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ער˘"˜ פר˘˙ ˙זריע

מ„וע ú‰וˆי‡ "˙‚ע" מפ˘וטו?

‰רח˜˙ ‰זוú˙ - ר˜ ‡י˘ חס„

„ין כ‰ן ˘ח˘ך מ‡ור עיניו בנ‚עים

מי ˆריך ú‰˙עמ˜ בספרי רפו‡‰?

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

וי˙ומו˙,  י˙ומים  לחנך  ל„‡ו‚  עבו„˙ם ‰י'  עי˜ר  ז‰, ‰נ‰  עם  ב‚ופם, ‡בל  ו‰ן  בממונם 
לפרנסם ללמ„ם ‡ומנו˙ ול‰בי‡ם למˆב מ˘פח˙י, כי [‰ם עˆמם] ח˘וכי בנים ‰יו.

במ˘ך יו˙ר על ע˘רים ˘נ‰ ‰נ‰ כבר ‚י„לו ‰רט״ח וב˙י' - בעזר˙ם ˘ל כמ‰ ‡נ˘ים 
ונ˘ים - ‰רב‰ ע˘יריו˙ - ו‡פ˘ר ‚ם מ‡ו˙ - י˙ומים וי˙ומו˙, ויבי‡ום למˆב מ˘פח˙י, 

ומ‰ם ‡˘ר ‰ˆליחו וי‰יו מר‡˘י ‰מנ„בים ל˜ופ˙ו ˘ל ‰רט"ח וב˙י'.

‰‡מונ‰ „‡בר‰ם ‡בינו ˘למעל‰ ממסירו˙ נפ˘
כר‡ו˙ ‰רט"ח יל„ נער בחור למ„ן יו„ע ˙ור‰, ‰י' נמ˘ך ‡חריו, ומ˙נ‰‚ עמו ב‡‰ב‰ 
וחיב‰ ומ˙רועע עמו, ‡˘ר בז‰ נר‡‰ ‚ו„ל ˙˘ו˜˙ו וכיסופו לזכו˙ לבן ול‚„לו ל˙ור‰, 
לח˙ן, ‰נ‰  רבינו ‡„מו״ר ‰ז˜ן  כ״˜  לו ‡˙ ‰ו„  וי˜ח  ב˙ו  ˘י„ך ‡˙  ס‚ל  וכ‡˘ר ‰רי״ל 
‰˙חיל  ‰ז˜ן  ‡„מו״ר  כ״˜  ‰ו„  וכ‡˘ר  ומ‡ו„ו,  נפ˘ו  לבו  בכל  ‡ליו  ‰רט"ח  ‰˙„ב˜ 
לפרסם ‡˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ‰י' ‰רט"ח מר‡˘י ‰˘ומעים בלימו„יו, ועומ„ על ימינו ˘ל 

‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר.

ב‡ח„ מ˘ב˙ו˙ ‰˘נ‰ ב˘נ˙ ˙˜כ״ז, ‡מר ‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר מ‡מר [חסי„ו˙] על פסו˜ 
"ו‰‡מין ב‰׳ ויח˘ב‰ לו לˆ„˜‰", ו‰˜˘‰, ‰ל‡ ‡‡ע״‰ ‰י' לו מסירו˙ נפ˘ על ‡ל˜ו˙ 
ו˜י„˘ ˘ם ˘מים בכב˘ן ‰‡˘, מ‰ו ‰פל‡ ˘‰‡מין ב‰׳, ו˙ירı, כי ˙ביע˙ו ˘ל ‡בר‰ם 
˘עˆם  ‰כוונ‰  [‡ולי   ˘‡‰ „כב˘ן  נפ˘  מסירו˙  ‰ו‡  בן  לו  ˘י‰י'  ‰˘לום  עליו  ‡בינו 
כי  ˙˘ו˜˙ו,  ל‚ו„ל  ז‡˙  וע˘‰   ,[˘‡‰ „כב˘ן  ‰מס"נ  ע"„  נפ˘,  מסיר˙  ‰י‡  ‰˙ביע‰ 
יר˘ך  ל‡  ז‰ ‰ובטח  ועל  בעבו„˙ ‰',  עבו„˙ו  יר˘ ‡˙ ‡ופן  בן ‡˘ר  לו  ˘י‰י'  ˙˘ו˜˙ו 
ז‰ כי ‡ם כו׳. ‡בל ‰ו˜˘‰ ל‡בר‰ם ‰ל‡ יˆח˜ ‰ו‡ בעל בחיר‰, ו‡יך יכול ל‰יו˙ בטוח 
‡ינ‰  ˘למעל‰  ‰י„יע‰  כי  ו‰סביר  ב‰׳.  ˘‰‡מין  ‰‡מונ‰  וז‰ו  בע˜בו˙יו,  ˘ילך  בז‰ 

מכרח˙ ‡˙ ‰בחיר‰.

נ˘מע  בלי  לבו  מ˜ירו˙  חרי˘י˙  בבכי'  בכ‰  ‰˙ור‰,   ˙‡ רט"ח  ‰חסי„  ˘˘מע  בע˙ 
ונר‡‰ לעומ„ים ‡ˆלו, וי˙פלל בלבו ל‰˘י״˙ כי ל‡ י˘‡רו ערירים.

 - מיו„עי‰ם  כל  ו˘מח ‡˙  ˘‰פלי‡  מ‰  בן,  ב˙י'  ו‡˘˙ו  לרט"ח  נול„  ˙˜כ״ח  ב˘נ˙ 
וי˜ר‡ו לו – על פי ‰ור‡˙ ‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר - ב˘ם י˘ר‡ל.

ו‰˘י"˙  וי˙ומו˙,  י˙ומים  עם  וחס„   ‰˜„ˆ לע˘ו˙  ‰מ˘יכו  ‡˘˙ו  וב˙י'  ‰רט"ח 
‰חסי„ים,  בע„˙  י˘ר‡ל  בנם   ˙‡ ויחנכו  בריווח,  ‰י˙‰  ופרנס˙ם  במסחרם  ברכ‰  נ˙ן 
וי„ריכו‰ו ‡ˆל מלמ„ים טובים, וב‰יו˙ו כבן ע˘רים ˘נ‰ ‰נ‰ כבר ‰י' בין ˙למי„י רבנו 

ב'ח„ר' ‰˘ני.

(מיומנו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ı נ"ע. כנר‡‰ מכ' ‡ייר ˙רנ"ו)



כ‚

ר' טובי' חיים ובתי' אשתו 
בעת ששמע החסיד ר' טובי' חיים את התורה בכה בבכי' חרישית מקירות לבו 
בלי נשמע ונראה לעומדים אצלו, ויתפלל בלבו להשי״ת כי לא ישארו ערירים 

חינוך י˙ומים וי˙ומו˙ ו‰ב‡˙ם למˆב מ˘פח˙י
[מחסי„י  וילענ˜ער  מ˘‰  ר'  ב˘ם  פרסון]  ‡ב‡  ‡בר‰ם  ר'  [‰חסי„  ‰ר‡"פ  מסיפורי 

‡„מו"ר ‰ז˜ן]:

˘ל  ח˙נו  כ˘נ‰י'  בעיר,  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘‰ו˙  [בזמן  ויטעבס˜  ‰עיר  מ‡זרחי  ‡ח„ 
‰‚ביר  ˘ל  ‰כנס˙  בי˙  ממ˙פללי  ‰י'  ˘מו,  חיים  טובי'  ור׳  כ„ל‰לן]  ס‚ל,  רי"ל  ‰‚ביר 
ב‰˘יעורים  ומ˘˙˙ף  בלימו„ים,  ˘ומע  ‰ולך,  י˘ר  ‡י˘  חיים  טובי'  ר'  ו‰י'  ס‚ל,  רי״ל 

‰נלמ„ים בחול וב˘ב˙ ˜ו„˘ ומוע„.

נוסף למז‚ו ‰י˘ר ‰י' ר' טובי' חיים ‡ו‰ב ˙למי„י חכמים ונו‰‚ ב‰ם כבו„ רב, ובכל 
ע˙ מˆו‡ ‰י' מ‰נ‰ ‡ו˙ם יו˙ר מכפי יכול˙ו, וכ‡˘ר ‰י' מז„מן ‡יז‰ ˙למי„-חכם עובר 
ו‰מ˘ובח  מ‰טוב  לו  ונו˙נים  מ˘ר˙ים ‡ו˙ו,  ו‡˘˙ו ‰יו  לבי˙ו, ‰ו‡  מכניסו  ‡ורח, ‰י' 

‰נמˆ‡ בבי˙ם.

ונועם  לב‰  טוב  ב‚ו„ל ˆ„˜˙  טוב  ˘ם  ל‰  ˘מ‰, ˜נ˙‰  ב˙י'  חיים  טובי'  ר'  ‚ם ‡˘˙ 
ב‰טוב  „יבר‰  ל‡  מעולם  ח˘‡י,  ב‡ופן  ‰י'  וחס„  בˆ„˜‰  ˘ע˘˙‰  מ‰  כל  כי  מ„ו˙י', 
על  ‰˙‡וננ‰  ל‡  ‚ם  ו‡ף  כעס‰  ל‡  ומעולם  ברבים,  ˜ול‰  נ˘מע  ל‡  ומעולם  ˘ע˘˙‰, 
‡ו˙‰  סובבים  ˘‰יו  ‰נפ˘  ומרי  עניים  ˘ל  ו„רי˘ו˙י‰ם  טענו˙י‰ם  „ברי‰ם  מרבי˙ 

מ‰˘כם ב˜ר ע„ ˘ע‰ מ‡וחר˙ בליל‰.

ל‡ ‰י' ענף ˘ל ˆ„˜‰ וחס„ ‡˘ר ר' טובי' חיים וב˙י' ‡˘˙ו ל‡ ל˜חו ב‰ם חל˜, ‰ן 

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה'
מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

„רכי ‰חסי„ו˙
ה'ה' עבעבודודתת בבענעניניניי וומכמכתבתביםים ששיחיחותות בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
˘נ‡מרו, ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙, ולפעמים 
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ‰˘˜ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם 
במ„ור  [ובפרט  במ˜ורם  מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙  עם 
וי˘  ‰„ברים],  עי˜רי  ר˜  כ‡ן  ˘מופיעים  סו‚יו˙",  "חי„ו˘י 
ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר 
טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙  ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜ 

וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ ‰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, 
על ‡מי˙˙  בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ב˙וכן ‰ענינים),  ‡ו 

‰„ברים.

◇ ◇ ◇

 ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰ מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰ 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ועו„ יו˙ר טוב, וי‰י׳ יו˙ר ברי‡ ויו˙ר ברי‡, ויוכל לב˘ר לי ב˘ורו˙ טובו˙ בז‰.

‚ם ר‡וי, ˘כל יום לפני ‰˙פיל‰ בבו˜ר ולפני מנח‰, י˙ן כמ‰ פרוטו˙ לˆ„˜‰ (כמובן, 
חוı מ˘ב˙ ויום טוב).

‰‡מור  כל  על  לי  ויו„יע  כ‡מור,  ו‰ור‡ו˙יי  ‰ˆע˙י   ˙‡ ˘י˜בל  ובטוח,  מ˜ו‰  ‰נני 
ב‰˜„ם ‰‡פ˘רי.

למל‡ו˙  ‰‚וף  ומנוח˙  ‰נפ˘  במנוח˙  ויוכל  ˜רוב‰  ורפו‡‰  טוב‰  לברי‡ו˙  בברכ‰ 
˘ליחו˙ו בעלמ‡ „ין ל‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙ ול‰יו˙ חסי„.

(˙ר‚ם מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ˜נו-ח - ‡‚רו˙ ˜ו„˘ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 281 ו‡ילך )



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ז‰ מו˘ך - מסיט - ממילוי ‰˘ליחו˙ ˘ל‰ ‰ו‡ ב‡מ˙ נוע„.

וכל ‰נ״ל מ˙‡ים ‚ם בענינו. ב‚לל סיבו˙ ˘ונו˙, ˘‰ם ו„‡י ב‰˘‚ח‰ פרטי˙, רפו‡‰ 
‡יננ‰ ‰מ˜ˆוע ˘לו, ו‰ו‡ חונך כי‰ו„י ˘ומר ˙ור‰ ומˆו‰, ו‡נו למ„ים מכך ˘ני „ברים: 
ומˆוו˙,  ˙ור‰  ˘˘מיר˙  ב)  בעולם,  מ‰˘י"˙  ˘לו  ‰˘ליחו˙  ‡ינם  רפו‡‰  ˘נו˘‡י   (‡
˘בז‰ נכלל ‚ם מˆו˙ ו‡‰ב˙ לרעך כמוך, ‰וכיח ˙וכיח וכו׳ ו‚ם כמו ˘כ˙וב בספר ˙נ‡ 
ˆריך  ומˆוו˙,  מ˙ור‰  ערום  י‰ו„י  רו‡ים  ˘כ‡˘ר  וכסי˙ו,  ערום  ˙ר‡‰  כי  ‡לי‰ו,  „בי 
ל‰˘˙„ל ל‰לבי˘ ‡ו˙ו ב˙ור‰ ומˆוו˙, ז‰ו ב„יו˜ ˙פ˜י„ו, ו‰˘ליחו˙ ˘ב˘ביל‰ נוˆר.

יסיט  ז‰  ר‡˘י˙,  ‰רי  ‰רפו‡‰,  בחכמ˙  ו„עו˙  ‰˘ערו˙  י‡מר  ˘כ‡˘ר  מובן,  מז‰ 
ח״ו  יכול  ‰ו‡  ˘לו,  ‰רפו‡‰  בעניני   (2 עבורו,  ˘‰ו˙‡מ‰  ˘לו  ‰˘ליחו˙  ממילוי  ‡ו˙ו 
˘כ˙וˆ‡‰  מפני  ח"ו  ל‰יו˙  יכול  בז‰  ו‰˜ל˜ול  ל˙˜ן,  ל‡  ב˘ום ‡ופן  ל˜ל˜ל, ‡בל  ר˜ 
מעˆבנו˙ נ„מ‰ לו „ברים ˘ל‡ י‰יו, במיל‡ ז‰ מחלי˘ ‡˙ מזלו, וז‰ מחלי˘ ‡˙ ‰בטחון 
פרופסור  ימˆי‡  ומ‰  ז‰,  רופ‡  ˘‡ומר  במ‰  ומ˙עמ˜  ˘מ˙בונן  ע״י  י˙ברך,  ב‰˘ם  ˘לו 

‰‰ו‡ וכך ‰ל‡‰.

י˘כח ל‚מרי מ‰„ו״ח ˘˜ר‡ בספרי רפו‡‰
וכיון ˘˘ו‡ל ‡˙ עˆ˙י, ‰נני ‡ומר לו, ˘עליו ל‰˙נ‰‚ כפי ˘‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ „ור˘˙, 
ל‡„ם  ר˘ו˙  נ˙נ‰  ˘‰˙ור‰  ז.‡.  לרפ‡,  ר˘ו˙  נ˙נ‰   - ‰˙ור‰   - ˘‰י‡  ‡ומר˙  ו‰˙ור‰ 
ולכן  ול˙˜ן ‡˙ ‰‡„ם,  לרפ‡  כ„י  ר˜  לרופ‡ים,  ו‡פ˘רו˙  ר˘ו˙  ונ˙נ‰  לרופ‡ים,  לפנו˙ 
עו„  ‡ין  ולו  לע˘ו˙,  מˆווים  ˘‰ם  מ‰  עו˘ים  ו‡חר-כך  לרופ‡  ˘‰ולכים  כולם  נו‰‚ים 
בטוח  ל‰יו˙  ‰ו‡  לע˘ו˙  ˘עליו  ומ‰  לרופ‡,  ז‡˙  ל‰˘‡יר  ועליו  ב„בר,  לע˘ו˙  מ‰ 
‰רי  לחיים,  „׳  יר‡˙  בפסו˜  ˘כ˙וב  וכמו  ו˘נים,  ימים  ‡ריכו˙  לו  ˘˙‰י'  י˙ברך  ב‰׳ 
ככל ˘י˙חז˜ בטחונו ב‰׳ י˙ברך, וככל ˘‰ספי˜ו˙ ˘לו בז‰ יפח˙ו, וככל ˘י˙מסר יו˙ר 
על ‡חרים  ל‰˘פיע  ו‚ם  ומˆוו˙  ˙ור‰  ל˘מור   - לעיל  כ‡מור   - בעולם  ˘ליחו˙ו  למילוי 
בז‰,  פר˘נו˙  לל‡  כפ˘וטו,  טובו˙,  ו˘נים  ימים  ‡ריכו˙  יו˙ר  לו  ˙‰י׳  כך  ז‰,  בכיוון 
וי˘כח ל‚מרי מ‰„ו״ח וממ‰ ˘˜ר‡ בספרי רפו‡‰, כי זו ‡יננ‰ ‰˘ליחו˙ ˘לו וז‰ בכלל 
ל‡ ˘ייך ‡ליו, וכיון ˘ז‰ ל‡ ˘ייך לו, ‡ין ז‰ יכול ל‰טיב לו, וב„רך כלל ז‰ עו˘‰ ‡˙ 

‰‰פך ‰‚מור ח"ו.

י‡מר בכל יום ˘יעור ˙‰לים (כפי ˘נחל˜ לימי ‰חו„˘) ‡חר ‰˙פיל‰ בבו˜ר, וילמ„ 
‰˘יעורים  ˘‡ח„  ברבים,  ‰נלמ„ים  ב˘יעורים  י˘˙˙ף  ו‚ם  פר˘״י,  עם  חומ˘  יום  בכל 
וכפי  בפסו˜  כ‡מור  כמטר‰,  לעˆמו  ל˘ים  וכמובן,  ‰חסי„ו˙,  לימו„  י‰י׳  ‰פחו˙  לכל 
פירו˘ו ‰ן  עב„ו  ב˘מח‰״,  ״עב„ו ‡˙ ‰׳  מחסי„ים,  ז‡˙  טוב ‰˜„ו˘ „ר˘  ˘ם  ˘‰בעל 
ב‡מˆעו˙  ו‡פילו  עו˘‰,  ˘‡„ם  ˘‡ר ‰„ברים  וכל  ו˘˙י׳  ב‡כיל‰  ו‰ן  וב˙ור‰  ב˙פיל‰ 
טוב,  יו˙ר  ל‰ר‚י˘  י˙חיל  כך,  וכ˘יע˘‰  „יעו˙,  ב‰לכו˙  כו˙ב  ˘‰רמב״ם  כפי  ˘ינ‰, 

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‡ ע"פ ˘רו‡‰ ט‰ור‰ – מ‡י ˜מ"ל?

 ‡ם ‰„מים עˆמם ט‰ורים מ‰ ‰חי„ו˘ ˘ט‰ור‰ ‰י‡? / "מפי˜ ‰"‡, ימי טו‰ר ˘ל‰" 
על ‰˙יבו˙  ר˘"י  פירו˘י   / פירו˘ו "˘ל‰"?  ˘"מפי˜ ‰י‡"  פ˘יט‡  מ‡י ˜מ"ל, ‰רי   –

"ב„מי ט‰ר‰"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 80 ו‡ילך)

ט פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"ל‰˙עכב" כ˘‡ין מניע‰? / מ„וע ל‰וˆי‡ "˙‚ע" מפ˘וטו? 

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
‰רח˜˙ ‰זול˙ – ר˜ על י„י ‡י˘ ‰חס„

ר˜ "‡י˘ ‰חס„" יכול ל‰וˆי‡ י‰ו„י מחוı למחנ‰ / "‰י' מלמ„ו „רכי ‰˙˘וב‰" / י˘ מי 
˘מרחי˜ ‡˙ ‰חוט‡ מחמ˙ מי„˙ ‰רו‚ז ˘בו / "ב„„ י˘ב" ע„ ˘יביט על בנ"י בעין טוב‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ז עמ' 88 ו‡ילך)

טו פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל‰פוך ‡˙ ‰"„ם" ל"טו‰ר" / ‰מלכו˙ למינו˙ – סימן ט‰ר‰? 

טז חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‚„ר „ין כ‰ן ˘ח˘ך מ‡ור עיניו בנ‚עים

י˙ל‰ ‰פלו‚˙‡ ‡ם פסולו ר˜ בר‡י' ‡ו ‚ם ב‡מיר˙ טמ‡ וט‰ור – ‡י ‰וי חסרון ב‚בר‡ 
עˆמו ‡ו במע˘‰ ר‡יי˙ו / עפ"ז יסי˜ „י˘ כ‡ן פלו‚˙‡ בין ‰˘"ס לספר‡, ו˙˙ב‡ר עפ"ז 

˘י' ‰˙וי"ט ‚בי ‰כ˘ר כ‰ן ˘ר˜ כ‰˙‰ עינו ‡'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 84 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ
מי ˆריך ל‰˙עמ˜ בעניני ‰רפו‡‰?

˜יבל „ו"ח רפו‡י מ‰רופ‡ ונ˙עˆב על ‰מופיע בו; על ‰רופ‡ לעסו˜  מכ˙ב יסו„י ל‡„ם̆ 
ול‰˙עמ˜ בעניני רפו‡‰ ו‡ילו על ‰‡„ם – ˘‡יננו רופ‡ - לע˘ו˙ כ‰ור‡ו˙יו ולחז˜ עניני 

‰˙ומ"ˆ ˘לו

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כב
ר' טובי' חיים וב˙י' ‡˘˙ו 

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים



‰

מקראביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא של בפשוטו ופירושים ביאורים

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘

א ע"פ שרואה טהורה 
– מאי קמ"ל?

אם הדמים עצמם טהורים מה החידוש שטהורה היא? / "מפיק ה"א, ימי טוהר 
שלה" – מאי קמ"ל, הרי פשיטא ש"מפיק היא" פירושו "שלה"? / פירושי רש"י 

על התיבות "בדמי טהרה"

יום  ו˘ל˘ים   .  . ימים  ˘בע˙  וטמ‡‰  זכר,  ויל„‰  ˙זריע  כי   ‰˘‡" פר˘˙נו:  ברי˘ 
מל‡˙  ע„  ˙בו‡  ל‡  ו‡ל ‰מ˜„˘  ˙‚ע,  ל‡  בכל ˜„˘  ט‰ר‰,  ב„מי  ˙˘ב  ימים  ו˘לו˘˙ 

ימי ט‰ר‰". 

ובפירו˘ ר˘"י, ב˙חיל‰ מב‡ר ל˘ון "˙˘ב": 

"˙˘ב – ‡ין ˙˘ב ‡ל‡ ל˘ון עכב‰, כמו 'ו˙˘בו ב˜„˘', 'וי˘ב ב‡לוני ממר‡'". 

ול‡חר מכן מב‡ר ‡˙ ‰˙יבו˙ "ב„מי ט‰ר‰" – ב˘ני '„יבורים': 

˘ם  ו‰ו‡   ,‡"‰ מפי˜  ל‡   – ט‰ר‰  ב„מי  ט‰ור‰;  ˘רו‡‰  פי  על  ‡ף   – ט‰ר‰  "ב„מי 
„בר כמו טו‰ר". 

ולפום רי‰ט‡, י˘ ל‰˜˘ו˙ ב'„יבורים' ‡לו, ב˘˙ים:

‡) ב'„יבור' ‰˘ני מפר˘ ר˘"י ‡˙ ‰פ˘ט ב"ב„מי ט‰ר‰" (‰"טייט˘" ˘ל ‰˙יבו˙: 
("‡ף  ˘בז‰  ‰חי„ו˘   ˙‡ מב‡ר  ‰ר‡˘ון  ב'„יבור'  ו‡ילו  טו‰ר"),  כמו  „בר  ˘ם  "ו‰ו‡ 
על פי ˘רו‡‰ ט‰ור‰"); ולכ‡ור‰, ‰י' לו ל‰˜„ים ‡˙ ‰'„יבור' (‰˘ני) ˘"מ˙ר‚ם" ‡˙ 

‰˙יבו˙ כפ˘וטן, לפני ‰'„יבור' (‰ר‡˘ון) ˘מב‡ר ‡˙ ‰חי„ו˘ ˘ב‰ן!

טו‰ר",  "ב„מי  כמו  ט‰ר‰" ‰ו‡  ˘"ב„מי  ב'„יבור' ‰˘ני,  מפר˘  ˘ר˘"י  מ‰  לפי  ב) 
עˆמם  ˘‰„מים  מזו,  י˙יר‰  ‡ל‡  ‰„מים,  למרו˙  ט‰ור‰  ו‰‡˘‰  בלב„  זו  ˘ל‡  נמˆ‡, 

כ

מי צריך להתעמק בעניני 
הרפואה?

מכתב יסודי לאדם שקיבל דו"ח רפואי מהרופא ונתעצב על המופיע בו; על 
הרופא לעסוק ולהתעמק בעניני רפואה ואילו על האדם – שאיננו רופא - 

לעשות כהוראותיו ולחזק עניני התומ"צ שלו

˘ליחו˙ו ˘ל ‰רופ‡ ו˘ליחו˙ו ˘ל י‰ו„י ˘ומר ˙ומ"ˆ
ז‰  וכיˆ„  ‰רופ‡  ˘ל  ‰„ו״ח   ˙‡ ר‡‰  ו‡˘ר  מˆבו,  מ˙‡ר  בו   .  . מכ˙בו   ˙‡ ˜בל˙י 
ו˘ו‡ל  מ‰˘י״˙,  ומב˜˘  ˙‰לים  ‡ומר  ולכן  ‰ע˙י„,   ˙‡ ˘מ„מיין  ו‡יך  עליך,  ‰˘פיע 

„ע˙י:

מענ‰:

בעל  ‰ו‡  ברוך  ‰ו‡  כי  טוב,  ו„‡י  ז‰  עולם,  ˘ל  מרבונו  ומב˜˘  ˙‰לים  ˘‡ומר  מ‰ 
‰בי˙ על כל ‰עולם ועל כל ‡„ם עם כל ‰פרטים ˘לו, ‡בל מ‰ ˘כו˙ב ˘‰˙בונן ב„ו״ח 
˘ל ‰רופ‡, ומ„מיין ‡˙ ‰ע˙י„, ‡ינני ב„ע‰ ‡ח˙ ‡˙ו, כי ‰„בר ב‰חלט ‡ינו ˘ייך ‡ליו, 

ול‡ לכך נבר‡.

מ‡מין,  ˘‰ו‡  ו„‡י,  במיל‡  ומˆוו˙,  ˙ור‰  בעל  י‰ו„י  ˘‰ו‡  לי,  כו˙ב   .  . ‰ר‰״‚ 
ב‰נ‰‚‰  ‡פילו  רו‡ים  ו‡נו   - ‰עולם  ˘ל  ‰בי˙  בעל   - ‰עולם  ‡„ון  ‰ו‡  י˙ברך  ˘‰˘ם 
‡נו˘י˙, ˘‡ˆל מנ‰י‚ טוב ‰כל מחול˜ ‡ˆלו [ב‡ופן] ˘‡ח„ ל‡ יפריע ל˘‡ר, וכל פרט 
עניניו,  בכל  ˘מו‚בל  ב‡„ם  נכון  ו‡ם ‰„בר  נע˘‰.  ˘ל˘מ‰  י˘מ˘ ‡˙ ‰מטר‰  ב‰נ‰‚‰ 
ולכן עלול ‚ם לטעו˙ לפעמים, מכל ˘כן ו˜ל וחומר ˘ז‰ ו„‡י כך ב‰נ‰‚‰ ˘ל ‰רב˘״ע, 
˘כל „בר ˘נמˆ‡ ˆריך למל‡ ‡˙ ‰מטר‰ ו˘לימו˙ ב˘ליחו˙ ˘לו, וכ˘חוטפים ועו˘ים 
ענין ‡חר, י˘ בכך ˘ני חסרונו˙: ‡) כיון ˘ז‰ ל‡ מ˙‡ים לענינו, ‰רי ז‰ ר˜ מ˜ל˜ל. ב) 

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת 
בחיי היום יום

˙ור˙ חיים
השהשי״י״תת ווהדהדרכרכותות בבעבעבודודתת עצעצותות מכמכתבתביי



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

מר‡‰ עיני ‰כ‰ן".

˘נחל˜ו  מ‰  נמי  מובן  ועפכ‰נ"ל 
ב'  כ‡ח„  למילף  מˆינו  ו‰מ„ר˘ ‡י  ‰˘"ס 
לכ‰ן  ופרט  ‰ס˙רים  לבי˙  פרט  ‰„ר˘ו˙, 
לבי˙  „פרט  ‰מיעוט  „‰נ‰  כו'.  ˘ח˘ך 
בר‡יי˙ ‰נ‚ע  בו„‡י „ין  ‰ס˙רים ‰רי ‰ו‡ 
(ול‡ ב‚בר‡ ‰רו‡‰), ˘ר˜ ‰מ˜ומו˙ ב‚וף 
‰נר‡ים לעיני ‰כ‰ן מיטמ‡ים בנ‚ע, ול‰כי 
כי  חלו˜ו˙,  „ר˘ו˙  ב'  כ‡ן  י˘  ל‰ספר‡ 
כוונ‰  נמˆ‡˙  מ‰„ר˘ו˙  ‡ליב‡ „כל ‡ח˙ 
לבי˙  „פרט  „למיעוט‡  בכ˙וב,  ‡חר˙ 
‰ס˙רים נמˆ‡ ˘ב‡ ‰כ˙וב ל‰‚„יר מע˘‰ 
עיני  מר‡‰  "לכל  ˘ˆ"ל  ‰נ‚ע  ר‡יי˙ 
ב˘לימו˙  ל‰˙ר‡ו˙  ‰נ‚ע  ˘ˆריך  ‰כ‰ן", 
˘‡ינו  "בי˙ ‰ס˙רים"  נ˙מעט  ולכן  לכ‰ן, 
מ˜ום ‰נר‡‰ לכ‰ן; מ˘‡"כ מיעוט‡ „כ‰ן 

‡ליב‡   – ˘ייך  ‡ינו  עיניו  מ‡ור  ˘ח˘ך 
פסול  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰נ‚ע  לר‡יי˙   – „‰ספר‡ 
ב‰‚בר‡, ˘‰כ˙וב מלמ„נו „כ˘חסר לכ‰ן 
ב"מר‡‰ עיניו" ‰"‰ בעל מום לענין ר‡יי˙ 
זו  ˘˘נ‰  „מי  לספר‡  ס"ל  ול‰כי  נ‚עים. 

ל‡ ˘נ‰ זו.

˘‚ם  ˘ס"ל  „מ˙ני˙ן,  ל˙נ‡  מ˘‡"כ 
מחמ˙  ‰ו‡  עיניו"  מ‡ור  „"כ‰‰  ‰פסול 
˘˙י  ‰רי  ‰נ‚ע,  „ר‡יי˙  במע˘‰  ‰חסרון 
˘‰נ‚ע ˆריך  ו‚„רן ‡ח„,  נ˜ו„˙ן  ‰„ר˘ו˙ 
‡˘ר  ‰כ‰ן,  לעיני  ב˘לימו˙  ל‰˙ר‡ו˙ 
נ˙מעטו  בכ˙וב  ‡ח„  ויסו„  ממ˘מעו˙ 
˘‡ינם  ב‚וף  ‰מ˜ומו˙  ‰ס˙רים,  בי˙   (‡)
˘כ‰‰  כ‰ן  (ב)  ‰כ‰ן",  עיני  ל"מר‡‰ 
מ‡ור עיניו, ובמיל‡ ‡ין ‰נ‚ע נר‡‰ לעיניו 

ב˘לימו˙. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ט‰ורים ‰ם, כיון ˘‰כ˙וב ˜ור‡ ל‰ם "„מי טו‰ר"; 

‡ם כן, מע˙‰ „ברי ר˘"י ב'„יבור' ‰ר‡˘ון ("‡ף על פי ˘רו‡‰ ט‰ור‰"), ˘‰חי„ו˘ 
עˆמם  ˘‰רי ‡ם ‰„מים   – ל‚מרי  מיו˙רים  ר‡יי˙ ‰„מים,  למרו˙  ט‰ור‰   ‰˘‡‰˘ ‰ו‡ 

ט‰ורים, פ˘יט‡ ופ˘יט‡ ˘‰‡˘‰ ט‰ור‰! 

ב. ו‰בי‡ור בז‰: 

‡כן, עי˜ר ‰פירו˘ ˘ל ‰˙יבו˙ "ב„מי ט‰ר‰" כ˘לעˆמן – ב‡ „ו˜‡ ב'„יבור' ‰˘ני, 
ובמיל‡  טו‰ר"),  כמו  „בר  ˘ם  ("ו‰ו‡  ט‰ורים  ‰ם  עˆמם  ˘‰„מים  מפר˘  ר˘"י  ˘˘ם 

מובן ˘‚ם ‰‡˘‰ ט‰ור‰; 

ומ‰ ˘כ˙ב ר˘"י ב'„יבור' ‰ר‡˘ון – "ב„מי ט‰ר‰, ‡ף על פי ˘רו‡‰ ט‰ור‰" – ב‡ 
˘ל ‰˙יבו˙  ‰סמיכו˙  כ˘לעˆמן, ‡ל‡) ‡˙  ט‰ר‰"  (ל‡ ‡˙ ‰˙יבו˙ "ב„מי  לפר˘  בז‰ 

"ב„מי ט‰ר‰" ל˙יב˙ "˙˘ב" ˘לפני‰ם ("˙˘ב – ב„מי ט‰ר‰"). 

כלומר: 

לפני כן מפר˘ ר˘"י ‡˙ ˙יב˙ "˙˘ב" – "‡ין ˙˘ב ‡ל‡ ל˘ון עכב‰". וכיון ˘˙יב˙ 
ט‰ר‰"  "„מי  ˘ל  ז‰  ˘בענין  לומר  ˆריך  ט‰ר‰",  "ב„מי  ל˙יבו˙  ממ˘  סמוכ‰  "˙˘ב" 

י˘ ענין ˘ל עיכוב; 

ט‰ור‰":  ˘רו‡‰  פי  על  "‡ף   – ר˘"י  מפר˘  כ‡ן,  י˘  "עיכוב"  ‡יז‰  ל‰סביר  כ„י 
כלל  ˘ב„רך  ˘‡ף  ו‰יינו,  ר‡יי˙‰.  י„י  על  טמ‡‰  מל‰יו˙  ונמנע˙  מ˙עכב˙  ‰יול„˙ 
מבי‡‰ ר‡יי˙ „מים לי„י טומ‡‰, ‰רי ˘כ‡ן ‰‡˘‰ "˙˘ב ב„מי ט‰ר‰" – ל˘ון עכב‰, 

˘‰י‡ ˙˙עכב ו˙ימנע מל‰˙טמ‡. 

ר˘"י  „ברי  ‰מ˘ך  מ˙וך  ˘מובן  (כפי  ט‰ורים  עˆמם  ‰„מים  ‰רי  ל‰˜˘ו˙:  [ו‡ין 
ב'„יבור' ‰˘ני), ו‡ם כן, כיˆ„ ‡פ˘ר לומר ˘‰י‡ "מ˙עכב˙" מל‰˙טמ‡, ו‰רי ‡ין כ‡ן 

„בר ˘י‚רום לטומ‡‰? 

(‡פילו  ח„˘  למˆב  ל‰בי‡  ˆריך  ‰י'  בעˆמו  ענינו  ˘מˆ„  „בר  ‡יז‰  י˘נו  ב‡ם  כי, 
ל˘ון  ז‰  על  מ˙‡ים  ‰ימנו)   ıחו˘ „ברים  מחמ˙  בפועל  כן  ז‰  ‡ין  ‰‰וו‰  כ˘במˆב 
טומ‡‰,  לי„י  ר‡יי˙ „מים  מבי‡‰  ˘בכלל  מכיון  כ‡ן:  ו‡ף  מ˙עכב.  ˘‰„בר   – "עכב‰" 
בל‡ו ‰כי „מים ‡לו  ˘במˆב ‰‰ו‰  עכב‰ (‡ף  ל˘ון  ט‰ר‰"  ב„מי  לומר "˙˘ב  מ˙‡ים 

ט‰ורים ‰ם). ור‡‰ ל‰לן במ„ור "עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים" בז‰].

‚. ע„ כ‡ן ‰ו‡ בנו‚ע לפירו˘ ‰˙יבו˙ "˙˘ב ב„מי ט‰ר‰"; ל‡חר מכן ממ˘יך ר˘"י 
ל‡  ו‡ל ‰מ˜„˘  ˙‚ע  ל‡   ˘„˜ ("בכל  ˘בסוף ‰פסו˜  ט‰ר‰"  "ימי  ומפר˘ ‡˙ ‰˙יבו˙ 

˙בו‡ ע„ מל‡˙ ימי ט‰ר‰"): 
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"ימי ט‰ר‰ – מפי˜ ‰"‡, ימי טו‰ר ˘ל‰". 

בסוף   ‡"‰ מפי˜  י˘  ˘כ‡˘ר  ז‰,  כלל  בז‰?  ר˘"י  מ‡י ˜מ"ל   – מובן  ולכ‡ור‰ ‡ינו 
˙יב‰ פירו˘ו "˘ל‰", ‰ו‡ „בר מובן ופ˘וט ל‰˙למי„ מכמ‰ מ˜ומו˙ ‰˜ו„מים לפר˘˙נו 

(ר‡‰ בר‡˘י˙ ‡, כ„-כ‰. ‚, ו. ועו„); ומ‰ ב‡ ר˘"י לח„˘ בני„ון „י„ן „ו˜‡?

מ‰   ˙‡ לחז˜  ‰י‡  בז‰  ר˘"י  ˘כוונ˙  ל‰ט"ז),  „ו„  ב„ברי  כ˙ב  (וכעי"ז  נר‡‰  [לכ‡ור‰ 
ומוכיח  טו‰ר";  כמו  ˘ם „בר  ולכן "‰ו‡  מפי˜ ‰"‡  ט‰ר‰" ‡ינו  ˘"„מי  לפנ"ז,  ˘כ˙ב 
 –  ‡"‰ מפי˜  ˘‡ינו   – ט‰ר‰")  ("„מי  ˘בפסו˜  ‰ר‡˘ון  ‰"ט‰ר‰"  ˘בין  מ‰˘ינוי  ז‰ 

ל‰"ט‰ר‰" ‰˘ני ("ימי ט‰ר‰") – ˘מפי˜ ‰"‡. 

‡בל כ„ „יי˜˙ ˘פיר, ז‰ ˘פירו˘ "ט‰ר‰" בלי מפי˜ ‰"‡ ‰ו‡ "˘ם „בר" ‡ינו ˆריך 
ולכן  ז‰.  בפסו˜  ט‰ר‰"  כ˙וב "ימי  ‰י'  ל‡  ב‡ם  ‚ם  מספי˜  מובן  ז‰  ו‰רי  כלל,  לחיזו˜ 

ל‡ מס˙בר ˘לכך נ˙כוון ר˘"י].

„. ובי‡ור ‰ענין: 

ו˘לו˘˙  יום  ב"˘לו˘ים  ‰יול„˙  ˘ל  במˆב‰  ˆ„„ים  ב'  ˘י˘  מובן,  ‰כ˙וב  מ„ברי 
ימים" ‡לו (˘ל‡חרי ‰"˘בע‰ ימים" ˘ב‰ם טמ‡‰ ל‚מרי). מˆ„ ‡ח„ ‰רי ‰י‡ ט‰ור‰ – 
"˙˘ב ב„מי ט‰ר‰"; ומˆ„ ˘ני ע„יין ˆריכ‰ ‰י‡ לנ‰ו‚ בז‰ירו˙ – "בכל ˜ו„˘ ל‡ ˙‚ע 

ו‡ל ‰מ˜„˘ ל‡ ˙בו‡". 

ו‡פ˘ר לפר˘ ז‰ ב˘ני ‡ופנים: 

נ‡מר  לז‰  ביחס  ו„ו˜‡  לענינים ‡חרים,  בנו‚ע  ר˜  ט‰ור‰ ‰ו‡  ˘‰‡˘‰ ‰י‡  ז‰   (‡
"˙˘ב ב„מי ט‰ר‰"; ‡בל בנו‚ע ל˜ו„˘ ומ˜„˘ – ע„יין חל‰ עלי' ‰טומ‡‰, ולכן "בכל 

˜ו„˘ ל‡ ˙‚ע ו‡ל ‰מ˜„˘ ל‡ ˙בו‡". 

ב) ‡ף ˘‰‡˘‰ ‰י‡ ט‰ור‰ לכל, מכל מ˜ום ˆריכ‰ ‰י‡ ל‰יז‰ר ממ‚ע ˜ו„˘ ומ˜„˘ 
מטעם ˆ„„י. 

[ונפ˜‡ מינ‰ בין ב' ‰‡ופנים: 

נ˘‡ר‰  ומ˜„˘  ל˜ו„˘  בנו‚ע  ‡בל  ‡חרים,  לענינים  ר˜  ‰י‡  ˘‰ט‰ר‰  נ‡מר  ב‡ם 
בסוף  ˘טבל‰  טביל˙‰  ˘‰רי  ˘ל‰,  טו‰ר  ימי  בסוף  ‡חר˙  טביל‰  טמ‡‰ – ˆריכ‰ ‰י‡ 

˘בע‰ ‰י‡ ב˙וך ימי טומ‡˙‰ (בנו‚ע ל˜ו„˘ ומ˜„˘); 

כי  ימי ‰טו‰ר  בסוף  טביל‰  ˆריכ‰  לכל, ‡ינ‰  ט‰ור‰  ˘‰י‡  נ‡מר  כן ‡ם  ˘‡ין  מ‰ 
מן  „ע˙‰  "˘‰סיח‰  לפי  ר˜  ‰ו‡  ˘מ‡י  לבי˙  ו‚ם  ב.  ע‡,  נ„‰  (ר‡‰  ל‚מרי  ונט‰ר‰  טבל‰  כבר 

‰˙רומ‰", כפר˘"י ˘ם)]. 

כוונ˙ו  וזו‰י  בימים ‡לו.  לכל  ט‰ור‰   ‰˘‡‰˘ כ‡ופן ‰ב',  לח„˘ –  ר˘"י  ˘ב‡  וז‰ו 
ב‡ומרו "ימי ט‰ר‰ מפי˜ ‰"‡, ימי טו‰ר ˘ל‰", ˘ימים ‡ל‰ ‰ם "ימי טו‰ר ˘ל‰" ס˙ם, 
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עיניו ‰וו  ב'  מ‡ור  ו˘כ‰‰  בעין ‡'  „סומ‡ 
מב'  ‰נלמ„ים  ˘ונים  „ינים  וב'  מילי  ˙רי 
ילפי'   '‡ בעין  נסמ‡  „פסול  ‰כ˙וב,  חל˜י 
מ‰ל' "מר‡‰ עיני ‰כ‰ן" ל' רבים, ל‡פו˜י 
‡בל   ,'‡ בעין  ר˜  ˘רו‡‰   '‡ בעין  סומ‡ 
מי˙ור  ילפי'  עיניו  ב'  מ‡ור  כ‰‰  פסול 
„˙יב˙ "כל" (כנ"ל), ˘"מר‡‰ עיני ‰כ‰ן" 
ˆ"ל ב˘לימו˙ ול‡ כ˘י˘ כי‰וי (ול„רך זו 
ר˜  ˘‰חסרון „כי‰וי ‰ו‡  לנ˜וט  י˘  ˘פיר 
‰סבר‡  ל‰לן  כמ˘י"˙  עיניו,  בב'  כ˘‰ו‡ 
טעם  ‰ו‡  ‚ופ‡   ‡‰„ י"ל  ול„י„י'  בז‰). 
מ‰  כי  ממ˘נ˙נו,  ‰ספר‡  בל˘ון  ‰˘ינוי 
„כוונ˙  למ˙ני',  „ו˜‡  ‰יינו  כ‡ן  „פיר˘ 
˘ני  ו‰וו  „יני  ˙רי  „‡יכ‡  ‰י‡  ‰מ˘נ‰ 
ב‡ ‰ספר‡  ו‡‰‡ ‚ופ‡  כנ"ל,  פסול  ˘מו˙ 
ויסו„  „ינ‡,  ח„  „˙רוויי‰ו  ולנ˜וט  לחלו˜ 
עיניו",  מ‡ור  „"ח˘ך   ‡‰ ‰ו‡  ˘ני‰ם 
˘"‡ין כ‡ן כל מר‡‰ עיני ‰כ‰ן" (ו"ח˘ך" 
ל‚מרי,  ח˘ך  ר˜  ל‡  ‰יינו  ‰ספר‡  ˘בל' 
„‰יינו בב' עינים, ‡ל‡ ˘י˘ חסרון במ‡ורו 
בעין  כ‰‰]  סומ‡ [‡ו ‡פי'  כולל ‚ם  וז‰   –
‡'. ו„ו"˜ ב‚ירס˙ ‰יל˜וט כ‡ן במ„ר˘ ז‰ 
מיני  כל  יסו„  „ז‰ו  עיניו"),  מ‡ור  "˘חסר 
"לכל  ב˙ו"כ  ˘ם  ‰˜„ימו  ול‰כי  ‰פסול, 
מ‡ור  ˘ח˘ך  לכ‰ן  פרט  עיני ‰כ‰ן  מר‡‰ 
‡ופני  ב'  ‰˙ם  נפרטו  ל‡ח"ז  ור˜  עיניו", 
˘כ‰‰  מעיניו ‡ו  ב‡ח˙  ב"סומ‡  ז‰  פסול 

מ‡ור עיניו".

בין  ‰פלו‚˙‡  „יסו„  י"ל  ומע˙‰ 
‰מ˘נ‰ לספר‡ ‰ו‡ בח˜יר‰ „לעיל ‡י ‰וי 
במע˘‰ ‰ר‡י', „למ˙ני'  ב‚בר‡ ‡ו  חסרון 
ויומ˙˜  יובן  [ועפ"ז  בר‡י'  חסרון  ‰ו‡ 
מ˘נ‰  בסוף  ˆירף  „מ˙ני'  ˘˙נ‡  ‰טעם 
פו˙חין  ‡ין  ‰‡פל  „"בי˙  ‰‰לכ‰  ‚ם  זו 
מ‡י  „לכ‡ו'  נ‚עו",   ˙‡ לר‡ו˙  חלונו˙  בו 

˘י‡טי' „„ין ז‰ ‰‡מור בנ‚עי ב˙ים, ונלמ„ 
לי  נר‡‰  "כנ‚ע  ב˙ים  נ‚עי  בפ'  מ‰‡מור 
בבי˙", "לי ול‡ ל‡ורי" (ספר‡, ‰וב‡ במפר˘י 
„נן;  ‚וף  נ‚עי  ל„ין  ח.),  מו"˜  ור‡‰  מ˙ני', 

‰˙נ‡  ו‰ב‰יר  ‰„‚י˘  ˘בז‰  י"ל  ועפ‰נ"ל 
ב‰‚בר‡ „‰וי  פסול  „‚„ר ‰פסול „נן ‡ינו 
‰ו‡  ‡ל‡  נ‚עים)  ר‡יי˙  (בענין  מום  בעל 
‰‡פל"  "בי˙  כמו  ‰ר‡י'  במע˘‰  חסרון 
בר‡יי˙ו  ‡ל‡  ב‰‚בר‡  חסרון  ˘ום  ˘‡ין 
(בלי  מˆי„ו  ˘לימ‰  ר‡י'  ˘‡ינ‰  ז‰  בבי˙ 
„נ˜ט   ‡‰ יסו„  ומכ‡ן   .[(ıחו‰ ‡ור  סיוע 
ב'  כ˘כ‰ו  „ו˜‡  ‰יינו  כו'  „כ‰‰  ‰˙וי"ט 
"לכל  ˘נ‡מר  (‡ף  לב„   '‡ עין  ול‡  עיניו 
˘"מר‡‰  „מ˘מע  ‰כ‰ן"  עיני  מר‡‰ 
עין  כ˘כ‰˙‰  כי  כנ"ל)  ˘לם,  ˆ"ל  עיניו" 
‰רי  ב˘לימו˙  ‰י‡  ‰˘ני˙  עין  ור‡יי˙   '‡
טעם  ו‡ין  ‰נ‚ע  ר‡יי˙  במע˘‰  חסר  ל‡ 
˘לימ‰  בר‡י'  רו‡‰  לפוסלו, „עינו ‰‡ח˙ 
[מ˘‡"כ סומ‡ בעין ‡', „מלב„ מ‰ ˘ו„‡י 
פועל  (˘‡ינו   '‡ בעין  כ‰‰  בין  לחל˜  י˘ 
‰נ‰   ,'‡ בעין  לסומ‡  ‰ב')  בעין  חלי˘ו˙ 
מעיניו  ב‡ח˙  „סומ‡  ˘‰„ין  ועי˜ר  עו„ 
"כל  ‰ל'  (מן  בר‡י'  ˘חסר  מפני  ‡ינו  ‡כן 
בכ‰ן  ˘ˆ"ל  ‚ז‰"כ  מפני  ‡ל‡  מר‡‰") 

"עיני" ל˘ון רבים, כנ"ל].

ב‰‚בר‡,  פסול  ‰וי  ל‰ספר‡  מ˘‡"כ 
וכ‰‰   '‡ בעין  „סומ‡  ‰פסולים  ב'  ול‰כי 
מ‡ור עיניו יסו„ם ‡ח„, „‚זר רחמנ‡ ˘כ‰ן 
נח˘ב  עיניו  בר‡יי˙  חלי˘ו˙  לו ‡יזו  ˘י˘ 
נ‚עים,  ר‡יי˙  לענין  מום"  "בעל  ‚בר‡ 
וז‰ו ‰„ין „"לכל מר‡‰ עיני ‰כ‰ן", ˘כח 
במי  ‚ם  ו‡"כ  ב˘לימו˙ ‡ˆלו.  ‰ר‡י' ˆ"ל 
מחמ˙  ‰פסול  ‡ין  מעיניו  ב‡ח˙  ˘סומ‡ 
מפני  ‡ל‡  רבים,  ל˘ון  ב"עיני"  ˘חסר 
"כל  ‡ˆלו  ˘חסר  עיניו",  מ‡ור  ˘"ח˘ך 
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‰כ‰ן"  עיני  מר‡‰  ˘מ"לכל  ‰יינו  ‰כ‰ן", 
ילפי' ˘‰נ‚ע ˆריך ל‰˙ר‡ו˙ (לעיני ‰כ‰ן) 
חסרון  בו  ˘‡ין  ר‡י'  כח  ע"י  ב˘לימו˙ו, 
‰רמב"ם  ל'  וכ"מ  ע‰"פ)  ‰מלבי"ם  ל'  (עיי' 

בפי‰מ"˘ ˘ם, עיין ‰יטב.

מס˙בר‡  ב‰‚בר‡  פסול  ‰וי  ‡י  ו‰נ‰ 
נ‚עים  ר‡יי˙  „ין  מכללו˙  ל‚מרי  „נפ˜ע 
[ולכ‡ור‰  לט‰ר  לטמ‡ ‡ו  נמי  יכול  ו‡ינו 
כ"מ ˘י' ‰רמב"ם ˘‰בי‡ו ביח„ עם חלל, 
וט‰ור,  טמ‡  מלומר  ‚ם  פסול  חלל  ו‰רי 
‡י  מ˘‡"כ  ‰"ט];  פ"ז  ˙רומו˙  ‰ל'  עיי' 
˘נפ˜ע  מס˙בר  ‰ר‡י'  במע˘‰  פסול  ‰וי 
ר˜ מר‡יי˙ ‰נ‚ע ‡בל ל‡ מלטמ‡ ולט‰ר. 

ו˜"ל. 

„ר˘ו  ‚ו'"  מר‡‰  "לכל  ע‰"פ  ו‰נ‰ 
לבי˙  "פרט   (‡) „ר˘ו˙:  ב'  בספר‡ 
מיכן  ‰כ‰ן]  לעיני  נר‡‰  [˘‡ינו  ‰ס˙רים 
 ‰˘‡‰ כו'  כעו„ר  נר‡‰  ‰‡י˘  ‡מרו 
במˆב  מ‰ם  ˘יר‡‰  מ‰  כו'" [וכל  כעורכ˙ 
‡חר  "„בר  (ב)  ‰ס˙רים"].  "בי˙  ‡ינו  ז‰ 
מיכן  עיניו,  מ‡ור  ˘ח˘ך  לכ‰ן  פרט  כו', 
ו‰סומ‡  עיניו  מ‡ור  ˘ח˘ך  כ‰ן  ‡מרו 
ל‡  עיניו  מ‡ור  ˘כ‰‰  ‡ו  מעיניו  ב‡ח˙ 
"„בר  ‰ל'  ומפ˘טו˙  ‰נ‚עים".   ˙‡ יר‡‰ 
‡חר" מ˘מע „מי ˘˘נ‰ זו ל‡ ˘נ‰ זו ו‡ין 
„נ‚עים  במ˙ני'  ‡בל  יח„.  עולים  ˘ני‰ם 
˙יכף  כו'  כעו„ר  נר‡‰  „‰‡י˘   ‡‰ ‰וב‡ 
מ˘נ‰,  כס˙ם  ב‡ו  ו˘˙י‰ן  מ˘נ˙נו  ל‡חר 
‡ל‡  פלי‚י  ול‡  כ˙רוויי‰ו  „‰לכ˙‡  ‰יינו 
לפי  „‰ו‡  וי"ל  ˘ני‰ם,  נ„ר˘ו˙  ˘פיר 
מכללו˙  נלמ„  ‰ס˙רים  בי˙  ˘מיעוט 
מ˘מעו˙ ‰˜ר‡ ‚ופ‡, "וכס˙‰ ‰ˆרע˙ ‚ו' 
מר‡˘ו וע„ ר‚ליו לכל מר‡‰ עיני ‰כ‰ן", 
„˜‡י ר˜ על ˆרע˙ ‰מכס‰ מ˜ומו˙ ˘ב‚וף 

סומ‡  ומיעוט  ‰כ‰ן",  עיני  "למר‡‰  ˘‰ם 
עיי'  „˜ר‡,  מיי˙ור‡  ילפי'  כו'   '‡ בעין 
בפי' ˜רבן ‡‰רן לספר‡ ˘"מל˙ כל „רי˘, 
˘ˆריך  לומר  לכל,  ו‡מר  למר‡‰  „‰ול"ל 
‰טבע  לו  נ˙ן  ‡˘ר  עיניו  מר‡‰  כל  ˘י‰י' 
˘י'  בי‡ור  „רו˘  ומע˙‰  יחל˘".  ול‡ 
נ„ר˘ו˙  ‰„ר˘ו˙  ב'  ˘‡ין  „נר‡‰  ‰ספר‡ 

כ‡ח„ ופלו‚˙‡ ‰י‡.

מ‰˘"ס  ‰ל˘ונו˙  ˘ינוי  ב‰˜„ם  ויובן 
מילי  ˙רי  במ˙ני'  נ˜טו  לספר‡, „ב„ין ‰ב' 
מ‡ור  ˘כ‰‰  ‡ו  מעיניו  ב‡'  ‰סומ‡  "כ‰ן 
"פרט  מיל˙‡  בח„  פ˙ח  ובספר‡  עיניו", 
˘‡ח"כ  ור˜  עיניו",  מ‡ור  ˘ח˘ך  לכ‰ן 
מפרט  (ו‡זי  כו'  ‡מרו  "מיכן  ממ˘יך 
מעיניו  ב‡ח˙  ‰סומ‡  ‰נ"ל)  ‰‡ופנים 
„כוונ˙  ועכˆ"ל  עיניו",  מ‡ור  ˘כ‰‰  ‡ו 
‰מ„ר˘ ˘יסו„ ‰„ין ‰ו‡ מ‚„ר ‡ח„ „"כ‰ן 
˘ח˘ך מ‡ור עיניו", ‡ל‡ ˘ב‚„ר ז‰ ‚ופ‡ 
‡ו  מעיניו  ב‡'  „סומ‡  ‰‡ופנים  ב'  ‡יכ‡ 

˘כ‰‰ מ‡ור עיניו.

מ‡ור  „"כ‰‰   ‡‰‡ כ'  ב˙וי"ט  ו‰נ‰ 
˘כ‰ו ˜‡מר, ‡בל ‡י  עיניו  עיניו" – "˙רי 
מעיניו  ב‡ח˙  „סומ‡  ל‡,  עינ‡  ח„  כ‰‰ 
„ר˜  „יי˜ינן  ‰˜ו„ם  „מ‰‡ופן  (‰יינו  ˙נן" 
ר˜  ‡י  ‡בל  פסול  מעיניו  ב‡'  ממ˘  סומ‡ 
 ıע) ובמפר˘ים  כ˘ר).  עו„נו   '‡ עין  כ‰˙‰ 
לספר‡  כ‰נים  עזר˙  מ‰רי"ח,  חי'  ח‚יז,  לר"י  חיים 

מ‡ור  ˘כ‰‰  "כיון  „סו"ס   '˜‰ ב˙וספו˙יו) 
‰כ‰ן"  עיני  מר‡‰  כל  כ‡ן  ‡ין   '‡ עין 
כ‰˙וי"ט,  „ל‡  ו‰סי˜ו  כמ˘מעו˙ ‰כ˙וב, 
ו‰‡ „נ˜ט  פסול,  בעין ‡'  כ‰‰  „ב‡מ˙ ‚ם 
‰˙נ‡ ברי˘‡ ר˜ "‰סומ‡ ב‡' מעיניו" ל‡ 

˜˘י‡, „מ˙ני' ל‡ זו ‡ף זו ˜˙ני.

פסולי  ˙רי  ‰ני  ‰˙וי"ט  „ל˘יט˙  וי"ל 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח
בלי ‰‚בלו˙, בנו‚ע לכל ‰ענינים, ‚ם בנו‚ע ל˜„˘ ומ˜„˘.

כוונ˙ו  כי   – (ט‰ר‰)"  "ימי  ˙יב˙   ˙‡ ‰כ˙וב  מן  מע˙י˜  ˘ר˘"י  מ‰  יומ˙˜  [ועפ"ז 
לפר˘ ˘‰ימים ‰ם ט‰ורים]. 

וז‰ו  טעם ˆ„„י;  מˆ„  ר˜  ˙בו‡" – ‰ו‡  ל‡  ו‡ל ‰מ˜„˘  ˙‚ע  ל‡  ˘"בכל ˜ו„˘  וז‰ 
˘טבל‰  יום ‡רוך,  טבול˙  ˘זו  ו‡ומר: "לפי  ז‰  לפסו˜  פירו˘ו  ב‰מ˘ך  ר˘"י  ˘ממ˘יך 
˘למחר  ‡רבעים  יום  ˘ל  ‰חמ‰  ˘˜יע˙  ע„  לט‰ר‰  מעביר  ˘מ˘‰  ו‡ין  ˘בע‰  לסוף 
˙בי‡ כפר˙ ט‰ר˙‰" – ˘‰‡יסור ˘ל‰ ב˜ו„˘ ומ˜„˘ ‰ו‡ ר˜ מˆ„ ‰חיוב ˘ל‰ ל‰בי‡ 

"כפר˙ ט‰ר˙‰". 

ל‚מרי  ‰י‡  ט‰ור‰  ‡לו  ˘בימים  מוכח   – ט‰ר‰"  "ימי  ‰ל˘ון  מפ˘טו˙  כלומר: 
ב‰  נ˘‡ר  ˘מ˘‰  ˘ל‡ ‰עריב  זמן  ˘כל  לפי  ˙‚ע" ‡ינו  ו‰‡יסור „"ל‡  לי„‰,  מטומ‡˙ 

מטומ‡˙‰ ‰˜ו„מ˙, כי ‡ם, ˘‰חיוב ל‰בי‡ ˜רבן ‰ו‡ ‰עו˘‰ ב‰ „ין ‰‡יסור. 

[ול‰עיר, „לפי ז‰ נמˆ‡, ˘‰ערב ˘מ˘ „יול„˙ ‡ינו כ‰ערב ˘מ˘ ˘ל כל טבולי יום: 

˘ל  ˘מ˘  ב‰ערב   – כ‡ן  עˆמו; ‡בל  מˆ„  ˘מ˘  ב‰ערב  ˙לוי'  יום,  טבול  כל  ט‰ר˙ 
למחר,  ע„  ל‰˜ריב  יכול‰  ˘‡ינ‰  (ו‡ף  כפר˙‰  ל‰בי‡  ˘יכול‰  ב‡ ‰זמן  יום ‰‡רבעים 
‰רי עיכוב ז‰ מ‰ ˘‡ינ‰ יכול‰ ל‰˜ריב בליל‰ ‰ו‡ ענין ˆ„„י – ‡רי‡ ‰ו‡ „רביע על‰). 

בו  ˘נ˙˜˘ו  ז‰,  בפסו˜  ר˘"י  „ברי  ‰מ˘ך  ‚ם  יובן  ‰נ"ל  כל  ˘לפי  עו„,  ול‰וסיף 
‰מפר˘ים; ר‡‰ מ˘נ"˙ ב‡ריכו˙ במ„ור ז‰ ‡˘˙˜„]. 
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ב‡ופן ˘˜יומו ‰ו‡ ל‡חר זמן. ו‡עפ"כ נ‡מר על 
מכיון  כי  עכב‰",  מ"ל˘ון   – "וי˘ב"  ‰ל˘ון  ז‰ 
וכ‡ן  מי„,  ‰ו‡   '‰ ˆיווי  ˜יום  ‰ר‚יל  „רך  ˘על 
"‰˙עכב" ‰˜יום,  ˘פיר נ‡מר על ז‰ ˘"‰˙עכב" 
כ‡ן  ˘‡ין  למרו˙  בנ„ו"„,  וע„"ז  ממר‡.  ב‡לוני 
על "„מי  ˘מ„ובר  מ‡חר  לטומ‡‰  סיב‰ ‡מי˙י˙ 
מבי‡ים  ‰ר‚יל  „רך  ˘על  מכיון  מ"מ  ט‰ר‰", 
"˙˘ב  לומר  מ˙‡ים  ˘פיר  טומ‡‰  לי„י  „מים 
ול‡  בט‰ר‰  "מ˙עכב˙"  ˘‰י‡  ט‰ר‰"  ב„מי 

נטמ‡˙. ו˜"ל.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 80 ו‡ילך)

מדוע להוציא 
"תגע" מפשוטו? 

בכל ˜„˘ ל‡ ˙‚ע ‚ו'
‡ז‰ר‰ ל‡וכל
(יב, „. ר˘"י)

˙יב˙  ל‰וˆי‡  לר˘"י  „מנ"ל  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
על  כ‡ז‰ר‰  לפר˘‰  ובמ˜ום  מפ˘וט‰  "˙‚ע" 
על   – ל‡וכל"  כ"‡ז‰ר‰  מפר˘‰  ב˜ו„˘,  נ‚יע‰ 

‡כיל˙ ˜„˘ים בלב„?

וי˘ לומר בז‰:

טבול˙  ˘זו  "לפי  ר˘"י  כו˙ב  ‰ב‡  ב„יבור 
˘מ˘‰  ו‡ין  ˘בע‰  לסוף  ˘טבל‰  ‡רוך,  יום 
מעריב לט‰ר‰ ע„ ˘˜יע˙ ‰חמ‰ ˘ל יום ‡רבעים 
˘למחר ˙בי‡ ‡˙ כפר˙ ט‰ר˙‰". ו‰יינו, ˘סיב˙ 
טומ‡˙  מˆ„  ‡ינ‰  כו'  ‰˜ו„˘  ‡כיל˙  ‡ז‰ר˙ 
ט‰ר‰"  "ימי  נ˜ר‡ים  ‡לו  ימים  ˘‰רי  ‰יול„˙, 
ב„יבור  ר˘"י  (ל'  ˘ל‰"  טו‰ר  "ימי  ˘פירו˘ם   –
‰‡ז‰ר‰  סיב˙  ‡ל‡  ט‰ור‰.  ‰י‡  ו‰רי  ‰˜ו„ם), 
 – מ˜„˘ים  ‰מעכב‰  „בר  ˘י˘  מפני  ר˜  ‰י‡ 

‰ערב ˘מ˘ ˘ל "יום ‡רבעים".

ו‰˘˙‡, ‡ם סיב˙ ‰‡יסור ב˜„˘ים ‰י˙‰ מˆ„ 
טומ‡˙ ‰יול„˙, ˘פיר ‰י' ˘ייך לפר˘ "ל‡ ˙‚ע" 
כי  ˜ו„˘,  בנ‚יע˙  ‚ם  ‡סור‰  ˘‰יול„˙  כפ˘וטו, 
‰י' ‡פ˘ר לב‡ר חומר ‰‡יסור מˆ„ ז‰ ˘טומ‡˙ 

"להתעכב" כשאין מניעה?
ו˘ל˘ים יום ו˘ל˘˙ ימים ˙˘ב ב„מי 
ט‰ר‰ בכל ˜„˘ ל‡ ˙‚ע ו‡ל ‰מ˜„˘ ל‡ 
˙ב‡ ע„ מל‡˙ ימי ט‰ר‰

˙˘ב – ‡ין ˙˘ב ‡ל‡ ל˘ון עכב‰, כמו ו˙˘בו ב˜„˘, 
וי˘ב ב‡לוני ממר‡
(יב, „. ר˘"י)

ל‰וכיח  כ„י  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
ר˜  ול‡  "עכב‰"  מל˘ון  ‚ם  ‰ו‡  ˘"י˘יב‰" 
מ"ו˙˘בו  ב‰וכח‰  „י  ‰˙יי˘בו˙,  מל˘ון 
"עכב‰",  מל˘ון  לפר˘ו  כרחנו  „על  ב˜„˘", 
לב‡  כ„י  ‰י˙‰  ממˆרים  י˘ר‡ל  יˆי‡˙  ˘‰רי 
ב˜„˘  "‰˙יי˘בו"  ˘ל‡  ונמˆ‡  י˘ר‡ל,   ıל‡ר
‡ל‡ ‰וכרחו "ל‰˙עכב" ˘ם, ומ‰ מוסיף ר˘"י 

ב‰וכח‰ מ"וי˘ב ב‡לוני ממר‡"?

וי˘ לב‡ר בז‰:

ברמב"ן פיר˘ בכוונ˙ ר˘"י ˘מיל˙ "˙˘ב" 
ל‡  ˜ו„˘  "בכל  ˘נ‡מר  למ‰  מ˙ייחס˙  כ‡ן 
˘‰יול„˙  ו‰יינו,  ˙בו‡".  ל‡  ו‡ל ‰מ˜„˘  ˙‚ע 
ˆריכ‰ ל‰˙עכב ול‰מנע מנ‚יע˙ ˜ו„˘ ומבי‡˙ 
ז‰  ועל  לבעל‰.  ט‰ור‰  ˘‰י‡  למרו˙  ‰מ˜„˘, 

˘פיר י˘ ר‡י' מספי˜‰ מ"ו˙˘בו ב˜„˘".

˘מיל˙  מז‰  ר˘"י  ˘ל˘יט˙  י"ל  ‡מנם 
ט‰ר‰"  ל"ב„מי  בסמיכו˙  נ‡מר‰  "˙˘ב" 
˘"˙˙עכב"  לז‰  ר˜  ‰כוונ‰  ˘‡ין  מ˘מע 
מל‚ע˙ ב˜ו„˘ וכו' ‡ל‡ ‚ם ˘"˙˙עכב" בט‰ר‰ 
מ˙‡ים  „‡יך  יו˜˘‰,  ולכ‡ור‰  ˙טמ‡.  ול‡ 
מל‰יו˙  ˘"מ˙עכב˙"   - "עכב‰"  ל˘ון  לז‰ 
‚ורם  ו‡ין  ט‰ר‰",  ב"„מי  מ„ובר  ‰רי  טמ‡‰, 
"וי˘ב  ‰פסו˜  ‚ם  ר˘"י  מבי‡  ולכן  לטומ‡‰? 

ב‡לוני ממר‡":

נˆטוו‰  ˘‡בר‰ם  נ‡מר  ז‰  פסו˜  לפני 
˜יים  ל‡  ‡בר‰ם  ‡ך   ,"ıב‡ר ‰˙‰לך  "˜ום 
ממר‡".  ב‡לוני  "וי˘ב  ‡ל‡  מי„  ז‰  ˆיווי 
‡ל‡   '‰ רˆון  מ˜יום  נמנע  ל‡  ˘‡בר‰ם  ומובן 
מלכ˙חיל‰  ‰י'   "ıב‡ר ‰˙‰לך  "˜ום  ˘ˆיווי 

עיונים וביאורים קצרים

טז

‰סומ‡  "כ‰ן  מ"‚  פ"ב  בנ‚עים  ˙נן 
ל‡  עיניו  מ‡ור  ˘כ‰‰  ‡ו  מעיניו  ב‡ח˙ 
יב)  י‚,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  ‰נ‚עים   ˙‡ יר‡‰ 
ב„ין  לח˜ור  וי˘  ‰כ‰ן".  עיני  מר‡‰  לכל 
ב'  י˘  בכלל  נ‚עים  בר‡יי˙  „‰נ‰  ז‰, 
"‰כל   – „ב‰‡  ‰נ‚ע,  ר‡יי˙   (‡) „ינים: 
רפ"‚),  (˘ם  ‰נ‚עים"   ˙‡ לר‡ו˙  כ˘ירין 
וב˜י  חכם  ר˜  ‰ו‡  ‡ם  י˘ר‡ל  ‡פי'  ‰יינו 
„‰י‡  ט‰ור,  ‡ו  טמ‡  ‰פסי˜‰  (ב)  כו', 
"כ‰ן  ו‚ם  (˘ם),  („ו˜‡)"  בכ‰ן  "˙לוי' 
„ע˙  לו  ˘‡ין  (‰יינו  לר‡ו˙  יו„ע  ˘‡ינו 
רו‡‰ו  י˘ר‡ל)  ‰ו‡  (‡פילו  ‰חכם  לכך), 
טמ‡  ‡ומר  ו‰כ‰ן  טמ‡  ‡מור  לו  ו‡ומר 
כו' ו‡פילו ‰י' ‰כ‰ן ˜טן ‡ו ˘וט‰ ‰חכם 
טומ‡˙  (רמב"ם  כו'"  מחליט  ו‰ו‡  לו  ‡ומר 
ב‰ך  ל„ון  י˘  ומע˙‰  ‰"ב).  פ"ט  ˆרע˙ 

˘כ‰‰  מי  ‡ו  מעיניו  ב‡'  „סומ‡  פסול‡ 
מ‡ור עיניו, ‡ם ‰ו‡ ר˜ לענין ר‡יי˙ ‰נ‚ע 

ל:  סנ‰„'  ובמ‡ירי  ולט‰ר.  לטמ‡  ‚ם  ‡ו 
ר˜  ˘פסול  „י"‡  בז‰,  „יעו˙  ב'  ‰בי‡ 
˘וט‰  כ‰ן  כמו  לפסו˜,  יכול  ‡בל  לר‡י' 
˘נפ˜ע  י"‡  ע"פ ‰חכם, ‡בל  כו'  ˘מטמ‡ 
‚ם מלטמ‡ ולט‰ר כו'. ובמנ"ח מˆו‰ ˜סט 

נ˜ט בפ˘יטו˙ „יכול לפסו˜. 

„‡פ"ל  ‰פסול,  ב‰‚„ר˙  „˙לוי  ונ"ל 
ל‰כ˘ירו  ˘‰˙נ‡י  ב‰‚בר‡,  פסול  ˘ז‰ו 
פסול  (ע"„  ˘לם  ר‡יי˙ו  ˘כח  ‰ו‡  לר‡י' 
„ברי  מטים  וכן  לעבו„‰),  מום  בעל 
לר‡יי˙  פסול  "חלל   (‰"‰ (˘ם  ‰רמב"ם 
כו'  כ˘ירים  מומין  בעלי  ‡בל  כו'  נ‚עים 
ובלב„ ˘ל‡ י‰י' סומ‡ ו‡פילו ב‡' מעיניו 
יר‡‰  ל‡  עיניו  מ‡ור  ˘כ‰‰  כ‰ן  ו‡פי' 
ע"„  ב‚בר‡  פסול  ˘‰ו‡  „מ˘מע  כו'", 
חלל (ובעל מום במ˜"‡). ‡בל ‡פ"ל „‰ו‡ 
בכח  חסר  „כ‡˘ר  ‰ר‡י',  במע˘‰  חסרון 
„"ור‡‰  ‚מור  ר‡י'  מע˘‰  ז‰  ‡ין  ר‡יי˙ו 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ולל ופלפל עיון

בגדר דין כהן 
שחשך מאור עיניו בנגעים

יתלה הפלוגתא אם פסולו רק בראי' או גם באמירת טמא וטהור – אי הוי חסרון 
בגברא עצמו או במעשה ראייתו / עפ"ז יסיק דיש כאן פלוגתא בין הש"ס 

לספרא, ותתבאר עפ"ז שי' התוי"ט גבי הכשר כהן שרק כהתה עינו א'
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„סבר‡ ‰י‡, „כיון ˘כולו ‰פך לבן ‰רי ז‰ מור‰ 
טבע  ‡ל‡  מ‰‚וף  בחל˜  מסויים  חולי  ז‰  ˘‡ין 
ב‡רוכ‰)  ‰„ברים  במ˜ור  (ר‡‰  ‡חר  ובמ˜ום  ‚ופו. 

נ˙ב‡ר ˘י˘ ל‰וכיח כ˘ני ‰ˆ„„ים.

„ו„  בן  "‡ין   (‡ ˆז,  (סנ‰„רין  ב‚מ'  ‡י˙‡  ו‰נ‰ 
רב‡  למינו˙, ‡מר  כל ‰מלכו˙  ˘˙˙‰פך  ע„  ב‡ 
מ‡י ˜ר‡ כולו ‰פך לבן ט‰ור ‰ו‡ (כ˘פ˘ט ‰נ‚ע 
בכל ‰עור כך כ˘נ‰פכ‰ כל ‰מלכו˙ למינו˙ ˙ב‡ 

‚‡ול‰. ר˘"י)".

למינו˙  ˘‰פיכ˙ ‰מלכו˙  ז‰  ˘‚ם  לב‡ר  וי˘ 
ב˘ני  לב‡רו  י˘  ב‡"  „ו„  ˘"בן  סימן  ‰ו‡ 

‰‡ופנים ‰נ"ל:

‡ם ‰‡ „"כולו ‰פך לבן ט‰ור ‰ו‡" ‰וי ‚זיר˙ 
סיב‰  לבן"  "כולו  ‡ין  ˘מˆ"ע  ו‰יינו,  ‰כ˙וב, 
י˘  ‰רי  ‰כ˙וב,  ‚זיר˙  ‰י‡  ˘כך  ‡ל‡  לט‰ר‰, 
מˆב  על  מור‰  למינו˙  ‰מלכו˙  ˘‰פיכ˙  לב‡ר 
ירו„ ו‚רוע ˘‡ין למט‰ ממנו, ˘‡ין ‰עולם ר‡וי 
ל‚‡ול‰  ‰ו‡  ˘סימן  ו‰‡  כלל.  ו‚‡ול‰  לט‰ר‰ 
וב‰כרח  כביכול  בריר‰  ‡ין  כז‰  במˆב  כי  ‰ו‡ 
כמו  ז‰  ו‰רי  ‰‚‡ול‰,   ˙‡ ˙יכף  יבי‡  ˘‰˜ב"‰ 

"‚זיר˙ ‰כ˙וב" ו‰כרח מˆ„ מעל‰ ל‚‡ול‰.

וכולו  בסבר‡,  מיל˙‡  „‰וי  נימ‡  ‡י  ‡מנם, 
י˘  ע„"ז  ‰רי  נ‚ע,  כ‡ן  ˘‡ין  מור‰  לבן  ‰פך 
מˆב  ˘‡„רב‰,  למינו˙,  ‰מלכו˙  ב‰פיכ˙  לב‡ר 
ז‰ מור‰ על כך ˘‰עולם ‰ולך ומ˙על‰, ע„ כ„י 
˘בעולם  מלכו˙  ˘כל  כולו  בעולם  ˘מ˙‚ל‰  כך 
ב‚„ר  ‰י‡  ‰רי  ˘מים  למלכו˙  ˘ייכו˙  ל‰  ˘‡ין 
‡ח„,   '‰˘ ויו„עים  מ‡מינים  בנ"י  ור˜  "מינו˙", 
˘„בר ז‰ ‰ו‡ חל˜ מˆירוף וזיכוך ‰עולם. ונמˆ‡ 
וט‰ר‰,  ל‚‡ול‰  ר‡וי  ˘‰עולם  מור‰  ז‰  ˘מˆב 
ו‰רי ז‰ סימן ˘"בן „ו„ ב‡", ˘‡ז י˙˜נו י˘ר‡ל 
˘כ˙וב "‡ז  כמו   ,'‰ לעבו„ ‡˙  כולו  ‡˙ ‰עולם 
ב˘ם  כולם  ל˜רו‡  ברור‰  ˘פ‰  עמים  ‡‰פוך ‡ל 
מלכים  רמב"ם ‰ל'  ט.   ,‚ ˘כם ‡ח„" (ˆפני'  לעב„ו   '‰

ספי"‡).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 82)

להפוך את ה"דם" ל"טוהר"
˙˘ב ב„מי ט‰ר‰
ב„מי ט‰ר‰ – ‡ע"פ ˘רו‡‰ ט‰ור‰. ב„מי ט‰ר‰ – ל‡ 
מפי˜ ‰"‡, ו‰ו‡ ˘ם „בר, כמו טו‰ר
(יב, „. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ˘ס„ר ˘ני פירו˘י ר˘"י ‡לו מלמ„נו 
כלל ח˘וב בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

‰„ברים)  במ˜ור  ‰נסמן  (ר‡‰  בכ"מ  מבו‡ר 
כ‡˘ר ‰ו‡  עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡  ו˘לימו˙  ˘˙כלי˙ 
ל‡ור  בעולם  ‰˘ורר  ‰רוחני  ‰חו˘ך   ˙‡ מ‰פך 

ו˜„ו˘‰ - "‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡".

 ˙‡ ל‰פך  ‰‡„ם  בכח  ˘י‰י'  כ„י  ‡מנם, 
ב˙ו˜ף  ˙חיל‰  ל‰˙עורר  עליו  ל‡ור,  ‰חו˘ך 
‚„ול, ˘ל‡ י˙פעל מ‚ו„ל ‰חו˘ך ומ‰ס˙ר ו‰עלם 
ור˜  וט‰ר˙ו.  ב˜„ו˘˙ו  י˘‡ר  ‰‡ור ‰‡ל˜י, ‡ל‡ 
לבו‡  ‰ו‡  יכול  ז‰,  בענין  ˘לם  ˘‰‡„ם  ל‡חר 

לעבו„‰ נעלי˙ יו˙ר – ל‰פוך ‡˙ ‰חו˘ך ל‡ור.

וז‰ו מ‰ ˘מרומז ב„ברי ר˘"י ‡לו:

˘רו‡‰  ˘"‡ע"פ  בעˆמו  לפעול  י˘  ˙חיל‰ 
וחו˘ך  "„ם"  ˘רו‡‰  ˘למרו˙  ו‰יינו,  ט‰ור‰", 
‡ל‡  מז‰,  וי˙פעל  יו˘פע  ל‡  ‰ו‡  ‰רי  בעולם, 
י˘‡ר "ט‰ור" ו˜„ו˘. ול‡חר מכן יכול ‰ו‡ לבו‡ 
˘מ‰פך  טו‰ר",  כמו  „בר  "˘ם  י‰י'  ˘בו  למˆב 
 - ב"˘ם"  ˘י˜ר‡ו  עˆמו,  ו‰חו˘ך  ‰"„ם"   ˙‡
יי‰פכו  עˆמם  ו‰חו˘ך  ˘‰„מים  ט‰ר‰",  "„מי 

ל"טו‰ר" ו‡ור ˜„ו˘.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 90 ו‡ילך)

המלכות למינות – 
סימן טהרה? 

כלו ‰פך לבן, ט‰ור ‰ו‡
(י‚, י‚)

לח˜ור  י˘  ‰ו‡"  ט‰ור  לבן  ‰פך  "כולו  ב„ין 
‡ו  ט‰ר‰,  סימן  ˘ז‰ו  ‰כ˙וב  ‚זיר˙  ‰וי  ‡ם 

דרוש ואגדה

פניניםפנינים

ו‡"כ,  ˜ו„˘,  בנ‚יע˙  ‡סור  ˘טמ‡  ‰חמורו˙, 
י˙כן  בנ‚יע˙ ˜ו„˘, ‡יך  מו˙ר  ממ˘  טמ‡  ‡ם 

˘‰יול„˙ ‰ט‰ור‰ ˙י‡סר בז‰?

כ‡ן  ˘‰‡יסור  לפר˘  ר˘"י  ‰וכרח  ולכן 
‰ו‡ על ‡כיל˙ ˜ו„˘ בלב„.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 80 ו‡ילך)

לי„‰ חמור‰ ביו˙ר. 

"בכל  ˘‡יסור  ר˘"י  ˘חי„˘  ל‡חר  ‡ולם 
‰מעכב,  „בר  מˆ„  ר˜  ‰ו‡  ˙‚ע"  ל‡  ˜ו„˘ 
‡פ˘ר  ‡י  ˘וב  ‰רי   – ‰י‡  ט‰ור‰  זו  ו‡˘‰ 
˘‰רי  ˜ו„˘,  בנ‚יע˙  ‡סור‰  ˘‰י‡  לומר 
בטומ‡ו˙  ‡פילו  מ˜ום,  ב˘ום  מˆ‡נו  ל‡ 

עיונים וביאורים קצרים



י‡

הרחקת הזולת – 
רק על ידי איש החסד

רק "איש החסד" יכול להוציא יהודי מחוץ למחנה / "הי' מלמדו דרכי התשובה" 
/ יש מי שמרחיק את החוטא מחמת מידת הרוגז שבו / "בדד ישב" עד שיביט על 

בנ"י בעין טובה

ר‡יי˙ ‰נ‚עים נע˘י˙ על י„י חכם „וו˜‡. וחכם ז‰ "יורנו רבו וי‰י' ב˜י בכל ‰נ‚עים 
וב˘מו˙י‰ן בנ‚עי ‡„ם כולם ובנ‚עי ב‚„ים ובנ‚עי ב˙ים". ‰חכם ‡ינו ˆריך ל‰יו˙ כ‰ן 

ב„וו˜‡, ו"‰כל כ˘רים לר‡ו˙ ‡˙ ‰נ‚עים".

חכם ‰ב˜י,  י„י  על  נע˘י˙  ל‡ו  לטמ‡ ‡˙ ‰נ‚ע ‡ם  ר‡וי  ˘‰‰כרע‰ ‰‡ם  פי  על  ו‡ף 
מכל מ˜ום "‰טומ‡‰ ו‰ט‰ר‰ ˙לוי' בכ‰ן", ו‡ין ‰מנו‚ע נע˘‰ טמ‡ ע„ ‡˘ר י‡מר לו 
כ‰ן "טמ‡ ‡˙‰". וכמו כן ל‡חר ˘סר ממנו ‰נ‚ע, ‡ינו נע˘‰ ט‰ור ע„ ˘י‡מר לו ‰כ‰ן 

"ט‰ור ‡˙‰".

לו ‡מור  ו‡ומר  רו‡‰ו,  ˘"‰חכם  לר‡ו˙", ‰„ין ‰ו‡  יו„ע  כ‡˘ר ‰כ‰ן "‡ינו  ו‡פילו 
טמ‡, ו‰כ‰ן ‡ומר טמ‡, ‡מור ט‰ור כו'" (כל ‰נ"ל מרמב"ם ‰ל' טומ‡˙ ˆרע˙ פ"ט ‰"‡-‚).

ולכ‡ור‰ ‰„בר ˙מו‰ ביו˙ר:

„ברי  על  "סומך  ˘‰ו‡  י„י  על  ר˜  ‰מˆורע   ˙‡ ומט‰ר  מטמ‡  ˘‰כ‰ן  מכיוון   .‡
‰חכם", מ„וע ‡ין ‰חכם יכול לטמ‡ ולט‰ר ‡˙ ‰מˆורע בעˆמו?

וˆריך  בכ‰ן.  ˘˙לוי'  זו  בלב„ ‰י‡  טומ‡˙ ‰ˆרע˙  וסו‚י ‰טומ‡ו˙, ‰רי  מכל „יני  ב. 
ל‰בין מ‰ מיוח„ בטומ‡˙ ‰ˆרע˙ ˘ב‰ „וו˜‡ "‰טומ‡‰ ו‰ט‰ר‰ ˙לוי' בכ‰ן"?

ו‡מנם ‡מרו חז"ל ‡ו„ו˙ „ין ז‰ (‰וב‡ בפר˘"י פר˘˙נו י‚, ב): "‚זיר˙ ‰כ˙וב ‰ו‡, ˘‡ין 
ל‚זיר‰  טעם  ולחפ˘  לעיין  י˘  מ˜ום  מכל  כ‰ן", ‡ך  פי  על  וט‰ר˙ן ‡ל‡  נ‚עים  טומ‡˙ 
זו, כפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם (סוף ‰ל' ˙מור‰) "‡ף על פי ˘כל חו˜י ‰˙ור‰ ‚זירו˙ ‰ם . . ר‡וי 

 ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך עלל הפרשה בעניני ביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

י„י  על  ‡ם  כי  ‰חכם,  ובר‡יי˙  ‰נ‚ע  בעˆם  נטמ‡  ‰ˆרוע  ˘‡ין  לעיל  ˘‰וב‡  וכפי 
˘˜ר ‚מור,  ז‰  מטמ‡ ‡˙ ‰ˆרוע, ‰רי  כ‰ן  ˘‡ינו  חכם  ˘‡ם  ונמˆ‡  בלב„.  מ‡מר ‰כ‰ן 

כיוון ˘‡ין ‰ו‡ נטמ‡ בל‡ מ‡מר ‰כ‰ן.

‰חכם  נע˘‰  ‰רי  טמ‡,  ב˘ם  בחינם  ‡ו˙ו  מכנ‰  ו‰ו‡  ˘˜ר,  ‰ו‡  ז‰  ˘פס˜  ומכיוון 
עˆמו בכלל "מוˆי‡ ˘ם רע" – "‡ומר ˘˜ר על חברו" (רמב"ם ‰ל' „עו˙ פ"ז ‰"ב). ומוˆי‡ 

˘ם רע ‰רי ‰ו‡ נע˘‰ מˆורע בעˆמו.

ומ‰י ˙˜נ˙ו ˘ל ‡ו˙ו חכם? על כך ממ˘יכ‰ ‰˙ור‰ ˘עליו לי˘ב ב„„ מחוı למחנ‰. 
ˆריך ‰ו‡ לפרו˘ מחבר˙ בני י˘ר‡ל, ˘ל‡ יפריע ל‰ם על י„י ל˘ונו ‰רע‰, ע„ ‡˘ר ˘ב 

ורפ‡ לו, וי˙חיל ל‰ביט על בני י˘ר‡ל בעין טוב‰.

ועל י„י ‰נ‰‚‰ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‡מ˙י˙, ‡‰ב˙ חנם, מבטלים ‡˙ ‰‚לו˙ ˘ב‡‰ בסיב˙ 
˘נ‡˙ חנם (יומ‡ ט, ב), ויוˆ‡ים מן ‰‚לו˙ ˘נ˜ר‡˙ ב˘ם "ˆרוע" (וי˜ר‡ רב‰ סוף פר˘˙נו), 

ונ‚‡לים ב‚‡ול˙ עולם, במ‰ר‰ בימינו.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

יעזבנו לנפ˘ו ב„„ מחוı למחנ‰, ‡ל‡ ימ˘יך וי˘˙„ל ל‰בי‡ו לי„י ט‰ר‰. וע„ ˘ב˘ביל 
כך יוˆ‡ ‰כ‰ן "‡ל מחוı למחנ‰ – חוı ל˘לו˘ מחנו˙" (מˆורע י„, ‚ ובפר˘"י).

לט‰רו:  עמו  מ˘˙„ל  ˜„ו˘"  ‰"כ‰ן  ˘‰י'  ˘ם),  (בפר˘˙נו  ע‰"˙  ב˘"ך  ˘כ˙ב  וכפי 
˘ממנ‰  ‰˙ור‰  בעס˜  מז‰ירו  ו‰י'  ‰˙˘וב‰,  „רכי  מלמ„ו  ‰י'  מס‚ירו,  ‰כ‰ן  "כ˘‰י' 

˙בו‡ לו ‰רפו‡‰, ˘נ‡מר ולכל ב˘רו מרפ‡".

יומ˙˜  וט‰ר˙ ‰מˆורע,  לטומ‡˙  „וו˜‡  ˘ייכו˙ ‡י˘ ‰חס„  בעניין  פי ‰מבו‡ר  ועל 
‡ל˜יך   '‰ בחר  בם   .  . "‰כ‰נים   :(‰ (כ‡,  ˘ופטים  בפר˘˙  ‰כ˙וב  ל˘ון  נפל‡  ב‡ופן 

ל˘ר˙ו ולברך ב˘ם ‰', ועל פי‰ם י‰י' כל ריב וכל נ‚ע".

„וו˜‡ מ˘ום ˘נבחרו ‰כ‰נים לברך ‡˙ י˘ר‡ל, ‰רי ‰ם ‰יחי„ים ˘ר‡ויים לחרוı ‚ם 
‡˙ טומ‡˙ ‰נ‚ע ‰חמור‰. וז‡˙, מ˘ום ˘‰ם בוו„‡י י˘˙„לו ככל יכל˙ם ל‰ˆיל ‡˙ בני 

י˘ר‡ל מן ‰טומ‡‰ ‰חמור‰ ‰לזו.

י˘ מי ˘מרחי˜ ‡˙ ‰חוט‡ מחמ˙ מי„˙ ‰רו‚ז ˘בו
ומכך י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ נחוˆ‰ בעבו„˙ ‰˘י"˙:

 ˙‡ ˘"‰וˆי‡  ע„  ביו˙ר,  וירו„  נחו˙  במˆב  נמˆ‡  ˘רח"ל  י‰ו„י,  פו‚˘ים  לפעמים 
עˆמו מן ‰כלל" (ל˘ון ‰‚˘"פ בנו‚ע לבן ר˘ע), ו‰ו‡ ח"ו ‡ינו ר‡וי ל‰יו˙ נכלל ב˙וך מחנ‰ 

י˘ר‡ל.

למחנ‰", ‡זי   ıמחו" ול˘לחו ‡ל  י‰ו„י  ˘ל ‡ו˙ו  לחרוı ‡˙ „ינו  ב‡ ‰חכם  וכ‡˘ר 
מור‰ לו ‰˙ור‰ ˘‰ו‡ מוכרח לב„ו˜ בעˆמו ˙חיל‰ ‰‡ם ‰ו‡ בבחינ˙ "כ‰ן ‡י˘ ‰חס„".

ב‡‰ב˙  חסר  ו‡ם  ˘לימ‰ ‡ˆלו,  י˘ר‡ל ‰י‡  מי„˙ ‡‰ב˙  ולר‡ו˙ ‰‡ם  ל„˜„˜  עליו 
י˘ר‡ל ‡מ˙י˙, ‡זי ‡סור לו לחרוı ‡˙ „ינו ˘ל ‡ו˙ו י‰ו„י ולרח˜ו. כ‡˘ר חסר במי„˙ 
‰חס„ ˘ל ‰חכם, ‡זי י˙כן ˘‰רח˜˙ ‰‡י˘ ‰נחו˙ ‡ינ‰ נובע˙ מ˘י˜ול „ע˙ ˘ל ˙ור‰, 

‡ל‡ מטבע ‰˜פי„‰ ו‰רו‚ז ˘בו.

על  ˘"מ˙˜ˆפים  י˘נם ‡נ˘ים  ˘לפעמים  כ‰, ‚),  נ˘‡  ˙ור‰  בס‰"˜ (ל˜וטי  ˘‰וב‡  וכפי 
מבט‡ים ‡˙  ˘בז‰ ‰ם  על ‰חט‡", ‡ל‡  ל‰ם  מחמ˙ "˘רע  ז‰  ב‡מ˙ ‡ין  ‰חוט‡", ‡ך 

מי„˙ ‰‚בור‰ ו‰„ין ו‰רו‚ז ˘בלבם.

"ב„„ י˘ב" ע„ ˘יביט על בנ"י בעין טוב‰
ו‰נ‰, ‡ם עומ„ ‰חכם וחורı ‡˙ „ינו ˘ל ‰חוט‡ מחוı למחנ‰, בל‡ ˘‰ו‡ מו˘לם 
ב˙כלי˙ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ‰רי ל‡ זו בלב„ ˘טע‰ בפס˜ו, ‡ל‡ ‰ו‡ בעˆמו נע˘‰ חוט‡ 

ומוˆי‡ ˘ם רע!

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ל‰˙בונן ב‰ן, וכל מ‰ ˘‡˙‰ יכול לי˙ן לו טעם – ˙ן לו טעם".

ונוסף לטעמי ‰„ינים, ‰רי י˘ ב‰ן במˆוו˙ ‰˙ור‰ "עˆו˙ . . ל˙˜ן ‰„עו˙ וליי˘ר כל 
‰מע˘ים" (רמב"ם ˘ם), וי˘ ל‰וˆי‡ מ„ין ז‰ ‚ם ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

ר˜ "‡י˘ ‰חס„" יכול ל‰וˆי‡ י‰ו„י מחוı למחנ‰
‡חרו˙.  בטומ‡ו˙  כמו˙‰  מˆינו  ˘ל‡  ביו˙ר,  חמור‰  טומ‡‰  ‰י‡  ‰מˆורע  טומ‡˙ 
‰מˆורע מ˘ולח מחוı ל˘לו˘ מחנו˙, ו˘ם ‚ופ‡ – "ב„„ י˘ב – ˘ל‡ י‰יו ˘‡ר טמ‡ים 

יו˘בים עמו" (פר˘˙נו י‚, מו ובפר˘"י).

‰רח˜ו˙ חמורו˙ ‡לו נובעו˙ מעוˆם חומר˙ טומ‡˙ ‰מˆורע, טומ‡‰ זו מוˆי‡‰ ‡˙ 
‰‡„ם ל‚מרי ממחנ‰ ‰˜„ו˘‰, ו‰ו‡ כ‡ילו ‰˙נ˙˜ רח"ל מ˘ייכו˙ו לי˘ר‡ל ‚וי ˜„ו˘.

ועל כך ˆיוו˙‰ ˙ור‰, ˘‰יחי„י ˘ביכל˙ו לפסו˜ על ‰‡„ם טומ‡‰ חמור‰ ונור‡‰ זו, 
י‰י' ‰כ‰ן בלב„:

עניין ‰כ‰ן ‰ו‡ "לברך ‡˙ עמו י˘ר‡ל ב‡‰ב‰", ו‰כ‰ן ‰ו‡ "‡י˘ ‰חס„" (ר‡‰ ברכ‰ 
יסו„י  ‰ו‡  ו‰חס„  ‰‡‰ב‰  עניין  ועו„).  ו‡ילך.  ב  ˜מ‰,  ח"‚  ב.  רנו,  ב‰˘מטו˙  ח"‡  ז‰ר  ח.  ל‚, 

מ‡ו„ במ‰ו˙ו ˘ל ‰כ‰ן, ע„ ˘‰ז‰ירו חז"ל ˘‰כ‰ן ˘מברך ˘ל‡ ב‡‰ב‰ רח"ל, ‰רי זו 
סכנ‰ עבורו (ר‡‰ ˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ס˜כ"ח ור‡‰ ˘ם מ˜ורו˙יו מ‰זו‰"˜).

‰˙ור‰  ‰רי  ‰˜„ו˘‰,  ממחנ‰  ולˆ‡˙  ל‰יטמ‡ו˙  ע˘וי  י‰ו„י  ˘בו  מˆב  י˘  וכ‡˘ר 
סומכ˙ ‡ך  ור˜ על ‰כ‰ן ‡י˘ ‰חס„, ˘‰ו‡ יפסו˜ ‡˙ „ינו ˘ל ‰ˆרוע.

‰כ‰ן ‡מנם מוכרח לי˙ן ‡˙ פס˜ו ר˜ על פי כללי ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰, ו˙חיל‰ ˆריכים 
ל‰ר‡ו˙ ‡˙ ‰נ‚ע לחכם מומח‰, ול˘מוע מ‰ „ינו על פי כללי ‰˙ור‰ כפי ˘˜יבלם מפי 

רבו.

‡ך ל‡חר כל ז‰, ‰נ‰ ‰פס˜ בפועל חייב ל‰ינ˙ן „וו˜‡ על י„י כ‰ן. ‰כ‰ן ‡י˘ ‰חס„ 
וממיל‡ ‰רי  י˘ר‡ל.  על ‡י˘  כזו  חמור‰  טומ‡‰  חריˆ˙ „ין  חומר  מבין ‰יטב ‡˙ ‚ו„ל 
מוכרחים  וי„רו˘ ‡ˆל ‰חכם ‰‡ם ‡כן  יח˜ור  ו‰ו‡  וי‚יע‰,  טרח‡  ˘ום  יחסוך  ל‡  ‰ו‡ 

לטמ‡ו, וינס‰ ל‰ˆילו על פי כללי ‰‰לכ‰.

"‰י' מלמ„ו „רכי ‰˙˘וב‰"
בחיר˙ ‰כ‰ן „וו˜‡ לטמ‡ ‡˙ ‰מˆורע, י˘ ב‰ ˘˙י מעלו˙:

‡. ר˜ ב„רך זו יו„עים ‡ל נכון ‡˘ר ‡י˘ ז‰ ‰ו‡ טמ‡ בוו„‡י, ˘‰רי ‰כ‰ן ‡י˘ ‰חס„ 
‰פך בכל ‰סברו˙ ו‰‡פ˘רויו˙, ומכל מ˜ום נ‡לı לומר לו "טמ‡ ‡˙‰".

ל‡  בוו„‡י  ‰רי  לטומ‡‰,  י‰ו„י  ˘ל  „ינו   ˙‡  ıלחרו מוכרח  ‰חס„  ‡י˘  כ‡˘ר  ב. 


