‚úיון ˙פו
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ב˘úח ˘˙'‰ﬠ"‰

"ﬠˆמו˙ יוסף"  -ﬠˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ˘ úיוסף
במנ˜ú ‚‰יים ˘"úס בטﬠימ ‰בúב„
כח ˘˙‰וב˙‰ ú˘ ‰ווﬠ„ו˙ חסי„ים
בי‡ור "‰˘úכ "סוס ורכבו" ב˘úון יחי„

פתח דבר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ב˘לח‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙פו(,
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו,
ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים נ‡מרו
‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר
„ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר
‡ו ב˙וכן ‰עניינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים
לים מכסים" ,ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙" ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡י˙י
˙ˆ‡" ,במ‰ר ‰בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˜וב ıז ‰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'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰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„ וילהלם ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום
חריטונוב ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה
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תוכן העניינים

כ‡

זכרונו˙ מ˘נו˙ ‰יל„ו˙
ל‡חר ˘מיע˙ „ברים ‡ל˜˙ ,‰ף ‡˙ "‰נכ„" ח˘˜ עז ל‰יכנס ל˘ע˜ ‰ל ‰למסיב ‰זו,
‡ך ‰ר‚י˘ עˆמו זר ומרוח˜ מ‡ויר ‰זו ,ול‡ ‰י ‰לו ‡‰ומ ıלבט‡ ‡˙ מ˘‡ל˙ו‰ .ו‡ ח˘

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‰חסי„ ‰פי˜ח ‰בחין מי„ בלבטי "‰נכ„" ו‰זמינו ל‰יכנס למסיב :‰בו‡ ו˘מע „"˘

"סוס ורכבו" – סוס פרע ,‰מין ‰סוס‡ ,ו נח˘בו לסוס?
מ„וע ל‡ ‰בי‡ ר˘"י יי˘וב ‰מכיל˙‡ ל"סוס ורכבו"‡ ,ף ˘‰בי‡ו‚‡ ,ב ,בפר˘˙ ויחי ‚בי "כי
ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘"? ‰‰ /ב„ל בפ˘ט בין "סוס ורכבו" טרם נכנסו לים לבין "סוס ורכבו" ל‡חר
˘נכנסו לים
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"˘ ‰יח '‡ ‰לפר˘˙ ויחי; וחט"ז ˘יח '‡ ‰לפר˘˙נו(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

מן ‰סב‡ ומן ‡‰ב‡‰ .חסי„ ‡ף י„ע ל„‡ו‚ לכך ˘‡‰ורח יר‚י˘ עˆמו טוב במסיב‰
"‰זר."‰
למו˙ר ‡מנם ל˙‡ר ‡˙ ˆור˙˘ ‰ל סעו„˙ מˆו ‰בין חסי„ים ,וביחו„ סעו„˙ י"ט כסלו
‰נערכ˙ ע˙ ‰ב" ‰בכל ‰ערים ו‰עיירו˙ במרחבי עולם בכל ‰מ„ינו˙; ‡ל‡ ˘ח‚י‚˙
י"ט כסלו בעיר פטרבור‚ )מ˜ום ˘‡ירע בו ‰נס( לפני ‡רבעים ˘נ ,‰בחיי ז˜ני ‰חסי„ים
וב˙וכם ‰חסי„ים ר' יˆח˜ ור' זלמן ז"ל רוב˘וב‰˘ ,כירו בעˆמם ‡נ˘ים‚ ,ם מ‰חסי„ים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
"עˆמו˙ יוסף"  -עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ˘ל יוסף
˘‰ייכו˙ „"וי˜ח מ˘ ˙‡ ‰עˆמו˙ יוסף" ל"וי˘ב ‡ל˜ים ‡˙ ‰עם"; ענינם ˘ל "עˆמו˙ יוסף" –
נ˙ינ˙ ‰כח ל‰ליכ ‰במ„בר ‰רוחני
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כו ˘יח '‡ ‰לפר˘˙נו(

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

ו‚ם מ‰מ˙נ‚„ים˘ ,חיו ב˙˜ופ˙ ˙‰רח˘ו˙ ‰נס – ‰י˙ ‰ב˙‰ל‰בו˙ וב˜„ו˘ ‰וב˘מח‰
מיוח„ו˙ במינן.
עוברו˙ ˘ע˘ ,‰ע˙יים ו˘ל˘"‰ ,נכ„" ˘כח כי ‰זמין כרטיסים ל˙י‡טרון יח„ עם
רבי ˘‰לטון‰ ,ו‡ נסחף כל כך בחווי‰ ‰חסי„י˙ ע„ ˘‰י ‰נ„מ ‰לו ל˘ע ‰כי ‰ו‡ נמˆ‡
ב'בי˙ ‰י˘ן' בין ‰וריו ‰חסי„ים.
ח‚י‚˙ י"ט כסלו ‰עיר ‰בו זכרונו˙ מ˘נו˙ יל„ו˙ו :מסיבו˙ י"ט כסלו ˘‰וח‚ו בבי˙
‰מ„ר˘ ˘ל סבו ,ו‰מסיבו˙ ˘‰י‰ ‰סב‡ עורך כ˘‰י ‰חוזר ,יח„ עם חבריו ‰חסי„ים,
מנסיע ‰לליוב‡וויט˘‰ .סב˙‡ ‰י˙ ‰טרו„ ‰ו˘˜וע ‰ב‰כנ˙ ‰סעו„ ‰כ˘‡מ‡ ו„‰ו„ו˙

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
במנ ‚‰ל˜יים סעו„˘ ‰לי˘י˙ בטעימ ‰בלב„
יפלפל ‡יך ‡פ˘ר ˘מˆ„ טעם רוחני ע"פ ‰נס˙ר ,ינ‚‰ו לכ˙חיל ‰ב‡ופן ˘‰ו‡ ר˜ ˜ול‡ ב„יעב„
ע"פ ‰לכ / ‰יסי˜ ע"פ מ˘"כ ‰פוס˜ים ב‚„ר סעו„ו˙ ˘ב˙ ˘‰ו‡ מ„ין עונ‚„ ,בכ‡‰י ‚וונ‡
‰נ ‰‚‰זו ‰י‡ לכ˙חיל‚ ‰ם ע"פ ‰לכ‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ ˘יח ‰ב' לפר˘˙נו(

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ

מסייעו˙ בי„ .‰זכרונו ‚ולל לפניו מ‡ורעו˙ ˘ונים מן ‰עבר ‰רחו˜ ,בן ע˘ר ,בן ˘˙ים
ע˘ר"‰ ,‰בר מˆו˘ "‰לו ,ורבו ‰חסי„ ר' ברוך ‡˘ר ‰מלמ„.
בסוף ,ל‡חר ˘עו˙ ˘ל בילוי ב‡ויר‰ ‰חסי„י˙ ,חזר ‰בי˙.‰
ב˘נ˙ ˙רנ"ז – חמ˘ ˘נים ל‡חר ‰מ‡ורע – סיפר לי ‡ח„ ממ˜ורביו ,כי ,מי„ עם בו‡ו
‡ז ‰בי˙ ,‰נכנס לח„ר ספריי˙ו ו˙‰פלל ˙פל˙ ערבי˙ בבכיו˙ ‚„ולו˙.
כעבור מספר ימים ‰חליף "‰נכ„" ‰ע˘יר ‡˙ כליו בח„˘ים ובבי˙ו נ˜בע מטבח
כ˘ר ,ו‡‰י˘ ˙˘‰נ ‰ל‚מרי.
חזר ‰ב˙˘וב ‰יכול ‰לבו‡ כ˙וˆ‡ ‰מפו‚רום ‡ו על י„י מלך ו˘ר ˜˘ ‰כ‰מן ח"ו.

ז‰ירו˙ – ‚רעין!
‰בור‡ י˙ברך נטע ב˙וככם נ˘מ„˜ ‰ו˘ . . ‰עליכם ל˘מור "‚רעין" ‡לו˜י ז ‰מע˘בים רעים
ומזי˜ים  -חברים בל˙י ‚‰ונים ,ולספ˜ לו מים חיים ‡ -ין מים ‡ל‡ ˙ור‰

„רכי ‰חסי„ו˙

בו˘ ‰כלפי עˆמו :מ ‰ל‡וכל טריפו˙ ולמסיב ‰כזו?

....................................

כב

כח ˘˙‰וב˘ ‰ל ˙‰ווע„ו˙ חסי„ים
עוברו˙ ˘ע˘ ,‰ע˙יים ו˘ל˘"‰ ,נכ„" ˘כח כי ‰זמין כרטיסים ל˙י‡טרון יח„ עם רבי ˘‰לטון,
‰ו‡ נסחף כל כך בחווי‰ ‰חסי„י˙ ע„ ˘‰י ‰נ„מ ‰לו ל˘ע ‰כי ‰ו‡ נמˆ‡ ב'בי˙ ‰י˘ן' בין
‰וריו ‰חסי„ים

‡ולם ‡פ˘רי לפעול ˙‰עוררו˙ ˙˘וב ‰מ˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ וזכרונו˙ מ‰בי˙ ‰חסי„י,
ב‡ופן ‰טוב ובלי יסורים ח"ו.
)ל˜וטי „בורים ]‰מ˙ור‚ם[ ח"‡ ע' .158
מ˙וך ‰ספר ‰ח„˘ "„רכי ‰חסי„ו˙ – ענינים"˙‰ ,ווע„ו˙ חסי„י˙ – פר˜ ו'(
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כ

‰

‰בי‡‰ו זרם ‰חיים ל‡ויר ‰מרוח˜˙ ביו˙ר ,ע„ כ„י חילול ˘ב˙‡ ,כיל˙ טריפו˙ וכו',
ר"ל.

מקרא אני דורש

ב‰יו˙ו ˆ‡ˆ‡ למ˘פח ‰חסי„י˙ נכב„ ,‰בפלך מו‰ילוב‰˘ ,י˙˘˜ ‰ור ‰מ‡„ ‡ל
‰רביים – טרח ,מי„ עם „‰פס˙ ˙מונ˙ו ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן ,ו‰זמין ‡˙ ‡ח„ מ‚„ולי
ˆ‰יירים ˘יע˙י˜ עבורו ‡˙ ˙‰מונ ,‰וכן ‡˙ ˙מונ˙ בעל ˆ"‰מח ˆ„˜" בפורמט ‚„ול.
סכום ‚„ול ˘ילם בע„ ˙‰מונו˙ ,ועם ˘‰למ˙ן – ˜בע ‡ו˙ן בח„ר ספריי˙ו.
˘נים נ˜פו ועס˜יו ‰ס˙עפו .ליל„ים ˘נול„ו לו ‰עני˜ ‡מנם ˘מו˙ עבריים‡ ,ל‡
˘מי„ ‰סב ‡ו˙ם ל˘מו˙ רוסיים‰ .בי˙ ˙‰נ‰ל בע˘ירו˙ מופל‚ ‰ובמלו‡ ˜ˆב ˘ל
˙ענו‚י ו˙‡וו˙ ‰עולם ‰ז .‰כר‚יל במˆב כז‰ ,‰י˙‰ ‰חבר‡˘ ‰י˙˙‰ ‰רועע בעל ‰בי˙,
מורכב˙ ברוב ‰מנכרים ‡ו ,ל‰ב„יל ,מי‰ו„ים ˘˘כחו – ל‡ עלינו – מכבר ‡˙ מ˜ור
מחˆב˙ם ‰י‰ו„י.

"סוס ורכבו" – סוס פרע ,‰מין
‰סוס‡ ,ו נח˘בו לסוס?

‡ירע – ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ – ו‰ע˘יר ‰י ‰ז˜ו˜ ,לר‚ל עס˜ ח˘וב ,לי‰ו„י ע˘יר יר‡
˘מים וחסי„ .ב‰יו˙ „‰בר „חוף – מי‰ר לבי˙ו ˘ל ‰חסי„.
ב‰יכנסו לבי˙ ר‡ ‰ב‡ולמו˙ ‰רחבים ‡נ˘ים רבים מסובים לי„ ˘ולחנו˙ ערוכים
ו˘רים בח„ו„‚ ‰ול˙‰ .‰מונ‰ ‰זכיר ‰לו מחזו˙ „ומים מ˙˜ופ˙ יל„ו˙ו בסביב˙ ‰וריו.
‰מ‡רח יˆ‡ ‡ליו ו‰כניסו לח„רו ל˘ם ˘יח ‰ב„בר ‰עס˜ ‰מ˘ו˙ף.

מ„וע ל‡ ‰בי‡ ר˘"י יי˘וב ‰מכיל˙‡ ל"סוס ורכבו"‡ ,ף ˘‰בי‡ו‚‡ ,ב ,בפר˘˙
ויחי ‚בי "כי ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘"? ‰‰ /ב„ל בפ˘ט בין "סוס ורכבו" טרם נכנסו לים
לבין "סוס ורכבו" ל‡חר ˘נכנסו לים

כ˘‰ס˙יימ˘‰ ‰יח‰ ‰עיס˜י˙‡˘ ,ל ‡‰ורח לפ˘ר ‰מסיב‡‰ ,‰ם ‰י‡ לר‚ל ˘מח‰
מ˘פח˙י˙? ו‡ם כך ברˆונו ל‡חל "מזל טוב"‰ .חסי„ ˘‰כיר יפ‰ ˙‡ ‰וריו ˘ל ‡ורחו
וי„ע על ריחו˜ו מן ‰י„‰ו˙ ,ענ:‰
"‰ן ,זו ˘מח ‰מ˘פח˙י˙‡ ,נו מ˘וחחים ע˙ ‰טלפוני˙ עם ‰ורינו וז˜נינו ‰נמˆ‡ים
ב‚ן ע„ן ,ומרוב ˘מח ‰על ‰ב˘ורו˙ ‰טובו˙ ˘‡נו ˘ומעים מ‰ם – ‰ננו עורכים מסיב‰
ח‚י‚י˙".
‡‰ורח עמ„ מ˘˙ומם ל„ברים ‰בל˙י מובנים ,ובר‡ו˙ ‰חסי„ ‡˙ מבוכ˙ו‰ ,סביר:
‰יום ‰ו‡ ח‚ "י"ט כסלו"‰) 1לז י„ע ‰יטב מ ‰ז ‰י"ט כסלו( וב‰יכלו ˘ל רבנו ‰ז˜ן
ב‚ן ע„ן ˘ורר˙ ˘מח„‚ ‰ול .‰כל „ˆ‰י˜ים ‡˙‰ספו ב‰יכלו ˘ל רבנו ל‰ביע לו "מזל
טוב" ל‚‡ול‰˘ ‰י˙ ‰לו ולי˘וע˘ ‰ב‡ ‰על י„ ‰לרבבו˙ י‰ו„ים – ˘‰יו לחסי„ים.
‡בו˙ינו ˘‰ס˙ופפו בˆילם ˘ל רבו˙ינו מ˘˙˙פים ו„‡י ב˘מח ‰זו ,ו‡נו – ˆ‡ˆ‡י‰ם
– ˘מחים בח‚ם-ח‚נו.

"‡ז

י˘יר מ˘ ‰ובני י˘ר‡ל ‡˙ ˘‰יר‰ ‰ז‡˙ ל '‰וי‡מרו ל‡מר˘‡ ,יר ‰ל '‰כי ‚‡‰

‚‡ ‰סוס ורוכבו רמ ‰בים" )פר˘˙נו טו.(‡ ,
וב„ברי חז"ל נ„ר˘ו לפר˘ ‰ל˘ון "סוס ורוכבו" – ל˘ון יחי„ )„לכ‡ור‰ ‰יˆ ‰ריך
לומר בל˘ון רבים" :סוסים ורוכבי‰ם"( ,וז"ל ‰מכיל˙‡ על ‡˙ר:
"וכי סוס ‡ח„ ורכב ‡ח„ ‰י ?‰ו‰ל‡ כבר נ‡מר 'וי˜ח ˘˘ מ‡ו˙ רכב בחור ו‚ו'
מרכבו˙ פרע ‰ו‚ו''! ‡ -ל‡ ,כ˘י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום‡ ,ין ‡ויבי‰ן לפני‰ם ‡ל‡
כסוס ‡ח„ ורוכבו".
ו‰נ ,‰ר˘"י בפירו˘ו על ‰פסו˜ ל‡ ‰בי‡ ל„ברי ‰מכיל˙‡ ‰ללו )ו‰בי‡ כ˙וכן „ברי
‰מכיל˙‡ בפסו˜ ‡חר ,וכ„ל˜מן( – וי˘ לומר‡˘ ,כן ב„רך ‰פ˘ט )"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"(
‡ין „ר˘˙ ‰מכיל˙‡ מ˙יי˘ב˙ יפ ‰בפסו˜ ז ,‰וכמו ˘י˙ב‡ר בעז".‰

ב.

לכ‡ור‰ ‰י‡ ‰פ˘ר לומר‡˘ ,ליב‡ „ר˘"י ‡ין ˆורך בפירו˘ מיוח„ על ז˘ ‰נ‡מר

בל˘ון יחי„ – כי כבר לימ„ ‡ו˙נו ר˘"י בפ' וי˘לח )לב ,ו( ,בפירו˘ו על ‰פסו˜ "וי‰י לי
 (1ר‡ ‰ב‡ריכו˙ בס' "„רכי ‰חסי„ו˙  -על מוע„י ˘‰נ˘ ,"‰ער "י"ט כסלו".

˘ור וחמור"„" :רך ‡ר ıלומר על ‰רב˘ ‰וורים '˘ור'" .ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר נ‡מר "˘ור"

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

‰כוונ‰ ‰י‡ למין ˘‰ור; ומע˙‚ ‰ם בנ„ו"„‡ ,פ˘ר לומר בפ˘טו˙ ˘"סוס" ‰יינו ˘ם כללי
למין ‰סוס‰ ,כולל סוסים רבים.
‡ך „וח˜ ‰ו‡ ,כי נ‡מר כ‡ן "סוס ורוכבו"; וב˘למ‡ ‡˙ ˙יב˙ "סוס" ‡פ˘ר לפר˘ כ˘ם
כללי למין ‰סוס )‰כולל סוסים רבים(‡ ,בל בנו‚ע ל˙יב˙ "רוכבו" ‰רי "רוכב" ‰ו‡ ˙י‡ור
לפעול ,‰ול‡ מ˙‡ים לומר ˘˜יים "מין" כללי ˘ל רוכבים ‰נכלל ב˙יב˙ "רוכב".
]ובז ‰י˘ ליי˘ב „בר פל‡ ב˙ר‚ום ‡ונ˜לוס˘ ,בכמ ‰מ˜ומו˙ בפר˘ ‰זו ˘נ‡מר "סוס"

יט

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

)י„ ,ט .י„ ,כ‚ .טו ,יט( ‰ו‡ מפר˘ו "סוסוו˙" ,ו‰יינו סוסים רבים – ו„ו˜‡ בפסו˜ „י„ן ‰ו‡
מפר˘ "סוסי‡" ,ו‰יינו סוס ‡ח„;
כי˙ ,יב˙ "סוס" מˆ„ עˆמ‡ ‰פ˘ר ˘פיר לפר˘ ‰על מין ‰סוס ‰כולל סוסים רבים,
‡ל‡ ˘בפסו˜ „י„ן נ‡מר "סוס ורוכבו" – וכיון ˘‡˙ "רוכבו" ‡י ‡פ˘ר לפר˘ כ˘ם כללי
למין ‰רוכבים‰ ,רי על כרחך ˘‰ו‡ ל˘ון יחי„ ,וממיל‡ ‚ם "סוס" ‰סמוך לו י˘ ללמו„
בל˘ון יחי„ .ו‡כמ"ל[.

כח ˘˙‰וב˘ ‰ל ˙‰ווע„ו˙ חסי„ים
עוברו˙ ˘ע˘ ,‰ע˙יים ו˘ל˘"‰ ,נכ„" ˘כח כי ‰זמין כרטיסים ל˙י‡טרון יח„ עם

‚ .ולפום רי‰ט‡ נר‡ ‰לפר˘˘ ,ב‡מ˙ "סוס ורוכבו" ‰יינו פ˘וטו כמ˘מעו – סוס ‡ח„

רבי ˘‰לטון‰ ,ו‡ נסחף כל כך בחווי‰ ‰חסי„י˙ ע„ ˘‰י ‰נ„מ ‰לו ל˘ע ‰כי ‰ו‡

ורוכב ‡ח„ .ו‰יינו‰˘ ,כוונ ‰כ‡ן ‰י‡ )ל‡ לריבוי ‰סוסים ˘ל מˆרים ולרוכבים עלי‰ם,

נמˆ‡ ב'בי˙ ‰י˘ן' בין ‰וריו ‰חסי„ים

‡ל‡( ל‰סוס ˘עליו רכב פרע ‰מלך מˆרים בלב„; כי ,מכיון ˘‰עי˜ר במלחמ‰ ‰ו‡

◇ ◇ ◇

‰מלך )ול‡חר ˘‰מלך נופל במלחמ ‰מבי‡ „‰בר ‡˙ מפל˙ כל ˆב‡ו(‰ ,רי ‰ ‰˘‚„‰‰י‡
על ז˜‰˘ ‰ב"" ‰רמ ‰בים" ‡˙ פרע ‰ו‡˙ ‰סוס ˘עליו רכב.
ברם מ„ברי ר˘"י לעיל ,בפירו˘ו לפר˘˙ ויחי )מט ,ו( ,מוכח ˘ל„ע˙ו "סוס ורוכבו" כ‡ן
מכוון לריבוי ‰סוסים ו‰רוכבים ˘ל מˆרים – ול‡ ר˜ לפרע ‰בלב„:
נ‡מר ˘ם "כי ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘" ,ור˘"י מפר˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל‡נ˘י ‰עיר ˘כם ˘נ‰ר‚ו
על י„י ˘מעון ולוי .וז˘ ‰נ‡מרו בל˘ון יחי„ )"‡י˘"( ‰ו‡ מ˘ום ˘"‡ינם ח˘ובין כולם
‡ל‡ כ‡י˘ ‡ח„"; ומבי‡ לפירו˘ ז„ ‰ו‚מ‡ מ‰כ˙וב כ‡ן – וז"ל" :וכן במˆרים' :סוס
ורוכבו רמ ‰בים'"‰ .רי לנו ˘ל„ע˙ ר˘"י ‰ל˘ון "סוס ורוכבו" מכוון לריבוי ‡נ˘י מˆרים,
כ˘ם ˘‰כ˙וב "‰ר‚ו ‡י˘" מכוון לריבוי ‡נ˘י ‰עיר ˘כם.
וי˘ ל‰טעים ˘יט˙ו בז‰

)בכל ‰ב‡ ל˜מן – ר‡ ‰מ˘נ"˙ במ„ור ז ‰ל˘"פ ויחי ˙˘ע"‡ ,וˆרף

„‰ברים לכ‡ן(:
כ˘מ„ובר על מפל˙ ‡‰ויב על י„י מלחמ‰ ‰נע˘י˙ ב„רך ‰ר‚יל‡ ,ז ˘ייך לומר
˘מ„‚י˘ים במיוח„ ‡˙ מפל˙ו ˘ל ‰מלך ,כיון ˘‰י‡ ‰עי˜ר – כ‡˘ר מˆליחים ל‚˙‰בר

‰חסי„ ‰י˘י˘ ו‡‰ברך ‰חסי„י
‡ . .ח! כמ ‰חיו˙ ועי„ו„ מבי‡˙‰ ‰ווע„ו˙ חסי„ים‰ ,י‡ מ˘ר˘˙ ‡˙ כל ˜‰וˆים
מן ‰חיים ‰ברי‡ים ומוז‚˙ "רביעי˙" ˘ל חיים בחיי יום-יום ,כך ˘חיי ˘‰ע˘ ‰ל חיי
‰עולם ˘‚‰מי נ‰יים ˘ונים ל‚מרי ,זכים וט‰ורים יו˙ר.
˙‰ווע„ויו˙ חסי„יו˙ מט‰רו˙ ‡˙ ‡‰ויר ויוˆרו˙ סביב˘ ‰ל ‡ור ,מˆביעו˙ על „רכים
בעבו„˙ ˘‰י"˙ ומעמי„ו˙ ‡˙ ‡‰ברך על בסיס ‡‰מ˙‰ ,נח˜˜ו˙ במוחו ובלבו לע„.
זכרונו˙ עסיסיים כ‡ל ,‰י˘נם בו„‡י בכל ‡ח„ ˘מ‚זע ‰חסי„ים .כל בן ,ב˙ ‡ו נכ„
חסי„י‰ ,רי לב„ ז‡˙ ˘זורם ב‰ם „‰ם‰ ,מוח ו‰ל˘„ ˘ל ‰ורי‰ם ‰חסי„ים ,נו˘‡ים ‰ם
ב˙ו„ע˙ם זכרונו˙ ימי ‰נעורים ממ˘ ‰ר‡ו ו˘מעו ‡ˆל ‰ורי‰ם.
זכרונו˙ כ‡ל ‰בר‚עים מסויימים בחיים ,ע˘ויים ל‰בי‡ למ‰פכ ‰ב‡„ם ,ל˘מור מכל
רע ול‰עמי„ מ˘פח˘ ‰לימ ‰ב„רך חיים י‰ו„יים ‡מי˙יים.

על ‰מלך‰ ,רי ז‚ ‰ורם לכך ˘כל ˆב‡ו ייכנעו וי‡ב„ו;
‡ך כ‡ן מ„ובר על ז"˘ ‰סוס ורוכבו רמ ‰בים" ,על ז˘ ‰כ‡˘ר מˆרים נכנסו ל˙וך ‰ים
˘‰יב פ˙‡ום ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰ים ל‡י˙נו )"וי˘ב  '‰עלי‰ם ‡˙ מי ‰ים" – טו ,יט( ,ו‰ים ‰ו‡ ˘˘טף
ו‰טביע ‡˙ כל ‡לו ˘‰יו ‡ז ב˙וך ‰ים.
ובכן ,כ‡˘ר ‰ים חוזר ל‡י˙נו‰ ,ו‡ ˘וטף ‡˙ כל מי ˘נ˜ר ‰ב„רכו ,בלי ˘ום ‰בחנ‰
כלל בין ‰מלך „‚‰ול לבין ‡נ˘י ‰חיל ‰פ˘וטים; ולכן‡ ,ין לפר˘ ˘‰ל˘ון "סוס ורוכבו"

˘יח ‰טלפוני˙ עם ‰‰ורים ו‰ז˜נים ˘ב‚ן ע„ן
מע˘‰˘ ‰י ‰ב‡ח„ מ‚„ולי ע˘ירי ‰עיר „‚‰ול ‰פטרבור‚ ˘ברוסי„‡ ,‰ם ב˘נו˙
‰עמי„ ,‰מ‚זע ‰חסי„ים˘ ,ב‰יו˙ו ב‚יל ˜˙˘‰ 14ע בפטרבור‚ ,ולר‚ל נסיבו˙ ˘ונו˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

יום על פי ˙ור ‰ומˆוו˙ .וכפי ˘חכמינו ז"ל ‡ומרים ˘‰פירו˙ ‡‰מי˙יים ‰ם ‰מˆוו˙

מ˙ייחס לפרע ‰מלך מˆרים „ו˜‡ ,כי ענין ז˘ ‰ל "רמ ‰בים" מ˙ייחס ב˘וו ‰ממ˘ לכל מי

יח

)מ‡י פירי – מˆוו˙( .לכן כל מ‡מ ıב˙חום ‰חינוך מוˆ„˜ ,כי מ„ובר כ‡ן בכל ע˙י„ו
˘ל ˙‰למי„ ובטוב˙ו לכל ימי חייו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ"‚ עמ' ˘יח – ˙ר‚ום(

י„וע בחינוך‡˘ ,ף ‰טב‰ ‰נר‡י˙ ˜טנ ‰ב˘ע˙ ,‰נכפל˙ ‰י‡ פי כמ ‰וכמ ,‰כ„ו‚מ˙
‰טב ‰ב‚רעין ‡ו ב˘˙יל רך˘ ,כל טיפול ו‰טב ‰נע˘‡ ‰חר כך ˘ל‡ בערך ב‡ילן
‰עו˘ ‰פירו˙ ופירי פירו˙.

ז

˘‰י˘ ‰ם ,ו‡י ‡פ˘ר לומר ˘בנו‚ע ל"‰ים" ‰י‡ ‰יז‰ ‰ב„ל בין פרע ‰ל‡חרים.

„.

ומע˙ ‰י"ל˘ ,לכן ל‡ ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ „ברי ‰מכיל˙‡ )‰נ"ל ס"‡(‰˘ ,ל˘ון "סוס

ורוכבו רמ ‰בים" ˘ייך לז˘ ‰כ‡˘ר "י˘ר‡ל עו˘ין רˆונו ˘ל מ˜ום ‡ין ‡ויבי‰ן לפני‰ם
‡ל‡ כסוס ‡ח„ ורוכבו" ,כי ב„רך ‰פ˘ט ‡ין ˆורך ב„ר˘ ‰זו.
ו‰יינו‚˘ ,ם ר˘"י ס"ל ˘‰טעם ˘נ‡מר כ‡ן "סוס ורוכבו" בל˘ון יחי„ ‰ו‡ מ˘ום ˘כל

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ"ו ,עמ' ˘כ‡(

‰סוסים ו‰רוכבים ‰יו נח˘בים בפועל כ‡ח„ בלב„ – ‡ולם ל„ע˙ו ‰רי ז) ‰ל‡ חי„ו˘

‡מר ‰כ˙וב "כי „‡‰ם ע ,"‰„˘‰ ıורו‡ים ‡נו ‡˘ר ˘ינוי ‡יז‰˘ ‰ו‡‡ ,פילו ˜ל,

מיוח„ מˆ„ ‚„ול˙ ˜‰ב" ‰ו‚„ול˙ עמו י˘ר‡ל כו'˘ ,ביחס ‡לי ‰נח˘בים כל ‡‰ויבים

ב‚רעין ,מ˘נ‡‰ ˙‡ ‰ילן ˆ‰ומח מ‚‰רעין מן ‡ ‰ˆ˜‰ל  .‰ˆ˜‰וכן ‰ו‡ בחנוך ‰יל„.

"כסוס ‡ח„ ורוכבו"‡ ,ל‡( מˆ„ ‰מˆי‡ו˙ כפ˘וט:‰

ולכן ‡פילו ב˘ביל ‰טב˜ ‰ל ‰בחינוכו כ„‡י ל„˙˘‰ל ול„˙˘‰ל .וכ"˘ ‡ם ‰חינוך

כ‡˘ר ‰ים ˘ב ל‡י˙נו‰ ,רי נ˘טפו ונטבעו כל מי ˘‰י ‰ב˙וכו בב˙ ‡ח˙ ,ממ˘ כ‡י˘

„ור˘ ˙י˜ון בענינים עי˜רים ‰עלולים ל˘‰פיע על ‰יל„ במ˘ך כל ימי חייו .וחז˜‰

‡ח„; כלומר :מˆ„ ‰מˆי‡ו˙ ˘ל "רמ ‰בים"‰ ,רי ˘‡ין ˘ום ‰ב„ל בין יחי„ לבין רבים,

ל˙עמול ‰ופעול‰ ‰נע˘י˙ ב‡מ˙ ˘‡ינן חוזרו˙ רי˜ם.

ו‰יינו ‰ך ממ˘ ‡ם ‰י ‰ב˙וך ‰ים ר˜ ‡י˘ ‡ח„ ‡ו ˘נמˆ‡ים ב˙וכו ‡נ˘ים רבים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ב' ,עמ' פב(

˘˙יל ‰ע˙י„ ל‚„ול ול‰יו˙ עı

ולכן‡ ,ין ‰כ˙וב מ‡ריך ו‡ומר "סוסים ורוכבי‰ם" בל˘ון רבים˘ ,ז ‰מ˙‡ים „ו˜‡
במלחמ ‰ר‚יל˘ ‰ב ‰נ„ר˘ יו˙ר כח כ„י לנˆח רבים מ‡˘ר יחי„ ,וי˘ רבו˙‡ וחי„ו˘ בז‰
˘ˆ‰ליחו ל‚˙‰בר על ‰רבים; ‡ולם בנ„ו"„‡ ,ין ˘ום חי„ו˘ ו˙וספ˙ בז‰˘ ‰ים "ˆ‰ליח"
ל‰טביע ‡נ˘ים רבים יו˙ר מ‡˘ר בזˆ‰"˘ ‰ליח" ל‰טביע ‡„ם ‡ח„ ,וממיל‡ ‰ל˘ון

יל„ים י˜רים ˘י'˘ ,לום וברכ!‰
˜בל˙י ב˘מחˆ‰ ˙‡ ‰יורים ˘לכם עם מכ˙ב ‰מור ‰ו‚‰ננ˙...
ˆ‰יורים ו‰מכ˙ב ‚‰יעו לי„י לפני ‰‰ילול‡ )י‡רˆייט( ˘ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר,
ו‰מענ˘ ‰לי נכ˙ב ערב ט"ו ב˘בט ,ר‡˘ ˘‰נ ‰ל‡ילנו˙.

‰מ˙‡ימ ‰כ‡ן ‰י‡ „ו˜‡ בל˘ון יחי„.

.‰

‡ולם‡ ,ף ˘בפסו˜ כ‡ן )"סוס ורוכבו רמ ‰בים"( ‡ין ר˘"י מבי‡ ל„ברי ‰מכיל˙‡

)וכנ"ל ב‡רוכ‰ – (‰רי ˘‰ו‡ מבי‡ ˙וכן ז ‰לפני כן ,בפירו˘ו על ‰פסו˜ "ויר„פו מˆרים

ו‰רי ‚ם בˆיוריכם ר‡י˙י יל„ים ויל„ו˙ ו‡ילנו˙ ופרחים .ול˜˘ר ‡˙ כל ‰ענינים
‡‰ל‡ ,‰זכיר לכם ‰חיב ‰ו‰‡‰ב‰ ‰י˙ר˘ ‰רח˘ כ"˜ מו"ח ‰רבי לכל בני ובנו˙ י˘ר‡ל,
„‚‰ולים עם ˜‰טנים ,ובפרט ˜‰טנים ‡˘ר „‡‚ לחינוכם ולטוב˙ם בכל מ˜ום ˘‰ם ,ובכל
יל„ ויל„ ‰ר‡˙˘ ‰יל ‰ע˙י„ ל‚„ול ול‰יו˙ ע – ıפרי „‰ר נו˘‡ פירו˙ טובים ונחמ„ים.
‡מנם „בר ז˙ ‰לוי ברˆונם ועבו„˙ם ˘ל ‰יל„ ו‰יל„ .‰ו‰מ˘ל לז‰ ‰ו‡ ‡‰ילן:
כ˘נוטעים ‚רעין ‡ו ˘˙יל רךˆ ,ריך ל˘מור עליו מע˘בים רעים וכל מיני מזי˜ים,
ול‰ספי˜ לו מים וכולי ,ע„ ‡˘ר י‚„ל וי‰י ‰ל‡ילן נו˘‡ פירו˙ טובים .ו‰ו‡ „‰בר בכל
יל„ ויל„˘‡ ,‰ר ‡מר ˘‰ם י˙ברך על י„י נבי‡ו ˘‰ם "נˆר מטעי מע˘ ‰י„י ל˙‰פ‡ר".
ו‰נ‰ ‰בור‡ י˙ברך נטע ב˙וככם נ˘מ„˜ ‰ו˘ ,‰חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘ ,ועליכם
ל˘מור "‚רעין" ‡לו˜י ז ‰מע˘בים רעים ומזי˜ים ,ז‡˙ ‡ומר˙ מחברים בל˙י ‚‰ונים,
ול‰ספי˜ לו מים חיים ,ו‡ין מים ‡ל‡ ˙ור˙ ,‰ור˙ חיים ומˆוו˙י' ˘חיים ‰ם לעו˘י‰ם.
ו‡זי י˙ן ויחזור וי˙ן לכם ˘‰ם י˙ברך ברכ˙ו ˘˙ˆליחו ל‰יו˙ "‡ילנו˙" נו˘‡י פירו˙
טובים ומ˘ובחים ,ל˘מח˙ ‰וריכם ומוריכם ול‚‡ון ול˙פ‡ר˙ עמנו ,עם בני י˘ר‡ל.
בברכ ‰לˆ‰לח ‰ולב˘ורו˙ טובו˙
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ"‚ ,עמ' ˘כ„(

ויבו‡ו ‡חרי‰ם כל סוס פרע ‰רכבו ופר˘יו ‡ל ˙וך ‰ים" )י„ ,כ‚( ,וז"ל:
"כל סוס פרע – ‰וכי סוס ‡ח„ ‰י‡ ,‰ל‡ מ‚י„ ˘‡ין כולם ח˘ובים לפני ‰מ˜ום ‡ל‡
כסוס ‡ח„".
ו‰בי‡ור בז) ‰ול‰עיר ממפר˘י ר˘"י על ‡˙רˆ :י„ ‰ל„רך .נחל˙ יע˜ב .ועו„(:
ב‡ו˙˘ ‰ע – ‰לפני ˘˜‰ב"˘‰ ‰יב ‡˙ מי ‰ים על מˆרים ˘‡ז ‡ב„ו כולם כ‡י˘ ‡ח„
כו' – ‰י˜‰ ‰ב"" ‰נלחם" במˆרים ,וע"„ מלחמ˙ ב˘ר ו„ם.
וכמו ˘‡מר מ˘ ‰לבני י˘ר‡ל '‰" :ילחם לכם ו‡˙ם ˙חרי˘ון" )י„ ,י„( ,ובפירו˘
ר˘"י '‰" :ילחם לכם – ב˘בילכם" .ו‰יינו˘ ,מ˘‡ ‰ומר לבני י˘ר‡ל כי ‰ם ‡ינם ˆריכים
ל‰ילחם ,כיון ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‰נלחם ב˘בילם .וכן מפור˘ ב‰מ˘ך ‰ענין" :וי‡מר מˆרים
‡נוס ‰מפני י˘ר‡ל כי  '‰נלחם ל‰ם במˆרים" )י„ ,כ˜‰˘ – (‰ב" ‰נלחם במˆרים ‡˙
מלחמ˙ם ˘ל י˘ר‡ל.
ומע˙ ,‰כיון ˘˜‰ב"" ‰נלחם" עם מˆרים כביכול – ב„ו‚מ˙ ב˘ר ו„ם ‰נלחם עם
חבירו‰ ,רי י˘ נ˙ינ˙ מ˜ום ל˜ס"„ ˘בענין ז ‰י˘ ‰ב„ל בין רבים ובין יחי„ ,וכמו בב˘ר
ו„ם ˘‰מלחמ ‰כנ‚„ רבים ˜˘ ‰יו˙ר מ‡˘ר מלחמ ‰כנ‚„ יחי„;

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

יז

וז‰ו ˘מח„˘ ‰כ˙וב )ובל˘ון ר˘"י" :מ‚י„"( ב‡ומרו "סוס פרע – "‰ל˘ון יחי„,
˘‚ם ב˘ע ‰זו ˘ב˜‰ ‰ב"" ‰נלחם" במˆרים‰ ,רי "‡ין כולם ח˘ובים לפני ‰מ˜ום ‡ל‡
כסוס ‡ח„".

]ו.

וי˘ ל‰וסיף בז – ‰מענין לענין ב‡ו˙ו ענין:

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

ב˙חיל˙ ‰פר˘ ‰מסופר˘‡ ,ר פרע ‰ל˜ח "˘˘ מ‡ו˙ רכב בחור וכל רכב מˆרים ו‚ו'"
)י„ ,ז( .ור˘"י ˘ם מוכיח˘ ,ב‰מו˙ ‡לו ‰יו מ"‰יר‡ ‡˙ „בר ˘ "'‰במˆריים – ˘„ו˜‡
‰ב‰מו˙ ˘ל‰ם ניˆלו מ‰מכו˙ כו' .וממ˘יך ר˘"י" :מכ‡ן ‰י ‰רבי ˘מעון ‡ומר ,כ˘ר
˘במˆרים ‰רו‚ ,טוב ˘בנח˘ים רˆו ˙‡ ıמוחו".

ז‰ירו˙ – ‚רעין!

ומפר˘ ‰לבו˘ ענין ר‡י ‰זו˘ ,מז‰"˘ ‰יר‡ ‡˙ „בר ‰ "'‰בי‡ו ‡˙ ב‰מו˙י‰ם
לפרע ,‰מובן ˘‚ם ‰ם ˆ‰טרפו לפרע ‰ור„פו ‡חרי בני י˘ר‡ל ,וממיל‡ ‚ם ‰ם נ‡ב„ו
לבסוף ביח„ עם כל ‰רו„פים; ומז˜‰˘ ‰ב"‡ ‰יב„ ל"‰יר‡ ‡˙ „בר  "'‰ביח„ עם כולם
]˘‰רי נ‡מר "ל‡ נ˘‡ר ב‰ם ע„ ‡ח„" )י„ ,כח([‰ ,וכח ‰ברור‚˘ ‰ם "כ˘ר ˘במˆרים" –
"‰יר‡ ‡˙ „בר  - "'‰י˘ ל‰רו‚ ול‡ב„ ,כי ב‡מ˙ ‚ם ‰ו‡ ˘ונ‡ לי˘ר‡ל וכו'.

‰בור‡ י˙ברך נטע ב˙וככם נ˘מ„˜ ‰ו˘ . . ‰עליכם ל˘מור "‚רעין" ‡לו˜י ז ‰מע˘בים
רעים ומזי˜ים  -חברים בל˙י ‚‰ונים ,ולספ˜ לו מים חיים ‡ -ין מים ‡ל‡ ˙ור‰

◇ ◇ ◇

]וז"ל ‰לבו˘" :ולפי ˘ניער  ˙‡ '‰פרע ‰וכל חילו בים ,ל‡ נ˘‡ר ב‰ן ע„ ‡ח„,
ו„‡י ‰י ‰ב‰ן ‰רב ‰מ‡„ מ‡ו˙ן ‰יר‡ים „בר ˘ ,'‰כולם ˆללו בים ‡ . .ל‡ ו„‡י ˘‰ם
י˙ברך‰ ,בוחן כל לבו˙ וע˘˙ונו˙ ,י„ע ˘‡ע"פ ˘כבר ‰יו יר‡ים ‡˙  ,'‰עכ˘יו נ‰פך
לבם ל˘ונ‡ים ול‰רו‚ ול‡ב„ ר„פו ול‡ ‰י ‰ב‰ם טוב ‡פילו ‚ם ‡ח„ וכו'" .ועיין ˘˜ו"ט
ב„בריו ו‰מס˙עף – בל˜ו"˘ חט"ז ע' .[155
ולפום רי‰ט‡ י˘ ל˘˜‰ו˙„ ,לכ‡ור ‰למ‰ ‰מ˙ין רבי ˘מעון ע„ לפר˘˙נו ]וכ„יו˜
ל˘ון ר˘"י" :מכ‡ן ‰י ‰רבי ˘מעון ‡ומר"[ כ„י ל‰וכיח ˘‡ין ‰ב„ל בין ‰מˆריים ,ו‚ם
"כ˘ר" ˘ב‰ם י˘ ל‰רו‚? ‰רי כבר במכ˙ בכורו˙ – ˘בס„ר˜‰ ‰ו„מ˙ – ר‡ינו ˘˜‰ב"‰
‰ר‚ לכל בכורי מˆריים )‚ם ל"‰יר‡ ‡˙ „בר ˘ "'‰ב˙וכם( ,בלי יוˆ‡ מן ‰כלל!

‚ו„ל ‡חריו˙ ‚‰נן בכרם '‰
‡מר ‰כ˙וב "כי „‡‰ם ע :"‰„˘‰ ıכרם ˆ '‰ב‡ו˙ – בי˙ י˘ר‡ל .ו‰פירו˙ – ‰ם
‰יל„ים ,כבנים כבנו˙ .ומ„‚ ‰ול‡ ‰חריו˙ ‰מנ‰י‚ו – ‚‰נן ‡˘ר בי„ו מסר בעל ‰כרם
‡˙ כרמו˘ .לכן ‡מרו רז"ל ˘לימו„ ‰יל„ים נ˜ר‡ מל‡כ˙ „' ,ומ„‚ ‰ל זכו˙ו ‡˘ר
מנ‰ו „' לנוטר כרמו .ורו‡ין ‡נו ‡˘ר כל ‰טב ,‰ו‡פילו ˜טנ ,‰ב‚רעין‚ ,ורמ˙ יפוי
ו˘בח רב ב‡ילן ˆ‰ומח ממנו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ‡' ,עמ' פ‚(

ועל פי ‰נ"ל )סעיף  – (‰י˘ לומר בז:‰
ממכ˙ בכורו˙ ‡ין ‰וכח ‰ברור ‰ל‰נ ˙‚‰בני י˘ר‡ל – כי ‡פ˘ר לומר ˘„ו˜‡ ˜‰ב"‰
‰ו‡ ˘‚לוי לפניו ˘"כ˘ר ˘במˆרים ‰רו‚" ,ו‰ו‡ ז˘ ‰יכול ל‰כו˙ ‡˙ כל בכורי מˆרים
כי י„וע לו ˘‡ין ב‰ם „בר טוב; ‡ולם ב˘ר ו„ם˘ ,לפניו ‡ין ז ‰י„וע בבירורˆ ,ריך

כל ‰טב ‰ב‚רעין – ערכ ‰כפול ומכופל ב‡ילן
˙‰ור‡ ‰ומר˙ ˘„‡‰ם „ומ ‰ל‡ילן )"„‡‰ם ע˘ ,("‰„˘‰ ıבכך ˙‰ור ‰מור ‰לנו
לימו„ ו‰ור‡ ‰ח˘ובים ,במיוח„ ב˙חום ‰חינוך.

ל‰יז‰ר יו˙ר ול‡˘‰יר בחיים ‡˙ "‰כ˘רים" מחמ˙ ‰טוב ˘י˘ ב‰ם.
„ו˜‡ בפר˘˙נו˘ ,ב˜‰ ‰ב" ‰לחם עם מˆרים ב‡ופן ˘ל " '‰ילחם לכם"‰ ,יינו

כ‡˘ר ‰עˆ ıעיר; י˙יר ‰מזו ,כ‡˘ר ‰ו‡ ע„יין בˆור˙ ‚רעין ,כל טיפול טוב ‡ז ,ע„

)כנ"ל

כמ˘ ‰יר‡˜ ‰טן ופחו˙-ערך‰ ,רי עם ‰זמן ‰ו‡ מוכפל כמ ‰פעמים ,ומלו‡ ˙‰וˆ‡ו˙

˘לחם עם מˆרים במ˜ום מלחמ˙ בני י˘ר‡ל וב„ו‚מ˙ מלחמ˙ ב˘ר ו„ם כביכול

ס" – (‰ו‰רי ב˘ר ו„ם ‡ינו יכול ל‰בחין כו' – ובכל ז‡˙ לחם עמ‰ם ע„ ˘"ל‡ נ˘‡ר
ב‰ם ע„ ‡ח„"‰ ,רי "מכ‡ן" למ„ים ל‰נ„‡‰ ˙‚‰ם במלחמ˙ו‚˘ ,ם "כ˘ר ˘במˆרים
‰רו‚" .ו„ו"˜[.

ב‡ו˙ לביטוי בע„‚‰ ıול.
„ומ ‰לכך ‰י‡ ˘‰‰פע‰ ‰פרטי˙ על יל„‚ .ם בפעול˘ ‰יכול ‰כר‚ע ל‰יר‡ו˙
כ˜טנ ‰מ‡ו„ ,ע„ ˘˙ו‰ים ‡ם בכלל כ„‡י ל˜˘‰יע בכך מר ıוי‚יע‡ – ‰ף ‚ם פעול‰
"˜טנ "‰זו יכול ‰ל‰˙‰פך ל˘‰פע„‚ ‰ול ‰ונמ˘כ˙ בל˙י ר‚יל ‰ב‰נ ‰‚‰בחיי ‰יום

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

ב„ומ ‰למ˘"כ ‚בי ˙עני˙( ,כי ‰ו‡ ‰יפך
ענינ˘ ‰ל ‰סעו„‰˘ ‰י‡ לעונ‚.
וכ˘ם

˘כן

‰ו‡

בנו‚ע

ולפ"ז י"ל „לכן ‰י' מנ ‚‰רבו˙ינו
לˆ‡˙ בסעו„ ‰זו בטעימ ‰כל˘‰י ,כיון

ל‰מנעו˙

מ‡כיל ‰כלל ועי˜ר‰ ,ו‡ „‰ין כ‡˘ר
‡כיל ‰פלוני˙ מˆער˙ ו‡כיל ‰פלוני˙
מענ‚˙ ,ול‰כי מי ˘י˘ לו ˆער מ‡כיל˙

˘‰ר‚י˘ו ‰בחי' ‰רוחני˙ ˘בזמן סעו„‰
‚' ,ו˙למי„י‰ם וחסי„י‰ם ‰ל‡ ‰ם ˜˘ורים
ב‰ם ,לומ„ים ˙ור˙ם )ע"מ לע˘ו˙(
ו‰ולכים ב„רכי‰ם.9

פ˙ בסעו„˙ ˘‰ב˙ ‡זי מלכ˙חיל‰ ‰חיוב
˘עליו ‰ו‡ ל‡ ל‡כול פ˙ ,ו‡„רב‡ ,‰ם
י‡כל פ˙ ‰רי ‰ו‡ עו˘„ ‰בר ˘‰ו‡ ‰יפך
כוונ˙ ‰חיוב „סעו„˙ ˘ב˙

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

]ועיי' ב˘ו"ע

רבינו )סי' רמב ס"ז( ‚בי ‡כיל˙ „‚ ב˘ב˙ )ומ˜ורו
במ‚"‡ ˘ם ס˜"‡(" ,וטוב ליז‰ר ל‡כול „‚ים בכל
סעו„‡ ‰ל‡ ‡ם כן ‚„‰ים מזי˜ים לו לפי טבעו ‡ו
˘˘ונ‡ם ˘‡ין לו מ‰ם עונ‚ ‡ל‡ ˆער ,ו˘‰ב˙

לענ‚ ני˙ן כמו ˘י˙ב‡ר בסימן רפ"ח"[.
ועל יסו„ ז ‰י˘ לומר בענייננו„ ,ז‰
˘לכ˙חיל ‰י˘ חיוב ‡כיל˙ פ˙ בסעו„‰
‚' ‰ו‡ „ו˜‡ ב‡„ם ˘‡ˆלו י˘ עונ‚ ב„בר,
מ˘‡"כ מי ˘‡ין לו עונ‚ ב‡כיל˙ פ˙
ע˙ ,‰כי מ‡מין ב‡מונ˘ ‰לימ˘ ‰זמן
ז„ ‰סעו„) '‚ ‰ע"פ ‰נס˙ר( ‰ו‡ בחי'
עו"‰ב ˘י˘ למעט בו ב‡כיל ‰וכו'‰ ,רי
˘וב י˘ לו ˆער ב‡ם י‡כל פ˙ ,ו‡זי על
‡„ם ז ‰מלכ˙חיל‡ ‰ין חל חיוב ‡כיל˙
פ˙ בסעו„ ,'‚ ‰ו‡„רב – ‰ל‡„ם ז ‰מ‰ו„ר
יו˙ר ע"פ ‰לכ˘ ‰ל‡ יˆער עˆמו ב‡כיל˙
פ˙ ויˆ‡ י„י ‰סעו„ ‰בטעימ ‰כל˘‰י.8

 (8ועל „רך מ˘ ‰נ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר )ל˜ו"˘
חכ"ט ע'  (218 ;212בענין מנ ‚‰חב"„ ל‰מנע
מ˘ינ ‰בסוכ˘) ‰לכ‡ור‰ ‰ו‡ ר˜ מטעם נס˙ר ע"פ
˜בל ,‰מˆ„ ‡ור רוחני ‚בו ;‰ו‡יך ‡פ˘ר ˘יבי‡

לי„י ˜ול‡ ˘ל ב„יעב„ ב‰לכ„ ,(‰מי ˘י˘ לו ˆער
מן ˘‰ינ‡) ‰ף מטעם רוחני( – ˘וב לכ˙חיל ‰ע"פ
‰‰לכ‡ ‰ין לו לי˘ן בסוכ ‰כ„ין מˆטער.
 (9ועיי"ע בל˜ו"˘ חכ"‡ ע'  86ו‡ילך ˘מב‡ר
עפ"ז ‰רמז במימר‡ „ר' יוסי ב˘ב˙ )˜יח ,ב( י‡‰
חל˜י מ‡וכלי ‚' סעו„ו˙‰„ ,מ‰ר˘"‡ פיר˘ ˘ם
˘כוונ˙ו בל˘ון ז ‰לזרז ‡˙ ‰בריו˙ ב˜יום חיוב
סעו„ ,'‚ ‰ולכ‡ור‡ ‰ינו מחוור ‡יך ˘ייך לנ˜וט
זירוז ב„בר ˘‡ינו ר˜ ‰י„ור ומי„˙ חסי„ו˙ ‡ל‡
חיוב ‚מור ]ו‡ין לומר ˘כוונ˙ ר' יוסי ר˜ לענין
‰חכם עיניו בר‡˘ו ˘יז‰ר ל‡ למל‡ כרסו בסעו„˙
‰בו˜ר כ„י ˘יוכל ל‡כול סעו„) '‚ ‰כמ"˘ בטו˘ו"ע
ר"ס רˆ‡( ,וכעין מ˘ ‰פיר˘ במחזי˜ ברכ ‰ר"ס רˆ‡
‚בי מימר‡ „רב נחמן* – ז‡ ‰ינו כי ˜˘ ‰לומר „על
מיל˙‡ „פ˘יט‡ כ‚ון זו י‡מר ר' יוסי על עˆמו "י‡‰
חל˜י"[‡ ,ל‡ „כוונ˙ו ע"פ ‰רמז ו‰סו„ לומר ˘‡ף
˘מˆ„ ‰נס˙ר לכ‡ו' ˆ"ל בל‡ ‡כיל ‰כלל )בבחי'
עו"‰ב כו' – כמבו‡ר במ˜ורו˙ ‰נ"ל ˘בי‡רו ‰טעם
‰נס˙ר( ,מ"מ י˘ ‚ם עילוי רוחני ˘˙ ‡‰מ"מ ‡כיל‰
וטעימ ‰כל˘‰י .ובז ‰מיי˘ב ˘פיר ל˘ון ‡„מו"ר
מ‰וריי"ˆ ב˘ם ‡ביו בר˘ימ‰ ‰נ"ל בפנים .עיי"˘
ו˙מˆ‡ נח˙.
*( דקאמר רב נחמן להלן בסוגיין "תיתי לי דקיימית
ג' סעודות כו'" ,וגם בזה צריך להבין מה שייך לשון
כזו בחיוב גמור .וכבר כתבו התוס' )בכורות ב ,ב
ד"ה שמא( שמכאן ראי' שבזמנם לא היו נזהרים בג'
סעודות .וראה מש"כ בזה המהר"ל בחידושי אגדות על
אתר ,ובמחזיק ברכה שם .ולהעיר ,שעל גליון הש"ס
וילנא צויין במאמר ר' יוסי לתוס' הנ"ל.

בין מיל˙ ‡ליעזר
לפר˘˙ ˘ב˙
וי‰י ביום ˘˘‰י ל˜טו לחם מ˘נ‚ ‰ו',
ויבו‡ו כל נ˘י‡י ‰ע„ ‰וי‚י„ו למ˘‰
מכ‡ן י˘ ללמו„ ˘ל‡ ‚‰י„ ל‰ם מ˘ ‰פר˘˙ ˘ב˙
˘נˆטוו ‰לומר ל‰ם ו‰י' ביום ˘˘‰י ו‰כינו ו‚ו' ע„
˘˘‡לו  . .ולכך ענ˘ו ‰כ˙וב ˘‡מר לו ע„ ‡נ‰
מ‡נ˙ם ול‡ ‰וˆי‡ו מן ‰כלל

)טז ,כב .ר˘"י(

בפ' ˘מו˙ ,על ‰פסו˜ "וי‰י ב„רך במלון ‚ו'
ויב˜˘ ‰מי˙ו" מפר˘ ר˘"י "לפי ˘ל‡ מל )מ˘(‰
‡˙ ‡ליעזר בנו ,ועל ˘נ˙ר˘ל ,נענ˘ עונ˘ מי˙."‰
ו‡"כ˙ ,מו ,‰ל‡חרי ˘כבר נענ˘ מ˘ ‰על ז˘ ‰ל‡
נז„רז במˆו‡ ,‰יך י˙כן ˘בפר˘˙נו "ל‡ ‚‰י„ ל‰ם
 . .ע„ ˘˘‡לו" ,ו"ענ˘ו ‰כ˙וב"?
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:
בפ' ˘מו˙ מ„ובר ל‡חר ˘‚‰יע זמן ‰מיל,‰
ו‰י' מ˘ ‰מחוייב במיל˙ בנו ,וע"כ נענ˘ "על
˘נ˙ר˘ל"‡ .ך בפר˘˙נו ל‡ מˆינו ˘נˆטוו ‰מ˘‰
למסור ‡˙ ˆ‰יווי לפני יום ˘˘‰י ,ו‚ם בפועל ל‡
‡יחר מ˘ ‰למסור ל‰ם ‡˙ ˆיווי  '‰ע„ ל‡חר
זמנו‡ ,ל‡ מסר ל‰ם ‡˙ ˆ‰יווי ביום ˘˘‰י˜ ,ו„ם
˘‰ב˙.
ולפי ז ‰מובן‡˘ ,ינו „ומ‰ ‰מ‡ורע בפר˘˙נו
ל‰מ‡ורע בפ' ˘מו˙ ,ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ ,עמ' ‰ 89ע' (9

˘בי˙ ‰מ‡פי' ול‡ מ‰וˆ‡‰
וי‰י ביום ˘‰ביעי יˆ‡ו מן ‰עם לל˜וט
ול‡ מˆ‡ו
)טז ,כז(

לכ‡ור˙ ‰מו‰ ,‰רי ‰יˆי‡ ‰ל˘„ ‰על מנ˙
לל˜וט ‡˙ ‰מן ‰י˙ ‰בו„‡י עם ‰כלים ל‰בי‡
ב‰ם ‡˙ ‰מן ‰בי˙ ,‰ונמˆ‡ ˘עברו ביˆי‡ ‰זו
על ‡יסור ‰וˆ‡ .‰ו˜˘‰ ,‰רי כבר נˆטוו י˘ר‡ל
על ˘‰ב˙ מ˜ו„ם ,כמו ˘נ‡מר ל‰ם "˘ב˙ון ˘ב˙
˜ו„˘ ל '‰מחר" ,ו‰י‡ך עברו על ‡יסור ‰וˆ‡?‰
]ו‡ין ל˙ר˘ ıזו‰י כוונ˙ ‡מיר˙  '‰למ˘‰
ל‡חרי ‰יˆי‡ ‰לל˜וט "ע„ ‡נ ‰מ‡נ˙ם ל˘מור
מˆו˙י ‚ו' ,ר‡ו כי  '‰נ˙ן לכם ˘‰ב˙ ‚ו' ‡ל יˆ‡
‡י˘ ממ˜ומו ביום ˘‰ביעי"  -כי מז˘ ‰בפסו˜ים
˘לפנ"ז נ‡מר ר˜ ˘‰מן ל‡ י‰י' ביום ˘‰ב˙ ‡בל
ל‡ ב‡ ‡יסור מפור˘ לˆ‡˙ לל˜וט מ˘מע ˘ר˜
ל‡חרי ˘יˆ‡ו לל˜וט נˆטוו "˘בו ‡י˘ ˙ח˙יו ‡ל
יˆ‡ ‡י˘" ˘ -ל‡ יˆ‡ו לל˜וט ‰מן ב˘ב˙‡ ,ך בז‰
˘יˆ‡ו ˜ו„ם לל˜וט ל‡ עברו על ˆיווי ‡ .'‰ל‡
כוונ˙ „‰יבור "ע„ ‡נ ‰מ‡נ˙ם ‚ו'" ‰י‡ על ז‰
˘בנ"י ‰יו מחוסרי ‡מונ„ ,‰מכיון ˘ר‡ו ˘˜‰ב"‰
נ˙ן ל‰ם לחם מ˘נ ‰ביום ˘˘‰י ב‡מרו ‰טעם
בפירו˘ ˘ביום ˘‰ביעי "ל‡ ˙מˆ‡ו‰ו ב˘„. . ‰
ל‡ י‰י' בו"‡ ,ין מ˜ום לˆ‡˙ ל˘„ ‰למˆו‡ מן[.
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז) ‰ב„רך ‰פ˘ט(:
ב˘מיר˙ ˘ב˙ עם כל „יני' נˆטוו י˘ר‡ל ר˜
‡חרי מ˙ן ˙ור .‰ומ˘ ‰מˆינו ˘נ‡מר ‡ˆל ‰מן
"˘ב˙ון ˘ב˙ ˜ו„˘ ל '‰מחר" – ‡ינו ˆיווי על
˘מיר˙ ˘ב˙ ב˘לימו˙ ,‰כ"‡ ‡ך ור˜ על ˘מיר˙‰
בענינים ˘‰ייכים לל˜יט˙ ‰מן ו‰כנ˙ו ,ור˜
בענינים ˘נ˙פר˘ו בפירו˘ בכ˙וב ז„ ,‰ר˜ ‡לי‰ם
נˆטוו .ומכיון ˘בכ˙וב "˘ב˙ון ˘ב˙ ˜ו„˘"
נ‡מר ר˜ ‡יסור ‡פי' ובי˘ול ,במיל‡ ל‡ נ‡סרו ‡ז
ב‰וˆ‡ ‰מר˘ו˙ לר˘ו˙ ,ו‰י' מו˙ר ל‰ם לˆ‡˙.
ור˜ ל‡חרי ‰יˆי‡ ‰לל˜וט‡ ,מר ל‰ם  '‰בפירו˘
"˘בו ‡י˘ ˙ח˙יו" ו‡זי נ‡סר ל‰ם לˆ‡˙ לל˜וט.
]ועיין במ˜ור „‰ברים˘ ,מ˙ר ıע"פ יסו„ ‰ז‰
עו„ כו"כ ˜ו˘יו˙ ב‰בנ˙ כ˙ובים ‡לו[
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ ,עמ'  87ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

יינה של תורה

לסמוך כלל על כל ז‡ ,"‰ם ל‡ ב„יעב„

„‰ין‡„ ,ין כ‡ן ר˜ ‰י˙ר ופטור מחיוב

˘˘בע כבר ˜ו„ם לז ‰כו' .ו‡ף ˘ב‰‰‚‰

סעו„ו˙ ˘ב˙‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ מעˆם יסו„ „‰ין,

על ˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן )ל‰מ‰רי"ל ‡חי

פירו˘„ ,בכל ‚' ‰סעו„ו˙ „˘ב˙ ‡ין ‰חיוב

רבינו( ,כ˙ב )בסי' ˜פח ˘ם( „˘פיר יוˆ‡ים

בעˆם ‡‰כיל„) ‰פ˙( כ˘לעˆמ) ‰כמו

י„י כל ‚' סעו„ו˙ ˘ל ˘ב˙ ‡ף במיני

‚„ר חיוב ‡כיל˙ פסח ‡ו ‡כיל˙ ˜רבנו˙,

מזונו˙‡ ,בל כ‡ן ‡יירי ב‰נ" ‰‚‰לטעום

וכיוˆ‡ בז ‰בעו„ מ„יני ˙‰ור‡ ,(‰ל‡ ‚„ר

‡יז„ ‰בר"

)כ" ‰ל˘ון כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ

כב ‡„ר ‡([ ,ו‰ל‡ ˙ור‡ ‰ח˙ ‰י‡ )„נ‚ל‰

‚ם מ˘"כ בסי' ˜סז סכ"‚[ .ומע˙ ‰מובן „ז‰

)זח"‚

˘במ˜ום ˘י˘ לו ˆער ‰ו˙ר לו ל˙‰ענו˙

ו‰נר‡ ‰בז‰„ ,‰נ‚ ‰בי ‡יסור ˙עני˙
ב˘ב˙ ]˘‡סור ל˙‰ענו˙ ‡פי' מ˘ום

"עˆמו˙ יוסף" – נ˙ינ˙ ‰כח ל‰ליכ ‰במ„בר ‰רוחני

]ויעויי' מ˘"כ

ב˘ם ‡ביו ‡„מו"ר מ‰ור˘"ב – לוח "‰יום יום"

˜נב ((‡ ,ובו„‡י „‰ברים עולים ב˜נ‡ ‰ח„.

˘‰ייכו˙ „"וי˜ח מ˘ ˙‡ ‰עˆמו˙ יוסף" ל"וי˘ב ‡ל˜ים ‡˙ ‰עם"; ענינם ˘ל

‰חיוב ‰ו‡ ‰עונ‚ ˘ב„בר

7

כעין ז‰

ונס˙ר ‰ם ‚ופ‡ ונ˘מ˙‡ „‡וריי˙‡

"עˆמו˙ יוסף"  -עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ˘ל יוסף

טו

˙˘וב ‰וחסי„ו˙ ,ו‡פי' ‡ם עי"ז י‰י' לו
˙ענו‚ רוחני במ˜ום ˙ענו‚ ‡‰כיל,[‰
מˆינו „מ"מ ‰יכ‡ ˘‡‰כיל‰ ‰י‡ ממ˘
ˆער ו‰יז˜ – מו˙ר ל˙‰ענו˙ ,וכמו ˘כ˙ב
רבינו ‰ז˜ן ב˘ולחנו

)‡ו"ח סי' רפח ס"ב.

ו‰ו‡ מ‡‚ור סי' ˙ב ב˘ם ˘בלי ‰ל˜ט סי' ˆ‚.

‚בי סעו„ '‚ ‰בסי' רˆ‡ )ס"‡( .ור‡‰

ביום ˘‰ב˙ ‡ין ז ‰ר˜ ב‚„ר פטור‡˘ ,ין
מוטל עליו חיוב סעו„ו˙ ˘ב˙ )כי ˆ‰ער
‚ובר על חיוב ‰סעו„ו˙(‡ ,ל‡ י˙ר על כן
– „מ„ין חיוב סעו„˙ ˘ב˙ ‚ופיי‰ו )˘‰ו‡
חיוב ל˙‰ענ‚( י˘ ˆ„ חיוב ˘י˙ענ ‰ול‡
י‡כל ,כי ‡כיל ‰כעין זו ‰ל‡ ‰י‡ ‰יפך
ענינם ˘ל סעו„ו˙ ˘‰ב˙ ,כי ‰י‡ ‰יפך
‰עונ‚ ,וכל˘ון רבינו כ‡ן „"כמעט ˘‡סור
לו ל‡כול".

‰וב‡ ב˘ו"ע ‰מחבר כ‡ן( "‡„ם ˘‡‰כיל‰

ו˘וב י"ל „‰ו‡ „‰ין ‚ם ל‚בי מ˘"כ

ב˙חיל˙ פר˘˙נו ,בסמיכו˙ לפסו˜ ‰מ„בר בענין ‰ליכ˙ בני י˘ר‡ל במ„בר -

מז˜˙ לו ˘‡ז עונ‚ ‰ו‡ לו ˘ל‡ ל‡כול ‡ין

ב„ין סעו„‡ ‰ח˙ מ˙וך סעו„ו˙ ˘‰ב˙

"ויסב ‡ל˜ים ‡˙ ‰עם „רך ‰מ„בר" ,מספר˙ ˙‰ור‡ ‰ו„ו˙ ˜יום ב˜˘˙ו ˘ל יוסף על

ˆריך ל‡כול כלל ,וכמעט ˘‡סור לו ל‡כול

)סי' רˆ‡ ס"‡(‡"„ ,ין ˆריך לˆער ‡˙ עˆמו

‰על‡˙ ‡רונו ממˆרים " -וי˜ח מ˘ ˙‡ ‰עˆמו˙ יוסף עמו" .י˘ ל‰בין ,מ‰י מ˘מעו˙

˘ל‡ יˆטער ב˘ב˙" ,וכן כ˙ב ˘ם

)ו‰ו‡

ל‡כול˘ ,סעו„ו˙ ˘‰ב˙ לעונ‚ ול‡ לˆער"

סמיכ˙ ענין ‰ליכ˙ בני י˘ר‡ל במ„בר לנ˘י‡˙ ‡רונו ˘ל יוסף עימם.

מ‰רמב"ם ˘ם‰‚‰ .ו˙ מיימוניו˙ פ"‡ מ‰ל' ˙עני˙

כוונ˙ו נמי „‡ין ז‡˙ ר˜ ˘בכ‚ון ז‡ ‰ין

‡.

„יו˜ נוסף בל˘ון ‰פסו˜ :לכ‡ור‡ ,‰ין ר‡וי ומכוב„ לכנו˙ ‡˙ ‡רונו ˘ל יוסף „ˆ‰י˜
בל˘ון "עˆמו˙" .ב‚ין כבו„ו ˘ל יוסף „ˆ‰י˜ ‰יי˙ˆ ‰ריכ˙‰ ‰ור ‰ל˙˘‰מ˘ בל˘ון
מכוב„˙ יו˙ר כ"‡רונו ˘ל יוסף" וכ„ומ ,‰ומ„וע מופיע ב˙ור‰ ‰ל˘ון "עˆמו˙ יוסף"?

ב.

בפירו˘ ו‰סבר˙ ˜רי‡˙ ˘‰ם "יוסף" נ‡מר ב˙ור) ‰ויˆ‡ ל ,כ„(" :ו˙˜ר‡ ‡˙

˘מו יוסף  -ל‡מר :יוסף  '‰לי בן ‡חר"˙ .וכנו ‰פנימי ˘ל ˘ם ז ‰מור ‰על ‰עבו„‰
ו˙‰‰עס˜ו˙ ב‰פיכ˙ ‡"‰חר" ל"בן" ‰ -פעול ‰ל‰פוך י‰ו„י ˘נמˆ‡ במˆב רוחני זר

‡ו˙ ב מ˘ם ר"י ‰חסי„ .ו‰וב‡ נמי ב˘ו"ע ‰מחבר

עליו חיוב ‡כיל ,‰ב‚„ר פטור בלב„‡ ,ל‡

כ‡ן ס"‚( „"מי ˘מ˙ענ ‰בכל יום ו‡כיל‰

˘י˘ ˆ„ חיוב ˘ל‡ ל‡כול )ול˘ון רבינו

ב˘ב˙ ˆער ‰ו‡ לו מפני ˘ינוי וס˙ יכול

"‡ין ˆריך לˆער ‡˙ עˆמו ל‡כול" ˘מ‡

ל˙‰ענו˙ ‚ם ב˘ב˙",

פירו˘ו ˘‡ינו ˆריך וכמעט ˘‡סור עליו –

ובבי‡ור טעם ˘ני „ינים ‡לו כ˙ב רבינו
˘ם "˘מˆו˙ סעו„ו˙ ˘ב˙ ‡ינ‡ ‰ל‡
ב˘ביל עונ‚" .6ומבו‡ר מל˘ונו בטעם

ורחו˜ מ‡ל˜ו˙ )‡חר( ל"בן" מ˜ורב ˜ -רוב ול‡ביו ˘ב˘מים .עי˜ר ענינו ועבו„˙ו
˘ל יוסף „ˆ‰י˜ ‰י ‰ב˙‰עס˜ו˙ ו„˙˘‰לו˙ ב˜ירוב י‰ו„ים ‰רחו˜ים מ„˜‰ו˘ ‰ל‡ור
‡‰ל˜ו˙.

 (6ור‡ ‰מ‚י„ מ˘נ ‰על ‰רמב"ם ˘ם ב˘ם
‡‚‰ונים )ע˙ים סי' ˜ˆ„˘ .ו"˙ ‡‚‰ונים ˘ערי
˙˘וב ‰סי' רכו(.

‡ (7ל‡ ˘כל זמן ˘י˘ לו עונ‚ ע"י ‡כיל‡ – ‰זי
‡פי' ‡ם י‰י' לו עונ‚ ‡חר ע"י ˙‰עני˙ )מˆ„ ˙˘וב‰
וחסי„ו˙(‡" ,ין לו ל‰חליף עונ‚ חכמים ˘˙˜נו ב‚'
סעו„ו˙ בעונ‚ ‡חר ˘‡ינו מוכרח ˘י‰י' ב˘ב˙
]כי יכול ל˙‰ענו˙ ‚ם ל‡חר ˘‰ב˙[ ול‡ ˙‰ירו‰ו
חכמים" )ל˘ון רבינו ‰ז˜ן ב‰מ˘ך ‰סעיף(‡ .בל כל
ז‰ ‰יכ‡ ˘‡כן י˘ לו ˙ענו‚ ‚ם ב‡כיל.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

ו˙‰וס' )סוכ ‰כז ‰"„ ‡ ,במיני( ˜‰ילו עו„

י˘ מ˜ום לˆ„„ יו˙ר ˘ל‡ ל‡כול פ˙.

מע˙˙ ‰ובן ‰ל˘ון "עˆמו˙ יוסף" ו˘˜‰ר ˙‰וכני בין ‰ליכ˙ עם י˘ר‡ל במ„בר לבין

„יכול ל˜יימ‚ ‰ם כן ב„ברים ˘„רך ללפ˙

„‰יינו על יסו„ מ"˘ ‰לבו˘

)סי' רˆ‡

לנ˘י‡˙ עˆמו˙יו ˘ל יוסף‰ :מ„בר מסמל מ˜ום סכנ ‰רוחני ˘בו ‰חיו˙ ‡‰ל˜י˙ ל‡

ב‰ן ‡˙ ‰פ˙ כ‚ון ב˘ר ו„‚ים וכיוˆ‡

ס"" (‰נ״ל סמך ל‡ילו „‰עו˙ ]˘˜‰ילו

ניכר˙ ונר‚˘˙ ו‰‰ליכ ‰בו עלול ‰ל‚רום לנפילו˙ רוחניו˙ .בכ„י לעמו„ ב˜˘יים ולעבור

)ברכו˙ פ"ז )לו ,ב( „"‰

ל‡ לˆ‰ריך פ˙[ מ„כ˙יב ב‰יום ˘‰לי˘י

‡˙ ‰ניסיונו˙ ‰רוחניים ˘במ„בר ‰יו ז˜ו˜ים בני י˘ר‡ל ל"עˆמו˙ יוסף"  -עˆמיו˙ו ˘ל

ב‰ם ,ורבינו יונ‰

ברכ˙( ו‰ר"ן )˘ב˙ ˜יז ,ב „" ‰ו‡יכ‡( ˜‰ילו

„ממנו ילפינן סעו„˘ ‰לי˘י˙‰ ,יום ל‡

יוסף .עˆם ענינו ועי˜ר עבו„˙ו ˘ל יוסף „ˆ‰י˜ ‰ -פיכ˙ ‡"‰חר" ל"בן"  -עזר ‰ל‰ם

יו˙ר „‡פילו בפירו˙ יכול ל˜יימ .‰ול„ינ‡

˙מˆ‡ו‰ו ,מ˘מע ‡ף ‡ם ל‡ ˙מˆ‡ו‰ו,

לעמו„ בכל ‰ניסיונו˙ ‰כרוכים ב‰ליכ ‰במ„בר .בע˙ ‰‰ליכ ‰במ„בר ‰רוחני ‰נור‡

)ו‰ו‡

ר״ל ‡˙ ‰מן ˘‰ו‡ לחם ,מכל מ˜ום ‡יכלו

‰יו ˆריכים י˘ר‡ל לחיזו˜ וכוח מעבו„˙ו ועˆמו˙ו ˘ל יוסף˜ ,ירוב י‰ו„י נוסף ל‡ל˜יו.

מ‰מחבר ב˘ו"ע(‡"„ ,ין לסמוך כלל על

„ברים ‡חרים לˆ‡˙ י״ח‡ ‡‰„ ,כלו‰ו

‰סי˜ רבינו ‰ז˜ן ב˘ולחנו על ‡˙ר

כל ז‡ ,‰ל‡ ‡ם כן ‡י ‡פ˘ר כלל בענין

‚ם כן עליו ˜‡י"

‡חר כ‚ון ˘‰ו‡ ˘בע ביו˙ר ו‡י ‡פ˘ר לו

„ינים )חי„ו˘ים על רבינו ירוחם – ˘נז ,סע"ב(

ל‡כול פ˙ בל‡ ˘יˆער ‡˙ עˆמו".
‡ולם למע˘ ‰מˆינו ˘רבו˙ינו נ˘י‡י
חב"„ ,כי„וע ,נ‚‰ו ברוב‡ „רוב‡ ביו˙ר
˘ל‡ ל‡כול פ˙ בסעו„ ,'‚ ‰ו‰יו יוˆ‡ין י„י
סעו„ ‰זו בטעימ ‰כל˘‰י .2ויל"ע בבי‡ור
מנ‚‰ם ע"פ ‰‰לכ ‰ו„‰ין „לכ˙חיל ‰ר‡וי
לסעו„ בפ˙ „ו˜‡.
בפ˘טו˙ ,טעמם ‰י ‰כי ע"פ ‰נס˙ר

˘כ˙ב ע„"ז(˘ .ע"„ ‰סו„ ‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡
)וכמבו‡ר בכמ„ ‰וכ˙ין˘ ,(4זמן סעו„'‚ ‰
‰ו‡ ‰בחי' ˘ל "ל‡"‰„ ,יינו ˘‰ו‡ כנ‚„
עו"‰ב )כמ"˘ ‰ב"ח סי' רˆ‡„ ,(5עו"‰ב ‡ין
בו ל‡ ‡כיל ‰ול‡ ˘˙י' כו' )ברכו˙ יז.(‡ ,
˘לכן סעו„ ‰זו ‰י‡ בבחי' "ל‡" ו‡ינו
כסעו„ ‰ר‚יל‡ ‰ל‡ יוˆ‡ים י„"ח ע"י
טעימ ‰כל˘‰י
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)ויעויי' נמי בˆמח ˆ„˜ פס˜י

]ועיי"ע ברבנו בחיי בפר˘˙נו

על ‡˙ר ול‰עיר ממ˘"כ ‰ב"י במ‚י„ מי˘רים

פר˘˙ ˆו „"‡ ‰ור ליום ˘לי˘י[;
 (2ר‡ ‰לוח "‰יום יום" ,כב ‡„ר ‡ .ועיי"ע בספר
˘‰יחו˙ ˙˘"ב ע' ˘ 29מנ„‡ ‚‰מו"ר מ‰ור˘"ב נ"ע
ב˘ב˙ו˙ ‰חורף ‰י' ל˜„˘ ‡חרי ˙פיל˙ ˘חרי˙,
ל˙‰פלל מנח ,‰ולפני ˘˜יע˙ ‰חמ ‰ליטול י„יו
לסעו„) ‰ור‡ ‰ס˙ ˘"‰רˆ"ז ע'  .(217וי˘ לומר,
˘יˆ‡ י"ח סעו„ '‚ ‰ב‡כיל˙ מזונו˙ ˘‡חרי ˜‰י„ו˘
˘‰רי ‰י' ˜י„ו˘ במ˜ום סעו„) ‰ור‡˜˘ ‰ו"ט בכ‚ון
ז – ‰פס˜י „ינים לˆ‰מח ˆ„˜ )חי„ו˘ים לרבינו
ירוחם( ˘נז ,סע"‚ ו‡ילך .וב‡רוכ˘ – ‰ו"˙ „ברי
נחמי' סי' טז ו‡ילך .ו‡כ"מ.
 (3ור‡‰ ‰מסופר ב˘ער ‰כולל פ"‡ ס˜"‡ "מפי
‰ר‰ ‚"‰חסי„ ‰מפורסם ר' ‰לל ּפ ַ‡ריט˘ער זי"ע
‡˘ר פעם ‡ח„ ˘‡לו ‡˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡יך לנ‰ו‚
ב„בר ˘‰מ˜ובלים מחול˜ים עם ‰פוס˜ים ,ו˘‰יב
‡„מו"ר מס˙מ‡ י˘ לנ‰ו‚ כ‰מ˜ובלים .ו˘‡לו
‡ו˙ו ‰ל‡ ‰ו‡ בעˆמו ב˘ו"ע ˘לו )‡ו"ח סכ"‰
סכ"ח( כ˙ב ˘י˘ לילך ‡חר ‰פוס˜ים ,ו˘‰יב כן
כו˙בים ‰פוס˜ים )וב˘ו"ע נמ˘ך ‡חר ‰פוס˜ים(
‡בל ‰מ˜ובלים כו˙בים לילך ‡חר ‰מ˜ובלים נ‚„

‡ל‡ „‚וף ‰ענין ˆ"ב‡„ ,יך ‡פ˘ר ˘„בר
˘‰ו‡ מ‰ו„ר ונ„ר˘ יו˙ר ע"פ ‰נס˙ר י‰י'
ב‚„ר ˜ול‡ ˘ב„יעב„ ע"פ ‰‰לכ‰ ‰נ‚לי˙
לנו ולבנינו ]וכל˘ון רבינו ‰ז˜ן ‰נ"ל "ו‡ין
‰פוס˜ים* )˘‰כריעו נ‚„ ‰מ˜ובלים ,ומובן ˘‡ין
לומר ˘‰מ˜ובלים י‰יו נ‚„ ˙‰למו„ )‡ו ‰פוס˜ים
˘למ„ו „ברי‰ם מן ‚‰מ'˘ ,בז ‰כל י˘ר‡ל ˘ווים(
כמבו‡ר ב˘ו"ע סימן ס"ח( .וכ" ‰ב˘ערי ˙˘וב‰
סכ" ‰ס˜י"„ ב˘ם ‰ר„ב"ז ו‰חכם ˆבי".
 (4נסמן בל˜ו"˘ חכ"‡ ע' ‰ 84ער.9 ‰
‡ (5ך ר‡ ‰ל˜ו"˘ ˘ם ‰ער.10 ‰
*( וכן הכריע בסידורו בד"כ – כהמקובלים ולא
כהפוסקים )ודלא כבשו"ע שלו( – שער הכולל שם
בריש הפרק .ולהעיר משו"ת צ"צ או"ח סי"ח אות ד'.
שו"ת דברי נחמי' או"ח סכ"א.

‚.

‰‰ור‡ ‰לכל י‰ו„י בעבו„˙ו בזמננו ,זמן ‰‰ליכ ‰במ„בר ˘‰ממ‰ ‰רוחני „‚‰ול,

זמן ‚‰לו˙:
בזמן ˘ל סכנ˙ נפ˘ו˙ רוחני˙ ‡יומ ‰כב˙˜ופ˙נו ,י˘ ל˜ח˙ ‡˙ "עˆמיו˙ו ˘ל יוסף"
ול˙‰עס˜ ב˜ירוב לבו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל ל‡בי‰ם ˘ב˘מים .כ‡˘ר על כף ‰מ‡זניים
עומ„ים מˆ„ ‡ח„ מˆבו ו˙‰עלו˙ו ‰רוחני˙ ‡‰י˘י˙ ˘ל י‰ו„י ,ומן ˘‰ „ˆ‰ני ניˆב
י‰ו„י במˆב רוחני חמור ו˜˘‡ ,‰ין ל‰יכנס לעריכ˙ ח˘בונו˙ כלל .בזמן כז ‰נ„ר˘ מכל
י‰ו„י לˆ‡˙ למ˜ום ‰חו˘ך ול‡‰ירו ב‡ור ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙  -ל„‡ו‚ ל˜ירוב י‰ו„ים רבים
ככל ‡‰פ˘ר ל‡בי‰ם ˘ב˘מים על י„י ‰ער˙ ‰ניˆו‡‰ ıל˜י ‰חבוי בנ˘מ˙ם .בסופו ˘ל
„בר ,ל‡ זו בלב„ ˘‰יˆי‡ ‰לˆ‰יל י‰ו„י מפי˜וח נפ˘ רוחני ‡ינ‚ ‰ורע˙ „בר מעבו„˙ו
‰נפ˘י˙ ‡‰י˘י˙ ˘ל י‰ו„י„‡ ,רב‚ ,‰ם ‡ו˙ו י‰ו„י ˘עמ„ במ„ר‚ ‰רוחני˙ נמוכ ‰ביו˙ר
מ˙רומם ומ˙חבר ל‡ל˜יו.

פנינים

י‚

„רו˘ ו‡‚„‰

"‡ומנו˙" ˙‰פל‰
ויˆע˜ו בני י˘ר‡ל ‡ל '‰
˙פסו ‡ומנו˙ ‡בו˙ם

)י„ ,י .ר˘"י(

לכ‡ו' י˘ ל˙מו :‰ל˘ון "‡ומנו˙" נופל על
„בר ˘עוס˜ין ב ‰ב˙מי„ו˙ וב˙„ירו˙ ,ו‡"כ
ˆריך בי‡ור ,וכי ˆע˜ ‰ל˜‰ב"˘ ‰יו˘יע מˆ‰רו˙
"‡ומנו˙" ‰י‡?
וי˘ לב‡ר בז ,‰ע"„ ‰רמז„ ,מז ‰י˘ ללמו„
‰ור‡ ‰נפל‡ ‰בעבו„˙ ˙‰פל:‰
מ˘מעו˙ ל˘ון "˙פל "‰בפ˘טו˙ ‰י‡˙ ,חינ‰
ל˜‰ב"˘ ‰ימל‡ ˆרכי „‡‰ם .ועפ"ז ,עי˜ר˘ ‰ל
˙פל‰ ‰י‡ ל˙ועל˙ „‡‰ם˘ ,עי"ז מ˜בל ‰ו‡ ‡˙
כל ‰נˆרך לו ב‚˘ם וברוח.
‡ך ‡‰מ˙ ‰י‡ ˘‡ין ˙‰פל ‰ר˜ ל˙ועל˙
עˆמו ,כ"‡ כמ"˘ ‰רמב"ם )ב"כו˙ר˙" ל‰ל' ˙פל(‰

˘‰מ"ע „˙פל‰ ‰י‡ "לעבו„ ‡˙  '‰בכל יום
ב˙פל˘ ,"‰עי˜ר‡ ‰ינ ‰ב˜˘˙ ˆרכיו כ"‡ "לעבו„
‡˙ ˘ ,"'‰ע"י ˙‰פל ‰מ˙˜רב „‡‰ם ומ˙ייח„ עם
˜‰ב".‰
ולכן ˜ר‡ו ‡˙ ˆ‰ע˜ ‰ל˜‰ב" ‰ב˘ם
"‡ומנו˙" ,ללמ„נו ˘‡ין ˙‰פל ‰ו‰זע˜ ‰ר˜
ל˙ועל˙ ‰מ˙פלל˘ ,יו˘יעו ˜‰ב" ‰מˆרו˙יו‡ ,ל‡
"‡ומנו˙" ‰י‡˙‰˘ ,פל‰ ‰י‡ ל˘ם ˙‰פל ‰עˆמ,‰
ועוס˜ים בז„˙ ‰יר ,כי ˙‰פל ‰מעי˜רי עבו„˙
˘‰י"˙ ‰י‡ ,וע"י מ˙ייח„ים עם ‰בור‡ י˙'.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  52ו‡ילך(

חידושי סוגיות

ערוכ ‰ברמ"ח ‡יברים
 מ˘˙מר˙‡ל יˆ‡ ‡י˘ ממ˜ומו ביום ˘‰ב˙
‡לו ‡לפים ‡מ˘ ‰ל ˙חום ˘ב˙

)טז ,כט .ר˘"י(

י˘ לב‡ר ˙וכן ‡יסור יˆי‡ ‰חו ıל˙חום
בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
‡ף ˘ˆיוו˙˙ ‰ור ˙˘˘" ‰ימים ˙עבו„ וע˘י˙
כל מל‡כ˙ך" )י˙רו כ ,ט( ˘מ˘ך זמן מסויים בימו˙
‰חול על „‡‰ם לעסו˜ ב"עוב„ין „חול" ובענינים
˘‡ינם ˘ייכים ל˙ור ‰ומˆוו˙י'‰ ,ז‰יר˙ ‰ור‰
˘ר˜ "י‚יע כפיך כי ˙‡כל" )˙‰לים ˜כח ,(„ ,כלומר,
˘‰עס˜ ˆ"ל ר˜ ב"י‚יע כפיך" ,עם ‰י„ים וכח
‰מע˘˘ ‰לו ,ור‡˘ו ורובו ˆריכים ל‰יו˙ ˘˜ועים
‚ם בע˙ ‰עס˜ ב˙ור ‰ובמˆוו˙י'.
‡ך במ„ ‰ברים ‡מורים ˘˙‰יר˙ ‰ור‰
˘"‰כפים" וכוח ‰מע˘ ‰י‰יו עסו˜ים בעניני
עו"‰ז"‰ ,ז „וו˜‡ ב"ימו˙ ‰חול" ,ו‰יינו ,בזמן
˘‡ינו מו˜„˘ ללימו„ ˙‰ור ‰ול˜יום מˆוו˙י'.
‡בל ב"יום ˘‰ב˙" ,ו‰יינו בע˙ים ˘‰ו˜„˘ו
ללימו„ ˙‰ור ‰ול˜יום ‰מˆוו˙ ‰נ‚ ‰ם ‰ר‚לים
‡סורים ללכ˙ מחו ıל˙חום „˜‰ו˘„ ,‰ל‡ ר˜
ר‡˘ו וכח ˘כלו ˆריכים ל‰יו˙ ˘˜ועים בעס˜
ועיון ˙‰ור‡ ,‰ל‡ ‚ם י„יו וכוח ‰מע˘ˆ ‰ריכים
ל‰יו˙ ˘˜ועים בז ‰ל‚מרי.
וכמ‡מר רז"ל )עירובין נ„ (‡ ,ע"‰פ )˘מו‡ל
ב כ‚" (‰ ,ערוכ ‰בכל ו˘מור‡" – "‰ם ערוכ‰
ברמ"ח ‡ברים ˘לך – מ˘˙מר˙ ,ו‡ם ל‡ו – ‡ינ‰
מ˘˙מר˙"˘ .בע˙ ‰לימו„ "‰ז ˆ"ל בבחי' "כל
עˆמו˙י ˙‡מרנ‰˙) "‰לים ל ,‰י( ˘כל ‡יברי ‚‰וף
˘˜ועים ל‚מרי בעס˜ ˙‰ור.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  71ו‡ילך(

במנ ‚‰ל˜יים סעו„˘ ‰לי˘י˙
בטעימ ‰בלב„
יפלפל ‡יך ‡פ˘ר ˘מˆ„ טעם רוחני ע"פ ‰נס˙ר ,ינ‚‰ו לכ˙חיל ‰ב‡ופן ˘‰ו‡ ר˜
˜ול‡ ב„יעב„ ע"פ ‰לכ / ‰יסי˜ ע"פ מ˘"כ ‰פוס˜ים ב‚„ר סעו„ו˙ ˘ב˙ ˘‰ו‡
מ„ין עונ‚„ ,בכ‡‰י ‚וונ‡ ‰נ ‰‚‰זו ‰י‡ לכ˙חיל‚ ‰ם ע"פ ‰לכ‰

‚רסינן ב˘ב˙ )˜יז ,ב( „)‡ליב‡ „רבנן(

פ˙

)ר‡˘ ‰ו"ע ‡„"‰ז ‡ו"ח סי' רע„ ס" .‰סי'

חייב ‡„ם ל‡כול ב˘ב˙ ˘ל˘ סעו„ו˙,

˜פח ס"י(‡ ,ולם מˆינו ב˘ו"ע

ומבו‡ר ˙‰ם „„ר˘ינן ל 1‰מ˜ר‡ „פר˘˙נו,

וכ" ‰ב˘ו"ע ‡„"‰ז ˘ם ס"ז( ‚בי סעו„'‚ ‰

„כ˙יב )טז ,כ" (‰וי‡מר מ˘‡ ‰כלו‰ו ‰יום

„˘ב˙„ ,נחל˜ו בז‰ ‰פוס˜ים‰„ .רמב"ם

כי ˘ב˙ ‰יום ל‰ '‰יום ל‡ ˙מˆ‡ו‰ו
ב˘„‡„ ,"‰יכ‡ ב‡‰י ˜ר‡ "˙ל˙‡ ‰יום",
ו"למנין ˘לו˘ סעו„ו˙ ב‡" )ר˘"י על ‡˙ר(.
וכן נפס˜ ל„ינ‡

)ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ פ"ל

"‰ט; טו˘ו"ע ר"ס רˆ‡(„ ,מחוייב כל ‡ח„ ‚ם
בסעו„˘ ‰לי˘י˙ ב˘ב˙.
ו‰נ ,‰סעו„ ‰בכל מ˜ום עי˜ר ‰ב‡כיל˙

)סי' רˆ‡ ס".‰

)˘ם( וסייע˙ו נ˜טו „בעינן „ו˜‡ פ˙‡ ,בל
‰ר‡"˘ )סוכ ‰פ"ב סוף סי"‚( וסייע˙ו ˜‰ילו
˘יכול ל˜יים סעו„ '‚ ‰בכל מ‡כל ‰ע˘וי
מחמ˘˙ מיני „‚ן ˘מברכים עליו בור‡
מיני מזונו˙ )ר‡ ‰מ‚"‡ ˘ם ס˜"י( ,וכמו
˘בי‡ר ב˘ו"ע ‡„"‰ז ‰טעם ˘‡ף מ‡כל
ז ‰נ˜ר‡ "מזון"

)ור‡ ‰ברכו˙ ל ,‰ב .עירובין

ל .‡ ,ב‡ר ‚‰ול ‰סי' רח סי"ז( ]ור‡ ‰לעיל
 (1ול„ע˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן )˘ו"ע ‡ו"ח ר"ס רע„(
לימו„ ז‰ ‰ו‡ ר˜ "רמז".

)סי'

רע‚ ס"ח( ˘כ˙ב ‚בי חמ˘˙ מיני „‚ן "לכך
‰ם ר‡ויים ל˜‰ר‡ עלי‰ם ˘ם סעו„.["‰

