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ער˘"˜ פר˘˙ וי˜ר‡ ‰'˙˘ע"‰

בˆור˙ מ˘יח˙ ‰"ר˜י˜י מˆו˙"

ב„ין ‡˘ם ˙úוי ˘נו„ע ˜ו„ם ˘נ˘חט

ב‚„ר "חירו˙ו" ˘ú כú נבר‡ ונבר‡

"מיכú‡ „מ‰ימנו˙‡ ו„‡סוו˙‡" - ‡י מני‰ו ˜„ים?



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‡ח"כ  ‡ל‡  חול‰  ‰י‰  ‰רי  ל‡מונ‰,  מבי‡‰  כ˘‰רפו‡‰  ‰סביר:  ‰‡מˆעי  ו‰רבי 
˘מלכ˙חיל‰ ‡ינו  – ‰יינו  ע"י ‰‡מונ‰  רפו‡˙ו; ‰רפו‡‰ ‰ב‡‰  על  ל‰'  ומו„‰  נ˙רפ‡ 

ב‡ לי„י חולי. 

˘‡לו ‰חסי„ים: ‡ם ‚ם ב‚˘מיו˙ כך?

מ‰רוחניו˙,  נפר„˙  י˘ר‡ל ‡ין ‰‚˘מיו˙  בני  ˘כן ‡ˆל  וברוחניו˙!  ב‚˘מיו˙  וענ‰: 
˘כן מ‰רוחניו˙ נמ˘ך ב‚˘מיו˙ ומ‰‚˘מיו˙ עו˘ים רוחניו˙.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰׳˙˘"ב [‰מ˙ור‚ם] עמ' ˆ‡)

‰מˆ‰ מחז˜˙ ‡˙ ‰כלי-˜יבול לנ˘מ‰
ו"מיכל‡  „מ‰ימנו˙‡"  "מיכל‡  ופנימיים:  עˆמיים  ˘מו˙  ב˘ני  נ˜ר‡˙  ˘מור‰  מˆ‰ 

„‡סוו˙‡". ‰י‡ נו˙נ˙ חיזו˜ ב„ע˙.

מורנו ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘  – ז‰ו ‰פ˙‚ם ‰פנימי ‰נ˜ו„י ("נ˜ו„‰ ווָ‡רט") ו‰עˆמי̆ 
˜בל ממורו ‰˜„ו˘ מורנו ‰בעל-˘ם-טוב ב˘ם מורו ‰בעל ח"י [‡חי‰ ‰˘ילוני], ומסרו 
כל ‡ח„  לרבי.  מרבי  ובי‡ור  ביחו„  וב‡  רבנו ‰ז˜ן,  פנימי,  ˙למי„ו, ‰מ˜בל  כ"˜  ל‰ו„ 
‰"פ˙‚ם   ˙‡ ובי‡ר  מסר  חזר  ב„ורו  זי"ע  ‰˜„ו˘ים  רבו˙ינו  ‡בו˙ינו  כ"˜  מ‰ו„  ו‡ח„ 

‰נ˜ו„י" ("נ˜ו„‰ ווָ‡רט") ‰‡מור.

בי‡ור ‰פ˙‚ם בפרטיו˙:

‡כיל‰ ‰י‡ ענין פנימי ‰פועל חיזו˜ חיו˙ ‰נפ˘ ב‡ברי ‰‚וף. כך ˘‰‡ברים י‰יו כלי-
˜יבול לחיו˙ ‰פנימי˙ ˘ל ‰נפ˘. ‰‡כיל‰ מחז˜˙ ‡˙ ‰‚וף בכ„י ˘יוכל ל˜בל ‡˙ חיו˙ 

‰נפ˘, ומחז˜˙ ‡˙ ‰נפ˘ ל‰˙‚לו…˙ ב‡ברי ‰‚וף.

‡מונ‰ ‰י‡ למעל‰ מטעם ו„ע˙. ˘‰רי ל‚בי ענינים ‰מובנים ‡ין ˘ייך לומר '‡מונ‰', 
מבין  ‡ינו  כ‡˘ר  ˘‚ם  ‰ו‡,  ‰‡מונ‰  ˘ל  ענינ‰  ‰„בר.  ˘כך  ב˘כל  מבין  ‰‡„ם  ˘‰רי 
ב˘כל ‡˙ ‰„בר כפי ˘‰ו‡, ו‡ף ‡ין לו ‰˘ער‰ ב˘כלו ל‚בי ‰„בר, ‡ך עם ז‡˙ ברור לו 

˘כך ‰ו‡ ‰ענין. מ‡מין ‰ו‡ ב‡מונ‰ פ˘וט‰ ˘כך ‰ו‡ ‰„בר.

‰מˆ‰  „‡סוו˙‡".  ו"מיכל‡  „מ‰ימנו˙‡"  "מיכל‡  נ˜ר‡˙  ˘מˆ‰  ‰ענין  פירו˘  וז‰ו 
‰י‡ מ‡כל ‰מחז˜ ‡˙ ברי‡ו˙ ‰‚וף, כך ˘יר‚י˘ ‡˙ ˙כלי˙ ירי„˙ ‰נ˘מ‰ ב‚וף. וז‰ו ‚ם 

מיכל‡ „מ‰ימנו˙‡ – כך ˘˙ו˜ף ‰‡מונ‰ י‡יר בכל עניני ‰חיים ˘ל בני י˘ר‡ל.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"ט עמ' 312-3)

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
בˆור˙ מ˘יח˙ ‰"ר˜י˜י מˆו˙"

ר˘"י  נ˜ט  ל‡  מ„וע   / ˙ˆוו‰  ובפר˘˙  בפר˘˙נו  ב˘מן"  ל"מ˘וחים  ר˘"י  בפירו˘  ‰חילו˜ 
˘‰מ˘יח‰ ‰י‡ כ"נו"ן ˘לנו" ו„י / ‰‡ם מˆינו נוטרי˜ון ב„ברי ר˘"י / מ˘יח‰ לכ‰ונ‰ מוכרח 

˘˙‰י‰ כ"כ"ף יווני˙" מ˘‡"כ ˘‡ר מ˘יחו˙

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

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
ענינו ˘ל ר‡˘ חו„˘ ניסן - ‡מי˙י˙ ‰חירו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל

יב‡ר  חורין /  בני  ב‰יו˙ם  ו‰ב'  ו‰˘עבו„  בזמן ‰‚לו˙  ניסן ‰‡'  ר"ח  ביום  עי˜ריים  ענינים  ב' 
בעבו„˙  ז‰  ענין   / ‰‚לו˙  בזמן  ‚ם  ב˙ו˜ף  ˘ז‰ו  חורין  בני  בנ"י  ‰יו˙  ˘ל  ‰‡מי˙י˙  ‰מ‰ו˙ 
‰‡„ם, „מˆ„ ‰נ˘מ‰ ‰ו‡ בן חורין, ומˆ„ ‰‚וף ‰ו‡ ב˘עבו„ ו‚לו˙ / ˙כלי˙ ‰עבו„‰ ˘י‡יר 

‡ור ‰˙ומ"ˆ ב‰‚וף ו‰‚לו˙ / יב‡ר יסו„ ז‰ ב‰ענינים ˘‡ירעו בר"ח ניסן 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב מכ˙ב לח‚ ‰פסח ב‰וספו˙, ועו„)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ב„ין ‡˘ם ˙לוי ˘נו„ע ˜ו„ם ˘נ˘חט

יח„˘ ב' ‚„רים ב˜„ו˘˙ ˜רבן „‡˘ם ˙לוי – ב„יני ‡„ם וב„יני ˘מים, ועפ"ז יב‡ר ב„רך י˘ר‰ 
וברור‰ פס˜י ‰רמב"ם ב„ינו / יעמי˜ בבי‡ור חומר ‡יסור ‡˘ם ˙לוי ע"פ „ברי רבינו יונ‰ בז‰ 

וע"פ „ברי ‰˘"ס בענין ל‡ י‡ונ‰ לˆ„י˜ כל ‡ון

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ ˘יח‰ לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
חירו˙ו ˘ל י‰ו„י

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
מ‡כל ‰‡מונ‰ ומ‡כל ‰רפו‡‰



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

בˆור˙ מ˘יח˙ ‰"ר˜י˜י מˆו˙"
ל‡  מ„וע   / ˙ˆוו‰  ובפר˘˙  בפר˘˙נו  ב˘מן"  ל"מ˘וחים  ר˘"י  בפירו˘  ‰חילו˜ 
 / ר˘"י  ב„ברי  נוטרי˜ון  מˆינו  ‰‡ם   / ו„י  ˘לנו"  כ"נו"ן  ‰י‡  ˘‰מ˘יח‰  ר˘"י  נ˜ט 

מ˘יח‰ לכ‰ונ‰ מוכרח ˘˙‰י‰ כ"כ"ף יווני˙" מ˘‡"כ ˘‡ר מ˘יחו˙

"וכי ˙˜ריב ˜רבן מנח‰ מ‡פ‰ ˙נור, סול˙ חלו˙ מˆו˙ בלולו˙ ב˘מן, ור˜י˜י מˆו˙ 
מ˘וחים ב˘מן" (פר˘˙נו ב, „).

ובפירו˘ ר˘"י: "וכי ˙˜ריב ו‚ו' – ˘‡מר '‰רי עלי מנח˙ מ‡פ‰ ˙נור', ולמ„ ‰כ˙וב 
˘יבי‡ ‡ו חלו˙ ‡ו ר˜י˜ין, ‰חלו˙ בלולו˙ ו‰ר˜י˜ין מ˘וחין. ונחל˜ו רבו˙ינו במ˘יח˙ן 
– י˘ ‡ומרים: מו˘חן וחוזר ומו˘חן, ע„ ˘יכל‰ כל ‰˘מן ˘בלו‚, ˘כל ‰מנחו˙ טעונו˙ 
לו‚ ˘מן; וי˘ ‡ומרים: מו˘חן כמין כ"ף יוני˙, ו˘‡ר ‰˘מן נ‡כל בפני עˆמו לכ‰נים". 

‰˘יט‰  לפי   – זי˙  ב˘מן  ‰ר˜י˜ים  מ˘יח˙  ב‡ופן  מחלו˜˙  מבי‡  ר˘"י  ו‰יינו: 
‰ר‡˘ונ‰, ‰מ˘יח‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "מו˘חן וחוזר ומו˘חן", ו‡ילו לפי ‰˘יט‰ ‰˘ני‰ 

מו˘חים ‡˙ ‰ר˜י˜ין "כמין כ"ף יוני˙". 

‰ו‡  ˘לנו,  ב‡ו˙יו˙  יוני˙"  "כ"ף  ‡ו˙‰  ˘ל  ˆור˙‰  ‰י‡  מ‰  ר˘"י  פיר˘  ˘ל‡  ו‰‡ 
לכ‡ור‰ מ˘ום ˘סומך על ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘ב‰ ‰זכיר „בר ז‰, ו‰ו‡ בפר' ˙ˆו‰ (כט, ב),

‰יו  ‰˘‡ר  ˘בין  ‰מילו‡ים,  ימי  ב˘בע˙  לכ‰ונ‰  ובניו  ‡‰רון  חינוך  על  ‰כ˙וב  בˆיווי 
ˆריכים ל‰בי‡ "ר˜י˜י מˆו˙ מ˘וחים ב˘מן". ו˘ם ‡כן פיר˘ ר˘"י: "מ˘וחים ב˘מן – 

‡חר ‡פיי˙ן מו˘חן כמין כ"ף יוני˙, ˘‰י‡ ע˘וי‰ כנו"ן ˘לנו".  

ובענין ז‰ ˆריך בי‡ור – ע"פ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡": 

ו‡עפ"כ,  ב˘מן".  מ˘וחים  מˆו˙  ממ˘ – "ר˜י˜י  ˘וו‰  ב˘ני ‰מ˜ומו˙  ל˘ון ‰כ˙וב 

כ„

מ‡כל ‰‡מונ‰ ומ‡כל ‰רפו‡‰
"מיכל‡ „‡סוו˙‡" – מ‡כל ‰מחז˜ ‡˙ ברי‡ו˙ ‰‚וף, כך ˘יר‚י˘ ‡˙ ˙כלי˙ ירי„˙ 
‰נ˘מ‰ ל˙וכו. "מיכל‡ „מ‰ימנו˙‡" – ˘˙ו˜ף ‰‡מונ‰ י‡יר בכל עניני ‰חיים ˘ל 

בני י˘ר‡ל

◇ ◇ ◇

‰‡מונ‰ ו‰רפו‡‰ – מ‰ ˜ו„ם?
י„וע ˘מˆ‰ ‰י‡ "מיכל‡ „מ‰ימנו˙‡"1 ו"מיכל‡ „‡סוו˙‡" (ז‰ר ח"ב ˜פ‚, ב).

„נו פעם חסי„ים ב˘‡ל‰, מ‰ ב‡ ˜ו„ם: ‡ם ‰‡מונ‰ מבי‡‰ ‡˙ ‰רפו‡‰ ‡ו ‰רפו‡‰ 
מברי‡, ‡ומר:  ז‰  ו‡חרי  חול‰  ˘כ˘‡„ם  רו‡ים  ˘‡נו  מ‰  על „רך  מבי‡‰ ‡˙ ‰‡מונ‰. 

˙ו„‰ לך ‰˘ם י˙ברך, ˘˘ם ˘מים ˘‚ור בפי כל2, ˘זו‰י ‰רפו‡‰ ‰מבי‡‰ ל‡מונ‰.

מכן  ול‡חר  בענין,  בעˆמם  מ˙יי‚עים  כל ‰יו  ˘ר‡˘י˙  ז˜ני ‰חסי„ים ‰י‰  ˘ל  נו‰‚ם 
מ„ריך  ‰ז˜ן]  רבינו  ‡ביו  בחיי   –  ] ‡ז  ˘‰י‰  ‰‡מˆעי,  ‰רבי  ˘ל  ל„ע˙ו  ˘ו‡לים  ‰יו 

ל‰‡ברכים.

 ענ‰ ל‰ם ‰רבי ‰‡מˆעי: ‰‡מונ‰ ב‡‰ ˙חיל‰, ור‡י‰ לכך, ˘‰רבי ‰ז˜ן ‡מר ˘"מיכל‡ 
„מ‰ימנו˙‡" ‰י‡ בליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל פסח ו‡ילו "מיכל‡ „‡סוו˙‡" – בליל‰ ‰˘ני.

ז‰ר  ור‡‰  ח"‡ ˜נ„, ‡.  לז‰ר  מˆיין  ומˆ‰,   ıחמ מˆו‰  ל‰ˆ"ˆ,  מˆו˙יך"]  מˆו˙" ["„רך  1) בספר "טעמי 
ח"ב מ‡, ‡ (‰ער˙ כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע).

2) ˙נחומ‡ וי˘ב ח. ובר˘"י ˘ם לט, ‚. ועיין ר˘"י ˙ול„ו˙ כז, כ‡ (‰ער˙ כ"˜ ‡„מו"ר זי"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״˙



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ז˜ו˜ לחופ˘-˙נוע‰. חירו˙ בעיניו ‰י‡ כ‡˘ר ‰ו‡ יכול לנוע כרˆונו ממ˜ום למ˜ום. ‡ך 
ˆרכיו  כל   ˙‡ ל‡„ם  י˙נו  ‡ם  בן-‡„ם.  בעיני  ‰חירו˙  ממו˘‚י  מ‡ו„  רחו˜  ז‰  מˆב  ‚ם 
ז‰  במˆב  יר‡‰ ‰‡„ם   – ו˘כל  חכמ‰  – „ברי  רוחני  מזון  לו  י‡פ˘רו  ל‡  ‰‚˘מיים, ‡ך 

˘יעבו„ נור‡. כבעל-˘כל, חירו˙ עבורו ‰י‡ כ˘י˘ לו ‡פ˘רו˙ ללמו„ ול‰חכים.

‰חירו˙ ˘ל ‰נ˘מ‰ ‰י‰ו„י˙
‡ולם ‚ם ‰חירו˙ ‰‡נו˘י˙ ‰מו˘למ˙ ביו˙ר, ע„יין ‡ינ‰ עונ‰ כלל על מו˘‚י ‰חירו˙ 
כ˘‰י‡  ו‚ם  ממ˘",  ממעל  ‡לו-‰  ״חל˜  ‰י‡  י‰ו„י  כל  ˘ל  נ˘מ˙ו  י‰ו„י˙.  נ˘מ‰  ˘ל 
ב‡פ˘רו˙‰  כ˘י˘  ‰י‡  ל‚בי'  חירו˙  ‰˜ב״‰.  עם  ˜˘ור‰  ‰י‡  ‚˘מי,  ב‚וף  מלוב˘˙ 

ל‰וסיף ול‰עמי„, ˜˘ר ז‰ על-י„י ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'.

ל‚בי  ‰˙ור‰  ב˙למו„-˙ור‰״.  ˘עוס˜  מי  ‡ל‡  בן-חורין  לך  ״‡ין  חז״ל:  ‡מרו  לכן 
לחיו˙  יכול ‰„‚  במים  ר˜  כי  חיים,  'עול' ‡ל‡  ז‰  עבור ‰„‚. ‡ין  מים  כמו  ‰י‰ו„י ‰י‡ 
כיוון  חיים ‡מי˙יים,  חי  ומˆוו˙י‰, ‰ו‡  בי„ו ‰˙ור‰  כ˘י˘  ר˜   – י‰ו„י  וכך  ול‰˙פ˙ח. 

˘״‰˙ור‰ ‰י‡ חיינו".

ל˜יים  חייב  פ˘וט  מ‰ו˙ו ‰עˆמי˙ ‰ו‡  ˘מˆ„  כז‡˙,  בˆור‰  י‰ו„י  כל  בר‡  ‰˜ב״‰ 
נבר‡˙י  ״‡ני   - מˆי‡ו˙ו  כל  זו‰י  ל‰יפך:  ׳עב„ו˙' ‡ל‡  ׳כפיי'׳ ‡ו  זו  ומˆוו˙. ‡ין  ˙ור‰ 

ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני״.

‰‡„ם.  ˘ל  למ‡ווייו  מו˘לם  ביטוי  מ˙ן   – פירו˘‰  ‰‡מי˙י˙,  במ˘מעו˙‰  חירו˙, 
כ˘‰ו‡  ‰י‡  ‰‡מי˙י˙  ‰חירו˙  ‰‡לו˜י˙,  ‰נ˘מ‰  ‰י‡  ‰‡מי˙י˙  ˘מ‰ו˙ו  י‰ו„י,  ו‡ˆל 
יכול לעבו„ ‡˙ ‰׳ ול„בו˜ בו יו˙ר ויו˙ר עלŒי„י ‰˙ור‰ ומˆוו˙י', מ‰ ˘בעיני ‡„ם ‡חר 

נ˙פס כעול, ‰רי ‡ˆל ‰י‰ו„י זו מ‰ו˙ ‰חיים וזו ‰חירו˙ ‰˘לימ‰ ביו˙ר.

(מ˙ור‚ם ומעוב„ מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ל‰)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘"מו˘חן  בפ˘יטו˙  ר˘"י  נו˜ט  זו)  ל˘ון  ˘נזכר‰  ‰ר‡˘ונ‰  (‰פעם  ˙ˆו‰  בפר˘˙ 
ו‰„ע‰  ב„בר,  מחלו˜˙  מבי‡  בפר˘˙נו  ול‡ ‰בי‡ „ע‰ ‡חר˙; ‡מנם  יוני˙",  כ"ף  כמין 
וחוזר  "מו˘חן  (‡ל‡  יוני˙"  כ"ף  "כמין  ‡ינ‰  ˘‰מ˘יח‰  ‰י‡  כ‡ן  בפירו˘ו  ‰ר‡˘ונ‰ 

ומו˘חן ע„ ˘יכל‰ כל ‰˘מן ˘בלו‚")!

ו‡ף ˘‡ין ל‰˘וו˙ ב˙וכן ‰ענין, כי בפר' ˙ˆו‰ מ„ובר במנח‰ ˘‰י˙‰ חוב‰ בחינוך 
מי˘ר‡ל  ‡ח„  כל  ל‰בי‡  ˘יכול  במנח‰  מ„ובר  בפר˘˙נו  ו‡ילו  לכ‰ונ‰,  ובניו  ‡‰רן 
ב˘ני  כ˙וב‰ ‰י‡  ב˘מן"  מ˘וחים  מˆו˙  ‰ל˘ון "ר˜י˜י  סוף-סוף ‰רי  ‡בל  נ„ב‰,  ב˙ור 

‰מ˜ומו˙ ב˘וו‰, ומ„וע י˘˙נ‰ ‡ופן ‰מ˘יח‰?

‡˙ר  על  כ‰נים"  ב"˙ור˙  ‡ך   .(‡ (ע‰,  מנחו˙  במסכ˙  מ˜ורן  בפר˘˙נו  ר˘"י  ˘‰בי‡  ‰„עו˙  [˘˙י 

ב"ס˙ם  ‰ו‡   – יוני˙"  כ"ף  "כמין   – זו  ˘כ˘יט‰  ול‰עיר,  יוני˙".  כ"ף  "כמין  ˘‰י‡  ‰„ע‰  ר˜  ‰וב‡‰ 

ל˘יט‰  ר˜  ר˘"י  ˘נ˜ט  ˘ז‰ו ‰טעם  ˘ם),  ר˘"י  על  ל„רך"  ˘פיר˘ו ("ˆי„‰  וי˘  ב).  ע„,  מ˘נ‰" (מנחו˙ 

חזר  בפר˘˙נו  למ‰  מ˙חז˜˙ ‰˜ו˘י‡,  ז‰  ולפי  מ˘נ‰".  ל"ס˙ם  ˘כן ‰ו‡  מ˘ום  ˙ˆו‰,  לפר'  בפירו˘ו  זו 

ו‰בי‡ ו‰˜„ים ‚ם ‡˙ ‰˘יט‰ ‰חול˜˙?!].

ר‡‰  ל˜מן –  בל‡ו ‰כי [ב‰ב‡  בי‡ור  ˙ˆו‰ ˆריכ‰  בפ'  ר˘"י  ˘ל˘ון  ב‰˜„ים,  ויובן  ב. 
‚ם מ‰ ˘נ˙ב‡ר במ„ורנו לפר' ˙˘‡ ˘נ‰ זו]: 

˘זו  וכ‡מור,  ˘לנו".  כנו"ן  ע˘וי‰  ˘‰י‡  יוני˙,  כ"ף  כמין  "מו˘חן  ˘ם  כו˙ב  ר˘"י 
‰פעם ‰ר‡˘ונ‰ ˘מזכיר ר˘"י ל"כ"ף יוני˙", וב‰מ˘ך ‰ענין מזכיר עו„ ב‰מ˘ך לז‰ – 

"‡ף מ˘יח‰ זו כמין כ"ף יוני˙" (˙ˆו‰ כט, ז), "וכל ‰מ˘יחו˙ כמין כ"ף יוני˙" (˘ם, לו).

‰"נו"ן  בˆור˙  ע˘וי‰  יוני˙"  ˘‰"כ"ף  מסיים  בעˆמו  ˘ר˘"י  כיון   –  ‰˘˜ ולכ‡ור‰ 
˘לנו", ‰י‰ לו ל˜ˆר ולומר ˘‰מ˘יח‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ "כנו"ן ˘לנו" ו˙ו ל‡! 

‰"כ"ף   ˙‡ ‰˜ו„˘,  בל˘ון  ˘לומ„  ל˙למי„  ול‰זכיר  ולחזור  ל‰זכיר  י˘  טעם  ‡יז‰ 
ר˘"י ‡˙ ˆור˙  ˘מזכיר  ˘בפעמים ‰ב‡ו˙  כך,  כ„י  ע„  עי˜רי?!  עניין  ז‰  כ‡ילו  יוני˙", 
בפעם  פירו˘ו  על  (וסומך  ˘לנו"  כנו"ן  ע˘וי‰  מפר˘ "˘‰י‡  בכלל ‡ינו  ‰מ˘יח‰, ‰רי 

‰ר‡˘ונ‰), ‡ל‡ ר˜ ˘‰ו‡ "כמין כ"ף יוני˙"!

ועו„),  ˘ם.  ˙ˆו‰  לפר'  בלול‰"  "מנח‰   .‡ יב,  ˘בע" ‰וריו˙  "ב‡ר  (ר‡‰  ˘בי‡רו  מפר˘ים  [י˘ 
˘לנו;  ב‡ו˙יו˙ ‰‡ל"ף-בי"˙  ממ˘  ל‰  ˘‡ין „ומ‰  מיוח„˙,  יוני˙" ‰י‡ ˆור‰  ˘‰"כ"ף 
"ע˘וי‰  כ˙ב  ול‡   – ˘לנו"  כנו"ן  ע˘וי‰  "˘‰י‡  ר˘"י  מל˘ון  כי  כן,  לומר   ‰˘˜ ‡ולם 

כעין נו"ן ˘לנו" – מ˘מע ˘„ומ‰ ל‚מרי לנו"ן ˘לנו, ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡]. 

‚. וי˘ לומר בז‰, ע"פ „ברי ‰‡ברבנ‡ל בפירו˘ו ע‰"˙ (˙ˆו‰ כט, ז. פר' ˙˘‡ ב"‰עי˜ר 
‰ו‡"ו" – פרטי ‰מ˘יח‰), ל‚בי ז‰ ˘מו˘חים ‰כ‰נים ב˘מן ‰מ˘ח‰ – ˘‚ם מ˘יח‰ זו ‰י‡ 

בˆור˙ "כ"ף יוני˙", ומב‡ר בז‰ וז"ל: 

ל˘ר˙  לעמו„  ‰˜ב"‰  ויח„ו  כ‰ן  ˘‰ו‡  לרמוז  כ"ף,  כמין  ‰י‰  ‰כ‰ן  מ˘יח˙  "ˆור˙ 
במ˜„˘ו, כי ‰כ"ף ירמוז ‡ל ‰כ‰ן ˘‰י‡ ‰‡ו˙ ‰ר‡˘ונ‰ מ˘מו".



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ומע˙‰ נר‡‰, ˘כוונ˙ ר˘"י בפר' ˙ˆוו‰ ב‰„‚י˘ו ‡˙ ‰"כ"ף יוני˙", ‰י‡ מˆ„ ˘ייכו˙ 
‡ו˙ כ"ף ל˙יב˙ "כ‰ן", כי כ"ף ‰י‡ ‰‡ו˙ ‰ר‡˘ונ‰ ב˙יב˙ "כ‰ן".

ו"ר‡˘י  "נוטרי˜ון"  ˘ל  ענין  ל‰עמיס   ‰˘˜˘ נר‡‰  ר‡˘ונ‰  ב‰˘˜פ‰  ו‡מנם,   .„
כ„  ‡ך  „ו˜‡;  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  ‰י‡  ר˘"י  ˘ל  „רכו  ˘‰רי   – ר˘"י  ב„ברי  ˙יבו˙" 
 ˙‡ ר˘"י  מסביר  ח)   ,‡) בר‡˘י˙  בפר'   :‡„ כ‚ון  ר˘"י  ב„ברי  מˆינו  כבר  ˘פיר,  „יי˜˙ 
מ˜„ים  ו‡ינו  ומים",  מים", "‡˘  "˘ם  מים",   ‡˘" ˙יבו˙:  ר‡˘י  בכמ‰  "˘מים"  ˙יב˙ 
מ˙‡ימ‰  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  ˘‚ם  ומכ‡ן,  „ו˜‡;   "‰„‚‡ "מ„ר˘  ˘ל  בענין  ˘מ„ובר 

„רך זו.

כ˙יב˙  ‰˜ו„˘  בל˘ון  ב‡ו˙  (ל‡  ‰ו‡  ‰מ„ובר  כי  מיוח„,  חי„ו˘  י˘  ˘כ‡ן  וב‡מ˙ 
"˘מים" ‰‡מור‰, ‡ל‡) ב"כ"ף יוני˙"; ‡ך ‚ם ז‰ מˆינו כבר בר˘"י ˘מפר˘ מ˘מעו˙ 
"טטפ˙"  ב˙יב˙  ר˘"י  ˘מפר˘  מ‰  כ‚ון  ‰˜ו„˘,  ל˘ון  ˘‡ינ‰  בל˘ון  ‰˙ור‰  ˙יבו˙ 

˘ב˙פילין (ס"פ ב‡): "טט בכ˙פי ˘˙ים, פ˙ ב‡פרי˜י ˘˙ים".  

[ול‰עיר ‚ם ממ"˘ "י‚ר ˘‰„ו˙‡" (ויˆ‡ ל‡, מז ובפר˘"י ˘ם). ור‡‰ ‚ם פר˘"י וי˘לח ל‚, יט. ויחי 

נ, ‰. מ˜ı מ‡, מ‚. ˜„ו˘ים כ, י„. ועו„. ועו„ ל‰עיר מ‡רבע‰ ˘מו˙ ˘ל חרמון („ברים ‚, ט ובפר˘"י)].

‰. ומע˙‰ י˙ב‡ר ‰‰ב„ל בין פירו˘ ר˘"י בפר˘˙נו למ‰ ˘כ˙ב בפ' ˙ˆו‰ – ב‡ופן 
מ˘יח˙ ‰ר˜י˜ים: 

˘ם  ‰כ˙וב  (כל˘ון  ˘ענינם  ‰מילו‡ים,  מ˜רבנו˙  חל˜  ‰יו  ˙ˆו‰  ˘בפ'  ‰מˆו˙  ר˜י˜י 
‰מילו‡ים  ˜רבנו˙  וע"י  לי",  לכ‰ן  ‡ו˙ם  ל˜„˘  ל‰ם  ˙ע˘‰  ‡˘ר  ‰„בר  "וז‰   (‡ כט,   –

"נ˙מל‡ו י„י‰ם ונ˙˜„˘ו לכ‰ונ‰" (פר˘"י ˘ם, ל‚). ו‰יינו, ˘מ˘יח˙ ‰ר˜י˜ים ל‡ ‰י˙‰ 
˘‰מ˘יח‰  ‡ל‡  ל˜רבן,  ר‡ויים  ל‰יו˙  ‰מˆו˙  ר˜י˜י   ˙‡ ˘מכינ‰  מ‰פעולו˙  ‡ח˙  ר˜ 
˘ם  ולכן  לי".  לכ‰ן  ‡ו˙ם  "ל˜„˘  ˘עניינם  ימי ‰מילו‡ים  מעבו„˙  חל˜  נח˘ב˙  ‚ופ‡ 
נ˜ט ר˘"י בפ˘טו˙ ר˜ כ‰„ע‰ ˘‰מ˘יח‰ ‰י˙‰ "כמין כ"ף יוני˙" „ו˜‡ – מ˙‡ים לענין 

‰כ‰ונ‰.

‡ולם בפר˘˙נו, כ‡˘ר מ„ובר על ר˜י˜ים ˘מבי‡ כל י‰ו„י פרטי כ˜רבן מנח‰, ו‡ין 
כי  בˆור˙ ‰מ˘יח‰,  ˘˙י ‰˘יטו˙  ר˘"י ‡˙  מבי‡   – „ו˜‡  לענין ‰כ‰ונ‰  ˘ייכו˙  ל‰ם 

˘˜ולים ‰ם ו‡ין ‰כרע‰ ביני‰ם. 

כ‰˘יט‰  ‰ו‡  ‰עי˜ר  ‰רי  ˘יטו˙  ˘˙י  ר˘"י  מבי‡  כ‡˘ר  כלל  ˘ב„רך  [ול‰עיר, 
‰ר‡˘ונ‰ ˘מבי‡. ‡מנם בנ„ו"„ כ˘ר˘"י מ˜„ים ו‡ומר "ונחל˜ו רבו˙ינו במ˘יח˙ן, י˘ 
˘˘וו˙ ‰ן  ומ„‚י˘  יח„  ˘˙י ‰„עו˙  כולל  זו ‰ו‡  ב‰˜„מ‰   – וי˘ ‡ומרים"   .  . ‡ומרים 
במעל˙ן, וז‰ ˘‰בי‡ ל˘יט‰ ‡ח˙ לפני חבר˙‰ ‰ו‡ ר˜ מ˘ום ˘‡י ‡פ˘ר בפועל ל‰בי‡ 
‡˙ ˘˙י ‰˘יטו˙ בב˙ ‡ח˙ (ר‡‰ ‚ם מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ל˘"פ וילך ˙˘ע"‡. ול‰עיר מל˜וטי ˘יחו˙ 

חל˜ י"ז עמ' 253 ‰ער‰ 26). ו˜"ל].

כב

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

בחיי ‰יום יום

חירו˙ו ˘ל י‰ו„י
˘ל  מו˘‚י ‰חירו˙  על  כלל  עונ‰  ע„יין ‡ינ‰  ביו˙ר,  ‰חירו˙ ‰‡נו˘י˙ ‰מו˘למ˙ 
נ˘מ‰ י‰ו„י˙. חירו˙ ‰נ˘מ‰ ‰י‡ כ˘י˘ ב‡פ˘רו˙‰ ל‰וסיף ול‰עמי„ ‡˙ ‰˜˘ר 

˘ל‰ עם ‰˜ב"‰

◇ ◇ ◇

חירו˙ ˘ל כל מין מ„ˆח"מ 
ח‚ ‰פסח מכונ‰ בנוסח ‰˙פיל‰ ״זמן חירו˙ינו״. ‰˙ור‰ ‚ם מˆוו‰ ‡ו˙נו לזכור ˙מי„ 
‡˙ יˆי‡˙נו לחירו˙, כל˘ון חז׳׳ל: "בכל „ור ו„ור חייב ‡„ם לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ 

יˆ‡ ממˆרים". כלומר, ˘בכל זמן ˆריך י‰ו„י "לˆ‡˙ לחירו˙".

˘חררנו  ‰׳  ‰ל‡  ˘ביˆי‡˙-מˆרים:  ‰׳חירו˙'  מו˘‚  כל  ‰ו‡  ˙מו‰  לכ‡ור‰  ‡ולם 
מ˘יעבו„ פרע‰ ‡ך ור˜ כ„י ˘נ˘˙עב„ ‡ליו: ״ב‰וˆי‡ך ‡˙ ‰עם ממˆרים – ˙עב„ון ‡˙ 
לכ‡ור‰  ל‰'!  עב„ים  יˆי‡˙-מˆרים ‰פכנו  ומ‡ז  מˆרים,  עב„נו ‡˙  ע„ ‡ז  ‰‡לו˜ים״! 

מ‰וו˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙י‰ עול כב„, עב„ו˙ (״˙עב„ון"!) ול‡ חירו˙ ו˘חרור!

‰„בר יובן ˙וך ‰˙עמ˜ו˙ במו˘‚ ׳חירו˙'. חירו˙ ‰י‡ מו˘‚ יחסי.

מ‰י חירו˙ ל‚בי ˆמח? כ‡˘ר י˘ לו ‰˙נ‡ים ‰„רו˘ים ל‚„יל˙ו – ‡„מ‰ טוב‰, מים, 
מ„ובר  כ‡˘ר  ˘ל ‰חירו˙  ‰‚מור  עˆמם ‰ם ‰‰יפך  ˙נ‡ים ‡ל‰  וכו'. ‡ולם  ‡וויר, ‡ור 
בבעל-חיים. בעל-חיים ‡ינו יכול ל‰ס˙פ˜ במזון ובמים, ול‰יו˙ ר˙ו˜ למ˜ום ‡ח„. ‰ו‡ 



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‰ 
˘י‡ונ‰  במי  ‰חומר‡  ‰יטב  יב‡ר  עפ"ז 
בי‡ור  ויוסיף  ‡יסור,  ספ˜  ‰˘מים  מן  לו 

ב˙ירוı ‰לח"מ ‰נ"ל

ו˘וב מחוור ˘פיר „ב˘ע‰ ˘מסופ˜ ‡„ם 
‡ם ‡כל חלב ‡ו ˘ומן, ‰רי ‡פילו ‡ם כלפי 
˘מי‡ ‚לי‡ ˘‡כל ˘ומן (ו˘וב ‡ין ר‡וי ‰ו‡ 
לעונ˘, כי עונ˘ ‡ינו ‡ל‡ על מע˘‰ ‡סור), 
‚ופ‡  ז‰   – נפ˘ו  לפ‚ם  בנו‚ע  מ"מ  ‰רי 
˘‡ונ‰ לו מן ‰˘מים ˘יפול ספ˜ עליו ˘מ‡ 
‡כל חלב מור‰ ˘י˘ לו ˘ייכו˙ לכך (ו‡ילו 
ל‡ ‰י' ˘ייך כלל לטומ‡‰ ל‡ ‰י' נופל עליו 
ספ˜ מן ‰˘מים ול‡ ‰י' מ˙‡נ‰ לו כל ‡ון), 
על  מ˙רחט  ו‡ינו  בלבבו  מ˙ברך  ˘‚ם  וכיון 
לענין  ‚„ולים  ו‰טומ‡‰  ˘‰פ‚ם  ‰רי  כך 
מסויים ‡פי' מ‰עובר על ‡יסור ו„‡י ב˘ו‚‚ 

‡ו במזי„. 

(ועיין במוע„ ˜טן (יח, סע"ב): "‡ין ‡„ם 
נח˘„ ב„בר ‡ל‡ ‡"כ ע˘‡ו, ו‡ם ל‡ ע˘‰ 
מ˜ˆ˙ו  ע˘‰  ל‡  ו‡ם  מ˜ˆ˙ו,  ע˘‰  כולו 
בלבו  ל‡ ‰ר‰ר  ו‡ם  לע˘ו˙ו,  בלבו  ‰ר‰ר 

לע˘ו˙ו ר‡‰ ‡חרים ˘ע˘ו ו˘מח").

˘י˘נ‰  זו  ˘חומר‡  נמˆ‡  ז‰  ולפי 
בכל  ˘ייכ˙  מבחט‡˙  יו˙ר  ˙לוי  ב‡˘ם 
‰יכ‡  ו‡פי'  ‡יסור,  ספ˜  ‡ˆלו  ˘נפל  מי 
חלב7.  ול‡  ˘ומן  ‡כל  „‡מ˙  ˘‡ליב‡ 

בוט‡  בן  „בב‡  ל‰‡  בי‡ור  לח„˘  י˘  ובז‰    (7
יו‰"כ  מ‡חר   ıחו יום  בכל  ˙לוי  ‡˘ם  מ˙נ„ב  ‰י' 

נ˙ברר  רבנן „ר"מ „‡פי' ‡ם  סברי  ולפיכך 
„חט‡  ˘נ˙ברר  ‡ו  חט‡  ˘ל‡  זמן  ל‡חר 
‡ליו  ‰נו‚ע  בכל  ‰רי  ‡עפ"כ  בו„‡י, 
"‚מר  ע„יין  ‰רי  נפ˘ו,  לט‰ר˙  בעˆמו, 
˘נפל  ז‰  על  לכפר  כ„י  ל‰˜„י˘"  בליבו 
ע„  ירע‰ ‰˜רבן  ולפיכך  ספ˜ ‡יסור,  עליו 

˘יס˙‡ב.

פנימ‰  נפ˘ו  לענין  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡מנם 
˘מי‡  כלפי  ‡בל  וכפר‰,  ˙י˜ון  ‰„ור˘ 
˘מים  „יני  ול‚בי  ‰עי˜ר,  ‰ו‡  ‰מע˘‰ 
ועונ˘ין „למעל‰ ‡ין נז˜˜ים ‡ל‡ לעביר‰ 
„‚לי‡  ‰יכ‡  כל  ול‰כי  בפועל.  ˘נע˘˙‰ 
(‡ף  בפועל  חלב  ‡כל  ˘ל‡  ˘מי‡  כלפי 
ר‡וי  ‡ין  כו'),  ב„בר  נח˘„  נפ˘ו  ˘מˆ„ 

‰ו‡ לעונ˘ ב„יני ˘מים.

ל„ינ‡  ו‡יפסי˜  חכמים,  ˘פס˜ו  וז‰ו 
˘‰˜ריבן  וכו'  ˙לוי  „"‡˘ם  ברמב"ם, 
 ıחו ˘חוטי  ל„ין  וליכ‡  פטור",   ıבחו
ב‡˘ם ˙לוי, כי מ‡חר ˘י˘ ספ˜ ˘מ‡ ל‡ 
‡ין  ˘מים  ל„יני  בנו‚ע  ו‡זי  בפועל,  חט‡ 
‰ב‰מ‰ ˜„ו˘‰ ב˜„ו˘˙ מזבח, ˘וב ליכ‡ 
˘‡ין  „בר  וכל   ,ıבחו ‰˜רב˙‰  על  כר˙ 
פטור  ול‰כי  חט‡˙,  ˘‚‚˙ו  כר˙ ‡ין  ז„ונו 

מכלום.

ח"ו  חט‡  ˘מ‡  ˘ח˘˘  ז‡˙  ‡), „‡ין  כ‰,  (כרי˙ו˙ 
‰מבו‡ר  (וע"„  נפ˘ו  למˆב  ˘ח˘˘  כי  בפועל, 
מ˘‡"כ  לריב"ז),  בנו‚ע   „  ,‚ וי˜ר‡  ˙ור‰  בל˜וטי 

ל‡חר יו‰"כ ˘‡ז מ‡יר בחי' ‚בו‰‰ ב˜„ו˘‰.

פניניםפנינים
עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

‰נו„ר כב˘ ו‰בי‡ ‡יל
(רפט"ז)  ‰˜רבנו˙  מע˘‰  ב‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
"‰נו„ר ‚„ול ו‰בי‡ ˜טן ל‡ יˆ‡, ˜טן ו‰בי‡ ‚„ול 
˘למים  ‡ו  עול‰  עלי  ‰רי  ˘‡מר  ‰רי  כיˆ„  יˆ‡. 

כב˘ ו‰בי‡ ‡יל כו' יˆ‡".

ולכ‡ו' ˆ"ע ב‰‡י „ינ‡, „‡ם ‡מרינן ˘כ˘‡מר 
ו‚ם  „ו˜‡,  לכב˘  ‰˙כוון  ל‡  כב˘"  עלי  "‰רי 
‰י'  ‡"כ  נ„רו,   ˙‡ מ˜יים   ‰"‰ "‡יל"  כ˘מבי‡ 
˘‰רי  ‡יל,  ˘יבי‡  מוטב  כב˘  ˘‰נו„ר  ‰„ין  ˆ"ל 
(ר‡‰  נ„ריכם"  "מבחר  ל‰יו˙  ˆריכים  ‰˜רבנו˙ 
‰יפ‰  מן  ל‰בי‡ם  וי˘  ˘ם),  בר˘"י  ועיין  י‡  יב, 

ומ„וע  מזבח),  ‡יסורי  ‰ל'  סוף  (רמב"ם  ו‰מ˘ובח 
„ין ז‰ ‰ו‡ ר˜ ב„יעב„, „‡ם נ„ר כב˘ ו‰בי‡ ‡יל 

יˆ‡?

כב˘" ‰˙כוון  עלי  ו‡ם ‡מרינן „כ˘‡מר "‰רי 
לכב˘ „ו˜‡ מ„וע יˆ‡ חוב˙ נ„רו כ˘‰בי‡ ‡יל?

ב"כו˙ר˙"  ‰רמב"ם  כ˙ב  „‰נ‰  בז‰,  וי"ל 
ל‰ל' נ„רים ˘‰מˆו‰ ‰י‡ "˘י˘מור מוˆ‡ ˘פ˙יו, 
‰מˆו‰  ˘עי˜ר  „‡ף  ונמˆ‡,  ˘נ„ר".  כמו  ויע˘‰ 
˙וכן  ל˜יים  „ˆריך  ˘נ„ר",  כמו  ˘"יע˘‰  ‰ו‡ 
˘יˆ‡ו  ל„ברים  ב„יו˜  מ˙‡ים  ‡ינו  ‡ם  ‚ם  נ„רו 
מפיו, ‰רי בנ„רים י˘נו חיוב נוסף "˘י˘מור מוˆ‡ 
כפי  ב„יו˜  נ„רו  ל˜יים ‡˙  ˘ˆריך  ו‰יינו  ˘פ˙יו", 

˘יˆ‡ו ‰„ברים מפיו.

ובעניננו, כ˘נ„ר כב˘ ‡מרינן „כ„י לˆ‡˙ י"ח, 
כי  ‡יל,  ˘יבי‡  „יו  מספי˜  ˘נ„ר"  כמו  ˘"יע˘‰ 
‰"ז  ‡יל  כ˘מבי‡  ו‚ם  „ו˜‡  לכב˘  ‰˙כוון  ל‡ 
"כמו ˘נ„ר", ‡ך ע„יין ‡ינו בכלל "˘י˘מור מוˆ‡ 
ולכן  ‡יל.  ול‡  כב˘  ˘יבי‡  ‡מר  ˘‰רי  ˘פ˙יו", 
„ו˜‡,  כב˘  ל‰בי‡  ˆריך  כב˘  ‰נו„ר  לכ˙חל‰ 
ו„ו˜‡ ‡ם כבר ‰בי‡ ‡יל יˆ‡, כי סו"ס ‰"ז בכלל 

"יע˘‰ כמו ˘נ„ר". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 1 ו‡ילך) 

טעם ˜נס ‰חומ˘
וחמי˘י˙יו יוסף עליו
(‰, כ„)

בכלי י˜ר כ‡ן כ˙ב „ז‰ ˘˜ונסים ‡˙ ‰מכחי˘ 
ל˘לם יו˙ר מ‰˜רן ‰ו‡ "על ˘‰יו מעו˙יו בטלים 
‡ˆלו". ו"ענין ‰חומ˘ ‰ו‡ לפי . . ז‰ ‰‡י˘ ל‡ זו 
בלב„ ˘ל‡ בזבז לי˙ן מממונו חומ˘ לˆורך ‰˜„˘ 

‡ו לפרנס˙ חבירו ‡ל‡ ‡„רב‡ ‚זל".

 – ‰˜נס  טעם  בין  ‰˜˘ר  מובן  ‡ין  ולכ‡ור‰ 
 – ‰חומ˘  ˘יעור  לטעם  בטלים",  מעו˙יו  "˘‰יו 

‰ע„ר נ˙ינ˙ ‰ˆ„˜‰.

רוב,  „ע"פ  וב‰˜„ים  ולחי„ו„י,  ב‡ו"‡  וי"ל 
‰זמן ˘"‰יו מעו˙יו" ˘ל ‰מפ˜י„ "בטלין", ˘ל‡ 
רˆ‰ ˘י‰יו מעו˙יו ‡ˆל ‰נפ˜„, ‰ו‡ ל' יום, „‰רי 
זמן ‰רחב˙ ב"„ (ל‡חרי ˘כח˘, ו‰פס˜ „ין) ‰ו‡ 

ל' יום (ר‡‰ ˘ו"ע חו"מ רי˘ סי' ˜ ובנו"כ).

ו‰נ‰ ‡י' בפ‡‰ (פ"ח מ"ט) "מי ˘י˘ לו חמ˘ים 
ופי'  יטול",  ל‡  ‰"ז  ב‰ם  ונו˙ן  נו˘‡  ו‰ו‡  זוז 
ירויח  זוז  נ'  עם  כ˘מ˙עס˜  כי  ˘ם,  ‰מפר˘ים 
˘‡לו  לרבנן,  ל‰ו  ו"˜ים  זוז.  מ‡˙ים  לבסוף 
(ל' ‰רע"ב  ולמזונו˙"  לכסו˙  ל˘נ‰ ‡ח˙  מספי˜ים 
˘ע"„  ונמˆ‡  יטול".  "ל‡  וע"כ  מ"ח),  ˘ם  פ‡‰ 

‰˜רן,  פעמים   '‚ ‰ו‡  ‡ח˙  ל˘נ‰  ‰ריוח  ‰רוב, 
˘‰רי לחמ˘ים זוז ירויח לבסוף מ‡˙ים זוז.

יוˆ‡  לח„˘י ‰˘נ‰,  כ˘נחל˜ ‡˙ ‰ריוח  ו‡"כ 
י"ב  בסוף  ˘‡ם  ‰˜רן,  רבע  מרויחים  חו„˘  ˘כל 
חו„˘ מרויחים ‡˙ כספי ‰˜רן ‚' פעמים, ‰רי ב„' 
רבע   ˙‡ ובחו„˘  פ"‡,  ז‰   ˙‡ מרויחים  ח„˘ים 

‰˜רן.

"˘‰יו  על  חומ˘  „˜נסינן   ‡‰ יובן  ועפ"ז 
מעו˙יו בטלין ‡ˆלו" כי ‰חומ˘ ‰ו‡ "‡' מ‡רבע‰ 
 ˙‡ ו˜נסו  ‰"ז),  פ"ז  ‚זיל‰  ‰ל'  ‰רמב"ם  (ל'  ב˜רן" 
‰נ‚זל  יכול  ˘‰י'  מ‰   ˙‡ ‚ם  ל˘לם  ‰מכחי˘ 

ל‰רויח ב‡ו˙ו חו„˘ ˘‰יו מעו˙יו בטלין.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 13 ו‡ילך)



ט

יינה של תורהיינה של תורה

ר"ח ניסן - ‡מי˙י˙ ‰חירו˙ ˘ל בני י˘ר‡ל
ב' ענינים עי˜ריים ביום ר"ח ניסן ‰‡' בזמן ‰‚לו˙ ו‰˘עבו„ ו‰ב' ב‰יו˙ם בני חורין 
 / ‰‚לו˙  בזמן  ‚ם  ב˙ו˜ף  ˘ז‰ו  חורין  בני  בנ"י  ‰יו˙  ˘ל  ‰‡מי˙י˙  ‰מ‰ו˙  יב‡ר   /
ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם, „מˆ„ ‰נ˘מ‰ ‰ו‡ בן חורין, ומˆ„ ‰‚וף ‰ו‡ ב˘עבו„ ו‚לו˙ 
ב‰ענינים  ז‰  יסו„  יב‡ר   / ו‰‚לו˙  ב‰‚וף  ‰˙ומ"ˆ  ‡ור  ˘י‡יר  ‰עבו„‰  ˙כלי˙   /

˘‡ירעו בר"ח ניסן 

עטרו˙",  ע˘ר  ˘נטל  ˘‰ו‡ "יום  ב)  פז,  (˘ב˙  ב‚מ'  ניסן ‡י˙‡  חו„˘  ר‡˘  ‡ו„ו˙   .‡
עול  ˙ח˙  ב‰יו˙ם  עו„   (‡) זו:  זו ‡חר  ˘נים  בב'  ˘‰˙רח˘ו  כלליים  ענינים  ב'  וביני‰ם 
נˆטוו  ל‡חרי'  כ˘מי„   ,(‚ יב,  (ב‡  ‰חו„˘  ˜י„ו˘  במˆוו˙  בנ"י  נˆטוו  מˆרים,  ˘עבו„ 
במˆוו˙ ˜רבן ‰פסח ו‰לכו˙יו. (ב) ב˘נ‰ ˘ל‡חרי ז‰, ב‡ו˙ו ‰יום, ‰ו˜ם ‰מ˘כן ו‰חלו 
ב‡ח„  ‰˘ני˙  ב˘נ‰  ‰ר‡˘ון  "בחו„˘  יז)  מ,  (פ˜ו„י  (כמ"˘  ‰נ˘י‡ים,  ˜רבנו˙  ב‰˜רב˙ 

לחו„˘"). 

י˘ר‡ל  ‰יו  בו  ‰מˆב  ‚ם  ‡ל‡  ˘ונים,  בזמנים  ר˜  ל‡  ˜רו  ‡לו  מ‡ורעו˙  ב'  ו‰נ‰, 
ועל ˜רבן ‰פסח,  על ˜י„ו˘ ‰חו„˘  ב˙כלי˙. „כ˘נˆטוו  ˘ונ‰  בזמנים ‡לו ‰י'  ˘רויים 
ב˘נ‰  ניסן  (בר"ח  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  מ˘‡"כ  מˆרים,  ˘יעבו„  עול  ˙ח˙  ב‚לו˙  ע„יין  ‰יו 
בעומ„ם  חורין,  בני  ˘ל  במˆב  ו‰יו  מˆרים,  מ˘עבו„  נפטרו  ˘כבר  ל‡חרי  ‰ב‡‰) ‰י˙‰ 

ב„ר‚‡ ‰כי נעלי˙, ‡חר ˘˜יבלו ‡˙ ‰˙ור‰ מסיני. 

לומר  נר‡‰  ניסן,  חו„˘  ר‡˘   – ‡ח„  ביום  ‡ירעו  ‡לו  מ‡ורעו˙  ˘ב'  מכך  ‡עפ"כ, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

"ל‡   – ‡ון"  כל  לˆ„י˜  י‡ונ‰  "ל‡  כ‡)  יב, 

˙ז„מן לו עביר‰ בלי „ע˙"5.

לחט‡  י˘   – ‡ח„  ופרט  לענין  וב‡מ˙, 
כי  בנפ˘,  יו˙ר  ‚„ול‰  זו‰מ‡  ב˘‚‚‰ 
בז‰  ‡ין  ומ„ע˙ו  בכוונ‰  „בר  ‰עו˘‰ 
‰ו‡  נמ˘ך  נפ˘ו  ˘בעומ˜  ל‰ר‡ו˙  כ„י 
וממיל‡,  מ‡ליו  ‰‰ו‡  ‰רע  ‰„בר  ‡ל 
לע˘ו˙ו,  כ„י  ו‰חלט‰  לכוונ‰  ‰ו‡  וˆריך 
ו‡פ˘ר ˘כל ‰˘˙ייכו˙ו ‡ל ‰עוון ‰י‡ ר˜ 
ב˘ע˙ ע˘יי˙ו בפועל, ור˜ בחו˘ ‰מע˘‰ 
לו  ‰עומ„ים  ו‰כוונ‰  ‰„ע˙  וב„ר‚˙  ˘לו 
ב‡ו˙‰ ˘ע‰ (‡בל ל‡ בחו˘י נפ˘ו ו„ע˙ו 
‡ˆלו  ˘נע˘‰  מי  מ˘‡"כ  ‰פנימיים); 
‰נ˜'  לכך,  ˘י˙כוון  מבלי  ‡סור  מע˘‰ 
מור‰  ‰„בר  "‡ינסטינ˜ט",  ‰עולם  בל˘ון 
˘מ‰ו˙ו ‰פנימי˙ נמ˘כ˙ ו˜˘ור‰ מעˆמ‰ 

‡ל ‰„בר ‰רע6.

5)  ו‡ף ˘לפי ˘יט˙ ‰˙וס' (‚יטין ז, ‡. ו˘"נ) ‰ו‡ 
„ו˜‡ במי„י „‡כיל‰*, ‰רי מל˘ון ר˘"י במ˘לי ˘ם 
˘כ' "עביר‰" ס˙ם (ו‚ם מפ˘טו˙ ל˘ון ‰כ˙וב "כל 
‡ון") מ˘מע ˘כן ‰ו‡ בכל ‰‡יסורים. ובפר˘"י על 
ל‰„י‡  ‚ריס  ב)  כח,  כ˙ובו˙  ב.  ˆט,  (יבמו˙  ‰˘"ס 
˜ו˘י‡ זו „"‰˘˙‡ ב‰מ˙ן כו'" ‡ף ‚בי ˙˜לו˙ „ל‡ 

‰וו מי„י „‡כיל‰, ו„ל‡ כ‰˙וס' ˘ם. עיי"˘.

6)  ובז‰ י˘ לב‡ר ב„רך חי„ו˘ „ברי ‰ב‡ר ‰יטב 
 ıחמ ממ˘‰ו  „‰נז‰ר  ‰‡ריז"ל,  ב˘ם  ˙מז  ר"ס 
ז‰ר  (ור‡‰  ‰˘נ‰  כל  יחט‡  ˘ל‡  לו  מובטח  בפסח 
ח"‚ רפב, ב), ולכ‡ור‰ ‰ו‡ ˙ימ‰ ‡יך נ‡מר ˘˙נטל 
נ˙ונ‰ ‰ר˘ו˙  לעולם  ו„‡י   ‡‰ ‰בחיר‰,  ‰‡„ם  מן 

התניא  בספר  המבואר  ע"פ  הדבר  להטעים  ויש   (*  
ובשר  דם  תיכף  נעשה  ומשקה  מאכל  "מכל  אשר  פ"ח 

מבשרו".

אסורות  שמאכלות  וח')  (פ"ז  בתניא  המבואר  וע"פ 

הן בג' קליפות הטמאות – יומתק מ"ש בתוס' שם שיש 

רק  שהוא  או  עצמו  בהמאכל  הוא  האיסור  אם  הפרש 

בשעת האיסור.

 ללכ˙ ב‡יז‰ „רך ˘ירˆ‰ ‰‡„ם.

‰חומר‡  ע„"ז  ‚ם  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
‡יסור  בספ˜  מסויים)  (בפרט  לומר  ˘י˘ 
ל‡„ם  נו„ע  „כ‡˘ר  ו„‡י,  ‡יסור  פני  על 
‡ף  ‰רי  ‡יסור,  על  ועבר   ‚‚˘˘ בו„‡י 
‰וכיח  „ע˙  בלי  ‰‡יסור  ˘ע˘‰  ˘ב˘ע‰ 
ע˙‰  מ"מ  כנ"ל,  נפ˘ו  טומ‡˙  על  ‰„בר 
כ˘סובבו לו מן ‰˘מים ˘י˙‚ל‰ לו ‰„בר 
˙˜ל˙  מי„י  ניˆול  בו„‡י  מי„יע˙ו  ו˘ב 
ומז„כך  מ˙חרט  ˘ע˙‰  במ‰  ‚מור  פו˘ע 
מזו‰מ‡ זו. מ˘‡"כ במי ˘ל‡ נו„ע לו ‡פי' 
ע˙‰  ‚ם  ‰רי  ל‡ו,  ‡ו  חט‡  ‡ם  זמן  ל‡חר 
מ˙חרט  ו‡ינו  בלבבו  ‰ו‡  מ˙ברך  ע„יין 
נמˆ‡  ו˘וב  ˘בנפ˘ו,  זו  מטומ‡‰  ומ˙נ˜‰ 
פנימ‰  נפ˘ו  במ‰ו˙  ˘˜וע  ‰‡חרון  ˘ז‰ 
ב˘‚‚‰  מ‰חוט‡  יו˙ר  טומ‡‰ ‡ף  בלכלוך 
ונו„ע לו ‡ח"כ בו„‡י ˘חט‡, ע„ ˘מחמ˙ 
כן ‡י ‡פ˘ר ‡פילו ˘יוו„ע לו ‡ח"כ ˘„בר 
עליו  ˘י˙חרט  ע„  לו  ור‡וי  כ˘ר  ‡ינו  ז‰ 
ל‚מרי, ו‡ילו ל‡ ‰י' ר‡וי לבו‡ לי„י כן ל‡ 
ול‡ ‰יו  מן ‰˘מים  כל ‡ון  לו  מ˙‡נ‰  ‰י' 
י˙חרט.  ול‡  בספ˜  ˘י˘‡ר  לכך  מסובבים 
מחט‡˙,  יו˙ר  ‚„ול  ז‰  ˘ל  ˘‡˘מו  וז‰ו 
ב˘יעור מ"ח „נ˜‡ו˙, כי ז˜ו˜ ‰ו‡ לכפר‰ 

וזיכוך חמורים יו˙ר.

בחט‡  ‡ל‡  מיירי  ל‡  ‰כ‡  כי  ˘פיר  ול„ברינו 
˘יעבור  ‡פ˘ר  לעולם  במזי„  „‡כן  פירו˘,  ב˘ו‚‚. 
מ„ע˙ו  ˘ל‡  ב˘ו‚‚  חט‡  לי„י  נ˙ונ‰, ‡בל  ו‰ר˘ו˙ 
מ‰ו˙ו  נע˘˙‰   ıחמ ממ˘‰ו  ˘נז‰ר  יפול, „כיון  ל‡ 
ממנו  וניטל  ˜„ו˘‰  ˘ל  מ‰ו˙  מסויימ˙  במ„‰ 

‰מ˘יכ‰ לע˘ו˙ רע מעˆמו בלי „ע˙.

עפ"ז  ˘נ˙ב‡ר   945-6 ע'  ח"‚  בל˜ו"˘  עו„  ועיין 
„ו‚מ‡  ב)  יז,  (כרי˙ו˙  ‰˘"ס  ˘נ˜ט  במ‰  ‰רמז 
ו‡ח˙  חלב  ˘ל  ‡ח˙  מח˙יכ‰  „ו˜‡  ˙לוי  ל‡˘ם 
˘ם  נ˙ב‡ר  וכן  ˙ור‰.  מ˘‡ר ‡יסורי  ול‡  ˘ומן  ˘ל 
ב˘ו‰"‚ טעם עמו˜ ˘„ברי ‰‡ריז"ל ‰ם „ו˜‡ לנז‰ר 

ב‡יסור חמı. עיי"˘.
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כנ‚„  מכוונים  למיני‰ם  ‰˜רבנו˙  „סו‚י 
עומ˜ ‰פ‚ם ˘נע˘‰ ע"י ‰עון בנפ˘ ‰‡„ם 
פנימ‰. ועיין ב˘"ס זבחים (ז, ב) ‚בי חט‡˙ 
למבטל  ועול‰ ‰מכפר˙  ל"˙  על  ‰מכפר˙ 
לפני  ב‡‰  למ‰  כו'  "חט‡˙  ע˘‰:  מˆו˙ 
עול‰, לפר˜ליט (מליı טוב. ר˘"י) ˘נכנס, 
ריˆ‰ פר˜ליט נכנס „ורון ‡חריו", ובר˘"י 
כ„ורון: "‡ינ‰  כ˙ב ‚בי ‰‡ „עול‰  כ'  ˘ם 
‡ל‡  ממ˘,  כפר‰  ע˘‰  על  לכפר  ב‡‰ 
‡חר ˘כפר‰ ‰˙˘וב‰ על ‰ע˘‰ ‰י‡ ב‡‰ 
וריˆ‰ו  במלך  ˘סרח  כ‡„ם  פנים  ל‰˜בל˙ 
וכ˘ב‡  ‰חט‡˙],  [˘‰י‡  פר˜ליטין  ע"י 
ל‰˜ביל פניו מבי‡ „ורון בי„ו". ולעיל ˘ם 
 ‡ ו,  ב.   ,‰ (זבחים  ‡מרינן  „בעול‰   ‡‰ ‚בי 
ו‡ילך. ז, ב) „מכפר ב˜רבן ‡' על כמ‰ מ"ע, 

כ˙ב ר˘"י (ו, ‡ „"‰ כיון) ‰טעם: "˘‰רי ל‡ 
חייב ‰כ˙וב ל‰בי‡ו ˘˙חייב2 על כל ע˘‰ 
וע˘‰ ‡ל‡ „ורון בעלמ‡", ‰יינו ˘‰עול‰ 

‰י‡ ר˜ ˘לימו˙ ‰כפר3‰.

מ"ח  ˆ"ל  ‡˘ם  ˘˜רבן  ז‰  ומע˙‰, 
‰˘ינוי  מ˘ום  ר˜  ‡ינו  בו„‡י  „נ˜‡ו˙ 
‚ם  ‡ל‡  ‰‡„ם,  ב˙˘וב˙  עי"ז  ˘נע˘‰ 
˘‰ו‡  ‰˜רבן,  ב‚וף  ˘י˘  ‰˘ינוי  מפני 
˘‰פ‚ם  לפי  ז‰ו  ובו„‡י  יו˙ר,  ‚„ול  ˜רבן 

‚ריס  ˘ם  „ב˘טמ"˜  ‰ב‡‰  ב‰ער‰  ועיין    (2
"˘˙חייבנו". ור‡‰ ‚ם ‚ירס˙ ‰ב"ח ˘ם.

בעלמ‡  „ורון  ˘ם:  בפר˘"י  ‰˘טמ"˜  ‚ירס˙    (3
ל‰˜ב"‰  מכל  ˘נ˙רˆ‰  מלמ„  לו  ונרˆ‰  וכ˙יב  ‰ו‡ 

(‡בל בב"ח ˘ם ‚ירס‡ ‡חר˙ בפר˘"י).

 („  ,‡) פר˘˙נו  ועו„  רמב"ן  בר‡ב"ע,  ‡בל 
˘ם,  וברמב"ן  ‰עונ˘.  כפר˙  פירו˘ו  לו"  „"ונרˆ‰ 
˘‰י‡ כפר‰ חמור‰ יו˙ר מכפר˙ ‰חט‡˙, כי ‰עול‰ 
מ˘‡"כ  לפניו",  רˆויים  ˘‡ינם  ‰מזי„ים  על  "יכפר 
רˆוי ‰˘ם  ˘חט‡,  על ‰˘ו‚‚, „"‡ע"פ  ב‡‰  חט‡˙ 

‰ו‡". ו‡כ"מ.

‰מיט‰ר ע"י ˜רבן ז‰ ‰ו‡ פ‚ם ‚„ול יו˙ר. 
ו˘וב עלינו לח˜ור בעומ˜ ‰„בר, ‡יך נוכל 
‚„ול  ‡יסור  ספ˜  ע"י  ‰נפ˘  „פ‚ם  לומר 

יו˙ר מ‰פ‚ם ˘ע"י ‡יסור ו„‡י.

 „ 
ע"י  כפר‰  בעי  „˘ו‚‚   ‡‰ בעומ˜  יב‡ר 
˜רבן מˆ„ ‰‡ „לˆ„י˜ ל‡ י‡ונ‰ כל ‡ון

ר˘"י  מ˘"כ  ע"פ  יו˙ר  נר‡‰  ול‰כי 
„˘עיר   ‡‰ ‚בי  ˙ול‰),   ‰"„  ‡ (ב,  ב˘בועו˙ 
˘‰י'  למי  ˙ול‰  ויו‰"כ  בפנים  ‰נע˘‰ 
ז˜ו˜  „מ"מ  ˘ו‚‚,  וחט‡ו  י„יע‰  מחוסר 
מן  עליו  "ל‰‚ין  יו‰"כ  לכפר˙  ‰ו‡ 
י˘  ˘חט‡  יו„ע  ˘‡ינו  ˘‡ע"פ  ‰יסורין, 
כפר‰  ˆריכים  ‰˘ו‚‚ין  ˘כל  ל„‡ו‚,  לו 
לכ˘י„עו, ‡למ‡ ˜ו„ם י„יע‰ ענו˘ים ‰ן". 
ז˜ו˜  „‰˘ו‚‚  כבר  פ˘וט  ‰„בר  וב‡מ˙ 
על  לכפר  ב‡ים  ‰˜רבנו˙  ˘‰רי  לכפר‰, 
ב‡‚ר˙  ז‰  בענין  ב‡רוכ‰  (עיין  ב˘‚‚‰  חט‡ 

‰˜ו„˘ לרבינו ‰ז˜ן סי' כח).

‰‡יסור  ˘ע˘יי˙  ‡ף  כי  ‰„בר,  ובי‡ור 
מ„ע˙ו,  ˘ל‡  וע˘‰  בכוונ‰  ‰י˙‰  ל‡ 
ולעבור  ל˘‚ו‚  מסו‚ל  ˘‰י'  ‚ופ‡  ז‰  מ"מ 
כ„בעי,  ט‰ור‰  נפ˘ו  ˘‡ין  מוכיח  ‡יסור 
נכ˘ל ‡פי'  ל‡ ‰י'  מכלום  ט‰ור  ו‡ילו ‰י' 
ו˘"נ):  ב.   ,‰ (חולין  ‰˘"ס  וכ„ברי  ב˘ו‚‚4. 
‰˜ב"‰  ‡ין  ˆ„י˜ים  ˘ל  ב‰מ˙ן   ‡˙˘‰"
ל‡  עˆמן  ˆ„י˜ים  י„ם,  על  ˙˜ל‰  מבי‡ 
(מ˘לי  ‰כ˙וב  על  ר˘"י  וכמ"˘  כ"˘", 

לבבך  ב˙ם  כי  "י„ע˙י  ו)  כ,  (ויר‡  כ„כ˙יב    (4
ע˘י˙ ז‡˙ ו‡ח˘וך ‚ם ‡נכי ‡ו˙ך מחטו‡ לי".
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˘במ‰ו˙ם ‰פנימי˙, ל‡ ר˜ ˘‡ינם בס˙יר‰ זל"ז, כ"‡ ˘‰ם ענין ‡ח„ ממ˘.

בעי˜ר‰  ˘˘ונ‰ ‰י‡  לומר  „נר‡‰  י˘ר‡ל,  ˘בבני  ענין ‰"חירו˙"  ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 
˘‰מ‡ורעו˙  מ‰  יובן  ז‰  בי‡ור  וע"פ  „ברים,  ˘ל  בפ˘וטם  "חירו˙"  ˘ל  מ‰מ˘מעו˙ 

˘‡ירעו בר"ח ניסן בזמנים ˘ונים, ˘ל ‚לו˙ ו˘ל חירו˙ – מ˘לימים ‰ם ז‰ ‡˙ ז‰.

מסויים „ו˜‡, „ב˘ע‰  ומˆב  למעמ„  ענין ‰חירו˙  מו‚בל  במובנו ‰פ˘וט  „‰נ‰,  ב. 
מעול  נ˘˙חרר  כ‡˘ר  ור˜  חורין,  בן  ב˘ם  ל˜רו˙ו  ‡ין  ‰‡„ם,  על  מוטל  זרים  ˘עול 
‰˘עבו„, וחופ˘י ‰ו‡ לע˘ו˙ כ‡˘ר יחפוı ויר‡‰ ללבו, ‡זי ‰ו‡ בן חורין. וב‡ם יחזור 
‰מ˘עב„ ל‰טיל עולו על ‡„ם ז‰, ‰רי נ˙בטל מעמ„ו כבן חורין, ו˘וב נע˘‰ למ˘ועב„. 

בעל  ˘מוכרח ‰ו‡  – ‰מ‚בילים ‡˙ ‰‡„ם,  ו˘עבו„"  "עול  ר˘ויו˙ ‰מ‰:  ˘˘˙י  כך 
כרחו לע˘ו˙ ככל ‡˘ר י˘י˙ עליו ‰מ˘עב„. "˘חרור וחירו˙" – ˘ענינם מ‰ ˘כ˘ניטל 
מעל ‰‡„ם עול ‰˘עבו„, נע˘‰ בן חורין, ˘‡זי ‡ין כל עול עליו, ו‰ו‡ בע‰"ב על עˆמו 

לע˘ו˙ ככל ‰עול‰ על רˆונו.

ובז‰ נ˘˙ני˙ ‰חירו˙ ˘ני˙נ‰ בבני י˘ר‡ל ע"י ‰מˆוו˙ ˘נˆטוו מ‡˙ ‰˜ב"‰, ˘נע˘ו 
‰˜ב"‰  עם  י˘ר‡ל  בני  נ˙˜˘רו  ‰מˆוו˙  ˘ע"י  ˘כיון  מ‰ו˙ם.  בעˆם  חורין  בני  עי"ז 
נע˘‰  ˘ע"י ‰מˆוו˙  נמˆ‡  ו‚בול,  מיˆר  מכל  למעל‰  ו‰˜ב"‰ ‰רי ‰ו‡  ינ˙˜  בל  ב˜˘ר 
ו˙מי„  ל‰,  יכול  ˘בעולם  ענין  ˘ום  כזו ‡ין  וחירו˙  חורין ‡מי˙י,  בן  מי˘ר‡ל  כל ‡ח„ 
˘‡ז  ב‚לו˙,  בנ"י  כ˘נמˆ‡ים  ˘‚ם  ‰ו‡,  ˘ב„בר  ו‰חי„ו˘  ‰˘לימו˙.  ב˙כלי˙  ˙מˆ‡ 
ו˜˘ורים  חורין,  בני  ˘‰ם  מ‰  ‰י‡  מˆי‡ו˙ם  ‡מי˙י˙  ‰נ‰  עלי‰ם,  ‰‚ויים  ˘עול  נר‡‰ 

עם ‰˜ב"‰.

בנו‚ע  ‚ם  ‰„בר  ‰ו‡  כן  ‰נ‰  ‰עם,  לכללו˙  בנו‚ע  לעיל  ל‰נ˙ב‡ר  נוסף  ו‰נ‰,   .‚
לעבו„˙ו ‰פרטי˙ ˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל, ˘י˘נם ‡ˆלו ב' ענינים ‡לו – ‰˘עבו„ ו‰חירו˙.

נ˘מ˙ו  (פ"ב) ‡ו„ו˙  ב˙ני‡  וכ„‡י˙‡  ˙מי„י˙.  בחירו˙  נמˆ‡ ‰‡„ם   – „מˆ„ ‰נ˘מ‰ 
עם  ‰י‡  ˘מ‡וח„˙  ‰יינו,  ממ˘",  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ˘‰י‡  מי˘ר‡ל  ‡י˘  כל  ˘ל 
‰י‡  ונמˆ‡˙  ומס˙יר,  מונע  כל  ‡ין  ‰נ˘מ‰  כלפי  ˘לכן,  ‰‰˙‡ח„ו˙.  ב˙כלי˙  ‰˜ב"‰ 
כמו  על ‰נ˘מ‰  עולו  ל‰טיל  ˘בעולם  ענין  ˘ום  ביכול˙  ˘‡ין  חירו˙,  ˘ל  במˆב  ˙„יר 

˘‰י‡ מˆ"ע, כי ˜˘ור‰ ‰י‡ בחיי ‰חיים ‡ין סוף ב"‰.

‰נו‚עים  ˆרכיו   ˙‡ לו  י˘  „‰‚וף  ˙מי„י,  ב˘עבו„  ‰‡„ם  נמˆ‡   – ‰‚וף  מˆ„  ‡מנם 
˘סיפו˜  וללבו˘יו.  למזונו˙יו  לפרנס˙ו,  ל„‡ו‚  ˘על ‰‡„ם  מ‰  ומˆי‡ו˙ו,  לעי˜ר ˜יומו 

ˆרכי ‰‚וף ‰ינם עול כב„ ביו˙ר ‰מוטל על ‰‡„ם ˙„יר.

ב˘ע‰  ‚ם  ב˙ו˜פ‰  ‰חירו˙  ˘עומ„˙  י˘ר‡ל,  לכללו˙  בנו‚ע  לעיל  ˘‰וסבר  וכ˘ם 
ו‰עיכובים  ‰מניעו˙  כל  על  כלל  מביטים  י˘ר‡ל  בני  ˘‡ין  כיון  ב‚לו˙,  ‰ם  ˘נ˙ונים 
˘י˘נם מˆ„ ˙נ‡י ‰מ˜ום ו‰זמן, ומ˙עס˜ים בעי˜ר ענינם ˘‰ו‡ ˜יום ‰˙ומ"ˆ, ˘‡זי ‰ם 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בחירו˙ ‡מי˙י˙, כן ‰ו‡ ‰„בר ‚ם בנו‚ע לעבו„‰ ‰פרטי˙ ˘ל כל ‡י˘ מי˘ר‡ל, ˘ל˘ם 
עבו„‰ זו יר„‰ נ˘מ˙ו מרום מעל˙‰ ונ˙לב˘‰ ב‚וף ‰‚˘מי. 

זמנו  ˘י˘˜יע  ז‰  ˘˙מור˙  ‰‡„ם,   ˙‡ מ˘עב„  ˘‰‚וף  ˘נר‡‰  ‡ף  ˘על  מ‰  ו‰ו‡ 
ל‚לו˙  ‰עבו„‰  ‰‡„ם  על  מוטל˙  ‰נ‰  ‰‚וף,  בעניני  טרו„  ל‰יו˙  עליו  ‰נ˘מ‰  בעניני 
‡ור ‰נ˘מ‰ ב‰‚וף. ˘עליו לפעול בעˆמו ˘י‰י' מונח ‡ˆלו ˘כל ענינו ˘ל ‰‚וף ‰ו‡ ר˜ 

לסייע לנפ˘ ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

כל  נע˘ים  בפרנס˙ו, ‰נ‰  ול‰˙עס˜  ול˘˙ו˙,  ל‡כול  ˘עליו  מ‰  עניני ‰‚וף,  כל  ו‡זי 
˘ביכול˙  כך  כ„י  וע„  ו‰מˆוו˙.  ‰˙ור‰  ב‡ור  ‰ם  ומו‡רים  ˜„ו˘‰,  לעניני  ‡לו  ענינים 
ול‡  ומˆוו˙  ˙ור‰  מעניני  ר˜  י‰יו  ˘ל ‰‚וף  ו‰˘מח‰  ˘‰˙ענו‚  למˆב  ל‰˙עלו˙  ‰‡„ם 
בבי‡ור ‰פסו˜  ועו„)  ב, „  וי˜ר‡  ˙ור‰  (ל˜וטי  בחסי„ו˙  וכמבו‡ר  עו‰"ז,  בעניני  כלל  י˙ענ‚ 

(˘‰"˘ ‡, „) "מ˘כני ‡חריך נרוˆ‰", ל˘ון רבים, „˜‡י ‚ם על ‰‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙.

◇ ◇ ◇

מה  שענינה,  ישראל,  בני  שאצל  האמיתית  החירות  ענין  הוא  עתה,  עד  ו‰נ˙ב‡ר 
על  מוטל  קשה  שעול  נראה  כשבחיצוניות  גלות,  של  ומצב  במעמד  כשנמצאים  שגם 
הגלות  בעת  שגם  שכיון  חירות,  של  מציאות  היא  האמיתיות  מציאותם  הנה   – בנ"י 
אמיתיות  זוהי  הנה  בהשי"ת,  ומתקשרים  המצוות  וקיום  התורה  בלימוד  בנ"י  עוסקים 

ענין החירות.

˘מˆ„  ˘‡ף  מי˘ר‡ל.  כל ‡י˘  ˘ל  בחייו ‰פרטיים  ‚ם  מ˙בט‡  ז‰  ˘ענין  נ˙ב‡ר  כן 
לסיפו˜   ‰‚‡„‰ ˘ל   ‰˘˜‰ ‰עול  עליו  ˘מוטל  עו‰"ז,  לעניני  ב˘עבו„  ‰ו‡  נ˙ון  ‰‚וף 
ˆרכי ‰‚וף, ‰נ‰ עבו„˙ו ‰י‡ ל‰‡יר ‡˙ ‰‚וף עˆמו ב‡ור ‰נ˘מ‰, ‡ור ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰. 
˘ע"י ˘מ‚ל‰ ˘ענינו ˘ל ‰‚וף ‰ו‡ לסייע ב˜יום ‰˙ומ"ˆ, ‡זי נמˆ‡ ˘סיפו˜ ˆרכי ‰‚וף 

‡ינו בס˙יר‰ ח"ו ל‡ור ‰נ˘מ‰, כ"‡ ‡„רב‰, מו‡ר ‰ו‡ ב‡ור ‰נ˘מ‰. 

ניסן  ר"ח  יום  ˘ל  ב˙וכן ‰מ‡ורעו˙ (‰נ"ל)  ז‰  ענין  ˘מ˙בט‡  לב‡ר ‡יך  נ˘וב  וע˙‰ 
(‰ˆיווי על ˜י„ו˘ ‰חו„˘ ו˜רבן פסח, ˘טרם ‰יˆי‡‰ ממˆרים, ו‰˜מ˙ ‰מ˘כן ˘בר"ח 

ניסן ˘ל‡חרי יˆי‡˙ם ממˆרים):

‰חו„˘.  ˜י„ו˘  מˆו˙  ‰י‡  במˆרים  ב‰יו˙ם  עו„  בנ"י  ˘˜יבלו  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מˆו‰   .‡
‡ין  ˘‰לבנ‰  וכ˘ם   ,(‚ פ"ו  ב"ר   .‡ כט,  סוכ‰  (עיין  ללבנ‰  נמ˘לו  ˘י˘ר‡ל  מ‰  י„וע  ו‰נ‰ 
ב‡  ‡ור‰  וכל  ועו„),   ‡ ˜פ‡,  ח"‡  (ז‰ר  כלום"  מ‚רמ‰  ל‰  לי˙  „"סי‰ר‡  מ˘ל‰,  ‡ור  ל‰ 
מ‰˘מ˘, כן ‰ו‡ ‰„בר בעבו„˙ כל ‡' מי˘ר‡ל, ˘‰‚וף מˆ"ע ‡ין לו כל ‡ור (ו‡„רב‰, 
˘‰‚וף  ובכ„י  לˆרכי ‰‚וף).  ל„‡ו‚  ˘מוכרח  מ˘עב„ ‡˙ ‰‡„ם  מˆ"ע  ˘‰‚וף  לעיל  נ˙' 
ל‰ח„יר  ˘על ‰‡„ם  ˘ל ‰נ˘מ‰,  בכוח‰  ר˜  ז‰ו  וי‡יר ‚ם ‰ו‡, ‰נ‰  ב˜„ו˘‰,  יכלל  ‚ם 
בעˆמו ול‰‚יע ל‰כר‰ ˘‡ין ‰‚וף ס˙יר‰ ל˜„ו˘‰, ו‡„רב‰ על י„ו מ˙˜יימים ‰˙ומ"ˆ, 

˘ז‰ו ‰‡ור ˘מ‡יר‰ ‰נ˘מ‰ ‡˙ ‰‚וף.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ל‰לן בסוף „ברינו.

„‰נ‰, בזבחים (מח, ‡) ילפינן מן ‰כ˙וב 
ב'  ˘˜לים, ‰יינו  כסף  ˘יעורו  ˙לוי  „‡˘ם 
סלעים, ול‡ ‡מרינן "ל‡ י‰‡ ספי˜ו חמור 
(˘˙ו˙,  „נ˜‡  ב˙  חט‡˙  ו„‡ו  מ‰  מו„‡ו, 
„ינר.  ˘ל  ˘˙ו˙  ˘‰ו‡  כסף  מע‰  כלומר 
‡ל‡  „נ˜‡",  בר  ‡˘ם  ספי˜ו  ‡ף  ר˘"י) 
ב˙  „חט‡˙  מו„‡ו,  חמור  ספי˜ו  ב‡מ˙ 
˘‰ם  סלעים  ˘˙י  ב˙  ˙לוי  ו‡˘ם  „נ˜‡1 
פל‡  ˘ל  „בר  ‰ו‡  ולכ‡ו'  „נ˜‡ו˙.  מ"ח 
ב‡˘ם  חומר‡  רחמנ‡  ‚זר  ‡מ‡י  וחי„ו˘, 
מ˜רבן  יו˙ר  ספ˜  ‡יסור  על  ‰ב‡  ˙לוי 
(ב˘ו‚‚),  ו„‡י  ‡יסור  על  ‰ב‡  חט‡˙ 

וכלפי ליי‡.

ב   ,‡) לברכו˙  יונ‰  ברבינו  ע"ז  ו‡י˙‡ 
„"‰ ו‰‡ „‡מרינן), וז"ל: "וז‰ו עי˜ר ‰יר‡‰ 

ליז‰ר מ‰ספי˜ו˙ ו˘ל‡ לע˘ו˙ ‰מˆו˙ על 
מ‰ו„‡י,  יו˙ר  ‰ספ˜  ˘עונ˘  ‰‰ר‚ל,  „רך 
חט‡˙  מבי‡  ‰ו„‡י  ˘על  מˆינו  וכן 
ל‡  ˘‡פי'  כלומר  „נ˜‡,  „חט‡˙  ו‡מרינן 
י‰יו „מי כ˘ב‰ ‡ו ˘עיר‰ ˘יבי‡ לחט‡˙ 
מע‰  ‰י‡  ו„נ˜‡  בז‰,  לו  „י  „נ˜‡  ‡ל‡ 
יב,  (˜י„ו˘ין  כ„‡מרינן  ‰„ינר  ˘˙ו˙  ו‰ו‡ 
‡˘ם  מבי‡  ו‡ם  „ינר,  כסף  מעין   ˘˘  (‡
ח˙יכו˙  ב'  לפניו  ˘‰יו  כ‚ון  ‰ספ˜  על 
ו‡כל ‡ח˙  חלב  ˘ל  ו‡ח˙  ˘ומן  ˘ל  ‡ח˙ 
˘ם.  (זבחים  מ‰ן ‡כל  יו„ע ‡יז‰  ו‡ינו  מ‰ן 
וכרי˙ו˙ כו, ב במ˘נ‰) ˆריך ל‰בי‡ ב' סלעים 

„ינרים   '„ ‰סלע  כי  מעין,  מ"ח  ˘‰ם 

מכלל),   ‰"„ ב  (י,  בכרי˙ו˙  ל‰˙וס'  ‰ו‡  כן    (1
ולפר˘"י  ˘˘מו „נ˜‡.  במטבע  ב„ו˜‡,  ˘יעור  „‰וי 
ו˙וס' בזבחים ˘ם ‰חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר, „סברי „"ל‡ו 
ל‰  ני˙ן  ˘ל‡  בעלמ‡  ˜לים  „מים  ‡ל‡  נ˜ט  „ו˜‡ 

˜ˆב‰".

‰וו  סלעים  „ב'  ‡˘˙כח  מעין,  ו'  ו‰„ינר 
מ"ח מעין, ועל ‰ו„‡י ס‚י במע‰ ‡' בלב„. 
יו˙ר  ‰ספ˜  על  ‰חמירו  למ‰  בז‰  ו‰טעם 
מן ‰ו„‡י ‡ומר מורי ‰רב ˘‰ו‡ מפני ˘על 
ו„ו‡‚  לבו  ‡ל  ‰חט‡  ‰‡„ם  מ˘ים  ‰ו„‡י 
˘לימ‰,  ב˙˘וב‰  וחוזר  עליו  ומ˙חרט 
ו‡ומר ‡ו˙‰  סברו˙  עו˘‰  על ‰ספ˜  ‡בל 
ול‡  מו˙ר˙  ‰י˙‰  ‡ולי  ˘‡כל˙י  ח˙יכ‰ 
בו  ‰חמירו  ולז‰  ל˘וב,  לבו  ‡ל  י˘י˙ 

יו˙ר". ע"כ.

ר"‰:  ‰ל'  בסוף  ‰רב  ב˘ו"ע  ועיין 
"וספ˜ עביר‰ ˆריכ‰ יו˙ר ˙˘וב‰ מעביר‰ 
מ˙חרט  ‡„ם  ו„‡י˙  עביר‰  על  כי  ו„‡י˙, 
מ˙ברך  ‰ו‡  עביר‰  ספ˜  ‡בל  לבו  בכל 
בלבבו לומר ˘מ‡ ל‡ ע˘י˙י עביר‰ ו‡ינו 
נ˘‡ר  ו‰רי  ‚מור‰  חרט‰  עלי‰  מ˙חרט 
˜רבן  ˆריך  ‰י'  ולכך  עליו,  ‰עביר‰  עונ˘ 
יו˙ר  ל‰יו˙  ‰ספ˜  על  ‰ב‡  ˙לוי  ‡˘ם 

ביו˜ר מ˜רבן חט‡˙ ‰ב‡ על ‰ו„‡י".

˘ע"י  ‰כפר‰  עי˜ר  כי  ‰„בר,  ובי‡ור 
כ‡˘ר  ול‰כי  ˘עמו,  ב˙˘וב‰  ‰˜רבן ‰ו‡ 
ב‡מ˙  בליבו  מ˙עורר  ˘חט‡  בו„‡י  יו„ע 
לו  ‰ו‡  כ˘ספ˜  ‡בל  וחרט‰,  ל˙˘וב‰ 
ועי˜ר  כלל  חט‡  ל‡  ˘מ‡  בלבבו  וחו˘ב 
‡יך  מיוח„ו˙  „רכים  למˆו‡  ˆורך  י˘   –
ב‡מ˙,  וי˘וב  ˘י˙חרט  ז‰  ל‡„ם  ל‚רום 
˙לוי  ‡˘ם  ˘י‰‡  ‰כ˙וב  ‚זר  ולפיכך 

מ˘˙לם ממיטב כספו.

לכ‡ו'  ב„בר  ‰יטב  לכ˘נ˙בונן  ‡מנם, 
‡מ˙  „‰ן  וב‰˜„ים  ז‰,  בבי‡ור  „י  ‡ין 
י˘  ו„‡י  מי‰ו  ‰˜רבן,  עם  ˙˘וב‰  „בעינן 
‚ופ‡,  ‰˜רבן  ב‰˜רב˙  ומעל‰  ח˘יבו˙ 
לכפר  ס‚ול‰  י˘  עˆמו  מˆ„  בז‰  ‡˘ר 
וכנו„ע  עוונו,  מפ‚ם  ‰חוט‡  נפ˘  ולט‰ר 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˜רבן  מ‰יו˙  ‰מס˙עפים  ‰˙ור‰  מ„יני 
מחול˜ים  ובכללו˙  מזבח.  ב˜„ו˘˙  ˜„ו˘ 
‡„ם  ל„יני  בנו‚ע   – ח„‡  ‚ווני:  לב'  ‰מ‰ 
‡ופן  ‰יינו  זו,  ˜„ו˘‰  מחלו˙  ‰מס˙עפים 
ינ‰ו‚  כיˆ„  ‰‡„ם  על  ‰מוטל  ‰‰נ‰‚‰ 
חלו˙  ועו„,  למזבח.  ˘‰ו˜„˘‰  בב‰מ‰ 
חיוב  כמו  ˘מים,  ל„יני  בנו‚ע  ˜רבן  ו˘ם 
כר˙ ל˘וחט ˜„˘ים חוı לעזר‰ ˘‰ו‡ „ין 

בי„י ˘מים.

˘"ליבו  סבר‡  „‰ך  לח„˘,  י˘  ומע˙‰ 
ל‰˜„י˘"  בליבו  ו‚מר  וכו'  „ו‰  ‡„ם  ˘ל 
ל„יני  בנו‚ע   ˘„˜‰ ˘י‰י'  ‡ל‡  ‡‰ני  ל‡ 
˘‡נן  מ‰  ר˜  נו‚ע  ‡לו  ל„ברים  כי  ‡„ם, 
ל‰˜„י˘,  בליבו  ‚מר  „‰מ˜„י˘  י„עינן 
ול‡ ‡כפ˙ לן ‡ם נו„ע ‡ח"כ ˘‰‡מ˙ ‰י‡ 
˘חט‡  ˘נו„ע  ‡ו  ועי˜ר,  כלל  חט‡  ˘ל‡ 
כחיוב  ˘מים,  ל„יני  בנו‚ע  מי‰ו  בו„‡י. 
˜„ו˘‰  ‰ב‰מ‰  ‡ין   ,ıחו ב˘חוטי  כר˙ 
חט‡  ˘ב‡מ˙  במ˜ום  מזבח ‡ל‡  ב˜„ו˘˙ 
‡ל‡  ז‡˙  יו„ע  ‡ינו  ‰‡„ם  ור˜  ז‰  פלוני 
נע˘‰  ˘מים  „מˆ„  פירו˘  בליבו,  ספ˜ 
כ‡˘ר  ר˜  ‡מי˙י  ˙לוי  ‡˘ם  ב˘ם  ‰˜רבן 
יו„ע  ‡ינו  ˘‰חוט‡  ב‡ופן  חט‡  כ‡ן  ‰י' 
˘חט‡  ‰ו‡  ‚ם  (וכ˘יו„ע  ˘חט‡  בו„‡י 
‡˘ם  חיוב  ול‡  חט‡˙  חיוב  כ‡ן  נע˘‰   –
 ıחו ˘חוטי  כר˙  חיוב  לענין  ול‰כי  ˙לוי), 
זמן  כל  ל‰˜„י˘  בליבו  מ‰ני ‰‡ „‚מר  ל‡ 
˘ל‡  ‚לי‡  ˘מי‡  וכלפי  „‡מ˙  ˘‡ליב‡ 

‰י' כ‡ן חט‡ כלל ועי˜ר.

"„‡ע"פ  ‰לח"מ  „ברי  ˙ורף  וז‰ו 
ספ˜  לו  ‰י'  ל‡  „‡ם  כיון  מ"מ  ˘‰˜„י˘ו 
חט‡ ל‡ ‰י' מ˜„י˘ו ל‡ ‰וי ‰˜„˘ ‚מור".

ו‡ע"‚ ˘במ˜ום ‡חר (ול‡ במ˜ום ספ˜ 
נע˘‰  ל‰˜„י˘ ˜רבן  בליבו  כ‰כ‡) ‰‚ומר 
ל‰˙חייב  ˘מים  ל„יני  ‚ם  ˜„ו˘  ‰˜רבן 

חט‡  ל‡  ‡ם  ‡ף   ıחו ˘חוטי  כ„ין  עליו 
‰מ˜„י˘ כלל ועי˜ר, מי‰ו ‰כ‡ ˘‰מ˜„י˘ 
ומ˜„י˘ו  לו,  ˘י˘  ז‰  ספ˜  מˆ„  מ˜„י˘ו 
נע˘‰  ‰˜רבן  ‡ין  ˘וב  ˙לוי,  ‡˘ם  ל˘ם 
ב‡מ˙  ‡ם  ‡ל‡  ˘מים  ל„יני  בנו‚ע  ˜„ו˘ 
כלפי ˘מי‡ ‚לי‡ ˘‰י' כ‡ן חט‡, כי ˜רבן 
ב‡ ‡ל‡  ˙לוי" ‡ינו  "‡˘ם  ˘ם  וחלו˙  ז‰ 

על חט‡ (מספ˜) „ו˜‡.

ול‰כי סביר‡ לן „לעולם ‡ין „ין ˘חוטי 
י„וע  ˘‡ין  זמן  כל  כי  ˙לוי,  ב‡˘ם   ıחו
˘ב‡מ˙  ‡פ˘ר  ‰רי  ל‡,  ‡ו  חט‡  ‡ם  לנו 
˘מים  ב„יני  ו‡"כ  חלב  ול‡ ‡כל  חט‡  ל‡ 
‡פ˘ר „‰וי ‰ך ˜רבן חולין (כמ"˘ ר˘"י). 
בו„‡י,  ˘חט‡  ‡ח"כ  נו„ע  ‡ם   – ול‡י„ך 
כלפי  ˙לוי  ‡˘ם  ˘ם  עליו  ‡ין  ‚"כ  ˘וב 
˙לוי" ‡ינו ‡ל‡  "‡˘ם  ˘ם  „כנ"ל  ˘מי‡, 

על חט‡ ˘ל‡ נו„ע ‡ל ‰‡„ם ‰עו˘‰ו.

ו‡חר ˘‡ין „ין ˘חוטי חוı ב‡˘ם ˙לוי 
‰סבר‡  מˆ„  במזי„,  כר˙  עליו  ל‰˙חייב 
ז‰  ‡˘ם   .  . "˘מ‡  ˘מי‡  „כלפי  ‰נ"ל 
˘וב  ˘ם),  בכרי˙ו˙  ר˘"י  (כל'  חולין" 
 ıחו ב˘ו‚‚  ל˘וחטו  חט‡˙  ‚ם  לחייב  ‡ין 
ב„יני  ל‰˙חייב  ר‡וי  ˘‰י'  (‡ף  לעזר‰ 
‡„ם חט‡˙), כי כבר ˜יי"ל (ר‡‰ כרי˙ו˙ כ‰, 
חט‡˙,  ˘‚‚˙ו  כר˙  ˘ז„ונו  ‡) „„ו˜‡ „בר 

וז‰ ˘‡ין ז„ונו כר˙ ‡ין ˘‚‚˙ו חט‡˙.

 ‚ 
בחומר˙  יונ‰  רבינו  ב„ברי  לפלפל  י˜„ים 

‡˘ם ˙לוי יו˙ר מחט‡˙

וי˘ ל‰חזי˜ ‰„ברים ול‰וסיף ב‰ם טעם 
‰י„ועים  יונ‰  רבינו  „ברי  ע"פ  רב,  ונופך 
בענין חילו˜ חט‡˙ ו‡˘ם ˙לוי, וכמ˘י"˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

וכ˘ם ˘בנו‚ע ללבנ‰, ‰נ‰ ב‰מ˘ך ימי ‰חו„˘ ממ˘יכ‰ ל˜בל ‡ור‰ מן ‰˘מ˘ בי˙ר 
˘‰לבנ‰  ˜נ),  ˘ם  (ז‰ר  ב‡˘למו˙‡"  סי‰ר‡  "˜יימ‡  בו  ע˘ר  ˘בחמי˘‰  ע„  ועוז,   ˙‡˘
ב‡ור  ‰‚וף  ל‰‡יר ‡˙  ‰‡„ם  ˘כ˘יעבו„  ‰‡„ם,  לחיי  בנו‚ע  ע„"ז ‰ו‡  ב˘לימו˙,  ‰י‡ 
‰נ˘מ‰, י˙על‰ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ ע„ ˘י‚יע לכך ˘‰‚וף י‡יר ב˘למו˙ – ˘ל‡ י‰י' לו ל‰‚וף 
כל ˙ענו‚ בעניני עו‰"ז, וכל ˙ענו‚ו ו˘מח˙ו ˘ל ‰‚וף ‰‚˘מי י‰י' מ˙ור‰ ומˆוו˙, ‡ור‰ 
˘ל ‰נ˘מ‰. ˘זו‰י ‰חירו˙ ‰‡מי˙י˙ ˘ל ‡י˘ י˘ר‡ל, מ‰ ˘‚ם בעניני ‰‚וף, ˘ב‰˘˜פ‰ 

ר‡˘ונ‰ נ˙פס כענין ˘ל ˘עבו„ ו‚לו˙, מ˙‚ל‰ ‡ור ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰. 

מי„  ביום,  בו  ע"ז  ˘נˆטוו  ו‰לכו˙יו  פסח  ˘ל ˜רבן  ענינו  ‚ם ‡˙  לב‡ר  י˘  ע„"ז  ב. 
בז‰  ˘נ˙ייח„  פל‡,  מˆינו „בר  פסח  ל‡חרי ‰מˆו‰ ‰ר‡˘ונ‰ „˜י„ו˘ ‰חו„˘. „ב˜רבן 

מ˘‡ר ‰˜רבנו˙. „בכל ‰˜רבנו˙ ‰נ‰ עי˜ר ‰˜רבן ‰ו‡ מ‰ ˘מ˜ריבים ל‰'.

‰עור  ר˜  לכ‰נים  ל‰ם  (ו‡ין  ל‚בו‰  ב˘למו˙ם  ˘עולים  עול‰  ב˜רבנו˙  מיבעי  „ל‡ 
ברור ‰„בר  ל‡וכלם,  ולבעלים  לכ‰נים  ל‰ם  ˘ני˙ן  ב˜רבנו˙  ח)), ‰נ‰ ‡פי'  ז,  (ˆו  ‰טפל 
˘עי˜רם ‰ו‡ ‰‰˜רב‰ במזבח, ו‰חילו˜ ‰ו‡ ר˜ מ‰ ני˙ן לבעלים ולכ‰נים ומ‰ו ‰עי˜ר 
וכ„‡י˙‡  ‰בעלים.  ל‡כיל˙  ‰ו‡  ˘עי˜רו  ‰פסח,  ˜רבן  מכולם  נ˘˙נ‰  למזבח.  ‰עול‰ 

בפסחים (עו, ב) ‡ו„ו˙ ˜רבן ‰פסח ˘"ל‡ ב‡ מ˙חיל˙ו ‡ל‡ ל‡כיל‰".

˘‰‚וף  מ‰  ‰‚˘מי,  ל‰‚וף  ˘עבו„  ‰ו‡  ‰‡כיל‰  ענין  „לכ‡ו',  בי‡ור,  ˆריך  ו‰„בר 
„ור˘ ל‡כול ול˘בוע, ו‰י‡ך יי˙כן ˘˜רבן ‰פסח י‰י' עי˜ר ענינו ‡כיל‰ ˘ענינ‰ ˘עבו„ 

ל‰‚וף? 

מחמ˙  ל‡  עˆמו,  ‰‚וף  „רי˘˙  מˆ„  ‡ינ‰  ‰פסח  ˜רבן  ˘‡כיל˙  כיון  בז‰:  ו‰בי‡ור 
רעבון ‰‚וף, ול‡ מחמ˙ טעמו ‰ערב (˙ענו‚ ‰‚וף), כ"‡ ר˜ מחמ˙ ˘כן ˆיוו‰ לנו ‰˜ב"‰ 
– ˘נ‡כל ‰˜רבן לפי ‰„ינים ‰מפור˘ים ב˙ור‰, ‰רי מובן ˘ע"י ‡ור‰ ˘ל ‰מˆו‰ נ‰פך 
מ˜יים ‰‡„ם  עˆמו,  ˘עבו„ ‰‚וף  עם  ˘בענין ‰‡כיל‰, ‰˜˘ור  לחירו˙,  עˆמו  ‰˘עבו„ 

מˆו˙ ‰' ומ˜˘ר עˆמו ל‰˜ב"‰ ˘ˆיוו‰ו ל‡כול ˜רבן ז‰. 

„י"ל  פסח.  ב˜רבן  נˆטוו  מˆרים,  ב‚לו˙  כ˘˘‰ו  עו„  ניסן,  ˘בר"ח  מ‰  יובן  ובז‰ 
בני  יבו‡ו  י„ם  ˘על  מ‰  כל ‰˙ומ"ˆ,  על  מלמ„נו ‡˙ ‰יסו„ ‰נ"ל  זו  מˆו‰  וענין  ˘˙וכן 
˜˘ורים  ‰ם  נ˘‡רים  וח˘יכ‰,  ‚לו˙  ˘ל  במˆב  ב‰יו˙ם  ˘‚ם  ‰חירו˙,  ל˙כלי˙  י˘ר‡ל 

ב˙כלי˙ ‰˙ו˜ף עם ‰˜ב"‰.

„ענין ז‰ מ˙בט‡ ב˜רבן פסח, ‡˘ר עי˜ר ענינו ‰ו‡ ‰‡כיל‰, ‡˘ר ‰י‡ מענייני ‰‚וף. 
ב˙כלי˙  ‡ז  ‰ו‡  ‰רי  ‰˘י"˙,  מˆו˙   ˙‡ עˆמו  ‰‚וף  בעניני  ‰‡„ם  ˘כ˘מ˜יים  ללמ„נו 
‚ם ‰ם  ˘נע˘ים  ‰‚˘מי,  ו‰‚וף  בעניני ‰עולם  ‚ם  ב˘לימו˙‰  ˘נמˆ‡˙  חירו˙  ‰חירו˙, 

מו‡רים ב‡ור ‰˙ומ"ˆ.

‡ז  בנ"י  ˘‰יו  ˘למרו˙  ˘ל‡ח"ז.  ניסן  בר"ח  ˘‰ו˜ם  ‰מ˘כן,  בענין  ‰ו‡  וע„"ז   .‚
נ‚ל‰ עלי‰ם ‰˜ב"‰, ‰נ‰ ‡ז ˜יבלו  ˙ור‰ ˘‡ז  ב˙כלי˙ ‰‰˙עלו˙ ‰רוחני˙, ל‡חר מ˙ן 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ˆיווי לע˘ו˙ ‰מ˘כן. ומ‰ נפל‡ ‰„בר, ˘‰„ברים מ‰ם ˆיוו‰ ‰˜ב"‰ לע˘ו˙ לו מ˘כן, 
‰ענינים  (ט"ו)  י"‚  ו˘‡ר  ונחו˘˙  כסף  ז‰ב  ‚˘מיים,  מ„ברים  ‰ו‡  ˘כינ˙ו,  ˙˘ר‰  בו 

‚˘מיים ˘מ‰ם נע˘‰ ‰מ˘כן (˙נחומ‡ לפ' ˙רומ‰, ‰).

בעו‰"ז  ‚˘מיים,  מ„ברים  ל‰˘י"˙  מ˘כן  ˘ייע˘‰  ˘ייך  כיˆ„  ‰„בר  ˙מו‰  ˘לכ‡ו' 
‰ו‡  ‰‰פר˘‰  ו‡ופן  ל‰',  ומפרי˘ם  ‰‚˘מיים  חפˆיו  ‰‡„ם  ˘כ˘לו˜ח  ‡ל‡  ‰‚˘מי, 
עניניו  ˘מרומם ‡˙  ל˘מי", ‰יינו  לי   – ˙רומ‰  לי  "וי˜חו  ב)  כ‰,  (˙רומ‰  ע‰"כ  כפיר˘"י 
‰‚˘מיים ומפרי˘ם ל‰˜ב"‰ ל˘ם ע˘יי˙ ‰מ˘כן, ‡זי מ‚ל‰ ‰חירו˙ ‰‡מי˙י˙ ‚ם ב˙וך 
כ"‡ ‡„רב‰,  ו‚לו˙,  ˘עבו„  עו‰"ז ‡ינם  עניני  ˘כל  ˘מ˙‚לי˙ ‰‡מ˙  ‰˘עבו„ „עו‰"ז, 

נע˘ים ‰ם כלים ר‡ויים ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰.

על  ב‰ˆיווי  ‰כ˙וב  ל˘ון  ז‰ו  „‰נ‰  ‰נ"ל.  לענין  ‰˘ייך  ‰מ˘כן  בע˘יי˙  נוסף  וענין 
ע˘יי˙ ‰מ˘כן (˘מו˙ כ‰, ח): "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם", וי„וע ‰„יו˜ ב‰‡ „כ˙יב 
"ב˙וכם", ‡ף „‰ול"ל "ב˙וכו", ב˙וך ‰מ˘כן, ˘מבו‡ר בז‰ בספרים (ר‡‰ ר‡˘י˙ חכ' ˘ער 
‰‡‰ב‰ פ"ו. ˘ל"‰ סט, ‡ ועו„), ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ˘כ˘יבנו בני י˘ר‡ל מ˘כן ‡זי י˘ר‰ ‰˜ב"‰ 

˘כינ˙ו "ב˙וכם", ב˙וך כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל, ˘ייע˘ו לבו ונפ˘ו מ˜ום ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰.

וענין ז‰ ‰ו‡ ב˙ו˜פו ל‡ ר˜ ב˘ע‰ ˘י˘נו מ˘כן ‚˘מי ‰עומ„ על ˙ילו. כ"‡ ‚ם בזמן 
בלבו  מ˘כן  ל‰˘י"˙  לע˘ו˙  יכול ‰‡„ם  ‚ם ‡ז  מכונו,  על  עומ„  מ˜„˘  כ˘‡ין  ‰‚לו˙, 
פנימ‰, ע"„ ‰נ˙ב‡ר לעיל בענין ‰חירו˙, ˘‰חירו˙ „בנ"י ב˙ו˜פ‰ ‰י‡ ‡ף בזמן ‰‚לו˙ 
(ועיין במ„ר˘ ˘מו‡ל (פי"ט) ועו„: "כל מ˜ום ˘נ‡מר לי ‡ינו זז לעולם . . ובמ˜„˘ וע˘ו 

לי מ˜„˘").

◇ ◇ ◇

החירות  ענין  ביטוי  לידי  בא  שבו  ניסן,  ר"ח  יום  של  ענינו  היטב  יובן  הנ"ל  ובכל 
בגלות  בהיותם  שעוד  בכך  הן  שבו;  הזמנים  ובב'  ישראל,  בבני  שנפעלה  האמיתית 
שנראה  לזמן  מוגבל  אינו  החירות  שענין  מה  מבואר  שבזה   - ה'  במצוות  נצטוו  מצרים 

בחוש כזמן של חירות וגאולה וגם בעת הגלות נשארים ישראל בני חורין.

ל‰˘ר‡˙  חירו˙ ‡מי˙י˙, ‰נ‰ ‰ˆיווי  ˘ל  במˆב  ב‰יו˙ם  ˘ל‡ח"ז,  ˘ב˘נ‰  בכך  ו‰ן 
כבר  ˘נרמז  מכך  וכן  ‚˘מיים.  מענינים  מ˘כן  בע˘יי˙  „ו˜‡  מ˙בט‡  ב˙וכם  ‰˘כינ‰ 
בזמן  ˘‚ם  ללמ„נו  מי˘ר‡ל.  כ‡ו"‡  ב˙וך  ˘כינ˙ו  ‰˜ב"‰  ˘מ˘ר‰  ‰מ˘כן,  ב‰˜מ˙ 
˘נמˆ‡ים כלל י˘ר‡ל בחירו˙, ‡ין חירו˙ם ˙לוי' ר˜ במˆב ז‰ ˘ניכר˙ ‰י‡ ב‚לוי, ו‚ם 
כ˘יר„ו ח"ו ל‚לו˙ נוספ˙, ‰רי ענין ‰חירו˙ ˘ל‰ם ‰ו‡ ב˘לימו˙ ממ˘ בנפ˘ם פנימ‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

מן  פו„ין ‡ו˙ו  ו‡ז  מן ‰מזבח  ויפסל  מום 
ב‚מ',  ומפר˘  כו'".  ‡ומר  ר"‡   ,(˘„˜‰‰
"במ‡י פלי‚י, ר"מ סבר כיון „ל‡ ˆריך לי' 
˘לבו  מ˙וך  סברי  ורבנן  לי',  מ˜„י˘  ל‡ 
כיון  „לר"מ  ר"ל,  ומ˜„י˘".  ‚ומר  נו˜פו 
‰˜„י˘‰  ל‡  מעולם  ‰ספ˜  על  ˘‰פרי˘‰ 
בעי„נ‡  מ"מ  ˘חט‡,  לו  בנו„ע  (ו‡פי' 
„‡פר˘י' ‰‡ ל‡ י„ע, כ„מפר˘ ‰˙ם ב‚מ'), 
נו˜פו  ליבו  סברי „בעי„נ‡ „‡פר˘י'  ורבנן 
(ר˘"י)  ˘חט‡"  ‰חט‡  מספ˜  ו"מ˙ייר‡ 
ו‚ומר בליבו ל‰˜„י˘, ו‡ע"‚ „‰˘˙‡ נו„ע 
וז"ל  כחכמים,  ‰רמב"ם  ופס˜  חט‡.  ˘ל‡ 
(‰ל' פסולי ‰מו˜„˘ין פ"„ ‰י"ט): "‰בי‡ ‡˘ם 

ו„‡י,  ˘חט‡  חט‡ ‡ו  ˘ל‡  לו  ונו„ע  ˙לוי 
‡ם ע„ ˘ל‡ נ˘חט ירע‰ ע„ ˘יפול בו מום 
‡„ם  ˘ל  ˘לבו  מפני  לנ„ב‰,  „מיו  ויפלו 
ספ˜ ‰פרי˘ו  ועל  ו‰ו‡יל  עונו˙יו  על  „ו‰ 

‚מר בלבו ל‰˜„י˘".

‰ני  ס˙רי  „לכ‡ור‰  בז‰,  ‰˜˘ו  וכבר 
סברו˙ „רבנן ‡‰„„י, „‰‡ ‡י ‡מרינן  ˙רי 
מ"מ  חט‡  ˘ל‡  ‡ח"כ  לו  נו„ע  „‡פילו 
ל‰˜„י˘ו  בליבו  ‚מר  „‡פר˘י'  בעי„נ‡ 
בעינו  ˘‰ספ˜  ‰יכ‡  ו˜"ו  ˘כן  כל  בו„‡י, 
„ו„‡י  חט‡,  ˘ל‡  לו  נו„ע  ל‡  ומעולם 
ב„ינ‰  עומ„˙  ˘‰ב‰מ‰  מחייב˙  ‰סבר‡ 
‡מרינן  ‡מ‡י  ו˘וב  ו„‡י,  ˜„˘ים  ל‰יו˙ 
˘חוטי  מ„ין  חייב  ‡ינו   ıבחו „‰˘וחט‰ 
חולין  ˘מ‡  כי  ‡יסור‡  ‡י˜בע  ול‡   ıחו
ס˙ר  ˘‰רמב"ם  לכ‡ו'  לפ"ז  ונמˆ‡  ‰י‡. 
כ„ע˙  ב˙רי ‰ני „וכ˙י  ˘פס˜  במ‰  סבר˙ו 

רבנן.

˘ם):  ‰˜רבנו˙  מע˘‰  (‰ל'  ‰לח"מ  וז"ל 
‡˘ם  ‰˘וחט  (‚בי  ‰˙וס'  ˘ם  "וכ˙בו 
ל‡ו  „פוטרים  חכמים  „‰‡י   (ıבחו ˙לוי 
‰יינו חכמים „פלי‚י עלי' „ר"מ פ' ‰מבי‡ 

(כ"‚)  ב˙חל˙ו  כלומר „בפ"ו „כרי˙ו˙  כו', 
‡˘ם  מבי‡  ‚בי  וחכמים  ר"מ  ‡יפלי‚ו 
˘ם  ופיר˘ו   .  . חט‡  ˘ל‡  לו  ונו„ע  ˙לוי 
נו˜פו  ˘לבו  מ˙וך  „רבנן  טעמיי‰ו  ב‚מ' 
מ‰ל'  פ"„  רבינו  כ˙ב  וכן  ומ˜„י˘,  ‚ומר 
כיון  ל„ברי‰ן  ו‡"כ  ‰מו˜„˘ין,  פסולי 
 ıבחו „‰˘וחטו  ו„‡י  ‚מור   ˘„˜‰ „‰וי 
חייב כר˙ ו‰ני רבנן „פטרי ‰כ‡ ל‡ו רבנן 
„‰˙ם ‡ל‡ סברי כר"מ „‰˙ם „‡מר „יˆ‡ 
מ"מ  . ‡בל   . „ברי ‰˙וס'  וירע‰. ‡לו ‰ם 
˙רי,  לבי  ˘טר‡  רבינו „מזכי  על  לי  ˜˘י‡ 
„‰ו‡ פס˜ כ‡ן „פטור וב‰לכו˙ פ"‰ פס˜ 
ב˘ם  כ˙ב˙י  וכבר  ‡ר"מ,  „פלי‚י  כרבנן 
ולכ‡ור‰  סו˙רים,  „ברים  „‰ם  ‰˙וס' 
‚מור   ˘„˜‰ ‰וי  „לרבנן  כ„ברי‰ם  מ˘מע 

כיון „‚ומר ומ˜„י˘".

סובר  י"ל „‰ו‡  ומ˘ני ‰לח"מ: "ו‡ולי 
„ל‡ כ„ברי ‰˙וס', ‡ל‡ „‡פי' רבנן „‡מרי 
„פטור  מו„ו  ‰כ‡  ומ˜„י˘  „‚מר  ‰˙ם 
‰מ˜ריב בחוı, „‡ע"פ ˘‰˜„י˘ו מ"מ כיון 
מ˜„י˘ו  ל‡ ‰י'  חט‡  ספ˜  לו  ל‡ ‰י'  „‡ם 

ל‡ ‰וי ‰˜„˘ ‚מור". ע"כ.

כלל,  לנו  נ˙ב‡רו  ל‡  ‰לח"מ  ו„ברי 
ו‰˜„י˘  „‚מר  ‡מרינן  „מח„  ז‰  ‚„ר  מ‰ו 

ומ‡י„ך ‡מרינן „ל‡ ‰וי ‰˜„˘ ‚מור.

 ב 
חילו˜  ע"פ  יב‡ר „ברי ‰לח"מ ‰ס˙ומים 
בין „יני ‡„ם  ˙לוי  מזבח „‡˘ם  ב˜„ו˘˙ 

ל„יני ˘מים

חלו˙  ‚„ר  ב‰˜„מ˙  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
כמ‰  י˘  „‰נ‰,  ˜רבן,  ו˘ם  מזבח  ˜„ו˘˙ 



טו

ב„ין ‡˘ם ˙לוי ˘נו„ע ˜ו„ם ˘נ˘חט
יב‡ר  ועפ"ז  ˘מים,  וב„יני  ב„יני ‡„ם  ˙לוי –  ב˜„ו˘˙ ˜רבן „‡˘ם  ב' ‚„רים  יח„˘ 
˙לוי  חומר ‡יסור ‡˘ם  בבי‡ור  יעמי˜   / ב„ינו  פס˜י ‰רמב"ם  וברור‰  י˘ר‰  ב„רך 

ע"פ „ברי רבינו יונ‰ בז‰ וע"פ „ברי ‰˘"ס בענין ל‡ י‡ונ‰ לˆ„י˜ כל ‡ון

 ‡ 
‡י  ‰רמב"ם  בפס˜י  בז‰  ‰ס˙יר‰  י˜˘‰ 
 ıירו˙ ויבי‡  ל‡ו,  ‡ו  בו„‡י  ˜„˘ים  ‰וי 

‰לח"מ

‡˘ם  "‰˘וחט   :(‡ (יח,  בכרי˙ו˙  ˙ני‡ 
וחכמים  מחייב  מ‡יר  ר'   ,ıבחו ˙לוי 
„‡יפלי‚ו  ר˘"י,  כמ"˘  פירו˘,  פוטרין". 
מ˘ום  חט‡˙  ‡ו  כר˙  עליו  חייב  ‡י 
„ל‡  מ˘ום  פוטרין  „חכמים   ,ıחו ˘חוטי 
ל‡  ˘מ‡  למימר  "„‡יכ‡  ‡יסור‡,  ‡י˜בע 
ומעולם  ‰ו‡"  חולין  ז‰  ו‡˘ם  חלב  ‡כל 
ר"מ  ‡בל  לעזר‰;   ıחו ˜רבן  ˘חט  ל‡ 
ל‡יסור.  בעינן ˜ביעו˙  ל‡  „לר"מ  מחייב, 

מע˘‰  (‰ל'  וז"ל  כחכמים,  פס˜  ו‰רמב"ם 
וחט‡˙  ˙לוי  "‡˘ם  ‰"י):  פי"ח  ‰˜רבנו˙ 

 ıבחו ˘‰˜ריבן  ‰ספ˜  על  ‰ב‡‰  ‰עוף 
פטור ˘‰רי ל‡ נ˜בע ‰‡יסור".

˘וב ‡יפלי‚ו ר"מ ורבנן ל˜מן במ˙ני˙ין 
(כרי˙ו˙ כ‚, ב): "‰מבי‡ ‡˘ם ˙לוי ונו„ע לו 

˘ל‡ חט‡ (ו‰"‰ ‡ם נו„ע לו ˘ו„‡י חט‡, 
ב‚מ'),  כ„מפר˘  ˙לוי,  ב‡˘ם  יוˆ‡  „‡ינו 
‡ם ע„ ˘ל‡ נ˘חט – יˆ‡ וירע‰ בע„ר (עם 
„ברי  ר˘"י)  ‚מורין.  כחולין  ˆ‡נו  ˘‡ר 
˘יס˙‡ב  ע„  ירע‰  ‡ומרים  וחכמים  ר"מ, 
„ע„יין  (ו‰יינו  לנ„ב‰  „מיו  ויפלו  וימכר 
‰וי ˜רבן, ול‰כי עב„ינן בי' כמו בכל ˜רבן 
בו  ˘יפול  ע„  ˘ירע‰  ל‰˜ריבו,   ‡"‡˘

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

מל‡כ‰ - לעבו„ ‡˙ ‰'
ו‰וˆי‡ ‡˙ ‰„˘ן ‡ל מחוı למחנ‰

‰„˘ן ‰ˆבור ב˙פוח, כ˘‰ו‡ רב‰ ו‡ין מ˜ום למערכ‰ 
– מוˆי‡ו מ˘ם

(ו, „. ר˘"י)

מבו‡ר  טו)  סי'  ‰˜ו„˘  (‡‚ר˙  ‰˙ני‡  בספר 
‰ו‡  ‰נ˘רף"   ıמ"ע ‰נ˘‡ר  („˘ן)  ˘‰"‡פר" 
˘ולט˙   ˘‡‰ ו‡ין  למט‰  ‰יור„  ˘בו  "‰עפר  יסו„ 
˘ב„בר  נחו˙  ‰כי  ‰„בר  ‰ו‡  ˘‰‡פר  ו‰יינו,  בו". 
ב‡˘  ול‰י˘רף  ל‰יכלל  יכול  ˘‡ינו  ע„  ‰נ˘רף, 

˘למעל‰ ממנו.

ענין  מרמז  ל˜ונו,  ‰‡„ם  ˘בעבו„˙  לומר,  וי˘ 
‰„˘ן על ‰עס˜ ב„ברים ‚˘מיים, ˘‡ין ב‰ם ˜„ו˘‰ 

מˆ"ע, ו‡ינם נ˘רפים ב"‡˘" ˘למעל‰.

למחנ‰",   ıמחו ˘מוˆי‡ים ‡˙ ‰„˘ן "‡ל  וז‰ו 
ב˙חום  נכלל  ‚˘מיים  ב„ברים  ‰עס˜  ‡ין  כי 
‰˜„ו˘‰ - "‡ˆל ‰מזבח" וכ"˘ ˘ל‡ "על ‰מזבח", 

‡ל‡ עס˜ ז‰ ‰ו‡ "מחוı למחנ‰" ‰˜„ו˘‰.

 ıמחו"  – ‰„˘ן"  ˘"‰וˆ‡˙  בר˘"י  ‡י˙‡  וע"ז 
עבו„˙  ל˙ועל˙  ז‰  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‰ו‡   – למחנ‰" 
ו"‰וˆ‡˙  למערכ‰",  מ˜ום  "‡ין  כי  ‰˜רבנו˙, 
‡בל  ח„˘‰,  למערכ‰  מ˜ום  ‰עו˘‰  ‰י‡  ‰„˘ן" 

כ‡˘ר י˘ מ˜ום למערכ‰ – ‡ין מ˜ום לעבו„‰ זו.

כ‡˘ר ‰עס˜  ˘ר˜  ל˜ונו,  בעבו„˙ ‰‡„ם  וע„"ז 
בעבו„˙  ˙ועל˙  יבי‡  ‚˘מיים  וב„ברים  ב"„˘ן" 
„ע"י  ו‰˙פל‰,  ‰˙ור‰  עבו„˙  ˘‰י‡  ‰˜רבנו˙, 
 ˙‡˘ בי˙ר  ל‰˙עס˜  יוכל  עו‰"ז  בעניני  ‰עס˜ 
בעבו„˙ ‰', ‡זי ‰ו˙ר‰ עבו„˙ "‰וˆ‡˙ ‰„˘ן", ‡ך 
ב"„˘ן"  בלי ‰עס˜  למערכ‰" ‚ם  י˘ "מ˜ום  כ‡˘ר 
ל‰י˘‡ר  ‰‡„ם  ועל  ז‡˙,  לעבו„‰  מ˜ום  ‡ין   –
ו‰˙פיל‰,  ‰˙ור‰  מחנ‰  ב˙וך   - ‰‡מי˙י  במ˜ומו 

ול‰˙עס˜ בעבו„˙ ‰˘י"˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 134 ו‡ילך)

מיעט בסרחונו מפני חיב˙ו
ו‰ז‰ ˘בע פעמים . . ‡˙ פני ‰פרוכ˙
ולמעל‰ ‰ו‡ ‡ומר ‡˙ פני פרוכ˙ ‰˜ו„˘? מ˘ל למלך 
˘לו  פמלי‡  סרח‰  מיעוט‰  ‡ם  מ„ינ‰,  עליו  ˘סרח‰ 
מ˙˜יימ˙, ו‡ם כול‰ סרח‰ ‡ין פמלי‡ ˘לו מ˙˜יימ˙

(„, יז. ובפר˘"י)

כ˙וב  ˆיבור  ˘ל  „בר  ‰עלם  פר  פר˘˙  ב‰מ˘ך 
"ו‡ע"פ  ר˘"י  ופ'  יט),  (˘ם,  ירים"  חלבו  כל  "ו‡˙ 
‰ם  למ„ין  כליו˙,  ו˘˙י  יו˙ר˙  כ‡ן  פיר˘  ˘ל‡ 
מוע˘‰ לפר כ‡˘ר ע˘‰ ו‚ו'. ומפני מ‰ ל‡ נ˙פר˘ו 
על  ˘זעם  למלך  מ˘ל  י˘מע‡ל  רבי  „בי  ˙נ‡  בו, 

‡ו‰בו ומיעט בסרחונו מפני חיב˙ו".

‰ר‡˘ון  ‰מ˘ל  ‚ם  „לכ‡ו'  בז‰,  לעיין  וי˘ 
‰ו‡  ‚ו'"  פעמים  ˘בע  "ו‰ז‰  ע‰"פ  ר˘"י  ˘‰בי‡ 
מרבי י˘מע‡ל (זבחים מ‡, ב), ול‡ ‰בי‡ ר˘"י ˘מו 
כמו ˘‡ינו מבי‡ ב„"כ ˘מו˙ בעלי ‰מ‡מרים, ו‡"כ 
מ„וע ‰בי‡ ‡˙ ˘מו ˘ל רבי י˘מע‡ל במ˘ל ‰˘ני?

˘ם  ˘מבי‡  „בז‰  ‰„רו˘,  ע"„  בז‰  לומר  וי˘ 
בעל ‰מ‡מר במ˘ל ‰˘ני מ˙רı ˜ו˘י‡ ‰מ˙עורר˙ 
ימעט  חיב˙ו  „מˆ„  ‰„בר  ˘מובן  ‡ף  „‰נ‰  כ‡ן. 
ר‚ילים,  בחט‡ים  כ"ז  ‡ך  ‡ו‰בו,  ב"סרחון"  ‰מלך 
˘לו  פמלי‡  ˘"‡ין  כז‰  ב"סרחון"  כ˘מ„ובר  ‡ך 
מ˙˜יימ˙" ‡יך ‡פ˘ר ˘ע„יין מחבבו ‰מלך ע„ כ„י 

כך ˘ימעט בסרחונו?

וע"ז מ˙רı ר˘"י ˘מ‡מר ז‰ ‡מר רבי י˘מע‡ל, 
‡ני  י˘ר‡ל  "בני  רפ"ב)  (נ‚עים  ˘‡מר  ז‰  ˘‰ו‡ 
˙˘וב‰  יע˘ו  ˘כ˘י˘ר‡ל  ‰כוונ‰  „‡ין  כפר˙ן". 
‡ל‡  י˘ר‡ל  ˘ל  כפר˙ן  ר"י  ‡ין  „‡"כ  י˙כפרו, 
י˘ר‡ל ‰ם ‰מכפרים על עˆמם, ‡ל‡ ‰כוונ‰ ˘ר"י 
‰י' כ"כ ˜˘ור ומ‡וח„ עם בני י˘ר‡ל, ע„ ˘‰ח˘יב 
[ח"ו],  ˘חט‡  ז‰  ‰י'  עˆמו  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡

וממיל‡ ‰רי ‰ו‡ כפר˙ן ˘ל י˘ר‡ל.

וכמו"כ ‡ˆל ‰˜ב"‰ ‰‡‰ב‰ ו‰˜˘ר לבנ"י ‡ינ‰ 
ומ‡וח„ים  ˜˘ורים  ‰ם  ‡ל‡  בנ"י,  ב‰נ‰‚˙  ˙לוי' 
ע„יין  בנ"י  ‡ˆל  "סרחון"  כ˘י˘  ‚ם  ולכן  לעולם, 
מפני  בסרחונו  ו"מיעט  ‰˜ב"‰  לפני  עול‰  חיב˙ן 

חיב˙ו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 16 ו‡ילך) 


