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ל‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"מ‡יר׳ל ˜˘ור למעל‰ ולכן ‰ו‡ יכול ללכ˙ 
‚ם במעל‰ ובמור„ ‰‰ר ‰חל˜ל˜"

בוינ‰  ח„˘ים  כמ‰   ‰‰˘ נ"ע]  מו‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  [כ"˜  ‡בי  ˙רס״‚,  בחורף  ז‰  ‰י‰ 
ב˘עו˙  לזמן  מזמן  לב˜ר  ס„ר  לו  ו‰י‰  ‡בי.  ‡ל  ‡ז  נלווי˙י  ‡ני  ‚ם  ‰פרופסורים.  ‡ˆל 
ל˘מוע  חסי„ים,  בין  ל‰יו˙  ˘טיבל‡ך״)  (״פולי˘ע  פולין  חסי„י  ˘ל  ב״מנינים״  ‰ערב 

סיפור ˘‰ם מספרים, ל˘מוע ‡ימר‰ חסי„י˙, ‰נ‰‚‰ ומ„‰ טוב‰.

ביום רביעי בליל‰, ליל חמי˘י, חמ˘‰ ע˘ר ב˘בט, בי˜ר ‡בי ב‡ח„ ‰״מנינים״, בו 
י˘בו כמ‰ י˘י˘ים ו˘וחחו ביני‰ם. כ˘‡בי ו‡ני ‰˙˜רבנו ‡לי‰ם, ˘מענו ˘‰ם מספרים 

סיפורים מ‰ר‰״ˆ ר' מ‡יר מפרימי˘לי‡ן. ‡ח„ ‰סיפורים ‰י‰:

במ˜ום מ‚ורו ˘ל ‰ר‰״ˆ ר' מ‡יר ‰י‰ בי˙ ‰טביל‰ מ‡חורי ‰ר ‚„ול. בימו˙ ‰חורף 
כ˘‰„רך ‰י˙‰ חל˜ל˜‰ ב‚לל ‰˘ל‚ים ‰יו מוכרחים ללכ˙ מסביב ל‰ר, ˘כן ‰י˙‰ סכנ‰ 
ללכ˙ במעל‰ ‰‰ר מפ‡˙ ‰˙חל˜ו˙ ו˘ביר˙ י„ים ור‚לים. ו‡ילו ‰ר‰״ˆ ‰ר׳ מ‡יר ‰י‰ 

‰ולך ˙מי„ „רך מעל‰ ‰‰ר ו‡ף פעם ל‡ ‰˙חל˜.

כ„רכו  לבי˙ ‰טביל‰  מ‡יר ‰לך  ו‰ר‰״ˆ ‰ר'  מ‡„,  חל˜ל˜‰  פעם ‡ח˙, ‰„רך ‰י˙‰ 
ע˘ירים,  כמ‰ ‡ורחים ‡ברכים  זמן ‰‚יעו  ב‡ו˙ו  ˘במעל‰ ‰‰ר.  ב„רך ‰ר‚יל‰  ב˜ו„˘ 
‰‰ר  ‡ל  ‰ולך  מ‡יר  ‰ר"ר  ˘‰ר‰״ˆ  כ˘ר‡ו  במופ˙ים.  ‰חזי˜ו  ˘ל‡   ,˙ˆ˜ 'מ˘כילים' 
ב„רך  ללכ˙  יכולים  ‰ם  ˘‚ם  ל‰ר‡ו˙  רˆו  זו,  ב‰ליכ‰  סכנ‰  ˘ום  ‡ין  כ‡ילו  בביטח‰ 

‰חל˜ל˜‰.

‰‰ר,  במעל‰  ללכ˙  ‰‡ברכים  ‰חלו  ‰טביל‰,  לבי˙  מ‡יר  ‰ר"ר  ‰ר‰״ˆ  כ˘נכנס 
רופ‡  ל˜רו‡  ˆורך  ˘‰י‰  ע„  ˜˘ו˙  וניזו˜ו  מע„ו  ˆע„ים,  כמ‰  ללכ˙  ‰˙חילו  ומ˘ר˜ 

ול‰˘˙מ˘ ברפו‡ו˙.

‰רבי   ˙‡ ו˘‡ל  כוח  ‡זר  כ˘‰ברי‡,  מ‰מ˜ורבים.  ‡ח„  ˘ל  בנו  ‰י‰  ‰‡ברכים  ‡ח„ 
לבי˙  ‰‰ר  ˘במעל‰  ‰חל˜ל˜‰  ב„רך  ללכ˙  יכול  ‡ינו  ‡ח„  ‡ף  מ‡יר,  ‰ר"ר  ‰ר‰׳יˆ 
לו  ענ‰  ב‡ו˙‰ „רך?  ˙מי„  ו‡ילו ‰רבי ‰ולך  ונופלים,  מוע„ים   - ו‡ם ‰ולכים  ‰טביל‰, 

‰רבי ‰ר‰״ˆ ‰ר׳ מ‡יר:

ללכ˙  יכול  ולכן ‰ו‡  למעל‰  מ‡יר׳ל ˜˘ור  למט‰,  נופלים  ל‡  למעל‰  "כ˘˜˘ורים 
במעל‰ ובמור„ ‡פילו ‡ם ‰‰ר חל˜ל˜".

(˙ר‚ום מל˜וטי „בורים ח"ב עמ' רע‡ ו‡ילך - ל˜וטי „בורים בל‰"˜ חל˜ ‡-ב עמ' 360-1)

פתח דברפתח דבר

בעז‰י״˙.

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

ומנ‰י‚ו, כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰'", ונזכ‰ ל˘מוע 
בז‰  ˘מיוח„˙  זו,  ב˘נ‰  עו„   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰ 
˘נˆטווינו ב‰ "‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים ‰נ˘ים ו‰טף למען י˘מעו ולמען 
כל „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙",  לע˘ו˙ ‡˙  ו˘מרו  ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡לו˜יכם,  ילמ„ו 

במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙



˜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

ל

כ˘˜˘ורים למעל‰ ל‡ נופלים
מ‡יר׳ל  למט‰,  נופלים  ל‡  למעל‰  "כ˘˜˘ורים  מ‡יר:  ‰ר׳  ‰ר‰״ˆ  ‰רבי  לו  ענ‰ 

˜˘ור למעל‰ ולכן ‰ו‡ יכול ללכ˙ ‚ם במעל‰ ובמור„ ‰‰ר ‰חל˜ל˜"

◇ ◇ ◇

"ו‡ין ‡נו יכולים לעלו˙" 
ונ˙רח˜נו  מ‡רˆנו  ‚לינו  חט‡ינו  "ומפני  ‰מ‡מר  על  ב'עבו„‰'  חסי„י  פירו˘  י˘נו 
מעל ‡„מ˙נו, ו‡ין ‡נו יכולים לעלו˙" - חט‡ ‰ו‡ חסרון, ‡רı ‰יינו רˆון, כפי ‰מוב‡ 
במ„ר˘ (ב"ר ‰, ז): למ‰ נ˜ר‡ ˘מ‰ ‡רı ˘רˆ˙‰ לע˘ו˙ רˆון ˜ונ‰. ‡„מ‰ ‰י‡ עפר. ‡„ם 

נ˜ר‡ ב˘ם ‡„ם מפני ˘‡˙ ‚וף ‰‡„ם בר‡ ‰˘י״˙ מ‰‡„מ‰.

וז‰ו פירו˘ ‰מ‡מר ״ומפני חט‡ינו״:

ר˜  בפנימיו˙,  ‰חסי„ו˙  בעבו„˙  עוס˜ים  ˘ל‡  ˘לנו  ו‰חסרונו˙  ‰מ‚רעו˙  ב‚לל 
יוˆ‡ים י„י חוב‰ בעבו„‰ חיˆוני˙, ב‡מיר˙ פר˜ ˙ני‡ כפי ˘‡ומרים יום ˙‰לים, עבו„‰ 
ר"ל  ‚לינו  מ‡רˆנו,  ‚לינו   - ומ‚רעו˙ ‡לו  חסרונו˙  ב‚לל  ˘מי‰, ‰רי  „כר  מ‡ן   - ˘בלב 
‡ל  ˘מיום  ע„  ‡„מ˙נו,  מעל  ונ˙רח˜נו  ‡מי˙י,  רˆון  ˘ל  טעמו  ל‚מרי  ˘˘כחו  ב‡ופן 
‰חסי„י  ‰פנימי  מ‰‡„ם  כלומר,  ˘לנו,  מ‰״‡„ם״  מ‡„מ˙נו,  ויו˙ר  יו˙ר  מ˙רח˜ים  יום 
״לעלו˙״,  ח״ו  כבר  יכולים  ל‡  יכולים״,  ‡נו  ״ו‡ין  ˘ח״ו  ע„  פנימי˙,  בעבו„‰  ‰˘˜וע 

‰˙„ר„רנו כל כך ˘‡ין כבר יכול˙ ל‰˙עלו˙. 

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

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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

מבחר ˘נו˙יו ˘ל 
יע˜ב – במˆרים?!

כ״˜ מו״ח ‡„מו״ר סיפר:

״ויחי  ‰כ˙וב   ˙‡ ולמ„  יל„   ˜„ˆ ‰ˆמח  ב‰יו˙ 
פיר˘  ˘נ‰״,  ע˘ר‰  ˘בע  מˆרים   ıב‡ר יע˜ב 
 ˙‡˘  - ‰טורים  בעל  פירו˘  פי  על   - מלמ„ו  לו 

י״ז ‰˘נים ‰מובחרו˙ בחייו חי יע˜ב במˆרים.

בחיר  ‡בינו,  ˘יע˜ב  ‰י˙כן  ‰ז˜ן:  ‡„מו״ר  ז˜נו,   ˙‡ ˘‡ל  לבי˙ו,  ‰יל„  כ˘חזר 
?ıבו˙, חי מבחר ˘נו˙יו במˆרים, ערו˙ ‰‡ר‡‰

ענ‰ ‡„מו״ר ‰ז˜ן: על ״ו‡˙ י‰ו„‰ ˘לח לפניו ל‰ורו˙ לפניו ‚˘נ‰״ ‡ומר ‰מ„ר˘ 
בי˙ ˙למו„, ˘˙‰‡ ˘ם ˙ור‰  לו  ל‰˙˜ין  נחמי׳,  רבי  ״‡מר  ע‰"פ):  ˘מעוני  יל˜וט  (ר‡‰ 

ו˘י‰יו ‰˘בטים ‰ו‚ים ב˙ור‰״. ל‰ורו˙ לפניו - כ˘לומ„ים ˙ור‰, ‚˘נ‰ - מ˙˜רבים 
ל‰˘ם י˙ברך. לכן ‰י˙‰ בחינ˙ ״ויחי״ ‚ם במˆרים (‰יום יום, יח טב˙).

‰‰ור‡‰ מ‰נ"ל בנו‚ע לכל ‡ח„:

ל˘ם  מנוח‰.  ˘ל  ב‡ופן  ˘מים  וביר‡˙  בלימו„ ‰˙ור‰  מ˘‚˘‚  ˘‡„ם  בכך  ל‡ „י 
כך בלב„ ל‡ ‰י˙‰ ‰נ˘מ‰ יור„˙ למט‰, ו‰י׳ „י בעבו„˙‰ כפי ˘‰י‡ למעל‰. „ו˜‡ 
‰ירי„‰ למˆרים, ״ערו˙ ‰‡רı״, מבי‡‰ ל˙כלי˙ ‰עילוי ו‰˘לימו˙, למˆב נעל‰ יו˙ר 

ממעמ„ ‰נ˘מ‰ לפני ירי„˙‰.

‰‡רı״  ב״ערו˙  ‡פילו  כ‡˘ר  כי  במˆרים,  יע˜ב  ˘ל  ‰מובחרו˙  ˘נו˙יו  ‰יו  לכן 
עו˘ים ״בי˙ ˙למו„״ - בז‰ „ו˜‡ מ˙בˆע˙ ˙כלי˙ ירי„˙ ‰נ˘מ‰ למט‰.

‡מנם, כ˘נמˆ‡ים ב״ערו˙ ‰‡רı״, ˆריך ל‰יו˙ לכל לר‡˘ י˘יב‰, ״בי˙ ˙למו„״. 
בכך, ‡ל‡  מו˘˜ע  ל‰יו˙  לכל ‰‡רı, ‡ין  בר  ע˘יר‰, ‰מ˘ביר   ıב‡ר ˘נמˆ‡  למרו˙ 
י˘ ל„ע˙ ˘עי˜ר עניינו ‰ו‡ ״בי˙ ˙למו„״, ו‰יו˙ו במˆרים ו‰˙עס˜ו˙ו בעניני מˆרים 

- ˆריכים ל‰יו˙ ח„ורים בעניני ״בי˙ ˙למו„״.

בלב„, ‡ל‡ ‰י‡  ו‰בנ‰  לימו„  ר˜  ˘כן ‰˙ור‰ ‡ינ‰  לפניו״,  ״ל‰ורו˙  ו‰„יו˜ ‰ו‡ 
‚ם מור‰ „רך בחיים. עי˜ר ‰לימו„ ‰ו‡ - ˘יבי‡ לי„י מע˘‰.

‰מ„ינו˙  וכל   ,ıר‡‰ לכל  בר  מ˘ביר  בבחינ˙  ‰י‡  ‰ברי˙]  [‡רˆו˙  זו  מ„ינ‰  ‚ם 
ˆריכו˙ ל‰. ‡ך ‡ין ל‰יו˙ ˘˜וע בעניני ‰מ„ינ‰, מˆ„ ריבוי ‰ע˘ירו˙, ‡ל‡ י˘ ל„ע˙ 

˘‰עי˜ר ‰ו‡ לימו„ ‰˙ור‰, ו‰לימו„ י‰י׳ ‰ור‡‰ ‡יך ל‰˙נ‰‚ בעניני ‰עולם.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חמ"ח עמ' 398 ו‡ילך)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 

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

"ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘" – בי‡ור ˘יט˙ ר˘"י
ב‰˜„ם ‰‰סבר‰  כללו˙ ‰מין,  על  ˘˙יב˙ "‡י˘" ˜‡י  לפר˘  ˘ל‡  ר˘"י  ˘ל  טעמו  בי‡ור 

במ"˘ "‡לו חמור ו‡נ˘י ˘כם" ו‡ינו מח˘יב ‡˙ ˘כם עˆמו.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ׳ 251 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
"‡ומנו˙" ‰"בעל עס˜" – לימו„ ‰˙ור‰

לי‰נו˙ ‡לו מברכו˙ ‡לו, ל˜בל מ‰ם ‡˙ ‰ברכו˙, ו‚ם ל‰˙ברך ב‰ם בעˆמם / לעבו„ ‡˙ 
ריך ‚ם לעסו˜ ב˙ור‰  ‰˘י"˙ בי"ב „רכים / ‰בעל עס˜ נ‰נ‰ מ˘כר עבו„˙ ‰יו˘ב ‡‰ל, ‡ך̂ 

בעˆמו / ˘י‰י‰ ‰בעל עס˜ לומ„ ˙ור‰ כ‡ילו ‰ו‡ ‰י‰ יו˘ב ‡ו‰ל

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 285 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
‚„רי ˜י„ו˘ין וני˘ו‡ין 

‰י'  ל‡  מ"˙  „˜ו„ם  ויסי˜  ל‡ביו,  ‡ירוסין  ˘טר  ˘‰ר‡‰  יוסף  ‚בי  ר˘"י  ב„ברי  יפלפל 
˜ו„ם  ‰˜י„ו˘ין  ˙י‡ור  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡   ‡‰ יב‡ר  ועפ"ז  ˜י„ו˘ין,  ו˘ם  חלו˙  כלל  ˘ייך 
מ"˙ כי רˆ‰ לח„˘ ˘‚„ר חלו˙ ˜י„ו˘ין ‰ו‡ מחו„˘, ויוסיף „‰˘מיע כ‡ן ‰רמב"ם ˘‚ם 
ויסי˜ „„ע˙  ˙חיל‰,  לע˘ו˙ ˜י„ו˘ין  ˘נ˙חייבו  ור˜  מ"˙  מ˜ו„ם  נ˘˙נ‰  ל‡  ני˘ו‡ין  ‚„ר 

‰רמב"ם ב„ין חופ‰ ‰י‡ „ו˜‡ ל˘יט˙י' ‰נ"ל ב‚„ר ני˘ו‡ין

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 241 ו‡ילך. וחל"ט עמ' 30 ו‡ילך)

כז ˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב˘י„וכים ‰˘י˜ול ‰כספי ‡ינו ‰עי˜רי 

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כט
מבחר ˘נו˙יו ˘ל יע˜ב – במˆרים?!

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל
כ˘˜˘ורים למעל‰ ל‡ נופלים



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

"ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘" – בי‡ור ˘יט˙ ר˘"י
ב‰˜„ם  ‰מין,  כללו˙  על  ˜‡י  "‡י˘"  ˘˙יב˙  לפר˘  ˘ל‡  ר˘"י  ˘ל  טעמו  בי‡ור 

‰‰סבר‰ במ"˘ "‡לו חמור ו‡נ˘י ˘כם" ו‡ינו מח˘יב ‡˙ ˘כם עˆמו

◇ ◇ ◇

˙בו‡  ‡ל  "בסו„ם  ו):  מט,  (פר˘˙נו  ‡ו˙ם  מוכיח  ‰ו‡  ולוי,  ל˘מעון  יע˜ב  ב„ברי   .‡
ו‡נ˘י  חמור  "‡לו  ר˘"י:  ופיר˘  ‡י˘".  ‰ר‚ו  ב‡פם  כי  כבו„י,  ˙ח„  ‡ל  ב˜‰לם  נפ˘י, 
"וכן  מן ‰כ˙ובים:  „ו‚מ‡ו˙  לכך  [ומבי‡  כ‡י˘ ‡ח„".  כולם ‡ל‡  ח˘ובין  ו‡ינן  ˘כם, 
רמ‰  ורוכבו  'סוס   – במˆרים  וכן  ‡ח„'.  כ‡י˘  מ„ין   ˙‡ 'ו‰כי˙   – ב‚„עון  ‡ומר  ‰ו‡ 

בים'"].

וממ˘יך ר˘"י ומב‡ר, ˘פירו˘ ז‰ ‰ו‡ "מ„ר˘ו; ופ˘וטו: ‡נ˘ים ‰רב‰ ˜ור‡ '‡י˘', 
כל ‡ח„ לעˆמו. ב‡פם ‰ר‚ו כל ‡י˘ ˘כעסו עליו".

ולכ‡ור‰ ˙מו‰:

‡נ˘י  על  ו‰רמז  וחמור'.  '˘ור  כמו  ‰מין.  ˘ם  ‡י˘,  "‰ר‚ו   – כ‡ן  פיר˘  עזר‡  ב‡בן 
עיר ˘כם".

וכ˘מעיינים ב„ברי ר˘"י ‚ופ‡ על ‰פסו˜ "וי‰י לי ˘ור וחמור" (וי˘לח לב, ו) – רו‡ים 
יכול‰  ˘˘פיר  '˘ור'". ‰רי  ˘וורים  על ‰רב‰  לומר   ıכך: "„רך ‡ר מפר˘  עˆמו  ˘ר˘"י 
לפר˘  לו  ‰י‰  כ‡ן  ‚ם  כן,  ו‡ם  ˘וורים;  ‰רב‰  על  בפ˘טו˙  ל‰˙פר˘  "˘ור"  ˙יב˙ 

בפ˘טו˙, ˘˙יב˙ "‡י˘" ˜‡י על ‰רב‰ ‡נ˘ים, ב˙ור "˘ם ‰מין"! 

  - מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  ביו˙ר  ‰מ˙‡ים  ז‰,  בפירו˘  ר˘"י  נ˙רˆ‰  ל‡  ‡יפו‡  למ‰ 
‡ח„"  כ‡י˘  ‡ל‡  כולם  ח˘ובין  ˘"‡ינן  ˘מח„˘  "מ„ר˘"  ל‰בי‡  ‰וˆרך  ז‰  ובמ˜ום 

וכו'?

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

˘כל  פי  על  ˘‚ם  ובפרט  עלי‰ם  ˘י˘פיעו  מי„י„י‰ם  למˆו‡  ז‰ ‰„רך ‰י˘ר‰  ובכ‚ון 
‰ברי‡ ו‰פ˘וט, ‰רי ‡ין מ˜ום כלל ˘‡יז‰ ‡לפים לירו˙ י˙פסו מ˜ום בענין עי˜רי וכו' 

‰נ˜ר‡ בנין ע„י ע„. 

במחיר  ‰חילו˜ים  ו‰רי  „יר˙ם,  ל˜בוע  רוˆים  מ˜ום  ב‡יז‰  במכ˙ב‰  מזכיר‰  ‡ינ‰ 
„ירו˙ במ˜ומו˙ ˘ונים ב‡‰"˜ ˙"ו ‰ם ‚„ולים ביו˙ר, ו‡ולי ˜ביעו˙ ‰„יר‰ במ˜ום ‡חר 
בו  למ˜ום  כוונ˙י  כמובן  ‡ו˙‰,  ˙מעט  ועל-כל-פנים  ‰‡מור‰  ‰בעי‰  ˙פ˙ור  מ‰מ„ובר 

„רים ˘ומרי ˙ור‰ ומˆו‰, ˘‰רי על ז‰ ‡ין לוו˙ר.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' עו)

...פ˘וט ˘‡ין ˘‡ל˙ „יר‰ מעכב˙ בעניני ˘י„וכין.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"„ עמ' סז)



כז

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

בחיי ‰יום יום

ב˘י„וכים ‰˘י˜ול ‰כספי ‡ינו ‰עי˜רי 

‰‰˙‡מ‰ ‰י‡ ‰עי˜ר בעניני ˘י„וכים
לו,  ˘מˆיעים  עˆ‰ ‡ו„ו˙ ‰˘י„וך  בנכם,  ב˘ם  ˘ו‡לים  בו ‡˙ם   .  . מכ˙בכם  ˜בל˙י 

ול‡ ברור לו ‡ם ‰ורי ‰נער‰ יוכלו לסייע לו בסכומים ‚„ולים.

ז‰ו  ‰נ‰  לבנכם,  ‰מ˙‡ימו˙  מעלו˙  ל‰  ˘י˘  כו˙בים  ˘‡˙ם  מכיון  ‰י‡,  בז‰  „ע˙י 
‰עי˜ר ב˘י„וך, ו‡ו„ו˙ פרנס‰ ‰' י˙ברך יעזור ל‰ם, ומן ‰ס˙ם ב˙˜ופ‰ ‰ר‡˘ונ‰ לכל 
בי˙- י˘  ‰נער‰  ˘ל‰ורי  כו˙בים  ˘‡˙ם  ובפרט  ‰ˆ„„ים,  מ˘ני  ‰‰ורים  יסייעו  ‰פחו˙ 

חרו˘˙.

˘י',  לבנכם  ב˙ו  ˘‰ˆיעו ‡˙  עליו,   .  . ˘ל ‰רב  מ˜פי„‡  חו˘˘  ˘‰ו‡  כו˙בים,  ‡˙ם 
ז‰, ‡ם  ב˘י„וך  לכ˙  כמ‰ ‰רחי˜ו  ע„  בז‰,  פרטים  ל„ע˙  מבלי  לענו˙  לי   ‰˘˜ כך  על 
בנכם ל‡ נפ‚˘ ‡י˙‰ ול‡ ‰בטח˙ם „בר, ‡ין מ‰ ל„‡ו‚ מכך, ‡בל ‡ם בנכם ‰בטיח ל‰ 

„בר מ‰, ‡זי י˘ לב˜˘ ממנ‰ מחיל‰, ובטח ˙כ˙בו לי עו„ פרטים בז‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ס‡)

‡לפי לירו˙ י˙פסו מ˜ום בענין עי˜רי 
וכו' ‰נ˜ר‡ בנין ע„י ע„?!

וכו'  ˘ני‰ם  בעיני  י˘ר ‰„בר  נכב„ו˙ ‡˘ר  כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ ‰ˆע˙  בו  למכ˙ב‰  במענ‰ 
ור˜ ˘בעיי˙ כספים ב‡מˆע בעי˜ר מˆ„ ‰˘ני, ‰ורי ‰מ„ובר ˘י'. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. וי˘ לב‡ר, וב‰˜„ים „יו˜ בולט ב„ברי ר˘"י:

עזר‡  ‰‡בן  (וכל˘ון  ˘כם"  "‡נ˘י   ˙‡ ‰ר‚ו  ולוי  ˘˘מעון  ב˜יˆור  ‡ומר  ‡ינו  ר˘"י 
‰רי  ולכ‡ור‰,  ˘כם".  ו‡נ˘י  חמור  "‡לו   – לומר  „יי˜  ‡ל‡  ˘כם"),  עיר  "‡נ˘י  ‰נ"ל: 
‰כלל  מן  ר˘"י  ‰וˆי‡ו  ולמ‰  ‰עיר,  ‡נ˘י  בכלל  ‰ו‡  ˘כם,  ‰עיר  נ˘י‡  ˘‰י‰  חמור, 

ו‰זכירו בפני עˆמו?

ולכ‡ור‰ ‡פ˘ר ‰י‰ לומר, ˘ר˘"י נ˜ט לי˘נ‡ „˜ר‡: בסיפור על ‰רי‚˙ ‡נ˘י ˘כם, 
עˆמו:  בפני  כענין  בנו  ו˘כם  חמור  מזכיר ‰כ˙וב ‡˙ ‰רי‚˙  כ‰-כו),  (ל„,  וי˘לח  בפר˘˙ 
"ו‡˙ חמור ו‡˙ ˘כם בנו ‰ר‚ו לפי חרב" (בנוסף למ‰ ˘כ˙וב לפני ז‰ "וי‰ר‚ו כל זכר" 

מ‡נ˘י ‰עיר), ולכן ‚ם ר˘"י מזכיר ‡˙ חמור בפני עˆמו.

‡בל לפי ז‰ ˙˙עורר ˜ו˘י‡ חז˜‰ יו˙ר – למ‰ ‰זכיר ר˘"י במיוח„ ר˜ ‡˙ חמור, ול‡ 
‡˙ ˘כם בנו, ובפרט ˘‰ו‡ ‰ו‡ ˘‚רם לכל ‰מע˘‰?!

‚. ובי‡ור ‰ענין:

ל‡  וכן   .  . בי˘ר‡ל  ע˘‰  נבל‰  "כי   - ˘כם  למע˘‰  ב˘ייכו˙  ˘‡מרו   – ‰פסו˜  על 
מובן,  ומז‰  ‰עריו˙".  מן  עˆמן  ‚„רו  "˘‰‡ומו˙  ר˘"י:  מפר˘  ז),  ל„,  (וי˘לח  ייע˘‰" 
בן  ˘כם   ˙‡ ˘‰ר‚ו  ז‰  על  ולוי  ˘מעון  כנ‚„  פ‰  פ˙חון  ‰י‰  ל‡   ıר‡‰ יו˘בי  ˘ל‚ויים 
חמור, כיון ˘‰ו‡ עבר על ‚„ר ˘‚„רו ‰‡ומו˙ עˆמן ומע˘‰ו נח˘ב למע˘‰ נבל‰ לכולי 
עלמ‡; כל ‰טענ‰ כלפי ˘מעון ולוי ‰י˙‰ ר˜ על ז‰ ˘‰וסיפו ל‰רו‚ ‡˙ חמור ‡ביו ו‡˙ 

כל יו˘בי ‰עיר.

במפר˘ים (ו‡כ"מ)  כמבו‡ר  מי˙‰,  חיוב  יו˘בי ‰עיר ‰י‰  כל  על  ˘מˆ„ ‰‡מ˙  [ו‡ף 
– ‰רי כ‡ן ‰מ„ובר ‰ו‡ כפי ˘‰ענין נ˙פס מˆ„ יו˘בי ‰‡רı, ˘בעיני‰ם ז‰ו חילול ‰˘ם 
 "ıר‡‰ ביו˘ב  ל‰ב‡י˘ני  ‡ו˙י  "עכר˙ם  ולוי:  ˘מעון  כלפי  יע˜ב  טען  ז‰  ˘על  וכו', 

(וי˘לח ל„, ל)].

ולכן כ˘לומ„ים ‡˙ ‰פסו˜ כ‡ן, ˘יע˜ב ‰וכיח ‡˙ ˘מעון ולוי ˘"ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘", 
„בר  ‰י˙‰  ˘כם  ˘‰רי‚˙  כיון  עˆמו,  ˘כם  ‰רי‚˙  על  ‡ו˙ם  מוכיח  ˘‰ו‡  לפר˘  ‡ין 

מוˆ„˜ לכולי עלמ‡, ועל כך ל‡ יכול‰ ל‰יו˙ ˘ום טענ‰;

וז‰ו מ‰ ˘מ„יי˜ ר˘"י ב‡ומרו "‡לו חמור ו‡נ˘י ˘כם":

בנו –  ˘כם  מזכיר ‚ם ‡˙  ‡ינו  ז‡˙ ‰ו‡  ובכל  במיוח„,  חמור  מזכיר ‡˙  ˘ר˘"י  בכך 
בז‰ ‰ו‡ מ„‚י˘, ˘‰טענ‰ ‰י˙‰ ר˜ על ‰רי‚˙ ‡נ˘י ‰עיר ונ˘י‡ם חמור ‡בי ˘כם, ‡בל 

ל‡ על ‰רי‚˙ ˘כם בן חמור עˆמו.

˘"‡י˘"  בפ˘טו˙  ר˘"י  פיר˘  ל‡  למ‰  „לעיל,  ‰˙מי‰‰   ˙‡  ıל˙ר י˘  ומע˙‰   .„



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˙ייחס לכל ‡נ˘י ‰עיר ˘כם, ב˙ור "˘ם ‰מין":

‡ם ‰יינו מפר˘ים ˘"ב‡פם ‰ר‚ו ‡י˘" מ˙ייחס לכל ‰‡נ˘ים ˘‰ר‚ו ‡ז, כולל ˘כם 
‰מין",  ˘ם  "על  נ‡מר‰  יחי„  בל˘ון  "‡י˘"  ˘˙יב˙  לומר  ‡פ˘ר  ‰י‰  ‡ז   – חמור  בן 

˘כללו˙ ‰מין ‰‡נו˘י ב˘כם "‰ר‚ו ב‡פם"; 

ז‰  ˘‰רי   – ולוי  ˘מעון  ˘ל  "‡פם"  מˆ„  נ‰ר‚  "‡י˘"  ˘ל  ‰מין  כל  ˘ל‡  כיון  ‡בל 
˘‰ר‚ו ‡˙ ˘כם בן חמור עˆמו ‰י‰ מˆ„ ˘ור˙ ‰„ין ול‡ מˆ„ "‡פם" – ˘וב ‡ין לפר˘ 

˘˙יב˙ "‡י˘" ב‡‰ "על ˘ם ‰מין";

ולכן ‰וכרח ר˘"י ללמו„ מכ‡ן טעם וחי„ו˘, ˘"‡ינן ח˘ובין כולם ‡ל‡ כ‡י˘ ‡ח„" 
- ‰ל˘ון "‡י˘" מלמ„˙ ˘כל ‡ו˙ם ‰‡נ˘ים ˘נ‰ר‚ו "ב‡פם" ˘ל ˘מעון ולוי, נח˘בים 

ר˜ כמו "‡י˘ ‡ח„". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

˘ענין ז‰ נ˘‡ר כמו ˘‰י' ˜ו„ם מ"˙, ‡ל‡ 
"י˜נ‰  לני˘ו ‡ין,  ‰˜ו„מין  בלי˜וחין  ר˜ 

‡ו˙‰ ˙חל‰ (ו‡ח"כ ˙‰י' לו ל‡˘‰)". 

ע"„  ˘‰˜„ים ‰רמב"ם  ‚ופ‡ ‰טעם  וז‰ 
זו  ˘‡ין  מ"˙",  "˜ו„ם  ‰‡י˘ו˙  ענין  ס„ר 
ב˜י„ו˘ין  ‰חי„ו˘  ל‰בין  ‰˜„מ‰  (ר˜) 
ני˘ו‡ין  ˘ם  לב‡ר  כ„י  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  ˘ל 
ענין  עי˜ר  ˘ז‰ו  מ"˙),  ל‡חר  ע˙‰  (‚ם 
̆ ‰רמב"ם  בלב„  זו  ˘ל‡  ונמˆ‡,  ‰‡י˘ו˙. 
‡ל‡  ני˘ו‡ין,  ˘ם  בי‡ור  כ‡ן  ‰˘מיט  ל‡ 
[‡ל‡  ‡י˘ו˙  ‰ל'  ‰˙חל˙  זו‰י  ‡„רב‰, 
˘ז‰  כיון  מ"˙",  "˜ו„ם  ‰י'  כיˆ„  ˘מב‡ר 
מב‡ר  ור˜ ‡ח"כ   – מ"˙]  נ˘˙נ‰ ‡חרי  ל‡ 
לענין  ‰ ˘ייכים  פרטיים  ˘מו˙  ע˘רים 

‰ני˘ו‡ין (‰חל מ‰˘ם "˜י„ו˘ין"). 

ועפ"ז מובן ‰חילו˜ בין ‡י˘ו˙ ל‚ירו˘ין, 
„כ‡ן ‰˜„ים ‰רמב"ם „ין ‡י˘ו˙ ˜ו„ם מ"˙ 
מ˘‡"כ ‚בי ‚ירו˘ין, כי בנו‚ע ל‡י˘ו˙, ‰רי 
ל‡חר  ‚ם  נ˘‡ר  מ"˙  „˜ו„ם  ‰‡י˘ו˙  ‚„ר 
(ו‰חי„ו˘ „מ"˙ ‰ו‡  בענין ‰ני˘ו‡ין  מ"˙ 
ו‡ילו  ˘ב‡ים ˜ו„ם ‰ני˘ו‡ין);  ב‰לי˜וחין 
מבי˙  (ו˘ילוח)  ‰יˆי‡‰  ‰רי  ב‚ירו˘ין, 
כלל  מ‰ני  ל‡  ב"נ,  ‡ˆל  ˘‰ו‡  כפי  ‰בעל 

בי˘ר‡ל. 

 ‰ 
ב„ין  ‰רמב"ם  „„ע˙  מז‰,  ‰נפ˜"מ  יב‡ר 
ב‚„ר  ‰נ"ל  ל˘יט˙י'  „ו˜‡  ‰י‡  חופ‰ 

ני˘ו‡ין 

וי˘ לומר, ˘„בר ז‰ (˘‚„ר ‰ ני˘ו‡ין ל‡ 
נ˘˙נ‰ ‡חר מ"˙) נו‚ע ל‰לכ‰ – כי ז‰ו יסו„ 
(˘‰י‡ ‰עו˘‰  חופ‰  ב‚„ר  ˘יט˙ ‰רמב"ם 
‡‰"ע  (˘ו"ע  ˘יטו˙  כמ‰  ˘מˆינו  ני˘ו‡ין), 
˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  ור‡‰  ˘ם.  וברמ"‡  נ‰  ר"ס 

לחופ‰,  כניס‰  מ‰י  ו˘"נ)  ב˙חל˙ו.  חפ‰  ערך 

˘כניס‰  פס˜  פ"י ‰"‡)  (‰ל' ‡י˘ו˙  ו‰רמב"ם 
ל˙וך  ‡ו˙‰  "˘יבי‡  "יחו„",  ‰יינו  לחופ‰ 
בי˙ו וי˙יח„ עמ‰ ויפרי˘נ‰ לו" – ו‰רי ז‰ 
מ"˙,  „˜ו„ם  ‰‡י˘ו˙  ל˙י‡ור  מ‡„  ˜רוב 
ו‰יינו  כו'".  ובועל‰  בי˙ו  ל˙וך  ˘"מכניס‰ 
‰ני˘ו‡ין  ˘ענין  ל‰רמב"ם  ˘ס"ל  לפי 
‰ני˘ו‡ין  ענין  ‰ו‡  ‰ו‡  מ"˙  ˘ל‡חרי 
‡י˘ו˙,  „חיי  ‰מע˘‰  „‰יינו  מ"˙,  ˘˜ו„ם 
"נ˘ו‡‰"  ˘ם   ‰˘‡‰ על  ˘יחול  כ„י  ולכן 

‰"ז ˘וו‰ ל„רך ‰ני˘ו‡ין ˘˜ו„ם מ"˙. 

„˜ו„ם  ני˘ו‡ין  בין  נפ˜"מ  ˘י˘  ו‡ע"פ 
מ"˙  „˜ו„ם  מ"˙,  ל‡חרי  וני˘ו‡ין  מ"˙ 
(וכן בב"נ ‡חרי מ"˙) ˆ"ל חיי ‡י˘ו˙ ממ˘ 
("בועל‰ כו'"), ו‡ילו בי˘ר‡ל מספי˜ ייחו„ 
‰רמב"ם  וכמ"˘  נ˘ו‡‰,  ל‰˘וו˙‰  בלב„ 
(˘ם ‰"ב) „"מ˘˙כנס לחופ‰ נ˜ר‡˙ נ˘ו‡‰ 

˘‚ם  לז‰  נוסף  ‰רי   – נבעל‰"  ˘ל‡  ‡ע"פ 
כמו  ‰ו‡  ‚ופ‡  ‡י˘ו˙)  (ל˘ם  ‰יחו„  ענין 
מ„יי˜  ˘‰ רמב"ם  [ובפרט  ‡י˘ו˙36  מע˘‰ 
ב‡ופן  ˆ"ל  ‡ל‡  בלב„  יחו„  מספי˜  ˘ל‡ 
(ב"˘  בפוס˜ים  וכמבו‡ר  לו",  „"יפרי˘נ‰ 
ב‡ופן  ˘ˆ"ל  „‰יינו  ˘ם)  ‡‰"ע  ל˘ו"ע  וח"מ 

בי˙ו  ל˙וך  ˘מבי‡‰  ול‡  ˜בי עו˙,  ˘ל 
‰רמב"ם  כ'  ‰רי  כו'],  ˘ע‰  „לפי  ב‡ופן 
לבעיל‰,  "ר‡וי'  ˆ"ל  ז‰  ˘יחו„  ‰"ב)  (˘ם 

לחופ‰  ˘נכנס‰  ‡ע"פ  נ„‰  ‰י˙‰  ‡ם  ‡בל 
‰י‡  ו‰רי  ‰ני˘ו‡ין  ‚מרו  ל‡  עמ‰  ונ˙יח„ 
‰טעם  מובן  ‰נ"ל  וע"פ  ע„יין".  כ‡רוס‰ 
‰ני˘ו‡ין,  ענין  ‚„ר  כל  ז‰ו  כי  בפ˘טו˙, 
כ‡י˘  יח„יו  ו‰חיים  בי˙ו  ל˙וך  ‰‰כנס‰ 

ו‡˘‰, ולכן ˆ"ל יחו„ ‰ר‡וי לחיי ‡י˘ו˙. 

ור‡‰  פ"י ‰י"ח.  ‚ירו˘ין  (‰ל'  כפס˜ ‰רמב"ם   (36
"‰ן ‰ן  ˘ם)  מ˘נ‰  ובמ‚י„   ‰"‰ פ"‚  ‚ם ‰ל' ‡י˘ו˙ 

ע„י יחו„ ‰ן ‰ן ע„י בי‡‰".



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כן  „מ"˙,  בלי˜וחין  ‰חי„ו˘  ל‰„‚י˘  כ„י 
מ"˙,  „˜ו„ם  ‚ירו˘ין  „ין  ל‰˜„ים  ‰ו"ל 
̆ ‡חרי  כ„י ל‰„‚י˘ ‰חי„ו˘ ב„ין ‚ירו˘ין 
כ˘‰י‡  ‚ם  "כ˙ב",  ע"י  (˘מ˙‚ר˘˙  מ"˙ 

ע„יין בבי˙ בעל‰). 

ב‰˜„ים „יו˜  בז‰  עו„  ל‰וסיף  ו‰נר‡‰ 
‡חר ב„ברי  רמב"ם כ‡ן: 

˘לבים  ˘ני  י˘  „י˘ר‡ל  ‡י˘ו˙  ב‚„ר 
(ע"י  ולי˜וחין  ‰˜נין  ˘‰ם  ‡ירוסין   –
כניס‰  (ע"י  וני˘ו‡ין  בי‡‰)  ˘טר ‡ו  כסף 
לחו„  ‡ירוסין  ע"י  ˘‚ם  ו‡ע"פ  לחופ‰). 
כבר חל על ‰‡˘‰ ˘ם "‡˘˙ ‡י˘", מ"מ, 
ע"י  ר˜  חלים  ˙ור‰)  ˘ל  חיובים (‚ם  כו"כ 
לכל  ו‡˘‰  ‡י˘  ‰ם  ‰רי  ˘‡ז  ני˘ו‡ין33, 

‰ „ברים. 

ועפ"ז ˆע"˜, ˘ברי˘ ‰ל' ‡י˘ו˙ מב‡ר 
(‡ירוסין)  ‰˜י„ו˘ין  ענין  ר˜  ‰רמב"ם 
י',  פר˜  ע„  ‰זכיר  ל‡  ני˘ו‡ין  „ין  ו‡ילו 
מב‡ר „כ‡˘ר "יבי‡ ‡ו˙‰  ˘ם (‰"‡)  ˘ר˜ 
(ו) לו  ויפרי˘נ‰  עמ‰  וי˙יח„  בי˙ו  ל˙וך 
ו‰ו‡  לחופ‰  כניס‰  ‰נ˜ר‡  ‰ו‡  ז‰  יחו„ 
‰י‡  ו‰רי   .  . מ˜ום  בכל  ני˘ו‡ין  ‰נ˜ר‡ 
לב‡ר  ‰ו"ל  ולכ‡ור‰  „בר".  לכל  ‡˘˙ו 
‡י˘ו˙,  ‰ל'  ברי˘  ˙יכף  "ני˘ו‡ין"  ˘ם 

ביח„ עם בי‡ור ˘ם ˜י„ו˘ין ו‡ירוסין. 

˙חיל˙  (ר˜)  "‰י‡  ˜י„ו˘ין  ו‡„רב‰: 
ני˘ו‡ין  בל‡  ‡ירוסין   .  . ‰ני˘ו‡ין  מˆו˙ 
(˙˘וב˙  ע„יין"  ‰מˆו‰  ‰˘לים  ל‡  ו„‡י 
ר"‡ בן ‰רמב"ם, ‰וב‡‰ בכס"מ כ‡ן פ"‡ 

˘‰י‡  ‰מ‡ורס‰  נער‰  בין  ‰חילו˜  כמו   (33
˘ם.  ספרי  כב,  כ„.  (פר˘˙נו  בחנ˜  ונ˘ו‡‰  בס˜יל‰ 
‰פר˙  ב‡ופן  ‰חילו˜  ובכ"מ);  סע"ב.  נב,  סנ‰„רין 
ובפר˘"י  ו‡ילך  ז  ל,  (מטו˙  ו„נ˘ו‡‰  „‡רוס‰  נ„ר 

˘ם. נ„רים רפ"י). ועו„.

בכו˙ר˙  ‰רמב"ם  ל˘ון  וכ„יו˜  ס‰"ב34). 
 ‰˘‡ "לי˘‡  ‰י‡  ̆ ‰מˆו‰  ‡י˘ו˙,  ל‰ל' 
‰י‡  ˘‰מˆו‰  ‰רי  ו˜י„ו ˘ין",  בכ˙וב‰ 
בי‡ר  ˘ל‡  ביו˙ר  ˙מו‰  ו‡"כ  ‰ני˘ו‡ין35, 

ענין ‰ני˘ו‡ין ˙יכף ברי˘ ‰ל' ‡י˘ו˙. 

‰פר˜ים  בב'  ˘‰רי  מובן,  ‡ינו  וביו˙ר 
‰רמב"ם  בי‡ר  ‡י˘ו˙  „‰ל'  ‰ר‡˘ונים 
‡לו,  ל‰לכו˙  ‰˘ייכים  ˘מו˙  ע˘רים 
˘מו˙,  ‰ע˘רים  כל  מונ‰  ב'  פר˜  ובסוף 
כל  "˘ים  (ומסיים  "˜י„ו˘ין"  מ˘ם  ‰חל 
‰˘מו˙ ‰‡לו לעומ˙ך ˙מי„ כו' כ„י ˘ל‡ 
מ˜ום  בכל  מ‰ן  ˘ם  כל  לב‡ר  נ‰י' ˆריכין 
ל‡  ˘ם "ני˘ו‡ין"  ו‡ילו  ˘נזכיר ‡ו˙ו") – 

‰זכיר כלל ˘ם. 

חי „ו˘  ˘עי˜ר  ל‰רמב"ם,  ˘ס"ל  ונ"ל, 
ר˜  ‰ו‡  „י˘ר‡ל  ‡י˘ו˙  בענין  ‰˙ור‰ 
לי˜ו חין  ‚„ר  ˘כל  וכנ"ל  ˜י„ו˘ין,  ב‚„ר 
בענין  ˆיווי ‰˙ור‰, ‡בל  ע"י  נ˙ח„˘  ‡לו 
ו‚„ר ‰‡י˘ו˙  מ‰ו˙  נ˘˙נ‰  ל‡  ‰ני˘ו‡ין, 
‰ני˘ו‡ין  „ענין  מ"˙.  ˜ו„ם  ˘‰י'  מכפי 
בל˘ון  „חיי ‡י ˘ו˙,  עˆמם ‰ו‡ ‰מˆי‡ו˙ 
‰רמב"ם "מכניס‰ ל˙וך בי˙ו כו' ו˙‰י' לו 
ל‡˘‰", ובז‰ ‡ין ˘ינוי (עי˜רי) בין ˜ו„ם 

מ"˙ לל‡חר מ"˙. 

"כיון  בל˘ונו  ‰רמב"ם  ˘„יי˜  וז‰ו 
ירˆ‰  ˘‡ם  י˘ר‡ל  נˆטוו  ˙ור‰  ˘נ˙נ‰ 
כו'  ˙חל‰  ‡ו˙‰  י˜נ‰   ‰˘‡ לי˘‡  ‰‡י˘ 
ו‡ח"כ ˙‰י' לו ל‡˘‰", ו‰ולך ומפרט ענין 
"לי˜וחין" ‡לו ול‡ ‰ענין „"לי˘‡ ‡ו˙‰" 
בענין  ‡ינו  ‰˙ור‰  חי„ו˘  כי  (ני˘ו‡ין), 
‚ופ‡,  ל‡˘‰")  לו  ("˙‰י'   "‰˘‡ "לי˘‡ 

"ל‡רס  ב)  יח,  (מו"˜  ‰‚מ'  ל'  עפ"ז   ıומ˙ר   (34
„ל‡ ˜עבי„ מˆו‰ . . לי˘‡ . . „˜‡ עבי„ מˆו‰".

35) כמו ˘מ„יי˜ ב˙˘וב˙ ר"‡ בן ‰רמב"ם ˘ם.

פניניםפנינים
עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

˜בור‰ בבי˙ לחם – 
רˆונ‰ ˘ל רחל

ו‡ני בבו‡י מפ„ן מ˙‰ עלי רחל ‚ו' ב„רך ‚ו' 
ו‡˜בר‰ ˘ם ב„רך ‚ו'

ו‡ע"פ ˘‡ני מטריח עליך ל‰וליכני ל‰˜בר ב‡רı כנען ול‡ 
כך ע˘י˙י ל‡מך . . וי„ע˙י ˘י˘ בלבך עלי, ‡בל „ע לך 
˘ע"פ ‰„בור ˜בר˙י' ˘ם ˘˙‰‡ לעזר‰ לבני' . . יˆ‡˙ רחל 
על ˜בר‰ ובוכ‰ ומב˜˘˙ עלי‰ם רחמים
(מח, ז. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור:

"ו‡ני  ‰כ˙וב   ˙‡ בי‡רו  ‰מ˜ר‡  ממפר˘י  כמ‰ 
מבו‡ר˙  עˆמו  ‰כ˙וב  ˘בל˘ון   - ‚ו'"  בבו‡י 
רחל   ˙‡ ‰וליך  ˘ל‡  על  יע˜ב  ˘ל  ‰˙נˆלו˙ו 
˘"מ˙‰  ‰רמב"ן  פירו˘  כמו  ‰מכפל‰,  למער˙ 
ב„רך בפ˙ע פ˙‡ום ול‡ יכול ל˜בר‰ ˘ם (במער˙ 
ב„רך  מ˜נ‰ו  ו‡˙  בניו  יעזוב ‡˙  כי ‡יך  ‰מכפל‰) 
‡לו,  פירו˘ים  ר˘"י  עזב  למ‰  ˙מו‰,  ו‡"כ  כו'". 

ונ˜ט „ברי ‡‚„‰ ˘‡ין ל‰ם כל רמז במ˜ר‡?

ר˘"י  ב„ברי  בי‡ור  ˙וספ˙  ב‰˜„ם  ז‰  ויובן 
עלי",  בלבך  ˘י˘  "י„ע˙י  ליוסף  ‡מר  ˘יע˜ב 
 - ˙רועמ˙  ˘ל  לענין  ר˘"י  כוונ˙  ˘‡ין  ˘מובן 
„ח"ו לח˘ו„ ‡˙ יוסף ˘‰י˙‰ לו טענ‰ ליע˜ב על 
˘ל‡ ˜בר ‡˙ רחל במער˙ ‰מכפל‰, כי ו„‡י ‰בין 
יוסף ˘יע˜ב ‰י' עו˘‰ ככל יכול˙ו ל˜בור ‡˙ רחל 
ו‡ם  עמו,  ביח„  ˜בור‰  ˘˙‰י'  ‰מכפל‰,  במער˙ 
ל‡ ע˘‰ יע˜ב כן ו„‡י ˘‡ינו ‡˘ם בז‰ כלל - ‡ל‡ 

‰„יו˜ ‰ו‡ "י˘ בלבך עלי":

עם ‰יו˙ ˘יוסף ‰בין ב˘כלו ˘‡ין ל‰‡˘ים ‡˙ 
מעל‰  רחל  ‡ˆל  חסר‰  ‰רי  סוף  סוף  מ"מ  יע˜ב, 
˘‰חיסרון  וכיון  ‰מכפל‰,  במער˙  ˜בור‰  ˘ל  זו 
˜יים, "י˘ בלבו" ˘ל יוסף על יע˜ב, ˘‰ר‚˘ ‰כ‡ב 
˘ל‡  רחל  ˘ל  חל˜‰  י‚רע  „למ‰  נ˘‡ר,  ˘בלב 

˙˜בר במער˙ ‰מכפל‰?

יע˜ב  יוסף, ‡מר  ˘ל  מלבו  ז‰  ר‚˘  לבטל  וכ„י 
"ו‡ני בבו‡י ‚ו' ו‡˜בר‰ ˘ם ‚ו'", וכפר˘"י ˘יע˜ב 
 ‡‰˙˘ ˘ם  ˜בר˙י'  ‰„בור  "˘ע"פ  ליוסף  ‰סביר 
רחל   ˙‡ יע˜ב  ˘˜בר  „ז‰  ו‰יינו,  לבני'".  לעזר‰ 
ב„רך "ע"פ ‰„בור . . ˘˙‰‡ לעזר‰ לבני' כו'", ‡ין 
‰כוונ‰ בז‰ ˘נ‚רע מרחל ב˘ביל טוב˙ בני', ‡ל‡ 
ז‰  ‰רי   – רחל  ˘ל  בני'  ‚‡ול˙  ˘ז‰ו  כיון  ‡„רב‰, 

מסכמ˙  עˆמ‰ ‰י˙‰  ˘רחל  ו„‡י  ו‡ו˘ר‰,  טוב˙‰ 
לכך ו„ור˘˙ ‡˙ ז‰, וז‰ ‰ו‡ רˆונ‰ וחפˆ‰.

ל‰בי‡  ר˘"י  ˘‰וˆרך  ‰טעם  בפ˘טו˙   ıומ˙ור
כי   - ‰נ"ל  כ‰פ˘טנים  פיר˘  ול‡  ‡לו,   ‰„‚‡ „ברי 
ל‡  ˘יע˜ב  ‰˙נˆלו˙  „ברי  ‡ל‡  כ‡ן  ‡ין  לפירו˘ם 
מ‰  לבטל  כ„י  ‡לו  ב„ברים  ו‡ין  בז‰,  ‡˘ם  ‰י' 
י˘  ‡לו   ‰„‚‡ „ברי  ע"פ  ור˜  יוסף;  ˘ל  ˘ב"לבו" 
לעזר‰   ‡‰˙˘" ב„רך,  נ˜בר‰  ˘רחל  לכך  טעם 
י˘  ולכן  ברחל,  מיוח„˙  מעל‰  מ„‚י˘  ˘ז‰  לבני'", 
בז‰ ˙˘וב‰ מספ˜˙ ‰מסל˜˙ ‡˙ ‰ר‚˘ ‰ז‰ ˘בלב.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 236 ו‡ילך)

"˘ני בניך – לי ‰ם" מפני 
˘"ו‡˜בר‰ ˘ם" 

וע˙‰ ˘ני בניך ‰נול„ים לך ב‡רı מˆרים ‚ו' 
לי ‰ם, ‡פרים ומנ˘‰ כר‡ובן ו˘מעון י‰יו לי 
‚ו' ו‡ני בבו‡י מפ„ן מ˙‰ עלי רחל ‚ו' ב„רך ‚ו' 
ו‡˜בר‰ ˘ם ב„רך ‚ו'
(מח, ‰-ז)

ב‡ר ‰יטב,  ˘למ‰, ‚ו"‡, „ברי „ו„,  (יריעו˙  ‰מפר˘ים 
ועו„) ˙מ‰ו, מ„וע ‡מר יע˜ב „ברי ‰˙נˆלו˙ ליוסף 
על  ל„בריו  ב‰מ˘ך  לחם  בבי˙  רחל  ˜בור˙  על 
„ברים ‡לו  לומר  ליע˜ב  ו‡פרים, ‰רי ‰ו"ל  מנ˘‰ 
ו˜בר˙ני  ממˆרים  "ונ˘‡˙ני  יוסף   ˙‡ כ˘‰˘ביע 
כלל  ‰זכיר  ל‡  ˘בו   - ז‰  במעמ„  ול‡  ב˜בור˙ם", 
‡פרים  ו‡˘ר  ברכ‰,  „ברי  ר˜  ‡ל‡  ˜בור˙ו  על 

ומנ˘‰ יכנסו לח˘בון ˘‡ר ‰˘בטים?

ליוסף  יע˜ב  רמז  ˘בכך  בז‰,  לומר ‰בי‡ור  וי˘ 
 ıב‡ר לך  ‰נול„ים  בניך  ˘"˘ני  לז‰  ‰טעם   ˙‡
‚„ול  לזכו˙  זכו  מˆרימ‰"  ‡ליך  בו‡י  ע„  מˆרים 

כז‰ – "לי ‰ם":

בו‡י  ("ע„  מˆרים   ıב‡ר ˘נול„ו  בנים  ˘‚ם  ז‰ 
מפני  ‰ו‡  בני",  ˘‡ר  "בח˘בון  נכנסים  ‡ליך") 
זכו˙‰ ˘ל רחל, „כיון ˘‰י‡ ‰י˙‰ מוכנ˙ לוו˙ר על 
‰זכו˙ ל‰י˜בר ביח„ עם יע˜ב, ובמ˜ום ז‰ ל‰י˜בר 
לעזר‰   ‡‰˙˘" כ„י  יע˜ב,  עם  ביח„  ˘ל‡  ב„רך, 
לבני'" (כנ"ל ב"פנינ‰" ‰˜ו„מ˙), לכן זכ˙‰, ˘בני 
בנ‰ ˘נול„ו "ב‡רı מˆרים ע„ בו‡י ‡ליך מˆרימ‰" 

- ול‡ בסמיכו˙ ליע˜ב, ‚ם ‰ם יח˘בו כ"לי ‰ם".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 238)



ט

יינה של תורהיינה של תורה

"‡ומנו˙" ‰"בעל עס˜" – לימו„ ‰˙ור‰
 / בעˆמם  ב‰ם  ל‰˙ברך  ו‚ם  ‰ברכו˙,   ˙‡ מ‰ם  ל˜בל  ‡לו,  מברכו˙  ‡לו  לי‰נו˙ 
‡ך  ‡‰ל,  ‰יו˘ב  עבו„˙  מ˘כר  נ‰נ‰  עס˜  ‰בעל   / „רכים  בי"ב  ‰˘י"˙   ˙‡ לעבו„ 
ˆריך ‚ם לעסו˜ ב˙ור‰ בעˆמו / ˘י‰י‰ ‰בעל עס˜ לומ„ ˙ור‰ כ‡ילו ‰ו‡ ‰י‰ יו˘ב 

‡ו‰ל

◇ ◇ ◇

ל‡חר ˘ברך יע˜ב ‡˙ בניו כל ‡ח„ בברכ˙ו ‰מ˙‡ימ‰ לו, מסיים ‰כ˙וב1 "כל ‡ל‰ 
כברכ˙ו  ויברך ‡ו˙ם, ‡י˘ ‡˘ר  ל‰ם ‡בי‰ם  וז‡˙ ‡˘ר „בר  ע˘ר,  ˘נים  י˘ר‡ל  ˘בטי 

ברך ‡ו˙ם".

ובל˘ון ז‰ נ˙˜˘ו רבו˙ינו2, ˘‰י‰ לו לכ˙וב לנ˜וט "‡י˘ ‡˘ר כברכ˙ו ברך ‡ו˙ו", 
מ‰˘בטים  ‡ח„  כל  ˘ל  ‰פרטי˙  ˘בברכ˙ו  ˘מ˘מע  ‡ו˙ם",  "ברך  לומר  ˙למו„  ומ‰ 
ו˘בט  ˘בט  ˘כל  בז‰ ‡˘ר ‡ף  ובי‡רו  כולם.  כל ‰˘בטים  יע˜ב ‚ם "‡ו˙ם" – ‡˙  ברך 
נ˙ייח„‰ לו ברכ‰ ‰מ˙‡מ˙ לו ב‡ופן פרטי, מכל מ˜ום כל ‰˘בטים ˜יבלו ‡˙ כל ‰י"ב 

ברכו˙.

ו‰נ‰, ב‡ופן ˜בל˙ ברכו˙ ‡לו על י„י ‰˘בטים כולם, מˆינו ב„ברי רבו˙ינו ˘לו˘‰ 
„רכים, וי˘ ללמו„ מ‰ם ‰ור‡‰ נפל‡‰ ב„רך עבו„˙ ‰˘י"˙, ˘‚ם ‰י‡ ב˘לו˘‰ ‡ופנים 

‚בו‰ מעל ‚בו‰, וכפי ˘י˙ב‡ר.

1) פר˘˙נו מט, כח.

2) ˜ו˘י‡ זו ‰י‡ בר˘"י וב˙נחומ‡ ˘ב‰ער‰ ‰ב‡‰. ובמ„ר˘ רב‰ ‰˜ו˘י‡ ‰י‡ ‡חר˙. ור‡‰ ‰נ˙ב‡ר בז‰ 
במ˜ור ‰„ברים. ו˜חנו מ˘ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰נ˜נ‰   ıכחפ לבעל  ˜נוי'   ‰˘‡‰˘ ‡ינו 
כמו  ‰ם  ז‰  ו‡י˘  זו   ‰˘‡˘ ‡ל‡  ל‡„ם, 
ל˘ון  ע"„  זו‚,  ע"י  ˘נע˘י˙  מˆי‡ו˙ ‡ח˙ 
ב‡˘˙ו".  "ו„ב˜  כ„)  ב,  (בר‡˘י˙  ‰כ˙וב 
"י˜נ‰  ˘‰‡„ם  ‰˙ור‰  ˆיווי  לול‡  ולכן, 
ל‡˘‰",  לו  ˙‰י'  ו‡ח"כ   .  . ˙חל‰  ‡ו˙‰ 
˘בכחם  "לי˜וחין"  ˘י˘  לומר  מ˜ום  ‡ין 
˘ם "‡˘˙ ‡י˘"  על ‰ ‡˘‰  ˘יחול  לפעול 
כ‡˘ר ע„יין ‡ינ‰ "‡˘˙ו" במובן ‰פ˘וט, 
לבי˙  נכנס‰  ל‡  ו(‡פילו)  נבעל‰  "ל‡  כי 
מˆי‡ו˙  עו˘‰  ‰˙ור‰  ˆיווי  ור˜  בעל‰", 
ל‡˘˙   ‰˘‡‰  ˙‡ ‰עו˘‰  "לי˜וחין"  ˘ל 
˘‰˙ור‰  ‰רמב"ם  לימ„נו  ובז‰  ‡י˘. 
ˆריך  ˘‰‡„ם  ‰חיוב,   ˙‡ ר˜  ל‡  חי„˘‰ 
עˆם  ‚ם  ‡ל‡  ˙חל‰,   ‰˘‡‰  ˙‡ ל˜„˘ 
ני˘ו‡י'  (לפני   ‰˘‡ ל˜נו˙  ‰‡פ˘רויו˙ 
‰ו‡  ‰ו‡  ‰˙ור‰  ˆיווי  ˘ר˜  בפועל), 

‰מ‰וו‰ מˆי‡ו˙ ("לי˜וחין") כזו.

וי˘ לומר ˘נפ˜"מ ‚ם בזמן ‰ז‰ בב"נ, 
‰˜נינים  מ„רכי  ב‡'   ‰˘‡ ‰˜ונ‰  ˘ב"נ 
ע"י  כלום  נפעל  ל‡   — כו'  ‡ירוסין  ל˘ם 
לפני  כמו  פנוי'  ‰י‡  וע„יין  ז‰  מע˘‰ 
מע˘‰ ‰˜נין ממ˘. וכ„ברי ‰רמב"ם ב‰ל' 
על ‡˘˙  חייב  ב"נ  ˘"‡ין  (˘ם ‰"ז)  מלכים 
לבעל‰, ‡בל  ˘נבעל‰  כו' ‡חר  ע„  חבירו 
נבעל‰  ול‡  לחופ‰  ˘נכנס‰  ‡ו  מ‡ורס‰ 

‡ין חייבין עלי'".

„מ˘מע  עלי'",  חייבין  ˘"‡ין  ומ"˘ 
ז‰  „‡ין  לומר  י˘   — ‡סור  ̇ חיל‰  ˘לכ
˘ם ‡˘˙ ‡י˘, ‡ל‡  עלי'  חל  ˘כבר  מפני 
כמו  ‰"ז  כו'  לחופ‰  ˘נכנס‰  „כיון  לפי 
‡ו  ‰ונ‡‰  ע"„  ו‰"ז  ל‰נ˘‡,  ‰˙חייבו˙ 

‚זל כו'32.

על   ‰"„ ˘ם  ובפר˘"י   ‡ נז,  סנ‰„רין  ור‡‰   (32

‰˜„ים  ז‰  ˘מטעם  לומר,  י˘  ועפ"ז 
כ„י  מ"˙,  „˜ו„ם  ‡י˘ו˙  „ין  ‰רמב"ם 
˜י„ו˘ין  ˘ב‚„ר  ‰חי„ו˘  יו˙ר  ל‰„‚י˘ 
„ל‡חר מ"˙, וכ„חזינן, ˘˜ו„ם מ"˙ ‰ „רך 
ע"י  ר˜  ‰י˙‰  ‡י˘ו˙  ‚„ר  ליˆור  ‰יחי„‰ 
ל˙וך  ו‡˘‰ – "מכניס‰  כבעל  יח„  ˘חיים 

בי˙ו ובועל‰ כו'".

 „ 
ב„יני  ‚ם  ‰רמב"ם  כ‡ן  „‰˘מיע  יוסיף 
˘‚„רם  ‰מˆו‰)  עי˜ר  (˘‰ם  ני˘ו‡ין 
˘נ˙חייבו  ור˜  מ"˙  מ˜ו„ם  נ˘˙נ‰  ל‡ 

לע˘ו˙ם ע"י ˜י„ו˘ין ˙חיל‰

„ברי  בכוונ˙  ‰נ"ל  „‰בי‡ור  ‡יבר‡ 
ז‰  בענין  כי ‡ין  בו „י,  ע„יין ‡ין  ‰רמב"ם 
‡י˘ו˙  ‚בי  ל‰לכ‰  נפ˜"מ  ˘ום  לכ‡ור‰ 

„י˘ר‡ל. 

ז‡˙ ועו„: מ‡י ˘נ‡ ˜י„ו˘ין מ ‚ירו˘ין, 
‰‚ירו˘ין  ‚„ר  ‰רמב"ם  ‰˜„ים  ל‡  „˘ם 
בין  ‰נ"ל  ˘‰חילו˜ים  ‡ף  מ"˙,  „לפני 
ו‚י רו˘ין  ˜י„ו˘ין  ב„ין  וב"נ  י˘ר‡ל 
‚בי  ‰‡י˘ו˙  ˘ענין  „כיון  זב"ז.  ˙לויים 
(‰יינו  כו'  לבי˙ו  ‰‰כנס‰  ע"י  נוˆר  ב"נ 
˘ילוח‰  ‚ם  כך  ‰רי  בפועל),  ‡י˘ו˙  חיי 
 ˙‡ ‰עו˘‰  ‰י‡  מבי˙ו  ‰יˆי‡‰)  (‡ו 
˘‰‡י˘ו˙  בי˘ר‡ל  מ˘‡"כ  ‰‚ירו˘ין, 
ביטול  ולכן  ו"לי˜וחין",  ˜נין  ע"י  נבר‡‰ 
כ˘ם  ו‡"כ  „ו˜‡.  כ˙ב  ע"י  ‰ו‡  ז‰  ˜נין 
מ"˙  ˘‰˜„ים ‰רמב"ם „ין ‡י˘ו˙ „˜ו„ם 

 (‚ כ,  (ויר‡  „כ˙יב  ל‰ם  י˘  בעל  „"בעול˙   – ‰‚זל 
ו‰י‡ ‡˘˙ ‡י˘ ‡למ‡  כ˙יב  ול‡  בעל  בעול˙  ו‰י‡ 
מפני ˜י„ו˘ין  ול‡  בעל  ˘ל  בעיל˙ו  מ˘ום  מ˙  ‰נך 
‰"ח.  ˘ם  מלכים  ל‰ל'  ר„ב"ז  ור‡‰  וחופ˙ו". 

ו‡כ"מ.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

"מ‰יכן  ˙מי':  ˘ל  ביטוי  ז‰ו  ‡ל‡  כ‰ו‚ן, 
יˆ‡ו  וסיב‰  טעם  מ‡יז‰   – כו'"  יˆ‡ו 
כיון  וב פ˘טו˙:  לברכ‰;  ר‡ויים  מ‰יו˙ 
ח˘˘  זימ‰",  "˘טופי  ˘ל   ıב‡ר ˘נול„ו 

˘מ‡ ז‰ ‚רם ˘ל‡ י‰יו ר‡ויים לברכ‰. 

על  יוסף  מענ‰  ˙וכן  ‚ם  יובן  ומע˙‰ 
˘‡ינן  ‡לו  יˆ‡ו  ("מ‰יכן  יע˜ב  ˙מי‰˙ 
לי  נ˙ן  ‡˘ר  ‰ם  "בני   – לברכ‰")  ר‡ויין 
כפ˘וטו, ‡ל‡)  ר˜  (ל‡  בניו  בז‰",  ‡ל˜ים 
בני  ˘‰ם  בז‰",  ‡ל˜ים  לי  נ˙ן  "‡˘ר 
‰˘לימו˙,  ב˙כלי˙  ˘‰יו  כ‡לו  ני˘ו‡ין 
‡פילו ל‚בי ‰נ‰‚˙ ‰‡בו˙ עˆמם – ולר‡י' 

על ז‰ "‰ר‡‰ לו ˘טר ‡ירוסין"31. 

ב"˘טר  ר˘"י  כוונ˙  ‰י‡  ˘ע„"ז  לומר,  וי˘   (31
ר˘"י  בל˘ון  ל „יי˜  ˘י˘  מ‰  וב‰˜„ם   – כ˙וב‰" 
"ו˘טר כ˙וב‰" – „ לכ‡ור‰ ˙יב˙ "ו˘טר" מיו˙ר˙, 
(כפי  ו)כ˙וב‰"  ‡ירוסין  "(˘טר  לכ˙וב  מספי˜  ו‰י' 

˘נ˜' בכל מ˜ום, ו‚ם בפר˘"י לעיל)*. 

ו‰בי‡ור: 

בנו‚ע  ו‡פילו  לפנ"ז  כבר  מˆינו  ‰כ˙וב‰  ענין 
(כנ"ל  כ˙וב‰"   – מ‰ר  מ‡ו„  עלי  "‰רבו  ל˘כם, 
כ˙ב  "˘כך  ורב˜‰  ליˆח˜  בנו‚ע  ומפור˘  בפנים), 
יום"  בכל  עזים  ˘ני ‚„יי  ליטול  ב כ˙וב˙‰  יˆח˜  ל‰ 
לעיל  בפר˘"י  מפור˘  ו‚ם  ט),  כז,  ˙ול„ו˙  (פר˘"י 
(כנ"ל) „"נ˘ים (ס˙ם) בכ˙וב‰ (ור˜) פיל‚˘ים בל‡ 

כ˙וב‰". 

‰י‡  מ"˙)  לפני  ‚ם  (˘מˆינו  בכלל  כ˙וב‰  ‡בל 
ר˜ ‰‰˙חייבו˙ „‰בעל על נ˙ינ˙ ממון וכל ‰ˆרכים 
ולכן  ‰ני˘ו‡ין,  עˆם  עם  ˜˘ור‰  ‡ינ‰  ‡בל  ל‡˘‰, 
‡ין ‰כרח ˘˙‰י' בכ˙ב; מ˘‡"כ ‡חר מ"˙, ‰רי ענין 
וכמ"˘ ‰רמב"ם**  ‰ ני˘ו‡ין,  לעˆם  ˘ייך  ‰כ˙וב‰ 
לי˘‡ "מ"ע  ‡י˘ו˙)  ל‰ל'  ˘בכו˙ר˙  (ב‰מˆוו˙ 

מזה  לי'  דילפינן  בשטר  פירש"י  כאן:  רזא  בפענח   (*
ספר תולדות אדם (בראשית ה, א) לכן האי נמי מיירי 

בספר. ועד"ז במושב זקנים עה"ת ("בשטר וקידושין"). 

כת"י  ובכמה  וקידושין".  "בכתובה  הגדול  ובמדרש 

רש"י (שתח"י): שטר אירוסין וכתובה.

ובלא כתובה  בלא  אשה  תבעל  "שלא  ובמל"ת   (**

 ‚ 
‚„ר  לח„˘  רˆ‰  ˘‰רמב"ם  יסי˜  עפ"ז 
מˆ„  ור˜  מחו„˘  ˘‰ו‡  ˜י„ו˘ין  חלו˙ 

„ין ‰˙ור‰

ובז‰ מˆינו לכ‡ור‰ לב‡ר מ‰ ˘נ˙כוין 
‰לכו˙  ˘פ˙ח  בז‰  ל‰˘מיענו  ‰רמב"ם 
מ"˙  ˜ו„ם  ‰ני˘ו‡ין  ס„ר  ב˙י‡ור  ‡י˘ו˙ 
„בז‰  במ"˙,  עליו  ˘נˆטוו  ו‰חי„ו˘ 
חלו˙  י˘נו  ‰"˜י„ו˘ין"  ˘ע"י  כנ"ל  ר"ל 
לע˘ו˙  ˆיו˙‰  ˘‰˙ור‰  ר˜  (ול‡  מחו„˘ 
כי  מ"˙),  לע˘ו˙ו ˜ו„ם  נ‰‚ו  ˘ל‡  מע˘‰ 
˜ו„ם מ"˙ ל‡ ‰י' ˘ייך כל ענין וחלו˙ ע"י 

"לי˜וחין" ‡לו „ל‡חר מ"˙.

ל‡  מ"˙  ˘לפני  ˘ז‰  ‰˘מיענו,  ובז‰ 
Œיו ˜יימים "לי˜וחין ‡לו . . ‰נ˜ר‡ין ˜י„ו‰

˘ע„יין  מפני  (ר˜)  ‡ינו  ‡ירוסין"  ‡ו  ˘ין 
˘לפני ‰„יבור  מ˘ום  ע"ז, ‡ל‡  נˆטוו  ל‡ 
וטעם  ‰ללו.  "לי˜וחין"  ענין  כל  ‡ין 
(בפ˘טו˙)  ‡י˘"   ˙˘‡" ענין  כי  ‰„בר, 

 ‡˘‰ בכ˙וב‰ ו˜י„ו˘ין", וכן ‡סור ל„ור עם ‡˘˙ו 
פ"י  ‡י˘ו˙  ‰ל'  כ˙וב˙‰***(רמב"ם  ‡ב„‰  ‡ם 

‰"י). 

„כיון   – כ˙וב‰"  "˘טר  ר˘"י  ל˘ון  „יו˜  וז‰ו 
‰ני˘ו‡ין  מעין  י‰יו  ˘ני˘ו‡יו  ‰˘˙„ל  ˘יוסף 

˘ל‡חרי מ"˙, לכן „יי˜ ˘י‰י' לו "˘טר כ˙וב‰".

ל‰ חיובים  ‰י‡  כ˙וב‰  ב˘טר  ˘‰כוונ‰  י"ל  ‡ו 
‰‚ר"‡  בבי‡ורי  מ"˘  ע"„  ועונ˙‰,  כסו˙‰  „˘‡ר‰ 

‡‰"ע סכ"ו ס˜"ז בסופו.

קידושין". ו ראה השגות הרמב"ן (ועוד) לסהמ"צ מצות 

בהנסמן  וראה  שם.  הרמב"ם  על  שהקשה  שנה  ל"ת 

בסוף הע' זו (הע' 13).

ובהגמי"י  ה"ז  שם  (וראה  דרבנן  דין  שזהו  ואף   (***
גם  כולה,  התורה  כל  האבות  קיימו  הרי  ס"ו),  שם 

בפנים  (כנ"ל  באברהם  שמצינו  כמו  דרבנן,  גזירות 

והערה 24).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

לי‰נו˙ ‡לו מברכו˙ ‡לו, ל˜בל מ‰ם ‡˙ 
‰ברכו˙, ו‚ם ל‰˙ברך ב‰ם בעˆמם

ו‡לו ‰ן ‰„רכים:

˘ל  וליוסף ‚בור˙ו  ˘ל ‡רי,  לי‰ו„‰ ‚בור˙ו  ˘נ˙ן  ˙נחומ‡3 ‡מרו: "לפי  במ„ר˘   .‡
ברך  כברכ˙ו  ‡˘ר  ‡י˘   – ב‡חרונ‰  כולם  כללן  ‰רי  מז‰?  ‚„ול  ˘ז‰  ˙‡מר   .  . ˘ור 
 ˙‡ ל‰ם  ˘חל˜  "לפי  חברו:  ‡ˆל  ‰‡ח„  ברכ˙  מ˙בט‡˙  כיˆ„  לב‡ר  וממ˘יך  ‡ו˙ם", 
‰‡רı ונ˙ן לי‰ו„‰ ‡רı ˘‰י‡ עו˘‰ ˘עורים, ולבנימין ‡רı ˘‰י‡ עו˘‰ חטים, ‡ף על 

פי כן כללן ‡לו ב‡לו, ˘י‰ו ‡וכלין ‡לו מ˘ל ‡לו".

ז‰  ˘נ‰נין  ‡ל‡  עˆמן,  ‰ברכו˙  בכל  נ˙ברכו  ‰˘בטים  ˘כל  ‰כוונ‰  ˘‡ין  ו‰יינו 
בחיטים, ‡בל  ול‡  ב˘עורים  נ˙ברך  עˆמו  ˘י‰ו„‰   – ˘מבי‡  וכ„ו‚מ‡  ז‰,  ˘ל  מברכ˙ו 
וכן  בנימין,  ב‰ם  ˘נ˙ברך  מחיטים  ונ‰נ‰  ˘‡וכל  מפני  בנימין  ˘ל  בברכ˙ו  ‰ו‡  נכלל 

ב˘‡ר ‰˘בטים.

בנימין  ב‡יל‰,  נפ˙לי  בנח˘,  ב‡רי‰, „ן  י‰ו„‰  ˘ברכן  רב4‰ ‡מרו: "לפי  במ„ר˘  ב. 
בז‡ב, חזר [יע˜ב] וכללן כולן כ‡ח„, וע˘‡ן ‡ריו˙ וע˘‡ן נח˘ים . . ל˜יים מ‰ ˘נ‡מר 
˘בט  ˘כל  בלב„  זו  ל‡  רב‰,  ˘לפירו˘ ‰מ„ר˘  ו‰יינו,  בך".  ומום ‡ין  רעי˙י  יפ‰  כולך 
נ‰נ‰ מפירו˙ ברכ˙ו ˘ל חבירו, ‡ל‡ ‚ם מ˜בל ‡˙ ‰מעל‰ „‰ברכ‰ עˆמ‰ – "˘ע˘‡ן 

‡ריו˙" בעˆמם.

ובמ˜ום ‡חר במ„ר˘5 מבו‡ר, ˘‰„רך ˘˜בלו כל ‰˘בטים ‡˙ כל ‰ברכו˙ כולם ‰ו‡ 
עם  ז‰  מ‡וח„ים ‰ם  י˘ר‡ל  ˘כל  ˘מפני  ו‰יינו,  מז‰",  ז‰  יונ˜ים  ˘"ע˘‰ ‡ו˙ם  מפני 
ז‰ ‰רי ‰ם "יונ˜ים ז‰ מז‰", וכפי ˘נ‡מר "כולך יפ‰ רעי˙י ומום ‡ין בך", לכן ‰רי ‰ם 
מ˜בלים ‡י˘ מחברו ‡˙ מעלו˙יו, ועל י„י ז‰ ‰ם מו˘למים בכל ‰מעלו˙ לל‡ חיסרון, 

"ע˘‡ן [כולם] ‡ריו˙, וע˘‡ן נח˘ים".

‚. ועול‰ על כולנ‰ ‰מבו‡ר בפירו˘ ר˘"י על ‰כ˙וב, ˘מוסיף ומ„‚י˘ ומח„˘ "כללן 
פירו˙   ˙‡ מחבירו  ‡י˘  מ˜בלים  ˘‰˘בטים  ז‡˙  ˘‡ין  ו‰יינו,  ‰ברכו˙",  בכל  כולן 
ברכ˙ם ‡ו ‡ף ‡˙ מעל˙ ‰ברכ‰ עˆמ‰, כי ‡ם ˘יע˜ב ‡בינו עˆמו ברך ‡˙ כל ‰˘בטים 

בכל ‰ברכו˙. ונמˆ‡ כל ˘בט מ˙ברך בפני עˆמו בכל ‰ברכו˙ כולן!

לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙ בי"ב „רכים
ילמ„ ‰‡„ם  ברך ‡ו˙ם",  כברכ˙ו  לבניו „"‡י˘  יע˜ב  בברכ˙  ומ˘לו˘‰ ‡ופנים ‡לו 

3) פר˘˙נו טז. וע„"ז ב˙נחומ‡ ‰וˆ' ב‡בער פר˘˙נו יז.

4) פר˘˙נו פˆ"ט, „. ור‡‰ ‚ם במ„ב"ר פי"‚, ח. ˘‰˘"ר פ"„, ז. 

5) במ„בר רב‰ ˘ם.
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˘לו˘‰ „רכים ז‰ למעל‰ מז‰ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

בעבו„˙ ‰˘י"˙, „כל  ˘ונו˙  לי"ב „רכים  נחל˜ים ‰מ‰  י-‰  ˘בטי  ע˘ר  ˘נים  „‰נ‰, 
˜וני"6,   ˙‡ ל˘מ˘  נבר‡˙י  "‡ני  רז"ל  וכמ‡מר  י˙',  לעוב„ו  ‰ו‡  מˆו‰  י˘ר‡ל  ‡י˘ 
כן  ו‡ם  ו"בכל „רכיך „ע‰ו"8,  ˘מים"7,  ל˘ם  י‰יו  מע˘יך  ˘"כל  ב‡ופן  זו ‰י‡  ועבו„‰ 
˘‰ם  ˘בט,  ‡ו˙ו  ˘ל  ו"„רכיך"  "מע˘יך"  ˘‰ם  ‰חיים  ‡ורח  לפי  נ˜בע  ‰עבו„‰  ‡ופן 

ˆריכים ל‰יו˙ ל˘ם ˘מים, ו˙כלי˙ם ‡˘ר ב‰ם י˘מ˘ וי„ע ‡˙ ˜ונו.

ו‰˘בטים ‰ל‡ נ˙חל˜ו ז‰ מז‰ ב‡ופן מחיי˙ם ועיס˜ם, וכפי ˘מˆינו בברכו˙ ˘ברכם 
יע˜ב ˘כל ‡ח„ נ˙ברך בברכ˙ו ‰ˆריכ‰ לו מ˙‡ים ל‡ופן חייו ופרנס˙ו, ו‡ם כן, ‰רי כל 
˘בט ו˘בט „רך עבו„˙ ‰' ˘לו ‰י‡ ˘ונ‰ מזול˙ו, ויח„ ‰מ‰ י"ב „רכים לעלו˙ בי˙ ‡-ל. 

ועל כל ז‡˙, ‰נ‰ ‰וסיף יע˜ב ו"ברך ‡ו˙ם" כולם בכל ‰ברכו˙ ‰פרטיו˙ „"‡י˘ ‡˘ר 
‰' „כל ‰˘בטים  עבו„˙  ל„רכי  ‚ם  מ‰˘בטים ˘ייך  ˘כל ‡ח„  מרמז  ˘בז‰  כברכ˙ו", 

כולם!

‰בעל עס˜ נ‰נ‰ מ˘כר עבו„˙ ‰יו˘ב ‡‰ל, 
‡ך ˆריך ‚ם לעסו˜ ב˙ור‰ בעˆמו

„˘בטים  ‰עבו„‰  ל„רכי  י˘ר‡ל  ‡י˘  ˘ל  זו  ב˘ייכו˙  ‰ור‡ו˙  ˘לו˘  ‡מרינן  ובז‰ 
‰‡חרים, מ˙‡ים ל˘לו˘˙ ‰פירו˘ים „‰מ„ר˘ רב‰, ‰˙נחומ‡ ופירו˘ ר˘"י.

וכמו ב„רכי ‰עבו„‰ „‰˘בטים י˘˘כר וזבולון, ˘‰י‰ ‡ופן עבו„˙ם ˘ונ‰ ב˙כלי˙, 
ל˘בט  מזון  וממˆי‡  בפר˜מטי‡,  עוס˜   .  . ‡ניו˙  חוף  על  ˙„יר  "מˆוי  ‰י‰  „זבולון 
ב„רך  ˘ל‰ם   '‰ עבו„˙  ‰יי˙‰  זבולון  בני  כן,  ו‡ם  ב˙ור‰"9.  "עוס˜ים  ˘‰יו  י˘˘כר" 
˘ל בעלי עס˜ ˘מזככים ומ˜„˘ים ‡˙ ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים, ו‡נ˘י ˘בט י˘˘כר ‰יו 

יו˘בים ועוס˜ים ב˙ור‰ בבי˙ ‰מ„ר˘ בעבו„‰ רוחני˙.

ובז‰ מˆו‰ ‰˙ור‰ ˘˘ני‰ם, ‰"בעל עס˜" ו‰"יו˘ב ‡‰ל" ˆריכים ל‰יו˙ ˘ייכים ‡י˘ 
ל„רך עבו„˙ ‰' ˘ל זול˙ו, וב˘לו˘‰ פנים:

˘כל ‡ח„  ˘‡ף  לומ„ים  מ˘ל ‡לו"  "˘י‰ו ‡וכלין ‡לו   – ב˙נחומ‡  חז"ל  מ„ברי   .‡
מ˜ום  מכל  ועבו„˙ו,  ב˙ור˙ו  ויו˘ב ‡‰ל  בעיס˜ו  עס˜  ˘לו, ‰בעל  ב„רך ‰עבו„‰  עוס˜ 
˘ל  ב˙ור˙ו  חל˜  לזבולון  ‚ם  י˘  ועי"ז  י˘˘כר"  ל˘בט  מזון  ממˆי‡   .  . "זבולון  ‰רי 

6) ˜„ו˘ין בסופ‰.

7) ‡בו˙ פ"ב מי"ב. ור‡‰ רמב"ם ‰ל' „עו˙ ספ"‚. 

8) מ˘לי ו, ‚. ור‡‰ רמב"ם ˘ם. ˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˜נ"ו ס"ב.

9) ר˘"י בפר˘˙נו מט, י‚.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ובז‰ י˘ לב‡ר ‰‡ „מˆינו ביוסף, ˘כ˙ב 
‚בי  ‰‡מור  פי  על  „‰נ‰  ‡ירו סין",  "˘טר 
לוט,  בבנו˙  ר˘"י  ˘כ'  "‡ירוסין"  פירו˘ 
פירו˘ו  כ‡ן  ˘"‡ירוסין"  מובן „‰"‰ ‰כ‡ 
˘טר  ‰יינו  ‡ירוסין"  ו"˘טר  "˘י„וכין", 

˘ל ר‡י' ˘נ˙˜˘ר ב˘י„וך.

על  לר‡י'  ˘טר  בי„ו  ˘‰י'  ‰„בר  וטעם 
ל‰חמיר  רˆ‰  ˘‰ו‡  מ˘ום  ‰ו‡  ˘י„וכין 
כפי  ול‰˙נ‰‚  ‰‡בו˙  מ˘‡ר  יו˙ר  ע"ע 
‰‡פ˘רי ˘י‰י' ‡ˆלו עכ"פ מעין ‰˜י„ו˘ין 
˘טר  כו˙ב  ו‰נ‰, ‡ילו ‰י'  מ"˙.  ˘ל‡חרי 
מ˙„מ‰  ‰י'  ל‡   – ˜י„ו˘ין  ˘ל  מע˘‰  על 
כל  כי  מ"˙,  ˘ל‡חרי  ל˜י„ו˘ין  כלל  בז‰ 
˘ם  לו  ‡ין  ˜י„ו˘ין  ב˙ור  ˘יע˘‰  מע˘‰ 
"˜י„ו˘ין" כלל ו‰ו‡ מע˘‰ בעלמ‡, ולכך 
˙ועל˙  ‡ין  ˜יימ‡,  ב˙  ˘‡ינ‰  בפעול‰ 
זו;  פעול‰  על  בע˙י„  לר‡י'  ˘טר  בכ˙יב˙ 
˘טר  כו˙בים  ˜יימ‡  ב˙  בפעול‰  ו„ו˜‡ 
בע˙י„.   ל‰כחי˘‰  יוכלו  ˘ל‡  כ„י  לר‡י', 
על  ר‡י'  ˘טר  וכ˙ב  כ‡ן  ˘‰חמיר  וז‰ו 
לר‡י'  ‡ירוסיו   ˙‡ בו  (וכ˙ב  ‰˘י„וכין 
˘‡ירס ‡˙ ‡˘˙ו), „ז‰ו ‰„בר ‰כי ‡פ˘רי 
ל‡ירוסין  ˙ו˜ף  ל˙˙  כ„י  ˘ע‰  ב‡ו˙‰ 
‡ין  מ"˙)  (לפני  ‰רי  עˆמם  [˘מˆ„  ˘לו 
יוסף ‡˙ ‡ירוסיו  כ˙ב  כנ"ל] –  ˙ו˜ף  ל‰ם 

ב˘טר, לר‡י' ˘‡ירס ‡˙ ‡˘˙ו.

‡ירוסין"  "˘טר  ˘כ˙ב  ˘בז‰  פירו˘, 
‰יו  ל‡  (˘ני˘ו ‡יו  בלב„  זו  „ל‡  נמˆ‡ 
 .  . ב˘ו˜   ‰˘‡ פו‚ע  "‡„ם  ˘ל  ב‡ופן 
כ"‡)  כו'",  בי˙ו  ל˙וך  (˙יכף)  מכניס‰ 
כו'  ˘י„וכין  ‰יינו  ‡ירוסין,  ‡ˆלו  ˘‰יו 
‡ין  לחו„  [˘בז‰  ל‰ני˘ו‡ין  ‰כנ‰  וזמן 
כן29  ‰י'  ‰‡בו˙  ‡ˆל  ‚ם  „ו„‡י  חי„ו˘, 

˘י„וכי  בל‡  „מ˜„˘  על  מנ‚י„  „רב  ל‰עיר   (29
טוב  ל˜ח  ממ„ר˘  ול‰עיר  ו˘"נ.  ב.  יב,  (˜י„ו˘ין 

‡ל‡   – וכנ"ל]  לוט),  בנו˙  ‡ˆל  (ו‡פילו 
עו„ ז‡˙, ˘כ˙ב ‡ירוסין ‡לו ב ˘טר, ˘י‰י' 
מיוח„  ˙ו˜ף  ני˙ן  ˘בז‰  ע˘‰,  ˘כן  לר‡י' 
יוכלו  ˘ל‡  ˘לו,  ‰˘י„וכין  ב‰˙חייבו˙ 
‰‡ירוסין  ומעין  ע"„  ממנ‰,  ל‰˙חרט 
ענין  ומ ‰ווים  ˘פועלים  מ"˙,  ˘ל‡חרי 

"‡˘˙ ‡י˘". 

בע„ים  ב‰לכ‰,  ז‰  ‚„ר  ˘מˆינו  [וי"ל 
˘מכיון  מ"˙,  ל‡חר   ‰˘‡ ב˜י„ו˘י 
˜י„ו˘ין  (ר‡‰  ל‡חריני  חב  ‰וי  ˘˜י„ו˘ין 
ˆריך  לכן  ˘ם),  ‰ ר˘ב"‡  חי„ו˘י  ור‡‰  ב.  ס‰, 

‰˜יים  ב‡ופן  ייע˘ו  ‚ופ‡  ˘‰˜י„ו˘ין 
וז‰ו  לעלמ‡,  (ל‡חרינ‡)  ‚ם  ו˘ייך 
מע˘‰  ב˘ע˙  ע„ים  י˘נם  כ‡˘ר  ר˜ 
כ˙יב˙  ˘ע"י  י"ל  ז‰  ומעין  ‰˜י„ו˘ין30. 
נע˘‰  ב ˘טר  ˘ביני‰ם)  (‰˜˘ר  ‰‡ירוסין 

„בר ‰˜יים ומפורסם ‚ם לכו"ע. ו‡כ"מ].

ז‰  ‰י„ור  מˆינו  ביוסף  ˘ר˜  ו‰טעם 
י"ל – „כיון ˘‰י' במˆרים, ˘‰ מˆריים ‰ם 
טו.  כ,  ויר‡  יט.  יב,  לך  (פר˘"י  זימ‰"  "˘טופי 
ור‡‰ פר˘"י ב‡ יב, ל), ובפרט ל ‡חרי ‰מ‡ורע 

ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰י˙‰  פוטיפר,   ˙˘‡ עם 
ו˜„ו˘‰  חומר‡  ו˙וספ˙  מיוח„˙  ז‰ירו˙ 
בני˘ו‡יו  ‰ו סיף  ולכך  ‡י˘ו˙,  בעניני 
מ"˙,  ˘ל‡חר  מעין ‰‡ירו סין  עכ"פ  ˘י‰י' 
נע˘י˙  לני˘ו‡ין,  ‰‰כנ‰  בזמן  ˘˙יכף, 
ז‰  וע"פ  וכו'.  ז‰  ל‡י˘  מיוח„˙   ‰˘‡‰
יע˜ב  ב„ברי  ‰מכוון  ‰י'  ˘ז‰  לומר,  י˘ 
ב"יˆ‡ו"  ‰ כוונ‰  ‡ין  ‡לו":  יˆ‡ו  "מ‰יכן 
˘ל‡  מנ˘ו‡ין  ˘נול„ו  לח˘ו˘  נול„ו,   –

‰נ"ל  מרמב"ם  וˆע"˜   –  .(23 ל‰ער‰  ˘ב˘ו‰"‚ 
(רס"„) ˘כן ‰י' מנ‰‚ כל ‰עולם כולו לפני מ"˙!

30) ולכן ‰ם ע„י ˜יום – ר‡‰ ˙ומים ס"ˆ ס˜י"„. 
ע„י  ע„ו˙,  ע'  ‰˙ו‰מ"ˆ  כללי  ˆפע"נ  וב‡רוכ‰ 

˜י„ו˘ין. ו˘"נ. ל˜ו"˘ חי"ט ע' 188 ו‡ילך.
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˘ל‡  מור‰  ‰מ˜ר‡ו˙  ˘פ˘טו˙  ומכיון 
‰‡בו˙  ‡ˆל  ‰ני˘ו‡ין  לפני  ‡ירוסין  ‰יו 
‡ל‡  כן,  ˘‡ינו  לר˘"י  ˘ס"ל  ‡˙"ל   –
‰ו"ל  ‰ני˘ו‡ין,  לפני  נ˘ו˙י‰ן  ˘˜י„˘ו 

לכ˙וב כן בפירו˘.

בכוונ˙  ונב‡ר  נח„˘  ב‡ם  „ו˜‡  ו‰נ‰, 
„ברי ‰רמב"ם ‰נ"ל, ˘כוונ˙ו לומר „˜ו„ם 
מ"˙ ל‡ ר˜ ˘ל‡ נˆטוו על ‰˜י„ו˘ין, ‡ל‡ 
 – "˜י„ו˘ין"  חלו˙  כלל  ˘ייך  ‰י'  ˘ל‡ 
יבו‡ר טעמ‡ „מיל˙‡ ˘ל‡ ˜י„˘ו ‰‡בו˙ 
˘ל‡חרי  ‰„ינים  כל  ˘˜יימו  ‡ף  נ˘ו˙י‰ם 
ל„ברי  ח„˘  בי‡ור  ‚ם  ימˆ‡  ובז‰  מ"˙, 

ר˘"י ‚בי יוסף, כמ˘י"˙.

„עפ"ז י˘ לב‡ר מ‰ ˘ל‡ מˆינו ˘יע˘ו 
ל˜„˘  י˘ר‡ל  כמע˘‰  ‰‡בו˙ (ו‰ ˘בטים) 
˘נ‰‚ו  ‡ף  ‰ני ˘ו‡ין26,  לפני  נ˘ו˙י‰ם   ˙‡
˘ל‡חרי  ו‰„ינים  ‰מע˘ים  כל  לע˘ו˙ 
כל ‰„ינים ‰י' „ו˜‡  ˘˜יימו  ז‰  כי  מ"˙ – 
‰י'  ˙ור‰  מ˙ן  לפני  ˘‚ם  כ‡לו  ב מˆו˙ 
מ"˙,  ל‡חר  ˘ע"„  ב‡ופן  ל˜יימן  ב‡פ˘ר 
̆ ע„יין ל‡ נˆטוו על ע˘יי˙ן; מ˘‡"כ  ור˜ 
על  ר˜  נ˙‰וו‰  ˜יומן  ‚„ר  ˘כל  מˆו˙ 
מ˘מעו˙  ‡ין  ‰ˆיווי  (ובלע„י  ‰ˆיווי  י„י 
חל  ו‡ין  כלל,  ˜י„ו˘ין"  "מע˘‰  ‰מע˘‰ 
˘˜יימו  לומר  מ˙‡ים  ‡ין   – מ‡ומ‰)  עי"ז 
‡ו˙ן לפני מ"˙. ו‰ו‡ ‰„בר בנ„ון ˜י„ו ˘י 
̇ ח„˘  נ ‰˜י„ו˘ין  ‚„ר  ˘כל  מכיון   ,‰˘‡
כן  על  ‰רמב"ם,  כ„ברי  ‰˙ור‰,  ˆיווי  ע"י 

"‰ב‰  מ˘"נ  לרחל,  בנו‚ע  ˆ"ע:  ע"„ ‰פ˘ט  ‡בל 
‡˘˙י;  ל‰יו˙  ‰מיוע„˙  ‰יינו  בפ˘טו˙  ‡˘˙י"   ˙‡
לרחל,  ‰י˙‰  יע˜ב  ˘כוונ˙  כיון   – לל‡‰  ובנו‚ע 
ע"„  על˙‰  ל‡  ‰פ˘ט  „ע"„  טעו˙,  ˜י„ו˘י  ז‰  ‰רי 
ב˙ך  ˘פיר˘ "ברחל  ל‡חרי  ירמ‰ ‡ו˙ו  ˘לבן  יע˜ב 

‰ ˜טנ‰".

26) ור‡‰ בי˙ ‰‡וˆר (ל‰ר"י ענ‚ל) כלל ‡ ‡ו˙ יז.

‡ין ˘ייך ˘˜יימו ז‰ לפני מ"˙27.

ובז‰ י˘ ל˙רı ‚ם כוונ˙ ר˘"י ‚בי יוסף, 
לו˜חי  "ח˙ניו  י„)  יט,  (ויר‡  ע‰"פ  „‰נ‰, 
˘˙י  "ח˙ניו,  פר˘"י:  לוט),  (‚בי  בנו˙יו" 
˘‡ו˙ן  בנו˙יו,  לו˜חי  כו';  נ˘ו‡ו˙  בנו˙ 
˘בבי˙ ‡רוסו˙ ל‰ם", ‰רי ל‰„י‡ לכ‡ור‰ 
(ו‡פילו  מ"˙  לפני  ˘‰י' ‚„ר "‡רוס‰" ‚ם 
בז‰  ‰כוונ‰  ‡ין  „ו„‡י  ‡יבר‡  לוט),  ‡ˆל 
ל„ין ‡רוס‰ ˘ל‡חר מ"˙ ‰נזכר ברמב"ם28, 
‡ל‡ ‰ כוונ‰ ל˘י„וכין. „פ˘יט‡ ˘‚ם לפני 
לפני  ‰כנ‰  וזמן  ‰˘י„וכין  ענין  ‰י'  מ"˙ 
רב˜‰  ‡ˆל  ˘מˆינו  מ‰  וע"„  ‰ני ˘ו‡ין, 
בי˜˘ו  ו‡חי'  ˘‡מ‰  נ‰),  כ„,  ח"˘  (פר˘"י 

˘ינ˙ן ל‰ "זמן י"ב ח„˘ לפרנס ‡˙ עˆמ‰ 
ב‚„ר  ר˜  ז‰  ˘‰י'  ‡ל‡   – ב˙כ˘יטים" 
„ין,  ˘ום  עי"ז  חל  ל‡  ‡בל  "˘י„וכין" 
וכ„ברי ‰רמב"ם ‰נ"ל ˘˜ו„ם מ"˙ ל‡ ‰י' 
ח„˘ „˘ם "‡˘˙  וענין  חלו˙  לפעול  בכח 
˘מכניס‰  ע"י  (‡ל‡   ‰˘‡‰ על  ‡י˘" 

לבי˙ו ממ˘ כו').

"‰וסיף  „עמרם   (‡ (ב,  ˘מו˙  ע‰"˙  בˆפע"נ   (27
„ין ˘ל ני˘ו‡ין, ב"ב „ף ˜כ‡, ועמ"˘ ‰רמב"ם ב‰' 

מלכים (פ"ט ‰"‡) „עמרם ‰וסיף „ינים ומˆו˙". 

כ'  ˘ם)  (˘מו˙  ע‰"˙  בפירו˘ו  ˘ר˘"י  מז‰  ‡בל 
ל˜וחין  ב‰  וע˘‰  ו‰חזיר‰  כו'  ממנ‰  ‰י'  "פרו˘ 
 ˙‡ ו‚יר˘  "עמ„   (‡ (יב,  סוט‰  כב‚מ'  ול‡  ˘ניים" 
בכ"מ.  (וע„"ז  ‡˘˙ו"   ˙‡ ו‰חזיר  עמ„   . ‡˘˙ו. 
 ˙‡ "‚יר˘  ˘מו˙)  (פ'  „ר˘ב"י  מכיל˙‡  ‚ם  ור‡‰ 
‡˘˙ו. . ע˘‰ ב‰ ˜„ו˘ין") – מ˘מע ˜ˆ˙ ˘ל‡ ‰יו 

‚„ר ˜י„ו˘ין („ל‡חר מ"˙). ו‡כ"מ.

ו‰יינו  "ני˘ו‡ין",  ‰„יו˜  „˘ם  לומר  י˘  ועו„ 
 (‡ (ב"ב ˜כ,  ˘ם  ˘מˆיין  וכל' ‰‚מ'  לחופ‰,  כניס‰ 
"‰ו˘יב‰ ב‡פריון כו'". ‡בל במ‰ר"ı חיו˙ לסוט‰ 
˜י„ו˘ין".  "מˆו˙  ‰וסיף  „עמרם  מפר˘   (‡ (יב, 

ור‡‰ ל˜ו"˘ חי"ח ע' 290 ‰ער‰ 57. 

"לו˜חי  ס„ום  ˘‡נ˘י  לומר  ˙מו‰  ובל‡‰"כ   (28
בנו˙יו" ˘ל לוט ‰˙נ‰‚ו ע"פ „ין ˙ור‰!.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ו˘כר  חל˜  מ˜בל  זבולון  ‰נ‰  ביני‰ם,  ˘ו˙פו˙  ˘כור˙ים  י„י  ˘על  ונמˆ‡,  י˘˘כר. 
חל˜  ‚ם  מ˜בל  י˘˘כר  ומ‡י„ך  ו˙פיל˙ו,  ב˙ור˙ו  י˘˘כר  ˘ל  ‰רוחני˙   '‰ בעבו„˙ 

מעבו„˙ זיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם „זבולון. 

‡ך ב„רך ז‡˙ ‡ין י˘˘כר מ˙עס˜ בענייני ‰עולם ‰‚˘מיים, ו‡ין זבולון נע˘‰ ליו˘ב 
‡‰לים ל‰‚ו˙ ב˙ור‰, ‡ל‡ ˘כל ‡ח„ ˘ו˙ף ‰ו‡ בפירו˙ וב˘כר עבו„˙ו ˘ל רע‰ו.

‡˘ר  עו„,  נלמ„   – נח˘ים"  וע˘‡ן  ‡ריו˙  ˘"ע˘‡ן  רב‰  במ„ר˘  חז"ל  מ„ברי  ב. 
‰יו˘ב ‡‰ל ו‰בעל עס˜ ˆריכים ל‰˘פיע ז‰ על ז‰ ל‰יו˙ עוס˜ים ‡י˘ בעבו„˙ ‰' ˘ל 
זול˙ו ‚ם כן בעˆמם, ו‰יינו ˘יו˘ב ‡‰ל י‰י‰ מ˙עס˜ מזמן לזמן בעבו„˙ זיכוך ו˜י„ו˘ 
‰‚˘מיו˙ לע˘ו˙‰ „יר‰ לו י˙', ו‰בעל עס˜ י˘ לו ל‰וסיף ול˜בוע עי˙ים ל˙ור‰ בעˆמו.

וב„רך זו ‰נ‰ כל ‡ח„ מ‰˘בטים מ˜בל ‚ם מ„רך עבו„˙ ‰' ˘ל ˘‡ר ‰˘בטים ל‰יו˙ 
י˘ר‡ל ‰ם  ˘כל  מ‰  מˆ„  ו‰ו‡  ב˘כר ‰עבו„‰.  ˘ו˙ף  ל‰יו˙  ר˜  ול‡  בעˆמו  ב‰  עוס˜ 
"˜ומ‰ ‡ח˙ ˘לימ‰" כ‚וף ‡ח„, וˆריכים ‰מ‰ ל‰יו˙ כלולים ז‰ בז‰ ו"יונ˜ים ז‰ מז‰", 

˘כל ‡ח„ י‰י‰ בו על כל פנים מ˜ˆ˙ מכל „רכי ‰עבו„‰ ˘ל בני י˘ר‡ל.

˘מים,  ל˘ם  בעס˜ו  עס˜  ובעל  לימו„ ‰˙ור‰  יו˘ב ‡‰ל ‰י‡  עבו„˙  עי˜ר  ע„יין  ‡ך 
ועוס˜ים ‡י˘ במ˜ˆ˙ ומעין עבו„˙ זול˙ו.

˘י‰י‰ ‰בעל עס˜ לומ„ ˙ור‰ כ‡ילו ‰ו‡ ‰י‰ יו˘ב ‡ו‰ל
כל  ‡˘ר   – ‰ברכו˙"  בכל  כולן  "כללן  ר˘"י  מ„ברי  נוספ˙  ‰ור‡‰  לומ„ים  ובז‰   .‚
˘בט ו˘בט ˆריך לעסו˜ בעˆמו בעבו„˙ כל ‰˘בטים, וב‡ופן ˘כל עבו„‰ ועבו„‰ ‰י‡ 

ב˘למו˙, כ‡ילו ‰יי˙‰ ז‡˙ „רך עבו„˙ו ‰עי˜רי˙!

ב„רך  ˘ל‡  ‡מי˙י˙  ˜ביעו˙  ל˙ור‰,  עי˙ים  ל˜בוע  ˆריך  עס˜  ‰בעל  ול„ו‚מ‡, ‡˘ר 
ומל‡כ˙ך  ˜בע  ו"˙ור˙ך  ב˙ור‰"10,  ועסו˜  בעס˜  ממעט  "‰וי  רבו˙ינו  וכמ‡מר  ער‡י, 
ממ˘,  ‡‰ל"  ‰"יו˘ב  ‡ˆל  כמו  ל‰יו˙  ‰לימו„  ˘ˆריך  ‡ל‡  „י,  ל‡  לב„  ובז‰  ער‡י"11, 
˘ב‡ו˙ם ˘עו˙ ˘לומ„ ‡פ˘ר לומר עליו כי "˙ור˙ו ‡ומנו˙ו", „‡ף ˘עוס˜ בעמל כפיו 
ול˘כוח  ‰˙ור‰  לעס˜  לחלוטין  ל‰˙מסר  לו  י˘  ללימו„ו  ˘˜בע  ב˘ע‰  ‰נ‰  לפרנס˙ו, 

ב‡ו˙‰ ˘ע‰ על כל ˘‡ר ענייניו, ע„ ˘‡ין לו ‡ז בעולמו ‡ל‡ ‰˙ור‰ ונו˙נ‰ בלב„.

˘מים,  ל˘ם  ‰‚˘מיו˙  בענייני  לעסו˜  עבו„˙ו ‰י‡  ˘עי˜ר  ז‰, ‰נ‰ ‡ף  ב‡ופן  ‡˘ר 
כמו  ב˘לימו˙  ביום, ‰י‡ ‡ˆלו  זמן  מעט  ב‰  ˘עוס˜  יו˘בי ‡‰ל  עבו„˙  ‚ם  מ˜ום  מכל 

ב"יו˘בי ‡‰ל" כל זמנם.

10) ‡בו˙ פ"„ מ"י.

11) רמב"ם ‰ל' ˙"˙ פ"‚ ‰"ז. טו˘ו"ע (ו‡„מו‰"ז) ‡ו"ח רי˘ סימן ˜נו. ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"‚ ס"ב.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

לˆ„˜‰  ממונו  מפזר  ‰‚˘מיו˙,  ו˜י„ו˘  לזיכוך  כן  ‚ם  מ˙מסר  ‡‰ל"  ‰"יו˘ב  וכן 
ו‚מילו˙ חס„, ומ‰„ר ב˜יום ‰מˆוו˙ ב„ברים ‰‚˘מיים, ב‡ופן ˘‡ין ‰ו‡ עוס˜ ב„ברים 
‡לו ר˜ כ"טפל" ללימו„ ‰˙ור‰ ‡ל‡ כענין בפני עˆמו, וב˙כלי˙ ‰˘לימו˙. ˘‡ף ˘עי˜ר 

עבו„˙ו ‰י‡ בלימו„ ‰˙ור‰, ‰רי ‰ו‡ מ˜יים ב˘לימו˙ ‚ם עבו„˙ ‰"בעל עס˜".

וכן ‰ו‡ ‚ם בכל י"ב ‰„רכים בעבו„˙ ‰˘י"˙, ˘כל י˘ר‡ל ˆריכים לעסו˜ בכל ‡ופני 
‰עבו„‰, וב˘לו˘˙ ‰‡ופנים ‰‡מורים.

ב˘לימו˙,   '‰ עבו„˙  „רכי  בכל  י˘ר‡ל  כל  ˘מ˙‡ח„ים  ‰„רך,  בזו  ‰ולכים  וכ‡˘ר 
כ‡ח„"13,  כולנו  ‡בינו  "ברכנו  ‰˘י"˙  לברכ˙  ‰„בר  מבי‡  ‰רי  י˘ר‡ל"12,  ˘בטי  "יח„ 

וע„ לברכ‰ ‰עי˜רי˙ ו‰כללי˙ ל‚‡ול˙ עולם במ‰ר‰ בימינו.

12) „ברים ל‚, ‰.

13) בברכ˙ "˘ים ˘לום" ב˙פל˙ ‰עמי„‰. ור‡‰ ˙ני‡ פל"ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

י˘  ע„יין  ז‰  לפירו˘  ‚ם  מי‰ו  ‡ירוסיו19. 

כ˙ב  מ"ט  ˙˜˘י  בי‡ור, „לכ‡ור‰  ל‰וסיף 

˘ל‡  ˘לו,  ‰‡ירוסין  על  ר‡י'  ˘טר  יוסף 

וכ"˘  ‰„ורו˙20,  כל  במ˘ך  חבר  לו  מˆינו 

ו˜"ו בזמן ‰‡בו˙ ו‰˘בטים21? 

‚„ר  בכללו˙  כרוך  ˘‰„בר  נר‡‰  ולז‰ 

˜י„ו˘ין ‰נ"ל ‰מבו‡ר ברמב"ם, ˘נ˙ח„˘ 

ר˜ במ"˙ ו˜ו„ם לז‰ ל‡ ‰י˙‰ חלו˙ „‚„ר 

בפירו˘ו  ר˘"י  ˘יט˙  ‰ו‡  ˘כן  „י"ל  ז‰, 

על ‰כ˙ובים22.

‰מ˜ר‡ו˙  בפ˘ט  ר˘"י  ל˘יט˙  „‰נ‰, 

19) ל‰עיר מספר ‰˘טרו˙ לר"י ברˆלוני (ע' 10): 
"ו‡˘כחן בנוסח ע˙י˜י ב˜ˆ˙ חיבור ‰˘טרו˙ „כ˙ב 
˘‰י'  ע„ו˙  זכרון  טופס  וז‰ו  ˘טר ‡ירוסין  ב‰ו ‰כי 
בפנינו ‡יך פלוני בר פלוני ‡מר לפנינו כו' ˘˜בל˙י 
כו'",  נ˘ו‡ין  ב˘ע˙  בכ˙וב˙‰  ל‰  למיכ˙ב   . עלי. 
ומוכח   – ‡ירוסין"  "ספר  ˘ל  נוסח  עו„  ˘ם  ומבי‡ 
מסי˜  ˘ם  ‰˘טרו˙  ובס'  לר‡י'.  ר˜  ˘ם  ˘‰יו 
מ˜רי  ל‡  ˘טר‡  „‰‡י  נוסח‡  ‰‡י  „ע˙ין  "ולעניו˙ 
‡ירוסין. . ˘טר ‡ירוסין. . ‰ו‡ ˘‡מרו עליו. . חכמי 

‰מ˘נ‰. . ‰‡˘‰ נ˜ני˙. . ב˘טר". ע"˘. 

ול‰עיר מ˜י„ו˘ין (ט, ב) „מפר˘ "˘טרי ‡ירו סין" 
וממון  ˘ביני‰ם  "‰˙נ‡ים  פסי˜˙‡",  "˘טרי  ‰יינו 

˘פוס˜ין ז‰ לז‰" (ר˘"י ˘ם), ˘‰ו‡ ˘טר ר‡י'.

20) ‡בל ל‰עיר מס' ‰˘טרו˙ ˘ב‰ער‰ ˘לפנ"ז.

˘˙‰י'  כ„י  ר˜  ז‰  ˘כ˙ב  לומר  „וח˜  וכנ"ל,   (21
לו "ר‡י' ברור‰ ל‡ביו יע˜ב" ˘נ˘‡ ‡˘‰ ב‡ירוסין.

על  ר˘"י  ב פירו˘  ‰וב‡  ל‡  ז‰  ˘ענין  „‡ף   (22
נ˙'  וכבר  ‰פ˘ט),  ע"„  בלי מו„   – (‰יינו  ‰˙ור‰* 
Œ˙‰כמ"פ ˘‡ין פירו˘י ר˘"י על ‰˙ור‰ מוכרחים ל
ר˘"י  כי  ˘ב˙ור‰,  ‰‰לכ‰  בחל˜  ‰מבו‡ר  עם  ‡ים 
ל‡ ב‡ בפירו˘ו ‡ל‡ לפר˘ פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ (ר˘"י 
 – ועו„))  כ„.  ˘ם,  ח.   ,‚ (בר‡˘י˙  כמ"פ  בפירו˘ו 
מ"מ, ‰רי ענין ז‰ (ב נו‚ע ל‚„ר ‡ירוסין) ‰ו‡ מיל˙‡ 

˘ב סבר‡ (‚ם ב„רך ‰לימו„ ע"„ ‰פ˘ט).

קידושין  שאין  למדנו  י:  כ,  קדושים  רש"י  וראה   (*
לעו"כ.

‡ˆל  ˜י„ו˘ין  ‰יו  ˘ל‡  „נ˜ט23  מ˘מע 

כל „יני ‰˙ור‰  ˘˜יימו  ˘ס"ל  ‰‡בו˙, ‡ף 

ל‰„י‡  נ˙פר˘  ל‡   ‡‰„ ני˙נ24‰,  ˘ל‡  ע„ 

˘נ˘‡ו  לפני  נ˘ו˙י‰ם  ˘˜י„˘ו  בכ˙ובים 

ל˘ון ‰כ˙ובים  מפ˘טו˙  ו‡„רב‰ –  ‡ו˙ן; 

יˆח˜  "ויבי‡‰  סז),  כ„,  (ח"˘  יˆח˜  ‚בי 

‰‡‰ל‰ ˘ר‰ ‡מו וי˜ח ‡˙ רב˜‰ ו˙‰י לו 

לפני  ˜י„ו˘ין  ‰יו  ˘ל‡  מ˘מע,  ל‡˘‰", 

מˆינו  וכן  לבי˙ו.  ˙יכף  ‰כניס‰  ‡ל‡  כן, 

ביע˜ב, „כ‡˘ר ‰כניס לבן ‡˙ ל‡‰ ליע˜ב 

במ˜ום רחל ויבו‡ ‡לי', ‰י˙‰ טענ˙ יע˜ב 

ל‡  כ‰), ‡בל  כט,  (ויˆ‡  רימי˙ני"  "למ‰  ר˜ 

˜י„ו˘ין25.  בלי  כ‡לו  ני˘ו‡ין  על  ערער 

23) ב„רז"ל מˆינו ‡מנם ˘יˆח˜ ˜י„˘ ‡˙ רב˜‰, 
‡ם ע"י ‰כלי כסף וכלי ז‰ב ˘נ˙ן ‡ליעזר לרב˜‰*, 
ור‡‰  סז.  כ„,  ˘ם  רז‡  (פענח  ל בי˙ו  כ˘ב‡‰  ‡ו 
רכז  ו‡ילך,  ריט  (ע'  ח"˘  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  מ‡מרי 
על  ב פר˘"י  כלל  ‰וב‡  ל‡  כ"ז  ‡בל   – ו‡ילך)) 

‰˙ור‰.

(מב"ר   ‰ כו,  (˙ול„ו˙  ‡בר‰ם  ‚בי  כפר˘"י   (24
 .  . („רבנן)  "‚זרו˙  ‡פילו  ˘˜יים  ו˘"נ)),   .„ פס"„, 
למ˘‰  פ‰ ‰לכ‰  ˘בעל  ˙ור‰   .  . כו'  לעריו˙  ˘ניו˙ 
"ו˙רי"‚   (‰ לב,  (וי˘לח  כ˙ב  יע˜ב  ו‚בי  מסיני", 
בנו‚ע  ‰„בר  ˘‰ו‡  מובן  ˘מז‰  ˘מר˙י",  מˆו˙ 
ט)  כז, ‚.  יב.  כו,  בפר˘"י (˙ול„ו˙  ליˆח˜ (ומפור˘ 

˘˜יים כו"כ מˆו˙).

25) ע"„ ‰‰לכ‰ – ר‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ סנ‰„רין 
˘נים  ˘בע  ב˘כר  מן ‰„ין  נ˙˜„˘‰  ב) „"רחל  (יט, 
„‰יינו  ‡˘˙י   [˙‡] לי  ‰ב‰  כ‡)  כט,  (ויˆ‡  כמ"˘ 
 ‰˘„˜ ̇ נ ול‡‰  ‡˘˙ו",  ו‰י‡  כבר  לו  ˘נ˙˜„˘‰ 
טעו˙ „יע˜ב  ל‡‰ ˜„ו˘י  בבי‡‰ ("ול‡ ‰"ל ˜„ו˘י 

ו„‡י ל‡ ‰י' עו˘‰ בעיל˙ו בעיל˙ זנו˙"). 

מדרש  וראה  נג.  כד,  ח"ש  טוב  לקח  מדרש  ראה   (*
נג.  כד,  שם  חזקוני  כב.  כד,  שם  אגדה  ומדרש  הגדול 

"ברכת  פ"א  רבתי  כלה  בתחלתה;  כלה  מס'  וראה 

אבל  ועוד. –  ב.  ז,  כתובות  שנאמר –  תוד"ה  חתנים". 

בפרש"י (ח"ש כד, נז) מפורש שגם לאח"ז היתה פנוי'. 

וראה לקו"ש חט"ו ע' 861 הערה 33. 



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡רוכ‰  על˙‰  ל‡  ע„יין  לכ‡ור‰  ‡בל 
בנ˘ו‡י  ‰י'  ˘ל‡  ‡ף  כי   – ‰נ"ל  ל˙מי' 
‡סנ˙ ˘ום ‡יסור ˘‰רי ‚ם ל‡בר‰ם ‰י˙‰ 
י˘  ‡לו  ˘בבנים  ‡˙"ל  מ"מ,   – פיל‚˘13 
˘‡ין  (ע„  כו'  ב ˜„ו˘˙ם  חסרון  ‡יז‰ 
יע˜ב  ז‰  ‰ר‚י˘  ל‡  ‡יך  לברכ‰)  ר‡ויים 

במ˘ך כל י"ז ˘נים ‡לו?

˘‡סנ˙  ל‰וכיח  כ„י  „לכ‡ור‰  ו˙ו, 
‰י'  ממ˘  ‡˘˙ו  ‡ל‡  פיל‚˘  ‰י˙‰  ל‡ 
‰וˆרך  ול‡  כ˙וב‰  ˘טר  לו  ל‰ר‡ו˙  „י 
לפר˘"י  ˘‰רי   – ‡ירוסין  ˘טר  ל ‰ר‡ו˙ 
(ח"˘ כ‰, ו) ז‰ו ‰‰פר˘ בין נ˘ים ופיל‚˘ים, 

כ˙וב‰",  בל‡  פל‚˘ים  בכ˙וב‰  "נ˘ים 
וכיון ˘י˘ ל‰ כ˙וב‰ ו„‡י ˘‡ינ‰ פיל‚˘. 
ומ‰ ‚ם, ˘ב„חז"ל (˘לפנינו) – ˙ר‚ום יונ˙ן 
(על ‰כ˙וב) ומס' כל‰ (רב˙י, פ"‚) – ‡כן נזכר 

ומ‰  ‡ירוסין;  ˘טר  ול‡  כ˙וב‰  ˘טר  ר˜ 
‰ז˜י˜ו לר˘"י ל‰וסיף ˘טר ‡ירוסין?

ר˘"י  במ"˘  עו„  יל"ע  ז‰  ומלב„ 
 – כ˙וב‰"  ו˘טר  ‡ירוסין  ˘טר  לו  "‰ר‡‰ 
„בר  ‰ו‡  כ˙וב‰  ˘טר  ב˘למ‡  „לכ ‡ור‰: 
˙י˙י  מ‰יכ‡  ‡בל  ני˘ו‡ין14,  בכל  ‰ר‚יל 
ב˜י„ו˘י  ‡סנ˙   ˙‡ ˜י„˘  ˘יוסף  לומר 
˙ח˙  ‡ירוסין  ˘טר  ˘י‰י'  ע„  „ו˜‡,  ˘טר 

י„ו15?! 

˘לחם  ל‡בר‰ם"  ‡˘ר  ‰פל‚˘ים  ˘"בני  ור˜   (13
מעל יˆח˜ בנו, וע„ ˘"˘ם טומ‡‰ מסר ל‰ם" (ח"˘ 

כ‰, ו ובפר˘"י ˘ם).

˘ל  ענין  י˘נו  ‰‡ומו˙  ‡ˆל  ˘‚ם  ול‰עיר   (14
יב),  ל„,  (וי˘לח  ˘כם  ‚בי  לעיל  וכ„מˆינו  כ˙וב‰, 

˘‡מר "‰רבו עלי מ‡„ מ‰ר", ופר˘"י "כ˙וב‰".

‡סנ˙  לו  "‰וˆי‡  ‰‚„ול  ממ„ר˘  ל‰עיר   (15
לפי  ו˜„ו˘ין  בכ˙וב‰  בז‰  מ‰ו  כו'  עמ‰  וכ˙וב˙‰ 

˘ע˙ן".

ולכן נר‡16‰, ˘‡ין כוונ˙ ר˘"י ב"˘טר 
˘‰יו  נ˙‡רס‰, ‰יינו  ˘בו  ל˘טר  ‡ירוסין" 
ל"˘טר"  ‡ל‡   – ˘טר17  ע"י  ˜י„ו˘ין 
‰נכ˙ב  ˘טר  ו‰פ˘וט18:  ‰ר‚יל  במובנו 
„ברים.  לזכרון  „בר,  ‡יז‰  על  לר‡י'  (ר˜) 
וכן בעניננו, ˘‰י' ‡ˆל יוסף ˘טר ר‡י' על 

˘יוסף  בסופו),  כ‡ן  ל„רך  מפר˘ים (ˆי„‰  י˘   (16
Œע˘‰ כן מל כ˙חיל‰ "כ„י ˘יוכל ל‰ר‡ו˙ ר‡י' ברו
לפי  ל פיל‚˘  ול‡  ל‡˘‰  ˘ל˜ח‰  יע˜ב  ל‡ביו  ר‰ 
מלב„ ‰˜ו˘י‡  ‰ נול„". ‡בל  חכם ‰רו‡‰ ‡˙  ˘‰י' 
‡ירוסין  ˘טר  ˆריך  ‰י'  ל‡  ˘יוסף  בפנים  ‰נ"ל 
ל‡˘‰  ̆ ל˜ח‰  יע˜ב  ל‡ביו  ברור‰  ר‡י'  "ל‰ר‡ו˙ 
‰רי   – כ˙וב‰  ˘טר  מספי˜  לז‰  כי  לפיל‚˘",  ול‡ 
מלכ˙חיל‰  כן  ע˘‰  ˘יוסף  בפר˘"י  רמז  כל  ‡ין 
"לפי ˘‰י' חכם ‰רו‡‰ ‡˙ ‰נול„" (ו‚ם ˆ"ע בעˆם 
̆ ‡ביו יע˜ב ל‡ י‡מין  ‰סבר‡, ˘יוסף ח˘˘ מר‡˘ 
ל„בריו ˘לכן עליו ל‰כין "ר‡י' ברור‰" ˘נ˘‡ ‡˘‰ 

ב ‡ירוסין). 

‰‰לכ‰  ע"„  בפר˘"י)  ל„ו„  (מ˘כיל  ˘˙ירˆו  וי˘ 
„˜י„ו˘י  ‡י˘ו˙  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  מ"˘  "עם 
מ„"ס  כסף  ו˜י„ו˘י  ‰˙ור‰  מן  ‰ן  ובי‡‰  ˘טר 
˘‡ין  מ˘ום  מ„"ס  ל‰  „˜רי  ‰מפר˘ים  ˘ם  ופיר˘ו 
ל‰ו  ילפינן  מ‚"˘  כסף ‡ל‡  ˜י„ו˘י  ב˙ור‰  מפור˘ 
‡„ם  „‡ין  „˜יי"ל  וי„וע  עפרון  מ ˘„‰  ˜יח‰  ˜יח‰ 
כ˘פיר˘  ויוסף  מרבו  ˜יבלו  ‡‡"כ  מעˆמו   ˘"‚ „ן 
ל‡  ולכך  ל‰ך ‚"˘  ל‡ ‰ו‰ ‚מיר  י"ל „‡כ˙י  מ‡ביו 
„רב  בבי‡‰  ˜י„˘  (ול‡  מ„ע˙ו  כן  לל מו„  יכול  ‰י' 
ו˘"נ),  ב.  יב,  (˜„ו˘ין  בבי‡‰  „˜„י˘  ‡מ‡ן  מנ‚י„ 

ולכן ‰וז˜˜ ל˜„˘ ב˘טר)". 

ו‰‰לכ‰,  ‰פלפול  ע"„  ‰ו‡  כ"ז  לכ‡ור‰,  ‡בל, 
מ˘‡"כ פר˘"י ע‰"˙ ˘‰ו‡ ע"„ ‰פ˘ט „ו˜‡.

ע‰"˙  וב פר˘"י  ‰מ˜ר‡ו˙  ˘בפ˘וטי  ובפרט   (17
 – בכסף  (ור˜  ˙ור‰  מ˙ן  ל‡חרי  ‚ם   – מˆינו  ל‡ 
מ"˙  לפני  וכ˘"כ  כ‡,  ט),  מ˘פטים  פר˘"י  ר‡‰ 
ר‡‰  ‰‰לכ‰,  וע"„   – ב˘טר.   ˙˘„˜ ̇ מ  ‰˘‡‰˘  –

˜„ו˘ין (‰, ‡) ‰לימו„ים ל˜י„ו˘י ˘טר.

חמ˘  ל"בן  ‚ם  פירו˘ו  כ˙ב  ר˘"י  ˘‰רי   (18
עבור  לפר˘  ˘ˆריך  במ˜ום  סו˙ם  ‰י'  ול‡  למ˜ר‡" 
בכל  ‰ר‚יל  ר‡י'  ל˘טר  ‰כוונ‰  ˘‡ין  חמ˘"  "בן 

מ˜ום.

„רו˘ ו‡‚„‰
פניניםפנינים

˘מסר‰  ‰יינו,  ל‡חו˙‰,  ‰סימנים  ומסר‰  ז‰ 
ניט  ָ‡ּפ‚ע‚עבן  ‰ָ‡ט  ("זי  ˘ל‰  ‰רוחניו˙   ˙‡
רוחניו˙"),  ‡ירע  ‡ויך  נָ‡ר  ‚˘מיו˙  ‡ירע  נָ‡ר 
˘‰בטיח  ע„  ‚„ול‰,  למעל‰ ‰כי  נח˘ב ‰„בר 
 ˙‡ מחזיר  ‡ני  רחל  "ב˘בילך  ‰˜ב"‰  ל‰ 

י˘ר‡ל למ˜ומן", "ו˘בו בנים ל‚בולם".

˘‰סיב‰  ‰טעמים,  ˘ני  בין  ‰˙יווך  וז‰ו 
רחל  „ו˜‡  יכול‰  ‰‡מ‰ו˙  כל  ˘בין  לכך 
בנים  ‰"ו˘בו  ולפעול  לבני'"  "לעזר‰  ל‰יו˙ 
‰˜˘ור‰  זכו˙  ל‰  ˘‰י'  ב‚לל  ‰י‡,  ל‚בולם", 

עם ווי˙ור על "מ˘כב ‰ˆ„י˜".

(ע"פ ˙ור˙ מנחם ח"‚ עמ' 59 ו‡ילך)

מ„וע עיכב ‰' ‡˙ 
?ı˜‰ יע˜ב מ‚ילוי

‰‡ספו ו‡‚י„‰ לכם ‡˙ ‡˘ר י˜ר‰ 
‡˙כם ב‡חרי˙ ‰ימים

בי˜˘ יע˜ב ל‚לו˙ לבניו ˜ı ‰ימין ונס˙ל˜‰ ממנו 
˘כינ‰
(מט, ‡. פסחים נו, ‡, ‰וב‡ בר˘"י ע‰"פ)

ברˆון  ‰י'  ˘ל‡  מובן  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
בניו  ˘יר‡ו  בכ„י  ר˜   ı˜‰  ˙‡ ל‚לו˙  יע˜ב 
ל‰פי˜  ˘רˆ‰  ‡ם  כי   ,ı˜‰  ˙‡ ‰ו‡  ˘יו„ע 
˘נ˙ב‡ר  וכמו  י˘ר‡ל.  לבני  ˙ועל˙  ‡יזו  מכך 
˘ב‡ם  ל‰ם  ל‚לו˙  יע˜ב  ˘רˆ‰  ‡חר,  במ˜ום 
‰רי  „"זכו",  למˆב  יבו‡ו  עבו„˙ם  ע"י 
‰˘לימ‰,  ‰‚‡ול‰  ע˙  ‰י‡  ממˆרים  ‰‚‡ול‰ 
˘‰יו   ,'‰  ˙‡ בעבו„˙ם  ל‰ם  מוסיף  ‰י'  וז‰ 
ב‰וספ‰  ו‰ן  י‚רום ‰חט‡  ˘ל‡  ביו˙ר  נז‰רים 
 ˙‡ יו˙ר  עו„  לזרז  בכ„י  טובים  במע˘ים 
˘ם  במ˜ור ‰„ברים  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  ‰‚‡ול‰ ‰˘לימ‰ 
מ‰  בי‡ור,  ˆריך  ‡"כ  ‡ך  ‰יטב).  ‰„ברים  נ˙ב‡רו 

טעם "נס˙ל˜‰ ממנו ˘כינ‰"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ו„"‰  ˙רס"ו  וי‚˘   ‰"„ (ר‡‰  בספרים  מבו‡ר 
י˘נם  כללי  ב‡ופן  ‡˘ר  ובכ"מ),  ˙רס"ז,  ‡מר  ו‰' 

ווי˙ור על מ˘כב ‰ˆ„י˜ 
– מעל‰ ‡ו חיסרון?

Œו‡ני בב‡י מפ„ן מ˙י עלי רחל ‚ו' ו‡˜ב
ר‰ ˘ם ב„רך ‡פר˙ ‰י‡ בי˙ לחם

על פי ‰„יבור ˜בר˙י‰ ˘ם, ˘˙‰‡ לעזר‰ לבני‰, 
כ˘י‚ל‰ ‡ו˙ם נבוז‡ר„ן כו' יוˆ‡˙ רחל על ˜בר‰ 
ובוכ‰ ומב˜˘˙ עלי‰ם רחמים כו' ו‰˜ב"‰ מ˘יב‰ י˘ 
˘כר לפעול˙ך נ‡ם ‰' ו‚ו' ו˘בו בנים ל‚בולם
(מח, ז. ר˘"י)

מ˘כיל  בע‰"ט,  ˘פ"ח,  (ר‡‰  ר˘"י  במפר˘י 
סו˙ר  ר˘"י  „לכ‡ור‰  ‰˜˘ו  ועו„)  ‚ו"‡  ל„ו„, 

נ˜בר‰  ˘ל‡  לז‰  ˘‰טעם  פיר˘  ˘כ‡ן  עˆמו, 
רחל במער˙ ‰מכפל‰ ‰ו‡ כ„י "˘˙‰‡ לעזר‰ 
˘"לפי  פיר˘  ויˆ‡  בפ'  ˘לעיל  בעו„  לבני'", 
˘זלזל‰ במ˘כב ‰ˆ„י˜ ל‡ זכ˙‰ ל‰˜בר עמו" 

(ויˆ‡ ל, טו). ולכ‡ור‰ טעמים ‡לו סו˙רים ‰ם.

מ‰  ע"פ  ‰טעמים  ב'  ב˙יווך  לומר  וי˘ 
לפניו,  ‡מר‰  רחל  ˘"נכנס‰  במ„ר˘  „‡י˙‡ 
ב˙וך  ˆר˙י  ‰כנס˙י  ‡ני  ‰ל‡   .  . רב˘"ע 
ל‡  ‡בי   ˙‡ יע˜ב  ˘עב„  עבו„‰  ˘כל  בי˙י, 
לחופ‰  ליכנס  כ˘ב‡˙י  ב˘בילי,  ‡ל‡  עב„ 
‡ל‡  ˘˘˙˜˙י  „י  ול‡  ‡חו˙י,   ˙‡ ‰כניסו 
בניך  ‰כניסו  ‡ם   ‰˙‡ ‡ף  סימני,  ל‰  ˘מסר˙י 
"מי„  ˘ם:  ומסיים  ל‰ם".  ˘˙ו˜  בבי˙ך  ˆר˙ך 
נ˙‚ל‚לו רחמיו ˘ל ‰˜ב"‰ ו‡מר . . יפ‰ למ„˙ 
סנ‚ורי‡, י˘ ˘כר לפעול˙ך ולˆ„˜˙ך ˘מסר˙ 

סמניך ל‡חו˙ך" (פ˙יח˙‡ „‡יכ"ר כ„).

רחל  ˘ל  פעול˙‰  מובן:  ‡ינו  ולכ‡ור‰ 
ווי˙ור  מ˘מעו˙‰  ל‡חו˙‰  ‰סימנים  במסיר˙ 
חיסרון,  ˘ל  ענין  ˘ז‰ו  ‰ˆ„י˜,  מ˘כב  על 
‰ˆ„י˜  מ˘כב  על  ווי˙ור  ב‚לל  ˘נענ˘‰  וע„ 
ו‡יך  בלב„,   '‡ לליל‰  ‰„ו„‡ים)  (ב˘ביל 
וע„  מעל‰,  ב˙ור  ל‰ח˘ב  זו  פעול‰  יכול‰ 
˘בזכו˙ ז‰ יחזיר ‰˜ב"‰ ‡˙ י˘ר‡ל למ˜ומן?

˘"מ˘כב  ˘כיון   – ‰נו˙נ˙  ˘‰י‡  ‡ל‡ 
˘חליל‰  ביו˙ר  נעל‰  רוחני  ענין  ‰ˆ„י˜" ‰ו‡ 
על  לוו˙ר  רחל  ו‡עפ"כ, ‰סכימ‰  עליו,  לוו˙ר 



פניניםפנינים
מ‰  ‰‡„ם  עבו„˙  „י˘נ‰   ,'‰ עבו„˙  סו‚י  ב' 
עבו„‰  וי˘נ‰  עˆמו,  בכוחו˙  עוב„  ˘‰ו‡ 
מלמעל‰  מיוח„˙  ˜„ו˘‰  ‰‡ר˙  בכוח  ‰ב‡‰ 
ו˘לימו˙  בעבו„˙ו.  ל‡„ם  לו  ‰מסייע˙ 
וע"„  ‰ר‡˘ונ‰,  בעבו„‰  „ו˜‡  ‰י‡  ‰עבו„‰ 
מ‡מר רז"ל "‡„ם רוˆ‰ ב˜ב ˘לו" (בב‡ מˆיע‡ 
לח, ‡), וכמובן בפ˘טו˙ ˘י˘נ‰ ˘לימו˙ י˙יר‰ 

ניכר  ˘‡זי  בכוחו ‰ו‡,   '‰ עוב„ ‡˙  כ˘‰‡„ם 
ל‰‡„ם  נז˜פ˙  ו‰עבו„‰  ˘לו,  עבו„˙ו  ˘זו‰י 

˘ע˘‰ ‡ו˙‰ בכוחו˙ עˆמו.

ובז‰ יובן ‰טעם ˘נס˙ל˜‰ ‰˘כינ‰ מיע˜ב 
‰י'  ב‡ם  כי,   .ı˜‰  ˙‡ ל‚לו˙  ˘בי˜˘  בע˙ 
ממˆרים ‰י‡  (˘‰‚‡ול‰   ı˜‰ ˙‡ ‰מ‚ל יע˜ב 
י˘ר‡ל  בני  כנ"ל), ‡זי ‰יו  ע˙ ˜ı ‰ימין,  ‰י‡ 

בכ„י  לעבו„˙ם  ‚„ול‰  בחיו˙  מ˙עוררים 
זו  ‰יי˙‰  ל‡  ‡ז  ‡ך  פועל,  לי„י  ז‡˙  ל‰בי‡ 
ב‚לוי  נר‚˘  ‰י'  ‡ל‡  ˘ל‰ם,  עˆמי˙  עבו„‰ 
ל‰ם  ˘י˘  ו‰חיו˙  ‰‚„ול‰  ˘‰‰˙עוררו˙ 

מ‚ילוי ‰י‡ ‰מסייע˙ ל‰ם בעבו„˙ם.

 ı˜‰  ˙‡ ל‚לו˙  בי˜˘  עˆמו  יע˜ב  ‡ך 
מו˜„ם  ˙ס˙יים  ˘‰‚לו˙  ‰י'  ˘רˆונו  מ˘ום 
ב˘לימו˙  עי"ז  ˘יחסר  „‡ף  ‰‡פ˘רי,  ככל 
‰עבו„‰ ˘ל בני י˘ר‡ל (˘‰רי ל‡ יעב„ו בכוח 
מערוו˙  י˘ר‡ל  בני  ייˆ‡ו  מ‡י„ך  ‡ך  עˆמם), 
במ‰ירו˙  ‰˘לימ‰  ‰‚‡ול‰  ‡ל  ויבו‡ו   ıר‡‰

‰כי ‚„ול‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 228 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

יוסף  ענ‰  וע"ז  לבר כ‰"7;  ר‡ויין  ˘‡ינן 
 – בז‰"  ‡ל˜ים  לי  נ˙ן  ‡˘ר  ‰ם  "בני 

"‰ר‡‰ לו ˘טר ‡ירוסין ו˘טר כ˙וב‰". 

‰וב‡  (מ‰ר˘"ל  ‰מפר˘ים  ו‰נ‰, 
ו˘פ"ח.  י‰ו„‰,  מנח˙  מ˘‰,  ב‰ו‡יל 
ועו„8) פיר˘ו, ˘יע˜ב ח˘„ ‡˘ר בני יוסף 
נול„ו  ˘ל‡  מפני  לברכ‰"  ר‡ויין  "‡ינן 
יוסף  ל˜ח  ˘מ‡   – וכ‰לכ‰  כ„˙  בכ˘רו˙ 
‡ומו˙  מ˘‡ר  ‡ו  ‰מˆריים  מבנו˙   ‰˘‡
˘טר  יוסף  לו  ‰ר‡‰  וע"ז   – ‚ייר‰)  (ול‡ 
̆ נ˘‡‰ ל‡˘‰ "בענין  ‡ירוסין כו', ל‰וכיח 
ב˜י„ו˘ין  ו˜י„˘‰  ˜י„ו˘ין  ב‰  ˘י˙פסו 
˙מ‰ו  וכבר  כ‡ן).  ל„ו„  (מ˘כיל  ‚מורים" 
וב‡רוכ‰  כ‡ן.  ‡ור‰  לבו˘  (ר‡‰  ז‰  פירו˘  על 
בˆי„‰ ל „רך) – "‰ל‡ כל י"ז ˘נ‰ ‰יו יו˘בין 

בו„‡י  ‰רי  ‡"כ   .  . לפניו  ב˙ור‰  ועוס˜ין 
ל‡ו  ייחוס ‡ו  פ‚ם  ב‰ם  י˘  ו‰כיר ‡ם  י„ע 
ול‡ ‰י' ˆריך ל‰ר‡ו˙ לו ב˘ביל ז‡˙ ˘טר 
‡פ˘ר  ‡יך  (ועו„)  כ˙וב‰,  ו˘טר  ‡ירוסין 
ל‰עלו˙ על ‰לב . . לח˘ו„ ‡˙ יוסף ˘ב‡ 

ונס˙ל˜‰  לברכם  ˘"ב˜˘  לז‰  ב‰מ˘ך  וב‡   (7
˘לפנ"ז),  ב„"‰  ר˘"י  (כמ"˘  כו'"  ממנו  ˘כינ‰ 
˘מז‰ ‰בין יע˜ב ˘בני יוסף ‡ינם ר‡ויים לברכ‰*.

ל„ו„  מ˘כיל  פר˘"י.  על  זכרון  ספר  ‚ם  ור‡‰   (8
כ‡ן.

מי  ויאמר  יוסף  בני  את  ישראל  ש "וירא  דזה  ועוד), 
אלה" הוא מפני שעיני ישראל כבדו מזוקן ("ראה שהם 

בני אדם אבל לא הכיר מי הם" – ל' הספורנו). וראה 

מפרשי רש"י.

*) כן משמע ברא"ם כאן. ומ"ש רש"י בהמשך פירושו 
ויהוא  מאפרים  לצאת  ואחאב  ירבעם  שעתיד  "לפי 

ובניו ממנשה" (ולא לפי שהם לא היו ראויים לברכה) 

כו'"  שעתיד  "לפי  רש"י  וכוונת  ליעקב;  ידוע  הי'  לא 

היא – שזהו הטעם אליבא דאמת מדוע "נסתלקה ממנו 

שכינה".

ו„‡י  ו‰‡   .  . כו'9  ‰עריו˙  מכל  ‡ח˙  על 
̆ ל˜ח ‡˘‰ מבנו˙  ˘ל‡ ח˘„ יע˜ב ליוסף 
חליל‰  ב‚יו˙‰  מ˘‡ר ‡ו מו˙  ‰מˆריים ‡ו 
ל„רך  (ל' ‰ˆי„‰  נ˙‚ייר‰ ˜ו„ם10"  ו„‡י  ‡ל‡ 

כ‡ן). 

ח˘„  ל‡  ˘יע˜ב  פי'  ל„רך11  ובס' ˆי„‰ 
"˘ח˘ב  ‡ל‡  יחוס,  פ‚ם  ב‰ם  י˘  ˘מ‡ 
ר˜  ‡סנ˙   ˙‡ יוסף  ל˜ח  ˘ל‡   .  . יע˜ב 
כיון  כ˙וב‰  ובל‡  ‡ירוסין  בל‡  לפיל‚˘ 
פי  על  ר˜  בבחיר˙ו  מעˆמו  ל˜ח‰  ˘ל‡ 
לו  ‰ר‡‰  לכך   .  . ל‡˘‰  לו  ˘נ˙נ‰  ‰מלך 
˘‰י‡  לר‡י'  כ˙וב‰  ו˘טר  ‡ירוסין  ˘טר 
כו˙בין  ˘‰רי ‡ין  פיל‚˘  ול‡  ממ˘  ‡˘˙ו 

כ˙וב‰ לפיל‚˘"12. 

9) ˜ו˘י‡ זו ‰˜˘‰ על „ברי ‰מ‰ר˘"ל ˘‡ינן בני 
˜י„ו˘ין ו‰ם ממזרים. ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 12.

10) וכמו ˘פיר˘"י לעיל ע‰"פ (מז, ל‡) "וי˘˙חו 
מט˙ו  ˘‰י˙‰  "על   – ‰מט‰"  ר‡˘  על  י˘ר‡ל 

˘לימ‰ . . ˘‰רי יוסף . . עומ„ בˆ„˜ו".

˘פר.  ‡מרי  ב סופו.  ‰‡ור‰  לבו˘  ‚ם  ור‡‰   (11
ועו„.

12) ר‡‰ ‚ם פירו˘ מסכ˙ כל‰ רב˙י לר‡ב"ן ‰ירחי 
בפירו˘   – ל‚  ע'  ˙˘ל"‡)  ירו˘לים,  ˙רס"ו.  (טברי' 
בני ˙˘ע מ„ו˙: ‡ם ‡נס ‡˙ ‰פנוי' ˘‰י‡ בי‡˙ זנו˙ 
ויר‡  ב ב"ר*  נ‡מר  וע"ז  „רבנן  ממזרים  ו‰וול„ו˙ 
י˘ר‡ל ‡˙ בני יוסף וי‡מר מי ‡ל‰ מ‰יכן יˆ‡ו ‡ל‰ 
˘‡ינן ר‡וים לברכ‰ ויוסף ‡מר בני ‰ם ‡˘ר נ˙ן כו' 
בז‰ ‰ר‡‰ לו ˘טר ‡ירוסין ו˘טר כ˙וב‰. ולכ‡ור‰ 
‡פ"ל כן ‚ם בכוונ˙ ‰מ‰ר˘"ל** ˘ב‰ער‰ 9 – ול‡ 

"ממזרים" מ‡יסורי עריו˙.

והלשון  ליתא.  לפנינו  שבב"ר  העירו  וכבר   (*
שהעתיק הוא מפרש"י עה"ת.

באין  בניי  "נמצאו  שם  כלה  במס'  הלשון  וע"ד   (**
ואינם  כממזרים  הם  עשרה  אמרו  מכאן  ממזרות,  לידי 

שם.  ורא"ש  ובפרש"י  ב  כ,  נדרים  וראה  ממזרים". 

הנפש  בבעלי  הראב"ד  (ל'  הולד"  את  ש"פוגם  והיינו 

שער הקדושה, הובא בב"י לטאו"ח סר"מ).



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙‰י' לו ל‡˘‰ כו'"2? 

„‰נ‰ בפ˘טו˙, ‰נפ˜ו˙‡ ל‰לכ‰ ב ז‰"ז 
מ˘נ‰  במ‚י„  וכמ"˘  נח,  בן  ל‚בי  ‰י‡ 
מ˜ומו˙  ב‰רב‰  ומבו‡ר  פ˘וט  "ז‰  כ‡ן 
‡˘˙ו  ‰וי‡  בעלמ‡3  בייחו„  „לעכו"ם 
וכיון ˘ב‡ עלי' ל˘ם ‡י˘ו˙ ‰וי‡ ל‰ ‡˘˙ 
‡י˘ ˘חבירו עכו"ם חייב עלי' כנזכר פר˜ 
ומלחמו ˙י‰ן4".  מלכים  מ‰לכו˙  (‰"ז)  ט' 
זו,  ‰לכ‰  ˙וכן  כל  ‰ו‡  בז‰  ‡ם  מי‰ו, 
לכ‡ור‰ ‡ינו ענין לרי˘ ‰ל' ‡י˘ו˙, ˘ב‰ן 
מ„ובר ר˜ ‡ו„ו˙ „ין ‡י˘ו˙ „י˘ר‡ל, ו‰י' 
לו ל‰ בי‡ו ב‰ל' מלכים5, ˘˘ם מב‡ר „יני 

בני נח. 

Œירו‚ ‰ל'  „ברי˘  ‚ירו˘ין,  ב„יני  וכמו 
„י˘ר‡ל  ‚ירו˘ין  „ין  ר˜  ‰רמב"ם  כ'  ˘ין 
מ"˙)  לפני  ‰‚ירו˘ין  ל‰˜„ים ‡ופן  (מבלי 
˘י‚יע  בכ˙ב  מ˙‚ר˘˙ ‡ל‡  – "‡ין ‰‡˘‰ 
וממ˘יך  ‚ט",  ‰נ˜ר‡  ‰ו‡  ז‰  וכ˙ב  ל‰ 
כ„,   ‡ˆ˙) ב˙ור‰  ˘נ‡מר  "ז‰   :(‰"‰ (˘ם 

י‚מרו  ˘ל‡  ענינו  ‡ין  מבי˙ו  ו˘לח‰  ב) 
כ˘מ‚יע  ‡ל‡  מבי˙ו   ‡ˆ˙˘ ע„  ‚ירו˘י' 
˘ע„יין  ו‡ע"פ  ‚ירו˘י'  ‚מרו  לי„‰  ‚ט 

ל˜מן  ‰רמב"ם  ב„ברי  ‰כס"מ   ‰˘˜‰˘ וכמו   (2
מ"˙ ‰י'  "˜ו„ם  ˘מ˜„ים   ,"‰˘„˜" ‚בי ‡יסור   „"‰
נ‡סר‰  ‰˙ור‰  מ˘נ˙נ‰  כו'  ב˘ו˜   ‰˘‡ פו‚ע  ‡„ם 

‰˜„˘‰". – ור‡‰ ל˜ו"˘ חל"ט ע' 34.

‡ינו  „עכו"ם  כ‡ן,  לרמב"ם  ‰ר˘"˘  חי'  ר‡‰   (3
"ו‡ולי   ,(„ סעיף  ל˜מן  (ור‡‰  בבי‡‰  ‡ל‡  ˜ונ‰ 

ביחו„ „˜‡מר ר"ל בל‡ ע„ים".

ע"י  חייב  ˘‡ינו  ל‰יפך,  ‰חי„ו˘  ˘˘ם  ‡ל‡   (4
˘נבעל‰  "‡חר  ר˜  ‡ל‡  לחופ‰  כניס‰  ‡ו  ‡ירוסין 
בעלמ‡ (‚ם  כ‡ן ‰חי„ו˘ „"בייחו„  ו‡ילו  לבעל‰", 

בלי ‡ירוסין ‡ו חופ‰) ‰וי‡ ‡˘˙ו".

‰וי‡  בעלמ‡  „"בייחו„  ז‰  ˘ענין  ובפרט   (5
ב‰ער‰  כנ"ל  ˘ם,  מלכים  ב‰ל'  מפור˘  ‡˘˙ו" ‡ינו 

‰˜ו„מ˙.

‰"ח)  (˘ם  מלכים  ב‰ל'  ור˜  בבי˙ו";  ‰י‡ 
˙‰י'  "מ‡י מ˙י   – „ב"נ  ‚ירו˘ין  „ין  מב‡ר 
̆ יוˆי‡נ‰  מ ˘לנו  כ‚רו˘‰  חבירו   ˙˘‡
‰י‡  מ˘˙ˆ‡  ‡ו  לעˆמ‰  וי˘לחנ‰  מבי˙ו 
מ˙ח˙ ר˘ו˙ו ו˙לך ל‰ ˘‡ין ל‰ם ‚ירו˘ין 

בכ˙ב". 

בענין  זו  ˘‰˜„מ‰  לח„˘,  י˘  כן  ועל 
„ין  ל‚„ר  נו‚ע˙  מ"˙  „ ˜ו„ם  ‰‡י˘ו˙ 

‡י˘ו˙ „י˘ר‡ל (˘ל‡חר מ"˙).

 ב 
טר  ‰ר‡‰̆  יפלפל ב„ברי ר˘"י ‚בי יוסף̆ 
‡ירוסין ל‡ביו, ויסי˜ „˜ו„ם מ"˙ ל‡ ‰י' 

˘ייך כלל חלו˙ ו˘ם ˜י„ו˘ין

‰פלפול  ב‰˜„ם  בז‰,  לב‡ר  נר‡‰  ו‰י' 
"ויר‡  „ע‰"פ  בפר˘˙נו,  ר˘"י  ב„ברי 
י˘ר‡ל ‡˙ בני יוסף וי‡מר מי ‡ל‰, וי‡מר 
לי ‡ל˜ים  נ˙ן  בני ‰ם ‡˘ר  יוסף ‡ל ‡ביו 
בז‰" (פר˘˙נו מח, ט), פר˘"י כוונ˙ ˘‡ל˙ו 
‡לו  יˆ‡ו  "מ‰יכן   – ‡ל‰"6  "מי  יע˜ב  ˘ל 

‰˙יבו˙  פיר˘  ר˘"י  ‰רי  ˙מו‰:  פ˘וטו  „לפי   (6
ז.‡.  לברכם",  – "ב˜˘  יוסף"  בני  י˘ר‡ל ‡˙  "ויר‡ 

˘י„ע ˘‰ם בני יוסף, ומ‰י ˘‡ל˙ו "מי ‡ל‰"?

לר‡ו˙"  יוכל  ל‡  מזו˜ן  כב„ו  י˘ר‡ל  ˘"עיני  ו‡ף 
בפ˘טו˙  י"ל   – יו"„))  (מח,  ˘ל‡ח"ז  (כבפסו˜ 
ר‚ילים ‡ˆלו  ˘‰יו  (ובפרט  וכיו"ב  מ˜ולם  ˘‰כי רם 
‡ו  בפנים)),  ל˜מן  ור‡‰   .‡ מח,  לעיל  (כבפר˘"י 
˘יע˜ב ‰בין „כ‡˘ר ˜רבו ימיו למו˙ יבי‡ יוסף ‡˙ 
(כפר˘"י  מו˙ו*  לפני  יע˜ב  ˘יברכם  כ„י  ‡˙ו  בניו 
 – ע˙‰  ב‡  ˘יוסף  י„ע  יע˜ב  (ו‰רי  וי˜ח   ‰"„ ˘ם 

˘ם, ב)).

*) וכמו שיצחק ברך אותו לפני מותו. ועפ"ז מתורץ 
מה שפירש רש"י "בקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו 

כו'" – שהוא לכאו רה דרש ולא פירש כפשוטו (ככמה 

אוה"ח  ספורנו,  רזא,  פענח  רשב"ם,  התורה:  מפרשי 

טז

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב‚„רי ˜י„ו˘ין וני˘ו‡ין 
יפלפל ב„ברי ר˘"י ‚בי יוסף ˘‰ר‡‰ ˘טר ‡ירוסין ל‡ביו, ויסי˜ „˜ו„ם מ"˙ ל‡ ‰י' 
‰˜י„ו˘ין  ˙י‡ור  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡   ‡‰ יב‡ר  ועפ"ז  ˜י„ו˘ין,  ו˘ם  חלו˙  כלל  ˘ייך 
כ‡ן  „‰˘מיע  ויוסיף  מחו„˘,  ‰ו‡  ˜י„ו˘ין  חלו˙  ˘‚„ר  לח„˘  רˆ‰  כי  מ"˙  ˜ו„ם 
‰רמב"ם ˘‚ם ‚„ר ני˘ו‡ין ל‡ נ˘˙נ‰ מ˜ו„ם מ"˙ ור˜ ˘נ˙חייבו לע˘ו˙ ˜י„ו˘ין 
˙חיל‰, ויסי˜ „„ע˙ ‰רמב"ם ב„ין חופ‰ ‰י‡ „ו˜‡ ל˘יט˙י' ‰נ"ל ב‚„ר ני˘ו‡ין

 ‡ 
ל˙‡ר  ‰רמב"ם  ˘‰˜„ים  במ‰  י„˜„˜ 
‡ין  ˘לכ‡ו'  מ"˙,  ˜ו„ם  ‰˜י„ו˘ין  ‡ופן 

מז‰ נפ˜ו˙‡ ב„יני י˘ר‡ל

כ˙ב ‰רמב"ם ברי˘ ‰ל' ‡י˘ו˙: "˜ו„ם 
‡ם  ב˘ו˜   ‰˘‡ פו‚ע  ‡„ם  ‰י'  ˙ור‰  מ˙ן 
ל˙וך  מכניס‰  לי˘‡ ‡ו˙‰  ו‰י‡  רˆ‰ ‰ו‡ 
לו  ו˙‰י'  עˆמו  לבין  בינו  ובועל‰  בי˙ו 
י˘ר‡ל  נˆטוו  ˙ור‰  ˘נ˙נ‰  כיון  ל‡˘‰. 
‡ו˙‰  י˜נ‰   ‰˘‡ לי˘‡  ‰‡י˘  ירˆ‰  ˘‡ם 
ל‡˘‰  לו  ˙‰י'  ו‡ח"כ  ע„ים  בפני  ˙חל‰ 
וב‡  י˜ח ‡י˘ ‡˘‰  כי  י‚)  כב,  ˘נ‡מר (˙ˆ‡ 

‡לי'1".

כ„, ‡)  מבי‡ ‰כ˙וב (˘ם  רי‚)  ובס‰מ"ˆ (מ"ע   (1

ו‚')  (‰"ב  ˘ל‡ח"ז  ב‰לכו˙  וממ˘יך 
˘"לי˜וחין ‡לו מˆו˙ ע˘‰ כו' ‰ן ‰נ˜ר‡ין 
וכיון  כו'  בכ"מ  ‡ירוסין  ‡ו  ˜י„ו˘ין 
‡ע"פ  מ˜ו„˘˙  ונע˘י˙   ‰˘‡‰ ˘נ˜ני˙ 
‰רי  בעל‰  לבי˙  נכנס‰  ול‡  נבעל‰  ˘ל‡ 
מבעל‰   ıחו עלי'  ו‰ב‡  ‡י˘,   ˙˘‡ ‰י‡ 
ˆריכ‰  ל‚ר˘  רˆ‰  ו‡ם  ב"„,  מי˙˙  חייב 

‚ט". 

‰רמב"ם  ˘ר‡‰  מ‰ו  ˆ"ע,  ולכ‡ור‰ 
˘˜ו„ם  ‰‡י˘ו˙  ‚„ר  ˙י‡ור  כ‡ן  ל‰˜„ים 
‡י˘ו˙  „ין   – בעי˜ר  פ˙ח  ול‡  מ"˙, 
לי˘‡  ‰‡י˘  ירˆ‰  "‡ם  מ"˙:  ˘ל‡חר 
ו‡ח"כ  כו'  ˙חל‰  ל˜נו˙ ‡ו˙‰  ‡˘‰ ˆריך 

פרענ˜ל  רמב"ם ‰וˆ‡˙  ור‡‰  ובעל‰".  ‚ו'  י˜ח  "כי 
ב˘ינויי נוסח‡ו˙. ו‡כ"מ.


