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בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב חיים „ו„ (ברי"נ) וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, 
הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰רוחניו˙ ˘לו ‰ו‡ ב‚סו˙ וי˘ו˙ 
‰מ˘נ‰   ˙‡ ולמ„  יל„  ב‰יו˙ו  זי״ע,  נב‚״ם  זˆו˜לל‰״‰  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰ו„ 
˘מ˜יים  „מי  בעבו„‰  פיר˘‰  מל,  ל‡  כ‡לו  ‰מיל‰   ˙‡ פרע  ול‡  מל  ב˘ב˙,  „פי"ט  ו׳ 
בעˆמו מˆו˙ מיל‰ כמ"˘ ומל˙ם ‡˙ ערל˙ לבבכם, ומ˙˜רב לעבו„ ‡˙ „׳ ב‰˙עוררו˙ 
עˆמו   ˙‡ ומיי‚ע  מטריח  ˘‡ינו  ‰יינו  ‰מיל‰,   ˙‡ פרע  ל‡  ‡בל  י˙׳  ויר‡˙ו  „׳  ‡‰ב˙ 
ב„רכי  לילך  ורוˆ‰  נמול  ‰ו‡  כבר  ‡˘ר  וחו˘ב  טוב,  וע˘‰  מרע  בסור  עבו„‰  בי‚יע˙ 

‰עבו„‰, ‰נ‰ ב‡מ˙ ‰ו‡ כ‡לו ל‡ מל.

‚ס  בענין  וכמבו‡ר  מ‚סו˙ו,  נט‰ר  ל‡  עו„  ‰ח˘ך  מן  ביˆי‡‰  כי  ‰ו‡,  ‰„בר  וטעם 
‰רוח, „‰רוחניו˙ ˘לו ‰ו‡ ב‚סו˙ וי˘ו˙, „‚ם ˘לומ„ ˙ור‰ ומ˜יים ‡˙ ‰מˆו˙ ב‰י„ור 
‚ס  ‰ו‡  בעˆמו  ˘‰ו‡  מפני  ‚סו˙,  ‰ו‡  ˘לו  ‰רוחניו˙  ‡בל  ‰ו‡  רוחניו˙  ו„‡י  ‡˘ר 
ומ‚ו˘ם ו‡ין ‰כוונ‰ ‡˘ר ‰ו‡ ח״ו ל‡ טוב על פי ‰˙ור‰, ‡ל‡ ‡ף על פי ˘על פי ˙ור‰ 

‰ו‡ טוב, בכל ז‡˙ ‰ו‡ ‚ס ומ‚ו˘ם.

‡˘ר  כל  ‰נ‰  נפ˘ו,  ולבו˘י  מ„ו˙יו  ˘כלו  טי‰ר  ל‡  ‡˘ר  זמן  כל  ‰נ‰  כן  על  ו‡˘ר 
בטוב  ˘מבין  ‰˙ור‰  בלימו„  ו‰ן  ‰חסי„ו˙,  בלימו„  ‰ן  י˙ברך,   '‰ בעבו„˙  עו˘‰  ‰ו‡ 
‡˙ ‰ענינים ˘‰ו‡ לומ„, ו‚ם יו„ע „רכי ו‡ופני עבו„‰ ˘בלב ב˙פל‰, ל‰˙בונן ב‰˘‚‰ 
נר‚˘ ‡ˆלו ‰טוב  ע„ ‡˘ר  ב‰ענין ‰‰ו‡,  ומ˙בונן  ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙,  למ„  ‡ל˜י˙ ‡˘ר 
יו˙ר  בו  ומ˙בונן  ‰‰ו‡,  ˘ב„בר  ‰טוב  מעל˙  על  ב˘כלו  ומ˙פעל  ‰‰ו‡,  ˘כל  ˘ב„בר 
ויו˙ר ע„ ‡˘ר מ˙עורר בלבבו ‰מ˘כ‰ ו˜ירוב ב‡‰ב‰ ל„׳, ‡ו מור‡ ופח„ ביר‡‰ מ„', 

‰נ‰ בכל ז‰ ‰נ‰ ‰ו‡ ע„יין מבחוı ל‚מרי.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘לב-‚) 

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
 ‡ימ‰, פח„, מור‡, בעי˙‰ ו„‡‚‰

‡ם יפח„ו ‰‡ומו˙ בוו„‡י ייר‡ו ‚"כ, ומ„וע מוסיף ‰כ˙וב "מור‡כם"? / מי נ˜ר‡ו "רחו˜ים" 
מי˘ר‡ל "‰עמים ˙ח˙ כל ‰˘מים" ‡ו ‰עמים ˘ב"‡רı ‡˘ר ˙„רכו ב‰"? / בי‡ור ב„ברי ר˘"י 
‡י ‚ם על ‰"רחו˜ים" בזמן ‰"רחו˜ים"̃  כוונ˙ו לח„˘̆  על ‰פסו˜ "פח„כם ומור‡כם י˙ן ‰'"̆ 

(ע"פ ˘יח˙ ˘"פ ע˜ב ˙˘כ"‰ – ˙ור˙ מנחם חמ"„ עמ' 152 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
מ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡

לפני בו‡ ‰‚‡ול‰ – נמˆ‡ים ב"מ„בר" רוחני / ענייני ‰˜„ו˘‰ ‰ם ‰˘ולטים ב˙‰לוכו˙ ‰עולם 
ול‡ ל‰יפך / כ˘˘˜ועים בענייני ‰עולם ‰"ז מפעפע ב‡„ם כ‡רסם ˘ל נח˘ ˘רף וע˜רב / ˆמ‡ 
ומ˘˙ו˜˜ – ו‡ינו מר‚י˘ ˘ˆמ‡ ל˜„ו˘‰ / ‰‰˘˜פ‰ ‰נכונ‰ על ענייני ‰עולם – מוˆי‡‰ ‡˙ 

‰‡„ם מן ‰מ„בר
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 371 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ב‰‡ „ל‡ ‰י' „ין ‚זיל‰ ומזי˜ ב˘ביר˙ ‰לוחו˙

י˜˘‰ „לכ‡ור‰ ‰יו ממון ˆיבור ו‰וי מזי˜ „בר ˘י˘ בו ˘וויו˙ / יסי˜ „ל‡ ˘ייך בלוחו˙ נז˜, 
„‰מזי˜ ע״מ ל‰יטיב ‡ינו מזי˜, ו‚ם מחמ˙ „לי˙ ב‰ו ‰נ‡‰ / י˜˘‰ „ע„יין ‡יכ‡ בז‰ „ין ‚זיל‰, 
ו‰  ויב‡ר ‰חילו˜ בין ‚„רי ‚זיל‰ ומזי˜ / יב‡ר „ליכ‡ למימר „‰יו ‰לוחו˙ ב˘ו˙פו˙ „לי˙ ב‰̆ 
פרוט‰ לכ״‡ / יסי˜ „ל‡ ‰יו נכסי ˆיבור ו˘‡ני לוחו˙ מ˘‡ר חל˜י ‰מ˘כן „ני˙נו מ˙נ‰ למ˘‰

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ׳ 51 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
טיפול רוחני בכ‡בי ‰ר‚ליים

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
‚מילו˙ חס„ ‡לו˜י˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
רוחניו˙ ב‚סו˙



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

 ‡ימ‰, פח„, מור‡, בעי˙‰ ו„‡‚‰
נ˜ר‡ו  מי   / מוסיף ‰כ˙וב "מור‡כם"?  ומ„וע  ייר‡ו ‚"כ,  בוו„‡י  יפח„ו ‰‡ומו˙  ‡ם 
˙„רכו  ‡˘ר   ıב"‡ר˘ ‰עמים  ‡ו  ‰˘מים"  כל  ˙ח˙  "‰עמים  מי˘ר‡ל  "רחו˜ים" 
לח„˘  ˘כוונ˙ו   "'‰ י˙ן  ומור‡כם  "פח„כם  ‰פסו˜  על  ר˘"י  ב„ברי  בי‡ור   / ב‰"? 

˘‰"רחו˜ים" ˜‡י ‚ם על ‰"רחו˜ים" בזמן

◇ ◇ ◇

בסוף פר˘˙נו: "ל‡ י˙ייˆב ‡י˘ בפניכם, פח„כם ומור‡כם י˙ן ‰' ‡ל˜יכם על פני כל 
‰‡רı ‡˘ר ˙„רכו ב‰ כ‡˘ר „יבר לכם". ומפר˘ ר˘"י: 

"פח„כם ומור‡כם – ו‰ל‡ פח„ ‰ו‡ מור‡; ‡ל‡ 'פח„כם' על ‰˜רובים 'ומור‡כם' על 
‰רחו˜ים. פח„ ל˘ון בעי˙˙ פ˙‡ום, מור‡ ל˘ון „‡‚‰ מימים רבים".  

ב˘לח  בפ'  כבר  מˆינו  ל"מור‡",  בין "פח„"  כ‡ן  ר˘"י  ˘מחל˜  כעין ‰חילו˜  ו‰נ‰, 
ל"‡ימ‰",  "פח„"  בין  ר˘"י  מחל˜  ˘˘ם  ופח„",  עלי‰ם ‡ימ˙‰  "˙פול  ע‰"פ  טז),  (טו, 
כך  ‰רחו˜ים,  על  "מור‡"  ו‡ילו  ‰˜רובים  על  ‰ו‡  ˘"פח„"  מפר˘  ‰ו‡  ˘כ‡ן  וכ˘ם 
‡ך  ‰˜רובים".  על   – ופח„  ‰רחו˜ים,  על   – ‡ימ˙‰  עלי‰ם  "˙פול  וז"ל:  ˘ם  מפר˘ 

בפר˘˙נו מוסיף ר˘"י "פח„ ל˘ון בעי˙˙ פ˙‡ום, מור‡ ל˘ון „‡‚‰ מימים רבים".

˘"פח„"  ל'מור‡כם'  'פח„כם'  בין  על ‰חילו˜  ב‰סבר  י˘ ˆורך  ˙מו‰, ‡ם  ולכ‡ור‰ 
סו˙ם  ˘ם  ומ„וע  ב˘לח;  בפ'  ˘ם  כבר  לפר˘ו  ר˘"י  ˆריך  ‰י‰  ל˜רובים,  ˘ייך  „וו˜‡ 

ר˘"י "פח„ – על ‰˜רובים" ו‡ינו מוסיף ˘ום ‰סבר?

ולכן נ"ל, ˘„ו˜‡ כ‡ן ‰וˆרך ר˘"י ל‰וסיף ˘"פח„ ל˘ון בעי˙˙ פ˙‡ום כו'" – מ˘ום 
˘לולי ז‡˙ ל‡ י˙פר˘ ‰כ˙וב כ‡ן על נכון, וכ„ל˜מן. 

ב. ו‰נ‰ לפום רי‰ט‡, כוונ˙ ר˘"י בכללו˙ פירו˘ו כ‡ן ‰י‡ כפ˘וט‰ – לב‡ר ‡˙ כפל 
‰ל˘ון "פח„כם ומור‡כם", כ˘ם ˘בפ' ב˘לח ב‡ לב‡ר ‡˙ כפל ‰ל˘ון "‡ימ˙‰ ופח„".  

כ„

רוחניו˙ ב‚סו˙
עו˘‰  ‰ו‡  ‡˘ר  כל  ‰נ‰  נפ˘ו,  ולבו˘י  מ„ו˙יו  ˘כלו  טי‰ר  ל‡  ‡˘ר  זמן  כל  ‰נ‰ 
 ˙‡ בטוב  ˘מבין  ‰˙ור‰  בלימו„  ו‰ן  ‰חסי„ו˙,  בלימו„  ‰ן  י˙ברך,   '‰ בעבו„˙ 
‰ענינים ˘‰ו‡ לומ„, ו‚ם יו„ע „רכי ו‡ופני עבו„‰ ˘בלב ב˙פל‰, ל‰˙בונן ב‰˘‚‰ 

‡ל˜י˙ ‡˘ר למ„ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙

ב„מעו˙ ˘לי˘, ובזיע‰ ˘ל מˆו‰ 
˙ור˙  עפ״י  ‡ל˜ים  לעבו„˙  ל‰˙˜רב  רוˆים  ˘‰ם  מכיוון  כי  לח˘וב  טועים  ‰רב‰ 
‰חסי„ו˙ ו‡ינם מוˆ‡ים בעˆמם ‡יז‰ עונו˙ ועבירו˙ ח״ו ‡˘ר חט‡ו, ומ˜בלים עלי‰ם 

ומ˜יימים מנ‰‚י ‰חסי„ים, ‰נ‰ כבר נ˙˜רבו ‡ל ‰˜„˘ פנימ‰.

˘ע‰  יפ‰  כי ‰ן ‡מ˙ ‡˘ר  ממ˘,  בנפ˘  ‚מור, ‰נו‚ע  טעו˙  טועים ‰מ‰  ב‡מ˙  ‡בל 
ל‡  ˘ע‰  ל‡  וכמ״˘  ‰פנ‰  ‰ו‡  ‡ח˙  ˘ע‰  פירו˘  ‰נ‰  טובים,  ומע˘ים  ב˙˘וב‰  ‡ח˙ 
ז‰  בכל  מן ‰ח˘ך, ‡בל  יוˆ‡  ב‰פנ‰ ‡ח˙ ‰ו‡  טובים ‰נ‰ ‚ם  ומע˘ים  וב˙˘וב‰  פנ‰, 

‰נ‰ עו„ טרם נט‰ר מלכלוכו ‰˜„ום.

במח˘ב‰  נפ˘ו  ולבו˘י  מ„ו˙יו  ˘כלו   ˙‡ לנ˜ו˙  ˆריך  כל  ר‡˘י˙  ‰נ‰  כן  על  ‡˘ר 
˘לי˘,  ב„מעו˙  נפ˘ו  במר  לבכו˙  ורו˙חים  ˜רים  מים  י„י  על  בכיבוס  ומע˘‰  „יבור 

ובזיע‰ ˘ל מˆו‰.

‰„מעו˙ ו‰זיע‰ עם ‰יו˙ „˘ני‰ם ‰ם מים, וב˘ני‰ם י˘ רו˙חין וˆוננים, ‰נ‰ בכל ז‰ 
‰ם חלו˜ים בעניני עבו„˙ם ופעול˙ם כפי ‰מבו‡ר ב„‡"ח ב‡רוכ‰.

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

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



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

...כיון ‡˘ר ‡ˆל ‡י˘ ו‡˘‰ ‰י˘ר‡לים, ‰רי ‰‚˘מיו˙ ו‰רוחניו˙ יח„ י‰לכו, יכולים 
לפעול על ברי‡ו˙ ‰‚וף על י„י חיזו˜ בברי‡ו˙ ‰נ˘מ‰, ובפרט במˆו˙.

בר‚לים  ˘מיחו˘  מובן  ˘ל ‡„ם,  רמ״ח ‡בריו  כנ‚„  ע˘‰  מˆו˙  רמ״ח  רז"ל  וכמ‡מר 
- ‰˙˜ון ברוחניו˙ ˘לו ‰ו‡ בעניני ˆ„˜‰, ˘‰רי ‰ו‡ ‰י˜ום ‡˘ר בר‚לו, כ„ברי רז"ל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ יח עמ' רפ)

‚מילו˙ חס„ ‡לו˜י˙
פעם  ‰‡ריך  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰׳׳‰  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 
‚מילו˙  ˘ל  ‰מˆו‰  ‚ו„ל  ‡ו„ו˙   (45 עמ'   ‡"˘˙ ‰˘יחו˙  (ספר 

˘ל ‰ˆמח  חסי„  י˘ר‡ל,  ר׳  מפולוˆ˜,  חנווני  כיˆ„  חס„ים, 
 ˜„ˆ ‰ˆמח  ‡ˆל  בליוב‡וויט˘  ב‰יו˙ו  ז‡˙.  ‰˘י‚   ,˜„ˆ
מ‰רבי,  חסי„ו˙  מ‡מר  י˘ר‡ל  ר׳  ˘מע  ויר‡,  בפר˘˙ 
ו‰רבי  ובנפ˘ו,  בממונו  ב‚ופו,  נ„יב  ‰י'  ‡בינו  ˘‡בר‰ם 
למט‰  כ‡ן  ב‰יו˙ו  ‡בינו  ‡בר‰ם  כיˆ„  בי‡ר   ˜„ˆ ‰ˆמח 

נעל‰  ˘‡בר‰ם ‰י׳  מובן  ˘מכך  ספיר˙ ‰חס„ „‡ˆילו˙,  ב‚˘מיו˙ ‡˙  ˘לו  על-י„י ‰‚מ״ח  ‰חליף 
ממ„˙ ‰חס„ „‡ˆילו˙ כו'. 

ר׳ י˘ר‡ל ל‡ ˙פס ‡˙ כל ‰מ‡מר, ‡בל ‰מילים ‰ספורו˙ ‰ללו ׳˙פסו׳ ‡ו˙ו. בבו‡ו ‰בי˙‰ ‰ו‡ 
לנחמן  נכנס  לכסף,  ז˜ו˜  ˘ל‡ ‰י׳  למסחרו. ‡ע״פ  ו‰לך  חסי„י˙  ב‰˙ווע„ו˙  על ‰סיפור  ל‰ם  חזר 
‰חנווני ל‚מ״ח, כי רˆ‰ לזכו˙ ‡ו˙ו במˆו˙ ‚מ״ח. ‚ם חנוונים ‡חרים, ב˘מעם ‡ו„ו˙ ‰מעל‰ ˘ל 
‚מ׳׳ח, לוו ז‰ מז‰ ‚מילו˙ חס„ כל יום. כ‡˘ר ר׳ י˘ר‡ל ב‡ ˘וב לליוב‡וויט˘, ˜ר‡ לו ‰ˆמח ˆ„˜ 
‡ליו ו˘‡ל ‡ו˙ו ‡ו„ו˙ ‰‰נ‰‚‰ ˘לו. מ‡וחר יו˙ר ˘‡ל ‡„מו״ר מו‰ר״˘ ‡˙ ‰ˆמח ˆ„˜ מ‰ ר‡‰ 

על ר׳ י˘ר‡ל, ו‰רבי ‰ˆמח ˆ„˜ ענ‰ ˘ר‡‰ על י˘ר‡ל ‰חנווני עמו„ ‡ור ˘ל חס„ „‡ˆילו˙.

מי˘‰ו  כ‡˘ר  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  לכסף,  ז˜ו˜ים  ל‡  כ‡˘ר  כך ‚„ול‰ ‚ם  כל  מˆו˙ ‰‚מ"ח  ‰רי ‡ם 
‡כן ז˜ו˜ לז‰. ‚ו„ל ‰˘כר ˘ל ‚מילו˙ חס„ים ‡ין ל˘ער, ו‰ו‡ מבו‡ר בכמ‰ מ˜ומו˙ ב„ברי חז״ל.

‡ך פרט ‡ח„ בנו‚ע ל˘כר ברˆוני ל‰„‚י˘:

כוחו˙ ‰נפ˘  ‚ם ‡˙  מ‡˙נו  לכל ‡ח„  בעˆמו, ‰נו˙ן  בעולם ‰ו‡ ‰˜ב״‰  כי„וע ‰‚ומל-חס„ ‰ר‡˘י 
‰חומרי.  ‰ז‰  בעולם  ו‡פילו  ‰‚˘מי  ‰ז‰  בעולם  ˘ליחו˙נו   ˙‡ לבˆע  ˘נוכל  כ„י  ב‰לוו‡‰,  ‰‡ל˜י˙ 
ירי„‰  ועליי˙‰,  ירי„˙ ‰נ˘מ‰  ˘ל  בחסי„ו˙, ‰ענין  כמבו‡ר  זו, ‰ו‡,  חס„ ‡לו˜י˙  ‚מילו˙  ˘ל  ‰ריווח 
˘לנו  ‰ענינים  כל   ˙‡ לנו  ‰נו˙ן  ‰מלו‰  ˘‰ו‡  ‰˜ב״‰,  ‚ם  זמני˙,  בו  בערך.  ˘ל‡  ועלי׳  עלי׳,  ˆורך 
ב„רך ‰לוו‡‰, ‰רי ‚ם ‰ו‡, כביכול, מרויח, כמו ˘כ˙וב במ„ר˘, בזמן ˘י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום 
יו״„  סחר‰,  טוב  כי  טעמ‰  מו״ח ‡„מו״ר „״‰  כ״˜  ˘ל  במ‡מר  ב‡רוכ‰  (כמבו‡ר  למעל‰  ו‚בור‰  כוח  מוסיפין 

˘בט, ˙˘״ט). 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˜ס„, ˙ר‚ום)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰˘י״˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

על  כפל ‰ל˘ון: "‡ימ˙‰  מי„ ‡˙  מפר˘  ˘ם ‰ו‡  ר˘"י, ‰רי  בס‚נון  כ„ „יי˜˙  ‡מנם 
‰רחו˜ים, ופח„ על ‰˜רובים" בלי ל‰˜„ים ˘‡ל‰ – ו‡ילו כ‡ן ‰ו‡ פו˙ח ב˜ו˘י‡ "ו‰ל‡ 

פח„ ‰ו‡ מור‡", ור˜ ‡ח"כ מיי˘ב "‡ל‡ פח„כם על ‰˜רובים ומור‡כם על ‰רחו˜ים". 

ו‰„בר ˆ"ב, למ‰ ב‡מ˙ ל‡ פיר˘ ר˘"י מי„ ‡˙ ‰פ˘ט ‰נכון (וכ„רכו ˘ל ר˘"י ברוב 
פירו˘יו ˘מפר˘ מי„ ‰פ˘ט ‰נכון מבלי ל‰˜„ים ‰˜ו˘י‡), ‡ל‡ ‰וˆרך ל‰‡ריך בל˘ונו 

ולפ˙וח ב˜ו˘י‡?!

ועו„ ז‡˙: 

ול‡   ˜˙˘ מ„וע   – ומור‡כם"  "פח„כם  ‰ל˘ון  כפל  ליי˘ב  ‰י‡  ר˘"י  כוונ˙  כל  ‡ם 
פיר˘ כפל ז‰ כבר בפר˘˙ „ברים (ב, כ‰), ˘˘ם ‡מר ‰˜ב"‰ למ˘‰ "‰יום ‰ז‰ ‡חל ˙˙ 

פח„ך ויר‡˙ך על פני ‰עמים ˙ח˙ כל ‰˘מים"? ‰רי מ„ובר ב‡ו˙ו כפל ל˘ון!  

‚. ‡ל‡ בי‡ור ‰ענין: 

בפ' „ברים ל‡ ‰וˆרך ר˘"י לפר˘ ‡˙ כפל ‰ל˘ון "פח„ך ויר‡˙ך" – מ˘ום ˘סומך 
על מ‰ ˘פיר˘ כבר בפ' ב˘לח, על ‰פסו˜ "˙פול עלי‰ם ‡ימ˙‰ ופח„", ˘"פח„" ‰ו‡ 

על ‰˜רובים ו"‡ימ‰" ‰י‡ על ‰רחו˜ים; 

פני ‰עמים  על  ויר‡˙ך  פח„ך   ˙˙ ל‰פסו˜ "‰יום ‰ז‰ ‡חל  בנו‚ע  מובן ‚ם  ˘ממיל‡ 
כנען  מלכי  וכל  ועו‚  סיחון  כלומר:  ‰˜רובים,  על  ‰יינו  ˘"פח„ך"  ‰˘מים",  כל  ˙ח˙ 
˘עלי‰ם ‰ם ב‡ים ל‰ילחם; ו‡ילו "יר‡˙ך" ‰יינו על ‰רחו˜ים – "על פני ‰עמים ˙ח˙ 

כל ‰˘מים", ˘ל‡ נמˆ‡ים בסמוך ל‚בול י˘ר‡ל. 

‡מנם כ˘‰‚יע ל‰פסו˜ בפר˘˙נו, ˘בו מ„ובר (ל‡ ברחו˜ים, "‰עמים ˙ח˙ כל ‰˘מים", 
‡ל‡) בנו‚ע ל‰˜רובים בלב„, "על פני כל ‰‡רı ‡˘ר ˙„רכו ב‰" – נ˙˜˘‰ ר˘"י: ‰רי 
בנו‚ע ל‰˜רובים מ˙‡ימ‰ ‰ל˘ון "פח„כם" „ו˜‡, ומ„וע מוסיף ‰כ˙וב ‚ם "ומור‡כם"? 

וז‰ו מ‰ ˘פו˙ח ר˘"י ב˜ו˘י‡ – "ו‰ל‡ פח„ ‰ו‡ מור‡", ˘כוונ˙ו בז‰: 

‚ם  ל‰וסיף  ˆריך  למ‰   – ב‰"  ˙„רכו  ‡˘ר   ıר‡‰ כל  פני  על   '‰ י˙ן  ˘"פח„כם  כיון 
"ומור‡כם"? ו‰ל‡ "פח„" ˘‰ו‡ מ˜רוב, כולל ‚ם "מור‡" ˘‡ינו ‡ל‡ מרחו˜, ו‰יינו, ˘כ‡˘ר 

נמˆ‡ים ב˜ירוב מ˜ום וי˘ "פח„", ‰רי בוו„‡י נכלל בז‰ ‚ם "מור‡" ˘‰ו‡ ר˜ מרחו˜! 

[„ו‚מ‡ ל„בר: כ˘‡ומרים "˜רבן" ˆריך ל‰וסיף ולפר˘ ‡ם ‰ו‡ "חט‡˙" ‡ו "עול‰", 
˘כ‡˘ר  בנ„ו"„,  וע„"ז  "˜רבן".  ‚ם  בז‰  נכלל   – "עול‰"  "חט‡˙" ‡ו  כ˘‡ומרים  ‡בל 

‡ומרים "פח„" נכלל בז‰ ‚ם "מור‡"]. 

„. ומ˙רı ר˘"י – ˘‰ל˘ון "מור‡כם" ב‡‰ ל‰וסיף ‡˙ ‰"„‡‚‰ מימים רבים": 

 ıם ‰י‰ ‡ומר ר˜ "פח„כם" – ‰י‰ ‰פירו˘ ˘ב˘ע‰ ˘יבו‡ו ל‰לחם עם יו˘בי ‰‡ר‡
בפועל (ל‡חר ˘יעברו ‡˙ ‰יר„ן), ‡זי יפול עלי‰ם "פח„" מ˜רוב; 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מפני  ול„‡ו‚  ל‰˙ייר‡  י˙חילו  כן ‰ם  לפני  ˘עו„  ל‰ורו˙   – מוסיף "ומור‡כם"  ולז‰ 
בני י˘ר‡ל, ‚ם כ‡˘ר בני י˘ר‡ל ע„יין ל‡ ‰‚יעו ‡לי‰ם בפועל. 

פח„  ‰רחו˜ים,  על  ומור‡כם  ‰˜רובים  על  פח„כם  "‡ל‡   – ר˘"י  „ברי  ˘יעור  וז‰ו 
ל˘ון בעי˙˙ פ˙‡ום מור‡ ל˘ון „‡‚‰ מימים רבים": 

ר˘"י מח„˘ כ‡ן („בר ˘‡ינו י„וע לנו ממ"˘ בפ' ב˘לח), ˘‡ו˙ו חילו˜ ˘בין פח„ 
‡ˆל  ‚ם  ˘ייך  ‰רחו˜ים",  על  ומור‡כם  ‰˜רובים  על  "פח„כם  למ˜ום:  ביחס  למור‡ 
‰˜רובים ‚ופ‡ – ביחס לזמן: "פח„ ל˘ון בעי˙˙ פ˙‡ום, מור‡ ל˘ון „‡‚‰ מימים רבים". 

וזו‰י ‡יפו‡ ‰כוונ‰ בכ˙וב כ‡ן – ˘‚ם ‡ˆל ‰˜רובים ˘עלי‰ם ב‡ים ליר˘ ‡˙ ‡רˆם, 
עמ‰ם  ל‰לחם  ˘יבו‡ו  ב˘ע‰  פ˙‡ום",  בעי˙˙  ל˘ון  "פח„  "פח„כם",  ר˜  ל‡  יפול 
"מור‡  "מור‡כם",  ‚ם  ‡ל‡  יט);   ,„ (י‰ו˘ע  בניסן  בע˘ירי  ‰יר„ן   ˙‡ כ˘יעברו  בפועל, 
˘בט  ר"ח  מ‡ז   – לפנ"ז  רבים  ימים  ל‰˙ייר‡  ˘י˙חילו  רבים", ‰יינו  מימים  ל˘ון „‡‚‰ 

(˘‡ז „יבר מ˘‰ ‡ל בני י˘ר‡ל) ע„ ‰ע˘ירי בניסן. 

‰. ומ‰ יומ˙˜ ל„רכנו זו ‰מ˘ך „ברי ר˘"י ב'„יבור' ‰ב‡, וז"ל: 

"כ‡˘ר „בר לכם – ו‰יכן „בר, '‡˙ ‡ימ˙י ‡˘לח לפניך ו‚ו''". 

ע˙י„  ˘‰ו‡  לי˘ר‡ל  נזכרו „ברי ‰˜ב"‰  ˘בו  כ˙וב ˜ו„ם  ל‰בי‡  כוונ˙ו,  ובפ˘טו˙ 
 ˙‡" כז):  (כ‚,  מ˘פטים  בפ'  ‰כ˙וב   ˙‡ מבי‡  וע"ז  ‡ויבי‰ם,  על  ופח„  ‡ימ‰  ל‰טיל 

‡ימ˙י ‡˘לח לפניך ו‰מו˙י ‡˙ כל ‰עם ‡˘ר ˙בו‡ ב‰ם". 

 ‡מנם לפי ‰נ"ל מובן בעומ˜ יו˙ר, ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל‰בי‡ ר‡י‰ (ל‡ ר˜ על כללו˙ 
‰ענין ˘ל פח„ ‰‡ויבים מפני י˘ר‡ל, ˘לענין ז‰ ל‡ ‰וˆרך ל‰רחי˜ ע„ פ' מ˘פטים כי 
י˘נן עו„ ‰בטחו˙ כ‚ון „‡ ‰מפור˘ו˙ בכ˙ובים ˘ל‡חר מכן, ‡ל‡) על ‰חי„ו˘ ‰מיוח„ 
יבו‡ו  ˘בנ"י  לפני  עו„  ול‰˙ייר‡  ל‰˙חיל  ע˙י„ים   ıר‡‰ ˘יו˘בי  ז‰   – „י„ן  ˘בכ˙וב 

ויכנסו ל‡רı בפועל, "מור‡ ל˘ון „‡‚‰ מימים רבים". 

 ועל ז‰ מבי‡ ר˘"י מל˘ון ‰כ˙וב – "‡˙ ‡ימ˙י ‡˘לח לפניך": 

בפסו˜ ז‰ מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰כניס‰ ל‡רı – "ל‰בי‡ך ‡ל ‰מ˜ום ‡˘ר ‰כינו˙י" (מ˘פטים 
˘ם, כ), "ו‰בי‡ך ‡ל ‰‡מורי ‚ו' ו‰כנעני ‚ו'" (˘ם, כ‚). ועל ז‰ ‡ומר "ו‡˙ ‡ימ˙י ‡˘לח 

לפניך" – ˘"לפניך" פירו˘ו ל‡ ר˜ ב˘בילך, ‡ל‡ ‚ם במובן ˘ל ˜„ימ‰ בזמן – מ˜ו„ם 
לך, ‰יינו, ˘עו„ לפני ˘"˙בו‡ ב‰ם" (כ‰מ˘ך ‰כ˙וב: "ו‰מו˙י ‡˙ כל ‰עם ‡˘ר ˙בו‡ 
ב‰ם"), ‰נ‰ "‡ימ˙י ‡˘לח לפניך", ˘˙חיל‰ ˙‰י‰ ‡ˆלם "‡ימ‰" ˘‰י‡ כמו "מור‡", 

מרחו˜ ("‡ימ˙‰ על ‰רחו˜ים", "מור‡כם על ‰רחו˜ים") בזמן – „‡‚‰ מימים רבים; 

˙בו‡  ‡˘ר  ‰עם  כל   ˙‡ "ו‰מו˙י  ‰פסו˜:  ‰מ˘ך  על  לרמז  "ו‚ומר",  ר˘"י  ומוסיף 
מע˘‰,  ב˘ע˙  ˘ב‡  ענין  עו„  י˘נו  רבים,  מימים  ˘ל‡חרי ‰‡ימ‰, „‡‚‰  ב‰ם" – ‰יינו, 

בעי˙˙ פ˙‡ום, ˘ז‰ו ענין ‰פח„. 

כב

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

בחיי ‰יום יום

טיפול רוחני בכ‡בי ‰ר‚ליים
ל‰וסיף בעניני ˙ור‰ ומˆו˙ 

במענ‰ למכ˙בו... בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆב ברי‡ו˙ו וב‰נו‚ע לר‚ליו, וחוו˙ „ע˙ ‰רופ‡ים 
‡ו„ו˙ נ˙וח. ומˆוין למט‰ חוו˙ „ע˙ רופ‡ מומח‰ בכ‡ן1.

וכיון ˘לכל „בר ז˜ו˜ים לברכ˙ ‰˘י"˙ ובפרט כ˘ˆריכים ל˙וספ˙ ברכ‰; מובן ˘ˆריך 
ל‰וסיף בעניני ˙ור‰ ומˆו˙, וכל ˘˙‰י' ‰‰וספ‰ ביו˙ר, י˙וסף ‚ם כן בברכו˙ ‰˘י"˙ בז‰, 

וי‰י רˆון ˘יב˘ר טוב בכל ‰‡מור.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ט"ו עמ' ˘לב)  

‡מונ‰ – ‰מעמי„‰ ‡˙ כל ‰‡„ם
˘‰י‡ ‰מעמי„‰ ‡˙  בעניני ‡מונ‰,   .  . ˘לו ‰ו‡  ברוחניו˙  - ‰˙˜ון  בר‚לים  ...מיחו˘ 
יחי',  ב‡מונ˙ו  וˆ„י˜  ˘נ‡מר  על ‡ח˙,  ו‰עמי„ן  חב˜ו˜  ב‡  רז"ל,  „ין  וכפס˜  כל ‰‡„ם, 

ועמך כולם ˆ„י˜ים...
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ יח עמ' רפ‡)

‰י˜ום ‡˘ר בר‚לו
למל‡ו˙  ‰טבע,  ב„רך  ˘עו˘‰  מ‰  על  נוסף  ‰נ‰  ‰ימני˙,  בר‚לו  ‰כ‡ב  ‡ו„ו˙  כו˙ב 
‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ים במ˜ˆוע ז‰, ‰רי על פי ‰מבו‡ר בכמ‰ מ˜ומו˙ ‡˘ר ˆ„˜‰ ‰י‡ בחינ˙ 
ב‚ופו, ‰יינו  וˆ„˜‰  בממונו  כולל˙ ˆ„˜‰  וענין ‰ˆ„˜‰  ˘ל ‰‡„ם,  ב˜ומ‰ ‰רוחני˙  ר‚ל 
טרח˙ ‰‚וף בענינים „‡‰ב˙ י˘ר‡ל, עליו ל‰וסיף ‡ומı ב˘ני ענינים ‡לו, ו‰˘י"˙ יוסיף 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜  ט עמ' ˆב)

ברכ˙ו ב‰נו‚ע לברי‡ו˙ו ברוחניו˙ ובפרט ב‚˘מיו˙.   

לרפ‡ו˙  מ˘˙„לים  ולכן  ו‡ופנ‰,  בע˘י˙ו  מיוח„˙  ו‡חריו˙  י˙ר‰  וז‰ירו˙  ז‰ – „ור˘ „יו˜  בכ‚ון  נ˙וח    (1
ב‡ופנים ‡חרים: ח‚ור‰ ו˙חבו˘˙ מיוח„‰, חימום ע"י עלע˜טרע וכיו"ב. ועו„. – ב‡ם רוˆ‰ יכול לב˜˘ ‡˙ 
‰רופ‡ ‰מטפל לכ˙וב בפרטיו˙ לכ‡ן (ע"˘ ‰רופ‡ „"ר זעלי‚ס‡ן) טעמיו לני˙וח „ו˜‡ וי„ונו כ‡ן עו„ ‰פעם 

על „בר ז‰.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ז
˜ו˘י‡  ‚ם  מיי˘בים  נמˆינו  ובז‰ 
(פר˘˙נו  ע‰״פ  „‰נ‰,  ‰כ˙ובים,  בפ˘טו˙ 
ו‡˘ליכם  ‰לוחו˙  ב˘ני  ״ו‡˙פו˘  יז25)  ט, 

 ‰˘˜‰ לעיניכם״,  ו‡˘ברם  י„י  ˘˙י  מעל 
ל˙ופסם  ‰וˆרך  ״למ‰  ‰˜׳26  ‰חיים  ב‡ור 

ו‰ל‡ בי„ו ‰יו״. 

במ„ר˘ (˙נחומ‡ פר˘˙נו י‡27) ‡י˙‡ „״‰י׳ 
כו׳  ב˘נים  ו‰˜ב״‰  ב˘נים  מחזי˜  מ˘‰ 
ו‚ברו י„יו ˘ל מ˘‰ ו‡חז בלוחו˙ ו˘ברן״, 
פמ״ו,  ˘מו״ר  ˘ם.  „ר״נ  (‡בו˙  ‡י˙‡  ובמ˜״‡ 
וחז˜‰  בלוחו˙  ‡חזו  ˘‰ז˜נים   – ועו„)   .‚

ל׳  מובן „יו˜  ולפ״ז  ו˘ברם.  מ˘‰  ˘ל  י„ו 
‰כ˙וב ״ו‡˙פו˘ ב˘ני ‰לוחו˙״, ‰מ„‚י˘ 
מי„  ‡ו  ‰˜ב״‰  מי„  ‰לוחו˙  ˙פיס˙ 

‰ז˜נים. 

נזכר  ˘ל‡  ועו„  לפי ‰בבלי  עˆ״ע  ‡בל 
‡ו  מ‰˜ב״‰  ‰לוחו˙  ˙פס  ˘מ˘‰  ב‰ם 
למ˘‰  ‰˜ב״‰  ‡״ל   – ו‡„רב‡  מ‰ז˜נים, 
 – ו˘״נ28)   .‡ פז,  (˘ב˙  ˘˘בר˙  כחך  יי˘ר 

מ‰ו פי׳ ˘ל ״ו‡˙פו˘״? 

(˘ם  „ר״נ  ב‡בו˙  מזו:  וי˙יר‰ 
ב‰ן  (מ˘‰)  ״נס˙כל  ‡י˙‡  (בחˆע״‚)29) 

 — מי„יו  וי˘לך  יט:  לב,   ‡˘˙ בפ׳  מ˘‡״כ   (25
ו˙ו ל‡.

ור‡‰  ועו„.  ע‰״˙  ˘״ך  ב‡ל˘יך,   ‰˘˜‰ וכן   (26
‡בו˙ „ר״נ פ״ב, ‚ בסופו.

27) וכן בירו˘למי ˙עני˙ פ״„ ‰״‰ (וב˜רבן ‰ע„‰ 
ל‰˙פיסן  ל״ל   .  . ו‡˙פו˘  מ„כ˙יב  ״ו„רי˘  ˘ם 

˘‰רי כבר ‰יו בי„ו . . ‡ל‡ ˘‰י׳ ˙ופסן בכח״).

ונ˙׳  ברכ‰)  (סוף  ע‰״˙  בפר˘״י  ‰וב‡   (28
בל˜ו״˘ חל״„ ע׳ 217 ו‡ילך.

29) ו˘ם בנוסח‡ ב ״מ‰ ע˘‰ ˙פ˘ ב˘ני ‰לוחו˙ 
ו˘ברן״.

‰‡יך  ‡מר  מעלי‰ן,  כ˙ב  ˘פרח  ור‡‰ 
˘‡ין  ‰לוחו˙   ˙‡ לי˘ר‡ל  ל‰ם  נו˙ן  ‡ני 
˘נ‡מר  ו‡˘ברם  ‡‡חוז  ‡ל‡  ממ˘,  ב‰ם 
מ‰  מפר˘ים  ˘חז״ל  ‰רי   – ‚ו׳״  ו‡˙פו˘ 
˙פיס‰  כ‡ן  ˘י˘  ״ו‡˙פו˘״,  מ˘‰  ˘‡מר 

ו‡חיז‰ מיוח„˙ – ״‡‡חוז ו‡˘ברם״. 

˙פי˘‰  ˘ל  ענינ‰  מ‰ו   – ל‰בין  וˆריך 
זו? 

‰יו  ל‡  „‰לוחו˙  ‰נ״ל  כל  ע״פ  ‡מנם, 
 – ‰כ˙וב  ל׳  „יו˜  לב‡ר  י˘  ˆיבור,  ממון 
״ו‡˙פו˘ ב˘ני ‰לוחו˙ ‚ו׳ ו‡˘ברם ‚ו׳״: 

חז״ל  ‡מרו  ˘ניו˙  ˘בלוחו˙  כ˘ם 
בעין  נ‰‚  ˘מ˘‰  כנ״ל)  ‰˙נחומ‡  (ל„ע˙ 
ב‚מ׳  ‡י˙‡  [וכן  לי˘ר‡ל  ונ˙נם  טוב‰ 
˙ור‰  ˘ל  פלפול‰  לענין  ˘ם (לח, ‡))  (נ„רים 

ב‰  נ‰‚  ״ומ˘‰  ולזרעו  למ˘‰  ר˜  ˘ני˙ן 
י״ל  ע„״ז   – לי˘ר‡ל״]  ונ˙נ‰  עין  טוב˙ 
נ˙נם  ˘‰˜ב״‰  ר‡˘ונו˙, „‡ף  בלוחו˙  ‚ם 
עין״  ״טוב  ל‰יו˙ו  מ״מ  במ˙נ‰,  למ˘‰ 
ל‡ ‰י׳ ב„ע˙ו ל˜נו˙ם לעˆמו ‡ל‡ לי˙נם 

לי˘ר‡ל. 

וז‰ו ˘מ˘מיענו ‰כ˙וב ״ו‡˙פו˘ ב˘ני 
‰לוחו˙ ‚ו׳ ו‡˘ברם ‚ו׳״: כ„י ˘י‰י׳ מו˙ר 
ח˘˘  כל  (בלי  ‰לוחו˙  ל˘בור  למ˘‰ 
‡יסור ‚זל וכו׳) ‰י׳ ˆ״ל ˘לו ל‚מרי, וכיון 
לי˘ר‡ל,  לי˙נם  מ˘‰  נ˙כוון  ˘ב˙חיל‰ 
ל‰פ˜יע  כ„י  מיוח„˙  ב˙פי˘‰  ˆורך  ‰י׳ 
מח˘ב˙ו ‰˜ו„מ˙30 ול˜נו˙ם לעˆמו ˘י‰יו 

˘לו ל‚מרי.

בלבו  „‚מר  ״מ˘ום   (‡ (פח,  מב״ב  ל‰עיר   (30
בלבו  ״„‚מר  ספר‡  רב  ˘ם „״‰  (ובר˘ב״ם  ל˜נו˙״ 
ל‰˜נו˙ו . . כיון „יר‡ ˘מים ‰ו‡ . . זכ‰ . . ונ˙חייב 

כו׳״).

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

ל‰˙פלל בלח˘ ‡ו ל‡ 
ל‰˘מיע ˜ול ב˙פל‰?

ולעב„ו בכל לבבכם
‡יזו ‰י‡ עבו„‰ ˘‰י‡ בלב . . זו ˙פל‰
(י‡, י‚. ˙עני˙ ב˙חיל˙‰)

‡י˙‡ ב‚מ' "ו˜ול‰ ל‡ י˘מע - מכ‡ן ˘‡סור 
ל‰‚בי' ˜ולו ב˙פל˙ו" (ברכו˙ כ„, ב). ו‰נ‰ ברי"ף 
 ‡‰˙˘ ˘ˆריך  למ˙פלל  "מכ‡ן  ‰י‡  ‰‚ירס‡ 
חילו˜י  בטעם  בי‡ור  וˆריך  בלח˘".  ˙פל˙ו 

‰‚ירס‡ו˙.

וי˘ לומר בז‰:

ב˜˘˙   .‡ ענינים:  ˘ני  י˘  ‰˙פל‰  בענין 
כמו  ˘בלב,  עבו„‰  ב.  ‰„בר.  כפ˘טו˙  ˆרכיו, 
‰י‡  "‡יזו  לבבכם",  בכל  מ"ולעב„ו  ˘למ„ו 

עבו„‰ ˘‰י‡ בלב . . זו ˙פל‰".

ו‰נ‰, ‡˙"ל ˘עי˜ר ענין ‰˙פל‰ ‰ו‡ ב˜˘˙ 
ˆרכיו, ‰רי ‰˙פל‰ ‰י‡ בעי˜ר‰ מˆו‰ ˘ב„יבור, 
מ"מ  ‰‡„ם  מח˘בו˙  יו„ע  ˘‰˜ב"‰  ˘‡ע"פ 
מˆו˙ ‰˙פיל‰ ‰י‡ ˘יב˜˘ ‡„ם ˆרכיו מ‰˜ב"‰ 
ולפ"ז  ו„ם.  ב˘ר  ממלך  ˘מב˜˘ים  כמו  ב„יבור 
י˘ מ˜ום לומר, ˘„יבור ‰˙פל‰ ˆ"ל „ו˜‡ ב˜ול 
‰ב˜˘‰  „רך  ‰י‡  כך  ˘‰רי  ל‡חרים,  ‰נ˘מע 
‰נ˘מע  ב˜ול  ‰י‡  ˘‰ב˜˘‰  ו„ם  ב˘ר  ממלך 

„ו˜‡.

‰רי  ב˙פל˙ו  ˜ולו  ˘"‰מ˘מיע  „מפני  ‡ל‡ 
ז‰ מ˜טני ‡מונ‰" (ברכו˙ ˘ם), לכן לפועל נ‡סר‰ 
‰‚ב‰˙  ˘‡יסור  ונמˆ‡  ב˙פל˙ו.  ˜ול  ‰˘מע˙ 
‡ין  ‡ך  ‡מנ‰"  "˜טני  מח˘˘  ר˜  ‰ו‡  ‰˜ול 

מˆו‰ חיובי˙ ב˙פל˙ לח˘ „ו˜‡.

‰ו‡  ‰˙פל‰  ענין  „עי˜ר  ‡מרינן  ב‡ם  ‡ך 
ול‡  ˘בלב,  עבו„‰  ‰לב,  ומח˘ב˙  ‰כוונ‰ 
‰˙פל‰  ‚„ר  ˘עˆם  מז‰  יוˆ‡  ˆרכיו,  ב˜˘˙ 
‰„יבור  כי  „ו˜‡,  בלח˘  ‰˙פל‰  ˘ˆ"ל  מחייב 
פנימי  ור‚˘  עמו˜‰  כוונ‰  ‰יפך  ‰ו‡  רם  ב˜ול 
˙פל‰  מחייב  ‰כוונ‰  ‚„ר  עˆם  ולכן  „‰לב, 

בלח˘.

וי˘ לומר ˘ז‰ו ‰חילו˜ בין ˘˙י ‰‚ירס‡ו˙:

ל‰‚בי' ˜ולו  לפנינו "‡סור  ˘ב‚מ'  ל‰‚ירס‡ 
˜ולו"  "ל‰‚בי‰  ‡יסור  ˘י˘  מ˘מע  ב˙פל˙ו", 
ל‰‚י'  ‡ך  לח˘.  ב˙פל˙  חיובי˙  מˆו‰  ‡ין  ‡ך 
בלח˘"  ˙פל˙ו   ‡‰˙˘ ˘ˆריך  למ˙פלל  "מכ‡ן 
בלח˘,   ‡‰˙˘ מחייב˙  ‰˙פל‰  ˘מˆו˙  מ˘מע 
‰עבו„‰  ‰ו‡  „˙פל‰  ‰חפˆ‡  ˘עˆם  מפני 

˘בלב, ˘מחייב˙ ˙פל˙ לח˘ „וו˜‡, ו˜"ל.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 192 ו‡ילך)

"י˘‡ ‰' פניו" ‡ו 
"ל‡ י˘‡ פנים"?

כי ‰' ‡ל˜יכם ‚ו' ל‡ י˘‡ פנים
ל‡ י˘‡ פנים – ‡ם ˙פר˜ו עולו
(י, יז. ר˘"י)

ר˘"י  מח„˘  מ‰  מ‡ו„,  ˙מו‰  לכ‡ור‰ 
י˘‡  ˘"ל‡  ‡מינ‡  ‰ו‡  ‡יזו  י˘  וכי  בפירו˘ו, 

פנים" ˜‡י על ‰מ˜יים ˙ור‰ ומˆוו˙?

וי˘ לב‡ר ז‰ בפ˘טו˙:

‡ליך",  פניו   '‰ "י˘‡  נ‡מר  כ‰נים  בברכ˙ 
˘מ˜ר‡  ונמˆ‡  כעסו",  "יכבו˘  ר˘"י  ומפר˘ 
‰יפך  ˘מ˙נ‰‚  מי  על  ˘‚ם  ‰כ˙וב,  „יבר  מל‡ 
‰˜ב"‰,  ˘ל  לכעסו  ‰ו‡  ר‡וי  ובמיל‡   ,'‰ מרˆון 
מ"מ "נו˘‡" ‰' פניו ו"כוב˘ כעסו". ו‡"כ ˜˘‰, 
‰רי ז‰ בס˙יר‰ לכ‡ור‰ ל‰נ‡מר כ‡ן ˘"ל‡ י˘‡ 

פנים" (ור‡‰ „ב˜ טוב, מ˘כיל ל„ו„, ועו„ כ‡ן)?

על  כ‡ן  מ„ובר  ˘ל‡  ר˘"י  מח„˘  כן  ועל 
על  ‡ל‡   ,'‰ רˆון  ‰יפך  ˘‰י‡  ס˙מי˙  ‰נ‰‚‰ 
זו  „ל‡  עולו",  "˙פר˜ו  ˘ל  מיוח„˙  ‰נ‰‚‰ 
בלב„ ˘‡ינו מ˙נ‰‚ בפועל כרˆון ‰', ‡ל‡ פור˜ 
 ,'‰ עב„י  מכלל  עˆמו  ומוˆי‡  ר"ל,  ל‚מרי  עול 
כט,  (נˆבים  לבי ‡לך"  ˘"ב˘רירו˙  בלבבו  ו‡ומר 
יח), ור˜ על ‰נ‰‚‰ מיוח„˙ כזו „וו˜‡ נ‡מר "ל‡ 

י˘‡ פנים".

ועובר  חוט‡  ‡ל‡  עול"  "פור˜  ל‡  ‡ם  ‡ך, 
נ‡מר  ז‰  על  ‰נ‰  ‡חרו˙,  מסיבו˙   '‰ רˆון  על 

"י˘‡ ‰' פניו" – "יכבו˘ כעסו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 73 ו‡ילך)

פניניםפנינים



ט

יינה של תורהיינה של תורה

מ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡
‰˘ולטים  ‰ם  ‰˜„ו˘‰  ענייני   / רוחני  ב"מ„בר"  נמˆ‡ים   – ‰‚‡ול‰  בו‡  לפני 
ב‡„ם  מפעפע  ‰"ז  ‰עולם  בענייני  כ˘˘˜ועים   / ל‰יפך  ול‡  ‰עולם  ב˙‰לוכו˙ 
 / ל˜„ו˘‰  ˘ˆמ‡  מר‚י˘  ו‡ינו   – ומ˘˙ו˜˜  ˆמ‡   / וע˜רב  ˘רף  נח˘  ˘ל  כ‡רסם 

‰‰˘˜פ‰ ‰נכונ‰ על ענייני ‰עולם – מוˆי‡‰ ‡˙ ‰‡„ם מן ‰מ„בר

◇ ◇ ◇

לפני בו‡ ‰‚‡ול‰ – נמˆ‡ים ב"מ„בר" רוחני
‡רבעים  ‰ילכו  ו„ב˘,  חלב  זב˙  ורחב‰,  טוב‰   ıר‡ ‡ל  ליכנס  ‡בו˙ינו  ˘זכו  ˜ו„ם 

˘נ‰ ב"במ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡ נח˘ ˘רף וע˜רב וˆימ‡ון ‡˘ר ‡ין מים"1.

‰מ‡ורעו˙  על  ‰˙ור‰  לנו  ˘מספר˙  ˘‰סיב‰  לבנים"2,  סימן  ‡בו˙  "מע˘י  ו‰ל‡ 
˘‡ירעו עם ‡בו˙ינו ‰י‡ כי י˘ בז‰ "סימן לבנים", ˘‡ˆלם חוזרים ומ˙רח˘ים "מע˘ים" 
‡לו, וממיל‡ כ˘ם ˘בני י˘ר‡ל לפני כניס˙ם ל‡רı ˘‰ו במ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡, ‰רי ‚ם 

‡נו ‰עומ„ים לפני ‰כניס‰ ל‡רı ‰˜„ו˘‰ ל‚‡ול˙ עולם, ‰נ‰ נמˆ‡ים ‡נו ב"מ„בר".

ל˘‚ו˙  ‰י˘ר‡לי  ‡י˘  עלול  ‰‚לו˙  ˘בזמן  ‡ל‡  כפ˘וטו,  מ„בר  ‡ינו  ז‰  ו"מ„בר" 
וכ‡˘ר ‰˘˜פ˙ו   .'‰ עבו„˙  לענייני  ביחס  וכלליו  ענייני ‰עולם  על  ב‰ס˙כלו˙ ‰נכונ‰ 
עם  ו‰נור‡",  ל"מ„בר ‰‚„ול  ז‰  מˆב  מ˘ול  ונ‚עים,  חוליים  בכמ‰  ולו˜‰  מוטעי˙ ‰י‡ 

כל ‰פרטים ‰מנויים בכ˙וב, וכ„ל˜מן.

פרטי  ‰יטב  לי„ע  י˘  במיל‡  מ‰רפו‡3‰,  חל˜  ‰י‡  ‰מחל‰  ˘י„יע˙  י„וע  וב‡˘ר 

1) פר˘˙נו ח, טו.

2) ר‡‰ בר‡˘י˙ רב‰ פ"מ, ו. רמב"ן לך לך יב, ו. יב, יו"„. ‡ור ‰˙ור‰ רי˘ פר˘˙ לך לך.

3) ר‡‰ בספר "‰יום יום" לכ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘, פ˙‚ם ליום ט"ז סיון.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

וכל  ‰לוחו˙  בין  עי˜רי  חילו˜  י˘  מ״מ, 
˘‰וכנסו  ז‰  ל‡חר  ‚ם  כי  ‰מ˘כן,  חל˜י 
ל‰מ˘כן ‡ין ‰לוחו˙ בעˆם חל˜ מ‰מ˘כן 
‚ופ‡  מז‰  וכ„מוכח  לעˆמו,  ענין  ‡ל‡ ‰ם 
ע˘יי˙  ˜ו„ם  ח„˘ים  כו״כ  למ˘‰  ˘ני˙נו 
מ˘‰  נˆטוו‰  ˘‡ח״כ  ‡ל‡  ‰מ˘כן18, 
 .‡ י,  פר˘˙נו  ר˘״י  (ר‡‰  ‡חר  ‡רון  לע˘ו˙ 

ב‰עלו˙ך י, ל‚) ול‰ניחם בו וכ״ז במ˘כן. 

בין  נפ˜ו˙‡  ˘י˘  לומר,  י˘  ועפ״ז 
ל„ין  בנו‚ע  ו‰לוחו˙  ‰מ˘כן  חל˜י  כל 
ˆריכים  ‰מ˘כן  חל˜י  ˘כל  „‡ף  בעלו˙ם, 
˘‡ני  ˆיבור),  (ומממון  ˆיבור  ˘ל  ל‰יו˙ 
ˆ״ל  ˘‡ין  ל‰מ˘כן),  (˘˜„מו  ‰לוחו˙ 

ממון ˆיבור19. 

ללוחו˙  בנו‚ע  כזו  ל‰„י‡ „יע‰  ומˆינו 
וז״ל:  (ט20),  פר˘˙נו  ב˙נחומ‡   – ˘ניו˙ 
פסל לך בזכו˙ך ו‰ו‡ ˘לך, ‡מר (‰˜ב״‰), 
בעין  ב‰ן  מ˙נ‰‚  ו‡˙‰  לך21  נ˙˙י  מ˘‰ 
˘מעי˜ר‡  (‰יינו  ל‰ם  ‡ו˙‰  נ˙˙  טוב‰ 
ונ˙נם  טוב‰  בעין  נ‰‚  ו‰ו‡  למ˘‰  ני˙נו 

לי˘ר‡ל22). 

ל‡חרי  ‰רי  ˘‰לוחו˙  „‡ף  ועכˆ״ל, 

ר˘״י  ‚ם  ור‡‰  ח.  (˙רומ‰  ‰˙נחומ‡  ול„ע˙   (18
˙˘‡ ל‡, יח. ל‚, י‡) ‚ם ‰ˆיווי על מל‡כ˙ ‰מ˘כן 

‰י׳ ‡חרי חט‡ ‰ע‚ל.

 (‡ לז,  (וי˜‰ל  ע‰״˙  בˆפע״נ  ממ״˘  ול‰עיר   (19
כלי  „ין  עליו  ‰י׳  „ל‡   — ˘במ˘כן  ל‡רון  בנו‚ע 
˘ר˙ ממ˘, ולכן ל‡ ˆריך ״מסיר‰ ‚מור‰״ לˆיבור.

20) ור‡‰ ‚ם ˙נחומ‡ ˙˘‡ ל‰ ״לך ‡ני נו˙נ‰ . . 
במ˘‰  בו  ˘‰י׳  טוב‰  עין  ומ˙וך   .  . לב„ך  לך  י‰יו 

נ˙נ‰ לי˘ר‡ל״.

21) כן ‰‚י׳ בעı יוסף ˘ם.

מפני ‰חיוב  ל‡  לי˘ר‡ל  ˘מסרם  מובן  ˘מז‰   (22
למסרם לˆיבור יפ‰ יפ‰ (ר‡‰ ‰ער‰ 26) ‡ל‡ מפני 

עין טוב‰ ˘לו.

˘‰ו˜ם ‰מ˘כן (ונבנ‰ בי‰מ״˜) – ‰יו ˆ״ל 

מונחים ב˜„‰״˜, מ״מ (ל„יע‰ זו) ‰רי ‰ם 

˘לך, ‡ל‡ ˘בעין טוב‰ ״נ˙˙ ל‰ם״. 

ללוחו˙  ˘בנו‚ע  לומר,  י˘  ועפ״ז 

מ˘23‰,  ˘ל  רכו˘ו  ‰יו  לכו״ע  ‰ר‡˘ונו˙ 

מ˘‰  ‡ל  ״וי˙ן  יח)  ל‡,   ‡˘˙) וכמ˘״נ 

‰ע„˙  לוחו˙  ˘ני  ‚ו׳  ‡˙ו  ל„בר  ככלו˙ו 

˙נחומ‡  סע״‡.  לח,  (נ„רים  חז״ל  ופיר˘ו  ‚ו׳״, 

ועו„)  ע‰״פ.  ור˘״י  ו)  (פמ״‡,  ˘מו״ר  (טז), 

˘״וי˙ן״ ‰ו‡ ל׳ מ˙נ‰. 

במ˙נ‰  למ˘‰  ‰נ˙ינ‰  ˘לכ‡ור‰  ו‡ף 

(˘‰˙ור‰  ˙ור‰  ל(„ברי)  בנו‚ע   – ‰ו‡ 

פ˘טו˙  מ״מ, ‰רי  במ˙נ‰) –  למ˘‰  ני˙נ‰ 

(ו‡ינו  ‰לוחו˙  נ˙ינ˙  על  ˜‡י  ‰כ˙וב  ל׳ 

ו‡״כ  במ˙נ‰),  ני˙נו  ˘„״˙  לז‰  סו˙ר 

˘‚ם  ˆ״ל  מ˙נ‰,  ל˘ון  ˘״וי˙ן״  ל‰פירו˘ 

‰לוחו˙ עˆמן ני˙נו למ˘‰ במ˙נ24‰. 

מ˜ומו˙  ברוב  מפור˘  ˘ניו˙  ללוחו˙  „בנו‚ע   (23
(„ל‡  ˘לו  ‰ם  פסול˙ן  ˘ר˜  סוס״‡)  לעיל  (נסמן 
״˘לך״);  עˆמן  ‰לוחו˙  ˘‚ם  ‰נ״ל  כב˙נחומ‡ 
(˘בלוחו˙  ‚ו׳״  ככלו˙ו  ‚ו׳  ״וי˙ן  בפסו˜  מ˘‡״כ 
בסוס״ו)  (נסמן  בחז״ל  מ˜ומו˙  ˘בכו״כ  ר‡˘ונו˙) 
בכ״מ  מו„‚˘  ˘ב˙ור‰  ול‰עיר  מ˙נ‰.  ל˘ון  פיר˘ו 
˘נ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰י˙‰ למ˘‰ (ר‡‰ מ˘פטים כ„, יב 
(ו‡˙נ‰ לך), ו‡˙חנן ‰, יט (וי˙נם ‡לי), פר˘˙נו ט, 

טי‡ (״וי˙ן . . ‡לי״, ״נ˙ן . . ‡לי״)).

˘‰ו‡  (‡ל‡  ˘ם   ‡˘˙ יפו˙  פנים  ‚ם  ור‡‰   (24
‰לוחו˙  ˘נ˙ינ˙   (‰ ˘ם,  (˘מו״ר  ל‰„יע‰  כן  כ˙ב 
‰˘״י  ו˘כוונ˙  ‰ע‚ל,  חט‡  ל‡חרי  ‰י˙‰  למ˘‰ 
ז˜נים  ממו˘ב  ול‰עיר  לב„ו).  למ˘‰  לי˙ן  ‰י˙‰ 
‡ו˙ם  ‰נח  לו  ‡מר  ל‡  ״למ‰   (4 ב‰ער‰  (˘ˆויין 
‡ל  וי˙ן  ˘נ‡מר  למ˘‰  נ˙נו  ˘כבר  לפי   .  . ב˘מים 

מ˘‰ ו‡ין לעכב מ˙נ˙ו״. 

מפור˘  ‰נ״ל  ב‰ער‰  ˘ˆויינו  ˘במ„ר˘ים  ‡ל‡ 
למסרם  כ„י  מ˘‰  בי„י  פ˜„ון  ר˜  ‰יו  ˘‰לוחו˙ 

לי˘ר‡ל.
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לכ‡ו״‡  פרוט‰  ˘ו‰  מטי  „ל‡  ומכיון 
כי  ˙‚זול,  „ל‡  ל‡ו  כ‡ן  ‡ין  ‰רי  מי˘ר‡ל 
‰״ל‡ו „ל‡ ˙‚זול ‡ינו חל ‡ל‡ ב˘ו‰ פרוט‰ 
˘בממון  ב„בר  ‡ל‡  ˙חייב  ל‡  ‰˙ור‰  כי 
(ל˘ון  ממון״  נ˜ר‡  פרוט‰ ‡ינו  מ˘ו‰  ופחו˙ 
רי˘  ˘לו  ב˘ו״ע  ל׳ ‡„‰״ז  ור‡‰  רכט.  מˆו‰  ‰חינוך 

‰ל׳ ‚זיל‰ ו‚ניב‰ (נע˙˜ ל˜מן בפנים)). 

‡בל ז‰ ‡ינו15, ˘‰רי מ״מ ״‡סור ל‚זול 
‚זיל‰.  רי˘ ‰ל׳  (רמב״ם  ˙ור‰״  „ין  ˘‰ו‡  כל 
„״‡ע״פ  ˘ם),  ‡„‰״ז  ˘ו״ע  ˘ם.  בחינוך  וע„״ז 

ˆריך  ו‡ין  ממון  נ˜ר‡  ‡ינו  מ˘״פ  „פחו˙ 
‰˙ור‰  מן  ‡סור  ˘יעור  חˆי  ‰רי  ל‰˘יבו 

לכ˙חל‰״ (ל׳ ‡„‰״ז ˘ם). 

ב‡יסורי ‰נ‡‰ „‡ין  – „‚ם  ועי˜ר  ועו„ 
בז‰ ‚ם מ˘‰ו ˘ל ˘יעור – ‡ינו ‰פ˜ר כו׳ 

כנ״ל „ברי ‡„‰״ז. 

 ‰ 
„ס״ל  לר˘״י  ‡ף  כנ״ל  לי˘ב  „‡״‡  יב‡ר 

„ˆ״ל ˘ו״פ לכל ‡ח„ לענין בעלו˙

‡ל‡ ˘לכ‡ור‰ י˘ מ˜ום ל„ון בז‰ ע״פ 
‰‡זרח16)  כל  „״‰  ב  כז,  (סוכ‰  ר˘״י  ˘יט˙ 
״˘לכם״  ‰וי  ל‡  פרוט‰  מ˘ו‰  „פחו˙ 
לי˘ב  ר‡וים  י˘ר‡ל  „״כל   ‡‰ [˘פי׳ 
‡פ˘ר  „״‡י   – ˘ם)  (סוכ‰  ‡ח˙״  בסוכ‰ 

לכ״‡  פרוט‰  ˘ו‰  מטי  ל‡  ‡ם  ˆ״ע  ו‚ם   (15
לעיל  (נסמן  טובו˙  ‡בנים  ‰יו  ˘‰רי  מי˘ר‡ל, 
לוחו˙  ˘ל  מפסול˙ן  ו‡פילו   ,(5 וב‰ער‰  סוס״‡ 
לעיל  (נסמן  ובכ״מ   .‡ לח,  (נ„רים  מ˘‰  נ˙ע˘ר 
‰רב‰״),   .  . ״נ˙ע˘ר   ‡ ל„,   ‡˘˙ ובר˘״י  סוס״‡). 

נוסף על ‰יו˙ם ״מע˘‰ ‡ל˜ים״.

ר˘״י  ב„ע˙  ב‡חרונים  ב‡רוכ‰  ˘˜ו״ט  וכבר   (16
(ו‡ם ל„ע˙ו י˘ ‡יסור ‚זיל‰ בפחו˙ מ˘״פ). ו‡כ״מ.

˘י‰‡ לכולן „ל‡ מטי ˘ו‰ פרוט‰ לכל ח„ 
„״מטי  ל‡ו  „‡י  חזינן  ˘‡ל‰״,  ע״י  ‡ל‡ 
˘לכם] –  מי˜רי  ל‡  ח„״  לכל  פרוט‰  ˘ו‰ 
לכל  פרוט‰  ˘ו‰  מטי  „ל‡  בנ„ו״„  ו‡״כ 
„ין  ז‰  על  ו‡ין  ״לכם״  ‰וי  ל‡  ‰רי  ח„, 

בעלו˙, ו˘וב ל‡ ˘ייך בז‰ ‡יסור ‚זיל‰. 

לז‰  [נוסף   ‡‰„ כן,  לומר  ‡‡״פ  ‡בל 
לממון  ר˜  ‰י‡  ר˘״י  ˘כוונ˙  לומר,  ˘י˘ 
‡ז  ˘„ו˜‡  מעˆמם,  ˘‰˘˙˙פו  ˘ו˙פים 
‰וי  ל‡  ל‡ו  ו‡ם  ‡ח„  לכל  ˘״פ  בעינן 
ל‰ם  ˘זוכ‰  בממון  מ˘‡״כ  ״˘לכם״17, 
ע״י ‡חר (כנ„ו״„, ˘‰˜ב״‰ זיכ‰ ל‰ם ‡˙ 
˘״פ  מטי  כ˘ל‡  ‚ם  מ˘‰),  ע״י  ‰לוחו˙ 
‰נ״ל,  ‰˜ס״„  כל  ‰רי]  ˘לכם,  ‰וי  לכ״‡ 
כנכסי  לי˘ר‡ל  נמסרו  ל‡  ˘‰לוחו˙  לומר 
ˆיבור (וע״„ כל ‰„ברים ˘במ˘כן ומ˜„˘) 
‡ז  כי  מטעם  ‰ו‡  ˘ו˙פו˙,  כנכסי  ‡ל‡ 
בעלו˙  לו  י˘  מי˘ר‡ל  ˘לכ‡ו״‡  ‡פ״ל 
ע״פ ‰נ״ל  ב‰לוחו˙ (כנ״ל) – ‡בל  פרטי˙ 
(לפי ˘יט˙ ר˘״י) נמˆ‡, כי ב˙ור ˘ו˙פים 
בעלו˙  ˘ום  מבנ״י  ל‡ח„  ‡ף  ˙‚יע  ל‡ 

ב‰לוחו˙ (כי ל‡ מטי ˘״פ לכ״‡)! 

ובכל ‡ופן – ‰ל‡ „ברי ‡„‰״ז ב˙ו˜פן 
„ין  ב‰ו  ‡י˙  ‰נ‡‰  ‡יסורי  „‡ף  ל‰לכ˙‡, 

‚זל. 

 ו 
לוחו˙  ו˘‡ני  ˆיבור  נכסי  ‰יו  „ל‡  יסי˜ 
מ˘‡ר חל˜י ‰מ˘כן „ני˙נו מ˙נ‰ למ˘‰

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰, וב‰˜„ם: 

ב‡רון,  מונחים  ˆ״ל  ‰יו  ˘‰לוחו˙  ‡ף 

סמכו  ל‡  ‡ח„  לכל  ˘״פ  מטי  „ל‡  מכיון  כי   (17
„ע˙ם ל˜נו˙ כו׳ (מ˘‡״כ כ˘זיכ‰ ל‰ם ע״י ‡חר).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰מחל‰ ו‰פ‚מים בעבו„‰ בכ„י ל‰בי‡ ל‰ם מזור לרפ‡ו˙ם ול˙˜נם. על כן ˘ומ‰ לב‡ר 
˘נ„ע ‡˙  כ„י  ו˘‡ר ‰פרטים,  ˘ל "מ„בר ‰‚„ול", "‰נור‡",  מ˘מעו˙ם ‰רוחני˙  ‰יטב 
ע„ ‡˘ר  „ברים ‡לו  ל˙˜ן  ˘ל ‰רפו‡‰,  בחˆי ‰˘ני  לעסו˜  ‚ם  ו‡זי ‡פ˘ר  ‰"מחל‰", 

נˆ‡ ממ„בר ‰‚לו˙ ל‡רı טוב‰ ורחב‰.

ענייני ‰˜„ו˘‰ ‰ם ‰˘ולטים ב˙‰לוכו˙ ‰עולם ול‡ ל‰יפך
עבו„˙ ‰', „‰מ„בר ‰ו‡  לענייני   ıמחו˘ מ‰  כל  על  מור‰  "מ„בר"  "מ„בר ‰‚„ול" – 
˜רויים  "‡˙ם  י˘ר‡ל  בני  ‰ם  ‰רי   – "‡„ם"  ומי‰ו  ל‡„ם,  מו˘ב  ˘‡ינו  ˘ממ‰  מ˜ום 
לעליון",  "‡„מ‰  מל˘ון  ˘‰ו‡  בס‰"˜5  מבו‡ר  "‡„ם",  ב˘ם  ˜רי‡˙ם  וטעם  ‡„ם"4, 
על  מור‰  "‡„ם"  ˘˘ם  ונמˆ‡,  ‰˜ב"‰,  ‰ו‡   – ל"עליון"  ו˜˘ורים  „ומים  ˘י˘ר‡ל 
מו˘ב  בו  ˘‡ין  מ˜ום  ˘‰ו‡  "מ„בר"  ו‡"כ,  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  מעל˙ם ‰רוחני˙ ‰נ˘‚ב‰ 
"‡„ם" – ˜‡י על ענייני ‰עולם ו˙‰לוכו˙יו ˘‡ין ב‰ם עס˜י "‡„ם" – ענייני עבו„˙ ‰'.

יי˘וב  ממ˜ום  ככ‰  פעמים  כמ‰  ערוך,  לעין  ‚„ול  ‰מ„בר  ‰רי  ‰‚˘מי  ˘בעולם  וכ˘ם 
‡„ם, ‰רי כן ‰ו‡ ‚ם בעולם ‰רוחני, ˘בני י˘ר‡ל – "‡„ם" - ‰ם ‰מיעוט, "‡˙ם ‰מעט מכל 

‰עמים"6, ורוב רובו ˘ל ‰עולם ‰ם מ‡ומו˙ ‰עולם, ˘‰ם כמ„בר ‡˘ר ל‡ י˘ב ˘ם ‡„ם.

ו‡פילו ב˙וך בני י˘ר‡ל עˆמם, ‰רי ‡לו ‰עוס˜ים ב˙ור‰ ומˆוו˙י‰, ‰ם מיעוט ביחס 
ל‡לו ˘לע˙-ע˙‰ ולפי-˘ע‰ ‡ינם ˘ומרים ˙ור‰ ומˆוו˙ כ„בעי.

‰˘פע˙ו  ‰חולין,  ועס˜י  ‰עולם  ‡ומו˙   – ˘‰"מ„בר"  נר‡‰  לכ‡ור‰  ‰רי  כן,  ו‡ם 
ו˙˜פו ‰ם ‚„ולים פי כמ‰ וכמ‰ מכחו ˘ל מ˜ום מו˘ב "‡„ם" – ‰לו‡ ‰מ‰ בני י˘ר‡ל 

וענייני עבו„˙ ‰˘י"˙.

"ורוממ˙נו  ס‚ול‰,  לעם  לו  ל‰יו˙  י˘ר‡ל  בעם  בחר  ˘‰˜ב"‰  ל‰יפך  ‰י‡  ו‰‡מ˙ 
מכל ‰ל˘ונו˙", ו‰ם ‰ם ‰˘ולטים ומנ‰י‚ים ‡˙ ‰עולם, וכמ‡מר רז"ל7 ˘כ‡˘ר מניחים 
בעל  ‰ו‡  ‰˜ב"‰   – ‡ח„"   '‰"˘ ‰‰כר‰   ˙‡ בר‡˘ו  ‰י‰ו„י  ומח„יר  ר‡˘,  ˘ל  ˙פילין 
‰בי˙ ‰יחי„י על כל ‰עולם ומנ‰י‚ו כרˆונו, ‰רי מ˙˜יים ‰כ˙וב "ור‡ו כל עמי ‰‡רı כי 
˘סביבם,  על ‰עמים  ופח„  מטילים ‡ימ‰  י˘ר‡ל  ˘בני  ממך",  ויר‡ו  עליך  נ˜ר‡  ˘ם ‰' 

ו‰ם בטלים לי˘ר‡ל.

˘מח˘יב  ו‰יינו,  ‰‚„ול",  ל"מ„בר  ‰"מ„בר"   ˙‡ ומח˘יב  ‰‡„ם,  טוע‰  כ‡˘ר  ‡ך 
‡˙ ענייני ‰חולין ל"‚„ולים", ו‡˙ עˆמו – ‰"‡„ם" – ל"˜טן", ‰נ‰ זו‰י ˙חיל˙ ‰ירי„‰ 

4) יבמו˙ ס‡, ‡.

5) ר‡‰ ˘ל"‰ חל˜ ˙ור‰ ˘בכ˙ב וי˘ב סוף ‰„רו˘ ˆ‡ן יוסף (˘‡, ב). ובכ"מ. ‚ם בספר ע˘"מ מ‡מר ‡ם 
כל חי ח"ב פל"‚. ועו„.

6) ו‡˙חנן ז, ז.

7) ברכו˙ ו, ‡. ע"פ ‰כ˙וב ב„ברים כח, יו"„.
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לו  ‚ורמ˙  ל"מ„בר"  ˘נו˙ן  זו  ח˘יבו˙  כי  ‰"‚לו˙",  מ˙חיל‰  ובז‰  ‰˘י"˙,  בעבו„˙ 
וממעט  „וח‰  ‰ו‡  ‰רי  ומ˘כך,  עליו.  "בעלו˙"  ל‰יו˙  יכול‰  וענייניו  ˘לעולם  לטעו˙ 

בעס˜י עבו„˙ ‰', ומˆיי˙ ל‰נחו˙ ‰עולם, ‰נ‰‚ו˙יו וכלליו.

כו'  ‰עמים  מכל  בחר˙נו   ‰˙‡"˘ ˙מי„  יזכור  ‡זי  ‰‡מ˙,   ˙‡ לר‡ו˙  י˘כיל  לו  ‡ך 
מכולם,  ונעלים  ‰"‚„ולים"  ‰ם  ˘י˘ר‡ל  בי„עו  „בר,  מ˘ום  י˙פעל  ול‡  ורוממ˙נו", 
יי˘‡ר  ו‡˘ר  ע"פ „רכי ‰˙ור‰,  לנ‰ל ‡˙ ‰עס˜  ˘יוכל  ב‡ופן  פרנס˙ו  לו  נו˙ן  ו‰˜ב"‰ 

לו „י זמן ל˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור‰.

"ו‰נור‡" – ‚ם ‰טוע‰ ומח˘יב ‡˙ ענייני ‰עולם ל"‚„ולים" ומ˘פיעים יו˙ר מענייני 
‰˜„ו˘‰, ˘לכן בבו‡ו במ‚ע עם ‰עולם וענייניו ‡זי "מ˙פעל" ‰ו‡ מ‰ם ומח˘יבם, ‰רי 
ז‰ ר˜ בעס˜ו בענייני ‰עולם, ‡ך ב˘ע‰ ˘נמˆ‡ ‰ו‡ ב„' ‡מו˙יו ועוס˜ בעבו„˙ ‰', ‡ין 
בעיני  ‰בור‡   ˙‡ ועבו„˙ו  ‰נ‰‚˙ו  ˙˙˜בל  ו‰כיˆ„  ‰‚ויים",  י‡מרו  מ"מ‰  חו˘˘  ‰ו‡ 
לי˘ר‡ל  ˘‚ם  יו„ע  ממנו, ‡ך  "‚„ולים"  ˘‰ם  ˘חו˘ב  בז‰  ר˜  טעו˙ו ‰י‡  כי  ‰סביב‰, 
י˘ ‡יזו ˘‰י‡ ח˘יבו˙, ˘ל "מיעוט" לכל-‰פחו˙, ולכן כ‡˘ר ‰ו‡ נמˆ‡ בר˘ו˙ עˆמו 

ועוס˜ בענייניו על פי ‡מונ˙ו, ‡ינו נו˙ן ל"מ„בר" ח˘יבו˙.

‚ם  ‡ל‡  ל"‚„ולים",  ר˜  ל‡  ‰עולם  עס˜י   ˙‡ ˘מח˘יב  ‰ו‡  ‰ירי„‰,  ‰מ˘ך  ‡בל 
ל"נור‡ים", ו‰ו‡ "מ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡":

‰נמˆ‡ במˆב ז‰, ל‡ ר˜ ˘חסר‰ ב„ע˙ו ‰‰כר‰ ˘עבו„˙ ‰' ‰י‡ ‰עי˜ר ו˘‡ר ענייני 
ל‰ם  י˘  ‰עולם  ˘ענייני  כן  ‚ם  ˘חו˘ב  ‡ל‡  כלל,  עˆמי˙  ח˘יבו˙  ל‰ם  ‡ין  ‰חולין 
˘סביבו  ‰עולם  י˜בל  כיˆ„  ‰ו‡  חו˘˘  מפני‰ם,  מ˙ייר‡  ו‰ו‡  עליו,  בלע„י˙  ˘ליט‰ 
מ˘˙„ל  ב„' ‡מו˙יו, ‰רי ‰ו‡  בעב„ו ‡˙ ‰בור‡  כן ‚ם  ועל  לעבו„˙ ‰',  ‡˙ ‰˙מסרו˙ו 

ל‰ˆניע ז‡˙ מפח„ ‡˘ר יפ‚ום ‰„בר במעמ„ו, בכבו„ו ובח˘יבו˙ו.

כ˘˘˜ועים בענייני ‰עולם ‰"ז מפעפע 
כ‡רס נח˘ ˘רף וע˜רב

‰מ„בר  כ‡˘ר  ‰ו‡  רח"ל,  ‰‡„ם  ˘ל  בירי„˙ו  ‰ב‡  ‰˘לב   – וע˜רב"  ˘רף  "נח˘, 
 ˙‡ מכי˘ים  ˘ני‰ם  ו‰ע˜רב  ‰נח˘  "נח˘".  ˘ל  ב‡ופן  ‚ם  ‡ˆלו  נ‰י‰  ו‰נור‡  ‰‚„ול 

‰‡„ם ומכניסים בו ‡˙ ‡רסם, ‡ל‡ ˘‰נח˘ ‡רסו חם, ו‰ע˜רב ‡רסו ˜ר8.

כבו„  ורוח˘  ‰‡„ם  ˘טוע‰  מכיוון  ברוחניו˙,  ‰נח˘  ‰כ˘˙  מ˘מעו˙  ‚ם  ‰י‡  וכך 
ו‰ערכ‰ לענייני ‰חולין ו‰נ‰‚ו˙ ‰עולם, ‰נ‰ מיום ליום מ˘˜יע ‰ו‡ ‡˙ כוחו˙יו בענייני 
ו˙פיל‰  ב˙ור‰  ‰˙ל‰בו˙ו  מכך  וכ˙וˆ‡‰  וב‰˙ל‰בו˙,  בחמימו˙  ב‰ם  עוס˜  ‰עולם, 
˘בעיניו ‰ו‡  בענייני ‰"מ„בר"  וחמימו˙ו ‰ם  רוב ‰˙ל‰בו˙ו  ע„ ‡˘ר  ופוח˙˙,  ‰ולכ˙ 

8) ר‡‰ בספר ערכי ‰כינויים (לבעמח"ס ס„ר ‰„ורו˙) מע' נח˘.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ב‰לוחו˙ ˘‡ינם ״‰פ˜ר ‚מור״)11. 

„חלו˜ים  לומר,  י˘  ‰„בר  [ו‰סבר˙ 
‡יסורי ‚ניב‰ ו‚זיל‰ מ‡יסור מזי˜: 

מ˘ום  ‰ו‡  מזי˜  ˘ל  וחיובו  ‡יסורו 
„ין  י˙כן  ל‡  ולכן  חבירו,   ˙‡ ˘מפסי„ 
מזי˜ ‡‡״כ י˘ בחפı ‰ניז˜ ˙ועל˙ ו‰נ‡‰ 
חבירו  ממון  מזי˜  ‡ם  ז‰  (ומטעם  ל‰ניז˜ 
כנ״ל,  מזי˜,  נ˜׳  חבירו ‡ינו  טוב˙  ב˘ביל 
מחמ˙ ˘‡ין ‰ו‡ מפסי„ נכסי חבירו, ‡ל‡ 
‰עול‰  ו˙י˜ון  ˙ועל˙  לו  מבי‡  ‡„רב‰, 

״ב˘וויו˙ו״ על ˘וויו˙ ‰חסרון12); 

‰ו‡  ו‚זיל‰  ‚ניב‰  ‡יסור  מ˘‡״כ 
ומכניסו  חבירו  מר˘ו˙   ıחפ ˘נוטל  בז‰ 
 ıחפ‰ ב˘וויו˙  ˙לוי  ‰„בר  ו‡ין  לר˘ו˙ו, 
בעˆם  ‡ל‡   ,(ıב‰חפ ו˙˘מי˘ו  (ב‰נ‡˙ו 

‰בעלו˙ ˘ל חבירו13]. 

ועו„ ועי˜ר – ‰לוחו˙ ני˙נו ״ל‰ורו˙ם״ 
˘מˆו˙  ‡ף  ‚„ול‰,  ו‰כי  ‰נ‡‰  ו‰״ז   –

˘ל  ‡ינם  ‰נ‡‰  ˘‡יסורי  ל‰„יעו˙  ו‚ם   (11
ב‰ם  ו‡ין  ועו„)   ‡ ל‰,  סוכ‰  (ר˘״י  כלל  ‰בעלים 
ערך ‡יסורי  ˙למו„י˙  מ˘ום ‚זל (ר‡‰ ‡נˆי˜לופ„י׳ 
ב‡יסורי  ר˜  ‰״ז   — ו˘״נ)  ו‡ילך)  ˆו  (ס״ע  ‰נ‡‰ 
‰נ‡‰ ממ˘ ˘‰ם ‰פ˜ר (ל˘יט‰ זו), מ˘‡״כ בנ„ו״„ 
וכיו״ב,  ממון  ‰נ‡˙  ˘ום  לבנ״י  ˘‡ין  ‡ף  (לוחו˙), 

מ״מ ע„יין ‰ם בבעלו˙ם.

ע״„  ‡פילו  חבירו  ממון  ל‰זי˜  „‡סור  ו‰‡   (12
ל˘לם (כנ״ל ‰ער‰ 8) — ‰יינו מפני ˘‡ין בז‰ ˘ום 
וחסרון  ‰פס„  ‡ל‡  כ‡ן  ו‡ין  ל‰ניז˜,  ו˙ועל˙  ריוח 
״„בר  כ˘מ˘לם  מ˘‡״כ  ˘י˘לם),  ע„  עכ״פ,  (זמני 

יפ‰ ממנו״.

˙ור‰  מ„ין  ˘‰ו‡  כל  ל‚זול  ‡סור  ˘לכן   (13
חו״מ  ‡„‰״ז  מ˘ו״ע  ול‰עיר   .(„ סעיף  (כ„ל˜מן 
‰ל׳ מˆי‡‰ ופ˜„ון סל״ז. ו‚ם ל‰„יעו˙ (ר‡‰ ‰נסמן 
˘ל  בע״כ  לי˜ח  יכולים  ˘‡יסורי ‰נ‡‰   (11 ב‰ער‰ 
‰ם  ‰נ‡‰  ˘‡יסורי  ˘ס״ל  מפני  ‰״ז   — ‰בעלים 

‰פ˜ר.

עˆמן ל‡ו לי‰נו˙ ני˙נו. 

וע״פ כ‰נ״ל ‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡: ‡ף 
 – מזי˜  „ין  ‡ין  ‰לוחו˙  „ב˘ביר˙  ‡˙״ל 

‡בל בכל ‡ופן י˘ ‡יסור ‚זל. 

ו‡ין ל˙רı ˘‡ין חיוב ‚זיל‰ ע„ ˘יע˘‰ 
 .‡ עט,  ב״˜  מ˘נ‰  (ר‡‰  ‰נ‚זל  ב„בר  ˜נין 
בכ˙וב  מפור˘  בנ„ו״„  ˘‰רי   – ובכ״מ) 

ו‡˘ליכם  ‰לוחו˙  ב˘ני  ״ו‡˙פו˘  (כנ״ל) 
˘ביר˙  ˘˜ו„ם  ‰יינו  ‚ו׳״,  ו‡˘ברם  ‚ו׳ 
ע״מ  ב‰ם  (מיוח„˙)  ˙פי˘‰  ‰לוחו˙ ‰י˙‰ 
 ıחפ‰ ל‡ב„  ע״מ  ‰‚וזל  ‚ם  [ו‰רי  ל˘ברם 
‰וי ‚זלן, כמו ‰לו˜ח בי„ו מטבע ˘ל חבירו 
ע״מ לזור˜ו לים ‰‚„ול, ˘מי„ ˘לו˜חו „ינו 

כ‚זלן וחייב ב‰˘ב‰ (˘ם ˆח, ‡)]. 

 „ 
‰לוחו˙  „‰יו  למימר  „ליכ‡  יב‡ר 

ב˘ו˙פו˙ „לי˙ ב‰ ˘ו‰ פרוט‰ לכ״‡

ע‰״פ  „חז״ל14  ע״פ   ıל˙ר י˘  לכ‡ור‰ 
 – יחי„)  (ל׳  ‡ל˜יך״  ‰׳  ״‡נכי  ב)  כ,  (י˙רו 

בפ״ע  מי˘ר‡ל  לכ‡ו״‡  נ‡מרו  ˘ע˘‰״„ 
‰„בור  ״עמי  ‡ומר  מי˘ר‡ל  וכ‡ו״‡ 

מ„בר״. 

ועפ״ז י˘ לומר, ˘‚ם ב‰יו˙ם – ע˘‰״„, 
‰‡בן,  לוחו˙  על  ח˜ו˜ים   – ‰״ל‰ורו˙ם״ 
˘י‰יו  ב‡ופן  ני˙נו  ל‡  עˆמם,  ו‰לוחו˙ 
בפ״ע),  ל‰יחי„  בעלו˙  (ו‡ין  ˆיבור  נכסי 
ב‰לוחו˙  ˘ו˙פים  י‰יו  י˘ר‡ל  ˘כל  כ״‡ 

(וי˘ בעלו˙ לכ‡ו״‡ מי˘ר‡ל). 

בסופו.  ‰˘לי˘י  בחו„˘  פ׳  „ר״כ  פסי˜˙‡   (14
רפו).  (רמז  ע‰״פ  יל״˘  יז.  י˙רו  (ב‡בער)  ˙נחומ‡ 
ור‡‰ ‚ם פסי˜˙‡ רב˙י פ׳ כ‡. רמב״ן ע‰״˙ ע‰״פ.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

טוב˙ם  ב˘ביל  ‰י˙‰  ‰לוחו˙  ב˘ביר˙ 
(˘˘ביר˙  עונ˘ם   ˙‡ ל‰˜ל  י˘ר‡ל,  ˘ל 
‰לוחו˙ ‰י‡ „ו‚מ˙ ˜ריע˙ ‰כ˙וב‰, כי ‡ז 
ו‰נ‰,  ‡י˘״).  כ״‡˘˙  ול‡  כ״פנוי׳״  י„ונו 
לטוב˙  ˘‰ו‡  ב‡ופן  חבירו  נכסי  ‰מזי˜ 

‰ניז˜, ‡ין בז‰ לכ‡ור‰ „ין מזי˜8.

(˘ו״ע  ˙˘חי˙  בל  מ‡יסור  [ול‰עיר 
˙˘חי˙  ובל  ‚ו״נ  ˘מיר˙  ‰ל׳  חו״מ  חל˜  ‡„‰״ז 

ליז‰ר  ״ˆריך  ˘‡„ם  „‡ף  ו˘״נ),  סי״„-ט״ו. 

ול‡  ל˜ל˜לו  ול‡  ל‡ב„ו  ˘ל‡  במ‡ו„ו 
ל‰זי˜ו״ – ‰״ז ר˜ ״כ˘עו˘‰ „רך ‰˘ח˙‰ 
ו˜ל˜ול, ‡בל ע״מ ל˙˜ן מו˙ר ל˜ל˜ל״9]. 

(ב) מכיון ˘‰לוחו˙ ני˙נו ע״מ ל‰ניחם 
˘ל  ‡פ˘רו˙  לי˘ר‡ל  ‰י׳  ל‡  ‰רי  ב‡רון, 
כס״˙,  ל‡  (‡פילו  ב‰ם  ו˙˘מי˘  ‰נ‡‰ 
 – ו‡„רב‰  בו,  ל˜רו˙  יכולים  ˘עכ״פ 
בו  ˘״נ‰נ‰   ,(‡ מ‚,  (ב״ב  ˜‡י״  ״ל˘מיע‰ 

‡ח„). ו‡כ״מ (ור‡‰ ל˜ו״˘ חל״„ ע׳ 219 ו‡ילך).

ע״„  ‡פילו  חבירו  ממון  ל‰זי˜  ˘״‡סור  ו‡ף   (8
ל˘לם כמו ˘‡סור ל‚נוב ול‚זול ע״מ ל˘לם״ (˘ו״ע 
מפרי˘‰  ממון,  נז˜י  ‰ל׳  רי˘  חו״מ  חל˜  ‡„‰״ז 
כ˙ב  ל‡  ˘עח) — ‰רי  ר״ס  חו״מ  לטו˘ו״ע  וסמ״ע 
(כ‰„ין  ממנו״  יפ‰  „בר  ל˘לם  ע״מ  ״‡פילו  ˘ז‰ו 
[‡ל‡   .(10 ו‰ער‰  בפנים  כ„ל˜מן  ו‚זיל‰,  ב‚ניב‰ 
˘‡סור  ״כמו  מ‰ל˘ון  ˘מובן  עכ״פ)  (ב„וח˜  ˘י״ל 
ו‚זיל‰  ל‚ניב‰  בז‰  ˘˘ו‰  כו׳״, ‰יינו  ול‚זול  ל‚נוב 

(ר‡‰ פרי˘‰ וסמ״ע ˘ם)].

9) וכמפור˘ ˘ם, ˘כ״‰ ‚ם ‡ם ‰˙י˜ון ‡ינו ב‚ופו 
˘ל „בר ז‰ ‡ל‡ ב„ברים ‡חרים וכיו״ב. 

ל‰ר‡ו˙  כ„י  כונ˙ו  „״‡פי׳  כ׳,  ˘ם  סי״„  בסוף 
כעס וחימ‰ ל‰טיל ‡ימ‰ על בני בי˙ו ˘‡ינן נו‰‚ין 
״ל‰טיל  ז‰  בנ„ו״„ ‰רי ‡ין  כ˘ור‰״ ‡סור. — ‡בל 
מ˘ו״ע  ול‰עיר  מעונ˘.  ל‰ˆילם  כ„י  ‡ל‡  ‡ימ‰״, 
ע׳  חי״ח  ל˜ו״˘  ס״„.  ‚ו״נ  נז˜י  ‰ל׳  ˘ם  ‡„‰״ז 
ע׳  בי‰ב״ח  ‰ל׳  ברמב״ם  ובי‡ורים  (חי„ו˘ים   466
(חי„ו˘ים  ו‡ילך   11 ס״ע  חכ״ט  ל˜ו״˘  ור‡‰   .(„˜

ובי‡ורים ˘ם ע׳ ˜ע‰).

ופ˘יט‡  ˘ם)),  (ר˘ב״ם  ב˘מיע˙ו״  ויוˆ‡ 
˘ל‡ ני˙נו למכרם – ו‡״כ ל‡ ‰י׳ לי˘ר‡ל 
מבעלו˙  (ו‚רוע  ב‰לוחו˙  בעלו˙  ˘ום 
ב‡יסורי ‰נ‡‰), ובמיל‡ ל‡ ˘ייך בז‰ „ין 

מזי˜. 

 ‚ 
ויב‡ר  בז‰ „ין ‚זיל‰,  י˜˘‰ „ע„יין ‡יכ‡ 

‰חילו˜ בין ‚„רי ‚זיל‰ ומזי˜

„‡ף  נ˙יי˘ב,  ל‡  „ע„יין  ‡יבר‡, 
בז‰  י˘  מ״מ  מזי˜,  „ין  כ‡ן  ˘‡ין  ‡˙״ל 
‡ינם  ‡ל‰  טעמים  ˘ני   ‡‰„ ‚זיל‰,  ‡יסור 

מפ˜יעים „ין ‚זיל‰: 

חבירו  נכסי  „‰מזי˜   – ‰‡׳  ‰טעם 
 – מזי˜  „ין  עליו  ‡ין  חבירו  טוב˙  ב˘ביל 
לטוב˙  ˘‰ו‡  ‚זל  „‡ף  ב‚זל,  ˘ייכ‡  ל‡ 
חו״מ  (˘ו״ע  וכ‰„ין  ‡סור,  ז‰  ‰רי  ‰נ‚זל 
ע״מ  ‡פי׳  ל‚זול  „״‡סור  ס״ב10)  ס˘נ״ט 

ל˘לם „בר יפ‰ ממנו״; 

ו‰טעם ‰ב׳ – ˘‰לוחו˙ ‰רי ‰בעלו˙ ב‰ן 
 – מז‰)  ˘פחו˙  (‡ל‡  ‰נ‡‰  ב‡יסורי  כעין 
‡ינו מ˙יר ‡יסור ‚זל. וכבי‡ור ‡„‰״ז (ב˜ו״‡ 
‡יסורי  לענין  ס˜״ב))  (ס˙ל״‰  פסח  ל‰ל׳  ˘לו 

מחמ˙  ב‚ופו  זכו˙  לו  ˘״‡ין  ˘‡ף  ‰נ‡‰, 
בז‰ „ין  ממנו״ (ולכן ‡ין  לי‰נו˙  לו  ˘‡סור 
מזי˜ מ‡חר „״ל‡ו מי„י חסרי׳״), מ״מ ״‡ינו 
בעביר‰  ליטול  ˘כל ‰רוˆ‰  ע„  ‚מור  ‰פ˜ר 
(וכן  בעלים״  ˘ל  כרחו  בעל  ויטול  יב‡ 

ו‰˙˘לומין  לימכר  עומ„   ıחפ‰ ˘‡ם  ‡ל‡   (10
‡חר  ע״י  ‰˙˘לומין  לו  ולזכו˙  ל‚זול  ר˘‡י  בעין 
(י״‡ ב˘ו״ע ˘ם וב˘״ך ˘ם ס˜״„. וכן פס˜ ‡„‰״ז 
ל‡  ולכ‡ור‰  ע״˘).  ס״ב.  ו‚ניב‰  ‚זיל‰  ב˘ו״ע ‰ל׳ 

˘ייך לנ„ו״„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

"‰‚„ול ו‰נור‡", ˘לכן עוס˜ ‰ו‡ בענייניו בר˙יח‰ כ‡רסו ˘ל "נח˘".

מזעיר  מעט  י˜ר˙  פינ˙  בו  ונו˙ר‰  בכולו,  ‰‡רס  בו  נ˙פ˘ט  ל‡  ‡˘ר  י˘  וע„יין 
‰˙ל‰בו˙ וחמימו˙ בעס˜י עבו„˙ ‰', ‡ך ‰‰ולך ב„רך ירי„‰ רח"ל, ‰נ‰ ‡פ˘ר ˘יבו‡ 

ל„ר‚‰ נמוכ‰ יו˙ר, ˘‰מ„בר נע˘‰ ‚ם ל"˘רף".

‡˘ר  ע„  בכולו,  מ˙פ˘טים  ‰‚˘מיו˙  בעס˜י  ו‰ר˙יח‰  ‰עולם,  לענייני  ‰ח˘יבו˙ 
‰י‡  ‰˙ל‰בו˙ו  כל  ומע˙‰  ˜„ו˘‰,  לעניני  ‰‰˙ל‰בו˙   ˙‡ רח"ל  ל‚מרי  "˘ורפים" 
ולב,  לב  בל‡  ‰ו‡  עוס˜  ‰˜„ו˘‰  בענייני  ו‡ילו  ו‰נ‰‚ו˙יו,  ‰ז‰  עולם  בענייני  ור˜  ‡ך 

ב˜רירו˙ ובל‡ ח˘˜.

˘יי‰פך  ‡פ˘ר  בלבבו,  ל‰˙פ˘ט  ‰"מ„בר"  ‡רס  וממ˘יך  ל˘‚ו˙,  ‰ו‡  מוסיף  ו‡ם 
בענייני ‰עולם  ל‚מרי  ˘מונח   – "ע˜רב"  ˘ל  ל‡רסו ‰˜ר  ‰"נח˘"  ˘ל  ח"ו ‡רסו ‰חם 
חמור ‰ו‡ ‡ף  ז‰  ומˆב  ו˜רירו˙,  ב‡„י˘ו˙  ור˙יח‰, ‡ל‡  בחמימו˙  ל‡  ו˙‡וו˙יו ‡בל 

יו˙ר מ‰עוס˜ ב˙‡וו˙ ‰עולם בחיו˙ וב‰˙ל‰בו˙9.

מˆבו  ב‰˙ל‰בו˙, ˜˘‰  עולם ‰ז‰  בענייני  ˘‰עוס˜  נר‡‰  ר‡˘ונ‰  ˘ב‰˘˜פ‰  „‡ף 
‰ו‡  כן  ל‡  ‰נ‰  ו˜רירו˙,  ב‡„י˘ו˙  ‡ך  ‰חולין  בענייני  ˘מונח  מז‰  יו˙ר  ‰ו‡  וחמור 
‰„בר ‡ל‡ ל‰יפך, ˘‰‡„ם ‡˘ר ‰נ‰‚˙ו ‰י‡ ב˜רירו˙ ובל‡ ‰˙ל‰בו˙ ˜˘‰ ביו˙ר ‰ו‡ 

‰„בר ˘יעל‰ מ˘ם ל˘וב ‡ל ‰' בכל לבו.

כי, כ‡˘ר מעוררים ‡˙ ‰‡„ם ל˘וב ב˙˘וב‰ לעזוב ˙‡וו˙יו וללכ˙ ב„רך ‰י˘ר, ‰נ‰ 
בנ˜ל יו˙ר ל‰עלו˙ ‡˙ ‰עוס˜ ב˙‡וו˙ בחמימו˙, ו‡ילו ‰מונח בענייני ‰עולם ב˜רירו˙ 

ו‡„י˘ו˙ ˜˘‰ ביו˙ר ל‰עלו˙ו מ˘ם.

˘ל  ˙נוע‰  בו  ניכר˙  ‰רי  רב‰,  חיו˙  מ˙וך  ‰עולם  ב˙‡וו˙  ועוס˜  ‰מ˙ל‰ב  „‡„ם 
י˘נ‰ ‰˙˜וו‰ ‡˘ר  בענייני ‰עולם, ‡ך  ר˙יח˙ו ‰י‡  ˘ע˙‰  ו‰ן ‡מ˙  ו‰˙עניינו˙,  חיים 
י˘ים  ו‰˙עניינו˙,  בחיו˙  ˘מˆוי ‰ו‡  מכיוון  ב˙˘וב‰, ‰נ‰  ל˘וב ‡ל ˜ונו  כ˘יעוררו‰ו 

‡ל לבו ל˙˜ן ‡ורחו˙יו ול‰פך „רכו.

‡ך ‡ו˙ו ˘מונח ב˙‡וו˙ ‰עולם מ˙וך ˜רירו˙ ו‡„י˘ו˙, י˜˘‰ מ‡ו„ למ˘כו מנפיל˙ו 
מי  ‰ז‰,  עולם  מענייני  ‡ף  ומ˙ר‚˘  מ˙ל‰ב  ˘‡ינו  מכיון  כי  ‰י˘ר,  „רך  על  ול‰עמי„ו 
יוכל לעוררו ב˙˘וב‰, ב‡˘ר ‡ינו מ˙ר‚˘ ומ˙ל‰ב מ˘ום „בר, ו‰רי ‰ו‡ כ"מ˙" ˘‡ין 

בו ˘ום חיו˙, ובמיל‡ ל‡„ם כז‰ ˜˘‰ ‰˙˘וב‰ ביו˙ר.

ˆמ‡ ומ˘˙ו˜˜ – ו‡ינו מר‚י˘ ˘ˆמ‡ ל˜„ו˘‰
˘מר‚י˘  פ˙‡ום"  ˘כ‡˘ר "י˘ ‰˙עוררו˙  בס‰"˜10  נו„ע   – מים"  "וˆימ‡ון ‡˘ר ‡ין 

9) ר‡‰ בעניין ‰˜רירו˙ ב˜ונטרס ‰˙פיל‰ פר˜ ח.

ספר   .„ לו,   ‡ˆ˙ ˙ור‰  ובל˜וטי  ס˜"‡-ב.  ‰וספו˙   (˙"‰˜ (‰וˆ‡˙  ל‰בע˘"ט  טוב  ˘ם  כ˙ר  ר‡‰   (10



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ıויחפו  .  . לילך ‡חר ‰‰בל  ול‡   .  . ב‰וי' ‡ח„  ולי„ב˜  לילך  ‰‡„ם ˆורך "לעבו„˙ ‰', 
ר˜ ב˜רב˙ ‡ל˜ים לב„ו", ‰נ‰ י„ע ‰‡„ם ˘‰˙עוררו˙ זו ‡ינ‰ ב‡‰ מכח עבו„˙ו, ‡ל‡ 
˘מלמעל‰  ‚מור  ומופ˙  ‡ו˙  ז‰   .  . כלל  כמ˜ו„ם  ‰כנ‰  בלי  פ˙‡ום  לבבו  כ˘"מ˙עורר 

מעוררים ‡ו˙ו, וכמו ˘י˘ ב˙ ˜ול בכל יום ˘מכרז˙ ˘ובו כו'".

ומ˙עס˜  מ˜יים ‰מˆוו˙  לומ„ ‰˙ור‰,  ב„רך ‰י˘ר,  כ‡˘ר ‰‡„ם ‰ולך  ז‰ ‰ו‡  וכל 
ל˙˜ן  ‰ו‡  ˆריך  ‡˘ר  יו„ע  מלמעל‰,  ‡ו˙ו  כ˘מעוררים  ו‡ז  י˙"˘,  ‰בור‡  בעבו„˙ 

וליי˘ר „רכיו עו„, ול‰˙עלו˙ בעבו„˙ו.

‡ך כ‡˘ר לו˜‰ ‰‡„ם ומח˘ב ‡˙ ‰עולם ל"מ„בר ‰‚„ול", ומ‰ ‚ם ˘מונח ב˙‡וו˙ 
מלמעל‰,  נ˘מ˙ו   ˙‡ כ˘מעוררים  ‡זי  כנ"ל,  וע˜רב"  ˘רף  "נח˘  ˘ל  וב‡ופן  ‰עולם 
˜„ו˘‰  מענייני  רחו˜  ˘‰ו‡  מכיוון  ‡ך  ‚„ול‰,  ו‰˘˙ו˜˜ו˙  ˆימ‡ון  ‡מנם  ‰ו‡  מר‚י˘ 

ועבו„˙ ‰', ‡ין ‰ו‡ יו„ע למ‰ ‰ו‡ ‰ˆימ‡ון.

ועל כן מיˆר ‰כ˙וב: "ˆימ‡ון" – ‰‡„ם ח˘ בˆימ‡ון וכיסופין, ‡ך "‡˘ר ‡ין מים" – 
‡ינו מכיר ‡˘ר ˆמ‡ ‰ו‡ ל"מים זו ˙ור‰", ו‡ינו יו„ע לנˆל ‰˙עוררו˙ זו ל˙˜ן ‡ורחו˙יו 

ול˘וב ב˙˘וב‰ ˘למ‰.

‰‰˘˜פ‰ ‰נכונ‰ על ‰עולם – מוˆי‡‰ ‡˙ ‰‡„ם מן ‰מ„בר
‰כרחי˙  ‰מחל‰  ˘י„יע˙  בלב„  זו  ול‡  מ‰רפו‡‰,  חל˜  ‰י‡  ‰מחל‰  י„יע˙  כ‡מור, 
‰י‡ ב˘ביל לרפ‡ו˙ ‰חול‰, ‡ל‡ י˙יר‰ מזו ˘י„יע˙ ‰מחל‰ ‰י‡ מ„רכי ‰רפו‡‰ ו‰י‡ 
‰נ‰  ז‰,  לחולי  ˘‰בי‡ו‰ו  ו‰סיבו˙  מˆבו  ‰חול‰  מכיר  ˘כ‡˘ר  מ‰רפו‡‰,  חˆי  כבר 

במ˘ך ‰זמן יבי‡ ‰„בר ‚ם לרפו‡˙ו11.

˘ל  נפיל˙ו  ‰‚„ול",  ב"מ„בר  ‰י‡  מ˙חל˙  זו  עמו˜‰  ירי„‰  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  וכפי 
ומ˘פיעים  ל"‚„ולים"  וענייניו  ‰עולם  ‰נחו˙   ˙‡ מח˘יב  ˘‰ו‡  בכך  מ˙חיל‰  ‰‡„ם 

יו˙ר מענייני ˜„ו˘‰ ועבו„˙ ‰'.

ו‰˙י˜ון למˆב ז‰, מ˙חיל ‚ם ‰ו‡ ב‰נח‰ ‰יסו„י˙ ו‰בסיסי˙, ˘מכיר ‰‡„ם ˘"‡˙‰ 
בעולם,  ו"‚„ולים"  ח˘ובים  ‰כי  ‰ם  י˘ר‡ל  ˘בני  ורוממ˙נו",  ‰עמים,  מכל  בחר˙נו 

ו‰˘ליט‰ בעולם ‰י‡ ל‰ם לב„ם.

וכ‡˘ר י˘ ל‡„ם ‰˙ו˜ף ‰נכון ב˜„ו˘‰ ובעניני ‰י‰„ו˙ בכלל, ומ˙˜נים ‡˙ ‰‰˘˜פ‰ 
‰נכונ‰ על ענייני ‰עולם, ‡זי יוˆ‡ים מ‰"מ„בר", ועולים ל‡רı ‰˜„ו˘‰ ל‚‡ול˙ עולם.

‰מ‡מרים ˙˘"ב עמ' 139. ועו„. ‰ˆיטוטים ˘ל˜מן ‰ם מספר ‰מ‡מרים ˙רס"ו עמ' ˜כ‡.

11) על פי ‰מ˙ב‡ר בפנים, יומ˙˜ מ„וע מפורט˙ סיב˙ ‰‚לו˙ „"מ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡", בפר˘‰ ‰נ˜ר‡˙ 
ל‚‡ול‰,  ˘ייך  כבר  ‰ו‡  ‰‚לו˙  סיב˙  בי‡ור  ולכן  מ‰רפו‡‰,  חל˜  ‰י‡  ‰מחל‰  י„יע˙  כי  „נחמ˙‡",  ב"ז' 

ומ˙‡ים ל˘בע‰ „נחמ˙‡. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ט.  פר˘˙נו  (˙נחומ‡  מ„ר˘ים  בכמ‰  ומˆינו 
פ״‰  ˘˜לים  ירו˘למי  ב.  פל״ב,  וי˜״ר  כט.   ‡˘˙

מ˘‰  ˘חˆבן  ועו„)  ˘ם.   ‡˘˙ פר˘״י  ‰״ב. 

מ˘ל  ‡ל‡  ‰יו  ˘״ל‡   – ‡‰לו״)  ״ב˙וך 
‡„ם  (˙ול„ו˙  במפר˘ים  וכמבו‡ר  ˆיבור״, 
ל˜ו״˘  בכ״ז  ור‡‰  ב).  (י,  ˘ם  ב‰עלו˙ך  לספרי 

טעמ‡ ‰וˆרך  ˘מ‰‡י  ו‡ילך),  ס״ע 112  חי״ט 

˘לך  פסול˙ן   – לך  „״פסל  מיוח„  ‰י˙ר 
˘ם.  ו˙˘‡  פר˘˙נו  ˙נחומ‡  לח, ‡.  (נ„רים  י‰‡״ 
ועו„),  ˘ם.  וי˜״ר  ב.  פמ״ו,  ˘מו״ר  ˘ם.  ירו˘למי 

וע‡כו״כ  ˆיבור;  ˘ל  ‰״‰  בל‡‰״כ  כי 
‡ל˜ים״  ״מע˘‰  ˘‰יו  ר‡˘ונו˙3  בלוחו˙ 

(˙˘‡ לב, טז)], 

‰לוחו˙  ב˘ביר˙  לכ‡ור‰  ‡יכ‡  ועפ״ז 
מ˘ום ‰יז˜ נכסי (ממון) ˆיבור4? 

˘וויו˙  ˘ום  ‰י׳  ˘ל‡   ıל˙ר ו‡ין 
במ„בר  ב˙ים  בנו  ל‡  ˘‰רי  ל‰‡בנים, 
‰יו  ר‡ויו˙  ‰‡בנים   (‡) כי   – (וכיו״ב) 

3) ‡בל ר‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 23.

פר˘˙נו  „ב״ר  י‡.  פר˘˙נו  (˙נחומ‡  במ„ר˘   (4
פ״‚, טו) ‡״ל (‰˜ב״‰) למ˘‰ ‡ני ‰כ˙ב˙י ב˙ור˙י 
ו‰˘יב ‡˙ ‰‚זיל‰ ‡˘ר ‚זל  כ‚)  (וי˜ר‡ ‰,  ו‡מר˙י 
‡ו ‡˙ ‰פ˜„ון ‡˘ר ‰פ˜„ ‡˙ו וע˙‰ ‰פ˜„ון ˘‰י׳ 
˘ם)  ל„ב״ר  מ˙״כ   — לי˘ר‡ל  (ל‰בי‡ם  ‡ˆלך 

‰˘יב ‡ו˙ו זו ˘נ‡מר פסל לך. 

ל˘ברם  (למ˘‰)  לו  ‰ו˙ר  ‡יך  עˆ״ע,  ‡בל 
לכ˙חיל‰? 

(לב,   ‡˘˙ (בחיי  במפר˘ים  מ‰˘˜ו״ט  ול‰עיר 
טז). מו˘ב ז˜נים ופענח רז‡ (˘ם, יט). ור‡‰ ˆפע״נ 
ע‰״˙ (˘ם, טו). ועו„) — ‡יך ‰ו˙ר לו למ˘‰ לנ‰ו‚ 
 — כו׳.  ב‰ר  ל‰ניחם  ו‰ו״ל  בזיון  מנ‰‚  ב‰לוחו˙ 
לילך  כ„י   .  . ˘ברם  ״˘לכך  ˙י׳  ˘ם  ז˜נים  ובמו˘ב 
‡ומרים  וכי   .  . ‰עון  מן  ולסל˜ם  לי˘ר‡ל  למחנ‰ 
מˆו‰ „רבים   .  . חבירך  ˘יזכ‰  ב˘ביל  חטו‡  ל‡„ם 
˘‡ני כ„י למנוע רבים מעון״ (ע״˘). ועפ״ז מיו˘ב˙ 
מפר˘ים  ˘‡ר  ל˙י׳  (מ˘‡״כ  ˘בפנים  ‰˘‡ל‰  ‚ם 

˘ˆויינו לעיל).

יב)  יז,  (ב˘לח  וכמ˘״כ  ‡חרים,  ל˙˘מי˘ים 
מˆב‰  ע˘יי˙  עלי׳״,  וי˘ב  ״וי˜חו ‡בן ‚ו׳ 
וכו׳; (ב) מפור˘ בחז״ל („, י‚. ˙נחומ‡ ˙˘‡ 
לוחו˙  ˘(‚ם)   (‚ יב,  ב‰עלו˙ך  בספרי  וכ״‰  כו. 

 (‚) ״סמפירינון״5;  ˘ל  ‰יו  ‰ר‡˘ונו˙ 
״מע˘‰  ‰יו  ˘‰לוחו˙  מכיון  ‡ופן:  בכל 
עˆמו ‰י׳  ז‰  ˘מ˘ום  בוו„‡י  ‡ל˜ים״ ‰רי 

ערכן ו˘ווי ˘ל‰ן רב. 

 ב 
יסי˜ „ל‡ ˘ייך בלוחו˙ נז˜, „‰מזי˜ ע״מ 
ב‰ו  „לי˙  מחמ˙  ו‚ם  מזי˜,  ‡ינו  ל‰יטיב 

‰נ‡‰

מזי˜,  „ין  ב‚„רי  ‰עיון  ‡חר  ו‰נ‰, 
ענין  ‡ינו  מזי˜  „„ין  לומר  י˘  לכ‡ור‰ 

ל˘ביר˙ ‰לוחו˙, ומ˘ני טעמים6: 

(‡) מבו‡ר ברז״ל (˘מו״ר פמ״‚, ‡. ˙נחומ‡ 
˙נחומ‡  ‚ם  ור‡‰  ˘ם).  ‡„ר״נ  (ור‡‰  י‡  פר˘˙נו 

מ˘‰  ˘כוונ˙   (7‡ ל„,  ˘ם  פר˘״י  ל.   ‡˘˙

˘ם).  ל˙נחומ‡  יוסף   ıע) ״ספיר״  ‡בן  ו‰ו‡   (5
ור‡‰ ל˜ו״˘ חי״ט ע׳ 106 ‰ער‰ 9.

כל  ‰רי   —  ˘„˜‰ נכסי  ‰ם  ˘‰לוחו˙  ‡˙״ל   (6
רפ״‰,  ‚יטין  (ירו˘למי   ˘„˜‰ ב˘ל  פטורים  ‰נז˜ין 
‰וב‡ ב˙ו„״‰ ˘ור ב״˜ ו, סע״ב). ‡בל מ״מ פ˘יט‡ 

„‡סור ל‰זי˜ נכסים ˘ל ‰˜„˘.

 .‡ סב,  יבמו˙   .‡ פז,  (˘ב˙  ל‰טעם  מ˘‡״כ   (7
פסח  ומ‰  „רי˘  „מ˘‰  ועו„)  ˘ם.   ‡˘˙ ˙נחומ‡ 
כו׳ וי˘ר‡ל מומרים כו׳ (‰יינו ˘˘ברם מפני ˘בנ״י 
י˘ר‡ל  וטוב˙  כ‡ן ‰ˆל˙  ל‰ם), ‡ין  ר‡ויים  ל‡ ‰יו 
‰רמב״ן  לטעם  וכן  ‰˙ור‰).  וכבו„  ‰ˆל˙  (‡ל‡ 

(˙˘‡ לב, טז). ועו„. 

מבי‡   (‡ ל„,  יט.  לב,   ‡˘˙) ˘ר˘״י  ל‰עיר  ‡בל 
נפר„ים),  טעמים  כ˘ני  ל‡  (ולכ‡ור‰  ‰טעמים  ˘ני 
מ˘מע  (וכן  בי׳  ‡י˙נ‰ו  ו‰‡   ‡‰„ ˘ס״ל  ומ˘מע 
ב‰מ˘ך  ‰ענינים  ˘ני  ˘מבי‡  ˘ם,   ‡˘˙ ב˙נחומ‡ 



טו

ב‰‡ „ל‡ ‰י' „ין ‚זיל‰ ומזי˜ 
ב˘ביר˙ ‰לוחו˙

˘ייך  יסי˜ „ל‡   / ˘וויו˙  בו  ˘י˘  מזי˜ „בר  ו‰וי  ממון ˆיבור  י˜˘‰ „לכ‡ור‰ ‰יו 
י˜˘‰   / ב‰ו ‰נ‡‰  מחמ˙ „לי˙  ו‚ם  מזי˜,  ל‰יטיב ‡ינו  ע״מ  נז˜, „‰מזי˜  בלוחו˙ 
„ליכ‡  יב‡ר   / ומזי˜  ‚זיל‰  ‚„רי  בין  ‰חילו˜  ויב‡ר  ‚זיל‰,  „ין  בז‰  ‡יכ‡  „ע„יין 
נכסי  ‰יו  „ל‡  יסי˜   / לכ״‡  פרוט‰  ˘ו‰  ב‰  „לי˙  ב˘ו˙פו˙  ‰לוחו˙  „‰יו  למימר 

ˆיבור ו˘‡ני לוחו˙ מ˘‡ר חל˜י ‰מ˘כן „ני˙נו מ˙נ‰ למ˘‰

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

 ‡ 
י˜˘‰ „לכ‡ור‰ ‰יו ממון ˆיבור ו‰וי מזי˜ 

„בר ˘י˘ בו ˘וויו˙

ב‰מע˘‰ „˘ביר˙ ‰לוחו˙ ˘בפר˘˙נו, 
„יני  לענין  ˙ימ‰  „בר  לכ‡ור‰  נמˆ‡ 

ממונו˙: 

ילמ„ ס˙ום מן ‰מפור˘ בלוחו˙ ˘ניו˙, 
„לוחו˙ ר‡˘ונו˙ ‡ף ‰ם ני˙נו למ˘‰ ע״מ 
˘כ˘ם  לכ‡ור‰,  ומס˙בר  ב‡רון,  ל‰ניחם 
(ו‰מ˜„˘)  ‰מ˘כן  וחפˆי  חל˜י  ˘כל 
˘נכ˙בו  ‰לוחו˙  ‚ם  כך  ˆיבור1,  נכסי  ‰וו 

סע״‡  ז,  (ר״‰  יפ‰  יפ‰  לˆיבור  מוסרו  ˘ˆ״ל   (1

לכל  ני˙נו   – יב)  כ„,  (מ˘פטים  ״ל‰ורו˙ם״ 

˘בו  ו‡רון  מ˘כן  ‰י׳  ˘ל‡  (‡ף  י˘ר‡ל 

ע„יין). 

 – ב)  (י,  ב‰עלו˙ך  (ספרי  ברז״ל  [וכמפור˘ 

על  ˘˜‡י  לפנינו,  בספרי  (וכ‰‚ירס‡  חנן  „ע˙ ‡ב‡ 

˘ניו˙ (˘ב‰ן  לוחו˙  ל‚בי  ‰לוחו˙)2) ‡פילו 

לך״,  ״פסל   (‡ י,  פר˘˙נו   .‡ ל„   ‡˘˙) נ‡מר 

עמ׳  חכ״ו  ל˜ו״˘  ור‡‰  ועו„).  ב.  ל‰,  יומ‡  ו‡ילך. 
281 ו‡ילך.

(ר‡‰  מ˘לו  חˆבן  ˘מלכ˙חל‰  ל‰„יעו˙  ו‚ם   (2
 .‚ יב,  ב‰עלו˙ך  ספרי  בפנים.  ˘נסמנו  במ„ר˘ים 
יפ‰  לˆבור  למסרן  ‰וˆרך  ˘‡ח״כ  ˆ״ל   — ועו„) 
י‰‡״  ˘לך  „״פסול˙ן  ל‰י˙ר  ‰וˆרך  ˘לכן  יפ‰, 

(כבפנים). ‡בל ר‡‰ ל˜מן סעיף ו וב‰נסמן ˘ם.

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

כמו ‰נ˘מ‰, ˘‰י‡ ‡מנם מחי' ‡˙ רמ"ח ‡ברי 
‰‚וף, ‡בל ‡ינ‰ מ˙חל˜˙ לרמ"ח חל˜ים.

לענין  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  ˘כן  לומר  י˘  ועפ"ז 
‰˙פל‰:

˘ל  ו‰פנימיו˙  ‰נ˘מ‰  כמו  ‰י‡  ‰˙פל‰ 
˘יוכל  כ„י  ביו˙ר  ‰י‡  מוכרח˙  ולכן  ‰מˆוו˙, 
ל‰עלו˙ ‡˙ ‰עולם ע"י ‰מˆוו˙, ‡ך ‡ינ‰ נכלל˙ 
ל‰יו˙‰  מ„רבנן,  ˘‰י‡  וי"‡  ‰מˆוו˙,  במנין 
כ˘ם  ‰מנין,  ומענין  מע˘יו˙  ממˆוו˙  למעל‰ 
מˆ„  ‰‚וף  ‡ברי  ממנין  למעל‰  ‰י‡  ˘‰נ˘מ‰ 
רוחניו˙‰. ו‰רי ‰˙פיל‰ עול‰ על ‚בי‰ן, ל‰יו˙‰ 

בבחינ˙ "מ‡ורו˙" לכל ענין ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"ז עמ' 47 ו‡ילך)

מ„וע ‡ומרים ˙חנון 
‡חרי ˘מונ‰ ע˘ר‰?

מ„וע  י„וע‰ ‰˜ו˘י‡  ˙חנון,  ל‡מיר˙  בנו‚ע 
ע˘ר‰,  ˘מונ‰  ל‡חרי  ‰י‡  ‰˙חנון  ‡מיר˙ 

„לכ‡ור‰ ‰י' מ˙‡ים יו˙ר ל‡מר‰ ˜ו„ם?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

י˘ר  ‡י˘  ˘"„רך  מˆב,  י˙כן  לפעמים 
‡ינ‰  ˘‰נ‰‚˙ו  „למרו˙  ב),  כ‡,  (מ˘לי  בעיניו" 
"י˘ר‰" כל כך, ‡ך "בעיניו" ‰ו‡ ‡ינו רו‡‰ ‡˙ 

‰חסרונו˙ ˘לו.

ל‡„ם  ˘‡ין  ‰י‡  ‰‡מ˙  לפעמים  כן,  על  י˙ר 
ב˙כלי˙  ‰˘י"˙   ˙‡ עבו„˙ו  ל‰יו˙  חסרונו˙, 
מחיל  בעבו„˙ו  עול‰  ‡„ם  כ‡˘ר  ‡ך  ‰˘לימו˙, 
 '‰ בעבו„˙  ˘מ„רי‚˙ו  ‰ו‡  מבין  ‡זי  חיל,  ‡ל 
˘‡חז ב‰ ˜ו„ם ‡ינ‰ "˘לימ‰", וי˘ ב‰ "חסרון", 
יו˙ר  למעלו˙  לעלו˙  ˘‡פ˘ר  ‰ו‡  רו‡‰  ˘‰רי 

‚בו‰ו˙ מז‰, ול‰‚יע ל"˘לימו˙" יו˙ר נעלי˙.

˙פיל˙  ל‡חרי  ‰˙חנון   ˙‡ ‡ומרים  ולכן 
מרי'",  ˜מי  "כעב„‡  עומ„  ‡ז  כי  ‰עמי„‰, 
ומבטל ‡˙ עˆמו ורˆונו˙יו מכל וכל, ו‡זי יכול 
"י˘ר‰"  ‰נ‰‚˙ו  ‡ם  עˆמו   ˙‡ ב‡מ˙  ל‰עריך 
ל‡,  ‡ו  ‰˘לימו˙,  ל˙כלי˙  כבר  ‰‚יע  ו‡ם  ‰י‡ 

ור˜ ‡ז ביכל˙ו לומר ˙חנון כ„בעי.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"„ ח"‡ עמ' 471 ו‡ילך)

 "מ‡ורו˙" לכל ‰מˆוו˙
ולעב„ו בכל לבבכם
‡יזו ‰י‡ עבו„‰ ˘‰י‡ בלב . . זו ˙פל‰
(י‡, י‚. ˙עני˙ ב˙חיל˙‰)

בנו‚ע למˆו˙ ‰˙פיל‰ מˆינו ˘י˘נם ‰‡ומרים 
ל‰רמב"ם  בס‰מ"ˆ  רמב"ן  (ר‡‰  מ„רבנן  ‰י‡  ˘˙פל‰ 
(ר‡‰  ‰˙ור‰  מן  ˘‰י‡  ‰‡ומרים  ו‡פילו   ,(‰ מ"ע 

רמב"ם רי˘ ‰ל' ˙פל‰, ור‡‰ כס"מ ˘ם), ‰נ‰ ‚ם ל„ע˙ם 

‰˙פל‰ ‚' פעמים בכל יום ‰י‡ מ„רבנן (ר‡‰ ס‰מ"ˆ 
ל‰ˆ"ˆ ˘ר˘ מˆו˙ ‰˙פל‰ ב˙חיל˙‰).

‰י‡  ‰˙פל‰  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
כו˙ב  נ"ע  ‰ז˜ן  ˘רבינו  וע„  ביו˙ר,  מוכרח˙ 
מ‡ורו˙  ר‡ו  ל‡  מ„רבנן  ˙פל‰  ˘"‰‡ומרים 
מימי‰ם" (‡‚"˜ ˘לו ח"‡ ס"ע ל‚ ו‡ילך). ו‡יך ˘ייך 
לומר ˘‰˙פל‰ ‚' פעמים ביום ‡ינ‰ מן ‰˙ור‰?

בספר  ˘כ˙ב ‰רמב"ם  מ‰  ב‰˜„ים  ז‰  ויובן 
‰מˆוו˙ ב‰˘ר˘ים "˘‡ין ר‡וי למנו˙ ‰ˆיוויים 
ו‰סיב‰  רביעי),  (˘ר˘  כול‰"  ‰˙ור‰  ‰כוללים 
‰מˆוו˙  במנין  נכללו  ל‡  ‡לו  ˘ˆיוויים  לכך 
‡ינ‰ ב‚לל ˘‰ם פחו˙ים במעל‰, ‡ל‡ ‡„רב‰, 
יו˙ר,  בעילוי  ‰ם  ‰רי  כוללים,  ˆיוויים  ל‰יו˙ם 

למעל‰ מענין ˘ל מנין ‰מˆוו˙:

‰˙ור‰ ומˆוו˙ ני˙נו למט‰ כ„י ל‰עלו˙ ‡˙ 
‚˘מיו˙ וחומר ‰עולם ולע˘ו˙ם כלים ל‡ל˜ו˙. 
מע˘‰  ב‰ם  ˘‡ין  ‰ˆיווים  נמנו  ל‡  ולכן 
במˆוו˙ ‡לו ‡ין  כי  כוללים,  ו‰ם ˆיווים  מיוח„ 
ל‰עלו˙ם  וחומר ‰עולם  ‚˘מיו˙  עם  ‰˙עס˜ו˙ 
„בר  ל‰עלו˙  יוכל  ˘‡„ם  כ„י  ומ"מ  ל˜„ו˘‰. 
‰ˆיווים  ל˜יים  ‰ו‡  חייב  ‰מˆוו˙  ע"י  ‚˘מי 
עם  ‰‡„ם  ˘‰˙עס˜ו˙  ח˘˘  י˘  כי  ‰כוללים, 
ולכן  למט‰,  ‡ו˙ו  ˙ורי„  ‰‚˘מיים  ‰„ברים 
נ˘מ‰  ב‰ם  ˘י˘  כוללים,  ˆיוויים  כמ‰  י˘נם 
וחיו˙ ו‰˙ל‰בו˙, ˘ע"י ˜יומו מˆוו˙ ‡לו יוכל 

ל‰חיו˙ ול‰‡יר ‚ם ‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים.

ממˆוו˙  למעל‰  ‰ן  ‡לו  ˘מˆוו˙  ונמˆ‡, 
ולכן  ˘ל‰ן,  ‰"נ˘מ‰"  כמו  ‰ן  ו‰רי  מע˘יו˙, 
‡ינן נכללו˙ ב‚„ר מנין ומספר ‰מˆוו˙, ל‰יו˙ן 


