
‚úיון ˙פב
ער˘"˜ פר˘˙ ויחי ‰'˙˘ע"‰

‡ירוסין – ˘י„וכין ‡ו ˜י„ו˘ין?

"ויחי יע˜ב" – „וו˜‡ ú‡חר פטיר˙ו

‰כיˆ„ חי˘בו ‚„וúי י˘ר‡ú ˜יˆים?!

˙ור‰ – חכמ‰ ‡מי˙י˙ מ‡מי˙˙ ‰מˆי‡ו˙



בעז‰י״˙.

ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ויחי,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ‰˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙פב), 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ עניני חי„ו˘ ובי‡ור 
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

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר
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 חיים „ו„ וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

‰ˆור‰, וע˙‰ ל‡ זו בלב„ ˘מכניס חיים בˆיור ‡ל‡ ˘‰י‡ ‰˙‚ברו˙ ‰ˆור‰ על ‰חומר.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"ט ע' 306-7) 

'ıמוˆי‡ מ‰'בו

בˆיבור  ˙פל‰  ‰י‰   ,ıבחסלבי בעייר‰.  ‡ˆלו  ‰„ברים  נר‡ו  כיˆ„  ל‰יזכר  ...ˆריכים 
בפ˘יטו˙, ללכ˙ לבי˙ ‰כנס˙ ˘ל˘ פעמים ביום, ללמו„ ״עין יע˜ב״ בין מנח‰ למעריב, 
ו‡ילו  ˘לו.  סביב‰  לכל ‡ח„ ‰י˙‰  בפ˘יטו˙,  ז‰ ‰י‰  כל   - מעריב  ‚מר‡ ‡חרי  ללמו„ 

כ‡ן ‰רי ״י˘יב˙ כרכים ˜˘‰״.

‰חסי„ ר' זלמן מ‡ניעוויı׳ כ˘‰ע˙י˜ מ˜ום מ‚ורו מפולוˆ˜ למוס˜ב‰, ל˜ח ‡˙ו כמ‰ 
˘לנו,  מכל ‰נוסח‡ו˙: ‰נוסח  מנינים  בו ‰˙פלל ‰יו  במוס˜ב‰  בבי˙ ‰כנס˙  ‡ברכים. 
˘‰˙נ‰‚  כמו  בכלל  ו‰˙נ‰‚  ˘לנו  ב״מנין״  ‰˙פלל  זלמן  ר'  ‡˘כנז.  נוסח  ספר„,  נוסח 

ב״בי˙״. ‰מ˙נ‚„ים ‡‰בו מ‡„ ל„בר ‡˙ו בלימו„ ו‚ם ‰ו‡ נ‰נ‰ ל„בר ‡˙ם בלימו„.

ענ‰  נ‡נחים?  ‡˙ם  מ„וע  ‰מ˙נ‚„ים:  ‡ו˙ו  ˘‡לו  נ‡נח.   - ˘יח‰  ב‡מˆע  ‡ח˙  פעם 
ל‰ם ר' זלמן: ַ‡יי, י˘יב˙ כרכים ˜˘‰. ˘‡לו ˘וב: מ‰ ˘ייך ‡ˆלכם י˘יב˙ כרכים, ‡˙ם 
‰ולכים מבי˙ ‰כנס˙ לבי˙כם ומבי˙כם לבי˙ ‰כנס˙, ‡„רב‰ כ‡ן במוס˜ב‰ ‡˙ם נ‰נים 
מ‰רב‰ נוחיו˙, בבי˙כם ‰˜ו„ם [בפולוˆ˜] ‰˘˙מ˘˙ם בנפט וכ‡ן ‡˙ם מ˘˙מ˘ים ב‚ז 

וכך ב˘‡ר ‰„ברים. 

ענ‰ ל‰ם ר׳ זלמן: למ˘ל רחוב ״ז‡ר‡ˆיי״ מרוˆף בבולי עı ˜טנים, רחוב ״ב‡רביי˜ע״ 
ב‡בנים ורחוב ״מליעוו˜ע״ ב‡ספלט, ‰רי ל‚בי ‰סוס ‰סוחב מ˘‡ו˙ ˜יים ‰ב„ל ב‡יז‰ 
 - ל‰ב„יל   - ל‚בי ‰נ˘מ‰  ו‡ילו  יו˙ר,  לו  ב‡ספלט ˜ל  ברחוב ‰מזופ˙  רחוב ‰ו‡ ‰ולך, 

‰רי י˘יב˙ כרכים ˜˘‰, ‰'סביב‰' חסר‰. 

ז‰  מ˜ום  מכל  ˜טן,  יל„  ע„יין  ‡ז  ˘‰י‰  למרו˙  ב״בי˙״,  ‰˙נ‰‚  ‡יך  כ˘נזכר   - לכן 
 .ıמ‰בו מוˆי‡ ‡ו˙ו  ו‰ˆיור  וכוח ‰ר‡י‰  ˘ונ‰,  ˘‡ז ‰ו‡ ‰י‰  מ‰  ע˙‰,  עליו ‚ם  פועל 
ו‰ˆיור  ‰ר‡י‰   .ıבו‰ סו‚י  כל   ˙‡  ıלרחו ו‰ˆיור  ‰ר‡י‰  ענין  ˘י‰י‰  ‰‰כרח  מן  ולכן 

מסירים ‡˙ ‰עפרורי˙ ו‰טיט.

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ˙˘"„ ע' סו-ז)



כט

דרכי החסידותדרכי החסידות

זכרונו˙ ‰עבר
ו‰ˆיור  ‰ר‡י‰   .ıבו‰ סו‚י  כל   ˙‡  ıלרחו ו‰ˆיור  ‰ר‡י‰  ענין  ˘י‰י‰  ‰‰כרח  מן 

מסירים ‡˙ ‰עפרורי˙ ו‰טיט

◇ ◇ ◇

מ‰ ‡˙‰ זוכר?

ביומני מימי יל„ו˙י, י˘נ‰ מחל˜‰ ב˘ם "מ‰ ‡˙‰ זוכר?"

וכוונ˙ו ‰י˙‰  זוכר?  מ‰ ‡˙‰  נערו˙י:  ב‚יל  לזמן  מזמן  ל˘‡ול ‡ו˙י  ר‚יל  ‡בי ‰י‰ 
לח„˘ ‡ˆלי ‡˙ ‰זכרון ממ‰ ˘ר‡י˙י ו˘מע˙י ב˘חר יל„ו˙י.

טוב ‡ו  יום  ב˘ב˙ ˜ו„˘,  מסיב‰  ˘ל  כמו ‰ˆיור  ˘ר‡י˙י,  מ‰  ל‡בי  מˆייר  כ˘‰יי˙י 
˘‡ר ימי ח‚ חסי„יים, ‰י‰ ‡בי מסביר לי ‡˙ ‰„בר ˘ר‡י˙י, ב‡ופן ˘‡וכל ל˙פוס ‰ענין 
לפי ערך ˘כלי ‡ז ו‰ז‰יר ‡ו˙י מ‡„ ל‰˙ר‚ל לח˘וב ולˆייר לפני ‰„בר לפעמים ˙כופו˙ 
למען ‡זכור ‡˙ מ‰ ˘ר‡י˙י וכ˘‡‚„ל ‡וכל ל‰בין מ‰ ˘ר‡י˙י ו˘מע˙י ביל„ו˙י. ו˜ר‰ 

˘‡חרי מ˘ך זמן ‰י‰ ‡בי מב‡ר ומסביר לי „בר „בר על ‡ופנו ממ‰ ˘ר‡י˙י ביל„ו˙י.

‰˘‡ל‰ מ‰ ‡˙‰ זוכר ‰י˙‰ מ˙וך מטר‰ ˘‡זכור ‡˙ מ‰ ˘ר‡י˙י בימי יל„ו˙י וי˘‡ר 
ל‡  ˘ע„יין  מזמנים  מ‡ורעו˙  ‡ל‰  ˘‰יו  מפני  ˘ר‡י˙י,  מ‰„בר  ‰˙מונ‰  רו˘ם  ‡ˆלי 
‰יי˙י ר‡וי ל‰בין ‡˙ ˙וכן ‰ענינים ˘ר‡י˙י, ו‡חר כך ‰י‰ מסביר לי „בר „בר על ‡ופנו.

פעם ‡ח˙ ‡מר לי ‡בי ˘ז‰ על „רך ‡י˘ ˘י˘ לו חו˘ בˆיור, ‰נ‰ לפני ˘מˆייר ‡˙ 
בלי  ˘ל ‰ˆיור  ˙חיל‰ ‡˙ ‰˜ווים ‰כלליים  רו˘ם  כל ‰‚וונים ‰ר‡ויים, ‰ו‡  עם  ‰ˆיור 
‚וונים, ומ˜ווים ‡ל‰ ‰ו‡ יוˆר ‡˙ ‰חומר ˘ל ‰˙מונ‰. ל‡חר מכן ‰ו‡ מ˘לים ‡˙ פרטי 
ר˜  ז‰  מ˙חיל‰ ‰י‰  ˘ל ‰˙מונ‰.  ˘ז‰ ‰ˆור‰  ו˜ו,  לכל ˜ו  עם ‰‚וונים ‰ר‡ויים  ‰ˆיור 
על  ‰חומר  ‰˙‚ברו˙  ‰י˙‰  מ˙חיל‰  ח„˘ים.  חיים  בז‰  מכניס  וע˙‰  חיו˙  בלי  חומר 

˘יחו˙ ו‡‚רו˙ ˜ו„˘ מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘ 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‡ירוסין – ˘י„וכין ‡ו ˜י„ו˘ין?

מנין לו לר˘"י ˘יוסף ˜י„˘ ‡˙ ‡˘˙ו ב˘טר ול‡ בכסף? / מ„וע ל‡ ‰ס˙פ˜ יוסף ב˘טר כ˙וב‰ 
ו‰ר‡‰ ל‡ביו ‚ם ˘טר ‡ירוסין? / בי‡ור מחו„˘ ב„ברי ר˘"י ˘כוונ˙ו ל˘טר ר‡י' על ˘י„וכי 

יוסף ול‡ ל˘טר ˜י„ו˘ין, וב‚„ר ˜י„ו˘ין לפני מ˙ן ˙ור‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
"ויחי יע˜ב" – „ו˜‡ ל‡חר פטיר˙ו

‰מו˘‚  ‡בינו;  יע˜ב  פטיר˙  ‡ו„ו˙  ‰ו‡  ˘˙וכנ‰  ‡ף  ״ויחי״  פר˘˙נו  ˘ם  „נ˜ר‡   ‡‰ בי‡ור 
‰‡מי˙י ˘ל ׳חיים׳, ופירו˘ מ‡רז״ל ״מ‰ זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים״. 

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚
בענין חי˘וב ˜יˆין

יב‡ר ע"פ „ברי ‰רמב"ם ‰‰י˙ר למ‰ ˘מˆינו ‚„ולי י˘ר‡ל מח˘בי ˜יˆין ‡ף ˘נ‡סר ‰„בר / 
יוסיף נופך, „י˘ לחל˜ בז‰ בין יחי„י ס‚ול‰ בי˘ר‡ל לכלל י˘ר‡ל – ע"פ בי‡ור „ר˘˙ ‰˘"ס 
"בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙ ‰˜ı כו'" / יעמי˜ בז‰ עו„ ע"פ פלפול ב‚„רי סו˙ר ע"מ לבנו˙ לענין חורבן 

‰בי˙ 

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו. ח"כ ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו. חכ"ט ˘יח‰ לפר˘˙ „ברים (חזון))

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
‡ין ‡מ˙ ‡ל‡ ˙ור‰

מכ˙בי ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ ‡מי˙˙‰ ˘ל ‰˙ור‰ ‰˜', ול‰ב„יל, ‰מ„ע; יסו„˙ו, סמכו˙ו ו‰יחס ˘ˆריך 
ל‰יו˙ ‡ליו

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
זכרונו˙ ‰עבר

ולכן מן ‰‰כרח ˘י‰י‰ ענין ‰ר‡י‰ ו‰ˆיור לרחוı ‡˙ כל סו‚י ‰בוı. ‰ר‡י‰ ו‰ˆיור מסירים ‡˙ 
‰עפרורי˙ ו‰טיט



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

‡ירוסין – ˘י„וכין ‡ו ˜י„ו˘ין?
יוסף  ל‡ ‰ס˙פ˜  מ„וע   / בכסף?  ול‡  ב˘טר  ˘יוסף ˜י„˘ ‡˙ ‡˘˙ו  לר˘"י  לו  מנין 
ב˘טר כ˙וב‰ ו‰ר‡‰ ל‡ביו ‚ם ˘טר ‡ירוסין? / בי‡ור מחו„˘ ב„ברי ר˘"י ˘כוונ˙ו 

ל˘טר ר‡י' על ˘י„וכי יוסף ול‡ ל˘טר ˜י„ו˘ין, וב‚„ר ˜י„ו˘ין לפני מ˙ן ˙ור‰

נ˙ן  בני ‰ם, ‡˘ר  יוסף ‡ל ‡ביו,  וי‡מר  מי ‡ל‰.  וי‡מר  יוסף,  בני  י˘ר‡ל ‡˙  "ויר‡ 
לי ‡ל˜ים בז‰, וי‡מר ˜חם נ‡ ‡לי ו‡ברכם" (פר˘˙נו מח, ח-ט). ופיר˘ ר˘"י ‡˙ ‰˘˜ו"ט 

˘בין יע˜ב ליוסף, וב˙וך „בריו: 

˘טר  לו  ‰ר‡‰   – בז‰  לברכ‰;  ר‡ויין  ˘‡ינן  ‡לו  יˆ‡ו  מ‰יכן   – ‡ל‰  מי  "וי‡מר 
‡ירוסין ו˘טר כ˙וב‰". 

ומ˘מעו˙ ‰ענין (ור‡‰ במפר˘י ר˘"י על ‡˙ר), ˘יע˜ב פ˜פ˜ ביחוסם ˘ל בני יוסף, מכיון 
˘ר‡‰ "˘‡ינן ר‡ויין לברכ‰" וח˘ב ˘‰ו‡ מˆ„ פ‚ם ביחוסם; 

נ˘‡ ‡˙ ‡סנ˙  ˘‰ו‡  ל‰וכיח  כ˙וב‰",  ו˘טר  "˘טר ‡ירוסין  יוסף  לו  ז‰ ‰ר‡‰  ועל 
‡˘˙ו כ„˙ וכ„ין, ובני‰ם כ˘רים ‰ם ב˙כלי˙. 

ב. ו‰נ‰, כבר „˜„˜ו ‰מפר˘ים (מ˘כיל ל„ו„. ועו„) ב„ברי ר˘"י, ˘יוסף ‰ר‡‰ ל‡ביו 
כ˙וב‰"  על "˘טר  לפר˘‰  י˘  ˙יב˙ "בז‰"  כ˙וב‰" – „לכ‡ור‰,  ו˘טר  "˘טר ‡ירוסין 

לב„, ומנין למ„ ר˘"י ל‰וסיף ‚ם "˘טר ‡ירוסין"?

„‰נ‰, כבר פיר˘ ר˘"י בפ' חיי ˘ר‰ (כ‰, ו), ˘‰‰ב„ל בין "‡˘‰" לבין "פיל‚˘" ‰ו‡, 
˘"נ˘ים בכ˙וב‰ פיל‚˘ים בל‡ כ˙וב‰"; ומע˙‰, כ‡˘ר מר‡‰ יוסף על "˘טר כ˙וב‰", 
‰רי זו ר‡י' מוכח˙ ˘ני˘‡ ל‡סנ˙ בני˘ו‡ין ‚מורים - ול‡ כ"פיל‚˘" בלב„, ˘‡ז ‡ין ל‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

פרחחים ˆעירים ‰„ו‚לים ב˘ם מח˜רים מ„עיים כביכול...
‰מ„ובר  ˘‰רי  ו‰מס˜נו˙4,  ‰˘˜ו"ט  מ˙וˆ‡ו˙  לפחו„  ‡ין  „בר  ˘ל  ˘בסופו  ...ו‡ף 
ב˙ור˙ ‡מ˙, ˘לכן מ„ע ‡מ˙י ו˘˜ו"ט ‡ליב‡ „‡מ˙ וכל ויכוח ‰ר‡וי ל˘מו, ז"‡ ויכוח 
לחפ˘ ‰‡מ˙, ‡י ‡פ˘ר ˘יפריכו ח"ו מ˘‰ו מ˙ור˙נו ˙ור˙ ‡מ˙, ‰רי לפעמים, ובפרט 
מח˜רים  ב˘ם  ‰„ו‚לים  ‰‡מ˙)  ובמ„˙  (במוסר  ˆעירים  פרחחים  עומ„ים  ב˙˜ופ˙נו, 
מ„עיים כביכול ועוס˜ים ב˘˜ו"ט וח˜יר‰ ˘‰סיסמ‰ ‚לוי' וחיˆוני˙ ˘ל‰ חיפו˘ ‰‡מ˙, 
‰מס˜נ‰   ˙‡ מר‡˘  ˜ובע˙  זו  ˘‰נח‰  ˜„ומ‰,  ‰נח‰  ל‰ˆ„י˜  ‡ל‡  ‡ינ‰  כוונ˙ם  ‡בל 
 ˙‡ מר‡˘  ‰˜ובע  ב‡ופן  ˘לו  ‰ח˜יר‰   ˙‡ מכוון  ˘במיל‡  ‰‰נח‰,  בעל  ˘ל  ו‰עמ„‰ 

‰מס˜נ‰... 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‰ ‡‚ר˙ ט'˙˜כ„) 

"‰מ„ע" בספרי לימו„ למ˙חילים
כ"„  ˘ל  ימים  ‡ינם  בר‡˘י˙  ימי   ˙˘˘˘ לומר  י˘  ‡˘ר  פלוני,  בס'  ˘ר‡‰  ...במ"˘ 
‰ם  מע˜מים  ‡בל  ספרים,  בעו„  ‚ם  כ‡לו  פירו˘ים  נמˆ‡ים  ולˆערנו   - וכו'  כו'  ˘עו˙ 
עלי‰ם  "‰יסו„ו˙"  ˆרכם  כ„י  י„עו  ל‡  ˙ור˙ם,  כבו„  ˘במחיל˙  מפני,  ‰כ˙ובים   ˙‡
ו‰ח˜יר‰  ‰י„יע‰  כי   .ıר‡‰ ל˙‡ריך  ב‰נו‚ע  במ„עים  ‰˘ונים  ‰חו˜רים  ‰˘ערו˙  נבנו 
וכן ‰ו‡  מו„‡יו˙,  ורחו˜ים  ˘‡ינם ‡ל‡ ‰˘ערו˙,  ל˘כל ‰ברי‡  מוכיח‰  ביסו„ו˙ ‡לו 
ב‰יסו„ו˙,  ל‰ם  ˘י˘  ˘מעלימים ‰ספי˜ו˙  בספרי‰ם ‰ם, ‡ף  וכמוב‡  בעלי ‰מ„ע  „ע˙ 

בספרים ‰נלמ„ים בב˙י ספר ל‰מ˙חילים בז‰... 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ‡‚ר˙ „'˙ט)

...„רך ‡‚ב ‚ם במ‰ ˘מע˙י˜ מ‰נ"ל5 חוו˙ „ע˙ ‡נ˘י ‰מ„ע וכו' - כנר‡‰ ˘‰מחבר 
‡ינו מבין ‚ם ‰כ˙וב בספרי מ„ע. וסומך על ‰ל˘ונו˙ ‰מוב‡ים בספרי לימו„ למ˙חילים, 
כל  בז‰  ˘‡ין  יו„ע   - ‰‡חרונ‰  ב˙˜ופ‰  „ו˜‡  בז‰  ו‰מס˜נו˙  ‰מ„ע  יסו„ו˙  ‰יו„ע  כי 
ס˙יר‰ ˘‰י‡ למ‰ ˘נ‡מר ˘˘˘˙ ימי בר‡˘י˙ ‰י' כל ‡ח„ מ‰ם בן כ"„ ˘עו˙ וכו'. ול‡ 
עו„ ‡ל‡ ˘‡נ˘י ‰מ„ע ‡ומרים ˘ל‡ לב„ ע˙‰, ‡ל‡ ‚ם בע˙י„ ‡י ‡פ˘ר ˘‰מ„ע יס˙ור 

ל‰נ"ל. וכמו ˘‰‡רכ˙י במ˜ום ‡חר... 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ‡‚ר˙ „'˙רס) 

4) בויכוח בעניני ˙ור‰ ומ„ע.

5) ספר "מע˘‰ בר‡˘י˙" (נ.י. ˙רפ"ז).
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˘ל‡ ל˜בלם, ב) ‡ף ‡ם י˜בלם, ‰רי ‡ין ל‰כריחו לע˘ו˙ ‡יז‰ פעול‰ מ˙‡ים ל‰˙וˆ‡ו˙ 
ו‡ם  כז‰  ב‡ופן  י‰י' ‰מסובב  ז‰,  בכיוון  מע˘יך  י‰יו  לו ‡ל‡, ‡ם  כי ‡ין ‰מ„ע ‡ומר 
במלו˙  ז‰ ‰נ"ל.  בכיוון  לפעול  ˘ל‡  מכריחו  ˘ב„בר, ‡ין „בר  ל‡„ם ‰‰יז˜  ל‡ ‡יכפ˙ 
ע˙י„ו˙ ‡˘ר   ˙„‚‰ ומעין  „ברים  סיפור  כי ‡ם  בחיים,  נו˙ן ‰ור‡‰  ‡חרו˙: ‡ין ‰מ„ע 
על פי ‰נסיון ˘ע„ ע˙‰ ועל פי ‰יסו„ו˙ ˘מרˆון ‰טוב נ˜בל ע˙‰ ‡ו˙ם ל‡מי˙ים י‰י' 

מ‰לך ‰מ‡ורעו˙ בס„ר פלוני. 

 

‡י ‡פ˘ר ל‰˜˘ו˙ מן ‰מ„ע על ‰˙ור‰
‡מי˙˙  ˘ל  חכמ˙ו  ב‰יו˙‰  ‰˜„ו˘‰,  ˙ור˙נו  ‰י‡   - ‚"כ  בז‰  ˘ינוי  ˙כלי˙  ˘ונ‰ 
ל‡מי˙ו, ‰ן ‰יסו„ו˙ ‰ן  מוחלטי, ‰יינו ‡מ˙  ענין  במיל‡ ‰י‡  - ‰˜ב"‰, ‰רי  ‰מˆי‡ו˙ 
כללי ‰˙ור‰ ב‡יז‰ ‡ופן י˘ לנ‰ל ‰˘˜ל‡ וטרי‡ ביסו„ו˙ ‡לו וכיון ˘ז‰ו חכמ˙ו ורˆונו 
˘ל בור‡ כל ‰עולם ו‚ם ‰‡„ם בכלל, ‰רי במיל‡ מובן ˘כל ‰מס˜נו˙ ‰ן מחייבו˙ ‡˙ 

‰‡„ם לע˘ו˙ ול‰˙נ‰‚ „ו˜‡ ב‰˙‡ם למס˜נ‡ זו ול‡ ב‡ופן ‡חר כלל וכלל. 

‡פ˘ר  ‡י  ‡˘ר  במוחו,  ח˜ו˜‰  ˘˙‰י'  נכון  מ‰נ„ס  ˘ב˙ור  ‰נ˜ו„ו˙  ‡ח˙  וזו‰י 
‡מ˙  ‰י‡  ˘‰˙ור‰  כיון  ל‰ב„יל,  ‰˙ור‰  על  ‰מ„ע  מן  ˘˙‰י'  ˜ו˘י‡  ‡יז‰  ל‰˜˘ו˙ 
רˆון  ב‰נח˙  ˙לוי  ‡ל‡  מוחלט  „בר  ‰ו‡  ˘‡ין  עˆמו  על  מעי„  ‚ופ‡  ו‰מ„ע  מוחלט˙, 
‰‡„ם, ובר˘ו˙ ‰‡„ם ל‰˜ים ˘יטו˙ סו˙רו˙ זו לזו, ו‡פ˘ר ˘י‰י' לכולם ר˘ו˙ ‰˜יום 

מטעם רˆונו ˘ל ‰‡„ם... 

 ‡˜ו‰ ‡˘ר ‰כ˙וב לעיל מובן ‰ו‡, ובו„‡י ‡ם י˘ לו בז‰ ‰ערו˙, ‡˘מח ‡ם יו„יעני 
˘מ˙ענינים  סימן  ˘ז‰ו  כיון  על „ברי‰ם,  כ˘‰˜˘ו  ˘מחו  מרז"ל ‡˘ר  וי„וע  בפרטיו˙, 
במ˘ך  ˘‰וˆעו  ו‰ענינים  ‰„ברים   ˙‡ וללבן  לברר  מ˘מ˘  ˘ז‰ו  ו‰עי˜ר  ˘‡מרו,  במ‰ 

‰˘˜ל‡ וטרי‡3. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ‡‚ר˙ ‡'˙רסב)

˘מח ‰ו‡  מ... ‡˘ר  מכ˙בו  בנועם ˜בל˙י  כו˙ב:  למכ˙ב ‰נ"ל,  ב‰מ˘ך  מ‰נ„ס,  ל‡ו˙ו  ˘ני  במכ˙ב    (3
כ„י ‰ˆורך  לפרט ‡˙ ‰„ברים  בכ˙ב  כי ˜˘‰  נ‚ע˙י,  ב„יו˜  וכו˙ב ‡ני  במכ˙בי,  נ‚ע˙י  ב‰ם  ב‰ענינים ‡˘ר 
י˘  ‡˘ר  ‰מעל‰  בענין  ‰˙ני‡  ספר  ב‰˜„מ˙  וכמ"˘  ˘לו,  ו‰חו˘  נטיו˙יו   ˙‡ נכון  על  י„עי  ב‡י  ובפרט 
ב„ברים ˘בעל פ‰ על „ברים ˘בכ˙ב, ˘‰˜ור‡ ˜ור‡ לפי „רכו ו„ע˙ו ולפי ‰˘‚˙ ו˙פיס˙ ˘כלו וכו' כי ‡ין 

כל ‰˘כלים ו‰„עו˙ ˘וו˙ וכו' (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ‡‚ר˙ ‡'˙˙‚). 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

כ˙וב‰ – ומ„וע נˆרך ל‰וסיף ‚ם "˘טר ‡ירוסין"?

במס'  וכן  ע‰"פ,  יונ˙ן  ˙ר‚ום  ˘לפנינו –  ב„חז"ל  כי  ˘ב„בר,  ב‰˙מי‰‰  ל‰וסיף  וי˘ 
כל‰ (רב˙י – פ"‚) – נזכר ר˜ ˘טר כ˙וב‰, ומ˘מע ˘פרט ז‰ „"˘טר ‡ירוסין" ‰ו‡ ‰וספ‰ 

מיוח„˙ ˘ל ר˘"י. וˆ"ב.

‚. וב‡מ˙ ˘י˘ ל‰˜˘ו˙ בעˆם ‰ענין – מנין לנו בכלל ˘‰י' ליוסף "˘טר ‡ירוסין", 
ו‰יינו ˘˜י„˘ ‡˙ ‡˘˙ו ב˘טר „ו˜‡?

ל‰ר‡ו˙  ˘יוכל  מלכ˙חיל‰ "כ„י  כך  ע˘‰  ˘יוסף  בסופו),  כ‡ן  ל„רך  (ˆי„‰  מפר˘ים  י˘ 
ר‡י' ברור‰ ל‡ביו יע˜ב ˘ל˜ח‰ ל‡˘‰ ול‡ לפיל‚˘, לפי ˘‰י' חכם ‰רו‡‰ ‡˙ ‰נול„". 

‡בל כבר נ˙ב‡ר (לעיל ס"ב), ˘יוסף ל‡ ‰י' ˆריך ˘טר ‡ירוסין "ל‰ר‡ו˙ ר‡י' ברור‰ 
ל‡ביו יע˜ב ˘ל˜ח‰ ל‡˘‰ ול‡ לפיל‚˘", כי לז‰ מספי˜ ˘טר כ˙וב‰; 

˘לכן  ל„בריו,  י‡מין  ל‡  יע˜ב  ˘‡ביו  מר‡˘  ח˘˘  ˘יוסף  ‰סבר‡,  בעˆם  ˆ"ע  ו‚ם 
עליו ל‰כין "ר‡י' ברור‰" ˘נ˘‡ ‡˘‰ ב‡ירוסין. 

[במ˘כיל ל„ו„ ˙ירı - ב„רך ‰‰לכ‰: 

ו‡ילו ˜י„ו˘י  ובי‡‰ ‰ם "מן ‰˙ור‰",  ˘טר  ˘˜י„ו˘י  כ˙ב (רי˘ ‰ל' ‡י˘ו˙),  ‰רמב"ם 
כסף ‰ם ר˜ "מ„ברי סופרים". ופיר˘ו ‰מפר˘ים, ˘כיון ו˜י„ו˘י כסף נלמ„ים ‰ם ב„רך 

"‚זיר‰ ˘וו‰" ‰רי ‰ם נח˘בים "„ברי סופרים" בלב„. 

ו‰נ‰ י„וע (פסחים סו, ‡. ובכ"מ) ˘"‡ין ‡„ם „ן ‚זיר‰ ˘וו‰ מעˆמו", ‡ל‡ ˆריך ללומ„‰ 
מרבו. ומע˙‰ י˘ לפר˘, ˘יוסף ל‡ למ„ מ‡ביו ‡˙ ‰"‚זיר‰ ˘וו‰" ל˜י„ו˘ין בכסף, ול‡ 
‰י' יכול ל„ונ‰ בעˆמו – ולכן ˜י„˘ ‡˘˙ו „ו˜‡ ב˘טר (ובבי‡‰ ל‡ רˆ‰ ל˜„˘, כ„ברי 

‰‚מר‡ (˜י„ו˘ין יב, ב. ו˘"נ)). 

˘ב‡   - ר˘"י  ב˘יט˙  ליי˘בו  ו˜˘‰  ו‰‰לכ‰,  ‰פלפול  ב„רך  כ"ז ‰ו‡  לכ‡ור‰  ‡מנם 
לפר˘ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"]. 

ז‰  ל„בר  ר˘"י  כוונ˙  ‡ין  ˘ב‡ומרו "˘טר ‡ירוסין"  ח„˘,  בז‰ „בר  לומר  ונר‡‰   .„
לבעל‰  מ˜ו„˘˙  ˘˙‰י'  ב‰‡˘‰ (ב)  פועל˙  ˘נ˙ינ˙ו (‡)  ˘טר  ו‰יינו  במובנו ‰‰לכ˙י, 
[כ˘ם ˘בנ˙ינ˙ טבע˙ נע˘י˙ ‰‡˘‰ מ˜ו„˘˙] – ובנ„ו"„, ˘ע"י ˘טר ז‰ נע˘˙‰ ‡סנ˙ 

מ˜ו„˘˙ לבעל‰ יוסף; 

ו‰‰כרח לז‰: 

‡) ‰נ‰ ‡ף ˘ב‚מר‡ (˜י„ו˘ין ‰, ‡) „ור˘ים מן ‰כ˙ובים ˘‰‡˘‰ נע˘י˙ מ˜ו„˘˙ על 
‡פ˘רו˙  מˆינו  ל‡  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  ובפירו˘  ‰מ˜ר‡ו˙  בפ˘וטי  ‰רי  ˘טר,  נ˙ינ˙  י„י 

כזו ˘‰‡˘‰ מ˙˜„˘˙ ע"י ˘טר (ומˆינו ר˜ ˜י„ו˘ין ע"י כסף – ר‡‰ פר˘"י מ˘פטים כ‡, ח-ט). 
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ב) כבר נ˙ב‡ר במ˜"‡ (ר‡‰ במ„ור ז‰ ל˘"פ ויˆ‡ ˘נ‰ זו. ו˘"נ), ‡˘ר (ב„רך ‰פ˘ט עכ"פ) 
בני˘ו‡ין,  בעל‰  לבי˙  נכנס‰  ל‡  ע„יין   ‰˘‡‰ ˘‡ף  ו‰יינו  "˜י„ו˘ין",  ˘ל  ‰מו˘‚  כל 
‰ו‡   – ‰עולם  כל  על  ‡סור‰  וממיל‡  לו  ומיוח„˙  "מ‡ורס˙"  ‰י‡  נח˘ב˙  מ˜ום  מכל 

חי„ו˘ ˘נ˙ח„˘ במ˙ן ˙ור‰ (וכ„ברי ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' ‡י˘ו˙), ולפנ"ז ל‡ ‰י' לו מ˜ום.

על ‡˘‰  ˘ם "‡˘˙ ‡י˘"  ל‰חיל  ל‡ ‰י' ‡פ˘ר  ˙ור‰  מ˙ן  לפני  פ˘וטו˙:  ובמלים   
על י„י ˘נו˙נים ל‰ "כסף" ‡ו "˘טר", כי ‡ז ל‡ ‰י' ˘ום ˙ו˜ף ‰לכ˙י בפעול‰ כזו; ור˜ 
כ‡˘ר ‰‡י˘ ל˜ח ‡˙ ‰‡˘‰ ו‰כניס‰ לבי˙ו, ‡ז „ו˜‡ ‰ו‡ ˘חל עלי' ˘ם "‡˘˙ ‡י˘". 

ל"˘טר"  ‰י‡  בז‰  ‰כוונ‰   – ‡ירוסין"  "˘טר  ליוסף  ˘‰י'  ˘ז‰  לפר˘,  ˆריך  ומע˙‰ 
˘‰י' ‡ˆל  ובעניננו,  ולזכרון „ברים;  לר‡י'  ˘טר ‰נכ˙ב  ו‰יינו  ו‰פ˘וט,  ‰ר‚יל  במובנו 
‰‰לכ˙י,  במובנם  ל"˜י„ו˘ין"  (ל‡  ‰י‡  ו‰כוונ‰  ˘לו,  ‰"‡ירוסין"  על  ר‡י'  ˘טר  יוסף 

˘ל‡ ‰יו לפני מ˙ן ˙ור‰, כנ"ל - ‡ל‡) על ז‰ ˘נ˙˜˘ר ב˘י„וך. 

(ויר‡  בנו˙יו"  "לו˜חי  ב˘ם  ˘נ˜ר‡ו  ס„ום  מ‡נ˘י  ˘‰יו  לוט,  ‡ˆל  ˘מˆינו  [כ˘ם 
בז‰  ‰כוונ‰  ˘‡ין  ופ˘יט‡  ל‰ם";  ‡רוסו˙  ˘בבי˙  "˘‡ו˙ן   – מפר˘  ור˘"י  י„),  יט, 

כ„יני  ל‡ ‰˙נ‰‚ו  בוו„‡י  ס„ום  (˘‰רי ‡נ˘י  ˘ל "מ˜ו„˘˙"  במובן ‰‰לכ˙י  ל"‡רוס‰" 
י˘ר‡ל ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור‰), ‡ל‡ ‰כוונ‰ ל˘י„וכין, ˘בנו˙ לוט ‰יו מ˘ו„כו˙ ל‰ם]. 

‰. בי‡ור ‰ענין: 

˙ור‰ ‰י' ‡„ם  מ˙ן  "˜ו„ם  כי  ˘מב‡ר,  (ברי˘ ‰ל' ‡י˘ו˙)  „ברי ‰רמב"ם  לעיל  ‰וב‡ו 
עˆמו  לבין  בינו  ובועל‰  בי˙ו  ל˙וך  מכניס‰   .  . ו‰י‡  ‰ו‡  רˆ‰  ‡ם  ב˘ו˜,   ‰˘‡ פו‚ע 
‰כנ‰  ˘ל  פעול‰  ˘ום  בלי  מי„,   ‰˘‡‰ לי˘‡  ‡פ˘ר  ˘‰י'  כלומר,   – ל‡˘‰"  לו  ו˙‰י' 

ו‰˜„מ‰; 

ו„ו˜‡ ל‡חר מ˙ן ˙ור‰ ‡ז "נˆטוו י˘ר‡ל ˘‡ם ירˆ‰ ‰‡י˘ לי˘‡ ‡˘‰, י˜נ‰ ‡ו˙‰ 
‡ו  ˜י„ו˘ין  ‰נ˜ר‡ין  ‰ן  ‡לו  ולי˜וחין   .  . ל‡˘‰  לו  ˙‰י'  כך  ו‡חר  ע„ים,  בפני  ˙חל‰ 

‡ירוסין בכל מ˜ום".

ובכן, ‡מנם יוסף ל‡ ‰י' יכול ל˜„˘ ‡˙ ‡˘˙ו (ל˜נו˙ ‡ו˙‰ ˙חיל‰ ע"י כסף ‡ו ˘טר 
כו') כ‰כנ‰ ל‰ני˘ו‡ין, כי ע„יין ‰י' ז‰ לפני מ˙ן ˙ור‰ – וכנ"ל ס"„ ˘‡ז ל‡ ‰י' ˙ו˜ף 
‡ˆלו  ˘י‰י'  ‰‡פ˘רי,  כפי  ול‰˙נ‰‚  עˆמו  על  ל‰חמיר  רˆ‰  עכ"פ  ‡בל   – כזו  בפעול‰ 

מעין ‰˜י„ו˘ין ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור‰. 

˘‡יננו  ו‰יינו,   – ˘לו  ‰˘י„וכין  ˜˘רי  על  ר‡י'  ˘טר   – ‡ירוסין"  "˘טר  כ˙ב  ולכן 
ב‡ופן  ‡ל‡  כו'",  בי˙ו  ל˙וך  "מכניס‰  ומי„  ב˘ו˜"   ‰˘‡ ˘"פו‚ע  ב‡ופן   ‰˘‡ נו˘‡ 

˘˜ובעים ‰˘י„וך ומעריכים זמן ‰כנ‰ ל‰ני˘ו‡ין;  

וב‡מ˙ ˘בז‰ לב„ ‡ין חי„ו˘ כ"כ, כי מס˙בר ˘כן ‰י' ‡ז ‡ˆל עו„ כמ‰ וכמ‰ [וכנ"ל 

כו

תורת חייםתורת חיים
מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו‰„רכו˙

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

‡ין ‡מ˙ ‡ל‡ ˙ור‰

סמכו˙ו  יסו„˙ו,  ‰מ„ע;  ול‰ב„יל,   ,'˜‰ ‰˙ור‰  ˘ל  ‡מי˙˙‰  ‡ו„ו˙  ˜ו„˘  מכ˙בי 
ו‰יחס ˘ˆריך ל‰יו˙ ‡ליו1

יסו„ו˙ ‰מ„ע ‡ינם ‰חלטיים
על  ‰ו‡  מיוס„  מ„וי˜ים,  מ„עים  ‰נ˜ר‡ים  ‰מ„עים,  ˘ל  ז‰  ‡פילו  ‰‡נו˘י,  ...˘כל 
יסו„ו˙ ˘‡ין ל‰ם למ„ע ול‡ כלום, כי ‰רי ‰מ„ע ובפרט מ„ע מ„וי˜ ‡ין מ˜בל למס˜נ‡ 
ו‰‰נ„ס2‰  וחכמ˙ ‰ח˘בון  כל ‰מ„עים  ויסו„ו˙  ר‡י',  עלי‰ם  ˘י˘  וענינים  ‡ל‡ „ברים 
ז‰  בולט  בפרט  לסו˙רם,  ‡ו  ל˜בלם  ‰‡„ם  בר˘ו˙  ובמיל‡  ר‡י',  כל  עלי‰ם  ‡ין  בכלל 
בחכמ˙ ‰‰נ„ס‰, ˘כי„וע י˘ ב‰ ˘ל˘ ˘יטו˙ עי˜ריו˙ ‰מיוס„‰ כל ‡ח˙ על מספר ˘ל 

‰נחו˙ (‡˜ס‡מ‡), ו‰‡כסמו˙ ˘ב˘יט‰ זו ‰ן מנ‚„ו˙ ל‡לו ˘ב˘יט‰ ‰‡חר˙.

˘ב˙נ‡י,  ענינים  כי ‡ם  ברור,  „בר  ל‡„ם  ל‡מר  ביכול˙ו  במלו˙ ‡חרו˙: ‰מ„ע ‡ין 
‰יינו ‡ם ˙˜בל ל‡מ˙ מספר ˘ל ‰נחו˙ ‡לו ו‚ם ‰‡ופן „‰˘˜ל‡ וטרי‡ עמ‰ם, ‰רי יˆ‡ו 

לך כמ‰ ˙וˆ‡ו˙, ו‡לו ‰ן.

ובמיל‡ י˘ בז‰ ˘˙י נ˜ו„ו˙: ‡) ˘ז‰ו ני˙ן לרˆון ‰‡„ם ‡ם ל˜בל ‡˙ ‰יסו„ו˙, ‡ו 

מזעיר  מעט  ור˜  ומ„ע),  (˙ור‰  ז‰  רב-‚ווני  מנו˘‡  נ˜ו„‰ ‡ח˙  ר˜  כ‡ן ‰ו‡  ˘‰מוב‡  ל‰ב‰יר,  ר‡וי    (1
ממ‰ ˘כ˙ב ו„יבר רבינו בענין (ור‡‰ ‚ם ‰מוב‡ ל˜מן ‰ער‰ 3). 

2)  ‰מכ˙ב מופנ‰ למ‰נ„ס.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘י˘ר‡ל  ע„"ז  ˘‰ו„יעו  ‰יינו,   ,"ı˜‰
ב‰וספ‰  ‰˘לימו˙  ‡ל  ו‰ולכים  ˜רבים 
יו˙ר.  ‰נעל‰  ב‚ילוי  ‰˘לימו˙  ו‡ל  זו 
י˘ר‡ל   ˙‡ לעורר   – ‰„בר  ו˙כלי˙ 
 ı˜‰ ‚ילוי  ˘בין  ‰זמן  במ˘ך  ˘עבו„˙ם 
‰‚ילוי  ל˘לימו˙  ב‰˙‡ם  ˆ"ל   ı˜‰ ליום 
ע"י  וי˙˜יים  יבו‡  ˘‰„בר  כ„י  ‰ז‰, 
 ,ı˜‰ „‚ילוי  פירו˘,  בפועל.  עבו„˙ם 
‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ‰רמב"ם,  ע"י   ,ı˜‰ ח˘בון 
ל‰וספ‰  כח  ונ˙ינ˙  ‰˙עוררו˙  ‰יו   – וכו' 
כ„י  ו‰מˆו˙,  ‰˙ור‰  בעבו„˙  י˙יר‰ 
ז‰. ˆ„י˜ים ‚„ולים,  ל‚ילוי  ב‰˙‡ם  ˘י‰יו 
‚„ול  ו‰רכו˘  ‰‚„ול‰  ‰עלי'   ˙‡ ‰רו‡ים 
ז‰  ו„בר   – ז‰  בזמן  י˘ר‡ל  כבר  ˘‰˘י‚ו 
י˘ר‡ל  ˘ל  ב˘בחן  י˙יר‰  ל‰פל‡‰  מבי‡ 
י˘ר‡ל  כל  ˘ל  ובזכו˙ם  י˘ר‡ל  וב‡‰ב˙ 
ז‡˙,  ל‚לו˙  עלי‰ם  ˘ומ‰  ‡„רב‰:   –
כ‰˙עוררו˙ ל˙וספ˙ בעבו„˙ ‰˘ם ונ˙ינ˙ 

י˘ר‡ל  יוסיפו  לז‰  ˘ב‰˙‡ם  כ„י  ע"ז,  כח 

יו˙ר בעבו„˙ם, וכנ"ל.

(כי   ı˜‰  ˙‡ ר‡ו  ‡לו  „ˆ„י˜ים  ועפ"ז, 

לח˘בון  מˆטרפ˙  מˆו‰  כל  כיˆ„  ר‡ו 

 ıמ˙ור לח˘בו,  ˆריכים  ˘‰יו  ול‡  ‚„ול), 

‰‡ריך  ˘‰רמב"ם  ˘ל‡חרי  מ‰  בפ˘טו˙ 

לבטל וכו' ‰„רך ˘ל מח˘בי ˜ˆים (ומסיים 

"‡בל ‡מ˙˙ ‰ע˙ על בורי' ‡ינ‰ מו„ע˙"), 

ממ˘יך ומו„יע ˜ı ˘‰ו‡ ˜בל, ו‡˘ר "ז‰ו 

ב˘ום  ˘נ‡מר  ח˘בון  מכל  ‡מ˙י  יו˙ר 

˘‡י"ז  לפי  ‡ל‡  ליי‡.  וכלפי  ע"˘.   ,"ı˜

˘נ˙‚ל‰  כיון  ˜ˆים,  מח˘בי  ב‚„ר  בכלל 

ומ„‚י˘  מ‡ריך  ולכן   .ı˜‰ו ‰מˆב  ‡ליו 

˜בל‰  י˘ ‡ˆלנו  ˘מו„יע ‰˜ı "‡בל  לפני 

˘˜בל  מ‡בי  ‡ו˙‰  ˜בל˙י  ונפל‡‰  ‚„ול‰ 

מ‡ביו ומ‡בי ‡ביו ו‰ו‡ ˜בל מ‡ביו כו'".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ז‰  כ˙ב  בעˆם ‰˘י„וך, ‡ל‡  ל‡ ‰ס˙פ˜  ˘יוסף  – ‡ל‡  לוט]  בבנו˙  מˆינו ‡פילו  ˘כן 
˘לו,  ‰˘י„וכין  ב‰˙חייבו˙  מיוח„  ˙ו˜ף  ני˙ן  ˘בז‰  ע˘‰,  ˘כן  לר‡י'  ˘י‰י'  ב˘טר, 
ומ‰ווים  ˘פועלים  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘ל‡חר  ומעין ‰‡ירוסין  ע"„  ממנ‰,  ל‰˙חרט  יוכלו  ˘ל‡ 

ענין "‡˘˙ ‡י˘". 

וכמובן בפ˘טו˙: בפעול‰ ˘‡ינ‰ ב˙ ˜יימ‡, ‡ין ˙ועל˙ בכ˙יב˙ ˘טר לר‡י' בע˙י„ 
ל‰כחי˘‰  יוכלו  ˘ל‡  כ„י  לר‡י',  ˘טר  כו˙בים  ˜יימ‡  ב˙  בפעול‰  ור˜  זו;  פעול‰  על 
בע˙י„. וכן בעניננו: כ„י ל˙˙ ˙ו˜ף ל"‡ירוסין" ˘לו [˘מˆ„ עˆמם ‰רי ‡ין ל‰ם ˙ו˜ף, 

כנ"ל] – כ˙ב יוסף ‡˙ ‡ירוסיו ב˘טר, לר‡י' ˘‡ירס ‡˙ ‡˘˙ו. 

ו. וי˘ לב‡ר ‰טעם ˘ר˜ ביוסף מˆינו ‰י„ור ז‰ – ˘כ˙ב ˘טר ר‡י' על ˜˘רי ‰˘י„וכין 
˘לו – כיון ˘‰ו‡ ‰י' במˆרים: 

˘‰מˆריים  ל)  יב,  ב‡  ‚ם  ור‡‰  טו.  כ,  ויר‡  יט.  יב,  (לך  בפירו˘ו  ר˘"י  ‡ו˙נו  לימ„  כבר 
פוטיפר);   ˙˘‡ עם   – בעˆמו  יוסף  עם  ˘‰י'  ‰מ‡ורע  ל‡חרי  (ובפרט  זימ‰"  "˘טופי 
‡י˘ו˙,  בעניני  ו˜„ו˘‰  חומר‡  ו˙וספ˙  מיוח„˙  ז‰ירו˙  נ„ר˘˙  במˆרים  „ו˜‡  ולכן, 
וז‰ו ˘‰וסיף יוסף בני˘ו‡יו ˘י‰י' עכ"פ מעין ‰‡ירוסין ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור‰, ˘עו„ לפני 

‰ני˘ו‡ין נע˘י˙ ‰‡˘‰ מיוח„˙ ל‰‡י˘ ב‡ופן חז˜ כו'. 

˘ל  ביטוי  ז‰  ˘‰י'  ‡לו",  יˆ‡ו  "מ‰יכן  יע˜ב  ב„ברי  ‰מכוון  ‰י'  ˘ז‰  י"ל,  ומע˙‰ 
˙מי‰‰: "מ‰יכן יˆ‡ו כו'" – מ‡יז‰ טעם וסיב‰ יˆ‡ו ל‰יו˙ ר‡ויים לברכ‰; ובפ˘טו˙: 

כיון ˘נול„ו ב‡רı ˘ל "˘טופי זימ‰" ח˘˘ ˘מ‡ ז‰ ‚רם ˘ל‡ י‰יו ר‡ויים לברכ‰. 

(ל‡  בניו  בז‰",  ‡ל˜ים  לי  נ˙ן  יוסף – "בני ‰ם ‡˘ר  יע˜ב ‰˘יב  ˘ל  זו  ˙מי‰‰  ועל 
ב˙כלי˙  ˘‰יו  כ‡לו  ני˘ו‡ין  בני  ˘‰ם  בז‰",  ‡ל˜ים  לי  נ˙ן  "‡˘ר  ‡ל‡)  כפ˘וטו,  ר˜ 
˘טר ‡ירוסין"  לו  ז‰ "‰ר‡‰  על  ולר‡י'  עˆמם –  ל‚בי ‰נ‰‚˙ ‰‡בו˙  ‰˘לימו˙, ‡פילו 

‰מ„‚י˘ ‡˙ ‰‰י„ור ו‰חומר‡ ˘ל יוסף בענין ז‰. 

ז. וי˘ ל‰וסיף בז‰ – ב„רך ‰חסי„ו˙: 

– ‰ו‡  ו"˜י„ו˘ין"  "‡ירוסין"  ˘ל  ענין  ל‡ ‰י'  ˙ור‰  מ˙ן  ˘לפני  לז‰  ‰טעם ‰פנימי 
מפני ˘ענין ‰˜י„ו˘ין (ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰) ‡ינו ר˜ ˜נין ב˜˘ר לחיי ‡י˘ו˙, ‡ל‡ ‰ו‡ ענין 

˘ל ˜„ו˘‰, וכנוסח ברכ˙ ‡ירוסין "מ˜„˘ עמו י˘ר‡ל על י„י חופ‰ ו˜י„ו˘ין". 

ולכן עˆם ענין ‰˜י„ו˘ין ל‡ י˙כן ‡ל‡ ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰, כי לפני מ˙ן ˙ור‰ ל‡ ‰י' 
(נבר‡)  ˘ל ‡„ם  ביכול˙ו  ז‰  כי ‡ין  ב‚˘מיו˙ ‰עולם,  כזו  ˘˙‰י' ‰˘ר‡˙ ˜„ו˘‰  ˘ייך 
ל‰מ˘יך בכח עˆמו ˜„ו˘‰ עליונ‰ כזו, וז‰ נע˘‰ ר˜ על י„י ˆיווי ‰˙ור‰, ˘זו‰י נ˙ינ˙ 

כח מ‰בור‡ י˙ברך ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ עליונ‰ זו בחיי ‡י˘ ו‡˘‰. 

˘‰י'  בלב„  זו  ול‡  י˙יר‰,  מעל‰  ב‰  ‰י˙‰  יוסף  ˘במ„רי‚˙  בספרים,  מבו‡ר  ו‰נ‰ 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

ביחס  ‡פילו  ‡ח„)  (בˆ„  י˙יר‰  מעל‰  בו  ‰י˙‰  ‡ל‡  ‰˘בטים,  מ‡חיו  יו˙ר  נעל‰ 
ל‰‡בו˙: ‡בר‰ם, יˆח˜ ויע˜ב (ר‡‰ מ‡מרי ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˙˜ס"‰ ח"‡ ע' ˜ˆב ו‡ילך. ˙ור˙ חיים 

פר˘˙נו ˜ב, ב ו‡ילך. ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ ע' 253 ו‡ילך. ו˘"נ). 

(ול‡ ‡ˆל  מˆינו "˘טר ‡ירוסין"  יוסף  ˘„ו˜‡ ‡ˆל  (בפנימיו˙ ‰ענינים)  וז‰ו ‰טעם 
 ˙‡ ˘‰מ˘יך  ב‡ופן  ‰יו  ˘לו  ו‰˜י„ו˘ין  ˘‰‡ירוסין  ל‰ורו˙,   – ו‰˘בטים)  ‰‡בו˙ 
ב‚˘מיו˙  למט‰  ˙ור‰)  מ˙ן  ˜ו„ם  ‡פ˘ר  ˘‰י'  כמ‰  (ע„  ‰‡ירוסין  ˘בענין  ‰˜„ו˘‰ 

‰עולם, ב„יו על ‰˜לף, "˘טר ‡ירוסין". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

וענו ‡ו˙ם" (לך טו, י‚), מי„ – ˙יכף ממ˘ – 
כן  ל‡בר‰ם ‡בינו "ו‡חרי  ‰בטיח ‰˜ב"‰ 
יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" (˘ם, י„). וי„וע ‰בי‡ור 
(ט,  בברכו˙  ‰˘"ס  „ברי  יסו„  [על  בז46‰ 
˘ל  ענינ‰  ˘כל  ‡לו],  פסו˜ים  על  ‡-ב) 

לˆורך ‰עלי' (‰"רכו˘  מˆרים ‰י˙‰  ‚לו˙ 
‰˙ור‰  ˜בל˙  ול˘ם  י˘ר‡ל,  ˘ל  ‚„ול") 
ו˘עבו„  ב‚לו˙  ב‰יו˙ם  ˘י˘ר‡ל,  (‡ל‡ 
לˆ‡˙  ב˜˘ו  ולכן  בז‰,  ח˘ו  ל‡  מˆרים, 
על  ולוו˙ר  ‰‡פ˘רי  ב‰˜„ם  מ‰‚לו˙ 
˘ם]).  בברכו˙  [כמבו‡ר  ‚„ול"  ‰"רכו˘ 
‰רוחני  ‰רמז  ˘ז‰ו  לומר  י˘  ומע˙‰ 
„מˆ„  נ˘˙עב„ו47,  ל‡  לוי  „˘בט  ב‰‡ 
ומ˘ום  ˙מי„,  ביני‰ם  ˘‰י'  ‰˙ור‰  לימו„ 
ע"ז  ‰ל'  רמב"ם  (ר‡‰  ‡בו˙  במˆו˙  ˘עמ„ו 
ב‰יו˙ם  עו„  ו‰ר‚י˘ו  ו‰כירו  י„עו  ספ"‡), 

במˆרים ˘‰‚לו˙ ו‰˘עבו„ עˆמם מבי‡ים 
ל‡  וממיל‡   – ‚„ול  לרכו˘  ועלי‰,  לזיכוך 

ח˘ו ב˘עבו„.

(‰‚ליו˙)  ‰מלכיו˙  ˘כל  כיון   – וע„"ז 
כן ‰ו‡  פט"ז, „),  (ב"ר  מˆרים  ע"˘  נ˜ר‡ו˙ 
ז‰  ‚לו˙  ובפרט  ‰‚ליו˙,  לכל  בנו‚ע  ‚ם 
‰‡חרון, „ב‚לוי וב‰ר‚˘, ‰˙חל˙ ‰‚‡ול‰ 
ו‰˙חל˙  ‰חורבן  ל‡חר  זמן  ב‰פס˜  ‰י‡ 
ענין  ˘כל  מ‡חר  בפנימיו˙,  ‡ך  ‰‚לו˙, 
‰‚לו˙ ‰ו‡ לˆורך ‰עלי' ב‚‡ול‰ (‰"רכו˘ 
˘‰ר‚ע  נמˆ‡  ‰‚לו˙),  מן  ‰יוˆ‡  ‚„ול" 
ר‚ע  ‰ו‡   – ‰‚לו˙  ר‚ע  ˘ל‡חרי  ‰ר‡˘ון 
ז‰  ‡ין   – וכנ"ל  ‰‚‡ול48‰.  מן  נפר„  בל˙י 

46) ר‡‰ ל˜ו"˘ חכ"‡ ע' 15 ו‡ילך. ו˘"נ.

טז.  פ"‰,  ור‡‰  ˘מו"ר   .„  ,‰ ˘מו˙  פר˘"י   (47
˙נחומ‡ ו‡ר‡ ו.

בבי‡ור  ו‡ילך.   72 ע'  חי"ט  ל˜ו"˘  ‚ם  ר‡‰   (48

מˆ„  ˘‰ו‡  כפי  ו‰‚לו˙  בענין ‰חורבן  ר˜ 
בעבו„˙ם  ‚ם  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,  מˆ„  למעל‰, 
‡„מו"ר  בל˘ון  מזו,  וי˙יר‰  י˘ר‡ל49.  ˘ל 
ימו˙  ˘ל  ‰ז‰  ‰˘לימו˙  "˙כלי˙  ‰ז˜ן50: 
‚ילוי  [˘‰ו‡  ‰מ˙ים  ו˙חיי˙  ‰מ˘יח 
„לע˙י„,  ‰נעל‰  ‰רוחני  ו‰מˆב  ‰˘כינ‰ 
ועבו„˙נו  במע˘ינו  ˙לוי  ˘ם]…  כמבו‡ר 
˘‰‚ילויים  וכיון  ‰‚לו˙".  מ˘ך  זמן  כל 
"מע˘ינו  ע"י  ב‡ים  ‰‚‡ול‰  ועניני 
מובן,  ‰‚לו˙",  מ˘ך  זמן  כל  ועבו„˙נו 
‰ע˙י„‰  זו  רוחני˙  ו‰˙עלו˙  ˘‰ז„ככו˙ 
ב˙וך  ‰מוכן  מן  ונמˆ‡˙  ˜יימ˙  ‡לו 
מע˘ינו ועבו„˙ינו51. בעיני ב˘ר ‡ין ‰„בר 
בעלי  י˘ר‡ל,  ונ˘י‡י  ˆ„י˜ים  ‡ך  נר‡‰, 
‚ופ‡  ב‚לו˙  רו‡ים  ‰מ‡יר‰,  ‡ספ˜לרי‡ 
במע˘ינו  ו‰ן  ‰‚לו˙  וחו˘ך  בירי„‰  (‰ן 

ועבו„˙נו) ‡˙ ענין ‰‚‡ול‰ ˘בז‰.

בענין  ‡פ˘ר  ב„רך  י"ל  ‰נ"ל  כל  וע"פ 
‚ילוי ‰˜ˆים ‰נ"ל: כיון ˘‰ˆ„י˜ים רו‡ים 
‰עבו„‰  כיˆ„  ‰‚לו˙  זמן  מ˘ך  בכל 
מעניני  ב‰  י˘  ב‚לו˙  ר‚ע  ובכל  יום  בכל 
נוסף  יום  ובכל  מ˜רב˙ם,  ו‰י‡  ‰‚‡ול‰, 
‰‰וספ‰   ˙‡ ‰ם  רו‡ים  ˘ב‚לו˙  וכו' 
("רכו˘  ‰‚‡ול‰  ˘ל  ובעליו˙  ב‚ילויים 
מˆטרפו˙  ‡לו  ‰וספו˙  ˘כל  ע„  ‚„ול"), 
‰‰וספ‰  ˘לימו˙  ˘ל  למˆב  ומבי‡ו˙ 
"˘נ˙  ‰˘לימו˙,  זמן   ˙‡ ‚ילו  לפיכך   –

‰סיום „מס' מכו˙: ר' ע˜יב‡ מ˘ח˜ כו'.

‰ור‚˘  ‰„בר  כי  כו'",  פר˙ו  ˘"ˆע˜‰  וז‰ו   (49
‡פי' ע"י ב‰מ‰ כ‡ן בעו‰"ז.

50) ˙ני‡ רפל"ז.

ס"ע  חכ"ב  ו‡ילך.   18 ע'  חכ"‡  ל˜ו"˘  ר‡‰   (51
75 ו‡ילך.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˙חיל‰,  ˘‰י'  כפי  י‰י'  ˘ל‡  ‰מ˜„˘41, 
לו  ˘‡ין   (42‡ רכ‡,  (זח"‚  נ˘"  „בר  "בנינ‡ 
˜יום43, ‡ל‡ י‰י' "בניינ‡ . . „˜ב"‰" (˘ם), 
˘ל  ‰חורבן  ‡ירע  ז‰  ומטעם  נˆחי,  בנין 
ב˙י ‰מ˜„˘ו˙, בי˙ ר‡˘ון ובי˙ ˘ני, ע"מ 
בי‰מ"˜  מ˙ו˜ן,  בי‰מ"˜  ולבנו˙  ל˙˜ן 
ונמˆ‡  „˜וב"‰.  בנינ‡  ˘‰ו‡  ‰˘לי˘י, 
‚„ר  „ו˜‡  ‰ו‡  ‰מ˜„˘ו˙  ב˙י  ˘חורבן 
ו‡מנם  וס˙יר44‰.  חורבן  ו‡ינו  "בנין",  ˘ל 

ˆריך  ‡ם   – לבנו˙  ע"מ  בסו˙ר  ˘ב˙)  (ל‚בי  „יעו˙ 
ל‡.  ‡ו  ‰ר‡˘ון  מן  טוב  יו˙ר  ‰‡חרון  בנין  ˘י‰‡ 
ור‡‰ ˘ו"˙ ˆ"ˆ ח"ו ˘ער ‰מילו‡ים – חי„ו˘ים על 
מס' ˘ב˙ (ב‰וˆ‡˙ ˜‰"˙ ˙˘כ"„ – ט, סע"ב). ‡בל 
‰בנין  ˘י‰‡   ˆ"‡ ˘ב˙  ‡יסור  ˘לענין  ל‰„יע‰  ‚ם 
לבנו˙,  ע"מ  כסו˙ר  ל‡ח˘בו  מן ‰ר‡˘ון  טוב  יו˙ר 
˘‰ס˙יר‰  בכ„י   – כו'  ‰יכל  ‡בני   ıני˙ו לענין  ‰רי 
לבנו˙  ע"מ  בס˙רו  „ו˜‡  ‰ו‡  כבנין  נח˘ב˙  ˙‰י' 
בפנים  וכנ"ל  מ‰ר‡˘ון,  ויפ‰  טוב  בנין  במ˜ומו 
ב˘ו"˙  וכמפור˘  ל‰ור„וס.  בוט‡  בן  בב‡  בעˆ˙ 
מ˘‡˙ בנימין (˘‰וב‡ ב˘ו"˙ ˆ"ˆ ˘נסמן בפנים).

41) כי ‡ף ˘"על‰ ‡רי' מסבכו כו'" מ„ובר בבי˙ 
בי˙ ‰˘ני (‡ף  על  נבוכ„נ‡ˆר, ‰רי  ˘‰חריב  ר‡˘ון 
(ח‚י  נ‡מר  ב)  כ‡,  יומ‡   – „ברים   '‰ בו  ˘חסרו 
‰בי˙  כבו„  י‰י'  ‚„ול  ו‡ילך)  סע"‡   ,‚ ב"ב  ט.  ב, 
זח"‚ „ל‰לן  ע"פ  ויומ˙˜  מן ‰ר‡˘ון.  ‰ז‰ ‰‡חרון 

בפנים (וע„"ז ‰ו‡ בר‡ב"ע ח‚י ˘ם – בפי' ‰ב').

42) ור‡‰ ‚ם ˘ם ח"‡ כח, ‡.

43) ול‰עיר ˘‚ם ‰‡ופן „"‚„ול יו˙ר" „בי˙ ˘ני 
˘‰י'  ‰יינו  ˘ם),  (ב"ב  "ב˘נים"  ‡ו  "בבנין"  ‰ו‡ 
(ע' 27-8  ח"ט  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  ור‡‰  יו˙ר.  לו ˜יום 
‚ם  ‚„לו˙  ˘‰ו‡   ,(67-8 ע'   ;62 ע'  ˘ם:  וב‰ערו˙ 

ב‡יכו˙ וברוחניו˙.

44) עפ"ז י˘ לב‡ר בעומ˜ יו˙ר ‡˙ סיפור ‰מ„ר˘ 
˘ם)  כ‰ונ‰  ‰מ˙נו˙  ובל˘ון  נ‡,  פ"‡,  (‡יכ"ר 
˘"ˆע˜‰  חורבן ‰בי˙)  (בע˙  ערבי  ˘˘מע  ˘ב˘ע‰ 
חרב  ˘בי‰מ"˜  לו  ‡מר  מי˘ר‡ל,  ‡„ם  ˘ל  פר˙ו" 
ב˘ע‰ זו; ו˙יכף ומי„, ל‡חרי ˘"‰פר‰ ˆוע˜˙ פעם 
˘ל  ו‚ו‡לן  מו˘יעי‰ם  ˘"נול„  לו  ‡מר   – ‡חר˙" 
י˘ר‡ל" – „י˘ לומר, ˘בפנימיו˙ ‰ענין ‡ין ‰כוונ‰ 

ב‚לוי רו‡‰ ומר‚י˘ כ"‡ מי˘ר‡ל ‡˙ ענין 
‰חורבן, וממיל‡ י˘נן ‰לכו˙ ט' ב‡ב וכו'; 
‡ך ‰ל‡ ענינן (˘ל ‰˙עניו˙, ו˙"ב בפרט) 
‰רמב"ם  ובל˘ון   – ל˙˘וב‰  ל‰בי‡  ‰ו‡ 
רי˘ ‰ל' ˙עניו˙: ו„בר ז‰ מ„רכי ‰˙˘וב‰ 
‰ו‡45 – כ„י ˘‰‚‡ול‰ ובנין ‰מ˜„˘ יבו‡ו 

ע"י ˙˘וב‰ ועבו„˙ י˘ר‡ל בפועל.

‰בי˙  בנין  (˘‰˙חל˙  ז‰  ענין  וב‡מ˙ 
כל  ˘זו  מ˘ום  לחורבן,  ממ˘  ˙יכף  ‰י˙‰ 
 – ˙י˜ון ‰בי˙)  ל˘ם  ˘ל ‰חורבן,  ˙כלי˙ו 
מˆ‡נו ל‰„י‡ כבר ב‚לו˙ ‰ר‡˘ונ‰, ‚לו˙ 
"ועב„ום  ‰‚לו˙  ‚זיר˙  „ל‡חר  מˆרים, 

˘מן  ו‰יינו,  ‡ז,  ˘‰י˙‰  ‰מ˘יח  ללי„˙  ר˜  בז‰ 
‰ר‚ע ˘ל‡חרי ‰חורבן מ˘יח עומ„ מוכן ל‚‡ול ‡˙ 
‚ם ‰‰כנ‰,  ב‡‰  עם ‰חורבן  ˘יח„  ונמˆ‡,  י˘ר‡ל, 
ל„בר  ‰‰כרח  (ומובן  ל‚‡ול‰  ו‰‡פ˘רו˙  ‰‰˙חל‰ 
˙˘וב‰  עו˘ין  ˘י˘ר‡ל  ˘ב˘ע‰  כיון  בפ˘טו˙: 
 ,(‰"‰ פ"ז  ˙˘וב‰  ‰ל'  (רמב"ם  נ‚‡לין"  ‰ן  "מי„ 
ל‰˜ב"‰"  ער  "לבי  ב‚לו˙‡",  י˘נ‰  ˘"‡ני  ו‡ע"פ 
ב,   ˘"‰˘) ע‰"פ  ˘‰˘"ר  ור‡‰   .‡  ,‰ˆ (זח"‚  וכו' 
מוכן  ל‰יו˙  מוכרח  מ˘יח  ‰רי   – ‚ו')  י˘נ‰  ‡ני   (‰
ל‰יו˙  ˘˙וכל  כ„י  ‰חורבן,  ˘ל‡חרי  בר‚ע  מי„ 
ח‚  ˘יח˙  (ר‡‰  ˙˘וב‰  כ˘עו˘ין  "מי„"*  ‰‚‡ול‰ 
‰מוכ˘ר  זמן  ‰י'  ‰חורבן  ˘בע˙  ˙˘„"מ  ‰˘בועו˙ 
ומסו‚ל ביו˙ר ל˙˘וב‰ כ‡˘ר בנ"י ר‡ו חורבן ‰בי˙ 
כו')), כ"‡ יו˙ר מז‰: ‡ין כל ‰פס˜ זמן, ‰פס˜ ר‚ע, 
‡ל‡  בי‰מ"˜,  ובנין  ‰‚‡ול‰  ובין  ‰בי˙  חורבן  בין 
– ˙יכף לחורבן ממ˘ ‰י˙‰ ‰˙חל˙ ‰‚‡ול‰ בעולם 

‰ז‰ למט‰, ב‡רı י˘ר‡ל עˆמ‰ – "נול„ מו˘יען".

˙"ב:  כולל   – ב‰„' ˆומו˙  ˘˜‡י  רפ"‰  ו˘ם   (45
ולפ˙וח  ‰לבבו˙  לעורר  כ„י  כו'  מ˙ענים  י˘ר‡ל 

„רכי ‰˙˘וב‰.

*) ואף שאומר "דאתייליד פריקהון דיהודאי" (ואיך 
שייך שיהי' מוכן תיכף לגאול את ישראל) – הרי מצי־

(ב"ר  לאמו  עזר  שנולד  דביום  המבול  קודם  דוגמתו  נו 

פל"ו, א. ויק"ר פ"ה, א). וצ"ע ובירור ב"נבואת הילד" 

(נדפס בסו"ס נגיד ומצוה ועוד. וראה סה"ד ד"א רמה).

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

מ„וע חפı יוסף למנוע 
מ‡ביו לברך ‡פרים

וי˙מוך י„ ‡ביו ל‰סיר ‡ו˙‰ מעל ר‡˘ 
‡פרים על ר‡˘ מנ˘‰
(מח, יז)

‡י˙‡ במ„ר˘ רב‰ (במ„ב"ר פי"„ ‰-ו) "‚' „ברים 
˘ע˘‰ יוסף ב˘ביל מנ˘‰ ˘‰י‰ מב˜˘ ל‚„לו על 

‡פרים ‡חיו . . ו‰˘ני˙ וי˙מוך י„ ‡ביו וכו'".

יוסף  ˘ל  כוונ˙ו  ‰י˙‰  מ‰  ˙מו‰  ולכ‡ור‰ 
ממנו  ולמנוע  מבנו ‡פרים  י„ ‡ביו  ל‰סיר  כ˘רˆ‰ 
מנ˘‰  ˘‰˜„ים  מ‰  ב˘למ‡  יע˜ב.  ˘ל  ברכ˙ו 
עי˜ר  מ‚יע  ˘למנ˘‰  ˘‡מר  מ‰  וכן  ˙חיל‰, 
‡בל  לברכ‰".  "מיומן  ‰בכור  ˘כן  מובן,  ‰ברכ‰, 
כיˆ„  ‡פרים,   ˙‡ לברך   ıחפ ˘‡ביו  ˘ר‡‰  ‡חר 
מעל˙  מפני  ו‡ם  מבנו?  ברכ‰  למנוע  ‡ב  מ˘˙„ל 
ל‰וסיף  מיע˜ב  לב˜˘  עליו  ‰י‰  ‰בכור,  מנ˘‰ 

למנ˘‰ ברכ‰ י˙יר‰ ‚„ול‰ יו˙ר!

ו‰בי‡ור בז‰:

‰נ‰‚˙ יוסף ל‡ ‰י˙‰ כ„י למנוע מיע˜ב לברך 
‡˙ ‡פרים, ‡ל‡ בכ„י למנוע ˜נ‡‰ בין ‰‡חים, כי 
יוסף י„ע מ‰ עלול ל˜רו˙ כ˘מ˜„ימים ‡˙ ‰ˆעיר 
ב)  י,  (˘ב˙  וכמחז"ל  ‡ˆלו,  ˘‡ירע  כפי  לבכור, 
"לעולם ‡ל י˘נ‰ ‡„ם בנו בין ‰בנים וכו'" ומבי‡ 
˘ם ר‡י‰ מיוסף, ועל כן ‰י‰ רע בעיניו מ‰ ˘יע˜ב 

מ˜„ים ‡˙ ‡פרים ˘עי"ז מטיל ˜נ‡‰ ביני‰ם.

י„ע  ל‡  ‰ו‡  כי  לז‰,  ח˘˘  ל‡  יע˜ב  ‡בל 
מפ˘טו˙  ˘מ˘מע  (כפי  יוסף  „מכיר˙  מ‰מ‡ורע 
‰ˆעיר,  ב‰˜„מ˙  חסרון  ר‡‰  ול‡  ‰כ˙ובים), 
ור‡‰  יוסף,  ‡ˆל  לכן  ˜ו„ם  ‚ם  נ‰‚  כן  ו‡„רב‰, 

˘‰˙וˆ‡‰ ‰י‡ ˘יוסף נע˘‰ מלך על ‡חיו.

 (ע"פ ˘יח˙ ˘"פ ˆו ˙˘מ"‰ – ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"‰ ח"‚ 
עמ' 2461 ו‡ילך)

‚מר ‰לי„‰ בברי˙ מיל‰
‚ם בני מכיר בן מנ˘‰ יול„ו על ברכי 
יוסף
(נ, כ‚)

כ„ ‡˙ילי„ו ‚זירינון יוסף
(˙ר‚ום יונ˙ן)

‰˘מיני  ביום  ‰י‡  ˘‰ברי˙  „‡ף  לעיין,  י˘ 
ו‡"כ  ‰לי„‰,  ל‡חרי  זמן  מ˘ך  סו"ס  ‰"ז  ללי„‰, 
„כ˘נול„ו  ‡˙ילי„ו"  ˘"כ„  בז‰  ‰פירו˘  מ‰ 

"‚זירינון יוסף"?

(‡ו"ח  ‰רב  ב˘ו"ע  מ"˘  ע"פ  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
מ‰„"˙ סו"ס „, ע"פ זח"‚ ˆ‡, ב. ס„ר ‰יום [בסוף ‰ספר 

(ל‰ר"י  ‰מ‡ור  מנור˙  עי'  למ˜ר‡].   '‰ בן  מ˘נ˙  בפי' 

חכמ‰  בר‡˘י˙  ‰וב‡  בנים,  ‚י„ול  פ'  ח"„  ‡לנ˜‡ו‰) 

בסופו. ˘ו"ע יו"„ סי' רס‚ ס"‰) ˘"˙חל˙ כניס˙ נפ˘ 

זו ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ . . במˆו˙ מיל‰".

ב„ברי  ‚ם  ‡ל‰  ל„ברים  מ˜ור  ˘י˘  וי"ל, 
כניס˙ ‰נפ˘ ‰˜„ו˘‰  ˘˙חל˙  ‰˙ר‚ום „נן, „לפי 
"לי„˙"  נ‚מר‰  ל‡  ˘ע„יין  נמˆ‡  מיל‰,  במˆו˙ 

‰יל„ ע„ זמן ‰ברי˙. ו˜"ל. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 342 ו‡ילך)



י‡

יינה של תורהיינה של תורה

"ויחי יע˜ב" – „ו˜‡ ל‡חר פטיר˙ו
יע˜ב ‡בינו;  פטיר˙  ˘˙וכנ‰ ‰ו‡ ‡ו„ו˙  ״ויחי״ ‡ף  פר˘˙נו  ˘ם  בי‡ור ‰‡ „נ˜ר‡ 

‰מו˘‚ ‰‡מי˙י ˘ל ׳חיים׳, ופירו˘ מ‡רז״ל ״מ‰ זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים״. 

◇ ◇ ◇

‡. בענין ˘מו˙ ‰פר˘יו˙, נ˙ב‡ר כמ‰ פעמים ‡˘ר ˘ם ‰פר˘‰ ˜˘ור ו˘ייך ל˙וכנ‰ 
ל˘ם  בנו‚ע  בי‡ור  „רו˘  ועפ״ז  ו‡ילך].   57 ע׳  ח״‰  בל˜ו״˘  ב‡רוכ‰  בז‰  ו˘˜ו״ט  ‰בי‡ור  [ר‡‰ 

פר˘˙נו ״ויחי״, כיˆ„ מ˙‡ים ז‰ עם ˙וכן ‰פר˘‰, ב‰ מסופר ‡ו„ו˙ פטיר˙ יע˜ב ‡בינו 

– ‰יפך ‰ענין ˘ל ״ויחי״?

‰בי‡ור בז‰:

וכמו  ˘ינויים.  בלי  נˆחי  ב˜יום  לע„  ˘חי  ב„בר  ר˜  ˘ייך  חיים,  ˘ל  ‰מו˘‚ ‰‡מי˙י 

˘מˆינו (פר‰ פ״ח מ״ט) ˘נ‰רו˙ ‰מ˙ייב˘ים ‡ח˙ ל˘בע ˘נים נ˜ר‡ים ״נ‰רו˙ ‰מכזבין״, 

ופסולים ל˜י„ו˘ מי חט‡˙, ‰יו˙ ול˜י„ו˘ מי חט‡˙ ˆריך ״מים חיים״, ו‰ם ‡ינם ״מים 

חיים״.

יימ˙ ר˜ ‡ˆל ‰˜ב״‰ – מ˜ור ‰חיים. כמ˘״נ (ירמי׳ י, י) ל חיים̃  ולכן, מˆי‡ו˙ ‡מי˙י˙̆ 

˘ל ‰˜ב״‰  ˘מˆי‡ו˙ו  כיון  ״ו‰׳ ‡ל˜ים ‡מ˙״ –  חיים״:  ״ו‰׳ ‡ל˜ים ‡מ˙ ‰ו‡ ‡ל˜ים 

י˙׳  חיים״ – ‰ו‡  ״‰ו‡ ‡ל˜ים  לכן   – ח״ו  ו‰פס˜  ˘ינוי  כל  בו  ˘ייך  ˘‡ין  ״‡מ˙״,  ‰י‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

חורבן  „‡ף  י"ל,  ומע˙‰  ˘ם)37.   ı"ב˙˘ב

‰בי˙ מ˜רי סו˙ר ב˘ביל לבנו˙. ו‰ו‡ ע"פ 
ירמי'  ב˙חל˙  ביל˜וט  „‡מרו  ב‰‡  ‰„יו˜ 
ו‰חריב  במזל ‡רי'  "על‰ ‡רי'  רנט38),  (רמז 

‡˙ ‡רי‡ל. על‰ ‡רי' ז‰ נבוכ„נ‡ˆר „כ˙יב 
‡רי',  במזל  מסבכו,  ‡רי'  על‰  ז)   ,„ (ירמי' 

(˘ם  ‰חמי˘י  בחו„˘  ירו˘לים  ‚לו˙  ע„ 
‡רי‡ל  ‡רי‡ל  ‰וי  ‡רי‡ל,  ו‰חריב   ,(‚  ,‡

˜רי˙ חנ‰ „ו„ (י˘עי' כט, ‡). על מנ˙ ˘יב‡ 
‡רי' במזל ‡רי' ויבנ‰ ‡רי‡ל. יב‡ ‡רי' ז‰ 
 ‚‡˘ ‡רי'  ח)   ,‚ (עמוס  בי'  „כ˙יב  ‰˜ב"‰ 
‡בלם  ו‰פכ˙י  ‡רי',  במזל  ייר‡,  ל‡  מי 
בונ‰  ‡רי‡ל,  ויבנ‰  יב),  ל‡,  (ירמי'  ל˘˘ון 
(˙‰לים  יכנס"  י˘ר‡ל  נ„חי   '‰ ירו˘לים 
˜מז, ב). וכיון ˘כל עניני ‰˙ור‰ ‰ם ב„יו˜, 

ובו„‡י ‡ין ב‰ם מליˆו˙ ס˙ם ח"ו, פ˘יט‡ 
˘רמז רמזו כ‡ן ב‰„‚˘‰ ˘בנ˜יט˙ ‰ל˘ון 
‡רי'  ("על‰  לחורבן  בנו‚ע  ‰ן  "‡רי'", 
ו‰ן  ‡רי‡ל"),   ˙‡ ו‰חריב  ‡רי'  במזל 
בנו‚ע לבנין ("˘יב‡ ‡רי' במזל ‡רי' ויבנ‰ 
‡רי‡ל"), ובכוונ‰ ‚„ול‰ ל‡ ‡מרו בס˙ם: 
על  כו'  ‰חמי˘י  בחו„˘  נבוכ„נ‡ˆר  "ב‡ 
בי‰מ"˜".  ויבנ‰  כו'  ‰˜ב"‰  ˘יב‡  מנ˙ 
‡רי'  "על‰  ביל˜וט,  ז‰  ו„יו˜  ב‰וספ‰  כי 
˘יב‡  מנ˙  על  כו'  ‡רי‡ל   ˙‡ ו‰חריב  כו' 
ל‰„‚י˘,  ב‡ו   – ‡רי‡ל"  ויבנ‰  כו'  ‡רי' 
‰חורבן  ל˘ם  ‡ינ‰  ‰בי˙  חורבן  ˘מטר˙ 

‰רמב"ם  „ברי  מ˜ור  ‰ו‡  ˘מז‰  נ‡מר  ו‡ם   (37
(ב‰ל' יסו‰"˙ ו‰ל' בי‰ב"ח) למ"˘ "„רך ‰˘ח˙‰" 
‚ווני  בכל  ‰ו‡  ‰˘ח˙‰"  "„רך  „פירו˘  מובן,   –
יו˙ר.  ו)יפ‰  (ח„˘  בנין  במ˜ומו  לבנו˙  ע"מ  „‡ינו 

ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 40.

ע'  ב  כרך  נ"ך  ‰˙ור‰  ב‡ור  ונ˙ב‡ר  ‰וב‡   (38
ו‡˙חנן  „˘"פ   '‰ ירו˘לים  בונ‰   ‰"„ ו‡ילך.  ‡'נו 

˙רכ"ט (ספר ‰מ‡מרים ˙רכ"ט ע' רע‡).

ו‰ו‡,  נוסף,  ענין  ל˘ם  ‰י‡  ‡ל‡  עˆמו, 
‡רי‡ל"  ויבנ‰  כו'  ‡רי'  ˘יב‡  מנ˙  "על 
כ‡ן  ˘‡ין  מובן  וממיל‡  לבנו˙".  "ע"מ   –
בי‰מ"˜,  חורבן  ‰בי˙,   ıני˙ו ˘ל  ‡יסור 
מ˜רי"  בנין  נ˙יˆ‰  "‰‰י‡  ל‰יפך:  ‡ל‡ 
עם  ומ˜˘רו  ס˙˙כ"ו,  פ"„  במ‚יל‰  (ל˘ון ‰מר„כי 

‰„ין „נ˙יˆ˙ בי‰מ"˜ (‰וב‡ בב"י לטור ‡ו"ח ˘ם 

ס˜נ"‡ „"‰ כ˙ב ‰מר„כי. ˘ו"˙ ˆ"ˆ ˘ם ס"‡ „"‰ 

עˆמו   ıו‰ני˙ו לח˜ור)), ‰יינו „‰חורבן  וי˘ 

טעמ‡  ומ‰‡י  בנין.   – ‰ו‡  (ו˘מו)  ענינו 
‡רי'  "על‰  ‰˘ם,   ˙‡ וכפל  ‰יל˜וט  חזר 
מנ˙  על  כו'  ו‰חריב ‡˙ ‡רי‡ל  במזל ‡רי' 
˘יב‡ ‡רי' במזל ‡רי' ויבנ‰ ‡רי‡ל" – כי 
בז‰ ב‡ ל‰סביר ול‰„‚י˘, ˘˙וכנו ‰פנימי 
מ˜רי",  "בנין   – ‰נ˙יˆ‰   – ‰חורבן  ˘ל 
‰חורבן  ענין  ˘ל  ˘"˘מו"  כך,  כ„י  וע„ 
לבנין  ‰מבי‡  ˘ל  כ˘מו  ‰ו‡  לו)  (ו‰‚ורם 
‡רי'  במזל  ‡רי'  "יב‡   – כפ˘וטו  בי‰מ"˜ 

ויבנ‰ ‡רי‡ל"39.

ונמˆינו למ„ים ענין נפל‡ בנו‚ע לחורבן 
˘ני),  בי˙  וע‡כו"כ  ר‡˘ון,  (בי˙  ‰בי˙ 
ע"י ‰˜ב"‰  בי‰מ"˜ ‰˘לי˘י  ו‰ו‡, „בנין 
‡רי'  במזל  כו'  ‰˜ב"‰  ז‰  ‡רי'  "יב‡   –
 – ‡רי‡ל"  ויבנ‰  ל˘˘ון  ‡בלם  ו‰פכ˙י 
לב‡,  לע˙י„  ר˜  ˙‰י'  ˘‰˙חל˙ו  ענין  ‡ינו 
לחורבן  ˙יכף  ‰י˙‰  ז‰  בנין  ‰˙חל˙  ‡ל‡ 
‰בי˙. וי˙ר על כן – זו‰י כל ˙כלי˙ חורבן 
בי˙   ˙‡ "ל˙˜ן"40  בי˜˘  ‰˜ב"‰  ‰בי˙: 

ז‰  ‰ענינים)  (בפנימיו˙  יומ˙˜  כ"ז  ע"פ   (39
מו„‚˘  ˘בז‰  ירמי'  ביל˜וט  ‰ו‡  ‰נ"ל  ˘מ„ר˘ 
וי˘עי'   .  . חורבנ‡  כולי'  "ירמי'  כי  ‰נ"ל,  יו˙ר 
כולי' נחמ˙‡" (ב"ב י„, ב. יל˜וט ˘מעוני ירמי' ˘ם 

ב˙חל˙ו – רמז רנ‰).

ב'  ס"ב,  סרע"ח  ‡ו"ח  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  ר‡‰   (40



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

על  ‡ו  בחמ˙ו  "‰˜ורע  מ"מ,  ˘ם),  (רמב"ם 

מפני  חייב  עליו  ל˜רוע  חייב  ˘‰ו‡  ‰מ˙ 
˘מיי˘ב „ע˙ו ב„בר ז‰ וינוח יˆרו ו‰ו‡יל 
כמ˙˜ן  ‰ו‡  ‰רי  ז‰  ב„בר  ˘וככ˙  וחמ˙ו 
וחייב" (רמב"ם ˘ם פ"י ‰"י. ור‡‰ ˘ם פ"ח ‰"ח). 
בי‰מ"˜ ‰י'  ˘חורבן  בעניננו, „כיון  וע„"ז 
ענין  ז‰  חמ˙ו", ‰רי   .  . ˘ל "כיל‰  ב‡ופן 
˘ל ˙י˜ון. ועו„ ז‡˙: כיון ˘עי"ז ˘"כיל‰ 
. . חמ˙ו" – "ל‡ ˘פך חמ˙ו על י˘ר‡ל", 
ענין  י˘ר‡ל ‰חורבן ‰ו‡  ל‚בי  ˘‚ם  נמˆ‡ 
 ‡"‡" ˘‰רי  ל˙˜ן",  ע"מ  "מ˜ל˜ל  ˘ל 
ל˙˜ן ‡ל‡ ע"י ˜ל˜ול ז‰", ו‡ין בז‰ ‡יסור 

˘ל בל ˙˘חי˙31.

כן"  ˙ע˘ון  "ל‡  ‡יסור  לענין  מי‰ו, 
‰ו‡  ז‰  ˘‡יסור  „‡ע"פ   ,‰˘˜ ע„יין 
‰"ז  פ"ו  יסו‰"˙  (‰ל'  ‰רמב"ם  ל˘ון  (כ„יו˜ 
נע˘‰  ‰„בר  כ‡˘ר  ˘ם))  ‰בחיר‰  בי˙  ו‰ל' 

‰כס"מ  וכבי‡ור  „ו˜‡,  ‰˘ח˙‰"32  "„רך 
ל˙˜ן  כ„י   ı˙נו ˘ם) "˘‡ם  בי˙ ‰בחיר‰  (‰ל' 

ו‰ס˙יר‰   ıני˙ו‰ מ"מ,   – ˘רי"  ו„‡י 
ב‚וף  ובנין33  ˙י˜ון  ל˙˜ן"  "כ„י  ˆ"ל 

31) ע"„ מ‰ ˘‡מרו במ„ו˙ פ"‡ מ"ב "ור˘ו˙ ‰י' 
לו ל˘רוף ‡˙ כסו˙ו", "ו‡ין כ‡ן מ˘ום בל ˙˘חי˙ 
 465 ע'  חי"ח  ל˜ו"˘  ור‡‰  ˘ם).  ‰ר‡"˘  (פי'  כו'" 
˘ם  ˘פס˜  ‡ף  ‡„‰"ז,  ל„ע˙  בז‰  ‰בי‡ור  ו‡ילך 
כוונ˙ו  "‡פילו  ‰ו‡  ˙˘חי˙  בל  „‡יסור  י„)  (סו"ס 
בי˙ו  בני  על  ל‰טיל ‡ימ‰  וחימ‰  כעס  ל‰ר‡ו˙  כ„י 

˘‡ינן נו‰‚ין כ˘ור‰". עיי"˘.

ב˘ו"ע  (וע„"ז  ˘ם  מלכים  ב‰ל'  וכל˘ונו   (32
ב‰ל'  וע„"ז  ˙˘חי˙.  בל  ל‚בי  סט"ו)  ˘ם  ‡„‰"ז 

˘ב˙ ˘ם פ"‡ ל‚בי ‡יסור ˘ב˙.

כ˙ב  סו˙ר  ל‚בי  ˘ב˙  במל‡כ˙  „‚ם  ול‰עיר   (33
ע"מ  "כל ‰מ˜ל˜ל  פ"‡ ‰י"ח)  ˘ב˙  (‰ל'  ‰רמב"ם 
במ˜ומו"  לבנו˙  ע"מ  ˘ס˙ר  ‰רי  כיˆ„  חייב  ל˙˜ן 
˘ם  ברמב"ם  ‰„ין  ˆ"ע ‡ם  ועפ"ז  ב).  ל‡,  (וכ˘ב˙ 

(˘ו"ע  ‰רמ"‡  פס"„  ע"פ  ובפרט  ‰„בר34. 
‡פילו  „מ‚יל‰))  פ"„  (ממר„כי  ˜נב  סו"ס  ‡ו"ח 

„בר  לס˙ור  ˘"‡סור  ‰כנס˙,  לבי˙  בנו‚ע 
מנ˙  על  עו˘‰  כן  ‡ם  ‡ל‡  ‰כנס˙  מבי˙ 
לˆורך ‡חר,  ז‡˙  עו˘‰  לבנו˙", ‡בל ‡ם 
„ל‡  ‡סור35,  ז‰  ‰רי  מˆו‰,  לˆורך  ‡פילו 
וכ„י  לבנו˙,  ע"מ  ‡ל‡  ‰ס˙יר‰  ‰ו˙ר‰ 

לבנו˙ במ˜ומו36.

(‰וב‡  ס"ב  (ח"‡   ı"ב˙˘ב יעויי'  ו‰נ‰, 
˘מבי‡   ((„ ‡ו˙   „ סי'  ‡ו"ח  חס„  ˙ור˙  ב˘ו"˙ 

ב˘ביל  כולו  ‰יכל  לס˙ור  ˘מו˙ר  ר‡י' 
לבנו˙, „בב‡ בן בוט‡ ‰˘י‡ עˆ‰ ל‰ור„וס 
"למס˙רי' ל‰יכל ולמבני'" (ב"ב „, ‡. וכˆ"ל 

פ"י (‰נ"ל בפנים) ‰˜ורע בחמ˙ו כו' „נח˘ב כמ˙˜ן 
מˆו‰  במנ"ח  ˘פיר˘  כמו  סו˙ר,  במל‡כ˙  ‚ם  ‰ו‡ 
‰"י)  (פ"י  ˘ם  ברמב"ם   („ (מט,  ‰˘ב˙  במוסך  לב 
„רך  י‰י'  ˘ל‡  ‰עי˜ר  ‡ל‡  לבנו˙  ע"מ  „"ל"„ 

‰˘ח˙‰ ˘‰ו‡ מ˜ל˜ל". עיי"˘.

[ו‰‡ „ל‡ כ˙ב ‰רמב"ם בפ"י (‰ט"ו) ע"מ לבנו˙ 
(˘ו"˙  בפ"‡  לפנ"ז  מ"˘  על  ˘סמך  לפי  במ˜ומו – 

‡בני נזר ‡ו"ח ח"‡ ס˜"„ ס"‰)].

˘ו"˙  ס"ב-‚.  רעח  סי'  ‡ו"ח  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  ור‡‰ 
סרל"‚  ˘ם  נזר  ˘ו"˙ ‡בני   .‚ ס"כ ‡ו˙  ‰ˆ"ˆ ‡ו"ח 

ס"„ ו‡ילך ועו„. ועˆ"ע. ו‡כ"מ.

34) ר‡‰ ב‡רוכ‰ ˘ו"˙ ˆ"ˆ ˘ם. ו˘ם בסוף ‡ו˙ 
‡ם  ‰˘ח˙‰  „רך  ‡ל‡  ‡סר  ˘ל‡  ל‰רמב"ם  „‚ם   ,‚
‰˘ח˙‰,  ז‰  ח˘וב  ‰˜ל˜ול  כל  מ˙˜ן  ‰˙י˜ון  ‡ין 
ל‡  ‰רמב"ם  ‚ם  ו‡פ"ל  ‰˙˘וב‰:  בסוף  ˘ם  ור‡‰ 
כו' ‡בל  מל˜ו˙  חיוב  לענין  כ˙ב „רך ‰˘ח˙‰ ‡ל‡ 
ל‰˙יר כ˘‡ינו „רך ‰˘ח˙‰ י"ל „בעינן ˘י‰י' ע"מ 
ע"מ  ˘ˆ"ל   – בפנים  („ל˜מן  ‰מר„כי  כמ"˘  ל˙˜ן 
לבנו˙). ור‡‰ ‚ם ˘ו"˙ ˙ור˙ חס„ ‡ו"ח ס"„. ˘„"ח 
כללים מערכ˙ ‰מ"ם כלל יב (כרך ב ˙י‚, ב ו‡ילך).

35) ור‡‰ ˘ו"˙ ˆ"ˆ ו˙ור˙ חס„ ˘ם.

36) ר‡‰ ט"ז ˘ם ס˜נ"‡ ס˜"‚ ובפרמ"‚ ˘ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מˆי‡ו˙ ‰חיים ‰‡מי˙י˙.

מ˘‡״כ ‰נבר‡ים, כיון ˘‰ם ״‰ווים ונפס„ים״, ‡ין ˘ייך ב‰ם מˆ„ עˆמם ‰ענין „חיים 

״חיים״  י˘ר‡ל  בני  נ˜ר‡ים  טעמ‡  ומ‰‡י  ב‡ל˜ו˙.  „בו˜ים  ‰ם  כ‡˘ר  ‡ל‡  ‡מי˙יים, 

חיים  ב‰׳ ‡ל˜יכם  ״ו‡˙ם ‰„ב˜ים  וכמ״˘  ב‡ל˜ו˙.  מחמ˙ „בי˜ו˙ם  ספל״„),  (‡בו˙ „ר״נ 

כולכם ‰יום״.

ביטוי  לי„י  יבו‡ו  ב‡ל˜ו˙,  ‰„בי˜ו˙  י„י  ˘על  ‡לו  ‡מי˙יים  ˘חיים  בכ„י  ‡מנם  ב. 
ז‰  על ‰‡מ˙ ‰‡ל˜י˙) – ‰נ‰  (˘מס˙יר  מל˘ון ‰עלם  עולם  בעו‰״ז ‰‚˘מי,  ‚ם  ו‚ילוי 

נע˘‰ כ‡˘ר למרו˙ ‰נסיונו˙, ‰בלבולים ו‰‰פרעו˙ ˘י˘נם ל„בי˜ו˙ו ˘ל ‰י‰ו„י ב‰׳, 

חיו˙ו  ˙˜פ‰  בכל  מ˙‚לי˙  „‡זי   – ˘ינוי  כל  בלי  ומˆוו˙  ˙ור‰  ב˜יום  ˘לם  ‰ו‡  נ˘‡ר 

‰‡מי˙י˙ ו„בי˜ו˙ו ב‡ל˜ו˙ ˘בל˙י ני˙נ˙ ל˘ינוי.

‰י‡  ˘„ו˜‡  ו‰טעם  ‰פר˘‰,  לכללו˙  יע˜ב״  ״ויחי  ˘ל  ‰˘ייכו˙  ‰יטב  ˙ובן  עפ״ז 

(ול‡ ‡ח˙ מ‰פר˘יו˙ ˘לפנ״כ ˘‚ם ב‰ם מסופר ‡ו„ו˙ חיי יע˜ב) נ˜ר‡˙ ב˘ם ז‰:

„‰נ‰, במ˘ך כל ˘נו˙יו ‰˜ו„מו˙ ל‡ ר‡ו בוו„‡ו˙ ˘חייו ‰ם ‡כן חיים ‡מי˙יים ˘ל 

״‡ל  ‰כלל  ˘‰רי  יע˜ב״),  ״ויחי  לומר  מ˙‡ים  (˘עלי‰ם  חיים״  ב‰״‡  ‰„ב˜ים  ״ו‡˙ם 

˘יע˜ב  ‚ם  (מ‰  לˆ„י˜ים  ביחס  ‚ם  נ‡מר  מ״„)  פ״ב  (‡בו˙  מו˙ך״  יום  ע„  בעˆמך  ˙‡מין 

עˆמו ח˘˘ ״˘מ‡ י‚רום ‰חט‡״ (פר˘״י וי˘לח לב, י‡)).

ˆרו˙  ‰רב‰  כ״כ  ˘עבר  ‡פילו  י˘ר‡ל,   ıב‡ר ב‰יו˙ו  ב„בי˜ו˙  ‰יו˙ו  עוב„˙  ו‚ם 

ובני  בניו  ˘‚ם  ‰עוב„‰  ל‡  ו‡פילו  ב‡מ˙.  ״ויחי״  ‰יו˙ו   ˙‡ „י  מבט‡˙  ‡ינ‰  ויסורין, 

 ıב‡ר מˆבם  י‰י׳  ‡יך  ל„ע˙,  ו‡‡״פ  י˘ר‡ל,   ıב‡ר חיו  ˘‰ם  מכיון  ˆ„י˜ים,  ‰נם  בניו 

מˆרים – ״ערו˙ ‰‡רı״.

ולמרו˙   ,ıר‡‰ בערו˙  ל‰˙‚ורר  ועבר  למˆרים,  ˘יר„  ‡חר  לפטיר˙ו,  סמוך  ‡בל 

‰‡חרון  לר‚ע  ע„  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ב˜יום  ונעלי˙  ‚„ול‰  ‰כי  ב˘לימו˙  ‰ו‡  נו˙ר  כ״ז 

בחייו [ובפרט ˘ב‰יו˙ו ˘ם ‰י˙‰ ״מט˙ו ˘לימ‰״ ˘כל יל„יו (כולל יוסף ˘״נ˘ב‰ בין 

‰‚ויים״) ‰יו ונ˘‡רו ˘למים בˆ„˜ו˙ם] – ‰נ‰ ‡ז נ˙‚ל‰ (למפרע) ׳חיו˙ו׳ ‰‡מי˙י˙ ˘ל 

יע˜ב, ˘מ˘ך כל ימי חייו, (‰‚ם ˘בחיˆוניו˙ ‰יו מל‡י יסורים וע‚מ״נ, ‡בל בפנימיו˙ם) 

‰י׳ ״ויחי יע˜ב״ חיים ‡מי˙יים, ״כולן ˘וין לטוב‰״.

פטיר˙ו, ‰רי ‡רז״ל  ˘ל‡חרי  ו‰זמן  יע˜ב  פטיר˙  על  מ„בר  ˘‰מ˘ך ‰פר˘‰  ו‡ף   .‚
(˙עני˙ ‰, ב) ״מ‰ זרעו בחיים ‡ף ‰ו‡ בחיים״ (˘לכן ל‡ נ‡מר‰ ביע˜ב מי˙‰). „‰פירו˘ 

בז‰ ‰ו‡, ˘‡מי˙יו˙ חיי יע˜ב מ˙בט‡˙ בכך ˘״זרעו בחיים״, כי ‰יו˙ וחיים ‡מי˙יים 
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‰ם חיים נˆחיים (כנ״ל), לכן ניכרים חייו ‰‡מי˙יים „ו˜‡ כ˘רו‡ים ‡˙ נˆחיו˙ם – בכך 

˘״זרעו בחיים״, חיים ‡מי˙יים ˘ל „בי˜ו˙ ב‰׳.

ועפ״ז יומ˙˜ עו„ יו˙ר טעם ˜רי‡˙ ‰פר˘‰ ״ויחי״, ˘בז‰ מו„‚˘ ˘ל‡ זו בלב„ ˘‚ם 

ניכר˙  פטיר˙ו,  ל‡חרי  „ו˜‡  מזו:  י˙יר‰  ‡ל‡  יע˜ב״,  ״ויחי  לומר  ˘ייך  פטיר˙ו  ‡חר 

נˆחיו˙ו ‰‡מי˙י˙ ˘ל יע˜ב ‡בינו. 

 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰לכ‰  „‰נ‰  ו‰חורבן,  ‰‚לו˙  בענין 
‰"י.  פ"ו  מלכים  ‰ל'  (רמב"ם  ‰י‡  פסו˜‰ 
ובל  ונפ˘  ‚וף  ˘מיר˙  ‰ל'  חו"מ  ‡„‰"ז  ˘ו"ע 

ו˜ורע  כלים  ‰מ˘בר  „"כל  י„)  סעיף  ˙˘חי˙ 

עובר  ‰˘ח˙‰  „רך  כו'  בנין  ו‰ורס  ב‚„ים 
בי˙  לענין  כן  על  וי˙ר  ˙˘חי˙"25,  בל‡ 
˙˘חי˙",  "בל  ל‡יסור  „נוסף  ‰מ˜„˘, 
‰מ˜„˘,  לבי˙  בנו‚ע  מיוח„  ‡יסור  י˘נו 
בחל˜  לפ‚ום  ˘ל‡   – ‚ו'"  ˙ע˘ון  "ל‡ 
מן  ‡ח˙  ‡בן   ı˙נו‰"„ ‰מ˜„˘,  מבי˙ 
‰‡ולם  מבין  ‡ו  ‰‰יכל  מכל  ‡ו  ‰מזבח 
(ר‡‰  ˘נ‡מר  לו˜‰  ‰˘ח˙‰  „רך  ולמזבח 
ל‡  ו‚ו'  מזבחו˙ם   ˙‡ נ˙ˆ˙ם   („-‚ יב, 

‰רמב"ם  (ל˘ון  ‡ל˜יכם"  ל‰'  כן  ˙ע˘ון 
וע‡כו"כ  ‰י"ז26),  פ"‡  ‰בחיר‰  בי˙  ‰ל' 

ו„בר  כולו,  בי‰מ"˜   ˙‡ ל‰חריב  ˘‡סור 
ל‰רמב"ם:  ‰מˆו˙27  במנין  נמנ‰  ‡ף  ז‰ 
כנסיו˙  ב˙י  ‡ו  ‰מ˜„˘  בי˙  ל‡ב„  "˘ל‡ 
‰˘‡ל‰,  עול‰  ומע˙‰  מ„ר˘ו˙",  ב˙י  ‡ו 
„כיון ˘מˆינו ˘‰˜ב"‰ מ˜יים כביכול ‡˙ 
‰מˆוו˙ ˘מˆוו‰ לי˘ר‡ל (ירו˘למי ר"‰ פ"‡ 

(לר"ח פ‡ל‡‚י) מע' ‰בי"˙ ‡ו˙ י„. ו˘"נ.

 .  . ‡ל‡  לו˜‰  "ו‡ינו  ממ˘יך  ˘ם  ברמב"ם   (25
כו'")   ‰"‡") ‰"ח  ˘ם  מל"מ  ור‡‰  מ„ברי‰ם", 
ר˜  מלב„ ‡ילנו˙ ‰ו‡  בכל „בר   – „ל„ע˙ ‰רמב"ם 
"עובר  ‰ל˘ון:  ˘ם  ‡„‰"ז  ב˘ו"ע  ‡בל  מ„רבנן. 
‡נˆי˜לופ„י'  ור‡‰  ‚ו'".  ˙˘חי˙  ל‡  ˘נ‡מר  בל"˙ 

˙למו„י˙ ערך בל ˙˘חי˙ ב˙חל˙ו ‰מחלו˜˙ בז‰.

כ˙ב   – בפנים  „ל‰לן  ‰˙ור‰  יסו„י  וב‰ל'   (26
‰ל'  פענח  ˆפנ˙  ור‡‰  ˘ינויים.  ועו„  "‰סו˙ר", 

יסו‰"˙ ˘ם. ועו„. ו‡כ"מ.

בספר   – וע„"ז  ס‰.  מל"˙  ‰י„  ספר  ˘ברי˘   (27
ח  מˆו‰  יסו‰"˙  ל‰ל'  ובכו˙ר˙  ס‰.  מל"˙  ‰מˆוו˙ 
(כי  עלי‰ם  ˘מו  ˘נ˜ר‡  „ברים  ל‡ב„  ˘ל‡  כ˙ב: 

מ˜ˆר ביו˙ר ב‰ל˘ון). ו‡כ"מ.

ועו„28),  ˙פלין).  (בנו‚ע   ‡ ו,  ברכו˙  ור‡‰   .‚"‰

ל‰חריב  ל‡ו‰"ע  ‰˜ב"‰  ‰ניח  ‰כיˆ„29 
נע˘‰  ˘‰„בר  ז‡˙,  ועו„  בי‰מ"˜,   ˙‡
ב˘ליחו˙ו י˙', כ„כ˙יב בנבו‡‰ (ירמי' כ‰, 
ו‡ל  ‚ו'  ול˜ח˙י  ˘ולח  "‰נני  ו‡ילך30)  ט 

נבוכ„ר‡ˆר מלך בבל עב„י ‚ו'". ו‡ם מפני 
‰רי   – לבי‰מ"˜  ר‡ויים  י˘ר‡ל  ‰יו  ˘ל‡ 
‰י' ביכול˙ ‰˜ב"‰ ל‚נוז ‡˙ ‰מ˜„˘, וכמו 
מוע„  ˘"נ‚נז ‡ו‰ל  למ˘כן  בנו‚ע  ˘מˆינו 
במ˜„˘  ˘‚ם  ובפרט  סע"‡),  ט,  (סוט‰  כו'" 
(‡יכ‰  ˘ערי'"   ıב‡ר ˘"טבעו  מˆינו  עˆמו 
י‚.  פט"ו,  במ„ב"ר  י‚).  (פ"ב  ˘ם  ‡יכ"ר  ט.  ב, 

˘ם),  ובפר˘"י  ˘ם  סוט‰  ור‡‰   .‡  ,‚ זח"‡ 

וע„"ז נ‚נזו כמ‰ מ‰כלים (יומ‡ נב, ב. ו˘"נ).

˙˘חי˙"  "בל  ל‡יסור  בנו‚ע  ו‰נ‰, 
לכ‡ור‰ ‡פ˘ר ליי˘ב ע"פ ‰מ„ר˘ (‡יכ"ר) 
 ,„ (‡יכ‰  חמ˙ו"   ˙‡  '‰ "כל‰  ‰פסו˜  על 
י‡), ˘"˘פך חמ˙ו על ‰עˆים ועל ‰‡בנים 
(ו‰יינו  י˘ר‡ל"  על  חמ˙ו  ˘פך  ול‡ 
„כ˙יב "מזמור ל‡סף" ול‡ "בכי ל‡סף"), 
˙˘חי˙,  בל  ˘ל  ענין  בז‰  ‡ין  ˘לכן  „י"ל 
„רך  "כ˘עו˘‰  ‡ל‡  ‡ינו  ז‰  ‡יסור   ‡‰„
מו˙ר  ל˙˜ן  ע"מ  ‡בל  ו˜ל˜ול,  ‰˘ח˙‰ 
ל˜ל˜ל ‡ם ‡"‡ ל˙˜ן ‡ל‡ ע"י ˜ל˜ול ז‰" 
„˜יי"ל   ‡‰ וכעין  סט"ו).  ˘ם  ‡„‰"ז  (˘ו"ע 

‰מ˜ל˜לין  ˘כל  „‡ע"פ  ˘ב˙,  במל‡כ˙ 
פטורין (רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ פ"‡ ‰י"ז. ˘ב˙ ˜‰, ב. 
˘רפן  ‡ו  ב‚„ים  "˜רע  ‡ם  כן  ועל  ובכ"מ), 

‡ו ˘בר כלים „רך ‰˘ח˙‰ ‰רי ז‰ פטור" 

28) וכ"‰ ב˘מו"ר פ"ל, ט.

29) ר‡‰ ב"ר פי"‡, ‰.

 ‚ לב,  ‚ו'):  לבי˙  (וע˘י˙י  י„  ז,  ˘ם  ור‡‰   (30
(‰נני נו˙ן ‚ו'). ועו„.
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 – "זכו   (21‡ (ˆח,  בסנ‰„רין  „‡מרו  וכ‰‡ 
‡חי˘נ‰".

יע˜ב  ע"י   "ı˜‰ "‚ילוי  „מטר˙  וחזינן 
עי˜ר‰ לסייע ול‰˜ל על י˘ר‡ל במע˘י‰ם 
ו˙˜ל  כוחם  ˙חז˜  ‰„בר  ˘י„יע˙  בפועל, 
י"ל  ומע˙‰  וכו';  מחט‡  ל‰ז‰ר  עלי‰ם 
˘ל‡  ונ‚זר  ‰˘כינ‰  ˘נס˙ל˜‰  „‰טעם 
˘‰˘לימו˙  מחמ˙  ‰ו‡  ‰„בר  י˙‚ל‰ 
˘ל  למˆב  מ˙על‰  ˘עי"ז  ‰‡„ם  בעבו„˙ 
בבחינ˙  ‰י‡  עבו„˙ו  כ‡˘ר  ‰י‡  "זכו", 
עˆמו  בי‚יע˙  ˙ע˘‰",  ‡˘ר  "מל‡כ˙ך 
וע"„  ו‰˜ל‰,  סיוע  ובלי  ‰יˆר,  במלחמ˙ 
ב˜ב  רוˆ‰  לח, ‡) "‡„ם  (ב"מ  מ‡מר ‰˘"ס 

‰מנין   ˙‡ ‰˘לים  ‰˘עבו„  ˘˜ו˘י  ‰י',   – ‰ב˙רים 
(„"‡רבע מ‡ו˙ ˘נ‰") – רלב"‚ לך ˘ם. ˘"ך ע‰"˙ 
˘כ˘ם  מובן,  ו‡"כ  ˘ם).  ב‡  ז.   ,‚ ˘מו˙  ˘ם.  (לך 
 ˙‡ ‰˜„ימ‰  ‰˘עבו„)  (˜ו˘י  ב˘עבו„  ˘‰‰וספ‰ 
טוב‰  מ„‰  „מרוב‰  ˘כן,  (ובמכל  ע„"ז   – ‰‚‡ול‰ 
על  נ‚רם  ‰„בר  ‰י'   ((‡ י‡,  (סוט‰  פורענו˙  ממ„˙ 

י„י ‰‰וספ‰ בענין "זכו", בטוב‰.

כן,  ˘‡פ"ל  מובן  מ˜ר‡  ˘ל  פ˘וטו  פי  על  [ו‚ם 
כו'  יע˜ב  ˘ב‡  "מכיון  יט)  מז,  (וי‚˘  כפר˘"י 
˘נים.  חמ˘  עו„  ˘‰י' ˆ"ל ‰רעב  וכל‰ ‰רעב", ‡ף 
˘ל  פ˘וטו  פי  על  ‰בי‡ור  ˘ז‰ו  ‡פ"ל  ז‰  פי  ועל 
כי   ,*ı˜‰  ˙‡ ל‚לו˙  יע˜ב  ˘בי˜˘  ‰טעם  מ˜ר‡ 
מר‡‰  כ"כ (˘ז‰  רחו˜   ı˜‰˘ יו„עים  בניו ‰יו  ב‡ם 
יוˆ‡י   ˙‡ מוכיחים  ‰יו  לז‰)  ˘‚רמו  ‰חט‡ים  ‚ו„ל 
כ‡ל‰,  ‚„ולים  מחט‡ים  ל‰˘מר  ר˜  (ל‡  חלˆי‰ם 
 ˙‡ ול‰˜„ים  לזרז  כ„י  ב˙ומ"ˆ  ˘יוסיפו  ‚ם)  כ"‡ 

‰˜ı (‡ף ˘ל‡ ‰יו מ‚לים ‡ו˙ו ל‰ם)].

21) ‰וב‡ בפר˘"י י˘עי' ס, כב.

דיצי"מ,  לזמן  שהכוונה  בפשש"מ  לתרץ  דאין   (*

היתה  זכו  דאילו  זה  מחז"ל  הובא  לא  בפרש"י  שהרי 

יצי"מ גאולה נצחית, ואדרבה, מפרש"י (דלעיל הערה 

61, וראה גם רש"י שמות ג, יד) משמע הפכו.

˘לו יו˙ר מ˙˘ע‰ ˜בין ˘ל חבירו"22.

ו˘וב י"ל „‡ף ˘בנו‚ע לכלל י˘ר‡ל נ‚זר 
ˆ„י˜  ב˜˘˙  ‡בל   ,ı˜‰ מענין  י„עו  ˘ל‡ 
מי˘ר‡ל  וביחי„ים  רי˜ם23,  חוזר˙  ‡ינ‰ 
פעל ‰„בר ˘י‚יעו לי„י ‰מעל‰ ˘ב‰ רˆ‰ 
וז‰ו  מלחמ˙ ‰יˆר,  ב‰ם  ˙‰י'  ˘ל‡  יע˜ב, 
ענין  ב‡לו  ˘‰י'  במ‰  ‰רוחני  ‰ענין  ˙וכן 
‰מיוח„˙  „ר‚˙ם  לפי  ו‰ו‡   ,ı˜‰ חי˘וב 
בירו˘למי  (יעויי'  ‰יˆר  מלחמ˙  ל‰ם  ˘‡ין 
סוט‰ פ"‰ ‰"‰ ‚בי „ו„ ‰מלך); ‡בל בכל ˘‡ר 

 ,ı˜‰ ולח˘ב  לי˘ב  ל‰ם  ‡ין  ‡כן  י˘ר‡ל 
מטעם ‰נ"ל „מלחמ˙  ו‰ו‡  כ„ברי ‰˘"ס, 

‰יˆר עלי‰ם.

 ‚ 
סו˙ר  ב‚„רי  פלפול  ע"פ  עו„  בז‰  יעמי˜ 

ע"מ לבנו˙ לענין חורבן ‰בי˙ 

˘‚ילוי ˜ˆים  במ‰  עו„ „‚ם  י"ל  ומע˙‰ 
בז‰  ‡ף  ‰נ‰  י˘ר‡ל,  כל  ˘‡ר  לפני  ‡לו 
כוונ‰ ‡ח˙ ‰י˙‰ ל‰ם כמו ליע˜ב – ˘ע"י 
במע˘י  חיזו˜  ˘ל   „ˆ יבו‡  ‚ופ‡  ז‰  ‚ילוי 
יימˆ‡  ו˘וב  ‰˙ור‰,  ב˜יום  י˘ר‡ל  בני 
לפי  "‰י˙ר"  מ˘ום  ר˜  ‡ינו  ז‰  „‚ילוי 
לי˙‡  ‚וונ‡  כ‰‡י  ˘ב‚ילוי  ‡ל‡  ˘ע‰, 

ל‚„ר ‰‡יסור ˘ב˘"ס.

‰„ר˘  ע"„  ˙מי24‰‰  ב‰˜„ים  וי˙ב‡ר 

22) ועיי"ע בז‰ בל˜ו"˘ ח"כ ע' 231 ו‡ילך, ו˘ם 
נ˙ב‡רו עפ"ז כו"כ „יו˜ים ב„ברי ‰˘"ס בענין רˆון 

יע˜ב ל‚לו˙ ‰˜ı. עיי"˘ ב‡רוכ‰.

23) ור‡‰ עו„ בל˜ו"˘ ח"כ ˘ם, וח"י ע' 170-1 – 
˘ב‡מ˙ ‰י˙‰ עי"ז ‚ם פעול‰ מסויימ˙ בכל י˘ר‡ל. 

24) ‰עירני חכם ‡ח„ ממ˘"כ בז‰ בס' נפ˘ חיים 

פניניםפנינים

˙כונ˙ ‰ווי˙ור ˘ל 
'ע˜ר˙ ‰בי˙'

ו‡ני בבו‡י מפ„ן מ˙‰ עלי רחל ‚ו׳ 
ו‡˜בר‰ ˘ם ב„רך

כ˘י‚ל‰  לבני',  לעזר‰   ‡‰˙˘ ˘ם  ע"פ ‰„בור ˜בר˙י' 
בר‰ ובוכ‰ ומב˜˘˙  ‡ו˙ם נבוזר‡„ן כו' יˆ‡˙ רחל על̃ 
עלי‰ם רחמים כו', ו‰˜ב"‰ מ˘יב‰ י˘ ˘כר לפעול˙ך

(מח, ז. ר˘״י)

 ‰"„  „ ל‡,  (ויˆ‡  ר˘"י  כו˙ב  ‡מנו  רחל  על 
וי˜ר‡) "‰י‡ ‰י˙‰ ע˜ר˙ ‰בי˙". וכן ‡י˙‡ במ„ר˘ 
(בר‡˘י˙ רב‰ פע"‡, ב) "רחל ‰י˙‰ עי˜רו ˘ל בי˙".

˘פטורו˙  י˘ר‡ל,  לנ˘י  בנו‚ע  מˆינו  ו‰נ‰ 
וכן   ,(‡ כט,  ˜י„ו˘ין  (מ˘נ‰  ‚רמ‡  ˘‰זמן  ממ"ע 
ומבו‡ר  ב).  ˘ם,  (˜י„ו˘ין  ˙ור‰  מ˙למו„  פטורו˙ 
ר"ס  כלבו  חול.  ˘ל  ˙פלו˙  ס„ר  (‡בו„ר‰ם  בר‡˘ונים 
ע"‚) ˘‰ו‡ מפני ˘על ‰נ˘ים מוטלים ˆרכי ‰בי˙, 

ולכן פטורו˙ מ„ברים ‡לו.

ווי˙ור,  ˘ל  נפל‡‰  ˙כונ‰  י˘  ˘לנ˘ים  ונמˆ‡, 
‰בי˙",  כ"ע˜ר˙  ב˙פ˜י„ם  ל˘מ˘  ˘יוכלו  ˘כ„י 
ב‰  ˘י˘  ‰˘י"˙  עבו„˙  על  מוו˙רו˙  ‰ן  ‰רי 
מ"ע,  ו˜יום  ‰˙ור‰  לימו„  כמו  ‚לוי',  ˜„ו˘‰ 
בˆרכי  י„י ‰עיסו˜  על   '‰ עוב„ו˙ ‡˙  ז‰  ובמ˜ום 
עבו„˙ם ‡˙ ‰˜ב"‰ ‰י‡  מ˘‡"כ ‰‡נ˘ים,  ‰בי˙. 

בעי˜ר ב„ברים ˘י˘ ב‰ם ˜„ו˘‰ ‚לוי'.

ב„רך  נ˜בר‰  ‡מנו  ˘רחל  ז‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
ול‡ יע˜ב ‡בינו, כי ר˜ לרחל ˘‰י‡ "ע˜ר˙ ‰בי˙" 
ו‡לפי  מ‡ו˙  במ˘ך  מוו˙ר˙  ל‰יו˙  זו,  מעל‰  י˘ 
˘נים על ‰˜בור‰ במ˜ום ˘ל ˜„ו˘‰ ‚לוי' – מער˙ 
ומˆב  במעמ„  י˘ר‡ל  ˘כ˘י‰יו  כ„י  ‰מכפל‰, 
 ‡‰˙"  – ‚לו˙  ˘י˙חייבו  כך  כ„י  ע„  רˆוי,  בל˙י 

לעזר‰ לבני'"!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 932 ו‡ילך) 

יב‡ ˘יל‰ – מ˘‰ ומ˘יח
ל‡ יסור ˘בט מי‰ו„‰ ומח˜˜ מבין ר‚ליו 
ע„ כי יב‡ ˘יל‰ ולו י˜‰˙ עמים
(מט, י)

יב‡ ˘יל‰ ב‚ימטרי‡ מ˘יח. ˘יל‰ ב‚ימטרי‡ מ˘‰.
(בעל ‰טורים ˘ם)

‰טורים,  בעל  ב„ברי  נפל‡  עומ˜  לב‡ר  י˘ 
"מ˘‰  ו)  פ"ב  ˘מו"ר  (ר‡‰  מ‡רז"ל  בי‡ור  ב‰˜„ם 
ברור  ו‰„בר  ‡חרון",  ‚ו‡ל  ‰ו‡  ר‡˘ון  ‚ו‡ל  ‰ו‡ 
˘‡ין כוונ˙ ‰מ„ר˘ ˘מ˘‰ ‚ופי' ‰ו‡ מ˘יח ‚ו‡ל 
י‰ו„‰  מ˘בט  „ו„  מבי˙  ‰ו‡  מ˘יח  ˘‰רי   ,˜„ˆ
לומר  ‰מ„ר˘  כוונ˙  ו„‡י  ‡ל‡  לוי,  מ˘בט  ומ˘‰ 
˘ל  בכחו  ˙בו‡  בב"‡  ‰‡חרונ‰  ‰‚‡ול‰  ˘‚ם 

מ˘‰ ‚ו‡ל ר‡˘ון.

ו‰בי‡ור בז‰:

מכח  ב‡  י˘ר‡ל   ˙‡ ל‚‡ול  מ˘יח  ˘ל  כחו 
וכמו  ‰מ˘יח,  מעל˙  עי˜ר  ז‰ו  ˘‰רי  ‰˙ור‰, 
מ˘יח  ˘ל  ‰ר‡˘ונ‰  ˘‰‰‚„ר‰  ברמב"ם  ˘מˆינו 
מלכים  ‰לכו˙  (רמב"ם  ב˙ור‰"  "‰ו‚‰  ‰יו˙ו  ‰י‡ 

ספי"‡), ו‰˙ור‰ ‰י‡ ‰ל‡ "˙ור˙ מ˘‰".

˘"יב‡  בע‰"ט,  כוונ˙  עומ˜  מבו‡ר  ועפ"ז 
‰‚ילוי  ‰ו‡  "יבו‡"  כי  מ˘יח,  ב‚מטרי‡  ˘יל‰" 
"‚ו‡ל  ‡חרונ‰  ‚‡ול‰  ˘ז‰ו  בעולם,  ו‰פעול‰ 
˘יל‰  כי  מ˘‰,  ב‚ימטרי‡  ו"˘יל‰"  ‡חרון". 
‰כח  „‰יינו  ל"יבו‡",  ˜ו„ם  עו„  ˘נמˆ‡  מ‰  ‰ו‡ 
ל‰‚ילוי „מ˘יח ‰ו‡ מ˘יל‰ – מ˘‰ ‚ו‡ל ר‡˘ון.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 8 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰



טו

בענין חי˘וב ˜יˆין
‡ף  ˜יˆין  מח˘בי  י˘ר‡ל  ‚„ולי  ˘מˆינו  למ‰  ‰‰י˙ר  ‰רמב"ם  „ברי  ע"פ  יב‡ר 
˘נ‡סר ‰„בר / יוסיף נופך, „י˘ לחל˜ בז‰ בין יחי„י ס‚ול‰ בי˘ר‡ל לכלל י˘ר‡ל – 
ע"פ בי‡ור „ר˘˙ ‰˘"ס "בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙ ‰˜ı כו'" / יעמי˜ בז‰ עו„ ע"פ פלפול 

ב‚„רי סו˙ר ע"מ לבנו˙ לענין חורבן ‰בי˙ 

◇ ◇ ◇

 ‡ 
למ‰  ‰‰י˙ר  ‰רמב"ם  „ברי  ע"פ  יב‡ר 
‡ף  ˜יˆין  מח˘בי  י˘ר‡ל  ‚„ולי  ˘מˆינו 

˘נ‡סר ‰„בר

˘נזכרו  ל‡חרי  ב),  (ˆז,  בסנ‰„רין  ‚רסינן 
 ı˜‰ מוע„  מח˘בין  ˘‰יו  ‚„ולים  כמ‰ 
ר"י  ‡מר  ר˘ב"נ  "‡מר  ‰ימים,  „‡חרי˙ 
˘‰יו  ˜יˆין,  מח˘בי  ˘ל  עˆמן  ˙יפח 
‡ומרים כיון ˘‰‚יע ע˙ ‰˜ı ול‡ ב‡ ˘וב 
ל„ינ‡  ‰רמב"ם  ‰בי‡  וכן  כו'".  ב‡  ‡ינו 
בספר ‰לכו˙יו (‰ל' מלכים פי"ב ס‰"ב): "וכן 
ל‡ יח˘ב ‰˜ˆין, ‡מרו חכמים ˙יפח רוחם 

‚ם  מˆ‡נו  ‰נ‰  ‡ך  ‰˜ˆים".  מח˘בי  ˘ל 
ב˘"ס  למוב‡  ריבוי "˜ˆים", „נוסף  ר‡ינו 
‚ופ‡ ˘ם מ„ברי כמ‰ מחכמינו ז"ל, מˆינו 
‚ם מ‚„ולי י˘ר‡ל ˘ל‡חר זמן ‰˘"ס ובכל 
ב‰ערו˙ ‰רב  ונסמנו  מ‰ם ‰וב‡ו  (כמ‰  ‰„ורו˙1 
מר‚ליו˙ ל˘ו"˙ מן ‰˘מים (ירו˘לים ˙˘י"ז) לסי' 

ע"ב), ונוסף על כ"ז – ‰ל‡ ‰רמב"ם עˆמו 

כ˙ב "˜ı" ב‡‚ר˙ ˙ימן (פר˜ ‚' ˜רוב לסופו)2, 
 ı˜‰ וע„"ז ‚ם ב„ורו˙ ˘ל‡חר מכן. וי„וע
"ו‡˙  ‰י„וע3  במ‡מרו  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ל 

1) ור‡‰ ‰ר‡ב"ע „ני‡ל י‡, ל.

2) ור‡‰ ל˜מן בסוף ‰„ברים.

(ובספר   237 ע'  ˘לום  ˙ור˙  ‰˘יחו˙  ס'  ר‡‰   (3

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

טו,  (ב˘לח  ‰פסו˜  על   (‡ רכ‡,  (זח"‚  רז"ל 
מכון  נחל˙ך  ב‰ר  ו˙טעמו  "˙בי‡מו  יז) 
‡זי  זכו  ˘‡ילו  ‚ו'",   '‰ פעל˙  ל˘ב˙ך 
מˆרים)  יˆי‡˙  (בע˙  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  כבר 
‡ל  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ מבי‡  ‰˜ב"‰  ‰י' 
כיון  וממיל‡,   ,"'‰ פעל˙  ל˘ב˙ך  "מכון 
˘ום  ˘י‰‡  ˘ב"בנינ‡ „˜וב"‰" ‡י ‡פ˘ר 
ממˆרים  ‰‚‡ול‰  ‰י˙‰  (ו‚לו˙),  חורבן 
˘‡ין  ו‰˘לימ‰  ‰‡מי˙י˙  ‰‚‡ול‰  (‚ם) 
 .‡ נ„,  בעירובין  ‚ם  (ויעויי'  ‚לו˙  ‡חרי' 
 ı˜‰ ˘זמן  ונמˆ‡,  ועו„).  רפל"ב.  ˘מו"ר 
זמן  ‰י'  זכו")  ("‡ילו  ‰‰י‡  בע˙  ‰מיוע„ 
יˆי‡˙ מˆרים. ועפ"ז י˘ לפר˘ ‡˙ ‰מ‡מר 
"בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙ . . ˜ı ‰ימין", ˘בי˜˘ 
זמן   – בע˙ ‰‰י‡  ל‚לו˙ ‡˙ ‰˜ı ‰מיוע„ 

יˆי‡˙ מˆרים.

זמן  ‰י'  מˆרים  יˆי‡˙  ˘זמן  ו‡ע"פ 
‰˜ב"‰  ‰בטיח  ˘‰רי  וי„וע15,  ˜בוע 
ל‡בר‰ם "(כי ‚ר י‰י' זרעך ב‡רı ל‡ ל‰ם 
יˆ‡ו  כן  ו‡חרי   .  . ˘נ‰  מ‡ו˙  ‡רבע  ‚ו') 
מ‰  מובן  ‡ין  ו˘וב   – י‚-י„)  טו,  (לך  ‚ו'" 
˘בני  לומר,  י˘  ‰נ‰   – ל‚לו˙  ליע˜ב  ‰י' 
מ‡ו˙  "‡רבע  ל‡חרי  ‡˘ר  י„עו  י˘ר‡ל 
י„וע  ‰י'  ל‡  ‡בל  ממˆרים,  יˆ‡ו  ˘נ‰" 
נˆחי˙  ‚‡ול‰  זו  ˙‰י'  זכו)  ˘(‡ילו  ל‰ם 
יע˜ב  בי˜˘  וז‡˙  ‚לו˙16,  ‡חרי'  ˘‡ין 
ובז‰   .ı˜‰ ‰י‡  מˆרים  ˘יˆי‡˙   – ל‚לו˙ 
ל‚לו˙  ברˆו˙ו  יע˜ב  כוונ˙  ˘פיר ‚ם  ˙ובן 
‡˙ ‰˜ı לבניו, „כ‡˘ר י˘מעו בניו ב˘ור‰ 

15) ר‡‰ ‚ם ‚ו"‡ רי˘ פר˘˙נו.

16) ול‰עיר ממחז"ל (ב"ר פמ"„, יז. ו˘"נ) ע‰"פ 
„לך ˘ם (יב) "‡ימ‰ ‚ו'" „˜‡י על „' מלכיו˙ (ור‡‰ 

ר˘"י ˘ם, י„). ועו„.

ביו˙ר,  ‰ו‡  ˜רוב  ‰ימין"   ı˜"˘ זו,  טוב‰ 
"זכו"  ˘ל  במˆב  ל‰חזי˜  י˘˙„לו  ‡זי 
ול‰˘מר בז‰ירו˙ י˙יר‰ לבל י‰‡ ענין ˘ל 
‡˘ר   (17‡  ,„ (ברכו˙  ‰חט‡"  י‚רום  "˘מ‡ 

י‚רום לעיכוב ‰˜ı ח"ו18.

מספי˜,  ‡ינו  ע„יין  ז‰  בי‡ור  ‡מנם, 
ע„יין  ‡בינו  יע˜ב  ‰ס˙ל˜ו˙  בע˙  „סו"ס 
ע„  ˘נ19‰  למ‡˙ים  ‰˜רוב  זמן  מ˘ך  נו˙ר 
˘ב‡ו˙ו  י˘ר‡ל  ˘לבני  כך  מˆרים,  יˆי‡˙ 
וכו',  עˆבו˙  ‚ורם  ז‰   ı˜ ‚ילוי  ‰י'  ‰„ור 
מ‡‰  ימיו  "ו‰יו  ‰טבע  פי  ˘על  כיו ן 
ל‡ ‰י'  ו‡"כ,  ו, ‚),  (בר‡˘י˙  ˘נ‰"  וע˘רים 
ו‰„ר‡   – „ין  בעלמ‡  בחיי‰ם  חל  ז‰   ı˜
„כוונ˙  לומר  י˘  ול‰כי  ל„וכ˙‡.  ˜ו˘י‡ 
בע˙  י˘ר‡ל  י„עו  ˘כ‡˘ר  ‰י˙‰,  יע˜ב 
‚ילוי ‰˜ı ˘˙לוי ‰ו‡ בענין "זכו" (כנ"ל), 
 ('‰ (בעבו„˙  "זכו"  ב˜יום  ‰ם  יוסיפו  ‡זי 
‰‚‡ול‰   ˙‡ ˙˜„ים  זו  ו‰וספ‰  ˘ל‰ם, 
˘נ˜בע20,   ı˜‰ בטרם  עו„  ˘˙בו‡   –

17) ‰וב‡ ‚ם בפר˘"י וי˘לח לב, י‡.

ז‰  ˘"ענין  לפי‰מ"˘,  ‰רמב"ם  ב‰˜„מ˙   (18
ובין  ‰˜ב"‰  בין  ‡ל‡  ‡ינו  ‰חט‡)  י‚רום  (˘מ‡ 
ל‰בטיח  לנבי‡  ‰˜ב"‰  "˘י‡מר  ל‡  ‡בל  ‰נבי‡", 
לבני ‡„ם בב˘ור‰ טוב‰ במ‡מר מוחלט בל‡ ˙נ‡י 
ו‡חר כן ל‡ י˜יים", „‡"כ "ל‡ י‰י' נ˘‡ר לנו מ˜ום 
ל˜יים בו ‡מונ˙ ‰נבי‡". ‡בל ‡ין ז‰ ˘ייך לעניננו, 
כי בנ„ו"„ ל‡ ‰י˙‰ נבו‡‰, יע˜ב ל‡ ‰י' ˆורך לר‡י' 
‡מונ˙  "ל˜יים  כלל  כ‡ן  ˘ייך  ו‡ין  ע˙י„ו˙.  ˘יו„ע 

‰נבו‡‰". ופ˘וט. ול‰עיר מרמב"ן ב‡ (יב, מ). 

19) ˘‰רי מירי„˙ יע˜ב למˆרים ע„ יˆי"מ עברו 
(מ˙נחומ‡  ב  מב,   ı˜מ י‚.  טו,  לך  (ר˘"י  ˘נ‰  ר„"ו 
ל‚לו˙  יע˜ב  ˘בי˜˘  ובע˙  ˘ם).  ב‡  ע‰"פ).  וב"ר 

‡˙ ‰˜ı עברו י"ז ˘נ‰ מע˙ ‰ירי„‰ למˆרים.

20) וע"„ מ‰ ˘מˆינו ל‚בי יˆי‡˙ מˆרים ‚ופ‡: ‡' 
˘נ‰  ר„"ו  ר˜  מˆרים  ‚לו˙  ˘נמ˘כ‰  לז‰  ‰טעמים 
בין  בברי˙  ˘נ˜בע  כפי  ˘נ‰",  מ‡ו˙  "‡רבע  ול‡   –



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל  יע˜ב  "וי˜ר‡   (‡ מט,  (פר˘˙נו  ‰פסו˜ 
‡˘ר   ˙‡ לכם  ו‡‚י„‰  ‰‡ספו  וי‡מר  בניו 
"בי˜˘   – ‰ימים"  ב‡חרי˙  ‡˙כם  י˜ר‡ 
ונס˙ל˜‰  ‰ימין10   ı˜ לבניו  ל‚לו˙  יע˜ב 
 ‡‰ ˙מו‰,  „לכ‡ור‰  ˘כינ‰"11.  ממנו 
בו„‡י רˆון יע˜ב ל‚לו˙ ‰˜ı ‰י' (ל‡ כ„י 
מבלי ˆורך,   ı˜‰ ˙‡ ‡יו„ע ‰ו˘ ל‰ר‡ו˙ 
ל˘בטים  ˙ועל˙  עי"ז  ל‰בי‡  כ„י  ‡ל‡) 
ו„רו˘  ‡חרי‰ם.  ‰ב‡ים  י˘ר‡ל  לבני  ‡ו 
לי˘ר‡ל  ב‡‰  ‰י˙‰  ˙ועל˙  ‡יזו  בי‡ור, 
˘ע‰.  ב‡ו˙‰  בפני‰ם   ı˜‰ מ‚ל‰  ‰י'  לו 
 ,ı˜‰ ל‰ם מ‚ל‰  יע˜ב  ו‡„רב‰: ‡ילו ‰י' 
‡˘ר זמנו ‰ו‡ ר˜ ל‡חרי כמ‰ ‡לפי ˘נים 
(כ„חזינן ‰‡י„נ‡, ˘ע„יין ל‡ ב‡) – ל‡ זו 
‡ל‡  ˙ועל˙,  ב‡‰  ‰י˙‰  ל‡  ˘עי"ז  בלב„ 
י˘ר‡ל  לבני  ‚ורם  ‰י'  ‰„בר   – ‡„רב‰ 

˘ברון לב עˆום ונמיכו˙ רוח12.

(פˆ"ח,  ע‰"פ  (לב"ר  ˙ו‡ר  ביפ‰  ו‰נ‰, 
ז‰   ı˜ ל‚לו˙  בי˜˘  ˘יע˜ב   ıיר˙ ב)) 
ב‰ם  ובטוח  ‰יו  "˘ˆ„י˜ים  לבניו13,  ר˜ 

10) ל˘ון ‰כ˙וב „ני‡ל בסופו. ור‡‰ ‡ו‰"˙ ר"פ 
מ˜ı. ו˘"נ.

 – (ב˘ינויים  ע‰"פ  ר˘"י  בפירו˘  נמי  ‰וב‡   (11
טעם ‰˘ינויים נ˙' בל˜ו"˘ ח"י ע' 171).

12) בכמ‰ מפר˘ים (ר‡‰ כלי י˜ר רי˘ ויחי. יפ‰ 
ממנו  נס˙ם  ז‰  ˘מטעם  ועו„)  בפנים.  „ל‰לן  ˙ו‡ר 
˘בי˜˘  „יע˜ב  ˜ס"„  ‰י˙‰  מ‰  ˙מו‰,  ‡בל   .ı˜‰

.ı˜‰ ˙‡ ˙ל‚לו

(רי˘  ר˘"י  ˘ל  טעמו  ˘ז‰ו  לומר  וי˘   (13
פר˘˙נו) ˘‰וסיף ˙יב˙ "לבניו" על ל˘ון ‰ב"ר רי˘ 
פר˘˙נו (˘ˆויין בסיום ‰פר˘"י*) – ל˙רı ˜ו˘י‡ זו 

כ"א  מדפיסים)  (או  מהמעתיקים  אינו  זה  שציון   (ׂׂ*

דרש"י עצמו.

בפירו˘ו  ˘ל˜מן  ומ‰   .(20 ‰ער‰  סוף  ל˜מן  (ור‡‰ 

ל‡  ימים  ל‡ורך   (ı˜‰) ˘‰ו‡  ˘‡ע"פ 
 ıי˘ובו מ‡חרי ‰'". ‡ל‡ ˘‡ף בז‰ ל‡ חפ
לב‡ים ‡חרי‰ם  יו„ע  ˘ל‡  ‰˜ב"‰ – "כ„י 
לע˙ים  ˘‰ו‡  י„עו  ‡לו  י˙י‡˘ו  ורבים 
מ˙יי˘ב  ‡ינו  ז‰   ıירו˙ ‡מנם,  רחו˜ו˙". 
˘"יו„ע  ח„‡, „‰ח˘˘  פנים.  ומכמ‰  כ"כ, 
 ı˜‰ ˙‡ לב‡ים ‡חרי‰ם" (‡ם י‚ל‰ יע˜ב
לכל י"ב בניו) – ‰ו‡ ענין ‰מובן בפ˘טו˙ 
„וכ˙ין  בכמ‰  ‰˘"ס  מל'  [ול‰עיר  ל‚מרי 
חבר‡  „"חברך  רע"‡)  טז,  ערכין  ב.  לח,  (ב"ב 

לי'"].  ‡י˙  חבר‡  „חברך  וחבר‡  לי',  ‡י˙ 
„יע˜ב  ‡„ע˙י'  סלי˜   ‡˜ מ‰  מפני  ו‡"כ, 
ועו„  לבניו.   ı˜‰  ˙‡ ל‚לו˙  מלכ˙חיל‰ 
ועי˜ר, „ב˙ירוı ז‰ ע„יין ‡ין יי˘וב לעי˜ר 
סבר  ל‡  למ‰  לפ"ז  ‰˘‡ל‰ – „נ‰י „מובן 
עיין  ‡בל   ı˜‰ ב‚ילוי  ‰יז˜  ˘‡ין  יע˜ב 
יכול  ‰י'  ו˙ועל˙  טוב‰  ‡יזו  מובן  ‡ינו 
‚ילוי ‰˜ı ל‰ˆמיח ל"בניו", ‡˘ר מחמ˙‰ 

"בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙ לבניו ˜ı ‰ימין"14.

„ר˘˙  פי  על   – בז‰  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 

"לבניו"  ˙יב˙  ר˘"י  ‰˘מיט  לכם"  "ו‡‚י„‰  ע‰"פ 
˙יב‰  י˘נ‰   – ז‰  ר˘"י  מ˜ור   – ˘ם  ˘בפסחים  (‡ף 
לכם"  "ו‡‚י„‰  ‰˙יבו˙  על  ב‡  ז‰  פר˘"י  כי   – זו) 
(בני יע˜ב), ובמיל‡ ‡ין ˆורך ומ˜ום לכפול "לבניו".

ו‡‚ל‰)  בו‡ו   ‰"„) ˘ם  (‰˘לם)  ביפ"˙   (14
"˘ל‰יו˙ יע˜ב מחזי˜ ‡˙ בני‰ם* לˆ„י˜ים ‚מורים 
רˆ‰ ל‚לו˙ ל‰ם ‰˜ı ˘מ˙וך ז‰ י‰י' ˘כרם מרוב‰ 
מעבו„˙  יסו‚ו ‡חור  ל‡  ועכ"ז  רחו˜   ı˜‰˘ ˘י„עו 
מ˙פלל  ‚מור  ˆ„י˜  ‚ם  ˘‰רי  בז‰,  ˆ"ע  ‡בל   ."'‰
ור‡‰  ב.  ס,  (ברכו˙  ‰˘חר  בברכו˙  ל‰˜ב"‰ 
ו‡יך  נסיון",  לי„י  ˙בי‡נו  "ו‡ל   (‡ ˜ז,  סנ‰„רין 
י˘˙מ˘  ועו„  כז‰,  נסיון  לי„י  בני‰ם  יע˜ב ‡˙  יבי‡ 

ברו‰"˜ ל˙כלי˙ זו.

*) כפה"נ הכוונה הוא לבניהם של בניו של יעקב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰‡לף ו˘בע מ‡ו˙"4.

ב˙ר  „זיל  בפ˘טו˙,  ‰„בר  בי‡ור  ו‰נ‰ 
לז‰  ‰טעם  ‰˘"ס  מן  כנ"ל  כי  טעמ‡, 
˜יˆין"  מח˘בי  ˘ל  עˆמן  "˙יפח  ˘‡מרו 
 ı˜‰ ע˙  ˘‰‚יע  כיון  ‡ומרים  "˘‰יו  ‰ו‡ 
(ב‡‚ר˙  ‰רמב"ם  ˘בי‡ר  וכמו  ב‡",  ול‡ 
ו˙˜ל‰  כ˘לון  לי„י  מבי‡  ˘‰„בר  ˙ימן) 
‰˜ˆים  ˘ב‡ו  בר‡ו˙ם  יטעו  "˘מ‡  לעם, 
נחום  „ר'  ˙ימן  „‡‚ר˙  ב˙ר‚ום  (כ"‰  ב‡"5  ול‡ 
בכמ‰  ‰˙ר‚ומים  וב˘‡ר  ל‰לן).  (וכן  ‰מערבי 

‰‡מונ‰  ל‰ע„ר  ל‚רום  עלול  וז‰  ˘ינויים), 
עלי‰ם  ‰˙פללו  "לפיכך  ‰מ˘יח,  בבי‡˙ 

חכמים ˘˙פח „ע˙ם וי˘ח˙ ח˘בונם"6.

‚„ולי  ˘ע"י  ‰˜ˆים  ‚ילוי  מ˘‡"כ 
י˘ר‡ל – ‡„רב‰: ‰„בר ‰י' ל˘ם ‰˙כלי˙ 
על  ‰רמב"ם   ıמלי‰˘ (וכמו  נעלי˙  ‰כי 
ל˜ˆים  בנו‚ע  ˘ם)  ˙ימן  (ב‡‚ר˙  ‰רס"‚ 
˘‰ו„יע עלי‰ם), כי ‰יו ‡ל‰ זמנים ˘ב‰ם 
סברו˙  "בעלי  ‰מˆב,  ב˘פל  י˘ר‡ל  ‰יו 

במ‡מרי  נ„פס  ‰מ‡מר  ˘יט).  ע'  פר"˙  ‰מ‡מרים 
ע'  ˘ם  ור‡‰  ו‡ילך  ˙יט  ע'  ח"‡  פר˘יו˙  ‡„‰"ז 

˙כ‚. ור‡‰ ‡ור ‰˙ור‰ ל‰ˆ"ˆ נ"ך ע' ˜פ‚.

בנו‚ע  נ"ע  מ‰ור˘"ב  ‡„מו"ר  כ"˜  „ברי  ר‡‰   (4
˘נ˙ ˙רס"ו (נ„פס ב‰וספו˙ לספר ‰מ‡מרים ˙רס"ו 

בסופן – ˜‰"˙, ˙נ˘"‡, ע' ˙רפח).

 :ı˜‰ ויפח   ‰"„ ˘ם  סנ‰„רין  פר˘"י  ר‡‰   (5
˙יפח נפ˘ו ˘ל מח˘ב ‰˜ı ˘ל‡ ‰י' לו לכזב ולומר 
ב‚מ'  ‰‰מ˘ך  „מפר˘  ו‰יינו,  וכו'.  ˘‰‚יע  כיון 
ו‰ו‡  עˆמם.  ˜ˆים  ‡מח˘בי   – כו'"  ‡ומרים  "˘‰יו 

„ל‡ כפירו˘ ‰רמב"ם „˘‡ר ‰עם יטעו בז‰.

‰נ‰‚˙ם"  ויפסי„  מח˘ב˙ם  ‰˘ם  "˘יכזיב   (6
ול‰פסי„ ‰נ‰‚˙ם"  חס„‡י) "ל‰כ˘ילם  (˙ר‚ום ‡בן 
(‡בן ˙יבון), וב˘ל˘˙ם ‰ו‡ בל˘ון ˙פל‰, וב˙ר‚ום 
˜‡פח "ולפיכך ˜ללום ˘יכזיב ‰' ‡˙ ‰בירור ˘ל‰ם 

וי˜ל˜ל מועˆו˙י‰ם".

י˘ר‡ל ˜יבˆו  ו‡זי ‚„ולי  נ˘ח˙ו˙",  רבו˙ 
ומ˘כו ‡לי‰ם "‰מון ‰עם, על „רך ח˘בון 
ב‡מונ˙ם,  ‡ו˙ם  חיז˜ו  ובכך  ‰˜ˆים", 
ב‰ו„יעם  ל‚‡ול7‰,  ‰˙˜ו‰  ב‰ם  ועוררו 
ל‰ם8 ˘‰‚‡ול‰ ˜רוב‰ ממ˘ לבו‡ – ‡ע"פ 

˘לול‡ ז‡˙ "‰˙ור‰ ‡סר‰ ז‰"9.

„בעˆם   ˙ˆ˜ מ˘מע  נמˆ‡  ז‰  ולבי‡ור 
‰‡יסור ב˙˜פו ‚ם בכ‚ון „‡, ‡ל‡ ˘י˘ כ‡ן 
‰מˆב  ˘פל  מחמ˙  ˘ע‰  לפי  ‰י˙ר  כעין 
וכעין  ב‚‡ול‰,  ‰‡מונ‰  בחיזו˜  ו‰ˆורך 
˙ור˙ך"  ‰פרו  ל‰'  לע˘ו˙  „"ע˙  ‰‚„ר 
(‚יטין ס, ‡). ‡בל י"ל ב‡ופן ‡חר, „‰י‰ ס"ל 

˜‡י  ל‡  ‚וונ‡  „בכ‰‡י  י˘ר‡ל  ‚„ולי  ל‰נך 
מעי˜ר‡ ‰‡יסור „חי˘וב ˜יˆים.

 ב 
יחי„י  בין  בז‰  לחל˜  „י˘  נופך,  יוסיף 
ע"פ   – י˘ר‡ל  לכלל  בי˘ר‡ל  ס‚ול‰ 
ל‚לו˙  יע˜ב  "בי˜˘  ‰˘"ס  „ר˘˙  בי‡ור 

‰˜ı כו'"

‡ינו  ‚וונ‡  „בכ‰‡י  בז‰  לומר  ו‰נר‡‰ 
˙ועל˙  י˘נ‰  בעˆם  כי  ‰‡יסור  בכלל 
‚„ול‰ ב‚ילוי ˜יˆים ב‡ופנים ‡לו (ול‡ ר˜ 
וב‰˜„ים  בלב„).  חלו˘ים  ב„ורו˙  ‰י˙ר 
על   (‡ נו,  (פסחים  ‰˘"ס  ב„ר˘˙  ‰בי‡ור 

7) ב˘‡ר ‰˙ר‚ומים ב˘ינוי (ו‚ם ב˙וכן) ˜ˆ˙.

˘טע‰  על  עליו  לטעון  "ו‡ין  ומסיים   (8
וב‡בן  ˙יבון.  ‡בן  ב˙ר‚ום  וע„"ז  בח˘בונו˙יו". 
˙פיס‰  ע˘‰  ‡˘ר  ‰˜ˆים  ‰כזב˙  "ו‡ין  חס„‡י 

עליו". וע„"ז ב˙ר‚ום ˜‡פח.

˘‰י'  "‡ע"פ  ל‰רס"‚  בנו‚ע  ‰רמב"ם  כ"כ   (9
יו„ע ˘‰˙ור‰ ‡סר‰ ז‰". וב˙ר‚ום ˜‡פח "˘‰˙ור‰ 

‰ז‰יר‰ על כך". וכיו"ב ב˘‡ר ‰˙ר‚ומים.


