
 עיונים ובי‡ורים
ח‚ ‰˘בועו˙ ומ˙ן ˙ור‰



כ‚חג השבועות

חכמ˙ חוז‰ בכוכבים, ובעו„נו ברחוב יפנ‰ ‡ליו וי‡מר ב‡ר לי ‡˙ מ‰לך ‰כוכבים ונ˙יבו˙י‰ם, 
על‰  ל„ע˙ ‡זי   ‰˙‡ ıחפ ו‡ם  מ‡ומ‰  לך  לב‡ר  לי  ברחוב ‡י ‡פ˘ר  פ‰  לו ‡˘ר  י˘יב  בו„‡י 
‡ם  ונ˙יבו˙י‰ם.  ‰כוכבים   ˙‡ ˙ר‡‰  ובעינך  ‡ר‡ך  ו˘ם  בכוכבים  ‰ˆופים  מ‚„ל  בי˙  ‡ל  עמי 
ו‰ניחו  בי˙ ‡ל˜ים  בו‡ו ‡˙י ‡ל  ו˙ור˙ו,  ב„˙ ‡ל˜ים  מוחלט˙  י„יע‰  לי„י  לבו‡  חפˆים  ‡˙ם 
ול‡ט  מוסרי  ענין  ל‰בין  ˘˙וכלו  ולבבכם  מוחכם  ויז„כך  ו˘מרו ‡˙ ‰˘ב˙  כ˘ר  ˙פילין, ‡כלו 
מוחלט˙  לי„יע‰  ˙בו‡ו  ו‡ז  ˘כלי˙  לי„י ‰כר‰  ע„ ‡˘ר ‡בי‡כם  ב˘ליבו˙ ‰˘כל  ˙עלו  ל‡ט 

ב„˙ ‡ל˜ים וב˙ור˙ו.

‰ם: ˙חיל‰ ‰סבר לנו במופ˙ים ˘כלים ו‡ז נ˜בל ל˘מור ‡˙ „˙ י˘ר‡ל וע„ ‡˘ר ל‡ ˙בי‡ו 
‡ו˙נו לי„י י„יע‰ מוחלט˙ ל‡ נוכל ל˜בל ‡˙ עניני ‰„˙.

‡נכי: בטח ‡˙ם יו„עים נ‡מנ‰ ‡˘ר ‰מ‡כל ˘בני ‡„ם ‡וכלים ל‡ ר˜ ˘‰ו‡ מ˘ביע ‡ו˙ם 
‰רפו‡‰  בחכמ˙  וב˘רו.  ל„מו  נ‰פך  ‰מ‡כל  כי  ‰‡„ם,   ˙‡ מ„˘ן  עו„  ‡ל‡  כוח  ל‰ם  ומוסיף 
ו‰רופ‡ים  וב˘ר ‰‡„ם,  ל„ם  ˘‡רי ‰מ‡כלים  ו‰ב˘ר ‡ו  מ˙ב‡ר ‰יטב ‡ופן ‰˙‰פכו˙ ‰לחם 
‡„ם  בן  ‡ו˙ו  על  ˙‡מרו  ומ‰  ‰ז‰.  [=˙‰ליך]  ‰פרוˆס   ˙‡ יו„עים  כבר  ˘נים  ‡יז‰  ‰לומ„ים 

˘י‡מר ‡˘ר ע„ ˘ל‡ י„ע ‡יך ‰מ‡כל נ‰פך ל„מו וב˘רו ל‡ י‡כל ול‡ י˘˙‰ מ‡ומ‰?

כך  ו‡חר  חכמ˙ ‰רפו‡‰  ללמו„  וללכ˙  ול˘˙ו˙  ול‡כול  ל‰‡מין  ˙חיל‰ ˆריכים  כן ‰„בר, 
יעמו„ על ‡ו˙‰ ‰י„יע‰ ‰מוחלט˙ ‡יך ‰מ‡כל ו‰מ˘˜‰ נ‰פך ל„ם וב˘ר.

‰„ברים ע˘ו עלי‰ם רו˘ם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' סŒס‚)

בעזהי״ת.
י˘ר‡ל  כל  ועל  עלינו  ‰ב‡  ‰˘בועו˙  ח‚  ˙ור˙נו,  מ˙ן  זמן  ל˜ר‡˙ 
ולומ„י‰ ˜ונטרס  ˘וחרי ‰˙ור‰  בפני ˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  לטוב‰, ‰ננו 
'‡וˆרו˙ ‰מוע„ים', ובו בי‡ורים ועיונים בעניני ‰ח‚ ומ˙ן ˙ור‰, מלו˜טים 
זˆו˜לל‰"‰  מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ים  מני  ‰רחב‰  ˙ור˙ו  מ˙וך 

נב‚"מ זי"ע.

במ˘נ˙ ‰ח‚  עי˜רי  ענין  ברובם ‡ו„ו˙  נסובים  ז‰  ב˜ונטרס  ‰בי‡ורים 
‰˘כינ‰  ‡ור   ˙‡ ל‰בי‡  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘ל  ‰עי˜רי˙  ו‰פעול‰  ‰מטר‰   –
טוב  ‰יום  ב‚„רי  ‰„בר  ˘מ˙בט‡  כפי  ובעניניו,  ‰˙ח˙ון  ‰ז‰  בעולם  ‚ם 

ובפרטי עבו„˙ ‰' ˘בו.

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

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

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

‰ימים,  ˘בע˙  ‡ור  ˘ל  רב‡  „‰ילול‡  יומ‡  ‚ם  ‰ו‡  ‰˘בועו˙  ח‚  יום 
‰חסי„ו˙  ב„ברי  ו‰לימו„  ˘‰עיון  ‰„בר  וו„‡י  נ"ע.  ‰בע˘"ט  מורנו 
˙ור˙ ‰בע˘"ט  ˘‰ם "מעיינו˙"  בכלל,  וב˙ור˙ ‰חסי„ו˙  ז‰,  ˘ב˜ונטרס 
נ"ע, יחי˘ו ויזרזו ‡˙ ˜יום ‰בטח˙ מלכ‡ מ˘יח‡ „"לכ˘יפוˆו מעיינו˙יך 

חוˆ‰" ‡זי "˜‡˙י מר", בע‚ל‡ „י„ן ממ˘.

בברכ‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰ ב˘מח‰ ובפנימיו˙,

מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˘ל‰י ‡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 כב

יזיז ‡ו˙ו  ˘„ ‡˘ר  בן ‡„ם ‡ו  יוול„ ‡ו˙ו  ול‡  נול„  ל‡  ועו„  ˘לי  מן ‰פרינˆיפים  ל‡ ‡סור  כי 
מ‰פרינˆיפים ˘לי ‡פילו זיז כל ˘‰ו‡".

ˆעˆוע ז‰ עו˘‰ רו˘ם על ‡לו 
ים ƒל ˘‡ין ל‰ם ‡ל‡ עולם ‡ח„ ו‰רב‰ ‡≈

עו„ טרם ‚מר˙י ‡˙ „ברי ‰פסי˜ני ‡ח„ מן ‰מסובים ‡ל ‰˘ולחן ˘י˘ב מימין ‰יו˘ב בר‡˘ 
כולם  ח‚ורים  ˘‰יו  מז‰   ıחו כי  מולי —  על ‰˘ולחן  מונח  ˘‰י‰  וי‚בי‰ ‡˙ ‰‡˜„ח  ‰˘ולחן, 
בכלי זיין ‰י‰ ‚ם ‡˜„ח מונח על ‰˘ולחן לפני כל ‡ח„ מ‰יו˘בים — וי‡מר: ˆעˆוע ז‰ מסיר 

‡˙ ‰פרינˆיפים ו‡ימ˙ו פו˙ח ‡˙ ‰פ‰ ו‚ם ‡לם נע˘‰ „ברן.

טעו˙ ‚מור‰ — עני˙י — ˆעˆוע ז‰ עו˘‰ רו˘ם ר˜ על ‰בל˙י מ‡מינים נמו‚י ‰לב ˘‡ין ל‰ם 
ר˜ ‡Œל ‡ח„  לנו  ˘י˘  לו ‡ל˜יו, ‡בל ‡נחנו  י˘  ˙‡ו‰  בעל  כל  ו‰רב‰ ‡לים,  עולם ‡ח„  ‡ל‡ 
ומ‡מינים ב˘ני עולמו˙ , ‰נ‰ ˆעˆוע ז‰ ˘‡˙ם מר‡ים לי ל‡ לב„ ˘‡ינו מב‰יל ‡ל‡ ‚ם ‡ינו 

עו˘‰ רו˘ם.

ל‡ ˜ר‡נו ‡˙כם — ‡מר ‰יו˘ב בר‡˘ ‰˘ולחן — ב˘ביל ל˜נ˙ר ‡ו ל‰כעיס ‡˙כם ומ‰ ‰מ‰ 
‰פרינˆיפים ˘לכם, ‡ולי נוכל ל‰˘˙וו˙ בז‰.

‰פרינˆיפ ˘לי ˘‡יני חפı ל˘מוע ול„בר ר˜ ב˘פ‰ י‰ו„י˙, ‚ם במסיב‰ ˘ל נוˆרים ומ‰ ‚ם 
במסיב‰ ˘ל בני ‡„ם ˘ממעי י‰ו„י‰ יˆ‡ו.

ומנין — ˘‡ל ‡ח„ מ‰ם — ˘‡נחנו י‰ו„ים.

‡נכי: ‡פ˘ר ˘טעי˙י בז‰ וכי ל‡ כל ‰מסובים ‰ם י‰ו„ים. ‡בי ז˜ני [כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘] 
ופ‚˘  ברחוב ˜רע˘ט˘‡טי˜  ב˜יוב ‰לך  כ˘‰י‰  פעם  ברחוב.  ב‰לכו  מכיר ‡˙ ‰י‰ו„י ‚ם  ‰י‰ 
‡י‰   — י‰ו„י˙  ב˘פ˙   — ז˜ני  ‡בי  וי˘‡ל‰ו  מ‚ו‰ˆים  במלוב˘ים  ‰מ˙י‰רים  ‰ˆעירים  ב‡ח„ 
‡˙ם  מנין  ‚„ול  ב˜ˆף  וי‡מר  ‰ˆעיר  ויכעס  ב˜יוב,  ‡ז  מפורסם  פרופסור  ˘ל  בי˙ו  ‰ו‡  ‡יפ‰ 
יו„עים ˘‡ני י‰ו„י, ויענ‰ ‡בי ז˜ני: ב˘ע˙ ‰ברי˙ „ב˜ ‰מו‰ל ‡˙ ‡˘ר כר˙ בחוטמך, ומ˙וך 

כך ‰כיר בו ˘‰ו‡ י‰ו„י. ‡נכי ‡ינני מכיר ב‡ו˙ ז‰ ‡בל כמ„ומני ˘ל‡ טעי˙י.

˙חיל‰ ˆריכים ל‰‡מין ולע˘ו˙, ל‡חר מכן ל‰בין
‰˘‡ל‰ ‰ר‡˘ונ‰: ‡˙ם ˘ומרים ‡˙ ‰„˙ לכל פרטי', ‡˙ם יו˘בים בכיסוי ‰ר‡˘ וי˘ לכם 
י„יע‰  מˆ„  ‡ˆלכם  ‰ו‡  ‡ם  ב„יו˜,  ˘ומרים  ˘‡˙ם  מ‰   ˙„‰ פרטי  ˘‡ר  וכן  ˆיˆי˙  עם  ב‚„ 

מוחלט˙ [‡יבערˆיי‚ונ‚], ‡ו ‰ו‡ מˆ„ ‡מונ‰ ור‚ילו˙.

‡נכי: מˆ„ י„יע‰ מוחלט˙.

‰ם: ‡ם עניני ‰„˙ ‰ם מˆ„ י„יע‰ מוחלט˙, ˘‡˙ם מ˘וכנעים בכך, ˘כנעו ‚ם ‡ו˙נו ו‰בי‡ו 
‚ם ‡ו˙נו לי„י מˆב מוסרי „˙י כמוכם.

„רי˘˙כם,   ˙‡ ל‡פ˘ר  ‰יכול˙   ˙‡ לי  ˙˙נו  ובטח  מ˘‡ל˙כם   ˙‡ למל‡  מוכן  ‰נני  ‡נכי: 
כמוני כמוכם יו„ו על ‰‡מ˙ ˘‡ם יפ‚ו˘ ‡„ם ‡˙ חברו ˙למי„ בי˙ ספר ‚בו‰ ‰לומ„ במחל˜˙ 



כ‡חג השבועות

‰‰זמנ‰ ‰י˙‰ כר‚יל ב‡רחו˙ חיי ‰ˆ'˜‡, ומ‰ ‚ם ˘נמסר ‰„בר לי„י ‰"ייבס˜ים"3 ˆוררי „˙ 
י˘ר‡ל, ל‰בי‡ רב בי˘ר‡ל למער˙ פריˆים4 ל‰˙עולל בו.

על  ‰‡בילו˙  ב˘נ˙  ‰˙יב‰  לפני  עובר  ‡ז  ˘‰יי˙י   — ˘חרי˙  ˙פיל˙   ˙‡ ‚מר˙י  טרם  ו‡ני 
חˆרŒמו˙  ˘לוחי  ˘ל˘‰  ו‰נ‰  זי"ע,  נב‚"ם  זˆו˜לל‰"‰  [‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„ 
נכנסו ‡ל ח„ר ‰˙פל‰ ו˜ני רובים בי„י‰ם, מלוב˘ים בב‚„י ˘ר„ מיוח„ים במר‡‰ ˘חור ו‡„ום 
וכובעי‰ם  בח‚ורו˙י‰ם  ˙לויים  ˜ו˜ז  סכיני  ו˘ני  ‡˜„וחים  ו˘˙י  כ„ורים  מל‡ים  וח‚ורו˙י‰ם 

נח˘˙ ופני‰ם בוערים וי‚˘ו ‡לי ל‡מר ‰נך מוזמן ללכ˙ עמנו מי„ ‡ל ‰ˆ'˜‡.

ו˙פילין  ‰טלי˙   ˙‡ ל‰פ˘יט  רˆו  ‰˘נים  נכרי.  ו‡ח„  מ‰"יבס˜ˆי‰"  ‰יו  מ‰˘לוחים  ˘נים 
 — „˘ני  רחום  ו‰ו‡  ב‡מיר˙  ‡ז  עמ„נו   — ‰˙פיל‰   ˙‡ ל‚מור  ˘עלי  ל‰ם  וכ˘‡מר˙י  [מעלי] 
וללמו„ מ˘ניו˙ ‡חרי ‰˙פיל‰ ו‡ז ‡לך עמ‰ם, ‰˙חילו ל˜רו‡ ב˜ול ‰מול‰ בביטוים ˘ל חירוף 
ו‚י„וף — „רך ‡‚ב ‰נ‰ ‡ח„ מ‰ם ‰י‰ פליט מעיר ˘‡וועל ˘ב‰ז„מנו˙ ב‡ ‡לי ו‡נכי ס„ר˙יו 
בבי˙ מסחר ˘ל סי‚ריו˙ ו‡חר כך ‰לווי˙י לו סכום ˘יוכל לסחור בעˆמו ובמ˘ך כ˘ל˘ ˘נים 
וללכ˙  ו˙פילין  ל‰סיר ‡˙ ‰טלי˙  עלי  ויˆע˜ו   — בכבו„  [‰˜ומוניסטי˙] ‰˙פרנס  ע„ ‰מ‰פכ‰ 

עמ‰ם, ולול‡ חברם ‰נכרי ‰יו מכריחים ‡ו˙י ל‰פסי˜ ‡˙ ‰˙פיל‰.

ו‰לכ˙י  ו˙פילין  ‰טלי˙   ˙‡ פ˘ט˙י  ‰מ˘ניו˙5,  לימו„  ‡חר  ‰‡חרון  ‰˜„י˘   ˙‡ כ˘‚מר˙י 
 ˙‡ ˘מוליכים  כ„רך  מ‡חורי  ו‡ח„  מ˘מ‡ל  ו‡ח„  מימין  ‡ח„  ‰מזוינים,  ‰˘ומרים  בלווי˙ 

‰נח˘„ למור„ במ˘טר ‰ממלכ‰.

עו„ ל‡ נול„ ול‡ יוול„ בן ‡„ם 
‡ו ˘„ ˘יזיזני מ‰פרינˆיפים ˘לי

כ˘ב‡˙י לחˆרŒמו˙ ‰כניסוני ל‡ולם ‚„ול, כחמ˘‰ ע˘ר ‡נ˘ים י˘בו מסביב ל˘ולחן מ˘ני 
‰˘נים  מול  ‰˘ולחן  בסוף  ‰ו˘יבו  ו‡ו˙י  ˘נים  י˘בו  ‰˘ולחן  ובר‡˘  ומ˘מ‡ל  מימין  עבריו 

‡˘ר בר‡˘ו ו˘ל˘˙ ‰˘ומרים י˘בו ל‡חורי מימין ומ˘מ‡ל ומ‡מˆע.

˘לי„  ‰„˙ו˙"  מב˜רי  "וע„  חברי  ‡נחנו  ל‡מר,  ‡לי  פנ‰  ‰˘ולחן  בר‡˘  מ‰יו˘בים  ‡ח„ 
ברמן  ‰רב   ˙‡ ו‰זמינו  ˘ונו˙  ˘‡לו˙  לנו  ‰יו  י˘ר‡ל.   ˙„  ˙‡ לב˜ר  עסו˜ים  ו‡נחנו  ‰מפל‚‰ 
ו‡˙ ‰רב ‚ול„נבר‚, ˘‡לנו מ‰ם מ‰ ˘˘‡לנו ו‰˘יבו מ‰ ˘‰˘יבו, וכע˙ ‰זמינו ‡˙ ‰רב ˘"ס 

[=˘ני‡ורס‡‰ן] לפ˙ור לנו כמ‰ ˘‡לו˙ ב„˙ י˘ר‡ל ‰˜˘ורו˙ עם ‰˜בל‰ ו‰חסי„ו˙.

כל ז‰ ‡מר בל˘ון רוסי˙.

מלפנים —  ˘‰יי˙י ˜רו‡ ‡ל ‰ˆ'˜‡  ב˘˙י ‰פעמים  ב‡י„י˘, "כבר ‰ו„ע˙י —  ‡נכי ‰˘ב˙י 

3. ‡נ˘י ‰"יבס˜ˆי‰" — ‰מחל˜‰ ‰י‰ו„י˙ ˘ל ‰מפל‚‰ ‰˜ומוניסטי˙ ‰סובייטי˙, ˘לחמ‰ בכל סממן ˘ל י‰„ו˙. 

4. ר‡‰ ירמי‰ ז, י‡. "פריˆים" — ר˘עים ו˜לי „ע˙ (מˆו„˙ ˆיון). "מער˙ פריˆים" — כ‡˘ר יע˘ו ‰˙ועבו˙ ילכו 
ל‰חב‡ במער‰ (מˆו„˙ „ו„).

5. ר‡‰ ב‰וספו˙ ל˜ונטרס חנוך לנער עמ' 52.

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . ̇  ‰„ברו˙ מפי מ˘‰ – מעל‰ ‡ו חסרון? ‡. ˘מיע
עומ˜ ענין ב˜˘˙ בני י˘ר‡ל ממ˘‰ "„בר ‡˙‰ עמנו ונ˘מע‰", ‰‚ם ˘˘מיע˙ ‰„ברו˙ מפי 

‰' ‰י‡ ‚ילוי ‰כי נעל‰ ונפל‡

(ע"פ ˙ור˙ מנחם–‰˙ווע„ויו˙ ˙˘מ"ט ח"ב עמ' 287 ו‡ילך)

פנינים  עיונים ובי‡ורים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ח
"‡נכי" ו"ל‡ י‰י‰ לך" – ב' ‰פכים? | פחי˙ו˙ ˘‰י‡ מעל‰

ב.  "חול˘‡ „‡ורח‡"? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
בי‡ור „ברי ‰‚מ' ‡ו„ו˙ ר"ח סיון, ˘בו "ל‡ ‡מר ל‰ו ול‡ מי„י מ˘ום חול˘‡ „‡ורח‡" / 

˙וכן ענין "חול˘‡ „‡ורח‡" – פעול‰ רוחני˙ כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ״ח ע׳ 7 ו‡ילך)

יב פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"מ„בר" ‰עולם | "‡נכי" ו"ל‡ ˙רˆח" ב„יבור ‡ח„

חידושי סוגיות  

‚. ב‚„ר ‰˜רבנו˙ „חמי˘י בסיון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚
יפלפל בכמ‰ סו‚יו˙ ב˘"ס „מ˘מע „‰י' בז‰ ‚„ר ˘ל ˜רבנו˙ „‡חר מ"˙, ויב‡ר יסו„ ‰„בר 

וטעמו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 15 ו‡ילך )

שיחות קודש  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יז „. "כל ‰יום ‡י' ‡ל˜יך"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 148 ו‡ילך )

דרכי החסידות  

יט ‰. "נע˘‰ ונ˘מע". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב' סיפורים ‡ו„ו˙ ‰˜„מ˙ 'נע˘‰' (ביטול) ל'נ˘מע' (‰בנ‰ ו‰˘‚‰).

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



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)

בכבו„ו  עלי‰ם ‰˜ב"‰  נ‚ל‰  ונפל‡‰, ‡˘ר  למעל‰ ‰כי ‚„ול‰  י˘ר‡ל  זכו  ˙ור‰  מ˙ן  בע˙ 
ובעˆמו, ו‰˘מיעם ‡˙ ‰„ברו˙ ב‰ו„ ˜ולו. ‡˘ר כפ˘וט, ‚ילוי ז‰ נעל‰ ע„ מ‡ו„, ו˘ל‡ בערך 
בני  בב˜˘˙  וכמפור˘   .'‰ „ברי   ˙‡ ‰מ˘מיע  נבי‡   – ממוˆע  על-י„י   '‰ „ברי  ל˘מיע˙  כלל 
„ומ‰  ‡ינו  ממך.  ל˘מוע  "רˆונם  ל˜ב"‰):  רבינו  מ˘‰  ˘מסר‰  (כפי  ˙ור‰  מ˙ן  ˜ו„ם  י˘ר‡ל 

‰˘ומע מפי ˘ליח, ל˘ומע מפי ‰מלך" (ר˘"י, י˙רו יט, ט).

‡מנם, ל‡חר ˘˘מעו י˘ר‡ל ‡˙ ‰„ברו˙ מפי ‰', ב˜˘ו בני י˘ר‡ל ממ˘‰ "„בר ‡˙‰ עמנו 
˙‡כלנו  "כי  ‰ח˘˘  מפני  עמם,  ונימו˜ם  וטעמם  טז).  כ,  (˘ם  ‡ל˜ים"  עמנו  י„בר  ו‡ל  ונ˘מע‰ 

‰‡˘ ‰‚„ול‰ ‰ז‡˙, ‡ם יוספים ‡נחנו ל˘מוע ‡˙ ˜ול ‰' ‡ל˜נו עו„ ומ˙נו" (ו‡˙חנן ‰, כ‡).

ולכ‡ור‰ ˙מו‰:

 ˙‡ ‡ל˜ים  י„בר  "כי  ר‡ו  לפועל  ‰נ‰   ,'‰ מפי  י˘ר‡ל  בני  ˘˘מעו  ‰„ברו˙  ל‡חר  ‡ף  ‰ל‡ 
˘מ‡  ח˘˘  מפני  ר˜  נעל‰,  כ‰  ‚ילוי  על  י˘ר‡ל  וי˙רו  כיˆ„  ˘כן,  וכיון  כ).  (˘ם,  וחי"  ‰‡„ם 

ימו˙ו, "כי מי כל ב˘ר ‡˘ר ˘מע ˜ול ‡ל˜ים חיים . . כמונו ויחי" (˘ם, כב)?

ו˙מי‰‰ י˙יר‰ י˘ כ‡ן – „ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ נח˘ב‰ ב˜˘˙ם זו ל‚ריעו˙‡, ‡ל‡ ‰˜ב"‰ ‡ף 
‰סכים עמם על כך, ו‡מר למ˘‰: "‰יטיבו כל ‡˘ר „ברו" (˘ם, כ„)!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰, וב‰˜„מ‰:

‡ו„ו˙ כללו˙ ענין מעמ„ מ˙ן ˙ור‰ ‡י˙‡ במ„ר˘ (˘מו"ר פי"ב, ‚. ˙נחומ‡ ו‡ר‡ טו): "מ˘ל למ‰ 
‰„בר „ומ‰, למלך ˘‚זר ו‡מר בני רומי ל‡ יר„ו לסורי‡, ובני סורי‡ ל‡ יעלו לרומי. כך כ˘בר‡ 
‰˜ב"‰ ‡˙ ‰עולם, ‚זר ו‡מר '‰˘מים ˘מים ל‰' ו‰‡רı נ˙ן לבני ‡„ם'. כ˘ב˜˘ לי˙ן ‰˙ור‰, 
ו‡ני ‰מ˙חיל.  ל˙ח˙ונים,  יר„ו  ו‰עליונים  לעליונים  יעלו  ו‡מר ‰˙ח˙ונים  ר‡˘ונ‰  בטל ‚זיר‰ 

˘נ‡מר (˘מו˙ יט, כ) 'ויר„ ‰' על ‰ר סיני' וכ˙יב (˘ם כ„, ‡) 'ו‡ל מ˘‰ ‡מר על‰ ‡ל ‰''".

ונ˙ב‡ר בז‰ בספרי ‰חסי„ו˙, ‡˘ר ב„ברי חז"ל ‡לו ב‡ לי„י ביטוי כללו˙ ‰חי„ו˘ ˘נפעל 
˘ל  „"מימי‰ם  לכן,  ˜ו„ם  ‚ם  ‰יו  ‰מˆוו˙  ו˜יום  ‰˙ור‰  לימו„  כי  ˙ור‰.  מ˙ן  בע˙  בעולם 
ב), ‡ך ‰י‰  כח,  (יומ‡  כול‰"  כל ‰˙ור‰  ו"˜יים ‡בר‰ם ‡בינו  מ‰ם",  י˘יב‰  פר˘‰  ל‡  ‡בו˙ינו 

שמיעת  הדברות מפי משה – 
מעלה או חסרון?

עומק ענין בקשת בני ישראל ממשה "דבר אתה עמנו ונשמעה", הגם 
ששמיעת הדברות מפי ה' היא גילוי הכי נעלה ונפלא

אוצרות המועדים כ

ז‰ ˘עבו„˙ו מלמט‰ למעל‰ ו‡מר לו: ‰רבי ז˜ו˜ לכסף. ˘‡ל ‰חסי„ כמ‰? ‰רבי ל‡ ‡מר — 
ענ‰ ‰˘ליח. ‡סף ‡ו˙ו חסי„ כל ‡˘ר ‰י‰ ˙ח˙ י„ו ומסר ל˘ליח.

‰לך ‰˘ליח ‡ל ‰חסי„ ‰˘ני ו‚ם כן ‡מר לו ˘‰רבי ˘לח ‡ו˙ו ל˜בל ממנו כסף. כמ‰? ˘‡ל 
ללי‡זנ‡, ‡˘‡ל ‡˙ ‰רבי  ו‡מר ‡סע  חסי„  נענ‰ ‡ו˙ו  ענ‰ ‰˘ליח.   — ל‡ ‡מר  ‰חסי„. ‰רבי 

כמ‰ עלי ל˙˙ ו‡˙ן.

‰˘ליח חזר ‡ל רבנו ‰ז˜ן ו‰ניח על ‰˘ולחן סכומי ‰כסף ˘‡סף. ˘‡ל ‡ו˙ו רבנו ‰ז˜ן ‰יכן 
‰כסף ˘ל ‰חסי„ ‰˘ני, סיפר לו ‰˘ליח על ˙˘וב˙ו ˘ל ‡ו˙ו חסי„.

‰˙עמ˜ רבנו ‰ז˜ן במח˘בו˙יו ו‡מר: "˜ו„ם ‰מע˘‰ ‡ו ל‡חר ‰מע˘‰"?

כ˘ם ˘י‚עים על ‰בנ˙ חסי„ו˙, כך ˆריכים ל‰˙יי‚ע לˆיי˙
למחר˙ עם ‡ור ‰בו˜ר ‰‚יע ‰חסי„ ‰ר‡˘ון ללי‡זנ‡, נכנס ‡ל ‰רבי, ו‡מר לו ‰רבי: ˆריכים 
לעזוב מ˜ום ‰מ‚ורים. ˘ב ‰חסי„ מי„ לבי˙ו — ‰י‰ ז‰ ע„יין לפני ‰˙פיל‰ — מכר מרכו˘ו כל 
˘‰י‰ יכול, ל˜ח ‡˙ בני בי˙ו ועזב ‡˙ עיר מ‚ורו. למרו˙ ˘ל‡ י„ע ל‰יכן לנסוע, ‡בל ‡ם ‰רבי 
‡ומר לנסוע — ˆריכים לנסוע. לפ˙ע נ‰י‰ חו˘ך למרו˙ ˘‰י‰ ז‰ בזמן ‰˜יı, ו‚˘ם יר„ במ˘ך 

15 ר‚עים. ‰חסי„ ב‡ עם בני בי˙ו ללי‡זנ‡ ונכנס לבי˙ ‰מ„ר˘ ל‰˙פלל.

ב˘ע‰  מכן  ול‡חר  י˙פלל  לפני ‰˙פיל‰, ‰ו‡  לנסוע  לו  למ‰  וח˘ב  בבו˜ר  ‰חסי„ ‰˘ני ˜ם 
˘˙ים ע˘ר‰ — ‡ח˙ יסע ‡ל ‰רבי.

ל‰ˆיל  ˘ב˜ו˘י ‰ספי˜  כך  כל ‰רחוב,  ו˘רף ‡˙  סער‰ ‚„ול‰, ‰ברי˜ ‰בר˜  פרˆ‰  בינ˙יים 
‡˙ בני בי˙ו.

‡מר על כך ‰סב‡ [‰רבי מ‰ר"˘]:

ע˘‰  מי„  ועו˘‰'  ˘ני‰ם ˆיי˙ו, [‡ך] ‡ˆל ‰ר‡˘ון ‰י‰ '‡ומר  לˆיו˙.  בין ˆיו˙  ז‰ ‰‰ב„ל 
בפועל. ו‡ילו ‡ˆל ‰˘ני ‰י‰ מ˜ו„ם י˘וב ‰„ע˙ ול‡חר מכן ‰ע˘י‰.

סיפור ז‰ י˘ ללמו„ ול‰ר‚י˘ ‡˙ ˙כנו, ‰„בר נו‚ע כמו ˘נו‚ע [לימו„] חסי„ו˙, כ˘ם ˘י‚עים 
על ‰בנ˙ חסי„ו˙, כך ˆריכים ל‰˙יי‚ע לˆיי˙.

(ספר ‰מ‡מרים ‰'˙˘"י עמ' 193-4)

• סיפור ב •

˘לוחי חˆרŒמו˙ נכנסו ‡ל ח„ר ‰˙פיל‰ ו˜ני רובים בי„י‰ם 
בחו„˘  ˙ר"פ,   ıב˜י עוב„‡  ‰וי  ˘ב„י„י  מ‰  בזכרונו˙י  מ‰ר˘ום  ˜טע  בז‰  ל‰ע˙י˜  ‰נני 

˙מוז, ˘נ˜ר‡˙י לבו‡ ‡ל ‰ˆ'˜‡2 — ‰˘ם ‚.פ.‡ו. ע„יין ל‡ ‰י‰ ‡ז — ברוסטוב על נ‰ר „ון.

2. "ˆ'˜‡" — ווע„‰ מיוח„˙ למ‡ב˜ במ˙נ‚„י ‰מ‰פכ‰ ‰˜ומוניסטי˙.



• סיפור ‡ •

‰‡ח„ ‰י‰ מ˙חיל מ‰'פועל', ‰˘ני ‰י‰ מ˙חיל מ‰בנ‰ ו‰˘‚‰
עו„ ‡˙ ‰רב ‰מ‚י„  ˘‰כירו  חסי„ים  ˘ני  מ‰ר"˘ ‡ו„ו˙  סיפר ‰רבי  ˙רל"ז  פסח  ˘ל  ˘ביעי 
ברבנו ‰ז˜ן,  ל‰ם ‰כר‰  פנימיים. ‰י˙‰  חסי„ים  רבנו ‰ז˜ן.  מחסי„י  מכן ‰יו  ול‡חר  ממזריט˘ 

ל‡ ‰˘‚‰ ‡ל‡ ‰כר1‰.

‰ם ‰יו בעלי 'עבו„‰' מוב‰˜ים, ‰ם ‰יו 'י˘וב'ני˜עס' בעלי פרנס‰ בריווח ונ˙נו לרבנו ‰ז˜ן 
סכומים ‚„ולים לעניני ‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ ולעניני ‰כלל.

ו‰˘ני ‰י˙‰  למעל‰  מלמט‰  עבו„˙ו  בעבו„˙ם. ‰‡ח„ ‰י˙‰  חלו˜ים  חסי„ים ‡ל‰ ‰יו  ˘ני 
עבו„˙ו מלמעל‰ למט‰. ‰‡ח„ ‰י‰ מ˙חיל מ‰פועל [=‰"למט‰"], כל „בר ע˘‰ בפועל ממ˘ 
במסירו˙ נפ˘ ול‡חר מכן ‰י˙‰ ‰˘‚‰ [=‰"למעל‰"]. ‰˘ני ‰י‰ מ˙חיל מ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ ול‡חר 

מכן ב‡ ‰בפועל.

‡סע ללי‡זנ‡, ‡˘‡ל ‡˙ ‰רבי כמ‰ עלי ל˙˙ ו‡˙ן
פעם ‡ח˙ ˘לח רבנו ‰ז˜ן ˘ליח ‡ל ˘ני ‰חסי„ים ‰‡מורים לב˜˘ מ‰ם כסף. ‰˘ליח ב‡ ‡ל 

1. ל‡ ר˜ ‰בנ˙ ‰מוח ‡ל‡ ‚ם מוח˘יו˙ ו‰ר‚˘‰. 

"נעשה ונשמע" 
איתא בגמרא (שבת פח, א): "בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו שישים ריבוא של מלאכי 

השרת, וכל אחד ואחד קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע". 

ביאור הענין: "נעשה" הוא ענין העשיה — קיום המצוות בפועל ואילו "נשמע" הוא ענין ההבנה 
והשגה, ו"הקדימו נעשה לנשמע" הוא שעשיית המצוות בפועל קדמה להבנתם. (תפארת ישראל 

להמהר"ל, פרק כט. וראה בכתר שם טוב — הוצאת קה"ת סימן שב שענין זה הוא בכל אדם ובכל זמן)

לקמן שני סיפורים מתורת כ"ק אדמו"ר מהוריי"ץ נ"ע, המאירים זוויות יחודיות בנושא זה.

„רכי ‰חסי„ו˙„רכי ‰חסי„ו˙

אוצרות המועדים ו

ז‰ ב‡ופן ˘י˘נ‰ "‚זיר‰" ‰מב„ל˙ בין ‰עליונים ל˙ח˙ונים –  ‰˜„ו˘‰ ‰‡ל˜י˙ ‰י˙‰ מוב„ל˙ 
ומנו˙˜˙ מן ‚˘מיו˙ ‰עולם;

ומטעם ז‰ ‡מרו במ„ר˘ (˘‰"˘ רב‰ פ"‡ ‚, ‡) "כל ‰מˆוו˙ ˘ע˘ו לפניך ‰‡בו˙ ריחו˙ ‰יו". 
‚וף  בפנימיו˙  (ב‚לוי)  ונ˜בע‰  ח„ר‰  ל‡  ‰מˆוו˙  על-י„י  ‰נמ˘כ˙  ‰רוחני˙  ‰˜„ו˘‰  כלומר: 
‰חפı ‰‚˘מי, ב„ו‚מ˙ "ריח" – ˘‰ו‡ „בר ‰חולף ועובר ו‡ינו בר ˜יום [ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ ח"ח 
עמ' 58, „‰יינו מפני ˘˜ו„ם מ"˙ ל‡ ני˙ן ‰כח ל‰מ˘יך בעולם מעˆמו˙ ‰‡ל˜ו˙ ‡ל‡ ‰‡ר‰ מ‡ל˜ו˙ בלב„, ע"„ 

"ריח" ˘‰ו‡ ‰˙פ˘טו˙ בלב„ ול‡ ‚וף ‰„בר].

זו.  ו‰ב„ל‰  בביטול "‚זיר‰"  ˙ור‰, ‰ו‡  מ˙ן  בע˙  סיני"  על ‰ר  ב"ויר„ ‰'  ו‰חי„ו˘ ‰עˆום 
‡˘ר מכ‡ן ו‡ילך ‡פ˘ר ˘י‰י‰ חיבור בין "עליונים" ו"˙ח˙ונים" – ל‰חיל ˜„ו˘‰ ‡ף ב‚˘מיו˙ 

‰עולם ב‡מˆעו˙ ˜יום ‰מˆוו˙, וע„ כ„י ˘‚וף ‰„בר ‰‚˘מי נע˘‰ "חפˆ‡ ˘ל ˜„ו˘‰".

ו‰נ‰, ענין ז‰ ˘נפעל במ˙ן ˙ור‰, ‰רי ‰ו‡ „בר עי˜רי ביחס לכללו˙ מטר˙ ברי‡˙ ‰עולם.

‡˘ר   – (פל"ו)  ‰˙ני‡  בספר  ב‡רוכ‰  ובי‡ורם  טז)  נ˘‡  (˙נחומ‡  ‰מ„ר˘  „ברי  י„ועים  „‰נ‰, 
ב˙ח˙ונים".  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡ו‰  מ˘ום  ‰י‡  ‰עולם  ברי‡˙  כוונ˙  כללו˙ 
ו‰יינו, ˘‰עולם ‰ז‰ נבר‡ ב‡ופן ˘‰ו‡ "˙ח˙ון" במעל˙ו, ורחו˜ מ‡ור פני ‰' ב˙כלי˙, ומטר˙ 

‰ברי‡‰ ‰י‡ – ˘„ו˜‡ עולם "˙ח˙ון" ז‰ י‰י‰ "„יר‰" ומ˜ום למ˘כן ˜„ו˘˙ו י˙'.

ופעול˙ "„יר‰" זו, ‰רי ‰י‡ נע˘י˙ ב‡מˆעו˙ עבו„˙ בני י˘ר‡ל ב˜יום ‰מˆוו˙. כי ˜יום כל 
ב‰,  וחיו˙ ‰‡„ם ‰עוס˜  וב‚וף  נע˘י˙,  בו ‰י‡  במˆי‡ו˙ ‰חפı ‰‚˘מי  ממ˘יך ˜„ו˘‰  מˆו‰ 
ל˜„ו˘‰,  ‰ז‰  עולם  ˘ל  ‰חיו˙  כללו˙  ˙˙על‰  י˘ר‡ל,  עם  עבו„˙  כללו˙  ב‡מˆעו˙  ‡˘ר  ע„ 

ו‰עולם י‰י‰ "„יר‰" ל‚ילוי ‰˘כינ‰ בו לע˙י„ לבו‡ (כמו ˘נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ ב˙ני‡ פל"ז).

פעול˙  כי  ז‰.  ענין  בכללו˙  עי˜רי  „בר  ‰ו‡  ˙ור‰  מ˙ן  ˘מעמ„  מובן,  לעיל  ‰מבו‡ר  ולפי 
בו  ˙ור‰,  מ˙ן  מעמ„  מכח  (בעי˜ר)  ‰י‡  ‰רי  ‰עולם,  ב‚˘מיו˙  ˜„ו˘‰  ‰ב‡˙   – ‰"„יר‰" 

נ˙בטל‰ ‰"‚זיר‰" ונ˙‡פ˘ר ל‰חיל ˜„ו˘‰ ב‚˘מיו˙ ‰עולם ‰ז‰.

על פי כל ז‰, ˙בו‡ר ב˜˘˙ בני י˘ר‡ל ל˘מוע ‰„ברו˙ ממ˘‰ רבינו ול‡ מ‡˙ ‰', ויבו‡ר 
˘פיר מ„וע ‡כן "‰יטיבו כל ‡˘ר „ברו":

„‰נ‰, כיון ˘ענין ז‰ „"נ˙‡ו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים" ‰ו‡ יסו„ ‰כל, מובן, 
לי„י  ל‰בי‡  מטר˙ו ‰י‡  בו,  ˘‰יו  ביו˙ר  ‰‚ילויים ‰נעלים  ‚ם  כולל  כולו,  ˙ור‰  מ˙ן  ˘מעמ„ 

פועל ‡˙ ‰"„יר‰" לו י˙' "ב˙ח˙ונים".

ולפי ז‰, ‡ף ˘˘מיע˙ ‰„ברו˙ מ‡˙ ‰' ‰ו‡ ‚ילוי ‰כי נעל‰, מכל מ˜ום, כיון ˘סוף-סוף יסו„ 
‰כל ‰ו‡ ענין ‰"„יר‰ ב˙ח˙ונים" – ‡ין זו‰י ˘לימו˙ ‰מעל‰.

נ˘מ˙ם".  פרח‰  ‰˜ב"‰  מפי  ˘יˆ‡  ו„יבור  „יבור  כל  „"על  ב)  פח,  (˘ב˙  חז"ל  ‡מרו  „‰רי 
בעולם ‰ז‰  ב‚וף  כנ˘מ‰  ˘י˘ר‡ל,  מכ„י  נעל‰  ‰' ‰י‰  מפי  „˘מיע˙ ‰„ברו˙  ‰‚ילוי  כלומר: 
ב‰'  לי„ב˜  נמ˘כ‰  ˘נ˘מ˙ם   – ‰י˙‰  י˘ר‡ל  על  פעול˙ו  וממיל‡,  ל˜בלו.  יוכלו  ‰‚˘מי, 

ול‰˙עלו˙ ‰˘מימ‰. 



זחג השבועות

וכיון ˘כן, על ‡ף ‚ו„ל ‰עילוי ˘י˘ בז‰, ‰נ‰ כיון ˘‡ין ז‰ ב‰˙‡ם לכללו˙ מטר˙ ‰ברי‡‰, 
‡מי˙˙  זו  ‡ין   – ‰‚˘מי  ‰ז‰  בעולם  ב‚וף  כנ˘מ‰  „ו˜‡,  "ב˙ח˙ונים"  י˘ר‡ל  עבו„˙  ˘˙‰י‰ 

ו˘לימו˙ ‰מעל‰.

[ו‡ף ˘‰חזיר ‰˜ב"‰ ‡˙ נ˘מ˙ם ל‚ופם "בטל ˘ל ˙חי‰", ‰רי ‰י‰ ז‰ (ר˜ ‡חר כך, ו)ב„רך 
נס. ו‰יינו, „סוף סוף ‰‚ילוי ‰‡ל˜י (ב˘מיע˙ ‰„ברו˙ מפי ‰') מˆ„ עˆמו, ‰בי‡ ר˜ ל‰˙עלו˙ 

‰נ˘מ‰ מן ‰‚וף ו‰עולם ‰חומרי, ול‡ ל'‰מ˘כ‰' – פעול‰ בעולם]. 

‡לי‰ם  יעברו   '‰ ˘„ברי   – ונ˘מע‰"  עמנו   ‰˙‡ "„בר  רבינו  ממ˘‰  י˘ר‡ל  בי˜˘ו  ולכן 
י˘ר‡ל  בין  (ו‡˙חנן ‰, ‰) – "ממוˆע ‰מחבר"  וביניכם"  בין ‰'  עומ„  ˘"‡נכי  ב‡ופן  מ˘‰,  „רך 
ל˜ב"‰, ו‡ף חפˆו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰י‰ בכך ("‰יטיבו כל ‡˘ר „יברו"). כי „ו˜‡ ‡ופן ‚ילוי ז‰ ‰ו‡ 
עולם  ב‚˘מיו˙  ˘‰ם  כפי  בי˘ר‡ל  ול˘רו˙  לח„ור  יכול  ˘‚ילוי ‰˘כינ‰  כיון  ˘לימו˙ ‰מעל‰, 

‰ז‰ ‰˙ח˙ון. 

[ומ‰ ˘‰ˆטער מ˘‰ רבינו על ב˜˘˙ם זו ו‡מר "‰˙˘˙ם כחי כנ˜ב‰" (פר˘"י ו‡˙חנן ˘ם, כ„. 
ור‡‰ בז‰ ˘פ˙י חכמים ˘ם. ועו„) – י˘ לומר ˘ˆערו ‰י‰ על ˘י˘ר‡ל ל‡ ‰יו מזוככים „יים, ב‡ופן 

˘י‰יו 'כלים' ל‰כיל ול˜בל ‡˙ ‚ילוי ˘מיע˙ ‰„ברו˙ מ‡˙ ‰', ועם ז‡˙ ל‰יוו˙ר בחיים ב„רך 
‰טבע (כפי ˘‰י‰ עם מ˘‰ בעˆמו)].

אוצרות המועדים יח

‡י׳  ‰יום  כל  ‡לי  ב‡מור  וליל‰  לחם  „מע˙י  לי  "‰י˙‰   („ מב,  (˙‰לים  ˘כ˙וב  מ‰  ‚ם  ז‰ו 
‡ל˜יך".

˙חליף  מ‰וו˙  ˘‰„מעו˙  ע„  ממורמר,  כך  כל  ‰ו‡  וליל‰":  יומם  לחם  „מע˙י  לי  "‰י˙‰ 
ללחם (כי„וע ˘מרי„ו˙ ‚ורמ˙ ל‰ע„ר ‰ר‚˘˙ רעב). וממ‰ נובע˙ ‡ו˙‰ מרירו˙? "ב‡מור ‡לי" 

– בטענ˙ו וב˙ביע˙ו: "כל ‰יום ‡י׳ ‡ל˜יך".

˘ם ‰וי׳,  ‰וי׳ – ‡ל˜יך.  ומי ‡לו˜יך:  ס"‰),  ˘ו"ע ‡ו"ח  (ר‡‰  וחיו˙ך  לכוחך  "‡ל˜יך" ‰כוונ‰ 
‰מור‰ על בחינ‰ ˘‰י‡ למעל‰ מזמן ומ˜ום ולמעל‰ מ‰˘˙ל˘לו˙, ‰ו‡ ‡ל˜יך – כוחך וחיו˙ך. 
ז‡˙ ועו„: "‡נכי ‰וי׳ ‡לו˜יך", עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙' – ‡נכי מי ˘‡נוכי, „ל‡ ‡י˙רמז ל‡ ב˘ום 

‡ו˙ ול‡ ב˘ום ˜וı (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ פנחס פ, ב. זח"‚ י‡, ‡), ‰ו‡ ‡לו˜יך – כוחך וחיו˙ך.

˘ל "‡נכי ‰וי׳ ‡ל˜יך", ‡יפ‰  ממנו: "כל ‰יום ‡י׳ ‡ל˜יך"?! ‰‰ר‚˘  ˘˙ובעים  מ‰  וז‰ו 
‰ו‡ ‡ˆלך במ˘ך כל ‰יום?! 

ז‰  ‡ין  ‰‰˙ווע„ו˙,  ב˘ע˙  ‡ו  ו‰לימו„,  ‰˙פיל‰  ב˘ע˙  ‰״‡ל˜יך״   ˙‡ מר‚י˘  ˘‰ו‡  ז‰ 
למעל‰  ‰נ˘מו˙  ‡ו  ‰מל‡כים  ‚ם  לפעול  יכולים  ‰יו  ז‰  „בר  ‰כוונ‰.  ‰י‡  ז‡˙  ל‡  מספי˜. 
˘נמˆ‡ו˙ ˙ח˙ כס‡ ‰כבו„. ‰כוונ‰ בירי„˙ ‰נ˘מ‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף ‰י‡ לברר ‡˙ ‰‚וף ו‰נפ˘ 
˘במ˘ך  ממנו ‰ו‡,  ו‰נ„ר˘  פל"ז)),  (˙ני‡  ל˙י˜ון  כלל  ז˜ו˜‰  עˆמ‰ ‡ינ‰  (כי ‰נ˘מ‰  ‰ב‰מי˙ 
כל ‰יום, ב˘ע‰ ˘‰ו‡ ‡וכל וב˘ע‰ ˘‰ו‡ ˘ו˙‰, ב˘ע‰ ˘מ˙עס˜ בעניני מסחר וכ˘מ„בר עם 

חבירו – ˘י‡יר ‡ˆלו ‰״‡ל˜יך״, כפי ˘‰ו‡ עˆמו ח˘ ב˘ע˙ ‰˙פיל‰ ולימו„ ‰˙ור‰.



ו‰˜˘ו  ל‡מר".  ‰‡ל‰  ‰„ברים  כל   ˙‡ ‡ל˜ים  "וי„בר   (‡ כ,  (י˙רו  נ‡מר  ˙ור‰  למ˙ן  בנו‚ע 
רבינו  ˘מ˘‰  ב״ל‡מר״ ‰י‡,  כלל ‰כוונ‰  ב„רך  ״ל‡מר״?  ב˙יב˙  מ‰ ‰פירו˘  מפר˘י ‰˙ור‰, 
יחזור על ‰„ברים בפני ‡לו ˘ל‡ ˘מעו ‡ו ר‡ו ב˘ע˙ מע˘‰. וכיון ˘כן, במ˙ן ˙ור‰ ˘כל בני 
י˘ר‡ל נכחו ‡ז ור‡ו ו˘מעו, מ‰ ‰ˆורך ומ‰ ‰פירו˘ ב˙יב˙ ״ל‡מר"? ו‡ין לומר, ˘ז‰ו ב˘ביל 
(˘מו"ר  מ‰„ורו˙ ‰ב‡ים  כל ‰נ˘מו˙, ‚ם ‡לו  נכחו  ˙ור‰  במ˙ן  ˘‰רי  ז‰,  ˘ל‡חרי  כל ‰„ורו˙ 

כח, ו). 

ע˘ר˙   ˙‡ ל‰מ˘יך  ‰ו‡:  ˙ור‰  מ˙ן  ˘ל  ˘ענינו  נ״ע,  ממעזריט˘  ‰מ‚י„  כ"˜  בז‰  ומב‡ר 
‰„ברו˙ ˘ל ‰˙ור‰ בע˘ר‰ מ‡מרו˙ ˘ב‰ם ועל י„ם נבר‡ ‰עולם. וכי„וע ‰פירו˘ (זח"‚ י‡, ב) 
ע˘ר˙  כנ‚„  ומכוונים  ˘˜ולים  מ‡מרו˙  ˘‰ע˘ר‰   – ב˘˜ל ‰˜ו„˘"  ע˘ר‰  "ע˘ר‰  על ‰פסו˜ 
 – ב"ל‡מר"  ע˘ר˙ ‰„ברו˙,   – ל‰מ˘יך ‡˙ ‰"וי„בר"  ל‡מר",  ‚ו׳  נ‡מר "וי„בר  לכן  ‰„ברו˙. 

ע˘ר‰ מ‡מרו˙.

ו‰ענין בעבו„˙ ‰˘ם:

כ‡לו  ל‡  מ‡מרו˙.  ע˘ר‰   – ‰עולם  בעניני  ‚ם  ל‰‡יר  ˆריך  ‰„ברו˙,  ע˘ר˙   – ‰˙ור‰  ‡ור 
‰חו˘בים ˘˙ור‰ לחו„ ועניני ‰עולם לחו„, כ˘‰ו‡ בסביב‰ ˘ל ˙ור‰ ‰ו‡ מ˙נ‰‚ על פי ˙ור‰, 
ממנו  נ„ר˘  ו‰נ‰‚˙ ‰עולם, ‡ל‡  לפי ‰נחו˙ ‰עולם  י˙נ‰‚  עניני ‰עולם  ˘ל  בסביב‰  וכ˘י‰י‰ 

˘‚ם ‰ענינים ˘לו, עניני ‰עולם, י‰יו על פי ˙ור‰. 

‰כוונ‰  ‡סור.  ‰רי  ˘‡סור  ומ‰  ˘‡סור,  ‰פ˘וט  „בר  ˘ז‰ו  ‰‡סורים,  ל„ברים  ‰כוונ‰  ו‡ין 
פי „רך  על  כי ‡ם  כפי „רך '‰נחו˙' ‰עולם,  ל‰יו˙  ˘‡פילו „ברים ‰מו˙רים ‡ינם ˆריכים  ‰י‡ 

ו'‰נחו˙' ‰˙ור‰.

"כל היום אי' אלקיך" 
זה שהוא מרגיש את ה״אלקיך״ בשעת התפילה והלימוד, או בשעת 
ההתוועדות, אין זה מספיק . . והנדרש ממנו הוא, שבמשך כל היום, 

בשעה שהוא אוכל ובשעה שהוא שותה, בשעה שמתעסק בעניני מסחר 
וכשמדבר עם חבירו – שיאיר אצלו ה״אלקיך״

˘יחו˙ ˜ו„˘˘יחו˙ ˜ו„˘

אוצרות המועדים ח
פניניםפנינים

עיונים ובי‡ורים

"אנכי" ו"לא יהיה 
לך" – ב' הפכים?

ח),  כ,  י˙רו  מכיל˙‡  (ר‡‰  רז"ל  מ‡מר  י„וע 
˘ב' ‰„ברו˙ "‡נכי" ו"ל‡ י‰י‰ לך" "ב„יבור 

‡ח„ נ‡מרו".

יח„יו  י˘כנו  כיˆ„  בי‡ור –  ולכ‡ור‰ „רו˘ 
„"‡נכי"?  ‰ˆיווי  עם  לך"  י‰י‰  „"ל‡  ‰ˆיווי 
‡ו„ו˙  ‰י„יע‰  מˆו˙  ‰ו‡  "‡נכי"  ‰ל‡ 
"‡מ˙˙ ‰מˆ‡ו" ˘ל ‰˜ב"‰, ˘‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙ 
‰יחי„‰, ו‡ין כלל מ˜ום למˆי‡ו˙ זול˙ו ח"ו; 
ו‡ילו ˙וכן ‰ˆיווי "ל‡ י‰י‰ לך" ‰ו‡ ל‰יפך, 
לכ‡ור‰ – ˘˜יימ˙ מˆי‡ו˙ „"‡ל‰ים ‡חרים" 
ל‰ז‰יר  ˆריך  לכן  ‡˘ר  ˙מונ‰",  וכל  ו"פסל 

˘"ל‡ י‰י‰ לך"!?

כלל.  ˜ו˘י‡  זו  ‡ין  ‰‡מ˙  מˆ„  ‡מנם 
‰מבי‡  ‰ו‡  לך"  י‰י‰  "ל‡  ‰ˆיווי  ו‡„רב‰: 

לי„י ˘לימו˙ ‡˙ ‰ˆיווי "‡נכי".

‰‰סבר‰ בז‰:

יˆר  ‡חר‡  וסטר‡  ‰˜ליפ‰  מˆי‡ו˙   ˙‡
ו˙ועל˙  לˆורך  ור˜  ‡ך  בעולם,  ‰˜ב"‰ 
עבו„˙ו י˙'. כי רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ˘˙‰י‰  
י˙‚בר  מרˆונו   ו‰‡„ם  ‰‡„ם,  בי„י  ‰בחיר‰ 
˙‰י‰  ˘עי"ז  בכ„י   – בטוב  ויבחר  על ‰לעו"ז 
לו  ˘י‰י‰  ˘לו",  „"˜ב  ב‡ופן  עבו„˙ ‰‡„ם  
חל˜ ופעול‰ ב˙י˜ון וזיכוך ‰עולם, ˘בכך ‰ו‡ 

נע˘‰ "˘ו˙ף ל‰˜ב"‰ במע˘‰ בר‡˘י˙".

˘‰ˆיווי  בלב„  זו  ל‡  ‰רי  ˘כן,  וכיון 
‡ל‡  ל"‡נכי",  בס˙יר‰  ‡ינו  לך"  י‰י‰  "ל‡ 
‡„רב‰: כל מˆי‡ו˙ ‰לעו"ז ‰י‡ בכ„י ל‰בי‡ 
לי„י   ,'‰  ˙‡ ‰‡„ם  עבו„˙   – ‰"‡נכי"   ˙‡
יח„יו  ב‡ים  כיˆ„ ‰ם  מבו‡ר  ו˘פיר  ˘לימו˙. 

"ב„יבור ‡ח„".

(˙ור˙ מנחם ‰˙ווע„ויו˙ ˙˘„"מ ח"ב עמ' 1195)

פחיתות שהיא מעלה
לו  ˘מ˜„ימים  בכך  מ˙ייח„  ˙ור‰  מ˙ן  ח‚ 
בימים  י˘ר‡ל  עבו„˙  מכח  ‡˘ר  ‰כנ‰,  ימי 

‡לו ב‡ים  ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰.

ולכ‡ור‰ „רו˘ בי‡ור:

‰ם  ‰‰כנ‰  ˘ימי  פ˘וט   – מח„  „‰נ‰, 
˜ו„ם  בימים  מ„ובר  „‰רי  במעל˙ם.  פחו˙ים 
‰מיוח„  ‰כח  ני˙ן  ל‡  כ˘ע„יין  ˙ור‰,  מ˙ן 
בעניני  ‰˜„ו˘‰  ‡ור   ˙‡ ל‰בי‡  ˙ור‰,  „מ˙ן 
‰ו‡  ˘"‰‚ורם  כיון  מ‡י„ך,  ‡מנם  ‰עולם; 
וככ‰  ‰מ˘ך  (ר‡‰  ‰נ‚רם"  מן  יו˙ר  ונעל‰  חז˜ 
˙רל"ז פכ"‡ (ס"ע כ"‰)), ˆריך לומר, ˘ימים ‡לו 

- ˘‰ם ‰מבי‡ים ו‚ורמים ‡˙ מ˙ן ˙ור‰ – י˘ 
ב‰ם מעל‰ וי˙רון ‡ף ל‚בי זמן מ˙ן ˙ור‰!

ימים ‡לו  פחי˙ו˙  מˆ„  „„ו˜‡  לב‡ר,  וי˘ 
– בז‰ ‰י‡ מעל˙ם.

כלומר: כ‡˘ר ביום ח‚ ‰˘בועו˙, זמן מ˙ן 
ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰  ב˙˘ו˜‰  י‰ו„י  עומ„  ˙ור‰, 
‚ילוי  ‡ז  י˘נו  „‰רי  חי„ו˘,  „בר  ז‰  ‡ין   –
‡ל˜ו˙ ("ויר„ ‰' על ‰ר סיני") ‰מעורר ‡ו˙ו; 
ע„יין  כ‡˘ר  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘˜ו„ם  בימים  ‡מנם 
ו‡עפ"כ  ˙ור‰,  „מ˙ן  ‰‚ילוי  לפני  נמˆ‡ים 
‰רי  ‰˙ור‰,   ˙‡ ל˜בל  ב˙˘ו˜‰  י‰ו„י  עומ„ 

ז‰ „בר חי„ו˘.

‰ם  ˙ור‰  למ˙ן  ‰‰כנ‰  ימי  ובפ˘טו˙, 
ב‰ם  עסו˜ים  ˙ור‰  פי  על  ‡˘ר   - ‰חול  ימי 
בעוב„ין „חול. וכ‡˘ר למרו˙ כל ז‡˙ מפסי˜ 
ועוס˜  וכיו"ב,  ומסחרו  מעבו„˙ו  י‰ו„י 
ב‰כנו˙ ל˜בל˙ ‰˙ור‰ – ‰רי ז‰ פועל ומעורר  

‡ˆל ‰˜ב"‰ רˆון לי˙ן לי˘ר‡ל ‡˙ ‰˙ור‰.

(ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 142)



˘ם  ויחן   .  . סיני  מ„בר  ב‡ו  ‰ז‰  ביום  ‚ו׳  ‰˘לי˘י  ״בחו„˘  ˙ור‰)  מ˙ן  (בפר˘˙  ‰פסו˜  על 
י˘ר‡ל נ‚„ ‰‰ר״ ‡י˙‡ ב‚מ׳ (˘ב˙ פו, ב) ˘״ביום ‰ז‰״ ˜‡י על ר״ח סיון, ˘בו ב‡ו בנ״י למ„בר 
‚מור‰  ב‰˙‡ח„ו˙  ‰˙‡ח„ו  ‰‰ר״  ״נ‚„  ˘חנו  ˘ע״י  נפל‡,  עילוי  ב‰ם  נפעל  ז‰  וביום  סיני. 

״כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„״ [„לכן כ˙יב כ‡ן ״ויחן״ ל˘ון יחי„ (מכיל˙‡. ‰וב‡ בפיר˘״י ע‰״פ)].

כיˆ„  בפרטיו˙ ‡˙ ‰ס„ר  מונ‰   (‡ (פז,  ב˘ב˙  פל‡, „‰‚מ׳  מˆינו „בר  ז‰  ליום  בנו‚ע  ו‰נ‰, 
‰כין מ˘‰ רבינו ‡˙ בנ״י ל˜בל˙ ‰˙ור‰ במ˘ך ‰ימים מע˙ ˘‰‚יעו ל‰ר סיני וע„ מ״˙: ב׳ סיון 
״‡מר ל‰ו ו‡˙ם ˙‰יו לי ממלכ˙ כ‰נים״, ‚׳ סיון – מˆו˙ ‰‚בל‰, „׳ סיון – ‰ˆיווי על פרי˘‰, 
מ˘‡״כ  י˘ר‡ל;  כל  ע״י  ונ˘מע  נע˘‰  ל‡מיר˙  וע„  עליו ˜רבן״,  ו‰˜ריב  מזבח  ״בנ‰  סיון  ב‰׳ 
חול˘‡  מ˘ום  מי„י  ול‡  ל‰ו  ‡מר  ״ל‡  ‰‚מר‡  ‡ומר˙   – סיני  ל‰ר  ב‡ו  בו  ביום  סיון,  בר״ח 
„‡ורח‡״: ‰יינו, „‰יו˙ ˘בנ״י ‰יו בחלי˘ו˙ מ‰„רך, ‰מ˙ין ל‰ם מ˘‰ ב‰‰כנו˙ ל˜בל˙ ‰˙ור‰ 

ע„ ליום ˘ל‡ח״ז (ב׳ סיון).

ועו„)  פסחים,  סוף  בר״ן  ‰וב‡‰  (״‰‚„‰״,  חז״ל  „בר  י„ועים  „‰נ‰  במ‡ו„,  ‰ו‡  ˙מו‰  ולכ‡ור‰ 
˘כ˘בנ״י יˆ‡ו ממˆרים ‰י˙‰ ל‰ם ˙˘ו˜‰ עˆומ‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰, וע„ ˘ספרו ‰ימים ˘נ˘‡רו 
‰˙˘ו˜‰  ‡ˆלם  ‚בר‰  כך  למ״˙  יו˙ר  ˘‰˙˜רבו  ˘ככל  בפ˘טו˙,  מובן  ומז‰  מ״˙.  ע„  ל‰ם 
ל˜בל˙ ‰˙ור‰. וע‡כו״כ כ˘‰‚יעו ל‰ר סיני, מ˜ום נ˙ינ˙ ‰˙ור‰, ‰רי ז‰ ו„‡י ‚רם ל‰ם ˙˘ו˜‰ 
‚„ול‰ ונפל‡‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰, ו‡יך יכול ל‰יו˙ ˘מ˘‰ ״ל‡ ‡מר ל‰ו ול‡ מי„י״ ב˜˘ר ל˜בל˙ 

‰˙ור‰?

ובפרט, ˘לכ‡ור‰ ל‡ ‰י˙‰ כ‡ן ״חול˘‡ „‡ורח‡״ כ״כ ‚„ול‰: מ‡חר ו(‡) ‰מרח˜ מרפי„ים 
ל‰ר סיני ‡ינו ‚„ול (רמב״ן ב˘לח יז, ‰). (ב) עˆם ‰‰ליכ‰ במ„בר ל‡ ‰י˙‰ כרוכ‰ בטירח‡ כ״כ 
‰י˙‰  ו‡״כ  מ˘פילו״,  ‰‚בו‰  וכל  מ‚בי‰ו  ‰נמוך  ו״כל  לפני‰ם  ‰ולך  ‰י׳  ‰ענן  ˘‰רי  ‚„ול‰ 
˘ם))  (˘ב˙  רבנן  ל„ע˙  ˘ני,  ביום  (‡ו  ר‡˘ון  ביום  סיון ‰י׳  ר״ח   (‚) מי˘ור.  ב„רך  ל‰ם ‰ליכ‰ 
בסמיכו˙ למנוח‰ ˘לימ‰ „˘ב˙. וכיון ˘כן - מ‡י טעמ‡ ל‡ ‡מר ל‰ו ול‡ מי„י ״מ˘ום חול˘‡ 

„‡ורח‡״?

חיסרון  ז‰  ל‡ ‰י׳  מי„י״,  ול‡  ל‰ו  ו״ל‡ ‡מר  ב״חול˘‡ „‡ורח‡״  ˘‰יו  ˘ז‰  לומר  י˘  לכן 

 "חולשא דאורחא"?
ביאור דברי הגמ' אודות ר"ח סיון, שבו "לא אמר להו ולא מידי משום 

חולשא דאורחא" / תוכן ענין "חולשא דאורחא" – פעולה רוחנית כהכנה 
למתן תורה

אוצרות המועדים טז

ו˜„ו˘‰  למˆו‰  כח  ˘י˘  ‰ו‡  „מ"˙,  ‰ˆיווי 
לחול על ‰חפˆ‡, ˘„בר ‚˘מי ˘בעולם מ˜בל 
‰י˙‰  מ"˙  ע„  מ˘‡"כ  רוחני˙,  ˜„ו˘‰  חלו˙ 
˜„ו˘˙ מˆו‰ „ו˜‡ ב‚בר‡ ‰מ˜יים (עיי' ב‡רוכ‰ 
‰„יבור  מˆ„  ני˙ן  ז‰  וכח   .(‚ י˙רו  חט"ז,  ל˜ו"˘ 

ומעל˙ו  ועו˘‰"  "מˆוו‰  ‚„ר  (וז‰ו  ו‰ˆיווי 
˘מים  מכח  „ר˜  ועו˘‰"),  מˆוו‰  "˘‡ינו  על 

‡פ˘ר ל‰פוך „בר ‚˘מי ל„בר זך ו˜„ו˘.

במזבח  ב‚לוי  נמˆ‡  ז‰  „ענין  וי"ל   
‚˘מיו˙  ‡בנים  ˘ל  ע˘יי˙ן   – וב˜רבנו˙ 

ו˜ירוב‰  ‚˘מי˙  ב‰מ‰  ונטיל˙  ל‰',  מזבח 
ו‰על‡˙‰ מ˙וך מˆב ˘ל חולין, ע"י ‰˜רב˙‰ 
ב‚לוי.  ˜„ו˘‰  נע˘י˙  ˘‰י‡  ע„  ‰מזבח,  ע"‚ 
וז‰ו ˘עי˜ר ‰˙חל˙ מ"˙ ביום ‰' בסיון ‰י˙‰ 
˜רבנו˙  ו‰˜רב˙  מזבח  בניי˙  ˘ל  בפעולו˙ 
ענין  ל‰יו˙ו  ל‰˜ריב,  טרח  עˆמו  מ˘‰  (ו‡ף 
ל‰„‚י˘  ‰˘"ס  רˆ‰  וז‰  מ"˙,  ב‚„ר  עי˜רי 
‰˜ריב  עˆמו  ˘מ˘‰  ב‰„‚˘‰  ˘‰זכיר  במ‰ 
˘‰י'  ל‰ורו˙  י˘ר‡ל –  נערי  ר˜  ול‡  ‰˜רבן – 
עˆמו  מ˘‰  ו‰וˆרך  ממ˘,  מ"˙  מעניני  ז‰ 

ל‰˙עס˜ בו).



טוחג השבועות

מ˙ן  יו˙ר „עי˜ר ‚„ר  בעומ˜  י"ל  וב‡מ˙ 
ל˜רבנו˙  „ו˜‡  ˘ייך  בסיון,  ב‰'  ˘‰חל  ˙ור‰ 
על  ו‰˘"ס  ‰כ˙וב  רמז  (וב‰ם  בו  ˘‰ו˜רבו 
פח  ב˘ב˙  „‚רסינן   ‡‰ וב‰˜„ים  ‰„בר). 
ב˘לי˘י  ויר„,  מ˘‰  על‰  (בסיון)  "ב˘ני  ע"‡ 
בנ‰  בחמי˘י  ויר„  על‰  ברביעי   .  . ויר„  על‰ 
ר˘"י)  ‰‰ר.  ˙ח˙  מזבח  ויבן  (כ„כ˙יב  מזבח 
בכ˙ובים   ‡‰ וˆ"ב,  ˜רבן".  עליו  ו‰˜ריב 
„‰וכנסו  ‰מזבח  בניי˙  ל‡חר  נמי  מˆינו  ˘ם 
עלי‰ם  ˘˜יבלו  מ˘‰,  ע"י  בברי˙  י˘ר‡ל  בני 
ול˜ח  ונ˘מע",  "נע˘‰  ב‡מיר˙  ‰ברי˙  ספר 
וי‡מר  ‰עם  על  "ויזרו˜  ‰˜רבנו˙  מ„ם  מ˘‰ 
‰נ‰ „ם ברי˙ ‚ו'". ולמ‰ ‰זכיר ‰˘"ס ר˜ ‰‡ 
‰‰מ˘ך  ול‡  ˜רבן,  עליו  ו‰˜ריב  מזבח  „בנ‰ 
‰˘"ס  כוונ˙  ˘כל  ‚ם  ומ‰  לברי˙.  „‰כנס˙ם 
˘ם ‰י‡ לב‡ר ‰טעם ˘ל‡ על‰ מ˘‰ ל‰ר ב‰' 
בסיון (כמע˘‰ו בימים ‰˜ו„מים), ˘‰ו‡ מפני 
טר„˙ו ביום ז‰, ו‡"כ לכ‡ור‰ ‰י' לנו ל‰זכיר 
בברי˙,  י˘ר‡ל  בני  כניס˙  ענין  לר‡˘  לכל 
˘‰ו‡ עי˜ר ‚„ול ב‰כנו˙ ל˜בל˙ ‰˙ור‰ (ו‚ם 
‰ו‡ מע˘‰ ‰„ור˘ ריבוי זמן), וי‰י' בז‰ יו˙ר 
לב‡ר ‰‡ „נ„ח˙‰ עליי˙ו ˘ל מ˘‰ ל‰ר ל˘ם 
˜רבן"  עליו  ו‰˜ריב  מזבח  "בנ‰  מ˘‡"כ  כך; 
„בר  ‡ינו  ובו„‡י  זמן,  ‡ריכו˙  „ור˘  ‡ינו 

חי„ו˘ ‰˜˘ור למ˙ן ˙ור‰ „ו˜‡. 

"ו‰˜ריב  ‰˘"ס  ל˘ון  „פ˘טו˙  ˆ"ע,  ו‚ם 
בעˆמו  ‰˜ריב  „מ˘‰  מ˘מע  ˜רבן"  עליו 
˜רבן על ‚בי ‰מזבח ˘בנ‰; ‡בל בכ˙וב נ‡מר 
עולו˙  ויעלו  י˘ר‡ל  בני  נערי   ˙‡ "וי˘לח 
מ˘‰  ע"י  בנין ‰מזבח ‰י'  ˘ר˜  ומ˘מע  ‚ו'", 
נערי  ע"י  מזבח"), ‡בל ‰‰˜רב‰ ‰י˙‰  ("ויבן 
מ˘מע  ומז‰  „זבחים ‰נ"ל).  בסו‚י‡  (ועיי'  י˘ר‡ל 
כלל  מיירי  ל‡  ‚„ול, „‡כן ‰˘"ס  חי„ו˘  „בר 
‡חר  ב˜רבן  ‡ל‡  בכ˙וב,  ˘נזכרו  ב˜רבנו˙ 
˙ו„"‰  (ועיי'  בכ˙וב  נזכר  ול‡  מ˘‰  ˘‰˜ריב 
‚„ול‰  ˙ימ‰  ומע˙‰  ע"‡).  ט  כרי˙ו˙   – וי˘לח 

י˘ כ‡ן, „ל‡ זו בלב„ ˘‰˘מיט ‰˘"ס ‰מ˘ך 

נ˙פר˘  ˘ל‡  מ‰  מע˘י ‰יום, ‡ל‡ ‡ף ‰זכיר 
כלל בכ˙וב.

‰מיוח„  ˘‰חי„ו˘  מ˘מע,  ‚ופ‡  ומכ"ז   
מזבח  בניי˙  בענין  עי˜רו  בסיון   '‰ „יום 
מ˘‰  טרח  ‡מ‡י  ‚ם  י˙ב‡ר  עפ"ז  [ו„ו˜‡ 
˘לכ‡ור‰  בבניי˙ ‰מזבח, ‡ף  ל‰˙עס˜  עˆמו 
ו‰כוונ‰  „‰מח˘ב‰  ˜רבן  ל‰˜רב˙  „מי‡  ל‡ 
˘‰בי‡  ומובן  מנחו˙)  סוף  (עיי'  ‚„ול  עי˜ר  ב‰ן 
בעˆמו מלב„ ˜רבנו˙ נערי י˘ר‡ל, ‡בל בניי˙ 
מזבח (˘ל‡ ל˘ם מˆו˙ בנינו במ˜„˘ וכיו"ב) 
ע"י  ˙יע˘‰  ‡ם  פ‚ם  ומ‰  ‰כ˘ר,  ‡ל‡  ‡ינ‰ 
„‚וף  מ˘ום  „‰ו‡  י˙ב‡ר  ול‰נ"ל  ‡חרים. 
במ"˙,  עי˜רי  מע˘‰  כ‡ן ‰י˙‰  בניי˙ ‰מזבח 
ול‡ ר˜ ‰כ˘ר ל˜רבן, ול‰כי נע˘˙‰ ע"י מ˘‰ 
ו‡פ"ל  לי˘ר‡ל.  ומסר‰  מסיני  ˙ור‰  ˘˜יבל 
ב‡‰  מ˘‰  ע"י  ˜רבן  „‰˜רב˙  „‰‰וספ‰ 
ל‰„‚י˘ ח˘יבו˙ בניי˙ מזבח ז‰, „‰˜רבן כ‡ן 
˘עי"ז  ‚ופ‡,  מזבח  ˘ל  ˘לימו˙ו  לˆורך  ‰י' 
ובמפר˘ים,  מ"„  פ"„  ˘˜לים  (עיי'  ˘לם ‰ו‡  מזבח 
ובכ˙ובו˙ ˜ו:), ולכן פעול˙ בניי˙ ‰מזבח „מ˘‰ 

כלל‰ ‚ם ‰˜רב˙ ˜רבן עליו].

‰נ"ל  ‰פעולו˙  „˘‡ר  ‰ענין,  ובי‡ור 
˘מˆ„  פעולו˙  סו"ס  ‰יו  ז‰  ביום  ˘נע˘ו 
י˘ר‡ל, מ˜בלי ‰˙ור‰, וע„יין ‡ין כ‡ן פעול‰ 
˙ור‰  עי˜ר ‰‰‚„ר‰ „מ˙ן  (˘‰י‡  ‰נו˙ן  מˆ„ 
ולכן  בו),  ˘נ˙ח„˘  מלמעל‰  ו‰ˆיווי  ו‰„יבור 
ר˜  סו"ס  ‰ו‡  ‡לו  פעולו˙  ‚„ר  „עי˜ר  י"ל 
ו‡ין  ‰מ˜בלים,  מˆ„  ל˙ור‰  ו‰כ˘ר‰  ‰כנ‰ 
בו מן ‰נ˙ינ‰ מלמעל‰ ‚ופ‡. מ˘‡"כ במזבח 
מ˙ן  פעול˙  („ו‚מ˙)  ניכר‰  כבר  מ˘‰  ˘בנ‰ 

˙ור‰ עˆמ‰.

ע"פ  ב‡ריכו˙  במ˜"‡  נ˙ב‡ר  כבר  „‰נ‰, 
‰‡י  ל‡ו  "‡י  מ"˙,  ‚בי  סח:  „פסחים  ‰סו‚י‡ 
ב˘ו˜‡",  ‡יכ‡  יוסף  כמ‰  ‚רים   ‡˜„ יומ‡ 
ע"י  ‰˙ור‰  „יני  ב‚„ר  ˘נ˙ח„˘  ‰„בר  „עי˜ר 

אוצרות המועדים י

ל˜בל˙  מ‰‰כנ‰  חל˜  ‚ופ‡ ‰י׳  ז‰  ל˜בל˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡  ל‰˙כונן  יכלו  ל‡  טורח ‰„רך  ˘מˆ„ 
‰˙ור‰, וי˙יר‰ מזו ˘‰כנ‰ זו נעלי˙ יו˙ר מ˘‡ר עניני ‰‰כנ‰ ˘‰יו ב˘‡ר ‰ימים, כ„ל˜מן.

ו‰נ‰ במ„ר˘ ‡י˙‡ (וי˜״ר פ״ט, ט. „רך ‡רı זוט‡ פר˜ ‰˘לום) ‡ו„ו˙ ענין ‰‡ח„ו˙ ˘‰י׳ בבנ״י 
בבו‡ם ל‰ר סיני (״כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„״) – ״‡מר ‰˜ב״‰, ‰ו‡יל ו˘נ‡ו י˘ר‡ל ‡˙ ‰מחלו˜˙ 
˘בבנ״י  ‰‡ח„ו˙  ˘עניין  מובן,  „מז‰  ˙ור˙י״.   ˙‡ ל‰ם  ˘‡˙ן  ‰˘ע‰  ‰רי  ‰˘לום,   ˙‡ ו‡‰בו 

‰יוו‰ ‰כנ‰ למ״˙.

˘נפעל  ‰חי„ו˘  כללו˙  ל‰˜„ים  י˘  למ״˙)  ל‰‰כנ‰  ‰‡ח„ו˙  ענין  ˘ייכ‡  (מ‰  ז‰  ולב‡ר 
במ״˙:

„‰נ‰ לימו„ ‰˙ור‰ ‰י׳ ‚ם ב„ורו˙ ˘לפני מ״˙, ול„ו‚מ‡ – י˘יב˙ ˘ם ועבר, ‰‡בו˙ ˘למ„ו 
‡˙ כל ‰˙ור‰ ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰ (ר‡‰ יומ‡ כח, ב. ˜י„ו˘ין פב, ‡), וע„״ז בני‰ם ‡חרי‰ם (לפני מ״˙), 
‰‚„ול  ‰חי„ו˘  מ˙בט‡  במ‰  ו‡״כ   – ˘ם)  (יומ‡  במˆרים  מ‡בו˙ינו  י˘יב‰  פס˜‰  ˘ל‡  וע„ 

˘במ״˙?

ו‰בי‡ור בז‰: ‰חי„ו˘ במ˙ן ˙ור‰ ‰ו‡ כ˘מו ״מ˙ן ˙ור‰״, ˘בו ני˙נ‰ ‰˙ור‰ מ‰˜ב״‰. 
˘ל  חכמ˙ו  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  ו‰יו˙  ‰˘‚˙ם,  כפי  ‰˙ור‰   ˙‡ ״ל˜חו״  ‰נבר‡ים  ˙ור‰  מ˙ן  ˜ו„ם 
‰˜ב״‰ ˘למעל‰ מנבר‡ים, ‰רי ‰˘‚˙ם ‰י˙‰ ר˜ במ‰ ˘בערכם, ˘ביכול˙ם ל‰˘י‚ – מ˘‡״כ 
רז״ל  ˘‡מרו  וכמו  ‰נבר‡ים.  ב‰˘‚˙  ˘˙‰י׳  ‡ˆלו,  ˘‰י‡  כפי  ‰˙ור‰   ˙‡ נ˙ן  ‰˜ב״‰  במ״˙ 
(˘ב˙ ˜‰, ‡) ˘״‡נכי״ ‰ו‡ ר״˙ ״‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙״, ˘‰˜ב״‰ ‰כניס ‡˙ עˆמו˙ו ב˙ור‰, 

כביכול, ˘לכן ב˘ע‰ ˘י‰ו„י לומ„ ˙ור‰ בכל זמן ˘‰ו‡, ‰רי ז‰ ב‰˜„מ˙ ‰ברכ‰ ״נ˙ן לנו ‡˙ 
˙ור˙ו״, ״‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים״ (ל׳ ‰˙נחומ‡ ‡מור יז).

כח ‰נבר‡ים  מˆ„  כ˘‰לימו„ ‰י׳  מ״˙  לפני  ˘כן  כלל,  ערוך  ˘ב‡ין  חי„ו˘  ז‰ ‰ו‡  וחי„ו˘ 
˘ל ‰˜ב״‰ ‰בל˙י  חכמ˙ו  ל˙פוס ‡˙  יכולים  מו‚בלים, ‡ינם  נבר‡ים  ˘‰ם  ל‰יו˙  עˆמם, ‰נ‰ 
˘בע˙  ב‡ופן  לימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡  מ״˙ ‰רי  ל‡חר  מ˘‡״כ  מ˘‚˙.  ˘י„ם  ע„ ‰יכן  מו‚בל˙, ‡ל‡ 

לימו„ו ‰רי ‰ו‡ מ˙˜˘ר בנו˙ן ‰˙ור‰, ˘‰כניס ‡˙ עˆמו, כביכול, ב˙ור‰.

בכולם  ‰״ז  ‰˙ור‰,  נו˙ן  ‰˜ב״‰  עם  מ˙˜˘ר  ˘‰‡„ם  ‰˙ור‰,  ˘בלימו„  ז‰  חי„ו˘  ו‰נ‰, 
‰״ז  ˜‡מר׳,  מ‡י  י„ע  כ˘׳ל‡  ו‡פילו  ˘בפ˘וטים,  פ˘וט  ˘ל  ‰˙ור‰  לימו„  ‚ם  „‰רי  ב˘ו‰, 
לימו„ ˙ור‰ (וˆריך ל‰˜„ים לו ברכ˙ ‰˙ור‰), וממיל‡, מ˙˜˘ר ‰ו‡ בז‰ עם נו˙ן ‰˙ור‰. „ז‰ 
˘בלימו„ ‰˙ור‰ ‰״‰ מ˙˜˘ר ב‰˜ב״‰ ‡ין ז‰ מˆ„ ‰˘‚˙ו (מפני ‡יכו˙ לימו„ו וכיו״ב), ˘בז‰ 

י˘ חילו˜ים בין ‡ח„ ל˘ני, ‡ל‡ מˆ„ ‰˜ב״‰.

‡ל‡  ˘לו,  ו‰˘‚‰  ב‰‰בנ‰  (בעי˜ר)  ˜˘ור‰  ‡ינ‰  ‰˙ור‰  ל˜בל˙  ˘‰‰כנ‰  מובן,  ומז‰ 
בביטול ˘לו לנו˙ן ‰˙ור‰ (כי ‰חי„ו˘ „מ״˙ ‰ו‡ ‰‰˙˜˘רו˙ לנו˙ן ‰˙ור‰, כנ״ל), ˘בז‰ כולם 
˘‡ז  סיני,  ל‰ר  ˘‰‚יעו  ב˘ע‰  נע˘‰  ז‰  וענין  כנ״ל).  ‰˘‚˙ו,  בטיב  ˙לוי  ו‡ינו  (מ‡חר  ˘וים 
נ˙‚ל˙‰ בבנ״י נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘בלבם, ˘ב‰ מ˙‚ל‰ ‰ביטול ל‰˜ב״‰ ˘למעל‰ מ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, 
ומˆ„ ז‰ ‰יו כל בנ״י ב‡ח„ו˙ ״כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„״ (מ‡חר ונ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ‰י‡ ב˘ו‰ בכל 



י‡חג השבועות

י˘ר‡ל, ו‡ין ˘ייכים ב‰ חילו˜ים בין ‡ח„ לחבירו).

‡מנם, ‰כנ‰ זו „״ויחן ˘ם י˘ר‡ל . . בלב ‡ח„״, ‰י‡ ר˜ ‰„ר‚‡ ‰ר‡˘ונ‰ ˘ל ‰‰כנ‰ למ״˙. 
„ע״י ‰מעל‰ ‰נפל‡‰ ˘ל ביטול ‰רי ‰ו‡ נע˘‰ כלי ל˜בל˙ ‰˙ור‰. ‡ולם, ‰˙כלי˙ ˘ל ‰˙ור‰ 
‰י‡ ˘‰‡„ם י˘י‚ ‡ו˙‰ ב˘כלו [כי ˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘‰˙ור‰ ˙ח„ור במˆי‡ו˙ו ˘ל ‰‡„ם, 
˘ז‰ נע˘‰ ע״י ‰לימו„ ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰ – ˘ב˘ע‰ ˘‡„ם מ˘י‚ „בר, ‰רי ‰˘כל ˙ופס ‡˙ ‰„בר 
במ˘ך  ‰˙ור‰  ל˜בל˙  בנ״י   ˙‡ ‰כין  ˘מ˘‰  ‰‰כנו˙  ס„ר  כל  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י׳  ולז‰  ‰מו˘‚], 

‰ימים ˘ל‡ח״ז.

וז‰ו ענין ב׳ סו‚י ‰‰כנו˙ ˘ל בנ״י ˜ו„ם מ״˙: ‰‰כנ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙‰ בר‡˘ חו„˘, ביום 
‰ביטול  ˙כלי˙  בלב ‡ח„״,  כ‡י˘ ‡ח„  י˘ר‡ל,  ˘ם  במˆב „״ויחן  סיני, „‡ז ‰יו  למ„בר  בו‡ם 

(כנ״ל), ˘עי״ז נע˘ו כלים ל˜בל˙ ‰˙ור‰ (כפי ˘‰י‡ מˆ„ נו˙ן ‰˙ור‰, כנ״ל).

(˜בל˙  ז‰  ˘בענין  ‰˙ור‰״,  ˜בל˙  בענין  עמ‰ם  ל‰˙עס˜  מ˘‰  ״‰˙חיל  בסיון  מ˘ני  ‡מנם, 
‰יו  ו‡לו  במˆי‡ו˙ו.  ˘˙ח„ור   – ‰˙ור‰   ˙‡ ל˜בל  ר‡וי׳  ˙‰י׳  ‰‡„ם  ˘מˆי‡ו˙  נו‚ע  ‰˙ור‰) 
בנ״י.  נ˙˜„˘ו  ˘ב‰ם  ופרי˘‰  ‰‚בל‰  מˆו˙   – ו‚ו׳״  כ‰נים  ממלכ˙  לי  ˙‰יו  „״ו‡˙ם  ‰‰כנו˙ 
ב˜בל˙  ˘מוˆ‡ים  למˆב  [וע„  כו׳  מ„רי‚˙ו  כפי  ‡ח„  כל  ל˘ני,  ‡ח„  בן  חילו˜ים  ‰יו  „בז‰ 

‰˙ור‰, ˘‰יו בז‰ חילו˜ים: מ˘‰ מחיˆ‰ לעˆמו וכו׳].

חול˘‡ „‡ורח‡״: ‰״‡ורח‡״  מ˘ום  מי„י  ול‡  ל‰ו  ״ל‡ ‡מר  ˘‰‚מ׳ ‡ומר˙  מ‰  יובן  ובז‰ 
– ‰‰ליכ‰ ‰רוחני˙, ˘כל בנ״י י˙‡ח„ו (ממ˘‰ רבינו וע„ ‰פ˘וט ˘בפ˘וטים ˘בי˘ר‡ל), ‰רי 
ל‰ו  ״ל‡ ‡מר  לז‰  וב‰˙‡ם  בנ״י.  וביטול ‡ˆל  חלי˘ו˙   – (למעליו˙‡)  ״חול˘‡״  עם  ז‰ ˜˘ור 
ול‡ מי„י״ – כי ‰כנ‰ זו ‡ינ‰ ˜˘ור‰ עם ‡מיר‰, ‡ל‡ עם ענין ˘ל ״ל‡ ‡מר״ – ˘˙י˜‰ וביטול.

‡מנם ל‡חרי ‰כנ‰ זו נ„ר˘ ל‰˙עס˜ עם ˘‡ר עניני ‰‰כנ‰, ˘„ו˜‡ על י„ם נפעל‰ ‰˙כלי˙ 
˘ל ‰˙ור‰, כנ״ל.

אוצרות המועדים י„

מ˘נע˘‰  מ"מ  ל˙ור‰"  "˜ו„ם  ז‰  ˘‰י'  „‡ף 
כל מ‰ו˙ו ‰י‡ ‰כנ‰ סמוכ‰  ‰„בר ב‰' בסיון,̆ 
ו‰וי  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘ל  בז‰ ‚„ר  ˙ור‰, ‰י'  למ˙ן 
ע„  ˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חר  ‰נע˘י˙  ˙מי„  כעול˙ 
˘‰י‡ ‡ו˙‰  נ‡מר  ל„ורו˙  עול˙ ‰˙מי„  ˘על 
‚ופ‡  „ז‰  וי"ל  סיני".  ב‰ר  "‰ע˘וי'  ‰עול‰ 
סיני" –  ב‰ר  ל‰„‚˘˙ ‰˙ור‰ "‰ע˘וי'  ‰טעם 
בסיון  ב‰'  ˘‰˜ריבו  ללמ„נו ‰ך ‚ופ‡, „עול‰ 
ומע˙‰  ˙ור‰.  ומ˙ן  סיני"  ב‰ ‰‚„ר „"‰ר  ‰י' 
‡"˘ ‰‡, „‡י פרטו˙ נ‡מרו בסיני – ˘ייכי ‡ף 

בעול‰ זו.

בע‰  וי˘ ל„ון ב‰סבר˙ ‰„בר, מ‡י טעמ‡̃ 
˘˜„מ‰  ‡ף  „מ"˙  ‚„ר  בז‰  ˘י˘  כן,  ˙ור‰ 
ערב  ל‚„ר  בנו‚ע  „‰נ‰  בז‰,  ו‰נר‡‰  למ"˙. 
˘ב˙ וערב יו"ט (˘בו על ‰‡„ם ל‰כין ל˘ב˙ 
‰‚בר‡,  מˆ„  „ין  ר˜  ז‰  ˘‡ין  מˆינו  ויו"ט) 
˘י˘מור  כ„י  עˆמו  ל‰כין  חוב‰  עליו  ˘חל‰ 
‚ם  ‚„ר  ˘ב˙  ערב  על  י˘  כ„בעי, ‡ל‡  ‰˘ב˙ 
מˆ„ ‰חפˆ‡, מˆ„ ˘ב˙ ויו"ט עˆמם, „בערב 
˘ב˙ ובערב יו"ט י˘ כבר מעין ˜„ו˘˙ ‰˘ב˙ 
‚„ר  מכלל  ‰ו‡  ‡ף  ‰וי  (וממיל‡  ו‰יו"ט 
„ר‚ו˙  כמ‰  י˘  ‚ופ‡  ˘בז‰  ור˜  זו),  ˜„ו˘‰ 
י˘נו  ל˘ב˙  ביו˙ר  ‰סמוך  „בזמן  ב‰לכ‰. 
ובל˘ון  ממ˘,  על ‰˜ו„˘  מחול  ענין ‰‰וספ‰ 
„יום ‰˘ב˙ ‰ו‡  ח),  כ,  (י˙רו  ‰מכיל˙‡ ‰י„וע 
ומל‡חריו",  מלפניו  "טורף  ‡˘ר  כ"ז‡ב" 
וכבר נ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר ב‡רוכ‰ ‰„יו˜ בז‰, 
˘י˘   – ב‚בר‡  „ין  ר˜  ‡ינ‰  ˘ב˙  ˘˙וספ˙ 
ול˜בל  ‰˜ו„˘  על  מחול  ל‰וסיף  חיוב  עליו 
ב‡‰  ˘‰˙וספ˙  ‡ל‡  ˘ב˙,  ˙וספ˙  עˆמו  על 
„יום  עˆמ‰,  ב˘ב˙  ‰וספ‰  ו‰י‡  ‰˘ב˙,  מן 
‰˘ב˙ "טורף" מלפניו ומל‡חריו, ו˜„ו˘˙ יום 
‰˘ב˙ ‚ופי' מ˙פ˘ט˙ בזמן ‰סמוך ‡ליו. ו‡ף 
חˆו˙  „ל‡חרי  ל„ינ‡  מˆינו  ˙וספ˙  זמן  ˜ו„ם 
מפני  ‰„בר  ויסו„  ˙חנון.  ב‡מיר˙  ‰יום ‡סור 
‡ז  מ˙פ˘ט˙  ‚ופיי‰ו  ויו"ט  ˘ב˙  ˘˜„ו˘˙ 
וע„"ז  ˙חנון).  ‡מיר˙  ‰˘ולל˙  (במי„‰   ˙ˆ˜

 – ויו"ט  ˘ב˙  ערב  יום  לכללו˙  בנו‚ע  י"ל 
ב˙ו‡ר  ‰˙ור‰  ב„יני  נ˜ר‡  ז‰  ˘יום  ˘‰טעם 
מ˙חילים  ז‰  ˘ביום  מפני  ‰ו‡  ˘ב˙",  "ערב 
בל˘ון  ‰יטב  בז‰  (ועיי'  ויו"ט  ˘ב˙  עניני  כבר 

‰‡בו„ר‰ם בס„ר ˙פיל˙ ‰˘ב˙ ב˙חיל˙ו, ו‡כ"מ).

ומע˙‰ י"ל „‡ינו ר˜ ל‚בי כללו˙ ˜„ו˘˙ 
‰יום, ‡ל‡ ˘ייך ‚ם לענין ‰מוע„ ‰מיוח„ בכל 
מוע„ – „מ˙פ˘ט ממנו ‚ם לערבו ˘ל יום (וכן 
וכ‚ון  ז‰).  „מוע„  ‰ר‡˘ון  ‰מ‡ורע  בע˙  ‰י' 
˜רבנו  ‰˜רב˙  „זמן  ב˙ור‰  ˘מˆינו  בפסח 
זבח  "ו‡מר˙ם  ‰מוע„,  ˘ל  ל‰מ‡ורע  (‰˘ייך 
בי"„  ‰ו‡  ‚ו'")  פסח  ‡˘ר  ל‰'  ‰ו‡  פסח 
ר˜  ‰י'   "'‰ „"ופסח  ˘‰מ‡ורע  ‡ף  בניסן, 
בליל ט"ו ניסן. ו‰ו‡ ‰„ין ‰כ‡ ‚בי מ˙ן ˙ור‰ 
ב˘˘י בסיון, ˘כבר ב‰' בסיון, ערבו ˘ל יום, 

י˘ ‰˙פ˘טו˙ „"מעין" מן ‰מ‡ורע עˆמו. 

סח:  פסחים  ‰ˆל"ח  ממ˘"כ  ול‰עיר 
בעינן "לכם"  בעˆר˙  ‚בי ‰‡ „‡מרי' „לכו"ע 
יום  מ˘ום „‰ו‡  כו')  ומ˘˙‰  במ‡כל  (˘מח‰ 
ו:  בר"‰  מבו‡ר  ולכ‡ו'  ˙ור‰,  בו  ˘ני˙נ‰ 
עˆר˙  יכול  ‰י'  ‰ר‡י'  ע"פ  ˘˜י„˘ו  „בזמן 
לחול ב‰' בסיון, ˘‡ינו יום נ˙ינ˙ ‰˙ור‰, וכ' 
ע"ז "ע"פ מ‰ ˘כ˙בו ‰˙וס' במסכ˙ ˘ב˙ „ף 
פ"‡ ע"‡ ב„"‰ כפ‰ עלי‰ן ‰ר כ‚י‚י˙, ו‡ע"פ 
˘כבר ‰˜„ימו נע˘‰ לנ˘מע ˘מ‡ י‰יו חוזרים 
‰˙וספו˙. ל˘ון  ע"כ  ‰‚„ול‰,   ˘‡‰ כ˘יר‡ו 
וכמו  בסיון,  בחמ˘‰  ‡מרו  ונ˘מע  ונע˘‰ 
ויכ˙וב  בפסו˜  מ˘פטים  בפ'  ר˘"י  ˘פיר˘ 
בבו˜ר  ופיר˘"י  בבו˜ר,  וי˘כם  ו‚ו'  מ˘‰ 
 '‰ „יבר  ‡˘ר  כל  כ˙יב  ו˘ם  בסיון,  חמ˘‰ 
נע˘‰ ונ˘מע, ו‰˙חיל ˜בל˙ ‰˙ור‰ ‡ז, ˘‰רי 
˜יבלו עלי‰ם ל˘מוע ולע˘ו˙, ‡מנם ל‡ נ‚מר 
ול‡  ‰‚„ול‰   ˘‡‰ ˘ר‡ו  ממ˘  ˙ור‰  מ˙ן  ע„ 
‰˙ור‰  ב‡ור  נמי  ועיי'  עיי"˘.  ב‰ם",  חזרו 
לעיל  ‰מ„ובר  ˘מ˜˘ר  ˘ם,   ˜„ˆ ל‰ˆמח 

ל‰˜„מ˙ נע˘‰ לנ˘מע „‰' סיון.



‚בי  ˜טו:  בזבחים  ‡מור‡י  ‡יפלי‚ו 
˙ור‰  מ˙ן  לפני  בסיני  י˘ר‡ל  ˘‰˜ריבו  עול‰ 
טעונ‰  ‰י˙‰  ‡י   (‰ כ„,  מ˘פטים  ב˜ר‡  (כמבו‡ר 

„˙נ‡י  ‰˙ם  ומסי˜  ל‡ו.  ‡ו  וני˙וח  ‰פ˘ט 
‰י‡, כי לר' י˘מע‡ל „ס"ל „ר˜ כללו˙ נ‡מרו 
בסיני (כ‚ון מזבח ‡„מ‰ ˙ע˘‰ לי וזבח˙ עליו 
ו‚ו', ר˘"י) ופרטו˙ ב‡‰ל מוע„ (‰יינו „בסיני 
ו˘למים",  עול‰  ‰לכו˙  נ˙פר˘ו  "ל‡  ע„יין 
‰פ˘ט  ב„יני  נˆטוו  ל‡  ˘ע„יין  נמˆ‡  ר˘"י), 
וני˙וח „פרטו˙ ‰ן; מ˘‡"כ לר' ע˜יב‡ „ס"ל 
טעונ‰  ‰י˙‰  בסיני,  נ‡מרו  ופרטו˙  כללו˙ 
רע˜"‡  בז‰  נ˙˜˘‰  וכבר  וני˙וח.  ‰פ˘ט 
‰„עו˙  לכל  „סו"ס  רב˙י,  ˙מי‰‰  ו:)  (ח‚י‚‰ 

מ˙ן  ˜ו„ם  בסיון,  בחמי˘י  ‰עול‰  ‰ו˜רב‰ 
מ‰  נפ˜"מ  למ‡י  ו‡"כ  ב˜ר‡;  כמבו‡ר  ˙ור‰, 
‰˜רב˙  לענין  בסיני  נ‡מרו  „פרטו˙   ‡‰ ˘ייך 
‰עול‰ ˘˜ו„ם "סיני". ועל כרחין ˆריך לח„˘ 
בחמי˘י  ˘‰עול‰ ‰ו˜רב‰  מ˘ום  „ו„‡י  בז‰, 
ומ˙ן  סיני"  "‰ר  ˘ל  ‚„ר  כבר  ב‰  ‰י'  בסיון, 
פרטו˙  „‡ף  נ˜טינן  ‡ם  ו„‡י  ול‰כי  ˙ור‰, 
נ‡מרו בסיני ˆריך לומר „ביח„ עם ‰ˆיווי מפי 
(עיי'  בסיון  ב‰'  ˙מי„  עול˙  ל‰˜ריב  ‰‚בור‰ 
„יני  "פרטו˙י'"  ‚ם  נ‡מרו  ˘ם),  ח‚י‚‰  ר˘"י  ל' 

ל‰˘"ס,  מנין   ‡‰  ˙ˆ˜ ועˆ"ע  וני˙וח.  ‰פ˘ט 

˘ע˘ו  „ברים  ˘‡ר  כמו  „‰וי  נ‡מר  ל‡  ולמ‰ 
מ‚„ר  „ז‰ו   – ˆיווי  ע"פ  מ"˙  ˜ו„ם  י˘ר‡ל 
(עיי'  מ"˙  „ל‡חר  לˆיוויים  ˘ייך  ו‡ינו  ‡חר 
סוף  ל‰רמב"ם  ובפי‰מ"˘  ˘ם,  „ח‚י‚‰  בסו‚י‡  ‰יטב 

פ"ז „חולין). 

נוספ˙  ˙מי‰‰  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
 ˜„ˆ ל‰ˆמח  ‰˙ור‰  ב‡ור  ל‰לן  ‰ב‡  בכל  (ויעויי' 

רע"˜  ˘ם „רי˘  ע' ‚'מב), „בח‚י‚‰  ח  כרך  ˘מו˙ 

ל„ורו˙  ˙מי„  בעול˙  ‰‡מור  ‰פסו˜  בכוונ˙ 
"˜רב‰   – סיני"  ב‰ר  ‰ע˘וי'  ˙מי„  "עול˙ 
„„ורו˙  ˙מי„  עול˙  (ול‰כי  פס˜‰"  ל‡  ו˘וב 
„ס"ל  בסו‚יין,  ˘ם  וכמבו‡ר  ל‰),  מ˙ייחס˙ 
‰ו‡י,  ˙מי„  עול˙  במ„בר  ˘‰˜ריבו  „עול‰ 
"˜ו„ם  בסיון   '‰„ עול‰  „‰יינו  ופיר˘ו ‰˙וס' 
„כיון  ל˙מו‰  י˘  כ‡ן  ‡ף  ולכ‡ור‰  ל˙ור‰". 
‰„יבור  לפני  ˆיווי  ב‰ן  ˘נ‡מר  מˆוו˙  ˘‚ם 
‰„יבור  מˆ„  ‡ו˙ן  מ˜יימים  ‡נו  ‡ין  „מ"˙ 
"מפני  ר˜  ‡ל‡  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘לפני  ו‰ˆיווי 
בסיני"  רבינו  מ˘‰  ע"י  ‡ו˙נו  ˆו‰  ˘‰˜ב"‰ 
בלב„,  „מ"˙  ‰ˆיווי  ‰יינו  ˘ם),  ‰רמב"ם  (ל˘ון 

˘מ˜ריבין  ˙מי„  ‰כ˙וב  ˘ייחס  מ‰ו  ו‡"כ 
ל„ורו˙ לעול˙ ‰˙מי„ ‰ע˘וי' ב‰ר סיני "˜ו„ם 
מיל˙‡,  ומס˙בר‡  לח„˘,  י˘  ול‰כי  ל˙ור‰". 

בגדר הקרבנות דחמישי בסיון
יפלפל בכמה סוגיות בש"ס דמשמע דהי' בזה גדר של קרבנות דאחר מ"ת, ויבאר 

יסוד הדבר וטעמו

חי„ו˘י סו‚יו˙חי„ו˘י סו‚יו˙

אוצרות המועדים יב
פניניםפנינים

„רו˘ ו‡‚„‰

"מדבר" העולם
מ„בר  במ˜ום  ‰י˙‰  ‰˙ור‰  ˘נ˙ינ˙  מכך 
‡ו„ו˙  „ברים  כמ‰-וכמ‰  רז"ל  למ„ו  „ו˜‡, 
ז.  פ"‡,  במ„ב"ר  (ר‡‰  לימו„‰  ו‡ופן  ‰˙ור‰ 

ועו„). 

רמז  מ˘ום  ‡ף  בז‰  „י˘  ל‰וסיף,  וי˘ 
לכללו˙ מטר˙ מ˙ן ˙ור‰: 

‡„ם  י˘ב  ל‡  "‡˘ר  מ˜ום  ‰ו‡  "מ„בר" 
ז‰  ‰רי   – ‰ענין  ובעומ˜  ו).  ב,  (ירמי‰  ˘ם" 
ו‰סטר‡-‡חר‡,  ‰˜ליפ‰  מ˜ום  על  מור‰ 
"‡„ם"  ˘ל  "מו˘בו"  מ˜ום  ז‰  ‡ין  ‡˘ר 
˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  י˙'  עוזו  ˘כינ˙   – ‰עליון 

במ„בר „, ‚).

מטר˙  כי  במ„בר.  ‰˙ור‰  ני˙נ‰  ולז‡˙ 
‰י‡  ‰ז‰,  בעולם  לנבר‡ים  ‰˙ור‰  נ˙ינ˙ 
(˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  "לע˘ו˙ 
‰ו‡  ‡˘ר  ‰ז‰,  בעולם  ˘‚ם   – טז)  נ˘‡ 

ממנו  למט‰  ˙ח˙ון  ˘‡ין  במ„ר‚‰  "˙ח˙ון 
‡חר‡  וסטר‡  ˜ליפו˙  מל‡  ˘‰ו‡  ע„   .  .
יח„ור ‡ור   – פל"ו)  (˙ני‡  ממ˘"  נ‚„ ‰'  ˘‰ם 
לכן  ו‰מˆוו˙.  ‰˙ור‰  ב‡מˆעו˙  ‰˜„ו˘‰, 
ב"מ„בר"   – במ˜ום ‰˜ליפ‰  ˙ור‰  מ˙ן  ‰י‰ 

„ו˜‡.

(ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 22)

"אנכי" ו"לא תרצח" 
בדיבור אחד

‰ם   ‰„ברו˙  ˘ע˘ר˙  בספרים,  מוב‡ 
למן  ‰‰˘˙ל˘לו˙,  ס„ר  כל   ˙‡ מ˜יפים 
י˙',  ‰בור‡  ומ‰ו˙  עˆמו˙   – ‰כל  ר‡˘י˙ 
˘‡נכי",  מי  "‡נכי  "‡נכי",  ב˙יב˙  ‰רמוז 
ב˘ם  בביטוי  לבו‡  מכ„י  למעל‰  ˘‰ו‡  כפי 
‡ו ‡ו˙ כל˘‰י, וע„ לעמ˜י ˘‡ול – ב‰מ˘כן 
˘ל ע˘ר˙ ‰„ברו˙, ˘ם ז˜ו˜ים ל‡ז‰ר˙ ל‡ 

˙רˆח ו‚ו'.

ו‰חי„ו˘ ב„בר, ˘כל ז‰ ני˙ן בב˙ ‡ח˙. 
ע˘ר˙  ˘כל  ז"ל  חכמינו  ˘‰„‚י˘ו  וכמו 
וב„יבור  ‡ח˙  בב˙  כולם  ני˙נו  ‰„ברו˙ 
˘‰ˆור‰   – ללמ„ך   .(‡ כ,  י˙רו  בר˘"י  (כמוב‡  ‡ח„ 
למר‡‰  ר˜  ו‰‚˘מיו˙,  ‰רוחניו˙  ו‰חומר, 
˘י‰יו  ˘‡פ˘ר  וע„  ‰ם,  נפר„ים  ב˘ר  עיני 
מˆ„ ‰‡מ˙ – „בר ‡ח„  לז‰, ‡ך  ז‰  מנ‚„ים 

‰ם.

‰ˆור‰   ˙‡ ל‰‚ביר   – ‰‡„ם  ˙פ˜י„  וז‰ו 
˘˙‰י‰  ע„  על ‰רוח,  ו‡˙ ‰‚˘ם  על ‰חומר 
‰י‡  ‰ברי‡‰  כללו˙  ‡˘ר   – ‰‡מ˙  ניכר˙ 
˘‰י‰  כמו  ‡ל˜יך",   '‰ "‡נכי  עם  ‡ח„  „בר 

בע˙ מ˙ן ˙ור‰.

 (ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 159)


