
‚úיון ˙פז
ער˘"˜ פר˘˙ י˙רו ‰'˙˘ע"‰

ם" ú˙נ‡י ƒ‡" ˘חוב‰ ויú "ם ƒ‡" ˘ר˘ו˙, יú "ם ƒ‡" ˘י

מ‰ נוסף במ"˙ עú ‰˙ור‰ ˘‰יי˙‰ מכבר?

‰"י˙רו" ‡˘ר ב˜רבך

‰‡ˆú˙ סמכויו˙ ו˙פ˜י„ים ú˙úמי„ים



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב חיים „ו„ וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 
חריטונוב, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

. . ומ‡ז2 ו‰ל‡‰, ‰נ‰ בכל ‰˙וע„ו˙ ˘‰יי˙י נוכח כבר ‰יו נו‰‚ים עמי בכבו„ ˘ל 
ז‰  ‡נ"˘  עול  עלי  ˘˜בל˙י  ומיום  נ˘י‡‰,  „בר  ח˙נ‡  עם  כמו  ו‡ח"כ3  ‡„מו"ר,  נכ„ 

כ˘ל˘ים ˘נ4‰, ‰נ‰ ל‡ טעמ˙י טעם ‰˙וע„ו˙ ˘ל חסי„ים.

וב‰˙בונני כמ‰ טוב‰ בל˙י מ˘וער‰, ב‚ו„ל ‰פל‡˙ מעל˙‰, ‡ב„˙י במ˘ך חמ˘ים 
˘נ‰ ‰ללו, ‰נני מˆטער ע"ז ˆער רב מעומ˜ פנימי˙ נ˜ו„˙ לבבי.

ו„מעו˙ נ˘רו מעיני כ"˜ ‡‡מו"ר [‰ˆמח ˆ„˜].

 – ‡בי  מ‰  [מו‰ר˘"ב]  ‡לי  „בריו   ˙‡  – מ‰ר"˘   – ‡‡מו"ר  כ"˜  סיים   – ‰˙בונן 
בנ‚ל‰,  ˙ור‰  חי„ו˘י  כמ‰  ˙˜ס"ט-˙רי"ט;  ‰ללו  ˘נ‰   50 במ˘ך  פעל   –  ˆ"ˆ‰ כ"˜ 
כמ‰ בי‡ורים ‰סברים וחי„ו˘ים בחסי„ו˙, כמ‰ י‰ו„ים ‰ו‡ ‰חי' במ˘ך 30 ˘נ‰ ˘ל 
‚‡ון  ˜„ו˘,  ˘ל  ב˙ו  בן  ˜„ו˘,  בן  ˜„ו˘  ר‡‰;  ‰ו‡  ˜„ו˘ו˙  חזיונו˙  כמ‰  נ˘י‡ו˙ו, 
˘‡ינו  ז‰  על  לבבו  נ˜ו„˙  פנימי˙  מעומ˜  ˘לי˘  ב„מעו˙  בוכ‰   ,70 לבן  וˆ„י˜ ˜רוב 

יכול ל‰˘˙˙ף ב‰˙וע„ו˙ חסי„י˙ כמו כל י‰ו„י פ˘וט חסי„ בל˙י בולט.

מי חט‡˙ ‰מט‰רים
מיום עמ„י על „ע˙י – ‡מר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ – ‚ם בימי יל„ו˙י ‰יי˙י ˘ומר 

‡˙ ‰זמן.

‰˙וע„ו˙   ˙‡ מי˜ר  ו‰יי˙י  חסי„ים,  ספורי  ל˘מוע  ומ˘˙ו˜˜  ˙‡ב  ‰יי˙י,  כוסף 
˘מעי ‡˙ ‡˘ר  מ‡ז  בז‰. ‡מנם  על ‡בו„ ‰זמן  מˆטער  ז‰ ‰יי˙י  עם  ‰חסי„ים, ‡בל 

ספר˙י ‰נ‰ נח˜˜ בי ענין ‰˙וע„ו˙ חסי„י˙ ל„בר ע˜רי.

כלי  ובˆחˆוח  ˘בלב  בעבו„‰  בפועל,  בעבו„‰  ‰טוב‰,  רוב   ˙‡ ר‡י˙י  וכ‡˘ר 
‰‰בנ‰ ו‰‰˘‚‰, מ‰ ˘‰˙וע„ו˙ חסי„י˙ פועל˙, ‰וחלט ‡ˆלי ‡˘ר ‰˙וע„ו˙ חסי„י˙ 

‰ו‡ "מי חט‡˙" ‰מט‰רים5.

(ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ב ע' 806 ו‡ילך.
מ˙וך ‰ספר ‰ח„˘ "„רכי ‰חסי„ו˙ – ענינים", ‰˙ווע„ו˙ חסי„י˙ – פר˜ „')

2) מע˙ ‰‰˙ווע„ו˙ ‰‰י‡ ומ˘˘מע ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ ‡˙ ‰מ‡מר ‰נ"ל מז˜נו ‡„‰"ז.

3) ‡חר ני˘ו‡י ‰"ˆמח ˆ„˜" עם ב˙ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי.

4) ‡חר ‰ס˙ל˜ו˙ חו˙נו, ‡„מו"ר ‰‡מˆעי, ב˘נ˙ ˙˜פ"ח. 

ומטמ‡ין ‡˙  מט‰רין ‡˙ ‰טמ‡ים  חט‡˙  ˘מי  חט‡˙".  ע"„ "מי  חסי„י˙ ‰י‡  ˘‰˙ווע„ו˙  פעם „ובר   (5
‰ט‰ורים. ז‡˙ ‡ומר˙: ב‰˙ווע„ו˙ חסי„י˙ מ˙‚ל‰ ‰טוב ‰נעלם, ו‡ˆל ‡חרים – ‰רע ‰נעלם (ספר ‰˘יחו˙ 

˙˘"„ ע' 84).

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
י˘ "‡ם" לר˘ו˙, י˘ "‡ם" לחוב‰ וי˘ "‡ם" ל˙נ‡י

ו‡ם  ר˘ו˙? / ‰‡מנם "כל ‡ם  ול‡  חיוב  ˘מˆוו˙ "ביכורים" ‰י‡  ר‡י‰  ר˘"י  ל‡ ‰בי‡  מ„וע 
˘ב˙ור‰ ר˘ו˙"?!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ˘יח‰ ב' לפר˘˙ מ˘פטים)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
מ‰ נ˘˙נ‰ במ˙ן ˙ור‰?   

˘ל‡  ע„  כול‰  כל ‰˙ור‰  ו"˜יימו ‰‡בו˙ ‡˙  מ‰ם"  י˘יב‰  פס˜‰  ל‡  ˘ל ‡בו˙ינו  "מימי‰ם 
על  ל‰ז‰יר  ב˘ביל  ˙ור‰? / ‰‡ם  במ˙ן  נ˘˙נ‰  ומ‰  נ˙ח„˘  מ‰  כך  חז"ל. ‡ם  ני˙נ‰", ‡מרו 
על ‰ר  ל‰יו˙ "ויר„ ‰'  ˙רˆח" ‰י‰ ˆריך  ו"ל‡  ˙‚נוב"  כמו "ל‡  ויסו„יים  פ˘וטים  כ‰  „ברים 
ל„יברו˙ ‰ר‡˘ונו˙ "‡נכי"  ˘מ˘ווים ‡ו˙ם  וע„  נ˘מ˙ן"  פרח‰  ו„יבור  כל „יבור  ו"על  סיני" 
ו"ל‡ י‰י‰ לך"?! / בי‡ור ביסו„ ‰חילו˜ בין ˜ו„ם מ"˙ לל‡חר מ"˙ ב„רך ‰פנימיו˙ ו‰סבר˙ 

‰חי„ו˘ ‰‚„ול: "ביטול ‰‚זיר‰"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ ˘יח‰ לפר˘˙נו; חט"ז ˘יח‰ ‚' לפר˘˙נו; ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ל עמ' כ‰)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚
‚„ר ˘ייכו˙ נ˘ים ב˜יום מˆוו˙ ˘פטורו˙ מ‰ן

יפלפל במ‰ ˘י˘ ל‰סי˜ מן ‰˘"ס ו‰פוס˜ים בז‰ / ב' ‡ופנים ב‚„ר ˘ייכו˙ם ˘ל ‰נ˘ים ל„ברי 
˙ור‰ לפי ב' מ„ר˘ו˙ בפר˘˙נו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ ˘יח‰ ‡ לפר˘˙נו; חט"ז ˘יח‰ ‚' לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
‰‡ˆל˙ סמכויו˙ ו˙פ˜י„ים ל˙למי„ים

כיון  ˘מים,  ביר‡˙  ל˙וספ˙  מעורר  ז‰  ברוב ‰פעמים  ˙פ˜י„ ‡חר‡י,  על ‰˙למי„  כ˘מטילים 
˘ח˘ ˘ˆריך ל‰יו˙ „ו‚מ‡ חי׳ לחבריו

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
על מ‰ בכ‰ ‰"ˆמח ˆ„˜"?

לי˘ מעומ˜ פנימי˙  רוב לבן 70, בוכ‰ ב„מעו˙̆  „ו˘, ‚‡ון וˆ„י˜̃  ל̃  „ו˘, בן ב˙ו̆  ˜„ו˘ בן̃ 
נ˜ו„˙ לבבו על ז‰ ˘‡ינו יכול ל‰˘˙˙ף ב‰˙וע„ו˙ חסי„י˙ כמו כל י‰ו„י פ˘וט



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

י˘ "‡ם" לר˘ו˙, י˘ "‡ם" 
לחוב‰ וי˘ "‡ם" ל˙נ‡י

מ„וע ל‡ ‰בי‡ ר˘"י ר‡י‰ ˘מˆוו˙ "ביכורים" ‰י‡ חיוב ול‡ ר˘ו˙? / ‰‡מנם "כל 
‡ם ו‡ם ˘ב˙ור‰ ר˘ו˙"?!

‚ו'".  ‚זי˙  ‡˙‰ן  ˙בנ‰  ל‡  לי,  ˙ע˘‰  ‡בנים  מזבח  "ו‡ם  כב):  (כ,  פר˘˙נו  בסוף 
ומפר˘ ר˘"י, ˘‡ף ˘נ‡מר "ו‡ם מזבח ‡בנים" – ˘לכ‡ור‰ מ˘מע ˘‰ו‡ ר˜ "ר˘ו˙", 

ו‡ין ‰כרח ב„בר – ‰רי ב‡מ˙ חוב‰ ‰ו‡. וז"ל: 

"רבי י˘מע‡ל ‡ומר: כל '‡ם' ו'‡ם' ˘ב˙ור‰ ר˘ו˙, חוı מ˘לו˘‰: ו‡ם מזבח ‡בנים 
˙ע˘‰ לי – ‰רי '‡ם' ז‰ מ˘מ˘ בל˘ון כ‡˘ר. וכ‡˘ר ˙ע˘‰ לי מזבח ‡בנים, ל‡ ˙בנ‰ 
וכן  מזבח ‡בנים, ˘נ‡מר '‡בנים ˘למו˙ ˙בנ‰';  לבנו˙  עליך  חוב‰  ‡˙‰ן ‚זי˙. ˘‰רי 
'‡ם כסף ˙לו‰' – חוב‰ ‰ו‡, ˘נ‡מר 'ו‰עבט ˙עביטנו'. ו‡ף ז‰ מ˘מ˘ בל˘ון 'כ‡˘ר'; 
וכן 'ו‡ם ˙˜ריב מנח˙ בכורים' – זו מנח˙ ‰עומר ˘‰י‡ חוב‰. ועל כרחך ‡ין '‡ם' ‰ללו 

˙לויין ‡ל‡ וו„‡ין, ובל˘ון 'כ‡˘ר' ‰ם מ˘מ˘ים". 

ו˙וכן „ברי ר˘"י ב˜יˆור: ב„רך כלל כ˘‰כ˙וב נו˜ט בל˘ון "‡ם" ‰מ„ובר ‰ו‡ ב„בר 
˘‡ין חוב‰ בע˘יי˙ו, ולכן מ˙‡ים ‰ל˘ון "‡ם" – ˘‰„בר מסופ˜ ו‡ינו וו„‡י ˘ייע˘‰;  
˘‰מ„ובר  בל˘ון "‡ם" – ‡ף  נ˜ט ‰כ˙וב  ˘ב‰ם  מן ‰כלל,  יוˆ‡ים  ˘לו˘‰  י˘נם  ‡ולם 
˘ל  במ˘מעו˙  (ל‡  לפר˘ ‡˙ ‰ל˘ון "‡ם"  ובמ˜ומו˙ ‡לו ˆריך  חוב‰,  ˘ל  בענין  ‰ו‡ 

„בר ‰מסופ˜ ˘‡ין וו„‡ו˙ בע˘יי˙ו, ‡ל‡) במ˘מעו˙ "כ‡˘ר". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

מבחי'  ‡„ם,  ˆיור  כללו˙  בכל  נו‚ע  וז‰  ‰"עˆמי",   ˙‡ מ‚ל‰  ‰חסי„י˙  ‰‰˙וע„ו˙ 
עולם ˘נ‰. "עˆמי" מ‡יר ‚ם בפ˘וט, ו‡„רב‡ בפ˘וט ניכר ‰פעול‰ ˘ל ‰"עˆמי".

ˆיור ‡„ם ‰ו‡ 'ר‡˘', '‚וף' ו'ר‚ל'. בפרˆוף פנימי: ‰'ר‡˘' ‰ם ר‡˘י ‡לפי י˘ר‡ל; 
'ר‚ל' ‰ם ‰חסי„ים  טבין;  ומ‡רי „עוב„ין  עבו„‰,  ובעלי  מ˘כילים,  חסי„ים  '‚וף' ‰ם 
‰בעליŒב˙ים, ‰חיים ב‡ויר‰ חסי„י˙, ומ˜יימי ‰נ‰‚ו˙ ˘ל חסי„ו˙ ב„רך ˜בל˙ עול. 

˘ם ‰‰˙וע„ו˙  נו‚ע   – „'ר‡˘'  ‚בו‰  – ‡פילו ‰„ר‚‡ ‰יו˙ר  ובכללו˙ ‰ˆיור ˜ומ‰ 
‰חסי„י˙.

„מעו˙ מעיני ‰ˆמח ˆ„˜
 ˜„ˆ ‰ˆמח  ‰ר‰"˜  ‡בי  ‡ל  [מ‰ר"˘]  נכנס˙י  [˙רי"ט]  סיון  ר"ח  ערב  חמי˘י  יום 
בר‚ע  ˘‰פחי„ ‡ו˙י.  פנימי, „בר  ניכר ˆער  פניו ‰י'  ועל  ח„רו  ב˙וך  בˆע„ו  ופ‚˘˙יו 
‰ר‡˘ון ‰יי˙י ב‰פ˙ע‰ ‚„ול‰ ול‡ יכול˙י ל‰וˆי‡ מל‰ מפי, וכ‡˘ר נר‚ע˙י במ˜ˆ˙, 

˘‡ל˙י ‡˙ ‡בי מ‰י סיב˙ ‰ˆער?

˘ינוי  חל  ˘מן ‰ס˙ם  ח˘ב˙י  בחורף ‰עבר,  בעניני ‰כלל  בי„עי ‡˙ ‰מˆב ‰˜˘‰ 
‰עיירו˙  על  ‰‚זיר‰   ˙‡ ל‰פסי˜  כסף  וברˆי  י‚יע‰  ברוב  ‡ז  ˘סיכמו  ב‰סכם  ח"ו 

ו‰פונ„˜‡ו˙1.

בעיר  ‰‡חרונ‰  ‰˙וע„ו˙  מ‡ז  ˘נ‰   50 מל‡ו   –  [˜„ˆ [‰ˆמח  ‡בי  לי  ענ‰   – ‰יום 
לי‡„י ˘‰י' ז‰ ביום ב' בערב ר"ח סיון ˙˜ס"ט.

"‡ל‰  ‰מ‡מר   ˙‡ ‰ז˜ן]  [רבנו  ז˜ני  ‡מר  ˙˜ס"ט  ˘נ˙  ובחו˜ו˙י  ב‰ר  פ'  ˘ב˙   .  .
‰ח˜ים ו‰מ˘פטים ו‰˙ורו˙", ‰נ„פס ב"ל˜וטי ˙ור‰" . . על ‰˘ב˙ ‰‰י‡ ב‡ו ללי‡„י 
‰רב‰ ‡ורחים, ביני‰ם ז˜נים ˘‰יו עו„ מחסי„י ‰מ‚י„ ממעזריט˘ וממ˜ו˘רי ‰ר‰"ˆ 
‰רמ"מ מ‰‡ר‡„‡˜, וביני‰ם ‰י˘י˘ ‰חסי„ ר' פסח מר„כי, ˘זכ‰ ל‰יו˙ ‡יזו פעמים 

‡ˆל כ"˜ ‰בע˘"ט נ"ע.

ו‰י˘י˘  ‰חסי„ים,  ז˜ני  ‰˙וע„ו˙  ‰י˙‰  ל‡חריו  ‰ר‡˘ון  וביום  ‰‰ו‡  במוˆ˘"˜ 
‰חסי„ רפ"מ ‰נ"ל ‰י' מר‡˘י ‰מ„ברים ו‰מספרים, ו‰˙ענ‚˙י במ‡„ מ‰˙וע„ו˙ ‰‰י‡.

ביום ‰מחר˙ ‡חרי ‰‰˙וע„ו˙ – יום ˘ני ערב ר"ח סיון – ˜ר‡ ‡ו˙י כ"˜ ‡‡זמו"ר 
ע˘רים –  מבן  ביחי„ו˙ ‡˙ ‰מ‡מר  לפני  וי‡מר  ˘נ‰,  בכל  כר‚יל  ויברכני  [רבנו ‰ז˜ן] 
˙ור‰  ח„ו˘י  בכ˙יב˙  ˘‡ˆליח  ברכ˙ו ‰˜'  וכפל ‡˙  ˙ור‰" –  ב"ל˜וטי  ˘נ„פס ‡ח"כ 

בנ‚ל‰ ובנס˙ר.

ל‚ר˘ ‡˙  חו˜ים  ו‰עריכו  (˜רעט˘מע)  במלונו˙  נ‚„ ‰יו˘בים  במ˘ר„י ‰פנים  ˙רי"ח ‰˙עוררו  ב˘נ˙   (1
‰י‰ו„ים ובחורף ˙רי"ט נסע ‡„מו"ר מו‰ר"˘ לעיר ‰ביר‰ ל‰˘˙„ל בנ„ון.



כז

על מ‰ בכ‰ ‰"ˆמח ˆ„˜"?
ל˙וספ˙  מעורר  ז‰  ‰פעמים  ברוב  ‡חר‡י,  ˙פ˜י„  ‰˙למי„ו˙  על  כ˘מטילים 

ביר‡˙ ˘מים, כיון ˘ח˘ו˙ ˘ˆריכו˙ ל‰יו˙ „ו‚מ‡ חי׳ לחברו˙ ˘ל‰ן

◇ ◇ ◇

עסו˜ ‰יי˙י בלמו„ עיוני במ‡מרי ‰‰נחו˙ ˘ל ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי זי"ע „˘נ˙ 
כ"˜  ל‰ו„  וכ˘נכנס˙י  זי"ע.   ˜„ˆ ˆמח  בעל  ‰ר‰"˜  ‡‡זמו"ר  כ"˜  ‰‚‰ו˙  עם  ˙˜ס"ז 
לי  ויסביר  לי  לענו˙  ענינים, ‰ו‡יל  בכמ‰  ספ˜ו˙י  ל‰˙יר  ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [מו‰ר˘"ב] 

„בר „בור על ‡ופנו.

‰מע˘‰  ‡ל‡  עי˜ר  ‰מ„ר˘  "ול‡  ל‡מר:  ‰˙חיל  ˘‡ל˙י,  ‡˘ר   ˙‡ לב‡ר  ככלו˙ו 
עי˜ר". ‰לימו„ ‰עיוני ‰ו‡ ר˜ 'מ„ר˘', ו‰˙וע„ו˙ ‰י‡ 'מע˘‰'. „‰‰˙עוררו˙ ‰טוב‰ 

בע˙ ‰‰˙וע„ו˙, ‰נ‰ מח˘ב‰ טוב‰ זו, ‰˜ב"‰ מˆרפ‰ ˘˙ב‡ למע˘‰ בפועל.

‰טעם ‰‡מי˙י ביר‡˙ ˘מים
‰פל‡˙  מ‚ו„ל   – לי  ל‡מר  [מו‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו‡יל   – לך  ‡ספר 

מעל˙ ‰˙וע„ו˙ חסי„ים, פעול˙‰ ונחיˆו˙‰:

ז˜נך  כ"˜  ‡ˆל   – [מו‰ר˘"ב]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‡מר   – ˘‰יי˙י  ‰פעמים  ב‡' 
עיוני,  ענין  ב‡יז‰  ˘‡ל˙יו  ˙רל"ט,  ב˘נ˙  ביחי„ו˙  זי"ע  [מ‰ר"˘]  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר 
וי˘בני על ˘‡לו˙יו ויסביר לי ‰ענין פעם ו˘˙ים, ו‡ף ˘‰בנ˙י ‡˙ ‡˘ר ‡מר לי, ‡בל 

עו„ ל‡ נ˜לט ‡ˆלי ב‰ר‚˘ פנימי.

ו‰‰נח‰  ˘מים  ביר‡˙  ‰‡מי˙י  ‰טעם   ˙‡ [מ‰ר"˘]:  ‡‡מו"ר  כ"˜  לי  וי‡מר 
‰‡מי˙י˙ בחסי„ו˙ מ˜בלים ב‰˙וע„ו˙ חסי„י˙.

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡לו ‰ם:

(‡) "ו‡ם מזבח ‡בנים ˙ע˘‰ לי" – י˘ חוב‰ לע˘ו˙ מזבח ‡בנים ל‰', ו‰פירו˘ כ‡ן 
‰ו‡ "וכ‡˘ר מזבח ‡בנים ˙ע˘‰ לי".

כסף  ל‰לוו˙  חוב‰  י˘   – כ„)  כב,  (מ˘פטים  עמי ‡˙ ‰עני ‚ו'"  ˙לו‰ ‡˙  כסף  (ב) "‡ם 
לעני, ו‰פירו˘ ˘ם ‰ו‡ "כ‡˘ר כסף ˙לו‰ ‡˙ עמי".

‰עומר  מנח˙   ˙‡ ל‰˜ריב  חוב‰  י˘   – י„)  ב,  (וי˜ר‡  בכורים"  מנח˙  ˙˜ריב  "ו‡ם   (‚)
במוע„‰, ו‰פירו˘ ˘ם ‰ו‡ "וכ‡˘ר ˙˜ריב מנח˙ בכורים".

ב. ו‰נ‰, במפר˘י ר˘"י על ‡˙ר (וכן במפר˘ים לפ' מ˘פטים כ‡, ל. כב, כ„ – ר‡"ם. ‚ור ‡רי‰. 
כ‡ן  ר˘"י  „ברי   – „לכ‡ור‰  ז‰,  בענין  מ‡ו„  ‰‡ריכו  רבים)  ועו„  ל„ו„.  מ˘כיל  יע˜ב.  נחל˙ 

(ב˘ם רבי י˘מע‡ל) עומ„ים בס˙יר‰ ל‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים; עיין ב„ברי‰ם, וכבר 
נ˙ב‡ר מז‰ במ˜ום ‡חר ב‡רוכ‰ (ר‡‰ במ„ור ז‰ ל˘"פ ב˘לח-י˙רו ˙˘ע"‚). 

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר ב‚וף „ברי ר˘"י כ‡ן – „יו˜ ‰‚לוי לכל מעיין ב„בריו:

בענין "מזבח ‡בנים" ˘בפר˘˙נו – מבי‡ ר˘"י ר‡י‰ ˘‡כן בניי˙ מזבח ‡בנים ‰י‡ 
„בר ˘מחוייבים לע˘ו˙ו (מ‰פסו˜ "‡בנים ˘למו˙ ˙בנ‰" ˘בפ' ˙בו‡ (כז, ו)); 

לעני  כסף  ˘‡כן ‰לוו‡˙  ר‡י‰  ר˘"י  מבי‡  מ˘פטים –  ˘בפ'  ˙לו‰"  בענין "כסף  ‚ם 
‰י‡ „בר ˘מחוייבים בו (מ‰פסו˜ "‰עבט ˙עביטנו" ˘בפ' ר‡‰ (טו, ח)); 

‡ולם בענין ‰˘לי˘י ˘מבי‡ ר˘"י, "˙˜ריב מנח˙ בכורים" ˘בפ' וי˜ר‡ – ר˘"י כו˙ב 
חוב‰  י˘  ˘‡כן  ר‡י‰  ‰בי‡  ול‡  ס˙ם  ‡ך  חוב‰",  ˘‰י‡  ‰עומר  מנח˙  "זו  בפ˘טו˙: 

ב‰˜רב˙ מנח‰ זו. 

ומ˙עורר˙ ‰˙מי‰‰ - מ‡י ˘נ‡? למ‰ ב˘ני ‰ר‡˘ונים י˘ ˆורך בר‡י‰, ו‡ילו ‰˘לי˘י 
מובן מעˆמו? 

ל‰וכיח  ב‰ב‡˙ ‰ר‡יו˙ ‡ינ‰  ר˘"י  כוונ˙  ב‡מ˙  מחו„˘˙, ‡˘ר  ב„רך  לב‡ר  ונר‡‰ 
עˆם ז‰ ˘י˘ חוב‰ בבניי˙ מזבח ו‰לוו‡‰ לעני [„‡"כ ‰י‰ לו ל‰בי‡ ‚ם ר‡י‰ ‰מוכיח‰ 
˘י˘ חוב‰ ב‰˜רב˙ מנח˙ ‰עומר], ‡ל‡ ˘נ˙כוון בז‰ ל‰סיר ˜ו˘י בענין ז‰ [ו˜ו˘י ז‰ 

‡ינו ˜יים בענין ˘ל מנח˙ ‰עומר ולכן ˘ם ל‡ ‰וˆרך לר‡י‰] – וכ„ל˜מן.   

‚. בי‡ור ‰ענין: 

ל˘ון "‡ם"  ˘כל  נר‡‰  רי‰ט‡,  לפום   – י˘מע‡ל  רבי  ב˘ם   – ר˘"י  כ˘לומ„ים „ברי 
˘בכ˙וב מ˙ייחס „ו˜‡ ל„בר ˘‡ין חוב‰ בע˘יי˙ו, "כל ‡ם ו‡ם ˘ב˙ור‰ ר˘ו˙"; מלב„ 

‡לו ‰˘לו˘‰ ‰יוˆ‡ים מן ‰כלל ˘ר˜ ב‰ם נ‡מר ל˘ון "‡ם" ב„בר ˘‰ו‡ חוב‰. 

‰˘לו˘‰  מלב„   – פעמים  ריבוי  מˆינו  בוו„‡י  כי  כן,  ‡ינו  ˘פיר  „יי˜˙  כ„  ‡מנם 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘מפרט ר˘"י – ˘נ‡מר ב‰ם ל˘ון "‡ם", ‚ם ב„בר ˘מחוייבים לע˘ו˙ו. 

וכ‚ון מ‰ ˘נ‡מר בפר˘˙נו (יט, ‰) "וע˙‰ ‡ם ˘מוע ˙˘מעו ב˜ולי ו˘מר˙ם ‡˙ ברי˙י 
˘˘מיר˙ ‰ברי˙  למרו˙  ל˘ון "‡ם",  כ‡ן  ˘נ‡מר   – מכל ‰עמים ‚ו'"  ס‚ול‰  לי  ו‰יי˙ם 
ב˙חיל˙  ˘נ‡מר  מ‰  וכן  בו.  מחוייבים  י˘ר‡ל  בני  ˘כל  ‰מוכרח  „בר  ‰י‡  ‰˜ב"‰  עם 
פר˘˙ בחו˜ו˙י: "‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו" – ‡ף ˘י˘ חוב‰ ב„בר, כמובן. 

י„וע, ‡ו  לענין  כ‰מ˘ך  ב‡‰  ל˘ון "‡ם"  בין ‡ם  ‚„ול  ˘י˘ ‰ב„ל   – ב„בר  ו‰‰סבר 
˘ב‡‰ ב˙ור „בר ח„˘:

כ‡˘ר ˙יב˙ "‡ם" ב‡‰ ב‰מ˘ך לענין י„וע – ‡ז ‡ינ‰ ˘ייכ˙ כלל לענין ˘ל "ר˘ו˙" 
כך  י‰י‰  ‡ז   – וכך  כך  ˙ע˘ו  ‡ם  "˙נ‡י":  ב˙ור  כפ˘וטו,  ‰ו‡  פירו˘‰  ‡ל‡  ו"חוב‰", 
ס‚ול‰"  לי  ו‰יי˙ם   .  . ב˜ולי  ˙˘מעו  ˘מוע  – "וע˙‰ ‡ם  ˘בפר˘˙נו  בפסו˜  וכמו  וכך. 
ממ˘יך  ברי˙ו,  ול˘מור ‡˙   '‰ ב˜ול  ל˘מוע  חיוב  ˘י˘  מכבר  ˘יו„עים ‡נו  ˘ל‡חר   –
‰כ˙וב ˘„ו˜‡ ב"‡ם ˙˘מעו ב˜ולי" ‡זי "ו‰יי˙ם לי ס‚ול‰"; וכן בפסו˜ "‡ם בחו˜ו˙י 
מוסיף ‰כ˙וב  ˘ל ‰˜ב"‰,  בחו˜ו˙יו  ללכ˙  חוב‰  י˘  כי  מכבר  ˘י„וע  ˘ל‡חר  ˙לכו" – 

ו‡ומר ˘‡ם ‡כן "בחו˜ו˙י ˙לכו" ‡ז ˙˜בלו ‡˙ כל עניני ‰˘כר ‰‡מורים בפר˘‰. 

„ו˜‡ כ‡˘ר ‰כ˙וב מ˙חיל ענין ח„˘, ˘ל‡ י„וע ע„ כ‰, ב˙יב˙ "‡ם" – ‡ז ˘ייך ‰ו‡ 
י˘מע‡ל "כל ‡ם  רבי  ˘‡מר  י˘מע‡ל [ומ‰  רבי  ובז‰ „יבר  ו"חוב‰",  ל‰‚„ר „"ר˘ו˙" 

ו‡ם ˘ב˙ור‰ כו'" – ‰כוונ‰ ‰י‡ לכל ‰מ˜ומו˙ ˘בסו‚ ז‰]: 

מוכרח  ל‡  „בר  ‡ו˙ו  כ‡˘ר  "‡ם",  בל˘ון  ח„˘  ענין  מ˙חיל  ‰כ˙וב  כלל  ב„רך 
ספ˜;  בל˘ון  ו‡ז "‡ם" ‰ו‡  בלב„ –  ר˘ו˙  ו‰ו‡  בע˘יי˙ו  חוב‰  ˘‡ין  מ˘ום  ל‰˙˜יים, 
י˙ן  ‡„וניו  "‡ם  עברי:  עב„  ל‚בי   ,(„ (כ‡,  מ˘פטים  פ'  ‰ב‡‰,  ‰ס„ר‰  ב˙חיל˙  וכמו 
ל‰עב„, ‡בל ‡ינו  ל˙˙ ‡˘‰  ל‡„ון  ר˘ו˙  ˘י˘  ל‰˘מיענו  ˘נ˙כוון ‰כ˙וב  לו ‡˘‰", 

מחוייב בכך וממיל‡ ˜יומו ˘ל מˆב ז‰ ‰ו‡ בספ˜. 

ח„˘  ענין  מ˙חיל  ‰כ˙וב  ˘ב‰ם  ‰כלל,  מן  יוˆ‡ים  מ˜ומו˙  ˘לו˘‰  י˘נם  ‡מנם 
˘ל  במ˘מעו˙  ‰י‡  "‡ם"  ˙יב˙  ‰רי  ‡לו  ובמ˜ומו˙  "‡ם"';  ב˙יב˙  בו  ˘מחוייבים 
"כ‡˘ר" – "כ‡˘ר מזבח ‡בנים ˙ע˘‰ לי", "כ‡˘ר כסף ˙לו‰" ו"כ‡˘ר ˙˜ריב מנח˙ 

בכורים". 

„. ו‰נ‰, בענין ז‰ י˘ ‰ב„ל בין ‰כ˙וב "ו‡ם ˙˜ריב מנח˙ בכורים" לבין ב' ‰כ˙ובים 
‰‡חרים: 

˘ל‡  ח„˘,  ענין  בז‰  מ˙חיל  ˘‰כ˙וב  ברור  בכורים",  מנח˙  ˙˜ריב  "ו‡ם  ב‰פסו˜ 
י„ענו ממנו ע„ כ‰ – בכל ‰כ˙ובים ˘לפני פסו˜ ז‰ מעולם ל‡ נזכר‰ מˆי‡ו˙ ˘ל "מנח˙ 

בכורים" ˘י˘ חוב‰ ל‰˜ריב‰.

ב‰ם  נו˜ט  ˘‰כ˙וב  ז‰  כי  ל‰בין  מ˜ום  י˘  ‰‡חרים,  ‰פסו˜ים  ל˘ני  בנו‚ע  ‡ולם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

מור‰ „רך, ˘מ˘ וכו', כמובן ב˘ינוים מ˙‡ימים], ‰רי ז‰ מˆליח ˘ל‡ ר˜ בזמן ‰˙פל‰ 
י˙נ‰‚ו כרˆוי, ‡ל‡ ‚ם ל‡חרי ז‰ ו‚ם ב‰כנ‰ לזמן ‰˙פל‰. ‡ל‡ ˘כמובן מכמ‰ טעמים 
ב˙כונ˙  ˙לוי  ז‰  ‰רי  ‰מינוי,  ˘ל  ‰˙˜ופ‰  ו‡ורך  לזמן.  מזמן  ‰ממונים  ל‰חליף  י˘ 
ו‡ופי ‰˙למי„ים, ובמ˜ום ספ˜ ל‰˙חיל ב˙˜ופ‰ ˜ˆר‰, ˘‡ז ‰בריר‰ למנו˙ ‰מ˙‡ים 

פעם ˘ני׳ ‡ו ל‰חליפו במ˙‡ים יו˙ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ', עמ' מב)

יר‡˙ ˘מים – ע"י „ו‚מ‡ חי׳
על  רˆוי׳  בל˙י  ‰˘פע‰  ˘ל‰ן  כ‡ל‰  י˘נן  ˙חיינ‰  ‰˙למי„ו˙  ˘מ˙וך  ˘כ˙ב  במ‰ 
מ˜ום  ‚יס‡  ומ‡י„ך  ל‰מוס„,  בנו˙י‰ם  מלר˘ום  נמנעים  ‰ורים  י˘נם  ולכן  ‰חברו˙, 

לח˘˘, ˘ב‡ם יוˆי‡ום ‰נ״ל מ‰מוס„ ˙ˆ‡נ‰ ל˙רבו˙ בל˙י טוב‰.

מובן ˘בכ‰נ״ל ‡ין ל˜בוע מסמרו˙ וכלל ˘ו‰ לכל, ˘‰רי ‡ין טבע ˘ל ‡ח˙ „ומ‰ 
לזו ˘ל ‰˘ני׳, ולכן י˘ ל‰˙ייעı עם ‰מורו˙ ‰מכירו˙ ‡ו˙ן מ˜רוב ב‰נו‚ע לכל ‡ח˙ 
ו‡ח˙ בפרט, ול˘˜ול ˆ„„י ‰חיוב וˆ„„י ‰˘ליל‰, וב‰˙‡ם לז‰ ל‰חליט. כי ‡ף ˘בכלל 
˙ועל˙ ‰רבים „וח‰ ˙ועל˙ ‰יחי„, ‡בל לע˙ים ‰כי ˜רובו˙ ע״י ˘מ‚בירים ‰‰˘‚ח‰ 
על ‡לו ˘‰˘פע˙ם בל˙י רˆוי׳ לע˙ ע˙‰, במ˘ך זמן ל‡ ‡רוך מטיבו˙ ‰נ‰‚˙ן. נוסף 

על ז‰ ˘עˆם ‰‰וספ‰ ב‰˘‚ח‰ ממעט˙ ח˘˘ ‰‰יז˜.

ועו„ עˆ‰ בז‰, ˘כ˘מטילים על ‰מסופ˜ו˙ ˙פ˜י„ ‡חר‡י, ברוב ‰פעמים ז‰ מעורר 
ל˙וספ˙ ביר״˘, ‰נ‰‚‰ טוב‰ וכו׳ כיון ˘ח˘ו˙ ˘ˆריכו˙ ל‰יו˙ „ו‚מ‡ חי׳ ל‰חברו˙ 

˘ל‰ן.

בכלל ‡ין ל‰˙ר˘ם מ‰נ"ל, כי כל מוס„ חינוך ˘י˘נו בו ‡יז‰ ע˘יריו˙ ˙למי„ים-ו˙ 
י˘נ‰ ˙ופע‰ ‰‡מור‰.

(‰יכל מנחם חל˜ ‡', עמ' ˜כ‰)



כ‰

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

בחיי ‰יום יום

‰‡ˆל˙ סמכויו˙ ו˙פ˜י„ים ל˙למי„ים
ביר‡˙  ל˙וספ˙  מעורר  ז‰  ברוב ‰פעמים  ˙פ˜י„ ‡חר‡י,  על ‰˙למי„  כ˘מטילים 

˘מים, כיון ˘ח˘ ˘ˆריך ל‰יו˙ „ו‚מ‡ חי׳ לחבריו

◇ ◇ ◇

‰˙פ˜י„ מוסיף בבטחון ‰נער וביˆיבו˙ו
מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙בו, ב˜˘˙ ברכ‰ עבור ‰נער . . וכפי ˘מ˙‡ר מˆבו במכ˙בו, 
י˘ מ˜ום לומר, ˘‡ם ‰יו מעסי˜ים ‡˙ ‰נער בענין ˘יכול ל‰יו˙ מנ‰י‚, מ˘פיע וכיו״ב 
מוסיף  ז‰  ‰י׳  וכיו״ב)  ˘נים  ב‡יז‰  ממנו  ˜טנים  יל„ים  ˘ל  ˘ב˙  מסיבו˙  (ב„ו‚מ˙ 
ל˜ולו  כ‡ל‰ ‰נ˘מעים  וי˘נם  ˘מˆליח  רו‡‰  ˘‰י׳  כיון  ˘לו,  וביˆיבו˙  ˘לו  בבטח‰ 
ובו„‡י  מעˆמן.  בטלים  מ‰פרעו˙ ‰יו  ˘כמ‰  לומר,  מ˜ום  י˘  זו,  וע״י ‰זז‰  ו‰„רכ˙ו. 
כמ‰ ‡ופנים ו„רכים י˘נם לס„ר ˜בוˆ‰ כ‰‡מור וכיו״ב ול‰מ˘יכו ("ַ‡ריינˆי‰ען עם") 
˘ירˆ‰ ל‰נ‰‚‰. וכ˘עו˘ים ב„רך ‰טבע ‰״ז כלי ל˜בל˙ ברכו˙ ‰˘ם ‚ם למעל‰ מ„רך 

‰טבע.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"ח, עמ׳ ˙ז)

במענ‰ למכ˙ב‰ בו כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ ס„ר ‰˙פל‰ ו‰˘יפורים ‰מוכרחים ע„יין לבו‡.

מ˘‚יחים  עˆמם  ˘י׳  מבין ‰˙למי„ים-ו˙  כ˘ממנים  בכ‚ון „‡ ‡˘ר  במוח˘  ורו‡ים 
‚ב‡י,  ‰כנס˙,  בבי˙  ‰ר‚יל  [ע״„  וכו'  ‰סי„ורים  מחל˜ים  ל‰ם,  מסייעים  ‰ס„ר,  על 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

לענין ‰י„וע  ‰מ˘ך  ב˙ור  ב"כ‡˘ר", ‡ל‡)  ח„˘ ‰מ˙חיל  כענין  (ל‡  בל˘ון "‡ם" ‰ו‡ 
לנו מכבר: 

בספר בר‡˘י˙ מסופר על ‡בר‰ם ˘‰ו‡ ˆו‰ ‡˙ בניו ובי˙ו "לע˘ו˙ ˆ„˜‰ ומ˘פט" 
(ויר‡ יח, יט); וכן מסופר על יע˜ב (ויˆ‡ כח, יח) "וי˜ח ‡˙ ‰‡בן . . וי˘ם ‡ו˙‰ מˆב‰". 

˘מסופר  למ‰  ב‰מ˘ך  ב‡ים  ˘מו˙  ˘בספר  ˘‰פסו˜ים  ‡יפו‡,  לומר  ‡פ˘ר  ו‰י‰ 
בספר בר‡˘י˙: 

ממ˘יך  ‡ח˙,  מ‡בן  "מˆב‰"  ע˘‰  ˘יע˜ב  ‰כ˙וב  מספר  בר‡˘י˙  ˘בספר  ל‡חר 
לע˘ו˙  ˘מחוייבים  י„וע  כבר  כי   – לי"  ˙ע˘‰  ‡בנים  מזבח  ˘"‡ם  ו‡ומר  כ‡ן  ‰כ˙וב 
מזבח ‡בנים ב„ו‚מ˙ ‰מˆב‰ ˘ע˘‰ יע˜ב מ‡בן (ור‡‰ ר˘"י בפ' ר‡‰ יב, ‚: "מזבח ˘ל ‡בנים 
רבים) – ‡ז "ל‡  וז‰ ‡בנים  ˘ז‰ ‡בן ‡ח˙  ור˜  ˘ענינם ‡ח„  מובן  ומז‰  ˘ל ‡בן ‡ח˙".  מˆב‰  ‰רב‰, 

˙בנ‰ ‡˙‰ן ‚זי˙"; 

ול‡חר ˘בספר בר‡˘י˙ מסופר על ‡בר‰ם ˘‰ו‡ ע˘‰ "ˆ„˜‰", ממ˘יך ‰כ˙וב בפ' 
מ˘פטים ו‡ומר ˘"‡ם כסף ˙לו‰" – כי כבר י„וע ˘מחוייבים ל‰לוו˙ לעני מכח „רכו 

˘ל ‡בר‰ם ‡בינו – ‡ז "ל‡ ˙‰י‰ לו כנו˘‰". 

ולפי ‰בנ‰ זו, ‰רי ˘וב ‡פ˘ר לפר˘ ‡˙ ˙יב˙ "‡ם" בפסו˜ים ‡לו ב‡ופן ˘ל "˙נ‡י", 
ב˙ור ‰מ˘ך לענין ‰י„וע מכבר; ו‡"כ ‡ינם „ומים ל‰פסו˜ "ו‡ם ˙˜ריב מנח˙ בכורים", 

˘‰ו‡ בוו„‡י ‰˙חל˙ ענין ח„˘. 

כ‡ן  ˘‰כ˙וב  ול‰„‚י˘  זו  ל˘לול ‰בנ‰  ס"ב) –  (כנ"ל  ב„בריו  ר˘"י  ˘נ˙כוון  מ‰  וז‰ו 
מ„בר בענין ח„˘ ˘ל‡ י„ענו ע„ כ‰:  

‰ˆיווי ‰מוכיח ˘י˘ חוב‰ בבניי˙ מזבח ‡בנים – נ‡מר (ל‡ בספר בר‡˘י˙, ‡ל‡) ר˜ 
לעני –  ב‰לוו‡‰  חוב‰  ˘י˘  וכן ‰ˆיווי ‰מוכיח  ˙בנ‰".  בספר „ברים: "‡בנים ˘למו˙ 

נ‡מר (ל‡ בספר בר‡˘י˙, ‡ל‡) ר˜ בספר „ברים: "‰עבט ˙עביטנו"; 

ו‡ם כן, בפסו˜ים ˘בספר ˘מו˙ ע„יין ‡ין מˆוו˙ ‡לו י„ועו˙, ובמיל‡ ‡ין לפר˘ ‡˙ 
˙יב˙ "‡ם" ב˙ור ‰מ˘ך לענין י„וע – וב‰כרח לפר˘‰ כ‰˙חל˙ ענין ח„˘, ובמ˘מעו˙ 

˘ל "כ‡˘ר" (כמו בפסו˜ "ו‡ם ˙˜ריב מנח˙ בכורים"), וכ„ברי רבי י˘מע‡ל. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

יום ‰כ יפורים  
‰מו˙ר ב‡כיל‰

וי˜ח י˙רו ‚ו' עול‰ וזבחים ‚ו' ויבו‡ 
‡‰רן ‚ו' ל‡כל לחם עם חו˙ן מ˘‰ ‚ו' 
וי‰י ממחר˙ וי˘ב מ˘‰ ל˘פוט ‡˙ 
‰עם ‚ו'
וי‰י ממחר˙ – מוˆ‡י יום ‰כיפורים ‰י'
(יח, יב-י‚. ר˘"י)

‰˜˘ו ‰מפר˘ים ‡יך ‡פ˘ר לומר ˘"ממחר˙" 
ביום  י˙רו  ב‡  „‡"כ  יו‰"כ",  "מוˆ‡י  ‰ו‡ 
לחם  ו‡כלו  וזבחים  עול‰  ו‡יך ‰˜ריבו  ‰כיפורים, 
ב‡ופנים  ו˙ירˆו  ‰כיפורים?  יום  ˘ל  בעיˆומו 

˘ונים.

וי˘ ל˙רı בפ˘טו˙:

מפור˘ בכ˙וב ˘‰טעם לכל „יני יום ‰כיפורים 
˘„יני  ו‰יינו  עליכם ‚ו'",  יכפר  ביום ‰ז‰  ‰ו‡ "כי 
יום ‰כיפורים ב‡ים מˆ„ ‰יו˙ו יום סליח‰ וכפר‰.

יום  ב„יני  נ˙חייבו  ל‡  ˘נ‰  ב‡ו˙‰  ו‡"כ, 
‰כיפורים]  [ביום  ביום  "בו  ר˜  ˘‰רי  ‰כיפורים. 
למ˘‰  לו  ו‡מר  ב˘מח‰  לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  נ˙רˆ‰ 
‰˜ב"‰  ˘ל  ‡מיר˙ו  ל˘ע˙  וע„   , כ„ברך"  סלח˙י 
'סלח˙י' ל‡ ‰י' יום ‰כיפורים 'יום כפר‰', ופ˘וט 
על  י‰יו  ‰כיפורים  יום  „יני  ˘חלו˙  לומר  ˘‡ין 
חל˜ מ‰יום, בעו„ ˘על ˙חיל˙ ‰יום ל‡ חלו „ינים 

‡לו.

˜רבנו˙  ו‰˜ריבו  לחם  ‡כלו  ‡יך  ‰יטב  ומובן 
ביום ‰כיפורים, כי ב‡ו˙‰ ˘נ‰ ל‡ נ‡סרו ב„ברים 

‡לו ביום ‰‰ו‡. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 212 ו‡ילך)

‡ח„ו˙ם ˘ל מˆרים  
לעומ˙ ‡ח„ו˙ם 

˘ל י˘ר‡ל
ויחן ˘ם י˘ר‡ל נ‚„ ‰‰ר
כ‡י˘ ‡ח„ בלב ‡ח„
(יט ב. ר˘"י)

ע‰"פ בפ' ב˘לח "ו‰נ‰ מˆרים נוסע ‡חרי‰ם" 
לעיין  וי˘  ‡ח„",  כ‡י˘  ‡ח„  "בלב  ר˘"י  פיר˘ 
בלב  ‡ח„  "כ‡י˘  וכ˙ב  בפר˘˙נו  ˘ינ‰  טעם  מ‰ 

‡ח„".

וי˘ לב‡ר:

‡נ˘י מˆרים, חלו˜ים ‰יו ‡י˘ מרע‰ו. מפרע‰ 
„בר   ˙‡ ל‰"יר‡  וע„  ‰חרטומים,  מˆרים,  מלך 
 ˙‡ ב˘נ‡˙ם   – ˘ווים  ‰יו  ‡ח„  ב„בר  ור˜   ."'‰
"בלב  ‰ו‡  ‰ל˘ון  למˆרים  בנו‚ע  ולכן  י˘ר‡ל. 
‡ח„ כ‡י˘ ‡ח„", כי ז‰ ˘‰יו "כ‡י˘ ‡ח„" כ‡˘ר 
‡ח„"  "בלב  ‰יו˙ם  מפני  ‰י'  י˘ר‡ל  ‡חרי  ר„פו 

ב˘נ‡˙ י˘ר‡ל ˘בליבם.

מ˘‡"כ עם י˘ר‡ל ‰יו מ‡וח„ים וב˜ירוב ‡ח„ 
ולכן  י˘ר‡ל,  עם   – ‡ח„  עם  ‰יו˙ם  מפני  ל˘ני 
‡ח„",  בלב  ‡ח„  "כ‡י˘  ‰ו‡  ‰ל˘ון  ל‰ם  בנו‚ע 
וב‰˙‡ח„ו˙  ב˜ירוב  ˘˙חיל‰ ‰יו "כ‡י˘ ‡ח„" – 
‡ח„  ברˆון  ‡ח„",  "בלב  ‚ם  ‰יו  ועי"ז  לז‰,  ז‰ 

ל˜בל˙ ‰˙ור‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 101 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

[ור‡‰ בכל ז‰ עו„ מ‰ ˘‰‡ריך על „ברי 
‰מכיל˙‡ ‰ללו ב˙ור‰ ˘למ‰ פר˘˙נו על 
˘מכ‡ן  כ׳  נ): "ברבי„ ‰ז‰ב  ז‰ (‡ו˙  פסו˜ 
בל˘ון  ב˙ור‰  נˆטוו  ‰פחו˙  ˘לכל  ר‡י' 
˘נ˘ים  עז‡י  כבן  ז‰  מ"„  ס"ל  ו‡ולי  רכ‰. 
ב„ינים  מיי„י  ‡ו  ˙ור‰  ללמו„  חייבו˙ 
לומר  ˘י˘  נר‡‰  ול„ע˙י  ל‰ם.  ‰˘ייכים 
ר‡י'  ומכ‡ן  ˘‰זמ"‚,  מ״ע  על ˜יום  ˘˜‡י 
וי˜ר‡  ל˙ו"כ  בפירו˘ו  ‰ר‡ב״„  ל„ברי 
˘מעון  ור׳  יוסי  ר'  ˘‡מרו  מ‰  על  פ״ב 
ר˘ו˙  ל‰ן  [„י˘  ר˘ו˙  סומכו˙  ‰נ˘ים 
˘פטורו˙]  ‡ף  ˜רבן  על  סמיכ‰  לע˘ו˙ 
כ˙ב בפירו˘ו: ‡יכ‡ מ״„ ל„ע˙ ר״י ור"˘ 
בנ˘ים,  מו˙ר˙  עליו  ‚„ול‰  סמיכ‰  ‡פילו 
˘כך ני˙נ‰ ב˙ור‰ – ל‡נ˘ים חוב‰ ולנ˘ים 
ר˘ו˙, ו‰נ˘ים „ומי‡ „‡נ˘ים לכל מˆוו˙ 
‡יסור  ב‰  ˘י˘  ‡ע״פ  ‚רמ‡  ˘‰זמן  ע˘‰ 
˙ור‰, וז‰ ל‡ כ˘יט˙ ר˘״י בר"‰ ל‚. ˘י˘ 
˘ז‰  וי״ל  ב˙וס'.  עיי"˘  ˙וסיף  בל  ‡יסור 
כלומר  רכ‰,  בל˘ון  ‡מור  ב‰ביטוי:  נכלל 
ל‰ם  נ˙נו  ‚רמ‡  ˘‰זמן  ע˘‰  ˘מˆו˙ 
ל˜יימן  מו˙רו˙  רוˆו˙  ‡ם  ר˘ו˙  ב˙ור˙ 
‰˙ור‰,  מן  מˆו‰  ומ˜יימו˙  עלי‰ן  ולברך 

ו‡ם ל‡ו ‡ין עלי‰ן ˘ום עביר‰"].

˘ר˜  ‰טעם  לב‡ר  נוכל  ועפ"ז 
מ˘‡"כ  רכ‰",  "בל˘ון  מ˜„ים  במכיל˙‡ 
פיוס,  „ברי  ‰יינו  רכ‰"  "ל˘ון  במ„ר˘: 
˘נ‡מר  ‚ופ‡  לז‰  ˘‰כוונ‰  וי"ל  כנ"ל. 
ל‰ם ˘‰ן ˘ייכו˙ ל"ר‡˘י „ברים", „‰יינו 
במכיל˙‡  מ"˘  [ועפ"ז  וכללי ‰˙ור‰  עˆם 
‰יינו  „ברים",  ר‡˘י  ‡מור  רכ‰  "בל˘ון 
‰"ל˘ון  ז‰ו  „ברים"  "ר‡˘י  ˘‡מיר˙ 
ולכן,  ‰סעיף].  רי˘  כנ"ל  ו„ל‡  רכ‰", 
מעל˙  ניכר˙  ז‰  ˘בס„ר  ל‰מכיל˙‡ 

‡ומרים  ל‰ם  ˘ר˜  ‰‡נ˘ים,  על  ‰נ˘ים 
מו„‚˘  לכן  כללי ‰˙ור‰,  "ר‡˘י „ברים", 
רכ‰",  "בל˘ון  לנ˘ים  ˘‡מר  במכיל˙‡ 
מ˘‡"כ  ‰‡נ˘ים;  על  בנ˘ים  ‰מעל‰ 
לבי˙  ˙‡מר  "כ‰  ל‰יפך:  ‰ו‡  ל‰מ„ר˘ 
˘ל  ו‰ירי„‰  ‰ˆמˆום  על  מור‰  יע˜ב" 
 ˙"„ ל‰ן  מ‚לים  ˘‡ין  לנ˘ים,  ˙ור‰  „ברי 
ולכן  כ"כ,  ל˘מוע  יכולו˙  ‡ין  כי  כ‡נ˘ים 

‰˘מיט במ„ר˘ ביטוי ז‰.

‰מ„ר˘,  ל˘ון  ‰מ˘ך  ‚ם  מובן  ועפ"ז 
למ‰   ‡"„" ממ˘יך  ז‰  פירו˘  ˘ל‡חרי 
במˆו˙",  מז„רזו˙  ˘‰ן  ˙חיל‰  לנ˘ים 
„לכ‡ור‰ ‡ינו מובן: בפירו˘ ‰‡' ל‡ נזכר 
ומ‰י  ל‡נ˘ים,  נ˘ים  ‰˜„מ˙  ע"„  כלל 
כוונ˙ ‰מ„ר˘ "„"‡ למ‰ לנ˘ים ˙חיל‰"? 
‰י‡,  ‰מ„ר˘  ˘כוונ˙  י"ל  ‰נ"ל  וע"פ 
„כיון  ‰ו‡,  במ„ר˘   '‡‰ בפירו˘  ˘‰˜ו˘י 
˘יכולו˙  מ‰  ‡ל‡  לנ˘ים  ‡ומרים  ˘‡ין 
ל˘מוע (˘ז‰ו פחו˙ מ‡נ˘ים), ‡"כ "למ‰ 
‰מ„ר˘  מפר˘  ולכן  ˙חיל‰"17?  לנ˘ים 
 – ˜ו„מו˙  ‰נ˘ים  ז‰  ˘מˆ„  ענין  ˘י˘ 
לפירו˘  ‡מנם  במˆו˙".  מז„רזו˙  "˘‰ן 
טעם  בפ˘טו˙  ˘פיר  ‡˙י  במכיל˙‡  ‰˘ני 
‰˜„מ˙ נ˘ים ל‡נ˘ים18, כי ז‰ו ס„ר נ˙ינ˙ 
„ברי ˙ור19‰, ˘ב˙חיל‰ ב‡ים כללי ‰˙ור‰ 

("ר‡˘י „ברים"), ו‡ח"כ ‰פרטים20.

יוסף)   ıוע ˙ו‡ר  (יפ‰  ‰מ„ר˘  מפר˘י  ר‡‰   (17
˘ם. ו‡כ"מ.

18) ור‡‰ עו„ בל˜ו"˘ חל"‡ ע' 97 ו‡ילך – טעם 
„ברים",  "ר‡˘י  נ‡מרו  ˘ל‰מכיל˙‡  ‚ופ‡  ע"ז 

"כללי ‰˙ור‰", לנ˘ים „ו˜‡, ול‡ ל‡נ˘ים.

19) ר‡‰ לעיל ‰ער‰ 12.

20) כמו בע˘ר˙ ‰„ברו˙ – כנ"ל ˘ם.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‰ם  ˘ני˙ן  כיון  ל‰מכיל˙‡,  מ˘‡"כ 
‰˙ור‰  כל  כללי  „‰יינו  „ברים",  "ר‡˘י 
כול‰,  לכל ‰˙ור‰  ˘ייכו˙ ‰נ‰  כול‰, ‰רי 
ו‰פטור ‰ו‡ ר˜ בענין ˜יומן במע˘‰, ‡בל 
‰˙ור‰  כל  ‰רי  ומˆוו˙י',  ‰˙ור‰  נ˙ינ˙ 
‚ם  ני˙נו  ˘‰זמ"‚),  מ"ע  (‚ם  ומˆוו˙י' 
‡ינו  בע˘יי˙ן  חייבו˙  ˘‡ינן  וז‰  לנ˘ים, 

ממעט כלל ב‰נ˙ינ‰ ו‰˜בל13‰.

‰‡ריז"ל  מ"˘  ע"פ  יו˙ר  עו„  ויומ˙˜   (13
ל˙˜ו"ז  ר˘ב"י  מ‡מרי  ˘ער  בר‡˘י˙.  פ'  (טע‰מ"ˆ 
מ‰ˆורך  ‡ין  ‰מˆו‰   ˙‡ ‰זכר  ˘"בע˘ו˙  ˙ס"ט) 
בע˙  עמו  נכלל˙  כבר  כי  לב„‰  ˙ע˘נ‰  ˘‚ם ‰נ˘ים 
ומסיים  כו'",  מל"˙  ‡בל   .  . ‰מˆו‰  ‡ו˙‰  ˘עו˘‰ 
˙ו„"‰  (ור‡‰  ב   ,‚ˆ (מנחו˙  ˘‡רז"ל  מ‰  "וז"ס 
ע"ב)  רי˘  זח"ב ˜יז,  ו˘"נ.  כ„, ‡.  ברכו˙  ˘ם).  י„ו 
‡˘˙ו כ‚ופו „מי‡", וכ„‡י' ‚ם בז‰ר (ח"‚ ז, ב. ˜ט, 
לעˆמו  כל ‡ח„  ו‰‡˘‰  ˘‰‡י˘   (‡ רˆו,  ע"ב.  רי˘ 
בנ˘ים  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ז‰  [וענין  ‚ופ‡"  "פל‚  ‰ו‡ 
ע„יין,  ני˘‡ו  ˘ל‡  י˘ר‡ל  בבנו˙  ‚ם  ‡ל‡  נ˘ו‡ו˙ 
כי כיון ˘‡י˘ ו‡˘‰ יח„ ‰ם נ˘מ‰ ‡ח˙ (ר‡‰ זח"‡ 
פ‰, ב. ˆ‡, ב. ועו„), וכ"‡ בפ"ע ‰ו‡ "פל‚ ‚ופ‡", 
‰רי ‚ם לפני חיבור ˘ני ‰חˆ‡ים יח„, מ‰ני ‰מע˘‰ 

˘ל ‰‡י˘ ל"חˆיו ‰˘ני", ל‰‡˘‰].

˘נ˘ים  ל‰לכ‰  לסניף*  ‚ם  נ‡מר  ז‰  ענין  ו‰רי 
˘‡ין  "כיון   – ‰מזון  בברכ˙  ו˙ור‰  ברי˙  ‡ומרו˙ 
ונ˜ב‰  . . ‰רי ‰זכר  לו ‡˘‰  כ˘י˘  נ˜ר‡ ‡„ם ‡ל‡ 
‰זכרים  ברי˙  על  לומר  יכולו˙  לפיכך   '‡ ‚וף  ‰ם 
למו„  על  ˘למ„˙נו  ˙ור˙ך  וכן  בב˘רנו  ˘ח˙מ˙ 
מב"י  ס"ז,  ס˜פ"ז  ‡ו"ח  ‡„‰"ז  (˘ו"ע  ‰זכרים" 
(ב„˜ ‰בי˙) ‰וב‡ במ‚"‡ ˘ם ס˜"‚). וˆ"ע, ˘בי‡ור 
לומ„ו˙  „ב‡ם   – בפנים  „ל‰לן  ‰בי‡ור  סו˙ר  ז‰ 
לפעול˙  ז˜ו˜ו˙  למ‰  בפנים)  (כ„ל‰לן  בעˆמן 

"למו„ ‰זכרים" (ור‡‰ מ‚"‡ ˘ם).

*) בשו"ע אדה"ז הובא זה כטעם ‰‡' (ואח"כ מוסיף 
לידע  שלהן  מצות  ללמוד  צריכות  הנשים  שגם  "ועוד 

האיך לעשותן . . כמ"ש בסי' מז"). – אבל מזה שבסי' 

הזכיר  לא  דנשים)  התורה  חיוב  של  מקומו  (שזהו  מז 

מוכח,  א'",  גוף  הם  והנקבה  ש"הזכר  הא  כלל  אדה"ז 

רק  ברהמ"ז)  (בהל'  כאן  והובא  ל‰לכ‰,  ענין  שאינו 

לסניף ראי' כו'.

עז‡י  בן  ל„ע˙  ר˜  ל‡  ˘‰ו‡  וי"ל 
 ,(‡ כ,  (סוט‰  ˙ור‰  ב˙ו   ˙‡ ללמ„  ˘חייב 
‡ל‡ ‚ם לר"‡ ו‰לכ˙‡ „ל‡ ילמ„ ‡„ם ‡˙ 
לפי  ו‰ו‡  חכמים  מˆיווי  ‰"ז  ˙ור‰,  ב˙ו 
ומוˆי‡ו˙  מכוונ˙  „ע˙ם  ‡ין  נ˘ים  ˘רוב 
טו˘ו"ע  רמב"ם  ˘ם.  (סוט‰  כו'  ‰ב‡י  ל„ברי 
ל‰ם  ני˙ן  ˘בעˆם  ‰רי  ˘ם),  ‡„‰"ז  ו˘ו"ע 

ר˜ ‰לכו˙ ‰ˆריכו˙  ל‡  כל ‰˙ור‰ [‰יינו, 
ויכולו˙  ללמו„,  חייבו˙  נ˘ים  ‚ם  ˘ז‰ 
‡ו"ח  בב"י  ‰וב‡  (‡‚ור  ‰˙ור‰  ברכ˙  לברך 
ו‚„ר  ‰סימן),  בסוף  ˘ם  ‡„‰"ז  ˘ו"ע  סמ"ז. 

ב(לימו„  ממ˘  ˘חייבו˙  ‰ו‡  ‰˙ם  ‰חיוב 
מˆו˙  ל˜יום  מ‚„ר ‰כ˘ר  ר˜  ול‡  ‰)˙ור‰ 
˘ל‰ן  מˆו˙  ללמו„  (˘"חייבו˙  ˘ל‰ן 
מלב„  ‡בל  כו'")14];  לע˘ו˙ן  ‰י‡ך  לי„ע 
ני˙נו  ל‰ן  ˆריכו˙  ˘‡ינן  ‰לכו˙  ‚ם  ז‰ 
˙ור‰  ˘למ„‰   ‰˘‡"˘ מז‰  וכ"מ  ל‰ן]. 
ו˘"נ)15  ˘ם.  ‰רמב"ם  (ל˘ון  כו'"  ˘כר  ל‰  י˘ 
ללמ„‰  נˆטוו‰  ˘ל‡  ‡ל‡  ל‰ן.  „˘ייכ˙  ומוכח 

ע"פ  ו‚ם  ויל"ע).  ‰ו‡.  „וח˜  ז‰  ‚„ר  ע„יין  (‡ולם 

יעויי'  כו',  ˙ור‰  ב˙ו  ילמ„ ‡„ם  חכמים „ל‡  ˆיווי 

בפרי˘‰ (˘ם ס˜ט"ו) ‚בי טעם ‰‡יסור "מפני 

כו'",  מכוונ˙  „ע˙ן  ‡ין  ‰נ˘ים  ˘רוב 
˘כ˙ב "‡בל ‡ם למ„‰ לעˆמ‰ ‡נו רו‡ו˙ 
ל‰  ˘י˘  לעיל  כ˙ב  ולכך  מ‰רוב,  ˘יˆ‡ו 
על  ‰˙ור‰  למ„‰  ‡ם  לומר  ורˆונו  ˘כר 
‡בל  ‰ב‡י,  ל„ברי  מוˆי‡‰  ˘‡ינ‰  מכונ‰ 
˙וˆי‡  „„ילמ‡  ללומ„‰  ר˘‡י  ‡ינו  ‰‡ב 
מ‰  יו„ע  ‡ינו  ‰ו‡  כי  ‰ב‡י  ל„ברי  „ברי' 

˘בלב‰ כו'"16.

ו‡ילך   37 ע'  חי"„  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  ר‡‰   (14
(ול‰עיר מב"י יו"„ ס˘"מ ס„"‰ ומ"˘ וכל ‰עומ„).

15) ור‡‰ ‰˙חל˙ ל˘ון ‡„‰"ז ב‰ל' ˙"˙ ˘ם.

16) ור‡‰ לעיל ‰ער‰ 10.

י

יינה של תורהיינה של תורה

מ‰ נ˘˙נ‰ במ˙ן ˙ור‰?   
ע„  כול‰  כל ‰˙ור‰  ו"˜יימו ‰‡בו˙ ‡˙  מ‰ם"  י˘יב‰  פס˜‰  ל‡  ˘ל ‡בו˙ינו  "מימי‰ם 

ב˘ביל  ‰‡ם   / ˙ור‰?  במ˙ן  נ˘˙נ‰  ומ‰  נ˙ח„˘  מ‰  כך  ‡ם  חז"ל.  ‡מרו  ני˙נ‰",  ˘ל‡ 

ל‰ז‰יר על „ברים כ‰ פ˘וטים ויסו„יים כמו "ל‡ ˙‚נוב" ו"ל‡ ˙רˆח" ‰י‰ ˆריך ל‰יו˙ 

‡ו˙ם  ˘מ˘ווים  וע„  נ˘מ˙ן"  פרח‰  ו„יבור  „יבור  כל  ו"על  סיני"  ‰ר  על   '‰ "ויר„ 

מ"˙  ˜ו„ם  בין  ‰חילו˜  ביסו„  בי‡ור   / לך"?!  י‰י‰  ו"ל‡  "‡נכי"  ‰ר‡˘ונו˙  ל„יברו˙ 

לל‡חר מ"˙ ב„רך ‰פנימיו˙ ו‰סבר˙ ‰חי„ו˘ ‰‚„ול: "ביטול ‰‚זיר‰"

◇ ◇ ◇

‡מרו חז"ל: מימי‰ם ˘ל ‡בו˙ינו ל‡ פס˜‰ י˘יב‰ מ‰ם. ‰יו במˆרים י˘יב‰ עמ‰ם 
וכו', ‡בר‰ם ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י‰ כו', יˆח˜ ‡בינו ז˜ן ויו˘ב בי˘יב‰ ‰י‰ כו', יע˜ב 
˘"˜יימו  ˘‡מרו  מ‰  ב˘ערים  נו„ע  ז‡˙  ומלב„  וכו'"1.  ‰י‰  בי˘יב‰  ויו˘ב  ז˜ן  ‡בינו 

‰‡בו˙ ‡˙ כל ‰˙ור‰ כול‰ ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰"2.

ו‡ם כן י˘ לחפ˘ ולב‡ר מ‰ו ‰חי„ו˘ „מ˙ן ˙ור‰, ומ‰ נ˘˙נ‰ ממ‰ ˘‰י‰ ˜ו„ם לכן.

1) יל˜וט ˘מעוני חיי ˘ר‰ רמז ˜„. ועו„.

 ‰ לב,  ˘ם  (ביˆח˜);  ט.  כז,   .‚ כז,  יב.  כו,  ˘ם  ל‡בר‰ם);  (ביחס   ‰ כו,  בר‡˘י˙  ע‰"˙:  בפר˘"י  ר‡‰   (2
(ביע˜ב). 
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ו‰נ‰ במ„ר˘3 על ‰פסו˜ "כל ‡˘ר חפı ‰' ע˘‰ ב˘מים וב‡ר4ı ו‚ו'":

‡מר „ו„: ‡ף על פי ˘‚זר ‰˜ב"‰: ‰˘מים ˘מים ל‰' ו‰‡רı נ˙ן לבני ‡„ם5. 

לרומי.  יעלו  ל‡  סורי‡  ובני  לסורי‡  יר„ו  ל‡  רומי  בני  למלך ˘‚זר:  למ‰ ‰„בר „ומ‰? 
כך כ˘בר‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ עולמו ‚זר ו‡מר: ‰˘מים ˘מים ל‰' ו‰‡רı נ˙ן לבני ‡„ם. כ˘ב˜˘ 
יר„ו  ו‰עליונים  לעליונים  יעלו  ‰˙ח˙ונים  ו‡מר:  ר‡˘ונ‰  ‚זר‰  בטל  ‰˙ור‰   ˙‡ לי˙ן 
ל˙ח˙ונים, ו‡ני ‰מ˙חיל: ויר„ ‰' על ‰ר סיני6 ו‡ל מ˘‰ ‡מר על‰ ‡ל ‰'7. ‰רי: כל ‡˘ר 

חפı ‰' ע˘‰ ב˘מים וב‡רı בימים וכל ˙‰ומו˙.

ו‰יינו, „יסו„ ‰חילו˜ בין ‰זמן „˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰ לל‡חר מ"˙, ‰ו‡ „˜ו„ם מ"˙ ‰י˙‰ 
˙ור‰  מ˙ן  וב˘ע˙  למעל‰,  יעלו  ל‡  ו‰˙ח˙ונים  למט‰  יר„ו  ל‡  ˘‰עליונים  "‚זיר‰" 

בטל‰ ‰‚זיר‰.

וי˘ לב‡ר ‡˙ ‰ענין ב‡ר ‰יטב ב„רך ‰פנימיו˙ ו‰חסי„ו˙, ועפ"ז יבו‡רו כמ‰ וכמ‰ 
מ‡ורעו˙ ופרטים ˙מו‰ים במעמ„ ‰ר סיני ו˜בל˙ ‰˙ור‰.

◇ ◇ ◇

ויובן ז‰ ב‰˜„ם ‰בנ˙ עבו„˙ ‰˘ם ˘‰י˙‰ ‡ˆל ‰‡בו˙, ˘עלי‰ם ‡מרו8 "‰‡בו˙ ‰ן 
˘‰י‰ ‡ˆל ‰‡בו˙ ‰˜',  ל‰˘י"˙  ו‰‰כנע‰  ועוˆם ‰ביטול  ‚ו„ל  כלומר:  ‰ן ‰מרכב‰". 
‰ו‡  מ‰ו˙‰  וכל  מעˆמ‰,  רˆון  ˘ום  ל‰  ˘‡ין  ‰מרכב‰  „כמו  "מרכב‰".  ב„ו‚מ˙  ‰ו‡ 
ר˜ לע˘ו˙ רˆון ‰רוכב, וע„ כ„י כך ˘ברˆו˙ו ינחנ‰ ‰נ‰ ו‰נ‰, ובכל ‡˘ר ˙פנ‰ ‡ין ז‰ 
‡ל‡ ב‚לל ˘כך על‰ ברˆון ‰רוכב – כך ‰יו ‰‡בו˙ בבחינ˙ "מרכב‰" ל‰˘י"˙, "˘כל 
‡ברי‰ם כולם ‰יו ˜„ו˘ים ומוב„לים מענייני עו‰"ז, ול‡ נע˘ו מרכב‰ ר˜ לרˆון ‰עליון 

לב„ו כל ימי‰ם"9.

ו‡י"ז  ‰"‚בר‡"),  (מˆ„  ‰מˆוו˙   ˙‡ מ˜יימים  ‰יו  "מרכב‰"  ‰יו˙ם  וב˘ביל 
˘ב‰"חפˆ‡" ˘ל ‰מˆוו˙ ‰י‰ ˜„ו˘‰ עליונ‰ מˆ"ע. 

ובעומ˜ יו˙ר: ז‰ ˘‰‡בו˙ ‰יו ˆריכים ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙, ‰י‰ פועל יוˆ‡ מ„בי˜ו˙ם 
ויחו„ם ‰˙מי„י ב‡לו˜ים חיים. „מ‡חר ול‡ ‰י‰ ל‰ם ˘ום „בר מלב„ ‰„בי˜ו˙ ב‰', וכל 

3) ˘מו"ר פי"ב, ‚. ועו„.

4) ˙‰ילים ˜ל‰.

5) ˘ם ˜טו, טז.

6) ˘מו˙ יט.

7) ˘ם כ„.

8) ב"ר פמ"ז ס"ו. ˘ם פפ"ב ס"ו.

9) ל˘ון ‰˙ני‡, פכ"‚.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

 .ıנמר ב˜יˆור  רבים  „ברים  לכלול  ˘יכול 
וע"„ ל˘ון ‰מ˘נ‰ ˘‰ו‡ "„בר ˜ˆר וכולל 
ענינים רבים"11 (רמב"ם בפי‰מ"˘ ב‰˜„מ‰ „"‰ 
‰˘˜ו"ט  פרטי  ˘כל  ל‰ס˙פ˜),  ר‡‰  כן  ‡חר 

˘ב‚מר‡ נרמזים בל˘ון ‰מ˘נ12‰.

לפר˘  „רכם  ˘‰‡חרונים  לז‰  בנו‚ע  וכי„וע   (11
ול‰‡ריך יו˙ר – ר‡‰ ספרי ‰כללים (י„ מל‡כי כללי 
‰רמב"ם ‡ו˙ כ„. ועו„) – ע"פ בי˙ יוסף לטור יו"„ 
‰ו‡  "„ב˙ר‡‰  ˙טבול:  ‡ם  ו‡ף  ומ"˘   ‰"„ ר‡  סי' 
ור‡‰  מ˜ומו˙.  בכמ‰  ‰ו‡  וכן  לפר˘".  לי'  ‰ו‰   .  .
˘ב˙  למסכ˙  ‰רי"„  ל˙וס'  ב‰˜„מ‰  ‰נ„פס  מכ˙ב 

(ברו˜לין, ˙˘כ"ב).

ני˙נו  ˘ב˙חיל‰  ˙ור‰,  במ˙ן  ‚ם  מˆינו  וכן   (12
ע˘ר˙ ‰„ברו˙, ˘‰ם כללו˙ כל ‰˙ור‰ כול‰, „"כל 
(פר˘"י  ‰ן"  ‰„ברו˙  ע˘ר˙  בכלל  מˆו˙  ˙רי"‚ 
„ברו˙  ˘ני  ר˜  ‚ופ‡,  ובז‰  יב).  כ„,  מ˘פטים 
‰‚בור‰  מפי  לך",  י‰י'  ול‡  "‡נכי  ‰ר‡˘ונו˙, 
בז‰ (˙ני‡  וכמבו‡ר  מכו˙,  בסוף  כ„‡י˙‡  ˘מענום, 
‰˙ור‰  כל  "כללו˙  ˘‰ם  לפי  „‰ו‡  כ)  פרך  רי˘ 
י‰י'  ול‡  מ"ע  רמ"ח  כל  כולל  („"‡נכי  כול‰" 
נ˙ינ˙  ס„ר  ז‰ו  כי   – מל"˙")  ˘ס"‰  כל  כולל  לך 
‰˙ור‰, ˘‰˙חל˙‰ ‰י‡ ב‡מיר˙ ‰"כללים", "ר‡˘י 

„ברים", ˘ב‰ם נכללים כל ‰פרטים.

פר˘˙נו  (פר˘"י  ˘‡רז"ל  מ‰  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
כל  ‰˜ב"‰  ‡מר  ˘ב˙חיל‰  ˘ם)  ממכיל˙‡   ‡ כ, 
כל  נ‡מרו  ‡ח"כ  ור˜  ‡ח„,  ב„יבור  ‰„ברו˙  ע˘ר˙ 
ו„יבור  „יבור  כל  על  ופיר˘  "˘חזר  בפ"ע,  ‰„ברו˙ 
ופיר˘  ˘חזר  כיון  ˙מו‰:  עˆמו"* – „לכ‡ור‰  בפני 
˙חיל‰  ל‡ומרם  ‰וˆרך  טעם  מ‰  בפ"ע,  „יבור  כל 
ב„יבור ‡ח„ מ‰ ˘‡ין ‰‡וזן יכול‰ ל˘מוע? – ‡ל‡ 
˘ז‰ו ס„ר נ˙ינ˙ ‰˙ור‰ מ‡˙ ‰˜ב"‰, „˙חיל‰ י˘נו 
‰˙ור‰  ˘כל  כול‰,  ‰˙ור‰  כל  ˘ל  ‚„ול"  ‰"כלל 
‰פירוט  ב‡  ו‡ח"כ  ‡ח„"**,  "„בור  ר˜  ‰י‡  כול‰ 
˘ל ‰˙ור‰: ˙חיל‰ לע˘ר˙ ‰„ברו˙, כל „יבור בפני 
ריבוי   – ‚ופ‡  ובז‰  מˆו˙,  ל˙רי"‚  ו‡ח"כ  עˆמו, 

עשה"ד –  אמירת  באופן  והדיעות  הפרטים  וראה   (*
תו"ש פרשתנו חט"ז במילואים ס"ג וד'. וש"נ.

בביאור  ואילך),   88 (ע'  חי"ח  מלקו"ש  להעיר   (**
פרש"י נשא (ז, יט) מיסודו של ר' משה הדרשן.

„ברים"  "ר‡˘י  בין  ‰חילו˜  וז‰ו 
˘במ„ר˘:  „ברים"  ל"ר‡˘י  ˘במכיל˙‡ 
‡ל‡  ˘ב˙ור‰,  ב"כלל"  מ„ובר  ב˘ני‰ם 
"˘‰ם  ‰˙ור‰  בכללי  ˜‡י  ˘במ„ר˘ 
„ברים  ‰יינו  ל˘מוע",  יכולו˙  [‰נ˘ים] 
„כיון  ל˜בל,  יכול  ˘‰˙למי„  ˜ˆרים 
ר˜  ל‰ן  ‡ומרים  לכן  ˜ˆר‰  „ע˙ן  ˘נ˘ים 
‰„˜„ו˜ים;  ריבוי  ול‡  „ברים"  "ר‡˘י 
‰יינו  במכיל˙‡  „ברים"  "ר‡˘י  ו‡ילו 
‰˙ור‰  כללי  בעˆם,  „ברים"  "ר‡˘י 
[ולפי  ‰˙ור‰  פרטי  כל  מס˙עפים  ˘מ‰ם 
לנ˘ים  ˘ייכים  ‰˙ור‰  כללי  ‰מכיל˙‡ 

„ו˜‡, כ„ל˜מן].

בין  יסו„י  ‰ב„ל  ˘י˘  נמˆ‡  עפ"ז 
˘ייכו˙ם  ב‡ופן  ו‰מ„ר˘  ‰מכיל˙‡ 
ני˙ן  „ל‰מ„ר˘  ˙ור‰,  ל„ברי  נ˘ים  ˘ל 
ל˘מוע",  יכולו˙  ˘‰ם  "מ‰  ר˜  לנ˘ים 
מ˘‡"כ  ל‰ן;  ‰˘ייכים  ‰„ברים  ר˜  ‰יינו 
"˘‰ם  ‰˙נ‡י  נזכר  ˘ל‡  ל‰מכיל˙‡, 
לנ˘ים  ני˙ן  ל˘מוע", ‰רי ‡„רב‰,  יכולו˙ 
„ברים"  "ר‡˘י  וכללי',  ˙ור‰  ˘ל  ‰עˆם 
˘נ‡מרו  ‰„˜„ו˜ים  מס˙עפים  ˘מ‰ם 

ל‡נ˘ים.

וי˘ לומר ˘י˘ בז‰ נפ˜"מ לענין מˆו˙ 
 ˙"˙ (וכן  פטורו˙  ˘נ˘ים  ˘‰זמ"‚  ע˘‰ 
˘נ˘ים פטורו˙ ממˆו˙ ˙"˙ (˜י„ו˘ין ˘ם, ב. 
רמב"ם ‰ל' ˙"˙ פ"‡ ‰י"‚. ˘ו"ע יו"„ סרמ"ו ס"ו. 

‰מ„ר˘  „לפי  סי"„)).  פ"‡  ל‡„‰"ז   ˙"˙ ‰ל' 

‡ל‰,  ענינים  ל‰ן  ני˙נו  ל‡  מלכ˙חיל‰   –
ל‡  כי  כלל,  עלי‰ן  מˆוו˙  ˘‡ינן  ‰יינו 
ני˙ן ל‰ן ‡ל‡ "מ‰ ˘‰ם יכולו˙ ל˘מוע"; 

ו,   ˘"‰˘) מספר"  ‡ין  "ועלמו˙  ע„  ‰מˆוו˙,  פרטי 
ח. ר‡‰ ˘יר ‰˘ירים רב‰ ˘ם).



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

„ברים" ‡ו ˘‡מר (‚ם) „ברים "רכים" ע"„ 
˘במ„ר˘  ל„יי˜,  י˘  ‚ם  כו'.  מˆוו˙  ˘כר 
מ˙חיל "‡לו ‰נ˘ים" ו‡ח"כ מפרט "‡מור 
לבני  ב"ו˙‚י„  כו'" (וכן  ר‡˘י „ברים  ל‰ם 
‰‡נ˘ים"  "‡לו  ˙חיל‰  מפר˘  י˘ר‡ל", 
"‡מור   – ‰„יבורים  ˙וכן  מפרט  ו‡ח"כ 
במכיל˙‡  ו‡ילו  „ברים"),  „˜„ו˜י  ל‰ם 
‰„יבורים  ב˙וכן  מ˙חיל  ‰˘ני)  (בפירו˘ 
"בל˘ון רכ‰ כו'" ומסיים ˘ז‰ו "לנ˘ים".

„˘ני  בז‰,  ‰בי‡ור  נ˜ו„˙  לומר  וי˘ 
‰פירו˘ים במכיל˙‡ חלו˜ים ב‰טעם ˘עניני 
"˙‡מר"   – ‡ופנים  ב˘ני  נ‡מרו  ‰˙ור10‰ 
ו"˙‚י„": לפירו˘ ‰ר‡˘ון – סיב˙ ‰˙חל˜ו˙ 
 . ‰נ˘ים  "‡לו  ‰˙ור‰,  מ˜בלי  מˆ„  ‰י‡  זו 
נפ˘ם  ב˙כונ˙  „‰חילו˜  ‰‡נ˘ים";  ‡לו   .
˘ל נ˘ים ו‡נ˘ים ‰בי‡ ˘ני ‡ופנים (סו‚ים) 
במסיר˙ „ברי ˙ור‰; מ˘‡"כ לפירו˘ ‰˘ני, 
‰חילו˜ ב‡ופן מסיר˙ ‰˙ור‰ יסו„ו ב‰חפˆ‡ 
‰˙ור‰,  מˆ„  נ„ר˘  „כן  ˙ור‰,  ‰„ברי  ˘ל 
˘˙חיל‰ ˆריכים למסור "ר‡˘י „ברים" ˘ל 
ו‡ח"כ  ‰"„˜„ו˜ים";   ˙‡ ‡ח"כ  ור˜  ˙ור‰, 
ב„"˙  ‡לו  סו‚ים  ˘˘ני  ‰כ˙וב,  מוסיף 
מ˙חל˜ים ל˘ני סו‚ים בבנ"י, מ˜בלי ‰˙ור‰ 
– "כ‰ ˙‡מר ("ל˘ון רכ‰ . . ר‡˘י „ברים") 

לבי˙  ˙‡מר  "כ‰  מ˘"נ  „˜ר‡,  פ˘טי'  לפי   (10
‰„ברים  על  ˜‡י  י˘ר‡ל"  לבני  ו˙‚י„  יע˜ב 
(ˆרור  ‰˙ור‰  מפר˘י  [ור‡‰  („-ו)  ‡לו  ˘בפסו˜ים 
˘ני  ˘מב‡רים  מ‰  ועו„)  יˆח˜.  ˙ול„ו˙  ‰מור. 
ו‰מ„ר˘  ל‰מכיל˙‡  ‡בל  ‡לו].  בפסו˜ים  ‰‡ופנים 
ועונ˘ן)  ˘כרן  ‰מˆו˙,  (פרטי  עˆמם   ˙"„ על  ˜‡י 
ו˘כל  טוב  ל˜ח  ובמ„ר˘  ‰מ„ר˘,  במפר˘י  כמ"˘ 
‰נ˘ים  מˆורע:  ס"פ  ל‰˙נחומ‡  וכ"‰  כ‡ן.  טוב 
לבי˙  ˙‡מר  כ‰  ˘נ‡מר  ˙חל‰  ‰˙ור‰   ˙‡ ˜בלו 
ול‰עיר  ס˜"‚.  ס˜פ"ז  ‡ו"ח  מ‚"‡  ור‡‰  כו'.  יע˜ב 

מ˘ב˙ פז, סע"‡ ובח„‡"‚ ˘ם „"‰ ב˙חל‰.

י˘ר‡ל  לבני  "ו˙‚י„  (לנ˘ים),  יע˜ב"  לבי˙ 
ו˙„˜„˜ עמ‰ם".

‡˙י  ל‡  ˘‰מ„ר˘  לומר,  י˘  ועפ"ז 
כפירו˘  ‰ל˘ון)  מ˘טחיו˙  ˘מ˘מע  (כפי 
מפר˘  ‡„רב‰,  ‡ל‡  במכיל˙‡,  ‰˘ני 
במכיל˙‡,  ‰ר‡˘ון  ‰פירו˘  ומב‡ר 
. ‡לו   . "‡לו ‰נ˘ים  זו,  ˘טעם ‰˙חל˜ו˙ 
˘יכולין  במ‰  ˘˙לוי  לפי  ‰ו‡  ‰‡נ˘ים", 
‡ין  עˆמ‰  ‰˙ור‰  מˆ„  כלומר:  ל˘מוע, 
˘כיון  ‡ל‡  זו,  חלו˜‰  ˘˙‰י'  ‰כרח 
‡נ˘ים  לבנ"י,  ‰˙ור‰  למסור  ˘ˆריכים 
‰˙ור‰  מסיר˙   ˙‡ מ˘‰  חל˜  לכן  ונ˘ים, 

לכל סו‚ לפי מ‰ ˘‰ו‡ יכול ל˘מוע.

ו‡ין ס˙יר‰ לז‰ מ‰‡ ˘‚ם במ„ר˘ נ˜ט 
‡ו˙ו ‰ל˘ון ˘במכיל˙‡ – "ר‡˘י „ברים", 
‰ב')  (פי'  (‰מכיל˙‡  ˘ל˘ני‰ם  ומ˘מע 
כי  לנ˘ים –  נ‡מרו ‡ו˙ם ‰„ברים  ומ„ר˘) 
כ‰רי  ˘במ„ר˘  „ברים"  "ר‡˘י  ‰רי  ל‡ 
ו‰סבר˙  ˘במכיל˙‡.  „ברים"  "ר‡˘י 
לומר  י˘  „ברים"  "ר‡˘י  „ב‚„ר  ‰ענין, 
ב‡רוכ‰  (ר‡‰  מז‰  ז‰  ‰פוכים  ‡ופנים  ˘ני 
‚יס‡  מח„  ו˘"נ).  ו‡ילך.   87 ע'  ח"כ  ל˜ו"˘ 

ו‰˘מט˙  ˆמˆום  ˘‰ו‡  לפר˘ו  ‡פ˘ר 
‰מ˜בל,  יכול˙  פחי˙ו˙  מˆ„  ‰פרטים 
"לעולם  ב)   ,‚ (פסחים  חז"ל  מ‡מר  „רך  על 
„רב  ˜ˆר‰",  „רך  ל˙למי„ו  ‡„ם  י˘נ‰ 
כל   ˙‡ לˆמˆם  ˆריך  ˙למי„ו,  עם  ‰לומ„ 
ב˙וך  ‰פרטים,  וריבוי  ‰˘˜ו"ט  ‡ריכו˙ 
"ר‡˘י „ברים", „ברים ˜ˆרים, כ„י ˘יוכל 
‰˙למי„ ל˜בלם (˘בכלי ‰˘‚˙ו יכול ל˜בל 
ר˜ ˜יˆור ‰„ברים ול‡ כל ‰‡ריכו˙). ‡בל 
„"ר‡˘י  ‡„רב‰,  לפר˘ו,  י˘  ‚יס‡  מ‡י„ך 
כל  מס˙עפים  ˘ממנו  ‰כלל  ‰יינו  „ברים" 
מי  ˘ל  מעליו˙‡  על  ומור‰  ‰ענין,  פרטי 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

‰מˆי‡ו˙ ו‰פרטים ˘ל‰ם ‰יו „בו˜יםבו י˙' ב˙כלי˙ – לכן ‚ם ב"כח ‰מע˘‰" ו‡ברי‰ם 
‰‚˘מיים, ‰י‰ ˆריך ל‰יו˙ ‚"כ פעול‰ ˘ל ‡לו˜ו˙ – ולכן ˜יימו מˆוו˙ ב‚ופם.

מלכי  מלך  לנו  ˘ˆיו‰  מ‰  ˘ז‰  מכיון  ‰ו‡  ‰מˆוו˙  ˜יום  מ"˙,  ל‡חרי  ‡ˆלנו  ‡בל 
"מˆו‰",  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ע"י  נבחר  ו‰טלי˙  ‰˙פילין  ˘ל  ˘‰"חפˆ‡"  „‰יינו:  ‰מלכים. 

ו‡נחנו (‰"‚בר‡") בטלים וטפלים ל‰"מˆו‰" ומ˜יימים ‡ו˙‰.

ב‚˘מיו˙  ל‡  ˙פילין,  מˆוו˙  ˜יים  ע"‰  ‡בינו  ˘יע˜ב   10'˜‰ בז‰ר  מבו‡ר  ז‰  מטעם 
ו‰‰˘פעו˙  ‰‰מ˘כו˙  ‡ו˙ן   ˙‡ ו‰מ˘יך  פעל  ‰מ˜לו˙   ˙‡ ˘פˆל  ˘ע"י  ‡ל‡  ממ˘, 
˘פועלים ‡נחנו ע"י ˜יום מˆוו˙ ˙פילין – ולכך נ˜ר‡ ˘‰ניח ˙פילין. ו‰ו‡ ‰ו‡ ‰„בר: 
‰י˙‰  ב‰'  ˘„בי˜ו˙ו  ‡ם  כי  ‰מˆוו˙,  למע˘‰  ˆריך  ‰י‰  ל‡  ע"‰  ‡בינו  יע˜ב  ‡˘ר 
חייב˙ ל‰˙‚לו˙ ‚ם ב„ברים ‚˘מיים ולכן ‰י‰ חייב לע˘ו˙ פעול‰ ב‚˘מיו˙. ‡בל ˙וכן 

‰פעול‰ – ל‡ ‰י‰ מ˘נ‰ כ"כ.

"˙˘מי˘  „ין  מˆ"ע  ב‰ם  ‡ין  ע"‰,  ‡בינו  יע˜ב  פיˆל  ‡˘ר  ‰מ˜לו˙  ‡˘ר  ובוו„‡י 
˜„ו˘‰" ‡ו ‡פי' "˙˘מי˘ מˆו‰". „ל‡ ‰י‰ ב‰ם ˜„ו˘‰ מˆ"ע. מ˘‡"כ ב˜יום ‰מˆוו˙ 

„י„ן, ופ˘וט.

י˘ר‡ל:  מבני  כל ‡ח„  ˘ל  ˙‰ילים  לומר ‡חר ‡מיר˙  ˘נ˙פ˘ט ‰מנ‰‚  כך  כ„י  וע„ 
י‚ן  זכו˙ו  בעˆמו  י˘ר‡ל  מלך  כ‡ילו ‡מרם „ו„  מזמורים ‡לו  ˘˙‰‡ ‡מיר˙  רˆון  "י‰י 
עלינו". ו„ע˙ לנבון נ˜ל ˘‡ין ל„מו˙ ב˘ום פנים ו‡ופן ‡מיר˙ ˙‰ילים ˘ל „ו„ ‰מלך, 

נעים זמירו˙ י˘ר‡ל ע"‰, ל‡מיר˙ ˙‰ילים „פ˘וט ˘בפ˘וטים ˘בי˘ר‡ל!

˘‰"‡מיר‰"  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  מלך  כ„ו„   ‰"‰ ˘‰‡ומר  ‰כוונ‰  ‡ין  ˘כ‡מור,  ‡ל‡ 
‚„ול‰  ח˘יבו˙  ני˙נ‰  מ"˙  ול‡חר   – מע˘‰)  ‰וי  ˘פ˙יו  („ע˜ימ˙  מע˘‰  ˘ח˘וב‰ 
מˆ„  י˙'  לפניו  ח˘וב‰  ב‡מ˙  ‰˙‰ילים,  „מזמורי  ו‰"‡מיר‰"  ול"חפˆ‡",  ל"מע˘‰" 

מˆי‡ו˙‰ ביו˙ר.

וב‡מ˙ מפור˘ ‰ו‡ במ„ר˘11: "כל ‰מˆוו˙ ˘ע˘ו לפניך ‰‡בו˙ ריחו˙ ‰יו, ‡בל ‡נו 
מכלי  ˘מרי˜  "כ‡„ם  ו˘מן  ממ˘ו˙,  בו  ˘‡ין  רוחני  „בר  ‰ו‡  „ריח  ˘מך".  ˙ור˜  ˘מן 
לכלי חבירו"12 ‰ו‡ ב‚˘מיו˙. וכך מע˘‰ ‰מˆוו˙ ˘ל ‰‡בו˙, ‡ף ˘‚„ל‰ ונ˘‡‰ מעל˙ 
‰‡בו˙ במ‡ו„ מ‡ו„ – ל‡ ‰י‰ במע˘י‰ם ‰‚˘מי ˜„ו˘‰. "‡בל ‡נו ˘מן ˙ור˜ ˘מך" – 

˘בעˆם מע˘‰ ‰מˆוו‰ י˘ ˜„ו˘‰ ‚„ול‰ ונפל‡‰.

ו‰˙ח˙ונים  ‰עליונים  ‰יו  ˙ור‰  מ˙ן  „˜ו„ם  ‰נ"ל  ‰מ„ר˘  ב„ברי  ‰פירו˘  וז‰ו 
ב‰פר˘ ו‰ב„ל‰ זמ"ז, כ"בני רומי ˘ל‡ יר„ו לסורי‡" – „‰רוחניו˙ נ˘‡ר‰ ברוחניו˙‰, 

10) ח"‡ ˜סב, ‡.

11) ˘‰˘"ר ‡, ‡.

12) ˘ם.
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‰˜„ו˘‰  ‡˘ר  נ˙ח„˘  ˙ור‰  מ˙ן  וב˘ע˙  ז‰.  ‡ל  ז‰  ˜רב  ול‡  ב‚˘מיו˙‰  ו‰‚˘מיו˙ 
‰עליונ‰ ("עליונים") יר„ו לחפˆי ‰מˆו‰ ‰‚˘מיים ("˙ח˙ונים"). 

◇ ◇ ◇

וב‰בנ˙ יסו„ ז‰ יובנו ‰רב‰ פרטים ב‰ענין „מעמ„ ‰ר סיני ומ˙ן ˙ור‰. ומ‰ם „ברים 
‰נו‚עים בעבו„˙ ‰˘ם ˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל.

‰„יברו˙.  ע˘ר˙  ˙ור‰:  מ˙ן  ב˘ע˙  ˘ני˙נו  ב‰מˆוו˙  ז‰  ענין  מ˙‚ל‰  לר‡˘  ולכל 
י˘ר‡ל  נˆטוו  ‚יס‡  מח„  ומן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰:  ˘ונו˙  מˆוו˙  מˆינו  „בע˘ר˙ ‰„יברו˙ 
"‡נכי ‰וי' ‡לו˜יך" ו"ל‡ י‰י‰ לך ‡ל˜ים ‡חרים על פני". „פירו˘ן ˘ל מˆוו˙ ‡לו ‰ו‡ 
עמו˜ עמו˜ מי ימˆ‡נו. ˘‰ם יסו„ו˙ ‰„˙ וס„ר ‰חיים ˘ל ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ו‰ם עניינים 
מחו„˘ים ב‰˘כל‰ ובח˜יר‰ ‡˘ר י˘נו ר˜ ‡-ל ‡ח„, ˘‰ו‡ ‰י‰ „בר חי„ו˘ ‚„ול מ‡ו„ 

ב‡ו˙ם ‰ימים.

˘ב‡ים   – ˙רˆח"  ו"ל‡  ˙‚נוב"  כ"ל‡  מˆוו˙  ‚ם  ‰„יברו˙  בע˘ר˙  נ‡מרו  ול‡י„ך, 
ל‰ז‰יר ‡ו„ו˙ ‰עניינים ‰כי פ˘וטים ומובנים מעˆמן, וע„ ˘‚ם ‡ומו˙ ‰עולם, ל‰ב„יל, 

יכולים ל‰בינם ב˘כלם. ובל‡ מˆוו˙ ‡לו ל‡ ˘ייך ˘ום ס„ר ו‡נו˘יו˙ כלל.

"‡נכי"   ˙‡ ˘˘מעו  ל‡ו˙ם  ˙רˆח"  ו"ל‡  ˙‚נוב"  "ל‡  ‰„יברו˙  נ‡מרו  ז‰,  כל  ועם 
ו"ל‡ י‰י‰ לך", וב‡ו˙ן ˜ולו˙ ובר˜ים, עם כל ‰רע˘ ‰‚„ול „מ˙ן ˙ור‰!

„„בר ז‰ ‡ין לו ˘ום ‰בנ‰ לכ‡ור‰: ‰‡ם ב˘ביל ל‰ז‰יר "ל‡ ˙‚נוב" ו"ל‡ ˙רˆח" 
וע„  נ˘מ˙ן".  פרח‰  ו„יבור  „יבור  כל  ו"על  סיני"  ‰ר  על   '‰ "ויר„  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י‰ 

˘מ˘ווים ‡ו˙ם ל‰„יברו˙ ‰יסו„יו˙ "‡נכי" ו"ל‡ י‰י‰ לך"?!

‡ך ע"פ ‰יסו„ ‰‡מור יובן כל ז‰ ‰יטב, כפי ˘יבו‡ר ל˜מן.

◇ ◇ ◇

וכנ‚„ן  ˙ור‰,  מ˙ן  „˜ו„ם  ב"‚זיר‰"  ˘י˘נם  נר‡‰  ‰נ"ל  ‰מ„ר˘  ל˘ון  ב„יו˜  ו‰נ‰, 
יר„ו  ל‡  עליונים  מ"˙:  ˜ו„ם   .‡ עניינים:  ב'  „מ˙ן-˙ור‰,  ו‰חי„ו˘  ‰‚זיר‰"  ב"ביטול 
יעלו  ל‡  ˙ח˙ונים  מ"˙:  ˜ו„ם  ב.  ל˙ח˙ונים".  יר„ו  ˘"עליונים  ‰ו‡  ו‰חי„ו˘  למט‰, 

למעל‰, ו‰חי„ו˘ ‰ו‡ ˘"˙ח˙ונים יעלו לעליונים"13.

„י˘ לומר „ב"עליונים" ו"˙ח˙ונים" ‰כוונ‰ ‚ם על ע˘ר˙ ‰„יברו˙ עˆמן: ‰„יברו˙ 

רחב‰  סו‚י‡  וירי„˙ ‰˙ח˙ון ‡ל ‰עליון –  פרטים ‡לו „עליי˙ ‰˙ח˙ון ‡ל ‰עליון,  ב'  13) ‰ער˙ ‰מו"ל: 
ובי‡ור  פרט  ב‰ב‡˙  נס˙פ˜  וכ‡ן  בפרט,  זי"ע  כ"˜ ‡„מו"ר  ˘ל  וב˘יחו˙יו  בכלל  חב"„  חסי„ו˙  ב˙ור˙  ‰ם 
טעמים  ל˜וטי  עם  פסח  ˘ל  ל‰‚„‰  ב‰וספו˙  פסחים ‰‡' (נ„'  מסכ˙  על  ר‡‰: '‰„רן'  ‡ח„. [לכללו˙ ‰ענין 
ומנ‰‚ים); '‰„רן' על פר˜י ‡בו˙, ל˜ו"˘ חט"ז ‰וספו˙ (מ‰„ור‰ ˙ניינ‡ נ„' ב‰וספו˙ ל"בי‡ורים על פר˜י 

‡בו˙"); ועו„].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

בי‡ור,  וˆריך  עמ‰ם"6.  ו˙„˜„˜  י˘ר‡ל 
כו'"7)  ‡חר  ("„בר  ‰מכיל˙‡  „מל˘ון 
מ‰  וˆ"ב  פירו˘ים,  ˘ני  כ‡ן  ˘י˘  מוכח 
‰ם ˘ני ‰פירו˘ים בכ˙וב, ‰ל‡ ˘ני ענינים 
˘ונים ‰מ‰, „ב˙חיל‰ מפר˘ מי ‰ם "בי˙ 
יע˜ב" ו"בני י˘ר‡ל", "‡לו ‰נ˘ים . . ‡לו 
‰„יבור  ‡ופן  מפר˘  ו‡ח"כ  ‰‡נ˘ים", 
‰„יבור  ו‡ופן  רכ‰,  בל˘ון   – יע˜ב  לבי˙ 

לבני י˘ר‡ל – ˙„˜„˜ עמ‰ם.

ו‰נ‰ במ„ר˘ רב‰ ע‰"פ (˘מו"ר פכ"ח, ב)
‰נ˘ים  ‡לו  יע˜ב  לבי˙  ˙‡מר  כ‰  ‡י˙‡: 
יכולו˙  ˘‰ם  „ברים  ר‡˘י  ל‰ם  ‡מור 
‰‡נ˘ים  ‡לו  י˘ר‡ל  לבני  ו˙‚י„  ל˘מוע, 
יכולין  ˘‰ם  „ברים  „˜„ו˜י  ל‰ם  ‡מור 
˘ז‰ו  נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום  ל˘מוע. 
˘ל  ‰רכב  (‡ו  במכיל˙‡  ‰˘ני  כפירו˘ 
‰מ„ר˘,  בכוונ˙  ויל"ע  ‰פירו˘ים).  ˘ני 
ח„‡ במ‰ ˘מ˘מיט ‰ל˘ון "בל˘ון רכ‰", 
ל˘מוע"  יכולו˙  "˘‰ם  ˘מוסיף  במ‰  וכן 
יכולין  "˘‰ם  מוסיף  ‰‡נ˘ים  ‡ˆל  (וכן 
„‰מכיל˙‡  נר‡‰  ולכ‡ור‰  ל˘מוע"). 
לנ˘ים,  מ˘‰  ‡מר  מ‰  פלי‚י  ו‰מ„ר˘ 
„ברים",  "ר‡˘י  ר˜  ל‰ן  ‡מר  „ל‰מ„ר˘ 
„ברים  (‚ם)  ‡מר  ל‰מכיל˙‡  ו‡ילו 
˙ו‡ר  יפ‰  (ר‡‰  במפר˘ים  וכמ"˘  "רכים", 
כלומר,  פיוס,  ל˘מו"ר) „‰יינו „ברי  (‰˘לם) 

ולי˙‡  ל‰ם".  "ו‡מור  מסיים  לפנינו  במכיל˙‡   (6
ביל"˘ כ‡ן (רמז רעו).

בכל  כ"‰  "„"‡", ‡בל  ˙יבו˙  ‚ריס  ל‡  ‰‚ר"‡   (7
„פוסי ‰מכיל˙‡*, וכן ביל"˘ ע‰"פ.

*) כולל הדפוסים שלא הובאה בהם באמצע הדרשה 
"כה תאמר לבית יעקב בזכות יעקב ותגד לבני ישראל 

בזכות ישראל" (ראה מכילתא מהדורת האראוויטץ).

כו'9.  ˜יומן  ו˘כר  ‰מˆו˙8  מעל˙  ‰סבר˙ 
 ,‰"‰ פ"י  ˙˘וב‰  (‰ל'  ‰רמב"ם  וע„מ"˘ 
וב‡רוכ‰ בפי‰מ"˘ פ' חל˜) „ב˙חיל‰ מלמ„ין 

‡˙ ‰נ˘ים ל˜יים ‰מˆוו˙ ˘ל‡ ל˘מ‰ ע"י 
‰סבר˙ ‰˘כר וכו'.

‰מכיל˙‡  פלו‚˙˙  טעם  בי‡ור  וˆריך 
"ר‡˘י  ר˜  לנ˘ים  ‡מר  ‡ם  ו‰מ„ר˘ 

 – „ברים"  "ר‡˘י  בפי'  טוב  ˘כל  מ„ר˘  ור‡‰   (8
יוכב„ו  ˘ל‡  נח˙  ו„ברי  רכ‰  בל˘ון  ˜לו˙  "מˆו˙ 

בעיני‰ם".

„"ל˘ון  מ˘מע  ע‰"˙  ˘מפר˘"י  ל‰וסיף,  וי˘   (9
ו‰ן  כו'  פיוס  „ברי  ‰ן   – ענינים  ˘ני  כולל  רכ‰" 
כיון  רכ‰"  נ˜ר‡ים "ל˘ון  ˘‚ם ‰ם  "ר‡˘י „ברים", 
יע˜ב  "לבי˙  ‰כ˙וב:  על  ר˘"י  וז"ל  ל‰בינם.  ˘˜ל 
לבני  ו˙‚י„  רכ‰,  בל˘ון  ל‰ן  ˙‡מר  ‰נ˘ים  ‡לו 
י˘ר‡ל עונ˘ין ו„˜„ו˜ין פר˘ לזכרים, „ברים ‰˜˘ין 
כ‚י„ין" – ‰יינו (‡) ˘ל‡ פירט פירו˘ „"ל˘ון רכ‰", 
ו„˜„ו˜ין",  כ˙ב "עונ˘ין  י˘ר‡ל"  לבני  ב"˙‚י„  (ב) 
ומ˘מע ˜ˆ˙ „מפר˘ „"ל˘ון רכ‰" לנ˘ים כולל ˘ני 
‰ענינים*: ‡) ‰פכם ˘ל עונ˘ין, „‰יינו ˘‡מר ˘כרן 
‡מיר‰  ר˜   – "„˜„ו˜ין"  ˘ל  ‰פכם  ב)  מˆו˙;  ˘ל 

ו„יבור כלליים, כלל ‰מˆו˙.

לנ˘ים  ל‡מר  ˘ˆיו‰ו  טוב:  ל˜ח  ממ„ר˘  [ול‰עיר 
‰מˆו˙  י˘ר‡ל  לבני  ו˙‚י„  ‰מˆו˙  ול‰נעים  בנח˙ 
י˘  ועו„  כו',  כ‚י„ים  ˜˘ין  ˘‰ן  „ברים  ו„˜„ו˜י‰ם 
כל  ו˙‚י„  כו'  ר‡˘י „ברים  ˙‡מר ‡לו  כ‰  מ‰  לומר 

‰ענינים ו‰עונ˘ים ו‰‡ז‰רו˙ כו'].

שני  אומר  דבמכילתא  מפרש  שם  (הארוך)  ביפ"ת   (*
העונשים  להם  יפרש  שלא  רכה  ב"לשון  א)  דברים: 

אלא יקריב' בלשון רכה ופיוסים כי טוב עבוד אלקים 

מעשי  שאפילו  היינו  דברים  ו"ראשי  ב)  גדול";  ושכרן 

המצוה לא יפרש לגמרי וכו'". "וכן יראה מלשון רש"י 

בחומש שכתב לבית יעקב אלו הנשים בלשון רכה כו' 

שב־ הא'  השטה  רק  רש"י  הביא  ולא  לחוד  רכה  לשון 

מכילתא כו'". ונראה שמפרש מ"ש רש"י "עונשין ודק־

דוקין" ש(עיקר) כוונתו לעונשין (דכיון שהתחיל רש"י 

ב"עונשין" ולא ב"דקדוקין", משמע דדקדוקים הם פרט 

בעונשים). ועצ"ע.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

חיוב  בז‰  „י˘  נימ‡  ‡י  ‚ם  כי  לח˜יר˙נו, 
„רבנן ‰וו  חיובי  „עו˙  לכמ‰  „רבנן, ‰ל‡ 
על ‰חפˆ‡  חל  ו‡ינו  חיוב ‚בר‡  ב‚„ר  ר˜ 

– ר‡‰ ‡˙וון „‡וריי˙‡ כלל י].

‰ו"‡  "מרי˘  יוסף  „ר'  מלי˘נ‡  ו‰נ‰, 
מ‡ן „‡מר כו' „ל‡ מפ˜„ינ‡ ו˜‡ עב„ינ‡ 
˘פטור  במי  „‚ם  לכ‡ור‰  מ˘מע  מˆו˙" 
כנ"ל)  וסומ‡,   ‰˘‡ (כ‚ון  ‰מˆו‰  ומ˜יים 
‡˙"ל  כי  ממ˘,  מˆו‰  ˘ל  ב‚„ר  ‰וי 
כלל  מˆו‰  ב‚„ר  ל‡ ‰וי  ˘עו˘‰  „‰חפˆ‡ 
„‚„ול ‡ינו  מעי˜ר‡  כלל  לי'  סביר‡  ‰י‡ך 
כמו  מˆו‰  ב‚„ר  ‡י"ז  ‡ם  ועו˘‰  מˆוו‰ 
"„כי  מ„˜‡מר  מ˘מע  וכן  ועו˘‰.  מˆוו‰ 
טפי", ‰יינו „בכל  ‡‚ר‡  לי  מפ˜„ינ‡ ‡י˙ 
מˆו‰  ˜יום  ו‰וי  מˆו‰  ˘כר  לו  י˘  ‡ופן 

ממ˘.

(‰בי‡ו  ˘ם  בר"‰  ‰ר"ן  ל˘ון  ויעויי' 
˘‰בי‡  ˙˜פט),  וסי'  יז  סי'  ‡ו"ח  יוסף  ‰בי˙ 

"וˆונו"  מברכו˙  „נ˘ים  ר"˙  ל˘יט˙  ר‡י' 
‚„ול  כו'  "מ„‡מר  ˘‰זמ"‚  ע˘‰  במˆוו˙ 
‰מˆוו‰ ועו˘‰ כו', „מ„˜‡מר ‚„ול ‡למ‡ 
˘כר.  לו  י˘  נמי  ועו˘‰  מˆוו‰  ˘‡ינו  „מי 
ל˘ונו  וב‰מ˘ך  ‰ן".  מˆו‰  בכלל  ‰לכך 
˘‰‡נ˘ים  "„כיון  כ˙ב  נ˘ים  ‚בי  ˘ם 
ל˘ון  [ור‡‰  ˘כר"  נוטלו˙  ‰ן  ו‡ף  נˆטוו 
‡פילו  מ˜ום  "ומכל  ב˘ולחנו  ‰ז˜ן  רבינו 
בˆיˆי˙  ל‰˙עטף  ירˆו  ‡ם   .  . נ˜בו˙ 
ב˘‡ר  ˘נו‰‚ין  כמו  בי„ן  ‰ר˘ו˙  ולברך 
לומר  ויכולין  ‚רמ‡,  ˘‰זמן  ע˘‰  מˆו˙ 
‡ינן  ˘‰ן  ‡ע"פ  בˆיˆי˙  ל‰˙עטף  וˆונו 

ל‰וˆי‡ ‡חרים) – כבר „חי ל‰ ב˙וס' עירובין ור"‰ 
ריטב"‡  ור‡‰  ל‰וˆי‡.  יכול  ר˘ו˙  „‡פילו  ˘ם, 

˜י„ו˘ין ל‡, ‡ „"‰ וי˘ „וחין ולעולם. 

כך,  על  מˆווים  ˘‰‡נ˘ים  מפני  מˆווין, 
פטורים  ˘‰ם  מˆו˙  כ˘מ˜יימין  ‰ן  ו‚ם 
מ‰ם ‡עפ"י ˘‡ין ל‰ם ˘כר ‚„ול כמˆוו‰ 
לכן  ל‰ם  י˘  ˘כר  מ˜ום ˜ˆ˙  מכל  ועו˘‰ 
יכולו˙ ‰ן לברך על כל מˆו˙ ˘‰ן פטורין 
בענין  כ˙י˜ונן  ‰מˆו˙  עו˘ין  ‡ם  מ‰ם 
˘‰‡נ˘ים יכולים לברך עלי‰ם"]. וב˘ו"˙ 
ב‚„ר  ‰רב‰  ‰‡ריך   (‚ סי'  (‡ו"ח   ˜„ˆ ˆמח 
„מברכו˙  וב‰‡  נ˘ים  ע"י  מˆו‰  ˜יום 

"וˆונו"5.

 '‚ ˘יח‰  י˙רו  חט"ז  בל˜ו"˘  ב‡ריכו˙  [ור‡‰ 

– ˘מב‡ר ב‡ריכו˙ יסו„ ‰ענין ‡יך י˘ בכח ‰‡„ם 

˘ל  ‚„ר  ל‰  ˘˙‰י'  מסויימ˙  חפˆ‡  על  לפעול 

חפˆ‡ „מˆו‰ ‚ם ‡ם ל‡ נˆטוו‰ ב„בר].

 ב 
‰נ˘ים  ˘ל  ˘ייכו˙ם  ב‚„ר  ‡ופנים  ב' 
ל„ברי ˙ור‰ לפי ב' מ„ר˘ו˙ בפר˘˙נו

בענין  עו„  ל‰עיר  י˘  ל‰כי,  ו„‡˙ינן 
˘ייכו˙ן ˘ל ‰נ˘ים  ל„ברי ˙ור‰. 

"כ‰   (‚ יט,  (פר˘˙נו  ‰פסו˜  על  „‰נ‰, 
י˘ר‡ל"  לבני  ו˙‚י„  יע˜ב  לבי˙  ˙‡מר 
‡י˙‡ במכיל˙‡ "כ‰ ˙‡מר לבי˙ יע˜ב ‡לו 
‰‡נ˘ים,  ‡לו  י˘ר‡ל  לבני  ו˙‚י„  ‰נ˘ים 
בל˘ון  יע˜ב  לבי˙  ˙‡מר  כ‰  ‡חר  „בר 
רכ‰ ‡מור ר‡˘י „ברים לנ˘ים ו˙‚י„ לבני 

לולב  לנטיל˙  יו"„ "ל"„  ˘ם ‡ו˙  ל˘ונו  ור‡‰   (5
‚מור‰  מˆו‰  ˘ום  נ˙˜יים  ˘ל‡  נוטל˙   ‰˘‡‰˘
ע„יין ‡י"ז  ˘מברכו˙ "וˆונו"  עי"ז" („מ˘מע, „‡ף 

ב‚„ר מˆו‰ ממ˘ כמו מˆוו‰ ועו˘‰).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

 – ויסו„יים  עמו˜ים  ועניינים ‰כי  ‰"עליונים"  לך" ‰מ„ברו˙ ‡ו„ו˙  י‰י‰  ו"ל‡  "‡נכי" 
פ˘וטים  עניינים  ˘‰ם  ו„ו‚מ˙ן,  ˙‚נוב"  ו"ל‡  ˙רˆח"  "ל‡  ו‰„יברו˙  "עליונים";   ‰"‰

במ‡ו„ ‰ם „ו‚מ˙ "˙ח˙ונים".

◇ ◇ ◇

‰ענין יובן ע"פ מ‡מר ‰‚מר‡14: "‡למל‡ ל‡ ני˙נ‰ ˙ור‰ (חס ו˘לום15) ‰יינו למ„ין 
ל‡  ח"ו ‰˙ור‰  ˘‡ם  כ‡לו  עניינים  ˘י˘נם  וז‡˙ ‡ומר˙  מנמל‰".  ו‚זל  מח˙ול  ˆניעו˙ 
ולמי„‰  ˘ל ‰˜ב"‰,  בנבר‡יו  ע"י ‰˙בוננו˙  עלי‰ם  לבו‡  יכולים  ני˙נ˙, ‚ם ‰יינו  ‰י˙‰ 

מ‡ורחו˙י‰ם.

לחי„ו˘  י˘נו  ב‰ם  ˘‚ם  כיון  ‡לו,  עניינים  על  ‚ם  ב˙ור˙ו  ‰˜ב"‰  ˆיו‰  ז‡˙  ובכל 
‰מיוח„ „מ˙ן ˙ור‰. „לול‡ ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰, ‰יינו מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙ ‰ללו כעניינים 
‚ם ˜יום  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  ועכ˘יו  ו˙ור˙ו,  י˙"˘  לבור‡  ˘‡ינם ˜˘ורים  פ˘וטים,  ˘כליים 

מˆוו˙ ‡לו ‰"‰ כי "‡נכי ‰' ‡לו˜יך" ו"ל‡ י‰י‰ לך ‡ל˜ים ‡חרים"!

ו„בר ז‰ מ˙בט‡ בכל פרט: כ‡˘ר ˘ומרים ‡˙ "ל‡ ˙‚נוב ול‡ ˙רˆח" ב‚לל ˘"‡נכי 
מעמ„  בכל  ז‡˙  י˜יימו  לר‡˘  לכל  ‡זי  ‰‡נו˘י,  ‰˘כל  מחייב  כך  כי  ול‡  ‡ל˜יך",   '‰
ומˆב. „כל „בר ‰˙לוי ב‰בנ˙ו וב˙פיס˙ו ˘ל ‰‡„ם בעˆמו, ו‡ינו ˜˘ור ב˜ב"‰ – ‰רי 

‰ו‡ יכול ל‰˘˙נו˙ במ‡ו„. 

מבין  ˘‰י‰  ל‰יו˙  יכול  ‰י‰  עביר‰,  ומ‰י  מˆו‰  מ‰י  מחליט  לב„ו  ‰˘כל  ‰י‰  ו‡ם 
‰‡נו˘י,  ‰˘כל  ˘ל  טבעו  ‰ו‡  ˘כך  "עביר‰".  ‰י‡  ו"מˆו‰"  "מˆו‰"  ‰י‡  ˘"עביר‰" 
ב„˜ו˙,  ˘כך ‰ו‡  ובוו„‡י  ר‡ו˙ו.  לפי  לו  ˘ייטב  וכפי  לו  ˘נוח  כפי  „בר  בכל  ˘מ‰פך 
˘לול‡ ˆיווי ‰˙ור‰ ‰י‰ מ˙יר לעˆמו "ל‡ ˙רˆח" ב„˜ו˙ כ"מלבין פני חבירו ברבים", 

‡ו ח˘˘ וספ˜ ‚זל וכיו"ב. 

ור˜ מכיון ˘‡ˆל י‰ו„י ‚ם ˆיווים ‡לו ‰ם חל˜ מ‰˙ור‰, ו˜יומם ‰ו‡ כי כן ˆיו‰ לו 
מ˙וך  מ˜יימם   ‰"‰  – ‡חרים"  ‡לו˜ים  לך  י‰י‰  ו"ל‡  ‡לו˜יך"   '‰ "‡נכי  ‡˘ר  ‰מלך, 

˜„ו˘‰ ויר‡‰ וב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים.

וז‰ו "‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים" – ˘‰„יברו˙ "‡נכי" ו"ל‡ י‰י‰ לך", ˘‰ם במ‰ו˙ן 
"עליונים", ‰"‰ "יור„ים" ומלוב˘ים ‚ם בסו‚יו˙ ˘ל "ל‡ ˙‚נוב" ו"ל‡ ˙רˆח" – ˘‡ף 

‰מ‰ י‰יו ל˘ם ˘מים.

ˆריך  ועבורם  "˙ח˙ונים"  ˘‰ם  כ‡לו  ‚ם  לעליונים":  יעלו  "‰˙ח˙ונים  ול‡י„ך, 

14) עירובין ˜, סע"ב.

"ח"ו"  ‡ומר  ‰י‰  ז‰,  רז"ל  מ‡מר  מבי‡  ‰י‰  נ"ע]  מליוב‡וויט˘  מו‰ר˘"ב  [‡„מו"ר  15) "כ˘‡‡מו"ר 
(כמוע˙˜ בפנים) – [מסיפורי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר]".



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙רˆח" – ‡ף ‰ם "יעלו  ו"ל‡  ˙‚נוב"  וכו' ‡ו„ו˙ "ל‡  ולפי„ים  ב˜ולו˙  ול‰ז‰יר  לˆוו˙ 
מחוייבים  ‰ם  „‡ף  לך".  י‰י‰  ו"ל‡  "‡נכי"  ‰„יברו˙  נ‡מרו  עבורם  ‚ם  לעליונים": 
˘כ˙ב ‰רמב"ם  (כמו  נעלי˙  ˘זו ‰י‡ ‰חכמ‰ ‰כי  בי„יע˙ ‰‡לו˜ו˙,  ולעסו˜  ל‰˙בונן 

ב‰˜„מ˙ ‰"מור‰ נבוכים").

ל‰יו˙  וˆריכים  יכולים  י˘ר‡ל  ‡י˘  כל  ˘ל  ˘מע˘יו  ˙ור‰,  „מ˙ן  ‰חי„ו˘  „ז‰ו 
לך", ‡ל‡ ‡פילו  י‰י‰  ו"ל‡  עניינים „"‡נכי"  מיבעי  ל‡  ˘ל ‰˜ב"‰.  רˆונו  עם  ˜˘ורים 
˘‡מר  מי  עם  ומ˙˜˘רים  מ˙‡ח„ים  ב˜יומם   – ˙רˆח"  ו"ל‡  ˙‚נוב"  "ל‡  כמו  ‡ז‰רו˙ 

ו‰י‰ ‰עולם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

„נ˘ים  ר‡˘ונים  ‰רב‰  „ע˙  ו‰נ‰ 
˘‰זמן ‚רמ‡  ע˘‰  מˆוו˙  כל  על  מברכו˙ 
„ע˙  (כ"‰  וˆונו"  במˆוו˙יו  ˜„˘נו  "‡˘ר 
(ר"‰  ‰ר‡"˘  „ע˙  וכ"‰  ובכ"מ,  ˘ם  ב˙וס'  ר"˙ 

‰רמב"ם  על  ר‡ב"„  ˘ם),  (ר"‰  ו‰ר"ן  ס"ז),  פ"„ 

‰רמ"‡  ל„ע˙  ‰מנ‰‚  ‰ו‡  וכן  ˘ם),  ˆיˆי˙  (‰ל' 

(ורבינו ‰ז˜ן) ב˘ו"ע (‡ו"ח סי' יז ס"ב (ס"‚), וסי' 

˘י˘  יו˙ר  מ˘מע  ומז‰  (ס"ב))),  ס"ו  ˙˜פט 

‰מˆוו‰  (כמו  ל‚מרי  מˆו‰  ˘ל  ‚„ר  לז‰ 
לח˜ור  מ˜ום  י˘  ˘ע„יין  ‡ל‡  ב„בר), 
על  נˆטוו  ˘ל‡  מ‡חר  סו"ס  „‡ולי  כנ"ל, 
‰מˆו‰ ‡"‡ ˘יפעלו בחפˆ‡ ˘י‰י' חפˆ‡ 

˘ל מˆו‰.

ב„ין  וכ‚ון  „ינים,  בכמ‰  מינ‰  ונפ˜‡ 
ו‡סור  יומ‡  לכולי  „‡˙˜ˆ‡י  ‡˙רו‚ 
ב.  מו,  (סוכ‰  ˘בע‰  כל  (וכיו"ב)  ב‡כיל‰ 
סי'  ‡ו"ח  ו˘ו"ע  טור  לולב.  מ‰ל'  ספ"ז  רמב"ם 

‡יכ‡  ‡י   ‰˘‡ ˘ל  ב‡˙רו‚  „יל"ע  ס"‡)1,  ˙רס‰ 

„ין ‡˙˜ˆ‡י ונע˘‰ ‰‡˙רו‚ עˆמו חפˆ‡ ˘ל מˆו‰ 

בכלל  ו‡ינו  מˆ„ ‰‚בר‡  ‡ו „למ‡ ‡י"ז ‡ל‡ ˜יום 

מˆו‰ ממ˘. ויעויי' בט"ז וב‡ר ‰יטב (˘ם ס˜"‡), 

‰ר‡˘ון  ביום  ˘‡פי'  ‰יינו  ‡˙˜ˆ‡י  ˘„ין 
˜ו„ם ˘נטלו למיפ˜ בי' י˘ ‡יסור מו˜ˆ2‰, 
˘ל  ב‡˙רו‚  ל„ון  י˘  בכ‚"„  ‡ף  ולפ"ז 

.‰˘‡

רח"ל,  סומ‡  ‚בי  ‚ם  ל„ון  י˘  ז‰  וכעין 
מכל  „פטור   (‡ פז,  (ב"˜  י‰ו„‡  „ר'  ‡ליב‡ 
„פטור  [ומ˘מע  ב˙ור‰  ‰מˆוו˙ ‰‡מורו˙ 

בבי‡ור   ‰"„ ˘ם  בסוכ‰  ר˘"י  ל˘ון  ויעויי'   (1
ו‡וכלין  לולבי‰ן   ˙‡ ˘ומטין  "˙ינו˜ו˙  „„ין   ‡‰
"˘ל‡  לפי  „ו˜‡",  ב"˙ינו˜ו˙  ‡מור  ‡˙רו‚י‰ן" 
˘‰ו˜ˆ‰  ‚„ולים  ˘ל  ‡בל  ‚מור‰,  למˆו‰  ‰ו˜ˆ‰ 

למˆו‰ ‚מור‰ ‡סורין כל יום".

2) ‡בל ר‡‰ מחˆי˙ ‰˘˜ל ˘ם ס˜"‡. פמ"‚ לט"ז 
˘ם. ור‡‰ בכורי יע˜ב ˘ם ס˜"‡.

ממ˘"כ  כ„מוכח  ˙ע˘‰,  ל‡  ממˆו˙  ‚ם 
˘ם  עירובין  ‰ב'.  ‰י'  וכן   ‰"„ ˘ם  (ב"˜  ‰˙וס' 
"‰"ל  מי)   ‰"„ סע"‡  כ„,  מ‚יל‰  „ילמ‡.   ‰"„

י˘ר‡ל  ב˙ור˙  נו‰‚  ˘‡ין  נכרי  כמו 
"‡מר  ‡י˙‡  ˘ם)  ˜מ‡  (בב‡  וב‚מ'  כלל"3], 
ור‡‰ ‚ם ˜י„ו˘ין  (ר˘"י.  סומ‡  יוסף [˘‰י'  ר' 
ל‡, ‡)] מרי˘ ‰ו‰ ‡מינ‡ מ‡ן „‡מר ‰לכ‰ 

‰מˆו˙  מן  פטור  סומ‡  „‡מר  י‰ו„‰  כר' 
טעמ‡  מ‡י  לרבנן,  טב‡  יומ‡  עב„ינ‡   ‡˜
ו‰˘˙‡  מˆו˙,  עב„ינ‡  ו˜‡  מפ˜„ינ‡  „ל‡ 
חנינ‡  ר'  „‡מר  חנינ‡  „ר'  ל‰‡  „˘מעי˙ 
מˆוו‰  ˘‡ינו  ממי  ועו˘‰  ‰מˆוו‰  ‚„ול 
כרבי  ‰לכ‰  ‡ין  לי  „‡מר  מ‡ן  ועו˘‰ 
מ‡י  לרבנן  טב‡  יומ‡  עב„ינ‡  י‰ו„‰ 
טפי".  ‡‚ר‡  לי  ‡י˙  מפ˜„ינ‡  „כי  טעמ‡ 
ע"כ. ומ˘מע מפ˘טו˙ ‰ל˘ון „סביר‡ לי' 
מחוייב  ‰סומ‡  ‡ין  י‰ו„‰  „ר'  „‡ליב‡ 
ל‡  ‡ף  מפ˜„ינ‡",  "ל‡  במˆוו˙,  כלל 
מ„רבנן (ולפ"ז מובן ‚ם ‚ו„ל ˘מח˙ו ‡ילו 
כלל).  מˆוו‰  ‰ו‡  ו‡ין  י‰ו„‰  כר'  ‰לכ‰ 
ל‰˙ספ˜  י˘  מˆו‰,  עליו  ˘‡ין  ומע˙‰ 
מˆו‰  „מ˜יים  „‰יכ‡  נימ‡  ‡י  ‰נ"ל  כעין 
‡ף ˘‡ינו מˆוו‰ ועו˘‰ – ‰וי ב‚„ר חפˆ‡ 

˘ל מˆו‰.

כי  ר‡˘ונים,  פלו‚˙˙  בז‰  י˘  [וב‡מ˙ 
נ˜טו  ˘ם)  ור"‰  מ‚יל‰  עירובין,  (ב"˜,  ‰˙וס' 
„ע˙  ‡בל  מ„רבנן,  חייב  „סומ‡  „ˆ"ל 
פטור  י‰ו„‡  „לר'  ˘ם)  (ב"˜  ‰ר˘ב"‡ 
ל‚מרי מכל ‰מˆוו˙ ו‡פי' מ„רבנן "ו‰יינו 
מפ˜י„נ‡  ל‡  „‡נ‡  „˜‡מר  יוסף  „רב 
נו‚ע  ‡י"ז  ‡ופן  בכל  וב‡מ˙  ועבי„נ‡"4. 

סמך  מערכ˙  ‰כללים  ˜ונט'  חמ„  ˘„י  ור‡‰   (3
כלל סו. „ברי חכמים סס"ט. ו˘"נ. 

(˘יכול  ב  ˜טז,  מפסחים  לחייבו  ‰‰וכח‰  ו‚ם   (4



יז

‚„ר ˘ייכו˙ נ˘ים ב˜יום 
מˆוו˙ ˘פטורו˙ מ‰ן

˘ל  ˘ייכו˙ם  ב‚„ר  ב' ‡ופנים   / בז‰  ו‰פוס˜ים  מן ‰˘"ס  ל‰סי˜  ˘י˘  במ‰  יפלפל 
‰נ˘ים ל„ברי ˙ור‰ לפי ב' מ„ר˘ו˙ בפר˘˙נו

‡ 
‰˘"ס  מן  ל‰סי˜  ˘י˘  במ‰  יפלפל 

ו‰פוס˜ים בז‰

‰ל'  רמב"ם  במ˘נ‰.   ‡ כט,  (˜י„ו˘ין  ˜יי"ל 
‡ו"ח  ‰ז˜ן)  (ו„‡„מו"ר  טו˘ו"ע   .‚"‰ פי"ב  ע"ז 

מˆוו˙  מכל  פטורו˙  „נ˘ים   ((‡) ס"ב  יז  סי' 

ע˘‰ ˘‰זמן ‚רמ‡. ומ"מ מˆינו „י˘ כמ‰ 
ל‰לכ˙‡  וכ"‰  ל˜יימן,  ˘יכולו˙  מˆוו˙ 
ו‡ין  ל˜יים  בי„ן  ר˘ו˙  ‰מˆוו˙  „כל 
 ‰"„  ‡ (ˆו,  בעירובין  ב˙וס'  יעויי'  לעכבן. 
„למ‡) ובר"‰ (ל‚, ‡ „"‰ ‰‡), וברמב"ם פ"‚ 

˘רˆו  ועב„ים  „"נ˘ים  (‰"ט)  ˆיˆי˙  מ‰ל' 

ברכ‰  בל‡  מ˙עטפים  בˆיˆי˙  ל‰˙עטף 
פטורו˙  ˘‰נ˘ים  ע˘‰  מˆו˙  ˘‡ר  וכן 
ברכ‰ ‡ין  בל‡  לע˘ו˙ ‡ו˙ן  רˆו  מ‰ן ‡ם 
ממחין בי„ן", ור‡‰ עו„ בר‡"˘ ור"ן (ר"‰ 

˘ם), וב˘ו"ע ‡ו"ח ס˙˜פ"ט ס"ו.

וי˘ לח˜ור ב‚„ר „ין ז‰ ˘יכול‰ ל˜יים 
מˆו‰, ‰‡ם כ‡˘ר ‰ן מ˜יימו˙ מˆוו˙ ‡לו 
˘מˆוו‰  ‡ח„  כ‡˘ר  כמו  ממ˘  ז‰  ‰רי 
˜יומן  ˘בכח  ע„  ‰מˆו‰   ˙‡ מ˜יים  ב„בר 
˘ל  חפˆ‡  „ין  לו  י‰י'  ˘‰חפˆ‡  ל‚רום 
מˆ„  מˆו‰  ˜יום  ב‚„ר  ר˜  „‰וי  ‡ו  מˆו‰, 
˘ל‡  מ‡חר  ‰חפˆ‡  מˆ„  ול‡  ‰‚בר‡ 

נˆטוו על מˆוו˙ ‡לו. 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פניניםפנינים

‰'י˙רו' ˘בכל ‡ח„
ע˙‰ י„ע˙י כי ‚„ול ‰' מכל ‰‡ל˜ים
(יח, י‡)

˘ר˜  ב)  סז,  פר˘˙נו  (רי˘  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  ‡י˙‡ 
מכל ‰‡ל˜ים"  ו‡מר "‚„ול ‰'  י˙רו  ˘‰ו„‰   ‡חרי 
‰ו‡  י˙רו  כי  ˙ור‰.  מ˙ן  ענין  ל‰יו˙  יכול  ‰י' 
"סטר‡ ‡חר‡ „‡י‰ו סטר ˘מ‡ל‡", ו‰יינו בחינ˙ 
‰˜ליפו˙ ˘‡ינן ˆ„ ‰˜„ו˘‰, וע"י ˘‚ם ‰ו‡ ‰ו„‰ 

ב‚„ול˙ ‰' ‰י' ˘ייך ˘י˙ן ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰˙ור‰.

ע"˘  זו  ס„ר‰  ל˜רי‡˙  לב‡ר ‰טעם  י˘  ועפ"ז 
˙ור‰  מ˙ן  על  ב‰  ˘מ„ובר  מכיון  „לכ‡ור‰  י˙רו, 

‰יו ˆריכים ל˜ר‡‰ ב˘ם ‰˜˘ור למ˙ן ˙ור‰?

‡ל‡ ˘בז‰ ‰ור‡‰ לנו ב„רך ˜בל˙ ‰˙ור‰:

כ˘ם ˘מ˙ן ˙ור‰ ‰י' ר˜ ‡חרי ˘‚ם י˙רו ‰ו„‰ 
ל˜בל  לזכו˙  רוˆים  ב‡ם  כן  כמו  על ˜יום ‰˜ב"‰, 
˘‰נ˘מ‰  בז‰  „י  ‡ין  כר‡וי,  ול‰בינ‰  ‰˙ור‰   ˙‡
י˘  ‰˜ב"‰  רˆון  ל˜יים  רוˆ‰  ˘בטבע‰  ‰˜„ו˘‰ 
לפעול  על ‰‡„ם  ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰, ‡ל‡  רˆון  ל‰ 
בעˆמו ˘‚ם ‚ופו ˘מˆ"ע נמ˘ך ורוˆ‰ ב'מו˙רו˙' 
ויסכים  יו„‰  ‰ו‡  ‚ם  וחומריים,  ‚˘מיים  „ברים   –
˘ˆריך ל˜יים ‡˙ רˆון ‰˜ב"‰, וללמו„ ‡˙ ‰˙ור‰ 

ול‰בינ‰ כר‡וי.

˘בכל  ‰'י˙רו'  ‰‚˘מי,  ‚ופו  ˘‚ם  ‡חרי  ור˜ 
‡זי  ‰˜ב"‰,  רˆון   ˙‡ ל˜יים  ורוˆ‰  'מו„‰'  ‡ח„, 
כר‡וי  ל‰בינ‰  ויוכל  ‰˙ור‰,  ל˜בל˙  כלי  ‰ו‡ 

ול‰ˆליח בז‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1271 ו‡ילך)

˘ינ‰ כ‰כנ‰ 
ל˜בל˙ ‰˙ור‰?

ויוˆ‡ מ˘‰ ‡˙ ‰עם ל˜ר‡˙ ‰‡ל˜ים
˘ל  ˘˘ינ‰  לפי  ‰ליל‰,  ‡ו˙ו  כל  י˘ר‡ל  ל‰ם  י˘נו 
עˆר˙ עריב‰ ו‰ליל‰ ˜ˆר‰ כו' ב‡ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ 
ומˆ‡ן י˘נים כו', ו‰י' מ˘‰ מעורר לי˘ר‡ל כו' ‰‰"„ 
'ויוˆ‡ מ˘‰ ‡˙ ‰עם ל˜ר‡˙ ‰‡ל‰ים'
(יט, יז. ˘יר ‰˘ירים רב‰ פ"‡, יב, ב)

„ברי  י„ועים  ביו˙ר, ‰רי  ˙מו‰  ‰„בר  לכ‡ור‰ 
‰ימים   ˙‡ ספרו  י˘ר‡ל  ˘בני  פסחים)  (סוף  ‰ר"ן 
ו‡"כ  ל˜בל˙ ‰˙ור‰,  ונפ˘ם  לבם  בכל  ו‰˘˙ו˜˜ו 
ב˜וˆר  ל‰מ˙ין  במ˜ום  זו  ˘בליל‰  ‡פ˘ר  ‡יך 
וע„  לי˘ון,  ‰לכו  ‰˙ור‰,  ל˜בל˙  ול‰˙כונן  רוח 

˘˘נ˙ם ערב‰ ל‰ם?

וי˘ לב‡ר ‰„ברים, „‰נ‰ י„וע ˘כ‡˘ר ‰נ˘מ‰ 
˘יכול‰  ב‰˘‚ו˙  מו‚בל˙   ‰"‰ ב‚וף  נמˆ‡˙ 
מס˙ל˜˙  כ‡˘ר  ‰˘ינ‰  בע˙  מ˘‡"כ  ל‰˘י‚. 
ל‰˘י‚  ביכול˙‰  י˘  ‰רי  למעל‰  ועול‰  מ‰‚וף 
ער  ‰‚וף  כ‡˘ר  ל‰˘י‚ם  ל‰   ‡"‡˘ כ‡לו  ‰˘‚ו˙ 
(ר‡‰ מ‰ ˘נ˙ב‡ר בז‰ במ‡מר „"‰ בליל‰ ‰‰ו‡ ‰'˙"˘ 

סעיף ‡, ועו„).

לי˘ון  ‰לכו  ˘י˘ר‡ל  מ‰  לפר˘  י˘  ועפ"ז 
מ˙‡ימ‰  ‰כנ‰  ˘‡ין  ˘ח˘בו  מפני  ‰‰ו‡,  בליל‰ 
˙על‰  ˘‰נ˘מ‰  מ‡˘ר  ‰˙ור‰  ל˜בל˙  יו˙ר 

למעל‰ ו˙˘י‚ ‰˘‚ו˙ נעלו˙ ל‡ין ˘יעור.

כי  י˘ר‡ל.  ל‚בי  כחט‡  ז‰  נח˘ב  מ"מ  ‡ך 
ב„ברים  ˘‚ם  לפעול  ‰י‡  ˙ור‰  מ˙ן  ˙כלי˙ 
˙ח˙ונים ‚˘מיים ובענייני עולם ‰ז‰ י˘כון ויח„ור 
‡ור ‰˜„ו˘‰, וע"כ ‰‚ם ˘בע˙ ‰˘ינ‰ ‰יו מ˘י‚ים 
מ‰‚וף  ל‰˙נ˙˜  ל‰ם  ‰י'  ל‡  נעלו˙,  ‰˘‚ו˙ 
ול‰עלו˙ו  ‰‚וף  עם  לעבו„  כ"‡  ‰˘‚ו˙,  ול‰˘י‚ 

ולזככו ˘‡ף ‰‚וף י‰י' כלי ל‰˘‚ו˙ ˜„ו˘ו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1024 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰


