
‚úיון ˙˜ו
ער˘"˜ פר˘˙ מטו˙-מסעי ‰'˙˘ע"‰

מ„וע ú‡ ‰וב‡ חוב˙ ‰נו„ר ú˜יים נ„רו?

'יו˘בי ‡ו‰ú' - ר˜ ‡ם י‡ירו ‡˙ ‰'בעúי עס˜'

ב‚„ר ‡מ‰ טר˜סין ú˘יט˙ ‰רמב"ם

‡ם ú‡ ˙ח˘וב עú ‰מ˙חרים - ‰ם ú‡ יח˘בו עúיך



בעז‰י״˙.

מ˙כב„ים  ‰ננו  מטו˙-מסעי,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב חיים „ו„ (ברי"נ) וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, 
הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



ל‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בעל ˘כל ברי‡ מבין ‡˙ ˜˘יי ‰זול˙ מ˜˘יי עˆמו 
על  מיל‰ ˜˘‰  ל„בר ‡ף  ˘‡סור  ל˘טן" ‰ו‡ –  פיו  יפ˙ח ‡„ם  ˘ל "‡ל  ‰‡ופן ‰˘ני 

‰זול˙.

ע„  חברך   ˙‡ ˙„ין  "‡ל  ˘כן  ‰זול˙,  על  זכו˙  ללמ„  ˙מי„  ˆריך  ˘‰ו‡  ז‡˙  מלב„ 
˘˙‚יע למ˜ומו", ‡ינך ר˘‡י לחוו˙ „ע‰ על ‰זול˙ ע„ ˘‡˙‰ עˆמך ˙‰י' ב‡ו˙ו מ˜ום, 
˘ˆריך  מ‰   ˙‡ לע˘ו˙  לו   ‰˘˜ וכמ‰  חברו,  על  עובר  מ‰  יו„ע  ‡ינו  ‡י˘  ב‡מ˙  כי 

לע˘ו˙, ול‰ימנע מלע˘ו˙ מ‰ ˘ל‡ ˆריך לע˘ו˙.

מז‰  ז‰  ˘ונים  ‰ם  כך  ובפרˆופי‰ם,  ב„עו˙י‰ם  מז‰  ז‰  ˘ונים  ˘‡נ˘ים  כ˘ם 
י˙ר‰  חברו",  ˘ל  ˘בליבו  יו„ע "מ‰  ו‡י˘ ‡ינו  ובר‚˘ו˙י‰ם,  ברˆונו˙י‰ם  במי„ו˙י‰ם, 
מזו, ˘מˆ„ ר‚˘ ‰‡נו˘יו˙, י˘ ללמ„ זכו˙ על ‰זול˙ ול‰ביט עליו בעין טוב‰ – ˘מע˘י 

‰זול˙ ‰ם טובים.

בעל ˘כל ברי‡ ו„ע˙ן, כלומר ‡„ם ˘˜ול, יכול ל‰בין ‡˙ ˜˘יי ‰זול˙ מעˆמו. 

˘פלו˙  בנטיו˙  ‡ו  במי„ו˙,  ו‰ן  ב„עו˙  ‰ן  כ‡לו,  רעים  „ברים  בו  ˘י˘  יו„ע  ‰ו‡ 
‚„ולים  כמ‰  יו„ע  עˆמו  ‰ו‡  ‡ך  ל‚ביו,  ז‡˙  ל˘ער  כלל  יכול  ‡ינו  ˘‰זול˙  ו˙‡וו˙, 
חסרונו˙יו וכמ‰ ייסורים י˘ לו מכך וכמ‰ י‚יע‰ „רו˘‰ לו כ„י לכבו˘ ‡˙ ‰˙‡וו˙ ‡ו 

‰נטיו˙ ‰רעו˙ ˘לו.

זכו˙  לימו„  ˘ל  מˆ„ ‰מי„‰  ר˜  ז‰  זכו˙, ‡בל  ומלמ„  על ‰זול˙  מבין  מעˆמו, ‰ו‡ 
˘ז‰ ‰רי ב˘ביל ‰זול˙.

‡ך ˆריך ל‰יו˙ נז‰ר בל˘ונו, ל‡ לומר מיל‰ ˜˘‰ על ‰זול˙, כי כ˘‰ו‡ ‡ומר מיל‰ 
˜˘‰ על ‰זול˙, חס-ו˘לום, מ˘מעו˙ ‰„בר ‰י‡, ˘‰ו‡ ‡ומר ז‡˙ על עˆמו.

לנחם  טובים,  „יבורים  ל„בר  ‰מ˘˜ל:  ל˙˘וב˙  בנוסף  ‰„יבור,  חט‡  על  ‰˙˘וב‰ 
ו‰˙ור‰.  י„י ‡ו˙יו˙ ‰˙פיל‰  על  לזכך ‡˙ ‰„יבור  עליו  ˘חוב‰  ונ„כ‰ – ‰י‡  נ˘בר  לב 
מעבר לכך ˘כל מיל‰ ˘‰ו‡ ‡ומר, ‰ן ב˙פיל‰ ו‰ן בלימו„ ‰˙ור‰, ˆריכ‰ ל‰יו˙ זכ‰, 
‰נפ˘   ˙‡ יט‰ר  ˘‰„יבור  ‡ו˙יו˙,  ריבוי  ˘י‰י'  ˆריך   – ‚מ‚ום  לל‡  וברור‰  מ„וי˜˙ 

מריבוי ‰‡ו˙יו˙ ˘„יבר ב‡יסור.

 (˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים - ‡י„י˘ עמ' 75 ו‡ילך [ספר ‰מ‡מרים ‡י„י˘ ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ עמ' 102 ו‡ילך])

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

פר˘˙ ‰פר˙ נ„רים („יי˜‡)
מ‰ו עניין "ר‡˘י ‰מטו˙" ל‰פר˙ נ„רים „יי˜‡? / מ„וע סיכום פר˘˙ נ„רים ‰י‡ ב‰פר˙ נ„רים 
„יי˜‡? / ‡ין עניין פר˘˙נו לח„˘ עˆם „יני נ„רים ‡ל‡ ר˜ פרטים מחו„˘ים / בי‡ור ‰עניין 

ב„רך ‰פנימיו˙ / ר‡˘י ‰מטו˙ פועלים בבני י˘ר‡ל ˘ל‡ יז„˜˜ו ל„רך ‰פרי˘ו˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 105 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
עבו„˙ "יו˘בי ‡‰ל" – ל‰‡יר ‡˙ ‰"בעלי עס˜"

כיˆ„ ‰סכים מ˘‰ ˘יפסי„ו בני ‚„ ובני ר‡ובן נחל˙ם ב‡רı? / מ„וע ב˜˘ו ‰מר‚לים ל‰י˘‡ר 
 / רועי ˆ‡ן?  ל‰יו˙  וב"ר  ב"‚  ב˜˘ו ‰‡בו˙, ‰˘בטים,  מ„וע   / זרוע‰"?  ל‡   ıר‡" – במ„בר 
ב„יר˙ו  כ‡„ם ‰„ר  בעולם ‰ז‰  ˘י˘כון ‰˜ב"‰  עס˜" /  ונ˘מו˙ "בעלי  נ˘מו˙ "יו˘בי ‡‰ל" 

˘לו / "יו˘בי ‡‰ל" – ר˜ ב˙נ‡י ˘י‡ירו ‡˙ עבו„˙ ‰"בעלי עס˜"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 186 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יח
ב‚„ר ‡מ‰ טר˜סין ל˘יט˙ ‰רמב”ם

י˜˘‰ על „ברי ‰רמב"ם ‡מ‡י בבי˙ ˘ני ל‡ ‰י‰ „י בפרוכ˙ ו˘ינו בבנין ל‰וסיף ‡מ‰ על מ„˙ו, 
ויפלפל בכמ‰ מ‰˙י' בז‰, ויח„˘ „ל‰רמב"ם ‚„ר ‡מ‰ זו במ˜„˘ ל‡ ‰י‰ ר˜ מ˘מ˘ למ˜ום 
‡חר למחיˆ‰ וכיו"ב ‡ל‡ „ין מ˜ום בפ"ע, ו˘ינוי ז‰ מס˙עף מ‚„ר בנין ˜בוע ˘במ˜„˘, ועפ"ז 

מיי˘ב כל פרטי ˘יט˙ ‰רמב"ם ול˘ונו˙יו בז‰

 (ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' כב)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כט
 ˙חרו˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל‡
„יבור חיובי מט‰ר ‡˙ ‰נפ˘



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

פר˘˙ ‰פר˙ נ„רים („יי˜‡)
‰י‡  נ„רים  פר˘˙  סיכום  מ„וע   / „יי˜‡?  נ„רים  ל‰פר˙  ‰מטו˙"  "ר‡˘י  עניין  מ‰ו 
פרטים  ר˜  ‡ל‡  נ„רים  „יני  עˆם  לח„˘  פר˘˙נו  עניין  ‡ין   / „יי˜‡?  נ„רים  ב‰פר˙ 
˘ל‡  י˘ר‡ל  בבני  פועלים  ‰מטו˙  ר‡˘י   / ‰פנימיו˙  ב„רך  ‰עניין  בי‡ור   / מחו„˘ים 

יז„˜˜ו ל„רך ‰פרי˘ו˙

◇ ◇ ◇

ברי˘ פר˘˙נו (ל, ב-‚): "וי„בר מ˘‰ ‡ל ר‡˘י ‰מטו˙ לבני י˘ר‡ל ל‡מר, ז‰ ‰„בר ‡˘ר 
ככל  יחל „ברו,  ל‡  נפ˘ו,  על  ל‡סור ‡סר  ˘בוע‰  ל‰', ‡ו ‰˘בע  נ„ר  י„ור  כי  ˆו‰ ‰'. ‡י˘ 
ל‰פר ‡˙ ‰נ„רים  יכולים  כיˆ„ ‰‡ב ‡ו ‰בעל  לב‡ר  בפר˘‰  וממ˘יך  יע˘‰".  מפיו  ‰יוˆ‡ 

˘ל ‰‡˘‰ ו‰ב˙, וכל ‰פרטים ˘בז‰. 

בני  לכל  כך  ו‡חר  ˙חל‰  ללמ„ם  לנ˘י‡ים  כבו„  חל˜   – ר˘"י: "ר‡˘י ‰מטו˙  ובפירו˘ 
י˘ר‡ל. ומנין ˘‡ף ˘‡ר ‰„ברו˙ כן, ˙למו„ לומר: וי˘ובו ‡ליו ‡‰רן וכל ‰נ˘י‡ים בע„‰ 
˘‰פר˙  למ„  כ‡ן,  ל‡ומר‰  ר‡‰  ומ‰  י˘ר‡ל;  בני  כל  נ‚˘ו  כן  ו‡חרי  ‡לי‰ם,  מ˘‰  וי„בר 

נ„רים ביחי„ מומח‰, ו‡ם ‡ין יחי„ מומח‰ מפר ב˘ל˘‰ ‰„יוטו˙". 

וי˘ ל„˜„˜ בז‰: 

‡מ˙ ˘י˘ ל‰וכיח ממ‰ ˘נ‡מר בפר˘‰ זו "‡ל ר‡˘י ‰מטו˙" ˘י˘ ענין מיוח„ בנ„רים 
‰˘ייך ל"ר‡˘י ‰מטו˙" – ‡בל מנין, לפי „רך ‰פ˘ט, ˘מ‰ ˘˘ייך ‡לי‰ם ‰ו‡ „וו˜‡ ‰יפך 
˘"ר‡˘י ‰מטו˙" ‰ם ‡לו  לפר˘  מן ‰ר‡וי  ולכ‡ור‰, ‰י‰  נ„רים"?  "‰פר˙  ענין ‰נ„רים: 

‰ממונים במיוח„ על ˜יום ‰נ„ר, ˘בז‰ מ˙חיל‰ ‰פר˘‰! 

ב. וי˘ לב‡ר בז‰, וב‰˜„ים ˜ו˘י בסוף ‰עניין: 

מ˘‰ בין ‡י˘  יז): "‡ל‰ ‰ח˜ים ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙  ‡˙ פר˘˙ ‰נ„רים "מסכם" ‰כ˙וב (ל, 
ל‡˘˙ו בין ‡ב לב˙ו בנעורי‰ בי˙ ‡בי‰".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ לב

מ˘לם ˘כר נ‡‰ על כך. ומי ˘חליל‰ מ˜לל ‡˙ בנו ‰ו‡ מעני˘ ‡ו˙ו.

כך ‚ם למעל‰: ‰מברך י‰ו„י, ‰' י˙ברך מ˘לם לו ˘כר טוב, ומי ˘‡ומר חס-ו˘לום 
˜לל‰ נענ˘ מ‡ו„.

"ונפרעין מן ‰‡„ם מ„ע˙ו ו˘ל‡ מ„ע˙ו" 
נ˘מ˙ו- ˘‰בעל-˘ם-טוב  כפי  עˆמו,  על  רע‰  מיל‰  ב‡מיר˙  ‚ם  מ‡ו„  ל‰יז‰ר  י˘ 
מ„ע˙ו"  ו˘ל‡  מ„ע˙ו  ‰‡„ם  מן  "ונפרעין  מט"ז)  פ"‚  ‡בו˙  (פר˜י  ‰מ˘נ‰   ˙‡ פיר˘  ע„ן 

– מ˘למים ל‡„ם על ‰מע˘ים ‰ל‡ טובים ˘ע˘‰, בי„יע˙ו ו‡פילו ‚ם ˘ל‡ בי„יע˙ו.

"מ„ע˙ו" – כ‡˘ר ‰ו‡ מ˙בט‡ במיל‰ רע‰ על עˆמו, כפי ˘‡נו רו‡ים כ‡˘ר למי˘‰ו 
טוב  ל‡  מ‡ו„  חס-ו˘לום  כ‡˘ר  בפרנס‰,  בברי‡ו˙ ‡ו  בבנים ‡ו  יסורים  חס-ו˘לום  י˘ 
לו, ‰ו‡ ‡ומר ביטוי ˜˘‰, ˘ח"ו וח"ו, ל‡ נוח לו לחיו˙, ‡ו ˘‡ומר ˘במ˜ום חיים כ‰ 

מרים ‰ו‡ מע„יף ‡˙ ‰‰יפך, ח"ו וח"ו, וכ„ומ‰ ביטויים כ‡ל‰;

וכך,  כך  ˘ע˘‰  ˘‡מר ‡ו  ˘מי  ו‡ומר  זול˙ו  על  מ„בר  כ‡˘ר ‡ח„  מ„ע˙ו" –  "˘ל‡ 
ר‡וי לעונ˘ כז‰ וכז‰ – ב‡ומרו כך ‡ינו פוס˜ ז‡˙ על ‰זול˙, ‡ל‡ על עˆמו.

ז‰ו "ונפרעין מן ‰‡„ם . . ˘ל‡ מ„ע˙ו" – ˘‰ו‡ ‡ינו יו„ע ˘בכך ˘‰ו‡ ‡ומר ˘לזול˙ 
מ‚יע כך וכך, ‰ו‡ פוס˜ ז‡˙ עליו עˆמו.

‡ל י‡מר ‡„ם רע על עˆמו 
וז‰ו ‰פירו˘ ב"‡ל יפ˙ח ‡„ם פיו ל˘טן", ˘‰ו‡ ב˘ני ‡ופנים:

‰ן במ˜ר‰ ˘‰ו‡ ל‡ ˆריך לומר על עˆמו ‡ף מיל‰ רע‰, וח"ו וח"ו, ‰יו ל‡ ˙‰י', ‡ם 
י˘ לו ח"ו ייסורים ב˘ל יל„ים, ברי‡ו˙ ‡ו פרנס‰, ‡ל לו ל‰יו˙ 'בועט ביסורים', ועליו 

ל„ע˙ ˘בוו„‡י ייסוריו ‰ם ˆער ‚„ול ‡ˆל ‰' י˙ברך.

כ˘ם ˘ל‡ב י˘ ˆער מייסורי יל„ו, כך, ויו˙ר מז‰, ‰ו‡ ‰ˆער, כביכול, ‡ˆל ‰' י˙ברך 
מˆערו ˘ל י‰ו„י, כמו ˘כ˙וב (י˘עי' ס‚, ט) "בכל ˆר˙ם לו ˆר".

ו„‡י ˘‰ייסורים ˘לו, ח"ו, ‰ם מˆ„ ‰חס„ ו‰רחמים, ועליו לפ˘פ˘ במע˘יו ולע˘ו˙ 
˙˘וב‰.

‡ו˙ם  מ˜בל  ‰ו‡  ‡זי  ו‰רחמים,  ‰חס„  מˆ„  ‰ם  ח"ו,  ˘‰ייסורים,  מבין  ‰ו‡  כ‡˘ר 
ב˘מח‰, ו‰˘מח‰ ‰ופכ˙ ‡ו˙ם לחס„ ‚לוי.

˘ל˘ע‰ ‡כן  לייסורים, ‡ו  ˘‰ו‡ ‰ח˘יב  ˘לפעמים ‰„בר  במוח˘,  רו‡ים  ˘‡נו  כפי 
‰יו ‡ל‰ ייסורים, ‰ייסורים עˆמם ‰יו ‰‚ורם לי˘וע‰ ‚„ול‰ וטוב ‚מור.



ל‡

„יבור חיובי מט‰ר ‡˙ ‰נפ˘
ונ„כ‰ –  נ˘בר  לב  לנחם  טובים,  ל„יבור „יבורים  בנוסף  חט‡ ‰„יבור –  על  ‰˙˘וב‰ 

‰י‡ לזכך ‡˙ ‰„יבור על י„י ‡ו˙יו˙ ‰˙פיל‰ ו‰˙ור‰

◇ ◇ ◇

‰מברך י‰ו„י, ‰' י˙ברך מ˘לם לו ˘כר טוב
‰‚מר‡ ‡ומר˙: "לעולם ‡ל יפ˙ח ‡„ם פיו ל˘טן" (ברכו˙ יט, ‡), ˘‡„ם ל‡ י‡מר על 

עˆמו מיל‰ ל‡ טוב‰.

ר˜  ול‰˙בט‡  ב„יבור  נ˘מר  ל‰יו˙  בל˘ונו.  ז‰יר  ל‰יו˙  בכלל,  על-פי ‰˙ור‰ ˆריך, 
בביטויים נ˜יים וע„ינים, כמו ˘כ˙וב בנח "ומן ‰ב‰מ‰ ‡˘ר ‡יננ‰ ט‰ור‰" (נח ז, ח).

י˘נן כ‡ן ‡ו˙יו˙ י˙ירו˙ – ˘‰רי ‰י' יכול ל‰יו˙ כ˙וב "‰ב‰מ‰ ‰טמ‡‰" ובכל ז‡˙ 
נ‡מר "‡˘ר ‡יננ‰ ט‰ור‰". ז‰ מור‰ ˘ˆריך ל‰˙בט‡ בביטויים ע„ינים. 

בנוסף, י„וע ‰עונ˘ ‰‚„ול ˘‰' י˙ברך מעני˘ ‡˙ ‰מוˆי‡ ˜לל‰ מפיו, ו‰˘כר ‰‚„ול 
˘‰' י˙ברך מ˘לם ל‰מברך ‡˙ ‰זול˙, כמו ˘כ˙וב ב‡ריכו˙ בספרי מוסר.

ל‰ם  נו„ע˙  י˙יר‰  חיב‰  למ˜ום,  בנים  ˘נ˜ר‡ו  י˘ר‡ל  כי "חביבין  לכך ‰י‡,  ‰סיב‰ 
˘נ˜ר‡ו בנים למ˜ום, ˘נ‡מר (ר‡‰ י„, ‡) בנים ‡˙ם ל‰' ‡ל˜יכם" (פר˜י ‡בו˙ פ"‚ מ"„).

ו‰ו‡  ˘מח,  ‰ו‡  ‰יל„   ˙‡ כ˘מברכים  בנו,   ˙‡ ‰‡ו‰ב  ˘‡ב  ב‚˘מיו˙  רו‡ים  ‡נו 

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ˆריך  ‰י‰  בפר˘‰,  ˘נ‡מרו  נ„רים  „יני  סיכום  ‰ו‡  ז‰  כ˙וב  ˘˙וכן  מכיון  ולכ‡ור‰, 
˘ע"ז  נ„רו,   ˙‡ ל˜יים  ‰נו„ר  חוב˙   – נ„ר  „יני  ˘ל  ‰כללי  ‰יסו„   ˙‡ לר‡˘  לכל  ל‰זכיר 
לפרט  ‡ח"כ  ור˜  יע˘‰",  מפיו  ‰יוˆ‡  ככל   .  . נ„ר  י„ור  כי  "‡י˘  ‰ענין  ב˙חיל˙  נ‡מר 

‰פרטים ˘ב‰מ˘ך ‰פר˘‰ ("בין ‡י˘ ל‡˘˙ו בין ‡ב לב˙ו")!

לימ„  וכבר  מ˘‰" –  ‰חו˜ים ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙  ˘ל˘ון ‰כ˙וב ‰ו‡ "‡ל‰  י"ל,  ובפ˘טו˙ 
‡ו˙נו ר˘"י ‡˘ר "חו˜‰" ‰י‡ מˆו‰ כזו "˘‡ין טעם ב„בר ‡ל‡ ‚זיר˙ ‰מלך וחו˜ו˙יו על 
עב„יו" (פר˘"י ˙ול„ו˙ כו, ‰. ור‡‰ פר˘"י ב˘לח טו, כו. ‡חרי יח, „. ˜„ו˘ים יט, יט. חו˜˙ יט, ב). ולכן 
‡י ‡פ˘ר לכלול בז‰ ‡˙ עˆם חוב˙ ‰נו„ר ל˜יים נ„רו, ˘‰רי ‰כ˙וב עˆמו מפר˘ ‡˙ טעם 
יחלל „ברו,  ˘"ל‡  ר˘"י)  ו‰יינו (כפירו˘  יע˘‰",  מפיו  ככל ‰יוˆ‡  יחל „ברו  ‰„בר – "ל‡ 

ל‡ יע˘‰ „בריו חולין" ולפיכך "ככל ‰יוˆ‡ מפיו יע˘‰". 

וז‰ו ˘‰זכיר ‰כ˙וב – בענין ‰"חו˜ים" – „ו˜‡ ‡˙ ‰פרטים ˘"בין ‡י˘ ל‡˘˙ו בין ‡ב 
לב˙ו בנעורי‰ בי˙ ‡בי‰", ˘ל‡ מˆינו ב‰ם טעם בכ˙וב. 

"לכך  י˜ר  ‰כלי  ˘כ˙ב  כמו  בפ˘טו˙  י"ל  ו‰‡˘‰,  ‰ב˙  נ„רי  מפירים  ו‰בעל  ˘‰‡ב  ‰„ין  כללו˙  [על 

בל˙י  ˜טנ‰  ‡ו  ‚„ול‰  לע˘ו˙  בי„‰  ו‡ין  ‡בי‰,  בר˘ו˙  ‡ו  בעל‰  בר˘ו˙   ‰˘‡ ˘כל  מטעם  ל‰פר,  בי„ם  י˘ 

‰סכמ˙ם, ו„ומ‰ כ‡ילו ‰˙נו ב˘ע˙ ‰נ„ר על מנ˙ ˘יסכימו ‰בעל ‡ו ‰‡ב, וכ˘‡ינן מסכימים ‡ז למפרע בטל 

‰נ„ר כו'" – ‡בל על פרטי ‰„ינים ‡ין מפור˘ טעם]. 

על  ול‡  נ„רים  ˘ב„יני  על ‰"חו˜ים"  ר˜  בסיכומו  חזר ‰כ˙וב  למ‰  ‚ופ‡ ˆ"ב:  ז‰  ‡בל 
עי˜ר ‰„ין „נ„רים? 

‚. ו‰בי‡ור בז‰: 

˘‰˘כל  „בר  ‰ו‡  כי  מיוח„,  למ˜ר‡  ז˜ו˜  ‡ינו  נ„רו,  ל˜יים  ˆריך  ˘‰נו„ר  ‰„ין  עˆם 
˘‡ינו  ˙רח˜" (‡ף  ˘˜ר  ז) "מ„בר  כ‚,  ˘נ‡מר (מ˘פטים  במ‰  נכלל ‰ו‡  ו‚ם  מחייבו.  ‰פ˘וט 
פעמים  כמ‰  ‰מבו‡ר  ברי˙)  (וכרי˙˙  ‰˘בוע‰  ענין  מכללו˙  ‰ו‡  מובן  ו‚ם  ממ˘).  „ומ‰ 

ב˙ור‰. 

נ„ר",  יע˜ב  כ) "וי„ר  כח,  (ויˆ‡  ˘כ˙וב  כמו  ˙ור‰,  מ˙ן  לפני  ‚ם  ענין ‰נ„רים  מˆינו  ולכן 
ר˘"י:  ומפר˘  י‚),  ל‡,  (˘ם  נ„ר"  ˘ם  לי  נ„ר˙  "‡˘ר   – ז‰  נ„ר  ‰˜ב"‰  לו  ‰זכיר  כך  ו‡חר 

"‡˘ר נ„ר˙ לי וˆריך ‡˙‰ ל˘למו". 

ו‚ם ב‰לכו˙ ‰˙ור‰ מˆינו (לפני פר˘˙נו) כמ‰ ענינים ˘‰ם ב‚„ר ˘ל "נ„ר", ו‡ין ‰כ˙וב 
מ„ין  ו‡ופנים ‰מס˙עפים  פרטים  מפר˘  ל˜יים ‡˙ ‰נ„ר, ‡ל‡  עˆם ‰חיוב  ב‰ם ‡˙  מזכיר 
˘‰כ˙וב ˜ובע ‡˙  ב),  כז,  (בחו˜ו˙י  ל‰'"  נפ˘ו˙  בערכך  נ„ר  יפלי‡  כי  ל„ו‚מ‡: "‡י˘  נ„ר – 
ו,  (נ˘‡  ל‰'"  ל‰זיר  נ„ר  לנ„ור  יפלי‡  כי  "‡י˘ ‡ו ‡˘‰  וכן  ˘ל ‰ערכין,  ‰סכומים ‰˘ונים 
ב), ˘‰כ˙וב מפר˘ ‡˙ פרטי „יני נזיר, ו‡ינו מזכיר ‡˙ עˆם ‰חיוב ל˜יים ‡˙ ‰נ„ר, מ˘ום 

˘עˆם ‰חיוב ל˜יים ‰נ„ר ‰ו‡ „בר ‰מובן מעˆמו.

וי‡מר ‡ם  ל‰'  נ„ר  י˘ר‡ל  ב-‚): "וי„ר  (כ‡,  חו˜˙  בפר˘˙  לעיל  ˘מסופר  ממ‰  נר‡‰  וכן 
וי˙ן ‡˙ ‰כנעני  י˘ר‡ל  ב˜ול  וי˘מע ‰'  ערי‰ם,  ו‰חרמ˙י ‡˙  בי„י  ˙˙ן ‡˙ ‰עם ‰ז‰  נ˙ון 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

ויחרם ‡˙‰ם ו‡˙ ערי‰ם ו‚ו'" – ‰רי ˘‚ם ‡ז (˜ו„ם ˘נ‡מר‰ פר˘˙נו) ‰י‰ י„וע ל‰ם ענין 
‰נ„רים וחוב˙ ˜יומם (ולכן ˜יימו ‡˙ ‰נ„ר בפועל ו‰חרימו ‡˙ ‰ערים).

„ברו  יחל  ל‡   .  . ל‰'  נ„ר  י„ור  כי  "‡י˘  ו‡ומר  מ˙חיל  ˘בפר˘˙נו  ˘מ‰  ‡פו‡,  ונמˆ‡ 
ככל ‰יוˆ‡ מפיו יע˘‰" – ל‡ ב‡ בז‰ ל‰˘מיענו „ין ח„˘, כפי ˘מ˘מע לכ‡ור‰ מלי˘נ‡ 
„˜ר‡, ‡ל‡ ‰ו‡ כעין פ˙יח‰ ו‰˜„מ‰ למ‰ ˘נ‡מר ‡חר כך. וכ‡ילו ‡מר ‰כ˙וב: בנ„רים – 
‡˘ר „ינם ‰עי˜רי י„וע ˘"ככל ‰יוˆ‡ מפיו יע˘‰" – י˘ ב‰ם כמ‰ ‰לכו˙ בני„ון נ„רי ‡˘‰ 

בנעורי‰ בבי˙ ‡בי‰ ו‡˘‰ נ˘ו‡‰, ו‰לכו˙ ‡לו ‰ן ‰ם חי„ו˘‰ ˘ל פר˘‰ זו.  

˘ל  ‰פר˜ים  ר‡˘י   ˙‡ לסכם  ‰פר˘‰  בסוף  ‰כ˙וב  ב‡  כ‡˘ר  מ„וע  מיו˘ב  ומע˙‰   .„
פר˘‰  ˘ל  ז‰ ‰ו‡ ‰חי„ו˘  ל‡  כי  ˘ל ˜יום ‰נ„ר,  עˆם ‰„ין  מזכיר ‡˙  ‰‰לכו˙, ‡ין ‰ו‡ 

זו – ‡ל‡ ר˜ ‰„ינים ‰מחו„˘ים "בין ‡י˘ ל‡˘˙ו בין ‡ב לב˙ו". 

ול‡חר  בנעורי‰   ‰˘‡ ˘ל  ‰פרטיים  ‰„ינים   ˙‡ ללמ„נו  ב‡‰  זו  פר˘‰  ˘כל  ומכיון 
˘‰נ„רים  בז‰  ל‰ ‡˙ ‰נ„רים (כי  ל‰פר  יכולים  ו‰בעל  ˘‰‡ב  בז‰  ו‰חי„ו˘ ‰ו‡  ני˘ו‡י‰, 

˜יימים במ˜ר‰ ˘‰‡ב ו‰בעל ל‡ ‰פרו ‡ין ˘ום חי„ו˘) – 

לכן, כ˘פר˘‰ זו נ‡מר‰ "‡ל ר‡˘י ‰מטו˙" לרמז ˘י˘ ב‰ ענין ‰˘ייך ‡לי‰ם, מס˙בר 
˘˘ייכו˙ זו נו‚ע˙ (ל‡ ב„ין ˜יום ‰נ„רים, ‡ל‡) ב„ין ‰פר˙ נ„רים ("˘‰פר˙ נ„רים ביחי„ 

מומח‰"), ˘„ין ‰פר˙ נ„רים ‰ו‡ ‰ו‡ ˙כנ‰ וחי„ו˘‰ ˘ל ‰פר˘‰. 

 – נ„רים  ל‰פר˙  ב˘ייכו˙  „ו˜‡  ר‡˘י ‰מטו˙" ‰ו‡  ˘‰לימו„ „"‡ל  ז‰,  ענין  ו‰נ‰   .‰
מובן ‰יטב ‚ם בפנימיו˙ ‰ענינים: 

י„ועים „ברי ‰ירו˘למי (נ„רים פ"ט ‰"‡) ב˘ליל˙ ענין ‰נ„רים – "ל‡ „ייך מ‰ ˘‡סר‰ לך 
כי ‰כוונ‰ ‰עליונ‰   – ז‰  על  ו‰טעם  ל‡סור „ברים ‡חרים"?!  מב˜˘   ‰˙‡˘ ‰˙ור‰, ‡ל‡ 
ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ‰י‡ בכ„י לע˘ו˙ לו י˙ברך „יר‰ ב˙ח˙ונים (כמבו‡ר ב˙ני‡ פר˜ים לו-
י˙ברך,  לו  מ‰ם „יר‰  לע˘ו˙  עם ‰ענינים ‰‚˘מיים,  ביח„  ל‰יו˙ ‰עבו„‰  ולכן ˆריכ‰  לז), 

ול‡ ל‰ס˙יי‚ ול‰יב„ל מ‰ם על י„י נ„ר. 

‡מנם ל‡י„ך ‚יס‡ ‡מרו חז"ל (‡בו˙ פ"‚ מי"‚) "נ„רים סיי‚ לפרי˘ו˙", ˘‰נ„רים מסייעים 
ל‡„ם ל‰˙˜„˘ בפרי˘ו˙ מעניני ‰עולם. 

עליו  וי˘ר,  טוב  ב‡ופן  ‰מ˙נ‰‚  ˘‡„ם   ,(1076 ע'  ח"„  ל˜ו"˘  (ר‡‰  בז‰  בחסי„ו˙  ומבו‡ר 
‡מרו "„ייך מ‰ ˘‡סר‰ לך ‰˙ור‰", ו‡סור ‰ו‡ בנ„רים – מכיון ˘‰ם מונעים ‡ו˙ו מעבו„˙ 
לח˘ו˘  י˘  ובמˆבו  פחו˙‰,  ב„ר‚‡  ˘נמˆ‡  מי  ‡מנם  ‰‚˘מיים;  ‰„ברים  בזיכוך  ‰˜ו„˘ 

˘מ‡ ‰„ברים ‰‚˘מיים יפעלו בו ירי„‰ – ‰ו‡ ˘ˆריך לפרו˘ מעניני ‰עולם על י„י נ„ר. 

ומע˙‰ מובן, ˘‰˙כלי˙ ‰י‡ ˘‰‡„ם י‚יע ל„ר‚‡ נעלי˙, ˘ב‰ ˘וללים ומבטלים ‡˙ ענין 
מˆ„  ‰מטו˙",  ל"ר‡˘י  „ו˜‡  ‰˘ייך  בנ„רים  ענין  ‡יז‰  ˘י˘  רומז˙  כ˘‰˙ור‰  ולכן,  ‰נ„ר. 
ו‰פר˙  לביטול  ‡ל‡  ‰נ„רים,  ל˜יום  ‰˘ייך  בענין  ‰מ„ובר  ˘‡ין  מובן   – ‰נעלי˙  „ר‚˙ם 
‰נ„רים, ‰יינו, ˘פועלים עילוי ב‰‡„ם ‰נו„ר, ע„ ˘מ‚יע ל„ר‚‡ כזו ˘‡ינו ˆריך לענין ‰נ„רים. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

ל‡„ם", ‰רי סוף-סוף פועל ‰יסח ‰„ע˙ ממנו ומעניניו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˘ל)

כמ‰  מ˙עוררים   - נוספים  למ˜ומו˙  מ˙פ˘ט  ב.  מˆליח.  ˘כ˘מסחר: ‡.  טבעי ‰„בר 
מ˙חר‰).  ‡ין   – עלינו  ול‡  ע˙‰  ל‡  ל˘לימזל  (ר˜  וכו'  ול‰˙חרו˙  ז‰,  „רך  על  לע˘ו˙ 

‡זכיר עו„ ‰פעם על ‰ˆיון ויב˘ר טוב.

(‰יכל מנחם ח"ב עמ' פח)

ר‡יי˙ ‰טוב ‰‚נוז בענין ‰„ח˜ו˙
עˆ‰  ממנו  ו˘‡ל  ממזריט˘  ‰מ‚י„  ‡ל  ב‡  ‡ח„  י‰ו„י 
˘לח ‡ו˙ו ‰מ‚י„  ב‡‰ב‰.  יסורים  ˘ל ˜בל˙  לענין  בנו‚ע 
ל˙למי„ו רבי זו˘‡ מ‡ניפולי, ו˘‰‰ ‰ל‰ ‡ˆלו מ˘ך זמן, 
‚„ול‰,  ב„ח˜ו˙  חי  זו˘‡  ˘ר'  ‰עוב„‰  ˘למרו˙  ור‡‰, 

‡מר, ˘ל‡ חסר לו מ‡ומ‰!

ל‡  מ‡ניפולי  זו˘‡  ר'  מ„וע ‡כן  פ˘ר ‰ענין,  ל‰בין  י˘ 
‰ר‚י˘ ‡˙ ‚ו„ל ‰„ח˜ו˙?

˘‰רי ר' זו˘‡ י„ע ו„‡י מעניני עולם ‰ז‰; ˘כן ‰ענינים „זבח מ˘פח‰, מע„ני מלכים ומלבו˘י 
כו'",  מלבי˘  כו'  כבו„  לכיבו„ ‡ב: "‡יז‰ו  בנו‚ע  ול„ו‚מ‡:  ב˘ו"ע,  ˘נזכרו  ענינים  כבו„ – ‡לו 
ויו"ט  ˘ב˙  ללבו˘י  בנו‚ע  וכן  ל˙פל‰",  מיוח„ים  נ‡ים  מלבו˘ים  לו  ל˙פל‰: "˘י‰י'  בנו‚ע  וכן 
יו˙ר  (מ˘ובח  י˘ן  ויין  ˘מן  ב˘ר  ל‡כיל˙  בנו‚ע  וכן  חול,  מלבו˘י  יו˙ר  נ‡ים  ל‰יו˙  ˘ˆריכים 

מס˙ם ב˘ר ויין). ו‡"כ מ„וע ל‡ ‰ר‚י˘ ˘כל ענינים ‡לו חסרים לו?!

˘‚נוז  ‰טוב   ˙‡ ˘ר‡‰  ב‚לל  ‰י‡  ‰„ח˜ו˙   ˙‡ ‰ר‚י˘  ˘ל‡  לכך  ˘‰סיב‰   – ‰ו‡  ‰ענין  ‡ך 
בז‰, כמבו‡ר ‰ענין ב˙ני‡, ב‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ (רפי"ב) מבו‡ר ˘זו‰י "טוב‰ ‚„ול‰ ועˆומ‰ לנפ˘ 
מבו‡ר  כב)  (סימן  ‰˜ו„˘  וב‡‚ר˙  ב‚י‰נם";  מ‰מירו˜  ול‰ˆיל‰  ‰ז‰  בעולם  למר˜‰  ‰חוט‡˙ 

˘ז‰ו "כמ˘ל מלך ‚„ול ונור‡ ‰רוחı בכבו„ו ובעˆמו ˆו‡˙ בנו יחי„ו מרוב ‡‰ב˙ו כו'", ועו„.

וכיון ˘ר' זו˘‡ מ‡ניפולי ר‡‰ ‡˙ ‰טוב ‰‚נוז בענין ‰„ח˜ו˙ כו' – מחמ˙ ˘‰יו לו עינים זכים 
ופ˙וחים ("ָ‡פענע ‡וי‚ן") – לכן ל‡ ‰ר‚י˘ ‡˙ ‰„ח˜ו˙. 

כבר  ‡ל‡  ˘נ‰),  וע˘רים  מ‡‰  ל‡חרי  (‰˘כר  בע˙י„  ˘י‰י'  ‰טוב   ˙‡ ˘ר‡‰  ‰כוונ‰  ו‡ין 
ב‡ו˙‰ ‰ע˙ ‰י' ‡ˆלו ענין ‰טוב (ולכן ל‡ ‰ר‚י˘ ‡˙ ‰„ח˜ו˙ ב‚˘מיו˙) – ˘‰רי כ„‡י לוו˙ר על 

„ינר ‡ח„ ב˘ביל ל‰רויח ‡לף ‡לפים „נרי ז‰ב ומר‚ליו˙.

(ע"פ ˘יח˙ ˘"פ ו‡ר‡ ˙˘כ"ט)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰˘י״˙ 



כט

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

בחיי ‰יום יום

 ˙חרו˙
חס  יוכל  ל‡  ב‰רחב‰, ‡ף ‡ח„  ˘‰י‡  בטוח  ˘‰נני  עבורו,  ˘‰˜ב"‰ ˜בע  "‰‰כנס‰ 

ו˘לום ל‰˜טין, ובו„‡י ל‡ ל˜ח˙"

‰˘מח‰ למט‰ ממ˘יכ‰ ˘מח‰ מלמעל‰ 
 ˙‡ ול‰˜טין  ב‰זמנו˙  לו  ל‰ˆר  עלול  ‡חר  ˘סוחר  לו  ונ„מ‰  ˘„ו‡‚  לז‰  ...בנו‚ע 

פרנס˙ו חליל‰, ו˘ו‡ל „ע˙י,

נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ˘ל  ‰ˆיון  על  כ˘‡‰י‰  ב˜˘˙ו,  פי  על  ‰נ‰, 
זי"ע, ‡זכירו עו„ פעם.

בכל ‡ופן, עליו ל‰יו˙ בטוח, ככל ‰י‰ו„ים, ˘‰ם מ‡מינים בני מ‡מינים, ˘מזונו˙יו 
עבורו,  ˜בע  ˘‰˜ב"‰  ו‰‰כנס‰  ‰כיפורים,  יום  וע„  ‰˘נ‰  מר‡˘  לו  ˜ˆובים  ‡„ם  ˘ל 

˘‰נני בטוח ˘‰י‡ ב‰רחב‰, ‡ף ‡ח„ ל‡ יוכל חס ו˘לום ל‰˜טין, ובו„‡י ל‡ ל˜ח˙. 

בז‰ר  ˘כ˙וב  כמו  ב˘מח‰,  ל‰יו˙  וז‰ ˆריך  ב‰˜ב"‰,  בבטחון  חז˜  ל‰יו˙  ר˜ ˆריך 
כ‡ן  ו‡ם  מלמעל‰,  כל ‰‰˘פעו˙  מ˜בל ‡˙  ˘עולמנו ‰˙ח˙ון  ב)  (˜פ"„,  ˙ˆו‰  פר˘˙ 
 '‰  ˙‡ עב„ו  וכ˙וב  מלמעל‰,  ו˘מח‰  ‡ור  ‚ם  נו˙נים  כך  ו‡ור,  ב˘מח‰  ‰ו‡  למט‰ 

ב˘מח‰, במיל‡, כ˘י‰ו„י ˘מח, ‡זי ‰˘מח‰ למט‰ ממ˘יכ‰ עליו ˘מח‰ מלמעל‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' 292, ˙ר‚ום)

ר˜ ל˘לימזל ‡ין מ˙חר‰
במ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ סוחרים ‰מ˙חרים ‡˙ו וכו'

מ‰עˆו˙ בז‰ ל‰סיח „ע˙ מ‰ם, ועל פי מ‰ ˘כ˙וב "כמים ‰פנים לפנים כן לב ‰‡„ם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

‚בולו˙ ‰‡רı – ל˘ם מ‰?
ˆו ‡˙ בני י˘ר‡ל . . ז‡˙ ‰‡רı ‡˘ר ˙פול 
לכם בנחל‰ ‡רı כנען ל‚בל˙י‰

 ıו‡ין נו‰‚ו˙ בחוˆ‰ ל‡ר ıלפי ˘‰רב‰ מˆו˙ נו‰‚ו˙ ב‡ר
‰וˆרך לכ˙וב מˆרני ‚בולי רוחו˙י‰ סביב, לומר לך, מן 
‰‚בולין ‰ללו ולפנים ‰מˆו˙ נו‰‚ו˙
(ל„, ב. ר˘"י)

ז‰  על  ˘‰טעם  לר˘"י  לו  מ‰יכן  ל‰בין,  ˆריך 
לי„ע  בכ„י  ‰ו‡   ,ıר‡‰ ‚בולי  לכ˙וב"  ˘"‰וˆרך 
„לכ‡ור‰   ?"ıב‡ר ‰נ‰ו‚ו˙  ‰"מˆו˙  ˘ל  מ˜ומן  ‡יז‰ו 
ל„ע˙  ע"מ  ז‡˙  לכ˙וב"  "‰וˆרך  בפ˘וטו-˘ל-מ˜ר‡ 
 ıר‡‰ ‚בולו˙  ‰יכן  ע„  עˆמו,  לכיבו˘  ‰נו‚ע  עניין 

˘עלי‰ם לכב˘‰?

ז‰  „יבור  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י‰  כן,  „‡ם  בז‰,  וי"ל 
יכניסם  ‰ו‡  ˘ל‡  למ˘‰  נ‡מר  כבר  „‰ל‡  לי‰ו˘ע, 
ל‡רı (ח˜˙ כ, יב) כ"‡ י‰ו˘ע (פנחס כז, יח), ו‰ול"ל "ˆו 
‡˙ י‰ו˘ע". ועו„, „למ‰ נˆטוו בז‰ כל בני י˘ר‡ל "ˆו 
כ‡ו"‡  לי„  ‰מסור  „בר  ז‰  ‡ין  ו‰רי  י˘ר‡ל"  בני   ˙‡

‡ל‡ למנ‰י‚.

בכ„י  ר˜  ‰„יבור  כוונ˙  ‰י‰  „‡ם  ז‰,  על  ונוסף 
"ז‡˙  ‰ול"ל  לכיבו˘,  ‰ˆריכים  ‰‚בולו˙  ˘י„עו 
ומ‰‡ „מוסיף  ל‡.  ו˙ו  ל‚בל˙י‰"  כנען   ıב‡ר נחל˙כם 
˘"˙פול  ב‡ופן  ל‰ם ‰י‡  ˘נ˙ינ˙‰  לכם",  ˙פול  "‡˘ר 
לכם" ע"י ‰˜ב"‰ (˘‡ינו נו‚ע ל˜ביע˙ ‰‚בולו˙), נר‡‰ 
˘עניינו  ל„בר  ‚ם  נו‚ע   ıר‡‰ ‚בולו˙  ל„ע˙  ˘‰חיוב 

כלפי ˘מי‡.

‚בולי  מˆרני  לכ˙וב  ˘"‰וˆרך  ר˘"י „מ‰  פי'  ולכך 
רוחו˙י‰ סביב" ‰ו‡ בנו‚ע לעניין ‰נו‚ע כלפי ˘מי‡ – 
˘י˘נו  ‡"כ  ומובן   ,"ıב‡ר נו‰‚ו˙  מˆו˙  ˘‰רב‰  "לפי 
י˘ר‡ל")  בני   ˙‡ ("ˆו  מבנ"י  ו‡ח„  ‡ח„  כל  על  חיוב 

ל„ע˙ ע„ ‰יכן מ˜ום חיובם.

„כ˘ם  „ו˜‡,  מ˘‰  ע"י  ˘‰ˆיווי ‰י‰  מ‰  ‚ם  ו‡"˘ 
נ‡מרו   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  ‚ם  לפרטי‰ן,  ‰מˆוו˙  ˘כל 
 ,ıר‡‰ ל‚בולו˙  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  כן   – מ˘‰  ע"י  ונמסרו 
˘‰ם פרט ו˙נ‡י עי˜רי ב˜יום ‰מˆוו˙, נמסרו מ‰˘י"˙ 

ע"י מ˘‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 122 ו‡ילך)

עיר מ˜לט – מ˜ור ‰חיו˙ 
˘ל רוˆח ב˘‚‚‰ 

ורˆח ‚‡ל „ם ‡˙ ‰רˆח ‡ין לו „ם
‡ין לו „ם – ‰רי ‰ו‡ כ‰ור‚ ‡˙ ‰מ˙ ˘‡ין לו „ם
(ל‰, כז. ר˘"י)

‰"ח):  פ"ז  נפ˘  ו˘מיר˙  רוˆח  (‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ל„בר  ו‡פילו  לעולם,  מ˜לטו  מעיר  יוˆ‡  ‡ינו  "‰‚ול‰ 
כל  ‡פילו   .  . בע„ו˙ו  נפ˘  ל‰ˆיל  ו‡פילו   .  . מˆו‰ 
ו‡ם  לעולם.  מ˘ם  יוˆ‡  ‡ינו  ל˙˘וע˙ו  ˆריכין  י˘ר‡ל 

יˆ‡ ‰˙יר עˆמו למי˙‰" (ומ˜ורו במכו˙ פ"ב מ˘נ‰ ז). 

˙פ‡ר˙   – ˘ם  ‰מ˘נ‰  מפר˘י  (ר‡‰  ב‡חרונים  ו‰˜˘ו 
נפ˘ו˙,  ל‰ˆל˙  יוˆ‡  ‡ינו  מ„וע  ועו„)  יˆח˜,  ˘יח  י˘ר‡ל, 

מˆוו˙  ולמ‰ ‡ין  כול‰,  כל ‰˙ור‰  נפ˘ „וח‰  פ˜וח  ו‰רי 
י˘יב‰ בעיר מ˜לטו נ„חי˙ מפני פ˜ו"נ. 

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

‰‡ „"‡ם יˆ‡ – ‰˙יר עˆמו למי˙‰" ‡ין ז‰ ר˜ „ין 
מעˆם  ‰יוˆ‡  „ין  ‰וי  ‡ל‡  ל‰ר‚ו,  ‰„ם  ל‚ו‡ל  ‰י˙ר 
"‰˙יר  מ˜לטו  מעיר  יˆי‡˙ו  „בעˆם  ‰רוˆח,  ˘ל  ‚„רו 

עˆמו למי˙‰". 

בי‡ור ‰„ברים:

˘ם   – ˘מ‰  מ‰כ˙וב "ונס  ז‰  נלמ„ „ין  (˘ם)  במ˘נ‰ 
ו‰יינו  ˜בור˙ו",   ‡‰˙ ˘ם  מי˙˙ו,   ‡‰˙ ˘ם  „יר˙ו,   ‡‰˙
"‚בר‡  ˘ל  ‚„ר  ‰ו‡  מˆ"ע  ב˘‚‚‰  ‰רוˆח  ˘ל  ˘‚„רו 
מ˜לטו – "˙‰‡ „יר˙ו"  בעיר  ו‰יינו  ור˜ "˘ם"  ˜טיל‡", 

˘מ˙ח„˘ ‡ˆלו „ין "חיו˙".

וכמ"˘ "ונס ‡ל ‡ח˙ מן ‰ערים ‰‡ל וחי". „"חיו˙" 
‰רוˆח ב˘‚‚‰ ‰י‡ ר˜ ב"‡ח˙ מן ‰ערים ‰‡ל".

ר˜  ז‰  „‡ין  למי˙‰",  עˆמו  "‰˙יר  יˆ‡  ˘‡ם  וז‰ו, 
ממנו  ˘נפ˜ע  מ˘ום  ל‰ר‚ו, ‡ל‡  ר˘ו˙ ‚ו‡ל ‰„ם  מˆ„ 

‚„ר "חיו˙" וכ"‚בר‡ ˜טיל‡" ‰ו‡. 

מ˜לטו  מעיר  יוˆ‡  בפ˘טו˙ ‰‡ „‡ינו  מובן  ולפי"ז 
כ˘יוˆ‡  ˙יכף  ˙ור‰  „ין  ˘ע"פ  „כיון   – ל‰ˆיל  ‡פילו 
 ‡"‡ ˜טיל‡",  "‚בר‡  ב‚„ר  נע˘‰  כבר  מ˜לטו  מעיר 
ל‡יז‰  מ˜לטו  מעיר  לˆ‡˙  ו„ין  חיוב  ˘ום  עליו  ˘יחול 
נפ˘,  ל‰ˆיל  חיוב  ˘‡ין  פ˘וט  „‰רי  ˘‰ו‡,  ענין 
˜טיל‡".  ל"‚בר‡  ‰‡„ם   ˙‡ ˙ע˘‰  ‰‰ˆל‰  כ˘פעול˙ 

ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ל"ח עמ' 127 ו‡ילך)

פניניםפנינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

 ‰"„ ˘ם  י˘נים  ˙וס'  ‰ב'.   ıב˙ירו ˘ם  ועבו„ 
ו˙וס'  „לפי‰"מ  (‡ל‡  ˘ם  יומ‡  פי‰"מ  מספ˜‡. 
ספ˜))  לו ‡ו˙ו  נ˙ברר   „ˆ ל‡יז‰  נ˙פר˘  ל‡  י˘נים 
מ˜ום  י˘  ו‡"כ  ספ˜,  בז‰  ‰י'  ˘ל‡  יוסי  לר'  ס"ל 

לומר ˘‚ם ‰ז‰ר ‰כריע כˆ„ ‡'].

ר˜  ‰זכיר  ˘‰ז‰ר  ז‰  ‚"כ   ıל˙ר ‡פ˘ר  ‰י'  ועפ"ז 
בי˙ ‰‡ולם ול‡ ‰זכיר כלל ‰‰יכל – כי ל„ע˙ ‰ז‰ר 
‰יכל  „‰יינו)   ,ıחו) כ˜„ו˘˙  ‰י‡  ‰„ביר  ˜„ו˘˙ 
נכלל  ו‡"כ ‚ם ‰‰יכל  ר"י),  ב„ע˙  ר"ח ‰נ"ל  (וכפי' 
ו‡ולם  ‰יכל  ‰ז‰ר  ל„ע˙  (ולפ"ז  „"„ביר"  בחלו˜‰ 
ור‡‰  ב.  ˜ס‡,  בזח"‚  ז‰  כעין  ומˆינו  ˜„ו˘ו˙.  ב' 

ל˜ו"˘ חל"‡ ע' 149).

 '„ לנ‚„  „ברים   '„"˘ ‡‡מו"ר,  ˘מח„˘  וז‰ו 
˘‰„ביר  מובן,  ‰„ברים  ומס„ר  ‰וי'",  „˘ם  ‡ו˙יו˙ 
מובן,  ˘עפ"ז   – ‰וי'  „˘ם  יו"„  ‡ו˙  נ‚„  ‰ו‡ 
כ˜„ו˘˙  ‡ל‡  ‰יכל  כ˜„ו˘˙  ‡ינו  „ביר  ˘˜„ו˘˙ 
„‰נ‰  לעיל).  ‰מˆויין  ב˙וס'  ‰ב'  (וכפי'   ˜"‰„˜
יו"„  ˘‡ו˙  י„וע,  ‰וי',  ˘ם  ‡ו˙יו˙  ל„'  בנו‚ע 
(˘‰י‡ כנ‚„ בחי' חכמ‰ (ר‡‰ ‡‚‰"˙ פ"„. ובכ"מ)) 
וכמו  ‰וי'.  „˘ם  ‡ו˙יו˙  מ˘‡ר  ל‚מרי  מוב„ל˙ 
‰חילו˜ בין חכמ‰ ו˘‡ר ‰ספירו˙, ובעבו„‰ חכמ‰ 
מלוב˘  ב"‰  סוף  ˘לכן "‡ין  ב˙כלי˙,  ביטול  ענינ‰ 
‰˙ני‡  בספר  וכמ"˘  פי"ח),  (˙ני‡  חכמ‰"  בבחי' 
"˘‡"ס  ‰מ‚י„),  (‰רב  מורו  ב˘ם  ב‰‚‰‰)  (פל"‰ 
זול˙ו,  ו‡ין  ‰ו‡  לב„ו  ˘‰ו‡  ‰‡מ˙  ‡ח„  ‰ו‡  ב"‰ 

וזו ‰י‡ מ„רי‚˙ ‰חכמ‰".

יו"„)  ‡ו˙  (˘כנ‚„  ‰„ביר  ˘˜„ו˘˙  מובן,  ועפ"ז 
‰מ˜„˘,  חל˜י  ˘‡ר  כל  ˜„ו˘˙  ל‚בי  מוב„ל˙  ‰י‡ 
ר˜  ‰י‡  ˘˜„ו˘˙ו  לומר  ˘‡ין  מובן,  ובמיל‡ 
מוב„ל˙  ‰‰יכל  ˜„ו˘˙  ‡ין  כי  ‰יכל,  כ˜„ו˘˙ 

„ביר  ˘˜„ו˘˙  ˆ"ל  ‡ל‡  ‰‡ולם,  מ˜„ו˘˙  ל‚מרי 
חל˜י  מ˘‡ר  ל‚מרי  (‰מוב„ל   ˜"‰„˜ כ˜„ו˘˙  ‰י‡ 

‰מ˜„˘).

‰‰יכל  ‚ם  כולל  ˘בז‰ר  ‰‡ולם  „בי˙  י"ל  (ועפ"ז 
 .(155 (ע'  ˘ם  חל"‡  ל˜ו"˘  ור‡‰  כנ"ל).  (ו„ל‡ 

ו‡כ"מ).

‰מלך  "בי˙  מפר˘  ˘‰ז‰ר  לז‰  ס˙יר‰  בז‰  ו‡ין 
מ‰„ביר  ‚ם  נב„ל   ˜"‰„˜˘ ‰˜„˘ים",   ˘„˜  ‡„  –
וע„ ˘נ˙פר˘ בפ"ע – כי ‚ם ל‰„יע‰ ˘˜„ו˘˙ „ביר 
‰י‡ כ˜„ו˘˙ ˜„‰"˜, י˘ חילו˜ (עי˜רי) בין ˜„ו˘˙ 

˜„‰"˜ ו˜„ו˘˙ ‰„ביר.

בין  ‰ו‡  כפ˘וטו  ˘‰„ביר  כ˘ם  ‰ענין:  ובי‡ור 
˜ו„˘ ‰˜„˘ים ו‰˜ו„˘, כך ‰ו‡ ברוחניו˙ ‰ענינים, 
על ˜„ו˘˙ ˜ו„˘ ‰˜„˘ים  מור‰  ˘ל ‰„ביר  ˘ענינו 
וז‰ו  ‰˜„˘ים.  ל˜ו„˘   ıמחו פועל˙  ˘‰י‡  כפי 
‰„ביר,  ו˜„ו˘˙  עˆמו   ˜"‰„˜ ˜„ו˘˙  בין  ‰חילו˜ 
כי  ˘ם ‰וי',  מ‡ו˙יו˙  למעל‰  „˜„ו˘˙ ˜„‰"˜ ‰י‡ 
Œו‡ילו ˜„ו ˘בו,  כלי ‰מ‚ביל ‡˙ ‰‡ור  "‡ו˙" ‰י‡ 

מˆינו  [˘לכן  ‚בול  מ‚„ר  למעל‰  ‰י‡   ˜"‰„˜  ˙˘
‰מ„‰"  מן  ‡ינו  ‡רון  "מ˜ום  ‰˜„˘ים  ˘ב˜„˘ 
וט‰ר   ‰"„ (ר‡‰  במ"‡  וכמ˘נ"˙   ,(‡ כ‡,  (יומ‡ 
ובכ"מ)  ו‡ילך.   319 ע'  חי"‡  ל˜ו"˘  עזר"˙.  לבנו 
‰ר˘ב"‡  (˘ו"˙  ‰נמנעו˙"  "נמנע  ˘ל  ענין  ˘ז‰ו 
ע'  ל‰ˆ"ˆ  ‰ח˜יר‰  בס'  ונ˙'  ‰וב‡   – ס˙י"ח  ח"‡ 
מ˘‡"כ  ומ˜ום]:  ממ˜ום  למעל‰  ˘ל  חיבור   ,(68
בעולם   ˜"‰„˜ ˜„ו˘˙  ‰˘פע˙  על  מרמז  ‰"„ביר" 
ז‰  ‰רי   ,˜"‰„˜ ˜„ו˘˙  ˘זו‰י  כיון  ‡ך  (במ˜ום), 
נרמז ב‡ו˙ יו"„ „ו˜‡, בחי' ‰חכמ‰, ˘ענינ‰ (כנ"ל) 
 ,˜"‰„˜ ל˜„ו˘˙  כלי  ‰י‡  ˘לכן  מוחלט,  ביטול 

"‡"ס ב"‰" ˘למעל‰ מן ‰עולם.
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כמו]  ‰ו‡  ‰מ˘כן  פרוכ˙  ˘‚„ר  [כיון 
˘נ‡מר ו‰ב„יל‰ ‰פרכ˙ לכם ו‚ו'".

 ‰ 
למ"„  ‚ם  ‰רמב"ם  „ברי  לב‡ר  יוסיף 
‰י˙‰  ר‡˘ון  „בבי˙  ס"ל  ˘‰רמב"ם 

פרוכ˙ 

‰נ"ל  ‰רמב"ם  ל˘ון  לב‡ר  י˘  ועו„ 
‰י‡  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙  „פיר˘  למ‡ן  ‡ף 
כי  למ˘כן),  (ול‡  ממ˘  ר‡˘ון  למ˜„˘ 
על  (נוסף  פרוכ˙  ע˘ו  ר‡˘ון  במ˜„˘  ‚ם 
‰ו"ל  „לכ‡ור‰,   – טר˜סין)  „‡מ‰  ‰כו˙ל 
‰‰לכ‰  ב˙חיל˙  ז‰  לכ˙וב  ל‰רמב"ם 
‰„ברים,  מחוורים  „ל‰נ"ל  ס"ב),  (כנ"ל 
בבי˙  ˘נ˙ח„˘  „ינ‡  „ב‰ך  וב‰˜„ם, 
‰מ˜„˘ ל‚בי ‰מ˘כן, ˘ל‡ מספי˜ פרוכ˙ 
טר˜סין  ‡מ‰  ˘ל  כו˙ל  ˆ"ל  ‡ל‡  לחו„ 
˘ני  ‚ופ‡  בז‰  לב‡ר  מˆינו   – ס"„)  (כנ"ל 

‡ופנים:

ח„˘,  חיוב  במ˜„˘  נ˙ח„˘  ˘ל‡   (‡
מ˜„˘  ו‚„ר  מ˘כן  בין ‚„ר  ˘‰חילו˜  ‡ל‡ 
מחייב  ל„ורו˙)  ˜בוע  ‡ו  ˘ע‰  (לפי 
(˘מˆי‡ו˙‰  פרוכ˙  ˙‰י'  ל‡  ˘במ˜„˘ 
מ˜ום  ˆ"ל  ‡ל‡  ער‡י)  „בר  ‰י‡  ו˙כונ˙‰ 

˜בוע (כנ"ל סעיף „).

בכ˙ב  "‰כל  מˆ„  ח„˘,  חיוב  ˘ז‰ו  ב) 
לע˘יי˙  ˘ייך  ˘‡ינו  ‰˘כיל",  עלי   '‰ מי„ 
לכם  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  ו„ין  ‰פרוכ˙ 
 ‰"„ ב  נ‡,  ˘ם  (יומ‡  ב˙וס'  מ"˘  וע"„  ‚ו'", 
טר˜סין  ‡מ‰   .  . ר‡˘ון  "„במ˜„˘  ועבו„) 
בכ˙ב"  ‰כל  כ„כ˙יב  עבי„  ‰„בור  ע"פ 
‰‚„ר  טר˜סין  ב‡מ‰  לי˙‡  טעמ‡  (ומ‰‡י 
„"ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ ‚ו'", ˘‰פרוכ˙ עˆמ‰ 

ˆריכ‰ ל‰ב„יל בין ‰˜ו„˘ ו˜„˘ ‰˜„˘ים).

כוונ˙  ˘זו‰י  לח„˘,  י˘  ‰ב'  ול„רך 
‰‰לכ‰  ˘ב˙חיל˙  זו,  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם 
מב„יל  כו˙ל  ‰י'  ר‡˘ון  "בבי˙  ר˜  כ˙ב 
ול‡ ‰בי‡  ובין ˜„˘ ‰˜„˘ים"  בין ‰˜„˘ 
‚ו'",  לכם  ‰פרכ˙  „"ו‰ב„יל‰  ‰˜ר‡  ע"ז 
ע"„  ‰‡ריכו˙  ל‡חרי  ‰‰לכ‰,  בסיום  ור˜ 
מסיים  ˘ני,  בבי˙  ‰פרוכו˙  ˘˙י  ע˘יי˙ 
‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰  ל‡  ר‡˘ון  במ˜„˘  "‡בל 
פרכ˙ ‡ח˙ בלב„ ˘נ‡מר ו‰ב„יל‰ ‰פרכ˙ 
לכם ו‚ו'", ˘בז‰ מ„‚י˘, ˘‰חיוב „ע˘יי˙ 
י˙יר‰  ‡מ‰  ‰נח˙  (וכן  טר˜סין  ‡מ‰ 
מ„ין  ‡ינו  ˘ני)  בבי˙  ‰כו˙ל  עובי  כנ‚„ 
חיוב  ˘ז‰ו  ו‚ו'",  לכם  ‰פרכ˙  "ו‰ב„יל‰ 
‰פרוכ˙  ע˘יי˙  מטר˙  ‰י˙‰  וזו  בפ"ע, 
(מˆ„  ר‡˘ון  במ˜„˘  ‰כו˙ל)  (˘בפ˙ח 

‰חיוב „"ו‰ב„יל‰ ‚ו'").

ז‰  ‰רי  ˘ני  במ˜„˘  ‰נ"ל  (ול„יעו˙ 
נכלל בפרוכו˙ ‡לו. ו˜"ל)26.

‰ז‰ר,  „ברי   (16 (‰ער‰  לעיל  ‰מוב‡  26)  וע"פ 
ובי˙  ול˘כו˙  "עזרו˙   – ‰מ˜„˘  חל˜י   '„ ˘מנ‰ 
 '„ כנ‚„  ˘‰ם  ‡‡מו"ר,  ופירו˘  ו‰„ביר",  ‰‡ולם 
מח„˘  זו  ˘ב‰ער‰  לומר,  י˘   – ‰וי'  „˘ם  ‡ו˙יו˙ 
וב‰˜„ם  ‰ז‰ר.  ב˘יט˙  ב‰לכ‰  ענין  ‡‡מו"ר 
ו‡˙   '‰ בי˙   ˙‡" ‰כ˙וב  ל˘ון  מפר˘  ˘ם  ˘בז‰ר 
כ‚ון  ‰מ˜„˘  בי˙  „‡י‰ו   '‰ "בי˙   – ‰מלך"  בי˙ 
‰מלך  בי˙  ו‰„ביר  ‰‡ולם  ובי˙  ול˘כו˙  עזרו˙ 
מוכח,  ‰ז‰ר  „ברי  ומפ˘טו˙  ‰˜„˘ים",   ˘„˜  ‡„
לכ‡ור‰, ˘ס"ל ˘˜„ו˘˙ ‰„ביר ‡ינ‰ כ˜„ו˘˙ ˜„˘ 
בפני  בכ˙וב  נ˙פרט  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ˘‰רי  ‰˜„˘ים, 
בפ"ע,  ענין  ˘ז‰ו  מובן,  ˘מז‰  עˆמו, "בי˙ ‰מלך", 
 ˘„˜ ממ„˙  ‰ו‡  ˘‰„ביר  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  ו‡"כ 

‰˜„˘ים ומ˜„ו˘˙ו.

˜‡מר   (‡ נב,  ו˘ם  ˘ם.  (יומ‡  ˘ב‚מ'  [ו‡ע"פ 
כלפנים  ‡י  „„ביר  ב˜„ו˘˙י'  לרבנן  ל‰ו  „‡יס˙פ˜ו 
‰רי   – ‰יכל)  (˜„ו˘˙   ıכלחו ‡י   (˜"‰„˜ (˜„ו˘˙ 
˙ו„"‰  ˘ם.  יומ‡  (ר"ח  פירו˘ים  ˘לכמ‰  מˆינו 

י

יינה של תורהיינה של תורה

עבו„˙ "יו˘בי ‡‰ל" – ל‰‡יר 
‡˙ ‰"בעלי עס˜"

כיˆ„ ‰סכים מ˘‰ ˘יפסי„ו בני ‚„ ובני ר‡ובן נחל˙ם ב‡רı? / מ„וע ב˜˘ו ‰מר‚לים 
ל‰י˘‡ר במ„בר – "‡רı ל‡ זרוע‰"? / מ„וע ב˜˘ו ‰‡בו˙, ‰˘בטים, ב"‚ וב"ר ל‰יו˙ 
רועי ˆ‡ן? / נ˘מו˙ "יו˘בי ‡‰ל" ונ˘מו˙ "בעלי עס˜" / ˘י˘כון ‰˜ב"‰ בעולם ‰ז‰ 
כ‡„ם ‰„ר ב„יר˙ו ˘לו / "יו˘בי ‡‰ל" – ר˜ ב˙נ‡י ˘י‡ירו ‡˙ עבו„˙ ‰"בעלי עס˜"

◇ ◇ ◇

?ıכיˆ„ ‰סכים מ˘‰ ˘יפסי„ו ב"‚ וב"ר נחל˙ם ב‡ר
בני ‚„ ובני ר‡ובן, ˘ני ˘בטים ‰ם מ˘בטי י-‰, ˆ‡ן מרעי˙ו ˘ל מ˘‰ רבינו, ‡˘ר נחם 
במ„בר ב‡‰ב‰ ומסירו˙, ע„ ˘‰בי‡ם לעבר ‰יר„ן ל‰יו˙ מוכנים ליכנס ל‡רı ‰˜„ו˘‰.

בפר˘˙נו מוˆ‡ים ‡נו „ין ו„ברים בין מ˘‰ לבני ‚„ ובני ר‡ובן1. בני ‰˘בטים ‰ללו 
ו‡ף  מב˜˘˙ם,  מרוˆ‰  ל‡ ‰י‰  ומ˘‰  חל˜ם,  ˘ם  ולנחול  בעבר ‰יר„ן  ל‰י˘‡ר  בי˜˘ו 
 ,ıער ב‰ם ‡˘ר ‰ˆע˙ם נובע˙ ממח˘ב˙ ‡בו˙י‰ם ‰מר‚לים ‡˘ר מ‡סו מל‰יכנס ל‡ר‚

1) פר˘˙נו לב, ‡ ו‡ילך.
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ורˆו ל‰י˘‡ר במ„בר, ו‡ף ‰ם כ‡בו˙י‰ם "˙רבו˙ ‡נ˘ים חט‡ים", ‰מב˜˘ים ל‰ני‡ לב 
‰עם מן ‰‡רı ‰מובטח˙.

לפני  וילחמו  חו˘ים  יחלˆו  ˙נ‡ו ‡˘ר  וכפל  לב˜˘˙ם,  מ˘‰  וסוף „בר, ‡˘ר ‰סכים 
ר‡ובן,  ובני   „‚ בני  מח˘ב˙  במפר˘ים2  ‰יטב  ˘נ˙ב‡ר  וכפי   ,ıר‡‰  ˙‡ ‰נוחל  ‰עם 

˙˘וב˙ מ˘‰, וכל ‰„ין ו„ברים טעמיו וסברו˙יו.

וע„יין ˜ו˘י‡ ‡ח˙ במ˜ומ‰ עומ„˙:

כל ‰„ין ו„ברים ˘בין מ˘‰ לבני ‚„ ובני ר‡ובן, מ˙ייחס ר˜ לכך ˘ל‡ יני‡ו לב ˘‡ר 
‰עם מלעלו˙ ל‡רı, ו˘ל‡ י˘‡ירום לב„ במלחמ˙ם ‡ל‡ יˆ‡ו בר‡˘ם, ומ˘בירר מ˘‰ 
˘ל‡ יפריעו ויחלי˘ו ˘‡ר ‰עם מלעלו˙ ל‡רı, ו‰בטיחו ‡˘ר "נחלı חו˘ים" במלחמ‰, 

‰רי ˜יבל ב˜˘˙ם.

 ,ıול‡ מˆינו ˘‰˙ייחס מ˘‰ לעˆם ‰עניין ˘בני ‚„ ובני ר‡ובן עˆמם ל‡ ינחלו ב‡ר
ו‰יי˙כן ‡˘ר ‰רוע‰ ‰נ‡מן ו‰מסור, ‰„ו‡‚ לכל יחי„ ולכל פרט ˘בˆ‡ן מרעי˙ו, יסכים 

˘˘ני ˘בטים ˘למים מי˘ר‡ל, ל‡ ינחלו נחל‰ ב‡רı ויי˘‡רו מעבר ליר„ן3?

‰יר„ן  בעבר  ר‡ובן  ובני   „‚ בני  ˘‰י˘‡רו˙  ב„ע˙ו,  ‰בין  מ˘‰  ‡˘ר  לומר  וב‰כרח 
בני ‚„  ב˜˘˙  פנימיו˙ ‰„ברים,  פי  מיוח„˙, „על  מעל‰  בז‰  ˘י˘  ול‰יפך  פ‚ם,  ב‰  ‡ין 
ובני ר‡ובן ‰יי˙‰ לברר ל‰ם „רך מיוח„˙ בעבו„˙ ‰', ˘לז‰ ˆריכים ‰ם ל‰י˘‡ר בעבר 

‰יר„ן, ו‰סכימ‰ „ע˙ מ˘‰ ל„ע˙ם, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

מ„וע ב˜˘ו ‰מר‚לים לי˘‡ר במ„בר – "‡רı ל‡ זרוע‰"?
י˘ר‡ל,  בני  ר‡˘י  ‰יו  ‡˘ר  ‰מר‚לים  במח˘ב˙  בס‰"˜4  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  י„וע  ‰נ‰ 

ו‰כיˆ„ נפלו בחט‡ חמור כז‰, ו‰ני‡ו ‡˙ בני י˘ר‡ל מלעלו˙ ל‡רı ‰˜„ו˘‰.

 '‰  ˙‡ ל„ע˙  עס˜ם  כל  ‰י‰  במ„בר,  ובחנו˙ם  ב‰לכם  י˘ר‡ל  בני  ‡˘ר  ונ˙ב‡ר, 
ומים  ‰˘מים  מן  לחם  ‰י‰  „מ‡כלם  לפרנס˙ם,  ל‰˙עס˜  ˆריכים  ‰יו  ל‡  ˘‰רי  בלב„, 
מב‡ר‰ ˘ל מרים, וב‚„י‰ם ‚„לו עמ‰ם, ונמˆ‡ ˘כל עס˜ם ‰י‰ ‡ך ור˜ בלימו„ ‰˙ור‰ 

וב‰˙עלו˙ רוחני˙.

ונ˙ייר‡ו ‰מר‚לים, ‡˘ר ‰יו ר‡˘י בני י˘ר‡ל, ‡נ˘ים נעלים ומרוממים, ‡˘ר כ˘יכנסו 

2) ר‡‰ ב‡ל˘יך וב‡ו‰"ח ‰˜' בבי‡ור ‰˜ו˘י‡ כיˆ„ ˜ס"„ „ב"‚ וב"ר ˘ל‡ י˘˙˙פו בכיבו˘ ‰‡רı. ור‡‰ 
במ˜ור ‰„ברים (ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח ע' 186 ו‡ילך) ˘˜ו"ט ב„ברי‰ם.

3) ו˙ימ‰ על ˙ימ‰, ˘על פי פ˘טו˙ ‰כ˙ובים (לב, ל‚. לב, מ), ‰רי מ˘‰ ‰וסיף מ„ע˙ו ‚ם ‡˙ חˆי ˘בט 
‰מנ˘‰ (וכפי' ‰רמב"ן).

4) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ רי˘ פר˘˙ ˘לח. ובל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ע' 1042 ו‡ילך. ועו„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

בי˙ ‰מ˜„˘ מחייב ל‰ניח ‡מ‰ זו.

‡ח˙  פרוכ˙  ע˘ו  ˘ל‡  ‰טעם  ‚ם  וז‰ו 
"ע˘ו  (כל˘ון ‰רמב"ם)  ˘עובי' ‡מ‰ ‡ל‡ 
˘˙י פרוכו˙ ‡ח˙ מˆ„ ˜„˘ ‰˜„˘ים ו‡ח˙ 
מˆ„ ‰˜„˘ וביני‰ן ‡מ‰ כנ‚„ עובי ‰כו˙ל" 
– כי ‰כוונ‰ בז‰ ˘ע˘ו ‰פרוכו˙ ל‡ ‰י˙‰ 
בין  ו‰ב„ל‰  מחיˆ‰  ע˘יי˙  ל˘ם  (ר˜) 
ע˘יי˙  ל˘ם  ו˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ‡ל‡  ‰˜ו„˘ 
מ‰  ˘פיר  מבו‡ר  „בז‰  ‰"„ביר"25.  מ˜ום 
˘עי"ז  ‰ˆ„„ים,  מב'  פרוכו˙  ˘˙י  ˘ע˘ו 
[וע"„  עˆמו  בפני  זו  ‡מ‰  מ˜ום  נ˙ייח„ 
פרוכ˙  ˘˙י  ˘ם) "ועבו„  (יומ‡  ר˘"י  פירו˘ 
‰מחיˆ‰"].  מ˜ום  ‡ויר  ביני‰ן  ל˜לוט   –
(‚ם ‡ם  פרוכ˙ ‡ח˙  ר˜  מ˘‡"כ ‡ם ‰י˙‰ 
עובי' ‡מ‰), ‰רי נוסף ע"ז ˘"פרוכ˙" ‰ו"ע 
˘עובי'  ‡ח˙  פרוכ˙  ע"י  ‰רי  כנ"ל,  ער‡י 
נפר„  כמ˜ום  ז‰  מ˜ום  נ˙ייח„  ל‡  ‡מ‰ 

בפ"ע (כנ"ל סעיף ‚').

˘יט˙  בין  ‰חילו˜  סבר˙  ‚ם  וז‰ו 
פרוכו˙  במ˜ום  ‰˙וס'  ו˘יט˙  ‰רמב"ם 
˘ל‰˙וס' ‰יו ‰פרוכו˙  ס"‡) –  ‡לו (כנ"ל 
"ח„‡ ‡ו˜מו‰ ב˙חיל˙ מ˜ום ‡מ‰ טר˜סין 
˘מ˘מע  טר˜סין",  ‡מ‰  בסוף  ו‰˘ניי' 
˘לימ‰,  ‡מ‰  ביני‰ן  ‰י˙‰  ˘ל‡  מז‰ 
"וביני‰ן  לומר  „יי˜  ‰רמב"ם  מ˘‡"כ 
 ((‡ (י„,  בסופו  ˘ם  ‰‚בורים  ˘לטי  (ר‡‰  ‡מ‰" 
פרוכו˙  ˘ל  ˘ענינן  ‰˙וס'  ל˘יט˙   ‡‰„  –
‰פרוכ˙  „"ו‰ב„יל‰  ‰„ין  מˆ„  ‰ו‡  ‡לו 

25) ולכ‡ור‰ י"ל ˘ז‰ו „יו˜ ל˘ון ‰˙וספ˙‡ יומ‡ 
בין  ˘˙י ‰פרוכ˙ ‰מב„ילו˙  לבין  ˘מ‚יע  "(ע„  ˘ם 
מ˜ום  ז‰  ‡מ‰)  וביני‰ן  ‰˜„˘ים  ˜ו„˘  ובין   ˘„˜‰
ל˘ון  על  בז‰  ˘מוסיף  ˘למ‰",  ˘ע˘‰  ‰„ביר 
מ˜ום  „‰וי  לומר  ו‰יינו   – ב)  נ‡,  (יומ‡  ‰מ˘נ‰ 

בפ"ע ‚ם במ˜„˘ ˘ני.

בפרוכ˙ ‚ופ‡ (כמ"˘  ו‰‰ב„ל‰ ˆ"ל  ‚ו'", 
„ו˜‡  ˆ"ל  ‰חיˆונ‰  ‰פרוכ˙  לכן  ‰˙וס'), 
˘ל  חיˆון  "˘מˆ„  כ„י  זו,  ‡מ‰  במ˜ום 
ולפנים  עובי'  ומ˙חיל˙   ˘„˜ י‰‡  פרוכ˙ 
ל˘יט˙  מ˘‡"כ  ˜„˘ים";   ˘„˜ ‰כל  י‰‡ 
‰י˙‰  ‡לו  פרוכו˙  ע˘יי˙  עי˜ר  ‰רמב"ם, 
ו‡"כ  טר˜סין,  ‰‡מ‰  ˘ל  מ˜ומ‰  לייח„ 
עובי  כנ‚„  ‡מ‰  "ביני‰ן  ˆ"ל  ‡„רב‰, 

‰כו˙ל ˘‰י' בר‡˘ון".

ע˘ו  „ל‡   ‡‰ ˘פיר  נמי  ‡˙י  ובז‰ 
˘‰ניחו  ‡ף  ˘ני,  בבי˙  יו˙ר  רחב  כו˙ל 
‚ם  כי  ר‡˘ון),  ממ˜„˘  (יו˙ר  י˙יר‰  ‡מ‰ 
ל‰וסיף  ל‰ם  ‰ו˙ר  ˘ל‡  ס"ל  ‰רמב"ם 
ס˙ם ברוחב ‰בנין; ‡ל‡ ˘בנו‚ע ל‡מ‰ זו, 
˘ל  מ˜ום ˜בוע  לע˘ו˙  חייבים  ˘‰יו  כיון 
‰יו  ול‡  ‰˜„˘ים,  ו˜ו„˘  ˜ו„˘  בין  ‡מ‰ 
ממ„˙  ‡ו  ‰˜ו„˘  ממ„˙  לע˘ו˙ו  יכולים 
˜ו„˘ ‰˜„˘ים (כבבי˙ ר‡˘ון) כי "נס˙פ˜ 
 ˘„˜‰ ממ„˙  ‰י'  ‰כו˙ל  עובי  ‡ם  ל‰ם 
יע˘ו‰ו  [ו‡ם  ‰˜„˘ים"   ˘„˜ ממ„˙  ‡ו 
מ‚רעים  ˘‰ם  ‡פ˘ר  ב˜„‰"˜,  ‡ו  ב˜ו„˘ 
ממ˜ום ‰˜ו„˘ ‡ו ממ˜ום ˜ו„˘ ‰˜„˘ים] 
– ‰יו מוכרחים מˆ„ „ינו „"‡מ‰ טר˜סין" 

ל‰ניח "‡מ‰ י˙יר‰".

סיום  ‚ם  ‰יטב  לנו  מבו‡ר  ומע˙‰ 
ר‡˘ון  במ˜„˘  "‡בל  ‰רמב"ם  „ברי 
ל‡  מ˘נ‰]  לפירו˘ ‰כסף  [„‰יינו ‰מ˘כן, 
˘נ‡מר  בלב„  ‡ח˙  פרכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰ 
כוונ˙ו  ˘בז‰  ו‚ו'",  לכם  ו‰ב„יל‰ ‰פרכ˙ 
˘ני  בבי˙  ˘˙י ‰פרוכו˙  ˘ע˘יי˙  ל‰„‚י˘ 
‰ו‡ (ל‡ ע˘יי˙ ‰ב„ל‰ בין ˜„˘ ו˜„‰"˜, 
˘לכן  טר˜סין,  ‰‡מ‰  מ˜ום  ייחו„  ‡ל‡) 
פרוכו˙  ˘˙י  ˘ני  בבי˙  לע˘ו˙  ‰וˆרכו 
 – – ‰מ˘כן  ר‡˘ון  כ"במ˜„˘  „ל‡  „ו˜‡, 
בלב„  ‡ח˙  פרכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰  (˘)ל‡ 
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(‰˜בוע21‰  ˘‰‰ב„ל‰  בז‰  „י  ולפיכך ‡ין 
בבי˙ ‰מ˜„˘) ˙‰‡ ר˜ ע"י מחיˆ‰ „כו˙ל 
ובעינן  מ˜ומו˙),  ב'  בין  (כ˘‡ר ‰‰ב„לו˙ 
"ממוˆע"  כעין  ˘‰ו‡  בפ"ע22  מ˜ום  „ו˜‡ 
ז‰ ‰ו‡  ומ˜ום  ו˜ו„˘ ‰˜„˘ים,  בין ˜ו„˘ 

‰מב„יל ביני‰ם23.

˘לפנ"ז  „ב‰˜„ו˘ו˙  ‰יכל,  מ˜„ו˘˙  ‚ם   ˜"‰˜
למ˜ום  בערך  ‡בל  יו˙ר  למעל‰  ‰י‡  כ"‡  ˜„ו˘˙ 
לומר  ˘‡ין   ˜"‰˜ מ˘‡"כ  ‰˜ו„מ˙,  ‰˜„ו˘‰ 
"מ˜ו„˘  מ‰‰יכל,  "למעל‰"  ר˜  ‰י‡  ˘˜„ו˘˙ו 
ממנו", ˘ז‰ מור‰ ˘י˘ לו ערך ל˜„ו˘˙ ‰יכל ‡ל‡ 
"מ˜ו„˘  ‰ל˘ון  ‡ומר  ולכן  ממנו,  למעל‰  ˘‰ו‡ 
כמו  ‰י‡  מ‰‰יכל   ˜"‰˜ ˘˜„ו˘˙  ל‰ורו˙  מ‰ם", 
˜„ו˘˙ו ו‰ב„ל˙ו מ‰ם, מ‰„ר‚ו˙ ב˜„ו˘‰ ˘למט‰ 
מ‰ם  מוב„ל˙   ˜"‰˜ ˘˜„ו˘˙  ˘פ˘יט‡  יו˙ר, 

ל‚מרי.

 ˜"‰˜„ ‰˜„ו˘‰  חלו˜‰  במ˘כן  ˘‚ם  ‡ף  כי   (21
˜„ו˘˙ו  ‡ין  ˘‰מ˘כן  כיון  ‰רי  כו',  מוע„  ‡‰ל 
מ˜ום"  ˜ביעו˙  "˘ום  בו  ‰י'  ול‡  עולם,  ˜„ו˘˙ 
˜ביעו˙  ˘ל  ב‡ופן  ˘בו  ˘‰˜„ו˘‰  כבבי‰מ"˜ 
ו"˜„ו˘˙  עולם"  ˜„ו˘˙  "˜„ו˘˙ו  בפנים),  (כנ"ל 
˘ם  ‡י„י  ‡ו  ˙ו„"‰  ב.  טז,  ˘בועו˙  (ר‡‰  מ˜ום" 
 ‰"„  ‡ טו,  ˘ם  מ‰ר˘"‡  ‰כ‰ן).  חיים  רבינו  („ברי 
˘ל  ‰˜„ו˘‰  ‡ין  לכן  ועו„),  ˘למ‰.  בימי  ‡בל 
כמו  ב‰מ˘כן  כ"כ  ‰ב„ל‰  ˘ל  ב‡ופן   ˜"‰˜ מ˜ום 
בבי‰מ"˜, ˘ר˜ בו ‰יו ז˜ו˜ים ל‰ב„ל‰ ˜בוע‰ ע"י 
‰פס˜ ו‰ב„ל‰ ˜בוע‰ במ˜ום. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ 
חכ"ט ע' 73 ו‡ילך. חי„ו˘ים ובי‡ורים ˘ם (סט"ז).

‡ל‡  בפ"ע  ˜„ו˘‰  ‡ינו  ˜„ו˘˙ו  ˘מˆ„  ‡ף   (22
מ˜ום  חול˜  ‰"ז  ‡בל   ,˜"‰˜ ‡ו  ˜ו„˘  כ˜„ו˘˙  ‡ו 
‡ינו  ˘לפועל  בפ"ע,  למ˜ום  ˘נ˙ייח„  וע„  לעˆמו, 
מ˜ום עבו„‰, ל‡ „‰יכל ול‡ „˜‰"˜. ור‡‰ ˙"י יומ‡ 
(במילו‡ים)  ˘ם  יומ‡  ‡רי  ‚בור˙   .(7 (‰ער‰  ‰נ"ל 

„"‰ ומס˙פ˜‡. ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 26.

23) בל˜ו"˘ ˘ב‰ער‰ 21 מבו‡ר, ˘כיון ˘˜„ו˘˙ 
חל˜י ‰מ˜„˘,  ל˘‡ר  בערך  ˘ל‡  נעלי˙  ˜‰"˜ ‰י‡ 
‚בו‰  מ˜ום  כל  ‰מ˜„˘  חל˜י  ˘ב˘‡ר  ‡ף  לכן 
נעל‰  ˘‰י‡  ˘ב˜„ו˘‰  לפי ‰חילו˜ים  ˘ני,  ממ˜ום 
לכן  ל‚מרי,  ˘‰ב„ל˙ו ‰י‡  כיון  ב˜‰"˜  ‰ימנו, ‡בל 
ע"˘  מ˜ום ‚˘מי.  בעלי' „‚וב‰  ˘י˙בט‡  ˘ייך  ‡ינו 

ב‡רוכ‰.

בעי˜ר  נו‚ע  ז‰  ˘‚„ר  לומר  [וי˘ 
‰˜„˘ים,  ל˜ו„˘  ליכנס  „בכ„י  ל‰‚בר‡, 
‡ל‡  ˘ם  נכנס  "˘‡ין  מ˜ו„˘  ‰כי  מ˜ום 
‰עבו„‰"  ב˘ע˙  ‰כפורים  ביום  ‚„ול  כ‰ן 
‚ם  ‰יינו,  ‰כ"ב),  ˘ם  רמב"ם  מ"ט.  ˘ם  (כלים 

˘ם  נכנסים  ‰כ‰נים  ˘כל  ‰˜ו„˘,  ממ˜ום 
ועכב‰  ל‰וי ‰פס˜  ובעי  ר‡וי   – כל ‰˘נ‰ 

לפני ‰כניס24‰].

 „ 
‰רמב"ם  ˘יט˙  פרטי  כל  מיי˘ב  עפ"ז 

ול˘ונו˙יו בז‰

˘‚ם  ס"ל,  „‰רמב"ם  לב‡ר,  י˘  ובז‰ 
חייבים  ‰יו  כו˙ל,  ע˘ו  ˘ל‡  ˘ני  בבי˙ 
˘ז‰ו  ‰"„ביר",  מ˜ום  ˘ל  זו  ‡מ‰  ל‰ניח 
מ˜ום  ˘ˆ"ל  ‰מ˜„˘",  "בי˙  מ‚„רי  ‡ח„ 
ו˜ו„˘  ˜ו„˘  בין   – ‡מ‰  רוחב   – בפ"ע 
‰˜„˘ים. וענין ז‰ מ„ויי˜ בל˘ון ‰רמב"ם 
בבי˙  כו˙ל  בנו  "ול‡  ˘כ˙ב  זו,  ב‰לכ‰ 
מˆ„  ‡ח˙  פרוכו˙  ˘˙י  ע˘ו  ‡ל‡  ˘ני 
וביני‰ן   ˘„˜‰ מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜
 – בר‡˘ון"  ˘‰י'  ‰כו˙ל  עובי  כנ‚„  ‡מ‰ 
"כנ‚„  ‰רמב"ם  ל˘ון  ‡ריכו˙  „לכ‡ור‰ 
יי˙ור‡  ‰י‡  בר‡˘ון"  ˘‰י'  ‰כו˙ל  עובי 
„‚„ר  ללמ„נו,  ב‡  ˘בז‰  ‡ל‡   – „לי˘נ‡ 

פ˘יט‡  כי  בפנים,  ל‰מבו‡ר  ס˙יר‰  מז‰  ‡ין  ‡בל 
„˘‡ני ‰ב„לו˙ ‰˜„ו˘‰ כפי „˘ייך למ˜ום „˜‰"˜, 
יכול‰  ‡ינ‰  ‰נב„ל˙  ˘˜„ו˘˙ו  ‡פ"ל  ˘בז‰ 
בפנים  ל‰מ„ובר  ‚˘מי,  „מ˜ום  ב‚וב‰  ל‰˙בט‡ 
‰ב„ל˙  ‰מחייב   ˜"‰˜„ בערך  וכו'  ‰‰ב„ל‰  בענין 

מ˜ום לפני ˜‰"˜ ולפני ‰כניס‰ בו. ו„"ל.

24) ועפ"ז י˘ ל‰וסיף בי‡ור ויומ˙˜ ‡ופן ‰כניס‰ 
ב'  בין  ‰‡מ‰  במ˜ום  ‰ילוך  ע"י  ˘ני  בבי˙  ל˜‰"˜ 
(נב,  יומ‡  (מ˘נ‰  לˆפון  מ„רום  ‰רוחב  כל  פרוכו˙ 
ב)) ˘מו„‚˘ ביו˙ר ‰‰פס˜ ו‰‰עכב‰ לפני ‰כניס‰.
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ל‡רı יר„ו ירי„‰ ‚„ול‰, ויפלו ממ„ר‚˙ם ‰רוחני˙ ˘‰יו ב‰ במ„בר, ˘‰רי יˆטרכו לי˙ן 
זורעים  ‰‚˘מי˙,  ‰‡„מ‰  חור˘ים  ונמˆ‡ו  ‰‚וף,  וˆרכי  ‰פרנס‰  בעס˜י  מזמנם  ‰רב‰ 

ו˜וˆרים, ˙ח˙ לעסו˜ ב˙ור‰ ועבו„˙ ‰˘י"˙.

˘י˙עס˜  ‰ו‡  ‰‚˘מי,  ‰ז‰  בעולם  ‰‡„ם  עבו„˙  עי˜ר  כי  בי„ם,  ‰עלו  טעו˙  ‡ך 
בענייניו ‰‚˘מיים ל˘ם ˘מים, וימ˘יך ˜„ו˘‰ על ‚ופו וסביב˙ו ‰‚˘מי˙.

„‡מרו רז"ל5 ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים", ו‰יינו ˘‰˘י"˙ ל‡ 
‰"˙ח˙ון",  עולמנו   ˙‡ בר‡  ‡ל‡  ורוחניים,  ועולמו˙  מעל‰  ˘רפי  בברי‡˙  לו  „י  ‰י‰ 
ע„  ו‰‚וף,  ו‰על‡˙ ‰‚˘מיו˙  בזיכוך  עבו„˙ם  יעב„ו  י˘ר‡ל  ˘בני  כ„י  ו‰חומרי,  ‰˘פל 
‰ברי‡‰,  כוונ˙  ˙כלי˙  וזו‰י  ‰˜ב"‰.  בו  ˘י˘ר‰  ור‡וי  ומזוכך,  ˜„ו˘  ‰עולם  ˘י‰י‰ 
בעולמו˙ ‰עליונים ‡ל‡  ר˜  ל‡  ל‰˜ב"‰ „יר‰  ˘˙‰י‰  ב˙ח˙ונים –  י˙' „יר‰  לו  ל‰יו˙ 

‚ם בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי.

רוחניים, ‰רי ‡ין ‰ו‡  ועניינים  ו˙פיל‰  ב˙ור‰  ר˜  עבו„˙ו  עוב„ ‰‡„ם  ˘‡ם  ונמˆ‡ 
„וו˜‡  עבו„˙ ‰י‰ו„י   ‡‰˙˘ בכ„י  עולמו  ˘בר‡ ‰˜ב"‰  כוונ˙ ‰ברי‡‰,  ˙כלי˙  ממל‡ 
עם „ברים ‰‚˘מיים  י„י ˜יום ‰מˆוו˙ „וו˜‡  ˘על  בו ‡ור ‰˜„ו˘‰,  נר‡‰  ˘ל‡  במ˜ום 
ו‰"˙ח˙ונים" ˘בעולם ‰ז‰ עו˘ים „יר‰ לו י˙' וממ˘יכים ˜„ו˘‰ ב˙ח˙ונים, ו‡ף ˆרכי 

‰‚וף וענייני מסחר וכיוˆ‡, ממ˘יך ב‰ם ‰˜„ו˘‰ ע"י ˘כל מע˘יו ‰ם ל˘ם ˘מים.

ו‰עוב„ עבו„˙ו ר˜ בעניינים רוחניים, ˘מ˙עס˜ בעניינים ‰˘ייכים מלכ˙חיל‰ ל˙חום 
‰˜„ו˘‰, ו‡ינו עמל ל‰ח„יר ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ב‚˘מיו˙ ‰עולם ובמ˜ום ‰חו˘ך, חוט‡ 
„יר‰  ולע˘ו˙ם  „וו˜‡,  ‰‚˘מיו˙  ענייני   ˙‡ לברר  ˘‰י‡  ‰עולם,  ברי‡˙  למטר˙  ‰ו‡ 

ומ˘כן לו י˙'.

וב˜יום  ˘מים  ל˘ם  ‰‚˘מיים  בענייני‰  ו‰‰˙עס˜ו˙   ,ıל‡ר בכניס‰  „וו˜‡  כן,  ו‡ם 
מˆוו˙ מע˘יו˙, מ˜יימים בני י˘ר‡ל ˙כלי˙ כוונ˙ ברי‡˙ ‰עולם, ול‡ כטעו˙ ‰מר‚לים, 

˘ח˘בו ל‰י˘‡ר במ„בר ול‰˙עס˜ בעבו„‰ רוחני˙ בלב„.

מ„וע ב˜˘ו ‰‡בו˙, ‰˘בטים, ב"‚ וב"ר ל‰יו˙ רועי ˆ‡ן?
ממ˘  ‡˙ם  ‰רי  ‡בו˙יכם"6:  ע˘ו  "כ‰  ר‡ובן:  ובני   „‚ בבני  מ˘‰  ‚וער  ‡˘ר  ו‰ו‡ 
ל‰ם  נ˙ן  ‡˘ר   ıר‡‰ ‡ל  ב‡  "לבל˙י  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ‰ני‡ו  ‡˘ר  ‰מר‚לים,  כ‡בו˙יכם 

."'‰

ו‰י‡, ‰רˆון  ל‰ם,  וסבר‡ ‡ח˙  ר‡ובן, „ע‰  ובני  בני ‚„  וב˜˘˙  „מח˘ב˙ ‰מר‚לים, 

5) ר‡‰ ˙נחומ‡ בחו˜˙י ‚. נ˘‡ טז. ב"ר ספ"‚, במ„ב"ר פי"‚, ונ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ ב˙ני‡ פר˜ לו ובכ"מ.

6) פר˘˙נו לב, ח-ט.
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ל‰י˘‡ר פרו˘ים מענייני ‰‚˘מיו˙ ו‰‡רˆיו˙.

בי‡ור ‰„ברים7:

‰יר„ן  ˘עבר  בכך  ‰יר„ן,  בעבר  ל‰י˘‡ר  ב˜˘˙ם  טעם  בי‡רו  ר‡ובן  ובני   „‚ בני 
ל‰י˘‡ר  ורˆו  ל‰ם,  רב ‰י‰  מ˜נ‰  ˘בטים ‡לו  ˘ני  מ˜נ‰"8.  ולעב„יך  מ˜נ‰ ‰י‡,   ıר‡"

ב‡ומנו˙ זו ˘ל רעיי˙ ˆ‡ן, ‰מ˙‡פ˘ר˙ בעבר ‰יר„ן, ‡˘ר "‰מ˜ום מ˜ום מ˜נ‰".

כולם  ויע˜ב, ‡˘ר ‰יו  יˆח˜  ר‡ובן ‡ומנו˙ ‡בו˙י‰ם ‡בר‰ם  ובני  בני ‚„  ˙פסו  בכך 
רועי ˆ‡ן (ו‡ף כל ‰˘בטים לב„ מיוסף "רועי ˆ‡ן . . ‡נ˘י מ˜נ‰ ‰יו"9).

ומ‰ ר‡ו ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים ל‰יו˙ עס˜ם ברעיי˙ ˆ‡ן ומ˜נ‰, ‰נ‰ מבו‡ר בז‰ ‰טעם10 
˘"בכל ‰עס˜ים, זול˙ רוע‰ ˆ‡ן, י˘ טר„‡ רב‰ מ‡„, כמו ‚ם בעבו„˙ ‰‡„מ‰ י˘ טר„‡ 
ו„‡‚‰ בחרי˘‰ וזריע‰ ו˜ˆיר‰ וכ‰"‚ בעבו„˙ ˘„ו˙ וכרמים וכל עס˜ים כיוˆ‡ ב‰ם", 
ור˜ ‰רוע‰ ˆ‡ן, ‰נ‰ "‡ין בעס˜ ז‰ ˘ום טר„‡ כלל, ול‡ ˘ום „‡‚‰ כלל, וכל ‰יום יוכל 
ב‰'  ומ˙„ב˜  מ˙˜˘ר  ל‰יו˙  כלל  מונע  ו‡ין  לב„ו,  ל‰'  בל˙י  מח˘ב‰  מכל  פנוי  ל‰יו˙ 

כל ‰יום בלי פירו„ כלל".

ˆ‡ן,  מרעיי˙  פרנס˙ם   ‡‰˙˘ ‰˜„ו˘ים,  כ‰‡בו˙  ‰ם  ‚ם  חפˆו  ר‡ובן  ובני   „‚ ובני 
ויוכל ל‰יו˙ עס˜ם כל ‰יום ‡ך ור˜ בעבו„‰ רוחני˙ ב˙ור‰ ו˙פיל‰, מבלי ‡˘ר יˆטרכו 

ל‰˙‚˘ם בעס˜ עבו„˙ ‰‡„מ‰ וכיוˆ‡11.

‰ו‡  ‰ו‡  ‰עולם,  ב‚˘מיו˙  לעסו˜  מבלי  רוחני˙  בעבו„‰  ל‰י˘‡ר  ˘‰רˆון  ונמˆ‡ 
‰מבי‡ ‰ן לטעו˙ ‰מר‚לים ל‰י˘‡ר במ„בר, ו‰ן לב˜˘˙ בני ‚„ ובני ר‡ובן ל‰יו˙ רועי 

ˆ‡ן, ולנחול נחל˙ם בעבר ‰יר„ן.

נ˘מו˙ "יו˘בי ‡‰ל" ונ˘מו˙ "בעלי עס˜"
ומע˙‰ ˙‚„ל ‰˙מי‰‰ ˘בע˙יים, מ‡חר וב˜˘˙ בני ‚„ ובני ר‡ובן ˘וו‰ ‰י‡ במ‰ו˙‰ 
ר‡ובן,  ובני   „‚ בני  עם ‰ˆע˙  מ˘‰  לבסוף ‰סכים  וטעו˙ם, ‰כיˆ„  למח˘ב˙ ‰מר‚לים 
ו‰‡יך י˘ר ‰„בר בעיניו ‡˘ר ˘בטים ‡לו ל‡ ייטלו חל˜ם בעבו„˙ בירור ‰עולם לזככו 

7) ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ‚ם ‡ור ‰˙ור‰ (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ נ"ע) פר˘˙נו ע' ‡'˘לט. מ‡מר „"‰ ומ˜נ‰ רב 
˙רכ"ט לכ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר"˘ נ"ע, ומ‡מר „"‰ ומ˜נ‰ רב ˙רס"ו לכ"˜ ‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע.

8) פר˘˙נו לב, ‡-„.

9) בר‡˘י˙ מו, לב.

10) ˙ור˙ חיים ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי בר‡˘י˙ ח"ב רמ‚, ב.

מ‡ז  ו˜י„ו˘ו, ‰˙חיל  ‚˘מיו˙ ‰עולם  ˘בירור  כיוון  ח"ו,  לחט‡  נח˘ב  ז‰  ל‡ ‰י‰  ‡בל ‡ˆל ‰‡בו˙   (11
מ˙ן ˙ור‰, ול‡ ‰י‰ ‡פ˘רי בזמן ‰‡בו˙, וכמבו‡ר ב‡רוכ‰ בכ"מ, ומ‰ם: ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ע' 38 ו‡ילך. 

ח"‚ ע' 887 ו‡ילך. ועו„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

(ועו„). ור‡‰ פר˘"י ˘ם17).

ובטעמ‡ „מיל˙‡ י˘ לומר – ע"פ „ברי 
"מ"ע  ‰בחיר‰  בי˙  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם 
לע˘ו˙ בי˙ ל‰' כו' וע˘ו לי מ˜„˘ (˙רומ‰ 
˘ע˘‰  מ˘כן  ב˙ור‰  נ˙פר˘  וכבר  ח),  כ‰, 

כבר  ונ˙'  כו'",  ˘ע‰  לפי  ו‰י'  רבינו  מ˘‰ 
זו  ב‰„‚˘‰  ‰רמב"ם  ˘כוונ˙  במ"‡18, 
„לכ‡ור‰  ˘ע‰",  "לפי  ר˜  ‰י'  (˘‰מ˘כן 
בין  ‰חילו˜  מ‚„יר  ˘בז‰   – ˜מ"ל)  מ‡י 
‰מ˜„˘,  ובי˙  מ˘‰  ˘ע˘‰  ‰מ˘כן 
בי˙  מ˘‡"כ  ˘ע‰"  ר˜ "לפי  ˘‰מ˘כן ‰י' 
ל„ורי  ובנין ˜בוע ("בי˙  בי˙  ‰מ˜„˘ ‰ו‡ 
וז‰ו   ,((‚"‰ פ"‡  ˘ם  ‰רמב"ם  (ל˘ון  ‰„ורו˙" 
‰מ˘כן  בנין  פרטי  בין  ל‰חילו˜ים  ‰יסו„ 
„כמ‰  פירו˘,  ‰מ˜„˘.  בי˙  בנין  ופרטי 
מ‰˘ינויים ˘‰יו בין בנין ‰מ˜„˘ ו‰מ˘כן 
ער‡י  בנין  ‚„ר  ˘בין  מ‰חילו˜  מס˙עפים 

("לפי ˘ע‰") ל‚„ר בנין ˜בוע.

בנין  ר˜  ˘‰י'  במ˘כן  בעניננו:  וע„"ז 
‰מב„יל  ‰„בר  ‰רי   – ˘ע‰"  "לפי  ער‡י, 
על  (ומ‚ן  ‰˜„˘ים  ו˜ו„˘  ‰˜ו„˘  בין 
ר˜  מ‚וף ‰בנין, ‡ל‡  חל˜  ל‡ ‰י'  ‰‡רון) 
"פרוכ˙", ˘˘ם ז‰ מור‰ ˘‡ינו „בר ˜בוע 
פעול˙  ב˘ביל  מחיˆ‰  ‡ל‡  ‰בנין,  ב‚וף 
מ˘‡"כ  ‰‡רון);  על  ‰‚נ‰  (‡ו  ‰‰ב„ל‰ 

‰ז‰ר  על  ‡‡מו"ר  בכ˙בי  ‰מבו‡ר  ע"פ  [ובפרט 
(ל˜וטי לוי"ˆ ‰ערו˙ לז‰ר ˘ם), ˘„' ‰ענינים ˘נמנו 
בז‰ר ˘ם ‰ם "לנ‚„ „' ‡ו˙יו˙ „˘ם ‰וי'", ‡"כ ו„‡י 

˘חל על ‰„ביר ˘ם וח˘יבו˙ לעˆמו].

17) ובכמ‰ מ˜ומו˙ ˜‡י "„ביר" על ˜„‰"˜ – ר‡‰ 
ל„ו‚מ‡ מלכים ˘ם, כ‚. ˘ם ח, ו. „‰"ב ‰, ז. ובכמ‰ 
מפר˘ים פי' כן ‚ם בפסו˜ ‰נ"ל „מלכים ˘ם (ו, טז).

ע'  חכ"‡  ו‡ילך.   302 ע'  חט"ז  ל˜ו"˘  ר‡‰   (18
‰בחיר‰  בי˙  ב‰ל'  ובי‡ורים  (חי„ו˘ים  ו‡ילך   149

(˜‰"˙, ˙˘מ"ו) ס"ב. ˘ם ח"ב ˘יח‰ ‚').

בבי˙ ‰מ˜„˘, ˘‰י' בנין ˜בוע19 "‰י' כו˙ל 
מב„יל כו' עביו ‡מ‰", „"כו˙ל" ל‡ו „בר 
ער‡י ‰ו‡, ‡ל‡ חל˜ מעˆם ‰בנין. וי˘ על 

מ˜ום ז‰ ˘ם בפני עˆמו – "„ביר".

ובס‚נון ‡חר:

˜„‰"˜ חלו˜ ב˜„ו˘˙ו מכל חל˜י ‰בי˙, 
מ˜ומו˙  מכל  ˘למעל‰  ˘‰י‡ ‚„ר ˜„ו˘‰ 
‰ל'  רמב"ם  ו‡ילך.  מ"ז  פ"‡  (כלים  ‰מ˜ו„˘ים 
‡ינו  ˜„ו˘˙ו  ו‚„ר  ו‡ילך);  ‰י"‚  פ"ז  בי‰ב"ח 

ב„ו‚מ‡  ב˜„ו˘‰,  ‡חר˙  „ר‚‡  עו„  ר˜ 
מ˜ו„˘˙  מ‰ן  ˘כ"‡  ‰˜„ו˘ו˙  ל˘‡ר 
˜„ו˘˙ו  ‡ל‡  ממנ‰,  ˘למט‰  מ„ר‚‡ 
‰ימנו.  ˘למט‰  ‰˜„ו˘ו˙20  מכל  מוב„ל˙ 

˘‰י'  "‡ולם"  בנ„ו"„:  ל„בר  „ו‚מ‡  מעין   (19
פ"‡  ˘ם  רמב"ם  ור‡‰  במ˘כן.  ‰י'  ˘ל‡  בבי‰מ"˜ 
בבנין  עי˜ר  ˘‰ן  ‰„ברים  ‰ן  "ו‡לו  ˘מ„יי˜   ‰"‰
‰בי˙ כו' ועו˘ין מחיˆ‰ ‡חר˙ כו' כעין ˜לעי ‰חˆר 
‡‰ל  חˆר  כעין  ˘‰י‡  זו  במחיˆ‰  ‰מו˜ף  וכל  כו' 
˘‰ו‡  מ˘מע  ל˘ונו  ‰מ˘ך  ˘מפ˘טו˙  כו'",  מוע„ 
‡ולם  ‰י'  בבי‰מ"˜  ר˜  ו‡עפ"כ  ‰מ˘כן,  ב„ו‚מ˙ 
ל˜ו"˘  ‰רמב"ם.  מפר˘י  ובכמ‰  ספר  ˜רי˙  (ר‡‰ 
˘בי‰מ"˜  ז‰  ˘מחמ˙  ‡ל‡   .(58 ‰ער‰  ˘ם  חט"ז 
‰"ז  כ‰מ˘כן)  ˘ע‰"  "לפי  (ול‡  ˜בע  ˘ל  בנין  ‰ו‡ 
ו‰ו‡ ‰נ˜ר‡  ‡ח„  מ˜ום  לפני ‰˜ו„˘  מחייב "˘י‰י' 
ריטב"‡  ˘ם.  ובמפר˘ים  ב, ‡  עירובין  ור‡‰  ‡ולם". 
כי  בסופו:  ו˘ם  ‰בי˙.  ‡ולם  פ˙ח   ‰"„ ב  ב,  ˘ם 
˘‰ו‡  מפני  פ˙ח ‰‰יכל „לפנים  נ˜ר‡  עˆמו  ‰‡ולם 
ור‡‰   .(‚ ו,  מ"‡  ר„"˜  ‚ם  (ור‡‰  כו'  ˘לו  ˘ער  בי˙ 

‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ערך ‡ולם. ו‡כ"מ.

20) ל‰עיר מל˘ון ‰מ˘נ‰ כלים ˘ם מ"ט "˜„‰"˜ 
"מ˜ו„˘  לפנ"ז*  כב‰˜„ו˘ו˙  ול‡  מ‰ם"  מ˜ו„˘ 
˜„ו˘˙  ‰ב„ל˙  מו„‚˘  „בז‰  י"ל  ו‡ולי  ממנו"**. 

*) דלשון (רבים) ”מקודש מהם” שבריש מ”ח שם קאי 
”עיירות  על  אלא)  (בביהמ”ק),  דרגות  כמה  על  (לא 

המוקפות חומה” שבמשנה ז.

(בתי'  שתי'  שם  למשניות  לדוד  שושנים  ראה   (**
וכבר  א'.  והיכל  אולם  דקדושת  התוי”ט,  ע”פ  הב') 

שקו”ט שאפשר לפרש באו”א במשנה. ואכ”מ.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כו˙ל  ˘ז‰ו  מטעם  ˘‰ו‡  בפ˘טו˙  י"ל 
‰˜„˘ים  ˜ו„˘   ,13ıוחו פנים  בין  ‰מפסי˜ 
‰ו‡  ב˙וס'  ˘‰וב‡  ו‰פירו˘  ו˜ו„˘, 
‰‡רון  על  מסך  ˘‰ו‡  ז‰  מטעם  (בעי˜ר) 
 ‡‰ ‡י  ‰עי˜ר,  מ‰ו  ר˜  ‰ו‡  [ו‰חילו˜ 
על  ˘מ‚ן  ז‰  ‡ו  ‰מפס˜˙  מחיˆ‰  „‰וי 
‰ו‡  ˘בעי˜ר  ר˘"י  ל„ע˙  ולפיכך  ‰‡רון, 
 ,14ıוחו פנים  ע"˘  טר˜סין  נ˜'  מחיˆ‰  „ין 

 ıוחו פנים  יון  ל˘ון  טר˜סין:  ערך  בערוך   (13
כלומר מספ˜‡ ל‰ו ‡י כלפנים ‡י כלחוı. וע„"ז ‰ו‡ 
ומז‰  כ˙בו.  ל‡  ר˘"י  ז‰. ‡בל  לפי'  ˘ם  ב"ב  ב˙וס' 
טר˜סין  ‡מ‰   ‰"„ ב  נ‡,  ˘ם  בפירו˘ו  כ'  ˘ר˘"י 
"כך נ˜ר‡˙ כו˙ל מחיˆ‰ ˘‰פסי˜ במ˜„˘ ר‡˘ון" 
מˆ„ ‰‰ב„ל‰ (ו‰רי ‰‡ „מספ˜‡  ˘מ‰  מ˘מע „כך 
ו(ל„ע˙  ˘ני),  בבי˙  ‡ל‡  ר‡˘ון  בבי˙  ‰י'  ל‡  ל‰ו 

ר˘"י) נ˜' ‡מ‰ טר˜סין בבי˙ ר‡˘ון.

ב'  בו  ˘‰יו  ‡ף  ˘במ˘כן,  בפרוכ˙  „‚ם  וי"ל   (14
‰נ‡מר  ‰ו‡  ˘‰עי˜ר  לר˘"י  ס"ל  כנ"ל,  ‰ענינים 
בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ב˙חיל‰ "ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם 
בין ‰˜ו„˘ ‚ו'" ˘‰י‡ מחיˆ‰ ‰מב„ל˙. וי"ל ˘לכן 
ב˙חיל˙  ˙יכף  ˙רומ‰  בפר˘˙  פרוכ˙  ˙יב˙  פר˘"י 
ל˘ון  "פרוכ˙  ל‡),  (כז,  ‚ו'"  פרוכ˙  "וע˘י˙  ‰ענין 
בין  ‰מב„יל  „בר  פר‚ו„  חכמים  ובל'  ‰ו‡  מחיˆ‰ 
‚ופ‡  בכ˙וב  מפור˘  ו‰רי   – ‰עם"  ובין  ‰מלך 
˜ו„˘  ובין  ‰˜ו„˘  בין  לכם  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰ 
˘ני  ב‰  ˘י˘  ˙ימ‡  „ל‡  „˜מ"ל,  וי"ל  ‰˜„˘ים", 
‰‡רון,  על  למסך  וכן  ‰˜ו„˘  בין  ל‰ב„יל  ענינים, 
‚ם  ˘פועל˙  ור˜  מחיˆ‰,  ‰י‡  ˘ל‰  ˘‰חפˆ‡  ‡ל‡ 
ב‰ˆיווי  מפר˘"י  ול‰עיר  ‰‡רון.  על  מסך  ל‰יו˙ 
(פ˜ו„י מ, ‚) "ו˘מ˙ ˘ם ‡˙ ‡רון ‰ע„ו˙ וסכו˙ על 
‰‡רון ‡˙ ‰פרוכ˙", "וסכו˙ על ‰‡רון – ל˘ון ‰‚נ‰ 

˘‰רי מחיˆ‰ ‰י˙‰".

לכם  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  ‰פסו˜  על  רמב"ן  ור‡‰ 
בין ‰˜ו„˘ ‚ו'" – "‰ענין ˘יˆו‰ ‡ו˙ו ‰כ˙וב ˘י˘ים 
‰פרוכ˙ ˙ח˙ ‰˜רסים כ„י ˘י‰‡ ‰‡רון ˘מ‰ מבי˙ 
 ˘„˜ ובין  ‰˜ו„˘  בין  ‰פרוכ˙  ו˙ב„יל  לפרוכ˙ 
בפי'  ˘‰˜„ים  י"ל „ז‰  וע"פ ‰נ"ל ‡ולי  ‰˜„˘ים". 
‚ו'")  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  נ‡מר  (˘בו  ‰נ"ל  ע‰"פ 
‰ענין ‰ב' "כ„י ˘י‰‡ ‰‡רון ˘מ‰ כו'" ‰ו‡ כי ס"ל 

„עי˜ר „ינ‰ „פרוכ˙ ‰ו‡ כמסך על ‰‡רון. ועˆ"ע.

מ˘‡"כ לפי' ר"˙ וי"מ ˘ב˙וס']15.

נר‡‰  ‰רמב"ם  „ברי  בבי‡ור  ‡מנם, 
‡י  „‰נ‰  בז‰.  לו  ‡חר˙  „˘יט‰  לח„˘ 
(ו‡מ‰  ˘בפרוכ˙  ‰נ"ל  ‚„רים  ב'  נ˜טינן 
טר˜סין), נמˆ‡ ענינ‰ ר˜ ב˙ור פרט וטפל 
˘כל   – ובמ˜„˘  במ˘כן  ˘‰י'  לחל˜ ‡חר 
 ˙‡ ‰מ˘מ˘˙  מחיˆ‰  ל‰יו˙  ‰ו‡  ‚„ר‰ 
על ‰‡רון, ‡בל  מ‚ינ‰  ˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ‡ו 
טר˜סין  ‡מ‰  ‰רי  ˘ל‡  ס"ל  ‰רמב"ם 
„‡ף  ˘במ˘כן,  פרוכ˙  כ‰רי  ˘במ˜„˘ 
˘מ˘מ˘˙  ‰י‡,  כן  כ˘מ‰  ‡כן  ˘‰פרוכ˙ 
ר˜ כמחיˆ‰ ‰מב„ל˙, ‡ו כמסך על ‰‡רון, 
מי‰‡ לענין ‰"‡מ‰ טר˜סין" ס"ל „י˘ ב‰ 
˘‰י‡  במ˜„˘,  עˆמו  בפני  מ˜ום  ‚„ר  ‚ם 
‚"כ  מ˘מ˘˙  ˘‰י˙‰  ‡ל‡  בפ"ע,  חפˆ‡ 
‰˜ו„˘  בין  (‰ב„ל‰  ‰נ"ל  ענינים  ל˘ני 
‰‡רון),  על  מסך  וכן  ‰˜„˘ים,  ו˜„˘י 
מעˆם  ‡ינו  ‡בל  פעול˙‰  ר˜  ז‰ו  מ"מ, 
ז‰  מ˜ום  ˘נ˜ר‡  מז‰  מ˘מע  ו‰כי  ‚„ר‰. 
טז  ו,  (מ"‡  "„ביר"16  בפ"ע  ב˘ם  ב˜ר‡י 

‰ערוך  (ע"פ   ‚ י‡,  ˘ם  ‰‚בורים  ˘לטי  ולפי'   (15
בערך טר˜ (‰‚')) ˘סו‚ר ˜‰"˜, מ˘מע „עי˜ר ענינו 
‰ו‡ ל‡ ז‰ ˘מב„יל ‡ל‡ ז‰ ˘‚ומר מחיˆ˙ ˜„‰"˜, 

ע"˘. ו‡כ"מ.

˘ם  ב‚מ'  י‡.  פ"ב,  יומ‡  ב˙וספ˙‡  וכמפור˘   (16
רמב"ם  ור‡‰  ועו„.  „ביר.   ‰"„ ˘ם  ובפר˘"י   ‡ נב, 

‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ז ‰י"ז.

וביו˙ר מוכח כן מ„ברי ‰ז‰ר (ח"ב „, ‡), ˘מב‡ר 
˘למ‰  ככלו˙  "וי‰י   (‡ ט,  (מ"‡  במלכים  ‰כ˙וב 
בי˙  "„‡י‰ו  ‰מלך",  בי˙  ו‡˙   '‰ בי˙   ˙‡ לבנו˙ 
‰מ˜„˘ כ‚ון עזרו˙ ול˘כו˙ ובי˙ ‰‡ולם ו‰„ביר", 
‰רי ˘‰ז‰ר מנ‰ ‰"„ביר" כ‡' מחל˜י בי˙ ‰מ˜„˘, 
‡ל‰  ענינים   '„ מנ‰  ˘‰ז‰ר  ‰טעם  ˘נפר˘  ו‡יך 
„ו˜‡, ‰רי בכל ‡ופן מוכח מז‰ ˘‰"„ביר" ‡ינו ר˜ 
ענין  ‰ו‡  ‡ל‡  ‰מ˜„˘,  ˘ל  ‡חר  בחל˜  וטפל  פרט 

בפ"ע (כמו ‰עזרו˙ ול˘כו˙ ובי˙ ‰‡ולם).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ולע˘ו˙ו "„יר‰ לו י˙'".

עבו„˙ם  ולעבו„   ,ıל‡ר ליכנס  י˘ר‡ל  בני  על  ˘˘ומ‰  למרו˙  ‡˘ר  לומר,  וב‰כרח 
בעניינים ‚˘מיים „וו˜‡, על מנ˙ לזככם ול‰מ˘יך ‡˙ ‰˜ב"‰ לעולם ‰‚˘מי, מכל מ˜ום 
˘‡ינ‰ ‰„רך  ו‡ף  ורˆוי‰,  נכונ‰  ˘‚ם ‰י‡  ל‰ם,  מיוח„˙ ‰יי˙‰  ר‡ובן „רך  ובני  בני ‚„ 
‡˘ר ילכו ב‰ רוב בני י˘ר‡ל, ‰נ‰ י˘נם ‡נ˘ים מיוח„ים ‰מ˙‡ימים ל‡ופן עבו„‰ ז‰, 
לעˆמם  לברור  ‰ם  יכולים  ‰רי  לרבים,  „רך  ˘‡יננ‰  ‡ף  כי  י„ם,  על  מ˘‰  ‰סכים  ולכן 

עבו„‰ מיוח„˙ זו.

ו‰ם ‰מבו‡רים  בעבו„˙ם ‡˙ ˜ונם,  כלליים  סו‚ים  לב'  מ˙חל˜ים  י˘ר‡ל  בני  „‰נ‰, 
ונ˘מו˙  ימי‰ם,  כל  ב˙ור‰  ‰עוס˜ים  ˙"ח  "נ˘מו˙  ‰‡ריז"ל:  ב˘ם  ˜„י˘‡12  ˙ני‡  בס' 

בעלי מˆוו˙ ‰עוס˜ים בˆ„˜‰ ו‚מילו˙ חס„ים".

ו‰יינו, ˘י˘נם מבני י˘ר‡ל ˘ע"פ ˘ר˘ נ˘מ˙ם, ˙פ˜י„ם בעולם ‰ו‡ ל‰יו˙ "יו˘בי 
˘מ˙עס˜ים  עס˜"  "בעלי  ל‰יו˙  נוע„ו  ‡˘ר  וי˘  ב‡‰ל‰,  ולי˘ב  ב˙ור‰  לעסו˜  ‡‰ל", 
בעס˜י פרנס˙ם בענייני ‰עולם ‰‚˘מיים, ועי˜ר עבו„˙ם ‡˙ ˜ונם ‰ו‡ במˆוו˙ מע˘יו˙, 

וזיכוך ‚˘מיו˙ ‰עולם ל‰עלו˙ו ל˜„ו˘‰.

˘י˘כון ‰˜ב"‰ בעולם ‰ז‰ כ‡„ם ‰„ר ב„יר˙ו ˘לו
ולכ‡ור‰ לפי מ‰ ˘נ˙ב‡ר לעיל, י˘ ל˙מו‰ במ‰ו˙ עבו„˙ם ˘ל "יו˘בי ‡‰ל" ˘בבני 

י˘ר‡ל:

‰‚˘מיו˙,   ˙‡ ול˜„˘  לזכך  ‰י‡  ‰‚˘מי,  ‰עולם  ברי‡˙  כוונ˙  ‡˘ר  למעל‰  נ˙ב‡ר 
לכך ‡˘ר  ו‰ו‡ ‰טעם  ל‰˜ב"‰,  ו„יר‰  מ˘כן  ל‰יו˙  ומ˙‡ים  ר‡וי  י‰‡ ‰עולם  ע„ ‡˘ר 
רוב‡ „רוב‡ מבני י˘ר‡ל ˙פ˜י„ם ‰ו‡ ל‰יו˙ "בעלי עס˜", לברר ‰עולם ולע˘ו˙ו „יר‰ 

לו י˙'.

ר˜  ‡ל‡  ‰‚˘מיו˙,  בבירור  עס˜ו  עי˜ר  ˘‡ין  מבנ"י  חל˜  י˘נו  ז‰  ‰כיˆ„  כן,  ו‡ם 
בברי‡˙ ‰עולם,  כוונ˙ ‰˘י"˙  ממל‡ים ‰ם ‡˙  וכיˆ„  ו˙פיל‰,  כ˙ור‰  רוחניו˙  בעס˜י 

˘יזככו ‡˙ ‰‚˘מיו˙ „וו˜‡ ל‰כ˘יר‰ ל‰יו˙ „יר‰ לו י˙'?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ם „יו˜ ל˘ון רז"ל ˘‰וב‡ לעיל ˘"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' 
„יר‰ ב˙ח˙ונים":

בעולמו˙  ר˜  ל‡  ו"יימˆ‡"  י˘כון  ‰˜ב"‰  ‡˘ר  בפ˘טו˙  מ˘מעו  י˙',  לו  „יר‰ 
ל˜„ו˘‰,  מ˘כן  ˘‡ינם  נר‡‰  ‰‚˘מיים, ‡˘ר  וב„ברים  בעולם ‰ז‰  ‚ם  ‰עליונים, ‡ל‡ 

‰נ‰ ‚ם ˘ם ˙˘כון ו˙„ור ‰˘כינ‰.

12) חל˜ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סי' ‰ (˜ט, ‡)



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ„‚י˘ים ‡˘ר "נ˙‡וו‰  כ‡ן, ‡ל‡  נ‡מר  ל‡  ב˙ח˙ונים"  ל‰יו˙  ‡ך "נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ 
‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו "„יר‰" ב˙ח˙ונים", „˙יב˙ "„יר‰" ˙ור‰ על ענין נעל‰ יו˙ר: ‡ין „י 
מעין ‰נבר‡ים  ˘נס˙ר  ב‡ופן  ‚ם  ל‰יו˙  יכול  ז‰  ˘ענין  בעולם,  ˘‰˜ב"‰ "נמˆ‡"  בכך 
˘י‰י'  י˙',  לו  י‰י' "„יר‰"  ˘‰עולם  ו˜„ו˘˙ו, ‡ל‡ ‰‰„‚˘‰ ‰י‡  ח˘ים ˜רב˙ו  ˘‡ינם 
ו‡˙  עˆמו   ˙‡ "מס˙יר"  ˘‡ינו  בבי˙ו,  ‰יו˘ב  וכ‡„ם  בעולם,  "„ר"  י˙"˘  ‰בור‡ 
‰נ‰‚ו˙יו מעין ‰רו‡ים, ˘‰רי ב‰יו˙ו ב„יר˙ו ‚לוי לכל ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‰‡„ם ‰„ר בבי˙ ז‰, 

ומ˙נ‰‚ ב‰ כרˆונו.

„ברים  על  למט‰  ‰˜„ו˘‰  ל‰מ˘יך  „י  ‡ין  ‰עולם,  בברי‡˙  ‰כוונ‰  ˙כלי˙  וזו‰י 
וי‰י‰  ˜„ו˘˙ו,  יכירו  ‰כל  ‡˘ר  ‰ז‰,  בעולם  "ל„ור"  ‰˜ב"‰  ˆריך  ‡ל‡  ‰‚˘מיים, 
לים  כמים   '‰ ומל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙  בעולם,  ו"„ר"  נמˆ‡  לכל ‡˘ר ‰˜ב"‰  וניכר  ‚לוי 

מכסים13.

ב˙ח˙ונים,  לו „יר‰  ולע˘ו˙  כוונ˙ ‰בור‡  למל‡ו˙  ˘בכ„י  למ„,  וממוˆ‡ „בר ‡˙‰ 
ˆריכים ל˘˙י פעולו˙:

‰‚˘מיים.  ולעניינים  ‰ז‰,  לעולם  ‰˜ב"‰   ˙‡ ו"ל‰מ˘יך"  "ל‰בי‡"  י˘  כל,  ר‡˘י˙ 
˜יום  ˘ע"י  ˘מים,  ל˘ם  ‰ז‰  עולם  בענייני  ועס˜  מע˘יו˙  מˆוו˙  ˜יום  ע"י  נע˘‰  וז‰ 
כי ‚ם  ל‡ „י,  לב„  בז‰  ב˙וך ‰חפı ‰‚˘מי. ‡ך  ממ˘יכים ˜„ו˘‰  עם „בר ‚˘מי  מˆו‰ 
בז‰  ˘פעל  ‡ף  וממיל‡  ˜„ו˘‰,  בו  ˘י˘  ‰‚˘מי  ב„בר  ניכר  ‡ין  ‰מˆוו‰  ˜יום  ‡חרי 
˘"ימˆ‡" ‰˜ב"‰ בעולם ‰ז‰, מכל מ˜ום ל‡ ‰כין לו ע„יין "„יר‰" ב˙ח˙ונים, ˘י‰י‰ 

ניכר בעולם ב‚לוי.

ב˙חום  ˘‰ם  ב„ברים  ‚ם  לעסו˜  ˆריך  ב˙ח˙ונים,  י˙'"  לו  "„יר‰  ˘˙‰י‰  וכ„י 
‰˜„ו˘‰, כ˙ור‰ ו˙פיל‰, ˘בעיסו˜ ב‰ם נר‡‰ לעין כל ˘˘ייכים ‰ם ל‰˜ב"‰, ו‰˜„ו˘‰ 

נמˆ‡˙ ˘ם ב‚לוי, כ‡„ם ‰„ר ב„יר˙ו ב‚לוי ובפר‰סי‡.

‡ו‰ל"  "יו˘בי  י˘ר‡ל,  בני  בעבו„˙  ‰‡מורים  ‡ופנים  ˘ני  ‡נו  ˘מוˆ‡ים  מ‰  וז‰ו 
כי  ב‚˘מיו˙,  ‰מˆוו˙  במע˘‰  ‰ו‡  ˙פ˜י„ם  עי˜ר  י˘ר‡ל  בני  ˘רוב  עס˜".  ו"בעלי 
לעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ‡ך  וממ˘יכ‰ ‡˙ ‰˜ב"‰  זו ‰י‡ ‰י‡ ‰מ˜„˘˙ ‡˙ ‰עולם  עבו„‰ 
בל‡  ‡ך  וכיוˆ‡,  ‰מˆוו˙  במע˘‰  ר˜  עס˜ם  י‰י‰  ‡ם  ˘‰רי  „י,  ל‡  זו  בעבו„‰  מ"מ, 
לימו„ ‰˙ור‰ וטעמי ‰מˆוו˙ ועס˜ בעבו„‰ רוחני˙, ‰רי ע„יין ‡ין ‰ם מ˘לימים כוונ˙ 

‰ברי‡‰, ל‰יו˙ לו י˙' "„יר‰" בעולם ‰ז‰.

וז‰ו ˙פ˜י„ם ומטר˙ם ˘ל "יו˘בי ‡‰ל", ˘‰ם עוס˜ים כל זמנם בלימו„ ‰˙ור‰, ו‰ם 
וטעמי  ‰˙ור‰  ב‡ור  ˘ל‰ם  ‰מˆוו˙  מע˘י   ˙‡ ומ‡ירים  עס˜",  ‰"בעלי  על  מ˘פיעים 
‰נחו˙ים,  ‰‚˘מיים  ב„ברים  "„ר"  ‰˜ב"‰  ל‰יו˙  פועלים  ו‡זי  וˆפונו˙י‰ן,  ‰מˆוו˙ 

13) בענין ז‰ ר‡‰ ‚ם ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 956. ח"„ עמ' 1054 (בנו‚ע לטענ˙ ˜רח). ועו„. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

˘ם ‡ל‡ פרוכ˙ ‡ח˙ בלב„"?

ו‚ם למ‡ן „מפר˘ כוונ˙ ‰רמב"ם כפ˘וט‰, 
ל‡ ‰בי‡  ר‡˘ון, ˆ"ב, ‡מ‡י  מ˜„˘  על  „˜‡י 
‰רמב"ם ע"„ פרוכ˙ זו ˙יכף ב˙חיל˙ ‰‰לכ‰? 
ול‡ מיבעי ל‰פירו˘ ˘כוונ˙ ‰רמב"ם בפרוכ˙ 
‰‡מ‰  ‰מפסי˜,  לכו˙ל  ‰י‡  ‰מב„יל‰  זו 
כ‡ן)  לרמב"ם  ל‰מבי"ט  ספר  ˜רי˙  (ר‡‰  טר˜סין 
"בבי˙  ‰‰לכ‰:  לפ˙וח  ל‰רמב"ם  לי'  ‰ו‰   –
„כ˙יב  עביו ‡מ‰   .  . מב„יל  כו˙ל  ר‡˘ון ‰י' 
˘בבי˙  ‰יינו  ‚ו'",  לכם  ‰פרוכ˙  ו‰ב„יל‰ 
(כל˘ון  פרוכ˙  במ˜ום  בנין  כו˙ל  ‰י'  ‰מ˜„˘ 
˘כוונ˙  „פיר˘  למ‡ן  ˘ם); ‰נ‰ ‡ף  ספר  ‰˜רי˙ 

על  פרוכ˙  ˘‰י˙‰  כפ˘וטו,  ‰י‡  ‰רמב"ם 
‰‡מ‰ טר˜סין, מˆ„ ‰„ין „"ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙" 
ל‡  ‡מ‡י  ˆ"ב  ˆניעו˙‡)10,  מטעם  ר˜  (ול‡ 
כייל ‰רמב"ם ב' ‰„ברים יח„יו: "בבי˙ ר‡˘ון 
פרוכ˙  וכן  ‡מ‰,  עביו  כו'  מב„יל  כו˙ל  ‰י' 
(ו‡ח"כ  ‚ו'"  לכם  ‰פרוכ˙  ו‰ב„יל‰  „כ˙יב 
יב‡ר ‰˘ינויים בבי˙ ˘ני, ˘‰ניחו ‡מ‰ י˙יר‰ 
כנ‚„ ‰כו˙ל וע˘ו ב' פרוכו˙) – ומ‰ו ˘‰זכיר 
ר˜  ‚ו'"  "ו‰ב„יל‰  ו‰פסו˜  ‰פרוכ˙  ‡ו„ו˙ 

ל‡חרי ˘בי‡ר ע˘יי˙ ב' ‰פרוכו˙ בבי˙ ˘ני.

 ‚ 
במ˜„˘  זו  ‡מ‰  ‚„ר  „ל‰רמב"ם  יח„˘ 
ל‡ ‰י'‘ ר˜ מ˘מ˘ למ˜ום ‡חר למחיˆ‰ 
ז‰  ו˘ינוי  בפ"ע,  מ˜ום  „ין  ‡ל‡  וכיו"ב 

מס˙עף מ‚„ר בנין ˜בוע ˘במ˜„˘

ולז‰ נר‡‰ לב‡ר בז‰ בי‡ור ח„˘ ב‚„ר 

10) כ„מ˘מע ˜ˆ˙ מ„בריו בפי‰"מ מ„ו˙ ˘ם ועו„ 
„במ˜„˘  ונר‡‰  „מסיים:  ˘ם  יומ‡  ˆל"ח  (ור‡‰ 
ר‡˘ון ח„ פרוכ˙ ‰ו‰ ‡ל‡ ˘‰י' עובי ‰פרוכ˙ ‡מ‰ 
˙ור‰  ב‡רוכ‰  בכ"ז  ור‡‰  טר˜סין).  חומ˙  כעובי 

˘למ‰ מילו‡ים לפ' ˙רומ‰ סי"ח. ו˘"נ.

‡מ‰ טר˜סין ל„ע˙ ‰רמב"ם:

ב˜ר‡  מˆינו  זו  פרוכ˙  לענין  „‰נ‰, 
כמ‰ ל˘ונו˙: בˆיווי ‰ר‡˘ון נ‡מר (˙רומ‰ 
‰˜ו„˘  בין  לכם  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  ˘ם) 
בˆיווי  ל‡ח"ז  ‡בל  ‰˜„˘ים",  ˜ו„˘  ובין 
"ו˘מ˙   (‚ מ,  (פ˜ו„י  נ‡מר  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙ 
על ‰‡רון ‡˙  וסכו˙  ˘ם ‡˙ ‡רון ‰ע„ו˙ 
‰פרוכ˙", וב‰ע˘י' נ‡מר (˘ם מ, כ‡) "ויב‡ 
פרוכ˙   ˙‡ וי˘ם  ‰מ˘כן  ‡ל  ‰‡רון   ˙‡

‰מסך ויסך על ‡רון ‰ע„ו˙", וכיו"ב11.

ו‰יינו „ב' ענינים ‡י˙נ‰ו ב‰פרוכ˙: ‡) 
‚„ר מחיˆ‰ מב„ל˙ בין ‰˜ו„˘ ובין ˜ו„˘ 

‰˜„˘ים, ב) ‚„ר מסך על ‰‡רון.

טר˜סין  ב„ין ‡מ‰  לח˜ור  מˆינו  ועפ"ז 
˘בבי˙ ר‡˘ון:

זו  ‡מ‰  ˘מ˜ום  מ‡חר  רי‰ט‡,  „לפום 
ז‰  ˘‰י'  ור˜  „מ˘כן  פרוכ˙  במ˜ום  ‰י' 
כו˙ל בנוי, ˆ"ל ˘‚ם בו ‰יו ב' ענינים ‡לו, 
‰˜„˘ים,  ˜ו„˘  ובין  ˜ו„˘  בין  מחיˆ‰ 
˙יב˙  פירו˘  ‚ם  וז‰ו  על ‰‡רון,  מסך  ו‚ם 
 ‡ נב,  (יומ‡  ר˘"י  ˘‰בי‡  כמו  "טר˜סין", 
מירו˘למי  ב)  נ‡,  ˘ם  בר"ח  וע„"ז  טר˜סין.   ‰"„

˘פירו˘‰  ספ"ח)  כל‡ים  ס‰"‡.  פ"‰  (יומ‡ 

נ‡,  ˘ם  (יומ‡  וב˙וס'   ,"ıוחו פנים  "ל˘ון 
‚לי  טרו˜ו  מל˘ון  "וי"מ  טר˜סין)   ‰"„ ב 

˘ני˙נו  ‰לוחו˙  ‰ימנו  לפנים  ‰י'  ˘ס‚ור 
 "ıוחו "פנים  ˘ז‰ו  „ל‰פירו˘  בסיני"12, 

ונ˜' "פרוכ˙ ‰מסך"  ו.  ל,  כ‡.  כז,  ˙ˆו‰  ר‡‰   (11
(וי˜‰ל ל‰, יב. פ˜ו„י לט, ל„. במ„בר „, ‰), "פרוכ˙ 

‰ע„ו˙" (‡מור כ„, ‚) – ר‡‰ ב‡רוכ‰ ˙ו"˘ ˘ם.

כלומר  ר"˙:  ב˘ם  ‰ו‡  ‰נ"ל   ‰"„ ˘ם  ובב"ב   (12
˘‰יו  בסיני  ˘נ˙נו  ‰לוחו˙   ˙‡ וסו‚ר  מפסי˜  ˘‰י' 
מונחו˙ ב‡רון ˘‰י' בבי˙ ˜„˘י ‰˜„˘ים. ור‡‰ עזר˙ 
כ‰נים למ„ו˙ ˘ם (בני יוסף „"‰ טר˜סין ‡ו˙ ‡' וב').



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰˘ניי' בסוף ‡מ‰ טר˜סין ב˜„˘ ‰˜„˘ים 
‰˜„˘ים  ˜ו„˘  ˘ל  ‰ע˘רים  חלל  בסוף 
לˆ„ ‰חוı „בו˜‰ למ˜ום סוף ‡מ‰ טר˜סין 
„‡י מ˜ום ‡מ‰ טר˜סין כלפנים ‰רי מעובי 
פרוכ˙ ‰חיˆונ‰ ולפנים ‰ו‰ ˜„˘י ‰˜„˘ים 
מעובי   ıכלחו טר˜סין  מ˜ום ‡מ‰  ו‡י  ‰כל 
‰פרוכ˙ ‰˘ני' ולפנים ‰וי ˜„˘י ‰˜„˘ים".

‡מ‰  "‰ניחו  ‰רמב"ם  מ„ברי  ‡מנם, 
כנ‚„  ‡מ‰  וביני‰ן  כו'   ˘„˜‰ בין  י˙יר‰ 
„ל‡  מוכח  בר‡˘ון",  ˘‰י'  ‰כו˙ל  עובי 
ס"ל כ‰˙וס' ˘‰‰ב„ל‰ ˆ"ל בפרוכ˙ ‚ופ‡, 
"‡ח˙  ‰פרוכו˙  „˘ני  בל˘ונו  „יי˜  ˘‰רי 
‰˜ו„˘  מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜ מˆ„ 
˘ם),  יומ‡  ‰מ˘נ‰  (כל˘ון  כו'"  ‡מ‰  וביני‰ן 
עˆמ‰  (˘‰פרוכ˙  ‰˙וס'  ל„ע˙  מ˘‡"כ 
"ב˙חיל˙  ‰י˙‰   '‡‰ פרוכ˙  ‰רי  מב„ל˙) 
‰י˙‰  ˘ל‡  ב‡ופן  טר˜סין"  ‡מ‰  מ˜ום 

‡מ‰ ˘לימ‰ ביני‰ן.

טעמ‡  מ‡י  עו„,  ל˙מו‰   ̆ י ועפ"ז 
̇ ˘עובי' ‡מ9‰? ̇ ‡ח ל‰רמב"ם ל‡ ע˘ו פרוכ

 ב 
י˜„ים „לב' ‰˘יטו˙ בפירו˘ כוונ˙ 

‰רמב"ם ‡ינו מובן סיום „בריו ‚בי פרוכ˙ 
˘‰י˙‰ בבי˙ ר‡˘ון ‡ו במ˘כן

‚„ר  ס"ל  „‰רמב"ם  ז‰,  בכל  ו‰נר‡‰ 
ב‰מ˘ך  „‰נ‰  טר˜סין,  ב‡מ‰  מחו„˘ 
ר‡˘ון  במ˜„˘  "‡בל  ‰רמב"ם  כ˙ב  „בריו 
בלב„  ‡ח˙  פרוכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰  ל‡ 

‰רופ‡  ‡בר‰ם  לר'  ‰‚בורים  ˘לטי  ור‡‰   (9
(מנטוב‡ ˘ע"ב) פי"„. עזר˙ כ‰נים למס' מ„ו˙ פ"„ 

מ"ז (בני יוסף ‡ו˙ ‰).

˘נ‡מר (˙רומ‰ כו, ל‚) ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם 
רבינו ‡בל  "ומ"˘  ˘ם  מ˘נ‰  ובכסף  ו‚ו'", 
במ˜„˘ ר‡˘ון ל‡ ‰י' ˘ם ‡ל‡ פרוכ˙ ‡ח˙ 
וכו' נר‡‰ „למ˘כן ˜רי מ˜„˘ ר‡˘ון „‡ילו 

בבי˙ ר‡˘ון ל‡ ‰י' פרוכ˙ ‡ל‡ כו˙ל".

לרמב"ם  עמ„ין  ‰ר"י  (ב‰‚‰ו˙  ‰˜˘ו  וכבר 
˘ם.  „ו„  חס„י  ‚ם  ור‡‰  ˘ם.  ‰‚בורים  ˘לטי  ˘ם. 

ב„ברי  מל‡ „בר ‰כ˙וב  מ˜ר‡  ובכ"מ), „‰‡ 

‰ימים („‰"ב ‚, י„) "ויע˘ ‡˙ ‰פרוכ˙", ‰רי 
פרוכ˙.  ‰י˙‰  ‰ר‡˘ון  ‰מ˜„˘  בבי˙  ˘‚ם 
„‰וי   (‡ נ„,  (יומ‡  ב‚מר‡  ל‰„י‡  ‡י˙‡  וכן 
עˆמו  ‰רמב"ם  כ˙ב  וכן  „בבי",  "פרוכ˙ 
‚ם  ור‡‰  מ"ז.  פ"„  (מ„ו˙  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘ 

פי‰"מ ליומ‡ נ‡, ב. נב, ב).

‰ר  ב'.  ‡ו˙  סוף  ˘ם  כ‰נים  עזר˙  (ר‡‰  ו˙ירˆו 
ס"ל  ‰כס"מ  ˘‚ם  „פ˘יט‡  ועו„),  ˘ם.  ‰מורי' 

טר˜סין  ‰‡מ‰  בפ˙ח  ‰י˙‰  ˘ל‰רמב"ם 
˘כ‡ן  ‡ל‡  וב‚מ',  בכ˙וב  כמפור˘  פרוכ˙ 
מחיˆ‰,  מ„ין  „פרוכ˙  ב‚„ר  ‰רמב"ם  ˜‡י 
ני, „‚„ר ז‰ ילפינן מ˜ר‡  כמו ‰פרוכ˙ בבי˙̆ 
„"ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם ‚ו'" (‚בי ‰מ˘כן), 
מ˘‡"כ בבי˙ ר‡˘ון ל‡ ‰י˙‰ ‰פרוכ˙ מ„ין 
בין  ‰‰ב„ל‰  כי   – ‚ו'"  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰ 
בנוי  כו˙ל  ע"י  ו˜ו„˘ ‰˜„˘ים ‰י˙‰  ˜ו„˘ 
פ˙ח ‰‡מ‰  (על  ו‰פרוכ˙   – ומחיˆ‰ ‚מור‰ 
כ„‡י˙‡  ˆניעו˙,  מ˘ום  ר˜  ‰י˙‰  טר˜סין) 
בר˘"י (מנחו˙ ˆח, סע"‡. ור‡‰ יומ‡ נ„, ‡. ועו„), 
‰רמב"ם  ˘כ˙ב  ˘במ‰  ‰כס"מ  כ˙ב  ול‰כי 
(ב‰מ˘ך ל˘˙י ‰פרוכו˙ ˘בבי˙ ˘ני) "‡בל 
פרוכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰  ל‡  ר‡˘ון  במ˜„˘ 
לכם  ‰פרוכ˙  ו‰ב„יל‰  ˘נ‡מר  בלב„  ‡ח˙ 

‚ו'", כוונ˙ו למ˘כן.

‰וˆרך  ‡מ‡י  ˜˘י‡,  ‚ופ‡   ‡‰ מי‰ו, 
 ‡‰ „בריו  בסיום  כ‡ן  ל‰זכיר  ‰רמב"ם 
„"במ˜„˘ ר‡˘ון („‰יינו ‰מ˘כן) ל‡ ‰י˙‰ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

וב‡ופן ‡˘ר ‰כל מכירים ומר‚י˘ים ˜רב˙ ‰˘י"˙ ו˜„ו˘˙ו.

"יו˘בי ‡‰ל" – ר˜ ב˙נ‡י ˘י‡ירו ‡˙ עבו„˙ ‰"בעלי עס˜"
ומע˙‰ יובן „ין ו„ברים ˘בין מ˘‰ לבני ‚„ ובני ר‡ובן:

ˆ‡ן  רועי  ל‰יו˙  ‡‰ל",  „"יו˘בי  ‰נעלי˙  ‰עבו„‰   ˙‡ לנפ˘ם  ‡יוו  ‡לו  ˘בטים 
ליר„  מבלי  רוחני˙  בעבו„‰  ‰˜„ו˘‰  ב˙ור‰  ר˜  י‰‡  עס˜ם  וכל  מ‰‚˘מיו˙,  ופרו˘ים 

ול‰˙עס˜ בעניינים ‚˘מיים.

ומ˜„˘ים  ‰מזככים  עס˜ים"  מ"בעלי  ל‰יו˙  ˙פ˜י„ו  ‰עם  ˘רוב  ˘‰סכימו  ו‡ף 
‰‚˘מיו˙ ב‡רı י˘ר‡ל, ובז‰ נ˘˙נו מ‰מר‚לים ˘ל‡ ‰ח˘יבו ‡˙ ‰עבו„‰ עם ‰‚˘מיו˙ 
ולעבו„  י˘ר‡ל,  ˘בבני  חל˜ "יו˘בי ‡‰ל"  ל‰יו˙  לחל˜ם  בחרו ‰ם  מ"מ ‰נ‰  עי˜ר,  כל 
בעבר ‰יר„ן,  ל‰י˘‡ר  בי˜˘ו  ולז‡˙  מ‰בלי ‰עולם,  ופרי˘ו˙  רעיי˙ ˆ‡ן  ˙וך  ‡˙ ˜ונם 

בנחל‰ ‰מ˙‡מ˙ לעבו„‰ זו.

‡ך מ˘‰ ‚ער ב‰ם, ב‡ומרו ˘כוונ˙ם כ‡בו˙י‰ם ‰מר‚לים, כי, ‡ף ˘י˘ מ˜ום ל‰יו˙ 
˙פ˜י„ם  בעלי ‰˙ור‰  רוחני˙, ‰נ‰  בעבו„‰  "יו˘בי ‡‰ל" ‰עוס˜ים  י˘ר‡ל  בני  מיעוט 
מ˙וך  י‰יו  ‰‚˘מיו˙  ובירור  ˘עו˘ים  עס˜", ‡˘ר ‰מˆוו˙  ‰"בעלי  ולרומם ‡˙  ל‰‡יר 
כוונ˙  זו  ˘‡ין  בלב„,  רוחני˙  בעבו„‰  ˙כלי˙  ו‰ר‚˘˙ ˜רב˙ ‰'. ‡ך ‡ין  ‚ילוי ‰˜„ו˘‰ 

ברי‡˙ ‰עולם.

‰עם,  מ˘‡ר  נב„לים  ל‰יו˙  ‰יר„ן,  בעבר  לי˘ב  בי˜˘ו  ר‡ובן  ובני   „‚ בני  ו‡ילו 
ולעסו˜ ר˜ ברוחניו˙, בל‡ ל‰˘פיע מ‡ורם על ‡ו˙ם ‰מבררים ומזככים ‰‚˘מיו˙. ו‡ם 
כן, ‰רי "כ‰ ע˘ו ‡בו˙יכם" ‰מר‚לים, ˘בי˜˘ו ל‰י˘‡ר במ„בר לעבו„ עבו„‰ רוחני˙, 

ול‰יבטל ל‚מרי ממילוי ˙כלי˙ ומטר˙ ‰ברי‡‰.

זו  עבו„‰  על  נפ˘ם  למסור  ו‰סכימו  „ע˙ם,  ל˘נו˙  פעל‰ ‡ˆלם  מ˘‰  ˘ל  ו˙וכח˙ו 
לפני  חו˘ים   ıנחל ˘‰בטיחו ‡˘ר "‡נחנו  וכפי  ובירור ‰‚˘מיו˙,  י˘ר‡ל   ıכיבו˘ ‡ר„
בני י˘ר‡ל, ע„ ‡˘ר ‡ם ‰בי‡נום ‡ל מ˜ומם"14, ‰יינו ˘‡ינם מפרי˘ים עˆמם מעבו„˙ 
בנ"י ‰יור˘ים ‰‡רı ומ˙עס˜ים בבירור ‰‚˘מיו˙, ו‡„רב‡, מסייעים ‰ם ב‰ בכל מ‡ו„ם, 
ר˜ ˘רˆונם, ˘כחל˜ מכוונ˙ ‰ברי‡‰ בזיכוך ‰‚˘מיו˙ וע˘יי˙ ‰עולם „יר‰ לו י˙', ‰נ‰ 

יטלו ‰ם ‡˙ ‰חל˜ „"יו˘בי ‡‰ל", ‰מ‡ירים ‡˙ ‰עולם ב‡ור ‰˙ור‰ ו˜„ו˘˙‰.

14) פר˘˙נו לב, יז.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

בחו"ל,  ‚ם  ל‰יו˙  כן ‰„יינים ˆריכים  ˘‡ין  מ‰ 
כי בנו‚ע לכפר˙ ומ˘פט ‰זול˙ ˘נינו "‡ל ˙„ין ‡˙ 
חברך ע„ ˘˙‚יע למ˜ומו" (‡בו˙ פ"ב מ"„), ולכן כ„י 
לˆ‡˙  ‰„יינים  ˆריכים  י˙כפרו  בחו"ל  ˘‰חוט‡ים 
‡פ˘ר  ו‡ז  ‰חוט‡,  למ˜ום  ולר„˙  י˘ר‡ל,   ıמ‡ר
ל‰ם  ולמˆו‡  ˘ם,  ˘נמˆ‡ים  בנ"י   ˙‡ ל˘פוט  ל‰ם 

כפר‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 380 ו‡ילך)

מ‰ לכ‰ן ‰‚„ול 
ולרוˆח ב˘‚‚‰?

ב˘‚‚‰",  נפ˘  "מכ‰  ˘ל  „ינו  נ‡מר  בפר˘˙נו 
˘ˆריך ל˘‰ו˙ בעיר מ˜לטו ע„ מו˙ ‰כ‰ן ‰‚„ול.

וי˘ ללמו„ מז‰ ‰ור‡‰ נפל‡‰:

בבני  נעלי˙  ‰כי  ‰„ר‚‡  ‰רי  ‰ו‡  ‚„ול  כ‰ן 
‰פחו˙‰  ‰„ר‚‡  ‰ו‡  ב˘‚‚‰  נפ˘  ומכ‰  י˘ר‡ל, 
ו‚בר‡  מי˙‰  עונ˘ו  במזי„  נפ˘  מכ‰  ˘‰רי  ביו˙ר, 
למט‰  ‡ין  בחיים  ‰נ˘‡רים  בין  ‡בל  ‰ו‡,  ˜טיל‡ 
מ‰ור‚ נפ˘ ב˘‚‚‰, ˘לכן ר˜ בו מˆינו עונ˘ ‚לו˙, 
כמעט  ˘˜ול‰  ˙י) ˘‚לו˙  ˘כ˙ב ‰חינוך (מˆו‰  וכמו 

כˆער מי˙‰.

‰˜ˆוו˙  ˘˙י   – ‰ם  ˘‚ם   – ‰כ˙וב  ומלמ„נו 
‰כ˙וב  ˘˙ל‰  ע„  בז‰,  ז‰  ˙לויים  י˘ר‡ל,  ˘בבני 

כפר˙ מכ‰ נפ˘ ז‰ עם מי˙˙ ‰כ‰ן ‚„ול.

י˘ר‡ל,  ‡ו‰ב   – ‰‚„ול  ‰כ‰ן  ˘ל  ענינו  ז‰ו  כי 
 ˙‡ "‡ו‰ב  ˘‰י‰  ‚„ול  כ‰ן  ב‡‰רן  ˘מˆינו  כמו 
רבינו ‰ז˜ן  ˘פיר˘  וכמו  מי"ב),  פ"‡  ‰בריו˙" (‡בו˙ 
 '‰ מ˙ור˙  "‰רחו˜ים  על  לב) ˘‰ולך  ב˙ני‡ (פר˜ 
ו‡ף  בעלמ‡",  ב˘ם  בריו˙  נ˜ר‡ים  ˘לכן  ועבו„˙ו 

‡ו˙ם ‡ו‰ב ‡‰רן ‰כ‰ן ו"מ˜רבן ל˙ור‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 209):

 ıל‡ר ıיינים לחו„‰
ו‰חוט‡ים ל‡רı ‰˜ו„˘?!

לכם  ‡ל‰  "ו‰יו  כט)  (ל‰,  בפר˘˙נו  ‰פסו˜  על 
בספרי  מו˘בו˙יכם", מוב‡  בכל  מ˘פט  לחו˜˙ 
[‰יינו   ıל‡ר מו˘בו˙יכם – בחוˆ‰  "בכל  זוט‡: 
˘ˆריך ל‰יו˙ "מ˘פט" ו„יינים ‚ם בחו"ל]. יכול ‡ף 
ערי מ˜לט י‰יו נו‰‚ו˙ ב‡רı ובחו"ל, ˙למו„ לומר 
מ˜לט  וערי  ובחו"ל,   ıב‡ר נו‰‚ין  ‡ל‰ – ‰„יינין 

."ıינן נו‰‚ו˙ ‡ל‡ ב‡ר‡

וי˘ לב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

˘ל   רˆונו˙יו  ˜יום  על  מור‰  י˘ר‡ל"   ıר‡"
‰˜ב"‰, וכמ‡מר חז"ל  (בר‡˘י˙ רב‰ פ"‰, ח) "למ‰ 
 ıרˆון ˜ונ‰"."חו לע˘ו˙  ˘רˆ˙‰   ,ıמ‰ ‡ר˘ נ˜ר‡ 
ל‡רı" מוסב על מעמ„ ומˆב ˘מ"חוı" ל˜יום רˆון 

‰˜ב"‰ ר"ל, ו‰יינו, מˆב ˘ל עבירו˙ וחט‡ים.

על  לכפר  מ˜לט  ערי  ו‰ן  ‰"„יינים"  ‰ן  ו‰נ‰, 
 ˙‡ ול‰עני˘  ל˙˜ן  ˙פ˜י„ם  ‰„יינים  ב‡ו.  חט‡ים 
ב‡ו  מ˜לט  ערי  ו‚ם  עלי‰ם.  לכפר  כ„י  ‰חוט‡ים 
לכפר – "‚לו˙ מכפר˙" (מכו˙ י‡, ב). ולכן ‰י‰ מ˜ום 
כי   ,ıל‡ר בחוˆ‰  נו‰‚ו˙  י‰יו  מ˜לט  ˘ערי  בסבר‡ 
כנ"ל, חוı ל‡רı מור‰ על מˆב ˘ל חט‡ים, וממיל‡ 

‰ו‰ ‡מינ‡ ˘י‰יו ˘ם ערי מ˜לט לכפר.

מ˜לט  ערי  חלו˜ים  כי  כן.  ‡ינ‰  ‰מס˜נ‡  ‡ך 
על  לכפר  ‡יך  לחוט‡  מורים  ‰„יינים   – ו„יינים 
עˆמו  ‰חוט‡  מ˜לט,  בערי  כן  ˘‡ין  מ‰  חט‡ו, 

‚ול‰, ו˘ב על חט‡ו.

 ıב"חו כי  בחו"ל,  נו‰‚ו˙  מ˜לט  ערי  ‡ין  ולכן 
ו‰רוˆ‰  ל‰י˘‡ר.  ‡סור  חט‡),  ˘ל  (מˆב   "ıל‡ר
‡ינו  ו‡ם  ‰חט‡.  לעזוב  חט‡ו – ˆריך  על  לכפר 
כן,  ו‡ם  בי„ו".   ıו˘ר כ"טובל  ז‰  ‰רי  כן,  עו˘‰ 
למ˜ום  ולעלו˙  חו"ל   ˙‡ לעזוב  ˆריך  ‰חוט‡ 
˘"רˆ˙‰ לע˘ו˙ רˆון ˜ונ‰", ור˜ ‡ז י˘ לו ‡פ˘רו˙ 

ל‰˙כפר.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

פרוכ˙4  בע˘יי˙  „י  ל‰ם  ‰י'  ול‡  ‰כו˙ל, 
בין ‡רבעים „˜ו„˘ וע˘רים „˜„‰"˜?

ר˘‡ין  ‰יו  ‰י‡ך  בכלל,  ˆ"ע  ו˙ו 
 ‡"‰„) כ˙יב   ‡‰ ‰בנין,  מ„˙  על  ל‰וסיף 
‰˘כיל"5.  עלי   '‰ מי„  בכ˙ב  יט) "‰כל  כח, 

„‰נ‰ ‰˘ינוי ˘˘ינו בז‰ בבנין ‰י' ב˙ר˙י: 
ס'  ביח„  ו˜"˜  ‰‰יכל  ‰י'  ר‡˘ון  בבי˙ 
ב˙חל˙  ‡ו  ‰י˙‰  טר˜סין  ו‰‡מ‰  ‡מ‰ 
ב‡מ‰  ‰‰יכל  בסוף  ‡ו   '‡‰ ב‡מ‰   ˜"˜
בין ‰˜ו„˘  כלל  ול‡ ‰י' ‰פס˜  ˘בו,  ‰מ' 
ו˜„‰"˜, מ˘‡"כ בבי˙ ˘ני (‡) ‰י' ˜„‰"˜ 
כ' ‡מו˙ ˙מימו˙ ו˜„˘ מ' ‡מו˙ ˙מימו˙, 
וביני‰ן (‰פס˜) ‡מ‰ י˙יר‰. (ב) ‰י' ˘ינוי 
 (˜"‰„˜ (‡ו  ‰‰יכל  ˜ר˜ע  ˘טח  במ˜ום 

מכפי ˘‰י' בבי˙ ר‡˘ון6.

˘ינוי  ל‡ ‰וי  „ל‰רמב"ם  למימר  וליכ‡ 
ז‰ ס˙יר‰ ל‰‡ „"‰כל בכ˙ב ‚ו'"7, „‡למל‡ 

‡י  לחו˘  ˘‡ין   7 ˘ב‰ער‰  יומ‡  ˙ו"י  ר‡‰   (4
מוסיפין על ‡ויר ‰‰יכל ‡ו בי˙ ˜„‰"˜.

 .„ כ‚,  ‡לפ‡נ„רי)  (למ‰ר"‡   ˘„˜‰ „רך  ור‡‰   (5
חס„י „ו„ ˘ב‰ער‰ 2. עזר˙ כ‰נים ˘ב‰ער‰ 9 (‡ו˙ 

‚). ועו„.

6) ר‡‰ ˘טמ"˜ ב"ב ‚, ב ב˘ם ˙וס' ‰ר‡"˘: ‡בל 
מ˘ום  ˜ר‡  מ‰‡י  ל‰וסיף  יוכלו  ל‡  ורוחב  ב‡ורך 
ל‡ולם  כבר  ˘נ˙˜„˘  ‰˜ר˜ע  ל˘נו˙  יוכלו  „ל‡ 
ל‡ו  ‡י  למזבח  מעזר‰  וכן  ‰יכל  לˆורך  לע˘ו˙ו 
ליומ‡  במ‡ירי  ב˜יˆור  ‰ו‡  וע„"ז  ˜ר‡.  „‡˘כחו 
מˆוייר  ‰י'  ˘‰כל  ‡פ˘ר  ‡י  ב˜ר˜ע  "ול‰וסיף  כ‡ן 

בנבו‡‰ כ„כ˙יב ‰כל כו'".

 (‡ נב,  ˘ם  (נ„פס  ב  (נ‡,  ליומ‡  מ˙ו"י  ל‰עיר   (7
‰ריב"‡)  ב˘ם  ˘ם)  יומ‡  (וריטב"‡  מספ˜‡   ‰"„
בי˙  ‡ו  ‰‰יכל  ‡ויר  על  מוסיפין  ‡י  לחו˘  ˘"‡ין 
על  ר˜  כוונ˙ו  „בפ˘טו˙  ‡ל‡  ‰˜„˘ים".  ˜„˘י 
‰ר‡"˘  ˙וס'  (ר‡‰  ו˜„‰"˜  ‰‰יכל  ב‡ויר  ‰‰וספ‰ 
‡ויר  על  ˘מוסיפים  במ‰  לחו˘  "ו‡ין  ˘ם  יומ‡ 
‰כי  ˘בל‡ו  כיון  ‰˜„˘ים,  ˜„˘י  בי˙  ‡ו  ‰‰יכל 
ול‡  ˜„ו˘‰")  ב‡ו˙‰  ‰חומ‰  מ˜ום  ˜„ו˘˙  ‰י˙‰ 

כן ˘וב ‡ינו מובן, ‡מ‡י ל‡ בנו כו˙ל ממ˘ 
בבי˙ ˘ני ור˜ ע˘ו ב' פרוכו˙. „‰נ‰, ב‚מ' 
‡מ‰  עבו„  ˘ל‡  ‰טעם  ‡י˙‡  סע"‡)   ,‚ (ב"ב 

טר˜סין "כי ˜‡י ב˙ל˙ין ˜‡י טפי ל‡ ˜‡י" 
(˘כו˙ל „עובי ‡מ‰ ‡ינו יכול לעמו„ ב‚וב‰ 
(בסו‚י‡  ופר˘"י  מ˘ל˘ים ‡מ‰),  יו˙ר  ˘ל 
על  "ול‰וסיף  טר˜סין))  „"‰ ‡מ‰  ב  (נ‡,  „יומ‡ 
עלי   '‰ מי„  בכ˙ב  ‰כל  „כ˙יב   ‡"‡ עובי' 
ב„בבי)   ‰"„  ‡ ˜ו,  (כ˙ובו˙  ובמ˜"‡  ‰˘כיל", 
˘מ˜ˆרים  לפי  יכלו  ל‡  "ול‰רחיבו  פר˘"י 
‡בל  ‰˜„˘ים"8,  ˜„˘י   ˙‡ ‡ו  ‰‰יכל   ˙‡
במ„‰  „מוסיפים   ‡‰ ‰רמב"ם  „לפי  ‡˙"ל 
בין ‰˜„˘ ו˜„‰"˜ ‡ינו ˘ייך ל"‰כל בכ˙ב 
„"‡מ‰  מ„‰  ‰וסיפו  ל‡  למ‰  ‡"כ  ‚ו'", 

י˙יר‰" לבנו˙ כו˙ל ו"ל‰וסיף על עובי'"?

ב˘יט˙  עו„  ל‰˜˘ו˙  י˘  ז‰  ומלב„ 
‰רמב"ם: ב˙וס' („"‰ ועבו„ יומ‡ נ‡, ב) ‰˜˘ו 
ול‡  פרוכו˙,  ˘˙י  לע˘ו˙  ‰וˆרכו  מ„וע 
ו˙ירˆו  ‡מ‰,  ˘עובי'  ‡ח˙  פרוכ˙  ע˘ו 
"„מ˘מע ל‰ו לרבנן פי' „˜ר‡ (˙רומ‰ כו, ל‚) 
ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם בין ‰˜„˘ ‚ו' ˘מˆ„ 
חיˆון ˘ל פרוכ˙ י‰‡ ˜„˘ ומ˙חיל˙ עובי' 
ל‡  ול‰כי  ˜„˘ים   ˘„˜ ‰כל  י‰‡  ולפנים 
‡מ‰  ˘עובי'  ‡ח˙  פרוכ˙  למיעב„  מˆי 
„ילמ‡  טר˜סין  ‡מ‰  במ˜ום  ול‡ו˜ומ‰ 
עובי'  „מ˙חיל˙  ונמˆ‡   ıכלחו ˜„ו˘˙‰ 
‡בל   .  . ˜„˘ים   ˘„˜ ‰כל  ‡ינו  ולפנים 
ח„‡  ניח‡,  פרוכ˙  ˘˙י  „עבו„   ‡˙˘‰
טר˜סין  ‡מ‰  מ˜ום  ב˙חיל˙  ‡ו˜מו‰ 

‰˜ר˜ע),  (ב˘טח  ‰˜„ו˘‰  במ˜ום  ‰‰וספ‰  על 
וכמ"˘ ב˙וס' ‰ר‡"˘ ב"ב ˘ם.

8) ור‡‰ ‚ם ˙וס' י˘נים יומ‡ ˘ם „"‰ עבו„ ˘˙י: 
ול˜ˆר בחלל ‰יכל ‡ו ˜„˘י ‰˜„˘ים ל‡ ‰יו יכולין 
„‰כל בכ˙ב. ובמ‡ירי יומ‡ כ‡ן: ול‰וסיף ברוחב ‡י 

‡פ˘ר ˘‰י' ‡ויר ‰‰יכל מ˙מעט מ‡רבעים ‡מ‰.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ע˘רים ‡מ‰ ˙מימו˙ וע˘ו ‰˜„˘ ‡רבעים 
בין  י˙יר‰  ‡מ‰  ו‰ניחו  ˙מימו˙  ‡מ‰ 
כו˙ל  בנו  ול‡  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ובין   ˘„˜‰
בבי˙ ˘ני ‡ל‡ ע˘ו ˘ני פרוכו˙ ‡ח˙ מˆ„ 
וביני‰ן   ˘„˜‰ מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜

‡מ‰ כנ‚„ עובי ‰כו˙ל ˘‰י' בר‡˘ון.

‰רמב"ם  „ברי  ˘מ˜ור  כו˙ב,  ובכס"מ 
 – כו'"  ל‰ם  נס˙פ˜  ˘ני  ‰בי˙  ˘בנו  "כיון 
ל‰לן  ‰ב‡   .„"‰ (פ"ח  כל‡ים  בירו˘למי  ‰ו‡ 
‰ו‡ בל' ‰כס"מ) "‡מ‰ טר˜סין מ‰ מבפנים ‡ו 

(מלכים ‡  מ‰ „כ˙יב  מן  יוסי  כו' ‡"ר   ıמבחו
ו, יז) ו‡רבעים ב‡מ‰ כו' ‰„‡ ‡מר‰ מבפנים 
כו' ו‰כ˙יב („‰"ב ‚, ח) ויע˘ ‡˙ בי˙ ˜„‰"˜ 

."ıכו' ‰„‡ ‡מר‰ מבחו

ו‰נ‰ ˘˜ו"ט ב‚„ר‰ ˘ל "‡מ‰ טר˜סין" 
יומ‡  במס'  ו‰ו‡  בבלי,  ב˘"ס  ‚ם  ‡˘כחן 
(נב, ‡): "‡מ‰ טר˜סין ל‡ ‰כריעו בו חכמים 

רבינ‡  ל‰  מ˙˜יף   ,ıכלחו ‡י  כלפנים  ‡י 
ב)  ˘ם,  (מ"‡  „כ˙יב  מ˘ום  ‡ילימ‡  מ"ט 
(נסמן  וכ˙יב   .  . ˘˘ים ‡מ‰ ‡רכו   . . ו‰בי˙ 
לעיל) ו‡רבעים ב‡מ‰ ‰י' ‰בי˙ ‰ו‡ ‰‰יכל 
לפני, וכ˙יב (מ"‡ ˘ם, כ) ולפני ‰„ביר ע˘רים 
‡מ‰ ‡ורך וע˘רים ‡מ‰ רוחב וע˘רים ‡מ‰ 
מ‰ני  ‡י  טר˜סין  ‡מ‰  י„עינן  ול‡  ˜ומ˙ו 
ע˘רים ו‡י מ‰ני ‡רבעים, ו„ילמ‡ ל‡ מ‰ני 
ח˘יב  וחלל‡ ˜‡  מ‰ני ‡רבעין  ול‡  ע˘רין 
כו˙לים ל‡ ˜‡ ח˘יב, ˙„ע „כל ‰יכ‡ „˜‡ 
ח˘יב כו˙לים ח˘יב לי' ל„י„י' „˙נן ‰‰יכל 
‰‰יכל  כו˙ל   .  . מ‡‰  ברום  מ‡‰  על  מ‡‰ 
˘˘ ו‡רכו ‡רבעים ‡מ‰ ו‡מ‰ טר˜סין וכ' 
˜„ו˘˙י'  . . ‡ל‡  בי˙ ˜„˘י ‰˜„˘ים  ‡מ‰ 

.1"ıי כלפנים ‡י כלחו‡

‡מרי  ורבנן  ב:  נ‡,  ˘ם  „‚מ'  לס˙מ‡  וכ"‰   (1
‡י  כלפנים  ‡י  ב˜„ו˘˙י'  לרבנן  ל‰ו  ו‡יס˙פ˜‡  לך 

מי‰ו ‡ליב‡ „פ˘ט ‰סו‚י‡ בבבלי, ‰נ‰ 
˘ל  מ˜ומ‰  ל‰ם  י„וע ‰י'  למס˜נ‡ „‚מר‡ 
ול‡  ע˘רים  מ‰ני  ‰י'  (˘ל‡  טר˜סין  ‡מ‰ 
מ‰  וכל  בפ"ע),  ‡מ‰  ‡ל‡  ‡רבעים  מ‰ני 
„ין ‰מ˜ום ‡י  י„עו  בספ˜ ‰ו‡ „ל‡  ˘‰יו 
˜„ו˘˙ו כלפנים (˜„"˜) ‡ו כלחוı (‰יכל), 
כו˙ל  לע˘ו˙  יכולין  ‰יו  ˘ל‡  ˘כיון  ‡ל‡ 
˘˙י  "עבו„  ‰ילכך  (כ„ל˜מן)  ˘ני  בבי˙ 
מ˜ום  כנ‚„  ‡מ‰  ‡ויר  ˘ביני‰ן  פרוכו˙", 
ל‡  ˘ל‰בבלי  לפ"ז  ונמˆ‡  טר˜סין.  ‡מ‰ 
ספ˜  מחמ˙  ‰בנין  במ„˙  כלום  ‰וסיפו 
‡ל‡  כ„ינ‰,  ל‰ם  בו„‡י  ‰י˙‰  ומי„˙ו 
‰‡מ‰  ‰כו˙ל,  במ˜ום  פרוכו˙  ˘ני  ˘ע˘ו 

טר˜סין.

‰כס"מ)  (ע"פ  נ˜ט  ‰רמב"ם  ‡בל 
עובי  ל‰ם ‡ם  ˘"נס˙פ˜  כ„ברי ‰ירו˘למי 
‰כו˙ל ‰י' ממ„˙ ‰˜ו„˘ ‡ו ממ„˙ ˜ו„˘ 
בין  י˙יר‰  ‡מ‰  כו'  ע˘ו  לפיכך  ‰˜„˘ים, 

‰˜„˘ ובין ˜„‰"˜"2.

˘בל‡‰"כ  „כיון  בז3‰,  ˆ"ע  ולכ‡ור‰ 
‡מ‡י  ‡"כ,  ˘ני,  בבי˙  כו˙ל  ע˘ו  ל‡ 
עובי  כנ‚„  י˙יר‰  ‡מ‰  ל‰ניח  ‰וˆרכו 

.ıכלחו

2) ר‡‰ ˘יח יˆח˜ ליומ‡ ˘ם „"‰ ‡ל‡ ˜„ו˘˙י', 
‰‚מ'.  כמס˜נ˙  „ל‡  „כ'  ‰רמב"ם  על   ‰˘˜‰˘
י„  פ"ב,  יומ‡  ל˙וספ˙‡  „ו„  חס„י  ב‡רוכ‰  ור‡‰ 
ועו„ – „‚ם  ˘ם  לרמב"ם  ˘ם, ‰ר ‰מורי'  יומ‡  „ו„ 
מ„‰ ‰י‡, ‡ל‡ „מוסיף  מ‡יזו  נ˘‡ר ‰ספ˜  ל‰בבלי 
ע"˘. ‡בל  כו'.  בפ"ע  ספי˜ו˙, „‡ולי ‰וי ‡מ‰  עו„ 
מל˘ון ‰רמב"ם "לפיכך ע˘ו ˜„˘ ‰˜„˘ים עביו כ' 
‡מ‰  ו‰ניחו  ˙מימו˙  ‡מ‰  מ'   ˘„˜‰ ˙מימו˙  ‡מ‰ 
בכלל  „‚"ז  בבבלי  „מפר˘  מ˘מע  ל‡  כו'"  י˙יר‰ 
‰ו‡  ‰רמב"ם  מ˜ור  ‰כס"מ  לפי'  ועכ"פ  ‰ספ˜. 

מ‰ירו˘למי. ו‡כ"מ.

˙˘כ"‚)  (ירו˘לים,  למ„ו˙  ר"מ ˜זיס  פי'  ור‡‰   (3
פ"„ מ"ז. חס„י „ו„ ˘ם. עזר˙ כ‰נים ˘ב‰ער‰ 9.

יח

ב‚„ר ‡מ‰ טר˜סין ל˘יט˙ ‰רמב"ם
ל‰וסיף  בבנין  ו˘ינו  בפרוכ˙  „י  ‰י‰  ל‡  ˘ני  בבי˙  ‡מ‡י  ‰רמב"ם  „ברי  על  י˜˘‰ 
במ˜„˘  זו  ויח„˘ „ל‰רמב"ם ‚„ר ‡מ‰  בז‰,  מ‰˙י'  בכמ‰  ויפלפל  מ„˙ו,  על  ‡מ‰ 
ו˘ינוי  בפ"ע,  מ˜ום  „ין  ‡ל‡  וכיו"ב  למחיˆ‰  ‡חר  למ˜ום  מ˘מ˘  ר˜  ‰י‰  ל‡ 
‰רמב"ם  ˘יט˙  פרטי  כל  מיי˘ב  ועפ"ז  ˘במ˜„˘,  ˜בוע  בנין  מ‚„ר  מס˙עף  ז‰ 

ול˘ונו˙יו בז‰

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

 ‡ 
כ‰ירו˘',  „‡זיל  ‰רמב"ם  ב„ברי  יפלפל 
‰י‘  ל‡  ˘ני  בבי˙  ‡מ‡י  ל„בריו  ו˜˘‰ 
על  ‡מ‰  ל‰וסיף  בבנין  ו˘ינו  בפרוכ˙  „י 

מ„˙ו 

‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  1כ˙ב 

מב„יל  כו˙ל  ‰י'  ר‡˘ון  בבי˙  ‰"ב):  (פ"„ 

בי˙  ״‰ל׳  ספר  ב˘ערים,  נו„ע  כבר  *) ‰ער˙ ‰מו״ל: 
לו˜טו  בו  ובי‡ורים״  חי„ו˘ים  עם  ל‰רמב״ם  ‰בחיר‰ 
‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  רבינו  ˘ל  ובי‡וריו  חי„ו˘יו 

ל‰רמב״ם.

‰בי˙  ‰לכו˙  לימו„  ‡˘ר  „רבינו,  בפומי׳  ומר‚ל‡ 
‰ו‡   - ‰בי˙  חרב  ב‰ם   - ‰מˆרים  בין  ˘ל  ‡לו  בימים 
ס‚ול‰ ו‰כנ‰ ל‚‡ול‰. וי˙יר‰ מזו: לימו„ ‰לכו˙ בנין 

‰בי˙ ‰רי ‰ם כבנין ‰בי˙ עˆמו.

‡מ‰  עביו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ובין   ˘„˜‰ בין 

וכיון ˘בנו ‰בי˙ ˘ני נס˙פ˜ ל‰ם ‡ם עובי 

 ˘„˜ ממ„˙  ‡ו   ˘„˜‰ ממ„˙  ‰י'  ‰כו˙ל 

עביו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ע˘ו  לפיכך  ‰˜„˘ים 

יחז˜‡ל  ״‡מר  י„):  (˙נחומ‡ ˆו,  וכמ‡מר ‰מ„ר˘ 
ב‚ול‰  נ˙ונים  ‡נו  עכ˘יו  ע„  רב˘״ע  ‰˜ב״‰:  לפני 
לי˘ר‡ל  ול‰ו„יע  לילך  לי  ‡ומר  ו‡˙‰  ˘ונ‡ינו   ıב‡ר
כל   ˙‡ וי˘מרו  לעיני‰ם  ‡ו˙ו  וכ˙וב  ‰בי˙  ˆור˙ 
ˆורו˙יו ו‡˙ כל חו˜ו˙יו, וכי יכולין ‰ן לע˘ו˙? ‰ניח 
ל‰ם ע„ ˘יעלו מן ‰‚ול‰ ו‡ח״כ ‡ני ‰ולך ו‡ומר ל‰ם. 
ב‚ול‰  נ˙ונין  ˘בני  וב˘ביל  ליחז˜‡ל  ‰˜ב״‰  ‡״ל 
‰לכו˙  לימו„  ˘ע״י  ו‰יינו   - בטל?!״  בי˙י  בנין  י‰‡ 
(ור‡‰  בטל״  בי˙י  ״בנין  ˘‡ין  פועל  ‰״ז  ‰בי˙  בנין 
ב‡ריכו˙).  ז‰  ענין  בי‡ור  ‰נ״ל  לספר  ב״פ˙יח‰״ 
עול‰״  ‰˜ריב  כ‡ילו  עול‰  ב˙ור˙  ‰עוס˜  ״כל  וע״„ 

ו״נ˘למ‰ פרים ˘פ˙ינו״.
בי˙  ב‰ל׳  בי‡ור ‰לכ‰  ז‰,   ıב˜וב לכן ‰ב‡נו  ‡˘ר 

‰בחיר‰ ל‰רמב״ם, מ˙וך ‡׳ ‰סימנים ˘בספר ‰נ״ל.


