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‰˜‰ú – ב˘נ‰ "‰˘מיני˙" ‡ו "‰ר‡˘ונ‰"?

ú‰מ˘יך ˘נ˙ ‰˘מיט‰ בכú ˘˘˙ ‰˘נים

כוונ˙ מˆו˙ ‰˜‰ú - חú˜ מ‚וף ‰מˆו‰ ממ˘

ú‰˜‰יú ‡˙ ‰טף וúחנכם úיר‡˙ ˘מים



בעז‰י״˙.

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

‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

◇ ◇ ◇
נו‰‚ ‰י‰ רבינו בסיום ˘נ˙ ‰˘מיט‰ וב˙חיל˙ ˘נ‰ ˘ל‡חרי', לעורר ‡˙ ‡חינו 
בני י˘ר‡ל על ‰מˆוו‰ ‰מיוח„˙ ל˙˜ופ‰ זו, ˘נ‡מר ב‰ "מ˜ı ˘בע ˘נים במוע„ 
˘נ˙ ‰˘מיט‰ בח‚ ‰סוכו˙ בבו‡ כל י˘ר‡ל לר‡ו˙ ‚ו' ‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים 
ו‰נ˘ים ו‰טף ו‚רך ‡˘ר ב˘עריך ‚ו'", ובי˜˘ ˘ינˆלו ‡˙ כל ימו˙ ‰˘נ‰, ˘˜ר‡ 
‰סוכו˙  ח‚  ימי  ובמיוח„  ˙˘רי  חו„˘  ימי   ˙‡ ובפרט  ‰˜‰ל",  "˘נ˙  ב˘ם  ל‰ 
ל‰˙עוררו˙ ליר‡˙ ‰' ועבו„˙ו, ומ˙וך כינוס ˜‰ל רב. ובמ˘ך ˘נו˙ "‰˜‰ל" ‰י' 
ו‰ן  ב‡‚„‰,  ו‰ן  ב‰לכ‰  זו, ‰ן  ויסו„י˙  ח˘וב‰  מˆו‰  על  בבי‡ורים  מרב‰  רבינו 
בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו [רבים מבי‡וריו ˘ל רבינו על מˆו‰ זו נ˜בˆו ב'˜ובı ‰˜‰ל', נ.י. ˙˘נ"‰].

 ı˜ובעמ„נו "מ זו,  מˆו‰  נ‡מר‰  ב‰  וילך, ‡˘ר  פ'  ˘ב˙  ל˜ר‡˙  לכן,  ‡˘ר 
˘בע ˘נים במוע„ ˘נ˙ ‰˘מיט‰", ‰ננו מוˆי‡ים ל‡ור ˜ונטרס "ל˜ר‡˙ ˘ב˙" 
רבינו  ע"י  ˘נ‡מרו  בי‡ורים  מכמ‰  לי˜וט  ובו  ז‰,  לנו˘‡  מו˜„˘  מיוח„ ‡˘ר 

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

‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו עלŒ‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰עניינים), וימˆ‡ טוב, 

ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

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

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 ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

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



כטמˆו˙ ‰˜‰ל

כ‡˘ר מר‚י˘ עˆם ‚„ול˙ ורוממו˙ 
‰‡ין-סוף ב״‰ נופל עליו ‰יר‡‰ 

בבחינ˙  ˘‰ו‡  ˜„ו˘יו",  ‰׳   ˙‡ "יר‡ו  ˘כ˙וב  כמו  ‰י‡  ביר‡‰  ‰ב׳  ‰מ„רי‚‰  ו‰נ‰ 
במˆי‡ו˙  ביטול  בבחינ˙  ל‰וי׳  ובטל  טפל  ‰ו‡  ‰׳  ו‡˙  ˘„בו˜  מ‰  ‰ו‡   ˙‡„ ‰׳,   ˙‡
ל‰וי׳. ו‰יינו מˆ„ בחינ˙ רוממו˙ ‰עˆמו˙ „‡ור ‡ין–סוף ˘‡ינו בבחינ˙ מ˜ור לעולמו˙ 
כלל ו‰ו‡ בחינ˙ רוממו˙ ‰מלוכ‰ [˘‰י‡ פנימיו˙ ‰מלכו˙ ול‡ ‰‰˙פ˘טו˙ לב„, ועˆם 
מלכו˙  מ„רי‚˙  זו‰י  ‰ר‡˘ון  וב˘ר˘  לעולמו˙,  מ˜ור  מל‰יו˙  למעל‰  ‰מלכו˙  בחינ˙ 
‚ם  ˜יימ˙  זו  ומ„רי‚‰  ˘ם.  מ˜ום  ˙ופסים  ‰עולמו˙  ˘‡ין  ‰ˆמˆום,  ˘לפני  „‡ין–סוף 

ל‡חר ‰ˆמˆום כיון ˘‰ˆמˆום ‰ו‡ ר˜ לעיני ‰נבר‡ים ול‡ ל‚בי מלכו˙ „‡ין–סוף],

מˆטייר  ˘‰„בר  ‚ורם  ‰רי  ‰„ע˙  „‰עמ˜˙  ‰„ע˙.  ב‰עמ˜˙  בז‰  מ˙בונן  וכ‡˘ר   ...
ורוממו˙  ‚„ול˙  ˘בחי׳  ‡יך  בנפ˘ו  מר‚י˘  כ‡˘ר  ולז‡˙  ‰ענין.  ‡ˆלו  ונר‚˘  ‡ˆלו 
עˆמו˙ו י˙׳ ‰ו‡ ב‚ילוי ממ˘ למט‰, ˙פול עליו יר‡‰ ופח„ ˘י˙בטל כל מˆי‡ו˙ו ל‚מרי 
מכל וכל. כי ל‚בי עˆמו˙ ‡ור ‡ין–סוף ‰רי ‡ינו ˙ופס מ˜ום כלל. ו‰עי˜ר ‰ו‡ מˆ„ עˆם 
‚„ול˙ו ורוממו˙ו י˙׳. וכמו ע„״מ בר‡י˙ ‚„ול˙ ורוממו˙ ‰מלך כנ״ל (‰רי עי˜ר ‰יר‡‰ 
‰ו‡ מ‰ ˘עˆם ‚„ול˙ ורוממו˙ ‰מלך ‚ורם יר‡‰). ‰נ‰ כמו–כן יובן „כ‡˘ר מר‚י˘ עˆם 

‚„ול˙ ורוממו˙ ‰‡ין–סוף ב״‰ נופל עליו ‰יר‡‰ בבחינ˙ ביטול במˆי‡ו˙ כו'. 

ו‰ו‡ ע״„ „ו‚מ‡ „לע˙י„ „כ˙יב "וב‡ו במערו˙ ˆורים ובמחילו˙ עפר מפני פח„ ‰׳ 
כל  על  ‡ל˜ינו  ‰וי׳  פח„ך  ˙ן  "ובכן  ‰˘נ‰  בר‡˘  מב˜˘ים  ˘‡נו  וכמו  ‚‡ונו".  ומ‰„ר 
‰ברו‡ים  כל  לפניך  וי˘˙חוו  ‰מע˘ים  כל  ויר‡וך  ˘בר‡˙  מ‰  כל  על  ו‡ימ˙ך  מע˘יך 
ב˜יום  יס„‰   ıעל ‡ר י‰יו ‡‚ו„‰ ‡ח˙ „ו‡‚ו„˙ו  כולם ‡‚ו„‰ ‡ח˙", „ז‰ „כולם  ויע˘ו 
˘מˆ„  ‰יר‡‰  בחינ˙  ˘י‰י'  „‰יינו  ‰׳.  יר‡˙  מפני  ‰‰˙‡ח„ו˙  י‰י'  ו‰מˆו˙,  ‰˙ור‰ 

בחינ˙ פנימיו˙ ‰מלוכ‰ בחינ˙ רוממו˙ ‰מלוכ‰.

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח עמ' 138 ו‡ילך)

תוכן הענייניםתוכן העניינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

‰˜‰ל – "ב˘נ‰ ‰˘מיני˙" ‡ו "ב˘נ‰ ר‡˘ונ‰"?
מ„וע מ„‚י˘ ר˘"י ˘‰˜‰ל ‰י‡ "ב˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰"? / מ„וע ‡ין לפר˘ ˘"מ˜ı ˘בע 
˘נים" פירו˘ו ‰˙חל˙ ˘בע ˘נים? / מ„וע ‰‰˙עוררו˙ ליר‡˙ ˘מים ב‡‰ בסיום ˙˜ופ‰, ול‡ 
יר‡˙ ‰'  ל‰מ˘יך ‡˙  ˘‰י‡  מˆוו˙ ‰˜‰ל  בי‡ור ‚„ר  ח„˘‰? /  ˙˜ופ‰  ב‰˙חל˙  כ‰˙עוררו˙ 

˘ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ על ‰˘נים ˘ל‡חרי'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 197 ו‡ילך; ˘יח˙ ˘"פ נˆו"י ˙˘מ"ו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
˙וכנ‰ ˘ל מˆוו˙ ‰˜‰ל

 ıמיט˙ ‰‡„ם, ‰‡ר˘  – ˘מיט‰   / ר‡˘ונ‰?  ב˘נ‰  ול‡  ˘מיני˙"  מ„וע "‰˜‰ל" ‰ו‡ "ב˘נ‰ 
ו‰פירו˙ / "˘˘ ˘נים ˙זרע ˘„ך" – "ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני" / ‡ין בכח ‰‡„מ‰ ל‰ˆמיח ˙בו‡‰ ‡ל‡ 
ר˜ מברכ˙ ‰˘י"˙ / מי ‰בעלים על נכסי ‰‡„ם? / "‰˜‰ל" – ל‰ח„יר ‡ˆל ‰‡„ם ‡˘ר "‰כל 

בר˘ו˙ ‡„ון ‰כל" / מ„וע "‰˜‰ל" ‰ו‡ בח‚ ‰סוכו˙?

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 197 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יז
ב‚„ר מˆו˙ ‰˜‰ל

 – זו  למˆו‰  מיוח„  „‚„ר  ויסי˜  וטעמ‰,  זו  מˆו‰  ב‰‚„ר˙  ‰רמב"ם  ל˘ונו˙  ב‡ריכו˙  י„˜„˜ 
˘‰כוונ‰ ˘ב‰ ‰וי חל˜ מ‚וף ‰מˆו‰ ממ˘

(ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 211 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
 ל‰˜‰יל ‰טף ל‰˙חנך בחינוך ˘ל ˙"˙ ביר‡˙ ˘מים

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
"‰מלך ‰י‰ ˜ור‡ . . פר˘˙ . . ˜ללו˙"

כו „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"למען י˘מעו ‚ו' ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡לו˜יכם"



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

‰˜‰ל – "ב˘נ‰ ‰˘מיני˙" 
‡ו "ב˘נ‰ ר‡˘ונ‰"?

לפר˘  מ„וע ‡ין   / ˘מיט‰"?  ˘ל  ר‡˘ונ‰  ˘‰˜‰ל ‰י‡ "ב˘נ‰  ר˘"י  מ„‚י˘  מ„וע 
ליר‡˙  ‰‰˙עוררו˙  מ„וע   / ˘נים?  ˘בע  ‰˙חל˙  פירו˘ו  ˘נים"  ˘בע   ı˜מ"˘
בי‡ור ‚„ר   / ח„˘‰?  ˙˜ופ‰  ב‰˙חל˙  כ‰˙עוררו˙  ול‡  ˙˜ופ‰,  בסיום  ב‡‰  ˘מים 

מˆוו˙ ‰˜‰ל ˘‰י‡ ל‰מ˘יך ‡˙ יר‡˙ ‰' ˘ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ על ‰˘נים ˘ל‡חרי'

◇ ◇ ◇

"ויˆו מ˘‰ ‡ו˙ם ל‡מר, מ˜ı ˘בע ˘נים במוע„ ˘נ˙ ‰˘מט‰ בח‚ ‰סוכו˙" (פר˘˙נו 
ל‡, י) – וממ˘יך לˆוו˙ ‡ו„ו˙ מˆו˙ "‰˜‰ל". 

ובפירו˘ ר˘"י: 

˜ור‡  ולמ‰  ˘‰י‡ ‰˘נ‰ ‰˘מיני˙.  ˘מיט‰,  ˘ל  ר‡˘ונ‰  ב˘נ‰   - ˘נים  ˘בע   ı˜מ"
למוˆ‡י  ˘ביעי˙ ‰יוˆ‡  ˘ל  ב˜ˆיר  ב‰,  נו‰‚˙  ˘ביעי˙  ˘ע„יין  '˘נ˙ ‰˘מיט‰'?  ‡ו˙‰ 

˘ביעי˙". 

וי˘ ל„יי˜ בל˘ון ר˘"י – "ב˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰":

 ı˜מ" ˘ל‡חר ‰˘מיט‰,  ב˘נ‰  ˘מ„ובר  ז‰  כ‡ן ‰ו‡  בכ˙וב  ˘מו„‚˘  מ‰  לכ‡ור‰, 
˘בע ˘נים"; ו‡כן, במ˘נ‰ וב‚מר‡ (סוט‰ מ‡, ‡) ˜ור‡ים ל‰זמן „"‰˜‰ל" – "˘מיני˙", 

˘ב‡‰ ל‡חר ‰˘ביעי˙.   

מ‰ טעם ‡יפו‡ מ„‚י˘ ר˘"י „ו˜‡ ‡˙ ז‰ ˘‰י‡ "˘נ‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰"?

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

יר‡‰ על-י„י ‰˙בוננו˙ בריבוי ו‚ו„ל 
‰נבר‡ים וביטולם לכח ‰מחי' ‡ו˙ם

ו‰נ‰ ככל ‡ריכו˙ ‰מ˘ל ‰ז‰ ב‰‰פר˘ ˘בין יר‡˙ ‰˘ר ליר‡˙ ‰מלך, „יר‡˙ ופח„ 
‰˘ר עם ˘‰י‡ יר‡‰ ‚„ול‰ ˘נפח„ במ‡„ מ‡ימ˙ ‰˘ר ופח„ו, ומכל–מ˜ום ‰רי ‰יר‡‰ 
‰בל˙י  ‚„ול‰  יר‡‰  ‰י‡  ‰מלך  יר‡˙  ‡בל  עמ„ו.  על  ˘נ˘‡ר  ולבו,  מוחו  בכלי  נ˙פס˙ 

נ˙פס˙ בכלי מוחו ולבו כלל. 

‰נ‰ כמו–כן יובן בעבו„‰ „י˘ ב׳ בחי׳ יר‡‰:

‰‡׳ ‰ו‡ מ‰ ˘כ˙וב "יר‡ו מ‰׳ כל ‰‡רı", „כ˙יב "מ‰׳" ול‡ "‡˙ ‰׳". ו‰יינו „מ‰ו˙ 
על–י„י  ב‡‰  זו  ויר‡‰  לב„.  ביטול ‰י˘  כי–‡ם  במˆי‡ו˙  ביטול  בבחינ˙  ז‰ ‡ינו  ביטול 

‰˙בוננו˙, ו‰‰˙בוננו˙ ‰מבי‡‰ ‡˙ ‰יר‡‰ ‰י‡ כמ״˘ ‡חר–כך "כי ‰ו‡ ‡מר וי‰י". 

וכמ‡מר  ‰עולם"  ו‰י׳  ˘‡מר  „"ברוך  ‰עולמו˙  ו‰˙‰וו˙  בברי‡˙  ˘מ˙בונן  ו‰יינו 
„במ‡מר  ו‰יינו  פיו".  ורוח  במ‡׳  כ״‡  עולמו   ˙‡ ‰˜ב״‰  בר‡  בי‚יע‰  ול‡  בעמל  "ל‡ 
י˙׳  ו‰יכול˙  ו‰ו‡ ‰כח  כו'.  נבר‡ים  ריבוי  נע˘‰  ˘ממ‡מר ‡׳  כל ‰עולמו˙,  נבר‡ו  ‡׳ 
רבו  "מ‰  וכמ״˘  נבר‡ים.  ריבוי  ˘נע˘‰  ‰עולמו˙  כל  נבר‡ו  ‡ח„  ˘במ‡מר  ב‰ברי‡‰ 
מ‡„,  ‚„ול  ריבוי  בו  י˘  ‰רי  ‡ח„  „במין  ז‡˙  „לב„  ‰נבר‡ים.  מיני  ריבוי  ‰׳"  מע˘יך 
‰נ‰ עו„ ז‡˙ ריבוי ‰מינים ממינים ˘ונים בכללו˙ ‰„ומם–ˆומם–חי–מ„בר. ו"מ‰ ‚„לו 
מע˘יך ‰׳" ‰ם ‰נבר‡ים ‰‚„ולים כמו ˘מ˘ ירח וכוכבים. ˘על–י„י ‰‰˙בוננו˙ בכל ז‰ 

‰רי נופל עליו יר‡‰ ופח„. 

וכמ״˘ "כי ‡ר‡‰ ˘מיך מע˘י ‡ˆבעו˙יך ירח וכוכבים ‡˘ר כוננ˙". ו‡י˙‡ בספרים 
ור‡ו  עיניכם  מרום  וכ˙יב "˘‡ו  ˘מים.  ליר‡˙  ס‚ול‰  בטו‰ר ‰˘מים ‰י‡  „‰‰ס˙כלו˙ 

מי בר‡ ‡ל‰ כו'". 

ל‚בי ‰‡ל˜ו˙.  מ˜ום  ˙ופסים  ˘‡ינם  ˙פיס˙ ‰נבר‡ים  ב‰ע„ר  מ˙בונן  כ‡˘ר  ובפרט 
‚ורם ‰˙‚ברו˙  כולם. ‰רי–ז‰  במ‡מר ‡׳ ‰כולל  כלולים  ו‰נבר‡ים  כל ‰עולמו˙  ˘‰רי 

‰יר‡‰ ביו˙ר, 

ל‚מרי  במˆי‡ו˙  ביטול  בבחינ˙  ז‰  ‡ין  זו  מיר‡‰  ‰נע˘‰  ‰ביטול  ‰נ‰  ועם–כל–ז‰ 
כו׳, כי ‰רי ‰‡ל˜ו˙ ‰מ‰ו‰ ומחי' עולמו˙ י˘ לו ערך ו˘ייכו˙ ‡ל ‰עולמו˙. ו‡ם–כן ‡י 
‡פ˘ר לומר ˘‡ין ‰עולמו˙ ˙ופסים מ˜ום כלל. „מ‡חר ˘‰‡ור וחיו˙ ‡ל˜י מחי' ‡ו˙ם, 

‰רי ‰ם ˙ופסים מ˜ום ל‚בי'. 

‡בל  ל‚מרי,  ערוך  ‡ין  ‰ם  לך  ל‚בי  „„ו˜‡  ‰כוונ‰  לך,  ערוך  ‡ין  ‡ומרים  „‡נו  ו‰‡ 
ל‚בי ‰‰‡ר‰ ˘נע˘‰ מ˜ור לעולמו˙, ‡י–‡פ˘ר [ – ל‡ יי˙כן לומר] „‰עולמו˙ ‰ם ‡ין 
ערוך ל‚מרי. וממיל‡ ‰ביטול ‰נע˘‰ מיר‡‰ זו ‡ינו בבחינ˙ ביטול במˆי‡ו˙ ל‚מרי כו'. 
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ו˘ייכו˙,  ערך  ‡יז‰  לו  י˘  כי–‡ם  ל‚מרי,  מ˜ום  ˙פיס˙  ‰ע„ר  ז‰  ‡ין  ‰רי  ומכל–מ˜ום 
˘ר ‚„ול  בין  ב‡ופני ‰יר‡‰  חילו˜ים  ˘י˘  רו‡ים  ולכן ‡נו  ל‚מרי,  וממיל‡ ‡ין ‰ביטול 
ו˘ר ˜טן. „מלפני ˘ר ‚„ול ‰יר‡‰ יו˙ר, ומלפני ˘ר ˜טן ‡ין ‰יר‡‰ כל–כך. וטעם ‰„בר 

‰ו‡ מפני ˘ל‚בי ˘ר ז‰ י˘ לו ˙פיס˙ מ˜ום יו˙ר כו'. 

ומ‡חר ˘י˘ בז‰ מ„ר‚ו˙ חלו˜ו˙ בין ˘ר ‚„ול ל˘ר ˜טן, ‰רי מובן „‚ם ‰˘ר ‰‚„ול 
‡ינו ב‰ב„ל‰ מוב„ל˙ ל‚מרי.

ומכל–מ˜ום ‰ר"ז ‰כל ר˜ במ„רי‚˙ ˘ר ו‡ינו „ומ‰ למלך. 

עˆם ‚„ול˙ו ורוממו˙ו ˘ל ‰מלך ‚ורם ‰יר‡‰
וכמו ˘‡נו רו‡ים במוח˘ „ב‰ביטול לפני ‰מלך עˆמו ‡ין בז‰ חילו˜ים ‡ם מלך ‚„ול 
‡ו ˜טן. כל ˘‰ו‡ מלך ˘לו ‰רי–‰ו‡ מ˙בטל ממנו. וטעם ‰„בר ‰ו‡ מפני „‰מלך ‰ו‡ 
ב‰ב„ל‰ ל‚מרי, ‡בל ‰˘ר ‡ינו מוב„ל ל‚מרי. ומ‡חר „‰ע„ר ˙פיס˙ מ˜ום מלפני ‰˘ר 

‰רי ‡ינו ב‰ע„ר ˙פיס˙ מ˜ום ל‚מרי, ממיל‡ ‚ם ‰ביטול ‡ינו בבחינ˙ ביטול ל‚מרי.

‡בל כ‡˘ר ‰‡„ם מ˙פעל ביר‡‰ ופח„ לפני ‰מלך, ‰רי יר‡‰ זו ‡ינ‰ נ˙פס˙ בכלים, 
ל‚בי  כי  וכל.  מכל  ל‚מרי  במˆי‡ו˙  ˘מ˙בטל  ל‰כיל ‡˙ ‰יר‡‰,  יכולים  כלי ‰לב  ˘‡ין 
‚„ול˙ ורוממו˙ ‰מלך ‡ין ˙ופס מ˜ום כלל וכלל, כי ‰ו‡ מוב„ל בערך ל‚מרי. וממיל‡ 

‰ביטול ‰ו‡ ˘מ˙בטל ל‚מרי. 

˘מˆ„ ‰˙ו˜ף  כי ‰יר‡‰  ˘לו.  ו‰˘˙ררו˙  ˙ו˜ף ‰˘ליט‰  מפני  מ‰מלך ‡ינו  ו‰יר‡‰ 
מˆ„ ‰˙ו˜ף  ענין ‰יר‡‰  במלך ‡ין  ב˘ר. ‡בל  יו˙ר  ˘ייך  יר‡˙ ‰עונ˘, „ז‰  בכלל  ז‰ו 
ו‰יכול˙ ˘בו, כי–‡ם מˆ„ ‚„ול˙ו ורוממו˙ו. ולכן כ˘רו‡‰ ‡ו˙ו ‰רי–‰ו‡ נופל בעˆמו 

בעˆם מˆי‡ו˙ו ב‰ע„ר ˙פיס˙ מ˜ום ל‚מרי. 

˙פיס˙  ‰ע„ר  מˆ„  ל‡  ‡ף  לב„,  ‚„ול˙ו  עˆם  מˆ„  ‰יר‡‰  ‰י‡  ‰עי˜ר  ‰נ‰  וב‡מ˙ 
מ˜ום, כי–‡ם מ‰ ˘עˆם ‚„ול˙ו ורוממו˙ו ˘ל ‰מלך ‚ורם ‰יר‡‰. ויר‡‰ זו ‰י‡ למעל‰ 
ונסו‚  מ˜ומו  על  לעמו„  יכול  ˘‡ינו  ע„  מˆי‡ו˙ו  בעˆם  ˘מ˙בטל  ו‰ו‡  כלים.  מ‚„ר 

ל‡חוריו מפני ‰יר‡‰. 

ביר‡‰  ‡ינם  ‡ליו  ˘‰˜רובים  כן,  ‡ינו  „ב˘ר  ב˘ו‰,  בכולם  ‰י‡  ‰מלך  יר‡˙  ולכן 
‚„ול‰ כזו. ‡בל במלך ‰רי יר‡˙ו ופח„ו ‰ו‡ בכולם ב˘ו‰, ‡פילו ‰˘רים ‰יו˙ר ‚„ולים. 

מפני ˘עˆם ‚„ול˙ ורוממו˙ ‰מלך ‚ורם ענין ‰יר‡‰ ו‰פח„. 

וב„ו‚מ‡ כז‡˙ ‰י׳ במ˙ן–˙ור‰ „כ˙יב "ויר‡ ‰עם וינועו ויעמ„ו מרחו˜", ˘ל‡ יכלו 
לעמו„ ב˜רוב מפני ‰יר‡‰, „במ˙ן–˙ור‰ ‰ו‡ "ויר„ ‰׳ על ‰ר סיני" ˘‰י' ‚ילוי עˆמו˙ 
‰רי  עלי‰ם  ˘‰‡יר  ‡ין–סוף  ‡ור  „עˆמו˙  ‰‚ילוי  עוˆם  מˆ„  ‰נ‰  ב״‰,  ‡ין–סוף  ‡ור 
נ˘מ˙ן, ˘‰ו‡  פרח‰  ו„בור  כל „בור  וז‰ו „על  וכל.  מכל  ל‚מרי  מˆי‡ו˙ם  מכל  נ˙בטלו 

בבחינ˙ ביטול ‰כלים ו‰חו˘ים ˘ר‡ו ‡˙ ‰נ˘מע ו˘מעו ‡˙ ‰נר‡‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘נים"  ˘בע   ı˜מ" ‰ל˘ון   ˙‡ לפר˘  ר˘"י  ˘נ˙כוון  לב‡ר,  ‡פ˘ר  ‰י‰  לכ‡ור‰  ב. 
ב‡ופן מחו„˘ - במ˘מעו˙ ˘ל ‰˙חל‰ [וע"„ ˘מˆינו בכמ‰ מפר˘ים כ‡ן ˘פיר˘ו "מ˜ı" ב‡ופן 

˘ל ‰˙חל‰ – ר‡‰ ‡בן עזר‡ ו‡ברבנ‡ל. ור‡‰ ‚ם ‡בן עזר‡ ורמב"ן פ' ר‡‰ טו, ‡. ועו„]. 

ו‰יינו, ˘לפי „ע˙ו ‰פירו˘ "מ˜ı ˘בע ˘נים" ‡ינו בסיום ˙˜ופ‰ ˘ל "˘בע ˘נים", 
˘ל  ר‡˘ונ‰  "˘נ‰  „‰יינו  ˘פיר˘  וז‰ו  ˘נים".  "˘בע  ˘ל  ‰מחזור  ב‰˙חל˙  ‡ל‡ 

˘מיט‰".

מˆינו   – ‰ו‡"  סוף   ı˜ ל˘ון  ˘"כל   (ı˜מ פ'  (ב˙חיל˙  עˆמו  ˘ר˘"י  ˘פיר˘  ו‡ף 
במפר˘ים (חי' ופי' מ‰רי"˜ על ר˘"י ˘ם. ור‡‰ ‚ם רע"ב ˘ם) ‡˘ר "לפעמים ‚ם ‰˜ı ‰ר‡˘ון 
כי  ˘מיט‰'  ˙ע˘‰  ˘נים  ˘בע   ı˜מ' כמו  מ‰˜ˆ‰ ‰‰ו‡,  סופו  כי ‰ו‡   ,ı˜ ‡י˜ר מ‰ענין 
 ,"‰ˆ˜" ל˘ון  ‰ו‡   "ı˜"˘ ו‰יינו,  ˘ני‰".  ‰˘מיט‰  ב‰˙חל˙  לומר  רˆונו  פ˘וטו  לפי 
ולכן ‡פ˘ר לפר˘ו (ל‡ ר˜ על סוף כפ˘וטו, סיום ‰ענין, ‡ל‡) ‚ם על ‰‰˙חל‰, ˘‰י‡ 

‰"סוף" ב˜ˆ‰ ‰˘ני.  

‡בל ˜˘‰ מ‡ו„ לפר˘ כן, כי: 

ר‡˘י˙ כל, ‰נ‰ ל‡חר ˘ר˘"י ‡מר ל‰„י‡ ˘"כל ל˘ון ˜ı סוף ‰ו‡", ‰נ‰ ‡ם בני„ון 
ול‡  ברור,  בס‚נון  „בריו  לפר˘  לו  ‰י‰  ‰˙חל‰,  פירו˘ו   "ı˜מ"˘ לח„˘  כוונ˙ו  „י„ן 

לסמוך על ‰˙למי„ ˘יבין חי„ו˘ ‚„ול ז‰ מל˘ונו ‰˜ˆר. 

נים" פירו˘ו ‰˙חל˙ ‰"˘מיט‰"  בע̆   ̆ı˜מ" ו˘ני˙, ‡ם ב‡מ˙ נ˙כוון ר˘"י לח„˘̆ 
˘מיט‰)  ˘ל  ר‡˘ונ‰  ומ„‚י˘ ‰ˆ„ ‰‰פכי, "(˘נ‰  מי„  ר˘"י  ממ˘יך  ז‰  ‰ח„˘‰ – ‡יך 

˘‰י‡ ‰˘נ‰ ‰˘מיני˙"?!   

˘נים",  ‰"˘בע  סיום   – מפ˘וטו   "ı˜מ" ל‰וˆי‡  ר˘"י  כוונ˙  ˘‡ין  מס˙בר  ומע˙‰ 
ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡ – למ‰ ‰„‚י˘ ‡˙ ז‰ ˘‰י‡ "˘נ‰ ר‡˘ונ‰"? 

‚. וי"ל בבי‡ור ‰ענין: 

˘עי˜ר  ו‡ף  ‰˜‰ל.  „מˆו˙  ב‰זמן  כללי  ˜ו˘י  ליי˘ב  ר˘"י  ב‡  ‰מיוח„˙  בל˘ונו 
ב˙חיל˙  מי„  ז‰  ליי˘ב  ר˘"י  מ˜„ים   – ˘נלמ„ ‰פסו˜ים ‰ב‡ים  ל‡חר  מ˙עורר  ‰˜ו˘י 

‰ענין (וכ„רכו בכ"מ). 

ובכן: 

"למען   – ‚ו'"  ‰עם   ˙‡ „"‰˜‰ל  ל‰מˆו‰  ו‰מכוון  ‰טעם   ˙‡ מפר˘  עˆמו  ‰כ˙וב 
‰ז‡˙"  ‰˙ור‰  „ברי  כל   ˙‡ לע˘ו˙  ו˘מרו  ‡ל˜יכם   '‰  ˙‡ ויר‡ו  ילמ„ו  ולמען  י˘מעו 

(ל‡, יב). 

לר‡ו˙ ‡˙  י˘ר‡ל  כל  "בבו‡  ל‰יו˙  ˆריך  ˘"‰˜‰ל"  ז‰  עם  מ˙‡ים ‰יטב  ז‰  וטעם 
ל‰"מ˜ום ‡˘ר  י˘ר‡ל  כל  ב‡ים  כ‡˘ר  כי   – י‡)  (ל‡,  יבחר"  במ˜ום ‡˘ר  פני ‰' ‡ל˜יך 
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ויר‡ו  ילמ„ו  ולמען  י˘מעו  "למען  ב‰ם  ולפעול  ‡ו˙ם  לעורר  יו˙ר  בנ˜ל  ‰רי  יבחר", 
ו‚ו'".

לעורר  כ˘ב‡ים  ˘נים":  ˘בע   ı˜מ"„ בזמן  ‰כ˙וב  ˘נ˜ב  ז‰  מובן  ‡ינו  לפ"ז  ‡מנם 
על ע˘יי˙ „בר, ובפרט על יר‡˙ ‰' – ˘ז‰ו ‰מכוון „מˆו˙ "‰˜‰ל" – מן ‰ר‡וי ˘˙‰י‰ 

‰‰˙עוררו˙ (ל‡ בסיום ˙˜ופ‰, ‡ל‡) ב‰˙חל˙‰ ˘ל ˙˜ופ‰!   

"ב˘נ‰  ‰˙˜ופ‰,  ב‰˙חל˙  ‰ו‡  כ‡ן  ‰מ„ובר   – נמי  ‰כי  „‡ין  ר˘"י,  מפר˘  וע"ז 
ר‡˘ונ‰ ˘ל ˘מיט‰". 

ומ˘מע  ˘נים",  ˘בע   ı˜מ" מ„‚י˘  ‰כ˙וב  מ„וע   – ‚יס‡  ל‡י„ך  י˜˘‰  מע˙‰  ‡ך 
˘‰ענין „"‰˜‰ל" ב‡ ב˙ור סיום ו‰מ˘ך ˘ל "˘בע ‰˘נים" ˘לפני ז‰?!

לז‰ ממ˘יך ר˘"י – "˘‰י‡ ˘נ‰ ˘מיני˙": לˆורך ‰‰˙עוררו˙ „"‰˜‰ל" י˘ מ˘מעו˙ 
בז‰ ˘˘נ‰ זו ‰י‡ "˘מיני˙", כלומר, ‰˘נ‰ ˘ב‡‰ ל‡חר ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙, כ„ל˜מן. 

ועו„),  כ‡ן.  ‡ברבנ‡ל   .„ כ‰,  ב‰ר  ספורנו  ר‡‰   – במפר˘ים  ˘‰‡ריכו  (וכמו  בפ˘טו˙  מובן   .„
˘כ‡˘ר ב‡‰ ‰˘נ‰ ‰˘ביעי˙ וי‰ו„י מ˘בי˙ ‡˙ ˘„‰ו וכרמו, כמˆוו˙ ‰˘מיט‰ – ‰רי 
˘י˘ לו יו˙ר זמן, ב‰יו˙ו פנוי מעבו„˙ ‰‡„מ‰ [˘בימים ‰‰ם ‰י‡ ‰י˙‰ עי˜ר ‰עס˜, כפי ‰מובן 
‰מבי‡‰  ‰˙ור‰,  בלימו„  ל‰˙עס˜  מ˜ומו˙],  ובכמ‰  בחו˜ו˙י  בר"פ  מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  מ˙וך 

לי„י יר‡˙ ‰' ו˘מיר˙ ‰מˆוו˙. 

ועפ"ז מובנ˙ ‰˘ייכו˙ בין מˆו˙ ‰˜‰ל ל˘נ˙ ‰˘מיט‰ ˘לפני‰: כ‡˘ר ב‡ים ל‰˙חיל 
מחזור ח„˘ ˘ל "˘˘ ˘נים ˙זרע ˘„רך ו˘˘ ˘נים ˙זמור כרמך", י˘ ˆורך ב‰˙עוררו˙ 
מיוח„˙ ˘˙פעל על ˘˘˙ ‰˘נים ‰ב‡ו˙, ˘‚ם ב‰ם י‰י‰ מˆב ˘ל "ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡ל˜יכם 

ו˘מרו לע˘ו˙ ‡˙ כל „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙" – 

בלימו„   ˙‡˘ בי˙ר  ˘ב‰ ‰˙עס˜ו  ˘נ˙ ‰˘מיט‰,  ˘מזכירים ‡˙  י„י  על  פועלים  וז‰ 
‡ו˙‰   ˙‡ "ל‰מ˘יך"  ‡יפו‡,  ‰ו‡,  "‰˜‰ל"  מˆו˙  ˙וכן   .'‰ יר‡˙  ו"˘‡בו"  ‰˙ור‰ 
חוזרים  ˘ב‰ם  ‰ב‡ו˙,  ‰˘נים  ל˘˘˙  ‚ם  ‰˘מיט‰  ˘נ˙  ˘ל  ו‰˙חז˜ו˙  ‰˙עוררו˙ 

ועוס˜ים בעבו„˙ ‰‡„מ‰. 

ומע˙‰ מיו˘ב˙ ‰יטב ל˘ון ר˘"י, ˘לכ‡ור‰ נר‡י˙ כמו ˙ר˙י „ס˙רי – "˘נ‰ ר‡˘ונ‰ 
˘ל ˘מיט‰ ˘‰י‡ ˘נ‰ ˘מיני˙"; כי ‡כן, ז‰ו ‰˙וכן „מˆו˙ "‰˜‰ל" - ˘‡ו˙‰ ‰˙חל‰ 
ב˘נ˙  מ‰˙וכן „יר‡˙ ‰' ‰מו„‚˘  ו"˙˜בל"  ˙˙חבר  ˘נים",  ˘ל ‰מחזור „"˘˘  ח„˘‰ 

‰˘מיט‰ ˘לפני‰, ב‡ופן ˘י‰יו ‰מ˘ך ‡ח„ וע„ ˘˙י˜ר‡ ב˘ם "˘נ‰ ˘מיני˙".   

‰. ו‰נ‰ לפי „רכנו יומ˙˜ פרט נוסף: 

ר˘"י מפר˘, ˘‰טעם לז‰ ˘‰כ˙וב ˜ור‡ לזמן ז‰ (˘‰ו‡ ל‡חר ˘נס˙יימ‰ כבר ˘נ˙ 

כו

"למען י˘מעו ‚ו' ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡לו˜יכם"
ממ˘  ב‚ילוי  ‰ו‡  י˙׳  עˆמו˙ו  ורוממו˙  ‚„ול˙  ˘בחי׳  ‡יך  בנפ˘ו  מר‚י˘  כ‡˘ר 
ל‚בי  כי  וכל,  מכל  ל‚מרי  מˆי‡ו˙ו  כל  ˘י˙בטל  ופח„  יר‡‰  עליו  ˙פול  למט‰, 

עˆמו˙ ‡ור ‡ין–סוף ‰רי ‡ינו ˙ופס מ˜ום כלל

◇ ◇ ◇

‚ם ‰˘ר ‰‚„ול ‡ינו ב‰ב„ל‰ ל‚מרי מ‡נ˘י ‰מ„ינ‰
ו‡י˙  ס˙ם,  יר‡‰  ‡י˙  יר‡‰,  ו‡י˙  יר‡‰,  ‡י˙  בז‰ר  וכמ"˘  מ„רי‚ו˙  ב׳  י˘  ביר‡‰ 
יר‡‰ בחי׳ יר‡˙ ‰רוממו˙. ו‰י‡ ‰יר‡‰ ‰ב‡‰ מבחינ˙ רוממו˙ ‰עˆמו˙ „‡ור ‡ין–סוף, 
ל‰כיל ‡˙  יכולים  ו‰לב ‡ינם  ˘‰מוח  ו‰לב,  כלי ‰מוח  מבחינ˙  למעל‰  זו ‰י‡  „יר‡‰ 
יר‡˙  ‡בל  יר‡‰–˙˙‡‰.  בחי׳  ו‰י‡  וכלים,  בכחו˙  ‰נ˙פס˙  ‰י‡  ס˙ם  „יר‡‰  ‰יר‡‰, 

‰רוממו˙ ‡ינ‰ נ˙פס˙ בכחו˙ וכלים כו'. 

וכמו על–„רך–מ˘ל ב‚˘מיו˙ כ‡˘ר ‡„ם נ˙פעל ביר‡‰ ופח„ בלבו מ‡יז‰ ˘ר ‚„ול, 
‰רי ‰יר‡‰ נ˙פס˙ בכלי ‰לב, ˘‰לב יכול ל‰כיל ‡˙ ‰יר‡‰, ˘‚ם ˘נ˙פעל ביר‡‰ מכל–

מ˜ום על עמ„ו יעמו„ ו‡ינו מ˙בטל ל‚מרי מכל וכל. 

ו‰נ‰ סב˙ ‰יר‡‰ מ‰˘ר ‰ו‡ מˆ„ ‰יכול˙ ˘בי„ו. „ל‰יו˙ ˘‰ו‡ ˘ר ומו˘ל, ולז‡˙ 
מפני ˙ו˜ף ‰˘ליט‰ ˘בי„ו נופל ‡ימ˙ו ופח„ו על כל ‰נמˆ‡ים בר˘ו˙ו. ו‚ם מˆ„ ‚„ול˙ 
מ‚„ול˙  עˆמו  בעיני  ˘נ˘פל  מ˜ום,  ˙פיס˙  ‰ע„ר  ˘מˆ„  ‰יר‡‰  ו‰י‡  ורוממו˙ו,  ‰˘ר 
לפני  ˘מ˙בטלים  מ‰ביטול  על–„רך „ו‚מ‡ „„ו‚מ‡  ו‰ו‡  ˘לו.  ו˙ו˜ף ‰‰˘˙ררו˙  ‰˘ר 

חכם ‚„ול ‰נו„ע בחכמ˙ו, „מפני ‚ו„ל חכמ˙ו ‰רי נופלים לפניו, וכן ‰ו‡ מפני ‰˘ר. 

ומכל–מ˜ום ‰רי ‡ינו מ˙בטל במˆי‡ו˙ו ל‚מרי, כי ‰‚ם ˘‡ינו ˙ופס מ˜ום ל‚בי ‰˘ר 

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‰מˆו˙ ‰˜‰ל

"‰מלך ‰י‰ ˜ור‡ . . 
פר˘˙ . . ˜ללו˙"

פעם  ב˙ור‰.  ‰˜ור‡  בעˆמו  ‰י'  ‰ז˜ן  רבינו 
‡„מו"ר  ו˘מע  ˙בו‡,  ˘"פ  בלי‡זנ‡  ‰י'  ל‡  ‡ח˙ 
 — מˆו‰  ‰בר  ˜ו„ם  נער  עו„נו  ו‰ו‡   — ‰‡מˆעי 
‰˜רי‡‰ מ‡חר. ‰ע‚מ˙ נפ˘ מ‰˜ללו˙ ˘ב˙וכח‰ 
רבינו  נס˙פ˜  ˘ביו‰כ"פ  ע„  לב,  לכ‡ב  ‰בי‡˙ו 

˜ור‡ים  ˘נ‰  בכל  ‰רי  ‰‡מˆעי,  ‡„מו"ר   ˙‡ כ˘˘‡לו  ל‰˙ענו˙.  יוכל  ‡ם  ‰ז˜ן 
פר˘‰ זו, ענ‰: כ˘‡ב‡ ˜ור‡ "‰ערט זיך ניט ˜יין ˜ללו˙" (ל‡ נ˘מעים ˜ללו˙) ('‰יום 

יום' יז ‡לול)

בכל  ‰„יו˜  ב˙כלי˙   - ב˙ור‰  ˜ר‡  ‰ז˜ן  רבינו  כ‡˘ר  בי‡ור:  „ור˘  לכ‡ור‰ 
‰˜רי‡‰  ˘ל  ˙וכנ‰  נ˘מע  בו„‡י   — כו'  וטעמים  ‰נ˜ו„ו˙  עם  ו‰‡ו˙יו˙  ‰˙יבו˙ 
כפ˘וטו (ב‰˙‡ם ל‰כלל "‡ין מ˜ר‡ יוˆ‡ מי„י פ˘וטו") — ומ‰ו, ‡יפו‡, ‰פירו˘ 

ב„ברי ‡„מו"ר ‰‡מˆעי "כ˘‡ב‡ ˜ור‡ ‰ערט זיך ניט ˜יין ˜ללו˙"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

בעולם ‰פ˘ט.  למט‰  נלמ„  ˘‰ענין  כפי  ר˜  במובנן ‰פ˘וט ‰ו‡  ענין ‰˜ללו˙ 
˘ייכו˙  ל‰  ˘‡ין  ˜„ו˘‰  ˘כולו  בעולם  בעליונים",  מ„בר˙  ˘"‰˙ור‰  כפי  ‡מנם 
למˆי‡ו˙ ˘ל רע (ובמיל‡ ‚ם ל‡ ל‰עונ˘ על רע) - ‰נ‰ ‚ם ענינים ‡לו (‰˜ללו˙) 
˙וכנם ‡ך ור˜ ˜„ו˘‰ וברכ‰ (ור‡‰ ‚ם ל˜ו"˙ בחו˜ו˙י מח, סע"‡ ו‡ילך, וב‰‚‰ו˙ לל˜ו"˙ 
˘מפר˘  ח"ב),  לנ"ך  (ב‡ו‰"˙  ל‡יכ‰  ר˘ימו˙ ‰ˆ"ˆ  ו‡ילך.  ˙˙רˆב  ע'  ˙ב‡  ב). ‡ו‰"˙  (מח,  ˘ם 

‰פסו˜ים „‡יכ‰ למעליו˙‡ (ע"˘ ב‡ורך). ועו„).

ב˜רי‡˙ו (‡ˆל ‡„מו"ר  נ˘מע  ב˙ור‰, ‰י'  כ‡˘ר ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰י' ˜ור‡  ולכן, 
פ'  ‚ם  ˘˘ם  בעליונים",  מ„בר˙  ˘"‰˙ור‰  כפי  ‰„ברים  פירו˘  ˙וכן  ‰‡מˆעי) 

‰˙וכח‰ ‰י‡ מעי˜ר‡ ענין ˘כולו טוב וברכ‰.

ויומ˙˜ ע"פ מ‰ „מפר˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡˙ ‰ל˘ון "˜ור‡ ב˙ור‰" — "˘ע"י עס˜ 
‰˙ור‰ (‰‡„ם) ˜ור‡ ל‰˜ב"‰ לבו‡ ‡ליו כביכול כ‡„ם ‰˜ור‡ לחבירו ˘יב‡ ‡ליו 

וכבן ˜טן ‰˜ור‡ ל‡ביו לב‡ ‡ליו ל‰יו˙ עמו בˆוו˙‡ ח„‡" (˙ני‡ ספל"ז).

כפי  ו‰מ˘יך ‰˙ור‰  ˜ר‡  ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  ˘ל  ˜רי‡˙ ‰˙ור‰  ˘ע"י  בעניננו,  וכן 
˘‰י‡ בעליונים, ‡ˆל ‰˜ב"‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 18 ו‡ילך)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰˘י״˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

˘ל  ב˜ˆיר  ב‰,  נו‰‚˙  ˘ביעי˙  "˘ע„יין  מפני  ‰ו‡   - ‰˘מיט‰"  ˘נ˙  "מוע„  ‰˘מיט‰) 
˘ביעי˙ ‰יוˆ‡ למוˆ‡י ˘ביעי˙"; ולכ‡ור‰, למ‡י נפ˜"מ בנ„ו"„, מˆו˙ "‰˜‰ל", ‰לכ‰ 

זו ב„יני ˘ביעי˙?

˘ביעי˙"  ˘ל  "˜ˆיר  ˜יים  ע„יין  ‰˘מיט‰  ˘נ˙  סיום  ל‡חר  ˘‚ם   – ז‰  ˘„ין  ובפרט 
˘י˘ ל‰˙נ‰‚ בו כ„יני ‰˘ביעי˙ – כבר למ„נו מ‰פסו˜ בס' ˘מו˙ (˙˘‡ ל„, כ‡) "בחרי˘ 
מרבו˙ינו  י˘  ו˜ˆיר?  חרי˘  נזכר  ("למ‰  ˘ם  ר˘"י  ˘מפר˘  כמו  ˙˘בו˙",  וב˜ˆיר 
למוˆ‡י  ˘ביעי˙ ‰יוˆ‡  ˘ל  ו˜ˆיר  ל˘ביעי˙  ˘ביעי˙ ‰נכנס  ערב  ˘ל  חרי˘  על  ‡ומרים 

˘ביעי˙"); ומ‰ ר‡‰ ‰כ˙וב לחזור עליו כ‡ן, ˘ל‡ במ˜ום ‰לכו˙ ‡לו?

‡ל‡:

‰˘מיט‰,  ˘ב˘נ˙  ˘מים  ביר‡˙  ו‰˙חז˜ו˙  ‰˙עוררו˙  ‡ו˙‰   ˙‡ "ל‰מ˘יך"   , כ„י 
נו‰‚˙  ˘ביעי˙  "ע„יין  ‰רי  ‰˘ביעי˙,  ‰˘נ‰  בפועל  ˘נס˙יימ‰  ˘‡ף  ‰כ˙וב,  מ„‚י˘ 
ב‰"; ל‡ זו בלב„ ˘מכיון ˘נמˆ‡ים מי„ ל‡חר ‰˘מיט‰ ‡פ˘ר ל‰יזכר ב˘נ˙ ‰˘מיט‰ 
י„י  (על  בפועל  ‰˘מיט‰   ˙‡ ע„יין  ˘מר‚י˘ים  מזו  י˙יר‰  ‡ל‡  ז‰,  בזכרון  ול‰˙עורר 
˘ב˘נ˙ ‰˘מיט‰  ובמיל‡ ‰‰˙עוררו˙  ˘ביעי˙"),  למוˆ‡י  ˘ביעי˙ ‰יוˆ‡  ˘ל  ‰"˜ˆיר 

ע„יין ˜יימ˙ בפועל. 

ו. וי˘ ל‰וסיף ˘מבי‡ור ז‰ יכול‰ ל‰יו˙ נפ˜"מ ל‰לכ‰: 

˘נ˙  במוע„  ˘נים  ˘בע   ı˜מ" ˘˜בע‰ ‰כ˙וב  "‰˜‰ל"  מˆו˙  בענין  י„וע‰ ‰ח˜יר‰ 
‰˘מיט‰", ‰‡ם מˆו˙ "‰˜‰ל" ˙לוי‰ ב˜יום מˆו˙ ˘מיט‰ ב˘נ‰ ˘לפנ"ז, ‡ו ˘‡ין ז‰ 

‡ל‡ סימן על זמן ‰מˆו‰. 

„יעו˙  ˘ל‰רב‰  ‰˘ני,  ‰מ˜„˘  בי˙  בזמן  "‰˜‰ל"  מˆו˙  ‚„ר  ˙לוי  זו  ובח˜יר‰ 
‰˘מיט‰ ‡ז ‰י˙‰ ר˜ מ„רבנן [ר‡‰ ‡נˆי˜לופ„י‰ ˙למו„י˙ ערך ‰˜‰ל. ו˘"נ]: 

‡ם נ‡מר ˘מˆו˙ "‰˜‰ל" ˙לוי‰ ‰י‡ ב˜יום מˆו˙ ˘מיט‰ – נמˆ‡ ˘בזמן בי˙ ˘ני, 
כיון ˘‰˘מיט‰ נ‰‚‰ ר˜ מ„רבנן, ‰רי מן ‰˙ור‰ ‰יו פטורים ממˆו‰ זו; ‡ולם ‡ם נ‡מר 

˘‰י‡ מˆו‰ בפ"ע – ‰רי ‰יו מחויבים ‡ז במˆו˙ "‰˜‰ל" מן ‰˙ור‰. 

וע"פ ‰נ"ל ב˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰ נמˆ‡ לכ‡ור‰ כ‡ופן ‰‡' – כי כל ענינ‰ 
ו‡ם ‰˘מיט‰  ב˘נ˙ ‰˘ביעי˙,  ˘מיט‰  מˆו˙  ל˜יום  "‰מ˘ך"  "‰˜‰ל" ‰ו‡  מˆו˙  ˘ל 

‰י‡ ר˜ מ„רבנן – ‡יך י‰י‰ "‰˜‰ל" מ„‡וריי˙‡?!

‡ולם בעומ˜ יו˙ר י"ל ˘‡ינו מוכרח. כי י˘ סבר‡ לומר, ˘כיון ובפועל ˘ב˙ו מעבו„˙ 
כ‡ן  י˘  סוף  ˘סוף  ‰רי  מ„רבנן,  ר˜  ‰י˙‰  זו  ˘בי˙‰  ‡ם  ‡פילו  ‰˘בע,  ב˘נ˙  ‰‡„מ‰ 
חלו˙ ˘ל "˘נ˙ ‰˘מיט‰" (‚ם מן ‰˙ור‰) ˘‡פ˘ר ל˜יים "‰˜‰ל" ב‰מ˘ך ‡לי‰ [וי„וע 
מ‰ ˘ח˜רו ‰‡חרונים בכ‚ון „‡ ‡ם ˜נין מ„רבנן מועיל לענינים ˘מ„‡וריי˙‡ (ר‡‰ פס"„ 

ל‰ˆ"ˆ חל˜ ‡ורח חיים ס˙מ"ח ס"‚. ˘„י חמ„ כללים מערכ˙ ‰˜ו"ף כלל ח"י. ועו„), ו‡כ"מ].



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

מעמ„ ‰ר סיני 
ב‡רı י˘ר‡ל?

מ˜ı ˘בע ˘נים ‚ו' ‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‚ו'
(ל‡, י ו‡ילך)

מˆוו˙  מ˜ום  ‰רי  בי‡ור,  „רו˘  לכ‡ור‰ 
˘מיט‰  למˆו˙  ב‰מ˘ך  לכ‡ור‰  ‰י‡  ‰˜‰ל 
ומ„וע ‰מ˙ין ‰כ˙וב  ר‡‰),  בפ'  עכ"פ  ב‰ר ‡ו  (בפ' 

במˆוו˙ ‰˜‰ל ע„ סיום ‰˙ור‰?

בנו‚ע  ‰רמב"ם  „ברי  ע"פ  בז‰  לומר  וי˘ 
 .  . ב‡ימ‰  ל˘מוע   .  . "חייבין  ‰˜‰ל  למˆו˙ 
כ‡ילו  עˆמו  ויר‡‰   .  . בסיני  בו  ˘ני˙נ‰  כיום 
(‰ל'  ˘ומע‰"  ‰‚בור‰  ומפי  ב‰  נˆטו‰  ע˙‰ 
ב˙ור‰  ˜ור‡  „כ˘‰מלך  ונמˆ‡  ‰"ו).  פ"‚  ח‚י‚‰ 

‰רי ז‰ ע"„ מעמ„ ‰ר סיני.

מ˘ום  ‰ו‡  כז‰  למעמ„  ו‰ˆורך  ו‰טעם 
˙ור‰  ומ˙ן  סיני  ‰ר  „מעמ„  ‰חי„ו˘  ˘עי˜ר 
‰י' ל‡ בלימו„ ‰˙ור‰ ו˘מיע˙ מˆוו˙ ‰', ‡ל‡ 
ז‰ ˘מעמ„ ‰ר סיני ‰י' ב‡ופן ˘ל ר‡י', כמ"˘ 
ר‡י˙ם  ‚ו' ‡˙ם  רו‡ים ‡˙ ‰˜ולו˙  "וכל ‰עם 
ר‡י'  ע"י  כי „וו˜‡  וכיו"ב,  יט)  טו –  כ,  (י˙רו  ‚ו'" 
לבל˙י  פניכם  על  יר‡˙ו  ˙‰י'  ל"בעבור  ב‡ים 

˙חט‡ו" (י˙רו ˘ם, יז).

ר"‰  (ר‡‰  לר‡י'  ˘מיע‰  וכי„וע „‡ינ‰ „ומ‰ 
‚וף  על  פועל˙  מ˜רוב  ˘‰י‡  ר‡י'  „ר˜   ,(‡ כו, 

‰‡„ם ע„ ˘‰„בר ‰נר‡‰ מ˙‡מ˙ ‡ˆלו ל‚מרי, 
 ˙‡ רו‡ים  ‰עם  ˘"כל  ˘ע"י  במ"˙,  ‰י'  וכן 
˘"‡נכי  מי˘ר‡ל  כ‡ו"‡  נ˙‡מ˙ ‡ˆל  ‰˜ולו˙" 

‰' ‡ל˜יך".

מ"˙  „ור  ˘ל‡חרי  ˘‰„ור  בכ„י  כן,  ועל 
לע˘ו˙  ו˘מרו  ו‰„ורו˙ ‰ב‡ים "יר‡ו ‡˙ ‰"‡ 
מספי˜‰  ‡ינ‰   - ‰ז‡˙"  ‰˙ור‰  „ברי  כל   ˙‡
זכיר˙ מעמ„ ‰ר סיני - לזכור „בר ˘‰י' בעבר, 
˘כל  ‰˜‰ל,  מˆו˙  מיוח„,  ענין  ˆ"ל  ‡ל‡ 
כמו  יח„  נ˜‰לים  וטף,  נ˘ים  ‡נ˘ים  י˘ר‡ל, 
ע˙‰  כ‡ילו  עˆמו  "ויר‡‰  סיני  ‰ר  במעמ„ 

נˆטוו‰ ב‰ ומפי ‰‚בור‰ ˘ומע‰".

סמוך  ‰מˆו‰  ˘נ‡מר‰  ‰טעם  מובן  ועפ"ז 
זו  מˆוו‰  ˙וכן  כל  כי   ,ıל‡ר כניס˙ם  ולפני 
‰י‡ לחיו˙ מח„˘ ‡˙ מעמ„ ‰ר סיני ‚ם כ‡˘ר 

˜בלו  ˘בו  ‰מ˜ום   - סיני  ממ„בר  בנ"י  יוˆ‡ים 
ו˘ונ‰  ‡חר  למ˜ום  ‰‚בור‰  מפי  ‰˙ור‰   ˙‡
‡ˆלם  י‰י'  ‰‰ו‡  במ˜ום  ˘‚ם  כ„י  ב˙כלי˙, 

מעין ‰מעמ„ ˘ני˙נ‰ בו ‰˙ור‰ בסיני.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 187 ו‡ילך)  

חיוב ‰˜‰ל – מ‡יז‰ ‚יל?
‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים ו‰נ˘ים ו‰טף
ו‰טף- למ‰ ב‡ים, ל˙˙ ˘כר למבי‡י‰ם
(ל‡, יב. ר˘"י)

כ˙ב  ל"‰˜‰ל"  לבו‡  "‰טף"  חיוב  בזמן 
נפל  מכלל  ˘יˆ‡ו  „˙יכף  "נר‡‰  חינוך  ‰מנח˙ 

‡ו בנול„ ˘כלו רוב ח„˘יו" (מˆו‰ ˙ריב).

‰˜‰ל  מˆוו˙  ˘‰רי  ˆע"‚,  לכ‡ור‰  ו„בריו 
‰י‡ מ"ע מן ‰˙ור‰, וספי˜‡ לחומר‡, ו‡"כ ‚ם 
˜ו„ם ˘יˆ‡ו מכלל נפל וו„‡י ˆריכים ל‰בי‡ם.

מכלל  ˘יˆ‡ו  ˜ו„ם  ˘‚ם  לומר  י˘  וב‡מ˙ 
˘ספי˜‡  מטעם  ר˜  ‡ינו  ‡ך  ל‰בי‡ם,  י˘  נפל 

לחומר‡:

מח‚י‚‰  (ומ˜ורו  ר˘"י  כ˙ב  בטעם ‰ב‡˙ ‰טף 
ו‡"כ,  למבי‡י‰ם",  ˘כר  "ל˙˙  ˘‰ו‡   (‡  ,‚

˙יכף מ˘נול„ יל„ מחוייבים ל‰בי‡ו, ˘‰רי ‡ין 
כ„י  ‡ל‡  וי˘מע,  ילמ„  ˘‰ו‡  ב‰ב‡˙ו  ‰כוונ‰ 
‰„בר  ˘‡פ˘רי  ˘בר‚ע  ונמˆ‡,  ˘כר".  "ל˙˙ 
מן  למ"ע  י˘נו  ˘כר"  "ל˙˙  ‰טף   ˙‡ ל‰בי‡ 

‰˙ור‰ ל‰בי‡ ‚ם "טף" כז‰.

"וטף  מ"‚:  פ"‡  למ‚יל‰  ˙ויו"ט  ‚ם  [ור‡‰ 
ל‡ ב‡ו ‡ל‡ כ„י לי˙ן ˘כר למבי‡י‰ן . . ו‡"כ 
למבי‡י‰ן  ˘כר  י˘  ˘‰ו‡  כמו˙  ˜טן  ‰ו‡  ‡פי' 

ומבי‡ין ‡ו˙ו"].

ומע˙‰ י˘ לומר ˘חיוב ‰ב‡˙ ‰טף ‚ם ˜ו„ם 
˘ספי˜‡  מטעם  ר˜  ‡ינו  נפל,  מכלל  ˘יˆ‡ו 
ל‰בי‡ם  ˘מחוייבים  ‡ל‡  כנ"ל,  לחומר‡, 
‰טף  לכל  ‰ו‡  טעמ‡  ח„  ˘‰רי  וו„‡י,  מ˙ור˙ 
בין  לחל˜  ‡ין  ובז‰  למבי‡י‰ם",  ˘כר  "ל˙˙   -
‰‚יעו לחינוך ‡ו ל‡ ‰‚יעו, בין יˆ‡ו מ˙ור˙ נפל 
ל‰בי‡ו,  ˘˘ייך  מי  בכל  וכיו"ב, ‡ל‡  יˆ‡ו  לל‡ 
מחוייבים ל‰בי‡ו "ל˙˙ ˘כר למבי‡י‰ם", ו˜"ל.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם – ‰˙ווע„ויו˙ ח"‡ עמ' 457)

פניניםפנינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ל‰˜‰יל ול‰בי‡ ‡˙ ‰בנים ו‰בנו˙ ל‰˙חנך 
בחינוך ˘ל ˙למו„ ˙ור‰ ביר‡˙ ˘מים

לטוב‰,  עלינו  ‰ב‡ים  ‰˜‰ל,  ימי  ‰סוכו˙,  ח‚  ובימי  ‰נור‡ים  בימים  ‡˘ר  ובטח 
י˙עורר כל רב, כל מנ‰י‚, כל עוס˜ בˆרכי ˆיבור, כל ‡ח„ ‡˘ר „בריו נ˘מעין – 

לב  ‡ל  נכנסים  מי˘ר‡ל,  ו‡ח˙  ‡ח„  לכל  ˘י˘נו  ער  לב  ‰לב,  מן  ‰יוˆ‡ים  ו„ברים 
‰˘ומעים –

ובפרט  עז,  ובי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  ˘מים  ויר‡˙  ל˙ור‰  וסביב˙ו  ע„˙ו  בני   ˙‡ לעורר 
ל˙מוך לחז˜ ול‰רחיב ‡˙ מוס„ו˙ ‰חינוך ‰כ˘ר, חינוך ˘ל ˙למו„ ˙ור‰ ביר‡˙ ˘מים, 
י„יו  מע˘‰  ‰וי'  מטעי  נˆר  ל‰יו˙  ב‰ם,  ל‰˙חנך  ו‰בנו˙  ‰בנים   ˙‡ ול‰בי‡  ול‰˜‰יל 

ל‰˙פ‡ר.

ו‡ני ˙˜ו‰ ‡˘ר ‰˙עוררו˙ ו‰˘פע‰ זו ˙‰‡ נמ˘כ˙ ופועל˙ על כל ‰˘נ‰ כול‰. 

וב‚לל ז‡˙ יזכנו ‰˘ם י˙ברך ל‚‡ול‰ ‰˘לימ‰ על י„י מ˘יח ˆ„˜נו, לע˘ו˙ ול˜יים 
מˆו˙ ‰˜‰ל בזבול בי˙ ˙פ‡ר˙נו, במ‰ר‰ בימינו, ‡כי"ר.

‰מברך ומ˙ברך בכ˙יב‰ וח˙ימ‰ טוב‰ ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰ ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙

מנחם מענ„ל בן חנ‰ ˘ני‡ורס‡‰ן

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˘מב ו‡ילך)

כל מנ‰י‚: ל‰עיר, ‡˘ר י"‡ ˘ב‡ם ‡ין מלך בי˘ר‡ל ‰‚„ול ˘ב„ור ‰י' ˜ור‡ פר˘˙ ‰˜‰ל. וב‡ז‰רו˙ רב 
סע„י' ‚‡ון („יבור ל‡ ˙˘‡): רב מ‰יר י˜ר‡ ספר במוע„ ˘מיט˙ (מנח˙ חינוך ˘ם. בי‡ור ל‰רב פערל‡ על 

ס' ‰מˆו˙ לרס"‚, ע˘‰ ט"ז ופ' יו"„). ו‡כ"מ. 

‡ח„ ו‡ח˙: כי„וע, ‚ם נ˘ים חייבו˙ במˆו˙ ‰˜‰ל. 



כ‚

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

בחיי ‰יום יום

 ל‰˜‰יל ‰טף ל‰˙חנך בחינוך 
˘ל ˙"˙ ביר‡˙ ˘מים

ב"‰, ח"י ‡לול, ‰'˙˘י"ב 

ברו˜לין, נ.י. 

‡ל ‡חינו ו‡חיו˙ינו, בני ובנו˙ י˘ר‡ל, „י בכל ‡˙ר ו‡˙ר, 

‰' עלי‰ם יחיו. 

˘לום וברכ‰! 

עמו„ חז˜ וכבו„ ‚„ול ב„˙
לכל  ˘ולח  ולברכ‰, ‰נני  לטוב‰  י˘ר‡ל  כל  ועל  עלינו  ל˜ר‡˙ ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰ ‰ב‡‰ 
‡חינו ו‡חיו˙ינו, בני ובנו˙ י˘ר‡ל, ב‡˘ר ‰ם ˘ם, ‰' עלי‰ם יחיו, ברכ˙ ‰˘נ‰ ל‰כ˙ב 

ול‰ח˙ם ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰. 

וכבו„  חז˜  עמו„  ‰מˆו‰  בז‡˙  ‡נו  נזכרים   ,‡˙˘ ‰‡י  ‰˘מיט‰,  ˘נ˙  ובמוע„   ı˜מ
במ˜ום  נ˜‰לי ם  ‰יו  ו‰טף  ו‰נ˘ים  ‰‡נ˘ים  ‰עם  כל  ‡˘ר  ‰˜‰ל,  מˆו˙  ב„˙,  ‚„ול 
עול  ˜בל˙  ˘מים,  מלכו˙  ˜בל˙  פר˘˙  ל˘מוע  ‡מן,  בימינו  במ‰ר‰  ˘יבנ‰  ‰מ˜ו„˘, 

מˆו˙, ˜בל˙ ברי˙ו˙ ˘ל ˙ור‰ ומ˘מיע לרבים ע˘ר ˙ע˘ר. 

ל˘מור „רך ‰',  ו‰בנו˙  בחינוך ‰בנים  מˆווים ‡נו  ˘ע‰  ובכל  ע˙  ˘בכל  פי  על  ו‡ף 
‰נ‰ מ˜ı ובמוע„ ˘נ˙ ‰˘מיט‰ מˆווים ‡נו בז‰ בי˙ר ˘‡˙ וב˙וספו˙ ‰˙עוררו˙. וכמו 

˘נ‡מר: ובני‰ם ‚ו' י˘מעו ולמ„ו ליר‡‰ ‡˙ ‰וי'.

עמו„ . . ב„˙: חינוך סוף מˆו˙ ברי"˙. 

פר˘˙ ˜בל˙ . . ˙ע˘ר: ר˘"י סוט‰ מ‡, ‡. וברמב"ם ‰ל' ח‚י‚‰ רפ"‚: פר˘יו˙ ˘‰ן מזרזו˙ ‡ו˙ם במˆו˙ 
ומחז˜ו˙ י„י‰ם ב„˙ ‰‡מ˙. 

י

יינה של תורהיינה של תורה

‰˜‰ל - ל‰מ˘יך ‡˙ ‰˘מיט‰ 
על כל ˘˘˙ ‰˘נים

˘מיט˙   – ˘מיט‰   / ר‡˘ונ‰?  ב˘נ‰  ול‡  ˘מיני˙"  "ב˘נ‰  ‰ו‡  "‰˜‰ל"  מ„וע 
בכח  ‡ין   / ˜וני"   ˙‡ "ל˘מ˘   – ˘„ך"  ˙זרע  ˘נים   ˘˘"  / ו‰פירו˙   ıר‡‰ ‰‡„ם, 
 / ‰‡„ם?  נכסי  על  ‰בעלים  מי   / ‰˘י"˙  מברכ˙  ר˜  ‡ל‡  ˙בו‡‰  ל‰ˆמיח  ‰‡„מ‰ 
מ„וע "‰˜‰ל" ‰ו‡   / בר˘ו˙ ‡„ון ‰כל"  ל‰ח„יר ‡ˆל ‰‡„ם ‡˘ר "‰כל   – "‰˜‰ל" 

בח‚ ‰סוכו˙?

◇ ◇ ◇

מ„וע "‰˜‰ל" ‰ו‡ "ב˘נ‰ ˘מיני˙" ול‡ ב˘נ‰ ר‡˘ונ‰?
 ˙‡ "‰˜‰ל  ‰˙ור1‰  מˆוו‰  ‰˘מיט‰,  ˘נ˙  ˘ל‡חר  ‰סוכו˙  בח‚  ˘נים  ˘בע  מי„י 
‰עם ‰‡נ˘ים ‰נ˘ים ו‰טף", ומטר˙ ‰‡סיפ‰ ו‰‰˙˜‰לו˙ ‰י‡, כמבו‡ר בכ˙וב "למען 

י˘מעו ולמען ילמ„ו ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡לו˜יכם" – לעורר ‡˙ ‰עם ליר‡˙ ‰' ולעבו„˙ו.

 ı˜מˆוו˙ ‰˜‰ל ‰ו‡ "מ ˘ל  ˘זמנ‰  ˘מ„‚י˘  ˙מו‰,  מˆינו „בר  בל˘ון ‰כ˙וב  ו‰נ‰ 
"במוע„  ‰כ˙וב  ב‰מ˘ך  וכמפור˘  ‰˘מיט‰,  ל˘נ˙  וסיום  כ‰מ˘ך  ‰יינו  ˘נים",  ˘בע 
˘לפניו,  ˘מיט‰  ‡ˆל  ‰˜‰ל  ענין  מ‰  ולכ‡ור‰  ˘ביעי˙"2,  "מוˆ‡י   – ‰˘מיט‰"  ˘נ˙ 
ו‰ל‡ מטר˙ ‰‰˙‡ספו˙ ‰י‡, כ‡מור, לחז˜ ‡˙ י˘ר‡ל בעבו„˙ם וביר‡˙ם למ˘ך ‰˘נים 

1) „ברים ל‡, יב.

2) ר˘"י ע‰"פ.



י‡מˆו˙ ‰˜‰ל

˘מיט‰",  ˘ל  ר‡˘ונ‰  "˘נ‰  ב˘ם  ˙י˜ר‡  זו  ˘˘נ‰  ל‰יפך,  ל‰יו˙  ˆריך  ו‰י‰  ‰ב‡ו˙, 
ול‡ "מ˜ı ˘בע ˘נים" ‰˜ו„מו˙?

ו‚ם בפירו˘ ר˘"י על ‰פסו˜ מˆינו ˘מ„‚י˘ ‡˙ ˘ייכו˙‰ ˘ל ˘נ˙ ‰˘מיט‰ ל"‰˜‰ל" 
˘מיט‰",  ˘ל  ר‡˘ונ‰  ל"˘נ‰  ‰י‡  ‰כ˙וב  ˘כוונ˙  ˘מפר˘  ˘ל‡חר  ‡לי‰,  ˘בסמוך 
נו‰‚˙  ˘ע„יין ˘ביעי˙  ˘נ˙ ‰˘מיט‰,  ולמ‰ ˜ור‡ ‡ו˙‰  ˘מיני˙,  ˘נ‰  ממ˘יך "˘‰י‡ 

ב‰, ב˜ˆיר ˘ל ˘ביעי˙ ‰יוˆ‡ למוˆ‡י ˘ביעי˙".

‡ל‡ ˘י˘נו ˜˘ר מיוח„ בין ˘נ˙ ‰˘מיט‰ ל"‰˜‰ל" ˘ל‡חרי‰, „עניינו ˘ל "‰˜‰ל" 
וחיזו˜  יר‡˙ ‰', ‡ל‡ ‰ו‡ ‰מ˘ך  בענייני  י„י ˜רי‡˙ ‰מלך  על  לעורר ‡˙ ‰עם  ר˜  ‡ינו 
לעבו„˙ ˘נ˙ ‰˘מיט‰ ˘לפניו, ˘ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ מ˙עוררים בני י˘ר‡ל בענייני ‡מונ‰ 
 ˘˘ על  זו ‚ם  ל‰מ˘יך ‰˙עוררו˙  ומעו„„ם  מחז˜ם ‰מלך  ב˘נ˙ ‰˜‰ל  ו‡זי  ויר‡˙ ‰', 
בז‰  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  „ור˘"  "מ˜ר‡ ‡ני  במ„ור  לעיל  בכ"ז  (ור‡‰  ל˘מיט‰ ‰ב‡‰  ע„  ˘נים ‰ב‡ו˙, 

ב„רך ‰פ˘ט, ול‰לן י˙ב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו).

וי˘ לב‡ר פרטי עבו„˙ ˘נ‰ ‰˘ביעי˙, וכיˆ„ מˆוו˙ "‰˜‰ל" ממ˘כ˙ ‡˙ ‰‰˙עוררו˙ 
˘ל ˘נ˙ ‰˘ביעי˙ ‚ם ל˘נים ‰ב‡ו˙.

˘מיט‰ – ˘מיט˙ ‰‡„ם, ‰‡רı ו‰פירו˙
עבו„˙ ‰˘מיט‰ נחל˜˙ ל˘לו˘‰ נו˘‡ים כלליים:

˘נים",   ˘˘"„  ıר‡‰ מעבו„˙  ‰‡„ם  מפסי˜  ‰˘ביעי˙  ב˘נ˙   – ‰‡„ם  ˘בי˙˙ 
ומ˙מסר ל"˘ב˙ ל‰'" – "˘‚ם עוב„י ‰‡„מ‰ כ‡˘ר י˘ב˙ו ב˘נ‰ ‰‰י‡ י˙עוררו ל„רו˘ 

‡˙ ‰'"3, וב˘נ‰ זו פנוי ‰‡„ם ללימו„ ‰˙ור‰ ˘מבי‡ו ליר‡˙ ‰' ול˘מיר˙ ‰מˆוו˙.

עˆמ‰,  ‰‡„מ‰  ˘מˆ„  ‰˘בי˙‰  ‰י‡  ל‰'",  ˘ב˙   ıר‡‰ "ו˘ב˙‰   –  ıר‡‰ ˘בי˙˙ 
˘‡ין עוב„ים ב‰ ו‰י‡ ˘וב˙˙ מעבו„˙ ‰‡רı „כל ˘נ‰.

 ‰„˘‰ לבעלי  ו‡ין  לכל  ‰פ˜ר  ‰ם  זו  ב˘נ‰  ˘ˆומחים  ˘‰פירו˙   – ‰פירו˙  ‰פ˜ר 
בעלו˙ עלי‰ם.

ו˘לו˘‰ עניינים ‡לו ‰ם ˘לו˘‰ חל˜ים בעבו„˙ ‰‡„ם ˘ל ˘נ˙ ‰˘ביעי˙, ‡˘ר יבו‡רו 
ל˜מן, ו˙וכן מˆוו˙ "‰˜‰ל" ‰י‡ ל‰מ˘יך עבו„‰ ו‰˙עוררו˙ זו ‚ם על ˘נים ‰ב‡ו˙.

3) וי˜ר‡ כ‰, ‚-„. ובספורנו ˘ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ברוב ‰מˆו˙ ˘מע˘‰ ‰מˆו‰ ו‰כוונ‰ ‰ם 
מע˘‰  מעˆם  חל˜  ‰י‡  ‡ל‡)  „ברים,  ב' 

‰מˆו‰.

(ל˜ו"˘  במ"‡  מ˘נ"˙  ע"„  ˘ז‰ו  וי"ל 
חכ"ב ע' 116 ו‡ילך) במ"˘ ‰רמב"ם ב‰לכו˙ 

ענינ‰  ˙פל‰  ˘מˆו˙  ‰"ב)  (פ"‡  ˙פל‰ 
˘‰˙פל‰  ˘ז‰  כו'" –  מ˙חנן  "˘י‰‡ ‡„ם 
‡ינו  ˙חנונים  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
נוסף ‰ו‡  חיוב ‡בל  ˙נ‡י ˆ„„י ‡ו ‡פילו 
˘ל  ˙וכנ‰  „ז‰ ‰וי  עˆם ‰מˆו‰, ‡ל‡  על 
בענינ‰  חסר  ˙חנונים  „בל‡  ˙פל‰,  מˆו˙ 

˘ל ˙פל‰.

מרוב  ר˜  ל‡  ˙פל‰  מˆו˙  ˘ונ‰  [ובז‰ 
ˆ„„י,  ˙נ‡י  ‰י‡  ‰כוונ‰  ˘ב‰ן  ‰מˆוו˙ 
ˆיˆי˙  (כסוכ‰,  כ‡לו  ממˆו˙  ‚ם  ‡ל‡ 
ו˙פילין) ˘ב‰ם ‰כוונ‰ ‰י‡ חל˜ מ‰מˆו‰ 
ויכוין   ‰"„ ס"ח  ‡ו"ח  ‡„‰"ז)  (ו˘ו"ע  ב"ח  (ר‡‰ 

כי  ˙רכ‰).  סי'  (סי"‡).  ויכוין   ‰"„ סכ"‰  (סי"ז). 

ו‰מע˘‰  ˘‰כוונ‰  ‰יו˙  עם  ‡לו  במˆוו˙ 
‰ם ˘ני חל˜ים ˘ל ‰מˆו‰ ˘˘ני‰ם בכלל 

‰כוונ‰  בל‡  ‰מע˘‰  מ"מ  ‰מˆו‰,  ‚„ר 
מ˘‡"כ  ‰מˆו19‰.  ˘ל  כחל˜  ‚"כ  נח˘ב 
כוונ˙  בל‡  ‰˙פל‰  „יבור  ‰רי  ב˙פל‰, 

˙חנונים ‰"ז חסר ב‚„ר ˙פל‰].

˘‰‰˜‰ל‰  ‰˜‰ל,  במˆוו˙  י"ל  וכן 
ו˙וכן ‰נ"ל,  כוונ‰  בלי  ו˘מיע˙ ‰פר˘יו˙ 
˘חסר  ‡ל‡  ב‰מˆו‰,  חסרון  ר˜  ל‡  ‰וי 

ב"חפˆ‡" „מˆו˙ ‰˜‰ל20 21. 

כ˙י˜ונ‰ ‡ם  ˘‰‡„ם "ל‡ ˜יים ‰מˆו‰  ‡ל‡   (19
ל‡ יכוין ‡ו˙‰ ‰כוונ‰" (ב"ח ˘ם ס˙רכ"‰).

20) וי"ל ˘ז‰ ני˙וסף ב‰˜‰ל ‚ם ל‚בי סוכ‰ עי"ז 
– ˘‰יר‡‰ כו' נכלל‰ ב‡ו˙ו ‰כ˙וב „‰˜‰ל ‡˙ ‰עם 

(ר‡‰ לעיל ס"ב ב‰חילו˜ בין סוכ‰ ל‰˜‰ל).

לעיל  (‰וב‡   216 ע'  חל"„  בל˜ו"˘  וע"ע   (21
מ‰  נכוחים,  „ברים  ו‡‚„‰")  "„רו˘  במ„ור  ב˜ˆר‰ 
˘נ˙ב‡ר עפ"ז בנו‚ע לנˆחיו˙ מˆוו˙ ‰˜‰ל בזמ‰"ז 
ועפ"ז ‚ם בנו‚ע לחוב˙ ‰‰˘˙„לו˙ ‚ם בזמננו, לע˙ 
בו‡ מוע„ ˜יום מˆו‰ זו בח‚‰"ס „מוˆ‡י ˘ביעי˙ – 
ולחז˜  וטף  נ˘ים  בי˘ר‡ל, ‡נ˘ים  ל‰˜‰יל ˜‰ילו˙ 
„ברי  כל   ˙‡ לע˘ו˙  ויר‡ו  י˘מעו  למען  ‰‡מ˙   ˙„

‰˙ור‰. עיי"˘ ב‡רוכ‰ בז‰.



כ‡מˆו˙ ‰˜‰ל

כל   ˙‡ מחייבים  ˘‡נו  „ין  לי‰  מנ‡ 
 .  . לבם  "ל‰כין  מ‰נ˜‰לים  ו‡ח„  ‡ח„ 
˘חיזו˜  נ‡מר  כו'"15, „‡ם  בכוונ‰  ל˘מוע 
כ˙וˆ‡‰  ר˜  ‰ב‡  ענין  ‰ו‡  ‰‡מ˙   ˙„
˘י˘  לן  מנ‡  מובן  ‡ינו  ב‡מ˙  זו,  ממˆו‰ 
(ובפרט,  כך  לכוון  ‡ח„  כל  לחייב  מ˜ום 
 – ‰מ˜‰יל  על  ‰י‡  ‰מˆו‰  ˘בפ˘טו˙ 
וכ‰„יעו˙ ‰˘ונו˙  ב"„ ‡ו ‰ז˜נים,  ‰מלך, 
‰˜‰ל.  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  (ר‡‰  בז‰ 
˘ם.  וב‰נסמן   20 ‰ער‰   189 ע'  חל"„  ל˜ו"˘ 

„מכיון  ‰רמב"ם  ˘‰וסיף  וז‰ו  ועו„)). 

‰‡מ˙",   ˙„ לחז˜   .  . ‰כ˙וב  ˘"˜בע‰ 
פ˘יט‡,   – ‰מˆו‰  עˆם  ˘ז‰ו  כלומר 
˘‰חיוב „"כוונ‰" מוטל על כ‡ו"‡, „כ˘ם 
פר˘יו˙  ˜רי‡˙  כולל  ‰˜‰ל  מˆו˙  ˘‚„ר 
במˆו˙  ‡ו˙ן  מזרזו˙  "˘‰ן  ‰˙ור‰  מן 
נכלל  כך  ‰‡מ˙",  ב„˙  י„י‰ם  ומחז˜ו˙ 
ו˘מיע˙ו  ˘מעמ„ו  כ"‡16,  על  ‰חיוב  בו 
לבם  „"ל‰כין  ב‡ופן  ˙‰י'  מע˘‰  ב˘ע˙ 

ול‰˜˘יב ‡זנם ל˘מוע ב‡ימ‰ כו'".

ח˘יב  ˘‰רמב"ם  מ‰  יומ˙˜  [ועפ"ז 
מˆו˙  ב'  ול‡  ‡ח˙  למˆו‰  ‰˜‰ל  מˆו˙ 
ס‰)  ופר˘יו˙  ˜סב  (מ"ע  ‰ב‰"‚  (כ„ע˙ 
 – ˙ל‚))  רסו,   – (וב‰˘לם  רˆ  (סרפ"ט,  ו‰יר‡ים 
˘ב˜רו‡  ומˆו‰  ˘י˜ר‡,  ‰מלך  על  מˆו‰ 

15) ול‰עיר ממ˘"כ בס' ˘ני ‰מ‡ורו˙ (למ‰רי"‡ 
ח"ב  ‰ז˜ן)  רבינו  ˙למי„  מ‰‡מיל  עפ˘טיין  ‰לוי 
פ‡"פ  "˘מע˙י  וז"ל:   ,'‰ למˆו˙ ‡‰ב˙  בנו‚ע  ס"ב 
ל˙˜וע  ‰י‡  ו‡‰ב˙  ˘מˆו˙   .  . נ"ע  מ‡„מו"ר 
‰‡‰ב‰   ˙‡ ‰מעוררים  ב„ברים   .  . ו„ע˙ו  מח˘ב˙ו 
‰י'  וע„"ז  ‰מˆו‰".  מעי˜ר  ז‰  ‡ין  מז‰  ˘יב‡  ומ‰ 
ל‰˜‰יל  ‰מ˜‰יל  על  ‰י‡  ˘‰מˆו‰  בנ„ו"„,  ‡פ"ל 
ליר‡‰ ‡˙ ‰', ‡בל ‡י"ז  ˘יבו‡ו  בכ„י  כו'  ‡˙ ‰עם 

מˆו‰ על ‰נ˜‰לים (ב‰כוונ‰ ב˘ע˙ מע˘‰).

16) ר‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ חי"ט ע' 367 ו‡ילך.

ל˘מוע  כולם  ˘יבו‡ו  ‰˙ור‰   ˙‡ ‰מלך 
ובח"‡  ˘ם  פערל‡  ‰רי"פ  בבי‡ור  מ˘"כ  (ור‡‰ 

ע˘‰ טז), כי ל‰רמב"ם ‚„ר ‰מˆו‰ ‰ו‡ ל‡ 

‚וף פעול˙ ‰‰˜‰ל‰ ו˜רי‡˙ ‰פר˘יו˙ ˘ל 
נ˜ו„‰  כ"‡  ל˘מוע,  יבו‡ו  ו˘בנ"י  ‰מלך 
לבם  כוונ˙  ‰‡מ˙",   ˙„ "חיזו˜   – ‡ח˙ 

בע˙ מעמ„ ‰˜‰ל].

ועל פי ז‰ י˘ לב‡ר ‚ם ‰וספ˙ ‰רמב"ם 
ב‰  נˆטו‰  ע˙‰  כ‡ילו  עˆמו  "ויר‡‰ 
˘"ל‡  „כיון  ˘ומע‰"17,  ‰‚בור‰  ומפי 
‰‡מ˙",   ˙„ לחז˜  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ˜בע‰ 
„פעול‰  ב‡ופן  י‰י'   ˙„‰ ˘חיזו˜  ‰יינו 
וילך   – (פר˘˙נו  בפסו˜  (וכמ"˘  נמ˘כ˙ 
‚ו'"),  ‰ימים  כל   ‡"‰  ˙‡ "ליר‡‰  י‚)  ל‡, 
ב‡ו˙ו  וכו'  ו‰‡ימ‰  ˘‰כוונ‰  מובן  ‰רי 
 ‡‰˙˘ ע„  ביו˙ר,  ב˙ו˜ף ‚„ול  מעמ„ ˆ"ל 
ולכן   – ‰ימים"  ב"כל  פעול˙ן  ‰מ˘כ˙ 
כ‡ילו  עˆמו  ˘"יר‡‰  ‰ו‡  ‰חיוב  בכלל 
˘ומע‰",  ‰‚בור‰  ומפי  ב‰  נˆטו‰  ע˙‰ 
כי „ו˜‡ כ˘‰‡ימ‰ וכו' ‰י‡ ב‡ופן ז‰ ‰רי 
בכל  ‰‡מ˙  ב„˙  חיזו˜  לפעול  בכח‰  ‡ז 

‰ימים, ב„ו‚מ˙ מעמ„ ‰ר סיני18.

 ‚ 
מˆו˙  ˘ל  ‰מיוח„  ב‚„ר‰  יסי˜  עפ"ז 

‰˜‰ל, ˘‰כוונ‰ ‰י‡ מ‚וף ‰מˆו‰

‰רמב"ם  בי‡ר  ‡מ‡י  מובן  ז‰  פי  ועל 
ברוב  כ„רכו  (˘ל‡  ‰מˆו‰  כוונ˙   ˙‡ כ‡ן 
‰מˆוו˙) – לפי ˘כוונ˙ מˆו‰ זו (‡ינ‰ כמו 

17) ובפ˘טו˙ ˜‡י ל‡ ר˜ ‡לפניו – מי ˘‡ינו יכול 
ל˘מוע כו' – כ"‡ ‚ם ‡לפני פניו ועל כ‡ו"‡.

18) ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חל"„ ע' 189 ו‡ילך.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

"˘˘ ˘נים ˙זרע ˘„ך" – "ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני"
זו  מˆוו‰  ˜יום  י„י  על  ‡˘ר  ‰חינוך4,  בספר  ‰ו‡  מבו‡ר  ˘מיט‰  מˆוו˙  ˘ל  ˙וכנ‰ 
מ‚יעים ל‰כר‰ ו‰ר‚˘‰ ˘"‡ין „בר מיוח„ בר˘ו˙ו ר˜ ˘‰כל בר˘ו˙ ‡„ון ‰כל", ועבו„‰ 

זו נחל˜˙ ‰י‡ ל˘לו˘˙ חל˜ים ‰מ˙‡ימים ל˘לו˘˙ פרטי ‰מˆוו‰ ‰‡מורים למעל‰:

˘בי˙˙ ‰‡„ם –

מטר˙ ברי‡˙ ‰י‰ו„י ‰י‡ כמפור˘ במ˘נ‰ – "‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני"5, ונמˆ‡, 
˘‡ין ל‡„ם בעלו˙ על עˆמו, ‡ל‡ ‰רי ‰ו‡ עב„ ‰', וכל מ‰ו˙ו ו‰וויי˙ו ‰י‡ לעבו„ ‡˙ 
 ˙‡ ומעביר  ו‚ו'",  ˘„ך  ˙זרע  ˘נים  ב"˘˘  ‰‡„ם  עוס˜  כ‡˘ר  ו‚ם  וכחו.  זמנו  בכל   '‰
ל‰יו˙  – ˆריכ‰  ‚ם ‰‚˘מיים   – מע˘יו  כל  מטר˙  ע„יין  לפרנס˙ו, ‰רי  בעמלו  יומו  רוב 
חל˜  ‰ו‡  ‰‡„מ‰  עס˜  ˘‚ם  ונמˆ‡  ‰˘י"˙,   ˙‡ ולעבו„  לחיו˙  ל‰˙פרנס,  ˘יוכל  כ„י 

מעבו„˙ו י˙'.

על  ˘י˘כח  ‰ח˘˘  ˜יים   ,ıר‡‰ בעבו„˙  זמנו  רוב  וטרו„  ˘˜וע  ˘‰‡„ם  מכיוון  ‡ך 
˙כלי˙ ברי‡˙ו, ˘כל מ‰ו˙ו ‰י‡ לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙"˘, ולכן מעני˜‰ ‰˙ור‰ ‡˙ ˘נ˙ 
‰˘מיט‰, ˘ב‰ י‰ו„י חייב ל‰˙נ˙˜ מעבו„˙ ‰‡רı ‡˘ר ל‡ ניכר ב‰ ב‚לוי ˘עו˘‰ ז‡˙ 

ל˘ם ˘מים, ול‰˙מסר לחלוטין לעבו„‰ רוחני˙ ול„בי˜ו˙ ב‰˜ב"‰.

ו˘נ‰ זו ‰י‡ ‰נו˙נ˙ לו כח ועוז ל˘˘ ˘נים ‰ב‡ו˙, ‡˘ר ‚ם כ˘י˘וב לעסו˜ בעבו„˙ 
מטר˙ו  ˘כל  ל‰יו˙   ,'‰ מעבו„˙  חל˜  ‰י‡  ‰‡„מ‰  עבו„˙  ‚ם  ‡˘ר  ויר‚י˘  י„ע   ,ıר‡‰
עבו„˙  כולל   – ˘מים"  ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  וכˆיווי ‰מ˘נ6‰ "כל  ‰י‡ "ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", 

‰פרנס‰ וˆרכי ‰‚וף.

‡ין בכח ‰‡„מ‰ ל‰ˆמיח ˙בו‡‰ ‡ל‡ ר˜ מברכ˙ ‰˘י"˙
– ıבי˙˙ ‰‡ר˘

י„י  על  ˆמח‰  ל‰וˆי‡  ור‚ילו˙‰  טבע‰  ו‚ם  ל‰˜ב"‰,  ‰י‡  ˘ייכ˙  ומלו‡‰   ıר‡‰
˘חור˘ים וזורעים ‡ו˙‰, ‡ין ז‰ מכח עˆמ‰ ח"ו, ‡ל‡ מכח ˘נו˙ן ‰˘י"˙ ב˜ר˜ע.

בחיי  "˘מ‡מין   – זרעים"  ס„ר  ז‰  "‡מונ˙  ˘‡מרו  מ‰  על  בירו˘למי7  וכ„‡י˙‡ 
‰עולמים וזורע", ומבו‡ר בז8‰ ˘י‰ו„י ‰זורע ˘„‰ו ‡ינו סומך על טבע ‰‡„מ‰ ˘˙וˆי‡ 

4) מˆו‰ ˘כח. ור‡‰ מˆו‰ פ„.

5) ˜„ו˘ין פב, ב.

6) ‡בו˙ פ"ב מי"ב.

7) ‰וב‡ ב˙ו„"‰ ‡מונ˙ – ˘ב˙ ל‡, ‡.

8) ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ע' 216 ועו„.



י‚מˆו˙ ‰˜‰ל

˘‰ˆמיח‰  ויו„ע  ˘מכיר  וזורע",  ‰עולמים  בחיי  "מ‡מין  ‡ל‡  וס‚ול˙‰,  מכח‰  יבול‰ 
ו‰˙בו‡‰ מ‚יע‰ ‡ך ור˜ מכוחו י˙"˘, ובוטח בו ˘י˙ן ברכ˙ו.

˘לפני‰, ‰רי  וזריע‰  בחרי˘‰  ˙לוי‰  חו˜י ‰טבע ‰רי ˆמיח˙ ‰˙בו‡‰  פי  ˘על  ו‡ף 
 ˙‡ מˆוו‰  ‰˘י"˙  ‰˘מיט‰  ב˘נ˙  ˘‰רי  כן,  ‰‡מ˙  ˘‡ין  ומר‡‰  ‰˘מיט‰  ˘נ˙  ב‡‰ 
‰‡„ם ל‰˘בי˙ ˘„‰ו ול‡ לזרע‰ כלל, ועל ‰טענ‰ "מ‰ נ‡כל ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙", מבטיח‰ 
‰˘נים",  ל˘ל˘  ‰˙בו‡‰   ˙‡ וע˘˙  ‰˘˘י˙,  ב˘נ‰  לכם  ברכ˙י   ˙‡ "וˆיווי˙י  ˙ור9‰ 
מכל  ב‚„רי ‰טבע, ‡ל‡ „בר ‰יוˆ‡  ו‚ם ‡ינו  חו˜י ‰טבע ‰ר‚ילים,  לפי  ז‰ ‡ינו  ˘„בר 
חו˜ וטבע – ˘זריע‰ ˘ל ˘נ‰ ‡ח˙ ˙ˆמיח ˙בו‡‰ ‰מספ˜˙ ל˘לו˘ ˘נים, ומז‰ יווכח 
‰‡„ם ‡˘ר ˆמיח˙ ‰˙בו‡‰ ו‰פירו˙ ‰י‡ "ל‡ בכוח‰ וס‚ול˙‰"10 ˘ל ‰‡רı, ‡ל‡ "‰ו‡ 

‰נו˙ן לך כח לע˘ו˙ חיל".

‡ˆלו  מ˙יי˘ב˙  ‰רי  ‰˘מיט‰,  ב˘נ˙  ז‰  ב‡ופן  ‰˘י"˙  ברכ˙   ˙‡ ‰י‰ו„י  וכ˘רו‡‰ 
‰כר‰ זו ב‡ופן עמו˜, וב˘˘ ˘נים ‰ב‡ו˙ זוכר ‰ו‡ ‡˘ר ‡ין ‰˙בו‡‰ ˆומח˙ כ˙וˆ‡‰ 

מחרי˘˙ו וזריע˙ו, ‡ל‡ ר˜ מˆ„ ברכ˙ ‰'.

מי ‰בעלים על נכסי ‰‡„ם?
‰פ˜ר ‰פירו˙ –

‚ם ל‡חרי ˘י‰ו„י מכיר ומר‚י˘ ˘כל מ‰ו˙ו ו˙פ˜י„ו ‰ו‡ ר˜ "ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", ו‡˙ 
כל פרנס˙ו ורכו˘ו ל‡ ‰˘י‚ בכוחו ועוˆם י„ו ‡ל‡ מי„ו ˘ל ‰˘י"˙ ‰ו‡ ז‰, מכל מ˜ום 
ר˜  לו,  ‰מ‰  ˘ייכים  לר˘ו˙ו  ו‰‚יעו  ‰˘י"˙  ˘ברכו  נכסיו  ‡˘ר  לחו˘  ‰ו‡  יכול  ע„יין 

˘‰ו‡ מחליט לנˆלם לעבו„˙ו י˙'.

˘ייכים  ו‡ינם  ‰˜ב"‰,  ˘ל  בבעלו˙ו  ‰ם  ‰‡„ם  ˘ל  נכסיו  ‚ם  ‡˘ר  ‰י‡  ‰‡מ˙  ‡ך 
רˆונו  עבור  ב‰ם  ˘י˘˙מ˘  מנ˙  על  לו  ˘ני˙ן  בי„ו  כפ˜„ון  כלל. ‰נכסים ‰רי ‰ם  ל‡„ם 

˘ל ‰˜ב"‰, ו‰רי ‰ו‡ ˘לוחו ˘ל ‰' לי˜ח ‡˙ ‰רכו˘ ול‰˘˙מ˘ בו כפי רˆונו י˙'.

˘ל  י„י ‰ˆיווי  על  ב˘נ˙ ‰˘מיט‰,  ˘ל ‰י‰ו„י  ב‰כר˙ו  ומוח„ר  מו„‚˘  ז‰  ענין  ו‡ף 
‰פ˜ר ‰פירו˙, ˘כל ‰פירו˙ ˘ˆמחו ב˘„‰ ˘לו, ‰רי ‰ם מופ˜רים לכל! ˘בכך מזכירים 
לי‰ו„י ‡˘ר ‚ם ב˘˘ ‰˘נים ‰˜ו„מו˙ ˘ב‰ם מו˙ר לו ל˜ח˙ ‡˙ ‰פירו˙ לעˆמו, ‡ין ז‰ 
מפני ˘פירו˙ ‡לו ‰ם בבעלו˙ו, ‡ל‡ ‚ם ‡ז ‰יו ‰פירו˙ ˘ייכים ל˜ב"‰, ר˜ ˘ב˘נים ‡לו 
מינ‰ו ‰˜ב"‰ ˘י‰י‰ ˘לוחו ל‰˘˙מ˘ ב‰ם לרˆונו י˙', וב˘נ‰ ‰˘ביעי˙ בוחר ‰˜ב"‰ 

˘ל‡ ל˙˙ ‡˙ ‰פירו˙ לבעל ‰˘„‰ ‡ל‡ לע˘ו˙ם ‰פ˜ר לכל.

9) וי˜ר‡ כ‰, כ‡.

10) חינוך מˆו‰ פ„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰מˆו‰ עˆמ‰.

„פר˘˙נו  ‰כ˙וב  ‰מ˘ך  יומ˙˜  [ובז‰   
ו‰טף  ו‰נ˘ים  ‰‡נ˘ים  ‰עם   ˙‡ "‰˜‰ל 
ולמען  י˘מעו  למען  ב˘עריך  ‡˘ר  ו‚רך 
 ˙‡ לע˘ו˙  ו˘מרו   ‡"‰  ˙‡ ויר‡ו  ילמ„ו 
˘‰ˆיווי  ‰יינו   – ‰ז‡˙"  ‰˙ור‰  „ברי  כל 
‰‡נ˘ים  ‰עם   ˙‡ „"‰˜‰ל  מע˘‰  על 
„"למען  ו‰טעם  ‚ו'"  ו‚רך  ו‰טף  ו‰נ˘ים 
י˘מעו ולמען ילמ„ו ויר‡ו ‡˙ ‰"‡ ו˘מרו 
פסו˜ים (כמו  ל˘ני  נחל˜ו  ל‡  לע˘ו˙ ‚ו'" 
מב-מ‚)  כב,  (‡מור  ב‰  „כ˙יב  סוכ‰,  במˆו˙ 
ל‡ח"ז  בפ"ע  ובפסו˜  ˙˘בו ‚ו'"  "בסוכו˙ 
כללם  ‡ל‡  ‚ו'"),  „ורו˙יכם  י„עו  "למען 
ב'  כ‡ן  ˘‡ין  מ˘ום   – ‡ח„11  בפסו˜  יח„ 
‰מˆו‰),  ומטר˙  ‰מˆו‰  (מע˘‰  ענינים12 
 '‰ יר‡˙  ˘‰ח„ר˙  ‡ח„,  „בר  ‰כל  כ"‡ 
˘ל  מˆו˙‰  עˆם  ‚"כ  ‰י‡  י˘ר‡ל  בכלל 

מˆו˙ ‰˜‰ל].

ולכן נ˜ט ‰רמב"ם כל „בר ז‰ "ול˜רו˙ 

ב"למען"  ‰ן  חילו˜ים,  כמ‰  מˆינו  ז‰  בענין   (11
ב˙פלין  ול„ו‚מ‡  לפעול˙ ‰מˆו‰,  ב˘ייכו˙  ‰נ‡מר 
טו,  (˘לח  ובˆיˆי˙  ‡ח„,  בפסו˜  נ‡מר  ט)  י‚,  (ב‡ 
מ) בפסו˜ בפ"ע, ו‰ן ב"למען" ˘נ‡מר ב˘כר מˆו˙, 
ל„ו‚מ‡ בכבו„ ‡ב ו‡ם (ו‡˙חנן ‰, טז) נ‡מר בפסו˜ 
(ע˜ב  ובמזוז‰  ז)  כב,   ‡ˆ˙) ‰˜ן  וב˘ילוח  ‡ח„, 
‰„יבור  כל  ‡ם  ˙לוי  ו‡ולי  בפ"ע.  בפסו˜  כ‡)  י‡, 
„‰מˆו‰ נ‡מר בפסו˜ ‡ח„ ‡ו בכמ‰ פסו˜ים. ויל"ע 
‡ח„  בפסו˜  נ‡מר  ב‡ם  ל‰לכ‰  נפ˜"מ  בכלל  ‡ם 
 .((‡ כב,  (מ‚יל‰  פס˜ינן  ל‡  ו‡נן  מ˘‰  פס˜י  (˘ז‰ 

ו‡כ"מ „כ"ז.

וס˙רכ"‰)  ס"ח  (ט‡ו"ח  ‰ב"ח  ˘ל„ע˙  ‡ף   (12
(ור‡‰  מ‰מˆו‰  חל˜  סוכ‰ ‰י„יע‰ ‰י‡  במˆו˙  ‡ף 
˘ם ˘נלמ„ מ˙יב˙ "למען" ˘מור‰ כי עי˜ר ‰מˆו‰ 
לי˙‡  „כפ‰"נ  ול‰עיר   – בכוונ˙‰).  ˙לוי'  ו˜יומ‰ 

למי „פלי‚ עליו ב‰„י‡.

‡בל במˆו˙ ‰˜‰ל י˘ ענין נוסף, כ„ל˜מן סעיף ‰.

מזרזו˙  ˘‰ן  פר˘יו˙  ‰˙ור‰  מן  ב‡זני‰ם 
‡ו˙ן במˆו˙ ומחז˜ו˙ י„י‰ם ב„˙ ‰‡מ˙" 
ז‰  ענין  ˘‡ני  כי  ב‰˙חל˙ ‰‚„ר˙ ‰מˆו‰, 
זמנ‰   – ˘ב‰  מ˘‡ר ‰„ינים  במˆו˙ ‰˜‰ל 
ח‚  ˘ל  ‰ר‡˘ון  יו"ט  (במוˆ‡י  ‰˜בוע 
‰סכו˙), מ˜ומ‰ ‰מ„ויי˜, ומי ‰ו‡ ‰˜ור‡ 
ב‡ופן ˜יומ‰  פרטים  כי „ינים ‡ל‰ ‰נם   –
במˆו˙  זירוזם  ענין  מ˘‡"כ  ‰מˆו13‰,  ˘ל 
מ‚וף  ‰ו‡   – ‰‡מ˙  ב„˙  י„י‰ם  וחיזו˜ 

ועˆם ‰מˆו‰.

ב‰"ו  ‰רמב"ם  מ"˘  ‚ם  יובן  ועפי"ז 
"˘ל‡ ˜בע‰ ‰כ˙וב ‡ל‡ לחז˜ „˙ ‰‡מ˙" 
"ו‚רים  ‰‰לכ‰  ל‰˙חל˙  בי‡ור  ב˙ור 
˘‡ינן מכירין חייבין ל‰כין לבם ול‰˜˘יב 
ברע„‰  ו‚יל‰  ויר‡‰  ב‡ימ‰  ל˘מוע  ‡זנם 
חכמים  ‡פילו  בסיני.  בו  ˘ני˙נ‰  כיום 
חייבין  כול‰  ‰˙ור‰  כל  ˘יו„עים  ‚„ולים 
יכוין  כו'  י˙יר14‰  ‚„ול‰  בכוונ‰  ל˘מוע 
‰‚„ול  בחיבורו  „רכו  ˘‡ין  ‡ף  כו'",  לבו 

ל‰‡ריך בטעמים וכפי ˘‰˜˘ינו לעיל.

˘‰וˆרך  ‰טעם  „עי˜ר  י"ל  „מע˙‰ 
לב‡ר  ‰ו‡  ז‰  ל„ין  טעם  ל‰בי‡  ‰רמב"ם 

13) ור‡‰ ל˜ו"˘ חל"„ ע' 189 ‰ער‰ 20.

"חייבים  ‚„ולים  בחכמים  ˘כ˙ב ‰רמב"ם  ז‰   (14
לפנ"ז  כמ"˘  ול‡  י˙יר‰"  ‚„ול‰  בכוונ‰  ל˘מוע 
"ב‡ימ‰ ויר‡‰ ו‚יל‰ ברע„‰", י˘ לומר, כי ב˙חל˙ 
 ˙‡ ומבינים  מכירים  ˘‡ינם  ב‡ל‰  מ„בר  ‰‰לכ‰ 
‡זנם  ל‰˜˘יב  ˆריכים  ולכן  ‰נ˜ר‡ו˙,  ‰פר˘יו˙ 
ל˘מוע ב‡ימ‰ ויר‡‰ כו' (˘‰עי˜ר ‰ו‡ ר‚˘ ‰יר‡‰ 
מעˆם ‰˘מיע‰ ול‡ מ˙וכן ‰„ברים ‰נ˘מעים, ו‡ין 
ו‡ילו  ‰„ברים*),  ˙וכן  מבינים  כ˘ל‡  כוונ‰  ˘ייך 
בחכמים ‚„ולים ‰‡ימ‰ ויר‡‰ ‰ם ˙וˆ‡‰ מ˘מיע˙ 

(˙וכן) ‰פר˘יו˙ "בכוונ‰ ‚„ול‰ י˙יר‰".

לחם  (וראה  לשמוע"  יכול  שאינו  ב"מי  וע„"ז   (*
משנה שם הפירוש בזה). וראה לקמן הערה 17.



יטמˆו˙ ‰˜‰ל

 ב 
„‰מˆו‰   ‡‰ ‰רמב"ם  „ל˘י'  יסו„,  יסי˜ 
‡ו  טעם  ל‡  ‰ו‡  ‰‡מ˙"   ˙„ "לחז˜  ‰י‡ 

˙וˆ‡‰ מן ‰מˆו‰ ‡ל‡ ‚ופ‰ ˘ל מˆו‰

(˜רוב  ב‰"ו  ל‰לן  „‰נ‰  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
כ˙ב ‰רמב"ם:  זו)  „מˆו‰  לסיום ‰‰לכו˙ 
לבם  ל‰כין  חייבין  מכירין  ˘‡ינן  "ו‚רים8 
ויר‡‰  ב‡ימ‰  ל˘מוע  ‡זנם  ול‰˜˘יב 
בסיני.  בו  ˘ני˙נ‰  כיום  ברע„9‰  ו‚יל‰ 
כל ‰˙ור‰  ˘יו„עים  חכמים ‚„ולים  ‡פילו 
כול‰ חייבין ל˘מוע בכוונ‰ ‚„ול‰ י˙יר‰. 
ומי ˘‡ינו יכול ל˘מוע מכוין לבו ל˜רי‡‰ 
 ˙„ לחז˜  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ˜בע‰  ˘ל‡  זו 
ב‰  נˆטו‰  ע˙‰  כ‡ילו  עˆמו  ויר‡‰  ‰‡מ˙ 
‰ו‡  ˘ליח  ˘‰מלך  ˘ומע‰  ‰‚בור‰  ומפי 

ל‰˘מיע „ברי ‰‡-ל".

במ‰  ל‰בין  ˆריך  כ‡ן  ‚ם  ולכ‡ור‰ 
˜בע‰  "˘ל‡  זו  מˆו‰  בטעם  ˘‰‡ריך 
עˆמו  ויר‡‰  לחז˜ „˙ ‰‡מ˙  ‰כ˙וב ‡ל‡ 
‰‚בור‰  ומפי  ב‰  נˆטו‰  ע˙‰  כ‡ילו 
ל‰˘מיע „ברי  ˘ליח ‰ו‡  ˘‰מלך  ˘ומע‰ 

מ‰   22 ‰ער‰   189 ע'  חל"„  ל˜ו"˘  ר‡‰   (8
˘‰עירו ˘ב„פוס רומי רמ ו˜ו˘ט‡ רסט נר‡‰ ˘‡ין 
בז‰: ‡) ‰˙יבו˙  ו˘ני ‡ופנים  כ‡ן ‰˙חל˙ ‰‰לכ‰, 
ל‰˙יבו˙  ב‰מ˘ך  ב‡ו˙  מכירין"  ˘‡ינן  "ו‚רים 
לועזו˙"  ˘ם  ˘י˘  "‡ע"פ  ˘לפנ"ז  ‰‰לכ‰  ˘בסוף 
כו'",  לבם  ל‰כין  "חייבין  ‰י‡  ‰‰לכ‰  ו‰˙חל˙ 
˘‡ינן  ו‚רים  לועזו˙  ˘ם  ˘י˘  "‡ע"פ  ‰˙יבו˙  ב) 

מכירין" ‰ן ‰˙חל˙ ‰ענין.

‡בל לכ‡ור‰ בכל ‡ופן ‡ף ˘י"ל „חייבין ˜‡י על 
כ‡ו"‡, עי˜ר ‰‰„‚˘‰ ‰י‡ על ‡ל‰ ˘‡ינם מכירים. 

ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 14.

ברכו˙  ע"פ  לכ‡ור‰ ‰ו‡   – ברע„‰   .  . ב‡ימ‰   (9
כב, ‡. ‡בל ˘ם ‰ו‡ בכמ‰ ˘ינויים. – ור‡‰ ל˜ו"˘ 

חל"„ ˘ם ‰ער‰ 23.

ב‡ופן  טעם ‰מˆו‰  ו‰רי ‰סבר˙  ‰‡-ל" – 
וב‡ורך כז‰ ‰ו‡ „בר בל˙י ר‚יל בספרו10, 
בספרו  [מ˘‡"כ  ‰לכו˙"  "‰לכו˙  ספר 

מור‰ ‰נבוכים].

‰רמב"ם  „ל˘יט˙  לומר,  נר‡‰  ול‰כי 
 ˙„ "לחז˜  ˘‰ו‡  ‰מˆו‰,  ˘ל  ז‰  ענינ‰ 
ו‰"חפˆ‡"  ‰מˆו‰  ˙וכן  ‰ו‡  ‰‡מ˙" 
˙ריב)  (מˆו‰  ‰חינוך  בספר  „‰נ‰  ˘ל‰. 
˘ל  עי˜רן  ˘כל  לפי  ‰מˆו‰,  "מ˘ר˘י  כ' 
מכל  יפר„ו  וב‰  ‰˙ור‰,  ‰י‡  י˘ר‡ל  עם 
˙ענו‚  ע„  לחיי  זוכין  ל‰יו˙  ול˘ון  ‡ומ‰ 
על  בנבר‡ים,  ‰ימנו  למעל‰  ˘‡ין  נˆחי 
˘י˜‰לו ‰כל  ר‡וי  ב‰  עי˜רן  כל  ב‰יו˙  כן 
„ברי‰  ל˘מוע  ‰זמנים  מן  ‡ח„  בזמן  יח„ 
‡נ˘ים  ‰עם  כל  ב˙וך  יוˆ‡  ‰˜ול  ול‰יו˙ 
‰ז‰  ‰רב   ıיבו˜‰ מ‰  ל‡מר  וטף  ונ˘ים 
‰˙˘וב‰  ו˙‰י‰  כולנו,  יח„  ˘נ˙˜בˆנו 
עי˜רנו  כל  ˘‰י‡  ‰˙ור‰  „ברי  ל˘מוע 
לספר  כך  מ˙וך  ויבו‡ו  ו˙פ‡ר˙נו,  ו‰ו„נו 
‰כל  ויכניסו  ערכ‰  ו‰ו„  ˘בח‰  ב‚ו„ל 
בלבם ח˘˜‰, ועם ‰ח˘˜ ב‰ ילמ„ו ל„ע˙ 
‡˙ ‰˘ם ויזכו לטוב‰ וי˘מח ‰' במע˘יו, 
‰מˆו‰  בז‡˙  בפירו˘  ˘כ˙וב  וכענין 
לפי  כלומר:   ."'‰  ˙‡ ויר‡ו  ילמ„ו  ולמען 
‰י‡  ‰מˆו‰  ˘ל  ‰"חפˆ‡"  ‰חינוך  „ע˙ 
ר˜  י˘ר‡ל,  עם  ˘ל  ‰‰˙˜בˆו˙  עˆם 
˘י˙˜בˆו  ˘ע"י  ˘ל ‰מˆו‰ ‰י‡  „מטר˙‰ 
וז‰  ‰‡ומו˙  על  ‰י˘ר‡ל   ˙‡ י˘בחו  יח„ 
י‚רום ˘עם ‰ח˘˜ "ילמו„ ל„ע˙ ‡˙ ‰˘ם 
„ל„ע˙  נר‡‰  ‡ך  ‰˘ם".   ˙‡ ויר‡ו   .  .
˘ל  ‰חפˆ‡  ‚וף  ‡ל‡  כן,  ‡י"ז  ‰רמב"ם 
ו‰י‡ ‚ופ‡  חיזו˜ ‰„˙,  עˆמ‰ ‰י‡  ‰מˆו‰ 

"ספר",  וסיומי  "‰לכ‰"  סיומי  ב‡יז‰  לב„   (10
כו'  ב˙י˜ון ‰„עו˙  ו˙וכנן  מˆו˙  ˘ל  טעמן  ˘מוסיף 

(ר‡‰ רמב"ם סוף ‰ל' ˙מור‰).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

"‰˜‰ל" – ל‰ח„יר ‡ˆל ‰‡„ם ‡˘ר "‰כל בר˘ו˙ ‡„ון ‰כל"
‰ו‡  עניינו  כל  ‡˘ר   – ‰˘ביעי˙  ב˘נ˙  י‰ו„י  ‡ˆל  ‰מוח„רים  ‰עניינים  ˘לו˘˙ 
˘ייכים  נכסיו  ו˘כל  ‰טבע,  חו˜י  על  ‰בי˙"  "בעל  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ˜וני",   ˙‡ "ל˘מ˘ 
‚ם  ב˘נ˙ ‰˘מיט‰, ‡ל‡  ר˜  ל‡  וב‰ר‚˘˙ו  ב‰כר˙ו  ל‰יו˙ ‡ˆלו  ל˜ב"‰ – ˆריכים ‰ם 
מסויימו˙  פר˘יו˙  ˘‰מלך ˜ור‡  מˆוו˙ ‰˜‰ל,  ˙וכן  וז‰ו  ˘ל‡חרי‰.  ˘˘˙ ‰˘נים  בכל 
ב˙ור‰, ˘˙וכנם ‰ו‡ ˘ל˘˙ ענינים ‰נ"ל ו‡ו˙ם ˆריך ‰מלך ל‰ח„יר ‡ˆל ‰עם ל˜ר‡˙ 

˘˘ ‰˘נים ‰˜רובו˙.

„‰נ‰, עי˜ר ˜רי‡˙ ‰מלך לפני ‰עם ‰י˙‰ ב"פר˘˙ ˘מע, ומ„ל‚ ל"ו‰י‰ ‡ם ˘מוע" 
ו‚ומר ‡ו˙‰, ומ„ל‚ ל"ע˘ר ˙ע˘ר" כו'"11, וב˘לו˘ פר˘יו˙ ‡לו מ„ובר ‡ו„ו˙ ˘לו˘˙ 

‰עניינים ˘בעבו„˙ ˘נ˙ ‰˘מיט‰:

פר˘˙  ˙וכן  ‰י‡  ˜וני",   ˙‡ "ל˘מ˘  ‰י‡  מ‰ו˙ו  ˘כל  בכך  ו‰כר˙ו  ‰‡„ם,  ˘בי˙˙ 
˘מים,  מלכו˙  עול  ˜בל˙   – י‰ו„י  ˘ל  ‰רוחני˙  עבו„˙ו  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ב‰  ‡˘ר  ˘מע 
˘ב˘נ˙ ‰˘מיט‰  לכך  ˘ב‰מ˘ך  ו‰יינו,  ומזוז‰.  כ˙פילין  ו˜יום ‰מˆוו˙  לימו„ ‰˙ור‰ 
‰י‰ ‰‡„ם מ˘וחרר מעבו„˙ ‰‡רı ועסו˜ כולו בעניינים רוחניים לעב„ו י˙', ‰נ‰ בזמן 
ז‰ מעורר ‰מלך ‡˘ר ‚ם ב˘נים ˘עוב„ים ב‰ם ‡˙ ‰‡רı י˘ ל‰כיר בכך ˘כל מ˘ך ס„ר 

יומו ˘ל י‰ו„י ‰ו‡ ‡ך ור˜ "ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני", ‚ם על י„י עס˜ ‰פרנס‰.

‰י‡  מ˙‡ימ‰  ‰טבע,  חו˜י  על  ‰˜ב"‰  ˘ל  ˘ליט˙ו   ˙‡ ‰מ„‚י˘‰   ,ıר‡‰ ˘בי˙˙ 
מטר  כירי„˙  ‰טבע  ענייני  כל  ‡˘ר  ‰˙ור‰  מב‰יר‰  ˘ב‰  ˘מוע"  ‡ם  "ו‰י‰  לפר˘˙ 
ונ˙ינ˙ ‰‡„מ‰ ‡˙ יבול‰, ‡ינם ˙לויים בחרי˘˙ו וזריע˙ו ˘ל ‰‡„ם, ‡ל‡  בכך ˘"˘מוע 
˙˘מעון ‡ל מˆוו˙י" – ˘כ‡˘ר מˆיי˙ים לˆיוויי ‰˜ב"‰, ‡זי מעני˜ ‰˜ב"‰ ‡˙ ברכ˙ו 
ומבטיח12 "ונ˙˙י מטר ‡רˆכם בע˙ו . . ו‡ספ˙ „‚נך ו‚ו'", ונמˆ‡, ‡˘ר ˆמיח˙ ‰˙בו‡‰ 
‰י‡ ר˜ בברכ˙ו ˘ל ‰'. וז‰ ב‡ ב‰מ˘ך לז‰ ˘רו‡ים במוח˘ ˘ליט‰ זו ˘ל ‰˜ב"‰ על 
וב"מוˆ‡י  ‰˘נים",  ל˘ל˘  ‰˙בו‡‰   ˙‡ "וע˘˙  ‰בטח˙  ב˜יום  ‰˘ביעי˙  ב˘נ‰  ‰טבע 
˘ביעי˙" בע˙ ˜רי‡˙ פר˘˙ "ו‰י‰ ‡ם ˘מוע", מעוררים ‡˙ ‰י‰ו„י ל˘ים ‡ל לבו ‡˘ר 

‚ם ב˘נים ˘‰˙בו‡‰ ˆומח˙ כר‚ילו˙‰ ‰רי ז‰ ר˜ מברכ˙ו י˙'.

‰פ˜ר ‰פירו˙, ‰ממחי˘ ל‡„ם ‡יך ˘כל רכו˘ו ˘ייך ל‰˜ב"‰, מ˜ביל ‰ו‡ לפר˘˙ 
‰פירו˙  ˘כל  ‡יך  ברור  ב‡ופן  מו„‚˘  ˘ם  ‡˘ר  לע˘ר"13,  ˙כל‰  ו"כי  ˙ע˘ר"   "ע˘ר 

חומ˘ ‡לו ‰„ברים", ‰ו‡ ‰˜„מ˙  מ˙חיל "מ˙חיל˙  ˘‰י‰ ‰מלך  ומ‰  פ"‚ ‰"„.  ח‚י‚‰  רמב"ם ‰ל'   (11
„ברי ˙וכח‰ כ„י ˘יו˜בע בלבם ˙וכן ‰„ברים ˘י˜ר‡ ל‡חרי ז‰, ול‰עיר ˘ל„ע˙ רבי (˙וספ˙‡ סוט‰ פ"ז, 
ט) ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל מ˙חיל˙ ‰ספר ‡ל‡ "˘מע, ו‰י‰ ‡ם ˘מוע, ע˘ר ˙ע˘ר, וכי ˙כל‰ לע˘ר, ופר˘˙ 

‰מלך ע„ ˘‚ומר ‡˙ כול‰".

12) „ברים י‡, י„.

על ‰ס„ר  כב)  י„,  (˘ם  ˙ע˘ר  ˘˜ור‡ "מע˘ר  ˘ם)  ח‚י‚‰  (ב‰ל'  ˘כ˙ב ‰רמב"ם  כפי  יב.  כו,  „ברים   (13



טומˆו˙ ‰˜‰ל

˘לוחו  ע"מ˘י‰י‰  בר˘ו˙ו  ‰˜ב"‰  מ˘‡יר  ‰פירו˙  ˘רוב  ‡ל‡  ל‰˜ב"‰,  ˘ייכים 
ל"מ˙נו˙  מר˘ו˙ו  ל‰וˆי‡  ‰י‰ו„י  מחוייב  מ‰פירו˙  וחל˜  י˙',  לרˆונו  ב‰ם  ל‰˘˙מ˘ 
עניים" ו"‰פר˘˙ ˙רומו˙ ומע˘רו˙", כי מלכ˙חיל‰ ‡ינם ˘לו ‡ל‡ ˘ל ‰˜ב"‰. ועניין 
‰˜ב"‰  בר˘ו˙  ‚לוי  ב‡ופן  ‰יו  ‰פירו˙  כל  ˘ב‰  ‰˘מיט‰  ל˘נ˙  ב‰מ˘ך  מ‚יע  ז‰ 
בכך  ˘יכירו  מעוררם  לפני ‰עם,  בפר˘˙ ‰מע˘רו˙  ˘˜ור‡  ו‰מלך  ל‰פ˜ירם,  ˘מˆוו‰ 

‚ם ב˘˘˙ ‰˘נים ‰ב‡ו˙ כ‡˘ר רוב ‰פירו˙ י‰יו לכ‡ור‰ בר˘ו˙ם.

כמבו‡ר  י˘ר‡ל,  מלך  ˘ל  ˘˙פ˜י„ו  ל‰יו˙  ‰מלך",  ב"פר˘˙  ‰י‡  ‰˜רי‡‰  וסיום 
בס‰"˜14, ‰ו‡ לפעול ‡ˆל בני י˘ר‡ל ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ויר‡˙ ‰', ע„ ‡˘ר יחו˘ו 
˘‰כל בטלים ‡ליו י˙' ו"‡ין עו„ מלב„ו", ועל כן כ‡˘ר רוˆים לעורר ‡˙ ‰עם על ענייני 

יר‡˙ ‰' ו‰‡מונ‰ ˘‰כל בר˘ו˙ו ו‡ין בל˙ו, ‰נ‰ ז‰ו מ˙פ˜י„ו ועניינו ˘ל ‰מלך.

מ„וע "‰˜‰ל" ‰ו‡ בח‚ ‰סוכו˙?
‰עבו„‰  ענייני   ˙‡ ל‰מ˘יך  ‰עם   ˙‡ לעורר  וˆריכים  ‰˘בע,  ˘נ˙  מס˙יימ˙  כ‡˘ר 
רוחני˙ „˘ביעי˙ ב˘˘ ˘נים ‰ב‡ו˙ על י„י ‰מעמ„ „"‰˜‰ל", ‰רי ‰זמן ‰מ˙‡ים ביו˙ר 
˘ביעי˙  ˘ל  ב˜ˆיר  ב‰,  נו‰‚˙  ˘ביעי˙  ˘"ע„יין  בח‚ ‰סוכו˙ „˘נ‰ ‰˘מיני˙  לכך ‰ו‡ 

‰יוˆ‡ למוˆ‡י ˘ביעי˙".

„‰נ‰ ברכ˙ ‰' „"וע˘˙ ‡˙ ‰˙בו‡‰ ל˘ל˘ ‰˘נים" ‡˘ר ‰˙בו‡‰ ˘זורעים ב˘˘י˙ 
ˆומח˙ ל˘ל˘ ˘נים, ניכר˙ ‰י‡ ע„ ל˘נ‰ ‰˙˘יעי˙, וכפי ˘מבטיח‰ ˙ור15‰ "ו‡כל˙ם 
ע„יין  ˘ביעי˙"  „"מוˆ‡י  זו  ב˙˜ופ‰  כן  ו‡ם  ‰˙˘יעי˙",  ‰˘נ‰  ע„  י˘ן  ‰˙בו‡‰  מן 
ניכר˙ ˘ליט˙ו ˘ל ‰˘י"˙ על חו˜י ‰טבע, ˘‰רי ע„יין ‡וכלים מן ‰˙בו‡‰ ˘ל‡ ‚„ל‰ 

בˆמיח‰ טבעי˙, ‡ל‡ ניכר ב‰ ב‚לוי כוח וברכ˙ ‰˘י"˙.

מוˆ‡י  ˘ל  „‰˜ˆיר  זו,  ב˙˜ופ‰  ע„יין  חל  פירו˙"  „"‰פ˜ר  ‰ענין  ‚ם  ‡˘ר  ז‡˙,  ועו„ 
˘ביעי˙ "ע„יין ˘ביעי˙ נו‰‚˙ ב‰", ו‰˙בו‡‰ ˘˜וˆרים בחו„˘ ז‰ ‡ינ‰ לבעלים ‡ל‡ ‰פ˜ר.

ו‡ם כן בח‚ ‰סוכו˙ ע„יין ניכר ונר‚˘ ‡ˆל ‰י‰ו„י ‡יך ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ˘ולט על חו˜י 
‰עם   ˙‡ ויעורר  ‰מלך  יעמו„  בו  ‰מ˙‡ים  ‰זמן  וז‰ו  בר˘ו˙ו,  ‰כל  ‡˘ר  ו‚ם  ‰טבע, 

לעמו„ ב‡מונ˙ם ועבו„˙ם ‡˙ ‰˘י"˙ ‚ם ב˘˘˙ ‰˘נים ‰ב‡ו˙.

ע„ סוף ברכו˙ ו˜ללו˙ ע„ מלב„ ‰ברי˙ ‡˘ר כר˙ ‡י˙ם בחורב (˘ם כח, סט)", ור‡‰ ב„ע˙ רבי ˘‰וב‡‰ 
ב‰ע' 11 מ‰ם ‰פר˘יו˙ ‰עי˜ריו˙.

14) „רך מˆוו˙יך מˆוו˙ מינוי מלך (˜ח, ‡ ו‡ילך), ור‡‰ ˘ם ב‡ורך בי‡ור עניין ‰מלך.

15) וי˜ר‡ כ‰, כב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

"פר˘יו˙  ˘˜ורין  ל‰סביר  כ‡ן  ‰רמב"ם 
ומחז˜ו˙  במˆו˙  ‡ו˙ן  מזרזו˙  ˘‰ן 
י„י‰ם ב„˙ ‰‡מ˙" – ˘‰רי „רך ‰רמב"ם 
ב‡יזו  ‰„נו˙  ‰‰לכו˙  (ב˙חל˙  ל‰˜„ים 
‰˜יˆור  ב˙כלי˙  ‰מˆו‰  ˙וכן  ר˜  מˆו‰) 
 .˘"˜ ‰ל'  רי˘  רמב"ם  ל„ו‚מ‡  [ר‡‰ 
ב‰מ˘ך  ו‡ח"כ  ובכ"מ2],  ˙פל‰.  רי˘ ‰ל' 
˘ינ‰  ו‡מ‡י  פרטי'.  לב‡ר  ‰פר˜ (פר˜ים) 
פר˘יו˙  ˘ל  ˙וכנן  ופיר˘  מ„רכו  כ‡ן 
‰˙ור‰ ומטר˙ ˜רי‡˙ן במעמ„ ‰˜‰ל, ול‡ 
פר˘יו˙  ב‡זני‰ם  "ול˜רו˙  ב˜יˆור  כ˙ב 
‰מ˜וˆר˙  ל˘ונו  [ויעויי'  ‰˙ור‰"  מן 
 ˙ˆ˜ "ול˜רו‡  טז  מ"ע  ‰מˆו˙  בספר 
ובמנין  ב‡זני‰ם".  ˙ור‰  ממ˘נ‰  פר˘יו˙ 
‰מˆו˙ ברי˘ ספר ‰י„: ל‰˜‰יל ‡˙ ‰עם 
רל  מ"ע  סמ"‚  ור‡‰  כו'.  ‰˙ור‰  ל˘מוע 
"ב˜רו‡ ‰מלך ‡˙ ‰˙ור‰"]. ובפרט ˘‚ם 
מזרזו˙  ˘‰ן  ("פר˘יו˙  ז‰  ˙י‡ור  ל‡חרי 
וי„וע  מבורר  ‡ין  כו'")  במˆו˙  ‡ו˙ן 
לפר˘  ו‰וˆרך  ‰כוונ‰,  פר˘יו˙  ל‡ילו 
ו‡"כ  ˜ורין,  פר˘יו˙  ‡ילו   (‚"‰) ל˜מן 
למ‰ ‰וˆרך ל‰וסיף ˙יבו˙ ‡לו כ‡ן, ו‰"ז 

כפל3.

˘ל  עי˜ריים  פרטים  ˘˘‡ר  [ובפרט   
זו,  ˜רי‡‰  ˘ל  ומ˜ומ‰  (זמנ‰  ‰מˆו‰ 
‰רמב"ם  ‰זכיר  ל‡  ‰˜ור‡)  ‰ו‡  ומי 
ל‰לן  כ˙בם  ‡ל‡   ,(‡"‰) זו  ב‰לכ‰  כלל 
במוˆ‡י  ˜ורין  ‰יו  "‡ימ˙י   –  '‚ ב‰לכ‰ 
ו‰מלך  כו'  ‰סכו˙  ח‚  ˘ל  ‰ר‡˘ון  יו"ט 

2) ור‡‰ רי˘ ‰ל' ח‚י‚‰.

‰˙יבו˙  ‰בי‡  ל‡  מ‰כ˙וב  ˘ב‰ר‡י'  ובפרט   (3
(ור‡‰  ב"ו‚ו'"  רמזו  ור˜  "˙˜ר‡ ‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙" 
ח‚י‚‰  ל‰ל'  ˘ב‰כו˙ר˙  ול‰עיר  בפנים).  ל˜מן 
‡ף  ‰פר˘יו˙,  ו˘מיע˙  ˜רי‡˙  ע"„  כלל  ‰זכיר  ל‡ 

˘‰זכירן במנין ‰מˆו˙ ובס‰מ"ˆ, כנ"ל בפנים.

‰יו  ‰נ˘ים  ובעזר˙  ב‡זני‰ם  ˘י˜ר‡  ‰ו‡ 

‰ו‡  "מ‰יכן  ‚ם  מפרט  (ו˘ם  כו'"  ˜ורין 

˘‰ו‡  מן ‰˙ור‰  פרטי ‰פר˘יו˙  ˜ור‡" – 

˜ור‡), ‡ף ˘פרטים ‡ל‰ מפור˘ים בכ˙וב 

י˘ר‡ל  כל  בבו‡  ‰סכו˙,  ("בח‚  ˘‰בי‡4 

יבחר  ‡˘ר  במ˜ום   ,‡"‰ פני   ˙‡ לר‡ו˙ 

ל‡  ‰פר˘יו˙  ˙וכן  ו‡ילו   – ‚ו'")  ˙˜ר‡5 

נ˙פר˘ בכ˙וב ול‡ נ‡מר ‡ל‡6 "˙˜ר‡ ‡˙ 

מי„  מפר˘  ז‰  ר˜  ובכ"ז  ‰ז‡˙",  ‰˙ור‰ 

ב˙חיל˙ ‰‰לכ7‰].

ח‚  ‰זכיר  ל‡   ‡"‰ כ‡ן  ˘ברמב"ם  ל‰עיר   (4
(‡בל  ˘ב‰כ˙וב  ‰פרטים  ˘‡ר  ˘כ˙ב  ‡ף  ‰סוכו˙, 
"בח‚  ˙יבו˙  ˘‰ע˙י˜  מ‰  על  ˘סמך  לומר  ˜רוב 
זמנ‰  כ'  ˘ם  ובס‰מ"ˆ  ˘‰בי‡).  ב‰כ˙וב  ‰סוכו˙" 
(במוˆ‡י  סוכו˙  ˘ל  ‰˘ני  ביום  ‰עם   ˙‡ "ל‰˜‰יל 
"בח‚  ח‚י‚‰  ל‰ל'  ב‰כו˙ר˙  וכ"כ  ˘מיט‰)". 
ויל"ע  ˘ם.  ‰מˆו˙  במנין  ‰˘מיטו  ‡בל  ‰סוכו˙". 

ב˘ינויי ‰ל˘ונו˙ ‰נ"ל. ו‡כ"מ.

 – מ"ח  פ"ז  סוט‰  ו˙וי"ט  ע‰"פ  חז˜וני  ר‡‰   (5
בפרטיו˙  ור‡‰  ˜ור‡.  ˘‰מלך  ילפינן  ˘מ"˙˜ר‡" 
‰˜‰ל  ובמˆו˙  מ‰כ˙ובים  ילפו˙ו˙  לכמ‰  בנו‚ע 
˘ם.  וב‰ערו˙  ו‡ילך   187 ע'  חל"„  ל˜ו"˘   – בכלל 

‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ערך ‰˜‰ל. ו˘"נ.

כנ"ל  מ‰כ˙וב,  ‰רמב"ם  ‰ע˙י˜  ל‡  ז‰  ו‚ם   (6
‰ער‰ 3.

˙יכף  לכו˙בו  ‰וˆרך  ˘‰רמב"ם  לומר  ו„וח˜   (7
ב‰"‡, כיון ˘פ˘טו˙ ל˘ון ‰כ˙וב "˙˜ר‡ ‡˙ ‰˙ור‰ 
לימו„  ˆריכים  [˘לכן  ‰˙ור‰  כל  מ˘מעו  ‰ז‡˙" 
מיוח„ (ספרי ˘ופטים יז, יח. ‰וב‡ בפר˘"י למ˘נ‰ 
סוט‰ ˘ם (מ‡, ‡)) ˘˜ורין ר˜ "מ˘נ‰ ˙ור‰ בלב„". 
רס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡  ‰רי"פ  בי‡ור  ב‡רוכ‰  ור‡‰ 
(ועו„)  ˘ם  בספרי   ˜"˙‰ ˘ל„ע˙  יו"„,  פר˘‰  ח"‚ 
כי  ב‡רוכ‰] –  ע"˘  ב‰˜‰ל,  כל ‰˙ור‰  – ‰יו ˜ורין 
פר˘יו˙  ב‡זני‰ם  "ול˜רו˙  לכ˙וב  מספי˜  ‰י'  לז‰ 
ל˜רו‡  חיוב  ˘‡ין  מור‰  כבר  זו  ˘ל˘ון  מן ‰˙ור‰" 
‰‡ריכו˙  כל  ל‰וסיף  ‰וˆרך  ול‡  ‰˙ור‰,  כל   ˙‡
"פר˘יו˙ ˘‰ן מזרזו˙ ‡ו˙ן במˆו˙ ומחז˜ו˙ י„י‰ם 

ב„˙ ‰‡מ˙".
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חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב‚„ר מˆו˙ ‰˜‰ל
מיוח„  „‚„ר  ויסי˜  וטעמ‰,  זו  מˆו‰  ב‰‚„ר˙  ‰רמב"ם  ל˘ונו˙  ב‡ריכו˙  י„˜„˜ 

למˆו‰ זו – ˘‰כוונ‰ ˘ב‰ ‰וי חל˜ מ‚וף ‰מˆו‰ ממ˘

 ‡ 
י˜„ים ל„˜„˜ בל' ‰רמב"ם בבו‡ו ל‰‚„יר 

‰מˆו‰

כ˙ב ‰רמב"ם רפ"‚ מ‰ל' ח‚י‚‰: מˆו˙ 

ע˘‰ ל‰˜‰יל כל י˘ר‡ל ‡נ˘ים ונ˘ים וטף 

פר˘יו˙  ‰˙ור‰  מן  ב‡זני‰ם  ול˜רו˙  וכו' 

ומחז˜ו˙  במˆו˙  ‡ו˙ן  מזרזו˙  ˘‰ן 

וילך   – (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  ‰‡מ˙1  ב„˙  י„י‰ם 

 ˙„" ‰ל˘ון  ˘ל  ב‰לכ‰  ‰ר‡˘ון  במ˜ור  יל"ע   (1
ב‰"ו)  (ול˜מן  זו  ‰לכ‰  ‰רמב"ם  ˘כו˙ב  ‰‡מ˙" 
ובעו„ כמ‰ מ˜ומו˙ (‰ל' חמı ומˆ‰ פ"ז ‰"„; ‰ל' 
מ˙נו˙ עניים פ"י ‰"‡; ‰ל' מלכים ספ"„, ˘ם פי"ב 

 .(‡"‰

˘נ˙  במוע„  ˘נים  ˘בע   ı˜מ ו‡ילך)  י  ל‡, 

‰˘מט‰ בח‚ ‰סכו˙ . . ‰˜‰ל ‡˙ ‰עם . . 

ב˘עריך ו‚ו'".

˘‰‡ריך  במ‰  יל"ע  לכ‡ור‰  ו‰נ‰, 

ר‡‰   - בחז"ל  ‰ו‡   "˙„" ˙יב˙  לעˆם  „‰מ˜ור 
"בו   (‡ (ˆו,  פסחים   ,"‰˙„ "‰מיר‰  (בסופ‰)  סוכ‰ 
 ˙„" רפמ"‡  פ„ר"‡  פוסל˙",   ˙„ ‰מר˙  (פסח) 
ח) ‰ל˘ון   ,‚ (‡ס˙ר  ב˜ר‡  ˘נמˆ‡  [ומ‰  ‡בו˙ינו", 
˘י˘  בנ"י  ˘על  ז‰  ˘מעˆם  ‰רי  ˘ונו˙",  "„˙י‰ם 
ל‰ם ר˜ "„˙" ‡ח˙ נ‡מר ‰ל˘ון "„˙ו˙" ל˘ון רבים 
"מנ‰‚"  ‰ו‡   "˙„" פירו˘  ˙ור‰  „בל˘ון  מוכח   –

(ר‡‰ ˙ר‚ום ל‡ס˙ר ˘ם)].

‡בל ל' זו "„˙ ‰‡מ˙" לכ‡ור‰ ‡ינו נמˆ‡ במ˜ורו˙ 
כ‚)  כ,  מ"‰,   .‚ (מ"„,  ובכוזרי  ˘לפני ‰רמב"ם.  לפני 
– ˙ר‚ום ר' י‰ו„‰ ‡בן ˙יבון (˘בנו ר' ˘מו‡ל ˙ר‚ם 

‰מו"נ כו' בזמן ‰רמב"ם) – נמˆ‡ "„˙ ‰‡מ˙י˙".

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

נˆחיו˙ מˆוו˙ ‰˜‰ל
‰מˆו‰  ˘˙וכן  מˆינו  ‰˜‰ל  למˆוו˙  בנו‚ע 
 (‡"‰ פ"‚  ח‚י‚‰  ‰ל'  (רמב"ם  ‰‡מ˙"   ˙„ "לחז˜ 
וכוונ˙ ‰לב ו‰‡ימ‰ ˘במעמ„ ‰˜‰ל ‰ם מעˆם 
‰מˆו‰ (ר‡‰ ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים מ‰ ˘נ˙ב‡ר בז‰, 

‰וב‡ ל˜מן ב‡רוכ‰ במ„ור "חי„ו˘י סו‚יו˙").

‰נˆחיו˙  בענין  נפל‡  „בר  למ„ים  ונמˆינו 
„מˆו˙ ‰˜‰ל:

בכל  נˆחי˙  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  בז‰  י„וע ‰בי‡ור 
זמן ובכל מ˜ום, „‡ף ˘כו"כ ממˆו˙ ‰˙ור‰ ‰ן 
וב˘‡ר  ובלוים  בכ‰נים  ובמ˜ום,  בזמן  ˙לויו˙ 
בנפ˘  ברוחניו˙  ‰מˆוו˙  ˙וכן  מ"מ  ˙נ‡ים, 

‰‡„ם ˜יים בכל זמן ובכל מ˜ום.

ו‰כוונ‰  ברוב ‰מˆוו˙ ‰˙וכן ‰רוחני  ‡מנם 
ונמˆ‡,  בלב„,  ˙נ‡י  פרט ‡ו  ר˜  ˘במˆוו‰ ‰ו‡ 
ועˆם  ל‚וף  בנו‚ע  ‡ינו  ‰מˆו‰  ˘נˆחיו˙ 
זמן,  וכל  מ˜ום  בכל  ל˜יימו  ני˙ן  ול‡  ‰מˆוו‰, 

ור˜ בפרט מסויים ‰וי ‰מˆו‰ נˆחי˙.

‰מˆו‰  ˙וכן  ˘ב‰  ‰˜‰ל,  במˆו˙  מ˘‡"כ 
כנ"ל,  ‰מˆו‰  מעˆם  ‰ו‡  ‰‡מ˙"   ˙„ "לחז˜ 
‰‡מ˙)   ˙„ (חיזו˜  זו  וכוונ‰  ˘˙וכן  מכיון  ‰נ‰ 
במˆו˙ ‰˜‰ל ‰י‡  ˘‰נˆחיו˙  נמˆ‡  נˆחי ‰ו‡, 

במ„‰ מרוב‰ יו˙ר מב˘‡ר ‰מˆוו˙.

ו‰נ‰, י„וע פי' ‰‡ריז"ל במ"˘ "‰ימים ‰‡ל‰ 
מ‚יעים  „כ‡˘ר  כח),  ט,  (‡ס˙ר  ונע˘ים"  נזכרים 
בפעם  ˘‡ירעו  ‰מ‡ורעו˙  לזמן  ‰˘נ‰  ב˙˜ופ˙ 
חוזרים  ‡לו  מ‡ורעו˙  כ‡˘ר  ‰רי  ‰ר‡˘ונ‰, 
ונמ˘כים  "נע˘ים"  עי"ז  ‰רי  כ„בעי,  ונזכרים 
˙˜ון  בספר  (רמ"ז  ‰ר‡˘ונ‰  „פעם  ‰ענינים  ‡ו˙ם 

˘ובבים, ‰וב‡ ונ˙' בספר לב „ו„ ל‰חי„"‡ פכ"ט).

י˘˙„ל  ˘כ‡ו"‡  עי"ז  לומר, ‡˘ר  י˘  ועפ"ז 
לע˘ו˙ ול˜יים ‡˙ ‰ענין „‰˜‰ל בנפ˘ו פנימ‰, 
וע‡כו"כ ‡ם י˘˙„ל ל˜יימו ‚ם ב„' ‡מו˙ ˘לו, 
ב˘כונ˙ו ובעירו וכיו"ב - ל‰˜‰יל ‡נ˘ים נ˘ים 
"למען  בכוונ‰  ‰סוכו˙  ח‚  ימי  במ˘ך  וטף 
ו˘מרו   ‡"‰  ˙‡ ויר‡ו  ילמ„ו  ולמען  י˘מעו 
ז‰  ‰רי  ‰ז‡˙",  ‰˙ור‰  „ברי  כל   ˙‡ לע˘ו˙ 

יפעול ‚ם בכללו˙ בנ"י "חיזו˜ „˙ ‰‡מ˙".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 215 ו‡ילך)

"בימ‰" ו˙ו˜ף – ר˜ "˘ל 
עı" וב"עזר‰" בלב„!

˙˜ר‡ ‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙ נ‚„ כל י˘ר‡ל 
ב‡זני‰ם
‰מלך ‰י' ˜ור‡ כו' על בימ‰ ˘ל עı ˘‰יו עו˘ין בעזר‰
(ל‡, י‡. ר˘"י)

‰‡„ם  בעבו„˙  ‡לו  ר˘"י  „ברי  לב‡ר  י˘ 
ל˜ונו:

‰ו‡  ‰‡„ם  בעבו„˙  ‰˜‰ל  מˆוו˙  ˙וכן 
˘י˜בı ו"י˜‰יל" ‰‡„ם כל כוחו˙ נפ˘ו, עם כל 
מח˘בו˙יו, „יבוריו ומע˘יו, ל˙וך בי˙ ‰מ˜„˘ 
˜ו„˘.  כולם  ˘י‰יו  פנימ‰,  ˘בלבו  ‰פנימי 
ו‰מכוון ‰ו‡ "למען י˘מעו ולמען ילמ„ו ויר‡ו 

‡˙ ‰' ‡ל˜יכם" (ל‡, יב), לבו‡ ליר‡˙ ‰'.

לבו‡  ‰‡„ם  רוˆ‰  ˘‡ם  ˙נ‡י,  ‡מרו  ובז‰ 
ליר‡˙ ‰' ‡מי˙י˙ ˆריכ‰ ‰יר‡‰ ל‰יו˙ מיוס„˙ 
‰‡„ם  ביטול  ˘‰ו‡  ˜ור‡"  ‰י'  "‰מלך  על 
ז‰  ביטול  בלי  כי  ˘מים".  "מלכו˙  עול  ו˜בל˙ 
‰ר‚˘˙  מעורב˙  ˙‰י'  ˘בעבו„˙ו  ל‰יו˙  יכול 
ליר‡‰ ‡מי˙י˙  לבו‡  כ„י  ולכן,  עˆמו,  ח˘יבו˙ 
ל"מלכו˙  כליל  עˆמו  יבטל  ‡ם  ר˜  ז‰  ‰רי 

˘מים".

כליל  עˆמו   ˙‡ מבטל  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ‡ך, 
כ‡ס˜ופ‰ ‰נ„רס˙,  ˘י‰י'  עליו  לפעול  ז‰  עלול 
ול‡ יוכל לע˘ו˙ עבו„˙ו כר‡וי. וז‰ו ˘בעבו„‰ 
זו ˆריך ל‰יו˙ "בימ‰", ו‰יינו, ˘עבו„˙ו ˆריכ‰ 
"י˙‚בר   - ו‰˙נ˘‡ו˙  ˙ו˜ף  מ˙וך  ל‰ע˘ו˙ 

כ‡רי" (טו˘ו"ע ב˙חל˙ו).

ל‰יו˙  ˆריכים  ז‰  ו˙ו˜ף  ˘ב"בימ‰"  ‡ל‡ 
˘ני ˙נ‡ים:

ב‡ופן  נע˘˙‰  זו  "בימ‰"   –  "ıע "˘ל   .‡
ז‰  בר‚˘  ל‰˘˙מ˘  ˘י˘  לרמז   ,"ıמ"ע ער‡י 
בלב„.  ולע˙ ‰ˆורך  ער‡י,  ב‡ופן  ר˜  ˙ו˜ף  ˘ל 
זו  ב"בימ‰"  ל‰˘˙מ˘  י˘   – "בעזר‰"  ב. 
בעניני ˜„ו˘‰ בלב„, ‡ך כ‡˘ר ‡ינו במˆב ˘ל 
"˜„ו˘‰", ‰נ‰ ‡ם ינ‰‚ ב˙ו˜ף עלול לבו‡ מז‰ 

ר‚˘ ˘ל ‰˙נ˘‡ו˙ – ‰יפך ‰˜„ו˘‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 327 ו‡ילך) 


