
‚úיון ˙סט
ער˘"˜ פר˘˙ ˙ˆ‡ ‰'˙˘ע"„

בין ב‰מ˙ עמú ˜úבי˙ ‰מן

‡יך ‡פ˘ר ú˙úו˙ "„יו˜נו ˘ú מúך"?

חיúו˜י ‰‚„רו˙ בין ‡יסורי כú‡ים ˘ב˙ור‰

חו„˘ ‡úוú – חו„˘ ˘ú ח˘בון ‰נפ˘



בעז‰י״˙.

ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ˙ˆ‡, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 

˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ‰˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙סט), 

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˘‰

‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ובניו ‰ח˘ובים
‰"‰ ‰‡חים

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

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˙ כו

‰חסי„ים  ‡בו˙יכם  נ˘מ˙  עילוי  ˙לוי  ‰‡מור‰  ‰פ˜ו„‰  ב˜יום  ‡˘ר  „עו  חסי„ים! 

נ"ע, ‚ורל חייכם ב‡רחו˙ חיי ‡ור וחיו˙ בעבו„‰ ˘בלב בלימו„ ‰˙ור‰ וב˜יום ‰מˆו˙, 

ו‚ורל בניכם ובני בניכם יחיו. כי ‰מוסר ונו˙ן נפ˘ו ל‰˙˜˘ר ב‡ילנ‡ „חיי מובטח לו כי 

‡ור זכו˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים י‡‰יל עליו ועל יוˆ‡י חלˆיו לטוב לו כל ‰ימים. 

חסי„ים! עמ„ו על נפ˘כם ו„‡‚ו לטוב˙ יוˆ‡י חלˆיכם יחיו. ו‡ני ˙פל‰ כי ˙˙עורר 

 ıזכו˙ ‡בו˙יכם ‰חסי„ים נ"ע ו˙˜בלו ‡˙ ‰פ˜ו„‰ ‰‡מור‰ ב˘מח‰ ל˜יימ‰ ברˆון וחפ

פנימי לטוב ל‰ם נ"ע, ו˙ב„לו לחיים טובים ו‡רוכים ונעימים לכם לבניכם ולבני בניכם 

יחיו. 

מ˜ום ‰לימו„ י‰י' בבי˙ ‰כנס˙. ‰לימו„ י‰י' ב‡יז‰ ספר ‡ו כ˙ב ‡˘ר יבחרו ללמ„, 

ולימו„ פר˜ ˙ני‡ ‰ו‡ בחיוב. זמן ‰לימו„ י‰י' ל‡ פחו˙ מ˘ע‰ ו‰מוסיף יוסיפו לו ברב‰ 

וכל טוב. 

‰נני מברך ‡˙ כ‡ו״‡ מ‡נ״˘, ‡ו˙ו, זרעו וזרע זרעו
ול˜ר‡˙ ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰ ‰ב‡‰ עלינו ועל כל י˘ר‡ל ‡חינו לטוב‰ ולברכ‰ ‰נני מברך 

טוב‰  ב˘נ‰  ˘י'  כ‡חב"י  ב˙וך  יחיו  זרעו  וזרע  זרעו  בי˙ו  ‡ו˙ו,  מ‡נ"˘,  כ‡ו"‡   ˙‡

ומ˙ו˜‰ ב‚ו"ר, ˘נ‰ ‡˘ר ב‰ ירים ‰˘י"˙ ˜רן ‰˙ור‰ ו‰עבו„‰ ˘בלב, ˜רן ‡נ"˘ ו˜רן 

כ‡חב"י ˘י'. 

כל  על  ויעוררו  ˘י'  מ‡נ"˘  ומיו„עיו  מכיריו  בין  ז‰  מכ˙בי  יפרסם  מ‡נ"˘  ‡ח„  כל 

‰‡מור בז‰. וכל ‰מ˜בלים עלי‰ם בל"נ ‰ˆווי ‰‡ז‰ר‰ ו‰פ˜ו„‰ ‰‡מור‰ יכ˙בו לי˘מם 

וכ˙וב˙ם, ˘ם בי‰כנ"ס וכ˙וב˙ו. 

˘לומם  ‰„ור˘  עוז  וי„י„ם  כ‡ו"נ  ‰˘לום  מ‡„ון  ו‰ברכ‰  ו‰˘לום  ‰חיים  וי˜בלו 

וב‚מר  טוב‰  וח˙ימ‰  בכ˙יב‰  ו‰מברכם  ב‚ו"ר  בני‰ם  ובני  בני‰ם  ו‰ˆלח˙ם  טובם 

ח˙ימ‰ טוב‰. 

(‡‚רו˙-˜ו„˘ ח"ב עמ' רב ו‡ילך)



כ‰

דרכי החסידותדרכי החסידות

מוע„ ˜בוע ללימו„ חסי„ו˙
ובז‰ ‰נני ב‡ לי„י„ינו ‡נ" ˘ ˘י' ל˜בוע בעזר˙ו י˙' בכל מ˜ום מו˘ב ‡נ"˘ ˘י' ‡˙ 

מבלי  חסי„ו˙  ללימו„  ˜בוע  מוע„  בערב  ‰˘מיני˙  מ˘ע‰  ב˘בוע  ‰˘לי˘י  ‰יום 

˘כינ‰  ב˙ור‰  ועוס˜ין  ˘יו˘בין  ע˘ר‰  וכמ‡מר  ‰לומ„ים,  מספר  עם  ‰˙ח˘ב 

˘רוי' ביני‰ם כו' ומנין ‡פילו חמ˘‰ כו' ˘ל˘‰ כו' ˘נים כו' ומנין ‡פילו ‡ח„ ˘נ‡' 

בכל ‰מ˜ום ‡˘ר ‡זכיר ‡˙ ˘מי ‡ב‡ ‡ליך וברכ˙יך.

◇ ◇ ◇

‡י ‡פ˘ר לחסי„ים בל‡ חסי„ו˙
ב"‰, ‚', כ"ו ‡לול, ‚' „סליחו˙, ˙רפ"ט

כ˘ם ˘‡י ‡פ˘ר לחסי„ו˙ בל‡ חסי„ים, כך ‡י ‡פ˘ר לחסי„ים בל‡ חסי„ו˙. 

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע ב‡‚ר˙ ‰ˆו‡‰ ‰˜' מˆו‰ 

ומפ˜„ ‡ו˙י ו‡נ"˘ ˘י' ליס„ בעזר˙ו י˙' בכל מו˘ב ומו˘ב מ‡נ"˘ ˘י' חבורו˙ לומ„י 

חסי„ו˙ במ˜ום ˜בוע ובזמן ˜בוע.

ובז‰ ‰נני ב‡ לי„י„ינו ‡נ"˘ ˘י' ל˜בוע בעזר˙ו י˙' בכל מ˜ום מו˘ב ‡נ"˘ ˘י' ‡˙ 

‰יום ‰˘לי˘י ב˘בוע מ˘ע‰ ‰˘מיני˙ בערב מוע„ ˜בוע ללימו„ חסי„ו˙ מבלי ‰˙ח˘ב 

כו'  ביני‰ם  ˘רוי'  ˘כינ‰  ב˙ור‰  ועוס˜ין  ˘יו˘בין  ע˘ר‰  וכמ‡מר  מספר ‰לומ„ים,  עם 

בכל ‰מ˜ום ‡˘ר  ˘נ‡'  ומנין ‡פילו ‡ח„  כו'  ˘נים  כו'  ˘ל˘‰  כו'  חמ˘‰  ומנין ‡פילו 

‡זכיר ‡˙ ˘מי ‡ב‡ ‡ליך וברכ˙יך.

זכרו ˆור חוˆב˙ם, ו„‡‚ו לטוב˙ יוˆ‡י חלˆיכם
ו‰‡ז‰ר‰  ‰ˆווי   ˙‡ ל˜יים  עליכם  ו˜בלו  חוˆב˙ם,  ˆור  זכרו  חסי„ים  בני  חסי„ים 

‰נמרˆ‰ פ˜ו„˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים ‡˘ר ב‡רˆו˙ ‰חיים כ‡מור. 

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

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
בין ב‰מ˙ עמל˜ לבי˙ ‰מן

מ„וע נˆטוו למחו˙ ר˜ ב‰מו˙ עמל˜ ול‡ ‡˙ ˘‡ר נכסי‰ם? / ‡יך ˜יבל‰ ‡ס˙ר ‡˙ בי˙ ‰מן, 
ול‡  ו‰‡בנים  מעל ‰עˆים  ˘ם ‰מן  מוח˜ים ‡˙  מ„וע   / עמל˜?  זכר  למחו˙ ‡˙  חייבים  ‰רי 
ב„רך  ר˘"י  ל˘יט˙  עמל˜  מחיי˙  מˆוו˙  במ‰ו˙  נפל‡  בי‡ור   / עˆמם?  מ˘מי„ים ‡˙ ‰עˆים 

"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"

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

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
בי‡ור ‰ספ„ ‰‡ריז"ל על ‰רמ"˜

בין 'עı ‰„ע˙' ל'עטיו ˘ל נח˘' / חט‡ים ‰פו‚מים ב‚לי‡ ˘בנפ˘, ו‰˘לימו˙ „ס˙ים „נ˘מ˙‡ 
/ ב„ורו˙ ‡לו ˘ייך ז‰ ב„˜ו˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„ / "מˆו‰ ל‚לו˙ ז‡˙ ‰חכמ‰"

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

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
חילו˜י ‰‚„רו˙ בין ‡יסורי כל‡ים ˘ב˙ור‰

י˜„ים „ברי ‰מפר˘ים „מ˘"כ ב˘"ס „˘טענז ‰וי ‚זיר‰ ‡ין ‰פי' ˘‡"‡ לח˜ור בטעמו / יˆיע 
בי‡ור בסבר‡ ‡מ‡י בכל‡י ב‚„ים ‡˘כחן „‰ו˙ר ב˜„˘ים ובˆיˆי˙, ובכל‡י ב‰מ‰ ו˜ר˜ע ל‡ 
‡˘כחן, ובב"ח ‰וי ר˜ סבר˙ ‰˜ס"„ במכיל˙‡ / יב‡ר ‚' מ„רי‚ו˙ ב˙ערוב˙ ב' מינים עפמ˘"כ 

‰רמב"ן בז‰, וירחיב ‚בי ‡יסור בב"ח

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
חו„˘ ‰˙˘וב‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
מוע„ ˜בוע ללימו„ ‰חסי„ו˙



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

בין ב‰מ˙ עמל˜ לבי˙ ‰מן
‡ס˙ר  ˜יבל‰  ‡יך   / נכסי‰ם?  ˘‡ר   ˙‡ ול‡  עמל˜  ב‰מו˙  ר˜  למחו˙  נˆטוו  מ„וע 

‡˙ בי˙ ‰מן, ‰רי חייבים למחו˙ ‡˙ זכר עמל˜? / מ„וע מוח˜ים ‡˙ ˘ם ‰מן מעל 

מˆוו˙  במ‰ו˙  נפל‡  בי‡ור   / עˆמם?  ‰עˆים   ˙‡ מ˘מי„ים  ול‡  ו‰‡בנים  ‰עˆים 

מחיי˙ עמל˜ ל˘יט˙ ר˘"י ב„רך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"

בסוף פר˘˙נו: "ו‰י' ב‰ניח ‰' ‡ל˜יך לך מכל ‡ויביך מסביב, ב‡רı ‡˘ר ‰' ‡ל˜יך 
נו˙ן לך נחל‰ לר˘˙‰, ˙מח‰ ‡˙ זכר עמל˜ מ˙ח˙ ‰˘מים, ל‡ ˙˘כח". ומפר˘ ר˘"י: 

"˙מח‰ ‡˙ זכר עמל˜ − מ‡י˘ וע„ ‡˘‰ מעולל וע„ יונ˜ מ˘ור וע„ ˘‰; ˘ל‡ י‰‡ 

˘ם עמל˜ נזכר ‡פילו על ‰ב‰מ‰, לומר ב‰מ‰ זו מ˘ל עמל˜ ‰י˙‰". 

ובמ˜"‡ נ˙ב‡ר כוונ˙ ר˘"י ב„בריו ‡ל‰ (ר‡‰ במ„ור ז‰ ל˘"פ ˙ˆ‡ ˙˘ס"ט):

עמל˜  ˘ל  זכרו  למחו˙   - ‰י‡  עמל˜"  זכר   ˙‡ "˙מח‰  ‰ˆיווי  מ˘מעו˙  בפ˘טו˙, 

למחו˙  ˆיווי  ˘ייך  ‡יך  מובן:  ו‡ינו  ‡„ם.  ˘ל  ולבו  ממח˘ב˙ו  „‰יינו  ‰זכרון,  ממ˜ום 

"זכר עמל˜" ממח˘ב˙ו? ‡פ˘ר לˆוו˙ על ‰‡„ם "זכר עמל˜ ל‡ י‰י' על לבך" ‡ו "˙סיר 

כלום ‰‡„ם ‰ו‡ "בעל  − ‡בל  ברˆון  עמל˜  על  יח˘וב  ˘ל‡  בז‰, ‰יינו  וכיוˆ‡  מלבך" 

‰בי˙" על מח˘ב˙ו ˘ל‡ יפול במח˘ב˙ו "זכר עמל˜"?! 

וז‰ ב‡ ר˘"י ל‰ב‰יר בפירו˘ו:

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰˘כל ‰‡ל˜י ˘ל ˙ור‰-‡ור ו‡ז − ברור ונ‰יר לפניו מ‰ עליו לע˘ו˙, וממ‰ עליו ל‰מנע.

ז‰ ˙וכנן ˘ל ‰מלים "‰' ‡ורי" בר‡˘ פר˜ כ"ז ˘ב˙‰לים, ‡ו˙ו ‡ומרים פעמיים ביום 

‰חל מר‡˘ ח„˘ ‡לול.

במ„‰  בפועל,  לבˆע  ˙מי„ ˜ל  ל‡   − ל‡  ומ‰  טוב  מ‰  בבירור  י„וע  כ‡˘ר  ˘‚ם  ‡ל‡ 

ל˘כל  ‰מנו‚„  ˆע„  נ„ר˘  כ‡˘ר  ובמיוח„  ו‰רˆויים,  ‰טובים  ‰מע˘ים   ˙‡ מל‡‰, 

(‰מו‚בל) ‡ו מנו‚„ לרˆון ול˙‡וו‰ ‰עˆמיים ‰חז˜ים. י˘נם − ‡ו נ„מ‰ ˘י˘נם − ˜˘יים 

ונסיונו˙ ˘ונים, ˘לפיכך מ˙פלל כל י‰ו„י, ו‡פילו ˆ„י˜, מ„י ב˜ר בר‡˘י˙ ‰יום: "‡ל 

˙בי‡נו לי„י נסיון" וכו'. ‚ם כ‡ן ב‡ ‰˜ב"‰ לעזר‰ וי˘ע − כ‡˘ר ‰‡„ם מ˜בל ‰חלט‰ 

‡י˙נ‰ לעמו„ בנסיון.

ז‰ ˙וכן ˘ל ‰מל‰ "וי˘עי" ‰ב‡‰ ב‰מ˘ך ל"‰' ‡ורי" ˘בפסו˜ ‰‡מור.

"‰' מעוז חיי" - עוז מ‰˘י"˙ ל‰˙˜„ם בחיי ‰יום יום
ח„˘‰.  ˘נ‰  נוספ‰  ב‡˘ר  בלב„,  מ‡ורע "˜לנ„רי"  ל˘ני‰ ‡ינו  מ˘נ‰ ‡ח˙  ‰מעבר 

‰כוונ‰ ו‰˙כלי˙ ‰י‡ ל‰רבו˙ טוב ו˜„ו˘‰, ל‰˙רומם ל„ר‚‰ י˙יר‰ ונעלי˙ ב‡ופן ˘ל 

‡נ˘ים  ל‚בי  ‡פילו   − טוב  ‰י‰  ˘‰עבר  ככל  ‰רי  ומˆוו˙.  ˙ור‰  בעניני  ועלי‰  ˙וספ˙ 

י˘  ולכן  במ˜ום,  „ריכ‰  י˘נ‰  כ‡˘ר  מספ˜˙  במ„‰  טוב  ז‰  ‡ין   − וˆ„י˜ים  ‚„ולים 

˘י˙ן ‡˙  לעזר˙ ‰˜ב"‰  מז„˜˜ים  ˘וב  מעל‰,  מעל‰  חיל"  "מחיל ‡ל  ללכ˙   ıל‰˙‡מ

‰כוח ‰„רו˘ ל‰˙עלו˙ בחיי יום יום, ב‡ופן ˘‰יום ‰נוכחי י‰‡ טוב יו˙ר מיום ‡˙מול, 

ויום מחר − טוב יו˙ר מן ‰יום.

וז‰ ‰˙וכן ˘ל ‰מלים "‰' מעוז חיי" ˘ב‰מ˘ך ‰פסו˜ ‰‡מור.

(˙ר‚ום חפ˘י מ‡י„י˙ − "ב‡‚רו˙ מלך" עמ' ע ו‡ילך)

ו‡לו  ו‡לו  סברו˙  כמ‰  - ‡פ״ל  ˘כל „˙ור‰  ˘מˆ„  עליו. ‡ל‡  לסמוך  וי˘  טבע)  נע˘‰  (ע"„ ‰ר‚ל  „˙ור‰ 
„‡״ח (עירובין י‚, ב) ו‡„רב‡ מעל˙ ‰˙ור‰ ˘ל‡ ני˙נ‰ ח˙וכ‰ (ירו˘׳ סנ‰׳ פ״„ ‰״ב): ולבו‡ לפס״„ - ‰״ז 

ע"י ו‰וי׳ עמו (סנ‰׳ ˆ‚, ב) ור‡‰ ‡ו‰״˙ ל‰ˆ״ˆ י˙רו ע' ˙˙ˆ ו‡ילך.

˙נחומ‡  כ‡.  כ‡,  (במ„ב״ר  עון  ˘‡ין  מכפרים   - (‰˙מי„ים)  ליום  „˘נים  ממחז״ל  ל‰עיר  ביום:  פעמיים 
˘ם). וי״ל „מז‰ סמך למנ‰‚נו לומר ב˘ני' ב˙פל˙ ‰מנח‰ (ר‡‰ ˘ער ‰כולל פי״‡ ס״˜ כח).

נ„מ‰: ל‰עיר מסוכ‰ (נב, ‡) נ„מ‰ ל‰ם כ‰ר ‚בו‰. וˆ״ע ˘˘ם נ‡מר ז‰ בˆ„י˜ים.

ו‡פילו ˆ„י˜: וכי„וע ‰„ו‚מ‡ כ˘‡מר „ו„ בחנני ‰׳ ונסני (סנ‰׳ ˜ז, ‡. זח״‡ פב, ‡).

‰˜ב"‰ לעזר‰ וי˘ע - כ‡˘ר ‰‡„ם מ˜בל וכו': וכמחז״ל ˘‰˜ב״‰ עוזרו; ‰ב‡ לט‰ר מסייעין ‡ו˙ו (סוכ‰ 
נב, ב. יומ‡ לח, סע״ב).

ע„יין  מ‡יר  ˘ל‡ ‰י‰  כו'  ח„˘  כו' ‡ור  יור„  ו˘נ‰  ˘נ‰  ובכל  סי״„:  ר‡‰ ‡‚‰״˜  ונעלי˙:  י˙יר‰  ל„ר‚‰ 
מימי עולם ‡ור עליון כז‰ כו' ‚ילויו ˙לוי במע˘‰ ‰˙ח˙ונים כו'.
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– חו„˘ ‡לול, כ‡מור לעיל,

– ˘נים ע˘ר ‰ימים מח"י ‡לול וע„ ר‡˘ ‰˘נ‰, ˘‰ם, כי„וע, במ˜ביל לח„˘י ‰˘נ‰, 

יום לחו„˘ − ל˙י˜ון כל ח„˘ מן ‰ח„˘ים ˘חלפו,

– ר‡˘ ‰˘נ‰ ‚ופו ˘מˆוו˙ו ‰מיוח„˙ ‰י‡ ˙˜יע˙ ˘ופר, ˘˙וכנ‰ ו‰רמז ˘ב‰ ‰ו‡, כפי 

˘מלמ„נו ‰רמב"ם, ‰מור‰ ‰‚„ול, לעורר בני י˘ר‡ל לח˘בון ‰נפ˘.

‰כפורים,  יום  לבין  ‰˘נ‰  ר‡˘  ˘בין  ‰ימים  ˘בע˙  ובמיוח„  ˙˘וב‰,  ימי  ע˘ר˙   –

במ˜ביל ל˘בע˙ ימי ‰˘בוע, כ˘יום ‡' ˘ב˘בוע ז‰ מ‰ו‰ ˙י˜ון (ב‰˙‡ם לח˘בון ‰נפ˘) 

לכל ימי ‡' ˘ב˘נ‰, יום ב' לכל ימי ב', וכך ‰ל‡‰ ע„ ˘מ‚יעים ל˘י‡ ˘‰ו‡ –

– ‰יום ‰˜„ו˘ יום ‰כפורים.

"‰' ‡ורי" - ˘כל ‰˙ור‰ מ‡יר
כר‡וי  ˘נע˘ו  ‰מע˘ים  כל  ˘ל  מ„וי˜˙  ל‰ערכ‰  ל‰בי‡  ח˘בון-נפ˘  ˆריך  כ‡מור, 

ב„ברים ‰ו‡  מעורב ‡י˘י˙  וב‰יו˙ו  ב„בר"  עˆמו ‰ו‡ "נו‚ע  ברם, ‰‡„ם  ו˘ל ‰פ‚ומים. 

ור‚˘  ב„בר ‰˘כל ‰עˆמי  מ˙ערבבים  לטעו˙.  מבלי  עˆמו  ל˘פוט ‡˙  מכ„י  סוביי˜טיבי 

‰‡‰ב‰ ‰עˆמי˙, וכך נוˆר˙ נטי‰ ל‰ערכ‰ בל˙י מ„וי˜˙.

טוב  מ‰  ל˜בוע  סמכ‡  בר  ˙מי„  מו‚בל, ‡ינו  ˘‰ו‡  בכלל,  כן: ‰˘כל ‰‡נו˘י,  על  י˙ר 

נ˙ן  ו‡˙ ‰˜˘יים,  ו‰‡„ם, ‰יו„ע ‡˙ ‰‡נו˘יו˙  בור‡ ‰עולם  ז‰. ‰˜ב"‰,  ˘ל  ומ‰ ‰יפוכו 

עליו  מ˜בל  ‡„ם  כ‡˘ר  בחיים,  „רכנו  ל‰‡יר   − ‡ור  ˙ור‰  ‰נ˜ר‡˙:   − ‰˙ור‰   ˙‡ לנו 

עם  ‰ו‡  מ˙‡ח„  ‰‡נו˘י,  ‰˘כל  ‰˙ערבו˙  בלי  "˜בל˙-עול"  ˘ל  ב‡ופן  ומˆוו˙  ˙ור‰ 

„ז‰ו ‰יסו„ למ˘"כ בל˜ו"˙ ע˜ב (י„, ‡) בפ˘טו˙ „מר"ח ‡לול ו‡ילך ‡ומרים סליחו˙, ‡ף ˘‡ין מנ‰‚ינו 
כן) ‰"ז ˆ„ ‰˘וו‰ „כל זמנים ‡ל‰. ור‡‰ ˜ובı מכ˙בים - ˙‰לים ע' 204 (˙‰לים ‡‰ל יוסף יˆח˜ ‰˜ˆר). 

כי„וע: ר‡‰ ס' ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ ע' 177 בסופו.

‰וב‡  (‰רס״‚  ב˙˜"˘  ‰ב'"  "עניז  ‚ם  ור‡‰  כו'.  במע˘יכם  וחפ˘ו   :„"‰ פ"‚  ˙˘וב‰  ‰ל'  ‰רמב"ם: 
מ˘ל  פ״ע  ˙רל״ז  וככ‰  ועיי‚״כ ‰מ˘ך  לר״‰).  כוונו˙  ל‰‡ריז״ל  (ב˘ו"ע  ל˙˘וב‰  ב‡בו„ר‰ם). ‰˙עוררו˙ 

‰בע˘״ט ז״ל ומ˘ל מ‰רלי״ˆ ז״ל מב‡ר„יט˘וב.

ובמיוח„ ˘בע˙ . . ‰˘בוע: בסי׳ ‰‡ריז״ל מסיים בז‰: וז‰ ו„‡י בלי ספ˜.

‰‡זינו  לפי  ‡׳  ˘יח‰  ר‡‰   — ‰˙˘וב‰  ענין  ‚״כ  י˘  (˘‡ז  לח‰״ם  יו‰כ״פ   ıב˘ ימים  ל„׳  בנו‚ע  ל˘י‡: 
לב, ‡)  ח״‚,  סע״‡.  ח״ב ˜מב,  רכ, ‡.  (זח״‡  ונ˙ינ˙ ‰פ˙˜ין  ח˙ימ˙   - ˘מע״ˆ  וע„  ו˘״נ*)  ‰ער‰ 16, 72, 
˘ער ˘מע״ˆ ‡ומרים ל„ו„ ‡ורי - ˆ״ע ‡ם ‚ם ‡ז ‰ענין „ח˘בון ‰נפ˘ (ו‰רי ‡ין מ˙ו„ין ‡ז, ו‚ם ל‡ בלח˘: 

כן - לכל ‰„עו˙ ‡ין ‡ומרים ‡ז סליחו˙).

‡„‰״ז  ˘ו״ע  ועיין  נעיל‰.  ב˙פל˙   - ‰ח˙ימ‰  בע˙  ל‰וי„וי  ע„  פעם  ‡חר  פעם  עˆמו  ובו  ‰כפורים:  יום 
ר״ס ˙ר״ז.

טעם  ˘ל‡  ˘נ‰  וכבן  מ˘יח ‰׳  ˘‰י׳  ˘‡ול  בז‰ ‡˘ר  וכי„וע ‰„ו‚מ‡  ז‰:  ˘ל  כו' ‰יפוכו  טוב  כו׳  ‰˘כל 
טעם חט‡ (יומ‡ כב, ב) ‡מר ‰˜ימו˙י (יו˙ר מ״ע˘י˙י״ בלב„) ‡˙ „בר ‰׳ ו˘מו‡ל ‡מר ו˙ע˘ ‚ו׳ ‰' (יו˙ר 

מ‰ע„ר ע˘יי˙ ‰טוב) ובי‡ר כי ״˘מוע״ ו״ל‰˜˘יב״ — ‰ם ‰עי˜ר (˘״‡ טו, י‚-כב). 

˘כל   - ˘כלו  נע˘‰  בלימו„ ‰˙ור‰  ˘ע״י ‰˙מ„‰  י״ל  ˘ם  וע״פ ‰מבו‡ר  פ״‰.  ˙ני‡  ר‡‰  מ˙‡ח„ ‰ו‡: 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

כל   ˙‡ למחו˙   − ‡ל‡  ‰‡„ם,  ממח˘ב˙  עמל˜  זכרון  מחיי˙  על  ל‡  ‰ו‡  ‰ˆיווי 

נזכר ‡פילו  עמל˜  ˘ם  י‰‡  ˘ל‡   ,‰˘ וע„  עמל˜: "מ˘ור  ˘ל  ˘מו  ‰„ברים ‰מזכירים 

על ‰ב‰מ‰ לומר ב‰מ‰ זו מ˘ל עמל˜ ‰י˙‰"; ועל י„י ˘‰‡„ם מ˜יים מˆו‰ זו ומוח‰ 

ולבו  ממח˘ב˙ו  עמל˜ ‚ם  זכרון  יי˘כח  סוף  סוף  עמל˜, ‰רי  ‡˙ ‰„ברים ‰מזכירים ‡˙ 

˘ל ‰‡„ם (ועיי"˘ ב‡רוכ‰ ל˘לימו˙ ‰ענין). 

ב. ‡מנם ע„יין ˆ"ב ב‡ריכו˙ ל˘ון ר˘"י, ˘ל‡חר ˘כ˙ב "˘ל‡ י‰‡ ˘ם עמל˜ נזכר 
עמל˜  מ˘ל  זו  ב‰מ‰  ו‡ומר "לומר  ממ˘יך  בז‰ ‡ל‡  מס˙פ˜  על ‰ב‰מ‰", ‡ינו  ‡פילו 

‰י˙‰"; ולכ‡ור‰, מ‡י ˜מ"ל ב‰וספ‰ זו (˘נר‡‰ כמו כפל ל˘ון בעלמ‡)?

‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר, טוב‡ ˜מ"ל:

"˘ל‡  עמל˜,  ˘ל  ˘מו   ˙‡ ‰מזכירים  ‰„ברים  כל   ˙‡ למחו˙  ˘י˘  ר˘"י  „ברי  לפי 

י‰‡ ˘ם עמל˜ נזכר כו'" − מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡ פ˘וט‰: ‰רי ˘מו ˘ל עמל˜ נ˜ר‡ ל‡ ר˜ 

על בעלי חיים, ‡ל‡ ‚ם על נכסים ‡חרים, כ‚ון ב˙ים ו˘„ו˙ וכרמים, ו‡פילו מטלטלין; 

למ‰ ‡יפו‡ נˆטוו ר˜ למחו˙ ‡˙ ‰ב‰מ‰ ("מ˘ור וע„ ˘‰ ˘ל‡ י‰‡ ˘ם עמל˜ נזכר 

‡פילו על ‰ב‰מ‰"), ול‡ ‰י' ‰ˆיווי ל‰˘מי„ ‡˙ כל נכסי עמל˜, "˘ל‡ י‰‡ ˘ם עמל˜ 

נזכר" ‚ם על ‰„ומם? 

˘ˆריך  טז-יח)  י‚,  ר‡‰  (פ'  בעיר ‰נ„ח˙  ˘מˆינו  כמו   − ל˘ון "חרם"  בעמל˜  כ˙וב  מˆינו  ל‡  [ו‡כן, 

ל‡ב„‰ כליל עם כל ‰נכסים ˘ב˙וכ‰ − ‡ל‡ ר˜ (˘מו‡ל-‡ טו, ‚) "מ‡י˘ וע„ ‡˘‰ מעולל וע„ יונ˜ מ˘ור 

וע„ ˘‰ (מ‚מל וע„ חמור)"]. 

לומר  ‰ב‰מ‰)  על  ‡פילו  נזכר  עמל˜  ˘ם  י‰‡  "(˘ל‡  ר˘"י  מוסיף  ז‰  ליי˘ב  וכ„י 

ב„ברים  ל‰יו˙  ˆריכ‰  עמל˜  מחיי˙  בז‰:  וכוונ˙ו  ‰י˙‰",  עמל˜  מ˘ל  זו  ב‰מ‰ 

˘מעוררים ‰זכרון על י„י ˘י‡מרו עלי‰ם "זו מ˘ל עמל˜ ‰י˙‰", וז‰ ˘ייך „ו˜‡ בבעלי 

חיים, כ„ל˜מן. 

‚. בי‡ור ‰ענין: 

בבעל-חיים ‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙ ˘ינוי ‚מור, ˘ל‡ י‰י' ניכר כלל מˆי‡ו˙ו ‰˜ו„מ˙, ‡ו 

לע˘ו˙  כן ‡י ‡פ˘ר  ו‡ם  חיים,  בעלי  לˆער  ˘‡סור  ובפרט  לבריי˙ו;  חוזר  ˘‡ינו  ˘ינוי 

בו ˘ינוי ‰מˆער. 

ומע˙‰ מובן, ˘‚ם כ‡˘ר ˙ˆ‡ ‰ב‰מ‰ לר˘ו˙ בעלים ח„˘ים, ‰רי מ‡חר ˘‡ין ˘ייך 

י„‰  על  ל‰יזכר  ‰‡„ם  ובטבע  ‰ר‡˘ונים,  בעלי'  ˘ל  רו˘ם  עלי'  נ˘‡ר  ‚מור  ˘ינוי  ב‰ 

˘מם ˘ל ‰בעלים ‰˜ו„מים. 

מכיון  ‰רי  י˘ר‡ל,  לר˘ו˙  ‡ו˙‰  ומעבירים  עמל˜  ב‰מ˙  לו˜חים  כ‡˘ר   − ובנ„ו"„ 
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עמל˜  מ˘ל  "זו  עלי'  לומר  ימ˘יכו  ‰˜ו„ם,  מˆיור‰  ‚מור  ˘ינוי  ל˘נו˙‰  ‡פ˘ר  ˘‡י 

‰י˙‰", ובכך נ˘‡ר "זכר עמל˜". 

‡ולם נכסים ‡חרים, ˘‡פ˘ר ל˘נו˙ם ˘ינוי ‚מור ב‡ופן ˘י˘˙כח מ‰ם ˘ם ‰בעלים 

‰ר‡˘ונים − ‡ין ‰כרח למחו˙ם, כי: 

ב‡ופן  ˘ינוי  ב‰ם  ˘יע˘ו  י„י  על  ˘ב‰ם  עמל˜"  למחו˙ ‡˙ "זכר  כל, ‡פ˘ר  ר‡˘י˙ 

˘ל‡ יזכירו נכסים ‡לו ˘ם עמל˜. 

לומר  ‰‡„ם  בטבע  ‡ין   − חיים  רוח  ב‰ם  ˘‡ין  ‡חרים,  ˘בנכסים  י"ל,  מזו  וי˙יר‰ 

עלי‰ם ‡חר כך "זו ˘ל פלוני ‰י˙‰", כי ‡ין מˆי‡ו˙ם ˜יימ˙ ע„ כ„י כך ˘י˜ר‡ עלי‰ם 

˘ם ‰בעלים ‰ר‡˘ונים לעולם, ב‰יו˙ם „ברים ‰מ˙חלפים ומ˘˙נים כל ‰זמן. 

כלומר: ‡ף ‡ם ל‡ ע˘ו ב‰ם בפועל ˘ינוי, ‰רי מכיון ˘י˘ ‡פ˘רו˙ ל˘נו˙ם, לכן ‡ין 

בטבע ‰‡„ם ל‰יזכר על י„י ‰חפı מבעליו ‰ר‡˘ונים. 

„מי"  "כ˘רוף  ב);  י‚,  (פסחים  „מי"  כזרו˜   .  . ‰עומ„  "כל  ‡˘ר  ב‰לכ‰  ˘מˆינו  מ‰כלל  [ול‰עיר 

(מנחו˙ ˜ב, ב), וע„"ז בכמ‰ ענינים. ו‡כמ"ל]. 

וז‰ו ‡יפו‡ ˘מוסיף ר˘"י "לומר ב‰מ‰ זו מ˘ל עמל˜ ‰י˙‰" − ˘עי"ז מובן למ‰ ל‡ 

נˆטוו למחו˙ כל נכסי עמל˜, כי „ו˜‡ בעלי חיים ‰ם ‰מזכירים ‡˙ עמל˜ לעולם ולכן 

ב‰כרח למחו˙ם ול‡ב„ם ל‚מרי, מ˘‡"כ בנכסים ‡חרים. 

„. ו‰נ‰ ל„רך זו ˙˙ורı ˜ו˘יי˙ ‰‡חרונים (מ‰ר"י פערל‡ בס‰מ"ˆ רס"‚ ח"‡ עמ' 523) על 
‰מסופר במ‚יל˙ ‡ס˙ר (ח, ז), ‡˘ר ‡ח˘ורו˘ ‡מר "‰נ‰ בי˙ ‰מן נ˙˙י ל‡ס˙ר": 

זכרו;  למחו˙ ‡˙  חייבים  ‰‡‚‚י", ‰רי  − "‰מן  עמל˜  מזרע  ˘‰מן ‰י'  כיון  לכ‡ור‰, 

ו‡יך ˜יבל‰ ‡ס˙ר ‡˙ בי˙ו?

לפי ˘יט‰ ‰נ"ל − ניח‡: 

נ˙˙י  ‰מן  בי˙  "‰נ‰   − ‰בי˙  על  ‰מן  ˘ל  ˘מו  ˘נ˜ר‡  (ז‰  כי  ‡יסור  בז‰  ‰י'  ל‡ 

עו„ "בי˙  נ˜ר‡  ל‡  ˘ל ‡ס˙ר)  לר˘ו˙‰  כ˘נכנס  בע˙ ‰נ˙ינ‰, ‡בל  ר˜  − ‰י'  ל‡ס˙ר" 

‰מן" ול‡ ‰מ˘יכו לומר עליו (ל‡חר זמן) "בי˙ ז‰ ˘ל ‰מן ‰י'". 

‰מן" ‡ל‡ "בי˙  עו„ "בי˙  נ˜ר‡  ל‡  לר˘ו˙ ‡ס˙ר  ˘עבר ‰בי˙  ל‡חרי  בי‡ור:  לי˙ר 

‰מן  ˘ל  וזכרו  כחו  במחיי˙  מוסיף  ‚ופ‡  ז‰  ל‡ס˙ר  ‰בי˙  ˘נ˙ינ˙  ונמˆ‡  ‡ס˙ר", 

‰עמל˜י.

 ˙‡ ‡מח‰  מח‰  "כי  ‰מ„ר˘:  ל˘ון  מ„יו˜  לז‰  סמוכין  ול‰בי‡  ל‰וסיף  וי˘   
˙רˆ  סי'  חיים  (‡ורח  יוסף  ‰בי˙  וכ˙ב  ‰‡בנים",  ומעל  ‰עˆים  מעל  ‡פילו   - עמל˜  זכר 

מנ˜˘ין  ובניו  ‰מן  ˘ם  ‰˜ור‡  "מזכיר  ˘כ‡˘ר  למנ‰‚  ˘ר˘  ˘מכ‡ן  ‰‡"ח)  כ˙ב   ‰"„

כב

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

חו„˘ ˘ל ˙˘וב‰

חו„˘ ‡לול − זמן לח˘בון ‰נפ˘
‰חולפ˙,  ל˘נ‰  ח˘בון-‰נפ˘  ˘ל  זמן  כי„וע,  מ‰וו‰,  ‰˘נ‰,  ˘ל  סיומ‰  ‡לול,  ח„˘ 

מ˘ום  ˘‚ם  ולברכ‰,  לטוב‰  י˘ר‡ל  כל  ועל  עלינו  ל˘נ‰ ‰ח„˘‰, ‰ב‡‰  ˘ל ‰כנ‰  וזמן 

כך − כ„י ˘˙‰‡ ‰‰כנ‰ כפי ‰ר‡וי − ‰כרחי ˜ו„ם לכן ח˘בון נפ˘ על ‰עבר .

מובן ˘„רו˘ ח˘בון ˆ„˜ ו‰ערכ‰ מ„וי˜˙ מ‰ נע˘‰ ˘ל‡ כר‡וי, מ‰ ע„יין ל‡ נע˘‰, 

ומ‰ ‰ו˘‚,

– יח„ עם ‰חלט‰ ‡י˙נ‰ ל˙˜ן ‡˙ ‰טעון ˙י˜ון, ל‰˘לים ‡˙ ‡˘ר ל‡ נע˘‰ ע„יין − 

˙וך ניˆול כל ‰כחו˙ ו‰‡פ˘רויו˙ − ול‰˙עלו˙ ול‰˙רומם ל„ר‚‰ נעלי˙ יו˙ר ל‚בי ‰˘נ‰ 

˘עבר‰, ללכ˙ "מחיל ‡ל חיל" בכל עניני ‰טוב ו‰˜„ו˘‰.

ע„ כמ‰ ‰כרחי לערוך ח˘בון ˆ„˜ ˙וך כ„י ‰מעבר מ˘נ‰ ל˘נ‰ − ‡פ˘ר ל‰יווכח מן 

‰עוב„‰ ˘ני˙נו ל˘ם כך ‰ז„מנויו˙ רבו˙, מוע„ים, עם ˆ‡˙ ‰˘נ‰.

ירח  ‚ו'  ובכ˙‰  ע‰"פ   ‡ˆ˙ ר"פ  ל‰‡ריז"ל  ל"˙  ˙˜פ"‡  ר"מ  טו‡ו"ח  במ˜ומו  מ‰רי"ל  לי˜וטי  ר‡‰  כי„וע: 
בי„ ‡י˘  פ' ‡חרי „"‰  יפו˙ (לבעל ‰‰פל‡‰)  ובפנים  ז‰).  וכו' „"‰  בסי„ור  ל„ו„י (וכן  ל˜ו"˙ „"‰ ‡ני  ימים. 
ע˙י „‰ם ימי כפר‰ על כל ‰˘נ‰ ונרמז במ˘נ‰ (כ˙ובו˙ נז, ‡) נו˙נין לב˙ול‰ (‡לול ˘מזלו ב˙ול‰) י"ב חו„˘.

ח˘בון-‰נפ˘: וז‰ נו‚ע ל‡ ר˜ ל‰‡„ם, כ"‡ לכל ‰ברי‡‰ כול‰, כי "‡„ם ‡ינו פרט ‡' כמו ˘‡ר ‰נבר‡ים 
כו' (לי˜וטי  למברי ‡„ם  בע‡ ˜וב"‰  כ„  ו˙˙‡ין  עיל‡ין  כל  לכן ‡ז„עזעו  כו'"  כל ‰נבר‡ים  כולל  ‡ל‡ ‰ו‡ 

לוי יˆח˜ - ל‡‡מו"ר - על זח"‡ ל„, ב. עיי"˘).

כל . . ו‰‡פ˘רויו˙: וע"פ מחז"ל כ„בעי לי' למיעו„ ל‡ עב„ (כ˙ובו˙ סז, ‡); ל‡ י‚ע˙י ומˆ‡˙י ‡ל ˙‡מן 
(מ‚יל‰ ו, ב). ור‡‰ ˜ונטרס ומעין מ‡מר טז, פ"כ.

וז‰ו  ב):  בר‡˘י˙ (כ„,  ל‰ˆ"ˆ  וב‡ו‰"˙  וי˘ב.  ס"פ  ˙ו"‡  בסופ‰.  ברכו˙  ר‡‰  חיל":  . "מחיל ‡ל   . ללכ˙ 
(עירובין נ„, ‡) ‰‡י עלמ‡ „‡זלינן מיני' כו' ע"י עו‰"ז „ו˜‡. 

נ‰‚ו  וב‡בו„ר‰ם:  ס˙˜פ"‡.  בטור  (ר‡‰  בז‰  מנ‰‚ים  כמ‰  ‰רי   - ‰סליחו˙  ימי  כנו‚ע  רבו˙:  ‰ז„מנויו˙ 
כל י˘ר‡ל ל‰˜„ים מטו' יום כ‡לול כו' וי˘ מ˜ומו˙ כו' מר"ח ‡לול). ולנו‰‚ין ל‡ומרם כל חו„˘ ‡לול ‡ו 
בע˘י"˙ ‰"ז ‰ענין „‡לול וע˘י"˙. ול‰‡ומרים מר"ח ‡לול ע„ ל‡חרי ע˘י"˙ (ס' ‰כוונו˙ „רו˘י ר"‰ - וי"ל 



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ˆמר  ‰מ‰  נ˘‡רים  ע„יין  ‰חיבור  ל‡חר 

ל‰פרי„ם  ˘יכולים  וע„  כ˘‰יו,  ופ˘˙ים 

ז‰ מז‰.

ו‰נ‰, מע˙‰ כ˘נלך לח˜ור ‚„ר ˙ערוב˙ 

ב˘ר בחלב נמˆ‡ ˘‰ו‡ כמו ‡ופן ‰ממוˆע 

ב˘ר  „˙עורב˙  ‰נ"ל.  ‰‡ופנים  ˘ני  בין 

בחלב ‡ינו עירוב עˆום כ"כ (ככל‡י ב‰מ‰ 

‰˙ול„‰,  בכח  בלבול  ˘יע˘‰  ע„  וכו')25 

˙ערוב˙  ‡ל‡  ל„ורו˙;  ו‰ˆמיח‰  ‰‚י„ול 

‰‚˘מי˙26.  במˆי‡ו˙ם  ר˜  פועל˙  בב"ח 

‡מנם מ‡י„ך ‰רי ‡ין ז‰ „ומ‰ ‚ם ל˘עטנז, 

˘ני  ˘ל  ‚מור  עירוב  כ‡ן  ‡ין  „ב˘עטנז 

מ˘‡"כ  כנ"ל,  ופ˘˙ים,  ˆמר  מינים, 

„ו˜‡  ‰ו‡  (מ‰"˙)  ‰‡יסור  בחלב  בב˘ר 

בחבירו  טעם  נו˙ן  ו‡ח„  יח„  כ˘מב˘לם 

רב‡)  ‡"ל   ‰"„  ‡ (˜ח,  בחולין  ר˘"י  [יעויי' 

˘‡סר  ב˘ול,  ˙ור‰ ‡ל‡ „רך  "„ל‡ ‡סר˙ו 

זו  כ‚ון  לך  ו‡ין  בחלב,  ל‰˙ב˘ל  ‰ב˘ר 

˘ל‡ י˙ן טעם"]. וי˙ר על כן, מבו‡ר ב˘"ס 

ב˘ר  ˘‰י'  ‰יכ‡  „‡פילו  ˘ם)  ונזיר  (פסחים 

בי'  י‰יב  [„ו„‡י  בחלב‡  יומ‡  כולי  ˘רוי 

טעמ‡ (כמ"˘ ר˘"י בפסחים ˘ם), כיון ˘כבו˘ 

כמבו˘ל (ר‡‰ ˙ו„"‰ „ח„ו˘ - חולין ˘ם)], ‡ינו 

בי˘ול ‡סר‰  מן ‰˙ור‰, „„ו˜‡ „רך  ‡סור 

˙ור‰ (חולין ˘ם). ‰יינו „‡יסור ‰כ˙וב בב˘ר 

בחלב ˘ייך „ו˜‡ ‰יכ‡ „נע˘ו ˘ני ‰מינים 

˙ו„"‰ ˘וע ˘ם. רמב"ם ‰ל' כל‡ים פ"י ‰"ב ובנ"כ) 
ו˜ר˜ע.  ב‰מ‰  כל‡י  ל‚בי  חיˆוני  עירוב  ר˜  ‰"ז   -

ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חל"„ ˘ם.

25) ול‰עיר ˘‰ר"ח ‚ריס ביומ‡ (בין ‰חו˜ים) ‚ם 
"ב˘ר בחלב". וכ"‰ ברמב"ם סוף ‰ל' מעיל‰. ור‡‰ 

‰נסמן בל˜ו"˘ חט"ז עמ' 242 ‰ער‰ 11. 

‰ו‡  (˘עטנז)  ב‚„ים  כל‡י  ˘ר˜  ול‰עיר   (26
˙ערוב˙ ˘ני סו‚ים ˘בברי‡‰ - ˆומח וחי. ונ˙ב‡רו 

‰„ברים בל˜ו"˘ חל"„ ˘ם ס"‰.

ע"י  ‡פ˘ר  וז‰  (ח„˘‰)27,  ‡ח˙  למˆי‡ו˙ 

בי˘ול „ו˜‡.

[וי"ל „ז‰ו ‰בי‡ור ל„ע˙ ר' לוי בחולין 

(רמב"ם ‰ל'  ל‰לכ‰  נפס˜  „כוו˙י'   - ב)  (˜ח, 

 - ˘ם)  ולח"מ  במ"מ  ר‡‰   .‡"‰ פ"ט  מ‡כ‡"ס 

˘˘יעור כזי˙ ב‡יסור בב"ח ‰ו‡ ‚ם ‰יכ‡ 

˘י˘ ר˜ חˆי זי˙ ב˘ר וחˆי זי˙ חלב, ‰יינו 

כזי˙ מבין ˘ני‰ם; כי ˘ם ‰‡יסור ‡ינו חל 

‡ל‡  בפ"ע,  ‰חלב  ועל  בפ"ע  ‰ב˘ר  על 

˘‰ם  כפי  יח„יו,  ˘ני‰ם  על  ‰י‡  חלו˙ו 

מ˘"כ  ר‡‰  בחלב.  „ב˘ר  ‡ח˙  מˆי‡ו˙ 

‰‚‡ון מר‚ˆוב בז28‰.

רב  ל„ע˙  ‚ם  כ"‰  „˘פיר  י"ל  וב‡מ˙ 

לו˜‰  ˘‡ינו  „ס"ל   ‡‰ כי  ‡לוי,  „פלי‚ 

‰בי˘ול  ˘לפני  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  בכ‰"‚ 

ועל  ח„˘‰,  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  נע˘ו  ל‡  ע„יין 

˘ם  לחול  ‡פ˘ר  ‡י  לעˆמו  זי˙  חˆי  כל 

‰‡יסור (עיי' בר˘"י ˘ם „"‰ לעולם)29].

‡יסור  בעוˆם  מ„רי‚ו˙   '‚ ונמˆ‡ו 

מˆינו  למ‰  יבו‡ר  בכ˙וב, „לפ"ז  ˙ערוב˙ 

ל‰˙ירם  (ב˜˘ר  חומר˙ם  ב„ר‚˙  חילו˜ים 

ב˜„˘ים, וכנ"ל) 30.

ו˜ונטרס  מ‡כ‡"ס  ‰ל'  ˆפע"נ  ב‡רוכ‰  ר‡‰   (27
‰˘למ‰ (˘ˆויין ב‰ער‰ 14), ו˘ם כ˙ב „בב"ח ‰ו‡ 

"‰רכב‰ מז‚יי˙". עיי"˘.

28) ˆפע"נ ˘ם.

ס˙נ"‡  ‡ו"ח  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  מ˘ו"ע  ול‰עיר   (29
סי"‚ ב‰‚‰"‰.

30) ויעויי' עו„ בל˜ו"˘ חכ"ט עמ' 125 בי‡ור רחב 
ל‰˙יר  ‰סבר‡  ‚וף  טעם  מ‰ו  „בר,  ˘ל  ב‚ופו  יו˙ר 
‰רמב"ן  עפמ"˘   - ובמˆוו˙  ב˜„˘ים  ‰˙ערוב˙ 
בכ˙וב.  ˙ערוב˙  ‡יסורי  בבי‡ור  עו„  בחיי  ורבינו 
‡כן  ב‚„ים  בכל‡י  ‡מ‡י  ˘פיר  ˘ם  מב‡ר  ועפ"ז 
ו˜ר˜ע  ובב‰מ‰  ז‰,  ב‰י˙ר  למס˜נ‡  סבר‡ ‚ם  י˘נ‰ 
‡ין ˘ום סבר‡ בז‰, ומבו‡ר ˘ם נמי ‚בי בב"ח מ‰י 

סבר˙ ‰˜ס"„ ומ‰י סבר˙ ‰מס˜נ‡. עיי"˘ ב‡רוכ‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‰˙ינו˜ו˙ ב‡בנים ‡ו בלוחו˙ עı ˘בי„ם, וכ˙וב ב‰ם ˘ם ‰מן ובניו, ועל י„י ‰ני˜ו˘ 

‰ם נמח˜ים"; 

ולפום רי‰ט‡ י˘ ל‰˜˘ו˙, „לכ‡ור‰ מוטב ‰י' ל‰˘מי„ ‡˙ ‰עˆים ו‰‡בנים עˆמם, 
ועל י„י ז‰ למחו˙ ל‚מרי זכר עמל˜, ולמ‰ מוח˜ים ר˜ מעל ‰עˆים ומעל ‰‡בנים?

‡ל‡ ˘‰ם ‰ם ‰„ברים: ‰עי˜ר ‰ו‡ למחו˙ ‡˙ "זכר עמל˜" עˆמו, ול‡ ‡˙ ‰„ברים 

"זכר   ˙‡ למחו˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  חיים  בעלי  ו˘‡ני   − בעבר  עמל˜"  "זכר  עלי‰ם  ˘נ˜ר‡ 

עמל˜" ˘ב‰ם, וכנ"ל ב‡רוכ‰. 

[ו‡מנם, ברבינו בחיי מˆינו ל‰„י‡ (ס"פ ב˘לח) בענין ז‰ ˘ל מלחמ˙ עמל˜ ומחיי˙ו, 

˘"‰˘לל ‰כל י‰י' ‡סור ב‰נ‡‰", ומבי‡ לכך ר‡י' מ‰כ˙וב במ‚יל˙ ‡ס˙ר (ט, י) "ובבז‰ 

 .  . עמל˜  מזרע  ˘‰י'  מ˘לל ‰מן  לי‰נו˙  ˘ל‡   .  . מר„כי  ˘"נז‰ר   − י„ם"  ˘לחו ‡˙  ל‡ 

לפי ˘‰˙ור‰ ‰ז‰יר‰ בכך: ˙מח‰ ‡˙ זכר עמל˜". 

‡ך מ˘יט˙ ר˘"י − ע"פ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" - עול‰, כי ‰מˆו‰ ‰י‡ ל‰˘מי„ ר˜ ‡˙ 

‰‡נ˘ים ובעלי ‰חיים ˘ל עמל˜, ול‡ ‡˙ ‰נכסים, ב˙ים ו˘„ו˙ וכו', ˘‡פ˘ר ל‰˘‡ירם 

ולי‰נו˙ מ‰ם;

 ור˘"י ל˘יט˙ו, ˘פיר˘ ˘ם (במ‚יל˙ ‡ס˙ר) ‡˙ ‰סיב‰ לכך ˘ל‡ ˘לחו י„ם בביז‰: 

"˘ל‡ י˙ן ‰מלך עין ˆר‰ בממון". ו‰יינו, ˘כל ‰טעם ˘ל‡ ˘לחו י„ם בביז‰ ‰ו‡ מטעם 

ˆ„„י - כ„י ˘‡ח˘ורו˘ ל‡ יח˘וב ˘מלחמ˙ם ‰י˙‰ ב˘ביל ‰ממון, ‡ך לולי ז‡˙ כן ‰יו 

˘ולחים י„ם. ו˜"ל].



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

˘עטנז − ככל‡י ‰כרם 
‡ו ככל‡י ב‰מ‰?

˙לב˘  "ל‡  ˘בפר˘˙נו  ˘עטנז  ל‡יסור  בנו‚ע 
"ע„  ˙נ‡י  בז‰  „י˘  ב‚מ'  ‡י˙‡  י‡)  (כב,  ˘עטנז" 
ב).  ס‡,  נ„‰  ב.   ,‰ (יבמו˙  ונוז"  טווי  ˘וע  ˘י‰‡ 
„לר˘"י  ˙ם,  ורבינו  ר˘"י  בין  פלו‚˙‡  בז‰  ומˆינו 
"„בר ˙ור‰ ל‡ ‰וי כל‡ים . . ‡ל‡ ‡"כ עירב ‰ˆמר 
ו‰פ˘˙ן יח„ וסר˜ם יח„ במסר˜ וטוום ו‡ר‚ם ביח„ 
˘י‰‡,  ע„  ˙ו„"‰  ˘ם  (יבמו˙  ולר"˙  ˘ם),  יבמו˙  (ר˘"י 

‡ח„  כל  סר˜  ‡פילו  מ„‡וריי˙‡  כל‡ים  ‰וי  ועו„) 
חיברן  ו‡ח"כ  לב„ו  ו˘זרו  לב„ו  וטוו‡ו  לב„ו  ו‡ח„ 

ביח„ על י„י ‡רי‚‰ ‡ו כו'" (ל' ‰טור יו"„ ר"ס ˘).

ו‰יינו, „לר"˙ ‰˙נ‡י „"ע„ ˘י‰י' ˘וע טווי ונוז" 
˙וכנו ‰ו‡ ר˜ ˘ˆמר ופ˘˙ים כ‡ל‰ ˘כל ‡ח„ מ‰ם 
לב„ ‰ו‰ "˘וע טווי ונוז" ‰ז‰יר ‰כ˙וב ˘ל‡ יע˘‰ 
מ‰ם ב‚„ ביח„, ו‡ילו לר˘"י, פירו˘ "˘עטנז" ‰ו‡ 
ˆמר ופ˘˙ים ˘ל‡ ר˜ ˘חיברם בב‚„ ‡ל‡ ‚ם עירבם 

וסר˜ן במסר˜ וטוום ו‡ר‚ם ביח„.

וי˘ לומר, ˘פלו‚˙˙ם ˙לוי' ב‚„ר כל‡י ב‚„ים. 
לכל‡י  ב‰מ˘ך  בפר˘‰  ב‡  ˘עטנז  ‡יסור  „‰נ‰ 
‚ו'  כל‡ים  כרמך  ˙זרע  "ל‡   - ב‰מ‰  ולכל‡י  ‰כרם 
ל‡ ˙חרו˘ ב˘ור ובחמור יח„יו", וב‰מ˘ך לז‰ ב‡ 
 - ‡ל‰  כל‡ים  ‡ופני  ו˘ני  ‚ו'".  ˘עטנז  ˙לב˘  "ל‡ 

כל‡י ‰כרם וכל‡י ב‰מ‰ - ‰ם סו‚ים ˘ונים:

˘‰מינים  ‰י‡  ‰כל‡ים  פעול˙  ‰כרם,  בכל‡י 
‰˘ונים מ˙ערבים יח„ ב‡ופן ˘נע˘י˙ מˆי‡ו˙ ח„˘‰ 
‡˘ר  ‰זרע  ‰מל‡‰   ˘„˜˙ "פן   - מ‰ם)  ˘ˆומח  (במ‰ 
"ל‡  „חרי˘‰,  כל‡ים  ו‡ילו  ‰כרם";  ו˙בו‡˙  ˙זרע 
˙חרו˘ ב˘ור וחמור יח„יו", ‡ינו ˙ערובו˙ ˘ני מינים, 
˘‰רי ˘ני ‰מינים נ˘‡רים כמˆי‡ו˙ בפני עˆמם, ‡ל‡ 

˘ביח„ עו˘ים פעול‰ מחוı ל‰ם.

‰ם  סו‚  ב‡יז‰  ב‚„ים,  בכל‡י  לעיין  י˘  ועפ"ז 
˘‰י‡  חפˆ‡  ˘יוˆר˙  ‰כרם,  כל‡י  ע"„  ‰ם  ‡ם   -
˙ערוב˙ ˘ני מינים, ‡ו ˘‰ו‡ ע"„ כל‡ים „חרי˘‰, 

˘‰ו‰ כל‡ים ר˜ בפעול‰ מחוı ל‰ם.

ל„ע˙  ˙ם.  ורבינו  ר˘"י  פלי‚י  ˘בז‰  לומר,  וי˘ 
˘‚„רם  ‰כרם,  כל‡י  מעין  ‰ו‡  ב‚„ים  כל‡י  ר˘"י 
ולכן  מינים,  ˘ני  ˙ערוב˙  ˘‰י‡  חפˆ‡  יˆיר˙  ‰ו‡ 
נע˘ו  ע˘יי˙ן  מ˙חיל˙  כ‡˘ר  ‰ו‡  ˘‰‡יסור  ס"ל 
כל‡י  ר"˙,  לפי  ו‡ילו  ע„ ‡רי‚˙ם;  מסרי˜˙ם  ביח„, 

ב‚„ים ‰ו‡ ע"„ כל‡ים „חרי˘‰, ˘ענינם ‰ו‡ ˘˘ני 
מˆטרפים  מז‰  ז‰  ˘ונים  ‰נ˘‡רים  ˘ונים  מינים 
‰סו‚ים  ב'  לבי˘˙  ‚„ר  וז‰ו  מיוח„˙,  בפעול‰  יח„ 
˘י‰יו  ˆורך  ˘‡ין  ס"ל  ולכן  יח„יו,  ופ˘˙ים  „ˆמר 

מסור˜ים וטוויים יח„, ו„י ˘‰ם ‡רו‚ים יח„ בב‚„.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 123 ו‡ילך) 

‡יך ‡ין "חסרון כיס" 
ב˘ילוח ‰˜ן?

˘לח ˙˘לח ‡˙ ‰‡ם ו‚ו' למען ייטב לך ו‚ו'
‡ם מˆו‰ ˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס ‡מר‰ ˙ור‰ למען 

ייטב לך כו', ˜"ו למ˙ן ˘כרן ˘ל מˆוו˙ חמורו˙
(כב, ז. ר˘"י)

י˙כן  ‡יך  ביו˙ר,  ˙מו‰ים  ר˘"י  „ברי  לכ‡ור‰ 
לומר ˘במˆוו‰ זו "‡ין ב‰ חסרון כיס", ‰רי ‰מˆוו‰ 
סכום   ˙‡ מחסר  ˘עי"ז  ‰‡ם,   ˙‡ "ל˘לח"  ‰י‡ 
 (‡ ˜מב,  (חולין  במ˘נ‰  ו‡כן,  מכיסו.  "‰‡ם"  ˘ווי 
כ‡יסר  ˘‰י‡  (כ‡ן) ‰ל˘ון ‰ו‡ "מˆו‰ ˜ל‰  ובספרי 
 − מועט  כיס"  י˘ "חסרון  זו  ˘במˆוו‰  ו‰יינו,  כו'", 
חסרון  ב‰  "˘‡ין  וכו˙ב  מ˘נ‰  ר˘"י  ‡ך  "כ‡יסר", 

כיס" כלל, ולכ‡ור‰ ‡יך י˙כן לומר כן?

וי˘ לומר בז‰ בפ˘טו˙:

‡י˙‡ ב‚מ' (חולין ˜מ‡, ‡) ˘מל˘ון ‰כ˙וב "˘לח 
ל˜ן ‡חרי  חזר‰ ‰‡ם  ˘‡ם  ילפינן  ˙˘לח ‡˙ ‰‡ם" 
פעמים".  מ‡‰  "‡פילו  ול˘לח‰  לחזור  י˘  ‰˘ילוח 
‰˙ור‰,  על  בפירו˘ו  ר˘"י  ‰בי‡  ל‡  זו  „ר˘‰  ‡ך 
ע"„  ר˜  ‰י‡  זו  ˘„ר˘‰  לי'  ˘סביר‡  מז‰  ומ˘מע 
ר˘"י  ˘יט˙  (˘‰י‡  מ˜ר‡"  ˘ל  וב"פ˘וטו  ‰‰לכ‰, 

בפירו˘ו על ‰כ˙ובים) ‡ין ‰כרח ל„ר˘‰ זו.

במˆוו‰  ‡ין  ר˘"י  ˘ל˘יט˙  מ‰  מובן  ועפ"ז 
˘‡חרי  ‰ו‡  ‰"‡ם"  טבע  כי  כלל,  כיס"  "חסרון  זו 
ל˜ן  חוזר˙  ‰י‡  ‰רי  ‰"בנים"  מן  ‡ו˙‰  ˘מ˘לחים 
נ˜טינן  ˘ב‰ם  ‰‰לכ‰,  בספרי  ולכן,  רבו˙.  פעמים 
כ˙בו  פעמים"  מ‡‰  "‡פילו  ‰‡ם   ˙‡ ל˘לח  ˘י˘ 
˘במˆוו‰ זו י˘ "חסרון כיס" − "כ‡יסר", כי מפסי„ים 
˘ילוח ‰‡ם ‰י‡  ˘מˆוו˙  ר˘"י  ל˘יט˙  ‡˙ ‰‡ם. ‡ך 
ר˜ פעם ‡ח˙, ול‡חרי ז‰ ‡ין מˆוו‰ ל˘לח, ‰רי מכיון 
˘בטבע ‰‡ם לחזור ו‡ז מו˙ר ל˜ח˙ ‡˙ ‰‡ם, במיל‡ 

‡ין במˆוו‰ זו "חסרון כיס" כלל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 133 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ם (וע„"ז בבחיי ע‰"פ)):  „ו˘ים̆  (בפירו˘ו ע‰"˙̃ 

נעלם  ‰טעם  ˘י‰י'  רבו˙ינו  ‰זכירו  "ול‡ 

מ˘יבים  ‰עולם  ו‡ומו˙  ‰רע  יˆר  ו˘י‰יו 

בכל‡י  ל‡  ˘עטנז,  בלבי˘˙  ‡ל‡  עלי‰ם, 

[‰יינו  בכל‡ים  ו‰טעם  כו',  ‰ב‰מ19‰ 

טעם  ל‰ם  ˘י˘   - ו˜ר˜ע  ב‰מ‰  בכל‡י 

˘‡ינו נעלם], כי ‰˘ם בר‡ ‰מינים בעולם, 

נפ˘  ובבעלי  בˆמחים  ‰נפ˘ו˙  בעלי  בכל 

˘י˙˜יימו  כח ‰˙ול„‰  ב‰ם  ונ˙ן  ‰˙נוע‰, 

‰ו‡  ˘ירˆ‰  זמן  כל  לע„  ב‰ם  ‰מינים 

˘יוˆי‡ו  בכחם  וˆו‰  ב˜יום ‰עולם  י˙ברך 

˘נ‡מר  לעולם,  לע„  י˘˙נו  ול‡  למיני‰ם 

מינין,  ˘ני  ו‰מרכיב  כו',  בכולם "למינ‰ו" 

כ‡ילו  בר‡˘י˙,  במע˘‰  ומכחי˘  מ˘נ‰ 

כל  בעולמו  ‰˜ב"‰  ‰˘לים  ˘ל‡  יח˘וב 

˘ל  בברי‡˙ו  לעזור  ‰ו‡   ıויחפו ‰ˆורך 

בבעלי  ו‰מינים  בריו˙  בו  ל‰וסיף  עולם 

כו',  מינו  מ˘‡ינו  מין  יולי„ו  ל‡  חיים 

פעול˙  ‰‡ל‰,  ‰„ברים  ˘ני  מˆ„  ו‰נ‰ 

ו‚ם  ובטל.  נמ‡ס  „בר  במינים  ‰‰רכב‰ 

מינו  ב˘‡ינו  מין  י˙רכבו  ‡˘ר  ‰ˆמחים 

ב‡יסורם  וי‰יו  כן,  ‡חרי  ˆומח  פרים  ‡ין 

ל‡  "˘„ך  טעם  וז‰  ‰נזכרים,  טעמים  ˘ני 

˙זרע כל‡ים" כו' מפני ˘י˘˙נו בטבעם ‚ם 

כל  וי‰י'  מז‰,  ז‰  יונ˜ים  ב‰יו˙ם  בˆור˙ם 

כו',  מינין  מ˘ני  כ‡ילו ‰ורכב  ממנו  ‚רעין 

‰ו‡  כי  ‰כל‡ים,  בטעם  מוסיף  ומחברנו 

‰ˆמחים  ‰מ‚„לים  ‰כחו˙  לערבב  ˘ל‡ 

כל‡ים  ‰מרכיב  כו'  מז‰  ז‰  יונ˜ים  ל‰יו˙ 

‡ו זורען בכ„י ˘ינ˜ו ז‰ מז‰ מבטל ח˜ו˙ 

˘מים, ולכך ‡מר ב‰ם ‡˙ ח˜ו˙י ˙˘מורו, 

חנינ‡  רבי  ‡מר  וכך  ˘מים,  ח˜ו˙  ‰ם  כי 

˘ח˜˜˙י  ח˜ים  מ˘ום  פנחס  רבי  מ˘ום 

ב„ברי  וכ„ל‰לן   - ˜ר˜ע  בכל‡י  ל‡  וע„"ז   (19
‰רמב"ן.

‰"ז.  פ"‡  כל‡ים  (ירו˘למי  עולמי   ˙‡ ב‰ם 

כל‡ים  ‰מערב  ו‰נ‰  כו',   20(„ פל"‰,  וי˜"ר 

מכחי˘ ומערבב במע˘‰ בר‡˘י˙. ע"כ21.

בין  עי˜רי  חילו˜  מ„בריו, „י˘  ו‰עול‰ 

כל‡י ב‰מ‰ ו˜ר˜ע לכל‡י ב‚„ים. „בכל‡י 

ב"כח  ‡ף  ‰ו‡  ‰עירוב  ו˜ר˜ע  ב‰מ‰ 

„‰עירוב  ו‰יינו  ‰מינים,  „˘ני  ‰˙ול„‰" 

בעˆם  עי˜ר,  ˘‰ו‡  ב„בר  בלבול  ‚ורם 

ני‚ו„  בז‰  י˘  ובמיל‡  ‰„ברים,  מˆי‡ו˙ 

ל‰יו˙  ˘ˆריכין  בר‡˘י˙  מע˘‰  לס„רי 

(˘ם)  בירו˘למי  [ויעויי'  „ו˜‡  "למינ‰ו" 

˘כ˙וב  מפני  "למ‰  ז‰,  כעין  נמי  „מבו‡ר 

ב‚„ים  בכל‡י  מ˘‡"כ  כו'"].  למיני‰ן  ב‰ן 

ל‚וי, „ל‡  ˘ם „מו˙רים  בירו˘למי  [יעויי' 

מע˘‰  עירוב  ול‡ ‰וי  למיני‰ן,  ב‰ו  כ˙יב 

ו˜ר˜ע  ב‰מ‰  כל‡י  מ˘‡"כ  בר‡˘י˙, 

˙ערובו˙  ‡ינו  „˘עטנז  ל‚וי22],  ˘נ‡סרו 

ר˜  ‡ל‡  ו‰פ˘˙ים  ‰ˆמר  מˆי‡ו˙  בעˆם 

עירוב חיˆוני23 - „‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘מחברים 

‡ו˙ם יח„יו למ˜ום ‡ח„, לב‚„ ‡ח„24, „‚ם 

(וב˙וס'   ‡ ס,  סנ‰„רין   .‡ לט,  ור‡‰ ˜י„ו˘ין   (20
˘ם).

ר˜  ול‡  ובחמור,  ב˘ור  לחרו˘  „‡סור  ו‰‡   (21
כל  ˘„רך  "מפני  „‰ו‡  ˘ם  ע"ז  כ˙ב   - ל‰רביעם 
לי„י  ויב‡ו  ‡ח˙  ברפ˙  ˆמ„ו  ל‰בי‡  ‡„מ˙ו  עוב„ 
וכ"‰  (בסופו).  ח  כב,  בפר˘˙נו  ‚ם  וכ"כ  ‰רכב‰". 
 '‡ ˘יח‰  חל"„  ל˜ו"˘  ור‡‰  פמ"ט.  ח"‚  במו"נ 
לפר˘˙ ˙ˆ‡ ס"‚. ור‡‰ עו„ ב‡רוכ‰ בל˜ו"˘ חכ"„ 
˙חרו˘  „ל‡  ‰‡יסור  ב‚„ר  ˘˜ו"ט  ו‡ילך   149 עמ' 

‚ו'. 

22) ור‡‰ ב‰נסמן לעיל ‰ער‰ 19.

23) ול‰עיר ממ˘"כ ‰רמב"ן ˜„ו˘ים ˘ם („"‰ וב‚„ 
ל‰רחי˜  ‰ב‚„ים  כל‡י  וטעם  לסופו):  ˜רוב  כל‡ים 

‰˙ערובו˙ במינין כו'. ור‡‰ נמו˜י ˘מו‡ל ˘ם.

‚ם  ור‡‰  ב.  (ס‡,  בנ„‰  ר˘"י  ל„ע˙  ו‡פי'   (24
בפירו˘ו ל˜„ו˘ים יט, יט ‰נ"ל) „‰‡יסור מן ‰˙ור‰ 
(ור‡‰  יח„  ‚ם  ונוז"  טווי  "˘וע  כ˘‰יו  ר˜  ‰ו‡ 
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‰נ"ל  כל‡ים  מיני   '‚ מלב„  ו‰נ‰, 

ב˙וכנו  ‰„ומ‰  בכ˙וב  ‡יסור  עו„  מˆינו 

וחלב,  ב˘ר  ‡יסור  ו‰ו‡  כל‡ים,  ל‡יסור 

כ‚,  מ˘פטים  (ר˜‡נטי  בספרים  כמבו‡ר 

רע"‡)  ˘כ‡,  ˙ו˘ב"כ  חל˜  ב˘ל"‰  ‰וב‡   - יט15 

"כסו„  ‰ו‡  בחלב  ב˘ר  ‡יסור  „טעם 

˘כל  מינים  ב'  ˙ערוב˙  מ˘ום  ‰כל‡ים", 

ב‰˙ערוב˙ם  ור˜  עˆמו  בפני  מו˙ר  ‡ח„ 

ב.  מ„,  (פסחים  ב˘"ס  וכ„‡˘כחן  נ‡סרים16, 

„ומ‰,  ‡יסורם  „‚„ר  ˘נרמז  סע"‡)  לז,  נזיר 

חי„ו˘  ‡ין  ‡מ‡י  סבר‡  ˘ם  „מבו‡ר˙ 

מ‡יסור  יו˙ר  וחלב  ב˘ר  ב‡יסור  מיוח„ 

לחו„י'  "‰‡י  „ב˙רוויי‰ו  מ˘ום  כל‡ים, 

ו‰‡י לחו„י' ˘רי וב‰„י ‰„„י ‡סור"17.

ו‰נ‰, ‚ם ‚בי ‡יסור ב˘ר בחלב ‡˘כחן 

„˜‡ סלי˜ ‡„ע˙י' במכיל˙‡ ס"פ מ˘פטים 

‡ל‡  במו˜„˘ין,  מו˙ר  בחלב  ב˘ר  „י‰‡ 

„„ר˘ינן מן ‰כ˙וב "ר‡˘י˙ ‚ו' ˙בי‡ בי˙ 

‰' ‡ל˜יך ל‡ ˙ב˘ל ‚„י בחלב ‡מו", „‚ם 

"בי˙ ‰' ‡ל˜יך" ‡יכ‡ ‡יסור ב˘ר בחלב.

ב‡יסורי  סו‚ים   '‚ לנו  נמˆ‡  ו˘וב 

‡ין  ב‚„ים  „בכל‡י  ˘ב˙ור‰:  ˙ערוב˙ 

‡ף  ‰כ˙וב  ו‰˙ירו  כ"כ,  עˆום  ‰‡יסור 

(וי˙ר  ‰מ˜„˘  בעבו„˙  „מיל˙‡  למס˜נ‡ 

ˆיˆי˙.  במˆו˙  וכן  ‰ו‡),  חיוב   - כן  על 

‡מינ‡  ו‰ו‡  סבר‡  ‰י˙‰  בחלב  ובב˘ר 

עמ'  ח'  (כרך  מ˘פטים  ב‡ו‰"˙  מ˘"כ  ור‡‰   (15
‚'˜כו), „מ˘מע מ„בריו ˘מפר˘ „זו‰י כוונ˙ ‰בחיי 

מ˘פטים ˘ם (עיי"˘).

„‚ם   -  15 ‰ער‰   123 עמ'  בל˜ו"˘  ועיי"ע   (16
לטעמים ‡חרים ˘מˆינו ב‡יסור בב"ח, ˘פיר מˆינו 

לו חבר ב‚„ר ‡יסור כל‡ים.

 .‡"‰ פ"ט  מ‡כ‡"ס  ‰ל'  מˆפע"נ  ול‰עיר   (17
˜ונטרס ‰˘למ‰ כ‚, ב.

„ילפינן  ‡ל‡  במו˜„˘ין18,  מו˙ר  „י‰‡ 

למס˜נ‡ מן ‰כ˙וב ל‡יסור. ובכל‡י ב‰מ‰ 

מ˘ני‰ם,  יו˙ר  עˆום  וכל‡י ˜ר˜ע ‰‡יסור 

מו˙רין  ˘י‰ו  סבר‡  ˘ום  לי˙‡  „מעי˜ר‡ 

מכל‡ים  ˜רבנו˙  מבי‡ין  [ו‡ין  במו˜„˘ין 

‰ל'  רמב"ם   .‡ יז,  ˙מור‰  „זבחים.  רפי"„  (מ˙ני' 

פ"‡  ˙מור‰  ‰"י. ‰ל'  ˘ם   .„"‰ פ"‚  מזבח  ‡יסורי 

‰י"ז)], ול‡ בעינן לימו„ מ˜ר‡ ע"ז.

וי˘ ל„ון בטעמו ˘ל „בר, „מ‡חר ˘כל 

‡יסורים ‰ללו י˘ ב‰ם ˙וכן ˘ו‰, ˙ערוב˙ 

˘ל ˘ני מינים (˘כל ‡ח„ בפני עˆמו ‰י˙ר 

לענין  זו  חלו˜‰  ביני‰ם  י˘  ‡מ‡י  ‰ו‡), 

י˙ב‡ר  ול˜מן  וכיו"ב,  במ˜„˘  עבו„‰ 

‡˘ר  „ר‚ו˙,   '‚ י˘  ‰‡יסור  חומר  „בעˆם 

ונים כל ‡ח„ מ‰‡יסורים  לפ"ז יבו‡ר למ‰̆ 

כו', „‰כל  ל˜„˘ים  ב˜˘ר  לחומר˙ם  ביחס 

‰ו‡ לפ"ע חומר ‰‡יסור. 

 ‚ 
מינים  ב'  ב˙ערוב˙  מ„רי‚ו˙   '‚ יב‡ר 
‡יסור  ‚בי  ירחיב  בז‰  ‰רמב"ן  עפמ˘"כ 

בב"ח

‰רמב"ן  עפמ˘"כ  בז‰  לב‡ר  ונר‡‰ 

ברי˘  ‰נ"ל  יומ‡  ‰˘"ס  „ברי  בבי‡ור 

וחו˜‰  ‚זיר‰  ‰וי  ב‚„ים  „כל‡י  „ברינו, 

נעלם,  ˘טעמו  (‰יינו  עלי'  מ˘יב  ˘‰˘טן 

וז"ל  חו˜ים),  ב‚„ר  ‰רמב"ן  ˘יט˙  כנ"ל 

כ˙ב  ב)   ,‚˜ (חולין  ‰ב˘ר  כל  ב˙ו„"‰   (18
במו˜„˘ין ‰ו‡ „"חייל  נו‰‚  ˘בב"ח  בז‰  „‰חי„ו˘ 
‡ינו  (ועפ"ז  מו˜„˘ין"  ‡‡יסור  בחלב  ב˘ר  ‡יסור 
לכללו˙ ‰ענין „‡ין  כ"‡  בפרט,  ל‚„ר ˜„˘ים  ˘ייך 
˘בפנים  במכיל˙‡  ‡בל  ‡יסור).  על  חל  ‡יסור 
מלי˜‰  ‡סר  "˘כן  מ˘ום  ‰י‡  ˘‰˜ס"„  מפור˘ 

בחולין ˙‡מר במו˜„˘ין".

י

יינה של תורהיינה של תורה

בי‡ור ‰ספ„ ‰‡ריז"ל על ‰רמ"˜
ו‰˘לימו˙  ˘בנפ˘,  ב‚לי‡  ‰פו‚מים  חט‡ים   / נח˘'  ˘ל  ל'עטיו  ‰„ע˙'   ıע' בין 

ז‡˙  ל‚לו˙  ו‡ח„ / "מˆו‰  לכל ‡ח„  ב„˜ו˙  ז‰  ˘ייך  ב„ורו˙ ‡לו   / „ס˙ים „נ˘מ˙‡ 

‰חכמ‰"

נו„ע בי‰ו„‰ ובי˘ר‡ל ‚„ול, ‰‰ספ„ ˘„ר˘ ‰‡ריז"ל ‰חי ‡חר מיט˙ו ˘ל ‰רמ"˜1: 

רע,  פעל  ל‡  כי   − מו˙  מ˘פט  טעם  ˘יחסר  פירו˘,  מו˙",  מ˘פט  חט‡  ב‡י˘  י‰י‰  "כי 

ולמ‰ ימו˙? "ו˙לי˙ ‡ו˙ו על ‰עı" − מחמ˙ עı ‰„ע˙ ˘‚זר מי˙‰, ב˘ביל כך מ˙.

 − נח˘"  ˘ל  בעטיו  מ˙ו   '„" ‰‚מ'2  מ‡מר  ע"„  ˘‰ו‡  ל‰בין  ני˙ן  ‰ל˘ון  ב˘טחיו˙ 

עוונו˙,  ל‰ם  ל‡ ‰י‰  ב‡˘ר  עוונו˙י‰ם,  מחמ˙  ל‡ ‰י˙‰  ˘מי˙˙ן  ˘כמו ‡ו˙ם ˆ„י˜ים 

‡ל‡ בסיב˙ ‰נח˘, ˘‡ז "נ‚זר‰ ‚זיר˙ מי˙‰ על כל ˙ול„ו˙יו ˘ל ‡„‰"ר3" − וע„"ז ‡ˆל 

‰רמ"˜ ˘‰"ו‰ומ˙" ˘לו ‰י‰ ‡ך ור˜ ב‚ין ‰"עı" − "עı ‰„ע˙".

 − חי„"‡   .((‚ − ˜כו,  וו‡ר˘‡  (ב„פוס  בסופ‰  ב'  ב˜"˜ ‡‰"ו „ר˘‰  („ר˘ו˙  ח"ב  ביערו˙-„ב˘  1) ‰וב‡ 
נחל ˜„ומים פר˘˙נו ע‰"פ וב„ברים ‡ח„ים „רו˘ כ (˜ז, סע"„). ועיין ‚"כ ˘ל"‰ „רו˘ ל‰ספ„ רט, ב ב˘ם 
‰˙י˜ונים (ר‡‰ ˙˜ו"ז ב‰˘מטו˙ ˙"‰ (˜מ‡, ב) ‰וב‡ ביערו˙ „ב˘ ˘ם). ול‰עיר ‚"כ מ˘ל"‰ פר˘˙נו ˘פ„, 
ל˙לו˙  ˘‡ין  ל‰יפך,  פי'  ע‰"פ  ע‰"˙  ב˘"ך  ‡˘ר  ול‰עיר   − ו‡ילך.   167 עמ'  ח"ז  ˘יחו˙  ל˜וטי  ור‡‰  ב. 

מי˙˙ ‰ˆ„י˜ "על ‰עı", עיי"˘.

2) ˘ב˙ נ‰, ב. ב"ב יז, ‡.

3) ל' ר˘"י ב"ב ˘ם.
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˘ל  במי˙˙ו  ‚„ר  מח„˘  ˘‰‡ריז"ל  ‡ל‡  ‰ענין,  ‡ו˙ו  ר˜  ‡י"ז  יו˙ר,  ˘בעומ˜  וי"ל 

‰רמ"˜.

◇ ◇ ◇

˘ל  (עˆ˙ו4)  בעטיו  "מ˙ו  מ„ויי˜  „ב‚מ'  ‰‡ריז"ל:  ל„ר˘˙  חז"ל  ל˘ון  בין  ‰חילו˜ 

נח˘"; וב‡ריז"ל "מחמ˙ עı ‰„ע˙".

וי"ל ˘חילו˜ ז‰ ‰"‰ ‚ם ב˙וכן ‰„ברים:

"עטיו (עˆ˙ו) ˘ל נח˘" ˘יעı לחו‰ ל‡כול מעı ‰„ע˙, ‰"ז רע. עˆ‰ למע˘‰ חט‡; 

"ו˙לי˙ ‡ו˙ו על עı" − מ„בר ‡ו„ו˙ ‰עı ˘בו נכ˘ל ‰‡„ם, ‡בל ב"עı" עˆמו ‡ין עניין 

˘ל רע וחסרון5. ו‡„רב‰ בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ − כפר˘"י6 − "עı ‰„ע˙ ˙‡נ‰ ‰י‰" ˘‰ו‡ 

ענין   ˙‡ ˘פועל   − ‰„ע˙"   ıע" ‰ו‡   ıע‰ ˘ל  ו˘מו  ‡ר"י7.  ב‰ם  ˘נ˘˙בח‰  מ‰מינים 

‰„ע˙8. ו‡פילו ‰‡יסור ˘‰י‰ עליו נמ˘ך (ע"פ „ר˘˙ רז"ל) ר˜ ע„ ‰˘ב˙, ˘ל˘ ˘עו˙9.

בחט‡  ול‡  לעונ˘ ‰מי˙‰,  רחו˜‰  בסיב‰ „סיב‰  עוס˜  ז‡˙ ‡ומר˙: ‰ספ„ ‰‡ריז"ל 

˘‰ו‡  (ב˘ע‰  ממנו  וי‡כל  ‰‡„ם  יחט‡  ˘ב‡ם  ‰‡פ˘רויו˙   ˙‡ נ˙ן  ר˜   ıע‰„ עˆמו. 

בבחינ˙ "טוב ורע") י‰י' ‰עונ˘ „"מו˙ ˙מו˙".

ובס‚נון ‡חר (ע"פ ל' ‰מ„ר˘10): ב˘ע˙ ‰ברי‡‰ חי˘ב ‰˜ב"‰ ˘י‰י‰ מי˙‰ בעולם 

(˘לכן כבר "מיום ‰ר‡˘ון בר‡ מל‡ך ‰מו˙"), ור˜ ˘בסו„ "נור‡ עליל‰ על בני ‡„ם11" 

בפני  ולכן ‰עמי„ ‰˜ב"‰  ע"י ‰‡„ם.  בפועל  ˙בו‡  ˘‚זיר˙ ‰מי˙‰  בעליל‰  ב‡ ‰˜ב"‰ 

‡„‰"ר ‡˙ נסיון עı ‰„ע˙ − ˘עי"ז יˆ‡‰ ‰‚זיר‰ ‡ל ‰פועל.

◇ ◇ ◇

4) ר˘"י ˘ב˙ וב"ב ˘ם. ר‚מ"‰ ב"ב ˘ם.

5) ובפרט ע"פ ‰מבו‡ר (ר‡‰ ˜ונטרס ע‰"ח פ"י − מ‰רח"ו) "˘‰י‰ ˆריך ל‡כול" מע‰"„ ‡חרי (‡ו עם) 
ע‰"ח, "ו‡ז . . ‡„רב‡ ‰י‡ מברר˙ ‡ו˙ם" (‰חיˆונים).

6) בר‡˘י˙ ‚, ז.

7) ול‰עיר ˘כן ‰ו‡ ‚ם למ"„ חט‰ ‰יי˙‰, ‚פן ‰יי˙‰ (ברכו˙ מ, סע"‡).

ולכ‡ור‰ ‰ו‡   − (˘ם  בר‡˘י˙  רמב"ן  ור‡‰   − ועו„.  סע"‡.  מ,  ברכו˙  ט.  ב,  בר‡˘י˙  ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס   (8
„ל‡ כ‰רמב"ם מו"נ ח"‡ פ"ב). ו‡כ"מ.

9) ˘"ך ע‰"˙ ˜„ו˘ים יט, כ‚ „"‰ ונטע˙ם (מב, ב) ועו„.

ל‡  טו"ר  ומע‰"„  ס˙ם  נ‡מר  ˘‰רי  ˙מו‰  "„לכ‡ור‰  סע"‡:  מו  בר‡˘י˙  (ל‰ˆמח-ˆ„˜)  וב‡ור-‰˙ור‰ 
˙‡כל ממנו, ‡ל‡ „‰פי' כו' כי ב˘ב˙ כו' ע‰"„ . . טוב לב„ וע"ז ל‡ ב‡‰ ‰‡ז‰ר‰ כלל". עיי"˘.

10) ˙נחומ‡ וי˘ב „.

11) ˙‰ילים סו, ‰. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ˙ו"ח ˙ול„ו˙ „"‰ וי˙ן לך פ"י ו‡ילך. ועו„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

˙ועל˙  כ‡ן  ˘י˘  ומ˜בל6  "מסכים"  ‰‡„ם 

‰מ˙יי˘בו˙  ˙מי‰ו˙  כמ‰  עיי"˘  כו'7. 

עפ"ז ב˘יט˙ ‰רמב"ם].

 ב 
ב‚„ים  בכל‡י  ‡מ‡י  בסבר‡  בי‡ור  יˆיע 
‡˘כחן „‰ו˙ר ב˜„˘ים ובˆיˆי˙, ובכל‡י 
ר˜  ‰וי  ובב"ח  ‡˘כחן,  ל‡  ו˜ר˜ע  ב‰מ‰ 

סבר˙ ‰˜ס"„ במכיל˙‡

לפי ‰נ"ל ˘י˘ מ˜ום "ל‰˙בונן" בחו˜י 

‰˙ור‰, י˘ מ˜ום לב‡ר בסבר‡ „ין מסויים 

ביבמו˙  ‚רסינן  „‰נ‰,  כל‡ים8.  ב‰לכו˙ 

˙ע˘‰  ל‡  ו„חי  ע˘‰  "‡˙י   (‡ ב-„,   ,‚)

˘עטנז  ˙לב˘  ל‡  „כ˙יב  „„חי,  מנלן  כו', 

(פר˘˙נו כב, י‡), ‚„ילים ˙ע˘‰ לך (˘ם, יב), 

מנין  ‰˙ור‰  מן  סמוכים  ‡לעזר  רבי  ו‡מר 

˘בין  כ‰חילו˜  ‡י"ז  מ„וע   18 ב‰ער‰  ועיי"˘   (6
"ע„ו˙" ל"מ˘פטים".

7) ומ„ויי˜ בל˘ון ‰רמב"ם סוף ‰ל' ˙מור‰ ˘וב, 
מ‚„ול  מרחו˜  עˆו˙  ‡ל‡  ‡ינן  ‰˙ור‰  „יני  "ורוב 
„י˘  ‰מע˘ים",  כל  וליי˘ר  ‰„עו˙  ל˙˜ן  ‰עˆ‰ 
"עˆו˙  ז‰,  ל˘ון  ‰רמב"ם  ˘נ˜ט  ˘‰טעם  לומר, 
לי˘נ‡  ˘˙פס  מ˘ום  ‡ינו  ‰עˆ‰",  מ‚„ול  מרחו˜ 
ליופי ‰מליˆ‰,  יט),  לב,  ירמי'  כ‰, ‡.  „˜ר‡ (י˘עי' 
זו,  ˘ב‰לכ‰  ‰"טעמים"  ענין  ‰‚„ר˙  ˘זו‰י  ‡ל‡ 
לחו˜ים ‰ם "עˆו˙"  לי˙ן  יכול   ‰˙‡˘ ˘‰"טעמים" 
‰ב‡ו˙ "מרחו˜", "מ‚„ול ‰עˆ‰". כלומר: ‰טעמים 
‰‡„ם  ˘˘כל  ‰‡„ם,  (˘כל)  "עˆו˙"  ‡ינם  „חו˜ים 
‡ינם  (˘‰רי  כך  ל‰˙נ‰‚  ל‡„ם   ıמייע עˆמו)  (מˆ„ 
זו‰י  ‡ל‡  עˆמו),  ‰˘כל  מˆ„  מוכרחים  „ברים 
מן  (‰"רחו˜"  ‰עˆ‰"  "מ‚„ול  ‰˜ב"‰,  ˘ל  "עˆ‰" 
‰‡„ם). ויעויי' בחס„ ל‡בר‰ם לח' פר˜ים ˘ם בפי' 
"מˆוו˙ ˘מעיו˙" - "˘ˆריכים ל‰˘מיע ‡ו˙ם ו‡ינם 

˙לויים בסבר˙ ‰‡„ם".

פרט  ר˜  ‰ו‡  „ל˜מן  ˘‰נ„ון  כך  על  נוסף   (8
‡יז‰  ב‰  „י˘  מו„י  ˘כו"ע  וי˙כן  כל‡ים,  ב‰לכו˙ 

‰סבר‰.

ב‡מ˙  ע˘וים  לעולם  לע„  סמוכים  ˘נ‡מר 

מˆו˙  פירו˘, „ממ‰ „סמך ‰כ˙וב  וי˘ר". 

„"‚„ילים  ילפינן  ˘עטנז9  ל‡יסור  ˆיˆי˙ 

מן ‰כל‡ים, „‰ו˙רו  לך" ‰יינו ‡ף  ˙ע˘‰ 

ברמב"ם ‰ל'  ל„ינ‡  וכ"‰  בˆיˆי˙.  כל‡ים 

לכל‡ים  מˆינו ‰י˙ר  וכן   .(„"‰ (פ"י  כל‡ים 

לוב˘ין ‡בנט  כ‰ונ‰, „‰יו ‰כ‰נים  בב‚„י 

(˘ם  ברמב"ם  כמבו‡ר  מ˘עטנז,  ˘נע˘‰ 

בסוף ‰פר˜. וב‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ח ‰י"‡-יב)10.

מיני   '‚„ „בר,  ˘ל  בטעמו  ויל"ע 

ובב‚„ים"  בב‰מ‰  "ב˜ר˜ע  ‰ם,  כל‡ים 

‰כ˙וב  ו‰זכירם  ˘ם),  פר˘˙נו  ‰בחיי  (ל˘ון 

˘ם,  (פר˘˙נו  ‡ח„11  ב‰מ˘ך  בפר˘˙נו 

ל‡  ‚ו'  כל‡ים  כרמך  ˙זרע  "ל‡  ט-י‡), 

˙לב˘  ל‡  יח„יו  ובחמור  ב˘ור  ˙חרו˘ 

(יט,  ˜„ו˘ים  בפר˘˙  [וע„"ז  ‚ו'"  ˘עטנז 

ל‡  ˘„ך  כל‡ים  ˙רביע  ל‡  "ב‰מ˙ך  יט), 

˙זרע כל‡ים וב‚„ כל‡ים ˘עטנז ל‡ יעל‰ 

ב‚„ים  כל‡י  טעמ‡  מ‡י  ומע˙‰  עליך"12], 

ובˆיˆי˙,  במ˜„˘13  בעבו„‰  ‰כ˙וב  ‰˙יר 

מ˘‡"כ בב' מיני כל‡ים ‰‡חרים, בב‰מ‰ 

למˆו‰  מו˙ר  ˘י‰‡  וב˜ר˜ע, „ל‡ ‡˘כחן 

‡ו ל˜„˘ים14 (במ˜„˘) וכיו"ב.

‡ח„",  ב„יבור  נ‡מרו  ˘ני‰ם   - ע‰"פ  ובספרי   (9
וכ"‰ במכיל˙‡ ור˘"י י˙רו כ, ח. ועיי' ל˜ו"˘ חט"ז 

עמ' 237 ‰ער‰ 41, חל"ו ˙ˆו‰ ˘יח‰ ב'. ו‡כ"מ.

10) ועיי' בל˜ו"˘ חל"ו ˘ם.

חכ"„  ל˜ו"˘  ור‡‰  ˘ם.  ‰בחיי  מ˘"כ  ר‡‰   (11
עמ' 148.

12) וˆע"˜ טעם ˘ינוי ‰ס„ר בין ‰פר˘יו˙.

ל˜מן  (ר‡‰  ע"ז  ˆיוו˙‰  במ˜„˘  ‡˘ר  וי"ל   (13
בפנים) ולכן ‡ין ˘ייך לנ„ו"„ ˘‰"ז ב„ו‚מ˙ מלי˜‰ 

בעוף. ועו„. - ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 17.

פ"ט  כל‡ים  ב‰ל'  ‰רמב"ם  ממ˘"כ  ול‰עיר   (14
‰י"‡ (בנו‚ע לב‰מ˙ פסולי ‰מו˜„˘ין).
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ב‰˙‡ם  ‰י‡  בז‰  ‰רמב"ם  ו˘יט˙ 

פכ"ו),  (ח"‚  נבוכים  מור‰  בספרו  ל˘יט˙ו 

˘"כל  ‰מˆו˙,  לטעמי  בנו‚ע  ˘‰‡ריך 

ו‰מטר‰  חכמ‰  ˙וˆ‡˙   .  . ו‡ז‰ר‰  ˆיווי 

"˙וˆ‡˙  ר˜  (ול‡  מסויימ˙  ˙כלי˙  בו 

לב˜˘˙  ל‡  רˆון  "ס˙ם  ‰מוחלט",  ‰רˆון 

טעם  ל‰ן  י˘   .  . ‰מˆו˙  כל   .  . ˙כלי˙") 

‰‡ז‰ר‰  ‡ו  ‰ˆיווי  ל‡ו˙ו  ˘י˘  כלומר 

˜‡פח.  ב˙ר‚ום  ‰ל˘ון  (כ"‰  מועיל‰"  ˙כלי˙ 

כ˙ב  וכן  ˜לים)2.  ב˘ינויים  ˙יבון  וב‰ע˙˜˙ 

יעויי'  ‰˙ור‰,  על  בפירו˘ו  ‰רמב"ן  ‚ם 

„חו˜ים  ט)  (יט,  ˜„ו˘ים  בפר˘˙  מ"˘ 

מלך  ‚זיר˙  ˘˙‰י'  ב‰ם  ‰כוונ‰  "‡ין 

 .  . טעם  בל‡  מ˜ום  ב˘ום  ‰מלכים  מלכי 

יחו˜  ‡˘ר  ‰מלך  ‚זירו˙  ‰ם  ‰חו˜ים  ר˜ 

במלכו˙ו בלי ˘י‚ל‰ ˙ועל˙ם . . ומ˜בלים 

‡ו˙ם ליר‡˙ ‰מלכו˙ . . ‡בל כולם בטעם 

בפירו˘ו  נמי  ועיי'  ˘לימ‰".  ו˙ועל˙  נכון 

בפר˘˙נו (כב, ו), ובפ' ‡חרי (יח, ו בסופו).

ע"ז  ˘‰וסיף  ˙מור‰  ‰ל'  בסוף  ויעויי' 

‰˙ור‰  חו˜י  ˘כל  ‡ע"פ  וז"ל:  ‰רמב"ם 

‚זירו˙ ‰ם, כמו ˘בי‡רנו בסוף מעיל‰, ר‡וי 

לו  לי˙ן  יכול   ‰˙‡˘ מ‰  וכל  ב‰ן,  ל‰˙בונן 

ן לו טעם, ‰רי ‡מרו חכמים ‰ר‡˘ונים  טעם̇ 

כ‡,  עירובין  ור‡‰   .‚ ˘ם,  במ„ב"ר  ו.  ˘ם,  (˙נחומ‡ 

ב) ˘‰מלך ˘למ‰ ‰בין רוב ‰טעמים ˘ל כל3 

ומ˘פטים  חו˜ים  בין  ˘‰חילו˜  ˘ם  וממ˘יך   (2
ל‡ו  ‡ו  ‰‰מון"  ‡ˆל  ברור‰  "˙ועל˙ם  ‡ם   — ‰ו‡ 
רמב"ן  ‚ם  ור‡‰  ˘ם).  מעיל‰  ב‰ל'  ל˘ונו  (ע"„ 

ע‰"˙ (‡חרי יח, ו. ˜„ו˘ים יט, יט).

„‰רי  כ‡ן,  ‰רמב"ם  ל'  על  ל‰˜˘ו˙  י˘  לכ‡ו'   (3
בפנים)  „לעיל  ובמ„ב"ר  (˙נחומ‡  בחז"ל  מפור˘ 
‡חכמ‰  "‡מר˙י  ‡„ומ‰  פר‰  על  ‡מר  ˘˘למ‰ 
ו‰י‡ רחו˜‰ ממני" (˜‰ל˙ ז, כ‚) [ו„וח˜ ‚„ול לומר 
ל˘למ‰  ˘‚ם  וס"ל  מ„רז"ל ‰חול˜  מˆ‡  ˘‰רמב"ם 

"טעם"  לב‡ר  ממ˘יך  (ו‡ח"כ  ‰˙ור‰  חו˜י 

„מח„˘  ע"כ. ‰יינו  ו‡כ"מ4).  ˙מור‰,  ל„יני 

על  חוב‰  ˘י˘  נוסף,  ענין  ‰רמב"ם  כ‡ן 

מ‰  "וכל  בחו˜י ‰˙ור‰,  "ל‰˙בונן"  ‰‡„ם, 

˘‡˙‰ יכול לי˙ן לו טעם ˙ן לו טעם"5.

˘יח‰  חל"ב  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  [ויעויי' 

ב' לפר˘˙ בחו˜ו˙י, מ‰ ˘נ˙ב‡ר ב‰‚„ר˙ 

‰חילו˜ בין טעמי ‰מˆוו˙ ‰נ˜' מ˘פטים, 

‰‡„ם  ˘כל  ע"פ  מוכרחים  „ברים  ˘‰ם 

„יומ‡  בסו‚י‡  חז"ל  וכל˘ון  עˆמו,  מˆ„ 

˘יכ˙בו";  ‰ו‡  „ין  נכ˙בו  "‡למל‡  ˘ם 

(ר˜)  יסו„ם  חו˜ים,  ˘ל  ‰טעמים  מ˘‡"כ 

מוכרחים  טעמים  ו‡ינם  ‰˙ור‰  ב˘כל 

˘ל‡חרי  ‡ל‡  „‡„ם,  ‰פ˘וט  ב˘כל 

˘כל  ˘בז‰,  ו‰˙ועל˙  ‰טעם  ˘מב‡רים 

ח.  ˘ם  ˙נחומ‡   - למ˘‰  (כמו  פר‰  טעם  נ˙‚ל‰ 
מפור˘  פכ"ו  ח"‚  ˘במו"נ  ובפרט  ו).  ˘ם,  במ„ב"ר 
לפר‰  פרט  ‰מˆו˙  כל  טעמי  לו  נו„עו  "˘למ‰ 
‰רמב"ם  ˘‰‡ריך  מ‰  ע"פ  בז‰  וי"ל  ‡„ומ‰"?] 
ב‰ן  ˘י˘  ˘ם „מˆוו˙ ‰נ˜ר‡ו˙ "מ˘פטים",  במו"נ 
טעם, ‰יינו ר˜ בכללו˙ן, ‡בל ע„יין י˘ פרטים ב‰ן 
בל‡  "חו˜ים"  „‚„ר  י"ל  ומע˙‰  טעם,  בל‡  ˘‰ם 
י˘  ‡בל  טעם  בל‡  ˘כללו˙ן  ב‰יפוך,  ‰יינו   - טעם 
„‡מיר˙  י"ל  ו˘וב  טעם.  ל‰ם  ˘י˘  פרטים  ב‰ו 
על ‰טעם „כללו˙  ממני" ˜‡י  רחו˜‰  ˘למ‰ "ו‰י‡ 
ממני"),  רחו˜‰   - ‰מˆו‰  כללו˙   - ("ו‰י‡  ‰מˆו‰ 
מ‚„ול  מרחו˜  ב‚„ר "עˆו˙  טעם ‡פילו  מˆ‡  ל‡  כי 
„ל‰לן  מעיל‰  ‰ל'  סוף  ‰רמב"ם  (כל˘ון  ‰עˆ‰" 
‰בין  ‡בל  „˜ו˘י‡;  ענין  ב‰  ˘י˘  וע„  בפנים), 

פרטים מסויימים ‚ם „פר‰ ‡„ומ‰.

ל‰לן  ‰נסמן  חל"ב  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  עיין   (4
לענין  ˘ם  ˘כ˙ב  ‰טעם  ‡יך   - בחˆ‡"ר  בפנים 
בענין  ˘יט˙ו  ‰סבר˙  ע"פ  ‰יטב  מ˙ב‡ר  ˙מור‰ 

טעמי ‰חו˜ים.

‰˜„מ˙ו  בסוף   -  ‡ (כ,  י˙רו  ר‡ב"ע  ‚ם  ר‡‰   (5
מ‰ן  ‡ח˙  מˆו‰  ˘˙‰י'   .  . "וחליל‰  לע˘‰"„) 
בכל  ונחפ˘  ‡נחנו  נב˜˘   . ‰„ע˙.  ˘˜ול  מכח˘˙ 

יכל˙נו ‡ולי נוכל ל˙˜ן ‡ו˙‰ כו'". ע"˘.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מ˘מעו˙ ‰חילו˜ בין "˙לי˙ ‡ו˙ו על עı" לבין "עטיו ˘ל נח˘":

‰ענין „"עטיו ˘ל נח˘" נזכר ב‚מר‡ − ‚לי‡ „‡וריי˙‡ − וע"כ ‰ו‡ מ„בר במי˙‰ כפי 

˘‰י‡ בפועל וב"‚לי‡";

מ˘‡"כ "ו˙לי˙ ‡ו˙ו על עı" ˘‚יל‰ ‰‡ריז"ל וב˘ייכו˙ לרמ"˜, ˘עניינם ‰ו‡ ‚ילוי 

פנימיו˙  ˘מˆ„  בפנימיו˙.  ‰ם  ˘‰עניינים  כפי  מ„בר˙   − ‰˙ור‰  פנימיו˙  ‰סו„,  ˙ור˙ 

רˆ‰  ˘‰˜ב"‰  ז‰   − עˆמו  ‰„ע˙   ıלע ‡ל‡)  ולנח˘,  לחט‡  (ל‡  ˜˘ורים   ‰"‰ ‰„ברים 

ל‚רום למי˙˙ ‰‡„ם.

◇ ◇ ◇

בעומ˜ יו˙ר, מכוונים ˘ני עניינים ‡לו („"עטיו ˘ל נח˘" ו"˙לי˙ ‡ו˙ו על עı") ל˘ני 

סו‚י ˆ„י˜ים:

נח˘: "˘‡ע''פ  ˘ל  בעטיו  ˘מ˙ו  ב˙ור‰-‡ור12 ‡ו„ו˙ ‰‡רבע‰  מב‡ר  ‡„מו"ר ‰ז˜ן 

˘‰ם ˆ„י˜ים ‚מורים מ''מ נ˘‡ר בם ע„יין ‡יז‰ ˘מı מזו‰מ˙ ‰נח˘ ˘ל‡ יכלו ל‰סירו 

מכל וכל. ו‰ו‡ עי˜ר נ˜ו„˙ ˜ליפ˙ ‚סו˙ ‰רוח ˘נע˘‰ בטבע ‰‡„ם בחט‡ו מעı ‰„ע˙ 

טוב ורע „‰יינו ˘רו‡‰ ‡''ע ומכיר חסרונו ‡ו יו„ע ˘ז‰ טוב לו". − "‰ר‚˘˙ עˆמו".

וחיסרון  בˆ„י˜,  חיסרון  פעל  ע‰"„  ˘חט‡  ‰כוונ‰,  נח˘"  ˘ל  ב"עטיו  ‡ומר˙:  ז‡˙ 

ז‰ ‚ורם לˆ„י˜ למי˙‰. ‡ל‡ ˘‡˙ ‰חיסרון ל‡ ‚רם ‰ˆ„י˜ − ור˜ ‰נח˘ ˘‰בי‡ זו‰מ‡ 

בעולם בו ˙לוי ‰‡˘ם בחיסרון ˘בˆ„י˜.

ומפורסם  כי„וע  ‡בל  ˘בי‰ו„י,  בחיˆוניו˙  ר˜  לפ‚ום  יכול  ˘בחט‡  ‰פ‚ם  ו‰נ‰, 

ב‡מנ‰  ‰י˙‰  ‰חט‡  ב˘ע˙  ו"‚ם  ב˘לימו˙‰,  ˙מי„  נ˘‡ר˙  ‰י‰ו„י  ˘ל  ‰פנימיו˙ 

‡˙ו"13, ובפרט מˆ„ פנימיו˙ ‰נ˘מ‰ ˘‰י‡ מלכ˙חיל‰ למעל‰ מכל ענין ‰חט‡. ומז‰, 

˘‰"זו‰מ‡" ˘פעל חט‡ עı ‰„ע˙ בי˘ר‡ל − ‡ינו ‡ל‡ מן ‰˘פ‰ ולחוı, ‡ך בפנימיו˙ 

ל‡ נ‚ע ול‡ פ‚ע.

ולכן, כ‡˘ר מ‡יר‰ בבן-י˘ר‡ל פנימיו˙ ‰נ˘מ‰, ומ˙‚ל‰ בו ב˙ו˜ף − ‡זי ‡ין מ˜ום 

ל"מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘".

ב"‡י˘"  נמˆ‡  ‡˘ר  ז‡˙   :"ıע על  ‡ו˙ו  "ו˙לי˙  ע‰"פ  ‰‡ריז"ל  „ברי  עומ˜  וז‰ו 

(‰רמ"˜) "חט‡ מ˘פט מו˙" − ‡ין ז‰ ב˘ל "עטיו" וזו‰מ˙ ‰נח˘, ‡ל‡ "על עı": מˆ„ 

רˆונו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘סיבב מי˙‰ על ב‡י עולם ב‡מˆעו˙ חט‡ ע‰"„.

וע"כ נ‡מרו „ברים ‡לו ע"י ‰‡ריז"ל ו‡ו„ו˙ ‰רמ"˜ − מ‡ורי ˙ור˙ ‰נס˙ר, ˘˙פ˜י„ם 

‰י‰ ל‚לו˙ ‡˙ פנימיו˙ ‰˙ור‰ "ס˙ים „‡וריי˙‡", ועי"ז ‡˙ "ס˙ים „י˘ר‡ל" − פנימיו˙ 

12) ס"פ מ˘פטים.

13) ל' ‰˙ני‡ ספכ"„.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בסו„ "עı ‰חיים"  ˘פנימיו˙ ‰˙ור‰ ‰י‡  וכי„וע  נח˘".  ˘ל  מ"עטיו  ˘למעל‰  ‰נ˘מ‰, 

˘למעל‰ מ"‡ילנ‡ „טוב ורע" (עı ‰„ע˙)14.

◇ ◇ ◇

˘"מי  לכן, ‡ע"פ  ז‡˙ ‰חכמ‰"15,  ל‚לו˙  בזמנים ‰ללו "מˆו‰  ˘כ„ברי ‰‡ריז"ל  כיון 

˘ל ‰רמ"˜  למ„רי‚ו˙ ‰נ"ל  ˘ייכו˙  לו ‡יז‰  ˘י˘  לומר  לבו16"  ערב  ו‡יז‰ו ‡˘ר  ז‰  ‰ו‡ 

ו‰‡ריז"ל − מ"מ, ‰יו˙ ˘ב‰˘‚ח"פ סיפרו לנו ‚ם על „ר‚‡ נפל‡‰ זו, מובן ˘"‡פס ˜ˆ‰ו 

˘‡ע"פ  ע"17‰:  רבינו  מ˘‰  ב˙ני‡ ‡ו„ו˙  ˘כ˙וב  כמו  וע"„  לכ‡ו"‡.  ˘ייך  מנ‰ו"   ıו˘מ

˘"מי ‰ו‡ ז‰ ו‡יז‰ו ‡˘ר ערב לבו ל‚˘˙ ל‰˘י‚ ‡פילו חל˜ ‡ח„ מני ‡לף ממ„ר˙ ‡‰ב˙ 

רעי‡ מ‰ימנ‡, מ"מ ‰רי ‡פס ˜ˆ‰ו ו˘מı מנ‰ו כו' מ‡יר לכללו˙ י˘ר‡ל בכל „ור ו„ור".

˘ום  ˘‡ין  מ‡ו„,  ע„  נח˘" ‰ו‡ „ר‚‡ ‚בו‰‰  ˘ל  בעטיו  ובנ„ון-„י„ן, ‡„רב‰: "מ˙ו 

וכל.  מכל  ‰נח˘  זו‰מ˙   ˙‡ ל‰סיר  ‡פ˘ר  ˘‡י  מכיון  ˘נ˘˙ייר  מ‰  ור˜  וחיסרון,  חט‡ 

ו‡"כ זו „ר‚‰ ˘ר˜ יחי„י ס‚ול‰ יכולים לבו‡ עלי‰, ˘‚ם בחיˆוניו˙ (מ˜ום ˘‰עבירו˙ 

פו‚מו˙) ל‡ י‰י‰ ˘ום פ‚ם מלב„ חט‡ ע‰"„.

מ˘‡"כ ‰„ר‚‡ ‰‚בו‰‰ יו˙ר, ˘ל "ו˙לי˙ ‡ו˙ו על עı" − ז‰ י˘נו ‡ˆל כ‡ו"‡, מכיון 

מˆב ‰ו‡  ב‡יז‰  נו‚ע  ו‡ינו  ועוון,  חט‡  מכל  ל‚מרי  נ˜י  י‰ו„י ‰ו‡  כל  ˘מˆ„ ‰פנימיו˙ 

‰עי˜ר  ˘בנ˘מ˙ם  „ר‚‡  ‰י‰  ו‰רמ"˜  ‰‡ריז"ל  כמו  ‰‚בו‰ים  ˘בˆ„י˜ים  ‡ל‡  נמˆ‡. 

על  ל‰˘פיע  יכול‰  זו  נור‡‰  ˘„ר‚‡  וע„  ‚"כ,  ‡ח„  בכל  ‰"ז  ‰‡מ˙  מˆ„  ‡בל  ˘ל‰ם, 

ל˘מוע  רוˆ‰  ˘‡ינו  ˙ו˜ף  בכל  ו‡ומר  ‡„ם  ב‡  ˘כ‡˘ר  וכפס"„ ‰רמב"ם18,  כל ‡ח„! 

לומר  ‡ו˙ו  לכפו˙  בי"„  יכולים   − ˜רבן  ל‰בי‡  עליו  ˘מˆוו‰  ‰בי"„  פס˜   ˙‡ ול˜יים 

"רוˆ‰ ‡ני", ו˙ור˙ ‡מ˙ ˜ובע˙ ˘ז‰ו ב‡מ˙ רˆונו!

‚ילוי   ˙‡ בעˆמו  ל‰בי‡  ‡ח„  כל  ויכול  ˆריך  ‰חכמ‰,  ז‡˙  ל‚לו˙  ˘מˆו‰  ובזמננו, 

˘"י˙פרנסון  "‚לי‡"  י‰י‰  ˘‰"ס˙ים"   − „‡וריי˙‡"  "ס˙ים  לימו„  ב‡מˆעו˙  ‰נ˘מ‰, 

מיני19‰" ויבינו בחב"„ ˘בנפ˘, ע„ ˘ע"י ‰ס˙ים „‡וריי˙‡ ˙‰י‰ כל ˜ומ˙ ‰‡„ם ח„ור‰ 

בס˙ים „נ˘מ˙‡.

14) רעי‡-מ‰ימנ‡ נ˘‡ (˜כ„, ב). ‰וב‡ ונ˙' ב‡‚ר˙-‰˜ו„˘ (˘בסוף ‰˙ני‡) סי' כו.

15) ‡‚‰"˜ ˘ם (˜מב, ב).

16) ל' ‰˙ני‡ „ל˜מן בפנים.

17) פמ"„ (ס‚, ‡).

18) ‰ל' ‚ירו˘ין ספ"ב.

19) ˙˜ו"ז (˙"ו בסופו). וכפי' ‰מ˜"מ (‰˜„מ‰ לז‰ר): י˙פרנסון . . כ˘יפור˘ ל‰ם ‡מי˙ו˙ מ‡מריו כו'. 
˘נים  מ‡ו˙  כמ‰  ז‰  ‡˘ר)  (‡ף  כו'  ‰מ˘יח  לימו˙  ˜רוב  „ו˜‡  ב˙ר‡‰  ב„ר‡  ˘ם):  (ל˙˜ו"ז  מלך  ובכס‡ 
˘‚יל‰  ב‰˜„מו˙  ‰עמו˜ים  מ‡מרו  יפור˘ו  כו'  י˙פרנסון  ˘ל)  ב‡ופן  „ו˜‡  ˆ"ל  ‰לימו„  (כי  כו'  ˘נ˙‚ל‰ 
„ב‚יני'  עכ"ז ‰ס‚ול‰  כו'  טוב  ˘כר  לו  ˘י˘  ‰‚ם  בעלמ‡  ‚ירס‡  כי ‰לומ„  כו'  ˘יבינו  כו'  זלל‰"‰  ‰‡ר"י 

טז

חילו˜י ‰‚„רו˙ בין ‡יסורי כל‡ים ˘ב˙ור‰
לח˜ור   ‡"‡˘ ‰פי'  ‡ין  ‚זיר‰  ‰וי  „˘טענז  ב˘"ס  „מ˘"כ  ‰מפר˘ים  „ברי  י˜„ים 

ובˆיˆי˙,  ב˜„˘ים  „‰ו˙ר  ‡˘כחן  ב‚„ים  בכל‡י  ‡מ‡י  בסבר‡  בי‡ור  יˆיע   / בטעמו 

 '‚ יב‡ר   / במכיל˙‡  ‰˜ס"„  סבר˙  ר˜  ‰וי  ובב"ח  ‡˘כחן,  ל‡  ו˜ר˜ע  ב‰מ‰  ובכל‡י 

מ„רי‚ו˙ ב˙ערוב˙ ב' מינים עפמ˘"כ ‰רמב"ן בז‰, וירחיב ‚בי ‡יסור בב"ח

 ‡ 
ב˘"ס  „מ˘"כ  ‰מפר˘ים  „ברי  י˜„ים 
„˘טענז ‰וי ‚זיר‰ ‡ין ‰פי' ˘‡"‡ לח˜ור 

בטעמו

ב)  סז,  (יומ‡  ב˘"ס  „‡י˙‡  מ‰  י„וע 

בפר˘˙נו  (‰מבו‡ר  ˘עטנז  לבי˘˙  „‡יסור 

מ˘יב  ˘‰˘טן  חו˜‰  ב‚„ר  ‰וי  י‡)  כב, 

עלי', ‡בל ‡ין לך ר˘ו˙ ל‰ר‰ר ‡חרי', וכן 

(ר‡‰  חז"ל  ב„ברי  מ˜ומו˙  בכמ‰  מבו‡ר 

ח).   .‡ (פי"ט,  ˘ם  במ„ב"ר  ח).   .‚) חו˜˙  ˙נחומ‡ 

ועו„).

בין  רברב˙‡  פלו‚˙‡  בז‰  וי˘ 

פיר˘  ˘ם  ביומ‡  ר˘"י  „‰נ‰,  ‰מפר˘ים. 

מלך".  ‚זיר˙  ‡ל‡  ˘‡ינו  "מ˘מע  „חו˜‰ 

"˘‡ין  „‰יינו  בי‡ר  ‰מ˜ר‡  על  ובפירו˘ו 

יט.  יט,  ˜„ו˘ים   .‰ כו,  (˙ול„ו˙  ב„בר"  טעם 

וע„"ז ב˘לח טו, כו. ועו„). ‡בל ‰רמב"ם בסוף 

ו‰מ˘פטים  וז"ל:  כ˙ב  מעיל‰  ‰לכו˙ 

ע˘יי˙ן  וטוב˙  ‚לוי  ˘טעמן  ‰מˆו˙  ‰ן 

‰מˆו˙  ‰ן  ו‰חו˜ים   .  . י„וע‰  בעו‰"ז 

לך  ח˜˙י1  חו˜ים   .  . י„וע  טעמן  ˘‡ין 

‚ם  טעמים  י˘  ˘בעˆם  ומ˘מע  ע"כ.  כו'. 

לחו˜ים, ‡ל‡ "˘‡ין טעמן י„וע".

ב„פוסים  ‡בל  ‰נפוˆים.  רמב"ם  ב„פוסי  כ"‰   (1
רסט.  ˜ו˘ט‡  רמ.  רומי  ˘˙ח"י:  (ב‡ל‰  ‰ר‡˘ונים 
(ע"„  לך"  ˘ח˜˜˙י  "חו˜‰   — ˘ל„)  ˘י.  ויניˆי‡ 
‰ל˘ון במ„ר˘ים ˘נסמנו לעיל בפנים, ועו„) "חו˜‰ 

ח˜˜˙י". וביומ‡ ˘ם "‡ני ‰' ח˜˜˙יו".

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



פניניםפנינים

‡יך ‡פ˘ר ל˙לו˙ 
"„יו˜נו ˘ל מלך"?

וכי י‰י' ב‡י˘ חט‡ מ˘פט מו˙ ו‰ומ˙, 
 ıל‡ ˙לין נבל˙ו על ‰ע .ıו˙לי˙ ‡ו˙ו על ע
‚ו' כי ˜לל˙ ‡ל˜ים ˙לוי

ע˘וי  ˘‡„ם  מלך ‰ו‡,  ˘ל  זלזולו   – ˙לוי  ˜לל˙ ‡ל˜ים 
ב„מו˙ „יו˜נו

(כ‡, כב- כ‚. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי ב‡ם י˘ ב˙ליי˙ ‡„ם "זלזולו 
על  ל˙לו˙ו  ˆריך  מ„וע  ‡ל˜ים",  ו"˜לל˙  מלך"  ˘ל 
‡פילו  ב"מלך"  "לזלזל"  ‡סור  ‰רי  עי˜ר,  כל   ıע

לר‚ע ‡ח„!

סיב˙  בי‡ור  ב‰˜„ים  בז‰,  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
"˙לי'" זו:

מי˙‰ בכלל ‰רי ‰י‡ כפר‰ על כל ‰עוונו˙, וכמו 
על  כפר‰  מי˙˙י   ‡‰˙"˘ מ˙וו„ין  ב"„  ‰רו‚י  ˘‰יו 
ל‡חר  ‚ם  לפעמים  ב). ‡ך  מ‚,  (סנ‰„רין  עוונו˙י"  כל 
„ברים  ‚ם  ˆריך  ‰עוון  חומר  מˆ„  ‰נ‰  ‰מי˙‰, 

‡חרים כ„י ˘˙ו˘לם ‰כפר‰.

 ıע חט‡  ‰ו‡  לחט‡ים  ו‰˘ור˘  ‰מ˜ור  ו‰נ‰, 
‰‡פ˘רו˙  נע˘˙‰  ז‰  חט‡  ל‡חרי  ר˜  כי  ‰„ע˙, 
‰˜ב"‰  רˆון  על  ועביר‰  חט‡  לי„י  ‡נ˘ים  ˘יבו‡ו 

(ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור עט, „. ועו„).

"על  ‰נס˜לין   ˙‡ „˙ולין   ‡‰ לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
‰˙ליי'  כי  ‰חוט‡ים.  כפר˙  נ˘למ˙  בז‰  כי   ,"ıע
על  ‰מרמז   –  "ıע"‰ ‰ו‡  ז‰  חט‡  ˘מ˜ור  מרמז˙ 
על  ‚ם  כפר‰  י˘  ‰˙ליי'  ע"י  ו‚ם,  ‰„ע˙.   ıע חט‡ 
 ˙‡ ˘מ‚לים  וע"י  ‰„ע˙.   ıע חט‡   –  "ıע"‰ חט‡ 
‰„ע˙   ıע חט‡  על  ומכפרים  ‰"˙לוי",  חט‡  מ˜ור 

נ˘למ˙ ונ‚מר˙ כפר˙ ‰˙לוי.

ל‰˘‡ירו  ‡ין  ‡ך  ‰חוט‡,  ל˙לו˙  ˘י˘  מ‰  וז‰ו 
‡ין  ע„יין  כפר˙ו  ונ‚מר˙  ˘נ˘למ˙  ע„  כי  "˙לוי", 
מלך",  ˘ל  בו "„מו˙ „יו˜נו  ˘י˘  על ‰חוט‡  רו‡ים 
כפר˙ו,  ונ‚מר˙   "ıע על  ‡ו˙ו  ˘"˙לי˙  ‡חרי  ור˜ 
ובמיל‡  מלך",  ˘ל  „יו˜נו  "„מו˙  בו  נ˙‚ל‰  ˘וב 
מן  מי„  ל‰סירו  וי˘  מלך"  ˘ל  "זלזולו  י˘  ב˙ליי˙ו 
‰ם  וי˘ר‡ל  „יו˜נו,  ב„מו˙  ע˘וי  "‡„ם  כי   ,ıע‰

בניו" (ר˘"י פר˘˙נו ˘ם).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 167 ו‡ילך) 

ל‰˜ים ‡˙ ‰נופל ב„רך
ל‡ ˙ר‡‰ ‡˙ חמור ‡חיך ‡ו ˘ורו נופלים 
ב„רך ו‰˙עלמ˙ מ‰ם ‰˜ם ˙˜ים עמו

נופלים ב„רך – ול‡ ברפ˙. מכ‡ן ‡מרו מˆ‡ו ברפ˙ ‡ין 
חייב ב‰, בר˘ו˙ ‰רבים חייב ב‰

(כב, „. ספרי)

י˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

עולם",  ˘ל  "יחי„ו  ר˘ו˙  על  רומז  ‰יחי„  ר˘ו˙ 
ור˘ו˙ ‰רבים, רומז על מ˜ום "‰מל‡ ˜ליפו˙ וסטר‡ 
‡חר‡" ו"טורי „פרו„‡" (˙ני‡ פל"‚). ו"„רך" – ‰י‡ 

ממוˆע בין ר˘ו˙ ‰יחי„ לר˘ו˙ ‰רבים.

ו‰נ‰ "עיר פר‡ ‡„ם יול„" (‡יוב י‡, יב). וכ‡˘ר 
‡ו  "˘ור   – פר‡"  "עיר  בבחינ˙  ˘‰ו‡  ‡י˘  רו‡ים 
בר˘ו˙  נמˆ‡  ו‡ינו  ממ„רי‚˙ו  "נופל"  ו‰ו‡  חמור", 
ל"ר˘ו˙  ˘נפל  מזו,  י˙יר‰  ב"„רך", ‡ו  ‰יחי„, ‡ל‡ 
‰רבים", יכול ‡„ם לח˘וב, ‰רי ‰ו‡ נמˆ‡ במ„רי‚‰ 
עם  ל‰˙עס˜  ‰ז‡˙,  לˆר‰  לו  ומ‰  יו˙ר,  נעלי˙ 

"נופל" ז‰?

עמו",  ˙˜ים  "‰˜ם  ‰כ˙וב  ‰ור‡˙  ב‡‰  וע"ז 
ול˜יים  עניניו  מכל  ל‰˙פנו˙  ‰חוב  עליו  ˘מוטל 
„ו˜‡  ‰ו‡  ז‰  חיוב  ו‡„רב‰,  ˙˜ים".  "‰˜ם  מˆו˙ 
ב"ר˘ו˙  ב"רפ˙",  ‡ך  ‰רבים".  וב"ר˘ו˙  ב"„רך" 
מעˆמם. ‡ל‡  י˜ומו  כי  ‰˜מ‰,  חוב˙  – ‡ין  ‰יחי„" 
ובר˘ו˙  ב„רך  ‰יחי„,  לר˘ו˙   ıמחו ר˜  ‰ו‡  ‰חיוב 

‰רבים.

‚ופ‡  מז‰  ‰ו‡  עליו  מוטל  ז‰  ˘חיוב  ו‰ר‡י' 
לו  ˘‰ר‡ו  ז‰, „ז‰  ענין  ˘ר‡‰  ז‰  ˘‰ו‡  ˘"˙ר‡‰", 
וכמ‡מר  בז‰.  ל‰˙עס˜  ˘עליו  ‰וכח‰  ‰ו‡  ז‰  ענין 
‰ו‡  ˘ומע  ‡ו  רו‡‰  ˘י‰ו„י  מ‰  ˘כל  ‰בע˘"ט 
‰‡„ם  בעבו„˙  ז‡˙  לנˆל  כ„י  פרטי˙,  ב‰˘‚ח‰ 
ל˜ונו (ר‡‰ כ˙ר ˘ם טוב ב‰וספו˙ סרכ"‚, ו˘"נ). ו‰‚ם 
לז‰  י˘  מ"מ  יו˙ר,  נעלי˙  במ„רי‚‰  נמˆ‡  ˘‰ו‡ 
˘‰"נופל"  "‡חיך",  ‰כ˙וב  וכל˘ון  ‡ליו.  ˘ייכו˙ 

‰ו‡ ‡ח ˘לך.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 632 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

וכ‡˘ר ‰"מעיינו˙" ˘בנ˘מ‰ יח„רו ‚ם ב"חוˆ‰" ˘ב‡„ם − יבו‡ ‰‡„ם למˆב ˘‡ין 

˘ייך בו חט‡.

◇ ◇ ◇

‰‰ור‡‰ בפועל:

ˆריך ל˜יים "יפוˆו מעיינו˙יך חוˆ‰": ל‰פיı ‡˙ ‰מעיינו˙ „פנימיו˙ ‰˙ור‰, ˘יבו‡ו 

˘בי‰ו„י (ברוחניו˙),  ביו˙ר  ל"חוˆ‰" ‰˙ח˙ון  וע„  י‰ו„י.  לכל   − ל"חוˆ‰"  וע„  ב‚ילוי 

כיון ˘כל י‰ו„י ˜˘ור מˆ„ פנימיו˙ נ˘מ˙ו בפנימיו˙ ‰˙ור‰.

‰˙ור‰   ˙‡ ל˙ר‚ם  ˆריכים  ז‡˙  ˘עבור  ‡ף   − ‰˙ור‰  פנימיו˙  עמו  ˘לומ„ים  ועי"ז 

 ˙‡ מעורר  ‰"ז  מ"מ   − ‰‰וו‰  למˆבו  ˘מ˙‡ים  בס‚נון  ל‰בין  לו  ול˙˙  ‡חר˙,  ל˘פ‰ 

פנימיו˙ נ˘מ˙ו ומעל‰ו ממעמ„ו ומˆבו.

ועי"כ מבטלים ‡˙ ‰"מפני חט‡ינו" (כולל − חט‡ עı ‰„ע˙) − ˘זו‰י ‰סיב‰ ‰יחי„‰ 

ל‚‡ול‰  וזוכים  ("‚לינו")  ‰מסובב  בטל  ממיל‡  וב„רך  ‚לינו",  חט‡ינו  "מפני  ל‚לו˙, 

‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ ע"י מ˘יח ˆ„˜נו ובמ‰ר‰ בימינו ממ˘. 

ו˜ר‡˙ם „רור ‰י‡ כ˘י˙פרנסו וילמ„ו פירו˘י ‰מ‡מרים כו'. − ר‡‰ ‚ם כן ‰˜„מ˙ ‰רח"ו ל˘ער ‰‰˜„מו˙.


