
‚úיון ˙עז
ער˘"˜ פר˘˙ ויˆ‡ ‰'˙˘ע"‰

‰‡úו úי„ו˘ין בני˘ו‡י רב˜‰, רח˜

מ˙י י˘ ú‰˜„ים נ˜בו˙ úזכרים?

‚„רי מע˘י ‰בעúו˙ ˘ú ‰‡בו˙ ב‡"י

‰‰ב„ú בין יום ‰˘ביעי ú˘נ‰ ‰˘ביעי˙

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

˙פיל˙ ˘ב˙
ל˘מוע  במ˙ינו˙,  ל‰יו˙ ‰˙פל‰  ימי ‰חול, ˆריך  כל  כלל  ב„רך  ב˙פל‰, ‰נ‰  ‰ס„ר 
פירו˘ ‰מלו˙ ולכוין בפסו˜ ר‡˘ון „˜״˘ ובפר˘‰ ר‡˘ונ‰. „ז‰ ‡פ˘ר ר˜ ע״פ ‰˜„מ˙ 
‰‰כנ‰ במ˜ˆ˙ עכ״פ בברכו˙ ˜״˘, ˘י‰י׳ עכ״פ ‡יז‰ ‰˙עוררו˙ ל‡מיר˙ ˘מע י˘ר‡ל.

‡מנם ב˘ב˙ ˆריכים ל‰˙פלל במ˙ינו˙ ˘ע‰ ‡רוכ‰, ל‰˙בונן ב‡יז‰ ענין ˘ל חסי„ו˙ 
נ‡‰ ‡˘ר  ב‡יז‰ ˆיור  ענין ‰ס˙כלו˙  כמו  ˘‰ו‡  במח˘ב‰,  עליו  ולחזור  במוחו,  ˘י˘נו 
˘יו„עו,  ב‰ענין  יח˘וב  כך  כל  כמו״כ  יופי ‰ˆיור ‰‰ו‡, ‰נ‰  על  י˙פעל  וממיל‡  מ‡ליו 
וי˙בונן בו ב‰עמ˜˙ „ע˙ו ויחזור וי˙בונן ע„ ‡˘ר מ‡ליו וממיל‡ ‰„ברי ‰˙פל‰ ˘‡ומר 
בברכ˙  רחמים  בב˜˘˙  ‡ו  „זמר‰  בפסו˜י  ו˘בח  ב˙‰ל‰  ‡ם  „לב‡,  מעומ˜‡  יוˆ‡ים 

˜״˘.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ‚ עמ׳ ˘כ‡)

‰‰˙בוננו˙ „לימו„ ו‰‰˙בוננו˙ „˙פיל‰
...וכך ‰י‡ ‰מ„‰, י˘ ‰˙בוננו˙ וי˘ ‰˙בוננו˙: 

י˘ ‰˙בוננו˙ ˘ל לימו„, וי˘ ‰˙בוננו˙ ˘ל ˙פל‰. ועם ‰יו˙ ‡˘ר ˘˙י‰ם ב˘ם ‡ח„ 
‰˙בוננו˙  ענינם,  ועˆם  ב‚וף  ‰ם  חלו˜ים  ‰רי  ז‰  עם  ‡בל  ‡ח„,  ˙וכנם  ל‰יו˙  י˜ר‡ו 
„˙פל‰,  ו‰‰˙בוננו˙  ו‰˘‚˙ו,  בי„יע˙ ‰מו˘כל ‰‰ו‡, ‰בנ˙ו  וי‚ע  ˘עמל  „לימו„ ‰י‡ 

‰י‡ ‰‰ס˙כלו˙ ‰חז˜‰ בטוב טעם ‰‡ל˜י ˘במו˘כל ‰‰ו‡.

„למו„ ‰ו‡  „ב‰˙בוננו˙  ב׳ ‡ופני ‰‰˙בוננו˙ ‰ו‡,  בין  ‰‰פר˘  ובעומ˜ ‰ענין ‰נ‰ 
בפנימיו˙ו  ונכנס  בו  ˙ופ˘  וב‰˙בוננו˙ „˙פל‰ ‰מו˘כל  בו,  ו˙ופ˘  לומ„ ‡˙ ‰מו˘כל 
ומ˜˘רו ‡ליו, מלפפו ומל‰טו ע„ ‡˘ר חי׳ יחי׳ בחיו˙ פנימי, בעריבו˙ נעימו˙ מ˙י˜ו˙ 

‰‰ו‡.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ‚ עמ׳ ˙ס„)



כ‚

דרכי החסידותדרכי החסידות

‰˙בוננו˙ ˜ו„ם ‰˙פיל‰ 
˘ל  ענין  ב‡יז‰  ל‰˙בונן  ‡רוכ‰  ˘ע‰  במ˙ינו˙  ל‰˙פלל  ˆריכים  ב˘ב˙  ‡מנם 
ב‡יז‰  ‰ס˙כלו˙  ענין  כמו  ˘‰ו‡  במח˘ב‰,  עליו  ולחזור  במוחו,  ˘י˘נו  חסי„ו˙ 

ˆיור נ‡‰ ‡˘ר מ‡ליו וממיל‡ י˙פעל על יופי ‰ˆיור ‰‰ו‡

◇ ◇ ◇

כמ‰ מעלו˙ טובו˙ בח˘יב˙ חסי„ו˙ עם טו״˙
מו‰ר˘״ב  ‡„מו״ר  כ״˜  מ‡ביו  מו‰ריי״ˆ  ‡„מו״ר  כ״˜  [˘˘מע  ‰˜ו„˘  ‡מרי  בין 
בענין  מח˘ב‰  מעל˙  ‡ו„ו˙  על  מיוח„˙  ˘יח‰  ‰י˙‰  ˆרפ˙]  במענט‡ן,  ˙רע״‚  בחורף 
ו˙פילין  בטלי˙  ‰˙פיל‰,  ˜ו„ם  חסי„ו˙]  לספרי  כינוי   – חיים  ‡ל˜ים  [„ברי  „‡״ח  ˘ל 

„ו˜‡ . . ומנ‰ כמ‰ „ר‚ו˙ ב‰˙ועל˙:

 ˙‡ מ‚ר˘  ב)  י˙׳.  עוזו  ˘כינ˙  ל‰˘ר‡˙  כלי  ולבו  מוחו   ˙‡ ועו˘‰  ‰‚וף  מזכך   (‡
‰נפ˘ ‰ב‰מי. ‚) רוחı ‡˙ נפ˘ ‰טבעי. „) מ˘עב„ ‡˙ נפ˘ ‰˘כלי. ‰) מ‡יר ‡˙ ‰עולם 
– וז‰ ל˘ונו ‰˜„ו˘, "‡ז ‡ ‡י„ טר‡כט חסי„ו˙ ‡ין טלי˙ ו˙פילין פ‡רן „‡וונען, ווערט 
נע˘‰  ‰˙פיל‰,  לפני  ו˙פילין  טלי˙  עם  חסי„ו˙  חו˘ב  [כ˘י‰ו„י  ליכטי˜ער  וועלט  „י 
‰עולם מו‡ר]״. ו) ממ˘יך ‚ילוי ‡ור בכל ‰עולמו˙ מרי˘ כל „ר‚ין ע„ סוף כל „ר‚ין. ז) 

מ‡יר ‰נר״נ [נפ˘ רוח נ˘מ‰] חי׳ יחי„‰ ˘לו. ח) ומ˘נ‰ ‡˙ עˆם טבע מ„ו˙יו.

ב‰כנ‰  בס„ר ‰ר‡וי  ב˙פל‰  ˘בלב  בעבו„‰  מ‡נ״˘ ‰עוס˜ים  בכל ‡ו״‡  ז‰ ‰ו‡  כל 
ב‡  יו˙ר,  ‚בו‰ו˙  במ„ר‚ו˙  כמובן  כנ״ל,  ‚״כ  ‰ו‡  ‰ˆ„י˜ים  ובמעל˙  ‰˙פל‰.  ˘˜ו„ם 
ˆ„י˜ים ‡יז ‡לı ‡ין ‡ ‰עכערער „ר‚‡ [˘‰רי ‡ˆל ‰ˆ„י˜ים, ‰כל ב„ר‚‡ ‚בו‰‰ יו˙ר].

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ‚ עמ׳ רˆ‚)

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

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‰ור‡‰ מיוח„˙ בענין ‰ˆ„˜‰
˘‰י‡  כפי  ˘בו,  כל ‰„ברים  ו˘ל  ˘ל ‰עולם  ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰‡„ון ‰˙מי„י  ‰˙פיס‰ 
ב‡‰ לי„י ביטוי ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ – מ˙בט‡˙ במ„‰ ‰בולט˙ ביו˙ר בענין ‰ˆ„˜‰, ו‰רי 
‰ˆ„˜‰ ‰י‡ מˆו‰ כללי˙ ‰נ„ר˘˙ מכל י‰ו„י: עליו ל‰פרי˘ מכסף עמלו לעני ˘ל‡ עמל 

עליו, למוס„-˙ור‰ ‡ו למוס„-ˆ„˜‰ ‰מטפל בˆרכי נז˜˜ים וכ„ומ‰.

ב‡‰ ˘נ˙ ‰˘ביעי˙ ומלמ„˙ ‚י˘‰ מיוח„˙ בענין ‰ˆ„˜‰: ‡) ‡ין ‰‡„ם נו˙ן מ˘לו, 
עם  על-י„י ‰˙חל˜ו˙  ב)  לעני,  למסור  ˘ליח  וע˘‡ו  בי„ו  ˘‰˜ב"‰ ‰פ˜י„  ממ‰  כי ‡ם 

‡חרים – ‰ו‡ מˆ„י˜ ‡˙ ‰˘‡ר˙ חל˜ו ‰ו‡ בי„ו.

מובן מ‡ליו ˘ענין ‰ˆ„˜‰ ‡ינו מו‚בל לממון בלב„, כי ‡ם – כביטוי ‰י„וע – "בממון, 
˘‰ו‡  לי‰ו„י ‡חר  לעזור  י‰ו„י  כל  מחייב˙  ברוחניו˙   ‰˜„ˆ (בנפ˘ו)".  בחכמ‰  ב‚וף, 
ניˆולם  ל˘ם  וכחו˙יו –  זמנו  לו  י˜רים  כמ‰  ע„  ל‰˙ח˘ב  מבלי  ובמˆוו˙.  ב˙ור‰  "עני" 
ל‰˙נ‰‚  לו  ˘‡סור  לו  מו„יעים   – ‰מˆוו˙  ˘ל  עˆמי  ול˜יום  ‰˙ור‰  ˘ל  עˆמי  ללימו„ 
ב‰ם כ‡„ון יחי„, כי ‡ם ‰ו‡ חייב ל‰˙חל˜ בזמנו ועמלו ל‰פˆ˙ ˙ור‰ ומˆוו˙ בין ‡ל‰ 

˘‰ם "עניים" ב˘טח ז‰.

(˙ר‚ום חל˜ ממכ˙ב "‡ל בני ובנו˙ י˘ר‡ל", ו' ˙˘רי ˙˘ל"‚. נ„פס ב'‡‚רו˙ מלך' ח"‡ ע' ˆב)

˙מי„  ‡ו˙ו  "מ‰וו‰   '‰ „בר  ומלו‡ו  ‰עולם  ‡˘ר  ‰בע˘"ט  ˙ור˙  ע"פ  ביו˙ר  יומ˙˜  ‰˙מי„י:  ‰‡„ון 
ומוˆי‡ו מ‡ין ממ˘ לי˘" (˘ער ‰יחו‰"‡ פ"‡, ‚).

מˆו‰ כללי˙: ר‡‰ (ויר‡ י‡, יט) יˆו‰ . . לע˘ו˙ ˆ„˜‰ ומ˘פט. ו"בכל ˙למו„ ירו˘למי ‰י‡ (ˆ„˜‰) נ˜' 
ור‡‰ ‚"כ  ב).  מח,  פל"ז –  ס˙ם" (˙ני‡  מˆו‰  ב˘ם  ל˜רו‡ ˆ„˜‰  כך ‰י' ‰ר‚ל ‰ל˘ון  כי  ס˙ם,  מˆו‰  ב˘ם 

ס„"‰ ‡ני בˆ„˜ (סי' עם „‡"ח).

‰נ„ר˘˙ מכל: ‡פילו עני ‰מ˙פרנס מן ‰ˆ„˜‰ (טו˘ו"ע יו"„ ר"ס רמח).

וע˘‡ו ˘ליח: חינוך מˆו‰ ס"ו. ועיין „"‰ ˙˜עו בחו„˘ (בסו"ס ˙ור˙ ˘מו‡ל ˙רכ"ז).

 – ‰מ‡מרים  (ס'  ˙רפ"ט  ו‡ילך  בר‡  ‡˘ר   ‰"„ ר‡‰   – ב‡רוכ‰  פי"ז.  ˆ„י˜ים  ‡רחו˙  ‰י„וע:  כביטוי 
˜ונטרסים).



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ח„ל בעל ‰˘„‰ ל‰יו˙ בעלי‰ם, ב‰˙‡ם לˆיווי ‰˙ור‰: 

מסביר:  ˘ר˘"י  כפי  ‚ו'",  ול‡מ˙ך  ולעב„ך  לך  ל‡כל‰,  לכם   ıר‡‰ ˘ב˙  "ו‰י˙‰ 
י‰יו  כבעל ‰בי˙, ‡ל‡ ‰כל  ב‰ם  ˙נ‰ו‚  ˘ל‡  ב‰נ‡‰ ‡סר˙ים, ‡ל‡  ול‡  ב‡כיל‰  ״ל‡ 

˘ווים ב‰". 

מטר˙ ‰˘מיט‰ - לזכור ˘"ל‰' ‰‡רı ומלו‡‰"
במלים ‡חרו˙: 

ל‡כיל‰  לבני ‰‡„ם,   ıנ˙ן ‡˙ ‰‡ר ˘‰בור‡  ˘למרו˙  מבט‡˙ ‡˙ ‰˙פיס‰  ˘ביעי˙ 
˘‰כ˙וב ‡ומר:  כפי  בכל ‰זמנים ‰ו‡ ‰˜ב״‰,  ˘‰‡„ון ‰‡מ˙י  לזכור  עלי‰ם  ול‰נ‡‰, 

"ל‰׳ ‰‡רı ומלו‡‰, ˙בל ויו˘בי ב‰". 

יום-יום,  בחיי  מימו˘  לי„י  ˘יבו‡  ב‡ופן  בכל ‰זמנים,  ז‰  זכרון  ולחז˜  ל‰„‚י˘  כ„י 
כל  כל ‰˘נ‰  למ˘ך  מו˘ב˙ו˙  ˘ב‰  כ˘נ‰ "˘ב˙י˙",  ˜בע ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙ 
לעב„י‰ם  ˘ו‰  במ„‰  ‡ם  כי  בעלים,  מל‰יו˙  ח„לים  ובעלי‰ן  ו‰כרם,   ‰„˘‰ עבו„ו˙ 
ו‰סיי‚ים  מופ˜רים,  ו‡ילנו˙יו  מופ˜ר˙,  "˘„‰ו  ‰מ„ר˘:  כ„ברי  וכו',  ו˘פחו˙י‰ם 
˘‰‡„ון  ‰י‰ו„י  מעי„  בכך  כך.  עם  מ˘לים  ו‰ו‡   - נ‡כלים"  פירו˙יו  ורו‡‰  מפורˆים, 

‰‡מ˙י ˘ל ‰עולם ‰ו‡ ‰˜ב״‰.

מו˘‚ ז‰, ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‡„ון ‰עולם וכל פרטיו, ‰ו‡ רעיון ˘י‰ו„י מבט‡ ‡ו˙ו בכל 
ר˘"י)  כל ‰נ‡‰ ‡ו ‡כיל‰ (כל˘ון  ˘לפני  כך  ע"י  בפועל  ומביע ‡ו˙ו  ˘נ‰,  כל  ˘ל  יום 
ב˘נ˙  ‡ך  וכו',  ‰כל  ˘בור‡  ‰עולם"  "מלך  ‰ו‡  ˘‰˜ב״‰  ‰ˆ‰ר‰  ברכ‰,  מברך  ‰ו‡   -

‰˘מיט‰ ב‡ ענין ז‰ לי„י ‰„‚˘‰ במלו‡ ‰חריפו˙, כ‡מור לעיל.

...ל‡ „י לזכור ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ בור‡ עולם. ‰כרח ‚ם לזכור ‡˙ ‰מס˜נ‰ מכך ˘‰˜ב"‰ 
‰ו‡ ‚ם לעולם ו˙מי„ ‡„ון ‰עולם, ו‰„בר ˆריך ל‰˙בט‡ ב‰˙נ‰‚ו˙ יום יומי˙ בכל יום 
‰רוחני  ‰˙וכן  ‰רי   -  ıל‡ר  ıבחו נו‰‚ים  ‡ינם  ‰˘ביעי˙  ˘„יני  ולמרו˙  ‰˘נ‰,  מימו˙ 

ו‰‰ור‡‰ מ‰ם ב˙ו˜פם בכל ‰מ˜ומו˙.

"ו‰י˙‰ . . ול‡מ˙ך: ב‰ר כ‰, ו. ור‡‰ ספר טעמי ‰מˆו˙ ל‰ˆ"ˆ סוף מˆו˙ ˘ביעי˙: ‡„ם וב‰מ‰ ˘ויים 
כו'. ועיי‚"כ סו„"‰ כי ˙בו‡ו ‚ו' ו˘ב˙‰ – ˙רס"ו.

"ל‰' ‰‡רı . . ב‰": ˙‰לים כ„, ‡. ו‡פילו ל‡חר ברכ‰ ˘‡ז "ו‰‡רı נ˙ן לבנ"‡" (ברכו˙ ל‰, סע"‡ ו˘ם), 
‰יינו ˘‡ינו כנ‰נ‰ מן ‰‰˜„˘, וכ‡מרנו: ברוך ˘‡כלנו מ˘לו, ולכן ל‡ ˜יˆר ב‰˙ירוı ˘ם לומר "ל‡ ˜˘י‡ 

על י„י ברכ‰". ועפ"ז יל"פ כוונ˙ ר˘"י ˘ם „"‰ ל‡חר.

‰מ„ר˘: ˙נחומ‡ ר"פ וי˜ר‡. וי˜"ר ˘ם.

בכל יום . . ברכ‰: ר‡‰ טו˘ו"ע ‡ו"ח סמ"ו ס"‚ ו˘ו"ע ‡„‰"ז ˘ם. ברכו˙ (ל‰, סע"‡).

‡ינם נו‰‚ים בחוı ל‡רı: ‰בי‡ור ע"פ ˜בל‰ ר‡‰ לי˜וטי לוי יˆח˜ – ‡‚רו˙ ‡' רמז.

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
מ„וע ל‡ ‰י' בני˘ו‡י יע˜ב ול‡‰ ˜י„ו˘י טעו˙?

מ„וע ל‡ מˆינו ˘˜י„˘ יע˜ב ‡˙ ל‡‰ ורחל? / מ„וע ‡י ‡פ˘ר לומר ˘˜י„˘ בבי‡‰? / מ˙י 
נ˙ח„˘ ‚„ר "˜י„ו˘ין"? / ב‚„ר ענין ‰˜י„ו˘ין לפני מ˙ן ˙ור‰ ו‡חרי'

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ˘יח‰ ב' לפ' ויחי)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
˙ור‰ מל˘ון ‰ור‡‰ 

מוסר ‰‰˘כל ‰נלמ„ מ‰ליכ˙ יע˜ב לחרן

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ˘יח‰ לפר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚
ıב‚„רי מע˘י ‰בעלו˙ ˘ל ‰‡בו˙ ב‡ר

ח˙ מ˘כב יע˜ב /  ̇ıיפול ‰‡ר ˘˜ו"ט ב„ברי ‰מפר˘ים ‚בי פלו‚˙˙ ‰˘"ס ב‰ילוך ‡בר‰ם ו‚בי̃ 
בי‡ור מחו„˘ ב˘ינוי ר˘"י מן ‰˘"ס ‚בי בעלו˙ יע˜ב 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
˘מיט‰ - ‰˜ב"‰ ‡„ון ‰עולם!

‰ור‡‰ מיוח„˙ מ˘נ˙ ‰˘מיט‰ ‰מר‡‰ ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰‡„ון ‰˙מי„י ˘ל כל ‰עולם

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
‰˙ור‰ נ˜ני˙ ר˜ ע"י מסירו˙Œנפ˘

˘מ˙ן- וזכ‰  ˘בסנ‰) –  לב˙ ‰‡˘  על-י„י ‰‡˘ (ר‡יי˙  סיני  ל‰ר  רבינו ‰‚יע  מ˘‰   ,‡˘  ,‡˘"
˙ור‰ י‰י' על-י„ו. ‡˙ ‰˙ור‰ לו˜חים ר˜ ב‡מˆעו˙ מסירו˙ נפ˘. ‰ו‡ י‰י' ברי‡ וי‰י' לו ‡ריכו˙ 

ימים"



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

מ„וע ל‡ ‰י' בני˘ו‡י יע˜ב 
ול‡‰ ˜י„ו˘י טעו˙?

˘˜י„˘  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  מ„וע   / ורחל?  ל‡‰   ˙‡ יע˜ב  ˘˜י„˘  מˆינו  ל‡  מ„וע 
בבי‡‰? / מ˙י נ˙ח„˘ ‚„ר "˜י„ו˘ין"? / ב‚„ר ענין ‰˜י„ו˘ין לפני מ˙ן ˙ור‰ ו‡חרי' 

בפר˘˙נו מסופר ‡ו„ו˙ ני˘ו‡י יע˜ב, ˘לבן ע˘‰ מ˘˙‰ ב˜˘ר עם ני˘ו‡יו לרחל, 
‡מנם בפועל ‰טע‰ ‡ו˙ו ו‰כניס לו ‡˙ ל‡‰ במ˜ום רחל ויבו‡ ‡לי', ויע˜ב טען כנ‚„ו 

(כט, כ‰): "למ‰ רמי˙ני"?!

ו‰נ‰ י„וע, כי ‰‡בו˙ ˜יימו ‡˙ כל ‰מˆוו˙, ו„בר ז‰ ‰ו‡ (ל‡ ר˜ לפי מ„ר˘י חז"ל 
ב„רך ‰‡‚„‰, ‡ל‡) ‚ם לפי „רך ‰פ˘ט – „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰. וכמפור˘ 
˘מר˙י",  מˆוו˙  ‚ר˙י" – "ו˙רי"‚  לבן  יע˜ב "עם  ˘‡מר  מ‰  ל‚בי  לב, ‰)  (וי˘לח  בר˘"י 
 .  . („רבנן)  "‚זירו˙  ‡פילו  ˜יים  ˘‰ו‡  ‡בר‰ם  ל‚בי   (‰ כו,  (˙ול„ו˙  בר˘"י  מפור˘  וכן 

˘ניו˙ לעריו˙ כו' . . ˙ור‰ ˘בעל פ‰ ‰לכ‰ למ˘‰ מסיני". 

˘יˆח˜  בר˘"י  מפור˘  מˆוו˙  לכו"כ  ובנו‚ע  ליˆח˜,  בנו‚ע  ˘‰ו‡ ‰„בר  מובן  [ומז‰ 
˜יימם (˙ול„ו˙ כו, יב. כז, ‚. ט)]. 

עבר   – מ˜ו„ם  ˜י„ו˘ין  מע˘‰  לל‡  ל‡‰  על  ב‡  ˘יע˜ב  בז‰  ‰רי  בנ„ו"„,  ולכ‡ור‰ 
על „ין ‰˙ור‰ ˘י˘ ל˜„˘ ‡˙ ‰‡˘‰ לפני ˘נו˘‡ים ‡ו˙‰; ‡מנם יע˜ב טען ר˜ "למ‰ 
‰י'  ל‡  ז‰  בפרט  ˘‡כן  לב‡ר  וי˘  בלי ˜י„ו˘ין.  כ‡לו  ני˘ו‡ין  על  ערער  ול‡  רמי˙ני", 

חסרון (לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" עכ"פ), וכ„ל˜מן.    

כ

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

˘מיט‰ - ‰˜ב"‰ ‡„ון ‰עולם!

‰‰ב„ל בין "˘ב˙" ל"˘ביעי˙"
‰רי   - בפרט  למל‡כ‰  ‡˘ר  ‰˘נים.  ˘בע  ˘ל  ‰"˘ב˙"  כי„וע,  ‰י‡,  ‰˘מיט‰  ˘נ˙ 
כ˘ם ˘‰˘ב˙ ‰י‡ יום ‰מנוח‰ ‰˜„ו˘ מימי ‰˘בוע, כך ‚ם ‰˘מיט‰ מ‰ו‰ ˘נ˙ מנוח‰ 
˘ל ‰˘נים, ב‰ב„ל ז‰ ˘ב˘ב˙ ‡סורו˙ כל ‰מל‡כו˙ ו‡ילו ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ ‡סורו˙ ר˜ 
‰מל‡כו˙ ‰˜˘ורו˙ בעבו„˙ ‡„מ‰, כפי ˘‡ומר˙ ‰˙ור‰: "ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰' ‚ו' 

˘„ך ל‡ ˙זרע וכרמך ל‡ ˙זמור". 

- ˜יים,  ‰˘בע  ˘נ˙  ו˘ל  ‰˘ביעי  יום  ˘ל  רבו˙ „ומו˙ ‰‰ור‡ו˙  ˘מבחינו˙  למרו˙ 
‡בל, ‰ב„ל ל‚בי ‰רעיונו˙ ‰עי˜ריים ‰מו„‚˘ים על י„ם: 

 ˙‡  '‰ ע˘‰  ימים   ˙˘˘ ("כי  ‰עולם  בור‡  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  בעי˜ר  מ„‚י˘‰  ‰˘ב˙ 
ו˙מי„  ע˙‰   - ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡  בעי˜ר  מ„‚י˘‰  ˘נ˙ ‰˘מיט‰  ו‡ילו   ("ıו‡˙ ‰‡ר ‰˘מים 
˘‰כל  ר˜  בר˘ו˙ו,  מיוח„  כי "‡ין „בר  ל‰ר‡ו˙  פעולו˙ ‰‡„ם ˆריכו˙  ‡„ון ‰עולם.   -

בר˘ו˙ ‡„ון ‰כל". 

ועו„).  כ‰, „,  ב‰ר  בלימו„ ‰˙ור‰ (ספורנו  ב‰וספ‰  כמו  ב‰ם  ˘„ומים  ענינים  עו„  י˘  כי  למל‡כ‰:  ‡˘ר 
ור‡‰ ‚"כ חינוך מˆו‰ פ„.

כ˘ם ˘‰˘ב˙ . . כך ‚ם ‰˘מיט‰: וי˜ר‡ רב‰ ספכ"ט. ור‡‰ רמב"ן ב‰ר כ‰, ב.

מˆוו˙  טעמי  ˙ור‰  ל˜וטי  ר‡‰  וחסי„ו˙  ˜בל‰  ע"פ  ‰טעם  ‡„מ‰:  בעבו„˙   .  . ר˜   .  . ‰מל‡כו˙  כל 
ל‰‡ריז"ל פ' ב‰ר, ˘ער ‰מˆוו˙ ˘ם ועו„. ל˜ו"˙ ב‰ר „"‰ ‡˙ ˘ב˙ו˙י ועו„.

˘‡ומר˙ ‰˙ור‰: ב‰ר כ‰, ב-„.

"כי . . ‰‡רı": י˙רו כ, י‡.

"‡ין „בר . . ‰כל": חינוך מˆו‰ ˘כח.

˘‰כל בר˘ו˙ ‡„ון ‰כל": ומר‡‰ ז‰ ב˘„‰ו – עי˜ר נכסיו ˘ל ‡„ם. ור‡‰ יבמו˙ ס‚, ‡.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

עˆמו מ‡ומ‰ ל‰ר‡ו˙ בעלו˙ו, ור˜ ‰˜ב"‰ 
˜יפל ‰‡רı ˙ח˙ מ˜ום ˘כיב˙ו, ו‡ף ‡ח„ 
„בר  כן,  על  [וי˙ר  מכך  י„ע  ול‡  ר‡‰  ל‡ 
לו  ˘‰˜ב"‰ ‡מר  ב‡ופן  ל‡ ‰י'  עˆמו  ז‰ 
"˘כוב עלי'", ‡ל‡ "וי˘כב" (‰יינו ˘יע˜ב 
˘טח  ‰י'  ˘עבר  ול‡חרי  מעˆמו),  נ˘כב 
ול‡ח"ז  כו'"  ‰˜ב"‰  "˜יפל  ‡זי  "˙ח˙יו" 
 ‰˙‡ ‡˘ר   ıר‡‰" לו  ו‡מר  ‚ו'"  "ויחלום 
ול‰כי ‰וˆרך  ‚ו'"],  לך ‡˙ננ‰  עלי'  ˘וכב 
בז‰  יע˜ב)  (‡ˆל  נפעל  מ‰  לב‡ר  ר˘"י 
˘"˜יפל ‰˜ב"‰ כל ‡רı י˘ר‡ל ˙ח˙יו"25. 
לו  "רמז  ‰בי‡ור  ר˘"י  ‰בי‡  ז‰  ולענין 
˘נ˙ן  „ז‰  לבניו",  ליכב˘  נוח‰   ‡‰˙˘
"˘וכב  ע"י  ר˜  ליע˜ב  בעלו˙  ‰˜ב"‰ 
עלי'", „ל‡ כ‡בר‰ם ˘בו ‰י' מע˘‰ "˜ום 
‰˙‰לך ב‡רı", ‰ו‡ חי„ו˘ ˘י˘ ב‰בטח‰ 
ו‰ו‡,  ל‡בר‰ם,  ‰‰בטח‰  פני  על  ליע˜ב 
ע"י   ıר‡‰ ˘כיבו˘  זו  ב‰בטח‰  „נ˙ח„˘ 
כי  טירח‡,  ˘ום  בלי  ב˜לו˙,  יבו‡  בניו 
ב‡ופן  ‰ו‡  ‡"י  על  ‰בעלו˙  על  ‰סימן 
˘וכב  ‡ל‡  מ‡ומ‰,  לע˘ו˙  עליו  ˘‡ין 
ומ˜בל‰  עלי'")  ("˘וכב   ıר‡‰ על  ‰ו‡ 

25) ר‡‰ ‚ם ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם.

י˘ר‡ל   ıר‡ כל  ‰˜ב"‰  ("˜יפל  מ‰˜ב"‰ 
˙ח˙יו").

‰˘"ס  „לפי  ‰˘"ס26,  על  נ˙ח„˘  ובז‰ 
ע"י  ‰יינו  לבניו"  ליכב˘  „"נוח‰  נמˆ‡ 
עכ"פ  "בניו",  ˘ל  (וטירח‡)  פעול‰ 
‡בל   ‡מו˙,   '„ בכיבו˘  ˘ˆריך  כ‰טירח‡ 
„‚ם  נ˙ח„˘  ‰כ˙וב  בפ˘ט  ר˘"י  לפירו˘ 
טירח‡ מועט˙ ל‡ יוˆרכו י˘ר‡ל ברˆו˙ם 
לכבו˘ ‰‡רı וי‰י' ‰„בר ב„רך ˘ל "˘וכב 
י‚מור  ו‰˜ב"‰  ‰כיבו˘,  ˜ו„ם  ו‡ף  עלי'", 
‰מלך  חז˜י'  על  „‡מרו  כ‰‡  ‰„בר,   ˙‡
(‡יכ‰  עו˘‰"  ו‡˙‰  מט˙י  על  י˘ן  "‡ני 
ב„ברים  ר˘"י  מ˘"כ  ור‡‰  טו).  פ"„,  רב‰ 

ˆריכים  ו‡ינכם  ב„בר  מערער  "‡ין  ח)   ,‡)

לב‡  ˘לע˙י„  מובן  (˘מז‰  כו'"  למלחמ‰ 
‰נ"ל  ‰ר˘ב"ם  ובל˘ון  ז‰),  ב‡ופן  י‰י' 
בבב‡ ב˙ר‡ "ול‡ י‰י' ר˘ו˙ ל˘טן ל˜טר‚ 

ול‡ פ˙חון פ‰ לבעל מ„˙ ‰„ין"27.

‰חי„ו˘   134-5 ע'  ח"כ  בל˜ו"˘  ועיי"ע   (26
‰ע˙י„‰  בנ˙ינ‰  מיירי  „‰˘"ס  ‰˘"ס,  על  בר˘"י 
˘ל  כיבו˘ם  מˆ„  ‚ם  ‰וסיף  ור˘"י  ‰˜ב"‰  מˆ„ 

י˘ר‡ל. עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙.  

27) ור‡‰ מ˘כיל ל„ו„ על ‰כ˙וב ‚בי יע˜ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

מ˜ו„˘˙  ‰י˙‰  ˘רחל  מלו‰),   ‰"„ ב  יט,  סנ‰„רין  (ח„‡"‚  מˆינו  ‰מ‰ר˘"‡  ב„ברי  ב. 
ליע˜ב בכסף - ב˘כר ‰˘בע ˘נים ˘עב„ ‡ˆל ‡בי' לבן, וז‰ו ˘‡מר יע˜ב ללבן (פר˘˙נו 
כט, כ‡) "‰ב‰ ‡˙ ‡˘˙י" – ˘רחל כבר ‰י˙‰ ב‚„ר "‡˘˙ו", ל‡חר ˘נ˙˜„˘‰ לו ב˘כר 

‰˘בע ˘נים. 

ו‚ם בנו‚ע לל‡‰, מב‡ר ‰מ‰ר˘"‡, ‰יו ˜י„ו˘ין, כי "יע˜ב ו„‡י ל‡ ‰י' עו˘‰ בעיל˙ו 
בעיל˙ זנו˙", ו˜י„˘ ‡˙ ל‡‰ על י„י בי‡‰, ˘‰י‡ ‡' מ„רכי ‰˜י„ו˘ין. 

‡ך לכ‡ור‰ ˜˘‰ ליי˘ב „בריו ב„רך ‰פ˘ט, כי: 

בנו‚ע לרחל – בפ˘טו˙, כוונ˙ יע˜ב ב‡מרו "‰ב‰ ‡˙ ‡˘˙י" ‰יינו ‰מיוע„˙ ל‰יו˙ 
‡˘˙י, ו˙ו ל‡; 

ובנו‚ע לל‡‰ – כיון ˘יע˜ב ל‡ י„ע ˘‰י‡ ל‡‰ ו‰˙כוון לרחל, ‰רי ‡לו ˜י„ו˘י טעו˙ 
˘‡ינם חלים, [ו‰רי (לפי „רך ‰פ˘ט) בוו„‡י ל‡ על˙‰ על „ע˙ יע˜ב ˘לבן ירמ‰ ‡ו˙ו, 

ל‡חר ˘‰ב‰יר ופיר˘ "ברחל ב˙ך ‰˜טנ‰"].  

רב˜‰  ˘יˆח˜ ˜י„˘ ‡˙  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  מˆינו  ל‡  ורב˜‰  ביˆח˜  ו‰נ‰, ‚ם   .‚
לפני ‰ני˘ו‡ין. ו‡„רב‰ – מפ˘טו˙ ל˘ון ‰כ˙וב (חיי ˘ר‰ כ„, סז): "ויבי‡‰ יˆח˜ ‰‡‰ל‰ 
‡ל‡  כן,  לפני  ˜י„ו˘ין  ‰יו  ˘ל‡  מ˘מע  ל‡˘‰",  לו  ו˙‰י  רב˜‰   ˙‡ וי˜ח  ‡מו  ˘ר‰ 

‰כניס‰ ˙יכף לבי˙ו.  

[ב„ר˘ו˙ רז"ל מˆינו ‡מנם ˘יˆח˜ ˜י„˘ ‡˙ רב˜‰ – ‡ו על י„י ‰כלי כסף וכלי ז‰ב 
˘ם,  ר˘"י  בפירו˘  ועו„; ‡בל  נ‚.  כ„,  ˘ר‰  חיי  וחז˜וני  טוב  ל˜ח  מ„ר˘  לרב˜‰ (ר‡‰  ˘נ˙ן ‡ליעזר 
ל‡  ז‰  כל  סז) – ‡בל  ˘ם,  רז‡  (פענח  לבי˙ו  כ˘ב‡‰  פנוי'), ‡ו  מכן ‰י˙‰  ל‡חר  ˘‚ם  מפור˘  נז 

‰וב‡ כלל בפירו˘ ר˘"י על ‰˙ור‰]. 

וי˘ לומר (ור‡‰ ‚ם בי˙ ‰‡וˆר – ל‰ר"י ענ‚ל – כלל ‡ ‡ו˙ יז), ˘‡כן ענין ז‰ „˜י„ו˘ין לפני 
˘˜יימו  ז‰  כי  ני˙נ‰,  ˘ל‡  ע„  ‰˙ור‰  כל   ˙‡ ‰‡בו˙  „˜יימו  ל‰‡  ˘ייך  ‡ינו  ני˘ו‡ין 
מ˙ן  ל‡חר  ע"„  ב‡ופן  ˜יומן  י˙כן  ˙ור‰  מ˙ן  לפני  ˘‚ם  כ‡ל‰  במˆוו˙  ‰יינו  ‰מˆוו˙ 
ול‡חר  מ"˙  לפני  מע˘‰ ‰‡כיל‰  בעˆם  ˘‡ין ‰ב„ל  בפסח,  מˆו˙  (וכמו: ‡כיל˙  ˙ור‰ 
לומר  מ˙‡ים  ‡ין   – ‰ˆיווי  י„י  על  ר˜  נ˙‰וו‰  ˜יומן  ‚„ר  ˘כל  מˆוו˙  מ˘‡"כ  מ"˙), 
˘˜יימו ‡ו˙ן לפני מ˙ן ˙ור‰. ו‰ו‡ ‰„בר בני„ון ˜י„ו˘י ‡˘‰, מכיון ˘כל ‚„ר ‰˜י„ו˘ין 

נ˙ח„˘ ע"י ˆיווי ‰˙ור‰, ל‡ ˘ייך לומר ˘˜יימו „ין ז‰ לפני מ˙ן ˙ור‰. 

„. בי‡ור ‰ענין: 

ב˘ו˜,   ‰˘‡ פו‚ע  ‡„ם  ‰י'  ˙ור‰  מ˙ן  "˜ו„ם   – ‡י˘ו˙)  ‰ל'  (ב˙חיל˙  מב‡ר  ‰רמב"ם 
ל‡˘‰",  לו  ו˙‰י'  עˆמו  לבין  בינו  ובועל‰  בי˙ו  ל˙וך  מכניס‰   .  . ו‰י‡  ‰ו‡  רˆ‰  ‡ם 
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י˜נ‰ ‡ו˙‰  לי˘‡ ‡˘‰,  ירˆ‰ ‰‡י˘  ˘‡ם  י˘ר‡ל  נˆטוו  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  וממ˘יך: "כיון 
ולי˜וחין ‡לו   .  . י˜ח ‡י˘ ‡˘‰  כי  ˘נ‡מר  ל‡˘‰,  לו  ˙‰י'  כך  ו‡חר  ע„ים  בפני  ˙חל‰ 
מ˜ו„˘˙,  ונע˘י˙  ˘נ˜ני˙ ‰‡˘‰  וכיון   .  . מ˜ום  בכל  ˜י„ו˘ין ‡ו ‡ירוסין  ‰ן ‰נ˜ר‡ין 
מבעל‰   ıחו עלי'  ו‰ב‡  בעל‰, ‰רי ‰י‡ ‡˘˙ ‡י˘  לבי˙  נכנס‰  ול‡  נבעל‰  ˘ל‡  ‡ע"פ 

חייב מי˙˙ בי˙ „ין". 

וי˘ לומר, ˘ז‰ ˘לפני מ˙ן ˙ור‰ ל‡ ‰יו ˜יימים "לי˜וחין ‡לו . . ‰נ˜ר‡ין ˜י„ו˘ין ‡ו 
ענין  כל  ‡ין  ˘לפני ‰„יבור  מ˘ום  ז‰, ‡ל‡  על  נˆטוו  ל‡  ˘ע„יין  מפני  ‡ירוסין" ‡ינו (ר˜) 
"לי˜וחין" ‰ללו. ˘‰רי ענין "‡˘˙ ‡י˘" (בפ˘טו˙) ‡ינו ˘‰‡˘‰ ˜נוי' לבעל כחפı ‰נ˜נ‰ 

ל‡„ם, ‡ל‡ ˘‰‡י˘ ו‡˘‰ חיים ביח„, ע"„ ל˘ון ‰כ˙וב (בר‡˘י˙ ב, כ„) "ו„ב˜ ב‡˘˙ו"; 

ולכן, לולי ˆיווי ו˙ו˜ף ‰˙ור‰, ‡ין מ˜ום לומר ˘י˘ "לי˜וחין" ˘בכחם לפעול ˜˘ר 
לבי˙  נכנס‰ (‡פילו)  ול‡  נבעל‰  ע„יין "ל‡  כ‡˘ר  ˘ם "‡˘˙ ‡י˘",  על ‰‡˘‰  ˘יחול 
לו  ˙‰י'  ו‡ח"כ   .  . ˙חל‰  "‡ו˙‰  ˜ונ‰  ˘‰‡„ם  ‰˙ור‰,  חי„ו˘  ‡ל‡  ז‰  ו‡ין  בעל‰". 
 ‰˘‡‰  ˙‡ ל˜„˘  ˆריך  ˘‰‡„ם  ‰חיוב,   ˙‡ ר˜  ל‡  חי„˘‰  ˘‰˙ור‰  ‰יינו,  ל‡˘‰", 
˘ר˜ ˆיווי ‰˙ור‰  בפועל),  ני˘ו‡י'  (לפני  ל˜נו˙ ‡˘‰  עˆם ‰‡פ˘ריו˙  ˙חל‰, ‡ל‡ ‚ם 

‰ו‡ ‰ו‡ ‰מ‰וו‰ מˆי‡ו˙ ("לי˜וחין") כזו (ור‡‰ ר˘"י סנ‰„רין נז, ב; ר˘"י ˜„ו˘ים כ, י). 

וכיון ˘ענין ז‰ (בנו‚ע ל‚„ר ‡ירוסין) ‰ו‡ מיל˙‡ ˘בסבר‡, ‰רי מס˙בר ˘כן ‰ו‡ ‚ם 
ל‰˙‡ים  מוכרחים  על ‰˙ור‰  ר˘"י  פירו˘י  ˘בכלל ‡ין  ע"„ ‰פ˘ט [‡ף  ב„רך ‰לימו„ 
˘ל  פ˘וטו  לפר˘  בפירו˘ו ‡ל‡  ב‡  ל‡  ר˘"י  כי  ˘ב˙ור‰,  בחל˜ ‰‰לכ‰  עם ‰מבו‡ר 
מ˜ר‡, כי„וע]; ומע˙‰ ‡˙י ˘פיר ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ˘ל‡ מˆינו ˘‰‡בו˙ (ו‰˘בטים) 

˜י„˘ו ‡˙ נ˘ו˙י‰ם לפני ‰ני˘ו‡ין – מ˘ום ˘‡ז ל‡ ‰י' ˘ייך כל ‚„ר ‰"˜י„ו˘ין". 

לו  ˘‰יו  לוט  ל‚בי  י„)  (יט,  ויר‡  בפ'  מ‰מסופר  כל ‰נ"ל,  על  ל‰˜˘ו˙  ˘י˘  ‡ל‡   .‰
"ח˙ניו לו˜חי בנו˙יו", ומפר˘ ר˘"י ˘ם ˘"ח˙ניו" ‰יינו ‡לו ˘בנו˙יו ˘ל לוט נ˘ו‡ו˙ 
ל‰ן, ו‡ילו "לו˜חי בנו˙יו" ‰יינו ‡לו ˘"‡ו˙ן ˘בבי˙ ‡רוסו˙ ל‰ם" וע„יין ל‡ ני˘‡ו; 

‰רי ל‰„י‡ ˘‰י' ‚„ר "‡רוס‰" ‚ם לפני מ˙ן ˙ור‰! 

ברם ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡, כי ברור ˘‡ין ‰כוונ‰ ˘ם ל„ין ‡רוס‰ ˘ל‡חר מ˙ן ˙ור‰ 
(ובל‡ו ‰כי ˙מו‰ לומר ˘‡נ˘י ס„ום "לו˜חי בנו˙יו" ˘ל לוט ‰˙נ‰‚ו ע"פ „ין ˙ור‰!), 
וזמן ‰כנ‰  ענין ‰˘י„וכין  ˙ור‰ ‰י'  מ˙ן  לפני  ˘‚ם  פ˘יט‡  כי  ל˘י„וכין.  ‡ל‡ ‰כוונ‰ 
בי˜˘ו  ו‡חי'  ˘‡מ‰  נ‰),  כ„,  ˘ר‰  חיי  (פר˘"י  רב˜‰  ‡ˆל  ˘מˆינו  וע"„  ‰ני˘ו‡ין,  לפני 
˘י„וכין ‡לו  בכח  ב˙כ˘יטים" – ‡בל ‡ין  עˆמ‰  לפרנס ‡˙  חו„˘  י"ב  ל‰ "זמן  ˘ינ˙ן 

לפעול חלו˙ ענין ח„˘, "‡˘˙ ‡י˘" על ‰‡˘‰. 

ט)  מח,  ויחי  (פר˘"י  ‡ירוסין"  "˘טר  לו  ˘‰י'  ביוסף,  ˘מˆינו  במ‰  לפר˘  י˘  וע„"ז 
˘נ˙˜˘ר  ר‡י'  ˘ל  ˘טר  ‰יינו  ‡ירוסין"  ו"˘טר  "˘י„וכין",  פירו˘ו  כ‡ן  ˘"‡ירוסין"   –

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

מ‡י  ו‡"כ  י‡),  י‡,  (ע˜ב  וב˜עו˙  ‡רı ‰רים 
רו‡‰   ‰˙‡ ‡˘ר   ıר‡‰" ב‰בטח‰  מ˘מע 
„‡בר‰ם  ˙ימ‡  ‡י  ו‡פי'  ‡˙ננ‰"19.  לך 
וביכל˙ו  על ‰ר ‚בו20‰,  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  עמ„ 
("ˆפונ‰  ביו˙ר  ‚„ול  ˘טח  לר‡ו˙  ‰י' 
ונ‚ב‰ ו˜„מ‰ וימ‰" (לך י‚, י„), מ"מ „וח˜ 
‡"י  כל  מ˘ם  לר‡ו˙  ˘יכל  לומר  ‚„ול 
ר˘"י  ע"ז  נעמ„  ל‡  ו„‡י  ל‚בולו˙י'. ‡ל‡ 
‰פ˘ט,  ע"„  ˜ו˘י‡  ‡ינ‰  ˘מעי˜ר‡  כיון 
פירו˘ו  ‡ין  רו‡‰"   ‰˙‡ ‡˘ר   ıר‡‰" כי 
"‡˙ננ‰",  ˘‡ו˙ו  ‰˘טח‰  ‚ו„ל  ל‰‚ביל 
‡ל‡  כ‡ן  ו‡ין  ˘רו‡‰,  מ‰  ר˜  לו  ˘ינ˙ן 
סימן ‡יזו‰י ‰"‡רı" (מ„ינ‰) ˘˙נ˙ן לו – 
בפני  (בכללו˙)  לפניו  רו‡‰  ˘‡ו˙‰   ıר‡‰
ליי˘ב  ר˘"י  ˘ב‡  ‰˘‡ל‰  ‡ל‡  עˆמ‰]. 
לי˙ן  בכ˙וב „נן ‰י‡ ‡מ‡י ‰וˆרך ‰˜ב"‰ 
סימן  ב˙ור)  עלי'"  "˘וכב  (‰˙יבו˙  בכלל 
(כ„כ˙יב  ˘י‡מר  „י  ו‰י'  י˘ר‡ל,   ıר‡ על 
‚ו'"22  ‡˙ננ‰  לך  ‰ז‡˙   ıר‡‰" בכ"מ21) 
‡מ‡י  ˘פיר  מיו˘ב  ב‡בר‰ם  [וב˘למ‡ 

‡"י  ‡ל‡  ‰ר‡‰ו  "ול‡  כו)  (מט,  ויחי  בר˘"י   (19
(ב„רך  ‰ר‡‰ו  ˘‰˜ב"‰  לכ‡ור‰  ומ˘מע  בלב„", 

נס) כל ‡"י (ור‡‰ ‚ם ‡ו‰"ח לך ˘ם).

‡בל – ‡ינו. כי מז‰ ‚ופ‡ ˘על ‡˙ר ל‡ פיר˘ ˘‰י' 
ע"„ ˜פיˆ˙  נס  ˘‰י'  ˘ם,  לך  (ור‡‰ ‡ו‰"ח  נס  בז‰ 
ענין  ˘‰י'  מוכח  ˙ח˙יו),  כו'  ˘˜יפל  ומ‰  ‰„רך 
ובר˘"י  ו‡ילך).  ל„, ‡  ברכ‰  מר˘"י  טבעי (ול‰עיר 
לומר,  נחי˙ ‡ל‡  ל‡  בלב„"  "ול‡ ‰ר‡‰ו ‡ל‡ ‡"י 
 – ול‡  ‡"י,  ר˜  ‰י‡  רו‡‰"   ‰˙‡ ‡˘ר   ıר‡‰ ˘"כל 

חו"ל. ו˜"ל.

‚ו'  מ˜ום  ‡ל  ‚ו'  "וילך   („-‚) ˘ם  לך  ר‡‰   (20
‰י'  "בר‡˘ונ‰"  ‰מזבח  מ˜ום  ו‰רי   – בר‡˘ונ‰" 

"‰‰ר‰" (לך יב, ח).

21) ר‡‰ לך יב, ז. טו, ז. ˘ם, יח. ועו„.

22) ר‡‰ ע„"ז יפ‰ ˙ו‡ר ˘ם. מ˘כיל ל„ו„ כ‡ן.

 ıר‡‰ ‚ו'  עיניך  נ‡   ‡˘" ‰˜ב"‰  לו  ‡מר 
ל‰ר‡ו˙  כר‚יל  ‚ו'",  רו‡‰   ‰˙‡ ‡˘ר 
למ˜בל  ˘˙‰י'  ל‰נ˙ן,  ‰ע˙י„‰  מ˙נ‰ 
‰כר‰ ב„בר ˘ע˙י„ לבו‡ לי„ו; ‡בל ‰כ‡ 
˘וכב   ‰˙‡ "‡˘ר  ע"י  נ˙וסף  מ‰   ‰˘˜
עלי'"]. ועל „‡ מ˙רı ר˘"י „˜יפל ‰˜ב"‰ 
 ıר‡‰" ˘ב‡מיר˙  ‰יינו  ˙ח˙יו,  ‡"י  כל 
‡˘ר ‡˙‰ ˘וכב עלי'" ב‡ ‰˜ב"‰ לי˙ן לו 
‚בי "‡˘ר ‡˙‰  כמו   ,ıעל ‰‡ר (ל‡  סימן 
˘ל  בעלו˙ו  על  ‡ל‡)  „‡בר‰ם,  רו‡‰" 
יע˜ב על ‰‡ר23ı – ב„ו‚מ˙ מע˘‰ ‰‰ילוך 

."ıבר‰ם, "˜ום ‰˙‰לך ב‡ר‡„

מ‰  יו˙ר  לב‡ר  ר˘"י  ‰וסיף  ז‰  ובענין 
ע"י   ıר‡‰ על  ‚ופי'  יע˜ב  בבעלו˙  נ˙וסף 
י"ל  ב‡בר‰ם  ‚ם  „‰נ‰  ו‰˘כיב‰,  ‰˜יפול 
‰˜ב"‰  לו  ˘‡מר  „‰טעם  ‰פ˘ט)  (ע"פ 
"˜ום ‰˙‰לך ב‡רı" ‰ו‡ ל‡ מ˘ום חיזו˜ 
ולזרעך"24,  ‡˙ננ‰  "לך  ‰˜ב"‰  ‰בטח˙ 
˘‰בטח˙ ‰˜ב"‰  ‡בר‰ם,  עבור  ז‰ו  ‡ל‡ 
˘יוכל  ע„  ‡ˆלו  ˙ור‚˘  ‡˙ננ‰"  לך  "כי 
 ıל‰˙נ‰‚ כמי ˘נע˘‰ כבר בעלים על ‰‡ר
רי˘  (וכנ"ל  ‡רˆו  נע˘˙‰  כבר  וכ‡ילו 
‰י‡  כ‡ילו  ‰˜ב"‰  ˘ל  „"‡מיר˙ו  ‰סעיף 
ע˘וי'"); ומע˙‰ ‚בי יע˜ב ˘ל‡ ע˘‰ ‰ו‡ 

ז‰  כי  בפירו˘  ז‰  לכ˙וב  ˆריך  ר˘"י  ו‡ין   (23
מפר˘ ‰טעם „"˜ום  ר˘"י  ˘‡ין  (וכמו  מ‡ליו  מובן 

‰˙‰לך ב‡רı" ‚בי ‡בר‰ם).

בכח  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰בטח‰  בין  ˘י˘  ו‰חילו˜   (24
ל‡   – פועל  ˘ל  מע˘‰  עם  ‰˜˘ור‰  ‰בטח‰  ‡ו 
‰כ˙וב  על  ר‡"ם  (ר‡‰  כו'  ‰„רו˘  ע"„  ‡ל‡  נ‡מר 
ע"„  ‡בל  ועו„),  ו.  יב,  לך  רמב"ן  ור‡‰  יע˜ב.  ‚בי 
‰פ˘ט, כ‡˘ר מבטיח ‰˜ב"‰ ‡ין חסר בז‰ מ‡ומ‰ 
ע„ ˘י‰י' ˆורך לע˘ו˙ „בר ˘ל פועל – ר‡‰ בח„‡"‚ 

מ‰ר˘"‡ בחולין (˘ם). „ר˘ו˙ ‰ר"ן „רו˘ ב.
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מ‡י  ‰י‡,  ‰˘"ס  ˜ו˘יי˙  ˜ו˘יי˙ו  ו‡ילו 
 ıמן ‰‡ר „' ‡מו˙  ב‰בטח˙  רבו˙‡ ‡יכ‡ 
על ‰˙יבו˙  ב„בריו  עמ„  ל‡  בלב„, ‡מ‡י 
‰ל‡  עלי')"13,  (˘וכב   ‰˙‡ ‡˘ר   ıר‡‰"
עלי'"  "˘וכב  על  ‡ינו  ˘ב˘"ס  ‰˜ו˘י 
"‡˘ר   ıר‡‰ ˘˘טח  ע"ז  ‡ל‡  לעˆמו, 
 '„) ביו˙ר  ‰ו‡  ˜טן  עלי'"  ˘וכב   ‰˙‡
‰נ"ל,  כמפר˘ים  „ל‡  מוכח  וע"כ  ‡מו˙). 
ליי˘ב  ר˘"י  ב‡  ל‡  ז‰  פירו˘  „ב‰ב‡˙ 
˜ו˘יי˙ ‰˘"ס, ‡ל‡ ˜ו˘י‡ ב˙יבו˙ "˘וכב 
 ıירו˙‰ „יסו„  מוכח  וכן  עˆמם,  עלי'" 
לי'  ˘מעינן  לבניו"  ליכב˘  נוח‰   ‡‰˙˘"
(ל‡ מ‚ו„ל ˘טח "‰‡רı ‡˘ר ‡˙‰ ˘וכב 
‡ל‡)  בפירו˘ו,  ר˘"י  ‰זכיר  ˘ל‡  עלי'" 

מ‰˙יבו˙ "˘וכב עלי'" ‚ופ‡.

„‰נ‰, כנ"ל חזינן „ל‡ רˆ‰ ר˘"י לנ˜וט 
כב˘"ס ˘‰י' ˜נין ב„בר, ‡ל‡ נר‡‰ „נ˜ט 
˘‰ו‡ ר˜ ‰ו„ע˙ ע˙י„ו˙, ובז‰ ˜˘‰ ‡מ‡י 
˘ר˘"י  ‚ם  ומ‰  לכך.  ר˜  נס  ‰˜ב"‰  ע˘‰ 
‰י' יכול לנ˜וט פירו˘ ‰מ„ר˘ ‰נ"ל סוס"‡ 
˘‰י' ב„בר כ„י ל‰ר‡ו˙ בעלו˙ו ˘ל יע˜ב 
„י„ך"),  רי˘‡  ˙חו˙  ("מן  ‡"י  על  ‚ופ‡ 
רמז  ˘‰ו‡  לנ˜וט  „ו˜‡  ‰ע„יף  ומ"מ 
"˘˙‰‡ נוח‰ ליכב˘ לבניו" ‰נזכר ב˘"ס. 
‰˘"ס  „ר˘˙  „‰נ‰  ‰„בר,  מ˙מי'  וביו˙ר 
נוח  ˘י‰‡  כ„י  ‰ו‡  ˘‰ילוכו  ‡בר‰ם  ‚בי 
ר˘"י ‰˙ם  ל‡ ‰בי‡‰  בניו –  לפני  לכבו˘ 
בפ˘ט  לי'  נ˜יט  „ל‡  ומ˘מע  ‰כ˙וב,  על 
ב‡  לבניו"  ליכב˘  "נוח‰  ˘ענין  לומר 
‰ילוך  י˙פר˘  ול„רכו  ‰‡ב14,  פעול˙  ע"י 
לפר˘  ˆריך  ˘‡ינו  (ע„  בפ˘טו˙  ‡בר‰ם 

13) כמו ‰˘"ס ˘‰ע˙י˜ מן ‰כ˙וב ‚ם ˙יבו˙ ‡לו.

14) ר‡‰ לעיל ‰ער‰ 6.

˘ל  פעול‰  ˘יע˘‰  ‰י'  „‰ˆיווי  מ‡ומ‰), 
˘‰ו‡  מפריע,  בלי   ıיחפ ככל ‡˘ר  ‰ליכ‰ 
מע˘‰ בעלו˙, ל‰ורו˙ על בעלו˙ו ˘לו על 
לנ˜וט  ‰ע„יף  יע˜ב  ˘‚בי  מ‰ו  ו‡"כ  ‡"י, 
בעלו˙  על  ל‰עי„  כ„י  ‰י'  ל‡  „‰˜יפול 
"רמז  ‡ל‡  ‰מ„ר˘)  (כפירו˘  עˆמו  יע˜ב 

לו ˘˙‰‡ נוח‰ ליכב˘ לבניו". 

"מ‡י  „˜ו˘יי˙  לומר  יו˙ר  נר‡‰  ול‰כי 
רבו˙י'" ל‡ ˜˘י‡ מלכ˙חיל‰ בפ˘וטו ˘ל 
מ˜ר‡, כי בפ˘ט י"ל „‰˙יבו˙ "‡˘ר ‡˙‰ 
˘וכב עלי'" ‡ין מ˘מעם ‰˘טח ‰מˆומˆם 
ל‡  (‰יינו   "ıר‡‰" ‡ל‡  ˘כב,  ˘עליו 
„˙יבו˙  ‰יינו  ‰מ„ינ‰),  ‡ל‡  ‰˜ר˜ע 
ב‰'   "ıר‡‰" ˙יב˙  פירו˘  מפר˘ו˙  ‡לו 
‡˘ר  כ‡ן  מ„ובר  ˘ב‰   ıר‡‰„ ‰י„יע‰, 
[וז‰ו  ולזרעך"15  ‡˙ננ‰  "לך   – ˘כב  עלי' 
(‚ם)  ולפר˘  ל‰˙עכב  ר˘"י  ‰וˆרך  ˘ל‡ 
‰כ˙וב („לעיל (לך י‚, טו)) ‚בי ‡בר‰ם, "כי 
‡˙ננ‰  לך  רו‡‰   ‰˙‡ ‡˘ר   ıר‡‰ כל   ˙‡
‰נ"ל16,  „רך  על  ˙מו‰  „לכ‡ור‰  ‚ו'", 
˘‰רי ‡„ם יכול לר‡ו˙ ר˜ ˘טח מˆומˆם17 
(מ˙וך כלל ‡רı י˘ר‡ל18), ובפרט ב‰יו˙‰ 

15) כמ"˘ ביפ‰ ˙ו‡ר (‰˘לם) לב"ר ˘ם (‰וע˙˜ 
ספורנו  ‚ם  ור‡‰  ˘ם).  חולין  יע˜ב  לעין  יוסף   ıבע
כ‡ן).  לר˘"י  יˆח˜  בב‡ר  כמ"˘  (ו„ל‡  ע‰"פ 
ול‰עיר ‚ם מב' ‰‚ירס‡ו˙ ב˙ר‚ום ‡ונ˜לוס כ‡ן: ‡) 

"˘רי על‰", ב) "˘כיב על‰".

סע"ב)  (˜נ‰,  פר˘˙נו  בז‰ר   ‰˘˜‰˘ וכמו   (16
‡˘ר   ıר‡‰" ע‰"פ  (ע„"ז)  מ˜˘‰  לז‰  וב‰מ˘ך   –

‡˙‰ ˘וכב עלי' „פר˘˙נו (כנ"ל ‰ער‰ 2).

17) בז‰ר ˘ם: ˙ל˙ פרסי ‡ו ‡רבע ‡ו חמ˘ פרסי. 
ור‡‰ ‰נסמן בנˆוˆי ז‰ר ˘ם.

י‚,  ˘לח  (ר˘"י  פרסי   '˙ על  פרסי   '˙ ˘‰י‡   (18
כ‰).

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

‡יך נ˘‡ יע˜ב ב' ‡חיו˙?
‰˙ור‰  כל  ‰‡בו˙  ˜יימו  ‰רי  ‰˜ו˘י‡,  י„וע‰ 
ליע˜ב  מו˙ר  ‰י'  ‡יך  ו‡"כ  ני˙נ‰,  ˘ל‡  ע„  כול‰ 
‰ל‡ו  על  בז‰  עבר  „לכ‡ו'  ‡חיו˙,  ב'  לי˘‡ 
יח).  יח,  (‡חרי  ˙˜ח"  ל‡  ‡חו˙‰  ‡ל  „"ו‡˘‰ 

ובספרים ˙ירˆו בכמ‰ ‡ופנים.

˘לפני  פ˘וט  ז‰  „‰נ‰  ‰פ˘ט,  ע"„  בז‰  וי"ל 
˘בע   ˙‡ ל˜יים  ˆריכים  ‰‡בו˙  ‰יו  ˙ור‰  מ˙ן 
‰מˆוו˙ ˘נ˙חייבו ב‰ן בני נח, ‡ף ‡ם עי"ז יעברו 
‰מˆוו˙  ב˘בע  „‰רי  ‰˙ור‰.  ממˆוו˙   '‡ על 
˜בלו  ‰˙ור‰  ומˆוו˙  מ„ינ‡,  כבר  מחוייבים  ‰יו 
‰יו  ‰„ין  ומעי˜ר  וחומר‡,  כ‰י„ור  ר˜  עˆמם  על 

פטורים מ‰ם.

על  ˘˜בלו  ו‰סיי‚ים  ‰„ינים  ‚ם  מזו:  וי˙יר‰ 
מ„ינ‡,  ב‰ם  מחוייבים  ‰יו  מˆ"ע,  נח  בני  עˆמם 
מˆו˙  ˜יים  ˘ל‡  על  יע˜ב  ˘נענ˘  ˘מˆינו  וכמו 
כבו„ ‡ב ו‡ם ‡ף ˘‡ינ‰ מ˘בע ‰מˆוו˙ (ר‡‰ ר˘"י 
˘˜בלו  חיובים  ו‡"כ ‚ם  ל„).  לז,  וי˘ב  ˙ול„ו˙.  ס"פ 

ב‰ם  ˘נ˙חייבו  כיון  מˆ"ע,  נח  בני  עˆמם  על 
˘˜בלו  ‰˙ור‰  ממˆוו˙  יו˙ר  חמורים  ‰יו  מ„ינ‡, 

על עˆמם ר˜ כמ‰ יחי„ים.

על  ˜בלו  ˙ור‰  מ˙ן  לפני  ˘‚ם  מˆינו  ו‰נ‰ 
רע‰ו,  לרמו˙ ‡י˘ ‡˙  ˘ל‡  ליז‰ר  נוח  בני  עˆמם 
רמי˙ני"  "ולמ‰  ליע˜ב  טען  ˘לבן  ˘מˆינו  וכמו 
נ˙חייבו  רמי'  ˘ב‡יסור  ונמˆ‡  כ‰),  כט,  (פר˘˙נו 

כבר ‰‡בו˙ מ„ינ‡.

לרחל  ‰בטיח  ˘יע˜ב  ˘מכיון  י"ל  ועפ"ז 
ר˘"י  (ר‡‰  וכו'  ‰סימנים  ל‰  ˘מסר  וע„  ˘י˘‡נ‰, 
רחל   ˙‡ נו˘‡  ‰י'  ל‡  ‡ם  ‰נ‰  כ‰),  כט,  פר˘˙נו 

עˆמם  על  ˘˜בלו  רמי'  על ‡יסור  עובר  ל‡˘‰ ‰י' 
ז‰  ‡יסור  ‰י'  ˙ור‰  מ˙ן  ˘לפני  ומכיון  נח,  בני 
חמור יו˙ר מ‡יסורי ‰˙ור‰, נ„ח˙‰ ‰ל‡ו „"ו‡˘‰ 

‡ל ‡חו˙‰ ל‡ ˙˜ח" מפני ‡יסור רמי'. ו˜"ל.

ע'  וי‚˘,  לפ'   '‡ ˘יח‰  ח"‰  ˘יחו˙  בלי˜וטי  [ועיין 

וזלפ‰ ‡ף  בל‰‰  יע˜ב ‡˙  ע"ז „נ˘‡  בי‡ור  ו‡ילך,   228

˘‚ם ‰ן ‰יו ‡חיו˙].

(יעויין בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ ע' 141 ו‡ילך)

מ„וע ל‡ ‰יו רחל 
ול‡‰ "ˆרו˙" זו לזו

וי˙ן-לו ‡˙-רחל ב˙ו, לו ל‡˘‰
(כט, כח)

כל   ˙‡ ‰‡בו˙  ˜יימו  ‰ל‡  ל‰בין,  ˆריך 
יע˜ב  נ˘‡  ו‡יך  ני˙נ‰,  ˘ל‡  ע„  כול‰  ‰˙ור‰ 
‡חו˙‰  ‡ל  „"ו‡˘‰  ‰ל‡ו  י˘נו  ו‰ל‡  רחל   ˙‡

ל‡ ˙˜ח"? 

ו‰נ‰ על ˘‡ל‰ זו י˘נם כמ‰ ˙י'. ‡מנם מז‰ 
מבי‡  ל‡  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  ˘מפר˘  ˘ר˘"י 
‡ינ‰  זו  ˘‡ל‰  ‰פ˘ט  ˘ע"„  מובן  זו,  ˘‡ל‰ 

˜˘‰ וע„ ˘‡ין ˆורך ל‰זכיר‰.

‰˜ו„מ˙,  בפנינ‰  לעיל,  (ור‡‰  בז‰  לב‡ר  וי˘ 
˘ל  ‰‡יסור  בטעם  „‰נ‰  ‰פ˘ט),  ע"„  בי‡ור  עו„ 

‰כ˙וב  ‡ומר  ˙˜ח"  ל‡  ‡חו˙‰  ‡ל  "ו‡˘‰ 
לזו.  זו  ˘ונ‡ו˙  נע˘ו˙  ‰ם  ˘עי"ז  "לˆרור", 
ו‰יו˙ ˘בנ„ו"„ מסר‰ רחל ‰סימנים לל‡‰, ‰רי 
ליכ‡  בנ„ו"„  ו‡"כ  ל‰,  ˆר‰  ˙‰י'  ˘ל‡  בו„‡י 
‰‡יסור „‡חו˙ ‡˘˙ו (ע"פ מ‰ ˘עול‰ מפ˘וטן 

˘ל כ˙ובים, מ˘‡"כ ב„רך ‰‰לכ‰).

 (ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ ע' 145)



ט

יינה של תורהיינה של תורה

˙ור‰ מל˘ון ‰ור‡‰
מוסר ‰‰˘כל ‰נלמ„ מ‰ליכ˙ יע˜ב לחרן

◇  ◇  ◇

ברי˘ פר˘˙נו כ˙יב "ויˆ‡ יע˜ב מב‡ר ˘בע וילך חרנ‰ . . ויפ‚ע במ˜ום וילן ˘ם כי 
ב‡ ‰˘מ˘ וי˜ח מ‡בני ‰מ˜ום וי˘ם מר‡˘˙יו וי˘כב במ˜ום ‰‰ו‡" (כח, י-י‡), "ו‰‡בן 

‰ז‡˙ ‡˘ר ˘מ˙י מˆב‰ י‰י‰ בי˙ ‡ל˜ים וכל ‡˘ר ˙˙ן לי ע˘ר ‡ע˘רנו לך" (˘ם, כב).

ו‰נ‰, ‡מרו חז"ל "כל מ‰ ˘‡ירע ל‡בו˙ סימן לבנים" (˙נחומ‡ לך-לך ט) – ‰ליכ˙ו זו 
˘ל יע˜ב ‡בינו, מבי˙ ‡ביו בב‡ר ˘בע לחרן, חוזר˙ בכל ‡י˘ י˘ר‡ל בחייו ‰פרטיים, 

ו˘ומ‰ עליו לעיין בפרטי ‰‰נ‰‚‰ „י˘ר‡ל סב‡ וללמו„ ממנו.

"ב‡ר ˘בע" ‰ו‡ מ˜ום מו˘בו ˘ל יˆח˜ ‡בינו (ונ˜ר‡ כך ע"˘ ‰˘לום ˘נע˘‰ בין 
עניינ‰  וכללו˙   – ‡בימלך  עם  ‰˘לום  ‡חרי  ˘נחפר‰  ו‰ב‡ר  ל‡בימלך,  ‡בינו  ‡בר‰ם 

‰ו‡ "˘לום") ו‡ילו "חרן" ‰ו‡ ע"˘ "חרון ‡ף ˘ל מ˜ום" (ר˘"י ס"פ נח). 

בי˙  כל  יˆ‡ו  ˘מ‰ם  ˘בטים  י"ב  ל‰עמי„  ‡בינו  יע˜ב  ˆריך  ˘‰י‰  ˜ו„ם  ב˙חיל‰, 
י˘ר‡ל – ‰י‰ עליו ל‰יו˙ ב"ב‡ר ˘בע", מ˜ום ‰˜„ו˘‰. ‡ך ‡חר כך ‰י‰ ˆריך "לˆ‡˙" 

מב‡ר ˘בע ו‡חר כך מי˘יב˙ ˘ם ועבר וללכ˙ לבנו˙ ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל ב"חרן".

לפיכך ‰ו˜ם בי˙ י˘ר‡ל „ו˜‡ בחרן ול‡ בב‡ר-˘בע, לפי ˘„ו˜‡ כ‡˘ר י˘נם נסיונו˙ 
כ˘י˘  ל„ורו˙:  מוסר-‰˘כל  ומכ‡ן  י˘ר‡ל.  בי˙  י˜ום  מ˘ם   – בעבו„˙ ‰˘י"˙  ו˜˘יים 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

 ב 
בי‡ור מחו„˘ ב˘ינוי ר˘"י מן ‰˘"ס ‚בי 

בעלו˙ יע˜ב 

„‰פירו˘  ‡ליב‡  „‚ם  לומר,  ונר‡‰ 
ליע˜ב  כבר  ˘‰י˙‰  ו„‡י  ר˘"י  ˘נ˜ט 
‚ופי' בעלו˙ על ‰‡רı (ו‡ין כ‡ן ר˜ ‚ילוי 
ע˙י„ו˙ לענין בניו), ו‡„רב‰, לפירו˘ו י˘ 
בבעלו˙ יע˜ב חי„ו˘ נפל‡ יו˙ר, ע„ ˘ל‡ 
‰וˆרך למע˘‰ ˜נין עבור ז‰. ולפירו˘ ז‰, 
‰נס ˘‰י' פעל פעול‰ ‚„ול‰ בנו‚ע ל‡ופן 

˜ניינ‰ לי˘ר‡ל בע˙י„, כ„ל‰לן.

‰טיב  ט)  („רו˘  „רכים  בפר˘˙  „‰נ‰ 
על  י˘ר‡ל  בעלו˙  ‚בי  ב‡ריכו˙  לח˜ור 
‡רˆם ‡ימ˙י ‰חל‰ ב„יני ‰˜נינים, ו‰על‰ 
ממ˘.  ˜נין  ב‰  ‰י'  ‡בר‰ם  מזמן  „כבר 
„‡בר‰ם  ‰נ"ל  ‰כ˙וב  על  ב˙יב"ע  ויעויי' 
ב‰  "עב„  כבר  „‡בר‰ם  ל‰„י‡  „נ˜יט 
‰כ˙ובים  על  ברמב"ן  נמי  ור‡‰  חז˜˙‡". 
˘ם (˘ם, טו)9. ‡מנם ‡ליב‡ „ר˘"י פ˘טו˙ 
כ‡ן  ˘‰י˙‰  ‰י‡  ‰‡בו˙  ‚בי  ‰כ˙ובים 
נ˜נ˙‰  ˘כבר  ול‡  לבניו,  לי˙ן  ‰בטח‰ 
ב‡רוכ‰  בז‰  (ר‡‰  כב˘ו10‰  בטרם  לי˘ר‡ל 
מ"מ  ומי‰ו  ו‡ילך).   204 ע'  חט"ו  ל˜ו"˘ 

 ıר‡‰ על  עˆמם  ל‡בו˙  ר˘ו˙  כ‡ן  ‰י˙‰ 
ו‰ם  ל‰ם  ני˙נ‰  כבר  כ‡ילו  ב‰  לנ‰ו‚ 
ו„‡י˙  ˘י˘ ‰בטח‰  מחמ˙  עלי',  ‰בעלים 
ר˘"י  וכל˘ון  לי˘ר‡ל,  ל‰נ˙ן  ˘ע˙י„‰ 

9) ור‡‰ עו„ בז‰ בל˜ו"˘ חט"ו ע' 101 ‰ער‰ 16. 
ו˘"נ.

˘˜נ‰ ‡בר‰ם  בב"ב  ר"‡  ל„ע˙  ˘‚ם  ול‰עיר   (10
מ˜ום  ר˜  ˜נ‰  ‰ל‡  ולרחב‰,  ל‡רכ‰  ‰ילוכו  ע"י 

‰ילוכו ול‡ כל ‡"י.

עˆמו ‚בי ‰‰בטח‰ ל‡בר‰ם "לזרעך נ˙˙י 
כי  עבר  ל˘ון  "נ˙˙י"  „נ‡מר   "ıר‡‰  ˙‡
ע˘וי'"11  כ‡ילו ‰י‡  ˘ל ‰˜ב"‰  "‡מיר˙ו 
ובענין  ˘ם).  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  בז‰  ר‡‰  ˘ם.  (לך 

"בעלו˙" זו ˘בי„ ‰‡בו˙ חי„˘ כ‡ן ר˘"י 
חי„ו˘ מיוח„ ‚בי יע˜ב יו˙ר מב‡בר‰ם.

בעי˜ר  ‰‰סבר  ב‰˜„מ˙  ויבו‡ר 
˘˜יפל  זו  ב‰ב‡˙ „ר˘‰  ר˘"י  ˘ל  כוונ˙ו 
‡ין  „כי„וע  יע˜ב,  ˙ח˙   ıר‡‰ ‰˜ב"‰ 
‰נˆרכים  ‡לו  ‡ל‡  מ„ר˘ו˙  מזכיר  ר˘"י 
פלפלו  כבר  בנ„ו"„  ו‰נ‰,  ‰פ˘ט.  ל‰בנ˙ 
מים  ב‡ר  ‚ו"‡,  ר‡"ם,  ‰זכרון,  (ס'  ‰מפר˘ים 
ו‰עלו  ועו„)  טוב  „ב˜  ‰מ‰ר"ל),  (ל‡חי  חיים 

‰˜ו˘י  ‰י‡,  ‡ח˙  ו‰˘"ס  ר˘"י  „כוונ˙ 
ב‰בנ˙ ‰פ˘ט ‰ו‡ ‰ו‡ ˜ו˘יי˙  כ‡ן  ˘י˘ 
ר˘"י  נ˜ט   ‡„ ועל  רבו˙י'",  "מ‡י  ‰˘"ס 
˙ירוı ‰˘"ס „‰רבו˙‡ ‰ו‡ ˘˜יפל כל ‡"י 
 ‡‰˙˘" זו  ב‰בטח‰  רבו˙‡  ˘י˘  ˙ח˙יו 
לכבו˘  ˘נוח  (כמו  לבניו"  ליכב˘  נוח‰ 
ב˘"ס).  ר˘"י  כפי'  מ˘כבו,  ˘ל  ‡מו˙   '„
ח„‡,  טוב‡,  ˜˘י‡  ‡לו  מפר˘ים  ול„ברי 
ול‰סביר  ל‰וסיף  ר‡‰  ל˘"ס  ˘בפירו˘ו 
לו  ˘‰י'  וכ"˘  מ˘בו",  ˘ל  ‡מו˙  "כ„' 
ל‰וסיף ‰סבר‰ זו בפירו˘ו ל˙ור‰ ˘נכ˙ב 
כ˙ב  ר˘"י  ו‚ם,  למ˜ר‡"12.  חמ˘  ל"בן  ‚ם 
עלי'",  "˘וכב  ‰˙יבו˙  על  פירו˘ו   ˙‡

11) ויעויי' ב‰נסמן ל‰לן סוף ‰ער‰ 24.

בסו‚ריים  נ„פס  ˘לפנינו,  ר˘"י  „פוסי  בכו"כ   (12
"כ„' ‡מו˙ ˘ז‰ מ˜ומו ˘ל ‡„ם" (וב„פוסים ‡ח„ים 
‡בל  סו‚ריים).  בלי  ‡מו˙"  "כ„'  ‰˙יבו˙  נ„פסו 
(לב„  ˘˙ח"י  ר˘"י  כ˙"י  ובכל  „ר˘"י   *'‡ ב„פוס 

‡') לי˙‡ ˙יבו˙ ‡לו.

*) בצילום דפוס שני שתח"י נתוספו תיבות אלו על 
הגליון.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˘"ס  „‚רסינן  למ‡י  י˙כן  כ"ז  ‡מנם, 
"(כ„י) ˘˙‰‡ נוח‰ ליכב˘", ‰יינו ˘‰„בר 
‰בי‡  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  ‡ולם  עי"ז.  נפעל 
וכ˙ב  ‡חר˙,  ב‚ירס‡  ˘ב˘"ס  „ר˘‡  ‰ך 
"˜יפל ‰˜ב"‰ כל ‡רı י˘ר‡ל ˙ח˙יו רמז 
„מ˘מעו  לבניו",  ליכב˘  נוח‰   ‡‰˙˘ לו5 
„בר  ליע˜ב  ו‚יל‰  ‰˜ב"‰  רמז  ˘ר˜ 
י‰‡   ıר‡‰ ˘כיבו˘  זמן,  ל‡חר  ˘י˙רח˘ 
ע"י  נפעל  ˘‰„בר  ול‡  ˘י‰‡,  ביום  נוח 
‰˜יפול. ויל"ע טוב‡ מ‰ ר‡‰ ר˘"י ל‚רוס 
ב„ר˘˙  ‰‡ופנים  ב'  ˜מיפל‚י  ובמ‡י  כן, 

‰כ˙וב.

מ‚ירס˙  ר˘"י  מ˘נ‰  ‡ם  כלל  וב„רך 
‰פ˘ט  ˘בלימו„  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  ‰˘"ס, 
לכ‡ור‰  ו‰כ‡  כ‚ירס˙ו,  ע„יף  ‰פ˘וט 
ר˘"י  ˘‰ע„יף  ‰„ר˘‰  „ו˜‡  ‡„רב‰, 
יו˙ר6,  מו˜˘י˙  ‰˘"ס  מן  ול˘נו˙  לנ˜וט 

יע˜ב  ˜נ‰  ˘עי"ז  מפני  ‰ו‡  לבניו  ליכב˘  ˘נוח  ז‰ 
 ,(6 ‰ער‰  סוף  ל‰לן  ‰מבו‡ר  על  (נוסף  ‡בל  ‡"י, 
ליכב˘  "נוח‰  ובר˘"י  ב˘"ס  ˘‰ו„‚˘  ‚ופ‡  מז‰ 
יפ‰  ור‡‰  עˆמו.  בפני  ענין  ˘‰ו‡  מוכח  לבניו", 

˙ו‡ר (‰˘לם) למ„ר˘ ˘ם.

˘ני  וב„פוס  ˘לפנינו  ר˘"י  ב„פוסי  כ"‰   (5
ר˘"י  וכ˙"י  „ר˘"י  ר‡˘ון  ב„פוס  ‡בל  „ר˘"י*. 
‡כן  י„  כ˙בי  (ובכמ‰  לי˙‡  ‡לו  ˙יבו˙  ˘˙ח"י 
‡˘כחן „‚ריס "כ„י ˘˙‰‡ כו'". ר‡‰ לעיל ‰ער‰ 3).

„‡˘כחן  ‰יכ‡  ‚בי  במ˜"‡  ‰„ברים  ‡ריכו˙  ויעויי' 
‰‚ירס‡  „„ו˜‡  ר˘"י,  ˘ב„פוסי  ˘ונו˙  ‚ירס‡ו˙ 
˘‰י‡  ‰„ברים  נו˙נים  ל‰בנ˙‰  בי‡ור  ‰„ור˘˙ 
‰מ˜ורי˙ – ספר "כללי ר˘"י" פר˜ כ (ור‡‰ ˘ם ‚ם 

בענין „פוס ר‡˘ון ו˘ני, מי מ‰ם מעול‰ יו˙ר).

˘ע"„  לפי  „˘ינ‰   ıל˙ר נר‡‰  ‰י'  ולכ‡ור‰   (6
‰פ˘ט ˜˘‰ לומר „מ‰ ˘"˜יפל ‰˜ב"‰ כו' ˙ח˙יו" 
לבניו ליכב˘  „"נוח‰  ‰פעול‰  יפעל  יע˜ב)  (˙ח˙ 

מוקפות  אלו  תיבות  שתח"י,  שני  דפוס  בצילום   (*
בסוגריים ומעל השורה הוגה "כדי". 

עבי„  „ל‡  רבו˙ינו  כללו  כלל  „‰ל‡ 
„רו˘  ‰ר"ן  „ר˘ו˙  (ר‡‰  למ‚נ‡  ניס‡  ˜וב"‰ 
וב˘למ‡ ‡ם ‰˜יפול ‰ועיל  ח ‰˜„מ‰ ‰‡'), 

ע˘‡ו  ˘פיר  כו'"  נוח‰  ˘‡כן "˙‰‡  ופעל 
על  ליע˜ב  לרמוז  בכ„י  וכי  ‡בל  ‰˜ב"‰, 
‰ו„ע˙  ‰ל‡  נס,  ‰˜ב"‰  יע˘‰  ‰ע˙י„ 
וכיו"ב  „יבור  ע"י  נע˘י˙  בלב„  ע˙י„ו˙ 
(וכמסופר לעיל מיני' בכ˙וב ‚בי ‡בר‰ם7), 
רב˙י  נס  ו„ו˜‡  נס,  ל‰יו˙  יˆטרך  ו‡מ‡י 
כז‰ (˘‡ין לו ˘ום ‡חיז‰ בטבע) "ל˜פל" 

כל ‡"י ˙ח˙ („' ‡מו˙ ˘ל) יע˜ב8.

‰˙ו"ח  „„ברי  פירו˘,  ל‡ח"ז).  „ורו˙  וכמ‰  (כמ‰ 
ערעור  ‰מונע  ˜נין  בז‰  ˘‰י'  ‰ר˘ב"ם  ע"פ  ‰נ"ל 
בע˙י„ ‡ינם מס˙ברים ע"„ ‰פ˘ט, „‡ין נר‡‰ ˘ז‰ 
ב‡ופן  פעל  כו'  ‰˜ב"‰  ˜יפל  ˘ל˘ע‰  יע˜ב  ˘י„ע 
ל‡ח"ז  כו"כ „ורו˙  כו'  ‰‡ומו˙  יערערו  ˘ל‡  טבעי 
(ובפרט ‡˙"ל ˘כל ז‰ ‰י' בחלום כ„ל˜מן ‰ער‰ 8)
˘ב„ברי  כו'   ıב‡ר ‡בר‰ם  ל‰ילוך  בנו‚ע  [ו‚ם 
‰ר˘ב"ם, ע"„ ‰פ˘ט ל‡ מס˙בר לומר ˘עי"ז נע˘‰ 
נוח‰ ליכב˘ לבניו (ובפרט ‡˙"ל ˘ל‡ ˜נ‰ ‡בר‰ם 
‡"י ע"י ‰ילוכו ז‰ – ר‡‰ ל˜מן רי˘ ס"ב), ˘לכן ל‡ 
‰בי‡ ר˘"י „בר ז‰ בפירו˘ו ע‰"˙, כ„ל˜מן בפנים 

ס"ב].

‰ו„יע  ל‡  ‡מ‡י   ıל˙ר ז‰  בכל  ‡ין  ע„יין  ‡בל 
ניס‡  ליעב„  „ל‡  „יבור,  ע"י  ‰ע˙י„ו˙  ‰˜ב"‰ 

למ‚נ‡.

כו"כ  ט-יז)  (טו,  לך  ‚ופי'  ר˘"י  מ˘"כ  ר‡‰   (7
רמזים.

מ˘כיל  (‚ו"‡,  ר˘"י  מפר˘י  נ˙חבטו  וכבר   (8
נס  ‡פ"ל  ‡יך  וטרו  ו˘˜לו  ועו„)  יˆח˜  ב‡ר  ל„ו„, 
לפ˘וטם  מ˙‡ימים  ל˙רı ‡ינם  ˘רˆו  כז‰ (ו‰בי‡ור 
ב„ברי  כלל  נרמזו  ˘ל‡  וכיון  (ע"˘),  „ברים  ˘ל 

ר˘"י, מוכח ˘י˘ לפר˘ „בריו כפ˘טו˙ם. ו‡כ"מ.

‡בל  בחלום,  ‰י'  ‰„בר  ˘כל  כ˙ב  ע‰"פ  בחז˜וני 
על  ר˘"י  פירו˘  ל˘ון  פעמים  כמ‰  כמ„ובר  ‰ל‡ 
ל"בן  (כמובן  כפ˘וטו  לר‡˘  לכל  ‰ו‡  ‰˙ור‰ 
‡מיר˙  ור˜  כפ˘וטו,  ˘˜יפל  למ˜ר‡"), ‰יינו  חמ˘ 

"˘וכב עלי'" ‰י' בחלום.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ומ˜ימים  י˘ר‡ל"  "בי˙   ˙‡ בונים  ‰נכונ‰,  ב„רך  ˙ו˜ף  בכל  ועומ„ים  ו˜˘יים,  נסיונו˙ 
בי˙ י‰ו„י ל˙פ‡ר˙ וכרˆון ‰˘י"˙.

‡ך ס„ר ‰„ברים ‰ו‡:

˘‰ו‡  י„ע  ‡בינו  ˘יע˜ב  מכיון  לכ‡ור‰,  במ˜ום":  "ויפ‚ע  ל‰יו˙  ˆריך  ב˙חיל‰ 
ˆריך לנסוע לבי˙ לבן ‡חי-‡מו – ‰י‰ עליו "ל‰˙כונן" ע"י לימו„ ˘פ˙ ‰מ˜ום ומנ‰‚י 
˘ע˘‰  ז‡˙ ‰„בר ‰ר‡˘ון  ו˙מור˙  וכו'.  חרן  ˘ל  בלבו˘ים  ל‰˙לב˘  ו‰ליכו˙ ‰מ˜ום, 

‰י‰ "ויפ‚ע במ˜ום" – ˙פיל‰!

ועס˜˙י  י˘ב˙י  ע˙‰  ע„  לח˘וב:  ‰ו‡  יכול  בי˘ר‡ל,  ח„˘  בי˙  בונ‰  ‡„ם  כ‡˘ר 
ללמו„ ‡˙  ˆריך  ו‡"כ  בעולם,  ול‰ס˙„ר  לˆ‡˙  ˆריך  כע˙ ‰רי  ובמˆוו˙, ‡בל  ב˙פיל‰ 
„רכי ‰עולם ו‰נ‰‚ו˙יו – ומכ‡ן "סימן לבנים" ˘ל‡ו! ‰„בר ‰יחי„י ˘ˆריכים ל‰˙עס˜ 

עמו כ‰כנ‰ לירי„‰ לעולם ‰ו‡: "ויפ‚ע במ˜ום" – עבו„˙ ‰˙פיל‰.

ו‡פילו  רעו˙",  י˘נם ‰רב‰ "חיו˙  בעולם  מר‡˘ו˙יו":  וי˘ם  מ‡בני ‰מ˜ום  "וי˜ח 
י˘  כבר   – לחרן  ‰„רך  על  ונמˆ‡  ˘בע  מב‡ר  ˘יˆ‡  כיון  עˆמ‰,  לחרן  ‰‚יע  ל‡  ˘עו„ 
ל‰˘מר מ‡ו˙ם "חיו˙ רעו˙". ולכן י˘ ל‰˜יף ‡˙ ‰ר‡˘ ב‡בנים ל˘מיר‰ מ‡ו˙ם חיו˙.

„לכ‡ור‰ ‡ינו מובן: ‡ם פח„ יע˜ב ‡בינו מחיו˙ רעו˙, מ„וע ‰‚ין ר˜ על ר‡˘ו ול‡ 
על ˘‡ר ‚ופו?

‰י„יים  עם  ר˜  ל‰יו˙  ˆריך  ‰עולם  בענייני  ‰עס˜  לבנים":  "סימן  עו„  ˘מכ‡ן  ‡ל‡ 
‰˜„ו˘‰  ‰˙ור‰  ללימו„  ר˜  ו˜˘ור  מו‚ן  ל‰˘‡ר  ˆריך  ‰ר‡˘  ‡בל   – ‰‡יברים  ו˘‡ר 
 – ˙‡כל"  כי  כפיך  "י‚יע  ב):  ˜כח,  (˙‰ילים  בפסו˜  וז‰ו ‰פירו˘  בעבו„˙ ‰בור‡.  ו‰עס˜ 

ול‡ ר‡˘ך! כי ‰ר‡˘ ˆריך ל‰˘‡ר ˜˘ור ‡ך ור˜ ב˙ור‰ ויר‡˙ ˘מים. 

וכ‡˘ר ‰ר‡˘ נמˆ‡ במ˜ום ‰נכון, ‡זי ‚ם ‰י„יים ˙‰יינ‰ ב‡ופן „"˘מ‡ל „וח‰ וימין 
מ˜רב˙" ו‚ם ‰ר‚ליים ˙‰יינ‰ רˆו˙ ל„בר מˆו‰, ו‚ם כל ˘‡ר ‰‡יברים יע˘ו רˆון ‰˘ם.

„ומם,  כ‡בן  מ˙נ‰‚  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ‰מ˜ום":  מ"‡בני  „ו˜‡  ‰י‡  ‰ר‡˘  על  ו‰‰‚נ‰ 
פ˘וט  כעב„  ˙‰י‰",  לכל  כעפר  ו"נפ˘י  ו„וממ˙י"  ˘וי˙י  ל‡  „"‡ם  ב‡ופן  ומ˙נ‰‚ 
‰מ˜בל עול ‡„ונו, כ‡ו˙‰ ‡בן ˘‡ינ‰ יכול‰ לזוז ממ˜ומ‰ ‡ם ‡ין ‡חרים מזיזים ‡ו˙‰ 
ממ˜ומו,  יזיזו ‡ו˙ו  ל‡  ˘בעולם  רוחו˙  ˘כל  ב‡ופן  ל‰יו˙ ‰נ‰‚˙ ‰‡„ם,  כך ˆריכ‰   –

ור˜ יע˘‰ ‡˙ רˆון ‰˜ב"‰ – ˘‰ו‡ יכול ל‰זיז ‡ו˙ו.

ל‡  בי˙ ‡ל˜ים" –  י‰י‰  מˆב‰  ˘מ˙י  ז‰ ‰ו‡: "ו‰‡בן ‰ז‡˙ ‡˘ר  כל  על  ו‰˘כר 
ב„רכו  יע˜ב ‡בינו  ˘מˆ‡  פ˘וטו˙  מן ‰עיר, „ו˜‡ ‡בנים  ל‡ ‡בנים  ו‡פילו  וז‰ב,  כסף 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

חרנ‰ – ‰ם י‰יו "בי˙ ‡לו˜ים". מכיון ˘"וי„ר יע˜ב נ„ר", יע˜ב ˜י˘ר ‡ו˙ם וחיברם עם 
רˆון ‰˜ב"‰, ולכן ‰ם נ˙עלו למעל‰ מעל‰ ונע˘ו בי˙ ‡לו˜ים.

ו‰חומ˘  ר˜ ‰סי„ור  ל‡  ויר‡‰ ‡˘ר   – כזו  בˆור‰  ל‰˙נ‰‚  י˘כיל ‰‡„ם  כ‡˘ר  וכך, 
‰בי˙,  ˙˘מי˘י  ו˘‡ר  ‰‡כיל‰  כלי  ‚ם  ‡ל‡  ‡לו˜ים"  ו"בי˙  ˜„ו˘ים  י‰יו  בבי˙ו  ‡˘ר 
ו‰נ‰‚˙ו ‚ם בע˙ ˘‡ינו לומ„ ומ˙פלל, ו‡פילו ב˘ע‰ ˘י˘ן, ‡זי "וז‰ ˘ער ‰˘מים" – 

‰כל י‰י‰ ב‡מ˙ ל"בי˙ ‡לו˜ים" מ˘כן ˜„ו˘ ל‰' ‡לו˜י י˘ר‡ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

לך  עלי'  ˘וכב   ‰˙‡ ‡˘ר   ıר‡‰" יע˜ב 
"מ‡י   – י‚)  כח,  (פר˘˙נו  ולזרעך"  ‡˙ננ‰ 
מ˘כבו ‰בטיחו  (וכי1 ‡רבע ‡מו˙  רבו˙י' 
מלמ„  יˆח˜  רבי  ר˘"י), ‡מר  לבניו2,  ל˙˙ 
ו‰ניח‰  י˘ר‡ל   ıר‡ לכל  ‰˜ב"‰  ˘˜פל‰ 
נוח‰   ‡‰˙˘ (כ„י3)  ‡בינו  יע˜ב  ˙ח˙ 
מ˘כבו1,  ˘ל  ‡מו˙  (כ„'  לבניו"  ליכב˘ 
ר˘"י). ו‡ף ‰כ‡ מ˘מע כוונ˙ ל˘ון ‰˘"ס 
ליכב˘  נוח‰   ıר‡‰  ‡‰˙˘ ‚רם  „‰˜יפול 
"כ„י   – כנ"ל  ‚רסינן  ‡י  (ובפרט  לי˘ר‡ל 
טוב‡  ויל"ע  לבניו"),  ליכב˘  נוח‰   ‡‰˙˘
‚רם  ו‰י‡ך  ˙ח˙יו  ‰˜יפול  מע˘‰  ‚„ר 

˘˙‰‡ נוח‰ ליכב˘.

כ˙ב  ם̆  ויעויי' ב˙ור˙ חיים על ‰˘"ס̆ 
‡ף  ˜נין  מע˘‰  ב‚„ר  ‰ו‡  „‰כ‡  ל‰„י‡ 
לבניו,  ליכב˘  נוח‰   ‡‰˙˘" וז"ל:  לרבנן, 
י˘  ועו„  ‡מו˙,  כ‡רבע  ז"ל  ר˘"י  פיר˘ 
לפר˘ כי ‰‰י‡ „‡י˙‡ בפר˜ ‰מוכר פירו˙ 
מ„כ˙יב  ˜ונ‰  „‰ילוך  ‡ליעזר  ר'  „יליף 
ולרחב‰,  ל‡רכ‰   ıב‡ר ‰˙‰לך  ˜ום 
חביבו˙‡  מ˘ום  ורבנן ‰˙ם  ו˜‡מר ‰˘"ס 
˘י‰‡  כ„י  ‰כי  לי'  „˜‡מר  ‰ו‡  „‡בר‰ם 
ז"ל  ר˘ב"ם  ופיר˘  לבניו,  לכבו˘  נוח 
י‰י'  ול‡  כ‚זל‚ין  ול‡  כיור˘ין  ל‰ו  „‰וו 
למ„˙  פ‰  פ˙חון  ול‡  ל˜טר‚  ל˘טן  ר˘ו˙ 
„˜נ‡‰  ‰כי  לפר˘  י˘  נמי  ו‰כ‡  ‰„ין, 
‰˜ונ‰  לן  „˜יימ‡  עלי',  כ˘˘כב  יע˜ב 

1) כ"‰ ב‰‚‰ו˙ ‰ב"ח ˘ם. ובר‡"ם פר˘˙נו כ‡ן.

‰‰ו‡  וכי  רע"‡):  (˜נו,  פר˘˙נו  ז‰ר  ‚ם  ר‡‰   (2
לי' ˜ב"‰ „‰‡ ‡רבע ‡מין ‡ו  בלחו„וי ‡בטח  ‡˙ר 

חמ˘‡ ‰וו ול‡ י˙יר.

3) כ"‰ ב„˜„ו˜י סופרים על ‡˙ר ב˘ם "כל ‰כ˙בי 
י„" (ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 5). ור‡‰ ל˜מן בפנים ב„יו˜ 

ל˘ון ‰˘"ס.

מˆעו˙  ב‰ן  ו‰ˆיע  מחבירו   ‰„˘ ‡ו  בי˙ 
סימן  יוסף  בבי˙  כמ"˘  עלי‰ן ˜נ‰,  ו˘כב 
˙ח˙יו  י˘ר‡ל   ıכל ‡ר ולכך ˜פל‰  ˜ˆ"ב, 
י‰‡  ˘ל‡  כול‰,  ב˘כיב˙ו ‡˙  ˘י˜נ‰  כ„י 
ב˘כיב˙ו  ˜נ‰  ˘ל‡  ולומר  ל˜טר‚  מ˜ום 
ול‡  לחו„  ‰כנעני   ıר‡ וכ‚ון  מ˜ˆ˙,  ‡ל‡ 
ומזלו˙,  כוכבים  עוב„י  ˘בע‰   ıר‡ כל 
ו‰יינו „נ˜ט ‰כ‡ לי˘נ‡ „נ˜ט ‰˙ם ˘˙‰‡ 
יע˜ב  „˘כיב˙  וחזינן  לבניו".  ליכב˘  נוח 
ו‰וי  ˜ני,  „ל‡  ס˙ם  מ‰ליכ‰  מעול‰  ו„‡י 
‰˙ור‰  על  ‰מור  בˆרור  ור‡‰  ‚מור.  ˜נין 
‚בי יע˜ב. ויעויי' ‚ם בˆפנ˙ פענח ל‰‚‡ון 

מר‚ˆ'וב ע‰"˙ כ‡ן.

ע‰"פ  (ב"ר  מן ‰מ„ר˘  מ˜ור  י˘  וב‡מ˙ 
בעלו˙  נ˙ן  ז‰  ˘כיב‰  „מע˘‰   („ פס"ט,   –

כב˘"ס "˘˙‰‡  („ל‡  ליע˜ב, „‚ריס ‰˙ם 
נוח‰ ליכב˘ לבניו", ‡ל‡) "˜יפל‰ כפינ˜ס 
˙חו˙  מן  „‡מר  כ‡ינ˘  ר‡˘ו  ˙ח˙  ונ˙נ‰ 
 ıר‡‰ מוחז˜˙  ˘בז‰  ו‰יינו  „י„ך",  רי˘‡ 
וכמ"˘  ר‡˘ו,  ˙ח˙  ‰מונח  כ„בר  בי„ו 
‡„ם  ˘ל  ר‡˘ו  ˘˙ח˙  "˘ז‰  ˘ם  ‰ר„"ל 
ו„‡י ˘לו, כן ˜יפל‰ ˙ח˙ ר‡˘ו ל‰חזי˜‰ 
˙ו‡ר  ביפ‰  מ˘"כ  עו„  ור‡‰  ˘לו",  ˘‰י‡ 

‰˘לם.

‡ל‡ „‰˙ו"ח כ˙ב כן ‚ם ל‚ירס˙ ‰˘"ס 
נוח‰   ‡‰˙˘ "כ„י  ‰י'  ˙ח˙יו  „‰˜יפול 
‰י‡  ‰˘"ס  כוונ˙  ˘‚ם  לבניו",  ליכב˘ 
על  ב˘"ס  ‰חי„ו˘  ועפ"ז  ˜נין,  למע˘‰ 
˜נ‰  עˆמו  ˘יע˜ב  ר˜  „ל‡  ‰ו‡  ‰מ„ר˘ 
רי˘‡  ˙חו˙  ("מן  ‡"י  על  בעלו˙  עי"ז 
נוח‰   ‡‰˙˘ נפעל  עי"ז  ‡ף  ‡ל‡  „י„ך"), 

ב„ין ליכב˘ לבניו4.

כי  ‰ך,  „‰יינו  „מפר˘  מ˘מע  ב˙ו"ח  וב‡מ˙   (4



י‚

ıב‚„רי מע˘י ‰בעלו˙ ˘ל ‰‡בו˙ ב‡ר
 ıר‡‰ ˜יפול  ו‚בי  ‡בר‰ם  ב‰ילוך  ‰˘"ס  פלו‚˙˙  ‚בי  ‰מפר˘ים  ב„ברי  ˘˜ו"ט 

˙ח˙ מ˘כב יע˜ב / בי‡ור מחו„˘ ב˘ינוי ר˘"י מן ‰˘"ס ‚בי בעלו˙ יע˜ב 

 ‡ 
פלו‚˙˙  ‚בי  ‰מפר˘ים  ב„ברי  ˘˜ו"ט 
 ıר‡‰ ˜יפול  ו‚בי  ‡בר‰ם  ב‰ילוך  ‰˘"ס 

˙ח˙ מ˘כב יע˜ב

˜נין  ‚בי   (‡  ,˜) ב˙ר‡  בבב‡  ‚רסינן 
ב‰  ‰לך  "˙ני‡,  ב‰:  ‰‰חז˜‰  ע"י  ˜ר˜ע 
ל‡רכ‰ ולרחב‰ ˜נ‰ מ˜ום ‰ילוכו „ברי ר' 
‡ליעזר, וחכמים ‡ומרים ‡ין ‰ילוך מועיל 
˘ימו˘  מע˘‰  [‰יינו  ˘יחזי˜  ע„  כלום 
„ר'  מ"ט  ‡לעזר  ר'  ‡מר  ב˜ר˜ע],  בפועל 
יז)]  י‚,  (לך  ‡בר‰ם  [‚בי  „כ˙יב  ‡ליעזר, 
לך  כי  ולרחב‰  ל‡רכ‰   ıב‡ר ˜ום ‰˙‰לך 
‰ˆיווי  טעם  יב‡רו  [‰י‡ך  ורבנן  ‡˙ננ‰, 
„‡בר‰ם  חביבו˙‡  מ˘ום  ‰˙ם  ל‡בר‰ם], 

‰ו‡ „˜‡מר לי' ‰כי כ„י ˘י‰‡ נוח לכבו˘ 
לומר  נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום  בניו".  לפני 
„‰ליכ˙ ‡בר‰ם ל‡ ע˘˙‰ ול‡ כלום ב„יני 
בלב„,  מיל˙‡  ˙לי‡  ובחביבו˙‡  ממונו˙, 
˘‰מ˜ום  כ‡ילו  מרמז˙  ר˜  ˘‰‰ליכ‰ 
בבעלו˙ו, ור˘ו˙ לו לילך בכולו, ‡בל ‡ין 
יעויי'  ‡בל  ב„ין.  ‰מועיל  מע˘‰  ‰‰ליכ‰ 
י˘  לרבנן  על ‡˙ר, „מ˘מע „‡ף  בר˘ב"ם 
‰בעלו˙   ˙‡ ‰מ˜רב˙  פעול‰  ‡יז‰  כ‡ן 
ב„ין, „כ˙ב "כ„י ˘י‰‡ נוח כו', „‰וו ל‰ו 
כיור˘ין ול‡ כ‚זלנין ול‡ י‰י' ר˘ו˙ ל˘טן 
מ„˙ ‰„ין";  לבעל  פ‰  פ˙חון  ול‡  ל˜טר‚ 
„‡כן  כו'",  נוח  ˘י‰‡  "כ„י  פירו˘  וז‰ו 

‰‰ליכ‰ ‚רמ‰ ˘י‰‡ נוח לכוב˘‰ ב„ין. 

‚בי  ‰כ˙וב  על  ‡מרי'  ב)   ,‡ˆ) ובחולין 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פניניםפנינים

מ˙י י˘ ל‰˜„ים 
נ˜בו˙ לזכרים?

וי˜ם יע˜ב וי˘‡ ‡˙ בניו ו‡˙ נ˘יו על 
‰‚מלים
‰˜„ים זכרים לנ˜בו˙, וע˘ו ‰˜„ים נ˜בו˙ לזכרים
(ל‡, יז. ר˘"י)

וע˘ו  יע˜ב  ˘ל  ‡לו  ‰נ‰‚ו˙  ˘˙י  לב‡ר  י˘ 
למעליו˙‡, ובעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

על  מורים   – ו‡˘‰  ‡י˘   – ונ˜ב‰  זכר  ‰נ‰, 
‰מוחין  ענין  עי˜ר  כי  ‰לב.  ועבו„˙  ‰מוח  עבו„˙ 
 ‰˘‡‰ ˘ל  וייחו„‰  ב‰‡י˘,  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ולימו„ 

ל‚בי ‰‡י˘ ‰ו‡ בענין ‰ר‚˘ ו‰מ„ו˙.

ו‰נ‰, ס„ר ‰רˆוי בכלל ‰ו‡ „"‰ו‡ ימ˘ל בך" 
על  י˘לוט  ˘‰מוח  ו‰יינו,  לנ˜בו˙.  ˜ו„ם  זכרים   -
ל‰יו˙  ˆריכו˙  „‰מ„ו˙  ובכ"מ),  פי"ב  (˙ני‡  ‰לב 
מונ‰‚ו˙ ע"י ‰˘כל. כי ר˜ כ‡˘ר ‰מ„ו˙ מונ‰‚ו˙ 
‰י‡  ‰‡„ם  ו‰נ‰‚˙  ‰לב  חמ„˙  ‡זי  ‰˘כל,  ע"י 
כי  לנ˜בו˙",  זכרים  "‰˜„ים  יע˜ב  ולכן,  כ„בעי. 
ב‡  ועי"ז  ‰מוח  עבו„˙  ˙חיל‰  ‰ו‡  ‰רˆוי  ‰ס„ר 

לעבו„˙ ‰לב.

בעבו„˙  ועיכובים  מניעו˙  י˘נם  כ‡˘ר  ‡מנם 
בעבו„‰  „י  ל‡  ‡זי  עלי‰ם,  ל‰˙‚בר  וˆריך  ‰˘ם 
"מסו„ר˙" וע"פ טעם ו„ע˙, ‡ל‡ ז˜ו˜ים לעבו„‰ 
ועבו„‰  ‰˘כל.  מ‰‚בל˙  ˘למעל‰  יו˙ר,  נעלי˙ 
ס  ע'  ˙רס"ו  '‰מ˘ך'  (ר‡‰  „וו˜‡  ‰לב  ע"י  ‰ו‡  זו 
כי  לזכרים",  נ˜בו˙  ‰˜„ים  "ע˘ו  ולכן  ו‡ילך). 
‡„ם ˘ˆריך ל‰˙‚בר על נטיו˙יו ו˙‡וו˙יו, בחינ˙ 
˘במ„י„‰  בעבו„‰  ל‰ס˙פ˜  לו  "ע˘ו", ‡י ‡פ˘ר 
ו‰‚בל‰ ע"פ ‰ס„ר ו‰טעם ו„ע˙, ‡ל‡ ˆ"ל עבו„‰ 

˘למעל‰ מס„ר, ולמעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ע' 144 ו‡ילך)

‰חיˆוניו˙ ב˘ביל 
‰פנימיו˙

וירדף אחריו דרך שבעת ימים
(ל‡, כ‚)

‰מ‚י„  מורנו  ב˘ם  ‡י˙‡  ‰מ‡יר  ‡ור  בספר 
ממעזריט˘ נ"ע, „מ‰ ˘ר„ף לבן ‡חר יע˜ב ‡בינו, 
‰˙ור‰  ‡ו˙יו˙  ‡חריו  ‰˘‡יר  ˘יע˜ב  מפני  ‰ו‡ 
‰וˆרך  ולז‡˙  מלבן,  ו‰וˆי‡ם  ביררם  ל‡  ˘ע„יין 
‰‡ו˙יו˙   ˙‡ לו  לי˙ן   – יע˜ב  ‡חר  לר„וף  לבן 
˘נ˘‡רו ‡ˆלו. וז‡˙ ע"י ˘ני˙וספ‰ פר˘‰ ב˙ור‰ 

– סיפור ר„יפ˙ו ‡חרי יע˜ב.

˘בחיˆוניו˙  ענין  ל‰יו˙  ˘יכול  מ‰‡,  וחזינן 
‡מנם  ‰˜„ו˘‰,  ‰יפך  ל‚מרי  ‰רי-ז‰  ובפועל 
כ„י   – ˘מים  ל˘ם  בז‰ ‰י‡  בפנימיו˙ ‰רי ‰כוונ‰ 

ל‰וסיף ב˜„ו˘‰.

˘כ‡˘ר  ˜„י˘‡,  ˙ני‡  בספר  ‰מבו‡ר  ע"„ 
ומבלבלו –  לנ‚„ו ‚וי  ועומ„  ומ˙פלל,  עומ„  י‰ו„י 

‰רי-ז‰ בכ„י לעוררו ˘יוסיף בכוונ˙ ‰˙פל‰.

כלומר: ‚ם ‰נכרי בעˆמו, מˆ„ ˘ר˘ו (˘˘ור˘ו 
מר‚י˘  ‰רי-‰ו‡  ב˜„ו˘‰)  ‰ו‡  „בר  כל  ˘ל 
˘ל‰יו˙ו  ‡ל‡  ב˜„ו˘‰;  „בר  ל‰וסיף  ˘ˆריך 
ב‡ופן  מ˙בט‡  ז‰ – ‰רי-ז‰  ענין  ‰ˆינור ‰ממ˘יך 
ר˜  – ‰רי-ז‰  בפנימיו˙  מ˙פל˙ו. ‡מנם  ˘מבלבלו 

ל‰וסיף ‡˙ ‰כוונ‰.

ומכ‡ן ‰ור‡‰ נפל‡‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

 ,'‰ עבו„˙  על  ו‰ס˙רים  ‰עלמו˙  כ˘י˘נם  ‚ם 
‰נ‰ ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘„בר ז‰ בפנימיו˙ו ‰ו‡ טוב, ור˜ 
וכ‡˘ר  כ„בר ‰מעלים.  נר‡‰  בחיˆוניו˙ו ‰רי ‰ו‡ 
כז‰  וב‡ופן  טוב  ז‰  „בר  ˘בפנימיו˙  יו„ע  ‰‡„ם 
עוב„ ‡˙ עבו„˙ו, עי"ז נפעל ˘‚ם ב‚ילוי יר‡‰ כך.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ע' 81)

„רו˘ ו‡‚„‰


