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ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

לחסי„ ‡יכפ˙ מחברו 
˘ל ‡‰ב˙  ב"‰ ‰ענין  נח˜˜  חסי„ים  ˘‡ˆל  פעם ‡ל ‰רבי ‰‡מˆעי,  רבנו ‰ז˜ן ‡מר 
י˘ר‡ל. ב‡ו˙ו זמן ‰י˙‰ ‡‰ב˙ ‰חסי„ים ‚„ול‰ מ‡‰ב˙ ‡חים, ו‰י‰ו„ים ‰בל˙י חסי„ים 
‰יו מ‡חלים לעˆמם ˘‡‰ב˙ ‰‡חים ˙‰י‰ כמו ‡‰ב˙ ‰חסי„ים. רבנו ‰ז˜ן ‰י‰ מרוˆ‰ 
וכלל  כלל  מ‚יע  ז‰  ‡ין   - ‰ז˜ן  רבנו  סיים   - ‡ך  רעים.  ב‡‰ב˙  ‰חסי„ים  ממˆב  מ‡„ 
˘ל‡  כז‰  על  י‰ו„י ‡ף  על  נפ˘  מסירו˙  ˘˙‰י‰  רˆ‰,  טוב  ˘ם  ˘‰בעל  י˘ר‡ל  ל‡‰ב˙ 

מכירים ‡ו˙ו כלל.

כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜  ל‰ו„  מו‰ר"˘  כ"˜ ‡‡זמו"ר  - ‡ומר ‰ו„  ˘ל ‰רבי  זו  ‡ימר˙ו 
נר   ˙‡ ‰„לי˜‰   -  "˜„ˆ "ˆמח  ‡„מו"ר  ‡ביו  כ"˜  ‰ו„  ב˘ם   - ביחי„ו˙  ‡ˆלו  כ˘‰י‰   -

‰˙מי„ ˘ל ‡‰ב˙ ‰חסי„ים, ובכך י˜בלו ‡˙ פני מ˘יח ˆ„˜נו.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˘"˙ עמ' 117)

בעבר, כ˘חסי„ מבו‚ר ‰י‰ מוכיח מי˘‰ו מ‰חסי„ים – ‡פילו ‡ם ‰י‰ ז‰ ‡ברך ˆעיר 
– ‰ו‡ ל‡ ‰י‰ ˜ור‡ ב˘מו, ‡ל‡ מ„בר על עˆם ‰חיסרון. ‡ופן ‰„יבור ‰י‰ בלב נ˘בר, 
˘מ˙לונן, ‡ל‡  ˘ל "מ‚י„"  מעו˘‰  זו ‰˙ל‰בו˙  ל‡ ‰י˙‰  ללב.  ונו‚ע˙  עˆומ‰  בבכיי‰ 

‰יו ניכרים „ברי ‡מ˙...

˘מח‰ ‚„ול‰.  בˆוו˙‡, ‰י˙‰  נפ‚˘ים  וכ‡˘ר ‰יו  מחברו,  ל‡ח„  בעבר, ‰י‰ ‡יכפ˙ 
בענין  ‡ˆלו  נ˘מע  מ‰  בי˙ו,  בני  ˘לום  מ‰  חברו,  ˘לום  מ‰  ל„ע˙  ב‡מ˙  רˆ‰  ‰‡ח„ 

‰פרנס‰ ובעניני רוחניו˙, ו‰ם ‰יו מספרים על כך ז‰ לז‰ בפ˙יחו˙ לב.

(˙ר‚ום ספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ט עמ' 348)



כז

‰„בר ‰ר‡˘ון – ‡‰ב˙ י˘ר‡ל
‡ברך  ז‰  ‰י‰  ‡ם  ‡פילו   – מ‰חסי„ים  מי˘‰ו  מוכיח  ‰י‰  מבו‚ר  כ˘חסי„  בעבר, 
‰י‰  ‰„יבור  ‡ופן  ‰חיסרון.  עˆם  על  מ„בר  ‡ל‡  ב˘מו,  ˜ור‡  ‰י‰  ל‡  ‰ו‡   – ˆעיר 

בלב נ˘בר, בבכיי‰ עˆומ‰ ונו‚ע˙ ללב

◇ ◇ ◇

״כיˆ„ נ‰יים לחסי„?״ 
‰חסי„ ר׳ ‰ענ„ל סיפר לי ˘כ‡˘ר ‰ו‡ ‰י‰ ‡ברך ˆעיר - לפני ˘נע˘‰ לחסי„ - ‰‚יע 
‡ל ר׳ זי˘˜‡ מ˜ורעניı [רב ב˜ורניı, מח˘ובי חסי„י ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜], ור‡‰ כיˆ„ 
‰ו‡ מ˙נ‰‚. מ˙חיל‰ ר‡‰ ר˜ כיˆ„ ‰ו‡ עסו˜ ברבנו˙, ול‡ ר‡‰ ‡יך ‰ו‡ לומ„ לעˆמו.

˙י˜ון  לערוך  כ„י  ˜ם  זי˘˜‡  ר׳  כיˆ„  ר‡‰  בליל‰,  לי˘ון  ‰לך  ‰ענ„ל  כ˘ר׳  פעם, 
מכן  ול‡חר  למ˜וו‰  ‰לך  כך  ‡חר  ˘עו˙.  כמ‰  למ˘ך  ללמו„  ‰˙יי˘ב  כך  ו‡חר  חˆו˙, 
ר׳ ‰ענ„ל ‰‡ם  בלב  ספ˜  למר‡‰ ‰‰נ‰‚‰ ‰זו, ‰˙עורר  ˘חרי˙.  ל˙פיל˙  ב‰כנו˙  ‰חל 

כ„‡י לו ל‰יו˙ לחסי„, מ˘ום ˘לפ˙ע ‰˙ברר לו ˘ז‰ ˜˘‰ מ„י.

זי˘˜‡  ר׳  ‡ל  י‰ו„יי‰  ‡י˘‰  מ‚יע‰  כיˆ„  ‰ענ„ל  ר׳  ר‡‰  ‰יום,  במ˘ך  כך,  ‡חר 
ומספר˙ לו על מי˘‰ו ˘חל‰, ור׳ זי˘˜‡ פורı בבכי. כמו כן, ‰ו‡ ר‡‰ כיˆ„ ר׳ זי˘˜‡ 

‰לך למי˘‰ו ובי˜˘ ממנו טוב‰ עבור י‰ו„י מסויים.

לבסוף ‰חליט ר׳ ‰ענ„ל ל‰יו˙ לחסי„. ‰ו‡ ני‚˘ ‡ל ר׳ זי˘˜‡ ו‡מר לו: ״‡ני רוˆ‰ 
ל‰יו˙ חסי„״. ‡מר לו ר׳ זי˘˜‡: ״טוב״. ˘‡ל ‡ו˙ו ר׳ ‰ענ„ל: ״כיˆ„ נ‰יים לחסי„?״, 
‰ר‡˘ון  ‰„בר  מ‡ו„.  פ˘וט  ״ז‰  זי˘˜‡:  ר׳  לו  ענ‰  עלי״.  ˙כבי„  ‡ל  ״‡בל  ו‰וסיף: 
ל‰יו˙ ‡‰ב˙  כיˆ„ ˆריכ‰  ב‡ריכו˙  לו  ו‰סביר  י˘ר‡ל״,  ב˘יט˙ ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ - ‡‰ב˙ 
י‰ו„י,  בעˆמך   ‰˙‡ ‡ף  ˘‰רי  ל‡‰וב,  עליך  עˆמך   ˙‡ "‚ם  לו:  ו‡מר  ו‰וסיף  י˘ר‡ל. 

‡ולם בכ„י ˘י‰ו„י יוכל ל‡‰וב ‡˙ עˆמו, עליו ל‚ר˘ ˙חיל‰ ‡˙ ‰'‚וי' ˘ב˜רבו".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ״ו עמ' 16 ו‡ילך)

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙



בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ 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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

ל‡ יכול? ל‡ רוˆ‰!
פעם י˘ב ‰בעל ˘ם טוב עם ˙למי„יו בבי˙ ‰מ„ר˘ 

ולמ„ו ‡ו ‰˙פללו.

ו‰יו˙  וע‚ל‰,  סוס  עם  רחוב  ב‡ו˙ו  עבר  נכרי ‡ח„ 
ל‡  ו‰נכרי   ıבבו ‰ע‚ל‰  ˘˜ע  עמו˜,   ıבו ˘ם  ˘‰י׳ 
לבי˙  ר‡˘ו   ˙‡ ‰נכרי  ‰כניס  ל‰וˆי‡‰.  ‰ˆליח 
 ˙‡ ל‰וˆי‡  לו  ˘יעזרו  מ‰˙למי„ים  ובי˜˘  ‰מ„ר˘, 

‰ע‚ל‰.

‰˘יבו ‰˙למי„ים, ˘‡ין בכוחם לעזור לו.

‡ינך  ‡ולם  יכול,  "‰נך  כלומר:  חָ‡ט˘ע˘!"  ניע   ‡ַ„ "מָ‡ז˘ע˘,  ‰נכרי:  ל‰ם  ענ‰ 
רוˆ‰!" (״˜ענען ˜ענסטו, נ‡ר „ו ווילסט ניט״) וכיון ˘‡ינך רוˆ‰, ‡זי נ„מ‰ לך ˘‡ינך 

יכול.

ל‡חר מכן ‰סביר ‰בעל ˘ם טוב ל˙למי„יו, ˘ב„בריו ‡ל‰ ˘ל ‰נכרי י˘נ‰ ‰ור‡‰ 
בעבו„˙ ‰׳: כ‡˘ר ל‡ רוˆים, נ„מ‰ ˘ל‡ יכולים.

כיון  כח,  לו  ˘‡ין  לו  נ„מ‰  ב˙ור‰,  עמו˜ים  ענינים  ללמו„  ‡„ם  ˆריך  כ‡˘ר  לפעמים, 
˘‰ו‡ עייף. ‰נ‰ ע"ז ‡ומר ‰בע˘"ט, ˘ˆריכים ללמו„ מ„בריו ˘ל ‰‚וי, ל‰ב„יל, ˘‰˜ב"‰ 
נו˙ן כחו˙ לע˘ו˙ ‡˙ כל ‰„ברים ‰טובים, ‡ל‡, כיון ˘ל‡ רוˆים לע˘ו˙, ב‚לל ˘מ˜˘יבים 

ליˆר ‰רע, ‡זי נ„מ‰ ˘‡ין יכולים לע˘ו˙.

ב„בר  ויסו„‰  טוב,  ˘ם  ‰בעל  ˘ל  מ‰ור‡ו˙יו  ‡ח„  ‰ו‡  ‡„ם  מכל  לימו„  ˘ל  ז‰  ענין 
מ˘נ‰: ״‡יז‰ו חכם, ‰לומ„ מכל ‡„ם״.

‰נ‰  ל˜˘,  ע˘ו  בי˙  "ו‰י׳   - נ"ע  ממעזריט˘  ‰מ‚י„  ‰רב  ˘ל  ב˙ור‰  ‚ם  מˆוי׳  זו  ‰ור‡‰ 
‡מרו רז"ל כל מ˜ום ˘נ‡מר וי‰י ‰ו‡ ל˘ון ˘מח‰, ולכ‡ור‰ זו ˘י‰י' בי˙ ע˘ו ל˜˘, ו‰ל‡ 
ונע˘‰ ‡פר  כ˘˙˘רפנו  ר‡וי,  לז‰ ‰˜˘  מ‡כל, ‡ך  ב„בר  כמו  כלל,  ניˆוˆו˙  [ב˜˘]  ב‰  ‡ין 
ו˙˘פוך ‰‡פר ב˘„‰, ‡ז י‚„יל ˆמחים, ˘י‰יו ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰ בוו„‡י מ‰ם" (‡ור ˙ור‰ ˆ‡, ב).

לפעמים ‡פ˘ר  וי‰„ו˙, ‰נ‰  י‰ו„ים  נ‚„  ˘לוחם  מי  ו‡פילו  י‰ו„י,  ˘‡פילו ‡ינו  ו‰יינו, 
˘כ‡˘ר  (ב„ו‚מ˙ ‰"˜˘"   '‰ ב„רכי  ל‰ליכ‰  בנו‚ע  ˜„ו˘‰  ו‰ור‡‰  טוב  „בר  ממנו  ללמו„ 

˘ורפים ‡ו˙ו ו˘ופכים ב˘„‰ ‡זי ˆומחים פירו˙ טובים).

וב‰˙‡ם לכך למ„ ‰בעל ˘ם טוב ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰׳ ‡פילו מ"בי˙ ע˘ו", מ‚וי ל‰ב„יל, 
˘‚ם מ„בריו יכול לˆמוח פרי טוב – לימו„ ו‰ור‡‰ ל‰טיב ‡˙ ‰‰נ‰‚‰ ב„רכי ‰'. 

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חכ"ח עמ' 238 ו‡ילך)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰˘י״˙ 



כ‰

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

בחיי ‰יום יום

מ‰ ילמ„ ‰נוסע ב„רכים?

מ‰ לנסיע‰ ב„רכים ול˙וספ˙ ברוחניו˙?
‚"כ  ונוסע  ב‚˘מיו˙,  ברי‡ו˙ו  מˆב  מ‰טב˙  טובו˙  ב‰ב˘ורו˙  מכ˙בו  על  ˙"ח 

ב„רכים לר‚לי פרנס˙ו.

למ‰וי,  כ„בעי  ˘‰ו‡  ברוחניו˙  ברי‡ו˙  ‡ו„ו˙  כן  ‚ם  ˘יב˘ר  י˙ברך  מ‰'  רˆון  וי‰י 
וע"פ  ברוחניו˙.  פרנס‰  כן  ‚ם  לו  י˙וסף  ‚˘מי˙  פרנס˙ו  ב˘ביל  ב„רכים  בנסעו  ו‡˘ר 
ב‡מונ‰  י˘ר‡ל  ˙ור‰ ‰וˆ‡˙ ˜‰"˙, ‡˘ר  לל˜וטי  בסוף ‰ערו˙  מ‡מר ‰בע˘"ט ‰וב‡ 
‰פ˘וט‰ ˘בלב פועל במ˜ומו˙ ˘‰ולך בט‰ר˙ ‰‡ויר וכו' [וזל‰"˜ ˘ם: "ב˘ם ‰בע˘"ט ז"ל 
˘לכן נ˙פזרו י˘ר‡ל בכל מ˜ומו˙ ‰‡רı ב‡יים רחו˜ים ו‚ם מ‰ ˘˙ועים ב„רך ל‰˙‰לך בעיירו˙ ‰ו‡ כ„י 

בבחינ˙  ˘‰ו‡  מי˘ר‡ל ‡ף  כל ‡ח„  ˘בלב  ב‡מונ‰ ‰פ˘וט‰  וי˘ר‡ל  טמ‡  ˘‡ויר‰  לט‰ר ‡רı ‰עמים 

מע˘‰  ‚ם  כ˘י˘  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  ועל  ‰מו"ל],  ‰‡ויר".  טומ‡˙  מט‰ר  מ˜ום  מכל  ‡ˆלו  ˘ינ‰ 

˙וספ˙  לענין  ‡ב  בבנין  מז‰  ללמו„  י˘   ıל‡ר  ıלחו ב‰נו‚ע  מבו‡ר  ˘˘ם  ו‡ף  בפועל, 
‰˜„ו˘‰ ב‡רı י˘ר‡ל.

(‡‚"˜ ח"ט עמ' רי‚)

ט‰ר˙ ‰‡ויר על י„י ‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰ ו‰˙פל‰
מ‰ ˘כו˙ב ˘פרנס˙ו ‰י‡ כזו ˘ˆריך לרוı כל ‰יום, ‰י' מ‰נכון ˘י„ע בעל פ‰ ‡יז‰ 
ב„בור  לעבור עלי‰ם ‡ם  יכול  ב„רך  ˘‡ז ‚ם בלכ˙ך  ˙ני‡  פר˜ים  ו‡יז‰  מ˘ניו˙  פר˜ים 
זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  „ברי  י„ועים  וכבר  במח˘ב‰,  עכ"פ  ‡ו 

בט‰ר˙ ‰‡ויר על י„י ‡ו˙יו˙ ‰˙ור‰ ו‰˙פל‰ ו‰˘י"˙ יˆליחו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב עמ' מט)

˜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 ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,

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



תוכן הענייניםתוכן העניינים
‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

"‡רמי ‡וב„ ‡בי ויר„ מˆרימ‰" – ומ‰ עם ע˘ו?
מ„וע ‡ינו מזכיר ‰מבי‡ ‡˙ ‰ביכורים ‰‰ˆל‰ מע˘ו, ˜ריע˙ ים סוף, ‰מן ו‰ב‡ר וכו'? / ‰חס„ 
‰מיוח„ ˘ל ‰˜ב"‰ ˘עליו מו„ים בע˙ ‰ב‡˙ ביכורים / בין ‰ˆל‰ במ˜ום ער‡י ל‰ˆל‰ במ˜ום 

˜בוע

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 93 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
‰"ברכו˙" ˘בפר˘˙ ‰˙וכח‰ – ‚ו„ל מעל˙ ‰˙˘וב‰

"„ברי ‰˙וכחו˙ לפי ‰‡מ˙ ‡ינם ר˜ ברכו˙" / מעל˙ ‰˙˘וב‰ ˘מוˆי‡‰ ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰ ‚ם 
מ"˘ם ל‡ויביך" / ‚ו„ל מעל˙ עבו„˙ ‰בעל ˙˘וב‰ על עבו„˙ ‰ˆ„י˜ / מעל˙ ‰בעל-˙˘וב‰ 

ל‰יו˙ו "מב˜˘" / כי י‚זרו עליך "‰ר‚" ‰˙‡וו˙ "וכליון" ‰נפ˘ לחˆרו˙ ‰'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 235 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
ב‚„ר ˙למי„ חכם ‰ר‡וי ל‰ור‡‰

יבי‡ מחלו˜˙ ר˘״י ו˙וס׳ ב‚„ר ˙"ח ˘‰‚יע ל‰ור‡‰ ‡י מ׳ ˘נ‰ מ˘נול„ ‡ו מ˘‰˙חיל ללמו„, 
יכול˙  ול‡  בפועל  לענין ‰לימו„  מיירי  בע״ז  ‰‡ „‡מרו  „ו„‡י  יסי˜   / כל ‡ח„  על  ו‰˜ו˘י‡ 
יסי˜   / עˆמו  ˘לימו˙  ˘מספי˜‰  ‡ו  מרבו  ˜בל‰  ל˘לימו˙  ז˜ו˜  ‡י  ‡יפלי‚ו  ולז‰  ‰לימו„, 
„˘יעור מ׳ ˘נ‰ ˘ו‰ ‰ו‡ לענין יכול˙ ‰לימו„, ובז‰ ‚ופ‡ ‡יכ‡ ב׳ ‚„רים, ˘לימו˙ יכול˙ עˆמו 

וי„יע˙ כללי ‰לימו„ „רבו
(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ׳ 160 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
מ‰ ילמ„ ‰נוסע ב„רכים?

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
ל‡ יכול? ל‡ רוˆ‰!

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
‰„בר ‰ר‡˘ון – ‡‰ב˙ י˘ר‡ל

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

פירו˘  בפ˘טו˙, „‰‡  מובן  וע"פ ‰נ"ל 
‰ו‡,  „רבי'"  ‡„ע˙י'  ‡יני˘  "˜‡י  ו‚„ר 
מ˙‡ח„  עˆמו  ‰˙למי„  ˘ל  לימו„ו  ˘„רך 
מבין  ˘‡ז  ב‡ופן  ‰רב,  ˘ל  ˘כלו  כח  עם 
כל ענין וענין ע"„ ‰בנ˙ ‰רב, וכן בעניננו, 
‚ו'"  ל„ע˙  "לב  ל‰ם  י˘  ˘בנ"י  ˘ל‡חרי 
מלפני  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ˘ע˘‰  ‰„ברים 
‡רבעים ˘נ‰, ˘עי"ז עמ„ו על "„ע˙ רבם" 
ל„ע˙ ‚ו'"  ל‰ם "לב  י˘  כבר  כביכול, ‰רי 
˘נ‰  מ'  במ˘ך  עמ‰ם   '‰ ˘ע˘‰  מ‰  בכל 

‡לו כו'20. 

על „ע˙  ˘‰עמי„‰  מ‰  מחוור ‚ם  ובז‰ 
˘ל  בכ˘רונו˙יו  ול‡  ב˘נים,  ˙לוי'  רבו 

‰˙למי„ ומ„˙ י‚יע˙ו ב˙ור‰. 

‡יני˘  ˜‡י  ("ל‡  „מיירי  ‰נ"ל  ע"פ  כי 
ב˙למי„  ˘נין")  ע„ ‡רבעין  ‡„ע˙י' „רבי' 
˘כלל  מובן,  ‰לימו„,  כללי  מרבו  ‰לומ„ 
ריחו˜  ˘י˘  ו˙למי„  ברב  „ו˜‡  ˜‡י  ז‰ 
‰בנ˙ם  ו„רך  ˘ל‰ם  ‰˘כל  כח  בין  בערך 
˘מ˜ו„ם  ב˙למי„  ˘‰ו‡  ‰יינו  ולימו„ם, 
כיˆ„  ‰לימו„  כללי   ˙‡ כלל  י„ע  ל‡  לז‰ 
‰˙למי„  ˘חו˘י  ˘ז‰  כך  כ„י  ע„  ללמו„, 
‚מור,  חי„ו˘  ‚„ר  ‰"ז  ‰רב  כחו˘י  ייע˘ו 
וחו˘  כח  לו  נו˙ן  עמו  לימו„ו  ע"י  ˘‰רב 
‡ˆל  ‰רב  ˘ל  ז‰  כח  ו"˘כלול"  ח„˘, 
טיב  ב‡ם   ‡‰„) ˘נ‰  מ'  נמ˘ך  ‰˙למי„ 
‡ינם  מעי˜ר‡  ‰˙למי„  ו˘ל  ‰רב  חו˘י 
רחו˜ים זמ"ז ו‰י' יו„ע כללי ‰לימו„, ‡"ˆ 
על  יעמו„  ˘‰˙למי„  ע„  (רב)  זמן  ˘‰יי˙ 

„ע˙ רבו). 

20)  ל‰עיר מספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ט ע' 201 ‰ער‰ 
.23

ממ˜ור  נלמ„  ז‰  פרט  ˘‚ם  לומר,  [וי˘ 
‰פסו˜ים   – כו'"  ‡יני˘  ˜‡י  „"ל‡  ‰ענין 
לב  לכם   '‰ נ˙ן  ול‡  ‚ו'  ר‡י˙ם  „"‡˙ם 
ב‰נ‰‚˙  ˘ם  ˘‰מ„ובר  ‚ו'",  ל„ע˙ 
נסי˙  ‰נ‰‚‰   – ‚ופ‡  ובז‰  ‰˜ב"‰, 
‰‚„ולו˙  ("‰מסו˙  ‰טבע  מן  ˘למעל‰ 
‰‰ם"),  ‰‚„ולים  ו‰מופ˙ים  ‰‡ו˙ו˙  ‚ו' 
˘ל  ˘כלו  מ‚„ר  למעל‰  ‰י‡  זו  ו‰נ‰‚‰ 
בנ"י21  ˘ל  ביכול˙ם  ‰י'  ל‡  ולכן,  נבר‡, 
ל˜לוט במוחם ולבם טיב ומ‰ו˙ ‰נ‰‚‰ זו 
(ב‡ופן ˘˙˙עˆם עמם) ע„ ‡רבעים ˘נ‰ – 

כי ז‰ו חי„ו˘]22.

ולפי ז‰ נמˆ‡, ˘˙וכן מחז"ל „"ל‡ ˜‡י 
‡יני˘ ‡„ע˙י' „רבי' ע„ ‡רבעין ˘נין" ‰ו‡ 
לבינ‰"23  ‡רבעים  „"בן  ממ˘  ‰ענין  ‡ו˙ו 
– ˘˘כלול כח ‰‰בנ‰ ו‰לימו„ ˘ל ‰‡„ם 
בכח  ˜‡י  ˘במ˘נ‰  ‡ל‡  ˘נ‰;  מ'  לו˜ח 
‰בינ‰ ˘ל ‰‡„ם ˘י˘ לו מעˆמו (‰ני˙ן לו 
בע˙ ‰לי„‰), ומחז"ל "ל‡ ˜‡י כו'" מ„בר 
ונ˘פע  ‰ני˙ן  ‰רב  ˘ל  ו„ע˙ו  בינ˙ו  בכח 
כללי  ממנו  ˘לומ„  ל˙למי„ו  (ב‰עלם) 
י˙פ˙ח  ז‰  ˘˘כל  ˘כ„י  ו‰‰בנ‰,  ‰לימו„ 
עמו  ˘י˙עˆם  ע„  ‰˙למי„  ‡ˆל  וי˘˙כלל 
חו˘י  כפי  ייע˘ו  ‰˙למי„  ˘חו˘י  ב‡ופן 
˘יעור  (˘‰ו‡  ˘נ‰  מ'  ל‰יו˙  ˆריך  ‰רב, 

כללי לזמן ˘כלול כח ‰‰בנ‰).

˘ם  ע"ז  ‡רבעין  ע„  ב˙ו„"‰  ‰ב'  ול˙י'    (21
על „ע˙  עמ„  עˆמו  רבינו  מ˘‰   – ע"‡)  ˘ם  (נ„פסו 
‰‡ל˜ים"  "‡י˘  ˘‰י'  לפי  וי"ל  ע"˘.  ˙ומ"י.  ˜ונו 
˘ם.  (ב‡בער)  ˙‰לים  מ„ר˘  ור‡‰   .‡  ,ˆ (˙‰לים 

ועו„) וכו'.

22)  ר‡‰ ‚ם ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"נ ע' 264 ו‡ילך.

23)  ועפ"ז מובן ‚ם פי' ‰ב' בר˘"י ‰נ"ל ס"ב.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ינו נ˘פע וני˙ן בס‚נון ‚לוי [ע"„ ‰מבו‡ר 
ס‰"מ  פ"ב.  פו"ר  מˆו˙  ל‰ˆ"ˆ  (ס‰מ"ˆ  בכ"מ 
כח  ל‰˘פיע   ‡"‡˘ ובכ"מ),   .‚ ע'  ˙רנ"ט 

˜ָ‡ּפ   ‡ַ" ‰פ˙‚ם  וע"„  ‰זול˙,  ‡ל  ‰˘כל 
כיון  ‡ל‡,  ַ‡רויפ˘טעלן"],  ניט  מען  ˜ען 
˘ל  ˘כלו  בכח  מ˜ורו  ז‰  ˙ור‰  ˘לימו„ 
‡ו  ‰מˆי‡  ‰מיוח„  ˘כלו  (˘בכח  ‰רב 
(ב‰„בר  ˘בו  מובן,  ‰רי  ז‰),  ˘כל  ‰˘י‚ 
וחו˘יו  ˙כונו˙יו  טמונים  עˆמו)  ˘כל 
‰מיוח„ים ˘ל כח ‰˘כל ˘ל ‰רב. ונמˆ‡, 
˘נוסף לז‰ ˘‰רב מלמ„ ‡˙ ‰˙למי„ ענין 
לימו„ו  ע"י  לו  נו˙ן  ‚ם   ‰"‰ ב˙ור‰  פרטי 
י‰י'  לעˆמו  ולימו„ו  ˘˘כלו  ‰יכול˙   ˙‡
ס‰"מ  (ר‡‰  ˘ל ‰רב  לכללי ‰לימו„  ב„ומ‰ 

‰'˘"˙ ע' 15). 

וי˘ לומר, ˘ז‰ו ˙וכן מחז"ל „"ל‡ ˜‡י 
 – ˘נין"  ‡רבעין  ע„  „רבי'  ‡„ע˙י'  ‡יני˘ 
‰˙למי„  ‰בנ˙  לענין  בז‰,  ‰כוונ‰  ˘‡ין 
ל‡˘ורם ולעומ˜ם ‡˙ „ברי ‰˙ור‰ ˘˘מע 
˘‡ז  לענין  ˘נ‰, ‡ל‡  לפני ‡רבעים  מרבו 
ע„  רבו,  ˘ל  ‰לימו„  „רך  ‡ˆלו  נ˜לט 
נע˘‰  לעˆמו  ‰˙למי„  ˘ל  לימו„ו  ˘‡ופן 
‰רב,  ˘ל  ˘כלו  וכח19  לימו„ו  „רך  כמו 
˘נ‰,  מ'  במ˘ך  רבו  ב˙ור˙  ‰י‚יע‰  ˘ע"י 
(‰טמונים  ‰רב  ˘כל  ו˙כונו˙  חו˘י  ‰רי 
נ˜לטים  ל˙למי„ו)  ˘‰˘פיע  ˘כל  ב„ברי 
˘חו˘י  ע„  ‰˙למי„,  ‡ˆל  ˜מע‡  ˜מע‡ 
ממיל‡  ו‡זי  ‰רב,  כחו˘י  נע˘ים  ‰˙למי„ 
מבין כל ענין וענין כמו רבו. וז‰ו ‰פירו˘ 

ס‰"מ  ור‡‰  רסח.  פר˜  ˙ער"ב  ‰מ˘ך  עיין    (19
 .‰˙ ע'  ח"„  מ‰וריי"ˆ  ע' ˆ‰. ‡‚"˜ ‡„מו"ר  ˙רנ"ב 
ול‰עיר מ˙ני‡ ‡‚‰"˜ בי‡ור לסי' זך (˜מו, ב ו‡ילך) 
"‡ינם מ˜בלים ר˜ ‰‡ר˙ כו' ולכן ‡רז"ל ˘‡ין ‡„ם 
רבם  רוח  מבחי'  כו'  פטיר˙ו  ל‡חר  ‡בל  כו'  עומ„ 

‰עˆמי˙".

רבו  ˘ל  ‰י„יעו˙  ל‡   – „רבי'"  "‡„ע˙י' 
‡ל‡  ˘לימ„ו,  ‰מסויימים  ˙ור‰  ו„ברי 
˘ל  לימו„ו  וכללי  ˘כלו  כח  ‰יינו  „ע˙ו, 
ו„רך  ‰מיוח„ו˙  ב˙כונו˙יו  עˆמו,  ‰רב 

לימו„ו. 

מפ˘טו˙  ל‰וכיח  י˘  ז‰  ‚„ר  ו‚ם 
‡יני˘  ˜‡י  (˘"ל‡  ז‰  ˘„בר  ‰כ˙ובים, 
‡˘ר  כל   ˙‡ ר‡י˙ם  מ"‡˙ם  למ„ים  כו'") 
מˆרים ‚ו' ‰מסו˙   ıב‡ר לעיניכם  ע˘‰ ‰' 
 '‰ נ˙ן  ול‡  ‚ו'  עיניך  ר‡ו  ‡˘ר  ‰‚„ולו˙ 
(פר˘˙נו  ‰ז‰"  ‰יום  ע„  ‚ו'  ל„ע˙  לב  לכם 
לבנ"י  י˘  ול‰ב‡  ˘מכ‡ן  ו‰יינו   ,(‚-‡ כט, 

‰‚„ולו˙"  "‰מסו˙   ˙‡ ו‚ו'"  ל„ע˙  "לב 
˘נ‰,  ‡רבעים  לפני  ל‰ם   '‰ ˘ע˘‰  וכו' 
י˜פי„,  ו‡ילך  "מכ‡ן  ˘לכן  וכפר˘"י 
‰ז‡˙  ‰ברי˙  „ברי   ˙‡ ו˘מר˙ם  ולפיכך 

ו‚ו'" (˘ם, ח). 

ורף ‰כ˙ובים, „‰‡  „לכ‡ור‰ ‡ינו מובן̇ 
ל"ו˘מר˙ם  ‚ו'"  נ˙ן  "ול‡  ‰כ˙ובים  בין 
(˘ם, „-ז) "ו‡ולך ‡˙כם ‡רבעים  נ‡מר  ‚ו'" 
‡ל  ו˙בו‡ו  ‚ו'  ‡כל˙ם  ל‡  לחם  ‚ו'  ˘נ‰ 
‰מ˜ום ‰ז‰ ויˆ‡ סיחון ‚ו' ונ˜ח ‡˙ ‡רˆם 
מלפני  ל‡  ‰ם  ‡לו  ˘מ‡ורעו˙   – ‚ו'" 
˘נים  (‰רב‰)  פחו˙,  ‡ל‡  ˘נ‰,  ‡רבעים 
‡חרי יˆי"מ, ו‡"כ בענינים ‡ל‰ ע„יין ‡"‡ 
"לב  ל‰ם  ˘י‰י'  מ‰ם  ול˙בוע  ל‰וכיחם 
ל„ע˙ ‚ו'". ו˙ו, ‰‡ ב"„ברי ‰ברי˙ ‰ז‡˙" 
ב˘נ‰  (ל‡  מ˘‰  מפי  ˘˘מעו  ענינים  י˘ 
עברו  ˘כבר  ממˆרים,  ליˆי‡˙ם  ר‡˘ונ‰ 
מ‡ז מ' ˘נ‰, ‡ל‡) ‰רב‰ ˘נים ל‡ח"ז וע„ 
נחלו˙,  פר˘˙  (כמו  ˘נ‰  ‡רבעים  בסוף   –
ועו„) – ומ„וע "י˜פי„" ‰מ˜ום על ˘מיע˙ 
"„ע˙  על  עמ„ו  ל‡  כ˘ע„יין  ‡לו,  ענינים 

רבם" ב„ברים ‡ל‰. 

הפצת הקונטרס 
לעילוי נשמת 

הרה"ח ר' אליעזר יצחק

בן הרה"ח ר' דובער ע"ה

ליווי 
נלב"ע ד' מנחם אב תשנ"ח

תנצב"ה



ז

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

"‡רמי ‡וב„ ‡בי ויר„ מˆרימ‰" 
– ומ‰ עם ע˘ו?

ו‰ב‡ר  ‰מן  סוף,  ים  ˜ריע˙  מע˘ו,  ‰‰ˆל‰  ‰ביכורים   ˙‡ ‰מבי‡  מזכיר  ‡ינו  מ„וע 
‰ˆל‰  בין   / ביכורים  ‰ב‡˙  בע˙  מו„ים  ˘עליו  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰מיוח„  ‰חס„   / וכו'? 

במ˜ום ער‡י ל‰ˆל‰ במ˜ום ˜בוע
◇ ◇ ◇

ברי˘ פר˘˙נו מפור˘ ‰נוסח ˘‡ומר מבי‡ ‰ביכורים כ‰ו„‡‰ ל‰': 

ורב.  עˆום  ‚„ול  ל‚וי  ˘ם  וי‰י  מעט,  במ˙י  ˘ם  וי‚ר  מˆרימ‰,  ויר„  "‡רמי ‡וב„ ‡בי, 
וירעו ‡˙נו ‰מˆרים ויענונו, וי˙נו עלינו עבו„‰ ˜˘‰. ונˆע˜ ‡ל ‰' ‡ל˜י ‡בו˙ינו, וי˘מע 
‰' ‡˙ ˜ולנו, ויר‡ ‡˙ עניינו ו‡˙ עמלנו ו‡˙ לחˆנו. ויוˆ‡נו ‰' ממˆרים בי„ חז˜‰ ובזרוע 
נטוי‰ ובמור‡ ‚„ול וב‡ו˙ו˙ ובמופ˙ים. ויבי‡נו ‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰, וי˙ן לנו ‡˙ ‰‡רı ‰ז‡˙, 

‡רı זב˙ חלב ו„ב˘" (כו, ‰-ט).

ובפירו˘ ר˘"י: 

"מזכיר חס„י ‰מ˜ום: '‡רמי ‡וב„ ‡בי' – לבן בי˜˘ לע˜ור ‡˙ ‰כל כ˘ר„ף ‡חר יע˜ב 
. . 'ויר„ מˆרימ‰' – ועו„ ‡חרים ב‡ו עלינו לכלו˙נו, ˘‡חרי ז‡˙ יר„ יע˜ב למˆרים".

ולכ‡ור‰ כוונ˙ ר˘"י, ˘ב‡מ˙ ‡ין ˘ייכו˙ מיוח„˙ בין "‡רמי ‡וב„ ‡בי ו‚ו'" - לענין 
מוסיף   ,ıבנ˙ינ˙ ‰‡ר חס„י ‰מ˜ום  ל‰זכיר  ביכורים  ומבי‡  ˘כיון  ‰ב‡˙ ‰ביכורים; ‡ל‡ 
ומזכיר ‡˙ "חס„י ‰מ˜ום" בכלל - חס„ים ‡חרים ˘ע˘‰ עמנו מימי ˜„ם, ˘‰ˆיל ‰˜ב"‰ 

‡˙ ‡בו˙ינו מל‰יו˙ "‡וב„ים" וכלים על י„י לבן וב‚לו˙ מˆרים.

חכמים:  וב˘פ˙י  מעין ‰ענין".  ˘‰ו‡  ל‡  חס„י ‰מ˜ום –  מפר˘ ‰ר‡"ם: "מזכיר  [וכך 
˘‡ר  נמי  מזכיר  ‰ז‡˙,   ıר‡‰  ˙‡ ל‰ם  ˘נ˙ן  ‰˜ב"‰  ˘ל  חס„יו  ˘מזכיר  כיון  "כלומר, 

חס„ים ˘ע˘‰ עם ‡בו˙ינו"].
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נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ ‚ו' ע„ ‰יום ‰ז‰ ו‰י‡ 
‰י˙‰ ˘נ‰ מ' ליˆי"מ ולמ"˙ . . ל‡ ‰ר‚י˘ 
בו מ˘‰ ע„ מ' ˘נ‰ . . ל‡ ‰ספי˜ו ללמו„ 
 .  . מ'  ˘נ˙  ע„  מ˘‰  ˘ל  על „ע˙ו  ולעמו„ 
„ע˙ו  סוף  על  עומ„  ˘‡ינו  ל˙למי„  מיכן 
˘מ˜˘ר  מפור˘  ‰רי   – ˘נ‰"  מ'  רבו  ˘ל 
מחז"ל „"ל‡ ˜‡י ‡יני˘ ‡„ע˙י' „רבי' ע„ 
מפי  לימו„  ˘ל  ˘נ‰  מ'  („‰יינו  ˘נ‰"  מ' 

רבו) עם „ברי ‰מ˘נ‰ "בן מ' לבינ‰"16. 

(מכ˙"י)17  ל‡בו˙  בפר˘"י  ל‰„י‡  [וכ"‰ 
לבינ‰"):  ‡רבעים  ("בן  ‰נ"ל  ‰מ˘נ‰  על 
˘נ‰  מ'  ע„  "ל‡ ˜‡י ‡יני˘ ‡„ע˙י' „רבי' 
כמו ˘מˆינו במ˘‰ כו' מכ‡ן ˘‡ינו עומ„ 
על „ע˙ רבו ע„ ˘ילמו„ לפניו מ' ˘נ‰"]. 

ב˙ור  ר˜  ז‰  ˘‰וב‡  לומר  ו„וח˜ 
‚ם  ˘נ‰  מ'  ˘ˆריכים  לז‰  בעלמ‡  „ו‚מ‡ 
ל˘ון  מפ˘טו˙  כי  רבו –  ˘כל  לענין ‰בנ˙ 
‰ר‡˘ונים ‰נ"ל מ˘מע ˘‰˙וכן ‡ח„ ‰ו‡. 

בי‡ור  ˙וספ˙  ב‰˜„ם  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
ע„  „רבי'  ‡„ע˙י'  ‡יני˘  ˜‡י  „ל‡  ב‰‡ 
˙מו‰,  ‚„ר  ‰ו‡  ˘לכ‡ור‰  ˘נין,  ‡רבעין 
„‰‡יך ‡פ˘ר ל˙˙ בז‰ ˘יעור ‰˘וו‰ לכל 
˙ור‰  „ברי   ˙‚˘‰ ו‰רי   – ˘נ‰  מ'   – ‡„ם 
˘לו  ‰י„יע‰  ‰˙למי„,  בכ˘רונו˙  ˙לוי' 
וכו', ובו„‡י ‡יכ‡ בז‰ חילו˜ים מן ‰˜ˆ‰ 
‡ח„  כלל  ל˜בוע  נוכל  ו‰כיˆ„   ,‰ˆ˜‰ ‡ל 
„ע˙  על  עומ„  ˘‡ינו  ו˙למי„  ˙למי„  לכל 

רבו ע„ מ' ˘נ‰.

ב"˜‡י  חז"ל  כוונ˙  „‡ין  ועכˆ"ל, 

(וב˙וי"ט  ˘ם  ‡בו˙  (ועו„)  רע"ב  ‚ם  ור‡‰    (16
‡ו‰"˙  ע‰"פ.  פר˘˙נו  בחיי  עליו).   ‰˘˜‰ ˘ם 

פר˘˙נו ע' ˙˙˘ל„. ועו„.

ל‡בו˙  ר‡˘ונים  בפירו˘י  ל‡ור  יˆ‡    (17
(ירו˘לים, ˙˘ל"‚).

‰˙ור‰  ל‰בנ˙  „רבי'"  ‡„ע˙י'  ‡יני˘ 
י˘  ˘נ‰  מ'  („ע„  ל˙למי„ו  מלמ„  ˘‰רב 
לו ‰בנ‰ ˘טחי˙ יו˙ר ב˘כל ‰רב, ול‡חרי 
˘ל ‰˘כל) –  לעומ˜ו  יור„ (יו˙ר)  ˘נ‰  מ' 
˙לוי  ˘‡ינו  יו˙ר  נעל‰  לענין  ‰כוונ‰  ר˜ 
בכ˘רונו˙ וי‚יע˙ ‰˙למי„, ו‰ו‡ „בר ‰ב‡ 
מ‡ליו וב„רך ממיל‡ (ב‡ם מ˙יי‚ע כ„בעי 

בכח עˆמו) ל‡חרי מ' ˘נ‰. 

 – מ˜ר‡  ˘ל  בפ˘וטו  ‰„בר  ומפור˘ 
‰יום  ע„  ‚ו'  ל„ע˙  לב  לכם   '‰ נ˙ן  "ול‡ 
בז‰  ‰עיכוב  ˘‡ין  מז‰,  „מ˘מע  ‰ז‰", 
כו'),  ל„ע˙  לב  נ˙נו  ל‡  (˘‰ם  בנ"י  מˆ„ 
לכם   '‰ נ˙ן  ˘"ל‡  ‰˜ב"‰,  מˆ„  ‡ל‡ 
על  ˘‰עמי„‰  ומוכח,  ‚ו'"18.  ל„ע˙  לב 
עˆמו  ‰‡„ם  בי‚יע˙  ˙לוי'  ‡ינ‰  רבו  „ע˙ 
˘ז‰ו  ‡ל‡  לז‰),  ‰מבי‡‰  ‰י‡  (˘י‚יע˙ו 
 ˙‡ בר‡  ˘‰˜ב"‰  מלמעל‰,  ‰ב‡  „בר 
עומ„  ˘‡ינו  ב‡ופן  כו'  לב  לו  ונ˙ן  ‰‡„ם 

על „ע˙ רבו ע„ ‡רבעים ˘נ‰. 

‰רב  „בלימו„  נר‡‰,  ‰ענין  וב‰סבר˙ 
עם ˙למי„, י˘ ˘ני ענינים: ‡) לימו„ פרטי, 
„רך  ב)  עמו,  ˘לומ„  ‰פרטי˙  ‰סו‚י‡ 
ו˘יט‰  „רך  ל˙למי„  נו˙ן  ˘‰רב  ‰לימו„, 
ב˙כונו˙יו  ˙לוי'  זו  ו„רך  ללמו„,  ‡יך 
וחו˘יו ‰מיוח„ים ˘ל כח ‰˘כל ˘ל ‰רב. 

זמ"ז, „‰לימו„ ‰פרטי  ומחול˜ים ‰מ‰ 
˘˘ומע  ‚לוי,  בס‚נון  מרבו  מ˜בל ‰˙למי„ 
וככל  בלימו„ו,  ו‰סבר‰  בי‡ור  מרבו 
יבין  ˘כלו,  בכח  יו˙ר  י˙יי‚ע  ˘‰˙למי„ 
„רכו  ולעומ˜‰; ‡בל  יו˙ר  ל‡˘ור‰  ‡ו˙‰ 
‰רב,  ˘ל  ˘כלו  כח  עם  ‰˜˘ור‰  רבו,  ˘ל 

ל˜ו"˘  פר˘˙נו.  סוף  ל„ו„  מ˘כיל  ‚ם  ר‡‰    (18
פר˘˙נו  מר‡ב"ע  ול‰עיר  ו‡ילך).   104 (ע'  חי"„ 

ע‰"פ. – ור‡‰ ל˜ו"˙ סוף פר˘˙נו ע"„ ‰חסי„ו˙.
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‚„ר  מ‰ו  ו˙וס',  ר˘"י  פלי‚י  ‚ופ‡  וב‰‡ 
כ„י  ל‰יו˙  ˘ˆריך  מרבו  ‰˜בל‰  ˘לימו˙ 

לע˘ו˙ו ר‡וי ל‰ור‡‰ (ב˘לימו˙13): 

"ר‡וי  ‚„ר  ˘עˆמיו˙  ס"ל  ר˘"י 
˘ל  בינ˙ו14  כח  ˘לימו˙  ‰ו‡  ל‰ור‡‰" 
„בר  מ˙וך  „בר  ל‰בין  ˘יוכל  ‰‡„ם, 
˘‡מרו  ור˜  למיל˙‡,  מיל˙‡  ול„מו˙ 
מרבו,  ˘ˆ"ל ‰˜בל‰  ˙נ‡י ˆ„„י,  עו„  בז‰ 
ס"ל  ולכן  וכו'.  ‰‡מ˙  על  ˘מעמי„ו 
„‡ם  ‰יינו  מ˘נול„,  ˘נ‰  מ'  „מספי˜ו˙ 
כל  מרבו  ו˜יבל  ‰ˆ„„י  ‰˙נ‡י  נ˙˜יים 
בינ˙ו  כח  ˘‡ז  ‡רבעים  בן  ו‰ו‡  ‰„ינים, 
‰ו‡ ב˘לימו˙, יכולים לסמוך על ‰ור‡˙ו; 

˜בל‰  ˘ˆריך  ˘ז‰  ס"ל,  ‰˙וס'  ‡מנם 
"ר‡וי  ‚„ר  עˆמיו˙  ‰ו‡  ‰ו‡  מרבו 
ˆריך  ‰ור‡‰  ˘מור‰  מפני  ל‰ור‡‰", 
בעˆמ‰  ‰˜בל‰  וע"י  רבו  במ˜ום  לעמו„ 
[וע"„  ל‰ור‡‰"  "ר‡וי  ˘נע˘‰  ‰ו‡ 
ע„  ‡י˘  מפי  ‡י˘  ˆ"ל  „סמיכ‰  ˘מˆינו 
רפ"„),  סנ‰„רין  ‰ל'  רמב"ם  (ר‡‰  רבינו  מ˘‰ 
˘‡' מ‰טעמים בז‰ כי ‰ם עומ„ים במ˜ום 
‚ם  ‰י‡  ז‰  מעין  ‰נ‰   – „ינו15  ובי˙  מ˘‰ 
‰סמיכ‰),  (מ˘בטל‰  בז‰"ז  ‰‰ור‡‰ 
‰ו‡  ˘‰מוסמך  ‰ו‡,  ו‚„ר‰  ˘˙וכנ‰ 

במ˜ום ‰מסמיך]; 

מבין  ˘‰˙למי„  מ‰  מספי˜  ל‡  ולז‰ 
כ„˙נן  מ',  (ב‚יל  ב˘לימו˙‰  בינ˙ו  בכח 

ו˘"נ). ו‡כ"מ.

13)  ˘‰רי בכמ‰ ‡ופנים ‡ין ‰˙נ‡י „‡רבעים ˘נ‰ 
˘ם.  יו"„  ˘ו"ע  ונ"כ  רמ"‡  ˘ם.  וע"ז  סוט‰  (ר‡‰ 

ור‡‰ בפרטיו˙ ‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ˘ם. ו˘"נ).

14)  ר‡‰ סנ‰„רין ˘ם, רע"‡ "‚מירנ‡ וסבירנ‡". 
‰וריו˙ (ב, ב) "‚מיר וסביר" (ובר˘"י ˘ם „"‰ ˙נ‡).

15)  ר‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ חי"ז ע' 212 ‰ער‰ 52.

ˆ"ל  ‡ל‡  מרבו,  ˘˜יבל  מ‰   ˙‡ ב‡בו˙) 
רבו  ˘ל  ו‰„ע˙  ‰‰בנ‰  ‡ו˙‰  ‡ˆלו 
ו˘לימו˙  במ˜ומו),  עומ„   ‰"‰ ‡ז  (˘ר˜ 
˘נ‰  מ'  ממנו  כ˘ילמו„  מרבו ‰ו‡  ‰˜בל‰ 
כ‰מימר‡ „"ל‡ ˜‡י ‡יני˘ כו'", ולכן ‡ינו 
"מ˘נ‰  ˘נ‰  ‡רבעים  ע„  ל‰ור‡‰  ר‡וי 
˘‰˙חיל ללמו„", ˘‡ז עומ„ על סוף „ע˙ו 
˘ל רבו ו˜בל˙ו מרבו (˘‰י‡ ‰עו˘‰ ‡ו˙ו 

ל‰יו˙ "ר‡וי ל‰ור‡‰") ‰וי‡ ב˘לימו˙. 

לר˘"י  ל‡ ˜˘‰  ועפ"ז ‡"˘, „מעי˜ר‡ 
„רבי'  ‡„ע˙י'  ‡יני˘  ˜‡י  „"ל‡  ממחז"ל 
ע„ ‡רבעין ˘נין" – כי ל˘יט˙ ר˘"י, בענין 
‰‡„ם  בינ˙  ˘לימו˙  ר˜  נו‚ע  ‰‰ור‡‰ 
ולז‰  רבו),  „ע˙  על  ‰עמי„‰  (ול‡  עˆמו 
ב‡ופן  מרבו  ˜בל˙ו  ˘˙‰י'  מוכרח  ‡ינו 
ל˙וס'  ˜˘י‡  ל‡  ול‡י„ך  „ו˜‡;  ˘לם  ‰כי 
ו„‡י   ‡‰„ לבינ‰",  ‡רבעים  „"בן  ממ˘נ‰ 
ב‚יל  ‰ו‡  ‰‡„ם  ˘ל  ‰בינ‰  כח  ˘לימו˙ 
‡רבעים (ופ˘וט ˘בלי ˙נ‡י ז‰ ‡ין ר‡ויים 
על  ˘נוסף  ס"ל  ˘‰˙וס'  ‡ל‡  ל‰ור‡41‰), 
עˆמו,  ‰˙למי„  ˘ל  ‰בינ‰  כח  ˘לימו˙ 
ˆ"ל ‚ם ‰עמי„‰ על „ע˙ רבו ב‡ופן ‰יו˙ר 

˘לם, כ„י ˘י‰י' ר‡וי ל‰ור‡‰, וכנ"ל. 

 „ 
י‡ריך ב‚„ר ˘יעור מ' ˘נ‰ „˜בל‰ מרבו, 
ר˜  ול‡  ‰לימו„  כללי  י„יע˙  כולל  ˘‰ו‡ 

‰‰לכו˙ וסברו˙ ˘לימ„ו 

חי„ו˘  ˘ל  ב‚ופו  יל"ע  ˘ע„יין  ‡ל‡ 
לבינ‰"  מ'  ("בן  ‰נ"ל  מחז"ל  „˘ני  ‰נ"ל, 
מ'  ע„  „רבי'  ‡„ע˙י'  ‡יני˘  ˜‡י  ו"ל‡ 
˘ונים  ענינים  ˘ני  ‡ו„ו˙  מ„ברים  ˘נ‰") 
– „‰נ‰, מפור˘ במחזור וויטרי (עמ"ס ‡בו˙ 
˘ם), וז"ל: "בן ‡רבעים לבינ‰, „כ˙יב ול‡ 
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ב. ‡ך ˆריך בי‡ור: 

כ˘ב‡ ל‰זכיר ול‰ו„ו˙ על "חס„י ‰מ˜ום" - מ„וע מזכיר ר˜ ‡˙ ˘ני ‰חס„ים ‰ללו: ‡) 
‰‰ˆל‰ מלבן – "‡רמי ‡וב„ ‡בי", ב) ‰‰ˆל‰ מי„ מˆרים ˘‰רעו לנו? 

וכי מ‰ עם ˘‡ר ‰נסים ו‰חס„ים ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ עם י˘ר‡ל לפני ‰כניס‰ ל‡רı: ˜ריע˙ 
ים סוף ומלחמ˙ עמל˜; וכן ‰חס„ים ˘‰יו במ„בר יום-יום: ‰מן ו‰ב‡ר וכו' – כי ‰ל‡ ‰ם 
˘עמ„ו ל‡בו˙ינו ל‰יו˙ חיים ו˜יימים, בלכ˙ם ‡רבעים ˘נ‰ במ„בר לבו‡ ‡ל ‰‡רı ‰ז‡˙ 

ול‰בי‡ מפירו˙י‰ בכורים?! 

[ול‰עיר: 

י˘ מפר˘ים ˘למ„ו בר˘"י (ר‡‰ „ברי „ו„ וב‡ר ב˘„‰), ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ בעי˜ר ל‰זכיר 
ענין  – ‡ינו  לבן ‰‡רמי  ומזכיר ‡˙  ˘מוסיף  וז‰  ממˆרים;  ו‰יˆי‡‰  ˘ל ‰‰ˆל‰  ‡˙ ‰נס 

בפ"ע ‡ל‡ ר˜ ב˙ור ‰˜„מ‰ לענין מˆרים, כמבו‡ר ב„ברי ‰מפר˘ים לפי „רכם. 

˘ני  כ‡ן  י˘  ˘ל„ע˙ו  מובן  רבים,  ל˘ון   – ‰מ˜ום"  חס„י  "מזכיר  ר˘"י  מל˘ון  ‡ולם 
‰יינו,  לכלו˙נו",  עלינו  ב‡ו  ‡חרים  "ועו„  ל˘ונו,  מ‰מ˘ך  מובן  וכן  נפר„ים.  חס„ים 
˘‰‰ˆל‰ מלבן ‰י‡ חס„ ‡ח„, ח˘וב בפני עˆמו, ו‰י‰ עו„ נס בפ"ע ˘ל ‰‰ˆל‰ ממˆרים].

ב‰ם  ˘„ו˜‡  מˆרים,  ומ‚לו˙  לבן  מי„  ב‰ˆל‰  ˘‰מיוח„  לומר  ‡פ˘ר  ‰י‰  ובפ˘טו˙ 
‰י˙‰ זו ‰ˆל‰ ˘ל כלל י˘ר‡ל מכליון ‚מור (כל˘ון ר˘"י כ‡ן "ב‡ו עלינו לכלו˙נו"); 

פרטיים  נסים  ˘ל  ‰מ˘ך  כמו  ˘‰יו  ‰‡מורים,  ו‰נסים  ‰חס„ים  ˘‡ר  כן  ˘‡ין  מ‰ 
מבלי ‰נסים  ב˘לימו˙ו  מˆרים  „יˆי‡˙  ˘‡ין ‰נס  מˆרים,  „יˆי‡˙  ˘ל ‰חס„  ו‰ס˙עפו˙ 

˘ב‡ו ל‡חריו: ˜ריע˙ ים סוף, ‰מן ו‰ב‡ר וכו', ולכן ‡ין ˆורך ל‰זכירם בפ"ע. 

ומ˘פח˙ו,  ‡בינו  יע˜ב  ˘ל  בחייו  ˘לם  פר˜  על  "מ„ל‚ים"  למ‰  י˜˘‰,  ע„יין  ‡בל 
ירי„˙ו  ולפני   – לבן  מבי˙  יˆי‡˙ו  ל‡חר  ב‡מˆע,  ˘‰י‰  ‚מור,  מכליון  ניˆל  בו ‰ו‡  ˘‚ם 
ע˘ו  מי„  מ˘פח˙ו  ל‰ˆל˙  מיוח„˙  ˙פיל‰  ו‰˙פלל  יר‡  יע˜ב  זו ‰י‰  ב˙˜ופ‰  למˆרים: 
בנים"  על  ו‰כני ‡ם  יבו‡  פן  יר‡ ‡נכי ‡ו˙ו  כי  ע˘ו  מי„  מי„ ‡חי  נ‡  – "‰ˆילני  ו‡נ˘יו 

(וי˘לח לב, יב); ו‰˜ב"‰ ע˘‰ לו חס„ ‚„ול ו‰ו‡ ניˆל עם כל בני בי˙ו! 

וע„"ז ב‰מ˘ך ‰˙˜ופ‰ – ל‡חר מע˘‰ ˘כם – ח˘˘ יע˜ב מ"‰כנעני ו‰פרזי", ˘"נ‡ספו 
עלי ו‰כוני ונ˘מ„˙י ‡ני ובי˙י" (וי˘לח ל„, ל); ו‚ם ‡ז ‰י‰ חס„ מ‰˜ב"‰ ל‰ˆילו: "וי‰י ח˙˙ 

‡ל˜ים על ‰ערים ‡˘ר סביבו˙י‰ם ול‡ ר„פו ‡חרי בני יע˜ב" (וי˘לח ל‰, ‰). 

 ıעו„ נס ‚„ול ˘ל ‰ˆל‰ מכליון ‰י‰ לבני י˘ר‡ל כולם, כ‡˘ר עמ„ו לפני ‰כניס‰ ל‡ר]
י˘ר‡ל, ב"‡˘„ ‰נחלים" (כפי ˘מפר˘ ר˘"י בפר˘˙ חו˜˙ (כ‡, י„ ו‡ילך) ˘‰‡מוריים ‰יו 
מ˙חב‡ים ב˙וך ‰‰רים מלמעל‰ ו˙יכננו ל‰רו‚ בחˆים וב‡בני בליסטר‡ו˙ ‡˙ בני י˘ר‡ל 
˘עברו למט‰, ובפועל "כיון ˘ב‡ו י˘ר‡ל לעבור נז„עזע ‰‰ר ˘ל ‡רı י˘ר‡ל . . ונ˙˜רב 
לˆ„ ‰‰ר ˘ל מו‡ב ונכנסו ‡ו˙ן ‰˘„ים ל˙וך ‡ו˙ן נ˜עים ו‰ר‚ום") – ו‡כן, ב˘ע˙ו ‡מרו 
על כך בני י˘ר‡ל ˘יר‰ מיוח„˙ ("‡ז י˘יר י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘יר‰ ‰ז‡˙ עלי ב‡ר ענו ל‰")].  
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 ˙‡ מזכיר  ל‡  ‰ו‡  ‰מ˜ום",  "חס„י   ˙‡ מזכיר  בכורים  ‰מבי‡  כ‡˘ר  ‡יפו‡  למ‰ 
‰נסים ‰‚„ולים ‰ללו, ‡ל‡ ר˜ ‡˙ ‰‰ˆל‰ מלבן ומי„ מˆרים?

‚. וי"ל ‰בי‡ור בז‰: 

וכ„ברי  ב‰,  ו‰˙יי˘בו   ıר‡‰  ˙‡ ˘כב˘ו  ל‡חר  ‡ל‡  נ˙חייבו  ל‡  ביכורים  במˆו˙ 
ר˘"י ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰: "מ‚י„ ˘ל‡ נ˙חייבו בביכורים ע„ ˘כב˘ו ‡˙ ‰‡רı וחיל˜ו‰". 

˘ב‡ו ‡ל  ז‰  עבור  בעי˜ר ‰ו‡ ‰ו„‡‰  עניינ‰  ביכורים  זו „‰ב‡˙  ˘מˆו‰  מובן,  מז‰ 
‰נחל‰ ב‰˙יי˘בו˙ ˜בוע‰ ב‰, ור˜ ‡ז ‰י‡ מבי‡‰ ‡˙ ‡ו˙ו ‰טוב ˘˘מח בו; וביכורי 
˘ממנ‰  ו‰‡„מ‰  כ˘‰פירו˙  ר˜  ‰י‡  ביכורים  ‰ב‡˙  חוב˙  ולכן   – ל‰'  מבי‡  פירו˙י‰ 

‚„לו ‰ם ˘לו (ר‡‰ ביכורים רי˘ פ"‡. ובכ"מ).  

 ıלנו "‡˙ ‰‡ר ˘נ˙ן  וטובו  חס„ו  על  ל‰'  ˙ו„‰  ענין ‰ביכורים ‰י‡  ˘˙כלי˙  ומכיון 
‰ז‡˙ ‡רı זב˙ חלב ו„ב˘" ל˘ב˙ ב‰ ב˜ביעו˙, ול‡כול מפרי‰ ול˘בוע מטוב‰ – לכן, 
בכ„י ל‰„‚י˘ ‚ו„ל ‰חס„ ‰ז‰, מזכיר ‰מבי‡ ‚ם כן (ר˜) „ו‚מ˙ם – ‡˙ חס„י ‰' ˘נע˘ו 
עמ„ו  בו  טוב ‡ל‡  ל‰ם  ל‡ ‰‚יע  ו˘במ˜ום ‰‰ו‡  במ˜ום ˜בוע,  בע˙ ‰יו˙ם  ל‡בו˙ינו 
˘"ויבי‡נו ‡ל ‰מ˜ום ‰ז‰",  וע„  ו‰ˆילם,  חס„  עמ‰ם  ע˘‰  ו‰˜ב"‰  ול‡ב„ם,  לכלו˙ם 

ו‰˙יי˘בו בו י˘ר‡ל ב˜ביעו˙ מ˙וך ˘לימו˙ ‰טוב. 

במ˜ומו˙  כי   – ובמˆרים  ב‡רם  ל‡בו˙ינו  ˘נע˘ו  ‰חס„ים   ˙‡ „ו˜‡  ˘מזכיר  וז‰ו 
‡לו י˘בו ‡בו˙ינו ב‡ופן ˜בוע: "ע˘רים ˘נ‰" ב‡רם, ובמˆרים – מ‡˙יים וע˘ר ˘נים 
כמ‰   – עי˜רי  י˘וב  ˘ם ‰י‰  כי  מˆרים,  ו‚‡ול˙  ב‚לו˙  בפר˘‰ ‰י‡  ˘עי˜ר ‰‡ריכו˙  מ‰  יומ˙˜  [ועפ"ז 

„ורו˙ במ˘ך כל חיי‰ם]. 

ל‰„‚י˘,  בכ„י  מˆרימ‰",  ויר„   – ‡בי  ‡וב„  ב"‡רמי  ‰ו„‡˙ו   ˙‡ ˘מ˙חיל  ו‰יינו, 
‡ל‡  ו‡ב„ון,  כליון  סכנ˙  ל‰ם  ˆפוי‰  ‰י˙‰  ומˆרים  ‡רם  ˘ל  עˆמם  ‰מ˜ומו˙  ˘מˆ„ 
˘‰˜ב"‰ בחס„ו ‰ˆילם ו‚‡לם, ע„ ˘‰בי‡ם ‡ל "‰מ˜ום ‰ז‰" ˘‰ו‡ עˆמו מל‡ ברכ˙ 

 ;'‰

˘ב‡‰  נוספים,  ומ‡ויבים  מע˘ו  יע˜ב  ˘ל  ל‡ ‰זכיר ‡˙ ‰ˆל˙ו  למ‰  מיו˘ב  ומע˙‰ 
בע˙ ‰ימˆ‡ו ב„רך. וע„"ז ˘‡ר ‰חס„ים ˘נע˘ו לבני י˘ר‡ל בלכ˙ם במ„בר, ˘ל‡ ‰יו 
‡ז במ˜ום ˜בוע ‡ל‡ ב‡ופן ˘ל ער‡י, ובמיל‡ ‡ין ז‰ ב„ומ‰ ל‰‰ו„‡‰ ל‰' ˘ב‰ב‡˙ 

‰בכורים מ‡„מ˙ו ‰˜בוע‰.  

‰מ˜ום" (ול‡  חס„י  ˘כ˙ב "מזכיר  ר˘"י  בל˘ון  ז‰  ˘נרמז  ל‰וסיף,  י˘  וב„רך ‰רמז 
"חס„י ‰וי'") – ˘בז‰ מרומז ˘‰מיוח„ בחס„ים ‡לו ‰ו‡ ˘‰ם חס„י ‰' ‰˘ייכים למ˜ום 

˜בוע. ו˜"ל.   

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰רי  ˘נ‰",  מ'  ע„  ז‰  „בר  לבו  על  ל˙˙ 
לכם   '‰ נ˙ן  "ול‡  ‰כ˙וב  „„ברי  מפור˘ 
למ˘‰  בנו‚ע  ‚ם  נ‡מרו  ‚ו'"  ל„ע˙  לב 
˘נ‰).  וע˘רים  מ‡‰  בן  ‡ז  (˘‰י'  עˆמו7 
"ע„  ‰ל˘ון  מפר˘  ר˘"י  ˘‚ם  ועכˆ"ל 
˘נ‰  מ'  ז‰, „‰יינו  במחז"ל  ˘נין"  ‡רבעין 
‰˙וס'  ˜ו˘יי˙  ו‰„ר‡  ללמו„8.  מ˘‰˙חיל 
"ר‡וי  ב‚„ר  ‰כ‡  פיר˘  ‰י‡ך  ל„וכ˙‡ 

ל‰ור‡‰", „‰ו‡ מ' ˘נ‰ מ˘נול„.

‚ 
‡ם  ל‰ור‡‰"  "ר‡וי  ב‚„ר  „‡יפלי‚ו  יסי˜ 
עי˜ר ‚„רו ‰ו‡ במי ˘כח ‰בנ˙ו כר‡וי ‡ו 

˘˜בל˙ו מרבו ‰וי‡ ב˘לימו˙

ולז‰ נר‡‰ לח„˘, „ל˘יט˙ ר˘"י ‡יכ‡ 
מימרו˙  וב'  ‰לימו„,  ב˘לימו˙  ‚„רים  ב' 
˜‡י  ו"ל‡  לבינ‰"  ‡רבעים  "בן   – ‰נ"ל 
˘נין",  ‡רבעין  ע„  „רבי'  ‡„ע˙י'  ‡יני˘ 
בינ˙  ˘לימו˙  ב˘יעור  ז‡"ז  סו˙רים  ‡ינם 
‡ו  מ˘נול„  ˘נ‰  ‡רבעים  ‰וי  (‡י  ‰‡„ם 
„בכל   – ללמו„)  מ˘‰˙חיל  ˘נ‰  ‡רבעים 

סו‚י‡ מיירי בענין ‡חר: 

‡יירי  לבינ‰",  ‡רבעים  „"בן  מ˙ני' 
כח  ˘ל  ‰טבעי˙  וˆמיח‰  ב‰˙‚„לו˙ 
מ˜טנו˙  ‚ו„ל  ˘‰‚וף  „כמו  ‰‡„ם, 
כחו˙ ‰נפ˘,  ˘ל  "‚י„ול"  י˘  כך  ל‚„לו˙, 
במע˘‰  ˙לוי  (ו‡ינו  טבעי  „בר  ˘ז‰ו 
ומ˘˙כללים  ‰ולכים  ˘כחו˙יו  ‰‡„ם), 
(מ‡לי‰ם). וז‰ו "בן ‡רבעים לבינ‰", „כח 

7)  ור‡‰ ‚ם ˙וס' ע"ז ˘ם (נ„פסו ˘ם ע"‡). ור‡‰ 
ל˜מן ‰ער‰ 21 ובפנים ס"„.

8)  ור‡‰ ‚ם ר"ח ב"מ ל‚, ‡.

ע„  ומ˘˙כלל9  ˘בנפ˘ ‰‡„ם ‰ולך  ‰בינ‰ 
י˘  ˘‡ז  ‡רבעים,  ב‚יל  ל˘לימו˙ו  ˘מ‚יע 
„בר"  מ˙וך  „בר  "ל‰בין  ‰‡„ם  ˘ל  בכחו 
במ˘נ‰  ˘נמנו  ‰ענינים  ב˘‡ר  (וכמו  וכו' 
י˘נו  מסויים  ˘ב‚יל  ‰כוונ‰  „‡ין  ˘ם, 
מ˘נ‰  (מ˜ר‡  בי'  „מיירי  עˆמו  ל‰„בר 
לעסו˜  ‰‡„ם  מסו‚ל  ˘‡ז  ר˜  ‡ל‡  וכו') 

ב„ברים ‡ל‰). 

‡„ע˙י'  ‡יני˘  ˜‡י  „"ל‡   ‡‰ מ˘‡"כ 
ב‰בנ˙ „ברי  ˘נין" ˜‡י  ע„ ‡רבעין  „רבי' 
‰כח  לו  י˘  ˘‡ז  ל‡  ‰יינו  עˆמ‰,  ‰רב 
˘ע"י  ‡ל‡  רבו,  „ברי  ל‰בין  ו‰‡פ˘רו˙ 
מבין   ‰"‰ בפועל,  לימו„  ˘ל  ˘נ‰  מ' 
ל‡˘ור‰  רבו  „ע˙  בפועל  ויו„ע  ומ˘י‚ 
(ל'  ו˙בונ˙ו"  „ע˙ו  סוף  "ל„ע˙  ולעומ˜‰, 

ר˘"י ע"ז ˘ם10). 

ר˘"י  פלו‚˙˙  בבי‡ור  י"ל  ז‰  ולפי 
˘‡ינו  ל‰ור‡‰"  "‰ר‡וי  ב„ין  ‰נ"ל  ו˙וס' 
מ‰ו  „נחל˜ו  ˘נ‰,  ‡רבעים  ל‡חרי  ‡ל‡ 

‚„רו ˘ל ˙נ‡י ז‰ „מ' ˘נ‰.

„‰נ‰, ‡' מ˙נ‡י ‰‰ור‡‰ (‚ם בזמן ‰ז‰) 
‰ו‡ – ‰˜בל‰ מרבו, ˘למ„ ‰„ינים ממנו11 
ל‰ור‡12‰).  מרבו  נסמך  ל‰יו˙  ˆריך  (וכן 

9)  ר‡‰ פירו˘ ‰מלו˙ ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי ב˙חל˙ו 
מ˜טנו˙  ‰מוחין  ב"ˆמיח˙"  „ר‚ו˙  כמ‰   – (ועו„) 

ל‚„לו˙.

 .  . „ע˙ו  "סוף  ˘ם  פר˘˙נו  ע‰"˙  ובפי'    (10
 106 (ע'  חי"„  בל˜ו"˘  נ˙'   – מ˘נ˙ו"  וחכמ˙ 

ו‡ילך).

„‚מיר)   ‰"„)  ‡  ,‚ סנ‰„רין  ר˘"י  ר‡‰    (11
 ‰"„ רע"‡   ,‰ ˘ם  ומ„יינין".  מחכמים  "˘˘מע 

„‚מירנ‡. ועו„.

12)  סנ‰„רין ‰, ‡ ו‡ילך. ובכ"מ. – ‡ל‡ ˘בז‰"ז 
˘ם,  (סנ‰„רין  כו'  ר˘ו˙  נטיל˙  ר˜  ‰י‡  ‰סמיכ‰ 
ס"ב.  ‰ור‡‰  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  ור‡‰  ב. 
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‰מיוחס  בפי'  ‡י˙‡  וכן  ל‰ור‡‰,  ר‡וי 
(בפי' ‰ר‡˘ון)  ˘ם  מס' ‡בו˙  על  לר˘"י2 
„בר  מ˙וך  „בר  ל‰בין  ‡רבעים,  "בן 

ול‰ורו˙ כ‰לכ‰". 

‡מנם, ע„יין ˜ו˘יי˙ ‰˙וס' (על פר˘"י) 
ר˘"י  ˘יט˙  ˙˙יי˘ב  עומ„˙, ‰‡יך  בעינ‰ 
בז‰ עם ‰‡ „‡מרו "ל‡ ˜‡י ‡יני˘ ‡„ע˙י' 
„רבי' ע„ ‡רבעין ˘נין", „מוכח ˘˘לימו˙ 
˘ל  ˘נ‰  מ'  ל‡חרי  ב‡‰  ב˙ור‰  ‰‰בנ‰ 
יפר˘ו ‰˙וס'  יו˜˘‰, ‡יך  ול‡י„ך  לימו„; 
לבינ‰",  „ברי ‰מ˘נ‰ ‰נ"ל „"בן ‡רבעים 

„מ˘מע מ' ˘נ‰ מ˘נול„. 

 ב 
ל˜ו˘יי˙  ‰מ‰ר˘"‡  יי˘וב  על  י˜˘‰ 

‰˙וס', מ„ברי ר˘"י עˆמו בע"ז

ור‡‰  ˘ם.  סוט‰  (ח„‡"‚  במ‰ר˘"‡  ו‰נ‰ 
˜ו˘יי˙ ‰˙וס',  מיי˘ב  ˘ם)  ל‡בו˙  ˙וי"ט  ‚ם 

ב„ור  ‰יו  „ו„‡י  מוכרח,  ז‰  "ו‡ין  וז"ל: 
‡ז  ˘נול„ו  ‚ם  ˜טנים  וכמ‰  כמ‰  ‰מ„בר 
ב‰˙חל˙  ר‡ויים  ול‡ ‰יו  ˙ור‰  מ˙ן  ˜ו„ם 
ול‡  מ„בר  ‰כ˙וב  עמ‰ם  ו‚ם  ‡ז,  ‰לימו„ 
ל‰ם  ˘י˘  „‰יינו  ל„ע˙  לב  לכם   '‰ נ˙ן 
˘נ‰  מ'  למ„  ל‡  ‡ם  ‚ם  מלי„˙ם  ˘נ‰  מ' 
וכמו ˘˘נינו בן מ' לבינ‰ „ל‡ ‡יירי „ו˜‡ 

בלמ„ כל ‰מ' ˘נ‰". 

במרז"ל  ‚ם  ר˘"י,  ˘ל˘יט˙  ו‰יינו, 
ע„ ‡רבעין  "ל‡ ˜‡י ‡יני˘ ‡„ע˙י' „רבי' 
˘ל  ˘נ‰  ל‡רבעים  ‰כוונ‰  ‡ין  ˘נין" 

‡ו˙  ס"ח  ‰פוס˜ים  כללי  ט  כרך  ˘„"ח  ר‡‰    (2
ח. ו˘"נ.

˘נ3‰.  ‡רבעים  לבן  ‡ל‡  מרבו,  לימו„ 
‡בו˙  עמ"ס  לר˘"י  ‰מיוחס  בפי'  וכ"4‰ 
˘ם (בפי' ‰ב'): "לבינ‰, כ„‡מרינן . . ול‡ 
נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ ועינים לר‡ו˙ ו‡זנים 
ל˘מוע ע„ ‰יום ‰ז‰ מכ‡ן ל˙למי„ ˘‡ינו 
עומ„ על „ע˙ רבו ע„ ˘‰ו‡ בן ‡רבעים". 

‡בל ˆ"ע, „לפי ז‰ נמˆ‡ „וח˜ בפירו˘ 
על ‡ו˙ם  ˘„ו˜‡  לומר  ונז„˜˜  ‰מ˜ר‡ו˙, 
‡מיר˙  (בע˙  ‡ז  ור˜  מ"˙  בע˙  ˘נול„ו 
‡רבעים  בן  ל‰יו˙  ‰‚יעו  ˙ור‰)  מ˘נ‰ 
˘נ‰, נ‡מר "ול‡ נ˙ן ‰' לכם לב ל„ע˙ ו‚ו' 
˘נול„ו  ‡ו˙ם  מ˘‡"כ   – ‰ז‰"  ‰יום  ע„ 
„ע˙  על  "עמ„ו  כבר  מ"˙  ˘לפני  ב˘נים 

רבם" (‰רב‰) זמן לפנ"ז5. 

‰כ˙וב  פירו˘  בעˆם  ‰„וח˜  על  „נוסף 
"ול‡  ‰ל˘ון  ˘מס˙ימ˙  ‡ף  ז‰,  ב‡ופן 
י˘ר‡ל  ˘לכל  מ˘מע  ‚ו'"  לכם   '‰ נ˙ן 
‰וכיח  ל‡  ‡מ‡י  לפ"ז  ˙מו‰  ו‚ם  מ„בר6, 
מבני  יו˙ר  ˘‰יו  ל‡לו  ב„בריו  מ˘‰ 
‡רבעים ˘נ‰ – כ˘‰‚יעו ‰ם ל‚יל ‡רבעים 
(וכפר˘"י (סוף פר˘˙נו) „"לפיכך ל‡ ‰˜פי„ 
עליכם ‰מ˜ום ע„ ‰יום ‰ז‰ . . (ור˜) מכ‡ן 
ו‡ילך י˜פי„" – ולמ‰ ל‡ ‰˜פי„ לפנ"ז על 
‡ו˙ם ˘‰‚יעו לפנ"ז ל‚יל ‡רבעים ˘נ‰), 

במס'  עˆמו  פר˘"י  ‰יפך  ‰"ז   – ועו„ 
נזכר  ל‡  רבינו  מ˘‰  "‡ף  ˘כ'  ˘ם,  ע"ז 

3)  וכ"‰ במ˘כיל ל„ו„ על פר˘"י סוף פר˘˙נו.

4)  וכן מ˘מע במ‡ירי, מ„ר˘ ˘מו‡ל ועו„ ל‡בו˙ 
˘ם. ור‡‰ ‡ו‰"˙ ˙ול„ו˙ ˜לז, ‡.

„י˘ר‡ל   – ‰ב')  (ב˙י'  ˘ם  ל‡בו˙  וב˙וי"ט    (5
„מי.  ˘נול„  כ˜טן  ‚ר  וכל  ‰יו,  ‚רים  מ"˙  ב˘ע˙ 

ו‡כ"מ.

6)  ר‡‰ ‚ם מ˘כיל ל„ו„ ˘ם.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

מ„וע מפר˘ ‰כ˙וב ב‡יז‰ 
„רך י˘ובו למˆרים?

ו‰˘יבך ‰' מˆרים ב‡ניו˙ ב„רך ‡˘ר 
‡מר˙י לך ל‡ ˙וסיף עו„ לר‡ו˙‰
(כח, סח)

לכ‡ור‰ י˘ ל˙מו‰, למ‡י נפ˜‡-מינ‰ ב‡יז‰ 
ז‰  למˆרים, „מ‰  י˘ר‡ל  י˘יב ‰˜ב"‰ ‡˙  „רך 
‡˘ר  "ב„רך   '‰ ˘י˘יבם  ז‰  ל‰"˙וכח‰"  נו‚ע 

‡מר˙י לך ל‡ ˙וסיף עו„ לר‡ו˙‰"?

וי˘ לומר בפ˘טו˙:

„רך  ‰י'  ממˆרים  י˘ר‡ל  יˆ‡ו  בו  ‰"„רך" 
וע˜רב  ˘רף  נח˘  ו‰נור‡,  ‰‚„ול  ‰"מ„בר 
כ„י  ‡˘ר  טו),  ח,  (ע˜ב  מים"  ‡ין  ‡˘ר  וˆמ‡ון 
לינˆל מ‰ם ע˘‰ ‰˜ב"‰ נסים וחס„ים ‚„ולים. 
"ל‡  ז‰  ˘"„רך"  ‰˜ב"‰  ‰בטיח  ז‰  ומטעם 
˙וסיף עו„ לר‡ו˙‰", כי „רך זו מסוכנ˙ ‰י‡ ע„ 

למ‡ו„.

ב˜ללו˙,  ו‡ומר  ‰כ˙וב  ˘מוכיח  מ‰  וז‰ו 
ז‰  ‰י'  ממˆרים  י˘ר‡ל  יˆ‡ו  ˘כ‡˘ר  ˘כמו 
‰יב˘‰  „רך  ו‚ם  סוף,  ים  ב˜ריע˙  ‰ים,  „רך 
י˘ר‡ל   ˙‡ ‰˜ב"‰  י˘יב  כן  ‰מ„בר,  „רך   –
למˆרים ב˘ני ‡ופנים ‡לו, „רך ‰ים - "ב‡ניו˙" 
ע‰"פ),  ר˘"י  (פירו˘  ב˘בי'"  "בספינו˙  ˘פירו˘ו 
ל‡  לך  ‡מר˙י  ‡˘ר  "ב„רך  ‰יב˘‰,  „רך  ו‚ם 
˙וסיף עו„ לר‡ו˙‰" – ר˜ ˘‡ז ל‡ י‰יו ‰ניסים 
„רך  יעברו  ‡ל‡  ממˆרים,  יˆי‡˙ם  ב„רך  ˘‰יו 
"‰מ„בר ‰‚„ול ו‰נור‡" עם "נח˘ ˘רף וע˜רב 

‚ו'".

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 236 ו‡ילך)

"ב˙ ˜ול" כנ‚„ "‰רמ˙ ˜ול"
‰יום ‰ז‰ ‰' ‡ל˜יך מˆוך לע˘ו˙ ‚ו' 
ו˘מר˙ וע˘י˙ ‡ו˙ם בכל לבבך ובכל נפ˘ך

ב˙ ˜ול מברכ˙ו ‰ב‡˙ בכורים ‰יום ˙˘נ‰ ל˘נ‰ 
‰ב‡‰
(כו, טז. ר˘"י)

כול‰  ‰˙ור‰  בכל  ‰רי  ל˙מו‰,  י˘  לכ‡ור‰ 
‰מˆוו˙,  ˜יום  על  ‰˘כר  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר 
˜יום  על  מסויים  ˘כר  מבטיח  ˘‰˜ב"‰  כ˙וב 
˘"ב˙  מ˜ום ‡חר  ב˘ום  מˆינו  ל‡  ‰מˆו‰, ‡ך 
בעי,  וטעמ‡  ‰˘כר,   ˙‡ ˘י˜בל  מברכ˙ו"  ˜ול 
˘"ב˙  מˆינו  ביכורים  מˆו˙  ‚בי  „וו˜‡  מ„וע 

˜ול מברכ˙ו . . ˙˘נ‰ ל˘נ‰ ‰ב‡‰"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ענין  על   ‰˘‚„‰ מˆינו  ביכורים  במˆוו˙ 
בע˙  ‰‡„ם  ˘‡ומר  וכמו  מ„‰",  כנ‚„  "מ„‰ 
‰וˆי‡נו  ˘‰˜ב"‰  ˘מכיון  ‰ביכורים,  ‰ב‡˙ 
ו„ב˘"  חלב  זב˙   ıר‡ ‚ו'  לנו  "וי˙ן  ממˆרים 
"ר‡˘י˙"  מבי‡  ‰ו‡  ‚ם  לכן  ט),  כו,  (פר˘˙נו 

˘ל‡חרי  בפסו˜  ‚ם  וכן   .'‰ לפני  ומניחו  פריו, 
מ˘לם  ‰˜ב"‰  ˘‚ם  מו„‚˘  וע˘י˙"  "ו˘מר˙ 
‰יום"  ‰‡מר˙   '‰"˘ ˘מכיון  מ„‰,  כנ‚„  מ„‰ 

לכן "‰' ‰‡מירך ‰יום" וכיו"ב.

ועל פי ז‰ י˘ לומר ˘מכיון ˘מˆוו˙ ביכורים 
מבי‡ ‡˙ ‰בכורים ‡ל‡  ˘‰‡„ם  ר˜  ˘ל‡  ‰י‡ 
(ר˘"י  ב"‰רמ˙ ˜ול" „וו˜‡  ו‡מר˙"  ‚ם "ועני˙ 
מ„‰,  כנ‚„  מ„‰  לכן ‰˘כר ‰ו‡  ועני˙)  כו, ‰ „"‰ 

‡ל‡  ‰ב‡‰",  ל˘נ‰  ל"˙˘נ‰  ˘יזכ‰  ר˜  ˘ל‡ 
‚ם ז‰ עˆמו ˘ומע מ‰˜ב"‰ ב"ב˙ ˜ול" – מ„‰ 

כנ‚„ מ„‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 227 ו‡ילך)



י‡

יינה של תורהיינה של תורה

‰"ברכו˙" ˘בפר˘˙ ‰˙וכח‰ 
– ‚ו„ל מעל˙ ‰˙˘וב‰

ניˆוˆו˙  ˘מוˆי‡‰  ‰˙˘וב‰  מעל˙   / ברכו˙"  ר˜  ‡ינם  ‰‡מ˙  לפי  ‰˙וכחו˙  "„ברי 
 / ‰ˆ„י˜  עבו„˙  על  ˙˘וב‰  ‰בעל  עבו„˙  מעל˙  ‚ו„ל   / ל‡ויביך"  מ"˘ם  ‚ם  ˜„ו˘‰ 
מעל˙ ‰בעל-˙˘וב‰ ל‰יו˙ו "מב˜˘" / כי י‚זרו עליך "‰ר‚" ‰˙‡וו˙ "וכליון" ‰נפ˘ 

לחˆרו˙ ‰'

◇ ◇ ◇

"„ברי ‰˙וכחו˙ לפי ‰‡מ˙ ‡ינם ר˜ ברכו˙"
‡ו„ו˙ „ברי ‰˙וכח‰ ˘בפר˘˙נו ובפר˘˙ בחו˜ו˙י, נ‡מר בס‰"˜1 כי "‡ף ˘לפי ‰נר‡‰ 
„ברי ‰˙וכחו˙ ‰‡לו ‰ם ˜ללו˙, ‡בל לפי ‰‡מ˙ ‡ינם ר˜ ברכו˙"2, ו‰יינו ˘כ˘מפר˘ים 
נפל‡ו˙,  ברכו˙  ‰ן  ‰"˜ללו˙"  ˘כל  נמˆ‡  ‰˙ור‰,  פנימיו˙  פי  על  ‰˙וכח‰  פר˘˙   ˙‡
מ˙לב˘ו˙  ‡ל‡  ‚לויו˙,  כברכו˙   – ˘‰ן  כפי  ל‰˙‚לו˙  יכולו˙  ‡ינן  מעל˙ן  ל‚ו„ל  ‡˘ר 

ומס˙˙רו˙ במעט‰ ˘ל ˜ללו˙.

עמסיי  בן  יונ˙ן  רבי  ‡חרי  בנו   ˙‡ ˘˘לח  בר˘ב"י  מע˘‰  ב‚מר‡3  ‚ם  ˘מˆינו  וכפי 

1) ר‡‰ ב˘"ך ע‰"˙ פר˘˙נו: "בנ‚ל‰ ‰ו‡ ˙וכח˙, ובנס˙ר ‰י‡ ‡‰ב˙ ‰' „ברי ‡‰ב‰ . . ובנס˙ר כול‰ נחמ‰", 
ור‡‰ בל˜וטי ˙ור‰ פר˘˙ בחו˜ו˙י מח, ‡. ‡ור ‰˙ור‰ ר‡‰ ע' ˙רמ‰ ו‡ילך. ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ע' 233 ו‡ילך. 
ו‡ו„ו˙ ‰˙וכח‰ „פ' ˙בו‡ ר‡‰ ‰מסופר בס' ‰יום יום פ˙‚ם ליום יז ‡לול (ב˙ר‚ום מ‡י„י˘): "רבנו ‰ז˜ן ‰י‰ 
מ‰˜ללו˙  נפ˘  ‰ע‚מ˙  מ‡חר.  ‰˜רי‡‰   .  . ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  [בנו]  ˘מע   .  . ‡ח˙  פעם  ב˙ור‰.  ‰˜ור‡  בעˆמו 
כ˘˘‡לו ‡˙ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי  ל‰˙ענו˙.  יוכל  רבינו ‰ז˜ן ‡ם  נס˙פ˜  ˘ביום ‰כפורים  ע„  לב,  לכ‡ב  ‰בי‡ו‰ו 

‰רי בכל ˘נ‰ ˜ור‡ים פר˘‰ זו, ענ‰: כ˘‡ב‡ [‡„מו"ר ‰ז˜ן] ˜ור‡ ‡ין נ˘מעים כלל ˜ללו˙!".

2) ל˜וטי ˙ור‰ ˘ם.

3) מוע„ ˜טן ט, ‡ ו‡ילך.

יח

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב‚„ר ˙למי„ חכם ‰ר‡וי ל‰ור‡‰
‡ו  מ˘נול„  ˘נ‰  מ׳  ‡י  ל‰ור‡‰  ˘‰‚יע  ˙"ח  ב‚„ר  ו˙וס׳  ר˘״י  מחלו˜˙  יבי‡ 
מ˘‰˙חיל ללמו„, ו‰˜ו˘י‡ על כל ‡ח„ / יסי˜ „ו„‡י ‰‡ „‡מרו בע״ז מיירי לענין 
‰לימו„ בפועל ול‡ יכול˙ ‰לימו„, ולז‰ ‡יפלי‚ו ‡י ז˜ו˜ ל˘לימו˙ ˜בל‰ מרבו ‡ו 
‰לימו„,  יכול˙  לענין  ‰ו‡  ˘ו‰  ˘נ‰  מ׳  „˘יעור  יסי˜   / עˆמו  ˘לימו˙  ˘מספי˜‰ 

ובז‰ ‚ופ‡ ‡יכ‡ ב׳ ‚„רים, ˘לימו˙ יכול˙ עˆמו וי„יע˙ כללי ‰לימו„ „רבו

(ע״פ לקוטי שיחות חלק לד עמ׳ 061 ואילך)
 ‡ 

נמנין  ˘נ‰  ˘מ'  מע"ז  ‰˙וס'  ר‡יי˙ 
מ‡בו˙  לר˘"י  ור‡י'  ‰לימו„,  מ˙חיל˙ 

„נמנין מע˙ ˘נול„

‡י˙‡  ל‰ור‡‰",  ˘‰‚יע  "˙"ח  ב„ין 
„‡ין  ב)  יט,  ע"ז  ע"ב.  רי˘  כב,  (סוט‰  ב‚מ' 
‡רבעים  ע„  ל‰ור‡‰  ר‡וי  ב‚„ר  ‡„ם 
˘נין  ‡רבעין  "ע„  ˘ם)  (ע"ז  ופר˘"י  ˘נ‰. 
ו‰מ‡ירי  (לרי"ף)  ‰ר"ן  וכ"כ  מ˘נול„".   –
ב„ע˙  ס˜מ"ט,  סרמ"ב  (יו"„  ב˘"ך  וכ"‰  ˘ם. 

‰רמ"‡ ˘ם).

מ˘נ‰  "פי',  כ'  ˘ם)  (סוט‰  ב˙וס'  ‡בל 
ול‡  ˘נ‰  ‡רבעים  ע„  ללמו„  ˘‰˙חיל 
„מסכ˙  בפ"˜  כ„‡מרינן  ˘נול„,  מ˘נ‰ 

ע„  ל„ע˙  לב  לכם   '‰ נ˙ן  ול‡  ב)   ,‰) ע"ז 
˜‡ים  ל‡  ˘"מ   (‚ כט,  (פר˘˙נו  ‰ז‰  ‰יום 
‡יני˘ ‡„ע˙י' „רבי' ע„ ‡רבעין ˘נין, וז‰ 
‰˙חילו  ˘‡ז  ˘נ‰  מ'  ע„  ˙ור‰  ממ˙ן  ‰י' 

ללמו„". 

˘‰כוונ‰  לפר˘  ר˘"י  ˘ל  יסו„ו  ו‰נ‰, 
ממ˘נ‰  ‰ו‡1  "מ˘נול„"  ˘נ‰  למ'  ‰י‡ 
 – ‡„‰"ז  (בסי„ור  מכ"‡  (פ"‰  ‡בו˙  „מס' 
מכ"ב)) "בן ‡רבעים לבינ‰", ˘‰כוונ‰ בז‰ 

‰ענינים  (ככל  ‰לי„‰  מע˙  ‡רבעים  ל‚יל 
למ˜ר‡  ˘נים  חמ˘  בן  במ˘נ‰:  ˘נמנו 
ל˘לימו˙  ‰‡„ם  מ‚יע  ˘‡ז  כו'),  ע˘ר  בן 
‰וי  „ו˜‡  ‡ז  ולז‰  ב˙ור‰,  (בינ‰)  ‰‰בנ‰ 

(נע˙˜  ˘ם  סוט‰  מ‰ר˘"‡  ח„‡"‚  ‚ם  ר‡‰    (1
ל˜מן ס"ב).



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

כל י˘ר‡ל ˆ„י˜ים ‰ם
ועמך כולם ˆ„י˜ים לעולם ייר˘ו ‡רı נˆר 
מטעי מע˘‰ י„י ל‰˙פ‡ר
(‰פטר˙ פר˘˙נו)

חל˜  ל‰ם  י˘  י˘ר‡ל  "כל  בסנ‰„רין  ˘נינו 
לעולם  ˆ„י˜ים  כולם  ועמך  ˘נ‡מר  ‰ב‡  לעולם 
(רי˘  ל‰˙פ‡ר"  י„י  מע˘‰  מטעי  נˆר   ıייר˘ו ‡ר
‰ב‡"  ˘"עולם  ‰מפר˘ים,  ופיר˘ו  חל˜).  פר˜ 

רע"ב  (ר‡‰  ˙חיי˙ ‰מ˙ים  זמן  על  זו ˜‡י  במ˘נ‰ 
ו‡ומר˙  ועו„),  ב˙חיל˙ו  ˘מו‡ל  מ„ר˘  ˘ם,  סנ‰„רין 

יחזרו  כלל,  ‰ב„ל  בלי  י˘ר‡ל"  ˘"כל  ‰מ˘נ‰ 
לחיים, וי‰י' "ל‰ם חל˜" בענין ז‰.

ל‚ן  לזכו˙  כ„י  מ„וע  בי‡ור,  ˆריך  ולכ‡ור‰ 
ע„ן י˘נם כמ‰ ˙נ‡ים, וחילו˜ים בין ‡י˘ לרע‰ו, 
‡ך ‚בי ˙חיי˙ ‰מ˙ים מˆינו ˘"כל י˘ר‡ל" יזכו 

לז‰?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰ו‡  „‚"ע  ˘‰˘כר  חסי„ו˙  בספרי  מבו‡ר 
‰ו‡  ‰מ˙ים  „˙חיי˙  ו‰˘כר  ‰˙ור‰,  עס˜  על 
ס‰מ"ˆ  ב.  ע‚,  י˙רו  ˙ור‰ ‡ור  (ר‡‰  על ˜יום ‰מˆוו˙ 
ל‰ˆ"ˆ טו, ב. ועו„). וז‰ו מ‰ ˘י˘נם חילו˜ים ב‡לו 

כולם  ‡ין  ‰˙ור‰  ב‰˘‚˙  כי  ע„ן,  ל‚ן  ‰זוכים 
˘ווים. מ˘‡"כ ב˜יום ‰מˆוו˙, ‰רי ‡פילו פו˘עי 
ולכן  בסופ‰),  (ח‚י‚‰  כרמון  מˆוו˙  מל‡ים  י˘ר‡ל 
˘‰ו‡  ‰ב‡",  לעולם  חל˜  ל‰ם  י˘  י˘ר‡ל  "כל 

‰˘כר על ˜יום ‰מˆוו˙.

"˘נ‡מר  ‰מ˘נ‰  ‰מ˘ך  ‚ם  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
ועמך כולם ˆ„י˜ים לעולם ייר˘ו ‡רı כו'", „י˘ 
ל‡  ‰י‡  כו'"  ב"˘נ‡מר  ‰מ˘נ‰  ˘כוונ˙  לומר, 
ר˜ ל‰וכיח ז‰ ˘כל י˘ר‡ל י˘ ל‰ם חל˜ לעולם 

‰ב‡ ‡ל‡ ‚ם לב‡ר ‰טעם על ז‰.

 "‰˜„ˆ" ב˘ם  נ˜ר‡ו˙  ‰מˆוו˙  כל  „‰נ‰, 
נ˜ר‡ים  ‰מˆוו˙  מ˜יימי  ו‡"כ  פל"ז),  ˙ני‡  (ר‡‰ 

 .‚ טז,  ˘יר ‰˘ירים  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  "ˆ„י˜ים"  ב˘ם 
ועו„). וז‰ו מ‰ ˘‡ומר˙ ‰מ˘נ‰, „מכיון ˘"ועמך 
‰פו˘עים  ‡פילו   - י˘ר‡ל  ˘כל  ˆ„י˜ים",  כולם 
ייר˘ו  "לעולם  לכן  מˆוו˙,  מ˜יימים   - ˘ב‰ם 

‡רı", ˘"י˘ ל‰ם חל˜ לעולם ‰ב‡".

(ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט על ח„˘י ‰˘נ‰
ח"‚ עמ' 221 ו‡ילך)

 – ıלעולם ייר˘ו ‡ר
‰נ˘מ‰ ‡ו ‚ם ‰‚וף?

ועמך כולם ˆ„י˜ים לעולם ייר˘ו ‡רı נˆר 
מטעי מע˘‰ י„י ל‰˙פ‡ר
(‰פטר˙ פר˘˙נו)

חל˜  ל‰ם  י˘  י˘ר‡ל  "כל  בסנ‰„רין  ˘נינו 
לעולם  ˆ„י˜ים  כולם  ועמך  ˘נ‡מר  ‰ב‡  לעולם 
(רי˘  ל‰˙פ‡ר"  י„י  מע˘‰  מטעי  נˆר   ıייר˘ו ‡ר

פר˜ חל˜).

˘"כל  מ‰כ˙וב  ‰ר‡י'  ‰רי  ‰מפר˘ים,  ו‰˜˘ו 
לכ‡ור‰  ‰י‡  לעו‰"ב"  חל˜  ל‰ם  י˘  י˘ר‡ל 
ייר˘ו  לעולם  ˆ„י˜ים  כולם  "ועמך  מ‰˙יבו˙ 
‡רı", ו‡"כ מ„וע מבי‡ ‰˙נ‡ ‚ם ‡˙ סיום ‰כ˙וב 
סיום  ‚ריס  ל‡  ו‡מנם ‰רמב"ם  ‚ו'"?  מטעי  "נˆר 
סנ‰„רין  ˜‡פח  ‰וˆ‡˙  פי‰"מ  (ר‡‰  זו  במ˘נ‰  ‰כ˙וב 
מ„וע  בעי,  וטעמ‡  פ"‚ ‰"‰).  ˙˘וב‰  רמב"ם ‰ל'  ˘ם, 

‰כ˙וב,  סיום  ‚ם  ‰˙נ‡  מבי‡  ‰‚ירס‡ו˙  ברוב 
ול‡י„ך, מ„וע ‰רמב"ם ‡ינו ‚ורס כן.

במ˘נ‰  ‰ב‡"  "עולם  „‰נ‰  בז‰,  לב‡ר  וי˘ 
כל  י˙לב˘ו  ˘‡ז  ‰מ˙ים,  ˙חיי˙  זמן  על  ˜‡י  זו 
‰נ˘מו˙ ב‚ופים, ויחזרו לחיו˙ בעולם ‰ז‰ (ר‡‰ 

רע"ב סנ‰„רין ˘ם, מ„ר˘ ˘מו‡ל ב˙חיל˙ו ועו„).

סיום  ‚ם  ‰˙נ‡  ˘מבי‡  מ‰  לפר˘  י˘  ועפ"ז 
בלחו„י'   "ıר‡ יר˘ו  מ"לעולם  כי  ‰כ˙וב, 
בעולם  חל˜"  ל‰ם  י˘  י˘ר‡ל  ˘"כל  ר‡י'  ‡ין 
ע„ן  ‚ן  על  ‚ם  לפר˘  ני˙ן   "ıר‡" ˘‰רי  ‰˙חי', 
י„י  מ"מע˘‰  ‡ך  ועו„).   .‡ ט,  ו‡˙חנן  ל˜ו"˙  (ר‡‰ 

˘‰רי  ‰˙חי',  לעולם  ˘‰כוונ‰  מוכח  ל‰˙פ‡ר" 
י„י  מע˘‰  ˘‰ו‡  ‰‚וף  על  ˜‡י  י„י"  "מע˘‰ 
י˘ר‡ל  כל  ˘ל  ˘‚ופו˙י‰ם  ר‡י'  ומז‰  ‰˜ב"‰, 
יזכו ל˘כרם בעולם ‰˙חי' ˘‡ז י˙לב˘ו ‰נ˘מו˙ 

ב‚ופים.

ל‡  ˘‰רמב"ם  מ‰  חומר  כמין  עול‰  ועפ"ז 
‚ריס במ˘נ‰ סיום ‰כ˙וב, ˘‰רי ל‰רמב"ם פירו˘ 
"עולם ‰ב‡" ‡ינו עולם ‰˙חי', ‡ל‡ ‚ן ע„ן, ˘‰ו‡ 
˘ם,  סנ‰„רין  פי‰"מ  (ר‡‰  ‚ופים  בלי  ‰נ˘מו˙  עולם 
˘˘ם  ‰כ˙וב  סיום  כן  ועל  פ"ח),  ˙˘וב‰  ‰ל'  ור‡‰ 

מ„ובר על ‰‚וף ל‡ ˘ייך כ‡ן, ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 346)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ורבי יו„‡ בן ‚רים על מנ˙ ˘יברכו‰ו, וכ˘חזר, ‡מר ל‡ביו ˘ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ בירכו‰ו 
‡ל‡ "ˆעורי ˆערן" – ˘‡מרו לו „ברים ‰נר‡ים כ˜ללו˙ רח"ל, ו‡זי בי‡ר לו ר˘ב"י ‡˘ר 
ביו˙ר, ‡ל‡  נעלי˙  ברכ‰  טמונ‰  לו  ˘‡מרו  ו„בר  בכל „בר  ו‡יך  נינ‰ו",  ברכ˙‡  "כול‰ו 
˘מכיוון ˘ברכו˙ ‡לו ‰יו ‚בו‰ו˙ ונעלו˙ כל כך, לכן ב‡ו בלבו˘ ˘ל ˜ללו˙4, בכ„י ˘ל‡ 

˙˘לוט ב‰ם עינ‡ בי˘‡ ˘ל ‰מ˜טר‚ים וכיוˆ‡5.

‰נ‰  ב˙כלי˙,  ‰טוב  ‰יפך  ˘ל  עניינים  ‰ם  ˘בפר˘˙נו  ‰˙וכחו˙  ‰פ˘ט  פי  ˘על  ו‡ף 
‰רי  ‰סו„  פי  ועל  „‡וריי˙‡"6,  "נ˘מ˙‡   – ‰נס˙ר  חל˜  וי˘נו  ‰‚לוי,  חל˜  י˘נו  ב˙ור‰ 

פר˘˙ ‰˙וכח‰ כולל˙ ברכו˙ נעלו˙ ונ˘‚בו˙ ביו˙ר.

ו‰נ‰, סיום פר˘˙ ‰˙וכח‰, ל‰יו˙ו ‚מר וחו˙ם כל ‰פר˘‰, מבט‡ ‡˙ ‰˙וכח‰ ו‰יפך 
‰‚בו‰‰  ‰מעל‰  על  מרמז  „‡וריי˙‡"  "נ˘מ˙‡  פי  על  ומ‡י„ך  ביו˙ר7,  ‰‚„ולים  ‰טוב 
ביו˙ר, „‰˙וכח‰ מס˙יימ˙ בכך ˘"ו‰˘יבך ‰' מˆרים ב‡ניו˙, ב„רך ‡˘ר ‡מר˙י לך ל‡ 
˙וסיף עו„ לר‡ו˙‰, ו‰˙מכר˙ם ˘ם ל‡ויביך לעב„ים ול˘פחו˙ ו‡ין ˜ונ‰"8, וי˘ לב‡ר 

˙וכן "ברכ‰" זו על פי פנימיו˙ ‰עניינים, בכל פרטי ‰עניינים ˘בפסו˜.

י˘  ‰פסו˜  על  ר˘"י  בפירו˘  ‚ם  ‰נ‰  ‰פנימיו˙,  ב„רך  עˆמו  ‰פסו˜  בי‡ור  על  ונוסף 
למˆו‡ רמזים נפל‡ים בפנימיו˙ ‰˙ור‰ וב„רכי עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘, וכפי ‡˘ר ‰‚י„ כ"˜ 
ומ‚ל‰  ‰לב   ˙‡ פו˙ח  ˙ור‰,  ˘ל  יינ‰  ‰ו‡  ‰חומ˘  על  ר˘"י  ˘"פירו˘  ‰ז˜ן9,  ‡„מו"ר 
במעל˙  נלמו„  ממנו  ‡˘ר  ‰פסו˜  על  בפר˘"י  לעיין  י˘  כן  ועל  עˆמיו˙",  ויר‡‰  ‡‰ב‰ 

ו‰פל‡˙ "ברכו˙" ‡לו.

מעל˙ ‰˙˘וב‰ ˘מוˆי‡‰ ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰ ‚ם מ"˘ם ל‡ויביך"
מטר˙ם כל ‰˙וכחו˙ ‰ו‡ ל‰בי‡ ‡˙ בני י˘ר‡ל ל˘וב ‡ל ‰˘י"˙, וכמפור˘ בכ˙וב10 
"ו‰י‰ כי יבו‡ו עליך כל ‰„ברים ‰‡ל‰ ‰ברכ‰ ו‰˜לל‰ . . ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך . . ו˘ב˙ ע„ 
‰' ‡ל˜יך", וי˘ לומר „בפסו˜ "ו‰˘יבך ‰' מˆרים ‚ו'" נרמז˙ ˙כלי˙ כל ‰˙וכחו˙ ˘‰י‡ 

˘סוף כל סוף י‚יעו י˘ר‡ל למעל˙ ‰˙˘וב‰ – "ו‰˘יבך ‰' מˆרים".

ו‰נ‰, ל‰‚יע לענין ‰˙˘וב‰, מעל‰ וברכ‰ ‚„ול‰ ‰י‡. ˘‰רי על י„י עבו„˙ ‰˙˘וב‰ 

4) ר‡‰ ‰‚‰"‰ (מ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ) בל˜וטי ˙ור‰ ˘ם מח, ב.

5) ר‡‰ בז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ע' 233, ועו„.

6) זח"‚ ˜נב, ‡.

בחל˜  ‰פ˘ט  ע"„  ‰˙וכח‰  פרטי  בי‡ור  ו‡ילך)   235 ע'  יט  חל˜  ˘יחו˙  (ל˜וטי  ‰„ברים  במ˜ור  ור‡‰   (7
‰נ‚ל‰ ˘ב˙ור‰, ב‡ריכו˙ וב‡ופן נפל‡.

8) פר˘˙נו כח, סח.

9) ‰וב‡ בספר ‰יום יום, פ˙‚ם ליום כט ˘בט.

10) נˆבים ל, ‡-ב.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙˘וב‰  "‚„ול‰  ז"ל11  וכמ‡מרם  בעבו„˙ו.  ל‰˘י‚  יכול  ‡ינו  ˆ„י˜  ˘‡פילו  מ‰  מ˘י‚ים 
נע˘‰  ˘‰ר˘ע  בלב„  זו  ל‡  ‡˘ר  מ„ברי‰ם,  ללמו„  „י˘  כזכיו˙",  לו  נע˘ו˙  ˘ז„ונו˙ 
כˆ„י˜ ‡ל‡ י˙יר‰ מזו – "‚„ול‰ ˙˘וב‰", ˘מעל˙‰ ‚„ל‰ ‚ם על מעל˙ עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים.

„ב„ברים  בס‰"˜12,  ‰מבו‡ר  פי  על  יובן  ‰ˆ„י˜ים  עבו„˙  על  ‰˙˘וב‰  מעל˙  ובי‡ור 
ל‚‡ול˙ם,  וממ˙ינים  ˘ם  ˘"נפלו"13  ˜„ו˘‰  ˘ל  "ניˆוˆו˙"  ב‰ם  י˘  ˘בעולם  ‰‚˘מיים 
ול˜יום ‰מˆוו˙, "מעל‰" ‰ו‡  ˘מיים  ל˘ם  ב„ברים ‰‚˘מיים  מ˘˙מ˘  ˘‰‡„ם  י„י  ועל 

‡˙ ‰ניˆוˆו˙ מ‚לו˙ם למ˜ורם ו˘ר˘ם.

וזו ‰י‡ ˙כלי˙ ירי„˙ נ˘מ˙ ‰‡„ם לעולם ‰ז‰ ל‚וף ‚˘מי, וז‰ עי˜ר ˘ליחו˙ו ועבו„˙ו 
בעולם – לברר ‰ניˆוˆו˙ מ„ברים ‰‚˘מיים על י„י ˘מ˘˙מ˘ ב‰ם ב‰˙‡ם לרˆון ‰˘י"˙.

˘נפלו  בניˆוˆו˙   – ול‰עלו˙ם  ‰ניˆוˆו˙  לברר  ˘‡פ˘ר  ‡מורים  „ברים  במ‰  ו‰נ‰, 
מ˘ם  מעל‰ ‰ו‡  לעבו„˙ ‰',  ב‰ם ‰‡„ם  מ˘˙מ˘  ˘כ‡˘ר  ‰מו˙רים,  ב„ברים  ונמˆ‡ים 
‡˙ ‰ניˆוˆו˙, ‡ך ‡ו˙ם ניˆוˆו˙ ˘נפלו ב„ברים ‰‡סורים כערל‰ וכל‡י ‰כרם, ‡ין ל‡„ם 
‡פ˘רו˙ ל‰‚יע ‡לי‰ם ול‰עלו˙ם מ˘ם, ו‚ם ‡ין ז‰ מ˙פ˜י„ו ל‰˙עס˜ עמ‰ם, וז‰ו ‰טעם 
בי„י ‰˜ליפו˙,  ו"‡סורים"  ˘ב‰ם ‰ם ˜˘ורים  כי ‰ניˆוˆו˙   – ב˘ם "‡סורים"  ˘נ˜ר‡ים 

ו‡ין ל‰ם ‡פ˘רו˙ לˆ‡˙ מ˘ם "ע„ ע˙ ˜ı ˘יבולע ‰מוו˙ לנˆח"14.

‚בו‰ים  ‰‡סורים,  ו„ברים  ‰˜ליפו˙  בעמ˜י  ˘נפלו  „˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  ‡ו˙ם  ו‰נ15‰, 
יו˙ר  ‰‚בו‰  ˘"כל  ‰כלל16  „י„וע  ‰מו˙רים,  ב„ברים  ˘נפלו  מניˆוˆו˙  ערוך  ל‡ין  ‰ם 
‚בו‰  ˘ר˘ם  ‰‡סורים,  ב„ברים  ˘נפלו  ניˆוˆו˙  ‡ו˙ם  ‰רי  ומ˘כך  יו˙ר",  למט‰  נופל 
‰ו‡ למ‡ו„, ˘לכן נפלו ‰ם למ˜ום ‰נמוך ו‰˘פל ביו˙ר – ל„ברים ‰‡סורים ˘‡י ‡פ˘ר 

ל‰עלו˙ם ל˜„ו˘‰.

ב˙˘וב‰  ‰חוט‡  ˘ב  ˘כ‡˘ר  ˙˘וב‰,  ‰בעלי  ˘בעבו„˙  ו‚„ול‰  י˙יר‰  מעל‰  וזו 
‚„ול‰ "˘‰י‡ ˙˘וב‰ מ‡‰ב‰ מעומ˜‡ „לב‡ ב‡‰ב‰ רב‰ וח˘י˜‰ ונפ˘ ˘ו˜˜‰ ל„ב˜‰ 
בו י˙'"17, ‡זי ‚ם ‰ז„ונו˙ נ‰פכים לו לזכויו˙18, ו‡זי ‚ם ‰עבירו˙ ˘ע˘‰ ב‡מˆעו˙ „ברים 

11) יומ‡ פו, ב.

12) ר‡‰ ˙ני‡ פ"ז-ח, פל"ז (מח, ב).

ב‡רוכ‰,  ו‰חסי„ו˙  בספרי ‰˜בל‰  מבו‡ר  וכיו"ב,  נפלו  ו‡יך  מ„וע  ניˆוˆו˙ ‡לו,  ענין "נפיל˙"  בי‡ור   (13
ו‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ל‰‡ריך ולב‡ר בז‰.

14) ˙ני‡ פ"ח.

15) ר‡‰ ב„רך מˆוו˙יך ע' ˜ˆ‡, ‡. ובל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז ע' 183. 187 ו‡ילך. ו˘"נ.

16) ר‡‰ ב‡רוכ‰ וכמ‰ „ו‚מ‡ו˙ ב˘ערי ‡ור‰ „"‰ יבי‡ו לבו˘ מלכו˙ פי"ב ו‡ילך, פל"ב ו‡ילך.

17) ˙ני‡ פ"ז.

ˆי‰   ıב‡ר נפ˘ו  ‰י˙‰  ע˙‰  ˘"ע„  ל‰יו˙  ‰˙˘וב‰,  לי„י  ˘‰בי‡ו‰ו  ‰ם  ‰ם  ו‰חט‡ים  ‰ז„ונו˙  כי   (18
וˆלמו˙ ‰י‡ ‰סטר‡ ‡חר‡ ורחו˜‰ מ‡ור פני ‰' ב˙כלי˙" ומכיוון ˘מר‚י˘ רחו˜ כל כך, ‰רי "ולז‡˙ ˆמ‡‰ 
˘ל „בר  בסופו  ˘‰בי‡ו‰ו  ˘‰חט‡ים ‰ם ‰ם  ומכיוון  פ"ז),  (˙ני‡  נפ˘ו˙ ‰ˆ„י˜ים"  מˆמ‡ון  עז  בי˙ר  נפ˘ו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

כי י‚זרו עליך "‰ר‚" ‰˙‡וו˙ "וכליון" ‰נפ˘ לחˆרו˙ ‰'
"ו‡ין ˜ונ‰ – כי י‚זרו עליך ‰ר‚ וכליון" –

בפירו˘ו על ‰˙יבו˙ "ו‡ין ˜ונ‰" מ‚ל‰ ר˘"י "ברכ‰" ו„ר‚‡ נעלי˙ עו„ יו˙ר ‰מו˘‚˙ 
על י„י עבו„˙ ‰˙˘וב‰.

‡ˆל  ביו˙ר  חז˜‰  ‰י‡  ‰˘י"˙  ‡ל  ו‰˙˘ו˜‰  ‰ˆימ‡ון  ‡˘ר  בס‰"˜21  מבו‡ר  „‰נ‰, 
‰בעל ˙˘וב‰, י˙ר על ‡˘ר ‰ˆ„י˜ ˙‡ב ומ˘˙ו˜˜ ל˜רב˙ו י˙'.

˜„ו˘‰,  ענייני  מכל  מ‡ו„  ורחו˜  ביו˙ר,  ˘פל  ומˆב  במעמ„  ל‰יו˙ו  ˙˘וב‰,  „בעל 
ב˙כלי˙",   '‰ פני  מ‡ור  ורחו˜‰  ‡חר‡  ‰סטר‡  ‰י‡  וˆלמו˙  ˆי‰   ıב‡ר" נמˆ‡˙  ונפ˘ו 
על כן כ˘מ˙עורר ל˘וב ‡ל ‰', ‰נ‰ "ˆמ‡‰ נפ˘ו ל‰' כ‡רı עיפ‰ וˆי‰", ˘מ˘˙ו˜˜ ‡ל 
‰˘י"˙ בˆימ‡ון ‡„יר כ‡„ם ‰נמˆ‡ במ„בר ˘‰˘˙ו˜˜ו˙ו למים ‰י‡ עז‰ פי כמ‰ וכמ‰ 

מˆימ‡ונו ˘ל ‡„ם ‰נמˆ‡ במ˜ום יי˘וב.

מ‰ ˘‡ין כן ‰ˆ„י˜ מכיוון ˘˙מי„ ‰י‰ ב˜רב˙ ‰', ‰רי ‡ין ˆימ‡ונו עז כל כך, ו‡ין בו 
‡˙ מעל˙ ‰‰˘˙ו˜˜ו˙ ‰עז‰ ‰מ˙עורר˙ מˆ„ ‰ריחו˜ „וו˜‡.

כל˙‰  ו‚ם  "נכספ‰  ‰כ˙וב22  מל˘ון  ˘‰ו‡  בפר˘"י,  ‰מבו‡ר  ‰"כליון",  ענין  וז‰ו 
‰ˆימ‡ון  ˘‰ו‡  י˙'"23,  ב‡ורו  וליכלל  לי„ב˜  ‰נפ˘  "˙˘ו˜˙  ˘‰י‡   ,"'‰ לחˆרו˙  נפ˘י 
מˆימ‡ון  עז  בי˙ר  נפ˘ו  ו"ˆמ‡‰  י˙',  בו  ולי„ב˜  ממ‡סר ‰‚וף  לˆ‡˙  ˙˘וב‰  ˘ל ‰בעל 

נפ˘ו˙ ‰ˆ„י˜ים, כמ‡מרם ז"ל במ˜ום ˘בעלי ˙˘וב‰ עומ„ים כו'".

ב˜רב˙  ר˜  ורוˆ‰  ב˙‡וו˙ ‰עולם  ˘מו‡ס  ז‰,  וˆימ‡ון  ענין "‰ר‚", „˙˘ו˜‰  וז‰ו ‚ם 
ופי˙וייו,  ‰עולם  ל˙‡וו˙  ‰מ˙‡וו‰  ‚˘מי  ב‚וף  ‰מלוב˘˙  לנ˘מ‰  מ˙‡ימ‰  ‡ינ‰   ,'‰
בעבו„˙ו  ˙˘וב‰  בעל  ו‡ילו  מן ‰‚וף,  פירו„‰  ל‡חר  לנ˘מ‰  כלל  ב„רך  ˘ייכ˙  זו  ו„ר‚‰ 
מ˘י‚ מעל‰ זו ‚ם ב‰יו˙ו נ˘מ‰ ב‚וף, מˆ„ ‚ו„ל ‰ˆימ‡ון ‰נובע מ‚ו„ל ריחו˜ו מ‡ור ‰' 
˘‰י‰ מˆוי בו מ˜ו„ם, ו‰רי ‰ו‡ כביכול במ„רי‚˙ ‰נ˘מ‰ ל‡חר ˆ‡˙‰ מן ‰‚וף – "‰רו‚" 

– ‚ם ב‰יו˙ו נ˘מ‰ ב‚וף.

ונמˆ‡ ˘‰˜ללו˙ ‰ם בפנימיו˙ן ברכו˙ ‚„ולו˙ ונפל‡ו˙, ‰מרמזים על מעל˙ בעלי ˙˘וב‰, 
‡˘ר עלי‰ם „ר˘ו רז"ל24 "במ˜ום ˘בעלי ˙˘וב‰ עומ„ין ˆ„י˜ים ‚מורים ‡ינן עומ„ין".

וברכו˙ ‡לו,  ל‚ילוי ‰טוב  נזכ‰  לימו„ "פנימיו˙" „ברי ‰˙וכח‰,  ע"י  רˆון ‡˘ר  וי‰י 
בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰ בעיני ב˘ר, ב"בני חיי ומזוני רוויחי", וכל ‰˜ללו˙ יחולו "על ‡ויביך 

ועל ˘ונ‡יך ‡˘ר ר„פוך", ונכ˙ב ונח˙ם בכ˙יב‰ וח˙ימ‰ טוב‰ ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰.

21) ר‡‰ ב˙ני‡ פ"ז, ו‰וב‡ו ל˜מן כמ‰ ˜טעים מ˘ם.

22) ˙‰לים פ„, ‚.

23) ל˜וטי ˙ור‰ ˘יר ‰˘ירים ב˙חיל˙ו.

24) ברכו˙ ל„, ב.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘‰ו‡ רˆון ‰‡ב ‰ו‡ ‚ם כן רˆון ‰בן, ומ‰ ˘‰ו‡ נ‚„ רˆון ‰‡ב, ‰רי ז‰ ‚ם כן נ‚„ רˆון 
‰בן", „‰בן ‰ו‡ בטבעו ‡ו‰ב ‡˙ ‡ביו וחפı לע˘ו˙ רˆונו, וי˙ר‰ מזו ‡˘ר מלכ˙חיל‰ 

רˆונו ‰ו‡ כרˆונו ˘ל ‡ביו.

עול,  בבחינ˙  ר˜  ענין ‰עב„ו˙ ‡ינו  "עי˜ר  ‡„ונו, ‰רי  ב˘ר˙ו ‡˙  ז‡˙ ‰עב„  לעומ˙ 
ו‰יינו ˘‡ינו רוˆ‰ כלל ב‰עבו„‰, וכל עבו„˙ו ‰ו‡ בבחינ˙ עול ‚„ול ˘מוטל עליו מ‡ימ˙ 

‰‡„ון, לעבו„ כל עבו„‰ ˜˘‰ וכבי„‰ ביו˙ר, ‡ף ˘מ‡„ נ‚„ כחו ורˆונו".

לטורח  עליו  ז‰  "‡ין  ‰רי  ˘לכן  ‰‡ב,  בעבו„˙  ˘רוˆ‰  ‰בן  מעל˙  ˘‚„ל‰  ‡ף  ו‰נ‰, 
ולמ˘‡ כלל, ‡ל‡ ‡„רב‡ יעבו„ ויע˘‰ רˆונו בנח˙ וב˘מח‰", מ"מ מובן ˘מעל˙ עבו„˙ 
עˆמו ‡ינו  מˆ„  טבעו, ‡ך ‰עב„  מחמ˙  רˆון ‡ביו  עו˘‰  ˘‰רי ‰בן  יו˙ר,  ‚„ול‰  ‰עב„ 
פי  על  עול ‰‡„ון, ‡ף  מˆ„  זו  עבו„‰  מ˜ום ‰נ‰ "י˜בל ‰עב„  ומכל  בעבו„‰,  כלל   ıחפ
˘בעל כרחו ‰ו‡", ו‰עב„ מ˙מסר מ‡ו„ לעבו„˙ו, ו‰רי ‰ו‡ מוכן "ל˘‡˙ ‰עול ו‰מ˘‡ 
מבין  ‡ינו  עˆמו  ˘‰ו‡  ‡ף  ‡„ונו,  רˆון  למל‡ו˙  ‰עי˜ר   ,"‰˘˜ בעבו„‰  ‰‚„ול  ו‰טורח 

במעל˙ ויו˜ר עבו„‰ זו.

וכן ‰ו‡ ‚ם בעבו„˙ ‰˘י"˙, ‡˘ר עבו„˙ ‰ˆ„י˜ים נמ˘ל˙ ‰י‡ לעבו„˙ ‰"בן", כי עבו„˙ם 
ו‰˙˜˘רו˙ם ל‰˘י"˙ ‰י‡ בטבע נפ˘ם, „כמו ˘‰בן ‡ינו ˆריך ל‰˙יי‚ע ולעמול בכ„י ל‰ר‚י˘ 
˜˘ר ו˘ייכו˙ ל‡ביו, ‡ל‡ טבעו מ˙ול„˙ו ‰ו‡ "לימ˘ך ‡חר ‡ביו ב‡‰ב‰ רב‰ ובעבו„‰ ˙מ‰ 
לע˘ו˙ רˆונו ב˘מח‰", ‰נ‰ כך ממ˘ ‰ו‡ ‚ם ‡ˆל ‰ˆ„י˜ים ˘מטבע ברי‡˙ם ‰ו‡ "כמו טבע 

בנפ˘ם לימ˘ך ב‰˙ל‰בו˙ ‡‰ב‰ רב‰ . . לע˘ו˙ נח˙ רוח ל‡בי‰ם ˘ב˘מים".

י„י  על  כך  כל  ‡ינ‰  ‰ˆ„י˜ים  ˘ל  עבו„˙ם  ‡˘ר  זו,  בעבו„‰  י˘  חסרון  מ‡י„ך,  ‡ך 
‰˘˙„לו˙ם ועמלם, ‡ל‡ בעי˜ר ע"י כך ˘מלמעל‰ מ‚לים ב‰ם ‡˙ ‰˜˘ר ל‰˘י"˙, ולכן 

מטבעם ‰ם נמ˘כים ל˜„ו˘‰ וחפˆים לעבו„ ‡˙ ‰בור‡ כ„בעי.

רחו˜  במˆבו ‰˜ו„ם ‰י‰  כי  לעבו„˙ ‰עב„,  נמ˘ל˙ ‰י‡  ˙˘וב‰,  עבו„˙ ‰בעל  ‡בל 
מ‡ור ‰˜„ו˘‰, ונמˆ‡ במˆב בל˙י רˆוי, וז‰ ˘ע˙‰ ‰ו‡ ˘ב ב˙˘וב‰ ועוב„ ‡˙ ‰˘י"˙, 
לעזוב ‡˙  ורˆונו,  טבעו  ומ˙יי‚ע ‰יפך  ˘עמל  בטבעו, ‡ל‡  רˆונו  ˘כך ‰ו‡  מפני  ז‰  ‡ין 

‰רע ול‰˙˜רב ל‡ור ‰˜„ו˘‰.

וזו מעל‰ ‚„ול‰ וי˙יר‰ בעבו„˙ ‰עב„ ובעבו„˙ ‰בעלי ˙˘וב‰, ‡˘ר עוב„ ‡˙ ‰˘י"˙ 
בכוח עˆמו, ˘ל‡ ניכר ‡ˆלו ‰˜˘ר ל˜ב"‰, ו‰ו‡ "מˆ„ עˆמו, ‰˙˜˘ר ‡˙ עˆמו, ונ˙ן ‡˙ 
עˆמו ‡ליו לעב„ו בכל לב ונפ˘ ע„ מסיר˙ נפ˘ בפועל ממ˘". ועבו„‰ בכוח עˆמו ‰י‡ 

עבו„‰ נעלי˙ יו˙ר מעבו„˙ו ˘ל מי ˘נמ˘ך מטבעו לענייני ˜„ו˘‰.

‰בעלי  מעל˙  ‚ו„ל  ˘מפלי‡  לעב„ים",   .  . "ו‰˙מכר˙ם  ‰כ˙וב:  "מברך"  ‡˘ר  ו‰ו‡ 
‰עˆמי,  רˆונם  לכפו˙  עˆמם  מכח  עבו„˙ם  ‡˘ר  כ"עב„ים"  עבו„˙ם  ˘עוב„ים  ˙˘וב‰ 
ר˘"י:  ומ„‚י˘  מפר˘  ז‡˙  ומעל‰  מ‰˜„ו˘‰,  ‰רחו˜  לˆ„  ˘נמ˘כים  ‡ף  י˙'  ולעב„ו 
"‡˙ם מב˜˘ים ל‰יו˙ נמכרים" – ˘עבו„‰ זו ‰י‡ ב‡ופן ˘‰עב„ ‡ינו נמ˘ך מˆ„ עˆמו 
ל˜„ו˘‰, ‡ל‡ ‰ו‡ מעורר ‡˙ עˆמו – "מב˜˘" ומוסר ‡˙ עˆמו בכפי‰ ל‰ימכר לעבו„˙ו 

י˙' לעב„ו כעבו„˙ עב„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

‰ם  ז‰,  ˘פל  למ˜ום  ˘נפלו  ונעלים  ‚בו‰ים  ניˆוˆו˙  ו‡ו˙ם  ל˜„ו˘‰,  נ‰פכים  ‰‡סורים 
נ‚‡לים ו˘בים למ˜ורם.

ונמˆ‡ ˘‰ˆ„י˜ יכול ל‰‚יע בעבו„˙ו ר˜ לניˆוˆו˙ ˘ב„ברים ‰מו˙רים, ˘‰ם ניˆוˆו˙ 
נמוכים יו˙ר, ו‡ילו בעל ˙˘וב‰ כ˘˘ב ב˙˘וב‰ "מ‡‰ב‰ רב‰", מעל‰ ‚ם ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ 

‰נעלים ביו˙ר ˘נפלו ב„ברים ‰‡סורים.

וז‰ו מ‰ ˘מרומז ב‰מ˘ך ‰כ˙וב, ˘מעל˙ "ו‰˘יבך ‰' מˆרים" – ענין ‰˙˘וב‰ – ‰י‡ 
מ‡„  עמו˜  כלומר  "˘ם"  נ˜ר‡  ‰˜ליפו˙  ומ˘כן  „"מ˜ום   – ל‡ויביך"  ˘ם  "ו‰˙מכר˙ם 
י„‰  ˘על  ‰˙˘וב‰  עבו„˙  מעל˙  ו‚„ל‰  ‰‡„ם,  ˘ל  "‡ויביך"  ‰ם  ו‰˜ליפו˙  למט‰"19, 

‡פ˘ר ל‰עלו˙ ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ‚ם מ˙וך עמ˜י ‰˜ליפו˙ - "˘ם ל‡ויביך".

‚ו„ל מעל˙ עבו„˙ ‰בעל ˙˘וב‰ על עבו„˙ ‰ˆ„י˜
‰‡מור לעיל, מב‡ר ‰ו‡ ‡˙ מעל˙ו ˘ל בעל ˙˘וב‰ ביחס ל˙וˆ‡˙ עבו„˙ו, ˘פעול˙ו 
˘נפלו  ביו˙ר  ‰נעלים  ‰ניˆוˆו˙   ˙‡ ‚ם  ל‚‡ול  ˘מˆליח  בכך  יו˙ר,  נעלי˙  ‰י‡  בעולם 

ל„ברים ‰‡סורים ולעמ˜י ‰˜ליפו˙.

‡ך ע„יין י˘ לב‡ר ‡˙ מעל˙ עבו„˙ ‰בעל ˙˘וב‰ עˆמ‰, ‡˘ר עˆם „רך עבו„˙ו ‰י‡ 
ומ„ברים ‰‡סורים, ‰רי  נמוך  ממ˜ום  ˘‰‚יע  מ˘ום  מעבו„˙ ‰ˆ„י˜, „„וו˜‡  יו˙ר  נעלי˙ 
עבו„˙ו ‰י‡  ˘‚ם  יו˙ר, ‡ל‡  נעלים  ניˆוˆו˙  ˘‚ו‡ל  ר˜  ל‡  בעב„ו ‡˙ ‰˘י"˙ ‰נ‰  ע˙‰ 

ב„רך נעלי˙ יו˙ר מעבו„˙ ‰ˆ„י˜ים.

ומעל‰ זו י˘ ללמו„ מ„ברי ר˘"י – "יינ‰ ˘ל ˙ור‰" בפירו˘ו על ‰כ˙וב, ‡˘ר מרמז 
˘ם  "ו‰˙מכר˙ם  ר˘"י:  „ברי  ‰ם  ו‡לו  ˙˘וב‰.  בעל  ˘ל  עבו„˙ו  ‰פל‡˙  ‚ו„ל   ˙‡
עליך  י‚זרו  כי   – ו‡ין ˜ונ‰  נמכרים.  ל‰יו˙  מב˜˘ים  – ‡˙ם  ול˘פחו˙  לעב„ים  ל‡ויביך 

‰ר‚ וכליון". וי˘ לב‡ר ‰טמון ב„בריו, „יבור ‡חר „יבור.

מעל˙ ‰בעל-˙˘וב‰ ל‰יו˙ו "מב˜˘"
"ו‰˙מכר˙ם ˘ם ל‡ויביך לעב„ים ול˘פחו˙ – ‡˙ם מב˜˘ים ל‰יו˙ נמכרים" –

„רכי ‰עוב„ים ‡˙ ‰˘י"˙ נחל˜ים ‰ם ל˘ניים – ונמ˘לים ל"בנים" ול"עב„ים"20.

„בן ‰עוב„ ‡˙ ‡ביו, ‰נ‰ "י˘ ב‰בן בטבעו ‡‰ב‰ ‡ל ‡ביו . . ונמ˘ך ‡חריו . . „מ‰ 

ל‰ר‚י˘ ˘נמˆ‡ בריחו˜ כל כך ולˆימ‡ון חז˜ מ‡ו„ ל‰˘י"˙, ‰רי ‰ז„ונו˙ עˆמם נ‰פכים לזכויו˙.

19) ל˜וטי ˙ור‰ מ‡מר „"‰ "‡ני ל„ו„י" (לב, ‚).

וכ‡ן  ו‡ילך,  ˘ח  ע'  רב"  "ומ˜נ‰   ‰"„ מ‡מר  ˙רס"ו  ‰מ‡מרים  בספר  נפל‡‰  ב‡ריכו˙  ז‰  בענין  ר‡‰   (20
עבו„˙ ‰"בן"  נוספים ‰מב‡רים ‡˙  מ˜ומו˙  ב‰ערו˙  ˘ם  בנסמן  עו„  ור‡‰  ז‰.  ממ‡מר  ‰וב‡ו ‡יז‰ ˜טעים 

ו‰"עב„".


