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תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‡יך מ˙עורר ‡„ם ל˙˘וב‰ ע"י "ברכ‰"?

מ„וע נ‡מר בכ˙וב ˘ע"י ˘יבו‡ו על ‰‡„ם "‰ברכ‰ ו‰˜לל‰" י˙עורר ל˙˘וב‰, ‰רי לכ‡ור‰ 
מ„וע  מˆווים "ל‰ע˘יר" ‡˙ ‰עני,  ל‡  ב‡ם  ע"י ‰˜לל‰ „וו˜‡? /  ל˙˘וב‰ ‰י‡  ‰‰˙עוררו˙ 
"ברכ‰",  ‡חרי  ‰מ‚יע  ב"˜לל‰"  ‰ˆער  ‚ו„ל  בי‡ור   / עליו"?  לרכוב  "סוס  לו  לספ˜  חייבים 

ו‰וכח‰ מל˘ון ‰כ˙וב ˘‚ם ‰חוט‡ים מ˜בלים ‡˙ "‰ברכ‰" לפני "‰˜לל‰"

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

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
במ‰ו˙ ענין ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙

ב' „ר‚ו˙ בבחיר˙ י˘ר‡ל ב˜ב"‰ / בבחיר‰ ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙ ‡ין מ˜ום ל˘ום „בר חוı מן 
‰‡לו˜ו˙ / ב' „ר‚ו˙ בבחיר‰ ˘ע"פ טעם ו„ע˙ / ב' „ר‚ו˙ בבחיר˙ ‰˜ב"‰ בי˘ר‡ל / "ובחר˙ 

בחיים"

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

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
ב‚„ר מˆו˙ ‰˜‰ל

 – זו  למˆו‰  מיוח„  „‚„ר  ויסי˜  וטעמ‰,  זו  מˆו‰  ב‰‚„ר˙  ‰רמב"ם  ל˘ונו˙  ב‡ריכו˙  י„˜„˜ 
˘‰כוונ‰ ˘ב‰ ‰וי חל˜ מ‚וף ‰מˆו‰ ממ˘

(ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ ˘יח‰ לח‚ ‰סוכו˙)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
 ‰טוב בעולם ‚„ל ומ˙חז˜ בכל ˘נ‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
זמן ‰˙˘וב‰ על ‰˘נ‰ ‰עובר˙



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ביום ראשון, ערב ראש השנה תרל״א [מספר כ״ק אדמו״ר מוהרש״ב] בעת שכ״ק 

צדק],  צמח  בעל  אדמו״ר  כ״ק  ציון  [אוהל,  הסבא  מאוהל  הגיע  [מהר״ש]  אאמו״ר 

נכנסתי אליו בכדי לשאול מהי העבודה של ראש השנה.

השיב לי כ״ק אאמו״ר [מהר"ש]: העבודה של ראש השנה הוא קבלת-עול. לקבל 

על עצמך את עול העבודה של תורה ומצות. כשם שחייל מקבל על עצמו את העול 

בדבר אותו נצטווה לעשות.

ברכתו  את  ביקשתי  עבורי,  הספיקו  כבר  אז  הללו,  המיוחדות  הספורות  המילים 

ופניתי לאמירת תהלים.

תקיעת שופר – זמן התשובה על השנה העוברת

יום ראשון, ערב ראש השנה תרל״ד, בעת שכ״ק אאמו״ר [מהר״ש] הגיע מאוהל 

הסבא [אוהל, ציון כ״ק אדמו״ר בעל צמח צדק], נכנסתי אליו לקבל את ברכת ערב 

ראש השנה (״ערב ראש השנה ברכה״). שאל הוא אצלי, אם יודע אני מהי העבודה 

של ראש השנה?

ראש  של  שהעבודה  לי  אמרתם  תרל״א]  [בער״ה  שנים  שלוש  לפני  לו:  השבתי 

כשם  ומצות.  תורה  של  העבודה  עול  את  עצמך  על  לקבל  קבלת-עול.  הוא  השנה 

שחייל מקבל על עצמו את העול בדבר אותו נצטווה לעשות.

הוא  השנה  ראש  של  שהעבודה  נכון  דבר  אכן  זהו  [מהר"ש]:  אאמו״ר  כ״ק  ענה 

צריכים  אך  החדשה.  השנה  לקראת  ׳להבא׳,  על  העבודה  רק  זהו  אולם  עול,  קבלת 

תשובה.  על-ידי  הוא  העוברת  השנה  של  התיקון  העוברת.  השנה  את  גם  לתקן  הלא 

זמן התשובה הוא בשעת תקיעת שופר.

גדול  יער  אל  ילדיו  את  שלח  מלך  שופר:  תקיעת  על  משל  אומר  טוב  שם  הבעל 

מענה.  כל  קבלו  לא  אך  האבא  אל  לקרוא  והחלו  בדרכם  טעו  הילדים  חיות.  לצוד 

חשבו הילדים שמא שכחו את שפתם הם והחלו לצעוק אל האבא מעומק הלב: ״אי 

אי...״ ללא מילים, קול פשוט בלבד. מיד השיב להם אביהם.

פי  על  שנוהגים  מה  ועל  עול  בקבלת  החיסרון  על  הוא  השנה  ראש  של  התשובה 

שכל והבנה. ההנהגה של יהודי בתורה ובמצוות, צריכה להיות רק מצד ק בלת עול.

 (תרגום מאגרות קודש חלק ג ע׳ תפח ואילך)

לזכו˙

היל„ה ‡ס˙ר רחל ˙חי'

ב˙ הרה"˙ מ˘ה מר„כי וזו‚˙ו מר˙ חי' ˘רה ˘יחיו

‡ורמלנ„
לר‚ל הול„˙ה ב˘עטו"מ

̇יה ולזכו˙ ‡חיו

̇י' „בורה, ˆבי' ומו˘˜‡ ˘יחיו  ב

יה"ר ˘יזכו הורי' ל‚„לה ל˙ורה, לחופה ולמע˘ים 
טובים מ˙וך ברי‡ו˙, נח˙ והרחבה

*

נ„פס ע"י ז˜ני'

הרה"˙ ˘למה וזו‚˙ו מר˙ חנה ˘יחיו נפרסט˜



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

‡יך מ˙עורר ‡„ם ל˙˘וב‰ 
ע"י "ברכ‰"?

ל˙˘וב‰,  י˙עורר  ו‰˜לל‰"  "‰ברכ‰  ‰‡„ם  על  ˘יבו‡ו  ˘ע"י  בכ˙וב  נ‡מר  מ„וע 

מˆווים  ל‡  ב‡ם   / „וו˜‡?  ‰˜לל‰  ע"י  ‰י‡  ל˙˘וב‰  ‰‰˙עוררו˙  לכ‡ור‰  ‰רי 

"ל‰ע˘יר" ‡˙ ‰עני, מ„וע חייבים לספ˜ לו "סוס לרכוב עליו"? / בי‡ור ‚ו„ל ‰ˆער 

ב"˜לל‰" ‰מ‚יע ‡חרי "ברכ‰", ו‰וכח‰ מל˘ון ‰כ˙וב ˘‚ם ‰חוט‡ים מ˜בלים ‡˙ 

"‰ברכ‰" לפני "‰˜לל‰"

בפר˘˙נו (נˆבים ל, ‡-ב): "ו‰י' כי יבו‡ו עליך כל ‰„ברים ‰‡ל‰, ‰ברכ‰ ו‰˜לל‰ ‡˘ר 

 '‰ ע„  ו˘ב˙  ˘מ‰.  ‡ל˜יך   '‰ ‰„יחך  ‡˘ר  ‰‚וים  בכל  לבבך  ‡ל  ו‰˘בו˙  לפניך,  נ˙˙י 

‡ל˜יך ו˘מע˙ ב˜ולו, ככל ‡˘ר ‡נכי מˆוך ‰יום, ‡˙‰ ובניך, בכל לבבך ובכל נפ˘ך". 

ו˙וכן ‰ענין, ˘בסופו ˘ל „בר י˘וב כל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל ב˙˘וב‰ ˘לימ‰ ל‰' – כי 

"כל ‰„ברים ‰‡ל‰", ‰רי  עליו  ˘יבו‡ו  ז‰  י„י  על  וכו', ‰נ‰   '‰ „רכי  על  ˘עבר  מי  ‚ם 

ע„ ‰'  בפועל ("ו˘ב˙  ˘י˘וב ‡ל ‰'  ע„  לבבך")  לבו ("ו‰˘בו˙ ‡ל  ל‰˘יב ‡ל  י˙עורר 

‡ל˜יך ו‚ו'").

י˘מרנו   '‰  - "‰˜לל‰"  ˘ל  ˘מˆב  מובן  כ‡ן?  "‰ברכ‰"  ˘ל  ענינ‰  מ‰  ˆ"ב,  ‡מנם 

‰‡„ם  י˙עורר  כיˆ„  ‡בל  ˙˘וב‰;  ל‰˙עוררו˙  סיב‰  וזו  וכו',  ‰לב  ל˘ביר˙  ‚ורם   –

ב˙˘וב‰ מכח "‰ברכ‰" ˘ב‡‰ עליו?!

כ„

דרכי החסידותדרכי החסידות

זמן ‰˙˘וב‰ על ‰˘נ‰ ‰עובר˙
ז‰ו ‡כן „בר נכון ˘‰עבו„‰ ˘ל ר‡˘ ‰˘נ‰ ‰ו‡ ˜בל˙ עול, ‡ולם ז‰ו ר˜ ‰עבו„‰ על 

׳ל‰ב‡׳, ל˜ר‡˙ ‰˘נ‰ ‰ח„˘‰. ‡ך ˆריכים ‰ל‡ ל˙˜ן ‚ם ‡˙ ‰˘נ‰ ‰עובר˙. ‰˙י˜ון 

˘ל ‰˘נ‰ ‰עובר˙ ‰ו‡ על-י„י ˙˘וב‰. זמן ‰˙˘וב‰ ‰ו‡ ב˘ע˙ ˙˜יע˙ ˘ופר

◇ ◇ ◇

ארבעת ימי הסליחות כנגד ארבעת עיקרי המידות

...חודש אלול הוא הזמן הקבוע והמסוגל לחשבון הנפש בכלל, ולעבודה הפרטית 
הקבוע  הזמן  הוא  סליחות  ומעשה.  דבור  מחשבה,  הנפש:  בלבושי  תשובה  של 

והמסוגל לתשובה במידות הנפש.

המידות הנם שלוש: חסד, גבורה  שמספרם הוא שבע, אולם עיקרי  הגם  המידות 
ותפארת.

עיקר עניין המידות הוא התוקף, היינו מילוי רצון המידה בפועל, שבזה ישנם שני 
אופנים: (א) בדרך ניצחון, (ב) בדרך מלוכה וממשלה.

הסיבה  זו  המידות.  לתקון  מסוגל  זמן  והוא  במידות  התשובה  זמן  הוא  סליחות 
חסד,  ארבע:  הם  המידות  עיקר  שכן  ימים,  מארבעה  פחותים  אינם  הסליחות  שימי 

גבורה ותפארת. ומידת הנצח או מידת המלכות.

העבודה של ראש השנה הוא קבלת עול

העבודה  השכל.  בעניין  ותיקון  לתשובה  והמסוגל  הקבוע  הזמן  הוא  השנה  ראש 
של ראש השנה הוא קבלת-עול, לקבל עול מלכותו ית׳.

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



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ולכן ‰ם  מ‰ו˙ם,  מעˆם  מו‚בלים  ו‰ם  ו‰יˆר ‰רע,  ˘ב‡„ם)  (‰ב‰מ‰  מ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ 

ע˘ויים ל‰˙בטל ול‰ימח˜.

‰מע˘ים ‰ל‡-טובים ‰ם זמניים בלב„, ועל י„י ˙˘וב‰ ‡מי˙י˙ ונכונ‰ ני˙נים ל˙י˜ון 

ולני˜וי.

סוף סוף מוכרח ˘‰טוב יכריע ו‰ל‡-טוב י˙בטל ל‚מרי
‰„ברים ‰‡מורים חייבים לעורר ‡ˆל כל ‡ח„, י‰יו ‡˘ר י‰יו ˙וˆ‡ו˙ ח˘בון-‰ˆ„˜ 

˘מע˘יו  ביו„עו  לע˙י„,  ‡י˙נ‰  ו˙˜וו‰  עי„ו„  ˘ל  ˙חו˘‰  ‰חולפ˙,  ‰˘נ‰  על  ˘לו 

ובכלל  במ˘פח˙ו  בחייו,  ‡ור  ו‰כניסו  נˆחיים,  ‰ם  ‰חולפ˙  ‰˘נ‰  במ‰לך  ‰טובים 

י˘ר‡ל, ˘‰רי "כל י˘ר‡ל ערבים ז‰ בז‰" , ˜˘ורים ז‰ לז‰ ומ‰ווים יחי„‰ ‡ח˙.

מז‰ מובן ˘‡פילו ‡ם לעי˙ים מ˙‚לו˙ ˙ופעו˙ ‰מˆביעו˙ על ירי„‰, ל‡ ‰כול נע˘ים 

חכמים יו˙ר ויר‡י-˘מים יו˙ר, – ‰רי ב‡מ˙ ובפנימיו˙ – ‰טוב בעולם ‚„ל ומ˙חז˜ בכל 

˘נ‰, בכל יום ובכל ר‚ע, ˘כן בכל ר‚ע מ˙ווספו˙ פעולו˙ טובו˙.

סוף  סוף  זמני.  ב‡ופן  ר˜  ז‰  י˙ר, ‰רי  מ˘˜ל  מ˜בל  ˘‰ל‡-טוב  נר‡‰  כ‡˘ר  ו‡פילו 

˜בע  ומנ‰י‚ו  ‰עולם  בור‡  ˘כן  ל‚מרי,  ל‰˙בטל  חייב  ו‰ל‡-טוב  ל‰כריע  ‰טוב  חייב 

רו˙ ˘חזרו ונ˘נו פעמים  ˘‰כול י˘ובו ב˙˘וב‰, ו‰˜ב"‰, ‰מרב‰ לסלוח ‡פילו על עב≈

רבו˙, י˜בל ‡˙ ‰˙˘וב‰, "כי ל‡ י„ח ממנו ני„ח".

‰„בר מסור בי„י כל י‰ו„י לע˘ו˙ ‡˙ ‰˘נ‰ ‰ב‡‰ ל˘נ‰ ˘ב‰ סיכום פעולו˙יו י‰י‰ 

טוב מ‡ו„ – על-י„י ˘יפור ו˘ינוי עˆמי, ו‰˜ב"‰ ‰רוˆ‰ ב˙˘וב‰, מסייע ‚ם בז‰.

טוב‰  ˘נ‰  ‡ח„  לכל  ˘˙‰י‰  ו„‡ו˙  בי˙ר  מבטיח‰  כן  לע˘ו˙  ‰‡י˙נ‰  ו‰‰חלט‰ 

ומ˙ו˜‰.

בברכ˙ כ˙יב‰ וח˙ימ‰ טוב‰

מנחם ˘ני‡ורס‡‰ן

(˙ר‚ום מ‡‚"˜  חי"‚ עמ' ˙פט ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

'‰ברכ‰'?  לומר  ‰וˆרך  "למ‰  ע‰"˙):  ‰˘"ך  בפירו˘  (ו‚ם   '˜‰ ‰חיים  ב‡ור   ‰˘˜‰ וכן 

עליך  יבו‡  'כי  ‡ל‡  לומר  לו  ‰י'  ל‡   - ‰˜לל‰  מור‡  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰  ‰סובב  ˘„בר  כיון 

‰˜לל‰'"!

ו‰נ‰, מז‰ ˘ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ ל‡ פיר˘ מ‡ומ‰, ‡ף ˘„רכו ליי˘ב ולב‡ר כל „בר 

‰˜˘‰ ו‰„ור˘ בי‡ור ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" – מובן ˘לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ‡ין מ˜ום 

ל˜ו˘י‡ זו מעי˜ר‡ (כי ‰ענין מובן מ‡ליו), וכ„ל˜מן. 

ב. בי‡ור ‰ענין: 

ב˙˘וב‰,  לחזור  יעורר ‡˙ ‰חוט‡  מ"‰˜לל‰"  כיˆ„ ‰ר‚˘ ‰ˆער  מבו‡ר  זו  בפר˘‰ 

וכפי ˘מסיים ‰כ˙וב – ל˙˘וב‰ נעלי˙ כזו ˘‰י‡ "בכל לבבך ובכל נפ˘ך". 

ומובן בפ˘טו˙, ˘כ˘ם ˘‰˙˘וב‰ ‰י‡ ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר, ע„ ˘חו„ר˙ ˙וך פנימיו˙ 

˘‰ר‚˘˙  "‰˜לל‰",  ˘ל  ‰ˆער  ‰ר‚˘  סיב˙‰,  ל‰יו˙  מחוייב˙  כן  כמו   – ונפ˘ו  לבבו 

‰ˆער ‰י‡ ב‡ופן מכ‡יב במיוח„, יו˙ר מכפי ‰ר‚יל בכ‚ון „‡. 

 

ז‰  על   – ‰ר‚יל  מכפי  יו˙ר  במיוח„,   ‰˘˜ ל‰יו˙  "‰˜לל‰"  לˆער  ‚ורם  ב‡מ˙  מ‰ 

מב‡ר ‰כ˙וב ˘‰מיוח„ כ‡ן ‰ו‡ ˘"כי יבו‡ו עליך כל ‰„ברים ‰‡ל‰ ‰ברכ‰ ו‰˜לל‰", 

ו‰יינו: ˘כל פרטי "‰˜לל‰" יבו‡ו ל‡חר ˘ב‡ו ˜ו„ם ל‰ כל פרטי "‰ברכ‰"; 

ו‰רי מטבע ‰‡„ם ‰ו‡, ‡˘ר ‡ינו „ומ‰ כלל ‰ˆער מ„בר ל‡-טוב ס˙ם, ל‰ˆער מ„בר 

‰רב‰  ‰ל‡-טוב  ˘ל  ‰חסרון  ובולט  נר‚˘  ˘‡ז  טוב,  „בר  ˘˜„מו  ל‡חר  ˘ב‡  ל‡-טוב 

יו˙ר, ‰ן בכמו˙ ו‰ן ב‡יכו˙.  

וזו ‰כוונ‰ כ‡ן, ˘כ‡˘ר ב‡‰ "‰˜לל‰" ל‡חר "‰ברכ‰", ‡זי מור‚˘˙ "‰˜לל‰" בכל 

עוˆמ˙‰ וחריפו˙‰ (‰רב‰ יו˙ר מ‡˘ר ‡ם מלכ˙חיל‰ ל‡ ‰י˙‰ "ברכ‰"), ולכן בכוח‰ 

לעורר ‚ם ‰˙˘וב‰ בכל מעל˙‰ ו˙ו˜פ‰ – "בכל לבבך ובכל נפ˘ך". 

לומר  וי˘  בפ˘טו˙,  מובנ˙  כ‡ן  ˘ל "‰ברכ‰"  ז‰ ‰רי ‰˘ייכו˙  בי‡ור  לפי  ו‰נ‰   .‚
‰מפורסמים  מ‰„ברים  ‰ו‡  כי  „בר,  לפר˘  ר˘"י  ‰וˆרך  ל‡  ˘לכן  כ"כ  פ˘וט  ˘ז‰ו 

(ר"ל) ˆערו  עני  ונע˘‰  עליו ‰‚ל‚ל  ˘נ˙‰פך  ע˘יר  ל˙למי„ ˆעיר, ‡˘ר  וי„ועים ‡פילו 

‚„ול פי כמ‰ ממי ˘‰י' ˙מי„ עני.

ול‰וסיף, ˘˙וכן ז‰ מובן ‚ם מ˙וך „ברי ר˘"י ‚ופ‡ - לעיל בפר˘˙ ר‡‰ (טו, ח):  

ול‡  לבבך   ˙‡ ıמ‡˙ ל‡   .  . בך ‡ביון  י‰י'  "כי   – במˆו˙ ‰ˆ„˜‰  ˘ם  מ„בר  ‰כ˙וב 

מחסורו  ˙עביטנו „י  ו‰עבט  לו  י„ך  ˙פ˙ח ‡˙  פ˙וח  כי  מ‡חיך ‰‡ביון,  י„ך   ˙‡ ıפו˜˙

‡˘ר יחסר לו". ומפר˘ ר˘"י: 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

עליו  לרכוב  סוס  ‡פילו   – לו  יחסר  ‡˘ר  ל‰ע˘ירו;  מˆוו‰   ‰˙‡ ו‡י   – מחסורו  "„י 

ועב„ לרוı לפניו".

מˆוו‰  ז‰, „‡ם "‡ין ‡˙‰  ז‰ ‡˙  כסו˙רים  '„יבורים' ‡לו  ˘ני  נר‡ים  רי‰ט‡  ולפום 

ל‰ע˘ירו" – למ‰ ˙‰י' מחוייב ל‰עמי„ לו "סוס לרכוב עליו ועב„ לרוı לפניו", ענינים 

˘‡ינם מוכרחים לˆורך ‰˜יום ו‰פרנס‰ כו' ("ע˘ירו˙")?

‡ל‡, ˘‰כ˙וב מ„יי˜ "„י מחסורו ‡˘ר יחסר לו", ומכיון ˘‰ו‡ ‰ור‚ל במˆי‡ו˙ ˘ל 

"סוס לרכוב עליו ועב„ לרוı לפניו", ‰רי ע˙‰ ‡ין ז‰ ב˘בילו ענין ˘ל "ע˘ירו˙" ‡ל‡ 

„בר ‰כרחי; 

כ˘נע˘‰ "‡ביון"  – ‰רי  בע˘ירו˙  ו‰ור‚ל  ˘נ˙ברך  מי  ˘„ו˜‡  מובן, ‡יפו‡,  ונמˆ‡ 

פרנס˙ו  כ„י  לו  ˘י˘  ‡ף  ו"עב„",  "סוס"  ‰˘י‚  ל‡  עו„  כל  יו˙ר:  ‚„ול  חסרונו  (ח"ו) 

ו˜יומו, ע„יין מˆטער ‰ו‡ ומר‚י˘ ‰ו‡ "‡˘ר יחסר לו"; בעו„ חבירו, ˘ל‡ נ˙ברך לפנ"ז 

ול‡ ‰ור‚ל בחיי ע˘ירו˙, ˜ל לו יו˙ר ל‰‚יע לסיפו˜ ומנוח‰, ‚ם בלי "סוס" ו"עב„". 

„. ‡מנם לפי כ"ז י˘ מ˜ום עיון, ו‰ו‡: 

כוונ˙ ‰כ˙וב כ‡ן ‰י‡, כנ"ל, לב‡ר ˘‰˜ב"‰ יסבב ‰סיבו˙ ע„ ˘כל ‡ח„ ו‡ח„ מבני 

י˘ר‡ל יע˘‰ ˙˘וב‰ ˘לימ‰.    

ל‡  ח"ו  ˘‡ם  ˘פיר,  ‡˙י   – לב„  "‰˜לל‰"  י„י  על  ב‡‰  ˘‰˙˘וב‰  ‡˙"ל  ובכן, 

ל˘וב  מי„  ומעורר ‰י‰ו„י  ‚ורם  ˘ל "˜לל‰"  ˘מˆב  ב‡ופן ‡חר, ‰רי  מיל˙‡  ‡ס˙ייע‡ 

ל‰';

עי"ז  „ו˜‡  ‰מ˙עורר˙  ‰˙˘וב‰  ב˘לימו˙  מ„בר  כ‡ן  ˘‰כ˙וב  „רכנו,  לפי  ‡ולם 

כל  נפ˘"! „‰ל‡ ‡ין  לכל  "˘וו‰  ז‰  לכ‡ור‰ ‡ין   – "‰ברכ‰"  ל‡חר  ב‡‰  ˘"‰˜לל‰" 

‡ח„ ר‡וי ל˜בל ‡˙ "‰ברכ‰" מ˜ו„ם.

וכפי   – "‰ברכ‰"   ˙‡ ˜יבל  ˘ל‡  מי˘ר‡ל  ‡„ם  לך  ‡ין  ˘ב‡מ˙  בז‰,  ‰בי‡ור  ‡ך 

˘מובן מ˙וך „ברי ר˘"י ב˙חיל˙ פ' ר‡‰: 

‰כ˙וב ‡ומר ˘ם "ר‡‰ ‡נכי נו˙ן לפניכם ‰יום ברכ‰ ו˜לל‰. ‡˙ ‰ברכ‰ ‡˘ר ˙˘מעו 

‡ל מˆו˙ ‰' ו‚ו'". ומפר˘ ר˘"י ‡˙  ‰˙יבו˙ "‡˘ר ˙˘מעו": "על מנ˙ ‡˘ר ˙˘מעו". 

‡ם  ‰ברכ‰   ˙‡" ‰כ˙וב  ‡מר  ˘ל‡  ˘‰‡ריכו),  ר˘"י  במפר˘י  (ור‡‰  מבו‡ר˙  וכוונ˙ו 

˙˘מעו" ‡ל‡ "‡˘ר ˙˘מעו":

‰ל˘ון "‡ם ˙˘מעו" פירו˘ו – ˘„ו˜‡ ‡ם י˜יים ‡˙ ‰ענין ‰„רו˘, ‡ז (ל‡חר ˜יומו) 

י˜בל ‡˙ ˘כרו ("‰ברכ‰");     

‡ולם ‰ל˘ון "‡˘ר ˙˘מעו" – "על מנ˙ ‡˘ר ˙˘מעו" – פירו˘ו, ˘‰„בר ני˙ן מי„, 

‡ל‡ ˘נ˙ינ‰ זו ‰י‡ "על מנ˙", ב˙נ‡י ˘יע˘‰ „בר פלוני. וכן ‰ו‡ בני„ון „י„ן, ˘‰˜ב"‰ 

כב

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

 ‰טוב בעולם ‚„ל ומ˙חז˜ בכל ˘נ‰

 מ‡זן רוחני ˘ל ‰˘נ‰ ‰חולפ˙
ב"‰, ימי ‰סליחו˙, ‰'˙˘ט"ז

‡ל בני ובנו˙ י˘ר‡ל ‡˘ר בכל מ˜ום ומ˜ום ‰' עלי‰ם יחיו

˘לום רב וברכ‰!

כל  עורך  ‰ח„˘‰  ‰˘נ‰  סף  על  ובעומ„נו  ‰חולפ˙  ‰˘נ‰  ˘ל  סופ‰  ‡ל  ב‰˙˜רבנו 

‡„ם בעל ח˘יב‰ רˆיני˙ מ‡זן רוחני ˘ל ‰˘נ‰ ‰חולפ˙, ועל בסיסו ‰ו‡ מ˜בל ‰חלטו˙ 

ל˘נ‰ ‰ח„˘‰.

מעלו˙יו  ב‰ערכ˙  מ‰‚זמ‰  ל‰י˘מר  על ‰‡„ם  נכונים  י‰יו  ו‰‰חלטו˙  ˘‰מ‡זן  כ„י 

ופעליו, ‡בל עם ז‰ ‡ין ל‰פריז ‚ם ב‰ערכ˙ ‰מ‚רעו˙ ו‰כי˘לונו˙. 

‰„ברים  ‡ח„  ‰ו‡  וחליל‰,  חס  יי‡ו˘,  ˘ל  וכל-˘כן  „יכ‡ון,  ˘ל  ‰לך-רוח  ˘כן 

‰מחלי˘ים ‡˙ ‰‰חלטיו˙ ברˆון ל‰˘˙פר.

‡סור ל‰ניח ל˙חו˘˙ יי‡ו˘ ל‰˙‚נב
 –  ˜„ˆ ח˘בון  ועורכים  ‰מ‚רעו˙,  ב‰ערכ˙  מפריזים  ‡ין  ‡ם  ˘‚ם  ל‰יו˙  עלול  ‡ך 

מ˙ברר ˘‰ˆ„ ‰˘מ‡לי, ‰˘לילי, ˘ל כפו˙ ‰מ‡זנים ‰ו‡ ‚„ול למ„י, ולעי˙ים ‡ף ‚„ול 

ובעל מ˘˜ל רב יו˙ר מן ‰ˆ„ ‰ימני, ‰חיובי.

‡בל ‚ם במˆב כז‰ ‡סור ל‰ניח ל˙חו˘˙ יי‡ו˘ ל‰˙‚נב, ˘כן יח„ עם חרט‰ עמו˜‰  

 – לעורר  ˆריך   ˜„ˆ‰ ˘ח˘בון   – ול‰ב‡  מכ‡ן  ל‰˘˙נו˙  ‡י˙נ‰  ו‰חלט‰  ‰עבר  על 

טוב  מ‰  מסביר‰  חיים,  ˙ור˙  ˘˙ור˙נו,  כפי   – ו‰˜„ו˘‰  כי ‰טוב  ˙מי„  לזכור  חייבים 

מן ‰נ˘מ‰,  ונובעים  ב‡ים  ˘‰ם  מ˘ום  לביטול,  ני˙נים  ובל˙י  נˆחיים  ומ‰ ˜„ו˘ – ‰ם 

ונובעים  ˜˘ורים  ‰ל‡-טובים,  ‰˘לילים,  ‰מע˘יים  ו‡ילו  ˘ב‡„ם,  ‰‡לו˜י   ıניˆו‰ מן 
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‰מˆוו˙) – לפי ˘כוונ˙ מˆו‰ זו (‡ינ‰ כמו 

ברוב ‰מˆו˙ ˘מע˘‰ ‰מˆו‰ ו‰כוונ‰ ‰ם 

מע˘‰  מעˆם  חל˜  ‰י‡  ‡ל‡)  „ברים,  ב' 

‰מˆו‰.

(ל˜ו"˘  במ"‡  מ˘נ"˙  ע"„  ˘ז‰ו  וי"ל 

חכ"ב ע' 116 ו‡ילך) במ"˘ ‰רמב"ם ב‰לכו˙ 

ענינ‰  ˙פל‰  ˘מˆו˙  ‰"ב)  (פ"‡  ˙פל‰ 

˘‰˙פל‰  ˘ז‰  כו'" –  מ˙חנן  "˘י‰‡ ‡„ם 

‡ינו  ˙חנונים  ˘ל  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 

נוסף ‰ו‡  חיוב ‡בל  ˙נ‡י ˆ„„י ‡ו ‡פילו 

˘ל  ˙וכנ‰  „ז‰ ‰וי  עˆם ‰מˆו‰, ‡ל‡  על 

בענינ‰  חסר  ˙חנונים  „בל‡  ˙פל‰,  מˆו˙ 

˘ל ˙פל‰.

מרוב  ר˜  ל‡  ˙פל‰  מˆו˙  ˘ונ‰  [ובז‰ 

ˆ„„י,  ˙נ‡י  ‰י‡  ‰כוונ‰  ˘ב‰ן  ‰מˆוו˙ 

ˆיˆי˙  (כסוכ‰,  כ‡לו  ממˆו˙  ‚ם  ‡ל‡ 

ו˙פילין) ˘ב‰ם ‰כוונ‰ ‰י‡ חל˜ מ‰מˆו‰ 

ויכוין   ‰"„ ס"ח  ‡ו"ח  ‡„‰"ז)  (ו˘ו"ע  ב"ח  (ר‡‰ 

כי  ˙רכ‰).  סי'  (סי"‡).  ויכוין   ‰"„ סכ"‰  (סי"ז). 

ו‰מע˘‰  ˘‰כוונ‰  ‰יו˙  עם  ‡לו  במˆוו˙ 

‰ם ˘ני חל˜ים ˘ל ‰מˆו‰ ˘˘ני‰ם בכלל 

‰כוונ‰  בל‡  ‰מע˘‰  מ"מ  ‰מˆו‰,  ‚„ר 

מ˘‡"כ  ‰מˆו19‰.  ˘ל  כחל˜  ‚"כ  נח˘ב 

כוונ˙  בל‡  ‰˙פל‰  „יבור  ‰רי  ב˙פל‰, 

˙חנונים ‰"ז חסר ב‚„ר ˙פל‰].

˘‰‰˜‰ל‰  ‰˜‰ל,  במˆוו˙  י"ל  וכן 

ו˙וכן ‰נ"ל,  כוונ‰  בלי  ו˘מיע˙ ‰פר˘יו˙ 

˘חסר  ‡ל‡  ב‰מˆו‰,  חסרון  ר˜  ל‡  ‰וי 

ב"חפˆ‡" „מˆו˙ ‰˜‰ל20 21. 

כ˙י˜ונ‰ ‡ם  ˘‰‡„ם "ל‡ ˜יים ‰מˆו‰  19) ‡ל‡ 
ל‡ יכוין ‡ו˙‰ ‰כוונ‰" (ב"ח ˘ם ס˙רכ"‰).

עי"ז  סוכ‰  ל‚בי  ב‰˜‰ל ‚ם  ני˙וסף  ˘ז‰  וי"ל   (20
 ˙‡ „‰˜‰ל  ‰כ˙וב  ב‡ו˙ו  נכלל‰  כו'  ˘‰יר‡‰   –

‰עם (ר‡‰ לעיל ס"ב ב‰חילו˜ בין סוכ‰ ל‰˜‰ל).

נכוחים,  „ברים   216 ע'  חל"„  בל˜ו"˘  וע"ע   (21
‰˜‰ל  מˆוו˙  לנˆחיו˙  בנו‚ע  עפ"ז  ˘נ˙ב‡ר  מ‰ 
‚ם  ‰‰˘˙„לו˙  לחוב˙  בנו‚ע  ‚ם  ועפ"ז  בזמ‰"ז 
בח‚‰"ס  זו  מˆו‰  ˜יום  מוע„  בו‡  לע˙  בזמננו, 
„מוˆ‡י ˘ביעי˙ – ל‰˜‰יל ˜‰ילו˙ בי˘ר‡ל, ‡נ˘ים 
ויר‡ו  י˘מעו  למען  ‰‡מ˙   ˙„ ולחז˜  וטף  נ˘ים 

לע˘ו˙ ‡˙ כל „ברי ‰˙ור‰. עיי"˘ ב‡רוכ‰ בז‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ב‡ ‰˙נ‡י  זו  ברכ‰  ˘˙˙˜יים ‡ˆלם  ˘כ„י  ור˜  בוו„‡י,  י˘ר‡ל ‡˙ "‰ברכ‰"  לבני  נו˙ן 

"‡˘ר ˙˘מעו". 

˘חט‡, ‰רי  ל‡חר  ז‰  על  ונענ˘  ועבר ‡˙ ‰„רך  ופ‚ם  ˘חט‡  מי  ˘‚ם  מובן,  ומע˙‰ 

‚ם ‡ˆלו ב‡‰ "‰ברכ‰" ב˙חיל‰ - ור˜ ˘ל‡חר מכן, כ˘ל‡ ˜יים ‡˙ ‰˙נ‡י (ל˘מור ‡˙ 

‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙), ‡ז נ˘˙נ‰ ‰מˆב כו'; 

‰„ברים  "כל  ל‡חר  ‰ב‡‰  ˘לימ‰  ˙˘וב‰  ב„בר  ‰פר˘‰,  ˘˙וכן  ˘פיר,  ‡˙י  ו˘וב 

‰‡ל‰ ‰ברכ‰ ו‰˜לל‰", ‰ו‡ ענין ‰˘ייך לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל. 

וי‰י רˆון, ˘מ‡חר ˘כל ‡ח„ בוו„‡י י˜יים ‡˙ ‰˙נ‡י „"‡˘ר ˙˘מעו ‡ל מˆוו˙ ‰'", 

חט‡,  על  ˙˘וב‰  ˙‰י'  ל‡  ˘לו  ו‰˙˘וב‰  ב˜ביעו˙,  ˙˙˜יים ‡ˆלו "‰ברכ‰"  ˘וב  ‰רי 

ענינ‰  ˘ז‰ו  בס‰"˜,  וכמבו‡ר   – נ˙נ‰"  ‡˘ר  ‰‡ל˜ים  ‡ל  ˙˘וב  "ו‰רוח  בבחינ˙  ‡ל‡ 

˘ל "˙˘וב‰ עיל‡‰" (ר‡‰ ל˜ו"˙ ר"פ ‰‡זינו. ובכ"מ) – ב˘מח‰ ובטוב לבב ומ˙וך כ˙יב‰ 

וח˙ימ‰ טוב‰ ל˘נ‰ טוב‰ ומ˙ו˜‰ בכל מכל כל.    



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

מעמ„ ‰ר סיני ב‡רı י˘ר‡ל?
מ˜ı ˘בע ˘נים ‚ו' ‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‚ו'

(ל‡, י ו‡ילך)

מˆוו˙ ‰˜‰ל  מ˜ום  בי‡ור, ‰רי  לכ‡ור‰ „רו˘ 
ב‰ר  (בפ'  ˘מיט‰  למˆו˙  ב‰מ˘ך  לכ‡ור‰  ‰י‡ 
במˆוו˙  ומ„וע ‰מ˙ין ‰כ˙וב  ר‡‰),  בפ'  עכ"פ  ‡ו 

‰˜‰ל ע„ סיום ‰˙ור‰?

בנו‚ע  ‰רמב"ם  „ברי  ע"פ  בז‰  לומר  וי˘ 
כיום   .  . ב‡ימ‰  ל˘מוע   .  . "חייבין  למˆו˙ ‰˜‰ל 
ע˙‰  כ‡ילו  עˆמו  ויר‡‰   .  . בסיני  בו  ˘ני˙נ‰ 
פ"‚  ח‚י‚‰  (‰ל'  ˘ומע‰"  ‰‚בור‰  ומפי  ב‰  נˆטו‰ 
ע"„  ז‰  ‰רי  ב˙ור‰  ˜ור‡  „כ˘‰מלך  ונמˆ‡  ‰"ו). 

מעמ„ ‰ר סיני.

ו‰טעם ו‰ˆורך למעמ„ כז‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘עי˜ר 
‰חי„ו˘ „מעמ„ ‰ר סיני ומ˙ן ˙ור‰ ‰י' ל‡ בלימו„ 
‰ר  ˘מעמ„  ז‰  ‡ל‡   ,'‰ מˆוו˙  ו˘מיע˙  ‰˙ור‰ 
רו‡ים  כמ"˘ "וכל ‰עם  ר‡י',  ˘ל  ב‡ופן  סיני ‰י' 
יט)  טו –  כ,  (י˙רו  ר‡י˙ם ‚ו'"  ‡˙ ‰˜ולו˙ ‚ו' ‡˙ם 
˙‰י'  ל"בעבור  ב‡ים  ר‡י'  ע"י  „וו˜‡  כי  וכיו"ב, 

יר‡˙ו על פניכם לבל˙י ˙חט‡ו" (י˙רו ˘ם, יז).

וכי„וע „‡ינ‰ „ומ‰ ˘מיע‰ לר‡י' (ר‡‰ ר"‰ כו, 
‰‡„ם  ‚וף  על  פועל˙  מ˜רוב  ˘‰י‡  ר‡י'  „ר˜   ,(‡
‰י'  וכן  ל‚מרי,  ‡ˆלו  מ˙‡מ˙  ‰נר‡‰  ˘‰„בר  ע„ 
‰˜ולו˙"   ˙‡ רו‡ים  ‰עם  ˘"כל  ˘ע"י  במ"˙, 

נ˙‡מ˙ ‡ˆל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ˘"‡נכי ‰' ‡ל˜יך".

ועל כן, בכ„י ˘‰„ור ˘ל‡חרי „ור מ"˙ ו‰„ורו˙ 
כל „ברי  לע˘ו˙ ‡˙  ו˘מרו  ‰ב‡ים "יר‡ו ‡˙ ‰"‡ 
‰ר  מעמ„  זכיר˙  מספי˜‰  ‡ינ‰   - ‰ז‡˙"  ‰˙ור‰ 
סיני - לזכור „בר ˘‰י' בעבר, ‡ל‡ ˆ"ל ענין מיוח„, 
וטף,  נ˘ים  ‡נ˘ים  י˘ר‡ל,  ˘כל  ‰˜‰ל,  מˆו˙ 
עˆמו  "ויר‡‰  סיני  ‰ר  במעמ„  כמו  יח„  נ˜‰לים 

כ‡ילו ע˙‰ נˆטוו‰ ב‰ ומפי ‰‚בור‰ ˘ומע‰".

ולפני  סמוך  ‰מˆו‰  ˘נ‡מר‰  ‰טעם  מובן  ועפ"ז 
כניס˙ם ל‡רı, כי כל ˙וכן מˆוו‰ זו ‰י‡ לחיו˙ מח„˘ 
‡˙ מעמ„ ‰ר סיני ‚ם כ‡˘ר יוˆ‡ים בנ"י ממ„בר סיני 
למ˜ום  ‰‚בור‰  מפי  ‰˙ור‰   ˙‡ ˜בלו  ˘בו  ‰מ˜ום   -
י‰י'  ‰‰ו‡  במ˜ום  ˘‚ם  כ„י  ב˙כלי˙,  ו˘ונ‰  ‡חר 

‡ˆלם מעין ‰מעמ„ ˘ני˙נ‰ בו ‰˙ור‰ בסיני.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 187 ו‡ילך)

מˆ„ ‰‡רון – ב˙וך ‰‡רון?
ויˆו מ˘‰ ‡˙ ‰לוים נו˘‡י ‡רון ברי˙ 
‰' ‚ו', ל˜וח ‡˙ ספר ‰˙ור‰ ‰ז‰ ו˘מ˙ם 
‡ו˙ו מˆ„ ‡רון ברי˙ ‰'

„ף ‰י' בולט מן ‰‡רון מבחוı ו˘ם ‰י' מונח, וי"‡, 
מˆ„ ‰לוחו˙ ‰י' מונח, ב˙וך ‰‡רון
(ל‡, כ‰-כו. ר˘"י)

מפור˘  נ‡מר  בכ˙וב  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
מ„וע  ו‡"כ   ,"'‰ ברי˙  ‡רון  מˆ„  ‡ו˙ו  "ו˘מ˙ם 
‰י'  ‰לוחו˙  ˘"מˆ„  ‰˘יט‰   ˙‡ כ‡ן  ר˘"י  מבי‡ 

מונח ב˙וך ‰‡רון"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰‡רון  ל"נו˘‡י"  ז‰  ענין  מ˘‰  ˘ˆוו‰  מז‰ 
ל‡  ל‰יו˙ "מˆ„" ‰‡רון  ˙ור‰  ˘על ‰ספר  מ˘מע 
‰מסעו˙,  בזמן  ‚ם  ‡ל‡  ‰מ˘כן,  חניי˙  בזמן  ר˜ 
ב˘ע˙  ‰רי   ,‰˘˜ ז‰  לפי  ‡ך  ‰‡רון.  נ˘י‡˙  זמן 
כיסויים  ב˘לו˘‰  מכוס‰  ‰‡רון  ‰י'  ‰מסעו˙ 
(במ„בר „, ‰-ו). ו‡"כ, ‡יך י˙כן ˘י‰י' ספר ‰˙ור‰ 

ו‰‡רון  ‰˙ור‰  בין  כ‡˘ר  ‰‡רון  "מˆ„"  מונח 
‰פסי˜ו ‚' כיסויים!

‰י'  "„ף  ‰ר‡˘ון  לפירו˘  ר˘"י   ıמ˙ר וע"ז 
˘עפ"ז  מונח",  ‰י'  ו˘ם   ıמבחו ‰‡רון  מן  בולט 
כיסו  כי  ו‰˙ור‰,  בין ‰‡רון  ל‡ ‰פסי˜ו ‰כיסויים 
„וח˜  ז‰  פירו˘  ‡ך  ‰"„ף".  עם  ביח„  ‰‡רון   ˙‡
˘ינו  ‰‡רבעים  ˘ב˘נ˙  לומר   ‰˘˜ כי  ‰ו‡,  ‚„ול 

‡˙ ˆור˙ ‰‡רון ו‰וסיפו עליו "„ף"!

 ˙‡ ‚ם  ר˘"י  ‰בי‡  זו  ˜ו˘י‡   ıל˙ר וכ„י 
ב˙וך  מונח  ‰י'  ‰לוחו˙  "מˆ„  ˘‰˙ור‰  ‰פירו˘ 
ל˘ון  מˆ„  מו˜˘‰  ז‰  ˘פירו˘  ‡ף  כי,  ‰‡רון". 
ז‰  לפירו˘  מ"מ   ,"'‰ ברי˙  ‡רון  "מˆ„  ‰כ˙וב 
מרווח יו˙ר מ‰ ˘ל‡ ‰פסי˜ו ‰כיסויים בין ‰˙ור‰ 
ול‡  ‰‡רון,  ב˙וך  מונח  ‰י'  ‰˙ור‰  כי  ו‰‡רון, 

ˆריכים ל„חו˜ ולומר ˘‰וסיפו על ˆור˙ ‰‡רון.

בכל  כ‡˘ר  פירו˘ים  ˘ני  ˘מבי‡  ר˘"י,  ˘י'  [וכ"‰ 
ר˘"י"  "כללי  בס'  ˘נ˙ב‡ר  כמו  ˜ו˘י,  י˘  מ‰ם  ‡ח„ 

פ"„].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 196 ו‡ילך)
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לב‡ר  ‰ו‡  ז‰  ל„ין  טעם  ל‰בי‡  ‰רמב"ם 

כל   ˙‡ מחייבים  ˘‡נו  „ין  לי‰  מנ‡ 

 .  . לבם  "ל‰כין  מ‰נ˜‰לים  ו‡ח„  ‡ח„ 

˘חיזו˜  נ‡מר  כו'"15, „‡ם  בכוונ‰  ל˘מוע 

כ˙וˆ‡‰  ר˜  ‰ב‡  ענין  ‰ו‡  ‰‡מ˙   ˙„

˘י˘  לן  מנ‡  מובן  ‡ינו  ב‡מ˙  זו,  ממˆו‰ 

(ובפרט,  כך  לכוון  ‡ח„  כל  לחייב  מ˜ום 

 – ‰מ˜‰יל  על  ‰י‡  ‰מˆו‰  ˘בפ˘טו˙ 

וכ‰„יעו˙ ‰˘ונו˙  ב"„ ‡ו ‰ז˜נים,  ‰מלך, 

‰˜‰ל.  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  (ר‡‰  בז‰ 

˘ם.  וב‰נסמן   20 ‰ער‰   189 ע'  חל"„  ל˜ו"˘ 

„מכיון  ‰רמב"ם  ˘‰וסיף  וז‰ו  ועו„)). 

‰‡מ˙",   ˙„ לחז˜   .  . ‰כ˙וב  ˘"˜בע‰ 

פ˘יט‡,   – ‰מˆו‰  עˆם  ˘ז‰ו  כלומר 

˘‰חיוב „"כוונ‰" מוטל על כ‡ו"‡, „כ˘ם 

פר˘יו˙  ˜רי‡˙  כולל  ‰˜‰ל  מˆו˙  ˘‚„ר 

במˆו˙  ‡ו˙ן  מזרזו˙  "˘‰ן  ‰˙ור‰  מן 

נכלל  כך  ‰‡מ˙",  ב„˙  י„י‰ם  ומחז˜ו˙ 

ו˘מיע˙ו  ˘מעמ„ו  כ"‡16,  על  ‰חיוב  בו 

לבם  „"ל‰כין  ב‡ופן  ˙‰י'  מע˘‰  ב˘ע˙ 

ול‰˜˘יב ‡זנם ל˘מוע ב‡ימ‰ כו'".

ח˘יב  ˘‰רמב"ם  מ‰  יומ˙˜  [ועפ"ז 

מˆו˙  ב'  ול‡  ‡ח˙  למˆו‰  ‰˜‰ל  מˆו˙ 

ס‰)  ופר˘יו˙  ˜סב  (מ"ע  ‰ב‰"‚  (כ„ע˙ 

 – ˙ל‚))  רסו,   – (וב‰˘לם  רˆ  (סרפ"ט,  ו‰יר‡ים 

15) ול‰עיר ממ˘"כ בס' ˘ני ‰מ‡ורו˙ (למ‰רי"‡ 
ח"ב  ‰ז˜ן)  רבינו  ˙למי„  מ‰‡מיל  עפ˘טיין  ‰לוי 
פ‡"פ  "˘מע˙י  וז"ל:   ,'‰ למˆו˙ ‡‰ב˙  בנו‚ע  ס"ב 
ל˙˜וע  ‰י‡  ו‡‰ב˙  ˘מˆו˙   .  . נ"ע  מ‡„מו"ר 
ב„ברים ‰מעוררים ‡˙ ‰‡‰ב‰   .  . ו„ע˙ו  מח˘ב˙ו 
‰י'  וע„"ז  ‰מˆו‰".  מעי˜ר  ז‰  ‡ין  מז‰  ˘יב‡  ומ‰ 
ל‰˜‰יל  ‰מ˜‰יל  על  ‰י‡  ˘‰מˆו‰  בנ„ו"„,  ‡פ"ל 
ליר‡‰ ‡˙ ‰', ‡בל ‡י"ז  ˘יבו‡ו  בכ„י  כו'  ‡˙ ‰עם 

מˆו‰ על ‰נ˜‰לים (ב‰כוונ‰ ב˘ע˙ מע˘‰).

16) ר‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ חי"ט ע' 367 ו‡ילך.

˘ב˜רו‡  ומˆו‰  ˘י˜ר‡,  ‰מלך  על  מˆו‰ 

ל˘מוע  כולם  ˘יבו‡ו  ‰˙ור‰   ˙‡ ‰מלך 

ובח"‡  ˘ם  פערל‡  ‰רי"פ  בבי‡ור  מ˘"כ  (ור‡‰ 

ע˘‰ טז), כי ל‰רמב"ם ‚„ר ‰מˆו‰ ‰ו‡ ל‡ 

‚וף פעול˙ ‰‰˜‰ל‰ ו˜רי‡˙ ‰פר˘יו˙ ˘ל 

נ˜ו„‰  כ"‡  ל˘מוע,  יבו‡ו  ו˘בנ"י  ‰מלך 

לבם  כוונ˙  ‰‡מ˙",   ˙„ "חיזו˜   – ‡ח˙ 

בע˙ מעמ„ ‰˜‰ל].

ועל פי ז‰ י˘ לב‡ר ‚ם ‰וספ˙ ‰רמב"ם 

ב‰  נˆטו‰  ע˙‰  כ‡ילו  עˆמו  "ויר‡‰ 

˘"ל‡  „כיון  ˘ומע‰"17,  ‰‚בור‰  ומפי 

‰‡מ˙",   ˙„ לחז˜  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ˜בע‰ 

„פעול‰  ב‡ופן  י‰י'   ˙„‰ ˘חיזו˜  ‰יינו 

וילך   – (פר˘˙נו  בפסו˜  (וכמ"˘  נמ˘כ˙ 

‚ו'"),  ‰ימים  כל   ‡"‰  ˙‡ "ליר‡‰  י‚)  ל‡, 

ב‡ו˙ו  וכו'  ו‰‡ימ‰  ˘‰כוונ‰  מובן  ‰רי 

 ‡‰˙˘ ע„  ביו˙ר,  ב˙ו˜ף ‚„ול  מעמ„ ˆ"ל 

ולכן   – ‰ימים"  ב"כל  פעול˙ן  ‰מ˘כ˙ 

כ‡ילו  עˆמו  ˘"יר‡‰  ‰ו‡  ‰חיוב  בכלל 

˘ומע‰",  ‰‚בור‰  ומפי  ב‰  נˆטו‰  ע˙‰ 

כי „ו˜‡ כ˘‰‡ימ‰ וכו' ‰י‡ ב‡ופן ז‰ ‰רי 

בכל  ‰‡מ˙  ב„˙  חיזו˜  לפעול  בכח‰  ‡ז 

‰ימים, ב„ו‚מ˙ מעמ„ ‰ר סיני18.

 ‚ 
מˆו˙  ˘ל  ‰מיוח„  ב‚„ר‰  יסי˜  עפ"ז 

‰˜‰ל, ˘‰כוונ‰ ‰י‡ מ‚וף ‰מˆו‰

‰רמב"ם  בי‡ר  ‡מ‡י  מובן  ז‰  פי  ועל 

ברוב  כ„רכו  (˘ל‡  ‰מˆו‰  כוונ˙   ˙‡ כ‡ן 

17) ובפ˘טו˙ ˜‡י ל‡ ר˜ ‡לפניו – מי ˘‡ינו יכול 
ל˘מוע כו' – כ"‡ ‚ם ‡לפני פניו ועל כ‡ו"‡.

18) ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חל"„ ע' 189 ו‡ילך.
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˘ל  ‰חפˆ‡  ‚וף  ‡ל‡  כן,  ‡י"ז  ‰רמב"ם 

ו‰י‡ ‚ופ‡  חיזו˜ ‰„˙,  עˆמ‰ ‰י‡  ‰מˆו‰ 

‰מˆו‰ עˆמ‰.

„פר˘˙נו  ‰כ˙וב  ‰מ˘ך  יומ˙˜  [ובז‰   

ו‰טף  ו‰נ˘ים  ‰‡נ˘ים  ‰עם   ˙‡ "‰˜‰ל 

ולמען  י˘מעו  למען  ב˘עריך  ‡˘ר  ו‚רך 

 ˙‡ לע˘ו˙  ו˘מרו   ‡"‰  ˙‡ ויר‡ו  ילמ„ו 

˘‰ˆיווי  ‰יינו   – ‰ז‡˙"  ‰˙ור‰  „ברי  כל 

‰‡נ˘ים  ‰עם   ˙‡ „"‰˜‰ל  מע˘‰  על 

„"למען  ו‰טעם  ‚ו'"  ו‚רך  ו‰טף  ו‰נ˘ים 

י˘מעו ולמען ילמ„ו ויר‡ו ‡˙ ‰"‡ ו˘מרו 

פסו˜ים (כמו  ל˘ני  נחל˜ו  ל‡  לע˘ו˙ ‚ו'" 

מב-מ‚)  כב,  (‡מור  ב‰  „כ˙יב  סוכ‰,  במˆו˙ 

ל‡ח"ז  בפ"ע  ובפסו˜  ˙˘בו ‚ו'"  "בסוכו˙ 

כללם  ‡ל‡  ‚ו'"),  „ורו˙יכם  י„עו  "למען 

ב'  כ‡ן  ˘‡ין  מ˘ום   – ‡ח„11  בפסו˜  יח„ 

‰מˆו‰),  ומטר˙  ‰מˆו‰  (מע˘‰  ענינים12 

 '‰ יר‡˙  ˘‰ח„ר˙  ‡ח„,  „בר  ‰כל  כ"‡ 

˘ל  מˆו˙‰  עˆם  ‚"כ  ‰י‡  י˘ר‡ל  בכלל 

מˆו˙ ‰˜‰ל].

ב"למען"  ‰ן  חילו˜ים,  כמ‰  מˆינו  ז‰  בענין   (11
ב˙פלין  ול„ו‚מ‡  לפעול˙ ‰מˆו‰,  ב˘ייכו˙  ‰נ‡מר 
טו,  (˘לח  ובˆיˆי˙  ‡ח„,  בפסו˜  נ‡מר  ט)  י‚,  (ב‡ 
מ) בפסו˜ בפ"ע, ו‰ן ב"למען" ˘נ‡מר ב˘כר מˆו˙, 
ל„ו‚מ‡ בכבו„ ‡ב ו‡ם (ו‡˙חנן ‰, טז) נ‡מר בפסו˜ 
(ע˜ב  ובמזוז‰  ז)  כב,   ‡ˆ˙) ‰˜ן  וב˘ילוח  ‡ח„, 
‰„יבור  כל  ‡ם  ˙לוי  ו‡ולי  בפ"ע.  בפסו˜  כ‡)  י‡, 
„‰מˆו‰ נ‡מר בפסו˜ ‡ח„ ‡ו בכמ‰ פסו˜ים. ויל"ע 
‡ח„  בפסו˜  נ‡מר  ב‡ם  ל‰לכ‰  נפ˜"מ  בכלל  ‡ם 
 .((‡ כב,  (מ‚יל‰  פס˜ינן  ל‡  ו‡נן  מ˘‰  פס˜י  (˘ז‰ 

ו‡כ"מ „כ"ז.

וס˙רכ"‰)  ס"ח  (ט‡ו"ח  ‰ב"ח  ˘ל„ע˙  ‡ף   (12
(ור‡‰  מ‰מˆו‰  חל˜  סוכ‰ ‰י„יע‰ ‰י‡  במˆו˙  ‡ף 
˘ם ˘נלמ„ מ˙יב˙ "למען" ˘מור‰ כי עי˜ר ‰מˆו‰ 
לי˙‡  „כפ‰"נ  ול‰עיר   – בכוונ˙‰).  ˙לוי'  ו˜יומ‰ 

למי „פלי‚ עליו ב‰„י‡.

‡בל במˆו˙ ‰˜‰ל י˘ ענין נוסף, כ„ל˜מן סעיף ‰.

ולכן נ˜ט ‰רמב"ם כל „בר ז‰ "ול˜רו˙ 

מזרזו˙  ˘‰ן  פר˘יו˙  ‰˙ור‰  מן  ב‡זני‰ם 

‡ו˙ן במˆו˙ ומחז˜ו˙ י„י‰ם ב„˙ ‰‡מ˙" 

ז‰  ענין  ˘‡ני  כי  ב‰˙חל˙ ‰‚„ר˙ ‰מˆו‰, 

זמנ‰   – ˘ב‰  מ˘‡ר ‰„ינים  במˆו˙ ‰˜‰ל 

ח‚  ˘ל  ‰ר‡˘ון  יו"ט  (במוˆ‡י  ‰˜בוע 

‰סכו˙), מ˜ומ‰ ‰מ„ויי˜, ומי ‰ו‡ ‰˜ור‡ 

ב‡ופן ˜יומ‰  פרטים  כי „ינים ‡ל‰ ‰נם   –

במˆו˙  זירוזם  ענין  מ˘‡"כ  ‰מˆו13‰,  ˘ל 

מ‚וף  ‰ו‡   – ‰‡מ˙  ב„˙  י„י‰ם  וחיזו˜ 

ועˆם ‰מˆו‰.

ב‰"ו  ‰רמב"ם  מ"˘  ‚ם  יובן  ועפי"ז 

"˘ל‡ ˜בע‰ ‰כ˙וב ‡ל‡ לחז˜ „˙ ‰‡מ˙" 

"ו‚רים  ‰‰לכ‰  ל‰˙חל˙  בי‡ור  ב˙ור 

˘‡ינן מכירין חייבין ל‰כין לבם ול‰˜˘יב 

ברע„‰  ו‚יל‰  ויר‡‰  ב‡ימ‰  ל˘מוע  ‡זנם 

חכמים  ‡פילו  בסיני.  בו  ˘ני˙נ‰  כיום 

חייבין  כול‰  ‰˙ור‰  כל  ˘יו„עים  ‚„ולים 

יכוין  כו'  י˙יר14‰  ‚„ול‰  בכוונ‰  ל˘מוע 

‰‚„ול  בחיבורו  „רכו  ˘‡ין  ‡ף  כו'",  לבו 

ל‰‡ריך בטעמים וכפי ˘‰˜˘ינו לעיל.

˘‰וˆרך  ‰טעם  „עי˜ר  י"ל  „מע˙‰ 

13) ור‡‰ ל˜ו"˘ חל"„ ע' 189 ‰ער‰ 20.

"חייבים  ‚„ולים  בחכמים  ˘כ˙ב ‰רמב"ם  ז‰   (14
לפנ"ז  כמ"˘  ול‡  י˙יר‰"  ‚„ול‰  בכוונ‰  ל˘מוע 
"ב‡ימ‰ ויר‡‰ ו‚יל‰ ברע„‰", י˘ לומר, כי ב˙חל˙ 
 ˙‡ ומבינים  מכירים  ˘‡ינם  ב‡ל‰  מ„בר  ‰‰לכ‰ 
‡זנם  ל‰˜˘יב  ˆריכים  ולכן  ‰נ˜ר‡ו˙,  ‰פר˘יו˙ 
ל˘מוע ב‡ימ‰ ויר‡‰ כו' (˘‰עי˜ר ‰ו‡ ר‚˘ ‰יר‡‰ 
מעˆם ‰˘מיע‰ ול‡ מ˙וכן ‰„ברים ‰נ˘מעים, ו‡ין 
ו‡ילו  ‰„ברים*),  ˙וכן  מבינים  כ˘ל‡  כוונ‰  ˘ייך 
בחכמים ‚„ולים ‰‡ימ‰ ויר‡‰ ‰ם ˙וˆ‡‰ מ˘מיע˙ 

(˙וכן) ‰פר˘יו˙ "בכוונ‰ ‚„ול‰ י˙יר‰".

לחם  (וראה  לשמוע"  יכול  שאינו  ב"מי  וע„"ז   (*

משנה שם הפירוש בזה). וראה לקמן הערה 71.

י

יינה של תורהיינה של תורה

במ‰ו˙ ענין ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙
ב' „ר‚ו˙ בבחיר˙ י˘ר‡ל ב˜ב"‰ / בבחיר‰ ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙ ‡ין מ˜ום ל˘ום 

בבחיר˙  „ר‚ו˙  ב'   / ו„ע˙  טעם  ˘ע"פ  בבחיר‰  „ר‚ו˙  ב'   / ‰‡לו˜ו˙  מן   ıחו „בר 

‰˜ב"‰ בי˘ר‡ל / "ובחר˙ בחיים"

(ע"פ ל˜ו"˘ חי"ט עמ' 279 ו‡ילך)

 ‰˙‡ ˙חי'  למען  בחיים  ובחר˙  ‚ו'  לפניך  נ˙˙י  ו‰טוב  "‰חיים  פר˘˙נו1:  בסיום 

כ‡„ם  בחל˜ ‰חיים,  ˘˙בחרו  לכם  מור‰  בחיים": "‡ני  ובר˘"י „"‰ "ובחר˙  וזרעך". 

‰‡ומר לחבירו בחר לך חל˜ יפ‰ בנחל˙י ומעמי„ו על חל˜ ‰יפ‰ ו‡ומר לו ‡˙ ז‰ ברור 

לך, ועל ז‰ נ‡מר2 ‰' מנ˙ חל˜י וכוסי ‡˙‰ ˙ומיך ‚ורלי, ‰נח˙ י„י על ‚ורל ‰טוב לומר 

‡˙ ז‰ ˜ח לך".

˘ל  יינ‰  ˘‰ו‡  ˘‡מרו  וע„  רבים,  סו„ו˙  רמוזים  ‰˙ור‰  על  ˘בפר˘"י  י„וע  ו‰נ‰ 

˙ור‰. וע"כ יל"ע בכו"כ פרטים בפר˘"י בענין ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙:

כ„ „יי˜˙, ˙˘כח ‡˘ר בר˘"י ז‰ י˘ ˘ינוי ל˘ון מרי˘‡ לסיפ‡, „ב˙חיל‰ כ˙ב "בחר 

ז‰  לומר ‡˙  ‚ורל ‰טוב  על  י„י  "‰נח˙  כ˙ב  ו‡ח"כ  לך"  ברור  ז‰   ˙‡ .  . יפ‰  חל˜  לך 

˜ח לך". „ברי˘ „בריו נ˜ט ל' "חל˜" ובסוף נ˜ט ל' "‚ורל"; ועו„ ˘‡ˆל ל' "חל˜" נ˜ט 

"ברור לך" ו‡ˆל ל' "‚ורל" נ˜ט "˜ח לך".

1) ל, יט.

2) ˙‰ילים טז, ‰.
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ומכ‡ן נר‡‰ ‡˘ר ר˘"י רומז לב' עניינים נפר„ים: ענין ‡' ‰מכונ‰ "חל˜", וענין ‡חר 

‰מכונ‰ "‚ורל".

◇ ◇ ◇

‰ענין יובן ע"פ ‰˜„מ‰ ˘י˘נם ב' מיני בחיר‰ ב˙ור‰-ובמˆוו˙:

ו‰מˆו‰  במעל˙ ‰˙ור‰  ב˘כלו  מ˙בונן  כ˘‰‡„ם  ו‰יינו,  ו„ע˙.  טעם  ע"פ  בחיר‰   (‡

על ‰‰בל ˘בעולם, ו‡זי ‰ו‡ בוחר בחיים. ב) בחיר‰ למעל‰ מטעם ו„ע˙. ˘י‰ו„י בוחר 

ב˜ב"‰ ובטוב בלי ˘ום ח˘בון וטעם כלל.

ו‰ן ‰נ‰ ב' ‰ל˘ונו˙ בפר˘"י:

‡. "בחר לך חל˜ יפ‰ . . ‡˙ ז‰ ברור לך" – ˜‡י על ‰בחיר‰ ˘ע"פ טעם ו„ע˙, ‡˘ר 

י„וע בענין "‡˘רינו מ‰ טוב חל˜נו" ˘"חל˜נו" ˜‡י על ‰עבו„‰ בטעם ו„ע˙3;

מ‰ם  ‡ח„  לכל  ו"חל˜ים",  „רכים  ˘ני  י˘נם  לך":  „"ברור  ב‡ופן  ‰י‡  זו  ובחיר‰ 

ו‰„ע˙  ע"פ ‰טעם  ובוררים   – בריר‰)  ˘ל  עניין  ˘ייכ˙  (˘‡חר˙ ‡ין  זול˙ו  ל‚בי  מעל‰ 

חל˜ ‡ח„ מרע‰ו.

י„וע  ‡˘ר  מטו"„.  ˘למעל‰  ‰בחיר‰  על  ˜‡י   – לך"  ˜ח  ז‰   ˙‡  .  . ‰טוב  "‚ורל  ב. 

ומובן ב˘כל ˘"‚ורל" ‰ו‡ למעל‰ מן ‰˘כל ו‰‰בנ‰, ˘‰‡„ם מ˘ליך ‡˙ ˘כלו ˘יחליט 

כפי ‰ור‡˙ ‰‚ורל;

ועל בחיר‰ זו ‡ומרים: "˜ח לך". ‡ין מ‰ לברור ‡ח„ מרע‰ו, כיון ˘לענין ‰˘ני ‡ין 

˘ום ˙פיס˙ מ˜ום כלל – וי˘ ‡ך ור˜ "ל˜ח˙" ‡˙ ‰‚ורל ‰טוב.

◇ ◇ ◇

בי‡ור ‰„ברים:

בחסי„ו˙4 מבו‡ר בטעם ז‰ ˘"„רך ר˘עים ˆלח‰" ובכלל בטעם ‰‡ „‰˘פע ‰נ˘פע 

מˆומˆם.  ב‡ופן  ‰י‡  ל˜„ו˘‰  ‰‰˘פע‰  ו‡ילו  ‚„ול,  בריבוי  ‰י‡  ו‰סט"‡  ל˜ליפ‰ 

ברˆונו,  ˘ל‡  כ˙פיו  ‡חר  ל˘ונ‡  „˘„י  כמ‡ן  "מ˜יף",  ב„רך  ‰י‡  ל˜ליפו˙  „‰‰˘פע‰ 

יכולים  ‡ינם  ˘ב„ין  ‰רי   – ח˘בון  ע"פ  יע˘ו  („ב‡ם  ח˘בון  ובלי  בריבוי  ‰"ז  וע"כ 

יו˙ר  בריבוי  ˘מ˜בלים  מ‰סעו„‰,  ‰˘יריים  ‰‡וכלים  ‰כלבים  וכמ˘ל  מ‡ומ‰).  ל˜בל 

מ‰מוזמנים ˘על ‰˘ולחן.

פנימי˙  ‰˘פע‰  ˘‰י‡  כיון  וח˘בון,  „ין  ע"פ  ‰י‡  ‰‰˘פע‰  ‰˜„ו˘‰  מˆ„  ו‡מנם, 

‰מ‚יע ל‰ם ב„ין, ע"כ כל „בר ‰ו‡ מחו˘ב ב˙כלי˙.

3) ר‡‰ סו„"‰ ‡˘רנו ˙רˆ"ו (נ„פס ‚ם בס‰"מ ˜ונטרסים ח"ב). ור‡‰ סו„"‰ ‡˘רנו ‰'˘"˙. ועו„.

4) ˙ור‰-‡ור רי˘ פר' ב˘לח. ובכ"מ.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

 ב 
„‰מˆו‰   ‡‰ ‰רמב"ם  „ל˘י'  יסו„,  יסי˜ 
‡ו  טעם  ל‡  ‰ו‡  ‰‡מ˙"   ˙„ "לחז˜  ‰י‡ 

˙וˆ‡‰ מן ‰מˆו‰ ‡ל‡ ‚ופ‰ ˘ל מˆו‰

(˜רוב  ב‰"ו  ל‰לן  „‰נ‰  בז‰,  ו‰נר‡‰ 

כ˙ב ‰רמב"ם:  זו)  „מˆו‰  לסיום ‰‰לכו˙ 

לבם  ל‰כין  חייבין  מכירין  ˘‡ינן  "ו‚רים8 

ויר‡‰  ב‡ימ‰  ל˘מוע  ‡זנם  ול‰˜˘יב 

בסיני.  בו  ˘ני˙נ‰  כיום  ברע„9‰  ו‚יל‰ 

כל ‰˙ור‰  ˘יו„עים  חכמים ‚„ולים  ‡פילו 

כול‰ חייבין ל˘מוע בכוונ‰ ‚„ול‰ י˙יר‰. 

ומי ˘‡ינו יכול ל˘מוע מכוין לבו ל˜רי‡‰ 

 ˙„ לחז˜  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ˜בע‰  ˘ל‡  זו 

ב‰  נˆטו‰  ע˙‰  כ‡ילו  עˆמו  ויר‡‰  ‰‡מ˙ 

‰ו‡  ˘ליח  ˘‰מלך  ˘ומע‰  ‰‚בור‰  ומפי 

ל‰˘מיע „ברי ‰‡ל".

במ‰  ל‰בין  ˆריך  כ‡ן  ‚ם  ולכ‡ור‰ 

˜בע‰  "˘ל‡  זו  מˆו‰  בטעם  ˘‰‡ריך 

עˆמו  ויר‡‰  לחז˜ „˙ ‰‡מ˙  ‰כ˙וב ‡ל‡ 

‰‚בור‰  ומפי  ב‰  נˆטו‰  ע˙‰  כ‡ילו 

מ‰   22 ‰ער‰   189 ע'  חל"„  ל˜ו"˘  ר‡‰   (8
˘‰עירו ˘ב„פוס רומי רמ ו˜ו˘ט‡ רסט נר‡‰ ˘‡ין 
בז‰: ‡) ‰˙יבו˙  ו˘ני ‡ופנים  כ‡ן ‰˙חל˙ ‰‰לכ‰, 
ל‰˙יבו˙  ב‰מ˘ך  ב‡ו˙  מכירין"  ˘‡ינן  "ו‚רים 
לועזו˙"  ˘ם  ˘י˘  "‡ע"פ  ˘לפנ"ז  ‰‰לכ‰  ˘בסוף 
כו'",  לבם  ל‰כין  "חייבין  ‰י‡  ‰‰לכ‰  ו‰˙חל˙ 
˘‡ינן  ו‚רים  לועזו˙  ˘ם  ˘י˘  "‡ע"פ  ‰˙יבו˙  ב) 

מכירין" ‰ן ‰˙חל˙ ‰ענין.

‡בל לכ‡ור‰ בכל ‡ופן ‡ף ˘י"ל „חייבין ˜‡י על 
כ‡ו"‡, עי˜ר ‰‰„‚˘‰ ‰י‡ על ‡ל‰ ˘‡ינם מכירים. 

ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 14.

ברכו˙  ע"פ  לכ‡ור‰ ‰ו‡   – ברע„‰   .  . ב‡ימ‰   (9
כב, ‡. ‡בל ˘ם ‰ו‡ בכמ‰ ˘ינויים. – ור‡‰ ל˜ו"˘ 

חל"„ ˘ם ‰ער‰ 23.

ל‰˘מיע „ברי  ˘ליח ‰ו‡  ˘‰מלך  ˘ומע‰ 

ב‡ופן  ‰מˆו‰  טעם  ‰סבר˙  ו‰רי   – ‰‡ל" 

וב‡ורך כז‰ ‰ו‡ „בר בל˙י ר‚יל בספרו10, 

בספרו  [מ˘‡"כ  ‰לכו˙"  "‰לכו˙  ספר 

מור‰ ‰נבוכים].

‰רמב"ם  „ל˘יט˙  לומר,  נר‡‰  ול‰כי 

 ˙„ "לחז˜  ˘‰י‡  ‰מˆו‰,  ˘ל  זו  ענינ‰ 

ו‰"חפˆ‡"  ‰מˆו‰  ˙וכן  ‰ו‡  ‰‡מ˙" 

˙ריב)  (מˆו‰  ‰חינוך  בספר  „‰נ‰  ˘ל‰. 

˘ל  עי˜רן  ˘כל  לפי  ‰מˆו‰,  "מ˘ר˘י  כ' 

מכל  יפר„ו  וב‰  ‰˙ור‰,  ‰י‡  י˘ר‡ל  עם 

˙ענו‚  ע„  לחיי  זוכין  ל‰יו˙  ול˘ון  ‡ומ‰ 

על  בנבר‡ים,  ‰ימנו  למעל‰  ˘‡ין  נˆחי 

כן ב‰יו˙ כל עי˜רן ב‰ ר‡וי ˘י˜‰לו ‰כל 

„ברי‰  ל˘מוע  ‰זמנים  מן  ‡ח„  בזמן  יח„ 

‡נ˘ים  ‰עם  כל  ב˙וך  יוˆ‡  ‰˜ול  ול‰יו˙ 

‰ז‰  ‰רב   ıיבו˜‰ מ‰  ל‡מר  וטף  ונ˘ים 

‰˙˘וב‰  ו˙‰י‰  כולנו,  יח„  ˘נ˙˜בˆנו 

עי˜רנו  כל  ˘‰י‡  ‰˙ור‰  „ברי  ל˘מוע 

לספר  כך  מ˙וך  ויבו‡ו  ו˙פ‡ר˙נו,  ו‰ו„נו 

‰כל  ויכניסו  ערכ‰  ו‰ו„  ˘בח‰  ב‚ו„ל 

בלבם ח˘˜‰, ועם ‰ח˘˜ ב‰ ילמ„ו ל„ע˙ 

‡˙ ‰˘ם ויזכו לטוב‰ וי˘מח ‰' במע˘יו, 

‰מˆו‰  בז‡˙  בפירו˘  ˘כ˙וב  וכענין 

לפי  כלומר:   ."'‰  ˙‡ ויר‡ו  ילמ„ו  ולמען 

‰י‡  ‰מˆו‰  ˘ל  ‰"חפˆ‡"  ‰חינוך  „ע˙ 

ר˜  י˘ר‡ל,  עם  ˘ל  ‰‰˙˜בˆו˙  עˆם 

˘י˙˜בˆו  ˘ע"י  ˘ל ‰מˆו‰ ‰י‡  „מטר˙‰ 

וז‰  ‰י˘ר‡ל   ˙‡ ‰‡ומו˙  על  י˘בחו  יח„ 

י‚רום ˘עם ‰ח˘˜ "ילמו„ ל„ע˙ ‡˙ ‰˘ם 

„ל„ע˙  נר‡‰  ‡ך  ‰˘ם".   ˙‡ ויר‡ו   .  .

"ספר",  וסיומי  "‰לכ‰"  סיומי  ב‡יז‰  לב„   (10
כו'  ב˙י˜ון ‰„עו˙  ו˙וכנן  מˆו˙  ˘ל  טעמן  ˘מוסיף 

(ר‡‰ רמב"ם סוף ‰ל' ˙מור‰).
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"פר˘יו˙  ˘˜ורין  ל‰סביר  כ‡ן  ‰רמב"ם 

ומחז˜ו˙  במˆו˙  ‡ו˙ן  מזרזו˙  ˘‰ן 

י„י‰ם ב„˙ ‰‡מ˙" – ˘‰רי „רך ‰רמב"ם 

ב‡יזו  ‰„נו˙  ‰‰לכו˙  (ב˙חל˙  ל‰˜„ים 

‰˜יˆור  ב˙כלי˙  ‰מˆו‰  ˙וכן  ר˜  מˆו‰) 

 .˘"˜ ‰ל'  רי˘  רמב"ם  ל„ו‚מ‡  [ר‡‰ 

ב‰מ˘ך  ו‡ח"כ  ובכ"מ2],  ˙פל‰.  רי˘ ‰ל' 

‰פר˜ (פר˜ים) לב‡ר פרטי'. ו‡מ‡י ˘ינ‰ 

פר˘יו˙  ˘ל  ˙וכנן  ופיר˘  מ„רכו  כ‡ן 

‰˙ור‰ ומטר˙ ˜רי‡˙ן במעמ„ ‰˜‰ל, ול‡ 

פר˘יו˙  ב‡זני‰ם  "ול˜רו˙  ב˜יˆור  כ˙ב 

בספר  ל˘ונו ‰מ˜וˆר  מן ‰˙ור‰" [ויעויי' 

פר˘יו˙   ˙ˆ˜ "ול˜רו‡  טז  מ"ע  ‰מˆו˙ 

‰מˆו˙  ובמנין  ב‡זני‰ם".  ˙ור‰  ממ˘נ‰ 

ברי˘ ספר ‰י„: ל‰˜‰יל ‡˙ ‰עם ל˘מוע 

רל "ב˜רו‡  מ"ע  סמ"‚  ור‡‰  כו'.  ‰˙ור‰ 

ל‡חרי  ˘‚ם  ובפרט  ‰˙ור‰"].   ˙‡ ‰מלך 

‡ו˙ן  מזרזו˙  ˘‰ן  ("פר˘יו˙  ז‰  ˙י‡ור 

ל‡ילו  וי„וע  מבורר  ‡ין  כו'")  במˆו˙ 

ל˜מן  לפר˘  ו‰וˆרך  ‰כוונ‰,  פר˘יו˙ 

למ‰  ו‡"כ  ˜ורין,  פר˘יו˙  ‡ילו   (‚"‰)

ו‰"ז  כ‡ן,  ‡לו  ˙יבו˙  ל‰וסיף  ‰וˆרך 

כפל3.

˘ל  עי˜ריים  פרטים  ˘˘‡ר  [ובפרט   

זו,  ˜רי‡‰  ˘ל  ומ˜ומ‰  (זמנ‰  ‰מˆו‰ 

‰רמב"ם  ‰זכיר  ל‡  ‰˜ור‡)  ‰ו‡  ומי 

ל‰לן  כ˙בם  ‡ל‡   ,(‡"‰) זו  ב‰לכ‰  כלל 

במוˆ‡י  ˜ורין  ‰יו  "‡ימ˙י   –  '‚ ב‰לכ‰ 

ו‰מלך  כו'  ‰סכו˙  ח‚  ˘ל  ‰ר‡˘ון  יו"ט 

2) ור‡‰ רי˘ ‰ל' ח‚י‚‰.

‰˙יבו˙  ‰בי‡  ל‡  מ‰כ˙וב  ˘ב‰ר‡י'  ובפרט   (3
(ור‡‰  ב"ו‚ו'"  רמזו  ור˜  "˙˜ר‡ ‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙" 
ח‚י‚‰  ל‰ל'  ˘ב‰כו˙ר˙  ול‰עיר  בפנים).  ל˜מן 
‡ף  ‰פר˘יו˙,  ו˘מיע˙  ˜רי‡˙  ע"„  כלל  ‰זכיר  ל‡ 

˘‰זכירן במנין ‰מˆו˙ ובס‰מ"ˆ, כנ"ל בפנים.

‰יו  ‰נ˘ים  ובעזר˙  ב‡זני‰ם  ˘י˜ר‡  ‰ו‡ 

‰ו‡  "מ‰יכן  ‚ם  מפרט  (ו˘ם  כו'"  ˜ורין 

˘‰ו‡  מן ‰˙ור‰  פרטי ‰פר˘יו˙  ˜ור‡" – 

˜ור‡), ‡ף ˘פרטים ‡ל‰ מפור˘ים בכ˙וב 

י˘ר‡ל  כל  בבו‡  ‰סכו˙,  ("בח‚  ˘‰בי‡4 

יבחר  ‡˘ר  במ˜ום   ,‡"‰ פני   ˙‡ לר‡ו˙ 

ל‡  ‰פר˘יו˙  ˙וכן  ו‡ילו   – ‚ו'")  ˙˜ר‡5 

נ˙פר˘ בכ˙וב ול‡ נ‡מר ‡ל‡6 "˙˜ר‡ ‡˙ 

מי„  מפר˘  ז‰  ר˜  ובכ"ז  ‰ז‡˙",  ‰˙ור‰ 

ב˙חיל˙ ‰‰לכ7‰].

ח‚  ‰זכיר  ל‡   ‡"‰ כ‡ן  ˘ברמב"ם  ל‰עיר   (4
(‡בל  ˘ב‰כ˙וב  ‰פרטים  ˘‡ר  ˘כ˙ב  ‡ף  ‰סוכו˙, 
"בח‚  ˙יבו˙  ˘‰ע˙י˜  מ‰  על  ˘סמך  לומר  ˜רוב 
זמנ‰  כ'  ˘ם  ובס‰מ"ˆ  ˘‰בי‡).  ב‰כ˙וב  ‰סוכו˙" 
(במוˆ‡י  סוכו˙  ˘ל  ‰˘ני  ביום  ‰עם   ˙‡ "ל‰˜‰יל 
"בח‚  ח‚י‚‰  ל‰ל'  ב‰כו˙ר˙  וכ"כ  ˘מיט‰)". 
ויל"ע  ˘ם.  ‰מˆו˙  במנין  ‰˘מיטו  ‡בל  ‰סוכו˙". 

ב˘ינויי ‰ל˘ונו˙ ‰נ"ל. ו‡כ"מ.

 – מ"ח  פ"ז  סוט‰  ו˙וי"ט  ע‰"פ  חז˜וני  ר‡‰   (5
בפרטיו˙  ור‡‰  ˜ור‡.  ˘‰מלך  ילפינן  ˘מ"˙˜ר‡" 
‰˜‰ל  ובמˆו˙  מ‰כ˙ובים  ילפו˙ו˙  לכמ‰  בנו‚ע 
˘ם.  וב‰ערו˙  ו‡ילך   187 ע'  חל"„  ל˜ו"˘   – בכלל 

‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ערך ‰˜‰ל. ו˘"נ.

כנ"ל  מ‰כ˙וב,  ‰רמב"ם  ‰ע˙י˜  ל‡  ז‰  ו‚ם   (6
‰ער‰ 3.

˙יכף  לכו˙בו  ‰וˆרך  ˘‰רמב"ם  לומר  ו„וח˜   (7
 ˙‡ "˙˜ר‡  ‰כ˙וב  ל˘ון  ˘פ˘טו˙  כיון  ב‰"‡, 
ˆריכים  [˘לכן  ‰˙ור‰  כל  מ˘מעו  ‰ז‡˙"  ‰˙ור‰ 
בפר˘"י  יח. ‰וב‡  יז,  ˘ופטים  (ספרי  מיוח„  לימו„ 
"מ˘נ‰  ר˜  ˘˜ורין   ((‡ (מ‡,  ˘ם  סוט‰  למ˘נ‰ 
פערל‡  ‰רי"פ  בי‡ור  ב‡רוכ‰  ור‡‰  בלב„".  ˙ור‰ 
 ˜"˙‰ ˘ל„ע˙  יו"„,  פר˘‰  ח"‚  רס"‚  לס‰מ"ˆ 
ב‰˜‰ל,  ‰˙ור‰  כל  ˜ורין  ‰יו   – (ועו„)  ˘ם  בספרי 
ע"˘ ב‡רוכ‰] – כי לז‰ ‰י' מספי˜ לכ˙וב "ול˜רו˙ 
מור‰  כבר  ז‰  ˘ל˘ון  מן ‰˙ור‰"  פר˘יו˙  ב‡זני‰ם 
ל‰וסיף  ‰וˆרך  ול‡  ‰˙ור‰,  כל  ל˜ר‡  חיוב  ˘‡ין 
במˆו˙  ‡ו˙ן  מזרזו˙  ˘‰ן  "פר˘יו˙  ‰‡ריכו˙  כל 

ומחז˜ו˙ י„י‰ם ב„˙ ‰‡מ˙".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ב˜ליפ‰  ˘נ˘פע  ‰רב  ‰˘פע  על  מוו˙רים  ˘‰ם  „י˘ר‡ל,  ‰‚„ול‰  ‰מעל‰  וזו‰י 

ובסט"‡, ובוחרים ב‰˘פע‰ ‰מˆומˆמ˙ ˘מˆ„ ‰˜„ו˘‰.

ומ„וע ב‡מ˙ בוחרים י˘ר‡ל ב˜„ו˘‰, ‰נ‰ בז‰ י˘ ב' בי‡ורים:

וי˙‚ל‰ ‡יך  ייפס˜  ו‡ח"כ ‰ו‡  ˘ע‰,  לפי  ר˜  לר˘עים ‰ו‡  ˘ריבוי ‰‰˘פע‰  כיון   .‡

ע˜יב‡5:  רבי  וכמ‡מר  עˆום.  בריבוי  ˙‰י‰  לˆ„י˜ים  ול‡י„ך ‰‰˘פע‰  ממ˘;  מוו˙  ‰ם 

‡ם לעוברי רˆונו כך – לעו˘י רˆונו על ‡ח˙ כו"כ;

מן  מעט  ל˜בל  יו˙ר  ˘˘ו‰  ח˘בון  ˘עו˘‰  ו„ע˙.  טעם  ע"פ  בחיר‰   ‰"‰ זו  בחיר‰ 

‰˜„ו˘‰ עכ˘יו – כיון ˘לע˙"ל י‰י‰ ‰עי˜ר ב˜„ו˘‰. וז‰ו ˘מרמז ר˘"י ב"חל˜ ‰יפ‰ 

. . ברור לך".

ול‡   – רˆון ‰עליון  פנימיו˙  ו‰י‡  מˆ„ ‰˜„ו˘‰,  ˘‰‰˘פע‰ ‰מˆומˆמ˙ ‰י‡  כיון  ב. 

כמו ‰‰˘פע‰ ל˜ליפ‰ ˘‰י‡ "כמ‡ן „˘„י ב˙ר כ˙פוי"6. ‰‰˘פע‰ ל˜„ו˘‰ ‰י‡ "ב‡ור פני 

מלך חיים", ולכן ‡ף ˘‰י‡ מˆומˆמ˙ ‰"‰ ע„יפ‰ וחביב‰ מכל ‰ריבוי ˘נ˘פע ל˜ליפ‰ –

ומבכר  בוחר  ˘י‰ו„י  ז‰  ו„ע˙.  מטעם  למעל‰  ו‰י‡  ח˘בון,  ע"פ  ‡ינ‰  זו  בחיר‰ 

מˆ„  ‰"ז  ‰‡מ˙,  ˘כ"‰  מפני  ‡ל‡  עי"ז,  לו  ˘˙‰י'  ˙ועל˙  ב‚לל  ל‡  ו‡לו˜ו˙  ˜„ו˘‰ 

‰"‚ורל" ˘בנ˘מ‰; וע"כ ל‡ ˘ייכ‡ בי' ל˘ון בריר‰, „בעניו ‡ין לרע ˘ום ˙פיס˙ מ˜ום, 

ועל-כן ‡מר "‚ורל ‰טוב . .˜ח לך", ˘י˜ח ויבי‡ ‡˙ ‰„ר‚‡ ‰נפל‡‰ ‰זו ‡ליו בפנימיו˙, 

˘י˙נ‰‚ על פי‰ בכל ‡ורחו˙ חייו במע˘‰, ב„יבור ובמח˘ב‰.

◇ ◇ ◇

 – ‚ו'"  בחיים  ובחר˙  ‚ו'  לפניך  נ˙˙י  ו‰מו˙  "‰חיים  בפירו˘:  נ‡מר  בכ˙וב  וב‡מ˙ 

ו‰יינו לכ‡ור‰ ‰„ר‚‡ ‰‡' „"ברור לך". ו‡ף ˘ר˘"י מוסיף ‡˙ ‰„ר‚‡ „"˜ח לך" ‡י"ז 

˘ל "˜ח  נוספ˙  נרמז‰ „ר‚‡  ˘בכ˙וב  ˘ר˘"י ‡ומר  ור˜  בכ˙וב,  ˘ז‰ו ‰פירו˘ ‰פ˘וט 

לך"7. ו‡"כ בפסו˜ „י„ן ‰„ר‚‡ ˘ע"פ טעם ו„ע˙ ‰י‡ ‰עי˜ר.

י˘נם  ז‰)  בפסו˜  (‰מבו‡ר  „בענין ‰בחיר‰ ‰חפ˘י˙  ב‰˜„מ‰  יובן  ‰„ברים,  בי‡ור 

˘ני עניינים:

˘לו  ˘עˆם ‰נ˘מ‰  מפני  ‰"ז  ב‡לו˜ו˙,  לבחור  ‡˙ ‰י‰ו„י  ‰ענין ‰מבי‡  ˘ור˘   .‡

‰י‡ ח„ עם ‰˜ב"‰.

5) נ„רים נ, סע"ב. מכו˙ בסופ‰.

6) ˙ני‡ פכ"ב.

‚ורל  על  י„י  – ‰נח˙  ‚ורלי  ˙ומיך  וכוסי ‡˙‰  חל˜י  מנ˙   '‰ נ‡מר  ז‰  "ועל  ˘כ˙ב  ר˘"י  בל'  ומ„ויי˜   (7
ז‰  ענין  נ‡מר" „כביכול ‚ם  ז‰  ו‰˜„ים "ועל  פסו˜ ‡חר,  על  ז‰  ˘פיר˘  ו‰יינו  לך",  ז‰ ˜ח  לומר ‡˙  ‰טוב 
"כ‡„ם  פר˘"י  כב˙חיל˙  ‰ו‡  „י„ן  בפסו˜  ‰פ˘וט  ˘‰פירו˘  בוו„‡י  ‡בל  ב‰רחב‰.  ‰ו‡  ו˘ם  כ‡ן  רמוז 

‰‡ומר לבנו . . ומעמי„ו על חל˜ ‰יפ‰ ו‡ומר לו ‡˙ ז‰ ברור לך".



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˘מעו˙ ‰ענין „חפ˘יו˙ ‰בחיר‰ ב„ר‚‡ זו (˘ב‰ לכ‡ור‰ ל‡ ˘ייך לומר ˘‰נ˘מ‰ 

‰בחיר‰ ו‰‰˙˜˘רו˙  ˙בחר במ˘‰ו ‡חר חוı מ‡לו˜ו˙, ומ‰ו "בחיר‰ חופ˘י˙" בז‰) –̆ 

‰י‡  ‰בחיר‰  ‡ל‡  ב‡לו˜ו˙,  ˘י˘  ומעל‰)  (טעם  ‰כרח  מˆ„  ‡ינו  ב˜ב"‰  י‰ו„י  ˘ל 

"חופ˘י˙", ‡ך ור˜ מˆ„ עˆמ‰ ˘ל ‰נ˘מ‰ ול‡ מ˘ום טעם ‡חר.

„‡ם ‰בחיר‰ ‰י‡ מטעמים ‡חרים, ‡זי (‡) ‰‰˙˜˘רו˙ ‰י‡ ב‰‚בל‰ (מו‚בל˙ בטעם 

˘כביכול  כיון  ב‡מ˙,  חופ˘י˙  בחיר‰  ז‰  ו(ב) ‡ין  ב˜ב"‰);  ל‰˙˜˘ר  ˘ב‚לל‰ ‰חליט 

‰טעם ו‰מעל‰ ˘ב‡לו˜ו˙ מכריחים ‡ו˙ו לבחור.

עˆמ‰  מˆ„  ‰חליט‰  ˘כך  ‰נ˘מ‰,  עˆם  מˆ„  ור˜  ‡ך  ‰י‡  ‰בחיר‰  זו  ב„ר‚‡  ו‡"כ 

לבחור ב˜ב"‰. ומ˘ום כן, כלפי ‰נ˘מ‰ ב„ר‚‡ זו – כל „בר ‡חר כ‡ילו ‡ינו במˆי‡ו˙ 

כלל.

‰רˆון  וניכר  מ˙‚ל‰  „‡ימ˙י  ‰‡„ם.  ב˘כל  ב‚ילוי  ב‡‰  זו  נפל‡‰  ˘„ר‚‡  ‡יך  ב. 

˘ל  ‡ח˙  „רכים,  ב'  לנ‚„ו  עומ„ים  בפועל  כ‡˘ר  ר˜   – ב‡לו˜ו˙  ‰י‰ו„י  ˘ל  ‰פנימי 

˘ייכו˙ו  ומ˙‚ל‰  נו„ע  ‡זי  בחיים",  "ובחר˙  מ˜יים  ו‰ו‡  "מוו˙",  ˘ל  ו‡ח˙  "חיים" 

ל"חיים" ולטוב.

וענין ז‰ ˘ייך „ו˜‡ ב˘כל ‰‡„ם ˘יכול למˆו‡ מעלו˙ בב' ‰„רכים, ועם ז‡˙ לברור 

לו ‡˙ ‰חל˜ ‰יפ‰ – "ובחר˙ בחיים".

לפניך  נ˙˙י  מˆ„ ‰˘כל, "ר‡‰  ענין ‰בחיר‰ ‰ב‡  בפירו˘ ‡˙  בפסו˜  כ˙ב  כן  מ˘ום 

˙ור‰, ‰בי‡ ‚ם  ˘ל  יינ‰  בר˘"י,  ו‡˙ ‰רע". ‡בל  ו‡˙ ‰טוב ‡˙ ‰מו˙  ‰יום ‡˙ ‰חיים 

בעומ˜ יו˙ר ‡˙ ‰˘ור˘ לענין ‰בחיר‰ ˘‰ו‡ מˆ„ ‰"‚ורל" ˘בנ˘מ‰ ‰בוחר ב‡לו˜ו˙ 

ב‡ופן ˘ל "˜ח לך" – ˘‡ין ˘ום „בר חוı מן ‰‡לו˜ו˙.

◇ ◇ ◇

(„"‰כל  בסוף ‰פר˘‰  וז‰ו ‰רמז  ר‡˘-‰˘נ8‰,  לעולם ˜ו„ם  ניˆבים ˜ור‡ים  פר˘˙ 

‰ולך ‡חר ‰חי˙ום9") לעניינו ˘ל ר"‰:

עבו„˙ ‰יום „ר"‰ ‰י‡ ‰ב˜˘‰ מ‰˜ב"‰ ˘יבחור בי˘ר‡ל, וכמו ˘‡ומרים ומב˜˘ים 

˜ו„ם ˙˜יעו˙ "יבחר לנו ‡˙ נחל˙נו ‡˙ ‚‡ון יע˜ב ‡˘ר ‡‰ב סל‰"10 – ˘בבחיר‰ י˘נם 

ב' עניינים (ע"„ ‰נ"ל):

טעם, ‡ל‡  מ˘ום  ל‡  י˘ר‡ל  בנ˘מו˙  בוחר  בעˆמו˙ו  ב‰‡ „‰˜ב"‰  ˘ור˘ ‰בחיר‰ 

8) ל˜וטי-˙ור‰ רי˘ פר˘˙נו. ע"פ ˙ו„"‰ ˜ללו˙ מ‚יל‰ ל‡, ב. טו˘ו"ע ‡ו"ח ס˙כ"ח ס"„.

9) ברכו˙ יב, ‡.

10) ˙‰לים מז, ‰.

טז

ב‚„ר מˆו˙ ‰˜‰ל
מיוח„  „‚„ר  ויסי˜  וטעמ‰,  זו  מˆו‰  ב‰‚„ר˙  ‰רמב"ם  ל˘ונו˙  ב‡ריכו˙  י„˜„˜ 

למˆו‰ זו – ˘‰כוונ‰ ˘ב‰ ‰וי חל˜ מ‚וף ‰מˆו‰ ממ˘

 ‡ 
י˜„ים ל„˜„˜ בל' ‰רמב"ם בבו‡ו ל‰‚„יר 

‰מˆו‰

כ˙ב ‰רמב"ם רפ"‚ מ‰ל' ח‚י‚‰: מˆו˙ 

ע˘‰ ל‰˜‰יל כל י˘ר‡ל ‡נ˘ים ונ˘ים וטף 

פר˘יו˙  ‰˙ור‰  מן  ב‡זני‰ם  ול˜רו˙  וכו' 

ומחז˜ו˙  במˆו˙  ‡ו˙ן  מזרזו˙  ˘‰ן 

וילך   – (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  ‰‡מ˙1  ב„˙  י„י‰ם 

 ˙„" ‰ל˘ון  ˘ל  ‰ר‡˘ון  ב‰לכ‰  במ˜ור  יל"ע   (1
ב‰"ו)  (ול˜מן  זו  ‰לכ‰  ‰רמב"ם  ˘כו˙ב  ‰‡מ˙" 
ובעו„ כמ‰ מ˜ומו˙ (‰ל' חמı ומˆ‰ פ"ז ‰"„; ‰ל' 
מ˙נו˙ עניים פ"י ‰"‡; ‰ל' מלכים ספ"„, ˘ם פי"ב 

 .(‡"‰

˘נ˙  במוע„  ˘נים  ˘בע   ı˜מ ו‡ילך)  י  ל‡, 

‰˘מט‰ בח‚ ‰סכו˙ . . ‰˜‰ל ‡˙ ‰עם . . 

ב˘עריך ו‚ו'".

˘‰‡ריך  במ‰  יל"ע  לכ‡ור‰  ו‰נ‰, 

„‰מ˜ור לעˆם ˙יב˙ "„˙" ‰ו‡ בחז"ל - ר‡‰ סוכ‰ 
פסחים (ˆו, ‡) "בו (פסח)  (בסופ‰) "‰מיר‰ „˙‰", 
‡בו˙ינו",   ˙„" רפמ"‡  פ„ר"‡  פוסל˙",   ˙„ ‰מר˙ 
"„˙י‰ם  ‰ל˘ון  ח)   ,‚ (‡ס˙ר  ב˜ר‡  ˘נמˆ‡  [ומ‰ 
ר˜  ל‰ם  ˘י˘  בנ"י  ˘על  ז‰  ˘מעˆם  ‰רי  ˘ונו˙", 
"„˙" ‡ח˙ נ‡מר ‰ל˘ון "„˙ו˙" ל˘ון רבים – מוכח 
(ר‡‰  "מנ‰‚"  ‰ו‡   "˙„" פירו˘  ˙ור‰  „בל˘ון 

˙ר‚ום ל‡ס˙ר ˘ם)].

לפני  נמˆ‡  לכ‡ור‰ ‡ינו  "„˙ ‰‡מ˙"  ז‰  ל'  ‡בל 
 – כ‚)  כ,  מ"‰,   .‚ (מ"„,  ובכוזרי  ‰רמב"ם.  ˘לפני 
˙ר‚ם  ˘מו‡ל  ר'  (˘בנו  ˙יבון  י‰ו„‰ ‡בן  ר'  ˙ר‚ום 

‰מו"נ כו' בזמן ‰רמב"ם) – נמˆ‡ "„˙ ‰‡מ˙י˙".

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



פניניםפנינים

‡יך מס˙˙ר "‚ילוי" 
ב˙וך "‰ס˙ר"?

ו‡נכי ‰ס˙יר ‡ס˙יר פני ביום ‰‰ו‡

(ל‡, יח)

כו˙ב  בר‡˘י˙)  (ר"פ  יוסף  יע˜ב  ˙ול„ו˙  בספר 
˘‡ם  זל‰"‰  טוב]  ˘ם  [‰בעל  ממורי  "˘מע˙י 
‡ין  ˘ם,  מס˙˙ר  ‰ו‡  ברוך  ˘‰˜„ו˘  ‰‡„ם  י„ע 
˘כ˙וב  וז‰ו  פועלי ‡ון.  כל  נ˙פר„ו  כי  ז‰ ‰ס˙ר‰ 
"ו‡נכי ‰ס˙ר ‡ס˙יר פני מ‰ם", ר"ל ˘יס˙יר מ‰ם, 
זו".  ב‰ס˙ר‰  ˘ם  ‰ו‡  ברוך  ˘‰˜„ו˘  י„עו  ˘ל‡ 
˘‰‰ס˙ר  פירו˘ו  פני"  ‡ס˙יר  ˘"‰ס˙יר  ו‰יינו, 

עˆמו מוס˙ר, ע„ ˘ל‡ מור‚˘ ˘י˘ "‰ס˙ר".

ו‡ילך)  סע"‡  מח,  (בחו˜ו˙י  ˙ור‰  בל˜וטי  ו‰נ‰, 
‰ענינים ‰מבו‡רים  מב‡ר כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע,̆ 
וז‰  ברכו˙",  ר˜  ‡ינם  ‰‡מ˙  "לפי  ‰נ‰  ב˙וכח‰, 
˘ברכו˙  מ˘ום  ‰יינו  ‰ברכ‰,  כ‰יפך  ‰ם  ˘נר‡ים 
‡לו ‰ם ממ˜ום ‚בו‰ מ‡ו„ "מבחי' ס˙ום". ועפ"ז 
‰רי  ‡ס˙יר",  ‰ס˙ר  "ו‡נכי  ˘‚ם  בעניננו,  מובן 

"לפי ‰‡מ˙" ‰ו‡ ברכ‰ נעלי˙.

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים ‰מבו‡ר בספרי חסי„ו˙ 
על  ו‰מס˙יר  [‰מכס‰  ‰מסך  ˘ר˘  ˘"ב‡מ˙ 
ל‰ס˙יר  ‰כח  בו  י˘  ˘לכן  מ‡„,  ‚בו‰  ‰˜„ו˘‰] 
ול‰עלים" („רך מˆוו˙יך (ל‰ˆמח ˆ„˜) ˜כח, ב, ור‡‰ 
‚ם ˙ור˙ ˘לום עמ' 148, ובכ"מ). ו‰יינו, ˘כח ‰‰ס˙ר 

יו˙ר  ‚בו‰  מבחינ‰  מ˜ורו  ‡ל˜ו˙  על  ו‰‰עלם 
מענין ‰‚ילוי, כי ז‰ עˆמו ˘י˘ בו כח ל‰עלים על 

‡ור ‰˜„ו˘‰ ‰"ז ר‡י' ˘‰ו‡ נעל‰ יו˙ר ממנו.

על  וכיסוי  ‰˙עלמו˙  י˘  ˘כ‡˘ר  ונמˆ‡, 
˜„ו˘‰ ‰נ‰ ב‡מ˙ י˘ כ‡ן ‚ילוי "כח ‰‰˙עלמו˙" 
‰‚ילוי.  מכח  יו˙ר  נעל‰  כח  ˘‰ו‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל 
מור‚˘  ו‡ין  מוס˙ר,  עˆמו  ‰‰ס˙ר  כ‡˘ר  ועפ"ז, 
עו„  נעל‰  כח  ‚ילוי  ב‡מ˙  כ‡ן  י˘  ‰ס˙ר,  ˘‰ו‡ 

יו˙ר.

כי  ‡ס˙יר",  ‰ס˙ר  ב"ו‡נכי  ‰ברכ‰  ‚ו„ל  וז‰ו 
מ‰˜ב"‰   – מ"‡נכי"  ‰ו‡  ‡ס˙יר"  ‰"‰ס˙ר  ‚ם 

על  ‰עלם  בז‰  ˘‡ין  ר˜  ל‡  ובמיל‡,  בעˆמו. 
‡ל˜ו˙, ‡ל‡ ‡„רב‰, כ‡˘ר מ˙בוננים מ‰ו ב‡מ˙ 
ענין "‰ס˙ר ‡ס˙יר" מ‚לים ˘ע"י ‰"‰ס˙ר ‡ס˙יר" 
יו˙ר  נעל‰  ענין  ˘‰ו‡  מ‡ו„",  "‚בו‰  ענין  נ˙‚ל‰ 

מכח ‰‚ילוי ˘ל ‡ל˜ו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 193 ו‡ילך) 

‚ם ‡ם ל‡ ˘כח, 
י˘ לעיין ב˘ו"ע!

וילך מ˘‰ וי„בר ‡˙ ‰„ברים ‰‡ל‰ ‡ל 
כל י˘ר‡ל

(ל‡, ‡)

ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל מפר˘ "וילך מ˘‰" – 
˘˜ו„ם  ו‰יינו,  בי˙ ‡ולפנ‡",  למ˘כן  מ˘‰  "ו‡זל 

˘לימ„ מ˘‰ ‡˙ י˘ר‡ל, ‰ס˙כל ˙חיל‰ ב˙ור‰.

ומז‰ רו‡ים „בר נפל‡:

‰˘כח‰,  ענין  מו˘לל  ‰י'  רבינו  מ˘‰  ‡ˆל 
˙ור‰  למ„  מ˘‰  ‰י'  "ב˙חיל‰  רז"ל  וכמ‡מר 
לח,  (נ„רים  במ˙נ‰"  לו  ˘ני˙נ‰  ע„  ומ˘כח‰, 
סע"‡). ו‡פילו ˙למי„ו י‰ו˘ע, זכר ‡˙ כל ˙למו„ו, 

ל‚ן  רבינו  מ˘‰  ˘נפטר  "ב˘ע‰  ב‚מר‡  כ„‡י˙‡ 
˘י˘  ספי˜ו˙  כל  ממני  ˘‡ל  לי‰ו˘ע  לו  ע„ן ‡מר 
לך, ‡מר לו, רבי, כלום ‰נח˙יך ˘ע‰ ‡ח˙ ו‰לכ˙י 

למ˜ום ‡חר" (˙מור‰ טז, ‡).

‡ˆל  ‰יו  ‰˙ור‰  עניני  ˘כל  למרו˙  ומ"מ, 
מ˘‰ ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙, מ"מ כ‡˘ר ‰וˆרך ללמ„ 
בי˙  "למ˘כן  מ˘‰"  "וילך  י˘ר‡ל,  לבני  ‰ור‡‰ 

‡ולפנ‡" ל‰ס˙כל ˙חיל‰ ב˙ור‰.

˘כ‡˘ר  ו‡ח„,  ‡ח„  לכל  ‰ור‡‰  ומז‰ 
מ˙עורר˙ ‡ˆלו ˘‡ל‰, ‡ין לו לסמוך על ז‰ ˘כבר 
זוכר ‡˙ ‰„ין  ובמיל‡  פעמים,  כו"כ  ז‰  ענין  למ„ 

‰יטב, ‡ל‡ עליו לעיין ב˘ו"ע מח„˘.

(ע"פ ˘יח˙ ˘"פ וילך ˙˘כ"‰ - ˙ור˙ מנחם חמ"‡ עמ' 36 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

˘"ל‰חליפם ב‡ומ‰ ‡חר˙ ‡יני יכול"11 – "י˘ר‡ל ומלכ‡ בלחו„ו‰י"12 ו‡ין ˘ום מ˜ום 

ל‡חרים ח"ו.

˘י˘   – ‚ו'"13  ‰עמים  מכל  ס‚ול‰  לי  „"ו‰יי˙ם  ב‡ופן  ‰ו‡  למט‰,  ‰בחיר‰  ו‚ילוי 

"‡חרים עמכם" ובכל ז‡˙ "‰ם בעיני ולפני לכלום" ובמיל‡ "חיב˙כם ניכר˙".

ועי"ז ˘י˘ר‡ל מ‚לים בעˆמם ‡יך ˘‰ם "בחרו ב‰˜ב"‰ ל‰יו˙ ל‰ם ל‡לו˜ים14" ‰"ז 

טפחים  מע˘ר‰  למט‰  ס‚ול‰"  לעם  לו  ל‰יו˙  ב‰ם  בחר  ˘"ו‰˜ב"‰  ומ‚ל‰ ‡יך  מעורר 

בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰.

11) פ˙יח˙‡ „רו˙ רב‰ ‚. ור‡‰ פסחים פז, סע"‡ ו‡ילך. ועו„.

12) ר‡‰ זח"‚ לב, ‡.

13) י˙רו יט, ‰. ובר˘"י. ועיין ˙ני‡ פמ"ט.

14) ל˘ון ‰מ„ר˘ – במ„ב"ר פי"„, י. נ˙ב‡ר ב„"‰ ביום ע˘˙י ע˘ר יום ˙˘ל"‡.


