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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

וכ˘יˆ‡נו ‡˙ רו„ני‡ ‰ו‡יל ל‡מר:

מעובר˙  זו ‰י‡  ˘נ‰   - ח„˘ים  ו˙˘ע‰  ˘נ‰  ו‡ח˙  ו˘˘ים  מ‡ו˙   ˘˘ חמ˘˙ ‡לפים 
ע„ ‡˘ר  ז‰  ˘טח ‡„מ‰  חכ‰  מינוטין  וכך  וכך  ˘עו˙  ע˘ר‰  וחמ˘  ימים  ע˘ר  ˘ל˘‰   -
יבו‡ו פרı ומענ„יל וי˘בו ˘מ‰ לחזור „ברי ˙ור‰, ‡˘ר בז‰ ˜יימו ו‚ילו ‡˙ רˆונו י˙' 
‰נעלם במח˘ב‰ ‰˜„ומ‰ „‡"˜, מ‰ ˘‰י‰ ח˙ום ב‡ו‡"ס ˘ל‰‡יר ‡˙ ‰עולמו˙ „לפני 

‰ˆמˆום, ומ‰ ˘‰ו‡ כמוס ב‰‡ו‡"ס ˘ל‚לו˙ עˆמו˙ו י˙' וי˙על‰.

ועם ז‰ ‰נ‰ ‰רˆון ו‰י„יע‰ ˘למעל‰ ‡ינ‰ מכרח˙ ‡˙ ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙ ‡˘ר ‰˜ב"‰ 
נו˙ן לכל ‡ח„ ו‡ח„. כב„ ל˘ער ‰˜ור˙ רוח ˘נע˘י˙ למעל‰ מענינים ‰‡לו ו˜˘‰ לˆייר 

 .'ıנ‡‰ ‡˘ר ‰פרˆופים ‰עליונים מ˜נ‡ים במלמ„ים מביע˘נ˜ובי˜‰

‰רביים ב‚ן-ע„ן ˘מחים עם בני-בנים ˘כ‡ל‰. ‰מלמ„ים ‰חסי„יים ‰ם מ‡ורי ‰‡ור 
בעלי ‰עבו„‰, ‰ם ‰"‡בר‰ם ‡בינו"  י˘ר‡ל. ‰מלמ„ים ‰חסי„יים,  ב˙י  ˘ל  ‰‡מי˙יים 

˘בכל „ור ו„ור, ‰ם ‡לו ˘מפרסמים ‡ל˜ו˙ו י˙' בב˙י י˘ר‡ל. 

כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי ˜ירב ‡˙ ‰מלמ„ים יו˙ר מ‡˙ ‰רבנים, ו‡מר ‡„מו"ר ‰‡מˆעי: 
"‰מלמ„ים עו˘ים י‰ו„י ל"כלי ˜יבול ל‡ל˜ו˙"".

◇ ◇ ◇

˘„רו˙   ˙‡ וכ˘עברנו  עפר]  [=˘ביל  רכ‰"  ב"„רך  ונוסעים  מ‰כבי˘  נוטים  ‰ננו 
סערעברינ˜‡,  בנ‡ו˙ „˘‡  בי˙ „יר˙נו  על ‰‰ר.  רו‡ים ‡˙ ‰בי˙ ‰עומ„  ‰‡ילנו˙ ‰ננו 

י˙ן ‰˘י"˙ ‡˙ בו‡ינו ל‰ˆלח‰.

ו‡חרי  ככר ‰חˆר  מול  על ‰‡יˆטב‡ ‰‚בו‰‰ ‡˘ר  וחלב  חמין  ר' ‚ר˘ון ‰נפח ‰כין 
˘˙יי˙ כוס חמין ‰לכ˙י לב˜ר ‡˙ ‰‚ן, כ‡מור לעיל, וע˙‰ ‰נני יו˘ב וכו˙ב ו‰‡ויר טוב 

ו˘˜ט ומנוח‰ בכל.

(מבו‡ ל˜ונטרס "ומעין מבי˙ ‰'", ע' 34 ו‡ילך)

בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˙ˆו‰, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ ל˜‰ל 
 ,(ˆ˙ (‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳,  ‰˙ור‰  ˘וחרי 
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„ (ברי"נ) 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

ר' פרı יו˘ב בעינים ס‚ורו˙ וחוזר מ‡מר חסי„ו˙
מרחו˜ נר‡‰ ˘ני ‡נ˘ים ‰ולכי-ר‚ל יו˘בים על ‰˙ל בˆ„ ‰„רך ל‰נפ˘. 

כ˘˜רבנו ‡לי‰ם ונס˙כל˙י ב‰ם ‰כר˙י ‡˙ ‰חסי„ים ר' פרı ‰כ‰ן ור' מנחם מענ„יל 
ל‡ט  לנסוע  ויˆו  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ל‰ו„  ‡מר˙י   .'ıמביע˘נ˜ובי ‰מלמ„ים  ‰כ‰ן 

ולעבור ב˜ירוב למ˜ום מו˘בם. 

כ˘עברנו ‡ˆלם ר‡ינו מחז‰ נ‰„ר: 

ר' פרı ור' מנחם מענ„יל יו˘בים ˙ח˙ ‡ילן מיˆל בטלי˙ו˙י‰ם ‰˜טנים ובכיפו˙י‰ם, 
נ˘ען  מענ„יל  מנחם  ר'  בˆ„ם.  מונחים  ומ˜לו˙י‰ם  כובעי‰ם  נעלי‰ם  ב‚„י‰ם ‰עליונים 
על ‡ˆילי י„יו כ˘‰ן נ˙מכים על ˘ו˜יו ועיניו עˆומו˙, ו˘ומע „ברי חברו ר' פרı ‰יו˘ב 
יסביר,  ובי„יו  „‡"ח,  לחזר˙  ‰מיוח„  וני‚ון  ב˜ול  חסי„ו˙  מ‡מר  וחוזר  ס‚ורו˙  בעינים 

כר‚יל בלימו„ עיוני.

כ˘נסענו  בז‰.  ל‡ ‰ר‚י˘ו  ו‰ם  ר‚עים ‡ח„ים,  לעמו„  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ˆו‰  ‰ו„ 
מים  ב˘עלו  מ„„  מי  ‰מ‡מר   ˙‡ חוזרים  ˘‰ם  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ‡מר  ‰ל‡‰ 

˘נ‡מר ביום ˘ני „ח‚ ‰˘בועו˙.

˘לו˘ים ו˘לו˘ ˘נים ˘‰ם ‰ולכים בר‚ל לליוב‡וויט˘
‡˘ר   - מענ„יל  מנחם  ור'   ıפר ר'  לי  ‡מרו  כי  ‰ר‰"˜,  ‡‡מו"ר  כ"˜  ל‰ו„  ספר˙י 
בח‚ ˘בועו˙ ז‰ נמל‡ו ˘ל˘ים ו˘ל˘ ˘נים ˘‰ם ‰ולכים לליוב‡וויט˘. פעם ‰ר‡˘ונ‰ 
ב˘נים ‡˘ר  ‚ם   - ו˘נ‰  ˘נ‰  בכל  ומני ‡ז ‰נ‰  ˙רל"‡.  ב˘נ˙  לליוב‡וויט˘ ‰י'  ˘ב‡ו 
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ל‡ ‰י' בבי˙ו - ‰ולכים ‰ם ר‚לי לליוב‡וויט˘. מכוונים לב‡ 
ל˘ב˙ ˘לפני ח‚ ‰˘בועו˙ ומ˙עכבים ע„ ‡חר ˘ב˙ ‰ר‡˘ון ˘‡חר מ˙ן ˙ור‰ וחוזרים 

- ר‚לי - לב˙י‰ם.

ו‰‚ענו ‡ל  לסערעברינ˜‡]  ב„רך  לליוב‡וויט˘,  רו„ני‡ [‰סמוכ‰  עיר  כ˘עברנו „רך 
‰כבי˘ - ‰עובר „רך ככר ‰˘ו˜, חכו כבר ˘ם ‰רבנים ‰˘ו"בים נכב„י ‰בע"ב ו˘ל˘‰ 
לפרו˘  נערים  כחמ˘ים  ˙למי„י‰ם  עם  יˆח˜  נ˙ן  ור'  י‰ו˘ע  ר'  ירחמי‡ל,  ר'  ‰מלמ„ים, 

ב˘לום ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ולברכו. 

ו‰עומ„ים  ‰רבנים  עם  „יבר  ‡ח„ים  ר‚עים  לעמו„,  ˆיו‰  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„ 
‡ˆלם ויברכם ב˜יı ˘ל מנוח‰ ופרנס‰ טוב‰, ונסע ‰ל‡‰.

‰מלמ„ים עו˘ים י‰ו„י ל"כלי ˜יבול ל‡ל˜ו˙"
‰ר‰"˜,  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  על  ‚„ול  רו˘ם  ע˘‰  ורמ"מ   ıפר ר'  מחז‰  ‡˘ר  כנר‡‰ 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˜˘ו מ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ˘יו‡יל 
לחזור ‡˙ ‰מ‡מר עו„ פעם 

[כ‡ן ב‡ ˙י‡ור ‰מ˙חיל מ‡רבע‰ ימים ˜ו„ם לכן בליוב‡וויט˘, לפני ‰נסיע‰ לנ‡ו˙-
[:‡˘„

נ˘‡  ˘ב˙  ועל  ‰˘בועו˙  לח‚  ˘ב‡ו  ‰‡ורחים  ˘כל  כמעט  ‰ימים  ‡רבע˙  במ˘ך 
נ˙˜בלו על יחי„ו˙ ל‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜, ˘˜בע זמני ‰יחי„ו˙ ˘˙י פעמים ביום: 
ו‰י‰  ליל‰.  ע˘ירי˙  ˘ע‰  ע„  ומ˘ע‰ ‰חמי˘י˙  ע„ ‰˘ע‰ ‰˘ני‰,  ע˘ר‰  מ˘ע‰ ‡ח˙ 
‰חסי„ים  ז˜ני  ‡מנם  ב˜ר,  ע˘ר‰  ‡ח˙  ב˘ע‰  לנ‡ו˙-„˘‡  מסעו  לע˘ו˙  ‰˜׳  ב„ע˙ו 
‰רב  מ˜רופ˜‡,  ל‡פ˜ין  ˘מרי‰  ‰רב  מוויטעבס˜,   - לי‡זנ‡וו   - ˘ו"ב  יˆח˜  מענ„יל  ר׳ 
 ıלום ˘למ‰ ‚יטלין ממינס˜, ‰רב ‡בר‰ם ‡ב‡ סיר˜ין מס‡סניˆ‡, ‰ר' ‡‰רן ˘לום חפ˘
מווי„ז ב˜˘ו ‡˙ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ˘יו‡יל לחזור ‡˙ ‰מ‡מר ויר„ ‰' על ‰ר סיני 
עו„ פעם, כי ‰חוזרים ובר‡˘ם ‰˙למי„ים ‰רב ‡בר‰ם „ו„ ו‰רב ˆבי מ˜לימוביı' ‡ינם 

יו„עים ‡ו˙ו יפ‰. 

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ מיל‡ ‡˙ ב˜˘˙ם, וב˘ע‰ ‡ח˙ ע˘ר‰ ב˜ר חזר ‡˙ ‰מ‡מר. 
בינ˙ים ב‡ו כ˘ל˘‰ מנינים ‡ורחים, ו‚ם ‰ם נכנסו ליחי„ו˙. ב˘ע‰ חˆי ‰רביעי˙ בי˜ר 
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‡˙ כבו„ ‡מו ‰רבני˙ מר˙ רב˜‰ ב„יר˙‰ ו˘˙‰ ˘ם כוס חמין, 

וב˘ע‰ ‰רביעי˙ נסענו לסערעברינ˜‡.

כר‚יל ‰נ‰ ‰חˆר מל‡ ‡נ˘ים: ‡ורחים, ˙למי„ים ו‰רב‰ מ‡נ˘י ‰עיר. מ‰ם עומ„ים 
ב‡ולם ומביטים „רך ‰חלונו˙ ומ‰ם עומ„ים ˆפופים ‡ˆל חלונו˙ ‰ז‡ל ‰˜טן, ומ˘ע‰ 
ל˘ע‰ מ˙רבים ‰ב‡ים ו‰חˆר מ˙מל‡. בעמל רב יכל ‰ע‚לון לעˆור בע„ ‰סוסים ˘‰יו 

מ˙ב‰לים מ‰‰מון, ובפרט כ˘˜ר‡ו "סע ל˘לום", "בו‡ ל˘לום"...

פ˙ח עיני ˜„˘ו ויˆו לנסוע כר‚יל
„רך עבו„˙ ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ בע˙ ‰נסיע‰ לנ‡ו˙ „˘‡: ˜ור‡ - בפעם ‰˘ני' 
י„יו  ונוטל  לעמו„  מˆו‰   - ווי‡רסט   - פרס‡ו˙  כ‡רבע  וכ˘‚וסעים  ˘בועו˙,  ליל  ˙˜ון   -

ומ˙פלל ˙פל˙ ‰„רך.

ליל  ˙˜ון  ˜רי‡˙  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰˙חיל  ‰עיר  מן  כ˘יˆ‡נו  זו  בנסיע‰  ‚ם 
‰„רך  ˙פל˙  וי˙פלל  י„יו  ונטל  לעמו„  ˆו‰  חיימ‡וו˜‡  מלון   ˙‡ וכ˘עברנו  ˘בועו˙, 

כ˘‰ו‡ יו˘ב ועיני ˜„˘ו ס‚ורו˙...

‰ו‡  י‚ע  כי  וי‡מר  ‡ויר,  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ˘‡ף  ‡ילנו˙,  ˘„רו˙  „רך  כ˘נסענו 
במ‡„ ויˆו לנסוע ל‡ט. וי˘ען על י„ ‰מרכב‰ ויס‚ור עיני ˜„˘ו וינוח כרבע ˘ע‰, ו‡ני לבי 
מ˙כווı על חלי˘ו˙ ברי‡ו˙ו. ‡חרי כן פ˙ח עיני ˜„˘ו ויˆו לנסוע כר‚יל, ויפנ‰ ‡לי וי‡מר...

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
לבי˘˙ ‰מכנסיים ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים

בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ˘ל‡ נˆטוו‰ מ˘‰ ל‰לבי˘ ‡˙ ‡‰רן ובניו ‚ם ‡˙ ‰מכנסיים / ב˘יט˙ ר˘"י 
˘‰לבי˘ם ‚ם ‡˙ ‰מכנסיים / כל עבו„˙ ז' ימי ‰מילו‡ים – ר˜ ע"י מ˘‰ / ‰ר‡י' מ"ורחˆ˙ 

‡ו˙ם במים"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו ˘יח‰ ‚' לפ' פ˜ו„י)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
‰˜˘ר בין מ˘‰ לי˘ר‡ל ˘למעל‰ מ‰˙ור‰

‰טעם ˘„ו˜‡ בפ' ˙ˆו‰ ל‡ ‰וזכר ˘מו ˘ל מ˘‰ / ע"י ‡מיר˙ו "מחני נ‡" פעל מ˘‰ ב‡מ˙ 
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מקרא אני דורשמקרא אני דורש

לבי˘˙ ‰מכנסיים ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים
 / ובניו ‚ם ‡˙ ‰מכנסיים  ל‰לבי˘ ‡˙ ‡‰רן  מ˘‰  נˆטוו‰  בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ˘ל‡ 
ע"י  ר˜   – ימי ‰מילו‡ים  ז'  עבו„˙  כל   / ר˘"י ˘‰לבי˘ם ‚ם ‡˙ ‰מכנסיים  ב˘יט˙ 

מ˘‰ / ‰ר‡י' מ"ורחˆ˙ ‡ו˙ם במים"

ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כ"ו, ˘יח‰ ‚' לפ' פ˜ו„י – עמ' 288 ו‡ילך

בפר˘˙נו ב‡ ‰ˆיווי ‡ו„ו˙ ס„ר ימי ‰מילו‡ים, ˘ב‰ם מ˘‰ ˆריך לחנך ‡˙ ‡‰רן 
‰כ‰ונ‰:  בב‚„י  ובניו  ‡‰רן   ˙‡ ילבי˘  ˘מ˘‰  מˆוו‰  „-ט)  (כט,  ו‰כ˙וב  לכ‰ונ‰.  ובניו 
"ו‡˙ ‡‰רן ו‡˙ בניו ˙˜ריב ‡ל פ˙ח ‡‰ל מוע„, ורחˆ˙ ‡ו˙ם במים. ול˜ח˙ ‡˙ ‰ב‚„ים, 
ו˘מ˙   .  . ‰חו˘ן  ו‡˙  ‰‡פו„  ו‡˙  ‰‡פו„  מעיל  ו‡˙  ‰כ˙ונ˙   ˙‡ ‡‰רן   ˙‡ ו‰לב˘˙ 
ו‰לב˘˙ם  ˙˜ריב  בניו  ו‡˙   .  . ‰מˆנפ˙  על  ‰˜ו„˘  נזר   ˙‡ ונ˙˙  ר‡˘ו,  על  ‰מˆנפ˙ 

כו˙נו˙. וח‚ר˙ ‡ו˙ם ‡בנט, ‡‰רן ובניו, וחב˘˙ ל‰ם מ‚בעו˙ ו‚ו'". 

ו‰נ‰, נזכרו כ‡ן כל ב‚„י ‰כ‰ונ‰, ‰ן ‰ב‚„ים ‰מיוח„ים ל‡‰רן כ‰ן ‚„ול ו‰ן ‰ב‚„ים 
˘לוב˘ים בני ‡‰רן ‰כ‰נים – מלב„ ‰מכנסיים.

˘ˆו‰  כמו  ‡ו˙ם,  מלבי˘  מ˘‰  ‰י‰  ‰ב‚„ים  כל  "כי  ט):  (כט,  ‰רמב"ן  וכ˙ב 
ב‰ˆנע,  לוב˘ים ‡ו˙ם  ב˘ר ‰ערו‰, ‰ם ‰יו  לכסו˙  ˘‰ם  'ו‰לב˘˙ם'; ‡בל ‰מכנסיים, 
‰מכנסיים  ˘‡כן  ו‰יינו,  ו‰לב˘˙'".  ‰ב‚„ים   ˙‡ 'ול˜ח˙  בכלל  ע˙‰  ‰זכיר  ל‡  ולכן 
מ˘‰ –  י„י  על  ול‡  ללבו˘ "ב‰ˆנע"  ובניו  ו‡ו˙ם ˆריכים ‡‰רן  מכלל ‰ב‚„ים,  יוˆ‡ים 

ולכן ל‡ נזכרו כ‡ן.

כ„

‰פרˆופים ‰עליונים מ˜נ‡ים במלמ„ים 
'ıמביע˘נ˜ובי

מ‡ורי  ‰ם  ‰חסי„יים  ‰מלמ„ים  ˘כ‡ל‰.  בני-בנים  עם  ˘מחים  ב‚ן-ע„ן  ‰רביים 
‰ם  ‰עבו„‰,  בעלי  ‰חסי„יים,  ‰מלמ„ים  י˘ר‡ל.  ב˙י  ˘ל  ‰‡מי˙יים  ‰‡ור 
‰"‡בר‰ם ‡בינו" ˘בכל „ור ו„ור, ‰ם ‡לו ˘מפרסמים ‡ל˜ו˙ו י˙' בב˙י י˘ר‡ל

◇ ◇ ◇

מס˙כל בר˜יע וטובע בזכרונו˙יי
‰. י„ סיון ˙רס"ב, סערעברינ˜‡.

ז‰ כ˘ע‰ ˘˘ב˙י מבי˜ורי ב‚ן ‰י˘ן ו‰עזוב וב‡ילנו˙יו ‰ז˜נים ברובם ככולם, חורים 
בין  ‰מסלו˙  ˘מ‰,  ‰‚רים  ע˜רבים  ‡ו  נח˘ים  מ‡ימ˙  פח„  ‰מטילים  ועמו˜ים  ‚„ולים 
עזוב‰   - וב‚ן  בחˆר  פונ‰   ‰˙‡˘ פינו˙  ובכל  ו„ר„רים,  ˜וˆים  מל‡ו˙  ˘„רו˙ ‰‡ילנו˙ 

וחורבן.

‡ין פל‡ ב„בר ‡˘ר ‰מו˘ב סערעברינ˜‡ בכלל ו‚נו בפרט חביב עלי מ‡„, כי ‰רב‰ 
˘ורים בו - ככ˙וב בר˘ימו˙יי  ר"ס - ‡˘ר ‚רנו ‡ז בסערעברינ˜‡ -̃   ̇ıזכרונו˙ טובים מ˜י
על-‚בי  ול˘ב˙  ˘‰לכנו ‡ז  ונ˙יבו˙  במסילו˙  ללכ˙  לי  ינעם  מ‡„  ומ‰  ˙ר"ס —  מ˘נ˙ 
‰ספסלים ˘י˘בנו ‡ז, ‰מזכירים ‡ו˙י ‡˙ פרטי ‰„בורים ו‰˘יחו˙ ˘˘מע˙י - כי "˙וונ‡ 

„ליב‡ ל‡ כ˙בי ‡ינ˘י" - ובבו‡י ‰יום ב˘ע‰ חˆי ‰˘ביעי˙ נכספ˙י ללכ˙ ‡ל ‰‚ן.

כ˘ע‰ וחˆי ‰˙ענ‚˙י ב‰לוך ו˘וב ו˘ב˙ ב‚ן מס˙כל בר˜יע וטובע בזכרונו˙יי...

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙
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˜יימ˙  ˘‰רי  למעל‰,  ˘על˙‰  ‰נ˘מ‰  עם  „ין  בעלמ‡  ‰חיים  בין  ˜˘ר  ...מ˙˜יים 
טוב  מע˘‰  וכל  ו‰˜רובים ‡לי',  עם ‰˜˘ורים  ב‰נע˘‰  ומ˙בוננ˙  ורו‡‰  ונˆחיו˙ ‰י‡ 
ו‚י„ל‰ ‡ו˙ם  ˘חינכ‰  י„י ‡ל‰  על  ובפרט ‰נע˘‰  רוח,  נח˙  ל‰  מוסיף  י„ם  על  ‰נע˘‰ 
‡ל‰  במע˘ים  ל‰  ˘חל˜  ‡ומר˙  ז‡˙  ‰‡מורים,  טובים  מע˘ים  לי„י  ‰מבי‡  חינוך 

‰נע˘ים על י„י ‰חינוך ˘נ˙נ‰ לילי„י' ומו˘פעי'. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו ‡‚ר˙ ט'˙˙„) 

‡סור ל‰רבו˙ ב‡בלו˙
...‡סור ל‰רבו˙ ב‡בלו˙ ר"ל יו˙ר מ‰כ˙וב ב˘ולחן ערוך, ופ˘וט ˘ב‡ם ז‰ מפריע 
לכל  מ‰יˆר ‰רע ‰מנס‰  ב‡  ˘ז‰  ברור  ו˘˜י„‰, ‰רי  ב‰˙מ„‰  וללימו„  בכלל  ‰לימו„ 
נ˘מעים  ח"ו  ˘ב‡ם  בז‰  ונוסף   .'˜‰ ˙ור˙נו  כ‰ור‡˙  בור‡ו  מלעבו„  למנוע ‡ו˙ו  ‡„ם 
כיון  ‰נפטר˙,  ˘ל  לנ˘מ˙‰  רוח  „נח˙  ‰יפך  ‚"כ  נ‚רם  ‰נ‰  ‰רע,  ‰יˆר  ˘ל  לפי˙וייו 

˘‰יˆר ‰רע מ˘˙מ˘ בענינ‰ ב˘ביל ל‰חלי˘ ‡˙ ‰‡„ם בלימו„ ‰˙ור‰, ו˜"ל. 

ב˘ביל  ‡מי˙י  רוח  ‰˜ור˙  ˘ז‰ו  ‰˙ור‰  בלימו„  ו˘˜י„‰  ב‰˙מ„‰  ל‰וסיף  ועליו   
מ˙‡ים  לכל ‡ח„  לכל ‰מ˘פח‰  ברכו˙ ‰˘י"˙  ל˜בל˙  וכלי  כן ‰ˆנור  וז‰ו ‚ם  ‰נ˘מ‰ 

למעמ„ו ומˆבו. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ‡‚ר˙ ו'˘ז)

עב„ו ‡˙ ‰˘ם ב˘מח‰
בעבו„˙ו  יעבו„  ‰רי  ול"ע,  ל"ע  ח„˘  י"ב  ב˙וך  ˘‰ו‡  ˘למרו˙  חז˜‰  ...ו˙˜ו˙י 
במנוח˙ ‰נפ˘ ובטוב לבב ובטחון חז˜, ‡˘ר חפı ‰' בי„ו יˆליח לפעול ל‰פיı ‰י‰„ו˙ 
ועניני', ובנ˜ו„‰ ‰פנימי˙ – חינוך על ט‰ר˙ ‰˜ו„˘ . . ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘כיון ˘עבו„˙ ‰' 

ˆ"ל ל‡ ר˜ בטוב לבב ‡ל‡ ‚ם ב˘מח‰, ‰רי על כרחך ˆ"ל ˘‡ין בז‰ ס˙יר‰...
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ‡‚ר˙ ז'˘טז)

˘ל ‰˜ב"‰, ‰רי ˜יום  ורˆונו  חכמ˙ו  ˘‰י‡  ˙ור˙נו,  ˘כל ‰‡מור ‰ם ‰ור‡ו˙  ...כיון 
˘‰˙ור‰ ˆיוו˙‰  וכיון  ב˘מח‰.  עב„ו ‡˙ ‰וי'  נ‡מר  עלי'  ‰' ‰י‡,  עבו„˙  ‰ור‡ו˙ ‡לו 
‡˙ כל ‡ח„ ו‡ח˙ על ז‰, ‡˘ר ˆיווי ‰˙ור‰ ‚ם נ˙ינ˙ כח ‰ו‡, בו„‡י ובו„‡י י˘ בכח כל 

‡ח„ ו‡ח˙ ל˜יים ז‰, ול‡ עו„ ‡ל‡ ככ˙וב ‰‡מור, עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ו ‡‚ר˙ ט'˙˙„)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ו-י‚):  (ח,  ˆו  בפר˘˙   – בפועל  בז‰  ˆיווי  ˜יום  ‡ו„ו˙  ‰כ˙וב  מסיפור  ‚ם  מובן  וכן 
"וי˜רב מ˘‰ ‡˙ ‡‰רן ו‡˙ בניו, וירחı ‡ו˙ם במים. וי˙ן עליו ‡˙ ‰כ˙ונ˙, ויח‚ור ‡ו˙ו 
ב‡בנט, וילב˘ ‡ו˙ו ‡˙ ‰מעיל, וי˙ן עליו ‡˙ ‰‡פו„ . . וי˘ם עליו ‡˙ ‰חו˘ן . . וי˘ם 
‡˙ ‰מˆנפ˙ על ר‡˘ו, וי˘ם . . ‡˙ ˆיı ‰ז‰ב נזר ‰˜ו„˘ . . וי˜רב מ˘‰ ‡˙ בני ‡‰רן 
וילבי˘ם כו˙נו˙, ויח‚ור ‡ו˙ם ‡בנט ויחבו˘ ל‰ם מ‚בעו˙" – ˘מפורטים כ‡ן כל ב‚„י 

‰כ‰ונ‰ ˘‡ו˙ם ‰לבי˘ מ˘‰ ל‡‰רן ובניו, מלב„ ‰מכנסיים.

ז‰  ב‰סיפור ‡ו„ו˙ ˜יום ˆיווי  וכן  ימי ‰מילו‡ים,  ˘בע˙  ז‰ ‡ו„ו˙  בˆיווי  ו‰נ‰,  ב. 
ע˘יי˙  ‡ו„ו˙  ו‰כללי  ‰ר‡˘ון  ב‰ˆיווי  ‚ם  ‡מנם  כלל;  ‰מכנסיים  נזכרו  ל‡   – בפועל 
ב‚„י כ‰ונ‰ (כח, ב), ˘˘ם כן נזכרו ‰מכנסיים – ‰ם נזכרו ב‡ופן מיוח„ ‰יוˆ‡ מן ‰כלל:

‰˜ב"‰ מˆוו‰ ‡˙ מ˘‰: "וע˘י˙ ב‚„י ˜ו„˘ ל‡‰רן ‡חיך לכבו„ ול˙פ‡ר˙". ומונ‰ 
מˆנפ˙   ıב˘˙ וכ˙ונ˙  ומעיל  ו‡פו„  ח˘ן  יע˘ו,  ‡˘ר  ‰ב‚„ים  "ו‡ל‰  ‰ב‚„ים:   ˙‡
בניו  בב‚„י  ומסיים  ב‚„י ‡‰רן,  ע˘יי˙  לפרט ‡˙ ‡ופן  וממ˘יך ‰כ˙וב  (כח, „).  ו‡בנט" 
(כח, מ): "ולבני ‡‰רן ˙ע˘‰ כו˙נו˙, וע˘י˙ ל‰ם ‡בנטים, ומ‚בעו˙ ˙ע˘‰ ל‰ם לכבו„ 

בב‚„ים ‡לו  ובניו  ˘ילבי˘ ‡˙ ‡‰רן  ˘מ˘‰ ‰ו‡  מוסיף ‰כ˙וב  מכן  ל‡חר  ול˙פ‡ר˙". 
(כח, מ‡): "ו‰לב˘˙ ‡ו˙ם ‡˙ ‡‰רן ‡חיך ו‡˙ בניו ‡˙ו, ומ˘ח˙ ‡ו˙ם ומל‡˙ ‡˙ י„ם 

ו˜„˘˙ ‡ו˙ם וכ‰נו לי" – ור˜ ל‡חר כל ז‰ מˆוו‰ ‰כ˙וב ‡ו„ו˙ ע˘יי˙ ‰מכנסיים (כח, 
מב): "וע˘‰ ל‰ם מכנסי ב„, לכסו˙ ב˘ר ערו‰, ממ˙נים וע„ ירכים י‰יו".

(ונזכרו  ב„"  "מכנסי  נזכרו  ל‡  ע„יין  ‡ו˙ם"  "ו‰לב˘˙  ˘ב‰ˆיווי  כיון  ומע˙‰, 
מ˙ייחס  ו‰ו‡  כולל ‡˙ ‰מכנסיים,  ‡ינו  ז‰  ˘ˆיווי  מובן   – ˘ל‡ח"ז)  ב‰פסו˜  לר‡˘ונ‰ 
ר˜ ל˘‡ר ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ˘נמנו לפני ז‰, ו‰יינו כ„ברי ‰רמב"ן ‰נ"ל ˘‡˙ ‰"מכנסי ב„" 

ל‡ ‰לבי˘ מ˘‰ ל‡‰רן ובניו.

ולומר  ‰מכנסיים  ‡יחר  לז‰  ‡‰רן',   ˙‡ ‡ו˙ם  'ו‰לב˘˙  ˘‡מר  "לˆ„  ע‰"פ:  ‰חיים  ב‡ור  כ˙ב  [וכן 

˘‡ינו חוזר עליו מˆו˙ 'ו‰לב˘˙ ו‚ו''". ובלבו˘ כ˙ב: "˘ל‡ רˆ‰ ‰˘ם י˙ברך לˆוו˙ למ˘‰ ˘ילבי˘ ‡˙ 

‡‰רן ובניו ‡˙ ‰מכנסים, ˘‡ינו „רך כבו„ לו ול‰ם ˘ילבי˘ם ‡י˘ ‡חר מכנסים כו'" – ‡ך ˆ"ע ˘כ˙ב כן 

‰לבו˘ ב˘יט˙ ר˘"י, ו‰רי ר˘"י כו˙ב ל‰„י‡ ל‰יפך כ„ל˜מן].

‚. ‡ולם כ˘מעיינים בפירו˘ ר˘"י על ‰פסו˜ "ו‰לב˘˙ ‡ו˙ם" – נר‡‰ ל‰„י‡ ˘ל‡ 
ס"ל כ„ברי ‰רמב"ן, וז"ל ר˘"י: 

 ıו‰לב˘˙ ‡ו˙ם ‡˙ ‡‰רן – ‡ו˙ם ‰‡מורין ב‡‰רן, ח˘ן ו‡פו„ ומעיל וכ˙ונ˙ ˙˘ב"
‰כ˙ובים  ‡ו˙ם   – ‡˙ו  בניו  ו‡˙  בכולם.  למט‰  ‰כ˙ובים  ומכנסים   ,ıוˆי ו‡בנט  מˆנפ˙ 

ב‰ם". 

ב‚„י  כל  כולל ‡˙  "ו‰לב˘˙ ‡ו˙ם"  למ˘‰  ‰ˆיווי  ר˘"י  ˘ל„ע˙  יוˆ‡,  מפור˘  ‰רי 
בפסו˜   – למט‰"  לפנ"ז ‡ל‡ ‚ם "מכנסיים ‰כ˙ובים  ˘נזכרו  ר˜ ‰ב‚„ים  ול‡  ‰כ‰ונ‰, 
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˘ל‡ח"ז (וכן ‰י‡ ‚ם „ע˙ ר˘"י בפירו˘ו על ‰˘"ס – יומ‡ ו, ‡ „"‰ ל‡ ˆריכ‡. ור‡‰ ‚ם ר˘"י ˘ם ‰, 
סע"ב „"‰ ‡ביי).

מור‰  ופ˘ט ‰כ˙וב  מ˜ר‡" –  ˘ל  לפר˘ "פ˘וטו  ר˘"י  ˘ל  ˘‰רי „רכו  פל‡,  ו‰„בר 
לכ‡ו' (כנ"ל סעיפים ‡-ב) ˘‡ין ‰מכנסיים בכלל ‰לב˘˙ מ˘‰!

„. ו‰בי‡ור בז‰ בפ˘טו˙:

ל‰יע˘ו˙  ‰יו  ˆריכו˙  ‰מילו‡ים  ימי  ב˘בע˙  ‰עבו„ו˙  כל  בפר˘˙נו,  ˘מוכח  כפי 
לו  ר˜  ו‚ם  ב˘לימו˙ו,  "כ‰ן"  „ין  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  ‰י‰  למ˘‰  ר˜  כי  „ו˜‡,  מ˘‰  י„י  על 
˘‰כ˙וב  וכפי  כב-כ„).  כט,  פר˘"י  (ר‡‰  בכ‰ונ‰  ול‰כניסם  ובניו  לחנך ‡˙ ‡‰רן  ‰י‰ ‰כח 
מ˙וך  בניו ‡˙ו  ו‡˙  (כח, ‡): "ו‡˙‰ ‰˜רב ‡ליך ‡˙ ‡‰רן ‡חיך  ב˙חיל˙ ‰ענין  מ„יי˜ 
ולרוממם  י˘ר‡ל"  בני  "מ˙וך  ובניו  ל‰עלו˙ ‡˙ ‡‰רן  ˘בכ„י   – לי"  לכ‰נו  י˘ר‡ל  בני 
‡ו˙ם  ˘מ˜רב  ‰ו‡  רבינו  מ˘‰  ‡ליך",  ‰˜רב  ˘"ו‡˙‰  ע"י  ז‰  ‰רי  "כ‰נים"  למ„ר‚˙ 
ל‰יו˙ כ‰נים. ולכן כל ‰פעולו˙ ˘ל ‰חינוך ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ˘ייכו˙ „ו˜‡ למ˘‰, 
וע„ כ„י כך ˘‡פילו ‰טביל‰ ˘ל ‡‰רן ובניו ˆריכ‰ ל‰יו˙ על י„י מ˘‰ „ו˜‡ – וכל˘ון 
ו‡י ‡פ˘ר  "כ‰נים"  ובניו  ע„יין ‡ין ‡‰רן  זו  ב˘ע‰  כי  במים",  "ורחˆ˙ ‡ו˙ם  ‰כ˙וב: 

ל‰ם לע˘ו˙ „בר בנו‚ע לכ‰ונ˙ם לל‡ פעול˙ מ˘‰.

נע˘˙‰  ובניו  ל‡‰רן  ˘‚ם ‰לב˘˙ ‰מכנסיים  לומר  ב‰כרח  ר˘"י,  לומ„  ˘כן,  ומכיון 
על י„י מ˘‰ „ו˜‡ – כי ל‡ י˙כן ˘י‰י‰ פרט בענין ז‰ „ב‚„י כ‰ונ‰ ˘יע˘ו ‡‰רן ובניו 

בעˆמם, ו‰כל מוכרח ל‰יו˙ ע"י מ˘‰.

‡ו˙ם  לוב˘ים  ‰ם  ‰יו  ‰ערו‰  ב˘ר  לכסו˙  ˘‰ם  ˘"‰מכנסיים  ‰רמב"ן  ˘טען  ומ‰ 
ב‰ˆנע", ו‡ין מ˙‡ים ‰„בר ˘ז‰ ייע˘‰ ע"י מ˘‰ – ‰רי י˙יר‰ מזו מˆינו מפור˘ במ˜ר‡, 
˘‡פילו ‰טביל‰ במים ˘ל ‡‰רן ובניו (כ˘‰ם לל‡ ב‚„ים) ‰י˙‰ ע"י מ˘‰ „ו˜‡. ו˜"ל. 

‰ב‚„ים  ע˘יי˙  על  בˆיווי  מ„וע  ‚יס‡:  ל‡י„ך  ר˘"י  ל˘יט˙  י˜˘‰  מע˙‰  ‡ך   .‰
ולבי˘˙ם, וכן כ˘מספר˙ ‰˙ור‰ על ˜יום ‰ˆיווי, ל‡ נזכרו ‰מכנסיים?

כל˘ון ‰כ˙וב: "לכסו˙  ˘ל ‰מכנסיים ‰ו‡  עניינם  סוף  ˘סוף  ˘מכיון  ליי˘ב,  וˆריך 
ב˘ר ערו‰", לכן ‡ינם ˘ייכים כ"כ לפעול˙ חינוך ענין ‰כ‰ונ‰ (ור‡‰ ‚ור ‡רי‰ פר˘˙נו כח, 

מ. ועו„), ולכן ל‡ ב‡ו בסיפור ‰כ˙וב בפירו˘. 

וז‰ ˘בˆיווי ‰ר‡˘ון ו‰כללי ‡ו„ו˙ ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ב‡ו ‰מכנסיים לבסוף, ל‡חר סיום 
˘˘‡ר  מ˘ום  ˘‰ו‡   ,(„ כח,   – ועו„  חז˜וני.  ר˘ב"ם.  (ר‡ב"ע.  בי‡רו ‰מפר˘ים  כבר   – ‰ענין 

‰ב‚„ים ע˘ויים "לכבו„ ול˙פ‡ר˙", מ˘‡"כ ‰מכנסיים.

ע˘יי˙ם, ‡ולם  בעˆם  ב‚„י ‰כ‰ונ‰ ‰חי„ו˘ ‰ו‡  ˘ב˘‡ר  בז‰,  ולב‡ר  ל‰וסיף  [וי˘ 
 – י˙רו  פר˘˙  בסוף   – למ„נו  ˘כבר  כיון  ע˘יי˙ם,  בעˆם  חי„ו˘  ‡ין  ‰מכנסיים  בענין 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ובז‰ עו„ נ˜ו„‰ ˘לי˘י˙, ‡˘ר כמו ˘בנו‚ע לˆיון וירו˘לים ˘לט‰ י„ ‰רומים, ו˜ו„ם 
‰מ˜„˘  בי˙  ‡בל  וז‰ב,  כסף  ו‡בנים  מעˆים  ‰בנוי  ‰מ˜„˘  בבי˙  ר˜  ‰בבלים,  י„  לכן 
‰פנימי ˘בלב כל ‡ח„ ו‡ח˙ ˘ל י˘ר‡ל ‡ין י„ ‰‡ומו˙ יכול‰ ל˘לוט בו ונˆחי ‰ו‡, כך 
‰ו‡ ‚ם בנו‚ע ל‡בל ‰יחי„, ‡˘ר י„ ‰מו˙ ˘ולט˙ ‡ך ור˜ ב‰‚וף ועניניו, ‡בל ‰נ˘מ‰ 
נˆחי˙ ‰י‡ ר˜ ˘על˙‰ לעולם ‰‡מ˙. ˘לכן כל פעול‰ טוב‰ ‰מכוונ˙ על פי רˆונו ˘ל 

נו˙ן ‰חיים, ‰ו‡ ‰˘ם י˙ברך, מוסיפ‰ ב˙ענו‚ ‰נ˘מ‰ ובזכו˙‰ וטוב˙‰. 

 וי‰י רˆון ‡˘ר מכ‡ן ול‰ב‡ ל‡ י„עו ‰ו‡ ובני בי˙ו ˘י' מכל ˆער וכ‡ב...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‰ ‡‚ר˙ ט'˘פ‡) 

‰נ˘מ‰ ממ˘יכ‰ ב˜˘ר
בענין  ל‰‡ריך  ˘למו˙ר  ˙˜ו˙י  מחˆב˙ו,  וˆור  ‰מ˘פח‰  ‡ו„ו˙  לכ˙בו  ...מ˙‡ים 
ור˜  ספ˜,  ˘ום  לל‡  בז‰  מו„ים  ‰עולם  ‡ומו˙  חכמי  ˘‡פילו  ובפרט  ‰נפ˘,  נˆחיו˙ 
˘עובר˙ ‰נפ˘ ממˆב ‡ח„ ל˘ני, ˘לכן כל ‡לו ˘‰יו בעבר ˜˘ורים ‡לי‰ [‡ל ‰נפטר˙] 
ורוˆים בטוב˙‰ [ו‰רי ‚ם ‡ז כ˘נ˘מ‰ ב‚וף – ‰‰˙˜˘רו˙ ו‰‡‰ב‰ ‰י‡ ל‰נפ˘, כי ‰‚וף 
‡ינו ‡ל‡ לבו˘ חיˆוני] עלי‰ם ל‰˘˙„ל ל‚רום נח˙ רוח לנפ˘ ‰נפטר ככל ‡˘ר בי„ם...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט ‡‚ר˙ ז'˙ל‚) 

ומזי˜ים  פו‚עים  וכיו"ב  מחל‰  ‡ו  פ‚ז,  ˘ל  רסיס  ‡ו  רוב‰  ˘ל  כ„ור  ‡˘ר  ...מובן 
י„י  על  ˘נ‚רמ‰  ומי˙‰  ובנ˘מ‰.  בנפ˘  ל‚רוע  ל‰זי˜ ‡ו ‡פילו  ביכל˙ם  ל‚וף, ‡בל ‡ין 
חיים  בחיים,  ממ˘יכ‰  ו‰נ˘מ‰, ‡בל ‰נ˘מ‰  בין ‰‚וף  ענינ‰ ‰פס˜  ‰כ„ור ‡ו ‰מחל‰, 
מˆטער˙  ביו˙ר,  ‰חביבים  ובפרט  ‰מ˘פח‰,  בני  עם  ב˜˘ר  ממ˘יכ‰  ו‰י‡  נˆחיים, 
בˆערם ו˘מח‰ בכל עניני ˘מח‰ ‰ב‡ים במ˘פח‰. ‡ל‡ ˘בני ‰מ˘פח‰ ‰חיים בעולם 
˘נפס˜  כיון  בי„ים,  למ˘˘‰  יכולים  ו‡ינם  ב˘ר  בעיני  ‰‡מור‰  ˙‚וב‰  רו‡ים  ‡ין  ‰ז‰ 

‰˜˘ר ‰‚˘מי.

‡˘ר  רו‡‰  ב‡ם  מיוח„  ˙ענו‚  ‰‡מ˙,  בעולם  ‰נמˆ‡˙  ˘לנ˘מ‰  כן  ‚ם  מובן  מז‰ 
ב‡ופן  חיי‰ם  לס„ר  ב‰ם  ‰˙לוי  ככל  ומ˘˙„לים  מ‰‡סון  מ˙‡ו˘˘ים  מ˘פח˙ו  בני 
בני  י„י  על  טוב ‰נע˘‰  מע˘‰  כל  ובכלל  סביבם,  מעו„„ים ‡˙ ‰נמˆ‡ים  ו‡„רב‰  טוב, 
על  ויו„ע˙  ורו‡‰  ‰‡מ˙  בעולם  ‰נמˆ‡˙  לנ˘מ‰  מיוח„˙  רוח  נח˙  ז‰  ‰רי  ‰מ˘פח‰ 

„בר מע˘ים ‡לו.

מ˙‡ים,  בחינוך  מ˙חנכים  ˘‰יל„ים  כ˘רו‡‰  לנ˘מ‰   ˙‡˘ ובי˙ר  במיוח„  רוח  ונח˙ 
בל‡ י‡ו˘ ובל‡ נפיל˙ רוח ח"ו...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ט ‡‚ר˙ י‡'מ„)



כ‡

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

בחיי ‰יום יום

‰נ˘מ‰ ממ˘יכ‰ לחיו˙
עם  ‡ז  ‚ם  ˘ל‰  ‰˜˘ר  ועל  ‰‚וף,  מן  עליי˙‰  ‡חרי  ‚ם  ‰נ˘מ‰  חיי  נˆחיו˙  על 

‰˜רובים ‡לי'

◇ ◇ ◇

˘לו˘ נ˜ו„ו˙ ˘ל נחמ‰
בנוסח  מ˙בט‡˙  מנ˜ו„‰,  יו˙ר  ועו„  כ‰‡מור,  ‚„ול  ב‡סון  ‡פילו  נחמ‰  ...נ˜ו„˙ 

‰מסור˙י ו‰מ˜ו„˘ על י„י ע˘יריו˙ „ורו˙ ˘ל ˙ור‰ ומסור‰ ˘ל עמנו – 

 ‰מ˜ום ינחם ‡˙כם ב˙וך ˘‡ר ‡בלי ˆיון וירו˘לים. 

 ‡˘ר ב‰˙בוננו˙ ר‡˘ונ‰ ˙מו‰ ‰˜י˘ור ˘בין ˘ני ‰ענינים. ‡ל‡ ˘כ‡מור, בז‰ ‰ו‡ 
עי˜ר ‰נחמ‰ ב˙וכנ‰ ‰פנימי, ‡˘ר כמו ˘‡בלו˙ ˆיון וירו˘לים ‰רי מ˘ו˙פ˙ ‰י‡ לכל 
בני ובנו˙ י˘ר‡ל בכל מ˜ום ˘‰ם, ‡ף כי נר‚˘ ‰„בר יו˙ר ‡ˆל ‰יו˘ב בירו˘לים ורו‡‰ 
כו˙ל ‰מערבי ובי˙ מ˜„˘נו בחורבנו מ‡לו ‰נמˆ‡ים בריחו˜ מ˜ום, ‡בל ‚ם ‡ˆלם ‚„ול 
˘כל ‰עם  בז‰ ‰י‡  מ‰נחמ‰  ו‰מ˘פח‰, ‡˘ר  ב‡בל ‰יחי„  ‚ם  וכן ‰ו‡  ו‰ˆער.  ‰כ‡ב 

מ˘˙˙ף בˆערו, ˘‰רי בס‚נון חכמינו ז"ל כל בני י˘ר‡ל ‰ם ˜ומ‰ ‡ח˙ ˘לימ‰. 

ˆיון  חרבו˙  ‰˘ם  יבנ‰  ובו„‡י  ˘בו„‡י  כמו  ‡˘ר  בכפלים,  נחמ‰  ועי˜ר,  נ˜ו„‰  ועו„ 
וירו˘לים וי˜בı נ„חי י˘ר‡ל מכל ˜ˆוי ˙בל על י„י מ˘יח ˆ„˜נו ויבי‡ם ברנ‰ לר‡ו˙ ב˘מח˙‰ 
ורננו  ו‰˜יˆו  ‰' „ברו  י˜יים  ל‡בל ‰יחי„, ‡˘ר  בנו‚ע  ספ˜  לל‡  כך ‰ו‡  וירו˘לים,  ˘ל ˆיון 

˘וכני עפר, ו˙‚„ל ‰˘מח‰, ˘מח‰ ‡מ˙י˙, ב‰פ‚˘ם כולם יח„ בע˙ ˙חי˙ ‰מ˙ים.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ב˘ליל˙ וחומר ‰ענין ˘ל "‚ילוי ערו‰" על ‰מזבח ("ול‡ ˙על‰ במעלו˙ על מזבחי ‡˘ר 
כל  ‡ו˙ם;  ולוב˘ים  מכנסיים  ל‰כ‰נים  ˘י˘  פ˘יט‡  וממיל‡  עליו"),  ערו˙ך  ˙‚ל‰  ל‡ 
‰חי„ו˘ כ‡ן ‰ו‡ בˆור˙ ‰מכנסיים – (‡) ˘י‰יו ע˘ויים מ"ב„", (ב) ˘˘יעורם ‰ו‡ ר˜ 
בכ˙ונ˙  ז‰  לפני  נˆטוו  ˘כבר  מכיון  מובן,  לז‰  ו‰טעם  יו˙ר.  ול‡  ירכים"  וע„  "ממ˙נים 
חזון  ועו„  ז‰,  בענין  ול‰‡ריך  ל‰וסיף  וי˘  כו'.  ‰ר‚ליים   ˙‡ ‰מכס‰  ‡רוך  ב‚„  ˘‰י‡ 

למוע„ בעז"‰].



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

כל‡ים בב‚„י כ‰ונ‰ – 
‰ו˙רו ‡ו ל‡ נ‡סרו?

˘לב˘ו  כל‡ים: "כ‰נים  בסוף ‰ל'  כ˙ב ‰רמב"ם 
ב‚„י כ‰ונ‰ ˘ל‡ ב˘ע˙ עבו„‰ ‡פילו במ˜„˘ לו˜ין 
מפני ‰‡בנט ˘‰ו‡ כל‡ים, ול‡ ‰ו˙רו בו ‡ל‡ ב˘ע˙ 
עליו  ו‰˘י‚  כˆיˆי˙".  ע˘‰  מˆו˙  ˘‰י‡  עבו„‰ 
‰ר‡ב"„ מ‰‡ „‡מרו ב‚מר‡ ˘"במ˜„˘ ‡פילו ˘ל‡ 

ב˘ע˙ עבו„‰ מו˙ר".

‰ו˙רו  ‡י  ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם  ˘נחל˜ו  ונמˆ‡ 
ב˘ע˙  ˘ל‡  במ˜„˘  כ‰ונ‰  ב‚„י  ללבו˘  ‰כ‰נים 

עבו„‰. וי˘ לב‡ר טעם פלו‚˙˙ם:

כל‡ים  ˘‰י˙ר  בפירו˘  כ˙ב  ‰רמב"ם  „‰נ‰, 
בב‚„י כ‰ונ‰ ‰ו‡ "כˆיˆי˙", ‰יינו ע"„ ‰י˙ר כל‡ים 
‚„ר  בו  י˘  כל‡ים  ˘„ין  מˆינו  ובˆיˆי˙  בˆיˆי˙. 
"‰ו˙ר‰" ‡ו "„חוי‰" (ר‡‰ רמב"ן יבמו˙ „, ב). ועפ"ז 
‰ו˙ר  ‡ו  נ„ח‰  כל‡ים  „‡יסור  ‰ו‡,  כן  בנ„ו"„  ‚ם 

במ˜ום מˆו˙ ע˘‰ „עבו„˙ ‰כ‰ונ‰.

בין  עי˜רי  חילו˜  ˘י˘  ס"ל  ‰ר‡ב"„  מ˘‡"כ 
ˆיˆי˙  ‚בי  כי  כ‰ונ‰,  בב‚„י  וכל‡ים  בˆיˆי˙  כל‡ים 
מסמיכו˙   – בˆיˆי˙  כל‡ים  ל‰˙יר  מיוח„  לימו„  י˘ 
לך  ˙ע˘‰  ‚„ילים  ‚ו'  ˘עטנז  ˙לב˘  "ל‡  ‰כ˙ובים 
מ˘‡"כ  ו‡ילך).  רע"‡   ,„ (יבמו˙  ב‚מ'  כמבו‡ר   – ‚ו'" 
כל‡ים  ל‰˙יר  מ‰כ˙וב  לימו„  ‡ין  כ‰ונ‰  בב‚„י 
לע˘ו˙  ˙ור‰  ˘ˆיוו˙‰  מז‰  ‡ל‡  כ‰ונ‰,  בב‚„י 
ממיל‡  ב„רך  כט),  לט,  (פ˜ו„י  ופ˘˙ן  מˆמר  ‰‡בנט 
˘מלכ˙חיל‰  ו‰יינו  כל‡ים,  בז‰ ‡יסור  ˘‡ין  י„עינן 
ב‰ם  ˘‡ין  כ‰ונ‰,  ב‚„י  לבי˘˙  ˜יום  ‡ופן  ‰ו‡  כן 

כל‡ים.

ועפ"ז י˘ לפר˘ ‰מחלו˜˙:

כל‡ים  „ין  נ‡מר  ל‡  ˘מעי˜ר‡  ‰ר‡ב"„  ל„ע˙ 
בב‚„י  כל‡ים  ‰י˙ר  ˘‡ין  ס"ל  לכן  כ‰ונ‰,  בב‚„י 
ל‡  ˘ל‚בי‰ם  ‡ל‡  ‰עבו„‰,  בע˘יי˙  ˙לוי  כ‰ונ‰ 
ל„ע˙  מ˘‡"כ  „כל‡ים.  ‰‡יסור  מעי˜ר‡  נ‡מר 
כל‡ים,  ‡יסור  נ‡מר  כ‰ונ‰  בב‚„י  ˘‚ם  ‰רמב"ם, 
‡ין  לכן  ע˘‰,  מˆו˙  במ˜ום  (ו‰ו˙ר)  ˘נ„ח‰  ‡ל‡ 

מ˜ום ל‰˙ירו ‡ל‡ ב˘ע˙ עבו„‰ בלב„.

ר˜  ‰ו‡  ‰כל‡ים  ‰י˙ר  ‰ר‡ב"„  „ל„ע˙  [ו‰‡ 
‰ו‡  ‰ב‚„ים  לבי˘˙  ˘ל  מ˜ומו  כי  י"ל  במ˜„˘, 
מ‰ם,  ולי‰נו˙  ללב˘ם  ‡סור  ובמ„ינ‰  במ˜„˘,  ר˜ 

וממיל‡ ל‡ בטל ˘ם ‡יסור כל‡ים].

(ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו, עמ' 153 ו‡ילך – עיין ˘ם) 

‰‡בנט – ‡ח„ ומיוח„ 
בב‚„י כ‰ונ‰

וח‚ר˙ ‡ו˙ם ‡בנט וחב˘˙ ל‰ם מ‚בעו˙ 
ו‰י˙‰ ל‰ם כ‰ונ‰
(כט, ט)

˘ב‚„י‰ם  בזמן  ב‚מ' "וח‚ר˙ ‡ו˙ם ‡בנט,  ‡י˙‡ 
ופיר˘  ב).  פ‚,  (סנ‰„רין  כו'"  עלי‰ם  כ‰ונ˙ם  עלי‰ם 
כ‰ונ‰  ל‰ם  ו‰י˙‰  ‚ו',  ‡בנט  ‡ו˙ם  "וח‚ר˙  ר˘"י 

מ˘מע ˘ע"י ‰ב‚„ים ‰וי‡ כ‰ונ‰".

וחב˘˙  ‡בנט,  ‡ו˙ם  "וח‚ר˙  נ‡מר  בפסו˜  ו‰נ‰ 
‰מ˘ך  ב‚מ'  ˘נ˘מט  מ‰  לב‡ר  וי˘  מ‚בעו˙".  ל‰ם 
ברמב"ם  נ˘מט  וכן  מ‚בעו˙".  ל‰ם  "וחב˘˙  ‰כ˙וב 
˘כ˙ב (‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"י ‰"„): "וח‚ר˙ ‡ו˙ם ‡בנט 
מ˘מיט  ‰ו‡  ו‚ם  כו'",  בזמן  כ‰ונ‰  ל‰ם  ו‰י˙‰ 

‰מ˘ך ‰כ˙וב "וחב˘˙ ל‰ם מ‚בעו˙":

‰‡בנט חלו˜ מ˘‡ר בב‚„י כ‰ונ‰ „כל עניינו ‡ינו 
כ˘‡ר ב‚„ים בעלמ‡, ‡ל‡ ‰ו‡ מ˘ום "‰כון ל˜ר‡˙ 
‡ל˜יך י˘ר‡ל" (עמוס „, יב. ור‡‰ ˘ב˙ י, רע"‡. טו˘ו"ע 
וב‚„ים  לבו˘ים  ‰ם  כ‰ונ‰  ב‚„י  „˘‡ר  סˆ"‡).  ‡ו"ח 

לכסו˙ ‡˙ ‰‡„ם (כ˙פ˜י„ם ‰ר‚יל ˘ל ב‚„ים), ‡ל‡ 
ל‰יו˙ם  ול˙פ‡ר˙",  "לכבו„  מיוח„,  ב‡ופן  ˘נע˘ו 
ב‚„י ˜ו„˘ לעבו„˙ ‰כ‰ונ‰. מ˘‡"כ ‰‡בנט ל‡ ‰י' 
לו ˙פ˜י„ "ב‚„", ˘‰רי ‰מכנסים ‰יו ב‰ם "˘נˆים" 
כ„י  ‡בנט  ˆריכ‰  ‡ינ‰  ו‰כו˙ונ˙  ‡ו˙ם,  ל‡זור  כ„י 
‰ענין  ‰ו‡  ו˙פ˜י„ו  ענינו  עי˜ר  ‡ל‡  ל‰חזי˜‰. 
‚מר  על  ˘מור‰  י˘ר‡ל",  ‡ל˜יך  ל˜ר‡˙  „"‰כון 

לבי˘˙ ‰ב‚„ים, ו‡˘ר מוכנים לע˘יי˙ ‰עבו„‰.

כי  ‰מˆנפ˙,  ענין  וברמב"ם  ב‚מ'  ‰ו˘מט  ולכן 
ענין "ו‰י˙‰ ל‰ם כ‰ונ‰" – ˘לבי˘˙ ‰ב‚„ים מכינ‰ 
„וו˜‡,  ‰‡בנט  ענין  ˙וכן  ‰ו‡  לעבו„‰  ‰כ‰נים   ˙‡
ב‚„י  לבי˘˙  ‚מר  ‰י‡  ˘לבי˘˙ו  ‰ו‡  ענינו  ˘כל 
מ˘‡"כ  ‰כ‰ונ‰.  לעבו„˙  ˘מוכנים  ומר‡‰  כ‰ונ‰, 
ענין  ‚ם  ב‰  וי˘  ‰ר‡˘,  ˘על  לבו˘  ‰י‡  ‰מˆנפ˙ 

לבו˘ וכסו˙ ר‚יל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 154 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰ו‡  „‡ף  ‰יינו  ע"כ.  רו‰"˜.  ב‰ם  ‰י˙‰ 
‡זיל ב˘יט˙ ‰רמב"ם „לעיל.

 „ 

‰מ‡ירי  ˘נח'  פלו‚˙‡  עו„  עפ"ז  יב‡ר 
‚בי "מיל˙‡  לענין ˜ו˘יי˙ ‰˘"ס  ור˘"י 

„ל‡ כ˙יב‡"

ולפי „רכינו „‰מ‡ירי ‡זיל ב˘י' רמב"ם 
‡ו"˙,  ‰יו  מ‰  „לעיל  ‰פלו‚˙‡  לענין  ‚ם 

˙˙ב‡ר עו„ פלו‚˙‡:

מילו‡ים  „מ"„  מ"ט  ע"‡:   '‰ ביומ‡ 
ביסנ‡  בר  ‡ר"י  מעכב,  ב‰ן  ‰כ˙וב  כל 
ככ‰  ככ‰  ולבניו  ל‡‰רן  וע˘י˙  ˜ר‡  ‡מר 
„כ˙יב‡  מיל˙‡  כל  ˙ינח  ‰ו‡,  עיכוב‡ 
ב‰‡י  כ˙יב‡  „ל‡  מיל˙‡  ענינ‡  ב‰‡י 
פ˙ח  יליף  יˆח˜  בר  ‡ר"נ  לן,  מנ‡  ענינ‡ 
 ˙‡ ו˘מר˙ם  ‡מר  מ˘רי˘‡  רב  פ˙ח, 
כן  כי  ‡מר  ‡˘י  רב  עכוב‡,   '‰ מ˘מר˙ 

ˆוי˙י עכוב‡. ע"כ.

„ל‡  "מיל˙‡  מ‰ו  פיר˘  ובר˘"י 
‰„בר  בז‰  ‰מילו‡ים  בפר˘˙  כ˙יב‡": 

‡˘ר ˙ע˘‰ ו‚ו' ל‡ כ˙יב ˘י˙ן ‡ל ‰ח˘ן 
ˆו  בפר'  ‡בל  כ˘‰לבי˘ן  ו˙ומים  ‡ורים 
‰מילו‡ים  ע˘יי˙  ˘ם  ˘נ‡מר‰  ‡‰רן   ˙‡
וי˙ן ‡ל ‰ח˘ן  עליו ‡˙ ‰ח˘ן  וי˙ן  כ˙יב 

‡˙ ‰‡ורים ו˙ומים.

˘‰כוונ‰  פיר˘  ˘ם  במ‡ירי  ‡בל 
‰‡יפ‰".  וע˘ירי˙  מכנסים  ל"לבי˘˙ 

עי"˘.

„‡זלי  בפ˘טו˙  לב‡ר  י˘  בז‰  ו‚ם 
˘‰‡ו"˙  ל˘יט˙י'  „ר˘"י  ל˘יט˙יי‰ו, 
‰ו‡ ‰˘ם ‰מפור˘ ול‡ עˆם ‡בני ‰חו˘ן, 
˘פיר פי' ˜ו˘יי˙ ‰‚מ' „מנ"ל „נ˙ינ˙ ‰˘ם 
ל˘יט˙י'  ‰מ‡ירי  ‡בל  מעכב˙.  ב‡ו"˙ 
‰ם  „‡ו"˙  ‰רמב"ם  ב˘יט˙  „‡זיל  כנ"ל 
בימי  ‚ם  „מעכבין  ו„‡י  ‰רי  ‰חו˘ן,  ‡בני 
‡ו"˙,  על  לפר˘  י˙כן  ול‡  ‰מילו‡ים 
וע˘ירי˙  מכנסיים  לבי˘˙  על  פיר˘  לכן 

‰‡יפ7‰.

רי"„  ו˙וס'  ר"˙  ב'  ‰ר‡"˘  ˙וס'  ‚ם  ור‡‰   (7  
מ‰„ו"˜ ב' רבנו ברוך ˘‰כוונ‰ ביומ‡ ˘ם לפרי˘˙ 

˘בע‰. 
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˘בע"כ  „ל‡חר  ל‰רמב"ם  „ס"ל  וי"ל 
ל‚בי ‡˘ ‰מערכ‰  כן   ıל˙ר ‰וˆרך ‰˘"ס 
„מי‰וי ‰וי וסיועי ל‡ מסייע‡, ˘וב ‡פ˘ר 
לומר כן ‚ם ל‚בי ‡ו"˙ ˘‰יו ‡ל‡ ˘ל‡ ‰יו 
‡ו"˙  „לענין  מזו,  י˙יר‰  י"ל  ‡ו  מ˘יבין. 
מעי˜ר‡ ל‡ ‰וו מ˜˘י „˘פיר י"ל מסבר‡ 
ב‡˘  ור˜  מ˘יבין,  ‰יו  ל‡  ור˜  ˘‰יו 
לטבע ‰‡˘  ומנו‚„  מˆוי  בל˙י  ענין  ˘‰ו‡ 
‰מ˜˘ן  סלי˜  ל‡  מסייע‡"  ל‡  ˘"סיוע 

‡„ע˙י' לומר כן ולכן ‰˜˘‰ מ‡˘ „ו˜‡.

מסו‚יי˙   – מזו  „י˙יר‰  לומר  ונר‡‰ 
‰רמב"ם,  כ„ע˙  „ו˜‡  מ„ויי˜  ˘ם  ‰˘"ס 
„‰נ‰ בכ"מ בחז"ל5 ˘נמנו „ברים ˘ל‡ ‰יו 
‡מרו  וכ‡ן  "נ‚נזו",  ‰ל'  נ˜טו  ˘ני  בבי˙ 
ו˙ומים  ‡ורים  וביני‰ם  „ברים  ˘חמ˘‰ 
"חסרו", ו‡י"מ „˜„ו˜ ‰˘ינוי, ‡ל‡ ˘י"ל 
„ל˘ון ‚ניז‰ מ˘מעו˙ו ˘‡ינו בנמˆ‡ כלל 
ב‰ני  „ב‡מ˙  ו‡"˘  חסר‰,  ומˆי‡ו˙ו 
ח˘בו  ל‡  ˘נ‚נזו  „ברים   '‰ „מנו  מ˜ומו˙ 
‰‡ו"˙  „ב‡מ˙  ביני‰ם,  ו˙ומים  ‰‡ורים 
במˆי‡ו˙ ‰יו ול‡ נ‚נזו כלל ‡ל‡ ˘ל‡ ‰יו 

מ˘יבין ב‰ם6.

 ‚ 
„ין  לענין  ור˘"י  ‰רמב"ם  מח'  יב‡ר 
עמי„‰ לפני ˘כינ‰ ב˘‡ל˙ ‡ו"˙, „‡זלי 

ו˙נחומ‡  יו"„)  פט"ו,  (ב‰עלו˙ך  במ„ב"ר   (5
בין  ‰‡ו"˙  ˘נמנו  במ˜ומו˙  מ˘‡"כ  ו).  (ב‰עלו˙ך 
‰‰' „ברים כבפנים (וכן בירו˘למי ‰וריו˙ פ"‚ ‰"ב, 

ו˘"נ. ˘‰˘"ר ח, ט) נ‡מר ר˜ חסרו.

6) ו‡י"ז „ומ‰ ל‰מבו‡ר ב‚מ' בנו‚ע ל‡˘ „מי‰ו‰ 
‰וי סיוע ל‡ מסייע, ומ"מ מונ‰ ‡ו˙ו בין ‰‰' „ברים 
‚ם בבמ„ב"ר ו˙נחומ‡ ‰נ"ל, כי ˘ם עכ"פ ‰י' ענין 
˘ל ‚ניז‰ בפעול˙ ‰‡˘ עˆמו, מ˘‡"כ ב‡ו"˙ ˘ר˜ 

˘ל‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ם.

ל˘יט˙יי‰ו מ‰ ‰יו ‡ו"˙

כלי  מ‰ל'  בפ"י  ‰רמב"ם  ז"ל  ו‰נ‰ 
עומ„ ‰כ‰ן  ˘ו‡לין  וכיˆ„  ‰מ˜„˘ ‰י"‡: 
כו'.  מ‡חריו  ו‰˘ו‡ל  ‰‡רון  לפני  ופניו 
˙"ר  ע"‡):  (ע"‚  ביומ‡  ומ˜ורו  עכ"ל. 
‰נ˘‡ל  כלפי  פניו  ‰˘ו‡ל  ˘ו‡לין  כיˆ„ 
ע"˘.  כו'.  ˘כינ‰  כלפי  פניו  ו‰נ˘‡ל 
ופיר˘ ‰רמב"ם „מ‰ „‡מרו "‰נ˘‡ל פניו 
‡בל  ‰‡רון",  "לפני  ‰יינו  ˘כינ‰"  כלפי 
בר˘"י ליומ‡ ˘ם כ˙ב: פניו כלפי ˘כינ‰, 
כלפי ‡ורים ו˙ומים ו˘ם ‰מפור˘ ˘ב˙וך 
כן  פיר˘  ל‡  ‡מ‡י  וˆ"ע  עכ"ל.  ‰חו˘ן. 
בכס"מ  ועי'  כלפי ‡רון,  כ'  ‰רמב"ם, ‡ל‡ 
בפירו˘  בחר  ל‡  ורבינו  וכ˙ב:  ע"ז  ˘עמ„ 
ר˘"י מ˘ום „‡"כ מ‡י ו‰נ˘‡ל פניו כלפי 
˜רי  ו˙ומים  „ל‡ורים  כיון  „˜˙ני  ˘כינ‰ 
˘ייך  ול‡  לבו  על  ‰יו  ‰‡ו"˙  ‰רי  ˘כינ‰ 
˘ל‡  „‡פ˘ר  ˘כינ‰  כלפי  פניו  למי˙ני 
ולכ‡ו' ‰י‡  עי"˘.  כלפי ‰חו˘ן.  פניו  י‰יו 

˜ו˘י‡ רב‰ ‡˘יט˙ ר˘"י.

„ר˘"י  בפ˘טו˙  י"ל  ולמ˘נ"˙ 
„ר˘"י  ל˘יטיי‰ו,  בז‰  ‡זלי  ו‰רמב"ם 
„ס"ל „‡ורים ו˙ומים ‰יינו ‰˘ם ‰מפור˘ 
˘כינ‰, ‡בל  ˘פיר ˜רויים ‡ו"˙  ˘בחו˘ן, 
‰‡ורים  ‰ם  ‰חו˘ן  „‡בני  „ס"ל  ‰רמב"ם 
ו‰˙ומים ול‡ ‰˘ם, ‰רי ‡"‡ לפר˘ "כלפי 
"כלפי  פיר˘  ולכן  ‰‡ו"˙  על  ˘כינ‰" 

‡רון".

˘כינ‰  „כלפי  ˘ם  ביומ‡  ‰מ‡ירי  כ"כ 
ל˘יט˙ו  ‡זיל  ‰ו‡  ו‡ף  ‡רון,  כלפי  ‰יינו 
˘ני  ˘בבי˙  וז‰ו  ע"ב):  (ע"‡  ביומ‡  ˘כ˙ב 
מנין ‰ב‚„ים  ל‰˘לים  ˘ע˘ו ‡ו"˙  ‡עפ"י 
˘ל‡  מפני  ב‰ם  נ˘‡לין  ‰יו  ל‡  מ"מ  כו' 

י

יינה של תורהיינה של תורה

‰˜˘ר בין מ˘‰ לי˘ר‡ל 
˘למעל‰ מ‰˙ור‰

פעל  נ‡"  "מחני  ‡מיר˙ו  ע"י   / מ˘‰  ˘ל  ˘מו  ‰וזכר  ל‡  ˙ˆו‰  בפ'  ˘„ו˜‡  ‰טעם 
 / ‰˘ו"ע  מחיבור  ‚„ול‰  ‰˘ם  ˜י„ו˘  על  נפ˘  מסירו˙   / ‰כפר‰   ˙‡ ב‡מ˙  מ˘‰ 

"מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘‰" 

בעל ‰טורים ברי˘ פר˘˙נו1: "ל‡ ‰זכיר מ˘‰ בז‰ ‰ס„ר, מ‰ ˘‡ין כן בכל ‰חומ˘, 
˘‡מר3  מ˘ום  ו‰טעם  ˙ור2‰)  מ˘נ‰  ב‰ (ע„  ˘ל‡ ‰וזכר  ס„ר  מ˘‰ ‡ין  ˘נול„  ˘מ˘ע‰ 

"מחני נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙" ו˜לל˙ חכם ‡פילו על ˙נ‡י ‰י‡ ב‡‰". 

מ˘‰  ˘ל  ˘מו  נזכר  ל‡  ˙ˆו‰  בפ'  „ו˜‡  טעם  מ‰  מובן  ‡ינו  ב˘‚ם  ז‰,  ענין  ולב‡ר 
(ובפרט ˘‰"מחני נ‡" נ‡מר ר˜ בפר˘˙ כי-˙˘‡ ˘ל‡חרי פ' ˙ˆו‰, וי˙ר ‰וי לי' ל˜יים 
‡˙ ‰˜לל˙ חכם ל‡חרי‰ מלפני4‰). ומ‰ו ‰˜˘ר עם ˙וכנ‰ ˘ל ‰פר˘‰ ‰מ„בר˙ בע˘יי˙ 

רי˘  ע‰"˙  פי' ‰ר‡"˘  לב.  לב,   ‡˘˙ ובחיי  בע‰"˙  רבו˙ינו   .(‚ (ס,  ב˙חל˙ו   ˘"‰˘ ח„˘  בז‰ר  וכ"‰   (1
פר˘˙נו. ור‡‰ זח"‚ רמו, ‡.

2) ‰וספ‰ זו מפירו˘ ‰ר‡"˘ ע‰"˙.

3) ˙˘‡ לב, לב.

ומ‡וחר  מו˜„ם  (ומ˙רı "‡ין  מל‰"  מ˘‰ ‰‡י  ˙ˆו‰ ‡מר  ו‡˙‰  לב˙ר  ˘ם "ו‰‡  בז"ח   ‰˘˜‰˘ וכמו   (4
ב˙ור‰").

מספרך  נ‡  "מחני  ‰ל˘ון  כ„יו˜  נכ˙בו,  ˘כבר  ‰פר˘יו˙  ב‡'  „ו˜‡  ˘ˆ"ל  ל‰יפך,  ‡פ"ל  לכ‡ור‰  ‡בל 
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ב‚„י כ‰ונ‰, חינוך ‡‰רן ובניו וע˘יי˙ מזבח ‰˜טור˙5?

נזכר  ‰ו‡  „‰ל‡   - ‰ס„ר  בז‰  מ˘‰  ˘ם  נזכר  ˘ל‡  מ‰  ‰˜ו˘י‡  ל‰בין  י˘  ז‡˙  עו„ 
נ˜ר‡˙  ˘מו  (˘על  ‰ר‡˘ון  מ‰פסו˜  מ˙חיל  במ˘‰,  מ„בר  ופסו˜  פסו˜  „כל  ונזכר! 
‡ינו  וביו˙ר  מ˘‰.  על  כמובן  ˜‡י  „"ו‡˙‰"  בנ"י",   ˙‡ ˙ˆו‰  "ו‡˙‰  כול‰):  ‰פר˘‰ 
מובן ע"פ פירו˘ ‰כלי-י˜ר6: "לומר "ו‡˙‰" ‰יינו ממ‰ו˙ עˆמו˙ך ו˙וספו˙ ‡ור‰ ˘בך, 
לו.  י˜ר‡ו  מ˘מו ‡˘ר  יו˙ר  נעל‰  ועˆמו˙ ‰‡„ם ‰י‡  י˘ר‡ל"". „מ‰ו˙  בני  "˙ˆו‰ ‡˙ 
˘‡ינו  עˆמו˙ו" ‰ו‡ „בר  מ˘‡"כ "מ‰ו˙  ˘ל ‡חרים,  ל˘ימו˘ם  נוע„  ˘ל ‰‡„ם  „˘מו 

˙לוי ב‡חרים כלל, ו‰ו‡ למעל‰ מעניין ‰"˘ם".

ולפי ז‰ ‡זי ‡„רב‡, „ו˜‡ בפר˘‰ זו ˘ל‡ נזכר ˘מו ˘ל מ˘‰, ‰רי ˘‰י‡ מור‰ על 
עניינו ומעל˙ו בי˙ר ˘‡˙ ובי˙ר עוז מבפר˘יו˙ ‡חרו˙! 

◇ ◇ ◇

ומ˜ו„ם י˘ לב‡ר ‡˙ ‚ו„ל ‰מעל‰ בב˜˘˙ מ˘רע"‰ "מחני נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙" 
וכפר˘"י "מכל ‰˙ור‰ כול‰":

עניינו ˘ל מ˘רע"‰ ‰ו‡ "˙ור‰". וכמ‡מר חז"ל7 ˘מ˘‰ נ˙ן נפ˘ו על ‰˙ור‰ ולפיכך 
נ‡  "מחני  מ˘‰  ˘ל  ˘ב˜˘˙ו  מובן  ומז‰  עב„י"8).  מ˘‰  ˙ור˙  ("זכרו  ˘מו  על  נ˜ר‡‰ 

מספרך - מכל ‰˙ור‰ כול‰" נו‚ע˙ לעˆם מˆי‡ו˙ו ˘ל מ˘‰, ˘‰ו‡ ח„ עם ‰˙ור‰;

חמור,  ‰כי  חט‡  ‰ע‚ל,  חט‡  על  לכפר  כ„י   - נפ˘ו?   ˙‡ מ˘רע"‰  מסר  מ‰  ועבור 

כי  לפני  ˘כ˙ב˙י  ˙ˆו‰  ו‡˙‰  מס'  כלומר  כ˙ב˙י,  ˘ם: "מן ‰ספר ‡˘ר  פי' ‰ר‡"˘  (ר‡‰ ‚ם  כ˙ב˙"  ‡˘ר 
˙˘‡)" – ‡בל (נוסף לז‰ ˘לכמ‰ „עו˙ (ר˘"י ˙˘‡ ל‡, יח. ל‚, י‡. ˙נחומ‡ ˙רומ‰ ח. ז"ח ˘ם) פ' ˙ˆו‰ 
עכ"פ נ‡מר‰ ל‡חרי כי ˙˘‡ - ‰רי) בפר˘"י ˙˘‡ (לב, לב) מפור˘ "מספרך - מכל ‰˙ור‰ כול‰", ועכˆ"ל 
ור‡‰  ˘ם,  ר‡"ם  כ˙ב˙". [ר‡‰  בפועל "ספרך ‡˘ר  נכ˙ב  ˘ל‡  כ˙ב˙" ‡ף  מספרך ‡˘ר  נ‡  ˘‡פ"ל "מחני 
˘חור‰  ב‡˘  לפניו  מ‡ז  כ˙וב‰  "˘‰י˙‰  ל˙ור‰  ר˘"י  ˘כוונ˙  כ‡ן  ב‚ו"‡  כמ"˘  ע' 675] ‡ו  ח"ב  ל˜ו"˘ 

כו'" (ר˘"י ברכ‰ ל‚, ב. ור‡‰ ר˘"י פנחס כז, ז). ועפ"ז מ˙רı „יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב "מספרך ‡˘ר כ˙ב˙".

ו‡ולי י"ל, „ז‰ ˘˜לל˙ חכם ‡פילו על ˙נ‡י ב‡‰, ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע ל„בר ˘‰י' במˆי‡ו˙ בע˙ ‡מיר˙ ‰˜לל‰ 
בטל‰   - (ובמיל‡  ‰˙נ‡י  נ˙˜יים  ˘ל‡  ל‡חרי  ‰˙‰וו˙‰  ˘מˆי‡ו˙ו  ב„בר  מ˘‡"כ  עליו),  חל‰  (ו‰˜לל‰ 

‰˜לל‰), ‡ין ˘ייך ˘‰˜לל‰ (˘בטל‰) ˙חול עליו. 

5) במ‡ור-עיניים רי˘ פר˘˙נו (ועו„) בי‡ר, ˘ז‰ו לפי ˘ז' ‡„ר - יום ‰ס˙ל˜ו˙ מ˘‰ - חל (ברוב ‰˘נים) 
מובן  ‡בל   - „˙מן"  ופי˜ו„‡  פי˜ו„‡  ובכל  ומל‰  מל‰  בכל  ˘מי'  למיכ˙ב  "„‰ו"ל  ˘ם  ובז"ח  ˙ˆו‰.  בפ' 

˘ˆ"ל ˘ייכו˙ ‚ם ל˙וכן ‰ס„ר‰. ור‡‰ טור ‰‡רוך. פענח רז‡. ו˘"ך ע‰"˙ רי˘ פר˘˙נו.

ו‡ילך).  ע' 271  ו‡ילך.  (ע' 257  ח"‡  ˙˘מ"ט  ספר ‰˘יחו˙  ו‡ילך.  ע' 204  חכ"ו  ˘יחו˙  ל˜וטי  ‚ם  ור‡‰ 
ועו„.

6) ע‰"פ.

7) מכיל˙‡ לב˘לח טו, ‡. ˘מו"ר פ"ל, „. ו˘"נ.

8) מל‡כי ‚, כב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

˘ני  בבי˙  ל‡ו"˙  ז˜ו˜ים  ‰יו  ל‡  „לר˘"י 
לעˆם  נו‚ע  ו˙ומים ‡ינו  חסרון ‰‡ורים  כי 
‡ין  ולכן  ‰"מ˘פט",  לענין  ‡ל‡  ‰חו˘ן 

‰כ‰"‚ מחוסר ב‚„ים ב‰ע„רם2.

˘ני  ˘בבי˙  ˘י' ‰רמב"ם  בבי‡ור  ו‰נ‰ 
נ˘‡לין  ˘ל‡ ‰יו  ו˙ומים ‡ל‡  ע˘ו ‡ורים 
‰˜ו„˘  רוח  ˘ם  ‰י˙‰  ˘ל‡  מפני  ב‰ן 
כ˙ב  ˘ם,  ‰מ˜„˘  כלי  ב‰ל'  וכמו˘"כ 
בב‡ר ˘בע (סוט‰ מח ע"‡3) „ס"ל ל‰רמב"ם 
ו˙ומים4  עˆמם ‰‡ורים  ˘‡בני ‰חו˘ן ‰ם 
(ול‡ ‰˘ם ‰מפור˘ ˘נ˙ון ב‰ם), וכ„מוכח 
כלי ‰מ˜„˘  מ‰ל'  בפ"ט  מ‰‡ „ל‡ ‰זכיר 
‚בי ע˘יי˙ ב‚„י כ‰ונ‰ ‡˙ ‰‡ורים ו˙ומים 
ו‚ם ל‡ ‡˙ נ˙ינ˙ן בחו˘ן, וכ"מ בפי‰מ"˘ 
נח˘  ו˘מיר  ˘כ˙ב:  מי"ב  פ"ט  לסוט‰ 
ו˙ומים.  ‡ורים  פ˙חו  ובו  ‡בנים  חופר 

עכ"ל.

בפירו˘ו  ‰רמב"ם  בן  ר"‡  פיר˘  [וכן 
ז"ל  ו‰חכמים  ל):  כח,  (˘מו˙  ‰˙ור‰  על 
˙ו‡רים  ו‰˙ומים)  (‰‡ורים  ˘‰ם  ‡ומרים 
זו  ˘˘יט˙ו  ומס˙בר  עכ"ל.  כו'.  ל‡בנים 
‰חו˘ן  „‡בני  ‰רמב"ם  ‡ביו  ˘י'  ‚ם  ‰י‡ 
בפירו˘  ל˘יט˙י'  „‡זיל  וי"ל  ‰‡ו"˙,  ‰ם 
˙יב˙ "ח˘ן", ˘כ' (˘ם „) ב˘ם ‡בי ‡ביו: 

טז,  וי˜ר‡  ר‡ב"ע  ל‚זבר.   ‰"„ ב  ˜ל‚  ב"ב  ר˘ב"ם 
 .„

˙ˆו‰  י"‡  חל˜  ˘יחו˙  בל˜וטי  בי‡ורו  ור‡‰   (2
˘יח‰ ב' לפ' ˙ˆו‰.

˘ם.  ‰בחיר‰  בי˙  ‰ל'  ‰מ˘נ‰  במרכב˙  וכ"‰   (3
‰כ˙ב ו‰˜בל‰ ˘מו˙ כח, ל.

˘למ‰  ˙ור‰  ר‡‰  וכו',  ‰‚‡ונים  כ˘יט˙   (4
‰וב‡ו  ורנ"‚,  ור˘"‚  ר‰"‚  ˘יט˙  ˘כ"‰  ˘ם  ˙ˆו‰ 
מ„ר˘  רז"ל.  ב˘ם  ‰רלב"‚   .‡  ,„ ברכו˙  ב‡וˆ‰"‚ 

ל˜"ט ˙ˆו‰ כט. ור‡‰ פי' ר‚מ"‰ ב"ב ˜כב, ‡.

˘טעמו  ח˘  מן  ˘‚זר˙ו  ‡ב‡  ‡בי  ו‡מר 
ב‡ורים  ‰˘‡ל‰  ‡ˆל  ‰˙˘וב‰  מ‰ירו˙ 
חל˜  ‰ם  ˘‰‡ו"˙  ‰רי  ע"כ.  כו'.  ו˙ומים 
˘מו  נ˜ר‡  ˘‰ח˘ן  וע„  עˆמו  מ‰ח˘ן 
‰ם  ‰ם  ˘‰‡ו"˙  מכיון  כי  ˘מם,  על  כן 
‡בני ‰ח˘ן עˆמו מובן ˘‰‡ו"˙ ‰ם עי˜ר 

‰חו˘ן ולכן נ˜ר‡ על ˘מם].

לומר  „מוכרח  ל‰רמב"ם  ס"ל  ולכך 
בלע„ם ‡ין  ˘‰רי  ˘ני,  בבי˙  ˘‰‡ו"˙ ‰יו 
כ‡ן חו˘ן ו‰כ‰ן מחוסר ב‚„ים, ‡ל‡ ˘ל‡ 

‰יו נ˘‡לין ב‰ן.

 ב 
יב‡ר „ר˘"י למ„ ˘יט˙ו מ‰סו‚י‡ ביומ‡ 
„מ˘מע ˘‡ו"˙ נחסרו ממ˘. י˙רı „ברי 
ל˘י'  ויב‡ר ‰‰וכח‰  ל˘י' ‰רמב"ם  ‰‚מ' 

‰רמב"ם מל' ‰˘"ס

ב‚מ'  יעויין  „‰נ‰  ˆ"ב  „לכ‡ור‰  ‡ל‡ 
(יומ‡ כ"‡ ע"ב), „פריך על ‡˘ ˘ל מערכ‰: 

˘מו‡ל  רב  ו‰‡מר  ‰ו‡י  מי  ˘ני  ובמ˜„˘ 
בר ‡יני‰ מ"„ כו' ‡לו חמ˘‰ „ברים ˘‰יו 
‰ן  ו‡לו  ˘ני  למ˜„˘  ר‡˘ון  מ˜„˘  בין 
ורו‰"˜  ו˘כינ‰   ˘‡ וכרובים  וכפר˙  ‡רון 
מי‰וי  ‡ין,  ‡מרי  ומ˘ני:  ו˙ומים,  ו‡ורים 
„ר˜  ומ˘מע  ע"כ,  מסייע‡  ל‡  סיועי  ‰וי 
לענין ‡˘ ‡מרינן „מי‰וי ‰ו‰ (‡ף ˘נמנ˙‰ 
לענין  כן  ‡מרי'  ל‡  ‡בל  „ברים)   '‰ בין 
ר‡˘ון  בי˙  בין  ˘ם  ˘נמנו  „ברים  ˘‡ר 
לבי˙ ˘ני, ‡ל‡ ‰ם ‡ף מי‰וי ל‡ ‰וו. וי"ל 
לומר  ר˘"י  רˆ‰  „ל‡  ‰טעם  ב‡מ˙  ˘ז‰ו 
˘ל‡  ור˜  ˘ני  בבי˙  ו˙ומים  ‡ורים  ˘‰יו 
כי  ו„עימי',  ‰רמב"ם  כ„ע˙  מ˘יבין  ‰יו 

‡י"ז במ˘מעו˙ ‰‚מ' וכנ"ל.



יז

פלו‚˙˙ ר˘"י ו‰רמב"ם 
בענין ‡ורים ו˙ומים

‡בני  ‰ם  „‰‡ו"˙   – ו˙ומים  ‡ורים  ע˘ו  ˘ני  „בבי˙  ‰רמב"ם  ˘יט˙  בי‡ור  מבי‡ 
ור˘"י  „‰רמב"ם  מ„˜„˜   / ומיי˘ב  ביומ‡  ב‚מ'  מסו‚יי˙  ע"כ  מ˜˘‰   / ‰חו˘ן 

חול˜ים בענין נוסף, ומב‡ר „‡זלי ל˘ט˙יי‰ו.

 ‡ 
‡ו"˙  ‰יו  ‡ם  ו‰רמב"ם  ר˘"י  מח'  יבי‡ 
˜יימים בבי˙ ˘ני, ו˙י' ‰ב"˘ על ˜ו˘יי˙ 
‰י'  ‡ו"˙  „בל‡  ‰רמב"ם  במ"˘  ‰ר‡ב"„ 

מחוסר ב‚„ים

בי˙ ‰בחיר‰ ‰"‡:  מ‰ל'  פ"„  ברמב"ם 
ל‡  ˘ני  בבי˙  ˘‰יו  ו˙ומים  ‡ורים  "ו‡ף 
נ˘‡לין  ול‡ ‰יו  ברוח ‰˜ו„˘  מ˘יבין  ‰יו 
ב‰ן ˘נ‡מר ע„ עמו„ כ‰ן ל‡ורים ו˙ומים 
‡ל‡  ‡ו˙ן  עו˘ין  ‰יו  ול‡  ס‚)  ב,  (עזר‡ 

כ„י  ‚„ול  לכ‰ן  ב‚„ים  ˘מונ‰  ל‰˘לים 
וע„"ז  עכ"ל.  ב‚„ים".  מחוסר  י‰‡  ˘ל‡ 

כ˙ב בפ"י מ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ ‰"י, עיי"˘.

˘ם  בי‰ב"ח  ‰ל'  ‰ר‡ב"„  וב‰˘‚ו˙ 

כלום  ‡ינו  ˘‡מר  ב‚„ים  וחיסור  כ˙ב: 

˘‡ינו מח˘בון ‰ב‚„ים. ע"כ. ור‡‰ כס"מ 

(˘מו˙  ע‰"˙  בפירו˘ו  ר˘"י  כ'  וע„"ז  ˘ם. 

ח˘ן ‰מ˘פט  ע‰"פ "ונ˙˙ ‡ל  וז"ל  ל)  כח, 

‰‡ורים   ˙‡ ‚ו:  ‰˙ומים  ו‡˙  ‰‡ורים   ˙‡

‰מפור˘  ˘ם  ˘ל  כ˙ב  ‰ו‡  ‰˙ומים  ו‡˙ 

˘על  ‰ח˘ן  כפלי  ב˙וך  נו˙נו  ˘‰י‰ 

„בריו,   ˙‡ ומ˙מם  „בריו  מ‡יר  ‰ו‡  י„ו 

לכ‰ן  ˘‡י ‡פ˘ר  ˘ני ‰י' ‰ח˘ן  ובמ˜„˘ 

‚„ול ל‰יו˙ מחוסר ב‚„ים, ‡בל ‡ו˙ו ‰˘ם 

‰ו‡  ‰כ˙ב  ‡ו˙ו  ˘ם  ועל  ב˙וכו,  ‰י‰  ל‡ 

במ˘פט  לו  ו˘‡ל  ˘נ‡מר  מ˘פט  ˜רוי 

‰יינו  עכ"ל1.  כ‡).  כז,  (במ„בר  ‰‡ורים 

ב.  כ‡,  יומ‡  ו‡ורים  ˙ו„"‰  בז‰:  עו„  ור‡‰   (1

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

עלי‰ם  ופ˜„˙י  פ˜„י  "וביום  ‰ם  ‰„ורו˙  בכל  „י˘ר‡ל  ו‰פורעניו˙  ‰חט‡ים  ˘כל  וע„ 
חט‡˙ם9".

עם  ˘לו  ‰˜˘ר  ˘‰ו‡  מˆי‡ו˙ו,  עˆם  כל   ˙‡ ימסור  ˘מ˘רע"‰  י˙כן  כיˆ„  ו˙מו‰: 
בפועל  ˘ע˘ו  ˘בעˆמם (‡לו  בע‚ל,  ˘חט‡ו  מי˘ר‡ל  בעבור ‡ו˙‰ ˜בוˆ‰  ‰˙ור‰ ‰˜', 

‡˙ ‰ע‚ל) ני˙˜ו ‡˙ עˆמם ל‚מרי מל‡ י‰י' לך ‚ו' ל‡ ˙ע˘‰ ‚ו' ומכל ‰˙ור‰?

ובכלל י˘ ל‰בין: מ‰ ‰מ˘מעו˙ ˘ל ב˜˘˙ מ˘‰ "מחני נ‡ מספרך" - וכי מ‰ ˘ייכו˙ 
י˘ בין ˘מו ˘ל מ˘רע"‰ ב˙ור‰, לז‡˙ ‡˘ר ‰˜ב"‰ ל‡ יכפר (ח"ו) על חט‡ ‰ע‚ל10?

◇ ◇ ◇

מ˘‰ רבינו עניינו ˘‰ו‡ רוע‰ י˘ר‡ל. „בר ‡ח„ עם כלל י˘ר‡ל. ‡י ‡פ˘ר ל‰פרי„ 
ולחל˜ בין מ˘‰ לי˘ר‡ל בכלל ובפרט, וכל˘ון ר˘"י11: "מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם 

מ˘‰".

„ז‰ו ‰טעם ˘חט‡ ‰ע‚ל פעל ירי„‰ במ˘‰ ("לך ר„" - "ר„ מ‚„ול˙ך"12), „לכ‡ור‰: 
לחט‡ ‰ע‚ל, ‰ו‡  לו  ˘ייכו˙ ‰יי˙‰  ו‡יזו  חט‡ ‰ע‚ל  ב˘ע˙  במחנ‰  ל‡ ‰י'  כלל  מ˘‰ 

‡פי' ל‡ ‰י' ב‚„ר „"מי ˘י˘ בי„ו למחו˙" - ו‡יך יכול ל‰יו˙ ˘‰חט‡ פ‚ע בו?

‡ל‡ מכיון ˘מ˘‰ וי˘ר‡ל ח„ ‰מ‰, ‚„ול˙ו ני˙נ‰ לו בח„‡ מח˙‡ וב˜˘ר ‡מיı עם 
‚„ול˙ י˘ר‡ל - וכיון ˘יר„ו י˘ר‡ל בחט‡ ‰ע‚ל, פעל ז‰ ב„רך ממיל‡ ירי„‰ ‚ם בו.

ו‰˙‡ח„ו˙ זו „מ˘‰ עם י˘ר‡ל, ‰י‡ עמו˜‰ יו˙ר מ‰˙‡ח„ו˙ו עם ‰˙ור‰:

כול‡  ו˜וב"‰  ˘"‡וריי˙‡  ב˜וב"‰, „‡ע"פ  י˘ר‡ל  ˘ל  ב‰˙‡ח„ו˙  ˘מˆינו  כמו  ע"„ 
ח„"13, מ"מ, ‰‰˙‡ח„ו˙ ˘ל י˘ר‡ל ב˜וב"‰ ‰י‡ עו„ עמו˜‰ יו˙ר. וכמחז"ל14 "י˘ר‡ל 

˜„מו" ל˙ור‰;

חט‡ ‰ע‚ל  ˘ע"י  סע"ב)  ח"ב ˜ˆ‚,  ב.  ו‡ילך. ˜כו,  ב  נב,  ובז‰ר (ח"‡  ˘ם.  ר˘"י  ובפירו˘  לב, „   ‡˘˙  (9
חזר‰ זו‰מ˙ן. ור‡‰ ל˜ו"˘ חכ"‡ ע' 151 ‰ער‰ 52.

רחמים" - ‡בל ‡י"מ, „מל˘ון ‰כ˙וב  עלי‰ם  לב˜˘  כ„‡י  ˘ל‡ ‰יי˙י  עלי  י‡מרו  מב‡ר "˘ל‡  ר˘"י   (10
ב˘ע‰   - ועי˜ר  ועו„  עלי".  י‡מרו  "˘ל‡  ל‰בטיח  ול‡  י˘ר‡ל  עבור  כפר‰  לפעול  בי˜˘  ˘מ˘‰  מ˘מע 
˙פיס˙  - ‡יזו  חט‡˙ם"  מ"˙˘‡  י‰י' ‰‰יפך  ח˘˘ ‡˘ר  וי˘נו  ר"ל,  ˘‰מ„ובר ‰ו‡ ‡ו„ו˙ "חט‡‰ ‚„ול‰" 

מ˜ום י˘ ‡ˆל מ˘‰ רבינו, רעי‡ מ‰ימנ‡, מ‰ י‡מרו עליו?!

11) חו˜˙ כ‡, כ‡.

12) ˙˘‡ לב, ז ובר˘"י ˘ם. ברכו˙ לב, ‡. ועו„.

13) ז‰ר, ‰וב‡ ב˙ני‡ פ"„, רפכ"‚. ור‡‰ זח"‡ כ„, ‡. זח"ב ס, ‡. ˙˜ו"ז ˙"ו (כ‡, ב), ˙כ"ב (ס„, ‡). ועו„.

וז‰ו ‰פירו˘ ‰פנימי במ‡מר חז"ל (˘ב˙ ˜‰, ‡) "‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙" - ˘‰˜ב"‰ "כ˙ב" ‡˙ עˆמו 
("נפ˘י") ונ˙נ‰ ב˙ור‰ (ר‡‰ ל˜וטי-˙ור‰ ˘לח מח, סע"„).

14) ב"ר פ"‡, „. ˙נ‡ „בי ‡לי‰ו רב‰ פי"„.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ככל  ‰ו‡  ‰„ור  "נ˘י‡  ר˘"י10)  ˘(כל˘ון   - ‰„ור  בנ˘י‡י  ‰ו‡  מז‰)  (וכ˙וˆ‡‰  ע„"ז 
‰„ור" - ˘‰˙‡ח„ו˙ם עם י˘ר‡ל ˘ב„ורם, ‰י‡ למעל‰ מ‰˙‡ח„ו˙ם עם ‰˙ור‰.

מסורים  ˘‰ם  כמ‰  „ע„  לבור‡ם"15):  „ומים  (˘"ˆ„י˜ים  בכלל  בˆ„י˜ים  ‰ו‡  [וכן 
ו˜˘ורים לענייני ˙ור‰ ˘‰ם מלמ„ים, ובפרט לחי„ו"˙ ˘ל‰ם - מכל מ˜ום, ‡ין ז‰ בערך 
ל„ר‚˙ ‰˙˜˘רו˙ם עם ‡ו˙ם י‰ו„ים ‰˜˘ורים ‡לי‰ם, ו˘עמם י˘ ל‰ם ˘ייכו˙ (ובמיל‡ 

‡חריו˙) מיוח„˙, עניי עירך, בנים ו˙למי„ים כו' (בל˘ון ‰פסו˜16: ‰נפ˘ ‡˘ר ע˘ו)].

י˘ר‡ל ‰י‡  עם  מ˘‰  ˘ל  ˘‰˙˜˘רו˙ו  כיוון  מספרך":  נ‡  מ˘‰ "מחני  ˘בי˜˘  וז‰ו 
עו„ למעל‰ יו˙ר ‡פילו מ‰˙˜˘רו˙ו עם ‰˙ור‰, לכן:

‡. ‚ם ‰מסירו˙ נפ˘ ˘לו עבור י˘ר‡ל - י˘ ל‰ „ין ˜„ימ‰ ומעל‰ ל‚בי מסירו˙ נפ˘ו 
על ‰˙ור‰.

[ע"„ ‰מוב‡ בס' מ‚י„ מי˘רים, ˘‰ובטח מן ‰˘מים לבי˙-יוסף ˘יזכ‰ למסור נפ˘ו על 
˜י„ו˘ ‰˘ם17 (ור˜ מפני סיב‰ ל‡ זכ‰ לז‰ בפועל) - ו‡ם ב‡מ˙ ‰י' נ‰ר‚ על ˜י„ו˘ ‰˘ם, 
ל‡ ‰י' סיפ˜ בי„יו לכ˙וב ולסיים ‡˙ ‰˘ולחן-ערוך ˘לו כולו18, ˘ממנו ˙ˆ‡ ˙ור‰ ו‰ור‡‰ 

15) רו˙ רב‰ פ"„, ‚. ב"ר פס"ז ועו„.

16) לך יב, ‰ ובר˘"י ˘ם. סנ‰„רין ˆט, ב. ועו„.

17) רי˘ פר˘˙ ˙ˆו‰. וע„"ז ר"פ בר‡˘י˙ ס„"‰ "‰ל‡ לך למנ„ע". פ' ‡מור „"‰ ‡ח"כ פי' לי. פ' ברכ‰ 
„"‰ ‡ור ליום ‡'. ובכ"מ.

18) ˘‰רי סיום חיבור „' חל˜י ‰˘ו"ע ב˘נו˙ ˘ט"ו-˘כ"‚ (כמ"˘ ‰ב"י בסוף כ"‡ מחל˜י ‰˘ו"ע (נע˙˜ 
ב„פוס ר‡˘ון)) - סמוך לסוף ימיו; ו‡ילו ב˘ור˙ ‰מ‚י„ ˘יזכ‰ ל˜„‰"˘ ‰י' ˜ו„ם עליי˙ו ל‡"י (ר‡‰ במ‚י„ 

מ˘רים ˘ם פ' בר‡˘י˙ ˙ˆו‰ וברכ‰ ‰נ"ל), ו‰ב"י על‰ ל‡"י ב˘נ˙ רˆ"ו.

˘ם  מסיים  חיבור‡ „ילך", ‰רי  למ‚מר  כו'") "ו‡זכך  ב‡"י  ל‡˙ו˜„‡  ל"‡זכך  (ב‰מ˘ך  ברכ‰  בפ'  [ומ"˘ 
בכ"מ  מ˘מע  ו‰˘ו"ע  „ילך",  חיבור‡  "למ‚מר  ˘‡מר  מ‰‡  וכ"מ  ‰טור.  על  ב"י   - יוסף"  בי˙  "„‡˜רי‡ 
ב"י  ספרו  בסוף  כמ"˘  בחו"ל,  רפ"ב  ב˘נ˙  ˘‰˙חילו  (מ˘‡"כ ‰ב"י  ל‡"י  ˘על‰  ל‡חרי  לכ˙וב  ˘‰˙חילו 

לטוחו"מ)]. ו‡כ"מ.

ז"ע ‰עירוני ‡˘ר ב"‡ז‰רו˙ ו˙י˜ונים וסיי‚ים" ˘ב˙חיל˙ ‰ספר. פ' ב˘לח „"‰ ‡ור ליום ˘ב˙ י"‡ ˘בט 
- מפור˘ ˘יזכ‰ ל˜„‰"˘ ל‡חרי ˘י‚מור "כל חיבורך (ופירו˘יך) ופס˜יך . . ול‰„פיסם ולפ˘טם בכל ‚בול 
מלב„  חיבור‡ „ילך  ניסן):  לי"„  בפ' ˆו (ס„"‰ ‡ור  ˘ם  עפמ˘"כ  ובפרט  נכלל ‚ם ‰˘ו"ע.  ו‡"כ  י˘ר‡ל" - 

‰˘ם ‰ר‡˘ון ˘‡מר˙י לך ˘י˜ר‡ בי˙ יוסף, עו„ י˜ר‡ ˘ולחן ערוך. 

(במ˘ך  ל‰ב"י  מ‰מ‚י„  ‰˘ונו˙  ב˘ורו˙  בפ˘טו˙,  כי  ‰˘יח‰,  בפנים  ל‰מבו‡ר  ס˙יר‰  בז‰  ˘‡ין  ‡ל‡ 
כ˘י‚מור  ל‡"י;  ˘יעל‰  ל‡חרי  ˘ונים:  ב˙נ‡ים  עבו„˙ו  כ˘כר   ˘"‰„˜ על  ל‡˙ו˜„‡  ˘יזכ‰  רבו˙)  ˘נים 
חיבור ‰ב"י; כ˘י‚מור כל חיבוריו ועו„ - ‡ינן ב˘ור‰ ‡ח˙ (˘פעם ‡מר‰ בפרטיו˙ ופעם ב˜יˆור) – ˘‰רי 
˘ניטל‰   - בנ„ו"ז  ‰עי˜רי  ל˘ינוי  (וע„  ‰ב"י  ˘ל  ובמˆבו  ב„ר‚ו˙  ˘ינוים  כו"כ  ‰יו  ‰˘נים  ˘במ˘ך  פ˘וט 
ממנו ‰זכו˙ ל‰˘רף על ˜„ו‰"˘) וב‰כרח ˘י‰יו ˘ינויים ‚ם ב˘כרו (ב‰˙‡ם ל„ר‚˙ עבו„˙ו), כי ‡ם ˘כל 
ב˘ור‰ ‰י‡ ˘כר לפ"ע עבו„˙ו ‡ז, ו‰רי כו"כ „ר‚ו˙ במסנ"פ ובמסנ"פ על ˜„‰"˘ - (ר‡‰ פסחים נ, ‡ ‰רו‚י 
ולפעמים  ובמˆב ‰ב"י,  ב˙ור˙  „ר‚ו˙  כו"כ   - ול‡י„ך  ועו„),   ‡"„ ˘ל"ט,  ע"ח  ב).  (י,  ˙˜ו"ז  לו„. ‰˜„מ˙ 

‰י˙‰ עבו„˙ו במסנ"פ ו˜„‰"˘ נעלי˙ על ˙ור˙ו ולפעמים ל‰יפך. 

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

"˘ום  ‡ין  וממיל‡  מˆו‰  בז‰  ‡ין  כ‡˘ר  ‡ך 
˜„ו˘‰" בז‰ – ל‡ ‰ו˙ר ‡יסור כל‡ים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 155 ו‡ילך)

‰"‡בנט" בעבו„˙ ‰‡„ם
ו‡בנט ˙ע˘‰ מע˘‰ רו˜ם 
על  כרך  ומחזירו  מ˜יפו  ‡מ‰,  ל"ב  ‡ורכו   .  . ‰‡בנט 
‚בי כרך
(כ‰, לט. רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ח ‰י"ט)

וי˘ לב‡ר ˙וכן עניין ז‰ ע"פ פנימיו˙:

ב‚„י  כל   – כ‰ונ‰  ב‚„י  מ˘‡ר  חלו˜  ‰‡בנט 
‰‡„ם   ˙‡ לכסו˙  וב‚„ים  לבו˘ים  ‰ם  כ‰ונ‰ 
‡ל‡  ˘בעולם,  ‰ב‚„ים  כל  ˘ל  ‰ר‚יל  כ˙פ˜י„ם 
˜ו„˘".  "ב‚„י  ל‰יו˙ם  מיוח„  ב‡ופן  ˘נע˘ו 
‰‡בנט לעומ˙ם, ל‡ ‰י' נˆרך ל˙פ˜י„ "ב‚„", וכל 
‚ם  (ר‡‰  י˘ר‡ל"  ל˜ר‡˙ ‡ל˜יך  עניינו ‰ו‡ "‰כון 

לעיל מ„ור "עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים").

˘ל  ‰כנ˙ו  על  ‰‡בנט  מור‰  ‰‡„ם  בעבו„˙ 
מ˘‡ר  ‡ח„  כל  ‰˜ב"‰.  לפני  לעמו„  ‰‡„ם 
‰‚וף,  ˘ל  מיוח„ים  לחל˜ים  ˘˘ייכים  "ב‚„ים", 
מסויים  לחל˜  ‰˘ייכ˙  פרטי˙  עבו„‰  על  מורים 
˘ל ‰‡„ם. ‰‡בנט לעומ˙ם, מור‰ על ‰כנ‰ כללי˙ 
‰‡„ם,  ˘ל  ‰כללי  ‰ביטול  ו‰ו‡  ‰˘י"˙,  לעבו„˙ 

ב‰כינו ‡˙ עˆמו לעמו„ לפני ‰'.

˘ער  ר‡˘"  ("עטר˙  חסי„ו˙  בספרי  ומבו‡ר 
כנ‚„  ‰ו‡  ‰"‡בנט"  ˘ענין  ופ"ז)  פ"ו  יו‰כ"פ 

‰"יחי„‰",   – ˘בנ˘מ‰  עליונ‰  ‰כי  ‰בחינ‰ 
"יחי„‰   – ‰ו‡  ˘בנפ˘  "יחי„‰"  ˘ל  ˘עניינ‰ 
לייח„ך", ˘נע˘‰ ‡ח„ עם ˜וב"‰, יחי„ו ˘ל עולם 

ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙.

ע"‚  כרך  ומחזירו  "מ˜יפו  למ‰  יובן  ז‰  פי  על 
˘‰ביטול  ל‰ורו˙   – פעמים  וכמ‰  כמ‰  כרך", 
ו‰מסיר‰ ו‰נ˙ינ‰ ל‰˜ב"‰ ‰ו‡ ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙, 
ולכן ‡ינו מס˙פ˜ ב‰כנ‰ „כריכ˙ ‰‡בנט סביב כל 
ע"‚  כרך  ומחזירו  "מ˜יפו  ‡ל‡  ‡ח˙,  פעם  ‚ופו 
כרך" ע„ ˘‰מסיר‰ ו‰נ˙ינ‰ ל‰˜ב"‰ ‰י‡ ב˙כלי˙ 

‰˘לימו˙.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 159)

‰י˙ר כל‡ים בˆיˆי˙ 
ובב‚„י כ‰ונ‰

ב˘‡‚˙ ‡רי' (סי' ל. וכן בעו„ ספרים) ˘˜לו וטרו 
כל‡ים  ˘‰ו˙רו  ‰ר‡ב"„  פס˜  בבי‡ור  ב‡ריכו˙ 
˘ל‡  ‚ם   – במ˜„˘  נמˆ‡ים  כ‡˘ר  כ‰ונ‰  בב‚„י 
כלי ‰מ˜„˘  (ר‡‰ ‰˘‚ו˙ ‰ר‡ב"„ ‰ל'  עבו„‰  ב˘ע˙ 
‚בי  מ˘‡"כ  כל‡ים),  ‰ל'  בסוף  ו‰˘‚˙ו  ‰י"‡,  פ"ח 

וכמו  מˆוו‰,  במ˜ום  ‡ל‡  ‰ו˙ר  „ל‡  פס˜,  ˆיˆי˙ 
˘נ˘ים  „ז‰  ‰"ט)  פ"‚  ˆיˆי˙  ל‰ל'  (ב‰˘‚ו˙  ˘כ˙ב 
ברכ‰,  בל‡  מ˙עטפו˙   – בˆיˆי˙  ל‰˙עטף  ˘רˆו 
‰יינו "„ו˜‡ בˆיˆי˙ ˘‡ין ב‰ כל‡ים" (˘‰רי ‡ינן 

מˆוו˙).

וˆיˆי˙  כ‰ונ‰  ב‚„י  בין  ‰חילו˜  לב‡ר  וי˘ 
בפנימיו˙ ‰„ברים:

(˜„ו˘ים  ‰"בחיי"  מב‡ר  כל‡ים  ‡יסור  בטעם 
לערב  לנו  „‡ין  מ˘ום  ˘‰ו‡  ˜בל‰,  ע"פ  יט)  יט, 
כוחו˙ ˘ונים, טוב ורע, ו"על כן נ‡סר לנו ‰כל‡ים 
"ל‰˙רח˜  עלינו  כי  ˜ˆוו˙",  ˘ני  חבור  ‰ו‡  כי 

מרוח ‰טומ‡‰ ול‰˙˜„˘ ברוח ‰˜ו„˘".

ומ‰ ˘‰ו˙ר ‡יסור ז‰ בˆיˆי˙ ובמ˜„˘ – כ˙ב 
ב"‡ור  ‰וב‡  עז,  סעיף  ‡„ם  (ערך  ח„˘"  ב"יל˜וט 
מפני  ˘‰ו‡  ˙˙˜ס)  ע'  רי˘   ‡ˆ˙ פ'  לˆ"ˆ  ‰˙ור‰" 

כלל  כח  ˘‡ין  ע„  ˘ם  ‚„ול‰  כך  כל  ˘"‰˜„ו˘‰ 
"רוח  בטל  ˘ב˜„ו˘‰  ו‰יינו,  ‡חר‡",  לסטר‡ 

‰טומ‡‰" ובמיל‡ ‡ין ˘ם ‡יסור כל‡ים.

ועפ"ז נמˆ‡, ˘‰י˙ר כל‡ים בב‚„י כ‰ונ‰ ‰ו‡ 
מˆ„ ˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘, ˘מˆ„ ˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘ בטל 
˘ם  ו‡ין  ˜ו„˘  ˘כולו  כיון  „כל‡ים,  ‰‚„ר  ממנו 

ענין ˘ל "רוח ‰טומ‡‰" ח"ו, ונח˘ב מין במינו.

˘ל‡  ‰ו˙ר  ל‡  ˆיˆי˙  ˘‚בי  מ‰  מובן  ובמיל‡ 
במ˜ום מˆוו‰. כי ז‰ ˘בב‚„י כ‰ונ‰ ‡מרינן „בטל 
‰‡יסור ‚ם ˘ל‡ ב˘ע˙ עבו„‰, ‰ו‡ מחמ˙ ˜„ו˘˙ 
‰מ˜„˘. ‡ולם בˆיˆי˙ ˘בל˘ון ‡„מו"ר ‰ז˜ן, ‡ין 
 ,(‡  ,˜ מ‚"‡  ‡ור"  ("˙ור‰  כלל"  ˜„ו˘‰  "˘ום  ב‰ 
ב‰ן  ˘מ˘˙מ˘ין  ר˜  ˜„ו˘‰  ˘ום  בעˆמן  ו"‡ין 
˜יום  בע˙  ר˜   – סכ"‡)  ˘לו  (˘ו"ע  מˆו‰"  ל˘ם 
כל‡ים,  ‡יסור  ו‡ין  ‰טומ‡‰"  "רוח  בטל  ‰מˆו‰ 



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˙˜˘רו˙ו ˘ל כ‡ו"‡ ב˙ור‰, ור˜ עˆם ז‰ ˘‰ו‡ י‰ו„י, ˘מˆ„ ז‰ כל י˘ר‡ל ˘ווים).

 "‰˙‡" נ˜ר‡  ˘לכן  ו˙ו‡ר,  מ˘ם  ˘למעל‰  מ˘‰  ˘ל  ‰עˆמיו˙  ˙ˆו‰",  "ו‡˙‰  „ו˜‡ 
˘ל  י˙'  ומ‰ו˙ו  עˆמו˙ו  ˘‰ו‡  ‰‡מי˙י   "‰˙‡"‰ עם  ומ‡וח„˙  ˜˘ור‰  ˘‰י‡   - לנוכח 
˘˘‡ר  בעˆמו.  על ‰˜ב"‰  כ"‡  ˘ייך ‰˙ו‡ר "‡˙‰"  ל‡  ל‡מי˙ו  ב‡מ˙  (כי ‰רי  ‰˜ב"‰ 
‰נבר‡ים בעולם ‡ין מˆי‡ו˙ם ‡מי˙י˙ כמˆי‡ו˙ ‰˜ב"23‰) - ‡פ˘ר ל‚לו˙ ‡˙ ‰‰˙˜˘רו˙ 

‰עˆמי˙ ˘ל ‰˜ב"‰ עם י˘ר‡ל, כולל עם עו˘י ‰ע‚ל, ˘כל י˘ר‡ל ‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙.

וענין ז‰ עובר כחוט ‰˘ני בכל ‰ס„ר‰:

 - ˙מי„"  נר  ל‰עלו˙  למ‡ור  כ˙י˙  זך  זי˙  ˘מן  ‡ליך  "וי˜חו  ממ˘יך  עˆמו  ‰פסו˜ 
וי„וע‰ ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים, מ„וע "וי˜חו ‡ליך", ולמ‰ ל‡ ל‡‰רן, ˘‰ו‡ מעל‰ ‡˙ ‰נרו˙. 
„מטרוני˙‡24"  "˘ו˘בינ‡  ‡‰רן  ˘ל  ו˘ליחו˙ו  ˘˙פ˜י„ו  ‡ף  ‰נ"ל:  ע"פ  בז‰  ו‰בי‡ור 
ל‰עלו˙ ‡˙ ‰נרו˙ (נ˘מו˙ י˘ר‡ל) ל‰', ‡מנם ‡ין בכוחו ל‰עלו˙, ‡ל‡ מי ˘כבר ˜˘ור 
ל‰'  י‰ו„י  כל  ˜˘ור  „מ˘‰,  ˙ˆו‰"  ‰"ו‡˙‰  בכוח  ור˜  ‡ור25".  ו˙ור‰  מˆו‰  "נר  עם 

ובמיל‡ ל˙ור‰.

"וע˘י˙  לי",  לכ‰נו  ‡‰רן   ˙‡ ‡ליך  ‰˜רב  "ו‡˙‰  כול26‰:  ‰פר˘‰  ‰„רך  ז‰  ועל 
ב‚„י ˜ו„˘ ל‡‰רן ‡חיך" וע„"ז כל פר˘˙ חינוך ‰כ‰ונ‰ ע"י מ˘‰. „‡‰רן ‰כ‰ן עניינו 
כ‰ונ‰ ו˜„ו˘˙ ‰מ˘כן, ו‰‰˘פע‰ ˘ע"י עבו„˙ו ‰י‡ בעי˜ר ל‡לו ˘‰ם בעˆמם "עוב„י 
("ו‡˙‰")  רבינו  ˘מ˘‰  מבו‡ר  ובפר˘˙נו  ו‰מ˜„˘.  ‰מ˘כן  עם  ב‚לוי  ˘˜˘ורים   ,"'‰

פועל בכ‰ונ˙ ‡‰רן ˘˙‰י' ˜˘ור‰ עם כל ‡י˘ י˘ר‡ל י‰י' מי ˘י‰י'.

‚ם עס˜ מזבח ‰˜טור˙ מבו‡ר בפר˘˙נו „ו˜‡ (ול‡ בפר˘˙ ˙רומ‰), „˜טור˙ עניינ‰ 
˙עני˙,  ‡ינ‰  י˘ר‡ל  מפו˘עי  ב‰  ˘‡ין  ˙עני˙  ˘"כל  כז‰  וב‡ופן  ו‰˙˜˘רו˙,  "˜טר" 
‚ם  ˜י˘ור  ˘ל  ז‰,  ועניין  ˜טור˙"27.  סממני  עם  ‰כ˙וב  ומנ‡‰  רע  ריח‰  חלבנ‰  ˘‰רי 
"וכפר  ‰פר˘‰:  וחו˙ם  בסיום  במיוח„  מ˙בט‡  מ˘‰,  ע"י  ב˜ב"‰,  י˘ר‡ל"  ‰"פו˘עי 

‡‰רן על ˜רנו˙יו ‚ו' ‡ח˙ ב˘נ‰ יכפר עליו ל„ורו˙יכם ‚ו"28.

יכול  מˆוי ‡ין „בר ‡חר  (˘)‰ו‡ ‡ינו   .  . ו‡ם  מ‡מ˙˙ ‰מˆ‡ו.  נמˆ‡ו ‡ל‡  ל‡   .  . כי "כל ‰נמˆ‡ים   (23
ל‰מˆ‡ו˙" (רמב"ם רי˘ ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰).

 ‡ ל,  ב‰עלו˙ך  ל˜ו"˙  (ברע"מ).  ב  ער‰,  ב.  נ‚,  (ברע"מ).   ‡ כ,  ח"‚  ב.  מט,  ח"ב  ב.  רסו,  ח"‡  זו‰ר   (24
ו‡ילך. ובכ"מ.

25) מ˘לי ו, כ‚.

26) כח ‡-ב.

27) ו˘ייך ז‰ למזבח ‰פנימי - כי עניינו ˘ל מזבח ‰פנימי ‰ו‡ עˆמיו˙ פנימיו˙ ‰לב, בחי' יחי„‰ ˘בנפ˘ 
(ר‡‰ ל˜ו"˘ ח"ב ס"ע 675 ו‡ילך, ו˘"נ) ˘בז‰ כל י˘ר‡ל ˘ווין.

עם  ל‰˙פלל  מ˙ירים  ביו‰כ"פ „ו˜‡  ˘לכן  ˘י"ל  ועיי"˘  ו‡ילך.  ע' 302  חי"ט  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  ור‡‰   (28
‰עבריינים (טו˘ו"ע ו„‡„‰"ז ‡ו"ח ר"ס ˙ריט).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

לכל י˘ר‡ל. ו‡עפ"כ, ז‡˙ ‡˘ר ל‡ זכ‰ למסור ‡˙ נפ˘ו, נח˘ב ז‰ כעונ˘ ב˘בילו!

ו‰טעם: „ככל ‰עילוי ו‰‰פל‡‰ „˙ור‰, ובפרט „˘ולחן-ערוך, עו„ למעל‰ מז‰ ‰י‡ 
‰מעל‰ „מס"נ על ˜י„ו˘ ‰˘ם. כיוון ˘מס"נ ‰י‡ על ז‡˙ ‡˘ר ‰ו‡ י‰ו„י, וי‰ו„י ‰ו‡ 

ח„ עם ˜וב"‰ י˙ר על ‰˙‡ח„ו˙ ‰˙ור‰ ב˜וב"‰].

מˆב  בכל  מי˘ר‡ל,  ו‡ח„  ‡ח„  כל  (ועבור)  עם  ‰י‡  „מ˘‰  ו‰מס"נ  ‰‰˙‡ח„ו˙  ב. 
למעל‰  ‰י‡  זו  ו‰˙˜˘רו˙  ˘‰˙‡ח„ו˙  כיון  ‰ע‚ל).  מעו˘י  ‰ו‡  ‡ם  (‡פי'  ˘‰ו‡ 
מ˜ו˘ר  ‰י‰ו„י  ב‡ם  ז‰  בענין  נו‚ע  ‡ין  לכך  ‰˙ו‰"˜,  עם  ו‰‰˙˜˘רו˙  מ‰‰˙‡ח„ו˙ 

ב‰˙ור‰. וכמחז"ל19 "י˘ר‡ל ‡ע"פ ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡".

על כן, כ˘ר‡‰ מ˘‰ ˘חט‡ ‰ע‚ל ‰ו‡ כ‰ חמור ע„ ˘‡פי' ‰˙ו‰"˜ ל‡ נו˙נ˙ מ˜ום 
ל"˙˘‡ חט‡˙ם" רח"ל („‰' מוכן לכפר, ו‰˙ור‰ כביכול ˙ובע˙ ומונע˙ ‡˙ ‰כפר20‰), 
במיל‡ ב‡ מ˘‰ בב˜˘‰ ו˙ביע‰: "מחני נ‡ מספרך" - מ‰˙ור‰; „כ‡˘ר ‡ין רו‡ים ‡˙ 
עם  מ˘‰  ˘ל  ו‰פנימי˙  ‰עˆמי˙  ˘‰‰˙˜˘רו˙  ‰רי  ‰˙ור‰,  עם  מ˘‰  ˘ל  ‰‰˙˜˘רו˙ 
˘ל  ו‰עמו˜ים  ‰עˆמיים  ו‰‰˙˜˘רו˙  ‰יחו„   ˙‡ כנ‚„‰  ומעורר˙  ב‚לוי,  ניכר˙  י˘ר‡ל 
ו‰‰˙˜˘רו˙  ‰‰˙‡ח„ו˙  ומכח  ‰˙ור‰.  עם  מ‰˙‡ח„ו˙ם  ˘למעל‰   - וי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰ 

‰זו, נפעל˙ כפר‰ ‡פילו על חט‡ ‰ע‚ל (ועי"ז מ˙˜˘רים י˘ר‡ל ˘וב עם ‰˙ור‰).

◇ ◇ ◇

ועכ˘יו יובן ‰יטב ‰˘ייכו˙ „ב˜˘˙ מ˘‰ "מחני" לפר˘˙ ˙ˆו‰:

בחסי„ו˙21 מבו‡ר בפירו˘ ‰כ˙וב "ו‡˙‰ ˙ˆו‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל": "ו‡˙‰" - בעˆמיו˙ך 
"ˆו˙‡  ל˘ון   - "˙ˆו‰"  ב˘מו)  ר˜  ול‡   "‰˙‡" כ‡ומר  בעˆמו˙ו,  מ˘‰  בע„  („מ„בר 

וחיבור" - „‡˙‰ ˙ˆוו‰ ו˙˜˘ר ‡˙ בנ"י ˘י‰יו כולם ל‡ח„ים כ‡ח„.

„מˆ„ ‰מ„רי‚ו˙ ˘ל מ˘‰ ‰˜˘ורו˙ ב˘מו "מ˘‰" - ˘ז‰ כולל „ר‚ו˙ עליונו˙ במ‡ו„, 
˘מו˙יו  („"כל ‰˙ור‰  ב˜ב"‰ „רך ‰˙ור‰  כמי„˙ ‰˙˜˘רו˙ו  רבינו  מ˘‰  עם  ‰"ז ˜˘ור 
˘ל  ‰נפל‡‰  ‰‰˙˜˘רו˙   ˙‡ ול‚לו˙  לפעול   ‡"‡ כזו  במ„רי‚‰  ולכן  ‰˜ב"‰"22),  ˘ל 
מי„˙  נו‚ע  זו ‡ין  ˘ווים („ב„ר‚‡  י˘ר‡ל  כל  ˘מˆ„‰  מ‰˙ור‰,  ˘למעל‰  ב˜ב"‰  י˘ר‡ל 

‡'רנב  ע'  ח"‚  ˙ער"ב  ‰מ˘ך  ור‡‰  עלי‰ם).  ˜„ו˘˙ם  ˘ם  ע„יין  ˘ם:  (ובר˘"י  רע"‡  מ„,  סנ‰„רין   (19
ו‡ילך. ובכ"מ.

ירו˘למי  ור‡‰  כ‰.  מזמור  ˙‰לים  יל"˘   .„ יח,  יחז˜‡ל  יל"˘  ˘וב‰.  פ'  (פסי˜˙‡ „ר"כ  מחז"ל  ע"„   (20
מכו˙ פ"ב ‰"ו) "˘‡לו ל˙ור‰ חוט‡ מ‰ ענ˘ו כו' ˘‡לו ל‰˜ב"‰ כו' ‡מר יע˘‰ ˙˘וב‰ וי˙כפר לו". ור‡‰ 
ר˘ימו˙  ‡„ם.  וכל   ‰"„  - ˙˘רי   - מלו˜ט  ‰מ‡מרים  ספר  ˙ור˙-מנחם  ˘ם.  וב‰ער‰   1152 ע'  ח"„  ל˜ו"˘ 

חובר˙ ˜ס„.

21) ˙ו"‡ פר˘˙נו פב, ‡. ס„"‰ ז‡˙ ˙ור˙ ‰בי˙ ˙רפ"ט (בס‰"מ ˜ונטרים ח"‡). „"‰ ו˜בל ‰י‰ו„ים ˙רפ"ז 
בס‰"מ ˙רפ"ז ו˙י˘"‡ פ"„. וב„"‰ ו‡˙‰ ˙ˆו‰ ˙˘מ"‡ (˜ונ' ו‡˙‰ ˙ˆו‰ ˙˘נ"ב - ס‰"מ מלו˜ט ‡„ר).

22) רמב"ן בפ˙יח˙ פי' ע‰"˙, ע"פ זח"ב פז, ‡.


