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"ú‡‚י‰ú י‰ כ„‡י‰ ‡ú" ו‡ "ú‡‚י‰ נ‰ ‡ú"



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

י˘ר‡ל,  ב"ר  פסח  ר'  מ‰ומיל,  על ‰˜ומיסיונר ‰פ˘וט  ˘ב‰ס˙כלי  ול‡ ‡בו˘,  ‡ו„‰ 
ו˙מימו˙  עליו  ‰˘פוכ‰  ‰ע„ינו˙  ‰לבן,  ז˜נו  ˘לו,  ‰ז˜נ‰  ‰„ר˙  פני   ˙‡ בר‡ו˙י 

‰‰˙˜˘רו˙ ל‡ימר˙ו ˘ל ‰רבי ˘לו – ˜נ‡˙י בו.  

ברכ‰,  ל˜בל  לרˆו˙  י˘  בי„יע˙ ‰˙ור‰,  פ˘טו˙ו  על  מבלי ‰בט  כז‰,  ˙מים  מי‰ו„י 
˘כן ברכ˙ו ‰י‡ בו„‡י ח˘וב‰ למעל‰. 

ז‰ו מ‰ו˙ו ˘ל חסי„, י‰ו„י פ˘וט, ˘ל ‰סב‡ ‰רבי מ‰ר"˘.

(לי˜וטי „יבורים חל˜ים ‚-„ [‰מ˙ור‚ם], עמ' 635 ו‡ילך.
מ˙וך ‰ספר ‰ח„˘ "„רכי ‰חסי„ו˙ – ענינים", חסי„ – פר˜ ‚')

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

ז‰  ˘מים.  ליר‡˙  ס‚ול‰  מ˘ום  בכך  וי˘  לכס‡ ‰כבו„,  לר‡ו˙ ‡˙ ‡ויר ‰ר˜יע, ‰„ומ‰ 
˙מי„  נוסע  ˘כן, ‡˙‰  עיניכם".  מרום  ˙מי„ "˘‡ו  ל˜יים  ˘ביכל˙ך  לך  ˘‰רבי ‡מר  מ‰ 
˙מי„  ‡ם  כי  ‰כנס˙,  בבי˙  נמˆ‡   ‰˙‡˘ ב˘ע‰  ר˜  ל‡  ‰ר˜יע.  ‡ויר   ˙‡ ורו‡‰  ב„רך 
ביכל˙ך ל˜יים "˘‡ו מרום עיניכם". ˘‡ו מרום עיניכם – ר"˙ ˘מע. וכ˘י˘נו ‰"˘מע" 
נמˆ‡ים ‡ז ב„ר‚‡ ˘ל "י˘ר‡ל". ר' מר„כי יו‡ל ‰סביר לו ‰ענין ˘ל "יע˜ב" ו"י˘ר‡ל", 
עיניכם",  מרום  "˘‡ו  כ˘מ˜יימים  י˘ר‡ל",  "˘מע ‰ו‡  לך  ˘‰רבי ‡מר  מ‰  ז‰  וסיים: 

נמˆ‡ים ב„ר‚‡ ˘ל "י˘ר‡ל". 

„ברי ‰רבי ‰עמי„ו‰ו על ‰ר‚לים
בפעם  ר‡י˙יו  ו‡ני  ˘נים,  ל˘ל˘  ‡ו  ל˘נ˙יים  ‡ח˙  לליוב‡וויט˘  ב‡  ‰י‰  פסח  ר' 
‰ר‡˘ונ‰ בערב ר‡˘ ‰˘נ‰ ˙רנ"ב – בלכ˙ו מ‰‡ו‰ל לבי˙ ‰כנס˙ – וסיפר לי ב‡ריכו˙ 
על ‰"יחי„ו˙" ‰ר‡˘ונ‰ ˘לו ‡ˆל ‰רבי ‰סב‡ מ‰ר"˘, ביום „' ˙˘רי ˙רכ"ז, בין מנח‰ 

למעריב. 

‰רבי,  ˘ל  ‰"יחי„ו˙"  „ברי   ˙‡ לי  ‰סביר   – פסח  ר'  לי  סיפר   – יו‡ל  מר„כי  כ˘ר' 
מזמן  ‡˙י  למ„  ‰˘ען  ‰יר˘ל  ר'  ‰חסי„  ˘כני  ל‰בין.  לרˆו˙  ו‰˙חל˙י  בלבי  ‡ור  נ‰י‰ 
ב"˙ור‰  ב"˙ני‡",  ˘ורו˙  מספר  בעˆמי  ללמו„  יכול˙י  ˘נים  כמ‰  ˘במ˘ך  ע„  לזמן, 

‡ור" וב"ל˜וטי ˙ור‰". „ברי ‰"יחי„ו˙" ˘ל ‰רבי ‰עמי„ו ‡ו˙י על ‰ר‚לים. 

‰יי˙י ע„יין ˆעיר מ„י ל‰בין, ומ‰ ‚ם ל‰ר‚י˘, ‡˙ ‰חווי‰ ˘עבר‰ על ר' פסח ב˘ע‰ 
ב˘ע‰  פסח  בר'  ˘˘ררו  ‰פנימי  ו‰עונ‚  ‰חיו˙  ברם,  ˘לו.  ‰"יחי„ו˙"  על  לי  ˘סיפר 
˘נים  וחמ˘  ע˘רים  ˘עברו  ˘‡חרי  מ‡„,  ו‰˙מי‰‰ ‡ו˙י ‡ז  לי – ‰בנ˙י ‰יטב.  ˘סיפר 

מ‡ז מ‡ורע ‰"יחי„ו˙" ˘לו, י‰י‰ מל‡ חיו˙ ועונ‚ כז‰, כב˘ע‰ ˘סיפר על כך.

ל‡ח„ ‰סוחרים  ונ‰י‰  ˘בפולין  בלו„ז  ל‚ור  ועבר  לע˘יר,  נ‰י‰  פסח  ר'  ˘נים,  עברו 
לי  סיפר  לערך,  ˙˘עים  כבן  מופל‚,  ז˜ן  ב‰יו˙ו  ˙רפ"ח,  ב˘נ˙  במנפ˜טורי‰.  ‰‚„ולים 
ז‰ ‡ירע  כ‡ילו  כזו  מעונ‚˙  חווי‰  ˙וך  ז‡˙  וסיפר  על „ברי ‰"יחי„ו˙" ‰‡מורים,  ˘וב 

ר˜ ‡˙מול. וסיים: 

מ‡ז ‰פסי˜ עבו„˙ ‰˜ומיסיונר ˘לו, ‰˘˙„ל ˙מי„ ל‚ור ב„יר‰ בעל˙ חלונו˙ ‚„ולים 
ומ˜ום מו˘בו ‰י‰ ˙מי„ לי„ ‰חלון, כ„י ˘יוכל ˙מי„ ל˜יים "˘‡ו מרום עיניכם". עברו 
כבר יו˙ר מ˘˘ים ˘נ‰ – ‡ומר לי ר' פסח – מ‡ז זכי˙י ל˘מוע מ‰רבי, סבכם, ˘"˘מע" 
ב˘ע˙  ˘מע,  ב˜רי‡˙  י˘ר‡ל" –  ˘‡ני ‡ומר "˘מע  פעם  כל  ומ‡ז, ‰נ‰  ‰ו‡ "י˘ר‡ל", 
נעיל‰ – ‡ני  כיפור ‡חרי  וביום  רחום" ‰‡רוך  ב"ו‰ו‡  כ˙ר,  ו˜„ו˘˙  ˙ור‰  ספר  ‰וˆ‡˙ 
"˘מע  ‡מיר˙  ˘ב˘ע˙  מ‰˘י"˙  וב˜˘˙י  "י˘ר‡ל".  ‰ו‡  ˘"˘מע"  ‰מלים   ˙‡ זוכר 
„ע‰  לי  ˙‰י‰  ˘לי,  ‰נ˘מ‰  פ˜„ון   ˙‡ ל‰חזיר  עלי  כ˘י‰י‰  ˘לי,  ‰‡חרונ‰  י˘ר‡ל" 

ˆלול‰ לזכור ‡˙ „ברי ‰˜ו„˘ ˘ל ‰רבי: "˘מע" ‰ו‡ "י˘ר‡ל". 



כ‰

"˘‡ו מרום עיניכם"
עלי  כ˘י‰י‰  ˘לי,  ‰‡חרונ‰  י˘ר‡ל"  "˘מע  ‡מיר˙  ˘ב˘ע˙  מ‰˘י"˙  ב˜˘˙י 
˘ל  ‰˜ו„˘  „ברי   ˙‡ לזכור  ˆלול‰  „ע‰  לי  ˙‰י‰  ˘לי,  ‰נ˘מ‰  פ˜„ון   ˙‡ ל‰חזיר 

‰רבי: "˘מע" ‰ו‡ "י˘ר‡ל"

◇ ◇ ◇

עמו„ ‰‡˘ למ˘ך כל ימי חייו 
מר‰ מיוח„˙ לומר  ƒ‡ ˘"לכל ‡ח„ מ‰חסי„ים, ‡ף לפ˘וט ביו˙ר, ‰י˙‰ לו לרבי מ‰ר

מר‰ זו ‰י˙‰ ‡ˆל ‰חסי„ עמו„ ‰‡˘ למ˘ך כל ימי חייו. ƒ‡לו ב"יחי„ו˙", ו

חנו˙  בעל  י˘ר‡ל,  ר'  ‡ביו  ˘מו.  פסח  ור'  מ‰ר"˘  ‰רבי  ˘ל  מחסי„יו  ‡ח„  ‰כר˙י 
ח˙ן  ב‰יו˙ו  מ‡„.  פ˘וט  ‡„ם  ‰י'  פסח  ר'   ."˜„ˆ ‰"ˆמח  ‰רבי  מחסי„י  ‰י'  ב‰לוס˜, 
למ˘פח‰ מסוימ˙ ב‰ומיל, נע˘‰ ל˜ומיסיונר – לסוכן – ו‰עביר סחורו˙ מ‰ומיל לבעלי 

‰חנויו˙ בעיירו˙ ‰סמוכו˙ ומז‰ ‰˙פרנס ב˘פע. 

לר‡˘ ‰˘נ‰ ˙רכ"ז נסע עם עו„ חסי„ים, ובר‡˘ם ‰חסי„ רבי מר„כי יו‡ל, ‡ל ‰סב‡ 
וˆיין  פרנס˙ו  עבו„˙  ‡ו„ו˙  פסח  ר'  כ˙ב  ˘לו  בפ˙˜  לליוב‡וויט˘.  מ‰ר"˘]  [‡„מו"ר 

˘‰ו‡ בעˆמו נוסע עם ע‚ל˙ ‰סחור‰.

‰סב‡ ברכו ב˘פע ברכ‰, ו‡מר: "ביכל˙ך ל˜יים ˙מי„ "˘‡ו מרום עיניכם" – ˘מע 
ז‰ י˘ר‡ל".

בˆ‡˙ו מ‰"יחי„ו˙", ני‚˘ ‡ל ר' מר„כי יו‡ל לספר לו ˙וכן ‰"יחי„ו˙" ˘לו, ובי˜˘ 
ל‰סביר לו ‡˙ מ‰ ˘‡מר לו ‰רבי ב"יחי„ו˙".

עו˘ים  ‰כנס˙  בבי˙  עיניכם":  מרום  "˘‡ו  ˘ל  ‰ענין   ˙‡ לו  ‰סביר  יו‡ל  מר„כי  ר' 
‚ם  ˘יוכלו  בבי˙ ‰כנס˙, ‡ל‡  ˘י‰י‰ ‡ור  בלב„  זו  ˘ל‡  ו‰כוונ‰ ‰י‡  ‚„ולים,  חלונו˙ 

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

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

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
"˘˙י מˆוו˙": סור מרע וע˘‰ טוב

 / מˆוו˙?  ˘לו˘  ומפרט  ו‰ל‡ ‰ולך  מˆוו˙",  ˘˙י  ל‰ם  ˘"נ˙ן  ר˘"י  פ˙יח˙ „ברי  על  י˜˘‰ 
יוסיף ל‰˜˘ו˙ עו„ כמ‰ ˜ו˘יו˙ על "„יבור ‰מ˙חיל" ז‰ בר˘"י / מ‰ עניין "˘˙י מˆוו˙" ‡לו 

˘מוˆי‡ו˙ ‡ו˙ם מ‚„ר "ערומים מן ‰מˆוו˙" / ˘מו ˘ל רבי מ˙י‡ בן חר˘ למ‰ לי?

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

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
 ˙כלי˙ ‰כוונ‰ - ל‰פוך ‰"י˘" ל"‡ין"

בי‡ור מ‡רז״ל ״ל‡ ‰י׳ ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ מ‰חו„˘ ‰ז‰ לכם" - „לכ‡ור‰ ‡ין זו 
מˆוו‰ יסו„י˙ ˘ר‡וי לפ˙וח ב‰ - ע"פ פנימיו˙ 

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

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚
‰‚„ר˙ ˙וכן ומ‰ו˙ מˆו˙ ˜י„ו˘ ‰חו„˘

י„יי˜ „מ˘מע ˘י˘ חיוב בפ"ע לח˘ב כל ˘נ‰ כ˘נ˙ חמ‰, ויסי˜ „‰„בר נˆרך ל„יני ‰˙ור‰ / 
ל זמנים מסויימים / יסי˜ „מ‰ו˙ ‰מˆו‰  י„ו˘̆  ‰י‡ פעול˙̃  י„ו˘ ‰חו„˘̆  יב‡ר ביסו„ מˆו˙̃ 
‰י‡ בחי˘וב ומנין ˘י˘ לו מ˘מעו˙ על כל ימי ‰חו„˘ ו‰˘נ‰, ועפ"ז יב‡ר יו˙ר ‰‡ „˜בע‰ 

˙ור‰ לח˘ב ˘נו˙ חמ‰

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
עייפו˙ ‰מחנכים

‰סיפו˜ נפ˘י ˘בו„‡י כרוך בעבו„˙‰ ˜„ו˘‰ זו, ימ‰ר עו„ יו˙ר ב‰עבר˙ ‰עייפו˙, ו˙מור˙‰ – 
‰וספ‰ בכחו˙ ‰‚˘מים ו‰רוחנים ‚ם יח„

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
"˘‡ו מרום עיניכם"

ב˜˘˙י מ‰˘י"˙ ˘ב˘ע˙ ‡מיר˙ "˘מע י˘ר‡ל" ‰‡חרונ‰ ˘לי, כ˘י‰י‰ עלי ל‰חזיר ‡˙ פ˜„ון 
‰נ˘מ‰ ˘לי, ˙‰י‰ לי „ע‰ ˆלול‰ לזכור ‡˙ „ברי ‰˜ו„˘ ˘ל ‰רבי: "˘מע" ‰ו‡ "י˘ר‡ל"



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

"˘˙י מˆוו˙": סור מרע וע˘‰ טוב
˘לו˘  ומפרט  ו‰ל‡ ‰ולך  מˆוו˙",  ˘˙י  ל‰ם  ˘"נ˙ן  ר˘"י  פ˙יח˙ „ברי  על  י˜˘‰ 
מ‰   / בר˘"י  ז‰  ‰מ˙חיל"  "„יבור  על  ˜ו˘יו˙  כמ‰  עו„  ל‰˜˘ו˙  יוסיף   / מˆוו˙? 
˘ל  ˘מו   / ‰מˆוו˙"  מן  "ערומים  מ‚„ר  ‡ו˙ם  ˘מוˆי‡ו˙  ‡לו  מˆוו˙"  "˘˙י  עניין 

רבי מ˙י‡ בן חר˘ למ‰ לי?

בפר˘˙נו נˆטוו בני י˘ר‡ל ל˜ח˙ ˘‰ "בע˘ור לחו„˘" ול˘ומרו ע„ "‡רבע‰ ע˘ר 
ובפירו˘  ו).  (יב,  בין ‰ערבים"  י˘ר‡ל  ע„˙  כל ˜‰ל  ו‡ז "ו˘חטו ‡˙ו  לח„˘ ‰ז‰",  יום 

ר˘"י מ‡ריך בענין ז‰, וז"ל: 

ע˙ך  ו‰נ‰  ו‡ר‡ך  עליך  'ו‡עבור  ‡ומר  ‰ו‡  ‰רי  ‡ומר:  חר˘  בן  מ˙י‡  רבי  "‰י‰ 
מˆוו˙  בי„ם  ול‡ ‰יו  בניו,  ˘‡‚‡ל ‡˙  ל‡בר‰ם  ˘נ˘בע˙י  ˘בוע‰  ע˙ „ו„ים', ‰‚יע‰ 
ל‰˙עס˜ ב‰ם כ„י ˘י‚‡לו, ˘נ‡מר 'ו‡˙ ערום וערי‰'; ונ˙ן ל‰ם ˘˙י מˆוו˙: „ם פסח 
'‚ם  ו‡ומר  „מים,  ב˘ני   – ב„מיך'  'מ˙בוסס˙  ˘נ‡מר  ‰ליל‰,  ב‡ו˙ו  ˘מלו  מיל‰  ו„ם 
‡˙ ב„ם ברי˙ך ˘לח˙י ‡סיריך מבור ‡ין מים בו'. ו˘‰יו ˘טופים ב‡לילים, ‡מר ל‰ם 

'מ˘כו ו˜חו לכם' – מ˘כו י„יכם מעבו„‰ זר‰ ו˜חו לכם ˆ‡ן ˘ל מˆו‰".

ל‡חי  חיים"  מים  ב"ב‡ר  ˘‰עיר  (וכמו  ר˘"י ‡לו  „ברי  ב˙וך  ס˙יר‰  נר‡י˙  רי‰ט‡  ולפום 
ל‰ם ‰˜ב"‰  נ˙ן  ולכן  כלל  מˆוו˙  ל‡ ‰יו  י˘ר‡ל  ˘לבני  ר˘"י  ב˙חיל‰ ‡ומר  ‰מ‰ר"ל): 

˘לי˘י˙  מˆו‰  מוסיף  ‰ו‡  „בריו  בסוף  ‡ולם  מיל‰",  ו„ם  פסח  „ם   – מˆוו˙  "˘˙י 
˘נˆטוו ב‰: "מ˘כו י„יכם מעבו„‰ זר‰".  

[ול‰עיר (ל˘לימו˙ ‰ענין), ˘ר˘"י מבי‡ „ר˘‰ זו ב˙ור מענ‰ ל‰˜ו˘י‡ ˘מ˜˘‰ לפנ"ז – "ומפני מ‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰פס˜‰ ˜ל‰ ב‡מˆע ‰לימו„ים
במענ‰ על מכ˙בו מכ"ח ניסן בו כו˙ב ˘ל‡חר לימו„ו עם ˙למי„יו מר‚י˘ עייפו˙, 
ובטח י˘ ‡פ˘ריו˙ לס„ר ˘יע˘ו ‰פס˜‰ ˜ל‰ ב‡מˆע ‰לימו„ים ‡ו ˘˜ו„ם ‰לימו„ים 

ינוח כ„בעי, וכ˘עו˘ים ‡חיז‰ ב„רך ‰טבע נ˘פע˙ ‰ˆלח‰ ‚ם למעל‰ מ„רך ‰טבע.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"‡, עמ' נב-‚)

בכל יום מ˙ח„˘ כחו ˘ל ‡„ם
(פוס˜  ‰˙ני‡  בעל  ‰ז˜ן  לרבינו  ערוך  ˘ולחן  עיין   – וכו'  ‰עייפו˙  ‡ו„ו˙  ובמ"˘ 
יום  "בכל  ו':  סעיף  מ"ו  בסימן  „˙ור‰)  בנ‚ל‰  (פוס˜  ערוך  ו‰˘ולחן  „˙ור‰)  בנס˙ר 
ומבו‡ר  ‰ז‰,  ‰‚„ול  ‰חס„  על  ברכ‰  ל˙˜ן  ‰‚‡ונים  ור‡ו  ‡„ם",  ˘ל  כחו  מ˙ח„˘ 
כמ‰  ועל ‡ח˙  עליו,  ˘מברכים  ענין  כל  ו‰חלטיו˙  ו„‡יו˙  י"‡,  פר˜  ב‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ 

וכמ‰ כ˘‰ברכ‰ ‰י‡ ב˙מי„יו˙, ˘‡ין בז‰ ˘ום ספ˜ וספ˜ ספי˜‡ בעולם.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"ח, עמ' ˙˜לב)



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ול„ע˙י ‰סיבו˙ למˆב רוח‰, ˘ל˘ ‰ן:

‡) מ‡יזו סיב‰ (˘כמובן ר˜ במ˜ום ‡פ˘ר ל„ע˙‰) עייפ‰ ביו˙ר מעבו„˙‰ בˆירוף 
עו„ ענין מ‰ (טרח‰ בבי˙ ‡ו ענין ‡חר מעין ז‰ ‰מיי‚ע ‡˙ ‰‚וף).

ב) כנר‡‰ ˜בל‰ כ˙‰ ‚בו‰‰ יו˙ר מ‡˘ר ˘יער‰, ‡ו מ‡˘ר ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‰˙חל˙ 
עבו„˙‰ ב‰ור‡‰ ב‡ופן עˆמ‡י.

ז.‡.  במ„רי‚˙ ˆ„י˜ים,  ל‡  בני ‡„ם ‰ם  ˘רוב  ˙ני‡ ˜„י˘‡,  בספר  ע"פ ‰מבו‡ר   (‚
˘ע„יין י˘נו מ˜ום לפי˙וי ‰יˆר ‰רע, ‰רי ‡ח„ ‰˙כסיסים ‰כי פעילים ˘לו, ולכן ‰כי 
על  ועומ„  וכו',  רוח  ונפיל˙  עˆבו˙  ˘ל  ל˜ו  ‰‡„ם   ˙‡ ל‰מ˘יך  ‰ו‡  עליו,  חביבים 
‰מ˘מר לחפ˘ ˘ע˙ ‰כו˘ר, כ˘‡„ם נמˆ‡ במˆב ˘ל עייפו˙  וכיו"ב ˘‡ז בנ˜ל יו˙ר 

ל‰מ˘יך עליו מˆב רוח ‰נ"ל.

בז‰  ול‰ˆליח  ‰‰ור‡‰  ב˘טח  ל‰מ˘יך  ˘ביכול˙‰  ˘פ˘וט  „ע˙י  מובנ˙  מ‰נ"ל 
‡ל  וממ‡וחר  ‰‡מורו˙,  סיבו˙  לבטל  ˆריך  ˘מ˜ו„ם  ‡ל‡  ל„ר‚‡,  מ„ר‚‡  ולעלו˙ 

‰˜ו„ם:

ביו˙ר  זו ‰˜ל‰  מבין ‰כ˙ו˙  לבחור  ב)  לפי˙וי ‰יˆר ‰רע.  ל‰˘מע  ל‡  ל‰חליט   (‡
מנוח‰  ל‡חרי  ב‰ור‡‰  ל‰˙חיל   (‚ ‰לימו„ים.  ‚וב‰  ב˘טח  ו‚ם  ‰מ˘מע˙  מנ˜ו„˙ 

כפ˘וט‰ ˘י‰י' ‰‚וף ל‡ עיף ול‡ י‚ע.

ל‡ בכל ‡„ם ˘ו‰ ‰מ˘ך ‰˙˜ופ‰ בכ„י ˙‰י' ‰מנוח‰ כ„בעי, וי˘ לך ‡„ם ˘מספי˜ 
˘עו˙ ‡ח„ו˙, ול‡חרים „רו˘ כמ‰ ימים. ‡בל ‰ˆ„ ‰˘ו‰ ב˘ני‰ם ‚ם יח„, ˘מועיל‰ 
‰כלל,  מן  יוˆ‡  ענין  כל  כ‡ן  ˘‡ין  ז.‡.  ˘‰ו‡,  כמו  ‰מˆב  על  ל‰ביט  ‰‰חלט‰  בז‰ 
מו‚„ל  ב‡ופן  ‰מסובב  ולכן  ‡ח˙,  בב˙  סיבו˙  כמ‰  ˘‡ירעו  ‡ל‡  ר‚יל,  מˆב  ‡ם  כי 
מ‰ר‚יל, וכיון ˘‰סיבו˙ נפר„ו˙ מ‰ן וכל ‡ח˙ בפ"ע ‡ינ‰ ˜˘‰ ו‡ינ‰ ‚„ול‰, ‰רי י˘ 

לבטלן ב˜ל לפי ערך. 

ל‡  ו‚ם  ˘לו  ל‰עריך ‰כחו˙  יכול ‰ו‡  ˙מי„  ל‡  ולכן  עˆמו  ˘‡„ם ˜רוב ‡ˆל  כיון 
‰ענינים ˘מחוˆ‰ לו ע„ כמ‰ מ˘פיעים ‰ם עליו וכו', ולכן כ„‡י ˘˙˙ייעı עם י„י„י' 

‰מכירים בכל ‰‡מור, וכמובן מ‰עי˜רים בז‰ מנ‰ל בי‰"ס ‰רב זילבר˘טרם ˘י'. 

ו‰˘י"˙ ‰מ˘‚יח על כל ‡ח„ ו‡ח˙ ב‰˘‚ח‰ פרטי˙, ‡˘ר ר‡˙‰ חס„ו וטובו בטוב 
‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰ כו"כ פעמים בעבר ו‚ם בעבר ‰˜רוב, בו„‡י ˘ינח‰ בטוב לפני', ובלב„ 

˘˙˙חז˜ בבטחונ‰ בבור‡ עולם ומנ‰י‚ו ו˙‰י' במנוח‰ ˘מח‰ וטוב לבב. 

בברכ‰ לב˘ו"ט בכל ‰‡מור.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ', עמ' ˜כז-ח)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‰˜„ים ל˜יח˙ו ל˘חיט˙ו ‡רבע‰ ימים, מ‰ ˘ל‡ ˆו‰ כן בפסח „ורו˙?". וכבר ‰˙חבטו ‰מפר˘ים ב‰מ˘ך 

‰ענינים, „לכ‡ור‰: ל‡חר כל ‰‡ריכו˙, ע„יין ל‡ נ˙ב‡ר ‰טעם למ‰ "‰˜„ים ל˜יח˙ו ל˘חיט˙ו ‡רבע‰ 

ימים". ונ˙ב‡ר בפרטיו˙ במ˜ום ‡חר (ר‡‰ במ„ור ז‰ ל˘"פ ב‡ ˙˘ס"ט), ול‡ נכפול כ‡ן ‰„ברים; ‡מנם 

כ‡ן י˙ב‡ר בעי˜ר עˆם ‰„ר˘‰ „רבי מ˙י‡ בן חר˘ ו‰מ˘ך „ברי ר˘"י ע„ ‚מיר‡].

כ‡ן  ˘ר˘"י ˆירף  יר‡‰   – לפר˘˙נו  מכיל˙‡   – ר˘"י  במ˜ור „ברי  ו‰נ‰, ‰מעיין  ב. 
˘˙י „יעו˙ מחול˜ו˙ (וכפי ˘‰עירו בז‰ ‰ר‡"ם ועו„ מפר˘ים):

ל‰ם  נ˙ן  ולכן  ממˆוו˙  ˘י˘ר‡ל ‰יו "ערומים"  ז‰   – ר˘"י  ˘ל „ברי  ‰חל˜ ‰ר‡˘ון 
בפירו˘;  ר˘"י  ˘מˆיין  וכמו  חר˘,  בן  מ˙י‡  רבי  מ„ברי  ‰ו‡   – מˆוו˙"  "˘˙י  ‰˜ב"‰ 
"מ˘כו  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ו‡מר  ב‡לילים"  "˘טופים  ‰יו  ˘י˘ר‡ל  ז‰   – ‰˘ני  ‰חל˜  ‡מנם 
י„יכם מעבו„‰ זר‰ כו'" – ‡ינו מ„ברי רבי מ˙י‡ בן חר˘, ‡ל‡ מ„ברי רבי ‡לעזר ‰˜פר, 

˘חול˜ ˘ם במכיל˙‡ על רבי מ˙י‡ בן חר˘.

וˆ"ע למ‰ חיבר ר˘"י ˘˙י ‰„יעו˙ וכ˙בם ב‰מ˘ך ‡ח„ – ובפרט ˘לפי ז‰ מ˙עורר˙ 
‡ו  חר˘),  בן  מ˙י‡  (כרבי  בלב„  מˆוו˙  ˘˙י  י˘ר‡ל  לבני  ‰יו  ‰‡ם  ‰‡מור‰:  ‰ס˙יר‰ 

˘‰י˙‰ עו„ מˆו‰ ˘לי˘י˙ ˘ל פרי˘‰ מע"ז (כמובן מ„ברי רבי ‡לעזר ‰˜פר)?

עו„ י˘ לעיין: למ‰ ‰וˆרך ר˘"י לˆיין בפירו˘ ‡˙ ˘מו ˘ל רבי מ˙י‡ בן חר˘, ו‰ל‡ 
(כמו ˘נ˙ב‡ר כמ"פ במ„ור ז‰) ‡ין „רכו ˘ל ר˘"י לומר „בר ב˘ם ‡ומרו? ובפרט ˘ב"„יבור 

‰מ˙חיל" ז‰ ‚ופ‡ ‰רי ל‡ ‰בי‡ ‡˙ ˘מו ˘ל רבי ‡לעזר ‰˜פר – ˘‰ו‡ ˘‡מר במכיל˙‡ 
כן  חר˘  בן  מ˙י‡  רבי  ˘ל  ˘˘מו  ˘ז‰  מובן,  ומז‰  כנ"ל;  ר˘"י,  ב„ברי  ‡˙ ‰חל˜ ‰˘ני 

נ˙פר˘ ‰ו‡ מטעם מיוח„, וכ„ל˜מן. 

‚. ו‰בי‡ור בכל ז‰ – וב‰˜„ים ˘‡ל‰ פ˘וט‰ (ר‡‰ ‚ם "‚ור ‡רי‰" כ‡ן ועו„):

י˘ר‡ל  ל‰וˆי‡ ‡˙  כ„י  נפ˘ך:  וממ‰  מˆוו˙" „ו˜‡?!  "˘˙י  ˘ל  פ˘ר ‰ח˘בון  מ‰ 
ממˆב ˘ל "ערום" (מן ‰מˆוו˙) – „י לכ‡ור‰ במˆו‰ ‡ח˙; ו‡ם י˘ ˆורך ˘בני י˘ר‡ל 

י‰יו "לבו˘ים" כ„בעי במˆוו˙ – ‰רי לכ‡ור‰ ‚ם ל‡ „י ב˘˙י מˆוו˙ בלב„!   

ר˘"י: "ו‡˙  ˘מבי‡  ל˘ון ‰כ˙וב  לכפל  כפול [מ˙‡ים  בי˘ר‡ל ‰י‰  ˘‰חסרון  ‡ל‡, 
ערום וערי‰"], ו‰מכוון ב"˘˙י מˆוו˙", ‰ו‡ ל˙˜ן ‡˙ ˘ני ‰חסרונו˙ (ור‡‰ ע„"ז ב‡ל˘יך 

כ‡ן):

(‡) לבני י˘ר‡ל ‰י‰ חסר ב"ע˘‰ טוב", ב˜יום ˘ל מˆוו˙ מע˘יו˙ ˘בזכו˙ם יוכלו 
ל‰˘י‚ ‡˙ ‰מטר‰ ˘ל "˙עב„ון ‡˙ ‰‡ל˜ים על ‰‰ר ‰ז‰" [וכמו ˘פיר˘ ר˘"י (˘מו˙ ‚, 

יב), ˘בזכו˙ מטר‰ זו נ‚‡לו י˘ר‡ל ממˆרים].

מרע",  ב"סור  לי˘ר‡ל  חסר  ‰י‰   (  - ‰רי  חיוביו˙,  מˆוו˙  ל‰ם  ‰יו  ‡ם  (‡פילו  (ב) 
כלומר: טומ‡˙ מˆרים ‰י˙‰ „בו˜‰ ב‰ם, וז‰ עיכב ‡˙ ‰יˆי‡‰ ˘ל‰ם ממˆרים (כי ‡יך 
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ˆ‡ו ממˆרים, כ‡˘ר רוע מˆרים מˆוי' ב˙וך ˙וכם). י≈

ב‡  פסח"  מיל‰": "„ם  ו"„ם  פסח"  ˘˙י ‰מˆוו˙ – "„ם  ב‡ו  פרטים ‡לו  ˘ני  ול˙˜ן 
לפעול בי˘ר‡ל ‡˙ ‰ענין ˘ל "סור מרע" (כ„ל˜מן), ו"„ם מיל‰" ב‡ ל˙˙ לי˘ר‡ל זכו˙ 

˘˙‰י‰ בי„ם ב‡ופן ˘ל "ע˘‰ טוב".

ובז‰ ‚ם מ„ויי˜ ‰ס„ר ב„ברי ר˘"י, ˜ו„ם "„ם פסח" ו‡חר כך "„ם מיל‰" – וכך ‰י‰ 
בפועל: ˘חיט˙ ‰פסח בי"„ בין ‰ערביים, ומיל‰ בליל ט"ו ("˘מלו ב‡ו˙ו ‰ליל‰") – 
˙‰לים  (וכל˘ון ‰כ˙וב –  טוב"  לפני "וע˘‰  מרע"  ל‰˜„ים "סור  ˘י˘  לכלל ‰י„וע  מ˙‡ים 

ל„, טו).

„. וע„יין ˆריך ‰סבר – כיˆ„ ב‡מ˙ ˘ייך "„ם פסח" ל"סור מרע"?

ב‡לילים, ‡מר  ˘טופים  ˘ל „בריו: "ו˘‰יו  בחל˜ ‰˘ני  ומב‡ר  ר˘"י  ממ˘יך  ז‰  על 
ל‰ם 'מ˘כו ו˜חו לכם' – מ˘כו י„יכם מעבו„‰ זר‰ ו˜חו לכם ˆ‡ן ˘ל מˆו‰". כלומר: 
‡ין כוונ˙ ר˘"י ˘‰י˙‰ פעול‰ ומˆוו‰ נוספ˙, ˘לי˘י˙, ˘ל "מ˘כו י„יכם מעבו„‰ זר‰" 
[˘‡ז יו˜˘‰ (כנ"ל ס"‡) ˘‡"כ ‰ן ˘לו˘ מˆוו˙ ול‡ "˘˙י מˆוו˙"] – ‡ל‡ ˘‰ענין „"„ם 
פסח" ‰ו‡ ‰ו‡ ‰פרי˘‰ מעבו„‰ זר‰ (ר‡‰ ‚ם "נחל˙ יע˜ב" על ר˘"י. ועו„). ˘כן כבר לימ„ 
‡ו˙נו ר˘"י בפ' ו‡ר‡ (ח, כב), ‡˘ר ‰ˆ‡ן ‰י‰ ‰"עבו„‰ זר‰" ˘ל מˆרים. ונמˆ‡, ˘בז‰ 
ל˘חוט  במטר‰  ˘ם),  ר˘"י  (כל˘ון  מˆרים"  "יר‡˙  ˘‰ו‡   ,‰˘ לו˜חים  י˘ר‡ל  ˘בני 
ו˘פיר  מˆרים,  ˘ל  זר‰  מ‰עבו„‰  ‰פרי˘‰   ˙‡ מ„‚י˘‰  ‚ופ‡  זו  פעול‰  ‰רי   – ‡ו˙ו 

מ˙˜יים בז‰ "סור מרע" – יˆי‡‰ מטומ‡˙ מˆרים. 

פסח ‰י‡  ˘ל ˜רבן  עי˜ר ‰מˆו‰  – „לכ‡ור‰,  פסח"  ר˘"י: "„ם  ל˘ון  יומ˙˜  [ובז‰ 
[˘לכן  ל‡כיל‰"  ‡ל‡  מ˙חיל˙ו  ב‡  "ל‡  ב)  עו,  (פסחים  ‰מ˘נ‰  וכ„ברי  ב˘רו,  ‡כיל˙ 
ר˘"י  מ„‚י˘  ולמ‰  יב, ‚-„)],  (פר˘˙נו  לפי ‡כלו" „ו˜‡  ל‰יו˙ "‡י˘  ל˜יח˙ ‰˘‰ ˆריכ‰ 

‡˙ ענין ‰"„ם"?

ולפי „רכנו מובן ‰יטב, כי בני„ון „י„ן, ‰זכו˙ לי˘ר‡ל ˘על י„‰ נ‚‡לו ממˆרים, ‡ינ‰ 
˘ום ˆער‡ „‚ופ‡,  ב‰  ˘‡ין  מˆו‰  ˘‰‡כיל‰ "‰י‡  כ‡ן,  ל„ו„  במ˘כיל  (ור‡‰ ‚ם  כ"כ ‡כיל˙ ‰פסח 
‡„רב‰ ‰נ‡‰ וטעמ‡") – ‡ל‡ ‰עי˜ר כ‡ן ‰ו‡ "„ם פסח", ‰מ„‚י˘ ‡˙ ˘ליל˙ וביטול ‰רע 

˘ל מˆרים, על י„י ˘חיט˙ ‰עבו„‰ זר‰ ˘ל‰ם ‚ופ‡ כ"˜רבן" ל‰'].

‰. ו‰נ‰, ר˘"י מפר˘ בענין ז‰ ‡˙ ˘מו ˘ל רבי מ˙י‡ בן חר˘ (כנ"ל ס"ב); ובז‰ ‚ופ‡ 
ו‰יינו,   – ‡ומר"  חר˘  בן  מ˙י‡  רבי  "‰י‰  ‰מכיל˙‡)  ל˘ון   ˙‡ (ומע˙י˜  ר˘"י  מ„‚י˘ 

˘ל‡ זו בלב„ ˘‡מר ז‰ פעם ‡ח˙, ‡ל‡ "‰י‰ ‡ומר" – ˘‰י‰ ר‚יל לומר כן ב˜ביעו˙.

ו‰בי‡ור בז‰:  

‰י‰  חר˘  בן  מ˙י‡  רבי  ˘ל  י˘יב˙ו  מ˜ום  ועו„),  ב.  לב,  (סנ‰„רין  בכ"מ  ‰מסופר  כפי 

כב

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

בחיי ‰יום יום

עייפו˙ ‰מחנכים
ב‰עבר˙  יו˙ר  עו„  ימ‰ר  זו,  ˜„ו˘‰  בעבו„˙‰  כרוך  ˘בו„‡י  נפ˘י  ‰סיפו˜ 

‰עייפו˙, ו˙מור˙‰ – ‰וספ‰ בכחו˙ ‰‚˘מים ו‰רוחנים ‚ם יח„

◇ ◇ ◇

סיפו˜ נפ˘י יעביר ‡˙ ‰עייפו˙
בבי‰"ס  מעבו„˙‰  ביו˙ר  ‰י‡  עיפ‰  ‡˘ר  ˙חי')   .  . (מר˙  ‰י‡  ˘כו˙ב˙  במ‰ 
ומעבו„˙ ‰בי˙, ˙˜ו˙י חז˜‰ ˘ז‰ ר˜ ב˙˜ופ˙ ‰‰˙חל‰, ל‡חר ‰‰פס˜ מ˘ך זמן, ‡בל 
ˆע„ ‡חר ˆע„ נכנס˙ למסלול ו‚ם מ˙ר‚ל˙ ומס„ר˙ זמנ‰ ב‡ופן ˘מ˙מעט˙ ‰עייפו˙ 
בעבו„˙‰ ˜„ו˘‰  כרוך  ˘בו„‡י  נפ˘י  ו‰רי ‰סיפו˜  ל‚מרי.  ˘˙עבור  ע„  ופוח˙,  ‰לוך 
זו, ימ‰ר עו„ יו˙ר ב‰עבר˙ ‰עיפו˙, ו˙מור˙‰ – ‰וספ‰ בכחו˙ ‰‚˘מים ו‰רוחנים ‚ם 

יח„.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"ז, עמ' רי‚)

עייפו˙ מ˘פיע‰ על מˆב ‰רוח
לכן  ‡˘ר  בכ˙˙‰,  ˘˜מו  ו‰בעיו˙  רוח‰  מˆב  ‡ו„ו˙  כו˙ב˙  בו  למכ˙בי‰   במענ‰ 

לע"ע עזב‰ ‡˙ עבו„˙‰ ב‰ור‡‰, ו˘ו‡ל˙ „ע˙י בז‰. 



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ‰לך ‰לבנ‰ בכל ‰חו„˘] – ‰ו‡ חל˜ מן 
ר˜  ‰מˆו˙Œע˘‰ ‚ופ‡. ‰מˆו˙Œע˘‰ ‡ינ‰ 
"יח˘בו  ‡ל‡  „ר‡˘Œחו„˘,  ‰יום  ˜י„ו˘ 
מ˘ך  ˘בכל  לכך  מבי‡  ו‰„בר  וי„עו". 
"ב˘ביל  ‰˙כלי˙  ב‚לוי  ניכר˙  ‚ופ‡  ‰זמן 

‰˙ור‰ . . וב˘ביל י˘ר‡ל"23.

(יז,  ח‚י‚‰  ‰˘"ס  בל˘ון  ‰יטב  [ו„ו"˜ 
חו„˘,  ו˜„˘  ימים  מנ‰  ˙ור‰  "‡מר‰  ב) 
מנ‰ ימים ו˜„˘ עˆר˙" („‡˙˜˘ ז‰ לז‰). 
בז‰  ˘‰‡ריך  ‡מר‰)   ‰"„) ˘ם  ב˙וס'  ור‡‰ 
ל˜„˘  ימים  למנו˙  ˙ור‰  ‡מר‰  ‰יכן 
למימני  חיוב  „י˘  ‰‚ירס‡  ומ˜יים  חו„˘, 

יומי כו'].

ובז‰ י˘ לב‡ר יו˙ר ‚ם טעם ו‚„ר ‰חיוב 
˘נזכר לעיל (ס"‡) לח˘ב ˘נו˙ חמ‰ בכל 
˘נ‰ ו˘נ‰ (ו‰„בר נו‚ע ל„ינ‡, כנ"ל ˘ם), 
כ‰„‚˘˙ ‰רמב"ם "ו‰˘נים ˘‡נו מח˘בין 
˜„ו˘  ˘מˆו˙  מ‡חר  כי  חמ‰",  ˘ני  ‰ם 
‰חו„˘ ב‡‰ ל‚לו˙ ‡˙ מטר˙ ברי‡˙ ‰זמן, 
וכנ"ל  י˘ר‡ל,  וב˘ביל  ‰˙ור‰  ב˘ביל 
 – ˙ור‰"  ˘ל  נע˘‰ ‰זמן "מˆי‡ו˙  ˘עי"ז 
חמ‰,  ל˘נו˙  ‰˘נים  חי˘וב  ‚ם  מובן  ‰רי 
מˆו‰  ב‡מˆעו˙  לפעול  ‰י‡  ‰כוונ‰  ˘כן 
זו בכל פרט במˆי‡ו˙ ‰זמן; ל‡ ר˜ בחל˜ 
‰לבנ‰),  בסיבוב  (‰˙לוי  „"חו„˘"  ‰זמן 

 ‡ ˘יח‰  חכ"ו  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  עו„  ור‡‰   (23
לפ' ב‡ ‡יך לפי ז‰ מ˙ב‡ר ‰יטב ‰‡ „מˆו˙ ˜י„ו˘ 
י˘ר‡ל  ב‰  ˘נˆטוו  ר‡˘ונ‰  מˆו‰  ‰י‡  ‰חו„˘ 

(כמ"˘ ר˘"י ר"פ בר‡˘י˙).

בסיבוב  (‰˙לוי  „"˘נ‰"  בזמן  ‚ם  ‡ל‡ 
‰חמ‰ – ˘‰רי ‡ין ללבנ‰ ˘נ‰ כלל (ר‡ב"ע 
„י  ‡ין  וממיל‡  לכם)).  ‰ז‰  ‰חו„˘  ע‰"פ 

‰˘מ˘  מ‰לך  לפי  כו'  ‰˙˜ופו˙  בחי˘וב 
חו„˘  ל‰וסיף ‡˙  מ˙י  ל„ע˙  (על-מנ˙  ר˜ 
יחולו  ניסן  וחו„˘  ˘פסח  כ„י  ‰עיבור) 
בזמן ‰‡ביב24 (˘‰ו‡ ר˜ פרט ו„ין בח„˘י 
‰˘נ‰), ‡ל‡ זמן ‰˘נ‰ ‚ופ‡, כול‰, ˆריך 
עˆמו  מˆ„  ˙ור‰  ˘ל  מˆי‡ו˙  ל‰ע˘ו˙ 
ברי‡˙ו),  למטר˙  ‰חמ‰  זמן  י‚יע  (ועי"ז 
‰חמ‰  ˘ני  מח˘בים ‡˙  ˘ב"„  עי"ז  וז‡˙ 
‚ופ‡ (וכנ"ל ‰„בר נו‚ע ל„יני ‰˙ור‰ ˘י˘ 

„ינים ‰˜˘ורים ל˘נ˙ ‰חמ‰ „ו˜‡25).

24) ר‡‰ רמב"ם ˘ם פ"„ ‰"‡.

ר'  „„רי˘   ‡‰ ל‰מ˙י˜  י˘  ‰„ברים  ול‡ור   (25
˘ל˘   .  . מˆו˙  ˙רי"‚  סע"ב)  (כ‚,  במכו˙  ˘מל‡י 
‰חמ‰  ימו˙  כמנין  ל‡וין  וחמ˘  ו˘˘ים  מ‡ו˙ 
"מˆו˙  כ˙ב  ‰י„  לספר  ‰˜„מ˙ו  בסוף  [וברמב"ם 
ימי  מנין  ל‰ם  סימן  וחמ˘  ו˘˘ים  מ‡ו˙  ˘ל˘  ל"˙ 
לספר  ב‰˜„מ˙ו  כ˙ב  מז‰  וי˙יר‰  ‰חמ‰".  ˘נו˙ 
‰˘נ‰  ימי  מספר  ˘ס"‰  ל"˙  "מˆוו˙  ‰מˆוו˙ 
 .  . נזכר  ‰מספר  "וז‰  מוסיף  (ו‡ח"כ  ‰˘מ˘י˙" 
בסוף ‚מר‡ מכו˙ . . כנ‚„ ימו˙ ‰חמ‰" ‰יינו ˘ז‰ו 

פירו˘ מ‡מר רז"ל ז‰)].

˘ס"‰   ‰"„ ˘ם  מכו˙  (ריב"ן)  מר˘"י  ול‰עיר 
וב˙נחומ‡  לעבור".  ˘ל‡  עליו  מז‰ירין  יום  "˘בכל 
˙ˆ‡ ב: "ו˘ס"‰ מˆו˙ ל"˙ כמנין ימו˙ ‰חמ‰ ובכל 
ˆווח˙  ˘ו˜ע˙  ˘‰י‡  ע„  זורח˙  ˘‰חמ‰  ויום  יום 
כו'"  בי  ˙עבור  ‡ל   .  . עליך  ‚וזרני  ל‡„ם  ו‡ומר˙ 
˘ם:  ל‰רמב"ם  בספר ‰מˆוו˙  ‚ם  [ו‰וב‡ו ‰„ברים 
"ו‡מרו ‚"כ על „רך ‰„ר˘ . . מˆוו˙ ל"˙ מספר ימי 
‰˘נ‰ כלומר כל יום ויום ‡ומר לו ל‡„ם ‡ל ˙ע˘‰ 

בי עביר‰"]. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ברומי ‰י˙‰  „ינו)  (בי˙  ˘י˘יב˙ו  ספ"ו)  סנ‰„רין  מיימוניו˙ ‰ל'  (‰‚‰ו˙  וי˘ ‡ומרים  ברומי, 
‰‚„ול‰ ביו˙ר ב‡ו˙‰ ˙˜ופ‰. 

חיו  ˘בו  בזמן  ע„יין)  ‡בל  ‰˘ני,  ‰בי˙  חורבן  (ל‡חר  חי  חר˘  בן  מ˙י‡  רבי  ו‰נ‰, 
ז‡˙  ובכל   ,(‡ פו,  ב.  נ‚,  יומ‡   .‡ יז,  מעיל‰  ר‡‰   – וחבריו  (כר˘ב"י  י˘ר‡ל   ıב‡ר רבים  ˙נ‡ים 
˜בע מ˜ומו וי˘יב˙ו „ו˜‡ ברומי, על ‡ף ‰ירי„‰ ˘ב„בר [ומו„‚˘ ב‰מסופר בספרי (פ' ר‡‰ 

יב, כט) ˘כ‡˘ר יˆ‡ רמב"ח לחו"ל ˜רע ב‚„יו]. 

˙למי„יו   ˙‡ ומעו„„  מנחם  ‰י‰  ‰ו‡   – ‡ומר"  חר˘  בן  מ˙י‡  רבי  ˘"‰י‰  וז‰ו 
˘נמˆ‡  מי  ‚ם  וי‰ו„י,  י‰ו„י  ˘לכל  בז‰  ‰י‡  ˙לוי‰  ˘‰‚‡ול‰  ברומי,  עמו  ‰נמˆ‡ים 
ב˘פל ‰מˆב כו' ב‚לו˙ רומי ("ערום וערי‰"), י‰יו "מˆוו˙ ל‰˙עס˜ ב‰ם כ„י ˘י‚‡לו"; 
לזכו˙ם  ˘ם,  לי‰ו„ים ‰נמˆ‡ים  לסייע  כ„י  מ˜ום ‰‚לו˙,  ברומי,  י˘יב˙ו  ולכן ˜בע ‡˙ 

במˆוו˙ ול‰וˆי‡ם ממˆב ˘ל "ערום וערי‰". 

ו‰‰ור‡‰ למע˘‰ פ˘וט‰ ‰י‡, ˘מלב„ מ‰ ˘י‰ו„י מ˙עס˜ ב˙ומ"ˆ ב˙וך ‰„' ‡מו˙ 
˘ל בי˙ ‰כנס˙ ובי˙ ‰מ„ר˘ – "מ˜„˘ מעט", עליו ל‰˘˙„ל ולסייע ‚ם ל‡ו˙ם י‰ו„ים 
‰נמˆ‡ים ב"˜ול ‰מונ‰ ˘ל רומי" (כל' ‰˘"ס – מכו˙ בסופ‰), ול˙˙ בי„ם עכ"פ מˆו‰ ‡ח˙ 
ומוסיף  ו‰ולך  מ"ב),  פ"„  (‡בו˙  מˆו‰"  ‚ורר˙  ˘"מˆו‰  ‰ובטחנו  וכבר  וכו';  ˘˙ים  ‡ו 

ו‡ור, ע„ ל‰‚‡ול‰ ˘ל כלל י˘ר‡ל – בב"‡.



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

"˘בי˙˙" מזי˜י מˆרים
בע˘ור לחו„˘ ‰ז‰, וי˜חו ל‰ם ‡י˘ ˘‰ 
לבי˙ ‡בו˙ ˘‰ לבי˙
ב˘ב˙ . . ל˜חו פסחי‰ן, ˘‡ז ‰י' בע˘ור לחו„˘
(יב, ‚. ˙ו„"‰ ו‡ו˙ו יום ˘ב˙ פז, ב)

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי בנו‚ע ל˘מיר˙ ˘ב˙ מˆינו 
מˆרים  ˘עבו„  בזמן  ˘עו„  חז"ל,  במ„ר˘י  מפור˘ 
מנוח‰  יום  ‰˘ב˙  ˘˙‰י'  פרע‰  על  מ˘‰  פעל 
מעבו„‰ (ר‡‰ ˘מו"ר פ"‡, כח. פ"‰, יח. ו˘"נ), ו‡"כ, 
‰˘ב˙,  ביום  „וו˜‡   ‰˘‰  ˙‡ ל˜ח˙  נˆטוו  מ„וע 
˘ב˙,  ‡יסורי  כו"כ  עם  ˜˘ור‰   ‰˘‰ ל˜יח˙  ‰רי 

כ˜נין ומו"מ, ‰וˆ‡‰ מר˘ו˙ לר˘ו˙ וכיו"ב? 

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ל˜ח˙  ל‡  מ˜ום  י˘  ˘ב˙  ‡יסורי  ˘מˆ„  ‡ף 
ענין  ˙וכן  על  מ„ובר  כ‡˘ר  ‡ך  ב˘ב˙,   ‰˘‰  ˙‡
˙וכן  ‰ו‡  ‰ו‡   ‰˘‰ ל˜יח˙  ‡„רב‰  ‰רי  ‰˘ב˙, 

ענין ‰˘ב˙.

ויובן ז‰ ע"פ מ‰ „‡י˙‡ במ„ר˘ (יל˜וט ˘מעוני 
בח˜ו˙י רמז ˙רעב, ˙ו"כ ˘ם) על ‰פסו˜ "מזמור ˘יר 

מן  מזי˜ין  למ˘בי˙  ליום ‰˘ב˙": "ליום ‰˘ב˙ – 
"˘ב˙"  ענין  ˘˙וכן  ונמˆ‡,  יזי˜ו".  ˘ל‡  ‰עולם 
˘ם,  במ„ר˘  ומבו‡ר  ממזי˜ים.  "˘בי˙‰"  ‰ו‡ 
„"מעבירם  ב‡ופן  ל‰יו˙  יכול‰  זו  „"˘בי˙‰" 
˘ל  "˘בחו  ‡ך  ˘ם),  ב˙ו"כ  ר"י  („ע˙  ‰עולם"  מן 
ב‡ופן  מ˙˜יימ˙  זו  "˘בי˙‰"  כ‡˘ר  ‰ו‡  מ˜ום" 
פירו˘  ור‡‰  ˘ם.  (˙ו"כ  מזי˜ים"  ו‡ין  מזי˜ים  "˘י˘ 
"י‰ל ‡ור" (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ נ"ע) ע‰"פ "מזמור ˘יר 

ליום ‰˘ב˙").

"נע˘‰  לחו„˘  בע˘ור   ‰˘‰ בל˜יח˙  ו‰נ‰, 
פסחי‰ם  י˘ר‡ל  "כ˘ל˜חו  כי  ‚„ול",  נס  בו 
‡ˆל  ‰עולם  ‡ומו˙  בכורי  נ˙˜בˆו  ˘ב˙,  ב‡ו˙ו 
י˘ר‡ל ו˘‡לום למ‰ ז‰ ‰ם עו˘ין כך, ‡מרו ל‰ם 
‰לכו  מˆרים.  בכורי  ˘י‰רו‚  ל‰'  ‰ו‡  פסח  זבח 
מ‰ם  לב˜˘  פרע‰  ו‡ל  ‡בו˙י‰ם  ‡ˆל  בכורי‰ם 
‰בכורו˙  וע˘ו  רˆו.  ול‡  י˘ר‡ל,   ˙‡ ˘י˘לחו 
עמ‰ם מלחמ‰ ו‰ר‚ו ‰רב‰ מ‰ם" (ל' ˘ו"ע ‡„מו"ר 

‰ז˜ן סי' ˙ל ס"‡, ו˘"נ).

לחו„˘  בע˘ור   ‰˘‰ ˘בל˜יח˙  נמˆ‡,  ועפ"ז 
נעל‰  ב‡ופן  ‰מזי˜ים  מן  ‰"˘בי˙‰"  נ˙˜יים 

ממ˘ל˙  ˙ח˙  ע„יין  י˘ר‡ל  ˘למרו˙ ‰יו˙  ביו˙ר, 
פרע‰, ו"י˘ מזי˜ים" בעולם, מ"מ ב‡ו "בכורי‰ם" 
ו"בכורים"  ו‚„ולי  י˘ר‡ל",   ˙‡ "˘י˘לחו  וב˜˘ו 
ונלחמו  ˘פעלו  ‡לו  ‰ם  מˆרים  ˘ל  ‰"מזי˜ים" 

לטוב˙ י˘ר‡ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז, עמ' 58 ו‡ילך)

"ל‡ ‰י‰ נ‚‡ל" ‡ו "ל‡ 
‰י‰ כ„‡י ל‰י‚‡ל"

ו‰‚„˙ לבנך ביום ‰‰ו‡ ל‡מר בעבור ז‰ 
ע˘‰ ‰' לי

רמז ˙˘וב‰ לבן ר˘ע לומר ע˘‰ ‰' לי ול‡ לך, ˘‡ילו 
‰יי˙ ˘ם ל‡ ‰יי˙ כ„‡י לי‚‡ל
(י‚, ח. ר˘"י)

‡ומרים  ר˘ע,  לבן  ב˙˘וב‰  פסח,  ˘ל  ב‰‚„‰ 
"לי ול‡ לו, ‡ילו ‰י' ˘ם ל‡ ‰י' נ‚‡ל", ‡ך בר˘"י 
מ„וע  לעיין  וי˘  לי‚‡ל".  כ„‡י  ‰יי˙  "ל‡  כו˙ב 
ול‡  לי‚‡ל",  "כ„‡י  ‰י'  ל‡  ˘‰ר˘ע  ר˘"י  פיר˘ 

פיר˘ ˘ל‡ ‰י' נ‚‡ל כל עי˜ר?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

חו˘ך  "וי‰י  חו˘ך  למכ˙  בנו‚ע  ‰פסו˜  על 
"ולמ‰  ר˘"י  כ˙ב  ו‚ו'"  ימים  ˘ל˘˙  ו‚ו'  ‡פיל‰ 
‰„ור  ב‡ו˙ו  בי˘ר‡ל  ˘‰יו  חו˘ך,  עלי‰ם  ‰בי‡ 
ימי  ב˘ל˘˙  ומ˙ו  לˆ‡˙,  רוˆים  ‰יו  ול‡  ר˘עים, 

‡פיל‰" (י, כב).

רוˆים  ‰יו  ˘"ל‡  ‡לו  ˘ר˜  נמˆ‡  ועפ"ז 
לˆ‡˙" - נענ˘ו ˘ל‡ לי‚‡ל ממˆרים, ‡ך ‰ר˘עים 
ונ‚‡לו  ז‰,  בעונ˘  נענ˘ו  ל‡   – ‡חרים  בעניינים 
י"‡  חל˜  ˘יחו˙"  ב"ל˜וטי  לז‰  (ור‡‰ ‰טעם  ממˆרים 

עמ' 3 ו‡ילך).

ומכיון ˘חט‡ו ˘ל ‰"בן ר˘ע" בכ˙וב ז‰ ‰ו‡ 
ר˜ בז‰ ˘"‰וˆי‡ עˆמו מן ‰כלל" ˘ל מˆוו˙ ˜רבן 
פסח וכיו"ב, ול‡ בז‰ ˘‡ינו רוˆ‰ לˆ‡˙ ממˆרים, 
ול‡  לי‚‡ל"  כ„‡י  ‰יי˙  ˘"ל‡  ר˘"י  פיר˘  לכן 
‰י'  ˘ל‡  ‡ף  כז‰  ר˘ע  ‚ם  כי  נ‚‡ל",  ‰י'  ˘"ל‡ 

"כ„‡י לי‚‡ל" - ‰י' נ‚‡ל ממˆרים בפועל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 187 ‰ע' 35)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ופיר˘ כו'"16].

ו‰נ‰, בנו‚ע לכל עניני ‰ברי‡‰ ‰כוונ‰ 
 ıחפ ˘ל  ברי‡˙ו  מטר˙  מילוי  ר˜  ‡ינ‰ 
˘‰„בר  ‰י‡  ‰כוונ‰  ‡ל‡  ז‰,  מסויים 
ובכל  ‰ברי‡17‰  בכל  יוסיף)  (‡ו  יפעל 
בברי‡‰  „בר  ˘כל  עי"ז  וז‡˙  פרטי', 
בעבו„˙ו  לי‰ו„י  ‰וספ‰  ומבי‡  "מסייע" 
לפי'  ‰רמב"ם  ב‰˜„מ˙  ב‡רוכ‰  [ר‡‰ 
‰מ˘ניו˙ („"‰ ‡חר כן ר‡‰ ל‰ס˙פ˜) ˘מב‡ר 
˘˙ח˙  ‰נמˆ‡ים  "˘כל  ‡יך  ב‡רוכ‰ 
לב„ו",  ‰‡„ם  ב˘ביל  נמˆ‡ו  ‰ירח  ‚ל‚ל 
‚ופ‡  ‰מ„בר  מין  ˘כל  לב‡ר  וממ˘יך 
לעסו˜  ˘יוכל  ‰˘לם  ‰חכם  ב˘ביל  נבר‡ 
עיי"˘  ‰טוב.  ובמע˘‰  ‰‡ל˜י˙  בחכמ‰ 
בכל  ‰˘ימו˘  ב‡ופן  ‰חילו˜ים  בפרטיו˙ 
„בר ב˘ביל ‰חכם (בפרט, ו‰‡„ם בכלל)]. 
לעבו„˙  ‰עולם  חפˆי  ˘ל  ז‰  ובסיוע 
מכ˘ירי  „ר‚ו˙,  לכמ‰  חלו˜‰  י˘  ‰‡„ם 
(וכ‰‚„רים  וכיו"ב  למכ˘יר  מכ˘יר  מˆו‰, 
‰מבו‡רים בסו‚י‡ „˘ב˙ (˜ל, ‡) „"כור˙ין 
ברזל"  לע˘ו˙  פחמין  לע˘ו˙  עˆחם 

ל‡יזמל ˘ל מיל‰ (ר˘"י ˘ם)).

‰ו‡  מז18‰)  יו˙ר  (ו‡ף  ע„"ז  ומע˙‰ 

16) ור‡‰ ב"ר רפ"ו.

פ"‚  ˙˘וב‰  (‰ל'  ‰רמב"ם  מספ"„  ל‰עיר   (17
‰"„) „"ˆריך כל ‡„ם ˘יר‡‰ עˆמו כל ‰˘נ‰ כול‰ 
‰עולם  כל  ו‡˙  כו'  ‰כריע  ‡ח˙  מˆו‰  ע˘‰  כו' 

כולו".

‰י‡  (ברי‡˙ו  ‰ל‡  עˆמו  מˆ„  ‰זמן  ˘‰רי   (18
מ„יני  ˘בכמ‰  וע„  ‡ח„.  ‰מ˘ך  ˘)‰ו‡  ב‡ופן 
„ברי  (ר‡‰  ‡ח˙  נ˜ו„‰  כולו  ‰זמן  ח˘יב  ‰˙ור‰ 
‰‚‡ון מר‚ˆוב בˆפע"נ מ‰„"˙ כח, ב. מ„, ב. ˘ו"˙ 
פ"‚).  ˆפונו˙  מפענח  סל"ב.  ח"ב  „ווינס˜  ˆפע"נ 
מוחלפ˙"  ˙‰י'  ל‡  „"‰˙ור‰   ‡‰ יומ˙˜  ועפ"ז 
מלכים  יסו„י ‰˙ור‰. ‰ל'  מ‰ל'  רפ"ט  רמב"ם  (ר‡‰ 

‰ברי‡‰  מטר˙  ˘‰˘למ˙  לזמן,  בנו‚ע 
ו˜„ו˘  ב˜ביע˙  ר˜  ח„˘י ‰˘נ‰ ‡ינ‰  ˘ל 
„‰יינו  ‰˘נ19‰,  מוע„י  ‡ו  חו„˘  ר‡˘ 
ימים מסויימים בחו„˘, ‡ל‡ כ‡˘ר ניכר˙ 
ר"ח  ל‡חרי  מ˘ך ‰זמן (‚ם  בכל  ומור‚˘˙ 
ו"ב˘ביל  ‰˙ור‰"  "ב˘ביל  ‰˙כלי˙  כו') 
 ˙‡ מ˜יימים  ˘ב"„  עי"ז  וז‡˙  י˘ר‡ל", 
‰"מˆו˙ ע˘‰ . . לח˘ב ולי„ע ול˜בוע ב‡י 
‰˘נ‰",  ומח„˘י  ח„˘  כל  ˙חל˙  יום  ז‰ 
ול„ע˙  לח˘ב  ב"„  ז˜ו˜ים  כך  ל˘ם  כ‡˘ר 
‡˙ פרטי ‰ח˘בונו˙ ˘ל מ‰לך ‰לבנ‰ כו' 
כו'"  ומ‰לכם  ‰כוכבים  מ˜ומו˙  (ו"יו„עין 
לז‰  בנוסף  כלומר,  ‰"ו)).  פ"‡  ˘ם  (רמב"ם 

ע"י  ח„˘י ‰˘נ‰  זמן  על  פעול‰  כ‡ן  ˘י˘ 
˜ביעו˙ ו˜„ו˘20 ר‡˘ ‰חו„˘, ‰נע˘ים ‚ם 
בינ˙יים  ‰זמן̆  לˆורך ‰מוע„ו˙21, ב‡ופן̆ 
˘ל  ל˜„ו˘˙ ‰זמן  בלב„  מעין ‰כ˘ר  ‰ו‡ 
ר‡˘  זמן  ˘י‚יע  על-מנ˙  (˘‰רי  ‰מוע„ו˙ 
במˆי‡ו˙  ˆורך  י˘  ‰˘נ‰  ומוע„י  חו„˘ 
וכו'),  ˘בחו„˘  ‰זמן  מ˘ך  כל  (ובי„יע˙) 
[˘ב"„  ‰ח˘בון  עˆם  כן:  על  י˙ר  ‰נ‰ 
(ל˘ון  ‰ירח"  יר‡‰  ‡ם  וי„עו  "יח˘בו 
‰מ˘ך  לכל  ‰נו‚ע  „בר  ‰"ז)22,  ˘ם  ‰רמב"ם 

חל˜ ‰יסו„  לפר˜  סנ‰' ‰˜„מ‰  פי‰"מ  ס‰"‚.  פי"‡ 
‰˙˘יעי).

ס"ב  לעיל  בפרטיו˙  ר‡‰  ‰מוע„ים  בענין   (19
וב‰ערו˙ 5-6. 

זמן ‰ז‰ ‡ומרים ˜„ו˘˙  על  פ˘וט „‚ם  „‰רי   (20
מוע„ו˙ מסור‰ לב"„ (ל˘ון ‰מכיל˙‡ ˙˘‡ ל‡, טו) 
ור‡‰   .(‡ מט,  (ברכו˙  לזמנים  „˜„˘ינ‰ו  וי˘ר‡ל 

‰˘‚ו˙ ‰רמב"ן לס‰מ"ˆ ˘ם בסופו.

21) ר‡‰ ר˘ב"ם ב"ב ˜כ‡, ‡.

22) ור‡‰ מנ"ח ˘ם ב˙חיל˙ו „ל„ע˙ ‰רמב"ם ‚ם 
חי˘וב ‰ח˘בון ˆ"ל ב‡רı י˘ר‡ל „ו˜‡ (כמו ˜י„ו˘ 

‰חו„˘ ˘‰ו‡ „ו˜‡ ע"י סנ‰„רין ˘ב‡"י כו').



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙כלי˙  על  ול‰וכיח  ל‰ר‡ו˙  זו ‰ו‡  מˆו‰ 
‰ו‡  „‡ף  ‰˜ב"13‰,  ˘בר‡  ‰זמן  מˆי‡ו˙ 
ב˘ביל  ‡ל‡  נבר‡  ל‡  ‰ברי‡‰  כל  כמו 
‰˙ור‰ וב˘ביל י˘ר‡ל (כ„ברי רז"ל על כללו˙ 

‰ברי‡‰ ˘‰בי‡ ר˘"י על ‰˙ור‰ ר"פ בר‡˘י˙).

בכללם  ‰מˆוו˙  ˘ל  „מ‰ו˙ן  פירו˘, 
˘ל  ברי‡˙ו  כוונ˙  ו‰˘למ˙  מילוי  ‰י‡ 
כי  ‰מˆו‰,  מ˙˜יימ˙  ˘בו  ‰מסויים  ‰„בר 
ב˘ביל  ר˜  ‰י‡  כול‰  ברי‡˙ו  כוונ˙  כל 
ו˙וכנו  מ‰ו˙ו  כל  וז‰  וי˘ר‡ל  ‰˙ור‰ 
‚ם  ז‰  ל‚„ר  ונפ˜ו˙‡  ביטוי  [וי˘  ‰‡מי˙י 
˘כ˘ם  ב)  כ„,  (˘ב˙  ˜יי"ל  „‰נ‰  ב‰לכ‰, 
˘‰ו‡  (לפי  ביו"ט  ˜„˘ים  ˘ורפין  ˘‡ין 
ˆורך ‚בו‰ ול‡ ˆורך ‰„יוט) כן ‡ין ˘ורפין 
 ‰"„) ‰˙וס'  ו‰˜˘ו  ביו"ט.  טמ‡‰  ˙רומ‰ 
ביˆ‰  ועל   ‰"„  .‡ מו,  פסחים  ל‡   ‰"„ ˘ם.  לפי 

מ˘ריפ˙  ל‰נו˙  ˘מו˙ר  „מ‡חר  ב),  כז, 

˙רומ‰ ‡מ‡י ל‡ ‰ו˙ר‰ ˘ריפ˙‰ (על מנ˙ 
˙ב˘ילו, „‡יכ‡ ˆורך ‡וכל  ˙ח˙  ל‰סי˜ו) 
„"‰ו‡יל  ˘ם)14  (ביˆ‰  ‰˙וס'  ו˙י'  נפ˘. 
ˆורך  לי'  בטל  ‚בו‰  ˆורך  נמי  בי'  ו‡י˙ 
כולו  כ‡ילו  ו‰וי  ‚בו‰  ˆורך  ‡ˆל  ‰„יוט 
„ור˘  ז‰   ıירו˙ פ˘טו˙  וע"פ  ‚בו‰",  ˘ל 
לˆורך  ‚בו‰  ˆורך  יבטל  „למ‰  ‰סבר‰ 

13) כי ‰זמן ‡ף ‰ו‡ ברי‡‰ ˘נבר‡‰ ע"י ‰˜ב"‰ 
ו„עו˙  ‡מונו˙  פ"ל.  ח"ב  ל‰רמב"ם  מו"נ  ר‡‰   –
סי'  ר˘ב"‡  ˘ו"˙   .'„‰ ו‰ר‡י'   ‰"„ ס"‡  ל‰רס"‚ 
ח"‡  מ‡כ"ח  מפ‡נו  לרמ"ע  מ‡מרו˙  ע˘ר‰  ˙יח. 

פט"ז. ספורנו ב˙חיל˙ פירו˘ו על ‰˙ור‰. ועו„.

ממעזריט˘  ‰מ‚י„  ב„ברי  ‰„ברים   ˙˘‚„‰ ור‡‰ 
 ‰"„ רי˘   ˘"˜‰ ˘ער  „‡"ח  עם  בסי„ור  ˘‰וב‡ו 
ל‰בין פ"ר „˜"˘. ור‡‰ עו„ בז‰ בל˜ו"˘ חי"ז ס"ע 

59 ו‡ילך. ח"י ע' 176-7.

‡חר  בס‚נון  ˘ם  ופסחים  ˘ב˙  ˙וס'  ור‡‰   (14
.˙ˆ˜

כי  ‰„בר,  מובן  ‰נ"ל  ע"פ  ‡בל  ‰„יוט; 
ב˘ביל  כל „בר ‰י‡  ˘ל  ‡מי˙˙ ‰מˆי‡ו˙ 
ע"פ  ˘ימו˘  ב„בר  עו˘ין  וכ‡˘ר  ‰˙ור‰, 
˘וב  מˆו‰  בו  ומ˜יימין  ו˙כלי˙ו  כוונ˙ו 
‰חיˆוניים  ‰פרטים  כל  ובטלים  מס˙ל˜ים 
מˆי‡ו˙ו  ר˜  ונ˘‡ר˙  ˘במˆי‡ו˙ו 
מ‡חר  ול‰כי  ‰מˆו‰,  ‰י‡  ‰˙כלי˙י˙ 
ˆורך  ‰ו‡  ˙רומ‰  ˘ריפ˙  ו˙כלי˙  ˘כוונ˙ 
˘ב„בר15].  ממיל‡ ˆורך ‰„יוט  בטל  ‚בו‰ 
˜„ו˘,   ıחפ‰ נע˘‰  בו  ‰מˆו‰  ˜יום  וע"י 

ב‚„ר חפˆ‡ ˘ל מˆו‰ וכו'.

מובן,  נבר‡,  ‰ו‡  ‰זמן  ˘‚ם  ומ‡חר 
˘‰י‡  למˆי‡ו˙ ‰זמן,  בנו‚ע  ‚ם  ˘כן ‰ו‡ 
"ב˘ביל ‰˙ור‰ וב˘ביל י˘ר‡ל". ומע˙‰, 
„עי"ז  ‰חו„˘,  ˜„ו˘  מˆו˙  ˙וכן  ז‰ו 
חו„˘  ר‡˘   – ח„˘ים  מ˜„˘ים  ˘י˘ר‡ל 
‰זמן  ˘מˆי‡ו˙  מ‚לים  ‰ם   – ומוע„ים 
וב˘ביל  ‰˙ור‰  ב˘ביל  ‰י‡  ל‡מי˙˙‰ 
י˘ר‡ל [וכמו ˘פיר˘ „ו„ ‰מלך (˙‰לים ˜„, 
למוע„ים",   (  – מ‰  (ל˘ם  ירח  "ע˘‰  יט) 
לכם  ‰ז‰  „‰חו„˘  ע‰"פ  ב˘מו"ר  ויעויי' 
ב˘ביל  ‰לבנ‰  בר‡  "לכך  בסופו)  כב  (פט"ו, 

„ו„  עמ„   .  . כו'  י˘ר‡ל  ˘י‰יו  מוע„ו˙ 

מבטל˙ ‡ף ‡˙ ‰מˆי‡ו˙  „בר  ˘ל  כוונ˙ו  כי   (15
סע"ב.   ,‚ˆ (˘ב˙  „˜יי"ל  כ‰‡  ˘לו,  ‰חומרי˙ 
פחו˙  ‡וכלין  „"‰מוˆי‡  ספי"ח)  ˘ב˙  ‰ל'  רמב"ם 
טפיל‰  ˘‰כלי  ‰כלי  על  ‡ף  פטור  בכלי  מכ˘יעור 
‰וˆ‡‰  ˘יעור  י˘  ‰חומרי  ˘בכלי  „‡ף  ‰יינו  לו", 
‰נ‰  ‰‰וˆ‡‰),  על  חייב  עˆמו  בפני  מוˆי‡ו  (ו‡ילו 
ב˘ביל  ‰י‡  כ‡ן  ‰כלי  ב‰וˆ‡˙  ˘כוונ˙ו  מ‡חר 
‰כלי  ˘ל  ‰‚˘מי˙  מˆי‡ו˙ו  מ˙בטל˙  ‰‡וכלין 
ו‰י‡ טפיל‰ ‡ל ‰כוונ‰, ‰‡וכלין, ע„ ˘‰כלי נע˘‰ 
פחו˙  ‰ם  ˘‰‡וכלין  ומ‡חר  ‰‡וכלין,  מן  כחל˜ 
(‡ף  מכ˘יעור ‰ו‡  פחו˙  ‰כלי  ‚ם  – ‰רי  מכ˘יעור 

˘מˆ„ מˆי‡ו˙ו ‰‚˘מי˙ י˘ בו ˘יעור).

י

יינה של תורהיינה של תורה

 ˙כלי˙ ‰כוונ‰ - ל‰פוך ‰"י˘" ל"‡ין"
 - לכם"  ‰ז‰  מ‰חו„˘  ‡ל‡  ‰˙ור‰   ˙‡ ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י׳  ״ל‡  מ‡רז״ל  בי‡ור 

„לכ‡ור‰ ‡ין זו מˆוו‰ יסו„י˙ ˘ר‡וי לפ˙וח ב‰ - ע"פ פנימיו˙ 

‰ז‰  ‰חו„˘  ל‡מר  מˆרים   ıב‡ר ‡‰רן  ו‡ל  מ˘‰  ‡ל   '‰ "וי‡מר  ‰פסו˜  ‡ו„ו˙   .‡
לכם ו‚ו'" (פר˘˙נו יב, ‡-ב), ˘בו ˆיווי ‰˘י"˙ נ‡מר למ˘‰ ו‡‰רן ביח„ – ‡י˙‡ במ„ר˘ 
רב‰ ע‰"פ "טובים ‰˘נים מן ‰‡ח„" (˜‰ל˙ „, ט) – "טוב‰ פר˘‰ ˘נ‡מר‰ על פי ˘נים 
ומבי‡ ‡˙  ו‚ו'",  ו‡ל ‡‰רן  מ˘‰  וי‡מר ‰' ‡ל  ˘נ‡מר  ב˘נים  ביחי„,  ˘נ‡מר‰  מפר˘‰ 

‰פסו˜ ˘בפר˘˙נו.

ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור:

‰לו‡ "י"‚ „ברו˙ נ‡מרו ב˙ור‰ למ˘‰ ול‡‰רן" (כ„‡י˙‡ ב˙ו"כ ופר˘"י ר"פ וי˜ר‡); ו‡"כ, 
מ„וע נ˜ט ‰מ„ר˘ ב˙ור „ו‚מ‡ „ו˜‡ ‡˙ ‰פסו˜ „נן, „˜‡י בפר˘˙ "‰חו„˘ ‰ז‰ לכם"?

ב‰  ˘נˆטוו  ר‡˘ונ‰  לכם" ‰וי "מˆו‰  ב‰‡ „"‰חו„˘ ‰ז‰  ב‰˜„ם ‰בי‡ור  ויובן  ב. 
לכם"  ‰ז‰  מ‰חו„˘  ‡ל‡  ‰˙ור‰   ˙‡ ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י'  ˘"ל‡  כך  כ„י  וע„  י˘ר‡ל", 
(פר˘"י ר"פ בר‡˘י˙); ו‰רי לכ‡ור‰, ‰י' מ˙‡ים יו˙ר ˘‰ˆיווי „"‡נכי ‰' ‡לו˜יך" ‡ו„ו˙ 

ו‰יסו„  ‰‰˙חל‰  ˘ז‰ו  מפני   – ר‡˘ונ‰"  ‰"מˆו‰  י‰י'  ‰ו‡  ˘מים,  מלכו˙  עול  ˜בל˙ 
ל˜יום כל ‰מˆוו˙?
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ו‰בי‡ור בז‰:

˙כלי˙ ‰כוונ‰ במע˘‰ ‰מˆוו˙ ‰ו‡ (כ„ברי מ„ר˘ ˙נחומ‡ נ˘‡ טז) "ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ 
ועי"ז  י˙',  ל˜„ו˘˙ו  ומכון  לכלי  מˆי‡ו˙ ‰עולם ‰‚˘מי  ל‰פוך ‡˙  ו‰יינו,  ב˙ח˙ונים". 
‰ב‰מ‰  עור  נ‰פך  ˙פילין  מˆו˙  ע"י  [ול„ו‚מ‡:  ‰˘י"˙  עבור  ר‡וי'  '„יר‰'  לע˘ו˙ו 

‰‚˘מי˙ ל‰יו˙ ˜„ו˘ ב˜„ו˘˙ו י˙', וכיו"ב ב˘‡ר ‰מˆוו˙]. 

ו‰נ‰, „בר ז‰ ‰וי חי„ו˘ מיוח„ ב‰ברי‡‰, כ(פירו˘ ‰פנימי ב)מ‡מר רז"ל (כ˙ובו˙ ‰, 
‡) "‚„ולים מע˘‰ ‰ˆ„י˜ים יו˙ר ממע˘‰ ˘מים ו‡רı" – כי "מע˘‰ ˘מים ו‡רı" ‰וי 
מˆי‡ו˙  ביטול  נפעל  ומˆוו˙  ב˙ור‰  ע"י "מע˘‰ ‰ˆ„י˜ים"  ו‡ילו  מ‡ין,  י˘  ˘ל  ברי‡‰ 
מי˘˜ל  י‰בי,  מי‰ב  ˘מי‡  ˘כן "מן  טפי;  חי„ו˘  ‰י˘ ‰‚˘מי ‡ל ‰'‡ין' ‰‡לו˜י, „‰וי 
ל‡ ˘˜לי" (˙עני˙ כ‰, ‡). ונמˆ‡, ˘לפעול בי˘ ‰‚˘מי ˘י˙בטל ל‡ין ‰‡לו˜י ("מי˘˜ל"), 

‰וי חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר מ‡˘ר ל‰וו˙ „בר ח„˘ מ‡ין לי˘ ("מי‰ב י‰בי").

ולפי-ז‰ מובן ‰טעם ˘„וו˜‡ "‰חו„˘ ‰ז‰ לכם" ‰וי "מˆו‰ ר‡˘ונ‰":

„‰נ‰, ‰ˆיווי "‡נכי ‰' ‡לו˜יך" ‰ו‡ ‡מנם ‰יסו„ ל˜יום כל ‰מˆוו˙ בפועל – „בכ„י 
˘‰‡„ם י˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ כ„בעי ז‰ו ר˜ ל‡חרי ˘‰ו‡ מ˜בל עליו עול מלכו˙ ˘מים; 

˘‰מˆוו˙  ‰נ"ל  ‰מחו„˘˙  ‰פעול‰   – ‰מˆוו˙  מע˘‰  ˘ל  ‰מטר‰  ˙כלי˙  ‡מנם, 
חי„ו˘,  מל˘ון  ‰ו‡  „"חו„˘"  לכם".  ‰ז‰  ב"‰חו„˘  „ו˜‡  מרומז˙   – בעולם  פועלים 
 ˙‡ מכינים  ˘‰ם  "לכם",   – י˘ר‡ל  לבני  נמסר‰  בעולם  ‰מˆוו˙  ˘ל  ‰חי„ו˘  ופעול˙ 

‰עולם "ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים".

‚. ובפרטיו˙ יו˙ר, ‰נ‰ ב'חי„ו˘' ז‰ ˘ל "ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים" – י˘נם ב' 
פרטים:

(‡) חי„ו˘ מˆ„ ‰"˙ח˙ונים" – ו‰יינו ˘מˆי‡ו˙ ‰עולם ‰‚˘מי, ˘‰ו‡ "מל‡ ˜ליפו˙ 
וס"‡ ˘‰ן נ‚„ ‰' ממ˘" (˙ני‡ פל"ו), נע˘‰ מוכ˘ר ל‰יו˙ "„יר‰" למ˘כן ‰˘י"˙. ובכ„י 

˘י‰י' „בר ז‰ ‰ו‡ ע"י ביטול ‰י˘ ‰‚˘מי ל'‡ין' – „‰וי חי„ו˘ כנ"ל. 

˘˙˙‚ל‰  י˙',  עˆמו˙ו  על  ˜‡י  י˙'"  לו  ב"„יר‰  „‰כוונ‰   – ‰˜ב"‰  מˆ„  חי„ו˘  (ב) 
 ıבעולם ‰ז‰; „כ˘ם ˘ב‡„ם, ל‰ב„יל, י˘נו חילו˜ בין מעמ„ו ומˆבו כ˘‰ו‡ מ‰לך בחו
ע„"מ, לבין ‰מˆ‡ו˙ו ב„יר˙ו ‰פרטי˙, „ב‰ ‰ו‡ נמˆ‡ ומ˙‚ל‰ בכל עˆמו˙ו – כן ‰ו‡ 
ב'„יר˙ו' ˘ל מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰, ‡˘ר ‰ימˆ‡ו˙ו בעולם ‰ז‰, ‰מ‰וו‰ "„יר‰ לו 

י˙'", ‰י‡ בכל עˆמו˙ו י˙'.

ר˜  ‰וי  מ‡ין  י˘  ˘ל  ברי‡‰  ב„רך  ‰עולם  ‰˙‰וו˙  ˘כן,   – חי„ו˘  ‰וי  ז‰  פרט  ו‡ף 
"‰‡ר‰" מכחו ˘ל ‰˘י"˙, ככ˙וב (˙‰לים ל‚, ו) "ב„בר ‰' ˘מים נע˘ו" (ו‰יינו, ˘‰˙‰וו˙ 
נפעל  ז‰  ‡ין  ‡בל  ע„"מ),  ב‡„ם  „יבור  ע"„  ˘‰י‡  ‰חיˆוני˙  מ‰„ר‚‡  ר˜  ‰י‡  ‰עולם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

˘ל ‰מˆו‰ ‰ו‡ ‰ב‡˙  ו˙וכנ‰  מ‰ו˙‰  כל 
˘נכלל  מ‰ו  מסויימים,  זמנים  על  ˜„ו˘‰ 
˘ל ‰ב‡˙  ענין  בו  ˘‡י ן  ז‰  עיבור  כ‡ן ‚ם 
ול‡  ˘נים",  בל˘ון "עיבור  ונ˜ר‡  ˜„ו˘‰, 

"˜„ו˘ ˘נים".

חי˘וב  לחוב˙  בנו‚ע  ‚ם  וב‡מ˙, 
‰„בר  ‰י'  פעם  בכל  ל‡  ‰רי  ‰ח„˘ים 
ר"ח  יום   ˙‡ מ˜„˘ים  ˘ב"„  ב‡ופן 
˘‰יו  בזמן  (‡פילו  מ˜ו„˘  ב‡מיר˙ 
מ˜„˘ין  ˘‰רי "‡ין  ע"פ ‰ר‡י'),  מ˜„˘ים 
פ"ב  ˘ם  (רמב"ם  בזמנו"  ˘נר‡‰  חו„˘  ‡ל‡ 
 – (ו˘"נ))  ב  יו"„,  בסנ‰„ין  ר‡ב"ˆ  וכ„ע˙  ‰"ח, 

מ˜„˘ין  כי "‡ין  ל',  ביום  ר"ח ‰ו‡  כ‡˘ר 
‡ל‡ על ‰ר‡י'", כמ"˘ ‰רמב"ם (˘ם פי"ח 
ב˙חיל˙‰   „ (מˆו‰  חינוך  מנח˙  ור‡‰  ‰"ח). 

„"‰ ו‰נ‰ מˆו‰ זו), „ענין ז‰ ‰ו‡ לכו"ע – כי 

ענין  ‰ו‡  ‰ר‡י'"  "על  ל˜„˘  ˘מˆו‰  מ‰ 
(‡ומרים  מ˜„˘ים  ‡ין  ˘‰ב"„  מז‰  בפ"ע 

מ˜ו„˘) ‡ל‡ חו„˘ ˘נר‡‰ בזמנו.

פ"‰  (˘ם  ‰רמב"ם  „ל˘יט˙  ז‡˙,  ועו„ 
˘בזמן  ‰ו‡  מסיני  למ˘‰  "‰לכ‰  ‰"ב) 

ובזמן  ‰ר‡י'  פי  על  ˜ובעין  סנ‰„רין  ˘י˘ 
פי ‰ח˘בון  על  סנ‰„רין ˜ובעין  ˘ם  ˘‡ין 
נז˜˜ין  ו‡ין  ‰יום  בו  מח˘בין  ˘‡נו  ‰ז‰ 
לר‡י'", ולכ‡ור‰, לפי ז‰ ‚ם ‰˜ביעו˙ ע"פ 
‰חו„˘10.  ˜„ו˘  במˆו˙  נכלל˙  ‰ח˘בון 
„"‡ין  כנ"ל  מ˜„˘ין,  ‡ין  ז‰  ב‡ופן  ו‰רי 

מ˜„˘ין ‡ל‡ על ‰ר‡י'".

זו,  במˆו‰  יו˙ר  רחב‰  מ‰ו˙  י"ל  ולז‰   
‰"חפˆ‡"  כל  על  פעול‰  ‚ם  י˘  י„‰  „על 
מ˘ך  כל  ‰יינו  ˘בעולם,  ‰זמן  „מˆי‡ו˙ 

‰ע˘‰ בעיבור ˘נים.

10) ור‡‰ ‚ם ‰ל' בס‰מ"ˆ „ל‰לן ב‰ער‰ ‰ב‡‰.

זו).  פעול‰  ענין  (וכמ˘י"˙  בכללו  ‰זמן 
מˆו‰  במנו˙ו  „‰רמב"ם  ב‰˜„ים  וי˙ב‡ר 
˜נ‚)  מ"ע  ‰י„,  ספר  (ברי˘  ‰מˆוו˙  במנין  זו 
˘נים  ולח˘ב  ח„˘ים  "ל˜„˘  בל˘ון  נ˜ט 
ב‰לכו˙  ו‡ילו  בלב„"11,  בב"„  וח„˘ים 
ב˙חיל˙ ‰לכו˙ ˜„ו˘ ‰חו„˘:  כ˙ב  ‚ופ‡ 
ולי„ע  לח˘ב  ו‰י‡  ‡ח˙  ע˘‰  "מˆו˙ 
ח„˘  כל  ˙חל˙  יום  ז12‰  ב‡י  ול˜בוע 
‰‰לכו˙  בפנים  וע„"ז  ‰˘נ‰",  מח„˘י 
(פ"‡ ‰"ז) – "מˆו˙ ע˘‰ מן ‰˙ור‰ על בי˙ 

ל‡  יר‡‰ ‰ירח ‡ו  וי„עו ‡ם  ˘יח˘בו  „ין 
יר‡‰", ול‡ ‰זכיר כ‡ן ˘˙וכן ‰מˆו‰ ‰ו‡ 
"ל˜„˘ ‰חו„˘". ובפ˘טו˙, ‰טעם ל˘ינוי 
ז‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘‚ם ˜ביע˙ ‰ח„˘ים ועיבור 
(ל˘יט˙  נכללים  ‰ח˘בון  ע"פ  ‰˘נים 
ר˜  (ול‡  ‰חו„˘  ˜„ו˘  במˆו˙  ‰רמב"ם) 
˘י˘  בזמן  ‰ר‡י'  ע"פ  ו˜„ו˘  ˜ביעו˙ 
סנ‰„רין). מי‰ו, ע„יין „רו˘‰ ‰סבר‰ למ‰ 
Œ˙בכלל ‰מˆו ז‰  ענין  ר˜  ‰זכיר ‰רמב"ם 

יום  ז‰  ב‡י  ול˜בוע  ולי„ע  ("לח˘ב  ע˘‰ 
˙חל˙ כל ח„˘"), ול‡ כלל במˆו‰ זו ‚ם ‡˙ 
ו)ל˜„˘ (ל˜בוע  ˘‰ו‡  ˜„ו˘ ‰ח„˘,  ענין 

ע"פ ‰ר‡י'.

ו˙וכן  ˘מיסו„  „י"ל  ‰ענין  ונ˜ו„˙ 

"ל˜„˘  ‰נ"ל  מ"ע  לפנינו  בס‰מ"ˆ  וע„"ז   (11
ח„˘ים (ס"‡ ולח˘וב ח„˘ים) ו˘נים וזו ‰י‡ מˆו˙ 
‰עליר  ‰רב  ב‰וˆ‡˙  וכ"‰  כו'".  ‰חו„˘  ˜י„ו˘ 
„ספר ‰מˆוו˙ (וכ‚ירס˙ ס"‡). ‡בל ב‰וˆ‡˙ ˜‡פח: 
כו'.  ‰י‡  וזו  ו˘נים  ח„˘ים  בח˘בון  י˙על‰  ˘ˆונו 
˘נים  ולעבר  ח„˘ים  "ל˜„˘   „ מˆו‰  רי˘  ובחינוך 

ול˜בוע מוע„י ‰˘נ‰ ע"פ ‡ו˙ו ˜י„ו˘". 

‰מˆוו˙  במנין  וכן  ˘לפנינו,  ב„פוסים  כ"‰   (12
ב"ספר  (‡בל  ‰י„  ספר  ברי˘  ‰לכו˙"  ס„ר  "על 
ב˙יב‰  "ב‡יז‰"  ˘ם   – ˙˘כ"„  ירו˘לים,   – ‰מ„ע" 

‡ח˙).
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כי  נע˘‰ ‰זמן ˜„ו˘].  י˘ר‡ל  י„י  ˘על   –
ע"י ˜י„ו˘ ב"„ נע˘‰ ר"ח ליום ˘‡ינו יום 
 (‡ מו,  (יחז˜‡ל  בכ˙וב  [וכ„‡˘כחן  ‰מע˘‰ 
ו˘ו‰  ימי ‰מע˘‰,   ˙˘˘ מכלל  ר"ח  ˘‡ין 
 – וכו'7  מיוח„  ˜רבן  בו  ומ˜ריבין  ל˘ב˙], 
(נע˘‰  בח„˘ו  חו„˘  מי„י  "ו‰י'  ע„ ‡˘ר 
(י˘עי'  ‚ו'"  יבו‡  ב˘ב˙ו  ˘ב˙  ומי„י  כמו) 
סו, כ‚)8. ויעויין בל˘ון ‰רמב"ם ‚בי ˜י„ו˘ 

"˘י˜„˘ו‰ו   (‰"‰ פ"‡  (˘ם  חו„˘  ר‡˘ 
חו„˘  ר‡˘  ‰יום  ‡ו˙ו  וי˜בעו  „ין  בי˙ 
(˘ם  ל‰לן  וכן  חו„˘",  ר‡˘  ˘י‰י'  ‰ו‡ 
ב"„  ‡ל‡  ˜ובע˙  ‰ר‡י'  "˘‡ין  ס‰"ח)  פ"ב 

˘‡מרו מ˜ו„˘ ‰ם ˘˜ובעין".

ב˘ו"˙  מפ‡נו  ‰רמ"ע  ל˘ון  ‚ם  ור‡‰ 
ס˙י"ז  ‡ו"ח  במ‚"‡  ל„ינ‡  ו‰וב‡  עט.  (סי'  ˘לו 
כך  בר‚לים  ˙חינ‰  ˘‡ין  וכ˘ם  ס˜"ב): 

ל‰˙ענו˙  ‰נו‰‚ין   .  . בר"ח  ˙חינ‰  ‡ין 
‰ליל‰  בכבו„  מרבים  ‚"כ  ר"ח  ערב 
ר"ח  ‰נבי‡ים  ‰˜י˘ו  ˘‰רי  ‰מחר˙  ויום 
˘ער  ‚בי  טובו˙  מעלו˙  בכמ‰  ל˘ב˙ 
ויב‡  ‰נ"ל]  „יחז˜‡ל  [בכ˙וב  ‰פנימי˙  ‰חˆר 
‰˜י˘˙‰ו  ו‰˙ור‰  ל‰˘˙חוו˙,  ב˘ר  כל 
על  בחˆוˆרו˙  ל˙˜וע  ‰˘מח‰  למוע„י 

ח„˘  ו˜„˘   ‰"„ ב  יז,  בח‚י‚‰  בפר˘"י  ר‡‰   (7
"למוספין"  ‰חו„˘  ל˜„˘  ˙ור‰  „ˆיו˙‰  ˘כ˙ב 
עם ‰ˆיווי „"(מנ‰  ביח„  ˘ם  ב˘"ס  ז‰  (ונזכר ˆיווי 
ימים) ו˜„˘ עˆר˙", ˘עליו כ˙ב ר˘"י נמי „‰˜י„ו˘ 

‰ו‡ "ב˜רבנו˙").

ור‡‰ בלבו˘ ‡ו"ח ר"ס ˙יז ‚בי ר"ח "יום ˘י˘ בו 
˜„ו˘‰ ‰ו‡ יו˙ר מ˘‡ר ימי ‰חול כיון ˘מבי‡ין בו 

˜רבנו˙ מוספין כמו ביו"ט". 

ע„"ז  ‰ו‡  ע„יין  מ˜„˘  לנו  ˘‡ין  ע˙‰  ו‚ם   (8
במ"מ  כנסמן   – ובכ"מ  ב.  ע,  (ח"‚  בז‰ר  כמבו‡ר 

לז‰ר ˘ם – ניˆוˆי ז‰ר ועו„).

ויעויי' ל' ‰רמ"ע מפ‡נו „ל‰לן בפנים.

ב"„ ‡ומר  ר‡˘  כו'  ר"‰  ו˙נן  וכו'  ‰˜רבן 
מ˜ו„˘ . . ˜בעו לו ח˙ימ‰ ˘ו‰ לר‚לים".

‰י‡  זו  ˘מˆו‰  ‰„ברים  ביסו„  וי"ל 
˘מ‰ו˙  ז‰  מכלל  „ז‰ו  ‰זמן,   ˙‡ ל˜„˘ 
על  ˜„ו˘‰  ל‰בי‡  ‰י‡  כולן  ‰מˆוו˙  כל 
ב‡ריכו˙  בז‰  חפˆי ‰עולם [ר‡‰ ‰מבו‡ר 
במ˜"‡ (ל˜ו"˘ חט"ז ע' 212 ו‡ילך. ובכ"מ) על 
יום  ‚בי  ב)  סח,  (פסחים  ב˘"ס  ‰מוב‡  יסו„ 
מ"˙, וע"פ „ברי ‰מכיל˙‡ (ב‡ י‚, כ) בענין 
זמן מˆו˙ ‰פסח. עיי"˘], ו‰רי זמנים ‡לו 

‡ף ‰ם "חפˆ‡" ˘מ˜„˘ין ‡ו˙ו י˘ר‡ל.

 ‚ 
ומנין  בחי˘וב  ‰י‡  ‰מˆו‰  „מ‰ו˙  יסי˜ 
‰חו„˘  ימי  כל  על  מ˘מעו˙  לו  ˘י˘ 
„˜בע‰   ‡‰ יו˙ר  יב‡ר  ועפ"ז  ו‰˘נ‰, 

˙ור‰ לח˘ב ˘נו˙ חמ‰

יסו„  „‡ין  י"ל  יו˙ר  בעומ˜  ‡ולם 
˜„ו˘‰  ב‰ב‡˙  ר˜  זו  מˆו‰  ˘ל  ענינ‰ 
כי  וכיו"ב,  ר"ח  כיום  מסויימים,  ימים  על 
˘לו  במנין ‰מˆוו˙  (כמ"˘  ס"ל  ‰נ‰ ‰רמב"ם 
זו)  מˆו‰  בס‰מ"ˆ  וכן  ˜נ‚.  מ"ע  ‰י„,  ספר  ברי˘ 

לכם"  ‰ז‰  "‰חו„˘  (˘בכ˙וב  זו  „במˆו‰ 
„פר˘˙נו) נכלל ‚ם "ולח˘ב ˘נים וח„˘ים 
בב"„" [ובז‰ פלי‚ עלי' ‰רמב"ן (ב‰˘‚ו˙יו 
מˆו‰  ˘נים ‰ו‡  וכ˙ב „עיבור  ˘ור˘ ‡)  ˘ם 

בפ"ע „ילפינן ל‰ מ„כ˙יב ˘מור ‡˙ חו„˘ 
‰סמ"‚  ל„ע˙  וכ"‰  ‰ב‰"‚.  „ע˙  (וכ"‰  ‰‡ביב 
מ"ע מו, מז. ו‰וב‡ו ‰˘יטו˙ בחינוך ˘ם)9], ו‡ם 

לס‰מ"ˆ  פערל‡  ‰רי"פ  בי‡ור  ב‡רוכ‰  ור‡‰   (9
(רלו,  ולכן   ‰"„ ˘ם  ור‡‰  ב˙חל˙‰.  נו  מ"ע  לרס"‚ 
‡-ב) ˘˙מ‰ בז‰ ˘ל‡ ‰זכיר ‰רמב"ם ב‰ל' ˜„‰"ח 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

י˘ר‡ל  עבו„˙  (מˆ„  עבור ‰˘י"˙  ל'„יר‰'  ע˘יי˙ ‰עולם  ע"י  י˙'; ‡מנם  עˆמו˙ו  מˆ„ 
בביטול ‰י˘ ‡ל ‰‡ין, כנ"ל) ‰רי-ז‰ מבי‡ לחי„ו˘ – ‰מ˘כ˙ עˆמו˙ו י˙' בעולם ‰ז‰.

"‰חו„˘  „נן,  בפסו˜  „וו˜‡  „בחר ‰מ„ר˘   ‡‰ לב‡ר  י˘  כל ‰נ"ל,  לפי  ו‰˘˙‡,   .„
‰ז‰ לכם", ב˙ור „ו‚מ‡ לˆיווי ˘נ‡מר למ˘‰ ו‡‰רן ביח„:

‡ח„  ב˜נ‰  עולים   – ב˙ח˙ונים  ˘ב„יר‰  ‰חי„ו˘  בענין  ‰נ"ל  ‰פרטים  ˘ני  „‰נ‰, 
ענינו ‰ו‡ "˘ו˘בינ‡  מ˘‰,  ו‡‰רן:  מ˘‰  ˘ל  עניינם ‰פנימי  בזו‰ר ‡ו„ו˙  עם ‰מבו‡ר 
ל'חי„ו˘'  נו˙ן ‰ו‡ ‡˙ ‰כח  ובז‰  בעולם,  למט‰  י˙'  „מלכ‡" ‰פועל ‰מ˘כ˙ ‡לו˜ו˙ו 
 ˙‡ ‰פועל  „מטרוני˙‡"  "˘ו˘בינ‡  ‰ו‡  ענינו  ‡‰רן,  ו‡ילו  י˙';  עˆמו˙ו  ˘ב‰מ˘כ˙ 
לפעול  נו˙ן ‡˙ ‰כח  ובז‰ ‰ו‡  ל˜„ו˘‰.  ו‰על‡˙ו  בזיכוך ‰עולם  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם 

‡˙ ‰'חי„ו˘' ב„ברים ‰‚˘מיים, ‰פיכ˙ם מי˘ ל‡ין. 

ונמˆ‡, ˘י˘ ˘ייכו˙ בין ענינם ˘ל מ˘‰ ו‡‰רן ביח„ לפר˘‰ זו „"‰חו„˘ ‰ז‰ לכם" 
– „‰יו˙ ופר˘‰ זו רומז˙ על ‰חי„ו˘ ‰כללי ˘בע˘יי˙ „יר‰ ב˙ח˙ונים (כנ"ל ס"ב), ‰רי 
‡ח„  בכל  ˘י˘  ‰פרטי  ‰'חי„ו˘'  מˆ„  ו‡‰רן,  מ˘‰  ˘ל  ‰פרטיים  לעניני‰ם  ˘ייך  ז‰ 
מ‰ם בענין ז‰; ומ‰‡י טעמ‡ בחר ‰מ„ר˘ ל‰בי‡ „ו‚מ‡ לכך ˘"טוב‰ פר˘‰ ˘נ‡מר‰ 

ב˘נים" – מ˘‰ ו‡‰רן, „ו˜‡ מפר˘‰ זו „"‰חו„˘ ‰ז‰ לכם".



פניניםפנינים

˜יום ‰מˆוו˙ ב„רך ‰טבע
וי‰י חו˘ך ‡פיל‰  
ור‡ו ‡˙  י˘ר‡ל  . . ˘חפ˘ו  חו˘ך  עלי‰ם  למ‰ ‰בי‡ 
‡ין  ‡ומרים  ו‰יו  מ‰ן  ˘ו‡לים  ו‰יו  וכ˘יˆ‡ו  כלי‰ם 
בי„ינו כלום, ‡ומר לו ‡ני ר‡˙יו בבי˙ך ובמ˜ום פלוני 

‰ו‡
(י‡, כב. ר˘"י)

˘‡ינו  מ˘מע  י˘ר‡ל"  "˘חפ˘ו  ר˘"י  מל˘ון 
 ('‚ (פר˘˙נו  ב˙נחומ‡  ˘‰וב‡  כפירו˘  מפר˘ 
כסף  כלי  כל  ל‰ן  ומר‡‰  לי˘ר‡ל  מ‡יר  ˘"‰י' 
וז‰ב וכו'", ‡ל‡ ˘בנ"י ‰יו ˆריכים לחפ˘ ‡˙ כלי 

‰ז‰ב וכו', וˆ"ב טעם ‰˘ינוי.

וי˘ לב‡ר ז‰ „‰נ‰ ˆיוויי ‰˜ב"‰ ני˙נו "לˆרף 
‰˜ב"‰  „ˆיווי'  ‰ו‡  ‰„ין  ולכן  ‰בריו˙",   ˙‡ ב‰ן 
נסים  במע˘‰  ול‡  טבעיים  ב„ברים  ל˜יימם  י˘ 
כלי  ב.  סט,  סנ‰„רין  חטין  ˙ו„"‰  על  ‡י˙ן  מˆפ‰  (ר‡‰ 

יעלו  ˘‰מˆוו˙  בכ„י  כז-כח),  ל‰,  וי˜‰ל  פ'  חמ„‰ 

ויזככו ‡˙ ‰נבר‡ים ‰‚˘מיים.

מˆרים",   ˙‡ „"וניˆל˙ם  ‰ˆיווי   ˙‡ ‚ם  ועפ"ז 
‰יו ˆריכים ל˜יים ב„רך ‰טבע.

ולכן מפר˘ ר˘"י ˘כ„י ˘˜יום ‰ˆיווי ל‡ י‰י' 
(וניˆל˙ם  ˜יום ‰מˆו‰  עˆם  ר˜  ל‡  נס ‰נ‰  ב„רך 
‰‰כנ‰  ‚ם  ‡ל‡  ‰טבע,  ב„רך  ‰י'  מˆרים)   ˙‡
ל˜יום ‰מˆו‰ (חיפו˘ כלי ‰ז‰ב ˘ל ‰מˆריים) ‰י' 

ב„רך ‰טבע ול‡ ב‡ופן נסי.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ ע' 80 ו‡ילך, חל"‡ עמ' 48 
ו‡ילך)

˜ירוב כל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡
ול‡ י‰י' בכם נ‚ף למ˘חי˙ ב‰כו˙י 
ב‡רı מˆרים

יל˜‰  ‡ני  ˘ומע  מˆרי  ˘ל  בבי˙ו  י˘ר‡ל  ˘‰י'  ‰רי 
כמו˙ו, ˙"ל ול‡ י‰י' בכם נ‚ף

(יב, י‚. ר˘"י)

ב‰„רך  מ„ברים ‡לו  נפל‡‰  ללמו„ ‰ור‡‰  י˘ 
ל˜רב בנ"י ל‡בי‰ם ˘ב˘מים.

לעסו˜  ‰ם  ˘מוכנים  „‡ף  ‰‡ומרים,  י˘  „‰נ‰ 
פ˘וטים  ‚ם ‡ם ‰ם ‡נ˘ים  ל˙ומ"ˆ,  בנ"י  ב˜ירוב 
ביו˙ר, ‰נ‰ ז‰ו ר˜ ‡ם לכ‰"פ י‚יעו לבי˙ ‰מ„ר˘, 
כ‡ל‰  ‡נ˘ים  עם  ‡ך  ב˜ירובם.  י˙עס˜ו  ו‡ז 
˘‡ינם מ‚יעים מˆ"ע לבי˙ ‰מ„ר˘ ‡ין ‰ם רוˆים 
‰לימו„,   ˙‡ ל‰פסי˜  ˆריך  לז‰  ˘‰רי  ל‰˙עס˜. 

ו"לר„˙" למ˜ומו˙ ב‰ם נמˆ‡ים ‡נ˘ים ‡לו.

וע"ז ב‡‰ ‰‰ור‡‰ מליל פסח:

בליל‰ ‰ז‰,  בבי˙ ‰מˆרי  ˘נמˆ‡  י‰ו„י  „‰נ‰ 
ביו˙ר. „ל‡חר  נחו˙  ברוחניו˙ ‰ו‡  ומˆבו  מעמ„ו 
‰מכו˙  ול‡חרי  ‰מˆריים,  ל‰ם  ˘ע˘ו  מ‰  כל 
˘בליל‰  בנ"י  ˘‰וז‰רו  ול‡חרי  ˘˜בלו ‰מˆריים, 
ז‰ "ל‡ ˙ˆ‡ו ‡י˘ מפ˙ח בי˙ו ע„ בו˜ר" (˘ם, כב), 

ע„יין נמˆ‡ ‰ו‡ בבי˙ מˆרי!

"בכבו„ו  ‰˜ב"‰  "יר„"  ‰נ‰  ז‰,  כל  ועם 
˘ל  לבי˙ו  ע„  ויוˆי‡נו),  פיס˜‡  (‰‚˘"פ  ובעˆמו" 
ממˆרים,  ול‰וˆי‡ו  ז‰  י‰ו„י  ‚ם  ל‰ˆיל  ‰מˆרי, 

ו‰ו‡ מˆ„ חיב˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל.

לעב„  ˘"„יו  ‡לינו,  ב‰נו‚ע  ‚ם  לומ„ים  ומז‰ 
˘‰˜ב"‰  „כ˘ם  ועו„).  ב.  נח,  (ברכו˙  כרבו"  ˘י‰‡ 
ל˜רב  מˆרי  ˘ל  לבי˙ו  ע„  ובעˆמו"  "בכבו„ו  יר„ 
בן י˘ר‡ל ל˙ור˙ו ועבו„˙ו, כן ˆריך כל ‡ח„ ל˜רב 
כל י‰ו„י ב‡˘ר ‰ו‡ ל„רכי ועבו„˙ ‰בור‡ י˙' ‚ם 

‡ם לז‰ ˆריך "לר„˙" ממעמ„ו ומˆבו ‰נעל‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 50 ו‡ילך) 

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

י˘  ‰חמ‰,  ˘נו˙  לח˘ב  ב"„  על  ˙ור‰ 
במˆו˙   („ (מˆו‰  ‰חינוך  מ˘"כ  ל‰˜„ים 
"כ„י  ‰ו‡  ‰מˆו‰  „יסו„  ‰חו„˘,  ˜י„ו˘ 
במוע„ם",  ‰˘נ‰  מוע„י  י˘ר‡ל  ˘יע˘ו 
‰ו‡  ‰חו„˘  ˜י„ו˘  מˆו˙  „יסו„  ‰יינו 
˜י„ו˘ ‰מוע„ו˙ [ור‡‰ נמי ל˘ון ‰רמב"ם 
ב"„  על  ‰˙ור‰  מן  "מ"ע  ‰"ז)  פ"‡  (˘ם 

ל‡  ‡ו  ‰ירח  יר‡‰  ‡ם  וי„עו  ˘יח˘בו 
˘י˜„˘ו  ע„  ‰ע„ים   ˙‡ ו˘י„ר˘ו  יר‡‰ 
‰עם  ˘‡ר   ˙‡ ויו„יעו  וי˘לחו  ‰ח„˘   ˙‡
˘י„עו  כ„י  ח„˘,  ר‡˘  ‰ו‡  יום  ב‡יז‰ 
‡˘ר  ˘נ‡מר  ‰מוע„ו˙  ‰ן  יום  ב‡יז‰ 
ו˘מר˙  ונ‡מר   ˘„˜ מ˜ר‡י  ‡ו˙ם  ˙˜ר‡ו 
˘ם  (וע„"ז  למוע„‰"  ‰ז‡˙  ‰ח˜‰   ˙‡
סופ"ב. ועו„)]. וכ„‡י˙‡ ב˘"ס (ברכו˙ מט, 
"מ˜„˘  ‰ברכו˙  ח˙ימו˙  נוסח  בבי‡ור   (‡

„˜„˘ינ‰ו  „"י˘ר‡ל   – ו‰זמנים"  י˘ר‡ל 
לזמנים", ו"מ˜„˘ י˘ר‡ל ור‡˘י ח„˘ים" 

– „"י˘ר‡ל „˜„˘ינ‰ו לר‡˘י ח„˘ים".

‡ין  ‰מוע„ו˙  ˘ל  ז‰  "˜י„ו˘"  ו‰נ‰, 
‰מוע„  יחול  ‡ימ˙י  ˘˜ובעין  ר˜  מ˘מעו 
ממ˘,  ˜י„ו˘  פעול˙  ‰יינו  ‡ל‡  ו‰חו„˘, 
ל‰'.  ˜„ו˘  ל‰יו˙  ‰זמן  על  ˘‚ורמים 
וכ„ברי ‰˘"ס (בב"ב ˜כ‡, ‡. נ„רים עח, רע"ב) 
יעויי'  [‡בל  ˜י„ו˘  ˆריכין   '‰ „מוע„י 
 ˙‡ מ˜„˘ים  "˘‰יו  (˘ם)  ב"ב  בר˘ב"ם 
מ˙˜„˘  כך  ומ˙וך  ‰ר‡י'  ע"פ  ‰חו„˘ 
ל‡  עˆמן  ‰מוע„ים  ‡בל  כו',  בזמנו  מוע„ 
וז‰ו   .  . ‰ח„˘ים  ‡ם  כי  מ˜„˘ים,  ‰יו 
מובן  וע„"ז  ו˜„ו˘˙ן"5.  ‰מוע„ו˙  ˙י˜ון 
מי‰ו  (˘ם).  בנ„רים  ו‰ר"ן  ‰ר‡"˘  מפי' 
ב˘טמ"˜  (‰וב‡  ‰ר"ח  ב˘ם  כ˙ב  ‰ר˘ב"‡ 

5) ור‡‰ ר˘ב"ם ˘ם „"‰ ˘ב˙ בר‡˘י˙.

˘‰מוע„ים  מינ‰  „"˘מעינן  ˘ם)  ב"ב 

ולומר  ל˜בעם  „ין  בי˙  ˜י„ו˘  ˆריכים 
‰מוע„ ביום ז‰ ‰מ˜ו„˘"6].  

‰חו„˘",  „"˜י„ו˘  מז‰  ו‰מורם 
ו‡"כ  ˜י„ו˘,  ˘ל  ממ˘י˙  פעול‰  ‰יינו 
(˘יסו„‰  חו„˘  ר‡˘  ˜י„ו˘  לענין  מובן 
כ‡ן  „י˘   – ‰מוע„ו˙)  ˜י„ו˘  למען  ‰ו‡ 
ר"ח,  יום  על  ב"„  ˘ל  ו˜י„ו˘  פעול‰ 
חו„˘  ר‡˘  ב˙ור  מסוים  יום  ˘מ˜„˘ים 
[יעויי' במ„ר˘ רב‰ (˘מו"ר פט"ו, כ„) ע‰"פ 
"˘‡ם  ב)  יב,  (פר˘˙נו  לכם"  ‰ז‰  "‰ח„˘ 
מ˜„˘ים ‡ו˙ו ‡ין ‡ו˙ו ˜„ו˘  י˘ר‡ל  ‡ין 
 ˘„˜ ˘‰˜ב"‰  ז‰,  על  ˙˙מ‰  ו‡ל  כלום, 
כי  ˜„ו˘ים  לי  ו‰יי˙ם  ˘נ‡'  י˘ר‡ל   ˙‡
˜„ו˘ ‡ני ‰', ולפי ˘‰ם מ˜ו„˘ים ל˘מים 
לכך מ‰ ˘‰ם מ˜„˘ים ‰ו‡ מ˜ו„˘, רˆונך 
 ˘„˜ מ˘‰  ‰˘ר˙,  מכלי  ולמו„   ‡ˆ לי„ע, 
מ˜„˘ם,  מי ‰י'  כליו  כל  ו‡˙  ‡˙ ‰מ˘כן, 
מ‰  ‡ל‡  ול˜„˘ן,  לב‡  מ˘‰  ‰י'  יכול 
˘ל  „בר  בו  מ˜בל  ‰כ‰ן  ‰י'  עו˘ין,  ‰יו 
כמ‰  ‡ח˙  על   .  . מ˙˜„˘˙  ו‰כלי   ˘„˜
 ˙‡ ומ˜„˘ים  ˜„ו˘ים  ˘‰ם  י˘ר‡ל  וכמ‰ 
‰ח„˘", ‰רי „˜י„ו˘ ‰חו„˘ כ˘מו כן ‰ו‡ 

˘‡נו  "ז‰  ספ"‰  ˘ם  ‰רמב"ם  ל˘ון  ור‡‰   (6
פלוני  יום  ˘ר"ח  ו‡ומרין  כו'  ‰ז‰  בזמן  מח˘בין 
י˘ר‡ל ‡ו˙ו   ıבני ‡ר ו˜ביע˙  כו'  פלוני  ביום  ויו"ט 
‰ו‡ ˘י‰י' ר"ח ‡ו יום טוב". ‡בל בז‰ ‡ין ‰מ„ובר 
ב˜י„ו˘ (ע"פ ‰ר‡י') ר˜ ב˜ביעו˙ ע"פ ח˘בון (ר‡‰ 

ל‰לן בפנים ס"‚).

˘ב"„  "מפני  כ˙ב  ˜נ‚)  (מ"ע  ‰מˆוו˙  ובספר 
יו"ט  ‡ו  ר"ח  ‰יום  ז‰  ˜בעו‰ו  כבר  ˘ב‡"י  ‰‚„ול 
‡ו  ר"ח  י‰י'  יו"ט  ‡ו  ר"ח  ‰יום  ˘ז‰  ‡מרם  ומפני 
בר‡י'  ‡ו  בח˘בון  ז‡˙  פעול˙ם  ˘‰י˙‰  בין  יו"ט 
כמו ˘ב‡ בפירו˘ ‡ל‰ מוע„י ‰' . . כלומר ˘י‡מרו 
‰"ז.  ˘ם  ‰רמב"ם  ל˘ון  ור‡‰  מוע„ו˙.  ˘‰ם  ‰ם 

ו‡כ"מ. ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 20.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‰ן ‰עי˜ר ˘מעברין ב˘בילן – כ„י ˘י‰יו 
‰˘נים ˘ני ‰חמ‰" (פ"„ סוף ‰לכ‰ „).

מ˘מע  ‰רמב"ם  ל˘ון  מפ˘טו˙  ‡ולם, 
‰מוע„ו˙,  לˆורך  ר˜  ‡ינו  ז‰  ˘עיבור 
(ובפרט  ‰‡ביב  בזמן  יחול  ˘פסח  ע"מ 
ב‰לכ‰  כלל  ז‡˙  ‰זכיר  ל‡  ˘‰רמב"ם 
 ˙‡ כ‡ן  ‰בי‡  ור˜  ‰‰לכו˙,  ˘ברי˘  זו 
‰‡ביב",  חו„˘   ˙‡ "˘מור  ‰פסו˜  (חל˜) 
„ו˜‡  ז‰  חיוב  ˘ל  ˘ייכו˙ו  ל‰זכיר  מבלי 
„ין  ˘ז‰ו  יו˙ר  ומ˘מע  ‰פסח),  למוע„ 
˘י‰יו ‰˘נים  ˙ור‰  ˘ˆיו˙‰  בכלל,  ב˘נ‰ 
˘ני חמ1‰, ור˜ ˘חיוב ז‰ נלמ„ מן ‰נ‡מר 
נמי  ויעויי'  ‰‡ביב".  חו„˘   ˙‡ "˘מור 
בסופ‰)  ˜נ‚  (מ"ע  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  ל˘ון 
˘נ˙נו  כי  חו„˘ ‰‡ביב  ˘מור ‡˙  "ו‡מרו 
˙‰י'  ולכן  ‰˘נ‰  פר˜י  ב‰  ˘נ˘מור  ר‡וי 
‰˙ר‚ום  ל˘ון  ˜‡פח  [וב‰וˆ‡˙  ˘מ˘י˙" 

‰ו‡ "ולפיכך י‰יו ˘נו˙ חמ‰"].

כי  כן,  לומר  ˘ייך  ‰‡יך  „ˆ"ב  ‡ל‡ 
י"ט  מ˘ך  כללו˙  – ‰יינו  ˘‰מחזור  ‡ע"פ 
מˆ„  ‰חמ‰,  ל˘ני  ‡כן  מ˙‡ים   – ‰˘נים 
˘לע˙  [כך  ‰עיבור  חו„˘  ˘ל  ‰‰וספ‰ 
˘נו˙  מ˘˙וו˙  ˘נ‰)  (י"ט  ‰מחזור  סוף 
י˘‡ר  "ל‡  ו‡זי  ‰חמ‰,  ל˘נו˙  ‰לבנ‰ 
˘נ‰  ע˘ר‰  ˙˘ע  בכל  ‰חמ‰  ימי  ממנין 
ו˘מנים  מ‡ו˙  ו‡רבע  ‡ח˙  מ˘ע‰   ıחו
פ"ו ‰"י)2], ‰רי  ˘ם  (רמב"ם  חל˜ים"  וחמ˘‰ 
בפועל, כל ˘נ‰ בפני עˆמ‰ – מכל ‰˘נים 
– ‡ינ‰ ˘נ˙ חמ‰, ˘ס"‰ ימים, ‡ל‡ ע˙ים 

בל˜ו"˘   – בז‰  ˘י"ל  ‰„ברים  ‡ריכו˙  ור‡‰   (1
ז‰,  במ„ור  ‰„ברים  (ו‰וב‡ו  ו‡ילך   195 ס"ע  חט"ז 

ב˜ובı ˘י"ל ל˘"פ ב‡ ˙˘ע"„).

 .  . כז‰  ˘‰ו‡  במחזור  נמˆ‡  ‰י"‡:  ˘ם  ור‡‰   (2
ו‰˘נים ˘ני ‰חמ‰.

˘‰י‡ ˘נים ע˘ר חו„˘י לבנ‰ ˘‰ם ˘נ"„ 
חו„˘י  ע˘ר  ˘לו˘‰  ˘‰י‡  וע˙ים  יום 
 „"‰ ˘ם  רמב"ם  (ר‡‰  יום  ˘פ"‚  ˘‰ם  לבנ‰ 

‰ח˘בונו˙ ‰מ„וי˜ים בז‰).

בפ"ע  מˆו‰  לומר, „מ"מ  נר‡‰  כן  ועל 
ב"„  ע"י  ‰חמ‰  ˘נ˙  בפועל  לח˘ב  ‰י˙‰ 
וכו',  ‰מוע„ו˙  ל„יני  נו‚ע˙  ˘‡ינ‰  (‡ף 
‡ו  פ˘וט‰  ‡ם  ‰˘נ‰  ˜ביעו˙  לפי  ˘‰ן 
כמ‰  מˆינו  ‡כן  וב‡מ˙  וכו').  מעובר˙ 
„ינים ומˆוו˙ ב˙ור‰ ‰˙לויים ב˘נ˙ ‰חמ‰ 
˘"‰י˙‰  ול„ו‚מ‡, ‰˜טור˙  יום)3,  (˘ס"‰ 
כולן]  ‰˘נים  בכל  וכך  ˘נ‰  [מ„י  נע˘י˙ 
˘ס"‰ מנ‰ . . כנ‚„ ימו˙ ‰חמ‰" (כרי˙ו˙ ו, 
˘עי"ז  פ"„, ‰"‰), ‡ע"פ  יומ‡  ירו˘למי  סע"‡. 

נוˆר ‰כרח לפ„ו˙ ‡˙ ‰˘יריים ול‰ורי„ם 
פ"„  „˘˜לים  במ˙ני'  (כמבו‡ר  לחול  מ˜ו„˘ 
נˆטווינו  כך  ול˘ם   – ˘ם)  בכרי˙ו˙  וכן  מ"‰, 

ל‰יו˙ "מח˘בין . . ˘ני חמ‰" כפ˘וטו4.

 ב 
„‰י‡  ‰חו„˘  ˜י„ו˘  מˆו˙  ביסו„  יב‡ר 

פעול˙ ˜י„ו˘ ˘ל זמנים מסויימים

טעם ‰מˆו‰, ‡מ‡י ˆיו˙‰  יו˙ר  ולב‡ר 

 .  . ב˙˜ופ˙‰  חמ‰  „"‰רו‡‰  ‰„ין  על  נוסף   (3
רע"ב),  נט,  (ברכו˙  בר‡˘י˙"  עו˘‰  ברוך  ‡ומר 
‡בל ז‰ ‡ינו בכל ˘נ‰ ‡ל‡ "כל כ"ח ˘נין" (ברכו˙ 

˘ם. רמב"ם ‰ל' ברכו˙ פ"י ‰"ח).

‰רי  חומ‰  ערי  בב˙י  בי˙  „‰מוכר  מˆינו  וכן   (4
(מ˘נ‰  חו„˘  ע˘ר  ˘נים  כל  ו‚ו‡ל  מי„  ‚ו‡ל  ז‰ 
ערכין ל‡, ‡), ול„ע˙ רבי ‰˙ם ‰יינו "לי˙ן לו ˘נ‰ 
ב˘נ‰  בין  פ˘וט‰  ב˘נ‰  „"בין  ‰יינו  ועיבור‰", 
ב˘נ˙  ˘י˙ירים  וימים  לבנ‰  ˘נ˙  לו  נו˙נין  מעובר˙ 
יום  ע˘ר  ‡ח„  („‰יינו)  לבנ‰  ˘נ˙  על  חמ‰  (˘נ˙) 
˘מ‰ם ‡נו מעברים ‡˙ ‰˘נ‰" (פר˘"י ˘ם) – ‡בל 

ז‰ו בענין „ר˘ו˙ בפירו˘ ‰כ˙ובים.

י„

‰‚„ר˙ ˙וכן ומ‰ו˙ מˆו˙ ˜י„ו˘ ‰חו„˘
נˆרך  „‰„בר  ויסי˜  חמ‰,  כ˘נ˙  ˘נ‰  כל  לח˘ב  בפ"ע  חיוב  ˘י˘  „מ˘מע  י„יי˜ 
זמנים  ˘ל  ˜י„ו˘  פעול˙  ˘‰י‡  ‰חו„˘  ˜י„ו˘  מˆו˙  ביסו„  יב‡ר   / ‰˙ור‰  ל„יני 
ימי  כל  על  מ˘מעו˙  לו  ˘י˘  ומנין  בחי˘וב  ‰י‡  ‰מˆו‰  „מ‰ו˙  יסי˜   / מסויימים 

‰חו„˘ ו‰˘נ‰, ועפ"ז יב‡ר יו˙ר ‰‡ „˜בע‰ ˙ור‰ לח˘ב ˘נו˙ חמ‰

 ‡ 
לח˘ב  בפ"ע  חיוב  ˘י˘  „מ˘מע  י„יי˜ 
נˆרך  „‰„בר  ויסי˜  חמ‰,  כ˘נ˙  ˘נ‰  כל 

ל„יני ‰˙ור‰

˜„ו˘  ‰לכו˙  ברי˘  ‰רמב"ם  כ˙ב 
‰ם  מח˘בין  ˘‡נו  "ו‰˘נים  ‰חו„˘: 
˘מור   (‡ טז,  (ר‡‰  ˘נ‡מר  ‰חמ‰  ˘ני 
(ויעויי'  פ˘טו  ולפי  ‰‡ביב".  חו„˘   ˙‡
ב‰מ˘ך  ‰י‡  כוונ˙ו  ‡˙ר)  על  ב"פירו˘" 

‰˘נ‰  ˘"ח„˘י  ‰‰לכ‰  ב˙חל˙  למ˘"כ 
חו„˘  כל  ˘‡ין  ‰יינו  ‰לבנ‰",  ח„˘י  ‰ם 
˘ס"‰  (˘‰י‡  ‰חמ‰  מ˘נ˙  מי"ב   '‡ חל˜ 

כמעט  ‰ו‡  ממנ‰  מי"ב  ‡ח„  וחל˜  ימים, 
‰לבנ‰,  ח„˘י  ‰ם  ‡ל‡  ומחˆ‰),  יום  ל' 
ו˙˘ע‰  ע˘רים  מחזור ‰לבנ‰ ‰ו‡  ˘‡ורך 
ימים ומחˆ‰ (לערך); וב‰מ˘ך לז‰ ‰וסיף 
מוכרח  ˘ח‚ ‰פסח  כיון  כ‡ן „‡עפ"כ ‰נ‰ 
‰˘נ‰  ו˙˜ופו˙  ‰‡ביב,  בחו„˘  לחול 
(מ‰לך)  ע"י  נ˜בעו˙  ‰‡ביב  ˙˜ופ˙  כ‚ון 
‰חמ‰, ‡˘ר ˘נ˙ ‰חמ‰ ‡רוכ‰ ‰י‡ מ˘נ˙ 
לפיכך   – (לערך)  ימים  ע˘ר  ב‡ח„  ‰לבנ‰ 
‰חמ‰,  מ‰לך  לפי  ‰˘נים   ˙‡ לח˘ב  י˘ 
˜ובעים  ˘נים  ˘לו˘  ‡ו  ˘˙ים  בכל  ולכן 
ב"„ ˘נ‰ מעובר˙ (וכמבו‡ר ב‰מ˘ך „ברי 
˘פיר˘  וכמו  ˘ל‡חרי').  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם 
"‰„ברים  ‡˘ר  ‰ב‡ים,  בפר˜ים  ‰רמב"ם 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות


