ל˙‰בטלו˙ ‚מור ‰לבור‡ם.
„ו˜‡ ב‡ופן ז˙‰ ‰בט‡ ‰חי„ו˘ ˘ל מ˙ן ˙ור„˜‰˘ ,‰ו˘‡‰ ‰ל˜י˙ יכול ‰לר„˙ לעולם
˘‚‰מי ,ל‚˙‰לו˙ בו ,ולפעול ˙‰בטלו˙ ‚ם ב‡נ˘ים ‚˘מיים וב‚„רי ‰עולם ‰טבעיים.

‡ו„ו˙ ˙יב˙ "ל‡מר" ˘בפסו˜ "וי„בר ‡ל˜ים ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל ‰ל‡מר" ,פיר˘ו חז"ל
˘מ˘מעו˙ "‰ל‡מר" ‰י‡ ˘בני י˘ר‡ל ‰יו עונים על כל „יבור ו„יבור ˘יˆיי˙ו ל‡ו˙‰
‰מˆוו.‰
ונחל˜ו רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ כיˆ„ ‰י' נוסח ‰מענ:‰
רבי י˘מע‡ל סובר ˘על מˆוו˙ ע˘‰ ‰יו מ˘יבים‰" :ן"˘ ,י˜יימו ‡ו˙ן ,ועל מˆוו˙ ל‡
˙ע˘‰ ‰יו מ˘יבים" :ל‡ו"˘ ,ל‡ יע˘ו ‡˙ מ˘ ‰נ‡סר ב‡ו˙‰ ‰מˆוו.‰
ו‡ילו רבי ע˜יב‡ סובר ˘‰יו מ˘יבים "על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ‰ן" ,על כל ‰מˆוו˙ ˘‰יבו
"‰ן"˘ ,יˆיי˙ו ל‡ו˙ ‰מˆוו ,‰בין ‡ם מ„ובר על ע˘י' ‡ו על ˘ליל˙ מע˘.‰
בפר˜ ˜‰ו„ם נ˙ב‡ר ‰עומ˜ מחלו˜˙ם ב‡ופן ‡ח„ ,וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר ב‡ופן ‡חר,
˘נחל˜ו ב‡ופן ˜˘‰‰פ ‰על ‰רע ˘בעולם˘ ,כל ‡ח„ מ‰ם סבר ˘י˘ ל‰ביט ב‡ופן ‡חר על
‰עניינים ˘‰ליליים ˘בעולם ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

הדגש על זיכוך העולם או על ההתעלות ממנו
נ˙ב‡ר למעל˘ ,‰י˘ ‰ב„ל יסו„י בין רבי י˘מע‡ל לרבי ע˜יב‡ ב‡ופן ˜יום ‰מˆוו˙:
ל„ע˙ רבי י˘מע‡ל ‰עי˜ר ‰ו‡ זיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם˜‰ .ב" ‰נ˙‡וו‰˙˘ ‰י' לו י˙' "„יר"‰

אוצרות המועדים

כ

חג השבועות

יז

מחלוקת במהות "על הן הן"
בכך יומ˙˜ ‚ם „יו˜ ל˘ונו ˘ל רבי ע˜יב‡:

פרק שישי

במכיל˙‡ מוב‡˙ ˙חיל˘ ‰יט˙ רבי י˘מע‡ל "˘‰יו ‡ומרים על ‰ן ‰ן ,ועל ל‡ו ל‡ו",

הﬠיקר הוא הציות
השי"ת או פﬠות
המצוות בﬠום?

וב‰מ˘ך לז ‰מוב‡˙ „ע˙ רבי ע˜יב‡" :רבי ע˜יב‡ ‡ומר ,על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ‰ן".
ולכ‡ור ‰י˘ ל˙מו :‰מכיוון ˘רבי ע˜יב‡ מו„ ‰לרבי י˘מע‡ל ˘"‰יו ‡ומרים על ‰ן ‰ן",
וחלו˜ עליו ר˜ ‡יך ‰יו עונים על "ל‡ו" ,ל‡ ‰י' ˆריך לכ˙וב ב„ברי רבי ע˜יב‡ "על ‰ן ‰ן
ועל ל‡ו ‰ן"‡ ,ל‡ ‰י' „י לכ˙וב "רבי ע˜יב‡ ‡ומר על ל‡ו ‰ן"?
‡מנם ,על פי ‰מבו‡ר למעל ,‰נמˆ‡ ˘חלו˜ ‰י' רבי ע˜יב‡ על רבי י˘מע‡ל ל‡ ר˜
ב‡ופן ˙˘וב˙ בני י˘ר‡ל על "ל‡ו"‡ ,ל‡ ‚ם ב‡ופן ˘בו ˘‰יבו על "‰ן".
‡מנם ‚ם רבי י˘מע‡ל ו‚ם רבי ע˜יב‡ סביר‡ ל‰ו ˘‰יו עונים "על ‰ן ‰ן"‡ ,ך ל‡ ‰רי

פעולת מתן תורה לזיכוך וקידוש העולם מחד ,ולהתעלות והתנתקות
מן העולם מאידך ,כפי שהדבר משתקף במחלוקת רבי ישמעאל
ורבי עקיבא אם בני ישראל ענו על הלאווין "הן" או "לאו"

‰"‰ן" ˘ל רבי י˘מע‡ל כ‰רי ‰"‰ן" ˘ל רבי ע˜יב‡:
לרבי י˘מע‡ל ‰י' ˙וכן ‰"‰ן" ˘‰ם מר‚י˘ים ‡˙ ‰עניין ‰חיובי ו‰טוב ˘ב˜יום מˆוו˙
ע˘˘ ‰יזככו וי˜„˘ו ‡˙ ‰עולם‰˘ ,ו‡ עניין פרטי ˘‰ייך במˆוו˙ ע˘ ‰בלב„ ,ו‡ינו ˜יים
במˆוו˙ ל‡ ˙ע˘.‰
ו‡ילו לרבי ע˜יב‡ ‰י' ˙וכן ‰"‰ן"‰˘ ,ם מוכנים ל˜בל עולו י˙' ול˜יים ‡˙ מˆוו˙ו ,מבלי
‰בט על ‰עניין ‰מיוח„ למˆוו˙ ע˘‡ ,‰ל‡ על עˆם ˜יום ˆיווי ‰בור‡ י˙' ,ו"‰ן" ז˜ ‰יים
ו‡ף נ‡מר ‚ם בנו‚ע למˆוו˙ ל‡ ˙ע˘.‰

לפני ˙‰חל˙ ע˘ר˙ „‰ברו˙ נ‡מר "וי„בר ‡ל˜ים ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל ‰ל‡מר".
ב„רך כלל˙ ,יב˙ "ל‡מר" מבט‡˙ ˆיווי לומר ולמסור ‡˙ „‰ברים ‰ל‡ ,‰וכמו "וי„בר '‰
‡ל מ˘ ‰ל‡מר" – ˘י‡מר וימסור ‡˙ „‰ברים לכל בני י˘ר‡ל.
‡ך בנו‚ע לע˘ר˙ „‰ברו˙ ‡ין מובן כלל פ˘ר ˙יב˙ "ל‡מר"‡ :ין ‰כוונ˘ ‰ימסרו ‡˙
ˆ‰יווי ‰ל‡˘ ,‰כן למר‚לו˙ ‰ר סיני עמ„ו כל ˘˘ים רבו‡ בני י˘ר‡ל ,ו‚ם כל בני י˘ר‡ל
ע„ סוף כל „‰ורו˙ )פר˜י „ר"‡ פמ"‡ .ור‡‚ ‰ם ˘מו˙ רב ‰פכ"ח ,ו .ועו„( ,ול‡ ‰י' ל‰ם למי למסור
‡˙ „‰ברים.
ומכיוון ˘‡י ‡פ˘ר לפר˘ ‡˙ ˙יב˙ ל‡מר במ˘מעו˙ ˘ל לומר ל‡חרים ,בי‡רו במכיל˙‡
˘"ל‡מר" פירו˘ו לענו˙ ול˘‰יב על „ברי  .'‰על כל „יבור ו„יבור ‰יו בני י˘ר‡ל מ˘יבים
˘‡כן יˆיי˙ו לˆיווי  '‰וי˜יימו ‡ו˙ו.
ובנו‚ע לנוסח ˘בו ‰סכימו לˆיוויי  ,'‰נחל˜ו רבי י˘מעל ורבי ע˜יב‡:
רבי י˘מע‡ל סביר‡ לי' ˘"‰יו ‡ומרים על ‰ן ‰ן ועל ל‡ו ל‡ו" ,ו‰יינו ˘על מˆוו˙
ע˘ ‰ענו "‰ן" – ˘י˜יימו ‡ו˙ן ,ועל מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘ ‰ענו "ל‡ו" – ˘ל‡ יע˘ו ‡˙ „‰ברים
‡‰סורים.
ו‡ילו רבי ע˜יב‡ סובר ˘‰מענ‰ ‰י' ˘וו ‰בין במˆוו˙ ע˘ ‰בין במˆוו˙ ל‡ ˙ע˘" :‰על
‰ן ‰ן ועל ל‡ו ‰ן" ,ל„ע˙ו על כל ‰מˆוו˙ כולן ˘‰יבו בני י˘ר‡ל בל˘ון ‡ח˙‰" :ן".

אוצרות המועדים

יח
וי˘ ל˙מו˙ ‰מי„‚ ‰‰ול:‰

חג השבועות

יט

וממיל‡ ,כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆוו ,‰עליו לי˙ן ‡˙  ˘‚„‰על ˘„˜˙‰ו˙ „‰ברים ˘ב‰ם

בין לרבי י˘מע‡ל ובין לרבי ע˜יב‡ ˜יבלו בני י˘ר‡ל על עˆמם ‡˙ ‰ז‰ירו˙ במˆוו˙ ל‡
˙ע˘ ,‰ו‡ף ביט‡ו ז‡˙ ב„יבור .ולכ‡ור ,‰מ ‰נו‚ע ‡ם ביט‡ו ז‡˙ בל˘ון "‰ן" – ˘מ˜בלים
‡˙ ‰מˆוו‡ ,‰ו בל˘ון "ל‡ו" – ˘יז‰רו מלע˘ו˙ ‡˙ ‡‰יסור‰ ,ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ ‰יינו ‰ך?

מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו .‰כוחו˙ נפ˘ו ,ו„‰ברים ˘‚‰מיים ‰מנוˆלים ב˜יום ‰מˆוו ‰מ˙˜„˘ים
ומז„ככים ,ובכך מכ˘ירים עו„ חל˜ מ‰עולם ל‰יו˙ ר‡וי ל"„יר ‰לו י˙'".
ול˘יט˙ו‡ ,ין לי˙ן ‡˙  ˘‚„‰על ˙‰‰רוממו˙ מן ‰עולם בלב„˘ ,כן כוונ˙ו ˘ל ˜‰ב"‰
‰י‡ „וו˜‡ ˘י˘כון וי˘ר" ‰ב˙ח˙ונים"‰ ,יינו בעולם ˘‚‰מי כפי ˘‰ו‡ בנחי˙ו˙ו וחומריו˙ו.

שני גדרים במצוות התורה

ולכן‡ ,ין ל˘בור ‡˙ ‰טבע ול˙‰נ˙˜ מ˘‚‰מיו˙‡ ,ל‡ ˆריך ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ ב„רך ‰טבע
„וו˜‡ ,ב‡ופן ˘טבע ‰עולם וכוחו˙ „‡‰ם ינוˆלו ל˜„ו˘.‰

בכ„י ל‰בין ‡˙ עומ˜ מחלו˜˙ם ˘ל רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡ ,י˘ לעיין ˙חיל ‰במ‰ו˙ן
˘ל ‰מˆוו˙˘ ,מˆינו ב‰ן ˘ני עניינים :עניין ‡ח„ כללי ‰מ˘ו˙ף לכולן כ‡ח„ ,ונוסף על כך

להרגיש "הן" בכל המצוות

י˘ עניין פרטי ומיוח„ בכל מˆוו.‰
‡ .כל ‰מˆוו˙ כולן ‰ן ˆיווי מ˘‰י"˙ ,וכ‡˘ר מ˜יימים ‡ו˙ן זוכים למל‡ו˙ ‡˙ רˆון

ומע˙ ‰יובנו סברו˙ פלו‚˙˙ רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡:

˘‰י"˙ .עניין ז ‰מ˙בט‡ בנוסח ‰ברכ˘˘ ‰וו ‰בכל ‰מˆוו˙ כולן˘‡" :ר ˜י„˘נו במˆוו˙יו

כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ˜יום מˆוו˙ ע˘ ‰ול‡ ˙ע˘‰ ,‰רי י˘ ˘ני ‡ופנים ל‰ביט עלי‰ן .מˆ„

וˆיוונו"˘ ,ב ‰מו„‚˘ מ˘ ‰נˆטווינו על ‰מˆוו .‰ובעניין ז‡ ‰ין ‰פר˘ בין מˆוו˙ ע˘‡ ‰ו

‡ח„ ,כולן ‰ן מˆוו˙ ˘‰י"˙ ,ועל י„י ˜יומן ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,מ˙˜˘רים עם מˆוו‰

ל‡ ˙ע˘˘ ,‰בכולן ˙‰וכן ‰ו‡ ‡ח„ :ל˜יים ‡˙ ˆיווי ˘‰י"˙.

‰מˆוו .‰ומˆ„ ˘ני‰ ,ל‡ מˆוו˙ ע˘‰ ‰ו‡ עניין חיובי ˘ל ‰מ˘כ˙ ‡ור „˜‰ו˘ ,‰ומˆוו˙ ל‡

ב‰ .מˆוו˙ מ˙חל˜ו˙ לכמ ‰סו‚ים :מˆוו˙ ע˘ ‰ומˆוו˙ ל‡ ˙ע˘ ,‰מˆוו˙ מובנו˙ ומˆוו˙

˙ע˘‰ ‰ו‡ עניין ˘לילי‰ ,יפך ‰טוב ˘מונח ב‡ו˙ו ‡יסור.

˘‡ין טעמן י„וע לנו ,בין ‡„ם למ˜ום ובין ‡„ם לחברו ,ועו„ .ובפרטיו˙‰ ,נ ‰לכל מˆוו‰

וממיל‡ ,רבי י˘מע‡ל ˘מחפ˘ ב˜יום ‰מˆוו˙ ‡˙ זיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם ,רו‡ ‰בכל מˆוו‰

ומˆוו ‰י˘ עניין פרטי ˘‡ינו ˜יים ב˘ום מˆוו‡ ‰חר˙ .וכפי ˘‡מרו בז‰ר )ח"‡ ˜ע ,ב(,

‡˙ עניינ‰ ‰פרטי ,ו‡˙ פעול˙ ‰ב˜י„ו˘ ‰עולם .ופעול ‰זו ‰י‡ ˘ונ ‰בין ˜יום מˆוו˙ ע˘‰

˘מˆוו˙ ע˘‰ ‰ן כנ‚„ רמ"ח ‡יברים ומˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰ ‰ן כנ‚„ ˘ס"‚ ‰י„ים ,ומובן ˘לכל

לז‰ירו˙ במˆוו˙ ל‡ ˙ע˘.‰

מˆוו ‰י˘ עניין ו˙וכן מיוח„.
ועל י„י ‡ו˙ו עניין פרטי ˘י˘ במˆוו ,‰נפעל זיכוך ו˘„˜˙‰ו˙ בכוחו˙ ‰נפ˘ ˘ל ‰י‰ו„י
‰מ˘˙˙פים במˆוו ,‰וב‡ו˙ם „ברים ‚˘מיים ˘ב‡מˆעו˙ם נע˘י˙ ‰מˆוו.‰
ו˘ני עניינים ‡לו‰ ,ם ‰יסו„ למחלו˜˙ רבי י˘מע‡ל ורבי ע˜יב‡‡ ,ם ‰יו עונים "על ל‡ו
ל‡ו" ‡ו "על ל‡ו ‰ן" ,וכפי ˘י˙ב‡ר.

ולכן ,סביר‡ לי' ˘על מˆוו˙ ע˘ ,‰ענו בני י˘ר‡ל "‰ן"‰ ,יינו ˘‰ם מר‚י˘ים ‡˙ ‰עניין
‰חיובי ˘על י„י ˜יום מˆוו˙ ע˘ ‰מח„ירים ‡˙ „˜‰ו˘ ‰בעולם ,ועל מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘ ‰ענו
"ל‡ו" ,ו‰יינו ˘‰ם מר‚י˘ים ‡˙ ‰עניין ˘‰לילי ו‰יפך ‰טוב ˘במע˘‰ ‰עביר.‰
רבי ע˜יב‡ לעומ˙ ז‡˙ ,סביר‡ לי' ˘ל‡ ‚„‰י˘ו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰‰ב„ל בין מˆוו˙ ע˘‰
למˆוו˙ ל‡ ˙ע˘ ,‰ועל כולן ˘‰יבו בני י˘ר‡ל "‰ן"‰ ‰˘‚„‰‰ .יי˙ ‰על עˆם מ˘‰˘ ‰י"˙
ˆיוו‡ ˙‡ ‰ו˙ן ‰מˆוו˙ ,ועל י„י ˆ‰יו˙ לרˆון ‰בור‡ זוכים ל˙‰עלו˙ ול˙‰רומם מן ‰עולם.

להתרומם מן העולם או לקדש ולזכך אותו
‰מחלו˜˙ בין רבי י˘מע‡ל לרבי ע˜יב‡ ,נובע˙ ממחלו˜˙ פנימי˙ ועמו˜ ‰בנו‚ע ל˜יום
‰מˆוו˙:
רבי ע˜יב‡ ˙‰ייחס ל˜יום ‰מˆוו˙ כעניין ˘ˆריך לרומם ‡˙ „‡‰ם מן ‰עולם ˘‚‰מי
ו˘‰פל .כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆוו‡ ,‰ין עי˜ר ‰עיסו˜ בזיכוך ‰עולם ו‰ח„ר˙ „˜‰ו˘ ‰בו,
‡ל‡ י˘ לי˙ן ‡˙  ˘‚„‰על ˘˜˙‰‰רו˙ ב˘‰י"˙ ועל ˙‰‰עלו˙ מ˘‚‰מיו˙ ו‰חומריו˙.
לעומ˙וˆ‡ ,ל רבי י˘מע‡ל ‰י' ˜יום ‰מˆוו˙ ב‡ופן ‡חר‰ .ל‡ ˙כלי˙ ‰ברי‡‰ ‰ו‡ מ‰
˘"נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים" )˙נחומ‡ נ˘‡ טז .ור‡˙ ‰ני‡ פל"ו(˜‰ ,ב"‰
נ˙‡וו˘ ‰יבר‡ עולם ‚˘מי ונחו˙ ,ו‡ו˙ו „וו˜‡ י˜„˘ו ויזככו בני י˘ר‡ל על י„י ˜יום ‰מˆוו˙.

לפי רבי ע˜יב‡˙‰ ,כלי˙ ‰י‡ ל˙‰רומם ול˙‰עלו˙ מן ‰עולם ,וממיל‡ ‡ין  ˘‚„‰ב˜יום
‰מˆוו˙ על ‰פעולו˙ ‰פרטיו˙ בעולם˘ ,כן כל ‡לו ˜˘ורים לעולם ‰מו‚בל ו‰נחו˙ ,ו‡ילו
מˆוו‰ ‰מˆוו˙,
עי˜ר ˜יום ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ˙‰‰עלו˙ ו˙‰‰רח˜ו˙ מן ‰עולם ,ל˘˜˙‰ר ל˜‰ב"ַ ‰
עניין ˘‰וו ‰בכל ‰מˆוו˙ ולמעל ‰מ„‚‰רו˙ ו‚‰בלו˙ וחילו˜י פרטים.
ומכיוון ˘‰ר‚˘ ‰עי˜רי ˘‰י' ב‰ם ב‡ו˙ו זמן ,ל‡ ‰י' על פעול˙ ‰מˆוו˙ בעולם ,ועל
‰פרטים ו„‚‰‰רו˙ ˘ב‰ן‡ ,ל‡ ר˜ על עˆם ‰עניין ˘ל ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ל˜יים ‡˙
מˆוו˙ ‡ '‰יזו ˘˙‰י' ,ו„˙‰‰ב˜ו˙ ב˘‰י"˙ ˘מ˘י‚ים על י„י ˜יומ ,‰לכן ענו על כל ‰מˆוו˙
ב‡ופן ˘וו‰" :‰ן".

