
‚úיון ˙ע„
ער˘"˜ פר˘˙ ויר‡ ‰'˙˘ע"‰

מ„וע ú‡ ‰כין ‡בר‰ם ‡˙ ‰úחם ú‡ורחים?

‰úמסוכן במי ‰úים ו„ין חוúבעניני בי˜ור חו

"‡נכי עפר ו‡פר"

"במ‰ ‰˙פúú˙?" – "עם ‰סטענ„ער!"



בעז‰י״˙.

ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ויר‡, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ‰˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙ע„), 
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



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

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

˜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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

עם  ‰˙פלל  ˘‰ו‡  ‰ז˜ן]  ‡„מו"ר  [˘ל  ‰מענ‰  פירו˘  וז‰ו  ˜יום.  לז‰  ‰י'  ל‡  ‰‡ל˜י˙, 
‰סטענ„ער ˘‰סטענ„ער ‰ו‡ ‡ל˜ו˙ –

ו‡„מו"ר ‰ז˜ן סיים: ‰ע˘ב ‰˜טן ביו˙ר מר‡‰ על ‡ל˜ו˙. כמ"˘ מ‰ רבו מע˘יך ‰', 
י˘  מ‰ם  ולכל ‡ח„  ע˘בים  מליונים  מליוני  י˘נם  עולם,  ˘ל  רבונו  מע˘יך  כמ‰ ‚„ולים 
חיו˙ נפר„˙ וטבע נפר„, מ‰ ˘טוב לע˘ב ‡ח„, ˘ונ‰ לע˘ב ‡חר, ורבונו ˘ל עולם ‡ח„ 

בר‡ ‰כל, ומחי' ‰כל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' יב ו‡ילך – ˙ר‚ום מ‡י„י˙)

 

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מ„וע ל‡ ‰כין ‡בר‰ם בעˆמו ‡˙ ‰לחם ל‡ורחים?

י„יי˜ מ‰כ˙ובים ˘מל‡כ˙ ‰כנ˙ ‰עיס‰ ‰ו‡ מל‡כ˙ ‰נ˘ים „וו˜‡ / יב‡ר ‡˙ ˘ל˘˙ ‰נסים 
˘פס˜ו ‡חרי פטיר˙ ˘ר‰ וחזרו כ‡˘ר ב‡‰ רב˜‰, ˘מרומזים ‰ם ב‚' ‰˙יבו˙ "‰‡‰ל‰ ˘ר‰ 

‡מו" 

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ˘יח‰ ‚' לפ' חיי ˘ר‰)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
"‡נכי עפר ו‡פר"

״ב˘כר ˘‡מר ‡בר‰ם ‡בינו ו‡נכי עפר ו‡פר זכו בניו ל˘˙י מˆו˙ ‡פר פר‰ ועפר סוט‰״ (סוט‰ 
יז, ‡) – בי‡ור ‰˘ייכו˙ ˘ל ב׳ מˆוו˙ ‡לו ל‡ופן ענוו˙נו˙ו ˘ל ‡בר‰ם – ״עפר ו‡פר״

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

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

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בעניני בי˜ור חולים ו„ין חול‰ מסוכן במיל‰

י„ח‰ ˙ירוˆי ‰מפר˘ים בענין ‰˙‡מ˙ „ברי ‰˘"ס ˘בי˜ר ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בר‰ם ב˘לי˘י למיל˙ו 
˘ע„יף  מˆוו˙  ב˜יום  יסו„  ע"פ ‰˘"ס  יח„˘   / חולי ‰מיל‰  סכנ˙  ‚בי  ˘יטו˙ ‰ר‡˘ונים  עם 

˜יומו מבלי ˘ינוי טבע ‰עולם, ועפ"ז י˙רı ‰יטב סיפורי ‰˘"ס ‚בי מיל˙ ‡בר‰ם

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ ˘יח‰ לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰

כז „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
עם מ‰ ‰˙פלל˙?

‡ל ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן במ‰ ‰ו‡ [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ‰˙פלל בר‡˘-‰˘נ‰ (כלומר,  ‡„מו"ר ‰‡מˆעי̆ 
ב‡יז‰ ‰˙בוננו˙) וענ‰ לו [‡„מו"ר ‰ז˜ן] "עם ‰סטענ„ער, ˘‰סטענ„ער ‰ו‡ ‚ם ‡ל˜ו˙".



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

מ„וע ל‡ ‰כין ‡בר‰ם בעˆמו 
‡˙ ‰לחם ל‡ורחים?

 ˙‡ יב‡ר   / „וו˜‡  ‰נ˘ים  מל‡כ˙  ‰ו‡  ‰עיס‰  ‰כנ˙  ˘מל‡כ˙  מ‰כ˙ובים  י„יי˜ 
˘ל˘˙ ‰נסים ˘פס˜ו ‡חרי פטיר˙ ˘ר‰ וחזרו כ‡˘ר ב‡‰ רב˜‰, ˘מרומזים ‰ם 

ב‚' ‰˙יבו˙ "‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו" 

ברי˘ פר˘˙נו מספר ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ ‰"‰כנס˙ ‡ורחים" ‰נפל‡‰ ˘‰י˙‰ ‡ˆל ‡בר‰ם 
‡בינו, „‡ף ˘‰י' יום ‰˘לי˘י למיל˙ו ובמיל‡ ‰י' כו‡ב כו', מכל מ˜ום כ˘ר‡‰ "˘ל˘‰ 

‡נ˘ים" ב‡ים רı ל˜ר‡˙ם ו„‡‚ ל‰ם ל‡כיל‰ ו˘˙י'. 

ו‰נ‰, ‰כ˙וב מ„‚י˘ ‡˘ר ‡בר‰ם בעˆמו ע˘‰ ‡˙ ‰פעולו˙ ‰נ„ר˘ו˙: "ו‡ל ‰ב˜ר 
רı ‡בר‰ם, וי˜ח בן ב˜ר רך וטוב וי˙ן ‡ל ‰נער, וימ‰ר לע˘ו˙ ‡ו˙ו. וי˜ח חמ‡‰ וחלב 
ובן ‰ב˜ר ‡˘ר ע˘‰, וי˙ן לפני‰ם, ו‰ו‡ עומ„ עלי‰ם ˙ח˙ ‰עı וי‡כלו" (יח, ז-ח). וז‰ 
˘נ˙ן ‡˙ ‰ב˜ר "‡ל ‰נער" – ול‡ ‰˘לים לע˘ו˙ו בעˆמו – מפר˘ ר˘"י ˘"‰נער" ‰ו‡ 

בנו י˘מע‡ל, וז‰ ˘נ˙ן לו ‡בר‰ם ‰ו‡ מטעם מיוח„: "לחנכו במˆוו˙". 

[ור‡‰ ב„ברי ‰רמב"ן כ‡ן: "וטעם ו‡ל ‰ב˜ר רı ‡בר‰ם, ל‰‚י„ רוב ח˘˜ו בנ„יבו˙, 
ז˜ן  ו‰ו‡  חרב,  ˘ולף  מ‡ו˙ ‡י˘  ו˘לו˘  ע˘ר  ˘מונ‰  בבי˙ו  כי ‰‡„ם ‰‚„ול ‡˘ר ‰יו 
ו‡חרי  בע˘יי˙ ‰לחם,  לזרז ‡ו˙‰  ˘ר‰  בעˆמו ‡ל ‡‰ל  במיל˙ו, ‰לך ‰ו‡  וחלו˘  מ‡„ 
כן רı ‡ל מ˜ום ‰ב˜ר לב˜ר מ˘ם בן ב˜ר רך וטוב לע˘ו˙ ל‡ורחיו, ול‡ ע˘‰ כל ז‰ על 

י„י ‡ח„ ממ˘ר˙יו ‰עומ„ים לפניו"]. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

˘ב˘נ‰ ‰ז‡˙  ומ˜וים  ˘ל ‰˘נ‰ ‰חולפ˙,  על ‰„ברים ‰בל˙י-טובים  ב˙˘וב‰  חוזרים 
כלומר,  ר‡˘ ‰‡„ם,  ˘נ˜ר‡  כפי  ב˘ם "ר‡˘ ‰˘נ‰",  נ˜ר‡  ז‰  ח‚  ר˜ ‡˙ ‰טוב.  נע˘‰ 
"ר‡˘ ‰˘נ‰" ‰ו‡ ‰ר‡˘ ˘ל ‰˘נ‰ – כ˘ם ˘כל ‰‡ברים ˙לויים בר‡˘, כך ‚ם כל מ‰ 
לפיכך ‡ˆל ‰י‰ו„ים  בר‡˘ ‰˘נ‰.  כך  על  ני„ון  כל ‰˘נ‰, ‰ו‡  במ˘ך  עם ‰‡„ם  ˘י‰י' 

‰‚„ולים, ימים ‡לו י˜רים מ‡ו„, כל „˜‰ מ˙ו˜‰ ונעימ‰.

מעט  י˘נים  ˘‰יו  ‡ו  ר‡˘-‰˘נ‰,  בלילו˙  י˘נים  ‰יו  ˘ל‡  חסי„ים  ע„יין  זוכר  ‡ני 
‰˙‰לים,   ˙‡ מ˘לימים  ˙‰לים,  ‡ומרים  ומ˙פללים,  לומ„ים  ‰יו  ‡לו  ביממו˙  מ‡ו„. 
‡„מו"ר  מחסי„י  פ˘וט,  י‰ו„י  ‡ח„,  ז˜ן  חסי„  ‰כר˙י  פעמים.  ˘לו˘  ומי  פעמיים  מי 
‰‡מˆעי – לי˙ר „יו˜, ‰ו‡ ‰כיר ‡˙ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי, כי ל‰יו˙ חסי„ כפי ˘‡נו ˜ור‡ים 
בר‡˘- פעמים  ע˘ר  ספר ‰˙‰לים  מ˘לים ‡˙  ו‰ו‡ ‰י'  לז‰, –  ˘ייך  ל‡ ‰י'  חסי„, ‰ו‡ 

‰˘נ‰ וחמ˘ פעמים ביום ‰כיפורים.

‰ז˜ן  ו‡„מו"ר  ‰‚בו‰ו˙  ‰„ר‚ו˙  ‡ח˙  ‰י‡  ‰˘נ‰  ר‡˘  ˘˙פל˙  מובן,  ‰‡מור  מכל 
˘‡ל ‡˙ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי ב‡יזו ‰˙בוננו˙ (‰˙בוננו˙ פירו˘‰: ‰ערכ‰, ‰‚ו˙, מח˘בו˙ 

עמו˜ו˙) ‰ו‡ ‰˙פלל בר‡˘ ‰˘נ‰.

וכל ˜ומ‰ לפניך ˙˘˙חוו‰
לפניך  ˜ומ‰  "וכל  ˘ל  ‰מ˘מעו˙  עם  ‰˙פלל  ˘‰ו‡  לו  ‰˘יב  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר 

˙˘˙חוו‰", ˘‰כל בטל ל‡ל˜ו˙.

˘זו   – מסויימ˙  מˆי‡ו˙  מ˘˙˜פ˙ „מו˙  ˘מן ‰עולם  למרו˙  – ‰סבר ‰„ברים ‰ו‡: 
וכל ‡ח„  וירח,  ˘מ˘  וב‰מו˙,  חיו˙  בני-‡„ם,  בו ‰כל,  י˘  מ˘מעו˙ ‰מו˘‚ "˜ומ‰" – 
‰ז‡˙  ‰„מו˙  כל  ‡בל  וחו˘ך,  ‡ור  וחום,  ˜ור  וחורף,   ıי˜ ˘ל  מסויים  בס„ר  מ˙נ‰‚ 
מחי' ‡ו˙ם, ‰רי   ‰˙‡˘ לל‡ ‰חיו˙ ‰˜„ו˘‰  „ברים ‡לו,  כל  מ˘˙חוו‰ ‡ליך ‰˜ב"‰, 

‰ם כ‡ין ו‡פס, ולכן ‰˙פלל ‡„מו"ר ‰‡מˆעי ˘בכל ז‰ ˙ומ˘ך חיו˙.

"עם ‰סטענ„ער, ˘‰סטענ„ער ‰ו‡ ‚ם ‡ל˜ו˙"
בר‡˘- [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ‰˙פלל  במ‰ ‰ו‡  ˘‡ל ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ו‡„מו"ר ‰‡מˆעי 
‰˘נ‰ (כלומר, ב‡יז‰ ‰˙בוננו˙) וענ‰ לו [‡„מו"ר ‰ז˜ן] "עם ‰סטענ„ער, ˘‰סטענ„ער 

‰ו‡ ‚ם ‡ל˜ו˙".

– ‰‰סבר‰ בז‰: סטענ„ער ‰ו‡ „וכן ˘נ˘ענים עליו ב˘ע˙ ‰˙פל‰, ‰יינו ˘ל‡ו „ו˜‡ 
בו  רו‡ים  ל‡  ˘‡נחנו  „בר  ‡פילו  ‡ל‡  ‰„ברים,  ˘‡ר  וכל  ‡נ˘ים  עˆים,  ‰חי,  ‰עולם 
ולל‡ ‰חיו˙  מ‡ל˜ו˙,  ר˜  וחיו˙ם ‰י‡  חיים,  בז‰, ‚ם ‰ם  וכיוˆ‡  כמו ‰סטענ„ער  חיו˙ 



כז

דרכי החסידותדרכי החסידות

עם מ‰ ‰˙פלל˙?
בר‡˘- במ‰ ‰ו‡ [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ‰˙פלל  ˘‡ל ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ‡„מו"ר ‰‡מˆעי 
‰סטענ„ער,  "עם  ‰ז˜ן]  [‡„מו"ר  לו  וענ‰  ‰˙בוננו˙)  ב‡יז‰  (כלומר,  ‰˘נ‰ 

˘‰סטענ„ער ‰ו‡ ‚ם ‡ל˜ו˙".

◇ ◇ ◇

במ‰ ‰˙פלל˙ בר‡˘ ‰˘נ‰?
˘ל  לח„רו  נכנס ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ˘פעם  מספרים,  ˘ז˜ני ‰חסי„ים ‰יו  מע˘‰  מספרים 
‰כיפורים,  ליום  ‰˘נ‰  ר‡˘  בין  ˙˘וב‰,  ימי  בע˘ר˙  ‰י‰  ‰„בר   – ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר 
‡„מו"ר   ˙‡ ‡„‰"ז  ˘‡ל   – חסי„ו˙  כו˙ב  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר   ˙‡ ר‡‰  ‰ז˜ן  ו‡„מו"ר 

‰‡מˆעי: "במ‰ ‰˙פלל˙ בר‡˘ ‰˘נ‰?".

– פירו˘ ‰˘‡ל‰: כלומר ב‡לו מח˘בו˙ ו‰˙בוננויו˙ ‰˙פלל בר‡˘-‰˘נ‰. ‰רי ענין 
‰˙פל‰ ‰ו‡ ˘בח ל‰˜ב"‰. י˘נם ‡נ˘ים פ˘וטים ˘˙פל˙ם ‰י‡ ר˜ ב˜˘‰, ‰ם מב˜˘ים 
˘‰˜ב"‰ יעזור ל‰ם בכל ˆרכי‰ם, ברי‡ו˙ ופרנס‰ וכיוˆ‡ בז‰. ‡ך ‡נ˘ים נעלים יו˙ר – 
˙פל˙ם ‰י‡ עבו„‰ ˘ב‰ ‰ם עוב„ים ‡˙ ‰˜ב"‰, ל‡ ר˜ עבור ˆרכי‰ם בלב„. כמו מ˘‰ 
„ור,  ˘בכל  ‚ם ‰ˆ„י˜ים  וכך  בע„ ‰עם ‰˜„ו˘.  כי ‡ם  עˆמו,  לעניני  נ„ר˘  ˘ל‡  רבינו 
‰מ˙פללים בע„ כל ‰י‰ו„ים, בע„ כלל י˘ר‡ל, ועבור ‰מ˜ו˘רים ‡לי‰ם בפרט. ˙פל˙ם 

‰י‡ כבר מסו‚ ‡חר ל‚מרי, למעל‰ מן ‰ר‚יל.

מ‰„ר‚ו˙ ‰‚בו‰ו˙ ב˙פיל‰ – ˙פיל˙ ר‡˘-‰˘נ‰
ובכל  ויום-טוב,  ˘ב˙  ל˙פלו˙  ימי ‰חול  ˙פל˙  ב˙פל‰. ‡ינ‰ „ומ‰  רבו˙  י˘ „ר‚ו˙ 
י˙'. ‡נו  מלכו˙ו  עלינו ‡˙  מ˜בלים  ר"‰ ‰י‡: "‰כ˙ר‰", ‡נו  עבו„˙  ˘ונ‰.  יו"ט „ר‚‰ 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

„ו˜‡:  ל˘ר‰  ‡בר‰ם  ‰˘‡יר  ז‰   ˙‡˘  – ‰לחם  ‰כנ˙  ‰ו‡  ‰כלל  מן  יוˆ‡  ‡מנם 
"וימ‰ר ‡בר‰ם ‰‡‰ל‰ ‡ל ˘ר‰, וי‡מר מ‰רי ˘ל˘ ס‡ים ˜מח סול˙ לו˘י וע˘י עו‚ו˙" 
(יח, ו. וז‰ו ‰טעם ˘לבסוף ל‡ ‰בי‡ ל‰ם לחם – "לפי ˘פירס‰ ˘ר‰ נ„‰ .. ונטמ‡˙ ‰עיס‰", כ„ברי ר˘"י 

יח, ח. ונ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 193). ומז‰ ˘ל‡ פיר˘ ר˘"י טעם מיוח„ על ז‰ 

[ול‰עיר מ‰מסופר ב‰מ˘ך ‰ס„ר‰ (יט, ‚) בנו‚ע ללוט, ˘‰ו‡ בעˆמו ‡פ‰ מˆו˙] – מובן 
˘כן ‰ו‡ בפ˘יטו˙, ˘ענין ז‰ „‰כנ˙ לחם ˘ייך „ו˜‡ ל˘ר‰ (ול‡ ל‡בר‰ם).   

ו‡ם כן ‰ו‡, ‰רי ˘י‰י' בי„ינו "מפ˙ח" ל‰בין ‡˙ „ברי ר˘"י בס„ר‰ ‰ב‡‰, פ' חיי 
˘ר‰, ˘ב‰˘˜פ‰ ר‡˘ונ‰ נר‡ים ˘ל‡ במ˜ומם – ועפ‰נ"ל י˙יי˘בו ‰יטב, וכ„ל˜מן.

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

ל‡˘‰ ו‚ו'". ומפר˘ ר˘"י:

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

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

מ˜ר‡" „ו˜‡,  ˘ל  לב‡ר "פ˘וטו  ע‰"˙ ‰ו‡  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘ל  ˘ענינו  וע"פ ‰י„וע 
ל‰בנ˙  נ„ר˘  ז‰  כ‡˘ר  (מלב„  כו'   ‰„‚‡‰ ב„רך  חז"ל  „ר˘ו˙  ˘ל  "לי˜וט"  ‰ו‡  ו‡ין 
כ"„ברי  ‰נר‡ים  פרטים  ובכו"כ  ר˘"י  ˘ל  „בריו  ב‡ריכו˙  טוב‡  לעיין  י˘   – ‰פ˘ט) 

‡‚„‰" ממ˘: כיˆ„ מוכח כל ז‰ מ˙וך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"?!

פרטים  ˘לו˘‰  מ„ברי ‰מ„ר˘  ˘‰בי‡  ר˘"י,  על  מ˜˘‰  מפר‡‚  ˘‰מ‰ר"ל  וב‡מ˙, 
ב‰נ‰‚˙ ˘ר‰ ורב˜‰ - ‡) נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙, ב) ברכ‰ מˆוי' בעיס‰, ‚) ענן 

˜˘ור על ‰‡‰ל – ‡ך ‰˘מיט פרט רביעי: 

חי'  ˘˘ר‰ ‰י˙‰  זמן  'כל  ˘‡מרו  ו‰ו‡   – עו„ ‡ח„  טז) ‡מרו  (פ"ס,  רב‰  "בבר‡˘י˙ 
‰י' בי˙‰ פ˙וח לרווח‰'. ו‡רבע‰ „ברים זכרו רז"ל במ„ר˘, ור˘"י ‰˘מיט ‡ח„ ו˜יˆר 
„ברי‰ם .. כי ‰ם ‡מרו ‡רבע‰ ו‰ו‡ ‡מר ˘לו˘‰". ור‡‰ ‚ם בלבו˘ ובˆ„‰ ל„רך (ועו„) 

˘˘˜ו"ט ב‰˘מט‰ זו ˘ל ר˘"י; 

‡ך לכ‡ור‰ עי˜ר ‰˜ו˘י‡ ‰י‡ ל‡י„ך ‚יס‡: ‡ם ר˘"י בל‡ו ‰כי ‡ינו מבי‡ ‰מ„ר˘ 
כˆור˙ו, ‡ל‡ מ˜ˆר בו – מנין לו ˘ל‡ ל˜ˆר עו„ יו˙ר? 

בן  יונ˙ן  ב˙ר‚ום  ˘מˆינו  למ‰  בר˘"י  ‰‡ריכו˙   ˙‡ כ˘מ˘ווים  ‰˜ו˘י‡,  ו˙‚„ל 
עוזי‡ל על ‡˙ר, וכן בספר ‰ז‰ר (ח"‡ נ, ‡. ˜ל‚, ‡), ˘˘ם מ˜ˆרים ומבי‡ים ר˜ ‡˙ ‰פרט 
˘ל "נר „לו˜"; ‰רמב"ן בפירו˘ו מזכיר ר˜ "‰י˙‰ ברכ‰ מˆוי' בעיס‰"; ובמ„ר˘ ל˜ח 
טוב ‰בי‡ ר˜ ‰נס „"ענן ˜˘ור". ו„ו˜‡ ר˘"י, ˘ענינו בי‡ור ‰פ˘ט, מ‡ריך ומבי‡ ‡˙ 

כל ˘לו˘˙ ‰פרטים! 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚. ובי‡ור ‰ענין:

מיו˙רו˙ ‰ן. –  ˘לכ‡ור‰  ˘ר‰ ‡מו",  ˘לו˘˙ ‰˙יבו˙ "‰‡‰ל‰  לפר˘ ‡˙  ב‡  ר˘"י 
כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ לספר ˘יˆח˜ נ˘‡ ‡˙ רב˜‰ ל‡˘‰, ו‡ם כן ‰י' לו לומר ר˜ "ויבי‡‰ 
יˆח˜ וי˜ח ‡˙ רב˜‰ ו˙‰י לו ל‡˘‰"; מ‰ ב‡ ללמ„נו ב‰וספ˙ ‰˙יבו˙ "‰‡‰ל‰ ˘ר‰ 

‡מו"?!

ב„רכו  לו  ˘‰יו  ‰נסים  על  מ‡ליעזר  יˆח˜  ˘˘מע  ל‡חר  ˘‚ם  ר˘"י,  מפר˘  כך  על 
ל‰בי‡ ‡˙ רב˜‰ (כפר˘"י חיי ˘ר‰ כ„, סו), ע„יין ל‡ ‰י' בטוח ˘זו ‰‡˘‰ ‰ר‡וי' לו; ור˜ 
ל‡חר ˘ר‡‰ נסים ‚„ולים נוספים ‡ז ‰חליט בוו„‡ו˙ ˘‰י‡ ‰י‡, "וי˜ח ‡˙ רב˜‰ ו˙‰י 

לו ל‡˘‰".  

למ„  כן  ועל   – יˆח˜  ˘ר‡‰  ‰נוספים  ‰נסים  ‰ם  מ‰  בפירו˘  ‰כ˙וב  ‡מר  ל‡  ו‰נ‰, 
נס  ‡מו":  ˘ר‰  "‰‡‰ל‰  ‰˙יבו˙  ב˘לו˘˙  ‰מרומזים  נסים  ˘לו˘‰  ‡לו  ˘‰יו  ר˘"י, 

‡ח„ ˘ייך ל"‰‡‰ל‰", נס ˘ני ˘ייך ל"˘ר‰", ונס ˘לי˘י ‰˘ייך ל"‡מו". 

˘‰ענין  ס"‡),  (לעיל  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  לפי  ‰ו‡  מובן   – "˘ר‰"  ל˙יב˙  ‰˘ייך  ‰נס   .„
‰˘ייך  ‰נס  ‡יפו‡  וז‰ו  ‰עיס‰;  ‰כנ˙  ‰ו‡  „ו˜‡  ˘ר‰  מופ˜„˙  ‰י˙‰  ˘עליו  ‰מיוח„ 

במיוח„ ל"˘ר‰" – ז‰ ˘"ברכ‰ מˆוי' בעיס‰". 

˘נ‡מר  מ‰  וז‰ו  ‰‡‰ל".  על  ˜˘ור  ˘"ענן  ז‰  ‰ו‡   – "‰‡‰ל‰"  ל˙יב˙  ‰˘ייך  ‰נס 
במיוח„  י„וע  ‰י'  ‰‡‰ל  כי  ˘‰‡ריכו),  כ‡ן  ר˘"י  במפר˘י  (ור‡‰  ‰י„יע‰  ב‰"‡  "‰‡‰ל‰" 

בזכו˙ ז‰ ˘"ענן ˜˘ור על ‰‡‰ל". 

ומˆינו כעין ז‰ בפר˘˙נו (כב, „), בסיפור ‰ע˜„‰, ‡˘ר "וי˘‡ ‡בר‰ם ‡˙ עיניו ויר‡ 
‡˙ ‰מ˜ום מרחו˜", ומפר˘ ר˘"י: "ר‡‰ ענן ˜˘ור על ‰‰ר" – „י"ל בז‰, ˘כיון ונ‡מר 
בכ˙וב "‰מ˜ום" ב‰"‡ ‰י„יע‰, ‰רי מובן ˘מ„ובר במ˜ום ˘יו„עים ‡ו˙ו כמ˜ום מיוח„, 

ועל ז‰ מפר˘ ר˘"י ˘‰ו‡ על י„י ˘"ענן ˜˘ור על ‰‰ר". 

˘יו„ע  וכמו  ˘ב˙".  לערב  ˘ב˙  מערב  „לו˜  "נר  ‰ו‡   – "‡מו"  ל˙יב˙  ‰˘ייך  ו‰נס 
לע˘ו˙  מ˜פי„‰  ˘‡ו˙ו  ‰מיוח„  ‰„בר  ‡˘ר  למ˜ר‡"),  חמ˘  ("בן  ˆעיר  ˙למי„  ‡פילו 

‰‡ם בעˆמ‰ (ול‡ ‰‡ב בעל ‰בי˙, ו‚ם ל‡ מ˘ר˙˙ וכיו"ב) ‰ו‡ ‰„ל˜˙ נר ˘ב˙.

‰. ‡מנם ל„רכנו מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡ פ˘וט‰ - על ‰ס„ר ב„ברי ר˘"י: 

˘ר‰  "‰‡‰ל‰  ‰˙יבו˙  מ˘לו˘˙  ‰ם  נלמ„ים  ‰נסים  ˘לו˘˙  ‰רי  ˘נ˙ב‡ר,  מ‰  לפי 
"ברכ‰  על  מלמ„˙  "˘ר‰"  ˙יב˙  ˜˘ור",  "ענן  על  מלמ„˙  "‰‡‰ל‰"  ˙יב˙   – ‡מו" 

בעיס‰", ו˙יב˙ "‡מו" על "נר „לו˜"; 

ל‡חריו "ברכ‰  ‰פוך: ‰˜„ים "נר „לו˜",  בס„ר  ר˘"י ‡˙ ‰נסים  מ„וע ‡יפו‡ ‰בי‡ 
בעיס‰", ו‡ילו ‡˙ "ענן ˜˘ור" ‰בי‡ ‡חרון! 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡ ‰‰כרח לנˆל כל ר‚ע ור‚ע
על  נוסף  ז‰,  על  ‰זמן  חבל  כי  ב˘˜ו"ט,  כלל  עמו  ל‰כנס  ˘ל‡  יו˙ר  עו„  נכון  ‡בל 
לעˆמו ‡˘ר  ויב‡ר  יˆרו ‰טוב,  עליו ‡˙  יר‚יז  כו', ‡ל‡  מנוול  עם  ‰ענין „כל ‰מ˙‡ב˜ 
כ˘˙˙חיל  ‡מורים  ‰„ברים  ˙ˆ‡ו,  בחפזון  ל‡  כי  „מ˘יח‡  „ע˜ב˙‡  ב„ר‡  ˘נ‡מר  ‡ף 
‰‚‡ול‰ ו‰יˆי‡‰ מ‰‚לו˙ בפועל, מ˘‡"כ ב‰ר‚עים ‰‡חרונים „ימי ‰‚לו˙, ‡„רב‰ כל 
ר‚ע ור‚ע מ˙‚„ל ערכו יו˙ר ויו˙ר, כיון ˘עו„ מעט וי‚יעו ˘נים ‡˘ר ˙‡מר ‡ין לי ב‰ם 

חפı (˘ב˙ ˜נ‡, ב), ולכן ‰‰כרח לנˆל כל ר‚ע ור‚ע ב‡ופן ‰יו˙ר מועיל.

י˘ר  ב‡ופן  ומˆו˙י'  ב˙ור‰  ˘‰עבו„‰  פ˘וט  ח˘ך,  ‰רב‰  „וח‰  ‡ור  ˘מעט  וכיון 
מועיל‰ יו˙ר מ‡˘ר „יחוי ‰ח˘ך ע"י ˘˜ו"ט עם ‰יˆ‰"ר.

ועפ"ז מובן ‚"כ ‰‰כרח ל‰רבו˙ בלימו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰ – ‰מבי‡ ל‡‰ב˙ו וליר‡˙ו 
(ר‡‰ רמב"ם ‰ל' יסו‰"˙ רפ"ב. ‰˜„מ˙ ס' ‰חינוך בסופ‰) ובכל יום „ו˜‡, כיון ˘˜ב ז‰ מ‚ין על 

כור ˘ל לימו„ נ‚ל‰ „˙ור‰ וכ‰ור‡˙ חכמינו ז"ל (˘ב˙ ל‡, סוף ע"‡) ‡מר לי' מוטב ‡ם ל‡ 
כו'. וכמבו‡ר ב‡רוכ‰ בל˜ו"˙ וי˜ר‡ (ו' ע"‡) עיי"˘.

טופח,  ˘יע˘‰  עליו  י˘פיעו   – בערך ‰ענין  בכמו˙  ˘‰˘ורו˙ ‰‡לו ‰מועטו˙  וי‰"ר 
ע"מ ל‰טפיח בענין ז‰ ‚ם על חבריו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ ‡‚ר˙ „'˙˘‡)

 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˘˙ים,  בז‰  (וכוונ˙ו  ‡חר  במ˜ום  ‡ל‡  ˘י˘נו  במ˜ום  ל‡  ‰חסרון  לו  ˘מר‡‰  יו˙ר, 
˘כ˘י˘˙„ל במ˜ום ˘‡ינו נˆרך, ‰רי ˙זי˜ ‰‰˘˙„לו˙ י˙יר‰ במ˜ום ז‰ ו˙חסר ‰˙˜נ‰ 

בענין ‰נˆרך ומוכרח, וכמבו‡ר ‰„בר בכמ‰ מ˜ומו˙ בחסי„ו˙ ו‚ם בספרי מוסר).

‰עבו„‰ מ˙וך ˘מח‰ ‰י‡ במרı וב‰ˆלח‰ יו˙ר
יו˙ר  נע˘י˙  ב˘מח‰, ‡˘ר ‡ז ‰עבו„‰   '‰ עב„ו ‡˙  מ"˘  י„וע  ובכללו˙ ‰„בר ‰נ‰ 
˘לו  ומˆב ‰נ‰"ב  מעמ„  בכ"ז  ומˆבו,  מעמ„ו  ˘יו„ע  ו‡ף  יו˙ר,  וב‰ˆלח‰  יו˙ר   ıובמר

‡ינו ˆריך לבלבל ‡˙ ˘מח˙ נפ˘ו ‰‡ל˜י˙, וכמבו‡ר ב˙ני‡...

בברכ‰ ל˙למו„ ˙ור‰ ביר‡˙ ˘מים וב‰מˆטרך בעניניו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ‡‚ר˙ ‡'˙˘נז)

‰˙לונו˙ על מˆבו ‰ם מ˙חבולו˙י' ˘ל נפ˘ ‰ב‰מי˙
ב‰˘פע˙ו  ו‚ם  ‰ˆלח‰  רו‡‰  ו˘‡ינו  מˆבו  על  ˙לונו˙  מל‡  מ...  מכ˙בו  על  במענ‰ 

על ‰חברים וכו'.

לעבו„‰  מבי‡  ‡ו  ‰מועיל  „בר  כל  כי   '˜‰ נ˘י‡ינו  רבו˙ינו  כ"˜  פ˙‚ם  י„וע  וכבר 
 – נעל‰  מענין ‰יו˙ר  ז‰ – ‡פילו ‡ם ‰מניע‰ ‰י‡  ל„בר  ˘˙‰י'  מניע‰  כל  בפועל, ‰נ‰ 

‰ו‡ ר˜ מ˙חבולו˙י' ˘ל נפ˘ ‰ב‰מי˙.

 ıמר בו  מוסיפו˙  ‰‡מורו˙  ‰˙לונו˙  ב‡ם  ‡ליו:  ב‰נו‚ע  ‰ו‡  ‰‡ל‰  ‰„ברים  וככל 
בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙ ו‰פˆ˙ ‰מעינו˙ חוˆ‰, ‡פ˘ר ו‡ולי כ„‡יו˙ ‰ן, ‡ף ˘ל‡ 

זו‰י „רך ‰חסי„ו˙ „עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰.

וכ‰˙חבול‰  ‰נ"ל,  בכל  ‡ו˙ו  מחלי˘ו˙  ‡לו  ˙לונו˙   – ˘לי  ח˘˘  נכונ‰  ‡ם  ‡בל 
‡ין  ‡ו˙י,  ˙נˆח  ול‡  מˆליח  ‡ינך  ˘בל‡ו-‰כי  "כיון  ל‡„ם  לומר  ‰יˆ‰"ר  ˘ל  ‰מנוס‰ 

כ„‡י ‚ם ל‰˙חיל בז‰ וכו'" ח"ו.

לו  ˘י˘  י˘ר‡ל  כלל  ב˙וך  מ‡˙נו  ‡ח„  כל  ‰ובטח  ˘‰רי  מבו‡ר,  זו  „טענ‰  ו‰˘˜ר 
חל˜ לעולם ‰ב‡, ול‡ י„ח ממנו נ„ח.

וב„ורנו ז‰ מ˙וספ˙ עו„ נ˜ו„‰ בז‰, וכמבו‡ר במ‡מרי „˘ב˙ פ' ע˜ב ו˘ופטים ‡לו: 
˘‰ו‡ „ור  לפי  ו„‡י,   – ˙˘מעון ‡˙ ‰מ˘פטים ‰‡ל‰   – בע˜ב˙‡ „מ˘יח‡   – ע˜ב  ו‰י' 
˜ל‰  ב‰˙בוננו˙  ‰רי   – ו„‡י  ˙˘מעון  ולז‡˙  ‰בירורים,  ל„חו˙  זמן  ו‡ין  ‡חרון  ‰יו˙ר 

יכול ל‰וכיח ל‰מלך ז˜ן ˘‡ינו ‡ל‡ כסיל בערמומי˙ זו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

כ‡˘ר  מי„  בפ˘טו˙,  ‰זמנים:  ס„ר  מˆ„  בל‡ו-‰כי,   ‰˘˜ בר˘"י  ˘‰ס„ר  וב‡מ˙ 
נכנס‰ רב˜‰ ‡ל ‰‡‰ל – ב‡ "ענן"; ל‡חר מכן, כ˘‰˙עס˜‰ בעיס‰ – ר‡ו ˘י˘ "ברכ‰ 
בעיס‰"; ור˜ ל‡חר ˘עבר ˘בוע ˘לם – ‡ז נוכחו לר‡ו˙ ˘"נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב 

˘ב˙". – למ‰ נ˜ט ר˘"י בס„ר ‰פוך?

˘‰יו  ‰מיוח„ים  ‰נסים  י„י  ˘על  ˘‰ו‡  ז‰  בסיפור  ‰מכוון  „‰נ‰  בפ˘טו˙,  וי"ל 
וכיון  ‡מו.  ˘ר‰  ב„ו‚מ˙  ˘‰י‡  רב˜‰,  ˘ל  בˆ„˜ו˙‰  לר‡ו˙  יˆח˜  נוכח  רב˜‰  בבו‡ 
לערב  ˘ב˙  מערב  „לו˜  "נר  ˘ל  ‰נס   ˙‡ ר˘"י  ‰˜„ים  עס˜ינן,  רב˜‰  ˘ל  ˘בˆ„˜ו˙‰ 
‰מ˘יך  ל˘ר‰;  בז‰  ˘„ומ‰   – רב˜‰  ˘ל  פעול˙ ‰מˆו‰  מעל˙  על  מור‰  ˘‰ו‡  ˘ב˙" 
ב‰נס „"ברכ‰ מˆוי' בעיס‰", ˘˘ייך למע˘‰ י„י' (ס˙ם) – ˘‚ם בז‰ „ומ‰ ל˘ר‰; וסיים 
ב‰נס „"ענן ˜˘ור על ‰‡‰ל" ˘‡ינו מסובב י˘ר ממע˘‰ י„י' ˘ל רב˜‰ (ו˘ר‰), ובמיל‡ 

‡ין ‰ו‡ מוכיח כ"כ כ‰נסים ˘לפניו. 

וי˘ ל‰‡ריך בז‰, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰. 

  

 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

ריפוי ‡בר‰ם ‡בינו 
ע"י ‰˜ב"‰

ויר‡ ‡ליו ‰׳
יום ˘לי˘י למיל˙ו ‰י‰, וב‡ ‰˜ב"‰ ו˘‡ל ב˘לומו
(יח, ‡. ר˘״י)

ועו„),  כ‡ן  ר‡"ם  (ר‡‰  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
מ„וע נ˘˙‰‰ ‰˜ב"‰ מלב˜ר ‡˙ ‡בר‰ם ע„ ליום 

‰˘לי˘י למיל˙ו, ול‡ ב‡ לב˜רו ˜ו„ם? 

ז"ל  ˘‡מרו  מ‰  ‰י„וע  ע"פ  בז‰,   ıל˙ר וי˘ 
(נ„רים לט, ב), ˘בבי˜ור חולים "נוטל ‡ח„ מ˘י˘ים 

ב  יח,  (פר˘˙נו  ‰רמב"ן  כ˙ב  מזו  וי˙יר‰  בחליו", 
 – ב˘לומו"  ו˘‡ל  ‰˜ב"‰  ˘כ˘"ב‡  לסופו)  ˜רוב 

‰מיל‰",  למחל˙  ריפוי  ‰˘כינ‰  במר‡‰  לו  "‰י' 
„מ˘מע ˘ריפ‡‰ו ‰˜ב"‰ ל‚מרי [ו‰‡ „כ˙ב ר˘"י 
 ˙‡ ל‚לו˙  ר˜  ז‰  ‰י'  לרפ‡ו˙ו  ב‡  רפ‡ל  ˘מל‡ך 

‰רפו‡‰ ˘‰י' לו מכבר ע"י ‰˜ב"‰ בעˆמו]. 

י‰י'  ‰˜ב"‰  ˆיווי  ˘˜יום  ‰ז‰ירו˙  י„וע  ו‰נ‰ 
נסים  במע˘‰  ול‡  טבעיים  „ברים  עם  „וו˜‡ 
ב.   סט,  סנ‰„רין  חטין  ˙ו„"‰  על  ‡י˙ן  מˆפ‰  (ור‡‰ 

˘˘לימו˙  י"ל  ועפ"ז  כז-כח),  ל‰,  וי˜‰ל  חמ„‰  כלי 

כול‰,   ‰מˆוו‰  מע˘‰  כ˘כל  ‰י‡  ‰מˆוו‰  ˜יום 
מ‰‰כנו˙ ‡לי' וע„ ל‰˙וˆ‡ו˙ ‰ב‡ו˙ ממנ‰,  י‰יו 
ע"י  ‡ם  ו‡ף  נס.  ב„רך  ול‡  „וו˜‡  ‰טבע  ב„רך 
˜יום ‰מˆו‰ י˘ ˜˘יים וכ‡בים וכו' ‡ין ל‰חלי˘ם 

‡ו לבטלם ב„רך נס.  

ע„  ‡בר‰ם   ˙‡ מלב˜ר  ‰˜ב"‰  ˘‰מ˙ין  וז‰ו 
ל‡  מ‰מיל‰  ‰כ‡בים  ˘ריפוי  כ„י  ‰˘לי˘י,  יום 
זמן  ˘מ˘ך  ‰י‡  ‰ר‚ילו˙  ˘‰רי  ‰טבע,  נ‚„  י‰י' 
ריפוי ‰מיל‰ ‰ו‡ ˘לו˘‰ ימים, ור˜ ביום ‰˘לי˘י 
‰˜ב"‰  ב‡  ‰‡„ם,  מ˙רפ‡  ‰טבע  מˆ„  ˘‚ם 

ובי˜רו, וריפ‡ו ע"י מל‡ך מיכ‡ל. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 77 ו‡ילך)

ברכו למי ˘‡מר 
ו‰י' ‰עולם

וי˜ר‡ ˘ם ב˘ם ‰' ‡–ל עולם 
מלמ„ ˘‰˜רי‡ ‡בר‰ם  וי˜רי‡,  וי˜ר‡ ‡ל‡  ‡ל ˙˜רי 
כיˆ„  ו˘ב.  עובר  כל  בפ‰  ‰˜ב"‰  ˘ל  ל˘מו  ‡בינו 
ל‡ח„ ˘‡כלו ו˘˙ו עמ„ו לברכו ‡מר ל‰ם וכי מ˘לי 
‡כל˙ם? מ˘ל ‡ל˜י עולם ‡כל˙ם, ‰ו„ו ו˘בחו וברכו 

למי ˘‡מר ו‰י' ‰עולם
(כ‡, ל‚; סוט‰ י, סע"‡ ו‡ילך)

‰וב‡   („ פמ"ט,  פמ"‚  רב‰  (בר‡˘י˙  במ„ר˘ 
מ‰ם  ˙בע  ‰˜ב"‰   ˙‡ לברך  רˆו  ˘ל‡  ˘‡לו 
ומכיון  ו˘˙ו,  ˘‡כלו  מ‰  על  ‚„ול  סכום  ‡בר‰ם 
עולם  ‡-ל  "ברוך  לומר  נ˙רˆו  ל˘לם,  רˆו  ˘ל‡ 

˘‡כלנו מ˘לו".

ולכ‡ור‰ ˙מו‰ מ‡ו„, מ‰ ˙ועל˙ מˆ‡ ‡בר‰ם 
ל‰כריח ‡נ˘ים ל‰‚י„ "ברוך ‡-ל עולם כו'", „‡ם 
˙ועל˙  מ‰  ‰טוב,  מרˆונם  ז‰   ˙‡ ל‰‚י„  רˆו  ל‡ 
מˆ„   ,ıולחו ‰˘פ‰  מן  ר˜  ‡לו  „ברים  ל‰‚י„  י˘ 

‰‰כרח?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

ל‰כר‰  ל‰‚יע  ביכול˙ו  נח,  בן  ‡פי'  ‡„ם,  כל 
˘"י˘ בעל ‰בי˙ לביר‰ זו", ולכן ‰˙עס˜ ‡בר‰ם 
עובר  כל  "בפ‰  י˙'  ‡ל˜ו˙ו   ˙‡ לפרסם  ‡בינו 

ו˘ב".

‡ך כ˘ר‡‰ ‡נ˘ים ˘‡ינם מבינים ‡˙ ז‰, ו‡ין 
‰ם ב‡ים ל‰כר‰ זו מעˆמם, ‰בין ‡בר‰ם ˘‚סו˙ם 
יכולים  ‰ם  ‡ין  ולכן  מ‡ו„,  ‚„ול‰  וחומריו˙ם 

ל‰‚יע ל‰כר‰ זו.

ולכן ˙בע מ‰ם ‡בר‰ם סכום ‚„ול, „עי"ז פעל 
ביטו˘ ו˘ביר‰ ב‚סו˙ם וחומריו˙ם, וכ„‡י' בזו‰ר 
‰˜„ו˘ (ח"‚ ˜סח, ‡. ‰וב‡ ב˙ני‡ רפכ"ט) "‡ע‡ „ל‡ 
סלי˜ בי' נ‰ור‡ מבט˘ין לי' – ‚ופ‡ „ל‡ סלי˜ בי' 
מעˆמם  כבר  ‰‚יעו  ו‡ז  לי'",  מבט˘ין  כו'  נ‰ור‡ 

ל‰כר‰ ˘"י˘ בעל ‰בי˙ לביר‰ זו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו ע' 221 ו‡ילך)

כ„

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰

„מיונו˙ ˘‚ורמים לעˆבו˙ ב‡ים ‰ם מ‰יˆר ‰רע
במענ‰ על מכ˙בו מ... בו כו˙ב ע"„ מˆב רוחו בכלל, ובעי˜ר בזמן ‰‡חרון, ומסיים 

‡˘ר נ„מ‰ לו ˘ע˙‰ ‡ˆלו ‡יז‰ ירי„‰ ברוחניו˙:

˘כו˙ב  כמו  לעˆבו˙  כ˘‚ורמים  ובפרט  כ‡לו  ˘„מיונו˙  ל„ע˙  ˆריך  בכלל  ‰נ‰ 
במכ˙בו, ‰נ‰ ב‡ים ‰ם מ‰יˆר ‰רע ומ‰לעומ˙ ז‰, וכמבו‡ר ב˙ני‡ ע"„ עˆבו˙ ו‡ו„ו˙ 

‰‰כרח ל‰רחי˜‰.

ומ‡ור  ‡ור  ו˙ור‰  מˆו‰  נר  ‰ו‡  ‡ור‰,  ב˜רן  ל‰עמי„ו  ‰˘י"˙  כ˘זיכ‰ו  ובפרט 
˘ב˙ור‰ זו‰י פנימיו˙ ‰˙ור‰, ‰רי ˆריך ל‰יו˙ ב˘מח‰ ‚„ול‰ ביו˙ר על ‡ו˘ר ז‰.

ומ‰ ˘מר‚י˘ ‡˙ חסרונו˙יו בענינים ˘ונים, ‰נ‰ כנ"ל:

‡) ‡פ˘ר ‰„בר ˘‡ין ז‰ ‡ל‡ „מיון.

ב) ‡ם ‚ם י˘ יסו„ ל‰˘˜פ˙ו זו, ‰רי למ‰ ‰„בר „ומ‰ ל‡י˘ ˘ל‡ ‰י' ברי‡, ול‡ י„ע 
כיון  רפו‡‰,  לו  ˘יבי‡ו  בענינים  ע˘‰  ל‡  ו‚ם  מ„ברים ‰מזי˜ים  נז‰ר  ל‡  ובמיל‡  ע„"ז 
˘„ימ‰ ב„ע˙ו ˘ברי‡ ‰ו‡ ל‚מרי, ומסבב ‰סיבו˙ ועיל˙ ‰עילו˙ ‰בי‡ו סוף-סוף ˘י„ע 
ביו˙ר  וי˙רח˜  ‰מרפ‡ים  ב„ברים  ל‰˙עס˜  ˘י˙חיל  ‰˙˜ו‰  י˘נ‰  ובמיל‡  מחסרונו, 

מ„ברים ‰מזי˜ים.

מז‰, ‡ל‡  עˆב  ל‰יו˙  ˘‡ין ˆריך  לב„  ל‡  מˆבו, ‰נ‰  לו  ˘נ˙‚ל‰  מ‰  פ˘יט‡  ‡˘ר 
‡„רב‰ ז‰ו ‰˜„מ‰ ו‰כנ‰ למˆב ברי‡ו˙ ‰נכונ‰.

 ˙ˆ˜˘ ‰יינו  בו,  י˘נם  ‰נ"ל  ‡ופנים  מ˘ני  ‰נ‰  עלמ‡,  „כול‡  ברוב‡  כמו  ובטח 
˘˜רוב  מ‰  ‡ו,  ז‰,  ‰לעומ˙  ע"י  ‰ו‡  מו‚זם  וב˜ˆ˙ו  ‰חסרון,  ע"„  לרעיונו  י˘  יסו„ 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בי˜ור חולים נע˘י˙ רפו‡‰ לחול47‰. ‡ל‡ 
מ ˘˘ים  ‡ח„  (ר˜)  "נוטל  ר‚יל  ˘בחול‰ 
‚בי  ‡בל  ˘ם;  ב˘"ס  כמבו‡ר  בחליו", 
במר‡‰  לו  "˘‰י'  ‡˘כחן  ‰˜ב"‰  בי˜ור 
(רמב"ן  ‰מיל‰"  למחל˙  ריפוי  ‰˘כינ‰ 
‰יינו  ס˙ם  "ריפוי"  „ל˘ון  ב),  יח,  פר˘˙נו 

מ‰‡  ס˙יר‰  לז‰  (ו‡ין  ל‚מרי  ˘נ˙רפ‡ 
„‡מר ‰˘"ס ˘‰רפו‡‰ ב‡‰ ע"י רפ‡ל, כי 
‚רם  "ויר‡ ‡ליו ‰'" ‰ו‡̆  י"ל „‰יינו ‰ך,̆ 
לרפו‡˙ רפ‡ל בפועל). ו˘וב מ˙ורı ˘פיר 

עיין   – ‚ילו"  "ובבן  ‡י˙‡  ˘ם  ˘ב˘"ס  ומ‰   (47
בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 84 ‰ערו˙ 46, 49.

‰˘לי˘י,  יום  לפני  ‰˜ב"‰  ב‡  ˘ל‡  מ‰ 
מטעם ‰נ"ל ˘ל‡ יוסר ˜ו˘י ‰מˆו‰ ב„רך 

נס, ˜ו„ם יום ˘לי˘י למיל48‰.

‰רמז)  (ע"„  ל‰סביר  ‡פ˘ר  בפנים  עפמ˘"כ   (48
˘פיר˘  ‚ו',  ויר‡  ע‰"פ  פר˘˙נו  רי˘  ר˘"י  ל˘ון 
"‡מר  ‰וסיף  ו˘וב  ‰חול‰"   ˙‡ "לב˜ר  ˙חיל‰ 
רחב"ח יום ˘לי˘י למיל˙ו כו'" – ‰יינו ˘מפר˘ כ‡ן 
ב' ענינים: (‡) ‰טעם ˘"ויר‡ ‡ליו ‰'" ‰ו‡ "לב˜ר 
‡ין  חולים  „בי˜ור  ‰ענין  מˆ„  ‡בל  ‰חול‰",   ˙‡
‰וכח‰ ˘‰י' ‰„בר ביום ‰˘לי˘י (כי ‰מˆו‰ „בי˜ור 
חולים ‰י‡ ‚ם בב' ימים ‰ר‡˘ונים, כנ"ל ס"‡). (ב) 
"יום ˘לי˘י למיל˙ו ‰י' כו'" – ומˆ„ ‰ענין „מˆו˙ 
מיל‰ מוכח ˘ז‰ ‰י' ביום ‰˘לי˘י, כמבו‡ר בפנים. 

י

יינה של תורהיינה של תורה

"‡נכי עפר ו‡פר"
״ב˘כר ˘‡מר ‡בר‰ם ‡בינו ו‡נכי עפר ו‡פר זכו בניו ל˘˙י מˆו˙ ‡פר פר‰ ועפר 
˘ל  ענוו˙נו˙ו  ל‡ופן  ‡לו  מˆוו˙  ב׳  ˘ל  ‰˘ייכו˙  בי‡ור   –  (‡ יז,  (סוט‰  סוט‰״ 

‡בר‰ם – ״עפר ו‡פר״

◇  ◇  ◇

וי‡מר ‰נ‰  כ˙וב: "ויען ‡בר‰ם  ס„ום,  עבור ‡נ˘י  ˘ל ‡בר‰ם  ב˙חיל˙ ‰˙פיל‰   .‡
נ‡ ‰ו‡ל˙י ל„בר ‡ל ‰׳ ו‡נכי עפר ו‡פר" (פר˘˙נו יח, כז). ו‡מרו חז"ל (סוט‰ יז, ‡): "ב˘כר 

˘‡מר ‡בר‰ם ‡בינו ו‡נכי עפר ו‡פר זכו בניו ל˘˙י מˆו˙ ‡פר פר‰ ועפר סוט‰".

ח,  סוט‰  (ר‡‰  מ„‰׳  כנ‚„  ׳מ„‰  ˘ל  ב‡ופן  מ‡˙ ‰˘י"˙ ‰י‡  ˘כר  ˘נ˙ינ˙  י„וע  ו‰נ‰, 
ב), וע„"ז בנ„ו"„ ˆריך לומר ˘‰˘ייכו˙ בין "ו‡נכי עפר ו‡פר" ל"‡פר פר‰ ועפר סוט‰" 
מˆו˙ ‡לו  ˘ני  ˘ל  ˘‰˙וכן   – ב˙וכן  ב‡ו˙ן ‰˙יבו˙, ‡ל‡)  ˘מ„ובר  מˆ„  ר˜  (ל‡  ‰ו‡ 
˘ייך ו„ומ‰ ל‰ביטול ו‰ענוו‰ ˘ל ‡בר‰ם "ו‡נכי עפר ו‡פר"; וˆריך בי‡ור, ‡יפו‡, מ‰י 

‰˘ייכו˙ ביני‰ם ב˙וכן?

ב. ו‰בי‡ור בז‰:

‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘מ„˙ו  ס"‡-‚)  ‡בינו  ‡בר‰ם  ערך  ‰ערכים–חב"„  בספר  ‰נסמן  (ר‡‰  י„וע 
‰י‡ מ„˙ ‰חס„, וכמו ˘מˆינו בפר˘˙נו ‡ו„ו˙ ‚ו„ל ‰כנס˙ ‰‡ורחים ˘לו; ו‰נ‰, במ„˙ 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰חס„ ו‰˘פע‰ לזול˙ – י˘נם ˘ני ‡ופנים (כמבו‡ר בכ"מ, ומ‰ם: ל˜וטי ˙ור‰ ע˜ב יז, ‚ ו‡ילך, 
ועו„): 

מופל‚, ‰רי ‰ו‡  ˘ר ‚„ול ‡ו ‚ביר  ב‰יו˙ו  חס„ – ‡˘ר  מˆ„ ‰‚„לו˙ „‰מ˘פיע   (‡)
˘‰מ˘פיע  ו‰יינו,  ערכו.  לפי  ˜טן  ˘‰ו‡  למי  ‚ם  ומ˘פיע  ‚„ול‰,  ‰רחב‰  ˘ל  ב˙נוע‰ 
(ב‰ר‚˘˙ו) ‰ו‡ במעמ„ ˘ל ׳‚„ול׳ בערך ל˜טן, ור˜ מחמ˙ ‰‚„לו˙ ו‰‰רחב‰ ˘לו ‰ו‡ 

מ˘פיע ‚ם ל˜טן; 

(ב) מˆ„ ‰ביטול ו‰ענוו‰ „‰מ˘פיע – ב‰יו˙ו ˜טן בעיני עˆמו, "ו‡נכי עפר ו‡פר", 
נמוך ‰ימנו – ‚„ול  ומˆב  במעמ„  ˘נמˆ‡  ו‡ח„ – ‚ם ‰˜טן  ˘כל ‡ח„  מר‚י˘  ‰רי ‰ו‡ 

ממנו ו˜ו„ם לו, ולכן מ˘פיע לכל ‡ח„ ו‡ח„.

במע˘‰  ‚ם)  ‡ל‡  „‰מ˘פיע,  ב‰ר‚˘˙ו  ר˜  (ל‡  ‰י‡  ‡לו  ‡ופנים  ˘ני  בין  ו‰נפ˜"מ 
בפועל – ב‰נ˙ינ˙ חס„:

‰‚„ול  ˘‰ו‡  מכיון  ‰רי  „‰מ˘פיע,  ו‰נ„יבו˙  ‰‚„לו˙  מˆ„  ‰י‡  ‰‰˘פע‰  כ‡˘ר 
ו‰˘ני ˜טן – ‡זי ר‡˘י˙ כל ‰ו‡ י„‡‚ לעˆמו, ולכן ‡˙ ‰חל˜ ‰‡רי ˘בנכסיו י˜ח לעˆמו 
‰˜טן  ˘‰ו‡  ‰‰ר‚˘  ˘מˆ„  ב‰˘פע‰  מ˘‡"כ  למ˜בל;  י˘פיע  ˘נו˙רו  מ‰˘יירים  ור˜ 
ור˜  למ˜בל  וי˘פיע  י˙ן  ˘בנכסיו  ‰עי˜ר   ˙‡ ל‰יפך,  ב„יו˜  ‡זי   – ‡ליו  ˜ו„ם  ו‰מ˜בל 
למי   .  . נחל˙ו  "ל˘‡רי˙  סע"‡):  יז,  (ר"‰  ב‚מר‡  וכ‡י˙‡  עˆמו,  עבור  י˘‡יר  מ‰נו˙ר 

˘מ˘ים עˆמו כ˘יריים".  

˘‰ר‚י˘ ‡˙  ב‡ופן  ב‰˘פע˙ ‰חס„ ‰י˙‰  ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו  ו‰נ‰, ‡ופן ‰נ‰‚˙ו   .‚
עˆמו ל˜טן בערך ל‰זול˙, "ו‡נכי עפר ו‡פר" – וכמו ˘מˆינו ˘ל‡ ר˜ ˘נ˙ן ‡בר‰ם ‡˙ 
מ‚יע  ל˘ני "‡פילו  ˘‰˘פיע  מזו,  י˙יר‰  למען ‰זול˙, ‡ל‡  ו‰˙מסר  ל˘ני,  לו  כל ‡˘ר 
לו ריעו˙‡ מ‰‚מילו˙ חס„" (ל˘ון רבינו ‰ז˜ן בל˜וטי ˙ור‰ ˘ם יח, ‡), וע„ ˘‰עמי„ ‡˙ עˆמו 

בסכנ‰ עבור ‰זול˙:

‰ן בנו‚ע לחיי ‚ופו ˘‰עמי„ ‡˙ עˆמו בסכנ‰, כ‡˘ר ני‰ל מלחמ‰ עם מלכים ‚„ולים 
(לך לך י„, י„-טז) בכ„י ל‰ˆיל ‡˙ ‰זול˙.

˘‡בר‰ם ‡בינו  ˘ב˘ע‰  פר˘˙ינו  ב˙חיל˙  ˘מˆינו  כמו  ˘לו,  ל‰רוחניו˙  בנו‚ע  ו‰ן 
ל‰˘י"˙  – ‡מר  נ˙‚ל‰ ‡ליו ‰˘י"˙  ˘ע‰  ˘ב‡ו˙‰  למרו˙  ר‡‰ "˘ל˘‰ ‡נ˘ים", ‰נ‰ 

"ל‰מ˙ין לו ע„ ˘ירוı ויכניס ‡˙ ‰‡ורחים" (פר˘"י יח, ‚);

כ‡לו  ב‚לל ‡נ˘ים  פני ‰˘כינ‰  מ˜בל˙  ל‰˙נ˙˜  יכל ‡בר‰ם ‡בינו  כיˆ„  „לכ‡ור‰, 
‰כי  ‰סו‚  ו‰יינו   ,(„ יח,  (פר˘"י  ר‚לי‰ם"  ל‡ב˜  ˘מ˘˙חווים  "ערביים  ‰יו)  ˘(ל„ע˙ו 
יו˙ר  ב): "‚„ול‰ ‰כנס˙ ‡ורחים  ל‰,  (˘בועו˙  ˘ב‚מ׳ ‡מרו  [„למרו˙  ע"ז  בעבו„˙  נחו˙ 
‡בל  ז‰,  בסיפור  ‡בינו  ‡בר‰ם  מ‰נ‰‚˙  נלמ„  ז‰  „ין  ‰נ‰   – ‰˘כינ‰"  פני  מ‰˜בל˙ 

‡בר‰ם ‡בינו ‚ופ‡ מנ‡ לי׳ לעזוב ‡˙ "‰˜בל˙ פני ‰˘כינ‰" עבור ‡ורחים כ‡לו]?

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

לפר˘  ב‰כרח  ‡מנם,  כלל;  ל„ברינו  ר‡י' 
כוונ˙ ‰˙וס' ב‡ו"‡, כי רחו˜ לומר ˘‡"‡ 
זוז,  „‡לף  ‰מחיר  ל‰ורי„  ‡ופן  ב˘ום  ‰י' 
ז‰ו  „‡ם  ו˙ו,  כלל.  בערך  ˘ל‡  ˘‰ו‡ 
בכלל  ‰רי  ל‚מרי,  ‰כלל  מן  יוˆ‡  מ˜ר‰ 
„מ"˘  י"ל  ול‰כי  מחי„ו˘".  למ„ין  "‡ין 
˜‡י  כו'"  „ר"‚  רבו˙‡  לי'  "ח˘יב  ‰˙וס' 
‡כללו˙ ‰„ין „"‡ין ˆריך לבזבז כו'" ול‡ 

‡"‡פילו ל‡ ימˆ‡ בפחו˙". 

ו‰נ‰, ˜יום מˆו˙ מיל‰ ע"י ‡בר‰ם ‰י' 
„ומ‰ ל‚„רי ‰מˆוו˙ ˘‡נו מ˜יימים ל‡חר 
מ˙ן ˙ור‰ (עיין ב‡רוכ‰ בענין ז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ 
ו41),  יב,  לך  ‰רמב"ן  ע"פ  ו‡ילך,   79 עמ'  ח"‰ 

ב„רך  ˜יום  ˘ˆ"ל  ‰נ"ל  ‰כלל  ז‰  ומכלל 
‡בר‰ם  מ˜פי„  ‰י'  עליו  ˘‚ם  ‰טבע42, 
„‡˘כחן  ב‰‡  יל"ע  ו˘וב  זו43.  במˆו‰ 

מˆ„  ‰מˆו‰  י˘נ‰  עלי')  כ˘נˆטו‰  ר˜  (˘ז‰ו 
˘לול‡  ‰‡„ם)  ˘ל  ‰ע˘י'  (וכח  ‰‡˙רו‚  מˆי‡ו˙ 
מניע‰ חיˆוני˙ "‡רי' „רביע עלי'" (ול‡ על ‰‡˙רו‚ 
‰מˆו‰,  ˙˙˜יים  ˘בו  ענין  לע˘ו˙  יכולים   – כו') 
מ"˙  ˘ל‡חרי  (˘במˆו˙  ‡˙רו‚  ב‰חפˆ‡  פעול‰ 
˘יחו˙  ל˜וטי  ב‡רוכ‰  (עיין  במˆו˙  עי˜רי  ענין  ז‰ו 

חט"ז עמ' 212 ו‡ילך)) – וז‰ו "כמ‰ חביבו˙ כו'".

(‡ף  ˘י˜נ‰  ˘ל‡חרי  כיון  י"ל:  יו˙ר  ובפ˘טו˙ 
˘פטור ‰ו‡) י˜יים מˆו‰, ‰"ז חביב‰ עליו.

41) ועיי"ע ל˜וטי ˘יחו˙ ˘ם עמ' 316 ו‡ילך.

ז‰  ˘ענין   80 עמ'  ח"‰  ˘יחו˙  בל˜וטי  עיין   (42
˘ייך ל‡ופן ˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל‡חרי מ"˙.

כ„י  ונˆטער  "‰ר‚י˘  ט:  פמ"ז,  מב"ר  ל‰עיר   (43
˘יכפול לו ‰˜ב"‰ ˘כרו". וע"פ מ"˘ בפנים, יומ˙˜ 
‰מ"„  על  בחריפו˙  כ"כ  מ˜˘‰  ˘ם  ˘במ„ר˘  מ‰ 
מיל‰  במˆו˙  עי˜רי  יסו„  ז‰ו  כי   – נˆטער  ˘ל‡ 
˘ל‡חרי  ‰מˆו˙  „ו‚מ˙  ל‰יו˙  ˘‰וˆרכ‰  „‡בר‰ם, 

מ"˙.

‰מ‰ר˘"‡  ˜ו˘יי˙  ‚ם  בפ˘יטו˙   ıור˙˙ ועפ"ז 
ריפ‡ ‡˙  ל‡  ˘‡בר‰ם  מ‰   – ב  טז,  ב"ב  (בח„‡"‚) 

לרפ‡  ב‡  רפ‡ל  ˘מל‡ך  ˘ם)  (ב"מ  בסו‚יין 
˜ו˘י  ‰סר˙  ‰ו‡  ˘לכ‡ור‰  ‡בר‰ם,   ˙‡
כ‡ן  ל‰כריח  י˘  ול‰כי  ע"י ‰נס44.  ‰מˆו‰ 
וכ‰‡  ‰טבע45,  ˘ע"פ  רפו‡‰  ז‰  ˘‰י' 
„פעמים  פ"י)  (ח"ב  במו"נ  ‰רמב"ם  „כ˙ב 

‚ם כחו˙ טבעיים נ˜' ב˘ם מל‡כים46.

ל‰˘"ס  לי'  מנ‡  ˘פיר   ıי˙ור ומע˙‰ 
כי  ‰י',  ˘לי˘י  ביום  ‰˜ב"‰  „בי˜ור 
‡בר‰ם  „רפו‡˙  לומר  מוכרח  עפ‰נ"ל 
כי  ‰˘לי˘י,  ביום  ‰י˙‰  רפ‡ל  מל‡ך  ע"י 
˘ע"פ  בזמן  לז‰,  ‡ם ‰י˙‰ ‰רפו‡‰ ˜ו„ם 
˘‰י‡  נמˆ‡  חול‰,  ‰ו‡  ‰נימול  ‰טבע 
˘בי‡˙  וכיון  ‰טבע.  כ„רך  ˘ל‡  רפו‡‰ 
„"ויר‡  ‰יום  ב‡ו˙ו  ‰י˙‰  רפ‡ל  מל‡ך 
‰‚יעו  ‰'˘ל˘ל‰ ‡נ˘ים'  (˘‰רי   "'‰ ‡ליו 
˘‚ם  ‰רי   (''‰ ‡ליו  ˘'ויר‡  יום  ב‡ו˙ו 

בי˜ור ‰˜ב"‰ ‰י' ביום ‰˘לי˘י.

לנ˜וט  ‰˘"ס  ‰כרח  ˘נ˙ב‡ר  ו‡חר 
לב‡ר  י˘  ‰˘לי˘י,  ביום  ‰י'  ˘‰בי˜ור 
ל‡  ‡כן  ‡מ‡י  ‰טעם  ‚ם  ‰יסו„  ‡ו˙ו  על 
 ‡‰ וב‰˜„ים  לז‰,  ˜ו„ם  ‰˜ב"‰  ב˜רו 
„ע"י  ב)  ל,  ב"מ  ב.  לט,  (נ„רים  ב˘"ס  „‡מרו 

עˆמו ב‡בן טוב‰ ˘‰י˙‰ ˙לוי' בˆו‡רו.

בענין  ˘יסו„נו  ˘ם,  ח"‰  ˘יחו˙  בל˜וטי  עיין   (44
ל‡חר  ‰ב‡  ˜ו˘י  לענין  ‚ם  ‰ו‡  ‰טבע  ב„רך  ˜יום 

˜יום ‰מˆו‰ – עיי"˘ ‰טעם.

45) ו‰˜פ„‰ זו ‰י‡ ב„ו‚מ˙ ‰‰˜פ„‰ ‰נ"ל „ר"‚, 
מוכרח  ול‡  ˆ„„י˙  סיב‰  מחמ˙  ‰ו‡  כ˘‰˜ו˘י  ‚ם 
ר˜  ל‡  ‰י'  „‡בר‰ם  ‰חולי  כי  ‰מˆו‰,  ˜יום  מ‚וף 
‚„ול  ˘‰י'  מˆ„  ‚ם  ‡ל‡  עמנ‰,  ‰מיל‰  סכנ˙  מˆ„ 
[˘לכן  וז˜ן  ב]  ˜ל„,  ˘ב˙   – ב˘ר‡"  סלי˜  ["„ל‡ 
בב"ר  כמוב‡   – ‰ברי˙"  עמו  "וכרו˙  ל‰יו˙  ‰וˆרך 
ויל˜וטי ˘יחו˙ ‰נ"ל ס"‡]; ובכל ז‡˙ ‡ין לרפ‡ו˙ו 

‚ם מחולי ז‰ ˜ו„ם בו‡ ‰זמן בטבע.

46) ועיין בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 82 ‰טעם בז‰.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‚ 
בי˜ור  ‚בי  ‰˘"ס  „ברי  ‰יטב   ıי˙ר עפ"ז 
ב‡ופן  ויפלפל  למיל‰,  ב˘לי˘י  ‰˜ב"‰ 

רפו‡˙ ‡בר‰ם מחליו

ומע˙‰ י˘ ל˘וב לעניננו ולומר „מכלל 
מˆו‰,  ב˜יום  ‰˜פ„‰  עו„  י˘  ז‰  ‰יסו„ 
ע"פ  ב˜ו˘י  כרוך  ‰מˆו‰  ˜יום  „כ‡˘ר 
מע˘‰  ע"י  ‰˜ו˘י  ל‰סיר  ‡ין   – ‰טבע 
כי  ‰מנ‰‚,  ס„ר  ל˘נו˙   ıל‰˙‡מ ‡ו  נסים 
ע˙‰  ‰מˆו‰  ˜יום  ‡ופן  מלמעל‰  נ‚זר  כן 
מ˜ור  לז‰  ומˆינו  ‰˙‡מˆו˙.  ע"י  ˘יבו‡ 
˜נ‰  ‚מלי‡ל  „רבן  ב),  מ‡,  (סוכ‰  ב˘"ס 
‡˙רו‚34 ב‡לף זוז "ל‰ו„יעך כמ‰ חביבו˙ 
כי  חיוב  ז‰  ˘ל‡ ‰י'  (‰יינו  עלי‰ן"  מˆו˙ 
‰י' יכול למˆו‡ בזול יו˙ר, ו‡עפ"כ ‰˜פי„ 
כז‰  מופ˜ע  וז‰ ‡ע"‚ „מחיר  כן35),  לנ‰ו‚ 

מ˙",  ל‡  ‡בינו  "יע˜ב  לענין  ‰˘ייכו˙  נחמ„  ב„רך 
ומ˙ורˆו˙ עו„ כו"כ מ˜ו˘יו˙ ‰מפר˘ים בסו‚יין.

סמ"‚  ע"ב.  רי˘  ט,  בב"˜  ור‡"˘  ב˙וס'  כ"‰   (34
מ"ע מ„ – ‰וב‡ בב"י ‡ו"ח ס˙רנ"ו (ול‰עיר מז‰ח"מ 

לז‰ר „ל‰לן ‰ער‰ 35: כ˘˜ונים ‡˙רו‚ כו').

מˆו˙  ר‡‰  פ'  ל‰‡ריז"ל  בטע‰מ"ˆ  ועיין   (35
לולב  כ‚ון  מˆו‰  ˘ל  ‰„ברים  ˜ניי˙  "בענין   :‰˜„ˆ
ו‡˙רו‚ וכ„ומ‰ ל‰ם ר‡י˙י למורי זלל‰"‰ ˘‰י' נו˙ן 
ול‡  ‰ר‡˘ונ‰  בפעם  ממנו  ˘˘‡לו  מ‰  כל  למוכרים 
‰י' מסרב עמ‰ם על ‰˘‡ר ולפעמים ‰י' מניח לפני‰ם 
˘ירˆו  מ‰  ˘י˜חו  ל‰ם  ‡ומר  ו‰י'  ‰מעו˙  עם  ‰כיס 
ו‡"ל ˘‡ין לסרב על ˘‡ר ˘כירו˙ ‰מˆו˙, וכן כוונ˙ 
ר˘ב"י ע"‰ בפ' ב‡". וכוונ˙ו למ˘"כ בזח"ב ˜כח, ‡ 
ˆריך  ‡ל‡  ובמ‚נ‡",  "ברי˜ניי‡  ‰מˆוו˙  ל˜יים  „‡ין 
ו"ב‡‚ר  חילי'"  כפום  י‡ו˙  כ„˜‡  בי'  "ל‡˘˙„ל‡ 
˘לים". ו‰עילוי ב‰נ‰‚˙ ‰‡ריז"ל ל‚בי ‰נ‰‚˙ כ‡ו"‡ 
בז‰ ע"פ ‰ז‰ר – ˘‡פילו ע"י פעולו˙ ˘בטבע (מ˘‡ 

ומ˙ן וכיו"ב) ל‡ רˆ‰ לבטל ‡ו למעט כו'.

.̇ ̇ ח"‰ עמ' 318 וב‰ערו ̆יחו ̃וטי  ̇ ‡לו – בל ועיין עו„ מענייני ‰˜פ„ו

מעˆם  ול‡  ˆ„„י˙  סיב‰  מˆ„  ‰י'  ו„‡י 
וכיו"ב37),  בˆור˙  ˘ני  ˜יום ‰מˆו36‰ (כ‚ון 
‰‡˙רו‚38.  מחיר  י‰י'  ˘כן   ‡"‡ בו„‡י  כי 
ומ‰ל˘ון "ל‰ו„יעך כו'" חזינן ˘‰ו‡ יסו„ 
˘ייך  (ו‡ינו  ‰מˆו˙  ˜יום  ב‡ופן  כללי 
מינים),   '„ „נטיל˙  פרטי˙  מˆו‰  ל˙וכן 
ול‰כי נלמ„ מז‰ בפ˘יטו˙ לכל ‰מˆו˙39.

„ין  ‚בי  ‰˙וס'  כ˙בו  ב)  (ט,  ובב"˜ 
לבזבז  מ˘מע „‡ין ˆריך  ˘לי˘:  ע„  מˆו‰ 
ימˆ‡  ל‡  ‡פילו  ‡˙רו‚  ל˜נו˙  ממונו  כל 
ובסוכ‰  כו'  עובר˙  מˆו‰  ו‰וי‡  בפחו˙ 
ח˘יב לי' רבו˙‡ „ר"‚ ˘˜נ‰ ‡˙רו‚ ב‡לף 
‡˙רו‚  מˆ‡  ל‡  ˘ר"‚  ומ˘מע  ע"כ.  זוז. 
זוז  ב‡לף  ˘˜נ‰  ו‰חי„ו˘  יו˙ר,  בזול 
מחוייב  ‰י'  ל‡  ‰„ין  ˘מˆ„  מחמ˙  ‰ו‡ 
לבזבז כ"כ ב˘ביל ˜יום מˆו40‰ (ו‰י' יכול 
‡ין  ולפ"ז   – כלל)  ‡˙רו‚  בל‡  ל‰˘‡ר 

36) ‚ם י"ל ˘‚ם מˆ„ סיב‰ ˆ„„י˙ ל‡ ‰י' ‰‡˙רו‚ 
ובכל   – יו˙ר  עבורו  רˆו  ˘‰מוכרים  ור˜  כ"כ,  י˜ר 
„˜„ו˘ין   ‡‰ ע"„  ˘ב˜˘ו,  ב‰מחיר  ר"‚  ˜נ‰  ז‡˙ 
˘בעולם  ממון  כל  מכם  מב˜˘  סע"‡) "‡ם ‡ני  (ל‡, 
‡˙ם נו˙נין לי". וזו‰י ‰‰נ‰‚‰ ‰ב' „‰‡ריז"ל ‰נזכר˙ 

לעיל ‰ער‰ 35, "ולפעמים ‰י' מניח לפני‰ם כו'".

ב‡  ‰"ז  ‰‡˙רו‚,  ˘ל  מחירו  ז‰ו  ˘‡ז  „‡ף   (37
מˆ„ סיב‰ ˆ„„י˙. ועיין מז‰ ל‰לן ‰ער‰ 45.

‰נ"ל  ‰‡ריז"ל  ‰נ‰‚˙  על  חי„ו˘  י˘  ובז‰   (38
‰ער‰ 35.

ס˙רנ"ו  (‡ו"ח  ‰מ‚"‡  ˘‰בי‡  בי˘"˘  ועיין   (39
ס˜"ב), ‚בי ˘לי˘ ב‰י„ור מˆו‰.

‰„ין  ˘מˆ„  מכיון  ל‰˜˘ו˙:  ‡פ˘ר  לכ‡ור‰   (40
ל‡ ‰י' מחוייב בז‰ נמˆ‡ ˘ל‡ נˆטו‰ ע"ז, ו‡"כ על 
 – (‰יינו  ˆיווי  עליו  כ˘‡ין  ˘לו  ‰חביבו˙  חל‰  מ‰ 

˘‡ין עליו מˆו‰)*.

˘במˆו‰ ‰חיוב  כ˘‡ין  „‚ם  בז‰,  ‰‰סבר‰  וי"ל 

קח.  ור"ס  צג  סו"ס  או"ח  הרב  משו"ע  ולהעיר   (*

אתוון דאורייתא כלל יג.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

כלפי  ב˙כלי˙ ‰ביטול  חס„ ‰י˙‰  ב‰˘פע˙  ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו  ˘‡ופן ‰נ‰‚˙ו  ‡ל‡, 
‰זול˙, ו‰י׳ מונח ‡ˆלו ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ ˜ו„ם לו – ולכן ‚ם כ‡˘ר מ„ובר בנו‚ע לרוחניו˙ 
˘לו, "‰˜בל˙ פני ‰˘כינ‰", ‰נ‰ מכיון ˘‰זול˙ ˜ו„ם לו, ‰ו‡ ‰ניח ‡˙ ‰רוחניו˙ ˘לו 

על ‰ˆ„ ופנ‰ ‡ל ‰זול˙.

ס„ום)  ‡נ˘י  עבור  (ב˙פל˙ו  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ‡מיר˙ו  בין  ‰˘ייכו˙  יובן  ובז‰   .„
"ו‡נכי עפר ו‡פר" ל˘˙י ‰מˆו˙ ˘זכו בניו ב˘כר ז‰ "‡פר פר‰ ועפר סוט‰" – „ב˘˙י 
‰ביטול  ב˙כלי˙  ‰י‡  ˘‰‰נ‰‚‰  ו‡פר",  עפר  „"‡נכי  ‰‰נ‰‚‰  ‡ופן  מו„‚˘  ‡לו  מˆו˙ 

עבור ‰זול˙:

בנו‚ע ל"‡פר פר‰" – ‰נ‰ במˆו˙ פר‰ ‡„ומ‰ י˘נו „ין: "כל ‰עוס˜ין בפר‰ מ˙חל‰ 
וע„ סוף מטמ‡ין ב‚„ים" (פר‰ פ"„ מ"„); „‰נ‰, ענינו ˘ל ‰כ‰ן ‰ו‡ לעמו„ ול˘ר˙ בבי˙ 
(˘עי"ז ‰ו‡  טמ‡  ל‰יו˙  ממנו  נ„ר˘  פר‰),  (במˆו˙  וכע˙   – ובט‰ר‰  ב˜„ו˘‰  ‰מ˜„˘ 

ל‡ יוכל לעבו„ בבי˙ ‰מ˜„˘) בכ„י לט‰ר י‰ו„י ‡חר.

ל‡˘˙ו,  ‡י˘  בין  ˘לום  "לע˘ו˙  ‰ו‡  סוט‰  מי  ˘ל  ענינם   – סוט‰"  ל"עפר  ובנו‚ע 
‡מר‰ ˙ור‰, ˘מי ˘נכ˙ב ב˜„ו˘‰ ובט‰ר‰ ימח‰ על ‰מים" (˘ב˙ ˜טז, ‡); „‰נ‰, מחי˜‰ 
(בי„ים) ˘ל ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰רי ‡ין לך חילול ‰˘ם ‚„ול מז‰. ול‡י„ך, מ„ובר ב‡˘‰ 
נס˙ר‰ –  ב‰  ו‰˙ר‰  בעל‰  ל‰  ˘˜ינ‡  ל‡חר  ו‚ם  ב‡ופן „‰יפך ‰ˆניעו˙,  ˘‰˙נ‰‚‰  כזו 

ומ"מ, ‡מר‰ ˙ור‰ ˘כ„‡י ומˆו‰ למחו˜ ‡˙ ‰˘ם ‰˜„ו˘ עבור ‡˘‰ כזו. 



פניניםפנינים

‰כנס˙ ‡ורחים ב‚יל 
˙˘עים ו˙˘ע

ו‰ו‡ יו˘ב פ˙ח ‰‡ו‰ל כחום ‰יום
לר‡ו˙ ‡ם י˘ עובר ו˘ב ויכניסם לבי˙ו
(יח, ‡. ובפיר˘"י)

 '‰ „בר  בפרסום  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘עס˜  מˆינו, 
˙˘עים  בן  ב‰יו˙ו  ו‡ף  ˘נו˙יו,  כל  במ˘ך  לבריו˙ 
פ˙ח  על  י˘ב  למיל˙ו,  ‰˘לי˘י  ביום  ˘נ‰,  ו˙˘ע 
˘יוכל  ‡ח„  ‡„ם  עו„  יעבור  ‡ולי  לר‡ו˙  ‰‡ו‰ל 
ל‰‡כילו ול‰˘˜ו˙ו ולפעול עליו לברך למי ˘‡מר 

ו‰י' ‰עולם (עיין סוט‰ י, סע"‡ ו‡ילך).

ומז‰ ‰ור‡‰ נפל‡‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

י˘ר‡ל  בני  ב˜ירוב  רבו˙  עס˜  ˘כבר  מי  ‚ם 
בעמלו,  טוב  פרי  ר‡‰  וכבר  ˘ב˘מים,  ל‡בי‰ם 
לח˘וב  לו  י„ו, ‡ין  על  נ˙˜רבו  כבר  רבים  וי‰ו„ים 
ו"לנוח"  לר‚עים,  בז‰  ל‰פסי˜  ‰ו‡  יכול  ˘‡ולי 

˜ˆ˙ מעבו„˙ו.

˘ל  ˘נים"  ו˙˘ע  "˙˘עים  ‡חרי  ‚ם  ‡ל‡ 
 ,ıבמר בז‰  ולעבו„  ל‰מ˘יך  עליו  בז‰,  ‰˙עס˜ו˙ 
ל˜רבו  ˘יכול  ‡ח„,  י‰ו„י  עו„  י˘  ‡ולי  ולחפ˘ 

ולחברו ל‡בינו ˘ב˘מים.

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ עמ' 84 ו‡ילך)

‰ˆל˙ נפ˘ו˙ ‡ף נ‚„ טבעו
וי‚˘ ‡בר‰ם וי‡מר ‰‡ף ˙ספ‰ 
נכנס ‡בר‰ם ל„בר ˜˘ו˙
(יח, כ‚. ובפר˘"י)

 – ‰י˙‰  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘מ„˙ו  י„וע 
בעל  ‰י'  ובטבעו  ח),  מ‡,  (י˘עי'  ‡ו‰בי"  "‡בר‰ם 
חס„, ו‡"כ ˙מו‰, ‡יך י˙כן ˘י„בר ‡בר‰ם ˜˘ו˙, 

ובפרט ל‰˜ב"‰?

‰‡„ם  ˆריך  כמ‰  ע„  רו‡ים  ˘מז‰  ‡ל‡ 
‰ˆל˙  ˘ל  ענין  „כ˘ב‡  נפ˘ו˙,  ב‰ˆל˙  ל‰˘˙„ל 
ו‰ן ‰ˆל˙ ‡„ם  כפ˘וט‰  – ‰ן ‰ˆל˙ ‡„ם  נפ˘ו˙ 
ברוחניו˙ – לי„י ‰‡„ם, ‡ין לו "לח˘וב ח˘בונו˙", 

ולע˘ו˙ ר˜ מ‰ ˘‰ו‡ לפי כבו„ו ל‰ˆיל.

כל  ולנסו˙  ˘‡פ˘ר  מ‰  כל  לע˘ו˙  עליו  ‡ל‡ 
כ„י  טבעו,  נ‚„  ˘‰ו‡  „בר  ו‡פילו  ‰‡פ˘רויו˙. 

ל‰ˆיל ‡˙ חבירו מר„˙ ˘ח˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ע' 55 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

"‡ין מסיחין בסעו„‰" (מפני ח˘˘ סכנ‰), 
מיל˙‡"  מר  "לימ‡  ב˜˘˙ו  ˘כוונ˙  ‡ל‡ 
‰ו‡  ז‰  ˘„ין  וס"ל  ˙ור02‰,  ל„ברי  ‰י˙‰ 
‡ין  ב„"˙  ‡בל  חולין26,  ל˘יח˙  בנו‚ע  ר˜ 
לחו˘ לסכנ‰, כי ˙ור‰ מ‚ינ‡ ומˆלי (סוט‰ 
(‡בו˙  ‰מ˘נ‰  ממ‡מר  ו‡„רב‰,   ,(‡ כ‡, 

עליו „ברי  ˘"ל‡ ‡מרו  מ"‚)27 „˘ולחן  פ"‚ 

˙ור‰ כ‡ילו ‡כלו מזבחי מ˙ים" מובן ˘י˘ 
˘כן ‡ין  וכיון  בסעו„‰,   ˙"„ חיוב ‡מיר˙ 
עוס˜ים  י˘ר‡ל  כ‡˘ר  כי  לסכנ‰,  לחו˘ 
 ‡˜ רחמנ‡  ‰˙ור‰),  ˆיווי  (ע"פ  ב˙ור‰ 
ח˘˘  י˘  טבע  ע"פ  ‡ם  ‚ם  עליי‰ו  מ‚ין 

סכנ‰.

יˆח˜  ר'  לו  ˘ענ‰  ‰טעם  מובן  ועפ"ז 
בסעו„‰  מסיחין  ‡ין  יוחנן  רבי  ‡מר  "‰כי 
סכנ‰",  לי„י  ויב‡  לו˘ט  י˜„ים ˜נ‰  ˘מ‡ 
"‡ין  ‰„ין  עˆם  ב‰ו„ע˙  ‰ס˙פ˜  ול‡ 
לב‡ר  כיוון  בז‰  כי  בסעו„‰",  מסיחין 
˙ור29‰.  חל28 ‚ם ‡„ברי  ז‰  ˘„ין  ול‰„‚י˘ 

26) ר‡‰ עיון יע˜ב לע"י ˘ם (ב‡ופן ‡חר ˜ˆ˙).

27) ור‡‰ ‰ער‰ 29.

 ˙"„ „ו„‡י  ‡מר  „ר"י  ˘ם,  יע˜ב  בעיון  ‡בל   (28
מו˙ר לומר לו ב˙וך ‰סעו„‰, ‡בל ˘יח‰ ˘‡ינ‰ ˘ל 

„"˙ ‡ף ˘ל ˙"ח כו' חיי˘ינן לסכנ‰. ע"˘. וˆ"ע.

‰לכ‰  „בר  ‡ומרים  "‡ין  כ‡ן  כבר"ח   (29
מ˘יחין  ס˜"‡ "‡ין  ס˜"ע  ובמ‚"‡ ‡ו"ח  ב סעו„‰". 
˘לחן  כל   – וממ˘יך   – ב‚מ')  (כ"‰  ב„"˙  ‡פילו 
מ˙ים".  מזבחי  ‡כלו  כ‡לו   ˙"„ עליו  ‡מרו  ˘ל‡ 
‰סעו„‰,  בסוף  ‡ו  ‰‡כיל‰  לפני  „כוונ˙ו  וˆ"ל 

כמ"˘ בערוך ‰˘ולחן ˘ם.

„‡פילו  "ונר‡‰  ס˜"‡  ˘ם  ‡ו"ח  לטור  בפרי˘‰ 
בין ˙ב˘יל ל˙ב˘יל ‡ין מ˘יחין כל זמן ˘„ע˙ו עו„ 
פלי‚  ˘ם  רב‰  ב‡לי'  ‡בל  ר‡יי˙ו).  (ע"˘  ל‡כול" 
(ו‰בי‡ו  ל˙ב˘יל"  ˙ב˘יל  בין  „מו˙ר  "וו„‡י  וכ˙ב 
˘ם:  לע"י  ברי"ף  ור‡‰  ס˜"‡).  ברור‰  במ˘נ‰ 
כ„י  מלסעו„  עˆמו  סיל˜  ‰ו‡  ל‰וכיחו  ˘ב‡  וכיון 

ו˘"נ)  ב.  ח,  (פסחים  ‰‰לכ‰  ע"„  ו‰ו‡ 
מˆו‰  ˘"˘ומר  „‡ף  מˆו‰,  „בר  לענין 
ו˘לוחי   30(‰ ח,  (˜‰ל˙  רע"  „בר  י„ע  ל‡ 
„˘כיח  "‰יכ‡  מ"מ,  ניזו˜ין,  ‡ינן  מˆו‰ 
וי‡מר  ב)  טז,   ‡"˘) ˘נ‡מר  ˘‡ני,  ‰יזי˜‡31 
ו‡ע"פ  ˘מו‡ל ‡יך ‡לך (למ˘וח ‡˙ „ו„, 
 – יר‡  ‰י'  ‰רי  ‰י'  מ˜ום  ˘ל  ˘˘לוחו 
ר˘"י (פסחים ˘ם „"‰ ‡יך ‡לך)) ו˘מע ˘‡ול 
בי„ך  ˙˜ח  ב˜ר  ע‚ל˙   '‰ וי‡מר  ו‰ר‚ני 
‰„ין  ˘טעם  „כיון  בעניננו,  וע„"ז  ‚ו'"; 
לי„י  ויב‡  לו˘ט  ˜נ‰  י˜„ים  "˘מ‡  ‰ו‡ 
סכנ‰"32, ‰רי ח˘˘ ‰סכנ‰ ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל 
"˘כיח ‰יזי˜‡", ולכן ‡ין מסיחין בסעו„‰ 

‡פילו ב„"˙.

"‡ין  יˆח˜  ר'  ˘במענ‰  נמˆ‡,  ו˘וב 
נרמז ‰יסו„  סכנ‰",  לי„י  ויב‡  כו'  מסיחין 
יוחנן)  רבי  ˘(כמ‡מרי  „‡ף  ‰נ"ל,  כללי 
י˘נם כמ‰ פעמים ו‡ופנים ˘‰˜ב"‰ עו˘‰ 
נסים לי˘ר‡ל, ˘ל‡ ע"פ טבע ל‚מרי, מ"מ, 
בטבע  ˆ"ל  ‰‡„ם  ˘ל  ‰˙ומ"ˆ  פעול˙ 
ס‚ול‰  ב‰  י˘  ˘‰˙ור‰  ‡ף  ולכן,  ‰עולם. 
במ˜ום  ע"ז  לסמוך  ‡ין  ו‰ˆל‰,  ‰‚נ‰  ˘ל 

„˘כיח ‰זי˜‡ וז˜ו˜ים ל‰נ‰‚‰ נסי˙33.

ל‰˘יבו. ולכ‡ור‰ נר‡‰ לפי', ˘סיל˜ עˆמו מלסעו„ 
כן  מ˘מע  ל‡  ל˙ב˘יל, ‡בל  ˙ב˘יל  בין  ול‡  בכלל 

מ‰מ˘ך ‰‚מ'. ו‡כ"מ.

ח"ט  ו‡ילך.  ב  ˙רס‰,  ח"‚  חמ„  ˘„י  ור‡‰   (30
‡'˙˙פ, ‚ ו‡ילך.

(י‡,  ביומ‡  וכ"‰  ˘ם "˜ביע‡ ‰זי˜‡".  בר"ח   (31
‡). ˜„ו˘ין (לט, סע"ב). חולין (˜מב, ‡).

‚ם  ‰ו‡  סכנ‰"  לי„י  "ויב‡  ‰‚מ'  ל˘ון  ע"„   (32
˘ם  ‡„‰"ז  וב˘ו"ע   .21 ˘ב‰ער‰  ור‡"˘  ברמב"ם 

"ונמˆ‡ ב‡ לי„י סכנ‰".

ב‡רוכ‰,  ˘ם  חל"‰  ˘יחו˙  בל˜וטי  ועיין   (33
מ˙ב‡ר  ועפ"ז  ז‰,  יסו„  ב‚„ר  פלי‚י  ˘ם  ור"י  „ר"נ 



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

על  ל‰וכיחו  ‡ל‡  מיל˙‡"22,  "לימ‡  יכול 
וע"פ ‰י„וע  ב˙וך ‰סעו„23‰,  ˘„יבר ‡ליו 
˜„ימ24‰  „ין  לו  י˘  מ‡יסור‡  „ל‡פרו˘י 
"יע˜ב  ‰מ‡מר  [ול‡י„ך,   ˙"„ ˘‡ר  ל‚בי 
למע˘‰  נפ˜ו˙‡  בו  ‡ין  מ˙"  ל‡  ‡בינו 
ול‡ ל‰לכ‰ (עיון יע˜ב לע"י כ‡ן)25, ולכן ‡ין 
ועיין  ‰סעו„‰].  ב‡מˆע  ב‡מיר˙ו  ˆורך 
בפרי מ‚„ים (‡ו"ח ס˜"ע (‡"‡) ס˜"‡) ˘מבי‡ 
ל‡פרו˘י   ‡‰ ומסיים:  כ‡ן,  ‰˘"ס  „ברי 
„חמירי  ‡ע"‚  מ˘יחין  יר‡‰  מ‡יסור‡ 
‡ו"ח  טו˘ו"ע   .‡ י,  (חולין  מ‡יסור‡  סכנ˙‡ 

ס˜ע"‚ ס"ב. יו"„ ס˜ט"ז ס"‰ ב‰‚‰‰).

‡יבר‡, „פי' ‰נ"ל ˆ"ע לכ‡ור‰, „לפ"ז 
"‡ין  ‰‰לכ‰  פס˜  ל‰˘מיעו  ר˜  לו  ‰י' 
ב„יבורו  ל‰‡ריך  ול‡  בסעו„‰",  מסיחין 
"˘מ‡  ‰„ין  טעם  ‚ם  ולב‡ר  (בסעו„‰) 
ו‡ף  סכנ‰".  לי„י  ויב‡  לו˘ט  ˜נ‰  י˜„ים 
‰„בר,  חומר   ˙‡ מ‚„יל  ˘ז‰  ˘מובן 

ל‡ ‡ומר  לפיכך  י˜„ים:  ˘מ‡  כבפר˘"י „"‰   (22
לך כלום.

23) ולכ‡ור‰ כן מוכרח ל‰‚ירס‡ ˘‰וב‡‰ ב„˜"ס 
"לימ‡ לן מר מל˙‡ „‡‚„˙‡*", וב˙ר „סעי„ "‡"ל 
ור‡‰   ."(‡˙„‚‡„) מיל˙‡  מר  לן  לימ‡  (עו‰"פ) 

‰ער‰ 25.

לפני  ל‰ורו˙  כמו  ‡יסורים  כמ‰  ˘„וח‰  וע„   (24
רבו (ר‡‰ עירובין ס‚, ‡. רמב"ם ‰ל' ˙"˙ פ"‰ ‰"‚. 
 ˙"„ ‡מיר˙  ‡יסור  סי"‡),  סרמ"ב  יו"„  טו˘ו"ע 
פ"‚   ˘"˜ ‰ל'  רמב"ם  ב.  מ,  (˘ב˙   ıמרח‰ בבי˙ 
(ס"„)).  ס"ב  ספ"‰  ‡ו"ח  (ו„‡„‰"ז)  ˘ו"ע   .‰"‰

ועו„.

„מ˙  טומ‡‰  לענין  „נפ˜"מ  ל‰עיר,  ‡בל   (25
וי„וע‰  ב.  ע,  נ„‰  ר‡‰   – מטמ‡  חי  ו‡ין  מטמ‡ 

‰˘˜ו"ט בנו‚ע ל˜ברי ˆ„י˜ים. ו‡כ"מ.

דבר  אומרים  "אין  שם  לתענית  מר"ח  ולהעיר   (*

הלכה בסעודה".

‡„רב‰,  ‰רי  מ‡יסור‡,  סכנ˙‡  „חמיר‡ 
ב„יבורו  ל‰‡ריך  לו  ‡ין  ‚ופ‡  ז‰  מטעם 
ככל  ל˜ˆר  ‡ל‡  ‰סעו„‰),  (ב‡מˆע  ע˙‰ 
‰‡פ˘רי, וכיון ˘ל‰פרי˘ו בפועל מסכנ˙‡ 
מסיחין  "‡ין  ‰‰לכ‰  עˆם  ב‡מיר˙  „י 
בסעו„‰", למ‰ ל‡ ‰מ˙ין עם ‰וספ˙ טעם 

‰‰לכ‰ ע„ ב˙ר „סעי„.

ב˘"ס  ז‰  ב‰˜„ים „סיפור  בז‰  ו‰נר‡‰ 
ב‡  בסעו„˙‡),  י˙בי  „‰וי  ור"י  ר"נ  (ע"„ 
˘‚ם ‰˙ם  לפנ"ז,  מ‡מרים  לכו"כ  ב‰מ˘ך 
˘‡ל ר' נחמן ‡˙ ר' יˆח˜, ור' יˆח˜ ענ‰ לו 
מ‡מרי  כמ‰  ו˙וכן  יוחנן",  רבי  "‰כי ‡מר 
˘ל  נסי˙  ‰נ‰‚‰  ע"„  ‰ו‡  ‡ל‰  יוחנן  רבי 
(מ‡מר  ול„ו‚מ‡  י˘ר‡ל,  בני  עם  ‰˜ב"‰ 
ר"נ  "‡"ל   :((‡  ,‰) ˘ם  ˘בסו‚י‡  ‰ר‡˘ון 
כו'  במרח˘ון  יור‰  ‰י‡  בניסן  יור‰  לר"י 
בן  יו‡ל  בימי  יוחנן  רבי  ‡מר  ‰כי  ‡"ל 
כו' ‡ו˙‰  ז‰ „כ˙יב  מ˜ר‡  נ˙˜יים  פ˙ו‡ל 
˘נ‰ יˆ‡ ‡„ר ול‡ יר„ו ‚˘מים יר„‰ ל‰ם 
נבי‡  ‡"ל  בניסן  ב‡ח„  ר‡˘ונ‰  רביע‰ 
לו  ˘י˘  מי  לו  ‡מרו  וזרעו  ˆ‡ו  לי˘ר‡ל 
י‡כלנו  ˘עורין  ˜בים  ‡ו  חטים  ˜בים 
‡עפ"כ  ל‰ם  ‡מר  וימו˙  יזרענו  ‡ו  ויחי' 
ל‰ם  ונ˙‚ל‰  נס  ל‰ם  נע˘‰  וזרעו  ˆ‡ו 
ו˘לי˘י  ˘ני  וזרעו  יˆ‡ו  כו'  ˘בכ˙לין  מ‰ 
בחמ˘‰  ˘ני'  רביע‰  ל‰ם  ויר„‰  ורביעי 
בניסן  ע˘ר  ב˘˘‰  עומר  ‰˜ריבו  בניסן 
ח„˘ים  ב˘˘‰  ‰‚„יל‰  ˙בו‡‰  נמˆ‡˙ 

‚„יל‰ ב‡ח„ ע˘ר יום כו'".

ומע˙‰ י"ל „ב‰מ˘ך למ‡מרי רבי יוחנן 
יˆח˜)  ר'  ע"י  לר"נ  ב˘מו  (˘נ‡מרו  ‡ל‰ 
י˙בי  „‰וי  „י„ן,  ‰סיפור  ‰˘"ס  מבי‡ 
מר  "לימ‡  מר"י  ר"נ  ובי˜˘  בסעו„˙‡, 
מיל˙‡", „י˘ לומר, ˘‚ם ר"נ י„ע ‰‰לכ‰ 

י„

בעניני בי˜ור חולים ו„ין 
חול‰ מסוכן במיל‰

‡בר‰ם   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘בי˜ר  ‰˘"ס  „ברי  ‰˙‡מ˙  בענין  ‰מפר˘ים  ˙ירוˆי  י„ח‰ 
ע"פ ‰˘"ס  יח„˘   / חולי ‰מיל‰  סכנ˙  ˘יטו˙ ‰ר‡˘ונים ‚בי  עם  למיל˙ו  ב˘לי˘י 
‰יטב   ıי˙ר ועפ"ז  ‰עולם,  טבע  ˘ינוי  מבלי  ˜יומו  ˘ע„יף  מˆוו˙  ב˜יום  יסו„ 

סיפורי ‰˘"ס ‚בי מיל˙ ‡בר‰ם

 ‡ 
בי˜ור  ‚בי  ‰מפר˘ים  ב˙ירוˆי  יפלפל 
למיל˙  ב˘לי˘י  ‰˜ב"‰  ע"י  חולים 
‡בר‰ם, ב‰˙‡ם ל˘יטו˙ ‰ר‡˘ונים ב„ין 

חול‰ מסוכן לנימול

(˘ב˙ ˜ל„,  ר"‡ „מיל‰  בפר˜  כ˙ב ‰ר"ן 
כר‡ב"ע  ‰לכ‰  וז"ל:  מיל‰,  סכנ˙  ‚בי  ב) 
˘חל  ˘לי˘י  ביום  ‰˜טן   ˙‡ „מרחיˆין 
„ו˜‡  „ל‡ו  מ"„  ו‡יכ‡  ב˘ב˙,  ל‰יו˙ 
ב˘ני  וכ"˘  יום ‰˘לי˘י  ע„  ב˘לי˘י ‡ל‡ 
˜‡מר, ו‡"˙ ו‰‡ כ˙יב (וי˘לח ל„, כ‰) ביום 

מס˙כן  טפי  ‡למ‡  כו‡בים  ב‰יו˙ם   '‚
˘ני  יום  ˘סכנ˙  ˘‡ע"פ  וי"ל  מב˘ני,  ב‚' 
‚„ול‰ מ˘לי˘י ‡פ"‰ ביום ‚' ‰יו חלו˘ין 
ול‰לחם  לברוח  יכולין  ‰יו  ול‡  ביו˙ר 
ויום  כחם,   ˘˘˙ ל‡  ע„יין  ˘ני  ביום  ‡בל 
˘ע„יין  לפי  ב‰ן  נ‚עו  ˘ל‡  יוכיח  ר‡˘ון 
יו˙ר,  מסוכנים  ˘‰ם  ‡ע"פ  עלי‰ם  כחם 
ב˘לי˘י  ל‡ו  „ר‡ב"ע  נמי  ‰כי  ‡ין  ‡בל 
˜‡מר.  ‰˘לי˘י  יום  ע„  ‡ל‡  ˜‡מר  „ו˜‡ 
ול‡ נר‡‰ כן „ע˙ ‰רמב"ם ז"ל לפי ˘כ˙ב 
מ˜ום  כל  (‰"ח)  מיל‰  מ‰לכו˙  בפ"ב 
‡ו˙ו  מרחיˆין  ‰˜טן   ˙‡  ıל‰רחי ˘„רכו 
בין  ‰מיל‰  לפני  בין  ‰מיל‰  ביום  ב˘ב˙ 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˘ב˙,  ל‰יו˙  ˘חל  ב‚'  ‡ו  ‰מיל‰  ל‡חר 
ממ˘  ‰מיל‰  ל‡חר  „„ו˜‡  מל˘ונו  נר‡‰ 
„ברי ‰רב ‡לפסי  מטין  וכך  ב˘לי˘י,  ‡"נ 
ז"ל... ע"כ. ו‰מורם ממס˜נ˙ו „ביום ‰˘ני 
ו‚'.   '‡ ביום  ר˜  ‡ל‡  מיל‰,  לסכנ˙  לי˙‡ 
‰רמב"ם  ב„ע˙  מ˘נ‰  ‰מ‚י„  מ˘"כ  ועיין 
‡ו˙ו  מרחיˆין  "וכן  ‰י"„):  פ"ב  ˘ב˙  (‰ל' 

וביום  ‰מיל‰  ול‡חר  וכו'  ‰מיל‰  לפני 
ב˘ב˙  ˘‰וחמו  בחמין  ו‡פילו  ‰˘לי˘י 
מפני ‰סכנ‰ . . ונר‡‰ מ„ברי רבינו ˘ביום 
˘ני ‡ין מחממין וב‡מ˙ ב‚מר‡ ל‡ ‰וזכר 
בו  ˘ר"ל  מיל‰  ו‡חר  ˘לי˘י  יום  ‡ל‡ 
‡בל  ז"ל  מפר˘ים   ˙ˆ˜ „ע˙  וכן  ביום 
˘לי˘י  ויום  ˘ני  יום  ˘כן  „ע˙ ˜ˆ˙ם „כל 
ז"ל  ‰ר˘ב"‡  „ע˙  וז‰  נ˜טינ‰ו  לרבו˙‡ 
‚ם  ור‡‰  ז"ל".  רמב"ן  ‰רב  „ע˙  וכ"נ 

˘ו"ע ‰רב (ס˘ל"‡ סי"‡).

ב):  (פו,  מˆיע‡  בבב‡  ‚רסינן  ו‰נ‰, 
רבי  ‡מר   .  . פר˘˙נו)  (רי˘   '‰ ‡ליו  "ויר‡ 
˘לי˘י  יום  ‰יום  ‡ו˙ו  חנינ‡  ברבי  חמ‡ 
˘ל מיל‰ ˘ל ‡בר‰ם ‰י' וב‡ ‰˜„ו˘ ברוך 
‰˜˘ו  וכבר  כו'".  ב‡בר‰ם  ל˘‡ול  ‰ו‡ 
למיל‰   '‚ „יום  ל‰˘"ס  מנ"ל  „ˆ"ע  רבים 
‰י'. ועו„ ˜˘‰ בטעם ‰„בר, כי ‰נ‰ בי˜ור 
ז‰ ‰י' כ„י "לב˜ר ‡˙ ‰חול‰"1 (כמ"˘ ר˘"י 

(י„,  בסוט‰  ילפינן  חולים  בי˜ור  ˘מˆו˙  ‡ף   (1
‡ו   ,(‰ י‚,  („ברים  ˙לכו"   ‡"‰ "‡חרי  מ‰כ˙וב   (‡
‰„רך   ˙‡ ל‰ם  "ו‰ו„ע˙  מ‰כ˙וב  ב)  (ל,  כבב"מ 
˙ור‰  מ˙ן  ל‡חר  ˘נ‡מרו  י‚),  יח,  (˘מו˙  ילכו" 
˘ייך  ‡יך  יל"ע  ו‡"כ  י‚),  יח,  ˘מו˙  ר˘"י  (עיין 
ע"„ „ברי ‰˘"ס  י"ל   – מ"˙  זו ˜ו„ם  מˆו‰  ל‰זכיר 
וע˘‰  „˜ום  ענינים  „בכמ‰  סע"ב)  (נח,  בסנ‰„רין 
מˆוו˙ „י„‰ו,  ז'  בכלל  ˘‡ינם  נˆטוו ‡ף  נח  בני  ‚ם 
כי מˆוו˙ ‡לו ‰ן ר˜ בעניני ˘ב ו‡ל ˙ע˘‰. ועיו"ל 
מ"˙  ל‡חר  ור˜  ‚מ"ח,  מˆו˙  מכלל  ‰י‡  זו  „מˆו‰ 

על ‰מ˜ר‡ו˙ כ‡ן), ומע˙‰ ˆ"ע ‡מ‡י ‰מ˙ין 

˜ו„ם  ול‡   '‚‰ יום  ע„  מלב˜רו  ‰˜ב"‰ 
לז2‰. וב‡מ˙, בנו‚ע ליום ‰‡' ‡ינ‰ ˜ו˘י‡ 
פמ"ט,  (ב"ר  במ„ר˘ו˙  ‡מרו  כבר  כי  כ"כ, 
י˘ן  בר˘"י  – ‰וב‡  ˙˙רע‡  רמז  נחמי'  יל˜ו"˘  ב. 

עמו  ‰˜ב"‰  ‰י'  ‰מיל‰  ˘בע˙  כ„)  יז,  לך 

עמו",  ו‡חז  י„ו  "˘לח  במיל˙ו,  לסייעו 
˘‡מר  וממ‰  בחליו.  ‡ז  בי˜רו  כבר  ו‡"כ 
ח„˘‰,  ר‡י'  „מ˘מע  "ויר‡",  כ‡ן  ‰כ˙וב 
כ„ברי ‰˘"ס ˘‰י˙‰ בי‡‰ בפ"ע "ל˘‡ול 
‰בי‡‰  זו  ‰י˙‰  „ל‡  מוכח  ב‡בר‰ם", 
„ל‡  לן  מנ‡  ˆ"ע  ע„יין  ‡בל   ;'‡‰ „יום 
ו‚ם  בחליו,  לב˜רו  ביום ‰ב'  ‰י˙‰ ‰בי‡‰ 

‡מ‡י ב‡מ˙ ל‡ בי˜רו ‡ז.

‰ר"ן  ˘במס˜נ˙  ‰נ"ל  ל‰˘יט‰  ‡מנם, 
„ביום ˘ני לי˙‡ לסכנ˙ מיל‰ כ˙ב ‰ר‡"ם 
ב˜ר  ל‡  ‰˘ני  „ביום  ליי˘ב,  בפר˘˙נו 
‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בר‰ם כיון ˘‡ינו חול‰ מסוכן 
‰˜ב"‰  ב˜רו  ˘ל‡  כ˙ב  ר‡˘ון  יום  (ו‚בי 

˙פלו˙  ס„ר  רמב"ם  (עיין  נפר„ו˙  מˆוו˙  ב'  נע˘ו 
˜כז,  ˘ב˙  ור‡‰  „ברים.  ‡לו  במ˘נ˙  ב˙חל˙ו 
‰ל'  מרמב"ם  ול‰עיר  סס"„.  ר˘"ל  ˘ו"˙  סע"‡. 

‡בל רפי"„).

ר‡˘ונים  ימים  בב'  „‚ם  ‡פ"ל  ‰י'  בפ˘טו˙   (2
בי˜ור  על  ‡ל‡  ‰כ˙וב  סיפר  ול‡  ‰˜ב"‰,  ב˜רו 
‰נזכרו˙  ז‰  יום  מ‡ורעו˙  ˘‡ר  ‡‚ב  ‰˘לי˘י  יום 
בכ˙וב (ובפרט ˘„ו˜‡ ממ‰ ˘‰י' בבי˜ור ז‰ ילפינן 
„‚„ול‰ ‰כנס˙ ‡ורחים מ‰˜בל˙ פני ‰˘כינ‰ (˘ב˙ 
˜כז, ‡)), וסמיך ˜ר‡ „מז‰ יובן ˘‚ם בימים ˘לפנ"ז 
[ו‡„רב‰  ביני‰ם  לחל˜  סבר‡  „ליכ‡  כיון  בי˜ר, 
‡ח˙,  ל˘יט‰  יו˙ר  ‚„ול‰  ‰סכנ‰  ‡לו  בימים 
כבפנים] – כל ז‰ ‡ינו, כי מל˘ון ‰˘"ס "‡ו˙ו ‰יום 
יום ˘לי˘י כו' וב‡ ‰˜ב"‰ ל˘‡ול ב‡בר‰ם" מ˘מע 
˘סיב˙ ‰בי˜ור ל˘‡ול ב‡בר‰ם ‰י˙‰ כרוכ‰ „ו˜‡ 
בז‰ ˘"‡ו˙ו ‰יום יום ˘לי˘י ˘ל מיל‰ ˘ל ‡בר‰ם 

‰י'". ול‰לן בסוף „ברינו י˙ב‡ר ˘פיר.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ל‡ בעי רחמנ‡ ˘˜יום ‰מˆוו˙ י‰י' ב‡ופן 
˘י˙בטלו חו˜י ‰טבע16.

(סט, ‡) ‚בי  במנחו˙  במˆפ‰ ‡י˙ן  ועיין 
˘יט˙ ‰˙וס' ˘ם ב‰˘˜ו"ט „"חטים ˘יר„ו 
‰˙וס'  „פי'  מˆו‰,  ב‰ם  ל˜יים  בעבים" 
‰יינו חטים ˘יר„ו ע"י נס, וכ˙ב ע"ז וז"ל: 
יופסלו  „‡"כ   ‰˘˜‰ כ‰ן  מנח˙  "ובס' 
ממ˘˜‰  למנחו˙ „‰‡ ˜יי"ל „בעינן ˜רבן 
נסים  ומע˘‰  לי˘ר‡ל,  ‰מו˙ר  מן  י˘ר‡ל 
˘‡סור  ב˙עני˙  מן ‰מו˙ר „‡י˙‡  ל‡ ‰וי 
כ˙ב  בז‰  וכיוˆ‡  נסים.  ממע˘‰  לי‰נו˙ 
בי„י מ˘‰ רי˘ ˘יר ‰˘ירים „מע˘‰ נסים 
פסול למזבח כיון ˘‡סור לי‰נו˙ ממנו. ולי 
חסי„ו˙  ממ„˙  ז‰ ‡ינו ‡ל‡  נר‡‰ „‡יסור 
ר‡יו˙יו  עיי"˘  כו'".  ו˙„ע  ‰„ין.  מן  ול‡ 
לפי „רכו17. ובכלי חמ„‰ על ‰˙ור‰ (וי˜‰ל 

ל‰, כז-ח) ‰‡ריך כבר בענינים ‡לו18.

 223 עמ'  חל"‰  ˘יחו˙  (ל˜וטי  ובמ˜"‡ 
„‡י˙‡  ז‰,  ליסו„  מ˜ור  נ˙ב‡ר  ו‡ילך) 
‰וי  יˆח˜  ורב  נחמן  "רב  ב):   ,‰) ב˙עני˙ 
לרב  נחמן  רב  לי'  ‡מר  בסעו„˙‡,  י˙בי 
יˆח˜ לימ‡ מר מיל˙‡, ‡"ל ‰כי ‡מר רבי 
י˜„ים  ˘מ‡  בסעו„‰  מסיחין  ‡ין  יוחנן 
˜נ‰ לו˘ט ויב‡ לי„י סכנ‰ (כ˘יוˆ‡ ‰˜ול 
בו  ונכנס  ‰˜נ‰  פי  ˘על  כובע  ‡ו˙ו  נפ˙ח 
‰ולך  ומ˘˜‰  מ‡כל   . ומס˙כן.  ‰מ‡כל 

עומ˜   80 עמ'  ח"‰  ˘יחו˙  בל˜וטי  עו„  ועיין   (16
 48 עמ'  חל"‡  ˘יחו˙  ל˜וטי  ועיי"ע  בז‰.  ‰טעם 

ו‡ילך.

17) ועיין מ˘"כ ב˙עני˙ ˘ם.

ו‰נ˘י‡ים  בענין  ‰פירו˘ים  מב'  ול‰עיר   (18
‰בי‡ו (יומ‡ ע‰, סע"‡. ˙יב"ע וי˜‰ל ל‰, כז (רבינו 
בחיי ˘ם). פר˘"י ˘ם מספרי נ˘‡ ז, ‚. ועו„). וע„"ז 

בעו„ ענינים. 

‡"ל  „סעי„20  ב˙ר  (ר˘"י19)),  ‰ו˘ט  „רך 
מ˙  ל‡  ‡בינו  יע˜ב  יוחנן  רבי  ‡מר  ‰כי 
וכי  ‡"ל  (ר˘"י)),  לעולם  ‰ו‡  חי  (‡ל‡ 
ו˜ברו  חנטיי‡  וחנטו  ספ„ניי‡  ספ„ו  בכ„י 
˘נ‡מר  „ור˘  ‡ני  מ˜ר‡  ‡"ל  ˜בריי‡, 
יע˜ב  עב„י  ˙יר‡  ‡ל  ו‡˙‰  י)  ל,  (ירמי' 

מו˘יעך  כי ‰נני  י˘ר‡ל  ˙ח˙  ו‡ל   '‰ נ‡ם 
מרחו˜ ו‡˙ זרעך מ‡רı ˘בים, מ˜י˘ ‰ו‡ 
בחיים".  ‰ו‡  ‡ף  בחיים  זרעו  מ‰  לזרעו 
במפר˘י  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  מפר˘ים  עמ„ו  וכבר 
רב  ‰רויח  מ‰   ,‰˘˜ „טוב‡  יע˜ב)  ‰עין 

בסעו„‰",  מסיחין  "‡ין  ˘‡מר  בז‰  יˆח˜ 
‰רי לכ‡ור‰ ‚ם על ‡מיר‰ זו חל ז‰ ˘"‡ין 
˘רˆ‰  כיון  ו‡„רב‰,  בסעו„‰"21,  מסיחין 
˘‰ו‡  מ˙",  ל‡  ‡בינו  "יע˜ב  לו  לומר 
מסיחין  "‡ין  מ‰„יבור  יו˙ר  מועט  „יבור 
בסעו„‰ ˘מ‡ י˜„ים ˜נ‰ לו˘ט ויבו‡ לי„י 
סכנ‰", ‰ול"ל מ‡מר ז‰ ("יע˜ב ‡בינו ל‡ 
מ˙") ˙יכף כ˘בי˜˘ו "לימ‡ מר מיל˙‡".

˘ם),  יע˜ב  לעין  (רי"ף  ˘פיר˘  מי  וי˘ 
ל‡ ‰י˙‰  בסעו„‰"  מסיחין  ˘ב‡מרו "‡ין 
יˆח˜)  (רב  ‰ו‡  ‡ין  למ‰  לב‡ר  כוונ˙ו 

‰ו‡  ל˙עני˙  ‰פירו˘  ‡ם  ‰˘˜ו"ט  וי„וע‰   (19
˘ם  ˙עני˙.  מס'  סוף  חיו˙   ı"מ‰ר (ר‡‰  מר˘"י 
ר˘"י  ערך  ‚„ולים  מערכ˙  (ל‰חי„"‡)  ‰‚„ולים 

˜רוב לסופו).

„סעו„".  "ב˙ר  וב‚מ'  בע"י.  ‰‚ירס‡  כ"‰   (20
לפי  ו‡ולי  בסעו„‰.  יו˘בין  ‰יו  „˘ני‰ם  ופ˘וט 
מלסעו„  ר"י  כבר ‰פסי˜  מוכח „לפנ"ז  ‚ירס˙ ‰ע"י 

– ר‡‰ ל˜מן סוף ‰ער‰ 29.

ר‡‰   – ‡מן  ‡ח˙,  „˙יב‰  ‡מיר‰  על  ו‚ם   (21
ר‡"˘  ‰"ו.  פ"ז  ברכו˙  ‰ל'  רמב"ם   .‡ מ‚,  ברכו˙ 
‰"ו.  פ"ו  ˘ם  ירו˘למי  ע"פ  סל"„,  פ"ו  ˘ם  ברכו˙ 

טו˘ו"ע (ו„‡„‰"ז) ‡ו"ח ס˜ע"„ ס"ח (סי"‡).



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

עיי"˘. ‡בל ע„יין ‡ין ‰„בר מובן, כי ‰ל‡ 
י˘נ‰  ‰ר‡˘ונים  ‰ימים  בב'  ˘‚ם  פ˘יט‡ 

‰מˆו‰, ולמ‰ ל‡ בי˜רו ‚ם בימים ‡לו6.

ב„רך  זו  ˜ו˘י‡   ıל˙ר כ˙ב  ו‰‡ו‰"ח 
מב˜רין ‡˙ ‰חול‰  מˆ„ ‰‡ „"‡ין  ‡חר˙, 
˘ם  (רמב"ם  ו‰ל‡‰"  ‰˘לי˘י  מיום  ‡ל‡ 
˘‡מרו  "ו‰‚ם  ו‰וסיף:  עיי"˘8.   .7(‰"‰

‰˜רובים  כי  ‰"ז)  (פ"‚  „פ‡‰  בירו˘למי 
(סי'  מ‰רי"˜  ופס˜ו  לב˜רו9,  מי„  נכנסים 
כי  ‰ו‡  ו‰טעם  „בריו,  ˘ם  יעוין  ˘ל‰) 
כ˙בו  וכן  מל˙‡,  ‡וו˘‡  ל‡  ‰˜רובים 
‰‡חרונים, ‡ין ל‰˜˘ו˙ כי ‰' ‡ל˜ינו ˜רוב 
י˘נו  פנים  כל  ˘על  ז)   ,„ (ו‡˙חנן  מ‡ו„  לנו 
פירו˘,  ע"כ.  מל˙‡".  ו‡וו˘‡  בפרסום 
לפי  ‰ו‡  מב˜רין  ˘˜רובים  ‰טעם  כי 
˘ל  חליו  על  פרסום  עו˘‰  בי˜ורם  ˘‡ין 
מיל˙‡),  ‡וו˘‡  רחו˜ים  ע"י  (מ˘‡"כ  ז‰ 
ל‡  ‰˜ב"‰  ו‚בי  ˘ם),  (יו"„  ‰ב"ח  כמ"˘ 

‡מרו  "וכן  ‰מ‰ר˘"‡  עו„  ˘ם  ˘‰וסיף  ומ‰   (6
י˙ב‡ר   – ימים"   '‚ ‡חר  ע„  ‰חול‰  מב˜רין  „‡ין 

בסמוך „‡י"ז ˘ייך לנ„ון „י„ן.

7) ובירו˘למי ‰נסמן ל‰לן בפנים, ובטו˘ו"ע ˘ם 
– "‡חר ‚' ימים".

‡ין   '‡ ˘ביום  ר˜  כ˙ב  ˘ם  ב‡ו‰"ח  ב‡מ˙,   (8
וז‰   (‡ (מ,  בנ„רים  ˘‡מרו  מ‰  ("מטעם  מב˜רין 
˙‚לו  ל‡  ל‰ו  ‡מר  „חלי˘  ˜מ‡  יומ‡  רב‡  ל˘ונם 
כי  ר˘"י  ופיר˘  מזלי',  לי˙רע  „ל‡  כי ‰יכי  ל‡יני˘ 
‰טעם  ו‰ו‡  ע"כ,  עילוי',  מילי  לי˘˙עי  „ל‡  ‰יכי 
˘ל‡  כ„י   ,'‡ ביום   '‰ ˘ב˜רו  חמ‡  רב  ‡מר  ˘ל‡ 
מל˙‡  ‡וו˘‡  ‚„ל  מלך  בבו‡  ‚ם  ומ‰  וכו',  י˘˙עו 
מˆ„   ıיר˙ ב'  יום  ול‚בי  ‰עולמו˙"),  כל  בפרסום 
‰רמב"ם  ל˘ון  לפי  ‡בל  סכנ‰.  „ליכ‡  ‰ר"ן  ˘יט˙ 
˘פיר   – מלב˜ר  נמנעים   '‚ יום  „ע„  בפנים  ‰מוב‡ 
‰˙ירוı י‰י' ‚ם ל˘יט˙ ר˘"י „‡יכ‡ סכנ‰ ביום ב'.

˘ל‡  על  ‰˙מי'  (וי„וע‰  ˘ם  בטו˘ו"ע  ‰וב‡   (9
‰בי‡ ‰רמב"ם „ין ז‰).

˘ייך ז10‰. ‡בל ‚ם ˙ירוı ז‰ ˆ"ע, כי ‰ל‡ 
ו˙ו  ב‰ס˙ר,  לב˜ר  ‚ם  ‰כל,  יכול  ‰˜ב"‰ 
˘‰בי˜ור  ˘ם  מˆיע‡  בבב‡  ‚רסינן  „‡כן 
עוברים  „ליכ‡  בזמן  ‰יום"  "כחום  ‰י' 
‡וו˘‡  „ל‡  ב‡ופן  ˘‰י'  ‰יינו  ו˘בים11. 

מיל˙‡.

 ב 
יוכיח יסו„ ח„˘ „ע„יפ‡ ˜יום מˆו‰ ˘ל‡ 

ע"י נס

בכ"ז,  ח„˘  יסו„  לומר  נר‡‰  ול‰כי 
„מ‚„רי ‰מˆוו˙ ˘ˆריך ל‰˘˙„ל ˘˜יומם 
יבו‡ ע"פ „רך ‰טבע ול‡ ע"י נס12 (מלב„ 
במיוח„  ‰נס  ˘נע˘‰  ‡ו  ‡פ˘ר  ב„‡י 
„חנוכ14‰),  ‰˘מן  נס  וכמו  ז13‰,  ב˘ביל 
‰ר"ן  ˘בי‡ר  ‰י„וע  ‰יסו„  ע"פ  ו‰ו‡ 
‰ר‡˘ונ‰)  ‰˜„מ‰  ˘מיני  „רו˘  ‰ר"ן  („ר˘ו˙ 

˘ל  מנ‰‚ו  ל˜יים  ורˆונו  ‰˘י"˙   ıחפ˘"
בעיניו  י˜ר  ו‰טבע  „‡פ˘ר  מ‰  בכל  עולם 
ולכן,  ‰כרחי"15,  לˆורך  ‡ל‡  י˘נ‰ו  ול‡ 

˘בי‡˙ ‰˜ב"‰   8 ב‰ער‰  ל˘ון ‰‡ו‰"ח  עיין   (10
"בפרסום כל ‰עולמו˙".

11) וכ"‰ בב"ר פמ"ח, ט. ר˘"י רי˘ פר˘˙נו.

ב)  סט,  (מנחו˙  חטין  ˙ו„"‰  מ˘יט˙  וˆע"˜   (12
עליו  חל˜  ר˘"י  ‡כן  ‡בל  ו‡כ"מ.  בפנים.  „ל‰לן 

ונמנע מלפר˘ „‰יינו חטים ˘ע"י נס.

13) וע"„ ‰‡ ˘‡כלו ‡˙ ‰מן, ‡ף „˜יי"ל (כ„ל‰לן 
כ‡ח„)  ‡ל‡   ‰"„  ‡ כ„,  ˙עני˙  ר˘"י  ועיין  בפנים. 

˘‡ין נ‰נים ממע˘‰ נסים. 

14) ‡בל עיין בז‰ ב‡רוכ‰ בס‰"˘ ˙˘"נ ח"‡ עמ' 
201 ו‡ילך ˘‡ופן ‰נס ‰˙חיל „ו˜‡ ע"י ‰טבע כו'.

15) ור‡‰ ‚ם חינוך מˆו‰ ˙˜מו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

י˘מע‡ל,  במיל˙  טרו„  ‡בר‰ם  ˘‰י'  כיון 
[‡בל  כספו"  מ˜נ˙  ו"כל  בי˙ו"  "ילי„י 
נר‡‰  ‰מ˜ר‡ו˙  מפ˘ט  כי  ˆ"ע  ז‰  ב‡מ˙ 
מיל˙  ל‡חרי  ל‡חרונ‰,  נימול  ˘‡בר‰ם 
‰˙ור‰).  על  ור‡ב"ע  ברמב"ן  בז‰  (עיין  ‡לו  כל 
בבי˜ור  טרו„  ‰י'  „‡בר‰ם  י"ל  ו˘מ‡ 
חול‰ ‡ˆל כ‡ו"‡ מ‰ם כו'. ‡ו ˘‡כן ס"ל 
ל‰ר‡"ם „‡בר‰ם נימול ב˙חיל‰, וז‰ ע"פ 
מ˘"כ נימו˜י ‰‡ו‰"ח כ‡ן]. ול„ברינו כבר 
ב˜רו  „ב‡מ˙   '‡‰ יום  ענין  ˘פיר  יי˘בנו 

‡ז, ול˜"מ).

מזור  ‰עלנו  ל‡  „ע„יין  ‡יבר‡, 
‰מ"מ  ˘‰זכיר  ר‡˘ונים  ל‰נך  ל˜ו˘יי˙נו 
(ו‡„רב‰  ‰ו‡  סכנ‰  יום  ˘ני  „יום  „סברי 
כמ"˘  מ˘לי˘י"  ‚„ול‰  ˘ני  יום  "סכנ˙   –
‚ופי'  ר˘"י  ‚ם  וב‡מ˙  זו).  ל˘יט‰  ‰ר"ן 
˘ני  ביום  „‡ף  ˘ם  „˘ב˙  בסו‚י‡  פי' 
ו‰רי  בפר˘˙נו)3,  ‰ר‡"ם  (ו‰בי‡ו  סכנ‰  ‡יכ‡ 
ביום  ר˜  ‰י‰  ˘‰בי˜ור  ‡י˙‡  ב"מ  ב‚מ' 
ו‡"כ ˜˘‰  כך,  על  פלו‚˙‡  מˆינו  ול‡   ,'‚
יום  ע„  ב˜רו  ל‡  למ‰  זו  „˘יט‰  ‡ליב‡ 
"ור‡י˙י  כ˙ב:  פר˘˙נו  רי˘  וב‡ו‰"ח   .'‚
ב‚ירס˙ ‰טור ˘ל‡ כ˙ב יום ‚' ‡ל‡ מלמ„ 
‡ל‡  ‰חול‰,   ˙‡ לב˜ר  ‰˜ב"‰  ˘ב‡ 
וכו'".   '‚ יום  ‚רסינן  ˘לפנינו  ב˙למו„ 
כן  ‰סוברים  כי  "ו‡ולי  פירו˘ו:  ובסיום 
‚ורסים  ב')  ליום   '‡ יום  בין  ‰פר˘  (˘‡ין 
ס"ל  ר˘"י  ˘‰רי ‚ם  וˆ"ע  כ‚ירס˙ ‰טור". 
ובכל  כנ"ל,  לב'   '‡ יום  בין  ‰פר˘  ˘‡ין 
(ל‡חרי  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ‰„‚י˘  ז‡˙ 
˘כבר ‰ו„יע ב˙חיל‰ בס˙ם ˘ב‡ ‰˜ב"‰ 

3) ור‡‰ ‚ם ר˘"י ˘ם פו, ‡ „"‰ מנין ˘מרחיˆין: 
„‡ף ביום ‚' מסוכן ‰ו‡.

לב˜ר) – "‡"ר חמ‡ ב"ח יום ˘לי˘י כו'"4.

לפי „ע˙ ‰ר"ן „ביום ‰˘ני  וב‡מ˙, ‚ם 
ליכ‡ סכנ‰ – ˆ"ע בעˆם ˙ירוı ‰ר‡"ם, כי 
בחול‰  ‚ם  ‰י‡  חולים  בי˜ור  מˆו˙  ‰ל‡ 
˘‡ינו מסוכן, כפ˘ט סו‚יי˙ ‰˘"ס בנ„רים 
פי"„  ברמב"ם  מובן  וכן  ו‡ילך).  סע"ב  (לט, 

יו"„  ובטו˘ו"ע  זו,  מˆו‰  ‚בי  ‡בל  מ‰ל' 
‰טעם  מובן  ‡ין  ע„יין  ומע˙‰  ˘ל5‰.  סי' 
‰ב'.  ביום  ‡בר‰ם   ˙‡ ‰˜ב"‰  בי˜ר  ˘ל‡ 
בי˜ור  מˆו˙  ˘ל  עˆמ‰  ˘כל  [ובפרט 
ממ‰   (‡ י„,  (סוט‰  ב˘"ס  למ„ו‰  חולים 
מ‰  ‡ם  ו‡"כ  ‡בר‰ם,   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘בי˜ר 
ל‡  כי  ‰י‰  ‰ב'  ביום  ‰˜ב"‰  בי˜ר  ˘ל‡ 
„י˘  ל„ינ‡  לן  מנ‡  סכנ‰,  ˘ל  במˆב  ‰י‰ 
בו  ˘‡ין  לחול‰  ‡ף  חולים  בי˜ור  חיוב 
‰˜ב"‰  בי˜רו  „ל‡   ‡‰„ ע"כ  ‡ל‡  סכנ‰, 

ביום ב' ‰י‰ מטעם ‡חר].

כ˙ב  (˘ם)  מˆיע‡  לבב‡  ובמ‰ר˘"‡ 
וב'   '‡ ˘ביום  „סברי  ל‰נך  ˘‚ם  „כיון 
‰סכנ‰ ‚„ול‰ יו˙ר מ"מ "ביום ‚' ‰חול˘‰ 
‚ובר˙ יו˙ר" (כמ"˘ ‰ר"ן), ל‰כי ב‡ ‰˜ב"‰ 
מˆו˙ ‰בי˜ור".  עי˜ר  כי ‡ז "‰ו‡   '‚ ביום 

‰˙ור‰,  על  ˘בפירו˘ו  בז‰   ıל˙ר ˘ייך  ו‡ין   (4
כבפירו˘ו  „ל‡  ס"ל  ‰פ˘ט,  ב„רך  ˘‰ו‡  מכיון 
 '‚ ביום  כ"‡  ב'  ביום  ‡ינ‰  „‰סכנ‰  וס"ל  ל˘"ס, 
‰ו‡  יו˙ר)  ‰י‡  ‰סכנ‰  (מ˙י  ז‰  ענין  ‰רי   (‡) כי   –
נ˜ט  ˘ר˘"י  לומר  ˘„וח˜  כך  ˘במˆי‡ו˙,  „בר 
ע‰˘"ס  בפירו˘ו  ˘ונ‰  ב‡ופן  ‰י‡  ˘‰מˆי‡ו˙ 
על  ר˘"י  ‰בי‡  ז‰  פירו˘  (ב)  לחומ˘.  ובפירו˘ו 
˘˘יט˙  ‰יינו  חנינ‡,  ב"ר  חמ‡  ר'  ב˘ם  ‰˙ור‰ 

‰˘"ס ופ˘ט ‰מ˜ר‡ו˙ ˘וים כ‡ן.

˘בז‰  וסכנ‰  „מיל‰  חולי  בכלל,  ול‰עיר ‡˘ר   (5
סו‚ בפ"ע ‰ו‡, וכ„מוכח מ‰‡ „חייבו ˙ור‰ לימול, 
חול‰  ‰י'  ל‡  ‡לי˘ע  „ע„  ממרז"ל  מוכח  וכן 

˘נ˙רפ‡ (ב"מ פז, ‡). ועו„ י˘ ל‰וכיח כן.


