
‚úיון ˙ע‚
ער˘"˜ פר˘˙ úך úך ‰'˙˘ע"‰

נרו˙ ˘ב˙ „‡בר‰ם ורב˜‰

ú‡י˘מע ú˘ יר‡˙ו úיˆח˜ ע ú˘ יר‡˙ו ˙úמע

‰úב‚„רי ‰חיוב „מˆו˙ מי

"במ‰ מכסים ‡ˆúכם ‡˙ ‰‚‚ו˙?"

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ללמו„  י˘  מ„ו˙?  מ˘ברים.  ‰עורף   ˙‡ מ˘ברים,  ל‡  מ„ו˙  ו‰˘יבו:  לע˘ו˙?  עלי  מ‰ 
בריבוי, וז‰ פועל על ‰מ„ו˙. 

ו‰סביר ‰רבי ‰"ˆמח ˆ„˜": ˘ביר‰ ˘ייכ˙ במ„˙ ˜˘‰ עורף, ז‰ ˘ייך ל˘בר, ובל˘ון 
˘מ˘‰  ‰י„וע,  ‰מ‡מר  „רך  ועל  ל˜„ו˘‰],  [ל˘בור  ˜„ו˘‰"  ˆו  "‡יבערברעכן  ‰עולם 
רבנו ‡מר כי עם ˜˘‰ עורף ‰ו‡, למעליו˙‡, ˘‰רי ‡מר ז‰ כטעם לסליח˙ עוונו˙. ו‡ילו 

מ„ו˙ ל‡ ˘ייך ל˘בור. 
(˘ם עמ' 722)

"˙ור˙ מנחם ‡ור"
 ˙‡ עˆמו  על  ל˜בל   "˜„ˆ ‰"ˆמח  ‰רבי  מי‡ן  ‰‡מˆעי,  ‰רבי  ‰ס˙ל˜ו˙  ‡חרי 
‰רבי  ‡מר  יום  ב‡ו˙ו  ‰חסי„ים  עם  בי˘בו  ‰˘בועו˙.  בח‚  לכך  ˘ני‡ו˙  ע„  ‰נ˘י‡ו˙, 

‰"ˆמח ˆ„˜": 

˘‡לו  ו˘לחו,  ע"‰  רבנו  מ˘‰  ‡ל  ‰˘י"˙  כ˘נר‡‰  מ‰סנ‰,  ‰י‡  ˙ור‰  מ˙ן  ‰˙חל˙ 
מובנ˙  ל‡  לכ‡ור‰  ‡‰י'.  ‡˘ר  ‡‰י'  ‰˘י"˙  ו‰˘יבו  ‡לי‰ם,  ‡ומר  מ‰  ˘מו  מ‰  מ˘‰ 
מ‰י  ו‚ם,  ל„ור.  מ„ור  מ˜ובל ‡ˆלם  ו‰רי ‰י‰  ˘ם ‰וי'  י„ע ‡˙  ל‡  מ˘‰  ‰˘‡ל‰, ‰‡ם 

˙˘וב˙ ‰˜ב"‰ ‡‰י' ‡˘ר ‡‰י'. 

‡ך ‰ענין ‰ו‡: כי "‡‰י"' עול‰ כ"‡ ב‚ימטרי‡, ו"‡‰י' ‡˘ר ‡‰י"' ‰יינו כ"‡ פעמים 
כ"‡ ˘עול‰ ˙מ"‡, ‰יינו "‡מ˙", ˘ני˙ן למ˘‰ ‰כוח ל‚לו˙ ‡˙ ‰‡מ˙, ו˙יב˙ ‡מ˙ ‰י‡ 

‚ם ר‡˘י ˙יבו˙. 

‰בינו  ל‡  ˘‰מסובים  וכמובן  ‰רב‰,  ˘ח˜  ‰˙ור‰,   ˙‡  "˜„ˆ ‰"ˆמח  ‰רבי  כ˘סיים 
‡˙ פ˘ר ‰˘חו˜. 

‰ס˙ל˜ו˙  ˘‡חרי  „יסנ‡,  מ˜‰יל˙  מ‡נ"˘  ˘ניים  לליוב‡וויט˘  ב‡ו  מ‰  זמן  כעבור 
‰רבי ‰‡מˆעי – ב˘ע‰ ˘‰"ˆמח ˆ„˜" סירב ל˜בל ‡˙ ‰נ˘י‡ו˙ – נסעו לרוז'ין ל˜בלו 
ז‰  ˘ביום  י„עו  ל‡  ˘‰רי  לח‚ ‰˘בועו˙,  ל˘ם  וב‡ו  לרבי,  עלי‰ם  מרוז'ין]  [‡˙ ‰ר‰"˜ 

י˜בל ‰"ˆמח ˆ„˜" ‡˙ ‰נ˘י‡ו˙.

על  למסובים  יין  ‰˜„ו˘‰  בי„ו  מרוז'ין  ‰˜„ו˘  חיל˜ ‰רב  ‰"˘ולחן"  עריכ˙  ב˘ע˙ 
רבנו, ‰רי  לו:  וי‡מרו  בעˆמם.  ל‰ם  ˘י˜חו  ל˘ני ‰חסי„ים ‰‡מורים ‡מר  ˘ולחנו, ‡ך 
רוˆים ‡נו ל˜בל ‡ו˙ו עלינו לרב. ‡מר ל‰ם ‰רב ‰˜„ו˘ מרוז'ין ‡˙ ‰˙ור‰ ‰‡מור‰ על 
‰פסו˜ ‡‰י' ‡˘ר ‡‰י', ‡ל‡ ˘בסיומ‰ ‰וסיף ו‡מר כי ‡מ˙ ז‰ ‚ם ר‡˘י ˙יבו˙ "˙ור˙ 
‰ב‡ים  ˙יבו˙  ר‡˘י  בין  ‰פר˘  ˘˜יים  וסיים  ‡מ˙").  מנחם  "˙ור˙  (נ"‡:  ‡ור"  מנחם 

כס„רן ‡ו בס„ר ˙˘ר"˜, וע„ לע˙י„ ‰כל ‰ו‡ ב˙˘ר"˜. 

 ,"˜„ˆ ‰"ˆמח  על  ‰י‡  ˘‰כוונ‰  ‰חסי„ים  ‰בינו  ‡ור"  מנחם  "˙ור˙  כי  מ„בריו 
ובבו‡ם לליוב‡וויט˘ ˘מעו ˘ב‡ו˙ו יום ‡מר ‰"ˆמח ˆ„˜" ‰˙ור‰ ‰‡מור‰ ו˘ח˜. 

(˘ם עמו„ 922)

 



כ‚

דרכי החסידותדרכי החסידות

‰ר‰"˜ רבי י˘ר‡ל מרוז'ין נ"ע
ל˜ר‡˙ ‚' ח˘ון, יומ‡ „‰ילול‡ רב‡ ˘ל ‰ר‰"˜ רבי י˘ר‡ל מרוז'ין זˆו˜"ל, 

‰ננו מבי‡ים כ‡ן ל˜ט ˜ˆר ‡ו„ו˙ ˜˘ריו עם ‰רבי ‰ˆ"ˆ מליוב‡וויט˘ זˆו˜"ל - חל˜ ב

◇ ◇ ◇

‡מר ל‰ם ‰רב ‰˜„ו˘ מרוז'ין ‡˙ ‰˙ור‰ ‰‡מור‰ על ‰פסו˜ ‡‰י' ‡˘ר ‡‰י', ‡ל‡ 
˘בסיומ‰ ‰וסיף ו‡מר כי ‡מ˙ ז‰ ‚ם ר‡˘י ˙יבו˙ "˙ור˙ מנחם ‡ור"

‰רי יכול ל‰יו˙ ‚ם מעפר? – ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰
סיפר ‰רבי ‰"ˆמח ˆ„˜": 

פעם ‰י‰ ‰ˆ„י˜ מרוז'ין בעיר למבר‚, ˘ם ‰י‰ ‡ז ‰רב בעל "י˘ועו˙ יע˜ב", ול‰יו˙ 
מכסים  במ‰  ‰רוז'ינ‡י  ו˘‡לו  ‰רב,  ‡ליו  נכנס  מפורסם,  רבי  ‰י‰  מרוז'ין  ‰ˆ„י˜  כי 
ב˘ריפו˙.  י˘רפו  ˘ל‡  כ„י  ו‰˘יבו:  מ„וע?  ˘‡לו:  בברזל.  ו‰˘יב:  ‡ˆלכם ‡˙ ‰‚‚ו˙, 

˘‡לו ˘וב: ‰רי ‡י מ˘ום כך יכולים לכסו˙ם בעפר? 

ו‰סביר ‰רבי ‰"ˆמח ˆ„˜" ‡˙ ˘‡לו˙יו ˘ל ‰רוז'ינ‡י:

כי רב ‰עיר ‰ו‡ ‚‚ ‰עיר, ˘‚בו‰ מכל ‰בי˙, ו˘‡לו במ‰ מכסים, ‰יינו ‡יך ‰ו‡ לבו 
יכול  ˘‡לו ‰רי  כך  ועל  כברזל,  ב‚„לו˙  מ˙נ‰‚  ˘‚„ול ‰עיר  מברזל,  ו‰˘יבו  ˘ל ‰רב, 

ל‰יו˙ ‚ם מעפר, ‰יינו בבחינ˙ ונפ˘י כעפר לכל ˙‰י‰. 

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙רˆ"ז עמ' 622)

י˘ ללמו„ בריבוי וז‰ פועל על ‰מ„ו˙
עו„ סיפר ‰רבי ‰"ˆמח ˆ„˜": 

‰רעו˙,  מ„ו˙יי   ˙‡ ל˘בר  רˆוני  רבי,  לו  ו‡מר  ‡ח„  ‡ברך  ‰רוז'ינ‡י  ‡ל  ב‡  פעם 

˘יחו˙ ו‡‚רו˙ ˜ו„˘ מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘ 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר
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 ˘מו‡ל ‡בˆן, הרב לוי יˆח˜ ברו˜,
הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ומורה  רב  של  ענין  שמוקירים  סימן  זהו  אשר  הוא  בזה  שנהניתי  ומה  משכורתו,  על 
דרך התורה והמצוה.

צריך  אשר  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מפתגם  לו  נודע  ובטח 
להשמר בהרגש של שביעת רצון, כי ע"פ רוב משתמש בזה היצה"ר להסביר להאדם 
אשר הוא כבר עשה דיו והראי' שאפילו הזולת מודה על זה ולא עוד אלא שמביעים 
הכרתם זו בפומבי, ואז נוסף ע"ז שבתורת המדות ה"ז ענין בלתי רצוי, הנה מפריע 

לעבודה כדבעי מכאן ולהבא ומי יאמר לתוספת בעבודה כפי דרישת השעה.

שעד  במדה  כשעשה  ומה  בעצמו,  דו"ח  לעשות  צריך  כזה  מאורע  בכל  ואדרבה 
עתה מכירים לו תודה וניכרת פעולה, הרי אם הי' ממלא תפקידו כדבעי במלוא מובן 
מכאן  והזדמנות  רגע,  כל  לייקר  יש  וא"כ  ככה,  פעמים  כמה  נעשה  הי'  הרי  המלה 

ולהבא למלאות את החסר.
(אגרות קודש ח"ז אגרת ב'קצא)

‡י ˘ביע˙ רˆון יכול ל‰מ˘יך ‚ילוי כחו˙ ‰נעלמים
מ"ש שאינו שבע רצון, הנה סימן טוב הוא זה.

אינם  הגלוים  כחות  אם  הנעלמים  כחות  גילוי  להמשיך  יכול  רצון  שביעת  אי  כי 
ועכ"פ  העבודה  והעדר  וכו'  לישות  רוב  ע"פ  מביא  רצון  שביעת  משא"כ  מספיקים, 
האדם  שעבודת  והכוונה  המקווה,  תכלית  היפך  וזה  המתאים,  במרץ  העבודה  העדר 

צריכה להיות דוקא ביגיעה. והאריכות בזה אך למותר.
(אגרות קודש ח"ז אגרת א'תתקג)



כ‡

תורת חייםתורת חיים
מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו‰„רכו˙

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

מחיל ‡ל חיל

י˘ ל‰ז‰ר ב˘ביע˙ רˆון מ‰עבו„‰ ‰נע˘י˙
בנועם קבלתי מכתבם מ... בו כותבים מפעולותיהם מחדש טבת העבר עד עתה.

מו"ח  כ"ק  לדרישת  המתאמת  הנכונה  ההכרה  את  בלבם  שיתן  מהשי"ת  ויה"ר 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר שמענו מפי קדשו לא פעם ולא שתים, אשר 
בזה  זהיר  להיות  צריכים  מזה,  רצון  והשביעת  הנעשית  בהעבודה  ההסתפקות  מדת 
רוח  לשפוך  הרע]  היצר   – ["המתחכם"  קלוגינקער  דער  בזה  ישתמש  שלא  ביותר 

תרדמה וחלישות בהעבודה המוכרחת להעשות מכאן ולהבא.

ולפעמים עד יותר מזה שמשתמש בזה ג"כ להגדיל את הישות והמציאות, ובפרט 
כשיש לו במה להאחז, היינו שהפעולות הם פעולות טובות הנראות בגלוי ובמוחש, 

אשר אז ה"ה בא בטענה חזקה ביותר וצריכים זהירות יותר.

אחיזה  להם  הי'  שעי"ז  בתחלה  אמת  שאמרו (המרגלים)  הענין  זהו  אשר  וכידוע 
להחליש לב בנ"י מלהיות בבחינת יושבי ארץ ישראל: יושבי – התישבות ובקביעות, 
ארץ – שרצתה לעשות רצון קונה, ישראל – (שזוכים להעשות) לי (להקב"ה) ראש, 
(יעויין בלקו"ת שלח ד"ה אני ה"א בענין מרז"ל כל העונה אמיש"ר הקב"ה מנענע 

בראשו. דא"ח).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו ‡‚ר˙ ‡'˙˜מב)

כ˘מכירים לו ˙ו„‰ ˆריך לע˘ו˙ „ין וח˘בון בעˆמו
הגונה  להוספה  החליטו  קהלתו  אנשי  אשר  טוב  מודיע  בו  מכתבו  קבלתי  בנועם 

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
נרו˙ ˘ב˙ „‡בר‰ם ורב˜‰

‰‡ם ‰י' ‡ו‰ל מיוח„ ל‡בר‰ם ו‡ו‰ל מיוח„ ל˘ר‰? / מ„וע ל‡ „ל˜ ‰נר מ˘ב˙ ל˘ב˙ בנרו˙ 
˘‰„לי˜‰  ˘ב˙  נרו˙  ובמעל˙  ו‰‡מ‰ו˙,  ‰‡בו˙  ‡‰לי  בעניני  בי‡ורים   / ‡בר‰ם?  ˘‰„לי˜ 

רב˜‰ ‡מנו 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 169 ב˘ו‰"‚; ר"„ מכ"ז ‡„ר ˘ני ˙˘מ"ו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
”ביˆח˜ י˜ר‡ לך זרע"

ביר‡˙  מו˘לם  ‚"כ  ‰י‰  ˘י˘מע‡ל  ‰‚ם  זרע",  לך  "י˜ר‡  ביˆח˜  ˘„ו˜‡  בכך  ‰טעם  בי‡ור 
‡ל˜ים; ‰חילו˜ בין „רכו ˘ל י˘מע‡ל ל„רכו ˘ל יˆח˜, ו‰‰ור‡‰ מז‰ בחינוך ‰יל„ים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ˘יח‰ לפר˘˙נו)

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

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ב‚„רי ‰חיוב „מˆו˙ מיל‰

יב‡ר „חיוב ‰מˆו‰ ‰ו‡ ‰ן מע˘‰ ח„ פעמי ו‰ן חוב‰ נמ˘כ˙, ויב‡ר ‰נפ˜ו˙ו˙ מז‰ ל„ינ‡ / 
יסי˜ „ב‚„ר ‰חוב‰ ‰נמ˘כ˙ ‚ופ‡ י˘ ב' חיובים ˘ונים – ל‰יו˙ מ‰ול ול‰יו˙ בל˙י ערל, ויב‡ר 
‰נפ˜ו˙ו˙ בין ב' ‰חיובים / עפ"ז יב‡ר חילו˜י ‰ל˘ונו˙ ו‰‚„רים בין ‰מ˘נ‰ ו‰בריי˙‡ בנ„רים 

לענין מעל˙ ‡בר‰ם ‡בינו ל‡חר ‰מיל‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו, וח"‚ לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
מחיל ‡ל חיל

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
ל˜ר‡˙ ‚' ח˘ון, יומ‡ „‰ילול‡ רב‡ ˘ל ‰ר‰"˜ רבי י˘ר‡ל מרוז'ין זˆו˜"ל, ‰ננו מבי‡ים כ‡ן 

ל˜ט ˜ˆר ‡ו„ו˙ ˜˘ריו עם ‰רבי ‰ˆ"ˆ מליוב‡וויט˘ זˆו˜"ל - חל˜ ב



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

נרו˙ ˘ב˙ „‡בר‰ם ורב˜‰
מ˘ב˙  ‰נר  „ל˜  ל‡  מ„וע   / ל˘ר‰?  מיוח„  ו‡ו‰ל  ל‡בר‰ם  מיוח„  ‡ו‰ל  ‰י'  ‰‡ם 
ל˘ב˙ בנרו˙ ˘‰„לי˜ ‡בר‰ם? / בי‡ורים בעניני ‡‰לי ‰‡בו˙ ו‰‡מ‰ו˙, ובמעל˙ 

נרו˙ ˘ב˙ ˘‰„לי˜‰ רב˜‰ ‡מנו 

ויר‡ ‰' ‡ל   .ıב‡ר ו‰כנעני ‡ז  מור‰,  ע„ ‡לון  ˘כם,  מ˜ום  ע„   ıב‡ר "ויעבור ‡ברם 
‡ברם וי‡מר לזרעך ‡˙ן ‡˙ ‰‡רı ‰ז‡˙, ויבן ˘ם מזבח ל‰' ‰נר‡‰ ‡ליו. ויע˙˜ מ˘ם 
‰‰ר‰ מ˜„ם לבי˙ ‡-ל ויט ‡‰ל‰, בי˙ ‡-ל מים ו‰עי מ˜„ם, ויבן ˘ם מזבח ל‰' וי˜ר‡ 

ב˘ם ‰'" (פר˘˙נו יב, ו-ח). ומפר˘ ר˘"י: 

˘ל  ˘בחל˜ו  ˘ם,  ˘ל  מזרעו  י˘ר‡ל   ıוכוב˘ ‡˙ ‡ר ב‡רı – ‰י' ‰ולך  "ו‰כנעני ‡ז 
לזרעך ‡˙ן ‡˙  'וי‡מר ‰' ‡ל ‡ברם  לפיכך   .  . לבניו   ıנח ‡˙ ‰‡ר כ˘חיל˜  נפל‰  ˘ם 

‰‡רı ‰ז‡˙', ע˙י„ ‡ני ל‰חזיר‰ לבניך ˘‰ם מזרעו ˘ל ˘ם". 

ולפום רי‰ט‡ י˘ ל˘‡ול – ‡ם מ˜ום ז‰ ‰י' ˘ייך ‡ז לכנען, "ו‰כנעני ‡ז ב‡רı", ‡יך 
כיˆ„ ‰י' ‡בר‰ם   – ל„יר‰  לבניי˙ ‡ו‰ל  בנו‚ע  וכן  מזבח?  ˘ם  לבנו˙  יכול ‰י' ‡בר‰ם 

יכול לבנו˙ ‡ו‰ל בין "בי˙ ‡-ל" ל"עי", וכיו"ב בנו‚ע ל˘‡ר ‰מ˜ומו˙ ˘בנ‰ ‡ו‰ל?

‰פ˜ר  ˘טחי  יבו‡ו  מ‡ין  ˘כן,   – ‰פ˜ר  ‰יו  ‡לו  ˘מ˜ומו˙  לומר  ‚„ול,  ‰כי  ו„וח˜ 
בטבור‰ ˘ל עיר נו˘ב˙, ‡רı נו˘ב˙, ובפרט – ב‰יו˙ ‰כנעני ב˙˜פו ("‰ולך וכוב˘ ‡˙ 
‡בר‰ם  יעמי„  ˘ב‰ם  ‰פ˜ר  ˘טחי  לפ˙ע  יימˆ‡ו  ˘ל‡  בוו„‡י  ‰רי  כו'"),  י˘ר‡ל   ıר‡

‡˙ ‡‰לו! 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ב˙רומ‰  ל‡כול  מ˙ירו  ‚ופ‡  (ז‰  "˘לם"18 
כמבו‡ר ברמב"ם וב˘"ס (כנ"ל ס"‡)); וז‰ו 
˘מל",  ע„  ˘לם  נ˜ר‡  "ל‡  במ˘נ‰  מ"˘ 
"נ˜ר‡  ˘עי"ז  ‰ערל‰,  ל‰סר˙  ˘‰כוונ‰ 
ב‚„ר  נע˘‰  ˘‰‡„ם  ז‰  ‡בל  ˘לם"; 
לו  ˘‡ין  ˘לילי,  ענין  ר˜  ז‰  ‡ין  "מ‰ול", 
נוספ˙,  ומעל‰  ˘לימו˙  זו‰י  ‡ל‡  ערל‰, 
י˘   – (מום)  ערל‰  לו  ˘‡ין  ז‡˙  ˘מלב„ 
˘מוסיף  מ‰  וז‰ו  מ‰ול.  ˘‰ו‡  חיובי  ענין 
בבריי˙‡, ˘ענינ‰ ופעול˙‰ ˘ל מיל‰ ‰ו‡ 
‰חסר  ˘לימו˙ ‡ˆל ‡„ם  ˘פועל˙  ר˜  ל‡ 
– ‡ל‡ ˘מוסיפ‰ ˙מימו˙ ‚ם ב‡„ם ‰˘לם, 
כי  מיל‰",  ˘ם  על  ‡ל‡  ˙מים  נ˜ר‡  "ל‡ 
‰ענין „"˙מים" (ל‡ ר˜ "˘לם") נפעל על 
ז‰  „מיל19‰,  ˘בחפˆ‡  ‰חיובי  ‰ענין  י„י 

ור‡ינ‰  בפי' "ˆ‡ינ‰  ח)  במ„ב"ר (פי"ב,  ר‡‰   (18
כמ‰  ב˘למים   ıחפ ˘‰ו‡  במלך  ˘למ‰,  במלך  ‚ו' 
‰ו‡  מום  ˘‰ערל‰  ˙מים  ו‰י'  לפני  ‰˙‰לך  „˙ימ‡ 

ב‚וף".

ר"י ‡מר  במ‡מר  ˘ז‰ו ‚ם ‰פירו˘  י"ל  ו‡ולי   (19
‰˜ב"‰  לו  ˘‡מר  "ב˘ע‰  ˘ם  ‰‚מ'  ב‰מ˘ך  רב 
‡חז˙ו  ˙מים  ו‰י'  לפני  ‰˙‰לך  ‡בינו  ל‡בר‰ם 
לו  ˘‡מר  כיון  מ‚ונ‰  „בר  בי  י˘  ˘מ‡  ‡מר  רע„‰ 
ו‡˙נ‰ ברי˙י ביני ובינך נ˙˜רר‰ „ע˙ו" – ˘‰˜ב"‰ 

˘‰‡„ם "מ‰ול"20.

‰˘ונים  ל‰טעמים  ב‰˙‡ם  ˘ז‰ו  [וי"ל 
˘ביעי  חל˜  מ˘‰  מט‰  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  ˘במיל‰ 
ול‰חלי˘  כו'  ˙‡ו˙  למעט  מיל‰): (‡)  עניני 

ז‰ ‰‡בר כו' (מור‰ נבוכים ח"‚ פמ"ט), ו‰יינו 
‰סר˙ כל ‰מ„ו˙ ‰פחו˙ו˙ ‡˘ר בכל ‰‚וף 
כו' – מ˙‡ים לענין ‰‡', ˘לם מבלי חסרון 
‰˘ם  יחו„  למ‡מיני  ב)  ערל;  י‰י'  ˘ל‡   –
‡ו˙ ‡ח˙ כו' (מור‰ נבוכים ˘ם), ˘נע˘‰ ‡ו˙ 
י˘ונ‰  ל‡  ‰יחו„  ‡מונ˙  על  בב˘ר  ˜בוע 
בכ„ ‰˜מח),  בחיי  (רבינו  כו'  לעולם  יסור  ול‡ 
˙מימו˙  ‰ב',  לענין  מ˙‡ים  ˘כ"ז   – ועו„ 

ו˘לימו˙ י˙יר‰ – ˘י‰י' מ‰ול].

ב˘ביל  (ל‡  ‰ו‡  ‡ˆלו  ‰מיל‰  ענין  ˘עי˜ר  לו  ‡מר 
‰˘לימו˙  ענין  ‡ל‡)  מ‚ונ‰",  "„בר  ‰ערל‰,  ‰סר˙ 
עיון  ור‡‰  מ‰ול".  "˘י‰י'  בו  ˘י˙וסף  ו‰˙מימו˙, 

יע˜ב לע"י ˘ם. ועו„.

ו‡ילך   48 עמ'  ח"ל  ˘יחו˙  בל˜וטי  ועיי"ע   (20
יו˙ר  ונעל‰  ˘לי˘י  ‚„ר  ‚ם  „י˘   – ב‡רוכ‰ 
(לב,  ˘ם  „נ„רים  בסו‚י‡  ‰נזכר  ו‰ו‡  ב"˙מימו˙", 
נמי  ו˘ייכ‡  „‡בר‰ם,  ב˙מימו˙  ‰ליכ‰  בענין   (‡
פעול˙  חיוב  ˘‰ו‡   – מיל‰  במˆו˙  ˘י˘  ל‚„ר 
ס"‡).  (כנ"ל  ˘מלב„ ‰חוב‰ ‰נמ˘כ˙  ‰מיל‰ ‚ופ‡ 

עיי"˘ ו˙מˆ‡ נח˙. 



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ם  על  ‡ל‡  ˙מים  נ˜ר‡  ול‡  כו'  מיל‰ 
פעל‰  מיל‰  ˘מˆו˙  ז‡˙  ˘מלב„  מיל‰", 
מום),  (בלי  "˘לם"  י‰י'  ‡בינו  ˘‡בר‰ם 
"˙מים",  ˘י‰י'  בו  ˘פעל‰  ז‡˙,  עו„  ‰נ‰ 

˘לימו˙ נוספ˙ (ע"„ חו„˘ ‰עיבור).

‰מ˘נ‰  בל˘ון  ‰˘ינוי  ומ„ויי˜ 
ע„  ˘לם  נ˜ר‡  "ל‡  במ˘נ‰   – ו‰בריי˙‡ 
˙מים  נ˜ר‡  "ל‡  בבריי˙‡  ו‡ילו  ˘מל", 
‡ל‡ על ˘ם מיל‰" – כי ‚„ר "˘לם" (בלי 
חסרון) ל‡ נפעל על י„י מˆו˙ מיל‰ לחו„, 
‡בר‰ם  ˘ע˘‰  ‰מˆו˙  "כל  בˆירוף  ‡ל‡ 
˘לם,  נע˘‰  יח„  כולם  י„י  ˘על  ‡בינו", 
ל‡  ע„יין  ˘מל"  ˘"ע„  במ˘נ‰  מ"˘  וז‰ו 
נ˜ר‡ ˘לם [ול‡ ר˜ מ˘ום ˘‰י' חסר ‡ˆלו 
טעם  (כי  מיל‰  מˆו˙   – ‡ח˙  מˆו‰  ˜יום 
‰י'  ‡ילו  „"„למ‡  מספי˜,  ‡ינו  לחו„  ז‰ 
‡ל‡  ˙מים  ‚"כ  ‰י'  ל‡  ‡חר˙  מˆו‰  חסר 
ור‡‰  ˘ם.  נ„רים  (˙ויו"ט  ‰מˆו‰"  ‡ו˙‰  ע"י 
ס˜י"ט.  יו"„  סופר  כ˙ב  ˘ו"˙  ˘ם.  לע"י  ‰רי"ף 

ערל,  ˘‰‡„ם  זמן  ˘כל  לפי  ‡ל‡  ועו„)), 

מ˘‡"כ  בעˆם];  מום)  (ובעל  חסר   ‰"‰
˘‰ו‡  "˙מים",  ב‚„ר  ˘מ„ובר  בבריי˙‡ 
ל‡  זו  ומעל‰   – נוספ˙  ו˘לימו˙  ˙מימו˙ 
זו  ˘מˆו‰  מיל‰",  ˘ם  על  "‡ל‡  לו  ב‡‰ 
ח„˘‰  ו˘לימו˙  ˙מימו˙  ˘‰בי‡‰  ‰י‡ 

בכל עניני ‡בר‰ם.

ל˘ון  ב˙חיל˙  ‰˘ינוי  מובן  וכמו"כ 
˘ע˘‰  ‰מˆו˙  "˘כל  במ˘נ‰   – ‰מ‡מר 
מי  לך  "‡ין  ובבריי˙‡  ‡בינו",  ‡בר‰ם 
˘נ˙עס˜ במˆו˙ כ‡בר‰ם ‡בינו". „במ˘נ‰ 
מום)  בעל  (ל‡  „"˘לם"  ב‚„ר  ˘מ„ובר 
ענין  מו„‚˘  מיל‰,  מˆו˙  י„י  על  ‰נפעל 
‚ם  ‡בינו  ‡בר‰ם  ‡ˆל  ˘‰י˙‰  ‰˘לימו˙ 
‰מˆו˙  ˘"כל  מיל‰,  מˆו˙  ˜יום  לפני 
‰˙ור‰  כל  („‰יינו  ‡בינו"  ‡בר‰ם  ˘ע˘‰ 

ני˙נ‰  ˘ל‡  ע„  ˘˜יים ‡בר‰ם ‡בינו  כול‰, 

בכחם  ‰י'  ל‡  בסופ‰))  ˜י„ו˘ין  ב.  כח,  (יומ‡ 

"ע„  "˘לם",  ˘י‰י'  ‡בר‰ם  ‡ˆל  לפעול 

ל‰‚„ר  ˘‰כוונ‰  בבריי˙‡,  מ˘‡"כ  ˘מל"; 

נוספ˙  ו˙מימו˙  ˘לימו˙  ˘זו‰י  „"˙מים", 

 – ‰חסרון)  „‰ע„ר  במובן  מ˘לימו˙  (יו˙ר 

מˆו˙  ˜יום  לפני  ˘‚ם  ˘‡ף  ל‰„‚י˘,  ˆריך 

כל  ˜יום  ר˜  (ל‡  ‡בר‰ם  ‡ˆל  ‰י'  מיל‰ 

˘ל  ב‡ופן  מˆו˙  ˜יום  ‚ם)  ‡ל‡  ‰מˆו˙, 

‰י„ור (˙מימו˙ ו˘לימו˙ נוספ˙)16 – "‡ין לך 

מי ˘נ˙עס˜ במˆו˙ כ‡בר‰ם ‡בינו", ב‡ופן 

˘ל עס˜ וטירח‡ י˙יר‰, ע„ למסיר˙ נפ˘ – 

מיל‰",  ˘ם  על  ˙מים ‡ל‡  נ˜ר‡  מ"מ, "ל‡ 

כי ‡"‡ ל‰‚יע למעל‰ „"˙מים" ‡ל‡ על י„י 

‰"מיל‰", כ˘‰‡„ם ‰ו‡ "מ‰ול".

ועפ"ז י˘ לב‡ר ‚ם ‰˜˘ר ל˘ני ‰ענינים 

˘במיל‰ – ˘ל‡ י‰י' ערל, ו˘י‰י' מ‰ול – 

כמו„‚˘ ב˘ינוי ל' ‰מ˘נ‰ ו‰בריי˙‡, "ע„ 

כי ‰ענין „"ל‡  מיל‰".  ˘ם  ˘מל" ‡ו "על 

˘‰‡„ם  פועל  מיל‰,  ˘במˆו˙  ערל"  י‰י' 

י‰י' ˘לם בלי מום, כי ‰ערל‰ ‰"‰ מום17, 

ונע˘‰  ז‰  חסרון  מבטל˙  ‰ערל‰  ו‰סר˙ 

˘נ˙עס˜",  מי  לך  "‡ין  ‰ל˘ון  יומ˙˜  עפ"ז   (16
‰˘לימים  בנ"‡  ˘‡ר  ‡ˆל  ז‰  מˆינו  ˘ל‡  ‰יינו 
ל‚בי  ‰י‡  ‰‰˘וו‡‰  במ˘נ‰  [מ˘‡"כ  בעבו„˙ם 
ול‰עיר  ˘ע˘‰"].  ‰מˆו˙  "כל  ˘לו,  ‰מˆו˙  ˘‡ר 
 (7 (עמ'  ‰‚וזר  לר"י  ‰מיל‰  כללי  ˘ם,  בע"י  מ‰‚י' 
בעולם  ˆ„י˜ ‚מור  לך  ˘‡ין  ˘ם):  ועו„ (ר‡‰ „˜"ס 

כ‡בר‰ם כו'.

17) כל˘ון ר˘"י פר˘˙נו ע‰"פ "‡˙‰ בעל מום". 
ו˘ם, „ (ל‚בי "‰˙‰לך  פמ"ו, ‡ (בסופו)  ב"ר  ור‡‰ 
לפני ו‰י' ˙מים" „‡בר‰ם) ".. ‰ערל‰ (‰ז‡˙) ‰עבר 
 :(8 (עמ'  ˘ם  ‰מיל‰  ובכללי  ‰מום".  ובטל  ‡ו˙‰ 
מלמ„ ˘‰ערל‰ מום לו ל‡„ם יו˙ר מכל ‰מומין ע„ 

˘יעבירנ‰ כו'. ור‡‰ ˙וי"ט נ„רים ˘ם. ועו„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ו‰˙˘וב‰ לז‰ – לכ‡ור‰ פ˘וט‰ ביו˙ר, ע„ כ„י כך ˘ר˘"י ‡ינו ˆריך לפר˘ ז‡˙: 

כל ‡„ם ˘רוˆ‰ ל„ור במ˜ום מסויים – ˜ונ‰ ‡˙ ‰מ˜ום ˘בו רוˆ‰ ל‚ור; ו‡ם כוונ˙ו 
ממ˜ום  לנ„ו„  ˆ‡ן  רועי  ˘ל  (כ„רכם  בלב„  מסויים  לזמן  ז‰  במ˜ום  ל˘‰ו˙  ‡ל‡  ‡ינ‰ 

למ˜ום כ„י למˆו‡ מ˜ום טוב למרע‰ ‰ˆ‡ן) – ˘וכר ‡˙ ‰מ˜ום למ˘ך זמן. 

ובכן, בנו‚ע ליע˜ב – מˆינו ˘"וי˜ן ‡˙ חל˜˙ ‰˘„‰ ‡˘ר נט‰ ˘ם ‡‰לו מי„ .. ˘כם"  
˘ל  למ˜ום ˜בור˙ו  ˘‰ועי„‰  ומ‰ ‚ם  כו',  ב˜ביעו˙  ˘ם  ˘‰˙יי˘ב  מכיון  יט),  ל‚,  (וי˘לח 

ל˜בור˙  ‰מכפל‰  מער˙   ˙‡ ˘˜נ‰  מˆינו   – ל‡בר‰ם  בנו‚ע  כב);  מח,  ויחי  (פר˘"י  יוסף 
‰מזבחו˙  בניי˙  וע„"ז   – ‡בר‰ם  ˘ל  מ‚וריו  למ˜ום  בנו‚ע  ‡בל  טז);  כ‚,  ˘ר‰  (חיי  ˘ר‰ 
˘כרם  ‡ל‡  ‰מ˜ומו˙,   ˙‡ ˜נ‰  ˘ל‡  מס˙בר,  למ˜ום,  ממ˜ום  ‰ולך  ˘‰י'  מכיון   – כו' 

למ˘ך זמן. ו˜"ל.

‚. ו‰נ‰, בפירו˘ "ויט ‡‰לו", מפר˘ ר˘"י: 

"‡‰ל‰ כ˙יב, ב˙חל‰ נט‰ ‡˙ ‡‰ל ‡˘˙ו ו‡חר כך ‡˙ ˘לו". 

ובפ˘טו˙ מ˘מע בכוונ˙ו, ˘‰יו ˘ני ‡‰לים נפר„ים – ‡‰ל ל‡בר‰ם בפני עˆמו ו‡‰ל 
ל˘ר‰ בפני עˆמ‰, ו‰חי„ו˘ ‰ו‡ ˘מ˜ו„ם נט‰ ‡˙ ‡‰ל ˘ר‰ ו‡חר כך ‡‰ל עˆמו (ור‡‰ 

‚ם ˘יח˙ ˘"פ לך ˙˘מ"ח).

כ„, סז): "ויבי‡‰ יˆח˜ ‰‡‰ל‰  ולכ‡ור‰ כן מ˘מע ממ‰ ˘מסופר על רב˜‰ (חיי ˘ר‰ 
ב„ברי  ור‡‰  לב„‰.  ל˘ר‰  מיוח„  ˘‰י'  ל‰‡‰ל  רב˜‰  ˘יˆח˜ ‰כניס ‡˙   – ˘ר‰ ‡מו" 
כי  ‡‰ל‰  נטו  ל‡  ˘ר‰  ˘מ˙‰  מע˙  כי  ב‡מו,  יˆח˜  ˘נ‰‚  בכבו„  "יספר  ˘ם:  ‰רמב"ן 
‡ל  ‰בי‡‰  רב˜‰  ר‡‰  וכ‡˘ר  ‰נכב„˙,  ‰‚ביר‰  ‡‰ל  ‡ל  ‡חר˙   ‰˘‡ ˙בו‡  ל‡  ‡מרו 

‰‡‰ל ‰‰ו‡ לכבו„‰ ו˘ם ל˜ח‰ כו'". 

˘ר‰  ב‡‰ל  ‰כניס‰  לחברון  "כ˘ב‡ו  ˘ם):  ˘ר‰  (חיי  ‰ר„"˜  בפירו˘  ‰„בר  ומפור˘ 
ל‡י˘  ל‰יו˙ ‡‰ל  בימים ‰‰ם  מנ‰‚  כן ‰י'  כי  ל˘ר‰,  ˘‰י'  כמו  ל‡‰ל  ל‰  ˘י‰י'  ‡מו 
כמו   ,‰˘‡‰ ‡‰ל  ‡ל  ב‡  ‰‡י˘  "‰י'  לע˙ים  ור˜  עˆמ‰";  בפני  ול‡˘‰  עˆמו  בפני 

˘‡מר‰ ל‡‰ '‡לי ˙בו‡'". 

 

ל‡י˘  "‡‰ל  (˘‰י'  כ„ברי ‰ר„"˜  ס"ל  ˘ל‡  נר‡‰  ר˘"י  ב˘יט˙  „יי˜˙  כ„  ‡ולם   .„
בפני עˆמו ול‡˘‰ בפני עˆמ‰"), ‡ל‡ ˘‰י' ‡‰ל ‡ח„ ל˘ני‰ם. 

„‰נ‰, ‡' מ‰ר‡יו˙ ˘מבי‡ ‰ר„"˜ ל˘יט˙ו ‰י‡ מ‰פסו˜ בפ' ויˆ‡ (ל‡, ל‚): "ויבו‡ לבן 
ב‡‰ל  ויבו‡  ל‡‰  מ‡‰ל  ויˆ‡  מˆ‡  ול‡  ‰‡מ‰ו˙  ˘˙י  וב‡‰ל  ל‡‰  וב‡‰ל  יע˜ב  ב‡‰ל 
רחל", ˘כ‡ן מפור˘ ˘‰י' "‡‰ל (ל)יע˜ב" בפני עˆמו, ול‡ ˘‰י' ב‡‰ל ‡ח„ עם (‡ח˙ מ)
נ˘ו˙יו – ‡ל‡ ˘לכ"‡ ‰י' ‡‰ל בפ"ע. וכן מבו‡ר ב„ברי ‰מפר˘ים ˘ם (‡בן עזר‡ ורמב"ן). 
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‡מנם בפירו˘ ר˘"י ע‰"פ ˘ם מפר˘: "ב‡‰ל יע˜ב - ‰ו‡ ‡‰ל רחל ˘‰י' יע˜ב ˙„יר 
˘"‡‰ל  בפ˘טו˙  ומ˘מע  רחל",  "ב‡‰ל  מפור˘  ‰פסו˜  ˘בסיום  ˘‡ף  ו‰יינו,  ‡ˆל‰". 
יע˜ב" ˘ב˙חיל˙ ‰פסו˜ ‰ו‡ ‡‰ל ‡חר (וכמו ˘‰˜˘‰ ‰רמב"ן על ר˘"י) - מכל מ˜ום נ„ח˜ 
ר˘"י לפר˘ ˘ל‡ ‰י' ליע˜ב ‡‰ל בפ"ע ‡ל‡ "‡‰ל יע˜ב ‰ו‡ ‡‰ל רחל" (ור‡‰ ‚ם פר˘"י 

וי˘לח ל‰, כב). 

ו‡ם כנים ‰„ברים, ˘‡ליב‡ „ר˘"י ‰מנ‰‚ ‰י' לע˘ו˙ ‡‰ל ‡ח„ ל‡י˘ ול‡˘˙ו – ‰רי 
מ"˘ ר˘"י כ‡ן ˘"ב˙חל‰ נט‰ ‡˙ ‡‰ל ‡˘˙ו", י˘ לפר˘ (ל‡ על ‰"‡‰ל" ˘בו ‚רים, 
למל‡כ˙‰,  ˙˘ב ‰‡˘‰  ˘˘ם  מיוח„  עו˘ים ‡‰ל  ˘‰יו  ביח„, ‡ל‡)  ל˘ני‰ם  ˘ז‰ ‰י' 
וכמו ˘פיר˘ ר˘"י בפ' חיי ˘ר‰ (כ„, כח) ע‰"פ "ו˙רı ‰נער‰ ו˙‚„ לבי˙ ‡מ‰ כ„ברים 

‰‡ל‰" - "„רך ‰נ˘ים ‰י˙‰ ל‰יו˙ ל‰ן בי˙ לי˘ב בו למל‡כ˙ן", ו„ו"˜. 

‡מו",  ˘ר‰  ‰‡‰ל‰  יˆח˜  "ויבי‡‰   – ‰נ"ל  ‰פסו˜  על  „‰נ‰  בז‰,  ל‰וסיף  וי˘   .‰
מפר˘ ר˘"י: 

זמן  ˘כל  ‡מו;  ˘ר‰  „ו‚מ˙  ונע˘י˙  כלומר:  ‡מו,  ˘ר‰  ‰י‡  ו‰רי  ‰‡‰ל‰  "ויבי‡‰ 
˘˘ר‰ ˜יימ˙ ‰י' נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙, וברכ‰ מˆוי' בעיס‰, וענן ˜˘ור על 

‰‡‰ל, ומ˘מ˙‰ פס˜ו, וכ˘ב‡˙ רב˜‰ חזרו".

ובכן, ‡ם נ‡מר כ„ברי ‰מפר˘ים ‰נ"ל, ‡˘ר ‰מ„ובר ‰ו‡ ב‰‡‰ל ˘‰י' ל˘ר‰ בפני 
ל‡‰ל  רב˜‰ ‡ז ‰כניסו‰  כ˘‰בי‡ו ‡˙  (ור˜  ˘ר‰  פטיר˙  מ‡ז  רי˜  ז‰ ‰י'  ו‡‰ל  עˆמ‰, 
כלל  נר  ˘ם  ל‡ ‰„לי˜ו  מלכ˙חיל‰  ˘‰רי  מחוור˙,  פס˜ו"  ז‰) – ‡ין ‰ל˘ון "ומ˘מ˙‰ 

ול‡ ‰כינו ˘ם עיס‰, ול‡ ‰י' מעי˜ר‡ מ˜ום ל‰נסים לחול!...   

‡ל‡ עכˆ"ל, ˘ב‡מ˙ ‰י' ז‰ ‰‡‰ל ‰מ˘ו˙ף ל‡בר‰ם ו˘ר‰, ובוו„‡י ‰מ˘יך ‡בר‰ם 
ל‰„לי˜ ב‡‰ל ז‰ נר בכל ערב ˘ב˙ ‚ם ל‡חר פטיר˙ ˘ר‰ – כפס˜ ‰‰לכ‰ (˘ו"ע ‡„‰"ז 
ל‰„לי˜  ˆריך  ‰‡י˘  ‰רי  ‰מ„לי˜‰   ‰˘‡ ‡ין  ˘‡ם  ו˘"נ)  ‰-י‡.  סעיפים  רס‚  סי'  חיים  ‡ורח 

[ו‰רי ‡בר‰ם ˜יים ‡˙ כל ‰˙ור‰ כול‰, כולל מˆוו˙ „רבנן (פר˘"י ˙ול„ו˙ כו, ‰)].

וז‰ו ‚ו„ל ‰חי„ו˘, ˘‡ף ˘‡בר‰ם ‰מ˘יך ל‰„לי˜ ‰נר בכל ערב ˘ב˙, ‰רי "מ˘מ˙‰ 
פס˜ו" – ‰נס ‰מיוח„ ˘ל "נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙" ל‡ ‰מ˘יך ב‰נר „‡בר‰ם 
(פר˘"י  ˘נים  ˘לו˘  ב˙  ˜טנ‰  יל„‰  ‡ז  ˘‰י˙‰  רב˜‰,  ‰‚יע‰  כ‡˘ר  ו„ו˜‡  (ויˆח˜); 

˙ול„ו˙ כ‰, כ), חזר ‰נס ˘‰י' ‡ˆל ˘ר‰ ו‰נר ‰מ˘יך ל„לו˜ כל ‰˘בוע.   

˜טנ‰  יל„‰  ‡ז  ‰י˙‰  רב˜‰   ‡‰„ רב˜‰,  בו‡  ל‡חר  ‚ם  נר  ל‰„לי˜  ‡בר‰ם  ‰מ˘יך  ‡ם  לעיין  [וי˘ 

‰י‡  ‡ין  ולכ‡ור‰  בעז"‰),  ˘י˙ב‡ר  מ‰  ‰ב‡ים  ב‚ליונו˙  עו„  ור‡‰  חינוך.  מ„ין  ‰„ל˜˙‰  (וכל  כנ"ל 

יכול‰ ל‰וˆי‡ י"ח ‡˙ ‡בר‰ם (ויˆח˜); ‡ל‡ ˘‡ולי כיון ˘‰י' ז‰ לפני מ˙ן ˙ור‰ ל‡ ‰יו מ˜פי„ים בז‰. 

ו‡כמ"ל]. 
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י˙יר‰,  ˙מימו˙  ‚ם  ז‰  בכלל  י˘  ‡בל 
מזבח)  ‡יסורי  ‰ל'  (רי˘  ‰רמב"ם  כמ"˘ 
˙מימין  ‰˜רבנו˙  כל  ל‰יו˙  ע˘‰  "מˆו˙ 
י‰י'  ˙מים  כ‡)  כב,  ˘נ‡מר (‡מור  ומובחרין 
(˘ם  כ˙ב  [וע„"ז  ע˘‰"  מˆו˙  זו  לרˆון 
"כ˘ם  ‰מערכ‰  ועˆי  נסכין  ל‚בי  רפ"ו) 
כך  ונבחר  ˙מים  ˜רבן  כל  ל‰יו˙  ˘מˆו‰ 
˘נ‡מר  ונבחרין  ˙מימים  י‰יו  ‰נסכין 
ונסכי‰ם  לכם  י‰יו  ˙מימים  ל‡)  כח,  (פינחס 

כו' וכן עˆי ‰מערכ‰ ל‡ י‰יו ‡ל‡ נבחרין 
ול‡ כו'"]. ‰רי „‡ף ˘"מובחרין" ‰ו‡ „ין 
פ"ב ‰"ח)  (˘ם  ˘‰בי‡ ‰רמב"ם  כמו  בפ"ע, 
"מבחר  י‡)  יב,  ר‡‰  (פ'  ממ˘"נ  ז‰  ˘למ„ין 
"˙מים  בל˘ון  ‚ם  נכלל  מ"מ  נ„ריך"11, 
מ˜יים  ‰מובחר  מן  ˜רבן  וב‰בי‡ו  י‰י'", 
ל‡ ר˜ „ין מובחר ˘ב˜רבנו˙, ‡ל‡ ‚ם ‰‡ 
„˙מים י‰י'12, ו‰ו‡ – כי ב"˙מים" י˘ ˘ני 
ו‰יינו  מום,  לבעל  בני‚ו„  פרטים, "˙מים" 
˙וספ˙  בו  ˘י˘  ו˙מים  חסרון13,  בו  ˘‡ין 
‰ו‡  בל‡"‰  ˘‚ם  ‡ף  ו˙מימו˙,  ˘לימו˙ 

˘לם14.

˘˙י  בין  ‰חילו˜  ˘ז‰ו  י"ל,  ומע˙‰ 

מזבח  ‡יסורי  ‰ל'  רמב"ם  מ„ברי  ˘ם  ˘‰וב‡  מ‰ 
פ"ב ‰י"‡.

11) כ"‰ ברמב"ם "נ„ריך". ובכ˙וב "נ„ריכם".

 .8 130 ‰ער‰  עמ'  חי"ב  ˘יחו˙  ל˜וטי  ור‡‰   (12
ו˘"נ.

13) ור‡‰ ‰נסמן לעיל ‰ער‰ 12.

14) ל‰עיר מ˘ני ‡ופני עבו„‰ (יומ‡ כ„, ‡. ור‡‰ 
‡חרי'  ˘י˘  ˙מ‰  ˘‡ינ‰  עבו„‰  ב):  ˜טו,  זבחים 
 ˙‡ ומ˙ממ˙  ‚ומר˙  "˘‰י‡  ˙מ‰  ועבו„‰  עבו„‰ 
ו˜בל‰  ˘חיט‰  כ‚ון  עבו„‰  ‡חרי'  ˘י˘  ול‡  ‰„בר 
˙מ‰).  עבו„‰   ‰"„ ˘ם  יומ‡  (פר˘"י  כו'"  ו‰ולכ‰ 
ב):  סז,  בˆ„˜‰ (כ˙ובו˙  מ˘ני ‰‡ופנים  ול‰עיר ‚ם 
עליו  לרכוב  סוס  (‡פילו  לו  יחסר  ‡˘ר  מחסורו  „י 

ועב„ לרוı לפניו), ולע˘רו (˘‡ינו „בר ‰חסר).

‰ל˘ונו˙ "˙מים" ו"˘לם", „‡ף ˘בכללו˙ 
חילו˜  י˘  בפרטיו˙  נר„פים,  ˘מו˙  ‰ם 
‰חסרון  ‰ע„ר  פירו˘ו  „"˘לם"  ביני‰ם, 
"˘לם,  יח)  (ל‚,  וי˘לח  מפר˘"י  [ול‰עיר 
˘לם  מˆלע˙ו  ˘נ˙רפ‡  ב‚ופו  ˘לם 
ב˙ור˙ו  ˘לם   .  . כלום  חסר  ˘ל‡  בממונו 
"˙מים"  ו‡ילו  ˙למו„ו"],  ˘כח  ˘ל‡ 
ע"„  ˘ז‰ו  וי"ל  י˙יר‰.  ˙מימו˙  על  מור‰ 
‰י‡  ר‚יל‰  ˘נ‰  ל"˘נ‰":  בנו‚ע  ˘מˆינו 
וכסלו  ח˘ון  וכ‡˘ר  חו„˘,  י"ב  ˘ל  ˘נ‰ 
(טור  "˘לימ‰"  ˘נ‰  ל‰  ˜ורין  מל‡ים 
"˘נ‰  „˜ר‡  לי˘נ‡  ‡בל  ˙כח).  ר"ס  ‡ו"ח 

˙מימ‰" (ב‰ר כ‰, ל) פיר˘ו‰ו ב˘"ס (ערכין 
ל‡, ‡ (במ˘נ‰)) "ל‰בי‡ ‡˙ חו„˘ ‰עיבור". 

‰עיבור  חו„˘  בלי  ˘‚ם  ˘‡ף  ונמˆ‡, 
(ר‡‰  ב‰  חסר  ˘ל‡  ˘לימ‰  ˘נ‰  נ˜ר‡˙ 
נוב"י  ˘ו"˙  ‰ר˘ב"‡).  (ב˘ם   ‡ ס‚,  נ„רים  ר"ן 

חו„˘ ‰עיבור  ע"י  מ"מ,  ס"כ),  מ‰„"˜ ‡‰"ע 

בפר˘"י  [ויעויי'  ענין ‰˙מימו˙  ב‰  נ˙וסף 
(נח ח, י„) "‡לו י‡ ימים ˘‰חמ‰ י˙יר‰ על 

˙מימ‰  ˘נ‰  ‰מבול  „ור  ˘מ˘פט  ‰לבנ‰ 
(˘ם  „ערכין  במ˙ני'  רבי  „ע˙  ור‡‰  ‰י'". 

ור‡‰ בפר˘"י ˘ם)]15.

‰מ˘נ‰  בין  ‰חילו˜  נ˜ו„˙  וזו‰י 
ו‰בריי˙‡ במס' נ„רים ˘ם. „במ˘נ‰ מ„ובר 
ב"˙מים" ‰נפעל על י„י ‰מיל‰,  ב‚„ר ‰‡'̆ 
מלי˘נ‡  (ומ˘נ‰  ‰מ˘נ‰  מ„יי˜˙  ולכן 
˘לם  נ˜ר‡  ל‡  כו'  מיל‰  "‚„ול‰  „˜ר‡) 
וחסרון;  מום  בלי  ˘לם  „‰יינו  ˘מל",  ע„ 
"‚„ול‰   – ‰מ˘נ‰  על  מוסיף  ובבריי˙‡ 

ח (ס"„.  יט,  ל˙‰לים (י‰ל ‡ור)  ור‡‰ ‡ו‰"˙   (15
ב‰  (˘נ‡מר  ‰עומר  בספיר˙  ‡לו  ענינים  ב'   – ס"ז) 
˙‰יינ‰")  ˙מימו˙  ˘ב˙ו˙  "˘בע  טו)  כ‚,  (‡מור 
 97 עמ'  חי"ב  ˘יחו˙  ל˜וטי  ור‡‰  ענינים.  ובכמ‰ 

וב‰ער‰ 12 ˘ם.
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‰ך, „‰יינו ˘לם ‰יינו ˙מים [„„וח˜ לומר 
ל˘ון ‰מ˘נ‰  ל˙˜ן  ˘כוונ˙ ‰בריי˙‡ ‰י‡ 
לל˘ון  ל‰˙‡ימו  ˘לם",  נ˜ר‡  "˘ל‡ 
י˙'  ל‰לן  ‡בל  ˙מים"6].  "ו‰י'  ‰מ˜ר‡ 
˘ינוי,  עו„  וב‰˜„ים  „י"ל „ל‡ו ‰יינו ‰ך. 
„במ˘נ‰ ‰ל˘ון "ל‡ נ˜ר‡ ˘לם ע„ ˘מל", 
מ˘‡"כ בבריי˙‡ "ל‡ נ˜ר‡ ˙מים ‡ל‡ על 
˘ם מיל‰" – ˘ז‰ו ˘ינוי עי˜רי ב˙וכן: לפי 
‡בר‰ם  ˘ע˘‰  ‰מˆו˙  "כל  ‰מ˘נ‰  ס‚נון 
‡בר‰ם,  ˘ל  ל"˘לימו˙ו"  ˘ייכו˙  ‡בינו" 
˘י‰י'  בו  לפעול  לב„ן  ביכול˙ן  ˘‡ין  ‡ל‡ 
מˆו˙  בˆירוף  ˘(ר˜)  ˘מל",  "ע„  ˘לם, 
בבריי˙‡  מ˘‡"כ  "˘לם";  נע˘‰  מיל‰ 
˘ם  על  ‡ל‡  ˙מים  נ˜ר‡  ˘"ל‡  מפור˘, 
‰פועל˙  ‰י‡  בלב„  מיל‰  ˘מˆו˙  מיל‰", 

˘י‰י' "נ˜ר‡ ˙מים".

מ„ובר  ובריי˙‡  בז‰, „במ˘נ‰  ו‰נר‡‰ 
˘י˘נם  ‰נ"ל  ‰˘ונים  ‰ענינים  ˘ני  ‡ו„ו˙ 
במˆו˙ מיל‰ ‰נמ˘כ˙ – ‰חוב‰ ˘ל‡ י‰‡ 
י"ל,  כי  מ‰ול.  ˘י˘‡ר  ו‰חוב‰  עו„  ערל 
 '‡‰ ענין  במעל˙  בעי˜ר  מ„ובר  ˘במ˘נ‰ 
˘במˆו˙ מיל‰ (˘ל‡ י‰י' ערל), ובבריי˙‡ 
מוסיף ע"„ מעל˙ ענין ‰ב' (˘י‰י' מ‰ול). 
˘כל  מיל‰  ו‡ומר "‚„ול‰  מ„יי˜  „במ˘נ‰ 
נ˜ר‡  ל‡  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ע˘‰  ‰מˆו˙ 
‰מיל‰")  ˘ם  "על  (ול‡  ˘מל"  ע„  ˘לם 
‰ערל‰  ‰סר˙  לענין  ‰י‡  ‰כוונ‰  כי   –
‰מ˘נ‰  ל˙חיל˙  ב‰מ˘ך  וב‡  ˘במיל‰, 
˘˘ם מ„ובר ב˘ליל˙ ‰ערל‰, "˜ונם ˘‡ני 
ו‡סור  י˘ר‡ל  בערלי  מו˙ר  לערלים  נ‰נ‰ 
˘‡ין ‰ערל‰ ˜רוי' ‡ל‡  כו'  עכו"ם  במולי 
ל˘ם עכו"ם כו' ר"‡ בן עזרי' ‡ומר מ‡וס‰ 

6) ובפרט ל‰‚י' (ר‡‰ ‰ער‰ ‰˜ו„מ˙) ˘‰ו‡ ‡ו˙ו 
‰מ"„.

ברמב"ם,  מ˘מע  [וכן  כו'"  ‰ערל‰  ‰י‡ 
"מ‡וס‰  כ˙ב  ‰"ח)  (פ"‚  מיל‰  ˘בסוף ‰ל' 
ו‚„ול‰   .  . ‰‚וים  ב‰  ˘נ˙‚נו  ‰ערל‰  ‰י‡ 
‰י‡ ‰מיל‰ ˘ל‡ נ˜ר‡ ‡בר‰ם ‡בינו ˘לם 
˘כ˙ב "‚„ול‰  כו'", ‰רי  ˘נ‡מר  ˘מל  ע„ 
‰‰לכ‰  ב‡ו˙‰  „‡בר‰ם  ‰מיל‰"  ‰י‡ 
ובו‡"ו  ‰ערל‰",  ‰י‡  ל"מ‡וס‰  וב‰מ˘ך 
מעל˙  מב‡ר  בבריי˙‡  ‡בל  ‰חיבור7]; 
מ„יי˜  ולכן  מ‰ול),  (˘י‰י'  עˆמ‰  ‰מיל‰ 
"ול‡ נ˜ר‡ ˙מים ‡ל‡ על ˘ם מיל‰" (ול‡ 

"ע„ ˘מל").

˘‡ר  בז‰  מ˙ב‡רים  ‡יך  ˆ"ב  וע„יין 
‰˘ינויים בין ‰מ˘נ‰ ו‰בריי˙‡. וי˘ לומר 
‰בי‡ור בז‰, ב‰˜„ים „‰נ‰ ב‚„ר "˙מים" 
 (‡) ענינים8:  ˘ני  מˆינו  ‰˙ור‰  ב„יני 
˘ליל˙ מום וחסרון, (ב) ˙מימו˙ ו˘לימו˙ 
„בר,  ˘ום  בו  חסר  ˘ל‡  ר˜  ˘ל‡  נוספ˙, 
"˙מים"  „ין  וע"„  "˙מים".  ˘‰ו‡  ‡ל‡ 
‡ל‰:  ענינים  ˘ני  בו  ˘מˆינו  ב˜רבנו˙, 
‰פוסל10;  מום  בו  ˘‡ין   – חסרון9  ˘ליל˙ 

‡חר  ממ˜ום  במ‡מר  ‰‰לכ‰  ב‡ו˙‰  וממ˘יך   (7
‡בר‰ם  ˘ל  ברי˙ו  ‰מפר  "וכל  מי"‡)  פ"‚  (‡בו˙ 
‡בינו ו‰ניח ערל˙ו כו' ‡ע"פ ˘י˘ בו ˙ור‰ ומע"ט 
‰‡חרים  ‰מ‡מרים  וב'  לעו‰"ב",  חל˜  לו  ‡ין 
˘במ˘נ‰ נ„רים ˘ם (כמ‰ חמור‰ מיל‰ ˘ל‡ נ˙ל‰ 
ל'  כו' –  ברי˙ו˙  י"‚  נכר˙ו  ועל ‰מיל‰  וכו',  למ˘‰ 
˘ל‡ח"ז).  (‰לכ‰  בפ"ע  ב‰לכ‰  כ˙בם  ‰רמב"ם) 
בבי‡ור   – ו‡ילך  עמ' 56  חכ"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי  ור‡‰ 

„ברי ‰רמב"ם בב' ‰לכו˙ ‡לו.

במ„ור   – ובסבר‡  בר‡י'  ב‡רוכ‰  בז‰  עיין   (8
"חי„ו˘י סו‚יו˙" ב˘בוע ‰עבר.

ו‡ילך  יט  כב,  ‡מור  בפ'  ‰כ˙ובים  וכפ˘טו˙   (9
(ור‡‰ פר˘"י ˘ם, יט).

10) ר‡‰ ב‰נ"ל ‰ער‰ 7 מ‰ ˘י˘ ל‰עיר מבכורו˙ 
‡ין  ˙מים  רחמנ‡  ‡מר  לרˆון  י‰י'  "˙מים   ‡ לט, 
‚ם  ור‡‰  ב‚מ'.  ˘ם  ‰‡יבעי'  ומכללו˙  ל‡",  חסרון 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ו‰טעם לז‰ – מ„וע „ו˜‡ ב‰„ל˜˙ ‰נר „˘ר‰ ורב˜‰ ‰י' נס מופל‡ ז‰ ˘„ל˜ "מערב 
˘‰‡˘‰ ‰י‡  ע"פ ‰י„וע  י"ל  ב‰„ל˜˙ ‰נר „‡בר‰ם (ויˆח˜) –  ול‡  ˘ב˙",  לערב  ˘ב˙ 
כבו„‰  ˘ב˙וך ‰בי˙, "כל  ו‰˜„ו˘‰  על ‰‡ור  ˘‰י‡ ‰מופ˜„˙  ו‰יינו,  ‰בי˙",  "ע˜ר˙ 

ב˙ מלך פנימ‰" (˙‰לים מ‰, י„); 

ל‰‡יר  עי"ז  ˘מˆליח‰  וי˙רון  מעל‰  י˘  י˘ר‡ל,  ב˙  נר „‡˘‰,  ב‰„ל˜˙  ולכן „ו˜‡ 
מ˘‡"כ   – ˘ב˙"  לערב  ˘ב˙  "מערב  ניסי  ב‡ופן  „ול˜  ˘‰נר  וע„  מיוח„,  ב‡ופן  ‰בי˙ 
„רכו  "‡י˘  ל‰בי˙,   ıמחו˘ ב‰עולם  לפעול  ‰י‡  ˘ליחו˙ו  ˘עי˜ר  „‡י˘,  נר  ב‰„ל˜˙ 
בז‰  ‡ין  ‰בי˙  ב˙וך  נר  ל‰„לי˜  מˆוו‰  כ˘‰ו‡  ‚ם  ‰רי  כח),   ,‡ בר‡˘י˙  (פר˘"י  לכבו˘" 

‰"ז‰יר טפי" כמו ב‰„ל˜˙ נר „‡˘‰. 

וממוˆ‡ „בר למ„נו ‚ו„ל ‰מעל‰ ב‰„ל˜˙ נרו˙ ˘ב˙ על י„י נ˘י ובנו˙ י˘ר‡ל, וי‰"ר 
˘נזכ‰ כבר ל˜יום „ברי ‰יל˜וט (ר"פ ב‰עלו˙ך): "‡ם ˘מר˙ם נרו˙ ˘ל ˘ב˙ – ‡ני מר‡‰ 

לכם נרו˙ ˘ל ˆיון", במ‰ר‰ בימינו. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

‰י˙ר ˘חיט‰ לחול‰ ב˘ב˙
‡מרי נ‡ ‡ח˙י ‡˙
מכ‡ן ˘˘וחטין לחול‰ ב˘ב˙
(יב, י‚ ובמ„ר˘ פלי‡‰)

מ‡י  ל‰˜˘ו˙,  י˘  „‰נ‰  ‰מ„ר˘,  בפירו˘  י"ל 
י‰ר‚ו  ˘‰מˆרים  ל‡בר‰ם,  לו  פ˘וט  ‰י'  טעמ‡ 
‡ו˙ו  כ˘י‰ר‚ו  ‰רי  ‡˘˙ו,   ˙‡ לי˘‡  בכ„י  ‡ו˙ו 
ל‰ו  חמיר  ומ„וע  „מים,  ˘פיכו˙  על ‡יסור  יעברו 
˘פיכו˙  מ‡יסור  עריו˙  ‚ילוי   – ‡י˘   ˙˘‡ ‡יסור 

„מים?

ל‡  ‰‰רי‚‰  במע˘‰  „‰רי  פ˘וט,   ıירו˙‰ ‡ך 
כ˘י˜חו  מ˘‡"כ  ‡ח˙,  פעם  כ"‡  עביר‰  יעברו 
‡˙ ˘ר‰ ו‡בר‰ם עו„נו חי, ‰רי בכל בי‡‰ ובי‡‰ 
ולכן ‰יו ‰מˆרים ‰ור‚ים  עריו˙.  ‚לוי  על  עוברים 
‚ילוי  ‡יסור  על  בי‡‰  בכל  לעבור  ל‡  כ„י  ‡ו˙ו 

עריו˙.

˘וחטין  בחול‰, ‡˘ר   ‡„ בכ‚ון  לומ„ים  ומז‰ 
ו‰ו‡  נביל‰,  נ‡כילנו  ‡ומרים  ו‡ין  ב˘ב˙  לחול‰ 
מטעם ‰נ"ל, ˘ב‡כיל˙ נביל‰ עוברים על כל כזי˙ 
עובר ‡ל‡  ˘‡ינו  ב˘ב˙,  ב˘חיט‰  מ˘‡"כ  וכזי˙, 

‡יסור ‡ח„ (ר"ן יומ‡ „, ב „"‰ ו‚רסינן).

‡בל, ע„יין ‡ין ז‰ מיו˘ב כל ˆרכו, „‰רי ‡ˆל 
  – ו‚"ע  „מים  ˘פיכו˙   – ‰‡יסורים  ˘ני  ‡בר‰ם 
מי˙‰,  בחומר˙ם, „ב˘ני‰ם ‰ו‡ ‡יסור  ˘ווים  ‰יו 
ב˘ב˙  ˘‰˘חיט‰  חול‰,  ל‚בי  מ‰‡  ילפינן  ו‡יך 
‡יסור  ‰ו‡  נביל‰  ‡כיל˙  ו‡ילו  מי˙‰  ‡יסור  ‰ו‡ 
על  ˘יעבור  ‡מרינן  ז‰  בנ„ון  ˘‚ם  יימר  ומי  ל‡ו, 
‡יסור חמור פעם ‡ח˙, כ„י ˘ל‡ יעבור על ‡יסור 

‰˜ל פעמים רבו˙?

ב‡יסור  מ„ובר  ‰י'  ל‡  ‡בר‰ם  ‚בי  „‚ם  וי"ל, 
נ‰ר‚  ב"נ  ‡ין  כ„רכ‰  ˘ל‡  בבי‡‰  „‰רי  מי˙‰, 
˙וס'  (ר‡‰  ‰„בר  ˘מכוער  ר˜  ב)  נח,  (סנ‰„רין  עלי' 
בבי‡‰  מ‰‡ „‡ף  וחזינן  ב),  נז,  סנ‰„רין  לנער‰   ‰"„

פעמים  על ‡יסור ˜ל  עוברים  ר˜  כ„רכ‰ ‰יו  ˘ל‡ 
 '‡ פעם  חמור  ‡יסור  על  לעבור  מוטב  מ"מ  רבו˙ 
מעביר‰ על ‡יסור ˜ל פעמים רבו˙. ו˘פיר ילפינן 

מ‰‡ לחול‰ ב˘ב˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 784 ו‡ילך) 

˜בל˙ ˘כר ל˘מ‰
‡ל ˙יר‡ ‡ברם ‡נכי מ‚ן לך 
˘כרך ‰רב‰ מ‡„

‡חר ˘נע˘‰ לו נס כו' ו‰י' „ו‡‚ ˘מ‡ ˜בל˙י ˘כר 
על כל ˆ„˜ו˙י, לכך ‡מר לו ‰מ˜ום כו' ˘כרך ‰רב‰ 
מ‡ו„
(טו, ‡. ר˘״י)

(‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב  ‰רי  ‰„בר,  ˙מו‰  לכ‡ור‰ 
ב˙ור‰  עוס˜  מ‡‰ב‰  "‰עוב„  ‰"ב):  פ"י  ˙˘וב‰ 

ובמˆו˙ . . ל‡ כ„י ליר˘ ‰טוב‰ ‡ל‡ עו˘‰ ‰‡מ˙ 
‚„ול‰  מעל‰  ‰י‡  זו  ומעל‰   .  . ‡מ˙  ˘‰ו‡  מפני 
˘˜ר‡ו ‰˜ב"‰  מעל˙ ‡בר‰ם ‡בינו  ו‰י‡   .  . מ‡„ 

‡ו‰בו".

‰˜ב"‰   ˙‡ עב„  ‡בינו  ˘‡בר‰ם  ונמˆ‡, 
על  ˘כר  ˜בל˙י  ˘מ‡  „ו‡‚  "‰י'  ומ„וע  מ‡‰ב‰, 

כל ˆ„˜ו˙י", „מ‰ בכך ‡ם כבר ˜בל ˘כרו?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

‡בר‰ם רˆ‰ ל˜בל ˘כר ל‡ ל˙ועל˙ עˆמו ‡ל‡ 
 ıר˜ כ„י ˘י˙‚„ל כבו„ ˘מים. ˘יר‡ו כל עמי ‰‡ר
„‰עוב„ ‡˙ ‰˜ב"‰ ומ˜יים רˆונו, מ˜בל רוב טוב 

‚˘מי בעו‰"ז, ועי"ז מ˙˜„˘ ˘ם ˘מים בעולם.

˜בל  ˘‡ולי  ע"ז  ‡בר‰ם  כ˘„‡‚  ˘‚ם  ונמˆ‡, 
ח"ו,  ‡י˘י˙  נ‚יע‰  בז‰  ‰י˙‰  ל‡  ˘כרו,  כל  כבר 

כ"‡ ˘רˆ‰ ˘י˙‚„ל וי˙˜„˘ ˘ם ˘מים בעולם.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח״כ עמ׳ 54 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

 ב 
י˘  ‚ופ‡  ‰נמ˘כ˙  ‰חוב‰  „ב‚„ר  יסי˜ 
ול‰יו˙  מ‰ול  ל‰יו˙   – ˘ונים  חיובים  ב' 
בל˙י ערל, ויב‡ר ‰נפ˜ו˙ו˙ בין ‰חיובים; 
ועפ"ז יב‡ר חילו˜י ‰ל˘ונו˙ ו‰‚„רים בין 
מעל˙  לענין  בנ„רים  ו‰בריי˙‡  ‰מ˘נ‰ 

‡בר‰ם ‡בינו ל‡חר ‰מיל‰

חוב˙  „מלב„  „‡מרינן  ‚ופ‡  בז‰  ו‰נ‰ 
פעול˙ ‰מיל‰ י˘ כ‡ן חוב‰ נמ˘כ˙ – י˘ 
‡י  ל„ון  „י˘  ‰„ברים,  בפי'  לח˜ור  מ˜ום 
‰חיוב  ˘מ‡  ‡ו  מ‰ול  ˘י‰י'  ‰ו‡  ‰חיוב 
ב„בר  י˘  ונפ˜ו˙‡  ערל.  י‰‡  ˘ל‡  ‰ו‡ 
(כמו ˘‰‡ריך ‰‚‡ון ‰נ"ל), כי ‰נ‰ ‡ילו נימ‡ 

[‰יינו  מ‰ול  ˘י˘‡ר  ר˜  ‰ו‡  ˘‰חיוב 
זו  ו˘פעול‰  מיל‰,  ˘ל  פעול‰  ˘˙‰י' 
לו  ˘י˘  מי  כ‚ון  ‰נ‰  ל‰˙˜יים],  ˙מ˘יך 
(˘ם)),  יבמו˙  ב˘"ס  (‰מוב‡  ערלו˙  ˘˙י 
ב‡ופן  ‡ח˙,  מיל‰  פעול˙  בו  ˘‰י˙‰  „י 
ערל  ˘י˘‡ר  ו‡ף  זו,  פעול‰  ˘˙˘‡ר 
מ‰ול   ‰"‰ מ"מ  ‰˘ני˙,  ‰ערל‰  מחמ˙ 
מחמ˙ ‰מיל‰ ˘נע˘˙‰ ב‡ח˙ מן ‰ערלו˙. 
ערל,  י‰‡  ˘ל‡  ‚ם  מיל‰ ‰ו‡  „חיוב  ‡ל‡ 
‰˘ני˙.  ערל˙ו  ‚ם  למול  מחוייב  ול‰כי 
‰נמ˘ך  „חיוב  ‡מרינן  ‡ילו  ומ‡י„ך, 
חיוב  ‡ין  וע„יין  ערל,  י‰י'  ˘ל‡  ר˜  ‰ו‡ 
ל‡  ערל˙ו  במו˘ך  ˘וב   – מ‰ול  ˘י˘‡ר 
מי  ˘ל ‡בר‰ם, „‰‡  ברי˙ו  מפר  ב‚„ר  ‰י' 
ול‰כי  ערל  ב‚„ר  ל‡ ‰וי  מ˘וכ‰  ˘ערל˙ו 
‰ל'  רמב"ם  ˘ם.  (יבמו˙  ב˙רומ‰  ל‡כול  ˘רי 
‰וי  „‡עפ"כ  „חזינן  וכיון  ‰"י),  פ"ז  ˙רומו˙ 

‰נמ˘ך  „‰חיוב  מוכח   – ברי˙  מפר  ב‚„ר 
ול‡  ממ˘,  "מ‰ול"  נ˘‡ר  ˘י‰‡  נמי  ‰ו‡ 

מ„ברנו,  ‰עול‰  ערל.  בל˙י  ˘י˘‡ר  ר˜ 
˙רוויי‰ו   – ‚ופ‡  ‰נמ˘ך  ‰חיוב  „ב‚„ר 
‡י˙נ‰ו, חיוב ˘ל‡ י‰י' ערל וחיוב ˘י˘‡ר 

מ‰ול.

ב'  ב˘"ס  נרמזו  „רמוז  י"ל  ומע˙‰ 
וב‚„רן.  במ‰ו˙ן  ו‰חילו˜  ‡לו  חובו˙ 
‚„ול‰  ב):  (ל‡,  נ„רים  במס'  ˙נן  „‰נ‰, 
ע˘‰ ‡בר‰ם ‡בינו ל‡  כל ‰מˆו˙̆  מיל‰̆ 
 (‡ יז,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  ˘מל  ע„  ˘לם  נ˜ר‡ 
ב˙רי' (יז,  ˙מים3 (וכ˙יב  ו‰י'  לפני  ‰˙‰לך 
ב) ו‡˙נ‰ ברי˙י ביני ובינך. ר˘"י4). וב‚מ' 
מיל‰  ‚„ול‰  ‡ומר  רבי  ˙ני‡   :(‡ (לב,  ˘ם 
כ‡בר‰ם  במˆו˙  ˘נ˙עס˜  מי  לך  ˘‡ין 
מיל‰  ˘ם  על  ˙מים ‡ל‡  נ˜ר‡  ול‡  ‡בינו 
וכ˙יב  ˙מים  ו‰י'  לפני  ‰˙‰לך  ˘נ‡מר 
נר‡‰  ולכ‡ור‰  ובינך.  ביני  ברי˙י  ו‡˙נ‰ 
‰יינו  ובריי˙‡)  (במ˘נ‰  ‰מ‡מרים  ˘˘ני 
‰ך5. ‡בל כ„ „יי˜˙ – כמ‰ ˘ינויים ביני‰ם 
˘ם  נ„רים  למ˘ניו˙  ˘למ‰  במל‡כ˙  נמי  (ור‡‰ 

(בסוף ‰פר˜) ב˘ם ספר חן טוב (מ‰ר' טובי' ‰לוי) 

‰מ˘נ‰  ל˘ון  בין  חילו˜ים  כמ‰  ˘מ„יי˜  פר˘˙נו, 

"ל‡  ‰ל˘ון  „במ˘נ‰  ח„‡,  ו‰בריי˙‡). 

נ˜ר‡ ˘לם ע„ ˘מל", ובבריי˙‡ "ל‡ נ˜ר‡ 
˙מים ‡ל‡ על ˘ם מיל‰". ולכ‡ור‰ ‰יינו 

3) וכן ‰ו‡ ‰ל˘ון ב˙וספ˙‡ ˘ם פ"ב, ו.

4) ובכ"י „‰מ˘נ‰ (ר‡‰ ˘ינויי נוסח‡ו˙ במ˘ניו˙ 
בפירו˘.  ז‰  ˘ם) ‰וב‡  לנ„רים  ו„˜"ס ‰˘לם  ע‰"‚ 
וכ"‰ ברמב"ם ‰ל' מיל‰ פ"‚ ‰"ח. סמ"‚ ע˘ין כח. 

ור‡‰ ˙ויו"ט למ˘נ‰ נ„רים ˘ם. ו‡כ"מ.

כבבריי˙‡  רבי,  מ‡מר  ‰ו‡  במ˘נ‰  ‚ם  לפנינו   (5
˘ב‚מ'. ‡בל ל‰עיר, ˘לכמ‰ ‚י' במ˘נ‰ ‰ו‡ מ‡מר 
נ„רים  ˘לפנינו  ‰˘"ס  ‚ליון  על  (כמˆויין  מ‡יר  ר' 
‰˘לם  ו„˜"ס  למ˘ניו˙  נוסח‡ו˙  ˘ינויי  ור‡‰  ˘ם. 
כמ‰ ‚י'  י˘  בבריי˙‡  ל‡י„ך, ‚ם  נ„רים). ‡בל  למס' 

˘‰ו‡ מ‡מר ר' מ‡יר (ר‡‰ „˜"ס ‰˘לם ˘ם).
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ו‰בי‡ ר‡י' ל„בר "˘‡ל״כ „ו„ ‰מלך ע׳׳‰ 
עˆמו  ור‡‰   ıלמרח כ˘נכנס  מˆטער  ˘‰י' 
ערום בל‡ מˆו‰ נזכר על ‰מיל‰ (מנחו˙ מ‚, 
‰ע˘י'  ‡ל‡  ‰מיל‰  מˆו˙  ‰י'  ל‡  ו‡ם  ב), 
וכל  וזרועו  מר‡˘ו  יו˙ר  עלי'  ˘מח  למ‰ 
וˆיˆי˙  ˙פילין  מˆוח  ב‰ם  ˘˜יים  ‚ופו 
בכל  מˆו‰  ‰י‡  מיל‰  ‡ל‡  מˆו˙,  וכמ‰ 

ע˙ כו'" ע"˘, ו‰ו‡ כמ˘נ"˙.

‰˙וס'  ˜ו˘יי˙  ‚ם  ליי˘ב  י˘  וב‰כי 
‰˘"ס  ‰˙ם  „˜מיי˙י   ‡‰‡ (˘ם)  ב˜י„ו˘ין 
במיל˙  חייב˙  ‡ינ‰   ‰˘‡„ מ˜ר‡  ילפו˙‡ 
יפו˜ לי' „מˆו˙  ר‡,̇  בנ‰, ו˜˘‰ "למ‰ לי̃ 
פטורו˙  ונ˘ים  ‰ו‡,  ‚רמ‡  ˘‰זמן  ע˘‰ 
(כמבו‡ר במ˙ני' ‰˙ם) . . „‡ין מלין ‡ל‡ 
 .(‡ עב,  (יבמו˙  ‰ערל"  בפר˜  כ„‡י˙‡  ביום 
כמ"„  ר˜  „‡˙י‡  ליי˘ב  ˘כ˙בו  מ‰  ע"˘ 
‰˙ם „מיל‰ ˘ל‡ בזמנ‰ נו‰‚˙ ‡ף בליל‰. 
˘פעול˙  ‡ף  כי   ,˘"‡„ י"ל  ל‰נ"ל  ‡בל 
בזמן, ‡בל ‰מˆו‰ ‰נמ˘כ˙  ˙לוי'  ‰מיל‰ 
חיוב  ו‰י‡  בזמן  ˙לוי'  ‡ינ‰  מ‰ול  ˘י‰‡ 
‰מˆו‰  ו‚וף  בליל‰,  ובין  ביום  בין  ˙מי„י 
‰ו‡ ל„‡ו‚ ˘בנו יי˘‡ר לנˆח מ‰ול, נמˆ‡ 

„‡י"ז מˆו˙ ˘‰ז"‚.

כ‡ן  ˘י˘  „‡מרינן  ‡ף  ‚יס‡,  ומ‡י„ך 
מˆו‰ נמ˘כ˙ – ע„יין ‡ין פי' ‰„בר „ליכ‡ 
ר˜ ‰כ˘ר  בעˆם ‰פעול‰ (ו‰וי  מˆו‰  כלל 
ב‰, „מלב„  ˙רוויי‰ו ‡י˙נ‰ו  מˆו‰), ‡ל‡ 
‰חיוב ˘י˘‡ר מ‰ול, י˘ ‚ם חוב‰ בפעול‰ 
˘ל מיל‰. ו‰כי מוכרח מ‰‡ „˜יי"ל (˘ו"ע 
יו"„ סי' רס‚ סעי' „) „‡ף מי ˘כבר מ‰ול לפני 

ברי˙1.  „ם  ‰טפ˙  בעי   – ערל  ו‡ינו  ברי˙ו 

˘ו"ע ‡„‰"ז  ר‡‰  ברי˙  חיוב ‰טפ˙ „ם  בענין   (1
‡ו"ח ס˘ל"‡ ס"ו. ˘ו"˙ ˆ"ˆ יו"„ סר"ב ס"ו. ור‡‰ 

"ו‰טפ˙  סע"‡)  (˜ל„,  ב˘ב˙  בר˘"י  יעויי' 
„ם ברי˙ מˆו‰" (ור‡‰ נמי בכללי ‰מיל‰ לר"‚ 
ל‰‚‡ון  ובˆפע"נ   .((120 (עמ'  ‰‚וזר  (בר"י) 

נמי  כ˙ב  ‰"ז)  (פ"‡  מיל‰  ‰ל'  מר‚ˆוב 
כ˘‰ו‡  ˘נול„  ˜טן  ‚בי  "ס"ל  „‰רמב"ם 
מ˘ום ‚„ר  ר˜  ברי˙ ‰ו‡  מ‰ול, ‰טפ˙ „ם 
מˆו‰ ול‡2 מ˘ום ספ˜ ערל‰ כבו˘‰ (˘ב˙ 
ב‰ל'  ז"ל  רבינו  ממ"˘  כ„מוכח   ,(‡ ˜ל‰, 

ב˙רומ‰  ל‡כול  פ"ז ‰י"‡ „מו˙ר  ˙רומו˙ 
‡ם נול„ מ‰ול . . וכ„מוכח בירו˘' ב˘ב˙ 
ונ"ל   .  . בפ"ע  פסו˜  ז‰  על  „י˘  וביבמו˙ 
(ע"˘  ע"ב"  „כ"‰  ˘ב˙  ‰˙וס'  ס"ל  „כן 
ס‚  סי'  יו"„  יע˜ב  מ˘כנו˙  ב˘ו"˙  וכ"כ  בˆפע"נ. 

‰נ"ל  ‰‚‡ון  ‰‡ריך  וכבר  ‰רמב"ם).  ב„ע˙ 

בכללו˙ ‰„ברים ‰נ"ל בכמ‰ מ˜ומו˙ (ר‡‰ 
ל˜ונטרס  מילו‡ים  חמ„  ב˘„י  ‰נ„פס  במכ˙בו 

לעיל.  (‰נסמן  מיל‰  ‰ל'  רי˘  ˆפע"נ  ‰מˆיˆ‰. 

 .(‚ (טו,  ברכו˙  ‰ל'  ב-‚).  טז,  „ף  ˘ם  ל‰לן  וכן 

ל‰וכיח  ו‰‡ריך  ועו„),  ב).  (יב,  כל‡ים  ‰ל' 

חוב˙   – ‡י˙נ‰ו  ˙רוויי‰ו  מיל‰  „במˆו˙ 
פעול˙ ‰מיל‰ ו‰חוב‰ ‰נמ˘כ˙.

ו˘"נ.  ברי˙.  „ם  ‰טפ˙  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י' 
ו‡כ"מ.

˘נו  כך  רפ"ו:  ב„ב"ר  ‰ו‡  ˘מפור˘  וי"ל   (2
„ם  ממנו  ל‰טיף  ˆריך  מ‰ול  ˘נול„  ˙ינו˜  חכמים 
ברי˙ מפני ברי˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו ומנין ‡˙‰ למ„ 
מ‰י  „לכ‡ור‰  כו'.  ימול  ‰מול  ˘נ‡מר  ‰˙ור‰  מן 
‰‰וספ‰ "מפני ברי˙ו ˘ל ‡"‡", ‰רי כל מˆו˙ מיל‰ 
‰י‡ ל‰כניסו בברי˙ו ˘ל ‡"‡ ˘נˆטוו‰ על ‰מיל‰. 
ול‡  מˆו‰,  ‚„ר  ˘‰ו‡  זו,  ב‰וספ‰  ˘ז‰ ˜מ"ל  וי"ל 
מ˘ום ספ˜ ערל‰ כבו˘‰. ור‡‰ מפר˘י ‰מ„ר˘ ˘ם. 
ול‰עיר  לסופו.  ˘ב‰ער‰ 32 ˜רוב  סופר  כ˙ב  ˘ו"˙ 

מר„"˜ פר˘˙נו ע‰"פ.

י

יינה של תורהיינה של תורה

”ביˆח˜ י˜ר‡ לך זרע" 
בי‡ור ‰טעם בכך ˘„ו˜‡ ביˆח˜ "י˜ר‡ לך זרע", ‰‚ם ˘י˘מע‡ל ‰י‰ ‚"כ מו˘לם 

מז‰  ו‰‰ור‡‰  יˆח˜,  ˘ל  ל„רכו  י˘מע‡ל  ˘ל  „רכו  בין  ‰חילו˜  ‡ל˜ים;  ביר‡˙ 

בחינוך ‰יל„ים

◇  ◇  ◇
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 18 ו‡ילך)

‡. ״וי‡מר ‡בר‰ם ‡ל ‰‡ל˜ים לו י˘מע‡ל יחי׳ לפניך״ (פר˘˙נו יז, יח) ופר˘״י ״לפניך 
– יחי׳ ביר‡˙ך״.

ו‰יינו, „בי‡ור טענ˙ ‡בר‰ם ‰י‡, „„י לו בכך ˘י˘מע‡ל יחי׳ עם יר‡˙ ‡ל˜ים ו‡ין 

לו ˆורך בבן נוסף. וע״כ ‰˘יב לו ‰˜ב״‰ ״ולי˘מע‡ל ˘מע˙יך״, „ב„בר ב˜˘˙ו ˘˙‰י׳ 

לי˘מע‡ל יר‡˙ ‡לו˜ים – ״˘מע˙יך״, ‡בל ‡עפ״כ ״ביˆח˜ י˜ר‡ לך זרע״ (כ‡, יב), „זרעו 

‰עי˜רי ˘ל ‡בר‰ם ‰ו‡ „ו˜‡ ביˆח˜.

ו‰נ‰ „בר ברור ‰ו‡, ‡˘ר ‰יו˙ ו‰י‰ ז‰ ל‡חרי ˘כבר עמ„ ‡בר‰ם ‡בינו בכמ‰ וכמ‰ 

בי˜˘  ‡ל˜ים,  יר‡˙  לי˘מע‡ל  ˘˙‰י׳  כ˘בי˜˘  ‰נ‰  נפל‡‰,  במ„ר‚‰  ועמ„  ניסיונו˙, 

‰‚יע  בו„‡י  לב˜˘˙ו  נענ‰  ˘‰˜ב״‰  ˘מכיון  נמˆ‡,  ולפ״ז  ונעלי˙.  ‡מי˙י˙  יר‡‰  על 

י˘מע‡ל למ„ר‚‰ נעלי˙ בעבו„˙ ‰׳.
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‰רוחניו˙,  במעלו˙י‰  ‚בו‰‰   ‰˘‡ ‚״כ  ‰י˙‰  ‰‚ר,  י˘מע‡ל,  ˘ל  ˘‡מו  מˆינו,  עו„ 
וכ‰‡ „‡מרו ז״ל (˙נחומ‡ פ׳ חיי, ח) ˘נ˜ר‡˙ ״˜טור‰״ ע״˘ עבו„˙ ‰˜טור˙ „בי˙ ‰מ˜„˘, 
˘‰כניס‰ ‡˙  בו„‡י  ו‡״כ  זו „‰˜טור˙.  נעלי˙  עבו„‰  ב„ו‚מ˙  ˘‰נ‰‚˙‰ ‰י˙‰  ו‰יינו, 

י˘מע‡ל לעולם ˘ל יר‡˙ ‡ל˜ים ‡מי˙י˙.

לך  ״י˜ר‡  „ו˜‡  „ביˆח˜  ‰˜ב״‰  לו  ‰˘יב  ב‡מ˙  מ„וע   – ‰˙מי׳  מ˙עורר˙  ועפ״ז 
זרע״, ‰ל‡ לכ‡ור‰ „י בכך ˘לי˘מע‡ל ˙‰י‰ יר‡˙ ‡לו˜ים ב˘למו˙.

ב. ול‰בין ז‰ י˘ ל‰˜„ים ולב‡ר ‰חילו˜ ‰פנימי בין יˆח˜ וי˘מע‡ל:

„‰נ‰, לי„˙ י˘מע‡ל ‰י˙‰ ב‡ופן טבעי ור‚יל, מ˘‡״כ לי„˙ יˆח˜ ‰י˙‰ ב‡ופן ניסי, 
„י˘מע‡ל  מיל‰.  ל‰ברי˙  בנו‚ע  ביני‰ם,  י˘  חילו˜  ועו„  ו˘ר‰.  „‡בר‰ם  ז˜נ˙ם  בע˙ 

נימול כ˘‰י׳ בן י״‚, ויˆח˜ נימול ל˘מונ‰ ימים.

ו˘ני ענינים ‡לו ˜˘ורים ‰ם זל"ז.

‰˜ב״‰.  עם  ‰‡„ם  מ˙˜˘ר  י„‰  על  ומיוח„˙,  עי˜רי˙  מˆו‰  ‰י‡  מיל‰  ברי˙  „‰נ‰, 
בן  מ˙חייב  („מ˘ו״ז  לבר „ע˙  כבר  נח˘ב ‰ו‡  י״‚, „‡ז  ב‚יל  נימול  ˘י˘מע‡ל  ומכיון 
ˆיווי  ל˜יים  ˘ˆריכים  ˘כלו  מס˜נ˙  מˆ„  ‰י‰  ˘לו  ‰מˆו‰  ˘˜יום  מובן  במˆוו˙),  י״‚ 

‰˜ב״‰. ו‰יינו, ˘‰˙˜˘רו˙ו ל‰˜ב״‰ ‰י˙‰ ‰˙˜˘רו˙ מˆ„ מס˜נ˙ ˘כלו.

מ˘‡״כ מיל˙ יˆח˜, ˘‰י˙‰ בע˙ ˘‰י׳ בן ˘מונ‰ ימים, ‰נ‰ ב‚יל כז‰ ‡ין ˘ייך כלל 
˘ל ‰ע„ר ‰˘כל, ‡זי  כז‰  במˆב  כ˘‰י׳  ו„ו˜‡  וכו׳,  מ‰ו˙ ‰מˆו‰  ב˘כלו ‡˙  ˘יח˜ור 

נכנס ‰ו‡ ב״ברי˙ עולם״ – ˜˘ר פנימי ונˆחי עם ‰˘י״˙.

ובז‰ ‰ם ב׳ ‰„רכים „י˘מע‡ל ויˆח˜:

„רכו ˘ל י˘מע‡ל ‰י‡, ˘˜יום ‰˙ומ״ˆ ‰ו‡ ר˜ מˆ„ ‰בנ˙ ‰˘כל. ‡ך זו ‡ינ‰ ‰„רך 
‰נכונ‰, מ‡חר ו‡ם ב‰מ˘ך ‰זמן י‰יו לו ˜˘יים, ‡״‡ ל„ע˙ ‡ם יעמו„ בז‰. ו‡פי׳ ˜ו„ם 
˘מבין  מ‰  ר˜  ˘י˜יים  ‡ו  מל‡‰,  במ„‰  י‰י‰  ˘לו  ‰מˆוו˙  ˜יום  ‡ם  ל„ע˙  ‡״‡  לכן, 

ב˘כלו וכו׳.

‡ל‡  ‰˘כל,  מˆ„  ‡ינ‰  ועבו„˙ו  ל‰˘י״˙  ˘‰˘ייכו˙  ‰י‡,  יˆח˜  ˘ל  „רכו  מ˘‡״כ 
נפ˘ם   ˙‡ ˘ימסרו  ב‡ופן  ‰׳   ˙‡ ˘יעב„ו  מ‰˘כל,  ˘למעל‰  עˆמי  ˜˘ר  ˘ל  ב‡ופן 

ל‰˘י״˙. „‡זי מובטח ˘˙מי„ ילך לבטח „רכו.

וחילו˜ ז‰ בין „רכי יˆח˜ וי˘מע‡ל נובע מ‰˘ינוי בלי„˙ם כנ"ל. „י˘מע‡ל ˘לי„˙ו 
‰יי˙‰ ב‡ופן טבעי, ‰יי˙‰ עבו„˙ו ר˜ מ‰מובן ע"פ ‰˘כל. ויˆח˜ ˘לי„˙ו ‰יי˙‰ ב‡ופן 
בל˙י טבעי, ‚ם עבו„˙ו ‡˙ ‰˜ב"‰ ל‡ ‰יי˙‰ ר˜ מˆ„ ‰טבע ו‰˘כל ‡ל‡ ˜˘ור ‰י' עם 

‰˜ב"‰ ב˜˘ר ˘למעל‰ מן ‰˘כל ו‰‰בנ‰.

י„

ב‚„רי ‰חיוב „מˆו˙ מיל‰
‰נפ˜ו˙ו˙  ויב‡ר  נמ˘כ˙,  חוב‰  ו‰ן  פעמי  ח„  מע˘‰  ‰ן  ‰ו‡  ‰מˆו‰  „חיוב  יב‡ר 
מז‰ ל„ינ‡ / יסי˜ „ב‚„ר ‰חוב‰ ‰נמ˘כ˙ ‚ופ‡ י˘ ב' חיובים ˘ונים – ל‰יו˙ מ‰ול 
חילו˜י ‰ל˘ונו˙  יב‡ר  עפ"ז   / ב' ‰חיובים  בין  ויב‡ר ‰נפ˜ו˙ו˙  ערל,  בל˙י  ול‰יו˙ 

ו‰‚„רים בין ‰מ˘נ‰ ו‰בריי˙‡ בנ„רים לענין מעל˙ ‡בר‰ם ‡בינו ל‡חר ‰מיל‰

 ‡ 
ח„  מע˘‰  ‰ן  ‰ו‡  ‰מˆו‰  „חיוב  יב‡ר 
פעמי ו‰ן חוב‰ נמ˘כ˙, ויב‡ר ‰נפ˜ו˙ו˙ 

מז‰ ל„ינ‡

‰חיוב  „מלב„  מˆינו  מיל‰  מˆו˙  ‚בי 
ערל˙ו  למ˘וך  ‡יסור‡  נמי  ‡יכ‡   – למול 
ע„  ‰עור   ˙‡ למ˘וך  [‰יינו  ˘מל  ‡חר 
וכמבו‡ר  נימול].  ל‡  כ‡ילו  ˘י˘˙רבב 
ירו˘למי  ור‡‰  ‰"ח  פ"‚  מיל‰  (‰ל'  ברמב"ם 
ברי˙ו  מפר  בכלל  ז‰  „‡ף  מ"‡)  פ"‡  פ‡‰ 

ו‰ו‡  לעו‰"ב,  חל˜  לו  ו‡ין  ‡בר‰ם  ˘ל 

ו˘מעינן  ערל˙ו.  ˘‰ניח  מי  כמו  ממ˘ 
בפעול‰  ר˜  ‡ינו  מיל‰  מˆו˙  „‚„ר  מכ‡ן 
ח„ פעמי˙ למול, ‡ל‡ ˘‰חיוב ‰ו‡ ˘י‰י' 
‰‡„ם מ‰ול ועומ„ כל ‰ע˙, ול‰כי ‰עו˘‰ 
מפר  ‰"ז  מע˘‰ ‰מיל‰  לבטל ‡˙  פעול‰ 

ברי˙.

ויעויי' ב˘ו"˙ מ‰ר"ח ‡ור זרוע (סי' י‡) 
כט,  (˜י„ו˘ין  בנו   ˙‡ למול  ‰‡ב  חיוב  ‚בי 
‡), ˘‰בי‡ ר‡י' „‰וי מˆו‰ נמ˘כ˙, ו‰יינו 
„‡ין ‰חיוב ר˜ עˆם ‰ע˘י' לח˙וך ‰ערל‰ 
"‡ל‡ לעסו˜ ˘י‰‡ נימול" ‰יינו "˘‰מיל‰ 
נמ˘כ˙],  מˆו‰  [‰יינו  בב˘רו"  ח˙ומ‰ 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



פניניםפנינים

כניס˙ נפ˘ ‰˜„ו˘‰ 
ב˘ע˙ ‰ברי˙

ובן ˘מונ˙ ימים ימול לכם כל זכר
(יז, יב)

סוס"„)  ˙נינ‡  מ‰„ור‡  (‡ו"ח  ‰רב  ב˘ו"ע  כ˙וב 
„"˙חל˙ נפ˘ זו ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ כו' במˆו˙ מיל‰".

לי„˙  ˜ו„ם  ‚ם  ‰רי  מובן,  ‡ינו  ולכ‡ור‰ 
ל,  (נ„‰  כול‰"  ‰˙ור‰  כל  ‡ו˙ו  "מלמ„ין  ‰˙ינו˜ 
עם  ז‰  י˙‡ים  ו‡יך  ˜„ו˘‰,  נפ˘  בו  ונמˆ‡˙  ב), 
בע˙  ‰י‡  ‰˜„ו˘‰  נפ˘  כניס˙  ˘˙חיל˙  מ"˘ 

‰ברי˙ מיל‰?

מיוח„˙  מעל‰  מˆינו  בז‰, „‰נ‰  וי"ל ‰בי‡ור 
˘כל  „‡ף  ‰מˆו˙,  ב˘‡ר  ˘‡ינ‰  מיל‰  בברי˙ 
(ל˜ו"˙  וחיבור"  "ˆוו˙‡  מל˘ון  מˆו‰  ‰מˆו˙, 
‰˜ב"‰,  עם  ‡„ם   ˙‡ לחבר  ענינן   ,(‚ מ‰,  בחו˜ו˙י 

‰מ˜יים  ‰‡„ם  ב‚וף  ניכר  ז‰  חיבור  ‡ין  ‡בל 
ניכר  ‡ין   ,‰˜„ˆ ‰מחל˜˙  ‰י„  ול„ו‚מ‡:  ‰מˆו‰. 
 ‰˜„ˆ ˘חיל˜‰  ˘ע"י  ‰י„  ˘ל  ‰‚˘מי  בב˘ר 

נ˘˙נ‰ ‚וף ‰י„.

נ‰י'  ‰מˆו‰  ע"י  ‰רי  מיל‰,  במˆו˙  מ˘‡"כ 
ל‰˜ב"‰  וחיבור  ו‰˜˘ר  ‰‚וף,  בב˘ר  ‚לוי  ˘ינוי 

˘נוˆר ע"י ‰מˆו‰ ניכר בב˘ר ‰‚וף עˆמו.

ולכן ‡ף ˘‚ם ˜ו„ם ‰ברי˙ נמˆ‡˙ נפ˘ ˜„ו˘‰ 
ב‡„ם, ‡ך כניס˙ נפ˘ ‰˜„ו˘‰, ‰יינו, ‰˙˜˘רו˙‰ 
˘ניכר  ע„  ‰‚וף  עם  ‰˜„ו˘‰  ‰נפ˘  ˘ל  ‰פנימי˙ 
ר˜  כי  מיל‰.  בע˙ ‰ברי˙  ב‰‚וף ‰ו‡  ב‚לוי  ‰„בר 

‡ז ניכר בב˘ר ‰‚וף ˘י˘ בו נפ˘ ˜„ו˘‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 44 ו‡ילך) 

ברי˙ מיל‰ – ˜˘ר 
˘נוˆר ע"י ‰˜ב"‰

ובן ˘מנ˙ ימים ימול לכם כל זכר 
ל„ר˙יכם
(יז, יב)

לכ‡ור‰ ˜˘‰, ‡מ‡י ˆיוו˙‰ ˙ור‰ למול ˙ינו˜ 
‰י'  ו‰רי  כלל,  „יע‰  לו  ו‡ין  ימים,  ח'  בן  כ˘‰ו‡ 
ע„יף טפי למול ‡ו˙ו ב‰יו˙ו מבו‚ר יו˙ר, ומ„ע˙ו 
‡בר‰ם  ˘ל  לברי˙ו  עˆמו   ˙‡ מכניס  ‰ו‡  ורˆונו 

‡בינו?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

נוˆר  י„‰  ˘על  ‰ו‡  מיל‰  ברי˙  ˘ל  ענינ‰ 
י‚)  (יז,  וכמ"˘  ל‰˜ב"‰,  ‰‡„ם  בין  ו"ברי˙"  ˜˘ר 

"ו‰י˙‰ ברי˙י בב˘רכם לברי˙ עולם".

‡„ם  ב‰יו˙  כי  ‰‡„ם,  מˆ„  ב‡  ‡ינו  ז‰  ˜˘ר 
נבר‡ ומו‚בל ‡"‡ לו לפעול ˜˘ר ‡מי˙י ונˆחי עם 
עˆמו  ˘מ˜˘ר  ז‰  ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡  י˙'. ‡ל‡  ‰בור‡ 

עם כל ‡ח„ ‰נכנס בברי˙.

ימים, „‡ם  לח'  מיל‰ ‰ו‡  ˘מˆו˙  וז‰ו ‰טעם 
‰˜˘ר ו‰ברי˙ ‰י' נוˆר ע"י ‰‡„ם, ‡ז ‰יו ˆריכים 
מכיון  ‡בל  וכיו"ב,  „ע˙  בר  כ˘‰ו‡  לע˘ו˙ו 
˘‰˜˘ר נוˆר ע"י ‰˜ב"‰ ול‡ ע"י ‰‡„ם, ‡ין טעם 
 – כ˘‡פ˘ר  מי„  ‡ל‡  „ע˙,  לו  ˘י‰י'  ע„  לחכו˙ 
‰˜ב"‰  עם  ‡ו˙ו  ומ˜˘רים  לברי˙  ‡ו˙ו  מכניסים 

ב˜˘ר נˆחי. 

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 68 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ל‰עמי„  כ˘ב‡ים   – זרע״  לך  י˜ר‡  ״ביˆח˜  ל‡בר‰ם  ‰˜ב״‰  ˘‡מר  מ‰  וז‰ו   .‚
י˘ר‡ל  ˘ל  ועניינם  כל ˜יומם  ל‰טבע.  ב‡ופן ‰˘ייך  זו  ˘י‰י‰  י‰ו„ים, ‡״‡  ˘ל  „ורו˙ 
לנסים,  ˘ייך  מלי„˙ו ‰י׳  ˘עו„  ״ביˆח˜״,  ולכן „ו˜‡  מ‰טבע.  ולמעל‰  נסי  ב‡ופן  ‰ו‡ 

ו˘ייכו˙ו ל‰˜ב״‰ ‰י‡ ב‡ופן „למעל‰ מ‰טבע, ״י˜ר‡ לך זרע״.  

וז‰ו ‚ם ‰ור‡‰ לנו בחינוך ‰בנים:

‡ינו  כ˘ע„יין  ב˜טנו˙ו,  ומˆוו˙  ב˙ור‰  ‰יל„   ˙‡ לחנך  ˆורך  ˘‡ין  ‰‡ומרים  י˘נם 
‰׳.   ˙‡ לעבו„  ˘כלו  ע״פ  ‡ו˙ו  יחנכו  ו‡ז  ˘י‚„ל  ע„  ל‰מ˙ין  ˆריכים  ‡ל‡  ˘כל,  בר 
וע״ז ב‡‰ ‰‰ור‡‰ „״ביˆח˜ י˜ר‡ לך זרע״ – ‰„רך ‰נכונ‰ ‰י‡ „ו˜‡ בחינוך ˘למעל‰ 

מ‰˘כל, כנ״ל. „‡זי מובטח „״‚ם כי יז˜ין ל‡ יסור ממנ‰״.     


