
‚úיון ˙ע
ער˘"˜ פר˘˙ ˙בו‡ ‰'˙˘ע"„

?‰úúני' – ספינ‰ ‡ו י‡

?úי ‚בוúו˙ בúע˙‰ú úם מו‚ב„‡ úיך יכו‡

ב‰‡ „חיוב ביכורים ˙úוי בירו˘‰ וי˘יב‰

ú‰ביט בעין יפ‰ עú ‰מ˙פúúים ב‡מˆע ‰עס˜



בעז‰י״˙.

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

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

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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

׳לבו˘ ‰מיוח„׳, ׳לבו˘ ‰נפר„׳ ו׳לבו˘ ‰נב„ל׳
מחשבה, דיבור ומעשה הם משרתי השכל והמידות. כי פועל הבנת השכל ומילוי 
גילוי  או  ופעולתו  השכל  גילוי  שיהי׳  אפשר  אי  ומבלעדם  ידם,  על  הוא  הלב  רצון 

המידות ופעולתן.

הקבועות  כטבעות  הם  גשמי),  דבר  רוחנים (לא  מהותים  היותם  עם  אלה,  שלשה 
טבעת  הוא  והמעשה  הדבור  לה  שני׳  המחשבה,  היא  הראשונה  הטבעת  בשלשלת, 
דרגות  הם  זה  עם  זו,  אחר  בזו  בשלשלת  קבועות  כטבעות  היותם  עם  אך  האחרונה. 

חלוקות בעצם מהותם.

לבוש המחשבה מתאחד עם הנפש כהתאחדות הגוף עם הנפש. הנפש מתפשטת 
הפסק  בלי  תמידית  היא  המחשבה  הנה  לכן  בהגוף,  כהתפשטותה  המחשבה  בלבוש 

יום ולילה ובלי הבדל ער וישן.

הנה  ולכן  הנפרד.  לבוש  הוא  אבל  הנפש  אל  לבוש  הוא  גם  היותו  עם  הדיבור, 
בלבוש זה ישנן הפסקות ולא כל העיתים שוות, עת לדבר ועת לחשות מלדבר.

המעשה הנהו גם לבוש הנפש, אבל הוא לבוש הנבדל מן הנפש, ולכן הוא בא גם 
בדבר שאינו מערך האדם ומהותו. 

וסבוכה  מאוד  כבדה  עבודה  הוא  ובמצבם,  הנפש  בלבושי  והבדיקה  החיפוש 
הזמן   − הראוי  באופן  ולסדרם  לפותרם  מרובה,  עבודה  הדורשים  עניינים,  בכמה 

דחודש אלול מסוגל לעבודה זו. 

 (אגרות קודש חלק ג ע׳ תפג-תפו)

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"ע„ ‰יום ‰ז‰" – ע„ וע„ בכלל?

מ„וע מבי‡ ר˘"י ˘ני פירו˘ים ב"ל‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙" ו‡ינו מס˙פ˜ ב‡ח„ מ‰ם? / מ„וע 
ר˘"י  בי‡ור „ברי   / לבבכם"?  וירום  במ˜ום  ˘"˙בעטו  לח˘ו˘  מ˜ום  בזמן ‰‰ו‡ ‰י'  „וו˜‡ 

בפירו˘יו ל"ל‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙" ע"פ ‰מ˘ך „ברי ‰כ˙וב בפר˘‰ זו

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

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
ו‰לכ˙ − ב„רכיו:  מ‰ו˙ ‰‰ליכ‰ ו„רכי‰

‰מˆו‰ „"ו‰לכ˙ ב„רכיו" ‡ינ‰ ר˜ מˆו‰ כללי˙ / ‡ם ‰‰ליכ‰ ‰י‡ מכוח עליון − ‡יך ‡ין ז‰ 
ע"י   / מנפ˘ו ‰‡לו˜י˙  ˙‰י‰  ˘לו  ˘‰חיו˙  י˘ר‡ל  ˘ל ‰‡י˘  ביכול˙ו   / „כיסופ‡"?  "נ‰מ‡ 

„בי˜‰ ב˙למי„י חכמים כ‡ילו נ„ב˜ ב˘כינ‰ ממ˘ / "‡ף ‡˙‰ ‰י‰ חנון"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ˘יח‰ לפר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יז
ב‰‡ „חיוב ביכורים ˙לוי בירו˘‰ וי˘יב‰

י˜„ים פלו‚˙˙ ‰˘"ס ‚בי מˆוו˙ ˘נ‡מר‰ ב‰ם בי‡‰ בלי י˘יב‰, „לכ‡ו' ‡ין ביני‰ם פלו‚˙‡ 
ב„ין ביכורים; וי˜˘‰ ב„יו˜ ל˘ון ‰בריי˙‡ / יח„˘ „י˘ פלו‚˙‡ ‡י ירו˘‰ וי˘יב‰ ‰יינו „יחי„ 

‡ו „רבים / יוסיף בבי‡ור ‰פלו‚˙‡ בז‰ בין ‰בריי˙‡ „ספרי למ"„ ˘ב˘"ס

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
„רכי ‰עבו„‰ ב˙י˜ון ‰מי„ו˙

כז „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰˙˘וב‰ „חו„˘ ‡לול - בלבו˘י ‰נפ˘



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

"ע„ ‰יום ‰ז‰" – ע„ וע„ בכלל?
ב‡ח„  מס˙פ˜  ו‡ינו  ל„ע˙"  לב  לכם   '‰ נ˙ן  ב"ל‡  פירו˘ים  ˘ני  ר˘"י  מבי‡  מ„וע 

מ‰ם? / מ„וע „וו˜‡ בזמן ‰‰ו‡ ‰י' מ˜ום לח˘ו˘ ˘"˙בעטו במ˜ום וירום לבבכם"? 

/ בי‡ור „ברי ר˘"י בפירו˘יו ל"ל‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙" ע"פ ‰מ˘ך „ברי ‰כ˙וב 

בפר˘‰ זו

ר‡י˙ם  ‡˙ם  ‡לי‰ם,  וי‡מר  י˘ר‡ל  כל  ‡ל  מ˘‰  "וי˜ר‡   :(‰-‡ (כט,  פר˘˙נו  בסוף 
‰מסו˙  ‡רˆו.  ולכל  עב„יו  ולכל  לפרע‰  מˆרים,   ıב‡ר לעיניכם   '‰ ע˘‰  ‡˘ר  כל   ˙‡

ל„ע˙  לב  לכם  נ˙ן ‰'  ול‡  ו‰מופ˙ים ‰‚„ולים ‰‰ם.  עיניך, ‰‡ו˙ו˙  ר‡ו  ‰‚„ולו˙ ‡˘ר 

ועינים לר‡ו˙ ו‡זנים ל˘מוע, ע„ ‰יום ‰ז‰. ו‡ולך ‡˙כם ‡רבעים ˘נ‰ במ„בר, ל‡ בלו 

˘למו˙יכם מעליכם ונעלך ל‡ בל˙‰ מעל ר‚לך. לחם ל‡ ‡כל˙ם ויין ו˘כר ל‡ ˘˙י˙ם, 

למען ˙„עו כי ‡ני ‰' ‡ל˜יכם". 

ובפירו˘ ר˘"י מבי‡ ˘ני פירו˘ים ב‰‡ „"ל‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ ו‚ו'": 

"ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ − ל‰כיר ‡˙ חס„י ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ולי„ב˜ בו. ע„ ‰יום 

לפני  י˘ר‡ל  כל  ב‡ו   .  . לוי  לבני  ‰˙ור‰  ספר  מ˘‰  ˘נ˙ן  ‰יום  ˘‡ו˙ו  ˘מע˙י   − ‰ז‰ 

ומ‰  לנו,  וני˙נ‰  ו˜בלנו ‡˙ ‰˙ור‰  בסיני  עמ„נו  רבינו, ‡ף ‡נו  מ˘‰  לו:  ו‡מרו  מ˘‰, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

היא  העבודה  ראשית  הנה  מ״מ  ובמעשה,  בדבור  ועוז  חיים  הנותנת  היא  המחשבה 
בתיקון המעשה שהוא ה׳בפועל ממש׳.

וראשית  להבא,  על  טובה  וקבלה  העבר  על  חרטה  שהיא  ידוע,  ענינה  תשובה 
דבור  במעשה,  העניינים,  בכל  וישר  טוב  יהי׳  שההווה  ההווה.  וסדור  תיקון  הכול: 
ומחשבה. וכאשר ההווה הוא מסודר כראוי אז יכול לעשות את הדרוש למלאות את 

החסר או את הלא טוב של העבר, ולעשות גדרים וסייגים גם בהנוגע אל העתיד.

מתיקון  יותר  בנקל  הוא  והדבור  המעשה  תיקון  הנה  ההווה,  וסידור  בתיקון 
להחליפם,  במה  לו  אין  אם  הנה  ודיבור  דמעשה  הלבושים  בשני  כי  המחשבה. 
והדיבור  המעשה  בעד  לעצור  פנים  כל  על  הוא  יכול  טוב,  בדיבור  או  טוב  במעשה 

הרעים בדרך ואופן קבלת–עול, בכוח ובתוקף.

הטוב  במעשה  שישקוד  הוא  והמעשה,  הדיבור  בלבושי  והנרצה  האמיתי  התיקון 
במעשים  דשקידה  זו  למעלה  הגיע  לא  עדיין  כאשר  אבל  ַהנֶאה,  בדיבור  ויתמיד 
טובים והתמדה בדיבור הנאה דתפילה ותורה, הוא יכול עכ״פ לעצור בעד המעשה 
מה  לדבר  ושלא  לעשות  רוצה  שהוא  מה  לעשות  שלא  ובזרוע,  בכוח  הרע  והדיבור 

שהוא רוצה לדבר.

 לא כן לבוש המחשבה, שפעולתו היא תמידית ואי אפשר לעצור בעד המחשבה 
ולהשתיקה. והאחת מה שאפשר לעשות בזה הוא חילוף ענייני המחשבות, כי האדם 

יכול להחליף נושא המחשבה ותוכנה.

הזיכרון,  בכוח  חקוקים  תורה  דברי  איזה  המוכן  מן  שיהי׳  בהכרח  הנה  ולזאת, 
בכדי שבכל עת יוכל להחליף נושא ותוכן המחשבות לא טובות, בטובות.

‰‡„ם ˆריך ל‰כיר ‡˙ עˆמו ‰יטב 
התשובה דחודש אלול, היא בלבושי הנפש דמחשבה, דבור ומעשה.

ידוע אשר אחד מדרכי העבודה הוא, שכשם שצריכים לדעת חסרונות עצמו ככה 
גוט  און  עצמו ("קענען  את  היטב  ולדעת  להכיר  והוא,  עצמו.  מעלות  לדעת  צריכים 
המעלות  את  והן  העצמי  טבעו  את  הן  והחושים,  הכוחות  את  הן  אליין"),  זיך  וויסן 

והחסרונות של עצמו.

מידותיו  חושיו,  כוחותיו,  בפרטי  עצמו  את  ויודע  מכיר  שהאדם  ההכרה  ואחרי 
ורגילותו, אזי הוא יכול לעשות חשבון הנפש האמיתי, מה הוא טוב בכוחותיו מידותיו 
ורגילותו ומה הוא רע בכוחותיו מידותיו ורגילותו. איזה מהם צריכים להעביר לגמרי, 

לעקרם ולשרש אחריהם ואיזה מהם דורשים רק תיקון, ומהו אופן תיקונם.

זמן חודש אלול הוא קבוע לתשובה בשלשת לבושי הנפש, מחשבה דבור ומעשה.



כז

דרכי החסידותדרכי החסידות

‰˙˘וב‰ „חו„˘ ‡לול - בלבו˘י ‰נפ˘
ור‡˘י˙  ל‰ב‡,  על  טוב‰  ו˜בל‰  ‰עבר  על  חרט‰  ˘‰י‡  י„וע,  ענינ‰  ˙˘וב‰ 

„בור  במע˘‰,  ‰עניינים,  בכל  וי˘ר  טוב  י‰י׳  ˘‰‰וו‰  ‰‰וו‰.  וס„ור  ˙י˜ון  ‰כול: 

ומח˘ב‰. כ‡˘ר ‰‰וו‰ ‰ו‡ מסו„ר כר‡וי ‡ז יכול לע˘ו˙ ‡˙ ‰„רו˘ למל‡ו˙ ‡˙ 

‰חסר ‡ו ‡˙ ‰ל‡ טוב ˘ל ‰עבר, ולע˘ו˙ ‚„רים וסיי‚ים ‚ם בנו‚ע ‡ל ‰ע˙י„

◇ ◇ ◇

זמני ‰˙˘וב‰ ‰˘ונים
בתשובה ישנם זמנים ואופנים שונים: חודש אלול; סליחות; ראש השנה; עשרת 

ימי תשובה; יום הכיפורים וארבעת הימים שבין יום הכיפורים לסוכות.

אינו  מסוים.  תשובה  לסוג  מסוגל  זמן  הוא  הללו,  הקבועים  מהזמנים  זמן  כל 
התשובה  דומה  ואינו  הסליחות  דימי  לתשובה  אלול  חודש  של  התשובה  דומה 
לתשובה  דומה  אינו  השנה  דראש  התשובה  השנה.  דראש  לתשובה  הסליחות  דימי 
לתשובה  דומה  אינה  הללו  דימים  והתשובה  ליוהכ״פ  ר״ה  שבין  הימים  שבעת  של 

דיוהכ״פ.

˙חיל˙ ‰˙˘וב‰ במע˘‰ בפועל
הם  להיותם  ומעשה.  דבור  מחשבה,  הנפש:  בלבושי  היא  התשובה  ...התחלת 
ראשונה  לבא  הצריכים  המה  הנה  לכן  והשכל,  המידות  את  המשרתים  הפועל  כלי 

במערכות התשובה.

כי  המחשבה,  היא  שהעיקר  הגם   − ומעשה  דבור  מחשבה,   − אלה  ובשלשה 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ו˘מח  ני˙נ‰;  לנו  ני˙נ‰  לכם  ל‡  מחר  יום  לנו  וי‡מרו  עלי'  ˘בטך  בני  מ˘ליט ‡˙   ‰˙‡

מ˘‰ על ‰„בר, ועל ז‡˙ ‡מר ל‰ם . . ‰יום ‰ז‰ ‰בנ˙י ˘‡˙ם „ב˜ים וחפˆים במ˜ום . 

. „בר ‡חר: ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ − ˘‡ין ‡„ם עומ„ על סוף „ע˙ו ˘ל רבו וחכמ˙ 

מכ‡ן  ‡בל  ‰ז‰;  ‰יום  ע„  ‰מ˜ום  עליכם  ‰˜פי„  ל‡  ולפיכך  ˘נ‰,  ‡רבעים  ע„  מ˘נ˙ו 

ו‡ילך י˜פי„, ולפיכך ו˘מר˙ם ‡˙ „ברי ‰ברי˙ ‰ז‡˙ ו‚ו'". 

כלומר: לפי ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון − מ˘‰ ב‡ בז‰ ל˘בח ‡˙ בני י˘ר‡ל, ˘‡מנם ע„ ע˙‰ 

"˘‡˙ם  למˆב  סוף ‰‚יעו  סוף  וע˙‰  בו",  ולי„ב˜  חס„י ‰˜ב"‰  מספי˜ "‡˙  ל‡ ‰כירו 

˙בו‡  ל˘"פ  ז‰  במ„ור  ר‡‰   - במ˜"‡  ב‡רוכ‰  ז‰  פירו˘  נ˙ב‡ר  (וכבר  במ˜ום"  וחפˆים  „ב˜ים 

˙˘ס"ט. עיי"˘); 

עכ˘יו "ל‡  ˘ע„  ˘‡ף  י˘ר‡ל,  בני  ל‰ז‰יר ‡˙  ב‡  מ˘‰   − לפי ‰פירו˘ ‰˘ני  ו‡ילו 

‰˜פי„ עליכם ‰מ˜ום", ‰רי מכ‡ן ו‡ילך, ל‡חר ˘עברו "‡רבעים ˘נ‰" ומע˙‰ "נ˙ן ‰' 

לכם לב ל„ע˙", י˜פי„ יו˙ר. 

בפירו˘ו  לר˘"י  לי'  ניח‡  ל‡  מ„וע   :‡„ בכ‚ון  כ‰˜ו˘י‡ ‰ר‚יל‰   − ל‰בין  ‡ך ˆריך 

‰‡' לב„ (˘ב‡ו˙ו יום נ˙ח„˘ ‡˘ר "‰יום ‰ז‰ ‰בנ˙י ˘‡˙ם „ב˜ים וחפˆים במ˜ום") 

− ומ˘ום כך ‰וˆרך ל‰וסיף ול‰בי‡ ‰פירו˘ ‰ב' (˘"ל‡ ‰˜פי„ עליכם ‰מ˜ום ע„ ‰יום 

‰ז‰ ‡בל מכ‡ן ו‡ילך י˜פי„")?

ב. ונ˜ו„˙ ‰בי‡ור בז‰ (ר‡‰ ‚ם מ˘כיל ל„ו„ כ‡ן):

בני  מˆ„  (ל‡  בז‰ ‰י'  ˘‰עיכוב  מ˘מע  ל„ע˙"  לב  לכם   '‰ נ˙ן  מל˘ון ‰כ˙וב "ול‡ 

י˘ר‡ל, ‡ל‡) מˆ„ ‰˜ב"‰. 

בני  ל‡ ‰כירו  ע˙‰  ˘ע„   − ז‰  פירו˘  ˘לפי  כי ‰חסרון  ˘ב‰פירו˘ ‰‡',  וז‰ו ‰˜ו˘י 

י˘ר‡ל בחס„י ‰˜ב"‰ - מ˘מע ˘‰י' ב‰ם מˆ„ בחיר˙ם ˘ל י˘ר‡ל, ול‡ ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ 

ז‰ ˘עיכב ‡ו˙ם [‡ם כי ‡פ˘ר לפר˘ ב„וח˜, ˘ז‰ ‚ופ‡ ˘בני י˘ר‡ל ל‡ ‰כירו חס„י ‰˜ב"‰ ‰י' לפי 

˘‰˜ב"‰ ל‡ נ˙ן ל‰ם ‰כח ל‰‚יע לז‰ על י„י עבו„˙ם]; 

‡מנם ל‰פירו˘ ‰ב' ‡˙י ˘פיר, ˘לפיו ברור ˘‡ין ז‰ ענין ‰˙לוי בבחיר˙ בני י˘ר‡ל, 

"לב  מ˜בל  ˘נ‰  ל‡חר ‡רבעים  ˘ר˜  ז‰  טבע  בו  ו‰טביע  ‰' ‡˙ ‰‡„ם  בר‡  ˘כך  ‡ל‡ 

ל„ע˙ ועינים לר‡ו˙ ו‡זנים ל˘מוע".

ז‡˙ ועו„: 

‰ביטוי "ע„ ‰יום ‰ז‰" נמˆ‡ כמ‰ פעמים ב˙ור‰ [‡) "על כן ˘ם ‰עיר ב‡ר ˘בע ע„ 

ע„ ‰יום   .  . ‚י„ ‰נ˘‰  י˘ר‡ל ‡˙  בני  י‡כלו  ל‡  כן  ב) "על  ל‚);  כו,  (˙ול„ו˙  ‰יום ‰ז‰" 

ובכולם  ו)],  ל„,  ע„ ‰יום ‰ז‰" (ברכ‰  י„ע ‡י˘ ‡˙ ˜בור˙ו  ל‚); ‚) "ול‡  לב,  ‰ז‰" (וי˘לח 

‚י„  [כ‚ון: ‡יסור  "‰יום ‰ז‰"  ‚ם ‡˙  כולל  ˘‰ו‡  כלומר,  בכלל,  וע„  ע„  ‰פירו˘ ‰ו‡ 

‰נ˘‰ ˜יים ‚ם "‰יום ‰ז‰"] - 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ולם לפי ‰פירו˘ ‰‡' כ‡ן עול‰ ˘פירו˘ "ע„ ‰יום ‰ז‰" ‰ו‡ ב‡ופן ˘ונ‰ מ‰ר‚יל, 

ע„ ול‡ ע„ בכלל, כי "‰יום ‰ז‰" כבר נ˘˙נ‰ ‰מˆב למעליו˙‡: ר˜ ע„ כ‰ "ל‡ נ˙ן ‰' 

ו‡ילו "‰יום ‰ז‰ . . ‡˙ם „ב˜ים  בו",  ולי„ב˜  חס„י ‰˜ב"‰  ל‰כיר ‡˙  ל„ע˙,  לב  לכם 

וחפˆים במ˜ום"; 

בכל  כמו  ˘˙יבו˙ "ע„ ‰יום ‰ז‰" ‰ם  ˘פיר  ˘לפיו ‡˙י  ב‰פירו˘ ‰ב',  וז‰ו ‰י˙רון 

‰˙ור‰ − כי לפי פירו˘ ז‰ "‰יום ‰ז‰" ‰י' ב˙וך וסיום ‰‡רבעים ˘נ‰, ו‰רווחנו ˘‡כן 

"ע„ ‰יום ‰ז‰" ‰יינו ע„ וע„ בכלל (כי ביום ז‰ ע„יין ל‡ ‰י' ‰"לב ל„ע˙" ולכן ע„יין 

‡ינו מ˜פי„ - ור˜ "מכ‡ן ו‡ילך י˜פי„"), וכמו בכל ‰מ˜ומו˙ ב˙ור‰, כ‡מור. 

ו-ח): "ו˙בו‡ו ‡ל  (כט,  ב‰מ˘ך ‰כ˙וב  י˘ ˜ו˘י  לפי ‰פירו˘ ‰ב'  ל‡י„ך,  ‡מנם   .‚  
‰מ˜ום ‰ז‰, ויˆ‡ סיחון מלך ח˘בון ועו‚ מלך ‰ב˘ן ל˜ר‡˙נו למלחמ‰ ונכם. ונ˜ח ‡˙ 

‡רˆם, ונ˙נ‰ לנחל‰ לר‡ובני ול‚„י ולחˆי ˘בט ‰מנ˘י. ו˘מר˙ם ‡˙ „ברי ‰ברי˙ ‰ז‡˙ 

וע˘י˙ם ‡ו˙ם, למען ˙˘כילו ‡˙ ‡˘ר ˙ע˘ון".

כי, ב˘למ‡ ז‰ ˘מזכיר כ‡ן ‡˙ ‰נס ˘ל מלחמ˙ סיחון ועו‚ − מובן: ל‡חר ˘‰כ˙וב 

ממ˘יך  ע„ ‰יום ‰ז‰",  ל˘מוע  ו‡זנים  לר‡ו˙  ועינים  ל„ע˙  לב  לכם  נ˙ן ‰'  ‡ומר "ול‡ 

ו‡ומר ˘עכ˘יו ˘ינ˙ן לכם "לב ל„ע˙ ו‚ו'" − עליכם לנˆל ז‰ ול‰˙בונן בכל ‰נסים; 

‡ך מ‰ו ˘מ˜„ים ו‡ומר "ו˙בו‡ו ‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰"? ‰רי ‰˘ינוי "מכ‡ן ו‡ילך" ‡ינו 

˙לוי בבו‡ם "‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰", ‡ל‡ בזמן - ז‰ ˘עברו "‡רבעים ˘נ‰"!

„. ולפי ‰פירו˘ ‰‡' − ‡˙י ˘פיר:

במ˜ום",  וחפˆים  "„ב˜ים  ˘ל  למˆב  ‰‚יעו  י˘ר‡ל  ˘בני  ז‰   ˙‡ מ˘בח  ב˙חיל‰ 

‰ז‰"  ‰מ˜ום  ע„  "ו˙בו‡ו  וב˙יבו˙  ס"‡);  (כנ"ל  בו"  ולי„ב˜  ‰˜ב"‰  חס„י   ˙‡ "ל‰כיר 

מ˙חיל ענין ח„˘ − ‡ז‰ר‰ מיוח„˙ ‰˘ייכ˙ ל"מ˜ום ‰ז‰", וכמו ˘מפר˘ ר˘"י: 

לבבכם  ירום  ו‡ל  במ˜ום  ˙בעטו  ‡ל  וכבו„,  ב‚„ול‰  עˆמכם  רו‡ים  ‡˙ם  "ע˙‰ 

ו˘מר˙ם ‡˙ „ברי ‰ברי˙ ‰ז‡˙". 

בי‡ור ‰ענין (ר‡‰ ‚ם ס' זכרון על ר˘"י כ‡ן. ועו„):

˘ר‡ו  ב‡ופן  ביומו,  יום  בחס„י ‰˜ב"‰ „בר  ˙לויים  במ„בר  י˘ר‡ל  בני  ע˙‰ ‰יו  ע„ 

במוח˘ כיˆ„ ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰מנ‰י‚ם וכו' ובו ˙לויים כל ˆרכי‰ם. 

‡ולם כ‡˘ר "ו˙בו‡ו ‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰", ˘‰ו‡ ‰מ˜ום ˘בו מס˙יימים נ„ו„י‰ם במ„בר 

מן  "לחם  עו„  י‡כלו  ל‡  ˘בו  מ˜ום   - ל‰)  טז,  (ב˘לח  נו˘ב˙"   ıל"‡ר ל‰יכנס  ועומ„ים 

„"פ˙  וב‡ופן   "ıר‡‰ מן  "לחם  בעˆמם  יכינו  ‡ל‡  ביומו,  יום  מ„י  ‰נ˘פע  ‰˘מים" 

‰זמן  ˘במ˘ך  לח˘ו˘  י˘  ולכן  וכבו„",  ב‚„ול‰  עˆמכם  רו‡ים  ‡˙ם  "ע˙‰   - בסלו" 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

כמו ˘ענין ‰טביל‰ ב‚˘מיו˙ ˆריך ˘יטבול ר‡˘ו וכל ‚ופו במים, ‰יינו ˘כל ‚ופו ‡פי' 

‰טפל ל‚ופו יכוסו במים פ˘וטים.

‰ו‡  ע‰"„,  חט‡  ע"י  ˘נ‚רמ‰  מטומ‡‰  ‰מט‰ר  ‡˘ר  ‰ו‡,  כן  ברוחניו˙  ‚ם  ‰נ‰ 

כ˘מבטלים ‡˙ כל עˆמו˙ו מ˙חיל מ‰˘כל ˘בר‡˘ ומסיים ב‰כח ‰יו˙ר פ˘וט ˘בנפ˘ 

‰ו‡ כח ‰‰ליכ‰ ˘בר‚ל, במים פ˘וטים, ‰יינו עניוו˙ (יעויין ˙עני˙ ז' ע"‡), ועניוו˙ פ˘וט‰ 

בלי ‰˙חכמו˙ ז‰ו מט‰ר מטומ‡˙ ‰„יעו˙, ˘עי"ז ב‡ ליר‡ ‡˙ ‰' כי ענו‰ מבי‡‰ לי„י 

וע‡כו"כ  ‰ביטל,  ‡ו˙יו˙  ‰ו‡  טביל‰  ‡˘ר  ‰‡מ˙  חכמי  ‡מרו  ˘לכן  סוט‰),  (סוף  יר‡‰ 

˘ז‰ מבי‡ לי„י חיזו˜ ב‰עבו„‰ ‰מבי‡‰ לי„י יר‡‰.

ובל"נ כ˘‡‰י' על ‰ˆיון ‰˜' ˘ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע, ‡זכירו 

כב˜˘˙ו.
(‡‚"˜ ח"ח ‡‚ר˙ ב'רחˆ)

כ˘עוס˜ בענין ‡ח„ ‡ינו חו˘ב כלל ע"„ ענין ‰˘ני
מ‰ ˘כו˙ב ˘‡ין ‡ˆלו ס„רים ˜בועים,

במ„‰ ‚„ול‰  ובמיל‡  על ‰לב,  ˘ליט  מוח  ˘ˆ"ל  ˙ור˙ ‰„‡"ח  לו „רי˘˙  י„וע  ‰נ‰ 

ענין  ע"„  וכלל  כלל  חו˘בים  ‡ין  ‡ח„  בענין  ˘עוס˜ים  ˘ב˘ע‰  בעˆמו  לפעול  ‡פ˘ר 

‰˘ני, ובמיל‡ ‡ינו מבלבל. וע"„ סיפורו ˘ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע 

ע"„ ‰ר˘ב"‡ ˘בטח י„וע לו [ר‡‰ ˘יח˙ כ' ˘בט ˙˘"ל ובכ"מ].

‰מחכ‰ לב˘ו"ט וחו˙ם בברכ‰ ל‰ˆלח‰ בעבו„˙ם ב˜„˘.
(‡‚"˜ ח"ח ‡‚ר˙ ב'רפח)

מˆ„ מר‰ ˘חור‰ ב‡‰ ‚"כ ‰˙מ„‰ בלימו„ ˙ו‰"˜
כ‰ור‡˙ו,  ˘ע˘ו  לˆ„˜‰,  ˘מחל˜  ‰ר˘ימ‰  עם  כסלו,  מי"‡  מכ˙בו  ל˜בל  לי  נעם 

וכ˘‰יי˙י על ‰ˆיון ‰˜' ˘ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע ‰זכר˙יו, ו‰נו˙ן 

מ˙נ‰ לחבירו ˆריך ל‰ו„יעו.

ומ˙חיל מח„˘ כסלו, ‰ו‡ ח„˘ ‰‚‡ול‰ ו‰נסים, ‰נ‰ יחז˜‰ו ‰˘י"˙ ויחלימו, ומ˙וך 

˘יוכל  ברכ‰  יומ˘ך ‚"כ  ממיל‡  ˘ב„רך   .  . בבי˙ ‰כנס˙  ינ‰‚ ‰‚ב‡ו˙  ברי‡ו˙ ‰נכונ‰ 

לעבו„ עבו„˙ו ‰פרטי˙ במ˘ר˙ו כ„בעי. ו‰עי˜ר − ˘ל‡ יעסי˜ כח ‰מח˘ב‰ ו‰˙בוננו˙ 

˘לו כי ‡ם בעניני ˙ור‰ ומˆו˙.

„בר  ‡ˆלי  ‰י'  חי„ו˘  ˘בכלל  ‡ף  ˘חור‰,  מר‰  ˘ל  מח˘בו˙  לו  י˘  לפעמים  ו‡ם 

בלימו„ ‰חכמ‰  ב‡‰ ‚"כ ‰˙מ„‰  ˘חור‰  מר‰  ˘מˆ„  ב'˙ור‰ ‡ור'  מ"˘  י„וע  ז‰, ‰רי 

„רכיו.  בכל  ב˘מח‰   '‰  ˙‡ ויעבו„  כן  יע˘‰  ‰ו‡  ‚ם  ובמיל‡  ˙ו‰"˜,  בלימו„  ובפרט 

בברכ‰ ל‡ריכו˙ ימים ו˘נים טובו˙ לו ולזו‚˙ו − ˘יחיו.
(‡‚"˜ ח"ח ‡‚ר˙ ב'רˆט)



כ‰

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

„רכי ‰עבו„‰ ב˙י˜ון ‰מי„ו˙

בעין „ימין ˆריך ל‰ביט על ‰זול˙ בעין יפ‰
מ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰„בור ב˘ע˙ ‰˙פל‰, וכו'. ‰נ‰ י„וע ע„ כמ‰ ˆווחו ˜מ‡י בז‰ ז‰ 

מ˘ך כמ‰ „ורו˙, ‡בל ל‡חר כל ז‰ בטח ˘מע מסיפור כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ 

נבר‡  מ‰  מפני  נ"ע]  [‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ביו   ˙‡ ˘‡ל  ביל„ו˙ו  ‡˘ר  זי"ע,  נב‚"מ 

‰‡„ם ב˘˙י עינים, ויענ‰ו ‡ביו ‡˘ר בעין „ימין ˆריך ל‰ביט על ‰זול˙ בעין יפ‰, ובעין 

˘מ‡ל על ‰˙‡וו˙ „עולם ‰ז‰.

וב‰בי‡ בח˘בון ˘‡ˆלם ‰נ‰ כל ˙פל‰ ‰י‡ ב‡מˆע ‰עס˜ ועניני עולם ‰ז‰, ובכל ז‰ 

מפסי˜ים ונו˙נים מ˘ך זמן ל‰˙פלל לפני ‰˜ב"‰ ‰נ‰ ז‰ ‚ופ‡ י‚ביר ‡ˆלם ˆ„ ‰טוב על 

‰ˆ„ ‰˘ני ובמיל‡ י˙˜רבו ל‰„רכ˙ ˙ור˙נו ‰˜' ‚ם בחיי ‰יום יומיים.

‰נ‰‚‰  על  ‰כ˘ר  מעין  בו  י˘˙מ˘ו  ˘ל‡  ז‰  ענין  ע"„  ל‰כריז  ˆריך  ˙מי„  ל‡  מובן 

מ˜יל  ‰נ"ל  ורעיון  יפ‰,  עין  ימין  בעין  ל‰ביט  ‰ח˘בון  ל„ע˙  ˆריך  לעˆמו  ‡בל  ‰נ"ל. 

ב„בר.

(‡‚"˜ ח"ח ‡‚ר˙ ב'˘)

עניוו˙ פ˘וט‰ בלי ‰˙חכמו˙ מט‰ר מטומ‡˙ ‰„יעו˙
בלי  יע˘‰,  יר‡יו  רˆון  בכ˙וב  ‡מור‰  ברכ˙ו  כבר  ‰נ‰  ברכ‰,  ב˜˘˙ו  על  במענ‰ 

‰‚בל‰ במ‰ ˘י‰י' ‰רˆון ובלב„ ˘ז‰ו רˆון יר‡ ‰'.

‰מ˜ו‡ו˙,  ענין  ע"י  י˘ר‡ל  לבני  יר‡‰  ב‰מ˘כ˙  ‰ו‡  כ˙"ר  ˘ל  עס˜ו  ‡˘ר  וכיון 

ו‡עפ"כ  כו'  ‰ו‡  ‰כ˙וב  ‚זיר˙  כו'  ‰טביל‰  "וכן  מ˜ו‡ו˙  ‰ל'  סוף  ברמב"ם  וכמבו‡ר 

כי  כו'",  ט‰ור  ‰„ע˙  במי  נפ˘ו  ו‰בי‡  כו'  נפ˘ו  לט‰ר  לבו  ‰מכוון  כו'  ב„בר  י˘  רמז 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ו˙‡מרו  ‰טבע  ב„רך  לכם  ב‡‰  ˘‰פרנס‰  ˙ח˘בו  כי  לבבכם",  וירום  במ˜ום  "˙בעטו 

"כוחי ועוˆם י„י ע˘‰ לי ‡˙ ‰חיל ‰ז‰" (ע˜ב ח, יז); 

במיוח„  ל‰ז‰יר  ˆורך  י˘  טבעי˙,  ‰נ‰‚‰  ומ˙חיל‰  ‰ז‰"  ‰מ˜ום  "‡ל  כ˘ב‡ו  ולכן 

"ו˘מר˙ם ‡˙ „ברי ‰ברי˙ ‰ז‡˙". 

‰. וז‰ ˘ממ˘יך ‰כ˙וב (ל‡חרי ‡ומרו "ו˙בו‡ו ‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰") "ויˆ‡ סיחון מלך 
ח˘בון ועו‚ מלך ‰ב˘ן ל˜ר‡˙נו למלחמ‰ ונכם. ונ˜ח ‡˙ ‡רˆם, ונ˙נ‰ לנחל‰ לר‡ובני 

ול‚„י ולחˆי ˘בט ‰מנ˘י" - כוונ˙ו בז‰: 

כיון ˘בני י˘ר‡ל ‰ˆליחו לנˆח ‡˙ סיחון ועו‚, ו‡ף ל˜חו ‡˙ ‡רˆם ב‡ופן „"נחל‰" 

לכמ‰ ˘בטים − ל‡ כמו ע„ ע˙‰ ˘‰יו נו„„ים במ„בר ול‡ ‰י˙‰ ל‰ם נחל˙ ˜בע - ‰רי 

˘"כוחי  ויח˘בו  וכבו„",  ב"‚„ול‰  עˆמם  יר‡ו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ מחז˜  ז‰ 

„ברי  "ו˘מר˙ם ‡˙  במיוח„  ל‰ז‰ירם  ˆריך  ˘לכן  לי ‡˙ ‰חיל ‰ז‰",  ע˘‰  י„י  ועוˆם 

‰ברי˙ ‰ז‡˙". 

ובז‰ יומ˙˜ ‰˘ינוי בין ‰כ˙וב כ‡ן לבין ‰כ˙וב לעיל בפר˘˙ „ברים (וע„"ז בנ"ך − בס' 

˘ופטים (י‡, כ‡)): 

בפר˘˙ „ברים מ„בר ב‰נˆחון על סיחון ועו‚ בס‚נון ˘מ„‚י˘ ˘מ‡˙ ‰' ‰י˙‰ ז‡˙ − 

"וי˙נ‰ו ‰' ‡ל˜ינו בי„ינו ונך ‡ו˙ו ו‡˙ בניו ו‡˙ כל עמו" („ברים ב, ל‚), "וי˙ן ‰' ‡ל˜ינו 

בי„ינו ‚ם ‡˙ עו‚ מלך ‰ב˘ן ו‡˙ כל עמו ונכ‰ו ע„ בל˙י ‰˘‡יר לו ˘רי„" (˘ם ‚, ‚); 

− "ויˆ‡  י„ ‰'  ל‰זכיר ‡˙  בלי  עˆמם,  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  מ„‚י˘ ‡˙ ‰נˆחון  כ‡ן  ‡ולם 

 − ו‚ו'"  ‡רˆם   ˙‡ ונ˜ח  ונכם,  למלחמ‰  ל˜ר‡˙נו  ‰ב˘ן  מלך  ועו‚  ח˘בון  מלך  סיחון 

עˆם ‰מלחמ‰  ע"י  ˘ב‡‰  י„י"  ועוˆם  ˘"כוחי  ל‰„‚י˘ ‡˙ ‰˜ס"„  כ‡ן ‰י‡  כי ‰כוונ‰ 

ו‰נˆחון כו'. 

במˆבם  ˘ינוי  על  ל‰ר‡ו˙  ‰י‡  כ‡ן  ‰כ˙וב  ˘כוונ˙   ,'‡‰ ‰פירו˘  לפי  ‰ו‡  [כ"ז 

ז‰  בר˘"י, ‰רי  לפי ‰פירו˘ ‰ב'  מ˘‡"כ  טבעי˙;  ו‰˙חל˙ ‰נ‰‚‰  י˘וב  למ˜ום  בבו‡ם 

(וכמפור˘  בז‰  ˘‰י'  ‰‚לוי  ‰נס  מˆ„   − ועו‚ ‰ו‡ ‡„רב‰  סיחון  על  ˘מזכיר ‡˙ ‰נˆחון 

לעיל בס"פ חו˜˙ − כ‡, יז ו‡ילך. פר˘"י ˘ם י„-יז. כ‰, ל‚), ו‰יינו ˘‰סיפור „מלחמ˙ סיחון ועו‚ 

˘עכ˘יו  ס"‚)  (כנ"ל  לומר  וכוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡  ˘בפסו˜ים ‰˜ו„מים,  ל‰נסים  ב‰מ˘ך  ב‡ 

˘ינ˙ן לכם "לב ל„ע˙ ועינים לר‡ו˙ ו‡זנים ל˘מוע" עליכם ל‰˙בונן בכל ‰נסים ‰‡ל‰ 

"ולפיכך ו˘מר˙ם ‡˙ „ברי ‰ברי˙ ‰ז‡˙ ו‚ו'"]. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

יר˘ חל˜ו − ‰‡ם 
חייב בביכורים?

ו‰י' כי ˙בו‡ ‡ל ‰‡רı ‚ו' 
ויר˘˙‰ וי˘ב˙ ב‰

מ‚י„ ˘ל‡ נ˙חייבו בביכורים ע„ ˘כב˘ו 
‡˙ ‰‡רı וחל˜ו‰
(כו, ‡. ר˘"י)

בפ'  לעיל  ‰רי  ועו„),  (˘פ"ח,  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
כיוון   .  . ˘ב˙ור‰  בי‡ו˙  "כל  ר˘"י  פיר˘  ˘לח 
ל‡חר  ‡ל‡  ˘‡ינ‰  מ‰ן  ב‡ח˙  ‰כ˙וב  לך  ˘פירט 
ו‡"כ  יח),  טו,  כן" (˘לח  כולן  ‡ף   − וי˘יב‰  ירו˘‰ 
 ,"ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡  "כי  ב˙ור‰  נ‡מר  ˘כבר  מ‡חר 
כבר יו„עים ‡נו ˘‰כוונ‰ "ל‡חר ירו˘‰ וי˘יב‰", 
"ויר˘˙‰  בפירו˘  ל‰וסיף  ‰כ˙וב  ˆריך  ומ„וע 

וי˘ב˙ ב‰"?

ל˘ונו  ב„יו˜  זו  ˘‡ל‰  ר˘"י   ıיר˙˘ לומר  וי˘ 
ל‡חר  ע„  כו'  נ˙חייבו  ˘ל‡  "מ‚י„  כ˙ב  ˘ל‡ 
 ıר‡‰  ˙‡ ˘כב˘ו  "ע„  ‡ל‡  וי˘יב‰"  ירו˘‰ 

וחיל˜ו‰".

‰ס˙יימ‰  י˘ר‡ל   ıר‡ וחלו˜˙  כיבו˘  „‰נ‰, 
(ר‡‰   ıל‡ר ‰כניס‰  ‡חרי  ˘נ‰  ע˘ר‰  ‡רבע  ר˜ 
סיום  לפני  ˘‚ם  ומובן  ועו„).  כ„.  לב,  מטו˙  ר˘"י 

˘נים ‡לו, ‰יו חל˜ים מ‰‡רı ˘נכב˘ו ונ˙חל˜ו.

 "ıר‡‰  ˙‡ ˙בו‡  "כי  נ‡מר  ‰י'  ב‡ם  ו‡"כ, 
בלב„, ‰י' ‡פ˘ר לומר „‡ף ˘‰כוונ‰ "‡חר ירו˘‰ 
וחלו˜˙  כיבו˘  לסיום  ‰כוונ‰  ‡ין  מ"מ  וי˘יב‰", 
כל ‰‡רı, ‡ל‡ מי„ ˘‡„ם "ב‡ ‡ל ‰‡רı", ויור˘ 

חל˜ו ויו˘ב ב‰, ‰רי ‰ו‡ חייב בביכורים.

"ויר˘˙‰  ו‡ומר  ‰כ˙וב  ˘חוזר  מ‰  וז‰ו 
בביכורים"  נ˙חייבו  ˘"ל‡  ללמ„  ב‰"  וי˘ב˙‰ 
ע„ ˘"כב˘ו ‡˙ ‰‡רı וחל˜ו‰" כול‰, „"ויר˘˙‰ 
ז‰,  לפני  ˘נ‡מר‰   "ıר‡‰" על  ˜‡י  ב‰"  וי˘ב˙ 
ל‚מרי  ˘יר˘ו‰  ‡חרי  ר˜  ‰ו‡  בביכורים  ˘‰חיוב 

וי˘בו בכול‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 152 ו‡ילך)

‡ניו˙ − ספינו˙ ‡ו יללו˙?
ו‰˘יבך ‰' מˆרים ב‡ניו˙
ב‡ניו˙ − בספינו˙ ב˘בי'
(כח, סח. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי ˙יב˙ "‡ניו˙" נ‡מר‰ כבר 
לחוף  "ו‰ו‡  י‚)  (מט,  ויחי  בפ'  ב˙ור‰  ז‰  לפני 
‡ניו˙", ו‡ין ר˘"י מפר˘‰ ˘ם, ו‡"כ מ„וע ‰וˆרך 

ר˘"י לפר˘ כ‡ן ˘‰כוונ‰ ל"ספינו˙"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

נו‚ע  „מ‰  ˙מו‰,  ‰כ˙וב  ל˘ון  פ˘וטו  לפי 
ב"‡ניו˙"  למˆרים  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰˜ב"‰  ˘י˘יב 
זו ‰י'  ומˆ„ ˜ו˘י‡  ב‡מˆעים ‡חרים.  ול‡  „וו˜‡ 
‰ו‡  כ‡ן  „"‡ניו˙"  ב„וח˜)  (עכ"פ  לפר˘  מ˜ום 
"ˆער  ל˘ון   ,(‰ ב,  (‡יכ‰  ו‡ני'"  "˙‡ני'  מל˘ון 

וילל‰" (ר˘"י ˘ם).

פירו˘‰  „"‡ניו˙"  לפר˘  ר˘"י  ‰וˆרך  כן  ועל 
‰˜ו˘י‡   ˙‡  ıל˙ר וכ„י  "ספינו˙".   - כפ˘וט‰ 
˘‰„‚י˘  מובן  „בז‰  "ב˘בי'",  מוסיף  ‰נ"ל, 
‰כ˙וב ˘י˘יב ‰˜ב"‰ ‡˙ י˘ר‡ל "ב‡ניו˙" „וו˜‡ 
בספינו˙  ‰˘בי'  כי  ‰„בר,  חומר   ˙‡ ל‰‚„יל  כ„י 
מ˘בי' „רך ‰יב˘‰. „בספינ‰  יו˙ר  ‰י‡ ˆער ‚„ול 
יו˙ר  חז˜  ב‡ופן  ‰˘ובים  מרו˙  ˙ח˙  נמˆ‡ים 

מביב˘‰, כמובן בפ˘טו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 237 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

„‰נ‰, י˘ לח˜ור − מ‰ו ‰„ין ב"„ו˘נ‰ 

חילו˜  במˆו˙  ‰י˙‰  ˘ל‡  יריחו"  ˘ל 

 "ıיינו ‰‚ורל, "‡ך ב‚ורל יחל˜ ‡˙ ‰‡ר‰)

‰כיבו˘  בע˙  ˘מלכ˙חיל‰  נ‰))  כו,  (פנחס 

מ˙י   − י˙רו  „בני  מבורר  חל˜  ז‰  ‰י' 

‡פ"ל  לעיל  ול‰מבו‡ר  בבכורים.  נ˙חייב 

„ל˘יט˙  ˘יטו˙.  ‰ני  בין  ‰י‡  „פלו‚˙‡ 

‰מוכיחים  ‰מ˜ורו˙  ו˘‡ר  ‰˘"ס  פ˘טו˙ 

י"„  ל‡חרי  ר˜  בבכורים  חייבים  „‡ין 

˘ע‰  "ע„  ˆ"ל  (כי  וחילו˜  „כיבו˘  ˘נ‰ 

ר‡˘ון  "ר‡˘ון  ‡מרינן  ול‡  כול‰",  ˘˜נו 

˘ל  ב"„ו˘נ‰  ‚ם  כן ‰ו‡  ומ˙חייב")  ˜ונ‰ 

 ıר‡‰ בחלו˜˙  נכלל  ˘ל‡  (‡ף  יריחו" 

מ˘נ˙"ל  ע"פ  ‡בל  ˘כב˘ו).  ז'  ל‡חרי 

ב˘יט˙ ‰ספרי, „חלו˙ חיוב בכורים ˙לוי' 

וי˘יב‰"  „"ירו˘‰  ו‰˙נ‡י   ,ıר‡‰ בבי‡˙ 

י‰יו  ˘‰בכורים  כ„י  ‡ל‡  ‡ינו  בבכורים 

מ"ר‡˘י˙ פרי ‰‡„מ‰ ‡˘ר נ˙˙‰ לי ‰'", 

˘ל  („ו˘נ‰  ז‰  ˘בני„ון  לומר  מס˙בר 

מבורר  י˙רו)  בני  (˘ל  חל˜ם  ˘‰י'  יריחו) 

˘ם  ונ˙יי˘בו  כ˘כב˘ו  ˙יכף  ‰רי  כבר 

„„ברי  נמˆ‡   ‰ ̇ ומע בבכורים.  נ˙חייבו 

˘פיר  ‰ם  מי„"  ‡ל‡  ו‰י'  "‡ין  ‰ספרי 

‰י'   ıל‡ר בבו‡ם  ˘מי„  ממ˘,  כפ˘וטם 

 ıכיבו˘ ‰‡ר כי (‰˙חל˙)  בכורים27,  חיוב 

‰י˙‰ − כיבו˘ יריחו, וני˙ן, "„ו˘נ‰" מי„ 

לבני י˙רו, ונ˙חייבו מי„ בבכורים28.

27) ו‡ף ˘‰יו ˆריכים ל‰מ˙ין ‚' ˘ני ערל‰ − ‰רי 
(‡) חיוב ביכורים ‰ו‡ ‚ם בחט‰ כו' ˘‡ין ב‰ם ענין 
"ע˙  מ"ב)  פ"‡  (ערל‰  במ˘נ‰  מפור˘  (ב)  ערל‰, 
פטור (מערל‰)",  נטוע  ומˆ‡ו   ıל‡ר ˘ב‡ו ‡בו˙ינו 
וכמפור˘ ב˜ר‡ (ו‡˙חנן ו, י‡) "כרמים וזי˙ים ‡˘ר 

ל‡ נטע˙ ו‡כל˙ ו˘בע˙", ˘יכולים ל‡כלם מי„.

28) ולפמ"˘ ב˙וספ˙‡ בכורים (פ"‡, ‚. ירו˘למי 
 (‡ פ‡,  ב"ב  למעוטי  ˙ו„"‰  ור‡‰   .„"‰ פ"‡  ˘ם 
− ‚ם ˜רי‡˙  ו˜ורין"  מבי‡ין  מ˘‰  חו˙ן  „"בני ˜יני 

פר˘˙ ביכורים ‰י˙‰ ˘ייכ˙ "מי„".



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˜נין  ˙לוי   −  ıב‡ר ‰˙לויו˙  ‡לו  מˆו˙ 

חלו˙  ביכורים,  ‚בי  מ˘‡"כ   ;(21ıר‡‰ כל 

‰חיוב ˙לוי' בבי‡‰ ל‡רı בלב„22, ו‰˙נ‡י 

חלו˙  ‚ורם  (‡ינו  ב‰"  וי˘ב˙  „"ויר˘˙‰ 

„רביע  ‡רי  ‰סר˙  ר˜  ‰ו‡  ‡ל‡)  ‰חיוב, 

‡ינו  בפועל  זו  מˆו‰  ˘˜יום  מפני  עלי'23, 

ובר˘ו˙ו  ˘לו  ‰י‡  כ˘‰˘„‰  ‡ל‡  ‡פ˘רי 

(יעויי' רמב"ם ‰ל' ביכורים פ"ב ‰"י ו‡ילך) − כמו 

ר‡˘י˙   ˙‡ "‰ב‡˙י  י)  כו,  (פר˘˙נו  ˘‡ומר 

„‰יינו   −  "'‰ לי  נ˙˙‰  ‡˘ר  ‰‡„מ‰  פרי 

ל‡חרי ירו˘‰ וי˘יב‰ ˘לו, כ˘י˘ לו חל˜ 

מבורר ב‡ר24ı. וזו‰י נ˜ו„˙ ‰ספרי "ו‰י' כי 

˙בו‡ − ‡ין ו‰י' ‡ל‡ מי„", „ממ˘"נ "ו‰י' 

מי„  חל  בכורים  ˘חיוב  למ„ים  ˙בו‡"  כי 

˘נ˙חייבו  חל‰  מˆו˙  וע"„   ,ıל‡ר בבו‡ם 

ב‰ ˙יכף "בבו‡כם ‡ל ‰‡רı" (˘לח טו, יח) 

ע‰"פ25  בפר˘"י)  (וכ"‰  בספרי  כ„‡י˙‡ 

‰עיס‰  מן  ˘מפרי˘ים  חל‰,  ˘‚בי  [‡ל‡ 

(ערכין לב, סע"ב).

21) ר‡‰ בז‰ ל˜ו"˘ חט"ו עמ' 105 וב‰ערו˙ ˘ם. 
ו˘"נ.

 − ‰‰ו‡  (ב˙ו„"‰  ‰ר˘ב"‡  מ„ע˙  ול‰עיר   (22
 ıב"ב פ‡, ‡) „בכורים ל‡ נח˘ב מˆו‰ ‰˙לוי' ב‡ר
‡ל‡  בפירו˙  ˙לוי  ‰חיוב  ˘"‡ין  ˜ר˜ע),  (חוב˙ 

ב‡„ם . . חוב˙ ‰‚וף".

23) על „רך ‰‡ „עירובין עח, ב. וכן ˘בועו˙ כב, 
ב.

(ל‡חי  חיים  מים  ב‡ר  יע˜ב,  נחל˙  ‚ם  ר‡‰   (24
מ‰ר"ל) ו„ב˜ טוב רי˘ פר˘˙נו.

‰כ˙וב  "˘ינ‰  ˘ם  ‰ספרי  ˘מל˘ון  ול‰עיר   (25
˙בו‡ו  כי  ו‰י'  ˘ב˙ור‰ ‰ו‡ ‡ומר  בי‡ו˙  ˘בכל  כו' 
לכ‡ור‰,  מ˘מע  כו'"   '‰ יבי‡ך  כי  ו‰י'   ıר‡‰ ‡ל 
"מי„"  פירו˘ו  ‡ין  (וכיו"ב)  ˙בו‡ו"  כי  "ו‰י'  „‚ם 
לעיל  (ור‡‰  כט)  (י‡,  ר‡‰  ופ'  כ‡ן  כבספרי  („ל‡ 
בפנים  מכיל˙‡ „ר˘ב"י „לעיל  וכן   ,(10 סוף ‰ער‰ 
ס"‡). ול‰עיר ˘בר˘"י ˘לח ˘ם ˘"בכולן נ‡מר כי 

˙בו‡ כי ˙בו‡ו" (בלי ˙יב˙ "ו‰י'").

ממ˘,   ıל‡ר בבו‡ם  ל˜יימ‰ "מי„"  ‡פ˘ר 

בבכורים  מ˘‡"כ  עיס‰,  לו  ˘י˘  מי„ 

נ˙˙‰  ‰‡„מ‰ ‡˘ר  פרי  מ"ר‡˘י˙  ˘ˆ"ל 

לי ‰'" ‡י ‡פ˘ר ל˜יימ‰ בפועל ע„ ל‡חרי 

"ויר˘˙‰ וי˘ב˙ ב‰", כ˘בעל ‰˘„‰ יכיר 

.[ıמ‰ − חל˜ו ב‡ר„‡‰ ˙‡

˘ל˘יט˙   − לומר  י˘  כן  על  וי˙ר 

בפועל  ל˜יים  ‡פ˘ריו˙  ‰י˙‰  ‰ספרי 

 (ıל‡ר (בבו‡ם  "מי„"  ביכורים  מˆו˙ 

‡י˙‡  „‰נ‰  ‰כיבו˘.  ב˙חיל˙  ממ˘, 

פ'  בספרי  וכן  לב.  י,  ב‰עלו˙ך  (ע‰"פ  בספרי 

˘מ"˘  ועו„),  יב).  (ל‚,  ברכ‰  ופ'   (‰ (יב,  ר‡‰ 

˙לך  כי  "ו‰י'  ˘ם)  (ב‰עלו˙ך  לי˙רו  מ˘‰ 

לבניו  ˘יו˙ן  ‰יינו  לך"  ו‰טבנו  ‚ו'  עמנו 

בי˙  ˘יבנ‰  (ע„  יריחו"  ˘ל  "„ו˘נ‰ 

‡ו˙ו  ‡וכלים  י˙רו)  (בני  "ו‰יו  ‰בחיר‰), 

(מספר  ˘נ‰"  ו‡רבעים  ˘נ‰  מ‡ו˙  ‡רבע 

ע„   ıל‡ר י˘ר‡ל  כניס˙  מר‡˘י˙  ‰˘נים 

˘ל  ˘"„ו˘נ‰  ונמˆ‡,  ‰בחיר‰),  בי˙  בנין 

‰טיבו  ו‰ם  י˘ר‡ל  לבני  ˘‰ובטח  יריחו" 

מי„  בפועל26  (בניו)  לי˙רו  ונ˙נו‰ו  לי˙רו 

.ıכ˘נכנסו ל‡ר

בפ'  וע"ז  (ב‰עלו˙ך.  ‰ספרי  ל˘ון  מ˙חיל˙   (26
כו'   ıר‡‰  ˙‡ מחל˜ים  י˘ר‡ל  "כ˘‰יו  ˘ם  ברכ‰) 
נ˙נו‰ו כו'" (ור‡‰ ל˘ון ר˘"י ˘ם), מ˘מע לכ‡ור‰ 
חברון  [ע"„   ıר‡‰ חלו˜˙  זמן  ע„  ל‰ם  ני˙ן  ˘ל‡ 
י‚  ˘לח,  ר˘"י  ט.  י„,  (י‰ו˘ע  לכלב  ˘‰ובטח‰ 
ול‡  ו‰יינו)   ‰"„ ב  ל„,  סוט‰  לו.   ,‡ „ב˜ים  כ„. 
לו  ני˙נ‰  ומ"מ   − נ‰)  כו,  פנחס  (ר˘"י  ב‚ורל  ‰י' 
בפועל ר˜ ב˙חיל˙ ˘בע ˘חיל˜ו (ר‡‰ י‰ו˘ע ˘ם, 

י. ובר˘"י ועו„ ˘ם)].

‡בל מ‰מ˘ך ל˘ון ‰ספרי "‰יו ‡וכלים ‡ו˙ו ˙"מ 
˘נ‰" (‰וב‡ ‚ם בר˘"י ספר ˘ופטים ‡, טז) מ˘מע 
˘ני˙ן ל‰ם מי„, כבפנים. − וכן מפור˘ בספרי זוט‡ 
„ו˘נ‰  ‰פרי˘ו  ל‡"י  "כ˘ב‡ו  כט)  (˘ם,  ב‰עלו˙ך 

˘ל יריחו ונ˙נו ‡ו˙‰ לי˙רו כו' ˙"מ ˘נ‰ כו'".

י

יינה של תורהיינה של תורה

ו‰לכ˙ − ב„רכיו:  מ‰ו˙ ‰‰ליכ‰ ו„רכי‰
 − עליון  מכוח  ‰י‡  ‰‰ליכ‰  ‡ם   / כללי˙  מˆו‰  ר˜  ‡ינ‰  ב„רכיו"  „"ו‰לכ˙  ‰מˆו‰ 

˙‰י‰  ˘לו  ˘‰חיו˙  י˘ר‡ל  ‰‡י˘  ˘ל  ביכול˙ו   / „כיסופ‡"?  "נ‰מ‡  ז‰  ‡ין  ‡יך 

"‡ף   / ממ˘  ב˘כינ‰  נ„ב˜  כ‡ילו  חכמים  ב˙למי„י  „בי˜‰  ע"י   / ‰‡לו˜י˙  מנפ˘ו 

‡˙‰ ‰י‰ חנון"

‰רמב"ם מנ‰ ‡˙ ‰ˆיווי "ו‰לכ˙ ב„רכיו"1 במנין ‰˙רי"‚ ˘לו2: "ל‰י„מו˙ בו י˙על‰ 

רחום  נ˜ר‡  מ‰ ‰˜ב"‰  ז‰:  בפירו˘  וב‡   .  . ב„רכיו"  "ו‰לכ˙  ו‰ו‡ ‡מרו  כפי ‰יכול˙, 

נ˜ר‡ ˆ„י˜  מ‰ ‰˜ב"‰  חנון,  חנון ‡ף ‡˙‰ ‰י‰  נ˜ר‡  מ‰ ‰˜ב"‰  רחום,  ‡ף ‡˙‰ ‰י‰ 

‡ף ‡˙‰ ‰י‰ ˆ„י˜, מ‰ ‰˜ב"‰ נ˜ר‡ חסי„ ‡ף ‡˙‰ ‰י‰ חסי„".

‡יבר‡ „ב˘ר˘ים3 ˘ב˙חיל˙ ספר-‰מˆוו˙ ˜בע ‰רמב"ם "˘‡ין ר‡וי למנו˙ ‰ˆיוויים 

‰כוללים ‰˙ור‰ כול‰ . . ‡ין פנים למנו˙ ‰ˆווי ‰ז‰ מˆוו‰ בפני עˆמ‰. ˘‰ו‡ ל‡ יˆוו‰ 

מˆו˙  ˘י‰י‰  מיוח„  מע˘‰  מע˘ו˙  יז‰יר  ול‡  ע˘‰  מˆו˙  ˘י‰י‰  מיוח„  מע˘‰  לע˘ו˙ 

1) פר˘˙נו כח, ט.

ומ˙ן  מ˘‡  ‰ל'  ‡„‰"ז  ב˘ו"ע  ‰וב‡   .‡ י„,  מסוט‰  ו‰ו‡   .‰"‰ פ"‡  „עו˙  ‰ל'  ח.  מ"ע  ‰מˆוו˙  ספר   (2
ס˜נ"ו, ס"‚.

3) ˘ר˘ „.
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(˜„ו˘ים  וכ‡מרו  ˙˘מרו.  ‡ליכם  ‡מר˙י  ‡˘ר  ובכל  כ‚)  (מ˘פטים  כ‡מרו  וז‰  ˙ע˘‰,  ל‡ 

(ס"פ ‡ח"מ)  מ˘מר˙י  ו˘מר˙ם ‡˙  יח)  ˙ע˘ו (‡ח"מ  מ˘פטי  ו‡˙  ˙˘מורו,  ח˜ו˙י  יט) ‡˙ 

ורבים כ‡ל‰. וכבר טעו ב˘ר˘ ‰ז‰ ‚ם כן ע„ ˘מנו ˜„ו˘ים ˙‰יו (˜„ו˘ים יט) מˆו‰ מכלל 

וסוף  כ  (˘ם  ˜„ו˘ים  ו‰יי˙ם  ו‰˙˜„˘˙ם  ˙‰יו,  ˜„ו˘ים  ‡מרו  כי  י„עו  ול‡  ע˘‰.  מˆו˙ 

˘מיני), ‰ם ˆוויין ל˜יים כל ‰˙ור‰".

"מˆו‰  ב‚„ר  ‚ם  ˘‰י‡  לומר  מ˜ום  ˘‰י‰  ב„רכיו",  „"ו‰לכ˙  זו  מˆו‰  ומכל-מ˜ום 

כולל˙" − כן ח˘ב ‰רמב"ם במנין ‰˙רי"‚.

על-כרחך ˘במˆו‰ זו „"ו‰לכ˙ ב„רכיו" י˘ חי„ו˘ „בר ˘‡ינו במˆוו˙ "ל‰יו˙ ˆ„י˜" 

‡ו "ל‰יו˙ חסי„" − ועל-כן י˘ למנו˙ ‚ם מˆו‰ זו, מˆ„ חי„ו˘‰, כמˆו‰ נפר„˙ במנין 

˘‰י‡  במנין ‰˙רי"‚4, ‡ף  ˘נמני˙  ‰' ‡לו˜יכם",  וע"„ ‰מˆו‰ „"ועב„˙ם ‡˙  ‰˙רי"‚. 

מˆו‰ כולל˙ לכ‡ור‰ − וז‰ ב˘ל ‰חי„ו˘ ˘נ˙ח„˘ ב5‰.

ועלינו לברר מ‰ו ‰חי„ו˘-„ין במˆו˙ "ו‰לכ˙ ב„רכיו" ˘על כן נמני˙ כמˆו‰ בפ"ע.

◇ ◇ ◇

‰חי„ו˘ ‰מיוח„ במˆוו˙ "ו‰לכ˙ ב„רכיו" נרמז ב˙יב˙ "ו‰לכ˙". ˜יום ‰מˆוו˙ ˆריך 

ב‡ו˙ו  עומ„ו,  על  וי˘‡ר  מˆוו˙  י˜יים  ˘‰‡„ם  ל‰יו˙  „‡פ˘ר  „‰ליכ‰.  ב‡ופן  ל‰יו˙ 

ל˜יים  י˘  "ו‰לכ˙!".   :'˜‰ מˆו‰ ‰˙ור‰  וע"ז  ˘עמ„ ˜ו„ם ˜יום ‰מˆו‰,  ומˆב  מעמ„ 

מˆוו˙ ב‡ופן כז‰, ‡˘ר ‰˜יום י‚רום ל‡„ם ˘י‰פוך ל"מ‰לך", ˘יˆ‡ מ‰מעמ„-ומˆב בו 

‰ו‡ עומ„ כע˙ וי˙על‰ בעילוי ‡חר עילוי ל„ר‚‡ ‚בו‰‰ יו˙ר.

וכיˆ„ ‡פ˘ר לפעול "ו‰לכ˙" ב˘ע˙ ˜יום ‰מˆוו˙?

כ‡˘ר ‰כוונ‰  כלומר:  ע"י ‰"ב„רכיו".  נע˘‰  ˘‰"ו‰לכ˙"   − "ב„רכיו"  ע"ז ‡מר:  ‰נ‰ 

בכל מˆו‰ ‰י‡ "ל‰י„מו˙ בו י˙על‰ כפי ‰יכול˙", ˘‰מˆוו‰ ‰י‡ "„רכו" ˘ל ‰˜ב"‰ ורˆון 

‰מ˜יים ל‰י„ב˜ בו י˙', ‰רי ˘‰ר‚˘‰ זו מ˘פיע‰ על ˜יום ‰מˆו‰ ˘˙‰י' ב‡ופן „"ו‰לכ˙".

ו‡ף ˘‚ם בל‡ ˜יום מˆוו˙ "ו‰לכ˙ ב„רכיו" − בוו„‡י ˘כל מˆו‰ מזככ˙ ‡˙ ‰‡„ם 

עליו˙  מ"מ  ל˙‡ר,  ו‡ין  ל˘ער  ועילויים ‚„ולים ‡˘ר ‡ין  ˘ינויים  בו  ופועל˙  ‰מ˜יימ‰ 

‰מˆוו˙   ˙‡ י˜יים  ˘‰‡„ם  ‰י‡  ב„רכיו"  „"ו‰לכ˙  ו‰מˆו‰  ו‡˙כסי‡,  ב‰עלם  ‰ם  ‡לו 

ב‡ופן כז‰ ˘‚ם ב‚לוי יור‚˘ו ‰עלי‰ ו‰‰ליכ‰ ˘במˆוו˙.

◇ ◇ ◇

4) מ"ע ‰.

5) וכל˘ון ‰רמב"ם ˘ם: ו‡עפ"י ˘ז‰ ‰ˆיווי ‰ו‡ ‚ם כן מן ‰ˆיוויים ‰כוללים כמו ˘בי‡רנו ב˘ר˘ ‰רביעי 
‰נ‰ י˘ בו יחו„ ˘‰ו‡ ˆו‰ ב˙פיל‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

מי‰ו,  ‰ו˙חל.  ˘יל‰  מזמן  ˘ר˜  ומ˘מע 

פר˘˙נו,  רי˘  ל‰ט"ז  „ו„  „ברי  ר‡‰ 

‚ם  ‰ו‡  ביכורים  „חיוב  לפר˘  ˘‡פ˘ר 

˜ו„ם ˘יל‰ "„‰י' ‰י˙ר ל‰בי‡ ‚ם לבמו˙ 

‡חר  ‡בל  ‰מ˜„˘,  בנין  במ˜ום  ‰יו  „‰ם 

ו‡סור  נ‡סרו ‰במו˙  וי˘יב‰  ירו˘‰  ˘‰י' 

ל‰בי‡ ר˜ ל˘יל‰ ובי˙ עולמים". ור‡‰ ‚ם 

ˆי„‰ ל„רך ועו„ (ומ˙רˆים עפ"ז ל"ל ˜ר‡ 

נו‰‚  לי' „‡ינו  ˙יפו˜  וי˘ב˙",  „"ויר˘˙‰ 

‡ל‡ בפני ‰בי˙. ע"˘)19].

‡מנם, לפי ‰מפור˘ בסו‚יין „לח„ מ"„ 

‰ב‡ים  כ˙ובים  ˘ני  ובכורים  מלך  ‰ו‰ 

ביכורים  חיוב  נ˘˙נ‰  „ל‡  ‰רי   − כ‡ח„ 

ירו˘‰  ל‡חר  ˘חיובן  מˆוו˙  מ˘‡ר 

מלך  כמו  „ינו  „ביכורים  ו‰יינו  וי˘יב‰, 

˘‰ו‡ ל‡חר י"„ ˘כב˘ו וחיל˜ו רבים. 

„‡זלינן  ‰ספרי  „„ע˙  „‡˘כחן  ומ‡חר 

י"ל  ˘וב  יחי„,  וי˘יב˙  כיבו˘  ב˙ר 

˘ני  ‰וו  „ל‡  „ס"ל  „ר"י  ˙נ‡  „‡י„ך 

‡ח„  ב˜נ‰  עול‰  כ‡ח„  ‰ב‡ים  כ˙ובים 

‚בי  בל˘ונו  „נ˜ט  וז‰ו  ‰ספרי,  ˘יט˙  עם 

ס˙ם  ב˙ור‰  בי‡ו˙  ונ‡מרו  "‰ו‡יל  מלך 

ירו˘‰  ל‡חר  מ‰ן  ב‡ח„  לך ‰כ˙וב  ופרט 

כן,  ‡פ"ל  ‡יך  לנו  [„‰ו˜˘‰  כו'"  וי˘יב‰ 

כנ"ל  כי  ‰כ˙וב],  פרט  בביכורים  ‚ם  ‰ל‡ 

מ˘‡ר  בכורים  מˆו˙  ˘‡ני  ‰ספרי  ˘יט˙ 

‰מˆו˙ ‰˙לויו˙ ב‡רı (˘נ˙חייבו ב‰ן ר˜ 

˘‰˙ור‰  וחילו˜),  כיבו˘  ˘ני  י"„  ל‡חרי 

‰טיל‰ ‡˙ חיוב‰ על כל יחי„ ויחי„ "מי„" 

כוונ˙  ‡ם  ב),  (כו,  פר˘˙נו  רמב"ן  ור‡‰   (19
‰ספרי ל˘לול ר˜ במ˙ יחי„, ‡ו ˘ˆ"ל "בי˙ ‡בנים" 
ו‚בעון  לנוב  בנו‚ע  ‰„יעו˙  ור‡‰  ומ˘כן.  ול‡ ‡‰ל 
− ‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ערך ביכורים (ע' ˘. ו˘"נ). 
‰רי"פ  בי‡ור  לספרי.  ‡בר‰ם  בזרע  בז‰  ו‰‡ריך 

פערל‡ לס‰מ"ˆ לרס"‚ מ"ע פ„-פ‰. ו‡כ"מ.

(כ˘‰ו‡ מכיר ‡˙ חל˜ו), ו‰חי„ו˘ „"פרט 

מלך)  (‚בי  מ‰ן  ב‡ח„  (ר˜)  ‰כ˙וב  לך 

ל‡חר ירו˘‰ וי˘יב‰ (כיבו˘ וחילו˜) כו'".

 ‚ 
בין ‰בריי˙‡  בז‰  בבי‡ור ‰פלו‚˙‡  יוסיף 

„ספרי למ"„ ˘ב˘"ס

‡מנם, בי‡ור ז‰ ‡ינו מספי˜ ליי˘ב ל˘ון 

˙בו‡,  כי  מפ˘טו˙ ‰ל˘ון "ו‰י'  כי  ‰ספרי, 

בבו‡ם  ˘מי„  מ˘מע,  מי„"  ‡ל‡  ו‰י'  ‡ין 

ל‡רı נ˙חייבו בבכורים, ו‡ילו לפי ‰בי‡ור 

כ˘‰ו‡  מי„  כ‡ו"‡  על  חל  ˘‰חיוב  ‰נ"ל, 

‡ל‡  חויב  ˘ל‡  נמˆ‡,  חל˜ו,   ˙‡ מכיר 

(˘נו˙)  ו‰˙חל˙  כיבו˘  ˘נו˙  ˘בע  ל‡חרי 

‰חילו˜ (˘‡ז ני˙ן לו ל‰כיר ‡˙ חל˜ו).

בז‰,  עו„  ל‰וסיף  נר‡‰  ול‰כי 

„מ˘נ˙"ל ב„ע˙ ‰ספרי, ˘‰˙נ‡י „"ירו˘‰ 

יחי„  כל  בנו‚ע  בבכורים ‰ו‡ „ין  וי˘יב‰" 

מ˙חייב  חל˜ו   ˙‡ כ˘מכיר  „˙יכף  ויחי„, 

‰˙לויו˙  ‰מˆוו˙  כ˘‡ר  „ל‡  בבכורים, 

˘˜נו  ˘ע‰  ב‰ם "ע„  נ˙חייבו  ˘ל‡   ıב‡ר

‰ו‡  ˘‰חילו˜  בז‰  ‰כוונ‰  ‡ין   − כול‰" 

ר˜ בין „ין חוב˙ יחי„ ו„ין ‰˙לוי בˆיבור, 

‡ל‡ ˘ז‰ו חילו˜ בעˆם ‚„רו ˘ל ˙נ‡י ז‰ 

ברוב  „‰נ‰  פירו˘,  וי˘יב‰".  „"ירו˘‰ 

(כמעט − כל) ‰מˆו˙ ‰˙לויו˙ ב‡רı, חלו˙ 

וחלו˜˙‰,   ıב‡ר בכיבו˘  ˙לוי'  ‰חיוב 

‰‚ורמים  ‰ם   ıר‡‰ וחילו˜  ˘כיבו˘ 

 ıב‡ר ‰˙לויו˙  ‡לו  במˆו˙  ˘י˙חייבו 

ב˘לימו˙  ע„יין  חסר  ‡ז  ˘ע„  מ˘ום  (‡י 

˘ל  חיובן  ˘‰י‡ ‰פועל˙   ,20ıו˘˙ ‰‡ר„˜

עלי'  יו˘בי'  כ˘כל  וע„   − בז‰  „ר‚ו˙  ˘כמ‰   (20
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‰ספרי "‡ין ו‰י' ‡ל‡ מי„", ˘חיוב ז‰ ˘ל 

בבו‡ם  מי„  ומ˙חיל  חל  (וחילו˜)  כיבו˘ 

לל‡ח"ז14.  ז‰  ל„חו˙  ו‡סור   ,ıר‡‰ על 

כי  בספרי15,  כן  לפר˘  „„וח˜  ‡יבר‡ 

"ע˘‰  ˘ל‡ח"ז  ב‰„ר˘‰  ‰ספרי  מל˘ון 

˘בכ˙וב  מ˘מע,  בענין"16  ‰‡מור‰  מˆוו‰ 

ו‰מˆו‰  ענין),  (כ"‡  ˆיווי  ‡ין  עˆמו  ז‰ 

(בפסו˜ים  בענין"  "‰‡מור‰  (ר˜)  ‰י‡ 

˘ל‡ח"ז), מˆו˙ בכורים.

ח„˘‰  ˘יט‰  „ב‡מ˙  לומר  נר‡‰  ולז‰ 

נ˙חייבו  ˘ל‡  ז‰  ב„ין  כ‡ן  ‡˘כחן 

˙נ‡י  „‰נ‰  וי˘יב‰.  ירו˘‰  ע„  בביכורים 

מˆינו  וי˘יב‰  ירו˘‰  ל‡חר  ˘ˆ"ל  ז‰ 

„‰יינו  יל"פ  „מח„  ‡ופנים.  ב˘˙י  לפר˘ 

י˘ר‡ל,  כל  ˘ל  וי˘יב˙ם  ירו˘˙ם  ל‡חרי 

לעיל  ˜י„ו˘ין  ב˘"ס  בפר˘"י  מפור˘  וכן 

 ‰"„ ללמ„ך,   ‰"„ ח„˘,  ‡בל   ‰"„  ‡ (לו,  מיני' 

‰יינו  וי˘יב‰"  ירו˘‰  „"ל‡חר  ˘ב˙)  ו‰רי 

(וכפר˘"י  וחילו˜  „כיבו˘  ˘נ‰  י"„  ‡חרי 

ע„  בבכורים  נ˙חייבו  „"ל‡  כ‡ן,  ע‰"˙ 

˘כב˘ו ‡˙ ‰‡רı וחל˜ו‰"). ‡בל י"ל נמי 

 ˙‡ (˜נ‰)  כ˘כב˘  מי„  ויחי„,  יחי„  „כל 

חל˜ו נ˙חייב במˆו‰ זו.

מפור˘  רפ"ו)  (˘ביעי˙  בירו˘למי  ו‰נ‰ 

14) ור‡‰ ר˘"י, ר„"˜ ועו„ י‰ו˘ע י‡, יח (ול‰עיר 
מל˜ו"˘ חי"„ עמ' 83. ו‡כ"מ).

"מ‰  כ‡ן  ‰ספרי  ב„ר˘˙  רענן  ‰זי˙  מפי'  ול‰עיר 
פיר˘ו  ‰ספרי  מפר˘י  ‡בל  ו˙˘ב".  ˙כב˘  ˘˙יר˘ 

ב‡ו"‡.

15) וע„יין י"ל ˘בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ כ"‰, ולכן ל‡ 
נ‡מר‰  למ‰  (˘בפנים),  זו  ˘‡ל‰   ıל˙ר ר˘"י  נחי˙ 

כ‡ן ‰‰˜„מ‰ „"ו‰י' כי ˙בו‡ ‚ו' ויר˘˙‰".

16) וכ„יו˜ ‰ספרי „בי רב ו˙ול„ו˙ ‡„ם כ‡ן (ו‰ם 
זכיר˙  מˆו˙   − בענין"  ‰‡מור‰  "מˆו‰  מפר˘ים 

עמל˜ ˘בסוף פר˘‰ ‰˜ו„מ˙. ור‡‰ בע‰"ט כ‡ן).

במˆו˙  נ˙חייבו  „ל‡  ‰נ"ל,   '‡‰ כ‡ופן 

ע˘ר‰  ‡רבע  ל‡חר  "‡ל‡   ıב‡ר ‰˙לויו˙ 

ע„   .  . ˘חיל˜ו  ו˘בע  ˘כיב˘ו  ˘בע  ˘נ‰ 

„"ר‡˘ון  ‡מרינן  ול‡  כול‰",  ˘˜נו  ˘ע‰ 

˘ם  ‰ירו˘למי  (ל˘ון  ומ˙חייב"  ˜ונ‰  ר‡˘ון 

− בנו‚ע לכיבו˘ עזר‡). וכן ‰וב‡‰ בירו˘למי 

פ"ז  סוט‰  ‰"ב.  פ"‡  ערל‰   .‡"‰ פ"ב  (חל‰ 

בי‡ו˙  "כל   − י˘מע‡ל  „ר'  בריי˙‡   (‚"‰

˘נ‰  ע˘ר‰  ‡רבע  ל‡חר  ב˙ור‰  ˘נ‡מרו 

˘חיל˜ו"  ו˘בע  ˘כיב˘ו  ˘בע  נ‡מרו 

(ור‡‰ ˙וספ˙‡ מנחו˙ ספ"ו. ˜י„ו˘ין מ, ב ובר˘"י 

„בסו‚יין  בבריי˙‡  ‡מנם  ‚„ול).   ‰"„ ˘ם 

‡י˙‡  ˘ם,  „ספרי  בבריי˙‡  וע„"ז  בבבלי, 

ר˜ "ל‡חר ירו˘‰ וי˘יב‰" (בל˘ון ‰כ˙וב 

"ויר˘˙‰ וי˘ב˙"), וע„יין מ˜ום לח˜ור ‡י 

‰יינו „רבים ‡ו „יחי„.

„ע˙  ‰י‡  „‰י‡  לומר  נר‡‰  ומע˙‰ 

מי„"  ‡ל‡  ו‰י'  „"‡ין  כ‡ן  ‰ספרי  וכוונ˙ 

‰כ˙וב  „חי„˘  נ˜טינן  ‰ספרי  „ל˘יט˙   −

מˆו˙  (מכו"כ  בכורים  מˆו˙  „˘‡ני 

מ˙חיל  חיוב‰  ˘‡ין   (ıב‡ר ‰˙לויו˙ 

וחילו˜  כיבו˘  ˘ל  ˘נ‰  י"„  ˘ל  בסיומן 

נ˙חייב  ויחי„  יחי„  כל  ‡ל‡  י˘ר‡ל,  „כל 

בבכורים מי„ ל‡חרי ˘כב˘ חל˜ו (ירו˘‰ 

וי˘יב‰ ˘לו17).

מבי‡ים  בכורים  ˘‰רי  ˆ"ע,  [לכ‡ור‰ 

כו),  ל„,   ‡˘˙ יט.  כ‚,  (מ˘פטים   "‡"‰ "בי˙ 

פ"ב  (בכורים  ‰בי˙  בפני  ‡ל‡  נו‰‚ים  ˘‡ין 

ובספרי   ,(‡"‰ פ"ב  ביכורים  ב‰ל'  רמב"ם  מ"‚. 

‰מ˜ום  ‡ל  "ו‰לכ˙  ‡י˙‡  ב)  (כו,  פר˘˙נו 

‡˘ר יבחר ‰' − ז‰ ˘יל‰ ובי˙ עולמים"18, 

17) ר‡‰ ל˜ו"˘ ח"ט ˘ם (ע' 154 ו‡ילך).

18) ור‡‰ ˘ם כו, ט: ז‰ בי˙ ‰מ˜„˘.
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בי‡ור ‰„ברים:

על ‰פסו˜6 "ונ˙˙י לך מ‰לכים בין ‰עומ„ים ‰‡ל‰" מבו‡ר בחסי„ו˙7 ‡˘ר ‰מל‡כים 

ו‰נ˘מו˙ ˜ו„ם ירי„˙ם ב‚וף נ˜ר‡ים "עומ„ים", ו‰נ˘מו˙ ‡חרי ירי„˙ם למט‰ נ˜ר‡ים 

"מ‰לכים" − ב‡˘ר ע"י ‰˙ומ"ˆ ˘מ˜יימים בעולם ‰ז‰ נע˘ים ‰ם בבחי' "מ‰לכים".

ומבו‡ר בז‰ י˙יר‰ מזו: ˘‡ף ˘‚ם ‰מל‡כים ו‰נ˘מו˙ ˜ו„ם ירי„˙ם י˘ ב‰ם עליו˙ 

כל ‰זמן, „‡ינם עומ„ים ב„ר‚‡ ‡ח˙ ממ˘, ‡ל‡ עולים ומ˙עלים כל ‰ע˙ − מ"מ נ˜ר‡ים 

‰ם ב˘ם "עומ„ים", „מכיון ˘‰עליו˙ ˘ל‰ם ‰ם בערך זל"ז, „מ„ר‚‰ ‡ח˙ עולים ל„ר‚‰ 

˘למעל‰ ממנ‰ ולמעל‰ ב˜ו„˘ − ‰"ז כ‡ילו ‰ם נמˆ‡ים במ˜ום ‡ח„ ובו ‚ופ‡ מ˙עלים.

˘ל‡-בערך  עליו˙  ‰ם  ‰עליו˙  ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰  ו˜יום  ב‚וף  ‰ירי„‰  ל‡חר  מ˘‡"כ 

˘עמ„‰  מ‰„ר‚‡ ‰˜ו„מ˙  ב‡ין-ערוך  למעל‰  מ˙עלי˙ ‰"ז  ל˘ני. „כ‡˘ר ‰נ˘מ‰  ‡ח„ 

˜ו„ם, וע„ ˘‡ין ל‰ם ˘ום ˘ייכו˙ עם „ר‚˙ם ‰˜ו„מ˙. וכן ‰ם "מ‰לכים" בעילוי ‡חר 

עילוי − „זו‰י ‰‰ליכ‰ ‰‡מי˙י˙.

ומז‰ נלמ„ לענייננו, ˘‡ף ‚„ר "‰ליכ‰" ב"ו‰לכ˙ ב„רכיו" ‰ו‡ ˘˜יום ‰מˆוו˙ י‰י‰ 

ב‡ופן כז‰ ˘יעל‰ ‡˙ ‰‡„ם מעל‰ מעל‰, וע„ ˘י‰י‰ ב‡ופן „"בלי ‚בול".

ו‡מנם ‰‡„ם ‰ו‡ מו‚בל בעˆם מˆי‡ו˙ו, וכיˆ„ יכול ‰ו‡ ל‰˙עלו˙ בל"‚?

˘לו,   '‰ עבו„˙  ע"י  מˆי‡ו˙ו, ‡יך  בעˆם  מו‚בל  ˘‰‡„ם ‰ו‡  כיון  יו˙ר:  ובפרטיו˙ 

י˙כן ‰„בר  ב‡מ˙  ומ‡י„ך, ‡ם  ‚בול?  בעל  בל˙י  ל‰יע˘ו˙  יכול ‰ו‡  ‚בול  בעל  עבו„˙ 

מו‚בל,  נבר‡  יי˘‡ר  ‚ם ‡ז ‰ו‡  − ‰‡ם  ‚בול"  "בלי  ייע˘‰  ע"י ˜יום ‰מˆוו˙  ˘‰‡„ם 

ול‡ יפסי˜ ל‰יו˙ נבר‡?

ע"כ ‡מר ‰כ˙וב "ו‰לכ˙ ב„רכיו" − ˙˙„ב˜ ב„רכיו ˘ל ‰˜ב"‰! וכיון ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ 

ל‡ח„ ‡˙  יכול  י˙'  ו‰ו‡  נו˘‡ ‰פכים,  ו‰ו‡  יח„)  וכוללם  יכול  "נמנע ‰נמנעו˙"8 (‰כל 

י‰י'  מו‚בל,  נבר‡   (‡)˘ כך  מן ‰מ„‰"),  כ‡ח„ (ע"„ "מ˜ום ‰‡רון ‡ינו  ו‰בל"‚  ‰‚בול 

יכול ל‰˙עלו˙ − ע"י עבו„˙ו ‰מו‚בל˙ − בעילוי נפל‡ בלי-‚בול; (ב) ו‡ף ‡חר עליי˙ו 

זו, ‰בל˙י-‚בולי˙, יי˘‡ר ‡„ם נבר‡ ומו‚בל.

◇ ◇ ◇

ברם, ע"פ ‰‡מור עול‰ ˜ו˘י‡ יסו„י˙:

למעלו˙  יבו‡  ˘‰‡„ם  בעבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡,  וכוונ˙ו  י˙'  רˆונו  בי„ינו ‡˘ר  כלל ‰ו‡ 

ומ„רי‚ו˙ בכוח עבו„˙ עˆמו, ול‡ ˘י˙על‰ בכוח מ˙נ‰ מלמעל‰. ומפורסם ‰‰סבר בז‰, 

6) זכרי‰ ‚, ז.

7) ˙ור‰-‡ור וי˘ב ל, ‡. ל˜וטי ˙ור‰ ˘לח לח, „.

8) ר‡‰ ˘ו"˙ ‰ר˘ב"‡ סי' ˙יח. ספר ‰ח˜יר‰ ל‰ˆ"ˆ עמ' 68.
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˘כרו  ˘י˜בל ‰‡„ם ‡˙   − ל‰טיב  ומטבע ‰טוב  ˙כלי˙ ‰טוב,  ˘‰ו‡  רˆון ‰בור‡  ‡˘ר 

ב„ין, כיון ˘ב‡ם י‰י' כחס„ חינם ‡זי ‰ו‡ בבחי' "נ‰מ‡ „כיסופ‡".

ועפ"ז ˘‰עליו˙ ו‰"‰ליכ‰" „"ו‰לכ˙ ב„רכיו" ‰ם ‡ך ור˜ בכוח עליון ‰רי לכ‡ור‰ 

ו‡ינ‰   ,'‰ עוב„  ˘ל  וי‚יע˙ו  מכוחו  − „‰עלי‰ ‡ינ‰  עˆמו"  מכוח  בענין „"עבו„‰  חסר 

‡ל‡ מ˙נ˙ ˘מים?!

בכוח ‰‡„ם,  ע"י ˜יום ‰מˆו‰  נע˘י˙  ליי˘ב, „עˆם ‰עלי'  מ˜ום  [ו‡ף „לכ‡ור‰ ‰י' 

˘ביכל˙ו  ככל  ע˘‰  ו‡"כ ‰רי ‰‡„ם  ˘ל ‰˜ב"‰,  בכוחו  ור˜ ‰˙וספ˙ "בלי ‚בול" ‰י‡ 

יכול  ‰כל  ˘ל  ‰נמנעו˙"  "נמנע  מכוח  ˘ע˘‰,  ממ‰  למעל‰  מ‡ו„  ˘כרו ‰רב‰  − ‡בל 

י˙"˘;

ל‰˙˜יים  יכול  ‡ינו  "ו‰לכ˙"  ˘‰ˆיווי  „מכיון  עומ„˙:  במ˜ומ‰  ע„יין  ‰˜ו˘י‡  ‡ך 

ממ„י„‰  "למעל‰  ˙‰י'  ˘‰‰ליכ‰  ˘במˆו‰,  ז‰  פרט  ‰רי   − ‰‡„ם  מכוח  ב˘לימו˙ 

ו‰‚בל‰", ‡ינו מ˙‡ים לכ‡ור‰ לכוונ‰ ‰עליונ‰ ˘‰כל בכל י‰י' מכוח ‰נבר‡ ומעבו„˙ו 

„ו˜‡9].

 − ומ‰ ‰ו‡. „לכ‡ור‰ ‰כלל ‰י„וע "ב‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡  בכללו˙ ‰ענין, ‡יך  מעט  ל‰רחיב  י˘  וב‡מ˙   (9
˘‰‰˙עוררו˙  ˘‡ף  כוונ˙ו,  מלמעל‰)  ‰˙עוררו˙  נע˘י˙  מלמט‰  ‰‰˙עוררו˙  (˘ע"י  „לעיל‡"  ‡˙ערו˙‡ 
"לעיל‡".  בחי'  יו˙ר,  ‚בו‰‰ ‰רב‰  מלמעל‰ ‰˙עוררו˙  כנ‚„‰  מעורר˙   ‰"‰ מ"מ  מלמט‰,  ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ 
ולכ‡ו' ‚ם בענין יסו„י ועי˜רי ז‰ י˘ ל‰˜˘ו˙, „מ‰ ˘נ˘פע מלמעל‰ בע˜בו˙ ‰מˆו‰ ‡ינו ‡ל‡ מחמ˙ "כי 

חפı חס„ ‰ו‡" ול‡ מכוח ‰‡„ם, ו˘וב ‰וי "נ‰מ‡ „כיסופ‡"?

מעל˙ ‰‡„ם ‡ו  מחמ˙  ז‰  − ‡ין  וכו'  ממ˘יך ‡ור ‡לו˜י   ‰"‰ מˆו‰  מ˜יים  כ˘‰‡„ם  ז‡˙ ‡˘ר  כלומר: 
מחמ˙ ˜יום ‰מˆו‰, „‰ל‡ לולי ˆיווי ‰˜ב"‰ ל˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ל‡ ‰י˙‰ למˆו‰ ˘ום מ˘מעו˙, „‡ין ערוך 
בין ‰בור‡ ל‰נבר‡, ו‡ין ˘ום „רך לנבר‡ ל‰˙˜רב ול‰˙„ב˜ לבור‡ו ‡ם ל‡ ˘‰בור‡ בחר ˘‰נבר‡ י˙„ב˜ 
בו ע"י ˜יום ‰מˆוו˙ − ו‡"כ לעולם כל מ‰ ˘יע˘‰ ‰‡„ם ל‡ י‰י' ז‰ בכלל ב˘ום ערך ו˜˘ר למ‰ ˘יומ˘ך 

ויו˘פע עי"ז?

ו‰בי‡ור בז‰: ז‰ ו„‡י ˘לול‡ בחיר˙ ‰˜ב"‰ ורˆונו בעבו„˙ י˘ר‡ל − ל‡ ‰יו ˘ום מ˘מעו˙ ו˙וכן ב˜יום 
− ‰רי  כביכול  מ˜ום  ו˙˙פוס  לפניו,  ח˘וב‰  ˙‰י'  ˘עבו„˙ ‰נבר‡ים  י˙'  ברˆונו  ˘על‰  ל‡חר  ‰מˆוו˙, ‡ך 
מכוח  ב‡מ˙  ‰י‡  ‰מˆוו˙,  בע˜בי  ‰נ˘פע  ו‰˘פע  ‰‰מ˘כ‰  ובמיל‡  ב‡מ˙!  כן  נע˘‰  י˙'  רˆונו  ˘מˆ„ 

עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל. ˘כך על‰ ב„ע˙ו י˙' ˘˜יום ‰מˆוו˙ י‚רום ל‰מ˘כ˙ ‡ור ‡לו˜י.

 ‰˘˜ ע„יין  ‡ך  „לעיל‡",  ‡˙ערו˙‡   − „ל˙˙‡  „"ב‡˙ערו˙‡  ‰ענין  לכללו˙  בנו‚ע  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡מנם, 
בנו‚ע ל"ו‰לכ˙ ב„רכיו" (‰מבו‡ר בפנים): כיון ˘ענין ‰‰ליכ‰ ‰י‡ עלי‰ בלי-‚בול ובלי-ערך, ‰רי ˘נ‚רם 
ו‰˜בל‰:  (ובל˘ון ‰חסי„ו˙  ב‰מˆו‰  ˘י˘נו  מ‰רˆון  ˘למעל‰  ו‰פל‡‰  עלי'  ˘מ˜יים ‰י‰ו„י  ע"י ‰מˆוו˙ 
‰ם  יעלו  „י˘ר‡ל  ‰עבו„‰  ˘מˆ„  ברˆונו  ˘על‰  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  לכ‡ור‰  ובז‰  ‰ˆמˆום),  ˘˜ו„ם  ב‰‡ור 

למעל‰ ממ˜ור ‰רˆון ˘ל ‰מˆוו˙.

ב"‡˙ערו˙‡  ‰ו‡  ז‡˙  (‡˘ר  ‰מ˘כו˙  ימ˘יכו  ˘‰מˆוו˙  מלמעל‰  ‰ו˜בע  ‡˘ר  ז‡˙  ‡חר:  ובס‚נון 
˙פילין  מניחים  כ‡˘ר  ‡ז,  ומני  ‰מˆוו˙,  במע˘‰  ˙לויים  מסויימו˙  ˘‰מ˘כו˙  ˘‰ו˜בע  ‰רי   − „לעיל‡") 
ע„"מ, ממ˘יכים ‡ור ‰˙לוי ב˙פילין. ובכללו˙ ‰ו‡ ‡ור ‡לו˜י ‰מ˙‡ים עם ענין ‰ברי‡‰ ˘ע"כ ‰ו‡ ˜˘ור 
מˆו‰  ˜יום  ˘ע"י  יוˆ‡  ˘ב‡ין-ערוך,  בעילוי  מ˙עלים  מˆו‰  ˜יום  ˘ע"י  כ˘‡ומרים  במע˘‰ ‰מˆוו˙. ‡בל 
רוחני,  ב˜˘ר, ‡פילו  בכלל  זו ‡ינ‰  עלי‰  ו‡"כ  ב‰מˆו‰,  ו˙לוי  ˘˜˘ור  ˘נ˜בע  ממ‰  יו˙ר  ל‰˙עלו˙  ‡פ˘ר 
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˘נ‰ במ„בר כ‡˘ר כבר ‰‚יע ממ˘ כניס˙ 

˘‰‚זיר‰  ז‰  לפני  (כמפור˘   ıל‡ר בנ"י 

‰חי„ו˘10  ומ‰ו   − בלב„)  ˘נ‰  למ'  ‰י˙‰ 

.11"ıמי„ יבו‡ו ל‡ר"˘

„לפי  ב‡ו"‡,   ıל˙ר ‰י'  ולכ‡ור‰ 

כי  ("ו‰י'  ז‰  כ˙וב  ‰רי  ‰ספרי,  „ר˘˙ 

ב‰")  וי˘ב˙  ויר˘˙‰  ‚ו'   ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡ 

˘נ‡מר‰  ביכורים  למˆוו˙  ‰˜„מ‰  ‡ינו 

בפ"ע12  ˘ל‡ח"ז, ‡ל‡ ‰ו‡ ˆיווי  בפסו˜ים 

‡ל  יבי‡ך  כי  "ו‰י'  ב‡  „פ'  בכ˙וב  ב˘למ‡   (10
 .‰ (י‚,  ˘ם  „ר˘ב"י  במכיל˙‡,  „‡י˙‡  ‚ו'",   ıר‡‰
˘ז‰  כיון  ‰רי   − מי„"  ‡ל‡  ו‰י'  "‡ין  י‡)  ˘ם,  וכן 
˘‰כוונ‰  לפר˘  מ˙‡ים  במˆרים,  ב‰יו˙ם  נ‡מר 
(כיון   "ıל‡ר יבו‡ו  ˘"מי„  לב˘ור‰  ‰י‡  ב"ו‰י" 
ר"פ  בספרי  וכ„‡י˙‡  ˘‰ו‡ ˜ו„ם ‚זיר˙ ‰מר‚לים), 
„ברים (‡, ב) "‡ילו זכו י˘ר‡ל ליום ‡ח„ ‰יו נכסים 
יוˆ‡ים  ‡˙ם  ‰יום   (‰-„ ˘ם,  (ב‡  ˘נ‡מר   ıל‡ר
יבי‡ך ‰"‡ ‡ל ‡רı ‰כנעני,  כי  ו‰י'  בחו„˘ ‰‡ביב 
‡רבעים  בסוף  מ˘‰  ב„ברי  בפר˘˙נו,  ‡בל  ומי„". 
˘נ‰, ‡יך ˘ייך לומר ˘ב‡ לח„˘ (ל‰בטיחם) „בר, 

."ıו‡ ברור ופ˘וט ‡ˆלם − ˘"מי„ יבו‡ו ל‡ר‰˘

‡ל‡  ו‰י'  "‡ין  ˘ם  ר‡‰  פ'  לעיל  ‰ספרי  [ו„ר˘˙ 
‡מיר˙  על  ˘˜‡י  בפ˘טו˙,  לפר˘‰  ‡פ˘ר  מי„" 
 ıברכו˙ על ‰ר עיבל כו', ˘‰י˙‰ מי„ בבו‡ם ל‡ר‰
˘ם)  ועו„  ר„"˜  ובפר˘"י  ו‡ילך  ל  ח,  י‰ו˘ע  (ר‡‰ 
פ"ז  סוט‰  (ירו˘למי  י˘מע‡ל  ר'  מ„ע˙  ל‡פו˜י   −
י"„  ל‡חרי  ˘נ‡מרו  ב)  ל‚,  סוט‰  ב˙וס'  ‰"‚, ‰וב‡ 

„כיבו˘ וחילו˜ − ר‡‰ מפר˘י ‰ספרי ˘ם].

˘נ˙  בסוף  ˘ח˘˘ו  לומר  „וח˜  ולכ‡ור‰   (11
 .ıרבעים ˘מ‡ י‚רום ‰חט‡ ו˙˙עכב בי‡˙ם ל‡ר‡‰

ור‡‰ פיר˘"י מטו˙ ל‡, ‚. ו‡˙חנן ‚, כח.

12) ועפ"ז יומ˙˜ עו„ ענין ב‰כ˙ובים כ‡ן. „‰נ‰, 
"˘ל‡  ל‰‚י„  ר˜  ‰י‡  כ‡ן  ‰כ˙וב  כוונ˙  כל  ‡ם 
 ıר‡‰ חלו˜˙   ˙‡ ˘כב˘ו  ע„  בביכורים  נ˙חייבו 
מ„וע  ˆ"ע,   − ‰כ˙וב)  על  ר˘"י  (ל˘ון  וחל˜ו‰" 
וכיבו˘  בי‡˙  ע"„  ל‰˜„ים ‰‡ריכו˙  ‰וˆרך ‰כ˙וב 
נו˙ן   ‡"‰ ‡˘ר   ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡  כי  "ו‰י'   −  ıר‡‰
ר˜  ל‰זכיר  ‰ו"ל  „לכ‡ור‰   − ויר˘˙‰"  נחל‰  לך 
י˘יב˙ (חלו˜˙) ‰‡רı (ומובן מעˆמו ˘‰יינו ל‡חר 

„‡ף  וחילו˜13‰.   ıר‡‰ כיבו˘  עˆם  על   −

ו‡ילך)  נב  (ל‚,  מסעי  בפ'  נˆטוו  ˘כבר 

"ו‰ור˘˙ם ‚ו' וי˘ב˙ם ‚ו' ו‰˙נחל˙ם ‚ו', 

מ"מ נכפל כ‡ן ‰ˆיווי עו‰"פ. וזו‰י כוונ˙ 

(יב,  ר‡‰  בפ'  לעיל  מ˘"נ  וע"„  וכיבו˘)*;  בי‡‰ 
וי˘ב˙ם  ‰יר„ן   ˙‡ וי˘ב˙ם  ‰יר„ן   ˙‡ "ועבר˙ם  י) 
„‰יינו  ועבר˙ם   ‰"„ ˘ם  (וכפר˘"י  ‚ו'"   ıב‡ר
ו‡˙  חל˜ו   ˙‡ מכיר  ‡ח„  כל  וי‰‡  "˘˙חל˜ו‰ 
˘בטו". ו˘ם „"‰ ו‰ניח לכם: "ל‡חר כיבו˘ וחילו˜ 
ו) (בי‡˙**  ‡ו„ו˙  ˘ם  נזכר  ול‡  כו'"),  ומנוח‰ 

כיבו˘ ‰‡רı, וע„"ז בסוף ‰פר˘‰ ‰˜ו„מ˙ − "ו‰י' 
ב‰ניח ‰"‡ לך מכל ‡ויביך מסביב ו‚ו'". ומ‡י ˘נ‡ 
כיבו˘  כי  בפ˘טו˙,   ıמ˙ור ‰נ"ל  ע"פ  ‡מנם  כ‡ן. 
במˆו˙  ˙נ‡י  (ר˜)  ‡ינם  כ‡ן  בכ˙וב   ıר‡‰ וחלו˜˙ 
ו‰חלו˜‰  ‰כיבו˘  על  בפ"ע  ˆיווי  ‡ל‡  ביכורים, 

"ויר˘˙‰ וי˘ב˙ ב‰".

ב‡  „בז‰  בסו‚יין,  ‰˘"ס  ל„ברי  סו˙ר  ז‰  [ו‡ין 
י˘יב‰  ל‡חרי  ע„  בביכורים  נ˙חייבו  ˘ל‡  ללמ„ 
נ˙חייבו  ˘ל‡  "מ‚י„  ע‰"פ  פר˘"י  (וכן  וי˘יב‰ 
ז‰  כי   − וחל˜ו‰")   ıכב˘ו ‡˙ ‰‡ר˘ ע„  בביכורים 
˘‰כ˙וב  „מז‰   − וס„רם  ‰ˆיוויים  מסמיכו˙  נלמ„ 
˜ו„ם  כ‡ן,   ıר‡‰ וחלו˜˙  „כיבו˘  ‰ˆיווי  על  חוזר 
לˆיווי מˆו˙ ביכורים, ילפינן ˘‡ין חייבים בביכורים 

ע„ ל‡חרי ˜יום מˆו˙ כיבו˘ ‰‡רı וחלו˜˙‰].

יז,  ˘ופטים  (פ'  מלך  בפ'  מ˘"נ  ‚ם  וˆ"ע ‡ם   (13
ˆיווי  ‰ו‡  ב‰"  וי˘ב˙  ויר˘˙‰  ‚ו'  ˙בו‡  "כי  י„) 
ו) (‰כ˙וב  ‰˙חל˙  ‰ו‡  „˘ם  לחל˜  וי˘  בפ"ע. 
‰ענין "ו‡מר˙ ‡˘ימ‰ ‚ו'", מ˘‡"כ בפר˘˙נו ˘ב‡ 

בפסו˜ בפ"ע.

*) ראה גם מלבי"ם כאן.

"וישבת  רק  נאמר  היה  דאם  תי',  לדוד  במשכיל 

בה", "הו"א דאם חלקו מקצתם קודם כיבוש הכל יהיו 

משמע  דכולה  וירשתה  כתיב  מש"ה  בביכורים  חייבים 

עדיפא  מאי  צ"ע  אבל  הכיבוש".  כל  גמר  אחר  שהיינו 

ג"כ  (שלכאורה  בה"  "וישבת  משלון  "וירשתה"  לשון 

כפ'  בארץ"  "וישבתם  הול"ל  ועכ"פ  משמע").  "כולה 

ראה שהובא בפנים. וראה לקו"ש ח"ט עמ' 152 ואילך 

(ובהערות 8, 15 שם).

**) ורק נאמר "ועברתם את הירדן".



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙מו‰,  ולכ‡ור‰   .5ıל‡ר בבו‡ם  מי„  חל 

רב  „בי  ספרי  (ר‡‰  במפר˘ים  ˘‰˜˘ו  כמו 

לספרי6. זרע ‡בר‰ם. מלבי"ם. ˆפע"נ (ל‰ר‚ˆ'ובי) 

ע‰"˙. ועו„) − ‰רי מ˜ר‡ מל‡ „יבר ‰כ˙וב 

ל‡ל˙ר "ויר˘˙‰ וי˘ב˙ ב‰", ו‰יינו ˘‡ין 

חייבים בבכורים ע„ ל‡חרי ירו˘‰ וי˘יב‰ 

על  בפר˘"י  ‰כ˙וב  פ˘ט  פיר˘  (וכן 

‰˙ור‰), וכנ"ל מ„ברי ‰˘"ס „‚בי בכורים 

כו"ע מו„י ˘ל‡ נ˙חייבו ע„ ל‡חרי ירו˘‰ 

על  רענן  (זי˙  לפר˘  ˘רˆ‰  מי  וי˘  וי˘יב7‰. 

כ‡ן.  לספרי  ‡„ם  ב˙ול„ו˙  (וכ"פ  כ‡ן8  ‰יל"˘ 

5) ור‡‰ ר‡ב"ע על ‰כ˙וב.

‡בל  לי'".  ‚ריס  „ל‡   .  . מ‰ר"ח  "כ˙‰  ו˘ם   (6
מסיים "„וח˜ ‚„ול למחו˜ כל ז‰ מ‰ספרים".

7) בספר בני יˆח˜ (˘‡לוני˜י, ˙˜י"ז) פי' „ל˘יט˙ 
 ,ıל‡ר בבו‡ם  מי„  ‰ו‡  ביכורים  חיוב  ‰ספרי 
כ„ר˘˙ ‰ספרי  ב‰" ‰יינו  וי˘ב˙‰  ומ˘"נ "ויר˘˙‰ 
 "ıל‡ר ˙כנס  ˘ב˘כר‰  כו'  מˆו‰  − "ע˘‰  ˘ל‡ח"ז 
‰עמו„),  בסוף  ˘ם  ˜י„ו˘ין  ‰˘"ס  „ברי  (וע"„ 
לר˘˙ ‡ו˙‰  (מי„) "‰י‡ ‰‚ורמ˙  זו  מˆו‰  ˘ע˘יי˙ 
פר˘"י  על  ‰˜ו„˘  מ˘מר˙  ‚ם  (ור‡‰  ב‰"  וי˘ב˙ 

רי˘ פר˘˙נו).

ל˘כר  ב˜˘ר  ˘ל‡ח"ז  ‰ספרי  ל˘ון  פ˘טו˙  ‡בל 
 "ıל‡ר ˙יכנס  ˘ב˘כר‰   .  . ˙בו‡  "כי  ביכורים 
ירו˘‰   − (ול‡   ıר‡‰ בי‡˙  ‰ו‡  ˘‰˘כר  מ˘מע 
ב‰"  וי˘ב˙  ˘"ויר˘˙‰  ‡‡"ל  ו‡"כ  וי˘יב‰), 
ובפרט  ‰ביכורים.  ע"י  ‰נ‚רם  ‰˘כר  על  ר˜  ˜‡י 
"ב˘כר  ‡י˙‡  כט)  י‡,  ר‡‰  (פ'  לעיל  ˘בספרי 
ספרי  ור‡‰  ˘לפנינו.  בספרי  (כ"‰  ו˙יר˘"  ˘˙בו‡ 
‰וˆ‡˙ פינ˜ל˘טיין ˘ם), ו‡"כ מ„מ˘נ‰ כ‡ן וכו˙ב 
בי‡˙  ˘ר˜  כנ"ל  מ˘מע   ,ıל‡ר ˙יכנס  "˘ב˘כר‰ 
וי˘יב‰.  ירו˘‰  ול‡  ‰ביכורים  על  ˘כר  ‰י‡   ıר‡‰
‰ספרי  „ר˘˙  בפי'  ‰ספרי  במפר˘י  ‰˘˜ו"ט  ור‡‰ 
˙כב˘  ˘˙יר˘  מ‰  ב‰.  וי˘ב˙‰  "ויר˘˙‰  ˘ל‡ח"ז 

ו˙˘ב". ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 9 וב˘ו‰"‚ ˘ם.

וי˘יב‰".  ירו˘‰  ‡חר  "מי„   ıיר˙ ‰ב'  בפי'   (8
מנוח‰  ל‰יו˙   ˆ"‡˘ „˘ולל  כ‡ן  מלבי"ם  ‚ם  ור‡‰ 
מל˘ון  [ול‰עיר  כ‡ן  ר‡ב"ע  ור‡‰   .(‡ˆ˙ (כבס"פ 
כ„ברי  מי„  וחיל˜ו  ˘כב˘ו  "ל‡חר  כ‡ן  ‰רמב"ן 

יבו‡ו  "˘מי„  ‰י‡  ‰ספרי  „כוונ˙  ועו„)) 

ל‡  "מי„"  בספרי  ˘מ"˘  כלומר,   ,"ıל‡ר

‰ו‡  ‡ל‡  בכורים,  ‰ב‡˙  חיוב  על  ˜‡י 

 − ˘"מי„   ,ıל‡ר ‰בי‡‰  (ב˘ור˙)  בנו‚ע 

ˆ"ע,  ז‰  פירו˘  מי‰ו   .9"ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡ 

מ'  בסוף  נ‡מר  ז‰  כ˙וב  ˘‰רי  לכ‡ור‰, 

 − ‰בי˙)]  ˘נבחר  ˜ו„ם   − ˘כוונ˙ו  (‡ל‡  ר˘"י" 
"מי„"  מ˘מע  לכ‡ור‰  ‰ספרי  ל˘ון  פ˘טו˙  ‡בל 

.ıחר ‰בי‡‰ ל‡ר‡

בספרי,  ‰„ר˘ו˙  ‰מ˘ך  ‚ם  מובן  ז‰  ולפירו˘   (9
ממ˘יך:  מי„")  ‡ל‡  ו‰י'  ("‡ין  זו  „ר˘‰  ˘ל‡חרי 
בענין  ‰‡מור‰  מˆו‰  ע˘‰   −  ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡  "כי 
בענין  ‰„ר˘ו˙  ˘˘˙י   −  "ıל‡ר ˙יכנס  ˘ב˘כר‰ 
ו‰יינו,  זל"ז,  ב‰מ˘ך  וב‡ו˙  ל‡רı ˜˘ורו˙  ‰כניס‰ 
ל‚בי   "ıל‡ר „"˙יכנס  זו  ב‰בטח‰  ˘‰חי„ו˘ 
בז‰,  ‰ו‡   ıר‡‰ בי‡˙  ‡ו„ו˙  ‰˜ו„מו˙  ‰‰בטחו˙ 
בענין",  ‰‡מור‰  "מˆו‰  (˜בל˙*)  ע˘יי˙  ˘בזכו˙ 

יכנסו ל‡רı מי„

ו‰י'  זו "‡ין  מ˜ור „ר˘‰  בפ˘טו˙   ıמ˙ור [ועפ"ז 
„ו˜‡  ‰ו‡  "ו‰י'"  ל˘ון  ˘בכ"מ  ‡ף   − מי„"  ‡ל‡ 
ס"פ  (‰סמוך,  ‚ו'"  ב‰ניח  "ו‰י'  כמו  זמן,  ל‡חר 
ועו„)  ב.  ב,  (י˘עי‰  ‰ימים"  ב‡חרי˙  "ו‰י'   ,(‡ˆ˙
וכו' וכו' (ור‡‰ ספרי „בי רב כ‡ן) − כי "ו‰י'" ‰ו‡ 
‡ו‰"ח  ור‡‰  בסופו.   ‚ פמ"ב,  (ב"ר  ˘מח‰  ל˘ון 
 (ıבי‡˙ ‰‡ר) „"ו‡ו"˙ ל‰‰"מ רי˘ פר˘˙נו), ובנ„ו
בי‡˙  כי  מי„,  בי‡˙  על  ˘מח‰  ו˘ייכ˙  ‰חי„ו˘ 

‰‡רı בכלל − ‰ובטח‰ מ‡ז.

‡בל ל‰עיר, ˘מ˙ו"כ וי˜ר‡ (‰, ‰. ˘ם, כ‚), ב‰ר 
מ˘מעו  כ˘לעˆמו  "ו‰י'"  „ל˘ון  מוכח  כט)  (כ‰, 
˘ם.  וי˜ר‡  ומלבי"ם  ‰ר‡ב"„  פי'  ור‡‰  "מי„". 

ו‡כ"מ].

שנכנסו  לאחרי  רק  היתה  בפועל  העשיה  שהרי   (*

(הובא  ספרי  וראה  כאן).  עה"ת  ש"ך  גם  (ראה  לארץ 

אלא  והי'  "אין  כט)  (יא,  ראה  פר'  לעיל   (7 בהערה 

בענין  האמורה  מצוה  עליך  ˜בל  יביאך  כי  מיד  מיד, 

בשכר שתבוא ותירש". וראה מפרשים שם.

[ובזית רענן כאן "בשכרה − פי' ב˘ביל‰", כלומר, 

עשו מצוה זו לאחרי ירושה וישיבה כי בשבילה אתם 

נכנסים לארץ].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

◇ ◇ ◇

ו‰בי‡ור בז‰:

בבחי'  ˘י‰י'  ‰עוב„  ל‡„ם  וי‚רמו  ‰˜ב"‰,  ˘ל  "„רכיו"  בבחי'  י‰יו  ˘‰מˆוו˙  כ„י 

נ˘מ˙ו.  עˆם  עם  ב˘ע˙ ˜יום ‰מˆוו˙  ל˜ב"‰  י˙˜˘ר  ˘‰‡„ם  ע"י  ז‰  − ‰רי  "ו‰לכ˙" 

וב‡˘ר נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ ממעל ממ˘10" − בלי ‚בול.

וכו'  חסי„"  רחום,  ˘ל "חנון,  פרטי˙  מˆו‰  בכל  נ˘מ˙ו  עˆם  י‚ל‰ ‡˙  ˘‰‡„ם  וע"י 

[˘ז‰ו ‰מ˘מעו˙ ˘ל: "‡ף ‡˙‰ ‰י‰ חנון; ‡˙‰ ‰י‰ רחום; ‡˙‰ ‰י‰ חסי„" − ˘‡˙‰ 

 ˙‡ ‰מˆוו˙  ב˙וך  ימ˘יך  ‰ו‡  ‡זי   − וחסי„]  רחום  חנון,  ˙‰י‰  מ‰ו˙ך  בעˆם  בעˆמך, 

‰˜ב"‰ עˆמו − "‰˜ב"‰ נ˜ר‡ חנון, ‰˜ב"‰ נ˜ר‡ רחום, ‰˜ב"‰ נ˜ר‡ חסי„".

ז‡˙ ‡ומר˙: כ‡˘ר י˜יים ‰‡„ם מˆוו˙ מ˙וך מסירו˙ נפ˘, ב‡מונ‰ פ˘וט‰ ˘למעל‰ 

י‰י‰  כביכול  ˘‰˜ב"‰  עי"ז  פועל  מכוח ‰נ˘מ‰, ‰"‰  ור˜  ב‡ ‡ך  ˘ז‰   − ו„ע˙  מטעם 

נמ˘ך − למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰.

‰נ‰ כי כן, ‰‰ילוך ‰בל˙י-מו‚בל ˘ל ‰‡„ם ב‡ מכוח נ˘מ˙ו ‰ו‡, כ‡˘ר ‰ו‡ מ‚ל‰ 

בנ˘מ˙ו ‡˙ „בי˜ו˙‰ ב‡לו˜ים חיים − ˘למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰. ו‡˙י ˘פיר ˘‰עלי' 

‰י‡ מכוח ‰‡„ם.

◇ ◇ ◇

ממ˘",  ממעל  ‡לו˜‰  "חל˜  ˘‰י‡  נ˘מ˙ו   ˙‡ בעˆמו  וי‚ל‰  ‰‡„ם  ילך  ב‰  ‰„רך 

ויזכ‰ ל"ו‰לכ˙ ב„רכיו":

„רך  עובר˙  ר˜  ˘‰י‡  (‡ל‡  ‰‡לו˜י˙11  מ‰נפ˘  ‰י‡  ‰י‰ו„י  ˘ל  ‰‡מי˙י˙  ‰חיו˙ 

ו‡ילו  נו‚‰"12,  ב"˜ליפ˙  ומ˜ורו ‰ו‡  ומו‚בל,  ‚˘מי  ˘‰‚וף ‰ו‡  ‰‚ם  ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙), 

מ˙בטל  ל‡  ˘‰‚וף  ר˜  ל‡  ז‡˙  עם   − ממ˘"  ממעל  ‰נ˘מ‰ ‰ט‰ור‰ ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜‰ 

כלפי ‰נ˘מ‰, ‡ל‡ ‡„רב‰, ‰נ˘מ‰ ‰י‡ ‰חיו˙ ˘ל ‰‚וף!

(מˆ„-עˆמ‰).  ב‚וף  ב‚ילוי  ‡ינ‰  ‰‚וף,   ˙‡ ‰מחי‰  ˘בנ˘מ‰  ‰‡לו˜י˙  ‰חיו˙  ‡בל, 

לו חיים מכוח ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙:  י‚ל‰ ‡יך ‡יברי ‰‚וף̆  וחוב˙ ‰‡„ם ל‚לו˙ ‡ו˙‰ בעˆמו,̆ 

ב„יו˜ כמו ‰‚וף, ˘חי ב‚ילוי מ‰נפ˘ ‰חיוני˙, ומי„ כ‡˘ר ‰נפ˘ רוˆ‰ לע˘ו˙ „בר מ‰ − 

עם ‰מˆו‰ − ו‰י‡ כל כול‰ מרˆונו ˘ל ‰˜ב"‰. ובמיל‡ חסר − לכ‡ור‰ − ב‰ענין „"עבו„˙ ‰‡„ם"?

[ל‰בנ˙ ענין ז‰ בטוב, ח˘וב לעיין במ˜ורי ‰„ברים, ב‰ע' 13 ב˘יח‰ ˘בל˜ו"˘, ובמˆויין ˘ם]. 

10) ˙ני‡ רפ"ב.

בז‰  מכניס  ועו˘‰,  פועל  ˘‰‡„ם  ו„בר  „בר  ˘בכל  מפני  ב‰ם,  ˘עוס˜ים  ‰עניינים  מ‡ו„  נו‚ע  ולכן   (11
כוחו˙ ‡לו˜י˙ כו' („"‰ ב˘ע‰ ˘‰˜„ימו ˙ער"ב עמ' „).

12) ˙ני‡ ספ"‡.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

מˆיי˙ים ‡ברי ‰‚וף "˙יכף ומי„ בלי ˘ום ˆיווי ו‡מיר‰ ל‰ן ובלי ˘ום ˘‰יי' כלל"13, כך 

‰ו‡ ‚ם מכוח ‰נפ‰"‡, ˘כ‡˘ר ‰‡„ם מ˙על‰ ל„ר‚‡ כזו ˘‰ו‡ מר‚י˘ ˘‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙ 

‰י‡ ‰י‡ חייו ‰‡מי˙יים − יע˘ו ‰‡יברים כמעˆמם ‡˙ רˆון ‰נפ‰"‡. וכמוב‡ בירו˘למי14 

"‡נ‡ מחז˜ טיבו לר‡˘י „כ„ ‰ו‰ מטי מו„ים ‰ו‡ כרע מ‚רמי'"15.

˘‰נפ‰"‡  ע„  ל‡לו˜ו˙,  כ"כ  עˆום  לביטול  לבו‡   ,‡„ סביל  מוח‡  כל  ל‡ו  ו‡מנם 

˙‰י' ˘ולט˙ ב‚וף כמו ‰נפ˘ ‰חיוני˙. וע"כ ‰˜„ים למˆו˙ "ו‰לכ˙ ב„רכיו" ‡˙ מˆו˙ 

"ובו ˙„ב˜", וכל˘ון ‰רמב"ם בז16‰: ו‰מˆו‰ ‰˘י˘י˙ ‰י‡ ˘ˆונו ל‰„ב˜ עם ‰חכמים 

‰חבר‰  מ‡ופני  ‡ופן  בכל  עמ‰ם  ול‰˘˙˙ף  בי˘יב˙ם  ול‰˙מי„  עמ‰ם  ול‰˙ייח„ 

‰„עו˙  ול‰‡מין  במע˘י‰ם  ל‰„מו˙  בז‰  לנו  ˘י‚יע  כ„י  ובעס˜  ובמ˘˙‰  במ‡כל 

כן  ‚ם  ‰ˆווי  ז‰  נכפל  וכבר  ˙„ב˜.  ובו  י)  (ע˜ב  י˙ע'  ‡מרו  ו‰ו‡  מ„ברי‰ם  ‰‡מ˙יו˙ 

וז‰  ו˙למי„י‰ם  בחכמים  ‰„ב˜  בו  ול„ב˜‰  ‰פירו˘  וב‡  בו  ול„ב˜‰  ע˜ב)  (ס"פ  ו‡מר 

ל˘ון ספרי.

לרוכב,  כמרכב‰  ב˙כלי˙  ל˜ב"‰  בטל  ˘‰ו‡  ב˙"ח,  ומ˙˜˘רים  נ„ב˜ים  „כ‡˘ר 

ר‡˘י  ו‰חכמים  כל-‡ח„ ‰י‡ „רך ‰ˆ„י˜ים  ˘ל  יני˜˙ ‰חיו˙  ב˙ני‡17  ˘כמבו‡ר  ומכיון 

נ„ב˜  כ‡י'  ‰"ז   − ‰‰מון  נ˘מו˙  ל‚בי  ומוח  ר‡˘  בחינ˙  ˘‰ם  ˘ב„ורו,  י˘ר‡ל  בני 

ב˘כינ‰ ממ˘, ו‰‚וף ˘לו נע˘‰ כלי לנ˘מ‰, כנ"ל.

‰„בי˜‰  ע"י  ‰˜ב"‰  עם  ל‰˙‡ח„   − כללי  ענין  ‰ו‡  ˙„ב˜"  „"ובו  ‰ˆיווי  וע„יין 

˘יוכל  ל‡לו˜ו˙,  ברכ‰  מחזי˜  כלי  בכלל  ‰‚וף  נע˘‰  ˘עי"ז  וב˙למי„י‰ם,  בחכמים 

ל˜יים בו "ו‰לכ˙" בלי ‚בול. ‡מנם, ‰‰ילוך בפועל ‰ו‡ ע"י מע˘‰ ‰מˆוו˙ − ˘‰מע˘‰ 

‰ו‡ ‰עי˜ר.

13) ˙ני‡ פכ"‚.

14) ברכו˙ פ"ב, ס‰"„.

מו‰ר˘"ב,  כ"˜ ‡„מו"ר  נ"ע ‡ו„ו˙ ‡ביו  מו‰ריי"ˆ  לכ"˜ ‡„מו"ר   (284 (ע'  בל˜וטי-„יבורים  וע„"ז   (15
˘‰ר‚יל ‡˙ ‚ופו ˘י˙נ‰‚ ע"פ ‰ור‡ו˙ ‰˙ור‰.

לעולם  בנו‚ע  ‚ם  ‡ל‡  ‰‡לו˜י˙,  ‰נפ˘  ‰ור‡ו˙  כפי  ˘י˙נ‰‚  ל˜בוע  ˘‡פ˘ר  מˆינו  ל‚וף  בנו‚ע  ר˜  ול‡ 
˘‰י‰  עמ' 104)   ˘"˙  ıספר-‰˘יחו˙ ˜י) נ"ע  מפ‡ריט˘  ר' ‰לל  על ‰ר‰"ח  כמסופר  ולחל˜ו,  ‰˜˘ור ‡ליו 
יור„  ו‰י‰  מעˆמם,  נעˆרים  ‰סוסים  ‰יו  ל‚˘ר  מ‚יעים  ‰יו  וכ‡˘ר  ‚˘רים,  על  בע‚ל‰  לנסוע  ˘ל‡  מנ‰‚ו 

ועובר בעˆמו.

16) ספר ‰מˆו˙ ע˘‰ ו. מספרי.

17) פ"ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

 − וי˘יב‰  ירו˘‰  ל‡חר  ‰יינו  „"בי‡‰" 

‡פי'  "בי‡‰",  ˘נ‡מר‰  מ˜ום  „כל  ילפינן 

 − נסכים)  פר˘˙  ל˘ון "י˘יב‰" (כ‚ון  בלי 

‰יינו נמי ר˜ ל‡חר ירו˘˙ ‰‡רı ו‰י˘יב‰ 

ל‰„י‡,  מ˙ב‡ר  ˘ם  ומ‰מ˘ך ‰סו‚י‡  ב‰. 

ב‰  ˘נ‡מר   − „פר˘˙נו  ביכורים  „מˆו˙ 

י˘יב‰,  ל˘ון  ו‚ם  בי‡‰  ל˘ון  פר˘˙נו)  (רי˘ 

ב‰  וי˘ב˙  ויר˘˙‰   ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡1  "כי 

‡ל‡  מי„  חיוב‰  ‡ין  ו„‡י  לכו"ע   − ‚ו'" 

כל  „‡ין  ונמˆ‡  וי˘יב‰,  ירו˘‰  ל‡חר 

[„ל‡  ביכורים  לענין  ביניי‰ו  פלו‚˙‡ 

בי‡‰  ˘נ‡מר‰  מ˜ומו˙  לענין  נחל˜ו ‡ל‡ 

בל‡ י˘יב‰].

‡ל‡ „נר‡‰ לומר „ב‡מ˙ ‡יכ‡ למי„˜ 

וב‰˜„ים  ביכורים,  ל„ין  פלו‚˙‡ ‚ם  מכ‡ן 

„‰נ‰  ˘ם,  ‰סו‚י‡  מן  ‰עול‰  „˜„ו˜ 

מבו‡ר ‰˙ם „‰פלו‚˙‡ ‡ם ללמו„ ממˆו˙ 

מלך לכל בי‡ו˙ ˘ב˙ור‰ ‰י‡ מחמ˙ ˘‚ם 

לך ‰כ˙וב" „‰בי‡‰ ‰י‡  "פרט  בביכורים 

 ‰"‰ לכ‡ו'  ו˘וב  וי˘יב‰,  ירו˘‰  ל‡חר 

˘ני כ˙ובים ‰ב‡ים כ‡ח„ (˘מלמ„ים „בר 

‡ח„) ו‡ין ללמו„ ב‰ם בנין ‡ב ל˘‡ר „יני 

‰˙ור‰, כ„˜יי"ל בכל ‰˘"ס „˘ני כ˙ובים 

„‡י„ך  ‡ל‡  מלמ„ים2,  ‡ין  כ‡ח„  ‰ב‡ים 

˘ני  ב‚„ר  ‰וי  „ל‡  ‰כ‡  „˘‡ני  ס"ל  מ"„ 

כ˙יב  חסר  ‰מסור‰  ע"פ  ‡˘ר  ‡ומרים  י˘   (1
ב˙ור‰ − ור‡‰ (ע"ז ט, ‡-ב) ˙נ‡ ˙וספ‡‰ (ובערוך 
‚ם  ור‡‰  ע"‡.  ˘ם,  ע‰"‚  ‰וב‡   − (‰ב')  ספר  עמ' 
ב˙ו˘בע"פ,  כ˘מע˙י˜ים  ‰ע')  ובסוף  ˘ם  ר˘"י 

ובכ˙יב˙ פי' ‰כ˙ובים

בנין  מיני'  „נלמו„  ‰כ˙וב  כוונ˙  ‰י˙‰  „‡ילו   (2
‡ב − ‰י' לכ˙וב ל‰ו„יעו ר˜ במ˜ום ‡ח„ ו‡נן נילף 
מ„ל‡  ו„‡י  ‡ל‡  ‰מ˜ומו˙,  כל  בכלל  ‰˘ני  למ˜ום 
יליף ‰כ˙וב ‰˘ני מחברו ˘"מ „„ו˜‡ ב‰ני ˙רי ול‡ 
בכל ‰˙ור‰ (ר‡‰ ר˘"י ˜י„ו˘ין כ„, ‡. פסחים מ‰, 

 .(‡

ל„יי˜  י˘  ומע˙‰  כ‡ח„3.  ‰ב‡ים  כ˙ובים 

בבריי˙‡ ‰נ"ל "‰ו‡יל  מ‰ו „˜‡מר  ‰יטב 

לך  ופרט  ס˙ם  ב˙ור‰  בי‡ו˙  ונ‡מרו 

וי˘יב‰  ירו˘‰  ל‡חר  מ‰ן  ב‡ח„  ‰כ˙וב 

˘‰ו‡  [‡ל‡  ˘ם  בספרי  ‡˘כחן  (וכן  כו'" 

ס˙ם  בי‡ו˙  ב˙ור‰  "נ‡מרו  מ"„]  ל‡י„ך 

ופרט ב‡ח˙ מ‰ם ˘‡ינו ‡ל‡ ל‡חר ירו˘‰ 

וי˘יב‰ כו'"), וסוף סוף ‰ל˘ון ˙מו‰ ‡חר 

ל‡חר   .  . ‰כ˙וב  לך  "פרט  בבכורים  ˘‚ם 

‰כ˙וב  ‰וי  ל‡  ומלך  וי˘יב‰",  ירו˘‰ 

‰יחי„י ˘פרט לך. ‡יבר‡, „בפ˘טו˙ ‡י"ז 

בז‰  כי  כן  ˘נ˜ט  י"ל  כי  ‚מור‰,  ˜ו˘י‡ 

כ˙ובים  ˘ני  ˘יט˙ו „ל‡ ‰וו  ‚ופ‡ ‰„‚י˘ 

„ר˘ני  מ‚„ר ‡מיר˙  ומ"מ  כ‡ח„4.  ‰ב‡ים 

‰כי  בל‡ו  ל‰לן  ˘יוכח  מ‰  ולפי  יˆ‡.  ל‡ 

„‡˘כחן ˘יט‰ מחו„˘˙ בבריי˙‡ ‡חרינ‡ 

‚ם  „‡כן  ח„˘‰,  ב„רך  יבו‡ר   − „ספרי 

‚מור  ב„יו˜  ‰ו‡  זו  בבריי˙‡  ‰ל˘ון 

‡ינו  מלך  ‚בי  ˘נ˙פר˘  ‰„ין  ב‡מ˙  כי 

בביכורים.

 ב 
וי˘יב‰  ירו˘‰  ‡י  פלו‚˙‡  „י˘  יח„˘ 

‰יינו „יחי„ ‡ו „רבים

לכ‡ו'  ˘מˆינו  מ‰  ב‰˜„ים  ויבו‡ר 

פר˘˙נו.  רי˘  „ספרי  בבריי˙‡  ˙ימ‰  „בר 

"ו‰י'  „ביכורים  ‰פסו˜  על  „רי˘נן  „˘ם 

‡ל‡  ו‰י'  "‡ין   −  "ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡  כי 

˘חיוב  לכ‡ור‰,  ‰„ר˘,  ומ˘מעו˙  מי„". 

זו)  בפר˘‰  מ„בר  (˘בו  ביכורים  מˆו˙ 

בב'  ל‰˘מיע  ‰כ˙וב  ˘‰וˆרך  ˆריכו˙‡  מ˘ום   (3
‰מ˜ומו˙. עיי"˘ בסו‚יין.

4) וכל כ˙וב מ‰ם י˘ בו ˆריכו˙‡ יחי„י˙.
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ב‰‡ „חיוב ביכורים ˙לוי בירו˘‰ וי˘יב‰
‡ין  „לכ‡ו'  י˘יב‰,  בלי  בי‡‰  ב‰ם  ˘נ‡מר‰  מˆוו˙  ‚בי  ‰˘"ס  פלו‚˙˙  י˜„ים 

פלו‚˙‡  „י˘  יח„˘   / ‰בריי˙‡  ל˘ון  ב„יו˜  וי˜˘‰  ביכורים;  ב„ין  פלו‚˙‡  ביני‰ם 

‡י ירו˘‰ וי˘יב‰ ‰יינו „יחי„ ‡ו „רבים / יוסיף בבי‡ור ‰פלו‚˙‡ בז‰ בין ‰בריי˙‡ 

„ספרי למ"„ ˘ב˘"ס

 ‡ 
נ‡מר‰  י˜„ים פלו‚˙˙ ‰˘"ס ‚בי מˆוו˙̆ 
ב‰ם בי‡‰ בלי י˘יב‰, „לכ‡ו' ‡ין ביני‰ם 
פלו‚˙‡ ב„ין ביכורים; וי˜˘‰ ב„יו˜ ל˘ון 

‰בריי˙‡

„‡יפלי‚ו  ‡-ב),  (לז,  ב˜י„ו˘ין  ‡י˙‡ 

‡ל‡  ‡ינו  ˘חיובן  מˆוו˙  לענין  ˙נ‡י 

˙נ‡  „לח„  ל‡רˆם,  י˘ר‡ל  בי‡˙  ל‡חר 

בו  ˘נ‡מר  מ˜ום  "כל  י˘מע‡ל  ר'  „בי 

וי˘יב‰"  ירו˘‰  ל‡חר  ‡ל‡  ‡ינו  מו˘ב 

‚בי  ב)  טו,  (˘לח  „ספרי  מבריי˙‡  (ו‰ו‡ 

‡ל  ˙בו‡ו  "כי  נסכים  פר˘˙  „רי˘  ˜ר‡ 

מˆוו˙  „כל  פירו˘,  מו˘בו˙יכם"),   ıר‡

‡ין   −  ıב‡ר "י˘יב‰"  ל˘ון  ב‰ן  ˘נ‡מר 

מי„   ıיורי˘ו ‡˙ ‰‡ר˘ ל‡חר  חיובן ‡ל‡ 

„בי  ˙נ‡  ול‡י„ך  ב‰.  וי˙יי˘בו  ‰עממין 

בי‡ו˙  ונ‡מרו  "‰ו‡יל  ‰˙ם  י˘מע‡ל  ר' 

מ‰ן  ב‡ח„  ‰כ˙וב  לך  ופרט  ס˙ם  ב˙ור‰ 

ירו˘‰  ל‡חר  כל  וי˘יב‰ ‡ף  ירו˘‰  ל‡חר 

‰יינו  מ‰ן"  „"‡ח„  פירו˘,  וי˘יב‰", 

„כ˙יב  מלך  מינוי  במˆו˙  בר˘"י)  (כמבו‡ר 

 ıר‡‰ ‡ל  ˙בו‡  "כי  י„)  יז,  ˘ופטים  (פ'  ב‰ 

‡˘ימ‰  ו‡מר˙  ב‰,  וי˘ב˙‰  ויר˘˙‰  ‚ו' 

מלך  ‚בי  ‰כ˙וב  ומ„פיר˘  ‚ו'",  מלך  עלי 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פניניםפנינים

"˙פ‡ר˙ם" ˘ל 
בעלי ˙˘וב‰

‡˙ ‰' ‰‡מר˙ ‰יום ל‰יו˙ לך ל‡ל˜ים 
‚ו' ו‰' ‰‡מירך ‰יום ל‰יו˙ לו לעם ס‚ול‰

ו‰ב„ל‰,  ‰פר˘‰  ל˘ון  ‰ו‡  ו‰‡מירך]  [‰‡מר˙ 
‰ב„ל˙ו לך מ‡ל˜י ‰נכר כו' . . ‰ו‡ ל˘ון ˙פ‡ר˙ כמו 

י˙‡מרו כל פועלי ‡ון
(כו, יז-יח. ר˘"י)

‚ו„ל  מרומזים  ˘ב‰ם  ר˘"י  „ברי  לב‡ר  י˘ 
מעל˙ ‰˙˘וב‰:

‡ומו˙  על  י˘ר‡ל  מעל˙  מבו‡ר  ז‰  בכ˙וב 
ס‚ול‰".  "עם  ו‰ם  ‡ל˜יו,  ‰ו‡   '‰˘ בז‰  ‰עולם 

ובמעל˙ם זו ˘ל י˘ר‡ל י˘נם ˘ני ‡ופנים.

כלל  ו˜רב‰  ˘ייכו˙  ל‰ם  ˘‡ין  כ‡לו  י˘נם 
ב‰˘י"˙,  ˙מי„  ‰ם  „בו˜ים  כי  ‰נכר",  ל"‡ל˜י 
ועוס˜ים ר˜ ב˙ור‰ ובמˆוו˙. וי˘נם כ‡לו ˘נכ˘לו 
ל"‡ל˜י ‰נכר",  ל‰ם ˜רב‰  ו‰יי˙‰  בעבירו˙,  ר"ל 
בכוחם  כי  ו‰‡מירך",  ב"‰‡מר˙  נכללים  ומ"מ 
˘ייכו˙ם  ˘פוס˜˙  ר˜  ל‡  ו‡ז  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙ 

ל"‡ל˜י ‰נכר" ‡ל‡ ˘"ז„ונו˙ נע˘ו לו כזכיו˙".

˘ל‡  ‡לו  ˘ל  ˘מעל˙ם  לח˘וב,  ‡פ˘ר  ‰י' 
‚„ול‰  ‰נכר",  ל"‡ל˜י  כלל  ˘ייכו˙  ל‰ם  ‰י' 
ו‰‡מירך"  „ב"‰‡מר˙  ר˘"י,  מב‡ר  וע"ז  יו˙ר. 
ו‰ב„ל‰",  ‰פר˘‰  "ל˘ון   .‡ פירו˘ים.  ˘ני  י˘נם 
ו‰וב„לו"  ˘"‰ופר˘ו  ‡לו  על  מרמז  ז‰  „פירו˘ 
‰י'  ל‡  ומעולם  וכיו"ב,  ‰נכר"  מ"‡ל˜י  ל‚מרי 
כמו  ˙פ‡ר˙,  "ל˘ון  ב.  לז‰.  ז‰  ˘ייכו˙  ל‰ם 
על ‡לו  מרמז  ז‰  פועלי ‡ון", „פירו˘  כל  י˙‡מרו 
˘‰יו ˘ייכים ˙חיל‰ ל"פועלי ‡ון", ‡ל‡ ˘‚ם ‰ם 

"י˙‡מרו", ע"י ‰˙˘וב‰.

˙פ‡ר˙",  "ל˘ון  נ‡מר  „וו˜‡  ‰ב'  ובפירו˘ 
‰רע  ‰יˆר   ˙‡ ומכניעים  כופים  ‰˙˘וב‰  ע"י  כי 
וכוחו˙ ‰˜ליפ‰, ו‰"˙פ‡ר˙" ו‰˘בח ˘ע"י כפיי˙ 
י˙יר  כו'  ‡חר‡  מ˘בח‡  "י˙יר  ‰˜ליפ‰  כוחו˙ 

מכול‡" (ל˘ון ‰זו‰ר - זח"ב ˜כח, ב).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 173)

על מי נ‡מר "ל‰˙פ‡ר"?
 ıועמך כולם ˆ„י˜ים לעולם יר˘ו ‡ר
נˆר מטעי מע˘י י„י ל‰˙פ‡ר

(‰פטר˙ פר˘˙נו)

‰ב‡,  לעולם  חל˜  ל‰ם  י˘  י˘ר‡ל  "כל  ˘נינו 
נˆר   ıיר˘ו ‡ר לעולם  כולם ˆ„י˜ים  ועמך  ˘נ‡מר 

מטעי מע˘י י„י ל‰˙פ‡ר" (סנ‰„רין ˆ, ‡).

˘"כל  מ‰כ˙וב  ‰ר‡י'  ‰רי  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰ 
ר˜  ‰ו‡  ‰ב‡"  לעולם  חל˜  ל‰ם  י˘  י˘ר‡ל 
מ˙חיל˙ו, ˘נ‡מר ב‰ "ועמך כולם ˆ„י˜ים, לעולם 
סיום   ˙‡ ‚ם  ‰˙נ‡  מבי‡  מ„וע  ו‡"כ   ,"ıר‡ יר˘ו 

‰כ˙וב "נˆר מטעי מע˘י י„י ל‰˙פ‡ר"?

ירו˘‰ "יר˘ו ‡רı" ‰י‡  בז‰, „‰נ‰  לומר  וי˘ 
‰מ˘נ‰  וכל˘ון  ‰יור˘,  במˆב  ˙לוי  ˘‡ינו  „בר 
(נ„‰  ומנחיל"  "נוחל   - ‡ח„"  בן  "˙ינו˜  ˘‡פילו 
‰י‡  „ירו˘‰  ‰˙ני‡  בספר  וכמבו‡ר  מ"‰),  פ"‚ 

וז‰ו  (פל"‚).  בו"  עמל  ˘ל‡  ע˙˜  ‰ון  לו  ˘"נפל‰ 
 "ıר‡ "יר˘ו  מ‰כ˙וב  במ˙ני˙ין  ר‡י'  ˘מיי˙י  מ‰ 
חל˜  ל‰ם  "י˘  ˘י‰י',  מי  י‰י'  י˘ר‡ל",  ˘"כל 
נו‚ע  ˘‡ינו  "ירו˘‰",  ענין  ז‰ו  כי  ‰ב‡",  לעולם 

בז‰ כלל מˆב ‰יור˘.

י˘ר‡ל  יס˙פ˜ו  ˘ל‡  רˆון ‰˜ב"‰ ‰ו‡  ‡מנם, 
חל˜ם  מ˜בלים  ובמיל‡  "בן",  בבחי'  ˘‰ם  בז‰ 
˘יעב„ו  ‡ל‡  ירו˘‰,  בבחינ˙  ‰ב‡"  ב"עולם 
בעמל  ‰מˆוו˙  ו‡˙  ‰˙ור‰   ˙‡ וי˜יימו  ˜ונם   ˙‡

וי‚יע‰.

"נˆר  ‰כ˙וב  סיום   ˙‡ ‚ם  ‰˙נ‡  מבי‡  כן  ועל 
ו‰ˆורך  ‰נחיˆו˙  על  לרמז  י„י",  ו"מע˘י  מטעי" 
בסיום  ו‡„רב‰,  ועבו„˙ו.  ‰‡„ם  י„י"  ב"מע˘י 
‰כ˙וב נ‡מר "ל‰˙פ‡ר", כי „וו˜‡ ב‡לו ˘עוס˜ים 
בבחינ˙   - וי‚יע‰  עמל  מ˙וך  עˆמם  בכח  במˆוו˙ 

"מע˘י י„י" - "מ˙פ‡ר" ומ˘˙בח ‰˜ב"‰.

(ע"פ ˘יח˙ ˘"פ ‡חרי ˙˘"ל)

„רו˘ ו‡‚„‰


