
‚úיון ˙ˆו
ער˘"˜ פר˘˙ ‡חרי-˜„ו˘ים ‰'˙˘ע"‰

מע˘‰ בני ‡‰רן ע"„ ‰חסי„ו˙

ב„ין ˜טן ב˘פח‰ חרופ‰ וב˘‡ר מˆוו˙

מעú˘‰ ˙úום בין כ˙úי מוס„ו˙ חינוך

„' יסו„ו˙ ב˙ור˙ ‰בע˘"ט ‰˜'



בעז‰י״˙.

מ˙כב„ים  ‰ננו  ‡חרי-˜„ו˘ים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

מליוב‡וויט˘ 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„ (ברי"נ) וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰˜טן  נˆחיים.  ונחל˙ו  עמו  כן  נˆחיו˙,  ומˆוו˙יו  ו˙ור˙ו  נˆחי  י˙ברך  מ‰ ‰ו‡  ל˘בים. 

˘בי˘ר‡ל, מעטיר עטר˙ ˙פ‡ר˙ ל‚„ול ‰' ומ‰ולל מ‡„.

בין "מ„ו˙ טובו˙" ל"‡‰ב˙ י˘ר‡ל"
ר˜  ל‡  ו˙ור˙ו ‰י‡  ˘יט˙ ‰בעל-˘ם-טוב  לפי  י˘ר‡ל  מ„˙ ‡‰ב˙  י˘ר‡ל.  „. ‡‰ב˙ 

מˆ„ מ„˙ ‰טוב ו‰חס„, ‡˘ר כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ˆריך לעבו„ עם עˆמו ל‚ר˘ ‡˙ ‰מ„ו˙ 

יר‡˙  ˘ל  בעˆמו ‡˙ ‰מ„ו˙ ‰טובו˙  ול‰˜נו˙  ו‰„ומ‰,  ו˘נ‡‰  ו˘˜ר  ˘ל ‚‡ו‰  ‰רעו˙ 

ז‰  כל  ו‰„ומ‰, ‡˘ר  ו‡‰ב˙ ‰בריו˙  ענוו‰, ‡מ˙  חיב˙ ‰מˆוו˙,  ˘מים, ‡‰ב˙ ‰˙ור‰, 

נכלל ב˘ל˘ ‰מעלו˙ ‰כוללו˙ ˘מנו רז״ל רחמנים ביי˘נים ו‚ומלי חס„ים.

י˘  סימנים  "˘ל˘‰  רז״ל  במ‡מר  ‰בעל-˘ם-טוב  פירו˘  ל‡ביו  ˘למ‰  ר׳  [ויספר 

על  מרחמים  י˘ר‡ל  ˘בני   – רחמנים  חס„ים".  ו‚ומלי  ו‰ביי˘נים  ‰רחמנים  זו,  ב‡ומ‰ 

‰נ˘מ‰ ˘יר„‰ מרום מעל˙‰ בעמ„‰ לפני ‰' ב‚ן ‰', ויר„‰ בס˙ר ‰מ„רי‚ו˙ ל‰˙לב˘ 

על  ‡˘ר  ‡ל˜ים  מנר  מ˙ביי˘ים  ˘‰ם   – ביי˘נים  לעפר.  וסופו  יסו„ו  מעפר  ‡˘ר  ב‚וף 

ר‡˘ם ומטיבים מע˘י‰ם ב˜יום ‰מˆוו˙. ‚ומלי חס„ים – „נ˘מ˙ ‡„ם ‰עליון ‡˘ר על 

‚זיר˙  כפי  בעולם,  חל˜ם  על  נוסף  ˆרכיו,  וכל  ‚ופם   ˙‡ ל‰עלו˙  ם  ˙למ„≈ ‰כס‡  „מו˙ 

‰‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰ במ˜ום וזמן, לזככם ול‰‡ירם ב‡ור ˙ור‰ ועבו„‰].

– ו‰נ‰ כל ז‰ ‰ו‡ ˜נין ‰מ„ו˙ ‰טובו˙ מˆ„ עˆמו. ‡מנם ענין ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰ו‡ ענין 

נפל‡ מז‰ ב‡ין ערוך.

ויספר ר' ˘למ‰ מ‡מר ‰בעל-˘ם-טוב ב‡ח˙ מ˘יחו˙יו ‰˜„ו˘ו˙:

˘ל  בבי˙ „ין  על ‡י˘ ‡ח„  ˘‰י‰  במ˘פט ‰˜˘‰  ו‡רı, ‡˘ר  ˘מים  עלי  מעי„  ‰נני 

מעל‰, ‡י˘ פ˘וט ˘ל‡ י„ע ר˜ ל‰˙פלל ולומר ˙‰לים, ו‰י‰ מופל‡ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל בכל 

ב‡‰ב˙  מ„בר  ˘‰י‰  ב„יבור –  י˘ר‡ל,  ב‡‰ב˙  ˙מי„  ˘ח˘ב  במח˘ב‰ –  נפ˘ו:  כוחו˙ 

כל  ˘ל  בˆערו  ‰ˆטער  כוחו,  כפי  מי˘ר‡ל  ‡ח„  לכל  מ‰נ‰  ˘‰י‰   – ובמע˘‰  י˘ר‡ל, 

חל˜ו  מעל‰  ˘ל  בבי˙ „ין  ופס˜ו  ב˘מח˙ו –  ו˘מח  ובין ‡˘‰,  בין ‡י˘  מי˘ר‡ל,  ‡ח„ 

ב‚ן ע„ן, בין ‰ˆ„י˜ים ‰‚‡ונים ˘‡מרו רז״ל ˘‰ם ‡ו‰בי י˘ר‡ל.

˘ל ‰מ˜טר‚ים.  מחיˆו˙ ‰ברזל  כל  מ˘בר˙   – ˘ל ‰זול˙  על ˆערו  י‰ו„י  ˘ל  ‡נח˙ו 

לפני  מ˜ובל˙   – ‡ו˙ו  ומברך  ‰זול˙  ˘ל  ב˘מח˙ו  ‰˘מח  י‰ו„י  ˘ל  וברכ˙ו  ˘מח˙ו 

‰˜ב״‰ כ˙פיל˙ו ˘ל רבי י˘מע‡ל כ‰ן ‚„ול ב˜ו„˘ ‰˜„˘ים.

כ˘מוע ‰‚‡ון ‰י˘י˘ רבי ‡ורי נ˙ן נטע מבנו ‡ו„ו˙ ‰בעל-˘ם-טוב ו˘יט˙ו, ול‰יו˙ו 

˙מים ב‡מ˙ – ‰˙בונן בז‰ כל ‰יום וכל ‰ליל‰, ובבו˜ר ‰לך ‡ל ‰בעל-˘ם-טוב ויספר 

לו ‡˙ ‡˘ר ˘מע מבנו ‡ו„ו˙ ˘יט˙ו. ויסיים ˘‰ו‡ רוˆ‰ ל‰˙˜˘ר ‡ליו...

(ספר ‰˘יחו˙ [‰מ˙ור‚ם] ‰'˙˘"‚ עמ' ˜ס‚ ו‡ילך)

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

בל˘ון ‰כ˙וב "ויע˘ כ‡˘ר ˆו‰"
ב˘ני פירו˘י ר˘"י ל„ברי ‰כ˙וב "ויע˘ כ‡˘ר ˆו‰" / "ל‰‚י„ ˘בחו ˘ל ‡‰רון" ניח‡ ר˜ ‚בי 
לבי˘˙ ‰ב‚„ים / ב˘ינוי ‰ל˘ון בין ר˘"י ל˙ור˙ כ‰נים ‡י ˜‡י בב‚„י כ‰ונ‰ בכלל ‡ו בב‚„י 

לבן / ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ˜ו„ם במˆי‡ו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
מע˘‰ בני ‡‰רן ב„רך ‰פנימיו˙

"ו‡ל יבו‡ בכל ע˙ ‡ל ‰˜ו„˘" -  ר˜ ע"י ביטול ‡פ˘ר לבו‡ ‡ל ‰˜ו„˘ / עבו„˙ ‰' „בכל מ‡ו„ך 
˘"נכנס  כיון  ב˘לום"  "יˆ‡  ע˜יב‡  רבי   / עˆמו  ל˘לימו˙  ול‡  ‚בו‰"  "לˆורך  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 

ב˘לום" / "‡ם רı לבך ˘וב ל‡ח„"  

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ ˘יח‰ לפ' ‡חרי)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„ין ˜טן ב˘פח‰ חרופ‰ וב˘‡ר מˆוו˙

יבי‡ פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ ‡י ˘ייך ˜רבן ב˜טן ‰ב‡ על ˘פח‰ חרופ‰, וי˜˘‰ על בי‡ורי 
ו‡פי'  ˜טן,  ‚בי  מˆו‰  בכ"מ  ‰רמב"ם  ממ"˘  יבי‡   / ב˜טן  עונ˘  י˙כן  „‰י‡ך  ‰רמב"ם  נו"כ 
„‡וריי˙‡ / י˜„ים פלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים ‡י ˜טן ח˘יב מחוייב מ„רבנן מ„ין חינוך, ויוכיח ˘יט˙ 
‰רמב"ם בז‰ / י‡ריך ב‚„רי ‰כ˘ר מˆו‰, ומסייע במˆו‰ / יב‡ר „˘ייכו˙ ˜טן בחינוך ‰ו‡ יו˙ר 
מ‡ופנים ‰נ"ל, ו˜יומו ‰וי ‰מˆו‰ עˆמ‰ כיון ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‚„ר ‰חינוך ˘‰‡ב מ˜יים חיוב ˘עליו 
נמנ‰ על פסח ר‡˘ון / יסי˜ בבי‡ור „ין  יט˙ ‰רמב"ם ב˜טן̆  בנו מ˜יים ‰מˆו‰ / יב‡ר̆  במ‰̆ 
˜טן ב˘פח‰, „‰כ‡ כיון ˘ע"י מע˘יו מ˙˜יים מע˘‰ ‰מחייב מ„‡וריי˙‡ – ‡ף לו י˘ חל˜ בז‰

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
מעל˙ ‰˘לום ב˜רב ˆוו˙ מוס„ו˙ ‰חינוך

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
„' יסו„ו˙ ב˙ור˙ ‰בע˘"ט ‰˜'



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

בל˘ון ‰כ˙וב "ויע˘ כ‡˘ר ˆו‰"
‡‰רון"  ˘ל  ˘בחו  "ל‰‚י„   / ˆו‰"  כ‡˘ר  "ויע˘  ‰כ˙וב  ל„ברי  ר˘"י  פירו˘י  ב˘ני 
בב‚„י  כ‰נים ‡י ˜‡י  ל˙ור˙  ר˘"י  בין  ב˘ינוי ‰ל˘ון   / לבי˘˙ ‰ב‚„ים  ר˜ ‚בי  ניח‡ 

כ‰ונ‰ בכלל ‡ו בב‚„י לבן / ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ˜ו„ם במˆי‡ו˙

ביום  ‰עבו„‰  ס„ר  בענין   – ‰ˆיוויים  פרטי  כל   ˙‡ ˘מפרט  ל‡חרי  בפר˘˙נו, 
‰כפורים – ˘‰˜ב"‰ ˆו‰ ‡˙ מ˘‰ ˘ימסור ל‡‰רן, מסיים ‰כ˙וב (טז, ל„): "ויע˘ כ‡˘ר 
ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰". ומפר˘ ר˘"י: "כ˘‰‚יע יום ‰כפורים ע˘‰ כס„ר ‰ז‰; ול‰‚י„ ˘בחו 

˘ל ‡‰רן, ˘ל‡ ‰י‰ לוב˘ן ל‚„ול˙ו ‡ל‡ כמ˜יים ‚זיר˙ מלך". 

ב„ברי  ‰ר‡˘ון  ‰חל˜  ˙˘ע"‚)  ‡חרי  ל˘"פ  ז‰  במ„ור  (ר‡‰  במ˜"‡  נ˙ב‡ר  כבר  ו‰נ‰ 
לפר˘  ב‡  ˘ר˘"י   – ‰„ברים  ונ˜ו„˙  כס„ר ‰ז‰",  ע˘‰  ‰כפורים  יום  "כ˘‰‚יע  ר˘"י: 
‡˙ ‰חי„ו˘ בכ˙וב "ויע˘ כ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰", „לכ‡ור‰ מ‡י ˜מ"ל? ועל ז‰ מפר˘ 

ר˘"י, ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ לח„˘ ˘‡‰רן ע˘‰ ‡˙ ‰עבו„‰ כפי ‰ס„ר ‰מ˙‡ים. 

ו‰יינו: ר˘"י כבר פיר˘ לפני כן (טז, כ‚), ˘פסו˜ ‡ח„ בפר˘‰ נ‡מר ˘ל‡ על ‰ס„ר, כי 
בס„ר ‰פר˘‰ ב‡‰ ‰וˆ‡˙ ‰כף ו‰מח˙‰ מי„ ל‡חר ˘ילוח ˘עיר ‰מ˘˙לח, ו‡ילו ‰ס„ר 

‰נכון ו‰‡מי˙י ‰ו‡ ˘‰וˆ‡‰ זו ב‡‰ ר˜ ל‡חר סיום ‰ענין כולו (עיי"˘ בפרטיו˙). 

וז‰ו ˘מח„˘ ‰כ˙וב ב‡ומרו "ויע˘ כ‡˘ר ˆו‰ ‰'", ˘‡‰רן "ע˘‰ כס„ר ‰ז‰", בס„ר 
עˆמם  ˘ב‰כ˙ובים  ‡ף  וז‡˙  למע˘‰;  ‰עי˜ר  ˘‰ו‡  כן,  לפני  ר˘"י  לנו  ˘פיר˘  ‰ז‰ 

‰ס„ר ‰ו‡ ‡חר (עיי"˘ ב‡רוכ‰).

כ"כ,  מיו˘ב  מ˘‰"   ˙‡  '‰ ˆו‰  "כ‡˘ר  ‰כ˙וב  ל˘ון  ‡ין  ז‰  ˘לפירו˘  כיון  ‡מנם, 

כח

„' יסו„ו˙ ב˙ור˙ ‰בע˘"ט ‰˜'
‡נח˙ו ˘ל י‰ו„י על ˆערו ˘ל ‰זול˙ – מ˘בר˙ כל מחיˆו˙ ‰ברזל ˘ל ‰מ˜טר‚ים. 
˘מח˙ו וברכ˙ו ˘ל י‰ו„י ‰˘מח ב˘מח˙ו ˘ל ‰זול˙ ומברך ‡ו˙ו – מ˜ובל˙ לפני 

‰˜ב״‰ כ˙פיל˙ו ˘ל רבי י˘מע‡ל כ‰ן ‚„ול ב˜ו„˘ ‰˜„˘ים

◇ ◇ ◇

יסו„ו˙ ˙ור˙ ‰בע˘"ט – ב˙ור‰, בעולם ובי˘ר‡ל
[ב‚ליון ‰˜ו„ם ‰וב‡ סיפור מופ˙ כיˆ„ ‰בע˘"ט ריפ‡ ‡˙ ‡˘˙ ר' ˘למ‰, ˘‰לך ב„רך ‰בע˘"ט ‰˜'. 

ל‡חר ‰מופ˙ בי‡ר ˙למי„ ז‰ ל‡ביו, ‡„יר ‰‚‡ונים, „' יסו„ו˙ ב˙ור˙ ‰בע˘"ט, כ„ל˜מן:]

ר˜  ‰ו‡  ‰"˘ם"  ˘ענין  וכ˘ם  ‰˜ב׳׳1‰.  ˘ל  ˘מו˙יו  כול‰  ‰˙ור‰  ‰˙ור‰.  ‰בנ˙   .‡
י„יע‰ ול‡ ‰˘‚‰ מוחלט˙, כך ‰˙ור‰, ‚ם ‰‰לכו˙ ‰מבו‡רו˙ לפנינו, ‡ינן ‡ל‡ י„יע‰ 

ול‡ ‰˘‚‰ מוחלט˙, ל‰יו˙ ˘לפנימיו˙‰ ‡יו סוף.

‡˘ר  פרטיו˙,  ובפרטי  בפרט  נבר‡  כל  על  ˘‰י‡  בלב„  זו  ל‡  פרטי˙.  ‰˘‚ח‰  ב. 
‰˜ב״‰ מוˆי‡ רוח מ‡וˆרו˙יו ל‚ל‚ל ‡˙ ‰˜˘ ו‰˙בן, ˘בכל ז‰ י˘ כוונ‰ מיוח„˙; ‰נ‰ 

לב„ ז‡˙ ‰כוונ‰ ‰י‡ חיו˙ ‰נבר‡ במעל˙ו לב„ ‰חיו˙ – ˘‰ו‡ מ˜יימו בלב„.

‚. מעל˙ י˘ר‡ל. ‚ם ‡י˘ פ˘וט ˘בי˘ר‡ל, נעל‰ ‰ו‡ בעˆם מ‰ו˙ מעל˙ו כמו ‚‡ון 
בן ‡בר‰ם,  יˆח˜  ˙ול„ו˙  וכ˙יב "‡ל‰  ל‰' ‡ל˜יכם"  כ˙יב "בנים ‡˙ם  ממ˘.  ‰‚‡ונים 
וז‰ו  ‰‡ב.  ˘ל  „יו˜נו  כ„מו˙  ‰בן  ˘ל  „יו˜נו  „מו˙  ˘‰י‰   – יˆח˜"   ˙‡ ‰ולי„  ‡בר‰ם 
ביי˘נים,  רחמנים,   – י˘ר‡ל   – ‰בנים  ˘ל  „יו˜נם  ˘„מו˙   – ‡ל˜יכם"  ל‰'  ‡˙ם  "בנים 
לסלוח  ומרב‰  וחנון  רחום  ˘ל ‡בי‰ם – ‰˜ב״‰ –  כביכול  כ„מו˙ „יו˜נו  חס„ים,  ‚ומלי 

1) ‰רמב"ן ב‰˜„מ˙ו לפי' על ‰˙ור‰. זח"‚ פז, ‡. ובכ"מ.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙
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˘ימ˘יך  ב‚˘מיו˙,  ‚ם  ‡ל‡  ברוחניו˙  ר˜  ל‡  טוב,  ו‚ם  מוכרח  ‰‡מור:  בסיכום 
˘˙י ‰נ˜ו„ו˙  כליל  לבטל  ל‡  ב‡ם   – כפי ‰‡פ˘רי  ˘י˘˙„ל  בפרט, ‡ל‡   .  . ב  בעניניו 

‰נ"ל, עכ"פ למעט ב‰ן.

˙‰י'  מכ˙בי  ב˜ר‡[ו]  ‰ר‡˘ונ‰  ˘‰˙‚וב‰  לומר  מ˜ום  י˘  נפ˘ו,  ˙כונו˙  בי„עי   .  .
ולˆר‰  לי  „מ‰  חז״ל,  בס‚נון  ‰˙נוע‰,  ‡ם  כי  פעול‰,  ב‰וספ˙  ל‰˘˙„ל  בכוונ˙י  ל‡ 
‰ז‡˙. ‡ו מ‰ ˘‚"כ ל‡ רˆוי במ„‰ ‚„ול‰ – נפיל˙ רוח. ולכן חוזר ‰נני ‰כ˙וב ב˘ורו˙ 
וטוב  ויכול  נעלים  ובכ˘רונו˙  יוˆ‡-מן-‰כלל   ıבמר ˘חונן  ז‰,  „מכ˙בי  ‰ר‡˘ונו˙ 
ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙ וˆריך ומוכרח ˘ינˆלם במילו‡ם „ו˜‡ . . פעולו˙, ול‡ ר˜ מח˘בו˙, 
ול‡ ˘˜ו"ט וטענו˙ ומענו˙ ב‡סיפו˙ ˘‰מס˜נ‡ ˘ל‰ן ״˘ב ו‡ל ˙ע˘‰ ע„יף, ו‡ני ‡˙ 
ב‰רחב‰  ופעולו˙  ממ˘יו˙  פעולו˙  כי ‡ם  ˘לי",  חוו˙ „ע˙  ‚לי˙י  ˘‰רי  נפ˘י ‰ˆל˙י, 

כ‰ור‡˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר...

וי‰י רˆון ˘י˜ר‡ וי˘מע ("„ער‰ערין") מכ˙בי ז‰ כ˙וכנו ‰‡מי˙י וכוונ˙ו – ˘יפעול 
‰‚ב‰˙ רוח ב‚ו"ר ויוסיף בפעולו˙ מ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ' עמ׳ רי„)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ל‡  לכן   – ˘ם)  (כמ˘נ"˙  בפועל  ‡‰רן  ˘ע˘‡ם  כפי  ˘ל‡  ‰„ברים  ב‡ו  ב‰ˆיווי  ˘‰רי 
‰י‰  ˘ל‡  ‡‰רן  ˘ל  ˘בחו  "ול‰‚י„  ענין:  עו„  ‰וסיף  ‡ל‡  ז‰,  בפרט  ר˘"י  ‰ס˙פ˜ 
בל˘ון  מ˘˙מ˘ „ו˜‡  ˘‰כ˙וב  ˘ז‰  ו‰יינו,  מלך".  כמ˜יים ‚זיר˙  ל‚„ול˙ו ‡ל‡  לוב˘ן 
זו ("כ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰"), ‰ו‡ כ„י ל‰„‚י˘ ˘‡‰רן ע˘‰ ז‡˙ ר˜ ב˘ביל ל˜יים ‡˙ 

‰ˆיווי, ול‡ ל‚„ול˙ו. 

ב‰מ˘ך  ב‡‰  ‰י‡   (‡ ענינים:  ˘ני  י˘  ˆו‰"  "כ‡˘ר  בל˘ון  ר˘"י  ˘ל„ע˙  [ונמˆ‡, 
("כ‡˘ר  „יו˜ ‰ל˘ון  ב)  למע˘‰.  בנו‚ע   '‰ רˆון  ˘‰ו‡  כס„ר ‰ז‰"  "ע˘‰   – ל"ויע˘" 
ˆו‰") מלמ„נו „בר נוסף – ל‰‚י„ ˘בחו ˘ל ‡‰רן ˘ל‡ לב˘ ‡˙ ‰ב‚„ים ל‚„ול˙ו ‡ל‡ 

ר˜ כמˆוו‰ ועומ„]. 

‡מנם ˆ"ב, „ל‡חר ˘‰וכרח כבר ר˘"י ל‰וסיף ‡˙ "˘בחו ˘ל ‡‰רן ˘ל‡ ‰י‰ לוב˘ן 
ל‚„ול˙ו ‡ל‡ כמ˜יים ‚זיר˙ מלך" (ב‚לל ‰˜ו˘י ˘י˘ ב˙חיל˙ „בריו, וכנ"ל) – ‰רי ‰י‰ 

לו לפר˘ ˘ז‰ו כל ‰חי„ו˘ ב‰כ˙וב, ו˙ו ל‡ מי„י! 

ˆו‰"  כ‡˘ר  "ויע˘  ב‡ומרו  ‰כ˙וב  ˘כוונ˙  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  מ„וע  פ˘וטו˙:  במלים 
‰י‡ ר˜ לח„˘ ‡˙ ז‰ ˘‡‰רן לב˘ ‰ב‚„ים "כמ˜יים ‚זיר˙ מלך" (‰חל˜ ‰˘ני ˘ב„ברי 
‰ז‰"  כס„ר  "ע˘‰  ‰ס„ר,  ˘ינוי  ענין   ˙‡ כ‡ן  ל‰עמיס  ‡ין ˆורך  ˘וב  ומע˙‰   – ר˘"י) 

(‰חל˜ ‰ר‡˘ון ב„ברי ר˘"י)?  

ב. וי"ל בפ˘טו˙:

‰˘בח ל‡‰רן בז‰ ˘ל‡ ע˘‰ ל‚„ול˙ו "‡ל‡ כמ˜יים ‚זיר˙ מלך" – מ˙‡ים ר˜ ל‚בי 
ל‡  מ˜ום  מכל  ב),  כח,  (˙ˆו‰  ול˙פ‡ר˙"  "לכבו„  ע˘ויים  ˘‰ם  ˘‡ף  ‰ב‚„ים,  לבי˘˙ 

לב˘ם ‡‰רן ל‚„ול˙ו ‡ל‡ ר˜ מחמ˙ ˘"ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰". 

ס„ר  כללו˙  על  „˜‡י  מ˘מע  מ˘‰"   ˙‡  '‰ ˆו‰  כ‡˘ר  "ויע˘  ‰ל˘ון  פ˘ט  ‡מנם 
˘עי˜ר  ר˘"י  נ˜ט  ולכן  ‰ב‚„ים.  לבי˘˙  ˘ל  ‰פרט  על  ר˜  ול‡  ˘בפר˘‰,  ‰עבו„‰ 
נו‚ע  ˘‰ו‡  כס„ר ‰מ˙‡ים   – כס„ר ‰ז‰"  ˘"ע˘‰  ז‰  כ‡˘ר ˆו‰" ‰ו‡  "ויע˘  ‰פירו˘ 
לכל עניני ‰פר˘‰; ו‡ילו ז‰ "˘ל‡ ‰י‰ לוב˘ן ל‚„ול˙ו ‡ל‡ כמ˜יים ‚זיר˙ מלך" ‰בי‡ 

כ‰וספ‰ בלב„, ר˜ כ„י ליי˘ב ‰ל˘ון "כ‡˘ר ˆו‰". 

[ול‰עיר, ˘ב‡ור ‰חיים כ‡ן ‡י˙‡: "‰כ˙וב יכוין ל‰‚י„ ˘בחו ˘ל ‡‰רן ˘ל‡ ע˘‰ 
ל‡‰רן  ˘‰˘בח  מ„בריו  ומ˘מע   ."'‰ מˆו˙  ל˜יים  ‰כל  ע˘‰  ‡ל‡  ול‰˙נ˘‡,  ל‚„ול‰ 
"˘ל‡ ע˘‰ ל‚„ול‰ ול‰˙נ˘‡" ‰ו‡ בכללו˙ ‰עבו„‰ ול‡ ר˜ בענין לבי˘˙ ‰ב‚„ים (וי"ל 
בטעמו, „‡ם מ„ובר על ‰"כבו„ ו˙פ‡ר˙" ˘ע"י לבי˘˙ ‰ב‚„ים ‰רי ‡ין ז‰ ˘ייך „ו˜‡ ליום ‰כפורים – 

וכ„ל˜מן ס"‚ – ולכן עכˆ"ל „˜‡י על כללו˙ ‰עבו„‰ „יו‰כ"פ (ול‰עיר מרמב"ם ‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ פ"ב 

‰"‰)); ‡בל בר˘"י מפור˘ ˘‰˘בח ‰ו‡ ר˜ בז‰ ˘"לוב˘ן" – לבי˘˙ ‰ב‚„ים]. 

‚. ו‰נ‰ כ„ברי ר˘"י מˆינו ב˙ור˙ כ‰נים על ‡˙ר. ‡ל‡ ˘‰ל˘ון ב˙ו"כ ‰י‡: "˘‡ין 
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נ˜ט: "˘ל‡ ‰י‰  ר˘"י  ו‡ילו  מלך)" –  כמ˜יים ‚זיר˙  ל‚„ול˙ו (‡ל‡  ב‚„ים  ‡‰רן לוב˘ 
לוב˘ן ל‚„ול˙ו". 

ו˘ינוי ל˘ון ז‰ י˘ בו חי„ו˘:

ל˘ון ‰˙ו"כ "לוב˘ ב‚„ים" – ‡פ˘ר לפר˘ו „˜‡י על כללו˙ לבי˘˙ ב‚„י כ‰ן-‚„ול 
˘לו  בספר ‰מˆוו˙  „ברי ‰רמב"ם  מ˙וך  מבו‡ר  [וכן  ב‚„י ‰ז‰ב  כולל  י„י ‡‰רן,  ˘על 
(מ"ע ל‚): "וכבר ב‡רו בספר‡ ˘לבי˘˙ ב‚„ים ‡לו מˆו˙ ע˘‰, ו‰ו‡ ‡מרם 'ומנין ˘‡ין 

כ‡˘ר ˆו‰ ‰'  ויע˘  ˙"ל:  כמ˜יים ‚זיר˙ ‰מלך?  ל‚„ול˙ו, ‡ל‡  ב‚„ים ‡לו  לוב˘  ‡‰רן 
וי˘פ‰  ו˘ו‰ם  מז‰ב  ˘‰ם  ב˙כלי˙ ‰יופי,  ˘‰ם  ו‡ע"פ  ב‚„ים ‡לו.  כלומר,  מ˘‰'.   ˙‡
למ˘‰  ˘ˆו‰ ‰‡-ל  ל˜יים ‰ˆיווי  ב‰ם ‰יופי ‡ל‡  יכוין  ל‡  מן ‰‡בנים ‰יפו˙,  וזול˙ם 

בלב„, ו‰ו‡ ˘ילב˘ ‡לו ‰ב‚„ים ˙מי„ במ˜„˘"];

˘לוב˘ ‰כ‰ן- לב‚„י ‰ז‰ב  (ל‡  ˘כוונ˙ו ‰י‡  מובן   – "לוב˘ן"  ר˘"י  מל˘ון  ‡מנם 
˘ל  ב‚„י ‰לבן  זו, ‰יינו:  בפר˘‰  ב‚„ים ‰נזכרים  ל‡ו˙ם  בכל ‰˘נ‰, ‡ל‡) „ו˜‡  ‚„ול 
יום ‰כפורים (ו‡ף ˘בר˘"י פר˘˙נו טז, „ נזכרו ‚ם ב‚„י ז‰ב, ‡ין לומר ˘כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "לוב˘ן" 
„לפי  מובן,  וטעמו  ופ˘וט).   – ‡‚ב  „רך  ר˜  ˘ם ‰ו‡  בפירו˘ו  ˘נזכרו  ז‰  כל  כי  ב‚„ים,  ל‡ו˙ם  ‰י‡ 

"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‰רי מז‰ ˘˘בחו ˘ל ‡‰רן נ‡מר „ו˜‡ בפר˘‰ זו, מובן ˘‰חי„ו˘ 
‰ו‡ „ו˜‡ לענין ב‚„י לבן ‰מיוח„ים ליום ‰כפורים. 

‡ך בסבר‡ ˜˘‰ (וכמו ˘‰˜˘‰ בח˙ם סופר ע‰"˙ כ‡ן):

˘ל ‰כ‰ן-‚„ול,  ˘בב‚„י ‰ז‰ב  פ˘וט   – "ל‚„ול˙ו"  ב‚„ים  לבי˘˙  על  מ„ובר  כ‡˘ר 
˘י˘ ב‰ם ז‰ב ו‡בנים טובו˙, י˘ יו˙ר ‚„ול‰ מ‡˘ר בב‚„י ‰לבן. וכפי ˘מוכח ‚ם מז‰ 
˘ב‚„י לבן לוב˘ ‚ם כ‰ן ‰„יוט, ו‡ילו ב‚„י ‰ז‰ב לוב˘ ר˜ ‰כ‰ן-‚„ול [ו‡כן בפ' ˙ˆו‰ 
(כח, ב-„), ב‰ˆיווי על ע˘יי˙ "ב‚„י ˜ו„˘ . . לכבו„ ול˙פ‡ר˙", מ˜„ים ‰כ˙וב ‡˙ ב‚„י 

‰ז‰ב לפני ב‚„י ‰לבן].

ל˘ם "‚„ול˙ו"  ל‡  לוב˘ ‡˙ ‰ב‚„ים  ˘‡‰רן ‰י‰  לח„˘  ב‡ ‰כ˙וב  כ‡˘ר  ומע˙‰, 
לבן  לענין ‰ב‚„י  ז‰ (‡ליב‡ „ר˘"י) „ו˜‡  חי„ו˘  למ‰ ‡מר  ל˜יים ˆיווי ‰' –  ר˜  ‡ל‡ 

„יום ‰כפורים, ול‡ לענין ב‚„י ‰ז‰ב? 

„. וי"ל ‰בי‡ור בז‰: 

ר˜  ב‰ם  מ˘˙מ˘  ˘‰כ‰ן-‚„ול  ו‰ו‡  חי„ו˘,  „בר  מˆינו  ‰כפורים  „יום  לבן  בב‚„י 
ר˘"י  ˘כ˙ב  וכמו  ‰ב‡‰.  ב˘נ‰  ‰פעם  עו„  ב‰ם  מ˘˙מ˘ים  ו‡ין  ‡ח„,  ביום-כפורים 
כפורים  ליום  ב‚„ים  ‡רבע‰  ב‡ו˙ן  י˘˙מ˘  ול‡  ‚ניז‰,  "˘טעונין  כ‚):  (טז,  בפר˘˙נו 

‡חר".   

‡מנם ב˘‡ר ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ל‡ מˆינו „בר ז‰, ו‡ין ‰‚בל‰ ל˘יעור ‰זמן ˘יכול ‰כ‰ן 
ל‰˘˙מ˘ ב‰ם. וי˙יר‰ מזו: ב‚„ים ‡לו יכול ל‰˘˙מ˘ ‚ם כ‰ן ‡חר ˘ימל‡ ‡˙ מ˜ומו.

חי„ו˘  ‡ין  „כ‰ן-‚„ול,  ‰ז‰ב  ב‚„י  ‚ם  כולל  ‰כ‰ונ‰,  ב‚„י  ˘ב˘‡ר  מובן,  ומע˙‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

‡ח˙,  בעבו„‰  ˘‰מ˘˙˙פים  ‰„בר  מוכרח  ‡˘ר  כללי˙  ב‰ער‰  ‡ל‡  בז‰  ב‡˙י  ול‡ 
יעב„ו בז‰ מ˙וך רˆון ‰טוב ול‡ מ˙וך ‰כרח ‡ו כפורע חוב בעלמ‡ ב˘ביל ‰מ˘כור˙... 
ומי ˘„ע˙ו רחב‰ ‰רי ל[ו] בנ˜ל יו˙ר, ל‡ ל‰כנס בענינים ˘ל „י„ן נˆח „ו˜‡ כלל וכלל 

ו‚ם ל‰בי‡ בח˘בון ˘לפעמים ‰‰פס„ ‰נ‚רם ע״י ווי˙ור יוˆ‡ ב˘כרו.

( ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ח' עמ׳ ריח)

‡ם ירˆו ב˘לום ב‡מ˙ – ימˆ‡ו ‡˙ ‰„רך
‰ענין  ב‚וף  ל‰כנס  ‡פ˘ר  ‡י  מ˜ום  בריחו˜  ‡˘ר  וכמובן  מכ˙בו,  ˜בל˙י  בע˙ו 

ו‰חילו˜י „יעו˙ ˘ביני‰ם. ו‡ין ˆריך לומר ˘‰ענין ‚רם לי ˆער רב.

ב‰חז˜˙  ועוס˜ים  ‰מעונינים  ‡ל‰  כל  בין  ˘לום  ˘י‰י'  ‰ו‡  ומוכרח  ˘ברור  מ‰ 
‰י‰„ו˙ ו‰פˆ˙‰ במחנם ובפרט ב˘טח ‰חינוך על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘. ו‡ם ירˆו ב‡מ˙ ל˜רב 
‰פנים  וכמים  לז‰,  ‰„רך  ימˆ‡ו  בטח  ‰רי  ביני‰ם,  ˘ורר  ‰˘לום  ˘י‰י׳  זל״ז  ‰לבבו˙ 
‡ל ‰פנים כו', ו‡ז י˙ן ‰˘ם י˙ברך וי˙על‰ – ˘‰˘לום ˘לו ועו˘‰ ˘לום במרומיו ול‡ 
מˆ‡ כלי מחזי˜ ברכ‰ ‡ל‡ ‰˘לום – ‡˙ ברכ˙ו ˘לום, וי˘פיע ברכ‰ ו‰ˆלח‰ ממרומיו 
לחינוכם  נו‚ע  ז‰  ˘„בר  וכיון  ב˘טח ‰חינוך ‰כ˘ר.  וביחו„  ב˜„˘,  בעבו„˙ם  ˘יˆליחו 

ו‚ורלם ˘ל כו״כ מבני ובנו˙ י˘ר‡ל, כ„‡י˙ כל י‚יע‰ ו‰˘˙„לו˙ בז‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ט״ז עמ׳ ˘כ‡)

עבו„‰ מ˘ו˙פ˙ ומסו„ר˙
ו‚ם  טובים  בכ˘רונו˙  מ‰˘‚ח‰ ‰עליונ‰  חונן   .  . ו‰˜ו„מו  ז‰  מכ˙בו  ˙וכן  ולכללו˙ 
נעלים, ביח„ עם מרı ‰מ˙‡ים ל‰וˆי‡ם מן ‰כח ‡ל ‰פועל. כוונ˙י – ב˘טח ‰‰ור‡‰, 
ככל ‰„רו˘  לנˆל  לו  נ˜ו„ו˙ ‰מפריעו˙  ˘˘˙י  ובעס˜נו˙ ˆבורי˙. ‡ל‡  ענינים  ב‡ר‚ון 
˘‚ם  לו  נר‡‰  ובמיל‡  ל˘נו˙ן,  רוˆ‰  ‡ינו  ˘˙‰י',  סיב‰  (˘מ‡יז‰  ב‰ן  ‰‡פ˘רי  וככל 

‡ינו יכול):

בטוב˙  ור˜  ‡ך  מעונינים  ˘˘ני‰ם  כ˘ו˙פים,  (ז.‡.  ‡חרים  עם  פעול‰  ˘י˙וף   ['‡‰]
בטבע  כר‚יל   –  ıמר‰˘ ו‰ב'  ו„״ל).  ענינים,  כו"כ  על  לוו˙ר  ז‰  מפני  ומוכרחים  ‰ענין, 
 – [„‡״‚  ומ˙וכנן.  מסו„ר  בס„ר  ענינים  לע˘ו˙  י„וע‰  במ„‰  מפריעו   – ‡„ם  בני  כמ‰ 
מבלבלו  ˘ל ‰ר‡˘ון   ıרי ‰˘ני ‡ין ‰מר‰˘ עם ‡חרים,  פעול‰  ˘י˙וף  מועיל  לז‰  ˘‚ם 

לעריכ˙ ˙כני˙ וח˘בון בעו„ מוע„].

ז‰,  לפני  ‰מנויו˙   – ו‰מעלו˙  ˘לו  ‰כ˘רונו˙  ‰נ‰  ‰‡מורו˙,  נ˜ו„ו˙  ˘˙י  למרו˙ 
מכריעו˙ ב‰רחב‰ ‡˙ ˘˙י נ˜ו„ו˙ ‰‡מורו˙, ‡ף ˘‡ין ‰ן בטלו˙ ל‚מרי. וכ‡˘ר בטח 
נוכח ב‰עבר, ז‡˙ ‡ומר˙ ב‰סך-‰כל ˘‰י‰ טוב, ובטוב ל‡ ר˜ ב„וח˜, ‡ל‡ ‰רב‰ יו˙ר 

מז‰, ‡ף ˘‰יו מ‚רעו˙, כנ״ל.



כ‰

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

בחיי ‰יום יום

מעל˙ ‰˘לום 
ב˜רב ˆוו˙ מוס„ו˙ ‰חינוך

ביני‰ם ˘ורר  ‰˘לום  ˘י‰י׳  לז‰,  ז‰  ‰לבבו˙  ל˜רב  ב‡מ˙  ירˆו  ו‡ם 
‰רי בטח ימˆ‡ו ‰„רך לז‰, וכמים ‰פנים ‡ל ‰פנים וכו'

◇ ◇ ◇

"„י„ן נˆח" – ל‡ בכל מˆב
כלי  ו‡˘ר ‡ין  מעל˙ ‰˘לום  ב‚ו„ל  ברז״ל  ב‡רוכ‰  ו‰מבו‡ר  לב‡ר ‰מפורט  למו˙ר 
זˆו˜לל‰״‰  נ˘י‡נו ‰˜׳  לרˆון  מ˙‡ימים  כז‰  ב‡ופן  ˘ר˜  ברכ‰ ‡ל‡ ‰˘לום,  ‰מחזי˜ 
ממ˘יכ‰  ז‰  ברוחם  ‰נ‰‚‰  ו‡˘ר  י˘ר‡ל  „‡‰ב˙  ‰ענין  על  נפ˘ם  ˘מסרו  זי״ע  נב‚״מ 

˙וספ˙ ברכ‰ ו‰ˆלח‰ ב‰פעולו˙...

‰ווי˙ור  במ„˙  ‡חז  מˆ„ו  ˘‰ו‡  ו‰מורו˙  ‰מורים  ‰מנ‰לים  ˘‡ר  כ˘יר‡ו  ובו„‡י 
ו‡ינו מ˜פי„ על ‰ענין „˜בלו „ע˙י „ו˜‡, ובלב„ ˘י‰י' ˙ועל˙ ל‰ענינים ‡˘ר לפעמים 
˙˜ו˙י  ‰רי  ˙ור˙ך",  ‰פרו   – ‡ז  ‰נ‰   – ל‰'  לע˘ו˙  „"ע˙  ב‰„רך  ‚ם  בז‰  לנ˜וט  ˆריך 
חז˜‰ ˘ע״י ‰נ‰‚‰ זו י˙רב‰ ‰˘לום במחנם ובמיל‡ ˙˙רב‰ ‚ם כן ‰‰ˆלח‰ ב‰פעולו˙, 
ב"ע˙  כנ"ל  ‡בל  פרטים,  ב‡יז‰  חלי˘ו˙  ל˘ע‰  ‚ורמים  ‰ווי˙ור  ע״י  ˘לפעמים  מובן 

לע˘ו˙" ‚ם ‰פס˜ זמני ז‰ ‚ורם ל˘כר ‚„ול ביו˙ר.

ו‰‡י˘ים,  לפי ‰מ˜ומו˙  מ˘˙נים  כי ‰˙נ‡ים  מסמרו˙,  בז‰  ל˜בוע  ˘‡י ‡פ˘ר  מובן 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

מיוח„ בז‰ ˘‡‰רן ל‡ ‰י‰ לוב˘ם "ל‚„ול˙ו" – ‰יינו: ב˙ור ‚„ול‰ עבורו ב‡ופן פרטי 
ל‰"‚בר‡"  ול‡  ל‰"חפˆ‡" „‰כ‰ונ‰  ˘ייכים ‰ם  ˘ב‚„ים ‡לו  פ˘וט  מעי˜ר‡  ˘‰רי   –
ללבו˘ ‡˙ ‡ו˙ם ‰ב‚„ים  יכול ‰ו‡  במ˜ומו,  כ‰ן ‡חר  יבו‡  כ‡˘ר  ר‡י‰:  ו‰‡  „‡‰רן, 
‡ל‡  ‡‰רן  למעל˙  ˘ייך  ז‰  ‡ין  כי   – מ‡‰רן  פחו˙‰  ומעל˙ו  ˘מ„ר‚˙ו  (‡ף  עˆמם 

ל˙פ˜י„ ‰כ‰ונ‰);

לח˘וב,  ‰י‰  יכול   – ‰ז‰  ‰כפורים  ביום  ר˜  ‡‰רן  לב˘  ˘‡ו˙ם  ‰לבן  בב‚„י  ‡ולם 
˘‡פילו  וז‰ו ‰טעם  ומ„ר‚˙ו.  למעל˙ו  ל"‚„ול˙ו" ‰פרטי˙,  מיוח„ים ‰ם  ˘ב‚„ים ‡לו 
במ„ר‚˙  ˘ינויים  ˘י˘  כי ‰יו˙   – ב˘נ‰ ‰ב‡‰  ˘וב  ללבו˘ ‡ו˙ם  יכול  עˆמו ‡ינו  ‰ו‡ 
‰‡„ם מזמן לזמן (מ˘נ‰ ל˘נ‰), לכן ב˘נ‰ ‰ב‡‰ ‡ין ‰ב‚„ים ‰נוכחיים ‰ולמים ‡ו˙ו 

עו„ וי˘ ˆורך בב‚„ים ח„˘ים ‰מ˙‡ימים ל"‚„ול˙ו" „‡ז. 

˘‰יו  לבן  ב‚„י  ˘‚ם ‡ו˙ם  ˘ל ‡‰רן",  ומח„˘ "˘בחו  ב‡ ‰כ˙וב  כ‡ן  ˘„ו˜‡  וז‰ו 
מחליפים מ˘נ‰ ל˘נ‰ – מכל מ˜ום "ל‡ ‰י‰ לוב˘ן ל‚„ול˙ו ‡ל‡ כמ˜יים ‚זיר˙ מלך".

‰חי„ו˘  כי  לפר˘  רˆ‰  ˘ל‡   – ר˘"י  ב„ברי  ל˘בח  טעם  עו„  ‰רווחנו  ומע˙‰   .‰
בכ˙וב ‰ו‡ ר˜ בז‰ "˘ל‡ ‰י‰ לוב˘ן ל‚„ול˙ו" (ו‰בי‡ ז‰ כ‰וספ‰ בלב„, כנ"ל סעיפים ‡-ב): 

עו„ ‰פעם  ב‰ם  מ˘˙מ˘ים  ˘‡ין  ˘בב‚„י ‰לבן „יום ‰כפורים,  ז‰  מיוח„  ‰נ‰ „בר 
ובמיל‡ יכולים לח˘וב ˘‰ם ב‰˙‡ם ל"‚„ול˙ו" ‰פרטי˙ ˘ל ‡‰רן ‰˘˙‡ – י‰י‰ ‚לוי 
יר‡ו ‰כל  ˘‡ז  יו‰כ"פ,  עבו„˙  ˘יע˘ו ‡˙  בפעם ‰˘ני‰  ‰ב‡,  ביום ‰כפורים  ר˜  וי„וע 

˘‡ין ‰כ‰ן-‚„ול מ˘˙מ˘ ב‡ו˙ם ‰ב‚„ים ˘לב˘ ‡‰רן ב˘נ‰ ‰˜ו„מ˙; 

ע„יין  יו‰כ"פ –  עבו„˙  ˘ע˘‰ ‡‰רן ‡˙  ביום ‰כפורים ‰ז‰, ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰  ‡מנם 
‡פ˘ר  ‰רי  כ‚),  (טז,  ˘ם"  "ו‰ניחם  ‰ב‚„ים,   ˙‡ ‚ונז  ˘‡‰רן  וז‰  לכל.  ברור  ‰„בר  ‡ין 

לפר˘ ˘‰ו‡ פ˘וט ˘ומר ‡ו˙ם לעבו„˙ יום ‰כפורים ב˘נים ‰ב‡ו˙. 

[ו‚ם ‡ם ‡‰רן בעˆמו י„ע מי„ ˘ל‡ י˘˙מ˘ו בב‚„ים ‡לו עו‰"פ – ‰רי כ‡˘ר מ„ובר 
נ˙פס  כיˆ„  בעי˜ר  נו‚ע  בז‰  ‰רי  „‡‰רן,  "‚„ול˙ו"  ול˙פ‡ר˙",  "לכבו„  ˘ל  ענין  על 

‰„בר בעיני ‰מון ‰עם ‰רו‡ים (ר‡‰ מור‰ נבוכים ח"‚ פמ"‰)].

בפעם  ‰כפורים  יום  עבו„˙  בענין  „בר  לח„˘  ˘ב‡  מ˘מע  כ‡ן  ‰כ˙וב  פ˘ט  ובכן, 
 ˙‡  '‰ ˆו‰  כ‡˘ר  "ויע˘  ˘‡ז   – ‰כפורים")  יום  "כ˘‰‚יע  ר˘"י:  (וכ„ברי  ‰ר‡˘ונ‰ 
מ˘‰"; ולכן לומ„ ר˘"י ˘עי˜ר ‰כוונ‰ ‰י‡ לח„˘ (ל‡ ‡˙ ז‰ ˘‡‰רן "ל‡ ‰י‰ לוב˘ן 
˘‡‰רן  ‡ל‡)  ‰ב‡‰,  ב˘נ‰  יו‰כ"פ  עם  ז‰  „יו‰כ"פ  ל‰‰˘וו‡‰  ˘ייך  ˘ז‰  ל‚„ול˙ו", 

"ע˘‰ כס„ר ‰ז‰", ˘ז‰ו „בר ˘ר‡ו מי„ על ‡˙ר. ו„ו"˜.   



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

'˜בלו ‚זרו˙י' ‚ם 
כ˘מנו‚„ו˙ ל˘כל 

„בר ‡ל בני י˘ר‡ל ו‡מר˙ ‡לי‰ם ‡ני 
‰' ‡ל˜יכם.

ו˜בל˙ם  ‡ל˜יך   '‰ ‡נכי  בסיני  ˘‡מר˙י  ‰ו‡  "‡ני 
עליכם מלכו˙י, מע˙‰ ˜בלו ‚זירו˙י"

(יח, ב, ר˘"י)

("˜בל˙ם  ‰מלכו˙  ˜בל˙  ˙וכן  לכ‡ו'  וˆ"ב, 
מ‰  כל  עˆמו  על  ˘מ˜בל  ‰ו‡  מלכו˙י")  עליכם 
˘יˆו‰ו ‰מלך, כולל ‚ם ‚זירו˙, ומ„וע ‡"כ מחל˜ 
לכך)  (ובנוסף  מלכו˙י  עליכם  "˜בל˙ם  ר˘"י 

מע˙‰ ˜בלו ‚זירו˙י"?

ו‰בי‡ור בז‰: י˘ מ˜ום לומר ˘ב˜בל˙ מלכו˙ 
מˆו˙  ר˜  ˜בלו  סיני,  ב‰ר  בנ"י  ˘˜בלו  ˘מים, 
ל˘כל,  מנ‚„ו˙  ˘‡ינן  לכ‰"פ  ב˘כל, ‡ו  ‰מובנו˙ 

‡בל ל‡ ˜בלו ‚זירו˙ – ˘‰ינם מנו‚„ו˙ ל˘כל.

˘‰ם  ‰עריו˙  על  ˆיו‰  ˘‰˜ב"‰  לפני  ולכן 
לסבר‡ ‰מ˙ב˜˘˙, ‰ז‰ירם  ב‚„ר ‚זיר‰ ‰מנו‚„˙ 

על ˜בל˙ ‰‚זירו˙.

ו‰טעם ˘'עריו˙' ‰וי ב‚„ר ‚זיר‰ ‰ו‡:

וע„  ורבו",  "פרו  ‰ו‡  ‰ני˘ו‡ין  ˙כלי˙ 
מובן  וע"כ  ב˙ול„ו˙י‰ם,  ‡ח„"  ל"ב˘ר  ˘נע˘ים 
כי י˘ ˘למו˙ בז‰ כ‡˘ר ‰‡˘‰ ‰י‡ "˘‡ר ב˘רו" 
˙לוי  ˘כל ˜יום ‰עולם  ˘חזינן  ובפרט  ˘ל ‰‡י˘. 
‡חיו˙י‰ם,  עם  ‰˙ח˙נו  ‰ר‡˘ון  ‡„ם  ˘בני  בכך 
מט˙ו  ו‰י˙‰  ‡חיו˙  ˘נ˘‡  מˆינו  ביע˜ב  ו‡ף 
מרים  ונול„ו ‡‰רן  נ˘‡ „ו„˙ו  עמרם  וכן  ˘לימ‰, 

ומ˘‰.

בני˘ו‡ין  כי ˜רב‰  נו˙נ˙  ˘‰סבר‡  נמˆ‡ ‡"כ 
ˆריכ‰ ל‰יו˙ מעל‰ ול‡ ‡יסור, ומובנ˙ ‰"‚זיר‰" 
˙˜רבו  ל‡  ב˘רו  ˘‡ר  כל  ‡ל  ‡י˘  ˘"‡י˘  בכך 
 - ל˘מ‰ ‰˜„ימ‰ ‰˙ור‰ "‡ני ‰' ‡ל˜יכם"  ו‚ו'", 

מע˙‰ ˜בלו ‚זירו˙י.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב ע' 83 ו‡ילך)

‡˘˙ו ‰י‡ בי˙ו 
וכפר בע„ו ובע„ בי˙ו ובע„ כל ˜‰ל 
י˘ר‡ל.
(טז, יז)

ביום- ‰‚„ול  לכ‰ן  ‰˙ור‰  מˆיוויי  ‡ח„ 
ו„ר˘ו  בי˙ו",  ובע„  בע„ו  "וכפר  ‰ו‡  ‰כיפורים 
˘‰כ‰ן  ‡˘˙ו",  זו   – "בי˙ו  ב˙חיל˙‰)  (יומ‡  רז"ל 
יום   – ‰˜„ו˘  ביום  נ˘וי  ל‰יו˙  ˆריך  ‰‚„ול 

‰כיפורים.

ולכ‡ור‰ ˙מו‰:

ביו˙ר  ‰˜„ו˘  במ˜ום  נע˘י˙  ‰יום  עבו„ו˙ 
יום   – ביו˙ר  ‰מ˜ו„˘  בזמן  ‰˜ו„˘ים,  ˜ו„˘   –
‰כ‰ן   – ביו˙ר  ‰˜„ו˘  ‰‡„ם  וע"י  ‰כיפורים, 
זו  ו‰˙עלו˙  ˜„ו˘‰  ב˘ע˙  „וו˜‡  ועכ"ז  ‰‚„ול. 
˜ו„˘  ימים  ˘"ז'  ובפרט,  נ˘וי?  ל‰יו˙  ‰ו‡  ˆריך 
ל‰רבו˙  (˘ם)  מבי˙ו"  כ‰"‚  מפרי˘ין  יו‰כ"פ 

ב˜„ו˘˙ו ופרי˘ו˙ו.

ו‰בי‡ור בז‰:

ב˙יב˙  על ‡˘˙ו  לרמז  בל˘ונ‰  ‰˙ור‰ „יי˜‰ 
מ‰כ‰"‚  נ„ר˘  ז‰  ביום  ˘‡כן  כיון  "בי˙ו", 
ל‰˙עלו˙ ב„ר‚˙ ˜„ו˘˙ו, ע„ ˘עניני ‰עולם כולם 
˘"בר‡ו  ‰˜ב"‰  ˘ל  כברי‡‰  ר˜  ל‡  ‡ˆלו  ייר‡ו 
במ‰  ˙כלי˙ו   ˙‡  – מז‰  י˙יר‰  ‡ל‡  לכבו„ו", 

י˘מ˘ בו ‡˙ ˜ונו.

‰ני˘ו‡ין  חיי  ˘כל  בכך  מ˙בט‡  ז‰  וענין 
בי˙  ‰˜מ˙  ‡ח„:  „בר  ר˜  ‰ינם  ‡לי‰ם  ו‰יחס 
˜ור‡  ‡ינו  ולכן  מ‰ני˘ו‡ין.  כ˙וˆ‡‰  בי˘ר‡ל, 
יוסי  ר'  „ברי  ע"„  'בי˙ו',  ‡ם  כי  '‡˘˙ו',  ל‡˘˙ו 
 .  . ‡˘˙י  ל‡˘˙י  ˜רי˙י  ל‡  "מימי  ב)  ˜יח,  (˘ב˙ 

‡ל‡ ל‡˘˙י בי˙י".

̇  חי"ז ע' 172) (ע"פ ל˜וטי ˘יחו

פניניםפנינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰‡י˘  על  ‡˘ם  „חיוב  ב‰"50,  ˙לוי  "‰כל 
‰סיב‰  ‰ו‡  ˘מע˘‰ו  מחמ˙  ר˜  ‰ו‡ 
ו‰‚ורם לחיוב ‰‡˘‰, ובז‰ ‡ף ˜טן (נ‚רר 
ו)נכלל (ע"„ ‰נ"ל, ˘מˆ„ מˆו‰ ˘על ‰‡ב 
מי˜רי  לחנכו,  ‡ו  בנו  עם  ˙ור‰  ללמו„ 
„כיון  ‰כ‡),  ו‰"‰   – ב„בר  מחוייב  ‰˜טן 
מע˘51‰  ˙ור‰  ע"פ  ‰וי  ‰˜טן  ˘מע˘‰ 
"‰ו‡  לכן52  מל˜ו˙,  חיוב  עלי'  ‰מבי‡ 

חרופ‰  ˘פח‰  בי‡˙  (בחילו˜  עפ‰נ"ל   (50
חייב ‡ח„  ˘בעריו˙  ז‰  ‚ם  לב‡ר  י˘  לעריו˙) ‡ולי 
˘ל‡  בין  ב„רכ‰  בין  וחייב  ‰‚ומר  ו‡ח„  ‰מער‰ 
ע„  פטור  חרופ‰  ב˘פח‰  מ˘‡"כ  ועו„,  כ„רכ‰ 
˘י‚מור בי‡˙ו ופטור ˘ל‡ כ„רכ‰ וחייב ר˜ כ˘‰ו‡ 
פ"‚ ‰"י.  פ"‡  ‡יסו"ב  ‰ל'  (רמב"ם  ועו„  ברˆונ‰ 

ב‰  ר˜  ˙לוי  ‰‡יסור  ˘כל  מכיון  כי   – ו˘"נ)  ‰ט"ו. 
וברˆונ‰,  ב˘לימו˙  (‰בי‡‰)  ב‰  ‰פעול‰  ˆ"ל   –

מ˘‡"כ ˘‡ר עריו˙. 

51) ל‰עיר ‚ם ממ‰רי"˜ „לעיל ‰ער‰ 34.

ב‰לכ‰  ˘מסיים  בז‰  רמזו  ˘‰רמב"ם  וי"ל   (52
˘˙˙חייב ‰י‡  ע„  חייב ˜רבן  זו „ו˜‡ "˘‡ין ‰‡י˘ 
 – ‡˘מו"   ˙‡ ו‰בי‡  ˙‰י'  ב˜ור˙  ˘נ‡מר  מל˜ו˙ 

„לכ‡ור‰ ‡ינו נו‚ע ל‰לכ‰ זו.

‚„ול‰  ˘˙‰י'  "ו‰ו‡  ˘כ˙ב  ע"ז  ˜‡י  בפ˘טו˙ 
כיון  לז‰  ו‰טעם  ˘בי‡רנו",  כמו  וברˆונ‰  ובעול‰ 
מספי˜,  ז‰ ‡ינו  כו'". ‡בל  חייב ˜רבן  "˘‡ין ‰‡י˘ 
לעיל  כ˙ב  כבר  ˘‰רי  ‰י‡,  לכ‡ור‰  פ˘יט‡  כי 
(‰ט"ו) ˘ˆ"ל "‚„ול‰ ‰בעול‰ ‰מזי„‰ וברˆונ‰"*.

*) ודוחק גדול לומר שהי' קס"ד שכשם שדין זה שונה 
מלקות  חייבת  שהיא  אפ"ל  הי'  כן  קרבן,  חייב  שהקטן 

במ"ש  קשה  שעדיין  ע"ז  (נוסף  כי  קטנה,  היא  אם  גם 

"בעולה וברצונה", הרי) אין עונש מלקות לקטנה.

מבי‡53 ˜רבן"54.

ויום  ˘נים  ט'  "בן  ˘‚ם  מבו‡ר ‰טעם  ˘בז‰  ‡ל‡ 
מבי‡  ו‰ו‡  לו˜‰  ‰י‡  חרופ‰  ˘פח‰  על  ˘ב‡   '‡
ב˘פח‰  „‰‡י˘  ˜רבן  חיוב  ‚„ר  ˘כל  כיון  ˜רבן", 
חייב˙  ˘‰י‡  מע˘‰  כ‡ן  ˘נע˘‰  מˆ„  ב‡  חרופ‰ 

מל˜ו˙ ע"ז.

˘ם  ‡יסו"ב  ‰ל'  ספר  ב˜רי˙  ˘מפר˘  מ˘מע  וכן 
על  בי‡‰ ‰ב‡  ˘בי‡˙ו  ויום ‡'  ˘נים  ט'  ˘כ˙ב "בן 
˘פח‰ חרופ‰ ‰ו‡ מבי‡ ˜רבן כיון ˘‰י‡ לו˜‰ „כל 
„בריו  ור‡‰  כו'".  כ„ילפינן  ˜רבן  ‰ו‡  לו˜‰  ˘‰י‡ 

ב‰ל' ˘‚‚ו˙ ˘ם.

˘ז‰  מ˘מע  ˘לפנ"ז  וב‰ער‰  כ‰נ"ל  וע"פ   (53
„ע˙"  בן  וי‰י'  ˘י‚„יל  ע„  (˜רבן)  מבי‡  "˘‡ינו 
‡ל‡  ˜רבן,  חיוב  עליו  נע˘‰  ‡ז  ˘ר˜  לפי  ל‡  ‰ו‡ 
˘)‡ינו  ‡ל‡  ˙יכף  עליו  (˘‰חיוב  ‰ל˘ון  כפ˘טו˙ 
כ˙יב  "„ב˜רבנו˙  כיון  ו‰טעם  ˘י‚„יל.  ע„  מבי‡ 
‰ל'  עוז  (מ‚„ול  ˙זבחו‰ו"  לרˆונכם  וכ˙יב  רˆון 
וז‰  ˘י˜„י˘ ‰˜רבן  ˘ˆריך  ˘ם) ‡ו "מ˘ום  ‡יסו"ב 
ר˜ במופל‡ סמוך ל‡י˘" (ˆפע"נ ‰˘למ‰ ו, „. וכ"פ 

בכס"מ ברמב"ם ‰ל' ˜"פ פ"ב ‰"„).

„ס"ל  ספי"‚  פסו‰מ"˜  ‰ל'  רמב"ם  ר‡‰    (54
‰ולכ‰  ‰"ז  ˆריך  ˘‡ינו  במ˜ום  "מ‰לך  ‡ם  ˘‚ם 
וע"פ  ע"ז.  פלי‚  ו‰ר‡ב"„  ב‰",  פוסל˙  ו‰מח˘ב‰ 
בי‡ור ‰ˆפע"נ ב‚„ר ‰ולכ‰ (ר‡‰ ˆפע"נ ע‰"˙ ר"פ 
ע' 39.  ˘ם  חי"„  ל˜ו"˘  ור‡‰  נ‡, ‚.  מ‰„"˙  מסעי. 
נע˘‰  ‰מוכרח  „„בר   (188 ע'  חי"ז  ל˜ו"˘  ו˘"נ. 
בז‰ ‰רמב"ם  ˘‚ם  י"ל  כו',  בפ"ע  ח˘יבו˙  בז‰  ‚ם 
˘‡ינו  ב„בר  ˘‚ם  ‡זלי,  ל˘יט˙יי‰ו  ו‰ר‡ב"„ 
מוכרח בעˆם, ור˜ בפועל בנ„ו"ז ‰י' פעול‰ זו ‰כנ‰ 
לפני ‰זרי˜‰) ‚ם  לפעול‰ ‡חר˙ (‰‰ולכ‰  ו‰כ˘ר‰ 
ב‰ נע˘‰ ‚„ר מˆו‰. וע„"ז בנ„ו"„ ב˘פח‰ חרופ‰. 
(‡ל‡  ‰˜טן  על  פסח  ב˜רבן  ‰רמב"ם  „ע˙  וע„"ז 

˘ב‰ולכ‰ נע˘‰ עבו„‰ בפ"ע כנ"ל).
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 ח 
יסי˜ בבי‡ור „ין ˜טן ב˘פח‰, „‰כ‡ כיון 
‰מחייב  מע˘‰  מ˙˜יים  מע˘יו  ˘ע"י 

מ„‡וריי˙‡ – ‡ף לו י˘ חל˜ בז‰

ב˜טן  ז‰  כעין  לומר  ‡פ˘ר  ‰נ"ל  ע"פ 
˘פח‰  על  ˘ב‡   '‡ ויום  ˘נים  ט'  "בן 
˜רבן",  מבי‡  ו‰ו‡  לו˜‰  ‰י‡  חרופ‰ 
חיוב  כ‡ן  נע˘‰  בי‡˙ו  ˘ע"י  ˘מ‡חר 
‰˘פח‰  (על  ‰˙ור‰  מן  ˘‰ו‡  (מל˜ו˙) 
‰מבי‡‰  פעול‰  ‰י‡  ופעול˙ו  חרופ‰), 
זו  פעול‰  נע˘˙‰   – מל˜ו˙  לחיוב 
בח˘יבו˙ ו˙ו˜ף מן ‰˙ור‰ בנו‚ע ל‰פועל 

ו"מבי‡ ˜רבן", ‰יינו „בעי כפר46‰.

˘פח‰  ‡יסור  בין  (לחל˜  בז‰  ו‰טעם 
פטור  ˘‰˜טן  ‰יכ‡  עריו˙,  ו˘‡ר  חרופ‰ 
חילו˜  מחמ˙  ˘‰ו‡  לומר  י˘  ל‚מרי47), 
‰כללי בין ‡יסור ˘פח‰ חרופ‰ ל˘‡ר עריו˙, 
מ˘ונ‰  זו  ˘פח‰  "בי‡˙  ‰רמב"ם48  ובל˘ון 
‰י‡  ˘‰רי  ˘ב˙ור‰  ‡סורו˙  בי‡ו˙  מכל 
˜רבן  חייב  ו‰ו‡  ˙‰י',  ב˜ור˙  ˘נ‡מר  לו˜‰ 
˘ו‚‚  ‡ח„  ‡˘מו   ˙‡ ו‰בי‡  ˘נ‡מר  ‡˘ם 
‡˘ם".  מבי‡  חרופ‰  ב˘פח‰  מזי„  ו‡ח„ 
˘נ˘˙נ‰ ‰עונ˘ ‰וי  מ˘מע „מ‰  ז‰  „מל˘ון 
זו  ˘פח‰  "בי‡˙  (‡יסור)  „עˆם  לומר  ר‡י' 

מ˘ונ‰".

וכן ‰מ˘יך ‰רמב"ם, "‰ב‡ עלי' בי‡ו˙ 
‡˘ם  מבי‡  ב˘‚‚‰  בין  בז„ון  בין  ‰רב‰ 

˘„"ח  ור‡‰  ˘ם.  לרמב"ם  ‰מלך  י„  עיי‚"כ   (46
כללים מערכ˙ ˜ו"ף כלל נב.

‰י"‚  פ"‡  ‡יסו"ב  ‰ל'  רמב"ם  ˘ם.  כרי˙ו˙   (47
ו‡ילך.

48) ˘ם פ"‚ ‰י"„.

בי‡‰  כל  על  מל˜ו˙  חייב˙  ‡ח„ ‡בל ‰י‡ 
פירו˘,  ל‡ווין.  חייבי  כ˘‡ר  כו'  ובי‡‰ 
ל‡ווין,  חייבי  ב‚„ר  ‰בי‡‰  ‰וי‡  „ל‚ב‰ 

מ˘‡"כ ל‚בי ‰‡י˘49.

וי˘ לומר „בז‰ ‰י‡ ‰‰סבר‰ במ"˘ ‰‰"מ 
"מפני ˘‰ו‡ סובר ˘‰כל ˙לוי ב‰ כו'", ר"ל, 
‰‡י˘  לו˜‰   ‰˘‡‰˘ "בזמן  ‡מרו  „ב‚מר‡ 
מבי‡  לו˜‰ ‡ין ‰‡י˘  מבי‡ ˜רבן ‡ין ‰‡˘‰ 
י˘כב  כי  ו‡י˘  „כ˙יב  רב‡  מנלן, ‡מר  ˜רבן, 
נחרפ˙  ˘פח‰  ו‰י‡  זרע  ˘כב˙   ‰˘‡  ˙‡
נ˙ן  ל‡  חופ˘‰  ‡ו  נפ„˙‰  ל‡  ו‰פ„‰  ל‡י˘ 
˜ר‡  מי˘˙עי   ‡˜ ב‡י˘  ‰כ‡  ע„  מכ„י  ל‰, 
לכ˙וב  ולבסוף  ל‰'  ‡˘מו   ˙‡ ו‰בי‡  נכ˙וב 
ב˜ור˙ ˙‰י' ‡מ‡י כ˙ב רחמנ‡ ברי˘‡ ב˜ור˙ 
˙‰י' ולבסוף כ˙ב ו‰בי‡ ‡˙ ‡˘מו ל‰', ‰"˜ 
ל‰'  ‡˘מו   ˙‡ ו‰בי‡  ‰י‡  ˙‰י'  ב˜ור˙  ‡ם 
ו‡ם ל‡ ˙‰י' ב˜ור˙ ל‡ יבי‡ ‰ו‡ ‡˙ ‡˘מו".

"סימן"  ב‚„ר  ר˜  ולמ„ ‰רמב"ם „‡י"ז 
‡ל‡  בעונ˘‰,  ˜רבנו  ˙ור‰  ˘˙ל˙‰  מ‰ 
‰ו‡ כעין טעם וסיב‰, „"ו‰בי‡ ‡˙ ‡˘מו 
ממ‰  ˙וˆ‡‰  ‰וי  ‚ו'"  עליו  וכפר  ‚ו'  ל‰' 
 ˙‡ (˘‰בי‡  ˙‰י'  לב˜ור˙  ו‰בי‡  ˘‚רם 

‰‡˘‰ לי„י חיוב מל˜ו˙).

„„ו˜‡  ב˜טן,  ‡ף  ‰„בר  ˘ייך  ולכך 
על ‰בועל  ו‰חיוב  ˘‰‡יסור  עריו˙  ב˘‡ר 
עˆמו, ‡י ‡פ˘ר  מˆ„  בכל ‡ח„  ו‰נבעל˙ 
ועונ˘ים (‡ף  חיובים  ˘ום  על ˜טן  ל‰טיל 
‡פ˘ר  ו‡י  כפר‰)  מˆ„  ˘‰ו‡  חיוב  ל‡ 
‰˘ני,  על  ˘י˘נו  ב‰חיוב  ל‰‚רר  ‡ף  לו 
(„‡יסור  מˆי‡ו˙  ‰וי  ‰בועל  „פעול˙ 
חרופ‰,  ב˘פח‰  מ˘‡"כ  בפ"ע.  וחיוב) 

˘ל„ע˙  ו˘ם,  ˘ם.  ‡יסו"ב  ‰ל'  ˆפע"נ  ר‡‰   (49
‰רמב"ם "‰חיוב ‰ו‡ ר˜ ב‰ ול‡ בו".

י

יינה של תורהיינה של תורה

מע˘‰ בני ‡‰רן ב„רך ‰פנימיו˙
"ו‡ל יבו‡ בכל ע˙ ‡ל ‰˜ו„˘" -  ר˜ ע"י ביטול ‡פ˘ר לבו‡ ‡ל ‰˜ו„˘ / עבו„˙ ‰' 
"יˆ‡  ע˜יב‡  רבי   / עˆמו  ל˘לימו˙  ול‡  ‚בו‰"  "לˆורך  ל‰יו˙  ˆריכ‰  מ‡ו„ך  „בכל 

ב˘לום" כיון ˘"נכנס ב˘לום" / "‡ם רı לבך ˘וב ל‡ח„"

לפני  ב˜רב˙ם  בני ‡‰רון  ˘ני  ˘ל  מי˙˙ם  ‰˜„ו˘, ‡ו„ו˙  „ברי ‰‡ור-‰חיים  י„ועים 
 .'‰ לפני  ב˜רב˙ם  ‰„רך  ז‰  על  ˘‰י˙‰  מי˙˙ן  „רך  למ˘‰   '‰ "„יבר  וימו˙ו1:   '‰
סו„ ‰נ˘י˜‰ ˘ב‰  ו‰ו‡  מ˙ו,  ובז‰  בחיב˙ ‰˜ו„˘  לפני ‡ור ‰עליון  פירו˘: ˘נ˙˜רבו 
כל ‰ˆ„י˜ים, ‡ל‡ ˘‰‰פר˘ ‰ו‡ ˘‰ˆ„י˜ים  למי˙˙  ו‰נ‰ ‰ם ˘וים  מ˙ים ‰ˆ„י˜ים, 
‰נ˘י˜‰ מ˙˜רב˙ ל‰ם ו‡לו ‰ם נ˙˜רבו ל‰. ו‡ומרו ב˜רב˙ם לפני ‰', ו‡ומרו וימו˙ו 
ב˙וספו˙ ו‡"ו, רמז ‰כ˙וב ‰פל‡˙ חיב˙ ‰ˆ„י˜ים: ˘‰‚ם ˘‰יו מר‚י˘ים במי˙˙ם ל‡ 
נמנעו מ˜רוב ל„בי˜ו˙, נעימו˙, עריבו˙, י„י„ו˙, חביבו˙, נ˘י˜ו˙, מ˙י˜ו˙ ע„ כלו˙ 

נפ˘ו˙ם מ‰ם".

בחסי„ו˙ חב"„ מבו‡ר עפ"ז „‚„ר ‰"חט‡" ב"˜רב˙ם לפני ‰'" – ‰ו‡ ב"וימו˙ו"2: 
˘˙˘ו˜˙ם ורˆונם ‰עזים ל‰י„ב˜ ל˜ב"‰ ב"„בי˜ו˙, נעימו˙, עריבו˙, י„י„ו˙, חביבו˙, 

1) ריש פרשתנו ד"ה "או יאמר".

2) ראה בעניין זה בארוכה בד"ה אחרי מות תרמ"ט (בספר המאמרים תרמ"ט), ובד"ה זה תשכ"ב 
(בספר המאמרים תשכ"ב).
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בחינ˙ "רˆו‡"  מן ‰כניס‰,  מנע ‡ו˙ם  ל‡   – מ‰ם"  נפ˘ו˙ם  כלו˙  ע„  מ˙י˜ו˙  נ˘י˜ו˙, 
בלי "˘וב"3. 

ממני  ‚„ולים  ˘‰ם  ‡ני  ("רו‡‰  ‡‰רן  בני  ˘ל  ו˜„ו˘˙ם  מעל˙ם  ל‚ו„ל  ז‰,  מע˘‰ 
ב‚ופים.  נ˘מו˙  לפניו  ˘יעב„ו  ‰ו‡  מ˜ום  ˘ל  ˘רˆונו  כיוון  לעוון,  נח˘ב   – וממך4") 
ו"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים5" „ו˜‡, וכל˘ון ‰"ספר יˆיר‰"6: "‡ם 

רı לבך – ˘וב ל‡ח„"!

[„בר ז‰ רמוז ‡ף במ„ר˘י חז"ל, ב‰ם מˆינו בי‡ורים נוספים בחט‡ בני ‡‰רן7: נכנסו 
לפני ולפנים; מחוסרי ב‚„ים נכנסו למ˜„˘; ל‡ ‰יו ל‰ם בנים; ול‡ ‰יו ל‰ם נ˘ים.

„"נכנסו לפני ולפנים" בוו„‡י רומז על ‡ו˙‰ ˙˘ו˜‰ נפל‡‰ ו„בי˜ו˙ "לפני ולפנים" 
ב‚„ים" – "ב‚„ים"  לחיים ‰ר‚ילים; "מחוסרי  וחזר‰  על ‰יˆי‡‰ ‰חוˆ‰  לח˘וב  בלי   –
רומזים על ‰מˆוו˙ ˘נע˘ים לבו˘ים לנפ˘8 (˘‰מˆוו˙ ‰‚˘מיו˙ ל‡ ‰ופכו˙ ל‰יו˙ חל˜ 
מן ‰נפ˘ – כמו ב˙למו„ ˙ור‰ – ‡ל‡ לבו˘ים ˜„ו˘ים), ו‰ם ל‡ ‰יו עם "לבו˘ים" ‡לו 
ו„בי˜ו˙  בעלי‰  בבירור ‰עולם ‡ל‡  ל‡ ‰י'  ˘רˆונם  כיון  מע˘יו˙,  במˆוו˙  ˘ל ‰עס˜ 
בפרי'  לעסו˜  רˆו  ˘ל‡  רומז  נ˘ים"  ל‰ם  ‰יו  ו"ל‡  בנים"  ל‰ם  ‰יו  ו"ל‡  בעליונים; 
ו„בי˜ו˙  מן ‰עולם  יˆי‡‰  ב˙נוע˙ ‰נפ˘ ‰‰פוכ‰ –  ויי˘וב ‰עולם, ‡ל‡ ‡„רב‰  ורבי' 

ב‡לו˜ים].

בלי  "רˆו‡"  ˘ל  ז‰  ב"עוון"  כללי˙  ˜ו˘י‡  ל‰˜„ים  י˘  ‰„ברים,   ˙‡ ל‰בין  כ„י 
˘ל "ב˜רב˙ם  נעלי˙  כ‰  ב„ר‚‡  ˘בעומ„ו  מ‰‡„ם  ל˙בוע  ני˙ן  כיˆ„  "˘וב". „לכ‡ור‰ 
ב‰  יזכור   – מ˙י˜ו˙"  נ˘י˜ו˙,  חביבו˙,  י„י„ו˙,  עריבו˙,  נעימו˙,  ב"„בי˜ו˙,  לפני ‰'", 

ב˘ע‰ ˘ˆריך ‰ו‡ ל"˘וב" לעולם ולע˘ו˙ רˆון בור‡ו במע˘ים ‚˘מיים?!

ובפרט ˘‡‰ב‰ זו ל‰' – מˆוו‰ ‰י‡, כמפור˘ ב˙ו‰"˜9: "ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰' ‡לו˜יך ו‚ו' 
בכל מ‡ו„ך" – ˘"מ‡ו„" מ˘מעו מעל ומעבר לכל מי„‰ נכונ‰, למעל‰ מ"בכל לבבך" 

תשוקה  עניינו  "רצוא"  ושוב":  רצוא  "והחיות  יד)  א,  (יחזקאל  יחזקאל  במרכבת  הפסוק  ע"פ   (3
ועשיית  המעשיות  המצוות  בקיום  העולם  לחיי  לשוב  עניינו  ו"שוב"  בשכינה,  לדביקות  וגעגועים 

רצונו ית' שחפץ שתהיה הנשמה בגוף דוקא.

4) ראה רש"י ויקרא י, ג.

5) תנחומא נשא כד ועוד. וראה תניא פל"ו ועוד.

6) פ"ג מ"א. וראה המבואר בזה בתניא ליקוטי-אמרים פ"נ.

7) ראה תו"כ ריש פרשתנו. ויק"ר פ"כ, ח-ט. במדב"ר פ"ב, כג. תנחומא אחרי ו.

8) ראה בזה תניא פ"ה. אגרת-הקודש סי' כט.

9) דברים ו, ה.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‡ביו נ˘‡ר כ‡ן חיוב מˆ„ ˙ור40‰.

 ז 
על  ˘נמנ‰  ב˜טן  ‰רמב"ם  ˘יט˙  יב‡ר 

פסח ר‡˘ון

בי‡ור  ‚ם  ‰ו‡  ‰נ"ל  „רך  „על  וי"ל 
‰רמב"ם  על  ˜ור˜וס  „מ‰ר"י   ıירו˙‰
לענין ˜רבן פסח ["‡ם ˘חטו עליו בר‡˘ון 
ל˜טן41  רביי'  „רחמנ‡  "כיון   – פטור"] 
˘י˘חטו עליו וממנין ‡ו˙ו נפטר ‰ו‡ בכך 

מן ‰˘ני'".

פ„יון  במˆו˙  ו‡ילך  ע' 44  חי"‡  ל˜ו"˘  ר‡‰   (40
˘ל‡  ‰טעם  ˘ם   19 ל‰ער‰  וב˘ו‰"‚  ומיל‰.  ‰בן 

‡מרינן כן ‚ם בפ„‰"ב ומיל‰ (כב˙"˙).

במ˘"כ ‰ˆ"ˆ  ל‰עיר  י˘  בפנים  בי‡ור ‰נ"ל  וע"פ 
מ„"ס  מחויב  ˘ב‰ם  מˆו˙  ל˘‡ר   ˙"˙„ ‰חילו˜ 
מ˘‡"כ ב˙"˙ ˘מחויב ‰‡ב מ„‡וריי˙‡ ו‡"כ ˘מ‡ 
מ‰˘˜ו"ט ‰י„וע‰ ‰‡ם „רבנן  חיוב –  י˘  על ‰˜טן 
‡˙וון  בערכו.  כללים  ˆפע"נ  (ר‡‰  ‰חפˆ‡  על  חל 

„‡וריי˙‡ כלל יו„. ובכ"מ).

˘מל˘ון  ר‡י'  במˆו˙  ז‰  מעין  י"ל  לכ‡ור‰   (41
"עם  לעלו˙  ˘‰חיוב  מ˘מע  נ‚  במ"ע  ‰רמב"ם 
‰ו‡  לב„ו"  ל‰לך  לו  ˘‡פ˘ר  לו  ˘י˘  זכר  בן  כל 
 –  ‚"‰ פ"ב  ח‚י‚‰  ‰ל'  ברמב"ם  וכ"מ  מ„‡וריי˙‡, 
ברכו˙  ˆיˆי˙  ב‰ל'  כמ"˘  מ„"ס  ˘‰ו‡  כ˙ב  ˘ל‡ 
וכן  ˘ם).  ספר  ו˜רי˙  לח"מ  ר‡‰  ולולב (‡בל  סוכ‰ 
(ור‡‰  מי"‡  פ"„  חל‰  ל‰רמב"ם  בפי‰"מ  מפור˘ 
פיס˜‡)  ‰מ˙חיל  ˜טע  סוף   ‡ (ו,  ח‚י‚‰  טו"‡ 
„(ב"˘  „˜טן  מ˘מע   ‡"‰ פ"‡  ח‚י‚‰  „מירו˘למי 
ל˘‡יל˙ו˙  ˘‡ל‰  ור‡‰ ‰עמ˜  מ‰"˙.  חייב  ב"‰  ו) 

˘‡יל˙‡ ˜לז ס˜"ב „ל‰רמב"ם ‰ו‡ ‚ם ל˜רבן),

רבי'  ‰˙ור‰  ‰רי  זכורך"  "כל  ˘נ‡מר  מכיון  כי 
מובן  ועפ"ז  מ„‡וריי˙‡.  במˆו‰  נכללו  ‡"כ  ל˜טן, 
כ˙ב  ˘בבבלי  ‡ף  זכורך"  „"כל  ‰כ˙וב  ˘‰בי‡  מ‰ 

„˜ר‡ ‡סמכ˙‡ בעלמ‡.

"כ„י  חיוב  מ‰"˙  „י˘  לכ‡ור‰  ‰ו‡  חי„ו˘  ועפ"ז 
לחנכו במˆו˙" ור‡‰ ‰עמ˜ ˘‡ל‰ ˘ם. ו‡כ"מ.

מ‰  ב‰˜„ם  כוונ˙ו,  בבי‡ור  „י"ל 
‰רמב"ם  ב„ין  מרו‚ˆוב42  ‰‚‡ון  ˘בי‡ר 
פטור", „מיירי  בר‡˘ון  עליו  ˘חטו  „"‡ם 
‰˜רבן  על  ‰˜טן   ˙‡ ‰‡ב  ב˘מנ‰  „ו˜‡ 
מן  ‰ו‡  פטור  ˘‡ז  חבור‰,  מבני  כ‡ח„ 
‰˘ני. ‡בל ‡ם ˘חיט˙ ‰˜רבן ‰י˙‰ ב‡ופן 
‡בו˙"  ל)בי˙   ‰˘)" ב˙ור  נכלל  ˘‰˜טן 
„‡וריי˙‡  ‡בו˙  לבי˙   ‰˘„ ‡˙"ל  (‡פילו 
‰„בר,  וטעם  ב˘ני.  ‰˜טן  מחוייב  ‰ו‡), 
„מ‰ ˘‰˜טן ר˘‡י ל‡כול מ„ין "˘‰ לבי˙ 
ול‡  ‰‡ב,  ‡ל  בטל  מ‰יו˙ו  ‰ו‡  ‡בו˙" 
ב˙ור˙  ז‰  ˜טן  ולכך  בפ"ע,  ‚בר‡  ב˙ור 
פסח43.  ˜רבן  במˆו˙  ‰י'  ל‡  בפ"ע  ‚בר‡ 
ו„ו˜‡ ‰יכ‡ ˘‰‡ב מנ‰ ‡˙ בנו על פסחו, 
ו‡ז  עˆמו,  ‰בן  עבור  (‚ם)  ‰˜רבן  נ˘חט 

פטור ‰ו‡ ב˘ני.

ועפ"ז מובן ˘‰‰סבר‰ ב„ין ז‰ ‰י‡ ע"„ 
‰מבו‡ר לעיל44, „כיון ˘‡מר‰ ˙ור‰ ˘‰˜טן 
(‰יינו  ‰˜רבן  על  ‰מנויים  מן  ל‰יו˙  יכול 
ב˙ור ‚בר‡ בפ"ע), „מˆ„ מˆו˙ ‰˙ור‰ (על 
פסח45,  ˜רבן  מˆו˙  ב‚„ר  ‰˜טן  ‰וי  ‰‡ב) 

לכן ב˘˘חטו עליו בר‡˘ון פטור ב˘ני.

42) ˆפע"נ ‰ל' ˙רומו˙ פ"ב ‰י"ב (מ‚, סע"ב סי' 
יו„) "„‚בי פסח ברמב"ם . . מיירי ˘כבר ‰‚יע לי"‚ 
ולכך  ˘לו ‡ז  ˘ערו˙ ‰˘יעור  ב'  נ‚מרו  ל‡  ר˜  ˘נ‰ 
ולכך  למפרע  ‚„ול  „‰ו‰  י"ל  נ‚מר  כבר  בפ"˘  ‡ם 
‡"ˆ". ועיי"˘ מ‰ ˘מבי‡ מפסחים ˆב, ב למ"„ „רך 
רחו˜‰ רחמנ‡ פטרי' ומ"מ ‡ם ע˘‰ פסח יˆ‡ כו'. 

43) ל‰עיר מל˘ון ‡„‰"ז ב˘ו"ע ‰ל' ˘ב˙ ס˘מ"‚ 
ס"ח. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"ו ע' 69 ו‡ילך.

‚ם  מובן  ‰נ"ל  ביסו„  ‰רמב"ם  „ברי  בי‡ור   (44
יו˙ר  ו˘ייך  יומ˙˜  מפר˘י ‰רמב"ם. ‡בל  ˘‡ר  ע"פ 

לנ„ו"„ – ע"פ ‰ˆפע"נ. ור‡‰ ל˜ו"˘ ˘ם.

45)  וע„"ז (וי˙יר‰ מזו) י"ל במˆו˙ ‰˜‰ל, בנו‚ע 
ל‰טף. נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ בל˜ו"˘ חי"ט ע' 363 ו‡ילך.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ו 
יבי‡ „ו‚מ‡ לז‰ מ„ין ˘מח˙ יו"ט ב‡˘‰ 

ל˘יט˙ ‰˙וס'

במˆוו˙  מˆינו  ל‰נ"ל  ו„ו‚מ‡ 
מח‰ בר‚ל – „ל‡ביי35  „‡וריי˙‡34, בחיוב̆ 
בבבל  ופר˘"י36:  מ˘מח‰".  בעל‰   ‰˘‡"
בב‚„י ˆבעונין כו'. ו‰˜' ע"ז ‰˙וס'37 מ‰‡ 
„‡מרו בח‚י‚‰: ‡יז‰ו ˜טן („פטור מר‡י') 
‡ביו  ˘ל  בי„ו  ל‡חוז  יכול  ˘‡ינו  כל 
וב‚מר‡  ‰בי˙,  ל‰ר  מירו˘לים  ולעלו˙ 
‡˙יי'  מ‡ן  ‰כ‡  "ע„  פריך  רע"‡)  ו,  (ח‚י‚‰ 

ב˘מח‰  ‡ימי'  „מיחייב‡  ‰כ‡  ע„  ומ˘ני 
לעלו˙  ˘ז˜ו˜‰  מ˘מע  וכו'),  (‡יי˙˙י' 
בעל‰  ר"˙  ומפר˘  ˘מח‰.  ˘למי  מ˘ום 
וכו'  עלי'  ול‡  בעל‰  על  ˘‰חיוב  מ˘מח‰ 
ו‰‡ „˜‡מר בח‚י‚‰ „מחייב‰ ‡מי' מ˘ום 

בעל‰ ול‡ מ˘ום ‰י‡".

 ‰˘‡‰ ˘על  „‡ף  ‰˙וס',  ל˘יט˙  חזינן 
מח‰),  מח‰ („˘למי̆  מˆ"ע לי˙‡ לחיוב̆ 
 ˙‡ ל˘מח  ‰בעל  על  ˘מˆו‰  כיון  מי‰ו 

ס˜כ"ו:  מ‰רי"˜  (˘ו"˙)  ל„ע˙   – „ו‚מ‡  עו„   (34
לו˜ח  ˘‡ין  לע„ו˙ ‡ע"‚  פסול  בריבי˙  ו‡ע"‚ „לו‰ 
ל˜יח˙  ˘עביר˙  „כיון  לע"„  נר‡‰  ˘לו  ˘‡ין  ממון 
מבלע„ו  ו‡"‡  נע˘י˙  ‰לו'  י„  על  „מלו'  ‰ממון 
מלו‰ ‰ב‡‰  ˙למו„‡  ו‰יינו „מ˘ני  חמס.  ע„  ח˘יב 
‰מלו‰  ע"י  נע˘י˙  ‰ריבי'  ˘‰לו‡˙  כלו'  בריבי˙ 

ו‰לו‰ ו‡"‡ ל‰ זול˙‰.

וב˘ו"ע ‡„‰"ז רי˘ ‰ל' רבי˙ – ˘‰ו‡ מפני חומר 
ל‡ח"ז  ˙יכף  ˘ם  ‰ב‡  על  טעם  ˘ז‰ו  וי"ל  ‰עון, 
˘י˘ ‡ז‰ר‰ מיוח„˙ ללו‰ – ‡בל מס‚נון ‰ל' מ˘מע 

„˜‡י ‚ם על לפניו. – ור‡‰ ב‰מˆוין במ"מ ˘ם.

35) ר"‰ ו, סע"ב. ˜„ו˘ין ל„, ב. 

36) ר"‰ ˘ם. ור‡‰ פר˘"י ˜„ו˘ין ˘ם.

‚ם  ור‡‰  (ועו„ ˜ו˘יו˙).   ‰˘‡ ‰"„ ˘ם  ר"‰   (37
„"‰ ‰נ"ל ˜„ו˘ין ˘ם.

מˆו‰,  ב‚„ר  נח˘ב˙  ˘מח˙‰  ‡ף  ‡˘˙ו, 
 . "„מחייב‡  בל˘ון  ע"ז ‰˘"ס  ˘נ˜ט  וע„ 
˘ל˘ון  ורבי'  כבפרי'  (ו„ל‡  ב˘מח‰"38   .

‰ר"ן ‰ו‡ "י˘ ל‰ מˆו‰")39.

בנו‚ע  ז‰  על „רך  לב‡ר  י˘  וע"פ ‰נ"ל 
 ˆ"ˆ‰ וכבי‡ור  ‰˜טן,  על   ˙"˙ לחיוב 
 ˙"˙„ "כיון  (ס"ב):  ‰נ"ל  ‰רמב"ם  ב„ע˙ 
‡ין  מˆו˙  „ב˘‡ר  מˆו˙  ל˘‡ר  „מי  ל‡ 
‡ל‡  מ„‡וריי˙‡  בנו  לחנך  מחוייב  ‰‡ב 
מ„"ס ‡בל ב˙"˙ מחוייב ‰‡ב מ„‡וריי˙‡ 
ללמו„ ‡˙ בנו כו' ‡"כ ˘מ‡ ‚ם על ‰˜טן 
י˘ חיוב מ„‡וריי˙‡". – „י˘ לומר ‰פירו˘ 
„‡וריי˙‡  חיוב  ˘י˘נו  „כיון  ב„בריו, 
„‰˜טן,  ‰לימו„  מע˘‰  על  ‰‡ב)  (מˆ„ 
‰וי לימו„ו ב‚„ר חיוב. ולכך, כ˘ל‡ למ„ו 

ל˘יט˙יי‰ו  ו‰ר‡ב"„  בז‰ ‰רמב"ם  וי"ל „‚ם   (38
‰רמב"ם  כ˙ב  ס‰"‡)  (פ"‡  ח‚י‚‰  „ב‰ל'  ‡זלי. 
"ל‡  כ˙ב  ו‰ר‡ב"„  זו"  במˆו‰  חייבו˙  "ונ˘ים 
˘˙על‰  בעל‰  עם  ˘˙˘מח  ב˘מח‰  ‡ל‡  ב˜רבן 
עמו ו‰ו‡ י˘מח ‡ו˙‰". ובלח"מ (ור‡‰ כס"מ) ˘ם, 
וכ‡ביי,  כפי' ‰˙וס'  כר˘"י ‡ל‡  ס"ל  ל‡  „‰רמב"ם 
על ‰‡˘‰ ‡ל‡  טעמו "„כיון „‡ין ‰חיוב  ו‰ר‡ב"„ 
במˆו‰  חייבו˙  ונ˘ים  לומר  לו  ‰י'  ל‡  ‰בעל  על 
זו". ועפ"ז ר˘"י ו˙וס' וכן ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ (ר‡‰ 
חינוך ‡ם  במˆו˙  ל˘יט˙יי‰ו ‡זלי  לעיל ‰ער‰ 15) 

ע"י ז‰ ˘‰ו‡ ב‚„ר ‰מˆו‰ – נע˘‰ מחוייב ב„בר.

˘‚„ר  כ‰נים",  "ברכ˙  לנ„ו"„  „ו‚מ‡  עו„   (39
˙ובן  ועפ"ז  לי˘ר‡ל.  מברכים  ˘כ‰נים  ‰מˆו‰ ‰ו‡ 
ל˜יימם  כו'  בפ‰  ‰˙לויו˙  כו'  (מ"ע  ‰חר„ים  „ע˙ 
ב  כ„,  (כ˙ובו˙  ו‰‰פל‡‰  יח)  ‡ו˙  פ"„  יום  בכל 
‡ו"ח  ב˘ע"˙  ‰וב‡  ע˘‰)  „‡יסור   ‰"„ בר˘"י 
ס˜כ"ח ס˜"ב ˘י˘ מˆו˙ ע˘‰ על ‰י˘ר‡ל ˘י˙ברך. 
מ˜ום ‡ע"‚ „ב˙ור‰  בכל  מˆינו  וכן  ˘ם:  וב‰פל‡‰ 
על  ‰מˆו‰  ‰עו˘‰,  על  ‡ל‡  ‰ˆיווי  מפור˘  ‡ינו 
ע˘‰  ו‰מˆו˙  עלי'  יב‡  יבמ‰  ביבם  כ‚ון  ˘ני‰ם, 
כי  בפו"ר,  (ול‡ ‰בי‡ „ברי ‰ר"ן ‰נ"ל  כו'  עלי'  ‚ם 

‰‡˘‰ במˆו˙ יבום ‰י‡ יו˙ר מ‡˘ר בפו"ר).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ו"בכל נפ˘ך", בלי ‚בול ממ˘!

ומבו‡ר בז‰ ב„רו˘י ‰חסי„ו˙, ˘עו„ ב‰˙חל˙ ‰"רˆו‡" ו‰˙˘ו˜‰ ל‡לו˜ו˙ – חייב 
‰‡„ם ל‰עמי„ ‡˙ עˆמו ב‡ופן כז‰, ˘בוו„‡י "י˘וב" ל‚ופו ו˙פ˜י„ו בעולם.

ו‰יינו: כ‡˘ר ‰מבו˜˘ ˘ל ‰‡„ם ב˘ע˙ ‰"רˆו‡" ‰ו‡ ל‰י„ב˜ ב˘כינ‰, "ו‡ני ˜רב˙ 
‡לו˜ים לי טוב10" – ‡זי בסופו ˘ל „בר ˜˘ור‰ ‰‡‰ב‰ ו‰„בי˜ו˙ ברˆונו ‰ו‡, וב˙˘ו˜˙ו 
‰ו‡, ולכן ל‡ו „וו˜‡ ˘˙ס˙יים ב‡ופן ‰נכון. ו‰„רך ‰‡מי˙י˙ ‰י‡ ˘‰מבו˜˘ י‰י', ‚ם 
ב"רˆו‡", ‡ך ור˜ ל˜יים רˆון ‰בור‡ ˘ˆיוו‰ "ו‡‰ב˙ ‡˙ ‰וי' ‡לו˜יך ‚ו' בכל מ‡ו„ך"!

ל‡  ו‚ם  ו‰רוחני˙,  ‰נפ˘י˙  ו˘לימו˙ו  עˆמו  טוב˙   ˙‡ מחפ˘  ‡ינו  ˘‰‡„ם  ומכיוון 
„בי˜ו˙ ב˘כינ‰ – ‡ל‡ ‡ך ור˜ לע˘ו˙ רˆון ‰מלך ב„רך עבו„˙ עב„ – ‡זי ‰ו‡ בוו„‡י 
יˆר‰"11,  ל˘ב˙  בר‡‰  ˙ו‰ו  ˘"ל‡  וי„ע  ‰˜ˆ‰ ‰‡חרון,  ע„  מ˜ום  ˘ל  רˆונו  י˜יים ‡˙ 

ומלכ˙חיל‰ ˙‰י' „בי˜ו˙ו לˆורך ˜יום ‰מˆוו‰ ‡חר-כך.

 ıב„רך זו יובנו ‚ם „ברי ‰‚מר‡12 ‡ו„ו˙ ‰"‡רבע‰ ˘נכנסו לפר„ס": "בן עז‡י ‰ˆי
ויˆ‡  ב˘לום  נכנס  ע˜יב‡  רבי  בנטיעו˙,   ıˆי˜ ‡חר   .  . ונפ‚ע   ıיˆ‰ זומ‡  בן   .  . ומ˙ 

ב˘לום". 

לפר„ס" ‰ו‡  ˘נכנסו  ל˘‡ר ‰"‡רבע‰  ע˜יב‡  רבי  בין  ˘‰חילו˜  נר‡‰  רי‰ט‡  לפום 
בכך ˘‰ם "ל‡ יˆ‡ו ב˘לום" ו‰ו‡ "יˆ‡ ב˘לום". ‡ך מ„יו˜ ‰ל˘ון "נכנס ב˘לום ויˆ‡ 

ב˘לום" נר‡‰ ˘‰˘ינוי ביני‰ם ‰י' מ‰כניס‰ ו‡ילך, ול‡ ר˜ בסוף.

ל˜ב"‰  ו˙˘ו˜‰  „"רˆו‡"  ב‡ופן  ‰י˙‰  ב"פר„ס"  ובן-זומ‡  בן-עז‡י  ˘ל  „כניס˙ו 
‰י˙‰  ל‡  כניס˙ם  ˘כבר  ו‰יינו  "˘וב",  בסוף  ‰י‰  ל‡  ב‡מ˙  כך  ומ˘ום   – "˘וב"  בלי 
"ב˘לום". ‡בל רבי ע˜יב‡, מ˘ע˙ כניס˙ו ‰י‰ "ב˘לום" – „"כל ‰עוס˜ ב˙ור‰ ל˘מ‰ 
מ˘ים ˘לום בפמלי‡ ˘ל מעל‰ ובפמלי‡ ˘ל מט13‰ "לחבר ‡˙ ‰עליונים עם ‰˙ח˙ונים 

ולע˘ו˙ רˆון ‰בור‡.

‡ל  ע˙  בכל  יבו‡  "ו‡ל   – ‡‰רן"  בני  ˘ני  מו˙  "‡חרי   '‰ „בר  ל‰בנ˙  נ˘וב  וע˙‰ 
‰˜ו„˘":

יב˜˘  ˘ל‡  י˙',  ו‰כנע‰ ˜מי'  ביטול   - "ל‡"  בבחינ˙  ˘י‰י'  "ו‡ל",  ˘ל  ע"י ‰‰כנ‰ 

10) תהילים עג, כח.

11) ישעיה מה, יח.

12) חגיגה יד, ב. הגירסא "נכנס בשלום ויצא בשלום" הובאה בירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א) ובעין-
יעקב.

13) סנהדרין צט, ב.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

טוב˙ עˆמו (‰רוחני˙) ור˜ לע˘ו˙ רˆון ˜ונו, ‰נ‰ עי"ז "יבו‡ בכל ע˙ ‡ל ‰˜ו„˘"!

וז‰ו ‚ם ‰פירו˘ ‰פנימי ב"בז‡˙ יבו‡ ‡‰רן ‡ל ‰˜ו„˘": "בז‡˙" ‡י˙‡ בז‰ר ‰˜'14 
‡זי  ˜ונו,  רˆון  לע˘ו˙  ‰ו‡  כ˘‰מבו˜˘  ו‰יינו  ˘מים,  מלכו˙  ועול   '‰ יר‡˙  על  „˜‡י 

"יבו‡ ‡‰רן ‡ל ‰˜ו„˘"!

בוו„‡י  עˆמו,  טוב˙  ב˜˘˙  ול‡  ˘מים ‡מי˙י˙  זו „יר‡˙  י˘נ‰ ‰˜„מ‰  ˘כ‡˘ר  כיון 
ובע„  בע„ו  ל"וכפר  בס˙יר‰  ז‰  י‰י'  ל‡  ולפנים,  לפני  ‰˜ו„˘"  ‡ל  "יבו‡  כ‡˘ר  ˘‚ם 
ו‰חומריים ‰˘ייכים  כל ‰עניינים ‰‚˘מיים  על  זו ‡˘˙ו15". „"‡˘‰" ˜‡י  בי˙ו   – בי˙ו 
ל‰כנס  כ‰"‚ ‰ר‡וי  זו ‡˘˙ו", ‡ין ‰ו‡  ב"בי˙ו  לו  חסר  ˘ב‡ם  בלב„, ‡ל‡  זו  לו. (ול‡ 

לפני ולפנים); 

ו‰‰˘פע‰  לˆורך ‰"˘וב"  ל˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ‰ו‡  ו‰כניס‰  ˘˙כלי˙ ‰"רˆו‡"  כיון   –
מ˙פלל  ˘‰י‰  מן ‰˜ו„˘,  מ˘לום  בˆ‡˙ו  ˙יכף  כ‰ן-‚„ול,  ב˙פיל˙  ˘‰י‰  וכפי  בעולם. 

על "פרנס˙ עמך בי˙ י˘ר‡ל" – ב‚˘מיו˙.

לכ‡ור‰ ˘ייכים עניינים ‡לו ליחי„י ס‚ול‰ ו‡נ˘י מעל‰ ˘‰ם מועטים. ‡ך בוו„‡י 
י˘נם עניינים ‡לו ‚ם בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל, ˘‡ינו ‡וחז ב„ר‚‡ נעלי˙ זו ˘ל "רˆו‡" בלי 

"˘וב":

„˘ב˙  מיוח„ים  בזמנים  בפרט  ˙˘וב‰,  ‰˙עוררו˙  זמני  י˘נם  י˘ר‡ל  ‡י˘  כל  ‡ˆל 
˜ו„˘, יום טוב, ר‡˘-‰˘נ‰ ובפרט ביום ‰˜„ו˘ „יום ‰כיפורים (˘‡זי "˜ר‡ו‰ו ב‰יו˙ו 
‰חול,  ימו˙  מב˘‡ר  יו˙ר  ‚בו‰  ובמעמ„  ב‰˙עלו˙  ‰י‰ו„י  נמˆ‡  ‡לו  בזמנים  ˜רוב"). 

בחינ˙ "יבו‡ ‡ל ‰˜ו„˘";

ו˜בל˙-עול- "˘וב"  ˘ל  ו‰˜„מ‰  ‰נח‰  מ˙וך  ל‰יו˙  חייב  "רˆו‡"  כל  ל„ע˙:  עליו 
‰˜„ו˘,  ‰יום  ˘ל  ביו˙ר  ‰‚„ול‰  ‰‰˙עוררו˙  ב‡ם  ˜ונו.  רˆון  לע˘ו˙  מלכו˙-˘מים 
˙˘‡ר ב‰˙עוררו˙ ‚רי„‡ ול‡ ˙בי‡ ˘ינויים בעבו„˙ ‰˘ם ‰פ˘וט‰ ו‰ר‚יל‰ ˘לו בכל 
מ˙וך  ‰‰˙עוררו˙   ˙‡ ˘י˙חיל  וכיון  ˘וב".  בלי  "רˆו‡  בבחינ˙  ז‰  ‰רי   – ‰˘נ‰  ימו˙ 
י„יע‰ ˘ז‰ ˆריך ל‰בי‡ ˘ינוי בחייו ‰ר‚ילים "בכל „רכיך „ע‰ו" ו"כל מע˘יך י‰יו ל˘ם 

˘מים" ‡זי י˜יים ‰ו‡ רˆון בור‡ו ב˘לימו˙.

14) זח"ג קח, א.

15)  ריש יומא.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

„בעל‰  ˙ור‰  ˘לימו„  „כיון  ‰יינו,  י„‰". 
ובנ‰ ‰י' ע˙‰ על י„י סיוע ‰‡˘‰, מ˜בל˙ 

‰י‡ חל˜ ב˘כר מˆו˙ ˙"˙29.

 ‰ 
יו˙ר  ‰ו‡  בחינוך  ˜טן  „˘ייכו˙  יב‡ר 
מ‡ופנים ‰נ"ל, ו˜יומו ‰וי ‰מˆו‰ עˆמ‰ 
כיון ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‚„ר ‰חינוך ˘‰‡ב מ˜יים 

חיוב ˘עליו במ‰ ˘בנו מ˜יים ‰מˆו‰

מי‰ו, בכל ‰‡ופנים ‰נ"ל, ‡ף במכ˘ירי 
‰ירו˘למי),  ל„ע˙  ‰מˆו‰  (וברכ˙  מˆו‰ 
‰כ˘ר  לפעול˙  ז˜ו˜  ‰מˆו‰  „˜יום   ‡‰
לסיוע  ‡ו  וכיו"ב  לולב  ע˘יי˙  ‡ו  מˆו‰ 
מחמ˙  ר˜  ז‰ו   – ורבי'  בפרי'   ‰˘‡‰
ע"י  ‰מˆו‰  נע˘˙‰  ובפועל  ˘במˆי‡ו˙ 
ו‰סיוע  (‰‰כ˘ר  ‰‡חר˙  פעול‰  ‰˜„מ˙ 
וכו'), ˘מטעם ז‰ נמ˘ך על פעול‰ זו מעין 
ב‰ם  ‡ין  מי‰ו  ‰מˆו‰.  וענין  מח˘יבו˙ 

עˆמם חל˜ ופרט מן ‰מˆו‰ ו‰ˆיווי.

זו  ממˆו‰  חל˜  נע˘ים  ‡ינם  ולכך 
‰יינו  לולב  לע˘ו˙  ‰י‡  „‰ברכ‰  ממ˘, 
"על  מברך  ‡ינו  ‡בל  ‰ע˘י'  על  ˘מברך 
‰נטיל‰  מˆו˙  ‰י˙‰  כ‡ילו  לולב"  נטיל˙ 
בעˆמ‰ (‡ו פרט וחל˜ ממנ‰). ו‡ף ב„ברי 
ס˙ם, ‡ין ‡נו  מˆו‰"  ל‰  „"י˘  ˘כ'  ‰ר"ן 
מוכרחין לפר˘ ˘‰כוונ‰ „ו˜‡ ב‚„ר מˆו˙ 

פרי' ורבי'30 „‰‡י˘31.

29) ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"„ ע' 37 ו‡ילך.

‰רי   – פו"ר  מˆו˙  ב‚„ר  ˘ז‰ו  ‡˙"ל  ו‡פילו   (30
עולם  ˜ר˜ע   ‰˘‡‰ בז‰:  ‰ם  ‰פכים  ו‰‡˘‰  ‰‡י˘ 
ל„ע˙  ‡ל‡  ˜י˘וי  ‡ין   – וב‡י˘  ב)  ע„,  (סנ‰„רין 

(יבמו˙ נ‚, סע"ב).

ול‰עיר   .43 ו‰ער‰   41-2 ע'  ˘ם  ל˜ו"˘  ר‡‰   (31
ל‰ן  ‰ˆריכו˙  ‰לכו˙  ללמו„  חייבו˙  ˘נ˘ים  מז‰ 

מז‰,  למעל‰  ‰ו‡  בענינינו  מ˘‡"כ 
˘ייכו˙  „‰‚„ר˙  חינוך,  במˆו˙  כ‚ון 
‡ינ‰  ‰חינוך  במˆו˙  ו‰˘˙˙פו˙ו  ‰˜טן 
˘‡י  במ‰  ‰י‡  „‰˘ייכו˙  ˘נ‡מר  (ר˜) 
‰˜טן,  בל‡  ל‰˙˜יים  ‰‡ב  למˆו˙  ‡פ˘ר 
 – בעˆמ‰  ‰מˆו‰  ‰י‡  ‰י‡  (‡ף)  ‡ל‡ 
(˘יחנך ‰‡ב) ˘יע˘‰ ‰בן מˆו‰ זו. ולכך, 
„‡ף  י"ל  ו‰רמב"ם,  ‰˙וס'  ל„ע˙  ‡ף 
ר˜  חינוך  חיוב  רבנן  ‰טילו  ˘מל˙חיל‰ 
˘מˆו˙  כיון  מ"מ,  על ‰בן32,  ול‡  על ‰‡ב 
‰‡ב ‰י‡ לחנך ˘‰בן י˜יים מˆו‰ זו, חל‰ 
‰˙חייבו˙  עˆמו  ‰בן  על  ממיל‡  ב„רך 
מחוייב  מי˜רי  מˆוו˙ ‡לו, ‡ף ‰בן  ב˜יום 

ב„בר33.

לחנך  מחוייב  ˘‰‡ב  כיון  בס‚נון ‡חר: 
˘ע˘יי˙  ‡ף  ‰נ‰  ‰מˆו‰,  לע˘ו˙  בנו   ˙‡
‰מוטל  (חיוב  מˆ„  ‰י‡  ‰מˆו‰   ˙‡ ‰בן 
מˆו‰  פעול˙  ‚„ר‰  ‰וי  מי‰ו   – ‰‡ב  על) 
(ור˜  ˆיווי  מˆ„  ‰˜טן  ע"י  (ב˘לימו˙) 
‰˜טן  מ˜יים  ˘מˆי„ו  ‰לז‰  ˘‰ˆיווי 
ולכך  ‰ו‡),  ‰‡ב  על   – ‰מˆו‰  פעול˙ 

מי˜רי ‰˜טן מחוייב ב„בר.

ר˜  (‰מחוייב  ‚„ול  מוˆי‡  ולכך 
במˆוו˙  ‡ף  מˆינו  וע„"ז  מ„רבנן). 

„‡וריי˙‡, כמ˘י"˙.

לי„ע ‡ו˙ן כו' (‰ל' ˙"˙ ˘ם) ˘ז‰ ˘חייבו˙ ללמו„ 
˘ל‰ן  ‰מˆו‰  לע˘ו˙  ‰י‡ך  ˘י„עו  בכ„י  ר˜  ‰ו‡ 
‰ן  מברכו˙  ולכן  בפ"ע  ענין  ‰לימו„  נע˘‰  ובכ"ז 
ור‡‰   – מז)  סו"ס  ‡„‰"ז  (˘ו"ע  ‰˙ור‰  ברכו˙ 

ל˜ו"˘ ˘ם.

32) ר‡‰ ˘„"ח ˘ם „"‰ ע˙‰.

˘‰˜טן  ל‰„יע‰  זו  „ע‰  בין  נפ˜"מ  וכמ‰   (33
מחוייב מלכ˙חיל‰. 



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

 "חיוב‡ ל„ר„˜י (ב˙מי')"?

 „ 
י‡ריך ב‚„רי ‰כ˘ר מˆו‰, ומסייע במˆו‰

כללי˙  סבר‡  „‰י‡  בז‰,  לב‡ר  וי˘ 

˘מˆינו ל˘יט˙ ‰רמב"ם21 בכמ‰ מ˜ומו˙, 

ב‰‡  כמ"פ22,  נ˙'  ˘כבר  מ‰  וב‰˜„ם 

˘חייב‰  ˘במ˜ום  עניינים  בכמ‰  „מˆינו 

˙לוי  ˘˜יומ‰  פלוני˙  מˆו‰  לע˘ו˙  ˙ור‰ 

‡ף  (וכיו"ב),  מ˜ו„ם  ‡חר˙  בפעול‰ 

ח˘יבו˙  מעין  מ˜בל˙  ‰מו˜„מ˙  ‰פעול‰ 

זו  ˘פעול‰  „כיון  עˆמ‰.  ‰מˆו‰  ו‚„ר 

‡ין  ˘מבלע„‰  ‰מˆו‰  ב˘ביל  ‰י‡  ‰כרח 

‰מˆו‰ יכול‰ ל‰˙˜יים, ‰וי כ‡ילו יח„ עם 

ˆיווי ‰˙ור‰ על ‰מˆו‰, ˆיו˙‰ ‰˙ור‰ ‡ף 

על פעול‰ זו.

מˆו‰,  מכ˘ירי  ‚„ר  ‰ו‡  ובכללו˙ 

˘„וחין ‡˙  (˘ב˙ ˜ל, ‡)  ר"‡  ל„ע˙  ובפרט 

 ˙‡ „וח‰  עˆמ‰  ˘‰מˆו‰  (במ˜ום  ‰˘ב˙ 

מז‰  ויו˙ר  בעˆמ‰.  ‰מˆו‰  כמו  ‰˘ב˙) 

„על   ,(‚"‰ פ"ט  (ברכו˙  בירו˘למי  ‡י˙‡ 

ולולב23  סוכ‰  למˆוו˙  ו‰כ˘ר‰  ‰‰כנ‰ 

‡˜ב"ו  ‰מˆו‰:  ברכ˙  מברכין  וכיו"ב, 

ל‡ו"ח ח"ב ‡ו˙ ‚'. מנ"ח מˆו‰ ‰ ס˜"ב. סוף מˆו‰ 
˘ב˙  ‰ל'  ˆפע"נ  ור‡‰  ח'  כלל  ל˙ור‰  ˆיונים  רס‚. 
ור‡‰  ובכ"מ.  ‰"ט.  פ"„  ‡י˘ו˙  ‰ל'  ‰י"‡.  פכ"„ 

ל˜ו"˘ ח"„ ע' 1249.

ו‰ר‡ב"„,  „‰רמב"ם  כללי˙  ול˘יט˙י'   (21
כ„ל˜מן ב‰ערו˙.

22) ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ל˜ו"˘ חי"ז ע' 187 ו‡ילך, 
ו˘"נ.

מ˘‡"כ  "˙ע˘ו",  נ‡מר  וˆיˆי˙  בסוכ‰  ˘ר˜   (23
בלולב וכו' ומ"מ מברכין – ר‡‰ ל˜ו"˘ ˘ם.

לע˘ו˙ סוכ‰, לע˘ו˙ לולב24, ועו„25.

על  חל  ‰מˆו‰  ו‚„ר  (˘מעין  ז‰  וענין 
‰מˆו‰),  ב˘ביל  ‰כרח  ˘‰ו‡  ‡חר  „בר 
כנ"ל,  ‡חר˙,  פעול‰  לענין  ר˜  ל‡  מˆינו 
בעניני  ‡נ˘ים  ל‰ˆטרפו˙  בנו‚ע  ‡ף  ‡ל‡ 
„"מי   ,26˙"˙ ב„ין  „‡מרו  וכ‰‡  ˙ור‰. 
ל‡חרים  יספי˜  כו'  ללמו„  לו   ‡"‡˘
לומ„  כ‡ילו  לו  ו˙ח˘ב  ‰לומ„ים 

בעˆמו"27.

לענין  וב„ומ‰  לנ˘ים,  בנו‚ע  וע„"ז 
‰כ˘ר מˆו‰ ‰נ"ל, כי„וע „ברי ‰ר"ן (רפ"ב 
„˜י„ו˘ין), „‡ף ˘‡˘‰ ‡ינ‰ מˆוו‰ במˆו˙ 

פרי' ורבי', "מ"מ י˘ ל‰ מˆו‰ מפני ˘‰י‡ 
פירו˘,  מˆו˙י'".  ל˜יים  לבעל  מסייע˙ 
‰מˆו‰  ל˜יים  יכול  ‡ינו  ˘‰בעל  „כיון 
‡ל‡ ע"י ‰‡˘‰, ‚ם בי„‰ י˘נ‰ (מעין מן) 

‰מˆו‰.

במˆו˙ ‰בעל  ˘סיוע ‰‡˘‰  ו‡ף ‰יכ‡ 
ר˜  ‡ל‡  ‰מˆו‰,  ˜יום  בעˆם  ‰כרח  ‡ינו 
‰מˆו‰,  ל˜יים  ˘בי„ו  ל‡פ˘ריו˙  כסיוע 
מˆ„  ˘‰י‡  „‡ף  בפוס˜ים28,  ‰וב‡  כבר 
"‡ם   –  ˙"˙ במˆו˙  מחוייב˙  ‡ינ‰  עˆמ‰ 
‰י‡ עוזר˙ לבנ‰ ‡ו לבעל‰ ב‚ופ‰ ומ‡ו„‰ 
˘יעסו˜ ב˙ור‰ חול˜˙ ˘כר עמ‰ם ו˘כר‰ 
על  ועו˘ים  מˆווים  ˘‰ם  מ‡חר  ‚„ול 

˘‡ין  ל‰בבלי  ˘‚ם   56 ‰ער‰  ˘ם  לעיל  עיין   (24
מברכין ס"ל „‰וי מˆו‰.

25) ועיין לעיל ˘ם י˙יר‰ מזו ב‰ולכ˙ „ם למזבח 
˘נע˘‰ עבו„‰.

26) ˘ו"ע יו"„ סרמ"ו ס"‡ וברמ"‡ ˘ם. ‰ל' ˙"˙ 
ל‡„‰"ז פ"‚ ס"„.

27) מ˘‡"כ ‰‰מ˘ך ˘ם "ויכול ‡„ם ל‰˙נו˙ עם 
 – כו'"  עמו  ויחלו˜  כו'  ב˙ור‰  יעסו˜  ˘‰ו‡  חבירו 

˘ז‰ו מפני ˘ז‰ו ˙ור˙ו ˘ל ‰לומ„ כו' ובר˘ו˙ו. 

28) ‰ל' ˙"˙ ל‡„‰"ז ספ"‡. מסוט‰ כ‡, ‡. רמ"‡ 
˘ם ס"ו. 

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

‰מעל‰ בפירו˙ 
‰˘נ‰ ‰חמי˘י˙

וב˘נ‰ ‰חמי˘י˙ ˙‡כלו ‡˙ פריו 
ל‰וסיף לכם ˙בו‡˙ו.
(יט, כ‰)

מ‡כיל˙  ‰˘מיר‰  ˘כר   ˙‡ ‰כ˙וב  כ˘מ˙‡ר 
בט‰ר‰  רבעי  נטע  ב‡כיל˙  ו‰ז‰ירו˙  ‰ערל‰, 
‰יינו,  ˙בו‡˙ו".  לכם  "ל‰וסיף  ‡ומר   – בירו˘לים 
ב‰וספ˙  ‰ו‡  ‰מˆו‰  ˘ל  ו‰˙כלי˙  ˘‰כוונ‰ 

‰˙בו‡‰ ˘ל ‰˘נ‰ ‰חמי˘י˙.

על  ˘כר  ‰ם  ‰חמי˘י˙  ‰˘נ‰  ˘פירו˙  ומכך 
(בפנימיו˙  לומר  נר‡‰  ‰רביעי˙,  ‰˘נ‰  פירו˙ 
‰ענינים), ˘מעל‰ י˘ ב‰ם, ‡ף ˘חולין ‰ם ונ‡כלים 
‰נ‡כלים  ‰רביעי˙,  ‰˘נ‰  פירו˙  על  בטומ‡‰, 
בירו˘לים ובט‰ר‰ „יי˜‡. ומחמ˙ מעל‰ זו מ‰ווים 
˘נ‰  „פירו˙  ו˙כלי˙  ˘כר  ‰חמי˘י˙  ‰˘נ‰  פירו˙ 

‰רביעי˙.

ו‰בי‡ור בז‰:

˘יע˘‰  ‰ו‡  ‰עולמו˙  בברי‡˙  ‰כוונ‰  ˙כלי˙ 
נ˘‡  (˙נחומ‡  ב˙ח˙ונים"  י˙'  לו  "„יר‰  ‰עולם 
בענינים ‰נחו˙ים  ˘˙ח„ור ‰˜„ו˘‰ ‚ם  ט"ז), ‰יינו 
‰˘נ‰  בפירו˙  „ו˜‡  מ˙בט‡  ז‰  וענין  ביו˙ר. 
ו‡פי'  מ˜ום  בכל  ‰‡„ם  ‡וכל  ˘‡ו˙ם  ‰חמי˘י˙, 
בז‰  ‰ו‡  ח„ור  ו‡עפ"כ  ("ב˙ח˙ונים"),  בטומ‡‰ 
"‰י‡  ‡˘ר   '‰ מברכ˙  לו  ‰‚יעו  ‰ללו  ˘‰פירו˙ 
˙ע˘יר" ומ‰לל ‡˙ ‰' על רכו˘ו ‰‚˘מי, ‰נ‰ „ו˜‡ 

זו‰י ‰˙כלי˙ ˘ל „יר‰ לו י˙' ב˙ח˙ונים. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ע' 134)

˘ני ˙נועו˙ ‰פכיו˙ בעבו„‰
‡חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן . . ו‡ל יבו‡ בכל 
ע˙ ‡ל ‰˜ו„˘.
(טז, ‡)

„נ˜ר‡˙  ב‰‡  ‰חסי„ו˙)  (ע"„  טעם  לי˙ן  י˘ 
כללו˙ ‰פר˘‰ "‡חרי מו˙", ‰מ„‚י˘‰ ‡˙ מו˙ בני 
זו ‰ו‡  בפר˘‰  ו‰ˆיווי  עי˜ר ‰‰ור‡‰  בעו„  ‡‰רן, 

"ו‡ל יבו‡ . . ‡ל ‰˜ו„˘".

עבו„˙  ב„רכי  עי˜רי˙  ‰ור‡‰  מכך  ללמו„  וי˘ 
‰בור‡ י˙':

עבו„˙ו  לעבו„  מבנ"י  כ‡ו"‡  נˆטוו‰  ‰נ‰ 
ב˙ח˙ונים  י˙'  לו  „יר‰  ולע˘ו˙  ‰‚˘מי,  בעו‰"ז 
ב‡ופן  ל‰יע˘ו˙  ‰עבו„‰  ˆריכ‰  ו‡עפ"כ,  „יי˜‡. 
ל‰˙עלו˙  ˘ˆ"ל ‰˙˘ו˜‰  חי",  כרחך ‡˙‰  „"בעל 
ל"˜„˘  ל‰כנס  מנ˙  על  ‰‚וף  ‰‚בלו˙  ולבטל 
ולכן  ‡‰רן.  כבני  י˙'  ב˜„ו˘˙ו  ול‰כלל  ‰˜„˘ים" 
נ˜ר‡‰ ‰פר˘‰ ‡חרי מו˙, ל‰ורו˙ ˘‰עבו„‰ „"‡ל 
ב‰˜„מ˙  ל‰יע˘ו˙  ˆריכ‰  ‰˜ו„˘"  ‡ל   .  . יבו‡ 
ו‰ˆימ‡ון  ‰˙˘ו˜‰  מו˙",  „"‡חרי  ‰עבו„‰ 

ל‡לו˜ו˙ ˘ל בני ‡‰רן.

˙נועו˙  ב˘˙י  לחיו˙  י˘ר‡ל  ‡י˘  יוכל  ו‰י‡ך 
בעולם  י˙'  ˘מו  ל‚לו˙  עליו  ˘מח„  ‡לו,  ‰פכיו˙ 
ובעניינים נחו˙ים ובכ„י ל‰ˆליח בז‰ פ˘וט ˘ˆריך 
ומ‡י„ך  ורˆונו˙יו,  כוחו˙יו  בכל  בז‰  ל‰˙עס˜ 
כליל  ל‰˙נ˙˜  ‰˙˘ו˜‰   ˙‡ ר‚ע  בכל  לחו˘  עליו 

ממˆי‡ו˙ ‰עולם?

‰כ‰ן  ל‡‰רן  ז‰  ˘ˆיווי  מכך  ‰‰ור‡‰  וע"ז 
˘‰כח  נלמ„,  ˘מכך  רבינו,  למ˘‰  נ‡מר  ובניו, 
ל‡ח„ ב' ענינים ‡לו ‰ו‡ על י„י ‰‰˙בטלו˙ למ˘‰ 
˘בכוחו  „ור,  ˘בכל  „ילי'  ול‡˙פ˘טו˙‡  רבינו, 
ב˙ור˙  (כמבו‡ר  ˙„יר  ל‰˜ב"‰  מרע"‰, ‰בטל  ˘ל 
ל‡ל˜ו˙,  ‡מי˙י  ביטול  לכ‡ו"‡  ל‚רום  ‰חסי„ו˙) 
˙נועו˙  בב'  ˘˜וע  ל‰יו˙  ‰„בר  ‡פ˘רי  כך  ˘ר˜ 

˘מˆ"ע ‰פכיו˙ ‰מ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 129)



טו

ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„ין ˜טן 
ב˘פח‰ חרופ‰ וב˘‡ר מˆוו˙

בי‡ורי  על  וי˜˘‰  חרופ‰,  ˘פח‰  על  ב˜טן ‰ב‡  ˘ייך ˜רבן  ו‰ר‡ב"„ ‡י  פלו‚˙˙ ‰רמב"ם  יבי‡ 
ו‡פי'  ˜טן,  ‚בי  מˆו‰  בכ"מ  ‰רמב"ם  ממ"˘  יבי‡   / ב˜טן  עונ˘  י˙כן  „‰י‡ך  ‰רמב"ם  נו"כ 
˘יט˙  ויוכיח  חינוך,  מ„ין  מ„רבנן  מחוייב  ח˘יב  ˜טן  ‡י  ‰ר‡˘ונים  פלו‚˙˙  י˜„ים   / „‡וריי˙‡ 
יו˙ר  בחינוך ‰ו‡  יב‡ר „˘ייכו˙ ˜טן   / במˆו‰  ומסייע  מˆו‰,  ב‚„רי ‰כ˘ר  י‡ריך   / בז‰  ‰רמב"ם 
˘עליו  חיוב  מ˜יים  ˘‰‡ב  ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‚„ר ‰חינוך  כיון  עˆמ‰  ו˜יומו ‰וי ‰מˆו‰  מ‡ופנים ‰נ"ל, 
במ‰ ˘בנו מ˜יים ‰מˆו‰ / יב‡ר ˘יט˙ ‰רמב"ם ב˜טן ˘נמנ‰ על פסח ר‡˘ון / יסי˜ בבי‡ור „ין 
˜טן ב˘פח‰, „‰כ‡ כיון ˘ע"י מע˘יו מ˙˜יים מע˘‰ ‰מחייב מ„‡וריי˙‡ – ‡ף לו י˘ חל˜ בז‰

 ‡ 
˘ייך  ו‰ר‡ב"„ ‡י  פלו‚˙˙ ‰רמב"ם  יבי‡ 
חרופ‰,  ˘פח‰  על  ‰ב‡  ב˜טן  ˜רבן  חיוב 
„‰י‡ך  ‰רמב"ם  נו"כ  בי‡ורי  על  וי˜˘‰ 

י˙כן עונ˘ ב˜טן

כ  (יט,  „פר˘˙נו  חרופ‰  ˘פח‰  ב„ין 
ו‡ילך) פס˜ ‰רמב"ם (‰ל' ‡יסו"ב פ"‚ ‰י"ז. ‰ל' 
‡ח„  ויום  ˘נים  ˙˘ע  "בן   ,(‚"‰ פ"ט  ˘‚‚ו˙ 

ו‰ו‡  לו˜‰  ‰י‡  חרופ‰  ˘פח‰  על  ˘ב‡ 
ובעול‰  ‚„ול‰  ˘˙‰י'  ו‰ו‡  ˜רבן,  מבי‡ 
חייב  ‰‡י˘  ˘‡ין  ˘בי‡רנו,  כמו  וברˆונ‰, 
˘נ‡מר  מל˜ו˙  ‰י‡  ˘˙˙חייב  ע„  ˜רבן 

(˘ם) ב˜ור˙ ˙‰י' ו‰בי‡ ‡˙ ‡˘מו". ו‰˘י‚ 

בר  ˜טן  מˆינו  ˘ל‡  ˘בו˘  "ז‰  ‰ר‡ב"„: 
ו‰י‡  ‰ו‡,  ‰עונ˘ין  מן  ז‰  ו˜רבן  עונ˘ין 
ו‰כי  ‡‰„„י  מ˜˘ו   ‡‰„ פטור‰  כן  כמו 

‡י˙‡ בכרי˙ו˙ (י‡, ‡)".

˘יט˙   ıל˙ר ‡ופנים  כמ‰  ומˆינו 
‰רמב"ם:

ס"ל  „‰רמב"ם  כ',  מ˘נ1‰  ‰מ‚י„ 
˘"‰כל ˙לוי ב‡˘‰ ˘˙‰י' ב˙ עונ˘ין ‡בל 

סי'  ‰ר„ב"ז  ˘ו"˙  ˘ם.  ‡יסו"ב  ‰ל'  לרמב"ם   (1
ב"‡ ˆ„. ˜רי˙ ספר (ל‰מבי"ט) לרמב"ם ‰ל' ‡יסו"ב 

פ"‚ ‰י"ז ו‰ל' ˘‚‚ו˙ פ"ט ‰"‚.

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

בכמ‰  ‰רמב"ם  מל'  מ˘מע  וכן 
"ומ„"ס   – ‰"ט)  פ"‚  ˆיˆי˙  (ב‰ל'  מ˜ומו˙17: 
בˆיˆי˙  חייב  ל‰˙עטף  ˘יו„ע  ˜טן  ˘כל 
ברכו˙ (רפ"‰) –  ב‰ל'  במˆו˙".  לחנכו  כ„י 
כ„י  מ„"ס  ‰מזון  בברכ˙  חייבין  "‰˜טנים 
(רפ"ו) – "˜טן  סוכ‰  ב‰ל'  במˆו˙".  לחנכן 
מ„"ס  בסוכ‰  חייב  כו'  ל‡ימו  ˘‡ינו ˆריך 

˘לנו  וב„פוסים  „˘ו"ע,   '‡ ב„פוס  (כ"‰  כמו˙ו" 
ח"‡  ‰לכו˙  בח˜רי  ור‡‰  "כמו˙ו").  ˙יב˙  לי˙‡ 

„מפר˘ ב‡„‰"ז עם ˙יב˙ "כמו˙ו" כב˘ו‰"‚ כ‡ן.

"חייב  ס"‚  ˘מ‚  בסי'  ‡„‰"ז  ל˘ון  ‰ו‡  וכן   (17
‰רמב"ם  ל˘ון  (ע"„  כו'"  בˆיˆי˙  חייב  כו'  ל˘מוע 
חייב  "‡ביו  כ˙ב  ס"„  יז  ˘בסי'  ‡ף  בפנים.  „ל˜מן 
ˆיˆי˙"  ל‰טיל  חייב  ‡ביו  כו'  טלי˙  לו  ל˜נו˙ 
ולכ‡ור‰ י˘ ללמו„ יו˙ר מ„יו˜ ל˘ונו בז‰ בסי' ˘מ‚ 
ב„יני  ˘‰ו‡  יז  בסי'  מ˘‡"כ  חינוך,  ב‰ל'  ˘מ„בר 
ˆיˆי˙. ‚ם י"ל ˘ˆיˆי˙ ˘ונ‰ כיון ˘בכלל "‡ין ‡„ם 
חייב ל˜נו˙ טלי˙ ב˙ „' כנפו˙ כ„י ˘י˙חייב בˆיˆי˙ 

כו' (ור˜) טוב ונכון כו'" – ˘ו"ע ˘ם ר"ס כ„).

"חייב  כ˙ב  ו„'  ס"‚  ˙ר"מ  סי'  סוכ‰  ב‰ל'  וכן 
בנו‚ע  ס"‡  לט  בס'  ממ"˘  מ˘מע  וכן  בסוכ‰". 
מ„"ס  ‰˜˘יר‰  על  ˘מוז‰ר  ‡ע"פ  "ו˜טן  ל˙פלין 
לחנכו במˆו˙ כו'" (ומ˘"כ בחˆע"‚ "ו‚ם מ„"ס ‡ין 
‰‡ז‰ר‰  "‡ין  כ˙ב  ‰רי   – ‡ביו"  על  ‡ל‡  ‰‡ז‰ר‰ 
ובסי'  ‡ביו).  על  ‰טילו  ‰‡ז‰ר‰  כי  ‡ביו"  על  ‡ל‡ 
לחנכו  ˙פלין  לו  ל˜נו˙  חייב ‡ביו  כו'  ˜טן  ס"‚:  לז 
במˆו˙. ובפ˘טו˙ י"ל „בˆיˆי˙ ו˙פלין ‰חיוב ל˜נו˙ 
ˆיˆי˙ ו˙פלין ול‰טיל ˆיˆי˙ ‡"‡ ל‰יו˙ על ‰בן ור˜ 

על ‰‡ב (‡בל ב˘„"ח ˘ם ˘˙ירוı ז‰ „וח˜).

מכל  פטור  ‰ו‡  ˘‰˜טן  כיון  סוס"ו:  ˙עט  ובסי' 
כ„י  (מ„"ס)  ‡ל‡  ב‰ם  חייב  ו‡ינו  ˘ב˙ור‰  ‰מˆו˙ 

לחנכו במˆו˙.

ו‡ולי ‡ין ל„יי˜ מל˘ונו˙ ‰נ"ל בכלל כיון ˘‡ינם 
˘ווים בכל מ˜ום. ר‡‰ ל˘ונו בס˘מ"‚ ס"ב (ועו„). 

ס˙ע"ב רסכ"‰. ועו„. וˆ"ע. ו‡כ"מ.

ול‰עיר מ˘ו"ע ˘לו סוס"„ במ‰„"˙ ע"„ ‰˘ייכו˙ 
מן ‰˙ור‰ כ˘נע˘‰ בן י"‚ ויום ‡ח„.

*) והחילוק שכתב שם בין מגילה הלל וברכות ק"ש 
דרבנן  תרי  הוי  שבהם  ‰סבר‰  ה"ז  בפשטות  לברה"ז, 

ובמצות ברה"ז דאורייתא הוי רק ע"ד חד דרבנן.

(‰ל'  בלולב  וע„"ז  במˆו˙".  לחנכו  כ„י 
חייב  לנענע  ‰יו„ע  "˜טן   – ‰י"ט)  פ"ז  לולב 

בלולב מ„"ס כ„י לחנכו במˆו˙"18.

ו‡ף בז‰ ˆריך ל‰בין, ‰י‡ך ˘ייך לומר 
כיון19   ‡‰ מ„רבנן,  ‡פילו  ˜טן  על  חיוב 
טז, ‡) ˘‡ינו בר „יע20‰, ובל' ‰˘"ס (פסחים̃ 

נר‡‰  "וכן  כ˙ב  ‰"י  פ"ו  חו"מ  ‰ל'  בכס"מ   (18
חייבין  ‰כל  כ˙ב  ˘ל‡  (כ‰רמב"ן)  רבינו  „ע˙ 
˜טן  ‡ל‡  ו˜טנים  ועב„ים  נ˘ים  ‡פי'  מˆ‰  ב‡כיל˙ 
„חיוב‡  כלומר  וכו'  מחנכים  כזי˙  ל‡כול  ˘יכול 
‡‡בו‰ רמי‡ וכן כ˙ב פ"‡ „‰ל' מ‚יל‰ ‰כל חייבים 

‡נ˘ים ונ˘ים וכו' ומחנכין ‡˙ ‰˜טנים ל˜רו˙‰".

כיון  „˘ונ‰  עכ"פ)  (ב„וח˜  י"ל  במˆ‰  לכ‡ור‰ 
לפני  ˘ז‰ו  פ˙"  ל‡כול  ˘יכול  ב"˜טן  ˘מ„ובר 
לומר  ‰ו‡  ‚„ול  חי„ו˘  ‡בל   – לחינוך  ˘‰‚יע 

˘מחנכים ˜ו„ם ˘‰‚יע לחינוך!

˘ב˜טן ‰חיוב  י"ל  מ„רבנן  ר˜  ˘‰ו‡  במ‚יל‰  וכן 
‰ו‡ ר˜ על ‰‡ב ע„מ"˘ ‡„‰"ז בס˜פ"ו ˘ם**.

ˆ"ע,   – ‰"ז  פ"‰  ברכו˙  ב‰ל'  בכס"מ  מ˘"כ  וכן 
לעˆמן  מזמנין   .  . ˘ם "ו˜טנים  כ˙ב ‰רמב"ם  ˘‰רי 

כו' ˜טן ‰יו„ע למי מברכין מזמנין עליו כו'".

ומ˘"כ ‰רמב"ם ‰ל' ˙פלין פ"„ ‰י"‚ "‡ביו לו˜ח 
על ‰נ"ל  י"ל (נוסף  במˆו˙" –  לחנכו  כ„י  ˙פלין  לו 
‰מˆו‰  ב‚„ר  נו‚ע  בפרט  ˘ב˙פלין  כיון   (17 ‰ער‰ 
˘ם  ברמב"ם  ˘ממ˘יך  (כמו  מ‰ם  „ע˙ו  יסיח  ˘ל‡ 
‰˜טן   ˙‡ חכמים  ‰כניסו  ל‡  לכן  ‰‰לכ‰),  ב‡ו˙‰ 

בחיוב ‰מˆו‰ (וכן י"ל ב˘ו"ע ‡„‰"ז סי' לז ס"‚).

„ברים  כבכמ‰  לומר  „‡ין  מובן  וממיל‡   (19
עליו  ל‰טיל   ‡"‡˘ כיון  יו˙ר  ‰חמירו  ˘חכמים 
„כמו  מ˙ב‡ר  וכן   ‰"„ ˘ם  ˘„"ח  ור‡‰  חיובים. 
‰˜טן  על  חיוב  ‰טיל‰  „‰˙ור‰  לומר  סבר‡  ˘‡ין 
(ל‰ר"י  ל˙ור‰  ˆיונים  ור‡‰  „רבנן.  בחינוך  ‚ם  כן 

ענ‚על) כלל יב ˘זו‰י סבר˙ ר˘"י.

20) ר‡‰ רמב"ם ‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙ פי"ז ‰כ"ז.  
‰ל' ˜רבן פסח פ"ב ‰"„. ור‡‰ פרמ"‚ פ˙יח‰ כולל˙

**) ע"פ פשטות הלשון בהחילוק שכתב שם.

פשטות  ע"פ  הוא   –  16 להערה  בשוה"ג  ומש"כ 

מדברי  חייב  הוא  (ש"מ"מ  בתחלתו  שם  בשו"ע  הלשון 

סופרים כמותו"). וצ"ע מהו עיקר כו'.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ˘נע˘‰  ‰חיוב  זמן  על  „‰˜טן)  ‰פטור 
‚„ול בפסח ˘ני6?

ויו˙ר מז‰ מˆינו ב‰ל' ˙"˙ ˘כ' ‰רמב"ם 
חייב  ‡ביו  למ„ו  ˘ל‡  "מי   :(‚"‰ (פ"‡ 

וכ'  כו'",  ˘נ‡מר  כ˘יכיר,  עˆמו   ˙‡ ללמ„ 
חיוב  י˘  ‰˜טן  על  ‚ם  "˘מ‡   ,7ˆ"ˆ‰ ע"ז 
‰רמב"ם  ˘כ'  „ממ‰  ‰יינו,  מ„‡וריי˙‡". 
כ'  (ול‡  "כ˘יכיר"8   – ר‚יל  בל˙י  בל˘ון 
על  ‰לימו„  „חיוב  מ˘מע,  "כ˘י‚„יל")9, 
ו‰ו‡  ‚„ול.  ˘נע˘‰  ˜ו„ם  ‡ף  י˘נו  ‰˜טן 
˙ימ‰ ‚„ול‰ יו˙ר, ‰י‡ך ˘ייך חיוב על ˜טן?

 ‚ 
ח˘יב  ˜טן  ‡י  ‰ר‡˘ונים  פלו‚˙˙  י˜„ים 
מחוייב מ„רבנן מ„ין חינוך, ויוכיח ˘יט˙ 

‰רמב"ם בז‰

˘מˆינו  מ‰  ב‰˜„ם  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
˜טן  ‡ˆל  מˆוו˙  בחיוב  יו˙ר  ‚„ול  חי„ו˘ 
בכלל, „י„וע‰ מחלו˜˙ ‰ר‡˘ונים במˆוו˙ 
חינוך, „לר˘"י10  חיוב  מˆ„  ˘מ˜יים ‰˜טן 

מנ"ח  כח, ‡.  ר"‰  מילו‡ים)  טו"‡ (‡בני  ור‡‰   (6
(חי„ו˘י  ˘ם  ‰רמב"ם  מפר˘י  ס˜"ב.   ‰ מˆו‰ 

‰‚ר"ח. ועו„).

7) פס"„ – חי„ו˘ים על ‰רמב"ם ב˙חל˙ו.

8) כ"‰ ‚ם ב‰ל' ˙"˙ ל‡„‰"ז רפ"ב – ‡ל‡ ˘˘ם 
ויוכל  ויכיר  כ˘י‚„יל  לעˆמו  "וכ˘לומ„  ממ˘יך 
ב)  ˆ"ˆ‰ כ(פי'  כוונ˙ו  ‡„‰"ז  ˘‚ם  וי"ל  ללמו„". 

מז‰  כ„מוכח  ˘י‚„יל,  לפני   – "כ˘יכיר"  רמב"ם 
˘ל‡ כ˙ב לפנ"ז ב‰חיוב "חייב ללמ„ ‡"ע כ˘י‚„יל 
ויכיר". וז"˘ ל‡ח"ז "כ˘י‚„יל ויכיר" ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע 
ל‰‰מ˘ך "‡זי ל‡ ילמו„ ˙חל‰ כו' כמ˘נ"˙ למעל‰ 
בנערים כו' כי ז‰ ˘יכול ‡ינו ר˘‡י לע˘ו˙ כן כו'".

9) בספר ‰מ„ע לרמב"ם (ירו˘לים ˙˘כ"„) ‰וב‡ 
מ„פוס ספר„ ˘לפני רנב "כ˘י‚„יל".

10) ברכו˙ מח, ‡ „"‰ ע„ ˘י‡כל. ור‡‰ בכל ‰ב‡ 
י‚„יל   ıוב˜ ס.  כלל  ח'  מערכ˙  כללים  ˘„"ח  ל˜מן 

מ„רבנן  חינוך  ˘ל  מˆוו˙  ו‰רמב"ן11 
„‡בו‰,  ‡ל‡  („‰˜טן)  „י„י'  מˆו‰  "ל‡ו 
עי˜ר",  כל  במˆו˙  מיחייב  ל‡  „‡י‰ו 
 ˙‡ ל‰וˆי‡  יכול  ‰˜טן  ‡ין  ובמיל‡ 
‡פילו  (וכיו"ב)  ‰מזון  בברכ˙  ‰‚„ול 
מ„רבנן12;  ר˜  בז‰  מחוייב  כ˘‰‚„ול 
ס"ל,  ˘ם)  (ספ"ב „מ‚יל‰  ו‰ר"ן  ‡בל ‰˙וס'13 
ב„בר  מחוייב  מי˜רי  לחינוך  ˘‰‚יע  „˜טן 
י„י  ‚„ול  ב‰ם  ל‰וˆי‡  יכול  ולכך  מ„רבנן 

חוב˙ו (כ˘‡כל ˘יעור‡) „רבנן14.

̃ ‰רמב"ם15 "בן מברך ל‡ביו",  וממ‰ ˘פס
̇ ˘ל חינוך מחוייב ‰˜טן  מוכח, „ס"ל „במˆוו

̃ חיוב על ‰‡ב. (מ„רבנן)16 ו‡ינו ר

˙ור‰ ברו˜לין, ‡ייר ˙˘ל"ז סי' לח (˙˘וב‰ מ‰ר‡"י 
מı „עיר ‰‡ר‡„ י˘ן, מחסי„י ‰ˆ"ˆ). ועו„.

בר"ן  ‰וב‡  רמב"ן  ב.  כ,  ברכו˙   '‰ מלחמו˙   (11
ב „"‰  יט,  מ‚יל‰  ריטב"‡   .ıחו ספ"ב „מ‚יל‰ „"‰ 
‰כל. ר"ן ˜י„ו˘ין ל‡, ‡ „"‰ ו‚רסינן. ור‡‰ ר˘ב"‡ 

(ריטב"‡) סוכ‰ לח, ‡ „"‰ ‚מר‡.

12) כן מ˘מע „ע˙ ‰רמב"ן ˘ם. ריטב"‡ ˘ם. ‡בל 
מפ˘וטו,  ב  כ,  בברכו˙  פי' ‰סו‚י‡  ל‡ ‰וˆי‡  ר˘"י 
כ˘‡כל  ‚„ול  מוˆי‡  ‰˜טן  „ל„ע˙ו  נר‡‰  ו‡"כ 

˘יעור‡ „רבנן. ור‡‰ י‚„יל ˙ור‰ ˘ם ס"ע כט.

ל˘ון  ור‡‰  ˘י‡כל.  ע„   ‰"„  ‡ מח,  ברכו˙   (13
‰˙וס' ˘ם כ, סע"‡ „"‰ ו˜טנים.

14) ובפרמ"‚ פ˙יח‰ כולל˙ ל‡ו"ח ח"‚ סוף ‡ו˙ 
כח כ˙ב ˘‰ו‡ מחלו˜˙ „בבלי וירו˘למי.

˘ם.  ר‡ב"„  ועי'  ‰ט"ו-טז.  פ"‰  ברכו˙  ‰ל'   (15
ומסיים "וכן ‡˘‰ ועב„ במ˜רין ‡ו˙ו ועונ‰ ‡חרי‰ם 
מ‰ ˘‰ן ‡ומרים ו‡י˙‡ בירו˘למי" – כ„ע˙ ‰רמב"ן 
˘ם. וע"פ ‰פרמ"‚ ˘ם ‰רי נמˆ‡ ˘ס"ל ˘‰חיוב על 

‰‡ב. ‡בל ר‡‰ כס"מ ˘ם ב„ע˙ ‰רמב"ם.

ב‰ל'  ˘כ˙ב  ˘(‡ף  ‡„‰"ז  „ע˙  מוכח  וכן   (16
˙"˙ ב˙חל˙ן "‡ע"פ ˘‰˜טן פטור מכל ‰מˆו˙ ו‚ם 
‡ביו ‡ינו חייב לחנכו במˆו˙ מן ‰˙ור‰", ‰רי) כ˙ב 
‡כל  ל‡  ‡ם  (‚ם  ˘‰˜טן  ס"‚  ס˜פ"ו  ‡ו"ח  ב˘ו"ע 
ומ„יי˜  בבר‰"ז*.  ‰‚„ול   ˙‡ מוˆי‡  ˘ביע‰)  כ„י 
סופרים  מ„ברי  חייב  ‰ו‡  "˘מ"מ  ˘ם  בל˘ונו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

‰ו‡ ‡ינו ˆריך ל‰יו˙ בר עונ˘ין, וכן ‡מרו 
‰‡י˘  לו˜‰   ‰˘‡‰˘ בזמן   (‡ י‡  (כרי˙ו˙ 

‡ין  לו˜‰   ‰˘‡‰ ˘‡ין  בזמן  ˜רבן  מבי‡ 
˘‰ו‡  בזמן  ול‡ ‡מרו  ˜רבן,  מבי‡  ‰‡י˘ 
ו˜ר‡  לו˜‰,  ‡ינ‰  ‰י‡  ˜רבן  מבי‡  ‡ינו 
ו‰בי‡  ˙‰י'  ב˜ור˙  לי'  „ר˘ינן  ‰כי  נמי 
ב˜ור˙  ˙‰י'  ל‡   ‡‰ ומ˘מע  ‡˘מו   ˙‡
יבי‡  ל‡  מ˘מע ‰‡ ‡ם  ל‡  יבי‡, ‡בל  ל‡ 
˘ל‰רמב"ם "‰כל  וכיון  ב˜ור˙".  ˙‰י'  ל‡ 
פס˜  לכך   – לו˜‰  ‰י‡  ו‰כ‡  ב‰"  ˙לוי 

˘‡ף "‰ו‡ מבי‡ ˜רבן".

נמי  ‰כי  „‡ין  ל‰סבר‰,  ז˜ו˜  ו˙ירוˆו 
לחייב  נוכל  ‰י‡ך  מ"מ  ב‰,  ˙לוי  „‰כל 
(במ˜"‡  ‰ר‡ב"„  וכמ"˘  ז‰?  מכח  ˜טן 
נ˙ל‰  ‰‡י˘  י‡מר  "ו‡ם  ˘ם):  ˘‚‚ו˙  ב‰ל' 

ב‡˘‰ ‡בל ל‡ ‰‡˘‰ ב‡י˘, מ"מ מ‰יכ‡ 
˙י˙י לחייב ‡˙ ‰˜טן ע"י ‰‡˘‰"2.

לב‡ר, „ל‰רמב"ם ‡ין  ˘כ' ‰ר„ב"ז3  ומ‰ 
˜רבנו˙ כלל מ‚„ר עונ˘ ‡ל‡ כפר‰, ולכך ‡ף 
 – כפר‰  בעי  עונ˘ין, ‡ף ‰ו‡  בר  ˘˜טן ‡ינו 
‰˜טן  בעי  „‡מ‡י  „י,  בבי‡ורו  ‡ין  לכ‡ור‰ 
כפר˙ ˜רבן „ו˜‡ ב‡יסור ˘פח‰ חרופ‰, מ‰ 
˜טן  ˘ע˘‰  ˙ור‰  ‡יסורי  בכל  נמˆ‡  ˘ל‡ 

לחייבו ˜רבן.

ור‡‰  ˘ם.  ˘‚‚ו˙  (ב‰ל'  מ˘נ‰  ו‰לחם 
ב‡ו"‡,  ‰רמב"ם  „ברי  בי‡ר  ˘ם)  כס"מ 

כ‰נים  מ˙ור˙  ‰ו‡  ‰רמב"ם  „ע˙  „מ˜ור 
על ‰פסו˜ "‡י˘, פרט ל˜טן ‡ו יכול ˘‡ני 
מוˆי‡ בן ˙˘ע ˘נים ויום ‡ח„ ˙"ל ו‡י˘". 

‰מ˜ומו˙  בב'  ‰ר‡ב"„  ˘‰˘י‚  בטעם  וˆע"˜   (2
‡ח„  ובכל  ˘‚‚ו˙.  ב‰ל'  ובין  ‡יסו"ב  ב‰ל'  בין 
ב‰„‚˘‰ ובס‚נון ‡חר. ור‡‰ כס"מ ‰ל' ˘‚‚ו˙ ˘ם, 

„‰י' לו ל‰ר‡ב"„ ‚ירס‡ ‡חר˙. ו‡כ"מ.

‰ל'  לרמב"ם  עוז  מ‚„ל  ˘ם.  ‰ר„ב"ז  ˘ו"˙   (3
‡יסו"ב ˘ם. ˆפע"נ לרמב"ם ˘ם ‰י"„.

בכרי˙ו˙  כ‰‚מר‡  פס˜  ‰ר‡ב"„  מ˘‡"כ 
כ‰˙ו"כ),  (ו„ל‡  ל‰„„י"  "מ˜˘ו  „ס"ל 
‡ו  ˜טן  מ‰ן  וכ˘‡ח„  זל"ז  ˘‰ו˘וו  ‰יינו 

˜טנ‰ ˘ני‰ן פטורין.

מ‰ו  בי‡ור,  ז˜ו˜ים  „בריו  ‚ם  ‡בל 
חרופ‰  ב˘פח‰  „ו˜‡  ˘ל‰˙ו"כ  ‰טעם 
ויום  ˘נים  ˙˘ע  בן  לרבו˙  ‰לימו„  נמˆ‡ 
„‡ף  כיו"ב,  עריו˙  עניני  ב˘‡ר  ול‡   ,'‡
‰˜טן  ˘ב‡  מי  (לענין  בי‡‰  בי‡˙ו  ‰˙ם 
ו‚זיר˙  טעם,  בז‰  ˘‡ין  ולומר  עלי')4? 
מס˙בר  ויו˙ר  ˙י˙י.  מ‰יכ‡   – ‰כ˙וב ‰י‡ 

לומר ˘י˘נ‰ ‰סבר‰ בז‰.

 ב 
טן,  יבי‡ ממ"˘ ‰רמב"ם בכ"מ מˆו‰ ‚בי̃ 

ו‡פי' „‡וריי˙‡

מˆו‰  חיוב  וכן  ב˜טן,  ˜רבן  חיוב  ו‰נ‰, 
ב˜טן – מˆינו בעו„ מ˜ומו˙ ברמב"ם, ומ‰ם:

ב‰ל' ˜רבן פסח (פ"‰ ‰"ז) פס˜ ‰רמב"ם, 
"‚ר ˘נ˙‚ייר בין פסח ר‡˘ון לפסח ˘ני וכן 
˜טן ˘‰‚„יל בין ˘ני פסחים חייבין לע˘ו˙ 
פטור".  בר‡˘ון  עליו  ˘חטו  ו‡ם  ˘ני,  פסח 
חיוב‡  בר  ˜טן  "‡טו  מ˘נ‰,  ‰כסף  ו‰˜' 
ופיטור‡ ‰ו‡", ו˙ירı: "וכ˙ב ‰ר"י ˜ור˜וס 
˘י˘חטו  ל˜טן  רביי'  „רחמנ‡  „כיון  ז"ל 
עליו וממנין ‡ו˙ו נפטר ‰ו‡ בכך מן ‰˘ני"5.

ולכ‡ור‰ ע„יין ‰„ברים „ור˘ים בי‡ור, 
ו‰י'  ר‡˘ון  בפסח  ˜טן  ‰י'  ˘סו"ס  כיון 
˘‡חר  מ‰  יועיל  ‰י‡ך  ממˆוו˙,  פטור  ‡ז 
˘י˘ עליו חיוב ˘חט על ‰˜טן (‰יינו בזמן 

פ"‡  ‡יסו"ב  ‰ל'  רמב"ם   – ‰˜טן  פטור  ומ"מ   (4
‰י"‚ ו‡ילך.

5) ור‡‰ ‚ם ˜רי˙ ספר לרמב"ם פ"‰ ‰"ז.


