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פתח דברפתח דבר

בעז‰י״˙.

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

י˘ר‡ל 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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰ח˘יבו ‡ו˙ו לי˘וב'ני˜ ע˘יר. ‰ו‡ ‰י‰ עוס˜ ב‚מילו˙ חס„ים, מלוו‰ ‚מ"חים ל˙ו˘בי 
‰י˘ובים, ונז‰ר מ‡„ ב˙פיל‰ בˆיבור ˘ל˘ פעמים ביום.

‡˘˙ו  עם  עבר  עˆמו  ו‰ו‡  ולח˙נו,  לבניו  ‰כפר  עס˜י   ˙‡ ‡פרים  ר'  מסר  בז˜נו˙ו 
ל‚ור בליעפלי. ‡˙ ‰כסף ˘ל˜ח לעˆמו חיל˜ לˆ„˜‰, ו‰ו‡ ו‡˘˙ו ˜יבלו על עˆמם ‡˙ 

‰˘מ˘ו˙ ב‡ח„ מב˙י ‰כנס˙ ˘בליעפלי.

‡מר רבנו ‰ז˜ן לבנו ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי:

"‡פרים מליעפלי ‰ו‡ ע˘יר ‚„ול ב‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰, ˘כן מיום עמ„ו על „ע˙ו חזר על 
חמ˘‰ חומ˘י ˙ור‰, ˙‰לים ו˘י˙‡ ס„רי מ˘נ‰ בעל פ‰".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˙"˘ עמ' 134 – ספר ‰˘יחו˙ בל‰"˜ ˘יחו˙ ‰'˘"˙ עמ' ˜ל‰)

ב˘ביל מ‰ חיים?
‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן לימ„ חסי„ים, ˘מ‰ ˘‰ם עו˘ים י‰י' ברˆינו˙, ˘י„עו מ‰ ˘‰ם 
ל‰יו˙  ז‰ ˆריך  בחיˆוניו˙, ‡ך  ר˜  י‰י‰  ז‰  לומר [‡יז‰ „בר] ‡ולם  יכולים ‰רי  עו˘ים. 

בפנימיו˙.

‰ו„ כ"˜ רבינו ‰ז˜ן חי„˘, ˘י„עו ב˘ביל מ‰ חיים. חייו ˘ל י‰ו„י ˘ונים ב„רך כלל 
מ‰חיים ˘ל ‡ומו˙ ‰עולם, וביחו„ בבני ˙ור‰ ‰רי חיים ‰ם ˙ור‰. 

‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן חי„˘, ˘י„עו ב˘ביל מ‰ חיים.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"„ עמ' 105-6 – ספר ‰˘יחו˙ בל‰"˜ ‰'˙˘"„ עמ' ˆז)

ל˘„ ‰˘מן 
‰רב ‰חסי„ ר' ז‡ב ווילנ˜ר ˘‡ל פעם ‡˙ ‡חיו ‰רב ‰חסי„ ר' מ˘‰ ווילנ˜ר, ˘‰י‰ 
מבו‚ר ממנו בע˘רים ˘נ‰: ˙מי„ ‡˙‰ חוזר בפני על ‰˙ורו˙ ˘˘מע˙ מ‰רבי – ‰ו„ כ"˜ 
רבנו ‰ז˜ן - ספר נ‡ לי פעם ‚ם מ˘‰ו על מופ˙ מ‰רבי. ענ‰ לו ‰רב ‰חסי„ ר' מ˘‰: ‡ני 

נו˙ן לך ‡˙ ל˘„ ‰˘מן ו‡ילו ‡˙‰ רוˆ‰ ‡˙ ˆפרני ‰ר‚לים?!... 

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"„ עמו„ 59 – ספר ‰˘יחו˙ בל‰"˜ ‰'˙˘"„ עמ' נ„)

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

בין "כב„ פ‰" ל"ערל ˘פ˙ים"
מ„וע טען מ˘‰ "‰ן ‡ני ערל ˘פ˙ים" ל‡חר ˘כבר טען ˘‰ו‡ "כב„ פ‰ וכב„ ל˘ון"? / מ‰ 
‰חילו˜ בין ‰„יבור ‡ל ‰עם ל„יבור ‡ל פרע‰? / בין „יבור בכב„ו˙ ל‡טימו˙ ב˘פ˙יים / 

בי‡ור נפל‡ ב‡ופן „יבור מ˘‰ ‡ל פרע‰, ˘‰י' בז‰ נס ˘ל‡ כפי ‰טבע 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 69 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
‡˙‰ ‡בינו, ‡˙‰ בחר˙נו

"בני בכורי י˘ר‡ל" – ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ לבניו י˘ר‡ל ˘‚רמ‰ ליˆי‡˙ מˆרים / מ„וע ב‚‡ול‰ 
‰ע˙י„‰ יזכו כל י˘ר‡ל לי‚‡ל, ˘ל‡ כביˆי‡˙ מˆרים? / ‡ין ˜טי‚ור – ˘בועטים ב‡‰ב˙ 
‰' לי˘ר‡ל – נע˘‰ סני‚ור / בחיר˙ ‰˜ב"‰ בי˘ר‡ל ומעל˙‰ על ‡‰ב˙ ‡ב לבן / ב‚‡ול‰ 

‰ע˙י„‰ ‡י ‡פ˘ר לבעוט

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 1 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יז
ב‰‡ „˘ם "‡‰י'" ‡ין בו „ין ˜„ו˘‰ כב˘‡ר ‰˘מו˙

י˜˘‰ ב‰‡ „‰ב״י ‰סי˜ ל‚רוס „‡ין ˘ם ״‡‰י׳״ נמנ‰ ב˘מו˙ ˘‡ינם נמח˜ים; י„ח‰ לומר 
„‡ינו מ‚„ר ˘ם כלל; יסי˜ „‰ו‡ מחול˜ מ˘‡ר ˘מו˙ ב˙וכנו, ולז‰ נ˘˙נ‰ ב‚„רו ע„ ˘‡י 

‡פ˘ר לחול עליו ˜„ו˘‰ כב˘‡ר ˘מו˙.

 (ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ׳ 1 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
 מר‰ ˘חור‰ מזי˜‰ למלחמ˙ ‰'

כז מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל‰יו˙ "מונח" ל‚מרי ב˘מיע˙ ˙ור‰  

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
ב˘ביל מ‰ חיים?



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

בין "כב„ פ‰" ל"ערל ˘פ˙ים"
וכב„  פ‰  "כב„  ˘‰ו‡  טען  ˘כבר  ל‡חר  ˘פ˙ים"  ערל  ‡ני  "‰ן  מ˘‰  טען  מ„וע 
בכב„ו˙  „יבור  בין   / פרע‰?  ‡ל  ל„יבור  ‰עם  ‡ל  ‰„יבור  בין  ‰חילו˜  מ‰   / ל˘ון"? 
ל‡טימו˙ ב˘פ˙יים / בי‡ור נפל‡ ב‡ופן „יבור מ˘‰ ‡ל פרע‰, ˘‰י' בז‰ נס ˘ל‡ 

כפי ‰טבע 

בפר˘˙נו מסופר ˘כ‡˘ר ˘לח ‰˜ב"‰ ‡˙ מ˘‰ ‡ל מˆרים, טען מ˘‰: "ל‡ ‡י˘ 
ל˘ון  וכב„  פ‰  כב„  כי  עב„ך,  מ‡ז „ברך ‡ל  ‚ם  מ˘ל˘ום,  ‚ם  מ˙מול  ‚ם  „ברים ‡נכי, 

‡נכי" („, י). 

וב‰מ˘ך ‰ענין ב‡ים „ברי ‰˜ב"‰ למ˘‰, ˘‡‰רן יסייע בי„ו: 

"‰ל‡ ‡‰רן ‡חיך ‰לוי, י„ע˙י כי „בר י„בר ‰ו‡ . . ו„בר˙ ‡ליו, ו˘מ˙ ‡˙ ‰„ברים 
לך ‡ל  ו„יבר ‰ו‡  ˙ע˘ון.  ו‰ורי˙י ‡˙כם ‡˙ ‡˘ר  פי‰ו,  ועם  פיך  עם  ו‡נכי ‡‰י'  בפיו, 

‰עם, ו‰י' ‰ו‡ י‰י' לך לפ‰, ו‡˙‰ ˙‰י' לו ל‡ל˜ים" („, י„-טז). 

ומפר˘ ר˘"י: 

"י‰י' לך לפ‰ – למליı, לפי ˘‡˙‰ כב„ פ‰; ל‡ל˜ים – לרב ול˘ר". 

יˆוו‰  מ˘‰  מ˘‰:  ˘ל  י‰י' ‰"פ‰"  לכן ‡‰רן  פ‰",  ˘מ˘‰ ‰ו‡ "כב„  ˘כיון  ו‰יינו,   
לו מ‰ לומר, ו‰ו‡ ˘י‡מר ‡˙ ‰„ברים בפועל. 

מלך  פרע‰  למ˘‰: "„בר ‡ל  ב‡ ˆיווי ‰'  ו‡ילך),  כט  ו,  (ו‡ר‡  בס„ר‰ ‰ב‡‰  ו‰נ‰,  ב. 
מˆרים ‡˙ ‡˘ר ‡ני „ובר ‡ליך", ומ˘‰ ‡ומר לפני ‰': "‰ן ‡ני ערל ˘פ˙ים ו‡יך י˘מע 

כח

ב˘ביל מ‰ חיים?
חיים  ˙ור‰ ‰רי  בבני  במיוח„  מחיי ‡ומו˙ ‰עולם,  י‰ו„י  ˘ל  חייו  ˘ונים  כלל  ב„רך 

‰ם חיי ˙ור‰. רבנו ‰ז˜ן חי„˘ ˘י„עו ב˘ביל מ‰ חיים

לר‚ל כ"„ טב˙ ‰בע"ל, יומ‡ „‰ילול‡ רב‡ „רבינו ‰‚„ול, כ"˜ ‡„מו"ר 
סיפורים  כמ‰  כ‡ן  מבי‡ים  ‰ננו  ערוך,  ו‰˘לחן  ‰˙ני‡  בעל  נ"ע,  ‰ז˜ן 

ו‡מרו˙ ˜ו„˘ ˘לו מ˙וך ˘יחו˙ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ı נ"ע

˜פיˆ˙ ‰„רך ‡ˆל ‡„מו"ר ‰ז˜ן
מ˘‰  ר'  ביני‰ם  לחסי„ים,  ‡ומר  ˘‰י‰  ˘מח‰,  ב˘ם  ע‚לון  ˘ימ˘  ‰ז˜ן  רבנו  ‡ˆל 

ווילנ˜ר ועו„, מ‰ ‡˙ם יו„עים? ‰˘וט ˘לי חכם יו˙ר מכולכם...

‰רבי ‰‡מˆעי ‡מר, ‰˙פעלו˙ ‰לב יכולים לר‡ו˙ ‡ˆל ˘מח‰ בעל ‰ע‚ל‰... 

רבנו ‰ז˜ן  עם  נסיעו˙יו  בעל ‰ע‚ל‰, ‡ם  ˘מח‰  חסי„ים ‡˙  ˘‡לו  רבנו ‰ז˜ן  בחיי 
לענו˙  ˘מח‰  ומי‡ן   - ב˜פיˆ˙ ‰„רך  כלומר   - טוב  ˘ם  ˘ל ‰בעל  נסיעו˙יו  על „רך  ‰ן 
כלל. ר˜ ‡חרי ‰ס˙ל˜ו˙ רבנו ‰ז˜ן ‡מר ˘מח‰ לחסי„ים ˘˘‡לו‰ו ˘‡ל‰ זו: ˘וטים, 

מ‰ ‡˙ם ˘ו‡לים? ז‰ ‰י‰ ‡ˆלו בפ˘יטו˙. ‡ך בחיי רבנו ‰ז˜ן ל‡ רˆ‰ לספר על כך.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ב עמ' 106 - ספר ‰˘יחו˙ בל‰"˜ ˙˘"ב עמ' ˜‡)

ע˘יר ב‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰
ב‰רחב‰  פרנס‰  לו  מכניס ‡ורח ‚„ול. ‰י˙‰  י˘וב'ני˜,  רבנו ‰ז˜ן ‰י‰  מחסי„י  ‡ח„ 

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

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



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‰יו˙ "מונח" ל‚מרי 
ב˘מיע˙ ˙ור‰

‰˘ו˜  ˘ביום  סיפר,  ‡„מו״ר  מו״ח  כ״˜ 
בליוב‡וויט˘ ‰י׳ ‰ˆמח ˆ„˜ ‡ומר מ‡מר חסי„ו˙ 
(לכבו„ ‰‡ורחים ˘‰‚יעו ל‰˘˙˙ף ב"ירי„") לפני 

‡ור ‰יום, לפני פ˙יח˙ ‰"ירי„".

בˆל‡ל  ˘מו‡ל  רבי  [‰חסי„   ıר˘ב״‰ ‰י׳  פעם 
בח„ר „ל˜  בע˙ ‡מיר˙ ‰מ‡מר.  נוכח  חסי„י ‰ˆמח ˆ„˜]  מ‚„ולי   '‡ ˘עפטיל, ˘‰י' 
‰בחין  ‰ו‡  כ‡˘ר   .˜„ˆ ‰ˆמח  י˘ב  ˘‡ˆלו  ‰˘לחן  לבין  ‰נר  בין  עמ„  ו‰ו‡  נר, 
‡ך  יח˘יך,  ˘ל‡  כ„י  ממ˜ומו,  לזוז  ח˘ב   ,˜„ˆ ‰ˆמח  ˘לחן  על  מ‚יע  ˘לו  ˘‰"ˆל" 
כל ‰ענינים  מעל‰ ‡˙  כי ‰רי ‰רבי, ‰ˆמח ˆ„˜,  במ˜ומו,  ח˘ב ˘מוטב ˘י˘‡ר  מי„ 

˘מונחים על ˘לחנו, ובמיל‡ יעל‰ ‰רבי ‚ם ‡˙ ‰"ˆל" ˘לו.

ל‡  חו˘ך  ל‰עלו˙;  ני˙ן  ‡ור   :˜„ˆ ‰ˆמח  ‡מר  ‰מ‡מר,  ‡מיר˙  כ„י  ˙וך  לפ˙ע, 
ני˙ן ל‰עלו˙ (ספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ו ע' 4).

י˘ ללמו„ מכללו˙ סיפור ז‰ בעבו„˙ ‰˘י"˙:

ול‡  ‰„ברים,  ב˘מיע˙  ל‚מרי  מונחים  ל‰יו˙  ˆריכים  ˙ור‰  „ברי  ˘ומעים  כ‡˘ר 
לח˘וב ב˘ע˙ מע˘‰ ‡ו„ו˙ ענינים ‡חרים.

כ‡לו  ˘י˘נם  לעˆמו, ‰נ‰ ‰‡מ˙ ‰י‡,  ˘מח˘ב˙ו ‡ינ‰ ‡ל‡  חו˘ב  ˘‰‡„ם  ‡ע"פ 
˘מר‚י˘ים ו"˘ומעים" ‚ם ‡˙ ‰מח˘בו˙, כך, ˘‰מח˘ב‰ ˘לו ‰י‡ כמו „יבור. וכ˘ם 
˘בוו„‡י ‰י' מ˙ביי˘ ל„בר ב‡מˆע ˘מיע˙ „ברי ˙ור‰, ‰נ‰ כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע למח˘ב‰.

˘ˆריך  ענינים  ‡פילו  ‡ל‡  בטלים,  „ברים  ˘ל  מח˘בו˙  ר˜  ל˘לול  ‰כוונ‰  ו‡ין 
לח˘וב ‡ו„ו˙ם – כבסיפור ‰נ"ל, ˘מח˘ב˙ו ˘ל ‰ר˘ב"ı ‰י˙‰ בעניני עבו„˙ ‰˘י"˙, 
‰ם  ‰רי  ע˙‰,  ˘˘ומע  ל"˙ור‰"  ˘ייכים  ˘‡ינם  כיון  ‰נ‰   – כו'  ‡ו˙ו  יעל‰  ˘‰רבי 
˙ור‰,  „ברי  ‡מיר˙  בע˙   – ע˙‰  עוס˜ים  ˘בו  ‰ענין  ל‚בי  זרו˙   – זרו˙"  "מח˘בו˙ 

ˆריכים ל‰יו˙ מונחים ל‚מרי ב˘מיע˙ ‰„ברים.

פרטי  נ˙ב‡רו  ‚ם  ˘ם  ‰„ברים,  במ˜ור  ועיין  ‰סיפור,  מכללו˙  ‰ו‡  ‰נ"ל  ˘‰‰ור‡‰  ל‰עיר,  [י˘ 

‰„ברים בעומ˜ וב‡ריכו˙].

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חמ"‰ עמ' 102 ו‡ילך, ור‡‰ בז‰ עו„ בל˜ו"˘ ח"י עמ' 12-11 וב‰ע' 30)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡לי פרע‰"; וע"ז ב‡ים „ברי ‰' למ˘‰: "ר‡‰ נ˙˙יך ‡ל˜ים לפרע‰, ו‡‰רן ‡חיך י‰י' 
נבי‡ך. ‡˙‰ ˙„בר ‡˙ כל ‡˘ר ‡ˆוך, ו‡‰רן ‡חיך י„בר ‡ל פרע‰ ו˘לח ‡˙ בני י˘ר‡ל 

מ‡רˆו". 

ולכ‡ור‰, ‰˙וכן ‰מבו‡ר ˘ם ‰ו‡ ‡ו˙ו ‰˙וכן ‰מבו‡ר בפר˘˙נו – ˘מ˘‰ יˆוו‰ ‡˙ 
‡‰רן מ‰ לומר, ו‡‰רן ‰ו‡ ˘י‡מר בפועל לפני פרע‰; וכן למ„ו כמ‰ מן ‰מפר˘ים (ר‡‰ 
‡בן עזר‡: "‡˙‰ ˙„בר – ‡ל ‡‰רן – ‡˙ כל ‡˘ר ‡ˆוך, ו‡‰רן ‡חיך י„בר ‡ל פרע‰". וכן ב˙ר‚ום יונ˙ן 

בן עוזי‡ל: "‡נ˙ ˙מליל ל‡‰רן י˙ כל „‡יפ˜„נך ו‡‰רן ‡חוך ימלל לפרע‰". ועו„). 

‡ך ˆריך בי‡ור בכפל ‰ענין: 

 '‰ לו  ענ‰  וכבר  ל˘ון",  וכב„  פ‰  "כב„  ˘‰ו‡  מ˘‰  טען  בפר˘˙נו  ˘כבר  ל‡חר 
˘‡‰רן "י‰י' לך לפ‰" – למ‰ חזר וטען עו„ ‰פעם (בפ' ו‡ר‡) "‰ן ‡ני ערל ˘פ˙ים"?!

‰מענ‰  מספי˜  ‡ין  ˘לכן  ‰˘ני',  בפעם  מ˘‰  בטענ˙  חי„ו˘  ‡יז‰  י˘  ‡ם  ול‡י„ך, 
לו  ˘‰˘יב  ‡ו˙‰ ‰˙˘וב‰  לו ‡˙  מ˘יב  ˘‰˜ב"‰  י˙כן  – ‡יך  לפ‰"  לך  "י‰י'  ˘‡‰רן 

בפעם ‰ר‡˘ונ‰ (˘יˆרף ‡ליו ‡˙ ‡‰רן)?

‚. וב‡מ˙ כ„ „יי˜˙ ‡ליב‡ „פירו˘ ר˘"י, י˘ חי„ו˘ במענ‰ ‰˜ב"‰ בפ' ו‡ר‡ ˘‡ינו 
˜יים בפר˘˙נו, ו‰ו‡ ˘‚ם מ˘‰ בעˆמו י„בר. 

בפועל  ˘מ„בר  ‰ו‡  ‡‰רן  ר˜  כי  מ˘מע  ‰עם)  לפני  (ב‰„יבור  בפר˘˙נו  כלומר: 
מ˘‰  ˘‚ם  ר˘"י  מפר˘  לפרע‰)  (ב‰„יבור  ו‡ר‡  בפ'  ו‡ילו  לומר),  מ˘‰  לו  ˘ˆו‰  (מ‰ 
‰ו‡  ˘מ˘‰   – ‡ˆוך"  ‡˘ר  כל   ˙‡ ˙„בר   ‰˙‡" ‰פירו˘  וז‰ו  בפועל,  ל„בר  ˆריך  ‰י' 
˘י‡מר בפני פרע‰ "פעם ‡ח˙ כל ˘ליחו˙ ו˘ליחו˙ כפי ˘˘מע˙ מפי", ו‡חר כך ‡‰רן 

"ימליˆנו ויטעימנו ב‡זני פרע‰" [ו„ל‡ כ‰מפר˘ים ‰נ"ל ס"ב].

‰˜ב"‰  לו  ˘‡מר  במ‰  מ˘‰  ‰ס˙פ˜  ל‡  למ‰   – ‰˜ו˘י‡   ˙‡ מיי˘ב  ז‰  ‡ין  ‡בל 
בפר˘˙נו (˘‡‰רן י‰י' לו "לפ‰") ולכן טען עו„ ‰פעם "‰ן ‡ני ערל ˘פ˙ים"?

על  מ„ובר  ˘בפר˘˙נו  ועו„),  ו‡ר‡.  פ'  ‡ברבנ‡ל  טז.   ,„ פר˘˙נו  רמב"ן  (ר‡‰  מפר˘ים  י˘ 
„יבורו ˘ל מ˘‰ ‡ל ‰עם – בני י˘ר‡ל, ו„ו˜‡ בז‰ ˜יבל מ˘‰ ‡˘ר ‡‰רן י‰י' לו לפ‰ 

("ו„יבר ‰ו‡ לך ‡ל ‰עם"); 

‡ך בפ' ו‡ר‡ מ„ובר על „יבורו ˘ל מ˘‰ ‡ל פרע‰ – ובז‰ טען מ˘‰ ˘‡ינו מ˙‡ים 
ב‰˘ליחו˙  ‚ם  לו ‰˜ב"‰ ‡˘ר  וחי„˘  ˘פ˙ים",  "ערל  כ˘‰ו‡  פרע‰  לפני  י„בר  ˘‰ו‡ 

לפרע‰ יˆרף ‡ליו ‡˙ ‡‰רן ("ו‡‰רן ‡חיך י‰י' נבי‡ך").   

‡ולם בי‡ור ז‰ ˜˘‰ ל‰ולמו בפ˘ט ‰כ˙ובים, כי ב‰מ˘ך פר˘˙נו [ל‡חר ˘‰˜ב"‰ 
‡מר למ˘‰ ˘‡‰רן י‰י' לו "לפ‰"] מˆו‰ ‰˜ב"‰ למ˘‰ – "ו‡מר˙ ‡ל פרע‰ ו‚ו'" („, 
כי  מעˆמו,  מ˘‰  ובפ˘טו˙ ‰בין  פ‰";  ב„בר ‰יו˙ו "כב„  מ‡ומ‰  טוען  מ˘‰  ו‡ין  כב), 
כ˘ם ˘ב‰„יבור ל‰עם י˘ לו ל‰ס˙ייע בפיו ˘ל ‡‰רן, כך ‚ם ב‰„יבור לפרע‰ יכול ‰ו‡ 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

לˆרף ‡ליו ‡˙ ‡‰רן. 

מ˘‰,  ול‡ ‡˙  ר˜ ‡˙ ‡‰רן  ˘מעו  מלכ˙חיל‰ ‰ם  ל‰עם ‰רי  ˘בנו‚ע  [כלומר: ‡ף 
‡ל  "ו‡מר˙   – פרע‰  ‡ל  י„בר  בעˆמו  ˘‰ו‡  מ˘‰  נˆטוו‰  ‰רי  לפרע‰  בנו‚ע  ו‡ילו 
יכול  ‰ו‡  בז‰  ו‚ם  ‰עניינים,  בין  מ‰ו˙י  ‰ב„ל  ˘‡ין  מ˘‰  ‰בין  ז‡˙  בכל   – פרע‰" 
ויטעים  יוסיף  ו‡‰רן  פ‰")  "כב„  (מחמ˙ ‰יו˙ו  ב˜יˆור  י„בר  כי ‰ו‡  ב‡‰רן,  ל‰ס˙ייע 

‡˙ ‰„ברים]. 

ל‡חר   – ˘פ˙ים"  ערל  ‡ני  "‰ן  ‰פעם  עו„  מ˘‰  טען  למ‰  ל„וכ˙‡,  ˜ו˘י‡  ו‰„ר‡ 
˘כבר מינ‰ לו ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡‰רן?  

„. ‡ך ‰בי‡ור בז‰, ˘בינ˙יים חל ˘ינוי במˆבו ˘ל מ˘‰ (ר‡‰ ‚ם ˘"ך ע‰"˙ ע‰"פ ערל 
˘פ˙ים): 

‡ני  "בכב„ו˙   – ר˘"י  ומפר˘  ‡נכי",  ל˘ון  וכב„  פ‰  "כב„  מ˘‰  טען  בפר˘˙נו 
מ˘‰  טען  ו‡ר‡  בפ'  ‡ולם  "בכב„ו˙";  ב‡  ז‰  ‡ך  ל„בר,  יכול  ˘‰ו‡  ו‰יינו,  מ„בר". 
ל‡ ‡פ˘רי  בכלל  ˘לו  ˘‰„יבור  ˘פ˙ים",  "‡טום  ר˘"י  ומפר˘  ˘פ˙ים",  "ערל  ˘‰ו‡ 

מחמ˙ ˘י˘ "‡וטם" ‰מונע.

„ע˙ו  נח‰   – ל˘ון"  וכב„  פ‰  "כב„  ר˜  ˘‰ו‡  מ˘‰  ח˘ב  כ‡˘ר  בפר˘˙נו  ולכן, 
 ˙‡ ל˜יים  יבו‡  ˘כ‡˘ר  מ˘‰  ח˘ב  כי  ‡‰רן,   ˙‡ ‡ליו  לˆרף  ‰˜ב"‰  לו  ˘‡מר  בז‰ 
‰ˆיווי "ו‡מר˙ ‡ל פרע‰" ‰ו‡ י‡מר לפרע‰ ב˜יˆור (כי ‰ו‡ יכול ל„בר – ור˜ ˘מחמ˙ 

‰"כב„ו˙" י„בר מעט בלב„), ו‡‰רן יסייע בי„ו ויפר˘ ויטעים ‡˙ „בריו; 

‡ך בפ' ו‡ר‡ ‰‚יע מ˘‰ לי„י ‰כר‰ ˘‰ו‡ "ערל ˘פ˙ים", ב‡ופן ˘‰„יבור בכלל ל‡ 
ב‡ופן  פרע‰  בפני  ˘יבו‡  מז‰  ˙בו‡  ˙ועל˙  ‡יזו  ‰˜ב"‰:  בפני  טען  כן  ו‡ם   – ‡פ˘רי 
מסכים  ‰ו‡  כ‡ילו  ˘˙י˜˙ו   ˙‡ ל˜בל  יכול  פרע‰  ו‡„רב‰,  „בר?!  י‡מר  ול‡  ˘י˘˙ו˜ 

ל„רכו ‰רע‰! 

וע"ז ‰˘יב לו ‰˜ב"‰: "‡˙‰ ˙„בר ‡˙ כל ‡˘ר ‡ˆוך" – ‡ין ז‰ ר˜ ˆיווי על מ˘‰ 
ל„בר, ‡ל‡ ‚ם ‰בטח‰: ‰˜ב"‰ מבטיח לו ˘‰ו‡ יˆליח ל„בר (˘ל‡ כפי ‰טבע) בכוחו 
"‡‰רן  ימ˘יך  מכן  ול‡חר  "פעם ‡ח˙",  ב˜יˆור,  ר˜  י‰י'  ז‰  „יבור  ‰˜ב"‰; ‡מנם  ˘ל 
ועו„  בז‰,  ל‰‡ריך  [וי˘  ב‰רחב‰  ˙וכן ‰„ברים  לו ‡˙  ויסביר  פרע‰",  ל„בר ‡ל  ‡חיך 

חזון למוע„ בעז"‰].  

[וי˘ לב‡ר ענין ז‰ ב„רך ‰פנימיו˙: 

מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ (˙ור‰ ‡ור כ‚, סע"‡. ל˜וטי ˙ור‰ ע˜ב י„, סע"ב ו‡ילך. ועו„), ˘ז‰ ˘‰י' למ˘‰ 

˘ל „בי˜ו˙  ב˙נוע‰  ˘‰י' "מל‡"  ˘כיון   – ל‡ל˜ו˙  בביטול  מ„ר‚˙ו ‰נעלי˙  מˆ„  בענין ‰„יבור ‰ו‡  ˜ו˘י 

נפ˘ו  ומ‚ל‰  מט‰  כלפי  יור„  ˘‰‡„ם  ˘˙וכנו ‰ו‡  לענין ‰„יבור  מ˜ום  ל‡ ‰י' ‡ˆלו  מעל‰,  כלפי  במ˜ורו, 

בפני ‡חרים ‰פחו˙ים ממנו [וע"„ כלי ב‚˘מיו˙ ˘כ‡˘ר ‰ו‡ עסו˜ ב"בליע‰", ‰רי ז‰ סו˙ר ‡˙ ‰"פליט‰" 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

לנˆל ‰מר‰ ˘חור‰ ללימו„ ˙ור˙נו ‰˜'
עו„ ‰פעם ‰נני לכ˙וב לו מ‰ ˘כבר ‡מר˙י לו כמ‰ פעמים, ‡˘ר לחינם מרב‰ ‰ו‡ 
˘‡ין  ח˘˘ו˙  על  ˘לו,  וכפ˘וטו ‰עˆבים  נפ˘ו  מנוח˙  מעו˙יו,  ומבזבז  ˘חור‰  במר‰ 

ל‰ן יסו„. 

ב˙ור˙  ר˜  ול‡  בלימו„  ב‰˙מ„‰  זו  נפ˘ו  ˙כונ˙  י˘˜יע ‡˙  ממ˘  ˘ב˜רוב  רˆון  וי‰י 
‰נ‚ל‰ ‡ל‡ ‚ם ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ול‡ום מל‡ום י‡מı, ב˘יעבו„ו ב‰˙מ„‰ ב˙ור‰ ˙˙מעט 

‰מר‰ ˘חור‰ בעניניו. ו‰˘י"˙ י˘לח לו רפו‡‰ ב˜רוב, ו‚ם ‰מר‰ ˘חור‰ בכלל ז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ‡‚ר˙ ˙˙י"ט)

'ס‚ול‰' ל‡ לפעול - מר‰ ˘חור‰
במענ‰ על מכ˙בו, ˘בו נר‡‰ ˘ע„יין ל‡ פעל˙י עליו רוממו˙ ‰רוח, וכמ„ומ‰ ˘כבר 
‰נ‰   – חסי„ו˙  בספרי  „ו˜‡  ל‡ו   – בספרים  ‰מבו‡ר  ˘עפ"י  פעמים,  כמ‰  לו  ‡מר˙י 
פועל,  לי„י  ‰„בר  יבו‡  ˘ל‡  ס‚ול‰  ˘ז‰ו  בעולם,  ˘חור‰  מר‰  ˘ל  סברו˙  לח„˘  ‡ין 
מ‡‰  סי„ור  בסוף  ˘נ„פס  (כמ„ומ‰  ב„‡"ח  וע"„ ‰מוב‡   – ב„בור  לח„˘  ˘‡ין  ר˜  ול‡ 
בעולם –  ל‰מ˘יכ‰  כ„י  ב„בור  סבר‡ ‰י' ‡ומר‰  לו  נופל  כ˘‰י'  ˘‰רב ‰מ‚י„  ˘ערים) 
‡ל‡ ˘‡פילו במח˘ב‰ ‡ין לח„˘ סבר‡ כזו ו‰טעם כנ"ל, ו‰ו‡ מובן ‚"כ מפ˙‚מי כ"˜ 
י‰י'  טוב –  ˘‰יו ‡ומרים "ח˘וב  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  ˘סיפר  רבו˙ינו ‰˜„ו˘ים  נ˘י‡ינו 

טוב" ("טר‡כט ‚וט וועט זיין ‚וט").

בטח נ„מ‰ לו ˘˜˘‰ במ‡„ לפעול על כח ‰מח˘ב‰ ב‰נ"ל, ובלי˙ בריר‰ ילבי˘ כח 
‰מח˘ב‰ במח˘ב‰ „˙ור‰, ומ‰טוב ברוחניו˙ יומ˘ך ‚ם-כן טוב ב‚˘מיו˙.

‰מח„ו"מ  על  ‚ם  ˘יפעול  ע„  בבטחונו  ˘י˙חז˜  מ‰  ככל  ‡˘ר  ‰נ"ל,  מכל  ו‰מורם 
˘לו, ‰רי י˙‚˘ם ‰„בר במוח˘ יו˙ר לפרנס‰ ב‰רחב‰ ב‚˘מיו˙ ו‚ם ברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ‡‚ר˙ ‡׳˙˘ˆ"ב)



כ‰

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

בחיי ‰יום יום

 מר‰ ˘חור‰ מזי˜‰ למלחמ˙ ‰'

מחלי˘ ‡˙ ני‰ול ‰מלחמ‰
לבי˙ ‰כנס˙  בנו‚ע  מר‰-˘חור‰  עם ‰רב‰  ˘נכ˙ב‰  ˙˘וב˙ו ‰מיי„י˙, ‡ף  על  ˙ו„‰ 

ו‰מלחמ‰ ˘מנ‰ל, כ„י ˘בי‰כנ"ס י˙נ‰ל כר‡וי [על-פי ‰לכ‰]. 

‰נני מ„‚י˘ ‡˙ ענין ‰מר‰-˘חור‰, ˘כן לפי מ‰ ˘˘מענו פעמים רבו˙ מכ"˜ מו"ח 
למלחמ‰,  ‰ולכים  ˘כ‡˘ר  במוח˘,  ‚ם  ז‡˙  ורו‡ים  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו"ר 
‡ולם  ‰מלחמ‰,  ני‰ול   ˙‡ מחלי˘  ‚ופ‡  ז‰  ‰רי  ˘חור‰,  במר‰  ו˘˜ועים  עˆובים  ‡ם 
‰עולם,  מבור‡  לנו  ˘ני˙נ‰  ‰˜„ו˘‰,  ˙ור˙נו  ‰ור‡˙   ˙‡ ל˜יים  ללכ˙  כ˘מחליטים 
עו˘ים ז‡˙ בחיו˙ ‡חר˙ ל‚מרי, וז‰ ‚ופ‡ מ‚„יל יו˙ר ‡˙ ‰סיכויים וממ‰ר ‡˙ ‰נˆחון.

...כוונ˙י ב‡מור לעיל ‰י‡ [ל‡ ל‰וכיחו, ‡ל‡] לעורר יו˙ר ול‰בי‡ ל˙וספ˙ במע˘‰, 
 ˙‡ עב„ו  ‰חסי„י,  ‰פ˙‚ם  וי„וע  י‰ו„י,  עו„  ‡ˆל  ‰˘מח‰  ו‡˙  ‰בטחון   ˙‡ ול‰‚„יל 
מ˘יח  בבי‡˙   – ול˘מח‰  ול˘˘ון  במ‰ר‰  י‰פך   – ב‡ב  ב˙˘ע‰  ˘‡פילו  ב˘מח‰,  ‰׳ 
על  מע˘‰,  ב˘ע˙  ˘מח‰  ˘ל  בר‚˘  ‚ם  ל‰יו˙  ו‡מיר˙ ‰˜ינו˙  ˆ„˜נו, ˆריכו˙ ‰˙עני˙ 
וכפי  מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰,  מלך  ל˜יים ‡˙ ˆיווי  ו‰‡פ˘רו˙  ˘י˘נו ‰‡ו˘ר ‰‚„ול  כך 
˘נפס˜ ברמב"ם סוף ‰לכו˙ לולב, ˘‰מונע עˆמו מ˘מח‰, ר‡וי ל‰פרע ממנו וכו' ומי 

˘עו˘‰ ז‡˙, עבו„‰ ‚„ול‰ ‰י‡ כו' עיין ˘ם.

בברכ‰ – ל‰˙‡זר ב˘מח‰, וב‰ˆלח‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' רˆו)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

(ר‡‰ חולין ˜ח, ב)]; "ל‡ יכול לי˘פל ל‰יו˙ בבחינ˙ ‰‰מ˘כ‰ ו‰‚ילוי למט‰, כי ‡ם ל‰יו˙ ˜˘ור במ˜ורו" 

(ל˜וטי ˙ור‰ ˘ם, „).  

סוף  ˘סוף  ל˘ון ‡נכי",  וכב„  פ‰  ר˜ "כב„  טען  בפר˘˙נו  ולכן  חיל,  מחיל ‡ל  מ˘‰  ובז‰ ‚ופ‡ ‰˙על‰ 

יכול ‰ו‡ ל„בר ול‰˘פיע ור˜ ˘ז‰ ב"כב„ו˙", וב‰מ˘ך ‰זמן ‰‚יע לביטול נעל‰ עו„ יו˙ר, ˘נע˘‰ כל כך 

"˜˘ור במ˜ורו" ע„ ˘‡ינו יכול ל„בר כלל – "ערל ˘פ˙ים". 

‰˙‡ח„ו˙ו  מˆ„  ˘„ו˜‡  ו‰יינו,   – ‡ˆוך"  ‡נכי  ‡˘ר  כל   ˙‡ ˙„בר   ‰˙‡"˘ ‰˜ב"‰,  לו  ‡מר  ז‰  ועל 

כ˘ליח ‰',  מ˘לו, ‡ל‡)  כמו ‡„ם ‰מ„בר  (ל‡  פרע‰  בפני  ל„בר  ˘‰ו‡ ‰מ˙‡ים  מ˜ורו ‰רי  עם  ‰מוחלט˙ 

"˘כינ‰ מ„בר˙ מ˙וך ‚רונו ˘ל מ˘‰"]. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

ח„˘ כפ˘וטו ‡ו 
ח„˘ בר˘עו˙ו?

וי˜ם מלך ח„˘ על מˆרים ‡˘ר ל‡ י„ע 
‡˙ יוסף

רב ו˘מו‡ל, ח„ ‡מר ח„˘ ממ˘ וח„ ‡מר ˘נ˙ח„˘ו 
‚זירו˙יו
(‡, ח. עירובין נ‚, ‡)

רב  ˘נחל˜ו  מ˜ומו˙  ˘בכו"כ  מˆינו 
˘נחל˜ו  לב‡ר  י˘  בפירו˘ ‰כ˙ובים,  ו˘מו‡ל 
‰מ˘מעו˙  לפי  ‰כ˙ובים   ˙‡ לפר˘  י˘  ‡ם 

‰פ˘וט‰, ‡ו לפי ‰˙וכן ‰כללי ˘בכ˙וב.

ו‡˘˙  ליוסף  בנו‚ע  ‰פסו˜  על  ול„ו‚מ‡, 
(וי˘ב  מל‡כ˙ו"  לע˘ו˙  ‰בי˙‰  "ויב‡  פוטיפר 
ו˘מו‡ל,  "רב  ב)  לו,  (סוט‰  ב‚מ'  ‡י˙‡  י‡)  לט, 
‡מר  וח„  ממ˘,  מל‡כ˙ו  לע˘ו˙  ‡מר  ח„ 
פלו‚˙˙ם,  לב‡ר  וי˘  נכנס".  ˆרכיו  לע˘ו˙ 
"לע˘ו˙  לפר˘  ˘י˘  ‰י‡  ‡מר"  "ח„  „˘יט˙ 
ממ˘",  מל‡כ˙ו  כפ˘וטו - "לע˘ו˙  מל‡כ˙ו" 
‰כ˙וב  ˘מ‰מ˘ך  לי'  סביר‡  ‡מר"  "וח„  ‡ך 
מ˘מע  בבי˙"  ˘ם  ‰בי˙  מ‡נ˘י  ‡י˘  "ו‡ין 
יוסף  ˘ב‡  ‰מל‡כ‰  סו‚  לב‡ר  ‰כ˙וב  ˘ב‡ 
לע˘ו˙‰  ˘כ„י  כזו  מל‡כ‰  ˘‰י‡  לע˘ו˙, 
בבי˙",  ˘ם  ‰בי˙  מ‡נ˘י  ‡י˘  ˘"ו‡ין  „רו˘ 
לז‰  כי  כפ˘וטו,  "מל‡כ˙ו"  לפר˘  ‡ין  ו‡"כ 
מפר˘  ולכן  בבי˙,  י‰יו ‡נ˘ים  ˘ל‡  ל‡ „רו˘ 

„"לע˘ו˙ ˆרכיו נכנס".

ביני‰ם,  פלו‚˙ו˙  כו"כ  בעו„  מˆינו  וכן 
‡ו  כפ˘וטו,  ‰כ˙וב  לפר˘  י˘  ב‡ם  ˘נחל˜ו 
[ר‡‰  ‰ענין  מ‰מ˘ך  ‰מובן  כפי  לפר˘ו  ˘י˘ 
ב‡רוכ‰ במ˜ור ‰„ברים, ˘ם ‰וב‡ו עו„ כו"כ „ו‚מ‡ו˙].

במחלו˜˙  ‡ף  ‰ו‡  ˘כן  לומר,  י˘  ועפ"ז 
„י„ן, „‡זלי ל˘יט˙יי‰ו:

מפר˘ ‡˙ ‰כ˙וב  כלל  ˘ב„רך  "ח„ ‡מר", 
כפ˘וטו,  ח„˘"  "מלך  ‚ם  מפר˘  כפ˘וטו, 
˘פירו˘ו "ח„˘ ממ˘", ‡ך "וח„ ‡מר" סביר‡ 
ב‡  ‡לו  ב˙יבו˙  ˘‰רי  כן,  לפר˘  ˘‡ין  לי' 
ל‡חרי  ‚זירו˙  ‰מלך  ˘‚זר  מ‰  ליי˘ב  ‰כ˙וב 

‰טוב‰ ˘ע˘‰ יוסף. ‡מנם, ‚ם ‡ם נפר˘ ˘‰י' 
ז‰  י˙יי˘ב  ל‡  ע„יין  כפ˘וטו,  ח„˘  מלך  ז‰ 
על  ˘מע  ח„˘  מלך  ‚ם  ו„‡י  ˘‰רי  ˆורכו,  כל 
מע˘י יוסף ˘‰ˆיל ‡˙ כל עמו ב„ור ‡ח„ לפני 
ז‰, ו‡"כ מˆ„ ˙וכן ‰כ˙ובים על כורחינו ע„יין 
נז„˜˜ לח„˘ (בכל ‡ופן ˘נפר˘ "מלך ח„˘") 
כפ˘וטו, ‡ל‡  יוסף" ‡ינו  י„ע ‡˙  ל‡  „"‡˘ר 
ובז‰  י„ע",  ל‡  כ‡ילו  עˆמו  ˘"ע˘‰  ‰יינו 

‰ו„יע ‰כ˙וב ‚ו„ל ר˘ע˙ו.

ועל כן מס˙בר יו˙ר לפר˘ ‚ם "מלך ח„˘" 
ר˘עו˙  ‚ו„ל  לפר˘  ‡לו  ב˙יבו˙  ‰כ˙וב  ˘ב‡ 
מ"מ  יוסף  ע"י  ניˆול  עˆמו  ˘‰ו‡  ˘‡ף  ‰מלך, 
טפי,  ר˘עו˙  ‰וי  ˘בז‰  ‚זירו˙יו",  "נ˙ח„˘ו 
‰כ˙ובים  ו‰מ˘ך  ל˙וכן  יו˙ר  ‰„בר  ומ˙‡ים 

ולענין ˘ב‡ ‰כ˙וב לב‡ר כ‡ן. ו˜"ל. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע' 1 ו‡ילך)

ר˘עו˙ כלפי ˘מי‡ 
‡ו כלפי י˘ר‡ל?

וי˜ם מלך ח„˘ על מˆרים ‡˘ר ל‡ י„ע 
‡˙ יוסף

רב ו˘מו‡ל, ח„ ‡מר ח„˘ ממ˘ וח„ ‡מר ˘נ˙ח„˘ו 
‚זירו˙יו
(‡, ח. עירובין נ‚, ‡)

˘ל‡  ו˘מו‡ל,  רב  פלו‚˙˙  לפר˘  י˘ 
י˘  ‡ל‡  "ח„˘",  ˙יב˙  בפירו˘  ר˜  נחל˜ו 
‡ם  „‰נ‰  פרע‰.  ר˘עו˙  במ‰ו˙  פלו‚˙‡  כ‡ן 
נ‡מר ˘‰מלך ל‡ ‰י' ח„˘ ממ˘, יוˆ‡ לפי ז‰ 
י˘ר‡ל,  עם  כלפי  ר˘עו˙ ‰מלך  ביו˙ר  ˘‚„ל‰ 
יוסף,  לו  ˘‚מל  טוב‰  ˙ח˙  רע‰  ל‰ם  ˘‚מל 
"ח„˘  ‰מלך  ‰י'  ‡ם  ‡ך  עמו.  כל   ˙‡ ˘‰ˆיל 
ממ˘", יוˆ‡ ˘ר˘עו˙ו כלפי י˘ר‡ל ל‡ ‰יי˙‰ 

‚„ול‰ כל כך.

ממ˘"  "ח„˘  מלך  ˘‰י'  נ‡מר  ‡ם  ל‡י„ך, 
כלפי  ר˘עו˙ו  ביו˙ר  ˘‚„ל‰  ז‰  לפי  יוˆ‡ 
מלך  ‡ו˙ו  ז‰  ‰י'  ‡ם  ב˘למ‡  ˘‰רי,  ˘מי‡, 

פניניםפנינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

˘מˆי‡ו˙ו מעˆמו˙ו). ול‰עיר ‚"כ מ‰מבו‡ר בכ"מ 
 ‰"„ ˙רפ"ח.  ˆע˜ו   ‰"„ ˙רפ"ו.  ˘וב‰   ‰"„ (ר‡‰ 
‡ל˜י נ˘מ‰ ˙רˆ"ט) „‡מי˙י˙ ענין „"‡ין ערוך לך" 
‰ו‡ „ו˜‡ ל‚בי בחי' ‰עˆמו˙ כי ‡ופן מˆי‡ו˙ו ˘ל 
‰‡ור ‰ו‡ כ‡ופן ‰מˆי‡ו˙ ˘בעולמו˙ ול‡ כמו ענין 
‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו מ‰ ˘‰עˆמו˙ ‰ו‡ ‡מי˙˙ ‰מˆי‡ו˙ 

במˆי‡ו˙ בל˙י נמˆ‡).

מ‰ „˘ם  ˘ם  רמונים  ועסיס  כ')  פר„ס (˘ער  ור‡‰ 
פעול‰  ˘ום  על  מור‰  ‡ינו  ‡‰י'  „"˘ם  נ‰‚‰  ‡‰י' 
על  מור‰  על ‰ור‡ו˙ ‰‰עלם ‡בל ‡ינו  כי ‡ם  ומ„‰ 
‰ו‡  כי  ‡ו˙ו  ל‰‚ו˙  מו˙ר  ולפיכך  „בר  ˘ום  ‚לוי 
רמונים  (עסיס  רוממו˙ו"  וסב˙  ‰עלמו  על  מור‰ 
˘ם). ועפ"ז מ˙רı בפר„ס ˘ם* מ‰ „˘ם בן „' ˘‰ו‡ 
ב˙"˙ ‡ינו נ‰‚‰ ב‡ו˙יו˙יו, ו˘ם ‡‰י' נ‰‚‰, כי "‡ם

שבהערה  מקומות  ושאר  שם  מישרים  מגיד  וראה   (*
.30

כי  מר‡‰  ‰י'  ב‡ו˙יו˙יו  נ‰‚‰   '„ בן  ˘ם  ‰י' 
ולכן ‡נו  לרוב ‰עלמו  ר‡וי  וז‰ ‡ין  מו˘‚  ‰‡ˆילו˙ 
במלכו˙"  כי ‰˘‚˙ ‰˙"˙ ‰ו‡  ב‰יכלו  ‰ו‚ים ‡ו˙ו 
˘ם  בפ"ב  יו˙ר  בבי‡ור  ור‡‰  ספ"‡.  ˘ם  (פר„ס 

ועסיס רמונים ˘ם).

ועפמ"˘ ˘ם מובן ‰חילו˜ בין ˘ם ‡‰י' ל˘ם ‰וי' 
‰מפור˘  ב˘ם  ‰רמב"ם  לפירו˘  ‚ם  נמח˜)  (˘‡ינו 

(מו"נ ˘ם פס"‡).

˘ם  (‚ם)  נ˜'  ‰וי'   (1 כי:  רב‰,  ו‰סבר‰  ועˆע"‚ 
 (2 עˆומ"‰),  מ˜ום   – ב˜ו‰"˜  (˘ע„"ז  ‰עˆם 
˘ם  (פר„ס  נ˜ו„ו˙  בלי  כ˘‰ו  ‰וי'  ‰˘ם  ע‡כו"כ 
ע"פ  (ובפרט   – לכ‡ור‰  ‡‰י'  ˘ם  ‚ם   (3 פ"‡), 
מובנ˙  (˘עפ"ז  פועל  מע˘י)  ע"פ   – „‡‰י'  ‰מ„ר˘ 
בפ˘טו˙ נחמ˙ בנ"י ע"י ‰ו„ע‰ זו), 4) בי‡ר ‡„‰"ז 
ב.  י„,  (˙ו"‡  עˆומ"‰  ‰יינו   – כל  בפי  ˘‚ור   ˘"˘„
מ‡מרי ‡„‰"ז: ˙˜ס"‰ (ח"‡) ע' יב; ענינים ע' סח. 

ע. ועו„). ו‡כ"מ.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ייך  ‰ו‡  ע„יין  מ"מ,  ו‰מˆי‡)39,  ˘בר‡ 
˘‰ו‡  מ‰  ‰˜ב"‰  מן  ‰יוˆ‡˙  לפעול‰ 
‡˘ר  "‡‰י'  ˘ם  ור˜  ‰נבר‡ים.  מ˜יים 
‰˜ב"‰  על  „˜‡י  ‰ו‡  עניינו  לב„ו,  ‡‰י'" 

בעˆמו40, ול‡ מ‰ ˘ייפעל ממנו.

˘נחל˜  מ‰  ‰סבר‡  ‰יטב  מבו‡ר  ובז‰ 
מ‡לו  ל‰יו˙  ˘ל‡  ל„ינ‡,  ‡ף  ז‰  ˘ם 
˜„ו˘‰  וב‰˜„ם „‚„ר „יני  נמח˜ים,  ˘‡ין 
"˜„ו˘  ‰ל˘ון  וכמו  ‰‰ב„ל‰,  מענין  ‰ו‡ 
˜„ו˘ים.  ר"פ  ופר˘"י  ˙ו"כ  (ר‡‰  ומוב„ל" 
מ„ברים  מוב„ל  ˘‰ו‡  ‰יינו  ובכ"מ), 

˘ממנו  ‰מ˜ום  ‡ל  ˜˘ור  ו‰ו‡  ‰‡חרים, 
(˘מיני  ‡ני"  ˜„ו˘  ("כי  ‰˜„ו˘‰  ˙בו‡ 
ולז‰  כו)),  כ,  ב.  יט,  ˜„ו˘ים  ור‡‰  מ‰.  מ„.  י‡, 

‰נ„ר˘ים  „ינים  בו  ונו‰‚ים  ˜„ו˘  נע˘‰ 
‰לזו.  ו‰ב„לו˙ו  "˜„ו˘˙ו"  מחמ˙ 
„מ‰  י˘ר‡ל,   ıר‡ ˜„ו˘˙  ‚בי  וכ„מˆינו 
 ıר‡" מ‰יו˙‰  ‰ו‡  "˜„ו˘‰"  ב‰  ˘י˘ 
מר‡˘י˙  ב‰  ‡ל˜יך   '‰ עיני  ˙מי„  ‡˘ר 
‰˘נ‰ וע„ ‡חרי˙ ˘נ‰" (ע˜ב י‡, יב). וכ"‰ 
˙בנו  ‡˘ר  "בי˙  „‰ו‡  ‰מ˜„˘,  בבי˙ 
ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  סו, ‡), "וע˘ו  (י˘עי'  לי" 

„י.  לעולם  ˘‡מר˙י   :(‡ (יב,  כבח‚י‚‰  ול‡   (39
ובפר„ס (˘ער יט פ"‡) „"˘ם ˘„-י מור‰ על ˘‰ו‡ 

˘ו„„ ‰מערכו˙".

פכ"‰),   '‰ ו‚בורו˙  ע‰"פ  (‚ו"‡  במ‰ר"ל   (40
˘מ‡˙ו  ‰וי'  י˙ברך  ˘‰ו‡  על  מור‰  ‡‰י'  ˘ם  כי 
‰כל,  ˜יום  ‰עי˜ר  מן  ˘נמ˘ך  כמו  ‰כל  מ˙˜יים 
‰נמˆ‡ו˙  מכל  נב„ל  ˘‰ו‡  מור‰  ‰וי'  ˘ם  מ˘‡"כ 
‡בל  בפרטיו˙.  ע"˘  כו'.  נמˆ‡  ב˘ום  נ˙ל‰  ול‡ 
מפר˘   (33 ˘ב‰ער‰  ב‰מ˜ומו˙  (וכן  פס"‚  במו"נ 
במˆי‡ו˙  ל‡  נמˆ‡  ˘‰ו‡  עˆמו˙ו  על  ˘˜‡י  ר˜ 
לסוף  (˜רוב  ˘ם   '‰ ‚בורו˙  ‚ם  ור‡‰  בפנים.  כנ"ל 
‰פר˜), ˘מפר˘ ב˘ם ‡‰י' ‡˘ר ‡‰י' "‰נמˆ‡ ‡˘ר 
˘מו  נ˜ר‡  ולפיכך  ‰וי‰  ˘‰ו‡  ר˜  ממנו  נו„ע  ל‡ 
‰וי‰  ˘‰ו‡  ר"ל  ‡‰י'  ‡˘ר   .  . ‰וי‰  כלומר  ‡‰י' 

פ˘וט‰ בלב„ וז‰ו ‡˘ר ‡‰י'".

ב˙וכם" (˙רומ‰ כ‰, ח).

נ˙˜„˘ו  ˘‰˘מו˙  מ‰  ‚ם  וז‰ו 
‰ם  „‡לו  ˜„ו˘‰),  „יני  ב‰ם  חלו  (˘עי"ז 
ב‰ם  ˘נ˜ר‡  ו‰ט‰ורים  ‰˜„ו˘ים  "˘מו˙ 
ברי˘  ˘‰וב‡  ‰רמב"ם  כל˘ון  ‰˜ב"‰", 
על  ˘‰ור‡˙ם ‰ו‡  פירו˘ „מ‡חר  „ברינו, 
לז‰  ‰נבר‡ים  על  ‰בור‡  מן  ˘ייפעל  מ‰ 
˘יב„ילום  ‰„ינים  עלי‰ם  לחול  נˆרכו 
˜„ו˘‰,  ב‰ם  ˘ינ‰‚ו  ע"י  ‰‡„ם  בני  מן 
מ„בר ‰˘ייך ‡ל ‰„בר  ר˜  „‰‰ב„ל‰ ‰ו‡ 
עמו  ב‡  ˘ל‡  במ‰  ‡מנם  נב„ל41,  ˘ממנו 
‰‰ב„ל‰  ענין  ע"ז  יפול  ל‡  מעולם  במ‚ע 
(וכמו ˘‡י ‡פ˘ר לומר „ענין רוחני ו˘כלי 
‰חומרי42),  ‰„ומם  ‰‡בן  מן  "נב„ל"  ‰ו‡ 
כיון  ענין ‰˜„ו˘‰,  ˘יחול  ובז‰ ‡י ‡פ˘ר 
„יני  ע"י  ל‰ב„ילו  לפעול‰  ז˜ו˜  ˘‡ינו 
˜„ו˘‰ ˘ינ‰‚ו בו, וז‰ו ˘ב˘ם "‡‰י' ‡˘ר 
˜„ו˘‰  „יני  חלו˙  עליו  נופל  ‡ינו  ‡‰י'" 

ל‰יו˙ ‡ינו נמח˜43.

41) ר‡‰ ˙ני‡ ח"ב פ"ט.

42) כ"‡ ב˘ם ‰מו˘‡ל וב„וח˜ ‚„ול.

˜„ו˘  ‰ו‡  ‡‰י'  ˘ם  עפ‰נ"ל  ‰רי   – ועˆ"ע   (43
ו‡ולי  ל‚בי ˜ו„˘.  וע"„ ˜‰"˜  מז' ‰˘מו˙,  ומוב„ל 
בערך  ‰ו‡  ˜„ו˘ים  ˘מו˙  ‰˙ו‡ר  „כוונ˙   (‡  – י"ל 
בין ‰וי'  מחל˜  (˘לכן ‡ינו  ביני‰ם  ול‡   – ‰ברי‡‰ 
ב˜„ו˘‰  מ„רי‚ו˙  חילו˜י  ב)  ˘מו˙).  ל˘‡ר  (ו‡„') 
˜„ו˘ו˙  ע˘ר  ע"„  ביני‰ם,  ערך  י˘נו  כ‡˘ר  ‰"ז 
כ‰ן  ו‡ילך),  מ"ו  פ"‡  (כלים  ל˜‰"˜  ע„  ˘ב‡"י 
‡‰רן  ויב„ל  י‚:  כ‚,   ‡"‰„ (ר‡‰  וכ‰"‚  וכו'  ‰„יוט 
˘˜‡י  ‡‰י'  ˘ם  מ˘‡"כ  ˜„˘ים).   ˘„˜ ל‰˜„י˘ו 
‰נמˆ‡ים,  ו‚„ר  בסו‚  ˘‡ינו  ‰מˆי‡ו˙  ‡מי˙י˙  על 
ב‰˘מו˙  ˘מ˙‚ל‰  כפי   – ו‚ילויים  „‰‡רו˙  ל‡  ‚ם 
(ע'  ˙˘י"‡  וס‰"מ  ˙לב)  (ע'  ˙רס"ו  ‰מ˘ך  (ר‡‰ 
39 ו‡ילך)) „מ"˘ ‰רמב"ם (‰ל' יסו‰"˙ פ"‡ ‰"„) 
. . ‡ין  כ‡מ˙˙ו  ל‡חר ‡מ˙  ו‡ין  לב„ו ‰‡מ˙  "‰ו‡ 
מˆי‡ו˙  ‚ם  ˘ולל   – כמו˙ו"  מלב„ו  ‡מ˙  מˆוי  ˘ם 
‰מˆי‡ו˙  מחוייב  ‰ו‡  ‰עˆמו˙  ר˜  (כי  ‰‡ור 

פניניםפנינים

˘ליט˙ו,  י˘ר‡ל  עלי‰ם  ו˜יבלו  יע˜ב  ˘כיב„ו 
בי˘ר‡ל  ל˘לוט  ‡מ˙ל‡  „ע˙ו,  לפי  לו,  ‰י' 
˘מ˘מים  ‰י'  סבור  כי  כרˆונו,  ול˘עב„ם 
ני˙נ‰ לו ר˘ו˙ לנ‰ו‚ ˘עבו„ בי˘ר‡ל, ‡ך ‡ם 
‡מ˙ל‡  ˘ום  ‡ין  ממ˘"  ח„˘  ˘"מלך  נ‡מר 
מלכו˙ו  י˘ר‡ל  עלי‰ם  ˜בלו  ל‡  ˘‰רי  בי„ו, 
כלפי  ר˘ע˙ו  ביו˙ר  ‚„ל‰  ו‡"כ  ו˘ליט˙ו, 

˘מי‡.

‰י'   – ממ˘"  "ח„˘  נ‡מר  ˘‡ם  נמˆ‡, 
"נ˙ח„˘ו  ‡ם  ‡ך  ˘מי‡,  כלפי  ביו˙ר  ר˘עו˙ו 

‚זירו˙יו" ‰י' עי˜ר ר˘עו˙ו כלפי י˘ר‡ל.

ב‡יסורי  "כרב  ˘‰לכ˙‡  ב‚מ'  ו‰נ‰, ‡י˙‡ 
מט,  (בכורו˙  (בממונ‡)"  ב„יני  וכ˘מו‡ל 
כי  לז‰  ‰טעם   ˙‡ ‰ר‡"˘  ובי‡ר  ו˘"נ),  ב, 

"˘מו‡ל ‰י' ר‚יל ˙מי„ לפסו˜ „ינין ולכך ‰י' 
ר‚יל  רב ‰י'  וכן   .  . לעומ˜ן  ויור„  ב‰ן  מ„˜„˜ 

על  סמכו  לכך  ו‰י˙ר,  ‡יסור  ב‰ור‡˙  ל„˜„˜ 
פ"„  ב"˜  (ר‡"˘  ו‰י˙ר"  ‡יסור  לעניני  ‰ור‡ו˙יו 
‡„ם  ˘בין  ענינים  ‰ו‡  "‡יסורי"  ו‰נ‰,  ס"„). 

ל˘מים, ו"ממונ‡" ‰ו‡ מ‰ ˘בין ‡„ם לחבירו. 
ו˘מו‡ל  רב  פלו‚˙˙  לב‡ר  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
‰ו‡  ‡מר"  ˘"ח„  ˘נ˙ב‡ר  ‰„ברים  במ˜ור  (ר‡‰  כ‡ן 
רב, ו"וח„ ‡מר" ‰ו‡ ˘מו‡ל), ˘רב ˘"‰י' ר‚יל כו' 

ב‰ור‡˙ ‡יסור ו‰י˙ר" פיר˘ "ח„˘ ממ˘", כי 
ל˘מים",  ‡„ם  "בין  פרע‰  ר˘עו˙  ‚„ל‰  בז‰ 
ממונו˙  „יני  ב‰ור‡˙  ר‚יל  ˘‰י'  ˘מו‡ל  ‡ך 
‚„ל‰  בז‰  כי  ‚זירו˙יו",  "˘נ˙ח„˘ו  פיר˘ 

ר˘עו˙ פרע‰ בין ‡„ם לחבירו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 9 ו‡ילך)



י‡

יינה של תורהיינה של תורה

‡˙‰ ‡בינו, ‡˙‰ בחר˙נו
מ„וע   / מˆרים  ליˆי‡˙  ˘‚רמ‰  י˘ר‡ל  לבניו  ‰˘י"˙  ‡‰ב˙   – י˘ר‡ל"  בכורי  "בני 
 – ˜טי‚ור  ‡ין   / מˆרים?  כביˆי‡˙  ˘ל‡  לי‚‡ל,  י˘ר‡ל  כל  יזכו  ‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰ 
ומעל˙‰  בי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  בחיר˙   / סני‚ור  נע˘‰   – לי˘ר‡ל   '‰ ב‡‰ב˙  ˘בועטים 

על ‡‰ב˙ ‡ב לבן / ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ ‡י ‡פ˘ר לבעוט

ל˘לח  לˆוו˙ו  פרע‰  בפיו ‡ל  ˘ם ‰˘י"˙ „ברים  למˆרים,  ממ„ין  מ˘‰  יˆ‡  כ‡˘ר 
‡˙ י˘ר‡ל: "כ‰ ‡מר ‰', בני בכורי י˘ר‡ל, ו‡ומר ‡ליך ˘לח ‡˙ בני ו‚ו'"1.

ממˆרים ‡˘ר ‰י‡  י˘ר‡ל  בני  ל‚‡ול˙  ו‰טעם  ובי‡ר ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰סיב‰  פיר˘  ובז‰ 
זו  ו‡‰ב‰  בטוב˙ו,   ıוחפ עז‰  ‡‰ב‰  בנו   ˙‡ ‡ו‰ב  ‰רי  ו‡ב  מ˜ום,  ˘ל  בניו  ל‰יו˙ם 

ו‰‰˙˜˘רו˙ בין ‡בינו ˘ב˘מים לבניו ‰י‡ ˘‚רמ‰ ליˆי‡˙ מˆרים.

"בני בכורי י˘ר‡ל" – ‡‰ב˙ ‰˘י"˙ לבניו 
י˘ר‡ל ˘‚רמ‰ ליˆי‡˙ מˆרים

ענין  בו  י˘  כביכול,  לבן  ˘בין ‡ב  כ˜˘ר  וי˘ר‡ל  ˘בין ‰˜ב"‰  ו‰נ‰, ‰‚„ר˙ ‰˜˘ר 
נפל‡:

1)  פר˘˙נו „, כב-כ‚.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‰ו‡  ˘‰מ˙ו‡ר  ‰ר‡‰  ‰ו‡  וכ‡לו  בעˆמו, 
˘‰ו‡  ענין  ב‡ור  ז‰  ו‰י'  בעˆמו,  ‰˙ו‡ר 
‰ו‡  ‡˘ר  ‰נמˆ‡   .  . במˆי‡ו˙  ל‡  נמˆ‡ 

‰נמˆ‡32 כלומר ‰מחוייב ‰מˆי‡ו˙.

פירו˘, „˘ם ז‰ ‡ינו מ˙‡ר ‡יז‰ פעול‰ 
כ"‡  ‰˜ב"‰,  ‡ˆל  ˘י˘נו  ‰ב‡  כח  ‡ו 
˘ל  מˆי‡ו˙ו  ‡ופן  ‚„ר  על  לספר  ב‡  ר˜ 
ל‚מרי  ‡חר  ב‡ופן  "מˆוי"  „‰ו‡  ‰˜ב"‰, 
כל  „מˆי‡ו˙  ‰נבר‡ים,  ‰מˆ‡ו˙  מ‡ופן 
‚ם  „‡פ˘ר  ‰מחו„˘,  „בר  ‰ו‡  ‰נבר‡ים 
˜ו„ם  ז‰  מˆב  ‰י'  ˘‡כן  וכמו  י‰יו,  ˘ל‡ 
‰˜ב"‰  מˆי‡ו˙  ‡ופן  מ˘‡"כ  ˘נבר‡ו, 
˘ל‡  ו‡"‡  ‰מˆי‡ו˙  מחוייב  ˘‰ו‡  ‰ו‡, 
‡˘ר  "‡‰י'  ‰˘ם  ˘מבט‡  „ז‰ו  י‰י'. 
כלומר  ‰נמˆ‡,  ‰ו‡  ‡˘ר  "‰נמˆ‡  ‡‰י'", 
‰מחוייב ‰מˆי‡ו˙", מˆי‡ו˙ ˘‰ו‡ מˆ"ע 

י˘נו33.

כפי  ‰˘כל,  מן  מוכרח  ‰ו‡  ז‰  ˘ענין 
‡˘ר  "וז‰  לב‡ר,  ˘ם  ‰רמב"ם  ˘ממ˘יך 
„בר  ˘י˘  ב‰כרח  ‰מופ˙  ‡ליו  יבי‡ 
יע„ר",  ול‡  נע„ר  ל‡  ‰מˆי‡ו˙  מחוייב 
˘י˘נו  מכריח  ‰מˆי‡ו˙34  „ענין  ‰יינו 
˘ייך  ו‡ין  ל‰יו˙  ˘‰ו‡ "מחוייב"  "מˆוי" 
‰י„  בחיבור  ‰רמב"ם  ובל˘ון  י‰י',  ˘ל‡ 

32) ב˜‡פח "מˆוי ˘ל‡ במˆי‡ו˙ . . ‰מˆוי ‡˘ר 
˙יבון  ‰ע˙˜˙  בין  ‰˘ינוי  ‰ו‡  (וע„"ז  ‰מˆוי"  ‰ו‡ 
יו˙ר,  נר‡‰  ז‰  ו˙ר‚ום  פנ"ז).  ˘פ  לעיל  ו˜‡פח 
ור‡‰  יסו„י ‰˙ור‰.  ברי˘ ‰ל'  ל˘ון ‰רמב"ם  וע"„ 
"‰„רן" על ‰רמב"ם (˜‰˙, ברו˜לין ˙˘מ"‰) ‰ער‰ 

.30

מחוייב  ˘‰ו‡  ‡‰י'  ‡˘ר  ‡‰י'  ענין  בבי‡ור   (33
פר˘˙נו.  ו‡ב‡נבנ‡ל  רלב"‚  ‚ם  ר‡‰   – ‰מˆי‡ו˙ 
עי˜רים מ‡מר ב פכ"ז. ועו„. ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 40.

34) ל‡ ר˜ „‰ברי‡‰ מוכיח‰ ˘י˘נו בור‡.

(רי˘ ‰ל' יסו‰"˙) – "‡מי˙˙ ‰מˆ‡ו"35.

בין  כללי  חילו˜  „‡יכ‡  נ˙ב‡ר  ובז‰ 
„˘‡ר  ז‰,  ל˘ם  ˘מו˙  „˘‡ר  ‰˙וכן 
‡ל˜י  ‡ל˜ים  ‡-ל  ‡„נ-י  כמו  ‰˘מו˙ 
ˆב‡ו˙, מ˙‡רים (ל‡ ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰˜ב"‰) 
‰מ„ר˘:  (כל˘ון  ופעולו˙יו  כוחו˙יו  ‡ל‡ 
לפי מע˘י ‡ני נ˜ר‡): ‡„נ-י מל˘ון ‡„נו˙ 
ס"‰),  ‡ו"ח  בטו˘"ע  וע„"ז  פס"‡.  ˘ם  (מו"נ 

‡˙‰ ‡„ון לכל ברי˙ך (ב"ר פי"ז, „), ‡ל˜ים 
– "˙˜יף ו‡מיı ‡˘ר לו ‰יכול˙ בעליונים 
וב˙ח˙ונים" (˘ו"ע ‡„‰"ז ח‡ו"ח סוס"36‰), ‡ו 
כולם"  ‰כוחו˙  ובעל  ‰יכול˙  בעל  "˙˜יף 

(˘ו"ע ‡ו"ח ˘ם)37, וע„"ז ב˘‡ר ‰˘מו˙.

‰רמב"ם  עליו  ˘כ˙ב  ˘„-י  ˘ם  ו‡ף 
"ו‰˘י"ן  ב˙יב˙ "„י",  ספס"‚) „מ˜ורו  (˘ם 

ענינו  ועניינו  "˘כבר",  כמו  ‡˘ר,  בענין 
יˆטרך  ל‡  ˘‰ו‡  בז‰  ‰כוונ‰  „י",  "‡˘ר 
ב‰˙מי„ו  ול‡  ˘‰מˆי‡  מ‰  במˆי‡ו˙ 
מספ˜˙  י˙על‰  מˆי‡ו˙ו  ‡בל  לזול˙ו, 
בו"38 (‰יינו ˘‡ין ‰˜ב"‰ ז˜ו˜ ל˘ום „בר 
מ‰  כל  ול˜יים  ל‰מ˘יך  ˘יוכל  כ„י  ‡חר 

ועמו„  "יסו„ ‰יסו„ו˙  ˘‰˙חל˙ ‰‰לכ‰  ו‡ף   (35
ל‰חי„"‡  ‰‚„ולים  (˘ם  ‰וי'  ר"˙  ‰ו‡  ‰חכמו˙" 
ול‡  ‰רמב"ם)  נכ„  ‰נ‚י„  „ו„  ר'  ב˘ם  רמב"ם  מע' 
˘ם  ‰עˆם  ˘ם  ˜„ו˘  ˘ם  לרמז  רˆ‰  כי  י"ל  ‡‰י' 

‰מפור˘ (ר‡‰ ‚ם ‰„רן ‰נ"ל ‰ער‰ 36). ו‡כ"מ.

 – („‰ב"י)  כ‰˘ו"ע  ול‡  כ‰טור  וˆע"‚ „פס˜   (36
ר‡‰ ל˜מן.

˘ם  ובפס"‡  פ"ו.  ח"ב  רפ"ב.  ˘ם  מו"נ  ור‡‰   (37
כללו על ˘ם „יין ˆ„י˜רחום וחנון (כנ"ל ‰ער‰ 20) 
מפר˘ים  (ר‡‰  ו‰‚זר‰"  במו‡רי ‰כללו˙  "כלם ‰ם 

˘ם).

˘‰מˆי‡  מ‰  ב‰מˆ‡˙  ז˜ו˜  ˘‡ינו  וב˜‡פח:   (38
י˙על‰  מˆי‡ו˙ו  ‡ל‡  לזול˙ו,  ˜יומו  ב‰˙מ„˙  ול‡ 

„י בכך.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ז‰ עו„ ל„רו˘ רמז מז‰ על ענין ‡חר23.

לעיל  „‰וב‡  ממ‰  ‡ף  מז‰,  ולב„ 
נ˙כוין  מוכח „ל‡  במור‰  ממ"˘ ‰רמב"ם 
ל˘יט˙ו  ו‡ף  מפ˘טו˙ו,  ‰כ˙וב  ל‰וˆי‡ 
כ˙ב  עˆמו  „‰ו‡  ‰˘מו˙24,  מן  ‡ח„  ‰וי 
בל˘ון  על "‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'"  ב˙חיל‰  ˘ם 
"וז‰ ‰˘ם כו'", ו‚ם נר‡‰ כן ממ‰ ˘‰בי‡ 
‡‰י'"  ‡˘ר  "‡‰י'  „בי‡ור  ‰‡ריכו˙ 
למ‰  ב‰מ˘ך  מˆי‡ו˙ ‰‡-ל),  על  (‰‰כרח 
‰˘ם  ˙וכן  ספס"ב25)  (˘ם  לפנ"ז  ˘בי‡ר 
˙וכן  מבי‡  ˘ם)  (ספס"‚  ל‡ח"ז  וכן  „‰וי', 
 .  . י"‰  ˘ם  "וכן  ‰‡חרים,  ˘מו˙  ופירו˘ 
לב‡ר  ˘ם  „נ˙כוין  ‰יינו  וכו'"26,  ו˘„"י 
‰˙וכן ˘ב˘מו˙, ו"‡‰י' ‡˘ר ‡‰י" בכלל 
ז‰. וכן מ˘מע ב„ברי ‰רמב"ן (ע‰"פ כ‡ן27), 
ועו„  נבוכים.  ממור‰  ‰נ"ל  ‰ענין  ב‰בי‡ו 
„מ˙וכן  במור‰,  ˘ם  ‰וסיף  ז‰  על  יו˙ר 
בי‡ורו ˘ם מוכרח „˘ם "‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'" 
בעˆמו  ‰מפור˘  מ˘ם  ומעין  ˜רוב  ‰ו‡ 
מ˘מו˙  ‡ף  יו˙ר  ‰ו‡  ובז‰  ‰וי')28,  (˘ם 

„ברי  בפי'  ‰רמב"ן  ב„ברי  לב‡ר  י˘  וכן   (23
‰מ„ר˘. ור‡‰ טור ‰‡רוך ˘ם.

24) ר‡‰ פי' ˘ם טוב ˘ם.

25) ור‡‰ ˘ם פס"‡ בבי‡ור ˘ם ‰וי'.

„לˆ„„ין   (20 ‰ער‰  לעיל  (ר‡‰  ˆ"ל  ולפ"ז   (26
(וע„"ז  וˆור  חסין  על  "˘ם"  מל˙  „מ˘"כ  ˜˙ני, 
ועל  ˙ו‡רים;  פי'  ורחום)  חנון  ˆ„י˜  ל„יין  בנו‚ע 

‡„נ-י ‡ל˜ים כו' ‡‰י' – פי' ˘מו˙.

27) ור‡‰ ‚ם רבינו בחיי.

מ˘מע  כ‡ן  וחז˜וני  טו)  (פסו˜  בר˘ב"ם   (28
˘ם  ‰וי  ו‡‰י'  ˘‰וי'  טו),  פסו˜  ר‡ב"ע  ‚ם  (ור‡‰ 
וטור  בבחיי)  (ומבו‡ר  ברמב"ן  מפור˘  וכן  ‡ח„*. 
 ‡"˙‰ „ברי  בפי'  ‰רמב"ן  מ"˘  ור‡‰  כ‡ן.  ‰‡רוך 
מל'  ול‰עיר  זו).  ‚ירס‡  ‡ין  ˘לפנינו  ב˙"‡  (‡בל 

*) ובראב"ע שם דשניהם שמות העצם.

‰‡חרים29.

מ‡י  ל„וכ˙‡,  ˜ו˘יין  ‰„ר‡  ועפכ"ז 
טעמ‡ ‡ף ˘‰ו‡ ‡ח„ מן ‰˘מו˙ (ו‡ף י˘ 
בו מעל‰ מן ‰‡חרים ˘‡ינן נמח˜ים), ל‡ 

נמנ‰ ב˘מו˙ ˘‡ינן נמח˜ים.

 „ 
מחול˜  ‰ו‡  ˙וכנו  ע"פ  ז‰  „"˘ם"  יסי˜ 
בו „יני  חלים  מ˘‡ר ‰˘מו˙, „‡ין  ב‚„רו 

˜„ו˘‰

„‰וי  „‡ף  ‡חר,  ב‡ופן  נר‡‰  כן  ועל 
מ˘‡ר  ב‚„רו  ‰ו‡  מחול˜  מ"מ,  "˘ם", 
במור‰  ˘ם  „‰רמב"ם  וב‰˜„ם  ‰˘מו˙30, 
ז‰  ‰לז31‰:  ‰˘ם  ˙וכן  על  פיר˘  נבוכים, 
 .  . ‰מˆי‡ו˙  ו‰ו‡  "‰י'"  מן  נ‚זר  ‰˘ם 
ו‰סו„ כולו ‰ו‡ ב˘נו˙ו ‡˙ ‰מל‰ בעˆמ‰ 
כו'  ‰˙ו‡ר  בענין  ‰מˆי‡ו˙  על  ‰מור‰ 
ו‰ו‡ ‰מ˙ו‡ר ‡‰י',  ו‰ו˘ם ‰˘ם ‰ר‡˘ון 
ו‰ו‡ ‰ו‡  בו ‡‰י'  ˙‡רו  ו‰˘ם ‰˘ני ‡˘ר 

‰˘ם  מן  ˘י‰י'  ‡פ˘ר  ‡‰י'   :(14 (˘ב‰ער‰  ‰כוזרי 
‰ז‰ (‰יינו ˘ם ‰וי').

29) כמפור˘ ב„בריו בספס"ב ˘מפר˘ ‰טעם לז‰ 
˘מב‡ר ˘ם ‡‰י' ‡˘ר ‡‰י' ב‰מ˘ך ל˘ם ‰וי': למ‰ 
‰רח˜˙  ר"ל  בו  ‡נחנו  ‡˘ר   ˜„‰ ‰עיון  מם  ˘בז‰ 

‰˙ו‡רים – ר‡‰ פי' ˘ם טוב ˘ם. ול˜מן בפנים.

בבי‡ור  ו‰חסי„ו˙)  ‰˜בל‰  (ע"„  ר‡‰   (30
בר‡˘י˙  ס"פ  ל‰ב"י  מי˘רים  מ‚י„  "‡‰י'":  ˘ם 
 '‡ ˘ער  ‚י˜טלי‡  ל‰ר"י  ‡ור‰  ˘ערי  (מ‰„"˜). 
ועסיס  פ"‡-ב  כ  ˘ער  פר„ס  יו"„.  ו˘ער  ב˙חל˙ו 
ועו„.   .(28 ב‰ער‰  ‰נסמן  ‚ם  (ור‡‰  ˘ם  רימונים 
‰ערכים- וספר   ˆ"ˆ „‡"ח   – ‰לי˜וטים  ספר  ור‡‰ 

חב"„ (ח"‡) – ערך ‡‰י'.

31) ור‡‰ ‰ל˘ון ב‰וˆ‡˙ ˜‡פח.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מע˘יו, ‡ל‡  מעלו˙ ‰בן ‡ו  סיב˙‰  ו‡ין  ועˆמי˙,  טבעי˙  לבנו ‰י‡  ‰ל‡ ‡‰ב˙ ‡ב 
‡ך ור˜ ‰יו˙ו בנו ‰ו‡ ‰‚ורם ו‰סיב‰ ל‡‰ב˙ו. ועל כן, ‡ף ‡ם יחט‡ ‰בן למ‡ו„ ויכעיס 
‡˙ ‡ביו ב‰נ‰‚˙ו ‡˘ר ל‡ טוב‰, מכל מ˜ום בפנימיו˙ו נ˘‡ר ‰‡ב ‡ו‰ב ‡˙ בנו ‡‰ב‰ 

רב‰ ˙מי„ כל ‰ימים, ולל‡ ˘ום ˘ינוי.

כביכול,  לבן  כמו ‡‰ב˙ ‡ב  ˘‰ו‡  ˘ב˘מים,  ל‡בינו  י˘ר‡ל  בין  ב˜˘ר  כן ‰ו‡  וכמו 
˘‡י  וטבעי˙,  עˆמי˙  ‡‰ב‰  ‰י‡  ‡ל‡  ומעלו˙י‰ם,  י˘ר‡ל  בני  ממע˘י  ˙וˆ‡‰  ˘‡ינ‰ 
‡פ˘ר ל‰יו˙ ב‰ ˘ינוי וחילוף, ו‡ינ‰ מ˘˙ני˙ לפי מע˘י בני י˘ר‡ל, ו"בין כך ובין כך 
יכול  ˘‰‡ב ‡ינו  כמו   – יכול"  ב‡ומ‰ ‡חר˙ ‡יני  "ל‰חליפם  ולכן  בנים"2,  ‡˙ם ˜רוים 

ל˘נו˙ ול‰פחי˙ ב‡‰ב˙ו לבניו.

ו‡‰ב‰ זו ‰י‡ ˘עמ„‰ לנו בע˙ יˆי‡˙ מˆרים, ˘ל‡ ‰ביט ‰˘י"˙ ‡ל ‰חט‡ים, ול‡ 
ר˘עים  ˘ל  סו‚ים  כמ‰  ב˙וכם  ˘‰יו  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ‰רוחני  במˆבם  ‰˜ב"‰  נ˙ח˘ב 
מˆרים  יˆי‡˙  ובע˙  ביני‰ם4,  ‰יו  ר"ל  זר‰  עבו„‰  עוב„י  ו‡פילו  רז"ל3,  ב„ברי  כמוב‡ 
 ˙‡ ממˆרים  ו‰וˆי‡  ‡לו  מכל  ‰˜ב"‰  ‰˙עלם  מ˜ום  ומכל  עמ‰ם"5,  עובר  מיכ‰  "פסל 
בני י˘ר‡ל, ור˘עים ‡לו בכללם, ל‰יו˙ו ‡ו‰ב ‡˙ י˘ר‡ל בניו ב‡‰ב‰ עˆמי˙ ופנימי˙.

"פו˘עים  ‡ו„ו˙  על  במ„ר˘6  מ‰מסופר  רב˙י  ˙מי‰‰  ˙על‰  ‰מבו‡ר,  פי  על  ‡ך 
זכו  ול‡  חו˘ך  ˘במכ˙  ‡פיל‰  ימי  ב˘ל˘˙  ומ˙ו  לˆ‡˙",  רוˆים  ‰יו  ˘"ל‡  בי˘ר‡ל" 
˘‚‡לם  זר‰  עבו„‰  מעוב„י  ‰ם  ‚רועים  לˆ‡˙  רˆו  ˘ל‡  מ˘ום  וכי  ממˆרים,  לˆ‡˙ 

‰˘י"˙ מ‡‰ב˙ו ‰נˆחי˙ לבניו?

˘בין  לבנו  „‡ב  ‰‡‰ב‰  בעˆם  פ‚עו  ממˆרים,  לˆ‡˙  רˆו  ˘ל‡  ‡לו  ‡˘ר  ומ˘מע 
י˙ב‡ר  וכפי ‡˘ר  מˆרים,  ביˆי‡˙  זו  זכו˙  ל‰ם  עמ„‰  ל‡  לכן  ו‡˘ר  לי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰ 

ל˜מן.

מ„וע ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ יזכו כל י˘ר‡ל 
לי‚‡ל, ˘ל‡ כביˆי‡˙ מˆרים?

כל  י‚‡לו  בימינו,  במ‰ר‰  לבו‡  ‰ע˙י„‰  ˘ב‚‡ול‰  ˘מˆינו  ממ‰  ל˙מו‰,  י˘  עו„ 

טו.  פ"ב,  רב‰  במ„בר  ור‡‰   .‚ פ˙יח˙‡  רב‰  רו˙  ס˜ˆ"„).  ח"‡  ‰ר˘ב"‡  (˘ו"˙   ‡ לו,  ˜„ו˘ין  ר‡‰   (2
ועו„.

3) ר‡‰ ז‰ר ח"ב ˜ע, ב. ור‡‰ ˘מו˙ רב‰ פ"‡, ל. ˙נחומ‡ פר˘˙נו י. פר˘"י ב, י„.

4) ז‰ר ˘ם. מכיל˙‡ ˘מו˙ י„, כח. יל˜וט ר‡ובני ˘מו˙ י„, כז. ˘מו˙ רב‰ פמ"‚, ח. ˙נחומ‡ ˙˘‡ י„.

5) ר‡‰ סנ‰„רין ˜‚, ב (ל"‡ ˘ל ר˘"י). ˙נחומ‡ ˘ם (עיין עı יוסף ˘ם). ˘מו˙ רב‰ פכ"„, ‡. ו˘"נ.

6) ˘מו˙ רב‰ פי"„, ‚. ור‡‰ ‚ם ˙נחומ‡ ו‡ר‡ י„. פר˘"י ב‡ י, כב. ור‡‰ מכיל˙‡ רי˘ פר˘˙ ב˘לח.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

י˘ר‡ל לל‡ יוˆ‡ מן ‰כלל, ו‡ף ל‡ י‰ו„י ‡ח„ יוו˙ר ב‚לו˙. „על מ‰ ˘מבטיח‰ ˙ור7‰ 
"ו˘ב ‰' ‡ל˜יך ‡˙ ˘בו˙ך", מפר˘ ר˘"י ˘‚‡ול‰ זו ‰י‡ לכל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל בפרט, 
˘"סוף  מכיון  כי  י˘ר‡ל",  בני  ‡ח„  ל‡ח„  ˙לו˜טו   .  . ‡י˘  ‡י˘  ממ˘  בי„יו  „"‡וחז 
י˘ר‡ל  מבני  ‡ח„  כל   ˙‡ כולל˙  זו  ו‰בטח‰  ‚לו˙ן"8,  בסוף  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  י˘ר‡ל 
˘"בו„‡י סופו לע˘ו˙ ˙˘וב‰ . . כי ל‡ י„ח ממנו ני„ח"9, ‰רי נמˆ‡ו כל י˘ר‡ל ר‡ויים 

ל‰י‚‡ל.

חפˆים  ו‡ינם  ל‚מרי  ב‚לו˙  ˘˘˜ועים  ‡לו  ‚ם  י‚‡לו  ˘לע˙י„  מˆינו  מזו,  וי˙יר‰ 
וכמפור˘  מ‰‚לו˙,  לˆ‡˙  רˆו  ˘ל‡  ‡לו  ˘מ˙ו  מˆרים  כביˆי‡˙  ˘ל‡  ‰ימנ‰,  לˆ‡˙ 
ו‰נ„חים  ‡˘ור   ıב‡ר ‰‡וב„ים  וב‡ו  ‚„ול  ב˘ופר  י˙˜ע  ‰‰ו‡  ביום  "ו‰י‰  בכ˙וב10 
ב‡רı מˆרים", „"‡וב„ים" ו"ני„חים" ‰ם ‡ו˙ם ˘˘˜עו ב‚לו˙ם ו‡ינם חפˆים ל‰י‚‡ל 
כלל, ומכל מ˜ום יל˜טם ‰˘י"˙ ויעוררם ב˙˘וב‰ ע„ ‡˘ר יבו‡ו ‚ם ‰מ‰ "ל‰˘˙חוו˙ 

ל‰' ב‰ר ‰˜„˘ בירו˘לים".

וי˘ ל‰בין, במ‰ נ˘˙נ˙‰ ‚‡ול˙ מˆרים מ‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, ‡˘ר ביˆי‡˙ מˆרים מ˙ו 
רבים מבני י˘ר‡ל ול‡ נ‚‡לו?

וי˘ לב‡ר ‰חילו˜ בין ‰˜˘ר ˘‰י‰ בין ˜וב"‰ לבני י˘ר‡ל בע˙ יˆי‡˙ מˆרים, לבין 
‡‰ב˙ ‰˘י"˙ לבניו ל‡חר ˘ני˙נ‰ ˙ור‰ ובחר ב‰ם לעם ס‚ול‰, ‡˘ר מז‰ נובע ‰‰פר˘ 

בין ‚‡ול˙ מˆרים ל‚‡ול‰ ‰˜רוב‰ לבו‡ במ‰ר‰ בימינו.

‡ין ˜טי‚ור – ˘בועטים ב‡‰ב˙ ‰' לי˘ר‡ל – נע˘‰ סני‚ור
‡‰ב˙ ‰˘י"˙ לבניו ˘מחמ˙‰ ‰וˆי‡ ‡˙ בני ממˆרים, בכוח‰ לכסו˙ ול‰עלים על כל 
פ˘עי י˘ר‡ל, ‡ף ‰חמורים ביו˙ר ו‡ף על עבו„‰ זר‰ ר"ל, ‡ך ז‡˙ ‡י ‡פ˘ר ל‰ ˘˙ˆיל 

ו˙‚ן על מי ˘‡ינו רוˆ‰ לˆ‡˙ ממˆרים.

כי, כ‡˘ר ‰˘י"˙ מבט‡ ‡‰ב˙ו לי˘ר‡ל ורוˆ‰ ל‰וˆי‡ם ממˆרים, ומנ‚„ עומ„ י‰ו„י 
ומ˙נ‚„ לביטוי ‡‰ב‰ ז‰ ובוחר ל‰יוו˙ר ב‚לו˙, ומ‰ ‚ם ˘בוחר ל‰י˘‡ר עב„ במˆרים 
– "עב„ לעב„ים", ˘‰ו‡ ‰יפך ‰מˆי‡ו˙ ˘ל "בנים למ˜ום" ו"בני בכורי", ‰רי ‰ו‡ מנ‚„ 

ובועט ב‡‰ב‰ ‰עˆמי˙ ˘בין ‡ב לבנו כביכול!

7) „ברים ל, ‚.

8) רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"ז ‰"‰.

9) ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„ ‰"‚. ˙ני‡ סוף פל"ט. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ב‡‚ר˙ ‰מב‡ר˙ ענין ˙חיי˙ ‰מ˙ים 
מ˜יı ˙˘"‰, נ„פס‰ ב‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב עמ' ס‰ ו‡ילך. ובעו„ מ˜ומו˙.

10) י˘עי' כז, י‚.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

(„‰‡ בז‰ ע„יין ל‡ יוכל ל‰וכיח לי˘ר‡ל 
˘מו  כבר  י„עו  „ב‡ם  ˘לחני",   '‰"˘ מ‰ 
ר‡י'  מ˘‰  ב‡מיר˙  ˙‰י'  ל‡  ‰˜ב"‰  ˘ל 
לכל,  י„וע  ‰˘ם   ‡‰„  ,'‰ מ‡˙  ˘נ˘לח 
יי„עו ‡ח"כ  מ‰יכן   – י„עו ‰˘ם  ל‡  וב‡ם 
 '‰˘ מ˘‰  ר‡יי˙  ל˜בל  ˘מו,  ‰ו‡  „‡כן 
ל‰ם  ˘יוכיח  מ‰'  בי˜˘  ר˜  ‡ל‡  ˘לחו), 
‡ל‡  ‡ז  ‡„ם  בני  ˘כל  "מפני  ‰ימˆ‡ו˙ו, 
יחי„ים16 ל‡ ‰יו מר‚י˘ים במˆי‡ו˙ ‰˘ם" 
[ומ‰ ˘‡מר מ˘‰ "מ‰ ˘מו" ‰י˙‰ כוונ˙ו 
כ‡לו ‡מר  בספור  ול‰„רו  ר˜ "ל‚„לו  בז‰ 
‡„ם"17,  ‡ו˙‰  יסכל  ל‡  ו‡מ˙˙ך  ˘עˆמך 
˘יכפור  סכלו˙  ˘ייך  ‡ין  עˆמו  „בו  ‰יינו 
בו ‰‡„ם, ור˜ ב"˘מו" יכול ל‰יו˙ סכלו˙ 
ל‚„לו  מ˘‰  ל‰כחי˘ו (וכן ‡מר  מן ‰‡„ם 
ול‰„רו כו', "‡ף ˘ע"„ ‰‡מ˙ סכלו˙ם ‰י' 
על מˆי‡ו˙ו י˙על‰"18)], ונ˙˜בל‰ ב˜˘˙ו 
‡ˆל ‰˘כינ‰, ˘‡כן "למ„‰ו ‡ז ‰˘ם מ„ע 
מˆי‡ו˙  ‡ˆלם  י‡מ˙  ‡לי‰ם  ˘י‚יע‰ו 
‰˘ם"19, פירו˘ „‰כ˙וב "‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'" 
˘יוכל  מ„ע  בר‡יו˙   '‰ ˘למ„‰ו  פירו˘ו 
ז‰  ולבי‡ור  מˆי‡ו˙ו,  י˘ר‡ל  ‡ˆל  ל‡מ˙ 
"‡‰י'  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  במ‰  ‰כוונ‰  ‡ין 
בז‰  ר˜  מ˘מו˙יו20,   '‡ לומר  ‡‰י'"  ‡˘ר 

16) כ"‰ ‰ל˘ון במו"נ ˘ם וב‰וˆ‡˙ ˜‡פח: פרט 
ליחי„ים.

17) ל˘ון ‰מו"נ ˘ם ˜רוב לסוף ‰פר˜ (וכן ‰וע˙˜ 
נעלמ‰  ל‡  ˜‡פח:  וב‰וˆ‡˙  ˘ם).  טוב  ˘ם  בפי' 

ל˘ום ‡„ם.

בפי'  ‰ו‡  (וע„"ז  ˘ם  למו"נ  טוב  ˘ם  פי'   (18
"ו‡מנם  ˘ם  ‰רמב"ם  ל'  ‰מ˘ך  ע"פ   – ˘ם)  ‡פו„י 

‰רחי˜ כו'" (ע"˘. וע„"ז ב‰וˆ‡˙ ˜‡פח).

19) מו"נ ˘ם. וב˘ינוי ל˘ון ב‰וˆ‡˙ ˜‡פח.

במו"נ  ‰פר˜  ˘בסוף  מז‰   ˙ˆ˜ מ˘מע  וכן   (20
כו'"  ˆור  וכן   .  . חסין  ˘ם  "וכן  ומב‡ר  ממ˘יך  ˘ם 
˘‡ינם  בכלל ‰˘מו˙  ˘˙ו‡רים ‡ל‰ ‡ינם  „פ˘יט‡ 

י˙ברך  ˘"‰ו„יע‰ו  מ‰  ‰כ˙וב  מספר 
‡ˆל  מˆי‡ו˙ו  ב‰ם  י˙˜יים  ‡˘ר  ‰ר‡יו˙ 
חכמי‰ם", ˘ז‰ו ˙וכן21 ‰ענין „"‡‰י' ‡˘ר 

‡‰י'"22.

 ‚ 
„וח‰ ‰בי‡ור לומר „‡ינו מ‚„ר "˘ם" כלל

‰ו‡  „וח˜  ‰נ"ל   ıירו˙‰„ ‡יבר‡, 
ביו˙ר, „‰‡ כיון ˘לרוב נוסח‡ו˙ ˘ב˘"ס 
רוב  „ע˙  וכ"‰  ‰˘מו˙,  בין  "‡‰י'"  נמנ‰ 
‰נ"ל  ‰פירו˘  ל‰לום   ‰˘˜ ‰פוס˜ים, 
מן  ˘‰י‡  לומר  זו,  במחלו˜˙  ול‡פו˘י 
‰כ˙וב,  בלימו„  ממ˘   ‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰
(ול‡  "˘ם"  כלל  ‡ינו  ‰נ"ל  „ל‰מ„ר˘ו˙ 
˘˘ם  „‡ף  לומר  ל„ינ‡,  ˘נחל˜ו  ר˜ 
נמח˜ים).  ˘‡ין  ‰˘מו˙  מן  ‡ינו  ז‰,  ‰ו‡ 
„פיר˘ו  מ‰  לפי  „‡ף  יו˙ר,  מס˙בר  ולז‰ 
(לומר  מפ˘וטו  ‰כ˙וב  נע˜ר  ל‡  בברכו˙ 
„"‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'" ‡ינו מענ‰ על ‰˘‡ל‰ 
על  ˘‰וסיפו  ור˜  כפ˘וט‰),  ˘מו"  „"מ‰ 

˘ם ‰˙ו‡ר.  כוונ˙ו  ע"ז "˘ם"  ˘‡ומר  ומ‰  נמח˜ין. 
וכמו ברפס"‡ ˘ם "‡מנם ˘‡ר ‰˘מו˙ כ„יין וˆ„י˜ 
ר˜  ˘‰ם  ‰˙ו‡רים  ˘כולל  ו‡ל˜ים"  ורחום  וחנון 
˘ם  עם   (‰"‰ ˘ם  יסו‰"˙  ‰ל'  (רמב"ם  כינויים 
˘ם.  ב‰פר˜ים  מ˜ומו˙  בכמ‰  ‰ו‡  וע„"ז  ‡ל˜ים. 

ור‡‰ ˆפע"נ מ‰„"˙ ב, ב.

21) ל‰עיר ‚ם מרבו˙ינו בע‰"˙ כ‡ן: ˘מ‡ יסבור 
י˜ר‡וני  ˘מ‡   .  . ולכך  ˘˘מי ‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'  מ˘‰ 
לו  י˘  ˘‰רי  בי„ם  י‰י'  וטעו˙  ‡‰י'  י˘ר‡ל  עו„ 

ל˜רו˙ י‰י' לעולם כו'.

י˙על‰  לו  ו‡מר  ˘ם:  למו"נ  ‡פו„י  פי'  ר‡‰   (22
ל‰ם  ˘יב‡ר  ר"ל  ‡‰י'  ‡˘ר  ‡‰י'  ל‰ם  ˘י‡מר 
˘י˘  י„עו  ו‡ז  ו‰מˆ‡˙ו  מחוייב˙  מˆי‡ו˙  במופ˙ 

‡ל˜‰ בעולם.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ‰‚ירס‡  לנ˜וט  רˆ‰  ול‡  ז‰,  ˘ם  נ˙פר˘ 
‰‡חר˙ ברמב"ם ˘נמנ‰ בין ‰˘מו˙9.

 ב 
„‡ינו  ‰כ˙ובים  מפירו˘י  ל‰וכיח  ירב‰ 

כלל ‡ח„ מן ‰˘מו˙

ובפ˘טו˙ ‰י' נר‡‰ ‰טעם בז‰, ב‰˜„ם 
‰˜ב"‰  ˘ל  ˘מו˙יו  ‚„רי  ‚בי  „‡י˙‡  מ‰ 
על  ו˘"נ)  ו.  פ"‚,  (˘מו"ר  חז"ל  במ„ר˘ו˙ 
למ˘‰  ‰˜ב"‰  לי'  „"‡מר  „לעיל,  ‰כ˙וב 
‡ני  מע˘י  לפי  לי„ע,  מב˜˘   ‰˙‡ ˘מי 
˘„י  ב‡-ל  נ˜ר‡  ˘‡ני  פעמים  נ˜ר‡, 
 ˙‡ „ן  כ˘‡ני  ב‰',  ב‡ל˜ים  בˆב‡ו˙ 
‰בריו˙ ‡ני נ˜ר‡ ‡ל˜ים . . וכ˘‡ני מרחם 
‡‰י'  י  ו≈ ¡‰  .  .  '‰ נ˜ר‡  ‡ני  ‡ני  עולמי  על 
ונוכל  מע˘י".  לפי  נ˜ר‡  ‡ני  ‡‰י'  ‡˘ר 
„‡ין  בז‰,  חז"ל  בכוונ˙  ב„וח˜10  לפר˘ 
"‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'" ˘נזכר כ‡ן בכ˙וב ‡ח„ 
בז‰  לומר  ב‡  ר˜  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰˘מו˙11,  מן 
נ˜ר‡"  מע˘י ‡ני  ‰ענין ‰לז‰ ‚ופ‡ „"לפי 
עו„  מˆינו  „ל‡  מ‰  ‚"כ  מיו˘ב  (ובז‰ 

בכ˙ובים ˘נ˜ר‡ ‰˜ב"‰ כן)12.

‰‡י  ורב  ‰רס"‚  ל„ע˙  וכ"‰  ˘ם.  ˘בועו˙  ו‰ר‡"˘ 
‚‡ון (‰וב‡ו בס' ‰‡˘כול ‰ל' ס"˙ (סי"ז)).

9) ול‰עיר ˘ב"ב‡ור ˘מו˙ ˜ו„˘ וחול" ל‰רמב"ם 
˜עט)  ‡ו˙  כ‡ן  פר˘˙נו  ˘לימ‰  ב˙ור‰  (‰וע˙˜ 
‰˜„ו˘ים  מ˘מו˙  ˘˙י‰ן  ‡‰י'  ‡˘ר  ‡‰י'  כ˙ב: 

˘‡ינם נמח˜ים ‡‰י' ˘לחני ‚ם ז‰ (‰˘ם) ˜„ו˘.

‰‰˘וו‡‰  ובעי˜ר –  כי ˜˘‰ ‰ל˘ון "נ˜ר‡",   (10
ל‰˘מו˙ ‰וי', ‡ל˜ים כו'.

11) פי' מ‰רז"ו ˘ם. ור‡‰ פי' מ˙"כ ˘ם. ול‰עיר 
מרבינו בחיי כ‡ן.

(פסו˜  כ‡ן  ר‡ב"ע  ‚ם  ור‡‰  ˘ם.  מ‰רז"ו  פי'   (12

וב‡מ˙ „כן מ˘מע מ‰‡ „„ר˘ו בברכו˙ 
ע‰"פ),  בר˘"י  ‰וב‡  ˘ם.  ב˘מו"ר  וע„"ז  ב.  (ט, 

‰˜ב"‰  ‡"ל  ‡‰י'":  ‡˘ר  "‡‰י'  בפירו˘ 
לי˘ר‡ל, ‡ני ‰יי˙י  ל‰ם  לך ‡מור  למ˘‰, 
עמכם  ‡‰י'  ו‡ני  ז‰,  ב˘עבו„  עמכם13 
„‡ינו  ומ˘מע  ע"כ.  מלכיו˙.  ב˘עבו„ 
‡מר‰  בז‰  (‡„רב‰,  ‡ל‡  "˘ם",  מ‚„ר 
˘בל˘ון  ור˜)  עי˜ר,  ‰˘ם  „‡ין  ˘כינ‰ 
מ‰  עˆמו,  ‰ענין  לי˘ר‡ל  לומר  רˆ‰  זו 
˘י‰י' עמ‰ם ˙מי„, ‚ם כ˘נ˜ר‡ ב˘ם ‰וי' 
פיר˘  (וע„"ז  ‡ל˜ים  ב˘ם  כ˘נ˜ר‡  ו‚ם 
י‚): ‰˜ב"‰  (פסו˜  כ‡ן  על ‰כ˙וב  ‰רמב"ן 
ל‰ם  ‡ין  ל˘מי,  י˘‡לו  ז‰  למ‰  ‰˘יבו 

ˆורך לר‡י' ‡חר˙ כו'. ע"˘)14.

מ˘יט˙  בז‰  ר‡י'  ל‰בי‡  י˘  עו„ 
˘בי‡ר  נבוכים,  במור‰  עˆמו  ‰רמב"ם 
ל‡  מ˘‰  ˘˘‡ל˙  מ‰  פס"‚)15  (ח"‡  ˘ם 
‰י˙‰ כלל מ˙חיל‰ לי„ע ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ 

„ל˜מן  פר„ס  ‰ז‰.  במ˜ום  ר˜  במ˜ר‡  ‡יננו  טו): 
‰ער‰ 30.

בפר˘"י  ‡בל  עבר.  בל˘ון   – בברכו˙  כ"‰   (13
(וכב˘מו"ר  ע˙י„  ל˘ון   – בˆר‰ ‰ז‡˙"  עמם  "‡‰י' 
ב„˜"ס  ‰כ"י  נוסח  וכ"‰  ז‰".  ב˘עבו„  עמם  "‡‰י' 
"‡‰י'"  ˙יב˙  לפירו˘  ב‰˙‡ם  ו‰ו‡  ˘ם).  ברכו˙ 

˘בכ˙וב. ו‡כ"מ.

‡חרונים  בי‡ורים  ב'  לפי  ‰ו‡  וע„"ז   (14
מ˘מע  כן  ולכ‡ור‰  כ‡ן.  פר˘˙נו  ˘ב‡ברבנ‡ל 
מ˙חל˙ „ברי ‰כוזרי ˘ם: וכ‡˘ר ˘‡לו ו‡מר ו‡מרו 
˘ל‡  מ‰  לב˜˘  ל‰ם  מ‰  ל‡מר  ענ‰ו  ˘מו,  מ‰  לי 
(˘ופטים  ‰מל‡ך  ˘‡מר  למ‰  „ומ‰  ל‰˘י‚ו  יוכלו 
(‡בל  פל‡י  ו‰ו‡  ל˘מי  ˙˘‡ל  ז‰  למ‰  יח)  י‚, 
‡‰י'  ‡˘ר  ופירו˘ו  ‡‰י',  ל‰ם  ‡מור  ‡ך  ממ˘יך) 
ו‰טעם ‰נמˆ‡ ‡˘ר ‡מˆ‡ ל‰ם בע˙ ˘יב˜˘וני כו'. 

וע"˘ במפר˘ים.

(רמב"ן,  כ‡ן  ‰˙ור‰  במפר˘י  ב‡רוכ‰  ור‡‰   (15
‰מו"נ  על  ˘‰˘י‚ו  מ‰  ועו„)  ע˜י„‰  ‡ב‡רבנ‡ל, 

˘ם. ו‡כ"מ.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ל‡‰ב˙  ו‡י ‡פ˘ר  סני‚ור11",  נע˘‰  כי "‡ין ˜ט‚ור  ˙כס‰ ‰‡‰ב‰,  ל‡  ז‰  פ˘ע  ועל 
ול‰  חוט‡  ב‰ ‰ו‡  ב˘ע‰ ‡˘ר  ממˆרים,  ל‚‡לו   – לסני‚ור  לו  ול‰יע˘ו˙  עליו  ל‰‚ן   '‰
ל˜ט‚ור  לו  ונע˘י˙  מי„˙ ‰„ין  עליו ‡˙  מעורר˙  ב‡‰ב‰ ‰י‡ ‡˘ר  ובעיט˙ו  מנ‚„,  ‰ו‡ 
˘נ˙רˆו  ר˜ ‡ו˙ם  כי  חו˘ך,  במכ˙  י˘ר‡ל  מבני  מ˙ו ‡ו˙ם  כן  ועל  במˆרים.  ל‰˘‡ירו 

ב‡‰ב‰ ורˆו לˆ‡˙, נ‚‡לו ויˆ‡ו ממˆרים.

לˆ‡˙,  חפˆים  ˘‡ינם  ‡לו  ‚ם  י‚‡לו  לבו‡  לע˙י„  מ„וע  ‰יטב  ל‰בין  י˘  ומע˙‰ 
ומנ‚„ים לכ‡ור‰ ל‡‰ב˙ ‰' ‡לי‰ם?

בחיר˙ ‰˜ב"‰ בי˘ר‡ל ומעל˙‰ על ‡‰ב˙ ‡ב לבן
י˘ר‡ל,  לבני  ˘בין ‰˘י"˙  ב˜˘ר  ביו˙ר  ונעל‰  עמו˜  ענין  נ˙ח„˘  ˙ור‰  מ˙ן  ב˘ע˙ 
ו‰ו‡ ענין ‰"בחיר‰" ˘בחר ‰˘י"˙ בעמו, „‡ף ˘כבר נ˜ר‡ו בניו ב˘ע˙ יˆי‡˙ מˆרים, 

‰נ‰ ני˙וסף רוב„ עמו˜ ביו˙ר ב˜˘ר ז‰ – ענין ‰"בחיר‰".

ב˘ולחן  ו‡י˙‡  ול˘ון",  עם  מכל  בחר˙  "ובנו  ˘מע  ˜רי‡˙  בברכו˙  ˘‡ומרים  וכפי 
בחיר˙  ‰יי˙‰  ˘‡ז  ˙ור‰",  מ˙ן  יזכור  בחר˙  ובנו  „"כ˘‡ומר  ‰ז˜ן12  ‡„מו"ר  ערוך 

‰˘י"˙ בי˘ר‡ל עם ˜רובו.

‰˘י"˙  בחר  כ‡˘ר  ˘ני˙וסף  י˘ר‡ל  ועם  ˜וב"‰  בין  ב˜˘ר  ו‰י˙רון  ‰חי„ו˘  ו‰נ‰ 
בעמו על ‰יו˙ י˘ר‡ל בנים למ˜ום מלפני ז‰, יובן על פי מ‰ו˙ ענין ‰בחיר13‰:

ו‰ע„פ‰  ˘כל  פי  על  ˘‡ינ‰  בבחיר‰  מ‰  ב„בר  בוחר  ˘‡„ם  "בחיר‰" ‡מי˙י˙ ‰י‡ 
טבעי˙, ‡ל‡ כי כך בוחר וכך מחליט, וכפי ˘רו‡ים ˘פעמים ‡„ם מע„יף „בר מ‰ ˘על 
פי ‰˘כל ‰י‰ לו ל‰ע„יף „בר ‡חר, ו‚ם על פי מי„ו˙יו ונטיו˙יו ‰טבעיו˙ ‰י‰ לו לבחור 
ב„בר ‡חר, ולפועל, „וח‰ ‰ו‡ ‡˙ כל ‰סיבו˙ ‰˘כליו˙ ו‰ר‚˘יו˙ ובוחר במ‰ ˘רוˆ‰.

נפ˘ו  כוחו˙  מˆ„  כי  נפ˘ו,  מעˆם  נובע˙  ז‡˙  ובחיר‰  ‰ע„פ‰  כי  ‰ו‡  לז‰  ו‰טעם 
ו‡ילו "בחיר‰" ‰י‡  וסיב‰,  טעם  ל‰  י˘  כל ‰ע„פ‰  ומי„ו˙ ‰‡„ם, ‰רי  ‰ר‚ילים „˘כל 
ו˙כונו˙  ˘כלי˙  מ‰ע„פ‰  יו˙ר  ˘נעלי˙  בחיר‰  נפ˘ו,  נמ˘כ˙  לז‰  כי  ב„בר  ˘בוחר 

טבעיו˙, כי ‰י‡ נובע˙ ממ˜ום עמו˜ יו˙ר בנפ˘ ‰‡„ם.

ו‰„בר מ˙בט‡ ‚ם בכך, ˘רˆונו ˘ל ‰‡„ם וח˘˜ו ל„בר ˘בוחר בו בחיר‰ ˘למעל‰ 
מ˘כל, ‰י‡ ˙˘ו˜‰ ומ˘יכ‰ חז˜‰ מ‡ו„ ב˙ו˜ף ‚„ול ‰רב‰ יו˙ר מנטיי˙ו ל„בר ˘‰ע„יף 

יו‰"כ  י„י  על  מ˙כפר  ˘‡ינו   – בכר˙ „יומ‡"  רבי  על "מו„‰  בבי‡ור ‰‚‡ון ‰ר‚ˆ'ובי  ז‰  בענין  ר‡‰   (11
מ˘ום ˘‡ין ˜טי‚ור נע˘‰ סני‚ור, ˆפנ˙ פענח ‰ל' יבום פ"„ ‰"כ בסופו

פ"‚),  ˘מע  ˘ער ˜רי‡˙  פע"ח  יוˆר.  כוונ˙  ענין  (˘ער ‰כוונו˙  בכ˙בי ‰‡ריז"ל  ומ˜ורו  ס"„.  ס',  סי'   (12
‰וב‡ במ‚ן ‡בר‰ם ˘ם ס˜"ב. 

 .1309  .1147 עמ'  ח"„  ˘יחו˙  ל˜וטי  ומ‰ם:  רבינו,  ב˙ור˙  רבים  במ˜ומו˙  נ˙ב‡ר  ‰"בחיר‰"  ענין   (13
1341. חי"ז עמ' 89 ו‡ילך. ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט על ס„ר ח„˘י ‰˘נ‰ ח"‚ עמ' ע ו‡ילך. ועו„.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

בו מˆ„ ˙כונו˙יו ‰טבעיים, ו‡י ‡פ˘ר ל‰זיזו מז‰ כלל ב˘ום ‡ופן, כי ‰˜˘ר ˘לו ל„בר 
נובע מעˆם נפ˘ו ממ˘, ולכן ‰ו‡ מ˜ו˘ר לז‰ ב˜˘ר פנימי וחז˜ מ‡ו„.

˙ור‰, „‚ם ˜ו„ם  מ˙ן  בע˙  י˘ר‡ל  בבני  ˘בחר ‰˘י"˙  בז‰  כביכול  ז‰ ‰ו‡  ועל „רך 
לכן ‰יי˙‰ ‡‰ב˙ו ל‰ם כ‡‰ב˙ ‰‡ב ‡˙ בניו, ‡ל‡ ˘‡‰ב‰ ו‰ע„פ‰ זו ‰י‡ כעין ‡‰ב‰ 
י˘ר‡ל  ו‚ם  נמ˘כים ‰ימנו,  ל‰יו˙ם  בניו  ˘‡ב ‡ו‰ב ‡˙  טבע ‰עולם  טבעי˙, „כך ‰ו‡ 
כן  ו‡ם  ב˙ני‡14,  כמבו‡ר  ממ˘"  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ונ˘מו˙י‰ם  למ˜ום  בנים  ‰מ‰ 

‡‰ב˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ לבניו ‰י‡ כעין ‡‰ב‰ ‰ב‡‰ מˆ„ ‰טבע.

בעם  ו"בחר"  ˘‰וסיף  ול˘ון",  עם  מכל  בחר˙  ו"בנו  לע˘ו˙   '‰ ‰‚„יל  ‡˘ר  וז‡˙ 
בסיב‰  ל‡  ‡פילו   – בסיב‰  ˙לוי‰  ˘‡ינ‰  בחיר‰  י˙',  עˆמו˙ו  ˘מˆ„  בחיר‰  י˘ר‡ל 
נעלי˙ ˘ל ‡‰ב˙ ‰‡ב ‡˙ ‰בן – כי ‡ם ‰˙˜˘רו˙ עˆמי˙ ופנימי˙ ˘למעל‰ מכל סיב‰ 

וטעם, וב‡‰ מעˆמו˙ו י˙ברך ממ˘.

ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ ‡י ‡פ˘ר לבעוט
מבני  ‰יו  מˆרים  „ביˆי‡˙  ‰ע˙י„‰,  ל‚‡ול‰  מˆרים  ‚‡ול˙  בין  ‰‰פר˘  יובן  ובז‰ 
מי˘ר‡ל  כמ‰  זכו  ˘ל‡  ז‰  כי  ‰ע˙י„‰,  ב‚‡ול‰  כן  ˘‡ין  מ‰  ב‚לו˙,  ˘נ˘‡רו  י˘ר‡ל 
כ‡מור  ממˆרים,  ˘‰וˆי‡ם  ‡לי‰ם  ‰˘י"˙  ל‡‰ב˙  ˘‰˙נ‚„ו  מפני  ‰י‰  ממˆרים  לˆ‡˙ 
לעיל. ו‰טעם לז‰ ˘‰יו יכולים ל‰˙נ‚„ ל‡‰ב‰ זו ‰ו‡ מפני ˘‡ף ˘˜˘ר „‡ב ובן ‰ו‡ 
˜˘ר ‡מיı וחז˜ מ‡ו„ מˆ„ ‰טבע, ‰רי י˘נו כח ‰בחיר‰, בחיר‰ חופ˘י˙ בין טוב לרע, 
יכול  ˘‡„ם  לעיל  ˘נ˙ב‡ר  כמו  ז‰,  נעל‰  ל˜˘ר  ‡פילו  ח"ו  ל‰˙נ‚„  ‰י‰ו„י  יכול  ˘בו 

לבחור ‚ם ב„בר ˘‰ו‡ נ‚„ טבעו, ועל כן ‡לו ‡˘ר בעטו ב‡‰ב‰ נו˙רו במˆרים.

י˙', ‰רי  מעˆמו˙ו  בחיר‰ ‰נובע˙  ˙ור‰,  מ˙ן  בע˙  בבניו  ˘בחר ‰˘י"˙  מ˘ע‰  ‡בל 
ומע˙‰ ‡ין  נ˘מ˙ם,  בעˆם  י˙'  מ˜ו˘רים ‡ליו  ל‰יו˙  י˘ר‡ל  בבני  ‚ם  זו  בחיר‰  פעל‰ 
י‰ו„י יכול ל‰˙נ‚„ ל‰˙˜˘רו˙ו ‰עמו˜‰ עם ‰˜ב"‰, ˘‰רי ‚ם ב„ר‚‡ ‰נעלי˙ ו‰עמו˜‰ 

.ıביו˙ר – ˘מ˘ם נובע כח ‰בחיר‰ – ‰ו‡ מ‡וח„ ומ˜ו˘ר ‡˙ו י˙' ב˜˘ר ‡מי

ועל כן ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ ˘‰י‡ כבר ל‡חר מ˙ן ˙ור‰, ‰רי ל‡ יוו˙ר ˘ום י‰ו„י ב‚לו˙, 
ו‚ם ‡ו˙ם ˘‰ם "‡וב„ים" ו"נ„חים" ˘˘˜ועים ב‚לו˙ ומחוברים ב‰ ו‡ינם רוˆים לˆ‡˙ 
ל‚‡ול˙ עולם, ‰רי כ˘יעורר ‡ˆלם ‰˜ב"‰ ‡˙ מ‰ו˙ם ‰פנימי˙, י˙‚ל‰ ˘‚ם ‰מ‰ רוˆים 
לˆ‡˙ ול‰י‚‡ל, ו‰˙נ‚„ו˙ם ‡ינ‰ ‡ל‡ חיˆוני˙ מחמ˙ ˘פנימיו˙ם ‰יי˙‰ ב‰עלם ו‰ס˙ר.

וכ‡˘ר "סוף י˘ר‡ל לע˘ו˙ ˙˘וב‰" ˘כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ע„ ‰‡חרון ˘ב‰ם מ‚ל‰ ‡˙ 
‰‰˙˜˘רו˙ ‰עˆמי˙ ‡ליו י˙', ‰נ‰ "מי„ ‰ם נ‚‡לין" – ובע‚ל‡ „י„ן.

14) רי˘ פר˜ ב'.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

יסו‰"˙  (‰ל'  בחיבורו  ‰רמב"ם  ‡בל  כו'״. 
מן  ˘ם  ‰מ‡ב„  כל  וז"ל:  כ˙ב  ‰"‡-ב)  פ"ו 

ב‰ן  ˘נ˜ר‡  ‰ט‰ורים  ‰˜„ו˘ים  ‰˘מו˙ 
‰˜ב"‰, לו˜‰ מן ‰˙ור‰ . . ו˘בע‰ ˘מו˙ 
‰״‡  ו‡״ו   ‡"‰ יו"„  ‰נכ˙ב  ‰˘ם  ‰ם, 
ו‰ו‡ ‰˘ם ‰מפור˘, ‡ו ‰נכ˙ב ‡„נ-י ו‡-ל 
כל  וˆב‡ו׳,  ו˘„-י  ו‡ל˜י  ו‡ל‰-ים  ‡לו-‰ 
˘מו˙  מ˘בע‰  ‡ח˙  ‡ו˙  ‡פילו  ‰מוח˜ 

‡לו לו˜‰.

ובכסף מ˘נ‰ על ‡˙ר נ˙˜˘‰ בז‰, מ‰ו 
˘‰רמב"ם ‰˘מיט ‰˘ם "‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'" 
ול‡  ב‚מר‡,  ˘נ˙פר˘  לב„4)  "‡‰י'"  (‡ו 

‰זכירו בין ‰˘מו˙ ˘‡ין נמח˜ים.

ב‚ירס˙  ‰י'  ˘ל‡  „"נר‡‰  ומב‡ר, 
„‰רמב״ם  ‰יינו  ‡‰י'",  ‡˘ר  ‡‰י'  רבינו 
מנוסח  ול‡ח"ז ‰וסיף  ב˘"ס*4,  כן  ל‡ ‚רס 
˘נ„פס‰  „"בנוסח‡  ‰רמב"ם,  „ספר  ‡חר 
‡ף  ‰רמב"ם  בל˘ון  נמנ‰  בווניˆי‡‰" 
(ו‰ו‡  „פר˘˙נו  ‡‰י'"  ‡˘ר  "‡‰י'  ‰˘ם 
וכן ‰בי‡ו ‰לח"מ  ו˘י).  רפ„  ויניˆי‡‰  ב„פוס 

ז'  ב˙וך  "‡‰י'"  ˘ם  לרמב"ם  ספר  ו˜ריי˙ 
˘מו˙. ו‡כן מˆינו כן בעו„ ‡יז‰ נוסח‡ו˙ 
וכו"כ  ר"מ  לפני  רומ‡  („פוס  ‰רמב"ם  מן 
בכלל  ‰וי  "‡‰י'"  „‰˘ם  וכ˙"י),  „פוסים 

ח"‰,  (˘ו"˙  ‰ר„ב"ז  כמ"˘  ˘מו˙,  ˘בע‰ 
"ב„˜נו  (ל„)):  ˙ז  ‡לף  סי'  ‰רמב"ם  לל˘ונו˙ 

כ˙וב  ונמˆ‡  י„,  כ˙יב˙  ז"ל  ‰רב  בספרי 

בפנים.  ל˜מן  ור‡‰   .3 ב‰ער‰  לעיל  ר‡‰   (4
‚ם  (ור‡‰  ועו„  כ‡ן  וחז˜וני  מר‡ב"ע  ול‰עיר 
ו‰˘ני  ˘ם  (‡‰י')  ˘‰ר‡˘ון  כ‡ן):  בע‰"˙  רבו˙ינו 
(‡˘ר ‡‰י') פירו˘ ‰˘ם (וכ"‰ בכוזרי מ‡מר „ ‡ו˙ 
‚. ור‡‰ פי' ˜ול י‰ו„‰ ˘ם וב‰ער‰ 14). ור‡‰ ל˜מן 

‰ער‰ 9, ומ"˘ במו"נ ˘‰וב‡ ל˜מן בפנים.

לי˙‡,  כ˙"י  ˘בב'  ˘ם  ˘בועו˙  ב„˜"ס  וכ"‰   (4*
עיי"˘ וב‰ער‰ פ ˘ם.

ב‰ם ˘ם ‡‰י'"5.

ולב„  לי˙‡6,  ˘לפנינו  ב„פוסים  ‡מנם, 
מז‰ נר‡‰ „‡ף ‰כסף מ˘נ‰ עˆמו ˘‰בי‡ 
‚ירס‡ ‡חר˙ ב‰רמב"ם, מ"מ, ב˙חיל‰ נ˜ט 
˘ל‡ח"ז  ו‡ף  ב˘"ס,  כן  ‚רסינן  ל‡  „‡כן 
(˘‚ריס  ב‰רמב"ם  ‰‡חר  ‰נוסח  על  כ˙ב 
 ‡‰  – נכונ‰ ‰י‡"  „"נוסח‡  "‡‰י'")  ל˘ם 
ערוך  ב˘ולחן  ב‰לכו˙יו  פס˜  עˆמו  ‰ו‡ 
‰כס"מ  ‡חר  ˘חיברו  ס"ט),  סרע"ו  (יו"„ 
ברמב"ם,  ˘לפנינו  כנוסח  ל‰לכ7‰,  ו‰ו‡ 
˘מו˙,  ˘בע‰  ממנין  "‡‰י'"  ˘ם  ו‰˘מיט 
‚ורסין ‚"כ ‡‰י'  ל‡ח"ז, „"י˘  ור˜ ‰וסיף 

‡˘ר ‡‰י'".

ומ‰ ‚ם, „ממ‰ ˘נסמן על ‚ליון ‰˘ו"ע 
(ובפרט  מ‰טור  „‰ו‡  זו  ‚ירס‡  לענין 
מוכח  מ‰ב"י),  ‰ו‡  ז‰  ˆיון  ‚ם  ב‡ם 
ובטור   – מ‰טור  ז‰  ‰וˆי‡  ˘‰רב״י  ˘‡ף 
(ול‡  ‰˘מו˙  ˘‡ר  עם  ביח„  ל‰  מנ‰  ˘ם 
מ״מ   – כבב"י)  ‚ורסין"  „"י˘  ב‰˜„מ‰ 
˘לו,  ב˘ו״ע  כ˘‰ע˙י˜ו  ‰ב״י  ˘ינ‰ 
ול‡  ‚ורסין"  "י˘  ב‰˜„מ˙  ר˜  ל‰בי‡ו 
בל˘ון ר‡˘ון, ומור‰ „לי' ל‡ ס"ל כ‰טור 

עˆמו, ור˜ ‰זכיר ‚ירס˙ו.

נ˜ט  טעמ‡  מ‡י  טוב‡,  בז‰  לעיין  וי˘ 
„ו˜‡  ב‰רמב"ם  ‰עי˜רי˙  ‰‚ירס‡  ‰ב"י 
בין  ‡‰י'  נמנ‰  „ל‡  ˘לפנינו,  כ‚ירס‡ 
˘ב˘"ס  ‰נוסח‡ו˙8  „ברוב  ‡ף  ‰˘מו˙, 

‰מ„ע  ספר  כ‡ן.  לרמב"ם  ‰מלך  עבו„˙  ר‡‰   (5
(ירו˘לים, ˙˘כ"„) ו˘"נ.

˘כ"‰  וכנר‡‰  רסט.  ˜ו˘ט‡  ב„פוס  לי˙‡  וכן   (6
לרוב ‰נוסח‡ו˙ ˘‰יו לפני ‰כס"מ.

7) ר‡‰ ˘„"ח כרך ט כללי ‰פוס˜ים סי"‚ ‡ו˙ כח. 
ור‡‰ ˘ם ‡ו˙ כט.

‰ר"ח  ‰רי"ף,  ‚ירס˙  ˘כ"‰  מז‰  ‚ם  כ„מוכח   (8



יז

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב‰‡ „˘ם "‡‰י'" ‡ין בו „ין 
˜„ו˘‰ כב˘‡ר ‰˘מו˙

נמח˜ים;  ˘‡ינם  ב˘מו˙  נמנ‰  ״‡‰י׳״  ˘ם  „‡ין  ל‚רוס  ‰סי˜  „‰ב״י  ב‰‡  י˜˘‰ 
ולז‰  ב˙וכנו,  ˘מו˙  מ˘‡ר  מחול˜  „‰ו‡  יסי˜  כלל;  ˘ם  מ‚„ר  „‡ינו  לומר  י„ח‰ 

נ˘˙נ‰ ב‚„רו ע„ ˘‡י ‡פ˘ר לחול עליו ˜„ו˘‰ כב˘‡ר ˘מו˙.

 ‡ 
י˜˘‰ במ‰ „‰ב"י ‚רס ב‰רמב"ם „"‡‰י'" 

‡ינו מן ‰˘מו˙

‡ל  ‡ל˜ים  "וי‡מר  י„):   ,‚) בפר˘˙נו 
עליכם"  ˘לחני  ‡‰י'  ‡˘ר  ‡‰י'  מ˘‰ 
מ˜ו„ם  מ˘‰  ˘‡ל˙  על  ‰מענ‰  (˘ז‰ו 
לז‰ (˘ם, ‚), "‰נ‰ ‡נכי ב‡ ‡ל בני י˘ר‡ל 
˘לחני  ‡בו˙יכם  ‡ל˜י  ל‰ם  ו‡מר˙י 
‡ומר  מ‰  ˘מו  מ‰  לי  ו‡מרו  ‡ליכם 
בכל  ‰יחי„י1  ‰פעם  ו‰ו‡   – ‡לי‰ם") 
‰˙ור‰ כול‰ ˘מˆינו ˘נ˜ר‡ ‰˜ב״‰ ב˘ם

ז‰.

1) כ„ל˜מן ‰ער‰ 12.

סע"‡2),  (ל‰,  ב˘בועו˙  למ„ו  ומכ‡ן 
"י˘  ‰˜ב"‰:  ˘ל  ˘מו  ‰מ‡ב„  ‡יסור  ‚בי 
נמח˜ין,  ˘‡ין  ˘מו˙  וי˘  ˘נמח˜ין  ˘מו˙ 
‡-ל  כ‚ון  נמח˜ין,  ˘‡ין  ˘מו˙  ‰ן  ‡לו 
‡‰י'3  ‡˘ר  ‡‰י'  ‡ל˜יכם  ‡ל˜ים  ‡ל˜יך 

2) וע„"ז בירו˘למי מ‚יל‰ פ"‡ ‰"ט. מס' סופרים 
˘ל   ˘מו˙  ע˘ר‰  ב:  פל"‚,  „ר"נ  [ב‡בו˙  רפ"„. 

˘בח נ˜ר‡ ‰˜ב"‰ . . ‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'].

˘ב‰ער‰  ובמ˜ומו˙  ˘ם  ב˘בועו˙  כ"‰   (3
˘בועו˙  כב)  (סי'  ור‡"˘  בר"ח  וכ"‰  ‰˜ו„מ˙*. 
˘ם. ‡בל ברי"ף ˘בועו˙ ˘ם "‡‰י'". וכ"‰ במ‡ירי 
סנ‰„רין (נו, ‡) „"‰ ובמס' ˘בועו˙. רס"‚ ˘ב‰ער‰ 

.8

שם  סופרים  ומס'  בירושלמי  להלן  ראה  אבל   (*
ס"י  סרע"ו  יו"ד  ברמ"א  (הובא  מאהי'  ה'  אל"ף  (ה"ב) 

וראה נ"כ שם).

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

‰מ˘ו˙ף ו‰מב„יל 
כסיב‰ לחיב‰

ו‡ל‰ ˘מו˙ בני י˘ר‡ל
‡ע"פ ˘מנ‡ן בחיי‰ן ב˘מו˙ן, חזר ומנ‡ן במי˙˙ן, 
ל‰ו„יע חיב˙ן . . מכניסן במספר וב˘מו˙ם, ˘נ‡מר 
‰מוˆי‡ במספר ˆב‡ם לכולם ב˘ם י˜ר‡
(‡, ‡. ר˘"י)

י˘ר‡ל  בני  מספר  ‰רי  ל˘‡ול,  י˘  לכ‡ור‰ 
˘ל  חיב˙ן  מבט‡ים  ב˘מו˙י‰ם,  ˜רי‡‰  ו‚ם 
לליבו  ˘י˜רים  ˘„ברים  ˘רו‡ים,  וכמו  י˘ר‡ל, 
‡„ם  רוˆ‰  ‡ˆלו,  וחביבים  וח˘ובים  ‡„ם  ˘ל 
˘‡ו‰בים  ‡„ם  וכן  ‰מ„ויי˜.  מספרם  ל„ע˙ 
מבט‡ים  ובז‰  ˙מי„,  ˘מו  מזכירים  ביו˙ר, 
‰י'  ל‡  מ„וע  ו‡"כ,  ‡ליו.  ו‰חיב‰  ‰‡‰ב‰   ˙‡
כבר  בז‰  ‰רי  י˘ר‡ל,   ˙‡  '‰ ˘ספר  ז‰  מספי˜ 
ל‰זכיר  ‚ם  נˆרך  ‰י'  ולמ‰  חיב˙ן",  "‰ו„יע 

˘מו˙י‰ם?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מספר ו˜רי‡‰ ב˘ם מורים על „ברים ˘ונים 
ז‰ מז‰:

בין  ‰מ˘ו˙פ˙  ‰נ˜ו„‰  על  מור‰  מספר 
„ברים  ˘סופרים  ז‰  ˘‰רי  ‰נמנים.  ‰„ברים 
˘ונים ביח„ ‰ו‡ מפני ˘י˘ בכל „ברים ‡לו ˆ„ 
כל ‰„ברים  ˘נכללים  לז‰  ו‰ו‡ ‰‚ורם  ‰˘וו‰, 
˘‡ין  ˘„ברים  ˘רו‡ים,  וכמו  במספר.  ביח„ 
סופרים  ל‡  מ˘ו˙פ˙  ונ˜ו„‰  ‰˘וו‰   „ˆ ב‰ם 
יח„. ‡ך ˜רי‡‰ ב˘ם מור‰ על ‰„בר ˘בו ‰ו‡ 
‡ל‡  ˘ם,  ‡ו˙ו  ל‰ם  ‡ין  ˘לכן  מ‰˘ני,  מוב„ל 

כל „בר י˘ לו ˘ם ‡חר ו˘ונ‰ מחבירו.

"נו„ע‰"  י˘ר‡ל  ˘ל  ˘חיב˙ם  מ‰  וז‰ו 
י˘ר‡ל,  ˘ל  חיב˙ם  כי  ב˘ם,  וב˜רי‡‰  במספר 

˘ני ענינים י˘ ב‰:

נ˜ו„‰  ˘י˘  ל‰ו„יע,  ב‡  י˘ר‡ל  בני  מספר 
נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙,  י˘ר‡ל, ‰י‡  עם  לכל  מ˘ו˙פ˙ 
˘˘וו‰ ‰י‡ בכל י˘ר‡ל, ˘מˆ„ ז‰ חביבים ‰ם 
בספיר˙ו.  יח„  י˘ר‡ל   ˙‡ וכולל  ‰˜ב"‰,  לפני 
˘כל ‡ח„  ב˘מו˙י‰ם,  ז‰ ‰˜רי‡‰  על  ומוסיף 
עˆמו,  בפני  מיוח„ו˙  מעלו˙  לו  י˘  מי˘ר‡ל 

י˘ר‡ל  ‡י˘  כל  ˘ל  ‰פרטים  מעל˙ו  ˘מˆ„ 
‡ו˙ו  ˜ור‡  ˘לכן  ‰˜ב"‰,  לפני  ‰ו‡  חביב 

‰˜ב"‰ ב˘מו ‰פרטי, ל‰ו„יע חיב˙ו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 6 ו‡ילך)

"‡ני ‡˙ נפ˘י ‰ˆל˙י" 
- טענ˙ פרע‰!

 .  . מˆרים  מלך  ‡לי‰ם  "וי‡מר  ‰פסו˜  על 
"לכו  ר˘"י  פיר˘   („  ,‰) לסבלו˙יכם"  לכו 
‡בל  בב˙יכם,  לע˘ו˙  לכם  ˘י˘  למל‡כ˙כם 
˘ל  ˘בטו  על  ל‡ ‰י˙‰  מˆרים  ˘עבו„  מל‡כ˙ 
עם  בכל  ˘"מנ‰‚  ומב‡ר ‰רמב"ן „מכיון  לוי". 
ל‰יו˙ ל‰ם חכמים מורי ˙ור˙ם, לכן ‰ניח ל‰ם 

פרע‰ ˘בט לוי ˘‰יו חכמי‰ם וז˜ני‰ם".

"לכו  פרע‰  ˘כ˘‡מר  נמˆ‡,  ועפ"ז 
בבי˙  ל‰ם  ˘‰י'  ולמל‡כ˙ם  לסבלו˙יכם" 
בעˆמם  לעסו˜  ל‰ם  ˘מוטב  לומר  ‰˙כוון 
בלימו„ ‰˙ור‰ ו‡ין ל‰ם לנסו˙ ל‰וˆי‡ ‡˙ בני 

י˘ר‡ל ממˆרים. 

ומנ‚„,  פרע‰,  ˘ל  „ע˙ו  ‰י˙‰  זו  ‡ך 
‰מ˘יכו  ‡ל‡  ‡ליו,  ˘מעו  ל‡  ו‡‰רן  מ˘‰ 
מˆרים,   ıמ‡ר בנ"י   ˙‡ ל‰וˆי‡  בפעולו˙י‰ם 
בנ"י  ‰יו  ‡ח„  ר‚ע  עו„  מ˙מ‰מ‰ים  ‰יו  ו‡ם 
‰‡ריז"ל  (סי'  עכ˘יו  ע„  במˆרים  נ˘‡רים  ח"ו 

‰‚˘"פ פי' מˆ‰ זו, ובכ"מ).

ומז‰ ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰‡„ם:

˘י˘נם  לי  ‡יכפ˙  מ‰  לח˘וב,  ‡„ם  עלול 
י‰ו„ים ˘במ˜ום לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ י˙', עוב„ים 
ר"ל,  ˙ומ"ˆ  מ˜יימים  ו‡ינם  ‰ר˘ע  פרע‰   ˙‡
‰רי "‡ני ‡˙ נפ˘י ‰ˆל˙י", עוס˜ ‰נני בלימו„ 
ב˜ירוב  לעסו˜  לי  ומ‰  עˆומ‰,  בי‚יע‰  ‰˙ור‰ 

עו„ ‡ח„ מבנ"י לחיי ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

‰על‰  כבר  זו  ˘סבר‡  ‰‰ור‡‰  ב‡‰  וע"ז 
‰מלכים  מלכי  מלך  ‡ך  מˆרים",  מלך  "פרע‰ 
‰˜ב"‰ ‰ור‰ למ˘‰ ו‡‰רן לבל˙י ˘מוע ‡ליו, 
בני   ˙‡ ל‚‡ול  ˘ביכול˙ם  כל  לע˘ו˙  כ"‡ 
פרע‰,  מעבו„˙  ‡ו˙ם  ל‰ˆיל  ממˆרים,  י˘ר‡ל 

ול˜רבם לעבו„˙ ‰˘י"˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 29 ו‡ילך)


