
‚úיון ˙פ„
ער˘"˜ פר˘˙ ו‡ר‡ ‰'˙˘ע"‰

ערוב – ערבוב ו‰טú˙ מור‡

מכו˙ „ם וˆפר„ע – חמימו˙ במ˜ום ˜רירו˙ 

‡ומרים úו ‚מור – ר˜ במˆוו˙ ˘ú חס„

מˆוו˙ ˙úמו„ ˙ור‰ בúע"ז



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'
ıז‡י‡נ

ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב חיים „ו„ וילהלם, 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

‰מ˘כיל ו‰‰˘כל‰, ‰˙ופס ו‰נ˙פס, פועלים ז‰ בז‰
ופעם ‡מר לי בס‚נון ז‰:

˘ל˘ים  למ„  ˘‰ו‡  מ‰  ‰ו‡,  מז‰  ‰˙ועל˙  למי‚רס,  מ‡מרים  ˘ל˘ים  כ˘לומ„ים 
מ‡מרים ויו„ע ˘טחיו˙ עניני‰ם, ‡בל ‰חו˘ב ומ‰ר‰ר מ‡מר ‡ח„ ˘ל˘ים פעמים בעיון, 
‰נ‰ ‰˙ועל˙ מז‰ ‰ו‡ מ‰ ˘‰מ‡מר לימ„ ‡ו˙ו וב‡מ˙ ל‡מ˙ו ‰נ‰ ז‰ו ˙כלי˙ ‰לימו„.

„‡מר  ב‰‡  חז˜‰  ˘כלי˙  ב‰ס˙כלו˙  ‡רוכו˙  ˘עו˙  „ע˙ו  ל‰עמי˜  ˘כלו  ‰מטריח 
‡יז‰  ב˘כלו  ומ˘י‚  כ˘מ˘כיל  ˘כל  כל  "‰נ‰   :'‰ פר˜  בינונים  ˘ל  בספר  נ"ע  רבינו 
ומלוב˘  ומו˜ף  נ˙פס  ו‰מו˘כל  ב˘כלו,  ומ˜יפו  ˙ופס ‡˙ ‰מו˘כל  מו˘כל ‰רי ‰˘כל 
ב˙וך ‰˘כל ˘‰˘י‚ו ו‰˘כילו", יבין כי ‰מ˘כיל ו‰‰˘כל‰ ‰˙ופס ו‰נ˙פס פועלים ז‰ 
בז‰, ‰מ˘כיל פועל ב‰‰˘כל‰ ו‰‰˘כל‰ פועל˙ ב‰מ˘כיל. ו„ע˙ למבין נ˜ל ל‰בין, כי 
‚ובר˙  לעולם ‰נ‰ ‰‰˘כל‰  מ‰ו˙ו, ‡בל  במˆי‡ו˙  ˘‰ו‡  מ‰  כפי  פועל  מ‰ם  כל ‡ח„ 

בפעול˙‰ על ‰מ˘כיל.

‡˘ר על כן ‰ננו רו‡ים במוח˘, ‡˘ר עפ"י ‰רוב ‰נ‰ ‡לו ‰עוס˜ים במו˘כלו˙ ב„רך 
ו‡ופן ‰‡', ‰נ‰ ‰˘כל˙ם ו‰˘‚˙ם מבי‡ים ‡ו˙ם לי„י י˘ו˙ ו‚סו˙ ‰רוח, וכל ‡˘ר ‰ם 
מ„ו˙  בעלי  ‰רוב  ועל  רוחם,  ורמ˙  עˆמם  מˆי‡ו˙  מ˙רב‰  ‰נ‰  ובמ„ע  בחכמ‰  עולים 
לי„י  ‡ו˙ם  מבי‡ים  ו‰˘‚˙ם  ‰˘כל˙ם  ‰נ‰  ‰ב',  ב„רך  במו˘כלו˙  ו‰עוס˜ים  ˙˜יפו˙. 
ביטול י˘ו˙ם, וכל ‡˘ר ‰ם עולים בחכמ‰ ובמ„ע ‰נ‰ מז„ככים יו˙ר ויו˙ר ומ˙בטלים 

ממˆי‡ו˙ י˘ו˙ם ובעלי מ„ו˙ נעימו˙.

‰נרˆ‰,  ‰˙כלי˙  ˙פעול  ‡˘ר  ˘בלב,  בעבו„‰  ול‰ˆליח  ללמו„  בעזרו  י‰י'  ‰˘י"˙ 
וטוב י‰י' לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˜עח)

 



כ‰

דרכי החסידותדרכי החסידות

לימו„ במ˙ינו˙
מ‰  ‰ו‡  מז‰  ‰˙ועל˙  ‰נ‰  בעיון,  פעמים  ˘ל˘ים  ‡ח„  מ‡מר  ומ‰ר‰ר  ‰חו˘ב 

˘‰מ‡מר לימ„ ‡ו˙ו וב‡מ˙ ל‡מ˙ו ‰נ‰ ז‰ו ˙כלי˙ ‰לימו„

◇ ◇ ◇

‰ממ‰ר ‡וב„ ו‰מ˙ון מרויח 
במו˘כלו˙: ‰ממ‰ר  עוס˜  לכל  כ‰כלל ‰י„וע  במ˙ינו˙,  ˙חל˙ ‰כל ‰ו‡ ‰‰˙עס˜ו˙ 
ל„ר‚‡  מ„ר‚‡  ו‰עלי'  ˘כלי˙,  סבר‡  בכל  ו‰‰˙עכבו˙  מרויח; ‰מ˙ינו˙  ו‰מ˙ון  ‡וב„, 

מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, מעמי„ ‡˙ ‰מ˘כיל על בסיס נ‡מן ברום בל˙י מ˘וער.

‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר‰"˜ ‡„מו"ר מו‰ר"˘ ‡מר ל‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע:

י„י  על  בעיון, ‰נ‰  פעמים  ו˘מונים  ˘˘ים  מ‡מר ‡ח„  ו‰ר‰ור  במח˘ב‰  כ˘חוזרים 
‰מוח   ˙‡ מכ˘ירים  ונו˘‡‰,  ‰˘כל‰  ב˙וכן  לח˘וב  ‰מוח   ˙‡ ˘מר‚ילים  זו  ר‚ילו˙ 

ל‰יו˙ כלי ל˜בל ˘כל עˆמי.

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע ‡מר לי:

ללמו„  מכמו  פעמים,  ˘ל˘ים  מ‡מר ‡ח„  עיוני˙  במח˘ב‰  לחזור  יו˙ר  ומועיל  טוב 
˘ל˘ים מ‡מרים למי‚רס, כי ב‰לימו„ „˘ל˘ים מ‡מרים יו„ע ענינים ˘טחים, ובמח˘ב‰ 

עיוני˙ ˘ל˘ים פעמים מ‡מר ‡ח„, ב‡ ‰ו‡ על עˆם נו˘‡ ‰ענין במ‰ו˙ ˘כלו ‰עˆמי.

˘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˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
עי˜ר מכ˙ ערוב – ערבוב

מ„וע ‰בי‡ ר˘"י טעם מכו˙ „ם וˆפר„ע במכ˙ ערוב? / מ„וע ‰בי‡ ‰˜ב"‰ מכ˙ ערוב ‡ם ל‡ 
רˆ‰ ל‰רו‚ ‡˙ ‰מˆריים? / בי‡ור „ברי ר˘"י במכ˙ ערוב - ˘מכ˙ ערוב ב‡‰ בעי˜ר ל‰ב‰יל 

‡˙ ‰מˆריים, ולז‰ ‰י' עי˜ר ‰מכ‰ ˘‰חיו˙ ב‡ו בערבובי‡

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

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
‰'„ם' ו‰'ˆפר„ע' בעבו„˙ יˆי‡˙ מˆרים ‰רוחני˙

יˆי‡˙ מˆרים בעבו„˙ ‰‡„ם / ‰יˆי‡‰ מ‰'מיˆרים ו‚בולים' „˜„ו˘‰, ו‰'מכו˙' ˘מבי‡ים לכך 
/ ‰חמימו˙ ו‰˜רירו˙ ל˜„ו˘‰

̇  ח"‡ ˘יח‰ לפר˘˙נו) (ע"פ ל˜וטי ˘יחו

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚
לימו„ ˙ור‰ ב˘בעים ל˘ון

יבי‡ „ברי ‰מפר˘ים בבי‡ור ‰נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡ בפלו‚˙‡ ‡ם ˙ור‰ נ‡מר‰ בכל ל˘ון ‡ו בל˘ון 
‰˜ו„˘ „ו˜‡, ויסי˜ „לכו"ע י˘ ‚„ר ˙למו„ ˙ור‰ ‚ם ב˘‡ר ל˘ונו˙ – ע"י ˙ר‚ום ‰˙ור‰ לכל 
ל˘ון ע"י מ˘‰ בר"ח ˘בט / יב‡ר ב‰מ˘ך לז‰ כללו˙ ‚„ר "מ˘נ‰ ˙ור‰" ˘נ‡מר "מפי עˆמו" 

˘ל מ˘‰, ‡ף ˘‰‡ומר „‡ין ‰˙ור‰ מפי ‰‚בור‰ ‰"ז כופר

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו, ˘יח‰ לר"ח ˘בט)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
עבו„˙ ‰' – ˆע„ ‡חר ˆע„

יוכל  עי"ז  ור˜  ל‰יו˙ ˆע„ ‡חר ˆע„,  בז‰ ˆריך  ˘‰ס„ר  עבו„˙ ‰˘י"˙,  ב„רכי  מכ˙בי ˜ו„˘ 
לעלו˙ ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
לימו„ במ˙ינו˙

‰חו˘ב ומ‰ר‰ר מ‡מר ‡ח„ ˘ל˘ים פעמים בעיון, ‰נ‰ ‰˙ועל˙ מז‰ ‰ו‡ מ‰ ˘‰מ‡מר לימ„ 
‡ו˙ו וב‡מ˙ ל‡מ˙ו ‰נ‰ ז‰ו ˙כלי˙ ‰לימו„



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

עי˜ר מכ˙ ערוב – ערבוב
מכ˙  ‰˜ב"‰  ‰בי‡  מ„וע   / ערוב?  במכ˙  וˆפר„ע  „ם  מכו˙  טעם  ר˘"י  ‰בי‡  מ„וע 
˘מכ˙   - ערוב  במכ˙  ר˘"י  „ברי  בי‡ור   / ‰מˆריים?   ˙‡ ל‰רו‚  רˆ‰  ל‡  ‡ם  ערוב 
ב‡ו  ˘‰חיו˙  ‰מכ‰  עי˜ר  ‰י'  ולז‰  ‰מˆריים,   ˙‡ ל‰ב‰יל  בעי˜ר  ב‡‰  ערוב 

בערבובי‡

ל‡חר ˘ב‡ו על מˆרים ˘לו˘˙ ‰מכו˙ ‰ר‡˘ונו˙ - „ם, ˆפר„ע וכנים – ב‡ים „ברי 
‰‰˙ר‡‰ על ‰מכ‰ ‰רביעי˙, מכ˙ ערוב: "כי ‡ם ‡ינך מ˘לח ‡˙ עמי, ‰נני מ˘ליח בך 

ובעב„יך ובעמך ובב˙יך ‡˙ ‰ערוב ו‚ו'" (פר˘˙נו ח, יז). ובפירו˘ ר˘"י: 

"מ˘ליח בך – מ‚ר‰ בך . . ‡˙ ‰ערוב – כל מיני חיו˙ רעו˙ ונח˘ים וע˜רבים בערבובי‡ 
ו‰יו מ˘חי˙ים ב‰ם; וי˘ טעם ב„בר ב‡‚„‰, בכל מכ‰ ומכ‰ למ‰ זו ולמ‰ זו: בטכסיסי 
מעיינו˙י',  מ˜ל˜ל  ב˙חל‰   – עיר  על  כ˘ˆר‰  מלכו˙  כס„ר  עלי‰ם,  ב‡  מלכים  מלחמו˙ 
מ˜ר˜רים  ‰ˆפר„עים  וכן  ולב‰לם,  ליר‡ם  ב˘ופרו˙  ומריעין  עלי‰ם  ˙ו˜עין  כך  ו‡חר 

ו‰ומים וכו', כ„‡י˙‡ במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡". 

(ב‡  וז"ל ‰˙נחומ‡  ˙נחומ‡;  במ„ר˘  מ‰מבו‡ר  חל˜ ˜טן  ר˜  כ‡ן  ר˘"י ‰בי‡  ו‰נ‰, 
י, כב): 

"מלך ב˘ר ו„ם, כ˘מ„ינ‰ מור„˙ עליו מ˘לח עלי' ל‚יונו˙ ומ˜יפים ‡ו˙‰. ב˙חיל‰ 
˜ול).  (בעלי  ˜ל‡נים  עלי‰ם  מבי‡   – ל‡  ו‡ם  מוטב,   – חזרו  ˘ל‰ם;  ‰מים  ‡מ˙  סוכר 
עלי‰ם  מבי‡  ל‡ו –  ו‡ם  מוטב,  חזרו – ‰רי  חˆים.  ב‰ם  יור‰  ל‡ו –  ו‡ם  מוטב,  חזרו – 
ברבריים (‡נ˘י עם לועז). חזרו – מוטב, ו‡ם ל‡ו – מבי‡ עלי‰ם „ורמוסיו˙ („בר כב„ 
מ‡ו„). חזרו – מוטב, ו‡ם ל‡ו – מבי‡ זור˜ ב‰ם נפט. חזרו – מוטב, ו‡ם ל‡ו – מ˘ליך 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

כי  מ‰מ„‰  מועט  ל‡ט  ל‡ט  ˘‰‰ליכ‰ ‰י‡  ˘נ„מ‰  ממ‰  ול‰˙פעל  ל‰˙ר˘ם  ...ו‡ין 
 ıי ‡פ˘ר ל˘ער ‡מי˙˙ ‰‰ליכ‰, וע"פ ‰נרמז בסוף ‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ ˘‰ע˙˜˙ ‰ˆל ב‡ר‡
טפח ‰ו‡ לפי (ובמיל‡ ‚ם ‚ורם) ‰ילוך ‚ל‚ל ‰˘מ˘ בר˜יע ‡לפים מילין וכו' וי˙ר על 

כן ל‡ין ˜ı כו'3 (ול‰עיר מ˙ני‡ פר˜ כ"ו בענין ‰ˆל).

(˘ם ח"ח ‡‚ר˙ ב'רנח)

במ‰ „ברים ‡מורים ˘י˘ ללכ˙ ˆע„ ‡חר ˆע„...
בפירוט ‡יז‰  ומסיים  ע˙‰,  חייו  וס„ר  עליו  עבר  מ‡˘ר  כו˙ב  בו   .  . למכ˙בו  במענ‰ 

בעיו˙:

...‰˙חל‰ וס„ר ב˙˜ון ‰מ„ו˙. 

 מובן ˘‡ין ל˜בוע מסמרו˙ בז‰ ˘‰רי ˙לוי ‰רב‰ ב˙כונ˙ ‰נפ˘ ˘ל כל ‡ח„ ו‡ח„ 
‡ו  ‡ו˙ו,  ‰מכירים  בסביב˙ו,  ‡˘ר  ‡נ"˘  ז˜ני  עם   ıי˙ייע ולכן  ˘וו˙,  „יעו˙י‰ם  ו‡ין 
˘יפרט עניניו לפני‰ם, ו‰ם יורו‰ו. ונ˜ו„‰ כללי˙ ב˙˜ון ‰‡מור ‰ו‡, ‰ליכ‰ ˆע„ ‡חר 

ˆע„ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ ול‡ „לו‚ ו˜פיˆ‰, ˘‡ין ענינם ‡ל‡ ‰ור‡˙ ˘ע‰ לע˙ מן ‰ע˙ים.

כמובן ‰„ברים ‡מורים ב‰נו‚ע ר˜ ל‚„רים ופרי˘ו˙ ב˘טח ‰‡מור, ˘‰רי מ‰ ˘‡סור 
ר˜  ל‡  ˘לכן  וכו',  ˘יבינו ‰‡יסור  ל„ר‚‡  ˘י‚יע  ע„  לימים  לחכו˙  ו‡ין  לע˘ו˙,  - ‡סור 
„ילו‚ ו˜פיˆ‰ ‰ס„ר בז‰ כי ‡ם ע˜יר‰ ל‚מרי ממ˜ום ‰ר‡˘ון למ˜ום ח„˘, ומובן ריחו˜ 
‰מ˜ומו˙ מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰, וע"פ ‰מבו‡ר ב˙ני‡, ˘‰עובר ‡פילו על „˜„ו˜ ˜ל ˘ל 
˘ל  ˜ל  „˜„ו˜  על  ו‰˘ומר ‡פילו  ר"ל,  בי„י ‰חיˆונים  ו˜˘ור ‰ו‡  סופרים ‡סור  „ברי 

„"ס מ˙˜˘ר ומ˙‡ח„ עי"ז עם ‡ין סוף ברוך ‰ו‡, יעוין ˘ם. 

(˘ם חי"ח ‡‚ר˙ ז'טו)

עולם  ע„  מרום ‰מעלו˙  בבחינ˙ ‰˘˙ל˘לו˙ ‰עולמו˙  בנמ˘ל  ל‡ין ˜ı ‰ו‡  כן  על  וי˙ר  ˘ם:  וז"ל    (3
‰ז‰ ‰‚˘מי. וכנו„ע ממ"˘ בזו‰"˜ מענין עליו˙ ‰עולמו˙ ‰עליונים ב‡˙ערו˙‡ „ל˙˙‡ [= ע"י ‰˙עוררו˙ 
‰ו‡  וכן  מנח‰.   ıומ˜ ‡ו  ‰מזבח  ע"‚  ˙ור  ‡ו  יונ‰  בן  ‡ח„  עוף  ב‰˜רב˙  ‰˙ח˙ון]  ז‰  בעולם  ‰‡„ם  מˆ„ 
בכל ‰מˆו˙ מע˘יו˙ כנו„ע מ‰‡ריז"ל. וז"˘ רז"ל ע"פ ו‰˙˜„˘˙ם ו‰יי˙ם ˜„ו˘ים ‡„ם מ˜„˘ עˆמו מעט 

מלמט‰ מ˜„˘ין ‡ו˙ו ‰רב‰ מלמעל‰ וכו'.
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‰מוכרח ‰ו‡ ˘יחליט ˘ז‰ו מטר˙ו וי˙חיל ˙יכף
ב‰חלט,  ומבוטלים  בטלים  „יבורים   - וכו'1  ˘נ‡‰  „בר  על  לכ˙בו  נב‰ל˙י  ...כמובן 
וב‡ים ‡ך ור˜ מ‰ע„ר ס„ר וכו' בכל „רכיו ˘במיל‡ מחלי˘ ברי‡ו˙ ‰‚וף, ממעט בטוב 

לבב ו‰˘מח‰ וכו'.

ומוכרח ‡˘ר סוף סוף יס„ר עˆמו בחיים מסו„רים (וי„וע ע„ כמ‰ „ר˘ ז‰ מכל ‡ח„ 
ו‡ח„ - כ"˜ מורי וחמי ‡„מו"ר). וכוונ˙י פ˘וט‰ - ס„ר ב‡כיל‰ ו˘˙י' ו˘ינ‰ וכו' וע„ 
ומי„ (ו‚ם ‡ין  ˙יכף  מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰  עˆמו  ל˘נו˙   ‰˘˜˘ ו‡ף  פרנס‰.  בעניני  לס„ר 
מוכרח, כי ‡ם) ‰מוכרח ‰ו‡ ˘יחליט ˘ז‰ו מטר˙ו וי˙חיל ˙יכף ל˘פר ‰מˆב ˆע„ ‡חר 
˙"ו  ב‡‰"˜  י„י„יו  עם   ıי˙ייע  - בפועל2  ‰ˆע„ים  בז‰.  יˆליחו  ˘‰˘י"˙  ובטוחני  ˆע„. 

 .ıונ‡מר ו˙˘וע‰ ברוב יוע

בברכ‰ לב˘ורו˙ טובו˙ בכל ‰‡מור ומ˙וך מנוח‰ ˘מח‰ וטוב לבב. 
(˘ם ח"כ ‡‚ר˙ ז'˙˜נ) 

מעט מעט, ‡בל ב˙ו˜ף ‰כי ‚„ול 
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב מ‰נ‰‚˙ו ו‡ו„ו˙ ‰ענינים ‡˘ר לע˙ ע˙‰ ‡ינם בס„ר. 

 ו‰נ‰ בכ‚ון „‡ ‰עˆ‰ ‰י‡ כמבו‡ר בכמ‰ מספרים ‰˜' ˘ל‡ ל‰˙עמ˜ ולבלו˙ ‰זמן 
ב‰˙בוננו˙ במˆב ‡יך ˘‰ו‡ בל˙י רˆוי וכו', כי ‡ם ל‰˙נ‰‚ מ˙‡ים ל‰ור‡˙ נ˘י‡נו ‰˜' 
˘טוב‰ פעול‰ ‡ח˙ מ‡לף ‡נחו˙, ופעול‰ בˆ„ ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ ל‡ ב„רך ˜פיˆ‰ מן ‰˜ˆ‰ 
וע"„  ב‰ליכ‰ „ר‚‡ ‡חר „ר‚‡,  כי ‡ם  ˘ע‰,  ב‰ור‡˙  ז‰ ‡ל‡ ‰נ‰‚‰  ˘‡ין  ‡ל ‰˜ˆ‰, 

˘נ‡מר מעט מעט ‡‚ר˘נו, וכמו ˘נ‡מר ‚ם בלימו„ ‰˙ור‰ ˜ובı על י„ ירב‰.

על  ‚מור‰  חרט‰  ‡ומר˙  ז‡˙  ‚„ול,  ‰כי  ב˙ו˜ף  זו  ‰נ‰‚‰  ל‰יו˙  ˘ˆריכ‰  ופ˘יט‡ 
 ıעבר ˜˘י ‰עורף, ל‰˙חז˜ ב‡ו˙ן ‰ענינים ˘‰וטבו כבר מ˙מול, ˘ז‰ ‚ופ‡ מוסיף מר‰
ב˜יום ‰ענינים ו‰כנ‰ טוב‰ ל‰וספ‰ בז‰ למחר. ו‡ף ˘לכ‡ור‰ יוכל ‰טוען לומר ˘„רך 

‡רוכ‰ ‰י‡ יו˙ר מ„י, ‡בל ‚ם על ז‰ נ‡מר ‡רוכ‰ ו˜ˆר‰... 
(˘ם חי"„ ‡‚ר˙ ‰'רל‚)

ב‰ליכ‰ זו ‰כיבו˘ ‰ו‡ יו˙ר בר ˜יימ‡
...וכבר י„וע מ‰ ˘נ‡מר מעט מעט ‡‚ר˘נו, ולכן ‡ין ל‰˙ר˘ם ‡ם כ„רך רוב מי˘ר‡ל 
בר  יו˙ר  ‰ו‡  ‰כבו˘  כזו  ב‰ליכ‰  ו‡„רב‰  מעט,  מעט  ‰„ברים  ‰ולכים  פב"פ  ‡ˆל  ‚ם 

˜יימ‡...
(˘ם חי"‡ ‡‚ר˙ ‚'˙ר„ע)

1)  מ‰˙וכן נר‡‰ ˘‰כוונ‰ ˘נ‡˙ עˆמו ומי‡וס בחייו וכו'.

2)  כלומר, ‡יז‰ ˆע„ים, ובמ‰ ל‰˙חיל וכו'.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

חזרו –  ‡וכלוסין ‰רב‰.  ב‰ן  מ‚ר‰  ל‡ו –  ו‡ם  מוטב,  חזרו –  בליסטר‡ו˙.  ‡בני  עלי‰ן 
יפ‰, ו‡ם ל‡ו – ‡וסר ‡ו˙ן בבי˙ ‰‡סורין. חזרו – יפ‰. ו‡ם ל‡ו – ‰ור‚ ‚„ולים ˘ב‰ם. 

כך ‰˜ב"‰ ב‡ על מˆרים:

(בעלי ˜ול),  עלי‰ם ˜ל‡נים  - ‰בי‡  חזרו  ל‡   .  . ˘ל‰ם  סוכר ‡מ˙ ‰מים  ב˙חל‰   ...
 - חזרו  ל‡  מ‰˘ח˙˙ם.  ל‰ם  חנינ‡ ‡מר: ˜ר˜ורן ‰י' ˜˘‰  בר  יוסי  רבי  ˆפר„עים.  ‡לו 
יר‰ עלי‰ם חˆים, ‡לו ‰כנים . . ל‡ חזרו - ‰בי‡ עלי‰ם ברבריים, ז‰ ערוב .. ל‡ חזרו 
נפט,  עלי‰ם  - ‰בי‡  חזרו  ל‡  מ˜ני‰ם.  ו‰ר‚ ‡˙  ‰„בר,  ז‰  „ורמוסיו˙,  עלי‰ם  - ‰בי‡ 
ז‰ ‰˘חין .. ל‡ חזרו - ‰˘ליך עלי‰ם ‡בני בליסטר‡ו˙, ז‰ ‰בר„. ל‡ חזרו - ‚יר‰ ב‰ן 
‡וכלוסין ‰רב‰, ז‰ ‡רב‰. ל‡ חזרו - חב˘ן בבי˙ ‰‡סורים, ז‰ חו˘ך .. ל‡ חזרו - ‰ר‚ 

‚„ולים ˘ב‰ם, ˘נ‡מר: ו‰' ‰כ‰ כל בכור".

ב. ו‰נ‰, במפר˘י ר˘"י ˙מ‰ו: מ„וע „ו˜‡ בפסו˜ ז‰ מפר˘ ר˘"י ˘י˘ "טעם ב„בר 
ב‡‚„‰, בכל מכ‰ ומכ‰ למ‰ זו ולמ‰ זו"?

כלומר: ‡ם ‡כן נ„ר˘ טעם – לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – בכל מכ‰ ומכ‰ למ‰ ‰בי‡‰ 
ולמ‰  למ‰ ‰וב‡ו  ס„ר ‰מכו˙,  ב˙חיל˙  מי„  לפר˘ ‰טעם  מן ‰ˆורך ‰י'  ‰˜ב"‰, ‰רי 
ור˜ ‡ז ‰בי‡  ערוב,  מכ˙  ‰רביעי˙,  למכ‰  ע„  ר˘"י  טעם ‡יפו‡ ‰מ˙ין  מ‰  ז‰;  בס„ר 

‡˙ „ברי ‰˙נחומ‡?

[בˆ„‰ ל„רך כ˙ב: "ו‰‡ „ל‡ פר˘"י ז‰ לעיל במכ˙ ‰„ם ובמכ˙ ‰ˆפר„עים; וי˘ לומר, „˜˘‰ לר˘"י 
כיון  עלי‰ם ‰ערוב,  למ‰ ‰' ‰בי‡  כן ˜˘‰,  בערבובי‡", ‡ם  רעו˙  חיו˙  מיני  לפירו˘ו „ערוב ‰ו‡ "כל   –

„נמ˘ך ‡לי‰ם ‡יז‰ ˙ועל˙ בעורן ובב˘רם ו˘‡ר ‰נ‡ו˙; ב˘למ‡ ב˘‡ר מכו˙ - ל‡ ‰י' ˘ום ‰נ‡‰ מ‰ם, 

‡ך ‰י˙‰ מכ‰ ב‰חלט. ולכן פר˘"י ˘י˘ טעם ב„בר". 

נ˘‡ר ‡ח„"  "ל‡  ˘בסיום ‰מכ‰  ל‰„י‡  ר˘"י  פיר˘  כז)  (ח,  בסיום ‰ענין  ˘‰רי  ז‰ ˆ"ע,  בי‡ורו  ‡ך 

מכל ‰חיו˙ – כ„י ˘ל‡ י‰נו מ‰ם! ומע˙‰ ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡]. 

– ‡ין  וכנים  – „ם, ˆפר„ע  במכו˙ ‰˜ו„מו˙  כי  מ˘‰),  (‚ור ‡רי'. ‰ו‡יל  ˘פיר˘ו  י˘   .‚
˜ו˘י מיוח„, מ˘ום ˘‰ם „ברים ‰˘כיחים ומˆויים (מים ועפר), ומובן ‰טעם ˘‰˜ב"‰ 

‰˘˙מ˘ ב‰ם כ„י ל‰בי‡ מכ‰ על מˆרים: 

"על „ם ועל ˆפר„ע ל‡ ˜˘י‡ למ‰ ‰בי‡ם עלי‰ם, מ˘ום „ב‰ו‰ ‰בי‡ עלי‰ם ‰מכו˙, 
לפי ˘‰מים ˜רובים למˆרים ועמ‰ם ˙מי„, וכן ‰ˆפר„עים ˘בי‡ור כי ‰י‡ור ‰ו‡ ‡ˆלם, 

וכן עפר ‰‡רı (˘ממנו ב‡ו ‰כנים)"; 

‡ולם כ˘‰‚יע למכ˙ ערוב – ˘ב‰ ב‡ו חיו˙ רעו˙ מרחו˜ – ‡ז ‰ו˜˘‰ לר˘"י, "˘‰ם 
בל˙י ˘כיחים ור‚ילים, ˘‡ינם „רים עם בני ‡„ם"! ולכן ‰וˆרך ל˙˙ טעם מיוח„. 

ובמ˘כיל ל„ו„ בי‡ר ‰˜ו˘י ‰מיוח„ ˘במכ˙ ערוב ב‡ופן ‡חר, ˘„ו˜‡ ב‰ ‰י' ענין 
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˘ל פ‚יע‰ בחיי ‰מˆריים (מ˘‡"כ ‰מכו˙ ˘לפנ"ז ˘‰יו ר˜ ˆער ‰‚וף), וז"ל: 

נטיל˙  ‰י'  ל‡  „ב‰נ‰ו   - ‰ר‡˘ונו˙  למכו˙  „ומ‰  ˘‡ינ‰  ‰מכ‰,  בטעם  לו   ‰˘˜"
בˆמ‡  למו˙  ול‡  ל˘˙ו˙  ל‰ם  ‡פ˘ר  ˘‰י'  מי˙‰,  ˘ייכ‡  ל‡  „ם  במכ˙  ˘‰רי,  נ˘מ‰. 
ר˜  מו˙  מכ˙  ‡ינ‰  ˆפר„עים  ומכ˙  רז"ל,  כמ"˘  מים  ˘ו˙ים  ‰יו  מי˘ר‡ל  ˘כ˘˜ונים 
ˆער‡ „‚ופ‡ . . ו‚ם מכ˙ ‰כנים ˆער‡ „‚ופ‡ לחו„ ‰י‡. וזו ‰י˙‰ כוונ˙ ‰˘י"˙, ˘ל‡ 

ל‰ר‚ם ‡ל‡ לˆערם, למען יכירו ‡˙ ‚בור˙ו י˙ברך ˘מו ולמען רבו˙ מופ˙יו; 

‡ם כן, מכ‰ זו ˘‰בי‡ עלי‰ם ערוב . . למ‰ ‰בי‡ עלי‰ם חיו˙ רעו˙, ‡ריו˙ ונח˘ים 
‰ממי˙ין, ו‰ל‡ ל‡ ‰י' רˆונו י˙ברך ל‰ר‚ם! ולכך ‰וˆרך רבינו לסיים ב‰‡: 'וי˘ טעם 

ב„ברי ‡‚„‰ בכל מכ‰ ומכ‰ וכו''". 

 ‡ולם ‡ין ‰„ברים מחוורים בפ˘ט „ברי ר˘"י – כי "עי˜ר חסר מן ‰ספר": 

לפי פירו˘ים ‡לו ‰רי כוונ˙ו ˘ל ר˘"י ב‰ב‡˙ ‰מ„ר˘ ‰י‡ לב‡ר בעי˜ר ‡˙ טעמ‰ 
˘ל מכ˙ ערוב, ˘י˘ ב‰ ˜ו˘י מיוח„; 

˘נמˆ‡  ˘מˆיין  (‡ל‡  ערוב  למכ˙  מפר˘ ‡˙ ‰טעם  ‡ינו  בכלל  ר˘"י  בפועל,  ‡ולם 
ב˙נחומ‡), ו‰ו‡ מע˙י˜ ר˜ ‡˙ ‰טעמים ˘ל מכ˙ „ם וˆפר„ע!

„ברי   ˙‡ ב‰בי‡ו  ר˘"י  כוונ˙  ˘עי˜ר  מחו„˘,  ב‡ופן  בז‰  נ"ל  ‰ענין  ולחומר   .„
כלל, ‡ל‡)  ל‡ ‰ע˙י˜ו  ˘ר˘"י  ערוב,  מכ˙  על  ˘ב˙נחומ‡  ל‰טעם  (ל‡  ‰˙נחומ‡ ‰י‡ 
על  ‰˙נחומ‡  מ„ברי  ר˘"י  ˘‰ע˙י˜  וז‰ו  ˆפר„ע;  מכ˙  על  ‰˙נחומ‡  ˘מבי‡  ל‰טעם 
מכ˙ „ם וˆפר„ע ו˙ו ל‡ – כי ז‰ מ‰ ˘נו‚ע לפירו˘ו (ור‡‰ ‚ם ב‡ר ב˘„‰ ˘פיר˘ כעין ז‰). 

‰˙נחומ‡  ב„ברי  ר˘"י  מס˙ייע   – ערוב  מכ˙  בענין  ˜ו˘י‡  ליי˘ב  ˘כ„י  ו‰יינו, 
˘נ‡מרו במ˜ורן בנו‚ע למכ˙ ˆפר„ע. 

בי‡ור ‰ענין (ב‰ב‡ ל˜מן – ר‡‰ ‚ם מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ‡˘˙˜„): 

חיו˙  ˘יבו‡ו  בפירו˘  ‡מר  ול‡   – ‰ערוב"   ˙‡  .  . בך  מ˘ליח  "‰נני  ‰כ˙וב  מל˘ון 
רעו˙ ˘י˘חי˙ו כו' – מובן ˘עי˜ר ‰חי„ו˘ ו‰‰„‚˘‰ כ‡ן ‰י‡ (ל‡ עˆם ז‰ ˘יבו‡ו חיו˙ 

רעו˙, ‡ל‡) ז‰ ˘‰חיו˙ יבו‡ו בערבובי‡. 

עי˜ר  ˘ז‰ו  ע„  „ו˜‡,  בערבובי‡  ‰חיו˙  ˘ב‡ו  ‰„בר  ח˘יבו˙  מ‰י   :‰˘˜ ולכ‡ור‰ 
‰חי„ו˘ במכ‰ זו? 

מלכים  מלחמו˙  – "בטכסיסי  ל˘ון ‰מ„ר˘  ומבי‡ ‡˙  ר˘"י  ממ˘יך  ז‰,  ליי˘ב  כ„י 
ב‡ עלי‰ם . . ˙ו˜עין עלי‰ם ומריעין ב˘ופרו˙ ליר‡ם ולב‰לם וכן ‰ˆפר„עים מ˜ר˜רים 

ו‰ומים": 

מכיון ˘‡ח„ מטכסיסי מלחמ‰ ‰ו‡ לע˘ו˙ פעולו˙ לייר‡ ול‰ב‰יל ‡˙ ‰‡ויב (˘לכן 
ע„"ז  ‰רי  ו‰ומים"),  "מ˜ר˜רים  ˘‰ם  מכיון  מˆרים  על  ‰ˆפר„עים   ˙‡ ‰˜ב"‰  ‰בי‡ 

כב

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

עבו„˙ ‰' – ˆע„ ‡חר ˆע„ 
ור˜  ˆע„,  ‡חר  ˆע„  ל‰יו˙  ˆריך  בז‰  ˘‰ס„ר  ‰˘י"˙,  עבו„˙  ב„רכי  ˜ו„˘  מכ˙בי 

עי"ז יוכל לעלו˙ ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל

ככל ענין ˘ב˜„ו˘‰, ‰ס„ר ‰ו‡ ˆע„ ‡חר ˆע„
ˆע„,  ‡חר  ˆע„  ‡ו˙ו  ˘מחנך  מ‰  עו˘‰  טוב  ‰‡ברך...  ‡ו„ו˙  מ...  למכ˙בו  במענ‰ 
ברוחניו˙,  לכבו˘ ‡"י  ‚ם  למ„ים  ˘מז‰  ‰‚˘מי˙,  י˘ר‡ל   ıבכבו˘ ‡ר נ‡מר  כבר  ו‰רי 

מעט מעט ‡‚ר˘נו... 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ‡‚ר˙ ו'˜עב)

...ככל ענין ˘ב˜„ו˘‰, ‰ס„ר ‰ו‡ ˆע„ ‡חר ˆע„ וכל˘ון ‰כ˙וב ב‰נו‚ע ל‚ירו˘ ‰רע 
ונˆחון ‰טוב, מעט מעט ‡‚ר˘נו. 

(˘ם ‡‚ר˙ ו'רע„)

˙חליט לילך בכיוון ‰רˆוי... ול‰˙חיל בˆע„ ‰ר‡˘ון
למˆב  ‡ח„  ˜יˆוני  רוח  ממˆב  ל‰˘˙נו˙  ‡פ˘ר  ‡י  ‰ר‚יל,  כפי  ‡˘ר  לומר,  ...˜רוב 
˘עלי'  ז‰  מכ˙בי  ב˜בל˙‰  ˙חליט  ‡ם  ומספי˜  ‰כרח  ז‰  ‡ין  ‡בל  ב‰חלט,  ‰פכי  רוח 
לילך בכיוון ‰רˆוי, ז‡˙ ‡ומר˙ לחיים פעילים, ול‰˙חיל בז‰ בפועל בˆע„ ‰ר‡˘ון, ו‡ז 
ˆע„ ‡חר ˆע„ ‰מˆטרפים ‡ח„ ל˘ני ול˘לי˘י, ˙מˆ‡ עˆמ‰ במ˘ך זמן ל‡ ‡רוך ב„רך 

‰מלך, ז‡˙ ‡ומר˙ ‰„רך ‰מוביל‰ לחיים ˘ל סיפו˜ נפ˘י ומ˘ביעים רˆון... 

(˘ם חי"‚ ‡‚ר˙ „'˙˘לז)



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מסרם  ולכן  מ˘‰,  ˘ל  ב„ע˙ו  נ˙לב˘ו 
מ˘‰ לבנ"י כ‡ילו ‰י' ‡ומרם "מפי עˆמו" 
[וי˙ב‡רו עפ"ז „ברי ‰ר‡ב"ן (סל"„ (‰וע˙˜ 
˘פי'   ((‡  ,„ ליבמו˙  רנ˘בור‚  מ‰ר"ב  ב‰‚‰ו˙ 

‰‡ „‡מרו (ברכו˙ כ‡, ב. יבמו˙ ˘ם) „"‡פילו 
במ˘נ‰  בעלמ‡  סמוכים  „רי˘  „ל‡  מ‡ן 
˙ור‰ „רי˘" – "וטעמ‡ מ˘ום „כל ‰˙ור‰ 
ומ‡וחר  מו˜„ם  ו‡ין  נ‡מר‰  ‰‚בור‰  מפי 
פר˘‰  ˙ור‰  מ˘נ‰  ˘סי„ר  מ˘‰  ‡בל 
וי"ל  ל‰„ר˘".  ‡ל‡  סי„ר  ל‡  פר˘‰  ‡חר 
‰ר‡˘ונים  ספרים  ˘ב„'  ‰י‡,  „כוונ˙ו 
(מבלי  מ˘‰  ˘ל  בפיו  ˘ם „בריו  ˘‰˜ב"‰ 
‡ין  מ˘‰),  ˘ל  ו‰˘‚˙ו  „ע˙ו  ‰˙ערבו˙ 
‰כרח „‡יכ‡ טעם ב˘כלו „מ˘‰ בסמיכו˙ 
מ˘‡"כ  סמוכים.  „רי˘  ל‡  ולכן  ‰„ברים, 
במ˘נ‰ ˙ור‰ ˘‰„ברים וס„רן ‰˘י‚ מ˘‰ 
 '‰ „ברי   ˙‡ ‡ומר  ‰י'  ומעˆמו  ב„ע˙ו, 
‰„ברים  ˘ס„ר  ב‰כרח  ‡"כ  ‰˘י‚,  ‡˘ר 
מובן ומו˘‚, ו‡יכ‡ למ„ר˘ סמוכים – "ל‡ 

סי„ר ‡ל‡ ל‰„ר˘"].

רמיז‡  „ל‡  מי„י  ליכ‡  ‚בי  ‰נ"ל  וע"פ 
˘‰וˆרך  ˘‰טעם  לומר,  י˘   – ב‡וריי˙‡ 
(˘‰˙‚לו˙  מ˘‰  ב˙ור˙  כז‰  ענין  ל‰יו˙ 
נ˙לב˘ו  ˘ב˙חל‰  ב‡ופן  ˙‰י'  ‰„ברים 
כי  רבינו) ‰ו‡ –  מ˘‰  ˘ל  ו‰˘‚˙ו  ב„ע˙ו 
„‰נ‰  ˘בע"פ.  ˙ור‰  ל‚„ר  ‰"יסו„"  ז‰ו 
בנו‚ע ל˙ור‰ ˘בע"פ מˆינו „בר ו‰יפוכו: 
מח„ ‚יס‡, ‰˙‚לו˙‰ (מלב„ ‰ענינים ˘‰ם 
‰י‡  ב˜בל‰)  וב‡ו  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰ 
˙ור‰  עניני  ˘‰ם ‰מ‚לים  י˘ר‡ל,  בני  ע"י 
מוכרח˙ „ע˙ו  ובז‰  לימו„ם.  ע"י  ˘בע"פ, 

ל‡י„ך,  ‡בל  ‰˙ור‰;  לומ„  ˘ל  ו‰˘‚˙ו 
 .'‰ „בר  ל‚לו˙  ˙ור‰ ‰ו‡  לימו„  ˙וכן  כל 
‰‡„ם,  ב‰בנ˙  (ל‡  ˙לוי'  ‰‰לכ‰  כלומר: 
‡ל‡) ˘ז‰ו רˆונו י˙', כי מ‰ו˙‰ ˘ל ˙ור‰ 
מסר  ˘‰˜ב"‰  ‡ל‡  י˙',  חכמ˙ו   – ‰י‡ 
ע"י ‰בנ˙ם.  י‚לו ‡ו˙‰  ˘‰ם  לבנ"י  ‡ו˙‰ 
וכיון ˘כל ‰‚„רים ˘ב˙ור‰ ˆ"ל ל‰ם יסו„ 
˘ם  ˘יחול   – ז‰  ענין  לכן  מ˘‰,  ב˙ור˙ 
˙ור‰ ("˙ור˙ ‰'") על „בר חכמ‰ ˘נ˙‚ל‰ 
ע"י „ע˙ו ו‰˘‚˙ו ˘ל ‡„ם נבר‡ – ב˙ור˙ 
י˘נם  ˘ם  ˘‚ם  ˙ור‰,  במ˘נ‰  ‰ו‡  מ˘‰, 
˘ני ˜ˆוו˙ ‡ל‰, ˘‰י‡ „בר ‰' ˘נ˙לב˘‰ 
˘י˘נו  ועי"ז  מ˘‰,  ˘ל  ו‰˘‚˙ו  ב„ע˙ו 
‚„ר ז‰ ב˙ור˙ מ˘‰, נמ˘ך כן ‚ם בכללו˙ 

˙ור‰ ˘בע"פ28.

‡מ‡י  טעם,  בטוב  יו˙ר  י˙ב‡ר  ומע˙‰ 
˙ור‰ – "ב˘בעים  מ˘נ‰  עם ‡מיר˙  ביח„ 
˘ע"י ‡מיר˙  כ˘ם  כי  ל‰ם".  פיר˘‰  ל˘ון 
מ˘נ‰ ˙ור‰ פעל מ˘‰ ˘‰˘‚˙ ‰˙ור‰ ˘ל 
נע˘י˙  כללי ‰˙ור‰)  לפי  בן ‡„ם (‰לומ„ 
‡ו˙‰  ˘לומ„ים  (ו˜ו„ם   '‰ מ˙ור˙  חל˜ 
נ˙ן  "‡˘ר  ‰˙ור‰,  ברכ˙  לברך  חייבים 
‰ל˘ון  בענין  ‰ו‡  כך   – ˙ור˙ו")   ˙‡ לנו 
ל˘ון  ˘"ב˘בעים  ˙ור‰,  ב‰  ˘לומ„ים 
פיר˘‰ ל‰ם" כ„י ˘יחול ‚„ר ˘ל ˙ור‰ ‚ם 
"מ„בר  ˘‰˜ב"‰  ל˘ון  (˘‡ינ‰  ל˘ון  על 
בנ"‡,  ל˘ונו˙  ועם,  עם  ל˘ון)  ‡ל‡  בו", 

כנ"ל ב‡רוכ‰.

ור‡‰   .(12 (ע'  ˘ם  חי"ט  ל˜ו"˘  ‚ם  ר‡‰   (28
ל˜ו"˘ חט"ז ע' 208.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‰חיו˙  כ‡˘ר  כי  ולב‰לם",  "ליר‡ם  כ„י  בערבובי‡  ‰חיו˙   ˙‡ ‰˜ב"‰  ‰בי‡  בנ„ו"„, 
ב‡ו˙ ב‡ופן ˘כל מין לעˆמו ‡ין ‰ב‰ל‰ ‚„ול‰ כ"כ, ‡בל כ˘ב‡ים ‰רב‰ חיו˙ מ‰רב‰ 
מינים ובערבובי‡ – ‡ז ‰ב‰ל‰ ו‰יר‡‰ ‚„ולו˙ ביו˙ר, וזו ‰י˙‰ ‰כוונ‰ כ‡ן – ל‰ב‰יל 

ולייר‡ ‡˙ מˆרים. 

[ויומ˙˜ לפ"ז ‰‰מ˘ך לל˘ון ר˘"י ב˙חיל˙ ‰„יבור – "כל מיני חיו˙ רעו˙ ונח˘ים 
וע˜רבים בערבובי‡ ו‰יו מ˘חי˙ים ב‰ם"; ועל ז‰ ‰ו‡ ˘ממ˘יך ר˘"י: "וי˘ טעם ב„בר 
ב‡‚„‰", כלומר: ‰"‡‚„‰" מוסיפ‰ טעם ב‡ו˙ו „בר ˘נזכר ˜ו„ם - ו‰ו‡ ‰"ערבובי‡"]. 

מ˜ר˜רים  "(וכן ‰ˆפר„עים   – „ברי ‰˙נחומ‡  ל‰מ˘ך  לˆיין  ר˘"י  ˘מוסיף  ומ‰   .‰
ו‰ומים) וכו' כ„‡י˙‡ ב˙נחומ‡" – י˘ לפר˘ כך: 

ל‡חר מ‰ ˘נ˙ב‡ר, ע„יין ‡ין ‰ענין ח„ וחל˜ ל‚מרי, כי: ‰ן ‡מ˙ ˘מ‰ ˘‰חיו˙ ב‡ו 
מזכיר  למ‰  סוף  סוף  ‡בל  ‰מˆריים,  ‡ˆל  מיוח„˙  לב‰ל‰  ˘‚רם  „בר  ‰ו‡  בערבובי‡ 
ו‰˘חי˙ו  רעו˙  חיו˙  ˘ב‡ו  ‰„בר  עˆם  וכי  "ערוב"?  ˘ל  ז‰  פרט  ר˜  במפור˘  ‰כ˙וב 

‡ינו נח˘ב?!

(נע˙˜  ˆפר„ע  מכ˙  בענין  ‰˙נחומ‡  „ברי  ל‰מ˘ך  ומרמז  ר˘"י  מסיים  ז‰  וליי˘ב 
לעיל ס"‡), ˘˘ם ‡י˙‡: "˜ר˜ורן ‰י' ˜˘‰ ל‰ם מ‰˘ח˙˙ם". כלומר: ‰"רע˘" ˘ע˘ו 

‰ˆפר„עים ‰טרי„ ‡˙ ‰מˆריים יו˙ר מ‡˘ר עˆם ‰ילוכם וכו'; 

ו‡ין  מ‡ו„,  ע„  ב‰מכ‰  ‚„ול  עי˜ר  ˘ז‰ו  ערוב,  מכ˙  לנ„ו"„,  בנו‚ע  ‚ם  מובן  ˘מז‰ 
˘‚רם  "ערבובי‡"  ˘ל  ז‰  פרט  ˘ם  על  "ערוב"  ב˘ם  נ˜ר‡˙  ‰מכ‰  כל  ‡ם  ל‰˙פל‡ 

ל"רע˘" עˆום ונור‡. 

ו„ו"˜ בכ"ז. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

‰‡ם ‰יו ‚' מכו˙ ‰ר‡˘ונו˙ 
‚ם ב‡רı ‚ו˘ן

ו‰פלי˙י ביום ‰‰ו‡ ‡˙ ‡רı ‚ו˘ן ‡˘ר 
עמי עומ„ עלי' לבל˙י ‰יו˙ ˘ם ערוב
(ח, יח)

‰ר‡˘ונו˙  ‰מכו˙   '‚ ‚ם  ב‡ם  ‰ר‡˘ונים  נחל˜ו 
בפירו˘  ב‰ם  נ‡מר‰  ˘ל‡  ‡ף  ‚ו˘ן,   ıב‡ר ‰יו  ל‡ 
"ו‰פלי˙י ‚ו'". ‰‡בן עזר‡ כ˙ב (ז, כ„. ור‡‰ ˘ם, כט) 
"מכ˙ ‰„ם ו‰ˆפר„עים ו‰כנים ‰י˙‰ כולל˙ ‰מˆריים 
ו‰עבריים". ‡ך ב˘ו"˙ ‰ר„ב"ז (ח"‡ סי' ˙˙י‚) חל˜ 
עליו ו‰˜˘‰ „"‡ם ‰מכ‰ ‰י˙‰ ‚ם לי˘ר‡ל מ‰ ר‡י' 
ל„ע˙  ‰ו‡  (וכן  י˘ר‡ל"   ˙‡ ˘י˘לח  לפרע‰  ב‰  י˘ 

‰רב‰ ר‡˘ונים, ‰וב‡ו ב˙ו"˘ ו‡ר‡ ז, יז. ח, י‚).

כלום,  כ˙ב  ל‡  ע‰"˙  בפירו˘ו  ˘ר˘"י  מז‰  ו‰נ‰ 
מפ˘וטם  ˘נר‡‰  כפי  ‰„ברים  ‰יו  ˘ל„ע˙ו  מ˘מע 
"ו‰פלי˙י  נ‡מר  ˘ב‰  ערוב  מכ˙  ˘ר˜  כ˙ובים,  ˘ל 
‰מכו˙   '‚ מ˘‡"כ  ‚ו˘ן,   ıב‡ר ‰י˙‰  ל‡  ‚ו'" 
‰ר‡˘ונו˙ ‰יו ‚ם ב‡רı ‚ו˘ן (ו‰‡ „‡י' ב˘מו"ר פ"ט, 
ו‰‚י‚י˙  ‡ח„  בבי˙  וי˘ר‡ל  „"מˆרי  ועו„,  (ו˘"נ)  י 

וי˘ר‡ל  „ם  מלי‡‰  מוˆי‡‰  כו'  ומˆרי  מים  מל‡‰ 
˘ו˙‰ מים כו'" ל‡ ‰וב‡ בפירו˘ ר˘"י ע‰"˙ כלל). 

וˆ"ב ‡מ‡י ל‡ ח˘ ר˘"י ל˜ו˘יי˙ ‰ר„ב"ז?

 '‚ ‰וˆרכו  כ˙ובים,  ˘ל  פ˘וטם  ˘לפי  וי"ל, 
לפעול  בכ„י  ב‡רı ‚ו˘ן,  ל‰יו˙ ‚ם  מכו˙ ‰ר‡˘ונו˙ 

פעול˙ם.

לי‡ור  ˜˘ורו˙  ˘‰יו  ‰ר‡˘ונו˙  מכו˙  בב'  „‰נ‰ 
כח  ו˘ם,  בי‡ור",  ‡˘ר  ‰מים   ˙‡ "ויך  כ  ז,  פר˘˙נו  (ר‡‰ 

י„ע  י„ן  ˘על  ‰כוונ‰  ‰י˙‰  ˆפר„עים")  ‰י‡ור   ıו˘ר"

 ˙‡ ˘"‰ל˜‰  יז),  ˘ם,  (פר˘˙נו   "'‰ ‡ני  "כי  פרע‰ 
מכ‰  ‰˜ב"‰  ‰י'  ל‡  ב‡ם  ו‡"כ  ˘ם).  (ר˘"י  יר‡˙ם" 
‚ם ‡˙ חל˜ ‰י‡ור ‡˘ר ב‡רı ‚ו˘ן, ‰י' פרע‰ חו˘ב 
ל˘לוט   "'‰ ב"יכול˙  ‡ין  ˘ם  ˘נמˆ‡  ‰ע"ז  ˘חל˜ 
 "'‰ ‡ני  "כי  פרע‰  ˘י„ע  ‰˜ב"‰  וכוונ˙  ח"ו,  עליו 

ל‡ ‰י˙‰ מ˙מל‡˙.

וע„"ז במכ˙ כנים, מכיון ˘‰כוונ‰ ‰י˙‰ ל‰ר‡ו˙ 
‰י‡"  ‡ל˜ים  "‡ˆבע   – מ‰˜ב"‰  מ‚יע‰  ˘‰מכ‰ 
 ıבכל ‡ר ל‰יו˙  טו), ‰י˙‰ ‰מכ‰ ˆריכ‰  ח,  (פר˘˙נו 

מסויים,  חל˜  על  ר˜  ‰מכ‰  ‰י˙‰  ב‡ם  כי  מˆרים. 
ל‰עלו˙  יכלו ‰ם  ˘ל‡  חו˘בים „‡ף  ‰יו ‰חרטומים 
יכולים  ‰יו  ו‡‰רן  ˘מ˘‰  מז‰  ‡ך  כלל,  ‰כנים 

˘‚ם ‰ם  ר‡י'  ז‰  מסויים, ‰רי  חל˜  על  ר˜  ל‰עלו˙ם 
מו‚בלים, ו‡י"ז "‡ˆבע ‡ל˜ים".

על  ‚ם  י‰יו  ‰ר‡˘ונו˙  מכו˙   '‚˘ נˆרך  ‰י'  ולכן 
˘"מ‡˙  ‰˜ב"‰  ‰ר‡‰  ˘כבר  ‡חרי  ‡בל  ‚ו˘ן.   ıר‡
‰' ‰י˙‰ ז‡˙", ‰רי מכ‡ן ו‡ילך ‰נ‰ "ו‰פלי˙י ביום 
‰יו  ול‡  ‚ו'",  עלי'  עומ„  עמי  ‡˘ר  ‚ו˘ן   ıר‡  ˙‡

‰מכו˙ במ˜ום מו˘בם ˘ל בנ"י.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 45 ו‡ילך)

„בר ו‰יפוכו במכ˙ ˘חין
ול‡ יכלו ‰חרטומים לעמו„ לפני מ˘‰ 
מפני ‰˘חין 
(ט, י‡)

˘חין  במכ˙  „וו˜‡  מ‰  מפני  ‰מפר˘ים,  ‰˜˘ו 
מ˘‰",  לפני  לעמו„  ‰חרטומים  יכלו  ˘"ל‡  מˆינו 

ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים (ר‡‰ רמב"ן כ‡ן, ועו„).

˘חין  במכ˙  ˘מˆינו  מ‰  ב‰˜„ים  ז‰,  לב‡ר  וי˘ 
ז‡˙  ˘במכ‰  ו‰ו‡  ‡חרו˙.  במכו˙  מˆינו  ˘ל‡  „בר 
טבעיו˙.  פעולו˙  כמ‰  לע˘ו˙  ו‡‰רן  מ˘‰  נˆטוו 

ול„ו‚מ‡:

˘‚„ל‰  „וו˜‡,  כב˘ן  פיח  ל˜ח˙  ˆריכים  ‰יו   .‡
 ıומ˜ ל˜ח˙  „י  ל‡  ‚ופ‡  בז‰  ב.  ביו˙ר.  חמימו˙ו 
מ˘‰  ˘ל  חפנים  מל‡  „וו˜‡  ˆריכים  ‰יו  ‡ל‡  ‡ח„, 
פיח ‰כב˘ן  לזרו˜ ‡˙  מ˘‰ ‰י' ˆריך   .‚ ו˘ל ‡‰רן. 
 ıר‡ בכל  זרי˜˙ו  בכח  ז‰  פיח  י‚יע  כ‡ילו  בכוח, 
‰‚יע‰  ˘‰מכ‰  ל‰בין  ‡פ˘ר  ‰י'  ז‰  ˘מכל  מˆרים. 

ע"י פעול‰ טבעי˙.

ל‡  „בר,  ˘ל  ˘ל‡מי˙˙ו  לכל,  ברור  ול‡י„ך, ‰י' 
זר˜ו  כ‡˘ר  ˘‰רי,  ‰˘חין.  למכ˙  ‡לו  „ברים  ‚רמו 
‡˙ ‰פיח כבר ל‡ ‰י' חם, ו‚ם כ‡˘ר זר˜ מ˘‰ בכוח 
‰טבע  ב„רך  ‰י'   ‡"‡ ‡‰רן,  ו˘ל  ˘לו  חפנים  מל‡ 

˘י‚יע עי"ז בכל ‡רı מˆרים!

מ˘‰",  לפני  לעמו„  יכלו ‰חרטומים  ˘"ל‡  וז‰ו 
„‡ף  זו.  מכ‰  ב‰בנ˙  ור‚לי‰ם  י„י‰ם  מˆ‡ו  ל‡  כי 
נסים  לע˘ו˙  ‰˜ב"‰  ˘ביכול˙  מ˜ו„ם  כבר  ˘‰בינו 
‰ב‡ו˙  פעולו˙  ע"י  ר˜  ˘ז‰  ח˘בו  ‡בל  ‚לויים, 
ב ‡מˆעו˙  ˘‚ם  ל‰בין  יכולים  ‰יו  ול‡  מלמעל‰, 

פעולו˙ טבעיו˙ יע˘‰ ‰˜ב"‰ נסים ‚לויים כ‡לו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 30 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰˜„מ˙  ב‡רוכ‰  יעויי'  מ˘‰.  ˙ור˙  כמו 
בחילו˜  ‰ר‡˘ונים  לנבי‡ים  ‰‡ברבנ‡ל 
למ‰  ו‡"כ  וכ˙ובים);  נבי‡ים  ˙ור‰  בין 
מ˘‰  „ברי  ‚ם  ˘בכ˙ב  ב˙ור‰  נכללו 
 '„ ˘ל‚בי  וע„  "ברו‰"˜",  (ר˜)  ˘נ‡מרו 

ספרים ‰ר‡˘ונים ‰ם ב‚„ר "מפי עˆמו".

מ‰  „י„וע  בז‰,  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
˘‡מרו (˙עני˙ ט, ‡) "מי ‡יכ‡ מי„י „כ˙יבי 
ופר˘"י  ב‡וריי˙‡",  רמיזי  „ל‡  בכ˙ובי 
˘‰חומ˘  ב‡וריי˙‡,  מ˘‰  רמז‰  "ול‡ 
‰ו‡ יסו„ נבי‡ים וכ˙ובים ובכולם י˘ סמך 
˘כ˘ם  י"ל,  ועפ"ז  ‰˙ור‰".  מן  למˆו‡ 
למˆו‡  סמך  ˘בנ"ך "י˘  ˘ל˙וכן ‰„ברים 
מן ‰˙ור‰", כך ‰ו‡ בנו‚ע ל‡ופן ‰˙‚לו˙ 
˘ם  עלי‰ם  ˘יחול  ˘כ„י  ˘בנ"ך,  ‰„ברים 
"˙ור‰", ˆ"ל "יסו„" ל‰˙‚לו˙ כזו ב˙ור˙ 
˘בספרי  „‰ענינים  כלומר,  עˆמו.  מ˘‰ 
נבו‡‰  ע"י  (˘נ˙‚לו  וכ˙ובים  נבי‡ים 
נבי‡"  "„ברי  ב‚„ר  ר˜  ‡ינם  ורו‰"˜) 
(וכיו"ב), ‡ל‡ ‰ם "˙ור‰". ˘לכן ‰ˆיוויים 
מˆ„  (ר˜)  (ל‡  ל˜יים  ‡נו  חייבים  ˘ב‰ם, 
‰חיוב ל˘מוע ‡ל „ברי ‰נבי‡, ‡ל‡) מˆ„ 
(‡ל‡  ˜בל‰"  "„ברי  ל˜יים  ‰˙ור‰  חיוב 
˙ור‰,  כ„ברי  ‰חומר  ‡ו˙ו  ב‰ם  ˘‡ין 
חמ˘‰ חומ˘י ˙ור‰)23. וי˘ לומר, ˘‰יסו„ 
לז‰ (˘יחול על „ברים ˘נ˙‚לו ע"י נבו‡‰ 
‡ו רו‰"˜ ‚„ר "˙ור‰") ב˙ור˙ מ˘‰ ‚ופ‡, 
"ברוח  (ר˜)  ˘נ‡מר  ˙ור‰,  מ˘נ‰  ‰ו‡ 
מ˘‰,  מ˙ור˙  חל˜   ‰"‰ ומ"מ  ‰˜ו„˘", 
‰‚בור‰  מפי  ומ˘‰  ‰י‡  ˙ור‰  "˘‰כל 

‡מרם".

ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  בפרטיו˙  ר‡‰   (23
„ברי ˜בל‰. ו˘"נ.

‰ז‰ר  „ברי  ‚ם  לב‡ר  י˘  זו  וב„רך 
"˙ור‰  נ˜'  ˙ור‰  ˘מ˘נ‰   (24‡ רס‡,  (ח"‚ 

˙ו˘בע"פ26.  ˘ל  מ˜ור‰  ו‰י‡  ˘בע"פ"25 
ל˙ור‰  ˙ור‰  מ˘נ‰  ˘ל  ‰˘ייכו˙  ובי‡ור 
בכמ‰  ‰מבו‡ר  ב‰˜„ים  פ‰,  ˘בעל 
˘ב„'  בין "פי ‰‚בור‰"  בחילו˜  מ˜ומו˙27 
ספרים ‰ר‡˘ונים ו"פי ‰‚בור‰" ˘במ˘נ‰ 
ע"י  נ˙‚לו  ‰ר‡˘ונים  „ספרים  ˙ור‰, 
מ˘‰,  ˘ל  ב‡מˆעו˙ו  ˘‰י'  ‡ל‡  ‰˜ב"‰, 
ומ˘‰  בפיו,  ‰„ברים   ˙‡ ˘ם  ˘‰˜ב"‰ 
‰˙ערב‰  ˘ל‡  ב‡ופן  בכ˙ב,  מע˙י˜ן  ‰י' 
„ע˙ו ו‰˘‚˙ו ˘ל מ˘‰ במסיר˙ ‰„ברים; 
‰„ברים  ˘‚ם  ‡ף  ˙ור‰,  במ˘נ‰  מ˘‡"כ 
‰‚בור‰",  "מפי  נ‡מרו  ˙ור‰  ˘במ˘נ‰ 
מ˘‰,  ע"י  ‰י˙‰  ‰„ברים  ‰˙‚לו˙  מ"מ 
 '‰ „ברי   ˙‡ מעˆמו  מ„בר  ‰י'  ˘מ˘‰ 
‰˜ב"‰  ˘„ברי  ו‰יינו  ב„ע˙ו.  ‰˘י‚  ‡˘ר 

בס˙רי   – ב  ˜מז,  ויˆ‡  ר"פ  זח"‡  ‚ם  ור‡‰   (24
˙ור‰.

רמו.  (‡ופן  עמו˜ו˙  מ‚ל‰  בספר  וכמבו‡ר   (25
מ˘נ‰  ˘"עניין  ועו„)   .‚ טו,  במ„בר  ל˜ו"˙  ור‡‰ 
י˘ר‡ל  ˘˜יבלו  פ‰  ˘בעל  ˙ור‰  סו„  על  ˙ור‰ ‰י‡ 
‰רמז  ‚ם  וז‰ו   ,"ıל‡ר בכניס˙ם  ˘נ‰  מ'  בסוף 
˘סי„ר  רבי*  ע„  רבינו  ממ˘‰  „ורו˙  ˘"מ'  בכך 
(י˘ר‡ל)  ˘‰מ˙ינו  ˘נ‰  "מ'  „רך  על   – ‰מ˘ניו˙" 

ל˜בל ˙ור‰ ˘בעל פ‰".

26) ול‰עיר מספרי „ברים ˘ם, „"ב‡ר ‡˙ ‰˙ור‰ 
ב‰˜„מ˙  ‰וב‡   – ˙ו˘בע"פ  פירו˘י  כולל  ‰ז‡˙" 

‰רמב"ם לפי‰"מ.

27) ר‡‰ זח"‚ (ז, רע"‡. רס‰, ‡) "מפי ‰‰ו‡ ˜ול 
„‡חי„ בי'". ור‡‰ ל˜ו"˙ ˘‰"˘ כ, ‚. ‡ו‰"˙ ‡מור 
ע'  ח"„  ל˜ו"˘  ו.  ע'  „ברים  ˙˙מ-מ‡).  ע'   '‚ (כרך 
˙פ‡ר˙  ועיין   – ו‡ילך.   10 ע'  חי"ט  ו‡ילך.   1087

י˘ר‡ל למ‰ר"ל פמ"‚.

*) כ"ה במג"ע שם. וצ"ע, שהרי מ' דורות הם עד רב 
אשי (הקדמת הרמב"ם לס' היד).
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˙ור‰  ˘ם  חל  ˘י‰י'   – ו‰˘ני˙  ‰‡ומו˙, 
˙ור‰  בעניני  ˘‰ספרים  ‰‡ומו˙,  כ˙ב  על 
ספרי  ‰ם  ‰רי  ‰‡ומו˙,  בכ˙ב  ˘נכ˙בו 
בזיון  מנ‰‚  ב‰ם  לנ‰ו‚  ו‡סור  ˜ו„˘ 
(ול‡  כו'  ˙ור‰  בעניני  ספרים  וכו'17 [‰יינו 
˜„ו˘˙ כ"„ ספרי ˜ו„˘18). – ור‡‰ ב˘ו"ע 
מ˘"כ  סי"ב)  ס˘ל"„  (‡ו"ח  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
ע"פ ‰˘"ס ו‰פוס˜ים ב‚„ר ˜„ו˘˙ ספרים 

˘‡ינם כ˙ובים בל‰"˜].

 ב 
"מ˘נ‰  ‚„ר  כללו˙  לז‰  ב‰מ˘ך  יב‡ר 
מ˘‰,  ˘ל  עˆמו"  "מפי  ˘נ‡מר  ˙ור‰" 
‰‚בור‰  מפי  ‰˙ור‰  „‡ין  ˘‰‡ומר  ‡ף 

‰"ז כופר

ז‰  כ˙וב  מ„בר  פ˘וטו  לפי  ו‰נ‰, 
‰ז‡˙")  ‰˙ור‰   ˙‡ ב‡ר  מ˘‰  ("‰ו‡יל 
ב‡מיר˙ מ˘נ‰ ˙ור‰, ˘מז‰ מובן, ˘פירו˘ 
ל˘ון"  "ב˘בעים  רבינו  מ˘‰  ע"י  ‰˙ור‰ 

˙וכנו ˜˘ור עם ‰חי„ו˘ „מ˘נ‰ ˙ור‰.

במ‚יל‰  „‚רסינן  מ‰  ב‰˜„ם  ויובן 
מ˘‰  ˙ור‰  ˘במ˘נ‰  „˜ללו˙  ב)  (ל‡, 

˘ב˙ור˙  כ˜ללו˙  („ל‡  ‡מרן  עˆמו  מפי 
מפי ‰‚בור‰  ˘"מ˘‰  בח˜ו˙י),  כ‰נים (פ' 
‡מרן"). וכבר כ˙בו בז‰ (˘"ך ע‰"˙ ו‡ו‰"ח 
ר˜  ל‡  נ‡מר  ז‰  „כלל  ועו„)19,  „ברים.  ר"פ 

17) ר‡‰ פ˙חי ˙˘וב‰ יו"„ סרע"‡ ס˜"כ (מ˘ו"˙ 
חו"י ס˜"ו). ˘ו"ע ‡„‰"ז „ל‰לן בפנים.

(ב„ע˙  ב˘טמ"˜  ‰נ"ל  ‰י"‡  מ„ע˙  ול‰עיר   (18
כ˙וב‰  נ‡מר‰, ‡ם  ל˘ון  בכל  "„‡י ‡מרינן  ר˘"י), 
 ‡‰˙˘" ‰˜ו„˘",  כבל˘ון  ˜„ו˘‰  ‰י‡  ל˘ון  בכל 

ר‡וי' ל˜רו˙ ב‰ בבי˙ ‰כנס˙".

ור‡‰   .‡ רס‡,  ח"‚  בז‰ר  ‰ו‡  מבו‡ר  וכבר   (19

כל  ‡ל‡  ˙ור‰",  ˘במ˘נ‰  "˜ללו˙  לענין 
עˆמו".  מ˘‰ "מפי  ˙ור‰ ‡מר  מ˘נ‰  ספר 
במפר˘ים  ‰‡ריכו  ‰„ברים  ובפירו˘ 
‡יך  „לכ‡ור‰  ועו„)20,  „ברים.  רי˘  (‡ברבנ‡ל 

˙ור‰  חומ˘י  מחמ˘‰  פסו˜  על  ‡פ"ל 
"מפי  (ול‡  ‡מרו  עˆמו"  "מפי  ˘מ˘‰ 
‰י‡  ברור‰  ‰לכ‰  ו‰רי   – ‰‚בור‰") 
. ‡פילו   . מעם ‰'  ˘‡ין ‰˙ור‰  ˘"‰‡ומר 
˙יב‰ ‡ח˙, ‡ם ‡מר מ˘‰ ‡מרו מפי עˆמו 
פ"‚  ˙˘וב‰  ‰ל'  (רמב"ם  ב˙ור‰"  כופר  ‰"ז 
‰"ח (ע"פ סנ‰„רין ˆט, ב))21. ומפור˘ ברמב"ם 

פסו˜ים  "˘מונ‰  לענין  פי"‚ ‰"ו)  ˙פל‰  (‰ל' 

˘בסוף ‰˙ור‰" – "˘‰כל ˙ור‰ ‰י‡ ומ˘‰ 
‡ל‡  טוב‡.  וˆ"ע  ‡מרם".  ‰‚בור‰  מפי 
˘ם)  (מ‚יל‰  ‰˙וס'  „ברי  ע"פ  בז‰  מבו‡ר 
‰˜ו„˘",  וברוח   – ‡מרם  מעˆמו  "מ˘‰ 
˙ור‰  ˘ב)מ˘נ‰  (˜ללו˙  ˘‚ם  כלומר, 
˘נ‡מר‰  ˙ור‰  בכלל  ו‰וי  נ‡מרו  ברו‰"˜ 
"מפי ‰‚בור‰", ‡ל‡ ˘ב"מפי ‰‚בור‰" י˘ 
˘ב„'  ‰‚בור‰"  "פי  (ול‚בי  „ר‚ו˙22  כמ‰ 
ספרים ‰ר‡˘ונים, ‰רי "רו‰"˜" ˘במ˘נ‰ 

˙ור‰ ב‚„ר "פי עˆמו" יי˜ר‡, וכ„ל˜מן).

˘‚„ר‰  בי‡ור, „כיון  ע„יין ˆריך  ‡מנם 
˙ור‰)  חומ˘י  (חמ˘‰  ˘בכ˙ב  ˙ור‰  ˘ל 
˘ונ‰  (ובז‰  ‰‚בור‰"  "מפי  ˘כול‰  ‰ו‡ 
נ‡מרו  ‰ם  ˘‚ם  וכ˙ובים  מנבי‡ים  ‰י‡ 
‡ינם  ‡בל  ברו‰"˜,  ‡ו  בנבו‡‰  ונכ˙בו 
‰‚בור‰"  "מפי  ˘ל  „ר‚‡  ‡ו˙‰  בכלל 

בז‰ ב‡רוכ‰ ‡ו‰"˙ ר"פ „ברים.

מ˘פטים  לפ'  מילו‡ים  ˙ו"˘  בפרטיו˙  ור‡‰   (20
(כרך יט) סל"‚ פ"ב. ו˘"נ.

21) ור‡‰ רמב"ן ב‰˜„מ˙ו לפי' ע‰"˙. ועו„.

לפי  מ˘‡"כ  ‰˙וס'.  ל˘יט˙  לפר˘  ˆריך  כן   (22
˙ירוˆים ‡חרים ‰מוב‡ים ב˙ו"˘ ˘ם. ו‡כ"מ.

י

יינה של תורהיינה של תורה

‰'„ם' ו‰'ˆפר„ע' בעבו„˙ 
יˆי‡˙ מˆרים ‰רוחני˙

ו‰'מכו˙'  „˜„ו˘‰,  ו‚בולים'  מ‰'מיˆרים  ‰יˆי‡‰   / ‰‡„ם  בעבו„˙  מˆרים  יˆי‡˙ 
˘מבי‡ים לכך / ‰חמימו˙ ו‰˜רירו˙ ל˜„ו˘‰

מ˘ום  יום,  בכל  ‰י‡  מˆרים  יˆי‡˙  זכיר˙  ˘מˆו˙  בכך  ‰בי‡ור  ומפורסם  י„וע   .‡
מ‰מיˆרים  ‰יˆי‡‰   – ו‰י‡  ‰‡„ם.  ˘ל  ‰רוחני˙  בעבו„˙ו  מˆרים  יˆי‡˙  ‚ם  ˘˜יימ˙ 
 '‰ עבו„˙  ˘מ‚בילים ‡˙  ‰'מיˆרים'  ו‰ן   ,'‰ לעבו„˙  ˘מנ‚„ים  ‰'מיˆרים'  ו‚בולים, ‰ן 

‚ופ‡ – ˘˙‰י‰ ר˜ ע"פ ‰‚בלו˙ ‰˘כל - טעם ו„ע˙.

מכך מובן, ˘כל פרטי ‰˘˙ל˘לו˙ ‰„ברים ˘ל יˆי‡˙ בני י˘ר‡ל ממˆרים ב‚˘מיו˙, 
מ‰וים ‰ור‡ו˙ ‚ם בעבו„˙נו – יˆי‡˙ מˆרים ‰רוחני˙.

'מכו˙'  ‚ם  י˘  כך  ‰מכו˙,  ‰י‰  מˆרים  ‚לו˙  ˜ו˘י   ˙‡ ל˘בור  ˘‰חל  ˘‰„בר  וכ˘ם 
'מˆרים'  ˘ל  ‰˙ו˜ף   ˙‡ ל˘בור  ‡פ˘רו˙  י˘נ‰  ˘על-י„ם  ‰רוחני˙,  בעבו„‰  „ו‚מ˙ם 

ול‰בי‡ '‚‡ול‰' לנ˘מ‰.

ב. ‰מכ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘‰חל‰ ל˘בור ‡˙ ‚לו˙ מˆרים ‰י˙‰ – מכ˙ „ם.

כמו  ˜„ו˘‰.  ˘ל  ‰יפוכ‰  ‰י‡  ו˜רירו˙  ולחים,  ˜רירים  ˘‰ם  ‰ו‡  ‰מים  ˘ל  טבעם 
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˘מˆינו ב"‡בו˙ „רבי נ˙ן" (פל"„, י) „"ע˘ר‰ נ˜ר‡ו חיים", ו‰ר‡˘ון נמנ‰ ˘ם ‰˜ב"‰ 
חיוניו˙,  ‰י‡  ˘˜„ו˘‰  נמˆ‡,  ב˜ב"‰.  ˘„ב˜ים  ‡ל‰  כל  ול‡חריו  חיים",  ˘"נ˜ר‡ 

וחיוניו˙ מבי‡‰ חמימו˙. נמˆ‡ ˘‰˜רירו˙ ‰י‡ ‰יפוכ‰ ˘ל ‰חיו˙ ˘ב˜„ו˘‰.

˜רירו˙  כ˘˜יימ˙  ‰˜רירו˙.   ˙‡ ל˘בור  י˘  ˘ר‡˘י˙  ‰ו‡  ˘ב„בר  ‰רוחני  ‰מובן 
לעניני ˜„ו˘‰ – ‰רי ‰י‡ מולי„‰ „ברים ‰מנו‚„ים ל˜„ו˘‰. 

‰מים  נ‰פכו  ‚ם  ולכן  ‰˜רירו˙.   ˙‡ ‰מסמלים  במים,  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מכ‰  ‰י˙‰  ולכן 
ב‡‰  ‰˜רירו˙  ˘במ˜ום  „‰יינו,  ‰נפ˘"),  ‰ו‡  ‰„ם  ("כי  חיוניו˙  ‰רי  ‰ו‡  „ם  כי  ל„ם, 

‰חיו˙ ו‰חמימו˙.

בבעלי  ˘בסו‚ ‰„ומם, ‡בל ‚ם  ו‡˙ ‰חמימו˙  מסמלים ‡˙ ‰˜רירו˙  ו‰„ם  ‰מים   .‚
חיים מˆוי סו‚ ‰˜רירו˙. ומובן, ˘‰מסמלים ביחו„ ‡˙ ‰˜רירו˙ ‰ם בעלי ‰חיים ˘נוˆרו 
חי‰  „‰ˆפר„ע  ˆפר„עים",  ‰י‡ור   ıו˘ר" ב‰  „כ˙יב  ˆפר„ע  מכ˙   - ובעניננו  מ‰מים. 

ב‡‚מים ובנ‰רו˙. 

ו‰נ‰, כ˘ם ˘י˘ ענין ‰˜רירו˙ „˜ליפ‰ - ‰˜רירו˙ לענייני טוב ו˜„ו˘‰, כך ‚ם י˘נ‰ 
מטר˙  ‰י˙‰  וז‡˙  „עו‰"ז.  ‰‚˘מיים  לענינים  ו‰‡„י˘ו˙  ‰˜רירו˙   - „˜„ו˘‰  ‰˜רירו˙ 
 - ומ˘‡רו˙יך"  ב"˙נוריך  'בריי˙ ‰מים') „˜„ו˘‰,   -) ˘‰בי‡ו ‡˙ ‰˜רירו˙  ‰ˆפר„עים, 

בחמימו˙ וב‰˙נ˘‡ו˙ ˘ל ‰˜ליפ‰. ˘ז‰ו ‰˘לב ‰˘ני ב˘ביר˙ ‰˜ליפ‰.

˜יימ˙  ˘˙‰י‰  כ„י  ‡ך  ˜„ו˘‰),  (לעניני  ˜רירו˙  ביסו„‰  ‰י‡  ˘‰˜ליפ‰  ‰‚ם  (˘כן, 
 – ‰חמימו˙  ב‰  מˆוי‰  ולכן  ל˜„ו˘‰,  כל˘‰ו  „מיון  ב˜ליפ‰  ‚ם  ל‰יו˙  חייב  ‰בחיר‰ 

בעניני ‰עולם ‰ז‰).

„. ‰‰ור‡‰ מכך בעבו„˙ ‰':

כ„י ל‰פטר מבחינ˙ "מˆרים „לעומ˙ ז‰" י˘ ל‰כניס חמימו˙ וחיו˙ בעניני ‰˜„ו˘‰, 
˘כן ˙חיל˙ם ˘ל כל מיני ‰רע ‰י‡ ‰˜רירו˙. יכול מי˘‰ו ל„מו˙ בנפ˘ו: וכי מ‰ עוול 
‰יפך  ˘ל  „ברים  נע˘ים  ל‡  סוף  סוף  ‰רי  ב˜„ו˘‰?  ‰‰˙ל‰בו˙  ˜יימ˙  כ˘‡ין  י˘נו 

‰˜„ו˘‰!

‡ך י˘ ל„ע˙ ˘‡ין ‰„בר כפי ˘נ„מ‰, ‡י ‡פ˘ר לפסוח על ˘ני ‰סעיפים (ל‡ ל‰˙ל‰ב 
מבי‡‰  ב˜„ו˘‰  ו‰˜רירו˙  ˘כן ‰‡„י˘ו˙  רע),  בעניני  ל‰˙ל‰ב  ל‡  ו‚ם  בעניני ˜„ו˘‰, 

ל‰˘˙˜עו˙ בטומ‡˙ מˆרים ר"ל.

בן  ˘ל  ‰˙ר‚˘ו˙ו  לˆנן  מ‡ומˆ˙  ו‰˘˙„לו˙  רבים  כוחו˙  ‰רע  ‰יˆר  מ˘˜יע  ולכן 
י˘ר‡ל מ‡ל˜ו˙ ו‡פילו כ˘מ˙‚ל‰ נס ומופ˙ ‚לוי ב‡ ‰יˆ‰"ר וטוען: "‡ל לך ל‰˙ר‚˘ 
מכך, ‰ן מ‡מין ‡˙‰ ˘‰כל ב‡ מ‰˜ב"‰, ו‰˜ב"‰ ‰נו כל יכול ˘ל‚ביו ‡ין ˙ופסים כל 
לך  למ‰  כן  ו‡ם  נס.  כז‰  לפעול  'בעי‰'  כל  ‡ין  ˘ל„י„ו  ופ˘וט  כלל,  מ˜ום  ‰עולמו˙ 
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‰˜ו„˘"  ל˘ון  בעלי  כולם  ‡ינם  ‡ולי 
ל˘מוע  בנ"י  כל  ל‰טריח ‡˙  מ˘‰  ‰וˆרך 
ל˘ון?!  ˘בעים  בכל  ‰˙ור‰  כל  פירו˘ 
וי˘ ˘כ˙בו (‰וב‡ ב‡מרי ˘פר על פר˘"י ˙בו‡ 
ע"‰  רבינו  מ˘‰  ˘ר‡‰  "˘מפני  ח)  כז, 

לפיכך  ‡ומו˙  ˘בעים  לבין  י‚לו  ˘י˘ר‡ל 
מ˜ום  ˘ב‡יז‰  ל˘ון  ב˘בעים  ‡ו˙‰  ב‡ר 
ו‚ם  ל˘ון".  ב‡ו˙ו  ילמ„ו  יבו‡ו  ˘י˘ר‡ל 
ז‰  ˘„בר  „כיון  בי‡ור,  „ור˘  ז‰   ıירו˙
בין  י˘ר‡ל  ˘י‚לו  ע„  לפועל  נו‚ע  ‡ינו 
רבינו  מ˘‰  ‰וˆרך  למ‰   – ‡ומו˙  ˘בעים 
פעמים  ˘בעים  ‰˙ור‰  כל   – כ"ז  ללמ„ 
ככולם  בנ"י  ו˘רוב  בל˘ון ‡חר˙  פעם  כל 
˘‡פילו  וכמחז"ל  בכלל,  ‡ו˙ן  ‰בינו  ל‡ 
סנ‰„רין  (ר‡‰  ‰בינום  ‡ח„ים  ר˜  בסנ‰„רין 
מנחו˙  ויו„עים  ˙ו„"‰  ˘ם.  ובר˘"י  ע"ב  רי˘  יז, 

ס‰, ‡) – ול‡ סמך על חכמי י˘ר‡ל ב‡ו˙ם 

לפי ‰נ"ל  בכך. ‡מנם  ˘י‰י' ˆורך  ‰„ורו˙ 
‰י'  מיוח„  „טעם  ‰יטב,  מבו‡ר  ‰כל 
ב˙ר‚ום ז‰, ל‡ ב˘ביל עˆם ‰„בר ˘יוכלו 
מע˘‰,  ב˘ע˙  ל˘ונו˙  ˘‡ר  בעלי  ל‰בין 
˘ם  חל  ˘עי"ז  ‰י˙‰  בז‰  פעול˙ו  ‡ל‡ 
"˙ור‰" על „ברי ˙ור‰ ‰נלמ„ים ע"י בנ"י 

ב˘‡ר ל˘ונו˙]. 

ומע˙‰ י˘ לב‡ר נמי מ‰ ˘מˆינו בנו‚ע 
˘נכפל  ל˘ון,  ב˘בעים  ‰˙ור‰  ל˙ר‚ום 
‰„בר ‚ם בכ˙יב‰ (וכנ"ל ב„ברי ‰˘טמ"˜ ב˘ם 
 ˙‡ רבינו  מ˘‰  ˘פיר˘  „ל‡חרי  ‰ר‡ב"„), 

וז˜ני  "מ˘‰  ˆו‰  ל˘ון,  ב˘בעים  ‰˙ור‰ 
˙עברו ‡˙  ביום ‡˘ר   .  . י˘ר‡ל ‡˙ ‰עם 
‚ו'  ‚„ולו˙  ‡בנים  לך  ו‰˜מו˙  ‚ו'  ‰יר„ן 

ל‰ם  פיר˘‰  ‰‡רבעים  ˘נ˙  ˘בסוף  ב‰‡  חי„ו˘ 
ב˘בעים ל˘ון.

‰˙ור‰  „ברי  כל   ˙‡ ‰‡בנים  על  וכ˙ב˙ 
ח),  ˘ם,  ‡-ב.  כח,  (˙בו‡  ‰יטב"  ב‡ר  ‰ז‡˙ 
ו‰וב‡  סע"‡.  לב,  סוט‰  (מ˘נ‰  ב˘"ס  ו‡מרו 
"ב˘בעים  „‰יינו  ח)  ˘ם,  ˙בו‡  בפר˘"י 

ל˘ון", ‰רי ˘נוסף ע"ז ˘פיר˘ ל‰ם ‰˙ור‰ 
 ˙‡ ˘יכ˙בו  ˆו‰  פ‰,  בעל  ל˘ון  ב˘בעים 
‰˘"ס  „ברי  [ולפי  ל˘ון  ב˘בעים  ‰˙ור‰ 
 '‚"  („ פ"ח,  ˘ם  מ˙וספ˙‡  ב.  (ל‰,  ˘ם  ל‰לן 
מיני ‡בנים ‰יו, ‡' ˘‰˜ים מ˘‰ כו' ו‡˙י‡ 
ב‡ר ב‡ר"14, עול‰ ˘‚ם מ˘‰ רבינו עˆמו 
(כמ"˘  ‡בנים  על  כול‰  ‰˙ור‰  כל  כ˙ב 
מ˘נ˙"ל  וע"פ  (ועו„))15].  סנ"‚  ח"‡   ı"ב˘˙‰

˘˘ני‰ם ˆ"ל, „‰נ‰ ‰רמב"ם  מובן ‰טעם 
‰י˙‰  ˘‰כ˙יב‰  פי'  ˘ם)  סוט‰  (פי‰מ"˘ 

"בכ˙יב˙ כל ‡ומ‰ מ‡לו ‰‡ומו˙". ונמˆ‡ 
פיר˘‰  ל˘ון  בין ‰‡ „"בע'  ˘‡ין ‰חילו˜ 
ל‰ם" וכ˙יב˙ ‰˙ור‰ בע' ל˘ון ר˜ ‡ם ‰י' 
כ˘‰מ„ובר  ‚ם  ‡ל‡  בכ˙ב,  ‡ו  בע"פ  ז‰ 
כ‡ן  ‡ין  [וע„יין  ‰‡ומו˙  בל˘ון  ר˜  ‰ו‡ 
‰‡ומו˙]  „ל˘ון  ‰‡ו˙יו˙  כ˙ב  ˆור˙ 
לפר˘  י˘  [וע„יין  ‰‡ומו˙  בכ˙ב  ר˜  ‡ו 
ור˜  ‰˜ו„˘  בל˘ון  ‰יו  ˘‰„ברים  „‰יינו 
ו‰ם  ‰‡ומו˙16].  ‡ו˙יו˙  בכ˙ב  ˘נכ˙בו 
ו‰כ˙יב‰  ל‰ם"  „"פיר˘‰  ‰ענינים  ˘ני 
˘ם  חל  ˘י‰י'  ‰‡ח˙  פעולו˙,  ב'  ˘‰ם   –
בל˘ונו˙  ‰נלמ„˙  ‰˙ור‰  על  ˙ור‰  ו‚„ר 

ב‚מ'  ‚ריס  בסמוך  בפנים  ‰נסמן   ı"וב˙˘ב  (14
"מ‰ ל‰לן ב‡בנים ‡ף כ‡ן ב‡בנים".

מנח˙  ˘ם.  סוט‰  לע"י  יע˜ב  עיון  ‚ם  ור‡‰   (15
 '‰ (כרך  ויˆ‡  וב‡ו‰"˙   – ˘ם.  ל˙וספ˙‡  ביכורים 
ב‡ר  מ˘‰  „פי'  מ˘מע   .  . „"בסוט‰  ב)  ˙˙ס‡,   –

˘כ˙ב ‡˙ ‰˙ור‰ על ‰‡בנים ב˘בעים ל˘ון".

˘כ˙ב  ˘ם  סוט‰  למ˘נ‰  ב˙וי"ט  ויעויי'   (16
חכ"„  ל˜ו"˘  ור‡‰  ‡ומו˙".  ע'  ˘ל  ול˘ון  "בכ˙ב 
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ב˘בעים  ‰˙ור‰  לכל  מ˘‰  ˘˙ר‚מ‰  ע"י 
בסוף  עˆמו  ˘מ˘‰  ˘עי"ז  „‰יינו  ל˘ון. 
ימיו, בר"ח ˘בט, פיר˘‰ ב˘בעים ל˘ון – 
˙ור8‰,  „ברי  ‚„ר  לכו"ע  בז‰  נכנס  ˘פיר 
וז‰ו ענין פעול˙ו ב˙ר‚ום ז‰ ˘‰‚ם ˘‡י"ז 
‰ל˘ון ˘‰˜ב"‰ מ„בר בו – חל ע"ז ‰‚„ר 
ע"ז  ‡„ם  „מחוייב  וכנ"ל  ˙ור‰,  „„ברי 

בברכ˙ ‰˙ור‰ וכו'.

רבינו  מ˘‰  ע"י  נע˘‰  ז‰  ˘ענין  ו‰טעם 
לבנ"י  נמסרו  ˙ור‰  עניני  כל  כי  „ו˜‡ ‰ו‡, 
מסיני"  ˙ור‰  ˜בל  "מ˘‰  „ו˜‡,  מ˘‰  ע"י 
(רי˘ מס' ‡בו˙), וע„ ˘‡מרו חז"ל (ר‡‰ מ‚יל‰ 

רפמ"ז.  ˘מו"ר   .„"‰ פ"ב  פ‡‰  ירו˘למי  ב.  יט, 

ועו„9) „"כל מ‰ ˘˙למי„ ו˙י˜ ע˙י„ לח„˘ 

‰כל נ‡מר למ˘‰ מסיני". וכן ‰ו‡ בענין ז‰, 
˙ור‰ ‰נ‡מרים  על „ברי  ˙ור‰  ˘ם  ˘חלו˙ 

ב˘בעים ל˘ון יכול‰ לבו‡ ר˜ ע"י מ˘‰.

‚ופ‡,  ב˙ור‰  ‚ם  מˆינו  ז‰  ˘מעין  לומר,  וי˘   (8
˘‰„ו˙‡",  "י‚ר  כמו  ‰עמים,  מל˘ונו˙  ב‰  ˘י˘ 
ו‡˙חנן (ו,  טז),  ב‡ (י‚,  מז),  "טוטפו˙" (ויˆ‡ (ל‡, 
ב˙ור‰  נכללו  ‡לו  ˘˙יבו˙  ˘‰טעם   – ועו„  ח)*) 
˘˙חול  כ„י  ‰ו‡  ‰‚בור‰"),  "מפי  כול‰  (˘‰י‡ 
˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ על ˙יבו˙ ‡לו, ˘עי"ז נע˘ו ל˘ונו˙ 
‰‡ומו˙ מוכ˘רים "ל‰עביר" על י„ם „ברי ˙ור‰**, 
לומ„ים  כ‡˘ר  ‰ל˘ונו˙  בכללו˙  נמ˘ך  ז‰  ומעין 

ב‰ם ˙ור‰.

9) ור‡‰ ‰נסמן בל˜ו"˘ חי"ט ע' 252 ‰ע' 20, 21.

העמים.  לשון  שהוא  שם  רש"י  לשון  וכפשטות   (*
שכז)  ע'  ואתחנן  באוה"ת  הובא  ב.  (תט,  בשל"ה  אבל 

ש"תיבות הנ"ל הם לה"ק ונבללו בלשון יוני או בכתפי 

או באפריקי". ע"ש.

**) וי"ל שעי"ז ניתן הכח להכניס בכ"ד ספרי קודש 
ארמי  בלשון  שהם  (וכיו"ב)  עזרא  בדניאל,  הפרקים 

(דלא כתיבות הנ"ל בחומש, שלפי השל"ה הם תיבות 

בלה"ק, כבהערה הקודמת).

[ובז‰ י˙יי˘ב נמי ‚ופו ˘ל „בר, ב˘ביל 
‰˙ור‰   ˙‡ לפר˘  רבינו  מ˘‰  ‰וˆרך  מ‰ 
בנ"י  ˘‰רי  ל˘ון,  ב˘בעים  לי˘ר‡ל10 
ו.  יב,  ב‡  (מכיל˙‡  כמחז"ל  בל‰"˜,  „ברו 
(על  ובלבו˘  ל˘ונם11.  ˘ינו ‡˙  ˘ל‡  ועו„) 
‡ינם  ‡ולי  "„ח˘˘  כ˙ב  ˘ם)  „ברים  פר˘"י 

‰בינו‰ו  ול‡  ‰˜ו„˘  ל˘ון  בעלי  כולם 
כלום, „ו„‡י עם רב כזו ˘‰ם יו˙ר מ˘˘ים 
לכך  ל˘ונו˙ ‰רב12‰,  בעלי  ב‰ם  י˘  רבו‡ 
כיון  כלומר  ל˘ון,  ב˘בעים  ר˘"י  ‡מר 
ל˘ונו˙  ˘‡ר  בעלי  ב‰ם  י˘  ˘מ‡  ˘ח˘˘ 
‰˘בעים  בכל  ל‰ם  לפר˘  ‰וˆרך  ו„‡י   .  .
מ‡ו˙ו  ˘מ‡  מפ˜˙  מיניי‰ו  „‰י  ל˘ונו˙ 
ו‰ם  ב‰ם  י˘  לפר˘  ˘ל‡  ˘י˘‡ר  ל˘ון 
ˆע"‚,  פירו˘ו  לכ‡ור‰  ‡בל  יבינו‰ו".  ל‡ 
‰מ˙ין  למ‰  מז‰,  ח˘˘  רבינו  מ˘‰  „‡ם 
 ˙‡ לפר˘  ˘נ‰,  ‡רבעים  בסוף  ע˙‰,  ע„ 
˙יכף  כן  ע˘‰  ול‡  ל˘ון,  ב˘בעים  ‰˙ור‰ 
מפני "ח˘˘  וכי  ז‡˙,  ועו„  מ"˙13.  ל‡חרי 

10) בר˘"י סוט‰ (ל‰, ב „"‰ ‰י‡ך למ„ו ‡ו‰"ע) 
לב‡  ‡ל‡  ל˘ון  ב˘בעים  לכו˙ב‰  נˆטוו  ˘"ל‡ 
ל‡ו˙ם  פ‰  פ˙חון  י‰‡  ˘ל‡  ‰רוˆ‰  כל  וללמ„‰ 
(ור‡‰  ללומ„‰"  מ‰יכן  לנו  ‰י'  ל‡  לומר  ‰‡ומו˙ 

‚ם ר„"˜ י‰ו˘ע ח, לב).

11) ור‡‰ ר„"˜ ˙‰לים ˜י„, ‡.

 – רב"  ˘‰"ערב  לח)  (יב,  ב‡  פר˘"י  ר‡‰   (12
"˙ערובו˙ ‡ומו˙ ˘ל ‚רים".

˘ב‡ו  „"‡חר  ˘ם,  פר˘"י  על  ב˘„‰  בב‡ר   (13
‰‡ומו˙  ‰יו  ועו‚  סיחון  כב˘  ˘כבר  ‰יר„ן  לעבר 
˘נפל  י]  כט,  נˆבים  ר˘"י  [ור‡‰  ל‰˙‚ייר  ב‡ין 
ל˘‰"˜  מכירים  ‰יו  ל‡  ו‰ם  ‰עמים  כל  על  פח„ם 

לכן ‰וˆרך מ˘‰ לב‡ר ‰˙ור‰ בע' ל˘ון".

ו‚ם לפמ˘"כ ‰˘טמ"˜ „‰מ"„ (˘ם) „"כל ‰˙ור‰ 
˙ור‰  למ„  ס"ל „כ˘מ˘‰  נ‡מר‰"  ל˘ון  בכל  כול‰ 
 .  . ל˘ונו˙  מ˘‡ר  ‚רים  ב‰ם  ˘‰יו  "לפי  לי˘ר‡ל, 
˘י˘  ˆ"ל  לכ‡ור‰  בל˘ונו",  לכ‡ו"‡  מלמ„‰  ‰י' 
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לˆ‡˙ מן ‰כלים ול‰˙ר‚˘ כל כך?"

ו‡„י˘ו˙  ˜רירו˙  ול‰בי‡  ‰‡ל˜י˙  ‰‰˙פעלו˙   ˙‡ לˆנן  ‰י‡  ‰רע  ‰יˆר  ˘ל  כוונ˙ו 
ל˜„ו˘‰ - ˘ז‰ו ‰מ˜ור לטומ‡˙ מˆרים.

ו‰פ˙רון ‰ו‡ - ל‰כו˙ ‡˙ ‰יˆר במכ˙ "„ם". „‰יינו - ל‰בי‡ בו חמימו˙, ‰˙ל‰בו˙ 
וחיו˙ בעניני ˜„ו˘‰.

‰˜רירו˙   ˙‡ ל‰פעיל  י˘  כך  („ם),  ˜„ו˘‰  ˘ל  ‰חמימו˙   ˙‡ ל‰פעיל  ˘י˘  וכ˘ם 
ליˆי‡˙  ‰ˆע„ים ‰ר‡˘ונים  ˘ני  ˆפר„ע). ‡לו ‰ם  (מכ˙  לעניני ‰עולם ‰ז‰  ו‰‡„י˘ו˙ 

מˆרים: סור מרע – ˆפר„ע, וע˘‰ טוב – „ם.

טוב.  וע˘‰   - כך  ו‡חר  מרע,  סור   - ˙חיל‰  בעבו„˙ ‰' ‰ו‡:  כללי, ‰ס„ר  ב‡ופן   .‰
וכי„וע ‰מ˘ל בז‰ מ‰כנ˙ „יר‰ למלך ב˘ר ו„ם, ˘ב˙חיל‰ מוˆי‡ים ומנ˜ים ‡˙ ‰לכלוך 

וכו' ור˜ ל‡חר מכן – מכניסים כלים נ‡ים ומייפים ‡˙ ‰„יר‰ ˘˙‰‡ ר‡וי‰ למלך.

‡ל‡, ˘ז‰ו ר˜ בס„ר ˘ל "מלמט‰ למעל‰", ‡בל בס„ר ˘ל "מלמעל‰ למט‰" ‰"ע˘‰ 
טוב" ˜ו„ם ל"סור מרע", כלומר – מ‚לים מלמעל‰ ‚ילויים נעלים ביו˙ר ‰מבי‡ים ‡חר 

כך ל"סור מרע".

ˆפר„ע  למכ˙  טוב)  (וע˘‰  „ם  מכ˙  ˜„מ‰  מלמעל‰,  ב‡ו  במˆרים  ˘‰מכו˙  וכיון 
(סור מרע).

סיפורי  ˘כל  כיון  ‡ך  למט‰",  "מלמעל‰  ב‰˘פע‰  ר˜  ‰ו‡  ‰‡מור  ‰ס„ר  ‡מנם  ו. 
‰˙ור‰ מ˘מ˘ים ‰ור‡˙ „רך בעבו„˙נו במ˘ך כל ‰„ורו˙, ‰רי טמונ‰ כ‡ן ‰ור‡‰ ˘י˘ 

ל‡„ם ל‰˜„ים לע˙ים ‡˙ ‰"וע˘‰ טוב".

„˙ור‰  ‚לי‡  מˆ„  פנימיו˙ ‰˙ור‰:  לבין  „˙ור‰  ‚לי‡  ˘בין  ז‰ ‰ו‡ ‰חילו˜  „מעין   
 – ‰˙ור‰  פנימיו˙  מˆ„  ו‡ילו  ‰כב„,  ‡ל  ‰˜ל  מן  למעל‰",  "מלמט‰  ˘ל  ‰ס„ר  ˜יים 

‰‰˙חל‰ ‰י‡ בריבוי ‡ור. 

ב‰˙ל‰בו˙  ‰˙חל‰  ‰˙ור‰,  פנימיו˙  ו‰פˆ˙  ‚ילוי  מˆרים:  ליˆי‡˙  ‰„רך  ‰י‡  זו   
וחיו˙ „˜„ו˘‰ ("„ם"), ו‡ז ב‡‰ „חי˙ ‰רע. ועל י„י כך ב‡‰ ‰‚‡ול‰ ‰כללי˙ - "כימי 

ˆ‡˙ך מ‡רı מˆרים ‡ר‡נו נפל‡ו˙" במ‰ר‰ בימינו, ‡מן.



פניניםפנינים

ב' ‡ופנים ב‰פיכ˙ 
‰מט‰ ל˙נין

ויבלע מט‰ ‡‰רן ‡˙ מטו˙ם
(ז, יב)

מ‰  ‡ליו   '‰ "וי‡מר  כ˙יב   („  ,„) ˘מו˙  בפ' 
וי‰י  ‡רˆ‰  וי˘ליכ‰ו  ‚ו',  מט‰  וי‡מר  בי„ך,  ז‰ 
לנח˘ ‚ו', וי˘לח י„ו ויחז˜ בו וי‰י למט‰ בכפו", 
ו‰יינו, ˘‰פיכ˙ ‰˙נין חזר‰ למט‰ ל‡ ‰י˙‰ ב„רך 
ו‡"כ  בזנב ‰˙נין.  מ˘‰  ˘‰חזי˜  ע"י  כ"‡  ממיל‡, 
יו˜˘‰ מ„וע ל‡ מˆינו ‚ם בפר˘˙נו ˘יחזי˜ ‡‰רן 

בזנב ‰˙נין כ„י ˘יחזור ל‰יו˙ מט‰?

וי"ל בז‰, ע"פ מ‰ ˘מˆינו ˘ני ‡ופנים בניסים:

‡. ˜ריע˙ ים סוף – "˘‰וליך ‰' ‡˙ ‰ים ברוח 
כמו  ונˆבו  ‰מים  ויב˜עו  ‰ליל‰,  כל  עז‰  ˜„ים 
כר‚ע,  ‰רוח   ˙‡  '‰ ‰פסי˜  ו‡ילו  וכחומ‰,  נ„ 
וטבעם"  כ„רכם  במור„  וני‚רים  חוזרים  ‰מים  ‰יו 
ו‰יינו,  פ"ב),  ו‰‡מונ‰  ב˘ער ‰יחו„  ‡„מו"ר ‰ז˜ן  (ל' 

˘מˆ„ טבעם ‰יו ‰מים יור„ים וני‚רים במור„ כו', 
ו‰נס פעל בכל ר‚ע ˘יעמ„ו ‰מים כמו חומ‰.

ב. כמו ז‰ ˘‰י˙‰ י„ו ˘ל מ˘‰ מˆורע˙ כ˘ל‚, 
ב‡ופן  מˆורע˙  מ˘‰  ˘ל  י„ו  ‰י˙‰  ‰נס,  ˘‡חרי 
לחי˜ו  י„ו   ˙‡ מ˘‰  ˘‰˘יב  ל‡חרי  ור˜  טבעי, 
בˆיווי ‰˜ב"‰, עבר‰ ‰ˆרע˙. ˘כ‡ן ‡ין ‰נס ˆריך 
נ˘˙נ‰ ‰טבע  ˘ע"י ‰נס  כ"‡  ר‚ע,  בכל  ל‰˙ח„˘ 
נס  ל˜„מו˙ו ˆריך  ל‰חזיר ‡˙ ‰מˆב  וכ„י  ל‚מרי, 

‡חר. 

‰מט‰  ‰פיכ˙  בין  ‰חילו˜  „ז‰ו  י"ל,  ועפ"ז 
ל˙נין ˘בפר˘˙נו ל‰פיכ˙ו ל˙נין בפ' ˘מו˙.

לנח˘  ‰˙נין  ‰פיכ˙  ‰י˙‰  ˘מו˙  בפ'  „‰נ‰ 
ל"רמז לו ˘סיפר ל‰"ר על י˘ר‡ל . . ו˙פס ‡ומנ˙ו 
˘ל נח˘" (ר˘"י ˘מו˙ ˘ם, ‚), ו‰יינו ˘רˆ‰ ‰˜ב"‰ 
נ‰פך  ולכן  ענין ‰נח˘ „וו˜‡,  למ˘‰ ‡˙  ל‰ר‡ו˙ 
ור˜  ‰נ"ל,  ‰ב'  וכ‡ופן  ל‚מרי,  ל"נח˘"  ‰מט‰ 
‰˜ב"‰)  (בˆיווי  ‰˙נין  בזנב  מ˘‰  ˘‰חזי˜  ‡חרי 

חזר ‰˙נין ל‰יו˙ מט‰.

‰מט‰  ˘‰פיכ˙  מכיון  בפר˘˙נו  מ˘‡"כ 
פרע‰,  בפני  ‰˜ב"‰  ˘ל  כוחו  ל‰ר‡ו˙  ר˜  ‰י˙‰ 
לכן ‰י'  מסויים „רך ‰נח˘,  ˙וכן  לו  ל‰ר‡ו˙  ול‡ 
‰נס כ‡ופן ‰‡' ‰נ"ל, ומי„ כ˘נפס˜‰ פעול˙ ‰נס 
מˆינו  ל‡  ולכן  ממיל‡.  ב„רך  למט‰,  נ‰פך ‰˙נין 

˘‰חזי˜ ‡‰רן בזנב ‰˙נין.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 51 ו‡ילך)

‰מ˙חיל במˆו‰ ‡ומרים לו 
‚מור – ר˜ במˆו‰ ˘ל חס„!

ב)  ח,  (˘מו˙  ‰ˆפר„ע"  "ו˙על  ‰פסו˜  על 
‡ו˙‰  מכין  ו‰יו  ‰י˙‰  ‡ח˙  "ˆפר„ע  ר˘"י  פיר˘ 
‡‰רן  ˘‰על‰  ומז‰  נחילים".  נחילים  מ˙ז˙  ו‰י‡ 
ממנ‰  עלו  ‰ˆפר„עים  ו˘‡ר  ‡ח˙  ˆפר„ע  ר˜ 
ב„רכי  נפל‡‰  ‰ור‡‰  ללמו„  י˘  ‰מˆריים,  ע"י 

‰עבו„‰:

לו  ‡ומרים  במˆו‰  ˘"‰מ˙חיל  חז"ל  ‰ורו 
ובכ"מ).  ו.  ˘ם  ˙נחומ‡  ע"פ   ‡ ח,  ע˜ב  (פר˘"י  ‚מור" 
כל   ˙‡ ‰˘לים  ‡ם  ספ˜  ל‡„ם  י˘  ב‡ם  ולכן 
בבירור  ˘י„ע  ע„  ול‰˘˙„ל  ל‰וסיף  עליו  ‰מˆו‰, 

˘‚מר ‡˙ ‰מˆו‰.

וכ„ומ‰,   ‰˜„ˆ‰ כמˆו˙  במˆוו˙  כ"ז  ‡מנם 
ל‰יפך,  ‰רי  וכיו"ב  ל‰עני˘  ‰י‡  ‰מˆו‰  ‡ם  ‡בל 
לו  ‚מר ‡˙ ‰מˆו‰ ‡סור  ˘כבר  ח˘˘  י˘נו  „ב‡ם 

ל‰עני˘ יו˙ר.

כי  ‰ˆפר„עים,  כל   ˙‡ ‡‰רן  ‰על‰  ל‡  ולכן 
מכיון ˘י˘ מ˜ום לומר ˘יˆ‡ י„י חוב˙ו ב‰על‡˙ 

ˆפר„ע ‡ח˙ ‰ס˙פ˜ בז‰ ול‡ ‰על‰ יו˙ר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 84-85)

 

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

מ˜ום  ˘י˘  ו„‡י  ‰רי  ‰˙ור‰)),  ברכ˙  מ„ין 

„ו˜‡  ‰י‡  ˘בכ˙ב  ˙ור‰  ˘˜רי‡˙  לומר 
מפי  ני˙נ‰  ˘ב‰  (‰ל˘ון  ‰˜ו„˘3  בל˘ון 
‰‚בור‰, כנ"ל ב‡רוכ‰ מ„ברי ‰מפר˘ים); 
וכללו˙  לפירו˘ ‰˙ור‰  בנו‚ע  ‡ל‡ ‡פילו 
‰‰בנ‰  נו‚ע  ˘לכ‡ור‰  ‰‚ם  ˙ו˘בע"פ, 
"‡ינו  ˘לומ„  מ‰  מבין  ‡ינו  ‡ם  (˘לכן 
וכ"כ  סי"‚,  ˘ם   ˙"˙ (‰ל'  כלל"  לימו„  נח˘ב 
ב˘ו"ע ˘לו ‡ו"ח ס"נ ס"ב – ממ‚"‡ ˘ם ס˜"ב)), 

(טו˘ו"ע  כ„יבור „מי  ל‡ו  מ"מ, ‰רי ‰ר‰ור 
(ו„‡„‰"ז) ‡ו"ח סי' סב. ‰ל' ˙"˙ ˘ם סי"ב. ועו„. 

ערך ‰ר‰ור  ˙למו„י˙  בפרטיו˙ ‡נˆי˜לופ„י'  ור‡‰ 

על  ‰חלים  „ינים  כמ‰  וי˘  ו˘"נ),  כ„יבור. 

סי'  ו˘ם  ˘ם  טו˘ו"ע  נ"כ  (ר‡‰  ב„"˙  ‰„יבור 
ס"‚,  ˘ם  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'   – ובפרטיו˙  פ‰. 

כ‚ון  ˘בע"פ,  ב˙ור‰  ‚ם  ו˘"נ),  ס"ז.  ס"ו, 

‰‡יסור ל„בר ב„"˙ כ˘‰ו‡ ערום מ˘‡"כ 
ע‰);  סו"ס  ‡ו"ח  ‡„‰"ז  (˘ו"ע  מו˙ר  ‰ר‰ור 
וכן פס˜ ‡„‰"ז (˘ו"ע ‡ו"ח סמ"ז ס"ב) ˘‡ין 
ב„"˙  ‰ר‰ור  על  ‰˙ור‰  ברכו˙  מברכים 
‡ל‡ ר˜ על „יבור „˙"˙4, ועו„. וכיון ˘‚ם 
˙ו˘בע"פ ‰י‡ "מעם ‰'" (ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' 
לומר,  מ˜ום   –  6'‰ ˙ור˙  ‰"ח5),  פ"‚  ˙˘וב‰ 

על  ר˜  חל  ˙ור‰"  „"„ברי  ו‚„ר  ˘‰˘ם 
בו,  מ„בר  ˘‰˜ב"‰  בל˘ון  ˘‰ם  „יבורים 

‰יינו ל˘ון ‰˜ו„˘.

3) ר‡‰ ‡ו‰"˙ ˙בו‡ (כרך ו) ע' ב'˘ˆ„.

יוˆ‡  ˘"‡ינו  סי"ב,  ˘ם   ˙"˙ ‰ל'  ‚ם  ור‡‰   (4
ולמ„˙ם  מˆו˙  י"ח  לחו„]  [ב‰ר‰ור  ז‰  בלימו„ 

‡ו˙ם".

5) ור‡‰ כס"מ ˘ם ˘˜‡י ‚ם על ‰כופר בפירו˘‰. 
‰ח'  יסו„  חל˜  לפ'  ‰˜„מ‰  בפי‰מ"˘  מפור˘  וכן 

בסופו.

6) ור‡‰ ל˜מן ס"ב ב‰‚„ר˙ ˙ו˘בע"פ.

וכ‡˘ר  ‡מ˙,  ‡ינו  כ"ז  „ו„‡י  ‡יבר‡, 
בל˘ונו˙  ˙ור‰  עניני  מפיו  מוˆי‡  ‡„ם 
˙ור‰"  "„ברי  מפיו  מוˆי‡  ‰"ז  ‰‡ומו˙, 
ובבי˙  ‰˙ור‰,  ברכ˙  ˜ו„ם  ל„ברם  ו‡סור 
„˙ור‰  למ"„  „‚ם  ו‰יינו  וכו'.  ‰כס‡ 
‰˘טמ"˜  „פי'  ו‡ליב‡  ני˙נ‰,  בל‰"˜ 
מˆו˙  יוˆ‡  ˘‡ין  „‰יינו  (ו‰מ‡ירי)  ‰נ"ל 
עניני  על  ‚ם  מ"מ  ל˘ונו˙,  ב˘‡ר  ו‰‚י˙ 
˙ור‰ ‰נלמ„ים בכל ל˘ון חל ‰‚„ר „„ברי 
‰ל˘ון  ז‰  ˘‡ין  ‡ף   ,7˙"˙ ונ˜ר‡ים  ˙ור‰ 
˘בו ני˙נ‰ ‰˙ור‰ מפי ‰‚בור‰, ור˜ ˘‡ינו 

יוˆ‡ במˆו˙ ו‰‚י˙.

ובטעם ‰„בר י"ל, כי ‡ף ˘מפי ‰‚בור‰ 
ב‰  חל‰  מ"מ   – בל‰"˜  מעי˜ר‰  ני˙נ‰ 
מ˘‰  ˘˙ר‚מ‰  עי"ז  ו‰ו‡  ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰, 
בסוף  ˘בט  חו„˘  בר‡˘  ל˘ון  ב˘בעים 
ור‡‰  ב.  פמ"ט,  (ב"ר  רז"ל  וכ„‡מרו  ימיו, 
 (‰ ˘ם,   .‚  ,‡ („ברים  ע‰"פ  ב)  „ברים  ˙נחומ‡ 

חו„˘  ע˘ר  בע˘˙י  ˘נ‰  ב‡רבעים  "וי‰י 
 ˙‡ ב‡ר  מ˘‰  ‰ו‡יל  ‚ו'  לחו„˘  ב‡ח„ 
‰˙ור‰ ‰ז‡˙ ל‡מר", „‰יינו ˘פיר˘‰ ל‰ם 
ב˘בעים ל˘ון ( ו‰וב‡ בפר˘"י על ‰כ˙וב 

(˘ם, ‰)).

˜רי‡‰  חוב˙  ˘לענין  „‡ף  י"ל  ומע˙‰ 
ו‰‚י˙ ‡ליב‡ „פירו˘ ‰˘טמ"˜  חוב˙  (‡ו 
‰נ"ל) י˘ מ˜ום לחלו˜ ‡י ˘פיר בכל ל˘ון 
יוˆ‡ י„י חוב‰ זו, מי‰ו ע„יין ˜„ו˘˙ „ברי 
ו‰ו‡  ל˘ון,  בכל  לכו"ע  י˘נ‰  ו„‡י  ˙ור‰ 

רמ"‡   — מסיני  [˘ני˙נ‰  ‡רמי  בל˘ון  ר˜  ל‡   (7
סע"‡.  מט,  ˜י„ו˘ין  ר˘"י  ור‡‰  ˜כו.  ר"ס  ‡‰"ע 
˘ו"ע ‡„‰"ז ‡ו"ח סרפ"‰ ס"ב. ועו„. ור‡‰ ב‡רוכ‰ 
וע"„  ו˘"נ).  ˘ם.  וב‰ערו˙   447 (ע'  חכ"‡  ל˜ו"˘ 
‰חסי„ו˙ ר‡‰ ‡ו‰"˙ לנ"ך ע' ˙˙˜„] — ‡ל‡ ב‡יזו 

ל˘ון ˘‰י‡ מ˘בעים ל˘ון.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ממ˘‰ ועזר‡, וי˘ ‡ומרים „ר˘"י ז"ל ‰כי 
ב˜„ו˘˙‰  ‰י‡  ‡ם  ˜„ו˘‰  לענין  ˜‡מר 
בבי˙ ‰כנס˙, ‡ם  ב‰  ל˜רו˙  ר‡וי'   ‡‰˙˘
˙מˆ‡ לומר בל˘ון ‰˜ו„˘ נ‡מר‰ ‡ם ‰י‡ 
‡ינ‰  ל˘ונו˙  מ˘‡ר  ‡חר  בל˘ון  כ˙וב‰ 
וטעונ‰  ‰כנס˙  בבי˙  ב‰  ל˜רו˙  ˜„ו˘‰ 
נ‡מר‰  ל˘ון  בכל  ‡מרינן  ו‡י  ‚ניז‰, 
˜„ו˘‰  ‰י‡  ל˘ון  בכל  כ˙וב‰  ‡ם  ‡פילו 
ב˙וס'  (וכ"‰  ‡ומרים  וי˘  ‰˜ו„˘.  כבל˘ון 
ל‡ו˙ן  מינ‰  „נפ˜‡  ˘ם)  בברכו˙  ובר˘ב"‡ 

‰˜ו„˘  בל˘ון  ל˜רו˙  ˘ˆריכו˙  פר˘יו˙ 
ווי„וי  בכורים  פר˘˙  כ‚ון  ˙ור‰]  [מ„ין 
ופר˘˙  מלחמ‰  מ˘וח  ופר˘˙  מע˘ר 
‡ו˙ן  וכל  חליˆ‰  ומ˜ר‡  ערופ‰  ע‚ל‰ 
‡בל   .  . נ‡מרין  ו‡לו  פר˜  בסוט‰  ˘˘נו 
‰ר‡ב"„ ז"ל כ˙ב וז‰ ל˘ונו, ‰‡ „„יי˜ינן 
מרבנן על ‰˙ור‰ ‡ם נ‡מר‰ בכל ל˘ון ‡ם 
נ‡מר‰,  מ˘‰  ˘כ˙ב  ‰כ˙יב‰  על  ל‡  ל‡, 
‡ל‡  בספר  נכ˙ב‰  ˘ל‡  יו„עים  ˘‰כל 
ל˘ונו˙  ˘‡ר  נכ˙בו  ול‡   ˘„˜‰ בל˘ון 
ב‡ר  כ„כ˙יב  ˘ב‚ל‚ל  ‰‡בנים  על  ‡ל‡ 
‰יטב [וכמ˘י"˙ בז‰ ל‰לן ב‡רוכ‰], ‡ל‡ 
ומ˘‰  למ˘‰  ‰˜ב"‰  ˘למ„ו  ‰˙למו„  על 
‚רים  ב‰ם  ˘‰יו  לפי  לי˘ר‡ל,  ‡ו˙‰  למ„ 
מ˘‡ר ל˘ונו˙1 נס˙פ˜ לנו ‡ם ‰י' מלמ„‰ 
לכל ‡ח„ ו‡ח„ בל˘ונו, וכן כל ‡ח„ ו‡ח„ 
לכולם  ˘מ‡  ‡ו  בל˘ונו  ˘ינון  י„י  יוˆ‡ 
י„י  יוˆ‡  ‡„ם  ו‡ין   ˘„˜‰ בל˘ון  ˘ונ‰ 

ו‰‚י˙ בו ‡ל‡ בל˘ון ‰˜„˘". ע"כ.

‰ר‡˘ונים  ‰פירו˘ים  לב'  ו‰נ‰, 
ב˘טמ"˜ ‰נפ˜"מ ‰י‡ לענין חוב˙ ˜רי‡‰ 
יוˆ‡  ‡י  ‰י‡  ‰פלו‚˙‡   '‡‰ („לפי'  בלב„ 
ולפי'  ל˘ון,  בכל  כ˘˜ור‡  ˜רי‡‰  חוב˙ 

1) ר‡‰ ל‰לן ‰ערו˙ 14-15.

˜רי‡‰  חוב˙  יוˆ‡  ‡י  ‰י‡  ‰פלו‚˙‡  ‰ב' 
ענין  ‡ינו  ‡בל  ל˘ון),  בכל  כ˘כ˙וב‰ 
לחוב˙ ˙"˙ „יחי„, ‡ל‡ ו„‡י ‰לומ„ בכל 
‡בל  ˙ור‰.  ˙למו„  מˆו˙  מ˜יים  ל˘ון 
לימו„  בענין  פלו‚˙‡  ‰ו‡   '‚‰ לפירו˘ 
נ‡מר‰  „בל‰"˜  ולמ"„  ביחי„,  ‚ם  ‰˙ור‰ 
בל‰"˜.  ‡ל‡  בו  ו‰‚י˙  י„י  יוˆ‡  ‡„ם  ‡ין 
ועיי‚"כ כעין ז‰ במ‡ירי לברכו˙ ˘ם, „פי' 
˘‰ו‡ לענין ‡י יוˆ‡ בלימו„ בכל ל˘ון י„י 

מˆו˙ ו‰‚י˙ בו יומם וליל‰.

ולפום רי‰ט‡ ‰י' מ˜ום לטעו˙ „‡ליב‡ 
„‰ך פירו˘‡ „נחל˜ו לענין לימו„ ‰˙ור‰, 
בלימו„  ליכ‡  נ‡מר‰  בל‰"˜  למ"„  ‰נ‰ 

ב˘‡ר ל˘ון ‚„ר „ברי ˙ור‰ כלל.

כן  לומר  ‰י'  מ˜ום  לכ‡ור‰  וב‡מ˙ 
מ"˘  י„וע  „‰נ‰,  עלמ‡,  לכולי  בכלל 
‰˜ו„˘2,  ל˘ון  ‡ו„ו˙  י‚)  ל,   ‡˘˙) ‰רמב"ן 
„ברי  וכל  ו‰נבו‡ו˙  ‰˙ור‰  "˘„ברי 
. ‰ו‡   . נ‡מרו  בל˘ון ‰‰ו‡  כולם  ˜„ו˘‰ 
‰ל˘ון ˘‰˜ב"‰ . . מ„בר בו"; ועפ"ז, כיון 
"‡˘ר   ,'‰ ˙ור˙   – ‰ו‡  ˙ור‰  ˘ל  ˘ענינ‰ 
‰˙ור‰),  ברכו˙  (כנוסח  ˙ור˙ו"   ˙‡ לנו  נ˙ן 
לכן, ‰י' ˆ"ל לכ‡ור‰ לימו„ ‰˙ור‰ בל˘ון 
מ„בר   .  . ‰˜ו„˘ „ו˜‡, ‰ל˘ון "˘‰˜ב"‰ 

בו".

˘‚„ר‰  ˘בכ˙ב,  ל˙ור‰  בנו‚ע  ר˜  ול‡ 
ל‡  ‰כ˙ב, „יו˜ ‰‡ו˙יו˙   – כ˘מ‰   – ‰ו‡ 
‰‚בור‰  מפי  ˘ני˙נ‰  כפי  י˙יר,  ול‡  חסר 
˘‡ינו  (‡ע"פ  ב˙ו˘ב"כ  ˘‰˜רי‡‰  (וע„ 
˙למו„  (‰ל'  ‰˙ור‰  לימו„  נח˘ב˙  מבין) 
ר‡יי˙ו  עיי"˘   – סי"ב  פ"ב  ‰ז˜ן  ל‡„מו"ר  ˙ור‰ 

2) וכ"‰ בכמ‰ ספרים – ר‡‰ ב‡רוכ‰ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ 
‡„מו"ר מ‰ור˘"ב נ"ע ח"ב ע' ˙˙טז ו‡ילך. ו˘"נ.

י„

לימו„ ˙ור‰ ב˘בעים ל˘ון
בכל  נ‡מר‰  ˙ור‰  ‡ם  בפלו‚˙‡  ל„ינ‡  ‰נפ˜ו˙‡  בבי‡ור  ‰מפר˘ים  „ברי  יבי‡ 
ל˘ון ‡ו בל˘ון ‰˜ו„˘ „ו˜‡, ויסי˜ „לכו"ע י˘ ‚„ר ˙למו„ ˙ור‰ ‚ם ב˘‡ר ל˘ונו˙ 
כללו˙  לז‰  ב‰מ˘ך  יב‡ר   / ˘בט  בר"ח  מ˘‰  ע"י  ל˘ון  לכל  ‰˙ור‰  ˙ר‚ום  ע"י   –
מפי  ˘‰‡ומר „‡ין ‰˙ור‰  מ˘‰, ‡ף  ˘ל  עˆמו"  ˘נ‡מר "מפי  ˙ור‰"  ‚„ר "מ˘נ‰ 

‰‚בור‰ ‰"ז כופר

 ‡ 
‰נפ˜ו˙‡  בבי‡ור  ‰מפר˘ים  „ברי  יבי‡ 
בכל  נ‡מר‰  ˙ור‰  ‡ם  בפלו‚˙‡  ל„ינ‡ 
ויסי˜  „ו˜‡,  ‰˜ו„˘  בל˘ון  ‡ו  ל˘ון 
ב˘‡ר  ‚ם  ˙ור‰  ˙למו„  ‚„ר  י˘  „לכו"ע 
ל˘ון  לכל  ‰˙ור‰  ˙ר‚ום  ע"י   – ל˘ונו˙ 

ע"י מ˘‰ בר"ח ˘בט

ב.  יז,  מ‚יל‰   .‡ י‚,  (ברכו˙  ב˘"ס  מˆינו 
‰˙ור‰  כל  ‡י  ‰„עו˙  „נחל˜ו   (‡ ל‚,  סוט‰ 

‰˙ור‰  „כל  ‡ו  נ‡מר‰  ל˘ון  בכל  כול‰ 
ר˘"י  ופי'  נ‡מר‰,  ‰˜ו„˘  בל˘ון  כול‰ 
˘פיר  ‡י  ˜רי‡˙‰,  לענין  ˘נחל˜ו  „‰יינו 

„בעי  ‡ו  ל˘ון  בכל  ‡ף  ל˜רו˙‰  ני˙נ‰ 
(בסוט‰  ב˙וס'  ועי'  ‰˜ו„˘.  בל˘ון  „ו˜‡ 
˘ם)  (ברכו˙  ובחי' ‰ר˘ב"‡  ר"ח,  ב˘ם  ˘ם) 

מ‰ ˘‰בי‡ ב˘ם רב ‰‡י ‚‡ון.

ל‰ריטב"‡  ‰מיוחסים  [חי'  וב˘טמ"˜ 
‰˘יטו˙  בסיכום  ‰‡ריך  ˙˘„"מ)]  (ירו˘לים, 

˘י˘ בבי‡ור „ברי ‰‚מ' ‰‡לו, וז"ל: "ו‡ם 
˙‡מר ומ‡י נפ˜‡ לן מינ‰ ‡י בל˘ון ‰˜ו„˘ 
נ‡מר‰ ‡ו בכל ל˘ון ‡י ל˘ינון בכל ל˘ון 
פר˜  פיר˘  ז"ל  ור˘"י  יˆ‡,  ו˜ור‡  ˘˘ינ‰ 
ב' „מ‚ל‰ „נפ˜‡ מינ‰ לענין ל˜רו˙ בספר 
˙וס'  (ר‡‰  עליו  ו‰˜˘ו  בבי˙ ‰כנס˙,  ˙ור‰ 
ל‡  ˙ור‰  ספר  ˘˜רי‡˙  ˘ם)  בברכו˙  ור˘ב"‡ 

‰י˙‰  ˙˜נ‰  ‡ל‡  ‰˙ור‰  מן  ˘י‰‡  מˆינו 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות


