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ú„מו˙ו ˘ú "‰מ˘פיע"

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ לו

ר' ‰לל  ˘ב˙.  ל˜בל˙  מנח‰  בין  ˘ב˙  בערב  לר‚ע ˜ט  לי˘ון  י˘  פי ˜בל‰  ˘על  י„וע 
ל‡ ‰י‰ ˆריך לעמול כ„י ל‰יר„ם. מ˘נ˘כב נר„ם מי„. ˘כן, ‚ופו ‰י‰ מ‡ומן ולימ„ ‡˙ 

נפ˘ו לע˘ו˙ ר˜ כמו ˘‰ו‡ על פי ‰˙ור‰ ועל פי ˙ור˙ ‰˜בל‰.

למו˘בו˙ (בחרסון),  לנסוע  ˙˜ע"ח  ב˘נ˙  לר' ‰לל  כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי ‰ור‰  ‰ו„ 
ו‡מר לו: "˜בı ‚˘מיו˙ וזרע רוחניו˙". מ‡ז ˜יבל ר' ‰לל על עˆמו ˙פ˜י„ ז‰ כ˙עו„‰ 
כ˘ר  מ‡כל  סיפ˜  מ‰כסף  בחל˜  ˘בויים,  לפ„יון  כסף   ıיב˜ ימיו  כל  חייו.  ימי  כל  על 
ב‚לל  ‰סו‰ר  בב˙י  ˘נ‡סרו  ‡סירים  פרנס  ‡חר  ובחל˜  בב‡ברויס˜,  י‰ו„יים  לחיילים 

עלילו˙ ˘ונו˙.

‰"ˆמח  ‡„מו"ר  כ"˜  ו‰ו„  למ˘פיע.  ‰לל  ר'   ˙‡ ע˘‰  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰ו„ 
ˆ„˜" ח˜˜ ‡ו˙ו בעבו„˙ ‰‰˘פע‰.

ר' ‰לל ‰י‰ מ˘פיע בעל מסירו˙ נפ˘. ‰ו‡ מסר ‡˙ נפ˘ו ל‰עמי„ מ˜בלים ˘ל ‡ור 
˘ל  ביו˙ר  ‚ם ‰סו‚ ‰˜טן  לו  י˜ר ‰י‰  ביו˙ר.  כוחו˙ ‚„ולים  כך  על  ו"‰ניח"  ‰חסי„ו˙, 
ובנפ˘ו.  ב‚ופו  נ„יב  ˘‰י‰  עליו ‰˘לום  על ‡בר‰ם ‡בינו  מוˆ‡ים  ˘‡נו  כפי  "מ˜בל", 
‚ם  לערבי,  ‚ם  ‰‡ח„ו˙  ענין  ל‰סביר  נפ˘ו   ˙‡ ומסר  נפל‡  מ˘כיל  ‰י‰  ‡בינו  ‡בר‰ם 

ל"בולעך" (‚ולם).

פעמים,  ˘ל˘  ני‚ון  כל  ני‚ונים,  ˘ל˘‰  ˘ב˙ ˜ו„˘  בכל  ב˘ולחנו  לנ‚ן  ר' ‰לל ˆיוו‰ 
מחונכיו, ‰‡ברכים,  מ˜רב ‡˙  פעמים. ‰ו‡ ‰י‰  ˘ל˘  ני‚ון  כל  ני‚ונים,  חמ˘‰  ובח‚ים 
‰לל  ר'  ‡מר  ˜‡זעווני˜‡וו  נ"ע  ז‡ב  „וב  ר'  לחסי„  (למ˘ל,  מיוח„˙  וב‡מר‰  בסיפור 
‰עניין ˘ל ˘עבו„ כוח ‰„יבור בעבו„‰, ו‰סביר לו ‡˙ ‰„בר ב‰סבר‰ נרחב˙) – ו‡חר 
כך ני‚נו ני‚ון, וממיל‡ נ„ב˜‰ ‰‡מר‰ בני‚ון ‰ר‡˘ון, ול‡חר מכן ‰י‡ נ˜לט‰ בפנימיו˙ 

בפעם ‰˘ניי‰ ˘ל ‰נ‚ינ‰.

◇

לומר  ב„יבור,  ל‰˘פיע  ר˜  ל‡  ‰‡ברכים,  על  נפ˘ם   ˙‡ למסור  ˆריכים  מ˘פיעים 
‡ימר‰  י˘נ‰  ‰זול˙.  על  ‚ם  ˘י˘פיע  במ„‰  עˆמו  עם  לעבו„  עליו  ‡ל‡  כך,  ע˘‰  לו 
‰ו‡  ‡„ם  מ‡„ם.  למעל‰  ל‰יו˙  עליו   - ‡„ם  מ‰ו  ל‰ר‡ו˙  ‡„ם  רוˆ‰  ‡ם   ,ı"מ‰ר˘ב

ר‚ילו˙, למעל‰ מ‡„ם - ל‰יו˙ בעל ‰בי˙ על ר‚ילו˙.

 (ספר ‰˘יחו˙ [בל‰"˜] ‰'˙˘"‚ סוף עמ' פב ו‡ילך)



ל‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

עבו„˙ ‰חסי„ים ‰י‡ ענין ˘ל נטיע‰, ˘יו˙ר מ‡˘ר בזריע‰, ˙לוי‰ ‰ˆמיח‰ ‰רוחני˙ 
‰זורע  כ‡˘ר  ר˜  נע˘‰  וז‰  ‰‰כ˘ר‰,  בעבו„˙  ˙לוי‰  ו‰˜ליט‰  ב˜ליט‰,  בעי˜ר‰ 
(‰מ˘פיע) ‰ו‡ מומח‰ בעבו„˙ו ו‡ינו עˆל במל‡כ˙ו. כ˘‰ו‡ עˆל במל‡כ˙ו ‰רי ל‡ זו 

בלב„ ˘‰ˆמיח‰ כחו˘‰, ‡ל‡ ‚ם ‰פירו˙ ‰ˆומחים מנטיע‰ כזו ‰ם מ˜ול˜לים.

בלב„  זו  ל‡  מבי‡.  ‰ו‡  נז˜ים  ול‡יז‰  מ˜ול˜ל,  פרי  ˘ל  מ˘מעו˙ו  ל‰סביר  למו˙ר 
‚ם  ‡ל‡  ‰פירו˙,  מטיב  ˘ב‡  „בר  ‰‚וף,  ו‡ברי  ‰נפ˘  בכוחו˙  חיזו˜  פועל  ‰ו‡  ˘‡ין 

‚ורם כ‡בים חז˜ים ו˙לי˘ו˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ˘ל כוחו˙ ‰נפ˘ ו‡ברי ‰‚וף.

ע„ כמ‰ ˘פרי ‚˘מי מ˜ול˜ל ‚ורם לכ‡בים ולחלי˘ו˙ ‰‰˙˜˘רו˙ ˘ל כוחו˙ ‰נפ˘ 
רוחני  פרי  ˘‚ורם  ‰נפ˘  כוחו˙  ול‡יבו„  ‰‚„ול  לנז˜  כלל  בערך  ז‰  ‡ין  ‰‚וף,  ו‡ברי 
חסי„י  מ˜ול˜ל  ˘פרי  ‰חסי„ו˙  ˜„ו˘˙  חילול   ˙‡ במוח˘  רו‡ים  ˘‡נו  כפי  מ˜ול˜ל. 

‚ורם, נוסף על ‡יבו„ כוחו˙ עˆמו.

‡ך,  מ˜ול˜לים.  פירו˙  בˆמיח˙  ‡ו  ‰נטיע‰  ˘ל  ‰ˆמיח‰  ב‰ע„ר  סיבו˙  כמ‰  י˘נן 
‚„ולים  כוחו˙  ל‰ניח  ‰נוטע  ˘על  בלב„  זו  ל‡  בנוטע.  ˙לוי  ז‰  ‰רי  „בר  ˘ל  ל‡מי˙ו 
ז˜ו˜ים  מכן  ול‡חר  טוב‰,  ˙‰י‰  ˘‰˜ליט‰  ל‰כ˘ר˙ ‰˜ר˜ע  ב˘ר  וי‚יע˙  נפ˘  בי‚יע˙ 
˘‰נוטע  ‰‰כרח  מן  [‡ל‡]  מסו„ר,  ובס„ר  בזמנו  „בר  כל  ו‰˘˜‡‰,  ניכו˘  לעי„ור, 
(‰מ˘פיע) י‰י‰ מסור ונ˙ון לנטיע‰, ל‰˘‚יח על כל פרט לחו„. ועל כל „בר, ‡ף ˘‡ינו 
נו‚ע לˆמיח‰, ‡ל‡ מבי‡ במ„‰ י„וע‰ ‰טב‰ בפרי ‰ˆומח – ‰ו‡ מניח עליו כל ‰כוחו˙, 

˘כן טוב˙ ‰פרי נו‚ע˙ לו בנפ˘ו.

ז‰ו ‰מ˘פיע ‰חסי„י ‰‡מי˙י.

. . ברי ‰„בר ˘לז˜ני ‰חסי„ים חל˜ ‚„ול בחינוך ו‰„רכ˙ ע„˙ ‰חסי„ים. ‡ך, ‰מחנכים 
ו‰מ„ריכים ‰עי˜ריים ‰ם ‰מ˘פיעים, ˘‰רביים נ"ע ‰עני˜ו ל‰ם כוחו˙ ל‰˘פיע, לחנך 

ול‰„ריך ‡˙ ˆעירי ע„˙ ‰חסי„ים.

‰"מ˘פיע" ר' ‰לל פ‡ריט˘ער
‰חסי„ ר' ‰לל מפ‡ריט˘ ‰י‰ עילוי מ˙ול„˙ו, ובכוחו˙יו ‰עילויים עמל וי‚ע ב˙ור‰ 
 "˜„ˆ ‰"ˆמח  כ˙בי ‰‡ריז"ל.  בכל  ב˜י   – ט"ו  וב‚יל  ב˘"ס,  ב˜י  ˘נ‰ ‰י‰  י"‚  ב‚יל   –

‡מר עליו: ‰כל ˆריכים למ‡רי „חיט‡ ב˜בל‰.

‚ם  ב˜י  ל‰יו˙  טז, ‡בל  טו ‡ו  ב‚יל  ב˘"ס  ב˜י  ל‰יו˙  מן ‰פל‡  ˙˜ופ‰ ‡ין  ב‡ו˙‰ 
ב˜בל‰, ‰י‰ בכך, ‚ם בימי ‰‡ור ‰‰ם, מ˘ום חי„ו˘ נפל‡.

חינך  ‚ם  לר' ‰לל, ‰ו‡  ˘‰יי˙‰  ונס˙ר,  נ‚ל‰  ב˙ור‰,  מעל˙ ‰‚„לו˙  ומלב„ ‰פל‡˙ 
ונס˙ר  ˙ור‰. ‚לי‡  פי  על  ˘‰ו‡  כפי  לע˘ו˙ ‰כל  עˆמו. ‰ו‡ ‡ימן ‡˙ ‚ופו  ו‰„ריך ‡˙ 

˘ל ˙ור‰ ‰יו ˘ווים ‡ˆל ר' ‰לל.

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ל„

ל„מו˙ו ˘ל "‰מ˘פיע"
 ˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו"ר  וכ"˜  ל"מ˘פיע"  ‰לל  ר'   ˙‡ ע˘‰  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜ 
מסר  נפ˘. ‰ו‡  מסירו˙  בעל  מ˘פיע  ר' ‰לל ‰י‰  בעבו„˙ ‰‰˘פע‰.  "ח˜˜" ‡ו˙ו 

‡˙ נפ˘ו ל‰עמי„ מ˜בלים ˘ל ‡ור ‰חסי„ו˙

◇ ◇ ◇

‰מ˘פיע כזורע
‰כ˙ר ‰חסי„י בעייר‰ ‰י‰ ‰"מ˘פיע", ‡˙ו ‰˙ייעˆו בענייני עבו„‰, ‡ˆלו ˘‡לו עˆ‰ 
˘"‰˙פיל‰  נו˜טים  ס‚ול‰  ב‡יזו  טוב‰,  במ„‰  ל‰˙ר‚ל  ו‡יך  רע‰  ממ„‰  ל‰יפטר  ‡יך 
‰כנ‰  ס„ר  לו˜חים  ‰מ˘פיע  ‡ˆל  ‰מט‰".  ˘על  "˘מע  ˜ור‡ים  כיˆ„  ˙פיל‰",  ˙‰י‰ 

ל˜ר‡˙ ‰ליכ‰ ‡ל ‰רבי ל"יחי„ו˙".

‰חסי„ים"  "„רכי  י˘נן  ‰חסי„ו˙.  ב„רכי  עי˜רי  „בר  ‰ם  חסי„ים  ‡ˆל  "מ˘פיעים" 
‰ן  ‰חסי„ים"  "„רכי  ‰חסי„ו˙.  ב„רכי  עי˜רי  „בר  ‰ם  ומ˘פיעים   – ‰חסי„ו˙"  ו"„רכי 

˜ליט˙ ‰˘פע, ו"„רכי ‰חסי„ו˙" ‰ן זריע˙ ‰˘פע.

‰˜ליט‰  וטיב  ‰˜ליט‰  בטיב  ˙לוי‰  ‰ˆמיח‰  ˘‰ˆלח˙  ‡נו  יו„עים  ‚˘מי˙  בזריע‰ 
 ˙‡ ל˜לוט  ‰˜ר˜ע  ‰כ˘ר˙  ˘עי˜ר‰  ‰‡„מ‰,  בעבו„˙  מומח‰  ‰זורע  ‡ם  בזורע.  ˙לוי 
‰זרע ולעורר ‡˙ כוח ‰ˆומח, ‡ז ˙‰י‰ ˆמיח‰ מוˆלח˙. ובמיוח„ בנטיע‰, ‰רי ז‰ ˙לוי 

ב‰כ˘ר˙ ‰˜ר˜ע.

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

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



ל‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰‚וף לחיזו˜ ‰נ˘מ‰, ‰יינו ל‰וסיף ˘יעור לימו„ מיוח„ לימי ‰חופ˘ ולחפ˘ ‰ז„מנו˙ 
לעורר ‡˙ ‡חרים ‰ב‡ים ל‰נפ˘ במ˜ומו וסביבו˙יו, ל˙ור‰ עבו„‰ ו‚מ"ח כל ‡ח„ לפי 

מˆבו; 

ו‡ולי  ‰עליונ‰,  ‰‰˘‚ח‰  בסו„  יו„ע  ‡˙נו  ‡ין  ‡˘ר  ל‰סבירם,  ‚ם  כ„‡י  ולפעמים 
מלכי  מלך  ˘ל  בכ˙רו  טובו˙  ל‰וסיף ‡בנים  כ„י  פלוני ‰ו‡  למ˜ום  כלכם  בי‡˙  ˙כלי˙ 

‰מלכים ‰˜ב"‰. 

...ב‡יחול ל˜יı ברי‡ ("‚עזונטן זומער") ב‚וף ובנפ˘.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˘„מ-‰)

‰וספ‰ ברוחניו˙ - לפחו˙ כמו ‰‰וספ‰ ב‚˘מיו˙
ומזכיר  ו„‡"ח,  ˙ור˙ ‰נ‚ל‰  „לימו„  כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰˜ביעו˙  בו  מכ˙בו...  על  במענ‰ 
‡˘ר ‡חרי ח‚ ‰˘בועו˙ נוסעים ‰רב‰ מ‡נ"˘ לנ‡ו˙ „˘‡, ובו„‡י בעו„ מוע„ י˙חילו 

ל„בר ולעורר על ‰˜ביעו˙ ˘יע˘ו בנ‡ו˙ „˘‡ ו‡„רב‰ ב‰וספ‰.

ענינים  ע"י  ברי‡ו˙ו  לחז˜  מ˙עס˜  וכ˘‰‚וף  ע˘‰ ‡ל˜ים,  ז‰  לעומ˙  ז‰  כי ‰רי ‡˙ 
 – ‰˘י"˙   ˙‡ לעבו„  ‰כונ‰  ˙מי„  (ול‡  וכו'  טיול  ב‡כו"˘  ב‰וספ‰  בפ˘וטם,  ‚˘מים 
‰‚וף,  בברי‡ו˙  מ‡˘ר  יו˙ר  ועו„  ‰נ˘מ‰,  בברי‡ו˙  ‚"כ  ‰וספ‰  „ור˘  ז‰  ‰רי  ב‚לוי), 
ולכ‰"פ  בעיר,  מ‡˘ר  פ˘וטים ‰נ"ל  לענינים  יו˙ר  ממ˘כ˙  בנ‡ו˙ „˘‡  ˘‰סביב‰  כיון 

ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰‰וספ‰ ברוחניו˙ כמו ‰‰וספ‰ ב‚˘מיו˙, 

˘‡ז  כיון   ,ıי˜‰ לכניס˙  ˙יכף  ‡בו˙  פר˜י  ללמו„  ‰טעמים  ‡ח„  ˘ז‰ו  מוב‡  ו‰רי 
‰טבע מ˙חז˜ ‰‡ילנו˙ מלבלבים וכו'...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˜כט)

 ‡ין לך בן חורין ‡ל‡ מי ˘עוס˜ ב˙ור‰
(מובן  חופ˘"  "ל˜ח˙  ‰ר‚יל  כל˘ון  ‡ו  מ˜ומו,  ל˘נו˙  נו‰‚  זו  ˘ב˙˜ופ‰  כמ„ומ‰ 
˘ס˙יר‰ מרי˘‡ לסיפ‡, ˘‰רי חופ˘ ‡י ‡פ˘ר ל˜ח˙, ‡ל‡ ל˜בל. ˘ב‡ם ‡פ˘רי ל˜ח˙ 
בעˆמו, ‰רי ‚ם מלכ˙חל‰ חפ˘י ‰ו‡. ועו„ ˘‰ו‡ בעˆם ‰יפך ‰ענין „עב„י ‰ם. ובכ"‡ 
ב‰ˆלח‰,  ˘י‰י'  רˆון  וי‰י   – ˙ור‰)  ע"פ   ‰"‰ לברי‡ו˙,  ˘כוונ˙ו  וכיון  מובן,  – ‰˙וכן 

וי˘מ˘ ‰חופ˘ ל‰וספ‰ בחירו˙ ‡מי˙י˙, ˘‡ין לך בן חורין ‡ל‡ מי ˘עוס˜ ב˙ור‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˙פח)
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"˘˙פלו על ‰מן ˘‰ו‡ לבן"
למ‰ ל‡ מייחס ר˘"י ‡˙ "˙ופל ולבן" ל"˜ברו˙ ‰˙‡וו‰"? / מ‰ בין "נפ˘נו יב˘‰" 
מן   / י˘ר‡ל  ˘ל  כבו„ם  על  ל˘מור  כ„י  בלחם ‰˜לו˜ל" / ˆבע ‰מן –  ל"נפ˘נו ˜ˆ‰ 

לבן – ל‰„‚י˘ ‰יו˙ו "לחם מן ‰˘מים"

◇ ◇ ◇

‡ין  כי  במ„בר,  למו˙  ממˆרים  ‰עלי˙ונו  למ‰   .  . ‰עם  "וי„בר  ו):  (כ‡,  בפר˘˙נו 
לחם ו‡ין מים, ונפ˘נו ˜ˆ‰ בלחם ‰˜לו˜ל". ומפר˘ ר˘"י: "לפי ˘‰מן נבלע ב‡יברים 
ילו„ ‡˘‰ ˘מכניס  י˘  כלום   – במעינו  ע˙י„ ‰מן ‰ז‰ ˘י˙פח  '˜לו˜ל'. ‡מרו:  ˜ר‡ו‰ו 

ו‡ינו מוˆי‡". 

‡לו  „ברי‰ם  על  י˘ר‡ל   ˙‡ מ˘‰  ˘‰וכיח  לכך  רמז  מˆינו  „ברים  ספר  וב˙חיל˙ 
˘‡מרו בענין ‰מן, ונרמז‰ ˙וכח‰ זו ב˙יבו˙ "˙ופל ולבן": 

במ„בר,  בעבר ‰יר„ן,  י˘ר‡ל  כל  מ˘‰ ‡ל  „בר  ‰„ברים ‡˘ר  "‡ל‰  ˘ם  על ‰כ˙וב 
˘כל ‡לו  ר˘"י,  מפר˘  ז‰ב",  ו„י  וחˆרו˙  ולבן,  ˙ופל  ובין  פ‡רן  בין  סוף,  מול  בערב‰, 
‰˘מו˙ ‰ם מ˜ומו˙ "˘‰כעיסו לפני ‰מ˜ום ב‰ן" – כ‚ון: "מול סוף" ˜‡י על מ‰ ˘‡מרו 
על ים סוף: "‰מבלי ‡ין ˜ברים במˆרים". וכן על ז‰ ‰„רך. יוˆ‡ים מן ‰כלל ‰ם "˙ופל 
ולבן" ˘ל˘יט˙ ר˘"י ‡ינם ˘ם מ˜ום, ‡ל‡: "‡מר רבי יוחנן, חזרנו על כל ‰מ˜ר‡, ול‡ 
לבן,  ˘‰ו‡  ‰מן,  על  ˘˙פלו  ‰„ברים  על  ‰וכיחן  ‡ל‡  ולבן.  ˙ופל  ˘˘מו  מ˜ום  מˆינו 

˘‡מרו ונפ˘נו ˜ˆ‰ בלחם ‰˜לו˜ל". 

על  ˜‡י  ולבן"  "˙ופל  ˘˙יבו˙  ר˘"י  ˘ל  ז‰  פירו˘ו  על  ל˙מו‰  י˘  רי‰ט‡  ולפום 

לב

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

בחיי ‰יום יום

˜יı ברי‡ ב‚וף ובנפ˘
וזו‰י   / ‰חופ˘  לימי  מיוח„  לימו„  ˘יעור  ל‰וסיף   / ברי‡‰  ˙‰י‰  ˘‰נ˘מ‰  נו‚ע 

חירו˙ ‡מי˙י˙

◇ ◇ ◇

ברי‡ו˙ ‰‚וף ח˘וב‰, כל ˘כן ברי‡ו˙ ‰נ˘מ‰
ממ˘  כפ˘וטו  ‰נרˆ‰  ˙ועל˙  יבי‡   ‡˘„ בנ‡ו˙  ˘י',  ב"ב  עם  ‰יו˙ו,  ‡˘ר  ...וי‰"ר 
(‡ביו)  ‡„מו"ר  כ"˜  ב˘ם  ‰כ"מ  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  וכפ˙‚ם  וחיזו˜ו.  ‰‚וף  ב‰בר‡˙ 

נ"ע: כמ‰ י˜ר ‰ו‡ (‰‚וף) ˘עבורו "˘ופכים" כל-כך ‰רב‰ ˙ור‰ וכו'.

ור‡‰ רמב"ם ‰ל' „עו˙ רפ"„: ‰יו˙ ‰‚וף ברי‡ ו˘לם מ„רכי ‰˘ם ‰ו‡ כו'. 

ומז‰ נלמ„ במכל ˘כן ו˜ל [ו]חומר בן בנו ˘ל ˜ל וחומר ע„ כמ‰ נו‚ע ˘˙‰י' ‰נ˘מ‰ 
בז‰  ל‰˙חז˜  ˘ˆריך  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על  בז‰,  ל‰˘˙„ל  ˆריך  ˘נ‰  בכל  ו‡ם  ברי‡‰. 
ח"ו  יבו‡  ˘ל‡  ‰‚וף  ב‰בר‡˙  ביחו„  ומ˙ענינים  עוס˜ים  ‡˘ר  בזמנים   ıומ‡ ב˙וספ˙ 
ל‰מˆב ‡˘ר ˙ו˜פ‡ „‚ופ‡ חול˘‡ „נ˘מ˙‡ (זח"‡ ˜פ, ב). ועיי‚"כ ˘ב˙ (˜מז, ב) מיי‡ 

„„יומסס וכו'. 

ניˆול ימי וענין ‰בר‡˙ ‰‚וף לחיזו˜ ‰נ˘מ‰
וענין ‰בר‡˙  ימי  ל  ≈̂ לַנ מעין „‡˙‰פכ‡,  ל‰ענין,  לעוררו  ל„ר˘‡ ˜‡˙ינ‡, ‡ל‡  ול‡ 



ל‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ולבירור  ב˙חיל65‰.  ‰מˆב  ב˙ר  ‡זלינן   –
לוט  ˘‡לו˙ ‡לו: ‡˘˙  ˘ל˘  ˘‡לו  ‰„בר 
˙חיל˙‰  ‰רי  מלח,  נˆיב  ˘סופ‰  ‡ע"פ   –
‰˘ונמי˙  בן  עכ"פ  ˘˙טמ‡;  ומ‰ו  ‡„ם 
ב˙חיי˙  ועכ"פ  ‚וף;  ב‡ו˙ו  וחי'  ˘˘ב   –
‰מ˙ים – ˘˙‰י' ‡ף ב‡ו˙‰ ‰נ˘מ‰, כנ"ל 
מ˘נול„ו  ˘ב˙חיל‰  כיון  יˆטרכו ‰ז‡‰,   –
 – ו‚ו'"  ימו˙  כי  "‡„ם  ‰ˆיווי:  בכלל  ‰יו 
‰נו‚ע בו ˆריך ˘י˙˜יים בו "ו‰ז‰ ‚ו' ביום 

‰˘לי˘י וביום ‰˘ביעי".

ו‰נ‰, "כל י˘ר‡ל י˘ ל‰ם חל˜ לעולם 
נ˘מו˙  י˜ומו  כולם   –  (‡  ,ˆ (סנ‰„רין  ‰ב‡" 
‰˙ור‰  עס˜  ˘ע"י  י"ל  ו‡עפ"כ  ב‚ופים. 
לע˙י„  ‰ז‡‰  ˆריכים  י‰יו  ל‡  ‰ז‰  בזמן 
כי   – לוז  עˆם  נ˘‡ר  ˘בכל ‡ח„  לב‡, ‡ף 

65) ר‡‰ ר„ב"ז (˘ם ‰"‚) – „י"ל „‚ם למס˜נ‡ ר˜ 
‡יסור‡ בעלמ‡ ‰ו‡ ב‡ופן ז‰.

כבר ‡מרו בכ˙ובו˙ (˜י‡, ב) "כל ‰מ˘˙מ˘ 
ב‡ור ˙ור‰ ‡ור ˙ור‰ מחיי‰ו" (‡ו בל˘ון 
י˘עי'  (יל"˘  מחיי‰ו"  ˙ור‰  "טל  ‡חר˙: 
‰י‡  ‰˙חי'  וכ‡˘ר  ספל"ו66)),  ˙ני‡  יט.  כו, 

ז‰ ‚ופ‡  ˙ור67‰ – ‰רי  וטל  ˙ור‰  ע"י ‡ור 
מט‰ר ב˘ע˙ ‰˙חי'68. 

66) ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ע' 193 ב‰ער‰.

רע"‡.  ˜פב,  ב.  ˜ע‰,  ח"‡  מז‰ר  ול‰עיר   (67
ובכ"מ.

‰‡זינו  ˙ור‰  ובל˜וטי   .‡ מט,  ח"‚  ז‰ר  ר‡‰   (68
מ"˘יורי  למעל‰  ˘‰טל „˙חיי˙ ‰מ˙ים ‰ו‡   .‚ ע‚, 
˘ם.  „ז‰ר  מ˙  טומ‡˙  ˘מט‰ר  „ב„ולח‡"  טל‡ 
ממרז"ל  ‚ם  ול‰עיר  ועו„.  פס"ח.  ˙רלז  וככ‰  ור‡‰ 
˙ור‰  ועל  בנור‡.  טבילו˙‡  עי˜ר   (‡ לט,  (סנ‰„רין 
ו‡ינו  כ‡˘",  „ברי  כ‰  "‰ל‡  כט)  כ‚,  (ירמי'  נ‡מר 
בסופ‰  ח‚י‚‰  ור‡‰   .(‡ כב,  (ברכו˙  טומ‡‰  מ˜בל 
"˙"ח ˘כל ‚ופן ‡˘". וב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז 

ע' 434 ו‡ילך.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘ל  ˘ˆבעו  בפר˘˙נו  ˙י˙י  לבן". „מ‰יכי  ˘‰ו‡  על ‰מן,  בפר˘˙נו, "˘˙פלו  ‰מ‡ורע 
‰מן לבן ‰י‰?!

‰˙‡וו‰",  ב"˜ברו˙   – ‰מן  על  י˘ר‡ל  בני  ‰˙‡וננו  בו  ˜ו„ם  מ‡ורע  מˆינו,  וב‡מ˙ 
בל˙י ‡ל  כל,  יב˘‰ ‡ין  ˘"נפ˘נו  וטענו   ,(„ י‡,  (ב‰עלו˙ך  ב˘ר"  י‡כילנו  ˘‡מרו ‡ז "מי 
‰מן עינינו" (י‡, ו), כלומר: ˘מ‡סו ב‡כיל˙ ‰מן (וכפר˘"י ˘ם: "מן בבו˜ר, מן בערב").

למ‡ורע  „ברים)  (˘בפר˘˙  ולבן"  "˙ופל  ‰˙יבו˙   ˙‡ לייחס  ‰י'  ע„יף  ולכ‡ור‰, 
בˆור˙ו  עוס˜  כן  ˘˘ם  ˘בפר˘˙נו),  למ‡ורע  ול‡  ב‰עלו˙ך,  (˘בפ'  "˜ברו˙ ‰˙‡וו‰" 
ר˘"י  ˘מפר˘  וכפי  ז).  (י‡,  ‰ב„ולח"  כעין  ועינו  ‰ו‡   „‚ כזרע  "ו‰מן  ‰מן:  ˘ל  וˆבעו 
˘ם, ˘‰עיסו˜ בˆור˙ו וˆבעו ˘ל ‰מן, ב‡ כ˙˘וב‰ לטענ˙ בני י˘ר‡ל: "י˘ר‡ל ‡ומרים 
בל˙י ‡ל ‰מן עינינו – ו‰˜ב"‰ ‰כ˙יב ב˙ור‰ 'ו‰מן כזרע ‚„ ו‚ו''. כלומר: ר‡ו ב‡י עולם 
על מ‰ מ˙לוננים בני, ו‰מן כך וכך ‰ו‡ ח˘וב". ו‡ם כן, ‰˙יבו˙ "˙ופל ולבן" ‰ולמו˙ 
יו˙ר ‡˙ מ‡ורע "˜ברו˙ ‰˙‡וו‰" מ‡˘ר ‡˙ ‰מ‡ורע בפר˘˙נו, בו ל‡ נזכר כלל מר‡‰ו 

˘ל ‰מן (‡ל‡ ר˜ ז‰ ˘בני י˘ר‡ל ˜ר‡ו ‡ו˙ו ב˘ם "לחם ‰˜לו˜ל", ו˙ו ל‡). 

על ‰מן  ˘˙פלו  "‰„ברים  ב‡ומרו  ר˘"י  כוונ˙  ˘‡כן  נר‡‰  ר˘"י  ממפר˘י  [בכמ‰ 
˘‰ו‡ לבן", ‰י‡ (‚ם) למ‡ורע ‰נ"ל ˘‰י' ב"˜ברו˙ ‰˙‡ו‰" (ר‡‰ ‚ור ‡רי‰. מ˘כיל ל„ו„. 
ועו„). ‡ולם ר˘"י מע˙י˜ ל‰„י‡ ‡˙ ‰פסו˜ בפר˘˙נו – "ונפ˘נו ˜ˆ‰ בלחם ‰˜לו˜ל" 

- ול‡ ‰זכיר כלל ‡˙ ‰מ‡ורע ˘בפר' ב‰עלו˙ך].  

ב. ונ"ל, ˘י˘ ‰ב„ל עי˜רי – ב„רך ‰פ˘ט – בין ‰מ‡ורע ˘בפ' ב‰עלו˙ך ל‰מ‡ורע 
˘בפר˘˙נו: 

בפ' ב‰עלו˙ך ‰י˙‰ טענ˙ בני י˘ר‡ל ˘‡ין ‰ם מס˙פ˜ים ב‰מן, ורוˆים ˙וספ˙ ˘ל 
‡כיל˙ ב˘ר וכו'. וז‰ו ˘‡מרו "נפ˘נו יב˘‰ ‡ין כל בל˙י ‡ל ‰מן עינינו", ˘מ‡סו במˆב 

ז‰ בו ‰ם ‡וכלים ‡˙ ‰מן לב„ו. 

[ב‚מר‡ פיר˘ו פסו˜ ז‰ (יומ‡ ע‰, ב): "וע˙‰ נפ˘נו יב˘‰ ‡ין כל – ‡מרו: ע˙י„ מן 
ז‰ ˘י˙פח במעי‰ם וי‰ר‚ם, כלום י˘ ילו„ ‡˘‰ ˘מכניס ו‡ינו מוˆי‡". ‡מנם ר˘"י ל‡ 

‰בי‡ ל„ר˘‰ זו בפירו˘ו ע‰"˙ ˘ם, ופ˘ט ‰כ˙וב ‡ין מ˘מעו כן]. 

˘‰ו‡  ו‡מרו  ‰מן,  ˘ל  ‰חפˆ‡  עˆם  כנ‚„  י˘ר‡ל  ˘„יברו  נ˙ח„˘  בפר˘˙נו  ‡מנם 
כ˘‡ר  פסול˙  ל‰וˆ‡˙  מבי‡  ו‡ינו  ב‡יברים  נבלע  ˘‰ו‡  מ˘ום   – ‰˜לו˜ל"  "לחם 

‰מ‡כלים. 

ולכן לומ„ ר˘"י, ˘‰˙יבו˙ "˙ופל ולבן" – "˘˙פלו על ‰מן ˘‰ו‡ לבן", מ˙‡ימו˙ 
עˆמו  ‰מן  על  רˆוי  בל˙י  ב‡ופן  י˘ר‡ל  בני  „יברו  ˘בו  בפר˘˙נו  ל‰מ‡ורע  „ו˜‡ 
לומר  כ„י  ר˜  ‰מן  ענין  נזכר  ˘˘ם  ב‰עלו˙ך  בפ'  ל‰מ‡ורע  ול‡  ‰מן"),  על  ("˘˙פלו 

˘‡ין ‰ם מס˙פ˜ים בו לב„ו (ורוˆים מ‡כלים נוספים). ו˜"ל. 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

"˙ופל  ב‰˙יבו˙  ˘בפר˘˙נו  ‰מ‡ורע  נרמז  מ„וע  ‰ענין:  בעˆם  ˆ"ב  מע˙‰  ‡ך   .‚
ולבן" „ו˜‡? וכי מ‰ ˘ייכ˙ ‰טענ‰ "ונפ˘נו ˜ˆ‰ בלחם ‰˜לו˜ל" לˆבעו ˘ל ‰מן?

 - ל˜מן  (ב‰ב‡  ו‰י‡ ‰נו˙נ˙   – בין ‰„ברים  מיוח„˙  ‡ין ˘ייכו˙  ˘‡כן  בפ˘טו˙,  וי"ל 
ר‡‰ ‚ם מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ל˘"פ „ברים ˙˘ע"‚): 

ר˘"י מפר˘ ˘ם (כנ"ל) ˘‰כ˙וב מונ‰ כמ‰ מ˜ומו˙ ˘ב‰ם ‰כעיסו לפני ‰מ˜ום, ‡ך 
ל‡ ‰זכיר ‡˙ ‰חט‡ים עˆמם ‡ל‡ ר˜ ‡˙ ‰מ˜ומו˙ ˘ב‰ם ‰יו (כ‚ון: ל‡ נ‡מר במפור˘ 
כבו„ן  מפני  ל‰זכירם "ברמז,  מ˘‰  כיוון  כי   – סוף")  ר˜ "מול  סוף ‡ל‡  בים  מ‰ „יברו 

˘ל י˘ר‡ל".  

ומע˙‰ י"ל, ˘‚ם בנ„ו"„ כ˘ב‡ מ˘‰ ל‰וכיחם על מ‰ ˘„יברו בענין ‰מן, ל‡ ‡מר 
בפירו˘ ‡˙ ˙וכן ˙לונ˙ם – "ונפ˘נו ˜ˆ‰ בלחם ‰˜לו˜ל" – ‡ל‡ ב„רך ˘ל רמז בעלמ‡, 
ובכוונ‰ ‰זכיר פרט ˆ„„י ˘‡ינו נו‚ע לעˆם ‰ענין (ז‰ ˘‰מן ‰י' "לבן") כ„י ל˘מור על 

"כבו„ן ˘ל י˘ר‡ל". 

על  רמז  ר˜  ‰ו‡  ולבן"  ˘"˙ופל  ר˘"י  „ברי  מ˙וך  ˘מבו‡ר  מ‰  ‚ם  יומ˙˜  ובז‰ 
˘ז‰ ‰י' ˘ם  נפר˘  ל‡  ב‡מ˙  מ„וע  ולכ‡ור‰,  ˘ם ‰מ˜ום;  ˘כן ‰ו‡  ל‡  ‰מ‡ורע, ‡בל 
‰מ˜ום [ור‡‰ ר˘ב"ם, ר‡ב"ע וחז˜וני ˘ם ˘כן פיר˘ו], ו‰יינו, ˘˜ר‡ו למ˜ום "˙ופל ולבן" על 
˘ם ‰פעולו˙  על  ˘נ˜ר‡ו  ב˙ור‰  מ˜ומו˙  בכמ‰  (כמו  על ‰מן"  "˘˙פלו  ˘ם ‰מ‡ורע 
˘נע˘ו ב‰ם (ר‡‰ נח י‡, ט. ויר‡ כ‡, ל‡. ויחי נ, י‡. ב˘לח יז, ז. ˘לח י‚, כ„. ובכ"מ)), ו‡ז י˙‡ים 

‰„בר ל˙וכן ‰כ˙וב ˘ם ‰מונ‰ מ˜ומו˙ ˘ב‰ם "‰כעיסו לפני ‰מ˜ום"!

‡ל‡, ˘‡ם ‰י' ‰מ˜ום נ˜ר‡ על ˘ם ‰מ‡ורע, בוו„‡י ל‡ ‰יו ˜ור‡ים לו ב˘ם "˙ופל 
˙וכני ‰מבט‡ ‡˙  ב˘ם  כי ‡ם  לעˆם ‰ענין,  ˘ייך  ˘‡ינו  פרט ˆ„„י  על  ולבן", ‰מור‰ 

‰מ‡ורע עˆמו; ולכן עכˆ"ל ˘‡ינו ˘ם מ˜ום, ‡ל‡ ר˜ רמז בעלמ‡, וכנ"ל.  

˘י‰י'  ˆריך   – בו  ˘‰י˙‰  מסויימ˙  פעול‰  ˘ם  על  למ˜ום  ˜ור‡ים  כ‡˘ר  [כלומר: 
סיב˙  ˘‰ו‡  עכ"פ ‰„בר  נע˘‰ ‰פעול‰, ‡ו  ˘בו  מענין ‰פעול‰, ‡ו ‰„בר  ב‰˘ם  ניכר 
‰פעול‰ ˘‰י˙‰ במ˜ום ז‰; ‡בל בני„ון „"˙ופל ולבן" ‰רי ז‰ ˘‰מן ˆבעו "לבן" ‰ו‡ 

ענין ˆ„„י, ול‡ מס˙בר ˘י˜ר‡ו ‰מ˜ום על ˘ם פרט ˆ„„י ז‰. 

˘ום  מרומז  ‡ין   – "ולבן"  ˙יב˙  בל‡  ˘"˙פלו")  (˘פירו˘‰  עˆמ‰  "˙ופל"  וב˙יב˙ 
חט‡ מיוח„, כי כל ‰חט‡ים ˘ל בני י˘ר‡ל במ„בר ‰יו ז‰ ˘"˙פלו" על ‡יז‰ ענין].

„. ו‰נ‰, בי‡ור ז‰ – ˘‰יו˙ו ˘ל ‰מן בˆבע "לבן" ‡ינו ˘ייך ל˙וכן ‰ענין – ‰ו‡ לפי 
„רך ‰פ˘ט; ‡מנם בפנימיו˙ ‰ענינים י˘ לומר, ˘ב˙יב˙ "לבן" נרמז ‰מענ‰ לטענ˙ בני 

י˘ר‡ל ("ונפ˘נו ˜ˆ‰ בלחם ‰˜לו˜ל"). 

ו‰בי‡ור בז‰ (ב˜יˆור), ˘‰יו˙ו ˘ל ‰מן בˆבע "לבן" – מ„‚י˘‰ ‡˙ ‰יו˙ו "לחם מן 
‰˘מים": 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

˘ל בן ‰˘ונמי˙ ל‡ נ˘˙נ60‰ ונ˘‡ר ב‡ו˙ו 
‡ופן וב‡ו˙ו ˆיור כל ‰זמן61.

וי"ל בס‚נון ‡חר: ‰˙חי' בבן ‰˘ונמי˙ 
לע˙י„  במ˙ים  ˘י‰י'  ב‡ופן  (ל‡  ‰י˙‰ 

‰ו‰  לחיו˙  ˘עומ„  ˘כיון  לומר  ‡ין  ‡בל   (60
למו"נ  נרבוני  בפי'  וכמ"˘  מי˙˙ו,  ב˘ע˙  כחי  לי' 
מעולם,  טמ‡  ‰י'  ול‡  ˘ם)  ב‡ברבנ‡ל  (‰וב‡  ˘ם 
וכ"כ ב„ברי ˘‡ול ויוסף „ע˙ (יו"„ סי' ˘ע‚, ס"‰), 
ומוסיף "ו‚ם בבן ‰˘ונמי˙ ‡ם ‰י' יו„ע ‡„ם בבירור 

˘יחי' ל‡ ‰י' מטמ‡ וז"ב כ˘מ˘"*, 

„‰רי מפור˘ בספרי זוט‡ „חזרו ונ‚עו בו טמ‡ו‰ו 
במי˙˙ו  בו  ˘כ˘נ‚עו  ול‡ ‡מרינן „‡ף ‡˙"ל  ‰ם", 
נח˘ב  „ל‡  מוכח  ˘‰חי'  ל‡חר  טמ‡ים ‰רי  נח˘בו 
כמ˙ ו‡י‚ל‡י מיל˙‡ „מפרע „ל‡ ‰יו טמ‡ים. ור‡‰ 

‰‚‰ו˙ ‰ר„"ל לפר„ר"‡ פל"‚ ‡ו˙ „.

61) ב˘ו"˙ ח˙"ס ˘ם „בן ˘ונמי˙ טמ‡ „"ב˘ע‰ 
בז‰  כיוˆ‡  ועיין  במו˙ו.  בעˆמו  נ‚ע  ˘‰חיי‰ו 
מ˘נ‰ ‡' פ"‚ „ט‰רו˙ ˜ר˘ו ‰רי ‡לו ˘נים „ב˘ע˙ 
כ‡וכל  ‰ו"ל  מ"מ  מ˘˜‰  מטומ‡˙  ויˆ‡ו  ˘נ˜ר˘ו 
˘נ‚עו במ˘˜‰". ‡בל ˘ם ‰פי' „‰וי נ‚יע‰ כפ˘וט‰ 
˘בˆ„ו  ‰מ˘˜‰  מן  ‡יטמ‡  ˘נ˜ר˘  מ˘‰ו  „כל 
(מ˘נ‰ ‡חרונ‰ ט‰רו˙ ˘ם), וכבסיום ‰מ˘נ‰ "יו˙ר 
נטמ‡˙"  ר‡˘ונ‰  טפ‰  ˘יˆ‡‰  ˘כיון  טמ‡  מכביˆ‰ 
(וע"„  ע„"ז  ור‡‰  ˘ם).  מפר˘ים  (ר‡‰  נ‚יע˙‰  ע"י 
מ„ין  [ול‰עיר  כ‡ן,  בנ„‰  לנר  ערוך  בפנים)  ‰נ"ל 
פכ"ז  (כלים  וילון  וע˘ו  מ„רס  טמ‡  ˘‰ו‡  ס„ין 
(ר‡‰  ל‚מרי  ט‰ור  ˘נ˘˙נ‰  כיון  ר"י  „ל„ע˙  מ"ט) 
כלים  ‰לכו˙  רמב"ם  ˘ם.  רע"ב  ל‰רמב"ם.  פי‰"מ 
ונמוחו  בחזרו  ˘ם  ט‰רו˙  רע"ב  ור‡‰  ‰"י.  פכ"‚ 
כ˘נ˘˙נו".  טומ‡˙ו  "ופרח‰  ט‰ור  מכוון  כביˆ‰ 
טמ‡  ˘נ˘‡ר   ˜"˙‰ ל„ע˙  ו‚ם  ˘ם).  ‰ר‡"˘  פי' 
טמ‡  בנ„ו"„ „˘ם ‰וי ‰ס„ין  לחל˜  י˘  מ„רס,  מ‚ע 
מ˙  „‡ין  כיון  ˘ונמי˙  בבן  כ‡ן  מ˘‡"כ  בעˆמו. 
פ˜ע  כ˘חי'  ‡"כ  ‡חרים  ˘מטמ‡  ור˜  טמ‡,  עˆמו 
טוב  מל˜ח  ול‰עיר  ˘ם].  ט‰רו˙  ס„רי  ור‡‰  ז‰. 

ל‰ר"י ענ‚יל כלל י„.

*) וראה מאירי נדה כאן דיש מפרשים דהשאלה בבן 
ועד"ז  הפי'.  ודוחה  במיתתו  טימא  אם  היא  השונמית 

באברבנאל שם. וראה לעיל הערה 7.

נ˙˙˜ן  ‰‚וף  ˘(חל˜)  לומר  ˘‡פ˘ר  לב‡, 
ונבנ‰, ‡ל‡) ב‡ופן ˘ל ‰˙‰פכו˙ ומˆי‡ו˙ 
מ˙62  מˆי‡ו˙  במ˜ום  חי  מˆי‡ו˙  ח„˘‰ – 
ל‡  ‰˘ונמי˙  ˘בן  ‰נ"ל,  מטעם  (ובפרט 
˘ב‰ נפ˘ו ‡ליו, וכיון ˘זו‰י חיו˙ ח„˘‰, 
וממיל‡  ח„˘‰).  מˆי‡ו˙  ממיל‡  זו  ‰רי 
מחמ˙  במ˙  מ‚ע  טומ‡˙  כ‡ן  ˘ייכ˙  ‡ין 

נו‚ע בעˆמו63.

עו„ י"ל (עכ"פ ב˜יˆור) – ועפ"ז יומ˙˜ 
נו‚ע  ‰י'  ‡לו  ˘‡לו˙  ˘ל˘  ˘פ˙רון  מ‰ 
וב‰˜„ים,  „ו˜‡64.  ‡לכסנ„רי‡  ל‡נ˘י 
˘עלי'  במˆרים,  עיר  ‡לכסנ„רי‡ ‰ל‡ ‰י‡ 
טז)  יז,  (˘ופטים  ל˘וב"  ˙וסיפון  "ל‡  נ‡מר 
(רמב"ם  ‰‡יסור"  בכלל  "ו‡לכסנ„רי‡  כו', 
וי"ל  ב)).  נ‡,  (מסוכ‰  ‰"ז  פ"‰  מלכים  ‰ל' 

˘סבר˙ם בז‰ ‰י˙‰, „לכ˙חיל‰ ב‡ו ל˘ם 
˘ם,  ל‰˘˙˜ע  על-מנ˙  ˘ל‡  זמני,  ב‡ופן 
מ˘ם  יˆ‡ו  ול‡  נ˘˙˜עו  ˘‡ח"כ  ו‡ע"פ 

מוכרח  לע˙"ל  במ˙ים  י"ל:  בז‰  ‰‰סבר‰   (62
ב‡מונ‰)  עי˜ר  ‰ו‡  ˙ח‰"מ  (ו‰רי  ‡ז  ˘יחיו  ‰„בר 
וז‰ו  ˘יחי',  וכו'  ˙כונ‰  בו  י˘  ‰‚וף  „מˆ„  ו‰יינו 
ס„ר ˘כלול ב‰‚וף (ול‰עיר מ‡בו˙ ספ"„ "‰ילו„ים 
 :(‡  ,‡ˆ) סנ‰„רין  ור‡‰  לחיו˙".  ו‰מ˙ים  למו˙ 
נמˆ‡  ו‡"כ  כ"˘"),  ל‡  חיי  „‰ו‰  חיי‡  ‰ו‰  "„ל‡ 
„‚וף ‰חי י˘ לו ˘ייכו˙ ו‰מ˘ך ל‚וף ‰מ˙, מ˘‡"כ 
בבן ‰ˆרפי˙ ובן ˘ונמי˙ ˘‰˙חי' ‰י' ˘ל‡ ע"פ ס„ר 
„מˆ„  ונס,  חי„ו˘  ב„רך  ‡ם  כי  ז‰,  ב‚וף  ‰מוכרח 
עˆמן ‰יו מ˙ים, ‰רי נמˆ‡ „‚וף ‰חי ‡ין לו ˘ייכו˙ 

ו‰מ˘ך ל‚וף ‰מ˙. ו‡ין כ‡ן נ‚יע‰ בעˆמו.

ט‰ור"  מ„וע "כ˘חי' ‰י'  ע„יין ˆ"ע  לכ‡ור‰   (63
מˆ„  נטמ‡  ול‡  טמ‡ו‰ו",  בו  ונ‚עו  "חזרו  ו„ו˜‡ 
מוכח  ומז‰  בבי˙".  עמו  ˘‰י'  "כל  כמו  ‰מ˙  ‡‰ל 
‰ספ"ז  ל„ע˙  ‚ם  עו„  ˘יטמ‡  ˘ייך  ל‡  עˆמו  „מ˙ 

„‡ין מ˙ עˆמו טמ‡. ר‡‰ ס„רי ט‰רו˙ ˘ם.

˙˘"י)  י.  נ.  (ל‰רב ‡בי‚„ור  יע˜ב  חל˜  בספר   (64
ב‡ופן   – ‰˘‡לו˙  לכל  בנו‚ע   –  ıו˙יר  – ע"ז  עמ„ 

‡חר.
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נו‚ע  ‰לימו„  טמ‡",  עˆמו  מ˙  "ו‡ין 
‡פ˘ר  ‰מ˙ים"56),  "כ˘יחיו  (בעי˜ר) 
עˆמו  מ˙  "‡ין  ‰בבו˙  ˘ב˘˙י  לפר˘ 
מטמ‡"  ˘ונמי˙  ˘ל  בנ‰  ו"‡ין  טמ‡" 
‡ינו  עˆמו  מ˙  ‰ו‡:  ‡ח„  ‰מ˙ב‡ר  ‰ענין 
וכן  לכ˘יחי',  ולכן ‡ינו ˆריך ‰ז‡‰  טמ‡, 
וכ˘חי'   . . טמ‡  ˘ונמי˙  ˘ל  בנ‰  "‡ין 
 ,‰˘˜ ז‰  לפי  ‡בל  ל˜ו„˘".  ט‰ור  ‰י' 
‰‰וספ‰  ע"י  ‰יל˜וט  ב„ברי  נ˙ח„˘  מ‰ 
"‡ין בנ‰ ˘ל ˘ונמי˙ טמ‡" ל‡חר ‰לימו„ 

˘"‡ין מ˙ עˆמו טמ‡".

לב‡ר  י˘  למעל‰,  בי‡ורנו  ע"פ  ‡בל 
בפ˘טו˙.  ‰יל˜וט  ב„ברי  ‰חי„ו˘   ˙‡
ו‡ין  טמ‡  במ˙  "נו‚ע  ‰ר‡˘ון  „‰לימו„ 
עˆם  (בעי˜ר) ‡˙  מח„˘  טמ‡"  עˆמו  מ˙ 
‰ענין, ˘‰מ˙ עˆמו ‡ינו טמ‡, ו‰ו‡ מטמ‡ 
ומז‰  כנ"ל.  ‰כ˙וב,  מ‚זיר˙  ר˜  ‡חרים 
‰חי  ˘יטמ‡  מ˜ום  ˘‡ין  ממיל‡,  מובן 
‰לימו„  נוסף  ו‡ח"כ  ‰כ˙וב.  ‚זיר˙  מˆ„ 
˘ל  בנ‰  ו‡ין  טמ‡  במ˙  "נו‚ע  ו‰חי„ו˘ 
כ‡ן  פירו˘, „‡ין ‰חי„ו˘  טמ‡",  ˘ונמי˙ 
כמ˙  ˘חי',  ל‡חר  ‡חרים  מטמ‡  ˘‡ינו 
כנ"ל),  לעיל,  מ‰‡מור  י„וע  כבר  ז‰  (כי 
‡ל‡ ˘‰ו‡ עˆמו ל‡ נטמ‡ מחמ˙ ‰נ‚יע‰ 
מובן  ז‰  ולפי  ב˘ע˙ ‰˙חי'58.  ˘לו57  ב‚וף 

‰מבו‡ר לעיל בפנים ˆ"ע כוונ˙ו) וכו'".

מ˙  ‰מכניס  "ו‚ם  נפ˜"מ  עו„  כ˙ב  ‡בל   (56
למ˜„˘ פטור כו'". ו‡כ"מ. 

57) ר‡‰ ע„"ז ‚ם בס„רי ט‰רו˙ כלים (רנ, ב. „"‰ 
‡בל). ‡ל‡ ˘כ˙ב ‰פי' בספ"ז „‰נפ˜"מ מז‰ "˘‡ין 
˘ונמי˙  ˘ל  בנ‰  ˘"‡ין  בז‰  ‰ו‡  טמ‡"  עˆמו  מ˙ 

טמ‡", ו‚ם מטעם ‡חר „ל˜מן בפנים.

ויל˜וט  בספ"ז  ‰ל˘ון  מ‰מ˘ך  מוכח  וכן   (58
נפ˜"מ  למ‡י  „לכ‡ור‰  ל˜ו„˘"  ט‰ור  "וכ˘חי' ‰י' 
בבי˙  עמו  ˘‰י'  כל  "כ˘מ˙  „‡ף  לומר  ב‡  (‰רי 

מ"נו‚ע  נלמ„  ז‰  ˘„ין  ‰טעם  בפ˘טו˙ 
"נו‚ע  ‰י‡   ‰˘‚„‰‰ כ‡ן  ‚ם   ‡‰„ במ˙", 
‰˜ו„ם  בלימו„  ˘‰י‡  (על-„רך  במ˙" 
טמ‡")  עˆמו  מ˙  ו‡ין  טמ‡  במ˙  "נו‚ע 

ול‡ בל˘ון "מ˙" מˆ„ עˆמ‰, וכנ"ל.

ח„‡  מיל˙‡  עו„  לב‡ר  י˘  ובז‰ 
"מ˙ים  ˘‡לו   '‚‰ ˘ב˘‡ל‰  מ‰  בסו‚יין, 
ו˘ביעי  ˘לי˘י  ‰ז‡‰  ˆריכין  לב‡  לע˙י„ 
זו  ˘‡ל‰  ˘‡לו  ול‡  ˆריכין",  ‡ין  ‡ו 
"„‡יירו  ‚ופ‡  ‰˘ונמי˙  בבן  ‰ז‡‰  ‡ו„ו˙ 
 – מ˙ים   ‰"„) בסו‚יין  ‰˙וס'  כ„מ˜˘ו  בי'", 
ל‰ז‡‰ ‰י˙‰  בנו‚ע  כי ‰˘‡ל‰  סע"ב) –  ע, 

מחמ˙ ז‰ ˘נ‚עו בעˆמם, ול‡ מˆ„ טומ‡˙ 
ו‰ח˘˘  ב‡רוכ‰).  (כנ"ל  עˆמו  ‰מ˙ 
‡ל‡  ˘ייך  ‡ינו  בעˆמו  נ‚יע‰  מחמ˙ 
˘ל  נ‚יע˙ו  מחמ˙  לב‡,  לע˙י„  במ˙ים 
‰מ˙);  מ‚וף  ‰נ˘‡ר  (בחל˜  בעˆמו  ‰חי 
„ל‡  לי'  "פ˘יט‡  ‰˘ונמי˙  בבן  מ˘‡"כ 
‚ופו  כי  ‰˙וספו˙)59,  (כל˘ון  ‰ז‡‰"  בעי 

טמ‡  ‡ינו  "כ˘חי'"  ‰רי  ˘בע‰"  טומ‡˙  ‰י'  טמ‡ 
ו"חזרו ונ‚עו בו טמ‡ו‰ו ‰ם")? ‡ל‡ ˘ב‡ ל‰„‚י˘ 
˘‡ין  ‰יינו  ל˜ו„˘",  (ל‚מרי)  ט‰ור  ‰י'  „"כ˘חי' 

עליו טומ‡‰ ˘ל נו‚ע במ˙ „טמ‡ ל˜ו„˘. 

בספ"ז  ‰‰מ˘ך  „מפר˘  ˘ם  ט‰רו˙  בס„רי  ועיין 
‰רי  ˘ם):  רענן  כבזי˙  (ל‡  כו'"  ‡ומר  ז‰  "‰רי 
עˆמו  ‰ו‡  „‰יינו  מטמ‡ך  ‰כלים  ל‡לו  ‡ומר  ז‰ 
ולכ‡ור‰  כו'.  עˆמו  ממ‚ע  נטמ‡  ˘ל‡  טמ‡וני  ל‡ 
‡י'  כו'"  מטמ‡ך  ‡ומר  ז‰  "˘‰רי  מז‰  כן  מ˘מע 
„לפי  ‰ם"  טמ‡ו‰ו  בו  ונ‚עו  "חזרו  ˘כ˙ב  ‡חר 

פ˘וטו ‡ינו ˘ייך לז‰.

˘ם „בבן ‰˘ונמי˙  וח˙"ס  ב‡‰ב˙ ˆיון  ‡בל   (59
(וכ"כ  בעˆמו  נו‚ע  מחמ˙  ‰ז‡‰  „בעי  ל‰ו  פ˘יט‡ 
נטמ‡  כבר  ‡ם  ‰ז‡‰  ˘בעי  לפירו˘ו  כ‡ן  בח„‡"‚ 
ויל˜וט  בספ"ז  כמ"˘  „ל‡  ז‰  ו‰רי  במ˙),  בחיים 
כ˙ב „˘‡ל˙ם ‡ם  לנ„‰  ובמ‡ירי  ט‰ור.  ‰נ"ל „‰י' 

בעי ‰ז‡‰ ‰י' על כל ‰מ˙ים ‰ן בבן ‰˘ונמי˙ כו'.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‰ם  למט‰  ב‡ים  ‰ם  כ‡˘ר  ‡בל  למעל‰,  ˘ור˘  ל‰ם  י˘  למט‰  ‰ענינים  כל  ‡מנם 
נע˘ים במ‰ו˙ ‡חר˙, ח„˘‰; ובכך מיוח„ ‰מן, ˘‚ם כ‡˘ר ‰ו‡ ב‡ לי„י ˆיור ‚˘מי – 
ע„ ˘‰ו‡ מזין ‡˙ ‰‚וף ‰‚˘מי – ‰ו‡ נ˘‡ר ב‡ו˙‰ מ‰ו˙ כפי ˘‰י' למעל‰, "לחם מן 

‰˘מים". 

וזו ‰סיב‰ ˘מר‡‰ו ‰י' לבן: כיון ˘‰מן נמ˘ך למט‰ ונ˙פס בעיני ב˘ר, מוכרח ‰י' 
לבו‡ במר‡‰ מסויים; ‡בל „ו˜‡ מר‡‰ לבן, ˘מור‰ על פ˘יטו˙ ו‰ע„ר ‰‰‚בל‰.

‰ˆבעים  כל  כי  ‰ˆבעים,  מכל  ˘ונ‰  ‰לבן  ‰ˆבע  ‡˘ר  בכ"מ,  בחסי„ו˙  [וכמבו‡ר 
‰ו‡  ‰לבן  ‰ˆבע  ו‡ילו  ˘ני,  לˆבע  סו˙ר  ‡ח„  ˆבע  ולכן  ומורכבים,  מו‚„רים  ‰‡חרים 

ˆבע עˆמי ופ˘וט, ˘עליו ˆובעים ‡˙ כל סו‚י ‰ˆבעים וכו'. 

(ר‡‰ מ‡מרי ‡„מו"ר ‰‡מˆעי וי˜ר‡ חל˜ ב ע' ˙˜טז (ו˘"נ): "‡ין ‰עולם ˜ור‡ין ‚וונין לˆיור ולˆבוע 

„בר מ‰ ר˜ ‰‡„מימו˙ ו‰יר˜ו˙, ‡בל ˆבע לבן ‡ינו נ˜ר‡ ˆבע ל‰יו˙ו עˆמי .. ועל כן כל ‰‚וונין מ˘˙נים 

מלב„ ‚וון ‰לובן ˘‡ינו מ˘˙נ‰, ועליו יˆבעו כל מיני ‰‚וונין ל‰יו˙ו עˆמי .. כולם מˆטיירים על ‰עˆם 

‰פ˘וט ˘‰ו‡ מר‡‰ ‰לובן").

וז‰ו ענין ‰מן, ˘‰י' פ˘וט מכל ‰טעמים ו‰‚וונים ‰פרטיים, ולכן ‡פ˘ר ‰י' לטעום 
בו ‡˙ כל סו‚י ‰טעמים: 

˘י‰יו  י˙כן „בר  ל‡  ומˆ„ ‰ברי‡‰  מסויימ˙,  ל‰ם ‰‚בל‰  י˘  ˘בברי‡‰  כל ‰ענינים 
˜יימים  בין ‰טעמים  ˘‰רי   – ובפרט  ˘בעולם,  כל ‰טעמים  ˘כן  ומכל  טעמים,  ˘ני  בו 
‰˘מים",  מן  "לחם  ‰יו˙ו  מפני  ‰טעמים,  כל  ‰יו  במן  ‡מנם  מז‰;  ז‰  ‰פוכים  טעמים 

˘לכן ‡ין בו ‰‚בלו˙.

וכיון ˘‚ם ב‰יו˙ו בעולם ‰ז‰ נ˘‡ר ‰מן במ‰ו˙ו ‰רוחני˙ ‰עליונ‰, לכן ‰י' ‰מר‡‰ 
˘לו לבן: כיון ˘‰ו‡ נמ˘ך למט‰ ונ˙פס בעיני ב˘ר, ב‰כרח ˘י‰י' לו מר‡‰ מסויים, ‡ך 

מ˙וך ‰מר‡ו˙ ו‰‚וונים ‰ו‡ ‰י' „ו˜‡ בˆבע לבן, ˘מור‰ על פ˘יטו˙].

וזו‰י ‡יפו‡ טענ˙ מ˘‰ – "‰וכיחן על ‰„ברים ˘˙פלו על ‰מן ˘‰ו‡ לבן":

מ˜ום  י˘  ‡ז  ‚˘מי,  „בר  למ‰ו˙  ונ‰פך  למט‰  בירי„˙ו  מ˘˙נ‰  ‰מן  ‰י'  ‡כן  ‡ם 
ל‰טענ‰ "ונפ˘נו ˜ˆ‰ בלחם ‰˜לו˜ל" – כי ‰‚„ר ˘ל „בר ‚˘מי ‰ו‡ ˘‰ו‡ ˙ופס מ˜ום, 

וכיון ˘‰מן "נבלע ב‡ברים" ו‡ינו יוˆ‡ ‰חוˆ‰ ‰רי ˘˜יים ח˘˘ "˘י˙פח במעינו";

מ‰ו˙  נ˘‡ר  ‚˘מי  בˆיור  למט‰  בבו‡ו  ˘‚ם  כלומר,  "לבן",  ‰י'  ˘‰מן  כיון  ‡בל 
ולכן ‡ין  ב˘‡ר ‰„ברים ‰‚˘מיים,  ˘י˘נ‰  כמו  מ˜ום  ‰˙פיס˙  בו  ˘‡ין  רוחני˙ – ‰רי 

ח˘˘ מפני ‰מ˜ום ˘‰ו‡ ˙ופס במעיים, וטענ‰ מעי˜ר‡ לי˙‡. 

בלחם   ‰ˆ˜ י˘ר‡ל - "ונפ˘נו  ˘ל  ˘ז‰ ‚ופ‡ ‰י' ‰טענ‰  לב‡ר,  י˘  יו˙ר  ובעומ˜   .‰
‚˘מי˙  מ˜ום  ˙פיס˙  לו  ˘י˘   ,"ıר‡‰ מן  מ"לחם  ניזונים  ל‰יו˙  רˆו  ‰ם  ‰˜לו˜ל": 
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מ‡סו  ולכן  ("לבן"),  במ‰ו˙ו  רוחני  ˘נ˘‡ר  לחם  לסבול"  יכלו  ו"ל‡  בחו˘ים ‰ר‚ילים, 
בסו‚ לחם ז‰ וכינו ‡ו˙ו ב˘ם "לחם ˜לו˜ל". 

ומˆינו כ„ו‚מ˙ ז‰ ב‰מ˘ך ‰„ורו˙, במי ˘מסרב ללמו„ פנימיו˙ ‰˙ור‰, מ˙וך טענ‰ 
 ‰‚˘‰ ˘ל  ב‡ופן  בוריים  על  לעמו„   ‰˘˜˘ ו"מופ˘טים"  "„˜ים"  בענינים  ˘מ„ובר 

מוח˘י˙ ממ˘; 

נר‚˘  ‰רי   ,‰‚˘‰ ˘ל  וב‡ופן  ˘כליו˙  ב‡ו˙יו˙  ב‡‰  ‰˙ור‰  פנימיו˙  ˘‚ם  ‡ף  כי, 
‰מן,  ב„ו‚מ˙   - מ‰עולם  ˘למעל‰  ורוחניו˙  ‡ל˜ו˙  ˘ל  ענין  ז‰ו  ˘בעˆם  ‰˘כל  ב˙וך 
מן  "לחם  ‰ו‡  ˘במ‰ו˙ו  בו  נר‚˘  ‰רי  בעיניים,  ‰נר‡‰  ‚˘מי  מזון  ונע˘‰  ˘יר„  ˘‡ף 
‰˘מים", ו‡ין בו ‰˙פיס˙ מ˜ום ‰ר‚יל‰ כמו ב˘‡ר „ברים ‚˘מיים – ולכן ˜˘‰ ל˘כל 

‰‡נו˘י "לסבול" ז‡˙ וע„ כ„י ˘טוען "ונפ˘נו ˜ˆ‰" ו‚ו'. 

מן ‰˘מים" „ו˜‡,  ל"לחם  מ˘˙ו˜˜˙ ‰י‡  י‰ו„י  ˘ל  ˘נ˘מ˙ו  יור‰ „רכו,  ‡ך ‰‡מ˙ 
בכל  לעמו„  כח  ו‰י‡ ‰נו˙נ˙  ב‚לוי,  מ‡יר‰ ‰‡ל˜ו˙  ˘ב‰  לפנימיו˙ ‰˙ור‰   – ובעניננו 
‰נסיונו˙ „ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡, וכמ‡מר (ירו˘למי ח‚י‚‰ פ"‡ ס‰"ז. ‡יכ‰ רב‰ ב˙חל˙ו) "‰מ‡ור 

˘ב‰ [ו‰יינו פנימיו˙ ‰˙ור‰ (ר‡‰ ˜רבן ‰ע„‰ לירו˘למי ˘ם)] מחזירן למוטב". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

מ˘‰  ע"י  ב‡ו  ז‰  [ומטעם  ב‚ופים  נ˘מו˙ 
כנ˙ינ˙  ‰רוחניו˙,  ‰‰˘פעו˙  ר˜  ל‡ 
ב‚ופים  לנ˘מו˙  ני˙נ‰  ‰י‡  (˘‚ם  ‰˙ור‰ 
כמו  „ו˜‡), ‡ל‡ ‚ם ‰‰˘פעו˙ ‰‚˘מיו˙, 
‰כבו„  וענני  מרים  ˘ל  ב‡ר‰  וכן  ‰מן, 
 ,[(‡ ט,  (˙עני˙  מ˘‰  ˘ל  בזכו˙ו  ˘חזרו 
עם  יח„  לחזור  עליו  לב‡  לע˙י„  ‚ם  ‰רי 
ב‚ופים  נ˘מו˙י‰ם  ב‰יו˙  ‰מ„בר,  „ור 
„ו˜‡. וז‰ו ˘‰˘יב ריב"ח "לכ˘יב‡ מ˘‰ 
מ˘‰  יבו‡  „‡ם  פירו˘,  עמ‰ם",  רבינו 
ל‰ם  ˘י˘  יוכיח  ו‰„בר  עמ‰ם,  רבינו 
˘‰˙חי'  ‰רי  כמ˘‰,  ‰ב‡  לעולם  חל˜ 
לוז),  (עˆם  ‰ר‡˘ון  ‰‚וף  ממˆי‡ו˙  ˙‰י' 
יב‡  ל‡  [ו‡ם  ‰ז‡‰  ˆריכין  י‰יו  וממיל‡ 
מ˘‰ רבינו עמ‰ם, ‰רי ‡ין ז‡˙ ‡ל‡ מפני 
˙‰י'  ו‰˙חי'  לעולם ‰ב‡,  חל˜  ל‰ם  ˘‡ין 

מ˙רוו„ ר˜ב – ו‡"כ ‡ין ˆריכין ‰ז‡‰].

כ‡ן,  ל˘ונו˙יו  „˜„ו˜י  י˙ב‡רו  ובז‰ 
„‡ם כוונ˙ו ס˙ם ˘מ˘‰ י˙רı לנו לכ‡ור‰ 
מ˘‰  "לכ˘יב‡  ‰ל˘ון  „יו˜  מ‰ו  יל"ע 
 –  ‡„ בכ‚ון  כל˘ון ‰מור‚ל˙  ול‡  רבינו", 
"כ˘יב‡ ‡לי‰ו" וכיו"ב52. ו‚ם מ‰ו ˘‡מר 
ול‡   – עמ‰ם"  רבינו  מ˘‰  "לכ˘יב‡  ר˜ 
(וכיו"ב),  ˘‡ל˙ם   ˙‡  ıי˙ר ˘‰ו‡  סיים 
"נחכם  ˜מיי˙‡  בלי˘נ‡  ‰‡מור  „רך  על- 
"לכ˘יב‡  ‰ל˘ון  „יו˜  מ‰ו  ו‚ם  ל‰ן". 
‰כל  בי‡ורנו  ולפי  עמ‰ם"53.  רבינו  מ˘‰ 

מ„ויי˜ כפ˙ור ופרח.

ומפורסם  ב):  (˜מ‚,  סכ"ו   ˘„˜‰ ‡‚ר˙  ר‡‰   (52
לפ˘וט  ב‡  ו‡לי‰ו  כו'  ומפר˘ים  ‰˘"ס  בכל  ‰פכו 

כל ‰ספי˜ו˙ כו'.

„כ˘יבנ‰  ב)  ˜י„,  (פסחים  ‡ח„  ˙ו„"‰  ר‡‰   (53
 ,‰) מיומ‡  ול‰עיר  עמנו.  י‰‡  ו‡‰רן  מ˘‰  ‰מ˜„˘ 

ב): לכ˘יבו‡ו ‡‰רן ובניו ומ˘‰ עמ‰ם.

 ‰ 
"נו‚ע  ‰יל˜וט  „ברי  עומ˜  יב‡ר  עפכ"ז 
בנ‰  ו‡ין  טמ‡,  עˆמו  מ˙  ו‡ין  טמ‡  במ˙ 

˘ל ˘ונמי˙ טמ‡"

„ברי  בי‡ור  על  לעמו„  י˘  ומע˙‰ 
טמ‡  במ˙  "נו‚ע  ‰נ"ל,  בפר˘˙נו  ‰יל˜וט 
טמ‡  במ˙  נו‚ע  טמ‡,  עˆמו  מ˙  ו‡ין 
וב‰˜„ים,  טמ‡".  ˘ונמי˙  ˘ל  בנ‰  ו‡ין 
בין  בכללו˙,  כ‡ן,  ˘ביל˜וט  „‰˜י˘ור 
לפרט  טמ‡"  ˘ונמי˙  ˘ל  בנ‰  "ו‡ין  ענין 
˘לפניו "ו‡ין מ˙ עˆמו טמ‡" – י˘ לפר˘ו 
טמ‡,  ‡ינו  עˆמו  ˘‰מ˙  כיון  בפ˘טו˙: 
לפיכך ‚ם בן ‰˘ונמי˙ ל‡ ‰י' טמ‡ ל‡חרי 
מ˙,  ‰י'  לכן  ˘˜ו„ם  (‡ע"פ  וחי'  ˘˘ב 
‰ל˘ון  ‰מ˘ך  ס‚נון  ‡בל  ‡חרים).  וטימ‡ 
˘ונמי˙  ˘ל  בנ‰  ו‡ין  טמ‡  במ˙  "נו‚ע 
‰כ˙וב  „מ„יו˜  בי‡ור,  „ור˘  טמ‡" 
"‰נו‚ע במ˙ ‚ו' יטמ‡" למ„נו (כ‰ילפו˙‡ 
טמ‡,  לב„ו  ˘‰נו‚ע  ˘ביל˜וט)  ‰ר‡˘ונ‰ 
‡בל "‡ין מ˙ עˆמו טמ‡"; ‡ולם ב‰וספ‰ 
כיון  ‰רי,  ‰˘ונמי˙,  בן  ל‚בי  ו‰חי„ו˘ 
˘נע˘‰  ל‡חר  ‰ו‡  כ‡ן  ‰נ„ון  ˘לכ‡ור‰ 
במ˙  "נו‚ע  ל‰יו˙  ˆריך  ‰לימו„  ‰י'  חי, 
טמ‡ ו‡ין בנ‰ ˘ל ˘ונמי˙ מטמ‡", ‰יינו, 
˘‰נו‚ע בבנ‰ ˘ל ˘ונמי˙ ‡ינו טמ‡, כיון 

˘‡ינו מ˙ ‡ל‡ חי54.

ו‰נ‰, על מ"˘ ביל˜וט "ו‡ין מ˙ עˆמו 
˘ם)  רענן  (זי˙  ‰מ‚ן-‡בר‰ם  כ˙ב  טמ‡" 
ˆריכין  ‡ין  ‰מ˙ים  כ˘יחיו  מינ‰  "ונפ˜‡ 
‰ר‡˘ונ‰,  בבב‡  (˘‚ם  ז‰  ולפי  ‰ז‡‰"55. 

54) ור‡‰ ‰מ˘ך ‰„ר˘ו˙ בספרי זוט‡ ויל"˘ ˘ם.

(וע"פ  ב˙וספו˙  ע"˘  ע'  „ף  "נ„‰  וממ˘יך   (55
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˘‡ינו  לוז  מעˆם  ˙‰י'  ‰˙חי'  ב)  כח,  ח"ב 

יט)  כו,  (י˘עי'  נ‡מר  וע"ז  לעולם,  נפס„ 
˘ם),  ח"ב  (ז‰ר  יבר‡  ול‡  מ˙יך"  "יחיו 
‚וף  ברי‡˙  ע"י  י‰י'  ל‡  ‰˙חי'  ‡ופן  כי 
ח„˘ ל‚מרי, ‡ל‡ ‰‚וף45 יבנ‰ מעˆם לוז. 
‡י˙‡46:  (פל"„)  ‡ליעזר  „ר'  בפר˜י  ‡בל 
"‡יני מ˘˙ייר מן ‰‚וף ‡ל‡ כמל‡ ˙רוו„ 
כ˘‡ור   ıר‡‰ בעפר  מ˙ערב  ו‰ו‡  ר˜ב 
י"ל  ועפ"ז  כו'".  בעיס‰  מ˙ערב  ˘‰ו‡ 
‰מ„בר  ˘„ור  ע˜יב‡  ר'  „ברי  בכוונ˙ 
˙˘‡ר  ˘ל‡  ‰ב‡,  לעולם  חל˜  ל‰ם  ‡ין 
מח„˘  ˘˙˜ום  מˆי‡ו˙  (מ‚ופם)  מ‰ם 
לחיים לעולם ‰ב‡, כי ‚ם עˆם לוז ˘ל‰ם 
ר˜ב"48,  "˙רוו„  ˘י‰יו  יפס„47; ‡בל ‡חר 

‡ף ‰ם י˜ומו ב˙חיי˙ ‰מ˙ים.

ב˙ר‡  „לי˘נ‡  „‡ליב‡  י"ל  ומע˙‰ 
 '‚‰ ˘‡ל˙ם  ˙וכן  ‰י'  ‚ופ‡  ז‰  בסו‚יין, 
מ„בר,  מ˙י  ˘ל  ‰˙חי'  ‡ופן  י‰י'  ‡יך   –
עכ"פ  ‰‚וף  ממˆי‡ו˙  ˘י˘‡ר  ב‡ופן  ‡ם 
כי  ‰ז‡‰",  "ˆריכין  כן  ועל  לוז,  עˆם 
פ"ב  (‡‰לו˙  במ‚ע  מטמ‡  כ˘עור‰  עˆם 

45) ור‡‰ ב"ר רפˆ"‰. ז‰ר ח"‡ ˜טו, ‡ (מ‰נ"ע). 
˜כו, ‡ (מ‰נ"ע). ˜ל, סע"ב. ר‚, ב. ז‰ר ח"‚ ˆ‡, ‡. 

רטז, רע"ב (רע"מ).

46) ור‡‰ ז‰ר ח"‚ ˜סט, סע"‡ ו‡ילך. ‡בל ל‰עיר 
˘ב‡ב˜˙ רוכל ובעבו‰"˜ (נסמן ב‡‚רו˙ ˜ו„˘ כ"˜ 
פי' „‰יינו ‰ך  ב‰ער‰ 12)  עו  ע'  ח"ב  זי"ע  ‡„מו"ר 

„עˆם לוז. ור‡‰ ז‰ר ח"‡ ˜י‚, ‡ (מ‰נ"ע).

47) וע"„ „ור ‰מבול בב"ר ‰נ"ל בפנים.

48) ועפ"ז („מ˘נ"‡ בפר„ר"‡ "˙רוו„ ר˜ב" ס"ל 
עˆם  על ‰נ"ל „נ˘‡ר  ופלי‚  ח„˘‰  מˆי‡ו˙  „נע˘‰ 
לוז) יומ˙˜ מ‰ ˘ממ˘יך בפר„ר"‡ ˘ם "ומעל‰ ‡˙ 
כל ‰‚וף בל‡ מום" ול‡ כבסנ‰„רין ˆ‡, ב. מ˜ומו˙ 

˘ב‰ער‰ 45.

‰"ב)49,  מ˙  טומ‡˙  מ‰לכו˙  פ"‚  רמב"ם  מ"‚. 

ב‚ופם  נ‚יע‰  מחמ˙  טמ‡ים  וי‰יו 
ר˜ב",  "˙רוו„  ר˜  ˘י˘‡ר  ‡ו  עˆמם; 
ו‡ם כן "‡ין ˆריכין" ‰ז‡‰, כי ‡ין ˙רוו„ 
(‡‰לו˙  ב‡‰ל  ‡ל‡  במ‚ע,  מטמ‡  ר˜ב 
˘ם  רמב"ם  ב).  ˜כ‰,  חולין  (ור‡‰  מ"‡  ˘ם 

˙נ‡ים  כמ‰  נ„ר˘ים  ב‡‰ל  ו‡פילו   ,50(‚"‰

˘ל  ב‡רון  ערום  "˘י˜בר   – ˘יטמ‡  כ„י 
כולו  וי‰י'  ב‰ן  וכיוˆ‡  זכוכי˙  ‡ו  ˘י˘ 
ב.  כז,  (מנ„‰   „"‰ פ"‚  ˘ם  (רמב"ם  ˘לם" 

ו˘"נ)).

מ˘‰  "לכ˘יבו‡  ל‰ם  ‰˘יב  ז‰  ועל 
„‡י˙‡  בז‰,  ו‰‰סבר‰   – עמ‰ם"  רבינו 
למ‰  "מ˘ל  (י):  בפר˘˙נו  ב˙נחומ‡ 
לרעו˙  ˘יˆ‡  ‡ח„  לרוע‰  „ומ‰  ‰„בר 
בי˜˘ ‰רוע‰  ונ˘בי˙ ‰ˆ‡ן  מלך  ˘ל  ˆ‡נו 
‰מלך  לו  ‡מר  מלך  ˘ל  לפלטרין  ליכנס 
‡מר  כך  ‡ף  ‰ˆ‡ן  ‰˘בי˙   ‰˙‡˘ י‡מרו 
˘‰וˆ‡˙  ‰ו‡  ˘בחך  למ˘‰  ‰˜ב"‰  לו 
מכניס  ו‡˙‰  במ„בר  ו˜בר˙ם  רבו‡  ˘˘ים 
‰מ„בר  למ˙י  ‡ין  י‡מרו  עכ˘יו  ‡חר  „ור 
ו˙ב‡  בˆרן  ˙‰י'  ‡ל‡  ‰ב‡  לעולם  חל˜ 
רבינו  ˘מ˘‰  ˘כיון  מובן,  ומז‰  עמ‰ם"51. 
‰י' רוען ˘ל י˘ר‡ל, ב‰יו˙ם („ור ‰מ„בר) 

49) ופ˘יט‡ ‡˙"ל ˘נ˘‡ר יו˙ר מז‰.

˘ז‰  ו‡ף  ˘ם.  ‡‰לו˙  רע˜"‡  ˙וס'  ור‡‰   (50
˘‡ינו מטמ‡ במ‚ע ‰ו‡ לפי ˘‡י ‡פ˘ר לי‚ע בכולו 
רמב"ם  ופר˘"י,  ˘ם  (כבחולין  ‚וף ‡ח„  ˘‰רי ‡ינו 
˘ם פ"ב ‰י"‡) מ˘‡"כ בנ„ון „י„ן „‰וי כולו מחובר 
ל˜מן  ‰מבו‡ר  על  (נוסף  ‰רי  ‰‡„ם,  ב‚וף  ביח„ 
˘י˘ בז‰ ˙נ‡ים) ז‰ מפוזר בכל ‰‚וף, ופ˘יט‡ „‡י 
‡פ˘ר לומר „‰וי מ‚ע בכולו, ור‡‰ ‡‰לו˙ ˘ם מ"ב 

וברמב"ם ˘ם "ו‡פילו ‚בלו במים ‡ינו חבור".

51) ר‡‰ ז‰ר ח"‡ ˜י‚, ב (מ‰נ"ע). ז‰ר ח"ב ˜נז, 
סע"‡. ור‡‰ ז‰ר ח"‚ ˜סח, ב. ועו„.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

חני' בחורב‰?
ויחנו בעיי ‰עברים
"בעיי ‰עברים - ל‡ י„ע˙י למ‰ נ˜ר‡ ˘מם עיים, ועי 
ל˘ון חורב‰ ‰ו‡" 

(כא, יא. רש״י)

י˘ ל‰˜˘ו˙: מ‰ ˜˘‰ ב"עיי ‰עברים" ˘ר˘"י 
מ˜ומו˙  ‰רב‰  מˆינו  ‰רי  ˘מם,  לפר˘  ˆריך 
˘נפרטו ˘מו˙י‰ם בכ˙וב ול‡ מˆינו ˘יפר˘ ר˘"י 

טעמי ‰˘מו˙?

וי˘ ל˙רı בפ˘טו˙:

‰ו‡"  חורב‰  ל˘ון  "עי  ‰רי   ,‰˘˜ ‰י'  לר˘"י 
מ˜ום  ‰י'  ˘בפ˘טו˙  ‰חני'  למ˜ום  ˜ר‡ו  ומ„וע 

יי˘וב ב˘ם "עיים"?

ולכן כו˙ב "ל‡ י„ע˙י למ‰ נ˜ר‡ ˘מם עיים". 
ו˜"ל.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ˙˘מ"‰ ח"„ עמ' 2423 ו‡ילך)

"‰' ילחם לכם ו‡˙ם 
˙חרי˘ון" 

‡ז י˘יר י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘יר‰ ‰ז‡˙.

(כא, יז)

י˘ר‡ל  בני  ‡מרו  בו  ‡ח˙  פעם  עו„  מˆינו 
˘יר‰ ל‰˜ב"‰, בע˙ ˜ריע˙ ים סוף.

בפר˘˙נו  נסים ‡לו,  ב˘ני  ר˜  מ„וע  לעיין  וי˘ 
ול‡  ˘יר‰,  י˘ר‡ל  בני  ‡מרו  סוף,  ים  וב˜ריע˙ 
ו‰ˆילם  ‰˜ב"‰  ל‰ם  עזר  ב‰ם  ‰נסים  ב˘‡ר 

מ‡ויבי‰ם?

וי˘ לומר:

˘ל‡  מיוח„˙  ‰נ‰‚‰  מˆינו  ‡לו  נסים  ב˘ני 
‰י˙‰ ב˘‡ר ‰נסים.

˘ל  במˆב  ‰יו  י˘ר‡ל  כ˘בני  ‰נסים,  ב˘‡ר 
ו‰‰ˆל‰  ‰י˘וע‰  נס  ‰י'  ‰עולם,  מ‡ומו˙  סכנ‰ 
ב‡ופן ˘בני י˘ר‡ל נלחמו ב‡ויבי‰ם, וב‡ופן נסי 

‚ברו עלי‰ם ונˆחום.

ו‡˙ם  לכם  ילחם   '‰" כ˙וב  ב˜רי"ס  מ˘‡"כ 
‰יו  ל‡  י˘ר‡ל  ˘בני  י„)  י„,  (ב˘לח  ˙חרי˘ון" 
כל  בלי  מ‡ויבי‰ם  וניˆלו  כלום,  לע˘ו˙  ˆריכים 
בפר˘˙נו, ‰י˙‰ ‰‰ˆל‰  כ‡ן  ו‚ם  מˆ„ם.  מלחמ‰ 
כל˘ון ‰בחיי "י˘ר‡ל רו‡ין . . ‡יך ‰˜ב"‰ נלחם 

ב˘בילם . . ו‰ן ‡ין יו„עים בז‰ כלום".

ונס ב‡ופן כז‰ מור‰ על חיב‰ י˙יר‰ מ‰˜ב"‰ 
לבני י˘ר‡ל, ˘ל‡ ר˜ ˘מˆילנו מי„ ‡ויבינו, ‡ל‡ 
ל"פעול‰"  נˆטרך  ˘ל‡  ב‡ופן  ז‡˙  עו˘‰  ‡ף 
˘יר‰  י‡מרו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‚רם  וז‰  מסויימ˙. 

ל‰˜ב"‰ ויו„ו לו על חס„יו ‰נפל‡ים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ עמ' 153 ו‡ילך)
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י‡

יינה של תורהיינה של תורה

כל ‰מˆו˙ כולם – חו˜ים ‰ם
‰ם  חו˜ים  כולם  ‰מˆוו˙  כל  כי  ‰˙ור‰,  כללו˙  ‰י‡  ‡„ומ‰  פר‰  „מˆוו˙  יב‡ר 
˘למעל‰ מ‰˘‚‰ ו‰בנ‰, וענין ז‰ ז‰ מ˙‚ל‰ ע"י פר‰ ‡„ומ‰ ˘‡ין עלי' טעם כלל, 
ו‡פי' ˘למ‰ ל‡ ‰בין ‡˙ ‰טעם לז‰, ועפ"ז יב‡ר כמ‰ פרטים ב„יני טומ‡‰ וט‰ר‰

◇ ◇ ◇

מפר‰ ‡„ומ‰ למ„ים ˘כל ‰˙ור‰ כול‰ ‰י‡ "חו˜‰"

‡. בל˜וטי ˙ור‰ (לרבינו ‰ז˜ן נ"ע) רי˘ פר˘˙נו, מ„יי˜ בל˘ון ‰כ˙וב ˘ל‚בי מˆו˙ 
חו˜˙  "ז‡˙  לומר  ‰כ˙וב  ˆריך  ‰י'  ˘לכ‡ו'  ‰˙ור‰",  חו˜˙  "ז‡˙  ‡ומר  ‡„ומ‰  פר‰ 
‰פר‰", ע"„ ˘בנו‚ע לפסח ‰ל˘ון ‰ו‡ "ז‡˙ חו˜˙ ‰פסח", ומ‰ טעם נ˜ט ‰כ˙וב "ז‡˙ 

חו˜˙ ‰˙ור‰".

נ‡מר  ולכן  ‰˙ור‰",  כללו˙  ‰ו‡  ‡„ומ‰  פר‰  "מˆו˙  כי  ‰י‡,  (˘ם)  ‰בי‡ור  ונ˜ו„˙ 
"ז‡˙ חו˜˙ ‰˙ור‰" על מˆו‰ זו, כי ‰י‡ כללו˙ ‰˙ור‰ כול‰, כמבו‡ר ˘ם ב‡רוכ‰.

ו‰נ‰, מז‰ ˘למ„ים ענין ז‰ ˘פר‰ ‡„ומ‰ ‰י‡ כללו˙ ‰˙ור‰ מ"ז‡˙ חו˜˙ ‰˙ור‰", 
מובן „ז‰ ˘פר‰ ‡„ומ‰ ‰י‡ מˆו‰ כללי˙ ‰ו‡ מˆ„ ענין ‰"חו˜‰" ˘ב‰. כי ענין ‰חו˜ 

‰ו‡ ענין עי˜רי וכללי בכל ‰מˆוו˙ כולם.

בי‡ור ‰„ברים:

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

פירו˘,  מ„רס)"42.  ממ‚ע  (‡פילו  ט‰ור‰ 
„‡ם ˙י˜ון ‰כלי נע˘‰ כ˘חל˜ו ‰‡חר ˘ל 
‰כלי ‰י' ˜יים, י˘ כ‡ן טומ‡˙ מ‚ע; ‡בל 
נ˘בר ‰כלי כולו,  ‡ם ‰˙י˜ון נע˘‰ ל‡חר̆ 
‡ין בו טומ‡˙ מ‚ע. ו‰נ‰ ‡י˙‡ בסנ‰„רין 
לרבן  ˜יסר  לי'  "‡מר  ו‡ילך)  סע"ב   ,ˆ)

‚מלי‡ל ‡מרי˙ו „˘כבי חיי ‰‡ ‰וו עפר‡ 
ועפר‡ מי ˜‡ חיי, ‡מר‰ לי' בר˙י' ˘ב˜י' 
בעירנו  י˘  יוˆרים  ˘ני  לי',  מ‰„רנ‡  ו‡נ‡ 
‰טיט  מן  יוˆר  ו‡ח„  ‰מים  מן  יוˆר  ‡ח„ 
מן  ˘יוˆר  ז‰  ל‰  ‡מר  מ˘ובח,  מ‰ן  ‡יז‰ 
‰מים ‡מר‰ לי' מן ‰מים ˆר מן ‰טיט ל‡ 
וחומר  ˜ל  ˙נ‡  י˘מע‡ל  ר'  „בי  ˘כן.  כל 
מכלי זכוכי˙, מ‰ כלי זכוכי˙ ˘עמלן ברוח 
ו„ם  ב˘ר  ˙˜נ‰  ל‰ם  י˘  נ˘ברו  ו„ם  ב˘ר 
˘ברוחו ˘ל ‰˜ב"‰ על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰". 
וי"ל ˘ב' „ו‚מ‡ו˙ ובי‡ורים ‡לו מבט‡ים 
‡˙ ˘ני ‰‡ופנים ב„רך ‰˙חי', „‡ם ‰˙חי' 
‡זי  ‰טיט",   . . ‰מים  מן  "ˆר  ב„רך  ˙‰י' 
‰˙חי')  (מ˜ו„ם  מ˙  טומ‡˙  ˘„ין  ‡ע"פ 
"פנים  ‡ומרים  ‡נו  ז‰  ל‚בי  כי  כ‡ן,  ‡ין 
מ‚ע  טומ‡˙  לכ‡ן", ‡בל „ין  ב‡ו  ח„˘ו˙ 
מˆי‡ו˙  ‰˙חי'  בע˙  נ˘‡ר‰  כי  כ‡ן,  י˘ 
מסויימ˙ מלפני כן, וממנ‰ "ˆר" ‡˙ ‰‚וף 
„כלים);  ˘במ˘נ‰  ‰˘ני  ‰„ין  „רך  (על- 
‰„בר   ˙‡ ˘„ימו  י˘מע‡ל  ר'  „בי  ‡בל 
˘‡ין  כוונ˙ם  . . ˘נ˘ברו",  זכוכי˙  ל"כלי 
‰˜ו„מ˙43,  למˆי‡ו˙  כלל  ˘ייכו˙  בכך 
מ"‡.  פ"ב  (כלים  ˜יי"ל  זכוכי˙  בכלי  כי 
‚„ר  מ‰ם  פ˜ע  "נ˘ברו"  ˘‡ם   (‡ טז,  ˘ב˙ 

ט‰ורים  נע˘ים  טמ‡ים  ‰יו  ו‡ם  כלי, 

42) ור‡‰ ˘ב˙ ˜יב, ב. וב˙ו„"‰ ‡בל ˘ם.

פענח  ˙˜נ‰. ˆפנ˙  ל‰ם  י˘   ‰"„ פר˘"י  ר‡‰   (43
סנ‰„רין ˘ם.

‰מ˙ים  ˙חיי˙  ˙‰י'  ועל-„רך-ז‰  ל‚מרי. 
מכלי  ח„˘  כלי  לע˘יי˙  ‰„ומ‰  ב‡ופן   –
˘ייכו˙  כל  ל‰ם  ˘‡ין  ˘נ˘ברו,  זכוכי˙ 
במˆי‡ו˙  וממיל‡,  ‰ר‡˘ונ‰,  למˆי‡ו˙ם 
‰‚וף ‰ח„˘‰ ‡ין ˘ייכ˙ טומ‡‰ מˆ„ מ‚ע 
במ˙ (כמו ‰„ין ‰‡חרון ˘במ˘נ‰ „טומ‡˙ 
ומע˙‰  ו˘וב "‡ין ˆריכין" ‰ז‡‰.  מ„רס), 
‡לכסנ„רי‡  ל‡נ˘י  ריב"ח  מענ‰  יובן 
‰מ˙ים,  כ˘יחיו   – ל‰ן"  נחכם  "לכ˘יב‡ו 
‡זי יוו„ע מ‰ו ‡ופן ‰˙חי', וממיל‡ י˙ברר 

‰„ין.

מ˘‰  לכ˘יב‡  „‡מרי  "‡יכ‡  ו˘וב 
ל‡  „‡מרי"  "‡יכ‡  „לפי  פירו˘,  עמ‰ם". 
‰מ˙ים  ˙חיי˙  כללו˙  על  ‰˘‡ל‰  ‰י˙‰ 
„לע˙י„ – ˘כן „ע˙ ריב"ח ‰י‡ ˘˙חיי˙ם 
˙‰י' ע"י בנין ‰‚וף מ"לוז ˘ל ˘„ר‰" (ב"ר 
ב‰ם  ˘י˘  ברור  וממיל‡  ו˘"נ)44,   .‚ פכ"ח, 

ספי˜ם  ‡ל‡   – (כ„ל˜מן)  מ˙  מ‚ע  טומ‡˙ 
מ˙י ‰מ„בר  ˘ל  ל˙חי' „לע˙י„  בנו‚ע  ‰י' 

בפרט.

ל„ור  „בנו‚ע  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰בי‡ור 
 ‡ ˜ח,  (סנ‰„רין  ˙נ‡י  ‡יפלי‚ו  ‰מ„בר 
„‡ין  ‡מר  ע˜יב‡  ר'  ב),  ˜י,  ˘ם  במ˘נ‰. 

‡מר  ‡ליעזר  ור'  ‰ב‡,  לעולם  חל˜  ל‰ם 
˘ר‡‰  וממ‰  לעולם ‰ב‡.  חל˜  ל‰ם  „י˘ 
יין  כ˘˙ויי  ונר‡ים  ˘וכבין  רב‰  ‡ו˙ם 
(ב"ב ע‚, סע"ב. ˙ו„"‰ ו„מו ˘ם) מ˘מע כ„ע˙ 

בכלל  ‰˙חי'  ב‡ופן  ו‰נ‰,  ‡ליעזר.  ר' 
(ב"ר ‰נ"ל.  ˘יט‰  „לח„  „עו˙,  ˘˙י  מˆינו 
וי˜"ר רפי"ח. ˙ו„"‰ ו‰ו‡ (ב"˜ טז, ב). ז‰ר ח"‡ 

סט, ‡. ˜כו, סע"‡ (מ‰נ"ע). ˜לז, ‡ (מ‰נ"ע). ז‰ר 

˘˘‡ל˙ם  ˘ם  כבח˙"ס  לפר˘  „וח˜  ולכן   (44
‰י˙‰ ‡ם ˙˘‡ר עˆם נסכוי כו'.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ם39)  נ„‰  ר„"ל  ˘לז.  סי'  יו"„  ח˙"ס  ˘ו"˙ 

מˆ„  טמ‡ים  עˆמם  ‰ם  ‡ם  ל‰ם  „נס˙פ˜ 
טומ‡˙ מ‚ע – ב‚ופם ˘ל‰ם, „‰יינו נ‚יע˙ 
ובי‡ור  ב˘ע˙ ‰˙חי',  ב‚וף ‰מ˙  ‚וף ‰חי 
עומ˜ ‰ספ˜ "ˆריכין ‰ז‡‰ ˘לי˘י ו˘ביעי 
‡ו ‡ין ˆריכין" – „˜‡ בעו ‡י טומ‡˙ מ‚ע 
מ˘‡"כ  במ˙,  נ‚ע  כ˘‡חר  ר˜  ‰י‡  מ˙ 
˘ייכ˙  מ‚ע  ˘טומ‡˙  ‡ו  בעˆמו,  כ˘נ‚ע 

‚ם כ˘נ‚עו בעˆמם40.

39) ור‡‰ ח„‡"‚ בסו‚יין ב‡ופן ‡חר.

˘ז‰  לומר  ˙מˆ‡  ‡ם  "ו‡ף  ˘ם  ˆיון  ב‡‰ב˙   (40
˘ם  ח˙"ס  ‚ם  (ור‡‰  בי˙ ‰ס˙רים"  כנ‚יע˙  מיח˘ב 
‰ך  ו‰יינו  כו'  ב˙וס'  סע"ב.  עב,  לחולין  ˘מˆיין 

„בי‰"ס). וי"ל:

‡) „כ‡ן ח˘יב כ˘ל˘ על ˘ל˘ ‰ב‡ו˙ מב‚„ ‚„ול 
„חולין ˘ם עיי"˘. 

‡ו  ‰˙חי'  ב˘ע˙  ‡ם  ‰נ‚יע‰  נ˜'  מ˙י  ˙לוי  ב) 
לפנ"ז. 

‰‚וף  „כל  ‰˙חי'  ב˘ע˙  „‰וי  ‡˙"ל  ‡פילו   (‚
‡ו  ‡ח„  כ‚וף  נח˘ב  ‰‡„ם  ‡ם  ˘˙לוי  י"ל  בפועל, 
פענח  בˆפנ˙  בז‰  (‰‡ריך  מחל˜ים  מורכב  ˘‰ו‡ 
„ווינס˜  ˘ו"˙  ו‡ילך.  סע"‚  נו,   .‡ לח,  (מ‰„ו"˙ 
במפענח  ובכ"מ (נע˙˜ו (בחל˜ם)  סי' ˜י, ˜י‡.  ח"‡ 
וב"‰  „ב"˘  פלו‚˙‡  „‰וי  ו˘ם  ספ"ב).  ˆפונו˙ 
˘ם)),  ‡חרונ‰  מ˘נ‰  (ר‡‰  מ"‚  פי"‡  ב‡‰לו˙ 
ולב"‰ „‰וי כמורכב מחל˜ים ‰וי כמו ב‚„ים ‰רב‰ 
מ˜ופלים ז‰ ע"‚ ז‰ („מ˘נ‰ ˘ם. ול‰עיר ממ‰„ו"˙ 
מ„רס  מ‚ע  „טמ‡  מו„‰  ר"י  ‚ם  ובז‰  סע"„).  ˘ם 
ס˜"י  ˘ם  פענח  ב˘ו"˙ ˆפנ˙  ור‡‰  ב).  כ„,  (מנחו˙ 
פ‰,  ופסחים   .‡ ע"‚,  „ף  חולין  מחלו˜˙  ‰וי  "וז‰ 
‰ס˙רים  בין  מ‚ע  לענין  ‰נ"ל  ‚מר‡  ו‰יינו  כו'"   ‡
ור‡‰  סע"‡).  ˘ם  חולין  חבורי  מ˙ו„"‰  (ול‰עיר 

(בב' ו‚' ‰נ"ל) ‚ם ערוך לנר נ„‰ כ‡ן „"‰ ˆריכין. 

„) ר‡‰ פי‰"מ ל‰רמב"ם ורע"ב כלים פכ"ז מ"ט י 
פכ"‚  כלים  ברמב"ם ‰לכו˙  וכ"כ  כר"י.  „‡ין ‰לכ‰ 
‰"ז „‰וי מ‚ע מ„רס ‚ם בב‚„ ‡ח„. ור‡‰ מל"מ ˘ם. 

(ועו„) „‰לכ‰  ˘ם ‰"ט  ל„ע˙ ‰רמב"ם  ‡פילו   (‰
כר"י „‰וי מ‚ע בי˙ ‰ס˙רים ו‡ין טמ‡ מ‚ע ‰רי ‡ין 

י‰י'  ‡יך   – בסבר‡  ˙לוי  ˘‰ספ˜  וי"ל 
מ˘‰ו  ב‚וף  י˘‡ר  ‡ם  ‰˙חי'41,  ‡ופן 
˙וספ˙  ˘˙‰י'  ‡ל‡  ‰ר‡˘ונ‰,  ממˆי‡ו˙ו 
י˘  ז‰  וב‡ופן   – ‰‚וף  בבנין  ו‰˙ח„˘ו˙ 
כ‡ן נ‚יע‰ ב(חל˜ מ)‚וף ‰מ˙, ולכן מ˙ים 
˘˙חיי˙  ‡ו  ‰ז‡‰";  "ˆריכין  לב‡  לע˙י„ 
‰‚וף  ‰˙ח„˘ו˙  ˘ל  ב‡ופן  ˙‰י'  ‰מ˙ים 
מן ‰‚וף  מ‡ומ‰  י˘‡ר  ול‡  בכל ‰פרטים, 
ˆריכין  "‡ין  ו‡זי   – ‰ר‡˘ונ‰  במˆי‡ו˙ו 
מ˙  במˆי‡ו˙  נ‚יע‰  כ‡ן  ‡ין  כי  ‰ז‡‰", 
בל˘ון  ˘‡ל˙ם  ‰י˙‰  ול‰כי  ‰מטמ‡. 
(לל‡  ˆריכין"  ‡ין  ‡ו   . . ‰ז‡‰  "ˆריכין 
‰˜„מ˙ "מ‰ו"), לרמז, ˘‡ין ז‰ ספ˜ ב„ין 
במˆי‡ו˙,  ‰י‡  ‰˘‡ל‰  ‡ל‡  עˆמו,  מ‚ע 
‡ם ˙‰י' ‰˙חי' ב‡ופן ˘יחייב ‡ו˙ם ‰ז‡‰ 

‡ם ל‡ו.

מ‰  ע"פ  ‰ענין  יבו‡ר  יו˙ר  ובפרטיו˙ 
ר"˘  מפי'   – ובחˆע"‚  מ"ו.  (פי"ח,  בכלים  „˙נן 
מ„רס  טמ‡‰  ˘‰י˙‰  "מט‰  ˘ם)  ורע"ב 

מ„רס (מכיון  טמ‡‰  ו˙˜נ‰  נ˘בר‰ ‡רוכ‰ 
נ˘בר‰  ˜יימ˙)  ע„יין  ‰˘ני'  ˘‰‡רוכ‰ 
(„פנים  ‰מ„רס  מן  ט‰ור‰  ו˙˜נ‰  ˘ני' 
ח„˘ו˙ ב‡ו לכ‡ן) ‡בל טמ‡‰ מ‚ע מ„רס 
נ‚ע‰  ‰ר‡˘ונ‰  ‰ח„˘‰  ‰‡רוכ‰  (כי 
ל‡ ‰ספי˜  מ„רס),  טמ‡‰  כ˘‰י˙‰  במט‰ 
˘ני'  ˘נ˘בר‰  ע„  ‰ר‡˘ונ‰   ˙‡ ל˙˜ן 

מוכרח ˘˘‡ל˙ם (ו˙˘וב˙ ריב"ח) ˙‰י' כפי ‰‰לכ‰ 
„ו˜‡ וי˙כן ˘ז‰ ˘‡ל˙ם ובז‰ ‰˘˜ו"ט „‰רי סו"ס 
ור‡‰  טמ‡.  בי‰"ס  „מ‚ע  ור"מ   ˜"˙ „ע˙  ז‰  ‰רי 

ל˜מן ‰ער‰ 60 וב‰נסמן ˘ם.

(ב‰ב‡  ו‡ופנ‰  ‰מ˙ים  ˙חיי˙  ענין  פרטי   (41
ל˜מן) ר‡‰ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע ח"‡ ע' 

˜מ‡ ו‡ילך. ח"ב ע' ס‰ ו‡ילך. ו˘"נ.
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˘י˘נם ‰מˆו˙  כלליו˙,  מחל˜ו˙  לב'  ˘ˆיוונו ‰˘י"˙  נחל˜ו ‰מˆוו˙  ˘בכללו˙  ‡ף 
מ‰בנ‰  למעל‰  ו‰ם  ומו˘‚,  מובן  טעם  עלי‰ם  ˘‡ין  ˘‰ם ‰מˆוו˙  ‰נ˜ר‡ו˙ "חו˜ים", 
ו‰˘‚‰ ˘כלי˙, וי˘נם מˆוו˙ ‰נ˜ר‡ו˙ "מ˘פטים", ˘‰ם ‰מˆו˙ ‰מובנו˙ ב˘כל, ˘י˘ 

ל‰ם טעם ו‰בנ‰ ומו˘‚ים ‰ם ב˘כל ‰‡„ם (ר‡‰ רמב"ן ו‡˙חנן ו, כ, ועו„);

‰נ‰ ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘כל ‰מˆוו˙ כולם מעי˜רם ‰ם למעל‰ מעל‰ מ‰בנ˙ ו‰˘‚˙ ‰˘כל. 
ברˆונו  על‰  ˘כן  מחמ˙  ר˜  מ˜יימם  ו‰‡„ם  טעם  עלי‰ם  ˘‰מˆוו˙ „חו˜ים ‡ין  ˘כ˘ם 
י˙' ˘י˜יימו ‡ו˙ם, כן ‰„בר בנו‚ע ל‰מˆוו˙ „מ˘פטים, ˘מעי˜רם ‰ם רˆון ‰', ורˆונו 
ר˜  ‰ו‡  טעם  ‡לו  מˆוו˙  על  ˘י˘  וז‰  ˘˙‰י',  ‡יזו  ו‰˘‚‰  ‰בנ‰  מכל  ‰ו‡  נעל‰  י˙' 
מפני ˘כך על‰ ברˆונו י˙', ˘למˆוו˙ ‡לו י‰י' ‚ם לבו˘ ˘כלי, כ„י ˘יוכל ‰‡„ם ל‰בין 
˘ל  ברˆונו  ˘ר˘ם  מˆוו˙ ‡לו  ‚ם  ב‡מ˙  מˆוו˙ ‡לו. ‡ך  על  טעם  במוחו ‡יז‰  ול‰˘י‚ 

‰˜ב"‰ ˘נעל‰ ‰ו‡ מכל ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ וטעם ˘כלי.

בכל ‰מˆוו˙  ˘וו‰  ז‰ ‰ו‡  ˘„בר  "חו˜‰" ‰ם,  מעי˜רם  ו‰מˆוו˙  ˘כל ‰˙ור‰  וז‰ו 
ו‡פי'  י˙',  רˆונו  ˘‰ם  מ‰  ‰ו‡  ענינם  ˘כל  ‰„בר  ˘ו„‡י  „חו˜ים,  ‰מˆוו˙  ‰ן  ממ˘, 
ל˜יים  ‰˜ב"‰  ˘ˆיו‰  ˘‰טעם  ‰כונ‰  ‡ין  ו‰בנ‰,  טעם  ב‰ם  ˘י˘  „מ˘פטים,  ‰מˆוו˙ 
˘כלי  טעם  ל‰ם  ˘מˆ"ע ‡ין  ל‰יפך  כ"‡  ˘ב‰ם,  מחמ˙ ‰טעם ‰˘כלי  מˆוו˙ ‡לו ‰ו‡ 
מˆוו˙ ‡לו  ˘י˙לב˘ו  י˙'  ברˆונו  ˘על‰  ור˜  כמו ‰חו˜ים,  מכל ‰˘‚‰  למעל‰  ו‰רי ‰ם 

ב˘כל, וי‰י' ל‰ם ‚ם טעם ו‰˘‚‰ ˘כלי˙ ˘יבינום בני ‡„ם.

˘˜ור‡  במ‰  נרמז  "חו˜‰")  ‰ם   – ‰"מ˘פטים"  כולל  ‰˙ומ"ˆ  ˘כל  (מ‰  ז‰  ויסו„ 
‰כ˙וב למˆוו˙ פר‰ ‡„ומ‰ – "חו˜˙ ‰˙ור‰".

ל‡  ˘‰רי  ‰חו˜‰,  ענין  ‡מי˙י˙  ˘‰י‡  בכך  ‡„ומ‰  פר‰  מˆוו˙  נ˙ייח„‰  „‰נ‰, 
נ˙לב˘‰ בטעם כלל. „‡פי' בנו‚ע ל˘‡ר ‰חו˜ים ‡י˙‡ במ„ר˘ (במ„בר רב‰ פר˘˙נו פי"ט, 
לפר‰ ‡„ומ‰  בנו‚ע  מ˘‡"כ  עמ„˙י",  כל ‡ל‰  ˘למ‰ ‰מלך "על  ˘‡מר  ועו„)  (בסופו).   ‚

‡מר "ח˜ר˙י ו˘‡ל˙י ופ˘פ˘˙י, ‡מר˙י ‡חכמ‰ ו‰י‡ רחו˜‰ ממני". 

˘למ‰  על  עליו  נ‡מר  ˘‰רי  מˆ„ ˜וˆר ‰˘‚˙ו,  ז‰  ˘‰י'  כוונ˙ ‰מ„ר˘  ˘‡ין  ומובן, 
ל‰˘י‚ם, ‡ל‡ ‰טעם  בי„ו  על‰  כולם  וכל ‰חו˜ים  י‡),  מכל ‰‡„ם" (מלכים ‡ ‰,  "ויחכם 
עלי'  ˘‡ין  ‡„ומ‰ ‰י‡ ‡מי˙י˙ ‰חו˜‰  פר‰  ˘מˆוו˙  מ˘ום  פר‰ ‰וי  טעם  ˘ל‡ ‰˘י‚ 

טעם כלל, ו‡ין ענינ‰ ‡ל‡ מ‰ ˘כן על‰ ברˆונו י˙'.

חו˜˙ ‰פר‰"),  (ול‡ "ז‡˙  חו˜˙ ‰˙ור‰"  ˘‡מר ‰כ˙וב "ז‡˙  ˘מ‰  לפר˘  י˘  ו‡"כ 
ענין  ז‰,  בענין  ולכן  ‰בנ‰,  מכל  למעל‰  חו˜‰,  ‰ם  מעי˜רם  ‰מˆוו˙  ˘כל  מ˘ום  ‰ו‡ 
כפר‰  כול‰ ‰י‡  ˘כל ‰˙ור‰  כול‰. ‰יינו –  כל ‰˙ור‰  פר‰ ‡„ומ‰ ‰י‡  ‰"חו˜‰", ‰רי 

‡„ומ‰ ˘‡ין עלי' טעם כלל. 
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‚ם ‰˙ור‰ ‰י‡ למעל‰ מ‰˘‚˙ו ˘ל ‰‡„ם

ב. ו‰נ‰, נוסף לכך ˘כ"‰ במˆוו˙ ‰˙ור‰, ˘כל ‰מˆוו˙ מעי˜רם ‰ם בבחי' "חו˜‰", 
כ˘ם  ו‡"כ  ‰˜ב"‰,  ˘ל  חכמ˙ו  ‰י‡  ‰˙ור‰  „‰נ‰,  ‰˙ור‰.  ללימו„  בנו‚ע  ‰ו‡  ע„"ז 
˘‡"‡ ל˘כל נבר‡ ל‰˘י‚ ‚„ול˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ כ"‰ בנו‚ע לחכמ˙ו, חכמ˙ ‰בור‡, ˘‰י‡ 
י˙'  ברˆונו  ˘על‰  מ˘ום  ור˜  ‰נבר‡ים,  ˘כל  ˘ל  ו‰˘‚‰  ‰בנ‰  מ‚„ר  מעל‰  למעל‰ 
˘יבינו ‰נבר‡ים ‡˙ ‰˙ור‰ וי˘י‚ו‰ ב˘כלם, לכך יר„‰ ‰˙ור‰ ונ˙לב˘‰ ב˘כל ‡נו˘י 

˘יוכלו כל ‰‡נ˘ים ל‰˘י‚‰.

מעל‰  למעל‰  חו˜‰,  ועי˜רם ‰ם  מיסו„ם  ו‰מˆוו˙  ˘כל ‰˙ור‰  מ‰  ז‰  ומיסו„ ‚„ול 
מכל ‰בנ‰ ‰˘‚‰, נמˆינו למ„ים יסו„ ‚„ול ב„רכי עבו„˙ ‰בור‡ י˙', ‰ן ב˜יום ‰מˆוו˙ 
ו‰ן בלימו„ ‰˙ור‰. ˘˜יום ‰מˆוו˙ ˆ"ל ל‡ מחמ˙ ˘מבין ‰˙ועל˙ ˘ב˜יומם, ‡ל‡ ר˜ 
ל‰יו˙  ‰לימו„  ˘מוכרח  ‡מ˙  „‰ן  ‰˙ור‰,  לימו„  ל‚בי  וכן  ‰˘י"˙,  ˆיו‰  ˘כן  מחמ˙ 
ב‰בנ‰ ו‰˘‚‰, ‡ך כ˘י˘ים ‡ל ליבו ˘‰˙ור‰ מˆ"ע ‰י‡ למעל‰ מ‰בנ˙ו ו‰˘‚˙ו, ור˜ 
ל‰בנ˙  כ˘י‚יע  ‚ם  ‰נ‰  ל‰בינו,  ‰ו‡  יכול  ‡נו˘י  ב˘כל  ו‰לבי˘‰  ˘‰ורי„‰   '‰ בחס„י 
ענין ב˙ור‰ ל‡˘ורו ˙מי„ ˙˘‡ר ‡ˆלו ‰י„יע‰ ˘‰˙ור‰ עˆמ‰ ו„בר ז‰ עˆמו ‰ו‡ ‚בו‰ 
˘‰˘כיל  יח˘וב  ול‡  ‰˙ור‰,  בפני  בביטול  י˘‡ר  ולכן  ל‰בין,  ˘זכ‰  ממ‰  ‚בו‰  מעל 

ל‰˘י‚‰ על בורי'.

מ„וע ל‡ נ˙לב˘‰ פר‰ ‡„ומ‰ בטעם ˘כלי

‚. ‡ך ע„יין י˘ לב‡ר יו˙ר ‰טעם ˘ל‡ נ˙לב˘‰ ‚ם מˆו˙ פר‰ ‡„ומ‰ ב˘כל, „כיון 
נ˙לב˘ו  ˘‡ח"כ  ור˜  מיסו„ם,  ‰ם  חו˜ים  „מ˘פטים,  ‰מˆו˙  ‚ם  כולם,  ‰מˆו˙  ˘כל 
ב˘כל  ‰י‡  ‚ם  נ˙לב˘‰  ול‡  "חו˜‰",  ב‚„ר  ‡„ומ‰  פר‰  מˆו˙  נ˘‡ר‰  מ„וע  ב˘כל, 
וטעם. ו‰רי ‚ם ‡ם ‰י˙‰ מ˙לב˘˙ בטעם, ע„יין ‰יינו ‡ומרים ˘מיסו„‰ חו˜‰ ‰י‡, ור˜ 

˘רˆ‰ ‰˘י"˙ ˘˙˙לב˘ בטעם.

ו‰בי‡ור בז‰, „ענין ‡ח„ ב˙ור‰ ‰וˆרך ל‰˘‡ר ב‚„ר "חו˜‰" ול‡ ל‰˙לב˘ בטעם, 
‰מסירו˙  ענין  ל‰יו˙  יכול  ‰י'  ל‡  ו˘כל,  בטעם  מ˙לב˘˙  כול‰  ‰˙ור‰  ‰י˙‰  ב‡ם  כי 

נפ˘ על ˜יום ‰מˆוו˙.

ענין  ‡יז‰  ולע˘ו˙   „ˆ‰ על  ˘כלו  ˘ל˘ים  ‰˘כל,  בר  ‰‡„ם  ‡ˆל  ‰טבע  ‰ו‡  „כן 
˘‡ינו ע"פ ˘כל ז‰ו ‡ˆלו מסירו˙ נפ˘ ממ˘, וכיון ˘כל ‰נ‰‚˙ו ב˙ור‰ ומˆוו˙ ‰י‡ ר˜ 
ע"פ ‰˘כל, ו‡ין ‡ˆלו ˘ום ענין ˘למעל‰ מ˘כל, ‰נ‰ כ˘‰י' נ„ר˘ למסור נפ˘ו על פרט 
ל‰מ˘יך  ˙ור‰  ע"פ  ו‰סברו˙  טעמים  מחפ˘  ו‰י'  ע"ז  נפ˘ו  מוסר  ל‡ ‰י'  מ„יני ‰˙ור‰, 

ולנ‰ו‚ ע"פ ˘כל ול‡ למסור נפ˘ו.

בכ„י  ˘כלי˙,  ‰בנ‰  כל  לל‡  בט‰ר˙‰,  חו˜‰  ‡„ומ‰  „פר‰  ‰מˆו‰  נ˘‡ר‰  ולכן 
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טמ‡ ומטמ‡ בטומ‡˙ מ˙.

‡ל‡ ˘‡פ˘ר ל‰˜˘ו˙ על כל ז‰, „סוף 
סוף ב‰יו˙ו מ˙ ‰רי ‚וף ז‰ עˆמו ‰י' טמ‡, 
פרח‰  כן, ‡יך  ו‡ם  וב‡בי ‡בו˙ ‰טומ‡‰, 
ובל˘ון  ז‰,  ב‚וף  ˘‰י˙‰  ‰טומ‡‰  מכ‡ן 
ל‰יכן  ˘ב‰ן  ב) "טומ‡‰  ל‚,  (פסחים  ‰˘"ס 
ו‰ו‡  לי˙‡,  זו  ב‡מ˙ ˜ו˘י‡  ‰לכ‰". ‡בל 
(רמז  בפר˘˙נו  ביל˜וט  „‡י˙‡  מ‰  פי  על 
י‡)  (יט,  ‰פסו˜  על  זוט‡)  מספרי  ו‰ו‡  ˙˘ס‡. 

˘בע˙  וטמ‡  ‡„ם  נפ˘  לכל  במ˙  "‰נו‚ע 
עˆמו  מ˙  ו‡ין33  טמ‡  במ˙  "נו‚ע  ימים", 
˘ל  בנ‰  ו‡ין33  טמ‡  במ˙  נו‚ע  טמ‡, 
ונמי˙ כ˘מ˙  ל̆  ˘ונמי˙ טמ‡, ‡מרו בנ‰̆ 
טומ‡˙  (‰י'34)  טמ‡  בבי˙  עמו  ˘‰י'  כל 
˘בע‰ וכ˘חי' ‰י' ט‰ור ל˜ו„˘ חזרו ונ‚עו 
מטמ‡יך  ‡ומר  ז‰  ‰רי  ‰ם,  וטמ‡ו‰ו35  בו 
(ול‰לן  טימ‡˙ני"36  ו‡˙‰  טמ‡וני  ל‡ 
„‰יל˜וט).  „ינ‡  ‰ך  ‰יטב  י˙ב‡ר  ס"‰ 
ול‡  לט‰ר˙ו,  חזר  וחי'  ˘חזר  חזינן „‡חר 
מˆינו פלו‚˙‡ בז‰ („ריב"ח (וסבר˙ ‡נ˘י 
"‡ין  ˘מעי˜ר‡  לפי  ו‰יינו  ‡לכסנ„רי‡)), 
טומ‡˙  ו„ין  ועי˜ר,  כלל  טמ‡"  עˆמו  מ˙ 
עˆמו.  מ˙  על  ול‡  נו‚ע  על  ר˜  ‰ו‡  מ˙ 
מ˙  ˘טומ‡˙  כיון  ˙ימ‰,  כל  ב„בר  ו‡ין 
בפסי˜˙‡  וכ„‡י˙‡  ‰י‡,  ‰כ˙וב  ‚זיר˙ 
(„ר"כ פיס˜‡ „' (פר‰). פסי˜˙‡ רב˙י פי"„, י„37) 

ובמ„ר˘ ‰‚„ול  ו').  (בל‡  זוט‡ "‡ין"  בספרי   (33
"‡ין עˆמו ˘ל מ˙ טמ‡".

34) כ"‰ בספרי זוט‡.

35) בספ"ז: טמ‡ו‰ו (בל‡ ו').

בו  ˘נטמ‡ו  ‡„ם  בבני  ‰נו‚עים  ‡ו˙ן  "פי'   (36
וכו'"  טמ‡וני  ל‡  ˘ונמי˙  בן  מטמ‡ך ‰יינו  ‡ומרים 

- זי˙ רענן ליל"˘ ˘ם. 

37) ור‡‰ רמב"ם סוף ‰ל' מ˜ו‡ו˙. 

מט‰רים ‡ל‡  ול‡ ‰מים  מטמ‡  "ל‡ ‰מ˙ 
‚זיר˙ו ˘ל מלך מלכי ‰מלכים ‰ו‡", ו‰כ‡ 
˘ל  בנ‰  ול‡  טמ‡  במ˙  רחמנ‡ „נו‚ע  ‚זר 
˘ונמי˙ כו'. ועפ"ז מובן ˘כל ‰˘‡ל‰ בבן 
(‡חרים),  ˘יטמ‡"  "מ‰ו  ‰י˙‰  ‰˘ונמי˙ 
ול‡ ‡ם ‰ו‡ עˆמו טמ‡, וכן ‰י‡ ‚ם ל˘ון 
חי  ו‡ין  מטמ‡  "מ˙  ריב"ח  ˘ל  ˙˘וב˙ו 
מטמ‡", כי ˙וכן ‰˘˜ל‡- וטרי‡ ‰י' ‰‡ם 
חל על בן ‰˘ונמי˙ „ין טומ‡˙ מ˙ לטמ‡ 

‡חרים מˆ„ ‚זיר˙ ‰כ˙וב.

 „ 
‰י‡  לבו‡  לע˙י„  מ˙ים  „˘‡ל˙  יב‡ר 
ו‰מענ‰  בעˆמו,  ˘נ‚ע  מ˙  ב„ין  ח˜יר‰ 

‰ו‡ ‰כרע‰ ב‡ופן ‰˙חי' „לע˙י„

לב‡  לע˙י„  "מ˙ים  נס˙פ˜ו  ו˘וב 
‡ין  ‡ו  ו˘ביעי  ˘לי˘י  ‰ז‡‰  ˆריכין 
ל‡  כ‡ן  „˘‡ל˙ם  בז‰,  ו‰בי‡ור  ˆריכין". 
בטומ‡˙  ‡חרים  מטמ‡ים  ‰ם  ‡ם  ‰י˙‰ 
מטמ‡  "מ˙  ל‰ם  ‰˘יב  כבר   ‡‰„ מ˙, 
לפי  ‡פילו  מזו,  וי˙יר‰  מטמ‡";  חי  ו‡ין 
ח„˘‰  נ˘מ‰  (מˆ„  ב˘‡ל˙ם ‰ב'  ‰סבר‡ 
לב‡  לע˙י„  ‰מ˙ים  ‡ין  ‰˘ונמי˙)  בבן 
 ˙‡ ל‚וף  מחזיר  ‰˜ב"‰  ˘‰רי  טמ‡ים, 
בסנ‰„רין  (כ„‡מרו  בו  ˘‰י˙‰  ‰נ˘מ‰ 
ז‰ר  לסופו).  (˜רוב  פל"„  פ„ר"‡  וכ"‰  ב38.   ,‡ˆ)

ובכ"מ) "מבי‡  סע"ב.  ח"‡ ˜כו, ‡ (מ‰נ"ע). ˜ל, 

נ˘מ‰ וזור˜‰ ב‚וף ו„ן ‡ו˙ם כ‡ח„ וכו'"), 
וממיל‡ בטל סילו˜ ‰נ˘מ‰ ‰˜ו„ם. ול‰כי 
˘‡ל˙ם כ‡ן ‰י˙‰ מענין ‡חר, ו‰ו‡ כמ"˘ 
כבר ‰מפר˘ים (‡‰ב˙ ˆיון „רו˘ ח' (מ‰נוב"י). 

לפטור  יכולין  ונ˘מ‰  "‚וף  סע"‡  ˘ם  ור‡‰   (38
עˆמן מן ‰„ין".
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לעיל); ‡בל ע„יין ‡יכ‡ ˘‡ל‰ מˆ„ סילו˜ 
‰סילו˜  ˘מˆ„  ‰טומ‡‰  ‡י   – ‰חיו˙ 
לו  י˘  ˘וב  ˘ע˙‰  כיון  נ˙בטל‰,  ‰˜ו„ם 
‚ם  נ˘‡ר‰  ˘‰טומ‡‰  ‡ו  חי,  ו‰ו‡  חיו˙ 
‰„בר,  ובי‡ור  וחי'.  ˘חזר  ‡ע"פ  ‡ח"כ, 
בן   ˙‡ ‡לי˘ע  ˘‰חי'  ‰‡ופן  „ל‚בי 
ל„-ל‰)  (מלכים-ב,  בכ˙וב  נ‡מר  ‰˘ונמי˙, 
פיו  על  פיו  וי˘ם  ‰יל„  על  וי˘כב  "ויעל 
עליו  וי‚‰ר  כפיו  על  וכפיו  עיניו  על  ועיניו 
˘בע  ע„  ‰נער  ויזורר  ‰יל„ . .  ב˘ר  ויחם 
פעמים ויפ˜ח ‰נער ‡˙ עיניו", ומז‰ מוכח 
˘˘ב‰ ‡ליו,  ‰"יל„" ‰י‡  ˘ל  חיו˙ו  „ל‡ 
 – ח„˘28‰  חיו˙  בו  ‰כניס  ‡לי˘ע  ‡ל‡ 
מ‰חיו˙ ˘ל ‡לי˘ע29. ומע˙‰ מובן ‰טעם 
˘‰חי'  ‰ˆרפי˙  בן  ‡ו„ו˙  ˘‡לו  ˘ל‡ 
‡לי‰ו  בי˜˘  ˘ם  ˘‰רי   – ‰נבי‡  ‡לי‰ו 
‰יל„  נפ˘  נ‡  "˙˘ב  כ‡-כב)  יז,  (מלכים-‡ 

‰ז‰ ‡ל ˜רבו וי˘מע ‰' ב˜ול ‡לי‰ו ו˙˘ב 
˘˘ב‰  וכיון  ויחי";  ˜רבו  ‡ל  ‰יל„  נפ˘ 
‰נ˘מ‰  סילו˜  בטל   – ‡ליו  ‰יל„"  "נפ˘ 
‰˜ו„ם, וממיל‡ מובן ˘‡ינו מטמ‡ [וכעין 
‰‡ „‡˙י „בור ומבטל „בור מע˘‰ מבטל 
ול‡חר  „בור  כ„י  ל‡חר  ˘‰ו‡  ‡ף  מע˘‰ 
ו‡ילך).   ‡ נט,  ˜י„ו˘ין  (ר‡‰  ‰מע˘‰  ע˘יי˙ 
‰˘ונמי˙,  ˘ל  לבנ‰  בנו‚ע  ‡בל  ו‡כ"מ]. 
ונ˘‡ר‰  ‡ליו,  ˘ב‰  ל‡  ˘נ˘מ˙ו  כיון 
‰˘‡ל‰  עול‰  ˘וב   – מ‰‚וף  ב‰ס˙ל˜ו˙ 
‚„ר  ‡ם  ל‰ס˙פ˜  „י˘  ˘יטמ‡"30,  "מ‰ו 
חיו˙  בו  ˘י˘  ‚וף  על  חל  ‰נ˘מ‰  סילו˜ 

28) ר‡‰ ז‰ר ח"ב מ„, סע"ב.

29) ר‡‰ רלב"‚ ומˆו"„ מ"ב ˘ם, ל„: כ‡ילו רˆ‰ 
‰ם  ‡בל  כו'.  ‡לי˘ע  מ‡ברי  לנער  חיו˙  ˘י˘פע 

פיר˘ו ע„"ז ‚ם בבן ‰ˆרפי˙.

30) ל‰עיר מז‰ר ח"‚ ריז, ‡ (בנו‚ע לפנחס). ו‡כ"מ.

˘נס˙ל˜‰  ‚וף  ח˘יב  („‡עפ"כ  ח„˘‰ 
בסו‚יין  ר˘"י  בל˘ון  ו„ו˜  נ˘מ‰,  ממנו 
כמ˙"),  ח˘וב  "מי   – ˘‡ל˙ם  ˘ל  ז‰  בˆ„ 
י„י  על  מ˙בטל  ˘‰י'  ‰סילו˜  ˘מע˘‰  ‡ו 

‰חיו˙ ‰ח„˘31‰.

חי  ו‡ין  מטמ‡  מ˙  ל‰ם  "‡מר  וע"ז 
ל‡  ˘נ˘מ˙ו  ‡ע"פ  לומר,  רוˆ‰  מטמ‡", 
‰‚„רים  כל  כי  ‰„בר,  וטעם  ‡ליו.  ˘ב‰ 
סילו˜ ‰נ˘מ‰,   – מ˙  בטומ‡˙  ו‰‰סברו˙ 
כ˘‰‚וף  ר˜  מ˜ום  ל‰ם  י˘   – וכו'  מ˙  ‚וף 
מ˙ בפועל; ‡בל ‡ם ‰ו‡ חי, ‡ע"פ ˘לפני 
מבטל˙  חיו˙  כי  מטמ‡,  ‡ינו  מ˙,  ‰י'  כן 
טעמ‡  ומ‰‡י  מ˙.  טומ‡˙   ˙‡ ומט‰ר˙32 
‚ם ˘‡ל˙ם ‰˘ני' ‰י‡ "„ברי בורו˙", „‡ין 
כ‡ן מ˜ום לˆ„„י ‰ספ˜ כלל, כי ‡ין ‰„בר 
נמ˘ך ‡ו  סילו˜ ‰נ˘מ‰  ב˘‡ל‰ ‡ם  ˙לוי 
‰‚וף  מˆב  ר˜  כ‡ן ‰ו‡  ˘נו‚ע  מ‰   – בטל 
מטמ‡"  חי  "‡ין  ‰ו‡  ˘‰כלל  לפי  ב‰וו‰, 
˘י‰י'  ‡פ˘ר  ‡י  ‰ו‡,  חי  ˘בפועל  כיון   –

סילו˜  ‡ם  (ס"ב)   '‡‰ ב˘‡ל‰  ˙לוי  ז‰  ו‡ין   (31
כי  מ˙,  ‚וף  ˘‰ו‡  ז‰  ‡ו  ‰טומ‡‰  פועל  ‰נ˘מ‰ 
סילו˜  ˘ע"י  ‰פעול‰  ˘ביטול  י"ל   '‡‰ ל‡ופן  ‚ם 
בפועל,  נ˘מ˙ו  ‰חזר˙  ע"י  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ‰נ˘מ‰ 
י"ל  ‰מטמ‡,  ‰ו‡  מ˙  „‚וף  נ‡מר  ‡ם  ‚ם  ול‡י„ך 
˘נ˙ב‡ר  מ‰  ע"„  כמ˙",  ˘‰חי' "ח˘וב  ל‡חר  „‚ם 
‰‚„ר  עליו  חל  ˘נ˙כס‰  „ל‡חר  „ם  בכיסוי  לעיל 
„„ם כיסוי ול‡ בטל‰ ממנו ‡ף ל‡חר ˘נ˙‚ל‰ (ר‡‰ 
ˆפנ˙ פענח „לעיל ס"ב ‚בי כיסוי ‰„ם). וי˙יר‰ מזו 
י"ל (כנ"ל ‰ער‰ 24) „בטל‰ ממנו ˙ור˙ „ם. ויומ˙˜ 
„עי˜ר   (25 (‰נ"ל ‰ער‰  פענח  בˆפנ˙  ˆ„ ‰ב'  ע"פ 
‰טומ‡‰ ‰ו‡ מחמ˙ ז‰ ˘‡ינו חי. ור‡‰ ‡ו‰"ח רי˘ 

פר˘˙נו.

 –  (‡ עז,  (ב"˜   '‡‰ פר‰  מ˙ו„"‰  ל‰עיר   (32
בסופו:   – סע"ב)  פ‡,  (חולין  ‰ו‡יל   ‰"„ בסופו. 
 .72 ע'  ˙רומו˙  פענח  ˆפנ˙  ור‡‰  מט‰ר˙ן.  חיו˙ן 

ועו„ (נע˙˜ במפענח ˆפונו˙ ˘ם ס"‚).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ו‡ינם ‡ל‡  ו‰בנ˙ו  מ‰˘‚˙ו  למעל‰  ˘מˆוו˙ ‰˙ור‰ ‰ם  בליבו ‰‰ר‚˘  ˘י˘רי˘ ‰‡„ם 
רˆונו י˙', ו‡זי ˜יום כל ‰מˆוו˙, ‚ם כ˘מבינם ב˘כלו, י‰י' מˆ„ ˘כן ‰ו‡ רˆון ‰', ול‡ 
פרט,  על ‡יז‰  ל‰'  נפ˘ו  ולמסור  מ‰בנ˙ו  לסור  כ˘יי„ר˘ ‰‡„ם  ו‡זי  ˘כל ‰‡„ם,  מˆ„ 

י‰י' בו ‰ביטול ‰נ„ר˘ לז‰.

◇ ◇ ◇

ענין ‰נ"ל מ˙בט‡ בכללו˙ ‰ענין „טומ‡‰ וט‰ר‰

ט‰ר‰  טומ‡‰  עניני  ˘ל  „ו‚מ‡ו˙  כו"כ  מבי‡  ועו„)   .‚ (˙נחומ‡  פר˘˙נו  במ„ר˘   .„
˘מוˆ‡ים ב‰ם ענינים „„בר ו‰יפוכו, ומסיים ˘ם: "מי ˆיו‰ כן מי ‚זר כן ל‡ יחי„ו ˘ל 

עולם . . ‡מר ‰˜ב"‰ חו˜‰ ח˜˜˙י ‚זיר‰ ‚זר˙י ‡י ‡˙‰ ר˘‡י לעבור על ‚זיר˙י".

˘בפר˘˙נו,  עם ‰ענין „פר‰ ‡„ומ‰  מח˙‡  בח„‡  טומ‡‰  ענייני  כו"כ  ˘‰בי‡  ומכך 
„פר‰  ‰פרטי  ב‰ענין  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ב‡ורך,  לעיל  ‰נ˙'  ˘ב˙ור‰  ‰"חו˜‰"  ˘ענין  נר‡‰ 

‡„ומ‰, כ"‡ ‚ם בכללו˙ ‰ענין „טומ‡‰ וט‰ר‰.

‚זירו˙  ו‰ט‰רו˙  ˘‰טומ‡ו˙  ו‚לוי  ברור  "„בר  מ˜ו‡ו˙):  ‰ל'  (סוף  ‰רמב"ם  וכ„ברי 
‰כ˙וב ‰ן ו‡ינם מ„ברים ˘„ע˙ו ˘ל ‰‡„ם מכרע˙ו, ו‰רי ‰ן מכלל ‰חו˜ים".

ו‰נ‰, מˆינו ב„יני טומ‡‰ וט‰ר‰ כמ‰ פרטים, ˘ע"י ‰‰˜„מ‰ ‰נ"ל ˘עניני ‰טומ‡‰ 
וט‰ר‰ בכללו˙ם ‰ם בבחי' "חו˜‰", יובנו טעמי פרטים ‡לו:

‰‚וף  כל  על  ‰י‡  וחל‰  ‰‚וף,  מ˜ˆ˙  על  לחול  לטומ‡‰  ‡פ˘ר  ˘‡י  ˙ור‰  מ„ין   (‡)
(ו‰ענין  כולו  ‰‚וף  כל  נטמ‡  מי„  ‰טמ‡  ב„בר  מ‡בריו  ב‡'  ‰‡„ם  נ‚ע  „ב‡ם  כולו, 

„טומ‡˙ י„ים ‰ו‡ ר˜ מ„ברי סופרים (ר‡‰ רמב"ם ‰ל' ‡בו˙ ‰טומ‡‰ רפ"ח)).

ע"י  נטמ‡  ‡ם  חילו˜  כל  „‡ין  ל‚מרי.  מטמ‡˙  כבר  ‰מטמ‡  ב„בר  בלב„  נ‚יע‰  (ב) 
˜ל‰  נ‚יע‰  ע"י  ˘נטמ‡  ‡ו  וב˘רו,  מ„מו  טומ‡‰  ‰„בר  נע˘‰  ˘‡ז  טמ‡,  „בר  ˘‡כל 
בעלמ‡. „‡ף ˘נ‚יע‰ ‰י‡ ˜˘ר חיˆוני (ביחס ל‡כיל‰ וכיו"ב), ‰נ‰ ‰‰יטמ‡ו˙ ב˘ני‰ם 

‰י‡ ב‡ו˙ו ‰˙ו˜ף.

נו‚ע  ‡ינו  זו  ˘נ‚יע‰  כ"‡  מטמ‡˙,  בעלמ‡  ˘נ‚יע‰  בלב„  זו  „ל‡  מזו,  וי˙יר‰   (‚)
עם ‰„בר ‰טמ‡,  מ„ע˙ו  עˆמו  ומ˜˘ר  ל‰יטמ‡,  נ˙כוון ‰‡„ם  ˘‡זי  במזי„,  ‡ם ‰י˙‰ 
ב‡ו˙ו „בר, „בכל ‡ופן  לי‚ע  כונ‰  כלל  לו  ˘ל‡ ‰י˙‰  ב‡ונס,  ו‡פי'  ב˘ו‚‚,  ˘‰י˙‰  ‡ו 

מטמ‡˙ו ‰נ‚יע‰.

מ˘ייכו˙ו  ‰‡„ם   ˙‡ מנ˙˜˙  ˘‰י‡  ‰‰יטמ‡ו˙,  לפעול˙  בנו‚ע  ‰ו‡  וע„"ז   („)
בע˙  ˘ע˙‰  כ"‡  ל˜„ו˘‰,  ב˘ייכו˙  פרטי  ענין  ב‡יז‰  חסרון  ר˜  ˘‡י"ז  ל˜„ו˘‰, 
„ברי  ל‡כול  עליו  „נ‡סר  ‰˜ו„˘,  ‡ל  מל‚˘˙  בכלל  ומנוע  ל‚מרי,  טמ‡  ‰ו‡  ‰טומ‡‰ 
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˜ו„˘, וע„ ˘‡סור ‡פילו לבו‡ ‡ל ‰מ˜„˘ (כפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ˙זריע יב, „. ובפיר˘"י ע‰"כ).

וט‰ר‰ ‡ין  טומ‡‰  ˘בענין  במוח˘,  רו‡ים  ˘מ‰ם  לכל ‡לו ‰פרטים ‰ו‡,  ו‰מ˘ו˙ף 
‡בר  בנ‚יע˙  ‡פי'  נטמ‡  ‰‚וף  (כל  ˘נטמ‡  ל„בר  ביחס  „‰ן  למעט,  רב  בין  חילו˜  כל 
בכוונ˙  וע„"ז  וכיו"ב).  נ‚ע ‡ו ‡כל  נו‚ע ‡ם  (˘‡ין  לפעול‰ ‰מטמ‡˙  ביחס  ו‰ן  ˜טן), 
ב˘ו‰,  ‰„ברים ‰טומ‡‰ ‰י‡  בכל ‡לו  – ‰נ‰  ב‡ונס)  ו‡פי'  ב˘ו‚‚  במזי„,  (‡ם  ‰‡„ם 

˘‰‡„ם נטמ‡ ומנוע ‰ו‡ מלבו‡ ל˙חום ‰˜„ו˘‰ ל‚מרי.

‰ו‡  ל˜טן,  ‚„ול  פרט  בין  חילו˜  ‡ין  וט‰ר‰  בטומ‡‰  ˘„ו˜‡  מ‰  ‰ענין,  וז‰   .‰
וכל ˜יומם ‰ו‡  ב˘כל,  נ˙לב˘ו  ˘ל‡  וט‰ר‰ ‰ם "חו˜˙ ‰˙ור‰",  טומ‡‰  ˘„יני  מחמ˙ 

ר˜ מחמ˙ ˘כן ‰ו‡ רˆון ‰˘י"˙.

 ıנ‰, מבו‡ר בספרים  ‰חילו˜ בין כח ‰רˆון „‰‡„ם לכח ‰חכמ‰ ˘לו. ˘„בר ˘חפ‰„
בו מחמ˙ רˆונו, ‰נ‰ ‡ין בז‰ חילו˜ בין פרט ˜טן לפרט ‚„ול ו‰רˆון ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰רˆון 
מ˙חל˜ ‰ו‡  ו‰חכמ‰,  ענין ‰˘כל  מ˘‡"כ  פרטיו.  לכל  לז‰ ‰„בר  ˘נמ˘ך ‰ו‡  בכולם, 
לפרטים, „‡ינו „ומ‰ ‰בנ˙ פרט ‡' לפרט ‡חר, ובו„‡י ˘י˘ חילו˜ בין ‰בנ˙ „בר ˜טן 
כ˘מבין  ו‚ם  ועניינים.  פרטים  לריבוי  ‰י‡  מ˙חל˜˙  ˘‰חכמ‰  ‰יינו  ‚„ול,  „בר  ל‰בנ˙ 
ענין ‡', ‡י ‡פ˘ר לומר ˘‰בנ˙ כל פרטיו ‰י‡ ב˘ו‰, וכל פרט ופרט י˘ לו ‰בנ‰ מ˘לו 
(ר‡‰ ב‡רוכ‰ ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים (לכ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ı נ"ע) ח"ב, ˜ונטרס כז. ˜ונטרס כט. ספר 

‰מ‡מרים (לכ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע) ˙רס"‰ מ‡מר „"‰ וע˙‰ י‚„ל נ‡, ועו„).

וכל  וחכמ‰,  ב˘כל  נ˙לב˘ו  ˘ל‡  "חו˜‰",  ב‚„ר  ˘‰ם  וט‰ר‰,  טומ‡‰  עניני  ולכן, 
בו  ‡ין  ˘‰רˆון  ז‰  ענין  מ˙‚ל‰  ב‰ם  ‰נ‰  י˙',  ברˆונו  על‰  ˘כן  מחמ˙  ‰ו‡  ˜יומם 

‰˙חל˜ו˙ לפרטים, ˘לכן י˘ ב‰ם כו"כ „ינים ‰מבט‡ים ‰ע„ר ‰‰˙חל˜ו˙ לפרטים.

‰י‡  לטומ‡‰  ˘‰‰˙˜˘רו˙  ככל  ‰רי  ˘כלי,  ענין  ו‰ט‰ר‰  ‰טומ‡‰  ענין  ‰י'  „ב‡ם 
יו˙ר חז˜‰ (כ‚ון ‡כיל‰ לעומ˙ נ‚יע‰) ‰י˙‰ ‰טומ‡‰ ‚„ול‰ יו˙ר, וע„"ז ל‡ ‰י' ב‰כרח 
ב‡ופן  חילו˜  ˆ"ל  ‰י'  וע„"ז  ‰‚וף;  כל   ˙‡ ˙טמ‡  ˜טן,  ב‡יבר  ˜ל‰  ‰כי  נ‚יע‰  ˘כל 
‰נ‚יע‰ ‡ם ‰י' ז‰ במזי„ ‡ו ב˘‚‚‰ ו‡ונס; וכן ל‚בי פעול˙ ‰טומ‡‰ ב‡„ם, ˘‰י' ˆ"ל 
ב‰‚בל‰ מסוימ˙ ול‡ למונעו כליל מן ‰˜ו„˘ (‡כיל‰ ובי‡˙ מ˜„˘). ור˜ מחמ˙ ˘„יני 

טומ‡‰ וט‰ר‰ ‰ם ענין ‰רˆון ˘‡ין בו חילו˜ים, לכן ב‡ו בו „ינים ‰נ"ל. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

˘˙טמ‡" ‰י' ‡ף ‰ו‡ ב„ו‚מ‡ לז25‰, „‡ם 
‚„ר טומ‡˙ מ˙ ‰ו‡ מˆ„ ז‰ ˘י˘ כ‡ן ‚וף 
מ˙, וסילו˜ ‰נ˘מ‰ ‡ינו ‡ל‡ ‚ורם וסיב‰ 
˘‡ין  בפ˘טו˙  מובן  ‡זי  מ˙,  ‰‚וף  ˘י‰י' 
נו˙ר  ˘ל‡  כיון  מטמ‡‰,  לוט  ˘ל  ‡˘˙ו 
כ‡ן ˘ום חומר וˆיור ˘ל ‚וף מ˙; ‡בל ‡י 
סילו˜  מחמ˙  ‰י‡  ‰טומ‡‰  „חלו˙  נימ‡ 
לוט  ˘ל  ˘‡˘˙ו  לומר  ‡פ˘ר   – ‰נ˘מ‰ 

˙טמ‡, לפי ˘‚ם ב‰ ‰י' סילו˜ ‰נ˘מ26‰.

"‡מר  ע"ז,  ‰˙˘וב‰  לב‡ר  נבו‡  וע˙‰ 
מטמ‡".  מלח  נˆיב  ו‡ין  מטמ‡  מ˙  ל‰ם 
‰סבר‰  ˘ום  ‰וסיף  ˘ל‡  ממ‰  „‰נ‰, 
מוכח,  ‰נ"ל,  ‰˘‡ל‰  בטעמי  ו‰כרע‰ 
בין  ‰חילו˜  „מחמ˙  ‰ו‡  ‰מענ‰  „יסו„ 
סברו˙  ‡ין  מעי˜ר‡  ˘וב  מלח  לנˆיב  מ˙ 
נפ˜"מ  ˘ום  וליכ‡  ל„ינ‡,  נו‚עו˙  ‰˘‡ל‰ 
נ˘˙נ˙‰  ‰‚וף  ˘ˆור˙  ב‡ופן  ‰י'  ‰נס  ‡י 
‡„ם;  וב˘ר  ‚וף  בעˆם  ˘נ˘‡ר  ‡ו  ל‚מרי 

 .10 ˘ב‰ער‰  (מ‰„"˙  פענח  ˆפנ˙  ר‡‰   (25
"‡ם  ס"„)  פ"ו  ˆפונו˙  במפענח  ‰וב‡ו  ובכ"מ. 
‰מי˙‰ ‚ורמ˙ ‰טומ‡‰ ‡ו מ‰ ˘‡ין ב‰ במ‰ לט‰ר 
עו˘ין  חיים  ‡ו  ‰טומ‡‰  עו˘‰  ‰מי˙‰  "‡י  וכו'", 
‰˘‡ל‰  עפ"ז  לפר˘  י˘  ‡ם  ˆ"ע  ‡בל  ‰ט‰ר‰". 

ב‡˘˙ו ˘ל לוט. ו‡כ"מ.

(„לעיל  בנסים  ‰ב'  ל‡ופן  ר˜  ז‰ו  לכ‡ור‰   (26
‡חר,  טבע  „נע˘‰  ˘ם   '‡‰ ל‡ופן  ול‡  בפנים), 
י"ל  ‡בל  טומ‡‰.  בז‰  ˘ייך  ‡ינו  לכ‡ור‰  ז‰  „לפי 
‚ם ל‡ופן ‰‡', „כיון ˘בחומר ז‰ ‰י' פעול˙ סילו˜ 
יט,  ויר‡  ר‡ב"ע  ב.  ˜ח,  ח"‡  ז‰ר  (ר‡‰  ‰נ˘מ‰ 
נ˘‡ר  ˜"ב)  סי'  פס˜ים  ‰„˘ן  מ˙רומ˙  ול‰עיר  כז. 
ונ˙בלבל  „נ˘רף  ב‰נ"ל  מ˘‡"כ  טומ‡‰.  ‚„ר  בז‰ 
˘‰י'  ‰‚וף  ז‰  ‡ין  ˘‰רי  ‰טומ‡‰  ˘פ˜ע‰  ˆור˙ו 
(סוכ‰  מי˘‡ל  ˙ו„"‰  ור‡‰  ‰נ˘מ‰.  סילו˜  בע˙ 
(ירו˘לים  פענח  ˆפנ˙  ˘ו"˙  ר‡‰  ‡בל  רע"ב).  כ‰, 
˘פ˜ע  ˘נ˘˙נ‰  מ‡יסור  ול‰עיר  נ‰.  סי'  ˙˘כ"‰) 
נ„‰  מי  ר‡‰   – סל"‰)  פ"ו  ברכו˙  (ר‡"˘  ‡יסורו 

לנ„‰ כ‡ן. ועו„.

‰ו‡  ‰נ˘מ‰  סילו˜  ‡ם  חילו˜  כל  ‡ין  וכן 
 ˙‡ פועל  ˘‰סילו˜  ‡ו  לטומ‡‰  סיב‰  ר˜ 
˘ל  כך ‡ין ‡˘˙ו  ובין  כך  בין   – ‰טומ‡‰ 
נˆיב  ו‡ין  מטמ‡  "מ˙  כי  מטמ‡‰,  לוט 
ל‡  "מ˙"  „ב‡מרו  פירו˘,  מטמ‡".  מלח 
מ˙,  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰‚וף  לח„˘  נ˙כוון 
ל‰„‚י˘  רˆ‰  ‡ל‡  לן;  מ˘מע   ‡˜ „מ‡י 
˘„ין ז‰ ‰ו‡ ר˜ ב‚וף ˘˘ייכ˙ בו ‰‰‚„ר‰ 
מי˙‰  ב‚„ר  ˘‰ו‡  ‚וף  „מין  מי˙‰,  ˘ל 
מ˘‡"כ  מ˙,  טומ‡˙  עליו  ˘˙חול  ‡פ˘ר 
נˆיב מלח, כיון ˘‡ינו מˆי‡ו˙ ˘‰י‡ ב‚„ר 
˘ל מ˙, ‡ין טומ‡˙ מ˙ ˘ייכ˙ בו [‡ף ‡ם 
סילו˜ ‰נ˘מ‰  מˆ„  ב‡‰  ˘‰טומ‡‰  נ‡מר 
לנו ‰יטב  מובן  ו˘וב  ‚וף ‰מ˙].  מˆ„  ול‡ 
"„ברי  ‰ללו  ˘‡לו˙  נ˜ר‡ו  ˘ב˘"ס  מ‰ 
מ˜ום  ל‰ן  י˘  ˘סברו˙ ‡לו  בורו˙"27, ‡ף 
בסבר‡ ˘ל ˙ור‰, כי לˆורך ‰˙˘וב‰ ב„ין 
‰˘‡ל‰,  בטעמי  ‰‰כרע‰  נו‚ע˙  ‡ינ‰  ז‰ 

ובכל ‡ופן ˙‰י' ‰מס˜נ‡ ו‰˙˘וב‰ ‡ח˙.

 ‚ 
חיו˙  ‡ם  ‰ו‡  ˘ונמי˙  בן  „˘‡ל˙  יב‡ר 
ע"י  ˘חל‰  ‰טומ‡‰  מסל˜˙  ח„˘‰ 
 – ו‰מענ‰  מ˜ו„ם,  ˘‰י'  ‰חיו˙  סילו˜ 

„‡ין ‡נו מ˘‚יחין ‡ל‡ במˆב ‰‰וו‰

מ‰ו  ˘ונמי˙  "בן  נס˙פ˜ו  ו˘וב 
ענין  מˆ„  ר˜  ‰י‡  זו  „˘‡ל‰  ˘יטמ‡", 
˘ייכ˙  פירו˘, „מˆ„ ‰‚וף  סילו˜ ‰נ˘מ‰. 
ל‡ "נ˙בלבל‰ ˆור˙ו"  ˘‰רי  טומ‡‰,  כ‡ן 
ל‰ם  ˘‰˘יב  (כמו  מי˙‰  ב‚„ר  ‰ו‡  ו‰רי 

וטבעי˙  ‰יˆיר‰  "בחכמ˙  כ‡ן  בח„‡"‚   (27
ב‰ם  לטעו˙  נטו  ˘‰ם  לפי  בורו˙  „ברי  ו˜ר‡ום 

כ„ע˙ ‰פילוסופים".



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

י"ל  ומע˙‰  ל„ם19.  ‰מים  ‰פיכ˙  ממיל‡ 

„ז‰ ‰י' ˙וכן ˘‡ל˙ם "‡˘˙ו ˘ל לוט מ‰ו 

נ‰פך  ˘‚ופ‰  מ‰  ‡ם  פירו˘,  ˘˙טמ‡", 

לנˆיב מלח ו‡ב„‰ ממנו ˆור˙ ו˙בני˙ ‚וף 

‰י' ע"י נס ב‡ופן ‰‡' – ˆריך לומר ˘‡ינ‰ 

כלל;  ‚וף  ˙בני˙  ל‰  ˘‡ין  לפי  מטמ‡‰, 

‡בל ‡ם ‰נס ‰י' ב‡ופן ‰˘ני, ו‰יינו ˘‚ם 

נ˘‡ר‰  ע„יין  מלח  לנˆיב  ˘‰פכ‰  ל‡חר 

‰י‡ מˆי‡ו˙ ˘ל ב˘ר וכו' – ‚וף מ˙ – ‡זי 

ˆריכ‰ לחול עלי' טומ‡˙ מ˙20.

לפ"ז  כי  מספי˜,  ז‰  בי‡ור  ‡יבר‡ „‡ין 

מ˙,  טומ‡˙  ב‰לכו˙  ˘‡ל˙ם  ‰י˙‰  ל‡ 

‰נס  ב‡ופן  מˆי‡ו˙,  ˘ל  ˘‡ל‰  ר˜  ‡ל‡ 

˘ע˘‡‰ נˆיב מלח. ועפ"ז יימˆ‡ כל ‡ח˙ 

˘ונ‰,  בענין  „נ‰  ˘ל‰ם  ˘‡לו˙  מ‰‚' 

„ל‡  מיל˙‡   – מ˙  טומ‡˙  „ין  ב‚וף  ול‡ 

˘ל  ˘‡ל˙ם "‡˘˙ו  וי"ל „˙וכן  מס˙בר‡. 

˘ל  ב‚„ר‰  ‚ם  ‰ו‡  ˘˙טמ‡"  מ‰ו  לוט 

‰נ˘מ‰,  סילו˜  מˆ„  ‰ב‡‰  מ˙  טומ‡˙ 

מ˙‰וו‰  מ˙  טומ‡˙  ‡י  ל‰ם  „נס˙פ˜ 

מעˆם סילו˜ ‰נ˘מ21‰ („‰כי מˆינו ללמו„ 

כנ"ל,  ט‰ור  ˘‡בר ‰מ„ול„ל  מז‰  (לכ‡ו') 

לפי ˘ל‡ ‰י' בו סילו˜ ‰חיו˙, ‡ע"פ ˘‰ו‡ 

מ‚בור˙ ‰' למ‰ר"ל ‰˜„מ‰ ˘ני'.

כו'  ‰‡‚מים  ל‰רי˜  ˆריכים  ˘‰יו  מˆינו  ול‡   (19
ל‡חר ‰מכ‰.

ע„  כו):  יט,  (ויר‡  ירו˘למי  מ˙ר‚ום  ל‰עיר   (20
זמן „˙י˙י ˙חי' „ייחון מ˙י‡.

י‚) "‡˘ר  יט,  (פר˘˙נו  מל˘ון ‰ספרי  ל‰עיר   (21
˘ימו˙".  ˘ע‰  ע„  מטמ‡  ˘‡ין  ‰כ˙וב  מ‚י„  ימו˙ 
מ˘‡"כ כ˘‰ו‡ מפרפר. ור‡‰ ל˘ון ‰רמב"ם ספ"‡ 
ול‰עיר  ˘ע.  סי'  יו"„  טו˘ו"ע  מ˙.  טומ‡˙  מ‰ל' 
 ‰"„ פר˘˙נו  ר‡ובני  יל˜וט  פר˘˙נו.  רי˘  מ‡ו‰"ח 

במ„ר˘ רו˙.

כ‡בר מ˙22), ‡ו „ילמ‡ סילו˜ ‰נ˘מ‰ ‡ינו 
‰‚וף,  על  מ˙  טומ‡˙  לחלו˙  סיב‰  ‡ל‡ 
‰‚וף  מˆ„  מ˙‰וו‰  מ˙  „טומ‡˙  פירו˘, 
˘נס˙ל˜‰ ממנו ‰נ˘מ‰ (ועליו ‰י‡ חל‰).

 ו‰ו‡ כעין ח˜יר‰ ˘מˆינו (בˆ„ ‰חיוב) 
מיל‰  ו„יני ‰˙ור‰. „במˆו˙  מˆוו˙  בכמ‰ 
מיל‰  ‰ל'  פענח  ˆפנ˙  (ר‡‰  ח˜יר‰  ‡יכ‡ 
ב˙חיל˙ו. ˆפנ˙ פענח כל‡ים ע' 28. ובכ"מ. ל˜וטי 

עי˜ר  ‰‡ם  ועו„)  ו‡ילך.   759 ע'  ח"‚  ˘יחו˙ 

˘‰מכוון  פעול˙ ‰מיל23‰, ‡ו  ‰מˆו‰ ‰ו‡ 
‰מיל‰  מפעול˙  ‰˙וˆ‡‰  ‰ו‡  ‰עי˜רי 
‡ריכו˙  (וי„וע‰  ערל  ‡ינו  ˘‰‡„ם   –
ועל-  ˘בז‰).  ו‰נפ˜"מ  וטרי‡  ‰˘˜ל‡- 
(ר‡‰  ח˜רו  ‰„ם  כיסוי  במˆו˙  ז‰  „רך- 
(ב,  מ‰„"˙   .‡"‰ פי"„  ˘חיט‰  ‰ל'  פענח  ˆפנ˙ 

ב. ל‰, רע"‚ [ו˘ם ‰˘מט‰ ל„ף ל‚, „ לענין מˆו˙ 

‰מˆו‰  עי˜ר  ‰‡ם  סע"„))  נ‰,   .‡ מט,  מיל‰]. 

‡ח"כ  ˘נע˘‰  ומ‰  ‰כיסוי,  בפעול˙  ‰ו‡ 
‡ינו נו‚ע, ‡ו ˘‰מˆו‰ ‰י‡ ˙וˆ‡˙ ‰כיסוי 
בז‰  ו‚ם  מכוס‰.  ‰„ם  ˘י‰י'   – ו˙כלי˙ו 
„‡ף  י"ל  ו˘וב  ל‰לכ˙‡24.  נפ˜ו˙ו˙  כמ‰ 
מ‰ו  לוט  ˘ל  "‡˘˙ו  ˘‡ל˙ם  ˙וכן  ‰כ‡ 

˘‰ו‡  זמן  „כל  י"ל  כי  מוכרח  ‡ינו  ‡בל   (22
מחובר ל‚וף ע„יין ‡ין ז‰ ‡בר מ˙ (ל‚מרי).

„מ˘וך  ‡ח"כ,  ערל  נ˜ר‡  ˘ל‡  ˘פועל  וע„   (23
מו˙ר ל‡כול ב˙רומ‰ ‡ע"פ ˘נר‡‰ ערל וערל ‡סור 
ל‡כול ב˙רומ‰ (יבמו˙ עב, ‡. רמב"ם ‰ל' ˙רומו˙ 

פ"ז ‰"י).

24) עי' ˆפנ˙ פענח ˘ם מחולין פז, ‡ ‚בי „ם כיסוי 
ממעטינן כס‰ו ונ˙‚ל‰ פטור מלכסו˙. ובכרי˙ו˙ („, 
סע"ב) ˆריך ˜ר‡ לרבו˙ „ם כיסוי לכר˙. עיי"˘ מ‰ 
˘כ˙ב ˘נ˘‡ר ˘ם „ם כללי ול‡ „ם פרטי כו'. ‡בל 
י"ל „מז‰ ˘ˆריך ˜ר‡ י˙יר‰ מוכח (ל‡ ר˜ ˘נ˙˜יים 
פעול˙  עˆם  ˘ע"י  ‚ם)  בפעול˙ ‰כיסוי ‡ל‡  מˆו˙ו 
‰כיסוי נ˙בטל ממנו ˙ור˙ „ם בכלל ולכן ˆריך ˜ר‡ 

מיוח„ ˘„ם כיסוי בכר˙.

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

˘˙י „רכים במלחמ˙ ‰יˆר
וי˘מע ‰כנעני ‚ו' כי ב‡ י˘ר‡ל „רך 
‰‡˙רים וילחם בי˘ר‡ל
„רך ‰נ‚ב ˘‰לכו ב‰ ‰מר‚לים כו'.
„בר ‡חר: „רך ‰‡˙רים „רך ‰˙ייר
‰‚„ול ‰נוסע לפני‰ם

(כ‡, ‡. ר˘"י)

‰‡˙רים"  ב"„רך  ‡לו  פירו˘ים  ˘ני  לב‡ר  י˘ 
ב„רך ‰רמז ו‰„רו˘:

 ‰"„ (ר˘"י  עמל˜"  ("ז‰  "‰כנעני"  מלחמ˙ 
נ‚„  ‰˜ליפ‰  וכוחו˙  ‰יˆר  מלחמ˙  ‰י‡  ˘ם))  יו˘ב 

‰˜„ו˘‰.

„רכים  ˘˙י  וכנ‚„ם  ‡ופנים.  ˘ני  זו  ובמלחמ‰ 
לנˆח ‡˙ ‰יˆר:

וב‰ן  ˘כל,  ע"פ  בטענו˙  ‰יˆר  ב‡  לפעמים 
‰בור‡  רˆון  על  לעבור  ‰‡„ם   ˙‡ לפ˙ו˙  מנס‰ 
ב"„רך ‰‡˙רים", ‰י‡  ללכ˙  ו‡זי ˆריך ‰‡„ם  ח"ו. 
˘‰מר‚לים  „כמו  ‰מר‚לים".  ב‰  ˘"‰לכו  ‰„רך 
‰לכו "ל˙ור ‡˙ ‰‡רı", ולמˆו‡ „רכים ע"פ ‰טבע 
י˘  כמו"כ  ‰מלחמ‰,   ˙‡ ולנˆח   ıר‡‰  ˙‡ לכבו˘ 

ל‰˘יב ליˆר בטענו˙ ע"פ ˘כל וסבר‡.

וחוˆפ‰  מˆח  בעזו˙  ‰יˆר  ˘ב‡  פעמים  ‡ך 
˘‰ם  ב„ברים  ‚ם  ‰‡„ם   ˙‡ לפ˙ו˙  ומנס‰  ‚„ול‰, 
˘כל,  ע"פ  בטענו˙  לנˆחו   ‡"‡ ו‡זי  ‰˘כל.  ‰יפך 
כ„י  ע„  ‰˜ב"‰  לרˆון  ל‚מרי  ל‰˙בטל  ˆריך  ‡ל‡ 

מסירו˙ נפ˘.

יכול  ‰ו‡  ‰רי  ‰˜ב"‰,  ‡ל  ל‚מרי  וכ˘מ˙בטל 
לסמוך על "‰˙ייר ‰‚„ול ‰נוסע לפני‰ם" ‰ו‡ "‡רון 
ברי˙ ‰'", ˘לפניו מ˙בטלים כל ‰‡ויבים, ובורחים 
מעˆמם. וכמ"˘ (ב‰עלו˙ך י, ל‰) "וי‰י בנסוע ‰‡רון 

‚ו' ˜ומ‰ ‰' ויפוˆו ‡ויביך וינוסו מ˘נ‡יך מפניך".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח ע' 83 ו‡ילך)

˘לימו˙ ‰ט‰ר‰
מטומ‡˙ מ˙

וי˜חו ‡ליך פר‰ ‡„ומ‰ ˙מימ‰

(יט, ב)

כ˙ב ‰רמב"ם (‰ל' פר‰ ‡„ומ‰ ספ"‚) "˙˘ע פרו˙ 
˘חרב ‰בי˙  ע„  זו  במˆו‰  מ˘נˆטוו  נע˘ו  ‡„ומו˙ 
מ‰ר‰  ‰מ˘יח  ‰מלך  יע˘‰  ו‰ע˘ירי˙  כו',  ב˘ני' 

י‚ל‰".

„פר‰   ‡‰ ‰רמב"ם  ‰בי‡  מ„וע  לעיין,  וי˘ 
‰ע˘ירי˙ "יע˘‰ ‰מלך ‰מ˘יח", „מ‡י ˜מ"ל בז‰? 

כן ˆע"˜ מ„וע מנ‰ ‡˙ מספר ‰פרו˙?

וי˘ לומר בז‰ ע"„ ‰„רו˘, ע"פ מ‡חז"ל (˘מו"ר 
עו˘ים  ול‡ ‰יו  למ˘‰  י˘ר‡ל  רפל"ב) "‡לו ‰מ˙ינו 

ול‡  ‚ליו˙  ‰י˙‰  ל‡  ‰ע‚ל]  [מע˘‰  מע˘‰  ‡ו˙ו 
‰מי˙‰  „ענין  ונמˆ‡,  ב‰ן".  ˘ולט  ‰מו˙  מל‡ך 

ו‰טומ‡‰ ‰ב‡‰ עי"ז, ˙לויים בחט‡ ‰ע‚ל –

וז‰ו ˘בימו˙ ‰מ˘יח י˙בטל ענין ‰מי˙‰ ל‚מרי, 
כמ"˘ (י˘עי' כ‰, ח) "בלע ‰מו˙ לנˆח", „‡ז ˙ו˘לם 
‰סיב‰  ˘˙˙בטל  ומכיון  ‰ע‚ל,  חט‡  על  ‰כפר‰ 

ו‰‚ורם לענין ‰מי˙‰, ממיל‡ יבולע ‰מו˙ ל‚מרי.

חומר.  כמין  ‰רמב"ם  „ברי  י˙ב‡רו  ז‰  וע"פ 
ר‡ב"ע  (ר‡‰  ‰˘לם  מספר  ‰ו‡  ע˘ר  מספר  „‰נ‰ 
ל˘מו˙ ‚, טו. ועו„), ומרמז ‰רמב"ם ˘בימו˙ ‰מ˘יח 

ענין  כל  וי˙בטל  חט‡ ‰ע‚ל,  על  כ˘˙ו˘לם ‰כפר‰ 
 "ıר‡‰ מן  ‡עביר  ‰טומ‡‰  רוח   ˙‡" ‡זי  ‰מי˙‰, 
‰פר‰   ˙‡ ‰מ˘יח"  ‰מלך  ו"יע˘‰  ב),  י‚,  (זכרי' 

"‰ע˘ירי˙", ו˙ו˘לם ל‚מרי ‰ט‰ר‰ על טומ‡˙ מ˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ ע' 127 ו‡ילך)



יז

ב‚„רי „ין טומ‡˙ מ˙
עמו˜ו˙  ח˜ירו˙  ‰ם  נ„‰  „סוף  ˘בבריי˙‡  ‡לכסנ„י‡  ‡נ˘י  ˘‡לו˙   '‚„ יב‡ר 
 / מ‰˜ו˘יו˙   '‡ כל  על  ריב"ח  ב˙˘וב˙  ‰חי„ו˘  ויב‡ר  מ˙,  טומ‡˙  חלו˙  ב‰‚„ר˙ 
עפ"ז י˙רı ל˘ון ‰יל˜וט בפר˘˙נו "נו‚ע במ˙ טמ‡ ו‡ין מ˙ עˆמו טמ‡, ו‡ין בנ‰ 

˘ל ˘ונמי˙ טמ‡"

‡ 
‡נ˘י  בין  ‰˘˜ו"ט  „ו„‡י  י˜„ים 
‡לכסנ„רי‡ וריב"ח „סוף נ„‰ ‰ם חילו˜י 
כמ‰  וי˜˘‰  מ˙,  טומ‡˙  ב„ין  סברו˙ 

„˜„ו˜ים בל˘ון ‰בריי˙‡

"˙נו  ו‡ילך):  ב  (סט,  נ„‰  בסוף  ‚רסינן1 

1) ‰ער˙ ‰מו"ל: ˘יח‰ זו נ‡מר‰ ע"י רבינו בכ"„ 
סיום  (לר‚לי  ‰˘"ס  על  ‰„רן  ב˙ור  ˙˘י"‡  טב˙ 
‰לימו„ בחלו˜˙ ‰˘"ס ‰נ‰ו‚ בכל ˘נ‰ (ר‡‰ ס‰"˘ 
‰ס˙ל˜ו˙ו  ול‡חרי  ו‡ילך)),   476 ע'  ח"ב  ˙˘נ"ב 
לעˆמו  ˘ר˘ם  ממ‰  ז‰,  מ‰„רן  נוסח‡  עו„  נ˙‚ל˙‰ 
בי‡ור  ב˙וספ˙  ‰„ברים  נ„פסו  וכבר  במחבר˙ו, 
ר‡˘י  נ„פסו  ˘ם  ˜כט,  חובר˙  ב"ר˘ימו˙"  ופענוח 
לעˆמו,  רבינו  ˘ר˘מם  כפי  זו  מ˘יח‰  ‰„ברים 

ר'   ˙‡ ‡לכסנ„רי‡  ‡נ˘י  ˘‡לו   .  . רבנן 

י‰ו˘ע בן חנני‡ . . ‚' „ברי בורו˙ (˘טו˙. 

˘˙טמ‡, ‡מר  מ‰ו  לוט  ˘ל  ר˘"י), ‡˘˙ו 

מטמ‡.  מלח  נˆיב  ו‡ין  מטמ‡  מ˙  ל‰ם 

מ‰ו  ר˘"י)  ‡לי˘ע.  (˘‰חי'  ˘ונמי˙  בן 

כמ˙.  ח˘וב  מי  ˘‰חי‰ו  (ל‡חר  ˘יטמ‡ 

ר˘"י), ‡מר ל‰ן מ˙ מטמ‡ ו‡ין חי מטמ‡. 

˘לי˘י  ‰ז‡‰  ˆריכין  לבו‡  לע˙י„  מ˙ים 

לכ˘יחיו  ל‰ן  ו˘ביעי ‡ו ‡ין ˆריכין, ‡מר 

‡יכ‡  ר˘"י).  ב„בר.  (נ˙יי˘ב  ל‰ן  נחכם 

עמ‰ם".  רבינו  מ˘‰  לכ˘יבו‡  „‡מרי 

וכבר נ˙ב‡ר בכמ‰ „וכ˙ין יסו„ ‚„ול, „כל 

במ˜ום  וע˘ירים  ‡ח„  במ˜ום  עניים  ˙ור‰  ו"„ברי 
‡חר" (בריי˙‡ „ל"ב מ„ו˙ טו). 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ו‰ב˘ר  "‰‡בר  ול‰כי  מ˙,  טומ‡˙  חל‰ 
˜כט,  (חולין  ט‰ורים"  ב‡„ם  ‰מ„ול„לים 
לחזור  יכולין  ˘‡ין  "ו‡ע"פ  במ˘נ‰)  ב 

‰"ו),  פ"ב  מ˙  טומ‡˙  ‰ל'  (רמב"ם  ולחיו˙" 
"„כי  בי‡ר  ‰מ„ול„לין)   ‰"„ (˘ם  ובפר˘"י 
ימו˙ כ˙יב"11, ועיי"ע ב˙וי"ט ˘ם. ובענין 
מ˙  „ל‚וף  ו‚„ר,  ˙נ‡י  ‡יכ‡  נמי  ‰ב' 
„ומ‰  ו˙בני˙ו  ˘בˆור˙ו  מ‰  „ו˜‡  נח˘ב 
ע„  נ˘רף  ‡ם  "‡בל  חי,  ל‚וף  עכ"פ  ‰ו‡ 
(רמב"ם  ט‰ור"  ˙בני˙ו  ˆור˙  ˘נ˙בלבל‰ 
י˘  ו„ינים  פרטים  וכמ‰   – ‰"ט12)  פ"‚  ˘ם 

‰חילו˜  ˙וכן  ‰יטב  י˙ב‡ר  ובז‰  ב‰נ"ל. 
בין ‰נך ‚' ‰˘‡לו˙.

˘˙וכן  לומר  ‡פ˘ר  בפ˘טו˙  ‰נ‰, 
˙טמ‡"  ל לוט מ‰ו̆  ‰˘‡ל‰ ‰‡' "‡˘˙ו̆ 
‰ו‡13 מחמ˙ ˘‡˘˙ו ˘ל לוט ‰פכ‰ לנˆיב 
נס14.  ב„רך  ע"פ „רך ‰טבע ‡ל‡  ל‡  מלח 

ב‡בר ז‰ ˘פר˘ מן ‰חי – בטל ל‡ ר˜ חיו˙ ‰פרטי 
ב  נ‚,  נזיר  ור‡‰  ופ˘וט.  ‰חיו˙.  כללו˙  ‚ם  ‡ל‡ 
„למ„ו‰ו מבחלל חרב. ו˙ו„"‰ כזי˙ חולין ˜כט, ב. 
ול‰עיר מˆפנ˙ פענח ‰˘למ‰ טו, רע"‚ "‡ם ‰מי˙‰ 
ב  ע,  מ‰„"˙  כו'".  בכלל  ‡ו  בפרט  ‡בר  בכל  ‰ו‰ 
עיי"˘).  בכל ‰פרטים  ˘˙‰י'  ˆריכ‰  (ו˘ם: ‰מי˙‰ 

רפ"‰ מ‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙. ו‡כ"מ.

11) ור‡‰ ˘טמ"˜ ˘ם ‡ו˙ „'.

12) ובכס"מ ˘ם: ופס˜ כר"ל כו' (נ„‰ כז, סע"ב). 
מ˙  ב˙ו„"‰  (‰וב‡   ‚"‰ פ"‚  ˘ם  ירו˘למי  ור‡‰ 

˘ם).

טעו  ˘ל„ע˙ו  ‡ל‡  ע„"ז.  כ‡ן  ח„‡"‚  ר‡‰   (13
בז‰.

14) וכן מוכח מז‰ ˘כולל ‡˘˙ו ˘ל לוט עם ˘‡ר 
˘י˙ן ‰ו„‡‰  ˆריך  כולן  "על   (‡ נ„,  (ברכו˙  ‰נסים 
"ב˘למ‡  (ע"ב)  ˘ם  ומ"˘  ‰מ˜ום".  לפני  ו˘בח 
‰ו‡"-  פורענו˙‡  לוט  ˘ל  ‡˘˙ו  ‡ל‡  ניס‡  כול‰ו 
נס „‰ˆל‰.  בז‰  ˘‡ין  נס ‡ל‡  ‡ין ‰כוונ‰ „ל‡ ‰וי 
ור‡‰ יל"˘ ב˘לח (רמז רנו בסופו. יל"˘ ‡ס˙ר רמז 

בנסים15, ‡ופן  סו‚ים ‰מ‰  וב‰˜„ים, „˘ני 
(מˆי‡ו˙)  טבע   ˙‡ ‰מחליף  נס  ‰ו‡   '‡
(˘ל  "י„ו  ‰נס  כ‚ון   – ‡חר  בטבע  ‰„בר 
ו),   ,„ (˘מו˙  כ˘ל‚"  מˆורע˙  מ˘‰) 
טבעי,  ב‡ופן  בי„  ˘ל‡חריו ‰י˙‰ ‰ˆרע˙ 
ו‰י' ‰כרח ˘ייע˘‰ נס ‡חר כ„י לבטל ‡˙ 
ז)  (˘ם,  כב˘רו"  "˘ב‰  ‰י„  ו˙‰י'  ‰ˆרע˙ 
ע‰"˙ (˘מו˙  פענח  בˆפנ˙  ע"ז  עמ„  [וכבר 
על‰  „‡מרו  מ‰‡  מוכח  נמי  ו‰כי  ˘ם), 
ב˘ב˙ (ˆז, ‡)16 מכ‡ן ˘מ„‰ טוב‰ ממ‰ר˙ 
מי„ו˙  „˙רי  ‰יינו  פורעניו˙,  ממ„˙  לבו‡ 
‰ו‡  בנסים  ‰ב'  ו‡ופן  כ‡ן],  ‰יו  ˘מים 
˘‰חי„ו˘ ˘ע"י ‰נס ל‡ נע˘‰ ע"י חילוף 
בכל  ‰טבע  על  ב‰וספ‰  ‡ל‡  ‰„בר,  טבע 
˘‰י'  סוף  ים  ב˜ריע˙  ˘‰י'  על-„רך  ר‚ע, 
עז‰  ברוח ˜„ים  ˘"ויולך ‰' ‡˙ ‰ים  עי"ז 
ו‡ילו ‰פסי˜ ‰'  כ‡)  י„,  (ב˘לח  כל ‰ליל‰" 
וני‚רים  חוזרים  ‰מים  ‰יו  כר‚ע  ‰רוח   ˙‡
‰י'  ועל-„רך-ז‰  וטבעם17.  כ„רכם  במור„ 
ל„ם"  ˘"נ‰פכו  ˘‰מים  „ם,  במכ˙  ‰„בר 
מים ‡פילו ‡חרי ‰נס,  ˘ל  מˆי‡ו˙  נ˘‡רו 
‰פיכ˙   ˙‡ ר‚ע  בכל  וחי„˘  פעל  ו‰נס 
‰מים ל„ם18 – ולכן, כ˘נפס˜ ‰נס, נ˙בטל‰ 

˙˙רנו בסופו): ו˙בט ‡˘˙ו מ‡חריו וע„ עכ˘יו ‰י‡ 
˘י‰יו  לנפל‡ו˙יו  ע˘‰  זכר  למ‰  מלח  נˆיב  עומ„˙ 
‡ו"ח  ב"י  (ור‡‰  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘בחו  מ˙נין  ‰„ורו˙ 

סרי"ח ˜רוב לסופו).

15) ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ ע' 176 וב‰ערו˙ ˘ם. 
ח"ו ע' 89.

16) ‰וב‡ בפר˘"י ע‰"˙ ˘ם. ובכ"מ.

ב‡רוכ‰  ור‡‰  פ"ב.  ו‰‡מונ‰  ‰יחו„  ˘ער   (17
ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו ˘ם.

מים "י˘ר‡ל  מל‡‰  ˘‚י‚י˙  מז‰  ‚ם  כ„מוכח   (18
מי˘ר‡ל  לו˜ח  וכ˘‰י'  „ם  ו‰מˆרי  מים  ˘ו˙‰ 
ול‰עיר  י).  פ"ט,  (˘מו"ר  מים"  ˘ו˙‰  ‰י'  ב„מים 



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ר‡‰  פמ"ב.  (ח"‡  במו"נ  ל‰רמב"ם  ס"ל  ‰כי 
סמ"‰).  ˘ו"˙ ‰ריב"˘  ור‡‰  וב‡פו„י8.  טוב  ב˘ם 

מפר˘  (˘ם)  למור‰  ב‡ברבנ‡ל  מי‰ו 
ממ˘,  ˘ני‰ם  מ˙ו  ו„‡י  ‰רמב"ם  „ל„ע˙ 
ל‰לן  ול„ברינו  ובן ‰ˆרפי˙9.  בן ‰˘ונמי˙ 
בן  ‚בי  „ו˜‡  נס˙פ˜ו  ‡מ‡י  ˘פיר   ıי˙ור
בן  ממ˘  מ˙  נימ‡ „ו„‡י  ‰˘ונמי˙, ‚ם ‡י 

‰ˆרפי˙.

˜ו˘יו˙  עו„  ל‰וסיף  י˘  ור‡˘י˙ 
˘˘‡לו  מ‰ו   (‡) בריי˙‡:  ב‰ך  ו„˜„ו˜ים 
"בן  ‰ב')  (ב˘‡ל˙ם  ‡לכסנ„רי‡  ‡נ˘י 
כבר  ריב"ח  ו‰ל‡  ˘יטמ‡" –  מ‰ו  ˘ונמי˙ 
מטמ‡  "מ˙  ˘„ו˜‡  מ˜ו„ם  ל‰ם  ‰˘יב 
(ו‡ין נˆיב מלח מטמ‡)", ומז‰ ‰יו יכולים 
˘‡ינו  ‰˘ונמי˙,  בן  ˘‚ם  מעˆמם  ל‰בין 
על  ב˙˘וב‰  יל"ע  (ב)  מטמ‡.  ‡ינו  מ˙, 
‡יכ‡  ל‰ן,  נחכם  "לכ˘יחיו   '‚‰ ‰˘‡ל‰ 
עמ‰ם", „‡ם  רבינו  מ˘‰  לכ˘יב‡  „‡מרי 
יו„ע"  "‡יני  ענ‰  ל‡  למ‰  ל‰˘יב  י„ע  ל‡ 

„ילן  מ‚מר‡  ˘מבי‡  ועיי"˘  כו'",  עˆמ‰  ‰סבר‡ 
"ומˆ‡נו לו סמך ב„ברי רז"ל כו'". ובפ˘טו˙ כוונ˙ו 
"ו‰סבר‡ ‡˘ר ‡מרנו כו'" ˘‚ם בן ‰˘ונמי˙ ל‡ מ˙ 
ממ˘ ו‰"סמך ב„ברי רז"ל ˘˘‡לו בן ‰˘ונמי˙ מ‰ו 
˘יטמ‡ ו‰י˙‰ ‰˙˘וב‰ מ˙ מטמ‡ ו‡ינו מטמ‡ חי" 
‡ינו  לכן  מ˙)  ל‡  (מעולם  חי  ˘‰י'  ˘מכיון  כוונ˙ו 
מז‰  ‡בל  ˘ם).  נ„‰  בר˘"˘  (וכ"פ  ‡ז  ‚ם  מטמ‡ 
כי  "ו‰נכון  יז  ˘ם  במלכים-‡  ‰ˆרפי˙  בבן  ˘כ˙ב 
כוונ˙ו  ‰˘ונמי˙  בבן  ‚ם  ‡ולי  ‚מור‰"  מי˙‰  מ˙ 
‰יינו  רז"ל"  ב„ברי  ו‰"סמך  ‚מור‰.  מי˙‰  ˘מ˙ 
ל˘‡ל‰  מעי˜ר‡  מ˜ום  ‰י'  ל‡  ממ˘  מ˙  ל‡  ˘‡ם 

מ‰ו ˘יטמ‡.

8) ו˘ם כ˙ב ˘כוונ˙ ‰רמב"ם ‚ם לבן ‰˘ונמי˙.

9) וכן ˙פס בפ˘טו˙ ב˙רומ˙ ‰„˘ן פס˜ים ס˜"ב. 
ועו„. ול‰עיר ממ˘"כ ‰‡ברבנ‡ל ˘ם "ומ‰ ˘‡מרו 
חז"ל ˘‰בי‡ בן כספי ˘‡לו לר' י‰ו˘ע בן ‰ˆרפי˙ 
כל  ו‰˘יב  וכו'  בן ‰˘ונמי˙  לר"‡  וכן  מ‰ו ˘יטמ‡ 

‡ח„ מ‰ם מ˙ מטמ‡ חי ‡ינו מטמ‡".

˘ל‡  מ‰  "על   – חכם  ˘ל  (כמ„˙ו  וכיו"ב 
‰‡מ˙  על  ומו„‰  ˘מע˙י  ל‡  ‡ומר  ˘מע 
ב„רך  י˙ב‡ר  ול‰לן  מ"ז)).  פ"‰  (‡בו˙  וכו'" 
 ıירו˙ ל‚וף  כ‡ן  רמז  רמוז  ‡יך  חי„ו˘ 
„˜„ו˜ים  עו„  עפ"ז  וי˙ב‡רו  ‰„בר, 
‰ס‚נון  ˘˘ינו  מ‰ו   (‚) ‰˙˘וב‰.  בל˘ון 
‰ר‡˘ונו˙  ˘‡לו˙  „בב'  ב˘‡לו˙י‰ם, 
נ˜טו "מ‰ו ˘˙טמ‡ . . ˘יטמ‡", וב˘‡ל‰ 
‰‚' נ˜טו "ˆריכין ‰ז‡‰ . . ‡ו ‡ין ˆריכין", 

ול‡ "מ‰ו ˘יˆטרכו ‰ז‡‰" וכיו"ב.

 ב 
‡ם  ח˜יר‰  ‰י‡  מלח  נˆיב  „˘‡ל˙  יב‡ר 
סילו˜  מˆ„  ‰ו‡  ‰טומ‡‰  חלו˙  עי˜ר 
 – ו‰מענ‰  ‰‚וף,  מי˙˙  מˆ„  ‡ו  ‰נפ˘ 

„נˆיב מלח ‡ינו ב‚„ר מי˙‰ כלל

ו‰נר‡‰ בכל ז‰ „ח˜יר‰ ‚„ול‰ י˘ כ‡ן 
כללי,  יסו„  וב‰˜„ים  מ˙.  טומ‡˙  ב„ין 
פרטים  בב'  כרוכ‰  ‰י‡  ‰ל‡  זו  „טומ‡‰ 
˘נס˙ל˜‰   '‡ ‰מי˙‰,  בע˙  ˘נ˙רח˘ו 
וב'  ‰‚וף,  מן  ‰נ˘מ‰  ופרח‰  ‰חיו˙ 
˘נע˘‰ ‰‚וף ‚וף מ˙, ו‰יינו „בעינן ˘י‰י' 
לפנינו מˆי‡ו˙ ˘ל "‚וף מ˙" ˘עליו ˙חול 
מ‡ורע  ˙רוויי‰ו  ˘לכ‡ור‰  ו‡ף  ‰טומ‡‰. 
‡ח„  ובכל  פרטים  ב'  ‰ם  ‡בל  ‰ם,  ‡ח„ 
ובכללו˙  ו„ינים.  ‚„רים  כמ‰  י˘  מ‰ם 
‰חיו˙  „סילו˜  ‡מרינן   '‡‰ בענין  ‰„בר: 
(ול‡  ‰חיו˙  כללו˙  ‰ס˙ל˜ו˙  פירו˘ו 
‡ם  כמו  פרטי"  "חיו˙  ‰ס˙ל˜ו˙  ר˜ 
‡ו˙ו  ‰מניע  ‰כח  מסויים  מ‡בר  מס˙ל˜ 
ז‰  ב‡ופן  ור˜  ‰פרטי˙)10,  פעול˙ו  לפעול 

‰רי   – רפ"ב)  (‡‰לו˙  „מטמ‡  ‰חי  מן  ו‡בר   (10

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰˜ו˘יו˙ ו‰˘‡לו˙ ˘ב˘"ס, ו‚ם בויכוחים 

‡חרים  עם  י˘ר‡ל  חכמי  וטרו  ˘˘˜לו 

(בנ„ון  ‡ו  וכו',  וביי˙וסים  ˆ„ו˜ים  עם   –

פ˘יט‡   – ‡לכסנ„רי‡  ‡נ˘י  עם  „י„ן) 
˙ור2‰ ˘ל  סבר‡  ˘ום  ב„ברי‰ם  „י˘ 

‡˘ר  ע„  למס˜נ‡,  ‰י‡  ˘נ„חי˙  (‡ל‡ 

„בר  ˘‰ו‡  עלי'  ונ‡מר  ל‚מרי  נ˘לל˙ 

ל‡  י˘ר‡ל  לחכמי  כי  "בורו˙"3),  ˘ל 

ומ‰  ס˙ם,  ובורים  טפ˘ים  עם  עס˜  ‰י' 

נ˜בעים  ‰יו  ל‡  ‰ללו  ˘ל  ˘„ברי‰ם  ‚ם 

‰ו‡,  ˜"ו  (ו‰ל‡  „ילן4  ב˘"ס  ונכ˙בים 

‰יכ‡  ‰„ין,  למס˜נ˙  „˜‡ים  ב„בר  „‡ף 

„‡ין  ‰˘"ס  מ˜˘י   ‡˜ מ‡ליו  ‰ו‡  „מובן 

כ˘‚ר˙ ‰ל˘ון  ב˘"ס,  ל‰כ˙ב  ˆריך ‰„בר 

"מ‡י ˜‡ מ˘מע לן פ˘יט‡ ‰י‡" וכיו"ב). 

ויסו„ ז‰ מוכח בעניננו ‚ופ‡, „‰‡ ˘‡ל˙ם 

ב˙˜פ‰  נ˘‡ר‰  ‡לכסנ„רי‡  „‡נ˘י   '‚‰

„מˆינו  ו˙ו,  ריב"ח;  ˙˘וב˙  ל‡חר  ‚ם 

˘˜ו"ט וחילו˜י „עו˙ בר‡˘ונים ו‡חרונים 

ול‡  ‡לכסנ„רי‡,  ‡נ˘י  ˘ל  ב˘‡לו˙י‰ם 

2) ו‰ל‡ „בר ‰ו‡ ˘‡„ם ‰לומ„ ‡˙ ‰חל˜ ב˙ור‰ 
˘ל  וטענו˙י‰ם  ˘‡לו˙י‰ם   ˙‡ ‰כולל  ˘בע"פ 
על  ‚ם  ‰˙ור‰  בברכ˙  מחוייב   – וכיו"ב  ‰ˆ„ו˜ים 
לימו„ ז‰. ר‡‰ ל˜וטי לוי יˆח˜ ‡‚רו˙ (ע' רסו) ע„ 

‰יכן ‰„ברים מ‚יעים.

3) ‰יינו „נ˜ר‡ו „ברי בורו˙ מˆ„ פרט ‡ח„ ב‰ם, 
(ר‡‰  וכו'  „י„ן  לנ„ון  ‰‰˙‡מ‰  ‰ע„ר  מחמ˙  ‡ו 
ב˙ו˘ב"כ  ˘נ‡מר  מ‰  "˘כל  ˘ם  יˆח˜  לוי  ל˜וטי 
וכן ‰‰לכ‰  כו'  ב‡‚„‰  ו‰ן  ב‰לכ‰  וב˙ו˘בע"פ ‰ן 
˘עלי' ‡מרו ‡ח"כ ˘ב„ו˙‡ ‰י‡ . . כולם ממ˘ ‡מר 
 – ז‡˙  ועו„  כו'").  ˘נ‡מרו  ממ˘  וב‡ו˙ו ‰ל˘ון   '‰
˘לנו,  ˘לימ‰  ל˙ור‰  ביחס  בורו˙"  "„ברי  ‰ם  ‡לו 

ביחס ל˙˘ובו˙ ר' י‰ו˘ע בן חנני‡.

„ברי   '‚‰" עם  ביח„  כוללם  ˘‰‚מ'  ובפרט   (4
חכמ‰ (‰לכ‰) ‚' „ברי ‰‚„‰ כו'" ור‡‰ ח„‡"‚ ˘ם.

˘לי˘י',  ב‰  ועו„  ריב"ח5;  ב˙˘ובו˙  ר˜ 
מן  מיוח„  בלימו„  ˆורך  ˘י˘  „חזינן 
‰כ˙וב (כ„ל˜מן סעיף ‚' מ‰יל˜וט) כ„י ל˘לול 
ובמ˙ים  ‰˘ונמי˙  בבן  ‰טומ‡‰  ענין   ˙‡

לע˙י„ לבו‡ כו'; ועו„ ‰וכחו˙.

י˘  ו„‡י  „ילן  „בבריי˙‡  מז‰,  ו‰מורם 
וט‰ר‰  טומ‡‰  „ין  סברו˙  ב‚ופי  ויכוח 
‡נ˘י  בין  ‰מ‰  סברו˙  וב'  ˘ב˙ור‰, 
‡לכסנ„רי‡ לחכמי י˘ר‡ל. ומע˙‰ י˘ לנו 
˘‰עלו  ב‰בנ˙ ‚וף ‰סבר‡  ל‰עמי˜ ‰יטב 
‰חי„ו˘  מ‰ו  נילף  ועפ"ז  ‰˘ו‡לים, 
בסבר˙  מ˙  טומ‡˙  ב„יני  ˘נ˙ח„˘ 

‰מס˜נ‡ ˘ענו חכמי י˘ר‡ל6.

„˜„ו˜ים  כמ‰  ל‰˜˘ו˙  י˘  ו˙חיל‰ 
כבר  „‰נ‰,  ‡לכסנ„י‡.  ‡נ˘י  ב˘‡לו˙ 
נ˙˜˘ו ‰מפר˘ים ‚בי ˘‡ל˙ם "בן ˘ונמי˙ 
"בן  ‡ו„ו˙  ˘‡לו  ‡מ‡י  ˘יטמ‡",  מ‰ו 
˘מ˙  ‰ˆרפי˙"  "בן  ‡ו„ו˙  ול‡  ˘ונמי˙" 
ו‡ילך),  יז  יז,  (מלכים-‡  ‰נבי‡  ‡לי'  ו‰חי‰ו 
בן   ˙‡ ‡לי˘ע  ˘‰חי'  ˜ו„ם  ‰„בר  ˘‰י' 
ב'  (ח"‰,  ‰ר„ב"ז  ב˘ו"˙  יעויי'  ‰˘ונמי˙. 
מחמ˙  ˘‰כריחו  ˘י˘  ˘‰בי‡  ר‚)  ‡לפים 

מ˙.  ל‡  ‰ˆרפי˙  „בן  „ס"ל  ‰˜ו˘י‡ 
„ל‡  סבר‡  ‰ך  ‰בי‡  ‰ר„"˜  ‚ם  וב‡מ˙ 
 ‡ (מלכים  „וכ˙ין  בכמ‰  ‰ˆרפי˙  בן  מ˙ 
ע"ז  כ˙ב  כ  ו˘ם,  ˘‡ומר";  מי  ב˘ם "י˘  יז –  ˘ם, 

‰מור‰  מפר˘י  ולכמ‰  כו'")7,  ˙ר‚ם  "ויונ˙ן 

ל‡  ‡מ‡י  "ו‡"˙  ˘ם:  נ„‰  מ˙ים  ˙ו„"‰  ר‡‰   (5
בעי כו' וי"ל כו'". ˙וס' ‰ר‡"˘ ˘ם. ובכמ‰ מ˜ומו˙ 

בספרי ‡חרונים. חל˜ מ‰ן ˆוינו ב‰ערו˙ „ל˜מן.

6) וע"„ מ˘"כ ‰ר‚ˆ'ובי (מכ˙בי ˙ור‰ מכ˙ב ˆט. 
ועו„): כל מ‰ „כ˙יב ב˙ור‰ ‰ו‡ „ין, ל‡ ח"ו סיפור.

‰˘ונמי˙  בבן  כ˙ב  ל‡)   ,„) ובמלכים-ב   (7
‰ו‡  ‡לי‰ו  ˘‰חי'  ביל„  ‡מרנו  ‡˘ר  "ו‰סבר‡ 


