
‚úיון ˙סו
ער˘"˜ פר˘˙ ע˜ב ‰'˙˘ע"„

"‡רון" ו"‡רון עı" – מ‰ ‰יו ב‰ם?

‡יך נוסף רעבון בי˘ר‡ú ע"י ‰"מן"?

„רכי ‰˘ב ב˙˘וב‰ ‰מבו‡רים ברמב"ם

‰ס„ר ‰נכון בúימו„ ‰˙ור‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

על ני‚ון ז‰ ‡מר לי ‡בי – ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר מו‰ר"˘ – ˘˜בל‰ בי„ו ממ‰ 
˘˜יבל  ז˜נו ‡„מו"ר ‰ז˜ן,  כ"˜  ב˘ם  כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח ˆ„˜" –  מ‡ביו – ‰ו„  ˘˘מע 
ˆיוו‰  ‰‰ס˙ל˜ו˙  ˜ו„ם  ‡˘ר  מעמ„,  ב‡ו˙ו  נוכח  ˘‰י'  ממזריט˘  ‰מ‚י„  ‰רב  ממורו 
‰בעל ˘ם טוב לנ‚ן ‡˙ ני‚ון ‰˙עוררו˙ רחמים רבים ˘חיבר ‰ˆ„י˜ ר' מיכעלע מזלוˆ'ב 

וכ˘סיימו לנ‚ן ‰ו‡יל ‰בעל ˘ם טוב לומר:

רבים  רחמים  ˘ל ‰˙עוררו˙  ז‰  ני‚ון  ˘י˘יר  ומי  מ˙י, ‰יכן  ל„ורו˙יכם,  מבטיח  "‡ני 
ב‰˙עוררו˙ ˘ל ˙˘וב‰, ‰רי בכל ‰יכל ˘‡מˆ‡ בו – ‡˘מע, – י˘נם מל‡כים ‰מעבירים 
בעלי  ‰˘רים  על  רבים  רחמים  ו‡עורר  ל˘יר‰  ו‡ˆטרף   – לנ˘מו˙  וב˘ורו˙  י„יעו˙ 

‰˙˘וב‰".

◇ ◇ ◇
 ˙‡ ‰נ‰ו  מכב„  ‡˘ר  ל‰כריז  ו‰ו‡יל  ‚„ול‰  בח„ו‰  ‰י'  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„ 
מ˜ום  ומ‡פס  כל ‰פירו˘ים,  עם  לחיים  כוס  ל˘˙ו˙  ומב˜˘ ‡ו˙ם  ברי˜ו„  כל ‰נמˆ‡ים 

לˆ‡˙ במחול כנ‰ו‚, ‰ו‡ מˆיע ˘כל ‡ח„ יר˜ו„ על מ˜ומו.

ו˜רי‡ו˙  נפ˘  ב‡וו˙  כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  ב˜˘˙ ‰ו„  ממל‡ים  ו‰עומ„ים  ‰מסובים 
לחיים נ˘מעו מכל ‰עברים. פ˙‡ום נ˘מע ˜ולו ˘ל ‰חסי„ ‰מ˜ובל ר' י‰ו„‰ ליב ‰ופמן 

במˆ‰לו˙ ˘מח‰ וכל ‰מסובים עמ„ו ממו˘בם וי˙נו י„ על כ˙ף חברו ויר˜„ו.

‰מ˘כ˙ ‰˘מח‰ בנ˘מו˙ י˘ר‡ל
כ˘כלו לר˜ו„, ‰ו‡יל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר לומר:

‰ני‚ונים  רוב  ˘ל  נ˘מ˙ם   ˙‡ לי  בי‡ר   – מו‰ר"˘  ‡‡זמו"ר  כ"˜   – ‡‡מו"ר  כ"˜ 
‰מיוס„ים – כוונ˙ו ‰˙וכניים – וב˙וכם ‡˙ נ˘מ˙ו ו˙וכנו ˘ל ני‚ון "‰˙עוררו˙ רחמים 
רוח  ˘ל ‰ני‚ון ‰י‡ "‡˘‰ ˜˘˙  ל‡מר: ‰נ˘מ‰  מזלוˆ'ב,  מיכעלע  לר'  רבים" ‰מיוחס 
‡נכי" ו‰˙וכן ˘ל ‰ני‚ון ‰ו‡ "ו‡˘פוך ‡˙ נפ˘י לפני ‰וי'". ‡˘‰ ˜˘˙ רוח ‡נכ י מוסב 
על כנס˙ י˘ר‡ל, מלכו˙ „‡ˆילו˙, ‡ל‡ ˘כמו ˘ז‰ ב‡ˆילו˙ ‰י‡ ח„ו‰ ו˘מח‰ בלב„, 
ו‡ילו למט‰ בנ˘מו˙ י˘ר‡ל ‰נמ˘כו˙ מכנס˙ י˘ר‡ל כפי ˘‰י‡ ב‡ˆילו˙, ˘ייך ‰ענין 
‰ו‡  ‰וי'",  לפני  נפ˘י   ˙‡ ‰"ו‡˘פוך  ‰ני‚ון  ˘ל  ˘‰˙וכן  ‰רי  ממ˘.  רוח   ˙˘˜ ˘ל 
˘מח‰  ˘˙‰י'  י˘ר‡ל  ˘בכנס˙  ו‰˘מח‰  ל‰מ˘יך ‡˙ ‰ח„ו‰  רבים  רחמים  ‰‰˙עוררו˙ 

בנ˘מו˙ י˘ר‡ל.

 – ‰˜„ו˘‰  ˘יח˙ו   ˙‡ ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ממ˘יך   – מבטיח  טוב  ˘ם  ‰בעל 
כ˘י˘ירו ני‚ון ז‰ מ˙וך ‰˙עוררו˙ ˘ל ˙˘וב‰, יעזור ב‰˙עוררו˙ ‰רחמים רבים . . ‰ב‰ 

ונ˘יר ‡˙ ני‚ון ‰˙עוררו˙ רחמים רבים ב‰˙עוררו˙ ˘ל ˙˘וב‰.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ עמ' 169 ו‡ילך (מ‰„ור˙ ל‰"˜, עמ˜ ˜ע‡-˜ע‚))



כז

דרכי החסידותדרכי החסידות

ני‚ון "‰˙עוררו˙ רחמים רבים"
‰ו‡יל ‰בעל ˘ם טוב לומר: ‡ני מבטיח ל„ורו˙יכם, מ˙י, ‰יכן ומי ˘י˘יר ני‚ון ז‰ 
בו –  ˘‡מˆ‡  בכל ‰יכל  ˙˘וב‰, ‰רי  ˘ל  ב‰˙עוררו˙  רבים  רחמים  ˘ל ‰˙עוררו˙ 

‡˘מע, ו‡ˆטרף ל˘יר‰ ו‡עורר רחמים רבים על ‰˘רים בעלי ‰˙˘וב‰

◇ ◇ ◇

מחז‰ נ‰„ר בחר„˙ ˜ו„˘ ו‰„ר˙ו
‰ˆ„י˜ ר' מיכעלע מזלוˆ'ב ‰י' ‡ח„ מ‰מס„רים ני‚ונים לפני ‰בעל ˘ם טוב נ"ע.

מיכעלע  ר'  ל‰ˆ„י˜  ‰מיוחס  ‰ני‚ון  מנ‚נים  ‚רוסמן  ‡˘ר  ור'  מר„כי  יע˜ב  ר'  ‰רב   -
כ"˜ ‡‡מו"ר  ו‰ו„  נ"ע]   ı"מ‰וריי ‡„מו"ר  כ"˜  ˘ל  ברכו˙'  ‰'˘בע  [בסעו„˙  מזלוˆ'ב 
נ‚ררו˙  ו„מעו˙יו  וב„בי˜ו˙  בלחי˘‰  עמ‰ם  ומנ‚ן  ס‚ורו˙  עיני ˜„˘ו  ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] 

על לחייו.

‰‡ברך ‰חסי„ ר' מענ„ל ב"ר זכרי' יפ‰ – מי˜טרינוסלב – ו˘נים מבחירי ‰בעלי כלי 
זמר – ˘ב‡ו מויטבס˜, מלווים ‡˙ ‰מנ‚נים בכינורו˙י‰ם ב˜ול „ממ‰ מ˙‡ים ל˙נועו˙ 
‰ני‚ון, מ‰ ˘‰רעי˘ ‡˙ מי˙רי לב ‰מסובים ו‰עומ„ים ˆפופים. בח„ר ‰ו˘לך ‰ס כ‡ילו 

‡ין ‡י˘ ו‰מחז‰ נ‰„ר בחר„˙ ˜ו„˘ ו‰„ר˙ו.

בפ‰  ‰מנ‚נים  ‰‚בי‰ו  ופעם  פעם  בכל  ‰ני‚ון,   ˙‡ ני‚נו  ז‰,  ‡חר  בז‰  פעמים,  ˘ל˘ 
ל‚בי  ‰˜ול  ב‰‚ב‰˙  ‰י‡  מ‰ני‚ון  ובב‡  בב‡  כל  ‡˘ר  ז‰  על  נוסף  ˜ולם,   ˙‡ ובכינור 

‰בב‡ ‰˜ו„מ˙.
כ˘כילו לנ‚ן פ˙ח ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ עיני ˜„˘ו וכיב„ ‡˙ ‰מסובים ו‰עומ„ים 

במ˘˜‰, ויו‡יל ל‰‚י„:

˜בל‰ בי„ינו ‡˘ר ני‚ון ז‰ ˜ר‡ו ‰בעל ˘ם טוב נ"ע ב˘ם "ני‚ון ‰˙עוררו˙ רחמים רבים".

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

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ובניו ‰ח˘ובים
‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב ˘מו‡ל ‡בˆן, הרב לוי יˆח˜ ברו˜,
הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

וכמ‰ „ורו˙ „מלפנים – ‰סבר‰ י˘ר‰ (ל‡ ˘ּפַ‡לטן ַ‡ ‰ָ‡ר) על ‡˙ר (ל‡ ל‰פ‚י˘ ב„ו˜‡ 
מינ‰  ‰נפ˜‡  ובבירור  ב‡ר‚")).   ‡ מיט  ב‡ר‚   ‡ „ו˜‡  ˆוז‡מענפירן  ("ניט  ‰ר  עם  ‰ר 

לפועל ("מ‡י ביני‰ו" – ˘ז‰ו לפעמים ˜רובו˙ ‰˘מיר‰ מללכ˙ ב„רך ע˜ל˙ון).

˘‰בליט  ע"„   – נ˜ו„‰  עו„  ל‰וסיף  בז‰.  מ˘יט˙י  לו  נו„ע  ‡ולי   – ל‰נ"ל  ‰מ˘ך   ..
פרטים,  עו„  עם  ˘ב˙ור‰  ז‰  פרטי  ˘בענין  ‰מ˘ו˙ף  למˆו‡   – ‰ר‚ˆובי  ‰‚‡ון  ו‰„‚י˘ 

‰כלל ו‰‚„ר ‰מ‡ח„ם. ומובנ˙ ‰עמ˜ו˙ וע‡כו"כ ‰רחבו˙ – ‰ב‡ו˙ עי"ז. ו˜"ל.

(ממכ˙ב כ"ז טב˙ ˙˘ל"ו, נ„פס בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 572) 

ˆריך ˘י‰י' ‰ן לימו„ למי‚רס ו‰ן לימו„ לעיונ‡
בכלל  ‰נ‰  טוב:  בעיון  מעט  ללמו„  ‡ו  ב‰ם  ב˜י  ול‰יו˙  למי‚רס  ‰רב‰  ללמו„  ‡ם 
סוף  ב‚מר‡  (ויעויין  ובכ˘רונו˙יו  ע˙‰,  ע„  לו  ˘י˘  ו‰י„יעו˙  ב‰ב˜י‡ו˙  ˙לוי  ז‰  כל 
לבסומי  ‡ינ˘  חייב  רב‡  ‡מר  „‡"ח  ובמ‡מר  ˘ם.  ובירו˘למי  ‰וריו˙,  סוף  ברכו˙, 
בפורי‡ ‰'˙˘"ח רי˘ פי"ב  וב‰ער‰ ˘ם), ולכן י˙ייעı בז‰ עם ‰נ‰ל˙ ‰י˘יב‰ על ‡˙ר 
ו‰ם יורו‰ו בפרטיו˙, ובכללו˙ ‰רי י„וע מכבר ˘כל ‡ח„ ˆריך ל‰יו˙ לו לימו„ למי‚רס 

ולימו„ לעיונ‡ ‰ן בנ‚ל‰ „˙ור‰ ו‰ן ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ס„)



כ‰

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

ללמו„, ‰‡ כיˆ„?

לימו„ ‰˙ור‰ מבלי ל‰כנס לח˘בונו˙ וכללים ב‡ופן ‰לימו„
י„וע ‰כ˙וב "‰‡ל˜ים ע˘‰ ‡˙ ‰‡„ם י˘ר ו‰מ‰ ב˜˘ו ח˘בונו˙ רבים": כמ‰ וכמ‰ 
‰לימו„  לס„ר  י˘  ‡ופן  ב‡יז‰  רבים  בח˘בונו˙  ‰כנס  מבלי  ˙ור‰  לומ„ים  ‰יו  „ורו˙ 
ב‡ו  מ˜רוב  וח„˘ים  וכו'.  וכו'  ‰חנוך  חכמ˙  לכללי  ומ˙‡ים  ביו˙ר  מוˆלח  ˘י‰י' 
˘ר‡וי  ממ‰  מ˘יטו˙ ‡לו ‰ם ‰פכים  ו‰˙וˆ‡ו˙  ˘ונו˙,  ו˙חבולו˙  בס„רים  ומ˙עמ˜ים 

לכ‡ור‰ ל˜וו˙ מ‰ם כו'. 

כי ב„ורו˙ ‰ר‡˘ונים ‰י' ‰ח˘˜ ‚„ול ללמו„ ‰˙ור‰ בלי ‰˙חכמו˙ י˙יר‰, ו‚„ל‰ ‚ם 
כל ‰כללים ‰נ"ל,  ˘‡חר  ב‰לימו„  כן  ˘‡ין  מ‰  ב‡יכו˙.  ו‚ם  בכמו˙  י„יע˙ ‰˙ור‰  כן 

נ˙מעטו ‰לומ„ים, ונ˙מעט ‰ח˘˜ ˘ל‰ם, וכו'.

‰י‡,  נכונ‰  ‰יו˙ר  ˘‰„רך  ‰חסי„ו˙,  ˙ור˙  בלימו„  ‚"כ  ‰ו‡  ‰‡ל‰  ‰„ברים  וככל 
˘ל‡ לב˜˘ ח˘בונו˙ רבים, ‡ל‡ ללמו„ ולחזור ללמו„, ול‡ ל‰ביט על ‰˘עון ולע˘ו˙ 
ח˘בון כמ‰ ענינים ‰˘י‚ במ˘ך ˘ע‰ זו, ולכ˘י‰פך ויחזור וי‰פך בלימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ 
‡זי ב„רך ממיל‡ יזוככו מוחו ולבו וי‰יו כלים מוכ˘רים ל˜בל ‡˙ ‡ור ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ 

ו‰עי˜ר – ‚ם ‡˙ ‰מ‡ור ˘ב‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‰ עמ' ˆ)

˘יט˙ לימו„ ב‰סבר‰ י˘ר‰ על ‡˙ר
‰פˆ˙ לימו„ ˙ור‰ ˘בעל פ‰ – מובן ˘נכון וטוב ‰ו‡ בכל ‰‡ופנים ‰‡פ˘ריים. וכיון 
וכמ„ומ‰  ו„רכים,  ˘יטו˙  כמ‰  בז‰  "‚ם"  ‰רי   – ˘וו˙"  „עו˙י‰ן  "‡ין  חז"ל  ˘כמ‡מר 
„כמ‰  י˘ר‡ל  ‚„ולי  ו„רי˘ו˙  ˘יט˙  ויו˙ר  יו˙ר  ומ˙˜בל˙  מ˙פ˘ט˙  ל‡חרונ‰  ˘„ו˜‡ 

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
מ‰ ‰י' ב˙וך ‰"‡רון עı" ˘"‰י' יוˆ‡ למלחמ‰"? 

בפסו˜  ב‡ם   / ?"ıע ב˙וך "‡רון  מ‰ ‰י'  בˆל‡ל,  ˘ע˘‰  ב˙וך ‰"‡רון"  ˘‰לוחו˙ ‰יו  מכיון 
"ו˘מ˙ם ב‡רון" מ„ובר על "‡רון עı", ‡יך ילפינן מיני' ב‚מ' ˘"˘ברי לוחו˙" מונחו˙ ב˙וך 

‰‡רון ˘ע˘‰ בˆל‡ל? / בי‡ור בענין "לוחו˙ ו˘ברי לוחו˙ מונחין ב‡רון"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט ˘יח‰ לפר˘˙ וילך ו˘יח‰ לפר˘˙ ברכ‰)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
˘ני פנים בלחם מן ‰˘מים

עו˘ר ועוני במן – כ‰כנ‰ לנסיון ‰ע˘ירו˙ ונסיון ‰עניו˙ / „ו˜‡ ‰ע˘ירו˙ במן ‰בי‡‰ לעניו˙ 
/ חכמ˙ ‰עולם י˘ ב‰ י˘ו˙ וחכמ˙ ‰˙ור‰ מבי‡‰ ל˙כלי˙ ‰ביטול ו‰˘פלו˙ / לימו„ ‰˙ור‰ 

מבי‡ רעב ורˆון ללמו„ ול‰˘י‚ עו„ / "בל˙י ‡ל ‰מן עינינו"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ˘יח‰ לפר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
בענין „רכי ‰˘ב ב˙˘וב‰ ‰מבו‡רים ברמב"ם

יב‡ר „ברי ‰רמב"ם לענין „רכי ‰˘ב ב˙˘וב‰, „י˘ ב' ‚„רים בכפר˙ חט‡ – מˆ„ ביטול ‰עון 
ומˆ„ ‰˘˙נו˙ ‰‚בר‡ / עפ"ז יב‡ר עומ˜ כוונ˙ ‰מ„ר˘ „‰˙˘וב‰ ‰י‡ "˘וח„" ˘נוטל ‰˜ב"‰

(מ˘יח˙ ט"ו ב‡ב ˙˘מ"ב)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
עˆו˙ בעניני פרנס‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל
בעבו„˙ ‰' ‡ין „בר ˜טן



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

 "ıמ‰ ‰י' ב˙וך ‰"‡רון ע
˘"‰י' יוˆ‡ למלחמ‰"?

ב‡ם   / ?"ıע ב˙וך "‡רון  מ‰ ‰י'  בˆל‡ל,  ˘ע˘‰  ב˙וך ‰"‡רון"  ˘‰לוחו˙ ‰יו  מכיון 
˘"˘ברי  ב‚מ'  מיני'  ילפינן  ‡יך   ,"ıע "‡רון  על  מ„ובר  ב‡רון"  "ו˘מ˙ם  בפסו˜ 
לוחו˙  ו˘ברי  "לוחו˙  בענין  בי‡ור   / בˆל‡ל?  ˘ע˘‰  ‰‡רון  ב˙וך  מונחו˙  לוחו˙" 

מונחין ב‡רון" 

‰‰ר‰  ‡לי  ועל‰  כר‡˘ונים,  ‡בנים  לוחו˙  ˘ני  לך  פסל  ‡לי,   '‰ ‡מר  ‰‰י‡  "בע˙ 
‰ר‡˘ונים  ‰לוחו˙  על  ‰יו  ‡˘ר  ‰„ברים   ˙‡ ‰לוחו˙  על  ו‡כ˙וב   .ıע ‡רון  לך  וע˘י˙ 
‡˘ר ˘בר˙, ו˘מ˙ם ב‡רון" (פר˘˙נו י, ‡-ב). ומפר˘ ר˘"י ‡˙ ענינו ˘ל "‡רון עı" ז‰: 

יום  ל‡חר  ע„  בו  נ˙עס˜ו  ל‡  מ˘כן  ˘‰רי  בˆל‡ל,  ˘ע˘‰  ‰‡רון  ‰ו‡  ז‰  "ל‡ 
‰כפורים, כי בר„˙ו מן ‰‰ר ˆו‰ ל‰ם על מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ובˆל‡ל ע˘‰ מ˘כן ˙חל‰ 
ו‡ו˙ו  למלחמ‰.  עמ‰ם  יוˆ‡  ˘‰י'  וז‰ו  ז‰ ‡רון ‡חר ‰י',  נמˆ‡  וכלים;  כך ‡רון  ו‡חר 

˘ע˘‰ בˆל‡ל ל‡ יˆ‡ למלחמ‰ ‡ל‡ בימי עלי ונענ˘ו עליו ונ˘ב‰". 

‰עול‰ מ„בריו, ˘‰יו ˘ני ‡רונו˙ (ר‡‰ ‚ם „ברי „ו„ – ל‰ט"ז – על ‡˙ר): "‡רון עı" ˘ע˘‰ 
בˆל‡ל  ˘ע˘‰  ‡רון  ועו„  מ‰˜ב"‰,  ˘˜יבלם  ל‡חר  ‰˘ניו˙  ‰לוחו˙   ˙‡ ˘ם  ובו  מ˘‰ 
מכן (כלומר: ‰וˆי‡ו ‰לוחו˙  ל‡חר  ˘בו ‰ו˘מו ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙  מבנין ‰מ˘כן –  כחל˜ 
מ‰"‡רון עı" ו‰עבירו ‡ו˙ם ל‰‡רון „בˆל‡ל), ו‡ו˙ו ‡רון ‰ו˘ם בבי˙ ˜„˘י ‰˜„˘ים. 

מ‰ נע˘‰ ב‰"‡רון עı" ˘ע˘‰ מ˘‰ – ל‡חר בנין ‰מ˘כן? ר˘"י מפר˘ כ‡ן, ˘‰ו‡ 
"‰י' יוˆ‡ עמ‰ם למלחמ‰". ‡מנם ל‡ פיר˘ מ‰ י˘ ב˙וך ‰‡רון (ל‡חר ˘‰לוחו˙ ני˙נו 

ב˙וך ‰‡רון ˘ע˘‰ בˆל‡ל); וכבר פיר˘ „בר ז‰ בפ' ב‰עלו˙ך (י, ל‚), וז"ל: 

למלחמ‰,  עמ‰ם  ז‰ ‰‡רון ‰יוˆ‡  ימים –  ˘ל˘˙  לפני‰ם „רך  נוסע  ברי˙ ‰'  "ו‡רון 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰"˘ינוי  מˆ„  ‰רי   – מ˙חיל˙ו40  עונו 
˘נ˜ו„˙  כיון  ˙˘וב‰,  ע"י  ‰נפעל  ‚בר‡" 
ע"י  נע˘י˙  כבר  ב‰‚בר‡  ‰‰˙ח„˘ו˙ 
‚לי‡  ˘מי‡  (כלפי  ‰רי  ‰˙˘וב‰,  ע˘יי˙ 
˘)‰ו‡ מˆי‡ו˙ ח„˘‰ ל‚מרי04 (ו‡ינו ‡ל‡ 
בכל  ˙˙פ˘ט  ˘‰נ˜ו„‰  ע„  זמן  מחוסר 
מ‰  ל‚מרי  לו  "נמחל  ולכן  עניני ‰‡„ם41), 
˘עבר על מˆו˙ ‰מלך כו' ונפטר ל‚מרי מן 
‰„ין בעו‰"ב" – כי נ˙בטל‰ מˆי‡ו˙ו ˘ל 

‰חוט‡ ו‡ין כ‡ן מי ל‰עני˘, כנ"ל.

בל˘ון  „יו˜  עו„  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
"ומ‰ו   – ‰סעיף  ברי˘  ‰נ"ל  ‰מ„ר˘ 
טובים",  ומע˘ים  ˙˘וב‰   .  . ‰˘וח„ 
‰כ‡  בעי  מ‡י  טובים"  "מע˘ים  „לכ‡ור‰ 
– ‰רי ‡„רב‡, ‡ין ‰˜ב"‰ מ˜בל ˘וח„ ˘ל 
כ"‡  מ‰רמב"ם)  (כנ"ל  טובים"  "מע˘ים 
˘וחר  ˘במ„ר˘  ˙˘וב‰ [ול‰וסיף,  ˘ל  ר˜ 
ומע˘ים  "˙˘וב‰  ‰‚ירס‡  לעיל)  (נסמן  טוב 
ו˙פל‰  "˙˘וב‰  (‡ו  ו˙פל‰"  טובים 
ב‡בער)),  ‰וˆ‡˙   – ˙‰לים  (מ„ר˘  וˆ„˜‰" 
ע˘ו  פ˙וחים  ˙פל‰  ˘˘ערי  "ע„  ומסיים 

˙פל42‰ ו˙˘וב‰"]. וˆ"ע.

40) בס‚נון ‡חר: ‰כפר‰ מˆ„ ביטול חפˆ‡ „‰עון 
˘נע˜ר  ע„  לבו‡  ל‰  ˘במע˘‰ – ‡"‡  ענין  ˘ז‰ו   –
˘ינוי  מˆ„  ‰כפר‰  מ˘‡"כ  ובע˘י';  בפועל  ונמח˜ 
˘"רוˆ‰  ‰‡מי˙י  רˆונו  ˘מ˙‚ל‰  מ‰  ‰יינו  ‰‚בר‡, 
‰עבירו˙"  מן  ול‰˙רח˜  ‰מˆו˙  כל  לע˘ו˙  ‰ו‡ 
י˘נו  ז‰  ˘רˆון  וכיון  ספ"ב),  ‚ירו˘ין  ‰ל'  (רמב"ם 
בז‰  נכלל  ‰רי  ‡ˆלו,  נ˙‚ל‰  וכבר  במˆי‡ו˙,  ‡ˆלו 

("בכח" עכ"פ) "˘ינוי ‚בר‡" ב˘לימו˙ו.

˘מˆ„   ,(242 (ע'  חכ"„  ל˜ו"˘  ע„"ז  ר‡‰   (41
ול„ע˙  מ‡‰ב‰,  ˙˘וב‰  ‰י‡  ˙˘וב‰  כל  ‰"בכח" 
‰י‡  כ‡ילו  ‰"ז  ‰‰ו‰,   ˙‡ מכריע  ˘‰ע˙י„  רע"˜ 

ע˙‰ כן. ע"˘.

42) ב‰וˆ‡˙ ב‡בער לי˙‡ כ‡ן "˙פל‰".

„"מ‰  פי'  (‰נ"ל)  ˘מו‡ל  ובמ„ר˘ 
‰˙˘וב‰  עם  טובים  מע˘ים  ˘‰זכיר 
ל‡  ‰˙˘וב‰  ‡חר  כי  ל‰˘מיענו  ‰כוונ‰ 
ז‰  ו‡"ל ‰רי   .  . בעביר‰  ו˘ונ‰  חוזר  י‰י' 
טובל ו˘רı בי„ו . . ו‡ף ל‚ירס˙ ˘וחר טוב 
 . מˆו˙ ‰˙פל‰  על  ˙פל‰  מ"˘  כוונ˙  ‡ין 
ו‰˙˘וב‰  ‰˙פל‰  ענין  על  ‰כוונ‰  ‡ל‡   .
‡ל  ˘י˙פלל  ‰ו‡43  ‰‡מי˙י˙  ‰˙˘וב‰   .  .
‡ל˜יו כו' וי˘‡ל מ‡˙ו י˙' מחיל‰ וסליח‰ 
 ıירו˙ ז‰  ‡ין  לכ‡ור‰  ‡בל  כו'".  וכפר‰ 
כ‡ן  במ„ר˘  נפ˜"מ  למ‡י  כי   – מספי˜ 
ל‰„‚י˘  "˘וח„")  ‰י‡  ˘˙˘וב‰  (בענין 
(ו˙פל‰)  טובים  מע˘ים  בלי  ˘˙˘וב‰ 
מ˜ומו  ז‰  „בר  ‰רי  נכונ‰?  ˙˘וב‰  ‡ינ‰ 
‰ב‡ים  במ„ר˘ים  ‡ו  ˙˘וב‰  ב‰לכו˙ 

ל‰סביר מ‰ו˙ ענין ‰˙˘וב‰.

לענין  ˘ייך  ˘ז‰  י"ל,  ‰נ"ל  וע"פ 
מ˘נ˙"ל  ע"פ  כי  ˘ב˙˘וב‰.  ‰"˘וח„" 
בכח ‰˙˘וב‰ (בפ˘טו˙)  ˘‡ין  מובן, „ז‰ 
לפעול מחיל‰ ‚מור‰ – ‡ף ˘נ˘˙נ‰ מר˘ע 
לˆ„י˜ – ‰ו‡ מ˘ום ˘ע„יין ל‡ ח„ר ˘ינוי 
ז‰ ˙וך כל פרטי עניני ‰‡„ם; וז‰ו ˘‡ומר 
פועל˙  ‰‡„ם  ˙˘וב˙  „כ‡˘ר  ‰מ„ר˘, 
(וכן  טובים  מע˘ים  ‚ם  יע˘‰  ˘‰‡„ם 
˘נ˜ו„˙ ‰˙˘וב‰  ב‡ופן  ב˙פיל‰),  יעסו˜ 
˘בלב ‰˙חיל‰ לח„ור ל˙וך מע˘י ‰‡„ם44 
נע˘‰  כ‡ילו  ˘מ˙˜בל  "˘וח„"  ‰"ז   –
"˘ינוי ‚בר‡" ב˘לימו˙ (˘"מ˘נ‰ מע˘יו 

כולן לטוב‰") ו"נמחל לו ל‚מרי".

43) ר‡‰ ‚ם ˘ערי ˙˘וב‰ ˘ב‰ער‰ 10.

בלי  מכפר˙  ˘˙˘וב‰ ‡ינ‰  ˘ז‰ו ‰טעם  וי"ל   (44
וי„וי וב˜˘˙ מחיל‰ (רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‡ ‰"‡. 
ור‡‰ ‰˘˜ו"ט במנ"ח ˘נסמן לעיל בפנים) – כי ע"י 
„ע˜ימ˙  ב„יבור,  (˘בלב)  ‰˙˘וב‰  ב‡‰  ‰וי„וי, 

˘פ˙יו ‰וי מע˘‰.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

(ובר˘"י  ב  כב,  (יבמו˙  ע"ז  ‰מבו‡ר  (כ‰‚„ר 
מע˘‰  "עו˘‰  „‰וי  ועו„),   .(‡˙˘‰  ‰"„ ˘ם 

עמך"), ע„ ˘ע"י ‰ר‰ור ˙˘וב‰ בלב נ˜ר‡ 
ב‡ור  (וכ‰‚ירס‡  ב  מט,  (˜י„ו˘ין  ‚מור"  "ˆ„י˜ 
˘˘ינוי  „‰‚ם  בז‰,  ונ˙ב‡ר  ˜יב)).  סי'  זרוע 

נע˘‰  לˆ„י˜)  מר˘ע  נ‰פך  ˘‰‡„ם   –) ז‰ 
(˘) מן ‰˙ור‰  "מˆו˙ ‰˙˘וב‰  ˜יום  ע"י 
‡„מו"ר  (ל˘ון  בלב„"  ‰חט‡  עזיב˙  ‰י‡ 
‰ר‰ור  ‚ם  ˘מספי˜  [וע„  ˘ם)  ב‡‚‰"˙  ‰ז˜ן 

בפ‰,  וי„וי  בלי  (כנ"ל)  בלב  ˙˘וב‰ 
ע"˘.  ˘ס„.  מˆו‰  (מנ"ח  ב‡חרונים  וכמבו‡ר 
ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"ז ס"ע 197 ו‡ילך) ˘‚ם 

˘י˙כפר  לו  מועיל‰  ‡ינ‰  ˙˘וב˙ו  ‡ם 
"עזיב˙  ע"י  ‚מור  ˆ„י˜  נע˘‰  מ"מ  עונו, 
לבטל  ˘ם"  "˘ינוי  ו‡ילו  בלב„"],  ‰חט‡ 
‚זר „ין מן ‰‡„ם כו' ˆ"ל ב‡ופן ˘"מ˘נ‰ 
מ"מ,   – (כנ"ל)  כו'"  לטוב‰  כולן  מע˘יו 
 – ו‡„רב‰  ‰י‡,  ח„˘‰"  "מˆי‡ו˙  ז‰  ‚ם 
˜יום  ע"י  נע˘י˙  ‰˘ינוי  (ויסו„)  נ˜ו„˙ 
בלב„",  ‰חט‡  "עזיב˙  ‰˙˘וב‰,  מˆו˙ 
‡ח"כ,  ‰ב‡ים  ‰˙˘וב‰  עניני  פרטי  וכל 
‰"˘ינוי"  ˘נ˜ו„˙  לפעול  ר˜  ענינם 
˘"מ˘נ‰  ע„  ‰‡„ם,  עניני  בכל  ˙˙פ˘ט 

מע˘יו כולן לטוב‰".

˘‰˙ח„˘ו˙  בפ˘טו˙,  ח„˘  ול„  [וכמו 
מˆי‡ו˙ו נע˘י˙ בר‚ע ‡ח„, ו‡ז ‡ינו ‡ל‡ 
סע"ב)  (˜י,  בסנ‰„רין  [יעויי'  ‡ח˙  נ˜ו„‰ 
"מ˘ע‰ ˘נזרע". ור‡‰ ר˘"י ˘ם]; ו‡ח"כ 
ב˙חל‰   – זו  נ˜ו„‰  ומˆטייר˙  מ˙פ˘ט˙ 
במ˘ך  נ˜ב‰)  ‡ו  (זכר  ‰כללי  בˆיור 
רל),  ר"ס  ‡ו"ח   .‡ ס,  (ברכו˙  יום  ‡רבעים 
ו‡ח"כ בˆיור ‰פרטי בכל ‡בריו ו‚י„יו (ע„ 
ל˘ערו˙ וˆפרנים) – במ˘ך ט' ח„˘ים. וכן 
‰"מˆי‡ו˙  ˘נ˜ו„˙  ‰˙˘וב‰,  בענין  ‰ו‡ 
"עזיב˙  ע"י  ‰י‡  ˙˘וב‰  ˘ע"י  ‰ח„˘‰" 

˘לם  בלב  בלבו  ˘י‚מור   .  . בלב„  ‰חט‡ 
‰ז˜ן  ‡„מו"ר  (ל˘ון  לכסל‰"  עו„  י˘וב  לבל 
˘ע"י  ‰‰לכ‰  פס˜  ולכן   – ˘ם)  ב‡‚‰"˙ 

לˆ„י˜  מר˘ע  מ˘˙נ‰  בלב„  עזיב˙ ‰חט‡ 
מוי„וי  (‰חל  ‰˙˘וב‰  ענין  ופרטי  כנ"ל; 
ב‡יכו˙  ל‰וספ‰  ע„  מחיל‰,  וב˜˘˙ 
וכו')  מעול‰"  "˙˘וב‰  ˘˙‰י'  ‰˙˘וב‰, 
(˘נע˘י˙  ‰‰˙ח„˘ו˙  ˘נ˜ו„˙  ענינם,   –
לכל  ו˙ח„ור  ˙˙פ˘ט  ‰˙˘וב‰)  עˆם  ע"י 
כולן  מע˘יו  ˘"מ˘נ‰  ע„  מˆי‡ו˙ו,  פרטי 
˘‰ו‡  ניכר  עניניו  פרטי  ˘בכל   – לטוב‰" 

‡י˘ "‡חר"].

ועפ"ז מובן ז‰ ˘‰˙˘וב‰ ‰י‡ "˘וח„", 
˘ור˙  כי  ˘וח„".  י˜ח  ˘כ˙יב "ל‡  ו‡ע"פ 
ע"פ ‰לכ‰  ˘מע˘‰ ‰˙˘וב‰  נו˙נ˙,  ‰„ין 
– עזיב˙ ‰חט‡ עם וי„וי וב˜˘˙ מחיל‰ – 
מבלי ˘˙‰י' "˙˘וב‰ מעול‰", ומכ"˘ ל‡ 
לטוב‰",  כולן  מע˘יו  "מ˘נ‰  ˘ל  ב‡ופן 
‰ן   – ל‚מרי  עונו  לו  ˘יומחל  מספי˜  ‡ינו 
מˆ„ ‰חפˆ‡ „‰עון, ˘ע„יין נ˘‡ר רי˘ומו 
מˆ„  ו‰ן  וכל),  מכל  ל‚מרי  נע˜ר  (ול‡ 
‰‚בר‡, ˘ל‡ נ˘˙נ˙‰ מˆי‡ו˙ו (ב‚לוי) ע„ 
˘ע˘‰  "‡ו˙ו ‰‡י˘  ˘‡ינו  לומר  ˘‡פ˘ר 
‰עון  מחיל˙  ‰וי  ולכן   – ‰מע˘ים"  ‡ו˙ן 
ל‡מי˙ו  ‡בל  ‡„ם);  בני  (ל‚בי  "˘וח„" 
˘ל „בר (וכלפי ‰˜ב"‰) ‡ינו "˘וח„" – כי 
נ˜ו„˙  נע˘י˙  ‰חט‡"  "עזיב˙  ˘ע"י  כיון 
[כמו  ‰כל  נכלל  זו  ˘בנ˜ו„‰  ‰‰˙ח„˘ו˙, 
פרטי  כל  כלולים  ˘ב‰  ח„˘,  ול„  נ˜ו„˙ 
˘("בכח"  מובן,  ‰רי   – כו']  ‰‡יברים 

עכ"פ) ‰ו‡ מˆי‡ו˙ ח„˘‰.

ל‰חפˆ‡  ˘בנו‚ע  ‡ע"פ  ולכן, 
ע„  ל‚מרי  עונו  לו  למחול   ‡"‡ „‰עון, 
˘˙ע˜ור  כ"כ  ‚„ול‰  ˙˘וב‰  ˘יע˘‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ובו ˘ברי לוחו˙ מונחים". 

וב˙וך  ‰˘ניו˙ – ‰˘למו˙,  ב˜„˘ ‰˜„˘ים ‰יו ‰לוחו˙  ˘‰י'  ˘ב˙וך ‰‡רון  ו‰יינו, 
"‰‡רון ‰יוˆ‡ עמ‰ם למלחמ‰" ‰יו מונחים "˘ברי לוחו˙" (‰ר‡˘ונו˙). 

ב‚מר‡  עם ‰מבו‡ר  מ˙‡ימים  ר˘"י  ˘„ברי  ˘ם)  ב‰עלו˙ך  (בפ'  כ˙ב  ו‰נ‰, ‰ר‡"ם  ב. 
(בב‡-ב˙ר‡ י„, ב – ‡ליב‡ „ר"מ), ˘לומ„ים ˘ם ‡˙ ז‰ ˘˘ברי לוחו˙ מונחין ב‡רון מ‰פסו˜ 

כ‡ן: "‡˘ר ˘בר˙ ו˘מ˙ם – מלמ„ ˘‰לוחו˙ ו˘ברי לוחו˙ מונחין ב‡רון";  

– כלומר (כפירו˘ ר˘"י על ‰˘"ס ˘ם): ‰˙יבו˙ "‡˘ר ˘בר˙" לכ‡ור‰ מיו˙רו˙, ו‰י' „י 
לומר: "ו‡כ˙וב על ‰לוחו˙ ‡˙ ‰„ברים ‡˘ר ‰יו בלוחו˙ ‰ר‡˘ונים – ו˘מ˙ם ב‡רון"; 
‡ל‡ ˘‰וסיף ‰כ˙וב ˙יבו˙ "‡˘ר ˘בר˙" כ„י ל‰סמיכם ל"ו˘מ˙ם", ˘‚ם ‡˙ ‰לוחו˙ 

‰ר‡˘ונים "‡˘ר ˘בר˙" (˘ברי לוחו˙), י˘ ל˘ים ב‡רון – 

ומב‡ר ‰ר‡"ם, ˘כיון ˘‰‚מר‡ מוכיח‰ ‡˙ ז‰ ˘˘ברי לוחו˙ מונחים ב‡רון מ‰˙יבו˙ 
בˆל‡ל,  ˘ע˘‰  ‰‡רון  על  (ל‡  מ„ובר  ‰רי  וכ‡ן  כ‡ן,  ˘בכ˙וב  ו˘מ˙ם"  ˘בר˙  "‡˘ר 
‰ו‡  לוחו˙  ‰˘ברי  ˘ל  נ˙ינ˙ם  ˘מ˜ום  מובן  ‰רי  מ˘‰,  ˘ע˘‰   "ıע ‰"‡רון  על  ‡ל‡) 
בˆל‡ל),  ˘ע˘‰  ב‡רון  לבסוף  ˘ני˙נו  עם ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙  ביח„  (ול‡  ז‰  ב‡רון  „ו˜‡ 

וכ„ברי ר˘"י ‰נ"ל.   

‚. ‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר, נר‡‰ לכ‡ור‰ ˘„ברי ‰ר‡"ם – ‡˘ר ˘ברי ‰לוחו˙ ‰יו נ˙ונים 
בפ˘ט  מ˙יי˘בים  עם ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙ – ‡ינם  ביח„  ול‡  מ˘‰,  ˘ע˘‰  ב‡רון  ב˜ביעו˙ 
˘ל  "פ˘וטו   – ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘יט˙  ‰י‡  ˘כן  ˘‡ף  ו‰יינו,  ˘ם;  ‰סו‚י‡ 
וב‡ר  יע˜ב  נחל˙  בפר˘˙נו;  ר˘"י  „ברי  על  רמב"ן  ‚ם  (ר‡‰  כן  ‡ינ‰  ‰˘"ס  ˘יט˙  ‰רי  מ˜ר‡", 

ב˘„‰ על ר˘"י בפ' ב‰עלו˙ך ˘ם), כי:  

ר‡˘י˙ כל, בכללו˙ ‰סו‚י‡ ˘ם מ„ובר ב‡רון ˘ע˘‰ בˆל‡ל „ו˜‡ (כ„מוכח למעיין); 
ו‡ם כן, ‚ם כ˘ב‡‰ ‰‚מר‡ ל‰וכיח (בסוף ‰סו‚י‡) "˘ברי לוחו˙ „מונחין ב‡רון מנלן" 

– מ˘מע בפ˘טו˙, ˘‰מ„ובר ‰ו‡ ב‡ו˙ו ‡רון. 

מנלן" –  ב‡רון  לוחו˙ „מונחין  ז‰ ‚ופ‡ – "˘ברי  פרט  על  כ˘מ„ובר  מזו: ‚ם  י˙יר‰ 
‰רי ‰˜ס"„ „‰‚מר‡ ‰ו‡ ˘לומ„ים ז‰ מ‰כ˙וב (˘"ב ו, ב) "‡˘ר נ˜ר‡ ˘ם ˘ם ‰' ˆב‡ו˙ 
"ללוחו˙  למ„ים   – פעמים  ב'   – ˘ם"  "˘ם  ˘כ˙וב  מז‰  [כלומר:  עליו"  יו˘ב ‰כרובים 
ול˘ברי לוחו˙" (ר˘"י על ‰˘"ס ˘ם)]; ו‰רי כ˙וב ז‰ בוו„‡י מ„בר ב‰‡רון ˘ע˘‰ בˆל‡ל.

לוחו˙  ˘"˘ברי  ז‰  על  ˘‰ר‡י'  מסי˜ים  כ‡˘ר  ‰‚מר‡,  למס˜נ˙  ‚ם  כך:  על  ונוסף 
מונחין ב‡רון" ‰י‡ „ו˜‡ מ‰כ˙וב בפר˘˙נו ("‡˘ר ˘בר˙ ו˘מ˙ם"), ‰רי ל˘ון ‰‚מר‡ 
˘‰לוחו˙  בפ˘טו˙,  ומ˘מע   – ב‡רון"  מונחין  לוחו˙  ו˘ברי  ˘‰לוחו˙  "מלמ„  ‰ו‡ 

ו‰˘ברי לוחו˙ ‰יו מונחין ביח„, ב‡ו˙ו ‡רון (˘ע˘‰ בˆל‡ל).  



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מלמ„   – ו˘מ˙ם  ˘בר˙  "‡˘ר  ‰ו‡:  ‰˘"ס  ל˘ון  ‰רי  ז‰  ˘מטעם  לומר,  י˘  ו‡ולי 
˘‰לוחו˙ ו˘ברי לוחו˙ מונחין ב‡רון", ולכ‡ור‰, למ‰ ‰ע˙י˜‰ ‰‚מר‡ מ‰כ˙וב ר˜ ‡˙ 

‰˙יבו˙ "‡˘ר ˘בר˙ ו˘מ˙ם" ול‡ ‰וסיפ‰ ל‰ע˙י˜ ‚ם ˙יב˙ "ב‡רון"?  

‰˘ברי  (˘ל  ˘‰"ו˘מ˙ם"  לרמז   – בכוונ‰  ‰י‡  "ב‡רון"  „˙יב˙  זו  ˘‰˘מט‰  ‡ל‡ 
לוחו˙, "‡˘ר ˘בר˙") ל‡ ‰י' "ב‡רון" ˘עליו מ„ובר בכ˙וב ז‰; ו‰יינו, ˘‡מנם „ור˘ים 
‰לוחו˙  ˘ברי   ˙‡ ל˘ים  ˘י˘  "ו˘מ˙ם"  ל˙יב˙  ˘בר˙"  "‡˘ר  „˙יבו˙  מ‰סמיכו˙ 
ל˘יט˙  (כי  פ˘ט ‰כ˙וב  מ„בר  ˘בו  מ˘‰  ˘ע˘‰   "ıע ל"‡רון  ‡ין ‰כוונ‰  ב‡רון, ‡בל 

‰˘"ס ‰יו ˘ברי ‰לוחו˙ ביח„ עם ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙, ב‡רון ˘ע˘‰ בˆל‡ל). 

[ול‰עיר ˘במנחו˙ ˆט, ‡ וכן בירו˘למי ˘˜לים פ"ו ‰"‡ – ועו„ – ‰וב‡‰ ‚ם ˙יב˙ "ב‡רון" ("‡˘ר 

עו„  ור‡‰  ˘בורים".  ו˘נים  ˘למים  ˘נים  בו  ‰יו  לוחו˙  "ו‡רבע‰  מפור˘  ו˘ם  ב‡רון"),  ו˘מ˙ם  ˘בר˙ 

בכללו˙ ‰ענין – וכן ב˘יט˙ ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ – במ„ור ז‰ ל˘"פ ˙רומ‰ ˙˘ע"‚]. 

לו  ˘בר˙": "‡מר  ב„ר˘˙ ‰˙יבו˙ "‡˘ר  ועו„)  ˘ם.  (ב"ב  ב‚מר‡  מˆינו  עו„  ו‰נ‰,   .„
‰˜ב"‰ למ˘‰, יי˘ר כחך ˘˘בר˙".

[ר‡‰ ˘˜ו"ט בח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם – ‡ם ‰לימו„ ‰ו‡ מ˙יבו˙ "‡˘ר ˘בר˙" ˘בפר˘˙נו, ‡ו מ˙יבו˙ 

‡לו ˘בפ' ˙˘‡ (ל„, ‡). ‡בל מ„ברי ‰ר‡˘ונים (רמב"ן ב"ב ˘ם. חי' ‰מיוחסים ל‰ריטב"‡ ˘ב˙ פז, ‡. 

ועו„) מוכח ˘‰לימו„ ‰ו‡ מפר˘˙נו „ו˜‡].   

בפירו˘  ‰ברכ‰,  וז‡˙  פ'  בסוף  ל˜מן   – ‰˙ור‰  על  ר˘"י  בפירו˘  זו  „ר˘‰  ו‰וב‡‰ 
‰כ˙וב "לעיני כל י˘ר‡ל", וז"ל: 

לעיניכם',  'ו‡˘ברם  ˘נ‡מר  לעיני‰ם,  ‰לוחו˙  ל˘בור  מ˘‰)  (˘ל  לבו  "˘נ˘‡ו 
ו‰סכימ‰ „ע˙ ‰˜ב"‰ ל„ע˙ו, ˘נ‡מר '‡˘ר ˘בר˙', יי˘ר כחך ˘˘בר˙". 

"‡˘ר  ‰כ˙וב  בפירו˘  ‡˙ר,  על  זו  „ר˘‰  ר˘"י  ‰בי‡  ל‡  למ‰  ˆ"ע,  רי‰ט‡  ולפום 
˘בר˙", ‡ל‡ ‰מ˙ין מלפר˘ „בר ז‰ ע„ סיום פר˘˙ "וז‡˙ ‰ברכ‰" (˘‰ו‡ סוף ‰˙ור‰ 

כול‰). 

מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  לפר˘  ב‡  ר˘"י  כי:  לי˙‡,  מעי˜ר‡  ˜ו˘י‡  „יי˜˙,  כ„  ו‡מנם 
פ˘וט‰  ˘פיר  מ˙פר˘˙   (‡˘˙ בפ'  ו‰ן  בפר˘˙נו  (‰ן  ˘בר˙"  "‡˘ר  ‰ל˘ון  עˆם  ו‰רי   –
במ˜ומו  ולכן  ˘˘בר˙",  כחך  „"יי˘ר  זו  מ˘מעו˙  עלי'  ל‰עמיס  ‰כרח  ו‡ין  כמ˘מע‰, 

ל‡ פיר˘ ר˘"י „בר ז‰ ˘‡ין ‰פ˘ט מכריחו; 

„ו˜‡ כ‡˘ר ב‡ ר˘"י ל‰˙יבו˙ "לעיני כל י˘ר‡ל", ˘פירו˘ם "˘נ˘‡ו לבו ל˘בור ‰לוחו˙ 
לעיני‰ם", ור‡‰ ˘ענין ז‰ מונ‰ ‰כ˙וב ב˙וך ‰˘בחים ו‰מעלו˙ ˘ל מ˘‰, ‡ז ‰וכרח ל‰וסיף 

˘מ˘‰ ˜יבל מ‰˜ב"‰ "יי˘ר כח" על ˘ביר˙ ‰לוחו˙, ונס˙ייע מ‰ל˘ון "‡˘ר ˘בר˙". 

‰רמז  (ב„רך  לומר  מס˙בר  ‰„יו˜,  ב˙כלי˙  ‰ם  ˘ב˙ור‰  ‰ענינים  ˘כל  כיון  ו‡ולם, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ל‚מרי  ונפטר  בעו‰"ב32  ח"ו  ע"ז  לענ˘ו 
‰ז˜ן  ‡„מו"ר  (ל˘ון  בעו‰"ב32"  ‰„ין  מן 
מחי˜˙  כלומר:  רפ"ב).  ‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙  ב˙ני‡ 

ממנו  י˘‡ר  ˘ל‡  ל‚מרי (ע„  וע˜יר˙ ‰עון 
מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  ע"י  ר˜   ‰"‰ כלל)  רו˘ם 
י˘  ולכן  ˘ם)33,  ובר˘"י  סע"‡  ˘ם,  יומ‡  (ר‡‰ 

זמן  ˘כל  לומר,  ‰„ין  ˘ור˙  מˆ„  מ˜ום 
˘ל‡ ‰‚יע למˆב ז‰, ל‡ נמח˜ עוונו, ‡"‡ 
‰חי„ו˘  וז‰ו  ל‚מרי34;  עוונו  לו  ˘י˙כפר 
˘ב"˘וח„" „˙˘וב‰, ˘כיון ˘˜יים ‰‡„ם 
מˆו˙ ‰˙˘וב‰ ע"פ ‰לכו˙ ‰˙ור‰, „‰יינו 
כמ"˘ ‰רמב"ם (˘ם ‰"ב) ˘‚מר בלב לעזוב 
‰וי„וי  עם  עו„35,  יע˘‰ו  ו˘ל‡  ‰חט‡ 

וב˜˘˙ מחיל36‰ – נמחל עוונו ל‚מרי.

‰יפך  זו  "˘וח„"  נטיל˙  ‡ין  ו‡עפ"כ 
ז‰  כי   – ˙˜ח"  ל‡  "ו˘וח„  ‰˙ור‰  ˆיווי 
˘כפר˙ ‰˙˘וב‰ ‰י‡ ב‚„ר "˘וח„", ‰יינו 
מ‰  ‡ל‡  ל„יין  „‡ין  ‡„ם37,  בני  ל‚בי  ר˜ 

‰ער‰  ל˜מן  ר‡‰   – "בעו‰"ב"  ‰ל˘ון  „יו˜   (32
.38

ו˙י˜ון  ביטול  ו‡ופני  ב˙˘וב‰  ‰„ר‚ו˙  פרטי   (33
‰ל'  ‰רמב"ם  על  ˆפע"נ  ר‡‰  ‰‰לכ‰)  (ע"„  ‰חט‡ 
ו‡ילך.   185 עמ'  חי"ז  ל˜ו"˘  ‰"ב.  פ"ב  ˙˘וב‰ 

ובכ"מ.

˙לוי  ˘‰עונ˘  (ב‰‚‰‰)  ספכ"„  ˙ני‡  ר‡‰   (34
ב‚ו„ל ‰פ‚ם.

35) וכ"כ ב‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ פ"‡ (ˆ‡, רע"‡).

‡ז  ˘ר˜   – רפ"‡)  (ו˘ם  ˘ם  ‰רמב"ם  כמ"˘   (36
(ר‡‰  ב˘לימו˙‰  מ‰"˙  ‰˙˘וב‰  מˆו˙  מ˜יימים 

‡‚‰"˙ פ"‡. ור‡‰ לעיל ‰ער‰ 31).

37) ר‡‰ ‚ם „רך חיים ל‡בו˙ ˘ם, "˘נ˜' ‰˙˘וב‰ 
ומע"ט ˘וח„ מפני ˘‰ו‡ ˘וח„ בערך ב"„ ˘למט‰ 
˘‡ם עבר עביר‰ . . ‡ין ב"„ ˘ל מט‰ מ˘נים ‰„ין".

(˘‡ין  ‰‡„ם  ל„ין  בנו‚ע  ‰ו‡  ‰בי‡ור  ˘˘ם  ‡ל‡ 
˙˘וב‰  ע˘‰  ‡ם  ‚ם  ‰„ין  מ˘נים  ˘למט‰  ב"„ 
 – מבו‡ר  בפנים  וכ‡ן  ובפועל);  ב‡מ˙  ˘לימ‰ 

˘עיניו רו‡ו˙38 (ב"ב ˜ל‡, רע"‡ (ו˘"נ)), וכיון 
ב˘לימו˙,  מעול‰"  "˙˘וב‰  כ‡ן  ˘‡ין 
כוונ˙  (וזו‰י  "˘וח„"  ‰כפר‰  ‰וי  לכן 
‰כ˙וב "ו˘וח„ מחי˜ ר˘עים י˜ח"); ‡בל 
מˆ„ ‰˜ב"‰, ˘רו‡‰ ללבב, ומכיר ‡מי˙˙ 
˙ור‰)  (ע"פ  ˙˘וב‰  ע˘יי˙  ˘בכל  ‰ענין 
י˘נו ˘ינוי ‚בר‡ (‰נזכר לעיל ס"‡ ב‡ורך 
˘ל  בכוח‰  ‰רי  ‰רמב"ם),  „ברי  בבי‡ור 
ל‚מרי  ‰עון  לו  ˘יומחל  לפעול  ˙˘וב‰ 

(ולכן ל‡מי˙˙ו ‡ין ז‰ ב‚„ר ˘וח„).

ו‰נ‰, לעיל ס"‡ נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ ב„ברי 
˘ל ‡„ם  „ינו  ‚זר  ביטול  „ב‚„ר  ‰רמב"ם, 
‰חפˆ‡  ביטול  „מלב„   – מחו„˘  ‚„ר  י˘ 
‰˘˙נו˙  ˘ע"י  „ין  ‚זר  ביטול  ‚ם  י˘ 
י˙ב‡ר  ועפ"ז  ‡חר.  ‡י˘  ל‰יו˙  ‰‚בר‡ 
‰˙˘וב‰  ˘ע"י  ˘‰כפר‰  ‰טעם  ‚ם  ‰יטב 
‡ם  (‚ם  ל‚ריעו˙‡  "˘וח„"  ענין  ‡ינ‰ 
ועו˜ר˙  ‰מוח˜˙  מעול‰"  "˙˘וב‰  ‡ינ‰ 
מ˘נ"˙  וב‰˜„ם   – ל‚מרי)  ‰עון   ˙‡
ולי˜וט  מ"מ  עם  ‰˙˘וב‰  "‡‚ר˙  (ר‡‰  במ"‡ 
עמ' ˜ט  ˘ם  ו‡ילך.  סט  עמ'  ˙˘מ"ו)   ,˙"‰˜) כו'" 

 ˙"‰‚‡ על  לוי"ˆ  בל˜וטי  בי‡ורים  ל˜ו"˘  ו‡ילך. 

 ˙‡ ‰ופכ˙  ˘‰˙˘וב‰  „ז‰  ועו„),   .116 עמ' 

ל‰לכ‰  ‚ם  נו‚ע  ח„˘‰,  למˆי‡ו˙  ‰‡„ם 
נ‰פך ‰‡„ם  ע"י ‰˙˘וב‰  ˘‰רי   – בפועל 
כ˘ר39  ל‡י˘  וכו')  לע„ו˙  (‰פסול  מר˘ע 

˙˘וב‰  ע˘‰  ל‡  ˘‚ם ‡ם  עˆמ‰,  ל‰˙˘וב‰  בנו‚ע 
(בפועל) מעול‰ ב˘לימו˙, מ"מ, מכיון ˘˜יים מˆו˙ 
(וכ„ל˜מן  ל‚מרי  עוונו  מ˙כפר  ˙ור‰,  ע"פ  ˙˘וב‰ 

בפנים).

מ‰„"˜  (‡ו"ח  ‰נו"ב  ב˙˘וב˙  מ"˘  וכי„וע   (38
˘נפטר  ‚ופ‡,  ˘ם  ב‡‚‰"˙  ‚ם  ומו„‚˘   – סל"‰). 
מעל‰  ˘ל  ב"„  מעונ˘  בעו‰"ב, ‰יינו  מן ‰„ין  (ר˜) 

‡בל ל‡ מ„ין ב"„ ˘ל מט‰.

39) ר‡‰ ‡‚‰"˙ פ"‡ (ˆ‡, רע"‡). ו˘"נ.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 – מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  ˘ע"י  ב),  פו,  (יומ‡  רז"ל 
"ז„ונו˙ נע˘ו˙ לו כזכיו˙", ‰יינו ˘ל‡ ר˜ 
˘˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ מבטל˙ ‰עון ל‚מרי (ע„ 
˘ם,  יומ‡  (ר˘"י  מ˙חל˙ו"  ‰עון  ˘"נע˜ר 
 ˙‡ ˘‰ופכ˙  ‡ל‡  מ‡‰ב‰)),  כ‡ן   ‰"„ סע"‡ 

מ‰ר˘"‡  בח„‡"‚  [ויעויי'  לזכו˙26  ‰עון 
˘"מוסיף  „פיר˘  לו)  נע˘ו   ‰"„ ˘ם  (יומ‡ 

במע˘יו ‰טובים י˙ר מכ„י ‰ˆורך . . ו‰רי 
נע˘ים  ‰ם  ˘מוסיף  טובים  מע˘ים  ‡ו˙ן 
פ˘טו˙  ז‰  ‡ין  לכ‡ור‰  ‡בל  כזכיו˙".  לו 
מור‰  ‰ל˘ון  „פ˘טו˙  כלל,  חז"ל  ל˘ון 
˘‰עון ‚ופ‡ נ‰פך], ‡ל‡ ˘„בר ז‰ ‡ין לו 
˘ז‰ו ‡ח„  וי"ל,  „ין ‰˙ור27‰.  ע"פ  מ˜ום 
כ‰  מזמור  ˙‰לים  (יל"˘  במחז"ל  ‰בי‡ורים 
(רמז ˙˘ב)) "˘‡לו ל˙ור‰ חוט‡ מ‰ עונ˘ו 

ל‰˜ב"‰  ˘‡לו  לו  וי˙כפר  יבי‡ ‡˘ם  ‡"ל 
חוט‡ מ‰ עונ˘ו ‡"ל יע˘‰ ˙˘וב‰ וי˙כפר 
"וי˙כפר  ‰˜ב"‰  במענ‰  ˘‰חי„ו˘  לו", 
מ‡‰ב‰) "ז„ונו˙  ˙˘וב‰  ˘(ע"י  לו" ‰ו‡, 
מ˜ום  לו  ‡ין  וז‰  כזכיו˙"28,  לו  נע˘ו˙ 
ע"פ ‰˙ור‰ (מˆ"ע), ולכן, ‰"˙ור‰" (מˆ„ 
עˆמ‰) ל‡ יכול‰ ל˙˙ עˆ‰ זו, ור˜ ‰˜ב"‰ 
חי„˘ „"יע˘‰ ˙˘וב‰ וי˙כפר לו"29, וז‰ו 

‰ז˜ן  ‡„מו"ר  מוסיף   (‡ (יב,  פ"ז  וב˙ני‡   (26
"(כזכיו˙) ממ˘".

27) ור‡‰ ע"ח ˘מ"ט ספ"ח.

ב˙ני‡ ˘ם ˘נ‰פכים לזכיו˙ – "‰ו‡יל ועל י„י ז‰ 
ב‡ ל‡‰ב‰ רב‰ זו". ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"ז עמ' 
183 ו‡ילך. – ‡בל ל‡חרי כל ‰בי‡ורים, ז‰ ˘מע˘‰ 
ו‰ו‡  ‰˙ור‰,  ‚„רי  כפי  ל‡  ‰"ז  לזכו˙  יי‰פך  ‰עון 
כו'",  ˙˘וב‰  "יע˘‰  ‰˜ב"‰  (מענ‰)  מפני  ר˜ 

כ„ל˜מן בפנים.

28) עיין ‡ו‰"˙ יו‰כ"פ ס"ע ‡'˙˜נז ו‡ילך.

כל  כי  ‰˙ור‰,  ע"י  מ˙‚ל‰  ‚ופ‡  ˘ז‰  ‡ל‡   (29
כמ˘נ"˙  ‰˙ור‰,  ע"פ  ור˜  ‡ך  נ˜בעים  ‰ענינים 

ע"י  כי  "˘וח„",  ב˘ם  ‰˙˘וב‰  „נ˜ר‡˙ 
‰˜ב"‰  מ˘נ‰  (מ‡‰ב‰)  ‰˙˘וב‰  ע˘יי˙ 
‡˙ („יני) ‰˙ור‰ ( – לפנים מ˘ור˙ ‰„ין), 

ועו˘‰ ‡˙ ‰ז„ונו˙ כזכיו˙.

‡יבר‡, „„וח˜ לפר˘ כן כוונ˙ ‰מ„ר˘ 
נע˘ו˙  „"ז„ונו˙  חזינן   ‡‰„ ˘וח„,  לענין 
נעלי˙  ˙˘וב‰  ע"י  ר˜  נע˘‰  כזכיו˙"  לו 
ובמ„ר˘  (רב30‰),  מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  ביו˙ר, 
ו˙ו  ˙˘וב‰.  ‡ופני  בכל  „˜‡י  מ˘מע 
כנ"ל, „‰‡ ‰חי„ו˘ „"ז„ונו˙  לפר˘   ‰˘˜
נע˘ו˙ לו כזכיו˙" ‡ינו ˘ייך לכפר˙ ‰עון 
 – ‰עון)  וע˜יר˙  מחי˜˙  מספי˜‰  לז‰  (כי 
ע„  כו'  ("נוטל  ‰מ„ר˘  ל˘ון  ומפ˘טו˙ 
˙˘וב‰")  ע˘ו  פ˙וחים  ˙˘וב‰  ˘˘ערי 
 – ˘ב˙˘וב‰  ז‰  בענין  ˘מ„ובר  מ˘מע, 

‰מבי‡ כפר˙ ‰חט‡.

ב˙˘וב‰  ‰"˘וח„"̆  ולכן נ"ל ל‰יפך,̆ 
‰ו‡ בז‰ ˘ב˘ביל כפר‰ ‚מור‰ על ‰חט‡ 
(ל˘ון ‰רמב"ם  מעול‰"  ב"˙˘וב‰  ‡ין ˆורך 
‰ל' ˙˘וב‰ פ"ב ‰"‡. ע"˘), ‰יינו ב˘לימו˙‰, 

"כפר‰  פועל  ˙˘וב‰  ˘ל  מע˘‰  כל  ‡ל‡ 
ומחיל˙ ‰עון, ˘נמחל לו ל‚מרי מ‰ ˘עבר 
˘לימ31‰  ˙˘וב‰  כ˘ע˘‰  מˆו˙ ‰מלך  על 
ביום ‰„ין  וחˆי „בר  לו „בר  מזכירין  ו‡ין 

במ"‡.

30) כ"‰ ב˙ני‡ ˘ם. – כי ס˙ם ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ ר˜ 
מ‡‰ב‰  ˙˘וב‰  ע"י  מ˘‡"כ  מ˙חל˙ו,  ‰עון  עו˜ר 

רב‰ – נע˘ו כזכיו˙. ור‡‰ ‰נסמן ל˜מן ‰ער‰ 33.

כ‡ן  ˘לימ‰"  ב"˙˘וב‰  ‡„‰"ז  כוונ˙  ו‡ין   (31
(˘ברמב"ם  מעול‰"  "˙˘וב‰  ‡ו  מ‡‰ב‰  ל˙˘וב‰ 
עם  ב˘לימו˙‰,  ˙˘וב‰  מˆו˙  ˜יום  ‡ל‡  כנ"ל), 
ול‡   (36 ‰ער‰  ל˜מן  (ר‡‰  מחיל‰  וב˜˘˙  וי„וי 
פ"‡),  ˘ם  (כב‡‚‰"˙  בלב„"  ‰חט‡  "עזיב˙  ר˜ 

כמ˘נ"˙ במ˜"‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ו‰סו„) ˘ז‰ ˘במ˜ומו ל‡ ‰זכיר ר˘"י ‡˙ ‰"יי˘ר כח" ˘˜יבל מ˘‰ על ˘ביר˙ ‰לוחו˙, 
‡ל‡ ר˜ בסיום פר˘˙ "וז‡˙ ‰ברכ‰" – י˘ בו כוונ‰ עמו˜‰, וכ„ל˜מן. 

‰. ו‰נ‰ ‚ם בעˆם ‰ענין י˘ ל„˜„˜ (וכמו ˘‰˜˘‰ בפנים יפו˙ פ' ˙˘‡): ‡ם ‰˜ב"‰ רוˆ‰ 
לו  ל‡ ‡מר  מ„וע   – ˘בר˙"  ˘˘בר ‡˙ ‰לוחו˙ – "‡˘ר  כך  על  למ˘‰  כח'  'יי˘ר  ל˙˙ 
כ‡˘ר ˆו‰ ‡ו˙ו  מכן,  ל‡חר  יום  ר˜ ‡רבעים  למחר˙), ‡ל‡  (ב‡ו˙ו ‰יום, ‡ו  מי„  ז‡˙ 

בע˘יי˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙?

ו‰בי‡ור בז‰: 

י˘ר‡ל ‡˙ ‰ע‚ל ‡ל‡  ע˘ו  "ל‡  ובפר˘"י)  ב   ,„ (ע"ז  ב‚מר‡  לחט‡ ‰ע‚ל ‡י˙‡  בנו‚ע 
לי˙ן פ˙חון פ‰ לבעלי ˙˘וב‰". ו‰יינו, ˘ז‰ ˘‰˜ב"‰ ע˘‰ ˘‰יˆ‰"ר ˙‰י' לו ˘ליט‰ 
˘ב‡  ‰עילוי „˙˘וב‰  ב˘ביל  למע˘‰ ‰ע‚ל, ‰ו‡  ל‰בי‡ ‡ו˙ם  יˆליח  ו‰ו‡  י˘ר‡ל  על 

על י„י ז‰. 

וע„"ז מובן בנו‚ע ל˘ביר˙ ‰לוחו˙ – ‰מסובב˙ מחט‡ ‰ע‚ל – ˘‰טעם (בפנימיו˙) 
"כפלים  ˘‰ם  ˘ניו˙,  לוחו˙  ˘ל  ל‰עילוי  יבו‡ו  ˘עי"ז  בכ„י  ‰ו‡,  ‰לוחו˙  ל˘ביר˙ 

ל˙ו˘י'" ל‚בי ‰לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙, כ„ברי ‰מ„ר˘ ‰י„ועים (˘מו"ר רפמ"ו).

ב˙מוז,  ע˘ר  ˘בע‰  ‰לוחו˙,  נ˘ברו  ˘בו  ‰יום  ל‚בי  ˘מˆינו  ‰ייעו„  מבו‡ר  ובז‰ 
˘(בזמן ‰ז‰ נ˜בע ליום ˙עני˙, ‡ך בימו˙ ‰מ˘יח) ‰ו‡ ע˙י„ ל‰יו˙ "ל˘˘ון ול˘מח‰" 
(זכרי' ח, יט ובמפר˘ים. נוסח ‰"סליחו˙" לי"ז ˙מוז. ועו„. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 414 

ו‡ילך. ו˘"נ) מ˘ום ‰מעל‰ ˘ב„בר. 

בזמן  ו‡ילו  לבו‡,  לע˙י„  ר˜  י‰י'   – ול˘מח‰"  "ל˘˘ון  י‰י'  ˙מוז  ˘י"ז  ז‰  ‡מנם, 
‰ז‰ ‰רי ‰ו‡ יום ˆער ו˙עני˙; ו‰טעם ל„בר – כי ‡מנם על י„י ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰˙חיל 
ענין ‰˙˘וב‰ ‡ˆל בני י˘ר‡ל, ‡בל ˘לימו˙ ‰‚ילוי ˘ל מעל˙ ‰˙˘וב‰ ˙‰י' ר˜ לע˙י„ 
לבו‡, כ‡˘ר ייבטל ‰חט‡ ל‚מרי (ר‡‰ סנ‰„רין ˜ב, ‡), ובינ˙יים ‰רי ‡נו רו‡ים בעי˜ר ‡˙ 

‰ענינים ‰בל˙י רˆויים ˘ב‡ו כ˙וˆ‡‰ מ˘ביר˙ ‰לוחו˙.

 

ומע˙‰ מבו‡ר מ„וע ל‡ נ‡מר למ˘‰ "יי˘ר כחך ˘˘בר˙" מי„ ל‡חר ‰˘ביר‰, ‡ל‡ 
˘ביר˙  ע"י  ˘נפעל  ‰עילוי  לר‡ו˙  ‰˙חילו  ‡ז  ר˜  כי   – ˘ניו˙  לוחו˙  על  ב‰ˆיווי  ר˜ 

‰לוחו˙: נ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰˘ניו˙ ˘‰יו "כפלים ל˙ו˘י'", כנ"ל; 

חמ˘  ל"בן  מ˙‡ים  ˘‰ו‡   – ‰˙ור‰  על  ר˘"י  ˘בפירו˘  ‰פנימי  ‰טעם  ‚ם  וז‰ו 
למ˜ר‡", ‰יינו: ˘ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן פ˘וט ו‚לוי – ב‡ ענין ז‰ ˘ל "יי˘ר כחך ˘˘בר˙" 
ר˜ בסיום פר˘˙ "וז‡˙ ‰ברכ‰", כ‡˘ר מסופר על ז‰ ˘‰˜ב"‰ ‰ר‡‰ למ˘‰ רבינו ‡˙ 
מ‰ ˘ע˙י„ ל‰˙רח˘ ב‡חרי˙ ‰ימים "ע„ ‰יום ‰‡חרון" (ר˘"י ברכ‰ ל„, ב) – כי „ו˜‡ ‡ז 
י˙‚ל‰ ב˘לימו˙ ‰עילוי ˘‰‚יעו ‡ליו י˘ר‡ל ע"י ˘ביר˙ ‰לוחו˙, וכן ˙‰י' לנו בב"‡. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

‰מˆו‰ על-˘ם ‚ומר‰
כל ‰מˆו‰ ‡˘ר ‡נכי מˆוך ‰יום 
˙˘מרון לע˘ו˙ למען.. וב‡˙ם ויר˘˙ם
 ıר‡‰ ˙‡ 
(ח, ‡)

‚מור ‡ו˙‰  במˆו‰  . ‡ם ‰˙חל˙   . כל ‰מˆו‰ 
‰‚ומר‰  ˘ם  על  ‡ל‡  ‰מˆו‰  נ˜ר‡˙  ˘‡ינ‰ 

(˙נחומ‡. ‰וב‡ בפר˘"י).

לפום רי‰ט‡, ע"פ בי‡ור ז‰ ב"כל ‰מˆוו‰" – 
‰כ˙וב  ‰מ˘ך   – ‡ו˙‰  ‚מור  במˆו‰  ‰˙חל˙  ‡ם 
יבי‡  ‰מˆוו‰  ˜יום  ‚מר  „וו˜‡  „מ„וע  ˙מו‰, 

?"ıל"וב‡˙ם ויר˘˙ם ‡˙ ‰‡ר

˘במ˘ך  ‡ף  ‰י‡:  כך  ‰כ˙וב  ˘כוונ˙  וי"ל 
‰„ור  ‡ו˙ו  בני  ˜יימו  במ„בר  ‰˘נ‰  ‡רבעים 
‡ל‡  נ˜ר‡˙  ‰מˆו‰  "‡ין  מ"מ  ומˆוו˙,  ˙ור‰ 
ע"˘ ‚ומר‰", ומכיון ˘לפועל ל‡ נכנסו ‡נ˘י „ור 
 ıר‡‰ וירו˘˙  בי‡˙  ‰רי  י˘ר‡ל,   ıל‡ר ‰מ„בר 
‰„ור  ˘ל  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ב˜יום  ועומ„˙  ˙לוי' 
בפועל   ıל‡ר יכנסו  ˘‰ם  ‰‡רבעים,  ˘נ˙  ˘ל 

וי‚מרו ‡˙ ‰מˆו‰.

בזכו˙  ר˜  ˙‰י'   ıר‡‰ וירו˘˙  ˘בי‡˙  ו‰יינו, 
‡˙ם  „וו˜‡  כי  לע˘ו˙",  "˙˘מרון  ˘‡˙ם  ז‰ 

‰‚ומרים ‡˙ ‰מˆו‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 94 ו‡ילך)

‰יו מˆויינים – 
 במˆוו˙ „ו˜‡

ו˘מ˙ם ‡˙ „ברי ‡ל‰ על לבבכם ועל 
נפ˘כם ו˜˘ר˙ם ‡ו˙ם ל‡ו˙ על י„יכם 
ו‰יו לטטפו˙ בין עיניכם. ולימ„˙ם ‡ו˙ם 
‡˙ בניכם ‚ו' וכ˙ב˙ם על מזוזו˙ בי˙ך 
וב˘עריך
(י‡, יח-כ)

ל‡חר  ‡ף   – „ברי   ˙‡ "ו˘מ˙ם  ר˘"י:  ופי' 
ע˘ו  ˙פילין,  ‰ניחו  במˆו˙,  מˆויינים  ‰יו  ˘˙‚לו 

מזוזו˙ כ„י ˘ל‡ י‰יו לכם ח„˘ים כ˘˙חזרו".

"ולמ„˙ם"  ‰ˆיווי  ר˘"י  ˘‰˘מיט  במ‰  וˆ"ע 
"ו˘מ˙ם  ˘‰כ˙וב  לומר  ‚„ול  „„וח˜  (˙ור‰), 
על  ול‡  ומזוזו˙,  ˙פילין  על  ר˜  ˜‡י  „ברי"   ˙‡

‰"ולמ„˙ם" ˘ביני‰ם.

וככל  ˘במע˘‰,  „ברים  ‰ם  מˆוו˙  בז‰:  וי"ל 
יו˙ר.  נ˜ל  נע˘‰ ˜יומם  יו˙ר,  ב˜יומם  ˘מ˙ר‚לים 
וב‡ם יפסי˜ו מל˜יימם בזמן ‰‚לו˙, ‰רי כ˘יחזרו 
ל‰˙ר‚ל  י‰י'  וטורח  כח„˘ים,  י‰יו  מ‰‚לו˙  בנ"י 

ב˜יומם מח„˘.

טבע  ‡„רב‰,  ‰נ‰  ‰˙ור‰,  בלימו„  מ˘‡"כ 
‰‡„ם ˘מ˙ענ‚ ב„ברי ˘כל ח„˘ים „ו˜‡, מ˘‡"כ 

לחזור על ענין ו˘כל י˘ן ˘כבר יו„עו.

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 80 ‰ע' 9)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

(יל"˘  במ„ר˘  ומבו‡ר  ˘וח„17],  ˘לו˜ח 
‰˘וח„  "ומ‰ו  ע˙ר))  (רמז  יז  מזמור  ˙‰לים 

‰ז‰  בעולם  ‰ר˘עים  מן  נוטל  ˘‰˜ב"‰ 
‰˜ב"‰  ‡מר  טובים,  ומע˘ים  ˙˘וב‰ 
פ˙וחים  ˙˘וב‰  ˘˘ערי  ע„  בני  לי˘ר‡ל 
בעו‰"ז18  ˘וח„  נוטל  ˘‡ני  ˙˘וב‰  ע˘ו 
לעולם ‰ב‡18 ‡יני  ב„ין  יו˘ב  מ˘‡ני  ‡בל 
י˘‡  ל‡  ל‰)  ו,  (מ˘לי  ˘נ‡מר19  ˘וח„  נוטל 
(˙‰לים)  טוב  ˘וחר  במ„ר˘  (וכ"‰  כופר"20  פני 
˘ם (ב˘ינוי ל˘ון21)) – ו‰יינו, ˘ענין ‰˙˘וב‰ 

‰ו‡ ב‚„ר ל˜יח˙ "˘וח„"22.

‰חי„ו˘  מובן  ‰נ"ל  ‰מ„ר˘  ע"פ  ו‰נ‰ 
י˜ח  ל‡   .  . ‡ל˜יכם   '‰"˘ „י„ן  בכ˙וב 
נטיל˙  ˘ל  ענין  ˘מˆינו  „‡ע"פ   – ˘וח„" 
בענין  ור˜  ‡ך  ‰"ז  ‰˜ב"‰,  ‡ˆל  ˘וח„ 
‰˙˘וב‰, ‡בל ‡ין ‰˜ב"‰ מ˜בל ˘ום ענין 
כ"˘וח„",   – ˙ומ"ˆ  ˘ל  ענינים  ‡חר – ‚ם 
(‡בו˙  ‰מ˘נ‰  (בפירו˘  ‰רמב"ם23  וכמ"˘ 
ספ"„) "˘‡ין לפניו כו' ול‡ מ˜ח ˘וח„"24) 

17) מ˘‡"כ ב˙"י, רלב"‚ מˆו„ו˙ ועו„ ˘ם.

18) ול‰עיר ע„"ז מספרי נ˘‡ ˘ם, בנו‚ע לס˙יר˙ 
‰כ˙ובים ‡ם "י˘‡ פנים" ‡ו "ל‡ י˘‡ פנים".

19) וˆע"˜ ˘ל‡ ‰בי‡ ‰כ˙וב „פר˘˙נו "‡˘ר ‚ו' 
ול‡ י˜ח ˘וח„" (וכמוב‡ ב˘וח"ט מזמור מו „ל‰לן 

‰ער‰ 22).

20) במ˘לי ˘ם "כל כופר", ומסיים "ול‡ י‡ב‰ כי 
מזמור  ˘וח"ט  במ„ר˘  ‰וע˙˜  וכן   – ˘וח„"  ˙רב‰ 

יז ˘ם.

21) ור‡‰ ל˜מן בסוף ‰סעיף.

ב˙˘וב‰  "זול˙י  כ‡ן  פר˘˙נו  ספורנו  ור‡‰   (22
מו  מזמור  ˘וח"ט  מ„ר˘  ור‡‰   – ‰˘לימ‰". 

(וביל"˘ ˘ם רמז ˙˘נב).

ור‡‰  כ‡ן.  פר˘˙נו  וספורנו  רמב"ן  ‚ם  ר‡‰   (23
ספרי ברכ‰ ל‚, ו. מ„ר˘ ˙‰לים רפי"‡. ועו„.

פר˘˙נו  ר˘"י  במפר˘י  מ‰˘˜ו"ט  ול‰עיר   (24

˘יע˘‰  כמו  ˘וח„ ‰טובו˙  י˜ח  ל‡  וז"ל: 
ימחול  ˘ל‡  ‡ח˙  ורע‰  טובו˙  ‡לף  ‡„ם 
ויחסר  טובו˙יו  לרוב  מעביר‰ ‰‰י‡  ‰˘"י 
לו מ‡לף טובו˙יו טוב‰ ‡ח˙ ‡ו יו˙ר ‡בל 
על  וי‚מל‰ו  ‰‡ח˙  ‰רע‰  ז‡˙  על  יענ˘ 

‰טובו˙ ‰‰ם כולם.

‡יך  ‰נ"ל  על  (נוסף  בי‡ור  ˆריך  כן 
כיון   – ˘וח„)  י˜ח  ˘‰' ‡ל˜ים ‡מ˙  י˙כן 
˘ל˜יח˙ ˘וח„ ‡סור‰, מ‰ו ‰ענין ‰מיוח„ 
‰‡יסור  "‰ו˙ר"  ˘ב‚ללו  ˘ב˙˘וב‰ 
‰ר˘עים  מן  (˘וח„)  נוטל  ו"‰˜ב"‰ 

בעו‰"ז ˙˘וב‰ ומע˘ים טובים"?

(במ˘נ‰  ˘מו‡ל25  במ„ר˘  ו‰נ‰, 
בין "˘וח„" „˙˘וב‰  בי‡ר ‰‰ב„ל  ‰נ"ל) 
˘ם)  (˘ברמב"ם  בכלל  „˙ומ"ˆ  ו"˘וח„" 
˘‡ר ‰מˆו˙  וענין  לחו„  – "ענין ‰˙˘וב‰ 
‰טעם  ˘מכפר˙  ‰˙˘וב‰  ענין  כי  לחו„, 
 .  . ‰עון  מן  מ˙חרט  ‰‡„ם  ב‰יו˙  כי  ‰ו‡ 
‰עון  נ˙˜  נ‚ע   ˙‡ מכבס  ‰˙˘וב‰  בז‡˙ 
˘ל  רבבו˙  ‡לפי  ‡לף  לו  ˘י˘  מי  ‡בל 
מˆו˙ ומיעוט עונו˙ . . ול‡ ‰˙ו„‰ עלי‰ם 
במ˜ומם  יעמ„ו  ‰עבירו˙  ˘‡ו˙ם  בו„‡י 
עפ"ז ‡ינו  מסיר". ‡בל  מבל˙י  יוסרו  ו‡יך 
‰˙˘וב‰  ˘ע"י  כיון   – ‚יס‡  ל‡י„ך  מובן 
(כפר˙  נ˜ר‡˙  מ„וע  ‰עון,  ובטל  נכבס 
˘מובנו  ˘וח„  ב˘ם  ‰˙˘וב‰  ע"י)  עונו˙ 
‡ין  ‰רי   – ‰„ין  ל‰טו˙  כ„י  ‰נ‡‰  נ˙ינ˙ 

כ‡ן (עון – סיב˙ ‰)„ין?

˘‡מרו  מ‰  ב‰˜„ים  לומר  י˘  לכ‡ור‰ 

כ‡ן בפי' „ברי ר˘"י "לפייסו בממון". ור‡‰ ל˜ו"˘ 
˘ם עמ' 75 ו‡ילך.

25) נע˙˜ ‚"כ בˆי„‰ ל„רך על פר˘"י כ‡ן. ור‡‰ 
‚ם „רך חיים (ל‰מ‰ר"ל) ל‡בו˙ ˘ם.
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לכפר‰,  ˜רבן  ‚ם  ˆריכים  ‰יו  ˜יים  ‰י' 
‰מלך  ‡ל  ˘נכנס"  "פר˜ליט  כמו  ˘‰ו‡ 
מ˘‡"כ  ˘ם)];  ובר˘"י  ב  ז,  (זבחים  לרˆו˙ו 
ל‚מרי:  ‡חר  ענין  ‰ו‡  ‰˘ם"  "˘ינוי 
ח„˘‰  מˆי‡ו˙  נע˘‰  ˙˘וב‰  ˘‰בעל 
ובמיל‡  ‡חר11,  כ‡י˘  ˘נע˘‰  וע„  ל‚מרי 
‚ם  וז‰ו  כנ"ל12.  ל‰עני˘,  מי   ˙‡ כ‡ן  ‡ין 
‰טעם ˘ˆ"ל ‚ם "˘ינוי מע˘‰" – ו"מ˘נ‰ 
מע˘יו כולן לטוב‰" – כי ר˜ ‡ז ל‡ נ˘‡ר 
(˘ניכר˙  ‰˜ו„מ˙  ממˆי‡ו˙ו  רו˘ם  ˘ום 
ח„˘‰  מˆי‡ו˙  ונע˘‰  ‰˜ו„מין)  במע˘יו 

ל‚מרי, ‰"‰ ‡י˘ "‡חר".

 ב 
עפ"ז יב‡ר עומ˜ כוונ˙ ‰מ„ר˘ „‰˙˘וב‰ 

‰י‡ "˘וח„" ˘נוטל ‰˜ב"‰

„‰נ‰,  נחמ„.  „בר  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
‰' ‡ל˜יכם ‰ו‡  כ˙יב "כי  יז)  (י,  בפר˘˙נו 
פנים  י˘‡  ל‡  ‡˘ר  ‚ו'  ‰‡ל˜ים  ‡ל˜י 
‰ל‡  בז‰,  ל‰בין  וˆריך  ˘וח„".  י˜ח  ול‡ 
‰ו‡,  ו"˘וח„"  פנים"  "י˘‡  בין  ‰‰פר˘ 
לפועל)  (בנו‚ע  פירו˘‰  פנים  ˘נ˘י‡˙ 
מחיל˙ ‰חט‡  ע"י  על ‰עונ˘ ‰ב‡  ווי˙ור 
חט‡  על  לומר  ‰פס˜  ˘ינוי  (ול‡  ל‡„ם 
מ˘‡"כ  פעול˙  וכיו"ב),  מו˙ר  ˘‰ו‡ 

"ו‚ול‰  ‰רמב"ם  כ„ברי  מ˜ום",  "˘ינוי  וכן   (11
ו˘פל  עניו  ול‰יו˙  ל‰כנע  לו  ˘‚ורמ˙   .  . ממ˜ומו 
 – ˘ם)  ר"‰  במ‰ר˘"‡  ‰וב‡  ר"ן,  ‚ם  (ור‡‰  רוח" 

˘י"ל ˘ז‰ נו‚ע לביטול מˆי‡ו˙ו ‰˜ו„מ˙.

‰‚זיר‰"  רוע   ˙‡ "מעבירין  „‰ל˘ון  וי"ל   (12
‡בל  ‰עון,   ˙‡ ‰מבטלים  ב„ברים  ר˜  מ˙‡ים 
‰עבר˙  ר˜  ל‡  כ‡ן  י˘  ‡חר  ‡י˘  נע˘‰  כ˘‰‡„ם 

רוע ‰‚זיר‰ ‡ל‡ פעול‰ ‚„ול‰ יו˙ר.

לפסו˜  חכמים,  עיני  לעוור  ‰י‡  ‰"˘וח„" 
י˘‡  ב˘למ‡ ‰‡ „"ל‡  ו‡"כ,  ‰יפך ‰„ין. 
‰ם  ˘בנ"י  כיון  כי  חי„ו˘,  בו  י˘  פנים" 
‰˜ב"‰  רחמי  ˘מˆ„  י˙כן  למ˜ום,  בנים 
פנים  י˘‡  בניו  על  ˘ב˘מים)  (‡בינו 
ו,  (נ˘‡  כ‰נים  בברכ˙  וכמפור˘  ‡לי‰ם, 
נו˘‡  ˘‰˜ב"‰  ‡ליך",  פניו   '‰ "י˘‡  כו) 
(ר˘"י  כעסו  ˘כוב˘  לי˘ר‡ל13,  פנים 
עוונו˙י‰ם  ומוחל  ˘ם)  נ˘‡  ספרי)  (וע„"ז 

ל„ו„  מ˘כיל  טוב,  („ב˜  במפר˘ים  [וכמבו‡ר 
˘פיר˘  ר˘"י  ˘ל  טעמו  ˘ז‰ו  ועו„14), 

˘ר˜  עולו",  ˙פר˜ו  ‡ם   – פנים  י˘‡  "ל‡ 
‡ל‡)  ס˙ם,  חוט‡ים  ר˜  (ל‡  בנ"י  כ‡˘ר 
נו˘‡  ‰˜ב"‰  ‡ין  ‡זי  ח"ו,  עולו  פור˜ים 
י˜ח  ל"ל‡  בנו‚ע  ‡בל  לי˘ר‡ל15];  פנים 
מ‰יכי  למ‡„,  ע„  ‰„בר  ˙מו‰   – ˘וח„" 
˘וח„  י˜ח  ˘‰˜ב"‰  ‡„ע˙ין  סלי˜   ‡˜
מפור˘  ˘וח„  ˘ל˜יח˙  לז‰  (נוסף  ח"ו? 
ח),  כ‚,  (מ˘פטים  ˙˜ח"  ל‡  "ו˘וח„  ב˙ור‰ 
ו‡מרו  יט),  טז,  (˘ופטים  ˘וח„"  ˙˜ח  "ול‡ 
רז"ל (˘מו"ר פ"ל, ט) "מ‰ ˘‰ו‡ עו˘‰ ‰ו‡ 
י˙כן  ‡יך  וכי  לע˘ו˙"),  לי˘ר‡ל  ‡ומר 
˘וח„  י˜ח  י)  י,  (ירמי'  ‡מ˙"  ‡ל˜ים   '‰"˘

ח"ו ל‰טו˙ „ין ‡מ˙16.

‡כן  ˘‰˜ב"‰  „מˆינו  ˙מו‰,  וביו˙ר 
לו˜ח ˘וח„, כ„כ˙יב (מ˘לי יז, כ‚) "ו˘וח„ 
„‰יינו  ר˘"י  [ופיר˘  י˜ח"  ר˘עים  מחי˜ 

ובכ"מ.  ב.  כ,  ברכו˙  ˘ם.  נ˘‡  ספרי  ור‡‰   (13
ור‡‰ ל˜ו"˘ חכ"„ עמ' 73 ‰ער‰ 4.

14) ור‡‰ ספרי נ˘‡ ˘ם.

15) ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ ˘ם עמ' 74 ו‡ילך.

16) ול‰עיר מזח"ב (רע"מ) ˜יז, ב: ‰‡י „יין ˆריך 
למ‰וי כ‚וונ‡ . . ‰וי' ‡ח„ „ל‡ י˜ח ˘וח„. ע"˘.

י

יינה של תורהיינה של תורה

˘ני פנים בלחם מן ‰˘מים
במן  ‰ע˘ירו˙  „ו˜‡   / ‰עניו˙  ונסיון  ‰ע˘ירו˙  לנסיון  כ‰כנ‰   – במן  ועוני  עו˘ר 
‰בי‡‰ לעניו˙ / חכמ˙ ‰עולם י˘ ב‰ י˘ו˙ וחכמ˙ ‰˙ור‰ מבי‡‰ ל˙כלי˙ ‰ביטול 
‰מן  ‡ל  "בל˙י   / עו„  ול‰˘י‚  ללמו„  ורˆון  רעב  מבי‡  ‰˙ור‰  לימו„   / ו‰˘פלו˙ 

עינינו"

כבר נ˙ב‡ר במ„ור ז‰ כמ‰ פעמים, ‡˘ר כוונ˙ ‰מכוון בברי‡˙ ו‰˙‰וו˙ ‰עולם ‰י‡ 
 .ıל‡ר י˘ר‡ל  בני  בכניס˙  בעי˜ר  ל‰˙מל‡  ‰˙חיל‰  ב˙ח˙ונים"1  „יר‰  י˙'  לו  "ל‰יו˙ 
מים  ו˘ו˙ים  ‰˘מים  מן  לחם  ‡וכלים  ‰כבו„,  בענני  מו˜פים  במ„בר  ˘‰יו  זמן  „כל 
בענייני  לעסו˜  כ‡˘ר ‰˙חילו  ור˜  ע„יין,  רוחניו˙  בבחינ˙  ז‰  – ‰י‰  מרים  ˘ל  מב‡ר‰ 
‰עליון   ıחפ‰ ל‰˙ממ˘  ‰חל  ‡ז   –  ıב‡ר ‰˙לויו˙  ובמˆוו˙  וזריע‰,  „חרי˘‰  ‰עולם 

בברי‡˙ ‰עולם.

וב‡מ˙ ‡ו˙ן ‡רבעים ˘נ‰ ˘‰לכו בני-י˘ר‡ל במ„בר, ‰יו ‰כנ‰ ו‰כ˘ר מˆו‰ לכניס‰ 
בבנין  לעסו˜ ‡ח"כ  יכולים  במ„בר, ‰יו  ל‰ם  ˘‰י˙‰  – „ע"י ‰‰˙עלו˙ ‰נפל‡‰   ıל‡ר

‰"„יר‰ לו י˙'" ב‡רı י˘ר‡ל.

ניסיונו˙.  ˘י˘נם  ב˘ע‰  „ו˜‡  לר‡ו˙  ‡פ˘ר  ‰˘י"˙,  בעבו„˙  ‰‡מי˙י  ‰עילוי   ˙‡

1) ˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ועו„.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

„כ‡˘ר ‡„ם עומ„ בניסיון ו‡ינו מ˙פעל מ‰מניעו˙ ו‰עיכובים ˘י˘נם על ‰ליכ˙ו לבטח 
ב„רכי ‰' – ‡זי ‰ו‡ מ‚ל‰ בעˆמו כוחו˙ עמו˜ים ונעלים ˘‰יו חבויים בעמ˜י נפ˘ו, ור˜ 

ע"י ‰מ‡מı בעמי„‰ בניסיון ‰ם מ˙‚לים ומסייעים בי„ו.

ומ˘ום כך, כבר ב‡רבעים ‰˘נ‰ ˘ל ‰‰כנ‰ לעבו„‰ בניסיונו˙ „‡ר"י, כבר ‰י‰ זמן 
ז‰   ‡"‰ ‰ליכך  ‡˘ר  ‰„רך  כל   ˙‡ "וזכר˙  ככ˙וב2:  ו‰ו‡  ‰כנ‰.  ב˙ור˙   – ניסיון  ˘ל 
בלבבך ‰˙˘מר מˆו˙יו ‡ם  ל„ע˙ ‡˙ ‡˘ר  לנס˙ך  ענ˙ך  למען  במ„בר,  ˘נ‰  ‡רבעים 
ל‡. ויענך וירעבך וי‡כלך ‡˙ ‰מן ‡˘ר ל‡ י„ע˙ ול‡ י„עון ‡ב˙יך למען ‰ו„עך כי ל‡ 

על ‰לחם לב„ו יחי‰ ‰‡„ם כי על כל מוˆ‡ פי ‰' יחי‰ ‰‡„ם".

◇  ◇  ◇
˘ני  ‰יו  במ„בר  ‚ם  ‰עו˘ר.  ונסיון  ‰עוני  נסיון  סו‚ים:  ל˘ני  נחל˜ים  בכלל  נסיונו˙ 

סו‚י נסיונו˙ ‡לו, ו˘ני‰ם ‰יו במן:

במן ‰י˙‰ ‰ע˘ירו˙ ‰‚„ול‰ ביו˙ר: לכל לר‡˘ ‰י‰ לחם ז‰ "לחם מן ‰˘מים"; ל‡ 
‰י˙‰ בו פסול˙3; "כל זמן ˘י˘ר‡ל ‡וכלין ‡ו˙ו מוˆ‡ין בו כמ‰ טעמים"4; ועל כל ‡ל‰ 

‰בי‡ ‰מן עמו ‚ם ע˘ירו˙ ב‚˘מיו˙ „‰יו יור„ים עמו ‡בנים טובו˙ ומר‚ליו˙5.

‰מן  ˘על  מ‰  בטעם  ב‚מ'6  ‰„עו˙  וכב'  ביו˙ר:  ‰‚„ול‰  ‰עניו˙  בו  ‰י˙‰  ומ‡י„ך, 
נ‡מר "וירעיבך" – (‡) "‡ינו „ומ‰ מי ˘י˘ לו פ˙ בסלו למי ˘‡ין לו פ˙ בסלו" (‡וכל 
‰יום ו„ו‡‚ על למחר, ר˘"י); (ב) "‡ינו „ומ‰ מי ˘רו‡‰ ו‡וכל למי ˘‡ינו רו‡‰ ו‡וכל" 

(ב‡כיל˙ ‰מן טועם טעם כל ‰מינים ו‡ינו רו‡‰ ‡ל‡ מן, ר˘"י).

וב‡מ˙ ‡ין ס˙יר‰ בין ‰עניו˙ ‰‚„ול‰ לע˘ירו˙ ‰מפול‚‰ ˘˘ימ˘ו יח„יו במן:

‰ע˘ירו˙ ˘במן, ע˘ירו˙ כזו ˘‡ינ‰ יכול‰ ל‰יו˙ במˆי‡ו˙ ב"לחם מן ‰‡רı" – ‰רי 
‰י‡ ב˘ל ‰יו˙ו "לחם מן ‰˘מים", ענין ‡לו˜י, ול‡לו˜י ‡ין ˘ום ‰‚בלו˙ כמובן. ומ˘ום 
‰‡לו˜י˙,  מ‰ו˙ו  בו  נ˘‡ר‰   – ‰˙ח˙ון  ‰ז‰  בעולם  וב‡  ונ˙‚˘ם  ‰מן  ˘יר„  ‡ף  ‰כי 
מסויימים;  לטעמים  ו‰‚„ר‰  ‰‚בל‰  בו  ‰י‰  ל‡  פסול˙;  בו  ‰י‰  ל‡  ‰בל˙י-‚בולי˙: 
נוספים  בעניינים  מעלו˙  עמו ‚ם  ו‰בי‡  ˘ל "‡וכל"  למעלו˙  מו‚בל  ל‡ ‰י‰  ˘‰ו‡  וע„ 

כ‡בנים טובו˙ ומר‚ליו˙ ˘ב‡ו ‡י˙ו עמו.

למט‰  יר„  נפל‡  ‚בול"  "בלי  לעולם ‰חומרי: ‡ו˙ו  ˘יר„  מז‰  ב‡‰  ˘במן  ו‰עניו˙ 

2) פר˘˙נו ח, ב-‚.

3) יומ‡ ע‰, ב.

4) ˘ם ע"‡.

5) ˘ם.

6) ˘ם ע„, ‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‰עון,  ונע˜ר  נמח˜  כ„בעי,  ˙˘וב‰  ˘ע"י 
‰עונ˘.  ו)בטל  ונמחל  (מ˙כפר  ובמיל‡ 
ו‡ופן ב', ˘‰ו‡ מˆ„ ˘ינוי ‰‚בר‡ – ˘ע"י 
˘נע˘‰  ‰חוט‡,  מˆי‡ו˙  בטל‰  ‰˙˘וב‰ 
˘‰‚בר‡  וכיון  ל‚מרי,  ח„˘‰  מˆי‡ו˙ 
‰מע˘ים",  ‡ו˙ן  ˘ע˘‰  ‰‡י˘  "‡ו˙ו  ‡ינו 
‰מע˘ים"  "‡ו˙ן  עבור  ‡ו˙ו  ל‰עני˘   ‡"‡
חכ"ז  (ל˜ו"˘  במ˜"‡  מ˘נ"˙  ‚"כ  [ויעויי' 
‰עבירו˙  „כפר˙  ‰ענינים,  ˘ני   –  (126 עמ' 

(חפˆ‡) וכפר˙ ‰‚בר‡. ע"˘].

‰‡ופנים  ב'  בין  בפועל  נפ˜ו˙‡  וי"ל 
– בנו‚ע ל‰„ברים ˘‰ם ב‚„ר "מעוו˙ ל‡ 
ט, ‡.  ח‚י‚‰  מ˘נ‰  טו.  ל˙˜ון" (˜‰ל˙ ‡,  יוכל 
מע˘‰  ˘˙וˆ‡˙  מפני  ˘‰ו‡  ב)  כב,  יבמו˙ 

‰עביר‰ ˘לו ˜יימ˙, כמ"˘ ר˘"י ביבמו˙ 
ונזכר"4.  ‚לוי  „"עונו   (‡˙˘‰  ‰"„ (˘ם 

מועל˙  ‡ינ‰  ˘‰˙˘וב‰  „ז‰  י"ל  ומע˙‰ 
‰ו‡  ˘‡ופנ‰  ˙˘וב‰  ‰יינו  כז‰,  במˆב 
‰מע˘‰)  על  (ע"י ‰חרט‰  ‰מע˘‰  ˘ינוי 
ביכול˙  ‡ין  ונזכר"  "‚לוי  ˘‰עון  „כיון   –
עליו  כפר‰  לפעול  ל˘נו˙ו,  ‰˙˘וב‰ 
נטר„):   ‰"„ ב  (˘ם,  בח‚י‚‰  ר˘"י  [ובל˘ון 
˘ע˘‰ „בר ˘‡ין לו רפו‡‰]; ‡בל כ‡˘ר 
עו˘‰ ˙˘וב‰ ‚„ול‰ יו˙ר, ע„ ˘‰˙˘וב‰ 
‰י‡ ב‡ופן ˘ל "˘ינוי ˘ם", ˘‡ינו "‡ו˙ו 
‡ין  ‡"כ  ‰מע˘ים",  ‡ו˙ן  ˘ע˘‰  ‰‡י˘ 
נפ˜"מ ‰מˆב („˙וˆ‡˙ ‰מע˘‰) „‰עון5, 

כיון ˘‡ין מע˘‰ ז‰ ˘לו.

˘ם  ‰ב"ח)  (וב‰‚‰ו˙  ח‚י‚‰  ר˘"י  ‚ם  ור‡‰   (4
(ובר˘"י ˘ם סע"ב „"‰ ב‡˘˙ ‡י˘). ˙ני‡ ספ"ז.

‰‡מˆעי  ל‡„מו"ר  ˙˘וב‰  מ˘ערי  ול‰עיר   (5
˘ע"י   ,(„ נ„,  ח"‡  ˘ם  וע„"ז  סע"„.  מב,  (ח"ב 
˙˘וב‰ ‚„ול‰ ביו˙ר – "מ˙ו פ˙‡ום . . כל ממזרים 
לו  ˘‡ין  ‰˘ם  בחילול  מˆינו  וע„"ז  ע"˘.  כו'". 

‰מ‰ר˘"‡  ˘‡ל˙  ליי˘ב  י˘  זו  וב„רך 
ונ˙נ‰  ‰פיוט  בל˘ון  ˘ם)  ר"‰   – (בח„‡"‚ 

מעבירין  וˆ„˜‰  ו˙פל‰  "˙˘וב‰   – ˙ו˜ף 
‡˙ רוע ‰‚זיר‰" – "„ל‡ זכר ‰פייטן ‡ל‡ 
‰˘ם  "˘ינוי  ‰זכיר  ל‡  ולמ‰   ,6"'‚‰ ‡לו 

ו˘ינוי מ˜ום"7.

וע"פ ‰נ"ל י"ל בז‰ „‰„ברים ‰מבטלים 
נחל˜ים  חט‡8)  על  ‰עונ˘  (וכן  „ין  ‚זר 
ל˘ני סו‚ים9: ‚' ‰ענינים „"˙˘וב‰ ו˙פל‰ 
וˆ„˜‰" מבי‡ים כפר‰ (וביטול ‰‚זיר‰) על 
וכל˘ון ‰רמב"ם  חפˆ‡ „‰עון,  ביטול  י„י 
בו",  ˘חט‡  ‰„בר  מן  ‰רב‰  ˘"מ˙רח˜ 
ו‰יינו „‚ם ל‡חר ˘‚מר בלבו ˘ל‡ יע˘‰ו 
עו„, ‰"‰ מוסיף ל‰˙רח˜ "‰רב‰ מן ‰„בר 
˙˘וב˙ו  בז‰ –  ˘מוסיף  וככל  בו",  ˘חט‡ 
מעול‰ יו˙ר ומבטל˙ יו˙ר ‡˙ רו˘ם ‰עון 
לבטל  וכ„י  מספי˜,  בלב„ ‡ינו  ˘ז‰  [‡ל‡ 
˙פל10‰  ‚ם  ˆריכים  ל‚מרי  ‰עונ˘   ˙‡
˘בי‰מ"˜  ˘בזמן  ע"„  ˘ז‰ו  וי"ל  וˆ„˜‰. 

˙˘וב‰  ‰ל'  רמב"ם   .‡ פו,  (יומ‡  מחיים  כפר‰ 
כפר‰  ‡פ"ל  ביו˙ר  ‚„ול‰  ˙˘וב‰  ˘ע"י   – ספ"‡) 
עי˜ר  ˘ער ‡'  לר"י  ˙˘וב‰  ב˘ערי  מחיים (כמבו‡ר 
חי"ז  ל˜ו"˘  ור‡‰   – סט"ז)).  ˘ם  (ס"‰.   „"˘ ‰י"ז. 

עמ' 200 ‰ער‰ 49.

 .‡"‰ פ"ב  ˙עני˙  בירו˘למי  ‰וב‡ו  ל‡  וכן   (6
סנ‰„רין פ"י ‰"ב. – ו‚ם ל„יע‰ ‰‡' בב"ר ˘ם, י˘נם 

ר˜ ‚' „ברים ‡לו.

˘למס˜נ˙   ,(249 (ע'  ˙רˆ"ט  ס‰"מ  ור‡‰   (7
מפני  ‰ו‡  ‰פייט  ‰זכירם  ˘ל‡  ‰טעם  ‰מ‰ר˘"‡, 

˘‰ם "בכלל ‰˙˘וב‰ ˘‰ו‡ ˘ינוי מע˘‰". ע"˘.

8) ר‡‰ ח„‡"‚ וס‰"מ ˙רˆ"ט ˘ם.

˘‰בי‡   – ב  ריז,  (רע"מ)  ˘ם  ב;  ˜י‡,  ובזח"‚   (9
מ„בר   – מע˘‰  ו˘ינוי  ‰˘ם  ˘ינוי  מ˜ום  ˘ינוי  ר˜ 

בסו‚ ‰ב'.

‰עי˜ר  פ"‡  יונ‰  לרבינו  ˙˘וב‰  ˘ערי  ר‡‰   (10
‰ט"ו. ור‡‰ ל˜מן סוף ס"ב.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

פיר˘ ˘ינוי מע˘‰ „‰יינו ˘"מ˘נ‰ מע˘יו 
מרע˙ו"  „"˘ב  (ו‰ענין  כו'"  לטוב‰  כולן 
עˆמו,  בפני  כענין  לפנ"ז  במ"˘  כלל 
בו").  ˘חט‡  ‰„בר  מן  ‰רב‰  "ומ˙רח˜ 
לענין  ˘ל ‰רמב"ם  מ˜ורו  מ‰ו  יל"ע  ו˘וב 

"ומ˙רח˜ כו'"].

„‰נ‰  ‰„ברים,  ב‚וף  יל"ע  ועו„ 
ו"„רכי  מיירי ‡ו„ו˙ ‰נ‰‚ו˙  כ‡ן  ‰רמב"ם 
ו‡"כ  (מכבר),  "‰˘ב"  ˘ל  ‰˙˘וב‰" 
ול„רך  לטוב‰  כולן  מע˘יו  "ומ˘נ‰  מ‰ו 
לטוב‰  מע˘יו  כל  ˘ינ‰  ל‡  „‡ם  י˘ר‰", 
ל‡   – טובים)  ל‡  מע˘ים  לו  י˘  (וע„יין 

נ‚מר‰ ˙˘וב˙ו1.

‰ו‡  „‰רמב"ם  ˘מ˜ורו  נר‡‰,  ולכן 
וז"ל:  יב),  (פמ"„,  רב‰  בבר‡˘י˙  (‚ם) 
 .  . רעו˙  ‚זירו˙  מבטלים  „ברים  "˘ל˘‰ 
ר' ‰ונ‡ . . ‡מר   .  . ו˙˘וב‰  וˆ„˜‰  ˙פל‰ 
‡ף ˘ינוי ˘ם ומע˘‰ טוב . . וי"‡ ‡ף ˘ינוי 
מ˜ום". ‰רי ˘נ˙פרטו כ‡ן ˘ני „ברים (‡) 
ס„ר  [ו‡ף  טוב"  "ומע˘‰  (ב)  ˙˘וב‰, 
נמנו  ˘בו  ל‰ס„ר  מ˙‡ים  ‰מ„ר˘  „ברי 
 ,‰˜„ˆ (˙פל‰),  ˆוע˜  ברמב"ם:  ‰„ברים 
מ˘נ‰  ˘מו,  מ˘נ‰  (˙˘וב‰),  כו'  מ˙רח˜ 

מע˘יו, ו‚ול‰ ממ˜ומו].

‰רמב"ם,  כוונ˙  ‚ם  „זו‰י  י"ל  ומע˙‰ 
‰„בר  מן  ‰רב‰  "מ˙רח˜  מונ‰  ˘מ˜ו„ם 
‰˜˘ור‰  ‰˙˘וב‰  ˘ז‰ו"ע  בו",  ˘חט‡ 

כ„ברי  ‰י‡  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙  לומר  ו„וח˜   (1
ב‡ופן  ˆ"ל  ‰חט‡  ˘עזיב˙  (פ"‡)  ב‡‚‰"˙  ‡„‰"ז 
ח"ו  ‰מלך  מˆו˙  עו„  יעבור  ˘"ל‡  בלבו  ˘י‚מור 
כל  עליו ˜יום  ל˜בל  ˘ˆריך  במל"˙",  ו‰ן  במ"ע  ‰ן 
ב"„רכי  כ‡ן ˜‡י ‰רמב"ם  בפנים  כנ"ל  כי  ‰מˆו˙ – 

‰˙˘וב‰" ˘ל ‰"˘ב" מכבר.

עם חט‡ ז2‰, ו‡ח"כ (ל‡חר ‰ענין „"˘ינוי 
‰˘ם") מוסיף "ומ˘נ‰ מע˘יו כולן לטוב‰ 
"ו‚ול‰  (ו‡ח"כ  טוב"  "מע˘‰   – כו'" 

ממ˜ומו כו'" – "˘ינוי מ˜ום").

"ומ˘נ‰  ‰רמב"ם  „מ"˘  י"ל,  ועפ"ז 
פרט  (‚ם)  ‰ו‡  לטוב‰",  כולן  מע˘יו 
‰וספ˙  עומ˜  [וזו‰י  ‚ופ‡  ˘ם"  ב"˘ינוי 
 – טוב"]  ומע˘‰  ˘ם  ˘ינוי  "‡ף  ר"‰ 
‰רמב"ם,  (כמ"˘  ענינו  ˘ם"  „"˘ינוי 
‰‡י˘  ‡ו˙ו  ו‡יני  ‡חר  ˘"‡ני  כנ"ל3) 
˘ע˘‰ ‡ו˙ן ‰מע˘ים", ו‡"‡ לומר ˘‰ו‡ 
˘ע˘‰  ‰‡י˘  "‡ו˙ו  ול‡  "‡חר"  ‡„ם 
כולן  מע˘יו  ˘"מ˘נ‰  ע„  ‡ו˙ן ‰מע˘ים" 

לטוב‰ ול„רך י˘ר‰".

ל‡י˘  יי‰פך  ˘‰‡„ם  כ„י  י"ל:  ועו„ 
מע˘יו  ˘י˘נ‰  מספי˜  ‡ינו  "‡חר", 
‰רעים, ‡ל‡ ˆ"ל ניכר בכל עניניו ˘"‡ינו 
מע˘יו  ‚ם  מ˘נ‰  ˆ"ל  ולכן  ‰‡י˘",  ‡ו˙ו 
ב˙וספ˙  ‡ו˙ם  ˘עו˘‰  ‰טובים,  ו„רכיו 
לטוב‰  כולן  מע˘יו  "מ˘נ‰  וכו',  ‰י„ור 
˘ם  ר"‰  בריטב"‡  [ויעויי'  י˘ר‰"  ול„רך 
"˘‡פילו מע˘ים ˘ל ר˘ו˙ ˘‡ינם ‰‚ונים 
‰˙˘וב‰  חיבור  ור‡‰  מ˘נ‰".  ‰ו‡   ˙ˆ˜

ל‰מ‡ירי מ‡מר ‡ ספ"ט].

ובי‡ור ‰„ברים, „‰נ‰ בענין כפר˙ ‰חט‡ 
ומחיל˙ ‰עונ˘ – י˘ לומר ב' ‡ופנים. ‡ופן 
 – „‰עון  ב‰חפˆ‡  ‰˘ינוי  מˆ„  ˘‰ו‡   ,'‡

בלב  (‚מיר‰  מע˘‰ ‰˙˘וב‰  עˆם  ˘‡ינו  2) ‡ל‡ 
ע˘‰  ˘כבר  ב‡ח„  מיירי  ˘‰רי  עו„),  יע˘‰ו  ˘ל‡ 
כ„ל˜מן  כו'",  ‰רב‰  ˘"מ˙רח˜  ‡ל‡   – ˙˘וב‰ 

בפנים.

‰וב‡ו  ור"ן,  ט"ז)  (מ"ע  סמ"‚  ‚"כ  ור‡‰   (3
‰זכיר  ˘ל‡  (וˆע"˜  ˘ם  מ‰ר˘"‡  בח„‡"‚ 

‰מ‰ר˘"‡ ˘מ˜ורו ברמב"ם).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

בעולם ‰˙ח˙ון, וב‡ כמ˙נ˙ ˘מים „בר יום ביומו, בלי ˘ום ˜˘ר ל‰‚בלו˙ ‡ו לעבו„˙ 
˙כלי˙  ‰ור‚˘  ˘ב‡„ם  ‰˙ח˙וניו˙  מˆ„  ולכן   – ל‚מרי  ח„˘‰  מ˙נ‰  יום  מי„י  ‰‡„ם. 
‰עניו˙ כיון ˘"‡ין לו פ˙ בסלו". וכמו כן ב‰יו˙ו "בלי ‚בול" ובל˙י ˙לוי ב‚וון מסויים, 
טענ˙  כך ‰י˙‰  וב˘ל  מסויים,  בˆיור ‡וכל  ו‰חומרי  בר‡יי˙ ‰‡„ם ‰‚˘מי  ב‡  ל‡ ‰י‰ 

‰עניו˙ ˘ל "‡ינו רו‡‰ ו‡וכל".

ובס‚נון ‡חר: כל רכו˘, ‚˘מי ‡ו רוחני, ˘י˘ ל‡„ם – י˘ בו מ˘‰ו ˘‰ו‡ ממ˘ ˘ל 
‰‡„ם; מ˘‡"כ ‰מן, ‡ף ˘‰י‰ ˙כלי˙ ‰ע˘ירו˙, מ"מ ל‡ ‰ור‚˘ ‡ˆל ‰‡„ם בכלל ˘ז‰ו 
"רכו˘" ˘לו, ו‡„רב‰ ז‰ו עבורו ˙כלי˙ ‰עניו˙, ˘‡ין לו ˘ום ‰˘‚‰ בעניינו ˘ל ‰מן, 

וע„ ˘‡ינו יכול ל‰ר‡ו˙ על ˘ום „בר ולומר ˘‰ו‡ ˘לו.

◇  ◇  ◇
 ˙‡ ‰˘ביע  ל‡  ˘‰מן  ר˜  ל‡  ‰מן":   ˙‡ וי‡כילך  "וירעיבך  ‰כ˙וב  ל˘ון  „יו˜  וז‰ו 
„ל‡   ‡‰ ˙ינח  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰  רעבון.  ‰וסיף  עו„  מן ‰‡רı), ‡ל‡ ‰ו‡  (כלחם  ‡וכליו 

‰˘ביע מ‰טעמים „לעיל, ‡בל מ‡יז‰ טעם ‰ו‡ יוסיף ברעב?

‰„בר,  מ˘˙ייך  ˘‡ליו  ‰עניין  י˘נו  ‰‚בל‰,  י˘נ‰  בעולם  „בר  לכל  ‰„בר:  וטעם 
˘‰ו‡  עניינו   ıר‡‰ מן  לחם  ול„ו‚מ‡:  ˘ייכו˙.  ˘ום  לו  ‡ין  ‰עולם  ענייני  ˘‡ר  ולכל 
ענייני  ב˙וך  כן: ‡פילו  על  וי˙ר  ˘‡ינם ‡כיל‰.  לעניינים  ˘ום ˜˘ר  לו  ו‡ין  מ‡כל,  „בר 

‰‡כיל‰ – ˘ז‰ו עניינו „לחם – ‡ין לו ˘ום עניין עם מ‰ ˘‡ינו לחם.

 ˙‡ בו  מר‚י˘   ‰"‰ ‰˘מים,  מן  לחם  ‡וכל  ו‚˘מי  מו‚בל  כ˘‡„ם  ‰כי,  ומ˘ום 
ולכן ‡„רב‰,  ול˙ופס‰ (ב‰יו˙ו ‚˘מי) –  ל‰˘י‚‰  יכול  ˘‡ינו  ‰ע˘ירו˙ ‰בל˙י-‚בולי˙ 
‰"‰ מ˘˙ו˜˜ וב‡ לרעב ‚„ול יו˙ר לעו„ ועו„ מ‡ו˙ו בלי ‚בול ‰נמˆ‡ בלחם, ומ‡י„ך 
במ‡ו„. „כיון  ו˙˘ו˜‰ ‚„ול‰  ברעב  ו‰"‰  לכל ‰בל"‚,  לבו‡  יכול  מחמ˙ ‰‚בל˙ו ‡ינו 
כולם   ˙‡ ל˙פוס  יכול  ˘‡ינו  טעמים  בלי-‚בול  בו  ˘י˘  ומר‚י˘  ‡ח„,  טעם  בו  ˘טועם 

(מחמ˙ ‰‚בל˙ו) ‰"ז עˆמו מבי‡ו לרעב7!

◇  ◇  ◇
‰נסיונו˙  ב'   ˙‡ בנ"י  יעברו  ˘ם  ‡˘ר   ,ıל‡ר י˘ר‡ל  לכניס˙  ‰כנ‰  ב˙ור˙  ז‡˙  כל 

„ע˘ירו˙ ועניו˙:

כוח  לך  ˘"‰ו‡ ‰נו˙ן  ו‰י„יע‰  בניסיון ‰ע˘ירו˙ ‰י‡ ‰‰כר‰  עמי„‰  ˘ל  ‰מ˘מעו˙ 
לע˘ו˙ חיל8" ‰יפך ‰טעו˙ „"כוחי ועוˆם י„י ע˘‰ לי ‡˙ ‰חיל ‰ז‰"; ו‰מ˘מעו˙ ˘ל 
‰עמי„‰ בניסיון ‰עניו˙ ‰י‡ ‰‰כר‰ ו‰י„יע‰ ˘"‡ין רע יור„ מלמעל‰" וכל ‰‡˘ם ‰ו‡ 

על  כי„וע  ˜‡י  „"‡בו˙"  ‡בו˙יך",  י„עון  ול‡  י„ע˙  ל‡  ‡˘ר  ‰מן   ˙‡ "וי‡כילך  ‰כ˙וב  ל'  סיום  וז‰ו   (7
כוחו˙ ‰˘כל ˘בנפ˘, ו‰ו‡ ‡˘ר ‰כ˙וב ‡ומר ˘‡פי' ב˘כל ‡"‡ ‡פ˘ר ל˙פוס ול‰‚יע לבל"‚ ‰לז‰.

8) „ברים ח, יח.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ר˜ ב‡„ם ובעוונו˙יו, ומ˘ום ‰כי ל‡ יבעט בייסורים, וי˜בלם ב˘מח9‰.

„מˆ„  ‰ע˘ירו˙.  ˙כלי˙   ‰"‰ מלמעל‰  ‰ב‡‰  ‰‰˘פע‰  ‰מן:  מן  ˘למ„ים  מ‰  וז‰ו 
‡בל  ב‚בול,  ‰ו‡  כל  מכל  בכל  ˘‰כל  ‰רי  חומר,  ב˙י  יו˘ב  ו‰חומרי,  ‰˙ח˙ון  ‰‡„ם 

‰˘פע‰ ‰ב‡‰ מ‰˜ב"‰ ‰"‰ ב˙כלי˙ ‰ע˘ירו˙ ו‰˘פע ‰בל˙י-‚בולי.

בלב„  זו  ל‡  – ‡זי,  מלמעל‰  בענייני ‰‰˘פע‰  בעˆמו  "ל‰˙ערב"  ירˆ‰ ‰‡„ם  ו‡ם 
˘‰ו‡ ל‡ ירוויח מ‡ומ‰ ("ל‡ ‰ע„יף ‰מרב‰"10) – ‡ל‡ ‡„רב‰, ‰ו‡ ר˜ יבי‡ נז˜. ‰ו‡ 

יכניס ‡˙ ‰"עניו˙" ˘לו ‚ם בעניינים כ‡לו ˘בעˆם ‰ם ˙כלי˙ ‰ע˘ירו˙.

עˆמו   ˙‡ יפ˘יט  ˘‰ו‡  ע"י  ר˜  ‰י‡   – „למעל‰  ‰ע˘ירו˙   ˙‡ ל˜בל  ‰סלול‰  ‰„רך 
 ˙‡ מעˆמו  יסיר  מ‰‡לו˜ו˙,  נפר„  ו„בר  כמˆי‡ו˙  עˆמו  מ‰ר‚˘˙  ‰ˆו‡ים,  מב‚„יו 
‡ביו  על  כוחו  בכל  יי˘ען  ז‡˙  כל  ו˙מור˙  י„י",  ועוˆם  „"כוחי  ו‰‰ר‚˘‰  רˆונו˙יו 
˘ב˘מים מ˙וך ביטחון ‡מי˙י. ‡זי, ייע˘‰ ‰ו‡ לכלי מחזי˜ ברכ‰ ל‰˘פעו˙ „למעל‰, 

‚˘מיו˙ ורוחניו˙, ˘‰‚בלו˙ ‰נבר‡ים כ˘לעˆמם ל‡ יכולים ל˜בל.

◇  ◇  ◇
חכמ‰ ו˘כל נ˜ר‡ים "מזון": כמו ˘‰מזון נכנס במעי ‰‡„ם ונע˘‰ „ם וב˘ר כב˘רו, 
בין  וב„ו‚מ˙ ‰חילו˜  ל‡ח„ים11.  ו‰יו  ב˙כלי˙  עמו  מ˙‡ח„˙  לומ„  ˘‰‡„ם  כך ‰חכמ‰ 
‰˙ור‰,  חכמ˙   – ‰˘מים"  "מן  חכמ‰  בין  ‰חילו˜  ‰˘מים,  מן  ללחם   ıר‡‰ מן  לחם 

לחכמ‰ "מן ‰‡רı" – ˘כל ‡נו˘י, ל‰ב„יל.

למ‰  מעבר  „בר  ˘ום  ב‰ם  ‡ין  מו‚בלו˙,   ‰"‰ ‰˙ור‰,  חכמ˙  מלב„  ‰חכמו˙,  כל 
˘‰ם. ל‡ ר˜ ˘‡ין ב‰ם „ברים ˘‡ינם ˘כל ט‰ור, ‡ל‡ ˘‡פילו בענייני ‰˘כל י˘ לכל 
חכמ‰ ‡˙ ‰‰‚בלו˙ ו‰‰‚„רו˙ ˘ל‰ (ב„ו‚מ˙ לחם מן ‰‡רı ˘י˘ בו ר˜ טעם לחם ול‡ 

יו˙ר), ועו„ ז‡˙ ˘‡פילו ב˙וך ‡ו˙ם ‰‰‚בלו˙ ו‰‰‚„רו˙ י˘ ל‰ ‚ם בחי' "פסול˙".

נפ˘  ב‚לל‰, ‰"‰ "מ˘ביע‰" ‡˙  ו‡„רב‰  ˘ל ‰˘כל ‰‡נו˘י,  על-‡ף ‰‰‚בל‰  ‡בל 
‰‡„ם ‰˙ח˙ון, כיון ˘‰ו‡ מר‚י˘ ˘י˘ בר˘ו˙ו ‡˙ כל ‰˘כל ("י˘ לו פ˙ בסלו" ו"רו‡‰ 

ו‡וכל"). ומטעם ז‰ מבי‡ים ‰חכמו˙ ‰חיˆוניו˙ ל‰ר‚˘˙ י˘ו˙ ו‚‡וו‰.

ו‰י‡  בל˙י-‚בולי˙  ‰י‡  ח"ו;  פסול˙  ˘ום  ב‰  ו‡ין  ‡מ˙  כול‰  ‰˙ור‰:  חכמ˙  ‡בל 
כולל˙ ב˙וכ‰ ‡˙ כל ‰טעמים ˘בעולם; וע„ ˘‰י‡ מבי‡‰ עמ‰ ‚ם עו˘ר ‚˘מי (‡בנים 
יכול  ˘‡ינו  ‰‡„ם  מר‚י˘  ז‰  מטעם  ב„יו˜  ‡בל  ‰ע˘ירו˙.  ˙כלי˙   – ומר‚ליו˙)  טובו˙ 
ל˙פוס ול‰˘י‚ ל‚מרי, ו˙מי„ ‰ו‡ ח˘ ˘‡ין לו בי„ו כלום, כיוון ˘כל כמ‰ ˘ילמו„ – כך 

9) ברכו˙ ס, ב. ‡‚‰"˜ סי' כב.

10) ˘מו˙ טז, יח.

11) ר‡‰ ˙ני‡ פ"‰.

טז

בענין „רכי ‰˘ב ב˙˘וב‰ 
‰מבו‡רים ברמב"ם

מˆ„   – חט‡  בכפר˙  ב' ‚„רים  ב˙˘וב‰, „י˘  לענין „רכי ‰˘ב  יב‡ר „ברי ‰רמב"ם 
ביטול ‰עון ומˆ„ ‰˘˙נו˙ ‰‚בר‡ / עפ"ז יב‡ר עומ˜ כוונ˙ ‰מ„ר˘ „‰˙˘וב‰ ‰י‡ 

"˘וח„" ˘נוטל ‰˜ב"‰

 ‡ 
‰˘ב  „רכי  לענין  ‰רמב"ם  „ברי  יב‡ר 
 – חט‡  בכפר˙  ‚„רים  ב'  „י˘  ב˙˘וב‰, 

מˆ„ ביטול ‰עון ומˆ„ ‰˘˙נו˙ ‰‚בר‡

(פ"ב  ˙˘וב‰  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ˆוע˜  ‰˘ב  ל‰יו˙  ‰˙˘וב‰  מ„רכי   :(„"‰

כו'   ‰˜„ˆ ועו˘‰  כו'  ‰˘ם  לפני  ˙מי„ 
ומ˙רח˜ ‰רב‰ מן ‰„בר ˘חט‡ בו ומ˘נ‰ 
‰‡י˘  ‡ו˙ו  ו‡יני  ‡חר  ‡ני  כלומר  ˘מו 
˘ע˘‰ ‡ו˙ן ‰מע˘ים ומ˘נ‰ מע˘יו כולן 
לטוב‰ ול„רך י˘ר‰ ו‚ול‰ ממ˜ומו ˘‚לו˙ 

ל‰כנע  לו  ˘‚ורמ˙  מפני  עון  מכפר˙ 
ול‰יו˙ עניו ו˘פל רוח. ע"כ.

ועו„) ˆיינו  לח"מ  (כס"מ,  במפר˘ים  ו‰נ‰ 
‰ו‡  כ‡ן  ברמב"ם  ˘נמנו  ‰„ברים  ˘מ˜ור 
„ברים  "‡רבע‰  ב)  (טז,  בר"‰  „‚רסינן   ‡‰
מ˜רעים ‚זר „ינו ˘ל ‡„ם . . ˆ„˜‰ ˆע˜‰ 
˘ינוי ‰˘ם ˘ינוי מע˘‰ . . וי"‡ ‡ף ˘ינוי 
בז‰  ‡ין  ע„יין  „לכ‡ור‰  ויל"ע,  מ˜ום". 
‰רב‰  "ומ˙רח˜  ברמב"ם  למ˘"כ  מ˜ור 
ר"‰  בר˘"י  [ויעויי'  בו"  ˘חט‡  ‰„בר  מן 
˘ם „פי' "˘ינוי מע˘‰ – ˘ב מרע˙ו", ‰רי 
‰רמב"ם  ‡בל  ‰‰˙רח˜ו˙.  לענין  מ˜ור 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



פניניםפנינים

˘לימו˙ ‰עבו„‰ 
„˜בל˙-עול

ו‰י' ע˜ב ˙˘מעון ‚ו' ו˘מר ‰' ‡לו˜יך 
לך ‡˙ ‰ברי˙ ו‡˙ ‰חס„

 ˘„ ˘‡„ם  ‰˜לו˙  ‰מˆו˙  ‡ם   – ˙˘מעון  ע˜ב  ו‰י' 
בע˜ביו ˙˘מעון. ו˘מר ‰' ו‚ו' – י˘מור לך ‰בטח˙ו
(ז, יב. ר˘"י)

פ"ו,  „"ר  ור‡‰  ב.  (פר˘˙נו  ˙נחומ‡  ובמ„ר˘ 
ו˘ו˜ל  יו˘ב   ‡‰˙ "ל‡   – לז‰  כ‰מ˘ך  ‰וב‡  ב) 
˜ל‰  במˆו‰  ז‰יר  ו"‰וי  ˙ור‰",  ˘ל  מˆוו˙י' 

כבחמור‰" (‡בו˙ רפ"ב).

 – ‰מˆוו˙  בין  ‰˙ור‰  ˘חיל˜‰  ˘‡ף  ונמˆ‡, 
מˆינו  ובפירו˘  חמור‰",  ו"מˆו‰  ˜ל‰"  "מˆו‰ 
מועט,  ˘˘כר‰  ומˆו‰  מרוב‰  ˘˘כר‰  מˆו‰ 
ב‡ו˙‰  ‰מˆוו˙  כל   ˙‡ ל˜יים  ‰י‰ו„י  נ„ר˘  מ"מ 
ו‰רˆון  ‰נ‰,   '‰ מˆוו˙  כולן  כי  עול"  ‰"˜בל˙ 

בכולן ˘וו‰ ‰ו‡.

רˆון  ‡כן  ‡ם  בי‡ור:  ‰„בר  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
‚ם  מובן  ו‰„בר  ‰מˆוו˙,  בכל  ‰ו‡  ˘וו‰  ‰˘י"˙ 
 ‡‰˙ ˘"ל‡  רז"ל  מז‰ירים  מ„וע  ‰פ˘וט,  ב˘כל 
ומ‰  ‰ן,  ˘וו˙  ‰מˆוו˙  ‰רי   – כו'  ו˘ו˜ל"  יו˘ב 

מ˜ום י˘ לח˘ו˘ ˘יחל˜ו ביני‰ן?

ו‰בי‡ור בז‰: ˘לימו˙ ‰עבו„‰ „"˜בל˙ עול" 
 – ˘בין ‰מˆו˙  ב˘כלו ‡˙ ‰חילו˜ים  ˘יבין  ‰י‡, 
ז‡˙  ובכל  ‰˙ור‰,  פי  על  ‡מי˙יים  חילו˜ים  ˘‰ם 
י˜בל ע"ע ‰עול ל˜יים כולם ב˘ו‰, לל‡ כל ‰פר˘ 
רˆון  ‰˜ל‰  ‰מˆו‰  ‚ם  כי   – לחמור‰  ‰˜ל‰  בין 

‰˘י"˙ ‰י‡.

‡לו  ˘מˆוו˙  ˘יו„ע  ˘‡ף  ר˘"י,  ˘כ˙ב  וז‰ו 
‡ו˙ן  ˘י„ו˘  ˜ס"„  י˘  ‰˘כל  ומˆ„  "˜לו˙"  ‰ן 
בע˜ביו, מ"מ עליו ל˜יימן בז‰ירו˙ י˙יר‰ למעל‰ 

מטעם ו˘כל, מˆ„ רˆון ‰' ˘˘ו‰ בכולן.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט עמ' 646)

כוב„ רי˘‡ „כל רי˘ין
ו‰י‰ ‡ם ˘מוע ˙˘מעו ‚ו' ולעב„ו בכל 
לבבכם ובכל נפ˘כם

‰י‡  וזו  בלב.  ˘‰י‡  עבו„‰   – לבבכם  בכל  ולעב„ו 
˙פל‰, ˘‰˙פיל‰ ˜רוי‰ עבו„‰
(י‡, י‚. ר˘"י)

ל‰˙פלל  עומ„ין  (רפ"‰) "‡ין  ברכו˙  במס'  ˙נן 
‡ל‡ מ˙וך כוב„ ר‡˘", וכ' ‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘ 
(‡ו"˙ „"‰ ‡ין עומ„ין), „"‡ין עומ„ין כו' ‡ל‡ מ˙וך 

לך  ˘חסר  „בר  ב˘ביל  ˙˙פלל  ‡ל   .  . ר‡˘  כוב„ 
ב˘כינ‰   .  . בר‡˘  ˘י˘  ‰כבי„ו˙  על  ˙˙פלל   .  .
כביכול . . ˘י‰י' כל כוונ˙ו ל‰˘פיע ב˘כינ˙ עוזו 

. . כוב„ ר‡˘ ‰יינו כוב„ ˘ל רי˘‡ „כל רי˘ין".

ולכ‡ו' ˆ"ע, ˘‰רי ז‰ו ‰יפך ‚„ר ‰˙פיל‰ ע"פ 
(רמב"ם  „ו˜‡  ‰‡„ם  ˆרכי  ב˜˘˙  ˘ענינ‰  ‰לכ‰, 

‰ל' ˙פיל‰ פ"‡ ‰"ב-„)?

‰י‡  ‰מ‚י„  ‰רב  ˘כוונ˙  בז‰,  ‰בי‡ור  וי"ל 
 ,'‰ בעבו„˙  נעלי˙  ב„ר‚‡  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ˘ˆריך 
‡ינ‰  מˆי‡ו˙ו  ˘כל  וע„  י˙',  ˜מי'  ל‚מרי  ˘בטל 

‡ל‡ ביטולו ל‰˘י"˙.

ובמיל‡ זו‰י ב˜˘˙ ˆרכיו, „‡ינו ˆריך מ‡ומ‰ 
"ˆורך  כ"‡  ‡ינם  וˆרכיו  מבו˜˘ו  וכל  לעˆמו, 
על  מ˙פלל  ולכן  ‰˘כינ‰,  רˆון  ˘י˙מל‡  ‚בו‰", 
„כל  "רי˘‡  כביכול,  ‰˘כינ‰  וחסרון  "כוב„" 

רי˘ין".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 73)

 

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

יר‚י˘ ‡˙ ריחו˜ ערכו ו‰˘‚˙ו מ‰‡מ˙ ו‰בל"‚ ˘ל ‰˙ור‰.

ל‰˘י"˙,  ו‰כנע‰  ביטול  לבב,  ˘ברון  ˘ל  ל‰ר‚˘  ‰˙ור‰  לימו„  מבי‡  ‰כי  ומ˘ום 
ל„ברי  וˆמ‡ונו  ברעבונו  מוסיף  ‰ו‡  ˘לומ„  כמ‰  „כל   – מכ‡וב"12  יוסיף  „ע˙  "יוסיף 

‡לו˜ים חיים.

ועל-„רך-ז‰ ב˙ור‰ עˆמ‰, ‰‰ב„ל בין חל˜ ‰נ‚ל‰ לפנימיו˙ ‰˙ור‰: ‚לי‡ „‡וריי˙‡, 
ב„ברים  ˘נ˙לב˘‰  מכיון  ‡ך  ‰˘מים,  מן  לחם  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ורˆונו  חכמ˙ו  ˘‰י‡  ‰‚ם 
מˆב  ח"ו  ל‰יו˙  ˘יכול  וע„  ב‰ ‡יז‰ ‰‚בל‰,  ˘ייכ‡  וב˘כל ‡נו˘י –  ˙ח˙ונים ‚˘מיים 
˘ום ‰‚בלו˙  בפנימיו˙ ‰˙ור‰ ‡ין  מ˘‡"כ  פסול˙.   – כו'"13  סם  לו  נע˘‰  זכ‰  ˘ל "ל‡ 

ו‡ין ב‰ מ˜ום לפסול˙. 

12) ˜‰ל˙ ‡, יח.

13) יומ‡ עב, ב. נ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ ב˜ונ' עı ‰חיים ל‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע פי"‡ ו‡ילך. עיי"˘.
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