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ב"ה

פתח דבר

לקראת יומא דהילולא דרשב"י, יום הבהיר ח"י אייר – ל"ג בעומר – הוד שבהוד, 
הננו מוציאים לאור סרט-צילום מ"פאראד ל"ג בעומר" תשד"מ, בהשתתפותו של 

הוד כ"ק אדמו"ר זצוקללה''ה נבג''מ זי''ע. 

וידאו ייחודי זה יוצא במסגרת סדרת "פארברענגען עם הרבי", היוצאת לאור על 
ידי "ועד תלמידי התמימים העולמי" וחברת JEM במשך השנים האחרונות, ומזכה 
את אלפי תלמידי התמימים ואנ"ש בכל רחבי תבל, להשתתף ב"פארברענגען עם 

הרבי" בבחינת "יהא רואה בעל השמועה כאילו עומד כנגדו".

התרגום  המסך.  ע"ג  מילולי  תרגום  עם  נערכו  זו  בקלטת  השיחות  כמנהגנו, 
המופיע על גבי המסך, נערך בצורה מילולית באידיש, בלה"ק, באנגלית, בצרפתית, 
בספרדית, וברוסית – מתוך השתדלות להיצמד ככל האפשר ל"לשון הרב", למעט 

מקרים בודדים בהם נעשה תרגום עניני יותר, להבנת הענין לאשורו.

•

קובץ זה יוצא לאור כדי לשמש כעזר וכסיוע להכנת תוכן ההתוועדות מראש, 
נתונה  ותודתנו  בלה''ק',  הנחות  'ועד  באדיבות   – בלשון-הקודש  א)  'הנחה':  ובו 
להם בזה ב) בתרגום לאנגלית – באדיבות מערכת ”Sichos In English“, ותודתנו 

נתונה להם בזה  ג) באידיש –  רשימה מילולית מדברי כ''ק אדמו''ר ב'פאראד'.

המתפרסמים  תשד"מ  דשנת  הפאראד  ממהלך  תמונות  פרוסים  ההנחה  לאורך 
כאן לראשונה. התמונות באדיבות חברת המדיה JEM ותודתנו נתונה להם.

•

ויהי-רצון, אשר בזכות ה'קָאך' בלימוד תורת רבינו, ובפרט באופן ש"רואה בעיניו 
ממש את המשלח, נשיא דורנו, שנותן לפניו היום שליחות זו", נזכה במהרה לקיום 
היעוד ד"תורה חדשה מאתי תצא", ונזכה לחזות באור פני מלך חיים, ולהשתתף 
בקרוב  צדקנו  משיח  בביאת  הרבי,  עם  פארברענגען  בעוד  ובמוחש  בגשמיות 

ממש.

ועד תלמידי התמימים העולמי

ב' אייר תשע"א
יום הולדת כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע

בית חיינו – 770, ברוקלין, נ.י.



5ל"ג בעומר תשד"מ



פאראד עם הרבי 6



7ל"ג בעומר תשד"מ

בס"ד. שיחת ל"ג בעומר – בעת ה"ּפַארַאד" – ה'תשד"מ.

בל˙י מו‚‰

 ıמרו ‡˙ י״ב ‰פסו˜ים ומ‡מרי חז״ל, ו‡ח״כ ני‚נו ״ווי ווָ‡נט מ˘יח נ‡ו״, (‰˘״‡ .‡
˘י׳ ני‚ן) ״י‰י רˆון כו׳ ˘יבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ במ‰ר‰ בימינו״.

ב. נ˙‡ספנו כולנו לכבו„ ל״‚ בעומר – כמנ‰‚ י˘ר‡ל לח‚ו‚ יום ז‰ כיום טוב, ובמיוח„ 
– בנו‚ע ליל„י י˘ר‡ל, כפי ˘רו‡ים בפועל (‚ם ב‰˙כנסו˙ זו) ˘עי˜ר ‰˘מח‰ ‰י‡ ‡ˆל 

‰יל„ים, ובזכו˙ם – מ˘˙˙פים ‚ם ‰מבו‚רים, ולכל לר‡˘ – ‰‰ורים ו‰מחנכים.

ולכן, י˘ ל‰˙בונן ‡ו„ו˙ יחו„ו ˘ל יום ז‰ – מ‰ו ‰ענין ‰מיוח„ ˘ב‚ללו נ˜בע יום ז‰ 

ליו״ט, כ„י ללמו„ ‰ור‡‰ בנו‚ע למע˘‰ בפועל – ״‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר״ בחיי ‰יוםŒיום, 

במ˘ך כל ‰˘נ‰ כול‰.

וכמ„ובר כמ״פ ˘‚ם כ‡˘ר חו‚‚ים ‡˙ ‰יו״ט פעם ‡ח˙ ב˘נ‰ – ‰רי ‰‰ור‡‰ ˘למ„ים 

מיו״ט ז‰ ˜יימ˙ בכל ‰˘נ‰ כול‰ (ככל עניני ‰˙ור‰ ˘‰י‡ נˆחי˙), כלומר, ביום ז‰ (˘בו 

 – ‰י‡  בז‰  ‰כוונ‰  ‡בל  רב,  ו˙ו˜ף  מיוח„˙  ב‰„‚˘‰  ‰„בר  מו„‚˘  ‰יו״ט)   ˙‡ חו‚‚ים 

ל‰מ˘יך ז‡˙ על כל ‰˘נ‰ כול‰, ע„ ˘יו״ט ז‰ יבו‡ ב˘נ‰ ‰ב‡‰, ˘‡ז יח‚‚ו‰ו מח„˘, 

ב˙וספ˙ חיו˙ ו˙ו˜ף. 

ובנו‚ע לעניננו (‰יו״ט „ל״‚ בעומר) – מˆינו ב˙ור‰ ˘בעלŒפ‰ 

 .  . ˙ו˘ב״כ  זו  ״˙ור‰   – ו‰מˆו‰״  ״‰˙ור‰  ˙ו˘ב״כ,  עם  ביח„  בסיני  למ˘‰  [˘ני˙נ‰ 

מזו  וי˙יר‰  ‰י„),  לספר  ב‰˜„מ˙ו  ‰רמב״ם  (כמ״˘  ˙ו˘בע״פ"   .  . פירו˘‰  זו  ו‰מˆו‰ 

עניני  כל  כלולים  ˘בלוחו˙  כ˙ובים״,  ומז‰ ‰ם  ״מז‰  בפי׳ ‰כ˙וב  בירו˘למי  כ„‡י˙‡   –

‰˙ור‰ כול‰, ‡פילו מ‰ ˘˙למי„ ו˙י˜ ע˙י„ לח„˘]

˘ני טעמים עי˜ריים ‡ו„ו˙ יחו„ו ˘ל ל״‚ בעומר:

(‡) בל״‚ בעומר פס˜ו למו˙ ˙למי„י רבי ע˜יב‡ – ל‡חרי ‰מ‚יפ‰ ˘פרˆ‰ ב‰ם ״מפני 

ל״‚  (ב)  למו˙.  פס˜ו  ולכן  בעומר,  בל״‚  נ˙˙˜נ‰  זו  ˘‰נ‰‚‰  לז‰״,  ז‰  כבו„  נ‰‚ו  ˘ל‡ 

בעומר ‰ו‡ יום ‰‰ס˙ל˜ו˙ ו‰‰ילול‡ ˘ל ר˘ב״י, ״יום ˘מח˙ו״, ˘ˆו‰ ל˘מוח ביום ז‰, 

ע„ ל״˘מח‰ ‚„ול‰״ (כ„ל˜מן ס״ז).

 – ובמיוח„   – כולל  מי˘ר‡ל,  לכ‡ו״‡  ו‰ור‡‰  לימו„  י˘נו  ענינים ‡לו  ˘ב˘ני  ומובן, 

יל„י י˘ר‡ל, ˘‡ˆלם ‰י‡ עי˜ר ‰˘מח‰ „ל״‚ בעומר (כנ״ל).

‚. ‰‰ור‡‰ ˘י˘ ללמו„ מ‰טעם ‰ר‡˘ון – ‡ו„ו˙ ‰נ‰‚˙ ˙למי„י רבי ע˜יב‡:
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מובן ו‚ם פ˘וט ˘˙למי„יו ˘ל ר״ע ˜יימו ‡˙ ‰ˆיווי ״ו‡‰ב˙ לרעך כמוך״ – ככל ˆיוויי 

‰˙ור‰, ובפרט בי„עם ‡˙ ‚ו„ל ח˘יבו˙‰ ˘ל מˆו‰ זו, עלי׳ ‡מר ר״ע רבם: ״ז‰ כלל ‚„ול 

ב˙ור‰״, וי˙ר על כן: ״זו ‰י‡ כל ‰˙ור‰ כול‰ ו‡י„ך פירו˘‰ ‰ו‡"

ומ״˘ ״˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰״ – ‰רי ז‰ בערך וביחס לגודל מעלתם, ‰יינו, ל‰יו˙ם 

˙למי„ים כ‡לו ˘״˙ור˙ אמת״ ˜ור‡˙ ל‰ם ב˘ם ״˙למי„י רבי עקיבא״ – נ„ר˘ מ‰ם לנ‰ו‚ 

כבו„ ז‰ לז‰ ב‡ופן נעלה ביותר, כפי ˘מ˙‡ים ור‡וי לכב„ י‰ו„י ˘‰ו‡ תלמידו של רבי 

עקיבא, ˘‰רי מעל˙ו ˘ל רבי ע˜יב‡ ‚„ול‰ ביו˙ר, ע„ כ„י כך ˘‰ו‡ ‰מ˜ור „כל ˙ו˘בע״פ 

– ״כול‰ו ‡ליב‡ „רבי ע˜יב‡״. וכ‡˘ר ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰ ב‡ופן ‰ר‡וי להם – נענ˘ו 

על ז‰.

למו˙״,  ˘״פס˜ו  מכיון  ‰רי   – ו‡ילך  בעומר  מל״‚  ‡בל  בעומר;  ל״‚  ע„  ‰י׳  ז‰  וכל 

ב‰כרח לומר ˘נ˙בטל‰ ‰סיב‰ ˘‚מר‰ לכך, ‰יינו, ˘‰˙חילו לנ‰ו‚ כבו„ ז‰ לז‰ בתכלית 

העילוי [ל‡ ר˜ כפי ˘נ„ר˘ מˆ„ ‰ˆיווי ״ו‡‰ב˙ לרעך כמוך״ (˘ˆיווי ז‰ ˜יימו בו„‡י ‚ם 

לפני ל״‚ בעומר, כנ״ל), כי ‡ם ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר] כר‡וי ל˙למי„י רבי ע˜יב‡.

‰ענין  על  ל‰˜פי„  ˆריכים  מ„‰  ב‡יזו   – בעומר  מל״‚  ללמו„  ˘י˘  ‰‰ור‡‰  וזו‰י 

„״ו‡‰ב˙ לרעך כמוך״:

‡ין ל‰ס˙פ˜ בכך ˘‡ינו פו‚ע בחבירו ח״ו, ‡ל‡ י˘ ל‡‰וב ‡ו˙ו כמו ˘‡ו‰ב ‡˙ עˆמו, 

״כמוך״ ממ˘, ובל˘ון ‰רמב״ם: ״מˆו‰ על כל ‡„ם ל‡‰וב ‡˙ כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל 

כגופו, ˘נ‡מר ו‡‰ב˙ לרעך כמוך״, וי˘ לכב„ו ב‡ופן ‰ר‡וי – ל‡ ר˜ ״מ‰יכי ˙י˙י״, ול‡ 

ר˜ במ„‰ ‚„ול‰ וח˘וב‰, ‡ל‡ ב‡ופן ‰ר‡וי לי‰ו„י ז‰, לפי ערך גדלותו וחשיבותו (ע״„ 

‰נ‰‚˙ ˙למי„י ר״ע ל‡חרי ל״‚ בעומר).

ו‡ין ˆורך ל‰‡ריך ולב‡ר ע„ כמ‰ ‚„ל‰ מעל˙ו ˘ל כ‡ו״‡ מי˘ר‡ל – ˘‰רי כל י‰ו„י 

‰ו‡ ״עולם מל‡״, וע„ כ„י כך – כפי ˘‡מר˙ם ז‰ ע˙‰ ״ו‰נ‰ ‰׳ נˆב עליו . . ומביט עליו 

ובוחן כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי״.

למרו˙ ״‚„ול˙ ‡״ס ב״‰ ומלכו˙ו ‡˘ר ‰י‡ מלכו˙ כל  מ˜„ים ‡„מו״ר ‰ז˜ן,̆  – וכפי̆ 

עולמים עליונים ו˙ח˙ונים . . ‰ל‡ ‡˙ ‰˘מים ו‡˙ ‰‡רı ‡ני מל‡״, מ״מ, ״מניח ‰עליונים 

ו˙ח˙ונים ומייח„ מלכו˙ו . . עליו בפרט״, ‰יינו, ˘‰˜ב״‰ מניח ‡˙ כל ˘‡ר ‰ענינים על 

‰ˆ„, ומ˙פנ‰ ל‰ביט על י‰ו„י ז‰ –

נ‡מר  עלי‰ם  ויע˜ב,  יˆח˜  ‡בר‰ם  ‰״‡בו˙״,  ˘ל  בנם  ‰ו‡  ˘כ‡ו״‡  מכיון  כלומר, 

״‰‡בו˙ ‰ן ‰ן ‰מרכב‰״, וכמו„‚˘ ביע˜ב ‡בינו: ״ו‰נ‰ ‰׳ נˆב עליו״, – לכן, כן ‰ו‡ ‚ם 

‡ˆל כ‡ו״‡ מי˘ר‡ל ע„ סוף כל ‰„ורו˙, ˘״‰׳ נˆב עליו כו׳״,

ומכיון ˘כן, ‰רי בו„‡י ˘יחס ‰כבו„ כלפיו ˆריך ל‰יו˙ ב˙כלי˙ ‰עילוי.

„. ‰‡מור לעיל ‡ו„ו˙ ‰‰נ‰‚‰ ‰מ˙‡ימ‰ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל – ב‡ לי„י ביטוי בכנס ז‰:

‰ענין  בכך  מו„‚˘  ‰רי  יח„יו,  מ˙‡ספים   – (כ״י)  ‚„ול  בריבוי   – י˘ר‡ל  יל„י  כ‡˘ר 

„‡‰ב˙ י˘ר‡ל ו‡ח„ו˙ י˘ר‡ל, ‰יינו, ˘למרו˙ ‰חילו˜ים ˘ביני‰ם, ל‰יו˙ם ממ˘פחו˙ 
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מ˘לו  מיוח„˙  „רך  י˘  מ‰ם  ‡׳  ˘לכל  ˘ונים  ומחו‚ים  ˘וו˙״,  „יעו˙י‰ם  ˘״‡ין  ˘ונו˙ 

ב‡ופן ‰חינוך, ‰˘˜פ˙Œעולם, וכיו״ב – מ״מ, מ˙‡ספים כולם יח„יו, ומ˙ייחסים ז‰ לז‰ 

מ˙וך ר‚˘ ˘ל ‡‰ב‰ וכבו„.

ובפרט כ‡˘ר ˙כלי˙ ומטר˙ ‰˙‡ח„ו˙ם ‰י‡ – כ„י ל‰וסיף בכל עניני ‰˙ור‰, ״˙ור‰ 

לרעך  ״ו‡‰ב˙  ‰ˆיווי   – כולל  ‰מˆוו˙,  ב˜יום  ו‰וספ‰  ‰˙ור‰  בלימו„  ‰וספ‰  ‡ח˙״, 

כמוך״, ל‰˘פיע על יל„ים ויל„ו˙ נוספים ˘‚ם ‰ם י˜יימו ˙ור‰ ומˆוו˙י׳.

לי˙ר בי‡ור:

למרו˙ ‰‰˙חל˜ו˙ ע„ ל˙כלי˙ ‰ריבוי ˘י˘ ‡ˆל בנ״י – ״‰׳ ‡ל˜יכם ‰רב‰ ‡˙כם . . 

ככוכבי ‰˘מים לרוב . . יוסף עליכם ככם ‡לף פעמים ‚ו׳״ ע„ ˘״ל‡ ימ„ ול‡ יספר מרוב״, 

מ״מ, מ˙‡ח„ים כולם ל״עם אחד״, ״נˆבים ‚ו׳ כולכם לפני ‰׳ ‡ל˜יכם״, ‰יינו, ˘עומ„ים 

״ל‡ח„ים  ˘מב‡ר ‡„מו״ר ‰ז˜ן:  וכפי  ״כולכם״,  אחדות –  ˘ל  במˆב  (״נˆבים״)  ב˙ו˜ף 

כ‡ח„״ – מˆי‡ו˙ ‡ח˙ [‡מנם, יל„ים בפ״ע ויל„ו˙ בפ״ע – מפני ‰ˆניעו˙ כו', ‡בל כולם 

יח„יו ‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ – ״ל‡ח„ים כ‡ח„״].

ובפרטיו˙ יו˙ר – ‡ח„ו˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡ עי״ז ˘מ˙˜˘רים עם ‰˙ור‰ ו‰˜ב״‰ (״נו˙ן 

‰˙ור‰״):

ע„  מ„‰ ‚ו׳״,   ıמ‡ר ״‡רוכ‰  ˘ב‰ –  למרו˙ ‰ריבוי  אחת״, ‰יינו,  ״˙ור‰  ‰˙ור‰ ‰י‡ 

ריבוי  כל  מ״מ,  מˆוו˙,  תרי״ג  למˆוו˙ –  בנו‚ע  וכן  מספר״,  אין  ״עלמו˙  מופל‚ –  לריבוי 

‰פרטים מ˙‡ח„ים ונע˘ים מˆי‡ו˙ ‡ח˙, ״˙ור‰ ‡ח˙״.
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ו˙ור‰ זו ני˙נ‰ לי˘ר‡ל ע״י ‰˜ב״‰, ״‰׳ אחד״, ˘‰ו‡ בור‡ ומנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם כולו, 

מנ‰י‚   – פרטים  ˘ל  מופל‚  ריבוי  בעולם,  ˘י˘  ו‰ריבוי ‰עˆום  למרו˙ ‰‰˙חל˜ו˙  ‡˘ר 

י˙׳ „יר‰  לו  ל‰יו˙  ו˙כלי˙ ‡ח˙ –  למטר‰  ומכוונם  הפשוטה,  באחדות  כולם  ‰˜ב״‰ ‡˙ 

ב˙ח˙ונים.

ולכן: כ‡˘ר י˘ר‡ל מ˙‡ח„ים עם ‰˙ור‰ ו‰˜ב״‰ (״לפני ‰׳ ‡ל˜יכם״) – נע˘ים ‰ם 

מˆי‡ו˙ אחת (״נˆבים כולכם״, ״ל‡ח„ים כ‡ח„״). וע״„ ˘מˆינו במ״˙: ״ויען ‰עם ˜ול 

אחד״ – מפני ‰״˜ול ‚„ול״ „מ˙ן ˙ור‰.

וכ‡מור – ענין ז‰ ב‡ לי„י ביטוי בכנס ז‰, כ‡˘ר ריבוי יל„ים מ˙כנסים יח„יו, מ˙וך 

לכ‡ו״‡  ˘ני˙נ‰  ומˆוו˙י׳,  ע״י ‰˙ור‰  ל‰˙‡ח„  וכוונ˙ם  וכבו„ ‰„„יים,  ˘ל ‡‰ב‰  ר‚˘ 

‚„ר  ו‰רי  יע˜ב״,  ˜‰ל˙  מורשה  מ˘‰  לנו  ˆו‰  ״˙ור‰   – ˜טנים  יל„ים  כולל  מי˘ר‡ל, 

‰״ירו˘‰״ ‡ינו ˙לוי במעלו˙יו וכ˘רונו˙יו ˘ל ‰יור˘, כי ‡ם בעˆם עוב„˙ ‰יו˙ו ״יור˘״, 

˘לכן ‡פילו ˙ינו˜ יור˘ ‰כל, וע„ כ„י כך, ˘עו„ לפני לי„˙ו – ״מ˘ביעין ‡ו˙ו ˙‰י ˆ„י˜״ 

ל„ר‚˙  ע„  ״ˆ„י˜״,  ‚ם)  ״בינוני״, ‡ל‡  ר˜  (ל‡  ˘י‰י׳  כל ‰כחו˙  לו ‡˙  ˘נו˙נים  ‰יינו, 

״ˆ„י˜ ‚מור״, ע״י ‰‰נ‰‚‰ ב„רכי ‰˙ור‰ ומˆוו˙י׳ בחיי ‰יוםŒיום.

‰. ו‰נ‰, כ‡˘ר יל„י י˘ר‡ל מ˙‡ח„ים יח„יו, מ˙וך ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ו‡ח„ו˙ י˘ר‡ל, כ„י 
ל‰וסיף בכל עניני ˙ור‰ ומˆוו˙י׳, ‡זי מ˙בטלים כל ‰ענינים ‰בל˙יŒרˆויים – כ‡מור לעיל 

˘כ‡˘ר ˙למי„י ר״ע ‰˙חילו לנ‰ו‚ כבו„ ז‰ לז‰ (ל‡חרי ל״‚ בעומר) ‡זי נ˙בטל ‰ענין 

‰בל˙יŒרˆוי ˘‰י׳ מ˜ו„ם לכן,

˜ר‡נו ב˙ור‰ ב˘ב˙ „מיני׳  ל ‰˜ב״‰ – כפי̆  זוכים ל‰מ˘כ˙ ברכו˙יו̆  ול‡ עו„ ‡ל‡̆ 

‡זלינן: ״‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם״, ‰יינו, ˘‰˜ב״‰ מב˜˘ 

ומ˙חנן – ״‡ין ‡ם ‡ל‡ ל˘ון תחנונים״ – מ‡˙ כ‡ו״‡ מי˘ר‡ל ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י׳, 

ומבטיח לו ‡˙ כל ‰ברכו˙ ‰מנויו˙ בפר˘‰,

ע„ לברכ‰ „״ו‰יי˙י לכם ל‡ל˜ים ו‡˙ם ˙‰יו לי לעם״, ‰יינו, ˘כ‡ו״‡ מי˘ר‡ל נע˘‰ 

״עב„״ ו״בן״ ל‰˜ב״‰,

״ו‡ולך ‡˙כם ˜וממיו˙", ˘כ‡ו״‡ מי˘ר‡ל ‰ולך ״ב˜ומ‰ ז˜ופ‰״ ומ˙וך ‚‡ון ‡מי˙י 

חו˜יו  ליע˜ב  (״מ‚י„ „בריו  ומˆוו˙יו  ˙ור˙ו  לו  נו˙ן  ˘‰˜ב״‰  י‰ו„י  ל‰יו˙  ˘זכ‰  על   –

יפ‰  בעין  ‰נו˙ן  ״כל  ˘‰רי  יפ‰,  ובעין  יפו˙  פנים  בסבר  לו  ונו˙ן  לי˘ר‡ל"),  ומ˘פטיו 

נו˙ן״, וכן ‰ו‡ בנו‚ע לנתינת ‰˙ור‰ – כ„יו˜ ‰ל˘ון בברכ˙ ‰˙ור‰ (˘‡ומרים בכל יום): 

״נותן ‰˙ור‰״, ˘נ˙ינ‰ זו ‰י‡ ״בעין יפ‰״.

ל‰ורים  ברכ‰  ˙וספ˙  ‰ם  ממ˘יכים   – ‰‡מור  ב‡ופן  מ˙נ‰‚ים  י˘ר‡ל  ˘יל„י  ועי״ז 

ו‰מחנכים, ‡˘ר בהוספה לכל ‰ברכו˙ ˘ל‰ם ר‡ויים ‰ם מˆ„ עˆמם, זוכים ‰ם ל˙וספ˙ 

ברכ‰ – על ‰ˆלח˙ פעול˙ם בחינוך ‰יל„ים ב‡ופן ‰‡מור.

ב˙פ˜י„ם  ל‰ˆליח   – כולל  ‰ענינים,  בכל  ‰˜ב״‰  ˘ל  לברכ˙ו  זוכים  יח„יו  וכולם 

ו˘ליחו˙ם לע˘ו˙ לו י˙׳ „יר‰ ב˙ח˙ונים, ‰יינו, ˘בכל ‰עולם כולו י‰י׳ ‚ילוי ‡ל˜ו˙,
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[ו‰רי ‚ם ענין ז‰ ב‡ לי„י ביטוי בכנס ז‰ – ˘‡פילו ‡ינםŒי‰ו„ים רו‡ים ב‚לוי ˘ביום 

ל‰וסיף  כ„י  יח„יו  ומ˙‡ספים  ‰חולין,  עניני   ˙‡ י‰ו„ים  מניחים  יוםŒחול,  ‰ו‡  ˘‡ˆלם 

בעניני ˜„ו˘‰ וי‰„ו˙].

 ıו. וי‰״ר ˘ע״י ‡ח„ו˙ זו נזכ‰ ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙ בענין ‰‡ח„ו˙ – כ‡˘ר ‰˜ב״‰ י˜ב
נ„חי י˘ר‡ל, ״ו˜רב פזורינו מבין ‰‚וים״,

‰˜ב״‰ ״‡וחז בידו  לו˜טו ל‡ח„ ‡ח„ בני י˘ר‡ל״, וב‡ופן ,̆  ובל˘ון ‰כ˙וב: ״ו‡˙ם̇ 

ממש ‡י˘ ‡י˘ ממ˜ומו״,

״˜‰ל ‚„ול י˘ובו ‰נ‰״, ״˜‰ל״ ל˘ון יחי„, מכיון ˘כולם מ‡וח„ים עם ״‰׳ ‡ח„״,

ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ ע״י מ˘יח ˆ„˜נו, במ‰ר‰ בימינו ממ˘.

* * *

‰‰ס˙ל˜ו˙  יום   – ר˘ב״י  עם  (כ‡מור)  ˜˘ור  בעומר  „ל״‚  ל˘מח‰  ‰˘ני  ‰טעם  ז. 
ו‰‰ילול‡ ˘ל ר˘ב״י, יום ˘מח˙ו, וע„ ˘בי˜˘ ˘כולם י˘מחו ביום ז‰.

˘ל  ‚„לו˙ו  למרו˙  כי:  מי˘ר‡ל,  לכ‡ו״‡  ו‰ור‡‰  לימו„  י˘  ז‰  בענין  ˘‚ם  ומובן, 

˘‡ני  ״„ייך  רבו:  ר״ע  לו  ע˜יב‡, ‡מר  רבי  ˙למי„י  מבחירי  על ‰יו˙ו  נוסף  ר˘ב״י, ‡˘ר 

ע˜יב‡  רבי  ˘מלב„  ע„  כך  כל  ‚„ול‰  ר˘ב״י  ˘ל  ˘מעל˙ו  כחך״, ‰יינו,  מכירין  ובור‡ך 

ו‰˜ב״‰ ל‡ יכול ‡ף ‡׳ לבו‡ לי„י הכרה ב‚„לו˙ו ˘ל ר˘ב״י – מ״מ, מכיון ˘ר˘ב״י בי˜˘ 

˘כולם י˘מחו ב˘מח˙ו, מובן, ˘כולם ˘ייכים לענין ז‰, וע„ כ„י כך – ˘עי״ז נפעל עילוי 

ב˘מח˙ו ˘ל ר˘ב״י עˆמו, כפס״„ ‰רמב״ם ˘˘מח‰ ‡מי˙י˙ ‰י‡ כ‡˘ר מ˘˙ף ‡חרים 

ב˘מח˙ו, בני בי˙ו וכיו״ב, ״ברוב עם ‰„ר˙ מלך״.

‰„ין״,  מן  כולו  ‰עולם  כל   ˙‡ לפטור  ‡ני  ״יכול  ר˘ב״י  ˘‡מר  מ‰  מלב„   – ז‰  וכל 

‰יינו, ˘ב„ בב„ עם ‰פל‡˙ ‚„ול˙ו ˘ל ר˘ב״י, ‰רי ‰ו‡ מתאחד עם כל י˘ר‡ל, ‡פילו ‡לו 

˘˘ייך ˘י‰י׳ ‡ˆלם ענין ˘ל „ין כו׳, ו‰‰˙‡ח„ו˙ ‰י‡ ע„ כ„י כך – שפוטרם מן ‰„ין. 

ובענין ז‰ – י˘ לימו„ ו‰ור‡‰ מ״(יום) ˘מח˙ו״ ‰מיוח„˙ ˘ל ר˘ב״י ביום ז‰, ונוסף 

לז‰ –  ‰ור‡‰ מכללו˙ עבו„˙ו ˘ל ר˘ב״י, כ„ל˜מן.

‰‚יע  ‰‰ס˙ל˜ו˙)  (יום  ז‰  ˘ביום  מפני   – ‰י‡  בעומר  בל״‚  ר˘ב״י  ˘ל  ˘מח˙ו  ח. 
ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙ ב‡ופן ‰˙˜˘רו˙ו ו‰˙‡ח„ו˙ו עם ‰˜ב״‰, ובל˘ונו ˘ל ר˘ב״י בספר 

‰ז‰ר ״בח„ ˜טיר‡ ‡˙˜טרנ‡״, ״בי׳ ‡חי„‡ בי׳ ל‰ט‡ בי׳ ‡˙„ב˜˙ כו׳״.

˘ל‡  ע„  ב˙כלי˙ ‰עילוי,  עבו„˙ו  כול‰ ‰י˙‰  כל ‰˘נ‰  ˘במ˘ך  לכך  נוסף  כלומר: 

‰י׳ לו עס˜ עם עניני ‰עולם כלל – ״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״, ˘עבו„‰ כזו ‰י‡ ב‡ופן ˘ל מסיר˙ 

נפ˘ ממ˘, מ״מ, מכיון ˘עניני ˜„ו˘‰ ‰ם ב‡ופן ˘ל אין־סוף, ובפרט כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ 

עבו„˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ו‰‰˙‡ח„ו˙ עם ‰˜ב״‰ – ‰ר‚י˘ ר˘ב״י ˘ביום ז‰ (ל״‚ בעומר) ‰‚יע 

ל„ר‚‡ נעלי˙ ביו˙ר ב‡ופן ‰‰˙˜˘רו˙ עם ‰˜ב״‰ (״בח„ ˜טיר‡ ‡˙˜טרנ‡״). ולכן ‰י׳ 

˘מח ב˘מח‰ ‚„ול‰, ובי˜˘ ˘כולם י˘מחו ב˘מח˙ו.
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וזו‰י ‰‰ור‡‰ לכ‡ו״‡ מי˘ר‡ל, ‰חל מיל„י י˘ר‡ל:

עם  ולאחד ‡ו˙ו  לקשר  ומי„  ˙יכף  מ˘˙„לים   – ל‡ויר ‰עולם  יוˆ‡  י‰ו„י  יל„  כ‡˘ר 

‰„בר  ל ‰˜ב״‰) וכיו״ב, כך̆  „ו˘ים (˘מו˙יו̆  מו˙̃  הקב״ה, כמנ‰‚ י˘ר‡ל ל‰˜יפו עם̆ 

‰ר‡˘ון ˘יר‡‰ בעיניו, עיני ב˘ר, ל‡ י‰י׳ ‡ל‡ עניני ˜„ו˘‰ וי‰„ו˙.

וכ‡˘ר ‰ולך ו‚„ל – ‚י„ול ‰‚וף כפ˘וטו, מ˘˙„לים ˘י‚„ל ‚ם בנ˘מ˙ו ורוחניו˙ ˘לו, 

ל‰˙˜˘ר עם ‰˜ב״‰ יו˙ר ויו˙ר:

יע˜ב״,  ˜‰ל˙  מור˘‰  מ˘‰  לנו  ˆו‰  ˙ור‰  מלמ„ו  ‡ביו  ל„בר  מ˙חיל  ״מ˘‰˙ינו˜ 

ב˙ור‰.  ענינים  ריבוי  ‡ו˙ם  ˘מלמ„ים  ‰‡חרון  בזמן  י˘ר‡ל  כמנ‰‚   – לבנו˙  בנו‚ע  וכן 

ומכיון ˘״˙למו„ ‚„ול ˘מבי‡ לי„י מע˘‰׳׳, ‰רי לימו„ ז‰ ב‡ ‚ם במע˘‰ בפועל, ב˜יום 

‰מˆוו˙.

‰י‡ מסו‚ל˙ לומר ברכ‰ ול‰בין ‡˙ ‰חילו˜  טנ‰ מ‚יע‰ ל‚יל̆  ול„ו‚מ‡: כ‡˘ר יל„‰̃ 

˘בין ‡ור לחו˘ך ב‚˘מיו˙, מחנכים ‡ו˙‰ ל‰„לי˜ נר ˘ל ˘ב˙ ויו״ט,

ויו״ט, ‡˘ר  ˘ב˙ ˜ו„˘  נרו˙  ˘ב‰„ל˜˙  ˘ז‰ו ‰חי„ו˘  גשמי –  על ‡ור  בז‰  [ו‰„יו˜ 

מלב„ מˆוו˙ו ˘ל ‰˜ב״‰ (״‡˘ר ˜„˘נו במˆוו˙יו וˆוונו״), ‡ור רוחני, ״נר מˆו‰״, נפעל 

‚ם ענין ˘ל ‡ור כפשוטו, ‰יינו, ˘‰בי˙ נע˘‰ מואר (˘ז‰ו ‡׳ ‰טעמים „מˆו‰ זו – ״˘ל‡ 

יל„‰  נוסף ‡ור בבי˙ עי״ז̆  ‡פילו ‡ינוŒי‰ו„י רו‡‰̆  יכ˘ל בעı ‡ו ב‡בן״), וע„ כ„י כך,̆ 

˜טנ‰ ‰„לי˜‰ נר ˘ב˙ ויו״ט].

מ˘נ˙ו, ‡ומר ‰ו‡  כ˘ניעור  ב‰˙חל˙ ‰יום,  ומי„  ˘˙יכף  י‰ו„י  יל„  מחנכים  כן  וכמו 

״מו„‰ ‡ני לפניך מלך חי ו˜יים ˘‰חזר˙ בי נ˘מ˙י בחמל‰ רב‰ ‡מונ˙ך״, ‰יינו, ˘מכיר 

עם ‰˜ב״‰  מ˙˜˘ר ‰ו‡  ולכן  ח„˘‰״,  ״ברי׳  וע˘‡ו  נ˘מ˙ו  לו ‡˙  שהקב״ה ‰חזיר  בכך 

בכל פעולו˙יו במ˘ך כל ‰יום כולו, ‰חל מנטיל˙ י„ים, ‡מיר˙ ברכו˙ ‰˘חר, לימו„ ˙ור‰ 

ובכל  לבבך  „״בכל  ב‡ופן  ז‡˙  ˘עו˘‰  וע„  „ילי׳,  ˘יעור‡  לפום  כ‡ו״‡  מˆוו˙,  ו˜יום 

נפ˘ך״, ע„ ״בכל מאדך״ – לפי ערכו כמובן, כך ˘במ˘ך כל ימי חייו נמˆ‡ ‰ו‡ ב˙נוע‰ 

˘ל ‰˙˜˘רו˙ ו‰˙‡ח„ו˙ עם ‰˜ב״‰.

ו‰רי ז‰ו ˙וכן ‰ענין „ל״‚ בעומר – ״בח„ ˜טיר‡ ‡˙˜טרנ‡״, ״בי׳ ‡חי„‡ בי׳ ל‰ט‡ 

כו׳״, ‡ל‡ ˘ז‰ו ב‰יו˙ו נ˘מ‰ ב‚וף, ומ˙וך ברי‡ו˙ ‚˘מי˙ ורוחני˙ ‚ם יח„.

[ו‡„רב‰: עי״ז ˘מחנכים ‡ו˙ו ל‰˙˜˘ר ול‰˙‡ח„ עם ‰˜ב״‰ במ˘ך כל ‰יום כולו – 

מוסיף ‰„בר ‚ם בברי‡ו˙ו הגשמית, ול„ו‚מ‡: כ‡˘ר נ‚˘ ל‡כול „בר מ‡כל – ‰רי מכיון 

ב„ברו״,  נ‰י׳  ״˘‰כל  מברך  ‰‡כיל‰  לפני  ˘כן,  ‰˜ב״‰,  עם  ‰ו‡  ˜˘ור  ב‡כיל˙ו  ˘‚ם 

וכיו״ב, ו‡כיל˙ו ‰י‡ (ל‡ מפני ˘חו˘˜ ל‡כול „בר טעים, כי ‡ם) כ„י ˘י‰י׳ לו כח ללמו„ 

Œור‰ ול˜יים מˆוו˙ – ‰רי בו„‡י ˘ל‡ י‚„ל ״זולל וסוב‡״ ח״ו, ובו„‡י ˘ל‡ י‡כל „בר˙

˙‡ו‰ ˘נר‡‰ טוב ומ˙ו˜ ‡ף ˘בעˆם מזי˜ לברי‡ו˙ ‰‚וף].

ועו„ ענין בז‰:
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בכך,  ל‰ס˙פ˜  לו  ˘‡ין  ל„ע˙  עליו  ב‡ופן ‰מ˙‡ים,  כ‡˘ר ‰נ‰‚˙ו ‡˙מול ‰י˙‰  ‚ם 

יכול וˆריך ‰ו‡ ל‰˙עלו˙ ל„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר בעבו„˙ ‰' – במכ˘״כ ו˜״ו מ‰נ‰‚˙ו  מכיון̆ 

˘‡ף  חייו,  ימי  כל  במ˘ך  עבו„˙ו  ב‡ופן  ו‰עילויים  ‰‰פל‡ו˙  כל  ˘ל‡חרי  ר˘ב״י,  ˘ל 

ל‰˙עלו˙ ל„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר, ע„ ל˙כלי˙ ‰עילוי – ״בח„ ˜טיר‡ ‡˙˜טרנ‡״.

וכ‡מור – למרו˙ ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ עבו„‰ נעלי˙ ביו˙ר, עבו„˙ו ˘ל ר˘ב״י, ו‡ˆלו ‚ופ‡ 

– ביום ‰ס˙ל˜ו˙ו, ˙כלי˙ ‰עילוי, מ״מ, מכיון ˘בי˜˘ ˘כולם י˘˙˙פו ב˘מח˙ו, מובן, 

כנ״ל  ר˘ב״י,  ˘ל  ˘מח˙ו״  מ˙וכן  ‰ענין „״(יום)  ללמו„ ‰ור‡‰  יכול  מי˘ר‡ל  ˘כ‡ו״‡ 

ב‡רוכ‰.

 – חייו  ימי  כל  במ˘ך  ר˘ב״י  ˘ל  עבו„˙ו  מכללו˙ ‡ופן  ללמו„  י˘  נוספ˙  ‰ור‡‰  ט. 
״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״:

˘‡ר  ל‚בי  רשב״י ‡פילו  ˘מˆינו ‡ˆל  מיוח„˙  מעל‰  ״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״ ‰י‡  לכ‡ור‰: 

‰י׳ ‡ˆל כאו״א  עבו„‰ כזו̇  למי„י רבי ע˜יב‡), ו‡״כ, כיˆ„ יכולים ל˙בוע̆  ˙נ‡ים (˘‡ר̇ 

מי˘ר‡ל?!

כ‡ו״‡  ‡ˆל  ˘ייך  זו  לעבו„‰  ו„ו‚מ‡״  ˘״מעין  כמ״פ  כמ„ובר   – בז‰  ו‰בי‡ור 

מי˘ר‡ל:

˘לו  ו‡עפ״כ, ‰״אומנות״  ˘לו,  מע˘‰ ‰‡ומנו˙  מלב„  ענינים  בכו״כ  עוס˜  ״‡ומן״ – 

מ˙‚לים  ב‰  זו,  ב״‡ומנו˙״  ז‰ ‰י‡  ˘ל ‡„ם  חיותו  עיקר  כלומר,  פלוני˙,  מל‡כ‰   – ‰י‡ 

בע˙  כולו,  ‰יום  כל  במ˘ך  ויח˘וב  י‰‚‰  וב‰  י˘ו˙ו,  בכל  ‰ו‡  מונח  וב‰  כ˘רונו˙יו, 

‰‡כיל‰ וכיו״ב, ו‡פילו בע˙ ‰˘ינ‰ – חולם ‰ו‡ ‡ו„ו˙ ״‡ומנו˙״ זו, ״רעיונך על מ˘כבך 

סלי˜ו״.

וע„״ז מובן בנו‚ע לכ‡ו״‡ מי˘ר‡ל, ˘‡ומנו˙ו ‰י‡ – ‰״˙ור‰״:

ור‰ – ב˘‡ר ענינים, כמו:  ב‰ם עוס˜ י‰ו„י – ע״פ̇  י˘נם זמנים מסויימים במ˘ך ‰יום̆ 

‡כיל‰ ו˘˙י׳, ˘ינ‰, מ˘‡ ומ˙ן וכיו״ב, ‡בל ‡עפ׳׳כ, ‰״‡ומנו˙״ ˘ל י‰ו„י ‰י‡ – תורה: 

‚ם ב˘ע‰ ˘‡וכל ו˘ו˙‰ וכיו״ב – יו„עים ‰כל ˘עי˜ר מˆי‡ו˙ו ‰י‡ ‰תורה, וע„ ˘‰˙ור‰ 

‰י‡ ״˙ור˙ו״, ‰ו‡ מ˜בל ז‡˙ בירו˘‰ – ״מורשה ˜‰ל˙ יע˜ב״, ולכן ״נ˜ר‡˙ על ˘מו״, 

זו‰י ‡ומנו˙ שלו. ולכן, ‚ם כ‡˘ר לימו„ ‰˙ור‰ בפועל ‡ינו ‡ל‡ במ˘ך זמן מסויים (מפני 

˘ב˘‡ר זמני ‰יום טרו„ ‰ו‡ בעס˜יו, וכיו״ב) – ‰רי בזמן ז‰ יכול לעסו˜ ב˙ור‰ ב‡ופן 

„״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״, ולימו„ ז‰ חו„ר בכל ˘עו˙ ‰יום כולו, כך ˘במ˘ך כל ‰יום ניכר עליו 

˘‡ומנו˙ו ‰י‡ – ˙ור‰.

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

בין בעל יסורים כו' ", ביכל˙ו ל‰יו˙ במעמ„ ומˆב כז‰ ˘‰זמן ‰מסויים ˘מ˜„י˘ ללימו„ 

‰˙ור‰ י‰י׳ ב‡ופן „״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״, ועי״ז – ‚ם במ˘ך כל ‰יום כולו.

י. וי˘ ל‰וסיף, ˘ענין ז‰ (״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״) מו„‚˘ ביו˙ר בנו‚ע ללימו„ ‰˙ור‰ „יל„י 
י˘ר‡ל, ״‰בל ˘‡ין בו חט‡״:
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ˆרכי‰ם,  לכל  „ו‡‚ים  ˘‰ורי‰ם  מכיון  לפרנס‰,  ל„‡ו‚  ˆריכים  – ‡ינם  ˜טנים  יל„ים 

ממ˘,  ב‡ופן „״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״  י‰י׳  ˘ל‰ם  ˘לימו„ ‰˙ור‰  ביו˙ר  נ˜ל  ˘כן, ‰רי  ומכיון 

‰יינו, ˘עיסו˜ם ו‡ומנו˙ם במ˘ך כל ‰יום כולו – ‡ינ‰ ‡ל‡ בלימו„ ‰˙ור‰, וז‡˙ – מחוך 

מנוח‰ ‡מי˙י˙, לל‡ כל „‡‚ו˙ מענינים ‡חרים.

וע„ כ„י כך, ˘‰ם מ‰ווים ״„ו‚מ‡Œחי׳״ ‚ם עבור ‰ורי‰ם – ״ו‰˘יב לב ‡בו˙ על (י„י) 

בנים״:

מז„רזים  פנוי  ר‚ע  ˘בכל  כך  בלימו„ ‰˙ור‰,  מונחים  ˘יל„י‰ם  רו‡ים  כ‡˘ר ‰‰ורים 

‰ם מ˙וך ח˘˜ ‚„ול ביו˙ר לעסו˜ בלימו„ ‰˙ור‰, לומר פסו˜ מ˙ו˘ב״כ ‡ו מ‡מר חז״ל 

מ˙ו˘בע״פ – ‰רי ז‰ פועל רו˘ם עמו˜ על ‰‰ורים, ˘‚ם ‰ם י˘˙„לו ל‰˜„י˘ זמן רב יו˙ר 

˘בו י˙פנו מ˘‡ר עניני‰ם ויעס˜ו בלימו„ ‰˙ור‰ מ˙וך מנוח‰ ‡מי˙י˙, לל‡ כל „‡‚ו˙, 

ב‡ופן „״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״.

י‡. י˘נ‰ ‰ור‡‰ נוספ˙ מתורתו ˘ל ר˘ב״י – ‰˜˘ור‰ עם כללו˙ עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל 
בזמן ‰‚לו˙. וב‰˜„מ‰:
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כ‡˘ר בנ״י נמˆ‡ים ב‚לו˙ – כ‡˘ר מסביבם נמˆ‡ים רבים מ‡ומו˙ ‰עולם, ומˆב ‰עולם 

בכללו˙ו ‰ו‡ ב‡ופן „״‰חו˘ך יכס‰ ‡רı״ – ‰‡ור „ˆ„˜ ויו˘ר ל‡ ח„ר, ל„‡בוננו, בכל 

מ˜ום ומ˜ום, ‰רי י˙כן ˘י‰יו לי‰ו„י ˜˘יים לחנך ‡˙ בניו ובנו˙יו ב„רך ‰˙ור‰ ומˆוו˙י׳ 

(וכיו״ב ב˘‡ר עניני ‰˙ור‰ ומˆוו˙י׳), מכיון ˘בין ‰‚וים ˘נמˆ‡ים מסביבו י˘נם כ‡לו 

˘״מלעי‚ים״ על ‰עוב„‰ ˘במ˜ום לחנך יל„ים ״לע˘ו˙ עו„ „ולר״, מחנכים ‡ו˙ם ע״פ 

˙ור˙ מ˘‰ – ˙ור‰ ˘ני˙נ‰ במדבר לפני אלפי ˘נים!

וע„ כ„י כך, ˘י˘נם י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים ביח„ עם יל„י‰ם ‰˜טנים במ„ינו˙ ˘״מ‡חורי 

מסך ‰ברזל״, וי˘ ל‰ם קשיים עצומים לחנך ‡˙ יל„י‰ם ברוח ‰˙ור‰ ומˆוו˙י׳!

[י‰ו„ים ˘נמˆ‡ים במ„ינו˙ ‰רווח‰ ˆריכים ל„ע˙ כיˆ„ ל‰עריך ‡˙ ‰ברכ‰ ‰כי ‚„ול‰ 

˘ני˙נ‰ ל‰ם – ‰‡פ˘רו˙ לחנך ‡˙ יל„י‰ם ברוח ‰˙ור‰ ב‡ין כל מונע ומעכב.

 – ‰ברזל״  מסך  ״מ‡חורי  ‰נמˆ‡ים  ‰י‰ו„ים  ˘ל  מ‰נ‰‚˙ם  ללמו„  עלי‰ם  כן  וכמו 

שמוסרים את נפשם על חינוך יל„י‰ם ב„רך ‰˙ור‰, ולמרו˙ כל ‰˜˘יים מ‚„לים ‰ם „ור 

˘עלי‰ם י‡מרו ״‰ם ‰כירו‰ו ˙חיל‰״;

י‰ו„ים ‡לו ‰עמי„ו מחנו˙  – כ‡˘ר ‰˜ב״‰ יוˆי‡ם מ˘ם ב˜רוב ממ˘ – ‡זי יר‡ו כולם̆ 

‡ומרים ״מו„‰ ‡ני״, ‡ומרים ״ברכו˙״, ו‰ולכים ב„רך  ˘ל ״ˆב‡ו˙ ‰˘ם״, יל„ים ויל„ו˙̆ 

‰י‰„ו˙ ב‡ופן ˘ל ״˜וממיו˙״!

ˆריכים  כמ‰  ע„   – ‰רווח‰  במ„ינו˙  ˘נמˆ‡ים  ‰י‰ו„ים  כל  ללמו„  ˆריכים  ומ‰ם 

˘בעולם,  מ˘ום „בר  ל‰˙פעל  מבלי  ו‰י‰„ו˙,  ברוח ‰˙ור‰  לחנך ‡˙ ‰יל„ים  ל‰˘˙„ל 

˘‰רי ‚ם כ‡˘ר י˘נם ˜˘יים מסויימים – ‰רי ˜˘יים ‡לו אינם בערך כלל ל‡ו˙ם ‰˜˘יים 

˘עוברים על ‰י‰ו„ים ˘״מ‡חורי מסך ‰ברזל״, ע„ למסיר˙Œנפ˘ ממ˘!!

למסיר˙  כי ‡ם  ממ˘,  למסיר˙Œנפ˘  ז˜ו˜ים  ב‡רˆו˙ ‰רווח‰ ‡ינם  ˘נמˆ‡ים  י‰ו„ים 

הרצון, ל‰חליט ב˙ו˜ף ˘י˘ ל˙˙ ליל„ים ‡˙ ‰״מ˜סימום״ ˘ל חינוך י‰ו„י ב„רך ‰˙ור‰ 

‰י‰„ו˙]. 

ו‡״כ, נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰: כיˆ„ יכולים לפעול כל ז‰ כ‡˘ר נמˆ‡ים בזמן ‰‚לו˙?!

‰נ‰ על ז‰ ב‡‰ ‰‰ור‡‰ ˘ל ר˘ב״י – ״ר“ש בן יוחי ‡ומר בו‡ ור‡‰ כמ‰ חביבין י˘ר‡ל 

לבבל  ‚לו   .  . עמ‰ן  ˘כינ‰  למˆרים:  ‚לו  עמ‰ן,  ˘כינ‰  ˘‚לו  מ˜ום  ˘בכל  לפני ‰˜ב״‰ 

˘כינ‰ עמ‰ן כו׳״:

ב״‰יכלו״  נמˆ‡  ו‰˜ב״‰  ב‚לו˙,  נמˆ‡ים  ˘‰ם  ב‡ופן  ‡ינו  ב‚לו˙  בנ״י  ˘ל  מˆבם 

(למעל‰) ומ˘ם מביט לר‡ו˙ מ‰ נע˘‰ עמ‰ם וממ˘יך ל‰ם ברכו˙יו כו׳ – ‡ל‡ ״˘כינ‰ 

עמהן״, ‚ם ‰˜ב״‰ נמˆ‡ ב‚לו˙ יח„ עם בנ״י, ״בכל מ˜ום ˘‚לו ˘כינ‰ עמ‰ן״.

ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘מˆטער בˆר˙ ‚לו˙ן Œ ״בכל ˆר˙ם לו ˆר״! ‰˜ב״‰ ‰כניס ‡˙ עˆמו, 

כביכול, למˆב כז‰ ˘״י‡מרו ‰‚וים ‡י׳ נ‡ ‡ל˜י‰ם״!... 
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וממ˘יך ר˘ב״י – ״ו‡ף כ˘‰ן ע˙י„ין ל‰‚‡ל ˘כינ‰ עמ‰ן, ˘נ‡מר ו˘ב ‰׳ ‡ל˜יך ‡˙ 

˘בו˙ך, ו‰˘יב ל‡ נ‡מר ‡ל‡ ו˘ב, מלמ„ ˘‰˜ב״‰ ˘ב עמ‰ן מבין ‰‚ליו˙״:

‚ם כ‡˘ר יו„עים ˘‰˜ב״‰ נמˆ‡ ב‚לו˙ יח„ עם בנ״י, יכולים לח˘וב ˘כ‡˘ר מ‚יע‰ 

‰זמן לˆ‡˙ מ‰‚לו˙, יוˆ‡ ‰˜ב״‰ מ‰‚לו˙ לפני בנ״י, עכ״פ – ר‚ע ‡׳ לפני‰ם. ‰נ‰ על ז‰ 

‡ומר ר˘ב״י לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל: ‰נך יכול ל‰יו˙ ר‚וע! בכל ר‚ע ור‚ע ˘נמˆ‡ ‡˙‰ ב‚לו˙, 

י‰י׳ ‰˜ב״‰ יח„ עמך, ול‡ יˆ‡ מ‰‚לו˙ ‡פילו ר‚ע ‡ח„ לפניך! ור˜ כ‡˘ר כל בנ״י יוˆ‡ים 

מ‰‚לו˙ – ‡זי יוˆ‡ ‰˜ב"‰ ביח„ עמ‰ם!

בו‡ במ‰ירו˙ ‰כי ‡פ˘רי˙, ‡ל‡  ‰‚‡ול‰̇  כן, בו„‡י רוˆ‰ ‰˜ב״‰ ומ˘˙„ל̆  ומכיון̆ 

˘לז‰ „רו˘‰ ב˜˘˙ם ו„רי˘˙ם ˘ל י˘ר‡ל, ˘יר‚י˘ו ‡˙ ˆער ו˜ו˘י ‰‚לו˙, ויˆע˜ו ״ע„ 

מ˙י"!... מ˙י ˙בו‡ כבר ‰‚‡ול‰ ˘ל כל עם י˘ר‡ל!

ברכו˙יו   ˙‡ ‰˜ב״‰  ממ˘יך  ‰‚לו˙,  בזמן  ע„יין  נמˆ‡ים  כ‡˘ר  ז‰,  לפני  ‚ם  ‡מנם, 

 ıומ‡יר לכל י˘ר‡ל ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙ – כפי ˘‰י׳ ב‚לו˙ מˆרים, ˘ב‰יו˙ם עו„ ב‡ר

˘"בר‡˘ ‰˘נ‰  וע„  במו˘בו˙ם",  י˘ר‡ל ‰י׳ ‡ור  בני  ומˆב „"לכל  מˆרים, ‰י׳ ‰מעמ„ 

בטל‰ עבו„‰ מ‡בו˙ינו״ – כמ‰ ח„˘ים לפני ˆ‡˙ם מ‡רı מˆרים.

ומכל ‰נ"ל מובן ˘‚ם כ‡˘ר בנ״י נמˆ‡ים ב‚לו˙ – י˘ ל‰ם ‡˙ כל ‰עזר ו‰סיוע ˘ל 

‰˜ב"‰, בכל ‰מˆטרך ל‰ם, ˘יוכלו ל˜יים ˙ור‰ ומˆוו˙י׳ ב˘לימו˙, כ„ברי ר˘ב״י: ״בכל 

מ˜ום ˘‚לו שכינה עמהן״.

וכל ז‰ – מלב„ ‰‡מור לעיל ‡ו„ו˙ „ברי ר˘ב״י ״יכול ‡ני לפטור ‡˙ כל ‰עולם כולו מן 

‰„ין״, ‰יינו, ˘‡פילו כ‡˘ר ‰מˆב ‰ו‡ ב‡ופן ˘י˘ נ˙ינ˙ מ˜ום לענין ˘ל „ין ח״ו [כולל – 

בנו‚ע ליל„ים, בסיב˙ ‰ורי‰ם כו'], פוטר ר˘ב״י ‡˙ כל ‰עולם כולו מן ‰„ין, ומכיון ˘כן, 

יכולים ‰‰ורים ל‚„ל ולחנך ‡˙ בני‰ם ובנו˙י‰ם מ˙וך מנוח‰ ו‰רחב‰, ˘מח‰ וטוב לבב, 

לל‡ כל „‡‚ו˙, וזוכים לנח˙ ‡מי˙י מיל„ים ˘‰ולכים ב„רך ‰˙ור‰, מ˙וך ברי‡ו˙ ‚˘מי˙ 

ורוחני˙ ‚ם יח„.

יב. ו‰נ‰, ב‰וספ‰ על „ברי ר˘ב״י, י˘נ‰ ‚ם ˙ור˙ו ˘ל ר' ‡לעזר בנו [˘‰י׳ ‡ף ‰ו‡ 
ו‰סבר  בי‡ור  ‰מוסיפ‰  בני״],  ו‡לעזר  ‡ני  ‰ן  ˘נים  ״‡ם  ר˘ב״י:  כ„ברי  עלי׳״,  מ״בני 

ב„ברי ר˘ב״י:

בז‰ר ס״פ בחו˜ו˙י (סיום וחו˙ם ‰פר˘‰ „מינ‰ ‡זלינן) ‰וב‡‰ ˙ור˙ו ˘ל ר׳ ‡לעזר על 

‰פסו˜ ״ו‡ף ‚ם ז‡˙ ב‰יו˙ם ב‡רı ‡ויבי‰ם ל‡ מ‡ס˙ים ול‡ ‚על˙ים לכל˙ם״, ‰מב‡ר 

˘˘ורר  ‰רע  ‰ריח  ˘למרו˙  ‰״כל‰״,  נמˆ‡˙  ˘בו  בורס˜י״  ˘ל  מ״˘ו˜  מ˘ל  ע״פ  ז‡˙ 

ב״˘ו˜‡ „בורס˜י״, ‰נ‰ מפני ‚ו„ל ‰חיב‰ ל״כל‰״ – ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו ח˘ בריח 

‰רע, ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ״„מי עלי ככל ריחין טב‡ן „עלמ‡״.

ו‰ענין בז‰:

ענין ‰‚לו˙ נמ˘ל ל״˘ו˜‡ „בורס˜י״: ״˘ו˜״ – ענינו ״ר˘ו˙ ‰רבים״, ‰יינו, ˘ב‚ילוי 

ז‰ ‰ו‡  ˘˘ו˜  ול‰יו˙  הרבים״.  ״ר˘ו˙  כי ‡ם   , עולם  ˘ל  יחי„ו  ״ר˘ו˙ ‰יחי„״,  ז‰  ‡ין 
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ריח ‰˜טור˙, ‡ו  בבי‰מ״˜,  ˘‰י'  ל‡ ‰ריח  רעים –  ריחו˙  בו  י˘נם  דבורסקי״ –   ״˘ו˜‡ 

ריח ‰˜רבנו˙ – ״ריח ניחוח ל‰'" (‡ו עבו„˙ ‰˙פל‰ – ״˙פלו˙ במ˜ום ˜רבנו˙ ˙˜נום״), 

‡ל‡ ריח רע.

ב״˘ו˜‡  ˘נמˆ‡˙  ‰״כל‰״  כמ˘ל  ז‰  ‰רי  ב‚לו˙,  נמˆ‡ים  י˘ר‡ל  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 

„בורס˜י״, ˘נ„ב˜ ב‰ ‰ריח ‰רע, ‡בל ל‡י„ך, ‡ין ז‰ ‡ל‡ ריח בלב„, ‰יינו, ˘עניני ‰‚לו˙ 

‡ינם חו„רים בפנימיותו ח"ו, כמו ענין ˘ל ״‡כיל‰״ ‰נע˘י˙ „ם וב˘ר כב˘רו [˘‰רי ‰חל 

מ״יˆי‡˙ מˆרים״ נע˘‰ כ‡ו״‡ מי˘ר‡ל ״בן חורין״, ו˘וב ל‡ ˘ייך ‡ˆלו ענין ˘ל עב„ו˙ 

ב˙למו„  ˘עוס˜  מי  חורין ‡ל‡  בן  לך  ״‡ין  בתורה –  עוס˜  כ‡˘ר  ובפרט  כו׳,  מˆ„ ‚לו˙ 

˙ור‰״], כי ‡ם ענין ˘ל ריח בלב„, „בר מ˜יף כו'.

˘״בכל  בלב„  זו  ˘ל‡   – ˙ור˙ו  ב„ברי  ר׳ ‡לעזר  ממ˘יך   – י˘ר‡ל  ˘ל  מעל˙ם  וזו‰י 

מ˜ום ˘‚לו ˘כינ‰ עמ‰ן״ (כ„ברי ר˘ב״י ‡ביו), ‡ל‡ עו„ ז‡˙, ˘‡פילו כ‡˘ר נ„ב˜ ב‰ם 

נ„מ‰  ל ‰˜ב"‰ ‡לי‰ם ‰י‡ ‚„ול‰ כל כך, ע„̆  ‰ריח ‰רע „״˘ו˜‡ „בורס˜י״, ‰רי חיב˙ו̆ 

בעיניו ריח ז‰ ״ככל ריחין טבאן דעלמא״!

ובעומ˜ יו˙ר:

ומו˜פים  ״˘ו˜‡ „בורס˜י",  ב‚לו˙,  נמˆ‡ים  ˘י˘ר‡ל   ˘למרו˙  רו‡‰  כ‡˘ר ‰˜ב״‰ 

בריחו˙ בל˙יŒרˆויים (מˆ„ עניני ‰‚לו˙ כו'), ‡עפ״כ מ˜יימים ‰ם ˙ור‰ ומˆוו˙, ומחנכים 

‡˙ בני‰ם ובנו˙י‰ם ברוח  ‰˙ור‰,

חלי˘ו˙  פעלו ‡ˆלם  ל‡  רˆויים „עניני ‰‚לו˙  ˘‰ריחו˙ ‰בל˙י  בלב„  זו  ל‡  כלומר, 

ח״ו בעניני ˙ומ״ˆ, ‡ל‡ אדרבה: „בר ז‰ ‚ופ‡ עורר ‡ˆלם ‡˙ ‰כחו˙ ‰נעלמים ל‰˙‚בר 
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ול‰וסיף בכל עניני ˜„ו˘‰ וי‰„ו˙, ול‰יו˙ ״„ו‚מ‡Œחי'" לכל ˘‡ר בנ"י, ˘‚ם ‰ם יוסיפו 

״‡ור  י‰י׳  ‚ופ‡  ˘ב‚לו˙  ב‡ופן  זו  ברוח  ובנו˙י‰ם  בני‰ם   ˙‡ ויחנכו  ˙ומ"ˆ,  בעניני 

במו˘בו˙ם״, ‡ור ˘ל י‰„ו˙,״נר מˆו‰ ו˙ור‰ ‡ור – 

‰רי ‰נ‰‚‰ זו פועל˙ ‡ˆל ‰˜ב״‰ נח˙ רוח – ״ריח ניחוח״ – ‚„ול‰ ביו˙ר, ״ככל ריחין 

טב‡ן „עלמ‡״, ע״„ ‰ענין „״י˙רון ‰‡ור מן ‰חו˘ך״.

וזו‰י ‰‰וספ‰ ˘מוסיף ר׳ ‡לעזר על „ברי ר˘ב״י – ˘על ז‰ מסיים בז‰ר ˘ם: ״בן יכב„ 

‡ב, כ‚ון ר׳ ‡לעזר, „‡י‰ו ‡ו˜יר לי׳ ל‡בוי ב‰‡י עלמ‡ וב‰‰ו‡ עלמ‡״, ‰יינו, ˘˙ור˙ו 

˘ל ר׳ ‡לעזר נ‡מר‰ ל‡חרי ‰ס˙ל˜ו˙ו ˘ל ר˘ב״י (בל״‚ בעומר), ב‰יו˙ ר˘ב״י ״ב‰‰ו‡ 

עלמ‡״, ו‚ם ‡ז ‰וסיף ר׳ ‡לעזר בכבו„ו ˘ל ר˘ב״י (״‡ע״‚ „מי˙ ‡˙חייב בי˜רי׳ י˙יר״) 

– עי״ז ˘‚יל‰ ובי‡ר ‡˙ ‰עומ˜ ופנימיו˙ ˘ב˙ור˙ ר˘ב״י (״חביבין י˘ר‡ל ˘בכל מ˜ום 

˘‚לו ˘כינ‰ עמ‰ן״), וב‡ופן „״‰˘˙‡ אסגי ˘בח‡ „ר״˘״.

י˘ לבנ״י בעבו„˙ם בזמן ‰‚לו˙, ולכן יכולים וˆריכים  ומכל ז‰ מובן ‚ו„ל ‰נ˙ינ˙Œכח̆ 

˘בו˙ך״,  ״ו˘ב ‰׳ ‡ל˜יך ‡˙  ל˜יום ‰יעו„  זוכים  ועי״ז  עניני ‰˙ומ״ˆ,  בכל  ל‰וסיף  ‰ם 

‡ל  מ‰‚לו˙  בעˆמו  ‰ו‡  ‚ם  יוˆ‡  עמ‰ם  וביח„  מ‰‚לו˙,  בנ״י  כל   ˙‡ מוˆי‡  ˘‰˜ב״‰ 

‰‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰.

י‚. ענין ‰נ״ל ‡ו„ו˙ ‚ו„ל ‰חביבו˙ „בנ״י ‡ˆל ‰˜ב״‰ – מו„‚˘ ‚ם בפר˘˙ ˘בוע ז‰, 
פ׳ במ„בר:

מ‰  ל˘ם  ולכ‡ור‰:  בנ״י.  למנות ‡˙  מסופר ‡ו„ו˙ ˆיווי ‰˜ב״‰  במ„בר  פ׳  ב‰˙חל˙ 

ˆריך ‰˜ב״‰ לפעול˙ ‰מנין – ‰רי בל‡‰״כ בו„‡י יו„ע ‡˙ מספרם ‰מ„ויי˜ ˘ל י˘ר‡ל?! 
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ומב‡ר ר˘״י – ˘בכך מו„‚˘˙ חביבו˙ן ˘ל י˘ר‡ל: ״מ˙וך חיבתן לפניו מונ‰ ‡ו˙ם כל 

˘ע‰״. וכפי ˘יו„ע יל„ ˜טן ˘כ‡˘ר י˘ לו „בר ‰חביב – מונ‰ ‡ו˙ו ˙מי„, כמ‰ ˆעˆועים 

י˘ לו וכיו״ב.

לע˙י„  בו˙ך״) – כמבו‡ר במ„רז״ל̆  ˘ור ‚ם עם ‰‚‡ול‰ (״ו˘ב ‰׳ ‡ל˜יך ‡˙̆  וענין ז‰̃ 

לבו‡ י‰י׳ ‰מנין העשירי „בנ״י, ו‡ז ˙˙‚ל‰ חיב˙ן ˘ל י˘ר‡ל ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙.

י„. וי˘ ל˜˘ר כל ‰נ״ל עם ˘יעור ‰יומי בלימו„ ‰רמב״ם – ˘מכיון ˘ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ 
לומ„ים ˘יעור ז‰ בל״‚ בעומר, בו„‡י י˘ ˜˘ר ו˘ייכו˙ ביני‰ם:

˘יעור ‰יומי ‰ו‡ – בענין ‰˙פל‰. ובז‰ מו„‚˘ ‰˜˘ר עם ל״‚ בעומר – כי: ל״‚ בעומר 

ענינו – ״בח„ ˜טיר‡ ‡˙˜טרנ‡״, ˙כלי˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ו‰‰˙‡ח„ו˙ עם ‰˜ב״‰, ע„ לביטול 

כל מˆי‡ו˙ו. וז‰ו ‚ם ˙וכן ענין ‰˙פל‰ – ״ולעב„ו בכל לבבכם . . עבו„‰ ˘בלב זו ˙פל‰״, 

לפניך  ״מו„‰ ‡ני  מ‡מיר˙  מ˜ום״ ‰חל  ˘ל  ״˘בחו  ע״י ‡מיר˙  עם ‰˜ב״‰  ‰‰˙˜˘רו˙ 

כו'", ברכו˙ ‰˘חר, ע„ ל˙כלי˙ ‰ביטול – ˙פל˙ ״˘מונ‰Œע˘ר‰״, ״כעב„‡ ˜מי מרי'".

וענין ז‰ ˜˘ור ‚ם עם כללו˙ ‰עבו„‰ בזמן ‰‚לו˙ – ״בכל מ˜ום ˘‚לו ˘כינ‰ עמ‰ן״:

״כעב„‡  ‚ו'",  ״ולעב„ו  ‰˜ב״‰,  ˘ל  עב„  י‰ו„י  נע˘‰  ‰˙פל‰  עבו„˙  ˘ע״י  מכיון 

ב‚לו˙ ‰נ‰‚˙ו ‰י‡  ב‰יו˙ו  ˘‚ם  נמˆ‡,  ˘כן,  ומכיון  מלך״,  מלך  ״עב„  מרי׳״ – ‰רי  ˜מי 

ב„רך  ˘ל ‰˜ב״‰,  רˆונו  ע״פ  ומ˙נ‰‚  ˘בעולם,  מ˘ום „בר  מ˙פעל  ˘‡ינו  כך  כ״מלך״, 

‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, כולל חינוך ‰בנים ו‰בנו˙ ב„רך ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, מבלי ל‰˙פעל מח˘כ˙ 

‰‚לו˙.

ובפרטיו˙ יו˙ר:
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ע˘ר‰  ״˙˘ע  ˘י˘נם  ‰רמב״ם  כו˙ב  וחו˙מו)  בסיומו  (וכן  ‰יומי  ‰˘יעור  ב‰˙חל˙ 

ברכו˙״ ב˙פל‰. – ˙פל‰ זו נ˜ר‡˙ ‡מנם ״˙פל˙ ˘מונ‰Œע˘ר‰״, כמנין ח״י, ‡בל ‡עפ״כ, 

י˘נם ב‰ ˙˘ע ע˘ר‰ ברכו˙, מכיון ˘ל‡חרי ˘ני˙˜נו ח״י ברכו˙ ‰וסיפו ב‰ ברכ‰ נוספ˙.

ו‰יו  בי˘ר‡ל,  ‰‡פי˜ורסין  רבו  ר״‚  ״בימי  ‰יומי):  ˘יעור  (ב‰˙חל˙  ‰רמב״ם  וז״ל 

מˆירין לי˘ר‡ל ומסי˙ין ‡ו˙ם ל˘וב מ‡חרי ‰˘ם, וכיון ˘ר‡‰ ˘זו ‚„ול‰ מכל ˆרכי בני 

‰‡„ם, עמ„ ‰ו‡ ובי˙ „ינו ו˙י˜ן ברכ‰ ‡ח˙ כו'".

ב״˘ו˜‡  ב‚לו˙,  בנ״י  ירי„˙  עם  ‰˜˘ור  ענין  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ‰יומי  ˘ב˘יעור  ונמˆ‡, 

ל‰יו˙  יכול‰  „בורס˜י״,  ב״˘ו˜‡  ‰בל˙יŒרˆוי  ‰ריח  ‰˘פע˙  מפני  ˘‰רי   – „בורס˜י״ 

ע„  ח״ו,  מ‡חרי ‰˘ם״  ״ל˘וב  ול‰סי˙ ‡ו˙ם  לי˘ר‡ל  ל‰ˆר  ˘ינסו  כ‡לו  ˘י‰יו  מˆי‡ו˙ 

˘י˘ ˆורך ל˙˜ן ברכ‰ מיוח„˙ כ„י לבטל ענין ז‰.

וכמו כן מו„‚˘ ב˙פל‰ ענין הגאולה, ״ו˘ב ‰׳ ‡ל˜יך ‡˙ ˘בו˙ך״ – ˘‰רי ‡׳ ‰ב˜˘ו˙ 

ˆמיח . . כי  מח „ו„ עב„ך מ‰ר‰̇  ב˙פל‰ (ב״˙˘ע ע˘ר‰ ברכו˙״) ‰י‡: ״‡˙̂  ‰עי˜ריו˙̆ 

לי˘וע˙ך ˜וינו כל ‰יום״, ״ו˙חזינ‰ עינינו בשובך לˆיון״ – כללו˙ ענין הגאולה.

כך  ל‰ם,  בכל ‰מˆטרך  י˘ר‡ל  כל  ˘ל  ב˜˘ו˙י‰ם  כל  ימל‡ ‡˙  ˘‰˜ב״‰  וי‰״ר  טו. 
ל ‰˜ב״‰ בכל ‰מˆטרך,  ˘‚ם כ‡˘ר נמˆ‡ים ע„יין בזמן ‰‚לו˙, זוכים ל‰מ˘כ˙ ברכו˙יו̆ 

בני חיי ומזוני רויחי, ובכולם רויחי.

וענין ז‰ מו„‚˘ בל״‚ בעומר – כי„וע סיפורי רבו˙ינו נ˘י‡ינו ˘‰יום „ל״‚ בעומר ‰ו‡ 

״יום מסו‚ל״ ל‰מ˘כ˙ ‰ברכ‰ ‰כי נעלי˙ – ״זרע‡ חיי‡ ו˜יימ‡״, ועי״ז נמ˘כ˙ ‚ם ‰ברכ‰ 

„חיי ומזוני רויחי, וכ‡מור – בכולם רויחי.
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כי   .  . ˙ˆמיח  מ‰ר‰  עב„ך  „ו„  ˆמח  ״‡˙   – ‰עי˜רי˙  ‰ב˜˘‰  למילוי  ˘זוכים  וע„ 

לי˘וע˙ך ˜וינו כל ‰יום״, ‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ ע״י מ˘יח ˆ„˜נו,

˘‡ז י˜ויים ‰יעו„ ˘כו˙ב ‰רמב״ם ב‰ל׳ ˙˘וב‰, וב‡רוכ‰ יו˙ר – בסוף ‰לכו˙ מלכים 

 .  . ״‰לכו˙  ב˘ם  ‡חרונים)  פר˜ים  („˘ני  ‡לו  ‰לכו˙  נ˜ר‡ו˙  ‰ר‡˘ונים  [˘ב„פוסים 

ב˙ור‰  פנויין  ״י‰יו  בחכמ‰״,  וירבו  מר‚וע  ל‰ן  ״ימˆ‡ו  ˘בימו˙ ‰מ˘יח  המשיח״],  מלך 

וחכמ˙‰״ [״˙ור˙ו ‡ומנ˙ו״], וע„ ל˙כלי˙ ‰˘לימו˙ ˘בז‰ – ״וי˘י‚ו „ע˙ בור‡ם כפי כח 

‰‡„ם, ˘נ‡מר כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰׳ כמים לים מכסים״.

ב˜˘˙ ˆרכי  ענינ‰ –  ˙פל‰  כי:  עבו„˙ ‰˙פל‰ –  עם  ז‰ ˜˘ור ‚ם  ענין  ˘‚ם  ול‰עיר, 

ל‰˜ב״‰  ההתקשרות   – מכל ˆרכי ‰‡„ם״) ‰ו‡  (״‚„ול‰  עי˜רי  ו‰רי ‰ˆורך ‰כי  ‰‡„ם. 

(‰יפך ‰ענין „״ל˘וב מ‡חרי ‰'"), ובל˘ון ‰רמב״ם ב‰˙חל˙ ספר ‰י„: ״יסו„ ‰יסו„ו˙ 

ועמו„ ‰חכמו˙ (ר״˙ ‰וי׳) לידע ˘י˘ ˘ם מˆוי ר‡˘ון״, ו‰רי זו‰י ‰‰˜„מ‰ לכללו˙ ענין 

‰˙פל‰ – ״„ע לפני מי ‡˙‰ עומ„״.

וענין ז‰ נפעל ע״י ‰פˆ˙ ‰מעיינו˙ חוˆ‰ – כ„ברי ״רעי‡ מ‰ימנ‡״, מ˘‰ רבינו, ״‚ו‡ל 

˘ע״י  ‰יינו,  ברחמי״,  ‚לו˙‡  מן  בי׳  יפ˜ון  כו׳  „ילך  חיבור‡  ״ב‰‡י  לרשב״י:  ר‡˘ון״, 

‰פˆ˙ מעיינו˙יו ˘ל ר˘ב״י – פנימיו˙ ‰˙ור‰ – ממ‰רים ומ˜רבים ‡˙ ‰‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ 

מכסים״, ‰יינו,  לים  כמים  מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰וי׳  ״כי  י˜ויים ‰יעו„  ˘‡ז  ו‰˘לימ‰, 

˘י‰י׳ ‚ילוי ‡ל˜ו˙ בכל ‰עולם כולו – ״ו‰י˙‰ ל‰וי׳ ‰מלוכ‰״, מכיון ˘כל ‰עולם כולו 

י˙מל‡ ב״„ע‰ ‡˙ ‰וי׳״, ״מי ‰„ע˙ ‰ט‰ור״, ב‡ופן „״כמים לים מכסים״,

 במ‰ר‰ בימינו ממ˘, ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ ע״י מ˘יח ˆ„˜נו.

* * *
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‰מ˜„˘  בי˙  ˘יבנ‰  כו׳  רˆון  ״י‰י  וב˜˘˙  ‡מיר˙   – התפלה  ענין  ˘‰י׳  ל‡חרי  טז. 
מ˙ו˘בע״פ,  חז״ל  ומ‡מרי  מ˙ו˘ב״כ  פסו˜ים  חזר˙   – התורה  ענין  וכן  בימינו״,  במ‰ר‰ 

נסיים בענין הצדקה – עי״ז ˘י˙נו ליל„ים מטבעו˙ כ„י ל˙˙ לˆ„˜‰.

״‰עולם  ˘עלי‰ם  חס„ים,  ו‚מילו˙  (˙פל‰)  עבו„‰  „˙ור‰  ‰ענינים  ‚׳  ˘ע״י  וי‰״ר 

עומ„״ ו״עולם ˜יים״ – נזכ‰ ל˜יום ועמי„˙ ‰עולם ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙, ˘‰עולם כולו י‰י׳ 

"דירה״ לו י˙׳,

בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו, במ‰ר‰ בימינו ממ˘.
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