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בעז‰י״˙.

מ˙כב„ים  ‰ננו  ˙זריע-מˆורע,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

לו. ו‡ם ‰ˆ„י˜ ‚וזר עלי‰ ל‰˙‚ר˘, בו„‡י יו„ע ‰ו‡ ˘‰י‡ ‡יננ‰ ר‡וי‰ ל‰יו˙ ‡˘˙ו ˘ל 
ˆ„י˜ כמו בעל‰, ו‰י‡ מוכרח˙ ל˜יים, ו˙בך בכי רב. ‚ם ‰בעל סיפר ב˘בח ‡˘˙ו בכל 
‰מעלו˙ ‰טובו˙ ˘מנו חז״ל ב‡˘‰ טוב‰ ומע˘י‰ נ‡ים, וכ‡˘ר ‰ˆ„י˜ ‚וזר ˘י˙‚ר˘ו 

בטח י˜יים כן, ויבך מ‡„.

יבו‡ו  ‰רביעי  וביום  ימים  ˘ל˘‰  זמן  ל‰ם  נו˙ן  ‰ו‡  כי  ‰בעל-˘ם-טוב  ל‰ם  וי‡מר 
‡ליו ויˆוו‰ לס„ר ‡˙ ‚ט ‰פיטורין כ„ין.

‡מונ‰ פ˘וט‰ ˘בטל‰ ˜טרו‚
ב˙עני˙  י˘בו  ‡ל‰  ימים  ו˘ל˘‰  ‚„ול.  בˆער  ˘רויים  ‰יו  ו‰‰ורים  ובעל‰   ‰˘‡‰
וירבו ל‰˙פלל ולומר ˙‰לים. ביום ‰רביעי ‰לכו כולם ‡ל ‰בעל-˘ם-טוב כ‡בלים ר״ל 

˘בורי לב ונמוכי רוח, ו‰‡˘‰ ובעל‰ בוכים ב„מעו˙ ˘לי˘.

כ˘נכנסו ‡ל ‰בעל-˘ם-טוב כבר ‰יו ˘ם ‰רב, ‰סופר ו‰ע„ים. ‰בעל-˘ם-טוב ˘‡לם 
טוב˙  ˘ז‰  לˆ„י˜  ‰ם  מ‡מינים  ב‡˘ר  כי  ˘ני‰ם  ויענו  ברˆון,  ל‰˙‚ר˘  ‰ם  רוˆים  ‡ם 
ול‰יו˙ם  יברך ‡ו˙ם,  ובברכ˙ו ‡˘ר  ב‚זיר˙ ‰ˆ„י˜  ˘לימ‰  ב‡מונ‰  ומ‡מינים  ˘ני‰ם, 

‡ו‰בים ז‰ ‡˙ ז‰, ‰ם רוˆים ל‰˙‚ר˘ ז‰ מז‰ ברˆון – כל ‡ח„ לטוב˙ חברו.

˘נים  כ˘˘  ל‰ם:  ‡מר  וכ˘חזר  זמן,  מ˘ך  וי˙עכב  ‰˘ני  לח„ר  ‰לך  ‰בעל-˘ם-טוב 
מלפנים ‰י‰ עליכם – ל״ע – ˜יטרו‚ ‚„ול, ויˆ‡ ‰פס˜ מלמעל‰, ˘‰‡˘‰ ˙יענ˘ במחל˙ 
טירוף ‰„ע˙ ו‰‡י˘ ייענ˘ בעונ˘ ‰עי‚ון. כ˘˜יבלו עלי‰ם ל‰˙‚ר˘ מˆ„ ‡מונ˙ ˆ„י˜ים 
במסירו˙ נפ˘, ‰נ‰ בזכו˙ ‡מונ˙ ˆ„י˜ים ב‡מונ‰ פ˘וט‰, זכו ב„ין בבי˙ ‰„ין ˘בר˜יע, 

ונע˜ר ‰˜יטרו‚. ויברכם ‰בעל-˘ם-טוב בבנים ובבנו˙ וב‡ריכו˙ ימים.

ר' ˘למ‰ נ˘‡ר ל„ור מ˘ך כ˘ל˘ ˘נים בסלוˆ˜. ‡חר כך ‰ע˙י˜ מו˘בו למינס˜ וי‰י 
‰בעל-˘ם- ‰ור‡˙  פי  על  מ˘ם,  רבים.  ˙למי„ים  ו‰עמי„  ‰חסי„ים  מעמו„י  ל‡ח„  ˘ם 
טוב, ‰ע˙י˜ מו˘בו לעיר ב‡ייעוו, ו‰˘י׳׳˙ בירך ‡ו˙ם בבנים ובבנו˙ וי˘י‡ו ‡˙ בני‰ם 

בנו˙ חסי„ים ו‡˙ בנו˙י‰ם ‰˘י‡ו לבני חסי„ים ו˙למי„י חכמים.

 ˙‡ ללוו˙  בנסעו   - פו„ולס˜  למ‡‰ליב  ממסעו  ‰״˙ני‡"  בעל  ‰ז˜ן  רבנו  כ˘חזר 
‰ר‰״˜ רבי מנחם מענ„ל מ‰ורו„ו˜ במסעו ל‡רˆנו ‰˜„ו˘‰ - ללי‡זנ‡, ‰˙יי˘ב ‰‚‡ון 
˘ם כחמ˘  ויחי  ˙״ו,  ל‡רˆנו ‰˜„ו˘‰  עם ‡˘˙ו  נסע  ˙˜נ״ו  וב˘נ˙  בלי‡זנ‡,  ˘למ‰  ר׳ 

ע˘ר‰ ˘נ‰.

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ‰'˙˘״‚ עמ' ˜ס ו‡ילך)



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ברי‡,  ל‡„ם  ר"ל  „ע˙  מבלי  ˘נ‰פכ‰  ‰‚מור  ‰˘ינוי   ˙‡ לר‡ו˙  נב‰לו  ו‡מ‰  ‡בי‰ 
מחל˙  ˘סיב˙  ח˘בו  ‰ע˙  ˘כל  ול‰יו˙  ‡זנם.  ולמ˘מע  עיני‰ם  למר‡‰  ‰‡מינו  ול‡ 
ובזכו˙‰  ב˘בח‰  ל„בר  ˘‰רב‰  ‰י˘וב,  מ‡נ˘י  ב‡ח„  ז‡˙  ו˙לו   – ‰רע  עין  ‰י‡  ב˙ם 
י˘ר‡ל ‰מ˜רב ‚ם  ו‡ו‰ב  טובו˙  מ„ו˙  ובעל  חכם  ˙למי„  עם  ל‰˘˙„ך  ˘זכ˙‰  ‰‚„ול‰ 
‡˙ ‰‡נ˘ים ‰פ˘וטים ללמו„ עמ‰ם ול‰„ריכם במ„ו˙ טובו˙, וכעבור כמ‰ ימים ‡חרי 
˘יח‰ זו חל˙‰ ב˙ם ו‰˘˙ט˙‰ – לכן בר‡ו˙ם כי רוח‰ ˘ב‰ ‡לי‰, ס‚רו ‡˙ ‰„ל˙ כ„י 

˘ל‡ יכנס מי ˘‰ו‡ וי˙פרסם „בר ‰רפו‡‰.

בליל‰ ‰‰ו‡ ‡כל‰ כ„רך כל ‰‡„ם ו˘כב‰ במט˙‰ לי˘ון, ‡בל ‰י˙‰ חלו˘‰ ביו˙ר. 
˘וב  ביום ‰˘לי˘י  ˙˜פ‰ ‡ו˙‰.  חלי˘ו˙ ‚„ול‰  ברי‡, ‡בל  כ‡„ם  ב„ע˙  בבו˜ר „יבר‰ 
חל˙‰, ‡בל ל‡ במחל˙ ‰˘‚עון ‡ל‡ במחל˙ ‰˜„ח˙, ומרוב ‰חום „יבר‰ מ‰ ˘„יבר‰ 
ו˙בכ‰  מ‡בי‰,  ˘˘מע‰  מ‰בעל-˘ם-טוב  סיפורי ‰נפל‡ו˙  ופעם ‡ו„ו˙  בלי „ע˙  פעם 
ל‡מר כי חפˆ‰ ‰י‡ לר‡ו˙ ‡˙ ‰ˆ„י˜ בעל ‰נפל‡ו˙. כ˘מוע ר׳ ‡לי‰ו מ˘‰ „ברי ב˙ו, 
נזכר ˘מרוב ‰ב‰ל‰ ˘נב‰לו מ‰˘ינוי ‰‚„ול ˘ב‡ ב‰נ‰‚˙ ב˙ם ˘כח למסור ל‰, ‡˘ר 
‰בעל-˘ם-טוב ‰זמין ‡ו˙‰ לבו‡ ‡ליו. וימסור לב˙ו ‡˙ „ברי ‰בעל-˘ם-טוב, ו˙˘מח 

מ‡„, וביום ‰˘ני נסע‰ עם ‰ורי‰ לסלוˆ˜.

רפו‡‰ נסי˙
כ˘ר‡‰ ר׳ ‡לי‰ו מ˘‰ ו‡˘˙ו ˘ב˙ם כמעט ר‚ע נ‰פכ‰ מטירוף ‰„ע˙ ל„ע˙ ˆלול‰, 
˘לחו כ‡ור ‰בו˜ר, ˆיר מיוח„ ל‰ו„יע לח˙נם ר׳ ˘למ‰ ולמחו˙נם ‰‚‡ון ויכ˙בו ל‰ם 
˘למ‰  ר׳  מ‡„.  נטע ‰˘˙ומם  נ˙ן  רבי ‡ורי  כ˘ב‡ ‰˘ליח ‡ל  בפרטיו˙.  „בר ‰כל  על 
בנו, נוסף על ‚ו„ל ˘מח˙ו ברפו‡˙ ‡˘˙ו, ˘מע על ‰רו˘ם ˘ע˘‰ מ‡ורע ז‰ על ‡ביו, 
בי„עו כי ‡ביו ‰י‰ ע„ ע˙‰ מ‡ל‰ ‰עומ„ים מרחו˜ ל˘יט˙ ‰בעל-˘ם-טוב, וע˙‰ ‰נ‰ 
בטח י˙˜רב ‚ם ‡ביו ‡„יר ‰‚‡ונים ל˘יט˙ ‰בעל-˘ם-טוב. וימˆ‡ כי ˘ע˙ ‰כו˘ר ‰ו‡ 

ל„בר ‡˙ו על ‡ו„ו˙ ˘יט˙ ‰בעל-˘ם-טוב... (ר‡‰ במ„ור ז‰ ב˘בוע ‰ב‡ בעז"‰).

כ˘מוע ‰‚‡ון ‰י˘י˘ רבי ‡ורי נ˙ן נטע מבנו ‡ו„ו˙ ‰בעל-˘ם-טוב ו˘יט˙ו, ול‰יו˙ו 
˙מים ב‡מ˙ – ‰˙בונן בז‰ כל ‰יום וכל ‰ליל‰, ובבו˜ר ‰לך ‡ל ‰בעל-˘ם-טוב ויספר 
לו ‡˙ ‡˘ר ˘מע מבנו ‡ו„ו˙ ˘יט˙ו. ויסיים ˘‰ו‡ רוˆ‰ ל‰˙˜˘ר ‡ליו. ו‰ו„יע ל‰בעל-
וי‡מר  ˘ב‰ „ע˙‰ ‡לי‰.  ב˙ו ‰חולני˙  כי  ממחו˙נו  ˘˜יבל  מ‰ב˘ור‰ ‰טוב‰  ˘ם-טוב 
„בר   ˙‡ – מ˘‰  ר' ‡לי‰ו   – וכ˘י˜יים ‡בי‰  כל˙ו  חל˙‰  ˘וב  כי ‰יום  ‰בעל-˘ם-טוב 

‰˘ליחו˙ ‡ז ˙˙רפ‡ ו˙בו‡.

ו‰ורי‰ם, ‡ל ‰בעל-˘ם-טוב.  ובעל‰  כולם, ‰חולני˙  ו‰ורי‰, ‰לכו  כ˘ב‡ו ‰חולני˙ 
ל‰˙‚ר˘.  עלי‰ם  י˜בלו  כי  ל‰ם  וי‡מר  ‰בעל-˘ם-טוב  ‡ל  בעל‰  עם  נכנס‰  ‰חולני˙ 
‰חולני˙ סיפר‰ לבעל ˘ם טוב ממעלו˙ ‰נ‰‚˙ בעל‰ ומ‰כבו„ ו‰‡‰ב‰ ˘‰י‡ רוח˘˙ 

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
במ˘מעו˙ "וכובס ˘ני˙" ו‰מס˙עף

ב‰‡ „‰בי‡ ר˘"י ˘˙י ר‡יו˙ ˘"וכובס ˘ני˙" ‰ו‡ טביל‰ ול‡ רחיˆ‰ / ˘יט˙ ‰רמב"ם ˘‚ם 
ב"כ‰‰ ‰נ‚ע" מטבילין ‡˙ יי˙ר˙ ‰ב‚„ / ˘יט˙ ר˘"י ˘ב"כ‰‰ ‰נ‚ע" ‡ין ‰ב‚„ חייב טביל‰ 

/ מ„וע ‡ין למי„ין ˜"ו מ"סר ‰נ‚ע" ל"כ‰‰ ‰נ‚ע" לחייב טביל‰ / ˘ני ‰כיבוסים בעבו„˙ ‰'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ˘יח‰ ‚' לפר˘˙נו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
למ‰ ל‰„‚י˘ ‡˙ נחי˙ו˙ ‰‡„ם?

‰‡„ם נבר‡ בסוף ‰ברי‡‰ כ„י ˘‡ם ל‡ ינ‰‚ כר‡וי "‡ומרים לו י˙ו˘ ˜„מך". מ„וע טעם ז‰ 
ור˙ ‰בעלי חיים? / ב‡„ם י˘ מעלו˙ עˆומו˙  ˙ור˙ ‰‡„ם נ˙פר˘‰ ל‡חר̇  ‰ו‡ בי‡ור ‚ם לכך̆ 
˘‡ין ב˘‡ר ‰נבר‡ים, מ„וע מ„‚י˘ רב ˘מל‡י „ו˜‡ ‡˙ נחי˙ו˙ו ˘ל ‰‡„ם ול‡ ‡˙ מעלו˙יו? 
/ בי‡ור נפל‡ בעניין נחי˙ו˙ו ˘ל ‰‡„ם מעˆם ברי‡˙ו ובעניין מעלו˙ ‡מי˙יו˙ ‰נ˜נו˙ „ו˜‡ 

בי‚יע‰  

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
ב„ין כולו ‰פך לבן בˆרע˙

יב‡ר ב' ˘יטו˙ בז‰ ‡ם ‡ינו ב‚„ר נ‚ע כלל ‡ו ˘‰ו‡ ‚זיר˙ ‰כ˙וב, ונפ˜"מ לפרח בכולו ˜ו„ם 
˘נטמ‡ / יב‡ר ˘יט˙ ר˘"י בז‰ ועפ"ז י˙רı כמ‰ ˜ו˘יו˙ עליו

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
לר‡ו˙ טוב

כו „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚ירו˘ין ב˙נ‡י לברכ˙ ‰בע˘"ט...



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

במ˘מעו˙ "וכובס ˘ני˙" ו‰מס˙עף
˘יט˙   / רחיˆ‰  ול‡  טביל‰  ‰ו‡  ˘ני˙"  ˘"וכובס  ר‡יו˙  ˘˙י  ר˘"י  „‰בי‡  ב‰‡ 
˘ב"כ‰‰  ר˘"י  ˘יט˙   / ‰ב‚„  יי˙ר˙   ˙‡ מטבילין  ‰נ‚ע"  ב"כ‰‰  ˘‚ם  ‰רמב"ם 
‰נ‚ע"  ל"כ‰‰  ‰נ‚ע"  מ"סר  ˜"ו  למי„ין  ‡ין  מ„וע   / טביל‰  חייב  ‰ב‚„  ‡ין  ‰נ‚ע" 

לחייב טביל‰ / ˘ני ‰כיבוסים בעבו„˙ ‰'

בסוף פר˘˙נו מ„בר ‰כ˙וב על נ‚עי ב‚„ים, ומפרט: 

יר‡‰  ובסוף ‰˘בוע, "‡ם  ימים.  ˘בע˙  ל‰ס‚יר ‡˙ ‰נ‚ע  י˘  בב‚„,  נ‚ע  נר‡‰  כ‡˘ר 
ו‰ס‚ירו  ‰נ‚ע  בו  ‡˘ר   ˙‡ וכבסו  ‰כ‰ן  "וˆו‰  ‡ז  בב‚„",  ‰נ‚ע  פ˘‰  ל‡  ו‰נ‰  ‰כ‰ן 
˘בע˙ ימים ˘ני˙" (י‚, נ‚-נ„); ול‡חר ˘בע˙ ימים ‡לו (‰˘בוע ‰˘ני) ‡ז מ˙בוננים ˘וב 

במˆב ‰נ‚ע: 

נ‰)),  (פסו˜  פ˘‰"  ל‡  ו‰נ‚ע  עינו  ˘‰ו‡ ("ל‡ ‰פך ‰נ‚ע ‡˙  כמו  נ˘‡ר  (‡) ‡ם ‰נ‚ע 
˘ורפים ‡˙ ‰ב‚„ כולו. 

מ˜ום  נו), ‡ז "י˜רע  (פסו˜  ‰נ‚ע ‡חרי ‰וכבס ‡ו˙ו"  כ‰‰  ו‰נ‰  ר‡‰ ‰כ‰ן  (ב) "ו‡ם 
‰נ‚ע מן ‰ב‚„ וי˘רפנו" (ל' ר˘"י ˘ם). 

(‚) "ו‰ב‚„ . . ‡˘ר ˙כבס וסר מ‰ם ‰נ‚ע" – ‡ז "וכובס ˘ני˙ וט‰ר" (פסו˜ נח). 

ומפר˘ ר˘"י, ˘‡ינו „ומ‰ ‰"כיבוס" ˘‰י' בסוף ‰˘בוע ‰ר‡˘ון ("וˆו‰ ‰כ‰ן וכבסו 
("וכובס  ‰˘ני  ‰˘בוע  ˘בסוף  ל‰"כיבוס"  ‰ב‚„,  רחיˆ˙  ˘ענינו  ‰נ‚ע")  בו  ‡˘ר   ˙‡
˘ני˙") ˘ענינו טביל˙ ‰ב‚„. וז"ל: "וסר מ‰ם ‰נ‚ע – ‡ם כ˘כבסו‰ו ב˙חל‰ על פי כ‰ן, 
סר ממנו ‰נ‚ע ל‚מרי; וכובס ˘ני˙ – ל˘ון טביל‰. ˙ר‚ום ˘ל כבוסין ˘בפר˘‰ זו ל˘ון 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

‚ט  ל˜בל  ˙ור‰  „ין  פי  על  ו˙וכל  ב˙כלי˙  ˘˙ברי‡  ימים ‡חרי  כמ‰  וכעבור  יח„  י„ורו 
פיטוריו – ˙˙‚ר˘ ברˆון ובלב ˘מח.

‰מחו˙נים ‰˙פל‡ו על ז‰ מ‡„. ‰‚‡ון רבי ‡ורי נ˙ן נטע טען כמ‰ טענו˙ מן ‰˙ור‰, 
מ‡„  כיב„‰  כי  ז‰,  על  מ‡„  ˙ˆטער  ˘ב˙ו  טען  מ˘‰  ‡לי‰ו  ור'  ל‚ר˘‰.  ר˘‡י  ˘‡ינו 
‡˙ בעל‰, ו‚ם ח˙נו יˆטער כ‡˘ר יוכרח ל‚ר˘‰ ול‰יפר„ ממנ‰, ומוכן ‰ו‡ ל˙˙ סכום 
בפרי  וי˘מחו  ב˙חיל‰  כ‡˘ר  וב‡חו‰  ב‡‰ב‰  יח„  וי„ורו  ב˙ו,  ˘˙˙רפ‡  לˆ„˜‰  ‚„ול 

בטן ב„ור י˘רים יבורך.

‰בעל-˘ם-טוב ענ‰ ˘‡ם ‡ינם מסכימים על ‰˙נ‡י ˘‡מר, ‡ינו יכול לעזור ל‰ם.

כעבור כמ‰ ימים ב‡ו ‰מחו˙נים ור׳ ˘למ‰ ‡ל ‰בעל-˘ם-טוב ו‡מרו ˘‰ם ˘ל˘˙ם 
מ˜בלים ‡˙ ‰˙נ‡י, ‡בל ‡ינם יכולים לערוב בע„ ‰‡˘‰ ˘˙˙רˆ‰ ל‰˙‚ר˘ מבעל‰.

לב˙ו  ויספר  לבי˙ו  ˘יסע  מ˘‰  ‡לי‰ו  לר'  ו‡מר  כך  על  ‰סכים  ‰בעל-˘ם-טוב 
‰חולני˙, כי ‰בעל-˘ם-טוב ‰נו„ע לבעל מופ˙, ב‡ לסלוˆ˜ ו˜ור‡ ל‰ ˘˙בו‡ ‡ליו כי 

„בר נחוı לו ‡לי‰.

‰מחו˙נים ‰ביטו ב˙מי‰‰ ז‰ על ז‰. לבסוף ‰ר‰יב ר' ‡לי‰ו מ˘‰ עוז בנפ˘ו וי‡מר 
ו‰כו˙ל,  ‰˙נור  בין  מ˜ום  ל‰  ו˙בחר  מפי‰,   ‰‚‰ ‡ף  ‰וˆי‡‰  ˘ל‡  ˘נים  כ˘ל˘  ז‰  כי 

וב˜ו˘י ‚„ול מ‡כילים ‡ו˙‰ וכן ב˘‡ר ˆרכי בני ‡„ם, כי ‡ין ל‰ „ע˙ כלל.

‰בעל-˘ם-טוב ל‡ ענ‰ מ‡ומ‰.

‰י‰  ל‡  ב˙ו  מˆב  ‰בעל-˘ם-טוב  ר‡‰  ˘לו  ב‡מרו  מ˘‰  ‡לי‰ו  ר'  ‰לך  כו‡ב  בלב 
‡ומר כך, לספר ל‰ ול„בר ‡לי‰. כן מחו˙נו ‰סכים ‡˙ו, וי‡נח מ˜ירו˙ לבו על ˆר˙ בנו 

וˆר˙ מחו˙נו ˘‡ין לו ‡ל‡ ב˙ו זו.

˙ור˙  למ„  ומכבר  ‡רי‰,  מנחם  רבי  ‰נס˙ר  ‰ˆ„י˜  ˙למי„  ל‰יו˙ו  ˘למ‰,  ר'  ‡מנם 
‰בעל-˘ם-  ˙‡ לר‡ו˙  כ˘זכ‰  וע˙‰  ל‰בעל-˘ם-טוב,  ברעיונו  מ˜ו˘ר  ו‰י‰  ‰חסי„ו˙ 
ל„ע˙ו ˆריך  כי  לחו˙נו,  ומ‡„ו – ‡מר  לבבו  בכל  ˙ור˙ו ‰˙˜˘ר ‡ליו  ול˘מוע ‡˙  טוב 
נטע  נ˙ן  רבי ‡ורי  מפורסם ‰ו‡. ‚ם  מופ˙  בעל  כי ‰רי  כפי ˆיווי ‰בעל-˘ם-טוב,  ל˜יים 
‡מר ˘מ‡חר ˘‰סכימו על ‰˙נ‡י ‰˜˘‰ לפני‰ם, בו„‡י ˆריכים ל˜יים ‡˙ „בר ‰‡מיר‰.

ר' ‡לי‰ו מ˘‰ חזר לבי˙ו וימˆ‡ ‡˙ ב˙ו יו˘ב˙ במ˜ומ‰ ‰ר‚יל ‡חורי ‰˙נור. ויספר 
וירב‰  ‰חולני˙.  ב˙ם   ˙‡ לרפ‡  יוכל  ˘בעז‰״י  ‰בעל-˘ם-טוב  ‡מר  ‡˘ר   ˙‡ ל‡˘˙ו 
מע ‰סיפורים  ≈̆ לספר ‡˙ ‰נפל‡ו˙ ˘מספרים מ‰בעל-˘ם-טוב. ומ‰ מ‡„ נב‰לו כ‡˘ר ל
ו˙˘‡ל  ו˙י‚˘ ‡לי‰ם  מ‡חורי ‰˙נור  לפ˙ע  ב˙ם  יˆ‡‰  על „בר ‰בעל-˘ם-טוב,  ‰‡ל‰ 
ויר‡ו  ˘מעו,  ˘ל‡  ˘נים   ˘˘ ז‰  ל˘מוע ‡˙ ˜ול‰, ‡˘ר  וי˙פל‡ו  פל‡.  מי ‰ו‡ ‰עו˘‰ 
˘מ„ברים  ˘‰‡י˘  ˘˘מע‰ ‰חולני˙  מכיוון  כב˙חיל‰.  ˘ב  עיני‰  ו‡ור  פני‰  נ˘˙נו  כי 

‡ו„ו˙ו ‰ו‡ ˆ„י˜ מפורסם, ‡מר‰ ˘לכן רוˆ‰ ‰י‡ ל‰˙רחı ˙חיל‰ ול‰יט‰ר.



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל˘„כו. וי˘˙„ך עם [ר' ‡לי‰ו מ˘‰] ‡ח„ מבעלי ‰י˘וב סמוך לסלוˆ˜. כחˆי ˘נ‰ ‡חרי 
ני˘ו‡יו ‰˘˙ט˙‰ ‡˘˙ו ו‰י‰ ע‚ון כ˘˘ ˘נים. ‡ביו רˆ‰ למˆו‡ לו ‰י˙ר ול‡ יכל, וי‰י 

בˆער ‚„ול.

‰˘ינוי ˘חולל ר' ˘למ‰ ב˜רב ‰‡נ˘ים ‰פ˘וטים
ו‰‚ליל  סלוˆ˜  ‚‡וני  כל  סלוˆ˜.  לעיר  ‰בעל-˘ם-טוב  ב‡   –  ˜"˙ ˘נ˙   – ‰‰י‡  בע˙ 
˜יבלו ‡˙ פני ˜„˘ו ˘ל ‰בעל-˘ם-טוב בחר„˙ ‰˜ו„˘ ובכבו„ ‚„ול, וב˙וכם ‚ם ‡ביר 
‰‚‡ונים ‰י˘י˘ רבי ‡ורי נ˙ן נטע, וי˙‡ונן לפני ‰בעל-˘ם-טוב על ‚ורל בנו ˘ז‰ כ˘˘ 
עבור  ורפו‡‰  עˆ‰  לב˜˘  ב‡  ˘‰˘˙ט˙‰   ‰˘‡‰ ‡בי  כן,  ‰עי‚ון.  בכבלי  ˘‰ו‡  ˘נים 

ב˙ו, ‡˘˙ ר׳ ˘למ‰.

‰בעל-˘ם-טוב ‰זמין ‡˙ ‰מחו˙נים ‰‚‡ון רבי ‡ורי נ˙ן נטע ו‡˙ [מחו˙נו] ‰מוכסן 
ר' ‡לי‰ו מ˘‰ ו‡˙ [ח˙נו] ר' ˘למ‰, וי˘‡לם ‡ם י˘ ל‰ם טינ‡ בלב ז‰ על ז‰. רבי ‡ורי 
מכניס ‡ורחים  ל˙ור‰,  ע˙ים  ˘‰ו‡ ˜ובע  מ˘‰  ר' ‡לי‰ו  מחו˙נו  ב˘בח  נטע „יבר  נ˙ן 
‰נ‰  ‡˙ו,  ‰˙ח˙ן  ומ‡ז  רחב‰.  בי„  ˙ור‰  בני  ומחזי˜  י‰ו„י,  לכל  לרווח‰  פ˙וח  ובי˙ו 
חוı מז‰ ˘סיפ˜ לח˙נו – ‰ו‡ בנו – כל ‰ˆטרכו˙ו בחיב‰ ובכבו„ ‚„ול, ‰נ‰ מזמן לזמן 
‡לי‰ו  ר'  מספ˜  בעיר,  מ˜ומו  ו˜בע  מבי˙ו  ‰לך  ˘בנו  ‰˘נים  מ˘ך  וכל  בו.  ‚ם  ‰חזי˜ 

מ˘‰ כל ‰ˆטרכו˙ו בכבו„.

ר' ‡לי‰ו מ˘‰ ‰פלי‚ ב˘בח ח˙נו, במעל˙ מ„ו˙יו ‰טובו˙ נוסף על ˘˜י„˙ו בלימו„, 
‰פ˘וטים  ‰‡נ˘ים   ˙‡ מ˜רב  ‰י‰  בי˘וב  ˘ב˙ו  מ˘ך  ˘בכל  ˘מים,  „יר‡˙  וב‰נ‰‚‰ 
‡ומר  ‰י‰  וב˘ב˙  יע˜ב",  ו״עין  ר˘׳׳י  פירו˘  עם  חומ˘  פר˘‰  יום  בכל  ‡י˙ם  ולומ„ 
כי  לז‰.  ז‰  וחיב‰  בלבם ‡‰ב‰  ו‰כניס  מ‡„,  מחבבם  ו‰י‰  ופר˜י-‡בו˙  מ„ר˘  לפני‰ם 
ז‰  ורוב‡ „רוב‡ ‰י‰  ז‰  עם  ז‰  רבים  ˘בעלי ‰י˘וב ‰יו  זמנים  ˘למ‰ ‰יו  ר'  בו‡  לפני 
עמ‰ם  ללמו„  ו‰˙חיל  ח˙נו  ˘ב‡  מכיוון  בפרנס‰, ‡בל  נ‚יע‰  ˘ל  ו‰„מיון  מˆ„ ‰˜נ‡‰ 
ל‡   – לחבירו  ˘˘ייך  במ‰  נו‚ע  ‡„ם  ו‡ין  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  ‰ו‡  ˘‰כל  ל‰ם  ו‰סביר 
‰טוב‰,  וב‰נ‰‚˙ו  ביני‰ם.  וכבו„  ‡‰ב‰  ‰כניס  עו„  ‡ל‡  ‰מריבו˙,  ˘פס˜ו  בלב„  זו 
ומ˙עניין  בי˙ם  בני  וב˘לום  ‰י˘וב  מבני  ‡ח„  כל  ˘ל  ב˘לומו  ˘ו‡ל  ‰י‰  ע˙  ˘בכל 
ומ˙פללים  בˆערו  מˆטערים  כ‡ח„  וכולם  ‰י˘וב,  בני  כל  על  ‰˙‡‰ב  פרנס˙ם,  במˆב 
ל‰' כי ב˙י ˙˘וב ל‡י˙נ‰ ובעל‰, ח˙ני ר' ˘למ‰, יחזור למעוני וילמו„ עמ‰ם וי„ריכם 

כב˙חיל‰.

‰˙נ‡י ‰˜˘‰ ו‰ב˜˘‰ ‰˙מו‰‰
‰בעל-˘ם-טוב ˘מע ‡˙ „ברי ‰מחו˙נים ב‰˜˘ב‰ מיוח„˙ וי‡מר: בעזר˙ ‰˘ם ‡וכל 
לרפ‡ ‡˙ ‰חולני˙ ˘˙‰י‰ ברי‡‰ ב„ע‰ ˆלול‰ כב˙חיל‰, ‡בל ב˙נ‡י ˘כ˘˙˙רפ‡ ל‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

לבון – וי˙חוור, חוı מז‰ ˘‡ינו ללבון ‡ל‡ לטבול, לכך ˙ר‚ומו 'ויˆטבע'. וכן כל כבוסי 
ב‚„ים ˘‰ן לטביל‰ מ˙ור‚מין 'ויˆטבע'".

"ל˘ון  ‰ו‡  ˘ני˙"  (˘"וכובס  ‰פירו˘  בעˆם  ר˘"י  ‰ס˙פ˜  ˘ל‡  ‰טעם  ו‰נ‰,  ב. 
טביל‰") ‡ל‡ ‰וˆרך ל‰בי‡ ר‡י' מ‰˙ר‚ום – מובן ‰ו‡: 

‰ר‡˘ון.  לכיבוס  ‰˘ני  כיבוס  בין  ל‰˘וו˙  מ˘מעו˙  ב‰  י˘  ˘ני˙",  "וכובס  ‰ל˘ון 
ולכן י˘ סבר‡ לפר˘, כי כ˘ם ˘‰כיבוס ‰ר‡˘ון ‰ו‡ במ˘מעו˙ ˘ל רחיˆ‰ ("ליבון"), 

כך ‚ם "וכובס ˘ני˙" פירו˘ו רחיˆ˙ ‰ב‚„ (וכמו ˘ב‡מ˙ למ„ ‰‡בן עזר‡).

ו‡מנם, כבר נ˙ב‡ר במ˜"‡ (במ„ור ז‰ ל˘"פ ˙זו"מ ˙˘ס"ט. עיי"˘ ב‡ורך), כי ‡„רב‰, „ו˜‡ 
˘ל  במ˘מעו˙  ‰ו‡  כ‡ן  ˘‰"כיבוס"  ר˘"י  ˘מוכיח  ‰ו‡  ˘ני˙"  "וכובס  ˘ל  זו  מל˘ון 
טביל‰ ול‡ ˘ל רחיˆ‰. ‡ך כיון ˘סו"ס פ˘טו˙ ‰ל˘ון "˘ני˙" מ˘מע (כ‰"‡בן עזר‡") 

˘ˆריך לרחוı ‡˙ ‰ב‚„ עו„ ‰פעם, לכן מוסיף ר˘"י (לי˙ר ˘‡˙) ר‡י‰ מ‰˙ר‚ום.

‚. ‡מנם י˘ ל„˜„˜, למ‰ ‰‡ריך ר˘"י בר‡יי˙ו, וכ˙ב ˘˙י ‰וכחו˙: ‡) מ˘ינוי ל˘ון 
מז‰  ב)  ו˙ר‚ם "ויˆטבע";  ˘ינ‰  כ‡ן  ו‡ילו  ˙ר‚ם "וי˙חוור",  ˘בכל ‰פר˘‰  ‰˙ר‚ום – 
מ;  כח,  כ‰,  פסו˜ים  י‡  ˘מיני  (פר'  'ויˆטבע'"  מ˙ור‚מין  לטביל‰  ˘‰ן  ב‚„ים  כבוסי  ˘"כל 
מספי˜‰ ‰י‡,  עˆמ‰  בפני  ר‡י‰  כל  ועו„). „לכ‡ור‰,  ט.  י„,  מˆורע  ל„;  ו,  פסו˜ים  י‚  פר˘˙נו 

ולמ‰ ‰וˆרך ר˘"י ל˘˙י‰ן ‚ם יח„?

ו‰בי‡ור בז‰:

ע„יין  טביל‰,  על  מ„ובר  ˘בו  מ˜ום  בכל  "ויˆטבע"  בל˘ון  מ˘˙מ˘  ˘‰˙ר‚ום  מז‰ 
לומר  כי ‡פ˘ר  ("ליבון"),  רחיˆ‰  ול‡  טביל‰  זו ‰ו‡  ˙יב‰  ˘ל  ˘פירו˘‰  ל‰וכיח  ‡ין 
˘"ויˆטבע" ‰ו‡ ל˘ון כללי, ‰כולל ‰ן ליבון ו‰ן טביל‰ (כמו ל˘ון "כיבוס" ˘במ˜ר‡ 
˘מז‰  ‰יינו  ‰ר‡˘ונ‰,  ל‰וכח‰  ר˘"י  ‰וˆרך  לכן  כך);  ו‚ם  כך  ‚ם  ל‰˙פר˘  ˘יכול   -
כוונ˙ו  ˘כ‡ן  מוכח  ליבון,  ל˘ון  זו ‡ˆל "כיבוס"  בפר˘‰  מל˘ונו  כ‡ן  מ˘נ‰  ˘‰˙ר‚ום 

לענין ‡חר – טביל‰. 

‡ך ר˘"י ‡ינו מס˙פ˜ ב‰וכח‰ זו, כי ע„יין ‡פ˘ר לומר ˘‚ם "ויˆטבע" פירו˘ו ליבון, 
וז‰ ˘‰˙ר‚ום ˘ינ‰ מל˘ון "וי˙חוור" וכ˙ב "ויˆטבע" – ‰ו‡ ל˘ם יופי ‰מליˆ‰ בלב„ 
(וכפי ˘מˆינו בכמ‰ מ˜ומו˙ ˘כ‡˘ר ענין מסויים חוזר ונ˘נ‰ כמ‰ פעמים – מ˘נים ‡˙ 

‰ל˘ון ליופי ‰מליˆ‰). 

וכ„י ל˘לול סבר‡ זו מוסיף: "וכן כל כבוסי ב‚„ים ˘‰ן לטביל‰ מ˙ור‚מין ויˆטבע", 
‰יינו ˘בכל מ˜ום נו˜ט ‰˙ר‚ום בל˘ון "יˆטבע" כ˘‰ו‡ מפר˘ ‡˙ ˙יב˙ "כיבוס" ב˜˘ר 
לטביל˙ ב‚„ים; וכיון ˘כן, ‡ין לומר בני„ון „י„ן ˘‰˙ר‚ום מ˘נ‰ ‡˙ ל˘ונו ר˜ ב˘ביל 
כי  מ˜ום),  לטביל‰ (כבכל  ול‡  לרחיˆ‰ ("ליבון")  כ‡ן  כוונ˙ו ‚ם  וב‡מ˙  יופי ‰מליˆ‰, 
ולכן  לטעו˙.  מ˜ום  ‰נו˙ן  בל˘ון  ‰˙ר‚ום  י˘˙מ˘  ל‡  ‰מליˆ‰  יופי  ˘ב˘ביל  פ˘יט‡ 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‰כרח לומר ˘‚ם כ‡ן כוונ˙ו כבכל מ˜ום – ˘ˆריך ל‰טביל ‡˙ ‰ב‚„. 

מ‰ב‚„  סר  ˘‰נ‚ע  ל‚בי ‰מˆב  במפור˘  כ˙וב‰  ˘ני˙"  ˘ל "וכובס  זו  ל˘ון  ו‰נ‰   .„
במˆבים  ‚ם  ‡מור  ז‰  ˘ני  ˘כיבוס  למ„  ‰רמב"ם  ב„ברי  ‡ך  ‰˘ני);  ‰˘בוע  (במ˘ך 

‡חרים:

מן  ‡ו˙ו  "ו˜רע  ‰כ˙וב:  ‡ומר   – "כ‰‰"  ר˜  ‡ל‡  מ‰ב‚„  סר  ל‡  ‰נ‚ע  ˘בו  במˆב 
‰ב‚„"; 

ול‰לכ‰ פוס˜ ‰רמב"ם (‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙ פי"ב ‰"‡. ור‡‰ בכסף מ˘נ‰ ˘ם) – "ו‡ם נ˘˙נ‰ 
ומכבסו  ˘‡ר ‰ב‚„  ופוטר   .  . ˘˜רע  מ‰  ו˘ורף  מ˜ום ‰נ‚ע  . ˜ורע   . ˘‰י‰  ממ‰  ‰נ‚ע 
על "וסר  ר˜  ˘ני˙" ˜‡י (ל‡  ˘ל˘יט˙ו, "וכובס  וט‰ר". ‰יינו  ומטבילו  ˘ני  כיבוס  כולו 
מ‰ם ‰נ‚ע", ‡ל‡ ‚ם) על "כ‰‰ ‰נ‚ע . . ו˜רע ‡ו˙ו", ˘ל‡חר ‰˜ריע‰ ˘ל מ˜ום ‰נ‚ע, 

ˆריך ל‰וסיף ול‰טביל ‡˙ ˘‡ר ‰ב‚„.

בפירו˘ו  כי  כן.  למ„  ˘ל‡  ל‰„י‡  נר‡‰  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  ר˘"י  ב˘יט˙  ‡ך 
על  ˘‰וסיף  וי˘רפנו" – ‰יינו,  מן ‰ב‚„  מ˜ום ‰נ‚ע  כ˙ב: "י˜רע  ל˙יבו˙ "ו˜רע ‡ו˙ו" 
ל˘ון "ו˜רע" (‰מפור˘ בכ˙וב) ‡˙ „ין ‰˘ריפ‰ ("וי˘רפנו"); ו‡ם ‡י˙‡ ˘ע„יין ˆריך 
‰ב‚„ ‰נ˘‡ר כיבוס וטביל‰ – ‰י‰ לו ל‰וסיף ולפר˘ ‚ם ז‡˙ (כ˘ם ˘פיר˘ ‡˙ ‰˘ריפ‰ 

˘ל‡ מפור˘˙ בכ˙וב)! 

מ˘מע ‡פו‡ ˘ר˘"י ל‡ למ„ כ‰רמב"ם, ‡ל‡ כפ˘ט ‰מ˜ר‡, ˘כל ‰„ין ˘ל "וכובס 
ו˜ורעים ‡˙  נ˘‡ר ‰נ‚ע  כ‡˘ר  ו‡ילו  מ‰ב‚„,  ל‚מרי  סר ‰נ‚ע  כ‡˘ר  ˘ני˙" ‰ו‡ „ו˜‡ 

מ˜ומו מן ‰ב‚„ ‡ז נט‰ר ‰ב‚„ מי„, לל‡ ˆורך בכיבוס נוסף.   

‡ם  מו˜˘‰:  ‰„בר  בסבר‡  ‰רי  מ˜ר‡",  ˘ל  מ"פ˘וטו  מ˘מע  ˘כן  ‡ף  ‡מנם,   .‰
כ‡˘ר ‰נ‚ע ר˜ "כ‰‰" נע˘‰ ‰ב‚„ ט‰ור לל‡ טביל‰, ‡יך י˙כן ˘כ‡˘ר סר ‰נ‚ע ל‚מרי 

ע„יין ˆריך ‰ב‚„ טביל‰? 

ו‰בי‡ור בז‰: 

ב"כיבוס" ‰ר‡˘ון  ל‚מרי  סר  כבר  ˘‰ו‡  עˆמו,  ‰נ‚ע  ל‰סיר ‡˙  מטר˙ ‰טביל‰  ‡ין 
˘נ˙ב‡ר  מ‰  ור‡‰  ל‚מרי".  ‰נ‚ע  ממנו  סר  כ‰ן  פי  על  מ˙חל‰  "כ˘כבסו‰ו  כ‡ן:  ר˘"י  ˘מ‡ריך  (כפי 

‰טומ‡‰  ‰˙פ˘טו˙   ˙‡ לט‰ר  ‰י‡  ‰טביל‰  מטר˙  ‰נ"ל).  ˙˘ס"ט  ˙זו"מ  ב˘"פ  ז‰  במ„ור 

˘חל‰ על מ˜ום ‰נ‚ע.  

(ו˘ורפים ‡ו˙ו),  מן ‰ב‚„  מ˜ומו  ˜ורעים ‡˙  ו"כ‰‰", ‰רי  נ˘‡ר  כ‡˘ר ‰נ‚ע  ולכן 
לל‡  מי„,  ט‰ור  ‰ב‚„  נע˘‰  ולכן  ‰ב‚„,  לכל  ‰נ‚ע  מ˜ום  בין  וחיבור  ˜˘ר  ‡ין  ו˘וב 
‰נ‚ע  ‰י‰  ˘בו  ‰מ˜ום  נ˘‡ר  ל‡י„ך  ‰נ‰  ל‚מרי,  סר  ‰נ‚ע  כ‡˘ר  ‡ולם  נוספ˙.  טביל‰ 
טומ‡‰,  ‰˙פ˘טו˙   – ‰נ‚ע  למ˜ום  ‰מחובר   – ‰ב‚„  בכל  י˘  ולכן  כולו,  לב‚„  מחובר 

וכ„י ל‰סיר‰, ˆריך ל‰טביל ‡˙ ‰ב‚„ כולו. 

כו

‚ירו˘ין ב˙נ‡י לברכ˙ ‰בע˘"ט...
‰˜נ‡‰  מˆ„  ז‰,  עם  ז‰  רבים  ‰יו  ‰י˘וב  ˘בעלי  זמנים  ‰יו  ˘למ‰,  ר'  בו‡  לפני 
˘‰כל  ל‰ם  ו‰סביר  עמ‰ם  ללמו„  ו‰˙חיל  ˘למ‰  ר'  ˘ב‡  מכיוון  ‡בל  ו‰„מיון. 
ונכנס‰  לחבירו –פס˜ו ‰מריבו˙  ˘˘ייך  במ‰  נו‚ע  ו‡ין ‡„ם  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  ‰ו‡ 

‡‰ב‰ וכבו„ ביני‰ם

◇ ◇ ◇

˙למי„ ‰ˆ„י˜-נס˙ר ˘‰˙ע‚ן במ˘ך ˘˘ ˘נים
‡ביו ˘ל ר' ˘למ‰ ב‡ייעווער, רבי ‡ורי נ˙ן נטע, ‰י‰ מ‚‡וני בריס˜. בבחרו˙ו נ˜ר‡ 
לו  ונ˙ן  לח˙ן  ל˜חו  בריס˜  מע˘ירי  ו‡ח„  בריס˜),  לי„  (י˘וב  מ˜ריני˜"  "‰עילוי  ב˘ם 
 ˙‡ חו˙נו  ‰˘י‡ו  כ˘‰˙‡למן,  ל˘מ‰.  ב˙ור‰  ו˘˜„  רבו˙  ˘נים  במ˘ך  ‰ˆטרכו˙ו  כל 
ב˙ו  עבור  ‡˙ו  ‰˘˙„ך  מכירו  ˘‰י‰  סלוˆ˜  מ‚‡וני  ו‡ח„  ‰˙‡למן.  ו˘וב  ‰˘ני‰  ב˙ו 
‰‡למנ‰ ו‰˙יי˘ב בסלוˆ˜. חו˙נו ‰ר‡˘ון ל‡ ‰יו לו ‡ז בנים זול˙ ˘˙י בנו˙יו ˘נפטרו, 
וב‡‰ב˙ו ‡˙ ח˙נו ‰עילוי רבי ‡ורי נ˙ן נטע, נ˙ן לו במ˙נ‰ ˘„‰ וכרם ˘‰י‰ מ˘כירם, 
ל‡ ‰סכים  לסלוˆ˜  מבריס˜  נטע  נ˙ן  רבי ‡ורי  כ˘‰ע˙י˜ ‰‚‡ון  בריווח.  ומז‰ ‰˙פרנס 
חו˙נו ‰ר‡˘ון ˘ימכור ‡˙ ˘„‰ו וכרמו ו‰' ‰ˆליח לו בחוכר ‡˘ר רבו˙ ב˘נים ‰חזי˜ 

‡˙ ‰˘„‰ ו‡˙ ‰כרם בחכירו˙ טוב‰.

˙ור‰  למ˜ום  ‚ל‰  ˘נ‰  ע˘ר‰  בן ‡רבע  כ˘‰י‰  בבי˙ ‡ביו ‰‚‡ון.  ˘למ‰ ‰˙חנך  ר' 
לוילנ‰, מ˘ם ל‰ורו„נ‡ ומ˘ם ל˜ר‡˜‡. ˘ם פ‚˘ ב‡ח„ ‰‚‡ונים, רבי מנחם ‡רי‰ מכ˙ 
‰ˆ„י˜ים ‰נס˙רים, וי„ב˜ בו, וילמ„ו ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ב˙נ‡י ‡˘ר ‡י˘ ל‡ י„ע מז‰. כבן 
וי„‡‚  ˙ור˙ו  על  לסלוˆ˜. ‡ביו ‰‚‡ון ‰˙ענ‚  לבי˙ו  ˘למ‰  ר'  חזר  ˘נ‰  ו˘˙ים  ע˘רים 

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˙

לכ‡ור‰ מוˆלחים ‰ם, ובכ"ז ר˜ לע˙ים רחו˜ו˙ ביו˙ר נר‡‰ ב‰ם ‡יז‰ ˘ביע˙ רˆון. 

כחילו˜ ‰ז‰ נמˆ‡ ב‰מ„ו˙ טבעיו˙ ˘בבני ‡„ם. עוזר˙ לכ‡ו"‡ בז‰ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, 
‡˘ר עו„ מ‰בע˘"ט ‰כריזו ‡˙ ‰ענין עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰, ‡˘ר ‡פילו ב˘ע˙ ‰˙˘וב‰, 
ס˙יר‰  בז‰  ל‰יו˙  ˆריך  ‡ין  ז‰  בכל  ‰נ‰  עלי‰ם,  ועבר  ˘חט‡  ספ˜  ˘‡ין  עבירו˙  על 

לח„וו‡ ˙˜יע‡ בלב‡ מסיטר‡ „‡, וכמבו‡ר ב‡רוכ‰ ב˙ני‡. 

‰יכול˙  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  נו˙נ˙  בו„‡י  ‰רי  בבחיר˙ו,  ˙לויים  ˘‡ינם  בענינים  ובפרט 
ענינים  על  ˙י˜ון  ˘ל  פנים  כל  ועל  ˘מח‰  ˘ל  ב˘כל ‰‡נו˘י, ‡יז‰ ˆ„  ב‰ם, ‚ם  למˆו‡ 
ו‡ˆ"ל  ו‰מרירו˙  ‰‰˙ר‚˘ו˙   ˙‡ ‚„ול‰  במ„‰  למעט  ˆריך  ז‰  ‰י'  ובמיל‡  ˘בעבר. 
רז"ל  בספרי  ‰ובטחנו  וכבר  פכ"ו,  ˙ני‡  ועיין  ‰מ‡ורעו˙.  י„י  על  ‰ב‡ים  ‰עˆבו˙ 
וב‡‚‰"˜ סכ"ב, "ו‡ז ‚ם ‰וי' י˙ן ‰טוב וי‡ר פניו ‡ליו בבחינ˙ ‡‰ב‰ מ‚ול‰ ‡˘ר ‰י˙‰ 
‰„ינין  וי˙בטלו  ב˘ר˘ן  ‰‚בורו˙  וי˙מ˙˜ו  מ‚ול‰  ב˙וכח‰  ומסו˙ר˙  מלוב˘˙  ˙חל‰ 

נס"ו".

(למרו˙ ז‰ ˘˘מענו מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ב‡ח˙ מ˘יחו˙יו במ‰ ˘כ˙וב ˘ם ב˙חל˙ 
‰ענין, "וכמו ‡ב רחמן חכם וˆ„י˜ ‰מכ‰ בנו כו'" ובי‡ר ˘ל‡ ‡מר כ‡ן "וחסי„", כמו 
˘‡מר ‡ח"כ "לפני ‡ביו ‰רחמן ו‰ˆ„י˜ וחסי„ כו'", כי כיון ‡˘ר ז‰ו ‡ב ‰מכ‰ בנו, ‡ף 

˘ז‰ו מ‡‰ב‰ מסו˙ר˙, ‡בל ‰˙ו‡ר חסי„ ל‡ ˘ייך בכ‡ן כביכול). 

לומר   ‰˘˜ ‰רי  יו˙ר  ועו„  מוסר,  ‡מיר˙  „רך  ח"ו  ‡ינו  לעיל  ‰‡מור  כל  ‡˘ר  מובן 
לזול˙, כ‡˘ר יו„עים מ‰ ‰ו‡ עבר, ול‡ ב‡˙י בז‰ ‡ל‡ ל‰ורו˙ לו ב‡יז‰ מעניני ˙ור˙נו 
‡˘ר יוכלו ל‰˜ל עליו ‡˙ עול ‰מ˘‡ ול‰ר‚יע ‡˙ רוחו, עכ"פ במ˜ˆ˙, ע„ ‡˘ר י˜ויים 
בו ‰בטח‰ ‰‡מור‰ ב‡‚‰"˜ ‰נ"ל ‡˘ר ‰' ‰טוב י˙ן ‰טוב וי‡ר פניו ‡ליו בכל ‰מˆטרך 

לו. 

בטח יו„יעני כ˘י‰יו ‡ˆלו ‡יז‰ ˘ינויים בכל ענינים ‰נ"ל, ובפרט כ˘י‰י' לו ב˘ור‰ 
טוב‰ ב‡ח„ ‡ו ב‡ח„ים מ‰ענינים ‰נ"ל.

בברכ[˙] ‰ס˙„רו˙ ‰נכונ‰ ב˜רוב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' רס‡-ב)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

מ˙ור‚מין  לטביל‰  ˘‰ן  ב‚„ים  כבוסי  כל  "וכן  ב‡ומרו  ר˘"י  כוונ˙  לז‰  ‚ם  [ו‡ולי 
לכבס  ˆריך  לטביל‰"  ˘‰ן  ב‚„ים  "כבוסי  ˘בכל  כ˘ם  כי  לנו,  ל‰ורו˙   – ויˆטבע" 
מ˙וך  מסוים  במ˜ום  ר˜  ‰י‰  ˘‰נ‚ע  ‡ף  „י„ן,  בני„ון  ‚ם  כך  כולו,  ‰ב‚„   ˙‡ ול‰טביל 

‰ב‚„, מכל מ˜ום ˆריך ל‰טביל ‡˙ ‰ב‚„ כולו, ב‚לל חיבורו למ˜ום ‰נ‚ע].  

ו. וי˘ לב‡ר ˙וכן ˘ני ‰"כיבוסים" בעבו„˙ ‰':

˘ני "כיבוסים" ‡לו – ‡) ‰"כיבוס" ‰ר‡˘ון, רחיˆ˙ ‰ב‚„ ˘מסיר‰ ‡˙ ‰נ‚ע עˆמו. 
מ˙‡ימים  מ‰˙פ˘טו˙ ‰טומ‡‰ –  ˘מט‰ר ‡˙ ‰ב‚„  טביל˙ ‰ב‚„,  ב) ‰"כיבוס" ‰˘ני, 
למ‰ ˘מבו‡ר ב"‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰" ל‡„‰"ז (פר˜ ב), ˘‰˙י˜ון לחט‡ י˘ בו ˘ני ˘לבים: 

(‡) ‰חוט‡ ˆריך ל˘וב מחט‡ו ול˜בל על עˆמו ˘ל‡ לעבור עו„ על מˆו˙ ‰מלך. ועל 
י„י ˙˘וב‰ זו נע˘‰ מחיל˙ ‰עון: "נמחל לו ל‚מרי מ‰ ˘עבר על מˆו˙ ‰מלך כ˘ע˘‰ 
˙˘וב‰ ˘לימ‰, ו‡ין מזכירין לו „בר וחˆי „בר ביום ‰„ין לענ˘ו כו'" – ב„ו‚מ˙ ז‰ ˘על 

י„י ‰"כיבוס" ‰ר‡˘ון "סר ממנו ‰נ‚ע ל‚מרי". 

‰י‰  ‰חט‡  כ˜ו„ם  י˙ברך  לפניו  וחביב  ומרוˆ‰   '‰ לפני  לרˆון  ˘י‰י‰  "‡מנם  (ב) 
ˆריך ל‰בי‡ ˜רבן . . „ורון ומנח‰ לפניו ˘י˙רˆ‰ לו לר‡ו˙ פני ‰מלך" ["ועכ˘יו ˘‡ין 
לנו ˜רבן ל‰פי˜ רˆון מ‰', ‰˙עני˙ ‰ו‡ במ˜ום ˜רבן"] – ב„ו‚מ˙ ‰"כיבוס" ‰˘ני, ˘ב‡ 
סר  כבר  עˆמו  ˘‰נ‚ע  (‡ף  ‰נ‚ע  י„י  ˘על  ‰טומ‡‰  מ‰˙פ˘טו˙  כולו  ‰ב‚„   ˙‡ לט‰ר 

ועבר).

וב‡ו˙יו˙ פ˘וטו˙:

("וסר  עוונו˙יו  מנ‚עי  עˆמו   "ıו"רוח ˘לימ‰  ב˙˘וב‰  ‰‡„ם  ˘חוזר  ל‡חר  ‚ם 
(˘ב˙  ב˙˘וב‰"  ימיו  "כל  ול‰יו˙  ל‰מ˘יך  עליו  ‡ל‡  בכך,  ל‰ס˙פ˜  לו  ‡ין   – עוונך") 
˜נ‚, ‡), ו‰יינו ˘ˆריך לטבול עˆמו "במי ‰„ע˙" (רמב"ם סוף ‰ל' מ˜ו‡ו˙) – עס˜ ‰˙ור‰ – 

ו‡ז "וט‰ר".   



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

‚„ר ‰"יום ˘‡י 
‡˙‰ רו‡‰ בו"

וביום ‰ר‡ו˙ בו ב˘ר חי יטמ‡
(י‚, י„)

בו,  ‰ר‡ו˙  "וביום  ב):  ז,  ˜טן  (מוע„  ב‚מ'  ‡י' 
רו‡‰   ‰˙‡ ˘‡י  יום  וי˘  בו  רו‡‰   ‰˙‡˘ יום  י˘ 
ז'  לו  נו˙נין  נ‚ע  בו  ˘נול„  ח˙ן  ‡מרו,  מכ‡ן  בו, 
ימי ‰מ˘˙‰ כו', „ברי רבי י‰ו„‰. רבי ‡ומר, ‡ינו 
ˆריך. ‰רי ‰ו‡ ‡ומר וˆו‰ ‰כ‰ן ופנו ‡˙ ‰בי˙, ‡ם 

ממ˙ינים לו ל„בר ‰ר˘ו˙ כל ˘כן ל„בר מˆו‰".

˘‡ין  ‰„ין  ב‚„ר  ור"י  רבי  „חלו˜ים  ונר‡‰, 
ב˘ני  „י"ל  מסויימים,  בימים  נ‚עים  רו‡ים 
‡ופנים: ‡. ˘„וחים ר‡יי˙ ‰נ‚ע לימים ‡חרים. ב. 
חלים  ול‡  נ‚עים  ר‡יי˙  מ„יני  ימים ‡לו  ˘‰ופ˜עו 

עלי‰ם כלל.

עבר  ב‡ם  ‰ו‡  ‰‡ופנים  ˘ני  בין  [ו‰נפ˜"מ 
‡ומרים  „ב‡ם  ‡לו,  בימים  ‰נ‚ע   ˙‡ ור‡‰  ‰כ‰ן 
˘„וחים ‡˙ ר‡יי˙ ‰נ‚ע, ‰נ‰ ב‡ם ל‡ „ח‰ ‰כ‰ן 
ור‡‰ ‡˙ ‰נ‚ע בין כך, ‰"ז טמ‡. ‡ך ב‡ם ‡ומרים 
כ‡ופן ‰ב', ˘‰ופ˜עו ימים ‡לו מ„יני ר‡יי˙ ‰נ‚ע, 

‰נ‰ ‚ם ב‡ם ר‡‰ ‡˙ ‰נ‚ע, ‡ין בכך כלום].

„רבי  לר"י.  רבי  בין  ‰מחלו˜˙  טעם  וז‰ו 
‰בי˙",   ˙‡ ופנו  ‰כ‰ן  מ"וˆו‰  ‰„ין   ˙‡ ‰לומ„ 
לו"  ˘"ממ˙ינים  „חי'.  ב‚„ר  ˘‰ו‡  „ס"ל  מ˘מע 
ר‡יי˙   ˙‡ ו„וחים  מ‰בי˙,  כליו   ˙‡ ˘יוˆי‡  ע„ 
מ‰פסו˜  ‰לומ„  לר"י  מ˘‡"כ  מ‰.  לזמן  ‰נ‚ע 
"וביום ‰ר‡ו˙ בו" „"י˘ יום ˘‡י ‡˙‰ רו‡‰ בו", 
‡ין ז‰ ר˜ ˘„וחים ‡˙ ר‡יי˙ ‰נ‚ע, כ"‡ ˘יום ז‰ 
„ינים ‡לו  עליו  חלים  ול‡  נ‚עים,  מר‡יי˙  ‰ופ˜ע 

כלל.

לפ"ז  ˘ם  ˘נ˙ב‡ר‰  ‰„ברים  במ˜ור  [ויעויין 
מחלו˜˙ רבי ור"י ב‡ם ממ˙ינים ‚ם ל„בר ‰ר˘ו˙].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ז עמ' 37 ו‡ילך)

„יני נ‚עים ב"‡י˘ 
כי ימרט ר‡˘ו"

ו‡י˘ כי ימרט ר‡˘ו ˜רח ‰ו‡ 
ט‰ור ‰ו‡

וז˜ן  ר‡˘  בסימני  נ„ון  ˘‡ינו  נ˙˜ין.  מטומ‡˙  ט‰ור 
ב˘ער  ב˘ר  עור  נ‚עי  בסימני  ˘ער, ‡ל‡  מ˜ום  ˘‰ם 

לבן ומחי' ופ˘יון
(י‚, מ. ר˘"י)

ימרט  "כי  ˘‚ם  ז‰  „ין  למ„ו  כ‰נים,  ב˙ור˙ 
ר‡˘ו" ‰"‰ נטמ‡ "בסימני נ‚עי עור ב˘ר" מפסו˜ 
מפסו˜  ‰„בר  ˘מוכח  נר‡‰  מר˘"י  ‡ך  ˘ל‡ח"ז. 
ר˜  מפור˘  בפסו˜  ‰רי  ˆ"ב,  ולכ‡ו'  עˆמו.  ז‰ 
עור  בנ‚עי  ˘נטמ‡  למ„  ומ‰יכן  ‰ו‡",  ˘"ט‰ור 

ב˘ר?

"˜רח  ‰˙יבו˙  „לכ‡ור‰  וב‰˜„ים  בז‰,  וי"ל 
ר‡˘ו  ימרט  כי  "‡י˘  „‰ול"ל  ‰ן,  מיו˙רו˙  ‰ו‡" 

ט‰ור ‰ו‡".

„יני  ב˙חיל˙  לעיל  ר˘"י  כ˙ב  ˘כבר  ‡ל‡ 
נ‚ע  בין  לחל˜  ‰כ˙וב  ˘"ב‡  כט)  (י‚,  נ˙˜ים 
סימנו  ˘ז‰  ב˘ר,  ˘במ˜ום  לנ‚ע  ˘ער  ˘במ˜ום 
ו‰יינו,  ˆ‰וב".  ב˘ער  סימנו  וז‰  לבן  ב˘ער 
˙לויים  ‰נ‚עים  „יני  בין  ‰חילו˜ים  ˘ל˘יט˙ו 
כך,  „ינו  ˘ער  ˘במ˜ום  ‰נ‚ע,  נמˆ‡  בו  במ˜ום 

ובמ˜ום ב˘ר „ינו כך.

כ"‡  מיו˙רו˙,  ועפ"ז ‡ין ‰˙יבו˙ "˜רח ‰ו‡" 
ר‡˘  ˘‡ין "סימני  טעם ‰„בר  לפר˘  ˘ב‡ ‰כ˙וב 
מפני  „‰ו‡  ר‡˘ו",  ימרט  "כי  מטמ‡ים  וז˜ן" 
כ"‡  ˘ער"  "מ˜ום  ז‰  ‡ין  ו‡ˆלו  ‰ו‡",  ˘"˜רח 

מ˜ום ב˘ר.

"מ˜ום  כי  ‰ו‡  ‰ט‰ר‰  טעם  ˘ב‡ם  ופ˘וט, 
ב˘ר" ‰ו‡, במיל‡ ר˜ „יני "מ˜ום ˘ער" ל‡ חלים 

עליו, ‡בל "נ‚עי עור ב˘ר" מטמ‡ים. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 92 ו‡ילך)

פניניםפנינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ַב‰ ו˙וכנו, ועו„ יו˙ר למרו˙ ˘‰מˆב נ˘נ‰ כמעט בכל מכ˙ב ממנ‰,  ¿̇ ולמרו˙  ס‚נון ָכּ
‰רי ל‡ ‡ב„˙י ח"ו ˙˜ו˙י, ‡˘ר סוף-סוף ל‡ ר˜ ˙ר‡‰ ‡˙ ‰טוב בחיים, כולל ‚ם חיי‰, 
‡ל‡ ˘ר‡י‰ זו ˙בו‡ ב‰ר‚˘‰ בלב. ובפרט ע"פ ס‚נון ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ‡˘ר בעולמנו ז‰ 
‰כל מעורב טוב ורע, ועל ‰‡„ם לבחור מ‰ ל‰„‚י˘ ובמ‰ ל‰˙בונן, ובמ‰ ל‰˙ענין. כי 
בחיי כל ‡ח„ ו‡ח˙ ˘ני „רכים י˘נם: לר‡ו˙ ‡˙ ‰טוב ‰סובב ‡ו˙ו ‡ו וכו'. ו‡ם בכ‡ו"‡ 
‰„ברים ‡מורים ע‡כו"כ בבני ובנו˙ י˘ר‡ל, ‰מ‡מינים ‡מונ‰ מוחלט˙ בנˆחיו˙ ‰נפ˘, 
חולף  ˘„בר  ‡פ˘ר  ‡י  ˘‰רי  ב‰חלט,  נˆחון  ‰טוב,  נˆחון  ז.‡.  ‰רוחניו˙,  נˆחיו˙  ז.‡. 

ועובר ˘ל‡ ינוˆח ב‰חלט ע"י ‰˜ים ונˆחי, ˘‰רי ‡ין ‚ם ערך ביני‰ם. 

ע„ן,  ב‚ן  ב‰יו˙ו  ‰‚ירו˘  ˜ו„ם  עו„  ‰ר‡˘ון,  ‡„ם  ‡˘ר  חז"ל,  סיפור  מ‡לפנו  ו‰רי 
‰‰ס‚ר  במחנו˙  ˘נמˆ‡ו  י˘ר‡ל,  ובנו˙  ובבני  טוב‰,  כפוי  ו˜ר‡ו‰ו  עניניו,  על  ‰˙‡ונן 
וברכ‰  וכו' ‰ו„‡‰  ברכ˙ ‰˘חר  ברכו  ר"ל,  וב˙˜ופ‰ ‰כי ‡יומ‰  ימ"˘  ˘ל ‰‡˘כנזים 

לבור‡ עולם ומנ‰י‚ו, ו‰רי סו"ס כ‡ו"‡ ‰ו‡ בין ‰˜ˆוו˙ ‰‡מורים. 

מובן ו‚ם פ˘וט, ˘‡ין ב‰נ"ל ח"ו ענין ˘ל ‰ˆ„˜˙ ‰„ין על מי ˘‰ו‡, ובפרט וכו', כי 
‡ם ‰„‚˘˙ ‰מˆי‡ו˙ כמו ˘‰י‡. 

ב˜ו  ‡ו  ו˙וכן,  רˆון  ˘ביע˙  מל‡ים  חיים  ‡ם  ‰‡„ם,  חיי  וסו‚  ‡ופן  ‡˘ר  ו‰נ˜ו„‰, 
‰‰פכי, ˙לוי במ„‰ ח˘וב‰ ו‚„ול‰ ברˆון ‰‡„ם, ‰מו˘ל בר‡י˙ עין ˘כלו ל‰ס˙כל לˆ„ 
ימין ‡ו לˆ„ ˘מ‡ל. וכיון ˘נמˆ‡ים ‡נו בח„˘ כסלו ח„˘ ‰ˆלח‰ לבני ‰מ˘פח‰, י‰י 

רˆון ˘י˙חיל ˘ינוי ‰‡מור ˙יכף.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' מ‡)

‰רו˘ם ממ‡ורעו˙ חיי ‰‡„ם ˙לוי ב‡ופן ˘‰ו‡ מ˜בלם
 ‰נ‰ בכלל מנו רז"ל בין כל ‰"בעל כרחך" ‚ם ‡˙ ‰"בעל כרחך ‡˙‰ חי". ז. ‡. ‡˘ר 
ביו˙ר.  יסורים ˜לים  עכ"פ  מנוח‰ ‡ו  ˘ל  ענינים  ועכ"פ  ˙ענו‚ים  ˘ל  ˘ור‰  ‰חיים ‡ינם 
‡ל‡ ˘מזמן לזמן ‰נ‰ ˆריך לחזור לעˆמו בחוז˜ וב‰˙מ„‰ ‡˘ר "בעל כרכך ‡˙‰ חי" 

ו"כל מ‡ן „עבי„ רחמנ‡ לטב עבי„"1.

חיי  ממ‡ורעו˙  ‰רו˘ם  ˙לוי  ורב‰  י„וע‰  במי„‰  ‡˘ר  במוח˘,  ‡נו  רו‡ים  ‡בל 
לנו  ומי  עלי‰ם.  (רע‡‚ירט)  ועונ‰  מ˜בלם  ‰ו‡  חריפו˙  ב‡יז‰  עˆמו,  ב‰‡„ם  ‰‡„ם 
ר"ל,  ו‡סונו˙  יסורים  ו‰רפ˙˜‡ו˙  מל‡ים ˆרו˙  חייו ‰חיˆוניים ‰יו  כרמב"ם ‡˘ר  ‚„ול 
יוˆ‡ים מן ‚„ר ‰ר‚יל, ובכ"ז ‰˘˜פ˙ו על ‰חיים, כפי ˘מבו‡ר בספרו מו"נ, ‰י˙‰ טוב‰ 
ביו˙ר, ‡פטימיסטי˘ בלע"ז. ול‡י„ך ‚יס‡ ר‡ינו כמ‰ וכמ‰ ‡נ˘ים ˘בחיי‰ם ‰חיˆוניים 

1) ) ועיי‚"כ ˜ונטרס נ"ט עמו„ ל"‚ מכ˙ב כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר (י"ב ˙מוז ˙˘"ח).



כ‚

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

בחיי ‰יום יום

  לר‡ו˙ טוב
‰‰פכי, ב˜ו  ‡ו  ו˙וכן,  רˆון  ˘ביע˙  מל‡ים  חיים  ‡ם  ‰‡„ם,  חיי  וסו‚  ‡ופן 
לˆ„  ל‰ס˙כל  ˘כלו  עין  בר‡י˙  ‰מו˘ל  ‰‡„ם,  ברˆון  ו‚„ול‰  ח˘וב‰  במ„‰  ˙לוי 

ימין ‡ו לˆ„ ˘מ‡ל

◇ ◇ ◇

מוˆ‡ים מ‰ ˘מחפ˘ים
בטח י„וע לו ‰סיפור על „בר ˘נים מ"˙חום ‰מו˘ב" ˘ב˜רו בפטרבור‚ ונ˘‡לו מ‰ 
כל  על  וכו'  טומ‡‰  מ˜ומו˙  מל‡‰  יˆילנו  רחמנ‡  ˘‰עיר ‰ז‡˙  סיפר  ו‰‡ח„  ˘ם,  ר‡ו 
ˆע„ ו˘על, ו‰˘ני סיפר ב‰˙פעלו˙ ˘‚ם ˘ם נפ‚˘ים על כל ˆע„ עם ‡חינו בני י˘ר‡ל, 
˘ומעים „בר ˙ור‰, וחוטפים ברכו ו˜„ו˘‰ וכו'. ו˘ני‰ם „ברו ‡מ˙, ו‰נפ˜‡ מינ‰ ‰ו‡ 

במ‰ ˘מחפ˘, ˘ז‰ ‰ו‡ מוˆ‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˙מ‚)

על ‰‡„ם לבחור במ‰ ל‰˙בונן 
מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙ב‰, וכב˜˘˙‰ ‡זכירם עו„ ‰פעם על ‰ˆיון ‰˜' ˘ל כ"˜ מו"ח 

‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע מ˙‡ים ל˙וכן ‰ב˜˘‰.

י

יינה של תורהיינה של תורה

למ‰ ל‰„‚י˘ ‡˙ נחי˙ו˙ ‰‡„ם?
˜„מך".  י˙ו˘  לו  "‡ומרים  כר‡וי  ינ‰‚  ל‡  ˘‡ם  כ„י  ‰ברי‡‰  בסוף  נבר‡  ‰‡„ם 
מ„וע טעם ז‰ ‰ו‡ בי‡ור ‚ם לכך ˘˙ור˙ ‰‡„ם נ˙פר˘‰ ל‡חר ˙ור˙ ‰בעלי חיים? 
„ו˜‡  ˘מל‡י  רב  מ„‚י˘  מ„וע  ‰נבר‡ים,  ב˘‡ר  ˘‡ין  עˆומו˙  מעלו˙  י˘  ב‡„ם   /
˘ל ‰‡„ם  נחי˙ו˙ו  בעניין  נפל‡  בי‡ור   / מעלו˙יו?  ול‡ ‡˙  ˘ל ‰‡„ם  נחי˙ו˙ו   ˙‡

מעˆם ברי‡˙ו ובעניין מעלו˙ ‡מי˙יו˙ ‰נ˜נו˙ „ו˜‡ בי‚יע‰  

רב‰, ‰וב‡  (וי˜ר‡  במ„ר˘  ˘ב˙חיל˙ ‰פר˘‰, ‡י˙‡  ו‚ו'"  ˙זריע  כי  ע‰"פ "‡˘‰   .‡
במע˘‰  ועוף  חי'  ב‰מ‰  כל  ‡חר  ‡„ם  ˘ל  ˘יˆיר˙ו  כ˘ם  ˘מל‡י,  רב  "‡מר  בר˘"י): 

בר‡˘י˙, כך ˙ור˙ו נ˙פר˘‰ ‡חר ˙ור˙ ב‰מ‰ חי' ועוף". 

ינ‰‚  ˘ל‡  ˘ב˘ע‰  (˘ם),  במ„ר˘  ‡י˙‡  לבסוף,  ‰‡„ם  נבר‡  מ„וע  ‰„בר  ובטעם 
ו˘ם   ,‡ לח,  בסנ‰„רין  ע„"ז  (ר‡‰  ˘ל˘ול ˜„מך"  י˙ו˘ ˜„מך  לו  – "‡ומרים  כר‡וי  ‰‡„ם 

‰וב‡ו עו„ טעמים ליˆיר˙ ‰‡„ם לבסוף).

וכבר ‰˜˘ו במפר˘י ר˘"י, „לכ‡ור‰ טעם ז‰, ˘כ˘יחט‡ י‡מרו לו "י˙ו˘ ˜„מך" 
‡ין בו בי‡ור לכך ˘˙ור˙ ‰‡„ם נ˙פר˘‰ ל‡חרי ˙ור˙ ‰בע"ח, וממ"˘ במ„ר˘ "כ˘ם 
˘יˆיר˙ו כו' כך ˙ור˙ו כו'", מ˘מע ˘‰ו‡ טעמם ˘ל ב' ‰ענינים, ˘‰‡„ם נבר‡ ל‡חרי 

‰בע"ח, ו˘˙ור˙ו נ˙פר˘‰ לבסוף.

[„ב‡ם ‰י' ‰ל˘ון במ„ר˘ "מפני ˘יˆיר˙ו כו' כך ˙ור˙ו כו''", ‡ז ‰יי˙‰ מ˙פר˘˙ 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

נבר‡  ˘‰‡„ם  ס„ר ‰ברי‡‰,  ˘כן ‰י'  מחמ˙  לבסוף  ˙ור˙ו  ˘נ˙פר˘‰  כוונ˙ ‰מ„ר˘, 
לבסוף. ‡ך מכך ˘ל˘ון ‰מ„ר˘ ‰י‡ "כ˘ם ˘יˆיר˙ו ˘ל ‡„ם ‡חר כו' כך ˙ור˙ו כו'", 
לבסוף, ‰יינו  ˘נבר‡  לבסוף ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰טעם  ˙ור˙ו  ˘נ˙פר˘‰  לכך  ˘‰טעם  מ˘מע, 
˘ז‰ ˘"‡ומרים לו י˙ו˘ ˜„מך" ‰ו‡ טעם ל‡ ר˜ לס„ר ‰ברי‡‰ כ"‡ ‚ם לכך ˘˙ור˙ו 

נ˙פר˘‰ לבסוף. ו„ו"˜].

לכך  ‚ם  בי‡ור  ˜„מך")  "י˙ו˘  לחוט‡  (˘י‡מרו  ז‰  טעם  ‰וי  מ„וע  ל‰בין  ובכ„י 
מ‰ו  ‰ענין,  ˙וכן  ˙חיל‰  לב‡ר  י˘  חיים,  ‰בעלי  ˙ור˙  ל‡חר  נ˙פר˘‰  ‰‡„ם  ˘˙ור˙ 

פירו˘ ‰„ברים ˘‡ומרים לו ל‡„ם ‰חוט‡ "י˙ו˘ ˜„מך", כ„ל˜מן.

ב. ו‰נ‰, פ˘טו˙ „ברי ‰מ„ר˘ מורים ˘ר˜ כ‡˘ר ‡„ם עובר עביר‰ בפועל "‡ומרים 
לו י˙ו˘ ˜„מך", ‰יינו ˘‰ו‡ נחו˙ ‡פילו מ‰י˙ו˘ ו‰˘ל˘ול ˘נבר‡ו לפניו. ‡ך בספר 
‰˙ני‡ (פכ"ט) מב‡ר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע ‡˙ ‰מ„ר˘ ‰נ"ל בעומ˜ יו˙ר, ו‰ו‡, ˘עו„ 
‰חיים.  מבעלי  ‰ו‡  נחו˙  כבר  ברי‡˙ו  מ˘ע˙  כבר  ‰נ‰  עביר‰,  ‰‡„ם  ˘עובר  ˜ו„ם 
מעי˜רו  עומ„  בז‰ ‚ופ‡ ‰ו‡  רˆון ‰',  על  לעבור  ˘ביכול˙ו  ב‡ופן  נבר‡  ˘‰ו‡  „כיון 

במ„ר‚‰ נמוכ‰ יו˙ר מ‡˘ר בעלי חיים. 

י˙'"  רˆונו  על  כלל  לעבור  יכולים  ביו˙ר, "‡ינם  כל ‰נבר‡ים, ‡ף ‰נחו˙ים  „˘‡ר 
ו‡פילו  ב˘למו˙,  מ˜יימים  ‰ם  י˙'  ‰בור‡  ל‰ם  ‰ועי„  ‡ו˙ו  ו‰˙פ˜י„  ‰˙ני‡),  (ל˘ון 

עלי‰ם  ˘‰טיל  מ‰˙פ˜י„  נימ‰  כמלו‡  לסטו˙  ביכול˙ם  וכו', ‡ין  חיים ‰טמ‡ים  בעלי 
‰בור‡ י˙'. ונמˆ‡ ‡"כ, ˘י˘ ב‰ם מעל‰ ‚„ול‰ על ‰‡„ם, כיון ˘‰ם עו˘ים רˆון ˜ונם 

ב˘לימו˙. 

˘מעˆם  ‰‡„ם,  ‰ו‡  ‰˘י"˙  רˆון  על  לעבור  ‰בחיר‰  לו  ˘ני˙נ‰  ‰יחי„י  ‰נבר‡ 
ברי‡˙ו י˘ בו ‰‡פ˘ריו˙ לעבור על רˆון ‰בור‡ י˙'.

כי  ˜„מך",  "י˙ו˘  ו‡פילו  ‰נבר‡ים,  כל  ל‡חרי  ‰‡„ם  ˘נבר‡  ‰טעם  עומ˜  וז‰ו 
‡פילו י˙ו˘ י˘ בו מעל‰ על ‰‡„ם, ˘‡ינו יכול לסטו˙ כמלו‡ נימ‰ על רˆון ‰˜ב"‰, 

מ˘‡"כ ‰‡„ם, י˘ לו ‡פ˘רו˙ לעבור על רˆון ˜ונו.

ונמˆ‡, ˘נחי˙ו˙ ‰‡„ם מ˘‡ר ‰נבר‡ים ‡ינ‰ ר˜ ‡ם עובר עביר‰ בפועל, ‡ל‡ ‚ם 
מבעל  נחו˙‰  במ„רי‚‰  ‰ו‡  בז‰  ˘כבר  עביר‰,  לעבור  ‰‡פ˘רו˙  בי„ו  ˘י˘  ז‰  מˆ„ 

חיים, ˘‡ין בי„ם ‡פ˘רו˙ זו.

‚. ובמ‰ ˘‰וסבר, ˘נחי˙ו˙ ‰‡„ם ‡ינ‰ ר˜ ב˘ע‰ ˘עבר עביר‰ בפועל, כ"‡ ˘כבר 
בברי‡˙ו ‰ו‡ במ„ר‚‰ נמוכ‰ יו˙ר מ‰בע"ח, י˘ ל‰סביר מ„וע ‰וי ענין ז‰ ("‡ומרים 

לו י˙ו˘ ˜„מך") בי‡ור ‚ם לכך ˘˙ור˙ו נ˙פר˘‰ ל‡חרי ˙ור˙ ‰בע"ח. 

[„לטעמים ‰‡חרים ‰מוב‡ים ב‚מר‡ (‰נ"ל, סנ‰„רין לח, ‡) לכך ˘נבר‡ ‰‡„ם לבסוף, 
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מ˜ום לומר ˘‡ין ˘‡˙ מˆטרף עם ב‰ר˙16 
˘ל  ˘ונים  ו˘מו˙  ˘ונים  מר‡ו˙  ל‰יו˙ם 
˘לז‰  לומר  ‚„ול  „וח˜  מ"מ  נ‚עים17, 
כי  ˆרע˙  "נ‚ע  ב‰˜„מ˙  ‰כ˙וב  נ˙כוון 
לר˘"י  (‡) ‡ז ‰ו"ל  כי   – ‚ו'"  ב‡„ם  ˙‰י' 
לענין  בפר˘‰  ל‰לן  פירו˘ו  (וע"„  לפר˘ו 
ו˘חין  מכו‰  כ„), "וסימני  (י‚,  ו˘חין  מכו‰ 
˘‡ין  לומר  חל˜ם ‰כ˙וב  ולמ‰  ˘ווים ‰ם 

ב‰נסמן  (ר‡‰  ˘לו  ˙ול„‰  עם  ‡ב  כל  ‡בל   (16
"‡ף  כ‡ן  ע‰"פ  פר˘"י  ור‡‰   .15 ‰ער‰  ב˙חיל˙ 
פר˘"י  מב  י‚,  ובפסו˜  ו˙ול„ו˙י‰ן",  ‰מר‡ו˙  בכל 
ו˙ול„˙‰")  ב‰ר˙  ו˙ול„˙‰   *˙‡˘ מר‡ו˙  "‡רבע 
סו‚יי˙  ב‡רוכ‰  ר‡‰  מˆטרף.  לר˘"י  „‚ם  מס˙בר 
˘ם).  ו˙וס'  ובר˘"י  ו‡ילך  ב   ,‰ (˘בועו˙  ‰‚מ' 
„ר˜  ‰˜ו„מ˙  ˘ב‰ער‰  ‰מפר˘ים  ל„ע˙  ‚ם  ו‰רי 
˙ול„˙ו  ו‡ין  מˆטרפו˙**,  וב‰ר˙)   ˙‡˘) ‰‡בו˙ 
˘ל ז‰ מˆטרפ˙ ל‡ עם ‡ביו ˘ל ז‰ ול‡ עם ˙ול„˙ו 
„כולם   (‚"‰ פ"‡  (˘ם  כ„ע˙ ‰רמב"ם  [ול‡  ז‰  ˘ל 
ח˘וב".  ‰ו‡  ‡ח„  כמר‡‰  „"‰כל  זע"ז,  מˆטרפים 
ספר  ˜רי˙   .‡"‰ פ"‡  ˘ם  לרמב"ם  כס"מ  ור‡‰ 
˙ול„‰  עם  מˆטרף  ‡ב  ‰רי   – ועו„]  ˘ם.  ל‰מבי"ט 

˘לו. ו‡כ"מ. 

זו  ולבנו˙  נ‚עים ‰ם  ב "˘מו˙  י‚,  ר˘"י  ר‡‰   (17
מזו", ובר‡"ם ˘ם.

כסדר  בבהרת  ולא  בשאת  שמתחיל  להעיר   (*
נגעים  ריש  במשנה  כו')  כשלג  עזה  (דבהרת  לבנוניתם 

בא  "שאת"  כי  ובפשטות,  ד).  (יג,  שם  עה"פ  ותו"כ 

יט  יג,  (וראה  בהרת  לפני  בתחלה  ב)  (יג,  בכתוב 

ובפרש"י יג, כב). וראה פרש"י שבהערה הבאה.

והכי  לאו):  (ד"ה  שם  שבועות  פרש"י  ועד"ז   (**
מלמד  והי'  דמצטרפי  ושאת  בבהרת  בת"כ  אמרינן 

בתו"כ  מפרש  הלל  ברבינו  אבל  זה.  עם  זה  דמצטרפין 

דלמדין מ"והי'" „כול‰ו איתנהו כחד לאיצטרופי דאי 

בהנסמן  וראה  מצטרפין.  כגריס  נגעים  ד'  הנהו  איכא 

בסוף ההערה.

מˆטרפין זע"ז נול„ חˆי ‚ריס ב˘חין וחˆי 
לז‰  (ב)  כ‚ריס")18;  י„ונו  ל‡  במכו‰  ‚ריס 
מספי˜ ˘יחל˜ם ‰כ˙וב (בל' ר˘"י ‰נ"ל), 

ו‡ין ˆורך ב‰˜„מ˙ פסו˜ ˘לם. 

ב‡רוכ‰  לעיל  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  לפי  ‡מנם, 
˘וב   – ר˘"י  ל˘יט˙  לבן  כולו  „ין  ב‚„רי 
"נ‚ע  ‰כ˙וב   ˙˘‚„‰ ˘טעם  לומר,  י˘ 
‰כ‰ן"  ‡ל  ו‰וב‡  ב‡„ם  ˙‰י'  כי  ˆרע˙ 
ע"פ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡, ‰ו‡ ל‡ מפני ‡יז‰ 
מפני  ‡ל‡  זו,  בפר˘‰  ˘נ˙וסף  פרטי  „ין 
˘בפר˘‰ זו נ˙ח„˘ „בר ח„˘ וכללי ב‚„ר 
ב„יני  לפנ"ז  נ‡מר  ˘ל‡  ‰נ‚עים,  ענין 
ר˘"י  ˘ל  ל„רכו  „כנ"ל  ‰ב˘ר.  עור  נ‚עי 
˘ני'  בפר˘‰  ˘נ˙ח„˘  לבן  ‰פך  כולו  „ין 
‡ינו ‚זיר˙ ‰כ˙וב („כ‡˘ר פרח בכולו נ‚ע 
ב‚„ר  ˘‡ינו  ‡ל‡  ט‰ר‰),  סימן  ‰וי  טמ‡ 
בפ˘טו˙  מובן  ועפ"ז  כלל,  ˆרע˙  נ‚ע 
כי  ˆרע˙  "נ‚ע  זו  בפר˘‰  ‰‰˜„מ‰  טעם 
˙‰י' ב‡„ם ו‰וב‡ ‡ל ‰כ‰ן" ב„רך לימו„ 
נ‡מר „ין  זו  בפר˘‰  כי  מ˜ר‡,  ˘ל  פ˘וטו 
ח„˘ וכללי ב"נ‚ע ˆרע˙", ˘חלו˙ ˘ם נ‚ע 
‡ינו ‡ל‡ כ‡˘ר ‰ˆרע˙ ‰י‡ בחל˜ מסויים 
˘ל ‰‚וף, ‡בל כ‡˘ר מר‡‰ כל ‰‡„ם ‰ו‡ 
לבן, ‡ין ז‰ ב‚„ר "נ‚ע ˆרע˙" ובמיל‡ ‡ין 

כ‡ן ‰„ין „"ו‰וב‡ ‡ל ‰כ‰ן"19.

18) ל‰עיר מר"˘ נ‚עים ˘ם סוף מ˘נ‰ ‡'.

19) ו‡ולי י"ל ˘נרמז ב‰„‚˘˙ ‰כ˙וב "נ‚ע ˆרע˙ 
ˆרוע),  י‰י'  כי  ‡„ם  נ‡מר  (ול‡  ב‡„ם"  ˙‰י'  כי 

˘‰ˆרע˙ ‰י‡ „בר נוסף ‰ב‡ על ‰‡„ם.
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ל‡  מטמ‡  מחי'  ˘סימן  ללמ„נו  ב‡  ‚ו'") 
"ו‰נ‰  ב˜ר‡  (כמפור˘   ˙‡˘„ במר‡‰  ר˜ 
ב˘‡˙"),  חי  ב˘ר  ומחי˙  ‚ו'  לבנ‰   ˙‡˘
ל˘‡˙  "למ„נו  ‰מר‡ו˙:  ב˘‡ר  ‚ם  ‡ל‡ 
˘‡ר  לרבו˙  ומנין  במחי'  מטמ‡  ˘‰י‡ 
נ‚ע  לומר  ˙למו„  (ומסיים)   .  . ‰מר‡ו˙ 
ˆרע˙"13. ‡יבר‡, „לימו„ ז‰ מיי˘ב ר˜ ‡˙ 
 – ˆרע˙")  ("נ‚ע  ˘בכ˙וב  ‰˙יבו˙  י˙ור 
‡בל ‡ין בז‰ טעם לס‚נון ‰כ˙וב, „מ˘מע 
ב„יני  ח„˘‰  פר˘‰  כ‡ן  מ˙חיל  כ‡ילו 

ˆרע˙ (כנ"ל)14. 

‰˜„מ‰  טעם  לב‡ר  ‰י'  ולכ‡ור‰ 
ב„רך  ‚ו'")  ˆרע˙  ("נ‚ע  זו  ו‰˙חל‰ 
מחו„˘˙, „‰נ‰ בפר˘‰ זו מ„ובר בפירו˘ 
(ר˜) במר‡‰ "˘‡˙", ול‡ ‰וזכרו ב‰ ˘‡ר 
‰מר‡ו˙ (כנ"ל), ועפ"ז י"ל ˘בז‰ ˘‰כ˙וב 

לעיל  ˘‰וב‡ו  לימו„ים  ˘ני  עו„  ˘ם  וב˙ו"כ   (13
ס"‡ – מ˙יב˙ "כי ˙‰י'" ומ˙יב˙ "ב‡„ם".

מ˜ר‡:  ˘ל  פ˘וטו  לפי  ל˙מו‰  י˘  14) וביו˙ר 
„ין  ‰בי‡  י)  (י‚,  ע‰"˙  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘‚ם  ‡ף 
("ו‡ע"פ  ‰מר‡ו˙  בכל  ‰ו‡  מחי'  ˘סימן  ז‰*, 
‰מר‡ו˙  בכל  ‡ף  ב˘‡˙  ‡ל‡  מחי'  נ‡מר‰  ˘ל‡ 
כ˙ב  ל‡  ‡בל   – טומ‡‰")  סימן  ‰ו‡  ו˙ול„ו˙י‰ן 
מ‰כ˙וב "נ‚ע ˆרע˙ ‚ו'"  נלמ„  ז‰  ˘„בר  (כב˙ו"כ) 
לר˘"י  ˘ס"ל  ומ˘מע  ‰„ין)**,  עˆם  מבי‡  (ור˜ 

˘„ין ז‰ מוכח מסבר‡.

ב˙ו"כ",  "כ„˙ני‡  פר˘"י  על  כו˙ב  כ‡ן  בר‡"ם 
"פי'  מסיים  מ˙ו"כ  ‰˘˜ו"ט  ˘מע˙י˜  ול‡חרי 
ˆרע˙  ‡ו  לב„  נ‚ע  למכ˙ב  „‰"ל  ‰ו‡  י˙יר‰  ˜ר‡ 
במחי'  ˘מטמ‡  נ‚ע  כל  לרבו˙  ˆרע˙  נ‚ע  מ‡י  לב„ 
‰לל,  רבינו  (ור‡‰  נ‚ע"  „מ˜רי  ‰מר‡ו˙  כל  „‰יינו 
˜רבן ‡‰רן, ועזר˙ כ‰נים ל˙ו"כ). ‡בל „וח˜ לפר˘ 

˘ר˘"י סומך על „ר˘˙ ‰˙ו"כ.

הערה  הנ"ל  לימודים  משני  שבתו"כ  הדינים  אבל   (*
١٣ – לא הביא רש"י בפירושו עה"ת כלל.

**) ובכלל לא הביאו על הכתוב "נגע צרעת" אלא 
בפסוק ˘ל‡ח"ז (פסוק יוד).

 ˙‡˘ ו‰נ‰  ומ„‚י˘ "נ‚ע ˆרע˙ ‚ו'  מ˙חיל 
פר˘˙  ב˙חיל˙  יח„  ˘כללם  (ל‡חרי  ‚ו'" 
‡ו   ˙‡˘ ב˘רו  בעור  י‰י'  כי  ‡„ם  נ‚עים: 
ספח˙ ‡ו ב‰ר˙), מ˘מיענו, ˘מר‡‰ ˘‡˙ 
˘‡ינו  ל„ינ‡,  ונפ˜"מ  בפ"ע,  סו‚  ‰ו‡ 
‰נ‚ע.  ˘יעור  לענין  ב‰ר˙  עם  מˆטרף 
בפר˘‰  (˘‰וזכר  חי  ב˘ר  ˘מחי˙  ו‡ף 
‡ל‡  ב˘‡˙  ר˜  ל‡  טומ‡‰  סימן  ‰ו‡  זו) 
מ˘וו‰  [„‰כ˙וב  (כנ"ל)  ‰מר‡ו˙  בכל 
לבן  ˘˘ער  „כמו  ומחי',  לבן  ˘ער  כ‡ן 
(כמפור˘  בכל ‰מר‡ו˙  טומ‡‰  סימן  ‰ו‡ 
ל‰סימן  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  כן  לעיל),  בכ˙וב 
˘ל‡ ‰˘וו‰  לומר  מ˜ום  י˘  מ"מ  „מחי'], 
‡ל‡  ‰מר‡ו˙  ל˘‡ר   ˙‡˘ מר‡‰  ‰כ˙וב 
לענין  ל‡  „מחי', ‡בל  טומ‡‰  סימן  לענין 

˘יˆטרפו ז‰ עם ז‰ ל˘יעור טומ‡15‰. 

בפר˘"י  כן  לפר˘  ‚„ול  „וח˜  ‡בל 
בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡, כי ‡ף ˘ע"פ סבר‡ י˘ 

מ‰מפור˘  ע"ז  ל‰˜˘ו˙  ˘‡ין  15) וכמובן, 
במ˘נ‰ (נ‚עים פ"‡ מ"‚. רמב"ם ‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙ 
ז‰  מˆטרפים  מר‡ו˙ ‰‡לו  ˘"(מ)‡רבע‰  פ"‡ ‰"‚) 
ר˘"י  כמ"פ,  כמ„ובר  כי,   – ‰„ברים  לכל  ז‰"*  עם 
‡ף  פ˘˘"מ  ע"פ  ‰מ˜ר‡ו˙  מפר˘  ע‰"˙  בפירו˘ו 
כ˘‡ינו מ˙‡ים עם ‰מס˜נ‡ בחל˜ ‰‰לכ‰ ˘ב˙ור‰. 

(˘מר‡ו˙  ז‰  „ין  נלמ„  ˘ב˙ו"כ  בנ„ו"„,  ובפרט 
(בעור  ב) "ו‰י'  (י‚,  ממ"˘  זע"ז)  מˆטרפים  ‰נ‚עים 
ב˘רו ‚ו')" [„‰ול"ל "ו‰יו", ומ„כ˙יב "ו‰י'" מ˘מע 
„כולם מˆטרפים יח„ ל˘יעור נ‚ע ‡ח„ „‡פילו נ‚ע 
(ר‡ב"„  טומ‡‰  ל˘יעור  מˆטרפין  מ˘ני‰ם  ‡ח„ 
ובפי'  ˘ם.   ıמ˘‡נ בר"˘  וע„"ז  ל˙ו"כ.  בפירו˘ו 
 . ב˙ו"כ  "כ„„ר˘ינן  (ומ"‚)  מ"‡  ˘ם  נ‚עים  ‰ר"˘ 
‰נ‚עים  לכל  ˘ע˘‰  ו‰יו  כ˙יב  ול‡  ו‰י'  מ„כ˙יב   .
‡ח„". וע„"ז ברע"ב נ‚עים ˘ם מ"‚], ומכיון ˘ר˘"י

מ˘מע  ז‰,  לימו„  ‰בי‡  ל‡  ע‰"˙  בפירו˘ו 
˘לפיר˘"י ל‡ ב‡ ‰כ˙וב ל‰˘וו˙ן לענין ˆירוף. 

*) ראה רע"ב למשנה שם ובהנסמן בהערה ١٦.
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(כ‚ון ‰טעם ˘"יבו‡ מוכן לסעו„‰"), ‰נ‰ ב‰ם מו„‚˘˙ מעל˙ ‰‡„ם, ˘נבר‡ לבסוף 
˘‡ר ‰בע"ח,  ל˙ור˙  ל‰יו˙ ˜ו„מ˙  ˙ור˙ו  ולכן ‰יי˙‰ ˆריכ‰  ומעל˙ו,  ˘למו˙ו  מˆ„ 
ו„ו˜‡ לטעמו ˘ל רב ˘מל‡י, ˘‰‡„ם נבר‡ לבסוף מˆ„ נחי˙ו˙ו, ˘מ˙חיל˙ ברי‡˙ו 

‰ו‡ במ„ר‚‰ נחו˙‰ מכל ‰נבר‡ים, יובן ‚ם מ„וע ˙ור˙ו נ‡מר‰ לבסוף].

ענינים  בכו"כ  כן  ˘מˆינו  ‰כב„,  ‡ל  ‰˜ל  מן  ‰ליכ‰  ˘ל  ס„ר  י˘נו  ב˙ור‰  „‰נ‰, 
ב‰לכו˙  ועיין  ספ"‰  (‡בו˙  במ˘נ‰  נ‡מר  ‰לימו„  ל˙וכן  בנו‚ע  ‰˙ור‰.  ללימו„  ‰נו‚עים 
˙"˙ ל‡„‰"ז ב˙חיל˙ו) "בן חמ˘ למ˜ר‡ בן ע˘ר למ˘נ‰ וכו'". וכ"‰ ב‡ופן ‰לימו„ בכל 

ענין ‚ופ‡, ˘נ‡מר ע"ז ב‚מר‡ (ע"ז יט, ‡ ובפר˘"י) "לעולם ילמ„ ‡„ם ˙ור‰ ו‡ח"כ י‰‚‰ 
(יעיין . . ל‰˜˘ו˙ כו')". וע„"ז ב‡ופן ‰לימו„, ˘˙חיל˙ ‰לימו„ ‡ינ‰ ב‡ופן ˘ל ˙ור‰ 
˘לח  ל‡„‰"ז  בל˜ו"˙  (ספר ‰ב‰יר, ‰וב‡  בספרים  כמוב‡  ˘בז‰,  (ו‰מ„ר‚‰ ‰‚בו‰‰  ל˘מ‰ 
כמוב‡  כ"‡  עם ‰˜ב"‰),  ˘למעל‰  ˙ור‰  מחבר  ˘‰י'  ל„ו„ ‰מלך  בנו‚ע  ובכ"מ)   ‡ נ‡, 

ב‚מר‡ (פסחים סח, ב) "מעי˜ר‡ כי עבי„ ‡יני˘ ‡„ע˙י „נפ˘י' ˜‡ עבי„", וע„ ˘ב˙חיל˙ 
פר˜  רי˘  (פי‰"מ  ברמב"ם  וכמוב‡  ממ˘,  ל˘מ‰  ˘ל‡  ב‡ופן  עם ‰˙ינו˜ו˙ ‰ו‡  ‰לימו„ 
חל˜) ˘נו˙נים ל‰ם ˜ליו˙ וכו', וע„ ˘לומ„ים ‰˙ינו˜ו˙ "מיר‡˙ ‰רˆוע‰ ˘בי„ ‰סופר" 

(˙ני‡ – ˜ונטרס ‡חרון סוף „"‰ ל‰בין מ"˘ ב˘ער ‰יחו„ים). 

˘נ˙פר˘ו  ב˙ור‰,  ‰פר˘יו˙  לס„ר  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  כן  ‰˙ור‰,  בלימו„  ˘‰ו‡  וע"„ 
בכ˙וב בס„ר ‰‰ולך מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„.

ל˙ור˙  חיים ˜ו„ם  ˙ור˙ ‰בעלי  ˘נ˙פר˘‰  בנ„ו"„, „‰טעם  ˘כ"‰  לומר  י˘  ועפ"ז 
‰‡„ם, ‰ו‡ מ˘ום ˘‚ופי בעלי ‰חיים נעלים יו˙ר מחומר ‚וף ‰‡„ם, [כנ"ל, ˘‰ם ‡ינם 
יכולים לעבור על רˆון ˜ונם], ולכן ‰בירור ו‰זיכוך ˘ל‰ם ‰ו‡ יו˙ר ˜ל מ‰בירור ˘ל 

‰‡„ם.

˙ור˙  ˘‰רי  ‰‡„ם,  ל˙ור˙  ˜ו„ם  ‰חיים  בעלי  ˘ל  ˙ור˙ם  ˘נ˙פר˘‰  ‰סיב‰  וזו 
בין  "ל‰ב„יל  ˘מיני)  (ס"פ  בכ˙וב  כנ‡מר  ˘ל‰ם,  ו‰זיכוך  ‰בירור  ענינ‰  חיים  ‰בעלי 
‰ב„ל˙  ˘עניינם  ‰עולם,  עניני  ˘ל  ו‰זיכוך  ‰בירור  ענין  „ז‰ו  ‰ט‰ור",  ובין  ‰טמ‡ 

ו‰פר˘˙ ‰רע ו‰"טמ‡" ˘ב‰ם מ‰טוב ו‰"ט‰ור" ˘ב‰ם. 

מן ‰˜ל ‡ל  נ‡מר‰  ו‰˙ור‰  יו˙ר,  חיים ‰ו‡ ˜ל  ˘ל ‰בעלי  ו‰זיכוך  ˘‰בירור  וכיון 
נמוכ‰  במ„ר‚‰  ל‰יו˙ו  ‰‡„ם,  מ˘‡"כ  ‰‡„ם.  ל˙ור˙  ˜ו„ם  ˙ור˙ם  נ˙פר˘‰  ‰כב„, 
ולכן  יו˙ר,  וזיכוכו ˜˘ים  בירורו  רˆון ˜ונו], ‰רי  על  לעבור  בו ‰‡פ˘ריו˙  יו˙ר [˘י˘ 

‚ם ˙ור˙ו נ˙פר˘‰ לבסוף, ל‡חר פר˘˙ ‰בע"ח.

ובז‰ נ˙ב‡ר, ˘מ‰ ˘"‡ומרים לו י˙ו˘ ˜„מך" ‰וי טעם ל‡ ר˜ לס„ר ‰ברי‡‰, כ"‡ 
מ‰בע"ח  נמוך  ˘‰‡„ם  ל‰ורו˙  ז‰ ‰ו‡  טעם  ˘ענין  ˙ור˙ ‰בע"ח. „כיון  ל‰˜„מ˙  ‚ם 
סיב‰  ‰„בר  מ‰וו‰  לכן  בפועל,  עברו˙  ˘ע˘‰  ל‡חר  ר˜  ול‡  ברי‡˙ו,  מ˙חיל˙  כבר 
עם  ˘‰‰˙עס˜ו˙  כיון  לבסוף,  נ˙פר˘‰  ˘לו)  ו‰זיכוך  ˘˙ור˙ו (‰בירור  לכך  וטעם ‚ם 
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‰‡„ם לבררו ולזככו ‰י‡ ˜˘‰ יו˙ר.

עˆומו˙  מעלו˙  ב‡„ם  ˘י˘  ‰„בר  ברור  ˘‰רי  ז‰.  בענין  בי‡ור  ל‰וסיף  וי˘   .„
ול‡ ‡˙  ˘ל ‰‡„ם  נחי˙ו˙ו  ˘מל‡י „ו˜‡ ‡˙  רב  מ„‚י˘  ומ„וע  ב˘‡ר ‰נבר‡ים,  ˘‡ין 

מעלו˙יו?

ו‰בי‡ור בז‰: 

ל‡„ם  ˘ני˙נו  מעלו˙  י˘  סו‚ים.  ב'  י˘נם  ל‡„ם  ˘י˘  ‰טובו˙  ו˙כונו˙  במעלו˙ 
ל‡חר  במ˙נ‰  לו  ˘ני˙נו  ‡ו  ˙ול„˙ו,  מעˆם  בו  ‰טבועו˙  ו˙כונו˙  ענינים  מלמעל‰, 
י˘נם  ל‰˘י‚ם. ‡ך  עלי‰ם  עמל  ול‡  ל‡ ‰˙יי‚ע  ˘‰‡„ם  ˘ב‰ם,  יˆיר˙ו. ‰ˆ„ ‰˘וו‰ 
רבו˙ ‰ˆליח  ו‰˙יי‚ע  ˘טרח  מחמ˙  ור˜  מעי˜ר‡,  ל‡„ם  לו  ˘ל‡ ‰יו  וענינים  מעלו˙ 

ל‰‚יע למעלו˙ ומ„ר‚ו˙ ‡לו.

ו‡ף ˘ברור ˘י˘נ‰ מעל‰ ‚„ול‰ בענינים ˘י˘ בו ב‡„ם מ˙חיל‰ ובמ˙נ‰ מלמעל‰, 
˘ל  ˘כוחו˙יו  כיון  מו‚בלים,  עˆמו ‰ם ‰˘‚ים  בכוחו˙  ˘‰‚יע ‡לי‰ם  ˘‰רי ‰י˘‚ים 
נעלים  ‰ם  במ˙נ‰  מלמעל‰  לו  ‰ני˙נים  עניינים  מ˘‡"כ  מו‚בלים.  כוחו˙  ‰ם  ‰‡„ם 

ו‚בו‰ים ממ‰ ˘יוכל ‰‡„ם ל‰‚יע בכוחו˙ עˆמו.

‡לי‰ם  ו‰‚יע  ב‰ם  עמל  ˘‰‡„ם  בענינים  ‰י‡  ‰מעל‰  עי˜ר  ‚יס‡,  מ‡י„ך  ‡ך 
˜בועים  ‰ם  ‡לו  „ברים  ‰ו‡,  בכוחו˙יו  עלי‰ם  ‰˙יי‚ע  ˘‰‡„ם  „כיון  עˆמו,  בכוחו˙ 
בנפ˘ו. „ענינים ‰ב‡ים מלמעל‰ ל‡ ני˙נים ל‡„ם לפי ערכו וכוחו˙יו, מ˘‡"כ ‰ענינים 

˘‰˙יי‚ע ועמל עלי‰ם ‰ם ענינים ˘ב‡ו מכוחו ˘ל ‰‡„ם עˆמו.

ועפ"ז י˘ לפר˘ מ‡מר ר' ˘מל‡י ‰נ"ל:

˘‰˜ב"‰ ‰לבי˘  ו‰ו‡  כל ‰נבר‡ים,  על  עˆומ‰  מעל‰  בו  י˘  בברי‡˙ ‰‡„ם  כבר 
˘‰י‡  כיון  מו‚בלים,  ובל˙י  ‡„ירים  כוחו˙  ב‰  ˘י˘  ‰‡לו˜י˙",  ‰"נפ˘   ˙‡ ב‚ופו 
יחט‡  ‡ם  ˘‚ם  חסי„ו˙,  בספרי  ומוסבר  ב'),  פר˜  ‰˙ני‡  (ל˘ון  ממ˘  ממעל  ‡לו˜‰  חל˜ 
˘‡ר  בנמˆ‡ ‡ˆל  ˘‡ינו  עˆום  חסרון  ז‰ו  (˘כנ"ל,  י˙'  רˆון ‰בור‡  על  ויעבור  ‰‡„ם 
‰נבר‡ים), ‰ו‡ ‡ינו מ‡ב„ בז‰ ‡˙ מ‰ ˘˜יבל מלמעל‰, ‰נ˘מ‰ ‰˜„ו˘‰, ˘‚ם בע˙ 
וי˘  בחיר ‰נבר‡ים  ˘‰‡„ם ‰ו‡  ונמˆ‡,  ספכ"„).  ˙ני‡  (ר‡‰  ב‡מנ‰ ‡י˙ו  ‰חט‡ ‰יי˙‰ 

בו מעל‰ על כל ‰נבר‡ים כולם מˆ„ נ˘מ˙ו ˘ב˜רבו.

‡ך מ‡י„ך ‚יס‡, מעל‰ עˆומ‰ זו (˘י˘ לו ל‡„ם נפ˘ ‡לו˜י˙) ‡ין מייחסים ‡ו˙‰ 
ל‡„ם עˆמו, ˘‰רי ‰ו‡ ל‡ ‰˙יי‚ע כלל בכ„י ל˜בל מעל‰ זו. ו‡„רב‰, ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙ 
נמˆ‡˙ ב‰עלם, ו‰עומ„ ב‚לוי לפנינו ‰ו‡ ‰‚וף ‰חומרי ‰נחו˙ מכל ‰נבר‡ים (כנ"ל), 
„˜ו„ם ˘‰‡„ם עˆמו מ˙יי‚ע על ˜ירב˙ו ל‰', ‡ף ˘י˘ ב˜רבו נ˘מ‰ ‡לו˜י˙, נמˆ‡˙ 
‰י‡ ב‰עלם ובכ„י ל‚לו˙ ‡˙ ‰כוחו˙ ‰נפל‡ים ‰טמונים בו מˆ„ נ˘מ˙ו עליו ל‰˙יי‚ע 

רבו˙.
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˘‰˘מיענו  „ז‰ו  לומר  י˘  ומע˙‰ 
במ‰  כנ"ל),  ל‰לכ‰  ˜יי"ל  (ו‰כי  ‰˙ו"כ 
‡מרינן  ‰טמ‡  מן  בפורח  „ר˜  ˘‰כריע 
מן  בפורח  ל‡  ‡בל  ‰ו‡,  ט‰ור  לבן  כולו 
‰ט‰ור, „בז‰ ‰כריע ‰˙ו"כ ב‰‚„ר˙ מ‰ו˙ 
לבן"  כולו  "‰פך  ‡˘ר  לבן,  כולו  „ין  כל 
ככל „יני  מ‚זיר˙ ‰כ˙וב,  ט‰ר‰  סימן  ‰ו‡ 
נ‚עים, ולכן סביר‡ לן ל‰לכ‰ (כנ"ל ברי˘ 
ר˜  ‰ו‡  ז‰  „סימן  ‰רמב"ם)  ב˘ם  „ברינו 
כ‡˘ר פורח מן ‰טמ‡, מ˘‡"כ ‰פורח מן 
‰ט‰ור וכן ‰ב‡ בכולו לבן ב˙חל‰, טמ‡, 
כי בעˆם ‰"ז ב‚„ר נ‚ע ˆרע˙. ועיין ‰יטב 
יכול  י‚)  (י‚,  בפי'  ל˙ו"כ  ‰ר‡ב"„  בפירו˘ 
‰פורח מן ‰ט‰ור י‰י' ט‰ור ˙"ל ‰ו‡ ‰ו‡ 
‡ל‡  ט‰ור  ‰ט‰ור  מן  ‰פורח  ו‡ין  ט‰ור 
טמ‡ "פי' ‡ל‡ מחליטו ל‚מרי מ„ין פ˘יון 
‡חר ‰פטור", ומסיים "ו‰כי ‡י˙‡ במ˘נ˙ 

נ‚עים פר˜ ˜מ‡".

 ‚ 
יב‡ר סבר˙ ר˘"י „כולו לבן ‡ינו ב‚„ר נ‚ע 
ז‰  מר‡ו˙  ‰ˆטרפו˙  ב„יני  ויפלפל  כלל, 

עם ז‰

ב„רך  ר˘"י  ˘‰ע„יף  ‰טעם  ולב‡ר 
לומר  י˘   – ל„ינ‡  „˜יי"ל  ממ‰  ‡חר˙ 
˙„יר  נו˜ט  ˘ר˘"י  לכל  ‰י„וע  ב‰˜„ים 
ב„רך ‰מ˙יי˘ב˙ יו˙ר בפ˘טו˙ ‰מ˜ר‡ו˙ 
˙ור‰  ב˘יטו˙  מ˙יי˘ב˙  ‡ינ‰  ‡ם  ‡ף 
 – ‰כ‡  ‰„ין  ו‰ו‡  ל‰לכ˙‡,  פ‰  ˘בעל 

„ר‡י' ‚„ול‰ ‰י˙‰ לר˘"י.

נ‚עים  „ב„יני  לעיל  נזכר  כבר  „‰נ‰, 
פר˘יו˙  ב'  מˆינו  ˙זריע  ˘בפר˘˙ 
"‡„ם  ב)  (י‚,  ‰כ˙וב  „מ˙חיל  מחול˜ו˙, 
‡ו  ספח˙  ‡ו   ˙‡˘ ב˘רו  בעור  י‰י'  כי 

ו‰וב‡  לנ‚ע ˆרע˙  ב˘רו  בעור  ו‰י'  ב‰ר˙ 
ו‡ילך)   ‚ (י‚,  וממ˘יך  ‚ו'"  ‰כ‰ן  ‡‰רן  ‡ל 
‰ס‚ר  ו„יני  ˘מטמ‡,  לבן  ˘ער  בסימן 
ממ˘יך  ו‡ח"כ  ופ˘יון ‰נ‚ע.  ו˘ני,  ר‡˘ון 
כי  ו‡ילך) "נ‚ע ˆרע˙  ט  (י‚,  ח„˘‰  בפר˘‰ 
‰כ‰ן  ור‡‰  ‰כ‰ן,  ‡ל  ו‰וב‡  ב‡„ם  ˙‰י' 
˘ער  ‰פכ‰  ו‰י‡  בעור  לבנ‰   ˙‡˘ ו‰נ‰ 
פרוח  ו‡ם  ‚ו'  ב˘‡˙  חי  ב˘ר  ומחי˙  לבן 
‰ו‡",  ט‰ור  לבן  ‰פך  כולו  ‚ו'  ˙פרח 
ו‰יינו ˘בפר˘‰ זו (‰˘ני') נ˙וסף „ין סימן 
„"כולו  ו‰„ין  בנ‚ע,  ב˘ר  „מחיי˙  טומ‡‰ 

‰פך לבן ט‰ור ‰ו‡". 

‰כ˙וב  מ˙חיל  מ„וע  בי‡ור,  וˆריך 
ח„˘  ענין  ˘ל  בס‚נון  ‡לו  „ינים  בי‡ור 
ו‰רי   – ו‚ו'"  ב‡„ם  ˙‰י'  כי  ˆרע˙  "נ‚ע 
כבר  „ינים  וכו"כ  ˆרע˙  ל„יני  ‰‰˜„מ‰ 
י‰י'  כי  ("‡„ם  ז‰  לפני  בפר˘˙נו  ‡מורים 
ב„יני  פרטים  עו„  נ˙וספו  ר˜  וכ‡ן  ‚ו'"), 
ל„יני  (בני‚ו„  ‰ול"ל  בז‰  ו‚ם  ˆרע˙, 
‰כ‰ן  יר‡‰  "ו‡ם   (  – ˘לפנ"ז  ‰מר‡ו˙ 
ב˘‡ר  וב˘למ‡  וכיו"ב.  ‚ו'"   ˙‡˘ ו‰נ‰ 
ו‡ילך)  יח  (י‚,  ˘חין  „ל˜מן,  נ‚עים  „יני   '‚
‰ר‡˘  בנ‚עי  וכן  ו‡ילך),  כ„  (י‚,  ומכו11‰ 
˘מ˙‡ים  ו‡ילך), ‡פ"ל  כט  (י‚,  ו‰ז˜ן (נ˙˜) 
כיון  ח„˘,  כענין  מ‰ם  ‡ח„  כל  ל‰˙חיל 
בב'  ‡בל  ˘ונים;  נ‚עים  בסו‚י  ˘‰מ„ובר 
בסו‚  מ„ובר  ˘ב˘˙י‰ן  ‡לו,  פר˘יו˙ 
טעם  מ‰  ‰ב˘ר),  בעור  (נ‚ע  נ‚ע  ˘ל   '‡
"נ‚ע  מח„˘12  ול‰˙חיל  ביני‰ן  ל‰פסי˜ 

ˆרע˙ כי ˙‰י' ב‡„ם ‚ו'".

ˆרע˙  ("נ‚ע  ז‰  ˘פסו˜  מבו‡ר  ב˙ו"כ 

11) ועיין ל‰לן בפנים ב„יני מר‡ו˙ ‡לו.

נ‚עים ‡ין ‰˜„מ‰  ‚' „יני  ב˘‡ר  ˘‚ם  ובפרט   (12
כזו.
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וכנ"ל  מסבר‡6,  ‡ל‡  ‰כ˙וב  מ‚זיר˙  ‡ינ‰ 
(ו„ו"˜  ז‰  טבע ‚וף ‡„ם  ˘ז‰ו  מור‰  ˘ז‰ 
ט‰ור  "נ‚ע   :(‡ יט,  (נ„‰  ‰˘"ס  בל'  ‰יטב 
ט‰ור  לבן  ‰פך  כולו  ˙ימ‡  וכי  ‡יכ‡  מי 
„בעˆם  פירו˘  מ˜רי"),  בו‰˜  ‰‰ו‡  ‰ו‡ 
ומע˙‰ ˆ"ל,  כלל.  נ‚ע  ב‚„ר  ז‰  ‰„בר ‡ין 
לבן  ‰פך  כולו  ˘„ין  מכיון   – „לפר˘"י 
‡ינו ‚זיר˙ ‰כ˙וב („כ‡˘ר פרח בכולו נ‚ע 
ב‚„ר  ˘‡ינו  ‡ל‡  ט‰ר‰),  סימן  ‰וי  טמ‡ 
„ביום  לומר  מ˜ום  ‡ין  כלל,  ˆרע˙  נ‚ע 
סימן  כ‡ן  „‡ין  יטמ‡,  חי  ב˘ר  בו  ‰ר‡ו˙ 
˘‰רי  ב‰נ‚ע,  חי  ב˘ר  „מחיי˙  טומ‡‰ 
‡ין כ‡ן נ‚ע. וסמך ל„בר מ‰‡ „‚ם ‡ליב‡ 
פ"ז ‰"‚)  ˘ם  (רמב"ם  ל„ינ‡  „‰ילכ˙‡ ˜יי"ל 
„ל‡חר ˘פרח‰ בכולו ‡ינו מ˙טמ‡ ב˘ער 
לטומ‡‰,  סימן  ‰ו‡  לבן  ˘˘ער  ‡ף  לבן, 

וס"ל לר˘"י „‰ו‡ ‰„ין ‰כ‡ ‚בי מחי'.

‰י'  ל‰לכ˙‡,  כן  נ˜טינן  ‡ילו  ו‰נ‰, 
ר˜  ל‡  לבן ‰ו‡  כולו ‰פך  „„ין  לומר  לנו 
בפורח מן ‰טמ‡, כ˘‰י' בו נ‚ע טמ‡, ‡ל‡ 
בכל ‡ופן, ‚ם ‰ב‡ בכולו לבן ב˙חל‰, ‡ו 
‚זיר˙  זו  ˘‡ין  מכיון  כי  ‰ט‰ור,  מן  פורח 
‰כ˙וב „‰וי סימן ט‰ר‰ בנ‚ע, כ"‡ מיל˙‡ 
נפ˜"מ  ‡ין  ז‰,  ‡„ם  טבע  ˘ז‰ו  בטעמ‡, 
נח˘ב  ‡ופן  „בכל  ב‡,  ‰ו‡  ‡ופן  ב‡יז‰ 
„ין  „לר˘"י  פירו˘,  נ‚ע.  כ‡ן  ‡ין  כ‡ילו 
ופורח  ב˙חל‰  לבן"  בכולו  „"‰ב‡  ‰נ"ל 
מן ‰ט‰ור ˘"ט‰ור ‰ו‡", ‰ו‡ ל‡ ר˜ מפני 
מר‡‰ ‰נ‚ע, ‡ל‡ ˘‚ם ‡ם י˘ מחי' (סימן 

‰טעם  מˆ„  ל‡  (‡בל  כ‡ן  ל‰ר‡ב"ע  6) וכ"‰ 
 ıלחו כולו  ‰נ‚ע  יˆ‡  כבר  כי  ˘כ˙ב:  ˘בפנים), 
כ‡ן.  ו‡ברבנ‡ל  ברלב"‚  וע„"ז ‰ו‡  ממנו.  סר  ו‰ו‡ 
(ב‡ו"‡  רז‡  ופענח  ‰‡רוך  טור  ז˜נים,  מו˘ב  ור‡‰ 
˘˜רוב  סימן  ‰ו‡  כי  ‰פריח‰,  ט‰ר˙  ˘טעם   ,(˙ˆ˜

ל‰˙רפ‡ו˙. עיי"˘. ור‡‰ ‚ם כלי י˜ר (י‚, ז).

מטמ‡.  לבן" – ‡ינו  בכולו  ב"ב‡  טומ‡‰) 
˘ר˘"י  מ‰  ‰יטב  לנו  מ„ויי˜  ומע˙‰ 
פרטי  ע"„  כלום  ל‡ ‰זכיר  ע‰"˙  בפירו˘ו 
„ינים ‰נזכרים לעיל ב˘ם ‰˙ו"כ ו‰רמב"ם 

ב„ין כולו לבן7.

„רך  על  מˆינו  ‰לכ‰  בפס˜  ‚ם  וב‡מ˙ 
(˘ם  ‰רמב"ם  „כ˙ב  "נ˙˜",  לענין  ז‰  ‚„ר 
פ"ח ‰י"ב) „ב"פ˘‰ ‰נ˙˜ על כל ר‡˘ו כו' 

‰ס‚ר  מ˙וך  כולו  ˘ני˙˜  בין  ט‰ור  ‰"ז 
˘נ‡מר  ‰פיטור  ‡חר  ‡ו  ‰חלט  מ˙וך  ‡ו 
כ'  וע„"ז  ‰ו‡"8.  ט‰ור  ‰ו‡  ˜רח  מ)  (י‚, 

„‚ם  ‰"ח)  פי"ב  (˘ם  ב‚„ים  לענין  ‰רמב"ם 
ט‰ור9.  יר˜ר˜  כולו  ב‡  ‡ם  ‰פטור  ‡חר 
ור˘"י ‰רחי˜ לח„˘ (לפי „רכו, „רך פ˘ט 

‰מ˜ר‡ו˙) „‰ו‡ ‰„ין ‚ם ‚בי כולו לבן10.

ר˘"י  טרח  ˘ל‡  מ‰  ל˙מו‰  לכ‡ור‰ ‰י'  7) ו‰רי 
‰מ˜ר‡,  מ˙יבו˙  ˘ב˙ו"כ  ‰נ"ל  ‰לימו„ים  ל‰זכיר 
"ט‰ור ‰ו‡"  ˙יבו˙ ‰כ˙וב   ıובפרט ‰לימו„ ‰מ˙ר
˙"ל  ט‰ור  י‰‡  ב˙חל‰  לבן  בכולו  ‰ב‡  ("יכול 
ט‰ור  ב˙חל‰  לבן  בכולו  ‰ב‡  ו‡ין  ט‰ור  ‰ו‡  ‰ו‡ 
מיו˙רו˙  ‰ו‡"  "ט‰ור  ‡לו  ˘˙יבו˙  טמ‡"),  ‡ל‡ 
„ל‡חרי  מ˜ר‡,  ˘ל  בפ˘וטו  ע"ז  בי‡ור  וˆריך  ‰ן, 
˘‡ומר "וט‰ר ‡˙ ‰נ‚ע כולו ‰פך לבן" – מ‰ מוסיף 

"ט‰ור ‰ו‡".

ר˘"י  ˘‡ין  מ‰  ˘פיר  ‡˙י  בפנים  ל‰מבו‡ר  ‡בל 
לבן)  ‰פך  כולו  ‰נ‚ע   ˙‡ "(וט‰ר  ‰‰וספ‰  מפר˘ 
˜‡י  כ‡ן  ‰ו‡"  "ט‰ור  כי  ˘בכ˙וב,  ‰ו‡"  ט‰ור 
 – ‰נ‚ע  לט‰ר˙  טעם  נ˙ינ˙  כעין  ו‰ו‡  ‰‡„ם,  על 
„כ‡˘ר "כולו ‰פך לבן (‰"ז מור‰ ˘‡„ם ז‰) ט‰ור 

‰ו‡" ו‡ין ז‰ ב‚„ר נ‚ע כלל.

כ˘ב‡  ול‡  ‰פטור  ‡חר  ר˜  ‰ו‡  „˘ם  8) ‡ל‡ 
כס"מ  ור‡‰  ˘ם. –  כב‰י"‚  נ˙ו˜,  ר‡˘ו  כל  ב˙חל‰ 
‡חר  בכולו  „פורח˙  מב‰ר˙  מ"˘  „מ˜˘‰  ˘ם, 

‰פטור טמ‡.

˘ם.  למלך  ומ˘נ‰  מ˘נ‰  כסף  ר‡ב"„,  9) ור‡‰ 
ו‡כ"מ.

לפ˘ט  יו˙ר  ˘כן ˜רוב  מ˘ום  וכנ"ל ‰ער‰ 5,   (10
‰מ˜ר‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ל˘יט˙ו  כי  ˘ל ‰‡„ם,  נחי˙ו˙ו  ל‰„‚י˘ ‡˙  ˘מל‡י „ו˜‡  ר'  ˘בחר  מ‰  יובן  ובז‰ 
˘ל ר' ˘מל‡י מעלו˙ ˘ני˙נו ל‡„ם במ˙נ‰ מלמעל‰ ‡ינם נח˘בים למעלו˙ ˘לו, כיון 

˘‰ו‡ ל‡ ‰˙יי‚ע עלי‰ם כלל. 

‰כוחו˙   ˙‡ בעˆמו  י‚ל‰  ‡ז   ,'‰ בעבו„˙  חייו  בימי  ויעמול  ˘י˙יי‚ע  ל‡חר  ור˜ 
‰טמונים בו. ‡ך לע˙ ע˙‰, בע˙ ברי‡˙ו, ‰נר‡‰ לעינינו ‰ו‡ נחי˙ו˙ו ˘ל ‰‡„ם מכל 
נחי˙ו˙ו  מˆ„  ‰ו‡  ב‡חרונ‰  ‰‡„ם  ˘נבר‡  ˘‰טעם  ˘מל‡י  רב  ‚ורס  ולכן  ‰נבר‡ים. 

[מ˘‡"כ ˘‡ר ‰˙ירוˆים ‰מ„‚י˘ים ‡˙ ‰מעלו˙ ˘י˘ בו על כל ‰נבר‡ים].

וכ˘ב‡  מיוחס,  ‰י'  ל‡  ˘מל‡י  ˘ר'  ב‚מר‡  ˘מוב‡  מ‰  ע"פ  ‰ענין  ל‰מ˙י˜  וי˘ 
ללמו„ ‡ˆל רבי יוחנן, ח˘˘ רבי יוחנן ללמ„ו ספר יוחסין, ‰יינו ˘רב ˘מל‡י ל‡ ˜יבל 
עב„  ˘‰ו‡  כ"‡  ˘ם),  ובר˘"י  ב  סב,  פסחים  (ר‡‰   '‰  ˙‡ לעבו„  כוחו˙  מ‡בו˙יו  בירו˘‰ 

ו‰˙יי‚ע ל‰˘י‚ ‡˙ מעלו˙יו בכוחו˙ עˆמו.

˘י˘נם  ‰מעלו˙   ˙‡ כלל  ‰ח˘יב  ל‡  ˘‰ו‡  י˙',  ‰בור‡  בעבו„˙  „רכו  ‰יי˙‰  וכן 
ב‡„ם מˆ„ עˆמו, ור˜ על ‡לו ‰מעלו˙ ˘‰˙יי‚ע ו‰˘˜יע על מנ˙ ל‰˘י‚ם ר˜ עלי‰ם 
מעלו˙  ב‰עלם  ל‡„ם  י˘  ˘כבר  ‡ף  ‰ברי‡‰,  ב˙חיל˙  ל„ע˙ו,  ולכן  ל˘בחו.  ני˙ן 
עˆומו˙ מˆ„ נ˘מ˙ו, ‰נ‰ כללו˙ עניינו ‰ו‡ ‰יו˙ו נחו˙ ונמוך מ‰בע"ח, ובכ„י לבו‡ 

למעלו˙ ‡מי˙יו˙ עליו לעמול ל‰˙יי‚ע ביו˙ר.

וי˘ ל‰וסיף, ˘עניין ז‰ נרמז בכך ˘˘מ‰ ˘ל פר˘˙נו, ˘‰י‡ ‰עוס˜˙ ב˙ור˙ ‰‡„ם, 
נ"ע  ‰ז˜ן  ל‡„מו"ר  ˙ור‰  בל˜וטי  ‰מבו‡ר  י„וע  „‰נ‰  נ˜יב‰.  ל˘ון  "˙זריע",  ‰ו‡ 
(בפר˘˙נו), ‡˘ר "‡י˘ מזריע ˙חיל‰" ˜‡י על ‰מ˘כ‰ מלמעל‰, ‡˙ערו˙‡ „לעיל‡. ‡ך 

˘בז‰  לומר  וי˘  „ל˙˙‡.  מלמט‰, ‡˙ערו˙‡  עבו„˙ ‰‡„ם  על  מור‰  ˙זריע"  כי   ‰˘‡"
עלי‰ם  ועמל  ‰˙יי‚ע  ˘‰ו‡  ‰מעלו˙  „ו˜‡  ‰ם  ל‡„ם  ˘י˘נם  ‰מעלו˙  ˘עי˜ר  נרמז, 
‰„ברים  במ˜ורי  [ועיין  מלמעל‰  במ˙נ‰  ˘˜יבל  ‰מעלו˙  ול‡  ˙זריע",  כי   ‰˘‡" מלמט‰ 

‰בי‡ור בז‰ בעומ˜ יו˙ר, ו‡כ"מ].



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

ל‰פוך ‡˙ ‰"‡מורי" 
ל˜„ו˘‰

ונ˙˙י נ‚ע ˆרע˙ בבי˙ ‡רı ‡חוז˙כם
ב˜ירו˙  ז‰ב  ˘ל  מטמוניו˙  ‡מוריים  ˘‰טמינו  לפי 

ב˙י‰ם כו', וע"י ‰נ‚ע נו˙ı ‰בי˙ ומוˆ‡ן
(י„, ל„. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

בספר "˙ור‰ ‡ור" (‰וספו˙ עמ' ˜ב, ‚) מב‡ר כ"˜ 
"‰יינו   – "‡מוריים"  ˘˜ליפ˙  נ"ע,  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
‰‡מורי ל˘ון ‡מיר‰ ו„בור כו', סימן ל˘טו˙ מילין 
„ברים  ˘מרב‰  ‡מורי  ‰נ˜'  ‰כסיל  „ברי  רוב  כו', 

כו'".

ו‰יינו ˘‡מוריים ‰ו‡ כוח ‰„יבור ˘ל ‰˜ליפ‰, 
˘מ„בר „ברי ˘טו˙ ‰ב‡י, ו„ברים בטלים ‡ו ל‰"ר 

ו„ברים ‡סורים ר"ל.

טמונים  ‰יו  ‰‡מוריים  בב˙י  „ו˜‡  כך  ומ˘ום 
"מטמוניו˙ ˘ל ז‰ב", כי ˙כלי˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ ל‰פוך 

‡˙ כוח ‰„יבור מ˜ליפ˙ ‡מורי ל˜„ו˘‰.

ו‰ו‡ ע"י ‡מיר˙ ענייני ˜„ו˘‰ ו„יבורים טובים, 
‡ל‡  ‡חר‡,  וסטר‡  מ˜ליפ‰  ז‰  ˘‡ין  ר˜  ל‡  ˘‡ז 
ז‰ב",  ˘ל  מ‚לים "מטמוניו˙  ע"י „יבורים ˜„ו˘ים 

ומ‚יעים למעלו˙ ‚בו‰ו˙.

ˆרע˙)  טומ‡˙  ‰ל'  (סוף  ברמב"ם  וכמבו‡ר 
˙ור‰  ב„ברי  י˘ר‡ל" – "‡ינ‰ ‡ל‡  כ˘רי  ˘"˘יח˙ 
‡ו˙ן  ומזכ‰  י„ן  על  עוזר  ‰˜ב"‰  לפיכך  וחכמ‰, 
ב‰, ˘נ‡מר ‡ז נ„ברו יר‡י ‰' ‡י˘ ‡ל רע‰ו וי˜˘ב 
יר‡י  ˘ל  ˘‰„יבורים ‰˜„ו˘ים  ו‰יינו,  וי˘מע",   '‰
‰' פועלים ˘"‰˜ב"‰ עוזר על י„ן ומזכ‰ ‡ו˙ן ב‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 97)

מי יכול ל‰ס‚יר 
‡י˘ מי˘ר‡ל?

‡„ם כי י‰י' בעור ב˘רו ˘‡˙ ‚ו', ו‰וב‡ 
‡ל ‡‰רן ‰כ‰ן

(י‚, ב) 

כ˙ב ‰רמב"ם (‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙ פ"ט ‰"ב) "‡ע"פ 
ו‰ט‰ר‰  ‰טומ‡‰  נ‚עים,  לר‡ו˙  כ˘ירין  ˘‰כל 
‰חכם  לר‡ו˙,  יו„ע  ˘‡ינו  כ‰ן  כיˆ„,  בכ‰ן.  ˙לוי' 
טמ‡  ‡ומר  ו‰כ‰ן  טמ‡,  ‡מור  לו,  ו‡ומר  רו‡‰ו, 
‡ומר  ‰חכם  ˘וט‰,  ‡ו  ˜טן  ‰כ‰ן  ‰י'  ו‡פילו  כו'. 

לו, ו‰ו‡ מחליט וכו'".

˜בע‰  מ„וע  ביו˙ר,  ˙מו‰  ז‰  „בר  ולכ‡ור‰ 
˙ור‰ „טומ‡˙ ‰מˆורע ˙לוי' ב˜ביע˙ ‰כ‰ן „ו˜‡, 
‰מˆורע  ‡ין  ˘וט‰",  ‡ו  "˜טן  ‰כ‰ן  ‡ם  ו‡פי' 

נטמ‡, ע„ ˘י‡מר ‰כ‰ן טמ‡?

וי"ל בז‰ ע"„ ‰„רו˘:

טומ‡˙ ˆרע˙ ‰י‡ מ‰טומ‡ו˙ ‰חמורו˙ ביו˙ר, 
י‚,  (פר˘˙נו  מו˘בו"  למחנ‰   ıמחו י˘ב  ˘"ב„„  ע„ 

מו), מחוı ל‚' מחנו˙.

וז‰ו ˘‡מר‰ ˙ור‰, ˘כ„י ל‰וˆי‡ ‡י˘ מי˘ר‡ל 
חכם  על  ‡פי'  סומכים  ‡ין  ח"ו,  ‰˜„ו˘‰  ממחנ‰ 
כי  ‰„ינים,  כל   ˙‡ ויו„ע  כול‰,  ‰˙ור‰  בכל  ‰ב˜י 
נובע  י˘ר‡ל, ‡ינו  בן  על  ˘מוˆי‡  ‡ולי ‰פס˜ ‰רע 

ר˜ מ‰בנ˙ו ב„יני ‰˙ור‰, כ"‡ ממי„ו˙ רעו˙ ח"ו.

י˘ר‡ל  עמו   ˙‡ "לברך  ˘נˆטוו‰  כ‰ן,  על  ור˜ 
חסי„ך"  "ל‡י˘  כמ"˘  חס„,  ‡י˘  ו‰ו‡  ב‡‰ב‰", 
על  ר˜  ˘פס˜ ‰„ין ‰ו‡  סומכים  עליו  ח),  ל‚,  (ברכ‰ 

יסו„ „יני ‰˙ור‰ בלב„, כי וו„‡י ל‡ ‰י' מוˆי‡ פס˜ 
כז‰ על י‰ו„י, ב‡ם ‡ין ‰˙ור‰ מחייב˙ ‡˙ ז‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 88 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

˘כולו  מי  ‚בי  ˘לפנ"ז  ל‰כ˙וב  ב‰מ˘ך 
‰פך לבן, ו‡˘מעינן ˜ר‡ „ינו ˘ל ז‰ בענין 
מחי', „‡ף ע"‚ „ר‡˘י ‡יברים ל‡ מיטמ‡ו 
˘כס˙‰ ‰ˆרע˙  ר˜ "˜ו„ם  ז‰  במחי', ‰רי 
 (‚ י‚,  ע‰"פ  (˙ו"כ  כ„˙ני‡  ב˘רו,  כל   ˙‡
‰י'  ˘‡ם  כ‡ח˙  כולו  ור‡‰ו  ‰כ‰ן  ור‡‰ו 
˘˘ופע  ‡ˆבעו  בר‡˘  ‡ו  חוטמו  בר‡˘ 
ל‡חר  ‡בל  כו'  טמ‡  ‡ינו  ו‡ילך  ‡ילך 
˘כס˙‰ ‰ˆרע˙ ‡˙ כל ב˘רו ו‚ם כל ר‡˘י 
מ‰ן  ‰‡ח„  בר‡˘  ונ˙‚ל‰  חזר  ‡ם  ‡בריו 
מחיי˙ ב˘ר חי ‰רי ‰ו‡ טמ‡" (ל' ‰ר‡"ם). 
וכ"‰ במפר˘י ‰מ˘נ‰ נ‚עים (פ"ח מ"‡. ˘ם 
ל‰לכ˙‡  ‰רמב"ם  ‰כריע  וכן  ועו„),  מ"„. 

(‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙ פ"ז ‰"„)3. 

‡מנם ר˘"י על ‰פסו˜ ‰נ"ל נ˜יט ב‰ך 
פי'  כבר  מחי' ‰רי  בו  "‡ם ˆמח‰  לי˘נ‡: 
˘‰מחי' סימן טומ‡‰ ‡ל‡ ‰רי ˘‰י' ‰נ‚ע 
‡יברים  ר‡˘י  ו‡רבע‰  מע˘רים  ב‡ח„ 
˘‡ין מיטמ‡ין מ˘ום מחי' לפי ˘‡ין נר‡‰ 
‰נ‚ע כולו כ‡ח„ ˘˘ופע ‡ילך ו‡ילך וחזר 
כ‚ון  ˘ומן  ע"י  ˘פועו  ונ˙‚ל‰  ר‡˘ ‰‡בר 
‰מחי'  בו  ונר‡י˙  רחב  ונע˘‰  ˘‰ברי‡ 
„‰ו˜˘‰  ‰יינו  ˘˙טמ‡".  ‰כ˙וב  ולמ„נו 
כ‡ן  ל‰˘מיענו  ‰כ˙וב  ב‡  מ‰  לר˘"י  לי' 
טומ‡‰  סימן  „מחי'  י„ענו  ˘כבר  ‡חרי 
ב˙ו"כ  כמו  ר˘"י   ıיר˙ ל‡  ‡בל  ‰ו‡, 
ו‡ח"כ  לבן  כולו  ˘‰פך  למי  ˜ר‡  „˜מ"ל 
‡ל‡  „טמ‡,  מחי'  ‡בריו  בר‡˘י  נ˙‚ל‰ 
ר˘"י נ˜ט חי„ו˘ ‡חר ל‚מרי – לענין מחי' 
ונ˙‚ל‰  ‰‡בר  ר‡˘  ˘חזר  ‡יברים  בר‡˘י 
˘פועו כו' „טמ‡. וכבר נ˙חבטו במפר˘ים 
לפר˘"י  ‚ו"‡  ר‡"ם,  מבע‰"˙.  ז˜נים  „ע˙  (ר‡‰ 

כפ˘טו˙  לפר˘  ˘ל‡  ר˘"י  ר‡‰  מ‰  ועו„) 

3) ור‡‰ עו„ בכל ‰נ"ל בר‡"ם על ‰˙ור‰ כ‡ן.

ר‡˘י  על  ללמ„  ˘ב‡  ב˙ו"כ,  ‰פירו˘ 
‡חרי  ˘נ˙‚לו  ‰יינו  כו',  ˘נ˙‚לו  ‡ברים 
(כפי'  בכולו  ‰ˆרע˙  פרח  כ‡˘ר  ˘נ˙כסו 

‰מפר˘ים ב˙ו"כ)4.

חל˜  לחינם  ל˙רı „ל‡  י˘  ולפי „רכינו 
נחל˜ו  כי  חי„ו˘ ‰כ˙וב,  לפר˘  ר˘"י ‡יך 
ר˘"י ו‰˙ו"כ לעיל מיני' בפר˘‰, ב‰כרע˙ 
ומז‰  לבן,  ‰פך  כולו  ב„ין  ‰נ"ל  ‰ח˜יר‰ 
לפר˘  ‡יך  ‰מחלו˜˙  ‚ם  ˘וב  נס˙עפ‰ 
ל‡ח"ז  ˙יכף  ˘נזכר  מחי'  ‚בי  ‰חי„ו˘ 
לבן  ‰פך  בכולו  ר˘"י  ל˘יט˙  כי  בכ˙וב, 

‡י ‡פ˘ר ל˙רı כ„ע˙ ‰˙ו"כ ‚בי מחי'. 

כולו  „ין  ‚בי  נ˜ט5  ˘ר˘"י  לומר,  „י˘ 
לבן ט‰ור ‰ו‡, „‰ט‰ר‰ כ˘כולו ‰פך לבן 

‰ז‰  ‰כ˙וב  מ˜ום  ‡ין  „לפר˘"י   ,‰˘˜ 4) ועו„ 
ולפי  בכולו*,  בפרח  מ„בר  ˘לפנ"ז  ˘‰כ˙וב  כ‡ן, 
ל‰„ין  ˘ייכו˙  בלי  בפ"ע,  „ין  כ‡ן  נ‡מר  פר˘"י 
מיטמ‡ין  ‡ברים  ר‡˘י  ‚ם  ˘לפעמים  בכולו,  „פרח 

מ˘ום מחי'. 

כ‡ן  ˘מ„ובר  לפר˘  ‰‰כרח  מ‰ו  ‡"מ  ובכלל 
כפ˘וטו,  מפר˘  ר˘"י  ‡ין  מ„וע  ‡ברים,  בר‡˘י 
˘ל‡חרי ‰פריח‰ בכולו, ‰נ‰ "ביום ‰ר‡ו˙ בו ב˘ר 
ל‡חרי  „‚ם  ו˜מ"ל  יטמ‡**,  ב‚וף  מ˜ום  בכל  חי" 
סימן  מ˘ום  מטמ‡  ‰ו‡,  „ט‰ור  בכולו  ‰פריח‰ 

‰מחי'.

וב‚ו"‡ כ' „ב˙ו"כ וכו' ל‡ ‡מרו כן, כי "ז‰ (כ˘י˘וב 
סימן  בו  ˘י˘  כיון  בכולו  פרח  בל‡  בכ"מ)  חי  ב˘ר 

טומ‡‰ כו', ולמ‰ ˆריך למכ˙ב ז‰ בפרח בכולו".

˜רוב  כן  כי  כן,  ללמו„  ר˘"י  ˘‰ע„יף  5) ו‰טעם 
יו˙ר  נוט‰  ˘ר˘"י  כי„וע  ‰מ˜ר‡ו˙,  לפ˘טו˙  יו˙ר 
לפר˘ ב„רך פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡. ועיין ל‰לן ס"‚ ‡יך 
בל˘ונו˙  ‚„ול‰  ˜ו˘י‡  ‰יטב  מ˙ב‡ר˙  לפ"ז  ר˜ 

‰כ˙וב בפר˘‰ ˘ני' כ‡ן.

(טז-יז)  מהכתובים  גם  שהקשה  שם,  גו"א  וראה   (*
שלאח"ז. ואכ"מ.

**) כמ"ש הרמב"ם שם פ"ז ה"ג בפי' הכתוב, ועד"ז 
בפיהמ"ש שם פ"ח מ"ב.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב‡„ם  ˙‰י'  כי  ˆרע˙  "נ‚ע  ט)  (י‚,  ‰כ˙וב 
 ˙‡ "ל‰בי‡  למ„נו  "ב‡„ם"  „מ˙יב˙  ‚ו'", 
מטמ‡˙ו,  ‰מחי'   ‡‰˙˘ לבן  בכולו  ‰ב‡ 
ב‡„ם  ˙"ל  (ומסיים)  כו'  ‰ו‡  „ין  ו‰ל‡ 
מחי'   ‡‰˙˘ לבן  בכולו  ‰ב‡   ˙‡ ל‰בי‡ 
מטמ‡˙ו", ו˘וב למ„ו ב˙ו"כ (י‚, י‚) "יכול 
‰פורח מן ‰ט‰ור י‰י' ט‰ור ˙"ל ‰ו‡ ‰ו‡ 
‡ל‡  ט‰ור  ‰ט‰ור  מן  ‰פורח  ו‡ין  ט‰ור 
טמ‡" (ו‰יינו ˘י˘ לנו כמ‰ לימו„ים ל„יני 
לענין  ב˙חל˙ו  לבן  בכולו  לבן1, ‰ב‡  כולו 
ימי ‰ס‚ר, ‰ב‡ בכולו לבן ב˙חל˙ו וי˘ בו 
מחיי˙ ב˘ר לענין ‰חלט, פרח בכולו ל‡חר 

˘נפטר מ˙וך ‰ס‚ר ‡ו מ˙וך ‰חלט)2. 

נ˘נ‰  ‚„ול  „„בר  בעומ˜  לח„˘  ונר‡‰ 
כ‡ן ל„ע˙ רבו˙ינו לענין ‰‚„ר˙ מ‰ו˙ „ין 

ז‰ „כולו לבן.

טומ‡‰  לסימני  „ב˘ייכו˙  וב‰˜„ים, 
„נ‚עים מˆינו ב„ברי ר˘"י על ‰˙ור‰ ˘˘ינ‰ 
„‚בי  ‰„ין.  ב‰‚„ר˙  לחבירו  ‡ח„  ממ˜ום 
(כמבו‡ר  לטומ‡‰  סימן  ˘‰ו‡  לבן  ˘ער 
בפר˘‰ ר‡˘ונ‰ „נ‚עי ‡„ם בפ' ˙זריע (י‚, ‚ 
ו‡ילך)) כ' ר˘"י (י‚, ‚ בסופו) "˘ער לבן סימן 
טומ‡‰ ‰ו‡ ‚זיר˙ ‰כ˙וב", ובז‰ חל˜ ר˘"י 
על כמ‰ מפר˘ים „ס"ל ˘„ין ז‰ ‰ו‡ מיל˙‡ 
רז‡)  בפענח  (וע„"ז  בחז˜וני  עיין  בטעמ‡, 
ממי˙  ˘‰נ‚ע  נחל˘  ˘‰ב˘ר  "סימן  ˘ם: 
‡˙ ‰ב˘ר ו‡ף ‰ז˜נים כמו כן כ˘מ˙חל˘ים 
מ˙לבן ˜ו„ם  מ˙לבן ‡בל ‡ם ‰˘ער  ˘ערם 
ל‡  ˘‰רי  טומ‡‰  סימן  ז‰  ˘יבו‡ ‰נ‚ע ‡ין 

במ˜ומו˙  ‰˙ו"כ  במפר˘י  ב‡רוכ‰  בז‰  1) ועיין 
‰נ"ל.

מנ‚עים  ח'  בפר˜  ב‡רוכ‰  ‡לו  ב„ינים  ועיין   (2
ובמפר˘ים ˘ם.

‡ם  רבו˙ינו  ‡מרו  וכן  ‰נ‚ע  מחמ˙  נ˙לבן 
בחיי  ברבינו  עו„  ועיין  כו'".  ˜ו„מ˙  ב‰ר˙ 
(˘ם י‚, יו"„). ‡מנם ˘יט‰ ‰נ"ל (˘‰ו‡ ‚זיר˙ 

‰כ˙וב) חי„˘ ר˘"י „ו˜‡ ב˘ער לבן, ו‡ילו 
טומ‡‰ „מחיי˙  סימן  ˘ני' „נן, ‚בי  בפר˘‰ 
ב˘ר בנ‚ע, על ‰כ˙וב (י‚, י‡) "ˆרע˙ נו˘נ˙ 
י˘נ‰  "מכ‰  ר˘"י  פי'  ב˘רו",  בעור  ‰י‡ 
ברי‡‰  נר‡י˙  זו  וחבור‰  ‰מחי'  ˙ח˙  ‰י‡ 
˙‡מר  ˘ל‡  לח‰  מל‡‰  ו˙ח˙י'  מלמעל‰ 
„ס"ל  ‰רי  ‡ט‰רנ‰".  מחי'  ועל˙‰  ‰ו‡יל 
‚זיר˙  ‡ינו  „מחי'  טומ‡‰  „סימן  לר˘"י 
‰י‡  י˘נ‰  "מכ‰  טעם  ב‚„ר  ‡ל‡  ‰כ˙וב 

˙ח˙ ‰מחי'". 

כולו  „ין  לענין  ב„בר  לעיין  י˘  ומע˙‰ 
‚זיר˙ ‰כ˙וב  ט‰ור ‰ו‡, ‡י ‰וי  לבן  ‰פך 
„כיון  ‰י‡,  „סבר‡  ‡ו  ט‰ר‰,  סימן  ˘ז‰ו 
ז‰  ˘‡ין  מור‰  ז‰  ‰רי  לבן  ‰פך  ˘כולו 
„ז‰ו  ‡ל‡  מ‰‚וף  בחל˜  (מסויים)  חולי 
טבע ‚ופו. ונר‡‰ לח„˘ „בח˜יר‰ זו ‚ופ‡ 
ו‰נפ˜ו˙‡  „בר,  ל‰˘מיענו  ‰˙ו"כ  רˆ‰ 
ל„ינ‡ מח˜יר‰ זו ‰י‡ ב‰נך „ינים ˘‰זכירו 

‰˙ו"כ ו‰רמב"ם.

 ב 
‰נפ˜‡  ויב‡ר  ב„בר,  ˘יטו˙  „ב'  יסי˜ 

מינ‡ מז‰ ב„יני ‰פך לבן

‰נ‰, ב˙ו"כ ע‰"פ (י‚, י„) "וביום ‰ר‡ו˙ 
בו ב˘ר חי יטמ‡", מפר˘ "ללמ„ על ר‡˘י 
ופיר˘ו  טמ‡ין",  ˘י‰ו  ˘נ˙‚לו  ‡ברים 
 – ועו„  ‰לל  ורבינו  ר‡ב"„  (ר‡‰  ‰מפר˘ים 
ל‡חרי  ˘נ˙‚לו  כ‡ן)  ‰˙ור‰  על  בר‡"ם  ‰וב‡ו 

˘ב‡  ו‰יינו  י„י ‰פריח‰,  על  נ˙כסו  ˘כבר 

טז

ב„ין כולו ‰פך לבן בˆרע˙
לפרח  ונפ˜"מ  ˘‰ו‡ ‚זיר˙ ‰כ˙וב,  כלל ‡ו  נ‚ע  ב‚„ר  בז‰ ‡ם ‡ינו  ˘יטו˙  ב'  יב‡ר 

בכולו ˜ו„ם ˘נטמ‡ / יב‡ר ˘יט˙ ר˘"י בז‰ ועפ"ז י˙רı כמ‰ ˜ו˘יו˙ עליו

 ‡ 
„„ו˜‡  ברמב"ם  לבן  ‰פך  מ„ין  י˜„ים 
ח˜יר‰  וי˜„ים  ˘נטמ‡,  ל‡חר  ‰פך  ‡ם 
מיל˙‡  ‡ו  ‚זיר‰  ‰ו‡  ‡ם  ז‰  ב„ין  כללי˙ 

בטעמ‡

„פר˘˙נו  נ‚עים  ˘ב„יני  ˘ני'  בפר˘‰ 
לבן  כולו  ל„ין  מˆינו  ו‡ילך)  ט  י‚,  (˙זריע 

‰כ˙וב  ל˘ון  וז‰  מכלום,  ˘ט‰ור  בˆרע˙ 
בעור  ˙פרח ‰ˆרע˙  פרוח  יב-י‚): "ו‡ם  (י‚, 

מר‡˘ו  ‰נ‚ע  עור  כל   ˙‡ ‰ˆרע˙  וכס˙‰ 
ור‡‰  ‰כ‰ן  עיני  מר‡‰  לכל  ר‚ליו  וע„ 
ב˘רו  כל   ˙‡ ‰ˆרע˙  כס˙‰  ו‰נ‰  ‰כ‰ן 
וט‰ר ‡˙ ‰נ‚ע כולו ‰פך לבן ט‰ור ‰ו‡". 

בכ˙וב  ˘נ‡מר  כפי  ז‰  „ין  ו‰נ‰, 
ל‡חרי  לבן"  ‰פך  „"כולו  ‰יכ‡  ר˜  ‰ו‡ 

ט‰ור.  ‡ינו  ˘נטמ‡,  לפני  ‡מנם  ˘נטמ‡. 
טומ‡˙  מ‰לכו˙  ז'  פר˜  (רי˘  ‰רמב"ם  כמ"˘ 
ו‰וחלט  ב‰ר˙  בו  ˘‰י˙‰  "מי  ˆרע˙): 

ב‡ח„ מסימני טומ‡‰ בין ב˙חל‰ בין ‡חר 
‰ˆרע˙  פרח‰  ו‡ח"כ  ˘‰וס‚ר,  ‡ו  ‰ס‚ר, 
מ˙וך ‰ס‚ר  ˘נ‰פך  בין  לבן,  ונ‰פך  בכולו 
בין מ˙וך ‰חלט ‰"ז ט‰ור. ‡בל ‡ם ‰וס‚ר 
ול‡חר  ונפטר  טומ‡‰  סימן  לו  נול„  ול‡ 
טמ‡  ‰"ז  בכולו  ‰ˆרע˙  פרח‰  ‰פיטור 
‰פר˜  ב‰מ˘ך  ל‡ח"ז  ומ‡ריך  מוחלט". 
ו‰ב‡  ‰ט‰ור  מן  „פורח  ז‰  „ין  בפרטי 

בכולו לבן מ˙חל‰ „טמ‡ין.

(בסוף  כ‰נים  ב˙ור˙  מפור˘  ומ˜ורו 
לבן  בכולו  ‰ב‡  "יכול  יז)):  (י‚,  ‰פר˘‰ 
ב˙חל‰ י‰‡ ט‰ור ˙"ל ‰ו‡ ‰ו‡ ט‰ור ו‡ין 
טמ‡".  ט‰ור ‡ל‡  ב˙חל‰  לבן  בכולו  ‰ב‡ 
ו‰כי נמי ילפינן ב˙ו"כ ב˙חל˙ ‰פר˘‰, על 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות


