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בעז‰י״˙.

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

‡מ˙ ‰„בר ‡˘ר בכ„י ל‰‚יע לז‰ ˆריכים י‚יע‰ רב‰ ועˆומ‰, ‰יינו פ˘וט ללמו„ בריבוי 
ו‡ז ‰וי׳  כוחן)  לפי  . ‡ל‡   . מב˜˘  וכ˘‰ו‡  וכמ‡מר  ערכו,  לפי  כל ‡ח„  ז‰  (ו‚ם  ול‰בין 

בעוזרו ˘י‰י׳ כפי ‰‡מ˙.

 ˙‡ מ‰חסי„ים  מעלימים  ‰רוב  על  ו‰יו  ופעול‰,  ‰˙פעלו˙  ‰ו‡  לב  בעלי  ועבו„˙ 
‰פנימיו˙, ורבינו ‰‚„ול נ״ע ‰עלים ‡˙ ז‰, ו‚יל‰ ‡˙ ‰פנימיו˙.

ממ‰ ‰י‡ ‰‰˙פעלו˙?!
נ"ע]  מו‰ר"˘  כ"˜ ‡„מו"ר  נ״ע [‡˘˙  רב˜‰]  [מר˙  ז˜נ˙י ‰רבני˙ ‰ˆ„˜ני˙  כבו„ ‡מי 
סיפר‰ לנו, ˘ב‡‰ ‡˘‰ ‡ח˙ ע‚ונ‰ לרבינו חו˙נ‰ ‰ו„ כ״˜ ‡‡זמו״ר ‰ר‰"˜ [‰ˆמח ˆ„˜] 

נ״ע ו‰בי‡‰ בנ‰ נער כבן י״‡ וי״ב ˘נ‰ ˘ל‡ „יבר ו‚ם ˘מיע˙ו ‰י˙‰ כב„‰.

עברו כמ‰ ˘בועו˙ ומפני רוב ‰ב‡ים עו„ ל‡ ‰‚יע ˙ור כניס˙‰ לרבינו (כי ‰י' זמן ‡˘ר 
‡˙ ‰ע‚ונו˙ ‰יו נו˙נים לעמו„ בח„ר ‰˘ני ופ˙ח ח„רו ‰י' פ˙וח, ורבינו ‰י׳ יו˘ב ו˘ומע 
˙חנונ‰ וסיפור‰ ˘ל כל ‡ח˙ ו‰י׳ מ˘יב ל‰מ˘ר˙ ר׳ חיים „וב ז״ל ‡מור ל‰ כי ˙סע למ˜ום 

פלוני ‡ו ˙˘‡ל ‡ˆל רב פלוני וכו').

ימים  ל‡כול ‡יז‰  ל‰ם  נו˙נ˙  ו‰י‡ ‰י˙‰  ז‰,  בנ‰  עם  ב‡‰ ‡ליו  ‰ע‚ונ‰ ‰לז‡˙ ‰י˙‰ 
מ˜בל  ‰י׳  רבינו  ‡˘ר  ‰˜טן  ב‰מנין  ‰˘ולחן  ˙ח˙  בנ‰   ˙‡ ‰ו˘יב‰  ‡ח˙  פעם  ב˘בוע, 
‰ˆעטיל  וימסור  ממחבו‡ו  יעמו„  ‡ז  ‡נ˘ים  י˜בל  רבינו  ˘כ‡˘ר  ‡ו˙ו  ו‰ז‰יר‰  ליחי„ו˙ 

לרבינו.

‰נער ע˘‰ כ‡ז‰ר˙ ‡מו וי˘ב לו ˙ח˙ ‰˘ולחן מכוס‰ ב‰מפ‰ ˘ע״‚ ‰˘ולחן ו‡י˘ ל‡ 
מס„ר  ליב ‰י׳  ר׳ ‡לי׳  ו‰מ˘ר˙  עומ„ ‡ˆל ‰˘ולחן  כי ‰מ˘ר˙ ‰י׳  ר‡‰ ‡ו˙ו - ‰ס„ר ‰י׳ 
במ‡„,  ‰מ˘ר˙  ו‰˙˜ˆף  ממחבו‡ו,  ‰נער  יˆ‡  ופ˙‡ום  בר‡˘ונ‰,  י‚˘  מי  ‰חסי„ים   ˙‡
ני˙ן ‚„ול‰  כלום  מ‡יר‰ ‡˙ ‰עיניים,  פ˘וט‰  רבינו ‡מונ‰  '˘יי‚עı', ‡מר  ב˘ם  לו  ו˜ר‡ 
‡ל‡ ב˘ביל י˘ר‡ל, ופנ‰ ‡ל ‰נער ו‡מר בל˘ונו ‰˜׳ "לך ‡מור ל‡מך, ˘‡ביך חי ו˘עלי‰ 

לנסוע לעיר „ננבור‚".

רוע  על  ובכ˙‰  י˘ב‰ ‡ˆלי   - נ״ע  כבו„ ‡מי-ז˜נ˙י ‰רבני˙ ‰ˆ„˜ני˙  מספר˙   - ‰ע‚ונ‰ 
˘יסכים  ב‡ם  מרבנים  ‰˙ירים  ל‰  י˘  וכבר  נ‡ב„  בעל‰  ‡˘ר  ˘נים  ˘בע‰  ז‰  כי  ‚ורל‰ 
‡„מו"ר עמ‰ם ל‰˙יר‰ ופ˙‡ום נכנס בנ‰ וי˜ר‡ ב˜ול ‚„ול "‰רבי ‡מר 'לך ‡מור ל‡מך, 

˘‡ביך חי ו˘עלי‰ לנסוע לעיר „ננבור‚'", ו‰˙עלפ‰ ‰ע‚ונ‰.

‰מופ˙ ‰כפול ‰לז‰ ‰רעי˘ במ‡„, ו˙‡מר חמו˙י [‡˘˙ ‰רבי ‰ˆמח ˆ„˜]: "ממ‰ ‰י‡ 
מופ˙ים  [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ‰˙‚ל‚לו  סב‡  ו‡ˆל  [‡„מו"ר ‰‡מˆעי]  ‰‰˙פעלו˙?! ‡ˆל ‡ב‡ 
ו‡י˘ ל‡ חפı ל‰רימם... ר‡ו מ‰ ˜ור‰ כ‡ן, ר‡ו ממ‰ מ˙פעלים, סב‡ [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ‡מר 

˘רˆונו ˘יבינו חסי„ו˙, ו‡ילו ‰‰˙פעלו˙ ממופ˙ים ˘ייכ˙ ל...".

‚מור  וסו„  בלחי˘‰  נמסרים  ‰יו  ‰ענינים  ועמ˜י  ‰ענינים  ‡לו  „כל  ‰י׳  ‰ענינים  ו‡ח„ 
מרבי לרבי...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ˆב ו‡ילך)



כ‰

‰˙פעלו˙ ‰עו˘‰ חריˆים ˜בועים
"ֈל‰רימם ıממ‰ ‰י‡ ‰‰˙פעלו˙?! ‡ˆל ‡ב‡ ו‡ˆל סב‡ ‰˙‚ל‚לו מופ˙ים ו‡י˘ ל‡ חפ"

◇ ◇ ◇

פעול˙‰ ˘ל ‰˙פעלו˙ ‡מי˙י˙
חולפ˙  ו‰˙ל‰בו˙ ‡בל  ב‰˙ל‰בו˙  י˘נו ‰˙פעלו˙  ו[י˘] ‰˙פעלו˙,  ...י˘נו ‰˙פעלו˙ 
("„‡ס  לע„  ניכר  ור˘ימו  ˜בועים,  חריˆים  עו˘‡˙  ‰י‡  ‡˘ר  ‰˙פעלו˙  וי˘נו  ועובר˙, 
ברעכט ‡יבער, ‡ון „‡ס מ‡כט עם ‡ינ‚‡נˆין ‡יבער"), וכמ‡מר ‰עולם "לעולם ל‡ ‡˘כח 
ועל ‡יך  לעב  זמן ‡יך  כל  פ‡ר‚עסין  ניט  ועל „‡ס ‡ייבי‚  ז‡˙" ("‡יך  חיי ‡זכור  כל  ז‡˙, 

„‡ס ‚י„יינ˜ען") וזו‰י פעול˙‰ ˘ל ‰˙פעלו˙ ‡מי˙י.

וב˘ני ‰„רכים, „רכי ˜„˘ ‡לו ‰חזי˜ו רבו˙ינו ˙למי„י ‰מ‚י„ [ממעזריט˘] נ״ע ורבינו 
לב˜ר  ולחפ˘ ‡˙ ‰‡מ˙,  במוח  לפני ‡נ״˘ ‰עבו„‰  סי„ר  נ״ע  ‰‚„ול [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן] 
כל ˙נוע‰, כל ‰‚‰ ‰יוˆ‡ מפ‰, כל מח˘ב‰, ומכל ˘כן כל פועל ˘י‰י׳ ר˜ כפי ‰‡מ˙ וב‡ 

על י„י עבו„‰.

רבינו ‰‚„ול נ״ע ‚יל‰ ‡˙ ‰פנימיו˙
לפר˜  ˘ˆריכים  לח˘וב  ‚מור  טעו˙  ב‰  וטועים  רבים  ˘חו˘בים  כמו  ‡ינ‰  זו  'עבו„‰' 
‚יויטערין  ‡ון  רע˘-ין  ז‡ל  עס  ‡ון  וועלט  „י‡  ˜ערין  ("‡יבער  סלעים  ל˘בר  ‡ו  ‰רים 
ב˜ולו˙ ובר˜ים"), ו‰‡מ˙ ‰‚מור ‰ו‡ ‡˘ר כל עבו„‰ ופועל ‡יז‰ ˘˙‰י׳ בכוונ‰ ‡מי˙י˙ 
מי ‡˙‰  לפני  ובי„יע‰  ב‰כנ˙ ‰לב  כ„בעי  ב˙פיל‰  ˙יב‰  בכוונ‰,  ברכ‰  ומספי˜,  „י  ‰ו‡ 
˘ל  לבו  ל˜רב  טוב‰  ומ„‰  ב˙‰לים,  פסו˜   ,'‰ „בר  ˘‰ו‡  בי„יע‰  בחומ˘  פסו˜  עומ„, 

חבריו ב‡‰ב‰ וחיב‰.

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

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

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
 ˙למי„ים בל˘ון ‰מ˜ר‡ - בנים

ע‰"פ "ו˘ננ˙ם לבניך" מפר˘ ר˘"י „˜‡י ‡˙למי„ים, ומוכיח מ‚' פסו˜ים ˘˙למי„ים ˜רו‡ים 
ר˘"י  ˘יט˙  ‰סבר˙  ˙וך  ל˙למי„יך"  "ו˘ננ˙ם  לכ˙חיל‰  ‰˙ור‰  כ˙ב‰  ˘ל‡  ‰טעם  בנים; 

ור‡יו˙יו.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ׳ 33 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ כר˘פי ‡˘

‰מסיל‰ ל‡‰ב˙ ‰˘י"˙ / ‡‰ב‰ ˘ל ˆימ‡ון לעומ˙ ‡‰ב‰ ˘ל „בי˜ו˙ / י„יע˙ ‰נבר‡ ב‚„לו˙ 
‰' – מעורר˙ ˆימ‡ון לבל˙י מו˘‚ / ‡‰ב‰ ויר‡‰ ‚ם יח„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 32 ו‡ילך)

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

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‡יסור ˘כח˙ ˙"˙

רבינו ‰ז˜ן  ˘ל  יב‡ר „רכו ‰מחו„˘˙  ל‰לכ˙‡ /  ז‰  ב‚„רי ‡יסור  ˘יטו˙ ‰ר‡˘ונים  כל  יבי‡ 
זיר‡  מע˘‰ „ר'   ıל˙ר עפ"ז  יפלפל  מטעמי' /  ל‡ו  בפ"ע, ‡בל  יונ‰ „‰וי ‡יסור  כרבינו  „ס"ל 

˘ב‡ ל‡ "י ו‰י‰ מ˙ענ‰ ו˘וכח ˙למו„ו בבבל

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 24 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
  ‰וˆ‡ו˙ על חינוך ‰יל„ים – ו˘ננ˙ם לבניך

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
ל‰פוך ‡˙ ‰מˆחי' לˆ„ ‰עורף...

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
‰˙פעלו˙ ‰עו˘‰ חריˆים ˜בועים



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

 ˙למי„ים בל˘ון ‰מ˜ר‡ - בנים
פסו˜ים  מ‚'  ומוכיח  ‡˙למי„ים,  „˜‡י  ר˘"י  מפר˘  לבניך"  "ו˘ננ˙ם  ע‰"פ 
"ו˘ננ˙ם  לכ˙חיל‰  ‰˙ור‰  כ˙ב‰  ˘ל‡  ‰טעם  בנים;  ˜רו‡ים  ˘˙למי„ים 

ל˙למי„יך" ˙וך ‰סבר˙ ˘יט˙ ר˘"י ור‡יו˙יו

◇ ◇ ◇

מˆינו  ‰˙למי„ים.  ‡לו   – "לבניך  ר˘"י:  ובפירו˘  ז).  ו,  (פר˘˙נו  לבניך"  "ו˘ננ˙ם   .‡
'בני  ו‡ומר:  ‡ל˜יכם',  ל‰'  ‡˙ם  'בנים  ˘נ‡מר:  בנים,  ˜רויים  ˘‰˙למי„ים  מ˜ום  בכל 
˘נ‡מר:  בנים,  ו˜ר‡ם  י˘ר‡ל  לכל  ˙ור‰  ˘למ„  בחז˜י‰ו  וכן  בבי˙ ‡-ל',  ‰נבי‡ים ‡˘ר 

'בני ע˙‰ ‡ל ˙˘לו'". 

ובמ˘כיל ל„ו„ „˜„˜: מ„וע ‰וˆרך ר˘"י ל‰ס˙ייע מ˘לו˘‰ פסו˜ים – ו‡ינו מס˙פ˜ 
בפסו˜ ‡ח„ מ‰ם ‡ו ב˘נים בלב„?

"בני  ‰ו‡  ר˘"י  ˘מבי‡  ‰פסו˜ים  ‡ח„  ‰נ‰  נוסף:  „יו˜  וב‰˜„ים  בז‰,  לב‡ר  וי˘ 
‰נבי‡ים ‡˘ר בי˙ ‡-ל", ומ˜ורו במלכים (ב, ב, ‚). ‡מנם ˆריך בי‡ור, „‰רי ל˘ון זו ˘ל 
ל‰בי‡  ר˘"י  „יי˜  ‡יפו‡  ומ„וע  ל‰),  כ,  (מלכים-‡  כן  לפני  כבר  כ˙וב‰  ‰נבי‡ים"  "בני 
כ˙וב‰  ˘בו  ול‡ ‡˙ ‰פסו˜ ‰ר‡˘ון  כ˙וב "בני ‰נבי‡ים",  ˘בו  „ו˜‡ ‡˙ ‰פסו˜ ‰˘ני 

ל˘ון זו? 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

˘ל ‰˘י"˙, ול„‡ו‚ ב‡יז‰ ‡ופן ימˆי‡ ל‰ם ‰˘י"˙ ‡˙ כל ‰ˆריך ל‰ם ל‡חר זמן, ו‰כל 
˘בין  ימים  בע˘ר‰  רז"ל  כפס˜  ב‰רחב‰,  מזונו˙י‰ם  ל‰ם  ˜ˆב  וכבר  לפניו  וי„וע  ‚לוי 
חינוך  על  ˘יוˆי‡ו  מ‰  כל   ˙‡ ז‰  על  ל‰וסיף  עו„  ובי„ם  ‰כפורים,  ליום  ‰˘נ‰  ר‡˘ 
(ועיין  ‰‡ל˜י˙  נפ˘  כניס˙  ב˙חל˙  מ˙חיל  ז‰  ˘כיוון  „˙ור‰,  לחינוך  בכיוון  ילי„י‰ם 
ב˘ו"ע לרבינו ‰ז˜ן מ‰„ור‡ ב˙ר‡ סוף סי' „' במוס‚ר, וי„וע מרז"ל ‡˘‰ כמ‡ן „מ‰[י]ל‡ „מי‡) - ‰יו 

רו‡ים ז‰ ‚ם במוח˘.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' רנו ו‡ילך)

ל‰פוך ‡˙ ‰מˆחי' לˆ„ ‰עורף...
‚זר  ‰ˆמח-ˆ„˜  בזמן  ˘פעם  מספרים  ‰יו  חסי„ים 
ע‚ול  כובע  יחב˘ו  ˘ל‡   - ‰‚זירו˙  ˘‡ר  בין   - ני˜‡ל‡י 
(‰נ˜ר‡  מˆחי'  בעל  כובע  ‡ל‡  ‚בו‰‰),  ''י‡רמול˜ע''  (כמו 

''„ַ‡˘י˜'' ‡ו ''˜ַ‡זירַ‡˜'') ˘בולט˙ מלפנים. 

˘רˆונ‰  ‰˜ליפ‰,  מˆ„  ‚זיר‰  ˘זו‰י  ‡מרו,  וחסי„ים 
מי  ור‡ו  עיניכם  מרום  „''˘‡ו  ‰ענין  על  ול‰ס˙יר  ל‰עלים 
בר‡ ‡ל‰'', ˘כן, ‰מˆחי' מונע˙ ל˘‡˙ ‡˙ ‰עיניים ולר‡ו˙ 

‡˙ ‰˘מים. 

מ‰ ע˘ו חסי„ים - ב‰יו˙ם פ˜חים ("חסי„ים זיינען „‡ך ˜לו‚ע") - חב˘ו ‡˙ ‰כובע כ˘‰מˆחי' 
מכוונ˙ לˆ„ ‰עורף... 

ו˙וכן ‰סיפור, ˘ב‰פיכ˙ ‰מˆחי' לˆ„ ‰עורף - במ˜ום ללחום נ‚„ ‰מˆחי' עˆמ‰, ל‰סיר‰ מ‰כובע, 
ל‰ס˙יר  ˘במ˜ום  ו‰‰ס˙ר ‚ופ‡,  לנˆל ‡˙ ‰‰עלם  ˘יכולים  חסי„ים  ז‰ - ‰ר‡ו  ב˘ביל  במ‡סר  ולי˘ב 
על ‰˜„ו˘‰ ח''ו, יס˙יר על ‰ענינים ˘בבחי' ‡חוריים „˜„ו˘‰ . . ˘‰ם ‰ענינים „לעומ˙ ז‰, ו‡ילו בˆ„ 

‰פנים נ˘‡ר מ˜ום פנוי ב˘ביל "˘‡ו מרום עיניכם (ובמיל‡) ור‡ו מי בר‡ ‡ל‰". 

...ו˙וכן ‰„ברים בנ˜ו„‰ ‡ח˙ - ˘‡ˆל י‰ו„י ˆ"ל מונח ˘"כל ‰עולם כולו ל‡ נבר‡ ‡ל‡ ב˘ביל 
כל  לל‡  בוו„‡ו˙  יו„ע ‰ו‡  ובמיל‡,  ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני",  נבר‡˙י ‡ל‡  ל‡  ו"‡ני  לז‰",  לˆוו˙   .  . ז‰ 
ספ˜, ˘כל מ‡ורע בעולם, ‰ו‡, ב‡ח„ מ˘˙י פנים: סיוע ל˜„ו˘‰, ‡ו ס˙יר‰ ל˜„ו˘‰ ˘ˆריך ל‰פכ‰ 

לסיוע ל˜„ו˘‰.

‡ין  ‡ים  מען  מיינט  ("„‡ס  ממ˘  לפועל  בנו‚ע  ‡ליו  מכוונים  ‡ל‰  ˘„ברים  לי„ע  ˘ˆריך  ‡ל‡, 
‰˘לי˘י,  ‡ו  ‰˘ני  ב˘ביל  ו˘ייך  בספרים,  ˘כ˙וב  ויפ‰  טוב  ענין  ר˜  ז‰  ‡ין   - ממ˘")!...  פועל 
ובמיל‡,  ב˘בילו,   - ז‰"  ב˘ביל  נבר‡ ‡ל‡  ז‰ "ל‡  ענין  לים'', ‡ל‡,  ''מעבר  ˘נמˆ‡  וב˘ביל ‡ח„ 
בעבו„˙ ‰',  לסיוע  לנˆלו  ר‚ע ‡ח„, ˆריך  ולפני  ˘ע‰  חˆי  לפני  ז‰,  ביום  לי‰ו„י  ˘˜ור‰  מ‡ורע  כל 
מˆ„  ו‡ילו  לˆ„ ‰עורף,  ל‰פוך ‡˙ ‰מˆחי'  כ‡מור,  ל‰פכו,  עליו  ו‰ס˙ר,  ˘ל ‰עלם  ענין  ובר‡ו˙ו 

‰פנים י‰י' ‡ˆלו ''˘‡ו מרום עיניכם'', ו‡ז מובטח ‰ו‡ ˘י˜ויים ‡ˆלו ''ור‡ו מי בר‡ ‡ל‰''.

(מ‰˙ווע„ו˙ ˘מח˙ בי˙ ‰˘ו‡ב‰, ˙˘י"„)

מעשה מעשה 
רברב

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

בחיי ‰יום יום

 ‰וˆ‡ו˙ על חינוך ‰יל„ים – ו˘ננ˙ם לבניך
ב˙מור‰ ל‰וˆ‡ו˙ על חינוך ‰יל„ים 

נו˙ן ‰˘י"˙ פרנס‰ ב‰רחב‰
˘מח˙י ל˜בל פ"˘ ממנו ומבני בי˙ו ע"י זו‚˙ו מר˙ . . ˙חי' ובעי˜ר ‰נני ˘מח ל˘מוע 
˘זכו ˘יל„י‰ם לומ„ים ˙ור˙ ‰' ‰נ˜ר‡˙ ˙ור˙ חיים, ומבי‡‰ חיי ˙וכן בחיי ‰יום יום, 
ילמ„ו  ˘יל„י‰ם  ל„‡ו‚  בכל ‰זמנים ‰ורים ‰יו ˆריכים  ו‡ם  בח˘˜,  לומ„ים  ו˘יל„י‰ם 
בז‰  לעסו˜  ‰ורים  ˆריכים  ‰˙ל‰בו˙  ובי˙ר  יו˙ר  ‰רב‰  ‚„ול‰  במי„‰  ‰רי   ,'‰ ˙ור˙ 

בזמננו ובמיוח„ ב‡רˆו˙ ‰ברי˙.

‚ם מובן מ‡ליו ˘מכיון ˘‰˜ב"‰ מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם ונו˙ן לי‰ו„ים ולכל ‰עולם בכלל ‡˙ 
מ‰ ˘‰ם ˆריכים, כי ר˜ ‰ו‡ ב"‰ עˆמו ‰ו‡ ‰זן ומפרנס לכל, ל‡ י˙כן ˘עי"ז ˘מ˙נ‰‚ים 
כפי רˆון ‰בור‡, ˘בני‰ם ילמ„ו ˙ור‰, ˙‰י' ‰פרע‰ לפרנס‰, ‡ל‡ ל‰יפך, כ‡˘ר מ˙חז˜ים 
˘˙˙˜יים ‰בטח˙ו  זוכים  ב˜˘יים,  כרוך  ˘ז‰  ˘נר‡‰  למרו˙  רˆון ‰בור‡,  כפי  ומ˙נ‰‚ים 
ב‡  ˘לימו„ ‰˙ור‰  ב˙ור‰, ‰יינו  עמלים  ˘˙‰יו  (ומפר˘"י  ˙לכו  בחו˜ו˙י  ˘ל ‰˘י"˙ ‡ם 

ע"י י‚יע‰, ‡זי) ונ˙נ‰ ‰‡רı יבול‰ ‚ו' ˘‰˜ב"‰ נו˙ן פרנס‰ ביו˙ר ‰רחב‰.

ו˙וספ˙  י˙ברך,  ב‰'  בטחון  ˙וספ˙  בו  ל‰כניס  כ„י  יספי˜ו  ˘˘ורו˙ ‡לו  בטוח  ‰נני 
ברˆונו לחנך ‡˙ יל„י‰ם ולחז˜ם בלימו„ ‰˙ור‰ ˘ל‰ם ו‰˘י"˙ יעזור ˘ז‰ י‰י' בברי‡ו˙ 

טוב‰ ובפרנס‰ טוב‰.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˜ע‚ ו‡ילך)

חיזו˜ ‰בטחון ב‰' י˙ברך ˘˜ˆב מזונו˙י‰ם ב‰רחב‰
ב‰˘י"˙ - ‡˘ר ‰ו‡ ‰ו‡ ‰מ‰וו‰ ‡˙ ‰עולם  בבטחונם  ˘ני‰ם  מ˙חז˜ים  ...ו‡ם ‰יו 
ומלו‡ו ובמיל‡ ‚ם עולמם ‰ם עם ילי„י‰ם בכל ע˙ ובכל ר‚ע, ומ˘‚יח עלי‰ם ב‰˘‚ח‰ 
פרטי˙ לבל יחסר כל ‰מˆטרך ל‰ם ולילי„י‰ם ˘יחיו, במיל‡ ‡ין ל‰ם ל‰˙ערב בענינו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ובי‡ור ‰ענין: 

˘˙יב˙  מוכרח  לחו„ ‡ינו  מ‰ם  בכל ‡ח„  כי   – ‚' ‰פסו˜ים  ל‰בי‡ ‡˙  ר˘"י ‰וˆרך 
"בנים" פירו˘‰ "˙למי„ים", ולכן י˘ ˆורך בכל ˘לו˘˙ ‰פסו˜ים יח„. 

ועל ‰ס„ר: 

ז‰  כי  ˘"בנים ‡לו ‰˙למי„ים",  ר‡י'  י˘  ז‰  מפסו˜   – ל‰' ‡ל˜יכם"  "בנים ‡˙ם   (‡
˘י˘ר‡ל נ˜ר‡ים "בנים" ˘ל ‰˜ב"‰ ‰ו‡ מˆ„ ז‰ ˘‰ם לומ„ים ממנו ˙ור‰. ‡בל ‡פ˘ר 
ל„חו˙ ולומר, ˘‰„בר ˘‡ו˙ו מ˜בלים י˘ר‡ל מ‰˜ב"‰ ועל ˘ם ז‰ ‰ם נ˜ר‡ים "בנים" 
‰ס˙פ˜  ל‡  ולכן  י˘ר‡ל.  ˘ל  במˆי‡ו˙  עי˜רי  „בר  ‰ם  ˘‚ם  ‰מˆוו˙,  ˙רי"‚  ‰ו‡  ˘לו 

ר˘"י בר‡י' זו, ‡ל‡ ‰וסיף ו‰בי‡: 

על  ‰ו‡  "בנים"  ˘‰˙ו‡ר  לומר  ב‰כרח  ˘˘ם   – ‡-ל"  בבי˙  ‡˘ר  ‰נבי‡ים  "בני  ב) 
˘ם ז‰ ˘‰ם ˙למי„ים ˘ל ‰נבי‡ים (ול‡ על ˘ם ענין ‡חר ˘מ˜בלים מ‰ם). ובז‰ ‚ופ‡ 
מ„יי˜ ר˘"י ל‰בי‡ „ו˜‡ ‰פסו˜ "בני ‰נבי‡ים ‡˘ר בבי˙ ‡-ל", (ול‡ ‡˙ ‰פסו˜ ˘לפני 

ז‰ ˘בו כ˙וב "בני ‰נבי‡ים"), כי: 

ב‡מ˙ ‡פ˘ר ‰י' ל„חו˙ ולומר, ˘‰˘ם "בני ‰נבי‡ים" ‡ינו מכוון ל˙למי„י ‰נבי‡ים, 
„רך  על  ‰ו‡   – ‰נבי‡ים"  "בני  ˘נ˜ר‡ים  ו‰טעם  נבי‡ים.  בעˆמם  ˘‰ם  ל‡נ˘ים  ‡ל‡ 
"בני ˜„ם" (ויˆ‡ כט, ‡), ˘פירו˘ו ‡נ˘י ˜„ם, ועו„ כיוˆ‡ בז‰. וכן בעניננו, ‰פירו˘ "בני 

‰נבי‡ים" ‰ו‡ ‡נ˘ים ˘ענינם נבו‡‰. 

‡ין  ‰נבי‡ים"  ˘"בני  מוכיחים  ˘‰ם  ‡-ל",  בבי˙  "‡˘ר  ‰˙יבו˙  ר˘"י  מוסיף  ולכן 
וכמסופר  ‡מ˙,  נבי‡י  ‰יו  ל‡  ‡-ל  בבי˙  ˘‰רי  בעˆמם,  נבי‡ים  ˘‰ם  ל‡נ˘ים  ‰כוונ‰ 
ב‡רוכ‰ בספר מלכים ˘ר˜ ‡לי‰ו ‰נבי‡ נ˘‡ר מכל נבי‡י ‰‡מ˙. ובמיל‡ מ˘מע ˘"בני 

‰נבי‡ים" ‡ין פירו˘ו ‡נ˘י ‰נבו‡‰ ‡ל‡ ר˜ ˙למי„י ‰נבי‡ים. 

"בני  ‰כוונ‰  ˘ב‡מ˙  ולומר  ל„חו˙  ‡פ˘ר  ˘‰רי  מוכרח˙,  ר‡י'  ‡ין  בז‰  ˘‚ם  ‡ל‡ 
‰נבי‡ים" ‰י‡ כן ל‡נ˘ים ˘‰ם נבי‡ים בעˆמם, כי ל‡חר ‰מ‡ורע „‡לי‰ו ב‰ר ‰כרמל 
ע"פ  ז‰  בכל  ל‰‡ריך  [וי˘  ‡-ל  בבי˙  ‚ם  ‡מ˙  נבי‡י  ל‰יו˙  חזרו  פינחס),  „פ'  (˘ב‰פטר‰ 

ל‰יו˙  יחזרו  זמן ˜ˆר  ˘במ˘ך  סוף „וח˜ ‰ו‡  ˘סוף  ו‡ף  ו‡כמ"ל].  במלכים,  ‰כ˙ובים 
עבו„‰  בעניני  ביו˙ר  עי˜רי  מ˜ום  ˘‰י˙‰   – ‡-ל  בבי˙  ‡מ˙  נבי‡י  ˘ל  ˘לימ‰  ˜בוˆ‰ 
ר˘"י  מבי‡  לכן  מוחלט˙,  וו„‡ו˙  בז‰  ˘‡ין  כיון  ‰רי   – נבט  בן  ירבעם  מימי  עו„  זר‰ 

ר‡י' ˘לי˘י˙: 

‚) "וכן בחז˜י‰ו ˘למ„ ˙ור‰ לכל י˘ר‡ל ו˜ר‡ם בנים, ˘נ‡מר: 'בני ע˙‰ ‡ל ˙˘לו'" 
ב‰כרח  "בני", ‰רי  י˘ר‡ל  לעם  י˜ר‡ו  ˘‰ם  מˆינו  ל‡  ˘במלכים ‡חרים  כיון  „‰נ‰,   –
בכלל  עמו  ˘ל  ˆרכי‰ם   ˙‡ ˘סיפ˜  לז‰  ˘ייך  ‡ינו  ז‡˙  מˆינו  בחז˜י‰ו  ˘„ו˜‡  ˘ז‰ 
(˘‰רי ‡˙ ז‰ עו˘ים כל ‰מלכים), ‡ל‡ ל„בר מיוח„ ˘ע˘‰ „ו˜‡ חז˜י‰ו, ו‰יינו לימו„ 
‰˙ור‰ ˘„ו˜‡ ‰ו‡ לימ„ ‡˙ כל ‰עם, ומכ‡ן ר‡י' מוכח˙ ˘‰˙ו‡ר "בנים" ˘ייך ללימו„ 

‰˙ור‰ „ו˜‡. 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰לימו„  ענין  ˘ם  על  ‰ו‡  "בנים"  ˘‰˙ו‡ר  מספי˜‰  ר‡י'  י˘  ז‰  ˘מפסו˜  ‡ף  ‡בל, 
[מז‰ ˘„ו˜‡ בחז˜י‰ו ‰מלך מˆינו ˙ו‡ר ז‰ ול‡ ב˘‡ר מלכים], ע„יין י˘ לטעון ולומר 
לˆרכי‰ם   ‰‚‡„‰ ‚ם   – ביח„  ‰„ברים  ˘ני  ˘ם  על  „ו˜‡  "בנים"  לעמו  ˜ר‡  ˘חז˜י‰ו 
מ˙‡ים  "בנים"  ˘‰˘ם  ומוחלט˙  מספי˜‰  ר‡י'  בז‰  ו‡ין   – ˙ור‰  לימו„ם  ו‚ם  בכלל 
ל"˙למי„ים" בלב„ (˘‡ינם מ˜בלים מ‰רב ‡˙ ˆרכי‰ם בכלל, ‡ל‡ ר˜ לומ„ים ממנו). 

"בנים"  ˘‰˘ם  מוכח  ˘˘ם   – מ"בני ‰נבי‡ים"  ‚ם ‰ר‡י' ‰˜ו„מ˙  ר˘"י  ולכן ‰בי‡ 
‰ו‡ על ˘ם ענין ‰לימו„ בלב„. 

‰ר‡יו˙  ל˘לו˘˙  ‰וˆרך  ˘ר˘"י  ז‰   ˙‡ לב‡ר  ‡פ˘ר  ˘פיר,  „יי˜˙  כ„  ‡מנם   .‚
בפ˘טו˙; ו‰יינו כך: 

‰נ‰ במ˘כיל ל„ו„ ‰˜˘‰: "‡יכ‡ למי„˜, סוף סוף לו י‰י' „‰˙למי„ים ˜רויים 'בנים', 
"ו˘ננ˙ם  לימ‡   – 'בנים'  בל˘ון  ל˙למי„ים  ל‡פ˜ינ‰ו  ˜ר‡  ‡ˆטריך  ‡מ‡י  מ˜ום  מכל 
‡מר  ל‡  מ„וע   – ל˙למי„ים  ‰י‡  ב"בניך"  ‰כ˙וב  כוונ˙  ‡כן  ‡ם  כלומר:  ל˙למי„יך"! 

‰כ˙וב במפור˘ "ו˘ננ˙ם ל˙למי„יך"?! 

וי˘ ליי˘ב ולב‡ר: 

‡ין  כלומר:  "בנים".  ב˘ם  ˙מי„  ‰˙למי„ים  נ˜ר‡ים  ‰מ˜ר‡  ˘בל˘ון  לומ„,  ר˘"י   
"בנים",  ‚ם  ל‰ם  ל˜רו‡  יכולים   – "˙למי„ים"   – ˘ל‰ם  ‰עי˜רי  ל˘ם  ˘בנוסף  ‰פירו˘ 

‡ל‡ ˘ז‰ו ˘מם ‰˜בוע ˘ל "˙למי„ים" – "בנים".

ולכן ‡ין ל‰˜˘ו˙ מ„וע ‡מר ‰כ˙וב "ו˘ננ˙ם לבניך" ול‡ ‡מר במפור˘ "ל˙למי„יך" 
– כי בל˘ון ‰מ˜ר‡ ˜רויים ‰˙למי„ים מלכ˙חיל‰ ב˘ם "בנים".

י„וע  ‡בל  ח).  כ‰,  („ברי-‰ימים-‡  "˙למי„"  ‰˘ם  במ˜ר‡  נמˆ‡  ‡ח˙  ˘פעם  [ול‰עיר, 
˘‡ין  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  ועל  וחל˜.  ח„  ‡ינו  חבר"  לו  מˆ‡˙י  "ל‡  ˘ב‡ם  ר˘"י  „רך 

ל‰˜˘ו˙ על יסו„ ז‰ למ‰ ל‡ נ‡מר "ל˙למי„יך" במ˜ום "לבניך"]. 

וז‰ו ˘מ„‚י˘ ר˘"י "מˆינו בכל מ˜ום ˘‰˙למי„ים ˜רויים בנים", ומבי‡ כמ‰ ר‡יו˙ 
על כך ˘‰פסו˜ ˜ור‡ ל'˙למי„ים' ב˘ם "בנים", ול‡ ב˘ם "˙למי„ים". 

˘‡פ˘ר  ר˜  ל‰וכיח  ˘נים ‡פ˘ר  מפסו˜ ‡ח„ ‡ו  כי  פסו˜ים,  מ˘ל˘‰  מס˙ייע  ולכן 
‚ם ל˜רו‡ ל˙למי„ים ב˘ם "בנים", ‡בל ‡ין ר‡י' ˘ז‰ו ˘מם בכל מ˜ום; ‡בל כ˘רו‡ים 
‰ר‚יל  ˘מם  ˘ז‰ו  מוכיח  ז‰  ‰רי  ז‰,  ב˘ם  ˙למי„ים  נ˜ר‡ים  ˘ב‰ם  מ˜ומו˙  ˘ל˘‰ 
מן  ר˘"י ‰ו‡  ˘מבי‡  ˘ל ‰˙נ"ך: ‰פסו˜ ‰ר‡˘ון  בחל˜ ‡חר  פסו˜ ‰ו‡  ˘כל  [ובפרט 

‰˙ור‰, ‰˘ני מ‰נבי‡ים, ו‰˘לי˘י מ‰כ˙ובים].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‰ימים  במ˘ך   :‰˘˜ ו‡"כ  (˘ם));  ˙ור‰" 
בבל‡‰,  ‚מר‡  מיני'  „ל˘˙כח  ר"ז  ˘ˆם 
בבלי˙  ‚מר‡  בלימו„  עס˜  ל‡  בו„‡י 
(וללימו„ ‚מר˙ ‡"י ע„יין ל‡ ‰‚יע) – וכיˆ„ 
יˆ‡ י„י חוב˙ו בימים ‡ל‰ בלימו„ "‚מר‡"?

‚„ר  בבי‡ור  לעיל  „רכנו  ע"פ  ‡מנם, 
למ"„  ˙ור‰, „‡ף  „ברי  „˘כח˙  ז‰  ‡יסור 
במי  ר˜  ול‡  מˆ"ע  ב˘כח‰  ‡יסור  „‡יכ‡ 
 – בטל‰  ב„ברי  עוס˜  ‡ו  ופור˘  ˘‰ולך 
„ברי  ˘כח˙  ˘ל  ‰‡יסור  ו‚„ר  טעם  מ"מ 
(ור˜  ‰˙ור‰"  מן  "פור˘  „‰וי  ‰ו‡  ˙ור‰ 
מˆ„  מן ‰˙ור‰  פרי˘‰  זו  זו ‡ין  ˘ל˘יט‰ 
„ברי  ˘˘וכח  עˆמו  ˘ז‰  כ"‡  פעול˙ו, 
‡חרים,  ב„"˙  עוס˜  ‰ו‡  ‡ם  ‡ף  ˙ור‰ 
˙ור‰ ‡ל‰  ˘„ברי  מן ‰˙ור‰,  פרי˘‰  ‰"ז 
‚ם  לי˘ב  י˘  ˘וב   – כנ"ל)  ממנו,  נפר˘ים 
מ‡‰  „"י˙יב  זיר‡  „ר'  מע˘‰  מ"„  ל‰‡י 
כי  מיני'  בבל‡‰  ‚מר‡  „ל˘˙כח  ˙עני˙‡ 
כוונ˙  ˘כל  כיון   ‡‰„ נטר„י'",  „ל‡  ‰יכ‡ 
˙למו„  ללמו„  ˘יוכל  בכ„י  ר˜  ‰י˙‰  ר"ז 
„˙למו„  ‰טר„ו˙  (בלי  כ„בעי  ירו˘למי 
מן  "פור˘  ב‚„ר  ˘‡י"ז  פ˘וט  בבלי), ‰רי 
ו‰כ˘ר‰  ‰כנ‰  ‰י‡  זו  ‡„רב‰,   – ‰˙ור‰" 
וע"„  ‰˙ור27‰.  בלימו„  יו˙ר  עליון  ל‡ופן 

בלימו„  ‰˙ועל˙   – מזו  י˙יר‰  וב‡מ˙   (27

ו‡ילך)  סע"‡  ˆט,  ˘ם  (מנחו˙  ‰‚מ'  מ‡מר 
„בר  ‰מ˘כח  „"כל  ‰„ין  לפני  (˘‰וב‡ 
"פעמים   – בל‡ו")  עובר  מ˙למו„ו  ‡ח„ 
˘ביטול‰ ˘ל ˙ור‰ ז‰ו יסו„‰", ו‰כ‡ נמי 
„ברי  ממנו  "נפר˘ו"  ל‡  זו  ˘כח‰  ˘ע"י 
˙ור‰ ˘‰יו ‡ˆלו, ‡ל‡ עי"ז ‰˙ור‰ נע˘י˙ 

מיוס„˙ יו˙ר בליבו.

‰לימו„  ב‡ופן  ר˜  ‡ינ‰  ירו˘למי  ˙למו„  ו‰˘‚˙ 
‚ופ‡  ˙ור‰  „ברי  זכרון  לענין  נו‚ע  ז‰  ‡ל‡  בכלל, 
ב˜ו˘יי˙נו.  חיי˘ינן   ‡˜ „על‰  ‰˘כח‰  מן  ול‰ˆיל 
ב˙למו„  ‰לימו„  ‡ופן  בין  מ‰חילו˜ים  ‰נ‰  כי 
(ר‡‰  ‰ו‡  ירו˘למי  ב˙למו„  ‰לימו„  ו‡ופן  בבלי 
‰ב'  ב˘ו‰"‚  ˘נסמנו  ˙˘"ח  וס‰"מ  ‡ור‰  ˘ערי 
(סנ‰„רין  נ˜ר‡  בבלי  ˙למו„  ועו„):   .20 ל‰ער‰ 
˘בערך  ו),   ,‚ (‡יכ‰  ‰ו˘יבני"  "במח˘כים   (‡ כ„, 
"‡ור",  ‰ו‡  וירו˘למי  "חו˘ך",   ‰"‰ לירו˘למי 
 .(„ פט"ז,  (ב"ר  י˘ר‡ל"   ıר‡ כ˙ור˙  ˙ור‰  ו"‡ין 
ריבוי  י˘  ˘בבבלי  בפ˘טו˙,  ביני‰ם  ‰‰פר˘  וכמו 
בירו˘למי  מ˘‡"כ  למס˜נ‡,  ˘מ‚יעים  ע„  ˘˜ו"ט 
כ‡„ם  ו‰"ז  ˘˜ו"ט,  מעט  ר˜  ˘י˘  ˘˜ו"ט ‡ו  ˘‡ין 
‰נמˆ‡ במ˜ום מו‡ר ˘‰כל ‚לוי לפניו ומוˆ‡ ˙יכף 
מ˜˘‰  ‰˘˜ו"ט  ˘ריבוי  בפ˘טו˙,  ומובן  מבו˜˘ו. 
על ‰זכרון, מ˘‡"כ כ‡˘ר ‰כל ‚לוי וברור, ˜ל יו˙ר 
זיר‡  ˘ר'  ‚ופ‡  „ז‰  ונמˆ‡,  ‰ענין.  פרטי  כל  לזכור 
כי  בבל‡‰  ‚מר‡  מיני'  „ל˘˙כח  ˙עני˙‡  מ‡‰  ˆם 
ירו˘למי)  ˙למו„  ללמו„  (ויוכל  נטר„י'  „ל‡  ‰יכי 

‚רם ˘‰˙ור‰ ˙˘מר בזכרונו בי˙ר ˘‡˙ וי˙ר עז.

˘כח˙  ˘ל  ‡יסור  ˘ום  בז‰  ˘‡ין  פ˘וט  ו‡"כ 
‰˙ור‰. 



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מבין  ‡ינו  ‰‰לכו˙  טעמי  יו„ע  ‡ינו  "‡ם 
‰רי   – בוריין")  על  ל‡˘ורן  ‰‰לכו˙  ‚ופי 
˘ם),  לרפ"ב  (˜ו"‡  ˘ם   ˙"˙ ב‰ל'  מבו‡ר 
חל˜ים":  לב'  ‰˙למו„  "נחל˜  „לפר˘"י 
‡י˘  (˘˜בלו  פלפול  בלי  ‰‰לכו˙  טעמי 
סע"‡  [˙˙מב],  (יח  ˘ם  לרפ"‚  (˜ו"‡  ‡י˘  מפי 
ו‡ילך))), ופלפול ‰˙ור‰ "ל‰בין „בר מ˙וך 

„בר" וכו', ˘לפ"ז י"ל, ˘‚ם ב˙למו„ בבלי 
טעמי  ˘ל  ‰חל˜   (‡) ‡ל‰  חל˜ים  ˘ני 
ופירו˜ים  ‰˜ו˘יו˙  (ב)  ב˜ˆר‰,  ‰‰לכו˙ 
ל˘כוח  רˆ‰  ור"ז   – "פלפול"  ב‚„ר  ˘‰ם 
ר˜ חל˜ ‰פלפול ˘ב‚מר‡ בבל‡‰ (˘מו˙ר 
ר˘"י  ל˘ון  ור‡‰  ‰טעמים.  ול‡  ל˘כוח), 
"ומיי˘בין  נטר„י')  „ל‡  (ס„"‰  ˘ם  ב"מ 
ופירו˜ין".  ˜ו˘יו˙  בל‡  ‰טעמים   ˙‡
ומ˘מע לכ‡ו', ˘רˆ‰ ל˘כוח ר˜ ‰˜ו˘יו˙ 

ופירו˜ים ול‡ ‰טעמים.

‡יבר‡, ˆ"ע ‡ם ‡פ˘ר ל˙רı כן, „לב„ 
(‰וב‡  ס"י  (פ"ב  ˘ם   ˙"˙ ˘ב‰לכו˙  מ‰ 
ל˘כוח  ˘‰‡יסור  מ˘מע  ב))  סעיף  לעיל 

בבלי  ˙למו„  כל  על  חל  ˙ור‰  מ„ברי  „בר 
[ו‰˜ו˘יו˙ ופירו˜ים ˘ב˙למו„ בבלי ‡ינם 
ל˘כוח),  (˘מו˙ר  בעלמ‡  "פלפול"  ב‚„ר 
‰‰לכו˙  טעמי  לי„יע˙  מוכרחים  ‰ם  כי 
מפ˘טו˙  ז‡˙,  עו„  ‰נ‰   – ב˜ˆר‰]23 
בבל‡‰  ‚מר‡  "„ל˘˙כח  ‰‚מ'  ל˘ון 

˘ם,  לרפ"‚  ב˜ו"‡  ‡„‰"ז  מ˘"כ  ע"פ  ‡בל   (23
ב˙למו„  וח˙ומים  כ˙ובים  (˘)‰טעמים  „"„‰‡י„נ‡ 
‡בל  ‰‰לכ‰  פלפול  ע"י  ‡ל‡  עלי‰ם  לעמו„  ו‡"‡ 
ל‰ם  ס„ורים  ‰יו  בע"פ  ‰˙ור‰  ˘‰י˙‰  בימי‰ם   .  .
„‰‡יסור  לכ‡ו',  נמˆ‡  ‚"כ",  ˜ˆר‰  ב„רך  טעמים 
ל˘כוח ˘ום „בר מכל ‰˙למו„ כולו (‚ם מ‰˘˜ו"ט 
ו‰פלפול) ‰וי ר˜ "‰‡י„נ‡", מ˘‡"כ (בזמן ‰מ˘נ‰ 
לטעמים  בנו‚ע  ר˜  ‰ו‡  ‰‡יסור  ר"ז  בימי  וע„"ז) 
ו‰פלפול.  ‰˘˜ו"ט  ל˘כוח  ‡ז  ‰ו˙ר  ‡בל  ‰˜ˆרים, 

ור‡‰ ל' ר˘"י ˘‰וב‡ לעיל בפנים. ועˆ"ע.

בבל‡‰"  "‚מר‡  כל  ˘˘כח  מ˘מע  מיני'" 
‰˜ו˘יו˙  חל˜  ר˜  ול‡  (˘בימיו)24, 

ו‰פירו˜ים ˘ב25‰. 

לפום  „‰נ‰  בז‰,  ל‰וסיף  י˘  ועו„ 
רי‰ט‡ ˜ו˘י‡ זו על ר"ז ‡ין ל‰ מ˜ום לפי 
טעמי  בי„יע˙  חיוב  ˘‡ין  ‰רמב"ם  ˘יט˙ 
ב˘ביל  ˜ˆר‰)  ב„רך  ל‡  (‡פילו  ‰‰לכו˙ 
˜ו"‡  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  עˆמן  ‰‰לכו˙  י„יע˙ 
˙ור‰  י„יע˙  חיוב  ול˘יט˙ו,  ˘ם),  לרפ"ב 

"„בר  ל˘כוח  (ו‰‡יסור  כול‰  ˘בע"פ 
"מ˘נ‰",  ר˜  כולל  ˙ור‰")  „יני  מ„ברי 
"˙למו„"  ול‡  פסו˜ו˙,  ‰לכו˙  „‰יינו 
˘ום  על  ר"ז  עבר  ל‡  ו‡"כ   – ("‚מר‡")26 

‡יסור ב˘כח˙ כל "‚מר‡ בבל‡‰". 

"ל˘ל˘  ברור  חיוב  י˘  לכ"ע  ‰רי  מי‰ו, 
‰זמן  ו˘לי˘  ‰י"‡),  (˘ם  למי„˙ו"  זמן   ˙‡
˘‰חיוב  ו‡ף  (˘ם).  "‚מר‡"  ללמו„  חייבים 
ל˘ל˘ זמן למי„˙ו ‰ו‡ ר˜ "ב˙חל˙ ˙למו„ו 
˘ל ‡„ם" ול‡ "כ˘י‚„יל בחכמ‰" (˘ם ‰י"ב) 
(˘‡ין  בחכמ‰"  "כ˘י‚„יל  ‡„רב‰:  ‰רי   –
לעסו˜  ול‡  ˘בכ˙ב  ˙ור‰  ללמו„  ל‡  "ˆריך 
לפנו˙  ˆריך  פ‰")  ˘בעל  ב˙ור‰  ˙מי„ 
מע˙ים   ıחו) (˘ם)  בלב„"  ל‚מר‡  ימיו  "כל 
מזומנים ˘ˆריך ל˜רו˙ ˙ור‰ ˘בכ˙ב ו„ברי 
מ„ברי „יני  י˘כח „בר  ˘ל‡  ‰˘מוע‰ "כ„י 

‚ם  נכללו  ל‡  ˘ב"‚מר‡"  ˘י"ל  מובן  ‡בל   (24
‚„ר  כי   – ‡מור‡ים  „מימרו˙  פסו˜ו˙  ‰‰לכו˙ 
פלפול,  ‡ו  טעמים  י„יע˙  ‰ו‡  ("˙למו„")  "‚מר‡" 
(‰ל'  "מ˘נ‰"  ב‚„ר  ‰ם  ˘ב‚מר‡  פסו˜ו˙  ו‰לכו˙ 
„ר"ז  „מ"˘  מובן  ו‡"כ  ס"‡),  ˘ם  ל‡„‰"ז   ˙"˙
פסו˜ו˙  ל‰לכו˙  בבל‡‰" ‡ין ‰כוונ‰  "‚מר‡  ˘כח 

‡ל‡ ר˜ לטעמים ‡ו פלפול.

‰פלפול  ר˜  ‰ו‡  בבל‡‰"  „"‚מר‡  י"ל  ‡בל   (25
(ס˙ם)  "˙למו„"  ז‰  ‰רי  פלפול  בלי  כי  ˘בבבלי, 

˘‰י' ‚ם בימי ‰˙נ‡ים ו‡ˆל ‰˙נ‡ים.

26) עיין רמב"ם ‰ל' ˙"˙ פ"‡ ‰י"ב.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

רב לך – יו˙ר מ„‡י ב˜˘ו˙ 
‡ו יו˙ר מ„‡י ˘כר?

ו‡˙חנן ‡ל ‰'
‡ין חנון בכל מ˜ום ‡ל‡ ל˘ון מ˙נ˙ חנם, ‡ע"פ ˘י˘ 
ל‰ם לˆ„י˜ים ל˙לו˙ במע˘י‰ם ‰טובים, ‡ין מב˜˘ים 
מ‡˙ ‰מ˜ום ‡ל‡ מ˙נ˙ חנם . . „בר ‡חר, ז‰ ‡ח„ 
מע˘ר‰ ל˘ונו˙ ˘ל ˙פל‰
(‚, כ‚. ר˘"י)

‡ופנים  ˘ני  ˘י˘  יוˆ‡  ‡לו  ר˘"י  מ„ברי 
לפר˘ ‡ופן ב˜˘˙ מ˘‰:

מ˙נ˙  ˘"חנון" ‰ו‡ "ל˘ון  לפירו˘ ‰ר‡˘ון 
חנם" ב˜˘˙ מ˘‰ ‰יי˙‰ ˘ימל‡ ‰˜ב"‰ ב˜˘˙ו 
˘ימל‡ו  ‰ו‡  ר‡וי  כי  ול‡  חנם,  מ˙נ˙  ב˙ור 
מע˘ר‰  ‡ח„  ˘"ז‰  ‰˘ני,  לפירו˘  ‡ך  ב˜˘˙ו. 
מ˘‰  בי˜˘  ˘ל‡  מס˙בר  ˙פל‰",  ˘ל  ל˘ונו˙ 
ב˜˘‰  מילוי  ‰˙ור‰,  ע"פ  ˘‰רי  חנם",  "מ˙נ˙ 
˘רו‡ים  כמו  ב˜˘˙ו,  למל‡˙  ˘ר‡וי  למי  ב‡‰ 
˘ל  ‰˘כר  ב‡‰  ˙לכו"  ˘"בחו˜ו˙י  למי  ˘ר˜ 
˘יב˜˘  מס˙בר  ל‡  ו‡"כ  ‚˘מיכם".  "ונ˙˙י 
מ˘‰ "מ˙נ˙ חינם", ‡ל‡ בי˜˘ ˘ימל‡ו ב˜˘˙ו 

מפני ˘‰י' ר‡וי לז‰. 

לו  ‡מר  מ˘‰  ˘ל  ב˜˘˙ו  על  במענ‰  ו‰נ‰, 
ב„בר  עו„  ‡לי  „בר  ˙וסף  ‡ל  לך  "רב  ‰˜ב"‰ 
‰ז‰" (‚, כו). ובפירו˘ "רב לך" מבי‡ ר˘"י ˘ני 
פירו˘ים "˘ל‡ י‡מרו ‰רב כמ‰ ˜˘‰ ו‰˙למי„ 
כמ‰ סרבן ומפˆיר. „בר ‡חר, רב לך, ‰רב‰ מז‰ 

˘מור לך, רב טוב ‰ˆפון לך".

ב„ברים  ‰פירו˘ים  ˘˘ני  נפל‡,  „בר  ויוˆ‡ 
‰פירו˘ים  ל˘ני  מ˙‡ימים  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‡לו 

ב"ו‡˙חנן":

לו  ענ‰  חנם,  מ˙נ˙  מ˘‰  ˘בי˜˘  ל‰פירו˘ 
מפני  ר˜  מ˙פל˙ו,  ˘יפסי˜  לך",  "רב  ‰˜ב"‰ 
לול‡  כי  כו'",  ו‰˙למי„   .  . ‰רב  י‡מרו  "˘ל‡ 
מ˘‰ מב˜˘  ‰ח˘˘ "˘ל‡ י‡מרו" – ‰נ‰ מכיון̆ 
מ˙נ˙ חינם, במיל‡ ‡ין ‰‚בל‰ למספר ‰פעמים 
˘ביכל˙ו לב˜˘ מ˙נ‰ זו. ‡ך ל‰פירו˘ ˘ב˜˘˙ 
ענ‰  מע˘יו,  מפני  לז‰  ‰י'  ˘ר‡וי  ‰יי˙‰  מ˘‰ 
לו ‰˜ב"‰ "רב לך", ˘מילוי ב˜˘˙ו ‡ינ‰ ‰˘כר 

˘מור  מז‰  "‰רב‰  ‡ל‡  מע˘יו  מˆ„  לו  ‰מ‚יע 
לך, רב טוב ‰ˆפון לך". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 28 ו‡ילך)

מ˙י ר‡ו י˘ר‡ל ˘"‡ין 
עו„ מלב„ו"?

‡˙‰ ‰ר‡˙ ל„ע˙ כי ‰' ‰ו‡ ‰‡ל˜ים ‡ין 
עו„ מלב„ו

‰ר‡˙ – כ˙ר‚ומו, ‡˙חזי˙‡. כ˘נ˙ן ‰˜ב"‰ ‡˙ 
‰˙ור‰, פ˙ח ל‰ם ˘בע‰ ר˜יעים, וכ˘ם ˘˜רע ‡˙ 
‰עליונים כך ˜רע ‡˙ ‰˙ח˙ונים, ור‡ו ˘‰ו‡ יחי„י
(„, ל‰. ר˘"י)

˘‰ר‡‰  מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰נסים  בפסו˜ ‰˜ו„ם 
כ˙וב  לז‰  וב‰מ˘ך  לעינך",  "במˆרים  ‰˜ב"‰ 
˘ב"‡˙‰  ובי‡ר ‰ספורנו,  ל„ע˙",  "‡˙‰ ‰ר‡˙ 
‰˜ב"‰  ˘ע˘‰  לנסים  ‰כ˙וב  מ˙כוון  ‰ר‡˙" 
י˙',  ‰‡-ל  ‰ר‡ך  ‡ל‰,  כל   ˙‡"˘ במˆרים, 
‰' ‰ו‡  כי  ספ˜  בלי  ו˙„ע  ˘˙˙בונן  כ„י  ל„ע˙, 
ל„.  בע‰"ט „,  ר‡‰  מפר˘ים,  עו„  בי‡רו  (וכן  ‰‡ל˜ים" 

ר‡ב"ע כ‡ן, ועו„).

ז‰  בפירו˘  ר˘"י  מי‡ן  מ„וע  בי‡ור  וˆריך 
י˘ר‡ל  ר‡ו  ˘‡ז  ˙ור‰,  מ˙ן  על  „˜‡י  ומפר˘ 

"˘‰ו‡ יחי„י"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

ו‰יינו,  מלב„ו",  עו„  "‡ין  סיום ‰כ˙וב ‰ו‡ 
‡ף  ו‡"כ,  י˙'.  מלב„ו  כח  בעל  עו„  ˜יים  ˘ל‡ 
˘‰נסים ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ במˆרים ‰ר‡ו ˘‰˜ב"‰ 
בע„ו  מעכב  ו‡ין  ביו˙ר,  ‰‚„ול  ‰כח  בעל  ‰ו‡ 
עו„  ˘"‡ין  ‰וכח‰  ‡לו  מנסים  ‡ין  ‡ך  ח"ו, 
מˆי‡ו˙ ‡חר˙  ח"ו  ˘˜יים  י˙כן  ˘‰רי  מלב„ו", 
כח  לו  ˘‡ין  ‡ף  ויכול˙,  כח  בעל  ‰ו‡  ˘‚ם 

ויכול˙ כמו ‰˜ב"‰.

יˆי"מ,  נסי  על  „˜‡י  לפר˘  ר˘"י  מי‡ן  ולכן 
כ‡˘ר  ˘‡ז  ˙ור‰,  מ˙ן  על  „˜‡י  מפר˘  ‡ל‡ 
"פ˙ח ל‰ם" ‡˙ כל ‰ר˜יעים, "ר‡ו ˘‰ו‡ יחי„י", 

ול‡ ˜יים ˘ום מˆי‡ו˙ ‡חר˙ "מלב„ו" י˙'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 37 ו‡ילך)

פניניםפנינים



ט

יינה של תורהיינה של תורה

‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ כר˘פי ‡˘
‰מסיל‰ ל‡‰ב˙ ‰˘י"˙ / ‡‰ב‰ ˘ל ˆימ‡ון לעומ˙ ‡‰ב‰ ˘ל „בי˜ו˙ / י„יע˙ ‰נבר‡ 

ב‚„לו˙ ‰' – מעורר˙ ˆימ‡ון לבל˙י מו˘‚ / ‡‰ב‰ ויר‡‰ ‚ם יח„

◇ ◇ ◇

˘י‰‡  ‰' ‡ל˜יך"1,  "ו‡‰ב˙ ‡˙  ו‰י‡  בפר˘˙נו,  ˘נˆטווינו  ‰„˙, ‰י‡ ‰מˆוו‰  מיסו„י 
‡י˘ י˘ר‡ל ‡ו‰ב ‡˙ ‰˜ב"‰ בכל לבו נפ˘ו ומ‡ו„ו.

נר‚˘˙  וב‡יז‰ ‡ופן  מ‰י,  זו  לברר ‡‰ב‰  י˘  ופרטי‰:  זו  מˆו‰  במ‰ו˙  לי˙ן ‰„ע˙  וי˘ 
‰י‡ ‡ˆל ‰‡„ם בלבו פנימ‰, ו‚ם י˘ לח˜ור מ‰י ‰„רך ו‰מסיל‰ ‡˘ר ב‰ י‚יע ‡י˘ ‰י˘ר‡לי 

ל‰יו˙ ‡ו‰ב ‡˙ ‰˘י"˙, ובמ‰ עליו ל‰˙בונן ול˙˜וע „ע˙ו ע„ ‡˘ר יבו‡ ל˜יום מˆו‰ זו.

‰מסיל‰ ל‡‰ב˙ ‰˘י"˙
ו‰נ‰ ‰רמב"ם ברי˘ ספרו2 נ„ר˘ לב‡ר מ‰ו˙ ‰‡‰ב‰ ו‰יר‡‰ ו„רכי‰ן, וכ‰ ל˘ונו:

"‰‡-ל ‰נכב„ ו‰נור‡ ‰ז‰ מˆו‰ ל‡‰בו וליר‡‰ ממנו, ˘נ‡מר3 "ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך", 
˘י˙בונן ‰‡„ם  ב˘ע‰  וליר‡˙ו,  ל‡‰ב˙ו  ו‰י‡ך ‰י‡ ‰„רך  ˙יר‡"4.  ונ‡מר "‡˙ ‰' ‡ל˜יך 
מי„ ‰ו‡   ,ı˜ ‡ול ערך  ל‰  ˘‡ין  חכמ˙ו  מ‰ם  ויר‡‰  ו‰‚„ולים,  וברו‡יו ‰נפל‡ים  במע˘יו 
"ˆמ‡‰  „ו„5  ˘‡מר  כמו  ‰‚„ול.  ‰˘ם  לי„ע  ‚„ול‰  ˙‡וו‰  ומ˙‡וו‰  ומפ‡ר  ומ˘בח  ‡ו‰ב 

נפ˘י ל‡ל˜ים ל‡ל חי"".

1) פר˘˙נו ו, ‰.

2) ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰ רי˘ פר˜ ב.

3) „ברים ו, ‰.

4) ˘ם י‚.

5) ˙‰לים מב, ‚.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

 ‰ 
˘רˆ‰  במ‰  ‡יסור  ‰י'  ‡כן  ‡ם  יפלפל 
ר'זיר‡ ל˘כוח מלימו„ו, ויסי˜ ל˙רı „‡ף 
לרבינו יונ‰ ‡ין ‡יסור ‡ל‡ ב„בר ˘י˘ בו 

פרי˘‰ מן ‰˙ור‰ 

„"ל˘˙כח  לומר,  ‡פ˘ר  ‰י'  לכ‡ור‰ 
‚מר‡ בבל‡‰" ‡ין ז‰ ˘כח˙ "„בר מ„ברי 
ר˘"י)  (בל˘ון  ר˜  ‡ל‡  ˙ור‰",  „יני 
בבלי20.  ˘ב˙למו„  ופירו˜ין"  ‰"˜ו˘יו˙ 

˘‰יו  „"‡פ˘ר  ˘ם,  ב"מ  מ‰ר˘"‡  בח„‡"‚   (20
 . ‰ז‰  ˘ב„ור  חילו˜ים  „ו‚מ˙  מפלפלים  בבל)  (בני 
. בפלפול ˘ל ‰בל* . . כ„˜רי ל‰ו (סנ‰„רין כ„, ‡) 
במח˘כים   . ב‰לכ‰.  לז‰  ז‰  נוחין  ˘‡ין  מחבלים 
כי  נטר„י'  „ל‡  ˘‡מר  ו‰ו‡  ו)   ,‚ (‡יכ‰  ‰ו˘יבני 
מ‚יעו  ו‡ין  מן ‰‡מ˙  מטרי„ ‡˙ ‰‡„ם  כז‰  פלפול 
„˙למו„  ‰פלפול  [מ˘‡"כ  ‰מבו˜˘"  ל˙כלי˙ו 
מ˜˘ין  ‰וו  ‡"י  בני  „‚ם  „"ו„‡י  ‡ע"פ   – ירו˘למי 
יוחנן  מר'  ר‡י'  ומבי‡  ˘ם.  (ח„‡"‚  ומפר˜ין" 
 .  . „‡מר**  ללמו„)  ר"ז  על‰  ו‡ליו  ב‡"י  (˘לימ„ 

מ˜˘י לי' . . ומפר˜ינן כו')]. 

‰יו  „בבבל  ו‡מור‡ים  ˘ר"ז  לומר  ˆע"‚  ‡בל 
עוס˜ים "בפלפול ˘ל ‰בל . . פלפול כז‰ (˘)מטרי„ 
‡˙ ‰‡„ם מן ‰‡מ˙". ובפרט ע"פ פר˘"י (ב"מ ˘ם 
˘לנו"  "‚מר‡  ‰יינו  בבל‡‰"  „"‚מר‡  ‚מר‡)   ‰"„

(˘פ˘יט‡ ˘‡ין ב‰ "פלפול ˘ל ‰בל"). 

˘‰˜ו˘יו˙  ‰י‡,  ‰מ‰ר˘"‡  ˘כוונ˙  י"ל  לכ‡ור‰ 
ופירו˜ים ˘ב˙למו„ בבלי נ˜ר‡ים "פלפול ˘ל ‰בל" 
בערך ‰פלפול ˘ל בני ‡"י (˘‰ו‡ פלפול ˘כל ענינו

מהר“ל  ב),  (קפא,  שלו  שבועות  במס‘  של“ה  ראה   (*

הובאו   – לסופו)  קרוב  ו  (פ“ו,  אבות  על  ד“ח  בס‘ 

נ“ע)  מהורש“ב  אדמו“ר  (לכ“ק  החיים  עץ  בקונטרס 

פל“א.

**) ב“מ פד, סע“א. ולהעיר משבת (לג, ב) – פלפול 

דתנאים (וראה קו“א להל‘ ת“ת שם יח, ב [תתמב, ב]). 

בבלי)  ותלמוד  ירושלמי  תלמוד  בין  (בהחילוק  ור‡‰ 
מאמרי אדה“ז תקס“ג ח“א ע‘ נז. שערי אורה ד“ה בכ“ה 

ואילך.  121 ס“ע  תש“ח  סה“מ  ואילך.  פנ“ד  בכסלו 

 ˙"˙ ב‰ל'  ‰מבו‡ר  ע"„  ‡יסור,  ‡ין  ובז‰ 
ל"פלפול"  בנו‚ע  ˘ם)  (ב˜ו"‡  ‰ז˜ן  לרבינו 
חוזרין  ‰יו  "˘ל‡   – וכו'  ‰‰לכו˙  בטעמי 
פלפול  כל  נ˘כח  ומ˘‰"נ   .  . כ"כ  עליו 
ול‡ ‰וב‡  ו‰‡מור‡ים ‰ר‡˘ונים  ‰˙נ‡ים 
ממנו ב˙למו„ כ"‡ מעט מזעיר . . ו‰˘‡ר 
עלי‰ן  לחזור  חיוב  ˘‡ין  מ˘ום  נ˘כחו 
מ‡חר ˘ל‡ ני˙ן ‰פלפול  ר˜ למ˘‰ (נ„רים 
פלפול‰  ל˘כוח  ‡יסור  ˘‡ין  ‰רי   ."(‡ לח, 

"‰‰לכו˙  ר˜  לזכור  (ומספי˜  ˙ור‰  ˘ל 
מו˙ר  ז‰  ולפי  ˘ם21)).  (˜ו"‡  בטעמי‰ן" 
ו‰˜ו˘יו˙  ‰פלפול  ל˘כוח  לכ˙חיל‰ 

ו‰פירו˜ים. 

˘ם   ˙"˙ ב‰ל'  ˘מפור˘  „‡ף  פירו˘, 
כל  ולזכור  לי„ע  ˘בחיוב  ס"‡22),  (פ"ב 

"˙למו„  ‚ם  נכלל  כול‰  ˘בע"פ  ˙ור‰ 
(כי  ˘במ˘ניו˙"  ‰‰לכו˙  טעמי  ‰מב‡ר 

 ל˙˜ן "כל „בר על בוריו ו‰˘מוע‰ יוˆ‡‰ ל‡ור על י„י 
ם) – „‰רי י˘נם ב˙למו„ בבלי  פלפולם" – מ‰ר˘"‡̆ 
˘על  ירו˘למי)  „˙למו„  (כ‰פלפול  פלפולים  כו"כ 
י„ם ”רווח‡ ˘מע˙˙‡"; ‡בל ˜˘‰ „מפ˘טו˙ ל˘ון 
Œלי„ מ˘מע  מיני'"  בבל‡‰  ‚מר‡  "„ל˘˙כח  ‰‚מ' 
˘‰ו‡  ז‰  חל˜  ר˜  (ול‡  בבל‡‰"  "‚מר‡  כל  ˘˙כח 

ב‚„ר "פלפול ˘ל ‰בל"). 

ל˘כוח  ˘רˆ‰  לומר  ˘„וח˜  ‚"כ  מובן  ז‰  וע"פ 
ל‡  (‡בל  בבלי  ˙למו„  ˘ל  ‰לימו„"  "„רך   ˙‡ ר˜ 
פ˘טו˙  ‰יפך  ˘‰"ז   – למ„)  ˘כבר  ‰˘˜ו"ט  ˘כח 
"‚מר‡  ר˘"י  ובל˘ון  בבל‡‰",  "‚מר‡  ‰‚מ'  ל˘ון 

˘לנו"***. 

ס"‚.  ˘ם  ˘ם).  (ו˜ו"‡  ס"‡  פ"ב  ˘ם  ור‡‰   (21
רפ"‚.

22) ור‡‰ ˜ו"‡ ˘ם.

בעיקר  שייכת  הלימוד“  ”דרך  ששכחת  ובפרט   (***

לכלי שכלו ואופן השגתו, והו“ל להתפלל שכח שכלו 

ישתנה שיהי‘ ראוי להשיג התורה בהאופן של בני א“י 

ה“גמרא“  שישכח  ולא   – שם)  תש“ח  וסה“מ  ש“א  (ראה 

שלמד.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

 „ 
י˜˘‰ במע˘‰ „ר' זיר‡ ˘על‰ ל‡"י ו‰י‘ 
„ל˘יט˙  בבלי,  ˙למו„  ו˘וכח  מ˙ענ‰ 

רבינו יונ‰ י˘ כ‡ן ‡יסור

˙מי‰‰  עו„   ıל˙ר לנו  י˘  ומע˙‰ 
ממ˘נ˙ו,  „בר  „˘וכח  ‡יסור‡  ב‰‡י 
זיר‡  „"ר'  סע"‡)  פ‰,  (ב"מ  ב˘"ס  „מסופר 
מ‡18‰  י˙יב  „י˘ר‡ל  ל‡רע‡  סלי˜  כי 
מיני'  בבל‡‰  ‚מר‡19  „ל˘˙כח  ˙עני˙‡ 
‡יך  „לכ‡ור‰,  נטר„י'",  „ל‡  ‰יכ‡  כי 
"כל  ו‰רי  בבל‡‰,  ‚מר‡  ל˘כוח  לו  ‰ו˙ר 
‰מ˘כח „בר ‡ח„ מ˙למו„ו עובר בל‡ו"? 
מליבו  ו‰˘כיח  ˘‰לך  וכו'  וכו'  ובמכ˘"כ 

כל "‚מר‡ בבל‡‰"! 

‰יכ‡  "כי  „ר"ז  טעמי'  מפור˘  ב‚מ' 
כ„י  ‰י˙‰  כוונ˙ו  ˘כל  נטר„י'",  „ל‡ 
ירו˘למי,  ˙למו„  כ„בעי  ללמו„  ˘יוכל 
על ‡יסור  לעבור  מ˜ום  לכ‡ור‰ ‡ין  ‡בל 
˘ל‡חרי  ב˘ביל  ‰˙ור‰)  (˘כח˙  מפור˘ 
ול‰עיר  יˆליח,  ו‡ולי  ˙ור‰  ילמו„  ז‰ 
בעביר‰  ‰ב‡‰  מˆו‰  ˘ליל˙  מענין 
ו‡ף  מע˘‰).  (וב˘ע˙  ו„‡י˙  ˘‰י‡  ו‡ף 

ע‰"‚  (נע˙˜  ‰ר˘"ל  ו‚י'  לפנינו.  ב‚מ'  כ"‰   (18
סע"‡  ˜כב,  חולין  בר˘"י  וכ"‰  ˙עניו˙.  מ'  ˘ם) 
„"‰ ר"ל. ‡רחו˙ ˆ„י˜ים ˘ער ‰˙ור‰ בסופו. ור‡‰ 
˘לפנינו  ‰‚ירס‡  "לפי  ˘ם  ב"מ  לע"י  יע˜ב  בעיון 
יום  ‡רבעים  פעמים  ˘ל˘‰  נ‚„  יום  מ'  ‚"פ  י˙יב 
 20 ‰ער‰  ל˜מן  ‰נסמן  ור‡‰  ב‰ר".  מ˘‰  ˘על‰ 

ב˘ו‰"‚ (‰ב'). ו‡כ"מ.

"˙למו„‡".  בע"י  ‡בל  לפנינו.  ב‚מ'  כ"‰   (19
וכ"‰ בכ"י ˘"ס – ר‡‰ „˜"ס. ו˘ם: ומל˙ ˙למו„‡ 
ב„'  ונ˘˙נ‰  ו„פוסים ‰י˘נים  בכל ‰ספרים  ‚ם  ‰ו‡ 

בסילי‡‰ מן ‰ˆענזור.

מ˙חייב  „‡ינו  וב‚מ'  במ˙ני'  „‡מרינן 
 ‡‰ כ„לעיל,  מלבו,  ויסירם  ˘י˘ב  ע„ 
מלבו.  ˘יסירם  כו'  ו‰˙ענ‰  ‰˙פלל  ר"ז 
ו˙ו: בפ˘טו˙, כל מ‡‰ ימים ‡ל‰ ˘י˙יב 
מיני',  בבל‡‰  ‚מר‡  „ל˘˙כח  ב˙עני˙‡ 
בבל‡‰"  "‚מר‡  ולמ„  י˘ב  ˘ל‡  פ˘יט‡ 
"יו˘ב   ‰"‰ ו‡"כ   – ו‰יפוכו  „בר  ˘‰"ז 
‰ז˜ן  לרבינו   ˙"˙ וב‰ל'  מלבו".  ומסירם 
מסיר „"˙  מפור˘ „‚ם ‡ם ‡ינו  ס"ז)  (פ"ב 

"עובר   – לו  כר‡וי  חוזר  ˘‡ינו  ר˜  מלבו 
ופן  נ‡מר  ל‡  ˘‰רי   . בנפ˘ו.  ומ˙חייב 
מ‡לי‰ם"  יסורו  ופן  ‡ל‡  מלבבך  ˙סיר 
(ר‡‰ ˙ויו"ט ‡בו˙ ˘ם. ע"˘) – ולכ‡ו' כ˘"כ 

‰ו‡ בנ„ו"„.  

„סברי  „לעיל  ר‡˘ונים  ל‰נך  ו‰נ‰, 
‰וי  ו‚מר‡  ˘במ˘נ‰  ‰נ"ל  „‰ילפו˙‡ 
מילי  ‡ל‡  ו‡ינו  בעלמ‡,  ‡סמכ˙‡ 
ע"ז  לוו˙ר  לר"ז  ‰ו˙ר  ˘פיר  „חסי„ו˙‡, 
ע˘‰  ˘‰רי  וביו˙ר,  בז‰  ל‰˘˙„ל  ו‡פי' 
וליכ‡  ירו˘למי,  ˙למו„   ˙‚˘‰ ב˘ביל  כן 
˘מנו  ל‡לו  ‚ם  וב‡מ˙  ממ˘.  ‡יסור  כ‡ן 
במ‰  ‰ו‡  „‚„רו  סברי  ‡בל  ז‰,  ל‡יסור 
˘עוס˜  ‡ו  ‰˙ור‰  מן  ופור˘  ˘‰ולך 
ל‡  ˘ר"ז  (לכ‡ור‰)  י"ל  בטל‰,  ב„ברי 
כ‡˘ר  ˘‚ם  ˘ום ‡יסור, „פ˘יט‡  על  עבר 
י˙יב מ‡‰ ˙עני˙‡ „ל˘˙כח ‚מר‡ בבל‡‰ 
˙ור‰  מ„ברי  ח"ו  פור˘  ‰י'  ל‡  מיני', 
˙ו˘ב"כ,  למ„  ‡ל‡  לבטל‰,  לבו  ומפנ‰ 
מ˘נ‰ וכו', ול‡ ‰פסי˜ ללמו„ ‡ל‡ "‚מר‡ 

בבל‡‰".

‰ז˜ן)  (ורבינו  יונ‰  רבינו  ל˘יט˙  מי‰ו 
בפ"ע  ˙ור‰  ב˘כח˙  ‡יסור  „‡יכ‡  ‰נ"ל, 
(ול‡ ר˜ מ˘ום פרי˘‰ מן ‰˙ור‰) – ‰„ר‡ 

˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

וממ˘יך ‰רמב"ם לב‡ר ‰„רך ליר‡˙ו י˙': "וכ˘מח˘ב ב„ברים ‰‡לו עˆמן, מי„ ‰ו‡ נר˙ע 
לפני  מעוט‰  ב„ע˙ ˜ל‰  עומ„˙  ˘פל‰ ‡פל‰  ברי‰ ˜טנ‰  ˘‰ו‡  ויו„ע  ויפח„,  ויר‡  ל‡חוריו 

˙מים „עו˙, כמו ˘‡מר „ו„6 "כי ‡ר‡‰ ˘מיך מע˘‰ ‡ˆבעו˙יך ‚ו' מ‰ ‡נו˘ כי ˙זכרנו"".

ו‰יינו, ˘מלמ„ כ‡ן ‰רמב"ם ˘‰„רך ל‡‰ב˙ו וליר‡˙ו י˙' ‰י‡ ע"י ‰‰˙בוננו˙ ו‰עמ˜˙ 
ו‚ל‚לי ‰ר˜יע,  כˆב‡ ‰˘מים  בנפל‡ו˙ ‰ברי‡‰  בברי‡˙ ‰עולם (‰ן  בחכמ˙ ‰˘י"˙  ‰„ע˙ 
ו‰ן ב"מע˘‰ מרכב‰" ˘מב‡ר ‰רמב"ם ברי˘ ספרו), וכ‡˘ר י˘י‚ ‰‡„ם ‚„ול˙ ‰בור‡ י˙"˘ 
‰רי ז‰ מעורר ‡˙ לבו ל‡‰ב˙ ‰מ˜ום ברוך ‰ו‡ ולרˆו˙ ˜רב˙ו, "ו˙ˆמ‡ נפ˘ו ויכמ‰ ב˘רו 

ל‡‰וב ‰מ˜ום ברוך ‰ו‡"7, "וכ˘מח˘ב ב„ברים ‰‡לו עˆמן" ‰רי ז‰ מבי‡ו לי„י יר‡‰.

˙נועו˙  ˘˙י  ו‰ן  ויר‡˙ו,  ˘ונו˙ ‰ן ‡‰ב˙ ‰'  מˆוו˙  ˘ני  כ‡ן, „‰רי  י˘  ˙ימ‰  ו‰נ‰, „בר 
‰פכיו˙ בנפ˘ ‰‡„ם ולבו, „‡‰ב‰ ‰י‡ ר‚˘ ˘ל ˜ירוב ו„בי˜ו˙, ו‡ילו יר‡‰ ‰י‡ ריחו˜ ופח„ 
˘מונ‰ ‡˙  בכך  מ˙חיל ‰ו‡  מח˙ינ‰ו,  מח˙‡  בח„‡  ב‰לכו˙ ‡לו  ו‰רמב"ם  מ‰„בר ‰נור‡, 
˘˙י ‰מˆוו˙ יח„ "מˆו‰ ל‡‰בו וליר‡‰ ממנו", וממ˘יך ‚ם ‰ל‡‰ לב‡ר יח„ ‡˙ פרטי מˆוו˙ 
‡‰ב˙ ‰' ויר‡˙ו, ו‰„ין נו˙ן לכ‡ור‰ ˘כיוון ˘˘ני מˆוו˙ ‡לו מבט‡ו˙ ˜ˆוו˙ מנו‚„ים בנפ˘ 
מכן  ל‡חר  ור˜  ל‰˘י‚‰,  וכיˆ„ ‰י‡ ‰„רך  מˆוו˙ ‡‰ב˙ ‰'  לב‡ר ˜ו„ם  מ˙‡ים  ‰‡„ם, ‰רי 

לב‡ר ‡˙ ‰˜ˆ‰ ‰‰פכי ˘ל ר‚˘ו˙ ‰‡„ם ומ‰ ‰ם „רכי ‰יר‡‰ ממנו י˙על‰.

וי˘ לב‡ר ‰יטב מ‰ו˙ ‰‡‰ב‰ ו‰יר‡‰ ‰מ„וברים כ‡ן, ועל פי ז‰ י˙יי˘בו ‰„ברים „בר 
„בור על ‡ופנו.

‡‰ב‰ ˘ל ˆימ‡ון לעומ˙ ‡‰ב‰ ˘ל „בי˜ו˙
וכ‡ן  ˘ונים,  עבו„‰  ב„רכי  ‰ב‡ים  רבים  ‡ופנים  י˙כנו   '‰ ‡‰ב˙  ˘ל  ו‡ופנ‰  במ‰ו˙‰ 

י˙ב‡רו ˘ני ‡ופני ‡‰ב‰ כלליים ‰˘ונים ז‰ מז‰ ב˙כלי˙:

ˆימ‡ון  ב‰  ‡ין  זו,  ˘ר‚˘  ב‰˘י"˙,  ו„בי˜ו˙  ˜רב‰  ˘ל  ר‚˘  ‰י‡  ‰‡‰ב‰  ‡˘ר  י˘ 
ב˘ם  זו  ˜ירב‰  ˘ל  ר‚˘  ‰רי  בו,  ו„ב˜  ל‰˜ב"‰  ˜רוב  ˘‰‡„ם  מכיוון  ‡ל‡  ו‰˘˙ו˜˜ו˙, 

‡‰ב‰ י˜ר‡ ל‰.

ל‰יפך,  ‡ל‡  ו„בי˜ו˙  ˜ירוב  ˘ל  ר‚˘  ב‰  ‡ין   ,8"˘‡ ר˘פי  "ר˘פי‰  ‡˘ר  ‡‰ב‰  וי˘ 
מ˜ומו,  ‚ם ‡˙  מכיר  ומ‡י„ך   ,ı˜ ע„ ‡ין ורוממו˙ו ‡˘ר  י˙'  ‚„ול˙ו  מבין ‰‡„ם  „כ‡˘ר 
˘מ˘˙ו˜˜  ר‚˘  בו  מ˙עורר  ממיל‡  י˙"˘,  מ‰בור‡  מ‡ו„  ורחו˜  ו˘פל  נחו˙  ‰‡„ם  ‡˘ר 
וכמ‰ בˆימ‡ון רב ל˜רב˙ ‰' ול˜„ו˘˙ו, ו‡‰ב‰ זו ‰י‡ ב˙נוע‰ ‰פכי˙ מ‡‰ב‰ ˘ל „בי˜ו˙, 
ממנו  מר‚˘ ‰ריחו˜  ו‡‰ב‰ ‰˘ני˙ ‰י‡  י˙',  ˘ל ˜ירב‰ ‡ליו  ר‚˘  „‡‰ב‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ 
ו˘פלו˙ ‰‡„ם ˘לכן ‰רי ‰ו‡ כוסף ומ˘˙ו˜˜ ל‰˙˜רב ‡ליו י˙', כ˘ל‰ב˙ ‰מ‚ב‰˙ עˆמ‰ 

˙מי„ ונכספ˙ ‡ל מ˜ור‰.

6) ˘ם ח, „.

7) רמב"ם ˘ם פ"„ ‰י"ב.

8) ˘יר ‰˘ירים ח, ו.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˜רב‰  סביב  ‰ו‡  ‰ר‚˘  ב˘ני‰ם  כי  י˜ר‡ו,  ‡‰ב‰  ב˘ם  ˘ני‰ם  ‡לו,  ‡ופנים  ˘ני 
ל‰˘י"˙, ‡ל‡ ˘˘ני ר‚˘ו˙ ‰פכיים ‡לו מבט‡ים ‡˙ מˆבו ˘ל ‰‡„ם: ‡ם מר‚י˘ ˘˜רוב 
‰ו‡ ‡ל ‰', ‡ו ˘כ˙וˆ‡‰ מ‰˙בוננו˙ו ‰רי ‰ו‡ מר‚י˘ ‡˙ ריחו˜ו מ‡ור ‰' ולכן ‰ו‡ ˆמ‡ 

ומייחל ל˜רב˙ ‰בור‡.

ב‰',  ˘ל „בי˜ו˙  ל‡‰ב‰  י‚יע  י˘ ‡˘ר  ובר‚˘ו˙יו,  בלבו  בעב„ו ‡˙ ˜ונו  ו‰נ‰, ‰‡„ם 
וי˘ ‡˘ר ‡‰ב˙ו ˙‰י‰ בˆימ‡ון ו˙‡וו‰ ל˜רב˙ ‰', ו„רכים ‰ללו נ˙ב‡רו ב‡רוכ‰ בס‰"˜9.

על ‡ופן ‰‡‰ב‰  מ„בר  ל‡‰ב˙ ‰', ‰רי ‰ו‡  בב‡רו „רכי ‰עבו„‰ ‰מבי‡ים  ו‰רמב"ם 
˘‰י‡ ˙˘ו˜‰ וˆמ‡ון כר˘פי ‡˘, ‡˘ר „וו˜‡ ר‚˘ ז‰ ‰ו‡ ‰נמˆ‡ ו‰נול„ מ„רך ‰עבו„‰ 

˘מב‡ר בפר˜ ז‰, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

י„יע˙ ‰נבר‡ ב‚„לו˙ ‰' – מעורר˙ ˆימ‡ון לבל˙י מו˘‚
 ,'‰ י„יע˙  ‰ו‡  ספרו,  ברי˘  ‰רמב"ם  מב‡ר  ‡˘ר  ‰חכמו˙"  ועמו„  ‰יסו„ו˙  "יסו„ 
˘ל  ‰ר‡˘ונים  בפר˜ים  ‰רמב"ם  מפרט  ‰„ברים  עי˜רי  ו‡˙  פעולו˙יו,  ו„רכי  ‡ח„ו˙ו 

‰לכו˙ יסו„י ‰˙ור‰.

‰˙בוננו˙  ע"י  ‰י‡  ל‡‰ב˙ו  ‰„רך  כי  ‰ו‡  מור‰   ,'‰ ‡‰ב˙  מˆוו˙  ‰רמב"ם  וכ˘מונ‰ 
מעמי˜  ˘‰‡„ם  ˘ע"י  יˆר,  ו‰נבר‡ים ‡˘ר  רוממו˙ו  י˙"˘, ‚„לו˙ו  י„יע˙ ‰בור‡  בענייני 

„ע˙ו ומח˘ב˙ו ב‚„לו˙ ‰', ‰רי מ˙עורר בלבו ר‚˘ ‰‡‰ב‰ למי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם.

‡ך ז‡˙ מובן, כי ככל ˘יעמי˜ ‰‡„ם וי˘י‚ עניינים עמו˜ים ונפל‡ים בי„יע˙ ‰', ‰רי ‡ין 
„ע˙ו ‡˙ ‡מי˙˙ ‰פל‡˙  ב˜וˆר  ל‰˘י‚  יכול  ו‡ין ‰‡„ם  ורוממו˙ו,  ל‚„ול˙ו  ו˘יעור   ı˜

ורוממו˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ו‡פילו מל‡כים ו˘רפים רוחניים ‡˘ר ‡ינם מלוב˘ים ב‚וף ‚˘מי, ‚ם ‰ם ‡ינם יכולים 
מעל‰  ˘‚ם  ˘למרו˙  ‰פר˜10,  ב‰מ˘ך  ‰רמב"ם  ˘כ˙ב  וכפי  י˙',  ‚„לו˙ו  ב˘כלם  ל‰˘י‚ 
וˆור‰  ב‚ולם  בני ‡„ם ‰מחוברים  כח  ˘‡ין  ˘במל‡כים "יו„ע˙ ‰בור‡ „ע‰  ˙ח˙ונ‰  ‰כי 
˘‡ין  (במעל˙ ‰מל‡כים)  מ˜ום ‰רי ‡פילו "‰מעל‰  מכל  כמו˙‰",  ולי„ע  ל‰˘י‚  יכולים 
למעל‰ ממנ‰" – "‡ינ‰ יכול‰ ל‰˘י‚ ‡מי˙˙ ‰בור‡ כמו ˘‰ו‡, ‡ל‡ „ע˙‰ ˜ˆר‰ ל‰˘י‚ 

ולי„ע".

וכיוון ˘‡ין ‰‡„ם יכול ל‰˘י‚ ב„ע˙ו ‡מי˙˙ ‚„לו˙ ‰בור‡ ורוממו˙ו, ‡ם כן ‡י ‡פ˘ר 
˘ע"י ‰˙בוננו˙ זו יעורר ‡ˆלו ר‚˘ ‰‡‰ב‰ ל‰˘י"˙ ב‡ופן ˘יר‚י˘ ˜רב˙ ‰˘י"˙, ˘‰רי 

מבין ‰ו‡ ˘ע„יין רחו˜ ‰ו‡ מ‡ו„ ממנו י˙', ו‰רב‰ י˘ לו עו„ ל‰˘י‚ ול‰בין מ‚„ול˙ו.

ו‡"כ, ר‚˘ ‰‡‰ב‰ ˘מ˙עורר ‰רי ‰ו‡ ב˙נוע‰ ‰‰פכי˙, ˘כיוון ˘‰בין ו‰˘י‚ ב‚„לו˙ 

‰מ‡מרים  בספר  וב‡רוכ‰   ."˘‡ כרפ˘י  "‡‰ב‰  לעומ˙  כמים"  "‡‰ב‰  ענין  בבי‡ור  נ'  פר˜  ב˙ני‡  ר‡‰   (9
פר"˙ ע' ˜י„ ו‡ילך. ור‡‰ ‚ם בספר ‰ערכים – חב"„ ערך ‡‰ב˙ ‰' – כמים וכר˘פי ‡˘. ו˘"נ.

10) ‰לכ‰ ז-ח.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‡„‰"ז  ˘ל  מ˜ורו  „לכ‡ור‰:  כו'",  לחזור 
‡ונסו),  מחמ˙   ‰"„ ב  ח,  (ברכו˙  בפר˘"י  ‰ו‡ 
ל„ו‚מ‡  ז‰  ‡ופן  כ˙ב  ˘ם  ר˘"י  ‡בל 
‰י‡  בפר˘"י  ‰ר‡˘ונ‰  ו‰„ו‚מ‡  ˘ני', 
˘ם:  ל‡בו˙  יונ‰  (וברבינו  ˘חל‰"  "כ‚ון 
‡חר  ‡ונס  ע"י  ‡ו  ‰ז˜נ‰  ע"י  ˘כח‰  ‡ם 
רחמנ‡ פטרי') – ו‡ין ‡„‰"ז מבי‡ „ו‚מ‡ 
 ˙"„ ˘כח  „כ‡˘ר  י"ל,  ‰נ"ל  וע"פ  זו. 
מחמ˙ חולי וכיו"ב, ‰רי ‰‡ונס ‰ו‡ בעˆם 
בכלל  ‰"ז  ולכן  ‰˙ור‰,  ˘כח˙  ‰‡יסור, 
כול‰  ‰˙ור‰  „כל  פטרי'  רחמנ‡  ‡ונס 
כ"˘טרו„  מ˘‡"כ  מיוח„);  מיעוט  (ו‡"ˆ 
‡ין  לו  ˘˜ובע  ו‰ע˙ים  בפרנס˙ו  ‰רב‰ 
מספי˜ין לו לחזור על לימו„ו ˘למ„ ˜ו„ם 
בחזר˙  ר˜  ‰ו‡  ‰‡ונס  ‰רי  טרו„",  ˘‰י' 
(‡יסור)  לי„י  יבו‡  ˘ל‡  ‰‚ורמ˙   ,˙"„
ע"י   ˙"„ ‰˘כח˙  בעˆם  ל‡  (‡בל  ˘כח‰ 
‰וי  כ‡ן  ולכן  וממיל‡),  מ‡ליו  ‰ב‡  מˆב 
ל‡ונסו  ‰וי  ‰חזר‰  כ˘‰ע„ר  „‚ם  ˜ס"„ 
„"ר˜"  ו‰מיעוט  ‰ל‡ו,  ב‚„ר  ‰ו‡  מ"מ 

˜מ"ל „‡ינו ב‚„ר ˘כח˙ ‰˙ור‰, כנ"ל.

ויומ˙˜ו ‰„ברים ע"פ מ‰ ˘כ˙ב (ל‰לן 
"˘‰ו‡  מי  ע"„  ס"י),  (פ"ב  ˘ם   ˙"˙ ב‰ל' 
לי„י  ‰מבי‡  לימו„ו  בכל  ‰יטב  ב˜י 
˘ע‰  יום  בכל  לו  ל˜בוע  ˘"יוכל  מע˘‰" 
˜טנ‰ ללימו„ ‡חר . . נכון ‰„בר . . ל˜בוע 
כל  כס„ר  ‡ח˙  פעם  ללמו„   (  .  . לימו„ו 
‰˙למו„ בבלי וירו˘למי כו' (וממ˘יך) ו‡ף 
˘י˘כח ‰כל ‰רי לע˙י„ לבו‡ יזכירו‰ו כל 
לו  ˘‡י ‡פ˘ר  מחמ˙ ‡נסו  ˘˘כח  לימו„ו 
ו‚ם   .  . ז‰  לימו„  י˘כח  ˘ל‡  כ"כ  לחזור 
ע˙‰ . . ‡ין ˘כח‰ לפני כס‡ כבו„ך (ברכו˙ 
‰רי   – כו'"  מ‰כס‡  למעל‰  ˘‰ו‡  ב)  לב, 

ל‡  ‰רי  ‡ונסו,  מחמ˙  ˘‰˘וכח  מפור˘ 
ז‡˙,  עו„  כ‡ן ‰עונ˘, ‡ל‡  ˘‡ין  בלב„  זו 

‰˙ור‰,  „˘כח˙  ‰‡יסור  ‚ם  בז‰  ˘‡ין 

לברי˙ו  בו„‡י  ‰חוזר  ˘ינוי  ע"„  ‰ו‡  כי 

ב)  ˆו,  ב.   ,‚ˆ ב"˜  ב.  ל‰,  (סוכ‰  ˜ונ‰  ˘‡ינו 

˘למ„  ˙ור‰  ‰„ברי  כי  ב‰‡„ם,  ונ˜נ‰ 

יזכירו‰ו"16  לב‡  "לע˙י„  ממנו,  ונ˘כחו 

למעל‰  נזכר˙  ˘למ„  ˙ור˙ו  ע˙‰"  ("ו‚ם 

"לפני כס‡ כבו„ך"17). 

ובי‡ור ‰„בר לעומ˜ו:

‰מˆב  עˆם  ‰ו‡  ˘‰‡יסור  ‰נ"ל  ע"פ 

„˘כח˙ „"˙, י˘ לומר, ˘‚ם ל„ע˙ ‡„‰"ז, 

˙ור‰  „ברי  ˘כח˙  ˘ל  ‰‡יסור  ו‚„ר  טעם 

‰ו‡ ע"„ מ"˘ בסמ"‚ ˘‰ו‡ מפני ˘"פור˘ 

מן ‰˙ור‰", ‡ל‡ ˘‡ינ‰ פרי˘‰ מן ‰˙ור‰ 

מˆ„ פעול˙ו, כ"‡ ˘ז‰ עˆמו ˘˘וכח „ברי 

‡חרים)  ב„"˙  עוס˜  ‰ו‡  ‡ם  (‡ף  ˙ור‰ 

˙ור‰ ‡ל‰  ˘„ברי  מן ‰˙ור‰,  פרי˘‰  ‰"ז 

נפר˘ים ממנו. 

"מחמ˙  ˘וכח  „כ‡˘ר  ‰טעם  ‚ם  וז‰ו 

ממנו  נ˘כחים  ˙ור‰  „ברי  ‡ין  ‡ונסו" 

˙ור‰  ˘כח˙  כי   – ‡„‰"ז)  מ˘ו"ע  (כנ"ל 

מן ‰˙ור‰,  פרי˘‰ ˘לו  מחמ˙ ‡ונס ‡ינ‰ 

‰‡„ם  ˘מˆ„  ‡ונסו;  מחמ˙  ˘וכח  כי 

מˆ„  ‚ם  לכן  מ„"˙,  פרי˘‰  כלל  כ‡ן  ‡ין 

‡ין  ˘למ„  ˙ור‰  ˘„ברי  ‰ו‡,  כן  ‰˙ור‰ 

ב‰ם ˘ינוי ‰˜ונ‰ ונ˜נ‰, כנ"ל. 

16) וי"ל ˘ז‰ נרמז ‚ם במחז"ל (מנחו˙ ˘ם – ˆט, 
מכ‡ן  ב‡רון  מונחים  לוחו˙  ו˘ברי  "לוחו˙  סע"‡) 
בו  נו‰‚ין  ˘‡ין  מחמ˙ ‡ונסו  ˙למו„ו  ˘˘כח  ל˙"ח 
מנ‰‚ בזיון": ‚ם ˘ברי לוחו˙ מונחים ב‡רון (ביח„ 
עם ‰לוחו˙), ‰יינו ˘˘ייכו˙ם ל˙ור‰ (‡רון) נ˘‡ר‰ 
ב˘לימו˙; וכ"‰ ב˙"ח ˘˘כח ˙למו„ מחמ˙ ‡ונסו.

17) ‡בל לכ‡ור‰ ז‰ו ‚ם במי ˘מסירם מלבו, כיון 
˘לפני כס‡ כבו„ך ‡ין ˘כח‰.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

לעיין בספרים") ‰וי ל‡ו. 

מעˆם  ˘‰ו‡  י"ל  ‡„‰"ז  ˘ל  ויסו„ו 
˙˘כח  פן  ‚ו'  לך  "‰˘מר  ‰כ˙וב  ‡ז‰ר˙ 
‡ינ‰  ˘כח‰  „לכ‡ור‰:   – ‰„ברים"   ˙‡
וממיל‡14,  מ‡ליו  ‰ב‡  מˆב  ‡ל‡  פעול‰ 
ו‰‡„ם יכול ל˘מור עˆמו מן ‰˘כח‰ ע"י 
‰י˙‰  ‡ם  ומע˙‰  כר‡וי.  למו„ו  ˘חוזר 
‚ו'"  ˙˘כח  "פן  ב‡יסור  ‰כ˙וב  כוונ˙ 
לומר ‰חיוב ‰נ"ל ˘‰‡„ם י„ע ויזכור „יני 
‰˙ור‰ כ„י ˘ל‡ ˙בו‡ ˙˜ל‰ על י„ו, ‰ו"ל 
על  לˆוו˙  בס‚נון „ע˘י',  ל‰ז‰יר  ל‰כ˙וב 
˙ור‰  „ברי  חזר˙  „‰יינו)  ‰‡„ם,  (פעול˙ 
(כ„י ˘‰‡„ם יזכור ˙מי„ כל „יני ‰˙ור‰), 
ול‡ (ר˜) ל‰ז‰יר על ‰˘כח‰ ("פן ˙˘כח 
‰כ˙וב,  מן  ˘מעינן  ו„‡י  ‡ל‡  ‚ו'"). 
‰˙˜ל‰  לול‡  (‚ם  עˆמ‰  ‰˙ור‰  „˘כח˙ 
˘‰˙ור‰  „בר  ‰ו‡  עי"ז)  לבו‡  ˘יכול‰ 

‰ז‰יר‰ עליו. 

 ‚ 
לענין  ‰מיוח„  „‰לימו„  מיי˘ב  עפ"ז 
מעונ˘  ˘פטור  ר˜  לח„˘ „ל‡  ‡ונס ‰ו‡ 

וכיו"ב ‡ל‡ „ל‡ מ˜רי ˘כח‰

˘פיר  לי˘ב  לנו  י˘  זו  ל„רך  ומע˙‰, 
˘‰˘וכח  מיוח„  לימו„  „בעינן  ‰טעם 
(ו‡ינו  בל‡ו  עובר  ‡ינו  ‡ונסו  מחמ˙ 
כול‰  ˘בכל ‰˙ור‰  בנפ˘ו) – ‡ף  מ˙חייב 
„מˆינו  וב‰˜„ים,  פטרי'.  רחמנ‡  ‡ונס 
‰פטור  ב‚„ר  (פרטים)  ‡ופנים  ב'  לומר 
כ„.  כלל   '‡ מערכ˙  ‰‡וˆר  בי˙  (ר‡‰  „‡ונס 
ח˘יב  ‰עביר‰  ˘מע˘‰  ‡ף   (‡ ועו„): 

לחייבו  ‡פ˘ר  ‡י  מ"מ  ‰‡„ם  למע˘‰ 

14) ר‡‰ ל' ‡„‰"ז ˘נע˙˜ ל‰לן ס"„.

(עונ˘ וכיו"ב) על „בר ˘נע˘‰ בעל כרחו. 
ב) מכיון ˘נע˘‰ בע"כ ל‡ מיח˘ב עביר‰ 
וˆיווי  רˆון  על  ˘עובר ‰עו˘‰   – (˘ענינ‰ 

‰˙ור‰). 

ל‡  ב‡ונס  ˘מע˘‰  „‡מרינן   ‡‰ ו‰נ‰ 
‰י‡  כ˘‰עביר‰  ר˜  ‰וי  עביר‰  מיח˘ב 
לרˆונו.  ˘ל‡  ˘נע˘י˙  ˘ל ‡יסור  בפעול‰ 
‡בל ˘כח˙ „"˙ ו‡יסור‰ – כבר נ˙ב‡ר לנו 
לפעול‰  בנו‚ע  ‡יסור  ז‰  „‡ין  „רכנו  לפי 
‰ו‡  ‡ל‡  פלוני˙,  בע˘י'  ‡„ם  ˘מחוייב 
‡יסור בנו‚ע למˆב ˘ל ˘כח‰ ‰ב‡ מ‡ליו 
‰י‡  בז‰  ‰˘ייכ˙  ‰‡„ם  (וע˘יי˙  וממיל‡ 
‰‡סור),  ז‰  מˆב  חזר‰  ע"י  ˘˘ולל  במ‰ 
‰י‡  כ˘‰˘כח‰  ˘‚ם  ס„"‡  ולפיכך15 
 '‡‰ (כ‡ופן  ˘פטור  ‡ף  ‰נ‰  ‡ונס  מחמ˙ 
חיוב  בל‡ו",  ב‚„ר "עובר  מ"מ ‰וי  ‰נ"ל) 
י˘  ˘כח‰  ˘ל  מˆב  ‡בל  כ‡ן,  ‡ין  ועונ˘ 

כ‡ן. 

‰כ˙וב  מן  ב˘"ס  לנו  ˘נ˙ח„˘  וז‰ו 
‡ונס  למעט  ‰מיוח„  ו‰מיעוט  בילפו˙‡ 
‚„ר  לענין  פרטי  לימו„  ˘‰ו‡  „˘כח‰, 
˘כח˙ ‰˙ור‰ (ול‡ ב‡ ל‰˘מיענו ר˜ פטור 
כ‡ן  ˘‡ין  „˜מ"ל  כללי˙),  בסבר‡  מעונ˘ 
ל‰‡„ם  ‰‡ז‰ר‰  כלומר:  ‰˙ור‰,  ˘כח˙ 
‡ל‡  מלכ˙חיל‰  חל‰  ל‡   ˙"„ ˘כח˙  על 
כ˘עו˘‰ ברˆונו, ‡בל כ˘ז‰ו מחמ˙ ‡ונס 
ל‡ ˘ייך בז‰ ˆיווי ול‡ו, כלל, ‚ם ל‡ ל‡ו 

„˘כח˙ „ברי ˙ור‰. 

ובז‰ י˙חוור מ‰ ˘ב‰ל' ˙"˙ ˘ם (ס"ו), 
‡„‰"ז  מבי‡  ‡ונסו,  מחמ˙  ˘וכח  ב„ין 
בפרנס˙ו  ‰רב‰  ˘טרו„  "כ‚ון  „ו‚מ‡ 
לו  מספי˜ים  ‡ין  לו  ˘˜ובע  ו‰ע˙ים 

נ‡מר  ‚ם ‡ם  ו‰נ‰  ˘ם „"‰  בי˙ ‰‡וˆר  ר‡‰   (15
(מ‚, סע"‡).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ול‰יו˙  ל‰˘˙ו˜˜  עליו  פועל  ז‰  ‰רי  ו˘פלו˙ו,  פחי˙ו˙ו  יו„ע  ומ‡י„ך  ורוממו˙ו,  ‰בור‡ 
ו‚„ול˙ו,  מרוממו˙ו  עו„  ב˘כלו  ול‰˘י‚  ל‰˜ב"‰,  ועו„  עו„  ל‰˙˜רב  ומ˙‡וו‰  כמ‰ 
"ו˙ˆמ‡ נפ˘ו ויכמ‰ ב˘רו ל‡‰וב ‰מ˜ום ברוך ‰ו‡", ונמˆ‡, ˘ר‚˘ ז‰ נובע מכך ˘מר‚י˘ 

˘פלו˙ו וריחו˜ו מ‰בור‡ י˙"˘, ו‰ו‡ ˆמ‡ ל˜רב˙ו.

‡‰ב‰ ויר‡‰ ‚ם יח„
ועל פי ז‰ מובן ‰יטב מ„וע כולל ‰רמב"ם ‡˙ ‡‰ב˙ ‰' ויר‡˙ו בח„‡ מח˙‡, כי ‰‡‰ב‰ 
ומסו‚ ‡ח„  לז‰  ז‰  מז‰, ‡ל‡ ‡„רב‰ ˜רובים ‰ם  ז‰  כ‡ן ‡ינם ‰פכים  ו‰יר‡‰ ‰מבו‡רים 

‰ם.

ו‡"כ  מ‰˘י"˙,  ופח„  ‰ריחו˜  ‰י‡  ויר‡‰  ל‰˘י"˙,  ‰˜רב‰  ר‚˘  ‰י‡  ˘‡‰ב‰  ו‡ף 
˘‡ז  ויר‡‰,  „‡‰ב‰  כללו˙ ‰עניין  מ„ובר ‡ו„ו˙  כ‡˘ר  ר˜  ז‰ו  לכ‡ור‰ ‰פכים ‰ם, ‰נ‰ 
‡כן  ‰ן  ‡לו  ר‚˘ו˙  ו˘˙י  וריחו˜,  פח„  ‰י‡  ויר‡‰  ו˜ירוב,  „בי˜ו˙  ˘ל  ר‚˘  ‰י‡  ‡‰ב‰ 

‰פכיו˙ זו מזו.

וכיו"ב,  מ‡ימ˙ ‰עונ˘  ור˙יע‰  פח„  כ‡ן, ‡ינו  ‰' ‰מבו‡ר  יר‡˙  ˘ל  ˙וכן ‰ר‚˘  ‡בל 
עומ„˙  ‡פיל‰  ˘פל‰  ˜טנ‰  ברי‰  "‰ו‡  ˘‰‡„ם  ו‰כר‰  מ‰י„יע‰  ‰נובע˙  ‰יר‡‰  ‡ל‡ 
ב‚„לו˙ ‰',  ומעמי˜ „ע˙ו  ˘‰‡„ם ‰מ˙בונן  ו‰יינו  ˙מים „עו˙".  לפני  מעוט‰  ב„ע˙ ˜ל‰ 
ונמˆ‡ מכיר ומר‚י˘ פחי˙ו˙ ערכו ו˘פלו˙ו מול ‰‡-ל ‰‚„ול ו‰מרומם, ‰רי ‰ו‡ מ˙מל‡ 
בר‚˘ ˘ל יר‡‰, ‰כנע‰ וביטול בפני ‰בור‡, ו‡ינו מח˘יב כלל ‡˙ „ע˙ו ו‡˙ עˆמו, ‡ל‡ 
˘ל  זו  ו‰ר‚˘‰  ‰˘י"˙,  כלפי  ‡פיל‰"  ˘פיל‰  ˜טנ‰  וכ"ברי‰  ומבוטל  בטל  עˆמו  מר‚י˘ 

‰כנע‰ וביטול ‰י‡ ‰י‡ ‰"יר‡‰" ‰מבו‡ר˙ כ‡ן.

ב‰˘י"˙, ‡ל‡ ‰י‡  ו˜ירוב  ˘ל „בי˜ו˙  כ‡ן, ‡ינ‰ ‰‡‰ב‰  מי„˙ ‰‡‰ב‰ ‰מבו‡ר˙  ו‚ם 
נובע˙ מר‚˘ ‰ריחו˜ ופחי˙ו˙ ‰ערך מול ‰˜ב"‰, ˘לכן ‰ו‡ ˆמ‡ ומ˘˙ו˜˜ ל˜רב‰ ‡ליו 

י˙'.

˘ני‰ן  מזו, ‡ל‡  זו  ל‚מרי  ˘ונו˙  כ‡ן ‡ינן  ו‰יר‡‰ ‰מבו‡רו˙  ˘‰‡‰ב‰  נמˆ‡  כן  ו‡ם 
נובעו˙ מ‡ו˙‰ ‰כר‰ בריחו˜ ‰‡„ם מ‚„ול˙ ‰בור‡ ורוממו˙ו, ˘כ˙וˆ‡‰ מ‰ר‚˘˙ ריחו˜ 
˘פלו˙ו  ‰ר‚˘˙  ומ‡י„ך  י˙',  לי„יע˙ו  עו„  ל‰˙˜רב  ומ˙‡וו‰  מ˘˙ו˜˜  ‰ו‡  מח„  ‰רי  זו 

פועל˙ ˘יבטל „ע˙ו ורˆונו˙יו לפניו י˙'.

וכ‡˘ר ילך ‰‡„ם ב„רך זו, ˘מ˙בונן ברוממו˙ ו‰פל‡˙ ‰בור‡ י˙"˘, ו‚ם יעמי˜ „ע˙ו 
מז‰  י˙', ‰נ‰  מ˜„ו˘˙ו  למ‡ו„  ונחו˙ ‰ו‡  רחו˜  ל‰ר‚˘‰ ‡˘ר  ויבו‡  בנפל‡ו˙ ‰ברי‡‰, 
ייוול„ו בלבו ר‚˘ו˙ ‰‡‰ב‰ ו‰יר‡‰ ל‰˜ב"‰, ˘מח„ ‰ו‡ "‡ו‰ב ומ˘בח ומפ‡ר ומ˙‡וו‰ 
‰בור‡  מ‚„לו˙  ויפח„"  ויר‡  ל‡חוריו  "נר˙ע  ומ‡י„ך  ‰‚„ול",  ‰˘ם  לי„ע  ‚„ול‰  ˙‡וו‰ 

ורוממו˙ו.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

ב‡ו˙ו  נ‡מרו˙  מˆוו˙י'  וכל  בעˆמו,  "‡נכי" 
"˜ול" ˘מ„בר עם כל יחי„ מי˘ר‡ל בפני עˆמו, 

ומˆוו‰ ‡ו˙ו ל˜יימן.  

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1092 ו‡ילך)

˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ 
˘נלמ„˙ ב‡נ‚לי˙

˜ול ‚„ול ול‡ יסף
˜ול ‡ח„ נחל˜ לז' ˜ולו˙ ו‰ם נחל˜ים לע' ל˘ון
(‰, יט. ˘מו"ר ספכ"ח)

י˘ לב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

י˘ר‡ל   ˙‡ ‰˜ב"‰  ‰‚ל‰  "ל‡  רז"ל  ‡מרו 
עלי‰ם  ˘י˙וספו  כ„י  ‡ל‡  ‰‡ומו˙  לבין 
מב‡ר  ‡ור  ˙ור‰  ובספר  ב),  פז,  (פסחים  ‚רים" 
‰כוונ‰  ב"‚רים"  ‡˘ר  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  כ"˜ 
ב‚לו˙  ונמˆ‡ים  ‰חבויים  ‰˜„ו˘‰  לניˆוˆו˙ 
עבו„˙ם  ע"י  י˘ר‡ל  ובני  ‰עולם,  ‡ומו˙  ‡ˆל 
מעלים ניˆוˆו˙ ‡לו ל˜„ו˘‰ (˙ור‰ ‡ור לך לך י‡, 

ב).

מ˘˙מ˘ים  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  ‰ו‡  וכן 
לעניני  ‰עולם  ‡ומו˙  ˘ל  ל˘ון"  ב"˘בעים 
מסחר ‡ך עו˘ים כן ל˘ם ˘מים, ‡ו י˙יר‰ מזו, 
‰˙ור‰,  בלימו„  ‡לו  בל˘ונו˙  ˘מ˘˙מ˘ים 
‰חבויים  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙   ˙‡ ‰ם  מעלים  ‰נ‰ 

ונמˆ‡ים ב‚לו˙ ב"˘בעים ל˘ון" ל˜„ו˘‰.

˘לומ„ים  ˘‰˙ור‰  לח˘וב,  ‡פ˘ר  ‰י' 
ב"˘בעים ל˘ון" ‡ין ל‰ „ר‚˙ ‰˜„ו˘‰ כ‰˙ור‰ 

˘נ˙נ‰ במ˙ן ˙ור‰ בל˘ון ‰˜ו„˘.

‡ח„  ˘"˜ול  ‚„ול"  מ"˜ול  ‰‰ור‡‰  וז‰ו 
ל˘ון",  לע'  נחל˜ים  ו‰ם  ˜ולו˙  לז  נחל˜ 
נחל˜  עˆמו  ‰ו‡  ˙ור‰  „מ˙ן  ‚„ול"  ˘‰"˜ול 
‰˙ור‰  ˘ל  ˘פנימיו˙ו  ונמˆ‡  ל˘ון",  ל"ע' 
‚„ול"  ‰"˜ול  ‰י‡  ‰י‡  ל˘ון"  ב"ע'  ˘לומ„ים 

˘ל "‡נכי ‰' ‡ל˜יך"!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1092 ו‡ילך)

"‡נכי" ‰מ„בר לכל 
יחי„ מי˘ר‡ל

˜ול ‚„ול ול‡ יסף
˘ממנו נ˙נב‡ו כל ‰נבי‡ים ˘עמ„ו
(‰, יט. ˘מו"ר ספכ"ח)

ב˙יב˙ "‡נכי",  ע˘ר˙ ‰„ברו˙ ‰י‡  ‰˙חל˙ 
ו‡י˙‡ ב‚מ' ˘"‡נכי נוטרי˜ון ‡נ‡ נפ˘י כ˙יב˙ 
נ˙ב‡ר  חסי„ו˙  ובספרי   ,(‡  ,‰˜ (˘ב˙  י‰בי˙" 
ונ˙ן  כ˙ב  ˘‰˜ב"‰  ‰ו‡  ‰„ברים  פירו˘  ‡˘ר 
(ל˜וטי  ‰„ברו˙  ע˘ר˙  ב˙וך  כביכול  עˆמו   ˙‡

˙ור‰ ˘לח מח, „ ו‡ילך, ובכ"מ).

ר˜  ‰ו‡  ז‰  ˘ענין  לח˘וב,  יכולים  ‰יו 
בע˘ר˙ ‰„ברו˙, ‡בל עניני ‰˙ור‰ ˘נ˙‚לו ‡חר 
‰נבי‡ים  ע"י  ר˜  ˘נ˙‚לו  ‰ענינים  ובפרט  כך, 
˘ל‡  ˘ברור  למרו˙  ‰נ‰  „ור,  ˘בכל  ו‰חכמים 
 '‰ "רוח  ‡ל‡  ח"ו,  מעˆמם  ‡לו  ענינים  ‡מרו 
ב),  כ‚,  ˘מו‡ל-ב  ע"פ  ל˙ני‡,  ‰‰˜„מ‰  (ל'  בם"  „בר 
מ"מ ‰י' ‡פ˘ר לח˘וב ˘‡ין בענינים ‡לו ‡ו˙ו 
‰כח ˘ל מ˙ן ˙ור‰, וב‰ם ל‡ "נמˆ‡" ‰"‡נכי" 

– ‰˜ב"‰ עˆמו.

עו„ ז‡˙, במ˙ן ˙ור‰ ‡מר ‰˜ב"‰ לכל ‡ח„ 
ל˘ון  ‡ל˜יך"   '‰ "‡נכי  עˆמו  בפני  מי˘ר‡ל 
‡ל‡  „ור,  ˘ב‡ו˙ו  י˘ר‡ל  לבני  ר˜  ול‡  יחי„, 
לכל ‰נ˘מו˙ ˘בכל ‰„ורו˙ ˘כולם ‰יו במעמ„ 
ועו„),  ספכ"ח,  ˘מו"ר  פמ"‡.  (פר„ר"‡  סיני  ‰ר 

˘לכולם נ‡מרו ע˘ר˙ ‰„ברו˙ בל˘ון יחי„.

בע˘ר˙  ר˜  ‰ו‡  ˘כן  לח˘וב,  ‡פ˘ר  ‰י' 
˘כל  ‡ף  ‰נ‰  ‰מˆוו˙,  ב˘‡ר  ‡בל  ‰„ברו˙, 
ר˜  ז‰ו  מ"מ  ל˜יימם,  מחוייב  מי˘ר‡ל  ‡ח„ 
מפני ˘כל ‡ח„ ‰ו‡ חל˜ מ‰כלל, ‡ך ל‡ נ‡מרו 

ˆיווים ‡לו לכל יחי„ בפני עˆמו.

 – יסף"  ול‡  ‚„ול  "˜ול  נ‡מר  ז‰  ועל 
˘כל  ˘עמ„ו",  ‰נבי‡ים  כל  נ˙נב‡ו  "˘ממנו 
‰ענינים ˘ב˙ור‰ ˘בכל „ור ו„ור, ‰רי ז‰ ‡ו˙ו 
"‡נכי  ˘ל  ‰˜ול  ˙ור‰,  ˘במ˙ן  ‚„ול"  "˜ול 
נמˆ‡  ‰˙ור‰  עניני  בכל  ובמיל‡  ‡ל˜יך",   '‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

בל‡ו ˘ל ˙ור‰ ˘נ‡מר ר˜ ‰˘מר לך"10.

ונמˆ‡ ל„רך זו ‰‡חרונ‰, „‡יכ‡ ‡יסור 
מ„ברי  ˘כח˙ „בר  על  מ‰"˙  מפור˘  ול‡ו 
˙ור‰ מˆ"ע (ול‡ ר˜ מ˘ום פרי˘‰ מ„ברי 
על  לחזור  ˆריך  ול‰כי  בטל‰),  ‡ו  ˙ור‰ 
כ„ע˙  וז‰ו  ל˘כוח.  ˘ל‡  כר‡וי  לימו„ו 
 .  . בפ"ע  לל‡ו  "˘מנ‡ו   (‰˜ (סו"ס  ‰סמ"˜ 
מלבו  כמסיר  ‰"ז  לימו„ו  חוזר  ˘‡ינו  מי 
רפ"‚  ˘ם  ל‡„‰"ז   ˙"˙ ל‰ל'  (˜ו"‡  מ„‡וריי'" 

יח, ‡ [˙˙מב, ‡]).

 ˙"˙ ב‰לכו˙  כן  מפור˘  וכבר 
‡ימ˙י  "ע„  ‰"י11)  (פ"‡  ˘כ˙ב  ל‰רמב"ם, 
חייב ללמו„ ˙ור‰ ע„ יום מו˙ו ˘נ‡מר ופן 
˘ל‡  זמן  וכל  חייך  ימי  כל  מלבבך  יסורו 
(˘ם  ול‰לן  ˘וכח",  ‰ו‡  בלימו„  יעסו˜ 
ˆריך  י‰‡  ול‡  בחכמ‰  "כ˘י‚„יל  ‰י"ב): 

ל‡ ללמו„ ˙ור‰ ˘בכ˙ב ול‡ לעסו˜ ˙מי„ 
ב˙ור‰ ˘בע"פ י˜ר‡ בע˙ים מזומנים ˙ור‰ 
י˘כח  ˘ל‡  כ„י  ‰˘מוע‰  ו„ברי  ˘בכ˙ב 
˘ל‡  [ו‰טעם  ˙ור‰"  „יני  מ„ברי  „בר 
‰מˆו˙,  במנין  בפ"ע  לל‡ו  ‰רמב"ם  מנ‡ו 
ממ"ע  חל˜  ˘ל„ע˙ו ‰ו‡  מפני  כנ"ל, ‰ו‡ 

10) ב˘ו"ע ‡„‰"ז ˘ם מע˙י˜ כל ‰מ˘ך ל' ‰כ˙וב 
"ו˘מור נפ˘ך . . ופן יסורו . . ו‰ו„ע˙ם לבניך ו‚ו'" 
"ופן  (ב‰‡יסור)  ‰וב‡  ל‡  ו‚מ'  ˘במ˘נ‰  ‡ף*   –
„"‡ינו  ‰˜ול‡  ז‰  מל'  למ„ו  (ו‡„רב‰  ‚ו'"  יסורו 
(ר‡‰  מלבו"  ויסירם  ˘י˘ב  ע„  בנפ˘ו  מ˙חייב 
מ„בר".  ‰כ˙וב  מלבו  "במסירם  ˘ם);  ‡בו˙  מ„"˘ 
 – ‡בל  ס"ז).  ˘ם  ל˜מן  ל‡„‰"ז   ˙"˙ ב‰ל'  ו‰וב‡ 
‰ל'  ברמב"ם  ‰וב‡  וכן  ˘ם.  וסמ"˜  בסמ"‚  ‰וב‡ 

˙"˙ (‰וב‡ ל˜מן בפנים). ו‡כ"מ.

11) ‰וב‡ ב˜ו"‡ ˘ˆויין ל‰לן בחˆע"‚.

גו‘“  לבניך  ”והודעתם  מהכתוב  שהעתיק  זה  אבל   (*

הכתוב  ”שאין  הסעיף  בהמשך  מוכיח  זה  מל‘  כי  מובן, 

מדבר בעשה“ד לבדן אלא ה“ה לכל התורה כולה“.

‰כללי˙ „"˙"˙ כ‰לכ˙'", כמבו‡ר ב˜ו"‡ 
ל‡„‰"ז12 (ל‰ל' ˙"˙ רפ"‚ (יז, ב [˙˙מ‡, ב]))]. 

 ב 
 ˙"˙ ב‰ל'  ‰ז˜ן  רבינו  „ברי  ע"פ  יסי˜ 
„ס"ל ˘‡יסור ˘כח‰ ‡ינו ר˜ במ‰ ˘עי"ז 

˙בו‡ ˙˜ל‰

‰‡חרונ‰  זו  ב˘יט‰  ‰‰ולכים  ו‰נ‰,   
˙למו„ו  י˘כח  ˘ל‡  מ‰  לע˘ו˙  „חייב 
לחזור  ז‰  לחיוב  טעם  כ˙בו  ˘ינון,  ע"י 
˙ור‰,  ל˘כוח „ברי  ˘ל‡  כר‡וי  למו„ו  על 
יונ‰)  ברבינו  זו (וע„"ז  מ˘נ‰  על  „‰רע"ב 
˘כח˙ו  בטעמ‡ „‰‡י „ינ‡, "˘מ˙וך  נ˜ט 
˙˜ל‰  ונמˆ‡˙  ל‰˙יר ‡˙ ‰‡סור  ב‡  ‰ו‡ 

ב‡‰ על י„ו ו˘‚‚˙ו עול‰ ז„ון".

‡מנם, נר‡‰ „רבינו ‰ז˜ן „רך מחו„˘˙ 
‰ע˙י˜  ל‡  ב˘ולחנו  „‰נ‰  בז‰,  לו  ‰י˙‰ 
˘כח˙  ‡יסור  ב‚„ר  ˘פס˜ו  [‡ף  ז‰  טעם 
ורבינו  ‰רע"ב  ב„ברי  מ˜ורו   – ‰˙ור‰ 
„ל˘יט˙ו  מז‰  ומ˘מע  ס"‡)],  (כנ"ל  יונ‰ 
מחמ˙  (ר˜)  ˙ור‰  „ברי  ˘כח˙  ‡יסור  ‡ין 
מז‰,  כ˙וˆ‡‰  לבו‡  ˘יכול‰  ‰˙˜ל‰ 
עו„  וכ„מוכח  ‰˘כח13‰.  בעˆם  ‡ל‡ 
„‚ם  ס"„)  ˘ם   ˙"˙ (‰ל'  רבינו  ממ"˘  יו˙ר 
ויוכל  ˘בע"פ  ˙ור‰  ˘נכ˙ב‰  "עכ˘יו 
מועיל  ז‰  ‡ין  ˘˘כח  מ‰  בספרים  לעיין 
˜ו„ם  בל‡ו  עובר  ˘˘כח  מי„  כי  כלום 
(מי„,  ‰˙ור‰  ˘כח˙  ˘עˆם  ‰רי  ˘יעיין", 
"יוכל  כי  ‡ח"כ  ˙˜ל‰  ˙בו‡  כ˘ל‡  ו‚ם 

12) ור‡‰ מ‚ל˙ ‡ס˙ר לס‰מ"ˆ ˘ם. בי‡ור ‰רי"פ 
פערל‡ לס‰מ"ˆ ‰רס"‚ מ"ע י„-טו (˜כז, ‡).

13) ל‰עיר ממ‚ן ‡בו˙ ל‰˙˘ב"ı ‡בו˙ ˘ם.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ויסירם מלבו כו'.

ולכ‡ור‰ י˘ כ‡ן ˙ימ‰ ‚„ול‰, מ‰ ר‡‰ 

מחמ˙  „‰˘וכח  מיוח„  ללימו„  ‰˘"ס 

‡ונס ‡ינו עובר בל‡ו2, ‰‡ כלל‡ ‰ו‡ בכל 

‰˙ור‰ „‡ונס רחמנ‡ פטרי' (ב"˜ כח, סע"ב. 

ערך  ˙למו„י˙  בפרטיו˙ ‡נˆי˜לופ„י‡  ור‡‰  ו˘"נ. 

„‰כ‡  נ‡מר  ˙י˙י  ומ‰יכי  ו˘"נ),   .(‡) ‡ונס 

רחמנ‡  ˘‰˘מיענו  ל‡  ‡ם  בל‡ו  עובר 

„‡ינו עובר.

˘נ˜טו  מ‰  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰נר‡‰ 

ב‡מ˙  „‰נ‰  ז‰,  ‡יסור  ב‚„ר  רבו˙ינו 

כלל  מנו  ל‡  ר‡˘ונים)  (ועו„  ‰רמב"ם 

‰מˆו˙.  במנין  ‚ו'"  ˙˘כח  „"ל‡  ‰ל‡ו 

‰מˆו˙  במנין  ˘מנ‡ו  ‰רמב"ן  ו‡ף 

„ל‡ו  ס"ל  ב),  מל"˙  לס‰מ"ˆ  (ב‰˘מטו˙ 

‡ל‡  ˙ור‰,  „ברי  ˘כח˙  על  ˜‡י  ל‡  ז‰ 

‚ם  (וכמ"˘  סיני  ‰ר  מעמ„  ˘כח˙  על 

ולכ‡ור‰  ע‰"פ).  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו 

ו‚מר‡  ˘במ˘נ‰  ‰נ"ל  „‰ילפו˙‡  ס"ל3 

מילי4  ‡ל‡  ו‡ינו  בעלמ‡,  ‡סמכ˙‡  ‰וי 

„חסי„ו˙‡. מי‰ו ל„ע˙ כמ‰ ממוני ‰מˆו˙ 

ו‰פוס˜ים נמנ‰ ‰ל‡ו „"פן ˙˘כח" במנין 

בב' „רכים,  בז‰ ‚ופ‡  מˆינו  ‰מˆו˙. ‡בל 

2) וכן ‰בי‡ ‡„‰"ז ב‰לכו˙ ˙"˙ ˘לו (פ"ב ס"ו): 
"ר˜, למעט מחמ˙ ‡ונסו".

יסורו  מ"ופן  ז‰  למ„ו  ˘ב‚מר‡  ˆ"ע,  לכ‡ור‰ 
עליו  ל"˙˜פ‰  בנו‚ע  למ„ו  "ר˜"  (ומ˙יב˙  מלבבך" 
מ˘נ˙ו"). ו‡ולי ˘ינ‰ ‡„‰"ז ‰ס„ר כ„י ˘ל‡ יס˙ור 
עליו  ˙˜פ‰  "‡פילו  ˘ם  ˘למ„ו  ב‡בו˙  ‰מ˘נ‰ 
מ˘נ˙ו" מ"ופן יסורו מלבבך" (‰וב‡ ב‰ל' ˙"˙ ˘ם 

ס"ז). ו‡כ"מ.

3) ל‰רמב"ן ועו„. ‡בל לענין ˘יט˙ ‰רמב"ם בז‰ 
– ר‡‰ ב‰נסמן ל˜מן ‰ער‰ 12.

4) ר‡‰ ב"˜ ל, ‡.

(סט"ו),  סמ"˜  י"‚5),  (ל‡וין  (סמ"‚  מ‰ם  „כמ‰ 

˘מנו  ס˘נ"ט))   – וביר‡ים ‰˘לם  (סכ"ח.  יר‡ים6 

˘ל  במע˘‰  „˜‡י  ס"ל  לל‡ו,  ז‰  ‡יסור 

‰ו‡  ˘‰‡יסור  ‰יינו  ˙ור‰,  „ברי  ˘כח˙ 

(כל˘ון  ‰˙ור‰"  מן  ו"פור˘  ˘‰ולך  במי 

‰סמ"‚ ˘ם. וע„"ז בסמ"˜ ˘ם), ‡ו ˘"‡ינו חייב 

לבו  ˘מפנ7‰  פי'  מלבו  ויסירם  ˘י˘ב  ע„ 

חול˜ין  וי˘  ˘ם8).  ‰יר‡ים  (כל˘ון  לבטל‰" 

למ˙ני'  בפירו˘ו  יונ‰  רבינו  „‰נ‰  ז‰,  על 

בבני  מˆוי'  ‰˘כח‰  כי  כ':  ˘ם,  „‡בו˙ 

פעמים  ‰רב‰  ‰‰לכ‰  לחזור  לו  ו‰י'  ‡„ם 

˘ל‡  ע„  וכל ‰ליל‰  כל ‰יום  ב‰  ולח˘וב 

˙וכל לסור מלבו ול‡ ע˘‰ כו'. ע"כ. וכעין 

נ˜ט  „ברי‰ם  יסו„  ועל  ‰רע"ב9.  כ˙ב  ז‰ 

רבינו ‰ז˜ן ב‰לכו˙ ˙"˙ (פ"ב ס"„ (ו‡ילך)): 

מחמ˙  ממ˘נ˙ו  ‡ח„  „בר  ‰˘וכח  "כל 

עליו  מעל‰  כר‡וי  לימו„ו  על  חזר  ˘ל‡ 

עובר  ו‚ם  בנפ˘ו  מ˙חייב  כ‡ילו  ‰כ˙וב 

5) ול‰עיר ˘מנ‰ ‚"כ ‰ל‡ו „"‰˘מר לך פן ˙˘כח 
לחל˜  ‰˜„מ˙ו  סוף  ור‡‰  ס„.  (ל‡וין   "‡"‰  ˙‡
„˘˙י‰ם  ˙˘מ"ז,  ב‡ב  ט"ו  ˘יח˙  ר‡‰   – מל"˙) 
˘ייכו˙   (‡"‰ „ברי  ˘‰ם   ˙"„ ו˘כח˙   ‡"‰ (˘כח˙ 
עו„  ˙מי„י  ‰ו"ע  ולכן  "חיינו",  ‰י‡  ו‰˙ור‰  זל"ז, 
יו˙ר מ˘˘ ‰מˆו˙ ‰˙מי„יו˙ (˘בסוף ‡‚ר˙ ‰מחבר 
 – זו  ˘יח‰  ב‰מ˘ך  ור‡‰  ע"˘.  ‰חינוך).  ס'  ברי˘ 

בל˜ו"˘ חל˜ ל„, ו‡˙חנן ‡.

˜יח).  (ל‡וין  ‰ר˜יע  בז‰ר   ı"ר˘ב ‚ם  ור‡‰   (6
ועו„.

7) ל' ‰מ˘נ‰ – ‡בו˙ ˘ם מ"„.

˘ם  ‡בו˙  למ˘נ‰  ויטרי  במחזור  מ˘מע  וכן   (8
˙ויו"ט  ור‡‰  ב‰ער‰ ‰ב‡‰).  ר‡‰  ˙"ל. ‡בל   ‰"„)

‡בו˙ ˘ם.

9) ור‡‰ ‚ם מחזור ויטרי ˘ם („"‰ ˙"ח) "˘‰סיח 
˘˘כח‰". ‡בל ‡ח"כ  ע„  עלי'  מלחזור  ממנ‰  „ע˙ו 
מחזיר  ו‡ינו  לבטלנו˙  לבו  "ומפנ‰  כ'  ˙"ל)   ‰"„)

עלי'". וˆע"˜.

י„

ב‡יסור ˘כח˙ ˙"˙
˘ל  ‰מחו„˘˙  „רכו  יב‡ר   / ל‰לכ˙‡  ז‰  ‡יסור  ב‚„רי  ‰ר‡˘ונים  ˘יטו˙  כל  יבי‡ 
עפ"ז  יפלפל   / מטעמי'  ל‡ו  ‡בל  בפ"ע,  ‡יסור  „‰וי  יונ‰  כרבינו  „ס"ל  ‰ז˜ן  רבינו 

ל˙רı מע˘‰ „ר' זיר‡ ˘ב‡ ל‡ "י ו‰י' מ˙ענ‰ ו˘וכח ˙למו„ו בבבל

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

 ‡ 
י˜˘‰ ב‰‡ „‰וˆרך ‰˘"ס ללימו„ מיוח„ 
ב˘יטו˙  ויפלפל  עובר,  ‡ינו  „‰‡נוס 

‰ר‡˘ונים ב‚„ר ‡יסור ז‰ ל„ינ‡

רי˘  רע"ב): "ו‡מר  (ˆט,  במנחו˙  ‚רסינן 

ל˜י˘ כל ‰מ˘כח „בר ‡ח„ מ˙למו„ו עובר 

בל‡ו ˘נ‡' (פר˘˙נו „, ט) ‰˘מר לך ו˘מור 

וכ„ר'  ‰„ברים   ˙‡ ˙˘כח  פן  מ‡„  נפ˘ך 

רבי ‡בין ‡מר  ר' ‡ילע‡ „‡מר  ‡בין ‡מר 

ו‡ל  פן  ˘נ‡מר ‰˘מר  מ˜ום  כל  ר' ‡ילע‡ 

‡ינו ‡ל‡ ל‡ ˙ע˘‰ כו', יכול ‡פי' מחמ˙ 

במסירם  מלבבך  יסורו  ופן  ˙"ל  ‡ונסו 

ינ‡י  בר'  „וס˙‡י  ר'  מ„בר,  ‰כ˙וב  מלבו 

˙"ל  מ˘נ˙ו  עליו  ˙˜פ‰  ‡פילו  יכול  ‡מר 

כל  ˙נינן:  מ"ח)  (פ"‚  „‡בו˙  ובמ˙ני'  ר˜". 

עליו  מעל‰  ממ˘נ˙ו  ‡ח„  „בר  ‰˘וכח 

ר˜  ˘נ‡מר  בנפ˘ו  מ˙חייב  כ‡ילו  ‰כ˙וב 

˘י˘ב  ע„  בנפ˘ו  מ˙חייב  כו'1 ‡ינו  ‰˘מר 

(˜רוב  ˜ˆח  ‡ו˙   ‡"‰‰ כללי  מל‡כי  י„  ר‡‰   (1
„בר  ‰˘וכח  „˜‡מר  ˘מ˙ני˙ין  מ‰ר‡"כ),  לסופו 
כ‡ילו  ˜‡מר  ובז‰  מ˘ניו˙  ‰יינו   – ממ˘נ˙ו  ‡ח„ 
˘כח  „‡ם  ל‰וסיף  ר"ל  ב‡  וב‚מ'  בנפ˘ו;  מ˙חייב 
בי„ו  י˘  ע„יין  ‡בל  ‰מ˘ניו˙,  פירו˘   – ˙למו„ו 
מ˙חייב  ‡ינו  לפיכך  ‰)מ˘נ‰,  עˆמו  ז‰  (בענין 
ח„‡"‚  ‚ם  ור‡‰  ע"˘.  בל‡ו.  עובר  ר˜  בנפ˘ו 
ומ˘ו"ע  ‰˘וכח.  כל   ‰"„ ב  לח,  יומ‡  מ‰ר˘"‡ 
‡„‰"ז (‰וב‡ ל˜מן בפנים) ל‡ מ˘מע כן*. ו‡כ"מ.

דמ“ש  בסופו  שם  אבות  שמואל  ממדרש  גם  ולהעיר   (*
משנתו  יקראו  אשר  מהדברים  שכח  "אפי'  רמז  "משנתו" 

שהם הדברים אשר עיין בשכלו הוא מתחייב בנפשו כו'".


