
‚úיון ˙˜יט
ער˘"˜ פר˘˙ úך úך ‰'˙˘ע"ו

"עו‚ ˘פúט מ„ור ‰מבוú" – ‡יך פúט?

ˆ‡ מרˆונו˙יך, ר‚יúויו˙יך ו‰˘‚ו˙יך

‚„ר מיú‰ עú י„י ‰‡ב

מ‰ úˆ„י˜ים וúעבו„˙ ‰˙˘וב‰?



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים 
מ‡י˙י  ח„˘‰  "˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰  מכסים",  לים 

˙ˆ‡", 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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו˜„˘י ˜„˘ים, ‰מזבח  מזבח  ל‰יו˙  ובמ˜„˘ ˆריך  ˘לו ("זיין ‰יילי‚טום"),  ‰"מ˜„˘" 
ביו˙ר ‡ˆל  חייו; ˜„˘י ‰˜„˘ים ‰ו‡ ‰מ˜ום ‰˜„ו˘  נ˙נו ‡˙  מ‰  על  ‰ו‡ ‰‰˙בוננו˙ 
עם  ˘מחים  ל‡  בו, ‡ם  ˘מ‡מינים  ל‡ו˙ו ‡ח„  מו„ים  מ‰חיים, ‡זי  ˘מחים  ‰‡„ם; ‡ם 

‰עבר, עו˘ים ˙˘וב‰ ונ‰יים כמו ˘ˆריכים ל‰יו˙.

פסח  לי  ‰י'  ‰עבר  פסח  לי,  וי‡מר  ‰נ"ל  ‰‡י˘  ‡ו˙ו  בי˜ר  ˘וב  סיון,  ח„˘  ב‡מˆע 
מˆ‰,  כולו  ˘‰י'   – ‰ורי  בי˙   ˙‡ ˘עזב˙י  ˘נ‰  חמ˘ים  על  יו˙ר  ‰זמן  במ˘ך   – ר‡˘ון 

ו‰נני מניח ˙פילין ומ˙פלל ‚"פ ביום, ‡כול כ˘ר ו˘ומר ‡˙ ‰˘ב˙.

˘עבר˙י  ו‰˙מור‰  ‰חילוף  על  ˙מ‰ים   – במלון  ו„ר  ‡למן  ל"ע  ‰ו‡   – ובנו˙י  בני 
ב‡רחו˙ חיי מבלי „ע˙ מ‡ין ומ„וע, וב‡˙י ל‰‚י„ לכם מ‰נע˘‰ ‡˙י.

‡נכי ‰נ‰ ‰רב‰ ‰י' לי ל„בר ‡˙ו ב‡ופן סי„ור חייו ב‰ו‰, ‡בל מנע˙י עˆמי מל„בר 
מ‡ו‰ביו  נסיונו˙  ‰רב‰  לו  י˘  בטח  כי  ‰טוב,  במע˘‰  י˙ר‚ל  ‡˘ר  ע„  בז‰  עמו  ‡˙ו 
רעיו ומכריו, ו‡ף ˘ב"‰ ‡ינו נˆרך ליל„יו ולמכריו כי ע˘יר ‰ו‡, מכל מ˜ום ל‡ רˆי˙י 

ל‰עמיס עליו עניני ‰˙˘וב‰ כ„ין, ו‰˘י"˙ י‰‡ בעזרו ב‚˘ם וברוח.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ˜ז-˜י)

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

”עו‚ ˘פלט מ„ור ‰מבול" – ‡יך פלט?
ב‡ם ל‡ ‰י‰ ‰מבול ב‡רı י˘ר‡ל, מ„וע ל‡ נח‰ ˘ם ‰˙יב‰? / ב‡ם מי ‰מבול רו˙חין ‰יו, 
‡יך ניˆלו ‰„‚ים? / ב‡ם ל‡ ‰יו מי ‰מבול רו˙חין, מ‡יפ‰ ב‡ים "חמי טברי‡"? / ˘˜ו"ט 

ב‡ופן ‰ˆל˙ עו‚ ממי ‰מבול ל˘יט˙ ר˘"י ב„רך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 30 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
מ„וע נˆטוו‰ ‡בר‰ם ”לˆ‡˙" מרˆונו˙יו?

 – / ”‰‡סור  ‚בולי ‰˜„ו˘‰  ל‰רחיב   – לך"  ”לך   / ו‰˘‚ו˙יך  ר‚ילויו˙יך  מרˆונו˙יך,   ‡ˆ
‡סור, ו‰מו˙ר – ‡ינו נˆרך" / עבו„‰ ב˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 453 ו‡ילך. ח"כ עמ' 59)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
‚„ר מיל‰ ע"י ‰‡ב

בנו,   ˙‡ ‰מל  ב‡ב  ר˜  ‰ו‡  ‡‡ע"‰  ˘ל  בברי˙ו  ל‰כניסו  „ברכ˙  ‰רמב"ם  ב„ברי  י˜˘‰ 
ויפלפל ‡ם חיוב מיל‰ בעˆם ‰ו‡ על ‰בן ‡ו על ‰‡ב, ויוסיף לפלפל ב‰ך „מˆו˙ מיל‰ נ˜' 
"ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם" ‡ף ˘‰חיוב ‰ו‡ ר˜ ממ‰ ˘נˆטוינו במ"˙, ויב‡ר ‰חילו˜ ˘בין „ברי 
‰רמב"ם בספר ‰מˆוו˙ לל˘ונו בספר ‰י„ ע"פ ב' ענינים במ‰ו˙ ברי˙ מיל‰, ועפכ"ז יח„˘ 

בי‡ור במ‰ו˙ ברי˙ ‰נע˘י˙ ע"י ‰‡ב „ו˜‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 53 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
למ„ן עוב„ ‰'

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
מ‰ לˆ„י˜ים ולעבו„˙ ‰˙˘וב‰?! 

כז „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰נ˜ו„‰ ‰ספונ‰ וטמונ‰ במעמ˜י ‰ביˆ‰



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

”עו‚ ˘פלט מ„ור ‰מבול" – ‡יך פלט?
‰מבול  מי  ב‡ם   / ‰˙יב‰?  ˘ם  נח‰  ל‡  מ„וע  י˘ר‡ל,   ıב‡ר ‰מבול  ‰י‰  ל‡  ב‡ם 
ב‡ים "חמי  מ‡יפ‰  רו˙חין,  מי ‰מבול  ל‡ ‰יו  ב‡ם  ניˆלו ‰„‚ים? /  רו˙חין ‰יו, ‡יך 
˘ל  "פ˘וטו  ב„רך  ר˘"י  ל˘יט˙  ‰מבול  ממי  עו‚  ‰ˆל˙  ב‡ופן  ˘˜ו"ט   / טברי‡"? 

מ˜ר‡"

◇ ◇ ◇

בפר˘˙נו (י, י‚): "ויבו‡ ‰פליט וי‚„ ו‚ו'". ומפר˘ ר˘"י מי‰ו ‰"פליט": 

˘פלט  עו‚  ז‰  רב‰:  בר‡˘י˙  ומ„ר˘   .  . ‰מלחמ‰  מן  ˘פלט  עו‚  ז‰ו  פ˘וטו,  "לפי 
מ„ור ‰מבול".  

ו‰נ‰, ס˙ם ר˘"י ול‡ פיר˘ כיˆ„ ניˆל עו‚ מ‰מבול, ˘מח‰ כל ב˘ר מ˙ח˙ ‰˘מים; 
ו‰רי עו‚ ל‡ ‰י‰ מ‡לו ˘נכנסו ל˙יב˙ נח! 

וב„ברי „ו„ – ל‰ט"ז – על ר˘"י כ‡ן מב‡ר בב' ‡ופנים: 

‡) "„נˆטננו ˆי„י ‰˙יב‰ ו˘ם ‰י‰ עומ„". - ומ˜ורו ב„ברי ‰‚מר‡ (זבחים ˜י‚, ב). 

בפירו˘  מˆינו  וכן  ל‡ ‰י‰ ‰מבול". -  י˘ר‡ל ‰י‰, „˘ם   ıמ‡ן „‡מר „ב‡ר ב) "וי˘ 
ר˘"י על ‰˘"ס (נ„‰ ס‡, ‡ „"‰ עו‚) ˘עו‚ ברח ל‡רı י˘ר‡ל. 

נפ˙חו ‰מעיינו˙,  ל‡  י˘ר‡ל   ıב‡ר˘ ˘‰רי "‡ף  ע"ז  וממ˘יך ‰ט"ז, „לכ‡ור‰ ˜˘‰ 
‡בל ‰מים נ˙פ˘טו בכל ‰עולם"! ומיי˘ב, "ו‡פ˘ר ˘‰י‰ ‡י˘ ‚בו‰, ו‰י‰ יכול לעמו„ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

טוב כ„ין ‰‰פנ‰ ˜ו„ם ‰˙פל‰, ולפנו˙ ‡ל ‰טוב.

בכללו˙  לך „בר  ל‰יו˙ ‡˘ר ‡ין  לז‰:  ז‰  וסמיכו˙ם  מ‡מרים ‡לו  ˘ני  ˘ייכו˙  וזו‰י 
 – לע˘ו˙"  ‡ל˜ים  בר‡  "‡˘ר  כמ"˘  ועלי'  זיכוך  בירור  ‰יינו  מ˜ום,  לו  ˘‡ין  ‰ברי‡‰ 
בירור  ‰יינו  ˙˜ון,  ˆריך  בר‡˘י˙  במע˘‰  ‰˜ב"‰  ˘בר‡  מ‰  ˘כל  כמ‡רז"ל  "ל˙˜ן", 
(‰פנ‰),  ˘ע‰"  לו  ˘‡ין  לך ‡„ם  ˘"‡ין  לפי  ע"י ‰‡„ם,  ו‰˙˜ון ‰ז‰ ‰ו‡  ועלי',  זיכוך 
‰ימים  ˘כל  ב‰ם"  ‡ח„  ולו  יוˆרו  "ימים  כמ"˘  בעולם  ‰יו˙ו  ˙כלי˙  ˘ז‰ו  ל‰יו˙ 
 ˙‡ ול‰‡יר  בעולמו  י˙'  ליח„ו   – ‰"‡ח„"  ב˘ביל  ‰ו‡  בעולם  לחיו˙  לנ˘מ‰  ˘נו˙נים 

‰עולם ב‡ור ˙ור‰.

 '˜‰ רבו˙ינו  ‡בו˙ינו  כ"˜  ‰ו„  ˘ל  מ˙ורו˙י‰ם  ‰מורם  ז‰  ענין  כללו˙  ‰ו‡  ככ‰ 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"ם זי"ע, ול‡ ‰מ„ר˘ עי˜ר ‡ל‡ ‰מע˘‰ עי˜ר, ובכ„י ל‰בי‡ ‡˙ ‰‰פנ‰ 
מ‰כח ‡ל ‰פועל ‰נ‰ בז‰ י˘ כמ‰ וכמ‰ „רכים ב„רכי נועם ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ו‡ח„ מ‰ם 
‰ו‡ ‰‰˙ווע„ו˙ ("פ‡רבריינ‚ען") בזכרונו˙ ימי ˜„ם, ל‰יזכר ‡ו„ו˙ ימי ‰יל„ו˙ ב'בי˙', 
˘ז‰  ר‡ינו  ובמוח˘  ‰מ„ר˘.  ובי˙  ‰חברים,  ‰מלמ„ים,  ‰‰ורים,  ‰בי˙,  ‰נ‰‚ו˙  ‡ו„ו˙ 

פועל ‰רב‰.

‰נ˜ו„‰ ‰ספונ‰ וטמונ‰ במעמ˜י ‰ביˆ‰ 
עוב„‡.

עו"„  ˘נ‰  כ‡רבעים  ב˘נים,  ב‡  ‡ח„  ‡י˘   – ˆ„„י˙  לסיב‰   – ‡לי  ב‡  ‰פסח  לפני 
וב„ברו ‡˙י  וב‰נ‰‚ו˙יו,  ב„עו˙יו  וחפ˘י  מ˘כיל  פולין,  ילי„   – בז‰  עוס˜  ע˙‰ ‡ינו   –
˘ל  חופ˘˙ם  ועל  וחמי˘‰,  ע˘רים  ע˘רים,  כבן  ב‰יו˙ו  חבריו ‰ר‡˘ונים  סיפר ‡ו„ו˙ 
י˘ר‡ל,  ב„˙  מור„ים  כ"‡  מזי„ים  ˘‰יו  ול‡  במ„ינ‰,  מלפנים  ˘נ‰  כחמי˘ים  ‰ˆעירים 

ו„רך ‡‚ב סיפר מוˆ‡ו ו‚זעו.

‡חרי ˘‚מר ל„בר, ˘‡ל˙יו ‰‡ם זוכר ‰נ‰ו ‡˙ יל„ו˙ו ב‰יו˙ו כבן ˘מונ‰ ‡ו ע˘ר‰ 
ב‰יו˙ו עו„ ב‡רı מול„˙ו, ‡˙ ‡בי ‡ביו ו‡בי ‡מו, ‡˙ בי˙ם, ‡˙ ‰רביים ‡˘ר ‡בי ‡ביו 
‰סעו„‰   ˙‡ ‰ו‡  זוכר  ‰‡ם  רביים;  ל˘ני  נסעו  כי   – ‡לי‰ם  בנסעם  ל˜חו‰ו  ‡מו  ו‡בי 
ל‡חר  ז˜נו  ˘ל  כיפור  יום  בערב  חט‡'  ‰'על  ב˘טיבל‡ך,  מלכ‰  ‰מלו‰  ו‡˙  ˘לי˘י˙ 

‰טביל‰ במ˜וו‡ו˙ ‰רו˙חו˙, ו‰רי˜ו„ים ‰'בוערים' ˘ל ˘מח˙ ˙ור‰.

לבו  על   ıנ˙˜ב˘ ר‡י˙י ‡˘ר ‰נני ‚ורר ‡˙ ‰˘ומן  ו„בור  ו„בור  ו˘‡ל‰  ˘‡ל‰  בכל 
מזרם  עכורים  ממים  במעמ˜י ‰ביˆ‰  וטמונ‰  ל‚לו˙ ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰ספונ‰  מ˙˜רב  ו‰נני 

‰חיים וכ˘ר‡י˙י ˘‰„ל˜˙י ‡˙ פ˙יל ‰‰˙עוררו˙ מ‰˙ר„מ‰, ‡מר˙י:

כל ‡„ם ‰ו‡ מ‡מין בטבעו, ‚ם ‰בל˙י מ‡מין כלל ב‡ל˜י י˘ר‡ל מ‡מין ‰ו‡ ב‡ל˜ים 
("‡ין ‚עטליכ˜ייט"), ר˜ ˘˜ור‡ו ב˙ו‡ר ‡חר. וכל ‡„ם ב‡˘ר ‰ו‡ ‡„ם ˆריך ˘י‰י' לו 



כז

‰נ˜ו„‰ ‰ספונ‰ וטמונ‰ במעמ˜י ‰ביˆ‰
בכל ˘‡ל‰ ו˘‡ל‰ ו„בור ו„בור ר‡י˙י ‡˘ר ‰נני ‚ורר ‡˙ ‰˘ומן ˘נ˙˜בı על לבו 
עכורים  ממים  ‰ביˆ‰  במעמ˜י  וטמונ‰  ‰ספונ‰  ‰נ˜ו„‰   ˙‡ ל‚לו˙  מ˙˜רב  ו‰נני 

מזרם ‰חיים 

◇ ◇ ◇

‰‰˙ווע„ו˙ ("פ‡רבריינ‚ען") בזכרונו˙ ימי ˜„ם 
˘ע‰  פי'  מ˜ום".  לו  ˘‡ין  „בר  לך  ו‡ין  ˘ע‰  לו  ˘‡ין  ‡„ם  לך  עז‡י ‡ומר ‡ין  "בן 
‰ו‡ מל˘ון ַ‰ָפָנ‰ (כמ"˘ "וי˘ע ‰' ‡ל ‰בל ו‡ל מנח˙ו ו‡ל ˜ין ו‡ל מנח˙ו ל‡ ˘ע‰", "וי˘ע – ויפן", 
"ל‡ ˘ע‰ – ל‡ פנ‰"), ו‡מרו ‰ו„ כ"˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜' זˆו˜לל‰"‰ נב‚"ם זי"ע ב„ברי 

˙ור˙ם:

˘ייכו˙  מ‰  ל‰בין  וˆריך  מ˜ום",  לו  ˘‡ין  לך „בר  ו‡ין  ˘ע‰  לו  ˘‡ין  לך ‡„ם  "‡ין 
לז‰. ‡ך ‰ענין ‰ו‡, „‰נ‰  ז‰  ו‰˙יחסו˙ם  לך „בר  ו‡ין  לך ‡„ם  מ‡מרים ‡לו „‡ין  ˘ני 
˘‰˙‰וו˙ו   – בז‰  (ו‰רמז  ˜ˆו˙   ‰˘˘ לו  י˘  ‰נבר‡  „בר  כל  כי  ˜ˆו˙,   ‰˘˘ ‰ו‡  "מ˜ום" 
מ‰  וכל  מ˜ומו),  ˘ז‰ו  ב‰ספירו˙  ‰ו‡  ‰בירור  ל‡חר  ועלי˙ו  ‰ספירו˙,  ˘‰ם  ‰ברי‡‰  ימי  ב˘˘˙ 

˘נבר‡ בעולם ‰ו‡ ב˘ביל ‰‡„ם – ‰יינו ˘‰‡„ם יברר ויזכך ‡˙ ‰„בר ‰‚˘מי ע"י „יני 
‰˙ור‰ ויעל‰ו למ˜ומו. וכל נ˘מ‰ ונ˘מ‰ ‰יור„˙ לעולם ז‰ ל‰˙לב˘ ב‚וף ‰ו‡ ב˘ביל 
ולכן  ‰טוב,  מע˘‰  בעבור  ‰נ˘מו˙  ˘ל  ו˘כרן  זכו˙ן  ל‰רבו˙  ‰˜ב"‰  ורוˆ‰  זו,  כוונ‰ 

ני˙נ‰ ל‰‡„ם בחיר‰ חפ˘י˙.

 – „˜„ו˘‰  נ˘מו˙  בעלי   – "‡˙ם"  ‡˙ם",  "‡„ם  (כמ‡מר  ‰נ˘מ‰  ‰יינו  ‡„ם",  לך  "‡ין  וז‰ו 
˜רויים "‡„ם") "˘‡ין לו ˘ע‰" – ַ‰ָפָנ‰ ("‡ ˜ע‰ר"), ו‰פנ‰ זו ענינ‰ כפול: לפנו˙ מן ‰ל‡ 

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

על ‡יז‰ ‰ר". עכ"ל ‰ט"ז. 

„ר˘"י  ‡ליב‡  ‰ענין  לב‡ר  ביו˙ר  ‰מ˙‡ימ‰  ‰„רך  ‰י‡  כיˆ„  ולברר,  לח˜ור  וי˘ 
בפירו˘ו על ‰˙ור‰, ˘„רכו ‰י‡ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" „ו˜‡, וכ„ל˜מן. 

ב. ונפ˙ח במ‰ ˘סיים ‰ט"ז – ˘‰מבול ל‡ ‰י‰ ב‡רı י˘ר‡ל: 

בענין ז‰ נחל˜ו ‚„ולי עולם ב‚מר‡ (זבחים ˜י‚, ‡), ובמ„ר˘ים (ר‡‰ בר‡˘י˙ רב‰ פל"ב, י. 
פל"‚, ו. פר˜י „ר' ‡ליעזר פכ"‚. ועו„). 

˘ס"ל  פ˘וט  נר‡‰   – מ˜ר‡")  ˘ל  ("פ˘וטו  על ‰˙ור‰  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘יט˙  ובבירור 
ור˜  ‰עולם  בכל  יר„  ˘‰מבול  ‡˙"ל  כי,  י˘ר‡ל;   ıב‡ר ‚ם  ‰עולם,  בכל  ‰י‰  ˘‰מבול 

ב‡רı י˘ר‡ל ל‡ יר„ – ‰רי ז‰ „ור˘ נס מיוח„, ו‡יך י˙כן ˘‰כ˙וב ‰עלים נס ז‰?!

ב‰רי ‡ררט?  נח‰ ‰˙יב‰ „ו˜‡  למ‰   – י˘ר‡ל   ıב‡ר ל‡ ‰י‰  ז‡˙: ‡ם ‰מבול  ועו„ 
‰י‰ ל‰ לנוח ב‡רı י˘ר‡ל! 

כלומר: 

‡מנם מס˙בר ˘‚ם לפי ‰˘יט‰ ˘ל‡ יר„ מבול ב‡רı י˘ר‡ל, מכל מ˜ום ‰מים ˘יר„ו 
ב‡רˆו˙ מסביב‰ זרמו ונכנסו ‚ם ב˙וכ‰ (וכ„ברי ‰ט"ז) -  

‡בל סוף סוף, מובן ˘ל‡ ‰יו ב‡רı י˘ר‡ל מים רבים כל כך כמו ב‡ו˙ן ‰‡רˆו˙ ˘ב‰ן 
יר„ ‰מבול מלכ˙חיל‰, וממיל‡ ˜לו ‰מים ˘ם יו˙ר מו˜„ם. 

‰˙יב‰  נח‰  למ‰  מובן   – י˘ר‡ל   ıב‡ר ‚ם  יר„  ˘‰מבול  נ‡מר  ‡ם  ב˘למ‡  ומע˙‰: 
לחסור  כ˘‰˙חילו ‰מים  ‚בו‰ים, ‰רי  מ‰‰רים ‰כי  ˘‰יו  מכיון  כי  על ‰רי ‡ררט „ו˜‡, 
נחסרו לר‡˘ונ‰ במ˜ום ‰כי ‚בו‰, ו˘ם ‰י‰ ‰מ˜ום ‰ר‡˘ון ˘יכול‰ ‰˙יב‰ לנוח; ‡בל 
‡ם נ‡מר ˘‰מבול ל‡ יר„ ב‡רı י˘ר‡ל – ‰י˙‰ ‰˙יב‰ ˆריכ‰ לנוח ב‡רı י˘ר‡ל, ˘˘ם 

חסרו ‰מים מ‰ר יו˙ר! 

וב‡מ˙ ˘מלב„ כל ז‰ – מˆינו ל‰„י‡ ב„ברי ר˘"י, על ‰פסו˜ "ויסכרו מעינו˙ ˙‰ום 
לפי  'כל';  כ˙יב  ‡ין  וכ‡ן  מעינו˙',  'כל  כ˙יב  "כ˘נפ˙חו  ב):  ח,  (נח  ‰˘מים"  ו‡רובו˙ 
˘נ˘˙יירו מ‰ם ‡ו˙ן ˘י˘ ב‰ם ˆורך לעולם, כ‚ון חמי טברי‡ וכיוˆ‡ ב‰ן". ו‰רי טברי‡ 

‰י‡ ב‡רı י˘ר‡ל!

ב‡"י, ‡ך  יר„  ל‡  ˘‰מבול  עם ‰˘יט‰  ר˘"י  ליי˘ב „ברי  נ„ח˜ו  ב˘„‰  וב‡ר  ל„ו„  מ˘כיל  [בחז˜וני, 
פ˘טו˙ „ברי ר˘"י ל‡ מ˘מע כ„ברי‰ם. – 

ול‰וסיף עו„, ˘‰˘יט‰ ˘‰מבול ל‡ יר„ ב‡"י מיוס„˙ ‰י‡ בפסו˜ ביחז˜‡ל (כב, כ„) "‡רı ל‡ מטו‰ר‰ 

‰י‡ ול‡ ‚ו˘מ‰ ביום זעם"; ובפירו˘ ר˘"י על ‰פסו˜ פיר˘ ‡ו˙ו ב‡ופן ‡חר (ול‡ ב˘ייכו˙ למי ‰מבול)].

 ‚. ומע˙‰ מובן לכ‡ור‰, ˘ל˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ ‡ין לפר˘ ˘עו‚ ניˆל מן ‰מבול 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˘ום ˘‰י‰ ב‡רı י˘ר‡ל – מ˘ום ˘ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‰י‰ ‰מבול ‚ם ב‡רı י˘ר‡ל. 

ומ‰ ˘נ˘‡ר לנו ‰ו‡ מ‰ ˘כ˙ב ‰ט"ז ב˙חיל˙ „בריו – ˘עו‚ ניˆל על י„י ˘‰י‰ עומ„ 
בˆי„י ‰˙יב‰. 

ובפרטיו˙ יו˙ר: 

˜ל˜לו  "ברו˙חין   – ‰מבול  „ור  ‡נ˘י  ל‚בי  ב)  ˜י‚,  זבחים  ב.  ˜ח,  (סנ‰„רין  ‡י˙‡  ב‚מר‡ 
ח, ‡),  (נח  'וי˘וכו ‰מים'  ˘וו‰: "כ˙יב ‰כ‡  מ‚זיר‰   – ז‰  על  ו‰ר‡י‰  ני„ונו".  וברו˙חין 
וכ˙יב ‰˙ם 'וחמ˙ ‰מלך ˘ככ‰' (‡ס˙ר ז, יו"„)". ומפר˘ ר˘"י: "חמ˙ ‰מלך ˘ככ‰ – נח‰ 

מר˙חו, ‰כ‡ נמי מים נחו מרו˙חן". 

וכיˆ„  ‰˙יב‰?  נ˙˜יימ‰  כיˆ„  רו˙חין,  ‰יו  ‰מבול  מי  ‡ם   – ז‰  על  ‰‚מר‡  ומ˜˘‰ 
נ˙˜יים עו‚? ומיי˘ב˙: "נס נע˘‰ ל‰ם ˘נˆטננו בˆי„י ‰˙יב‰", ו‰יינו, ˘‰מים ˘בˆי„י 

‰˙יב‰ נˆטננו מר˙יח˙ן, וכך ‰˙˜יימ‰ ‰˙יב‰, וב‡ו˙ם מים עמ„ עו‚. 

‡מנם ר˘"י ל‡ ‰בי‡ לנס ז‰ – ˘‰מים ˘בˆי„י ‰˙יב‰ ‰ˆטננו – בפירו˘ו על ‰˙ור‰, 
ל‡ ‰יו ‰מים  מ˜ר‡"  ˘ל  לפי "פ˘וטו  כי  לי˙‡,  מעי˜ר‡  ˘ל˘יט˙ו ˜ו˘י‡  לומר  ונר‡‰ 

רו˙חין, כ„ל˜מן. 

'כ˘וך  כמו  "וי˘וכו,  ר˘"י:  מפר˘   – ‰מים"  "וי˘וכו  ‰נ"ל:  ‰פסו˜  על  בפירו˘ו   .„
˘‰מים   – כ„ברי ‰‚מר‡  ˘כוונ˙ו  נר‡‰,  רי‰ט‡  ולפום  חמ‰".  ל˘ון ‰נח˙  חמ˙ ‰מלך', 

‰יו רו˙חין ועכ˘יו נחו מר˙יח˙ן (וכן פיר˘ ‰ר‡"ם). 

עי˜ר „ברי  ˘‰רי ‡˙   – כ„ברי ‰‚מר‡  כוונ˙ו  ˘‡ין  נר‡‰  ר˘"י,  בל˘ון  כ„ „יי˜˙  ‡ך 
פ˘וטו  ר˘"י ‰י‡  ˘כוונ˙  נר‡‰  ולכן  כלל;  ר˘"י  ל‡ ‰ע˙י˜  ני„ונו",  ‰‚מר‡, "ברו˙חין 
‰מלך"  חמ˙  "˘וך  ב„ו‚מ˙  ‰˙‚ברו),  ז‰  ˘לפני  (ממ‰  ו"נר‚עו"  נחו  ˘‰מים  כמ˘מעו, 
(ר‡‰  ˘ל ‰מים  חמימו˙ם  עם  ˘ייכו˙  ל„בריו  ו‡ין  מכעסו,  ו"נר‚ע"  נח  ˘‰מלך  ˘פירו˘ו 

‚ם בב‡ר ב˘„‰ על ר˘"י ˘כן פיר˘). 

‰˙˜יימ‰  כיˆ„  מובן  ˘עי"ז  רו˙חין,  ‰יו  ל‡  ˘‰מים  ‰פ˘ט  ב„רך  מס˙בר  ומע˙‰ 
˘‰מים  ‰‚מר‡  ˘חי„˘‰  ומ‰  ‰˙יב‰;  בˆי„י  ˘עמ„  עו‚  ‰˙˜יים  כיˆ„  וכן  ‰˙יב‰, 
לנס ‚„ול  רמז  מˆינו  ל‡  כי  ב„רך ‰פ˘ט,  מיו˘ב  לכ‡ור‰ ‡ינו   – נˆטננו  ˘בˆי„י ‰˙יב‰ 

ז‰ בל˘ון ‰כ˙וב. 

וכן מ˘מע לכ‡ור‰ מז‰ ˘‰„‚ים ל‡ נ˘מ„ו על י„י ‰מבול (כ„ברי ר˘"י בפ' נח ז, כב. ‡בל 
ר‡‰ רמב"ן ˘ם, כ‚). וכן נוט‰ ל˘ונו ˘ל ר˘"י בכמ‰ מ˜ומו˙ (ר‡‰ נח ו, י„. ז, יב), ˘‰מים ‰יו 

חז˜ים ‡ך ל‡ רו˙חים.

‚ם  ונ˘‡רו  ‰מבול  בע˙  ˘נפ˙חו  טברי‡"  „"חמי  ‰מעיינו˙  בענין  ‰נ"ל  ר˘"י  ו„ברי 
ל‡חר מכן – י˘ לפר˘ בפ˘יטו˙, ˘‰חמימו˙ ˘ב‰ם ‡ינ‰ ˙וˆ‡‰ ˘ל ‰מבול, ‡ל‡ ˘מים 
‡לו ‰יו חמים עו„ ˜ו„ם לכן (כ˘‰יו מ˙ח˙ ל‡רı), ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘על י„י ‰מבול נפ˙חו.   

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

‡חר˙ ל‚מרי, ז‰ו ˘ינוי מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰. ˘כן, ל‚בי „ר‚‰ נעלי˙ יו˙ר ‡ין עבו„˙ו נח˘ב˙ 
למ‡ומ‰. טוען ‰ˆ„י˜ וˆוע˜: מ„וע ˙ובעים ממני לחזור, ל‰˙˜רב? ‰רי ל‡ ‰˙רח˜˙י!

כ˘"ט  ור‡‰   .‡ (˙‰לים ˜ב,  ˘יחו"  י˘פוך  ולפני ‰וי'  יעטוף,  כי  לעני  לו: "˙פל‰  ‡ומרים 
סימן ˆז). עליו ל„ע˙ ˘"לפני ‰וי'" – "פנימיו˙" – ‡ין ל‰ ˘יעור, כנ"ל, ובמיל‡ "עני" ‰ו‡, 

וˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלו רˆון ו˙˘ו˜‰ ו˘יב˜˘ על נפ˘ו ˘"לפני ‰וי' י˘פוך ˘יחו".

וב‰סבר ענין ז‰ "ל˜ח" ‰בע˘"ט ‡˙ מורנו ‰מ‚י„ ממעזריט˘, כמו ˘מסופר: 
‰בעל  ממנו  ב˜˘  ‰בע˘"ט,  ‡ל  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  ב‡  [ממזריט˘]  ‰מ‚י„  ‰רב  כ‡˘ר 
ו‡מר  פירו˘ים,  כמ‰  לומר  ‰מ‚י„  ו‰˙חיל  חיים".   ıע" בספר  מסויים  ˜טע  לפר˘  טוב  ˘ם 
‰בע˘"ט ˘ע„יין ‡ין ז‰ ‰פירו˘ ‰‡מי˙י. ו‰˘יב ‰מ‚י„, ˘ל„ע˙ו ז‰ו ‰פירו˘ ‰‡מי˙י, ו‡ם 

‰בע˘"ט יו„ע פ˘ט יו˙ר טוב, ‰נ‰, ‡„רב‰, ˘י‡מר ‰ו‡ (‰בע˘"ט) ‡˙ פירו˘ ‰„ברים. 

כל  ˘נבר‡ו  ע„  ביו˙ר,  ‚„ול‰  ב‰˙ל‰בו˙  ‰˜טע   ˙‡ ללמו„  טוב  ˘ם  ‰בעל  ‰˙חיל 
‰מל‡כים ו‰יחו„ים ‰מבו‡רים ב‡ו˙ו ˜טע בעı חיים, ומיל‡ו ‡˙ ‰בי˙. 

ל‡חר מכן ‡מר ‰בעל ˘ם טוב למ‚י„, ˘‰פ˘ט ˘‡מר ‰י' נכון, ‡בל לימו„ו ‰י' לל‡ חיו˙ 
ו‰˙ל‰בו˙.

ועל י„י סיפור ז‰ "ל˜ח" ‰בעל ˘ם טוב ‡˙ ‰מ‚י„, ו‰ו‡ נ‰י' ל‡ח„ מ˙למי„יו. (ר‡‰ כ˙ר 

˘ם טוב ס˙כ"„).

‡ימר˙ו ˘ל ‰בעל ˘ם טוב, ˘למרו˙ ˘‰פ˘ט ‰י' ‡מי˙י, מכל מ˜ום ‰י' ˆורך בי˙ר חיו˙ 
ו‰˙ל‰בו˙ - ‰י‡ ב„ו‚מ˙ עבו„˙ ‰˙˘וב‰ ˘ל ˆ„י˜, ˘עניינ‰ ‰˙עלו˙ ל„ר‚‰ נעלי˙ יו˙ר.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"ט עמ' 155 ו‡ילך)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡˘ר ˜בל˙ ‰˙ור‰ ‰י˙‰ ע"י ‰˜„מ˙ נע˘‰ לנ˘מע], ו‡ם ‡ין ‰לימו„ ב„רך ז‰, ‰נ‰ ‡ין 
ל‰ ˘ייכו˙ ‡מי˙י˙ עם ‰‡„ם ‰לומ„ ובמיל‡ ‡ין ניכר˙ פעול˙‰,

‡ף ˘כ„י ˘ל‡ ל˘לול ענין ‰בחיר‰, מניחים לו ללמו„ ‰˙ור‰ ול‰בינ‰ ‡ם בר ˘כל 
‰ו‡, כיון ˘ז‰ו מ„רכי ‰טבע, וע"„ מרז"ל (מ˘נ‰ ע"ז פ"„) י‡ב„ עולמו מפני כו', ובפרט 
ל„רך  ל‰חזירו  ‰˙ור‰  „ברי  יפעלו  סוף  סוף  ‰נ‰  נ„ח,  ממנו  י„ח  בל  ‰בטח˙  פי  ˘על 
‡ב„  ובינ˙ים  לט)  פר˜  סוף  (˙ני‡  ‡חר  ב‚ל‚ול  ז‰  ל‰יו˙  ˘יכול  ע˜‡,   ‡„ ‡בל  ‰רˆוי' 

ע˘יריו˙ ˘נים וכו'.

עזר‡)  בטביל˙  ז‰יר  ˘י‰י'  (ע"י  בט‰ר‰  ˙ור‰  ללמו„  ˘ˆריך  ‰נ"ל  מכל  ‰מורם 
ˆריכים  ע„יין  ז‰  כל  ˘ל‡חר  וכיון  ˘מים,  מלכו˙  עול  ו˜בל˙  ˘מים  יר‡˙  וב‰˜„מ˙ 
לסייע˙‡ „˘מי‡, ‰נ‰ ˆריך ל‰יו˙ ‚"כ ‰ענין „י‰יב פרוט‰ לעני, ˘‡ז במ„˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 

˘‰י‡ מ„‰ כנ‚„ מ„‰ נו˙נים לו ‰ˆלח‰ ב‰לימו„ מבלי ‰˙ח˘ב ‡ם ‰ו‡ עני ‡ו ע˘יר.

מובן ˘‡י ‡פ˘ר לב‡ר ככל ‰„רו˘ במכ˙ב, ‡בל ˙˜ו˙י ˘‚ם ‰˘ורו˙ ‰נ"ל ‰מעטו˙ 
בכמו˙ ˙ספי˜נ‰, ‡ם יעיין ב‰ם כפי ‰„רו˘...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' ˙כז-˙כח)

מ‰ לˆ„י˜ים ולעבו„˙ 
‰˙˘וב‰?!

‡ˆל  ל"יחי„ו˙"  נכנס  ובנס˙ר,  בנ‚ל‰  ‚‡ון  ‡ח„,  ‡ברך 
לך  חסר  ל‡  ‰רבי:  ‰˘יב  לי.  חסר  מ‰  ו˘‡ל:  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
 ,ıמ‡ומ‰, כי ‡˙‰ יר‡ ‡ל˜ים ולמ„ן. עליך ר˜ ל‰וˆי‡ ‡˙ ‰חמ
‰י˘ו˙ ו‚סו˙ ‰רוח, ול‰כניס מˆ‰, ביטול. כלי ˘‰˘˙מ˘ בו על 
‰ו‡  ו‰ליבון  ס"„),  ס˙נ"‡  ‡ו"ח  ˘ו"ע  (ר‡‰  ליבון  ˆריך  ‰‡ור  י„י 
כ"˜   ˜"‚‡) ˘˙סור ˜ליפ˙ו  כ„י  ע„  ני˙זים ‡ו  ניˆוˆו˙  ˘י‰יו  ע„ 

‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ ח"„ עמ' ˘ל„).

 ˙‡ "ללבן"  עליו   - כן  פי  על  ו‡ף  מ‡ומ‰,  לו  חסר  ˘ל‡  ‡ברך,  ל‡ו˙ו  במפור˘  ‡מר  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
עˆמו. ז‰ו חי„ו˘‰ ˘ל ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ˘‚ם ˆ„י˜ ˆריך לחזור ב˙˘וב‰ (ר‡‰ 'כ˙ר ˘ם טוב', ‰וספו˙ סימן 
בˆ„י˜,  ˘ייכ˙  ועון, ‡ך ‡ינ‰  חט‡  על  ר˜  ˘˙˘וב‰ ‰י‡  ח˘בו  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙  ˘ל  לפני ‰˙‚לו˙‰  י„). 
‰לומ„ ˙ור‰ ומ˜יים מˆוו˙, ומ‰ רוˆים ממנו? ב‡‰ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ו‚יל˙‰, ˘‚ם ˆ„י˜ ‚מור ˆריך ל‰יו˙ 
בטל ב˙כלי˙ ולחזור ב˙˘וב‰. לכ‡ור‰, ‡יך ˘ייך ˙˘וב‰ בˆ„י˜? ‡ל‡ "„‡ מוח‡ ל„‡ ו„‡ ˜ליפ‰ ל„‡" 

(ר‡‰ זח"‡ כ, ‡), ול‚בי פנימיו˙ עמו˜‰ יו˙ר - ‚ם ‰ˆ„י˜ ˆריך לחזור ב˙˘וב‰.

ו‰נ‰, ליבון ב‡ור ‰ו‡ ‰˘ינוי ‰‚„ול ביו˙ר, וכך ‚ם בעבו„˙ ‰˙˘וב‰ ˘ל ‰ˆ„י˜: כ˘ם ˘˙˘וב‰ על 
חט‡ מ˘נ‰ ‡˙ ‰חוט‡ ל‚מרי ו‰ופכ˙ ‡ו˙ו למˆי‡ו˙ ח„˘‰, כן ‚ם ˙˘וב˙ ‰ˆ„י˜ ‰ופכ˙ ‡ו˙ו למˆי‡ו˙ 

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

˘‰ו‡  י„),  ו,  מ"עˆי ‚ופר" (נח  ˘‰˙יב‰ ‰י˙‰  בטעם  ר˘"י  ˘כ˙ב  ממ‰  עיון  [‡ך ˆריך 
˘ם)  יע˜ב  נחל˙  (ור‡‰  לכ‡ור‰  מ˘מע  ˘מז‰  בו" –  ל‰מחו˙  עלי‰ם  ˘נ‚זר  ‚פרי˙  ˘ם  "על 

˘ב˙וך מי ‰מבול ‰י˙‰ מעורב˙ "‚פרי˙" ‰מחממ˙ ‡˙ ‰מים (ור‡‰ פר˘"י ויר‡ יט, כ„). 

ועו„ ל‰עיר, לענין ‡ופן ‰ˆל˙ עו‚ מ‰מים – ממ‰ „‡י˙‡ ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל על 
‡˙ר, ˘עו‚ י˘ב מעל ‰˙יב‰ ו‰י‰ כיסוי על ר‡˘ו, ˘לפ"ז ‡פ˘ר ‡ולי ליי˘ב ז‡˙ ‡פילו 

לפי ‰˘יט‰ ˘‰מים ‰יו רו˙חים. ועˆ"ע]. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

˜בל˙ ˘כר ל˘מ‰
‡ל ˙יר‡ ‡ברם ‡נכי מ‚ן לך ˘כרך ‰רב‰ 
מ‡„

‡חר ˘נע˘‰ לו נס כו' ו‰י' „ו‡‚ ˘מ‡ ˜בל˙י ˘כר על 
כל ˆ„˜ו˙י, לכך ‡מר לו ‰מ˜ום כו' ˘כרך ‰רב‰ מ‡ו„
(טו, ‡. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˙מו‰ ‰„בר, ‰רי כ˙ב ‰רמב"ם (‰ל' 
ב˙ור‰  עוס˜  מ‡‰ב‰  "‰עוב„  ‰"ב):  פ"י  ˙˘וב‰ 

עו˘‰  ‡ל‡  ‰טוב‰  ליר˘  כ„י  ל‡   .  . ובמˆו˙ 
‰י‡  זו  ומעל‰   .  . ‡מ˙  ˘‰ו‡  מפני  ‰‡מ˙ 
מעל‰ ‚„ול‰ מ‡„ . . ו‰י‡ מעל˙ ‡בר‰ם ‡בינו 

˘˜ר‡ו ‰˜ב"‰ ‡ו‰בו".

‰˜ב"‰   ˙‡ עב„  ‡בינו  ˘‡בר‰ם  ונמˆ‡, 
מ‡‰ב‰, ומ„וע "‰י' „ו‡‚ ˘מ‡ ˜בל˙י ˘כר על 

כל ˆ„˜ו˙י", „מ‰ בכך ‡ם כבר ˜בל ˘כרו?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

עˆמו  ל˙ועל˙  ל‡  ˘כר  ל˜בל  רˆ‰  ‡בר‰ם 
כל  ˘יר‡ו  ˘מים.  כבו„  ˘י˙‚„ל  כ„י  ר˜  ‡ל‡ 
רˆונו,  ומ˜יים  ‰˜ב"‰   ˙‡ „‰עוב„   ıר‡‰ עמי 
מ˙˜„˘  ועי"ז  בעו‰"ז,  ‚˘מי  טוב  רוב  מ˜בל 

˘ם ˘מים בעולם.

ונמˆ‡, ˘‚ם כ˘„‡‚ ‡בר‰ם ע"ז ˘‡ולי ˜בל 
כבר כל ˘כרו, ל‡ ‰י˙‰ בז‰ נ‚יע‰ ‡י˘י˙ ח"ו, 
כ"‡ ˘רˆ‰ ˘י˙‚„ל וי˙˜„˘ ˘ם ˘מים בעולם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 45 ו‡ילך)

זכו˙ ברי˙ ‰מיל‰
‡י' במנחו˙ (מ‚, ב) "ב˘ע‰ ˘נכנס „ו„ לבי˙ 
בל‡  ערום  ˘‡עמו„  לי  ‡וי  ‡מר  כו'   ıמרח‰
נ˙יי˘ב‰  ˘בב˘רו  במיל‰  ˘נזכר  וכיון  מˆו‰, 

„ע˙ו".

‰מיל‰  זכו˙  ר˜  „‡טו  בז‰,  ˆ"ע  ולכ‡ו' 
מˆוו˙  ‚ם  בי„ו  ‰יו  ו„‡י  ו‰רי  „ו„,  בי„י  ‰י˙‰ 
„ו„  ˘ל  ולבו  ˘מוחו  ו„‡י  ול„ו‚מ‡  ‡חרו˙, 
מ‰נח˙  כ˙וˆ‡‰  י˙'  לו  ‰יו  מ˘ועב„ים  ע„יין 

˙פילין, ומ„וע ר˜ ע"י מיל‰ נ˙יי˘ב‰ „ע˙ו?

‰מˆו‰  ˘זכו˙  ז‰  ‡חרו˙,  „במˆוו˙  וי"ל, 
כ˙וˆ‡‰  ר˜  ‰ו‡  ע˘יי˙ן,  ל‡חר  ‚ם  עומ„˙ 
„‰לב  ˙פילין  ב‰נח˙  וכמו  ‰מˆו‰,  מע˘יי˙ 
‰נח˙  ‡חרי  ‚ם  י˙'  לו  מ˘ועב„ים  ו‰מוח 
בע˙  ר˜  ˙פילין ‰י˙‰  מˆו˙  ‰˙פילין, ‡ך ˜יום 
ל‡חרי  ˙פילין  מˆו˙  מ˜יים  ו‡ין ‰‡„ם  ‰נח˙ן, 
˜יום  ‚ם  מיל‰  במˆו˙  מ˘‡"כ  מעליו.  ˘‰סירן 

‰מˆו‰ נמ˘ך ל‡חרי זמן.

„‰נ‰ מˆוו˙ מיל‰ ‰י‡ ל‡ ר˜ פעול˙ ‰סר˙ 
‰ערל‰ כ"‡ ‚ם "ל‰יו˙ מ‰ול" (עיין מכ˙ב ‰ˆפע"נ 
חיי  מימי  ר‚ע  „כל  ‰מˆיˆ‰),  ˜ונט'  סוף  ב˘„"ח 

ונמˆ‡, „‡ף  מ‰ול",  מˆוו‰ ‰ו‡ "ל‰יו˙  ‰‡„ם 
ל‰ול„˙ו,  ‰˘מיני  ביום  ‰י˙‰  ‰מיל‰  ˘פעול˙ 
מ"מ כיון ˘כל ר‚ע מימי חייו ‰"‰ מ‰ול, נמˆ‡ 

˘מ˜יים ‰ו‡ מˆו˙ מיל‰ כל ימי חייו.

„ו„  ˘ל  „ע˙ו  ˘נ˙יי˘ב‰  מ‰  מיו˘ב  ועפ"ז 
עומ„˙  זו  מˆו‰  ˘זכו˙  ז‰  כי  מיל‰,  במˆו˙  ר˜ 
˜יום  ‚ם  כי  ‰ו‡,  חייו  ימי  מ˘ך  כל  ל‰‡„ם 
˙פילין  כמˆו˙  ול‡  ור‚ע,  ר‚ע  בכל  ‰וי  ‰מˆו‰ 

וכיו"ב. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 757 ו‡ילך)

 

פניניםפנינים כ„

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

בחיי ‰יום יום

 למ„ן עוב„ ‰'

‡ין מספי˜ ‰לימו„ ב˘כל לחו„ כלל וכלל 
עלי'  מר‚י˘  לסך ‰כל, ‡˘ר ‡ין  ו˘ב‡  ח˘בון ‰נפ˘  מ... ‡ו„ו˙  מכ˙בו  על  במענ‰ 

במעלו˙ ‰עבו„‰ ויר‡˙ ˘מים במ„‰ מספ˜˙ מ˙‡ים ללימו„ ‰˙ור‰.

ו‰נ‰ י„וע מ‡מר רז"ל (ע"ז יט, ‡) ˘בזמן לימו„ ‰˙ור‰ י˘נן ˘˙י ˙˜ופו˙, ב˙ור˙ ‰' 
י‰‚‰, וב˙ור˙ו ‡˘ר ז‰ו ˙כלי˙ ‰לימו„.

כלל  ערוך  ‡ין  ו‰רי  ל˙ור˙ו,  ˙ע˘‰   '‰ ˘˙ור˙  ‡פ˘ר  ‡יך  ‰מ˜˘ן  י˜˘‰  ולכ‡ור‰ 
פיל‡  ל‰עלו˙  ‡פ˘ר  ‡י  ו‡ם  ונבר‡,  בור‡  בין  ‰˙ור‰,  ולומ„  ‰˙ור‰  נו˙ן  בין  וכלל 
ב˜ופ‡ „מחט‡ (ו‡פילו בחלום) ‡ף ˘˘ני‰ם ‚בולים, ע‡כו"כ בנו‚ע ל‰בור‡ בלי ‚בול 
ז‰  בכל  ‰רמב"ם  ˘‰‡ריך  (וכמו  ‰ו‡  ח„  ו˙ור˙ו  וחכמ˙ו  ו„ע˙ו  ‰ו‡  ו‡˘ר  ‰‡מי˙י 

ונ˙ב‡ר ב˙ני‡ וביחו„ ב˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ (ב˙ני‡ ˘ם)),

‡ל‡ ˘‰ו‡ בחס„ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘‰ו‡ כל יכול, ו‰ממנו יפל‡ כל „בר.

ומז‰ יובן ‚ם כן, ˘בכ„י ˘˙ור˙ ‰' ˙ע˘‰ ל˙ור˙ו, מוכרח ˘י‰י' עוב„ ‰' ו‡ין מספי˜ 
˙˜בלו  כך  ו‡חר  מלכו˙י  (י˙רו) ˜בלו  וכל˘ון ‰מכיל˙‡  וכלל  כלל  לחו„  ב˘כל  ‰לימו„ 
‚זירו˙י, ובברכו˙ (רפ"ב) ‡˘ר בכל יום ˆריך ל˜בל ˙חל‰ עול מלכו˙ ˘מים ו‡ח"כ עול 

˙ור‰ ומˆו˙.

‰˜„מ˙ יר‡˙ ˘מים ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים
חז"ל ‰˜ˆר,  בפ˙‚ם  נכלל  ז‰  [˘כל  ב‡ופן ‰‡מור  ˘ב‡ם ‡ין ‰‰כנ‰  מובן  ז‰  ומכל 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מכלל  יˆ‡ו  ˘ל‡  ל‰„יעו˙  נח, ‡ל‡ ‡פילו 
ב"נ – ‰"ז ר˜ בנו‚ע ל˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל‰ם 
‰˙חיל‰  י˘ר‡ל  עם  מˆי‡ו˙  ‡בל  וכיו"ב, 
˘לנו  ˘‰מˆוו˙  ˘‡ף  ונמˆ‡,  מ‰‡בו˙]. 
 – ‰„יבור  ˘לפני  ל‰מˆוו˙  ˜˘ורו˙  ‡ינן 
מ"מ מˆי‡ו˙ עם י˘ר‡ל מ˙חיל‰ מ‰‡בו˙.

˘במˆו˙  ‰ענינים  ˘ני  ב‡ו  ומכ‡ן 
מˆו˙  ˘ל  ו‰חוב‰  ‰מˆו‰  ‚וף  מיל‰: 
˘ייך  ‡ינו  מˆו˙)  מ˙רי"‚  (כ‡ח˙  מיל‰ 
לˆיווי ‰˜ב"‰ ל‡בר‰ם, כי ‡ם ר˜ למˆו˙ 
˙וכן  ‡בל  רבינו;  מ˘‰  י„י  על  ‰˜ב"‰ 
‰˘ייך   – זו  מˆו‰  י„י  על  ‰נפעל  ‰ברי˙ 
‡בר‰ם  ˘ל  "ברי˙ו  ‰"ז   – י˘ר‡ל  לעם 
‡בינו", ‰י‡ ‰מ˘ך ל‰ברי˙ ˘כר˙ ‰˜ב"‰ 
וביניכם  ביני   .  . ברי˙י  "ז‡˙  ‡בר‰ם,  עם 

ובין זרעך ‡חריך".

 ו 
עפכ"ז יח„˘ בי‡ור במ‰ו˙ ברי˙ ‰נע˘י˙ 

ע"י ‰‡ב „ו˜‡

˜ו˘יי˙נו  ˘פיר  ליי˘ב  י˘  ומע˙‰ 
‡בר‰ם  ˘ל  "ברי˙ו  ˘נוסח  מ‰ו  מ˙חיל‰, 
 ˙‡ ‰מל  ‡ב  במˆו˙  „ו˜‡  ˘ייך  ‡בינו" 
˙לוי  "י˘ר‡ל"  ˘˘ם  ˘כיון  לומר  „י˘  בנו. 
ו‡מו,  מ‡ביו  בירו˘‰  ל‰נול„  ˘ב‡  בלי„‰, 
(וב˙  ויע˜ב  יˆח˜  ‡בר‰ם  בן  „ל‰יו˙ו 
˘ם  ממיל‡  לו  י˘  ול‡‰)  רחל  רב˜‰  ˘ר‰ 
„˙ור‰,  ‰"ברי˙"  [מ˘‡"כ  בפועל  י˘ר‡ל 
ממיל‡  ב„רך  ומˆוו˙  ב˙ור‰  ˘מ˙חייב  ‡ף 
˜יום  מ"מ,   – „)י˘ר‡ל  (ו‡˘‰  ‡י˘  ל‰יו˙ו 
נמˆ‡,  בבחיר˙ו],  ˙לוי  בפועל  ‰˙ומ"ˆ 
˘מ‰ו˙‰ ˘ל מˆו˙ מיל‰ (‰יינו ‰ענין ‰כללי 
˘ב‰ – "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו") ‰רי ‰י‡ 
‰מ˘ך ללי„˙ ‰בן, ˘‡ז נכנס (ב„רך ממיל‡, 

˘ם  ו˘לימו˙  י˘ר‡ל,  לכלל  ‰לי„‰)  מˆ„ 
י˘ר‡ל ב‡‰ לו בע˙ ברי˙ מיל‰ (ו‡˘‰ כמ‡ן 

„מ‰יל‡ „מי‡ (ע"ז כז, ‡)).

מיל˙‡  „‰ך  טעמ‡  ‚ם  לב‡ר  י˘  ובז‰ 
על ‰‡ב  מיוח„˙  מˆו‰  י˘  מיל‰  ˘במˆו˙ 
[ופ˘טו˙  י˘ר‡ל"  ˘מˆווין  מˆו‰  על  "י˙ר 
‰‡ב  על  ‰י‡  ˘‰מˆו‰  ˘ז‰  ‰י‡,  ‰ל˘ון 
‡"ע  למול  ל˜טן  ˘‡‡"פ  מ˘ום  ר˜  ‡ינו 
‰‡ב34,  על  ז‰  חיוב  ‰˙ור‰  ‰טיל‰  ולכן 
‡ל‡ ˘זו‰י בעˆם חוב˙ ומˆו˙ ‰‡ב. וכבר 
‰רמב"ם  מפס˜  מוכח  „‰כי  לעיל  ‰וב‡ 
ובי‡ור ‰„בר, „‰חיוב  „מברכינן "למול"]. 
˘ביני‰ן"  ערל  כל  י˘ר‡ל "˘ימולו  כל  ˘ל 
˘מפני  חיוב ‰מˆו‰,  ‚„ר  מˆ„  בעי˜ר  ‰ו‡ 
חוב‰  ‰˙ור‰  ‰טיל‰  זו,  מˆו‰  חומר˙ 
ערל  כל  "˘ימולו  (ב"„)  י˘ר‡ל  כל  על 
‰י‡  ‰‡ב  ˘על  ‰מˆו‰  מ˘‡"כ  ˘ביני‰ן"; 
‰בן35  ˘‰ורי  „ל‰יו˙  ‰בן,  ל‰ול„˙  ‰מ˘ך 
(ע"י  י˘ר‡ל  לכלל  ‡ו˙ו  ˘‰כניסו  ‰ם 
ו"ל‰˘לים"  ל‚מור  ‰‡ב  על  לכן  לי„˙ו36), 
‡ˆלו כניס‰ זו לי˘ר‡ל, על י„י ברי˙ מיל‰.

בברי˙ו  "ל‰כניסו  ‰נוסח  ˙י˜נו  ולכן 
 – „ו˜‡  ‰‡ב  במˆו˙  ‡בינו"  ‡בר‰ם  ˘ל 
‡בינו",  ‡בר‰ם  ˘ל  "בברי˙ו  ‰‰כנס‰  כי 
˘לימו˙ ענין י˘ר‡ל, ˘ייכ˙ בעי˜ר ל‰‡ב, 

˘‰כניסו לכלל י˘ר‡ל.

˘ם  רס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡  בי‡ור ‰רי"פ  ר‡‰   (34
מ"ע  לס‰מ"ˆ  מˆו‰  נר  י˘ר‡ל ˜ונט'  חמ„˙  בסופו. 

רטו. כלי חמ„‰ פר˘˙נו יז, י (‡ו˙ „).

ו‡מר‰  ז‰  מחיוב  ‰‡ם   ˙‡ ˙ור‰  ˘‰וˆי‡‰   (35
"כ‡˘ר ˆו‰ ‡ו˙ו ‡ל˜ים, ‡ו˙ו ול‡ ‡ו˙‰" (˜י„ו˘ין 
כט, ‡. ור‡‰ ע"ז כז, ‡ וב˙ו„"‰ ‡˘‰ ˘ם. ובמ„ר˘ 

‰‚„ול פר˘˙נו (יז, י‚) למ„ו מ"‰מול ימול").

ול‡  ב‰‡ם  ˙לוי  (י‰ו„י)  י˘ר‡ל  ˘‰יו˙ו  ‡ף   (36
ב‰‡ב.

י

יינה של תורהיינה של תורה

מ„וע נˆטוו‰ ‡בר‰ם ”לˆ‡˙" מרˆונו˙יו?
ˆ‡ מרˆונו˙יך, ר‚ילויו˙יך ו‰˘‚ו˙יך / "לך לך" – ל‰רחיב ‚בולי ‰˜„ו˘‰ / "‰‡סור 

– ‡סור, ו‰מו˙ר – ‡ינו נˆרך" / עבו„‰ ב˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙'

◇ ◇ ◇

ˆ‡ מרˆונו˙יך, ר‚ילויו˙יך ו‰˘‚ו˙יך
ל‡חר ע˘רו˙ ב˘נים ˘עב„ ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ ‰˘י"˙ ופרסם ‡ל˜ו˙ו בעולם, מˆוו‰ו 
ומבי˙ ‡ביך ‡ל ‰‡רı ‡˘ר ‡ר‡ך",  וממול„˙ך  מ‡רˆך  לך  פר˘˙נו "לך  ברי˘  ‰˜ב"‰ 
ונ˙ב‡ר בס‰"˜1 ‡˘ר ‰ליכ‰ זו עבו„‰ ‚„ול‰ י˘ ב‰, וב‰ ועל י„‰ נ˙על‰ ‡בר‰ם ‡בינו 

למ„רי‚ו˙ ‚בו‰ו˙ ונעלו˙ ביו˙ר.

 – "מ‡רˆך"  ול‰˙עלו˙  לˆ‡˙  ‰‡„ם  על   – לך"  "לך  זו:  עבו„‰  ˘ל  ˙וכנ‰  ‰ו‡  וכך 
"ומבי˙  מ˙ול„˙ך,  מטבעך  ‰מ‰  נובעים  ‡˘ר  מר‚ילויו˙יך   – "ממול„˙ך"  מרˆונו˙יך, 
ללכ˙  על ‰‡„ם  ב˘ם "‡בו˙".  בס‰"˜  ˘נ˜ר‡ו  ˘ל ‰‡„ם  – ‰ל‡ ‰מ‰ ‰מוחין  ‡ביך" 
ל‡„ם  ˘מר‡‰   – ‡ר‡ך"  "‡˘ר  ‰˘י"˙,  ˘ל  רˆונו  ‡ל   –  "ıר‡‰ "‡ל  ולˆ‡˙  ‡לו  מכל 

ומור‰ לו ‰„רך ‡˘ר ילך ב‰.

‰יו  כולם  ע"‰  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ורˆונו˙  טבעו  מוחו,  ‡˘ר  ופ˘וט  מובן  ו‰נ‰, 

1) ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙˘"‰ ע' 94 ו‡ילך. ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ ע' 59. ו˘"נ. ול‰עיר ‚ם כן מכ˙ר ˘ם טוב 
(‰וˆ‡˙ ˜‰"˙) „, „ ו‡ילך ב˘ם ‰רס"‚ (ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב ע' 659).



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ‰ם  ולˆ‡˙  מכל ‡לו,  מ˜ום ˆיוו‰ו ‰˜ב"‰ "ללכ˙"  ומכל  ל‰˜ב"‰,  ו˜˘ורים  ˜„ו˘ים 
"‡ל ‰‡רı ‡˘ר ‡ר‡ך".

רב˙י על „רך עבו„‰ זו, „‰רˆונו˙, ר‚ילויו˙ ו‰מוחין ˘ל ‰‡„ם  וי˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ 
לטבע ‰‡„ם, „‰‚וף  ˘ייכים ‰ם  ו‚„רים ‡˘ר  י˘נם ‰‚בלו˙  סו‚ים:  ל˘ני  נחל˜ים ‰מ‰ 
‰רי רוˆ‰ ב„ברים ˘מנ‚„ים ל„יני ‰˙ור‰, ו‰‡„ם ˆריך לˆ‡˙ מ‰‰‚בלו˙ ˘‰‚וף מטיל 

על עבו„˙ו, ולילך ר˜ על פי ‰לכו˙ ו„יני ‰˙ור‰.

‡ך י˘נם ‚ם ‰"‡רˆך", "מול„˙ך" ו"בי˙ ‡ביך", ˘‰ם ‰רˆונו˙, ‰ר‚ילויו˙ ו‰מוחין 
כן ‰יו ‰„ברים ‡ˆל  וכנ"ל,  ל„ברים ‰‡סורים,  מ˙‡וו‰  ˘‰י‡ ‡ינ‰  נפ˘ ‰‡לו˜י˙,  ˘ל 
‡בר‰ם ‡בינו, ו‚ם עלי‰ם מˆוו‰ ‰כ˙וב "לך לך", ˘‰‡„ם ˆריך לפרוı ול‰˙עלו˙ מעל 

רˆונו˙ ‡לו ‰מ‚בילים ‡ו˙ו בעבו„˙ו, ולעלו˙ מעל‰ מעל‰.

‰˜„ו˘‰  ˘מˆ„  ‰‚בלו˙  ‡ו˙ם  ‰ם  מי  ‚יס‡,  מח„  וב˘ניים:   – בז‰  ל‰בין  וי˘ 
‰מפריעים ל‡„ם ל‰˙עלו˙ ול˘‚˘‚ בעבו„˙ו י˙', ומ‡י„ך, ‡ם ‰ם ‡כן מ‚בלו˙ וסיי‚ים 

˘י˘ ל‰ם מ˜ום ב˜„ו˘‰, מ„וע ‡כן ˆריך ‰‡„ם לפרוı ול‰˙עלו˙ מ‰ם?

”לך לך" – ל‰רחיב ‚בולי ‰˜„ו˘‰
עבו„˙ו ˘ל ‰‡„ם נחל˜˙ ‰י‡ ל"˙ור‰, עבו„‰ ו‚מילו˙ חס„ים"2, ובכל ‡ח„ מחל˜י 
‰עבו„‰, י˘נם ‚„רים ומ‚בלו˙ ‡˘ר מפריעים ‡˙ ‰‡„ם מל‰˙עלו˙ ול˘‚˘‚ בעבו„˙ו, 

וי˘ ‡˘ר ‚„רים ‡לו נכונים ‰ם ‚ם על פי „ין:

˙ור‰:

ובז‰ר  וליל‰,  יומם  ב˙ור‰  ל‰יו˙ ‰ו‚‰  חייב  כל ‡„ם  פי ‰לכ‰ ‰פסו˜‰ ‡ין  על  ‚ם 
בעˆמם  ב˙ור‰  עוס˜ים  ל‡וריי˙‡" ‡˘ר ‡ינם  כן "˙מכין  י˘נם ‚ם  ‰˜„ו˘3 ‰וב‡ ‡˘ר 
ובינ˙יים ‰רי ‰ו‡  ערבי˙"4,  ופר˜ ‡ח„  ˘חרי˙  ב"פר˜ ‡ח„  לו  וי˘נו ‡˘ר „י  זמנם,  כל 

עוס˜ במל‡כ˙ו.

ל‰˙יי‚ע  חייב  ו‡ינו  ר‚ילו˙ו,  כפי  ללמו„  לו  „י  ‰רי  ז‰,  על  י˙ר  ב˙ור‰  ‰עוס˜  ו‚ם 
ול‡מı עˆמו ללמו„ י˙ר על ‡ופן עיונו ‰ר‚יל. וז‰ ו„‡י ‡˘ר „י לו בלימו„ חל˜ ‰נ‚ל‰ 

˘ב˙ור‰, ו‡ין מחייבין ‡ו˙ו לעסו˜ ‚ם בפנימיו˙ ‰˙ור‰.

˘‰עוס˜ ב˙ור‰ ב‡ופנים ‰‡מורים ‰נ‰ מ‚ביל עבו„˙ו ב‰‚בלו˙ ‡˘ר י˘ ל‰ם מ˜ום 
‚ם על פי ‰˙ור‰ ו‰לכו˙י‰.

2) ‡בו˙ פ"‡ מ"ב.

3) זח"‚ נ‚, ב.

4) מנחו˙ ˆט, ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ענין  כ‡ן  ˘י˘  ז‡˙  ועו„  ‰˙ור‰.  מˆו˙ 
"ז‡˙  ו‰˜ב"‰,  י˘ר‡ל  בין  „"ברי˙"  כללי 
ור‡‰  י.  יז,  (פר˘˙נו  וביניכם"  ביני   .  . ברי˙י 
˘ייכ˙  מיל‰  ˘ברי˙  ‰יינו  ועו„),  י‚-י„.  ˘ם, 
„ז‰ו  פירו˘,  י˘ר‡ל28.  ˜„ו˘˙  לעˆם 
ברי˙ על ‰˜„ו˘‰ ˘י˘ בבן י˘ר‡ל מעˆם 
‰˙ור‰  ˜יום  על  ‰ברי˙  ר˜  (ול‡  לי„˙ו29 
‰˘ייכ˙  ‰ברי˙  ‡ו˙  ‰י‡  כי  ו‰מˆו30‰). 

לי˘ר‡ל מיום ˘נול„31. 

במ"˘  ‰רמב"ם  כוונ˙  עי˜ר  ‚ם  ˘ז‰ו  וי"ל   (28
ב)  ל‡,  נ„רים  ממ˘נ‰  ו‰ו‡  מיל‰.  ‰ל'  (בחו˙ם 
˘נ‡מר  ‰‚וים  ב‰  ˘נ˙‚נו  ‰ערל‰  ‰י‡  "מ‡וס‰ 
(ירמי' ט, כ‰) כי כל ‰‚וים ערלים", ל‰„‚י˘, ˘ענין 
‡י˘  ‚ם  [˘לכן,  "י˘ר‡ל"  לכללו˙  נו‚ע  ‰מיל‰ 
י˘ר‡ל ˘‡ינו יכול ל˜יים מˆו˙ מיל‰ בפועל (מפני 
ועו„  ר˘"י  (ר‡‰  וכיו"ב  מיל‰  מחמ˙  מ˙ו  ˘‡חיו 
(מ˘נ‰  "מ‰ול"  נ˜'   ((‡ כז,  ע"ז  ור‡‰  ˘ם.  נ„רים 
נ„רים ˘ם), ˘י"ל ‰טעם, כי עי˜ר ˘ם "מ‰ול" ‰ו‡ 
ל‰כנס  חיובו  מפני  ‡ל‡  ‰מיל‰,  פעול˙  מפני  ל‡ 
לברי˙ זו, ˘י˘נו ‚ם במי ˘‡ינו יכול ל˜יים ‰מˆו‰ 

בפועל (ר‡‰ ע"ז ˘ם)].

29) ר‡‰ לבו˘ יו"„ סו"ס רס, ˘‰מיל‰ ‰י‡ "‡ו˙ 
מכל ‰עמים  בנו  ˘בחר  בנו  ומעי„‰  בב˘רינו  ח˙ום 
חינוך  ור‡‰  כו'".  לעוב„ו  חייבים  כו'  עמו  ו‡נחנו 
‰מיל‰   '˘ „‡"ח  עם  סי„ור  ור‡‰  ועו„.  ב.  מˆו‰ 

(˜מ‚, ‚„). ועו„.

מב'  ול‰עיר  ועו„.  ˘ם.  ירמי'  ר„"˜  ר‡‰   (30
‰פירו˘ים בפסו˜ (ירמי' ל‚, כ‰) "‡ם ל‡ ברי˙י ‚ו'" 
ל‚, ‡. ˜לז,  (˘ב˙  מיל‰  על  ˙ור‰ ‡ו  על  – ‡ם ˜‡י 

ב. נ„רים ל‡, ב (במ˘נ‰). ˘ם לב, ‡).

מי"‡)  פ"‚  (‡בו˙  חז"ל  במ‡מר  וכמפור˘   (31
‰ערל‰  ‰י‡  ל"מ‡וס‰  (ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם  ˘מבי‡ 
˘י˘  כו' ‡ע"פ  ˘ל ‡בר‰ם  ברי˙ו  כו'") "וכל ‰מפר 
‰ב‡"  לעולם  חל˜  לו  ‡ין  טובים  ומע˘ים  ˙ור‰  בו 
(ל' ‰רמב"ם) – כי ‰ברי˙ „מיל‰ ˜„מ‰ לברי˙ „˙ור‰ 
„י˘ר‡ל  ‰מˆי‡ו˙  ˆ"ל  ˘˜ו„ם*  טובים,  ומע˘ים 
ועפ"ז  „˙ור‰.  ‰ברי˙  ˘ייך  ו‡ח"כ*  עמו),  (ו‰ברי˙ 

פי"ד)  תדבא"ר  וראה  ד.  פ"א,  (ב"ר  מחז"ל  ע"ד   (*
דישראל קדמו לתורה, שנאמר צו את בני ישראל דבר 

מיל‰  ˘מˆו˙  בלב„  זו  ל‡  ו‰לכך, 
 – ז‡˙  עו„  ‡ל‡  ‡בינו,  מ‡בר‰ם  ‰˙חיל‰ 
מ"˙  ל‡חרי  מ˜יימים  ˘‡נו  מיל‰  ˘מˆו˙ 
˘ל  "ברי˙ו  ˘נ˜ר‡˙  וע„  ל‡בר‰ם  ˜˘ור‰ 
‡בר‰ם  ˘ל  "ברי˙ו  כי  ‡בינו",  ‡בר‰ם 
‰˙ור‰  ˜יום  על  ברי˙  כרי˙˙  ‡ינ‰  ‡בינו" 
מ˙ן  מזמן  ‰˙חיל  ‰˙ור‰  וענין  ומˆוו˙, 
‰מˆוו˙  ˘‡ין  מ‰רמב"ם  וכנ"ל  ˙ור‰, 
˘לנו ב‡ו˙ מ‰ˆיוויים ˘לפני ‰„יבור; ‡ל‡ 
ובין  וביניכם  "ביני  ‡בר‰ם,  עם  ‰"ברי˙" 
„‰˙חל˙  י˘ר‡ל,  עם  ‰י‡  ‡חריך",  זרעך 
ויע˜ב32,  יˆח˜  מ‡בר‰ם  ‰י‡  י˘ר‡ל  עם 
[ל‡  י˘ר‡ל  ו˜„ו˘˙  ברי˙  ‰ו˙חל‰  ומ‡ז 
בני  מכלל  יˆ‡ו  ˘‰‡בו˙   33 ̇ ל‰„יעו מיבעי 

˘חייבים  מ"ע  ‰י‡  ˘מיל‰  ‰טעם  בפ˘טו˙  מובן 
‡ח˙,  מ"ע  ביטול  על  ר˜  עונ˘  ז‰  ˘‡ין  כר˙,  עלי' 

‡ל‡ בעי˜ר מפני ˘ז‰ נו‚ע לעˆם ענין י˘ר‡ל.

 („ מ˘פטים  (˙נחומ‡  ‰מ„ר˘  כוונ˙  ˘זו‰י  [וי"ל 
˘נ‡מר  ˙ור‰  ללמו„  יכול  ‡ינו  נמול  ‡„ם  ‡ין  "‡ם 
˘‰ו‡  למי  ליע˜ב  „בריו  מ‚י„  יט-כ)  ˜מז,  (˙‰לים 
מ˘ום  ˘ם)  לכל ‚וי (˙‰לים  כן  ע˘‰  ל‡  כיע˜ב  מל 
˘‰ם ערלים" – „ברי˙ מיל‰ ˜„מ‰ ל˙ור‰, כי ˙ור‰ 
‰עולם,  ל‡ומו˙  ול‡  „ו˜‡  לי˘ר‡ל  ני˙נו  ומˆו˙ 

וי˘ר‡ל ˘ייך לברי˙ מיל‰].

ונע˘י˙  ספ"‡:  ע"ז  ‰ל'  רמב"ם  ‚ם  ר‡‰   (32
 10 ע'  ל‡  חל˜  ל˜ו"˘  (ור‡‰  כו'  ‡ומ‰  בעולם 
ו‡ילך, ‰טעם ˘לי„˙ עם י˘ר‡ל ‰י‡ ביˆי"מ „ו˜‡). 
נר"נ  ל‰מ˘יך  זכו   .  . ‰‡בו˙  פי"ח:  ˙ני‡  ור‡‰ 

לבני‰ם ‡חרי‰ם ע„ עולם.

בי˙  ב˙חל˙ו.  „רכים  פר˘˙  ב‡רוכ‰  ר‡‰   (33
‰‡וˆר ל‰ר"י ענ‚ל ב˙חל˙ו. ו˘"נ.

אל בני ישראל.

ואילך.  סע"ב  מח,  (ברכות  ממחז"ל  ג"כ  ולהעיר 
שם.  נדרים  משנה  וראה  ה"ג.  פ"ב  ברכות  הל'  רמב"ם 

לתורה  ברית  ˘י˜„ים  "צריך  מילה)  הל'  סוף  רמב"ם 

וראה  בריתות".  בי"ג  נתנה  וזו  בריתות  בג'  נתנה  שזו 

תו"א סוף פרשתנו.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

פרט  ר˜  ‡ינו  ‡בינו"  ‡בר‰ם  ˘ל  „"ברי˙ו 
˘ל  מ‰ו˙‰  ‰ו‡  ‡ל‡  מ‰מˆו‰,  וחל˜ 
‰מˆו‰, ˘ע"י מˆו‰ זו מכניסים ‡˙ ‰נמול 

"לברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו", כנ"ל].

ב‰וסיפו  ‰רמב"ם  כוונ˙  וזו‰י 
רבינו  מ˘‰  ע"י  ‡ו˙נו  ˆו‰  "˘‰˜ב"‰ 
ע"‰"  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘מל  כמו  ˘נמול 
˘‡נו  מיל‰  במˆו˙  ‰חי„ו˘  ל‰„‚י˘   –
י„י  על  ‰נפעל˙  ˘‰"ברי˙"  מ˜יימים, 
˘כר˙  ‰"ברי˙"  ‡ו˙‰  ‰י‡  ˘לנו  ‰מיל‰ 
לומר,  וי˘  ‡בינו.  ‡בר‰ם  עם  ‰˜ב"‰ 
˘רוב  בז‰  יו˙ר  עו„  מו„‚˘  ˘‰„בר 
מ‰כ˙ובים  נלמ„ו  „מיל‰  ‰חיובים  פרטי 
חיוב  ˘‚ם  וע„  ˘ם),  ˜י„ו˘ין  (ר‡‰  „‡בר‰ם 
יז,  (פר˘˙נו  ‚בי ‡בר‰ם24  (ור˜)  נ‡מר  כר˙ 
י„) ול‡ בפ' ˙זריע – ל‰„‚י˘ ˘מˆו˙ מיל‰ 
˘לנו ‰י‡ ‰י‡ "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו".

 ‰ 
בספר  ‰רמב"ם  „ברי  ˘בין  ‰חילו˜  יב‡ר 
‰מˆוו˙ לל˘ונו בספר ‰י„ ע"פ ב' ענינים 

במ‰ו˙ ברי˙ מיל‰

בין  טעם ‰˘ינוי  ˘פיר  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
˘˘ם ‰בי‡ ‰רמב"ם ‰כ˙וב  ספר ‰מˆו˙, 
‰י„,  ספר  ברי˘  ‰מˆו˙  ומנין  „‡בר‰ם, 
כי„וע  כי  ˙זריע.  „פ'  ‰כ˙וב  ‰בי‡  ˘˘ם 
˘בספר  ‰מˆו˙  ומנין  ‰מˆו˙  ספר  ˘‡ני 
‡ל‡  ‰לכ‰,  ספר  ‡ינו  ‰מˆו˙  „ספר  ‰י„, 
˜ˆר  ˙י‡ור  מˆו˙,  ‰˙רי"‚  ˘ל  בי‡ור  ר˜ 

24) ור‡‰ ‰ער‰ 26.

ול‰עיר ˘ל˘ון ‰כ˙וב ˘ם ‰ו‡ "ונכר˙‰ ‚ו' מעמי'". 
ומובן ממ˘נ"˙ ל˜מן בפנים, ˘‰˙חל˙ עם י˘ר‡ל ‰י‡ 

מ‡בר‰ם (‡ף ˘מˆו˙ ‰˙ור‰ ‰ן ר˜ מסיני).

ו„יני'  ב˙ו˘ב"כ  ומ˜ור‰  ‰מˆו‰  ˘ל 
בנ„ו"„,  וכמו"כ  ב˙ו˘בע"פ25;  (בכללו˙) 
מכיון ˘עי˜ר פר˘˙ מיל‰ ‰ו‡ – ‰כ˙ובים 
פרטי',  רוב  נלמ„ים  ˘מ˘ם  „‡בר‰ם 
˘‰י‡  ‰מˆו‰,  ˘ל  מ‰ו˙‰  מבו‡ר  ו˘ם 
˘ל  (ברי˙ו  ל‰˜ב"‰  י˘ר‡ל  בין  "ברי˙" 
"‰מול  ‰כ˙וב  ‰רמב"ם  מבי‡   – ‡בר‰ם) 
˘‰ˆיווי  ˘ם  מ„‚י˘  ולכן  זכר";  כל  לכם 
מˆו˙  ˘ל  עניינ‰  ז‰ו  כי   – ‰י' "ל‡בר‰ם" 
מיל‰, "ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו", כנ"ל26.

‰י„  ס'  ˘ברי˘  ‰מˆו˙  במנין  מ˘‡"כ 
בסוף  ‰רמב"ם  (ל'  ‰לכו˙"  "‰לכו˙  ספר   –
‰כ˙וב  ‰רמב"ם  מבי‡   – ‰י„)  לס'  ‰˜„מ˙ו 

‰מˆו‰,  ˘ל  ו‚„ר‰  מ‰ו˙‰  (ל‡  ˘עי˜רו 
ב˙ור  זו  מˆו‰  ל˜יים  ‰חיוב  מ˜ור  ‡ל‡) 
‡ח˙ מ˙רי"‚ מˆו˙ ˘נ‡מרו למ˘‰ בסיני; 
ו‰יו˙ "˘כל מ‰ ˘‡נו מרחי˜ים ‡ו עו˘ים 
‰˜ב"‰  במˆו˙  ‡ל‡  עו˘ין  ‡נו  ‡ין  ‰יום 
ע"י מ˘‰ רבינו ע"‰ ל‡ ˘‰˜ב"‰ ‡מר ז‰ 
ל‰בי‡  ˘ˆריך  מובן,  ˘לפניו",  לנבי‡ים 
(בפ˘טו˙27)  ˘‰י‡  מ"˙,  ˘ל‡חרי  ‰כ˙וב 
חלו˙  כי  רבינו",  מ˘‰  ע"י  "מˆו˙ ‰˜ב"‰ 

‰חיוב „מˆו‰ זו ‰י‡ מכ˙וב ז‰ „ו˜‡.

ע"פ  בז‰  לב‡ר  י˘  ‰„ברים,  ובעומ˜ 
ו‡ילך.   58 ע'  חכ"‰  (ל˜ו"˘  במ˜"‡  מ˘נ"˙ 
„מ‰ו˙  ו‡ילך),   56 ע'  חל"‰  ל˜ו"˘  ‚ם  ור‡‰ 

˘ז‰ו ˜יום  ח„‡  ענינים.  ב'  ב‰  י˘  ‰מיל‰ 
מ˙רי"‚  מˆו‰  כל  כמו  פרטי˙,  מˆו‰ 

25) ר‡‰ ‰˜„מ˙ ‰רמב"ם לספר ‰מˆו˙.

26) ול‰עיר, ˘ברי˘ ‰ל' מיל‰ מבי‡ ‰רמב"ם (ל‡ 
"מיל‰  ‡ל‡)  ˙זריע,  „פ'  ‰כ˙וב  ‰מˆו‰,  מ˜ור   ˙‡
וערל  (ב‡בר‰ם)  ˘נ‡מר  כר˙  עלי'  ˘חייבין  מ"ע 
˘בז‰   ,31 ‰ער‰  ל˜מן  ור‡‰  ‚ו'".  ונכר˙‰  ‚ו'  זכר 

מו„‚˘ ˙וכנ‰ ‰כללי ˘ל מˆו˙ מיל‰.

27) ר‡‰ לעיל סוס"‚ וב‰ער‰ 16.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

עבו„‰:

‡מרו רבו˙ינו "‡יזו‰י עבו„‰ ˘בלב זו ˙פיל‰"5 – ו‚ם ב‰לכו˙ ˙פיל‰ ‰רי י˘ מ˜ום 
˘יוכל  וכ„י  ‰˙פיל‰,  ב‡מˆע  ‰כנס˙  לבי˙  יבו‡  ‡˘ר  לו  „י  זו.  בעבו„‰  ול˜ˆר  ל‰˜ל 
ל‰˙פלל בˆיבור יכול ‰ו‡ ל„ל‚ רוב פסו˜י „זמר‰ ועו„ חל˜ ‚„ול מס„ר ‰˙פיל6‰. יוˆ‡ 
ל‰בין  עˆמו  ומטריח   ıמ˙‡מ ו‡ם  ‰מילו˙,  לפירו˘  ˘מכווין  בל‡  ‚ם  חוב˙ו  י„י  ‰ו‡ 
‡˙ ‡˘ר מוˆי‡ מפיו, ‰רי „י לו בכך, ו‡ינו מח˘ב ומ˙בונן ב"„ע לפני מי ‡˙‰ עומ„".

על  י„יו  ˘"מניח  בכך  מס˙פ˜  ר‡˘" ˜ו„ם ‰˙פיל‰, ‰רי  ב"כוב„  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ומ‰ 
לבו כפו˙ין ‰ימני˙ על ‰˘מ‡לי˙ ועומ„ כעב„ לפני רבו"7, ובז‰ יˆ‡ י„י חוב˙ו, וכע˙ 

יכול ‰ו‡ ל˘וטט במח˘ב˙ו ‰יכן ˘ירˆ‰….

‚מילו˙ חס„ים:

„"חומ˘"  ˘יעורים  ב‰לכ8‰  ו‰וב‡ו  „ין,  פי  על  ‰‚בלו˙  י˘נם   ‰˜„ˆ בנ˙ינ˙  ‚ם 
ו"מע˘ר", ו‡„רב‡ ‡מרו ˘"‡ל יבזבז ‡„ם יו˙ר מחומ˘", ויכול ‰‡„ם ˘ילך ב‰‚בלו˙ 

‡לו ויˆמˆם בˆ„˜‰ וב‚מילו˙ חס„.

וטוען ‡ו˙ו ‡„ם ‡˘ר ב‡ופן כללי ‡מרו רבו˙ינו בירו˘למי "„ייך במ‰ ˘‡סר‰ עליך 
מחמיר  ל‰יו˙  לו  ומ‰  ו‰‚בלו˙,  סיי‚ים  עˆמו  על  ל‰וסיף  ˆריך  ‰‡„ם  ˘‡ין  ˙ור‰", 

ומ‰„ר ויר‡ ˘מים יו˙ר מ‰ירו˘למי?...

”‰‡סור – ‡סור, ו‰מו˙ר – ‡ינו נˆרך"
טענו˙ ‰‡מורו˙, ‡˘ר ‚ם על פי ‰˙ור‰ י˘ מ˜ום ל‰‚בלו˙ ו‚„רים בעבו„˙ ‰˘י"˙, 
‰נ‰ ‰ם טענו˙ ˘י˘ ל‰ם מ˜ום ל‡ ר˜ ב˘כל ‰‡„ם ‡ל‡ ‚ם ב˘כל „˜„ו˘‰ ועל פי „ין, 

‡ך בכ„י ˘יוכל ‰‡„ם לעלו˙ בעבו„˙ו חייב ‰ו‡ ל‰˙עלו˙ מ‚„רים ‡לו.

ומ‰  ˘‡סור – ‰רי ‰ו‡ ‡סור,  פ˙‚ם ‰חסי„ים ‰ר‡˘ונים9: "מ‰  י„וע  ל„בר:  „ו‚מ‡ 
˘מו˙ר – ‡ין ˆריכים ‡ו˙ו". ˘‚ם „בר ‡˘ר מו˙ר ‰ו‡ ע"פ „ין ‰˘ולחן ערוך, ‰רי ‡ין 

ˆריכים לע˘ו˙ו.

‰‡„ם  לˆורך  ‡ינ‰  ‰‡„ם  ‡כיל˙  „מטר˙  ל‡כיל10‰,  בנו‚ע  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  כמו  ו‰ו‡ 

5) ˙עני˙ ב, ‡.

6) טו˘ו"ע ו‡„‰"ז ‡ו"ח סנ"ב.

7) ˘ב˙ י, ‡. טו˘ו"ע (ו‡„‰"ז) ˘ם סˆ"‰ ס"‚ (ס"„).

8) יו"„ רי˘ סימן רמט.

˘ני.  כ"‰ ‡„ר  ליום  פ˙‚ם  יום"  בספר "‰יום  מליוב‡וויט˘, ‰וב‡  מו‰ריי"ˆ  כ"˜ ‡„מו"ר  ע"י  ˘סופר   (9
ובכ"מ.

10) ר‡‰ ספר ‰לי˜וטים (ל‰ˆמח ˆ„˜) ערך ‡כיל‰ (ע' ‡'˜נ ו‡ילך). ו˘"נ.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל‡ עבור ‰מ‡כל ‰נ‡כל. „‰‡„ם ‰רי ‰ו‡ ב„ר‚˙ "מ„בר", ומ‰ לו ל˜בל חיו˙ מבחינ˙ 
"חי" ‡ו "ˆומח", ‡ל‡ ˘‰מ‡כל ‰ו‡ ‡˘ר רוˆ‰ ל‰י‡כל ול‰˙עלו˙ למ„רי‚˙ "מ„בר", 
ועל כן כוונ˙ ‰‡„ם ˆריכ‰ ל‰יו˙ ל‰עלו˙ ול‰‚בי‰ ‡˙ ‰מ‡כל, וכ˘‡ין כוונ˙ו כן ‡ל‡ 

˘‡וכל ל˙‡וו˙ו, ‰רי ‰„בר ‰ו‡ ל‰יפך, ˘‰מ‡כל מ‚˘מו ומורי„ו מ„ר‚˙ו ח"ו.

ונמˆ‡, ˘‰‚ם ˘על פי ‰‰לכ‰ ‰רי ‰מ‡כל יכול ל‰יו˙ מו˙ר ומ‰ו„ר בכ˘רו˙ו, מכל 
ומפריעו  ממ„רי‚˙ו,  ומורי„ו  ‰‡„ם   ˙‡ מ‚˘ם  ‰ו‡  ‰רי  ל˙‡וו˙ו  כ˘‡וכלו  ‰רי  מ˜ום 

מעבו„˙ ‰˘י"˙!

˘‚ם  ערוך,  ב˘ולחן  מ˜ום  ל‰ם  י˘  ו‰‰‚בלו˙ ‡˘ר  ב˘‡ר ‰‚„רים  ‚ם  כן ‰ו‡  וכמו 
כ˘על פי „ין מו˙ר ‰„בר, ‰רי ‡ם י˜ל לעˆמו וילך על פי ˘ור˙ ‰„ין, ל‡ יעל‰ במ„רי‚˙ו 

ול‰יפך ח"ו.

עבו„‰ ב˜בל˙ עול מלכו˙ו י˙'
פי  ˘על  ו‚„רים  וסיי‚ים  מ‰‰‚בלו˙  לך"  "לך  בעˆמו  ‰‡„ם  י˜יים  ‡˘ר  ‰„רך  ומ‰י 
„ין, ‰נ‰ לז‰ ‡ין „י ב‰סבר‰ ו‰˙בוננו˙ ˘כלי˙, כי ˙מי„ ימˆ‡ ‰‡„ם ר‡יו˙ מכל חל˜י 
ול‰‚ביל  ˙מי„,  ל‰˜ל  ˘יט˙ו  יוכיחו  ‡˘ר  מירו˘למי  ו˜ו˘י‡  מבבלי  ˜ו˘י‡  ‰˙ור‰, 

עבו„˙ו במוכרח בלב„.

ב"˜בל˙  ‰˘י"˙   ˙‡ לעבו„  עˆמו  על  י˜בל  ‡˘ר  ‰י‡  ‰‡„ם  ב‰  ילך  ‡˘ר  ו‰„רך 
עול", כעב„ ‰מ˜בל עליו עולו ˘ל ‰‡„ון, וכל ˆיווי ‡˘ר יˆוו‰ עליו ‰רי ‰ו‡ עומ„ מי„ 

ל˜יימו מבלי ‡˘ר יחפ˘ ל‰בין מטר˙ ‰ˆיווי ו‡ינו מ‰ר‰ר ‡חר מח˘ב˙ ‰‡„ון.

ול‰˙עלו˙  לˆ‡˙   – לך"  "לך  ‡בינו,  ‡בר‰ם  ˘ל  ב„רכו  לילך  ˆריך  ‰‡„ם  כן  וכמו 
מ"‡רˆך וממול„˙ך ו‚ו'", ˘יוˆ‡ ל‚מרי מכל ‰‰‚בלו˙ ו‰ר‚ילויו˙ ˘מו‚בל ב‰ן, ומע˙‰ 
‰רי ‰ו‡ מ‰„ר בלימו„ ‰˙ור‰ ובעבו„˙ ‰˙פיל‰ וב˜יום ‰מˆוו˙, וכל ז‰ ב‡ופן ˘‡ינו 
בו, ‡ל‡ ˜ובע  מוכרח  ˘‡ינו  מ˘ור˙ ‰„ין  לפנים  ומ‰ו  חוב˙ו  מ‰י  כלל  ומ‰ר‰ר  מח˘ב 
בליבו ‡˘ר מ˜בל ‰ו‡ על עˆמו עול ‰˜ב"‰, וכ‡˘ר מוסר עˆמו ורˆונו˙יו ‡ל ‰˜ב"‰, 
‡זי ‡ינו מ‰ר‰ר ‡ו„ו˙ ˜יום „ין ‰˘ו"ע ‚רי„‡, וכ‡˘ר יˆ‡ חוב˙ו ‡זי פטור ‰ו‡, ‡ל‡ 

‡ינו מס˙כל כלל על רˆונו˙יו ‰‡י˘יים, כ"‡ על ˜יום רˆון ‰עליון.

ב‰  ‡˘ר  ב‚לו˙,  ב‰יו˙ו  לנ˜וט  ‡בינו  ל‡בר‰ם  ‰˘י"˙  ‰ור‰  לך",  „"לך  זו  וב„רך 
ב‰ ‰‡„ם  ילך  כן ‰י‡ ‰„רך ‡˘ר  וכמו  ז‰,  בזמן ˜˘‰  ˘מך" ‚ם  ל"ו‡‚„ל‰  י‚יע  „ו˜‡ 

בזמן ‰‚לו˙, וב‰ ועל י„‰ יוכל לעבור ‡˙ ‰‚לו˙, ע„י בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ ב˜רוב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

בפ˘טו˙,  ז‰  בכל  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
(˘ז‰  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  ‰‚„ול"  „ב‰"עי˜ר 
מפני  ‡ינו  ‰מˆו˙   ˙‡ מ˜יימים  ˘‡נו 
מ˘‰  י„י  על  ל‰ˆיוויים  ˘˜„מו  ‰ˆיוויים 
רבינו בסיני), כוונ˙ו לומר ˘‰חיוב ‰מוטל 
‡ך  ב‡  כולו  כל  ‰מˆו˙  כל  ב˜יום  עלינו 
מרע"‰,  ע"י  ‰˜ב"‰  ˘ל  מ‰ˆיווי  ור˜ 
ע"י  ˘נ‡מרו  ל‰ˆיוויים  וזי˜‰  ˜˘ר  בלי 
נו‚ע  ז‰  ‡ין  ‡בל  ˘לפניו";  ‰"נבי‡ים 
˘פיר  וי˙כן  ומ‰ו˙ן,  ‰מˆו˙  ‚וף  ל‚„ר 
˘‚„רן ומ‰ו˙ן ˘ל ‰מˆו˙ „ל‡חר מ"˙ י˘ 
ל‰ן ˜˘ר ו„מיון לענינן ˘לפני מ"˙ – וע„ 

˘י˙כן ˘מ‰ו˙ן וענינן ‡ח„.

מיל‰,  במˆו˙  בנ„ו"„,  נ‡מר  ומע˙‰ 
מ˘‰  ע"י  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˆיוויו  ˘ר˜  „ו„‡י 
זו,  מˆו‰  ל˜יים  ‡ו˙נו  ‰מחייב  ‰ו‡  רבינו 
מ‰ו˙‰  ז‰  עם  וביח„  ל‡בר‰ם;  ול‡ ‰ˆיווי 
ברי˙ו  ‰י‡  ‰י‡  ˘נˆטווינו  מיל‰  מˆו˙  ˘ל 
˘ל ‡בר‰ם ‡בינו – ‰˜ב"‰ ˆיונו (ע"י מ˘‰ 
מיל‰)  ברי˙  (ע"י  ‰בן   ˙‡ ל‰כניס  רבינו) 

ב‰ברי˙ ˘כר˙ ‰ו‡ י˙' עם ‡בר‰ם ‡בינו.

חי„ו˘  י˘  מיל‰  ˘במˆו˙  נמˆ‡,  ועפ"ז 
עלי‰ן  ˘נˆטוו  ‰מˆו˙  ˘‡ר  ל‚בי  ‚„ול 
כפי  מ"˙, „ב˘‡ר ‰מˆו˙ ‰רי ‰מˆו‰  ˜ו„ם 
˘‡ינ‰  ח„˘‰  מˆו‰  ‰י‡  במ"˙  ˘ני˙נ‰ 
וע"„  מ"˙,  לפני  ˘‰י'  ‰ˆיווי  עם  ˜˘ור‰ 
˜ל‰,  (˘ב˙  ‰לכ‰"  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰  "ני˙נ‰ 
כך,  כ„י  וע„  ב),  ˜י,  ב"ב  למיל21‰).  (בנו‚ע  סע"‡ 

ו‡פילו  נ˙בטלו22;  מ"˙  ˘˜ו„ם  ˘‰ˆיוויים 
כ‡˘ר ‚וף ‰מˆו‰ ל‡ נ˘˙נ‰ – ‰רי ‡ין ל˙וכן 
ו˘ייכו˙  ˜˘ר  מ˜יימים  ˘‡נו  ‰מˆו‰  וענין 
ל‰מˆו‰ ˘‰י˙‰ ˜ו„ם מ"˙, ול„ו‚מ‡ – ‡בר 

21) ור‡‰ ‰ער‰ 23.

22) ר‡‰ ל˜ו"˘ ח"ח ע' 57 ו‡ילך וב‰ערו˙ ˘ם.

מן  ‡בר  ב‡כיל˙  ‡סורים  ˘‡נו  ז‰  ‰חי:  מן 
˘‰י'  מן ‰חי  ל‡יסור ‡בר  לו ˜˘ר  ‰חי ‡ין 
‰נ˘‰  ‚י„  ב‡יסור  ו‚ם  מ"˙.  לפני  נו‰‚ 
˘מפור˘ ב‚מ' (חולין ˜‡, ב) "˘נכ˙ב במ˜ומו 
ל‰ם",  נ‡סר  טעם  מ‡יז‰  לי„ע  וי˘לח)  (בפ' 
˘‰טעם ˘‰וז‰רנו (ל‡חר מ"˙) ˘ל‡ ל‡כול 
‚י„ ‰נ˘‰ ‰ו‡ מפני "(על כן . . ) כי נ‚ע בכף 
ירך יע˜ב ב‚י„ ‰נ˘‰" (וי˘לח לב, ל‚) – ‰רי ז‰ 
‰נ˘‰  ‚י„  ‡כיל˙  ˘‡יסור  ‰מˆו‰,  טעם  ר˜ 
‡בל  יע˜ב,  עם  ˘‡ירע  ל‰מ‡ורע  זכר  ‰ו‡ 
ב‚וף ועˆם ‰מˆו‰ ‡ין ˜˘ר ביני‰ם. מ˘‡"כ 
במיל‰, ˘‰˜˘ר ˘ל מˆו‰ זו ˘‡נו מ˜יימים 
טעם  ר˜  ‡ינו  ‡בינו  „‡בר‰ם  מיל‰  למˆו˙ 
23̆, ˘˙וכן  וזכר, ‡ל‡ ˘‰ו‡ ‡ו˙ו ‰ענין ממ
 ˙‡ ˘מכניסים  מ‰  ‰ו‡  ˘לנו  מיל‰  מˆו˙ 

‰נמול "בברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו".

(לט‡ו"ח  ‰ב"ח  ממ"˘  יו˙ר  עו„  [וז‰ו 
מˆו˙  ˙רכ"‰) ‚בי  סי'  ˘ם  ונ˜ר‡ים).  ח („"‰  סי' 

י„עו  "למען   – ‰מˆו‰  ˘כוונ˙  סוכ‰, 
בנ"י   ˙‡ ‰ו˘ב˙י  בסוכו˙  כי  „ורו˙יכם 
‰י‡   – מ‚)  כ‚,  (‡מור  ו‚ו'"  ‡ו˙ם  ב‰וˆי‡י 
"ל‡  זו  כוונ‰  ובלי  עˆמ‰,  מ‰מˆו‰  חל˜ 
˜יים ‰מˆו‰ כ˙י˜ונ‰" („‡ף ˘˙ל‰ ‰כ˙וב 
‰טור  (ל'  מˆו˙"  "‰רב‰  מˆרים  ביˆי‡˙ 
ר˜  ‰ם  ‰מˆו˙  ב˘‡ר  מ"מ,  ˘ם),  ס˙רכ"‰ 

טעם וזכר, מ˘‡"כ במˆו˙ סוכ‰ ‰רי כוונ‰ 
זו ‰י‡ חל˜ מעˆם ‰מˆו‰). ‡בל ‰כ‡ ‰ו‡ 
יו˙ר מז‰, „˘ם ‰רי סו"ס ‡ין ז‰ ‡ל‡ כוונ‰ 
וזכר, ‡ל‡ ˘‰ם חל˜ ופרט מ˜יום ‰מˆו‰; 
˘‰ענין  מיל‰,  מˆו˙   – בנ„ו"„  מ˘‡"כ 

ב„יו˜  ‡ינם  ˘לנו  מיל‰  „יני  ˘פרטי  ‡ף   (23
(˘ב˙  ‰לכ‰  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰  ני˙נ‰  כי  כב‡בר‰ם, 
פריע˙  ני˙נ‰  „ל‡  ב)  ע‡,  (יבמו˙  ו‡חז"ל  ˘ם). 
פרע  ול‡  מל  מ"˙  ˘ל‡חרי  ‡ף  ל‡בר‰ם,  מיל‰ 

כ‡ילו ל‡ מל (˘ב˙ ˜לז, רי˘ ע"ב במ˘נ‰). ועו„.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‡י„ך  ל‰˜˘ו˙  י˘  מע˙‰  מי‰ו, 
‰כ˙וב  ‰בי‡  ‰מˆו˙  בספר  ז‰  ‡יך  ‚יס‡, 
„פ'  ‰כ˙וב  כלל  ‰זכיר  ול‡  „‡בר‰ם 
מ„‚י˘  ‰מˆו˙  בספר  מזו:  וי˙יר‰  ˙זריע. 
‰מול  ל‡בר‰ם  י˙'  ‡מרו  "ו‰ו‡  ‰רמב"ם 
לכם כל זכר" – ‰יינו ˘ל‡ זו בלב„ ˘מבי‡ 
ומ„‚י˘  ˘מוסיף  ‡ל‡  „‡בר‰ם,  ‰כ˙וב 
‰ו‡  כו'  למול  (˘ˆונו)  לי˘ר‡ל  ˘‰ˆיווי 
‰ו‡ ‰ˆיווי ˘‰י' ל‡בר‰ם – ‰יפך ‰"עי˜ר 
מ‰  "˘כל  ‰מ˘ניו˙,  ˘בפירו˘  ‰‚„ול" 
עו˘ין ‡ל‡  עו˘ים ‰יום ‡ין ‡נו   .  . ˘‡נו 
במˆו˙ ‰˜ב"‰ על י„י מ˘‰ רבינו ע"‰ ל‡ 

˘‰˜ב"‰ ‡מר ז‰ לנבי‡ים ˘לפניו".

 „ 
נ˜'  מיל‰  „מˆו˙  ב‰ך  לפלפל  יוסיף 
ר˜  ˘‰חיוב ‰ו‡  ˘ל ‡בר‰ם" ‡ף  "ברי˙ו 

ממ‰ ˘נˆטוינו במ"˙

בי‡ור  ˙חיל‰  ל‰וסיף  י˘  ‰כל  וליי˘ב 
‰מ˘ניו˙,  בפירו˘  ‰נ"ל  ‰רמב"ם  ב„ברי 
מˆו˙ מיל‰  „לכ‡ור‰ י˘ ל‰˜˘ו˙17: מכיון̆ 
˘נˆטוו‰  מיל‰  מˆו˙  ‡ינ‰  עלינו  ‰מוטל˙ 
 – ‰ו‡  ועניינ‰  יסו„‰  ‡ל‡  ‡בינו,  ‡בר‰ם 
ע"‰"  רבינו  מ˘‰  י„י  על  ‰˜ב"‰  "מˆו˙ 
˘ל  "ברי˙ו  ב˘ם  זו  מˆו‰  נ˜ר‡˙  מ„וע   –

17) ר‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ ח"י (ע' 44 ו‡ילך) – בפנימיו˙ 
‰ענינים.

בה  שהביא  פו"ר  במצות  כן  עכצ"ל  ולכאורה   (*
ראה  [אבל  הדיבור  דלפני  הכתוב  ריב)  (מ"ע  הרמב"ם 

הרשב"ץ  ע"פ   – ד)  (קעט,  שם  פערלא  הרי"פ  ביאור 

נאמרה  לישראל  ד"מעיקרא  אפ"ל  בפו"ר  דגם   – שם 

ולא לב"נ אלא שנכתבה אצל בני נח משום איזה טעם 

כדאמרינן בגיד הנשה". וצ"ע]. ואכ"מ.

בנוסח  ז‰  ˘ם  ˘נ˜בע  וע„  ‡בר‰ם ‡בינו", 
‰ברכ‰ (כברמב"ם כ‡ן. מ˘ב˙ ˜לז, ב. רי"ף ˘ם) – 

"ל‰כניסו בברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו"?

מˆו‰  ˘ל  ˘˘ייכו˙‰  ‚"כ  ומˆינו 
מוזכר˙  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  לברי˙ו  זו 
‚ו„ל  ע"„  בכ˙בו  ‰י„,  בספר  ומו„‚˘˙ 
 – ‰פר˙‰  וחומר  מיל‰  ברי˙  ˘ל  ‰עילוי 
"ל‡ נ˜ר‡ ‡בר‰ם ‡בינו ˘לם ע„ ˘מל . . 
וכל ‰מפר ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו . . וכל 
מˆו˙ ‰˙ור‰ נכר˙ו עלי‰ן ˘ל˘ ברי˙ו˙ . .

ברי˙ו˙  ע˘ר‰  ˘ל˘  נכר˙ו  ‰מיל‰  ועל 
עם18 ‡בר‰ם ‡בינו" (‰ל' מיל‰ פ"‚ ‰"ח-ט).

בפירו˘  ‚ם  מˆינו  זו   ‰˘‚„‰ וכעין 
מלין  וז"ל: "(‡ין ‡נו  ˘ם ‚ופ‡,  ‰מ˘ניו˙ 
‡ל‡   .  . מל  ע"‰  ‡בינו  ˘‡בר‰ם  מפני 
מפני ˘‰˜ב"‰ ˆו‰ ‡ו˙נו ע"י מ˘‰ רבינו) 
 – ע"‰"  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘מל  כמו  ˘נמול 
"˘נמול  זו  ‰וספ‰  טעם  מ‰  „לכ‡ור19‰ 
כמו ˘מל ‡‡ע"‰", ל‡חר ˘˜בע ˘‡ין ‡נו 
ע"י  ‡ו˙נו  ˆו‰  ˘‰˜ב"‰  מפני  ‡ל‡  מלין 
מˆו˙  ‚בי  ל‡ל˙ר  ב‰‰מ˘ך  [וכמו  מ˘‰? 
˘"מˆו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב  ˘ל‡  ‰נ˘‰,  ‚י„ 
‚י„  ל‡כול  ˘ל‡  ‰י˙‰  ע"‰"  רבינו  מ˘‰ 

‰נ˘‰ כמו ˘ל‡ ‡כלו יע˜ב ובניו20].

‰וספ˙  ‰ן  כו'")  ("עם  ‡לו  ˘˙יבו˙  ובפרט   (18
‰רמב"ם (על ל' ‰˘"ס – נ„רים ל‡, ב במ˘נ‰ (ור‡‰ 
פ"‚  ˘ם  ירו˘למי  ור‡‰  מיל‰).  בפר˘˙  ˘ם:  ר"נ 
רי˘ ‰"ט: כ˙יב ביום ‰‰ו‡ כר˙ ‰' ברי˙ ‡˙ ‡ברם 
ור‡‰ ‚ם  ברי˙ו˙).  י"‚   .  . ברי˙י  ו‡˙  ע„  ו‚ו'  ל‡מר 

פי‰מ"˘ ל‰רמב"ם נ„רים ˘ם.

(ול˜ו"˘   29 ‰ער‰   47 ע'  ˘ם  ל˜ו"˘  ור‡‰   (19
ח"‰ ˘ˆויין ב‰ער‰ ‰ב‡‰) – בפנימיו˙ ‰ענינים.

20) ר‡‰ ל˜ו"˘ ח"‰ (ע' 89 ‰ער‰ 25) ע"„ ל˘ון 
‰רמב"ם ˘ם בנו‚ע ל‡בר מן ‰חי "˘י˙˜יים ‡יסור 

‡בר מן ‰חי". ע"˘.

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

עם ‰˜ב"‰  מ‡בר‰ם ‡בינו,  מ˙חיל  י˘ר‡ל,  בני 
מ˘‡ר  ו‰ב„ילנו   ,'‰ מ‡˙  ˘נˆטוו  עי"ז  נפעל 

‰עולם, ו˜„˘נו במˆוו˙יו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 47 ו‡ילך)

ל˘ם ˘מים – ו˙ו ל‡ 
וי‡‰ל ‡ברם ויב‡ וי˘ב ב‡לני ממר‡ ‡˘ר 
בחברון ויבן ˘ם מזבח ל‰'
(י‚, יח)

מזבחו˙  ˘ני  על  ‰כ˙וב  מספר  מיני‰  לעיל 
מפר˘  ‡˙ר  על  ור˘"י  ז-ח),  (יב,  ‡בר‰ם  ˘בנ‰ 
‰טעם לבניי˙ מזבחו˙ ‡ל‰. על ‰מזבח ‰ר‡˘ון 
‰ו‡ מפר˘ ˘בנ‡ו ‡בר‰ם "על ב˘ור˙ ‰זרע ועל 
(˘בנ‰  ‰˘ני  ‰מזבח  ועל  י˘ר‡ל",   ıר‡ ב˘ור˙ 
בניו  ˘ע˙י„ין  "נ˙נב‡  כ˙ב:  ל"עי")  בסמיכו˙ 

ל‰כ˘ל ˘ם על עוון עכן ו‰˙פלל ˘ם עלי‰ם". 

‰מזבח   – בנ„ו"„  למ‰  ל˙מו‰,  י˘  ומע˙‰ 
נ˙ן  ול‡  ר˘"י   ˜˙˘  – בחברון  ˘בנ‰  ‰˘לי˘י 

˘ום טעם לבניי˙ מזבח ז‰? 

ב‰„ר‚‰,  נבנו  ‡לו  ˘מזבחו˙  לב‡ר,  וי˘ 
ב‡ופן „מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„:

‡˙ ‰מזבח ‰ר‡˘ון בנ‰ ‡בר‰ם "על ב˘ור˙ 
ב˜˘ר  ‰יינו,   – י˘ר‡ל"   ıר‡ ב˘ור˙  ועל  ‰זרע 
 ;ıב‡ר ונחל‰  זרע  לו  ˘י‰י‰  ז‰  ˘לו,  עם ˆרכיו 
כפר˙  יו˙ר,  נ˘‚ב‰  במטר‰  נבנ‰  ‰˘ני  ‰מזבח 
עוונו˙ – "˘ע˙י„ין ל‰כ˘ל על עוון עכן ו‰˙פלל 
מעל‰  י˘  ‰˘לי˘י  במזבח  ו‡ילו  עלי‰ם"; 
˘ום  בלי  בלב„,  ˘מים  ל˘ם  נבנ‰  ˘‰ו‡  י˙יר‰, 

כוונ‰ ˘ל ˙ועל˙ ל‡„ם.

בניי˙  בטעם  כלום  מפר˘  ‡ינו  ˘ר˘"י  וז‰ו 
כוונ‰  ל˘ם  ‡ו˙ו  בנ‰  ל‡  ‡בר‰ם  כי  ז‰,  מזבח 
"ˆ„„י˙", ‡ל‡ ר˜ לכבו„ו י˙ברך ו˙ו ל‡ מי„י. 

חברון:   – ‰מזבח  מ˜ום  ז‰  לפי  יומ˙˜  ומ‰ 
'חברון' מל˘ון חיבור (זח"‡ ˜כב, ב (מ‰נ"ע). ˜כ‰, ‡. 
‰˜ב"‰ ‰י‡  עם  ו‰חיבור  ‰˜˘ר  ו‡מי˙י˙  ועו„); 

לעˆמו ‡ל‡  ˙ועל˙  על  חו˘ב  כ‡˘ר ‰‡„ם ‡ינו 
מכוון ‡ך ור˜ לכבו„ו י˙ברך. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 36 ו‡ילך) 

מ‰ו˙ ‰חילו˜ בין 
י˘ר‡ל לעמים

 '‰ בˆיווי  מ˙חיל‰  ˘פר˘˙נו  לז‰  בנו‚ע 
ל‡בר‰ם ‡בינו "לך לך מ‡רˆך" י„וע‰ ‰˜ו˘י‡, 
 ˙˜„ˆ  ˙‡ מ˜„ימ‰  ˘‰˙ור‰  מˆינו  בנח  ‰רי 
וˆיוו‰ו  ‰˜ב"‰  ‡ליו  ˘„יבר  ‡ומר˙  ו‡ח"כ  נח, 
‰וזכר  ל‡  ב‡בר‰ם  ‡ך  מסויימים.  ב„ברים 
לו  ˘‰י'  ומעל‰  ˆ„˜ו˙  ˘ל  ענין  ˘ום  ב˙ור‰ 
מ„וע  בי‡ור  וˆריך  ‰˜ב"‰.  ‡˙ו  ˘„יבר  ˜ו„ם 

‰ו‡ כן.

לנו  מב‡ר˙  ˘בז‰  בז‰,  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
‰˙ור‰ ‰חילו˜ ‰עי˜רי בין י˘ר‡ל לעמים:

ו˘ייכו˙ם  ˜ירובם  ‰עולם  ‡ומו˙  ב˘‡ר 
ו‰כר˙ם  מי„יע˙ם  כ˙וˆ‡‰  ‰ו‡  ל‰˜ב"‰ 
˜ירובם  עי˜ר  י˘ר‡ל,  בעם  מ˘‡"כ  ב‰˘י"˙. 
ל‰' ו‰יו˙ם 'בני י˘ר‡ל' ‡ינו כ˙וˆ‡‰ מי„יע˙ם 
‰ב„ילנו  ˘‰˜ב"‰  מפני  ‡ל‡  ב‰˜ב"‰  ו‰כר˙ם 

מ˘‡ר ‰עמים, ו˜רבנו לעבו„˙ו י˙'.

וכן ‰ו‡ ‚ם במˆוו˙ ˘נˆטוו י˘ר‡ל ול‰ב„יל 
‡ומו˙ ‰עולם, ˘חלו˜ו˙ ‰ן במ‰ו˙ם:

‰עולם,  י˘וב  לˆורך  ‰ם  נח  בני  מˆוו˙ 
 ˙‡ מחברים  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  מˆוו˙  מ˘‡"כ 
‰מ˜יימם עם ‰בור‡ י˙'. ומובן ‡˘ר ‰˙˙חברו˙ 
˘‰רי  ‰‡„ם,  מעבו„˙  ˙וˆ‡‰  ‡ינ‰  ‰˜ב"‰  עם 
ככל ˘יעבו„ ‰‡„ם ‰מו‚בל ל‡ י‚יע כלל ל˙פוס 
ו˙כלי˙,  ‚בול  לו  ‡ין  ‡˘ר  י˙'  מ‰בור‡  מ˘‰ו 
˘בחר  ז‰  מˆ„  ‰ו‡  זו  ו„בי˜ו˙  חיבור  ‡ל‡ 

‰˜ב"‰ ורˆ‰ ˘ב˜יום מˆוו˙יו נ˙חבר ‡ליו.

‰יוˆ‡ מז‰ ˘נ˘˙נו י˘ר‡ל מכל ‰‡ומו˙ בז‰ 
מעבו„˙ם  ˙וˆ‡‰  ‡יננ‰  ב‰˜ב"‰  ˘„בי˜ו˙ם 
‰‡י˘י˙, ‡ל‡ מפני ˘ב‰ם בחר ‰˘י"˙ ו‰ב„ילם 

מכל ‰עמים.

‡ו„ו˙  לספר  ‰˙ור‰  מ˙חיל‰  כ‡˘ר  ולכן 
מ˙חיל‰  ‡ינ‰  ‡בינו,  ‡בר‰ם  ‰ר‡˘ון,  ‰י‰ו„י 
ע"י  לז‰  ˘‰‚יע  וˆ„˜˙ ‡בר‰ם ‡בינו  מעל˙  עם 
ב‰˜ב"‰,  ‰˘כלי˙  ו‰כר˙ו  ‰‡י˘י˙  עבו„˙ו 
‰יינו  לך",  לך  ‡בר‰ם  ‡ל   '‰ מ"וי‡מר  ‡ל‡ 
וˆיוו‰ו  ‰עולם,  מ˘‡ר  ‰ב„ילו  ˘‰˜ב"‰  בז‰ 
˘ל  ו‰„בי˜ו˙  ˘‰˜˘ר  ללמ„נו,  „יבורו.  ל˜יים 



טו

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

‚„ר מיל‰ ע"י ‰‡ב
 ˙‡ ‰מל  ב‡ב  ר˜  ‰ו‡  ‡‡ע"‰  ˘ל  בברי˙ו  ל‰כניסו  „ברכ˙  ‰רמב"ם  ב„ברי  י˜˘‰ 
ב‰ך  לפלפל  ויוסיף  ‰‡ב,  על  ‡ו  ‰בן  על  ‰ו‡  בעˆם  מיל‰  חיוב  ‡ם  ויפלפל  בנו, 
במ"˙,  ˘נˆטוינו  ממ‰  ר˜  ‰ו‡  ˘‰חיוב  ‡ף  ‡בר‰ם"  ˘ל  "ברי˙ו  נ˜'  מיל‰  „מˆו˙ 
ויב‡ר ‰חילו˜ ˘בין „ברי ‰רמב"ם בספר ‰מˆוו˙ לל˘ונו בספר ‰י„ ע"פ ב' ענינים 

במ‰ו˙ ברי˙ מיל‰, ועפכ"ז יח„˘ בי‡ור במ‰ו˙ ברי˙ ‰נע˘י˙ ע"י ‰‡ב „ו˜‡

 ‡ 
ל‰כניסו  „ברכ˙  ‰רמב"ם  ב„ברי  י˜˘‰ 
בברי˙ו ˘ל ‡‡ע"‰ ‰ו‡ ר˜ ב‡ב ‰מל ‡˙ 

בנו

מיל‰,  מ‰ל'  פ"‚  רי˘  ‰רמב"ם  כ˙ב 
לענין ברכ˙ ‰מיל‰ וז"ל: ו‡בי ‰בן מברך 
˘ל  בברי˙ו  ל‰כניסו  כו'  ‡חר˙  ברכ‰ 
 ˙‡ למול  ‰‡ב  על  מˆו‰  ‡בינו,  ‡בר‰ם 
בנו י˙ר על מˆו‰ ˘מˆווין י˘ר‡ל ˘ימולו 
‡ביו  ˘ם  ‡ין  ‡ם  לפיכך  ˘ביני‰ן  ערל  כל 
‡ין מברכין ‡חרי' ברכ‰ זו. וי˘ מי ˘‰ור‰ 
ו‡ין  ‰עם  מן  ‡ח„  ‡ו  ב"„  ‡ו˙‰  ˘יברכו 

ר‡וי לע˘ו˙ כן. ע"כ.

‰ברכ‰  ‰רמב"ם,  „ל„ע˙  פירו˘, 

‡בינו"  ‡בר‰ם  ˘ל  בברי˙ו  "ל‰כניסו 
מפני  ‰בן,  ‡בי  עבור  במיוח„  נ˙˜נ‰ 
("י˙ר  לו  ˘י˘  ו‰מיוח„˙  מˆוו˙ו ‰נוספ˙ 
על מˆו‰ ˘מˆווין (כל) י˘ר‡ל") למול ‡˙ 
מברכין  ‡ין  ˘ם ‡ביו  ול‰כי "‡ם ‡ין  בנו. 
זו  מˆו‰  ל˜יום  לי˙‡  כי  זו"  ברכ‰  ‡חרי' 

‰נוספ˙ ˘‰י‡ ר˜ ב‡ב ‰מל ‡˙ בנו.

‰נמול  „‰כנס˙  למ„נו,  „בר  וממוˆ‡ 
ברי˙  ˘ע"י  ‡בינו"  ‡בר‰ם  ˘ל  "בברי˙ו 
מיל‰ (‰נזכר˙ בברכ‰ זו), ˘ייכ˙ (בעי˜ר) 
מ‰יכי  בעי,  וטעמ‡  „ו˜‡.  ‰‡ב  למˆו˙ 
˘ל  בברי˙ו  "‰כנס‰  ˘ם  לי˙‡  ˙י˙י 
‡בר‰ם ‡בינו" ב˜יום מˆו˙ מיל‰ ˘מˆווין 
י˘ר‡ל למול כל ערל ˘ביני‰ם ‰יכ‡ „‡ין 

‰מˆו‰ נע˘י˙ ע"י ‰‡ב.

‰רמב"ם  על  בנימין  בני  ‰‚‰ו˙  ובס' 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

פס˜  ‰רמב"ם  ˘‰רי  כ‰ירו˘למי,  ול‡ 
במיל‰ "למול"  מיל‰) „מברכינן  מ‰ל'  (רפ"‚ 

„ס"ל  מוכרח  ומז‰  ‰מיל‰",  "על  ול‡ 
מעי˜ר‡,  ‰‡ב  חוב˙  ‰י‡  כ‡ן  ˘‰מˆו‰ 
לענין  כ'  ˘ם  ב˙˘וב‰  ‰ריב"˘  ˘‰רי 
(‰ל'  ‰רמב"ם  ˘פס˜  „ממ‰  ‰בן  פ„יון 
בנו   ˙‡ ‰פו„‰  ˘‡ב   (‰"‰ פי"‡  בכורים 

‰פו„‰  בן  ור˜  ‰בן"  פ„יון  "על  מברך 
עˆמו ב‚„לו˙ו מברך "לפ„ו˙" ‰ו‡ מ˘ום 
˘עי˜ר  מי  (ור˜  בעˆמו"  ‰מˆו‰  ˘"עי˜ר 
‰מˆו‰ על י„ו מברך בלמ"„12), ו˘וב כ‡ן 
מברך "למול"  נמי  ˘כ' „‰‡ב  מיל‰  לענין 
כ‰בבלי  ו‰יינו  חיוב‡ „‡ב13,  ˘‰ו‡  נמˆ‡ 
ל˘ון  מ˘מעו˙  מוכיח‰  נמי  ‰כי  (וב‡מ˙ 
כמ˘י"˙  „ברינו,  ברי˘  ˘‰וב‡  ‰רמב"ם 
‡מ‡י  ביו˙ר,  ‰˜ו˘י‡  ˙‚„ל  ו‡"כ  ל‰לן). 
‰ירו˘למי  „ר˘˙  ל‰בי‡  ‰רמב"ם  בחר 

ול‡ „ר˘˙ ‰בבלי.

 ‚ 
‰ו‡  „‡בר‰ם  ˘‰כ˙וב  ל‰˜˘ו˙  יוסיף 
ר˜  ‰מˆוו˙  מ˜יימים  ו‡נו  מ"˙  מלפני 

ממˆו˙ ‰˜ב"‰ ע"י מ˘‰

„ברי  ע"פ  ז‰  לב‡ר  לנו  ‰י'  ובפ˘טו˙ 
˘לו  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘  ‰י„ועים  ‰רמב"ם 
‰עי˜ר  על  לבך  "ו˘ים  וז"ל:  ספ"ז),  (חולין 

‡ו  מרחי˜ים  ˘‡נו  מ‰  ˘כל   .  . ‰‚„ול 
במˆו˙  ‡ל‡  עו˘ין  ‡נו  ‡ין  ‰יום  עו˘ים 
˘‰˜ב"‰  ל‡  ע"‰  רבינו  מ˘‰  ע"י  ‰˜ב"‰ 
. ‡ין ‡נו   . כ‚ון  ˘לפניו  לנבי‡ים  ז‰  ‡מר 
עˆמו  מל  ע"‰  ˘‡בר‰ם ‡בינו  מפני  מלין 

 43 ע'  חי"‡  ל˜ו"˘   – ‰„בר  בבי‡ור  ועיין   (12
‰ער‰ 14.

13) ור‡‰ כלי חמ„‰ ‰מˆויין ל‰לן ‰ער‰ 34.

ו‡נ˘י בי˙ו ‡ל‡ מפני ˘‰˜ב"‰ ˆו‰ ‡ו˙נו 
‡בר‰ם  ˘מל  כמו  ˘נמול  רבינו  מ˘‰  ע"י 
‡בינו ע"‰. וכן ‚י„ ‰נ˘‰ ‡ין ‡נו ‰ולכים 
מ˘‰  מˆו˙  ‡ל‡  ‡בינו  יע˜ב  ‡יסור  ‡חר 
˙רי"‚  ˘‡מרו  מ‰  ˙ר‡‰  ‰ל‡  ע"‰  רבינו 
‡לו  וכל  מסיני  למ˘‰  לו  נ‡מרו  מˆו˙ 

מכלל ‰מˆו˙"14.

‰רמב"ם  נ˜ט  ל‡  ˘ל‰כי  לומר  „י˘ 
(‰יינו  ל‡בר‰ם  ˘נ‡מר  ‰כ˙וב  ‰י„  בס' 
„פ'  ‡ל‡  „מ˘‰)  ˘לפניו"  "נבי‡ים 
ˆו‰  ˘"‰˜ב"‰  ‰ˆיווי  ˘‰ו‡  ˙זריע15, 
בבי‡ור  ועיי'  רבינו".  מ˘‰  ע"י  ‡ו˙נו 
ל‡- מˆו‰  רס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡  ‰רי"פ 

 ı"ר˘ב‰ מ"˘  ע"פ  ˘‰סי˜  ‡-ב),  (˜פ,  לב 
ל‡  מיל‰  ˘‡ם  ספ"‰),  (ע˘ין  ‰ר˜יע  בז‰ר 
‰י˙‰ נ˘ני˙ בסיני ‡ין ר‡וי למנו˙‰ במנין 
„פ'  ‰כ˙וב  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ולכן  ‰מˆו˙, 

˙זריע. ע"˘ ב‡ורך16.

14) וכבר ‰עיר בבי˙ ‰‡וˆר (ל‰ר"י ענ‚ל) כלל ‡ 
(‡ו˙ ז „"‰ וע"ע רמב"ם) מל' ‰רמב"ם ‰ל' מלכים 

רפ"ט "ונ˘למ‰ ˙ור‰ על י„ו".

ל‰‡ „למ„ין  ס˙יר‰  ˘ום  מכ‡ן  ומובן „ליכ‡   (15
„‡בר‰ם  מכ˙ובים  „מיל‰  חיובים  פרטי  ‰רב‰ 
ב‰ער‰  ‰מבו‡ר  על  (נוסף  כי   – ˘ם)  (˜י„ו˘ין 
‡בל  ‰מˆו‰,  לפרטי  בנו‚ע  ר˜  ז‰ו  ‰רי)  ‰ב‡‰, 
ול‰עיר   – מ"˙.  ל‡חר  נ˘ני˙  ˆ"ל  ‰מˆו‰  כללו˙ 
˙ור‰  מ˙ן  מ˜ו„ם  למ„ין  „‡ין  ב‰כלל  מ‰˘˜ו"ט 
(ר‡‰ ‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ בערכו. ו˘"נ. ור‡‰ ‚ם 

ל˜ו"˘ חכ"‰ ע' 142 וב‰ערו˙ ˘ם).

 „ טו,  (לפסי‡  ‰רמב"ם  ‡‚רו˙  ר‡‰  ‡בל   (16
˘‰ם  ‡פ"ל  „‡בר‰ם  ‰כ˙ובים  על  ˘‚ם  ו‡ילך) 
‚ם  כי  מ˘‰,  ע"י  ‡ו˙נו  ˆיו‰  ˘‰˜ב"‰  ˆיווי 
מ˘‰  ע"י  לנו  ˘ני˙נ‰  מ˙ור‰  חל˜  כ˙ובים ‡לו ‰ם 
ב‚י„ ‰נ˘‰  במ˘נ‰)  ב   ,˜ (חולין  [וכמחז"ל  בסיני* 
"˘נכ˙ב   – ˘ם  בפי‰מ"˘  ‰רמב"ם  ˜‡י  ˘עליו   –
נ˜ט  ˘‰רמב"ם  י"ל  לפ"ז  ‚ם  ‡בל   – במ˜ומו"]. 
‰כ˙וב ˘‰ו‡ בפ˘טו˙ ˆיווי ‰˜ב"‰ ע"י מ˘‰, ע"„ 

‰כלל ‰נ"ל ˘‰רמב"ם נ˜ט ‰„ר˘‰ ‰פ˘וט‰ יו˙ר.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

מוכח  ˘˘ם  „‡בר‰ם,  ‰כ˙וב  ל‰בי‡ 
‰כ˙וב  ול‡  בנו6,   ˙‡ למול  מˆוו‰  ˘‰‡ב 
˘ל‡  ערל˙ו"  ב˘ר  ימול  ‰˘מיני  "וביום 

נזכר בו ˘‰חיוב ‰ו‡ על ‰‡ב7.

˙לוי  ז‰  ˘˘ינוי  י"ל  לכ‡ור‰  ו‰נ‰, 
בבבלי  „כנ"ל  וירו˘למי,  בפלו‚˙˙ ‰בבלי 
למול  ‰‡ב  ˘על  ‰חיוב  יליף  ˘ם)  (˜י„ו˘ין 

‡בר‰ם  "וימל  ב‡בר‰ם  ממ˘"נ  בנו   ˙‡
(˜י„ו˘ין  בירו˘למי  ‡מנם  בנו" 8,  יˆח˜   ˙‡
פ"‡ ‰"ז) למ„ו ממ˘"נ "וביום ‰˘מיני ימול 

מוטל  ‡˜טן  „ל‡ו  (˘"ו„‡י  ערל˙ו"  ב˘ר 
לע˘ו˙ ר˜ על ‰‡ב" – ˜רבן ‰ע„‰). ובספר 

‰י„ נ˜ט ‰רמב"ם כ„ר˘˙ ‰ירו˘למי.

נ˜ט  מ„וע  בעי,  טעמ‡  ‚ופ‡   ‡‰ ‡בל 
‰רמב"ם בס' ‰י„ כ‰ירו˘למי ול‡ כ‰בבלי. 

 ıזכר כו'" (ונכלל בז‰ ‚ם ‰ˆיווי למול עב„ים. ומ˙ר
עפ"ז ˜ו˘יי˙ ‰כס"מ רי˘ ‰ל' מיל‰). ע"˘.

6) ‡ל‡ ˘בכ˙וב ˘‰בי‡ ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ "‰מול 
למול  ‰‡ב  חיוב  לכ‡ור‰  מפור˘  ל‡  זכר"  כל  לכם 
(ויר‡  ‰כ˙וב  ‰וב‡   (‡ (כט,  וב˜י„ו˘ין   – בנו.   ˙‡
כ‡, „) "וימל ‡בר‰ם ‡˙ יˆח˜ בנו" (ור‡‰ מ‰רי"ט, 

פני י‰ו˘ע ועו„ – ˜י„ו˘ין ˘ם).

 – בינוני)   ‰"„ ב  (˜לב,  ˘ב˙  ר˘"י  ר‡‰  ‡בל 
זכר",  כל  לכם  מ‰מול  לן  נפ˜‡  עליו  מˆוו‰  "ו‡ביו 
למול  חיוב ‰‡ב  נכלל ‚ם  ˘ב‰ˆיווי „פר˘˙נו  ‰יינו 
‡˙ בנו. וכבר ‰עירו מיל"˘ ויר‡ ˘ם (רמז ˆב. ור‡‰ 
ב"ר פנ"‚, ז ובר˘"י ˘ם) "וימל ‚ו' בן ˘מונ˙ ימים 
ימול  ימים  ˘מונ˙  ובן  „בר  ו‰יכן   .  . „בר*  כ‡˘ר 

לכם כל זכר" (פר˘˙נו ˘ם, יב). ו‡כ"מ.

ול‰עיר  ˘ם.  ל˜י„ו˘ין  יוסף  עˆמו˙  ר‡‰   (7
ממר‡‰ ‰פנים לירו˘למי ˜י„ו˘ין פ"‡ ‰"ז.

8) ועיין ב‰ער‰ 6.

שם  וירא  בפ'  אבל  שם.  לב"ר  ורש"י  ביל"ש  כ"ה   (*
נוסחאות  שינויי  עם  יל"ש  (וראה  ˆו‰"  "כאשר  נאמר 

כו' – ירושלים, תשל"ג). – הלשון "כאשר דבר" נמצא 

לעיל סוף פרשתנו (יז, כג) במילת ישמעאל בנו כו'.

וכבר י„וע מ˘"כ בכללי ‰רמב"ם (י„ מל‡כי 
כללי ‰רמב"ם ‡ו˙ „) ˘מנ‰‚ו ל‰בי‡ ‰„ר˘‰ 

˘ב˘"ס,  ‰„ר˘ו˙  מבין  יו˙ר  ‰פ˘וט‰ 
ופ˘וט  מפור˘  „‡בר‰ם  בכ˙ובים  ו‰רי 

(יו˙ר) חיוב‡ „‡ב8.

כבר  „‰נ‰,  יו˙ר,  ‰˙מי'  ˙רב‰  וב‡מ˙ 
ב˘ו‰"‚),   46 ע'  חי"‡  (ל˜ו"˘  במ˜"‡  נ˙ב‡ר 
‰בבלי  ‰כ‡  „‡יפלי‚ו  למימר  „‡יכ‡ 
חייב  „‰‡ב  ‚ופ‡   ‡‰ ב‚„ר  ו‰ירו˘למי 
בעˆם  ‰וי  „לי‰רו˘למי  בנו,   ˙‡ למול 
 ‡"‡˘ (‡ל‡  „‰‡ב9  ול‡  „‰בן  מˆו˙י' 
לבן ל˜יים חיובו כ"‡ ע"י ‰‡ב), כי ב˜ר‡ 
"וביום ‰˘מיני ימול ב˘ר ערל˙ו" ˘‰בי‡ 
‰ירו˘למי ל‡ נזכר (ˆיווי) ˘‰‡ב ימול ‡˙ 
בעˆמו) ‡ל‡  פ˘וטו ‰יינו  בנו (ו"ימול" – 
(ל‰˜טן)  לו   ‡"‡ ‰˘מיני  ˘ביום  ˘מובן 
וז‰ו  מ˜רבן ‰ע„‰)  (כנ"ל  עˆמו  למול ‡˙ 
כעין מ˘"כ ריב"˘ ב˙˘וב‰ (סי' ˜ל‡) לענין 
 ,(‰˘ סי'  יו"„  וב„רי˘‰  בב"י  (‰וב‡  פ„יון ‰בן 
‡ל‡  ‰בן  על  בעˆם  ‰י‡  ‰פ„י'  ˘מˆו˙ 
ב˜טנו˙ו  עˆמו  לפ„ו˙  לו   ‡"‡˘ ˘כיון 
פו„‰ו ‡ביו. מ˘‡"כ ל‰בבלי „יליף מ˜ר‡ 
„"וימל ‡בר‰ם ‡˙ יˆח˜ בנו", י"ל ˘מיל‰ 
מינ‰  ונפ˜‡  מעי˜ר‡10.  מˆו˙י' „‰‡ב  ‰י‡ 
‡כ˙י  ‡י  עˆמו  למול  ויוכל  ‰בן  כ˘י‚„יל 

‡יכ‡ חיוב‡ על ‰‡ב11. 

מˆינו  ‰„ברים,  כנים  ‡ם  ומע˙‰, 
כ‰בבלי  ל„ינ‡  סבר  „‰רמב"ם  ל‰וכיח 

9) ור‡‰ בענין ז‰ בבי‡ור ‰רי"פ פערל‡ לס‰מ"ˆ 
לרס"‚ מˆו‰ ל‡-לב.

10) ‡בל ר‡‰ ל˜ו"˘ חי"‡ ע' 44-5 ‰ער‰ 19.

„˘ב˙:  סופי"ט  ל‰רמב"ם  פי‰מ"˘  ור‡‰   (11
כל  נפטר  ‰מˆו‰  חיוב  לזמן  וי‚יע  ‰יל„  „כ˘י‚„יל 
בפנים  מ‰מבו‡ר  (וˆ"ע  ע"כ  כו'.  ממיל˙ו  ‡„ם 

„‰רמב"ם ס"ל כ‰בבלי בז‰). ועיי' מנ"ח מˆו‰ ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

כ‡ן כ˙ב לב‡ר ז‰ לפי מ‰ „יליף ב˜י„ו˘ין 
‰ו‡  בנו   ˙‡ למול  ‰‡ב  „מˆו˙   (‡ (כט, 

וימל   („ כ‡,  (ויר‡  ‡בר‰ם  ‚בי  מ„כ˙יב 
‡בר‰ם ‡˙ יˆח˜ בנו, ונמˆ‡ ˘מˆו˙ ‰‡ב 
‡בר‰ם ‡בינו"  ˘ל  ל"ברי˙ו  ˘ייכ˙  „ו˜‡ 

(˘ממנו ילפינן חיוב‡ „‡ב).

וסבר‡  טעם  כ‡ן  ˘‡ין  מ‰  לב„  ‡מנם, 
‡‰‡ ‚ופ‡ – ‡מ‡י ‡מר רחמנ‡ „„ו˜‡ מˆו˙ 
‰נ‰  ‡בר‰ם,  ˘ל  לברי˙ו  ˘ייכ˙   ‡‰˙ ‰‡ב 
ב„ברי  ל‰ולמו   ‰˘˜ ז‰  ˘בי‡ור  ז‡˙  עו„ 
‰מˆוו˙  במנין  ‚ופ‡  ‰רמב"ם  כי  ‰רמב"ם, 
‚ם  ‰וב‡   - רטו  (מ"ע  ˘לו  ‰י„  ספר  ˘ברי˘ 
מˆו˙ ‰‡ב  לענין  מיל‰) ‰בי‡  רי˘ ‰ל'  בכס"מ 

למול ‡˙ ‰בן ˜ר‡ ‡חרינ‡ „פ' ˙זריע (יב, ‚) 
‰בן   ˙‡ "למול  וז"ל  „‡בר‰ם,  ‰כ˙וב  ול‡ 

˘נ‡מר וביום ‰˘מיני ימול ב˘ר ערל˙ו"1.

˘‰רי  ˆ"ע,  עˆמו  ‰בי‡ור  ‚ם  וב‡מ˙ 
‰בן  ˘ל  ‰חיוב  וכן  ב"„,  ˘על  ‰חיוב  ‚ם 
עˆמו, ילפינן ב˜י„ו˘ין ˘ם מ‰כ˙ובים ‚בי 
י˘ר‡ל  כל  ˘ל  ‰חיוב  ‚ם  ו‡"כ  ‡בר‰ם, 
ל"ברי˙ו  ˘ייכים  עˆמו  ‰בן  ו˘ל  (ב"„) 
˘ונ‰  חוב˙ ‰‡ב  ו‡ין  ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו", 

מחיובם בענין ז‰.

 ב 
מן  ‰רמב"ם  ˘˘ינ‰  במ‰  ל‰˜˘ו˙  י˜„ים 
‰בבלי ‚בי חיוב ‡ב למול ‡˙ בנו, ויפלפל ‡ם 
חיוב מיל‰ בעˆם ‰ו‡ על ‰בן ‡ו על ‰‡ב

˘י˘  מ‰  ב‰˜„ים  ז‰,  בכל  ו‰נר‡‰ 
מן  ‰רמב"ם  ˘˘ינ‰  ‚ופ‡  ב‰‡  לפלפל 
במנין ‰מˆו˙ ˜ר‡ ‡חרינ‡  ו‰זכיר  ‰˘"ס, 

˘בי‡ורו  ˘ם,  בנימין  בני  ב‰‚‰ו˙  וכמ"˘   (1
„ס"ל  ב„ברינו)  ל‰לן  (‰מוב‡  ‰ירו˘למי  לפי  ‡ינו 

˘מˆו˙ ‰‡ב ילפינן מ‰כ˙וב „פ' ˙זריע.

יו˙ר  ולכ˘נעיין  „‡בר‰ם.  ˜ר‡  ‰ך  ול‡ 
בספר  ‚ופי'  ‰רמב"ם  כי  ‰˜ו˘י‡,  ˙‚„ל 
ב‰‡י  מיל‰  למˆו˙  ‰זכיר  ˘לו  ‰מˆוו˙ 
 ˙‡ למול  ˘ˆונו  ‰י‡  רטו  "מˆו‰  לי˘נ‡: 
יז,  (פר˘˙נו  ל‡בר‰ם  י˙'  ‡מרו  ו‰ו‡  ‰בן, 
י) ‰מול לכם כל זכר". ומע˙‰ טעמ‡ רב‰ 
לספר  בבו‡ו  ל˘נו˙  ר‡‰  ‡מ‡י  בעינן, 
„רכו  ‰רמב"ם  מסי˜  כי„וע  (˘˘ם  ‰י„ 
ל‰לכ˙‡), ו‰זכיר ב‰ך ענינ‡ „מˆו˙ מיל˙ 
מל‰זכיר  עˆמו  ומנע  ˙זריע,  ‰בן ˜ר‡ „פ' 

˜ר‡ „פר˘˙נו ‚בי ‡בר‰ם2.

„‚רסינן  מ‰  ע"פ  ‰˜ו˘י‡  ל‰‚„יל  וי˘ 
מˆו˙  נ˘נ˙‰  „ל‡  רע"ב)  (נט,  בסנ‰„רין 
˘ב˙,  למי˘רי  ‡ל‡  ˙זריע  בפר˘˙  מיל‰ 
˙זריע  „פ'  ‰כ˙ובים  ‰˘"ס  „לפי  ונמˆ‡ 
בז‰  מ˘"כ  ועיי'  ל‚ופ‡ „מˆו‰.  ענין  ‡ינם 

במנח˙ חינוך (מˆו‰ ב ב˙חל˙‰).

וביו˙ר י˘ ל˙מו‰, „במנין ‰מˆו˙ „יי˜ 
‰בן"4,  לומר "למול ‡˙  בל˘ונו  ‰רמב"ם3 
למול  על ‰‡ב  ˘‰חיוב  כוונ˙ו  ˘בפ˘טו˙ 
‡˙ בנו [ובפרט ˘˘ינ‰ ממ"˘ (בל' ס˙מי) 
ב‰כו˙ר˙ ל‰ל' מיל‰ "למול ‰זכרים ביום 
‰˘מיני"]5; ו‡"כ לכ‡ור‰ ‰ו"ל ל‰רמב"ם 

מבי‡  ˘ם,  לס‰מ"ˆ  ‰עליר  ‰ר"ח  ב‰ערו˙   (2
‚ירס‡ מכ˙"י, ˘‚ם במנין ‰מˆו˙ ברי˘ ס' ‰י„ ‰וב‡ 
‰כ˙וב „"‰מול לכם כל זכר". ‡בל ‰נוסח ב„פוסים 
וכ"‰  כבפנים,  ‰ו‡  ‰כס"מ)  לפני  (ו˘‰י'  ‰נפוˆים 

לכל ‰‚ירס‡ו˙ בס' ‰מ„ע (ירו˘לים, ˙˘כ"„).

3) ‚ם בס‰מ"ˆ לפנינו ‡י˙‡ "למול ‡˙ ‰בן". ‡בל 
ל‰מול" (ול‡ "למול  ˘ם "˘נˆטוינו  ב˙ר‚ום ˜‡פח 

‡˙ ‰בן").

4) ו˙יבו˙ ‡לו נמˆ‡ו˙ בכל ‰‚ירס‡ו˙ בס' ‰מ„ע 
(ירו˘לים, ˙˘כ"„).

5) ‡בל בבי‡ור ‰רי"פ פערל‡ לס‰מ"ˆ רס"‚ מ"ע 
 ˙‡ "למול  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙  רע"‚),  (˜פ,  ל‡-לב 
‰זכר, כי„וע „פעמים ‰רב‰ ˙בו‡ ‰ור‡˙ בן במ˜ום 


