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בעז‰י״˙.

לטוב‰,  י˘ר‡ל  כל  ועל  עלינו  ‰ב‡  ‰˘בועו˙  ח‚  ˙ור˙נו,  מ˙ן  זמן  ל˜ר‡˙ 
יום  "מע„ני  ˜ונטרס  ולומ„י',  ‰˙ור‰  ˘וחרי  ˜‰ל  בפני  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
טוב", ובו עיונים נבחרים בסו‚יי˙ מ˙ן ˙ור‰ (˘ב˙ פו ו‡ילך), מ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר 

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‡ור  ˘ר‡‰   (‡ ח‰"˘,  יו"ט",  ("מע„ני  ל˜ו„מו  ב‰מ˘ך  מופיע  ז‰  ˜ונטרס 
סו‚י'  על  רבנו  מבי‡ורי  מזעיר  מעט  בו ‰וב‡ו  ו‚ם  ח‚ ‰˘בועו˙ ‡˘˙˜„,  ל˜ר‡˙ 
זו. ועו„ חזון למוע„, בסייע˙‡ „˘מי‡, ל‰וˆי‡ עו„ ˜ונטרסים עם בי‡ורים נוספים 

בסו‚י' זו.

בפר˘˙  עיונים   – ˘ב˙"  "ל˜ר‡˙  ‰˘בועי   ıוב˜‰ במס‚ר˙  מופיע  ‰˜ונטרס 
‰˘בוע.

◇ ◇ ◇
˘‰˙‚ל˙‰  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙,  ˘ל  ל‡ור‰ ‰ב‰יר  מ˙ב‡רים ‰סו‚יו˙  ז‰  ב˜ונטרס 
˘יום ‡' „ח‚  זי"ע,  מורנו ‰בעל-˘ם-טוב  כ"˜  נחי˙,  ˘מי‡  מ˘מי  ו˜„י˘  עיר  ע"י 
‰˘בועו˙ ‰ו‡ יום ‰‰ס˙ל˜ו˙ ו‰‰ילול‡ ˘לו. בטח יום ס‚ול‰ ז‰ מעורר ל‰וסיף 

‡ומı ומ˘נ‰ ˙ו˜ף בלימו„ ˙ור˙ו ו˙ור˙ ˙למי„יו ‰˜'.

◇ ◇ ◇
וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, ו‡ף עוב„ו מח„˘ 
ונערכו ע"י חבר מערכ˙, ולפעמים נ‡מרו ‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו 
יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו. ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר 
בלב„,  ‰מערכ˙  ‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 
ו˘‚י‡ו˙ מי יבין. ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‰ ‡ו ˘מ˙˜˘‰ ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים, 
‰˜ונטרס,  ˘בסוף  ‰מ˜ורו˙  בר˘ימ˙  ˘נסמנו  כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב 

וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
ל˜יום  „י„ן  בע‚ל‡  נזכ‰  חוˆו˙,  בר‡˘  מופˆים  ‰בע˘"ט  מעיינו˙  וב‡˘ר 
ל˘מוע  ונזכ‰  מר",  "˜‡˙י  ‡˘ר  ב˙חיל˙ו),  טוב  ˘ם  (כ˙ר  ˆ„˜נו  מ˘יח  ‰בטח˙ 

"˙ור‰ ח„˘‰" ו"חי„ו˘ ˙ור‰" מפיו ˘ל מ˘יח.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

ימי ההגבלה, ה'תשע"ה

פתח דבר



כטמעדני יום טוב

„‰וי „בר ˘ל‡ ב‡ לעולם (ו‡ין ל‰ם מו˘‚ בסו‚ ˆיוויים כ‡ל‰).

ל‡חרי  בין ‰‰ו„ע‰  לחל˜  י˘   – מעכב˙44  ועונ˘ן ‡ינ‰  (˘כר) ‰מˆוו˙  ˘‰ו„ע˙  [ו‡ע"פ 
מˆוו˙  ˘כר  ל‡ ‰ו„יעו  ˘ב"„  ˘י„ע ‡ו˙ם, ‡ל‡  ו˘ייך  לי˘ר‡ל  ומˆוו˙  ˙ור‰  ני˙נ‰  ˘כבר 
ו„ר˘  ˘ח˜ר  סמכינן  ל‰˙‚ייר,  ˘ב‡  ˘כיון  י"ל  ˘בז‰  (ובפרט  ל‰˙‚ייר  ז‰ ‰ב‡  ל‚ר  ועונ˘ן 
ויו„ע מעˆמו טיבן ˘ל ‰מˆוו˙ ˘י˙חייב ב‰ן כ˘י˙‚ייר); ‡בל ˜ו„ם ˘ני˙נ‰ ˙ור‰, כ˘ע„יין 
‡ין מˆי‡ו˙ ˘ל ˙ומ"ˆ (ב˙ו˜ף ˘ל‡חרי מ"˙) בעולם, ‰רי ל‡ ˘ייך על ז‰ ‚„ר ˘ל "˜בל‰", 

כיון ˘‰ו‡ „בר ˘ל‡ ב‡ לעולם, כנ"ל].

מ˘פטים)  („ס"פ  זו  פר˘‰  ˘כל  ס"‡),  (‰נ"ל  ‰מפר˘ים  ב˘יט˙  בי‡ור  י˙וסף  ועפ"ז 
‰˙ור‰  נ˙ינ˙  ˜ו„ם  ‰ו‡  מˆוו˙  ל˜בל˙  ‰מ˙‡ים  זמן  ˘לכ‡ור‰,   – נ‡מר‰  מ"˙  ל‡חרי 
˘‡„רב‰,  מובן,  וע"פ ‰נ"ל  ל‰ם ‰˙ור‰).  ˙ינ˙ן  מˆוו˙  עול  עלי‰ם  ל˜בל  יסכימו  (˘כ‡˘ר 
‰י‡ ‰נו˙נ˙: כיון ˘˙וכן ‰פר˘‰ ‰ו‡ כרי˙˙ ברי˙ על ˜יום ‰˙ומ"ˆ, ס"ל ˘ענין ז‰ ‡פ˘רי 
ר˜ ‡חרי מ"˙ ו˘מיע˙ ע˘‰"„ מפי ‰‚בור‰, מ˘‡"כ לפני כן ל‡ י˙כן ברי˙ על ˙ומ"ˆ, ˘‰ן 
ב‚„ר „בר ˘ל‡ ב‡ לעולם (כיון ˘כל מ‰ ˘י„עו ונˆטוו לפני מ"˙, ‡ינו כלל ב‡ו˙ו ‰‚„ר ˘ל 

‰מˆוו˙ ˘ל‡חרי מ"˙).

בע˙  ‰י'  לברי˙)  י˘ר‡ל  נכנסו  י„‰  (˘על  מˆוו˙  ˜בל˙  ענין  ˘עי˜ר  לומר,  מס˙בר  ולכן 
˘מיע˙ ע˘‰"„, ˘‡ז ‰ו„יע ‰˜ב"‰ ייחו„ ‰˘ם ו‡יסור ע"ז – ‡נכי ול‡ י‰י' לך [עם עונ˘ם 
– "‡-ל ˜נ‡ ‚ו'" (י˙רו כ, ‰)] ו‡יסור ˘ב˙ ועו„ מ‰חמורו˙ (˘‰ם בעונ˘ מי˙‰), ו‚ם מ‰˜לו˙. 
˘"כפ‰  ˘ם)  (˘ב˙  במחז"ל  כפ‰)   ‰"„  ‡ פח,  (˘ב˙  ‰˙וס'  ˜ו˘יי˙  בפ˘יטו˙  מ˙ורˆ˙  ועפ"ז 
לי˘ר‡ל  ˘י˘  ˘ם),  (˘ב˙  ל‡וריי˙‡"  רב‰  מו„ע‰  "מכ‡ן  (ולכן  כ‚י‚י˙"  ‰‰ר   ˙‡ עלי‰ם 
נע˘‰  ‰˜„ימו  "כבר  ו‰רי  ˘ם)),  (ר˘"י  ב‡ונס"  "˘˜בלו‰  ‰˙ור‰,  ˜יימו  ˘ל‡  ע"ז  ˙˘וב‰ 
ו˜בל˙  מˆוו˙",  ˙ור˙ "˜בל˙  בז‰  ונ˘מע ‡ין  נע˘‰  ˘‡מיר˙  י"ל,  וע"פ ‰נ"ל   – לנ˘מע"45 

‰מˆוו˙ „י˘ר‡ל ‰י˙‰ ב˘ע˙ ע˘‰"„, ו‡ז ‰י' ז‰ ב‡ופן „"כפ‰ עלי‰ם ‰ר כ‚י‚י˙".

כי   – ‰˘ב˙  ביום  ‰י˙‰  ‚ירו˙  ל˘ם  ˘טביל˙ם  ‰נ"ל,  ריבר"י  ב˘יט˙  ‰בי‡ור  ‚ם  וז‰ו 
˜בל˙  ‰י˙‰  ל‡  ˘ע„יין  כיון  לברי˙,  כניס‰  חלו˙  בו  ‰י˙‰  ל‡  בנ"י  ˘ל  זו  טביל‰  מע˘‰ 
(ב‡מיר˙  ‰˜ב"46‰  מע˘‰  ע"י  ‡ח"כ  נפעל‰  ‰‚ירו˙  וחלו˙  בפועל  לברי˙  ו‰כניס‰  מˆוו˙, 

ע˘‰"„ כנ"ל), ˘‡ז ‰י˙‰ ˜בל˙ ˙ומ"ˆ ע"י י˘ר‡ל47.

44) נסמן לעיל ‰ער‰ 30.

נע˘‰  ˘‡מיר˙  ˘ם)  (˘ב˙  ‰˘"ס  כ˘יט˙   (45
ונ˘מע (˘בס"פ מ˘פטים) ‰י˙‰ ביום חמי˘י בחו„˘ 
(כבנין ‰מזבח כו'), כ‰„יעו˙ ˘‰וב‡ו לעיל ‰ער‰ 5.

‰˜ב"‰  נ˙ן  למ‰  ל‰˜˘ו˙  מ˜ום  ˘‡ין  ומובן   (46
˘ל  ‚ירו˙ם  ˘‚מר  (ב‡ופן  ‰˘ב˙  ביום  ‰˙ור‰   ˙‡
ו‡ילך),   ‚ (פז,  וי˜‰ל  ˙ו"‡  ועיין  ב˘ב˙).  י˘ר‡ל ‰י' 

‰˘ייכו˙ „˘ב˙ ו˙ור‰. ‰מ˘ך ˙רס"ו ע' רלט. ועו„.

מ˜ור   – ו‡ילך   23 ע'  חל"‚  בל˜ו"˘  ועיי"ע   (47

ר˜  נפעל‰  ˘‰‚ירו˙ „מ"˙  לז‰  מ„ברי ‰מ„ר˘  נחמ„ 

„‡˘כחן  במ‰  מפלפל  ועפ"ז  ‰„ברו˙.  ע˘ר˙  בע˙ 

בענין ‰זמן  לכ‡ו'  ב„ברי ‰מפר˘ים „ברים ‰סו˙רים 

עיי"˘  י˘ר‡ל.  ב‚„ר  ונכנסו  נח  בני  מ‚„ר  ˘יˆ‡ו 

ב‡רוכ‰.

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



˘ו‡לין ו„ור˘ין ◇ 
ויכוח ‰מל‡כים ומ˘‰ ‰יכן ˙ינ˙ן ‰˙ור‰ – ע"פ ‚„רי „ין בר מˆר‡. . . . . .  ‰

יˆיע בי‡ור ‰˜„מונים „טענ˙ ‰מל‡כים ‰י˙‰ מ„ינ‡ „בר מˆר‡ / יפלפל ל‰˜˘ו˙ מכמ‰ פנים 
על בי‡ורי ‰מפר˘ים ביי˘וב מענ‰ מ˘‰ ע"פ ‚„רים ˘ונים ב„ין בר מˆר‡ / יסי˜ בי‡ור מחו„˘ 
בל˘ון  נרמזו ‰„ברים  ויב‡ר ‡יך   – ˙כלי˙ ‰˙ור‰  בענין  ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙  יסו„ ‰מבו‡ר  ע"פ 

‰˘"ס עˆמו במענ‰ מ˘‰ למל‡כים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח ˘יח‰ ‡' לח‚ ‰˘בועו˙ ‡)

פנינים ועיונים ◇ 
פנינים ועיונים בסו‚יי˙ מ˙ן ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚

מ„וע פעל מ˙ן ˙ור‰ ענין ‰מנוח‰ בעולם? ◇ "ו‡˙ם ˙‰יו לי", פרי˘‰ ו‰‚בל‰ בעבו„˙ ‰‡„ם 
◇ מ„וע ‰וסיפו י˘ר‡ל "נ˘מע" ול‡ ‰י' „י ל‰ם ב˜בל˙ עול מˆוו˙ בלב„? ◇ מ„וע ˜בלו י˘ר‡ל 
‡˙ ‰˙ור‰ על עˆמם פעמיים? ◇ "כפ‰ עלי‰ם ‰ר" – ב„רך מ˙נ‰ ו'‰בר˜‰' ◇ כפ‰ עלי‰ם ‰ר – 

למעליו˙‡ ◇ מ„וע ל‡ נ˙נ‰ ˙ור‰ ל‰מל‡כים? ◇ ˘נ‡‰ כ‰כנ‰ ללימו„ ‰˙ור‰ – מ„וע?

חי„ו˘י סו‚יו˙ ◇ 
‰טעם „‡יסור טביל˙ ‚ר ב˘ב˙ ל‡ ‰י' ˘ייך ב‚ירו˙ י˘ר‡ל במ"˙ . . . . . . .כ

˘ב˙ – „לכ‡ו'  ‚ר  טביל˙  ב‡יסור  יפלפל   / ב˘ב˙  י˘ר‡ל ‰י˙‰  למ"„ „טביל˙  יוכיח „‡יכ‡ 
‡י˙‡ ˘פיר ‚ם בטביל˙ י˘ר‡ל ˜ו„ם ˜בל˙ ‰˙ור‰ / יח„˘ יסו„ ב‚„ר „ין "˜בל˙ מˆוו˙" „‚ר, 

ועפ"ז יחל˜ ˘פיר בין ‚יור ל„ורו˙ לכניס˙ ‰‡ומ‰ ל‚„ר י˘ר‡ל בע˙ מ"˙

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב ˘יח‰ ב' לח‚ ‰˘בועו˙ ב)

תוכן הענינים
מעדני יום טוב כח

בפסו˜ (˘ם, ז)37 "וי˜ח ספר ‰ברי˙ וי˜ר‡ ב‡זני ‰עם וי‡מרו כל ‡˘ר „בר ‰' נע˘‰ ונ˘מע", 
פר˘"י ˘"ספר ‰ברי˙" ‰יינו "מבר‡˘י˙ וע„ מ˙ן ˙ור‰ ומˆוו˙ ˘נˆטו במר‰". ו‰נ‰ ˜בל˙ 
˜בל˙  ו‡פילו  מˆוו˙),  (˙רי"‚  „י˘ר‡ל  מˆוו˙  ˜בל˙  ב‚„ר  ‡ינ‰  בו„‡י  נח  בני  מˆוו˙  ז' 
מˆוו˙ ˘נˆטוו במר‰ ˆ"ע ‡ם „י' ל‰ח˘ב ˜בל˙ מˆוו˙. כי ‡ע"פ ˘‡ין ˆריכים ל‰ו„יע ל‚ר 
מ˜ˆ˙   .  . זר‰  עבו„‰  ו‡יסור  ייחו„ ‰˘ם  ˘‰ו‡  ל‰ו„יעו "עי˜רי ‰„˙  מˆוו˙ (ו„י  ˙רי"‚  כל 
מˆוו˙ ˜לו˙ ומ˜ˆ˙ מˆוו˙ חמורו˙" (ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' ‡יסו"ב פי"„ ‰"ב. ˘ו"ע יו"„ ˘ם ס"ב)38) – 
‰רי חייב ל˜בל עליו כל מˆוו˙ ‰˙ור‰, „‡ם ˜יבל עליו כל ‰˙ור‰ כול‰ חוı מ„בר ‡' ‡ינו 
‚ר (בכורו˙ ל, ב. רמב"ם ˘ם ‰"ח) – ו‡"כ ‚ם במר‰ ב˜בל˙ מˆוו˙ ˘נˆטוו במר‰ ‡ין כ‡ן ˜בל˙ 

כל ‰˙ור‰. ועˆ"ע.

ונ˘מע ‰י˙‰  נע˘‰  ˘‡מיר˙  פח, ‡)39  (˘ב˙  סו‚יי˙ ‰˘"ס  פ˘טו˙  לפי  ˘‚ם  לומר,  ונר‡‰ 
 ‡"‡  – לנ˘מע)  נע˘‰  ‰˜„מ˙  ‡ו˙‰,  ˘˘מעו  ˜ו„ם  ‡ו˙‰  (˘˜בלו  כול‰  ‰˙ור‰  כל  ˜בל˙ 
ל‰ח˘יב ‡מיר‰ זו ˘˜ו„ם מ"˙ ‚„ר ˘ל ˜בל˙ מˆוו˙ (‰נˆרך ל‚ירו˙). וב‰˜„ם ‰טעם לס„ר 
˜בל˙ ‚ירו˙ ל„ורו˙, ˘ˆריכים ל‰ו„יע ‡ו˙ו "מ˜ˆ˙ מˆוו˙ חמורו˙ . . ומו„יעין ‡ו˙ו עונ˘ן 
בפ˘טו˙,  ‰ו‡  זו  ב‰ו„ע‰  ˘‰ˆורך  בחˆע"‚),  ‰נ"ל  טו˘ו"ע  רמב"ם,   .‡ מז,  (יבמו˙  מˆוו˙"  ˘ל 
מˆוו˙  ב˜בל˙  חסר  מˆוו˙,  ˘ל  עונ˘ן  וכן  ‰חמורו˙,  מ˜ˆ˙  נו„יע ‡ו˙ו  ל‡  ˘‡ם  לפי  (‚ם) 
˘לו40 (˘י˙כן ˘כ˘יוו„ע ע"„ ‰מˆוו˙ ‰חמורו˙ ‡ו עונ˘ן י˙חרט כו'41). וע„"ז י"ל בעניננו, 
מ"˙.  ˘ל‡חרי  מˆוו˙  על  ל‰יו˙ ˜בל‰  מפי ‰‚בור‰, ‡"‡  בסיני  ˙ור‰  ני˙נ‰  ˘ל‡  זמן  „כל 
כלל  „ומ‰  ˘‡ינ‰  וכמובן,  מ"˙,  ˘ל‡חרי  ˘ל ‰מˆוו˙  ב‚„ר  ˘לפנ"ז ‡ינם  ˘‰מˆוו˙  „כיון 
חומר˙ ‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‰‡בו˙ מעˆמם, לחומר˙ ‰מˆוו˙ ל‡חרי ˘נˆטוו עלי‰ם, וע„"ז ‡ינו 
„ומ‰ כלל חומר ‰ˆיווים ˘נˆטוו י˘ר‡ל ע"י מ˘‰ לפני מ"˙, לחומר ‰ˆיוויים ל‡חרי מ"˙, 
˘‡ז ˘מעו ‡˙ ע˘‰"„ מפי ‰‚בור‰ 42 [כ„ברי ‰רמב"ם (פי‰מ"˘ חולין ספ"ז)43 "˘כל מ‰ ˘‡נו 
מרחי˜ים ‡ו עו˘ים ‰יום ‡ין ‡נו עו˘ין ‡ל‡ במˆוו˙ ‰˜ב"‰ ע"י מ˘‰ רבינו ע"‰ . . מסיני" 
– ול‡ מפני "˘‰˜ב"‰ ‡מר ז‰ לנבי‡ים ˘לפניו", „‡ף ˘‚ם ‡ל‰ ‰יו ˆיוויי ‰˜ב"‰ לנבי‡ים, 
˘מיע˙  ˜ו„ם  מˆוו˙  ˜בל˙  ˘ל  ענין  כל  לכן,  בסיני],  ‰˜ב"‰  לˆיוויי  כלל  „ומ‰  ‡ינו  מ"מ, 
‰˙ו˜ף  ˘‰י'  „˜ו„ם  מ"˙,  ˘ל‡חרי  מˆוו˙"  כ"˜בל˙  ל‰ח˘יבו  ‡ין  ‰‚בור‰,  מפי  ע˘‰"„ 
„˙ומ"ˆ ˘ל‡חרי מ"˙ (˘‰ם "מפי ‰‚בור‰") בעולם, ל‡ ˘ייך ˘˙‰י' ע"ז ˜בל‰ (‡מי˙י˙), 

37) ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ ˘ם.

38) ובטור ˘ם ‰˘מיט ‰˙חל˙ ‰ל˘ון "עי˜רי ‰„˙ 
˘‰ו‡ ייחו„ ‰˘ם ו‡יסור ע"ז".

י˘ר‡ל  ‡מיר˙  ע‰"˙,  לפר˘"י  ˘‚ם  ול‰עיר,   (39
(י˙רו יט, ח) "כל ‡˘ר „בר ‰' נע˘‰", ‰י˙‰ בפ˘טו˙ 

˜בל‰ על "˘מיר˙ ‰˙ור‰" (ר˘"י ˘ם, ‰).

 – ומו„יעין)   ‰"„) ע"ב  ˘ם  יבמו˙  ר˘"י  ר‡‰   (40
‡ל‡ „˘ם ˜‡י ב‰ו„ע‰ ב˘ע˙ טביל‰.

‰סמ"‚  ב˘ם  כ˘ב‡)   ‰"„) ˘ם  יו"„  ב"י  ר‡‰   (41

וב˘"ך ˘ם ס˜"‚. וב‚מ' ˘ם "„‡י פרי˘ כו'". ו‡כ"מ.

סע"‡  פז,  (˘ב˙  "עונ˘ין"  ל‰ם  ˘‰ו„יע  ו‡ף   (42
(פר˘"י י˙רו יט, ‚). ור‡‰ ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם, ˘ז‰ו 
‡ינו   – מˆוו˙)  ˘ל  עונ˘ן  ל‚ר  ל‰ו„יע  ˘ˆריכים  לפי 
ע˘‰"„  ˘˘מעו  ל‡חרי  ‰מˆוו˙  חומר˙  לר‚˘  „ומ‰ 
מפי ‰‚בור‰. ול‰עיר מס‰"מ ˙˘"י (ע' 242), „‡ע"פ 
במ"˙,  ˘˙‰י'  ‰"חר„‰"  ו˘יער  י„ע  רבינו  ˘מ˘‰ 
מ"מ, ל‡ ‰י' בערך כלל ל‰חר„‰ כפי ˘‰י˙‰ בפועל.

43) ור‡‰ ל˜ו"˘ ח"ח ע' 49 ו‰ער‰ 6 ˘ם. ועו„.



כזמעדני יום טוב

‡ˆלם ˜בל˙ מˆוו˙32 – ‰רי ע"י טביל˙ם ו‰רˆ‡˙ ‰„מים ע„יין ל‡ נכנסו לברי˙ בפועל, ול‡ 
נ‚מר‰ ‚ירו˙ם ע„ ‡מיר˙ ע˘‰"„, ˘‡ז ‰י˙‰ ˜בל˙ מˆוו˙ ˘ל‰ם (כ„ל˜מן ס"‰). ומ‰ ˘‡מר 
בז‰,  ‰כוונ‰  ‡ין  „ם",  ו‰רˆ‡˙  וטביל‰  במיל‰  ‡ל‡  לברי˙  נכנסו  "ל‡  ˘‡בו˙ינו  ‰˘"ס 
˘˙יכף ל‡חרי ע˘יי˙ ‚' „ברים ‰ללו נכנסו לברי˙, ‡ל‡ ˘ב˘ביל כניס˙ם לברי˙ ‰יו ˆריכים 
למ„ין  ולכן  לברי˙),  ל‰כנס  מועל˙  ˘ל‰ם  מˆוו˙  ל‡ ‰י˙‰ ˜בל˙  ל‚' „ברים ‡ל‰ (ובלע„ם 
מז‰ ל„ורו˙ ˘"ל‡ יכנסו לברי˙ ‡ל‡ במיל‰ וטביל‰ ו‰רˆ‡˙ „מים" (ל˘ון ‰˘"ס כרי˙ו˙ ˘ם); 

‡בל ‡ז ‰‚ירו˙ וכניס‰ לברי˙ בפועל נע˘˙‰ בע˙ מ"˙ ‚ופ‡.

ומע˙‰ י˙ב‡ר ‰יטב ‚ם ‰טעם ˘ל‡ ‰י' ‡ז ‡יסור לטבול ביום ‰˘ב˙ ל˘ם ‚ירו˙ – „ר˜ 
נ‡סר‰  לברי˙,  בפועל  נכנסים  י„‰  ועל  ‰‚ירו˙  ‚ומר˙  כ˘‰טביל‰  מ"˙,  ˘ל‡חרי  ב‚ירו˙ 
י„‰,  על  ‰‚ירו˙  נ‚מר‰  ˘ל‡  מ"˙,  ˜ו„ם  י˘ר‡ל  בטביל˙  מ˘‡"כ  ‚בר‡"33;  "˙˜וני  מ˘ום 
˘‡ין   – ס"‚)  (‰נ"ל  לטעם ‰רמב"ם  ו‚ם  ‚בר‡".  "˙˜וני  מ˘ום  ב˘ב˙  זו  טביל‰  ל‡סור  ‡ין 
מ"˙,  בע˙  בנ"י  ב‚ירו˙  ˘ייך  ‡ינו  ז‰  „בר   ‡‰  – ב"„"  ˆריך  "‰„בר  כי  ב˘ב˙  ‚ר  מטבילין 
פועלו˙  ו‰ן  מˆוו˙  ל‡חרי ˜בל˙  ב‡ו˙  כו'  וטביל‰  כ˘‰מיל‰  מ"˙,  ˘ל‡חרי  ב‚ירו˙  ר˜  כי 
כיון  במ"˙,  בנ"י  ב‚ירו˙  מ˘‡"כ  ב"„;  ˘ˆריך  "מ˘פט"  ב‚„ר   ‰"‰ ו‚ומרו˙ ‡ו˙‰,  ‰‚ירו˙ 
חלו˙ ‰‚ירו˙, ‡ין ‰טביל‰ (ו‰רˆ‡˙ „מים)  ל‡ ‰י˙‰  ע„יין  ˘ע"י ‰טביל‰ (ו‰רˆ‡˙ „מים) 

ב‚„ר "מ˘פט" ˘ˆריך ב"„34.

‰
יוסיף לפלפל ב‰‡ „˜בל˙ מˆוו˙ „י˘ר‡ל ל‡ ‰י˙‰ ע„ מ"˙ עˆמו מפי ‰‚בור‰

ו‰סבר˙ ‰ענין, „כל ‚„ר ˜בל˙ מˆוו˙ ל‡ ‰י' ‡ˆל י˘ר‡ל ע„ מ˙ן ˙ור‰ עˆמו. וב‰˜„ים, 
„בפירו˘ ‰כ˙וב (מ˘פטים ˘ם, ‚) "ויספר (מ˘‰) לעם ‡˙ כל „ברי ‰' ו‡˙ כל ‰מ˘פטים ויען 
כל ‰עם ˜ול ‡ח„ וי‡מרו כל ‰„ברים ‡˘ר „בר ‰' נע˘‰", כ˙ב ר˘"י (ע"פ ‰מכיל˙‡ (י˙רו 
יט, י (בפירו˘ "ספר ‰ברי˙" – מ˘פטים ˘ם, ז)35) „˜‡י על מˆו˙ פרי˘‰ ו‰‚בל‰, ז' מˆוו˙ ˘נˆטוו 

וע„"ז  ˘ם)36),  (ר˘"י  ו„ינין  ‡„ומ‰  פר‰  ו‡ם  ‡ב  כבו„  (˘ב˙  במר‰  ˘ני˙נו  ומˆוו˙  נח,  בני 

נע˘‰   .  . נע˘‰  ˘‡מרו "כל ‡˘ר „בר ‰'  „‡ף   (32
‡ין  ז),  ˘ם,   .‚ כ„,  מ˘פטים  ח.  יט,  (י˙רו  ונ˘מע" 
‡מיר‰ זו נח˘ב˙ כמע˘‰ ˜בל˙ מˆוו˙ לענין ‰מˆוו˙ 

˘ל‡חרי מ"˙, כ„ל˜מן סעיף ‰.

33) וי˘ ל‰וסיף, ˘‚ם ל‰„יעו˙ ˘‡ין ‰ס„ר („מיל‰ 
‰טביל‰  ˘‚ם  מובן,  מ"מ   – מעכב  טביל‰)  לפני 
‡סור‰  ‰‚ירו˙)  ‚ומר˙  ‡ינ‰  (˘‡ז  ‰מיל‰  ˘לפני 
‰מיל‰  ‡חרי  ‰טביל‰  ˆ"ל  ˘לכ˙חיל‰  כיון  ב˘ב˙, 
[ו‰רˆ‡˙ „מים בכלל ‡ינ‰ מעכב˙ עˆם ‰‚ירו˙, כ"‡ 
ר˜ לענין ‡כיל˙ ˜„˘ים – ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"ו 

ע' 160 ו‡ילך. ו˘"נ].

34) כמובן מ‰נסמן לעיל ‰ער‰ 31, ˘˜בל˙ מˆוו˙ 
‚מר  וטביל‰  ‰„בר")  (ו"‚וף  „ין"  "‰˙חל˙  נח˘ב˙ 
ב‚„ר  ‰טביל‰  ‰י˙‰  ˘ל‡  במ"˙  מ˘‡"כ   – „ין 
˘‰י‡  מˆוו˙  ˜בל˙  חסר  ˘ע„יין  (כיון  „ין  ‰˙חל˙ 
"‚וף ‰„בר"), וכ"˘ ˘‡ינו ‚מר „ין. – ור‡‰ ˜רן ‡ור‰ 

ליבמו˙ ˘ם.

˘ר˘"י  ‡ל‡   –  .(„ (ו˘ם,  ˘ם  ר˘"י  ור‡‰   (35
ונ˙'  ˘ם.  ˘במכיל˙‡  „יעו˙  ב'  ˆירף  מ˘פטים  בפ' 

ב‡רוכ‰ בל˜ו"˘ חכ"‡ ע' 138 ו‡ילך.

‰‡ריכו  וכבר  כ‰.  טו,  ב˘לח  ר˘"י  ור‡‰   (36
במפר˘י ר˘"י. ו‡כ"מ.



ויכוח ‰מל‡כים ומ˘‰ ‰יכן ˙ינ˙ן ‰˙ור‰
 – ע"פ ‚„רי „ין 'בר מˆר‡'

ל‰˜˘ו˙  יפלפל   / מˆר‡  „בר  מ„ינ‡  ‰י˙‰  ‰מל‡כים  „טענ˙  ‰˜„מונים  בי‡ור  יˆיע 
מכמ‰ פנים על בי‡ורי ‰מפר˘ים ביי˘וב מענ‰ מ˘‰ ע"פ ‚„רים ˘ונים ב„ין בר מˆר‡ 
ויב‡ר  בענין ˙כלי˙ ‰˙ור‰ –  ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙  יסו„ ‰מבו‡ר  ע"פ  מחו„˘  בי‡ור  יסי˜   /

‡יך נרמזו ‰„ברים בל˘ון ‰˘"ס עˆמו במענ‰ מ˘‰ למל‡כים

 ◇ 

‡
יˆיע בי‡ור ‰˜„מונים „טענ˙ ‰מל‡כים ‰י˙‰ מ„ינ‡ „בר מˆר‡, ויפלפל ל‰˜˘ו˙ מכמ‰ 

פנים על בי‡ורי ‰מפר˘ים ביי˘וב מענ‰ מ˘‰ ע"פ ‚„רים ˘ונים ב„ין בר מˆר‡

מל‡כי  ‡מרו  למרום  מ˘‰  ˘על‰  ״ב˘ע‰  ˙ור‰:  מ˙ן  ‡ו„ו˙  ו‡ילך)  ב  (פח,  ב˘ב˙  ‚רסינן 
‰˘ר˙ לפני ‰˜ב״‰ רבונו ˘ל עולם מ‰ לילו„ ‡˘‰ בינינו. ‡"ל ל˜בל ˙ור‰ ב‡. ‡מרו לפניו 
חמו„‰ ‚נוז‰ ˘‚נוז‰ וכו׳ ‡˙‰ מב˜˘ לי˙נ‰ לב˘ר ו„ם, מ‰ ‡נו˘ כי ˙זכרנו ו‚ו׳ (˙‰לים ח, ‰) 
˙נ‰ ‰ו„ך על ‰˘מים (˘ם, ב). ‡״ל ‰˜ב״‰ למ˘‰ ‰חזיר ל‰ן ˙˘וב‰ וכו'. ‡מר לפניו רבונו 
˘ל עולם ˙ור‰ ˘‡˙‰ נו˙ן לי מ‰ כ˙יב ב‰ ‡נכי ‰׳ ‡ל˜יך ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡רı מˆרים (י˙רו 
ל‡  ב‰  כ˙יב  מ‰  ˘וב  לכם.   ‡‰˙ למ‰  ˙ור‰  לפרע‰ ‰˘˙עב„˙ם  יר„˙ם  למˆרים  ב). ‡״ל  כ, 

י‰י' לך ‡ל˜ים ‡חרים (˘ם, ‚), בין עמים ‡˙ם ˘רויין ˘עוב„ין עבו„‰ זר‰ (וע„״ז ‰˘יב מ˘‰ 
למל‡כים על י˙ר ‰„ברו˙:) כלום ‡˙ם עו˘ים מל‡כ‰ . . מ˘‡ ומ˙ן י˘ ביניכם . . ‡ב ו‡ם 

י˘ לכם . . ˜נ‡‰ י˘ ביניכם יˆר ‰רע י˘ ביניכם . . מי„ ‰ו„ו לו ל‰˜ב״‰ וכו׳".

ז‰  מבי‡  ˙רומ‰  ר"פ  חז˜וני  ל‰ר"‡  י„ו˙  ˘˙י  (בספר  בז‰  ונחמ„  ˜„מון  בי‡ור  בספרים  ומˆינו 
ובפני  ״ר‡˘ונים״.  ז"ל״,  ‰˜ו„מי'  "כ˙  ב˘ם  במ„בר  פ'  ‡ל‚‡זי  ל‰רי"י  יע˜ב  ˘‡רי˙  ובספר  ‰מ„ר˘.  ב˘ם 

על  ‰ו„ך  "˙נ‰  ‰מל‡כים  ˘ל  טענ˙ם  ˘יסו„  ומ˘ו‚ר˙"1),  "˘ו‚ר˙  „‰ו‡  י˙רו  פר˘˙  ל‰חי„״‡  „ו„ 

על  (נוסף  ומ‰ם   – ספרים  ב‰רב‰  בז‰  ו˘˜ו"ט    (1
˘‡לוני˜י  ˘‡נ‚י׳.  (ל‰רי"י  יˆח˜  ב‡ר  בפנים):  ‰נ״ל 
פ׳  (ל‰חי„״‡)  „ו„  ר‡˘  ב׳.  „רו˘  י˙רו  פ׳  ˙ˆ״‰) 

מערכי  מי"„.  פ״‚  (ל‰נ״ל)  ל‡בו˙  ‡בו˙  חס„י  י˙רו. 
„רו˘  מ"˙  ערך  ˙˜פ"‡)  ˘‡לוני˜י  חזן.  (ל‰ר״י  לב 
˙רכ"ב)  ליוורנו  בוריי‡ט.  (ל‰ר"‡  ‡בו˙  ברי˙  י"ב. 

שואלין ודורשין
מעדני יום טוב כו

[ו‡ע"פ ˘‰מ„ובר ב‡יסור ˘‡ינו ‡ל‡ ‚זיר‰ „רבנן – ‰רי ‡מרו חז"ל (יומ‡ כח, ב (מ˘נ‰ סוף 
. . ‡ל‡  ˙ב˘ילין" ("˘‡ינו  עירובי  . . ‡פילו  כול‰  כל ‰˙ור‰  ˜י„ו˘ין)) "˜יים ‡בר‰ם ‡בינו 
˘‡בר‰ם  כ˙ב  כו, ‰)  (˙ול„ו˙  ע‰"˙  ובפר˘"י  ˘ם)),  יומ‡  (ר˘"י  ל˙˜ן"  ˘ע˙י„ין  סופרים  ˙˜נ˙ 
˜ו„ם  זו,  ‚זיר‰  ˜ו„ם  (‚ם  ‰˘בו˙  מע˘‰  ˘עˆם  מובן,  ומז‰  ל˘ב˙"  ב"˘בו˙  ‚ם  נז‰ר  ‰י' 

מ"˙) י˘ בו ‚נ‡י (סרך ‡יסור)28].

„
ועפ"ז  י˘ר‡ל ‡ל‡ ‰י‡ ‰י‡ ‰כניס‰,  ל‚„ר  בכניס‰  ˙נ‡י  מˆוו˙ ‡ינ‰  יסו„ „˜בל˙  יח„˘ 

מיי˘ב ˘פיר „במ"˙ ל‡ ‰י' ˘ייך במע˘‰ ‰טביל‰ טעמי ‰‡יסור

ו‰נר‡‰ לומר בכל ז‰ „יסו„ ‚„ול י˘ כ‡ן ב‰‚„ר˙ ‚ירו˙. וב‰˜„ם מ‰ ˘י˘ ל„יי˜ במ‡מר 
מנו ‚ם ˜בל˙  ל‡  ו‰רˆ‡˙ „ם", „לכ‡ו' ‡מ‡י  וטביל‰  לברי˙ ‰י‡ "במיל‰  ˘‰כניס‰  ‰˘"ס 
ב˘ו"ע  ל‰לכ‰  ˘נפס˜  כמו  ‰‚ירו˙,  עי˜ר  ז‰ו  ו‡„רב‰,  ב‚ירו˙,  עי˜רי  ענין  ˘‰י‡  מˆוו˙, 
(מ˘‡"כ  מעכב˙  (וביום)  ˘ל˘‰  בפני  מˆוו˙  ˜בל˙  ‰י˙‰  ל‡  ˘‡ם  ס"‚)29  ˘ם  יו"„  (טו˘ו"ע 

‰טביל‰, ˘לכמ‰ „יעו˙ (ר‡‰ ב' ‰„יעו˙ בטו˘ו"ע ˘ם) ‡ינ‰ מעכב˙ ‡ם ל‡ ‰י˙‰ בפני ‚'). ‡ך 
לברי˙,  ‰‡„ם   ˙‡ ‰מכניסים  מ‰„ברים   '‡ (ר˜)  ‡ינ‰  מˆוו˙  „˜בל˙  פ˘וט.   – בז‰  ‰בי‡ור 
נכנסו  „ברים  "ב˘ל˘‰  ‰נ"ל  ‰רמב"ם  ל˘ון  וכ„יו˜  עˆמ‰,  מ)‰ברי˙  (חל˜  ‰י‡  ‰י‡  ‡ל‡ 
‰˘כינ‰  כנפי  ˙ח˙  ול‰ס˙ופף  לברי˙  ל‰כנס  ‰‚וי  כ˘ירˆ‰  ל„ורו˙  וכן   .  . לברי˙  י˘ר‡ל 
עול  עליו  „"י˜בל  ˘‰ענין  ‰רי,  ˜רבן".  ו‰רˆ‡˙  וטביל‰  מיל‰  ˆריך  ˙ור‰  עול  עליו  וי˜בל 
˙ור‰" ‰ו‡ חל˜ מ‰רˆון "ל‰כנס לברי˙". ומז‰ מובן בפ˘טו˙ למ‰ ל‡ נמני˙ ˜בל˙ מˆוו˙ 
בין ˙נ‡י ‰‚ירו˙, כי כ˘‡ין ˜בל˙ מˆוו˙, ‡ין ז‰ חסרון ב˙נ‡י ‰‚ירו˙, ‡ל‡ ‡ין כ‡ן ‚ירו˙30, 
חלו˙  י˘  ˙ור‰"  עול  עליו  וי˜בל  כנפי ‰˘כינ‰  ˙ח˙  ול‰ס˙ופף  "ל‰כנס  ˘רוˆ‰  ל‡חר  ור˜ 
מע˘‰  כ‡ן  ‡ין  ומˆוו˙,  ˙ור‰  עול  ˜בל˙  ‰˜„ים  ל‡  ‡ם  מ˘‡"כ  וטביל31‰,  במיל‰  ‰‚ירו˙ 

‚ירו˙.

ומע˙‰ י˘ לומר, ˘חלו˜‰ ‰‚ירו˙ „בני י˘ר‡ל בע˙ מ"˙ מ‚ירו˙ ˘ל‡חרי מ"˙. „ל‡חרי 
מ"˙, ˘‚' ‰„ברים ב‡ים ל‡חרי ˜בל˙ מˆוו˙, ‰רי ‰ם מכניסים ‡ו˙ו בפועל לברי˙ ועו˘ים 
‰י˙‰  ל‡  ע„יין  ע˘‰"„)  (‡מיר˙  מ"˙  ˘˜ו„ם  ˙ור‰,  במ˙ן  בנ"י  ב‚ירו˙  מ˘‡"כ  ‚ר;  ‡ו˙ו 

28) ל‰עיר מחי' ח˙"ס ˘ם, „ל„ע˙ ‰סמ"‚ „מרע"‰ 
מטבילין ‚ר ב˘ב˙  ‚זר על ‰ז‡‰ ב˘ב˙, ‚ם ‰‡ „‡ין 

‰ו‡ בכלל ז‰. ע"˘.

29) ור‡‰ ט"ז ˘ם (ס˜"ט) "˘ז‰ו ‚וף ‰„בר". ור‡‰ 
ל˜מן בפנים.

30) ור‡‰ ˘ו"˙ חמ„˙ ˘למ‰ חיו"„ סכ"ט ‡ו˙ כ‡ 
„ר˜  ס˜"ט),  ˘ם  ביו"„  ˙˘וב‰  בפ˙חי  (ˆויין  ו‡ילך 
ב„יעב„  מעכב˙  ועונ˘ן ‡ינ‰  (˘כר) ‰מˆוו˙  ‰ו„ע˙ 
ועו„), ‡בל  סי"ב.  ˘ם  ˘ו"ע  ˘ם ‰י"ז.  רמב"ם  (ר‡‰ 

˜בל˙ מˆוו˙ מעכב˙. ע"˘ ב‡ורך.

על  ‡ו˙ו  ˘מטבילין  ˜טן  ‚ר  ב‚„ר  ‰‡ריכו  [וכבר 
„ע˙ ב"„ (כ˙ובו˙ י‡, ‡. ור‡‰ ריטב"‡ ו˘יט‰ י˘נ‰ 

(ב˘טמ"˜) ˘ם). ו‡כ"מ].

טביל‰  (ב„ין ‡ם  ˘ם  יו"„  נ"כ ‰טו˘ו"ע  ר‡‰   (31
נח˘ב˙  מˆוו˙  „˜בל˙   – ב„יעב„)  פסול‰  בליל‰ 
‰˙חל˙ „ין (כי ז‰ו "‚וף ‰„בר" – ט"ז ˘ם), וטביל‰ 

– "‚מר „ין".
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‚
יˆיע ל˙רı ‰˜ו˘י‡, „‡יסור טביל˙ ‚ר ב˘ב˙ ‰ו‡ ר˜ מ˘ום ˘בו˙; וי„ח‰ „ע„יין ‡˘כחן 

לח„ מ"„ „‰וי ‡יסור „‡וריי˙‡, ו‚ם ל‡י„ך מ"„ ‰וי „וח˜

ב˘ב˙. „‡˘כחן  מטבילין  ב‚„ר ‰ך „ינ‡ „‡ין  ע"פ ‰עיון  ל˙רı ‰˜ו˘י‡  י˘  לכ‡ו'  ו‰נ‰ 
˘‰‡יסור „טביל˙ ‚ר ביום ‰˘ב˙ ‡ינו ‡ל‡ ˘בו˙ „רבנן, כי ‰נ‰ ˘ני טעמים נ‡מרו ב‡יסור 
מ˙˜נינן"21,  ל‡  ב˘ב˙  ‚בר‡  „"˙˜וני  מ˘ום  ב) ‡י˙‡  מו,  (יבמו˙  ב‚מ'  ב˘ב˙:  ‚ירו˙  טביל˙ 
וברמב"ם (‰ל' ‡יסו"ב ˘ם ‰"ו) כ˙ב „"‰ו‡יל ו‰„בר (טביל˙ ‚ר) ˆריך בי˙ „ין22 (יבמו˙ ˘ם בסוף 
‰עמו„) ‡ין מטבילין ‡ו˙ו ב˘ב˙" (וכ"‰ ב˘ו"ע (יו"„ ˘ם ס"„)23) – ו˘ני ‰טעמים (˙˜וני ‚בר‡ 

מ„רבנן. „‰נ‰, ‚בי ‡יסור "˙י˜וני ‚בר‡" ‰כי ‡י˙‡  ˘בו˙  ב˘ב˙) ‰וו ‡יסורי  ל„ון  ו‡יסור 
מ„ברי ‰˙וס' (˘ם  מ˘מע  נמי  ˘בו˙ (ו‰כי  ˘ם) – „‰יינו ‡יסור  בחי' ‰ריטב"‡ (יבמו˙  ב‰„י‡ 
מ˘נ‰  ר‡‰   – סופרים  מ„ברי  ב˘ב˙ ‡˘כחן „‰ו‡ ‡יסור  ל„ון  ‚בי ‰‡יסור  ו‡ף  ˙˜וני));   ‰"„

„ביˆ‰ (לו, ב). ור‡‰ ‚ם בב"ח (˘ˆויין לעיל ס"‡) בעניננו – טביל˙ ‚ר ב˘ב˙.

בכ˙ונ˙  „‰נ‰,  ‰˙ור‰.  מן  ‰ו‡  ב˘ב˙  ‚ר  טביל˙  „‡יסור  למ"„  ‡˘כחן  „ע„יין  ‡יבר‡, 
רס‰)24 ‡ליב‡ „ר˘"י (˘ב˙  סי'  ˙רומ˙ ‰„˘ן (˘ו"˙  נ˜ט „ל„ע˙  ˘ם),  על ‰נמו˜"י (יבמו˙  פסים 
˜ו, ‡ „"‰ מ‰ לי) ˘מיל‰ ב˘ב˙ ‡סור‰ מפני ‰מל‡כ‰ „"˙י˜ון כלי" (˘‰ו‡ מכ‰ בפטי˘ (ר‡‰ 

˘‰ו‡  ב˘ב˙  ‚ר  טביל˙  ‚ם  ˘לם" – ‡זי  י˘ר‡ל  ˘ע"י ‰מיל‰ "נע˘‰ ‰יל„  כיון  ˘ם)),  מנ"ח 

ל˘ם  ‡ז  בנ"י  „טביל˙  מ"„,  ל‰ך  נמˆ‡  ו˘וב  ‰˙ור‰.  מן  ‡סור‰   – ‚בר‡"  "˙י˜וני  מ˘ום 
‚ירו˙25 ‰י' ב‰ מל‡כ‰ „‡וריי˙‡26.

ל‡  כי  ב„בר,  „וח˜  י˘  ע„יין  „רבנן  ˘בו˙  ‡ל‡  ‡ינו  „‡יסורו  כמ"„  ‡˙"ל  „‚ם  וב‡מ˙ 
‡יז‰  ‡יסור,  סרך  בו  ˘י˘  (‰פכי)  מע˘‰  ע"י  ˙‰י'  לברי˙  י˘ר‡ל  ˘כניס˙  לומר,  מס˙בר 
˘‰ו‡ (‡פילו ‡יסור ˘בו˙), ˘‰רי ז‰ כמו „בר ו‰יפוכו. ומ‰ ‚ם ˘זו‰י ‚ירו˙ „כל עם י˘ר‡ל, 

ומ‚ירו˙ זו למ„ין ל‚ירו˙ „כל ‰„ורו˙ כנ"ל ברי˘ ‰„ברים27.

21) ור‡‰ ˙ו„"‰ ˙˜וני ˘ם (ור‡‰ לעיל ס"‡ בענין 
„ברי ‰ב"ח ˘‰וב‡ו ˘ם).

22) וז‰ ˘ייך ‚ם ˜ו„ם מ"˙ – ר‡‰ מ˘נ‰ ר"‰ (כ‰, 
‡) "ובי˙ „ין ˘עמ„ מימו˙ מ˘‰ . . ˘נ‡מר (מ˘פטים 
ויעל  ‰עם)  על  ‰„ם  לזרי˜˙  ב‰מ˘ך   – ט)  (כ„,  ˘ם 

מ˘‰ ו‡‰רן נ„ב ו‡בי‰ו‡ ו˘בעים מז˜ני י˘ר‡ל".

כוונ˙  ˘‡ין  מפר˘  (ס˜י"‡)  ˘ם  ˘בט"ז  ‡ל‡   (23
‡מרינן  ל‡  למ‰  לב‡ר  ‡ל‡  ˘ני,  לטעם  ‰רמב"ם 

„"נר‡‰ כמי˜ר", ע"„ „ברי ‰˙וס' ˘ב‰ער‰ 21.

במוסך  ‰מנ"ח  כמס˜נ˙  „ל‡  ו‰ו‡  ˘ם.  עיין   (24
‰˘ב˙ ‡ו˙ כז.

מ˙ו"י  ול‰עיר  מטומ‡‰.  בטביל‰  מ˘‡"כ   (25
 .  . ‚„ול  "˙י˜ון  ‰וי  „‰כ‡  ‰ע')  (בסוף  ˘ם  יבמו˙ 

בריטב"‡  וע„"ז ‰ו‡  י‰„ו˙".  ל˙ור˙  כן  י„י  על  ˘ב‡ 
˘ם.

˘ב˙  ‡יסורי  כל  נ‡מרו  ל‡  ˘במר‰  י"ל  ו‡ולי   (26
‡יפ˜ו„  ל‡  ‡˙חומין  „יע‰  ˘לח„  ˘ם,  ˘ב˙  (ר‡‰ 

במר‰), וע„יין ל‡ נˆטוו על מל‡כ˙ ˙י˜ון כלי.

‰מפר˘ים  ˜ו˘יי˙  ‚ם  בפ˘טו˙  ליי˘ב  י˘  [ועפ"ז 
 – ב˘ב˙ „מ"˙  ו‰˜ריב ˜רבנו˙  מזבח  בנ‰  ‰נ"ל ‡יך 
„י˘ לומר, ˘ע„יין ל‡ נˆטוו על מל‡כ˙ ‰בנין ו‡יסור 

˘חיט‰ כו'].

‰˘"ס  (‚ליוני  ‰מפר˘ים  מסבר˙  ול‰עיר   (27
ˆ"ל  ˘"חינוך"  ועו„),  ב.  כ‡,  ל˘ב˙  ענ‚ל)  (ל‰ר"י 
˘ם  (ומבי‡  כו'  טומ‡‰  ב„חיי˙  ל‡  ‚מור‰  בט‰ר‰ 

כמ‰ „ו‚מ‡ו˙ לז‰).
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ובפוס˜ים.  מˆיע‡  בב‡  ב˘"ס  ‰ערוך  מˆר‡  „בר  „ינ‡  ו‰ו‡  ‰לכ‰,  ע״פ  ‚ם  ‰ו‡  ‰˘מים" 
פירו˘, „˜יי"ל ל„ינ‡ (ב"מ ˜ח, ‡. רמב"ם ‰ל' ˘כנים פי"ב ‰"‰. טו˘ו"ע חו"מ סי׳ ˜ע‰ ס"ו), „‰מוכר 
˘טוב‰ ‰י‡  לפי  מי„ ‰לו˜ח,  ל‰וˆי‡ ‰˘„‰  ˘כנו,  לבר-מˆר‡, ‰יינו  זכו˙  י˘  לחבירו   ‰„˘
ו,  (ו‡˙חנן  ו‰˙ור‰ ‡מר‰  ˘ם),  רמב"ם  ˘ם.  ב"מ  (ר˘"י  לזו  זו  סמוכו˙  ˘„ו˙יו  ˘י‰יו  לבר-מˆר‡ 
יח) ״וע˘י˙ ‰י˘ר ו‰טוב בעיני ‰'" [וב˙˘ובו˙ מיימוניו˙ לספר ˜נין (סי׳ טז) כ˙ב ˘‰ו‡ ˜רוב 
למ"ע]. ומע˙‰ ‰י‡ ‰י‡ טענ˙ ‰מל‡כים, „כיון ˘‰˙ור‰ ‰ל‡ "‚נוז‰" ‰י‡ (כל˘ון ‰˘"ס2), 
מ„ינ‡  בי„ם  זכו˙  כבו„ם, ‡"כ  מ˜ום  ב˘מים  ו‡ף ‰מל‡כים  ב˘מים,  במרום  ˘נמˆ‡˙  ‰יינו 

„בר מˆר‡ ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰, ול‰כי ˙בעו ״˙נ‰ ‰ו„ך על ‰˘מים".

[ובז‰ י˙יי˘ב ˘פיר נמי מעי˜ר‡ „„ינ‡ ‰‡יך ב˜˘ו ‰מל‡כים ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰ לר˘ו˙ם 
‡חר ˘כבר נ‡מר ב‰ ״ˆו ‡˙ בני י˘ר‡ל״, ״„בר ‡ל בני י˘ר‡ל״ (וכיו״ב)3, ‰יינו ˘כבר ‰י˙‰ 
נ˙ונ‰ לר˘ו˙ י˘ר‡ל – ול‰מבו‡ר כ‡ן „‰ו‡ מ„ינ‡ „ב"מ ‡˙י ˘פיר, „‰‡ „ינ‡ „בר-מˆר‡ 
ו‡„רב‰,  לבר-מˆר‡.  ונו˙נין ‡ו˙‰  מן ‰˘„‰  מסל˜ין ‡˙ ‰לו˜ח  ל‡חר ‰מכיר‰  ˘‚ם  ‰ו‡ 
עי˜ר „ינ‡ „ב"מ ‰ו‡ על ‰לו˜ח ˘ˆריך ל‰ס˙ל˜, ול‡ על ‰מוכר4 (פר˘"י ב"מ ˘ם, ב „"‰ עכו"ם. 

ועו„5). 

ו‰נ‰, מע˙‰ י˘ לעיין בבי‡ור „חיי˙ טענ˙ ‰מל‡כים, ‡מ‡י ל‡ ˆ„˜ו מ„ינ‡ „בר מˆר‡6. 
ומˆינו בז‰ במפר˘ים7 כמ‰ ˙ירוˆים ע"פ ‚„רי „ינים ˘מˆינו בבר מˆר‡ – ומ‰ם:

מ׳  ‡ו˙  ח״‡  (‰עיטור  במטלטלין  ול‡  ב˜ר˜ע  ר˜  מ˜ום  לו  י˘  מˆר‡  „בר  „„ינ‡  ˜יי"ל   (‡)
מכיר˙ ˜ר˜עו˙8 – ‰וב‡ במ"מ ‰ל׳ ˘כנים פי"‚ ‰"„. ‰ר"י ברˆלוני – ‰וב‡ בטור ˘ם. ˘ו"ע ˘ם סנ"‚), ו‰ל‡ 

לנחל  ˘ער  פ˙ח  י˙רו.  פ׳  ע‰"˙  ‡מ˙  ˘פ˙  י˙רו.  פ׳ 
מע׳  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י‡  ור‡‰  וח"ב.  ח"‡  יˆח˜ 

בר מˆר‡.

"חמו„‰  ב˜יˆור  ‡מרו  ˘ל‡  מ‰  יומ˙˜  ועפ״ז   (2
˘‚נוז‰", ‡ל‡ "חמו„‰ ‚נוז‰ ˘‚נוז‰ כו'".

3) ‡בל ר‡‰ ב"ר פ"‡, „.

4) ו‡כן בס׳ מערכי לב ˘ם, ˘מטעם ז‰ ‡מר ‰˜ב"‰ 
ל‰ם  ‰˘יב  ול‡  ˙˘וב‰  ל‰ם  יחזיר  ˘‰ו‡  למ˘‰ 

בעˆמו, כי טענ˙ ‰מל‡כים ‰י˙‰ על מ˘‰ (‰לו˜ח).

טענו  ˘‰מל‡כים  מ‰  יו˜˘‰  לכ‡ו'  ˘עפ"ז  ‡ל‡ 
כ˙ב „‰˜ב"‰  ˘ם  לב  ובמערכי  למ˘‰,  ול‡  ל‰˜ב"‰ 
עפ"ז  ‡בל  מ˘‰.  כלפי  ר˜  ‰י‡  ˘טענ˙ם  ל‰ם  ‚יל‰ 
(ולכן  „ב"מ  „ין  עˆם  י„עו  ˘מ˙חיל‰  לומר  נˆטרך 
‰לו˜ח.  על  ˘‰ו‡  ענינו  כללו˙  י„עו  ל‡  ‡בל  טענו), 
˘טענו  ומ‰  י„עו  י"ל „י„עו ‚ם  ב‡מ˙  וז‰ ˆ"ע. ‡בל 
ˆריך  ˘סו"ס  כיון  ח„‡,  טעמים:  מ˘ני  ‰ו‡  ל‰˜ב"‰ 
לי  למ‰  מטר˙‡  ‰פוכי  ‡"כ  ל˘מים  ל‰חזיר‰  מ˘‰ 
לעכו"ם  ב„זבין  (מ˘‡"כ  וכעין ‰‡ „כ˙ובו˙ ˜י, ‡   –

 – ‰לו˜ח  ˘על  „‰חיוב  טעם,  ועו„  ב)).  ˘ם,  (ב"מ 
ע"פ  (‡בל  עוור  „לפני  ‰‡יסור  ‰מוכר  על  ‚ם  מטיל 
על ‰מוכר ‡יסור (‡ף  י˘  ז‰ ˆ"ע – „סו"ס ‡כן  טעם 
מטר˙‡  ‰פוכי  מ˘‡"כ  מˆר‡),  „בר  ‡יסור  ˘‡ינו   –

„טעמ‡ ˜מיי˙‡ – ˘‰ו‡ טרח‡ בעלמ‡).

5) ור‡‰ ל˜ו"˘ חי"ט ס"ע 55 ו‡ילך.

‰י‡  מ˘‰  ˙˘וב˙  ˘˙וכן  לומר,  ‡פ˘ר  לכ‡ו'   (6
˘‰˙ור‰ ‡ינ‰ ˘ייכ˙ ב˘מים בכלל, ובמיל‡ ‡ין בז‰ 
מˆר‡ וב"מ – ‡בל ר‡‰ ל˜מן בפנים ב˘ם ‰מפר˘ים, 
˘טענ˙ ‰מל‡כים ‰י˙‰ (ל‡ על חל˜ ‰פ˘ט, כ"‡) על 

חל˜ ‰סו„ ˘ב˙ור‰.

בספרים  ר‡‰   – ל˜מן  ˘‰וב‡ו  ב‰˙ירוˆים   (7
˘נסמנו לעיל ברי˘ ‰„ברים וב‰ער‰ 1.

במ״מ  מטלטלין". ‡בל  כ˙ב: "‡פי׳  ˘ם  בעיטור   (8
˘ם  לעיטור  ‰ח„˘  ˘ער  ור‡‰  ממטלטלי.  לבר  ˘ם: 

‡ו˙ ˜סח.

9) ל‰עיר ממ˘"כ בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡ (פ״„) ב˙י‡ור 
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כי ‰י‡ ˜יום  ל‰  י˘  ˘˙ור‰ „ין ˜ר˜ע  ז‰,  על  כ˙ב  ברי˙ ‡בו˙10  [בספר  ‰˙ור‰ ‡ינ‰ ˜ר˜ע9 
„בר  ‰י‡  עˆמ‰  ‰˙ור‰  „סוףŒסוף  ח„‡,  ב„בריו:  ˆ״ע  ‡בל  י„‰.  על  נבר‡  ו‰עולם  ‰עולם 
ול‡  ‰˙ור‰  ב˘ביל  נבר‡  ‰עולם  ו˙ו,  ‰עולם.  ˜יום  ‰ו‡  י„‰  ˘על  נפ˜"מ  ומ‡י  ‰מטלטל, 
עי˜ר ‰˙ור‰  ל‡  ו˜יום ‰עולם ‰ו‡  ברי‡˙  י„‰ ‰ו‡  ˘על  ז‰  ˘לי˘י',  ב‰  ועו„  ח"ו.  ל‰יפך, 

˘‰י‡ חכמ‰ עיל‡11‰].

(ב) ˜יי"ל „„ינ‡ „בר מˆר‡ ‰ו‡ ר˜ במכיר‰ ול‡ במ˙נ‰ (ב"מ ˘ם, רע"ב. רמב"ם ˘ם פי"‚ ‰"‡. 
טו˘ו"ע ˘ם סנ"„), ו‰ל‡ ‰˙ור‰ ני˙נ‰ במ˙נ‰.

לו  ‡˘ר  ‚„ול  ‚וי  ״מי  ז)   ,„ (ו‡˙חנן  כמ˘״נ  ל‰˜ב״‰,  ˜רובים  ב‚„ר  ‰וו  י˘ר‡ל  בני   (‚)
מי"„.  פ"‚  (‡בו˙  למ˜ום״  ״בנים  ‰ם  ‰ל‡  י˘ר‡ל  בני  כן,  על  י˙ר  ו‡ף  ‡ליו״,  ˜רובים  ‡ל˜ים 
[כ‚ירס˙ ‰ב‰"‚  מˆר‡  חל „ינ‡ „בר  ל‡  ו‰ל‡ ˜יי"ל „על ˜רובים  כבŒכ‚).   „ ˘מו˙   .‡ י„,  ר‡‰ 

(‰וב‡ בב״י – ב˘ם ‰ר״ן – לטור חו״מ ˘ם „״‰ ו‡פילו. „״‰ וכ˙ב עו„) ב˘"ס ב"מ ˘ם, „״˜רוב ו˙״ח 

לי˙ ב‰ו מ˘ום „ינ‡ „ב״מ״], וכן (ועל ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰) על בנים (˙˘וב˙ ‰רי״ף ‰וב‡ ב˘טמ״˜ 
לב״מ ˘ם12).

במ„ר˘  ומבו‡ר  ‰‡ל˜ים״,  ״‡י˘  ˘‰י'   (‡  ,ˆ ˙‰לים  ברכ‰.  (ר"פ  נ‡מר  רבינו  מ˘‰  על   („)
ולמעל‰ ‰‡ל˜ים״,  מחˆיו  ולמט‰ ‡י˘  ״מחˆיו  מזמור ˆ13)  (ב‡בער)  ˙‰לים  מ„ר˘   .„ פי״‡,  („ב״ר 

ו‡״כ ‰רי ‚ם מ˘‰ רבינו ‰י' ״בר מˆר‡״ ל˙ור‰ ‡˘ר ב˘מים.

(˘ב˙  חז״ל  ע„ ‰ערב״ ‡מרו  מן ‰ב˜ר  מ˘‰  על  ״ויעמו„ ‰עם  י‚)  יח,  (י˙רו  על ‰פסו˜   (‰)
במע˘‰  ל‰˜ב"‰  ˘ו˙ף  נע˘‰  ו״כ‡ילו  ל‡מי˙ו״  ״„ן „ין ‡מ˙  רבינו ‰י‰  ˘מ˘‰  ו˘״נ),  י, ‡. 

מˆר‡  „בר  „ינ‡  בז‰  חל  ל‡  ‰מוכר  ˘ל  ˘ו˙פו  ‰ו‡  ‰לו˜ח  ˘‡ם  ˜יי"ל  ו‰ל‡  בר‡˘י˙". 
(רמב"ם ˘ם פי״ב ‰״‰. ר‡״˘ ב״מ ˘ם סל״‡. נמו˜״י ˘ם. טו˘ו״ע ˘ם סמ״ט)14.

מ˘‰ "‡י˘ ‰‡ל˜ים"  מˆ„ ‰יו˙  ˘ני ‰˙ירוˆים ‰‡חרונים –  על  ל‰˜˘ו˙  י˘  לכ‡ו'  ו‰נ‰ 
‡ו מˆ„ ‰יו˙ו ˘ו˙ף, „לכ‡ו' ‡ין בז‰ ליי˘ב כי ‰ל‡ ‡ין ‰כי נמי „"מ˘‰ ˜יבל ˙ור‰ מסיני" 
לכל15  ‡ל‡  לעˆמו  ר˜  ˜יבל‰  ל‡  ‡בל  לי"),  נו˙ן   ‰˙‡˘ "˙ור‰  ב˘ב˙:  ובסו‚יין  מ״‡.  פ״‡  (‡בו˙ 

י˘ר‡ל16, ומ‰ נ‡מר על ˘‡ר כל י˘ר‡ל ‡מ‡י ‰יו ע„יפים על ‰מל‡כים לזכו˙ ב˙ור‰. וכבר 

ירי„˙ ‰˙ור‰ מחכמ‰ עיל‡‰ ‡ל ‰עולם ״ומ˘ם נסע‰ 
ויר„‰ כו׳״.

10) ‰נ"ל ‰ער‰ 1.

11) „˜יום ‰עולם ‰ו‡ ר˜ בחינ˙ ‡חוריים ˘ב‰ ול‡ 
ובכ"מ).  זמירו˙.  „ו„   ‰"„ ˜ו"‡  (˙ני‡  פנים  בחינ˙ 

ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 33.

נוט‰  ‰„ע˙  ולז‰  ס˜״ל:  ˘ם  חו״מ  וב˘״ך   (12
לכ‡ור‰, וˆ״ע.

ו˙יב״ע  ב˙״י  (וע„״ז  ‰‡זינו  ר״פ  ספרי  ור‡‰   (13

˘ם. ˙נחומ‡ ˘ם ב): מ˘‰ ˜רוב ל˘מים.

 (‡ ˜טז,  (זבחים  „מ"„  ‡ליב‡  ‰ו‡  ז‰   ıירו˙  (14
י˙רו ˜ו„ם מ"˙ ב‡ (כמ"˘ בספר ב‡ר יˆח˜).

למ˘‰ ‡ל‡  ˘ני˙נ‰  מפילפול‡ „‡וריי˙‡   ıחו  (15
˘נ‰‚ ב‰ טוב˙ עין ונ˙נ‰ לי˘ר‡ל (נ„רים לח, ‡).

ל˘מים  מˆר‡  בר  ˘‰‡„ם  לומר  „‡ין  ופ˘וט   (16
״מן  מורכב  ˘‰ו‡  ז‰  מˆ„  מ‰מל‡כים)  (יו˙ר 
(„) „ברים  וב‚׳  ח),  פי"ב,  י‡.  פ"ח,  (ב״ר  ‰עליונים" 
 .‡ טז,  (ח‚י‚‰  ‰˘ר˙  למל‡כי  „ומ‰)   – (ר˜  „ומ‰ 

‡„ר"נ פל"ז, ב. ב״ר פ״ח ˘ם).

מעדני יום טוב כד

י˘ר‡ל,  בני  (‚ירו˙)  ו)לטביל˙  מזבח13  (לבני˙  בנו‚ע  ˆ"ע  ע„יין  ˘ב˙12. ‡מנם  „וח‰  ו˙מי„ 
˘‡ין ז‰ ענין ˜רבן ˆיבור.

ב
יוסיף לפלפל ‡י מˆינו לפר˘ ב„ברי מ"„ ז‰ – „ל‡ ‰י˙‰ ‰טביל‰ ב˘ב˙

‡מנם, ע„יין י˘ לפלפל בכ"ז ‡י ˜ו˘י‡ זו במ˜ומ‰ ‡ו ל‡ו. „‰נ‰, ברמב"ן ע‰"˙ (מ˘פטים 
˘ם, ‡)14 פי' „ברי ר' יוסי ב"ר י‰ו„‰ "בו ביום נע˘ו כל ‰מע˘ים" – "כלומר בו ביום ל‡חר 

מ˙ן ˙ור‰", ‰יינו ב˘ביעי בסיון [וז‰ו ל˘יט˙ו (וכ"כ בעו„ מפר˘ים (ר‡ב"ע (˘ם וי˙רו כ, כ‡), 
ו‰„ינים  על ‰ס„ר,  נ‡מרו  ומ˘פטים)  ˘‰פר˘יו˙ („י˙רו  ˘ם)15)  מ˘פטים  ועו„  ר˘ב"ם, ‡ברבנ‡ל 

 '‰ י˘ר‡ל "כל ‡˘ר „בר  ביום ‡מרו  ובו  ע˘‰"„,  מ"˙ ‡חרי  ביום  נ‡מרו  מ˘פטים  „פר˘˙ 
נע˘‰" (מ˘פטים ˘ם, ‚), וביום ‰מחר˙ (ב˘ביעי בסיון) – "וי˘כם (מ˘‰) בב˜ר ויבן מזבח ‚ו' 
ויזבחו ‚ו' וי˜ח ספר ‰ברי˙ ‚ו' וי‡מרו ‚ו' נע˘‰ ונ˘מע וי˜ח מ˘‰ ‡˙ ‰„ם ויזרו˜ על ‰עם 

‚ו'" (˘ם, „ ו‡ילך)].

ביום  בו  ‰מע˘ים  ‡לו  „"כל  ˘‰„יע‰  מפור˘  י)16  יט,  (י˙רו  טוב  ל˜ח  „במ„ר˘  ‡יבר‡, 
ר'  ˘ל „ברי  פ˘טו˙ ‰פירו˘  וכן ‰י‡  ע˘ר˙ ‰„ברו˙17,  מ"˙ ˜ו„ם  יום  בבו˜ר  נע˘ו", ‰יינו 
‰מכיל˙‡  „„ברי  ‰‰מ˘ך  בכל  נזכר  ל‡  (ו‰רי  ‰י„וע  ביום  ˘מ˘מעו  נע˘ו",  ביום  "בו  יוסי 

˘ם – ‰יום ˘ל‡חרי מ"˙).

מי‰ו ‡ולי י˘ ליי˘ב ‰˜ו˘י‡ ב„רך ‡חר˙, „בפ˘טו˙ י"ל ˘ר' יוסי ב"ר י‰ו„‰ (במכיל˙‡) 
‡זיל ל˘יט˙ ‰מכיל˙‡ במ˜ום ‡חר (ב˘לח טז, ‡)18 ˘˘˘י בסיון חל ב˘˘י ב˘ב˙ (וכן מפור˘ 
ב˘ב˙  („לכו"ע  ‰˘"ס  כ˘יט˙  ול‡   – ב˘ב˙)  ˘˘י  ביום  ‰י'  ˘מ"˙  (רפמ"ו)19  „ר"‡  בפר˜י 

ני˙נ‰ ˙ור‰).

 .  . ע˘ר˙ ‰„ברו˙  ל‰„י‡ "˘ב˙ ˜בלו  ˘ם ‡˘כחן  טוב  ל˜ח  ז‰ ‡ינו, „במ„ר˘  ‚ם  ‡בל 
ו‰ז‡‰  טביל‰  ע"י  י˘ר‡ל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡  ˘ל‡ ˜יבלו  כו'  מזבח  ובנ‰  בב˜ר  מ˘‰  ו‰˘כים 
. . וכל ‡לו ‰מע˘ים בו ביום נע˘ו", ‰רי מפור˘ ˘"כל ‡לו ‰מע˘ים" נע˘ו ביום ‰˘ב˙20.

ב‚„ר ˜רבן  ˘‰˜רבנו˙ ‰יו  מוסיף  ˘ם  וב˙ו"˘   (12
‰רמב"ם  מל˘ון  ול‰עיר  ע"˘.  ˜בוע).  (˘זמנו  ˆיבור 
כל  י„י  על  עולו˙  ויעלו   . ˘נ‡מר.  "ו˜רבן   ‚"‰ ˘ם 

י˘ר‡ל ‰˜ריבום".

מזבח  לבנו˙  ˘‰ו˙ר  ‰טעם  ˘ם  ˙ו"˘  ור‡‰   (13
ב˘ב˙.

14) ור‡‰ ‚ם פי' "ז‰ ינחמנו" למכיל˙‡ על ‡˙ר.

15) ור‡‰ ‚ם ˙יב"ע ˘ם.

˘ם  מ˘פטים  ˙ו"˘  ור‡‰   – ב‡ורך.  ע"˘   (16

במילו‡ים סכ"ז.

על  מרכב˙ ‰מ˘נ‰  ור‡‰  ˘ם.  טוב  בל˜ח  כ"‰   (17
‰מכיל˙‡ ˘ם. ו‡כ"מ.

18) ור‡‰ ‚ם ˘ב˙ פז, סע"‡.

19) ור‡‰ ˘ם פמ"‡ ובר„"ל ˘ם (‡ו˙ ל‰).

20) ול‰עיר ממ„ר˘ ל˜ח טוב בפסו˜ ˘ל‡ח"ז (יט, 
י‡), ˘מע˙י˜ ל˘ון ‰מכיל˙‡ (˘ם) "ז‰ יום ˘˘י ˘בו 
 ˙ˆ˜ ומ˘מע  ‰˘ב˙",  ביום  (ומוסיף)  ‰˙ור‰  ני˙נ‰ 

˘מפר˘ כן במכיל˙‡ ˘ם.



כגמעדני יום טוב

לברי˙ ול‰ס˙ופף ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰ וי˜בל עליו עול ˙ור‰ ˆריך מיל‰ וטביל‰ ו‰רˆ‡˙ ˜רבן 
כו'. ע"כ. 

ולכ‡ו' י˘ ˙מי‰‰ רב‰ ב‚ירו˙ י˘ר‡ל זו, „‰נ‰ במכיל˙‡ (י˙רו יט, י) ‡˘כחן ‚בי "וי˘לח 
‡˙ נערי בני י˘ר‡ל . . וי˜ח מ˘‰ ‡˙ ‰„ם ‚ו'" „ס"פ מ˘פטים, „ל„ע˙ ר' יוסי ברבי י‰ו„‰ 
˙ור6‰, ‰יינו „‡י‰ו  ביום „מ˙ן  ביום" ‰יינו  "בו  ˘בפ˘טו˙  כל ‰מע˘ים"5,  נע˘ו  ביום  "בו 
לטבול8  י˘ר‡ל  ‰ו˙רו  כיˆ„  ל„י„י'  וˆ"ע  „מים)7,  (ו‰רˆ‡˙  בנ"י  טביל˙  ‰י˙‰  ˘בו  ס"ל 
˙ור‰  ני˙נ‰  ב˘ב˙  עלמ‡  סע"ב)9 „ל"כולי  (פו,  ב˘ב˙  ‚רסינן  כבר  ז‰, ‰ל‡  ביום  ‚ירו˙  ל˘ם 
˘‡ין  ס"„)  סרס"ח  (יו"„  ו˘ו"ע  ‰"ו10)  ˘ם  ‡יסו"ב  (‰ל'  ברמב"ם  ‰י‡  פסו˜‰  ו‰לכ‰  לי˘ר‡ל", 
פז,  במר‰ (˘ב˙  ˘ב˙  על  נˆטוו  וכבר  ב)).  ˘ם (מו,  ביבמו˙  יוסי  ר'  ב˘ב˙ (כ„ע˙  מטבילין ‚ר 
רי˘ ע"ב. ירו˘למי ביˆ‰ פ"ב ‰"‡. ר˘"י ב˘לח טו, כ‰. מ˘פטים כ„, ‚. ו‡˙חנן ‰, יב) ‡ו ב‡לו˘ (ירו˘למי 

ביˆ‰ ˘ם. ס„ר עולם פ"‰. ועו„).

ועיי' בב"ח לטיו"„ (˘ם „"‰ וכל עניניו ˜רוב לסופו) ˘˙מ‰ על ‰רי"ף ר‡"˘ וטור, ˘‰˘מיטו 
„ין ‡יסור טביל˙ ‚ר ב˘ב˙, וכ˙ב ˘ס"ל ˘‡ין בז‰ מ˘ום ˙י˜וני ‚בר‡ כיון „"נר‡‰ כמי˜ר" 
(כ‰‡ „ביˆ‰ (יח, סע"‡) לענין ‰י˙ר טביל‰ מטומ‡‰ ב˘ב˙. ול‡ ס"ל ל‰ב"ח כחילו˜ ‰˙וס' 
לומר "נר‡‰  ˘ייך  ‚ר ‡ין  ט‰ר‰, „בטביל˙  לטביל˙  ‚ירו˙  טביל˙  בין  ˘ם)  ביבמו˙  ˙˜וני   ‰"„)

‚ר  ל‰טביל  לכ˙חיל‰  ˘מו˙ר  ב‰"‚  ב˘ם  בסמ"‚  ˘כ"כ  ‰ב"ח  ומסיים  עיי"˘),  כמי˜ר". 
ו‰˘ו"ע „‡ין  פס˜ ‰רמב"ם  לפי  טוב‡  עˆ"ע  מי„י, ‡בל  ול‡  ל‡ ˜˘י‡  ול„בריו ‡כן  ב˘ב˙. 

מטבילין ב˘ב˙, כנ"ל.

וב‡מ˙, במרכב˙ ‰מ˘נ‰ על ‰מכיל˙‡ (י˙רו ˘ם, י)11 כבר ‰˜˘‰ כעין ז‰ ב„ע˙ ר' יוסי ב"ר 
י‰ו„‰, „ˆ"ע ‡יך (בנ‰ מזבח ו)‰˜ריב ˜רבנו˙ ב˘ב˙. ו˙ירı „ריבר"י ס"ל „עולו˙ ˙מי„ ‰יו 

וראה  הכתובים.  (כפשטות  מ"ת  לאחרי  נאמרה  משפטים,  דס"פ  שהפרשה  להלכה  ס"ל  שהרמב"ם  י"ל  לכאו'   (*

בפיה"מ  אבל  ס"ה).  לקמן  (וראה  הגירות  ו)גמר  הדם  (הרצאת  הי'  ואז  הספרדים),  חכמי  שיטת  דכ"ה  שם  אברבנאל 

(שצוין לעיל הערה 2), ש(גם) הקרבן הי' קודם מ"ת. וראה פי' ר"א בן הרמב"ם משפטים שם. ואכ"מ.

בסיון,  בחמי˘י  כ"ז  ‰י'  ‰˙ם  ל˙"˜  מ˘‡"כ   (5
‰„מים  וזר˜  ‰˜רבנו˙  ו‰˜ריב  מזבח  מ˘‰  בנ‰  ˘‡ז 
‚ם  ור‡‰   .‡ (פח,  ˘ב˙  במס'  ב˘"ס  מוב‡  (וכן  כו' 
ח‚י‚‰ ו, ‡ ובר˘"י ˘ם „"‰ י˘נ‰ (ו˙ו„"‰ ר"ע – ˘ם 
ע"ב)), וכ"כ ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰ (מ˘פטים כ„, 

„. ור‡‰ ‚ם ר˘"י י˙רו יט, ‡)).

6) עיין בז‰ עו„ ל˜מן ס"ב.

‰ז‡‰"  ל˜בל  "כ„י  ‰י˙‰  ˘‰טביל‰  „כיון   (7
˘‰י˙‰  מס˙בר  ˘ם),  יבמו˙   – ‰ז‡‰  „‡ין  (˙ו„"‰ 
(כנ"ל  ‰רמב"ם  לפמ"˘  [מ˘‡"כ  ל‰‰ז‡‰  בסמיכו˙ 
˘ז‰  ‚ו'",  וכבסו  ‚ו'  מ"ו˜„˘˙ם  ˘נלמ„   (3 ‰ער‰ 
‰י' ביום „' וביום ‰' (מכיל˙‡ י˙רו ˘ם) – ל‡ ‰י˙‰ 

‰טביל‰ ב˘ב˙*].

ובכל ‡ופן, ‚ם ‡˙"ל ˘‰טביל‰ ‰י˙‰ לפנ"ז, סו"ס 
נכנסו לברי˙ ב"‡ו˙ו יום" ˘‡ז ‰י˙‰ "‰רˆ‡˙ „ם"* 
מ˘ום  בז‰  וי˘  ע"˘),  "‰ז‡‰".  ע"י   – ˘ם  (וב˙וס' 

"˙י˜וני ‚בר‡" (ר‡‰ ל˜מן סעיף ‚).

ומסו‚י‡   ‰"„)  ‡ פו,  ל˘ב˙  ח˙"ס  מחי'  ל‰עיר   (8
זו).

9) ור‡‰ ס„ר עולם ספ"‰.

10) ור‡‰ ל˜מן בפנים רי˘ ס"‚.

11) ור‡‰ ˙ו"˘ ˘ˆויין ב‰ער‰ 16.

מעדני יום טוב י

עמ„ו ע"ז מפר˘ים ו˙ירˆו ל˘ני ‰‡ופנים. „ל‰˙ירוı ˘‰ו‡ מ˘ום "‡י˘ ‰‡ל˜ים", י"ל „כל 
‰כבו„״  כס‡  מ˙ח˙  ״‚זורו˙  כולן  י˘ר‡ל  נ˘מו˙  ˘‰רי  ל˙ור‰,  מˆר‡  בני  ‰ם  י˘ר‡ל  בני 
י˘ר‡ל  כל  ‰יו  ˙ור‰  מ˙ן  „ב˘ע˙  י"ל  ˘ו˙פו˙  מ˘ום  ˘‰ו‡   ıול‰˙ירו רע"ב17).  כט,  (זח״‚ 

˘ו˙פים ל‰˜ב"‰, ˘כן כבר ˜בלו מˆו˙ ˘ב˙ במר18‰ (˜ו„ם מ˙ן ˙ור‰), ו‡מרו רז"ל19 "כל 
בר‡˘י˙".  במע˘‰  ל‰˜ב"‰  ˘ו˙ף  נע˘‰  כ‡ילו  וכו'  ויכולו  ו‡ומר  ˘ב˙  בערב  ‰מ˙פלל 

ומע˙‰ כל ‰˙ירוˆים עולים יפ‰.

„נמˆ‡  כ‡ן  י˘  רב˙י  פלי‡‰  כי  ‰‡מורים,  ‰˙ירוˆים  חמ˘˙  בכל  ˆ"ע  „ע„יין  ‡יבר‡, 
עˆמו  רבינו  מ˘‰  במענ‰  בסו‚יין  מוזכר  ‡ינו  מ‰ם  ‡ח„  „‡ף   – ‰ספר  מן  חסר  ‰עי˜ר 
וי˘ר‡ל  מ˘‰  מ‰יו˙  (מ„ין ˜רוב,  ˘ל˘˙ ‰˙ירוˆים ‰‡חרונים  ˙וכן  ו‡„רב‰:  למל‡כים20. 
"˘כנים" ‚"כ, ומ„ין ˘ו˙ף) ‰ו‡ לכ‡ו' ל‰יפך מטענ˙ מ˘‰ רבינו ‚ופ‡ ‰מבו‡ר˙ בסו‚יין, 
„‰ל‡ ב˙ירוˆים ‡לו מו„‚˘ ע„ כמ‰ מ˘‰ (וכל ‡ח„ מי˘ר‡ל) ˜רוב ל‰˜ב״‰, ˘˘ייך ‰ו‡ 
לירי„‰  ˜˘ור‰  ˘‰˙ור‰   – ל‰יפך  ‰י‡  בסו‚יין   ‰˘‚„‰‰ ו‡ילו  ל‰˜ב״‰;  ו˘ו˙ף  ל˘מים 
למˆרים וכו', ‰יינו ˘‰מענ‰ ב‚מר‡ מבט‡ ומ„‚י˘ ‡˙ ‰‚˘מיו˙ ˘ל ‰לו˜ח, ע„ ל״˜נ‡‰״, 

"יˆר ‰רע" וכו'.

על  ˘‰י‡  על ‰˜ו˘י‡ ‰כללי˙ ‰נ״ל  ˘ני ‰˙ירוˆים ‰ר‡˘ונים (נוסף  על  ל‰˜˘ו˙  י˘  ‚ם 
כל חמ˘˙ ‰˙ירוˆים):

כי ‰‡ „במטלטלין  טוב‡,  ול‡ ˜ר˜ע ˜˘‰  מטלטלין  מ˘ום „‰וי  ˘‰ו‡  ב˙ירוı ‰ר‡˘ון 
סמוכו˙  ˘„ו˙יו  ˘י‰יו  ‰ו‡  מˆר‡  „בר  „ינ‡  ˘טעם  מ˘ום  ז‰  ‰רי  מˆר‡  „בר  ל„ינ‡  לי˙‡ 
ול‰בי‡  ‡חר  במ˜ום  ל˜נו˙  ‡„ם  יכול  „מטלטלין  במטלטלין,  מ˜ום  לו  ‡ין  ‡כן  וז‰  לזו  זו 
ל‰˘י‚ו  ‡פ˘ר  ˘‡י  „בר  ‰י‡  ‰˙ור‰   – ז22‰  לטעם  מ˜ום  ‡ין  ל˙ור‰  בנו‚ע  ‡בל  למ˜ומו21. 

17) ור‡‰ ‰נסמן בנˆוˆי ז‰ר לזח״‡ ˜י‚, ‡.

18) סנ‰„רין נו, ב.

19) ˘ב˙ ˜יט, רע״ב.

למ˘‰  ‰˜ב״‰  ˘‡״ל  „בז‰  במפר˘ים,  ומ"˘   (20

בפנים)  („לעיל  ל˙˘וב‰  רמז  כבו„י״  בכס‡  ״‡חוז 

„נ˘מו˙ ‚זורו˙ מ˙ח˙ כס‡ ‰כבו„ – ‡ינו מובן, ˘‰רי 

במפר˘ים  מ״˘  ור‡‰  לז‰.  רמז  כל  ‡ין  מ˘‰  ב„ברי 

‰נ״ל – ע״„ ‰פלפול – בכמ‰ ˙ירוˆים „לעיל.

״„„ו˜‡  ס˜ˆ״ז)  ˘ם  (חו״מ  בסמ״ע  ומ״˘   (21

ול‡  כו׳  מˆרנו˙  „ין  ˙˜נו  עולם  ˜נין  ˘‰ו‡  ב˜ר˜ע 

‰˘ו˙פין  מן  ˘‡׳  ‡יירי  ˘˘ם  לפי  ‰יינו   – ב‰ני״ 

בפנים.  ‰מבו‡ר  טעם  ˘ייך  ל‡  ובז‰  למכור  רוˆ‰ 

‡יירי  ˘ב˘ו״ע  לטור)  בפרי˘‰  (וכן  „מפר˘  ו‰‡ 
בנ„ון „˘ו˙פו˙* – י"ל, כי בל‡״‰ פ˘וט ˘‡ין ˘ייך 

במטלטלין „„ב״מ מטעם ‰מבו‡ר בפנים.

22) ו‡ין ל‰˜˘ו˙ „‡״כ ˘וב בטל ‰„ין „בר מˆר‡, 
˘‰רי „ינ‡ „ב״מ ‰ו‡ ר˜ ‡ם ‰לו˜ח יכול ל˜נו˙ ˘„‰ 

במ˜״‡ – 

פ˘יט‡  ‰˘מים  על  ‰ו„ך  ˙נ‰  ‰מל‡כים  ב˜˘˙  כי 
ב.  (כ‚,  ˙זריע  בל˜ו"˙  כמ״˘  ר˜  ˘˙‰י'  „‰יינו 
‰לימו„   - ו‡ילך))  ˙˜ל‡  ע׳  ב׳  כרך  (˘ם  וב‡ו‰״˙ 
˙נ״ך  בלימו„  ע˙‰  ו‰ו‡  יˆיר‰,  ‰מל‡כים)  ב(עולם 
וכו'),  ˘לו  ו‰˘״ס  ˙נ״ך  (לי˜וטי  בכ˙‰‡ריז״ל  ורז״ל 
ב‚וף  נ˘מו˙  בנ״י  ‚"כ  ילמ„ו‰  כז‰  ב‡ופן  ו(ר˜) 
י„וע‰  (למט‰  כי  ב˘מים  עי˜ר‰  ‡ז  ‡בל  בעו‰״ז, 

*) ובפרט שבמקור הדין (הנסמן לעיל בפנים) לא נזכר שאיירי בנדון דשותפות. וראה השקו"ט בב״י לטור שם ד"ה 

אבל לא במטלטלין.



יאמעדני יום טוב

במ˜ום ‡חר23.

וב˙ירוı ‰˘ני ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‰˙ור‰ מ˙נ‰ ‰י‡ ובמ˙נ‰ לי˙‡ „ין בר מˆר‡ – ˜˘‰ „‰ל‡ 
״˙ור‰   („ ל‚,  (ברכ‰  כ„כ˙יב  ״ירו˘‰״  ב‰  נ‡מר  „פעמים  ל˘ונו˙,  ˘ל˘  מˆינו  ל˙ור‰  בנו‚ע 
‚ם  מˆינו  ופעמים   .[(‡ נט,  סנ‰„רין  (ר‡‰  ל„ינ‡  מז‰  י˘  [ונפ˜ו˙‡  ו‚ו׳״  מור˘‰  מ˘‰  לנו  ˆו‰ 
˘‰י‡ ״מכיר‰״, כמ‡מר רז״ל (˘מו״ר פל״‚, ‡)24 ״‡מר ‰˜ב״‰ לי˘ר‡ל מכר˙י לכם ˙ור˙י כו'״. 
ופעמים נמי ‰י‡ ״מ˙נ‰״, כמ‡מר רז״ל (ברכו˙ ‰, ‡)25 ״‚׳ מ˙נו˙ טובו˙ נ˙ן ‰˜ב״‰ לי˘ר‡ל כו' 
˙ור‰ כו'״. וכנוסח ‰˙פל‰: זמן מ˙ן ˙ור˙נו26. ו˘ל˘ ל˘ונו˙ ‡לו מורו˙ על ˘ל˘˙ ‰‡ופנים 
˘ב˘ייכו˙ ‰˙ור‰ לבני י˘ר‡ל, כמבו‡ר בכמ‰ מ˜ומו˙27. ו‡״כ, כיון ˘י˘ ב˙ור‰ ‚ם ‚„ר ˘ל 
מ‰‡ „מ˙נ‰  ˘כן  [ובמכל  ˘ב‰  מחמ˙ ‰מכר  מˆר‡  ˘ייך „ינ‡ „בר  ב‰  ˘וב ‚ם  ״מכר״, ‰רי 
˘י˘ ב‰ ‡חריו˙ י˘ ב‰ „ינ‡ „ב"מ28. ו‚ם לפמ״˘ ‰ר˘ב"ם (ב"ב נ‡, ‡ „״‰ ‰״‚ במס׳. ור‡‰ ˙ו„״‰ 
ולמ‰ ˜י„ו˘ין כו, ‡) „‰יכ‡ ˘כ˙ב ב˘טר ל˘ון מכר ומ˙נ‰ לי˙ ב‰ „ינ‡ „בר מˆר‡ – ‰רי מפור˘ 

˘ם ‰טעם כי ״במ˙נ‰ בי˜˘ לי˙נ‰ לו ולמ‰ כ˙ב לו בל˘ון מכר כ„י ליפו˙ כחו״, ‡בל ב˙ור‰ 
‰רי י˘נם ב׳ ענינים ו‡ופנים נפר„ים „מכר ומ˙נ‰, ומˆ„ ‰מכר ˘ייך בז‰ „„ב"מ].

לטענ˙  ‰מענ‰  לב‡ר  ˙ירוˆים  ˘ני  עו„  מˆינו  ‰נ"ל  ‰˙ירוˆים  חמ˘˙  מלב„  וב‡מ˙, 
‰מפר˘ים  בי‡ור  ב‰˜„ים  ו‰ו‡,  ‰‚מר‡.  לל˘ון  ‚ם  ‰מ‰  מ˙‡ימים  לכ‡ו'  ‡˘ר  ‰מל‡כים, 
(‡ל˘יך ל˙‰לים מזמור ח. ח„‡״‚ ˘ב˙ כ‡ן. ועו„29) ˘טענ˙ ‰מל‡כים ‰י˙‰ על חל˜ ‰סו„ ˘ב˙ור‰. 

˘ב˙ור‰,  (ו‰ע˘י')  ‰פ˘ט  לחל˜  ˘ייכו˙  כל  ל‰ם  ˘‡ין  יו„עים  ‰מל‡כים  „‚ם  פירו˘, 
וממיל‡, טענ˙ם מ„ינ‡ „בר-מˆר‡ ‰י˙‰ על חל˜ ‰סו„. ומע˙‰ י˙חוור ‰מענ‰ לטענ˙ם:

כי ‡ם  מכוונים  בטענ˙ם ‡ינם  ו‰מל‡כים  כול‰,  כל ‰˙ור‰  ני˙נ‰  י˘ר‡ל  ˘לבני  כיון  (ו) 
מˆר‡״  מ˘ום „ינ‡ „בר  ב‰  לי˙  ל‡ח„  נכסיו  כל  חל˜ ‡ח„ – ‰רי „ינ‡ ‰ו‡ „״מכר  ל˜בל˙ 
ו‡ילו  לנכס ‡ח„  ר˜  כ˘בר ‰מˆר‡ ‰ו‡  כי  סל״ו),  ˘ם  טו˘ו״ע  פי״ב ‰״ו.  ˘ם  רמב״ם  ב.  (ב״מ ˜ח, 

‰לו˜ח ˜נ‰ ‚ם ˘‡ר ‰נכסים, ‰לו˜ח ע„יף עליו.

 ˙‡ ˆריך  ‰מˆרן  ‰י'  ˘‡ם  „˜יי"ל  ‰מל‡כים,  „חיי˙  פיו  על  ליי˘ב  מˆינו  נוסף  ו„ין  (ז) 
„בר  „ינ‡  חל  ל‡  ˘ע˙‡״,  לי'  ˘״„חי˜‡  מ˘ום  ‡ו˙‰  ˆריך  ו‰לו˜ח  ל‰רווח‰,  ר˜  ‰˜ר˜ע 

‚ם  ‡ם  ו‡פילו  מ‰ו˙‰.  ול‡  ‰רוחניו˙  מˆי‡ו˙  ר˜ 
‰בנ˙‰  יו˙ר  ˜ל  בכ״ז)   – ‰מל‡כים  עם  י˘˙וו  בז‰ 
לי‚יע‰  יˆטרכו  ובנ״י  רוחניים,  יו˙ר  ˘‰ם  למל‡כים, 

יו˙ר (ולמ˘לים מ‰‚˘ם – „ו‚מ˙ ˜ני˙ במ˜״‡).

ב˘מים  ״ל‡   – למט‰  ˙ור‰  ˘ני˙נ‰  ל‡חר  כי   (23
‰י‡״ (ב"מ נט, ב).

כמ„˙  ˘ל‡  ור‡‰  ב‡   :‡  ,‰ ברכו˙  ור‡‰   (24
‰˜ב״‰ כו׳ ‡„ם מוכר חפı כו'.

25) ור‡‰ ב״ר פ״ו, ‰: ‚׳ „ברים נ˙נו מ˙נ‰ לעולם. 
˘ם  וע„״ז  לו.  נ˙נ‰  במ˙נ‰   :‡ פכ״ח,  ˘מו״ר  ור‡‰ 

פל"‚, ב. ור‡‰ ˘ב˙ ˜‰, ‡: ‡נ‡ . . י‰בי˙.

26) ר‡‰ ‰מ˘ך וככ‰ ˙רל״ז פע"‡: וי"ל מ˙ן ˙ור‰ 
ברכ˙ ‰˙ור‰  לנוסח  בנו‚ע  ˘ב˙ור‰.  מ˙נ‰  בחי׳  ‰ו‡ 

– ר‡‰ ל˜ו״˘ חי"‚ ע׳ 115 ‰ער‰ 23.

פס״ו.  ˘ם  וככ‰  ‰מ˘ך  ב‡רוכ‰:  בכ״ז  ר‡‰   (27
˙ור‰ ˆו‰   ‰"„ פ"‚.  ˙ר"ל  רוח ‰מו˘ל  סח. „"‰ ‡ם 
ו‡ילך  פ״„  ˙רˆ״‰  ‰מו˘ל  רוח  ‡ם   ‰"„ ˙רנ״„. 
ˆו‰  ˙ור‰  „״‰  ו‡ילך).   ‡ ˘ס‡,  ח״ב  ˜ונט׳  (ס‰״מ 

˙˘״ב. ל˜ו״˘ ˘ם ס״ב ו‡ילך.

„לי˙‡  ‰„ין  במ˜ור  בפנים  לעיל  ב‰נסמן  ר‡‰   (28
„„ב"מ במ˙נ‰.

29) ור‡‰ בכמ‰ מ‰ספרים ˘נסמנו ב‰ער‰ 1. ור‡‰ 

‰טעם „‡יסור טביל˙ ‚ר ב˘ב˙ 
ל‡ ‰י' ˘ייך ב‚ירו˙ י˘ר‡ל במ"˙

˘ב˙  ‚ר  טביל˙  ב‡יסור  יפלפל   / ב˘ב˙  ‰י˙‰  י˘ר‡ל  „טביל˙  למ"„  „‡יכ‡  יוכיח 
„ין  ב‚„ר  יסו„  יח„˘   / ‰˙ור‰  ˜בל˙  ˜ו„ם  י˘ר‡ל  בטביל˙  ‚ם  ˘פיר  ‡י˙‡  „לכ‡ו'   –
י˘ר‡ל  ל‚„ר  ‰‡ומ‰  לכניס˙  ל„ורו˙  ‚יור  בין  ˘פיר  יחל˜  ועפ"ז  „‚ר,  מˆוו˙"  "˜בל˙ 

בע˙ מ"˙

 ◇ 

‡
י˜˘‰ ‡מ"„ „טביל˙ ‚ירו˙ „י˘ר‡ל ‰י˙‰ ביום מ"˙, מ‰‡ „˜יי"ל „‡ין מטבילין ‚ר ב˘ב˙

˙ח˙  וכניס˙ם  נח  בני  מכלל  י˘ר‡ל  בני  „יˆי‡˙  ‡–ב)  (מו,  ביבמו˙  ‰˘"ס  סו‚יי˙  י„וע‰ 
במ˙ן  לברי˙  כניס˙ם  ‚בי  רע"‡) ‡י˙‡1  (ט,  כרי˙ו˙  וב˘"ס  ‚ירו˙.  ב‚„ר  כנפי ‰˘כינ‰ ‰י˙‰ 
˙ור‰, „"ל‡ נכנסו לברי˙ ‡ל‡ במיל‰ וטביל‰ ו‰רˆ‡˙ „ם (˜רבן) . . מיל‰ „כ˙יב (י‰ו˘ע ‰, 
נערי  וי˘לח ‡˙  כ„, ‰)  (מ˘פטים  . ‰רˆ‡˙ „מים „כ˙יב   . כל ‰עם ‰יוˆ‡ים2  מולים ‰יו  כי   (‰
ו‡ין ‰ז‡‰  על ‰עם  ויזר˜  מ˘‰ ‡˙ ‰„ם4  וי˜ח  ח)3  (˘ם,  „כ˙יב  מנלן  טביל‰   .  . י˘ר‡ל  בני 
בל‡ טביל‰" וילפינן מיני' ל‚ירו˙ „ורו˙. וכן ‰בי‡ ‰רמב"ם ברפי"‚ מ‰ל' ‡יסורי בי‡‰: ב‚' 
ל‰כנס  ‰עכו"ם  כ˘ירˆ‰  ל„ורו˙  וכן   .  . ו˜רבן  וטביל‰  במיל‰  לברי˙  י˘ר‡ל  נכנסו  „ברים 

1) ור‡‰ ˙נחומ‡ ס"פ וי‚˘. פר˘"י ˘ם. מו, כח.

1) וכ"‰ בר˘"י ע‰"˙ (מ˘פטים כ„, ו).

2) "‡"נ מ‰כ‡ (יחז˜‡ל טז, ו) ו‡עבור עליך ו‡ר‡ך 
מ˙בוסס˙ ב„מיך ‚ו'" (כרי˙ו˙ ˘ם). וברמב"ם „ל‰לן 
בפנים "מיל‰ ‰י˙‰ במˆרים ˘נ‡מר (ב‡ יב, מח) וכל 
ב‰˜„מ‰  ˘לו  פי‰"מ  ‚ם  (ור‡‰  בו"  י‡כל  ל‡  ערל 
לרמב"ם  רו˜ח  במע˘‰  ˘˜ו"ט  וכבר  ˜„˘ים).  לס„ר 
˘ם (ועו„) בטעם ˘ל‡ ‰בי‡ ‰רמב"ם ‰כ˙וב ˘‰וב‡ 

ב˘"ס. ו‡כ"מ.

וברמב"ם  (ע"ב).  ˘ם  יבמו˙  ‰‚מ'  מס˜נ˙  וכ"‰   (3

„ל‰לן בפנים "˘נ‡מר (י˙רו יט, י. ור‡‰ רמב"ן ˘ם) 
ו˜„˘˙ם ‰יום ומחר וכבסו ˘מלו˙ם", כ‰˜ס"„ ב‚מ' 
מפר˘ים),  (ובעו„  רסח  ר"ס  לטיו"„  ב"ח  ור‡‰  ˘ם. 
ז‰  מכ˙וב  ל‰וכיח  ˘‡ין  ר˜  ‰י‡  ‰‚מ'  ˘כוונ˙ 
˘‰כוונ‰ לטביל‰ (כי „למ‡ מ˘ום נ˜יו˙ ‰י˙‰), ‡בל 
טביל‰),  בל‡  ‰ז‡‰  ‡ין  (כי  טביל‰  ˘‰י˙‰  למס˜נ‡ 
ור‡‰  ‰טביל‰.  לענין  "וכבסו",  ‰כ˙וב  כוונ˙  זו  ‰רי 

ל˜מן ‰ער‰ 7.

"חˆי  לפנינו  וב‚מ'  (כב˜ר‡).  ב˘טמ"˜  כ"‰   (4
‰„ם" (כל˘ון ‰כ˙וב ˘ם, ו).

חידושי סוגיות



כאשמן ששון מחבריך

(‡) ˜יום ‰מˆוו˙ ב„ברים ‚˘מיים „וו˜‡, ‚ורם ל‰מ˘כ˙ ‰‡רו˙ ובחינו˙ נעלו˙ ביו˙ר מן 
˙כלי˙ן  בעולמו˙ ‰עליונים. (ב)  ˘ע"י ‰"עבו„‰" ‰רוחני˙  ל‰מ˘כו˙  בערך  ˘ל‡  ‰˜„ו˘‰, 
ו‰חומרי.  ‰‚˘מי  בעולם  ר˜  ˘˜יים  ‰רע,   ˙‡ ‚ם  ולזכך  ל‰עלו˙  ‰ן  ומטר˙ן  ‰מˆוו˙  ˘ל 

ו‰יינו ˘‚ם ‰יˆר ‰רע ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ˘ב‡„ם י˙עלו ויחפˆו ל„בו˜ ב˜ב"‰.

ו˘ני טעמים ‡לו לנ˙ינ˙ ‰˙ור‰ בעו‰"ז ‰‚˘מי, ‰ן ‰ם ˙וכן ˘˙י טענו˙יו ˘ל מ˘‰ כלפי 
‰מל‡כים:

"כלום ‡˙ם עו˘ים מל‡כ‰ ˘‡˙ם ˆריכים ˘בו˙?! . . ‡ב ו‡ם י˘ לכם?!" – בכך בי‡ר 
מ˘‰ למל‡כים ˘‰ו‡יל ו‰‚ילויים ‰נעלים ביו˙ר נמ˘כים „וו˜‡ ע"י ˜יום ‰מˆוו˙ ב‚˘מיו˙, 

ו‡ˆלם ‚˘מיו˙ ("מל‡כ‰ . . ‡ב ו‡ם") מ‡ן „כר ˘מי', ‰נ‰ ל‡ נכון ˘˙ינ˙ן ‰˙ור‰ ל‰ם.

"˜נ‡‰ י˘ ביניכם?! יˆ‰"ר י˘ ביניכם?!" – ‚ם ‰˙כלי˙ ‰‚„ול‰ ˘ל ‰מˆוו˙, לברר ‡˙ 
‰רע, ל‡ ˘ייכ˙ במל‡כים, ˘‰רי ‡ין ב‰ם רע ("˜נ‡‰ . . יˆ‰"ר").

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

˘נ‡‰ כ‰כנ‰ ללימו„ ‰˙ור‰ – מ„וע? 
מ‡י ‰ר סיני? ‰ר ˘יר„‰ ˘נ‡‰ לעכו"ם עליו

(˘ב˙ פט, סע"‡) 

נ˙ינ˙   ˙‡ י˜˘ור  ל‰יטיב,  ‰טוב  טבע  ˘‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ‰„בר  פל‡  ˘‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ו' 
‰˙ור‰, ˘‰י‡ ˙ור˙ חס„, עם עניין ˘ל "˘נ‡‰" – ‰יפך ‰טוב ו‰חס„!

‡ל‡ ˘בז‰ מרומז˙ „רי˘‰ עי˜רי˙ ‰נ„ר˘˙ כ‰כנ‰ ללימו„ ‰˙ור‰:

ו‰יינו,  וˆמחים.  ‡ילנו˙  חיים,  בעלי  בו  ו‡ין  ‡„ם,  בני  מו˘ב  ˘‡ינו  מ˜ום  ‰ו‡  "מ„בר" 
˙ור‰,  ‰לומ„  ˘‡„ם  לכך  רמז  ‰˙ור‰.  ללימו„  ול‰פריע  לבלבל  ˘עלולים  „ברים  בו  ˘‡ין 

ˆריך לפנו˙ ‰ו‡ ‡˙ „ע˙ו מכל ‰„ברים ‰מבלבלים.

ול‡ זו בלב„, ‡ל‡ ˘‰"מ„בר" ˆריך ל‰יו˙ "מ„בר סיני" – מל˘ון ˘נ‡‰. כי ב˘ע˙ לימו„ 
‰˙ור‰, ל‡ „י ˘יפנ‰ „ע˙ו מכל „בר ועניין ‡חר; כ„י ˘לימו„ ‰˙ור‰ י‰י' ב˘למו˙, נ„ר˘˙ 
כל „בר  ˘ל  מוחלט˙  ו˘ליל‰  ענייני ‰עולם, "˘נ‡‰"  מכל  סלי„‰  ˘ל  נפ˘  ˙נוע˙  מ‰לומ„ 

˘עלול לבלבל ול‰פריע ללימו„ ‰˙ור‰.

וי˘ לומר ˘ז‰ו ‚ם פירו˘ „ברי ‰מ„ר˘ (במ„ב"ר רי˘ פ' במ„בר) "כל מי ˘‡ינו עו˘‰ עˆמו 
˘על  ו‰יינו  סיני".  במ„בר  נ‡מר  לכך  ו‰˙ור‰,  ‰חכמ‰   ˙‡ ל˜נו˙  יכול  ‡ינו  ‰פ˜ר,  כמ„בר 

‰‡„ם "ל‰פ˜יר" ‡˙ כל ענייני ‰עולם, כ„י ˘‡לו ל‡ יבלבלו‰ו ב˘ע˙ לימו„ו.
(˙ור˙ מנחם ˙˘"נ, חל˜ ‚' ע' 241 ו‡ילך)

מעדני יום טוב יב

מכיר˙  מ׳  ‡ו˙  ‰עיטור  ˘ם.  ב״מ  בנמו˜״י  ‰וב‡  ˘ם,  לב״מ  בע‰״מ  ‡רבע‰.  „״‰   ‡  ,‰ ב״ב  (ר˘״י  מˆר‡ 
˘ם. ‰‚״מ  ב״מ  במלחמו˙  רמב״ן  ˘ם „״‰ ‡רבע‰.  ב״ב  על ‰˙וס׳  ופלי‚י  סמ״ט.  ˘ם  ב˘ו״ע  רמ״‡  ˜ר˜עו˙. 

ב„ו‚מ˙  ב˙ור‰ ‰ו‡  י˘ר‡ל  ˘ל  בנ„ו״„, „‰ˆורך  וכן ‰ו‡  ˘ם).  ברמ״‡  פי״ב ‰י״‚. „ע‰ ‰ב׳  ˘ם 

לנˆח  בי„ו  וע"י ‰˙ור‰  חיינו״),  י‰ו„י (״‰ם  ˘ל  חיו˙ו  כי ‰˙ור‰ ‰י‡  ˘ע˙‡״,  לי'  ״„חי˜‡ 
‡˙ יˆרו ‰רע, כמ‡מר רז״ל (˜י„ו˘ין ל, ב) ״בר‡˙י יˆר ‰רע ובר‡˙י לו ˙ור‰ ˙בלין״; מ˘‡״כ 

רˆון ‰מל‡כים בחל˜ ‰סו„ ˘ב˙ור‰, ב‡ין ל‰ם יˆר ‰רע, ‰רי ‰ו‡ על-„רך "ל‰רווח‰".

ב„ברי  נ˙פר˘‰  ל‡   ıב˙ירו˘ ‰חי„ו˘  „נ˜ו„˙  ל‰˜˘ו˙  י˘  ‡לו  ˙ירוˆים  על  ‚ם  מי‰ו, 
 – ˘ב˙ור‰  ו‰ע˘י'  ‰פ˘ט  לחל˜  ˘ייכו˙  ‡ין  ˘למל‡כים  רבינו  מ˘‰  מענ‰  ‰ל‡  כי  מ˘‰, 
״למˆרים יר„˙ם . . כלום ‡˙ם עו˘ים מל‡כ‰ . . מ˘‡ ומ˙ן . . ‡ב ו‡ם . . יˆ‰״ר י˘ ביניכם״ 
– ל‡ ‰י' חי„ו˘ עבורם; „‰מל‡כים י„עו כן מ˜ו„ם ולכן ב˜˘ו מלכ˙חיל‰ ר˜ ‡˙ חל˜ ‰סו„ 
˘ב˙ור‰, ו‡ילו ‰˙ירוı על נ˜ו„‰ זו, מ‰‡ „״מכר כל נכסיו ל‡ח„ לי˙ ב‰ מ˘ום „ינ‡ „בר 
מ˘‰  ב„ברי  ברמז  מוזכר ‡פילו  י˘ר‡ל – ‡ינו  בני  ˘ל  חיו˙ם  ˘‰˙ור‰ ‰י‡  לפי  מˆר‡״ ‡ו 
מלחמ˙ ‰יˆר ‰ו‡  מˆ„  ˘ע˙‡״  לי'  ״„חי˜‡  ˘ל  ב‡ופן  ב˙ור‰  י˘ר‡ל  ˘ל  [כלומר: ‰ˆורך 
‰סבר ‰מˆב ˘״יˆר ‰רע י˘ ביניכם״; ‡בל מל˘ון ˙˘וב˙ מ˘‰ רבינו ו‰‡ריכו˙ בז‰ ״כלום 
‡˙ם עו˘ים מל‡כ‰ . . מ˘‡ ומ˙ן . . ‡ב ו‡ם י˘ לכם״ מ˘מע, ˘מענ‰ מ˘‰ למל‡כים ‰ו‡ 
מˆ„  ביניכם „חי˜‡ ‰ו‡, ‡ל‡)  י˘  ˘‰מˆב „יˆ‰"ר  מלחמ˙ ‰יˆר ‰מסביר‰  מˆ„  כ״כ  (ל‡ 

כללו˙ ‰ענין ועˆם ‰מˆב בפועל, ˘חל˜ ‰פ˘ט (ו‰ע˘י') ˘ב˙ור‰ ‡ין לו מ˜ום ב‰ם].

ב
יסי˜ בי‡ור מחו„˘ ע"פ יסו„ ‰מבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ בענין ˙כלי˙ ‰˙ור‰ – ויב‡ר ‡יך 

נרמז ב„ברי ‰˘"ס עˆמו במענ‰ מ˘‰ למל‡כים

ול‰כי נר‡‰ לומר בי‡ור מחו„˘ בז‰ – מענ‰ לטענ˙ ‰מל‡כים ‰נמˆ‡ ב„ברי מ˘‰, ע"פ 
כל  ו‰ו‡, „˙כלי˙  חב"„.  חסי„ו˙  ב˙ור˙  ו˜יומ‰ ‰מבו‡ר  לנ˙ינ˙ ‰˙ור‰  בנו‚ע  עי˜רי  יסו„ 
„יר‰  (י˙׳30)  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב״‰  ״נ˙‡ו‰  ‰ברי‡‰,  כוונ˙  מ˙מל‡˙  ˘על-י„‰   – ‰י‡  ‰˙ור‰ 
ב˙ח˙ונים״ (˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ועו„. ˙ני‡ פל״ו), ‰יינו ˘י˙˜„˘ ‰עולם ‰˙ח˙ון ו˙‡יר בו ‰˘כינ‰ 
יכנף  ול‡  ממ˘,  ‰‡ל˜ו˙  עˆם  ‚ילוי  „מ˘מעו  ״„יר‰״,  חז"ל  בל˘ון  ‰„יו˜  וי„וע31  ב‚לוי. 
˘בר˘ו˙ו ‰פרטי˙  עˆמו˙ו,  בכל  ב„יר˙ו  נמˆ‡  ˘‰‡„ם  „כ˘ם  ˘ום ‰ס˙ר,  בלי  מוריך  עו„ 
ובולט˙  מור‚˘˙  מˆי‡ו˙ו  כן  ועל  ‰פנימי,  וטבעו  לבו  כפי  ל‰יו˙  ל‚מרי  ‰ו‡  חופ˘י  ‰ל‡ 
בלי ˘ום עיכובים ומעˆורים ˘יכולים למנעו, כך נ˙‡ו‰ ‰˜ב״‰ ˘עˆמו˙ו י˙׳ ˙‡יר ו˙˙‚ל‰ 

ב״˙ח˙ונים״. וז‰ נע˘‰ ע״י ‰˙ור‰, כי ע״י ‰˙ור‰ ״‡ו˙י ‡˙ם לו˜חים״32.

‰נ‰  כי  מˆר‡,  „בר  מ„ינ‡  ‰מל‡כים  טענ˙  מס˙ל˜˙  ז‰  יסו„  ˘מˆ„  מ‰  י˙ב‡ר  ומע˙‰ 

‡ו‰״˙ ב˘לח ע׳ ˙רמו ו‡ילך.

‡„מו״ר  כ״˜  רבו˙)  (פעמים  מוסיף  ‰י׳  כן   (30
(מו‰ר˘״ב) נ״ע – נ˙ב‡ר בל˜ו״˘ חי״ט ע׳ 27 ו‡ילך.

˙רס״ו  ‰מ˘ך  ˙˙˜ˆו.  ר"ע  בל˜  ‡ו‰״˙   (31

ב˙חיל˙ו (ס״ע ‚׳). ובכ״מ.

(לענין  י‚  פ״ל,  וי˜״ר  ‰מ„ר˘  ל˘ון  כ"‰   (32
˙נחומ‡  ו.  פל״‚,  ˙רומ‰.  ר״פ  ˘מו״ר  ור‡‰  מˆוו˙). 

˙רומ‰ ‚. ור‡‰ ˙ני‡ פמ״ז. ועו„.
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נו˙נין  בי˙,  לבנין  ב˜ר˜ע  רוˆ‰  ו‰לו˜ח  זריע‰,  לˆורך  ב˜ר˜ע  רוˆ‰  ‰בר-מˆר‡  ˘‡ם  ˜יי"ל 
פי״„  ˘ם  רמב״ם  ˘ם.  (ב״מ  מˆר‡״  „בר  „ינ‡  מ˘ום  ב‰  ולי˙  ע„יף  ˘״י˘וב  לפי  ללו˜ח,   ‰„˘‰
„יר‰  י˙׳  לו  לע˘ו˙  ˘˙כלי˙ ‰˙ור‰ ‰י‡  „כיון  בעניננו33,  ‰„בר  ו‰ו‡  סכ״ו).  ˘ם  טו˘ו"ע  ‰״‡. 

(״בי˙״34) ב˙ח˙ונים, סר‰ טענ˙ ‰מל‡כים מˆ„ „ינ‡ „בר מˆר‡. ו‰ו‡ ‰ו‡ מענ‰ מ˘‰ רבינו 
״למˆרים35 יר„˙ם . . כלום ‡˙ם עו˘ים מל‡כ‰ . . מ˘‡ ומ˙ן י˘ ביניכם וכו'״, פירו˘, „‰˙ור‰ 
˘ייכ˙ לבני י˘ר‡ל כפי ˘ני˙נ‰ ב‡ופן ˘‰י‡ עוס˜˙ בי˘ובו ˘ל עולם, עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ("בין 

עמים . . ˜נ‡‰ י˘") „ו˜‡ (כי ‰˙ור‰ ני˙נ‰ על מנ˙ לע˘ו˙ לו י˙׳ „יר‰ ב˙ח˙ונים)36.

נז˜˜ים  ‡ינם  ˘‰עליונים  מ˘ום  ‡ינו  למל‡כים  ני˙נ‰  ל‡  ˘‰˙ור‰  „מ‰  ‡ומר,  ‰וי 
ל‰מ˘כ˙ ‰עˆמו˙ ˘ע״י ‰˙ור‰ – ˘כן, ‚ם בעולמו˙ ‰עליונים מˆ„ עˆמם מ‡יר‰ ר˜ ‰‡ר‰ 
ז˜ו˜ים  ו‡"כ ‚ם ‰מ‰  פל״ו)37,  (˙ני‡  י˙׳"  פניו  מ‡ור  ״ירי„‰  ועולמו˙ ‡לו ‰ם  י˙׳,  מ‡ל˜ו˙ו 
ל‰מ˘כ˙ ‰עˆמו˙,  מבי‡‰  ‰˙ח˙ונים  עבו„˙  ו‡כן,  ע"י ‰˙ור‰;  ל‰מ˘כ‰ ‰‡ל˜י˙ ‰ב‡‰ 
‰מ„רי‚ו˙  ובכל  ‰רוחניים  ‰עולמו˙  ‰˘˙ל˘לו˙  ס„ר  בכל  בעליונים,  ‚ם  י˙׳״,  לו  ״„יר‰ 
„ספירו˙ ומל‡כים עליונים וכו'38. וכי„וע ‰מ˘ל ל„בר (˙ור‰ ‡ור „, ‡), „על מנ˙ ל‰רים בנין 
ע״י ״כלי ‰‰‚ב‰‰ ‰נ˜ר‡ ליווע״ר״ (מין מנוף), ˆריך ל‰ניח כלי ז‰ ˙ח˙ ״חל˜ים ‰˙ח˙ונים 

˘בו „ו˜‡״, ‡בל ‡ם יו‚ב‰ ‰בנין ״מ‡מˆע כו' ל‡ ‰י' מ‚בי' ‰˙ח˙ונים״.

ומע˙‰ מבו‡ר ‰יטב „ז‰ו ‰‰כרח ˘‰˙ור‰ ˙ינ˙ן למט‰ „ו˜‡, בעולם ‰ז‰ ״‰˙ח˙ון כו׳ 
˘‡ין ˙ח˙ון למט‰ ממנו״ (˙ני‡ ˘ם), כי עי״ז מ˙על‰ כל ״בנין" ס„ר ‰‰˘˙ל˘לו˙. וז‰ו ‚ם 

 ,(1 (˘ב‰ער‰  יע˜ב  ˘‡רי˙  בס׳  ע„"ז  ר‡‰   (33

˘מכיון ˘‰עולם נבר‡ ע"י ‰˙ור‰, ו˙נ‡י ‰˙נ‰ ‰˜ב״‰ 

ל‡ו ‡ני  ו‡ם  מוטב  ˙ור˙י  מ˜בלים  י˘ר‡ל  במע״ב ‡ם 

„‡רע‡  ‰„ין  „ו‚מ˙  ‰"ז  ובו‰ו,  ל˙ו‰ו  ‡˙כם  מחזיר 

ז‰ ‡ינו  טעם  לן. ‡בל  ע„יף  „י˘וב  מ˘ום  ע„יף  לב˙י 

˙לוי׳  עולמו˙ ‰עליונים  ˘ל  כי: ‡) ‚ם ‰חיו˙  מספי˜, 

זמירו˙.  „ו„   ‰"„ ˜ו"‡  רפכ״‚.  ˙ני‡  (ר‡‰  ב˙ור‰* 

בחי׳  ול‡  ˘ב˙ור‰  ‡חוריים  בחי׳  ר˜  ז‰ו  ב)  ובכ"מ). 

˘˜יום ‰עולם  ז‰  ועי˜ר:  ˘ם). ‚)  ˘ב‰ (˜ו״‡  ״פנים״ 

‰ו‡ ע״י ‰˙ור‰ ‡ינו נרמז כלל ב˙˘וב˙ מ˘‰.

כי  ‰י‡  מ˘‰  ˘˙˘וב˙  בפנים,  עפמ˘״כ  מ˘‡״כ 

„יר‰  י˙׳  לו  לע˘ו˙  ‰ו‡  ‰˙ור‰  נ˙ינ˙  ˘ל  ‰˙כלי˙ 

ובז‰  ‰עולם.  וחיזו˜  י˘וב  „ו‚מ˙   – ב˙ח˙ונים 

בפנים  ל˜מן  ר‡‰   – ‰˙ור‰  ופנימיו˙  עˆם  מ˙בט‡ 

בסוף ‰„ברים וב‰ער‰ 40.

34)  ל‰עיר מ‰מבו‡ר („״‰ ב˘ע‰ ˘‰˜„ימו ˙˘י״ב. 

ב˙ח˙ונים  „„יר‰  ˘‰כוונ‰  ˙˘כ״‚)  לנו  יבחר  „״‰ 

מ‰  (וע״„)  ‰סיב‰  ‰י‡  י˙׳),  בעˆמו˙ו  (˘מו˘ר˘˙ 

˘כל ‡„ם י˘ לו רˆון מוחלט בעˆמו˙ו לבנו˙ בי˙.

ו‚בול, בחי׳ ‰עלם ו‰ס˙ר (˙ו"‡  מל˘ון מיˆר   (35 

‚ילוי  ˘ם  מ‡יר  ˘‡ינו  עו‰"ז  כללו˙   – ועו„)   .„ מט, 

 – ב  נ,  ˘ם,  (ר‡‰  ‰טבע  מן  ˘למעל‰  י˙׳  ‡ל˜ו˙ו 

לענין זמן ‰‚לו˙).

ר‡וי׳  ח: ‡"ל ‡ינ‰  מזמור  ˙‰לים  מ„ר˘  ור‡‰   (36

ב˙ח˙ונים  מ˙˜יימ˙  ‰י‡  ו‰יכן   .  . בכם  ל‰˙˜יים 

˘נ‡מר ‡נכי ע˘י˙י ‡רı ו‡„ם עלי׳ בר‡˙י.

37) ור‡‰ „״‰ ב‡˙י ל‚ני ‰'˙˘י״‡ פ"„.

[נ„פס  ספ"‡  ˙רמ"‚  נ״ח  מ„"‰  ל‰עיר   (38

ב״‰˙מים״ ח"‚ ע׳ מז].

התורה  בשביל  בראשית  מרז״ל  פי׳  (שזהו  בתורה  הכתובות  המצוות  קיום  היינו  התורה,  בקיום  תלוי  שזה  ואף   (*

ועוד), במעשה המצוות של התחתונים (תניא וקו"א שם) – הרי (לולא הטעם דלקמן) זהו מפני שהתורה ניתנה למטה, 

שהרי פשוט שכשביקשו המלאכים תנה הודך על השמים – גם קיום המצוות כלול בזה (אלא שהוא ברוחניות). ולהעיר 

ממרז״ל (ראה תניא פ״ד ופ״כ) דאהוי״ר הם שרש כל מ״ע ומל״ת – ואהוי״ר ה"ה עבודת המלאכים וכו'. וראה תניא 

רפל״ט.

שמן ששון מחבריך כ

חו˘˜ ב˙ור‰ ועבו„˙ ‰', מ"מ ‡ינו בן חורין ליבטל, ר˜ יע˘‰ על כרחו וי„מ‰ כמו ˘כופין 
‡ו˙ו לע˘ו˙ בע"כ".

ו‰„ברים ˆריכים בי‡ור:

ב˙ור‰  יח˘˜ו  כ˘ל‡  ˘‚ם  עˆמם  על  ˘˜יבלו  ונ˘מע,  „נע˘‰  ‰רי ‰ו‡ ‰ו‡ ‰‰˙חייבו˙ 
ז‰  מלימו„  ˘יפטרו  ‰˜ס"„  ומ‡י  ‰˙ור‰,  עול  עˆמם  על  מ˜בלים  ‰˘מיע‰  ˜ו„ם  עו„  ‰נ‰ 

בע˙י„ כ˘ל‡ יח˘˜ו ב˙ור‰ וכיו"ב.

בז‰, ‰נ‰  יח˘˜ו  כ˘ל‡  ‚ם  ל˜יים ‡˙ ‰˙ור‰  עˆמם  על  ˘˜בלו  „‡ף  בז‰,  וי"ל ‰בי‡ור 
ל˜יים  ˘ל‡  וח˘˜ו  רˆונו  על  ל‰˙‚בר  יוכל  ˘ל‡  ל‰יו˙  יכול  ‰ו‡,  מו‚בל  ˘‰‡„ם  מכיון 

‰˙ור‰, ו‡זי ני˙ן לח˘וב ˘‡ונס רחמנ‡ פטרי'.

˘מלמעל‰  כ"‡  כוח ‰‡„ם,  מˆ„  ר˜  ˘‡זי ‰˜בל‰ ‡ינו  כ‚י‚י˙",  עלי‰ם ‰ר  "כפ‰  ולכן 
ומˆב,  מעמ„  ˘בכל  נו˙ן ‚ם ‡˙ ‰כח  ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ‰כופ‰, ‰"‰  ומכיון  ל˜בל,  עלי‰ם  כפו 
‚ם כ‡˘ר י˘ רˆון וח˘˜ ‚„ול ˘ל‡ לעסו˜ כן, ו‰‡„ם חו˘ב ˘‡"‡ לו ל‰˙‚בר על ˙‡וו˙ו, 

‰נ‰ ‰˜ב"‰ עוזרו ˘יוכל ל‰˙‚בר ע"ז, ול‰˙עס˜ ב˙ור‰ כר‡וי.

(ע"פ ספר ‰מ‡מרים – מלו˜ט (על ח„˘י ‰˘נ‰) ח"‚ עמ' 358 ‰ע' 3)

מ„וע ל‡ נ˙נ‰ ˙ור‰ ל‰מל‡כים?
ב˘ע‰ ˘על‰ מ˘‰ למרום ‡מרו מל‡כי ‰˘ר˙ לפני ‰˜ב"‰: רב˘"ע, מ‰ לילו„ ‡˘‰ בינינו? ‡מר ל‰ן: 
ל˜בל ˙ור‰ ב‡. ‡מרו לפניו: חמ„‰ ‚נוז‰ כו' ‡˙‰ מב˜˘ לי˙נ‰ לב˘ר ו„ם כו'? ˙נ‰ ‰ו„ך על ‰˘מים! 
‡מר לו ‰˜ב"‰ למ˘‰: ‰חזיר ל‰ן ˙˘וב‰ כו'. ‡מר לפניו: רב˘"ע, ˙ור‰ ˘‡˙‰ נו˙ן לי מ‰ כ˙יב ב‰ – 
מ‰  ˘וב  לכם?!   ‡‰˙ למ‰  ˙ור‰  כו',  יר„˙ם  למˆרים  כו',  מˆרים   ıמ‡ר ‡נכי ‰' ‡ל˜יך ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך 
כ˙יב ב‰ – ל‡ י‰י' לך ‡ל˜ים ‡חרים, בין עמים ‡˙ם ˘רויין ˘עוב„ין ע"ז?! ˘וב מ‰ כ˙יב ב‰ – זכור ‡˙ 
יום ‰˘ב˙ ל˜„˘ו, כלום ‡˙ם עו˘ים מל‡כ‰ ˘‡˙ם ˆריכין ˘בו˙?! ˘וב מ‰ כ˙יב ב‰ – ל‡ ˙˘‡, מ˘‡ 
ומ˙ן י˘ ביניכם?! ˘וב מ‰ כ˙יב ב‰ – כב„ ‡˙ ‡ביך ו‡˙ ‡מך, ‡ב ו‡ם י˘ לכם?! ˘וב מ‰ כ˙יב ב‰ – ל‡ 

˙רˆח, ל‡ ˙נ‡ף, ל‡ ˙‚נוב, ˜נ‡‰ י˘ ביניכם, יˆ‰"ר י˘ ביניכם?!

(˘ב˙ פח, סע"ב ו‡ילך)

˙‚נוב",  ל‡  ˙נ‡ף,  ל‡  ˙רˆח,  ˘ל "ל‡  מˆוו˙ ‰ל‡-˙ע˘‰  ל‚בי  מ˘‰  טענ˙  ˙מו‰‰  ‰נ‰ 
˘‰טעם ˘‡ין עניינן למל‡כים ‰ו‡ מ˘ום ˘"˜נ‡‰ י˘ ביניכם?! יˆ‰"ר י˘ ביניכם?!". „מ‰ 
‡סורו˙  פעולו˙  ‰ל‡  ו‰יˆ‰"ר?!  ‰˜נ‡‰   – ‡לו  עברו˙  ˘ל  ל˘ור˘ם  ע„  לכ˙  ל‰רחי˜  לו 
‡לו עˆמן (רˆיח‰, ני‡וף, ˜נ‡‰), ‰נן פעולו˙ ‚˘מיו˙, ו„י בכך ˘‡ין עניינן למל‡כים. וע"„  

טענ˙ מ˘‰ עˆמו ל‚בי ˘ב˙, ˘עˆם ‰˘בי˙‰ ל‡ ˘ייך במי ˘‡ין בו מל‡כ‰.

ול‡  ו‰˙ח˙ון,  ‰‚˘מי  בעולם ‰ז‰  נ˙נ‰  ˘‰˙ור‰  לכך  ˘ני˙נו  טעמים  ˘ני  ב‰˜„ם  ויובן 
בעולמו˙ ‰רוחניים ‰עליונים:



יטשמן ששון מחבריך

˜בלו על עˆמן בנ"י ‡˙ ‰חיוב ל˜יים ‰מˆוו˙ כחיובם ל‡חרי מ"˙ (˘‰י' ‡ז "„בר ˘ל‡ ב‡ 
לעולם" ע„יין), כ"‡ כ‡ופן ‰חיוב ˘‰י' לפני מ"˙.

‰ו‡  זו  ˜בל‰  [ו‡ופן  בפועל.  ˙ור‰  מ˙ן  ב˘ע˙  פעם  עו„  מˆוו˙  ב˜בל˙  ˆורך  ‰י'  ולכן 
ˆורך  ‰י'  כך  ול˘ם  מעˆמם,  י˘ר‡ל  מˆ„  ‰סכמ‰  ‰י˙‰  ל‡  ‡כן  ˘עליו  ל‚מרי,  ‡חר  מסו‚ 

בכפי' מלמעל‰]. 
(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 26 ו‡ילך)

"כפ‰ עלי‰ם ‰ר" – ב„רך מ˙נ‰ ו'‰בר˜‰'
ב˙וספו˙ ‰˜˘ו, „לכ‡ו' בסו‚יין י˘ ˘ני מ‡מרים ‰סו˙רים ז‰ ‡˙ ז‰, „מח„ ‡מרו ˘בע˙ 
מ"˙ "כפ‰ עלי‰ם ‰ר כ‚י‚י˙", „מז‰ מ˘מע ˘˜בל˙ ‰˙ור‰ ‰י˙‰ מ˙וך כפי' ו‰כרח, ול‡י„ך 

‡מרו ˘‰˜„ימו י˘ר‡ל נע˘‰ לנ˘מע, „מז‰ מ˘מע ˘˜בלו ‡˙ ‰˙ור‰ מרˆונם ‰טוב?

וי˘ לב‡ר ב„רך ‰פנימיו˙:

‰נ‰ ז‰ ˘‡„ם ל‡ י˜בל על עˆמו עול ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ‰ו‡ ר˜ מפני ˘‡ינו מכיר ב‰כר‰ 
ו‰מˆוו˙  ו‰יפך ‰˙ור‰  ˙כלי˙ ‰טוב,  ו‰מˆוו˙ ‰ם  ˘ר˜ ‰˙ור‰  מר‚י˘  ו‡ינו  ב˘כלו  ‚מור‰ 

‰ו‡ ˙כלי˙ ‰רע, ו‡ם יכיר בטוב ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ בוו„‡י י˜בל על עˆמו ל˜יימם.

במ„ו˙   ,ıערו˙ ‰‡ר ˘‰י˙‰  מˆרים,  מיˆי‡˙  יום  חמ˘ים  ר˜  עברו  סיני  במעמ„ ‰ר  ו‰נ‰ 
˘ר˜  ל‰כיר   ‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  י˘˙נו  כז‰  ˜ˆר  זמן  ˘במ˘ך  ‰י'  ו‡"‡  וכו',  מו˘ח˙ו˙ 
˘מלמעל‰  מפני  במעל˙ ‰˙ור‰, ‰י'  ו‰כירו  לנ˘מע  נע˘‰  ˘‰˜„ימו  וז‰  חיינו,  ‰˙ור‰ ‰י‡ 
ור‡ו  ממ˘  ‰ר‚י˘ו  ועי"ז  ‰‡מ˙,  ‰כר˙  ‡ור  עלי‰ם  ˘‰ו˘פע  ע"י  זו  ‰כר‰  עלי‰ם"  "כפו 
ומˆ„  חיים,  חיי‰ם  ‡ין  ‰˙ור‰  ˘בלי  ו‰בינו  ‰טוב  ˙כלי˙  ‰ם  ו‰מˆוו˙  ˘‰˙ור‰  במוח˘ 

‰כר‰ זו ‡מרו בכל לב ונפ˘ "נע˘‰ ונ˘מע".

‡בל כיון ˘ל‡ ב‡ו ל‰כר‰ זו מˆ„ ˘כלם ומ‰לך חיי‰ם מˆ„ עˆמם, ‡ל‡ ‰‚יעו לז‰ ב„רך 
מ˙נ‰ ו"‰בר˜‰" מלמעל‰, לכן ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰ "מו„ע‰ רב‰ ל‡וריי˙‡", כי ‡ף ˘˜בלו‰ 
ברˆון ל‡ ‰י' רˆון ז‰ מˆ„ עˆמם ‡ל‡ מ˙נ‰ מלמעל‰, ‡בל ל‡חרי מ"˙ כ‡˘ר ל‡ ‰ר‚י˘ו 
עבו„‰  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰  ˘˜יום  נמˆ‡  מ"˙,  בזמן  עלי‰ם  ˘‰ו˘פע  ‰‡מ˙  ‰כר˙   ˙‡ כבר 

‚„ול‰ ו˜˘‰ ‰י‡ (ור‡‰ בכל ז‰ ˙ור‰ ‡ור מ‚יל˙ ‡ס˙ר ˆח, „ ו‡ילך).
(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ב ‡‚ר˙ ˘פ‚) 

כפ‰ עלי‰ם ‰ר – למעליו˙‡
על ˜ו˘י‡ זו ˘ל ‰˙וס' ˙ירı ‰בע˘"ט ‰˜' (כ˙ר ˘ם טוב סי' מז) ˘ז‰ו "ללמ„ ˘‚ם כ˘‡ינו 

מעדני יום טוב יד

˙וכן ‰„‚˘˙ מ˘‰ רבינו ב˙˘וב˙ו ״˜נ‡‰ י˘ ביניכם יˆר ‰רע י˘ ביניכם״ – לבט‡ ול‰„‚י˘ 
‰ס˙ר ‡ורו  בענין  ממנו  למט‰  ˙ח˙ון  ˘‡ין  במ„רי‚‰  ״‰˙ח˙ון  ˘ל ‰עולם ‰ז‰  ‡˙ ‰יו˙ו 

י˙׳ כו׳ ע„ ˘‰ו‡ מל‡ ˜ליפו˙ כו'״ (˙ני‡ ˘ם).

‰˙ור‰  ˆריכ‰  ב˙ח˙ונים  „יר‰  י˙׳  לו  לע˘ו˙  ˘כ„י  ‡מ˙  „‰ן  מובן,  ‡ינו  ˘ע„יין  ‡ל‡ 
סוף-סוף ‰ם  מˆר‡:  „ינ‡ „בר  מˆ„  טענ˙ ‰מל‡כים  מסל˜ ‡˙  ז‰  למט‰ – ‡בל ‡ין  ל‰יו˙ 

בני מˆר‡ ורˆונם לע˘ו˙ ״„יר‰״ (״בי˙״) – עכ"פ – בעליונים.

כלל  ל‰ע˘ו˙  יכול  י˙׳ – ‰מ˘כ˙ ‰עˆמו˙ – ‡ינו  לו  ˘ענין ‰„יר‰  לומר,  ב‰כרח  כן  ועל 
‰מ˘כ˙  נע˘י˙  ‰˙ח˙ונים  עבו„˙  ע״י  „„ו˜‡  ‰מל‡כים39;  עבו„˙  ע"י  בעליונים)  (‡פילו 
עˆמו˙ו י˙׳ בס„ר ‰‰˘˙ל˘לו˙. ובי‡ור וטעם ‰„בר, כי כח עˆמו˙ ‰‡ל˜ו˙ ˘ב˙ור‰ מ˙‚ל‰ 
וב‡ לי„י פועל ר˜ בעבו„˙ ‰נ˘מ‰ ב‰יו˙‰ נ˙ונ‰ במˆרים ו‚בולים ˘ל ‰עולם ‰ז40‰, „‰נ‰, 
ובעולם  ˘ם),  (˙ני‡  ממ˘"  נ‚„ ‰וי׳  ˘‰ן  וסטר‡ ‡חר‡  ˜ליפו˙  ״מל‡  לעולם  יור„˙  ‰נ˘מ‰ 
‡ו˙ם  ומ‰פכ˙  ו‰‰ס˙רים  ‰‰עלמו˙  כל   ˙‡ מ˘בר˙  ‰רע,  ביˆר  נלחמ˙  ‰י‡  ז‰  ˙ח˙ון 
מח˘וכ‡ לנ‰ור‡; ופעול‰ זו על ˜ליפו˙ וכחו˙ ‰טומ‡‰, ˘פועל ‡„ם ב‰ם בחי' "‡˙כפי‡" 
ומ˘˙נ‰  [˘מז„כך  ו"‡˙‰פכ‡"   ['‰ רˆון  לע˘ו˙  ‰רעו˙  ומ„ו˙יו  טבעו  נ‚„  עˆמו  [˘כופ‰ 
ע„ ˘נ‰פך טבעו מרע לטוב ורוˆ‰ ר˜ בטוב ‰'], ‰יינו ˘ב˜ליפו˙ ״˘‰ן נ‚„ ‰וי׳ ממ˘״ ב‡ 
ונפעל ענין ˘ל ˜„ו˘‰ – ‰י‡ ענין ˘ל חי„ו˘ „בר, ˘‰״י˘״ [וי˘ו˙, ‰יינו „בר ‰מר‚י˘ עˆמו 
‰‡ל˜ו˙,  לפני  ל‚מרי  ‰בטל  „בר  ˘נע˘‰  "‡ין",  ונע˘‰  נ‰פך  עו„]  ו‡פסי  ‡ני  למˆי‡ו˙, 
‚בולו˙  ˘ום  בו  ˘‡ין  י˙׳  בעˆמו˙ו  ר˜  ‰ו‡  כז‰  פל‡י  ˘ינוי  לע˘ו˙  ‰‰˙ח„˘ו˙  כח  ו‰רי 
ומחיˆו˙ ‰מונעו˙, ו‰רי ‰ו‡ לב„ו בכחו ויכל˙ו לברו‡ (ולח„˘) י˘ מ‡ין (‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ סימן כ 
(˜ל, רע״ב)), ו‰ו‡ ‰נו˙ן ‡˙ ‰כח לע˘ו˙ מי˘ ‡ין41. ‰רי נמˆ‡ ˘עבו„˙ ‰˙ח˙ונים „ו˜‡ ‰י‡ 

‰מעורר˙ כח ‰עˆמו˙ ל‰˙‚לו˙.

לכם״,  י˘  ו‡ם  ״‡ב  בטענ˙ו   – מ˘‰  ב˙˘וב˙  מרומז˙  כח ‰‰˙ח„˘ו˙  ˘ל  זו  מעל‰  ו‚ם 
„‰נ‰ י„וע ˘ענין ‰‰ול„‰ ‰ו‡ מעין ‰‰˙ח„˘ו˙ מ‡ין לי˘, ולכן ‰ו‡ נע˘‰ ר˜ בכח ‰‡ין-

סוף (‰מ˘ך ˘מח ˙˘מח ˙רנ״ז ע׳ 3 ו‡ילך42). ו‰רי כח ז‰ ‡ינו נמˆ‡ במל‡כים43; וזו ‰י˙‰ טענ˙ 
מ˘‰ רבינו, ˘כח ‰˙ח„˘ו˙ ז‰ נמˆ‡ בנ˘מו˙ בני י˘ר‡ל למט‰, ˘ע״י עבו„˙ם בעולם ‰ז‰ 
‰רי ‰ם "מולי„ים" ומח„˘ים מˆי‡ו˙ – ˘נוטלים „ברים ˙ח˙ונים ועו˘ים ‡ו˙ם (ועי"ז ‡˙ 

כל ס„ר ‰‰˘˙ל˘לו˙) ל„יר‰ לעˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙׳. 

‡ו‰״˙  ‚״כ  ור‡‰  ב.  ˙˙נ‰,  ויˆ‡  ‡ו‰״˙  ר‡‰   (39

ב˘לח ˘ב‰ער‰ 29.

˙ור˙ ‰חסי„ו˙  ˘ל  ענינ‰  ב‡רוכ‰ ˜ונטרס  ר‡‰   (40

יˆ‰"ר  בר‡˙י  ב –  ל,  מרז"ל – ˜י„ו˘ין  סי"ט (בבי‡ור 

˘מיוח„˙  ‰˙ור‰  „עˆם  ˙בלין),  ˙ור‰  לו  ובר‡˙י 

בעˆמו˙ו י˙׳ מ˙בט‡ „ו˜‡ בז‰ ˘‰י‡ ˙בלין ל‰יˆ‰״ר.

חי״ב  ו‡ילך.   23 ע'  ח"ו  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  ר‡‰   (41

ע׳ 74Œ5. ו˘״נ.

42) ור‡‰ ל˜ו״˙ ˘‰״˘ מ, ‡.

43) ל˜ו״˙ ˘ם (לט, „ ו‡ילך). בי‡ו‰"ז ‰, „.



פנינים ועיונים 
בסו‚יי˙ מ˙ן ˙ור‰ 

 ◇ 

מ„וע פעל מ˙ן ˙ור‰ ענין ‰מנוח‰ בעולם?

ו„כולי עלמ‡ ב˘ב˙ ני˙נ‰ ˙ור‰ לי˘ר‡ל כ˙יב ‰כ‡ זכור ‡˙ יום ‰˘ב˙ ל˜„˘ו וכ˙יב ‰˙ם וי‡מר מ˘‰ 
‡ל ‰עם זכור ‡˙ ‰יום ‰ז‰ מ‰ ל‰לן בעˆומו ˘ל יום ‡ף כ‡ן בעˆומו ˘ל יום 

(˘ב˙ פו, ב)

י˘ לב‡ר ‰˜˘ר בין מ˙ן ˙ור‰ ל˘ב˙:

‡מרו חז"ל בנו‚ע ליום ‰˘ב˙ "מ‰ ‰י' ‰עולם חסר, מנוח‰. ב‡‰ ˘ב˙ ב‡‰ מנוח‰" (‰וב‡ 
בפר˘"י בר‡˘י˙ ב, ב. פר˘"י מ‚יל‰ ט, ‡), ונמˆ‡, ˘ענין ‰˘ב˙ ˜˘ור ל"מנוח‰".

וי˘ לומר ˘ענין ‰"מנוח‰" ˘ב˘ב˙ ב‡‰ לי„י ˘לימו˙ ע"י מ˙ן ˙ור‰, וכמו ˘‡מרו חז"ל 
יר‡‰  ו˘˜ט‰, ‡ם  יר‡‰   ıמ˘מים ‰˘מע˙ „ין ‡ר פח, ‡) "מ‡י „כ˙יב  (˘ב˙  ב‰מ˘ך ‰סו‚י‡ 
למ‰ ˘˜ט‰ ו‡ם ˘˜ט‰ למ‰ יר‡‰, ‡ל‡ ב˙חיל‰ יר‡‰ ולבסוף ˘˜ט‰. ולמ‰ יר‡‰, כ„רי˘ 
ל˜י˘, „‡מר רי˘ ל˜י˘ מ‡י „כ˙יב וי‰י ערב וי‰י ב˜ר יום ‰˘˘י, ‰' י˙יר‰ למ‰ לי, מלמ„ 
מ˙˜יימין  ‡˙ם  ‰˙ור‰  מ˜בלים  י˘ר‡ל  ‡ם  ל‰ם  ו‡מר  בר‡˘י˙  מע˘‰  עם  ‰˜ב"‰  ˘‰˙נ‰ 

ו‡ם ל‡ו ‡ני מחזיר ‡˙כם ל˙ו‰ו ובו‰ו".

ונמˆ‡, „למרו˙ ‰מנוח‰ ˘ביום ‰˘ביעי למע˘‰ בר‡˘י˙, ‰נ‰ מכיון ˘כל ברי‡˙ ‰עולם 
ע„ מ˙ן ˙ור‰ ‰י‡ על ˙נ‡י ˘י˘ר‡ל י˜בלו ‡˙ ‰˙ור‰, נמˆ‡ ˘ר˜ בע˙ מ˙ן ˙ור‰ נפעל ענין 

‰מנוח‰ בעולם למפרע מ˙חיל˙ ברי‡˙ו.

וי˘ לב‡ר ז‰ ˘ענין ‰מנוח‰ נפעל ע"י ˜בל˙ ‰˙ור‰:

פנינים ועיונים
שמן ששון מחבריך יח

ז‰  ‰רי  מ"מ  "נ˘מע",  ו‰˘‚‰  ב‰בנ‰  ˙ור‰  ללמו„  מי˘ר‡ל  כ‡ו"‡  על  חיוב  ˘י˘  ו‡ף 
‰‰בנ‰  ˘‚ם  ונמˆ‡,  ב˘כלו,  ול‰בינו  ˙ור‰  ללמו„  ˘ˆיוונו  ‰˜ב"‰  ˆיווי  מפני  ‰ו‡  ‚ופ‡ 
ו‰לימו„ ב˙ור‰ ‰ו‡ פרט ב"נע˘‰" – ˜יום ˆיווי ‰˜ב"‰ מ˙וך ˜בל˙ עול. ‡ך מז‰ ˘ל‡חרי 
עˆמו,  בפני  ענין  בו  י˘  ˘‰"נ˘מע"  מוכח  "נ˘מע"  ו‡מרו  ‰וסיפו  "נע˘‰"  י˘ר‡ל  ˘‡מרו 

ולכ‡ו' „בר ז‰ ˙מו‰, כנ"ל?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘לימו˙ ‰עבו„‰ ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ ‰י‡ כ‡˘ר בנוסף ל˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, יבין 
‰‡„ם ב˘כלו ויר‚י˘ בלבו ‰טוב ו‰יו˜ר ˘ב˙ור‰ ובמˆוו˙.

‰כ˙וב  ‰˘מיענו  לבבך"  בכל  ‡ל˜יך   '‰  ˙‡ "ו‡‰ב˙  ˘בפסו˜  חז"ל  ‡מרו  מזו:  וי˙יר‰ 
˘‡‰ב˙ ‰' ˆריכ‰ ל‰יו˙ "ב˘ני יˆריך" (מ˘נ‰ ברכו˙ נ„, ‡), ו‰יינו ˘‚ם יˆרו ‰רע ˆריך ל‰בין 

ול‰ר‚י˘ ‰טוב ˘ב˙ור‰ ומˆוו˙, ע„ ˘יבו‡ ל‡‰ב˙ ‰'.

‰כר‰  לי„י  ומ„ו˙יו  ˘כלו   ˙‡ ל‰בי‡  ˘‰ו‡  ב"נ˘מע",  י˘נו  ‚„ול‰  ˘עבו„‰  ונמˆ‡, 
ו‰ר‚˘‰ ביו˜ר ‰לימו„ ו˜יום ‰מˆוו˙.

˘מים  מלכו˙  עול  ˘ל‡חרי ˜בל˙  ˘פירו˘ו ‰ו‡  ונ˘מע",  י˘ר‡ל "נע˘‰  בני  ולכן ‡מרו 
"נע˘‰" יבו‡ ענין ‰"נ˘מע" – ‰בנ˙ ‰˘כל ביו˜ר לימו„ ‰˙ור‰.

‡ך ענין ‰"נ˘מע" ‰ו‡ ˘לב ˘ני בעבו„˙ ‰˘י"˙, ולכן בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ‡מרו בני י˘ר‡ל 
"כל ‰„ברים ‡˘ר „יבר ‰' נע˘‰" (מ˘פטים כ„, ‚), ול‡ ‰זכירו ‡˙ ‰"נ˘מע" כלל, ור˜ ל‡חרי 
ז‰ ב‡ ‰˘לב ‰˘ני "כל ‡˘ר „בר ‰' נע˘‰ ונ˘מע" (מ˘פטים כ„, ז) ˘˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙ ‰ו‡ 

ב‡ופן ˘‚ם ‰˘כל מבין ‰עילוי ˘ב˙ור‰ ומˆוו˙י'.

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘מ"ח ח"ב עמ' 420 ו‡ילך)

מ„וע ˜בלו י˘ר‡ל ‡˙ ‰˙ור‰ על עˆמם פעמיים?
י„וע‰ ˜ו˘יי˙ ‰˙וס' (כ‡ן „"‰ כפ‰) ‰רי "כבר ‰˜„ימו נע˘‰ לנ˘מע" ב‰' סיון (כ„מ˘מע 
‰יו  ומ„וע  בסיון),  בחמי˘י  ‰י˙‰  ונ˘מע,  נע˘‰  ‡מיר˙  ‚ם  ובמיל‡  ‰מזבח,  ˘בניי˙  ב‚מ' 

ˆריכים י˘ר‡ל ל"כפ‰ ‰˜ב"‰ עלי‰ם ‡˙ ‰‰ר כ‚י‚י˙" כ„י ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰ עו‰"פ?

וי"ל בז‰, ע"פ מ"˘ ‰רמב"ם (פירו˘ ‰מ˘ניו˙ חולין ספ"ז) „ל‡חרי ˘ני˙נ‰ ˙ור‰ ב‰ר סיני, 
‰נ‰ ‚ם ‰מˆוו˙ ˘נˆטווינו ב‰ן לפני ז‰, ‡ין ‡נו מ˜יימים ‡ו˙ם מפני ‰ˆיווי ˘נ‡מר ‡ז, כ"‡ 

מפני ˘נˆטווינו ב‰ן מפי ‰‚בור‰ ב‰ר סיני.

ונמˆ‡, „‡ף ˘נˆטוו בנ"י במˆוו˙ ˘ונו˙ ‚ם לפני מעמ„ ‰ר סיני, ‰רי ‰חיוב ל˜יים ‡ו˙ן 
‰מˆוו˙ ‡ז, ו‰חיוב ל˜יימן ל‡חרי מ"˙ – חיובים ˘ונים ‰ם.

ועפ"ז י"ל, „מכיון ˘כ˘‡מרו בני י˘ר‡ל "נע˘‰ ונ˘מע" ‰י' ז‰ לפני מעמ„ ‰ר סיני, ו‡ז 
ל‡  מˆוו˙ ‡ז  עול  ב˜בל˙  מ"˙, ‰נ‰  ל‡חרי  ˘‰ו‡  כפי  ל˜יים ‰מˆוו˙  ע„יין ‰חיוב  ל‡ ‰י' 



יזשמן ששון מחבריך

‰˙ור‰ (ע"„ מˆוו˙ ע˘‰).

ב‰' עבו„ פרי˘‰ – ל‡חרי ‰ז‰ירו˙ ˘ˆריכים ל‰˙עס˜ עם ‰עולם ˘י‰י' כפי ‰ור‡˙ ‰˙ור‰, 
ב‡‰ ‰‡ז‰ר‰, ˘כיון ˘עוס˜ בעניני ‰עולם ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰ז‰ירו˙ ל‰יפך, ˘ל‡ ל‰יו˙ ˘˜וע 

בעניני ‰עולם, ˘עניני ‰עולם ל‡ "יורי„ו" ‡ו˙ו, וז‰ו ˙וכן "מˆו˙ פרי˘‰" (ע"„ מל"˙).

(מˆו˙  ‰˙ור‰  ˘ב˜בל˙  ‡לו  מˆוו˙  לב'  כ‰˜„מ‰   – לי  ˙‰יו  ו‡˙ם  ל‰ו  ‡מר  ב˙ל˙‡ 
זו  ˘‡ין  ו‚ו'",  כ‰נים  ממלכ˙  לי  ˙‰יו  "ו‡˙ם  מ˘‰  ל‰ם  ‡מר  פרי˘‰),  ומˆו˙  ‰‚בל‰ 
כ‰נים ‰מ˘ר˙ים  ב„ו‚מ˙  כ‰נים  ממלכ˙  נע˘ו  ˘בנ"י  ˙י‡ור ‰מˆי‡ו˙,  וˆיווי ‡ל‡  ‰ור‡‰ 
˘בפעול˙ ‰˙ור‰ ‰ם  ˘ב' ‰פרטים ‰נ"ל  בנ˙ינ˙ ‰˙ור‰,  ˘‰ו‡  כמו  וז‰ו  כ‰"‚,  ל„ר‚˙  וע„ 
˙וˆ‡‰ מירי„˙ ‰˘כינ‰ למט‰. וכן ‰ו‡ ‚ם בענין ז‰ ˘ב' מˆוו˙ ‡לו ‰ם ˙וˆ‡‰ מ‰˜„ו˘‰ 

˘˜י„˘ ‰˜ב"‰ ‡˙ י˘ר‡ל, ˘נע˘ו "ממלכ˙ כ‰נים".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 1 ו‡ילך , ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 4 ו‡ילך)

מ„וע ‰וסיפו י˘ר‡ל "נ˘מע" 
ול‡ ‰י' „י ל‰ם ב˜בל˙ עול מˆוו˙ בלב„?

„ר˘ ר' סימ‡י ב˘ע‰ ˘‰˜„ימו י˘ר‡ל נע˘‰ לנ˘מע ב‡ו ˘˘ים ריבו‡ ˘ל מל‡כי ‰˘ר˙ לכל ‡ח„ ו‡ח„ 
מי˘ר‡ל ˜˘רו לו ˘ני כ˙רים ‡ח„ כנ‚„ נע˘‰ ו‡ח„ כנ‚„ נ˘מע כו'.

Œמר רבי ‡לעזר ב˘ע‰ ˘‰˜„ימו י˘ר‡ל נע˘‰ לנ˘מע יˆ˙‰ ב˙ ˜ול ו‡מר‰ ל‰ן מי ‚יל‰ לבני רז ז‰ ˘מ‡
ל‡כי ‰˘ר˙ מ˘˙מ˘ין בו „כ˙יב ברכו ‰' מל‡כיו ‚בורי כח עו˘י „ברו ל˘מוע ב˜ול „ברו ברי˘‡ עו˘י 

ו‰„ר ל˘מוע.
‡"ר חמ‡ ברבי חנינ‡ מ‡י „כ˙יב כ˙פוח בעˆי ‰יער ו‚ו' למ‰ נמ˘לו י˘ר‡ל ל˙פוח לומר לך מ‰ ˙פוח ז‰ 

פריו ˜ו„ם לעליו ‡ף י˘ר‡ל ‰˜„ימו נע˘‰ לנ˘מע.
‰‰ו‡ ˆ„ו˜י „חזיי' לרב‡ „˜‡ מעיין ב˘מע˙‡ וי˙ב‰ ‡ˆבע˙‡ „י„י' ˙ו˙י כרע‡ ו˜‡ מייı ב‰ו ו˜‡ מבען 
‡ˆבע˙י' „מ‡ ‡"ל עמ‡ פזיז‡ „˜„מי˙ו פומייכו ל‡ו„נייכו ‡כ˙י בפחזו˙ייכו ˜יימי˙ו ברי˘‡ ‡יבעי' לכו 
למ˘מיי ‡י מˆי˙ו ˜בלי˙ו ו‡י ל‡ ל‡ ˜בלי˙ו ‡"ל ‡נן „ס‚ינן ב˘לימו˙‡ כ˙יב בן ˙ומ˙ י˘רים ˙נחם ‰נך 

‡ינ˘י „ס‚ן בעלילו˙‡ כ˙יב ב‰ו וסלף בו‚„ים י˘„ם 

(˘ב˙ פח, ‡-ב)

עול  ו˜בל˙  ˘מים  מלכו˙  עול  ‰˜בל˙  ‰ו‡  ומˆוו˙י'  ‰˙ור‰  „˜יום  ‰יסו„  ˘עי˜ר  י„וע 
‰מˆוו˙ (ר‡‰ מ˘נ‰ ברכו˙ י‚, ‡). וז‰ מ˙בט‡ בז‰ ˘"‰˜„ימו י˘ר‡ל נע˘‰ לנ˘מע", כי "נע˘‰" 
‰ו‡ ‰˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ל˜יים כל מ‰ ˘יˆוו‰ ‰˜ב"‰, ו"נ˘מע" ‰ו‡ מל˘ון "‰בנ‰", 
כמו "˘מע י˘ר‡ל" ו"„בר כי ˘ומע עב„ך" (˘מו‡ל ‡ ‚, ט-י), „"˘מיע‰" זו ל˘ון ‰בנ‰ ‰י‡, 

ו"‰˜„ימו י˘ר‡ל נע˘‰ לנ˘מע", כי ‰עי˜ר ו‰יסו„ ‰ו‡ ‰˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים.

מפני  ˘כל ‰‡„ם, ‡ל‡  מˆ„ ‰בנ˙  ל‡  ל‰יו˙  מובן, ‰רי ˜יום ‰מˆוו˙ ˆריך  ולכ‡ו' ‡ינו 
˘‰מˆוו˙ ‰ם ˆיווי ‰˜ב"‰, ו‡"כ מ„וע ‰וסיפו י˘ר‡ל ו‡מרו "נ˘מע" כל עי˜ר?

שמן ששון מחבריך טז

במנוח‰  ל‰יו˙  יכול  ‡ינו  בחייו,  ‰˙כלי˙   ˙‡ מר‚י˘  ‡ינו  ˘כ‡˘ר  ‰ו‡  ‰‡„ם  טבע 
˙מי„י.  "‡י-˘˜ט"  ‚ורמים  ˘בחייו  ‰פרטים  וכל  ‰זמן  ˘˘ינויי  כיון  ‡מי˙י˙,  ו‰˙יי˘בו˙ 
ו„וו˜‡ כ‡˘ר מר‚י˘ ‰‡„ם ˘בכל פרטי חייו טמונ‰ כוונ‰ ו˙כלי˙, ‰רי ז‰ מבי‡ לו מנוח‰.

וז‰ו מ‰ ˘"מנוח‰" ב‡‰ לעולם ע"י ‰˙ור‰, כי ‰רי ‰עולם נבר‡ "ב˘ביל י˘ר‡ל וב˘ביל 
בע˙   – נבר‡  ˘ל˘מ‰  ו‰כוונ‰  ‰˙כלי˙  בעולם  נ˙‚ל‰  וכ‡˘ר  בר‡˘י˙),  ר"פ  (פר˘"י  ‰˙ור‰" 

מ˙ן ˙ור‰, ר˜ ‡ז ב‡‰ "מנוח‰" ו‰˙יי˘בו˙ לעולם.

 ıו‰‡ר כנ"ל,  ענין ‰˘ב˙ ‰ו‡ "מנוח‰"  כי  ˙ור‰",  נ˙נ‰  ב˘ב˙  עלמ‡  ˘ל"כולי  מ‰  וז‰ו 
"˘˜ט‰" וב‡‰ לי„י מנוח‰ בע˙ מ˙ן ˙ור‰.

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘נ"‡ עמ' 550 ו‡ילך)

"ו‡˙ם ˙‰יו לי", פרי˘‰ ו‰‚בל‰ בעבו„˙ ‰‡„ם
ב˙רי ב˘ב‡ ‡י˜בע ירח‡ ב˙רי ב˘ב‡ ל‡ ‡מר ל‰ו ול‡ מי„י מ˘ום חול˘‡ „‡ורח‡ ב˙ל˙‡ ‡מר ל‰ו 

ו‡˙ם ˙‰יו לי ב‡רבע‰ ‡מר ל‰ו מˆו˙ ‰‚בל‰ ב‰' עבו„ פרי˘‰ 

(˘ב˙ פז, ‡)

ונ˙ינ˙ ‰˙ור‰  ז‰  ‚ילוי  ומטר˙  למט‰,  ו‚ילוי ‰˘כינ‰  ירי„˙  ˙ור‰ ‰י˙‰  ˘במ˙ן  מˆינו, 
˘‰"˘לום"  חנוכ‰),  ‰ל'  (סוף  בעולם"  ˘לום  לע˘ו˙  ני˙נ‰  ‰˙ור‰  "כל  ‰רמב"ם  כ„ברי  ‰י‡ 
כביכול  בין ‡ל˜ו˙  בין ‰בריו˙, ‡ל‡ ‰˘לום  ˘לום  ר˜  י„י ‰˙ור‰, ‡ינו  על  בעולם  ‰נע˘‰ 
˘לום  "˘ע˘˙‰  ˘ם  על  "˘ולמי˙"  נ˜ר‡ים  ˘י˘ר‡ל   (‡ פ"ז,  (˘‰˘"ר  רז"ל  כמ‡מר  ו‰עולם, 

ביני ובין עולמי" ע"י ˘˜בלו ‡˙ ‰˙ור‰ (ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 379 ו‡ילך. ו˘"נ).

ו‰נ‰, בענין ‰˘לום י˘נן ˘˙י ˙נועו˙, ˘ליל˙ ‰מחלו˜˙ ופעול‰ ˘ל ‡ח„ו˙ וחיבור. וכן 
˘ליל˙   (‡) ענינים,  ב'  בו  ˘י˘  עולמי",  ובין  – "ביני  ע"י ‰˙ור‰  ב"˘לום" ‰נע˘‰  ‚ם  ‰ו‡ 
כרˆון  „ברים  ע˘יי˙  (ב)  ˙ע˘‰,  ל‡  מˆוו˙  ע"י  ז‰ו  ˘בכללו˙  ל‡ל˜ו˙,  ‰מנ‚„ים  ענינים 

‰בור‡, „‰יינו מˆוו˙ ע˘‰.

ונמˆ‡, ˘במ˙ן ˙ור‰ י˘נם ‚' ענינים: ‡. ירי„˙ ‰˘כינ‰ למט‰. ב. ˘ליל˙ ענינים ‰מנ‚„ים 
ל‡ל˜ו˙. ‚. ע˘יי˙ „ברים כרˆון ‰בור‡.

ועפ"ז י˘ לומר ˘ב‚' ענינים ‡לו ‰˙חיל מ˘‰ ל‰כין ‡˙ י˘ר‡ל לפני מ˙ן ˙ור‰:

ב‡רבע‰ ‡מר ל‰ו מˆו˙ ‰‚בל‰ – ˙וכן ענין מˆו˙ ‰‚בל‰ ‰י‡ ל‡ ל‰יו˙ פרו˘ ומוב„ל 
 '‰ לפני  ˘"ב˜רב˙ם  ו‡בי‰ו‡  נ„ב  ע"„  ‰נפ˘,  כלו˙  לי„י  ˘יבו‡  ב‡ופן  ‰עולם  מן  ל‚מרי 
ל˘ב˙  (‡ל‡)  בר‡‰  ˙‰ו  "ל‡  כמ"˘  ‰י‡  ‰˙ור‰  כוונ˙  כי  ˘ם),  ‡ו‰"ח  ‡חרי.  (ר"פ  וימו˙ו" 

יˆר‰", לע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם ˘י‰י' כפי ‰ור‡˙ ‰˙ור‰.

וז‰ו ˙וכן ‰פנימי בˆיווי "‰˘מרו לכם עלו˙ ב‰ר ו‚ו'", ˘ל‡ ˙עלו ‡ל ‰‰ר ל‰יו˙ „בו˜ים 
‰ור‡ו˙  כפי  ˘י‰י'  ‰עולם   ˙‡ לע˘ו˙  ˆריכים  ‡ל‡  ‰נפ˘"  "כלו˙  כ„י  ע„  ‰רוחניו˙,  ‡ל 


