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ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

בחסי„ים ‡ח„  ˘י˘נ‰  י˘ר‡ל  על „רך ‡‰ב˙  רב‰ ‰י‡  כמ˘ל ‡˙ ‰חסי„ים, ‡‰ב‰  ˜ח 
ל˘ני, ו‡‰ב‰ ב˙ענו‚ים ‰י‡ כפי ˘רבי ‡ו‰ב חסי„ים.

ל‰נעים לזול˙ ב‡ופן כז‰ ˘‰לז ל‡ יר‚י˘ כלל
ל‰בין ‡˙ ‰‰ב„ל בין מ„ו˙ חסי„יו˙ למ„ו˙ נעימיו˙...

‰מ˙פלל בע„ חבירו ‰ו‡ נענ‰ ˙חל‰ (ר‡‰ בב‡ ˜מ‡ ˆב, ‡) - כלומר ‚ם בענינים ˘‡ין 
‰ו‡ ‡פלו יו„ע ˘‰ם חסרים לו, ‰רי כ˘‰ו‡ מ˙פלל בע„ חבירו ‰ו‡ נענ‰ ˙חל‰.

˘‰ו‡   - חסי„יו˙  מ„ו˙  יכל˙ו.  כפי  נו˙ן  ˘‰ו‡  מ˘מע‰   ‰˜„ˆ‰ בענין  טובו˙  מ„ו˙ 
ל‰יו˙  ˘מוכרח  יו„ע  ב). ‰ו‡  ט,  ב˙ר‡  (בב‡  י˘ ‚ם ‰״ו‰מפייסו״  יכל˙ו.  מכפי  יו˙ר  נו˙ן 

‰ענין ˘ל מ˘פיע ומ˜בל ובמ‰ ˘‰ו‡ עוזר לזול˙ ‰ו‡ מר‚י˘ ˘ז‰ לטוב˙ו.

נעימיו˙  מ„ו˙  ˘‰רי  בכלל,  מ˜בל  ˘י˘  מ‰  על  מˆטער  ˘‰ו‡  ‰יינו  נעימיו˙  מ„ו˙ 
‰ן - ל‰נעים לזול˙ ב‡ופן כז‰ ˘‰לז ל‡ יר‚י˘ כלל. ‡ין ז‰ ‰ענין ˘ל מ˙ן בס˙ר, ˘‰רי 
מע˘יו.   ˙‡ רו‡‰  מי  לר‡ו˙  ‰חרכים  „רך  ומס˙כל  נו˙ן  ˘‰ו‡  ל‰יו˙  יכול  בס˙ר  מ˙ן 
‡ינו  ˘‰לז  ‡ל‡  ל‰יו˙,  ˘ˆריך  ‰׳׳ו‰מפייסו״  ר˜  ל‡  ‰י‡  נעימו˙  במ„ו˙  ‰כוונ‰  ‡ל‡ 

מר‚י˘ כלל. ענין ז‰ י˘ ‚ם ב˜רבנו˙, ב‰ב„ל ˘בין חט‡˙, עול‰ ו˘למים.

כלל,  עלי‰ם  פועל  ז‰  ‡ין  ‡בל  חסי„ו˙  ‰לומ„ים  כ‡ל‰  י˘נם  ‰חסי„ו˙,  בלימו„ 
וכ‡˘ר ז‰ כבר פועל ‰רי ז‰ במוח בלב„, ול‡ על ‰לב. י˘נם כ‡ל‰ ˘ז‰ פועל כבר על 
‰לב ‡בל ‡ין ז‰ ליב‡ פלי‚ לכל ˘ייפין. מ‰ ˘ˆריך ל‰יו˙ ‰ו‡ ˘לימו„ ‰חסי„ו˙ יפעל 

ויבו‡ בפועל בכל ‰ענינים.

ו‡ז,  ב‚י„,  ‰זרי˜‰   ˙‡ ל˙˙  ˘י˘  ‰רי  למי˘‰ו,  זרי˜‰  לע˘ו˙  כ˘ˆריכים  למ˘ל, 
כ˘נו˙נים ‡ו˙ו במ˜ום ‰נכון, ‰„בר עוזר. ˜ור‰, ‡בל, ˘ל‡ נו˙נים ‡˙ ‰זרי˜‰ במ˜ום 
‰נכון, ‰ו‡ מוˆ‡ ב˘ר ˘‡פ˘ר ל„˜ור בו, ובו ‰ו‡ „ו˜ר ‡˙ ‰זרי˜‰, ‡ך ‡ז, ל‡ זו בלב„ 

˘‡ין ז‰ עוזר ‡ל‡ ‚ם מ˜ל˜ל. ‡˙ ‰זרי˜‰ ˆריכים ל‰זרי˜ ב‚י„.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‰ עמ' 98 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‰ ‰מ˙ור‚ם עמ' ˆב ו‡ילך)



כז

מ„ו˙ טובו˙, חסי„יו˙, נעימו˙
עם  ‰זול˙   ˙‡ ‡ו‰ב  ‰ו‡  ‰זול˙.  ˘ל  מעלו˙יו  רו‡‰  ‰ו‡  חסי„יו˙  מ„ו˙  מˆ„ 
 - נעימו˙  מ„ו˙  רכילו˙.  ל‡ב˜  ‡ו  ‰רע  ל˘ון  ל‡ב˜  מ˜ום  ‡ין  ו‡ז  חסרונו˙יו, 
לע˘ו˙ נעים לזול˙, ‰ו‡ ‡ינו רו‡‰ כלל חסרונו˙ בזול˙, כ‡לו ‡ין בו חסרונו˙ כלל

◇ ◇ ◇

ל‡‰וב ‡˙ ‰זול˙ עם חסרונו˙יו ‡ו ל‡ לר‡ו˙ חסרונו˙ בזול˙?
י˘נן מ„ו˙ טובו˙, מ„ו˙ חסי„יו˙, מ„ו˙ נעימיו˙.

˜„ו˘ים)  (ר"פ  ברמב"ן  כ˙וב  כך  ˘על  ˙ור‰,  פי  על  ˘‰ן  כפי  מ„ו˙  ‰ן  טובו˙  מ„ו˙ 
˘יכולים ל‰יו˙ נבל בר˘ו˙ ‰˙ור‰, ˘‡ין ‰כוונ‰ בז‰ ל‚בי מוחין, ˘כן, ‡ם ז‰ במוחין 
‰י‡  ‰כוונ‰  ‡ל‡  כו',  לו  נע˘‰  זכ‰  ל‡  ב)  עב,  (יומ‡  רז"ל  כמ‡מר  ‡פי˜ורסו˙,  זו  ‰רי 

במ„ו˙.

מ„ו˙  פי  על  ˘ז‰  כפי  ר˜  מ˙נ‰‚  ל"נבל". ‡ם ‰ו‡  מ˜ום  חסי„יו˙ ‡ין  במ„ו˙  ו‡ילו 
טובו˙ ‰רי ‰ו‡ ‡ומר לזול˙ ‡˙ ‰‡מ˙ כפי ˘‰י‡, ‰רי מבחינ‰ זו יכול ל‰יו˙ ‰ענין ˘ל 
‡ב˜ ל˘ון ‰רע, ‡ב˜ רכילו˙, ו‡לו מˆ„ מ„ו˙ חסי„יו˙ ‰ו‡ רו‡‰ מעלו˙יו ˘ל ‰זול˙. 

‰ו‡ ‡ו‰ב ‡˙ ‰זול˙ עם חסרונו˙יו, ו‡ז ‡ין מ˜ום ל‡ב˜ ל˘ון ‰רע ‡ו ל‡ב˜ רכילו˙.

מ„ו˙ נעימיו˙ ‰ן לע˘ו˙ נעים לזול˙, ‰ו‡ ‡ינו רו‡‰ כלל חסרונו˙ בזול˙, כ‡לו ‡ין 
בו חסרונו˙ כלל.

˘‡ל ‡˙ ‰ו„  פעם ‡ח˙  ח˜יר‰.  בספרי  ב˜י  נ"ע] ‰י‰  זלמן ‡‰רן  [רבי  „ו„י ‰רז״‡ 
לו:  וענ‰  ב˙ענו‚ים.  ל‡‰ב‰  רב‰  בין ‡‰ב‰  מ‰ ‰‰ב„ל  מו‰ר״˘  כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰"˜ 

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

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

בעז‰י״˙.

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

זי"ע.

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

יבין.

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

וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˘מיוח„˙  זו,  ב˘נ‰  עו„   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע 
בז‰ ˘נˆטווינו ב‰ "‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים ‰נ˘ים ו‰טף למען י˘מעו 
ולמען ילמ„ו ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡לו˜יכם, ו˘מרו לע˘ו˙ ‡˙ כל „ברי ‰˙ור‰ 

‰ז‡˙", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

״˘רים ר„פוני חינם״
נכנסו  ‰מ‡סר  ˘ל‡חרי  מסופר,  ‰ז˜ן  רבינו  מ‡סר  ‡ו„ו˙ 
לח„רו ˘ל רבינו ומˆ‡ו פ˙˜‰ ב‰ ‰י׳ כ˙וב בכ˙ב י„ו ‰פסו˜ 

״˘רים ר„פוני חנם ומ„ברך פח„ לבי״ (˙‰לים ˜יט, ˜ס‡).

וי˘ לב‡ר ‰˜˘ר עם ‰מ‡סר ב˘ני ‡ופנים:
‡) ‡ע״פ ˘״˘רים ר„פוני״, ˘˘רי ‰מלוכ‰ ˘י˘ ל‰ם ˙ו˜ף 

ע״פ ‰„ין, ˘‰רי ״„ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡״ (‚יטין י, ב), מ״מ ‡ין ז‰ ‡ל‡ ״חנם״, ˘‡ין „בר ז‰ 
פועל בו פח„ ומור‡, ‡ל‡ ר˜ ״ומ„ברך פח„ לבי״, ‰פח„ ו‰מור‡ ˘לו ‰ו‡ ר˜ „בר ז‰ ב‡ לו 
מ‰˜ב״‰ כ˙וˆ‡‰ מ‰נ‰‚˙ו [‡ו ˘‡„מו"ר ‰ז˜ן ח˘ב כן מˆ„ עניוו˙ו, ‡ו ˘‰י' ˜˘ור ל‡ופן 

‰נ‰‚˙ו ב‰פˆ˙ ‰חסי„ו˙ (ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ט עמ' 91)].
ב) ז‰ ˘מר‚י˘ ‰ו‡ ˘״˘רים ר„פוני״ ‰ו‡ ״חנם״, ו‡ין ר„יפ˙ ‰˘רים ˙ופס˙ מ˜ום ‡ˆלו, 
‰ו‡ מ˘ום ˘״מ„ברך פח„ לבי״, „מכיון ˘י˘ לו מור‡ ˘מים ‡ין ‰ו‡ מ˙פעל מ‚זירו˙ ‰˘רים.

‰עולם  מ‡ומו˙  מ‰״˘רים״,  לפח„  מ‰  ˘‡ין  ‰„ורו˙,  בכל  ‰חסי„ים  לכל  ‰ור‡‰  ומז‰ 
עˆמם, ‡ל‡ ˆריך ליז‰ר ב"„ברך" ויפ˘פ˘ במע˘יו, וכ˘י˜יים "פח„ לבי" מ"„ברך" ‡זי י‰י' 

"˘רים ר„פוני חנם", ול‡ יפעלו ‰˘רים כלום.
(מ˘יח˙ י״ט כסלו ˙˘ל״„ – ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"„ ח"‡ עמ' 142 ו‡ילך)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 

‰‚וף  ברי‡ו˙  ‰נכונ‰,  לברי‡ו˙  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘ל   '˜‰
וברי‡ו˙ ‰נפ˘ ‚ם יח„,

‰בע˘"ט  ב˘יט˙  ‰יסו„ו˙  ‡ח˙  ˘‰י‡  בנ˜ו„‰  ‚ם  נ‚ענו  ˘יח˙נו  ˘בע˙  וכמ„ומ‰ 
„יעו˙,  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  רבנו  ‰‚„ול  ‰מור‰  מ‡מר  י„וע  וכבר  ב˘מח‰,   '‰  ˙‡ עב„ו 
‡˘ר עוב„ים ‡˙ ‰˘ם ל‡ ר˜ בע˙ ‰˙פל‰ ‡ו בע˙ לימו„ ‰˙ור‰ ‡ל‡ ‚ם בעניני ‰עולם, 
וכו',  ועם ‰טיול  בע˙ ‰טיול  ועם ‰‡כיל‰,  בע˙ ‰‡כיל‰  ‚ם  זו  עבו„‰  ובמיל‡ „רו˘‰ 
וכין ˘‡ין מב˜˘ים מן ‰‡„ם ‡ל‡ לפי כחו, ‰רי בטוח כל ‡ח„ ו‡ח˙ מ‡˙נו ˘מ˜„ימים 

ל˙˙ לו ‡˙ ‰כחו˙ לעבו„ עבו„‰ ˜„ו˘‰ ועבו„‰ נעימ‰ זו במילו‡‰.

וב‰˙בוננו˙ נוסף על ז‰, ‡˘ר ל‡ כ‰˘˜פ˙ עוב„י ע"ז ‡˘ר ר˜ על ‰˘מים כבו„ו ורם 
על כל ‚וים, כ"‡ מ˘‚יח ‰ו‡ י˙' על כל ‡ח„ ו‡ח˙, ובחיי ‰יום יומים, ‡פילו בפרטים 
˘˙‰י',   ‰‚‡„ ל‡יז‰  יסו„  כל  ו˜טנטנים, ‰רי ‡ין  בל˘ון ‰עולם ‡פורים  ‡לו ‰נ˜ר‡ים 
ר˜  יכול  כל  ל˙ינו˜, ‰‡ב ‰ו‡  ˘ב‰נו‚ע  י„ ‡ביו, ‡ף  על  וב„ו‚מ˙ „בר ‰˙ינו˜ ‰נמˆ‡ 
ב„מיונו, ול‡ כן ‰ו‡ ב‰נמ˘ל, ‡˘ר ‰‡ב, ‰ו‡ ‡בינו ˘ב˘מים, כל יכול בפועל וכמובן.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ‡‚ר˙ ‚'˙נ‡)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מן  ‡ח˙  בפעם  ול‡  ˆע„  ‡חר  ˆע„  ב‡  ‰ו‡  במˆב  ˘˘ינוי  ‰ברי‡‰,  ˘בטבע  ‡ל‡ 
‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰ וכו', ו‰‰˙בוננו˙ ב‰‡מור ובפרט לפי כ˙בו ע"„ חינוכו ועס˜ו במ„עים, 
עלי' ל‰בי‡ לע„ו„ רוח ול˙וספ˙ בבטחון עˆמו . . ˘ע"י כל ז‰ י˙וסף ‚ם במרı וב˘יפור 

‰מˆב, ‡ל‡ ˘כנ"ל ˆע„ ‡חר ˆע„.

ע‡כו"כ  וי˙על‰  י˙ברך  ‰˘ם  ‰ו‡  ומנ‰י‚ו  ‰‡„ם  יוˆר  לברכ˙  ז˜ו˜ים  ˙מי„  ב‡ם 
בכ‰נ"ל ˘ז˜ו˜ים ל˙וספ˙ ברכ‰ ולברכ‰ מיוח„˙, ו‰ˆנור ו‰כלי לז‰ ‰ו‡, ‰נ‰‚‰ בחיי 
‰יום יומים מ˙‡ימ‰ ל‰ור‡ו˙ ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים וב˜יום מˆו˙י' עלי‰ם נ‡מר וחי ב‰ם,

ו‡ין נפ˜‡ מינ‰ ב‡ם מבינים ‰˜י˘ור בין ‰‰נ‰‚‰ ו‰ברכ‰ ‡ו ל‡, וב„ו‚מ˙ „בר בנו‚ע 
סממני  מבין ‡יך  ב‡ם ‰חל˘  כ"כ  נפ˜"מ  ˘‡ין  רפו‡‰,  סממני  ע"י  ‰‚וף  מˆב  ל˘יפור 
רפו‡‰,  ‰סממני  ˘י˜ח  ובלב„  זמן,  ל‡חרי  ב‡‰  כ˘‰רפו‡‰  ובפרט  מרפ‡ים,  רפו‡‰ 

ובו„‡י ל„כוו˙י' למר ‡ריכו˙ ב‰‡מור ‡ין ב‰ ˆורך, ו‡ˆפ‰ לב˘ו"ט בכל ‰‡מור.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב ‡‚ר˙ ח'˙˜יח)

‡מי˙י˙ מ„˙ ‰בטחון
ו‡מי˙˙ מ„˙ ‰בטחון ‰י‡, ˘‡ף ˘‡ין רו‡ים כל „רך בטבע, ‰רי נעל‰ מכל ספ˜ ˘בו„‡י 
ובברי‡ו˙  ב‰רחב‰  בפרנס‰  ‰יינו  ממ˘,  ב˘ר  לעיני  ונ‚ל‰  ‰נר‡‰  ובטוב  טוב,  ‰כל  י‰י׳ 
מעמי„  למט‰  ˘‰‡„ם  וכיון  כלל,  נו‚עים  ‡ינם  ˘בטבע  ‰ענינים  ‰רי  למעל‰  ול‚בי  וכו׳ 
‡˙ עˆמו ומ‚בי‰ ‡˙ עˆמו למעל‰ עכ"פ מ˘‰ו מן ‰‡רı, ‰יינו כ˘פועל בעˆמו ˘על י„י 
ביכול˙ו  מ‰˘י״˙, ‰רי   ıחו עליו  בעל ‰בי˙  ˘‡ין  ב˙כלי˙  בטוח  מ‡מין,  י‰ו„י  ˘‰ו‡  ז‰ 

ל‰מ˘יך ‚ם פ‰ למט‰, ˘‚ם למט‰ ל‡ יוכלו כל עניני ‰טבע לנ‚וע בו ˘ל‡ לטוב‰ ח"ו.

˘ינוי  ˙יכף  יר‡‰  ‰רי  ב˙כלי˙,  בבטחונו  י˙חז˜  ר˜  ˘‡ם  ב‰˘י״˙,  חז˜‰  ו˙˜ו˙י 
לעו„  ומטוב  וטוב ‡ון  לילך ‰לוך  מˆבו  וי˙חיל  בעניני ‰מסחר ‰‚˘מי  עמ„ו  ב‰‰נ‰‚‰ 

יו˙ר טוב.

ונוסף על ז‰ ‰י' ˆריך ל‰˙חיל ˙יכף ומי„ בנ˙ינ˙ ˆ„˜‰ כפי ר‚ילו˙ו ול‰וסיף על-כל-
פנים במ˜ˆ˙ על ר‚ילו˙ו ע„ ע˙‰, ו‡חכ‰ ממנו לב˘ור‰ טוב‰ בכל ‰נ"ל.

בברכ‰ ל‰ˆלח‰ ב‚˘מיו˙ ו˘י˜ויים בו פ˙‚ם כ"˜ רבינו ‰ז˜ן, ˘‰˘י"˙ נו˙ן לי‰ו„ים 
‚˘מיו˙ ו‰ם עו˘ים מ‚˘מיו˙ רוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ‡‚ר˙ ‡'˙רס‚)

‡פילו בפרטים ‡לו ‰נ˜ר‡ים בל˘ון ‰עולם 
‡פורים ו˜טנטנים מ˘‚יח ‰ו‡ י˙'

‰˙ר‡ינו,  מע˙  ‰זמן  כל  במ˘ך  י„יעו˙  כל  ממנו  ‰‚יעו  ˘ל‡  מ‰  בעיני  ‰י'  לפל‡ 
ונˆטער˙י ל˜בל ז‰ ע˙‰ י„יע‰ ממנו ˘‡ין ברי‡ו˙ו כ„בעי, וכב˜˘˙ו ‡זכירו על ‰ˆיון 

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

במ‰ ר‡‰ יˆח˜ ‚ו„ל ˆ„˜˙ רב˜‰?
מ„וע ל‡ ‰בי‡ ר˘"י ˘„ל˙ו˙ רב˜‰ ‰יו פ˙וחו˙ לרווח‰? / מ˙י ‰˙חיל‰ רב˜‰ ב‰„ל˜˙ 
נרו˙ ˘ב˙? / ˘ל˘˙ מˆוו˙ ‰נ˘ים ˘מרומזו˙ ב˘לו˘˙ ‰נסים ˘˜רו ב‡ו‰ל רב˜‰ / מ˜ור 

למנ‰‚ ˘‚ם יל„ו˙ ˜טנו˙ י„לי˜ו נרו˙ ˘ב˙ ˜ו„˘

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 163 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
˘‰נ˘מ‰ ˙˘מע ב˜ול ‰‚וף?

לעזור ל‚וף לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ / עניין ‰מˆוו˙ – לזכך ‰‚וף ‰‚˘מי „יי˜‡ / לע˙י„ לבו‡ 
‰נ˘מ‰ ˙‰‡ ניזוני˙ מן ‰‚וף

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 31 ו‡ילך, ˙ור˙ מנחם ח"ב עמ' 87 ו‡ילך)

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

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‚„רי בעלו˙ ‰‡רı וכיבו˘‰

‰י‡,  מוחז˜˙  „‡"י  מ‰‡  מ‰יבוסי  ירו˘לים  לכבו˘  ˘ל‡  ˘בוע‰  ˘מˆינו  מ‰  על  י˜˘‰ 
בעלו˙  בבעלו˙ ‰‡רı „‡יכ‡  חי„ו˘  וי˜„ים  בימי „ו„,  זו  ˘בוע‰  ע"י  ˘‰י'  במ‰  ויפלפל 
כללי˙ כמלך פורı ‚„ר ו‡יכ‡ בעלו˙ פרטי˙ לכל ‡„ם, וי˙רı עפ"ז ‰˘בוע‰ על ירו˘לים 
וכן כל ‰„ו"„ ˘‰י' בימי „ו„, ועפ"ז יב‡ר „ברי חז"ל לענין ˜נין מער˙ ‰מכפל‰ ע"י ‡בר‰ם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 82 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
מ˘‚יח ‰ו‡ י˙' על כל ‡ח„ ו‡ח˙

כו מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
״˘רים ר„פוני חינם״ 

כז „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„ו˙ טובו˙, חסי„יו˙, נעימו˙



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

במ‰ ר‡‰ יˆח˜ ‚ו„ל ˆ„˜˙ רב˜‰?
רב˜‰  ‰˙חיל‰  מ˙י   / לרווח‰?  פ˙וחו˙  ‰יו  רב˜‰  ˘„ל˙ו˙  ר˘"י  ‰בי‡  ל‡  מ„וע 
˘˜רו  ‰נסים  ב˘לו˘˙  ˘מרומזו˙  ‰נ˘ים  מˆוו˙  ˘ל˘˙   / ˘ב˙?  נרו˙  ב‰„ל˜˙ 

ב‡ו‰ל רב˜‰ / מ˜ור למנ‰‚ ˘‚ם יל„ו˙ ˜טנו˙ י„לי˜ו נרו˙ ˘ב˙ ˜ו„˘

◇ ◇ ◇

ליˆח˜,  כ‡˘‰  רב˜‰   ˙‡ ˘‰בי‡  ‡ליעזר  ˘ליחו˙  ‡ו„ו˙  ‰מספר˙  ‰פר˘‰  בסיום 
לו  ו˙‰י  רב˜‰   ˙‡ וי˜ח  ‡מו,  ˘ר‰  ‰‡‰ל‰  יˆח˜  "ויבי‡‰  ‡˘ר  סז)  (כ„,  ‰כ˙וב  ‡ומר 

ל‡˘‰ ו‚ו'". ומפר˘ ר˘"י:

„ו‚מ˙  ונע˘י˙  כלומר:  ‡מו,  ˘ר‰  ‰י‡  ו‰רי  ‰‡‰ל‰  ויבי‡‰   – ‡מו  ˘ר‰  "‰‡‰ל‰ 
מˆוי'  וברכ‰  ˘ב˙,  לערב  ˘ב˙  מערב  נר „לו˜  ˘˘ר‰ ˜יימ˙ ‰י'  זמן  ˘כל  ˘ר‰ ‡מו; 

בעיס‰, וענן ˜˘ור על ‰‡‰ל, ומ˘מ˙‰ פס˜ו, וכ˘ב‡˙ רב˜‰ חזרו". 

˘ב˙",  לערב  ˘ב˙  מערב  „לו˜  "נר   (‡)  – ניסים  ˘לו˘‰  ‰יו  ˘ר‰  ˘‡ˆל  ו‰יינו, 
‰ניסים,  פס˜ו  ˘ר‰  ומ˘מ˙‰  ‰‡ו‰ל";  על  ˜˘ור  "ענן   (‚) בעיס‰",  מˆוי'  "ברכ‰  (ב) 

וכ˘ב‡‰ רב˜‰ - חזרו.

וכ„ „יי˜˙ מ˙עורר˙ כ‡ן ˜ו˘י‡ פ˘וט‰ - על ‰ס„ר ב„ברי ר˘"י: 

ל‡חר  ב‡ "ענן";   – רב˜‰ ‡ל ‰‡‰ל  נכנס‰  כ‡˘ר  ˘מי„  בפועל ‰י',  לכ‡ור‰ ‰ס„ר 
מכן, כ˘‰˙עס˜‰ בעיס‰ – ר‡ו ˘י˘ "ברכ‰ בעיס‰"; ור˜ ל‡חר ˘עבר ˘בוע ˘לם – ‡ז 

נוכחו לר‡ו˙ ˘"נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙" (ול‡ כב‰ ב‡מˆע ‰˘בוע). 

‰‡‰ל",  פ˙ח  על  ˜˘ור  "ענן  ˜ו„ם   – טז)  פ"ס,  (ב"ר  במ„ר˘  ‰ס„ר  ‰ו‡  ˘כן  וב‡מ˙, 
 ˙‡ ר˘"י  ‰פך  טעם  מ‰  „לו˜";  "נר  מזכיר  לבסוף  ור˜  בעיס‰,  ‰"ברכ‰"  כך  ‡חר 
‰ס„ר מ‰ס„ר ˘במ„ר˘ – ˘כן מ˙‡ים ‚ם לפי ס„ר ‰זמנים – ו‰˜„ים "נר „לו˜" ל‰יו˙ 

ר‡˘ון?!

כ„

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

בחיי ‰יום יום

מ˘‚יח ‰ו‡ י˙' על כל ‡ח„ ו‡ח˙

עליו ל‰˙בונן במˆי‡ו˙ בור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו, 
˘רו‡ים במוח˘ ˘‡ין ‰עולם ‰פ˜ר

במענ‰ למכ˙בו עם ‰מˆורף ‡ליו, ר‡˘י פר˜ים מ„ברי ימי חייו.

˘י‰י  ‡ל‡  ‰ˆורך,  בע˙  לכ˙וב  יכול  ל‰ב‡  ו‚ם  סליח‰,  לב˜˘˙  מ˜ום  ˘‡ין  ומובן 
מ˘מחים  י‰יו  מכ˙ביו  ˘˙וכן  ל‰יטיב  ‰טוב  ומטבע  ‰טוב  עˆם  ˘‰ו‡  מ‰˘י"˙  רˆון 

וטובים בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰.

ול˙וכן מכ˙בו, ו‰˙˜ו‰ ˘לע˙ ˜בל˙ ‰מענ‰ כבר ‰וטב מˆב רוחו,

כ˘לו  „ומים  מ˜רים  וכמ‰  ‰טבע,  ב„רך  בו  ‰˙לוי  לע˘ו˙  ‰‡„ם  ˘על  כיון  ‰נ‰ 
ובפרט ב˙˜ופ˙נו זו, בטח ˘ו‡ל „ע˙ מומח‰ במ˜ˆוע וממל‡ ‰ור‡˙ו, ‡ל‡ ועי˜ר עליו 
˘‡ין ‰עולם ‰פ˜ר,  במוח˘  רו‡ים  ˘‰רי  ומנ‰י‚ו,  עולם  בור‡  מˆי‡ו˙  בענין  ל‰˙בונן 
˘ל  ככולו  רובו  ˘‰ו‡  וכו'  ‰„ומם  ב˘טח  ˘מוˆ‡ים  ו‰ס„ר  זו,  לביר‰  ‰בי˙  בעל  וי˘ 
‰עולם ˘מסביב לנו מכריח, ˘בו„‡י י˘נו ס„ר ‚ם בחל˜ ‰˜טנטן בו, וע„ ל‰‡„ם, ו‡ין 

לומר ˘‡ין בו ס„ר ‡ו ˘˘ורר בו ‰יפך ‰ס„ר.

˘ל ‡יז‰  ו˙˘ע ‡חוז  ב˙˘עים  ˘‡ו˙ן ‰חו˜ים ‰˘ולטים  זו‰י ‚ם ‚י˘˙ ‰מ„ע,  ו‰רי 
˙ופע‰, בו„‡י ˘˘ולט ‰ס„ר ב‡חוז ‰‡ח„ ˘ע„יין ל‡ נבחן ‡ו ˘‡ינו נר‡‰ וכו'.

רוח,  וע„ו„  בטח‰  נו˙ן  וז‰  מנˆח,  ו‰טוב  ‰ס„ר  סוף  ˘סוף  ‰מי„י˙,  מס˜נ‡  ˘מז‰ 
˘ני˙נו  בו„‡י  פלוני,  מיחו˘  ע"י  פלוני˙  ˙ופע‰  ע"י  מכוס‰  ‰טוב  ˘ע‰  ˘לפי  ˘‡ף 

ל‡„ם ‰כחו˙ ל‰˙‚בר עלי‰ם ב‡ם ר˜ ירˆ‰.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

„ע"ז ‰נ"ל רי˘ „ברינו: "מכ„י ירו˘‰ ‰י‡ 
בפר˘"י  ‰יטב  ו„ו"˜  מ‡בו˙י‰ם".  ל‰ם 
י˘  כ‡ן  „ברינו  וע"פ  ו‡˘רי‰ם).   ‰"„) ˘ם 
ל‡בר‰ם  "˘‰רי  ˘ם  ר˘"י  מ"˘  לפר˘ 
ר˜  ל‡  ˜‡י  ˘ם  כי  ‡˙ננ‰",  לך  כי  נ‡מר 

בכורים ˘ם.

מˆ„  ל‡  ‰ו‡  ˜ור‡  ˘‚ר  מ‰  „ז‰  י"ל  ‰נ"ל  וע"פ 
י˘נ‰  ˘‡ˆלם  (כבנ"י  י˘ר‡ל  מכלל  חל˜  ‰יו˙ו 
‰בעלו˙ כללי˙ מ‡בר‰ם כר‡˘ ‰‡ומ‰), כ"‡ ב‚„ר 

בן ‰יור˘ מ‡ב ˘לו – ‡בר‰ם*.

 ,ıב‡ר חל˜  יטלו  ‰‚רים  ‚ם  ˘לע˙י„  ול‰עיר 
 ıר‡‰  ˙‡ "וחל˜˙ם  כ‚)  כ‡  מז,  (יחז˜‡ל  ˘נ‡מר 
ב˘בט  ו‰י'  ו‚ו'  ב˙וככם  ‰‚רים  ול‰‚רים  לכם  ו‚ו' 
‡˘ר ‚ר ‰‚ר ‡˙ו ˘ם ˙˙נו נחל˙ו". וי"ל „ז‰ו ב‚„ר

שאברהם  לפי  שם:  להרמב"ם  מפיהמ"ש  להעיר   (*
הי' אב לכל העולם לפי שהוא למדם אמונה.

‰בעלו˙  ב„ין  ‡ל‡  ‰כללי˙  ‰בעלו˙  ב„ין 
‰פרטי˙, וכ„יו˜ ל˘ון ‰‚מר‡ "ירו˘‰ ‰י‡ 

ל‰ם מ‡בו˙י‰ם"34.

בעלו˙ פרטי˙ ˘ל‰ם ב‡רı „יור˘ים מ‡בר‰ם**.

‡בר‰ם  בני  ˘‰‚רים   (‡ (פ‡,  ב"ב  רמב"ן  ור‡‰ 
ר‡וים לירו˘‰ ‡ל‡ ˘נ˙חל˜‰ ‰‡רı ליוˆ‡י מˆרים 
ו˘"נ.  ‚ר.  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  ור‡‰  כו'. 

ו‡כ"מ.

34) ור‡‰ יחז˜‡ל ˘ם ובמפר˘ים. ועˆ"ע.

שם  בכורים  בהל'  הרמב"ם  דברי  המשך  וראה   (**
את  בניו  שיירשו  תחלה  השבועה  היתה  "ולאברהם 

הארץ".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. וי˘ לומר בז‰ (בכל ‰ב‡ ל˜מן – ר‡‰ עו„ מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ב˘נ˙ ˙˘ע"‰, ב‰‚ליונו˙ ל˘"פ: 
לך לך, ויר‡, ˙ול„ו˙. עיי"˘ ל˘לימו˙ ‰ענין): 

ללמו„  י˘  ומז‰  ˘ר‰ ‡מו";  ˘בכ˙וב "‰‡‰ל‰  על ‰˙יבו˙  מוסבים  כ‡ן  ר˘"י  „ברי 
לכ‡ור‰, ˘˘לו˘˙ ‰ניסים ˘‰יו ‡ˆל רב˜‰ נר‡ו ‡ˆל‰ עו„ ˜ו„ם ˘נ˘‡‰ יˆח˜ ל‡˘‰, 

˘‰רי ר˜ ל‡חרי ז‰ נ‡מר "וי˜ח ‡˙ רב˜‰ ו˙‰י לו ל‡˘‰".

 ˙‡ ל‰בי‡  ב„רכו  עמו  ˘‡ירעו  ‰נפל‡ו˙  על  ליˆח˜  סיפר  ˘‡ליעזר  ˘‰‚ם  ו‰יינו, 
י„  כ„,  (פר˘˙נו  ליˆח˜"  לעב„ך  ˘"‡ו˙‰ ‰וכח˙  ברור‰  ר‡י'  בעיני ‡ליעזר  ˘‰יו  רב˜‰, 
ל‡ו‰ל  ˘‰בי‡ ‡ו˙‰  ע„  ב„בר,  בטוח  ל‡ ‰י'  ע„יין  עˆמו  יˆח˜  מ˜ום,  מכל  ובפר˘"י) – 
˘סיפר  מ‡˘ר ‰נסים  יו˙ר  ‚„ולים  עו„  ˘‰יו  לרב˜‰,  ב˘ייכו˙  בעיניו ‡˙ ‰ניסים  ור‡‰ 

עלי‰ם ‡ליעזר כו', ו„ו˜‡ ‡ז ‰חליט ונ˘‡‰ ל‡˘‰ בפועל. 

וז‰ו פירו˘ ‰כ˙וב – "ויבי‡‰ יˆח˜ ‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו", ˘יˆח˜ נוכח לר‡ו˙ במעל˙‰ 
וˆ„˜ו˙‰ ˘„ומ‰ ל˘ר‰, ור˜ ‡ז "וי˜ח ‡˙ רב˜‰ ו˙‰י לו ל‡˘‰". 

כ˘ב‡˙  מי„  חזרו   .  . ר˘"י  ˘‰בי‡  כ‡ן: "‡לו ‰˘ל˘‰  בלבו˘ ‰‡ור‰  מפור˘  [וכן 
רב˜‰ ‡ל ‰‡‰ל, ‡ע"פ ˘ע„יין ל‡ ל˜ח‰ יˆח˜ בני˘ו‡ין - חזרו ‡לו ‰‚' „ברים . . לפי 
˘'‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו' ˘„ר˘ו בו 'ו‰נ‰ ‰י‡ ˘ר‰ ‡מו' – כ˙יב ˜ו„ם 'וי˜ח ‡˙ רב˜‰'"].

‚. ועל פי ז‰ י˘ לב‡ר ‰ס„ר ˘בפירו˘ ר˘"י:

יˆח˜  נוכח  רב˜‰  בבו‡  ˘‰יו  ‰מיוח„ים  ‰נסים  י„י  ˘על  ‰ו‡  כ‡ן  בסיפור  ‰מכוון 
לר‡ו˙ בˆ„˜ו˙‰ ˘ל רב˜‰, ˘‰י‡ ב„ו‚מ˙ ˘ר‰ ‡מו. 

וכיון ˘בˆ„˜ו˙‰ ˘ל רב˜‰ עס˜ינן, ‰˜„ים ר˘"י ‡˙ ‰נס ˘ל "נר „לו˜ מערב ˘ב˙ 
ברור  ב‡ופן  ב‡  ובז‰  רב˜‰,  י„י  על  ˘נע˘‰  מˆו‰  במע˘‰  פרט  ˘‰ו‡  ˘ב˙"  לערב 
 – (ס˙ם)  י„י'  למע˘‰  ˘˘ייך  בעיס‰",  מˆוי'  ב‰נס „"ברכ‰  וˆ„˜ו˙‰; ‰מ˘יך  מעל˙‰ 
˘‚ם בז‰ „ומ‰ ל˘ר‰; וסיים ב‰נס „"ענן ˜˘ור על ‰‡‰ל" ˘‡ינו מסובב י˘ר ממע˘‰ 

י„י' ˘ל רב˜‰ (ו˘ר‰). 

נוכח  ˘עי"ז  רב˜‰,  ˘ל  לˆ„˜ו˙‰  נסים ‰˘ייכים  על  כ‡ן ‰י‡   ‰˘‚„‰‰˘  – ז‰  ולפי 
יˆח˜ לר‡ו˙ במעל˙‰ – יומ˙˜ ‚ם ז‰ ˘‰˘מיט ר˘"י ול‡ ‰בי‡ מ‰מ„ר˘ עו„ פרט ˘בו 
‰י˙‰ רב˜‰ „ומ‰ ל˘ר‰: "„ל˙ו˙ פ˙וחו˙ לרווח‰" ל˜בל ‰‡ורחים ו‰עניים (וכ˜ו˘יי˙ 

מפר˘י ר˘"י); 

„‚מילו˙  בענין  רב˜‰  ˘ל  מעל˙‰   ˙‡ מ„‚י˘  לרווח‰"  פ˙וחו˙  ˘"„ל˙ו˙  ז‰  כי, 
נ‰‚‰  ˘בו  ‰‡ופן  על  ‡ליעזר  מסיפור  לכן,  ˜ו„ם  עו„  יˆח˜  י„ע  כבר  ז‰  ו‰רי  חס„ים, 
ל‡ ‰בי‡  ולכן   – י„)  כ„,  פר˘"י  ור‡‰  ו‡ילך.  יח  כ„,  (פר˘˙נו  ונ„יבו˙  חס„  מ˙וך  עמו  רב˜‰ 

ר˘"י פרט ז‰, כי ‡ין בו חי„ו˘ מיוח„ ל‚בי מ"˘ לפנ"ז. 

בעיניו ‡˙  ר‡‰  כ‡˘ר  רב˜‰  במעל˙  לר‡ו˙  נוכח  ˘יˆח˜  ס"ב  לעיל  פי ‰‡מור  [ועל 
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‡ליעזר  עלי‰ם  ˘סיפר  ‰נסים  מ‡˘ר  יו˙ר  ‚„ולים  עו„  ˘‰יו  לרב˜‰,  ב˘ייכו˙  ‰ניסים 
˘‰רי ‡ין  לרווח‰",  פ˙וחו˙  ר˘"י ‡˙ ‰פרט „"„ל˙ו˙  ˘ל‡ ‰בי‡  מ‰  יו˙ר  עו„  יומ˙˜ 
מסיפורי  (יו˙ר  ל‡˘‰  רב˜‰   ˙‡ ל˘‡˙  ל‰חליט  יˆח˜  על  י˘פיע  „ו˜‡  ˘‰ו‡  נס  בז‰ 

‰נפל‡ו˙ ˘סיפר ‡ליעזר כו')]. 

„. וי˘ ל‰וסיף עו„ בבי‡ור ‰ס„ר ˘בפירו˘ ר˘"י – ˘‰˜„ים "נר „לו˜" לפני ‰נסים 
‰‡חרים – וב‰˜„ים: 

מוכח   – ל‡˘‰  יˆח˜  ˘נ˘‡‰  לפני  עו„  ברב˜‰  ‰˙˜יים  „לו˜"  „"נר  ˘‰נס  מכיון 
˜טנ‰  יל„‰  ‡ז  ‰י˙‰  רב˜‰  מזו:  וי˙יר‰  ני˘ו‡י'.  ˜ו„ם  עו„  ˘ב˙  נר  רב˜‰  ˘‰„לי˜‰ 
ב˙ ˘לו˘ ˘נים, כמפור˘ בר˘"י בפ' ˙ול„ו˙ (כ‰, כ), ו‡עפ"כ, ‰„לי˜‰ נר ˘ב˙ וב‡ופן 

˘‰י' בו נס ‚„ול ו‰מ˘יך ל„לו˜ כל ‰˘בוע.  

ומכ‡ן ‡סמכ˙‡ ל‰מנ‰‚ בכו"כ ˜‰ילו˙ ˜„ו˘ו˙ מי˘ר‡ל, ˘ל‡ ר˜ ‰‡ם – ע˜ר˙ ‰בי˙ 
ו‡פילו  ני˘‡ו,  ל‡  ˘ע„יין  ‰בנו˙   ˙‡ ‚ם  זו  במˆו‰  מחנכים  ‡ל‡  ˘ב˙,  נר  מ„לי˜‰   –

‰יל„ו˙ ‰˜טנו˙ ביו˙ר (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"‡ ע' 281 ו‡ילך. חי"ז ע' 146 ו‡ילך. ועו„).

ב‰˙‡ם  ˘‰ו‡  כו'",  „לו˜  "נר  ˘‰˜„ים  ר˘"י,  „ברי  בס„ר  ‰רמז  לפר˘  י˘  ומע˙‰ 
ל‰ס„ר ‰מ˙‡ים ‚ם ‰יום ‡ˆל כל ‡ח˙ מבנו˙ י˘ר‡ל, זרע רב˜‰: 

˘לו˘˙  ‡˘ר  מפר˘ים),  ועו„  בחז˜וני.  ‰ו‡  וע„"ז  כ‡ן.  ‡רי'  (‚ור  מב‡ר  מפר‡‚  ‰מ‰ר"ל 
י˘ר‡ל:  ובנו˙  לנ˘י  במיוח„  ˘לו˘˙ ‰מˆוו˙ ‰˘ייכו˙  כנ‚„  ר˘"י ‰ם  ˘מבי‡  ‰ניסים 
‰פר˘˙   – בעיס‰"  מˆוי'  "ברכ‰  ‰נר;  ‰„ל˜˙   – ˘ב˙"  לערב  ˘ב˙  מערב  „לו˜  "נר 
חל‰; ו"ענן ˜˘ור על ‰‡‰ל" – ˘מיר˙ „יני ‰ט‰ר‰ ["כי ענן ‰כבו„ ‰ו‡ ˘כינ˙ כבו„ו 
ולפיכך   .  . רוח ‰˜ו„˘  לי„י  מבי‡‰  כי ‰ט‰ר‰  ו‰ט‰ר‰,  לכבו„ ‰˜„ו˘‰  וז‰ו  י˙ברך, 

˘ר‰ ˘‰י˙‰ ˘ומר˙ ‰ט‰ר‰ מן ‰נ„ו˙, זכ˙‰ ˘י‰י' ענן ‰כבו„ ˘ור‰ על ‰‡‰ל"].

ומע˙‰ י"ל, ˘‰ס„ר בר˘"י מ˙‡ים ‰ו‡ ל‰זמן ˘בו מ˜יימ˙ ב˙ י˘ר‡ל מˆוו˙ ‡לו: 

˘ב˙")  מערב  „לו˜  ("נר  ˘ב˙  נר  ‰„ל˜˙  מˆו˙  ב˜יום  מ˙חיל‰  ‰י‡  כל  ר‡˘י˙ 
‰„לי˜‰  ˘רב˜‰  כ˘ם  ביו˙ר,  ˜טנ‰  כ˘‰יל„‰  עו„  בז‰  לחנכ‰  ˘מ˙חילים  וכנ"ל,   –

כ˘‰י˙‰ ב˙ ˘לו˘ ˘נים; 

מˆו˙  ל˜יים  יכול‰  ‰י‡  ו‡ז  ‰בי˙,  בעבו„˙  לסייע  ומ˙חיל‰  ‚„ל‰  ‰י‡  מכן  ל‡חר 
‰פר˘˙ חל‰ (‰˘ייכ˙ ל"ברכ‰ מˆוי' בעיס‰");   

ב„יני  ל‰יז‰ר  עלי'  מוטל  ו‡ז  בי˘ר‡ל,  בי˙  ומ˜ימ‰  ני˘‡˙  ‰י‡  ‰זמן  וב‰מ˘ך 
‰ט‰ר‰ (˘עי"ז "ענן ˜˘ור על ‰‡‰ל"). 

"‡ם  חז"ל  מ‡מר  ל˜יום  נזכ‰  ˘ב˙  נרו˙  ‰„ל˜˙  מˆוו˙  ˜יום  ˘בזכו˙  רˆון  וי‰י 
˘מר˙ם נרו˙ ˘ל ˘ב˙ ‡ני מר‡‰ לכם נרו˙ ˘ל ˆיון" (יל˜וט ˘מעוני ר"פ ב‰עלו˙ך) במ‰ר‰ 

בימינו.
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‚ו'".  ולרחב‰  ל‡רכ‰   ıב‡ר ‰˙‰לך  ˜ום 
˘טח  ‚ו„ל  מו„‚˘  „בכ˙ובים ‡לו  פירו˘, 
ונ‚ב‰  פרטיו ("ור‡‰ ‚ו' ˆפונ‰  ו‚ם   ıר‡‰
ו˜„מ‰ וימ‰ ‚ו'") וריבוי זרעו ˘ל ‡בר‰ם 
‰כ˙ובים  ‰מ˘ך  ˘מ˘מעו˙   – בו  ומנין 
‰י‡, ˘נ˙ינ˙ ‡רı רחב˙ י„ים כזו מ˙‡ימ‰ 
כעפר  זרעך   ˙‡ „"ו˘מ˙י  ל‰‰בטח‰ 
‚„ול‰   ıל‡ר ‰ם  ז˜ו˜ים  ˘לכן   ,"ıר‡‰
חל˜ו  בˆפונ‰,  י‰י'  זרעך  וחל˜  ביו˙ר 
‰בעלו˙  עם  ˜˘ור  ז‰  וענין  וכו';  בנ‚ב‰ 
חל˜ו  על  מי˘ר‡ל  כ‡ו"‡  ˘ל  ‰פרטי˙ 
‰˙‰לך  "˜ום  ‰כ˙וב  „ברי  וכן   .ıב‡ר
יחזי˜  ˘‡בר‰ם   – ולרחב‰"  ל‡רכ‰   ıב‡ר
בסו‚י‡  (כמבו‡ר  חז˜‰  ˜נין  ‰יינו   ,ıב‡ר
‰ועיל  ר"‡  ‡) „ל„ע˙   ,˜ (ב"ב  ב˘"ס  ‰נ"ל 
˜נין  על  ‚"כ  ˜‡י   – חז˜29‰)  כ„ין  ‰‰ילוך 
˘חז˜‰ ‰י‡  כנ"ל  פרטי˙,  לבעלו˙  ‰˘ייך 

(בעי˜ר‰) ב˜נין ‰פרטי.

ומע˙‰ י˘ לומר, ˘ז‰ו ‚ם טעם ‰חילו˜ 
‰מ„ברים  „בפסו˜ים   – ‰כ˙ובים  ˘בין 
ר˜  נ‡מר  ‰כללי˙  ‰בעלו˙  ‡ו„ו˙ 
‰בעלו˙  ע"„  ב‰כ˙ובים  ו‡ילו  "לזרעך", 
ע„  ולזרעך  ‡˙ננ‰  "לך  נ‡מר  ‰פרטי˙ 
בפ"ע.  ל‡בר‰ם  ‰נ˙ינ‰  ב‰„‚˘˙  עולם", 
ל‡ומ‰  ר‡˘  ‰י'  ‡בינו  ‡בר‰ם  „‰נ‰, 
‰י˘ר‡לי˙, ‰כולל˙ ‡˙ כל בנ"י, ומˆ„ ז‰ 
‰נ‰ כל ענין ˘נ‡מר ‡ליו (‡ו ני˙ן לו) ‰רי 
י˘  ז‡˙  ומלב„  י˘ר‡ל"30;  ענין „"כלל  ז‰ 

חז˜˙‰".  ב‰  "עב„  ˘ם  לך  יונ˙ן  וב˙ר‚ום   (29
ב‰נסמן  וכן   .‚"‰ פ"‡  ˜„ו˘ין  ירו˘למי  ‚ם  ור‡‰ 

לעיל רי˘ ס"ב.

יˆח˜)  לי„˙  (לפני  „‡ז  פ˘וטו,  לפי  ‰ו‡  וכן   (30

כ‡ו"‡  ˘ל  ‰"‡ב"  ‚ם  ˘‰ו‡  ˘ם,  עו„  בו 
"‡בר‰ם  כ˙ו‡רו  פרטי,  ב‡ופן  מי˘ר‡ל 
מי˘ר‡ל.  כ‡ו"‡  ˘ל  ‡בי‰ם  ‡בינו", 
ע"„  ל‡בר‰ם  „‰‰בטח‰  לומר,  י˘  ו˘וב 
‰בעלו˙ ‰כללי˙ „‡"י ‰י‡ ל‡בר‰ם ב˙ור 
ו‰‰בטח‰  י˘ר‡ל),  (כלל  ‰‡ומ‰  ר‡˘ 
ל‡בר‰ם  ‰י‡   – ‰פרטי˙  ל‰בעלו˙  בנו‚ע 
ב˙ור ‰"‡ב" ˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל31. ול‰כי 
ל‡בר‰ם  ‰בטח‰  ב‡‰  ˘ב‰ם  ב‰כ˙ובים 
ר˜  ב‰ם  נ‡מר  ‰כללי˙,  ‰בעלו˙  ע"„ 
‡ינו  ז‰  כי  נ˙˙י),  (לזרעך  ‡˙ן"  "לזרעך 
לבן,  מ‡ב  פרטי  ב‡ופן  ירו˘‰  ב‚„ר 
˘‰ו‡  (ול‰עיר  י˘ר‡ל  לכלל  ני˙ן  ‡ל‡ 
‰„ורו˙,  כל  במ˘ך  ‰"כלל"  ‡ו˙ו  ‰ו‡ 
 ;((‡ ו,  (‰וריו˙  מ˙32  ל‡  „ˆבור  וכ„˜יי"ל 
˘נ‡מר‰  ‰פרטי˙  ב‰בעלו˙  מ˘‡"כ 
לכ‡ו"‡  ˘מורי˘  "‡ב",  ב˙ור  ל‡בר‰ם 
˘בז‰  ולזרעך",  ‡˙ננ‰  "לך  נ‡מר  מבניו, 
‡בר‰ם  ˘בין  ו"בן"  „"‡ב"  ‰יחס  מו„‚˘ 
וזרעו, ˘עי"ז ב‡‰ ‰‡רı בירו˘‰ מ‰‡ב – 
בסו‚י‡  ועיין  עולם33.  ע„  לזרעו   – ‡בר‰ם 

‰יחי„י.  ‰י‰ו„י  ל‰יו˙ו  י˘ר‡ל  כלל  ‡בר‰ם  ‰י' 
ול‰עיר מˆפע"נ ע‰"˙ ר"פ וי˘ב בנו‚ע ליע˜ב.

‡בר‰ם  ‰י'  ‡ח„  כ„:  ל‚,  מיחז˜‡ל  ל‰עיר   (31
 ıר‡‰ נ˙נ‰  לנו  רבים  ו‡נחנו   ıר‡‰  ˙‡ וייר˘ 

למור˘‰.

מ"˙  לפני  בנו‚ע  ‰ו‡  כן  ‡ם  ˘ˆ"ע  ‡ל‡   (32
ול‡חר מ"˙.

ו‰פלו‚˙‡ ‡ם  לז‰ ‰˘˜ו"ט  ל˜˘ר  י˘  ו‡ולי   (33
מ"„),  פ"‡  בכורים  (ר‡‰  ו˜ור‡  בכורים  מבי‡  ‚ר 
ול‰לכ‰ פס˜ ‰רמב"ם (‰ל' בכורים פ"„ ‰"‚) "‰‚ר 
‰מון  ‡ב   (‰ יז,  (לך  ל‡בר‰ם  ˘נ‡מר  ו˜ור‡  מבי‡ 
˘נכנסין  כולו  ‰עולם  כל  ‡ב  ‰ו‡  ‰רי  נ˙˙יך  ‚וים 
ל‰רמב"ם  פי‰מ"˘  ור‡‰  ˘כינ‰".  כנפי  ˙ח˙ 
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‰‰בטח‰  ˜יום  זמן  ‰‚יע  ˘כבר  מיל˙‡ 
לו  ו˙ינ˙ן  ‰ז‡˙״,   ıר‡‰  ˙‡ ‡˙ן  "לזרעך 
(‚ם) ‰בעלו˙ ‰כללי˙, ובמיל‡ – "‡טלנ‰ 
מן ‰„ין״, על „רך כיבו˘ מלך. וז‰ו ˘‡מר 

"‡טלנ‰ מן ‰„ין״ ˘מ˘מעו בעל כרחם.

‰נ"ל  ‰˘בוע‰  בין  ‰˜˘ר  יומ˙˜  ובז‰ 
‰מכפל‰,  מער˙  ל˜ניי˙  ‰יבוס  עיר  על 
„ב‰˙‡ם לכך ˘‰ם ‰סכימו למכור בעלו˙ 
‰פרטי˙ „מער˙ ‰מכפל‰ ל‡בר‰ם (ב‡ופן 
י˘‡ר ‡ˆלם), ‰˘ביעו  ˘‰בעלו˙ ‰כללי˙̇ 
‡˙ ‡בר‰ם „כמו כן י‰י׳ כ‡˘ר בני י˘ר‡ל 
יכב˘ו ‡˙ ‰‡רı ו‰בעלו˙ ‰כללי˙ ˙עבור 
‰פרטי˙  ‰בעלו˙   ˙‡ ˘י˘‡ירו  לי„ם, 
„ירו˘לים בי„י‰ם ול‡ ˙עבור לי˘ר‡ל "כי 

‡ם ברˆונם". ו˜״ל. 

 ‰ 
וע"פ „ברינו י˙ורı עו„ מ‰ ˘י˘ ל˙מו‰ 
מער˙  ˜נין  ‚בי  ‰נ"ל  חז"ל  „ברי  בענין 
 ˙‡ ‡בר‰ם  ‰בי‡  מ„וע  „יל"ע  ‰מכפל‰, 
‰„ין)  מן  ליטלנ‰  יכול  (˘‰ו‡  ‰‰וכח‰ 
 ıר‡‰  ˙‡ ‡˙ן  "לזרעך  ‰˜ב"‰  מ‰בטח˙ 
˘ל ‡בר‰ם  לזרעו  ˘‰נ˙ינ‰ ‰י‡  ‰ז‡˙" – 
עˆמו  ל‡בר‰ם  ‰נ˙ינ‰  מ‰בטח˙  ול‡   –
י‚,  (לך  ‡˙ננ‰"  לך  ‚ו'   ıר‡‰ כל   ˙‡"  –
˘‰וב‡  בפ„ר"‡  ‰ל˘ון  ור‡‰  יז.  ˘ם,  וע„"ז  טו. 

(ב"ר  ‰מ„ר˘  לפי  וב‡מ˙  ‰˘יח‰).  ב˙חיל˙ 

‰˜ב"‰  ˘‡"ל  מז‰  ‰י‡  ˘‰‰וכח‰  ˘ם), 
"לזרעך נ˙˙י ‡˙ ‰‡רı ‰ז‡˙" (לך טו, יח), 
על  ז‰ ‡ינו ‰בטח‰  כ˙וב  כי   – ˘פיר  ‡˙י 
‰ירו˘למי  בל˘ון  עבר,  ל'  ‡ל‡  ‰ע˙י„, 
נ˙˙י",  כבר  נ˙˙י –  פ"ב ‰"‡) "לזרעך  (חל‰ 

על  כב)  פמ"„,  (ב"ר  במ„ר˘  ‚ם  וכ„‡י˙‡ 
מע˘‰".  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘"מ‡מרו  ז‰,  כ˙וב 

‰˜ב"‰  ˘ל  זו  ‡מיר‰  ע„יפ‡  ו‡"כ 
"לך  ‰‡מיר‰  ל‚בי  ‚ם  נ˙˙י")  ("לזרעך 
‡˙ננ‰" ˘‰י‡ ר˜ ‰בטח‰ על ‰ע˙י„; ‡בל 
מ"לזרעך ‡˙ן  ˘‰‰וכח‰ ‰י‡  פר˘"י,  לפי 
ל‡  מ„וע  כנ"ל:  ‡˙ ‰‡רı ‰ז‡˙" – ˜˘‰, 

‰בי‡ ‰‰בטח‰ "לך ‡˙ננ‰"28?

בעלו˙  בענין  לעיל,  „ברינו  לפי  ‡בל 
‰וב‡  מ„וע  ˘פיר   ıמ˙ור ופרטי˙  כללי˙ 
 ˙‡ ‡˙ן  "לזרעך  ‰כ˙וב  בפר˘"י  ע"ז 
‰‡רı ‰ז‡˙" (‡ו במ„ר˘ "לזרעך נ˙˙י ‡˙ 
‰‡רı ‰ז‡˙") – ול‡ ‰כ˙וב "לך ‡˙ננ‰", 
‰נ"ל  בעלו˙  ‡ופני  ˘ני  „‰נ‰  וב‰˜„ים 
ל‡בר‰ם  ‰ובטחו  י˘ר‡ל   ıב‡ר לי˘ר‡ל 
 ıר‡‰  ˙‡ ‡˙ן  "לזרעך  „‰כ˙ובים  ‡בינו, 
ענינם   ,"ıר‡‰  ˙‡ נ˙˙י  "לזרעך  ‰ז‡˙", 
 ,ıעל ‰‡ר י˘ר‡ל  עם  ˘ל  בעלו˙ ‰כללי˙ 
מ„ובר  ‡˙ננ‰"  "לך  ב‰כ˙וב  ו‡ילו 
חל˜ו  על  י˘ר‡ל  ˘ל  ‰פרטי˙  בבעלו˙ 
 ˙‡ ‡˙ן  "לזרעך  ‰‰בטח‰  כי   ,ıב‡ר
נ˙˙י  "לזרעך  ‰כ˙וב  (וכן  ‰ז‡˙"   ıר‡‰
 ıר‡‰ כל   ˙‡ כולל˙  ‰ז‡˙")   ıר‡‰  ˙‡
ו‰ו‡  ‰ז‡˙".   ıר‡‰" "כללי˙",  בל˘ון 
י˘ר‡ל   ıר‡  –  "ıר‡‰" ‰ו‡  ˘‰ני„ון  לפי 

‰˘ייכ˙ בכללו˙‰ לכללו˙ עם י˘ר‡ל;

‰רי  ‡˙ננ‰"  „"לך  ב‰‰בטח‰  מ˘‡"כ 
מן  ו‡ומר "ר‡‰  ומפרט  ב‰  מ‡ריך  ‰כ˙וב 
‰מ˜ום ‡˘ר ‡˙‰ ˘ם ˆפונ‰ ונ‚ב‰ ו˜„מ‰ 
עולם  ע„  ולזרעך  ‡˙ננ‰  לך  ‚ו'  וימ‰ 
ו˘מ˙י ‡˙ זרעך כעפר ‰‡רı ‡˘ר ‡ם יוכל 
‡י˘ למנו˙ ‡˙ עפר ‰‡רı ‚ם זרעך ימנ‰. 

ל˘ון  ל‚בי  (ו‰˘ינוי  ר˘"י  „ברי  בי‡ור   (28
חט"ו  ל˜ו"˘  ר‡‰   – (ו‰רמז)  ‰„ר˘  ע"„  ‰מ„ר˘) 
ע"„  ו‡ילך  ע' 204  ˘ם  ור‡‰  ו‡ילך (ו˘"נ).  ע' 146 

‰‰לכ‰.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

˘בוע˙ ‡בר‰ם לבני 
ח˙ על עיר יבוס

ח˙ ‡ו„ו˙ ˜ניי˙  בני  עם  ל„יבור ‡בר‰ם  בנו‚ע 
לבני  "‡מר  „ר"‡  בפר˜י  ‡י˙‡  ‰מכפל‰,  מער˙ 
טוב  במכר  ‰מכפל‰  מער˙   ˙‡ מ‰ם  ל˜נו˙  יבוס 
ע"˘  ‡ל‡  ‰יו,  ח˙יים  ו‰ל‡  ‰יו,  יבוסים  וכי  כו'. 
עיר יבוס נ˜ר‡ו יבוסים כו'. ‡מרו לו כו' כרו˙ עמנו 
כ"‡  יבוס  עיר   ˙‡ יור˘ים  י˘ר‡ל  ˘‡ין  ˘בוע‰ 
 ,ıל‡ר י˘ר‡ל  וכ˘ב‡ו  כו',  יבוס  בני  ˘ל  ברˆונם 
מפני  ל‰כנס  יכולין  ול‡ ‰יו  יבוס  בעיר  ליכנס  רˆו 

‡ו˙ ברי˙ ˘בוע˙ ‡בר‰ם כו'" (פל"ו).

ולכ‡ור‰ ˆ"ע מ‰ ˘בני י˘ר‡ל "ל‡ ‰יו יכולים 
בני  ˘בוע˙ ‡בר‰ם ‡ל  מפני  יבוס"  ב"עיר  לכנס" 
‰˜ב"‰  מ‡˙  במפור˘  י˘ר‡ל  נˆטוו  ‰ל‡  ח˙, 
"ו‰ור˘˙ם ‡˙ כל יו˘בי ‰‡רı ‚ו' וי˘ב˙ם ב‰ ‚ו' 
ו‰˙נחל˙ם ‡˙ ‰‡רı" (מסעי ל‚, נב ו‡ילך), ולכ‡ור‰ 
‰‰˙חייבויו˙  כל   ˙‡ מבטל  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˆיוויו 

‰˜ו„מו˙!

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

כל  ‡בר‰ם  ל˘בוע˙  ‰י'  ל‡  ‰„ין  ˘מן  ‡ע"פ 
מ"מ,  זו,  ˘בוע‰  ביטל  ‰˜ב"‰  ˘ˆיווי  מפני  ˙ו˜ף, 
ב˙˜פ‰,  עו„נ‰  ˘‰˘בוע‰  ‰יבוסים  ˘ח˘בו  מכיון 
זו, ‰י'  ב˘בוע‰  מ˙ח˘בים  י˘ר‡ל  ל‡ ‰יו  ‰רי ‡ם 
ˆו).  ‡ו˙  ˘ם  לפ„ר"‡  ר„"ל  (ור‡‰   '‰ חילול  מז‰  יוˆ‡ 
˘למרו˙  ל‰‚בעונים,  בנו‚ע  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  וע"„ 
חייל‰  "ל‡  ולכן  י˘ר‡ל,   ˙‡ רימו  ˘‰‚בעונים 
מ˘ום  ˜טלינו  "ל‡  מ"מ  כלל"  עילויי‰ו  ˘בוע‰ 

˜„ו˘˙ ‰˘ם" (‚יטין מו, ‡).

ח˙  בני  עם  ‰ברי˙  ˘כרי˙˙  מכיון  מזו,  וי˙יר‰ 
‰י˙‰ ˙נ‡י ב˜נין מער˙ ‰מכפל‰, ‰י' יוˆ‡, ˘ב‡ם 
‰יבוסים  חו˘בים  ‰יו  זו  ˘בוע‰  מ˜יימים  ‰יו  ל‡ 
למפרע,  בטל  ‰מכפל‰  במער˙  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘˜נינו 
ל‰ם  ל‡  ב˜בר  ו‰‡מ‰ו˙  ‰‡בו˙  ˜בורים  ובמיל‡ 

(ר‡‰ פירו˘ '˙ול„ו˙ ‡„ם' לספרי ר‡‰ יב, יז).

יח˘בו ‰יבוסים  ˘ל‡  ו"מ˘ום ˜„ו˘˙ ‰˘ם", 
"ל‡  ‰מכפל‰,  ממער˙  ‡בר‰ם  ˘ל  ˜נינו  ˘בטל 
זו,  ˘בוע‰  מפני  יבוס  לעיר  לכנס"  יכולים  ‰יו 
‰„ברים  ב‰מ˘ך  כמבו‡ר  ז‰,  ח˘˘  ˘‰סירו  ע„ 

בפר„"‡ ˘ם.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 85 ו‡ילך)

נס ‰מיוח„ ל"‡מו"
ויבי‡‰ יˆח˜ ‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו

ויבי‡‰ ‰‡‰ל‰ ו‰רי ‰י‡ ˘ר‰ ‡מו, כלומר ונע˘י˙ „ו‚מ˙ 
˘ר‰ ‡מו, ˘כל זמן ˘˘ר‰ ˜יימ˙ ‰י' נר „לו˜ מערב ˘ב˙ 
לערב ˘ב˙, וברכ‰ מˆוי' בעיס‰, וענן ˜˘ור על ‰‡‰ל, 
ומ˘מ˙‰ פס˜ו, וכ˘ב‡˙ רב˜‰ חזרו
(כ„, סז. ר˘"י)

˘ל  ˘‰„מיון  לר˘"י  לו  מנין  בי‡ור,  ˆריך 
רב˜‰ ל˘ר‰ ‰י' ב˘ל˘˙ נסים ‡לו „וו˜‡?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

˘ר‰  "‰‡‰ל‰  ‰˙יבו˙  ‰רי  ‰ו˜˘‰,  לר˘"י 
‰ו‰  ˘פיר  ˘‰רי  ל‚מרי,  מיו˙רו˙  לכ‡ור‰  ‡מו" 
לי' למימר "ויבי‡‰ יˆח˜ וי˜ח ‡˙ רב˜‰ ו˙‰י לו 
ל‡˘‰", ומ‰ מוסיפים ˙יבו˙ ‡לו ב‰בנ˙ ‰כ˙וב?

ר˜  פירו˘ם  ‡ין  ‡לו  ˘˙יבו˙  פיר˘  כן  ועל 
‰ם  ‡ל‡  ˘ר‰,  ל‡‰ל  רב˜‰   ˙‡ ‰בי‡  ˘יˆח˜ 
רב˜‰   ˙‡ יˆח˜  ˘ל˜ח  לז‰  ‰טעם   ˙‡ ‰מלמ„ים 
‰מ‡ורעו˙  על  ‡ליעזר  סיפורי  למרו˙  כי,  ל‡˘‰. 
ל‚מרי  יˆח˜  ‰˘˙כנע  ל‡  ע„יין  בחרן,  לו  ˘˜רו 
˘˜רו  מיוח„ים  נסים  בר‡ו˙ו  ור˜  לו.  ר‡וי'  ˘‰י‡ 
ל‚מרי  „ומ‰  ‰י˙‰  ˘רב˜‰  יˆח˜  נוכח  לרב˜‰ 

ל˘ר‰, ול˜ח‰ לו ל‡˘‰.

וז‰ו מ‰ ˘פיר˘ ר˘"י על "‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו" 
 ˙‡ ליˆח˜  ˘‰וכיח  ‡חר,  נס  מרומז  ˙יב‰  ˘בכל 

‰„מיון בין ˘ר‰ לרב˜‰:

‰˜˘ור  לנס  רומז  ‰י„יע‰  ב‰'  ‡‰ל   – ‰‡‰ל‰ 
ע"י  וז‰ו  ‡‰לים,  מ˘‡ר  ומוב„ל  מיוח„  ל‡ו‰ל 
בכ˙וב  ˘מˆינו  כמו  ‰‡ו‰ל",  על  ˜˘ור  ˘"ענן 
 („ כב,  (ויר‡  מרחו˜"  ‰מ˜ום   ˙‡ "ויר‡  ˘פירו˘ 
˜˘ר  ענן  ˘‰י'  ‰ו‡   – ‰י„יע‰  ב‰'  "‰מ˜ום"   -
‰מיוח„  נס  על  רומז   – ˘ר‰  ˘ם).  ר˘"י  (ר‡‰  עליו 
ל˘ר‰, וכבר למ„נו ˘בזמן ˘ב‡ו ‰מל‡כים לב˜ר 
ב‰כנ˙  ‡בר‰ם  ˘טרח  למרו˙  ‰נ‰  ‡בר‰ם,   ˙‡
‰˘‡יר  ‰עיס‰  ‰כנ˙  ‰נ‰  בעˆמו,  ‰מ‡כלים  כל 
ב˙יב˙ "˘ר‰" ‰י‡  ˘‰נס ‰מרומז  ומכ‡ן,  ל˘ר‰. 
ב„בר  לנס  רומז   – ‡מו  בעיס‰".  מˆוי'  ˘"ברכ‰ 
‰מיוח„ ל‡מ‡, ובפ˘טו˙, ‰יינו ‰„ל˜˙ ‰נר בערב 

˘ב˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 163 ו‡ילך)

פניניםפנינים



ט

יינה של תורהיינה של תורה

˘‰נ˘מ‰ ˙˘מע ב˜ול ‰‚וף?
לע˙י„   / „יי˜‡  ‰‚˘מי  ‰‚וף  לזכך   – ‰מˆוו˙  עניין   / ‰˘י"˙   ˙‡ לעבו„  ל‚וף  לעזור 

לבו‡ ‰נ˘מ‰ ˙‰‡ ניזוני˙ מן ‰‚וף

◇ ◇ ◇

נ„ר˘˙  יפ‰ ‰י‡  ˘ר‰  מי˙˙  ופר˘˙  ו‰‚וף,  על ‰נ˘מ‰  רומזים ‰מ‰  ו˘ר‰  אבר‰ם 
על יחס ‰נ˘מ‰ ל‚וף, וכמבו‡ר בזו‰"˜ פר˘˙נו1:

"ו˙מ˙ ˘ר‰" – ז‰ ‰‚וף, "ב˜רי˙ ‡רבע" – ‡לו ‰‡רבע יסו„ו˙ [‡˘ רוח מים ועפר], 
"‰י‡ חברון" – ˘‰יו מחוברים ב‚ופו בחייו [˘‰רי ‰‚וף מורכב מ‡רבע יסו„ו˙ ‡לו] . . 
"ויב‡ ‡בר‰ם" – זו ‰י‡ ‰נ˘מ‰, "לספו„ ל˘ר‰" – ז‰ ‰‚וף [כי ‚ם ל‡חר ‰מי˙‰ י˘נ‰ 

‰˙˜˘רו˙ ˘ל ‰נ˘מ‰ ב‚וף]".

במ˜ום  רב˙י  ˙מי‰‰  מעורר  ו˘ר‰ ‰י‡ ‰‚וף,  ˘‡בר‰ם ‰ו‡ ‰נ˘מ‰  ז‰  פירו˘  ו‰נ‰ 
‡חר: „‰נ‰, רˆונ‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ ‰ו‡ ל‰˙˜˘ר ול‰˙˜רב ל‰˜ב"‰, ו‰‚וף מ˙‡וו‰ ל˙ענו‚י 
עולם ‰ז‰ ולעניינים חומריים, ו‡ם כן ‰רי ז‰ ו„‡י ˘‰‡„ם ˆריך ל‰כריע כרˆון ‰נ˘מ‰ 
 – ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘נˆטוו‰  מ‰  ייפל‡  מ‰  ז‰  ולפי  ח"ו,  ‰‚וף  ˙‡וו˙  ‡חר  ל‰י‚רר  ול‡ 
˘מז‰  ב˜ול‰",  "˘מע   – ‰‚וף  ˘‰י‡   – ˘ר‰"  ‡ליך  ˙‡מר  ‡˘ר  "כל  ‰נ˘מ‰:  ˘‰ו‡ 
ל‰כניע  ˆריכ‰  ‰נ˘מ‰  וכי  ˙מו‰,  ו‰„בר  ‰‚וף,  ב˜ול  ל˘מוע  ˆריכ‰  ˘‰נ˘מ‰  מ˘מע 

רˆונו˙י‰ ח"ו ל˙˘ו˜ו˙יו ˘ל ‰‚וף?!

1) רי˘ פר˘˙נו (˜כב, ב) – במ„ר˘ ‰נעלם, על ‰פסו˜ בפר˘˙נו כ‚, ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

מבני  ‰מכפל‰  מער˙  רכי˘˙  ‚בי  ˙מו‰ 
‡נכי  ו˙ו˘ב  "‚ר  ‡בר‰ם  ל‰ם  ˘‡מר  ח˙, 
עמכם״ (פר˘˙נו כ‚, „), ופיר˘ו חז״ל (פר˘״י 
ל‰ם  ‡מר  ˘‡בר‰ם  ו)  פנ"ח,  מב"ר  ע‰״פ 

˙ו˘ב  ‡‰י׳  ל‡ו  ו‡ם  ‚ר  ‰ריני  ˙רˆו  "‡ם 
יב,  (לך  לי ‰˜ב״‰  ˘‡מר  מן ‰„ין21  ו‡טלנ‰ 
ולכ‡ו׳  ‰ז‡˙22״.   ıר‡‰  ˙‡ ‡˙ן  לזרעך  ז) 

ˆ״ב, מכיון ˘‰י׳ יכול ליטלנ‰ מן ‰„ין מ‰ 
מל‡  בכסף  ל˜נו˙‰  כך  כל  ‰˘˙„ל  טעם 
"‡טלנ‰  פירו˘  מ‰ו  ו˙ו,  ט).  ˘ם,  (פר˘˙נו 

מן ‰„ין", „ממ‰ נפ˘ך, ‡ם ‰ם מ‡מינים23 
מ‰ם  ליטול  ˆריך  ‡ין  ‰˜ב״‰  ב‰בטח˙ 
‰טוב,  מרˆונם  ל‡בר‰ם  ‡ו˙‰  י˙נו  ‡ל‡ 
‰„ין  יועיל  מ‰  מ‡מינים  ‰ם  ‡ין  ו‡ם 
ל‰וסיף,  ועו„  ל‡בר‰ם.  ‰˜ב"‰  ו‰בטח˙ 
מ˜ום  מכל  ˘רˆ‰  ‰כוונ‰  ‡כן  ˘ב‡ם 
ליטלנ‰ בחוז˜ י„ ובע"כ24 – י˘ בז‰ מ˘ום 
‰י'  (˘‡בר‰ם  ח˙  בני  ‡ˆל  ‰˘ם  חילול 
˘ם,  (פר˘˙נו  ‡ל˜ים"  כ"נ˘י‡  ‡ˆלם  מוכר 
ב˙כלי˙  ˘‰נ‰‚˙ו ‰י‡  כ‡י˘  ומפורסם  ו), 
מ‰ו  ועו„,  ז‡˙  ו‰ˆ„˜25).  ‰יו˘ר  ‰חס„, 
פירו˘ "‡ם ˙רˆו ‰ריני ‚ר ו‡ם ל‡ו כו'"26, 
‡ו  כך  ‡ם  ברˆונם  ˙לוי  ˘‰„בר  „מ˘מע 
רוˆים  ˘ר˜ ‡ם ‰ם ‡ין  לומר  ני˙ן  וכי  כך, 

21) בב"ר "‡ם רˆי˙ם ‚ר ו‡ם ל‡ו מ‡רי בי˙‡".

22) ובב"ר ‰וב‡ פסו˜ ‡חר – ר‡‰ בסעיף ‰.

 ,(‡ (סעיף  לעיל  ˘‰וב‡  מפ„ר"‡  ול‰עיר   (23
לך  לי˙ן  ע˙י„  ˘‰˜ב"‰  יו„עים  ‡נו  לו  ˘"‡מרו 

ולזרעך כו'".

24) ל‰עיר מפי' ‰מיוחס לר˘"י בב"ר ˘ם "מ‡רי 
˘‡ין  מובן  ‡בל  כו'".  ˘כך  כרחכם  בעל  בי˙‡, 

כוונ˙ו ˘י˜חנו בחז˜‰ ובזרוע, כ"‡ בע"כ ב„ין.

25) ר‡‰ ויר‡ (יח, יט) למען ‡˘ר יˆו‰ ‚ו' לע˘ו˙ 
ˆ„˜‰ ומ˘פט.

ובמ„ר˘ ‡‚„‰  כ‚ר.  ˘ם: ‰ריני  בב"ר  בר˘"י   (26
(ב‡בער): ‡ם ˙רˆו ‡‰י' כ‚ר ו‡ם ל‡ו ‡‰י' כ˙ו˘ב.

‡ז  ר˜  ‚ר״  „״‰ריני  בכסף  למוכר‰  ב‡ופן 
‡יז‰  וכי  ‰„ין,  מן  ליטלנ‰  ˙ו˘ב״  "‡‰י׳ 

„ין ‰ו‡ ז‰ ˘˙לוי ברˆונם27.

‡ך ‰ן ‰ן ‰„ברים, „‰חילו˜ בין ‰‡ופן 
ימכרו  ח˙  ˘בני  ז‰  י„י  (על  ‚ר״  „״‰ריני 
„״‡‰י׳  ל‰‡ופן  ‰מכפל‰)  מער˙   ˙‡ לו 
ב‚„ר  ˙לוי   – ‰„ין״  מן  ו‡טלנו  ˙ו˘ב 
‰מכפל‰.  מער˙  על  ‡בר‰ם  ˘ל  ‰בעלו˙ 
„‰נ‰ מער˙ ‰מכפל‰, כמו כל ‰‡רı סביב 
ל‰, ‰י˙‰ ‡ז בר˘ו˙ם ובבעלו˙ם ‰כללי˙ 
ל˜נו˙‰  ‡בר‰ם  וב˜˘˙  ח˙,  בני  ˘ל 
‰בעלו˙   ˙‡ לרכו˘  ר˜  ‰י˙‰  מעפרון 
‡בל  ז‰,  מ˜ום  ˘ל  („עפרון)  ‰פרטי˙ 
בי„י  ‰כללי˙  בעלו˙‰  ˙י˘‡ר  ‡ח״כ  ‚ם 
 ˙‡ כב˘  ˘‡בר‰ם  מˆינו  (˘ל‡  ח˙  בני 
‚ר״,  "‰ריני  פירו˘  וז‰ו  ח˙).  בני  מלכו˙ 
˘ל  ‰˜ו„מ˙  בבעלו˙ם  נ˘‡ר‰   ıר‡‰˘
רכו˘  ‰˜ונ‰  "‚ר״  ‰ו‡  ו‡בר‰ם  ח˙,  בני 
כל  ‡מנם  ח˙.  בני  (מלכו˙)  במ„ינ˙  פרטי 
 ˙‡ לו  למכור  ח˙  בני  יסכימו  ‡ם  ‰ו‡  ז‰ 
‡‰י׳   – ל‡ו  "‡ם  ‡בל  ‰מכפל‰,  מער˙ 
˘נטיל˙ ‰מער‰  מן ‰„ין״,  ו‡טלנ‰  ˙ו˘ב 
‰כללי˙  מ‰בעלו˙  (ו‰מ˘ך)  ˙וˆ‡‰  ˙‰י׳ 

על ‡רı י˘ר‡ל.

˘‡„ם  י„ע  ˘‡בר‰ם  „‰יו˙  פירו˘, 
פר˘"י  (ר‡‰  במער˙ ‰מכפל‰  וחו‰ ˜בורים 
˜בור˙  מ˜ום  ‚ם  ˆ״ל  וז‰  ב),  כ‚,  פר˘˙נו 

˘ר‰, ‰נ‰ ב‡ם ל‡ יסכימו בני ח˙ למוכר‰ 
‰פרטי˙),  ‰בעלו˙  לו  ˘˙‚יע  (ב‡ופן  לו 
במ˜ום  ˘ר‰   ˙‡ ל˜בור  ל‰כריחו  וירˆו 
מˆלעו˙יו  ˘‰י˙‰ ˆלע  חו‰  ל‡ ‡ˆל  ‡חר 
˘ל ‡„ם יˆיר כפיו ˘ל ‰˜ב"‰, ‰רי ‡י‚ל‡י 

ב‰וˆ‡˙  (‰וב‡‰  בב"ר  מ‰‚ירס‡  ל‰עיר   (27
˙י‡„ור) "‡ם רˆי˙י". וכן במ„ר˘ ˘כל טוב כ‡ן.
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וז‰ו ‚ם טעם ‰‡יסור על י‰ו˘ע ל‰ורי˘ 
˘פיר  ‡˙י  ומע˙‰  מירו˘לים.  ‰יבוסי   ˙‡
„‰נ‰  „ו„,  ˘ל  לזמנו  י‰ו˘ע  בין  ‰חילו˜ 
טעמו ˘ל „ו„ ליכנס לעיר ‰יבוסי ‰י׳ כי ב‡ 
‰זמן ל‰כין ‡˙ מ˜ום ‰מ˜„˘, ˘‰ו‡ בעיר 
˘˘בוע˙  ‰נ״ל,  וע״פ  (ירו˘לים)18.  ‰יבוס 
ב˘ייכו˙  ר˜  ‰י˙‰  ח˙  לבני  ‡בר‰ם 
לבעלו˙ ‰פרטי˙ ˘ל ‰עיר, מובן בפ˘טו˙, 
בנין   ˙‡ ל‰כין  כ„י  ז‰  מ˜ום  ˘ל˜יח˙ 
זו,  ב˘בוע‰  נכלל˙  ל‡  מעי˜ר‡  ‰מ˜„˘ 
י˘ר‡ל,  כלל  ב˘ביל  ‰י‡  זו  ל˜יח‰  ˘‰רי 
(ועל   ıר‡‰ על  ‰כללי˙  לבעלו˙  ו˘ייכ˙ 
ל‰נ‰‚˙  ‰נˆרך  פרטי  רכו˘  ל˜יח˙  „רך 
‰מלוכ‰ על י„י ‰מלך). פירו˘, „‰עבר‰ על 
מ‚ר˘ ‡ו˙ם  ר˜ ‡ם ‰י׳  ˜יום ‰˘בוע‰ ‰י׳ 
במ˜ומם,  פרטי  ‡י˘  ˘י˙יי˘ב  כ„י  מ‰עיר 
„‰יבוסי  ‰פרטי˙  ‰בעלו˙  ל˜יח˙  ‰יינו 
כוונ˙  (וזו‰י  „בנ״י  פרטי˙  בעלו˙  ב˘ביל 
ל‰ורי˘ם״),   .  . יכלו  "ל‡  בי‰ו˘ע  ‰כ˙וב 
י˘ר‡ל  כלל  עבור  ‰מ˜ום  ל˜יח˙  מ˘‡״כ 

‡ין ז‰ בכלל ‰˘בוע19‰.

ולפ"ז נמˆ‡ „ז‰ ˘בני ‰יבוסי ל‡ ‰ניחו 
ל„ו„ ליכנס מכח ברי˙ ˘בוע˙ ‡בר‰ם ‰י׳ 
לבעלו˙  ‰˙נ‚„ו  בז‰  ˘‰רי  כ„ין,  ˘ל‡ 
(בטעו˙ם   ıר‡‰ על  בנ״י  ˘ל  ‰כללי˙ 
˘‰בעלו˙  ‚ם  נכלל  ‡בר‰ם  ˘ב˘בוע˙ 
ו‰י׳  בי„י‰ם),  עיר ‰יבוס ‰י‡  על  ‰כללי˙ 
 ˙‡ וללכו„  עמ‰ם  ל‰לחם  ל„ו„  לו  מו˙ר 

ור‡‰  פז.  ‡ו˙  ˘ם  לפ„ר"‡  ר„"ל  ר‡‰   (18
מפר˘ים ל˘"ב בסופו.

לו  לי˙ן  ע˙י„  ˘‰˜ב"‰  ‡בר‰ם  ˘י„ע  וכ˘ם   (19
ב‰ר ‰'  ˘במ˜ום ‰ע˜„‰  י„ע  כך  כל ‰‡רˆו˙ ‰‡ל, 
יר‡‰ (ויר‡ כב, י„ ובפר˘"י ˘ם) – ˘ע˙י„ים לבנו˙ 
בנ"י  "˘‡ין  ל‰ם  י˘בע  ול‡  ‰יבוסי,  בעיר  בי‰מ"˜ 
˘בנין  ב‡ופן  ברˆונם"  כי ‡ם  יבוס  עיר  יור˘ים ‡˙ 

בי‰מ"˜ י‰י' ˙לוי ברˆונם ˘ל בני יבוס!

‰עיר. ומטעם ז‰ ˆו‰ „ו„ ל‰סיר ‰‚לולים 
˘בני  מ‡חר   – ‰˘בוע‰  כ˙וב‰  ˘עלי‰ם 
כ„ין.  ˘ל‡  זו  ב˘בוע‰  ‰˘˙מ˘ו  ‰יבוס 
ל‡חרי  „‚ם  מובן,  ‚ופ‡  מז‰  ‡מנם, 
בטל‰  ל‡  ע„יין  עיר ‰יבוס  ˘לכ„ „ו„ ‡˙ 
ר˜  ‰י˙‰  ‰עיר   ˙‡ לכי„˙ו  כי  ‰˘בוע‰, 
עלי‰ם  ל˘לוט  כ„י  מלך,  כיבו˘  מ„ין 
ל‰˘בוע‰  נו‚ע  ז‰  ו‡ין  (בעלו˙ ‰כללי˙), 
˘ל‡ ˙ל˜ח מ‰ם ‰בעלו˙ ‰פרטי˙ "כי ‡ם 
ל‰ורי˘ם  יכול  ˘‰י׳  ‡ף  ולכן,  ברˆונם״. 
מלך  „רך  (על  ‰כללי˙  ‰בעלו˙  מכח 
‰מ˜„˘  מ˜ום  ובפרט  כו׳),  ‚„ר   ıפור
י„י  לˆ‡˙  כ„י  מ״מ,  י˘ר‡ל,  לכלל  ˘נˆרך 
לי˘ר‡ל20  ‰יבוסי  עיר   ˙‡ "˜נ‰  ‰˘בוע‰ 
˜ניי˙  ˘ע״י  עולם״,  ל‡חוז˙  עולם  בכ˙ב 
בעלו˙ם  מ‰ם  סיל˜  מל‡  בכסף  ‰מ˜ום 
ז‰  י„י  ˘על  (ובפרט  ‰מ˜ום  על  ‰פרטי˙ 

מונע חילול ‰׳ כו׳).

 „ 
עפ"ז יב‡ר כפ˙ור ופרח „ברי חז"ל לענין 

˜נין מער˙ ‰מכפל‰ ע"י ‡בר‰ם

ו‰נ‰ ב„רך זו י˙יי˘ב כמין חומר מחז״ל 

 – מ˘מע‰  מיו˙ר˙)  (˘לכ‡ור‰  זו  ˙יב‰   (20
˘ם  בפ„ר"‡  עפמ"˘  ‡בל  „י˘ר‡ל.  כללי˙  בעלו˙ 
˘‰כוונ‰  י"ל,  ˘˜לים  נ'  ˘בט  מכל  ל˜ח  ˘„ו„ 
לבעלו˙ פרטי˙, כ„י ˘י‰י' לכל י˘ר‡ל ˜נין במ˜ום 
‰פ„ר"‡  ל˘ון  (כפ˘טו˙  ירו˘לים  ובעיר  ‰מ˜„˘ 
˘ירו˘לים  ב‰‡  וˆ"ע  עיר ‰יבוסי*).  כל  ˘„ו„ ˜נ‰ 
ל‡ נ˙חל˜‰ ל˘בטים (יומ‡ יב, ‡. רמב"ם ‰ל' רוˆח 
 – ז‰  „˘בוע  (מ‰˘יעורים   „"‰ פ"ט  נפ˘  ו˘מיר˙ 

ב˘נ˙ ‰„פס˙ ‰˘יח‰ – ˙˘מ"ז)). ו‡כ"מ.

(ודה"א  ש"ב  בסוף  הכתובים  כפשטות  דלא  והוא   (*
כא, יח ואילך) שקנה רק מקום הגורן (מקום המקדש). 

וראה זבחים קטז, ב ובפרש"י שם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ו˙˙ב‡ר ˙מי‰‰ זו בי˘וב נכון על פי בי‡ור מ‰ו˙ ‰עבו„‰ עם ‰‚וף ו„ברים ‰‚˘מיים, 
ו˘ור˘ ומעל˙ ‰‚וף במ˜ורו ו˘ור˘ו.

לעזור ל‚וף לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙
י„וע‰ ‰י‡ ˙ור˙ מורנו ‰בע˘"ט על ‰פסו˜ "כי ˙ר‡‰ חמור ו‚ו'"2:

‰חומרי  ‰‚וף  ‰ו‡   – ב"חמור"  ו˙˙בונן  ˙ר‡‰  כ‡˘ר   – ˘ונ‡ך  חמור  ˙ר‡‰  כי 
‰ו‡  ˘עניינ‰  ‰נ˘מ‰   ˙‡ ˘ונ‡  ‰ו‡  ˘‰‚וף   – "˘ונ‡ך"  ˘‰ו‡  ˙ר‡‰  ‰רי  ו‰‚˘מי, 

‰˙˘ו˜‰ ל˜„ו˘‰ ול˜רב˙ ‰˘י"˙, ו‡ילו ‰‚וף רˆונו˙יו ‰ם ב„ברים ‚˘מיים נחו˙ים.

רובı ˙ח˙ מ˘‡ו – ‡זי ˙ר‡‰ ˘‰‚וף רובı ˙ח˙ מ˘‡ ‰מˆוו˙, ו‰יינו, ˘‰‚ם ˘מ˘‡ 
ז‰ נ˜ר‡ "מ˘‡ו" – ˘ל ‰‚וף, לפי ˘‰מˆוו˙ ני˙נו ל˜יימן ב‚וף „וו˜‡, מכל מ˜ום ‰‚וף 

‡ינו חפı ב‰ם ולמ˘‡ וטורח יח˘בו ‡ˆלו, ובמיל‡ ‰רי ‰ו‡ "רובı ˙ח˙ מ˘‡ו".

˙ח˙   ıרוב" ˘‰‚וף  מכיון  ‡˘ר  לעˆמו,  חו˘ב  ו‰‡„ם  י˘  ‰נ‰   – לו  מעזוב  וח„ל˙ 
בלב„, ‡ך ‡ינו  לעבו„˙ ‰נ˘מ‰  וב„ברים ‰˘ייכים  ו˙פיל‰  ב˙ור‰  י˙עס˜ ‰ו‡  מ˘‡ו", 

ˆריך ל‰˙עס˜ עם ‰‚וף לזככו, ‡ל‡ י˘ברנו ב˙עניו˙ וסי‚ופים.

לנטו˘ ‡˙ ‰‚וף – ‡ל‡  ל‡„ם  לו  ˙ור‰, ‡˘ר ‡ין  מלמ„˙נו  ז‡˙   – עמו  ˙עזוב  עזוב 
לעזרו לבררו ולזככו.

˘כן  ‰‚וף,  וזיכוך  בבירור  ל‰˙עס˜  ‰‡„ם  על  מוטל˙  חוב‰  ‡˘ר  למ„נו  זו  מ˙ור‰ 
‰נ˘מ‰  ב‰˙עלו˙  ול‰˙עס˜  ‰‚וף  ל‰זניח  ו‡ין  „וו˜‡,  ב‚ופים  לנ˘מו˙  ני˙נ‰  ‰˙ור‰ 

בלב„.

כולן  ˘‰מˆוו˙  ‡ל‡  „וו˜‡,  ‰‚וף  י„י  על  ל˜יימן  ני˙נו  ˘‰מˆוו˙  בלב„  זו  ול‡ 
˜יומם ‰ו‡ ב„ברים ‰‚˘מיים „וו˜‡, ומטר˙ ˜יומן ‰י‡ ל‰עלו˙ לברר ולזכך ‡˙ „ברים 

‰‚˘מיים ‡˘ר י‰יו ר‡ויים ˘י˘כון ˘ם ‡ור ‰בור‡ י˙"˘ וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

עניין ‰מˆוו˙ – לזכך ‰‚וף ‰‚˘מי „יי˜‡
‰י‡  מבו‡ר˙  וחומרי,  ‚˘מי  ב‚וף  ל‰˙לב˘  ‰נ˘מ‰  וירי„˙  ‰עולם  ברי‡˙  ˙כלי˙ 
בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡3, „"ז‰ כל ‰‡„ם ו˙כלי˙ ברי‡˙ו וירי„˙ו לעולם ‰ז‰, ל‰יו˙ לו י˙' 
„יר‰ ב˙ח˙ונים „ו˜‡", ‡˘ר ˙כלי˙ כוונ˙ ‰ברי‡‰ ‰י‡ ˘נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל˘כון ב˙וך 
ז‰  ויעו„  ‰מˆוו˙,  ב˜יום  בעבו„˙ם  י˘ר‡ל  בני  וי˜„˘ו  ˘יזככו  ו‰חומריו˙  ‰‚˘מיו˙ 

2) כ˙ר ˘ם טוב (‰וˆ‡˙ ˜‰"˙ ˙˘נ"ט) ב‰וספו˙ סכ"‡. ו˘"נ.

3) ר‡‰ ˙ני‡ פל"ז-ל"ח.
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כל  ור‡ו  „יי˜‡,  ‰‚˘מי˙   ıר‡‰ כל   ˙‡  '‰ כבו„  "ימל‡  ‡˘ר  ע˙  לבו‡,  לע˙י„  יו˘לם 
ב˘ר יח„יו" ‡˙ כבו„ ‰' ו˜„ו˘˙ו.

בלב„, ‡ל‡ ‚ם  מע˘יו˙  מˆוו˙  ול‡  ב„ברים ‚˘מיים,  ל˜יימן  כל ‰מˆוו˙  ני˙נו  ולכן 
מˆוו˙  כמˆו˙ ‰‡מנ˙ ‰יחו„, ‰נ‰ ‚ם  וחוב˙ ‰מוח  ויר‡˙ו,  כ‡‰ב˙ ‰'  חובו˙ ‰לבבו˙ 
ויר‡˙ו ‰ו‡ ‡˘ר  מˆו˙ ‡‰ב˙ ‰'  ממ˘"4. „"˘יעור  בר‚˘ ‚ופני  ל‰ר‚י˘ן  ‡לו "ˆריכים 
מר‚י˘ים  ˘‡נו  וכמו  יר‡‰ ‚˘מי˙,  ˘מר‚י˘ ‡‰ב‰ ‡ו  כמו  ז‡˙  יר‚י˘  לב ‰‚˘מי  ב˘ר 
בר‚ע  ‰רי  נפ˘  ‡‰ב˙  ‡ו‰בו  ‡˘ר  ‰נ‡מן  ב‡ו‰בו  פ˙‡ום  פו‚˘  ‰‡„ם  כ‡˘ר  במוח˘ 
‰‰ו‡ נר‚˘˙ ‰‡‰ב‰ בלבבו, ו‰‰ר‚˘ ‰ו‡ מ‰ ˘ב˘ר ‰לב מר‚י˘ טוב ונועם ממ˘"5, כן 
ניכר ‚ם  ל‰יו˙  טוב"6 ˆריך  לי  ˘"˜רב˙ ‡ל˜ים  ˘‰ר‚˘ ‰‡„ם  ב‡‰ב˙ ‰',  ל‰יו˙  ˆריך 
בב˘ר ‰‚וף, ועל „רך ‰מסופר ב‚מ'7 ˘˘מיע˙ ב˘ור‰ טוב‰ ‚רמ‰ ˘ינוי ב‚˘מיו˙ ‰‚וף, 

כמו ˘כ˙וב "˘מוע‰ טוב‰ ˙„˘ן עˆם"8.

במוח   ıכיוו לפעול  ˆריך  זו  ˘‰ר‚˘  בלב„  זו  ˘ל‡   ,'‰ יר‡˙  במˆו˙  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
בכל  ‰ו‡  וע„"ז  ‰‚וף.  בב˘ר  ‚ם  ניכר˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰יר‡‰  ‡ל‡  בלב,  ‡פילו  ‡ו 
‰מˆוו˙, ‚ם חוב˙ ‰מוח, ˘˜יומן נע˘‰ בב˘ר ‰‚וף, במוח ‰‚˘מי ובלב ‰חומרי וב˘‡ר 

‰‡יברים, כי ‰מˆוו˙ ˆריכו˙ ל‰˘פיע ‚ם על ‚˘מיו˙ ‰‚וף9.

וכוונ˙  מע˘‰ ‰מˆוו‰  י˘  ב‰ם  ˘‚ם  מע˘יו˙,  למˆוו˙  בנו‚ע  כן  מו„‚˘ ‚ם  ז‰  וענין 
‰כוונו˙  כל  ˘יכוון  ‡„ם  ˘לכן  ‰מˆוו‰.  ˘ל  ‰‚˘מי  ‰מע˘‰  ‰ו‡  ו‰עי˜ר  ‰מˆו‰, 
˘ב˜יום מˆוו˙ ˙פילין, ‡ך לפועל ל‡ יניח ‡˙ ‰˙פילין ‰‚˘מיים ‰ע˘ויים עור ב‰מ‰, 
ו˙ח˙ ז‡˙ מעמי˜ ‰ו‡ בכוונו˙ נעלו˙ ו‚בו‰ו˙ ביו˙ר – ‰רי ל‡ ˜יים ‡˙ ‰מˆוו‰ כלל, 
ו‡„רב‰, עבר עביר‰ – כי ביטל מˆוו˙ ˙פילין, ומ‡י„ך, ‡„ם ˘‰ניח ˙פילין בל‡ כוונ‰, 

‰נ‰ ‡ף ˘יעני˘ו‰ו על חסרון ‰כוונ‰ – ‰רי ‡˙ ‰מˆוו‰ עˆמ‰ ˜יים!

‰‚˘מי  ב‚ופו  ‰‡„ם  ˘י˜יים  ‰י‡  ‰מˆוו˙,   ˙‡ בˆוו˙ו  ‰˘י"˙  ˘כוונ˙  לפי  ז‰  וכל 
ויכ˘ירו  ויזכך ‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם  י˜„˘  ובכך  ב„בר ‚˘מי,  ˘נ˙לב˘‰  כפי  ‡˙ ‰מˆוו‰ 

ל‰יו˙ „יר‰ לו י˙'.

4) ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ח"ב רˆ, ב.

5) ספר ‰מ‡מרים ˙"˘ עמ' 113.

6) ˙‰לים ע‚, כח.

7) ‚יטין נו, ב.

8) מ˘לי טו, ל.

9) וכמסופר בז‰ מ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡˘ר פעם בר"‰ ‡ו ביו‰"כ כ˘‰‚יע למילים "ובכן ˙ן פח„ך", ‰נ‰ מרוב 
סיים  זמן  ל‡חר  ור˜  פח...,  פח...  ב‡ומרו   ıר‡‰ על  ונ˙‚ל‚ל  "פח„ך",  ˙יב˙  ל‰וˆי‡  ‰י‰  יכול  ל‡  ‰יר‡‰ 
˙ב˙ "פח„ך". ומסופר עו„ מר‰"ˆ ר' מנחם נחום מט˘ערנ‡ביל ˘‰י‰ ˘מן ב‚ופו ‰‚˘מי מ‰‰נ‡‰ ו‰˙ענו‚ 

בעניי˙ "‡מן י‰‡ ˘מי‰ רב‡". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

וכ˘˙חזרו  בר˘ו˙כם  ‰˜ר˜ע   ‡‰˙˘ כ„י 
מן ‰‚לו˙ ויבו‡ו ‰מוכרים ל‰וˆי‡ מי„כם 

כו' ˙ר‡ו ל‰ם ˘טריכם כו'.

 ‚ 
ירו˘לים  על  ‰˘בוע‰  ענין  עפ"ז   ıי˙ר
כל  וכן  „ו„,  לימי  י‰ו˘ע  מימי  ו‰˘ינוי 

‰„ין ו„ברים ˘‰י' בימי „ו„

וע״פ יסו„ ז‰ מיו˘ב ‰יטב ענין ˘בוע˙ 
‡בר‰ם לבני ח˙ "˘‡ין בני י˘ר‡ל יור˘ים 
וכיˆ„  ברˆונם״  ‡ם  כי  יבוס  עיר   ˙‡
לבנ״י.   ıר‡‰ ל‰בטח˙  בס˙יר‰  ז‰  ‡ין 
"ו‰ור˘˙ם  נˆטוו  ˘בנ״י  ‡ע״פ  „‰נ‰ 
‚ו׳  ב‰  וי˘ב˙ם  ‚ו׳   ıר‡‰ יו˘בי  כל   ˙‡
˘בז‰  ˘ם),  (מסעי  ‰‡רı״   ˙‡ ו‰˙נחל˙ם 
‰בעלו˙  ˘ל  ‰כיבו˘  מע˘‰  ר˜  ל‡  נכלל 
„‰יינו  ב‰״,  "וי˘ב˙ם  ‚ם  ‡ם  כי  כללי˙, 
חז˜˙ כל ‡ח„ ב˜ר˜ע ˘לו, בעלו˙ פרטי˙, 
מ‰בעלו˙  ‰כללי˙  ‰בעלו˙  ˘‡ני  מ״מ 
כול‰  ני˙נ‰  ‰כללי˙  „‰בעלו˙  ‰פרטי˙, 
מ˜ום  נ˙ינ˙  ˘ום  מבלי  י˘ר‡ל,  לעם 
 ,ıל˘ליט˙ זר; מ˘‡״כ בנו‚ע לי˘יב˙ ‰‡ר
‰רי ב˙נ‡ים מסויימים מו˙רים ‚ם ‰‡ומו˙ 
וכ„‡מר  ‰‡ומו˙,  מז׳  ו‚ם   ,ıב‡ר ל‰˘‡ר 
רחמנ‡ (˘ופטים כ, יו"„ ו‡ילך) "כי ˙˜רב ‡ל 
ל˘לום״,  ‡לי׳  ו˜ר‡˙  עלי׳  ל‰לחם  עיר 
וברמב״ם (‰ל׳ מלכים פ״ו. ועיין לחם מ˘נ‰ ˘ם) 
‰‡ומו˙,  לז׳  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  ז‰  ˘„ין  פס˜ 
מירו˘למי   .‰"‰) ˘ם  ברמב״ם  ˘‰בי‡  וכמו 
˘ביעי˙ פ"ו ‰"‡) „כן ע˘‰ י‰ו˘ע „״˘ל˘‰ 

 ıל‡ר נכנס  ˘ל‡  ע„  י‰ו˘ע  ˘לח  כ˙בים 
‰ר‡˘ון ˘לח ל‰ם מי ˘רוˆ‰ לברוח יברח 
י˘לים  ל‰˘לים  ˘רוˆ‰  מי  ו˘לח  וחזר 
כו'", „‡ם מ˜בלים עלי‰ם ז' מˆו˙ בני נח 

.15ıמו˙רים ל‰˘‡ר ב‡ר

לבני  ב˘בוע˙ו  כוונ˙ ‡בר‰ם  וזו ‰י˙‰ 
 ˙‡ ייר˘ו  ל‡  ˘בנ״י  ‰כוונ‰  ˘‡ין  ח˙, 
כי  ‰יבוס,   (ıר‡) „עיר  ‰כללי˙  ‰בעלו˙ 
‰בטח˙  נ‚„  ל‰˘בע  ‡פ˘ר  „‡י  פ˘יט‡ 
 ıר‡‰  ˙‡ (נ˙˙י)  ‡˙ן  "לזרעך  ‰˜ב״‰ 
‰ז‡˙״, ו‡ין ˘ום ˙ו˜ף ל˘בוע‰ כזו, ‡ל‡ 
‰פרטי˙,  לבעלו˙  ב˜˘ר  ‰י‡  ‰˘בוע‰ 
ב˙ור  יבוס   ıר‡ על  י˘לטו  ˘בנ״י  „‡ף 
ברי˙  לכרו˙  ב˜˘ו  מ״מ  מ‡רˆם,  חל˜ 
בבעלו˙  ב‡רı ‰יבוס  י˘ר‡ל  יחזי˜ו  ˘ל‡ 
יבוס).  בני  (˘ל  ברˆונם״  ‡ם  "כי  פרטי˙ 
˙ח˙  ל‰˘‡ר  ח˙ ‰סכימו  בני  ˘‚ם  ו‰יינו, 
‰י˙‰  כוונ˙ם  וכל  בנ״י,  וממ˘ל˙  ˘ליט˙ 
ר˜ ˘ל‡ ˙יל˜ח מ‰ם בעלו˙ם ‰פרטי˙ על 
(וכ‰‡  ‡יסור16  ‡ין  ז‰  ˘ב‡ופן  יבוס,  עיר 

„˜יי"ל ‰״רוˆ‰ ל‰˘לים י˘לים״)17.

˘ם.  ר˘"י  מפר˘י  ˘ם.  ˘ופטים  רמב"ן  ור‡‰   (15
ועו„.

 – ח˙  בני  ב˜˘˙  בל˘ון  ‚ם  מו„‚˘  ז‰  וענין   (16
"‡נו יו„עים ˘‰˜ב"‰ ע˙י„ לי˙ן לך ולזרעך ‡˙ כל 
˘‚ם  ‰יינו  כו'",  ˘בוע‰  עמנו  כרו˙  ‰‡ל,  ‰‡רˆו˙ 
עיר  (כולל   ıר‡‰ לי˙ן  ע˙י„  ˘‰˜ב"‰  יו„עים  ‰ם 
ברי˙  לכרו˙  מ˜ום  מ‰  ולכ‡ור‰  לי˘ר‡ל,  ‰יבוס) 
‡ל‡  כו'"?  יור˘ים  בנ"י  "˘‡ין   – ‰‰יפך  לע˘ו˙ 
˘‚ם ל„ע˙ בני ח˙, ‰˘בוע‰ "˘‡ין בנ"י יור˘ים ‡˙ 
לי˙ן  ע˙י„  לז‰ "˘‰˜ב"‰  בס˙יר‰  יבוס" ‡ינ‰  עיר 

לך ולזרעך ‡˙ כל ‰‡רˆו˙ ‰‡ל".

˘בני ‰יבוס  כ‚  כ„,  ˘"ב  ר„"˜  ב‡רוכ‰  ר‡‰   (17
˘ם  מלכים  ‰ל'  רמב"ם  (ר‡‰  עוב„"*  "למס  ‰יו 
‡ˆל  נ‡מר  ל‡  כ‡)   ,‡) ˘ב˘ופטים  וˆע"˜   .(‡"‰
˘‡ר  ‡ˆל  ל‡ח"ז  ˘ם  כמ˘"נ  "למס"  ˘‰יו  ‰יבוסי 

‰‡ומו˙ ˘"ל‡ ‰ורי˘ו".

בני  משכבשוה  שם  "שנשארו  לשונו  דמפשטות   (*
שהיו  המס  ע"י  כו'  עובד  למס  שם  והיו  כו'  יהודה 

עובדים לבני יהודה ובני בנימין" משמע שכוונתו דעוד 

עובד  למס  היו  בנימין  ובני  יהודה  בני  כיבוש  מזמן 

(אבל ראה אברבנאל ש"ב שם).



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

  (‡ (כו,  ב˜י„ו˘ין  כ„‡מרינן  חז˜‰,  ע"י 
ל‰  „ילפינן  בחז˜‰  נ˜ני˙  „˜ר˜ע   ‡‰ ‚בי 
י˘ר‡ל  לבעלו˙  ˘נכנס‰   ıר‡‰ מירו˘˙ 
במ‰ ˘‰חזי˜ו ונ˙יי˘בו ב‰ בפועל, "במ‰ 
יר˘˙ם בי˘יב‰", וכן ‡˘כחן בבב‡ ב˙ר‡ 
(˜, ‡) לרבנן „˜יי"ל כוו˙יי‰ו, ˘‰ילוכו ˘ל 

מועיל  ולרחב‰ ‡ינו  ל‡רכ‰   ıב‡ר ‡בר‰ם 
ב˘ולחנו  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ‰סי˜  וכן  ל˜נין. 
"ל‡  „‡"י  ב˙חל˙ו)  ‰פ˜ר  ל‰ל'  ˜ו"‡  (חו"מ 

יר˘˙ם  במ‰  כו'  בחז˜‰  ‡ל‡  ל‰ם  נ˜ני˙ 
בי˘יב‰ כו'"11. 

על  ב‡‰  י"ל „‰בעלו˙ ‰כללי˙  ומע˙‰ 
˘על  כו',  י‰ו˘ע  בזמן   ıר‡‰ כיבו˘  י„י 
לכלל  י˘ר‡ל   ıר‡ כללו˙  נ˜נ˙‰  ז‰  י„י 
 '‡ „כל  ‰פרטי˙  ‰בעלו˙  ו‡ילו  י˘ר‡ל, 
על  נע˘˙‰  ‰פרטי  בחל˜ו  מי˘ר‡ל  ו‡' 
ו‰חזי˜  י˘ב  ˘כל ‡ח„  וחז˜‰,  י˘יב‰  י„י 
 ‡ (כו,  ˜י„ו˘ין  ‰מ˜נ‰  בס'  ועיין  בחל˜ו. 
„"‰ בחז˜‰ מנ"ל. ˘ם י„, ב „"‰ ב‡"„ ועו„ נר‡‰) 

ל˜נו˙  ˘ביני‰ם  ‰חלו˜‰  ‰יינו  „‰חז˜‰ 
‰כנענים.  מן  ל˜נו˙  ול‡  חל˜ו,  כ‡ו"‡ 

ועיין ˘ו"ע ‡„‰"ז (˘ם). ו‡כ"מ.

‡ינם  בבעלו˙  ‡לו  ‚„רים  ˘ני  ו‰נ‰ 
‡ינ‰  ‰כללי˙  ‰בעלו˙  כי  זב״ז,  ˙לויים 
ל‡י„ך „‡פ˘ר  וכן  לבעלו˙ ‰פרטי˙,  ענין 
כללי˙.  בעלו˙  בלי  פרטי˙  בעלו˙  ˘˙‰י׳ 
 ˙‡ ˘ולל˙  ‡ינ‰  כללי˙  בעלו˙  כלומר: 
‰מלך  בעלו˙  „ין  וכמו  ‰פרטי˙,  ‰בעלו˙ 
כללי˙,  בעלו˙  ˘‰י‡  ˘לו,  ‰מ„ינ‰  על 
˘ו״ע  (ר‡‰  בר˘ו˙ו  ‰י‡  כול‰   ıר‡‰ „כל 
‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰ל׳ ‰פ˜ר ˘ם סעיף ‚׳), וע„יין ‡ין 

„‡"י  ב‚„רי ‰בעלו˙  ב‡רוכ‰ ‰˘˜ו"ט  ור‡‰   (11
(ע'  ערך ‡"י  ˙למו„י˙  מזמן ‰‡בו˙ – ‡נˆי˜לופ„י' 
 103 ס"ע  חט"ו  ל˜ו"˘  ‚ם  ור‡‰  ו˘"נ).  ו‡ילך.  ר 

ו‡ילך. ו˘"נ. ועו„. ו‡כ"מ.

בעלו˙ו ‰פרטי˙  ˘ולל˙ ‡˙  בעלו˙ ‰מלך 
רכו˘ו  על  ‰מ„ינ‰  מבני  ו‡'   '‡ כל  ˘ל 
‡ל‡  ז‡˙  ו‡ין  וכו׳),  ˘„‰ו  (בי˙ו,  ‰פרטי 
 ıר‡‰ כל  על  ‰מלך  ˘ל  בעלו˙ו  ˘מˆ„ 
חלים כמ‰ „ינים ‚ם על ‰רכו˘ ‰פרטי ˘ל 
כל ‡' ו‡', „„ינ‡ „מלכו˙‡ „ינ‡ (‚יטין י, ב. 
ו˘"נ. ור‡‰ ˜ו"‡ ל˘ו"ע ‡„‰"ז ˘ם), ולכן מוטל 

עליו ל˘לם מסים למלך על רכו˘ ז‰, וע„ 
‚ם  ליטול  יכול ‰מלך  מסויימים  ˘ב˙נ‡ים 
‡˙ רכו˘ו ˘ל ‰‡י˘ ‰פרטי (ר‡‰ רמב״ם ‰ל׳ 
‚זיל‰ ו‡בי„‰ פ״‰ ‰י״‡ ו‡ילך. ‰ל׳ מלכים פ״„), 

ממחין  ו‡ין   .  . ‚„ר   ıפור „״מלך  וכ‰„ין 
בי„ו״ (ב"ב ˜, רי˘ ע"ב12).

‡ינ‰  פרטי˙  „בעלו˙  ל‡י„ך,  וכן 
כללי˙13,  בעלו˙  לי„י  (ב‰כרח)  מבי‡‰ 
חורבן ‰ר‡˘ון, „‡ף  ל‡חרי  ˘מˆינו  וכמו 
בני  ˘ל  ‰כללי˙  בעלו˙ם  ˘בטל‰  ‡˙״ל 
 ı14, „״כיון ˘נל˜ח‰ ‰‡רıי˘ר‡ל על ‰‡ר
מן  ˘״נפטר‰  וע„  ‰כיבו˘״  בטל  מי„י‰ם 
‡ינ‰  ˘‰רי  ומ˘ביעי˙  ממע˘רו˙  ‰˙ור‰ 
‰בחיר‰  בי˙  ‰ל׳  (רמב״ם  י˘ר‡ל״   ıר‡ מן 
בעלו˙ ‰יחי„  נ˘‡ר‰  מ״מ  ˘ם),  ובנ״כ  ספ״ו 

על ˜ר˜עו, וכמ˘״נ בירמי׳ (לב, מ„) "˘„ו˙ 
‡ין  כי  וח˙ום״,  בספר  וכ˙וב  י˜נו  בכסף 
‰כללי˙.  בבעלו˙  ˙לוי׳  ‰פרטי˙  ‰בעלו˙ 
‚ר˘ום  וברבינו  סע"ב).  (כח,  בב"ב  ועיי' 
˘„ו˙  ‡ו  ב˙ים  עכ˘יו  ˘˜נ‰  מי  ˘ם: 
ע„ים  ויח˙ום  ב˘טר  יכ˙וב  ‰ז‰  במ˜ום 

˘ם.  ובפר˘"י  ב  כ,  סנ‰„רין  מ˘נ‰  ‚ם  ור‡‰   (12
ור‡‰ רמב"ם ‰ל' מלכים פ"‰ ‰"‚ ובלח"מ ˘ם.

 ‰„˘‰ חל˜˙  ˜ני˙  ויˆח˜,  ‡בר‰ם  וב‡רו˙   (13
מי„ בני חמור נ˘י‡ ‰‡רı וכו' יוכיחו.

י‰ו˘ע  כיבו˘  י„י  על  ˘נע˘י˙  ‰יינו ‰בעלו˙   (14
ונו"כ  ברמב"ם  ר‡‰   – כיבו˘  ומבטל  כיבו˘  („‡˙י 
‰נסמן ל‰לן בפנים). ור‡‰ ב‰נסמן לעיל רי˘ סעיף 

ז‰. ו‡כ"מ.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

לע˙י„ לבו‡ ‰נ˘מ‰ ˙‰‡ ניזוני˙ מן ‰‚וף
ו‰נ‰, ‡ף ˘˙כלי˙ ‰ברי‡‰ ומטר˙‰ ‰י‡ ˘י‰י‰ לו י˙' „יר‰ ומ˘כן ב„ברים ‰‚˘מיים 
מעלימים  ‰ם  ‰‚˘מיים  „ברים  ‰נ‰  ‰ז‰,  בזמן  ‰רי  מ˜ום  מכל  „וו˜‡,  ‰‚˘מי  וב‚וף 
ומס˙ירים על ‰חיו˙ ‰‡ל˜י˙ ˘מחי‰ ומ‰וו‰ ‡ו˙ם, ו‰‚וף מ˙‡וו‰ ל˙ענו‚ים חומריים 
 '‰ לעבו„˙  ל‰˙מסר  ‰‚וף,  על  ‰נ˘מ‰  ל‰‚ביר  ‰‡„ם  עבו„˙  וז‡˙  ‰‡סורים,  ו„ברים 

ולזכך ‰‚וף ול˜„˘ו.

וי‰י‰  וי˙˜„˘  יעל‰  ו‰‚˘ם  ‰בירורים,  עבו„˙  ˙ו˘לם  ‡˘ר  ע˙  לבו‡  לע˙י„  ‡ך 
מ˘כן ל‰˘י"˙, ‰רי י‰י‰ ‰„בר ל‰יפך – ˘‰‚וף י‰י‰ נעל‰ יו˙ר מ‰נ˘מ‰!

„וו˜‡,  ‰‚˘מיים  ב„ברים  ו‡מי˙˙ו  י˙'  ‡ל˜ו˙ו  ‚ילוי  ˘י‰י‰  ‰י‡  ‰ברי‡‰  „˙כלי˙ 
מן  יו˙ר  ‰‚וף  נעל‰  ב˘ור˘ו  ‰רי  וב‚˘מיו˙,  ב‚וף  ‰י‡  ו‰˙כלי˙  ˘‰מטר‰  ומכיוון 
‰נ˘מ‰, ‡ל‡ ˘בזמן ‰ז‰ כ˘‡ין ניכר ב‚וף ˘ור˘ו ‰נעל‰ – ‰רי ‰נ˘מ‰ נעלי˙ ומזוככ˙ 

‰רב‰ יו˙ר מן ‰‚וף.

‰נבר‡ים  ˘כל   ,'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ ומל‡‰  לנˆח,  ו‰רע  ‰מוו˙  יבולע  כ‡˘ר  ‡ך 
ו„בר  „בר  בכל  י˙‚ל‰  ‰רי  ו‡מי˙˙ו,  ‰בור‡  ב‰כר˙  ח„ורים  י‰יו  ‚„ולם  ע„  למ˜טנם 
כ„י  ע„י  מן ‰נ˘מ‰,  ו‚בו‰ ‡ף  ביו˙ר  נעל‰  ˘‰‚וף ‰ו‡  ניכר  י‰י‰  ו‡זי  ו˘ור˘ו,  מ˜ורו 

כך, ˘‰נ˘מ‰ ˙‰י' ניזונ˙ מן ‰‚וף10.

ומע˙‰ יובן ˆיווי ‰˜ב"‰ ל‡בר‰ם "כל ‡˘ר ˙‡מר ‡ליך ˘ר‰ ˘מע ב˜ול‰" – ‡˘ר 
ועל  כ‡מור,  פל‡  ב˜ול ‰‚וף, „‰ו‡ „בר  ל˘מוע  ˘‰נ˘מ‰ ˆריכ‰  מ˘מע  פי ‰„רו˘  על 

פי ‰מ˙ב‡ר ב˘ור˘ ומעל˙ ‰‚וף ˘˙˙‚ל‰ לע˙י„, י˘ לב‡ר ‚ם ˆיווי ז‰.

ניכר  ‰י'  וממיל‡  ‰ב‡"11,  ‰עולם  מעין  ‰ז‰  בעולם  ‰˜ב"‰  "‰טעימן  ‰‡בו˙  „‰ל‡ 
ב‰ם כבר מעל˙ ‰‚וף ˘˙˙‚ל‰ לע˙י„, ועל כן נˆטוו‰ ‡בר‰ם ל˘מוע ב˜ול ˘ר‰, ל‡˘ר 
מובן  וממיל‡  ‰נ˘מ‰,   – מ"‡בר‰ם"  ‚בו‰  לע˙י„  י‰י‰  ˘‰ו‡  ‰‚וף,  על  מור‰  "˘ר‰" 

˘‡בר‰ם י˘ לו ל˘מוע ב˜ול ˘ר‰.

10) כמבו‡ר במ‡מר „"‰ לכל ˙כל‰ ˙רנ"ט. ור‡‰ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ח"„ עמ' רל‡, ו˘"נ.

11) ב"ב טז, ב.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

כללו  ˘ר‰,  ו˘ני  ˘ימי  ‡ף  כי,  וכיו"ב,  "ימי" 
ומˆב‰, ‡בל  במעמ„‰  ו˘ינויים  חילו˜ים  ‰רב‰ 
חיי',  ימי  כל  במ˘ך  ˘ו‰  ב‡ופן  ˘ר‰" ‰יו  "חיי 

"כולן ˘וין לטוב‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 92 ו‡ילך)

לעבו„ ‡˙ ‰' "בכסף מל‡"
וי˙ן לי ‡˙ מער˙ ‰מכפל‰ ‚ו' בכסף מל‡ 
י˙ננ‰ לי
‡˘לם כל ˘ווי' וכן „ו„ ‡מר ל‡רונ‰ בכסף מל‡
(כ‚, ט. ר˘"י)

‰ור‡‰  ו„ו„  ‡בר‰ם  מ‰נ‰‚˙  ללמו„  י˘ 
נפל‡‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

ל˜בל ˜נינם  יכולים  ו‚ם „ו„ ‰יו  ‚ם ‡בר‰ם 
בני  לו  ˘‡מרו  מˆינו  ל‡בר‰ם  כי  ובנ˜ל,  בחנם 
ח˙ ˘מוכנים לי˙ן לו ‡˙ ‰מער‰ בחנם, וכן ‰י' 
וכן   ,(„ כ‚,  פר˘˙נו  (ר˘"י  ‰„ין"  "מן  ליטל‰  יכול 
ל‰'  לך  ל‡ ‡˘‡ ‡˘ר  ל‡רונ‰ "כי  לו  „ו„ ‡מר 
ל‡  ‰ם  ‡ך  כ„),  כ‡,   ‡"‰„) חנם"  עול‰  ו‰עלו˙ 

רˆו לע˘ו˙ כן, ‡ל‡ ˘למו "כל ˘ווי'".

ומכ‡ן, ˘‡ל י‡מר ‰‡„ם, מכיון ˘כ˘רונו˙י 
במ˙נ‰,  לי  נ˙נ‰  ‰˙ור‰  ו‰רי  בטבעם,  טובים 
ו‚ם נ˜ל לי ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ כי יˆרי ‰רע ‡ינו 
‰ו‡  ‰י‚יע‰  ענין  כל  כן,  ‡ם  כך,  כל  "מחומם" 

ממני ו‰ל‡‰!

˘ל‡  ו„ו„,  מ‡בר‰ם  ‰‰ור‡‰  ב‡‰  ז‰  ועל 
רˆו ל˜נו˙ בחנם ‚ם ‡˙ מ‰ ˘‰יו יכולים ל˜ח˙ 
בנ˜ל, ‡ל‡ נ˙נו עבור‰ "כסף מל‡" - כל ˘ווי'.

בזו‰ר  ˘כ˙וב  מ‰  ע"פ  מובן  לז‰  ו‰טעם 
נע˘ו˙  ‰מˆוו˙  ˘‡ם   (‡ ˜כח,  (ח"ב  ‰˜„ו˘ 
ל‡  י‚יע‰)  בלי  (‰יינו  ובמ‚נ‡"  ב"רי˜ני‡ 
‡ל‡  „˜ו„˘‡"  "רוח‡  ‰מˆו‰  ע"י  נמ˘ך 
חילי'"  כפום  י‡ו˙  כ„˜‡  בי'  "ל‡˘˙„ל‡  ˆריך 
ללמו„  יכול  ˘‰ו‡  מי  ולכן, ‚ם  ˘לים".  ו"ב‡‚ר 
וי‚יע‰,  עמל  בלי  ‰מˆוו˙   ˙‡ ול˜יים  ˙ור‰ 
 ˙‡ "ל˜נו˙"  ‰ו‡  ˘ˆריך  ל„ע˙  עליו  ז‡˙  בכל 
חל˜ו „וו˜‡ ע"י ‰˘˙„לו˙ וי‚יע‰, ור˜ עי"ז י˘ 

בעבו„˙ו "רוח‡ „˜ו„˘‡".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 64)

"חיי ˘ר‰" לעומ˙ 
"ימי ˘ר‰"

וי‰יו חיי ˘ר‰ מ‡‰ ˘נ‰ ‚ו' ˘ני חיי ˘ר‰
(כ‚, ‡)

כ˘נ‡מר  כלל,  ב„רך  ל„יי˜, ‰רי  י˘  לכ‡ור‰ 
‰י‡  ‰כ˙וב  ל˘ון  ב˙ור‰,  ‡„ם  חיי  ˘ני  סכום 
‚ם  ו‡"כ  ‚ו'",  חיי  ˘ני  "(ימי)  ‡ו  ימי.."  "וי‰יו 
˘ני  "וי‰יו  ‡ו  ˘ר‰"  ימי  "וי‰יו  ‰ול"ל  כ‡ן 

˘ר‰", ומ‰ו ‰ל˘ון "וי‰יו חיי ˘ר‰"?

עו„ י˘ ל‰בין במ‰ ˘פיר˘ ר˘"י, ˘מכ˙וב ז‰ 
לטוב‰",  ˘וין  ˘"כולן  ˘ר‰  חיי  ˘ני  על  למ„ים 
˘מ„˙ ‰"טוב" ˘ל כל ˘נו˙י' ‰י˙‰ ב‡ופן ˘וו‰. 
לומר  ‡פ˘ר  כיˆ„  ˙מו‰ים:  ‰„ברים  ולכ‡ור‰ 
לטוב‰"?  "˘וין  ‰יו  ˘ר‰  ˘ל  ‰˘נים  ˜כ"ז  ˘כל 
ומˆב‰  מעמ„‰   ˙‡ ל‰˘וו˙  ˘‡ין  מובן,  ‰רי 
מעמ„‰  ל‚בי  בחרן,  וכן  כ˘„ים,  ב‡ור  ב‰יו˙‰ 
‡ר‡ך",  ‡˘ר   ıר‡‰ "‡ל  ˘ב‡‰  ל‡חרי  ומˆב‰ 
˘‰י˙‰  ‰זמן  ‚ם  נכלל  ‡לו  ˘נ‰  ב˜כ"ז  ול‡י„ך, 

בבי˙ פרע‰ וכן בבי˙ ‡בימלך וכיו"ב?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

חיי  ‰ם  ‰ˆ„י˜ים  ˘ל  ‰‡מי˙יים  ‰חיים 
‰נ˘מ‰ ועבו„˙ ‰˘ם ˘ל‰ם, ובל˘ון רבינו ‰ז˜ן 
נ"ע "˘חיי ‰ˆ„י˜ ‡ינם חיים ב˘רים כי ‡ם חיים 

רוחניים" (˙ני‡ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ בי‡ור לסי' ז"ך ב˙חל˙ו).

˘ב‰ם  ‰ענינים  פירו˘ו  ˘ר‰"  "חיי  ו‡"כ, 
לטוב‰",  "˘וין  ‰יו  ˘ר‰"  ו"חיי  ˘ר‰,  חיי˙‰ 
כי ‰מ˘מעו˙ ‰‡מי˙י˙ „"חיי  ˘נו˙י'.  כל  במ˘ך 
ו˘ינ‰  (‡כיל‰  ˘ל‰  ‰‚וף  חיי  ‰יו  ל‡  ˘ר‰" 
˘ר‰  "חיי˙‰"  ‡לו  בענינים  ל‡  ˘‰רי  וכיו"ב), 
‡מנו. ופ˘יט‡, כ‡˘ר ‰י˙‰ בבי˙ פרע‰ ‡ו בבי˙ 
‡בימלך, ‰רי ‰ˆ„ ‰בל˙י רˆוי ˘בז‰ ל‡ ‰י' חל˜ 
בבי˙  ס‚ור‰  ‡„רב‰, ‰יו˙‰  [˘‰רי  ˘ר‰"  מ"חיי 

פרע‰ ובי˙ ‡בימלך ‚רם ל‰ ˆער ‚„ול].

˘ל‰,  ‰רוחניים  ˘ר‰" ‰ם ‰חיים  ‡ל‡ "חיי 
ור‚ע  ר‚ע  כל  לטוב‰"  "˘וין  ‰יו  ‡לו  וחיים 
פרע‰  בבי˙  ב‰יו˙‰  ‚ם  ‡„מו˙  עלי  ב‰יו˙‰ 

ו‡בימלך וכו'.

ול‡  ‚ו'"  ˘ר‰  חיי  "וי‰יו   ‰˘‚„‰‰ וזו‰י 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

לכ‡ור‰  מ˘מע  ליכנס)  ‰ניחו  ל‡  „ו„   ˙‡
ב˙˜פ‰,  ‰˘בוע‰  ‰י˙‰  „ו„  בימי  ˘‡ף 
עם  לחם  ˘יו‡ב  ‰„ברים  מ‰מ˘ך  ו‡ילו 
בטל‰  ˘כבר  מוכח  ולכ„ ‡˙ ‰עיר  ‰יבוסי 
‰‚לולים  ˘ב‰סר˙  לומר  „‡ין  ‰˘בוע‰, 
˘בוע˙  ב‡ם  כי  לעיר,  ליכנס  ‰ו˙רו  לחו„ 
‡בר‰ם ל‡ בטל‰, ‡יזו ˙ועל˙ י˘ ב‰סר˙ 
וכי  ‰˘בוע‰,  כ˙וב‰  ˘עלי‰ם  ‰‚לולים 
˘ל  ˙ו˜פ‰   ˙‡ לבטל  יכול‰  זו  ‰סר‰ 
לומר  ˆריך  כרחך  ועל  ‡˙מ‰‰.  ˘בוע7‰, 
‰יו  ‰„ין  ומ˘ור˙  ‰˘בוע8‰  בטל‰  ˘כבר 
מו˙רים ללכו„ ‡˙ ‰עיר, ‡ך ‰יו˙ ˘ל„ע˙ 
˜יימ˙  ‰˘בוע‰  ‰י˙‰  ע„יין  ‰יבוסים 
ביטלו ‡˙ זכר ‰˘בוע‰ למנוע חילול ‰˘ם 
(כמ"˘ ‰מפר˘ים (‰ר„"ל ˘ם. ועו„) ˘‰י' ז‰ 
כ‰ך „‚יטין (מו, ‡) ‚בי ‰˘בוע‰ ל‚בעונים 
„ל‡  ו‰‡י  עילויי‰ו  ˘בוע‰  חייל‰  ˘"ל‡ 
רמב"ם  (ועיי'  מ˘ום ˜„ו˘˙ ‰˘ם"  ˜טלינ‰ו 
‰ל' מלכים פ"ו ‰"‰)). ‡ך מסיום ‰ענין ˘„ו„ 

מ˘מע  ˘וב  מל‡  בכסף  ‰עיר   ˙‡ ˜נ‰ 
"ברˆונם  ˙‰י׳  ‰עיר  ˘רכי˘˙  רˆ‰  ˘„ו„ 
˘‰˘בוע‰  „סבר  ו‰יינו  יבוס"9,  בני  ˘ל 

ע„יין ב˙ו˜פ‰.

7) ו‡ף ˘כן ‡מרו ל„ו„ כמפור˘ ב˜ר‡ (˘"ב ‰, ו) 
וכמו ˘‰וב‡ בפ„ר"‡ – ˆ"ל ˘‡מרו ז‰ „רך מ˘ט‰ 

‡ני בך (וכיו"ב). ור‡‰ מפר˘ים ל˘"ב ˘ם.

‰˘בוע‰  "˘ב‡מ˙  ˘ם,  ‰ר„"ל  מ˙ירוˆי  ב‡'   (8
 .  . ‡רˆם  ליר˘  יכול  „ו„  ‰י'  ל‡  ולכן  בטל‰  ל‡ 
‰‚לולים,  ˘‰סיר  ומ‰  ‡ח"ז".  ממנו  ˘˜נ‡ו  ע„ 
מפני  עלי‰ם), ‡ל‡  כ˙וב  מפני ‰˘בוע‰ (˘‰י'  ‡ינו 
לו".  בסמוך  ‰‚לולים  ולר‡ו˙  ל˘מוע  ˘ונ‡  "˘‰י' 
בפ„ר"‡  ‰ל˘ון  ˘מפ˘טו˙  לז‰  נוסף  ‡בל  ע"˘. 
‰˘בוע‰  מפני  ‰י˙‰  ‰‚לולים  ˘‰סר˙  מ˘מע 
כו"כ,  עו„  ‰יו  בכלל  ˆלמים  ‰רי  עלי‰ם,  ‰כ˙וב‰ 

כ„מוכח מ˜ר‡י. ו‡כ"מ.

בערוך  וכן  ˘ם,  וי‰ו˘ע  ויר‡  ˘ביל"˘  ל‰עיר   (9
‡ם  "כי  ‰פ„ר"‡  ל˘ון  ‰וב‡  ל‡   – ˘ם  ו‡ברבנ‡ל 

ברˆונם ˘ל בני יבוס".

וב‡מ˙, מלב„ ‰ס˙יר‰ בין רי˘‡ לבב‡ 
בטל‰  ˘‡כן  ו‰סיפ‡, ‰נ‰ ‡˙״ל  ‡מˆעי˙ 
ל‰ורי˘ ‡˙ ‰יבוסי  ו‰יו ‡סורים  ‰˘בוע‰ 
יו˘בי  כל   ˙‡ "ו‰ור˘˙ם  ˘נˆטוו  (‡ף 
ˆ"ע  ˘וב  ו‡ילך)),  נב  ל‚,  (מסעי  ו‚ו'"   ıר‡‰
‚„ול מ‰ו ‰חילו˜ בין י‰ו˘ע ו„ו„, ˘בימי 
מפני  ל‰ורי˘ם  ר˘‡ים  ‰יו  ל‡  י‰ו˘ע 

‰˘בוע‰ ובימי „ו„ בטל‰ ‰˘בוע10‰.

 ב 
י˜„ים חי„ו˘ יסו„י בבעלו˙ ‰‡רı „‡יכ‡ 
‚„ר   ıפור מלך  „ין  כמו  כללי˙  בעלו˙ 

ו‡יכ‡ בעלו˙ פרטי˙ לכל ‡„ם

בני  ˘בבעלו˙  וב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
‚„רים,  ˘ני  י˘  י˘ר‡ל   ıר‡ על  י˘ר‡ל 
כול‰   ıכל ‰‡ר˘ ז‰  כללי˙,  בעלו˙  ח„‡, 
בעלו˙  ו˘ני˙,  י˘ר‡ל,  לכלל  ˘ייכ˙ 
לו  י˘  מי˘ר‡ל  ‡ח„  ˘כל  ז‰  פרטי˙, 
‡˘ר  ‡ליו.  (ר˜)  ‰˘ייך   ıב‡ר פרטי  חל˜ 
י˘ר‡ל  „בני  ‡לו  בעלו˙  ‡ופני  ˘ני  חלו˙ 
˜נינים  ˘ני  י„י  על  ‰י˙‰  י˘ר‡ל   ıב‡ר
˘ונים, וב‰˜„ם „‡ף „‡מרינן ב˘"ס „‡"י 
„ברינו,  ברי˘  כנ"ל  מ‡בו˙ינו  לנו  ירו˘‰ 
בפועל  לבו‡  ‰˜ניין  ‰וˆרך  ע„יין  מ"מ 

(˘ופטים  ב˙ור‰  ˘נˆטוו  "כיון  ˘ם  בר„"ל   (10
ע"פ  ‰ברי˙  נ˙בטל  ‰רי  נ˘מ‰  כל  ˙חי'  ל‡  טז)  כ, 
בטל‰  כבר  י‰ו˘ע  בימי  ‚ם  „לפ"ז  וˆ"ע,  ‰„בור". 
נ‡מר  ו‡יך  ˘כב˘ו),  ˘בע  ˜ו„ם  (ועו„  ‰˘בוע‰ 
בי‰ו˘ע ˘ם "ל‡ יכלו . . ל‰ורי˘ם", ˘‡ינם ר˘‡ים 
יכלו  ˘ל‡  לומר  ו„וח˜  ˘ם).  ר‡‰  ור˘"י  (כספרי 
ל‡  מפ˘טו˙ ‰ל˘ון  כי  ˘ב„בר,  מˆ„ ‰חילול ‰˘ם 

מ˘מע ‰כי ‡ל‡ ˘נ‡סרו מˆ„ ‰˘בוע‰ עˆמ‰.

"פרˆו  יבוס  „בני  ˘ם  י‰ו˘ע  ליל"˘  רענן  בזי˙ 
‰ו˙ר  (ולכן  י˘ר‡ל"  עם  ˘נלחמו  ˙חל‰  ‰‚„ר 
˘ם,  ר„"ל  ר‡‰  ‡בל  ‡רˆם).  לכבו˘  לי˘ר‡ל 

˘ביבוסי ל‡ מˆ‡נו ˘פרˆו ‰‚„ר. ע"˘. ו‡כ"מ.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰יבוסי יו˘בי ירו˘לים ל‡ יכלו בני י‰ו„‰ 
ל‰ורי˘ם, "יכולים ‰יו ‡בל ‡ינן ר˘‡ים״. 
מי„  ירו˘לים   ˙‡ לכבו˘  ‰‡יסור  וטעם 
‰יבוסי מבו‡ר בפר˜י „רבי ‡ליעזר (פל״ו), 
„ב˘ע‰ ˘˜נ‰ ‡בר‰ם ‡˙ מער˙ ‰מכפל‰ 
˘‰˜ב"‰  יו„עים  ‡נו  לו  "‡מרו  ח˙  מבני 
‰‡רˆו˙  כל   ˙‡ ולזרעך  לך  לי˙ן  ע˙י„ 
י˘ר‡ל  בני  ˘‡ין  ˘בוע2‰  עמנו  כרו˙  ‰‡ל 
˘ל  ברˆונם  ‡ם  כי  יבוס  עיר   ˙‡ יור˘ים 
 – ˘ם  (פ„ר"‡  ‰יו"  (˘"ח˙יים  יבוס  בני 
ו‡ח"כ ˜נ‰  ברי˙3 –  עמ‰ם  וכר˙  לפנ"ז)) – 

‡˙ מער˙ ‰מכפל‰". ונזכר ‚ם בפר˘״י על 
"לפי  ‰ו‡  ˘‰‡יסור  ˘ם),  ר‡‰  (בפ'  ‰˙ור‰ 
מ‰ם  כ˘ל˜ח  ברי˙  ‡בר‰ם  ל‰ם  ˘כר˙ 

מער˙ ‰מכפל‰"4.

כיˆ„  ‰פל‡  „מלב„  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰ 
לכרו˙  ו‰סכים  ‡בר‰ם  „ע˙  על  על˙‰ 

˘בוע‰"  עמנו  "כרו˙  לפנינו  בפ„ר"‡  כ"‰   (2
עם  יˆח˜  ˘כר˙  בברי˙  ל‰לן  ˘ם  בפ„ר"‡  (וכ"‰ 
עמנו  "כרו˙  כח)  (רמז  י‰ו˘ע  וביל"˘   .(ıר‡‰ עמי 
ברי˙". וכ"‰ בערוך (ערך עור) ו‡ברבנ‡ל ˘"ב ‰, ו. 
וביל"˘ ויר‡ (רמז פב) "כרו˙ עמנו ברי˙ ו˘בוע‰". 
ור‡‰ ‰מ˘ך ‰ל˘ון בפ„ר"‡ "וכ˙בו עלי‰ם ˘בוע˙ 
‡בר‰ם . . מפני ‡ו˙ ברי˙ ˘בוע˙ ‡בר‰ם". וביל"˘ 
˘בוע˙  ברי˙  עלי‰ם  "וכ˙בו  ˘ם  (וערוך)  ויר‡ 
˘ם  וב‡ברבנ‡ל  י‰ו˘ע  ביל"˘  וע„"ז  ‡בר‰ם". 

"ברי˙ ‰˘בוע‰". ו‡כ"מ.

ויר‡  יל"˘  פי  על  ˘ם,  בפ„ר"‡  כן ‰‚י' ‰ר„"ל   (3
וי‰ו˘ע ˘ם.

4) ו‰ו‡ „ל‡ כפר˘"י י‰ו˘ע ˘ם ˘ל‡ ‰יו ר˘‡ין 
(ול‰עיר  ל‡בימלך  ˘נ˘בע ‡בר‰ם  מחמ˙ ‰˘בוע‰ 
כבר  „ו„  בימי  „‰רי   –  (‡ י,  לסוט‰   ıנ‡˘ מ˙וס' 
ח  ˘"ב ‰,  (ר˘"י  ב‰˘בוע‰  ˘‰וזכרו  עברו ‰„ורו˙ 
(בסופו). ור‡‰ ר„"˜ ˘ם, ו (בסופו). פי' רבינו י˘עי' 

˘ם, ט).

ר‡‰   – ‰פ˘ט  ע"„  ˘ם  ר‡‰  פ'  בפר˘"י  ‰˘˜ו"ט 
ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"ט ע' 80 ו‡ילך.

ירו˘לים,  ˘‰י‡  יבוס  עיר  על  כז‡˙  ברי˙ 
על   ‰˘˜ ב‡מ˙  לו,  ˘‰ובטח  מ‰  ‰יפך 
‰ז‡˙  לברי˙  ˙ו˜ף  ‰י'  ‡יך  „„ינ‡  עי˜ר‡ 
וחל על י„‰ ‡יסור בכיבו˘ ירו˘לים, ‡חר 
‰ב˙רים  בין  ברי˙  זו  לברי˙  ˜„מ‰  ˘כבר 
‰י‡  י˘ר‡ל   ıר‡˘ ‡בר‰ם  עם  ‰׳  ˘כר˙ 
 ˙‡ נ˙˙י  "לזרעך  י˘ר‡ל,  לבני  ירו˘‰ 
בי˙  וברי˙  יח),  טו,  (לך  ‰ז‡˙"   ıר‡‰
‰ב˙רים כבר נכר˙‰ ע˘יריו˙ ב˘נים לפני 
˜נין מער˙ ‰מכפל‰. ובספרי מוכח ל‰„י‡ 
בני  על  ‡יסור  ‰טיל‰  ‡בר‰ם  ˘˘בוע˙ 

י˘ר‡ל לכבו˘ ‡˙ ירו˘לים.

˘ם  ‡ליעזר  „רבי  בפר˜י  ל‰לן  ו‰נ‰ 
‰יו  ל‡   .  .  ıל‡ר י˘ר‡ל  „"כ˘ב‡ו  ‡י˙‡ 
‡ו˙  מפני  ‰יבוסי)  (בעיר  ליכנס  יכולין 
בימי  וממ˘יך „‚ם  ˘בוע˙ ‡בר‰ם",  ברי˙ 
 .  . ‡ו˙ו  ‰ניחו  ל‡   .  . ליכנס  "רˆ‰  „ו„ 
מכח ברי˙ ˘בוע˙ ‡בר‰ם . . ‡מרו לו ‡ין 
˘˙סיר  ע„  ‰יבוסי  בעיר  ליכנס  יכול   ‰˙‡
‡ו˙ו  עלי‰ם  ˘כ˙וב  ‰ללו  ‰‚לולים  כל 
מי  כל  ל‡נ˘יו  „ו„  ‡מר  ‡בר‰ם,  ˘בוע˙ 
˘יעל‰ בר‡˘ונ‰ ויסיר ‡˙ ‰‚לולים ‰ללו 
‡בר‰ם  ˘בוע˙  ברי˙  ‡ו˙  עלי‰ם  ˘כ˙וב 
ˆרוי'  בן  יו‡ב  בר‡˘ונ‰  ועל‰  לר‡˘  י‰י' 
ז)   ,‰ (˘"ב  ב˜ר‡י  מסופר  ז‰  (ועל  ו˘בר 
 ˙‡ ˜נ‰  ו‡ח״כ5   .  . ‰עיר)   ˙‡ „ו„  ˘לכ„ 
ל‡חוז˙  עולם  בכ˙ב  לי˘ר‡ל  ‰יבוסי  עיר 

עולם...".

‰מפר˘ים  ‰˜˘ו  ˘כבר  כמו  ו˙מו‰, 
בבו˙  ‚׳  ˘‰רי  ˆו)6),  (‡ו˙  ˘ם  לפ„ר"‡  (ר„"ל 

ס˙רי ‡‰„„י, „מ˙חיל˙ ‰ענין (˘‚ם  ‰ללו 

ב˘"ב  כמפור˘   – ל‡ח"ז  זמן  במ˘ך  ‰יינו   (5
בסופו.

6) ור‡‰ ‚ם ‡ברבנ‡ל ˘ב‰ער‰ 2.

י„

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב‚„רי בעלו˙ ‰‡רı וכיבו˘‰
מוחז˜˙  מ‰‡ „‡"י  מ‰יבוסי  ירו˘לים  לכבו˘  ˘ל‡  ˘בוע‰  ˘מˆינו  מ‰  על  י˜˘‰ 
 ıר‡‰ בבעלו˙  חי„ו˘  וי˜„ים  „ו„,  בימי  זו  ˘בוע‰  ע"י  ˘‰י'  במ‰  ויפלפל  ‰י‡, 
„‡יכ‡ בעלו˙ כללי˙ כמלך פורı ‚„ר ו‡יכ‡ בעלו˙ פרטי˙ לכל ‡„ם, וי˙רı עפ"ז 
לענין  חז"ל  „ברי  יב‡ר  ועפ"ז  „ו„,  בימי  ˘‰י'  ‰„ו"„  כל  וכן  ירו˘לים  על  ‰˘בוע‰ 

˜נין מער˙ ‰מכפל‰ ע"י ‡בר‰ם

 ‡ 
˘ל‡  ˘בוע‰  ˘מˆינו  מ‰  על  י˜˘‰ 
„˜יי"ל  מ‰‡  ‰יבוסי  מן  ירו˘לים  לכבו˘ 
„‡"י מוחז˜˙ ‰י‡, ויפלפל במ‰ ˘‰י' ע"י 

˘בוע‰ זו בימי „ו„

 ıר‡„  (‡ (˜יט,  ב˙ר‡  בבב‡  ‚רסינן 
עו„  ‡בו˙ינו  בי„  ‰י‡  מוחז˜˙  י˘ר‡ל 
(נ‚,  זר‰  ובעבו„‰  ב‰.  ˘נכנסו  ˜ו„ם 
‰י˙‰  י˘ר‡ל   ıר‡„ ‰˘"ס  פריך  ב) 

‡בר‰ם,  מימו˙  י˘ר‡ל  בבעלו˙  כבר 
ממ˘  „בעלו˙  מוכח  ‰סו‚י‡  וממ˘מעו˙ 
לענין „ל‡  ל„ינ‡  ע„ „נפ˜"מ ‰˙ם  זו  ‰י‡ 
‡חרי  י˘ר‡ל   ıב‡ר ˘נ˙יי˘בו  ‚ויים  מˆו 

מ„ין  ב‰˘˙חוו‡‰  ‡˘יר‰  ל‡סור  ‡בר‰ם 
ל‡ו  ‡י  ˘לו"  ˘‡ינו  „בר  ‡וסר  ‡„ם  "‡ין 
„פלחו י˘ר‡ל לע‚ל ו‚לו ‡„ע˙יי‰ו „ניח‡ 
זו „‡בר‰ם  ובעלו˙  כוכבים.  בעבו„˙  ל‰ו 
‰˜ב"‰  ע"י  לו  ˘‰ובטח‰  מיום  ‰י˙‰ 
‰ז‡˙   ıר‡‰ "כל  ˘‰ובטח  ˘ם,  כפר˘"י 
טו.  י‚,  (לך  עולם"  ע„  ולזרעך  ‡˙ננ‰  לך 

ועו„)1.

ומע˙‰ י˘ ל‰˜˘ו˙ במ‰ ˘מˆינו לענין 
בספרי  „‡י˙‡  י˘ר‡ל,   ıר‡ כיבו˘  „ין 
‚ו')  ל‡כול  ˙וכל  ל‡  יז)  (יב,  ע‰"פ  ר‡‰  (פ׳ 

ו‡˙  ס‚)  (טו,  י‰ו˘ע  בס׳  ‰כ˙וב  בפירו˘ 

1) ור‡‰ ל˜מן סעיף „.


