
‚úיון ˙˜כ
ער˘"˜ פר˘˙ ויר‡ ‰'˙˘ע"ו

?‰úמיú י˘יú˘ מ„וע בי˜ר ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בר‰ם ר˜ ביום

מ‰ו ‰‰כרח úפר˘ ˘‰˜ב"‰ בי˜ר ‡˙ ‡בר‰ם ר˜ ביום ‰˘úי˘י?

úמ‰ ú‡ נ˙רפ‡ ‡בר‰ם ב‡בן טוב‰ ˘‰י˙‰ ˙úוי' בˆ‡ורו?

בי˜ור חוúים ˘ú ‰˜ב"‰ ‡ˆú ‡בר‰ם ר˜ ‡חרי זמן ‰חוúי ע"פ 



ל‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ˘יעור  מי„  ‡ני״  ״מו„‰  ב‡מיר˙  ז‰יר  ו˘י‰י‰  ‰˘ינ‰,  לפני  מים  וכ„  כלי  מט˙ו  לי„ 
מ˘נ˙ו.

‰בחור ‰לך ל„רכו. עברו כחמ˘‰ ח„˘ים ו‰ו‡ ˘ומר ‡˙ ‰ˆיווי בחז˜‰.

‰יˆר ‰רע מסי˙ ‡˙ ‰בחור ל‰חטי‡ו, ו‡ילו ‰ו‡ עומ„ חז˜ בנסיונו.

‡מנם, פעם ‡ירע ˘‰בחור ב‰˜יˆו מ˘נ˙ו ˘כב במט˙ו ונ„מ‰ לו כי ‡י˘ מ„בר ‡ליו, 
וי˘כח על ‰ˆיווי ˘ˆיוו‰ו ‰ˆ„י˜, וי˜ר‡: מי ‰ו‡ ‰‰ולך בח„ר? וכר‚ע נ‡לם.

פ˙‡ום,  ‰˙רפ‡  יום,  ‡ל  מיום  ‰˘נים  חמ˘˙  וככלו˙  ‡לם,  ‰בחור  ‰י‰  ˘נים  חמ˘ 
ו‰˙חיל ל„בר ככל ‡„ם, וי˙רפ‡ מחליו, חולי ‰˘˜ר, וי‰י ל‡ח„ מ‚‡וני וˆ„י˜י ‰„ור.

(מיומן כ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ı טב˙ ˙רנ"ב, בו מספר ‡ו„ו˙ ‰מסע לי‡לט‰ בסוף ˙רמ"ו. נ„פס בס‰"מ ˙˘י"‡ עמו„ים 299 
ו‡ילך, וב"ר˘ימ‰" – ˙רנ"ב – ˙רנ"‚. חובר˙ ‡. עמ' י‡ ו‡ילך)

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

רפו‡‰ למחל˙ ‰˘˜ר
‡ו˙י  לו˜ח  ‰ו‡  כי  ‰ר‰"˜,  ‡‡מו"ר  כ"˜  בעיני  י˘ר‰  ו‰נ‰‚˙י  בטוב  לומ„  ...‰נני 
לטייל ‡˙ו ב‰רים ועל ˘פ˙ ‰ים, ומ˜יים ‰בטח˙ו לספר לי סיפורים מˆ„י˜ים, ‚‡ונים, 
על  ˘ל‡  לבב  ב˙ום  פ˘וטים ‰עוב„ים ‡˙ ‰˘י״˙  ו‡נ˘ים  טובו˙  מ„ו˙  ובעלי  חסי„ים 

מנ˙ ל˜בל פרס.

...[ל‰לן ‡ח„ ‰סיפורים:]

מע˘‰ ביל„ ‡ח„ בעל כ˘רון ˘‰˙ר‚ל ל‚זם, ול‡ט ל‡ט נע˘‰ ˘˜רן ‚„ול, ו‰˙רח˜ו 
‡ביו ו‡מו ו‡חיו מ‡˙ו, כי ‡י˘ ל‡ חפı ל„בר עמו. ‰יל„ נע˘‰ נער, ויר‡‰ כי ‡ין ‡י˘ 

מ„בר עמו, ‚ם ‰בין כי בו˘‰ ‚„ול‰ ‰ו‡ ל‰יו˙ ˘˜רן וחפı לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ול‡ יכל.

עברו כמ‰ ˘נים ו‰נער למ„ ‰רב‰ ˙ור‰, ‡בל ממחל˙ ‰˘˜ר ל‡ יכול ‰י‰ ל‰˙רפ‡ו˙, 
ובכל „יבור ˘לו ‡ף ב„ברי ˙ור‰, ‰י‰ ‡יז‰ „בר ‰‚זמ‰ ‡ו ˘˜ר. ‚ם כ‡˘ר ‰בינו ו‡מרו 

לו ˘ז‰ ˘˜ר, ל‡ ‰˙רעם על ז‰, וכמ‰ פעמים רˆ‰ לעזוב „רכו זו ול‡ יכל.

לב˜˘  ‡ליו  וילך  ‚„ול,  וˆ„י˜  חכם  ˙למי„  י˘נו  מסויימ˙  ˘בעיר  ו˘מע  ‰יום,  וי‰י 
רפו‡‰ ו˙˘וב‰ במ‰ י˙רפ‡ מחולי ‰˘˜ר.

‚מר‡  ‰רב‰  יו„ע  ‰ו‡  כי  וימˆ‡  ˙ור‰,  ב„ברי  ‰נער   ˙‡ בחן  ‰ˆ„י˜  חכם  ‰˙למי„ 
 ‰˙‡ ‰יו„ע  ‰˘˜רנו˙:  בחולי  ‰חול‰  ל‰בחור  ‰ˆ„י˜  וי‡מר  ‰לכו˙.  בכמ‰  ‚„ול  וב˜י 

‡˙ ‰כ˙וב ״מ„בר ˘˜ר ˙רח˜״ ו״„ובר ˘˜רים ל‡ יכון לנ‚„ עיני״?

וי‡מר ‰בחור: י„ע˙י ‚ו„ל חט‡ו ˘ל ‰˘˜רן, ו‚ם י„ע˙י כי ˘˜רנים ‰ם ‡ח˙ מ‡רבע 
‰כ˙ו˙ עלי‰ן ‡מרו רז״ל ˘‡ינן מ˜בלו˙ פני ‰˘כינ‰, ‡בל ‡ינני יכול לעזור ‡˙ עˆמי, 

מן ‰˘מים ל‡ נו˙נים לי לע˘ו˙ ˙˘וב‰.

 Œ ˙˘וב‰  לע˘ו˙  ב‡מ˙  ˙רˆ‰  ‡ם  ‰רˆון.  בפני  ‰עומ„  „בר  לך  ‡ין  ‰ˆ„י˜:  וי‡מר 
י˜בלו ˙˘וב˙ך.

ויען ‰בחור כי ‰ו‡ חפı ב‡מ˙ לע˘ו˙ ˙˘וב‰.

וי‡מר ‰ˆ„י˜: ‡ם ˙˜בל לע˘ו˙ מ‰ ˘‡ומר לך.

ויען ‰בחור, כי ‰ו‡ מ˜בל עליו בלב ˘לם כל ‡˘ר י‡מר לו לע˘ו˙, וכן ימנע עˆמו 
מכל „בר ‡˘ר יˆוונו ˘ל‡ לע˘ו˙.

וי‡מר ‰ˆ„י˜ ‡ל ‰בחור: ˜בל על עˆמך ˘מלב„ ב„ברי ˙ור‰ ל‡ ˙„בר במ˘ך חמ˘ 
על  ˙˜בל  ‡ח˙,  פעם  ‡פילו  עליו  ו˙עבור  ‰ˆיווי   ˙‡ ˙˘מור  ל‡  וב‡ם  רˆופו˙,  ˘נים 

עˆמך ‰עונ˘ כי ˙˙‡לם למ˘ך חמ˘ ˘נים.

ויען ‰בחור, כי מ˜בל ‰ו‡ עליו ‡˙ ‰ˆיווי, ו‰עונ˘ ב‡ם יעבור על ‰ˆיווי.

ל‰עמי„  ז‰יר  ל‰יו˙  עליו  ויˆוו  ˘מים,  יר‡˙  ˘ל  ו‰נ‰‚‰  לימו„  ס„ר  לו  נ˙ן  ו‰ˆ„י˜ 



כט

רפו‡‰ למחל˙ ‰˘˜ר
וי‡מר ‰ˆ„י˜ ‡ל ‰בחור ˜בל על עˆמך ˘מלב„ ב„ברי ˙ור‰ ל‡ ˙„בר במ˘ך חמ˘ 
˙˜בל  ‡ח˙,  פעם  ‡פילו  עליו  ו˙עבור  ‰ˆיווי   ˙‡ ˙˘מור  ל‡  וב‡ם  רˆופו˙,  ˘נים 

על עˆמך ‰עונ˘ ל‰˙‡לם למ˘ך חמ˘ ˘נים

◇ ◇ ◇

עיר ‰יו˘ב˙ על חוף ‰ים וי‡לט‰ ˘מ‰
מלמ„  י˜ו˙י‡ל  רבי  ˘ל  בח„רו  לומ„  ו‡ני  ˙רמ״ו,  חו„˘ ‡לול  ˘ל  בימים ‰ר‡˘ונים 
„ר„˜י [ב‰יו˙י יל„ רך ב˘נים], ˘מע˙י מחבריי ‡ומרים לי, ˘בעו„ מספר ימים ‡סע עם 
‡בי [‰ו„ כ״˜ ‡„מו"ר מ‰ור˘״ב], למרח˜ים, לעיר ‰יו˘ב˙ על חוף ‰ים וי‡לט‰ ˘מ‰, 

ים, ‡˘ר ˘ם חם ‚ם בחורף. ƒר ¿̃ ו‰י‡ במ„ינ˙ 

וכבו„  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰נ‰   – ‡זכור  ל‡  ב˘בוע  יום  ב‡יז‰   – ‰ימים  ...ב‡ח„ 
„ו„יי רבי זלמן ‡‰רן - רז״‡ -, ורבי מנחם מענ„ל - רמ״מ - ו‰‡ברך ר' ˘ני‡ור [סלונים] 
כבו„  ˘ל  ברכ˙‰  ול˜ול  ביני‰ם,  ו‚ם ‡ו˙י ‰ו˘יבו  סוסים,  ל˘ני  למרכב‰ ‰ר˙ומ‰  עלו 
‡מי ז˜נ˙י ‰רבני˙ ‰ˆ„˜ני˙ מר˙ רב˜‰, ול˜ול ברכ˙ם ˘ל כל ‡נ˘י ‰בי˙ וברכ˙ם ˘ל 
˘ל˘˙ ‰חלונו˙ ‰נ˘˜פים ‡ל  ספו˙  על  וחבירי ‰עומ„ים  בחˆר  כל ‰‡נ˘ים ‰עומ„ים 

‰חˆר ˘ל ‰״ז‡ל״ ‰˜טן - זז˙‰ ‰מרכב‰.

במרכב‰ ˘ני‰ ˜טנ‰, ‰ר˙ומ‰ לסוס ‡ח„, נוסע˙ ‡מי מור˙י וכבו„ „ו„˙י מר˙ חי‰ 
מו˘˜‡ ו‰מ˘ר˙˙ ‰נוסע˙ ‡˙נו.

כבו„ ‰וריי, ‰‡ברך רבי ˘ני‡ור, ‡ני ו‰מ˘ר˙˙, נוסעים ל[נ‡ו˙ „˘‡ ב]י‡לט‰, ו‡ילו 
כבו„ „ו„יי ו„ו„˙י נוסעים ע„ רו „ני‡ ל˘לחנו.

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

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

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

מ„וע בי˜ר ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בר‰ם ר˜ ביום ˘לי˘י למיל‰?
מ‰ו ‰‰כרח לפר˘ ˘‰˜ב"‰ בי˜ר ‡˙ ‡בר‰ם ר˜ ביום ‰˘לי˘י? / למ‰ ל‡ נ˙רפ‡ ‡בר‰ם 
ב‡בן טוב‰ ˘‰י˙‰ ˙לוי' בˆ‡ורו? / בי˜ור חולים ˘ל ‰˜ב"‰ ‡ˆל ‡בר‰ם ר˜ ‡חרי זמן 

‰חולי ע"פ טבע

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 77 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
מ„וע חביב ‰נימול ל˘מונ‰ מ‰נימול לˆ"ט?

מˆוו˙  עם ‰מ˜יים  עˆמו  מ˜˘ר  / ‰˜ב"‰  בלב„  מכוח ‰בור‡   – נˆחי˙  ו‰˙˜˘רו˙  ברי˙ 
מיל‰ / מעל˙‰ ˘ל מיל‰ – ל˘מונ‰ ימים „וו˜‡

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 86 ו‡ילך)

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

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
חינוך ˜טן מ‰"˙ ‡ו מ„רבנן

חינוך  „ין  י˘  ‰˙ור‰  מן  ‚ם  „ב‡מ˙  יסו„  ויח„˘  מ‰"˙,  חינוך  חיוב  „ליכ‡  ב‰‡  יפלפל 
י„ח‰  לז‰,  סימוכין  ויבי‡  מ„רבנן,  ממ˘ ‡ל‡  מˆו‰  ב‚„ר  ˘‡ינו  מˆו‰, ‡ל‡  מ‚„ר ‰כ˘ר 
‰יסו„ „לעיל, ויסי˜ „ב‡מ˙ ל‡ ˘ייך חיוב ‰כ˘ר מˆו‰ ב˜טן ו˘‡ני ממˆוו˙ ‰˙לויו˙ בזמן 
מו‰ ב˘ייכו˙ ל‡בר‰ם ‡בינו יומן, ויבי‡ ר‡י' ל„בר, ועפכ"ז יב‡ר „בר̇  ˘מחוייב ל‰כ˘יר̃ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 61 ו‡ילך)

כו ˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˜נ‰-‰מ„‰ ל˜˘ר ˘בין עניניו ‰‚˘מיים ˘ל ‰‡„ם לבור‡ ב"‰ 

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
י‚יע‰ ‡ו מ˙נ‰ וי‚יע‰? 

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כט
רפו‡‰ למחל˙ ‰˘˜ר



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

מ„וע בי˜ר ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בר‰ם 
ר˜ ביום ˘לי˘י למיל‰?

מ‰ו ‰‰כרח לפר˘ ˘‰˜ב"‰ בי˜ר ‡˙ ‡בר‰ם ר˜ ביום ‰˘לי˘י? / למ‰ ל‡ נ˙רפ‡ 
˘ל ‰˜ב"‰ ‡ˆל ‡בר‰ם  חולים  בי˜ור   / בˆ‡ורו?  ˙לוי'  ˘‰י˙‰  טוב‰  ב‡בן  ‡בר‰ם 

ר˜ ‡חרי זמן ‰חולי ע"פ טבע

◇ ◇ ◇

‡. ברי˘ פר˘˙נו: "ויר‡ ‡ליו ‰'", ומפר˘ ר˘"י:

וב‡ ‰˜ב"‰  למיל˙ו ‰י‰,  ˘לי˘י  יום  חנינ‡:  בר  חמ‡  רבי  "לב˜ר ‡˙ ‰חול‰. ‡מר 
ו˘‡ל ב˘לומו".

כ˙ב  ב˙חיל‰   – פיס˜‡ו˙  ל˘˙י  „בריו  ˘חיל˜  ר˘"י,  ל˘ון  ב‡ריכו˙  ל„˜„˜  וי˘ 
ח„˘‰)  (בפיס˜‡  מפרט  ור˜ ‡ח"כ  וכיˆ„,  לפרט ‡ימ˙י  בלי  ס˙ם,  "לב˜ר ‡˙ ‰חול‰" 

מ˙י ‰י‰ ז‰: "יום ˘לי˘י למיל˙ו ‰י‰ וב‡ ‰˜ב"‰ ו˘‡ל ב˘לומו";

„לכ‡ור‰, ‰י‰ לו ל˜ˆר ולומר ‰כל בפיס˜‡ ‡ח˙!

ב‡  ˘‰˜ב"‰  חנינ‡  בר  חמ‡  רבי  למ„  מנין  בעˆם ‰ענין:  י„וע‰ ‰˘‡ל‰  ו‰נ‰,  ב. 
לב˜ר ‡˙ ‡בר‰ם ב"יום ˘לי˘י למיל˙ו" „ו˜‡ – ול‡ ביום ‰ר‡˘ון ‡ו ‰˘ני?!

לבב‡- מ‰ר˘"‡  ח„‡"‚  ‰חיים.  ‡ור  כ‡ן.  ר˘"י  מפר˘י  (ר‡‰  במפר˘ים  בז‰  ‰‡ריכו  וכבר 
מˆיע‡ פו, ב. ועו„), ו˙ורף „ברי‰ם – ˘ביום ‰˘לי˘י למיל‰ "‰חול˘‰ ‚ובר˙ יו˙ר"; וכפי 

כו‡בים",  ב‰יו˙ם  ל‰ור‚ם "ביום ‰˘לי˘י  ב‡ו  ולוי  ˘˘מעון  ˘כם,  ˘מˆינו ‡ˆל ‡נ˘י 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

י‚יע‰ ‡ו מ˙נ‰ וי‚יע‰?
רבינו  פעם  לו  ˜ר‡  ˆעיר,  עו„  ‰י'   ˆ"ˆ‰ ‡„מו"ר  כ‡˘ר 
‰ז˜ן, ו‡מר, ˘ברˆונו לי˙ן לו (עניני) ˙ור‰ במ˙נ‰. ‰ˆ"ˆ ל‡ 
("נעמען")  "ל˜ח˙"  רוˆ‰  ˘‰ו‡  ‰טעם,  ב‰ב‰ירו  ז‡˙,  ˜יבל 

˙ור‰ בי‚יע‰, על י„י י‚יע‰ עˆמי˙.

חכמ˙ו,  על  חכמ‰  כ‡˘ר ‰וסיף  ז‰,  ל‡חרי  ˘נים  וכמ‰  כמ‰ 
‡מר ‰ˆ"ˆ ˘חר‰ לו על כך ˘ל‡ ˜יבל ‡˙ ‰ˆע˙ו ˘ל רבינו ‰ז˜ן, 

˘כן, לל‡ ‰בט כמ‰ עניני ˙ור‰ נעלים ביו˙ר ‰י' נו˙ן לו רבנו ‰ז˜ן - בכל ז‰ ‰י' ˙מי„ ב‡פ˘רו˙ו 
ל˜יים ענין ‰י‚יע‰ ב˙ור‰ - על ענינים נעלים עו„ יו˙ר - כיון ˘‰˙ור‰ ‰י‡ בלי ‚בול ו˙כלי˙.

לכ‡ור‰ ‡פ˘ר ל˘‡ול על כך:

מעי˜ר‡ מ‡י ˜סבר ולבסוף מ‡י ˜סבר? ‰רי ˜˘‰ לומר, ˘ב‰יו˙ו במˆב ר‡וי ˘רבינו ‰ז˜ן 
רˆ‰ לי˙ן לו ענינים ˘ל ˙ור‰ במ˙נ‰, ל‡ ˙פס ו‰˘י‚ סבר‡ פ˘וט‰ כז‡˙, למרו˙ ‰יו˙ו ‚„ול 

בי„יע˙ ‰˙ור‰ וכו'.

וי˘ לומר ‰‰סבר‰ בז‰:

למרו˙ ˘בו„‡י י„ע ‰ˆמח-ˆ„˜, ‡˘ר מכיון ˘‰˙ור‰ ‰י‡ ‡ין-סוף לכך י˙‡פ˘ר לו ˙מי„ ענין 
‰י‚יע‰ ב˙ור‰ - מכל מ˜ום, כיון ˘ע"י ˜בל˙ ‰ˆע˙ו ˘ל רבינו ‰ז˜ן י‰י' לו חל˜ מסויים ˘ל ˙ור‰ 

(ומˆוו˙י') ˘בו ל‡ ‰י˙‰ י‚יע‰ מˆ„ו (כיון ˘˜יבלו במ˙נ‰) - י˘ מ˜ום ל‰כריע לכ‡ן ולכ‡ן:

ומˆוו˙י',  ˙ור‰  עניני  בכל  עי˜רי  יסו„  מ‰ו‰  ‰י‚יע‰  ˘ענין  מכיון  ‡˘ר  לומר,  י˘  ‚יס‡  מח„ 
לפיכך, ‡ין ז‰ מן ‰נכון ליטול חל˜ מן ‰˙ור‰ במ˙נ‰, מ‡חר ˘בחל˜ ז‰ ˙חסר ‡ˆלו מעל˙ ‰י‚יע‰;

‡ולם, מ‡י„ך ‚יס‡ י˘ לומר, ‡˘ר מכיון ˘‰‡„ם ‰ו‡ מו‚בל בזמן חייו, ˘מז‰ מובן, ˘‚ם 
כו'  וי„יע˙ו  ‰בנ˙ו  כל  ˘‡ם  נמˆ‡,  ‰רי   - מסוים  לזמן  ‰י‡  מו‚בל˙  ‰˙ור‰  בלימו„  י‚יע˙ו 
מו‚בל˙  כו'  וי„יע‰  ז‡˙ ‰בנ‰  ˙‰י'  עˆמו,  לי‚יע˙ו  ב‰˙‡ם  ˙‰י' ‡ל‡  ל‡  ב˙ור‰  ˘ל ‰‡„ם 
ביו˙ר (לפי-ערך), ולפיכך - בכ„י ל˜בל במ˘ך ימי חייו ‰בנ‰ י„יע‰ ב˙ור‰ ב‡ופן ‚„ול ונעל‰ 
על  י‚יע˙ו  כח  ולנˆל ‡˙  במ˙נ‰,  מ‰˙ור‰  חל˜  ליטול  לו  כ„‡י  לכ‡ור‰  וב‡יכו˙),  (בכמו˙ 
ענינים (‡חרים ‡ו ‚ם) נעלים יו˙ר ב˙ור‰, ˘כן, מעל˙ ‚ו„ל ‰‰בנ‰ ו‰י„יע‰ כו' ב˙ור‰ ‰י‡ 
˙‰י'  זו  ב„רך  ‚ם  כ‡מור,  (˘‰רי,  ‰˙ור‰  עניני  לכל  בנו‚ע  ‰י‚יע‰  מעל˙  ‚ם  ‰מכריע‰  ‰י‡ 

‡ˆלו מעל˙ ‰י‚יע‰ בנו‚ע לכמ‰ וכמ‰ ענינים ‡חרים).

ומכיון ˘ב˘‡ל‰ ‰‡מור‰ - ˜יימו˙, כ‡מור, סברו˙ לכ‡ן ולכ‡ן - נע˘‰ בז‰ ˘ינוי ב„ע˙ו 
על  חכמ‰  כ‡˘ר ‰וסיף  ז‰,  ול‡חרי  כסבר‡ ‰ר‡˘ונ‰ ‰‡מור‰,  ˘ב˙חיל‰ ˜סבר  ˘ל ‰ˆ"ˆ, 

חכמ˙ו, ‰‚יע לסבר‡ ‰˘ני', ‰‡מור‰.
(מ˘יח˙ יום ב' „ח‚ ‰˘בועו˙ ˙˘ל"‰ – ˘יחו"˜ ˙˘ל"‰ ח"ב עמ' 140)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 
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ובברי‡ו˙ וכו׳ ול‚בי למעל‰ ‰רי ‰ענינים ˘בטבע ‡ינם נו‚עים כלל, וכיון ˘‰‡„ם למט‰ 
מעמי„ ‡˙ עˆמו ומ‚בי‰ ‡˙ עˆמו למעל‰ עכ"פ מ˘‰ו מן ‰‡רı, ‰יינו כ˘פועל בעˆמו 
˘על י„י ז‰ ˘‰ו‡ י‰ו„י מ‡מין, בטוח ב˙כלי˙ ˘‡ין בעל ‰בי˙ עליו חוı מ‰˘י״˙, ‰רי 
˘ל‡  בו  לנ‚וע  ‰טבע  עניני  כל  יוכלו  ל‡  למט‰  ˘‚ם  למט‰,  פ‰  ‚ם  ל‰מ˘יך  ביכול˙ו 

לטוב‰ ח"ו.

˘ינוי  ˙יכף  יר‡‰  ‰רי  ב˙כלי˙,  בבטחונו  י˙חז˜  ר˜  ˘‡ם  ב‰˘י״˙,  חז˜‰  ו˙˜ו˙י 
לעו„  ומטוב  וטוב ‡ון  לילך ‰לוך  מˆבו  וי˙חיל  בעניני ‰מסחר ‰‚˘מי  עמ„ו  ב‰‰נ‰‚‰ 

יו˙ר טוב.

ונוסף על ז‰ ‰י' ˆריך ל‰˙חיל ˙יכף ומי„ בנ˙ינ˙ ˆ„˜‰ כפי ר‚ילו˙ו ול‰וסיף על-כל-
פנים במ˜ˆ˙ על ר‚ילו˙ו ע„ ע˙‰, ו‡חכ‰ ממנו לב˘ור‰ טוב‰ בכל ‰נ"ל.

בברכ‰ ל‰ˆלח‰ ב‚˘מיו˙ ו˘י˜ויים בו פ˙‚ם כ"˜ רבינו ‰ז˜ן, ˘‰˘י"˙ נו˙ן לי‰ו„ים 
‚˘מיו˙ ו‰ם עו˘ים מ‚˘מיו˙ רוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' ˜מז-ח)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

"כ„ ˙˜יפו עלי‰ון כיבי‰ון" (וי˘לח ל„, כ‰ וב˙ר‚ום ‡ונ˜לוס).

חולים  בי˜ור  ˘ל  ˘‰מˆו‰  פ˘וט  סוף,  סוף  ˘‰רי  מספי˜,  ‰„בר  ‡ין  לכ‡ור‰  ‡ולם 
לב˜ר  ב‡  ˘‰˜ב"‰  מנין ‰‰כרח  ו‡"כ,  וכיו"ב –  מסוכן  כ‡˘ר ‡ינו  חול‰, ‚ם  בכל  ‰י‡ 
„ו˜‡ ביום ‰˘לי˘י, ול‡ ‰˜„ים לב˜ר ביום ‰ר‡˘ון ‡ו ‰˘ני? כלומר: ‚ם ‡˙"ל ˘ביום 
‰˙‚ברו˙  ב‚לל  ‰˘ני,  ‡ו  ‰ר‡˘ון  ביום  מ‡˘ר  "חול‰"  יו˙ר  ‰נימול  נח˘ב  ‰˘לי˘י 
‰חול˘‰ כו' – פ˘וט ˘‚ם בימים ‰ר‡˘ונים ˜יימ˙ מˆו˙ "בי˜ור חולים", ו‡ם כן, למ‰ 

ל‡ נפר˘ ˘בי˜ר ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בר‰ם ‚ם בימים ‡לו?

מב˜רין ‡˙  "‡ין   (‰"‰ פ"„  (רמב"ם ‰ל' ‡בל  פי ‰‰לכ‰  על  ˘˙ירˆו  מן ‰מפר˘ים  [י˘ 
‰חול‰ ‡ל‡ מיום ˘לי˘י ו‰ל‡‰".

˘‡מרו  "ומ‰  (ועו„):  ב˘„‰  בב‡ר   ‰˘˜‰˘ וכמו  לכ‡ור‰,  מספי˜  ‡ינו  ז‰  ‚ם  ‡בל 
מי„,  נכנסין  עליו ‰חולי   ıלן „‡ם ˜פ – ‰‡ ˜יימ‡   '‚ יום  ע„  מב˜רין ‡˙ ‰חול‰  „‡ין 
מי„,  נכנסין  וריעיו  „˜רוביו  לן  ˜יימ‡   ‡‰„ ועו„,  עליו ‰חולי;   ıפ˜˘ כמי  „ומ‰  ו‰כ‡ 

ו‡ם כן ‰˜ו˘י‡ במ˜ומ‰ עומ„˙"].

˘‡כן ‰˜ב"‰   ıל˙ר ˘ל ‡בר‰ם, ‡פ˘ר ‰י‰  למיל˙ו  ‰ר‡˘ון  ליום  בנו‚ע  ו‰נ‰,   .‚
בי˜ר ‡ו˙ו ‡ז; ו‰יינו:

ר˘"י ‰בי‡ לעיל פ' לך (יז, כ„): "נטל ‡בר‰ם סכין ו‡חז בערל˙ו ורˆ‰ לח˙וך, ו‰י‰ 
מ˙ייר‡ ˘‰י‰ ז˜ן – מ‰ ע˘‰ ‰˜ב"‰? ˘לח י„ו ו‡חז עמו, ˘נ‡מר וכרו˙ עמו ‰ברי˙".

˘‡ז ‰ו‡ ˜יים  לומר,  ו‡פ˘ר   – במיל˙ו  ל‡בר‰ם  לסייע  ב‡  ˘‰˜ב"‰  נמˆ‡, ‡יפו‡, 
בו ‚ם מˆו˙ בי˜ור חולים;

ח„˘‰,  ר‡י‰  ˘ל  בס‚נון   "'‰ ‡ליו  "ויר‡  על  ‰כ˙וב  מספר  ˘בפר˘˙נו  כיון  ‡ולם 
מובן ˘‡ין ‰כוונ‰ ל‡ו˙ו ‰בי˜ור ˘ב‡ ‰˜ב"‰ ביום ‰ר‡˘ון למיל˙ו, ומז‰ למ„ו לח„˘ 

˘‰כוונ‰ לבי˜ור נוסף ˘‰י‰ ל‡חר מכן.

‡ולם ‚ם ‡ם נ˙רı כך, ע„יין ˙י˘‡ר ‰˜ו˘י‡: מנין ˘‰י‰ ז‰ ר˜ ביום ‰˘לי˘י, ול‡ 
לפני כן – ביום ‰˘ני?

‡בר‰ם  ˘‰י‰  ז‰  עˆם  על  ‰מ‰ר˘"‡  ˜ו˘יי˙  וב‰˜„ים  ח„˘,  „בר  בז‰  וי"ל   .„
"חול‰" במ˘ך ‚' ימים:

‰נ‰ ‡מרו חז"ל (בב‡-ב˙ר‡ טז, ב): "‡בן טוב‰ ‰י˙‰ ˙לוי‰ בˆו‡רו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו, 
‡בר‰ם  ‰י‰  ל‡  "למ‰  ‰מ‰ר˘"‡:  ו‰˜˘‰  נ˙רפ‡";  מי„  ‡ו˙‰  ˘רו‡‰  חול‰  ˘כל 

מ˙רפ‡ ב‡בן טוב ז‰ כ˘נחל‰ מן ‰מיל‰"?

‡ל‡ ˆריך לב‡ר, ˘מחמ˙ חביבו˙ ‰מˆו‰ „מיל‰, רˆ‰ ‡בר‰ם ל‰ר‚י˘ ‚ם ‡˙ ‰ˆער 
ט),  פמ"ז,  רב‰  (בר‡˘י˙  חז"ל  ו‡כן, ‡מרו  נס);  (ב„רך  לבטלו  רˆ‰  ול‡  זו,  במˆו‰  ‰כרוך 
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˘‡בר‰ם רˆ‰ בˆער ‰מיל‰: "נימול ‡בר‰ם – ‡"ר ‡ב‡ בר כ‰נ‡: ‰ר‚י˘ ונˆטער כ„י 
˘י˘  ‡ב‡  ר'  ˘מע  ˘כ‡˘ר  ‰מ„ר˘,  „ברי  ב‰מ˘ך  [ור‡‰  ˘כרו".  ‰˜ב"‰  לו  ˘יכפול 
(וז"ל  ‚„ול‰  בחריפו˙  זו  ˘יט‰  כנ‚„  „יבר  ‰מיל‰,  בˆער  ‰ר‚י˘  ל‡  ˘‡בר‰ם  סבר‡ 
ומˆ‡  עˆמו  ב„˜ ‡˙  נימול,  כ‡ן ‡ל‡  כ˙יב  מל ‡בר‰ם ‡ין  לוי:  ‰מ˘ך ‰מ„ר˘: "‡"ר 
˘˜רנ‡  לוי, ‡"ל  לרבי  כ‰נ‡  בר  רבי ‡ב‡  עי˙‡ ‡˜יל  ב‰‰י‡  ברכי‰:  מ‰ול. ‡"ר  עˆמו 

כזבנ‡ ‡˙; ‡ל‡ ‰ר‚י˘ ונˆטער כ„י ˘יכפול ‰˜ב"‰ ˘כרו")].

‰נ‚רם  ל‰ˆער  בנו‚ע  ‰ו‡  כן  מע˘‰,  ב˘ע˙  ‰מיל‰  בˆער  ‰ו‡  ˘‰מ„ובר  וכ˘ם 
לבטל ˆער  רˆ‰  ל‡  ו‡בר‰ם  ימים,   '‚ במ˘ך  טבעי  ב‡ופן  ˘נמ˘ך   – מ‰מיל‰  כ˙וˆ‡‰ 
וחולי  בˆער  רˆ‰  טוב‰", ‡ל‡  ב‰"‡בן  עˆמו  ריפ‡  ל‡  ולכן  ממˆו‰,  כ˙וˆ‡‰  ˘ב‡  ז‰ 

ז‰ ‰ב‡ מחמ˙ ‰מˆו‰.

חל"‡  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ור‡‰ ‚ם  ב„רך ‰חסי„ו˙, ‡ך ‡כמ"ל  טוב‡,  ז‰  בענין  ל‰‡ריך  [וי˘ 
ע' 48, ו˘"נ)].

למיל˙ו  ביום ‰˘לי˘י  ר˜  ‰'" ‰י‰  ˘"ויר‡ ‡ליו  לז‰  ˘ז‰ו ‰מ˜ור  י"ל,  ומע˙‰   .‰
– כי ‰רי ב‰מ˘ך ‰ענין מסופר על בי‡˙ ‰מל‡כים, ˘‡' מ‰ם ב‡ לרפ‡ו˙ ‡˙ ‡בר‰ם. 
ומכיון ˘נ˙ב‡ר ˘‡בר‰ם רˆ‰ ל‰ˆטער בˆער ‰מיל‰ (ול‡ לבטלו), ב‰כרח לומר ˘ריפוי 
‡בר‰ם ‰י‰ ר˜ ביום ‰˘לי˘י – ˘ע„ ‡ז נמ˘ך ‰חולי „‰מיל‰ ע"פ טבע – ול‡ ˘נ˙רפ‡ 
בי˜ור  ˘‚ם  לכך  וז‰ו ‡יפו‡ ‰מ˜ור  מˆער ‰מיל‰ ‰ר‚יל;  ˘נ‚רע ‡ˆלו  ב‡ופן  כן  לפני 

‰˜ב"‰ (˘‰י‰ בסמיכו˙ לבו‡ ‰מל‡כים, כמפור˘ בכ˙וב) ‰י‰ ביום ‰˘לי˘י „ו˜‡.

ומע˙‰ מ„ויי˜ ‰יטב ל˘ון ר˘"י, ˘מחל˜ ל˘˙י פיס˜‡ו˙ – (‡) "ויר‡ ‡ליו ‰', לב˜ר 
‡˙ ‰חול‰", (ב) "יום ˘לי˘י למיל˙ו ‰י‰ וב‡ ‰˜ב"‰ ו˘‡ל ב˘לומו" – כי מפר˘ כ‡ן 

˘ני ענינים:

ו‰רי  ס˙ם.  חולים  בי˜ור   – ‰חול‰"   ˙‡ "לב˜ר   – ‰ענין  כללו˙   ˙‡ ‡ומר  ב˙חיל‰ 
ביום ‰ר‡˘ון, ‰˘ני  ז‰, ‡ם  יום ‰י‰  ב‡יז‰  חולים ‡ין ‰כרע‰  בי˜ור  ˘ל  ז‰  ענין  מˆ„ 

‡ו ‰˘לי˘י;

ור˜ ‡ח"כ מוסיף ומפרט – "יום ˘לי˘י למיל˙ו ‰י‰":

לכן   – ‰מיל‰  למˆו˙  ב‰מ˘ך  ‰ב‡  בחולי  ‡ל‡  ס˙ם,  בחולי  כ‡ן  מ„ובר  ˘ל‡  כיון 
ז‰,  חולי  לריפוי  ˘‡ז ‰ו‡ ‰זמן  ביום ‰˘לי˘י,  לב˜רו „ו˜‡  ב‡  ˘‰˜ב"‰  לומר  ˆריכים 
ול‡ לפני כן, כיון ˘‡בר‰ם רˆ‰ ל‰ˆטער בˆער ‰מיל‰ (ב‡ופן ‰ר‚יל ו‰טבעי), מחמ˙ 

חביבו˙ ‰מˆו‰.

[ול‰עיר מב‡ר ב˘„‰ כ‡ן: "בי˜ור ‰˜ב"‰ ‰ו‡ לרפ‡ו˙ו מחוליו, וכ„כ˙יב ב‡ור פני מלך חיים, ולז‰ 

‡מר יום ‚' למיל˙ו ‰י‰, כ„כ˙יב יחיינו מיומיים וביום ‰˘לי˘י י˜ימנו ונחי‰ לפניו". – ועו„ י˘ ל‰‡ריך 

בכל ז‰]. 

כו

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

בחיי ‰יום יום

˜נ‰-‰מ„‰ ל˜˘ר ˘בין עניניו 
‰‚˘מיים ˘ל ‰‡„ם לבור‡ ב"‰ 

‰כל ˙לוי במ„˙ ‰בטחון
˘י˘  וכו˙ב  וכו'  וכו׳  חוב ‚„ול  בעל  ˘‰נ‰ו  עס˜יו  מˆב  מ˙‡ר  בו   .  . מכ˙בו  ˜בל˙י 
לע˘ו˙  מ‰  בעˆמו  ל‰חליט  יכול  לו, ‡בל ‡ינו  ˘י˘  מ‚ר˘ים  למכור ‡יז‰  לו ‡פ˘רו˙ 
ו‰עול‰ על כולנ‰ מ‰נר‡‰ בכ˙בו, ˘נפל ברוחו ובמיל‡ נחל˘‰ ‡ˆלו ‚ם מ„˙ ‰בטחון 
ובספרי  בכלל  בספרי ‰˜„˘  פי ‰מוב‡  על  כי  כולנ‰,  על  בז‰ ‰עול‰  וכו˙ב ‰נני  ˘לו, 
ל‰˙˜˘רו˙  ˜נ‰-‰מ„‰  ‰י‡  ‰נ‰  ‰בטחון  מ„˙  ‰כל,  ˙לוי  בז‰  ‰רי  בפרט,  חסי„ו˙ 
‡ז  במילו‡‰,  ‰י‡  ‰„בי˜ו˙  ו‡ם  ב"‰,  ‰בור‡  עם  ‰‡„ם  ˘ל  ‚˘מיים  ענינים  ו„בי˜ו˙ 

בו„‡י ‡י ‡פ˘ר ˘י‰י׳ כל חסרון, כיון ˘למעל‰ ‡ין ענין ז‰ כלל וכלל.

מו״ח  כ"˜  ˘ל  ‰ˆיון  על  כ˘‰יי˙י  ˘כב˜˘˙ו  ‰˜„מ‰  ‡חרי   - עˆ˙י  ˘˘ו‡ל  וכיון 
‰ו‡  ˆריך  „ע˙י  לפי  ‰רי   - לו  ל‰מˆטרך  ‰זכר˙יו  זי"ע,  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו"ר 
ל‰˙עס˜ עם עˆמו ("‰‡רעווען ‡ויף זיך"), לחז˜ בטחונו ב‰˘י״˙ במ„‰ ‰יו˙ר ‚„ול‰.

‡מי˙י˙ מ„˙ ‰בטחון
ספ˜  מכל  נעל‰  ‰רי  בטבע,  „רך  כל  רו‡ים  ˘‡ין  ˘‡ף  ‰י‡,  ‰בטחון  מ„˙  ו‡מי˙˙ 
ב‰רחב‰  בפרנס‰  ממ˘, ‰יינו  ב˘ר  לעיני  ונ‚ל‰  ובטוב ‰נר‡‰  טוב,  י‰י׳ ‰כל  ˘בו„‡י 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ו‡  ˘כן  מובן  מז‰  (˘לכ‡ור‰  ל˘ר‰  בנו‚ע  ח"˘) 
ב‡בר‰ם) "כולן ˘וין לטוב‰".

‰וי  ל מˆו‰  ו‰כ˘ר‰  ‰‰כנ‰  „ענין  ‰נ"ל,  וע"פ 
‚ם  ע„"ז  לומר  י˘  ‰חיוב,  בעˆם  ופרט  ˙וˆ‡‰ 
 ˙‡ ‰כיר  ˘‡בר‰ם  „ז‰  ‡בינו,  ל‡בר‰ם  בנו‚ע 
ו‰כ˘ר˙ו  ‰כנ˙ו  ע"י  ב‡  ˘נ‰   '‚ בן  ב‰יו˙ו  בור‡ו 
ובל˘ון  ול„רו˘ ‡˙ ‰‡ל˜ים,  לח˜ור  ˘לפנ"ז,  בזמן 
ל˘וטט  "‰˙חיל   (‚"‰ פ"‡  ע"ז  (‰ל'  ‰רמב"ם* 
‰ז‰  ‰‚ל‚ל  ˘י‰י'  ‡פ˘ר  ‰‡יך  ˙מ‰  ו‰י'   . ב„ע˙ו. 
נו‰‚ ˙מי„ ול‡ י‰י' לו מנ‰י‚, ומי יסבב ‡ו˙ו, ולבו 
וכיון  כו'".  ‰‡מ˙  „רך  ˘‰˘י‚  ע„  ומבין  מ˘וטט 
ו‰כנ‰  ב‰כ˘ר  עסו˜  ‰י'  ‰˘נים**   '‚ כל  ˘במ˘ך 
˘לימין",  "יומין  ˘‰יו  לומר  ˘ייך  בור‡ו,  ל‰כר˙ 
ל‚'  בנו‚ע  ו‚ם  בור‡ו,   ˙‡ ˘‰כיר  לפני  ב˘נים  ‚ם 
˘נים ‰ר‡˘ונו˙. ‡ל‡ ˘‡עפ"כ ‡ין ז‰ בכלל "˘מע 
‡בר‰ם ב˜ולי" כל זמן ˘ל‡ ‰כיר ‡˙ בור‡ו בפועל, 
ל‡ ‰כיר ‡ז ‡˙  ˘ע„יין  בכך  חסרון  ˘ום  ומ"מ ‡ין 
„ור˘  ˘‰י'  ‰„ברים,  בטבע  מוכרח  כך  כי  בור‡ו, 
י"‚  ˘בן  „ז‰  ‰נ"ל,  [ע"„  ו‰כ˘ר‰  ‰כנ‰  ˘ל  זמן 
ב˜יום ‰מˆו‰  מי„  ל‰˙חיל  יכול  ‡' ‡ינו  ויום  ˘נ‰ 
‡ˆלו  חסרון  ˘י˘  בז‰  ‰פירו˘  ‡ין  ב˘לימו˙‰, 
ב˜יום ‰מˆו‰ ור˜ ˘‡ינו נענ˘ כי ‰ו‡ ב‚„ר "‡ונס" 
„רחמנ‡ פטרי', ‡ל‡ ˘מלכ˙חיל‰ כך מו˙נ‰ בעˆם 
ו‡ח"כ  כו'  ו‰כ˘ר‰  ב‰כנ‰  עוס˜  ˘ב˙חל‰  ‰חיוב, 

מ˜יים בפועל וב˘לימו˙ כו'].

קטן".  והוא   .  . זה  איתן  "משנגמל  שם  ברמב"ם   (*
את  הכיר  שנה  מ'  בן  כמ"ד  ס"ל  שהרמב"ם  ולהעיר, 

בוראו (וברמב"ם שם "וכל העם עובדי ע"ז והוא עובד 

עמהם". וראה ב"ר פל"ט, ח). אבל מזה מובן להדיעה 

"לשוטט  שהתחיל  בוראו,  את  הכיר  שנה  ג'  דבן 

בהערה  וראה  שנים.  שלש  לגיל  שהגיע  לפני  בדעתו" 

הבאה שבשוה"ג.

ע"ד  העולם,  לאויר  בצאתו  מיד  שהתחיל  וי"ל   (**
המבול  שלפני  א)  פ"ה,  ויק"ר  ה.  פל"ו,  (ב"ר  שמצינו 

ול‰כי  ב˜יומם32,  עסו˜   ‰"‰ ו‡„רב‰   
‰˙ור‰  מן  ˜טן  בעו„ו  חינוך  חוב˙  ליכ‡ 
(‰יינו חוב˙ חינוך פרטי בכל מˆו‰ ומˆו‰, 
כללי˙  חוב‰  „‡יכ‡  י˙כן  ע„יין  ‡בל 
„ברי  בבי‡ור  כנ"ל  ב˜„ו˘‰",  "לחנכו 
ל‡פרו˘י ˜טן  מ‡כ‡"ס ‚בי  ב‰ל'  ‰רמב"ם 
מ‡יסור‡33). וכל ז‰ מן ‰˙ור‰, ‡בל מ„ברי 
סופרים י˘נו ˆיווי וחיוב ‚מור בחינוך ˜טן. 

‰מ˘כן  „‰˜מ˙  ב‰ˆיווי  ‰ו‡  ז‰  „ע"„  וי"ל    (32
– "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" (˙רומ‰ כ‰, ח) 
˘מזמן ‰ˆיווי (למחר˙ יו‰"כ – פר˘"י ˙˘‡ ל, טז) 
ע„ ‰‰˜מ‰ ו‰˙חל˙ ‰עבו„‰ בו (ר"ח ניסן – פ˜ו„י 
‰יו  ובינ˙יים  ח„˘ים,   ‰˘˘ כמעט  עברו  יז)  מ, 
עסו˜ים בנ„ב˙ ‰מ˘כן, בע˘יי˙ו ובע˘יי˙ כליו ע"י 
חכמי לב. ופ˘וט ˘כל מ˘ך ‡ו˙ו ‰זמן ˘בין ‰ˆיווי 
„כיון  מ˜„˘",  לי  „"וע˘ו  ‰מ"ע  ˜יימו  ו‰˜יום, 
˘‰כנו˙ ‡לו ‰יו נחוˆו˙ ב˘ביל ‰˜מ˙ ‰מ˘כן, ‰רי 

‰‰˙עס˜ו˙ ב‰ם ‰י‡ (‰˙חל˙) ˜יום ‰מˆו‰.

פ"‚   ˙"˙ (ל‰ל'  מ‰„ו"˙  בˆפע"נ  לפמ"˘  ו‚ם 
‰וי  „במ˘כן  למ˜„˘,  מ˘כן  בין  "נ"מ   –  (‚"‰
ר˜  ‰ו‡  מ˜„˘  ˘ל  ‰בנין  ‡בל   .  . ‰בנין  ‰מˆו‰ 
‰עס˜  ר˜  ז‰ו  לכ‡ור‰  ‰רי  (ע"˘),  כו'"  ˘י‰י'  כ„י 
ו‰‰ב‡‰  ל‡ ‰נ„ב‰  ‚וף ‰מˆו‰ ‡בל  ˘‰ו‡  ב‰בני' 
נח˘ב˙ (כ‰˙חל˙)  זו  ומ"מ ‚ם ‰˙עס˜ו˙  ל‰מ˘כן, 

˜יום ‰מˆו‰. ו‡כ"מ.

 151 ע'  ח"ז  בל˜ו"˘  ז‰  בענין  עו„  ור‡‰    (33
ב‰ערו˙.

לבנה  אומרת  היתה   .  . יולדת  מהם  אחת  "כשהיתה 

מובן  ומזה  טבורא".  לחתוך  צור  לי  והבא  צא  (הנולד) 

האבות,  כמו  סגולה  יחידי  אצל  המבול  לאחרי  גם 

כבר  שייך  הי'  העולם  לאויר  בצאתו  שמיד  יתכן  ולכן 

לשוטט בדעתו כו'.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

וי˙ור למען ‰זול˙
ו‡נכי עפר ו‡פר
ב˘כר ˘‡מר ‡בר‰ם ‡בינו ו‡נכי עפר ו‡פר זכו בניו 
ל˘˙י מˆו˙ ‡פר פר‰ ועפר סוט‰
(יח, כז. סוט‰ יז, ‡)

כנ‚„  "מ„‰  ˘כר  מ˘לם  ˘‰˜ב"‰  י„וע 
לעיין  י˘  ו‡"כ  ו‡ילך),  ב  ח,  סוט‰  (ר‡‰  מ„‰" 
כנ‚„  מ„‰  סוט‰"  ועפר  פר‰  "‡פר  ‰וי  במ‰ 

מ„‰ לעבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

‰י˙‰  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘עבו„˙ו  מˆינו 
יז,  ר"‰  (ר‡‰  כ˘ירים"  עˆמו  „"מ˘ים  ב‡ופן 
כל  על  ˘וי˙ר  וע„  ו‡ח„.  ‡ח„  כל  בפני  רע"ב) 

ב˘ביל  ˘כינ‰"  פני  "˜בל˙  על  ו‡פי'  עניניו 
סע"‡),  ˜כז,  ˘ב˙  (ר‡‰  ‡ורחים"  "‰כנס˙  מˆו˙ 
ו‡ף ˘‰יו ‡ורחים "ערביים ˘מ˘˙חווים ל‡ב˜ 

ר‚לי‰ם" (ר˘"י פר˘˙נו יח, „).

כל  על  ווי˙ר  ו‡פר"  ˘‰י' "עפר  ז‰  וב˘כר 
עניניו בפני כל ‡ח„, זכ‰ ל˘˙י מˆוו˙:

בפר‰  ‰עוס˜ין  ˘"כל  ‡ף   – פר‰"  "‡פר 
ל‡ ‰˙ח˘בו  מ"מ  נטמ‡ים,  סוף"  וע„  מ˙חל‰ 
למ˙,  טמ‡  ˘‰י'  מי˘‰ו  וכ˘‰י'  בז‰,  ‰כ‰נים 
חבירם   ˙‡ לט‰ר  כ„י  ונטמ‡ו  ‰כ‰נים  וי˙רו 

מטומ‡˙ו.

˘ל  ˘מו  ˘מחי˜˙  ‡ף   – סוט‰"  "עפר 
מזו, ‰נ‰  חילול ‰' ‚„ול‰  לך  ר"ל ‡ין  ‰˜ב"‰ 
˙ור‰  ‡מר  ל‡˘˙ו  ‡י˘  בין  ˘לום  "לע˘ו˙ 
(˘ב˙  ‰מים"  על  ימח‰  ב˜„ו˘‰  ˘נכ˙ב  ˘מי 
‰˙נ‰‚‰  ˘ל‡   ‰˘‡ על  ˘מ„ובר  „‡ף   ,(‡ ˜טז, 

˘ל  ˘מו  למחו˜  ˙ור‰  ‡מר‰  מ"מ  בˆניעו˙, 
‰˜ב"‰ "לע˘ו˙ ˘לום בין ‡י˘ ל‡˘˙ו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 79 ו‡ילך)

"‚„ול‰ ‰כנס˙ ‡ורחים 
מ‰˜בל˙ פני ˘כינ‰"? 

ויר‡ ו‰נ‰ ˘ל˘‰ ‡נ˘ים  
‚„ול‰ ‰כנס˙ ‡ורחים מ‰˜בל˙ פני ˘כינ‰, ˘נ‡מר: 
ויר‡ ו‰נ‰ ˘ל˘‰ ‡נ˘ים 
(יח, ב. רמב"ם ‰ל' ‡בל פי"„ ‰"ב)

מ„בריו  „מ˘מע  ˆ"ב,  ‰רמב"ם  ל˘ון 
מ‰˜בל˙  ‡ורחים  ‰כנס˙  „"‚„ול‰  ‰„ין   ˙‡˘
ו‰נ‰  ˘"ויר‡  ז‰  מעˆם  ילפינן  ˘כינ‰"  פני 
מ‰מ˘ך  ˙מו‰: ‡מנם  ו‰„בר  ˘ל˘‰ ‡נ˘ים". 
‰ענין, ז‰ ˘‰ניח ‡בר‰ם ל‰˜ב"‰ ו‰לך ל˜בל 
ב‰כנס˙  מיוח„˙  ‚„ול‰  ˘י˘  מובן  ‰‡ורחים, 
"ויר‡  מ‰˙יבו˙  ‰ר‡י‰  מ‰י  ‡בל  ‡ורחים; 
ו‰רי  בפ"ע?!  ˘‰ם  כמו  ˘ל˘‰ ‡נ˘ים"  ו‰נ‰ 

‰רמב"ם ל‡ ‰וסיף "ו‚ומר"! 

בפועל  ˘‰כנס˙ ‰‡ורחים  לב‡ר, „‡ף  וי˘ 
˘ל  מעל˙‰  ‰רי  ‰כ˙וב,  ב‰מ˘ך  ר˜  ב‡‰ 
˘‡בר‰ם  מעˆם ‰„בר  מוכח˙  ‰כנס˙ ‡ורחים 

ר‡‰ "ו‰נ‰ ˘ל˘‰ ‡נ˘ים": 

‡בר‰ם ‰י‰ ‡ז במˆב ˘ל "ויר‡ ‡ליו ‰'"; 
מע˘‰  ˘בע˙  ‰„בר  י˙כן  ‡יך  בעˆמך:  ו‰‚ע 
לבו  ‡ל  ˘ם  ו‰ו‡  פנוי‰  ‡בר‰ם  ˘ל  „ע˙ו 
‰עמי„‰  בע˙  ‰רי  ‡נ˘ים"?  "˘ל˘‰  ˘‰‚יעו 
ו‰˙עניינו˙  לב  ˘ימ˙  ל‚מרי  מופרכ˙   '‰ לפני 

ב„בר ‡חר!

‰‡ופן  ל‚בי  ˘נפס˜  ממ‰  ˘כן  [ובמכל 
˘‡ז  ˘מו"ע,  ˙פל˙  ל‰˙פלל  ˆריך  ˘י‰ו„י 
˘רוי‰  ˘כינ‰  כ‡ילו  עˆמו  ˘יר‡‰  "ˆריך 
על   – ו˘"נ)  סי' ˆח.  רי˘  (˘ו"ע ‡„‰"ז ‡ו"ח  כנ‚„ו" 
"ויר‡  כ‡˘ר  „י„ן,  בני„ון  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙ 

‡ליו ‰'" ‰י' כפ˘וטו ממ˘].

ועכˆ"ל ˘"‚„ול‰ ‰כנס˙ ‡ורחים מ‰˜בל˙ 
˘ב‰ ˜יבל  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  ולכן ‚ם  ˘כינ‰",  פני 
במח˘ב˙ו  בכ"ז "‰פסי˜"  ˘כינ‰,  פני  ‡בר‰ם 
˘ל˘‰  "ו‰נ‰  ‡˘ר  ור‡‰  ‰˘כינ‰  מענין 
חז˜‰  ר‡י‰  ‡ל‡  בעלמ‡  ר‡י‰  ול‡  ‡נ˘ים", 
‰ענין  ‰מ˘ך  לכל  ‰בי‡‰  ‡˘ר  לב,  ב˘ימ˙ 

„"וירı ל˜ר‡˙ם" ו‚ו'. ו˜"ל.

 (ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 70 ו‡ילך)



ט

יינה של תורהיינה של תורה

מ„וע חביב ‰נימול ל˘מונ‰ 
מ‰נימול לˆ"ט?

‰מ˜יים  עם  עˆמו  מ˜˘ר  ‰˜ב"‰   / בלב„  ‰בור‡  מכוח   – נˆחי˙  ו‰˙˜˘רו˙  ברי˙ 
מˆוו˙ מיל‰ / מעל˙‰ ˘ל מיל‰ – ל˘מונ‰ ימים „וו˜‡

◇ ◇ ◇

בנו  יˆח˜  בפר˘˙נו1: "וימל ‡בר‰ם ‡˙  כמסופר  ימים,  ל˘מונ‰  נימול  ‡בינו  יˆח˜ 
ערל˙ו"2.  ב˘ר   ˙‡ ב‰ימולו  ˘נ‰  ע˘ר‰  ˘לו˘  "בן  י˘מע‡ל  ו‡ילו  ימים",  ˘מונ˙  בן 
ומסופר במ„ר˘ ‡˘ר יˆח˜ וי˘מע‡ל "‰יו מ„יינים ז‰ עם ז‰", י˘מע‡ל טוען ‰י‰ "‡ני 
˘נמל˙י  ממך  חביב  "‡ני  ‡ומר  יˆח˜  ו‡ילו  ˘נ‰",  ע˘ר‰  ל˘לו˘  ˘נמל˙י  ממך  חביב 

ל˘מונ‰ ימים".

וי˘ ל˙מו‰ על טענ˙ו ˘ל יˆח˜ ‡בינו, „לכ‡ור3‰ מ‰ מעל‰ י˘ בברי˙ ˘‰י‡ ל˘מונ‰ 
˘בו ‰‡„ם ‰ו‡  ב‚יל  כ˘נע˘י˙  יו˙ר  נעלי˙  ל‰יפך, ‡˘ר ‰מˆוו‰  נו˙נ˙  ו‰„ע˙  ימים, 

1) כ‡, „.

2) בר‡˘י˙ יז, כ‰.

ב˘ע˙‰  "מˆו‰  מ˘ום  ‰י‡  ל˘מונ‰  מיל‰  ˘מעל˙  ˘בי‡רו  ˘ם),  לב"ר  ˙ו‡ר  (יפ‰  במפר˘ים  ר‡‰   (3
‰ו‡  ב˘ע˙‰"  "מˆוו‰  ‰רי  נˆטוו,  ‡ז  ˘ר˜   – בזמנם  נימולו  וי˘מע‡ל  ‡בר‰ם  ˘‚ם  לז‰  נוסף  ‡ך  ע„יף", 

מעל‰ ˆ„„י˙, ומעל˙ י˘מע‡ל ‰י‡ מעל‰ ‚„ול‰ בכללו˙ ‰מˆוו‰ וכוונ˙‰, ור‡‰ ב‡ורך במ˜ור ‰„ברים.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

כל  ‡ו˙ו  מלמ„ין  ‡ין  למ‰  ו‡"כ  ‰‚ירו˙, 
"‡ין   – ו‡„רב‰  פרטי‰ם,  ובכל  ‰מˆוו˙ 
‚ר,  לומר „˘‡ני  ו‡ין  ז‰".  ב„בר  מ‡ריכין 
 ‡"‡ ˘וב  ל‰˙‚ייר  מוכרח  ˘‡ינו  ˘כיון 
ז‰   – ˘ום „ינים ˜ו„ם ‰‚יור  עליו  ˘יחולו 
מ˜ˆ˙  ללמ„ו  ˘‰ו˙ר  מˆינו  „‰רי  ‡ינו, 
˘עכו"ם  ‡ף  ‰‚ירו˙  ˜ו„ם  ‚ם  כו'  מˆו˙ 
 ,(‡ נט,  (סנ‰„רין  מי˙27‰  חייב  ˙ור‰  ˘למ„ 
‰˘ייכים  „ינים  עליו  חלים  „˘פיר  ‰יינו 
למ‰ ˘י‚ייר עˆמו ‡חר כך. ‡ל‡ על-כרחך 
בנו‚ע  ‰נ"ל  כ‰סבר‡  כ‡ן  לומר  ˆריך 
ל˜טן, „כיון ˘כל עי˜ר ‰חיוב ב˙ומ"ˆ חל 
ר˜ ‡חרי ‰‚ירו˙, לכן ‚ם ‰חיוב ˘ל ‰כנ‰ 
זמן  י„רו˘  ו‡ם  ‡ז,  ר˜  מ˙חיל  ו‰לימו„ 
˘ל ‰כנ‰ ור‚ילו˙ ע„ ˘יוכל ל˜יים מˆוו˙ 
‡ו˙ו  מ˘ך  כל  ‰רי  כ‰לכ˙ן,  מסויימו˙ 

‰זמן ‡ינו עובר על מˆוו˙ ‡לו.

(ו‚ר  ˘נ˙‚„ל  ˜טן  ב„ו‚מ˙  וב‡מ˙, 
˘נ˙‚ייר) ‡ירע ל‡בו˙ינו ב˘ע˙ מ"˙ ˘‡ז 
ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  בכל  לר‡˘ונ‰  נ˙חייבו 
(ובטלו ‰חיובים ˘‰יו עלי‰ם לפנ"ז מזמן 
בפי‰"מ  ‰רמב"ם  כבר  כמ"˘  ‰‡בו˙), 
לימו„  ˘ל  זמן  נ„ר˘  ובו„‡י  ספ"ז)28.  (חולין 

‰מˆוו˙29,  ל˜יים  יכולים  ˘‰יו  ע„  ו‰כנ‰ 

27)  עיין בז‰ – ב‰נסמן לעיל ‰ער‰ 9.

ענ‚יל  ל‰ר"י  ‰‡וˆר  בי˙  (ר‡‰  ‰עירו  וכבר    (28
רפ"ט  מלכים  ‰ל'  ‰רמב"ם  מל'  ז)  ‡ו˙   ‡ כלל 
וי˜"ר  ממ„ר˘  ול‰עיר  י„ו".  על  ˙ור‰  "ונ˘למ‰ 
לי˘ר‡ל  סיי‚  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  "‡ע"פ  יו"„  פ"‡, 
מ˘ל  ב‡ו‰"מ,  ˘נ˘ני˙  ע„  עלי'  נענ˘ו  ל‡  מסיני 
למ„ינ‰  ונכנס‰  ומחו˙מ˙  כ˙וב‰  ˘‰י‡  ל„יוט‚מ‡ 
ל‰ן  ˘˙˙פר˘  ע„  עלי'  נענ˘ים  ‰מ„ינ‰  בני  ‡ין 

ב„ימוסי' ˘ל מ„ינ‰ כו'".

ˆוך"  "כ‡˘ר  נ‡מר  מספר  מ˙י  במˆו˙  „ר˜    (29
ור‡‰  ובפר˘"י.  טז  ˘ם,  ובפר˘"י.  יב   ,‰ (ו‡˙חנן 

חפˆי ‰מˆוו˙  ל‰כין  יכולים  ˘‰יו  ע„  וכן 
לומר  „‡ין  ופ˘וט  ו˙פלין30,  ˆיˆי˙  כמו 
ב‰כנ‰ ‰יו  עסו˜ים  ˘‰יו  ˘כל ‡ו˙ו ‰זמן 
‡ונס  ‚„ר  מˆ„  ר˜  (ונפטרו  מ"ע  מבטלים 
‰ו˙חל  ˘‡ז  ˘כיון  ‡ל‡  פטרי'),  רחמנ‡ 
˘יוכלו  ב‡ופן  חל  לפיכך  עי˜ר ‰חיוב,  כל 
‰‰כנו˙  כל  ב‰˜„מ˙  „‰יינו  ל˜יימן, 

‰„רו˘ו˙, כולל ‚ם ‰חינוך ו‰ר‚ילו˙.

וכן ‰ו‡ ‡ˆל כל ˜טן ˘נ˙‚„ל (וע„"ז ‚ר 
ומˆוו˙  ב˙ור‰  ˘לו  ˘כל ‰חיוב  ˘נ˙‚ייר), 
‰זמן  כל  לכן  ל‚„לו˙,  ב‰‚יעו  ר˜  מ˙חיל 
˘‰ו‡ ˆריך ל‰˙עס˜ בלימו„ ו‰כנ‰ וחינוך 
כ‰לכ˙‰  מˆו‰  ‡יזו  ל˜יים  ˘יוכל  ע„ 
מבטל  ‡ינו  עביר‰,  מ‡יזו  ל‰ז‰ר  ‡ו 
מל"˙31, ‡ו˙‰  על  עובר  ו‡ינו  מ"ע  ‡ו˙‰ 

פר˘"י ב˘לח טו, כ‰).

30)  בבי˙ ‡ל˜ים (ל‰מבי"ט) ˘ער ‰יסו„ו˙ פל"ז 
כ' „בנ"י ל‡ ‰ניחו ˙פלין במ„בר. ‡בל ביל"˘ ˘לח 
מפור˘  לב)  ˘ם,  בע‰"˙  ברבו˙ינו  (מוב‡  ל„  טו, 

„‰ניחו. וכן מ˘מע ב˜י„ו˘ין לז, ב.

ל‡בר‰ם  ב˘ייכו˙  ˙מו‰  ענין  י˙ב‡ר  ועפ"ז    (31
ז˜ן  "ו‡בר‰ם   (‡ כ„,  (ח"˘  ‰פסו˜  „על  ‡בינו, 
 .‡ רכ„,   .‡ ˜כט,  זח"‡  (ר‡‰  ‡רז"ל  בימים"  ב‡ 
ימי  כל  במ˘ך  עבו„˙ו  עב„  ‡בינו  ˘‡בר‰ם  ועו„) 
(ר‡‰ „"‰  ˘לימין"   ימיו ‰יו "יומין  ˘כל  ע„  חייו, 
ח"‡  מלו˜ט  (ס‰"מ  ˙˘מ"ו  ˙˘ל"ח,  ז˜ן  ו‡בר‰ם 
‡יך  בי‡ור:  ˆריך  ולכ‡ור‰  ו˘"נ).  ˙נ‡).  רפט.  ע' 
ב˘לימו˙,  ‰יו  ‡בר‰ם  ˘ל  ימיו  ˘כל  לומר  ‡פ˘ר 
כמחז"ל  ˘נו˙יו ‰ר‡˘ונו˙,   '‚ בעבו„˙ו  חסרו  ו‰רי 
 ˙‡ ‡בר‰ם  ‰כיר  ˘נים   '‚ "בן  סע"‡)  לב,  (נ„רים 
˘מע  ‡˘ר  ע˜ב   (‰ כו,  (˙ול„ו˙  ˘נ‡מר  בור‡ו 
˘נין".  ו˙רין  ו˘בעין  מ‡‰  חו˘בני'  ב˜ולי,  ‡בר‰ם 
˘נ‰ ‰כיר ‡˙  לפי ‰„יעו˙ „בן ‡רבעים  ו˜"ו  וכ"˘ 
בור‡ו, ‡ו בן מ"ח (ב"ר פ"ל, ח. ו˘"נ. ור‡‰ כס"מ 
‡יך  בי‡ור  ˘ˆריך  ל‰לן),  ‰נסמן  ע"ז  ‰ל'  לרמב"ם 
‡פ˘ר לומר עליו "ב‡ בימים", ˘ל‡ ‰י' חסר ‡ˆלו 
ר"פ  (פר˘"י  רז"ל  ˘‡מרו  וע„  ‡ח„,  יום  ‡פילו 



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˘נ˙‚„ל,  ‡ל‡  ‡ינו  חיוב  ˘ל  ‰מˆי‡ו˙ 
זמן   ıנחו ‰„ברים  טבע  מˆ„  ‡ם  לכן 
כל  ל˜יים  ˘יוכל  ע„  ו‰כנ‰  לימו„  ˘ל 
מ˙חיל  (מ‰"˙)  זו  ‰כנ‰  זמן  ‰רי  ‰מˆו˙, 
על  ˘עובר  ו˘וב ‡‡"ל  ˘נ˙‚„ל,  ר˜ ‡חרי 
‰‰כנ‰  ˘ל  ‰זמן  ˘חולף  ע„  מˆו‰  ˘ום 
‰נ"ל  (כמו  מˆו‰  ‡ו˙‰  ל˜יום  ‰„רו˘‰ 
˘ב‡  ‡חר   ıחמ‰ בביעור  ‰מ˙עס˜  ‚בי 
ב‰לכ‰  ‚„ול  חי„ו˘  ז‰ו  כי  ו‡ף  ‰זמן). 
בר  ונע˘‰  ‰˜טן  כבר  ˘‚„ל  ˘‡חר  לומר 
חיוב‡ ע„יין ‡ינו עובר ‡יסור ע„ ˘יחלוף 
זמן ‰נחוı ל‰כין עˆמו ל˜יום „יני ‰˙ור‰, 
„‡יך  ‰ו‡,  מוכרח  „מסבר‡  נר‡‰  מ"מ 
יחול ‡יז‰ חיוב ב‡ופן ˘מעˆם טבעו ‡"‡ 
˜יום  ˘ל  ˘‰‡פ˘ריו˙  ומכיון  ל˜יימו, 
˘ל  ע"י ‰˜„מ‰  כ„בעי ‡ינ‰ ‡ל‡  ‰מˆו‰ 
לימו„ וחינוך ‰„ור˘ זמן מסויים, לכן ˆ"ל 
„כל ז‰ נכלל בעˆם ‰חיוב. ולכן ‡ין סבר‡ 
ב˜טנו˙ו  בעו„ו  לחנכו  ˙חייב  ˘‰˙ור‰ 

˘‡כל  ‰‚„ול   ˙‡ ל‰וˆי‡  ויכול  מ„רבנן  ב„בר 
˘יט˙  על  ל˙מו‰  ˘י˘  נ˙'  ובמ"‡  ˘יעור‡ „רבנן*. 
˙וס' ו„עימי', „כיון ˘מ‰"˙ ‡ין ‰˜טן בר „יע‰ ול‡ 
˘ייך בי' ˘ום ‚„ר ˘ל חיוב, ‡יך יחולו עליו חיובים 
מ„רבנן (ו‚ם ‡ין סיב‰ ˘יטילו עליו חכמים חיובים 
כיון „מˆ„ חינוך „י ‡ם כל ‰חוב‰ מוטל˙ על ‰‡ב). 
ונ˙ב‡ר „‚ם ל˘י' ˙וס' ˙חיל˙ חלו˙ ‰חיוב ‰י‡ ר˜ 
על ‰‡ב, ‡ל‡ „כיון „‚וף ‰חיוב ‰ו‡ ˘‰‡ב י˘פיע 
למע˘‰  ‰רי  ‰מˆו‰,  יע˘‰  עˆמו  ˘‰בן  ויכריח 
ב„בר,  מחוייב  מ˜רי  ולכן  זו,  בע˘י'  חיוב  ‡יכ‡ 
על  כ"‡  עˆמו  על ‰בן  זו  בע˘י'  ˘‡ין ‰חוב‰  „‡ף 
‡ביו, סו"ס ע˘יי˙ ‰˜טן ‰י‡ ע˘י' ˘ל חיוב. – ר‡‰ 

ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"ז ע' 234 ו‡ילך.

*) וכ"מ דעת הרמב"ם שפסק בהל' ברכות פ"ה הט"ו-
(מצויין  בכ"מ  לשונו  הוא  וכן  לאביו",  מברך  "בן  טז 

לעיל בריש דברינו) דקטן חייב בציצית, בסוכה וכו' – 

ראה בארוכה בלקו"ש הנסמן בפנים ההערה.

כ˘י‚„יל,  ‰מˆוו˙  כל  ל˜יים  ˘יוכל  כ„י 
‡ל‡  ‡ינ‰  ‰חיוב  חלו˙  ‰˙חל˙  ו‡„רב‰, 
חינוך  ˘ל  זמן  ˆריך  ו‡ם  ˘נ˙‚„ל,  בר‚ע 
חלו˙  בעˆם  כלול  ז‰  ‰רי  ו‰כ˘ר‰, 

‰חיובים ˘חלים ‡חרי ˘נ˙‚„ל.

כ‡ן  ל‰‚„יר  ‡פ˘ר  ‡חר  ובס‚נון 
כ˘י˘נו  ר˜  ˘ייך  מˆו‰  „‰כ˘ר  ˘‰חיוב 
‚ם  עליו  חל  ˘‡ז  ‰‚בר‡,  על  מˆו‰  חיוב 
ל˜יום  ‰„רו˘  כל  ול‰כ˘יר  ל‰כין  ‰חיוב 
חיוב‡,  בר  ˘‡ינו  ב˜טן  מ˘‡"כ  ‰מˆו‰, 
יס˙עף  ˘ב‚„לו˙ו  ˘מ‰חיוב  ˘ייך  ל‡ 
ב˜טנו˙ו,  ו‰כנ‰  ‰כ˘ר  ˘ל  חיוב  חלו˙ 
"חיובי   (‡ ˜טז,  (פסחים  ב˘"ס  וכ„פריך 
ל‰‡י  ˜יימ‡  עניינ‡  ב‰ך  „‡ף  ל„ר„˜י", 
ביחס  חיוב  ‚„ר  ˘ום  ˘ייך  ˘ל‡  ˙מי‰‰, 

ל˜טנים.

 ו 
מו„יעין  ˘‡ין  ‚ר  מ„ין  ל„בר  ר‡י'  יבי‡ 

‡ו˙ו ˜ו„ם ‰‚יור ‡ל‡ עי˜רי ‰„˙

‰ב‡  מ‚ר  ל‰בי‡  י˘  זו  לסבר‡  ור‡י' 
(ר˜)  ‡ו˙ו  „מו„יעין  „˜י"ל  ל‰˙‚ייר, 
חמורו˙,  מˆו˙  ומ˜ˆ˙  ˜לו˙  מˆו˙  מ˜ˆ˙ 
ב˘"ס  כ„‡י˙‡  ˘יפרו˘  כ„י  ר˜  ז‰  ו‚ם 
(יבמו˙ מז, ‡-ב26). ו‰רמב"ם (‰ל' ‡יסו"ב פי"„ 

 ˙„‰ עי˜רי  ‡ו˙ו  "ומו„יעין  ‰וסיף  ‰"ב) 

˘‰ו‡ ייחו„ ‰˘ם ו‡יסור עכו"ם ומ‡ריכין 
 .  . מˆו˙  מ˜ˆ˙  ומו„יעין ‡ו˙ו  ב„בר ‰ז‰ 
פ˘וט „‡ם  ו‰נ‰  ז‰".  ב„בר  מ‡ריכין  ו‡ין 
‰מˆוו˙  כל  בע˘יי˙  ונ˙חנך  נ˙למ„  ל‡ 
‡חר  מי„  ל˜יימן  יוכל  ל‡  ‚ירו˙ו,  ˜ו„ם 

26)  ור‡‰ „˜"ס ‰˘לם (ירו˘לים, ˙˘מ"ו). ו˘"נ.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

טען  ˘‡כן  וכפי  מ„ע˙ו,  לכך  ומסכים  ומ˘מעו˙ ‰מˆוו‰,  ‚ו„ל  מבין ‡˙  בר „ע˙,  כבר 
‡פו‡  ומ‰י  מחי˙י",  ול‡  למחו˙  בי„י  סיפ˜  "˘‰י‰  יו˙ר  חביב‰  ˘מˆוו˙ו  י˘מע‡ל 

‰מעל‰ ‰מיוח„˙ ‡˘ר בברי˙ מיל‰ כ˘‰ו‡ בן ˘מונ‰ ימים?

מיל‰  „וו˜‡  ‡˘ר  ברור  ימˆ‡  מיל‰,  מˆוו˙  ˘ל  ועומ˜‰  מ‰ו˙‰  ˘מבי‡ור  ‡ל‡ 
ו‚„ל‰  לי‰ו„י,  ˘בין ‰˜ב"‰   ıו‰˜˘ר ‰‡מי בז‰ ‰ברי˙ ‰מיוח„˙  ניכר˙  ימים  ל˘מונ‰ 

מעל˙‰ וחביבו˙‰ ‰רב‰ יו˙ר מברי˙ „י˘מע‡ל.

ברי˙ ו‰˙˜˘רו˙ נˆחי˙ – מכוח ‰בור‡ בלב„
י„י„ים ‡˘ר י˘ ביני‰ם ˜˘ר ‡מיı וחז˜, ורוˆים ‰מ‰ ‡˘ר ‰י„י„ו˙ ˘יימ˘ך לעולמי 
˘מ˘מעו˙‰ –  ביני‰ם "ברי˙"  כור˙ים  ˘בעולם, ‰רי ‰ם  מ‡ורעו˙  מכל  ˙יפ‚ם  ול‡  ע„ 

‰˙חייבו˙ ו‰חלט‰ חז˜‰ ˘ל‡ יפס˜ ‰˜˘ר לעולמים4.

‡מנם, כל נבר‡ ‡ינו ˘ייך לע˘יי˙ „בר נˆחי, ו‚ם כ‡˘ר ב„ע˙ו ˘ימ˘ך ‰˜˘ר לע„, 
‰רי ע„יין י˙כנו ˘ינויים וסיבו˙ ˘ונו˙ ‡˘ר ‚ם ‰"ברי˙" ˙יבטל, ור˜ ‰˘י"˙ ‰ו‡ לב„ו 
יכול לכרו˙ ברי˙ ˘˙‰‡ ˜יימ˙ לעולמי עולמים, ו‰ו‡ כר˙ ברי˙ו עם ‡בר‰ם ‡בינו ע"‰ 

וזרעו ‡חריו, "ברי˙ עולם", ˘מ˙˜יימ˙ על י„י ‰מיל‰.

‰‰˙˜˘רו˙  ‰י‡  ˘˙וכנ‰  מיל‰  ברי˙  מˆוו˙  ˘ל  ו‰פל‡˙‰  מעל˙‰  ˙ובן  ומע˙‰ 
‰נˆחי˙ ‰נפעל˙ בין ‰י‰ו„י ל‰˘י"˙ ‡˘ר ל‡ ˙ינ˙˜ לעולם, ול‡ ˘ייך ב‰ כל ˘ינוי.

ובז‰ יובן ‚ם מ‰ ˘מˆינו „בר ˙מו5‰, „‰ל‡ ˜יים ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ כל ‰˙ור‰ כול‰ 
ע„ ˘ל‡ ני˙נ6‰, ומ‰ טעם נ˙מ‰מ‰ במˆוו˙ מיל‰ ול‡ ˜יימ‰ ‡ל‡ ר˜ כ˘ˆיוו‰ו ‰˘י"˙ 

כ˘‰י‰ כבר בן ˙˘עים ו˙˘ע?

מיל‰  מˆוו˙  ˘ל  ˘˙וכנ‰  נ˙ב‡ר  „‰רי  ביו˙ר,  פ˘וט  ‰„בר  נמˆ‡  ‰מבו‡ר,  פי  ועל 
‰ו‡ ענין נˆחי – "ברי˙ עולם", ו‡ם כן, פ˘וט ˘‡ין בכח נבר‡ לפעול בכח עˆמו בלב„ 
בברי˙  ל‡ ‰י‰  כך, ‰רי  על  ˘נˆטוו‰  עˆמו ˜ו„ם  מל  ולכן, ‡ם ‰י‰ ‡‡ע"‰  נˆחי,  ענין 
זו ‡˙ כח ‰נˆחיו˙ „"ברי˙ עולם" בין ‰˘י"˙ ל‡בר‰ם, ועל כן ‰מ˙ין ‡בר‰ם ‡בינו כל 
˘נו˙יו וˆיפ‰ ˘יˆוו‰ו ‰˘י"˙ על ‰מיל‰, ו‡זי י˙˜˘ר עימו ב‡‰ב‰ נˆחי˙ לעולמי ע„.

‰˜ב"‰ מ˜˘ר עˆמו עם ‰מ˜יים מˆוו˙ מיל‰
בלב„  ˘ל ‰˘י"˙  ומכוחו  מי„ו  מיל‰, ‰י‡  בברי˙  נפעל˙  זו ‡˘ר  נ˘‚ב‰  ‰˙˜˘רו˙ 

4) ר‡‰ ל˜ו"˙ נˆבים מ„, ב. ובכ"מ.

5) ר‡‰ ב˙ור‰ ‡ור לך לך י‚, „.

6) יומ‡ כח, ב. ו˘"נ.
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לב„ו  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘‰רי  ע˘יי˙ו,  בכח  ז‡˙  פועל  ‰מו‰ל  ‡ו  ‰מˆוו‰  ˘מ˜יים  ז‰  ו‡ין 
‰מיל‰  ˘פעול˙  ˘‡ף  ונמˆ‡  נˆחי˙.   ‡‰˙˘ ‰˙˜˘רו˙  לפעול  ביכל˙ו  ‡˘ר  ‰נˆחי 
‰˜ב"‰,  עם  ‰י‰ו„י   ˙‡ מ˜˘ר˙  ‰מיל‰  ˘פעול˙  בז‰  ‰פירו˘  ‡ין  ‰‡„ם,  ע"י  נע˘י˙ 

‡ל‡ ל‰יפך, ˘‰˜ב"‰ מˆ„ו מ˜˘ר ‡˙ עˆמו עם י‰ו„י ‡˘ר ˜יים מˆוו˙ מיל‰.

ו‡ם כן מובן מ‰ ˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ˘ל‡ ל‰מ˙ין במˆוו‰ זו ע„ ˘י‚„יל וי‰י‰ בר „ע˙, 
‡ל‡ למול ‡˙ ‰בן מי„ ב‰יו˙ו בן ˘מונ˙ ימים:

„‰נ‰, ב„בר ‡˘ר ‰‡„ם פועל בכוחו˙ עˆמו, לז‰ „רו˘ ‰כנ‰ ו˘י‰וי זמן ע„ ˘יכין 
כל  מיל‰, ‡˘ר  במˆוו˙  כן  ˘‡ין  מ‰  לפעול ‡˙ ‰ענין,  ביכל˙ו  וי‰י‰  כר‡וי  עˆמו   ˙‡
ו‡ין  ז‰,  לב„ ‰ו‡  ˘ל ‰˜ב"‰  ˘מי„ו  לי‰ו„י,  בין ‰˜ב"‰  פעול˙ ‰מˆוו‰ ‰˜˘ר ‰נˆחי 
בר „ע˙  י‰‡ ‰‡„ם  ע„ ‡˘ר  ל‰מ˙ין  טעם  כלל, ‰רי ‡ין  י„י ‰‡„ם ‰נימול  ˙פיס˙  בז‰ 
ויכין עˆמו כר‡וי ל˜יום ‰מˆוו‰ ב‡ופן נעל‰, ˘‰רי ‚ם ‡חרי כל ‰כנו˙יו ‡ין ‰"ברי˙" 
למול ‡˙  זו ‡ל‡  במˆוו‰  ל‰מ˙ין  ˘ל‡  ˙ור‰  כן ˆיוו˙‰  ועל  כלל,  עבו„˙ו  ע"י  נפעל˙ 
‰בן ב‰ז„מנו˙ ‰ר‡˘ונ‰ ˘‰„בר ‡פ˘רי, מי„ ב‰יו˙ו ב‰יו˙ו „י חז˜ לכך – בן ˘מונ˙ 

ימים.

ל˘מונ‰  ב‰יו˙‰  „וו˜‡  ‰י‡  ‰מיל‰  ˘ל  מעל˙‰  ˙כלי˙  ‡˘ר  מזו,  י˙יר‰  לומר  וי˘ 
ימים, ו‰י‡ ‰נעלי˙ ביו˙ר, ו‡ם ˜„מ‰ למˆוו˙ ‰מיל‰ עבו„‰ ו‰כנ‰ מˆ„ ‰‡„ם ל‰יו˙ו 
לי˘מע‡ל "חביב ‡ני  יˆח˜  טען  ˘פיר  ולכך  ˘ל ‰מˆוו‰,  במעל˙‰  חסר  ובן „ע˙  ‚„ול 

ממך", וכ„ל˜מן.

מעל˙‰ ˘ל מיל‰ – ל˘מונ‰ ימים „וו˜‡
‡בר‰ם ‡בינו, ‡ף ‰ו‡ ל‡ נימול ל˘מונ‰, „"‡בר‰ם בן ˙˘עים ו˙˘ע ˘נ‰ ב‰ימולו"7, 
ועבו„‰ זו „ברי˙ מיל‰ ב‡‰ ‡ˆלו ל‡חר ˘עב„ ‡˙ בור‡ו רבו˙ ב˘נים: ˙חיל‰ "‰כיר 
‡˙ בור‡ו", ו‰פיı ופרסם ‡לו˜ו˙ בעולם, ועל‰ ונ˙על‰ בעבו„˙ו מחיל ‡ל חיל, ו‡זי, 
‰˘י"˙  עמו  י˙˜˘ר  ו‡זי  עˆמו  ˘ימול  ‰˘י"˙  ˆיוו‰ו  וני˘‡‰  רמ‰  למ„רי‚‰  ב‰‚יעו 

ב˜˘ר נˆחי.

לפעול  יכול‰  ˘ל ‡בר‰ם  עבו„˙ו ‰נעלי˙  ˘‡ין  פ˘וט  לעיל ‰רי  לפי ‰נ˙ב‡ר  ו‰נ‰, 
„בר  לפעול  ו‰מו‚בל  ‰נבר‡  ‡„ם  בי„  כח  „‡ין  לבינו,  ‰˜ב"‰  בין  ‰נˆחי  ‰˜˘ר   ˙‡
˘עב„  ˘ל‡חר  ‰ו‡  בז‰  ‰בי‡ור  ‡ל‡  ונ˘‚ב‰,  מרוממ˙  עבו„˙ו  ˘˙‰י‰  ככל   – נˆחי 
‰˜ב"‰  לו  נ˙ן  ‡זי  ו˙˘ע,  ˙˘עים  בן  ‰יו˙ו  ע„  עˆומ‰  עבו„‰  נעל‰  ב‡ופן  עבו„˙ו 
ל‰יו˙  ˘מ‰,  ל‰‚יע  בכוחו  ˘‡ין  ז‰  נפל‡  לעילוי  ˘י‚יע  מלמעל‰,  מ˙נ‰  ˘ל  ב‡ופן 

מ˜ו˘ר ב‰˘י"˙ בברי˙ עולם.

7) בר‡˘י˙ יז, כ„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

בזמנ‰,  נטיל˙ם  מˆו˙  ל˜יים  יכול  ‰י'  ל‡ 
ח˘יב למבטל מ"ע. ועיי' בל˜ח טוב (ל‰ר"י 
ו‡ילך)  נלע"„  ו‡מנם   ‰"„  ‚ ‡ו˙  ו  כלל  ענ‚יל, 

˜ו„ם  ‚ם  חיוב  י˘  (‡ם  ז‰  בענין  ˘‰‡ריך 
זמן ‰מˆו‰), ומבי‡ מבע‰"מ (ספ"˜ „˘ב˙) 
פחו˙  בספינ‰  מפלי‚ין  „‡ין  בטעמ‡  ˘כ' 
סכנ‰  „"מ˜ום  ל˘ב˙  ימים ˜ו„ם  מ˘ל˘‰ 
˜מי  ל˘ב˙  ˜ו„ם  ימים  ˘ל˘‰  וכל  ‰ו‡ 
 ˙‡ ל„חו˙  כמ˙נ‰  ונר‡‰  מ˜רי  ˘ב˙‡ 
‰˘ב˙ מפני ˘‡ין „בר ˘עומ„ בפני פ˜וח 
˘ב˙ ‡ינו  ימים ˜ו„ם  נפ˘", ‰רי „לפני ‚' 
‡בל  ‰˘ב˙.  ˘מיר˙  על  ל„‡ו‚  מחוייב 
ב˘ב˙  ˘יע˘‰  מ‰  ‰רי  „‰˙ם  לחל˜,  י˘ 
ו‡ין  ˘ב˙,  ˘פ˜ו"נ „וח‰  כיון  ב‰י˙ר  ‰ו‡ 
˘נר‡‰  מפני  ר˜  ימים  מ‚'  בפחו˙  ‰‡יסור 
‰ו‡  (וע„"ז  ‰˘ב˙   ˙‡ ל„חו˙  כמ˙כוון 

בעו„ „ו‚מ‡ו˙ ˘מבי‡ ˘ם)22.

כ'  ‰ט"ו)  (פ"‰  ˘בועו˙  ‰ל'  [ובˆפע"נ 
מ"ע  ˘י˘  מ"ע.  בין  נ"מ  י˘  ב‡מ˙  "ו‰נ‰ 
˜ו„ם  ‡בל  בזמנו  ר˜  עליו  חל  ˘‰חיוב 
‰מˆו‰  ˘יע˘‰  כלל  חיוב  עליו  ‡ין  לכן 
לר‡ו˙  מחויב  לז‰  ˜ו„ם  ˘‡ף  וי˘  בזמנו 
וס"ל   .  . ‰מˆו‰  י˜יים  ‰זמן  ˘כ˘יבו‡ 
לרבינו „‚בי סוכ‰ כיון „ˆריך ˘ל‡ י‰‡ מן 
˘פיר  מן ‰‰כ˘ר  ‚"כ  ו‰ו‰ ‰ע˘י'  ‰ע˘וי 
לו  ˘י‰‡  ‰˘נ‰  כל  חיוב  עליו  „י˘  י"ל 
עליו  במˆ‰ „‡ין  מ˘‡"כ   .  . בזמנ‰  סוכ‰ 
י‡כל בזמנו"23. ‡בל  ו„ם ‰זמן̆  חיוב כלל̃ 

˘ו"˙ ‡בני  סˆ"ב.  יו"„  ˘ו"˙ ˆ"ˆ  ‚ם  ור‡‰    (22
נזר ‡ו"ח ס˘כ"‡. ˘„"ח כללים מערכ˙ ‰מ"ם כלל 

˜ל„.

23)  ועפ"ז מב‡ר ˘ם ‰חילו˜ בל˘ון ‰רמב"ם ˘ם 
‰י"ח "˘ל‡ י‡כל מˆ‰ ˘נ‰ ‡ו ˘נ˙יים" ו‚בי סוכ‰ 

כ' "˘ל‡ י˘ב בˆל סוכ‰ לעולם". ע"˘.

כלל  חיוב  עליו  ˘‡ין  מובן „מ"˘  לכ‡ור‰ 
ע˘י',  חיוב  עליו  ˘‡ין  ‰יינו  ‰זמן,  ˜ו„ם 
פסח)  בליל  מˆ‰  („‡כיל˙  ‰חיוב  ‡בל 
‚ם  ˙מי„י  חיוב  ‰ו‡  „‚בר‡  ‡˜ר˜פ˙‡ 
˜ו„ם ‰פסח. ו‡ולי י"ל כוונ˙ו, „‚בי סוכ‰ 
חוב˙  זמן  ˜ו„ם  מ˙חל˙  עˆמ‰  ‰מˆו‰ 
˜ו„ם  ע˘י'  ˘˙‰י'  ˘ב‰כרח  כיון  ‰י˘יב‰ 
ל‡פו˙‰  „יכול  מˆ‰  ‚בי  מ˘‡"כ  ‰ח‚, 
בזמן  ר˜  חל  עˆם ‰מˆו‰  לכן  פסח,  בליל 
ל‡  ˘בפועל  ‰יכ‡  ‡בל  ‡כיל˙‰,  חוב˙ 
˙‰י' בי„ו מˆ‰ בליל ‰פסח ‡ם ל‡ י˘˙„ל 
לפנ"ז, לכ‡ור‰ פ˘וט ˘מˆו˙ ‡כיל‰ בליל 
˜ו„ם  ‚ם  בז‰  ל‰˘˙„ל  מחייב˙ו  פסח 
‡˙"ל  ˘‚ם  ˘ם,  טוב  ל˜ח  ור‡‰  ‰פסח24. 
˘‰חיוב ‰ו‡ ר˜ בזמן ‰מˆו‰, נר‡‰ פ˘וט 
סוכו˙  לפני  לולב ‡ח„  לו ‡ל‡  ˘‡ין  „מי 
לולב  ר˜  לו  י‰י'  ל‡  בסוכו˙  ˘‚ם  ויו„ע 
מ‰"˙  ח˘וב  ‡זי  סוכו˙  לפני  וי˘רפנו  ז‰ 
יוכל  ל‡  ˘עי"ז  ˘יו„ע  כיון  ע˘‰  מבטל 
עליו.  יבו‡  ‡˘ר  בע˙  ‰˙ור‰  חיוב  ל˜יים 

וˆ"ע].

וכל ז‰ במי ˘כבר חייב במˆוו˙, ‡מנם 
מכל  פטור  ˘˜טן  כיון  ˘נ˙‚„ל,  ב˜טן 
(ב‰יו˙ו ˜טן)  בי'  ˘ייך  ול‡  כול‰,  ‰˙ור‰ 
כל  ו‰˙חל˙  מ‰"˙25,  חיוב  ˘ל  סרך  ˘ום 

„י˘  חי„ו˘ו  (ע"פ  ˘ם  ˘מיי˘ב  ול‰עיר    (24
 (‡ (כט,  ב˜י„ו˘ין  ‰˙וס'  „ברי  ‰מ"ע)  בין  נפ˜"מ 
נימול  ˘‰זמ"‚ „‰‡ ‡ינו  מ"ע  ל‡ ‰וי  מיל‰  „‡מ‡י 

בליל‰. ויל"ע ‡ם מ˙‡ים עם ‰מבו‡ר בפנים.

‡ם  לחינוך  ˘‰‚יע  ב˜טן  נחל˜ו  ‰ר‡˘ונים    (25
(ברכו˙  ר˘"י  „ל„ע˙  מ„רבנן,  ב„בר  כמחוייב  ‰ו‡ 
מח, ‡) ו‰רמב"ן (‰וב‡ בר"ן ספ"ב „מ‚יל‰) מˆוו˙ 
‡ל‡  „י„י'  מˆו‰  "ל‡ו  חינוך  מ˘ום  ‰˜טן  ˘עו˘‰ 
„‡בו‰, „‡י‰ו ל‡ מיחייב במˆו˙ כל עי˜ר", ול„ע˙ 
מחוייב  מי˜רי  (‰נ"ל)  ו‰ר"ן  ˘ם)  (ברכו˙  ‰˙וס' 
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ז‰  ו‡ין  ‰ביעור).  בעˆם  ‰עס˜  ר˜  ול‡ 
(˘נ‡מר,  פטרי'  רחמנ‡  ‡ונס  ל„ין  ˘ייך 
˘מ‡ו˙ו ר‚ע ˘ל מˆי‡˙ ‰חמı ‰"‰ עובר 
על מˆו˙ ‰˘ב˙‰, ‡ל‡ ˘כל ‰זמן ‰נ„ר˘ 
פטרי'),  ורחמנ‡  כ‡נוס,  נח˘ב  לבערו  כ„י 
„ז‰ ˘ייך ר˜ ‡ם כבר חל ‰חיוב ונ‡נס ע"י 
מעˆם  ‡ם  ‡בל  ˜יומו,  ˘מעכב  ˆ„„י  „בר 
טבע ‰„ברים ‡י ‡פ˘ר ל˜יים ‰חיוב מבלי 
˘‰יי˙ זמן ‡ו ‰כנ‰ ו‰כ˘ר‰ מו˜„מ˙ ‰רי 

ז‰ו חל˜ מ‰חיוב.

מי‰ו, במˆו˙ ˘˜יומן בזמנים מיוח„ים, 
‡ם ˜יום ‰מˆו‰ „ור˘ ‰כנ‰ ו‰כ˘ר‰, כ‚ון 
ול‰˙ר‚ל  ל‰˙‡מן  ˘ˆריך  ˘ופר  ˙˜יע˙ 
כ„י ˘יוכל ל˙˜וע, ‡ו ‡ם ˆריך ‰˘˙„לו˙ 
 '„ כמו  חפˆי ‰מˆו‰  ל‰˘י‚  כ„י  מו˜„מ˙ 
חיוב ‰‰כנ‰  מינים וכ„ומ‰, מובן לכ‡ור‰̆ 
˘בבו‡  כ„י  זמן ˜יום ‰מˆו‰  לפני  מ˙חיל 
על  וב‡מ˙  כ˙י˜ונ‰.  ל˜יימ‰  יוכל  זמנ‰ 
„רך ז‰ מˆינו לענין מ"ע „˙˘בי˙ו (בפרט 
‡"ר   :(‡ (ו,  בפסחים  „‚רסינן  ˘ב‰),  ‡חר 
ב˘ייר‡)  ו‰יוˆ‡  (‰מפר˘  „‡מר˙   ‡‰
˜ו„ם ˘ל˘ים יום ‡ין ז˜ו˜ לבער ל‡ ‡מרן 
לחזור  „ע˙ו  ‡בל  לחזור  „ע˙ו  ˘‡ין  ‡ל‡ 
(„כי ‰„ר  לבער  ז˜ו˜  מר‡˘ ‰˘נ‰  ‡פילו 
˘ע˙‡  ו‰‰י‡  עלי'  עבר  ‰פסח  בימי  בי' 
(ר˘"י)).  כו'  „לבטלי'  ‰י‡  בר˘ו˙י'  ל‡ו 
ס"ו):  ס˙ל"ו  (‡ו"ח  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  וב˘ו"ע 
"וז‰ ˘יוˆ‡ מבי˙ו ול‡ יחזור ˜ו„ם ‰פסח 
לב„ו˜  יוכל  ל‡  י"„  יום  חˆו˙  ˘כ˘י‚יע 
ולבער ‰חמı ˘בבי˙ו ‰רי ב˘ע‰ זו ˘‰ו‡ 
מן  ˙˘בי˙ו  מˆו˙  עליו  חל  מבי˙ו  מפלי‚ 
˙וך  בין  חילו˜  ‡ין  ‰˙ור‰  ˘מן  ‰˙ור19‰, 

"ומ‡ימ˙  ˘כ'  ט  מˆו‰  בחינוך  מ˘מע  וכן    (19
במ"ע  ו˜‡י  כו'"  ל„רך  יוˆ‡  עליו ‰מˆו‰ ‡ם  מוטל 

‡ו˙   ‰ (מˆו‰  ובמנ"ח  ל'"20.  ל˜ו„ם  יום  ל' 
˘"ל‡  ב)   ,‚ (פסחים  ‰ˆל"ח  מ"˘  ‰בי‡  ז) 
˘י‰י'  רחו˜‰)  ב„רך  ˘‰ו‡  (במי  מˆינו 
מחוייב לעלו˙ ול‰˙˜רב ˜ו„ם זמן ‰פסח" 
‰מנ"ח  ע"ז  וכ˙ב  ל‰˜ריבו,  ˘יוכל  כ„י 
„ו„‡י  כלל,  לי  מובנים  ‡ינם  "ו„בריו 
‰פסח  לע˘ו˙  י˘ר‡ל  כל  על  ע˘‰  מˆו˙ 
מ˜ˆ‰  לילך  ומחוייב  ˘בעולם,  מ"ע  ככל 
 .  . מ"ע  ל˜יים  כ„י  עˆמו  ל‰˙˜רב   ıר‡‰
‡טו לולב ו˘ופר כי ל‡ י‰י' מחוייב ל˜נו˙ 
‡ינו  וכי  בנמˆ‡,  ‡ינו  ובח‚  ‰ח‚,  ˜ו„ם 
ובפ˘טו˙  ‡˙מ‰‰".  ‰מ"ע,  בז‰  מבטל 
מחוייב  ‰מˆוו˙  „ב˘‡ר  יו„‰  ‰ˆל"ח  ‚ם 
ל‰כין ‡"ע ˜ו„ם ‰זמן, ו„בריו ‡מורים ר˜ 
מיוח„21.  פטור  ˘‰ו‡  רחו˜‰  „רך  לענין 
"בו„‡י  (ס˜כ"ז):   ı"יעב ב˘‡יל˙  ועיי' 
י˙חייבו  מ‡„  ˘‰רחו˜ים  ‚"כ  לומר   ‡"‡
לעלו˙ לר‚ל מ˙חיל˙ ‰˘נ‰ לע˘ו˙ ‰פסח 
יום  ˘˘ל˘ים  ˘כך ‰ו‡ ‰ענין,  ונלע"„   .  .
לפני ‰פסח חל חוב˙ ע˘יי˙ו על ‰רחו˜ים 
חוב˙  ˘חל  מזמן   .  . מב˙י‰ם  ˘יע˙י˜ו 

ביעור חמı כו'", ע"˘.

„‡ף  בז‰,  לב‡ר  ˘י˘  מ‰  ל‰עיר  ועו„ 
˘‰מˆוו˙ ‰ללו חיובן ˙לוי בזמן, מי‰ו ‰‡ 
חיוב  ‰ו‡  כול‰  ‰˙ור‰  כל  ל˜יים  ‰חיוב 
˙מי„י, ו‚ם מˆוו˙ ˘עˆם ˜יומן ˆ"ל בזמן 
˘י˙˜יימו  ‚ופ‡  ז‰  חיוב  מ"מ  מסויים, 
מי  ולכן  ˙מי„י.  חיוב  ‰ו‡  בזמנן  ‰ללו 
˘נ˙עˆל ל‰˘י‚ „' מינים ˜ו„ם ‰ח‚, ולכן 

„˙˘בי˙ו מ‰"˙.

˘ם  ˘‰בי‡  ומ‰  ס˜"‡  ס˙ל"ב  ˜ו"‡  ור‡‰    (20
מ‰ר‡"˘ פ"˜ „פסחים ס"י.

"‰מ˜ום  בפנים  „ל‰לן  טוב  ל˜ח  ר‡‰  ‡בל    (21
‰י"‡".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

יˆח˜  במיל˙  ו‰ן  רב‰,  ‰כנ‰  ל‡חר  עˆמו  ˘מל  ‡בינו  ‡בר‰ם  ‡ˆל  ‰ן  ‡˘ר  ונמˆ‡ 
מבלי ‰˙ח˘ב  ב‡ו˙ו ‡ופן,  עימ‰ם ‰˜ב"‰ ‰ו‡  ˘מ˙˜˘ר  ימים, ‰רי ‰˜˘ר  ˘מונ˙  בן 

במ„רי‚˙ו ˘ל ‰נימול ו‰כנ˙ו.

‰ברי˙  ‡˘ר  ברור  וב‡ופן  ב‚לוי  ‰י‰  ניכר  ב‰  ‡˘ר  „יˆח˜,  ברי˙  מעל˙  ז‡˙  ‡ך 
ו‰˜˘ר ‰ו‡ נעל‰ ונˆחי ו‰ו‡ מכוחו ומˆ„ו ˘ל ‰˘י"˙ לב„, ˘בכוחו ו‡ין בל˙ו לפעול 

ברי˙ עולם.

ז‰, ‰רי "מעורב"  נעל‰  כן ˜˘ר  ˘מˆ„ ‰‡מ˙ ‰י‰ ‚ם  ו‡ילו ‡ˆל ‡בר‰ם ‡בינו ‡ף 
בז‰ ‚ם עבו„˙ו ו‰כנ˙ו ˘ל ‡בר‰ם, ו‡ין ניכר ב‚לוי ‡˘ר ‰˜˘ר ו‰ברי˙ ב‡ים ר˜ מˆ„ 

‰בור‡ י˙"˘.

לטעון  ח˘ב  ז‰", „י˘מע‡ל  עם  ז‰  וי˘מע‡ל "מ„יינים  יˆח˜  ˘‰יו  מ‰  יובן  ומע˙‰ 
לו  ולז‡˙ ‡מר  בר „ע˙,  ב‰יו˙ו  וב‰סכמ˙ „ע˙ו  ב‰כנ‰  ˘מל  כיוון  מעל˙ו  ‚„ל‰  ‡˘ר 
על  מס˙יר  בע˙ ‰מיל‰,  בר „ע˙  י˘מע‡ל  מˆ„ ‰‡מ˙ ‰יו˙  כי  ממך",  יˆח˜ "חביב ‡ני 
ל‰˜ב"‰  כי ‰˙˜˘רו˙ו  יˆח˜,  "חביב"  ולכן  ע"י ‰˜ב"‰.  במיל‰  ‰˜˘ר ‰עˆמי ‰נפעל 
˘מונ‰  בן  ל‰ימול  ˘זכ‰  ל‰יו˙  וניכר,  ‚לוי  ב‡ופן  עולם  וברי˙  נˆחי˙  ‰˙˜˘רו˙  ‰י‡ 
˘בכוחו  בלב„,  ‰˘י"˙  ˘ל  מי„ו  ‰י‡  ‰מˆוו‰  ˘פעול˙  כל  לעין  נר‡‰  ‡˘ר  ע˙  ימים 

לב„ו לפעול ברי˙ נˆחי˙.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

 למ‰ ל‡ ‰י˙‰ "‰וˆ‡˙ 
‰„˘ן" בע˜י„˙ יˆח˜? 

˘ל  ˘"‡פרו  מ˜ומו˙  בכמ‰  חז"ל  ‡מרו 
˙עני˙  (ירו˘למי  ‰מזבח"  ע"‚  ˆבור  כ‡ילו  יˆח˜ 
מ˜ום  מובן, ‰רי  ולכ‡ור‰ ‡ינו  ובכ"מ).   ,‡"‰ פ"‰ 

כי  ‰מזבח,  ‚בי  על  ‡ינו  ˜רבן  בכל  ‰„˘ן 
ˆריכ‰ ל‰יו˙ ˙רומ˙ ‰„˘ן ו‰וˆ‡˙ו, ו‡"כ מ‰ 
‰יחו„יו˙ ו‰מעל‰ בז‰ ˘‡פרו ˘ל יˆח˜ "ˆבור 

ע"‚ ‰מזבח", ‰רי ‡ין ז‰ מ˜ומו ˘ל ‰‡פר?

‰˙ני‡  בספר  ‰מבו‡ר  ע"פ  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
‰נ˘‡ר  („˘ן)  ˘‰"‡פר"  טו)  סי'  ‰˜ו„˘  (‡‚ר˙ 

‰יור„  ˘בו  "‰עפר  יסו„  ‰ו‡  ‰נ˘רף"   ıמ"ע
˘‰‡פר  ו‰יינו,  בו".  ˘ולט˙   ˘‡‰ ו‡ין  למט‰ 
‰ו‡ ‰„בר ‰כי נחו˙ ˘ב„בר ‰נ˘רף, ע„ ˘‡ינו 

יכול ל‰יכלל ולי˘רף ב‡˘ ˘למעל‰ ממנו.

‰נ‰  ל˜ונו,  ‰‡„ם  ˘בעבו„˙  לומר,  וי˘ 
˘למעל‰  ב‡˘  ˘נכללו  ˘ב˜רבן  ‰חל˜ים 
מורים על עניני ˜„ו˘‰ ו„ברים ˘מ˜יימים ב‰ם 
נכלל  ˘‡ינו  ו‰חל˜  ב˜„ו˘‰,  ומ˙עלים  מˆוו˙ 
‰‰˙עס˜ו˙  על  מרמז  "‡פר"  נ˘‡ר  ‡ל‡  ב‡˘ 
ב„ברים ‚˘מיים, ˘‡ין ב‰ם ˜„ו˘‰ מˆ„ עˆמם 

ו‡ינם נכללים ב„"כ ב"‡˘" ˘למעל‰.

"‡ל  ‰„˘ן   ˙‡ ל‰וˆי‡  ˆריכים  ב„"כ  ולכן 
‚˘מיים  ב„ברים  ‰עס˜  ‡ין  כי  למחנ‰",   ıמחו
וכל  ‰מזבח"  "‡ˆל   - ‰˜„ו˘‰  ב˙חום  נכלל 
 ıמחו" ‰ו‡  ז‰  עס˜  ‡ל‡  ‰מזבח,  על  ל‡  ˘כן 

למחנ‰" ‰˜„ו˘‰.

"עול‰  ˘‰י'  נ˙ח„˘  ‡בינו  יˆח˜  ‡ˆל  ‡ך 
וענייניו  ‰‚˘מי  ‚ופו  ˘‚ם  ו‰יינו,  ˙מימ‰", 
ו‰י'  ב˜„ו˘‰,  כלולים  ל‰יו˙  נ˙עלו  ‰‚˘מיים 
מיוח„ים  ‰יו  עניניו  וכל  ל‰'",  "כליל  בבחינ˙ 
ענינים  ˘ל‡ ‰יו ‡ˆלו  ע„  עם ‰˜ב"‰,  ב˙כלי˙ 
ב‚„ר  ‡ˆלו  ‰יו  ‡לו  עניניו  ‚ם  כ"‡  ‚˘מיים, 
עניניו  ˘‰ם  "‡פרו"  ‚ם  ולכן,   ."'‰ "עבו„˙ 

‰‚˘מיים, נ˘‡ר "ˆבור ע"‚ ‰מזבח".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 131 ו‡ילך)

רמז נפל‡ ב˙יב˙ "מעכ‰"
על פי ‰כלל ‰י„וע „"נעוı ˙חל˙ן בסופן" - 
מובן ˘י˘ ˘ייכו˙ מיוח„˙ בין ˙חיל˙ פר˘˙נו: 

"ויר‡ ‡ליו ‰'", לבין סיומ‰: "ו‡˙ מעכ‰". 

וי˘ לב‡ר בז‰: 

 '‰ ‰˙‚לו˙  על  מסופר  ‰פר˘‰  ב˙חיל˙ 
˘לו.  ‰מיל‰  ברי˙  עם  ב˜˘ר  ‡בינו,  ל‡בר‰ם 
‡מנם, ‰˙‚לו˙ זו ל‡ ‰י˙‰ ל‡בר‰ם לב„ו, כמו 
ב‡ופן  ‡ל‡  עˆמו  בפני  ומוב„ל  נעל‰  ˘‰ו‡ 
˘‰˜ב"‰  ממר‡",  ב‡לוני   '‰ ‡ליו  „"ויר‡ 
‰˙‚ל‰ „ו˜‡ במ˜ום ‰˘ייך ל"ממר‡ ‰‡מורי", 

˘"‰ו‡ ˘נ˙ן לו עˆ‰ על ‰מיל‰".

כ‡ן ‰ענין ‰י„וע „"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰  ומו„‚˘ 
פל"ו),  ב˙ני‡  (וכמבו‡ר  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  לו  ל‰יו˙ 
י„‰  ˘על  ו‰‚ילוי  ‡בר‰ם  ˘ל  ‰מיל‰  ˘לכן 
‡ינו- ˘ל  ‚˘מי  למ˜ום  ‰˘ייך  ב‡ופן  ב‡ים 
י‰ו„י; ו‰ו‡ ע"„ ‰מˆב „לע˙י„ לבו‡, ‡˘ר ‡ז 
ל‡ ר˜ בני י˘ר‡ל יעב„ו ‡˙ ‰', ‡ל‡ "י˙˜ן ‡˙ 
‰עולם כולו לעבו„ ‡˙ ‰' ביח„" (רמב"ם בסופו). 

ב˙יב˙  ‰פר˘‰  לסיום  ˘ייך  ז‰  ו„בר 
כ'ל  ע'ל  "מ'לך  ˙יבו˙  ר‡˘י  ˘‰י‡  "מעכ‰", 
מלכו˙ו  ‰'‡רı" (נוסח ‰˙פיל‰ „ר‡˘ ‰˘נ‰) - ‰יינו,̆ 
˘ל ‰˜ב"‰ ‡ינ‰ מו‚בל˙ ל‡בר‰ם ובנ"י לב„ם, 

‡ל‡ חו„ר˙ ומ˙˜בל˙ ב"כל ‰‡רı" כול‰. 

(ע"פ ‰˙ווע„ויו˙ ˙˘"נ ח"‡ עמ' 359)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

˘י˘נ‰ חוב˙ חינוך כללי˙ מ„‡וריי˙‡ על 
בפוס˜ים,  ז‰  ‰וזכר  ול‡  ‰מˆו˙16,  כללו˙ 
‡ל‡ כולם נ˜טו „חוב˙ ‰חינוך ‡ינ‰ ‡ל‡ 
‰ז˜ן  ‡„מו"ר  בל˘ון  וכמפור˘  מ„"ס, 
"˘‰˜טן  ‰נ"ל   ˙"˙ ‰ל'  רי˘  ב˘לחנו 
חייב  ‡ינו  ‡ביו  ו‚ם  ‰מˆו˙  מכל  פטור 
כו'".  מ„"ס  מן ‰˙ור‰ ‡ל‡  במˆו˙  לחנכו 
 („ סי'  סוף  במ‰„"˙  וכן  ס"ב  (ס˘מ"‚  וב‡ו"ח 
"˘חייבו  "מ„"ס",  חיוב  ˘‰ו‡  (ר˜)  כ' 

חכמים".

מן ‰סבר‡, „כיון  לנו  ˘וב ˜˘‰  ועפ"ז 
מחוייב  ‚„ול  נע˘‰  ˘˜טן  בר‚ע  ˘מ‰"˙ 
נ˙חנך  ל‡  ו‡ם  כול‰,  כ‰"˙  ב˜יום  מי„ 
˘יוכל  ‰נמנע  מן  לפנ"ז  במˆוו˙  ונ˙ר‚ל 
מי„  ומל"˙  מ"ע  בכל  כ„בעי  ל‰ז‰ר 
חיוב  לומר „‡ין  כ˘י‚„ל, ‡"כ ‡יך ‡פ˘ר 
מ‰"˙ ל‰כינו ול‰כ˘ירו לזמן ‚„לו˙ו לבל 
(חסרון  מחמ˙  ‰˙ור‰  מˆוו˙  על  יעבור 
י„יע‰ ו)חוסר ‰כנ17‰. ו˙ו, „ע"פ מ˘נ˙"ל 
כ˘י‚„ל  ˙יכף  ˘יחולו  חיוב ‰מˆו˙  „מˆ„ 
˘י˙‚„ל  בר‚ע  ˘˙יכף  ‰כנ‰  חוב˙  ‡יכ‡ 
יוכל ל˜יימן, ו‰רי חוב‰ זו ˜יימ˙ ועומ„˙ 
בר  ˘‡ינו  ‰˜טן  על  ˘˙חול   ‡"‡˘ ‡ל‡ 

כמו ‰˜‰ל (‰נ"ל ‰ער‰  פרטיו˙  במˆו˙  ו‚ם    (16
ז‰  ˘‡ין  מ˘מע  מ˜ומו˙  ˘בכמ‰  ע"ז  נוסף  7), ‰רי 
"˜טנים  עˆמו  ‰רמב"ן  מל˘ון  ‰נ‰  חינוך,  ב‚„ר 
‰˜רובים ל‰˙חנך" מובן ˘‡ין זו מˆו˙ חינוך ב‡ופן 
‰˙רו‰"„  ל„ע˙  בי„ים"  לי'  ב"ליספו  וכן  ‰ר‚יל. 
(‰נ"ל בפנים רי˘ סעיף ‚), ‰רי פ˘וט ˘‡ינ‰ „ומ‰ 

‰˜פי„‰ ˘יר‚יל עˆמו ב‡יסור ל˘‡ר עניני חינוך.

17)  וב‡מ˙ י˘ לח˜ור ‡ם ‡פ˘ר לחייב ‰‡ב (‡ו 
כל מי ˘י˘ בי„ו) לחנך ‰בן מ„ין "לפני עור", „כיון 
„˜טן ‡ינו יכול לחנך ‡˙ עˆמו, ו‰ו‡ נמˆ‡ בר˘ו˙ו 
˘ל ‰‡ב, ‡"כ בז‰ ˘‡ינו מחנכו ‰"‰ מכ˘ילו, ו‰וי 

כ˙רי עברי נ‰ר‡.

‰עביר‰  ל‡  למ‰  לעיין  י˘  ˘וב  „יע‰, 
‰˙ור‰ ‰חיוב על ‰‡ב ‡ו ‰ב"„, וכנ"ל.

„מיל˙‡  „˜ו˘ט‡  נר‡‰,  ול‰כי 
„כיון  ב),  (סעיף  לעיל  ˘נ˙ב‡ר‰  „‰סבר‡ 
בכל  מ˙חייב   ‰"‰ ‰˜טן  כ˘‰‚„יל  ˘מי„ 
עבר  ‡ו  ˜יימן  ל‡  ‡ם  לכן  כולן,  ‰מˆוו˙ 
˜ו„מ˙  ו‰כנ‰  י„יע‰  חסרון  מחמ˙  עלי‰ן 
נח˘ב כמבטל מ"ע וכעובר על מל"˙ (‡˘ר 
מˆ„ סבר‡ זו ‰כרחנו „ו„‡י חייב‰ ‰˙ור‰ 
ב˜טנו˙ו)  ולחנכו  מז‰  ˘ימנע  מ‰  לע˘ו˙ 

– ‰נ‰ ‚וף סבר‡ זו ‡ינו מוכרח.

מˆו‰,  ב‡יזו  מחייב˙  כ˘‰˙ור‰  „‰נ‰ 
˘˙וכל  ב‡ופן  ר˜  חל  ˘‰חיוב  פ˘וט 
˙ור‰  ני˙נ‰  „ל‡  ‰טבע,  ב„רך  ל‰˙˜יים 
ו‡ם  ו˘"נ),  ב.  כ‰,  (ברכו˙  ‰˘ר˙18  למל‡כי 
על  עובר  ‡ינו  זמן  ˘‰יי˙  „ור˘  ˜יומ‰ 
ול„ו‚מ‡,  ‰זמן.  ‡ו˙ו  מ˘ך  כל  ‰חיוב 
˘עוס˜  זמן  כל  ‰רי   ,ıחמ ביעור  במˆו˙ 
בביעורו ע„ ˘נ˙בער בפועל ‡ינו עובר על 
מˆו˙ ˙˘בי˙ו. „ז‰ו ‚„ר ‰מˆו‰ – לע˘ו˙ 
מ˙עס˜  ו‡ם   ,ıחמ‰ לבער  ˘ביכול˙ו  מ‰ 
ובל˘ון  ‰מˆו‰.  ב˜יום  עוס˜   ‰"‰ בז‰ 
"מ˙חיל˙  ˙מ‰)  ר"ס  (‡ו"ח  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר 
 ıחמ ˘נמˆ‡  ור‚ע  ר‚ע  כל   .  . ז'  ˘ע‰ 
עובר  ‰ו‡  לבערו  מ˙עס˜  ו‡ינו  בר˘ו˙ו 
כ˘מ˙עס˜  מ˘‡"כ  ˙ור‰",  ˘ל  מ"ע  על 
מ˜יום  חל˜  ‰י‡  ‰‰˙עס˜ו˙  ‰רי  בביעורו 
ב‰כנ˙ ‰ביעור,  ‰מˆו‰ (‰יינו ‰‰˙עס˜ו˙ 

(„‡פ˘ר   ˘"˙" ב)  (יז,  מבכורו˙  ול‰עיר    (18
‡מר  „רחמנ‡   .  . כלים  ממ„˙  ‡„ם)  בי„י  לˆמˆם 
ור‡‰  לי'".  ניח‡  למיעב„  „מˆי˙  ‰יכי  ובכל  עבי„ 
בריו˙יו".  עם  בטרוני‡  ב‡  "‡ין ‰˜ב"‰   (‡  ,‚) ע"ז 
לפי  ‡ל‡  ‰‡„ם  על  ב‡  "ל‡   (‡ (פל"„,  וב˘מו"ר 

כוחו".



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

מˆווין  בי˙ „ין  ˘‡ין  (כח): ‡ע"פ  ˘ל‡ח"ז 
ל‰פרי˘ ‡˙ ‰˜טן, מˆו‰ על ‡ביו ל‚עור בו 
חנוך  ˘נ‡'  ב˜„ו˘‰  לחנכו  כ„י  ול‰פרי˘ו 
ב‰ל'  כ˙ב  [וע„"ז  ו‚ו'  „רכו  פי  על  לנער 
‰‚„ולים  ‰רי  ˜טן  כ‰ן  ‰י"ב):  (פ"‚  ‡בל 
ל‰טמ‡  ב‡  ו‡ם  יטמ‡ו‰ו.  ˘ל‡  מוז‰רים 
ל‰פרי˘ו,  עליו  מˆווין  בי˙ „ין  מעˆמו ‡ין 
‡בל ‡ביו ˆריך לחנכו ב˜„ו˘‰] – „לכ‡ור‰ 
„ין  כי  פל‡,   ˙ˆ˜ ‰ו‡  כ‡ן  ‰רמב"ם  ל˘ון 
‰רמב"ם  כבר  ‰בי‡ו  במˆוו˙  חינוך  חוב˙ 
כמ‰ פעמים לפנ"ז לענין כו"כ מˆו˙ (כנ"ל 
ברי˘ „ברינו), ו‰˙ם ל‡ ‰זכיר כלל ‰כ˙וב 
כ‡ן.  „ו˜‡  ‰בי‡ו  ו‡מ‡י  לנער",  „"חנוך 
ו‚ם מ‰ו ‰ל' "לחנכו ב˜„ו˘‰", ול‡ כמ"˘ 
ולפי   במˆו˙".  "לחנכן  פעמים  כמ‰  לפנ"ז 
„˙רי  מנוח  רבינו  ב„ברי  ‰נ"ל  ‰‰סבר‰ 
חינוכי נינ‰ו, י"ל „ס"ל ל‰רמב"ם „‰חוב‰ 
‰כללי  מ‰חיוב  ב‡‰  מ‡יסור‡  ל‰פרי˘ו 
לחנכו ב„רך ‰˙ור‰ מ˜ר‡ „"חנוך לנער"13 
(כ„רך  ‰‡יסורים  בכל  פרטי  חינוך  ז‰  ו‡ין 
כ"‡  מ"ע)  בכל  פרטי  חיוב  חכמים  ˘˙י˜נו 

חיוב כללי לחנכו ב˜„ו˘14‰.

˘ם  מנוח  רבינו  ˘מ"˘  לח„˘,  וי˘ 
‡ל‡  מ„רבנן  חוב‰  ‡ינו  ‰˘עו˙  „"חינוך 
כו'",  מעˆמו  ‡„ם  כל  על  ‰מוטל˙  חוב‰ 
(ב‡ופן  בנו  לחנך  ‰‡ב  ˘ל  „‰‡חריו˙  ר"ל 
ב‰  מחוייב  ו‰‡„ם  מסבר‡,  מוכח˙  כללי) 
מעˆמו מבלי ˘י‰י' ע"ז ˆיווי וחיוב מפור˘. 
‡ח„  כל  מחוייב  ‰˙ור‰  ˘מן  „כיון  פירו˘, 

סעיף  רי˘  לעיל  (ר‡‰  ˜בל‰  מ„ברי  ˘‰ו‡    (13
י˙ר‰  מ„"ס. ‡ו  ˘‰ו‡  ס˙ם  חינוך  מחיוב  ויו˙ר   ,(‚
מז‰, „‰וי מ„‡וריי˙‡ ו‰כ˙וב ‚ילוי מיל˙‡ בעלמ‡, 

כ„ל˜מן בפנים.

14)  ור‡‰ לעיל בפנים רי˘ סעיף ‚ ‰„יע‰ „חינוך 
במל"˙ ‰ו‡ „‡וריי˙‡.

מע˙ ˘‰‚יע ל‚יל י"‚ ˘נ‰ ויום ‡' ל˜יים כל 
‰˙ור‰ ו‰מˆו˙, ‰רי מובן ופ˘וט ˘כל ‡י˘ 
ב„רכי  "ללכ˙  בניו   ˙‡ ויר‚יל  יחנך  י˘ר‡ל 
˘פ˘וט  כ˘ם  ו‰מˆו‰,  ‰˙ור‰  „רך  יו˘ר", 
בניו  ומחנך ‡˙  מ„ריך  י˘ר ‰ולך  ˘כל ‡„ם 
ב„רך ‰טוב ו‰י˘ר מבלי ˘י‰י' לו ˆיווי ע"ז, 
כי ז‰ו טבעו ˘ל ‡ב, ובל˘ון ‰כ˙וב (פר˘˙נו 
יח, יט) ‚בי ‡בר‰ם "יˆו‰ ‡˙ בניו ו‡˙ בי˙ו 
נזכר  (וכבר  ומ˘פט"   ‰˜„ˆ לע˘ו˙  ‡חריו 
לומר  ˘‰רחי˜ו  ‰‡חרונים  מן  „י˘  לעיל 

„חיוב חינוך מ˜ורו ב‰‡י ˜ר‡).

‚„ר  בז‰  ˘י˘  ל˜בוע  לנו  י˘  ומע˙‰ 
„„בר  ב˘"ס  בכ"מ  וכמבו‡ר  „‡וריי˙‡, 
כ‰ך „כ˙ובו˙  מ‰"˙,  מסבר‡ ‰ו‡  ‰מוכח 
˜ר‡  לי  "למ‰  ב˘"ס)  מ˜ומו˙  ובעו„   .‡ (כב, 

סע"‡):  ל‰,  (ברכו˙  פנ"י  ור‡‰  ‰ו‡".  סבר‡ 
מסבר‡  „‡˙י‡  „מי„י  מ˘מע  ‰˘"ס  בכל 
מ˜˘‰ ‰˘"ס ‰‡  ו‡„רב‰  מ„‡וריי˙‡  ‰וי 
נמי  ו‰כי  ע"כ15.  ‰ו‡.  סבר‡  ˜ר‡  לי  למ‰ 
‰כ‡ לענין חינוך „סבר‡ ‰ו‡ [ולפ"ז נ‡מר 
ו‚ו'"  לנער  "חנוך  ˜בל‰  ב„ברי  „‰כ˙וב 

‰ו‡ ‚ילוי מיל˙‡ בעלמ‡].

 ‰ 
ל‡  „ב‡מ˙  ויסי˜  „לעיל,  ‰יסו„  י„ח‰ 
ו˘‡ני  ב˜טן  מˆו‰  ‰כ˘ר  חיוב  ˘ייך 
ממˆוו˙ ‰˙לויו˙ בזמן ˘מחוייב ל‰כ˘יר 

˜יומן 

‡יבר‡, „לכ‡ור‰ חי„ו˘ ‚„ול ‰ו‡ לומר 

ו˘ם  ˜ל‡.  כלל   ‡ מערכ˙  ‰‡וˆר  בי˙  ועיי'    (15
מˆו˙  כמ‰  "י˘  כ‡)  ז,  (נח  מחז˜וני  מבי‡  (בסופו) 
‡ע"פ  ‰„ע˙  סבר˙  מכח  ל˘מרן  ‡„ם  בני  ˘חייבים 

˘ל‡ נˆטוו".

י„

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

חינוך ˜טן מ‰"˙ ‡ו מ„רבנן
„ין  י˘  ‰˙ור‰  מן  ‚ם  „ב‡מ˙  יסו„  ויח„˘  מ‰"˙,  חינוך  חיוב  „ליכ‡  ב‰‡  יפלפל 
חינוך מ‚„ר ‰כ˘ר מˆו‰, ‡ל‡ ˘‡ינו ב‚„ר מˆו‰ ממ˘ ‡ל‡ מ„רבנן, ויבי‡ סימוכין 
ו˘‡ני  ב˜טן  מˆו‰  ‰כ˘ר  חיוב  ˘ייך  ל‡  „ב‡מ˙  ויסי˜  „לעיל,  ‰יסו„  י„ח‰  לז‰, 
יב‡ר  ועפכ"ז  ל„בר,  ר‡י'  ויבי‡  ˜יומן,  ל‰כ˘יר  ˘מחוייב  בזמן  ‰˙לויו˙  ממˆוו˙ 

„בר ˙מו‰ ב˘ייכו˙ ל‡בר‰ם ‡בינו

 ‡ 
י˜„ים מ„ברי ‰˘"ס „חינוך „רבנן, ויב‡ר 
ע"פ ‰ר‡˘ונים „‚ם מ‰"˙ י˘ חיוב ‰מכין 

ל˜יום ‰מˆוו˙ במ‰ ˘מלמ„ו ˙ור‰

‰˜טנים  בחינוך  ‡„ם  לחיוב  בנו‚ע 
(נזיר  ב˘"ס  „וכ˙ין  בכמ‰  ל‰„י‡  ‚רסינן 
‡ל‡  „‡ינו  ובכ"מ)  ו˘"נ.   .‡  ,„ ח‚י‚‰   .‡ כט, 

מ„רבנן, ‡בל מן ‰˙ור‰ ליכ‡ חיוב חינוך1. 
ו‰כי נמי ‰בי‡ ‰רמב"ם לענין כמ‰ מˆוו˙ 
פ"‰  ברכו˙  ‰ל'  ‰"ט.  פ"‚  ˆיˆי˙  (‰ל'  פרטיו˙ 
פ"ו  סוכ‰  ‰ל'  ‰"י.  פ"ב  ע˘ור  ˘בי˙˙  ‰ל'   .‡"‰

‰"‡. ועו„).

חנוך  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י'  ור‡‰    (1
ב˙חל˙ו. ו˘"נ.

וב‡מ˙ י˘ ל˙מו‰ בז‰ ע"פ סבר‡, ‡יך 

נ‡מר „ל‡ חייב רחמנ‡ לחנך ˜טן ל‰˙ר‚ל 

 ‡‰ לכ˘י‚„ל,  ב‰ן  חייב  ˘י‰י'  במˆוו˙ 

בר‚ע  ˙יכף  עˆמ‰  ‰˙ור‰  ˘מחיוב  כיון 

ב˜יום  מי„  מחוייב  ‚„ול  נע˘‰  ˘‰˜טן 

מן  חיוב  ‡ין  ב‡ם  ‡"כ  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  כל 

˘ע"פ  נמˆ‡  ‚„לו˙ו,  לזמן  ל‰כינו  ‰˙ור‰ 

על  ז‰  יעבור  „‡וריי˙‡  מ„ינ‡  ‰מנ‰‚ 

וחוסר  י„יע‰  חסרון  מחמ˙  ‰˙ור‰  מˆו˙ 

‰כנ‰.

י˘  כי  ˜ו˘י‡,  כ‡ן  ‡ין  בפ˘טו˙  מי‰ו, 

במˆו‰  כבר  נכלל‰  ז‰  ˘מניע˙ „בר  לומר 

מן  ע˘‰  „"מˆו˙  ˙ור‰,  „˙למו„  ‰כללי˙ 

‰˙ור‰ על ‰‡ב ללמ„ ‡˙ בנו ‰˜טן ˙ור‰ 

ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙  יט)  י‡,  (ע˜ב  ˘נ‡מר   .  .

ו) (ל‰רמב"ם   ˙"˙ (‰ל'  בם"  ל„בר  בניכם 
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ל‡„‰"ז ב˙חל˙ן), וכמו ˘פי' ‰רמב"ן בפסו˜ 

"מ‡חר  לבניך",  "ו˘ננ˙ם  ז)  ו,  (ו‡˙חנן 

ל„ורו˙יכם  עולם  חו˜˙  במˆו˙  ˘ˆיו‰ 
˘י„עו  מˆווים  ‡נחנו  ‰נ‰   . . יז2)   ,‚ (וי˜ר‡ 

ל‡  ‡ם  ‡ו˙ם  י„עו  ו‡יך  ‰מˆוו˙,  בנינו 
(מנין  ב‰˜„מ˙ו  ב‰"‚  ועיין  נלמ„ם"3. 
˙ור‰  בנך  "למ„  ע‡):  ע˘‰  ˜ום  ‰מˆוו˙, 

ומˆו˙", וכ"‰ בסמ"‚ (מ"ע יב וברמזי ‰מˆו˙ 
בר‡˘ ‰ספר) וביר‡ים (‰˘לם סי' רכ‰). ולפ"ז 

י˘נו מן ‰˙ור‰ חיוב ˘ל חינוך ב˙ור ‰כנ‰ 
ל˜יום ‰מˆו˙ ב‚„לו˙ו, ו‡„רב‰, ז‰ו יסו„ 

‰מˆו‰ ‰כללי˙ „˙"˙ לבנים, כנ"ל.

"˘י„עו  ‰י‡  ‰מˆו‰  ‰˙ור‰  ˘מן  ור˜ 
˘‚ם  ו˙י˜נו  רבנן  ו‡˙ו  ‰מˆו˙",  בנינו 
ב˜יום  ‰בן   ˙‡ ול‰ר‚יל  לחנך  מˆו‰ 
˘‰ו‡  ר‡˘ונים,  וכמ"˘  בפועל,  ‰מˆו˙ 
כ„י   .  . למˆו‰  ‰˜טן   ˙‡ "ל‰ר‚יל  כ„י 
סוכ‰  (ר˘"י  למˆוו˙"  ור‚יל  מחונך  ˘י‰‡ 
סרוך  ˘י‰‡  מ„רבנן), "ל‰נ‰י‚ו  סע"ב „"‰  ב, 

‰וב‡   – י)  (יז,  לך  יז),  (ל‡,   ‡˘˙ ‚ם  ור‡‰    (2
ברמב"ן ˘ם.

˙˘כ"ח)  (ירו˘לים  ע‰"˙  מיוחס  רבינו  ובפי'    (3
בניכם   ˙‡ ˙ר‚ילו  ‡ו˙ם.  ולמ„˙ם  יט:  י‡,  ע˜ב 
בכך  ˘יר‚יל  כ„י   .  . ב˙ור‰  ˙מי„  עסו˜ים  ל‰יו˙ 
ו‡ף בכל ‰מˆוו˙, וכן ˘למ‰ ‡ומר חנוך לנער כו'* 
[וברמב"ן ע˜ב ˘ם, יח: ‰וסיף בכ‡ן ולמ„˙ם ‡ו˙ם 
˘ילמ„ו  ע„  וכ‡ן  ‰מˆו˙  ל‰ם  ˘יספר  ו˘ננ˙ם  כי 
ובמ‡ירי  וטעמי‰ם].  ‡ו˙ם  ויבינו  וי„עום  ‡ו˙ם 
(˜י„ו˘ין ל, ‡) "‰‡ב חייב בלימו„ ˙ור˙ ‰בן. . ע„ 
˘י„ע ענין ‰מˆוו˙ וי˜יים ‡ו˙ם כר‡וי". ובבמ„ב"ר 
˘ם)  יוסף   ıובע י„  ˘לח  ˙נחומ‡  (ור‡‰   ‡ פי"ז, 
כו'  לבן  לע˘ו˙  חייב  ‰‡ב  „ברים   '‰ רבו˙ינו  "˘נו 
מפר˘ים  (ור‡‰  כו'"  מˆו˙  ללמ„ו  כו'  ˙ור‰  ללמ„ו 

˘ם).

(פ"א  ת"ת  בהל'  בקו"א  אדה"ז  מלשון  גם  להעיר   (*
סק"א [תתכח, א]) "חינוך לתורה דאורייתא על האב".

‡חר מנ‰‚ו לכ˘י‚„יל" (ר˘"י ח‚י‚‰ ו, ‡ „"‰ 
˜טן), כענין ˘נ‡מר (מ˘לי כב, ו) "חנוך לנער 

על פי „רכו ‚ם כי יז˜ין ל‡ יסור ממנ‰"4.

 ב 
„‡ין  ו‰פוס˜ים  ‰˘"ס  „פ˘טו˙  י„ח‰ 
ל˜יום  ‰כנ‰  לענין  ˘ייך   ˙"˙ חיוב 
‰מˆוו˙, וי˜˘‰ מסבר‡ ‡‰‡ „ליכ‡ חיוב 

חינוך מ‰"˙

ומזור  טעם  לנו  „רו˘  ע„יין  ‡מנם, 
„י  ‡ין  לכ‡ור‰  כי  ‰נ"ל,  ל˜ו˘יי˙נו 
‰מכין  חיוב  נ˙נ‰  ‰˙ור‰  ˘‚ם  ב˙ירוˆנו 
 – ˙ור‰  ללמ„ו  ˘ˆיו˙‰  במ‰  ‰˜טן   ˙‡
ב˜י„ו˘ין  ‰˘"ס  סו‚יי˙  „מפ˘טו˙  ח„‡, 
(כט, ‡) נר‡‰ ˘חיוב ˙"˙ לבנים ‰ו‡ ע"„ 
מˆו˙ מיל‰ ופ„יון ‰בן ˘עו˘‰ ‰‡ב לבנו, 
‰יינו ˘מˆו˙ לימו„ ‰˙ור‰ ‰י‡ ‡' ממˆו˙ 
פרטיו˙ ˘ל ‰בן ‰מוטל˙ על ‰‡ב לע˘ו˙ 
לבנו, ˘עליו לע˘ו˙ מ‰ ˘בי„ו ˘בנו ילמ„ 
˙ור‰, ‡בל ל‡ ˘מˆו˙ ˙"˙ ‰י‡ „בר כללי 
˘‡ר  כל   ˙‡ ‰בן  ˘י„ע  כ„י  חינוך  כעין 
רוב  „ע˙  כן  מˆינו  ל‡  ו‚ם  וכו'.  ‰מˆו˙ 
 ˙"˙ ˘מˆו˙  לומר  ו‰פוס˜ים,  ‰ר‡˘ונים 
ר˜ ‰ו‡  כל ‰מˆו˙,  לי„ע  חינוך  כעין  ‰י‡ 

ובריטב"‡ (סוכ‰  ב)  יט,  בר˘ב"‡ (מ‚יל‰  וכן    (4
חוב˙  לענין  לנער"  „"חנוך  ‰כ˙וב  ‰זכירו  ˘ם) 
מבו‡ר  רע"‡  ל,  ˜י„ו˘ין  ב‚מ'  ‡בל  „רבנן.  חינוך 
 ˙"˙ ב‰ל'  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  וכמ"˘  ‚„ול,  בבן  „˜‡י 
‡„‰"ז  ‰בי‡ו  ˘ל‡  ‰טעם  ז‰ו  ובפ˘טו˙  ס"ו.  פ"‡ 
ב˘ו"ע ‰ל' ˘ב˙ ס˘מ"‚ לענין חוב˙ חינוך. וˆע"˜ 
וכן  ‰˘ו"ע,  בסוף  נ„פס   – מ‡  (סי'  ב˘ו"˙  בל˘ונו 
בספר בפ"ע) "„‰˙ם (בח‚י‚‰) מיירי במ"ע ‰מוטל˙ 
כ˘י‚„יל  מעˆמו  ˘י˜יים  כ„י  בנו  ב‰  לחנך  על ‰‡ב 

˘זו ‰י‡ מˆו˙ חינוך כ„כ˙יב חנוך לנער כו'".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

חינוך  במˆו˙  ˘נ˙וסף  וז‰ו  לע˘ו˙)).   ‰"„

וי˘  ‰מˆו‰.  חיוב  ‚„ר  בז‰  ˘י˘  ˘מ„"ס, 
ע˘יי˙  מן ‰˙ור‰ ‡ין  ˘מˆ„ ‰חיוב  לומר, 
ע˘י'  כ"‡  מˆו‰,  ˜יום  ב‚„ר  עˆמ‰  ‰˜טן 
‰˜טן  ע˘יי˙  מ„רבנן  ו‡ילו  ˘י˙ר‚ל,  כ„י 
˜יום  ‰˙ור‰  מן  ולכן  מˆו‰,  ב‚„ר  ‰י‡ 
ריך ל‰יו˙ בכל  עו˘‰ ‰˜טן ‡ינו̂  ‰מˆו‰̆ 
‰פרטים, כ‰כ˘ר ‚מור, כי מˆ„ ‰‰כנ‰ ‡ין 
מˆ„  מ˘‡"כ  ע˘יי˙ו,  ‡ופן  כ"כ  נפ˜"מ 
י˜יים  ˘‰˜טן  ˆריך  „רבנן  חינוך  מˆו˙ 
‰וכיח  וכבר  כ‚„ול.  ‰פרטים  בכל  ‰מˆו˙ 
כן ‰ריטב"‡ ממע˘‰ „סוכ˙ ‰ילני ו˘בע˙ 
בני' (סוכ‰ ב, ב), וז"ל: "מ‰‡ ˘מעינן „˜טן 
לו  לע˘ו˙  ˆריך  במˆו˙  ‡ו˙ו  ˘מחנכין 
מיי˙ינן   ‡‰„ כ‚„ול  ‚מור  ב‰כ˘ר  מˆו‰ 
מ˘ום  ‰ילני  ˘ל  מסוכ‰  ב˘מע˙ין  ר‡י' 
לחינוך  ˘‰‚יע  ח„  בבני'  ס‚י‡ „ליכ‡  „ל‡ 
לחנך  „‡ין  ‰יינו  מעליי˙‡".  סוכ‰  „בעי 
מע˘רים).  (למעל‰  פסול‰  בסוכ‰  ˜טן 

וכעין ז‰ מˆינו בר"ן (ליומ‡ פב, ‡)12.

 „ 
 ‡‰ ‚בי  מנוח  רבינו  מ„ברי  סימוכין  יבי‡ 
ויפלפל  ‰וו,  חינוכי  ˙רי  ב˘"ס  „‡מרו 

ב‰סבר „בריו

רבינו  בפירו˘  ז‰  כעין  מˆינו  ו‡˙"ל 
מ‰ל'  בפ"ב  ‰רמב"ם  מ"˘  ‚בי  מנוח 
˘נים  ˙˘ע  בן  "˜טן  (‰"י),  ע˘ור  ˘בי˙˙ 
כיˆ„  ל˘עו˙  ‡ו˙ן  מחנכין  ˘נים  ע˘ר  ובן 
‰י' ר‚יל ל‡כול ב˘˙י ˘עו˙ ביום מ‡כילין 
‡ו˙ו ב˘ל˘ ‰י' ר‚יל ב˘ל˘ מ‡כילין ‡ו˙ו 

˘„וחין ‡˙ ‰˘ב˙.

12)  ור‡‰ ל˜מן בפנים מרבינו מנוח.

‡ו˙ו  לענו˙  מוסיפין  ‰בן  כח  לפי  ב‡רבע 
בין  זכר  בין  ˘נ‰  ע˘ר‰  ‡ח˙  בן  ב˘עו˙ 
כ„י  סופרים  מ„ברי  ומ˘לים  מ˙ענ‰  נ˜ב‰ 
על  מנוח  רבינו  ל˘ון  וז‰  במˆו˙".  לחנכו 
לחנכו  כ„י  כ‡ן  ‰רב  ˘כ˙ב  "ומ‰  ‡˙ר: 
‡ו˙ו  מחנכין  כ˙וב  נמי  ולעיל  במˆו˙ 
‰וו  חנוכי  „˙רי  ל‰ו„יענו  ב‡  ל˘עו˙ 
כ„‡מרינן ב‚מר‡ (יומ‡ פב, ‡) ‡מר רב‰ ˙רי 
וחנוך  ל‰˘למ‰,  וח„  לעינוי  ח„  חנוכי ‰וו 
חוב‰  ‡ל‡  מ„רבנן  חוב‰  ‡ינו  ‰˘עו˙ 
‰מוטל˙ על כל ‡„ם מעˆמו ללמ„ ול‰ר‚יל 
לנער  חנוך  כ„כ˙יב  יו˘ר  ב„רכי  ללכ˙  בניו 
על פי „רכו ו‚ומר וכ„י ל‰כניסם ˙ח˙ כנפי 
כ˘‰ם  ˘ני „‰יינו  בחינוך  . ‡בל   . ‰˘כינ‰ 
מ„רבנן  ל‰˘לים  ˘חייבין  ˘נ‰  י"‡  בני 
כ‡ן  ‰רב  וז"˘   .  . ו˙ינו˜˙  ˙ינו˜  בו  ˘וין 
ולמעל‰  סופרים  מ„ברי  ומ˘לים  מ˙ענ‰ 
‡ו˙ו  מחנכין  כ˙ב  ול‡  ‡ו˙ו  מחנכין  כ˙ב 
ל˘עו˙ מ„"ס לפי ˘‡ין חנוך ˘עו˙ מ„רבנן 
כלל ˘‡ין מ„רבנן חיוב חנוך בל‡ ‰˘למ‰ 
וכמ˘פט‰  כ˙˜נ‰  ‰מˆו‰  ˘יע˘‰  כלומר 

ב˘למו˙", עכ"ל.

כללי  חיוב  „י˘נו  נר‡‰  ומ„בריו 
בניו  לחנך  לנער")  מ˜ר‡ „"חנוך  („ילפינן 
ז‰  וחיוב  ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰  ב„רך  ˘ילכו 
‡ינו  במˆוו˙  ל‰ר‚ילם  ‡ל‡  ˘‡ינו  מ‡חר 
וכ‰לכ˙ן.  כ˙˜ונן  ˘י˜יימו ‰מˆוו˙  מחייב 
יע˘‰  ˘‰˜טן  חכמים  חייבו  ז‰  על  ונוסף 
פרטי'  ובכל  כמ˘פט‰  ומˆו‰  מˆו‰  כל 

כע˘יי˙ ‰‚„ול.

ל‰וסיף  לכ‡ו'  לנו  י˘  ‡לו  „בריו  וע"פ 
(פי"ז  מ‡כ‡"ס  ב‰ל'  ל„ברי ‰רמב"ם  בי‡ור 
‡סורו˙  ממ‡כלו˙  ‡ח„  ˘‡כל  ˜טן  ‰כ"ז): 

ע˘‰ מל‡כ‰ ב˘ב˙ ‡ין בי˙ „ין מˆווין  ‡ו̆ 
‡ינו בן „ע˙ כו'. וב‰ל'  עליו ל‰פרי˘ו לפי̆ 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˘"ס  נ˙כוון  ולז‰  חינוך,  מˆו˙  „˙˜ון 
„חינוך „רבנן.

מˆינו‰ו  ‰יכן  ז‰  חיוב  ענין  ובי‡ור 
כללי˙,  סבר‡  ב‰˜„ם  לנו  יובן   – ב˙ור‰ 
‡יזו  ל˜יים  מחייב˙  כ˘‰˙ור‰  „‰נ‰ 
˘‡ין  פ˘וט  ˙פלין,  ול„ו‚מ‡ ‰נח˙  מˆו‰, 
˙פלין  זו‚  לפניו  ˘י˘  למי  ר˜  ‰חיוב 
מחייב˙ו  ‰מˆו‰  ‡ל‡  ל‰ניחן,  ˘מחוייב 
לע˘ו˙ כל ‰„רו˘ כ„י ל‰˘י‚ ˙פלין, ו‡ם 
מ"ע.  ביטל  ל‡ ‰ניחן  ומ˘ו"ז  ל‡ ‰˘˙„ל 
עו„  מ‰"˙  ˘מחוייב  מˆוו˙,  בכמ‰  וע„"ז 
כל ‰„רו˘  לע˘ו˙  חיובם  זמן  ˜ו„ם „‡˙י 
‰רמב"ם  ובל'  ‰מˆו‰,  ל˜יים  ˘יוכל  כ„י 
(‰ל' ברכו˙ פי"‡ ‰"ב) "י˘ מˆו˙ ע˘‰ ˘‡„ם 

‡ו˙‰  ˘יע˘‰  ע„  ולר„וף  ל‰˘˙„ל  חייב 
ו‡ף  ו˘ופר".  ולולב  וסוכ‰  ˙פלין  כ‚ון 
מסויימ˙  פעול‰  ‡ל‡  ‡ינו  ‰חיוב  ˘‚וף 
ז‰  חיוב  מ"מ  לולב  ונטיל˙  ˙פלין  כ‰נח˙ 
כ„י  ‰„רו˘ו˙  ‰‰כנו˙  בכל  מחייבו  עˆמו 
ז‡˙,  ועו„  ‰מˆו‰.  (פעול˙)  ל˜יים  ˘יוכל 
˘‡ם ל‡ ‰˘˙„ל ללמו„ ולי„ע ‡יך ל˜יים 
‚ם  כ‰לכ˙‰, ‰רי  ל‡ ˜יימ‰  ולכן  ‰מˆו‰, 

ז‰ ח˘וב מבטל מ"ע.

˘‡ז  ‚„ול,  ˘נע˘‰  ב˜טן  ומע˙‰, 
מ˙חייב מי„ מ„‡וריי˙‡ ב˜יום כל ‰˙ור‰ 
‰מוטל  כל  ˘י˜יים   ‡"‡˘ כיון  ‰רי  כול‰, 
וי„יע˙  לימו„  ‰ן  ˜ו„מ˙,  ‰כנ‰  בלי  עליו 
˘י˙ר‚ל  ו‰כ˘ר˙ו  ‰כנ˙ו  ו‰ן  ‰מˆו˙, 
‰‰˘˙„לו˙  ע"„  (˘ז‰ו  בפועל  ל˜יימם 
‡"כ  וכיו"ב),  לולב  ‡ו  ˙פילין  ל‰˘י‚ 
מ‰"˙8,  חוב‰  לכ‡ור‰,  ‚"כ,  זו ‰י‡  ‰כנ‰ 

ע'  חכ"ו   .70 ע'  חי"ז  ל˜ו"˘   – בז‰  עו„  ר‡‰    (8
75 ו‡ילך. ו˘"נ.

˙ור‰  ˘חייב˙ו  ‰חיוב  מכלל  ˘‰י‡  ‰יינו 
בכל  „כנ"ל  לכ˘י‚„יל,  ‰מˆוו˙  ל˜יים 
חייב˙ו  ‰‡„ם   ˙‡ ˙ור‰  ˘חייב‰  חיוב 
כ„י  ˙חיל‰  ‰„רו˘  ‰כ˘ר  כל  לע˘ו˙  נמי 
בט"ו  ˘‰‚„יל  ˜טן  וכמו  ל˜יימו.  ˘יוכל 
ב˙˘רי ו‡ז י‰י' חייב ל˜יים "ול˜ח˙ם לכם 
ומוכרח  ב), ‰רי ˆריך  כז,  (סוכ‰  מ˘לכם"   –
וכן  ב˜טנו˙ו,  ‡לו  מינים   '„ ל‰כין  ‰ו‡ 
לע˘ו˙  ב˜טנו˙ו  חיוב  ל˜טן  ˘י˘  בנ„ו"„ 

‰‰כנ‰ ל˜יום ‰‰לכו˙ לכ˘י‚„יל9.

ל‰כין  ‰˜טן  על  חיוב  ˘י˘נו  ומ‡חר 
עˆמו ל‚„לו˙ו ‡ל‡ ˘˜טן ‡ינו בר-חיוב‡, 
‡ל  עובר  ז‰  ˘חיוב  לומר  מ˜ום  י˘  לכן 
(סי'  ב˙˘ובו˙יו  מ"˘ ‰ריב"˘  [וע"„  ‰‡ב 
‰מˆו‰  ˘"עי˜ר  ‰בן,  פ„יון  ל‚בי  ˜ל‡) 

ולכן  ˘ב˜טנו˙ו ‡י ‡פ˘ר"10,  בעˆמו ‡ל‡ 
חוב‰  מי‰ו, ‡עפ"כ ‡ין  על ‰‡ב].  ‰וטל‰ 
ו‰כנ‰  ‰כ˘ר  ר˜  ‡ם  כי  מˆו‰,  ב‚„ר  זו 
לע˘ו˙  עˆים  כרי˙˙  וב„ו‚מ˙  ע"„  בלב„, 
למיל‰)  (‡יזמל  ברזל  לע˘ו˙  פחמים 
(ובפר˘"י   11‡ ˜ל,  (˘ב˙  מˆו‰  ‰כ˘ר  מ„ין 

ב‚ויו˙ו  לו  ˘‰˙ירו  ב‚ר  מˆינו  מז‰  וי˙יר‰    (9
ח„‡"‚  (ר‡‰  „נכרי   ˙"˙ ‡יסור  ‰‚יור)  (˜ו„ם 
רע˜"‡  ˘ו"˙  ‡"ל.   ‰"„  ‡ ל‡,  ˘ב˙  מ‰ר˘"‡ 
ס˜נ"‰   ,‚ כללים  ˘„"ח   .‡ י‚,  ח‚י‚‰  טו"‡  סמ"‡. 
מז‰  וי˙יר‰  סוס˜"‰),  ס"ו   '‚ פ‡˙ ‰˘„‰  ˘ם  (כו). 
– ‡יכ‡ חיוב, ˘"מו„יעים ‡ו˙ו כו'" (˘ו"ע יו"„ סי' 

רסח ס"ב).

ר‡י'  מˆינו  מ‚ר  בפנים „‡„רב‰ –  ל‰לן  עיין  ‡בל 
ל‰יפך. 

10)  וב‡ו"ז ח"ב סי' ˜„ מ˘מע „כן ‰ו‡ נמי לענין 
במ„ור  ועיין  נב.  סי'  ‰ר"ן  ˘ו"˙  ר‡‰  ‡בל  מיל‰. 
"חי„ו˘י סו‚יו˙" ב˜ובˆנו ל˘בוע פ' לך לך ˘נ‰ זו. 
וב‰ערו˙  ו‡ילך   44 ע'  חי"‡  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  ור‡‰ 

˘ם. ו˘"נ.

11)  ו˘"נ – ˘ל„ע˙ ר"‡ כ"ז ב‚„ר מכ˘ירי מˆו‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

חיוב פרטי לעסו˜ עם בנו ב˙ור‰.

ב˙"˙  ‰˙ור‰  „בחיוב  לומר   ‡"‡ ו˙ו, 
 ‡‰„ לכ˘י‚„ל,  מי„  מוכן  ‰בן  י‰י'  כבר 
ב˜יום  לחנכו  חייבו  ˘חכמים  ‚ופ‡  מז‰ 
‰מˆו˙ בפועל ˘י˙ר‚ל ב‰ן מוכח ˘י„יע˙ 
בפועל  ˘י˜יימן  „י'  ‡ינ‰  עˆמ‰  ‰מˆו˙ 
כ˘י‚„ל  ‰˙ור‰,  ˘מן  ‰רי,  כ˘י‚„יל, 
חסר  ויום ‡ח„,  ˘נ‰  י"‚  ל‚יל  וי‚יע  ‰˜טן 
˘יוכל  כ„י  ‰˘לימ‰  ו‰כ˘ר˙ו  ב‰כנ˙ו 
כ˘י‚„ל.  כ„בעי  כל ‰מˆוו˙  בפועל  ל˜יים 
˘מיר˙  לל‡  ל‰˙נ‰‚  ‰˜טן  נ˙ר‚ל  „‡ם 
‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, ‰רי ‚ם ‡ם יו„ע (ב˘כלו 
‡פ˘ר  ‡י  ‰מˆוו˙,  כל  ‰לכו˙  ומח˘ב˙ו) 
˘בן ר‚ע י˙חיל ל˜יימן כולן בפועל כ„בעי 

(‰יפך טבעו ומנ‰‚ו ‰˜ו„ם).

 ‚ 
י˘ „ין  מן ‰˙ור‰  ‚ם  יסו„ „ב‡מ˙  יח„˘ 
˘‡ינו  ‡ל‡  מˆו‰,  ‰כ˘ר  מ‚„ר  חינוך 

ב‚„ר מˆו‰ ממ˘ ‡ל‡ מ„רבנן

„ס"ל  ‰‡חרונים5  מן  י˘  ו‰נ‰, 
ל‰וכיח  י˘  ‚ו'"  לנער  "חנוך  ˘מ‰פסו˜ 
מ„ברי  ע˘‰  מˆו˙  ‰ו‡  ‰חינוך  ˘חיוב 
כמ"˘   – ב˙ור‰  ˘מ˜ורו  וי"‡6  ˜בל‰. 
(פר˘˙נו יח, יט) "כי י„ע˙יו למען ‡˘ר יˆו‰ 

‡˙ בניו ‚ו' ו˘מרו „רך ‰' ‚ו'". ול„ברי‰ם 
ב˜יום  בנו  ל‰ר‚יל  חייב‰  ‰˙ור‰  ‚ם  ‡כן 
נ‚„  ז‰ו  לכ‡ו'  ‡בל  בפועל,  ‰˙ור‰  „יני 

פ˘טו˙ ‰˘"ס „חינוך „רבנן, כנ"ל.

מפור˘˙  עו„, „מˆינו „יע‰  ל‰עיר  וי˘ 

5)  נסמן ב‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ˘ם ע' ˜סב.

6)  נסמן ˘ם.

ו‰ו‡  מ„‡וריי˙‡,  חינוך  ˘ל  ‚„ר  „י˘נו 
„˜טן  ˘כ'  סב)  סי'  (פס˜ים  ‰„˘ן  ב˙רומ˙ 
לע˘ו˙   ˆ"‡ ב˜טנו˙ו  עביר‰  ‰עובר 
˙˘וב‰ ע"ז כ˘י‚„יל „˜טן ‡ינו בר ‡ז‰ר‰ 
כלל כ„מוכח מ‰‡ „˜טן ‡וכל נבילו˙ ‡ין 
ב"„ מˆווין ל‰פרי˘ו (יבמו˙ ˜י„, ‡) – "ו‰‡ 
˙ור‰ „ל‡  ˘ם) „‡סר‰  (יבמו˙  „‡יי˙י ˜ר‡ 
„˜פי„  ‰טעם  לומר  י˘  בי„ים  לי'  ליספו 
עבירו˙  לעבור  ‡ו˙ו  יר‚יל  ˘ל‡  רחמנ‡ 
כ˙ב  כבר  ‡בל  לימו„ו".  יב˜˘  וכ˘י‚„ל 
‡ינו  „"ז‰  ספ"‚)  (‡ו"ח  ח˙"ס  ב˘ו"˙  ע"ז 
ע"˘.  „˜ר‡",  טעמי'  „ר˘ינן  „ל‡  עי˜ר 
"‡בל  כ'  מ‡)  (סי'  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  וב˘ו"˙ 
לכ"ע  „‡סור  ל˜טן  בי„ים  ‡יסור  למספי 
ל‡ו מ˘ום חינוך ‡˙ינן על‰ ‡ל‡ מ„כ˙יב 
‡ל‡  מוטל  ‡ינו  „חינוך  כו',  ˙‡כלום  ל‡ 
וכן  ˘מ‚".  סי'  ‡"ח  ע'   .  . בלב„  ‰‡ב  על 
˘ב˙ (סי'  ב‰ל'  ˘פס˜  ממ‰  לכ‡ור‰  מוכח 
‡סור  בי„ים  ‡יסור  לו  "לספו˙  ס"‰)  ˘מ‚ 

בר ‰בנ‰  מן ‰˙ור‰ ‡פילו ‡ינו  לכל ‡„ם 
כלל ˘נ‡' ל‡ ˙‡כלום כו'".

יסו„  לח„˘  ‰נר‡‰  מן  ב‡מ˙  מי‰‡, 
חינוך  ˘ל  חיוב  י˘  עלמ‡  „לכולי  ‚„ול, 
מ„‡וריי˙‡7 (ול‡ ר˜ י„יע˙ ‰מˆו˙ לחו„), 
‡ין  ˘‡עפ"כ  ‡ל‡  ז‰,  חיוב  ‚„ר  כמ˘י"˙ 
‡ינ‰ו  „רבנן  ממ˘,  מˆו‰  ב‚„ר  זו  חוב‰ 

7)  ול‰עיר ממ"˘ ‰רמב"ן ‚בי מˆו˙ ‰˜‰ל (וילך 
‰ם  ולמ„ו.  י˘מעו  י„עו  ל‡  ‡˘ר  "ובני‰ם  י‚)  ל‡, 
ויחנכו  יר‚ילום  ו‰‡בו˙  וי˘‡לו  י˘מעו  כי  ‰טף 
˜טני  ‰ם  ‡בל  ˘„ים  יונ˜י  ‰ז‰  ‰טף  ‡ין  כי  ‡ו˙ם, 
"‡בל  ˘סיים  ‡ל‡  כו'",  ל‰˙חנך  ‰˜רובים  ‰˘נים 
רבו˙ינו ‡מרו (ח‚י‚‰ ‚, ‡) ‰‡נ˘ים ללמו„ . . ו‰טף 
מוכח  ו‰יינו „מז‰  למבי‡י‰ם",  ˘כר  לי˙ן  ב‡  למ‰ 
˘ם „"‰  ח‚י‚‰  מ‰ר˘"‡  ור‡‰  חינוך.  מ˘ום  „‡ינו 

נ˘ים. וב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"ט ע' 364 ו‡ילך.


