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כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

בחרמ˘ כז‰.

‰בעל ‡חוז‰ ‰וסיף ל‡מר, ‡˙ ‰יי"˘ ‡ני נו˙ן לך במו˜„ם ˜ו„ם ‰עבו„‰, וכן ע˘‰. 
ונוסף ‰יי"˘  מ‰כלי ‰טוב‰,  ו‰ן  מ˘כרו  לו, ‰ן  מכל ‡˘ר ‰ˆליח  ב‚ילופין  ‰פועל ‰י' 

˘נ˙נו לו טרם ‰˙חיל לעבו„.

‰ל‡ ‡ין ‰עבו„‰ נכר˙, ו‡יך ‡וכל לעבו„?!
פ‰  ו‡מר  ‚„ול,  ל‡ולם  ‰כניסו  ‡חוז‰  ‰בעל  ‰פועל?  ˘‡ל  ‡עבו„  מ˜ום  וב‡יז‰ 
ממך  ומ‰  ‡חוז‰:  ‰בעל  לו  וי‡מר  ˘ח˙,  פ‰  ‚„לים  ‡ין  ‰ל‡  ‰פועל  וי‡מר  ˙עבו„. 
י‰לוך (מַ‡חַ‡י), ‰רם י„ך ו‰עבר ‰חרמ˘ כ‡ילו ‚„ל פ‰ ˘ח˙, ‰פועל עב„ כחˆי ˘ע‰, 

ו‰בעל-‡חוז‰ מˆיı מן ‰חרכים ורו‡‰ ˘‰פועל יו˘ב בטל ו‡ינו עוב„.

ויכנוס ‰בעל-‡חוז‰ ל‰‡ולם ו‡מר לו למ‰ ‡ינך עוב„, ‡˙ן לך עו„ כוס יי"˘ ו˙עבו„ 
 ıבחריˆו˙, ו‰‚י˘ לו עו„ כוס יי"˘ ˙יכף מי„. ועב„ עו„ כחˆי ˘ע‰, ו‰בעל-‡חוז‰ מˆי
מן ‰חרכים ‡ם ‰ו‡ עוב„, ור‡‰ ˘‡ין ‰פועל עוב„, וי‡מר לו ‰בעל ‡חוז‰ ‡˙ן לך עו„ 
כוסו˙  עו„  לי  ו˙˙ן  מ˘כור˙י,  ˙כפול  ‡ם  ‡ף  ‰פועל  וי‡מר  פ‰,  ˙עבו„  ‡ם  יי"˘  כוס 

יי"˘, ל‡ ‡עבו„ ‡ˆלך.

טובים  ‰כי  ב˙נ‡ים  לעבו„   ıחפ ו‡ינך  בוחל   ‰˙‡ ומ„וע  ‡חוז‰:  ‰בעל  לו  וי‡מר 
˘‡ני נו˙ן לך?

וי‡מר ‰פועל: ‰ל‡ ‡ין ‰עבו„‰ נכר˙ ("ר‡ב‡ט‡ ניע ווי„נע"), ו‡יך ‡וכל לעבו„?! 

ו‰נמ˘ל מובן.

(מ˘ולב מספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ו ע' 114, ספר ‰˘יחו˙ ˙ר"פ-˙רפ"ז עמ' 27)

בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

כו

‰עבו„‰ ל‡ ניכר˙
טובים  ‰כי  ב˙נ‡ים  לעבו„   ıחפ ו‡ינך  בוחל   ‰˙‡ ומ„וע  ‡חוז‰:  ‰בעל  לו  וי‡מר 
˘‡ני נו˙ן לך? וי‡מר ‰פועל: ‰ל‡ ‡ין ‰עבו„‰ נכר˙ ("ר‡ב‡ט‡ ניע ווי„נע"), ו‡יך 

‡וכל לעבו„?! 

◇ ◇ ◇

‰יכן ‰י‡ ‰˙פיל‰? ‰יכן ‰י‡ ‰מסירו˙ ˘לכם?
[כ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ פנ‰ ‡ל ‰˙למי„ים ו‡מר:]

‰יכן  ‰עבו„‰,  ‰י‡  ‰יכן  ‡ולם  חסי„ו˙,  ולומ„ים  נ‚ל‰  לומ„ים  ‰עבו„‰?  ‰י‡  ‰יכן 
‰י‡ ‰˙פיל‰? ‰יכן ‰י‡ ‰מסירו˙ ˘לכם? ‰יכן ‰˙ענו‚ בז‰ירו˙ ˘ל מˆו‰?

‰עבו„‰ ל‡ ניכר˙.

בענין ז‰ י˘נו מ˘ל:

פועל  ˘‰ו‡  בו  ו‰כיר  ("˜‡סי‡˜")  ˘ח˙  לבי˙ו ‡יכר ˜וˆר  ב„רכו  פ‚˘  בעל ‡חוז‰ 
ויענ‰  ‰יומי˙,  פעול˙ך  עבור  ˘כר  מ˜בל   ‰˙‡ כמ‰  לו  ו‡מר  ‡ליו  ‡ו˙ו  וי˜ר‡  מˆוין, 
ליום,  כסף  רובלי  ˘ני  לך  בעל ‰‡חוז‰ ‡ני ‡˙ן  לו  וי‡מר  ליום.  רובל-כסף ‡ח„  ‰פועל 
ובו„‡י  בו„‡י,  ויענ‰ ‰פועל  לעבו„ ‡ˆלי,  ווָ‡„˜ַ‡) ‰˙˙רˆ‰  (ט˘‡ר˜‡  יי"˘  כוס  ו‚ם 

‰נני מ˙רˆ‰.

‰טוב‰  ˘‰י‡  ווינ‡,  מעיר  (˜ָ‡ססע)  חרמ˘  ‡חוז‰  ‰בעל  ‰וˆי‡  ‰בי˙‰  בבו‡ם 
מימיו  עב„  ˘ל‡  עיניו,  ממר‡‰  נ˙ר‚˘  ו‰פועל  ב„ולח,  מברזל  ‰נע˘י˙  ו‰מעול‰, 

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

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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 "˘מיני˙ ˘ב˘מיני˙" – במעל˙ ‰˙ור‰
‰˙ור‰  במעל˙  ב‰כר˙ו  ‰ו‡  ˘ב˘מיני˙"  "˘מיני˙  בו  י˘  ˘‰˙למי„-חכם  מ‰   .  .
˘למ„ ‰˙ור‰.  ל‡חר  עˆמו ‡פילו  ול‡ ‚סו˙  ˘ל ‰˜ב״‰,  ורˆונו  חכמ˙ו  ˘‰י‡  ˘לומ„, 
מ˘‡״כ ‚סו˙ ‰רוח ‰ו‡ כמבו‡ר ב˙ני‡ ˘ם [סוף פר˜ כ"ב, בבי‡ור מ‡מר רז"ל ˘"‚סו˙ 
ל"˙ור‰  ב‰וספו˙  ימˆ‡  ב„רך ‰חסי„ו˙  ב‡רוכ‰  ו‰בי‡ור  ממ˘"].  כע"ז  ˘˜ול‰  ‰רוח 

‡ור", מ‚יל˙ ‡ס˙ר „״‰ וי˜ח ‰מן סעיף ‚׳ ו‡ילך.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י״‚ עמ' ˘ˆ‰ )

עˆו˙ ל˙י˜ון ‰מי„‰
. . במ״˘ ‡ו„ו˙ מ„˙ ‰כעס ו‰‚‡ו‰ – כמו בכל ‰ענינים, „רך ‰˙י˜ון בז‰ ‰ו‡ ˆע„ 
מ˙מעט˙  ˘עי"ז  ב„בור,  ל‰ביע ‰כעס ‡ו ‰‚‡וו‰  ˘ל‡  ל‰˙עכב  ו‰‰˙חל‰,  ‡חר ˆע„. 
מ„‰  בע˙ ‰˙עוררו˙  ל‰˙בונן  ‚ם  ז‰  עם  וביח„  במוח˘.  וכנר‡‰  ˘במ„‰,  ‰‰˙פ˘טו˙ 
טוב  ומ‰  בפיו,  ‡לו  „ברים  ˘‚ורים  ˘י‰יו  ומ‰נכון  ב˙חל˙ו.  מ״‡  פר˜  ב˙ני‡  מ״˘ 
בכ˙בי  ˘י„וע  ובפרט  ע״ב.  נ״ו  ע„ „ף  מ‰˙חל˙ ‰פר˜  וכמבו‡ר  בע״פ,  ˘י„ע ‡ו˙ם ‚ם 
זˆו˜לל‰״‰  מו״ח ‡„מו״ר  כ״˜  ב˘יח˙  ור‡‰  נחלפ˙ ‰נ˘מ‰.  כעס  ע״י  ‰‡ריז״ל, ‡˘ר 

נב‚״מ זי״ע י״ט כסלו ˙רˆ״‚, בי‡ור מרז׳׳ל כל ‰כועס כ‡ילו כו'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י״„ עמ' ˙נט )

בכל ‚‡וו‰ י‰‡ מו˙ר
סיפור  וכי„וע  י„י ‰‚ב‰‰.  על  עליך  ל‰˘פיע  לנסו˙  כ„‡י ‰י׳  . ‰נ‰   . ב‰נו‚ע  בפרט 
עביר‰  לעבור ‡יז‰  לו   ‰˘˜˘ עליו  ˘‡מרו  רבינו ‰ז˜ן,  חסי„י  מ‚„ולי  על ‡ח„  חסי„ים 
˘˙‰י', מפני מ„˙ ‰‚‡ו‰ ˘לו, ב‡מרו לנפ˘ו, וכי ‡ני ‡ח„ מ‚„ולי חסי„י רבי ‚„ול כ״כ 
ב˙וככי  ובפרט  י˘ר‡ל,  ב˙וככי  מˆבי  ל‡ב„  עלול ‡ני  ˘עי״ז  ל‰ס˙˙ ‰יˆ‰״ר,  ‡˙פ˙‰ 

ע„˙ ‰חסי„ים.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ח' עמ' ˘י)

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
ברכ˙ "וי‰י נועם" – מי ‡מר‰?

מי   / וב"יום ‰˘מיני"  מל‡כ˙ ‰מ˘כן  ב‚מר  (ו‡‰רן)  מ˘‰  לברכ˙  ר˘"י  ˘ל  פירו˘ו  בחילו˜ 
‡מר "וי‰י נועם" – מ˘‰ ‡ו י˘ר‡ל? / ר‡יי˙ ר˘"י ˘נ‡מר‰ ע"י מ˘‰ מכך ˘‰ו‡ "‡ח„ מי"‡ 

מזמורים ˘ב˙פיל˙ מ˘‰" / בי‡ור ‰„ברים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ˘יח‰ ‡' לפר˘˙ פ˜ו„י)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
"מ˘‰ ˜יבל ˙ור‰ מסיני" 

˙ור‰ /  לומ„  לכל  נלמ„˙ ‰ור‡‰  מס' ‡בו˙  ב˙חיל˙  ˘נ˘ני˙  במ˘נ‰  מ„רך ‰עבר˙ ‰מסור‰ 
‰ביטול ‰נ„ר˘ בפני ‰˙ור‰ (מ˘‰) / ‰‰˙מסרו˙ ו‰˜ב"ע ללימו„ ‰˙ור‰ (י‰ו˘ע) / ‰לימו„ 
מ˙וך ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ – ‰˙‡ח„ו˙ עם ‰˜ב"‰ (ז˜נים) / ‰ביטול ˘ˆ"ל בע˙ ‰לימו„ עˆמו – ע"„ 

מעל˙ ‰נבו‡‰ (נבי‡ים) / ‰˘פע˙ ‰לימו„ בבירור ‰עולם (‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰)

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ˘יח‰ לפר˜י ‡בו˙ פ"‡)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
ב„ין טומ‡˙ עם ‰‡רı בר‚ל

יבי‡ מ"˘ ‰רמב"ם „בר‚ל ט‰ור‰ ול‡ח"ז חוזר˙ לטומ‡˙‰, וי˜˘‰ בטעם ‰„ין / י„ח‰ „ברי 
בין  בז‰  מחו„˘˙  פלו‚˙‡  יב‡ר   / ברמב"ם  כפ˘טו˙ ‰ל˘ון  לב‡ר „ל‡  ˘רˆו  מ‰  ‰מפר˘ים 
‰בללי ו‰ירו˘למי, „ל‰בבלי ביטול טומ‡˙ ע"‰ ‰ו‡ מחמ˙ ˜יבוı י˘ר‡ל ב˘ע˙ ‰ר‚ל, ועפ"ז 

יב‡ר ˘פיר ˘יט˙ ‰רמב"ם כ‡ן

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ז ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
˙חו˘˙ ‰‚‡וו‰ – סימן לחולי

כו „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰עבו„‰ ל‡ ניכר˙



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

ברכ˙ "וי‰י נועם" – מי ‡מר‰?
וב"יום  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  ב‚מר  (ו‡‰רן)  מ˘‰  לברכ˙  ר˘"י  ˘ל  פירו˘ו  בחילו˜ 
ע"י  ˘נ‡מר‰  ר˘"י  ר‡יי˙   / י˘ר‡ל?  ‡ו  מ˘‰   – נועם"  "וי‰י  ‡מר  מי   / ‰˘מיני" 

מ˘‰ מכך ˘‰ו‡ "‡ח„ מי"‡ מזמורים ˘ב˙פיל˙ מ˘‰" / בי‡ור ‰„ברים

‡‰רן  י„י  על  מיוח„˙  עבו„‰  ‰י˙‰  ˘בו  ‰˘מיני",  ‰"יום  ‡ו„ו˙  ‰כ˙וב  בסיפור 
ובניו בכוונ‰ ל‰בי‡ ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ במ˘כן, נ‡מר (ט, כ‚): "ויב‡ מ˘‰ ו‡‰רן ‡ל ‡‰ל 

מוע„, ויˆ‡ו ויברכו ‡˙ ‰עם ו‚ו'".

ומפר˘ ר˘"י ‡˙ נוסח ‰ברכ‰ ˘ל מ˘‰ ו‡‰רן: "‡מרו 'וי‰י נועם ‰' ‡ל˜ינו עלינו', 
י‰י רˆון ˘˙˘ר‰ ˘כינ‰ במע˘‰ י„יכם".

מספר  ˘ם  מ‚),  (לט,  פ˜ו„י  בפר'  כן,  לפני  ר˘"י  בפירו˘  מˆינו  ז‰  נוסח  כעין  ו‰נ‰, 
ו‰נ‰  כל ‰מל‡כ‰,  מ˘‰ ‡˙  י˘ר‡ל: "ויר‡  בני  י„י  על  מל‡כ˙ ‰מ˘כן  על ‚מר  ‰כ˙וב 
˘ל  ברכ˙ו   ˙‡ מפר˘  ור˘"י  מ˘‰".  ‡ו˙ם  ויברך  ע˘ו,  כן   '‰ ˆו‰  כ‡˘ר  ‡ו˙‰  ע˘ו 
מ˘‰: "‡מר ל‰ם: י‰י רˆון ˘˙˘ר‰ ˘כינ‰ במע˘‰ י„יכם, 'וי‰י נועם ‰' ‡ל˜ינו עלינו 

ו‚ו''. ו‰ו‡ ‡ח„ מי"‡ מזמורים ˘ב˙פל‰ למ˘‰".  

לב‡ר  ˘‰‡ריך  מ‰  [ועיי"˘  ר˘"י  ב„ברי   ˜„˜„ בפר˘˙נו,  ל‰ט"ז  „ו„"  "„ברי  ובפירו˘ 
ב„רך ‰„רו˘]: 

(‡) בפר' פ˜ו„י, בברכ˙ מ˘‰ לי˘ר‡ל, "‡מר ˙חיל‰ 'י‰י רˆון' ו‡ח"כ 'וי‰י נועם'"; 
‡ולם בפר˘˙נו, בברכ˙ מ˘‰ ו‡‰רן, ‡מרו ל‰יפך: ˜ו„ם ‰פסו˜ "וי‰י נועם" ור˜ ‡חר 

כך "י‰י רˆון כו'"!

מי"‡  ‡ח„  "ו‰ו‡  נועם":  "וי‰י  ל‰פסו˜  ‰מ˜ור   ˙‡ ר˘"י  מˆיין  פ˜ו„י  בפר'  (ב) 
מזמורים ˘ב˙פל‰ למ˘‰"; ו˜˘‰: "וכי „רכו ˘ל ר˘"י ל‰זכיר מר‡‰ מ˜ום"?! 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

 ˙˘˘" לפרנס˙ו,  עוס˜  כ˘‰ו‡  כל ‰˘נ‰,   "ıב"חמ עוס˜  ˘‰‡„ם  כיוון  כן,  על  י˙ר 
נמנע  בל˙י  כמעט  ‰רי  חול,  ˘ל  ‰˘פעו˙  עם  חולין,  ˘ל  ‚˘מי  בעולם  ˙עבו„",  ימים 
ובמיוח„  בז‰.  וכיוˆ‡  ו"עˆמי",  "‡ני"  מעט  "י˘ו˙",  ˘ל  מח˘ב‰  ‡ליו  ˙˙‚נב  ˘ל‡ 
ל‡ור ‰ר‚˘ ‰טבעי ‰‡מור ˘ל "‡„ם ˜רוב ‡ˆל עˆמו", עלול ל‰יו˙ ˘‰˙נ‰‚ו˙ זו, ל‡ 
זו בלב„ ˘˙‰י‰ ‡ˆלו "טבע ˘ני", ‡ל‡ ˘‡ף ˙י˜בע בלבו ‰נח‰ ˘‰י‡ מוˆ„˜˙ וי˘ר‰, 

כביכול. י˘ ˆורך, ‡פו‡, ל‰בטיח ‡˙ ‰˘מיר‰ מפני ‰‡מור, במ„‰ חז˜‰ ביו˙ר. 

ו"ביעור   "ıחמ "ב„י˜˙  עˆמו  בו  לבˆע  על ‰‡„ם  פסח  ערב  כ˘מ‚יע  כך ‰רי  מ˘ום 
חמı" יסו„יים. לבער כליל ‡˙ ‰"חמı" ˘‰ˆטבר במ˘ך כל ‰˘נ‰, ‚ם ‡ם ‰ו‡ בכמו˙ 
זעיר‰ ו‡פסי˙, "מ˘‰ו". ול‡חר מכן, ל˘מור ב˜פ„נו˙ ‡˙ עˆמו ו‡˙ כל בי˙ו מ"מ˘‰ו 
 – ביום ‰˘מיני  ‚לויו˙  ˘ל  ˘ני  יו"ט  (ב˙וספ˙  ח‚ ‰פסח  ˘ל  כל ‰˘בוע  במ˘ך   "ıחמ
˘"ל‡  ל‡ופן  ע„  מימי ‰˘בוע,  יום  כל  וכך ‰ל‡‰,  ˘ני,  יום  ר‡˘ון,  יום  ב‚לו˙), ‰כולל 

יר‡‰ ול‡ ימˆ‡".
(ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כ"ב עמ' 269 ו‡ילך – ˙ר‚ום)

˙חו˘˙ ‰‚‡וו‰ – סימן לחולי
כ"˜ מו"ח ‡„מו״ר, ‡מר פעם:

 ˙‡ ל‰ר‚י˘  מ˙חיל  כ‡˘ר  ‡בריו;   ˙‡ מר‚י˘  ‡ינו  כ‡˘ר  ‰ו‡  ברי‡,  ל‡„ם  ‰סימן 
‰ר‡˘ ‡ו ‡˙ ‰לב, ‰רי ז‰ סימן ˘‰מˆב ‡ינו כ„בעי (וב‡מ˙ ז‰ מרומז בפסו˜ (מלכים 
מ„˙  ˘ל  על ‰פחי˙ו˙  לומ„ים  ‚ם  ומכך  ו‚ו').  ר‡˘י  ר‡˘י  וי‡מר ‡ל ‡ביו  יט):   ,„ ב' 
‰‚‡ו‰, ˘‰ו‡ ח˘ ‡˙ מעלו˙יו – ‡פילו כ‡˘ר ‰ן ב‡מ˙ ˜יימו˙ – כי ז‰ ‚ופ‡ ˘מר‚י˘ 
‡˙ ‰מעלו˙, מ‰ו‰ ‰וכח‰ ˘‰ו‡ ל‡ בס„ר, וכ‡˘ר ל‡ מר‚י˘ים ‡˙ ‰מעלו˙ ‰רוחניו˙, 

‰רי ז‰ על פי רוב, ‡„ם ברי‡ ברוחניו˙. 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ‰' עמ' ˜ס‰ – ˙ר‚ום)

‰יסח ‰„ע˙ מ‚‡וו‰ – ‚ם מ˙י˜ונ‰
ול˙י˜ון ‰מ„‰  ו‡ילך.  ט״ו  מ‡מר  ומעין  ויעויין ˜ונטרס  במוע„ו.  מ‡ז ˜בל˙י  מכ˙בו 
מ˙י˜ונ‰.  ‚ם  ‰יינו  ממנ‰,  ל‚מרי  ‰„ע˙  ‰יסח  ע"י  לבטל‰  ינס‰  ל„ע˙י,  ‰נ‰  ˘כו˙ב, 
וכ˘מר‚י˘ ˘מ˙חיל לח˘וב על „בר מעלו˙ וכ˘רונו˙ [עˆמו] כו׳ ˙יכף יפנ‰ מח˘ב˙ו 

ל‡יז‰ ענין ‡חר (ומ‰ טוב לענין ‚„לו˙ ‰בור‡).

וכ„י ˘יבו‡ ‰נ״ל לפועל בנ˜ל יו˙ר ע"י סייע˙‡ „˘מי‡ – י˙ן בכל יום ˜ו„ם ‰˙פל‰ 
פרוט‰ לˆ„˜‰, ו‡חר ‰˙פל‰ י‡מר ˙‰לים (עכ״פ כפי ˘נחל˜ לימי ‰חו„˘).

‡ם ‡פ˘ר כ„‡י ללמו„ ספר „רך חיים ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי (בנו ˘ל בעל ‰˙ני‡).

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ח' עמ' ‚)



כ‚

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

בחיי ‰יום יום

˙חו˘˙ ‰‚‡וו‰ – סימן לחולי
ל˙י˜ון מ„˙ ‰‚‡וו‰, ‰נ‰ ל„ע˙י, ינס‰ לבטל‰ ע"י ‰יסח ‰„ע˙ ל‚מרי ממנ‰, ‰יינו 
˙יכף  וכ˘רונו˙יו,  מעלו˙יו  „בר  על  לח˘וב  ˘מ˙חיל  כ˘מר‚י˘  מ˙י˜ונ‰.  ‚ם 

יפנ‰ מח˘ב˙ו ל‡יז‰ ענין ‡חר

◇ ◇ ◇

‚‡וו‰ ‡סור‰ ב'מ˘‰ו'
מיוח„  טעם  מכניס  ‚ם  וז‰  ויו˙ר,  יו˙ר  ו˙ופח  ‰ולך  ˘‰בˆ˜  ‰ו‡   ıחמ ˘ל  ‰טבע 
לבˆ˜  כלל  מניחים  ל‡  ‰מוחלט:  ‰‰פך  מן  מ˙‰וו‰  ז‡˙,  לעומ˙  ‰מˆ‰  ‰‡פוי.  בלחם 

ל˙פוח ול‰˙רומם.

יום  לחיי  ליˆלן,  רחמנ‡  ו‚סו˙-‰רוח ‰חו„רו˙,  ל‚‡וו‰  רומז   ıחמ˘ מוסבר  בספרים 
יום. יח„ עם ז‰ מוסבר כי מי„˙ ‰‚‡ו‰ מ‰וו‰ ˘ור˘ ומ˜ור לכל ‰נטיו˙ ‰בל˙י רˆויו˙, 
וכ‡מור: "˙ועב˙ ‰' כל ‚ב‰ לב". וכפי ˘חכמינו זכרונם לברכ‰ ‡ומרים ˘על ‡„ם ˘י˘ 
חז"ל  מ‡מרי  ועו„  בעולם",  ל„ור  יכולים  ו‰ו‡  ‚סו˙ ‰רוח, ‡ומר ‰˜ב"‰: "‡ין ‡ני  בו 

ברוח זו.

ול‡  כˆיווי ‡לו˜י  ל˜יים  י˘  כל ˆיוויי ‰˘י"˙   ˙‡˘ (‡ף  לכך  לפיכך, ‡ח„ ‰טעמים 
מ˘ום טעמים ‡חרים) ˘‡יסור חמı ‰ו‡ ‡פילו במ˘‰ו – ‰ו‡ כ„י לרמוז ˘‚‡וו‰ ו‚סו˙ 

‰רוח י˘ ל˘לול ל‚מרי. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ול‰וסיף, ˘בפר˘˙נו מזכיר ר˘"י ‡˙ ‰פסו˜ "וי‰י נועם" ו‡ינו מˆיין ‡˙ מ˜ורו [‡ם 
˘ז‰  מובן,  ומז‰  פ˜ו„י];  בפ'  כבר  ˘למ„  מ‰  ˘זוכר  ‰˙למי„  על  ר˘"י  ˘סומך  י"ל  ‚„ול  ב„וח˜  כי 

כוונ‰  בז‰  י˘  למ˘‰",  ˘ב˙פל‰  מזמורים  מי"‡  ˘"‰ו‡ ‡ח„  ו‰„‚י˘  פ˜ו„י ˆיין  ˘בפ' 
מיוח„˙, וכ„ל˜מן. 

ב. ויובן ב‰˜„ים: 

ˆ„י"˜  ˘במזמור  עלינו"  ‡ל˜ינו   '‰ נועם  "וי‰י  ‰פסו˜  ‰נ‰  בר˘"י,  ‰מבו‡ר  לפי 
ב˙‰לים, ‡מרו מ˘‰ כברכ‰ לי˘ר‡ל (בפר' פ˜ו„י, ו˘וב נ‡מר על י„ו – ביח„ עם ‡‰רן 
בפר˘˙נו   – ב˘„‰  וב‡ר  ל„ו„  מ˘כיל  יע˜ב,  נחל˙  (ר‡‰  ‰עירו  במפר˘ים  ‡ולם  בפר˘˙נו);   –
ובפר' פ˜ו„י), ˘במ„ר˘י חז"ל ˘לפנינו מבו‡ר ˘פסו˜ ז‰ (ל‡ נ‡מר ע"י מ˘‰, ‡ל‡) ע"י 

י˘ר‡ל ˘‰˘יבו למ˘‰ כמענ‰ על ברכ˙ו ל‰ם.

וכן ‡י˙‡ ב"˙ור˙ כ‰נים" בפר˘˙נו (טו. וכן ‰ו‡ בספרי פר' פנחס ˜מ‚. ס„ר עולם רב‰ פ"ו. 
ועו„): "ויברך ‡ו˙ם מ˘‰ – מ‰ ברכ‰ בירכן? ‡מר ל‰ם, ˙˘ר‰ ˘כינ‰ במע˘‰ י„יכם . . 

ו‰ם ‡מרו לו 'וי‰י נועם ‰' ‡ל˜ינו עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ עלינו ומע˘‰ י„ינו כוננ‰ו'" 
[‡מנם בר˘"י ˘בועו˙ טו, ב „"‰ ‰˘יר י˘ ‚ירס‡ ‡חר˙ ב˙ו"כ, ו‰י‡ מ˙‡ימ‰ לפירו˘ו כ‡ן]. 

 ˙‡ ר˜  ‡מר  ˘מ˘‰  לפר˘  ˆריך   – למ˘‰"  "˙פל‰  ‰י‡  ז‰  מזמור  ˘‰˙חל˙  ו‡ף 
˙חיל˙ו ˘ל ‰מזמור, ו‡ילו ‰מ˘ך ‰מזמור וסיומו נ‡מרו על י„י י˘ר‡ל.

˘בסיום  נועם"  "וי‰י  ‰פסו˜  (לפני  ז‰  במזמור  ˘נ‡מר  ממ‰  מ˘מע  ˘כן  וב‡מ˙ 
˘חיי  ‰יינו,  ˘נ‰".  ˘מונים  ב‚בורו˙  ו‡ם  ˘נ‰,  ˘בעים  ב‰ם  ˘נו˙ינו  "ימי  ‰מזמור) 
מˆרים  יˆי‡˙  בע˙  ‰י‰  עˆמו  מ˘‰  ו‰רי  ל‡;  ו˙ו  ˘נ‰"  "˘בעים-˘מונים  ‰ם  ‰‡„ם 
˘ל  ז‰  ˘חל˜  ‡יפו‡  ומס˙בר  ז)!  ז,  (ו‡ר‡  ו˘לו˘  ˘מונים  בן  ‡חיו  ו‡‰רן  ˘מונים,  בן 

‰מזמור ל‡ נ‡מר על י„י מ˘‰, כ„ברי ‰מ„ר˘.

עלינו".  ‡ל˜ינו   '‰ נועם  "וי‰י  ‰פסו˜   ˙‡ ˘‡מר  ‰ו‡  ˘מ˘‰  לומ„  ר˘"י  ‡מנם   .‚
ו‰בי‡ור בז‰: 

ברכ˙ו ˘ל מ˘‰ לבני י˘ר‡ל בפר' פ˜ו„י, ‰י˙‰ ל‡חר ˘בני י˘ר‡ל מˆי„ם סיימו ‡˙ 
במ„ורנו  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  עו„  [ור‡‰  ˘י˜ימנו  מ˘‰  ו‡ז ‰בי‡ו ‡˙ ‰מ˘כן ‡ל  מל‡כ˙ ‰מ˘כן, 
ל˘"פ פ˜ו„י ˘נ‰ זו]; וכמו ˘מפר˘ ר˘"י ˘ם (פ˜ו„י לט, ל‚), ˘‡ף ‡ח„ ל‡ ‰ˆליח ל‰עמי„ 

‡˙ ‰מ˘כן מחמ˙ כוב„ ‰˜ר˘ים, ו‰בי‡ו‰ו ‡ל מ˘‰ ועל י„ו "‰ו˜ם ‰מ˘כן".

ולכן, ב˙חיל‰ בירך מ˘‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל, ˘‰ם ‡לו ˘טרחו ועמלו במל‡כ˙ ‰מ˘כן 
בברכ‰  עˆמו  וכלל ‡˙  כך ‰וסיף  ו‡חר  י„יכם";  במע˘‰  ˘כינ‰  ˘˙˘ר‰  רˆון  "י‰י   –
˘על  ז‰  ˘‰ו‡  כיון  י˘ר‡ל,  כלל  עם  עˆמו  ˘˘י˙ף  עלינו",  ‰' ‡ל˜ינו  נועם  "וי‰י   – זו 
ו"‰ו˜ם  ‰˜ר˘ים   ˙‡ ˘‰עמי„  ז‰  ‰ו‡  ˘‰רי  ל˘לימו˙‰,  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  ‰‚יע‰  י„ו 

‰מ˘כן".



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˘‰?  י„י  על  נ‡מר  עלינו"  נועם ‰' ‡ל˜ינו  ˘‰פסו˜ "וי‰י  לר˘"י  מניין ‡כן  ‡ך   .„
וכפי  מ˘‰),  לברכ˙  (כמענ‰  י˘ר‡ל  בני  י„י  על  ˘נ‡מר  יו˙ר  מס˙בר  לכ‡ור‰,  ו‰רי 

˘מבו‡ר מ„ברי ‰מ„ר˘ (וכנ"ל ס"ב)!

ליי˘ב ז‰ ממ˘יך ר˘"י ומ„‚י˘ - "ו‰ו‡ ‡ח„ מי"‡ מזמורים ˘ב˙פל‰ למ˘‰":

נ‡מר‰  ˘ר˜ ‰˙חל˙ו  לומר  למ˘‰", ‰י‰ ‡פ˘ר  לב„ו ‰י‰ "˙פל‰  ז‰  מזמור  ר˜  ‡ם 
על י„י מ˘‰, ו‡ילו ‰מ˘ך וסיום ‰מזמור (‰פסו˜ "וי‰י נועם") נ‡מר על י„י בני י˘ר‡ל. 
מ˘‰  ˘˙פל˙  כלומר:  למ˘‰",  ˘ב˙פל‰  מזמורים  "י"‡  י˘  כי  לנו  ˘י„וע  כיון  ‡ולם 
ז‰  מזמור  סיום  ˘‚ם  מס˙בר  ‰רי  ז‰,  מזמור  ˘ל‡חר  ‰מזמורים  ע˘ר˙   ˙‡ ‚ם  כולל˙ 
„ברים  ב‡מˆע  ˘נכנסו  ˙י˙י  ומ‰יכי  ‰מזמורים.  מכללו˙  כחל˜  מ˘‰,  י„י  על  נ‡מר 

˘נ‡מרו על י„י מי˘‰ו ‡חר?! 

[וז‰ ˘‡מר מ˘‰ "ימי ˘נו˙ינו ב‰ם ˘בעים ˘נ‰ ו‡ם ב‚בורו˙ ˘מונים ˘נ‰" – י"ל 
וכמו  כו',  ועונ˘  עוונו˙  ˘ל  רˆוי  בל˙י  מˆב  על  ‡ל‡  עˆמו,  על  בז‰  מ„בר  ‰ו‡  ˘‡ין 

˘‡מר לפני ז‰ "˘˙‰ עוונו˙ינו לנ‚„ך ‚ו'"].

‰. ו‰נ‰ ‰„‚˘‰ זו ˘‰פסו˜ "וי‰י נועם" נ‡מר על י„י מ˘‰ בעˆמו (ול‡ ע"י י˘ר‡ל) 
נ„ר˘˙ „ו˜‡ בפ' פ˜ו„י, מכיון ˘˘ם י˘ סבר‡ חז˜‰ ˘בני י˘ר‡ל ‰ם ‡לו ˘‡מרו פסו˜ 
ז‰ (כמענ‰ למ˘‰), ˘‰רי ‰ם ‡לו ˘טרחו ועמלו בע˘יי˙ ‰מ˘כן ומ˙‡ים ˘י‡מרו "וי‰י 
נועם ‰' ‡ל˜ינו עלינו"; ו˘ם ˆריך ר˘"י לח„˘ ול‰ב‰יר ˘מ˘‰ ‰ו‡ ˘‡מר ז‡˙ (מ˘ום 

˘על י„ו ‰ו˜ם ‰מ˘כן, כנ"ל ס"‚).

ל‡  (ולכן  נועם"  ˘‡מרו "וי‰י  י˘ר‡ל ‰ם  ˘בני  סבר‡  מלכ˙חיל‰ ‡ין  בפר˘˙נו  ‡ך 
כמו  למ˘‰",  ˘ב˙פל‰  מזמורים  מי"‡  ‡ח„  ˘"‰ו‡  בפר˘˙נו  ל‰„‚י˘  ר˘"י  ‰וˆרך 
˘‰„‚י˘ בפ' פ˜ו„י) – מ˘ום ˘נו˘‡ פר˘˙נו ‡ינו ‚מר מל‡כ˙ ‰מ˘כן, ˘נע˘‰ על י„י 
ב"יום  ובעי˜ר  ימי ‰מילו‡ים  ˘בע˙  במ˘ך  ו‡‰רן  מ˘‰  ˘ל  י˘ר‡ל, ‡ל‡ ‰עבו„‰  בני 

‰˘מיני" (ור‡‰ פר˘"י פ˜ו„י מ, כט) – ˘מטר˙‰ ל‰בי‡ ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ במ˘כן. 

[ו‡ף ˘ענין ז‰ ˘ל ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ במ˘כן נו‚ע ‰ו‡ לכל בני י˘ר‡ל, כמובן – ‰רי סוף 
סוף ‰עבו„‰ בפועל בענין ז‰ נע˘˙‰ ר˜ על י„י מ˘‰, ‡‰רן ובניו, וז‰ ‰ו‡ נו˘‡ בפר˘˙נו].

ומע˙‰ מבו‡ר ‰יטב ˘ינוי ‰ס„ר, ˘בפר' פ˜ו„י ‰˙חיל מ˘‰ בברכ‰ לי˘ר‡ל – "י‰י 
מל‡כ˙ ‰מ˘כן,  בכל  ועמלו  ˘טרחו  כי ‰ם ‡לו  י„יכם",  במע˘‰  ˘כינ‰  ˘˙˘ר‰  רˆון 
ז‰  ˘‰ו‡   - עלינו"  נועם ‰' ‡ל˜ינו  – "וי‰י  עˆמו  וכלל ‡˙  כך ‰וסיף  ור˜ ‡חר  וכנ"ל; 

˘על י„ו "‰ו˜ם ‰מ˘כן" לבסוף. 

‡ולם בפר˘˙נו ‰˙חילו מ˘‰ ו‡‰רן ב˜˘ר לעבו„˙ם ˘ל‰ם – "וי‰י נועם ‰' ‡ל˜ינו 
במע˘‰  ˘כינ‰  "˙˘ר‰  ז‰  ˘בזכו˙  ‰וסיפו  כך  ‡חר  ור˜  כ‡ן;  ‰עי˜ר  ˘ז‰ו   – עלינו" 
י„י  על  ˘נע˘‰  במ˘כן  ˙בו‡ ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰  ו‡‰רן  מ˘‰  עבו„˙  י„י  על  כי  י„יכם" – 

כלל י˘ר‡ל. ומיו˘בים כל ‰„יו˜ים ‰נ"ל, ונמˆ‡ו „ברי ר˘"י ברורים ומ‡ירים.  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

[וז‰ו  עˆמן״  מט‰רין   – כולו  ‰ˆיבור   –
˘˘ינ‰ מל˘ונו לעיל ‚בי „ין נ‡מנו˙ ע״‰ 
 – ו‰ב„ים  ‰‚י˙ו˙  ב˘ע˙  ‰˙רומ‰  על 
וכלי‰ן״,  עˆמן  מט‰רין  ‰עם  ˘כל  ״מפני 
‰עם,  ˘כל  כוונ˙ו  „‰˙ם  ״˘‰כל״,  וכ˙ב 
כל יחי„ ויחי„ מט‰ר עˆמו וכליו, מ˘‡״כ 
כ‡ן]; וט‰ר‰ זו ‰וי‡ ב˘ייכו˙ לעלי׳ לר‚ל 
– ״ועולים לר‚ל״ – ‰יינו ˘נ‡ספים למ˜ום 
עליו ‚„ר  ˘חל  ולכך ‰וו ˆיבור ‡ח„  ‡ח„ 

ו„ין „״חבר״. 

‰ר‚ל  „‡חר   ‡‰ מי„י   ‰˘˜ ל‡  ועפ״ז 
„ין  לי׳  ‡י˙  ˘ע״‰  „ז‰  למפרע,  טמ‡ 
מן  ‡ח„  ל‰יו˙ו  ר˜  ‰ו‡  ‰ר‚ל  בע˙  חבר 
על  ˘חל  „חבר  ‰‚„ר  ˘מחמ˙  ‰ˆיבור, 
חבר (וי״ל  עליו „ין  חל ‚ם  כללו˙ ‰ˆיבור 
בˆיבור),  „חוי׳  „טומ‡‰  ‰„ין  ע״„  ˘ז‰ו 
˘‰י׳  חבר  ‚„ר  כ˘בטל  ‰ר‚ל,  ‡חרי  ‡בל 
יחי„  כל  „נים  ‡נו  ˘וב  ‰ˆיבור,  על  חל 
בפ״ע, ול‚בי ע״‰ יחי„ ‰נ‰ כ˘נ„ון על מ‰ 

˘נ‚ע בר‚ל ‰וי טמ‡ למפרע. 

י˘  „ע„יין  לומר,  י˘  יו˙ר  ובעומ˜ 
ו˘יט˙  ‰נ״ל  ר˘״י  ל׳  בין  בז‰  חילו˜ 
˘פעול˙  מ˘מע  „מפר˘״י  ‰רמב״ם, 
ל״חברים״  ‡ו˙ם  ˘עו˘‰  ‰י‡  ‰‡סיפ‰ 
(‚ם ‡ם ‡ינ‰ ˜˘ור‰ בענין ‰„ור˘ ט‰ר‰); 
מ˘ום  ˘‰ו‡  מ˘מע  ל‰רמב״ם  מ˘‡״כ 
˘בר‚ל ‰ˆיבור  עˆמם,  מט‰רים  ˘‰ˆיבור 
בס‚נון  ט‰ר‰.  ˘ל  במˆב  ‰ו‡  (בכללו˙ו) 
מט‰רין  ״˘‰כל  ז‰  ל‰רמב״ם,  ‡חר ˜ˆ˙: 

עˆמן״ פועל „ין ˆיבור. ו„ו"˜.

ו˘וב י״ל ב‡ו״‡ ˜ˆ˙ מ‰נזכר ‚בי מ"˘ 
כ‡ן  ˘י˘  („ע"י  לר‚ל"  "ועולין  ‰רמב"ם 
כי  כו'),  ˆיבור  ‰וו  ‡ח„  למ˜ום  ‡סיפ‰ 
ע˙‰ י"ל ˘כוונ˙ ‰רמב״ם ב״ועולין לר‚ל״ 
‰י‡ ר˜ לב‡ר סיב˙ ‰ט‰ר‰, ˘‰י‡ ב˘ביל 
עלי׳ לר‚ל, ‡בל ‡ין „ין חבר ˙לוי ב‡סיפ‰ 
רבו˙‡,  יו˙ר  עו„  י״ל  ועפ״ז  בפועל. 
חברים  י˘ר‡ל  „כל  ‰„ין  „ל‰רמב״ם 
‡לו  ‚ם   – ˘‰ם  בכ״מ  י˘ר‡ל  כל  על  חל 
˘‰ˆיבור  „כיון  לר‚ל28,  מעלי׳  ‰פטורים 
„ין  כולו  ‰ˆיבור  על  חל  עˆמו,  מט‰ר 

״חבר״. 

ל˘ון  „יו˜  ‚ם  ˘פיר   ıי˙ור ו˘וב 
ז‰  ˘„ין  בפירו˘  ‰זכיר  ˘ל‡  ‰רמב״ם 
‰מ˘נ‰  ל׳  [כפ˘טו˙  בירו˘לים  ר˜  ‰ו‡ 
וב˘ע˙  ‰˜ו„˘,  על  נ‡מנין  ״ובירו˘לים 
‰ר‚ל ‡ף על ‰˙רומ‰״, ˘˜‡י על ירו˘לים, 
˘לפנ״ז  ˘ב‰לכ‰  ברמב״ם  מ˘‡״כ 
לפר˘  ‰ו״ל  „ו˜‡,  בירו˘לים  ‡יירי  ל‡ 
לפר˘  ‰וז˜˜  ˘ל‡  ˘י״ל  ‡ף  ״ירו˘לים״, 
ל‰רמב״ם  כי   – לר‚ל״]  ״ועולין  ˘כ׳  כיון 

„ין ז‰ ‡ינו ר˜ בירו˘לים29.

ע״˘.  פ״ב ‰י״ט.  נזירו˙  כˆפע״נ ‰ל׳  (ו„ל‡    (28
ור‡‰ ‚ם ˘ו״˙ ˆפע״נ וו‡ר˘‡ ס˜ל״ח ‡ו˙ „).

(‡ו˙  ס˜כ״‡  ‰ע˙י„  ‰˘ולחן  בערוך  וכ״כ    (29
‚-„). ועו„.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚ו׳  ˘‰בי‡ ‰בבלי ‰כ˙וב „״וי‡סף  בטעם 
ב‚בע‰ (ו‡ינו  חברים״, „מיירי  כ‡י˘ ‡ח„ 
˘‰וב‡  ‰כ˙וב  ול‡  ‰ר‚ל22),  לזמן  ˘ייך 
עולים  (˘˘ם  בירו˘לים  „˜‡י  בירו˘למי 

לר‚ל23). 

ו‰נר‡‰ לח„˘ בז‰ בעומ˜, „ב׳ ‰„ר˘ו˙ 
מחול˜ו˙ ב‚„ר וטעם ‰„ין24. „ל‰ירו˘למי 
עי˜ר ‰טעם ˘כל י˘ר‡ל חברים בר‚ל ‰ו‡ 
עלי׳  (ב˘ביל  בירו˘לים  ˘נמˆ‡ים  מפני 
לר‚ל), ולפ״ז י״ל, ˘טעם ‰„ין ‰ו‡, „כ˘ם 
ע״‰  ‡פילו  חומר˙ן  ˘מחמ˙  „ברים  ˘י˘ 
ו˘מן  ויין  פר‰,  ט‰ר˙  (כמו  ב‰ם  נז‰רים 
ירו˘לים  לעיר  בנו‚ע  ע„״ז  נסכים),  ˘ל 
˘˘ם  ˘בטים״), „כיון  עלו  ˘˘ם  (״ב˘ע‰ 
לכן  ˜„˘ים,  ‡כיל˙  ומ˜ום  בי‰מ״˜  ‰ו‡ 
״מע˙‰  ˜ס״„  [ול‰כי  ביו˙ר25  ˘ם  נז‰רים 
‰˘נ‰  (˘כל  ‰˘נ‰״  ימו˙  ב˘‡ר  ‡פילו 
בירו˘לים),  חבר  „ין  לע״‰  י˘  כול‰ 
עלו  ˘˘ם  ב˘ע‰  ״בלב„  מ˜ר‡  ולמ„ין 

˘בטים״, „ר˜ ‡ז נז‰רים ביו˙ר].

‰˜ר‡  ˘‰בי‡  ל‰בבלי  מ˘‡״כ 
„‡ין  ס״ל  ב‚בע‰,  ‰מ„בר  ‚ו׳״  „״וי‡סף 
מפני  ר˜  ירו˘לים,  ‰עיר  ˜„ו˘˙  מˆ„  ז‰ 

ח‚י‚‰  בח„‡״‚  בז‰ ‰מ‰ר˘"‡  מ˘"כ  ועיין    (22
˘ם.

23)  ור‡‰ מ‰ ˘˙י׳ ב˘יח יˆח˜ לח‚י‚‰ ˘ם „״‰ 
מ‰״מ.

24)  וכבר ‰עירו „ב׳ ‰„ר˘ו˙ ‰ן „ריב״ל.

כלל  ‰בי‡  ל‡  ˘‰ירו˘למי  ‰יטב  ו„ו"˜    (25
‰טעם (˘בבבלי) ל‰‡ „בירו˘לים נ‡מנים כל ‰˘נ‰ 
בירו˘לים״.  כב˘ונו˙  עו˘ין  ״˘‡ין  לפי  על ‰˜ו„˘ 
ו‡ולי י״ל „ל„י„י' ‰˜ר‡ „״עיר ˘חובר‰ ל‰ יח„יו״ 
(ו‰‰מ˘ך  ˘ם  ˘במ˘נ‰  ז‰  „ין  על  ‚ם  טעם  ‰ו‡ 
˘בר‚ל  טעם  ‰ו‡  ˘בטים״  עלו  ˘˘ם  ״ב˘ע‰ 

נ‡מנים על ‰כל).

‡סיפ‰  ˘ע˙  „״ר‚ל  בנ״י26,  ‡סיפ˙  ענין 
בר˘״י  וכמפור˘  ˘ם),  ח‚י‚‰  ר˘״י  (ל׳  ‰ו‡״ 
נ‡ספים  ˘י˘ר‡ל  זמן  ״בכל  רע"‡)  ל„,  (נ„‰ 

ל‡ו  ו‰יינו  חברים״,  ל‰ו  למ˜ום ‡ח„ ˜רי 
וב‰סבר˙  בירו˘לים27.  ‰‡סיפ‰  „ו˜‡ 
נ‡ספים  ״י˘ר‡ל  „כ‡˘ר  נר‡‰,  ‰„בר 
‰יחי„  „מˆי‡ו˙  ‚„ר  ליכ‡  ‡ח„״  למ˜ום 
ר˜ ‰מˆי‡ו˙ „ˆיבור  כ‡ן  וי˘  עˆמו,  בפני 
ויחי„  יחי„  כל  „נים  ‡ין  ז‰  ובזמן  ‡ח„, 
כ‡ח„  כולו  ‰ˆיבור   ˙‡ „נים  ‡ל‡  בפ״ע, 
„ז‰ו  ‰ˆיבור).  ‡חרי  נ‚רר  ‰יחי„  (ו(„ין) 
חברים״,  כולן  ע˘‡ן  ˘״‰כ˙וב  ‰פירו˘ 
יח„,  נ‡ספים  י˘ר‡ל  כל  „כ‡˘ר  ‰יינו 
„חבר,  ‰‚„ר  כ‡ח„  כולו  ‰ˆיבור  על  חל 

˘‰ˆיבור „י˘ר‡ל ‰ם ב‚„ר ״חברים״. 

״טומ‡˙  ‰רמב״ם  ˘כ˙ב  ז‰ו  ומע˙‰ 
ח˘וב‰,  ‰י‡  כט‰ר‰  בר‚ל   ıר‡‰ עם 
על  בר‚לים״, „חל  חברים ‰ן  י˘ר‡ל  ˘כל 

‰ˆיבור (״כל י˘ר‡ל״) ‚„ר „חבר. 

‰רמב״ם  נ˙כוון  „לז‰  לומר  י˘  ו˘וב 
עˆמן  מט‰רין  ˘‰כל  ״מפני  ב„בריו  ‚ם 
ועולים לר‚ל״, „‡ין כוונ˙ו בז‰ לומר ˘כל 
מטומ‡˙ו  עˆמו  טי‰ר  בו„‡י  ויחי„  יחי„ 
״˘‰כל  לומר  כוונ˙ו  עי˜ר  ר˜  וכל,  מכל 

ח‚י‚‰  ענ‚יל)  (ל‰ר״י  ‚ליוני ‰˘״ס  ‚ם  ר‡‰    (26
כוונ˙ ‰‚מ׳  מ˙ורı „״‡ין  ˘עפ״ז  ˘ם,  ור‡‰   – ˘ם. 
˘פיר  ‰כוונ‰  ר˜   .  . מפ˘וטו  ‰מ˜ר‡  ל‰וˆי‡  כ‡ן 
‡ח„״  כ‡י˘  יח„  מחוברים  י˘ר‡ל  ˘כל  כפ˘וט‰ 
עˆמו  ‰חיבור  עניין  ˘״מפ‡˙  מפר˘  ˘‰ו‡  [‡ל‡ 
מ˜בלים  ע״‰  ‚ם  לכן  בר‚ל  ‡ח„  כ‡י˘  מחוברים 
‡ז עניין ‰חבירו˙ מן ‰חברים ע״י חיבורם עמ‰ם״. 

ע״˘. ור‡‰ עו„ בז‰ ל˜מן בפנים].

27)  ולכ‡ור‰ עפ״ז ‰„ין „כל י˘ר‡ל חברים ‡ינו 
למ˜ום  נ‡ספים  ˘י˘ר‡ל  זמן  ״בכל  ‡ל‡  בר‚ל  ר˜ 

‡ח„״. ור‡‰ ל˜מן בסוף „ברינו עו„ בענין ז‰.

פניניםפנינים
עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

ט‰ר‰ מפני ‰˜רבן 
‡ו מפני ‰ר‚ל?

מב˘רם ל‡ ˙‡כלו ובנבל˙ם ל‡ ˙‚עו
ובנבל˙ם ל‡ ˙‚עו - מ‰ ˙"ל ל‡ ˙‚עו, בר‚ל.
(י‡, ח. ר˘"י)

לז‰  ˘‰טעם  ב˘יט˙ו,  בי‡רו  ר˘"י  במפר˘י 
˘‰וז‰רו י˘ר‡ל ממ‚ע נבל‰ בר‚ל, ‰ו‡ "מפני ˘כל 
ליכנס  וˆריכין  ר‡י'  עול˙  ל‰בי‡  ‡ז  חייבין  י˘ר‡ל 
כ‡ן,  ‰ר‡"ם  (ל'  ‰˘נ‰"  ימו˙  ב˘‡ר  מ˘‡"כ  בעזר‰ 

ור‡‰ ‚ם ‚ו"‡ ˘פ"ח, ועו„).

ולכ‡ור‰ ˙מו‰, ‰רי ‡ם ‡ז‰ר˙ ‰טומ‡‰ ‰י‡ ר˜ 
˜רבנו˙  ˘נ‡  מ‡י  בר‚ל,  ˜רבן  „‰ב‡˙  ‰חיוב  מפני 
ל‰ז‰ר  ז‰  חיוב  ‰רי  ‰˜רבנו˙,  כל  מ˘‡ר  ‰ר‚ל 
‡ז‰ר˙  מ„וע  ו‡"כ  ‰˜רבנו˙,  בכל  ˘ייך  מטומ‡‰ 
לפירו˘  ו‚ם,  ב"ר‚ל".  ר˜  ˙‚עו" ‰י‡  ל‡  "ובנבל˙ם 
˜יים  ˘בי‰מ"˜  בזמן  ר˜  ‰י‡  זו  ˘‡ז‰ר‰  נמˆ‡  ז‰ 
לר˘"י  ‰ו"ל  ל‡  כן,  ו‡ם  ב‡"י,  ˘נמˆ‡ים  ול‡לו 
"בעלו˙ם  ‡ח˙  ˙יב‰  ל‰וסיף  ‡ל‡  "בר‚ל"  לס˙ום 
בזמן  ר˜  ‰ו‡  ˘‰‡יסור  ברור  ˘י‰י'  וכיו"ב,  לר‚ל" 

˘בי‰מ"˜ ˜יים.

ל˘יט˙ו  ‡זיל  ‰˙ור‰  על  בפירו˘ו  ˘ר˘"י  וי"ל 
בפירו˘ו ל˘"ס:

מטמ‡  ול‡  ל‡ ‡ונן  "‡˘˙ו ‡רוס‰,  ב‚מ'  ‡י˙‡ 
(יבמו˙  לו"  מטמ‡˙  ול‡  ‡וננ˙  ל‡  ‰י‡  וכן  ל‰, 
בר‚ל  כ‚ון   .  . מיטמ‡˙  "ול‡  ר˘"י  ופיר˘  ב).  כט, 

ל‡  מובנבל˙ם  ‰טומ‡‰  על  מוז‰רים  ˘י˘ר‡לים 
בר‚ל  מטומ‡‰  ˘‰ז‰ירו˙  מובן  ומל˘ונו  ˙‚עו", 
‡ינן  נ˘ים  ˘‰רי  ר‡י',  עול˙  ‰ב‡˙  מ˘ום  ‡ינ‰ 
ז‰  ‰רי  ו‚ם,  ˘‰זמ"‚,  מ"ע  „‰וי  בז‰,  מחוייבו˙ 
˘ו‰  בפ˘טו˙  ‰ו‡  לו"  מטמ‡˙  "ל‡  ˘‰‡רוס‰ 
‡ז‰ר˙  ו‰רי  ‰כ‰ן,  ‰‡רוס  ˘על  מטמ‡"  ל"ול‡ 
‚ם  כ"‡   ıב‡ר ר˜  ל‡  ‰י‡  ‰כ‰ן  ˘על  מ˙  טומ‡˙ 
ז‰  ˘‚ם  מובן  ו‡"כ  ‰בי˙.  בזמן  ˘ל‡  ו‡ף  בחו"ל 
לט‰ר  ‰חיוב  (מˆ„  לו"  מטמ‡˙  "ל‡  ˘‰‡רוס‰ 

עˆמו בר‚ל) ‰י‡ ‚ם בחו"ל ו‡ף ˘ל‡ בזמן ‰בי˙.

על  ר˘"י  בפירו˘  ‚ם  ‰ו‡  ˘כן  לומר  י˘  ועפ"ז 
ז‰ ‰ו‡  ˘ˆיווי  מובן  "בר‚ל"  ˘סו˙ם  ‰˙ור‰, „מז‰ 
‰ו‡  ‡בל  ‰˘נ‰),  ימו˙  כל  (ול‡  ‰ר‚ל  לזמן  בנו‚ע 
וכמו  בי˙.  ˘‡ין  ‡ף  ו‰ר‚לים  ‰מ˜ומו˙  בכל  חל 
ˆיווי  ‰ו‡  ˙‡כלו"  ל‡  "מב˘רם  ז‰  כ˙וב  ˘˙חל˙ 
בסיפ‡ „˜ר‡  כן ‰ו‡ ‚ם  זמן,  ובכל  מ˜ום  בכל  ˘חל 

‰מ˜ומו˙  בכל  ‡ז‰ר‰  ˘‰י‡  ˙‚עו"  ל‡  "ובנבל˙ם 
ו‰ר‚לים.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 58 ו‡ילך. ור‡‰ 
עו„ במ„ור "חי„ו˘י סו‚יו˙")

‰ור‡˙ ‰לכ‰ בפני 
‡‰רן – מ‰ „ינו?

ו˙ˆ‡ ‡˘ מלפני ‰' ו˙‡כל ‡ו˙ם
ר' ‡ליעזר ‡ומר ל‡ מ˙ו בני ‡‰רן ‡ל‡ ע"י ˘‰ורו 
‰לכ‰ בפני מ˘‰ רבן
(י, ב. ר˘"י)

בני  ˘חט‡ו  לז‰  בנוסף  עיון: ‰רי  לכ‡ור‰ ˆריך 
‡‰רן בז‰ ˘‰ורו ‰לכ‰ בפני מ˘‰, ‰רי לכ‡ור‰ ‰י' 
‡‰רן  בפני  ‰לכ‰  ˘‰ורו  בז‰  יו˙ר  חמור  עון  ב‰ם 
˘‰י' רבם ו‚ם ‡בי‰ם, ˘בז‰ חט‡ו ב˘נים, ב‰ור‡‰ 
‰ל˘ון  מ„וע  ו‡"כ  ‡ב,  בכבו„  ובפ‚יע‰  רבם  לפני 
מ˘‰",  בפני  ‰לכ‰  ˘"‰ורו  בז‰  ‰י'  ˘חט‡ם  ‰ו‡ 
נכלל  י‰י'  ˘בז‰  יו˙ר  כולל  ל˘ון  ‰ול"ל  „לכ‡ור‰ 
‡‰רן  ˘ל  בכבו„ו  ‰פ‚יע‰   - יו˙ר  ‰חמור  ‰עוון  ‚ם 

‡בי‰ם?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

רבו  בפני  ‰‡וכל  ˘˙למי„  ‰סיב‰,  ב„יני  מˆינו 
‡ינו ר˘‡י ל‰סב לפניו מ˘ום מור‡ וכבו„ ‰רב ‡ל‡ 
חיוב  ‡ין  ‡בל  בפניו,  ל‰סב  ר˘ו˙  ‰רב  לו  נ˙ן  ‡ם 
בן  מ˘‡"כ  כבו„ו.  על  ולמחול  לו  ל‰ר˘ו˙  על ‰רב 
מוב‰˜,  רבו  ‰‡וכל ‡ˆל ‡ביו, ‡פילו ‡ם ‡ביו ‰ו‡ 
כבו„ו  על  מוחל  ‡ב  ‰ס˙ם  ˘מן  לפי  ‰סיב‰,  ˆריך 
לבנו. ונמˆ‡, ˘‰‚ם ˘‰„ין ‰ו‡ ˘כיבו„ ‡ביו ˘‰ו‡ 
מ"מ ˆריך ‰בן  רבו ‚רי„‡,  מכיבו„  יו˙ר  חמור  רבו, 
ברב  מ˘‡"כ  לבנו,  מוחל  ‡ב  ‰ס˙ם  מן  כי  ל‰סב, 
ס˙ע"ב  ‡ו"ח  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘ו"ע  בכ"ז  (ר‡‰  ו˙למי„ 

סי"‡, ו˘"נ).

„‰‚ם  ‡‰רן,  „בני  בנ„ון  ‚ם  לב‡ר  י˘  ז‰  ולפי 
‰י'  ו‡בי‰ם  רבם  ˘‰י'  ‡‰רן  בכבו„  ‰חיוב  ˘עˆם 
‚„ול וחמור יו˙ר מ‰חיוב בכבו„ מ˘‰, מ"מ , מ‡חר 
˘מן ‰ס˙ם ‰‡ב מוחל לבנו, ‰נ‰ כ‡˘ר ‰ורו ‰לכ‰ 
מחל  ‰ס˙ם  ˘מן  ‡מרינן  ו‡בי‰ם  רבם  ‡‰רן  בפני 
˘‰ורו  מ‰  כמו  כ"כ  חמור  ז‰  ‡ין  ובמיל‡  ל‰ם, 
‡מרינן  ל‡  ו˙למי„  רב  ˘ב„יני  מ˘‰,  בפני  ‰לכ‰ 

˘מן ‰ס˙ם ‰רב מוחל. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ב עמ' 53 ו‡ילך)



ט

יינה של תורהיינה של תורה

"מ˘‰ ˜יבל ˙ור‰ מסיני" 
לכל  ‰ור‡‰  נלמ„˙  ‡בו˙  מס'  ב˙חיל˙  ˘נ˘ני˙  במ˘נ‰  ‰מסור‰  ‰עבר˙  מ„רך 
ללימו„  ו‰˜ב"ע  ‰‰˙מסרו˙   / (מ˘‰)  ‰˙ור‰  בפני  ‰נ„ר˘  ‰ביטול   / ˙ור‰  לומ„ 
 / (ז˜נים)  ‰˜ב"‰  עם  ‰˙‡ח„ו˙   – ו‰˘‚‰  ‰בנ‰  מ˙וך  ‰לימו„   / (י‰ו˘ע)  ‰˙ור‰ 
‰ביטול ˘ˆ"ל בע˙ ‰לימו„ עˆמו – ע"„ מעל˙ ‰נבו‡‰ (נבי‡ים) / ‰˘פע˙ ‰לימו„ 

בבירור ‰עולם (‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰)

‡בו˙ ‡, ‡: "מ˘‰ ˜יבל ˙ור‰ מסיני ומסר‰ לי‰ו˘ע וי‰ו˘ע לז˜נים וז˜נים לנבי‡ים 
ב„ין  מ˙ונים  ‰וו  „ברים  ˘לו˘‰  ‡מרו  ‰ם  ‰‚„ול‰.  כנס˙  ל‡נ˘י  מסרו‰  ונבי‡ים 

ו‰עמי„ו ˙למי„ים ‰רב‰ וע˘ו סיי‚ ל˙ור‰".

בס„ר  עוס˜˙   ,(‡ ל,  ב"˜  (ר‡‰  „חסי„ו˙‡  מילי  ‡בו˙,  מסכ˙   ˙‡ ‰פו˙ח˙  זו,  מ˘נ‰ 
‰עבר˙ ‰מסור‰ ממ˘‰ רבינו ע„ ל‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰, כ˘בסופ‰ ˘לו˘ ‰ור‡ו˙ מ‡נ˘י 

כנס˙ ‰‚„ול‰.

מ˘‰ ‡˙ ‰˙ור‰  ˘˜יבל  כללי˙  ב‡מיר‰  ל‡ ‰ס˙פ˜ ‰˙נ‡  ˘מח„  במ‰  בי‡ור  וˆריך 
בכל  ס„ר ‰עבר˙ ‰מסור‰  פירט  ל‡  ומ‡י„ך  ל„ור,  מ„ור  ועבר‰  לי˘ר‡ל,  ומסר‰  מסיני 
˙ור‰,  ולמ˘נ‰  ‰מ˘ניו˙  לפי'  ב‰˜„מ˙ו  ‰„ורו˙  כל  מפרט  ˘‰רמב"ם  (ע"„  ו„ור  „ור 

ועו„), ‡ל‡ ˘מנ‰ חמי˘‰ מסירו˙ ממ˘‰ רבינו וע„ ‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰.

„י˘ לומר בז‰ ב„רך ‰חסי„ו˙, ˘בז‰ רומז˙ ‰מ˘נ‰ ל„רכי ˜בל˙ ‰˙ור‰ ע"י כל ‡י˘ 
ולימו„  ˜בל˙  ˘ל  זו  בעבו„‰  ˘י˘  ול˜יימ‰,  ˙ור‰  ללמו„  ‰˜ו„˘  ב‚˘˙ו ‡ל  מי˘ר‡ל 

‰˙ור‰ חמ˘ מ„ר‚ו˙, זו ‡חר זו, ‰נ„ר˘ים ‡ˆל כל לומ„ ˙ור‰, כ„ל˜מן.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

״˘‰כל  „מ״˘  ‰רמב״ם,  „ברי  ˘בי‡ר 
מט‰רין עˆמן״ ‡ין ‰כוונ‰ לומר ˘ט‰ורים 
ל‰ם  ו‡ין  מ˙  ״מטומ‡˙  ר״ל  ר˜  מכלום, 
ו‰˙ירו‰  „רבנן,  „‰וי‡  ע״‰  טומ‡˙  ‡ל‡ 
‡חר  ‡בל  יו״ט  ˘מח˙  מ˘ום  „ו˜‡  בר‚ל 
‰ר‚ל מטבילין ‰כלים מחמ˙ טומ‡˙ ע״‰״. 

מ״˘  ע״פ  כוונ˙ו  לפר˘  י˘  ובפ˘טו˙ 
˘״ע״‰  ‰י״ב))  (פי״‡  (ל˜מן  ‰רמב״ם 
נ‡מן  כו׳  מ˙  מטומ‡˙  ‡ני  ט‰ור  ˘‡מר 
בלב„,  ע״‰  טומ‡˙  מ˘ום  ומטבילין ‡ו˙ו 
‰ז‡‰״.  ˆריך  ו‡ינו  ˘מ˘  ‰ערב  וˆריך 
ב׳  ע״‰ ‡יכ‡  ˘ל  טומ‡‰  ˘בחז˜˙  ו‰יינו, 
מ˙20,  מטומ‡˙  נז‰ר  ˘ל‡  ח„‡,  עניינים: 
כזבין  עˆמן   ıר‡‰ ˘״עמי  „‚זרו  ו˙ו, 
לט‰רו˙״ (ל׳ ‰רמב״ם ‰ל׳ ‡בו˙ ‰טומ‡ו˙ ˘ם). 
טומ‡˙  על  ר˜  נ‡מן  לומר, „ע״‰  י˘  ובז‰ 
‡בל  מ˙)  מטומ‡˙  ‡ני  ט‰ור  (לומר  מ˙ 
˘ל‡  ע„  (ל‚מרי),  ט‰ור  ˘‰ו‡  נ‡מן  ‡ינו 
י‰י׳ כזב לט‰רו˙. וכן ‰ו‡ בר‚ל, „‡ף ע״‰ 
ע״ז),  (ונ‡מן  מ˙  מטומ‡˙  עˆמו  מט‰ר 
בנו‚ע  בז‰ ‰ח˘˘ ‰‡חר  ע„יין ‡יכ‡  ‡בל 

לטומ‡˙ ע״‰, ˘‰ו‡ כזב לט‰רו˙. 

„מיל˙‡  „טעמ‡  ‰רמב״ם,  ˘נ˙כוון  וז‰ו 
(˘‰י‡   ̇ מ  ̇ לטומ‡ חיי˘ינן  ל‡  ˘בר‚ל 
מט‰רין  ״˘‰כל  לפי  ‰ו‡  חמור‰)  טומ‡‰ 
̇ ט‰ר‰,  עˆמן״ (ובנו‚ע לטומ‡‰ זו ‰״‰ בחז˜
ול‡ ‰יינו מטמ‡ים ‡ו˙ו ‡חרי ‰ר‚ל למפרע), 
ל‡  ̇ ע״‰, ו‰טעם̆  ‡בל ע„יין נ˘‡ר „ין טומ‡
״˘מח˙  מפני   ̃ ר ‰ו‡  בר‚ל  זו  טומ‡‰  ‚זרו 

יו״ט״21 (ול‡ ˘‰ו‡ ט‰ור בעˆם). 

20)  ר‡‰ רמב״ם ˘ם רפי״ב.

(‰״ז)  ˘ם  ח‚י‚‰  ‰ירו˘למי  ל˘ון  ‰ו‡  וכן    (21
בטעמו ˘ל ר״י ˘‰פו˙ח ‡˙ חבי˙ו י‚מור, „״‰˙ירו 

‡בל ‚ם פירו˘ ז‰ ˜˘‰ ל‰עמיס ב„ברי 
ע״‰  ״טומ‡˙  וכ˙ב  ס˙ם   ‡‰„ ‰רמב״ם, 
כו׳  חברים  י˘ר‡ל  ˘כל  כו׳  כט‰ר‰  בר‚ל 
„פ˘טו˙  כו׳״,  עˆמן  מט‰רין  ˘‰כל  מפני 
ע״ז  ‰טעם  ‰ו‡  ˘‰ו‡  ל˘ונו,  מ˘מעו˙ 
˘ליל˙  ר˜  ול‡  בר‚ל,  ע״‰  טומ‡˙  ˘‡ין 
‰זכיר  ל‡  ˘‰רמב״ם  (ובפרט  מ˙  טומ‡˙ 
ז‰  בי‡ור  לפי  ‡ף  ו˙ו,  מ˙).  טומ‡˙  כ‡ן 
ל‰רמב״ם  „‰ו״ל  ‰ספר,  מן  חסר  ‰עי˜ר 
טומ‡˙  חכמים  ˘‰פ˜יעו  ‰טעם  לפר˘ 
ע״‰ בר‚ל (״מ˘ום ˘מח˙ יו״ט״). ומ‰ ‚ם 
„˜יי"ל   ‡‰ ‚בי  בסופ‰)  ‰״‰  (פי״‡  ˘לעיל 
חרס,  כלי  על  ע״‰  נ‡מנים  „בירו˘לים 
מ‰  ״ומפני  ‰טעם  ופיר˘  ‰רמב״ם  טרח 
כב˘ונו˙  עו˘ין  ˘‡ין  מפני  ב‰ם  ‰˜לו 
ל‡  ‡מ‡י  ˙ימ‰,  ‰ו‡  ו‡״כ  בירו˘לים״, 
(מפני  זו  ל˜ול‡  ‰טעם  בנ„ו״„  ‚ם  פיר˘ 

˘מח˙ יו״ט). 

 ‰ 
י˜„ים לחל˜ בין ‰בבלי ו‰ירו˘למי ‡י „ין 
 ıמחמ˙ ‰˜יבו מחמ˙ ‰מ˜ום ‡ו  ז‰ ‰ו‡ 
מחמ˙  ‰ו‡  ול‰רמב״ם  ‰ר‚ל,  בזמן 
כולם  ו‰וו  כ‡ח„  ני„ונים  ˘ב˜יבוˆם 

״חברים״

בין  ‰חילו˜  ב‰˜„ים  בכ״ז,  ו‰נר‡‰ 
 – ס״ב)  לעיל  (˘‰וב‡ו  ו‰ירו˘למי  ‰בבלי 
כ‡י˘  ‚ו׳  ״וי‡סף  ‰כ˙וב  ‰וב‡  „בבבלי 
‰כ˙וב  ‰וב‡  ובירו˘למי  חברים״,  ‡ח„ 
לעיין  וי˘  יח„יו״.  ל‰  ˘חובר‰  ״כעיר 

סופו מפני ˙חל˙ו ˘‡ם ‡ומר ‡˙ לו ˘ל‡ י‚מור ‡ף 
‰ו‡ ‡ינו פו˙ח . . ממעט ב˘מח˙ ‰ר‚ל״.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ול‡ נרמז כלל בל˘ונו˙ ‰רמב״ם כ‡ן.

 ıר‡‰ ˘עמי  ‰„ין  בטעם   ‡‰ ו˙ו, 
˘ל  ו˘מן  יין  ט‰ר˙  על  ‰ן  ״נ‡מנים 
מ˘כב  מטמ‡י  (‰ל׳  ‰רמב״ם  כ˙ב  נסכים״, 
ט‰ר‰  בחז˜˙  ז‰  ״‰רי  ‰״‡)  פי״‡  ומו˘ב 

„ל‰„י‡  ‰יינו  בו״,  נז‰רין  חומר˙ו  מפני 
˘ב‚מ׳  ‰נ״ל  ‰טעם  ‰רמב״ם  נ˜יט  ל‡ 
כל ‡ח„  י‰‡  ˘ל‡   .  . ״‡יב‰  מ˘ום  ˘ז‰ו 
ו‡ח„ ‰ולך ובונ‰ במ‰ לעˆמו״, ‡ל‡ לפי 
„יי˜  ולכך  בו״15,  נז‰רין  חומר˙ו  ˘״מפני 
בז‰  ˘י˘  ט‰ר‰״,  בחז˜˙  ז‰  ״‰רי  לומר 
סבר‡ ו‰‚יון לומר „מן ‰ס˙ם ט‰ור‰ (ול‡ 
בטעם  וע„״ז  ס˙ם).  חכמים  ˙˜נ˙  ˘‰י‡ 
‰חט‡˙״  פר˙  ט‰ר˙  ״על  ע״‰  נ‡מנו˙ 
‡„ומ‰  פר‰  ב‰ל׳  וכ״כ  (˘ם.  ‰רמב״ם  כ˙ב 
ספי״‚16) ״מפני חומר˙‰ ‡ין מזלזלין ב‰״, 

ול‡ כטעם ˘ב˘״ס בסו‚יין ״˘ל‡ י‰‡ כל 
‡„ומ‰  פר‰  ו˘ורף   .  . ‰ולך  ו‡ח„  ‡ח„ 

לעˆמו״. 

ע״פ  לז‰,  ˘נˆרך  מ‰  לב‡ר ‰טעם  [וי˘ 
מ˘כב  מטמ‡י  (‰ל׳  ‰רמב״ם  בל˘ון  ‰„יו˜ 
 .  . ˘״ע״‰  ע״‰,  טומ‡˙  ב„ין  רפ״י)  ומו˘ב 

‰״‰ בחז˜˙ טמ‡״, ול‡ כ˙ב ˘חכמים ‚זרו 
˘‚זיר˙  כוונ˙ו,  לפר˘  „י˘  טומ‡17‰.  עליו 

לפי ˘‰כל מט‰רין עˆמן״. ור‡‰ ‚ם ˘יח יˆח˜ ˘ם.

˘כ'  ‰״ב)  (פי״‡  ע„ו˙  ‰ל׳  בלח״מ  ועיין    (15
„‰רמב״ם ס״ל ‚ם ‰טעם „‡יב‰ („מפני ב׳ ‰טעמים 
„וח˜,  ולכ‡ור‰  ע״˘).   .˘„˜‰ על  ע״‰  ‰‡מינו 

˘‰רי ‰רמב״ם ל‡ ‰זכיר טעם ז‰ כלל. 

16)  ו˘ם מבי‡ ע״ז „ר˘˙ ‰˙וספ˙‡ (ח‚י‚‰ ˘ם) 
״ו‰רי נ‡מר ב˙ור‰ (חו˜˙ יט, ט) ו‰י˙‰ לע„˙ בנ״י 

למ˘מר˙, כל י˘ר‡ל ר‡ויין ל˘מיר‰״.

רפי״‚:  ‰טומ‡ו˙  ‡בו˙  ‰ל׳  ל˘ונו  ר‡‰    (17
חמ˘ מעלו˙ ע˘ו חכמים. . ב‚„י ע״‰ מ„רס כו׳ וכן 

ע״‰ עˆמן כזבין לט‰רו˙.

חכמים ‡ינ‰ ר˜ מחמ˙ „חיי˘ינן לטומ‡‰, 
ו‰ו‡ מ‚„ר ״טומ‡˙ ספ˜״, ‡ל‡ ‰טילו על 
בל˘ונו  ‰יטב  (ו„ו"˜  טומ‡18‰  חז˜˙  ע״‰ 
רפי"‚ מ‰ל׳ ‡בו˙ ‰טומ‡ו˙: "חמ˘ מעלו˙ 
וכן  כו׳  מ„רס  ע״‰  ב‚„י   .  . חכמים  ע˘ו 
״˘‡ינן  לט‰רו˙״), „כיון  כזבין  עˆמן  ע״‰ 
ב˜י‡ין ב„˜„ו˜י ט‰רו˙ וטומ‡ו˙״ (וכמ״˘ 
בטעם  ומו˘ב)  מ˘כב  מטמ‡י  מ‰ל'  (רפ״י  ‡ח״כ 
‰וו  ולז‰  ‰ט‰רו˙),  על  נ‡מנין  ˘‡ין  מ‰ 
בחז˜˙ טומ‡‰. ולכן ס״ל ל‰רמב״ם ˘מˆ„ 
ח˘˘ „‡יב‰ לב„ (וכיו״ב) ל‡ ‰יו מפ˜יעים 
חומר˙ן  ˘מפני  מ˘ום  ר˜  ‡ל‡  זו,  חז˜‰ 
‡ין מזלזלים ב‰, ו‡יכ‡ סבר‡ ל‰˙יר, ולכן 

״‰רי ז‰ בחז˜˙ ט‰ר‰״19]. 

לומר,  ‡פ˘ר  ‡יך  ˆ״ע  ו‡״כ, 
ע״‰  „ט‰ר˙  ‰טעם״  ״עי˜ר  ˘ל‰רמב״ם 
כל  ו‰י׳  ל‡ינˆויי  ‡˙ו  „״‰ו‰  ‰ו‡  בר‚ל 

‡ח„ ו‡ח„ עו˘‰ במ‰ לעˆמו״.

 „ 
מ˙  מטומ‡˙  „ר˜  ‰פר״ח   ıירו˙ יבי‡ 
חז˜‰ „נט‰רו ‡בל טומ‡˙ ע״‰ בטל‰ ר˜ 
לזמן ‰יו״ט, וי˜˘‰ „‚ם ז‰ ‡״‡ ל‰עמיס 

כ״כ ב„ברי ‰רמב״ם

כ‡ן)  חיים  מים  (בפי'  ח„˘  ל‰פרי  ומˆינו 

18)  ו‰רי ˘ורפין ˙רומ‰ על ספ˜ ז‰ (ט‰רו˙ פ״„ 
וו„‡י  ״‰ו‡יל  „˘ם  (‡ל‡  ספי״‚  ˘ם  רמב״ם  מ״‰. 

ספי˜ו˙ ‡לו טומ‡˙ן מן ‰˙ור‰״. ע״˘)).

״מפני  כ׳  כו׳  ‰‚˙ו˙  ב˘ע˙  ב˙רומ‰  וכן    (19
˘מט‰רין עˆמם״ (ו„ל‡ כ˙וס׳ ‰נ״ל ‰ער‰ 4). 

בר‚ל  ˘‚ם  ‰רמב״ם  ˘ל  טעמו  ‚ם  ז‰ו  ולכ‡ור‰ 
˘‰כל  מפני  ‡ל‡  ‡יב‰  ‡ו  „בו˘‰  ‰טעם  נ˜ט  ל‡ 

מט‰רים עˆמם. ור‡‰ לעיל ‰ער‰ 2.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰ביטול ‰נ„ר˘ בפני ‰˙ור‰ (מ˘‰) 
„‰נ‰,  מסיני".  ˘"מ˘‰ ˜יבל ˙ור‰  מ‰  ˜בל˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡  לענין  ‡. ‰יסו„ ‰ר‡˘ון 
בענינו ומ„רי‚˙ו ˘ל מ˘‰ רבינו ע"‰ מבו‡ר בחסי„ו˙ (‡ור ‰˙ור‰ לרבינו ‰ˆמח ˆ„˜ ˘מו˙ 
‚ם  וכמובן  ‰˜ב"‰.  בפני  ‰ביטול  ב˙כלי˙  ‰י'  ˘מ˘‰  ‰ביטול,  ענין  ˘‰ו‡  ועו„)  מב.   ,‡

עלינו",  ˙לינו  כי  מ‰  "ונחנו  ז)  טז,  (˘מו˙  רבינו  מ˘‰  בנ"י ‡מר  לטענו˙  ˘במענ‰  ממ‰ 
„ענין "ונחנו מ‰", ‰ו‡ ענין ‰ביטול ב˙כלי˙ ˘‰י' ‡ˆל מרע"‰ (ועיין בל˜ו"˙ לרבינו ‰ז˜ן 

נ"ע פ' פ˜ו„י ו, ב).

ומז‰ לימו„ ו‰ור‡‰ לכל ‡י˘ מי˘ר‡ל ‰ני‚˘ ‡ל ‰˜ו„˘, ללימו„ ˙ור˙נו ‰˜', ‡˘ר 
‰יסו„ ‰ר‡˘ון עליו מו˘˙˙ לימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡ ביטול מוחלט בפני ‰˜ב"‰ נו˙ן ‰˙ור‰. 
‰˘כל  ב‚לל  ‰˙ור‰  ללימו„  ול‚˘˙  ל‰˙˜רב  לו  ‡ין  ˙ור‰,  ללמו„  ‰‡„ם  „כ˘ני‚˘ 
˘ב˙ור‰ (˘ברˆונו ל‰בין ‡˙ חכמ˙ ‰˙ור‰), ו‚ם ל‡ מˆ„ מי„ו˙יו ˘בלב (˘יבו‡ ללמו„ 
ללימו„  ˘י‚˘  על ‰‡„ם  ˘מוטל  ˘ב˙ור‰), ‡ל‡  ו‰מ˙י˜ו˙  מר‚י˘ ‡˙ ‰נועם  כי  ˙ור‰ 

‰˙ור‰ מ˙וך ביטול ‚מור ˘למעל‰ מ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, ולמעל‰ מ‰ר‚˘ ‰מ„ו˙ ˘בלב.

ובז‰ י˘ לב‡ר מ‰ ˘בנו‚ע ללימו„ ‰˙ור‰ ‡ˆל כל ˙ינו˜ ˘ל בי˙ רבן, ‰„ין ‰ו‡ ˘מי„ 
מב,  (סוכ‰  מ˘‰"  לנו  לומר ‰פסו˜ "˙ור‰ ˆו‰  ללמ„ו  לר‡˘ ˆריך  לכל  ל„בר,  כ˘י˙חיל 
ב. ועיין בז‰ ב‰ל' ˙למו„ ˙ור‰ לרבינו ‰ז˜ן נ"ע רפ"‡). „ז‰ פ˘וט, ˘‰„יבור ‰ר‡˘ון ˘מחנכים 

˘לו  ‰˙ור‰  לימו„  כל  מו˘˙˙  ˘עליו  ‚„ול  יסו„  ‰ו‡  ˙ור‰  ב„ברי  ל„בר  מי˘ר‡ל  יל„ 
˘ˆריך  מכיון  ז‰ „ו˜‡ ‰ו‡  פסו˜  ללמ„ו  ˘ˆריכים  ˘ז‰  ומובן ‡"כ  חייו,  ימי  כל  במ˘ך 
‰‡„ם לפעול ‡ˆל בנו ‰‰כר‰ „"מ˘‰ ˜יבל ˙ור‰ מסיני" – ˘‰יסו„ ללימו„ ‰˙ור‰ ‰ו‡ 

‰ביטול בפני ‰˜ב"‰ נו˙ן ‰˙ור‰.

‰‰˙מסרו˙ ו‰˜ב"ע ללימו„ ‰˙ור‰ (י‰ו˘ע) 
ב. ו‡ח"כ ˆ"ל "ומסר‰ לי‰ו˘ע". „‰נ‰, ענינו ˘ל י‰ו˘ע ‰ו‡ ‰יו˙ו "מ˘ר˙ מ˘‰" 
י‡)  פנחס  ˙נחומ‡  י„.  פכ"‡,  (במ„ב"ר  במ„ר˘  וכ„‡י˙‡  מ˘‰,  ל˙ור˙  ונ˙ון  מסור  ˘‰י'   –
לו  ‡מר  כבו„י   ˙‡ בני  ˘יר˘ו  ‰ו‡  ב„ין   .  . ˆרכי  ב‰  ˘‡˙בע  ‰˘ע‰  ‰רי  מ˘‰,  "‡מר 
י‰ו˘ע  ב˙ור‰,  עס˜ו  ול‡  ל‰ם  י˘בו  בניך  פרי‰",  י‡כל  ˙‡נ‰  "נוˆר  כז)  (מ˘לי  ‰˜ב"‰ 
‰רב‰ ˘ר˙ך, ו‰רב‰ חל˜ לך כבו„, ו‰ו‡ ‰י‰ מ˘כים ומעריב בבי˙ ‰וע„ ˘לך. ‰ו‡ ‰י‰ 
מס„ר ‡˙ ‰ספסלים, ו‰ו‡ פורס ‡˙ ‰מחˆל‡ו˙. ‰ו‡יל ו‰ו‡ ˘ר˙ך בכל כחו כ„‡י ‰ו‡ 
ל‚מרי  ונ˙ון  מסור  ˘‰י'  י‰ו˘ע ‰ו‡  ˘ל  ˘ענינו  ˘ז‰  כו'". ‰יינו,  י˘ר‡ל,  ˘י˘מ˘ ‡˙ 
מ˘‰  י‰י' ‰ממ˘יך ‡˙  ˘‰ו‡  ז‰ ‰בי‡ ‡ח"כ  ובליל‰, ‰נ‰  ביום  מ˘‰,  ול˙ור˙  למ˘‰, 

וממל‡ מ˜ומו.

ו‰לימו„ מז‰ בעבו„‰ ‰ו‡, ˘‡ין על ‰‡„ם ל‰ס˙פ˜ בז‰ ˘נמˆ‡ ב˙נוע‰ כללי˙ ˘ל 
ביטול  ˘ל  ז‰  ˘ר‚˘  בעˆמו  ולפעול  לעמול  ‰ו‡  ˆריך  כ"‡  ול˙ור˙ו,  ל‰˜ב"‰  ביטול 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

יבי‡ ‡ו˙ו לי„י כך ˘י˜בל על עˆמו ‡˙ עול ‰˙ור‰, ˘י˙מסר ללימו„ ‰˙ור‰ בכל כוחו, 
ע„ ˘‚ם כ˘‡ין ברˆונו ללמו„ ˙ור‰, ונ„מ‰ בעיניו ˘˜˘‰ ‰„בר, ‰נ‰ - "ל‡ ימי˘ מ˙וך 

‡ו‰ל" ‰˙ור‰, וי‰‚‰ ב‰ יומם וליל‰. 

„‰˙חל˙ ‰‰˙˜רבו˙ ללימו„ ‰˙ור‰ ‰י‡ ˘‰‡„ם מבטל ‡˙ עˆמו ל‚מרי, ומכניע ‡˙ 
מכיר  כ"‡  ונעים,  נחמ„  ענין  עמו˜ ‡ו  ˘כל  ר˜  ˘‡ין ‰˙ור‰  ˘מר‚י˘ ‰ו‡  כליל.  עˆמו 
בז‰ ˘‰˙ור‰ ‰י‡ למעל‰ מעל‰ מז‰, וכל ענין ‰חכמ‰ ו‰ר‚˘ ˘בלב כל‡ ממ˘ ח˘יבי 
בביטול  ˘ˆ"ל  כ‡ו"‡,  ˘‡ˆל  מסיני"  ˙ור‰  ענין "מ˘‰ ˜יבל  ˘ז‰ו  עˆמ‰.  ל‚בי ‰˙ור‰ 

מוחלט כלפי ‰˙ור‰ (בבחי' "ונחנו מ‰" – ˙כלי˙ ‰ביטול).

‡ך ר‚˘ ז‰ ˆריך ל‰בי‡ ‡˙ ‰‡„ם לי„י ‰כר‰, ˘ב‡ם ‰ו‡ כ‡ין וכו', עליו ל˜בל על 
ל‚מרי  י˙מסר  ומ„ו˙יו,  ˘כלו  מˆ„  ללמו„  רוˆ‰  כ‡˘ר ‡ינו  עול ‰˙ור‰, „‚ם  עˆמו ‡˙ 

ללימו„ ‰˙ור‰ וי‰‚‰ ב‰ ˙„יר, ב‡ופן „"ל‡ ימי˘ מ˙וך ‡ו‰ל" ‰˙ור‰ כלל.

ללימו„  ‰יסו„   ˙‡ ממ˘‰  ˘˜יבל  ‰יינו,  מ˘‰,  ˙למי„  ˘‰י'  מי‰ו˘ע  למ„ים  וז‰ 
עליו  ו‰˘˙י˙  ז‰  יסו„  פי˙ח  מ˘‰,  ˘ל  וכ˙למי„ו  מ‰",  „"ונחנו  ˘‰ו‡ ‰ביטול  ‰˙ור‰ 

כל חייו, ע„ ˘כל מˆי‡ו˙ו ‰י˙‰ ˘ל‡ מ˘ מ˙וך ‡ו‰לו ˘ל מ˘‰, ‡ו‰ל‰ ˘ל ˙ור‰.

כלפי  בביטול  נמˆ‡  ˘‰‡„ם  מ‰  ‰כללי,  ‰ביטול  ר‚˘  ‰י‡  מ˘‰  ˘בחי'  [ו‰יינו, 
‰כללי,  ‰ביטול  מ˘‰,  ˘ל  ענינו   ˙‡ ל‰מ˘יך  ‰ו‡  מ˘‰,  ˙למי„  י‰ו˘ע  ובחי'  ‰˙ור‰. 

ולפעול ˘ז‰ י‰י' ‰יסו„ ל‰‰˙מסרו˙ ‰˙מי„י˙ ו‰מוחלט˙ ללימו„ ‰˙ור‰]. 

‰לימו„ מ˙וך ‰בנ‰ ו‰˘‚‰ – ‰˙‡ח„ו˙ עם ‰˜ב"‰ (ז˜נים)
„"מסר‰  ‰ענין  ˆ"ל  ל‡ח"ז  ‰נ‰  ב˘למו˙,  ‰ביטול  ענין  ‡ˆלו  כ˘נפעל  ור˜   .‚
ב)  (לב,  ב˜י„ו˘ין  וכ„‡י˙‡  ו‰˘‚‰.  ‰בנ‰  ‰חכמ‰,  ענין  ‰ו‡  ‰ז˜נים  ˘ענין  לז˜נים". 
˘עומ„  ‰˙ור‰,  ˜בל˙  ˘ל  ‰יסו„  ‡ˆלו  ˘י˘  „ל‡חר  ו‰יינו,  חכמ‰".  ˘˜נ‰  ז‰   – "ז˜ן 
בביטול ו˜בל˙ עול (בחינ˙ מ˘‰), וי˙יר‰ מזו, ˘‰מ˘יך ˜בל˙ עול זו בכל עניניו, ˘נ‰י' 
ח˘בונו˙  כל  מבלי  וליל‰  יומם  ˙ור‰  ˘ילמו„  ‰˙ור‰,  ללימו„  ‰˙מסרו˙  ˘ל  מˆי‡ו˙ 
(בחי' י‰ו˘ע ˙למי„ מ˘‰); ‰נ‰ ‡ח"כ ב‡‰ מעל˙ ‰"ז˜נים", ˘‰ו‡ לימו„ ‰˙ור‰ מ˙וך 

‰בנ‰ ו‰˘‚‰.

ע"י  ˘נע˘י˙  ‰˜ב"‰  עם  ‰‡„ם  ˘ל  ‰‰˙˜˘רו˙  ‡˘ר  (פ"‰),  ב˙ני‡  מבו‡ר  „‰נ‰, 
‰יטב  ומבינו  ‰לכ‰  „בר  ‰‡„ם  ˘כ˘לומ„  ב‰,  י˘  וני˘‡‰  רמ‰  מעל‰  ‰˙ור‰  לימו„ 
וחכמ˙ו  (ו"‰ו‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ורˆונו  חכמ˙ו  ‰ו‡  ז‰  ‰לכ‰  ˘„בר  כיון  ‰נ‰  ב˘כלו, 
˘ל  זו  חכמ˙ו  נמˆ‡˙  ‰רי  ל‡˘ורו,  ב˘כלו  ומבינו  בו,  ומעמי˜  כ˘לומ„  ‰רי  ‡ח„"), 
כערכו  ול‡  כמו‰ו  יחו„  ˘‡ין  נפל‡  "יחו„  נפעל  ובז‰  ‰‡„ם,  ˘ל  מוחו  ב˙וך  ‰˜ב"‰ 

נמˆ‡ כלל ב‚˘מיו˙ ל‰יו˙ ל‡ח„ים" (עיי"˘ ב˙ני‡ ‡ריכו˙ ‰בי‡ור בז‰).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

לביי˘ם״,  ˘ל‡  ‡י˘˙ר‡י  ‰ר‚ל  ימו˙ 
עˆמן  טי‰רו  ˘ו„‡י  ‡מרינן  „ל‡  פירו˘, 
בר‚ל (וכל˘ונו (ח‚י‚‰ ˘ם, „״‰ ל‡ י‚מור ו„״‰ 
˘בר‚ל  ט‰ר‰ ‡ל‡  ˘ט‰ר˙ן  ״ל‡  מעבירין) 
‰כל חברים״, ״ל‡ מפני ˘ט‰ורין ‰ן״), ר˜ 
˘בימי ‰ר‚ל ‰פ˜יעו חכמים ‚זיר˙ן לטמ‡ 
(„‰ם  לביי˘ם״  ״˘ל‡  כ„י  ע״‰,  ˙רומ˙ 
‡מרו ו‰ם ‡מרו), ולפי טעם ז‰ ‡˙י ˘פיר 
למפרע  טמ‡ים  ‰ר‚ל  „ל‡חרי   ‡‰ ומחוור 
(„ט‰ר˙ן בר‚ל ‡ינ‰ ט‰ר‰, ור˜ „‡ז לי˙‡ 
‡בל  זו,  ל˙רומ‰  ˘‡סרו‰  חכמים  ל‚זיר˙ 
ל‡חר ‰ר‚ל ˘וב ‡י˙‡ ‚זיר‰ על ˙רומ‰ זו 
עˆמ‰). ‡מנם ל‰טעם ˘כ׳ ‰רמב״ם ˜˘י‡ 

כנ״ל. 

ם רˆ‰ ל„יי˜  ‡כן, ב˘יח יˆח˜ לח‚י‚‰̆ 
מל׳ ‰רמב״ם ״כט‰ר‰ ‰י‡ ח˘וב‰״ – ״כי 
(˘‰רי  ‰„ין״  מן  ‰י‡  ט‰ור‰  ל‡ו  ב‡מ˙ 
עˆ״ע  ‡בל  למפרע).  טמ‡  ‰ר‚ל  ‡חרי 
ל˘ון  ‰מ˘ך  עם  ‰„ברים  מ˙‡ימים  ‡יך 
עˆמן״,  מט‰רין  ˘‰כל  ״מפני  ‰רמב״ם 

„מ˘מע ˘מט‰רים עˆמם בפועל11. 

ח˘וב‰״  ‰י‡  ״כט‰ר‰  זו  ˘ל˘ון  ול‰עיר,    (11
בביˆ‰  רע״‡), ‡בל  (ל„,  ונ„‰  (˘ם)  בביˆ‰  מ˜ור‰ 
˘נ‚ע  „מ‰  ל‰„‚י˘  וב‡‰  ר״י  ב„ע˙  ‰י‡  זו  ל˘ון 
לפי  ר˜  למפרע ‡חרי ‰ר‚ל* (ו‰ו‡  טמ‡  ‡ינו  בר‚ל 
‡ל‡  ע״˘).  ‰מס˜נ‡.  לפי  ול‡  ˘ם,  ב‚מ׳  ‰‰ו״‡ 
˘וינ‰ו  כט‰ר‰  בר‚ל  ע״‰  ״וטומ‡˙  ס˙ם  ˘בנ„‰ 

רבנן „כ˙יב וי‡סף . . ‰כ˙וב ע˘‡ן כולן חברים״.

ע״פ  י״ל   – הדמיון  בכ״ף  ״כטהרה״,  הגמ׳  ול׳   (*
חייל‡״  „ל‡ ‰„ר‡  ״משום  כטהרה)  (ד״ה  שם  פרש״י 

(אבל לא שהוא טהור ממש בשעת הרגל). וראה ראש 

מע׳  ענגיל)  (להר״י  האוצר  מבית  ולהעיר  שם.  יוסף 

האל״ף כלל סט.

 ‚ 
ע״‰  טומ‡˙  „ביטול  ‰מל״מ  בי‡ור  יבי‡ 
‰ר‚ל,  בזמן  ר˜  „˘ייך  ˆ„„י  מטעם  ‰ו‡ 
בכוונ˙  כן  נר‡‰  פנים „‡ין  מכמ‰  וי˜˘‰ 

‰רמב״ם

‡וכלין  טומ‡˙  (‰ל׳  למלך  ‰מ˘נ‰  ו‰נ‰, 
״עי˜ר  ל‰רמב״ם  „‡ף  בז‰,  בי‡ר  ˘ם) 

ל‚זור  רˆו  ל‡  ˘חכמים  לפי  ‰ו‡  ‰טעם 
˘‰כל  מ˘ום  בר‚ל  ע״‰  על  טומ‡‰ 
‚וזרים  ‰יינו  ו‡ם  בירו˘לים  מ˙˜בˆין 
כל  ו‰י׳  ל‡ינˆויי  טומ‡‰ ‰ו‰ ‡˙ו  עלי‰ם 
‡ח„ ו‡ח„ עו˘‰ במ‰ לעˆמו, ומˆ‡ו טעם 
בר‚ל  עˆמן  מט‰רין  ˘‰כל  לפי  ז‰  ל‰י˙ר 
חזר ‰„בר  ˘בטל ‰טעם  ל‡חר ‰ר‚ל  ‡בל 

לעי˜רו״. 

בסו‚יין12  ‰‚מ'  לבי‡ור  „כוונ˙ו  ונר‡‰ 
(ח‚י‚‰ ˘ם) בטעם נ‡מנו˙ ע״‰ על ‰˜ו„˘, 

 . לי׳ ‡יב‰  מיניי‰ו ‰וי‡  נ˜ביל  ״ל‡  ˘‡ם 
(ל˜בל  ו˘מן  יין  ט‰ר˙  על  נ‡מנים  ‰כל   .
מי„ם יין לנסכים ו˘מן למנחו˙. ר˘״י) כל 
ו‡ח„  ‡ח„  כל  י‰‡  ˘ל‡  כ„י  ‰˘נ‰  ימו˙ 
ל‰מל״מ  וס״ל  לעˆמו״,  במ‰  ובונ‰  ‰ולך 
טעם ‰„ין „ע״‰  ‚ם  ˘ז‰ו  ב„ע˙ ‰רמב״ם 

נ‡מן על ‰ט‰ר‰ בר‚ל13. 

כ״כ,  מובן  ‡ינו  ז‰  „בי‡ור  ‡יבר‡, 
‰ספר14,  מן  חסר  ‰טעם״  ״עי˜ר  „ל„בריו 

(‰וב‡  ח  פ״‚,  ח‚י‚‰  ב˙וספ˙‡  וע„״ז    (12
ב˙ו„״‰ ˘ל‡ ˘ם) – ר‡‰ מפר˘י ‰˙וספ˙‡.

מ‰ו  „״‰   ‡ כו,  לח‚י‚‰  ‡בן  טורי  ‚ם  ר‡‰    (13
˘יניחנ‰.

כ„ברי  ˘ל‡  ˘״ז‰  ˘ם,  ‡בן  טורי  ‚ם  ר‡‰    (14
לי˙‡  בר‚ל  ע״‰  ˘טומ‡˙  טעמ‡  ˘פי׳   .  . ‰רמב״ם 



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ב 
מן  במ‰ ˘‰רמב״ם ˘ינ‰  ל‰˜˘ו˙  יוסיף 
ל‰טעם ˘כ˙ב ‰ו‡ ˙ימ‰  ו„ו˜‡  ‰‚מר‡, 

מ‰ ˘נטמ‡ים למפרע

ז‰  ל„ין  ‰רמב״ם  ˘ל  מ˜ורו  ו‰נ‰, 
‰ו‡  בר‚לים)  ‰ן  חברים  י˘ר‡ל  (˘כל 
מוכסין  (כו, ‡) „‡פי'  בח‚י‚‰  ממ‰ „‡י˙‡ 
‰˙ם  ‡מנם,  ‰ר‚ל.  ב˘ע˙  נ‡מנים  ו‚נבים 
כברמב״ם  „מיל˙‡  בטעמ‡  נ˙פר˘  ל‡ 
(„ו„‡י טי‰רו עˆמן), ר˜ ‰וב‡ ע״ז לימו„ 
וי‡סף  י‡)  כ,  (˘ופטים  ˜ר‡  ״„‡מר  מ˜ר‡, 
‡ח„  כ‡י˘  ‰עיר  ‡ל  י˘ר‡ל  ‡י˘  כל 
כל  ˘נ‡ספו  כ˙יב,  ב‚בע‰  חברים (בפל‚˘ 
כולן  ע˘‡ן  ‰כ˙וב  ר˘״י)  ב‚בע‰.  י˘ר‡ל 
ר˘״י)",  ‰ו‡.  ‡סיפ‰  ˘ע˙  (ור‚ל  חברים 
ובירו˘למי (ח‚י‚‰ פ״‚ ‰״ו) ‰וב‡ ע״ז כ˙וב 
ל‰  ˘חובר‰  כעיר  ‰בנוי׳  ״ירו˘לים  ‡חר 
כל  עו˘‰  ˘‰י‡  עיר   ,(‚ ˜כב,  (˙‰לים  יח„יו 
י˘ר‡ל לחברים, מע˙‰ ‡פילו ב˘‡ר ימו˙ 
˘בטים  עלו  ˘˘ם  ב˘ע‰  בלב„   .  . ‰˘נ‰ 

(˘ם, „)״,

וב‡מ˙, ל‰ך טעמ‡ ˘ב˘"ס ˘‰‡סיפ‰ 
(מבלי  חברים  „ין  עלי‰ם  מחיל‰  ‚ופ‡ 
עˆמם  טי‰רו  ˘ו„‡י  ‰‰‚יוני˙  ‰סבר‡ 
ט‰ר‰  ˘„ין  לומר  מ˜ום  ‰י׳  ‡כן  בפועל), 
‡בל  עˆמו,  ‰ר‚ל  לזמן  ר˜  ז‰ו  ˘‡מרו 
בי‡ור  ˆריך  ‰רמב״ם  ˘‰בי‡  ל‰טעם 
טעמ‡  מ‡י  יו˜˘‰  ביו˙ר  ומע˙‰  כנ״ל. 
טעם  ל‰וסיף  ‰˘״ס  מן  ‰רמב״ם  ˘ינ‰ 
˘נטמ‡ים  מ‰  לן  בז‰ ‰ו˜˘‰  ‰נ״ל, ‡˘ר 
למפרע, ומפני מ‰ ל‡ ‰בי‡ ‰טעם ‰ס˙ום 

˘ב˘״ס. 

‡סמכ˙‡  ‰וי  מ˜ר‡  ˘‰לימו„  ו‡ף 

‡ל‡  ‡ינ‰  ע״‰  טומ‡˙  כל   ‡‰„ בעלמ‡, 
מ„ברי‰ן, כ˘‚ר˙ ל˘ון ‰˘"ס בביˆ‰ (י‡, ב)
˘ויו‰  כט‰ר‰  בר‚ל   ıר‡‰ עם  "טומ‡˙ 
כט‰ר‰:  „״‰  ˘ם  ר˘״י  (ועיין  רבנן"6 
חברים"),  ‡ח„  כ‡י˘  ‡˜ר‡  "„‡סמכו‰ 
ו‡״כ, על כרחך ‡יכ‡ בז‰ ‚ם טעם וסבר‡, 
מ״מ,  ב˘ע˙ ‰ר‚ל7,  ˘‰פ˜יעו ‰‚זיר‰  מ‰ 
ל„בר  טעם  ל‰בי‡  ל‰רמב״ם  לו  ‰י׳  ל‡ 
‰רוויח  ל‡  ˘‰בי‡  בטעם   ‡‰„ כלל8, 
בחל˜  לן  ‰ו˜˘‰  ר˜  ˘עי״ז  כיון  מ‡ומ‰, 
טמ‡  ˘ל‡חרי ‰ר‚ל  מ‰  ז‰,  ˘ב„ין  ‰‡חר 
טעמי ‰„ינים  ל‡ ‰בי‡  ו‰רמב"ם  למפרע, 
‰‰לכ‰  ל‰בין  כ„י  ˘ˆריך  במ˜ום  ‡ל‡ 
בסו‚יין  לח‚י‚‰  יˆח˜  ב˘יח  ועיין  וכיו"ב. 
ז‰  טעם  ״„בל‡  ‰רמב"ם  טעם  על  ˘כ' 
לימו˙  לט‰רם ‡ף  חכמים  מ˜ילים  ל‡ ‰יו 
עˆמם  מט‰רים  ˘‰כל  מפני  ור˜  ‰ר‚ל״, 
״‡מרינן מס˙מ‡ טי‰רו ‡˙ עˆמם״9. מי‰ו 
טי‰רו ‡˙  ״מס˙מ‡  סו״ס ˆ״ע, „‡ם  כנ"ל 

עˆמם״ – מ„וע טמ‡ למפרע ‡חרי ‰ר‚ל.

ו‰נ‰, ר˘״י (ביˆ‰ י‡, ב – ס„״‰ ‡ף ‰פו˙ח) 
״„כל  וכ˙ב  מ‰רמב"ם10,  ‡חר  טעם  נ˜ט 

״טומ‡˙  בסו‚יין,  ל‰לן  ˘ם  ח‚י‚‰  ‰‚מ׳  ול׳    (6
יˆח˜  ב˘יח  ˙י׳  כבר   – ט‰ר‰״  רחמנ‡  בר‚ל  ע״‰ 

לח‚י‚‰ ˘ם „״‰ ‰כ˙וב ע˘‡ן. ע״˘.

יˆח˜  ˘יח  ˘ם.  ח‚י‚‰  מ˘נ‰  ˙וי״ט  ‚ם  ר‡‰    (7
לח‚י‚‰ ˘ם.

מע˘ר  (‰ל׳  ל˘ונו  ע״„  למנ˜ט  ‰ו"ל  ועכ״פ    (8
פי״ב ‰״‡) לענין „מ‡י: ״‡וכל על פיו ב‡ו˙‰ ˘ב˙ 
. . מפני ˘‡ימ˙ ˘ב˙ על עמי ‰‡רı ו‡ינו עובר ב‰ 
עביר‰ . . ל‡ י‡כל מ‡ו˙ן ‰פירו˙ למוˆ‡י ˘ב˙ כו׳ 

˘ל‡ ‰˜לו ו‰‡מינו‰ו ‡ל‡ לˆורך ‡ו˙‰ ˘ב˙״.

9)  ור‡‰ ל˜מן ס״‚ ו‰ער‰ 19.

10)  וב˘יח יˆח˜ ח‚י‚‰ ˘ם בי‡ר „‰רמב״ם ל‡ 
ניח‡ לי' לפר˘ כפר˘״י. ע״˘.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מוחלט  בביטול  ‰ו‡  ˘עומ„  ˘כיון  מח˘ב‰,  ‰‡„ם  ‡ˆל  ˘˙פול  ‰„בר,  י˙כן  ו‰נ‰ 
כלפי ‰˙ור‰ ו˜„ו˘˙‰, ויו„ע ˘ני˙נ‰ ‰˙ור‰ מסיני ע"י ‰˜ב"‰, עי"ז יכול לבו‡ לטעו˙ 
‰˙ור‰  „‰רי  ב˘כלו,  ‰˙ור‰  ו‰˘‚˙  ב‰בנ˙  וי˙יי‚ע  כוחו˙יו  ˘י˘˜יע  כ"כ  ענין  ˘‡ין 
‰˙ור‰,  „ברי   ˙‡ ל‰בין   ıי˙‡מ ומ„וע  כנ"ל,  ‰‡„ם,  מ˘כל  ˘יעור  ל‡ין  ‰י‡  נעלי˙ 

ו‰עי˜ר ˘יר‚י˘ ‡˙ ‰ביטול ‰עˆום בפני נו˙ן ‰˙ור‰ ו„יו בז‰.

˘‡„רב‰, ‰כוונ‰  לי„ע  לז˜נים", „ˆריך  מענין "וי‰ו˘ע  ו‰נלמ„  כן,  ‡ך ‰‡מ˙ ‡ינו 
ב˘כלו,  ויבינ‰  ˙ור‰  ילמ„  ˘‰‡„ם  ‰˜ב"‰  ˘רˆ‰  ‰ו‡  ‰˙ור‰  נ˙ינ˙  ˘ל  ו‰˙כלי˙ 
ומענין "י‰ו˘ע" – ‰˜בל˙ עול ללימו„ ‰˙ור‰, יבו‡ ל"ז˜נים" ‰מעל‰ ˘ל ‰בנ˙ ו‰˘‚˙ 

‰˙ור‰, ועי"ז י˙‡ח„ עם חכמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ב˙כלי˙ ‰˙‡ח„ו˙.

‰ביטול ˘ˆ"ל בע˙ ‰לימו„ עˆמו – 
ע"„ מעל˙ ‰נבו‡‰ (נבי‡ים)

 „. ‡מנם ‡ף ˘‰וסבר לעיל ‰מעל‰ ‰עˆומ‰ בכך ˘מבין ‡˙ ‰˙ור‰ ב˘כלו, ‡ך ז‰ 
‚ופ‡ ˆ"ל ב‡ופן ˘ל "וז˜נים לנבי‡ים", ˘י‰י' בלימו„ו מעל˙ ‰נבו‡‰. 

בי‡ור ‰„ברים:

ועיין  ב.  כ,  וי˘לח  נ"ע,  מליוב‡וויט˘  ‰‡מˆעי  (ל‡„מו"ר  ‰זו‰ר  בי‡ורי  בספר  ‰מוב‡  י„וע 
בנבו‡‰ ‡˙  ר‡ו  ב˙ור‰,  ˘פס˜ו „ין  ו‰‡מור‡ים ˜ו„ם  ב), ‡˘ר ‰˙נ‡ים  רמ„,  ח"‚  ז‰ר  ‚ם 

‰ענין ˘למ„ו כפי ˘‰ו‡ למעל‰ בעולמו˙ עליונים, ו‰בנ˙ם ב˘כלם ‰י˙‰ ב‰˙‡ם למ‰ 
לענינ‰  ב‰˙‡ם  ‰י‡  ˘כלי˙,  ב‰בנ‰  למט‰,  ˘‰י‡  כמו  ˘‰˙ור‰  ‰יינו,  למעל‰.  ˘ר‡ו 
כפי ˘‰י‡ בעולמו˙ עליונים. ו‡ף ˘כלל ‰ו‡ ב„רכי ‰פסי˜‰ ˘"˙ור‰ ל‡ ב˘מים ‰י‡", 
ב˘כלם  ˘ל‡חמ"כ ‰בינו ‰ענין  ˘כיון  למעל‰, ‡ל‡  ˘ר‡ו  מ‰  ע"פ  פס˜ו „ינים  ו‰י‡ך 

בעולם ‰ז‰ למט‰, ‰רי ‡י"ז ב‚„ר ˘ל ˙ור‰ ב˘מים.

לכוון  מנ˙  ˘על  ‰נבו‡‰.  כ˘פס˜‰  בימינו  ‚ם  ‰˙ור‰  בלימו„  ל‰יו˙  ˆריך  וע„"ז 
˘לומ„  ˘‰ענינים  „יי˙כן  ב˘כלו,  ‰˙ור‰   ˙‡ ˘מבין  במ‰  „י  ‡ין  ˙ור‰  ˘ל  ל‡מי˙˙‰ 
ור˜  ˙ור‰.  ˘ל  ל‡מי˙˙‰  לכוון  יזכ‰  ל‡  וע„יין  ב˙כלי˙,  לו  ומובנים  ב˘כלו  מסו„רים 
ב‰‰בנ‰  עˆמו,  ˘בלימו„  ‰יינו  ˘מים,  יר‡˙  מ˙וך  ו‰˘‚‰)  (ב‰בנ‰  ˙ור‰  כ˘לומ„ 
לימו„ו  ˘י‰י'  ‰‚ורם  ז‰ו  ‰נ‰  ‰˙ור‰,  מ‡מ˙  יסט‰  ˘ל‡  יר‡  ‰ו‡  ‰רי  ˘לו,  ו‰˘‚‰ 

ו‰פס˜י „ינים ˘לו מכוונים ל‡מי˙˙‰ ˘ל ˙ור‰.

„‡ף ˘‡י"ז מעל˙ ‰נבו‡‰, ו‡ין ביכול˙ו לי„ע כיˆ„ נלמ„ ענין ז‰ ˘לומ„ בעולמו˙ 
˘‰‰˙בוננו˙  כ"‡  ו‰בנ˙ו,  ˘כלו  על  ר˜  מבוסס  ‡ינו  ˘לימו„ו  ז‰  עˆם  ‡ך  עליונים, 
עˆמו ‰ו‡ ‰ס‚ול‰  ז‰  יעוו˙ ‰„ין, ‰רי  ˘מ‡  ומור‡  ˘מים  יר‡˙  ˘ל  ב‡ופן  ב‡‰  עˆמ‰ 

˘יכון ל‡מי˙˙‰ ˘ל ˙ור‰.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰ני˙וסף בז‰ על ‰ביטול ‰מ„ובר ב˙חיל‰, ˘‰י' ני˙ן לח˘וב ˘מספי˜ מ‰ ˘י˘ בו 
כללו˙ ‰ביטול (מ˘‰), וכן ˘י˘ בו ‰‰˙מסרו˙ ללימו„ ‰˙ור‰ ("י‰ו˘ע"), ‡ך כ˘מ‚יע 
לענין ‰"ז˜נים", ‰לימו„ עˆמו – ‰נ‰ כיון ˘עניני ‰˙ור‰ ˘לומ„ ‰ם עניני ˘כל, ‰רי בז‰ 

‡ינו נו‚ע ‰ביטול, ו‰עי˜ר ‰ו‡ מ‰ ˘מבין ז‰ ב˘כלו.

ב‰בנ‰  כ˘לומ„  עˆמו,  ‰לימו„  בע˙  ˘‚ם  לנבי‡ים",  ב"מז˜נים  ‰‰ור‡‰  ‰י‡  וע"ז 
ו‰˘‚‰, ˆריך ˘˙‰י' ‡ˆלו מעל˙ ‰נבו‡‰, ‰יינו ˘יר‚י˘ ˘‡ין ‰˙ור‰ מבוסס˙ על ˘כלו 
ע„  ˙ור‰,  ˘ל  ל‡מי˙˙‰  מכוונים  ל‰יו˙  ˆריכים  ו‰בנ˙ו  ˘˘כלו  ל‰יפך,  כ"‡  ו‰בנ˙ו 
כפי  ז‰  ענין  לי„ע  יכול  ו‡ינו  עˆמ‰,  ˘‡ין ‡ˆלו ‰נבו‡‰  ו‡ף  ממנ‰.  לסטו˙  ˘יר‡ ‰ו‡ 
ˆריך  ˘כלו  ‡ל‡  ב˘כלו,  ˘מבין  מ‰  ‰עי˜ר  ˘‡ין  ˘יו„ע  עˆמו  ז‰  ‡ך  למעל‰,  ˘‰ו‡ 
˘‰בינו  ‰נבו‡‰,  מעל˙  ע"„  ‰"ז  מ˘כלו,  למעל‰  ˘‰י‡  ‰˙ור‰  ל˘כל  מ˙‡ים  ל‰יו˙ 

ב˘כלם ‡˙ ‰˙ור‰ ˘בעולמו˙ ‰עליונים.

‰˘פע˙ ‰לימו„ בבירור ‰עולם (‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰)
‰. ו‰„ר‚‡ ‰‡חרונ‰ - "‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰", ענינ‰ מ‰ ˘ל‡חר ‰לימו„ יור„ ‰‡„ם 

ומ˙עס˜ בבירור עניני ‰עולם, ˘בכח ‰˙ור‰ עו˘‰ מ‰עו‰"ז מ˘כן ל‰˘י"˙.

„‰נ‰ ‡י˙‡ ב‚מ' (יומ‡ סט, ב) בנו‚ע ל‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰ ˘"‰חזירו עטר‰ ליו˘נ‰", 
ב‰יכלו",  מר˜„ין  "עכו"ם  כ˘ר‡ו  ו‰נור‡",  "‰‚יבור  ב˙פיל‰  מלומר  ˘פס˜ו  ˘ל‡חר 
‰נ‰י‚ו  ‚בורו˙יו",  ו"‡י'  נור‡ו˙יו"  "‡י'  ‰טענו˙  מחמ˙  בבניו"  מ˘˙עב„ין  ו"עכו"ם 
 .  . ˘"זו ‰י‡ ‚בור˙ו  כיון  ו‰נור‡"  ב˙פיל‰ "‰‚יבור  לומר  ˘יחזרו  כנס˙ ‰‚„ול‰  ‡נ˘י 
נור‡ו˙יו   ˙‡ וכו'  ב‰יכלו  מר˜„ים  ˘עכו"ם  ‚ופ‡  בז‰  ˘ר‡ו  ‰יינו  נור‡ו˙יו",  ‰ן  ו‡לו 

ו‚בורו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰.

‰יינו ˘ענינם ˘ל ‡נ˘י כנ‰"‚ ‰י' ˘ל˜חו ‰ענינים ‰נר‡ים ‰כי ח˘וכים וירו„ים, מ‰ 
˘עכו"ם מר˜„ים ב‰יכלו, וב‰ם עˆמם ר‡ו ‚ילוי ‡לו˜ו˙, ˘זו‰י ‰עבו„‰ „"ל‰וˆי‡ י˜ר 
מזולל", בירור ‰עו‰"ז ‰‚˘מי, ˘רו‡ים בכל „בר ו„בר ‡˙ ‰כוונ‰ ו‰ענין ‰‡לו˜י ˘בו.

˙למי„ים  "ו‰עמי„ו  ‰מ˘נ‰  בסיום  כנ‰"‚  ‡נ˘י  ‰ור‡˙  ‚ם  לב‡ר  י˘  ז‰  „רך  ועל 
בו,  ‰˘ור‰  ו‰ס˙ר  ‰‰עלם  מחמ˙  ‰רבים"  "ר˘ו˙  ב˘ם  נ˜ר‡  ‰עולם  „‰נ‰,  ‰רב‰". 
מחמ˙  ר˘ו˙ ‰רבים, ‰י‡  ˘נ˜ר‡ ‰עולם  ו‰טעם  ומיוח„,  יחי„  „‰˜ב"‰ ‰רי ‰ו‡ ‡ח„ 
˘ז‰ו  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ‡ורו  על  ל‰ס˙יר  ˘ענינם  ‡חר‡,  ו‰סטר‡  ‰˜ליפו˙  עולם  ˘‰ו‡ 
˘מ„מים עˆמם למˆי‡ו˙ בפ"ע, ולכן נח˘בים לרבים, ‰יפך מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘‰ו‡ 

‡ח„. 

ו‰‰ור‡‰ „‡נ˘י כנס˙ ‰‚„ול‰ ‰י‡, ליר„ ל‰עולם, ל"ר˘ו˙ ‰רבים", ול‰פכו לר˘ו˙ 
˙למי„ים - ‰רב‰",  לפר˘ ‰‰ור‡‰ "ו‰עמי„ו  י˘  וכך  ל‰˜ב"‰.  לר˘ו˙ ‰˘ייכ˙  ‰יחי„, 

˘מ"‰רב‰" – ר˘ו˙ ‰רבים, י˘ ל‰עמי„ ˙למי„ים, ל‰ופכם ל˜„ו˘‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

״כל  ‰״י)  פט״ז  ‡וכלין  טומ‡˙  (‰ל׳  במ˜״‡ 
ר‚ל  בכל  ט‰ורים  ל‰יו˙  מוז‰רין  י˘ר‡ל 
ול‡כול  במ˜„˘  ליכנס  נכונים  ˘‰ם  מפני 

˜„˘ים״2]. 

„מי‡  ז‰  „„ין  נר‡‰  רי‰ט‡  ולפום 
 ıר‡‰ ˘עמי  ‰״‡),  פי״‡   – (כ‡ן  ל˜ו„מו 
‰‚י˙ו˙  ב˘ע˙  ‰˙רומ‰  על  ‰ן  ״נ‡מנים 
עˆמן  מט‰רין  ‰עם  ˘כל  מפני  ו‰ב„ים 
בט‰ר‰,  ו˘מנם  יינם  לע˘ו˙  כ„י  וכלי‰ן 

עברו ‰‚˙ו˙ ו‰ב„ים ‡ינן נ‡מנים״. 

˘פס˜  מ‰  טוב‡,  יל״ע  עפ״ז  ‡מנם 
„״מ˘עבר  „מל˙‡  בסיומ‡  ‰רמב״ם 
מ‰  ˘כל  ‰יינו  לטומ‡˙ן״,  חוזרין  ‰ר‚ל 
למפרע  נטמ‡  ב˘ע˙ ‰ר‚ל  ע״‰  בו  ˘נ‚עו 
בעˆמו  ˘פיר˘  וכמו  ‰ר‚ל.  ˘יעבור  ‡חר 
חבי˙ו  ״‰פו˙ח  (‰״י):  ˘ל‡ח״ז  ב‰לכ‰ 
כו׳  ˘‡ר ‰חבי˙  ועבר ‰ר‚ל ‰רי  כו׳  בר‚ל 
ו‡ע״פ  ע״‰  בו  נ‚עו  ˘‰רי  טומ‡‰  בחז˜˙ 
˘ל‡ נ‚ע ב‰ ‡ל‡ בזמן ˘‰ו‡ כחבר ‡ינ‰ 
וב‰לכ‰  בלב„״3.  ‰ר‚ל  בימי  ‡ל‡  ט‰ור‰ 
‰יו  כו׳  ‰ר‚ל  ‡חר  (‰י״‡):  ˘ל‡ח״ז 
מפני  במ˜„˘  ˘‰יו  ‰כלים  כל  מטבילין 

˘נ‚עו ב‰ן עמי ‰‡רı בר‚ל ב˘ע˙ ‰ח‚. 

2)  ולכ‡ור‰ ע״פ מ״˘ ˘ם „״כל י˘ר‡ל מוז‰רין 
במ˜„˘  ליכנס  נכונים  ˘‰ם  מפני   .  . ט‰ורים  ל‰יו˙ 
ול‡כול ˜„˘ים״ – ‰רי ‚ם ע״‰ ˘ייכים לז‰ירו˙ זו, 
כ‡ן  ומו˘ב  מ˘כב  מטמ‡י  ‰רמב״ם (‰ל׳  ע״פ „ברי 
נז‰רים  ˘‰ם  ס״‚)  בפנים  ל˜מן  פי״‡ ‰״‡. ‰וב‡   –

ב˜ו„˘ ״מפני חומר˙ו״.

ו‚ם  ˘ם. –  ח‚י‚‰  במ˘נ‰  חכמים  כ„ע˙  ו‰ו‡    (3
‰״ז  ‰ר‚ל),  (‡חרי  „״י‚מור״  ˘ם  י‰ו„‰  ר׳  ל„ע˙ 
˘ם  (ירו˘למי  ˙חל˙ו  מפני  סופו  ˘‰˙ירו  מ˘ום  ר˜ 
בפר˘״י  ˘ם – ‰וב‡  ביˆ‰  בבבלי  וכ״‰  (פ״‚ ‰״ז), 
למ˘נ‰ ח‚י‚‰ ˘ם), ‡בל בעˆם טמ‡ ‰ו‡ (˘לכן ‡ם 

ל‡ ‰˙חיל, ‰״ז טמ‡ – ביˆ‰ ˘ם).

ו‰ו‡ ˙ימ‰, „‰‡ כיון ˘ל‰רמב״ם טעם 
עˆמן  מט‰רין  ״˘‰כל  מחמ˙  ‰ו‡  ‰„ין 
ע״‰  טי‰ר  ˘ו„‡י  ‰יינו  לר‚ל״,  ועולים 
מ‰  ‰ר‚ל  ˘ע˙  לי  מ‰  ‡״כ,  בר‚ל,  עˆמו 
לי עבר זמן ‰ר‚ל, ‰‡ נ‚יע˙ ע״‰ ב˙רומ‰ 
‰י˙‰ בזמן ˘‰י׳ ט‰ור, ומ‰יכ‡ ˙י˙י לומר 
˘נ‡  ומ‡י  למפרע.  נטמ‡ים  „ל‡חרי ‰ר‚ל 
מנ‡מנו˙ ע״‰ ״על ‰˙רומ‰ ב˘ע˙ ‰‚י˙ו˙ 
ו‰ב„ים"4, „ל‡ ‡מרינן בי׳ ˘ל‡חרי ‰‚˙ו˙ 
˘ב˘ע˙  (לפי  למפרע  טמ‡‰  ‰˙רומ‰ 
˘כל  ״מפני  ט‰ר‰,  חז˜˙  ל‰ם  י˘  ‰‚˙ו˙ 
לנ„ו״„ „כיון  ו‰״‰  עˆמן״),  מט‰רין  ‰עם 
בו  ˘נ‚עו  מ‰  עˆמן״,  מט‰רין  ˘״‰כל 
‚ם  בט‰ר˙ו  ל‰˘‡ר  ˆריך  ‰ר‚ל  ב˘ע˙ 

ל‡חר ‰ר‚ל. 

˘בי‡ר   (‡ (כו,  לח‚י‚‰  „ו„  בי„  ועיין 
כו׳  ‰‚˙ו˙  ˘״עברו  ז‰  ‰רמב״ם  „ל„ע˙ 
˘‡ח״כ  ‰ח˘˘  מפני  ‡ינו  נ‡מנים״  ‡ינם 
ל‚˙  ל˜בלו  ‰˙ירו  למ‰  „‡״כ  ונ‚ע  נטמ‡ 
מ˘ום  ר˜  ‡ל‡  מכירו,  ‡ם  ‡פילו  ‰ב‡‰ 
‚זיר‰ „ל‡ יחו˘ו כלל לטומ‡˙ ע״‰, ו˘וב 
בטעם  ר‚ל  ‚בי  לעניננו  ‰ו‡  „ע„"ז  בי‡ר 
בו  ˘נ‚ע  מ‰  טמ‡  ˘וב  ˘כעבור ‰ר‚ל  מ‰ 
עˆמו  טי‰ר  ˘‰ע״‰  ‡ף  כי  ‰ר‚ל,  בזמן 
ו‰״‰ ט‰ור ב˘ע˙ ‰ר‚ל, ‚זרו על מ‰ ˘נ‚ע 
בו ˘י‰י׳ טמ‡ ‡חרי ‰ר‚ל ˘ל‡ יטעו כו׳5. 
פס˜ינן  מ"מ  ב˙רומ‰  ˘‰רי  ˆ״ע,  ו„בריו 
„מ‰ ˘‰חבר ˜יבל מן ‰ע״‰ ב˘ע˙ ‰‚˙ו˙ 
נ˘‡ר ט‰ור ‚ם ‡חרי זמן ‰‚˙ו˙, מ˘‡״כ 
טמ‡  ˘˙ח״י ‰חבר ‰״‰  ˘‰חבי˙  בנ„ו״„ 
ל‡חרי ‰ר‚ל, וכן מטבילין כל ‰כלים ˘‰יו 

במ˜„˘ כו׳.

4)  ועיין ‰יטב ב˙ו„״‰ ל‡ – ח‚י‚‰ כב, ‡.

5)  ועיין ‚ם בר‡˘ יוסף לביˆ‰ ˘ם.



טו

ב„ין טומ‡˙ עם ‰‡רı בר‚ל
‰„ין  בטעם  וי˜˘‰  לטומ‡˙‰,  חוזר˙  ול‡ח"ז  ט‰ור‰  „בר‚ל  ‰רמב"ם  מ"˘  יבי‡ 
יב‡ר   / ברמב"ם  ‰ל˘ון  כפ˘טו˙  „ל‡  לב‡ר  ˘רˆו  מ‰  ‰מפר˘ים  „ברי  י„ח‰   /
‰ו‡  ע"‰  טומ‡˙  ביטול  „ל‰בבלי  ו‰ירו˘למי,  ‰בללי  בין  בז‰  מחו„˘˙  פלו‚˙‡ 

מחמ˙ ˜יבוı י˘ר‡ל ב˘ע˙ ‰ר‚ל, ועפ"ז יב‡ר ˘פיר ˘יט˙ ‰רמב"ם כ‡ן

 ‡ 
בר‚ל  ע״‰  טומ‡˙  „ין  ˘נ‡  מ‡י  י˜˘‰ 
‡ינ‰  „‰˙ם  ו‰ב„ים  ‰‚˙ו˙  ˘ע˙  מ„ין 

נטמ‡˙ ‡ח״כ למפרע

ומו˘ב  מ˘כב  מטמ‡י  (‰ל׳  ‰רמב״ם  כ˙ב 
בר‚ל   ıר‡‰ עם  ״טומ‡˙  ‰״ט):  פי״‡ 

חברים  י˘ר‡ל  ˘כל  ח˘וב‰,  כט‰ר1‰ ‰י‡ 
ו‡וכלי‰ם  כולם  וכלי‰ם  בר‚לים  ‰ן 

(ול‡  כˆ״ל  ולכ‡ור‰  רומי.  ב„פוס  כ״‰    (1
ל׳  ‰ו‡  וע„״ז  ‰נפוˆים).  כב„פוסים  ״כט‰ור‰״, 
ל„, רע״‡) ״כט‰ר‰ ˘וינ‰ו  ‰‚מ׳ (ביˆ‰ י‡, ב. נ„‰ 

רבנן״.

˘‰כל  מפני  בר‚ל,  ט‰ורים  ומ˘˜י‰ן 
‰ן  לפיכך  לר‚ל,  ועולים  עˆמן  מט‰רין 
‰˜ו„˘  על  בין  ‰ר‚ל  ימו˙  כל  נ‡מנים 
חוזרין  ‰ר‚ל  מ˘עבר  ‰˙רומ‰,  על  בין 

לטומ‡˙ן״. 

‰רי   .  .  ıר‡‰ ˘״עם  „‡ף  פירו˘, 
לט‰רו˙  מ„רס  וב‚„יו  טמ‡  בחז˜˙  ‰ו‡ 
˘‡ינן  לפי  ‰ט‰רו˙  על  נ‡מנין  ו‡ינן  כו׳ 
ולעולם  וטומ‡ו˙  ט‰רו˙  ב„˜„ו˜י  ב˜י‡ין 
‰ט‰רו˙  על  נ‡מן  ו‡ינו  זו  בחז˜‰  ‰ו‡ 
(רמב״ם  חבירו˙״  „ברי  עליו  ˘י˜בל  ע„ 
„ין  לו  י˘  ‰ר‚ל  ב˘ע˙  מי‰ו  רפ״י),  ˘ם 

״חבר״. ו‰טעם לז‰, ״מפני ˘‰כל מט‰רין 
‰רמב״ם  [וכמ״˘  לר‚ל״  ועולים  עˆמן 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

‰כ˘ר˙ ‰ב‰מ‰ ˘ב‡„ם
כל מפרס˙ פרס‰ ו˘וסע˙ ˘סע פרסו˙ 
מעל˙ ‚ר‰ בב‰מ‰ ‡ו˙‰ ˙‡כלו
(י‡, ‚)

לימו„  ב‰ם  י˘  ‰ב‰מ‰  ˘ל  ‰כ˘רו˙  סימני 
בנו‚ע ל‰"ב‰מ‰" ˘ב‡„ם, ‰י‡ נפ˘ו ‰ב‰מי˙ ויˆרו 
‰רע, ˘ˆריך לברר‰ ול‰פכ‰ ל˜„ו˘‰. ו‰„רך לברר 
ע"י  טמ‡‰ ‰ו‡  ט‰ור‰ ‡ו  ב‰מ‰  זו‰י  ול‰בחין ‡ם 

˘ני ‰סימנים: (‡) מפרס˙ פרס‰, (ב) מעל˙ ‚ר‰:

בב‰מ‰ י˘ חילו˜ עי˜רי בין ר‡˘ לר‚ל, ˘„ו˜‡ 
‰˘י"˙,  בעבו„˙  ‰ו‡  וכן   .ıר‡‰ ‡ל  ˜רוב  ‰ר‚ל 
‰כחו˙  ר˜  יכולים  ‰ב‰מי˙,  בנפ˘ו  ˘‡פילו 
ל‰יו˙  וכ„ומ‰  ‰מע˘‰  כח  ‰"ר‚ל",  עם  ‰˜˘ורים 
‚˘מיים  בענינים  ומונחים   ,ıר‡‰ ‡ל  "˜רובים" 
‡ינם  ˘בו  ‰נעלים  וכחו˙  ‰"ר‡˘"  ‡בל  ו‡רˆיים, 
כ"‡  ‡רˆיים,  בענינים  מונחים  ל‰יו˙  ˆריכים 

"רחו˜ים" מן ‰‡רı, כמו בר‡˘ ‰ב‰מ‰.

ל‡ „י, ‡ל‡   ıמן ‰‡ר ˘‰ר‡˘ "רחו˜"  בז‰  ‡ך 
‰סימן  ל‰יו˙  ˆריך  ט‰ור‰  ˙‰י'  ˘‰ב‰מ‰  כ„י 
‰סמוכ‰  ‰"ר‚ל"  ˘‚ם  ו‰יינו,  פרס‰",  „"מפרס˙ 
(ב‡ל"ף),  פרס‡   – פרס‰  עם  ל‰יו˙  ˆריכ‰   ıל‡ר
‰מע˘‰  כח  ˘‡פילו   – ו‰עלם  ‰פס˜  ˘ענינ‰ 
ול‡י„ך,  ‰‡רˆיים.  מ‰ענינים  ב‰פס˜  ˆ"ל  (ר‚ל) 
ל‚מרי,  ומוב„ל˙  ס„ו˜‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰פרס‰ 
˘‰ענינים  ז‰  על  ˘מרמז  "מפרס˙",  ˙יב˙  כפירו˘ 
ומופס˜ים  מוב„לים  י‰יו  ל‡  ו‰‡רˆיים  ‰‚˘מיים 
"ס„˜"  ב‰ם  ל‰˘‡יר  ˆריך  ‡ל‡  מ‰ר‡˘,  ל‚מרי 
˘עי"ז י‡יר ב‰ם ‡ור ‡ל˜י, ל‰‡יר ‚ם ‡˙ ‰ענינים 

‰‡רˆיים ב‡ור ‰˜„ו˘‰.

‰ב‰מ‰   ˙‡ ל‰כ˘יר  וכ„י  „י,  ל‡  ז‰  בכל  ‡ך 
‚ר‰",  „"מעל˙  ‰סימן  ‚ם  ל‰יו˙  ˆריך  ל‚מרי  ˘בו 
לברר  ˆריך  ˘עו˘‰  ‚˘מי  „בר  לכל  ˘בנו‚ע 
‰יטב"  "לטחנו  ‰פעם,  עו„  ולברר  ולחזור  ˙חיל‰ 
 – ‡יבער˜ייען"  "‚וט   – ‚ר‰")  מעל˙  על  ר˘"י  (ל' 
˘ני  י˘נם  כ‡˘ר  ור˜  לע˘ו˙ו.  וכיˆ„  לע˘ו˙ו  ‰‡ם 
ב‰מ‰   – מ‰ב‰מ‰  לע˘ו˙  יכולים  סימנים ‡ל‰ ‡זי 

ט‰ור‰, ‰יינו, ˘‰‚˘מיו˙ ˙‰י' ב‡ופן ˘ל ט‰ר‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 222 ו‡ילך)

˘˙ויים מיינ‰ ˘ל ˙ור‰
ו˙ˆ‡ ‡˘ מלפני ‰' ו˙‡כל ‡ו˙ם וימ˙ו 
לפני ‰'
˘˙ויי יין נכנסו למ˜„˘
(י, ב. ר˘"י, וי˜"ר פי"ב, ‡)

˘מ˘‰   (‚ (י,  בכ˙וב  מפור˘  ‰˙מי‰‰:  י„וע‰ 
ב˜רובי  ל‡מר   '‰ „בר  ‡˘ר  "‰ו‡  ל‡‰רן  ‡מר 
˘‰ם  ‡ני  רו‡‰  "עכ˘יו  ר˘"י  ופיר˘   ,"˘„˜‡
‡ˆל  ˘י‰י'  י˙כן  כיˆ„  ו‡"כ  וממך",  ממני  ‚„ולים 
˘יכנסו  כך  כ„י  ע„  רˆוי  בל˙י  „בר  ו‡בי‰ו‡  נ„ב 

למ˜„˘ "˘˙ויי יין"?

‰˜„ו˘,  ‰חיים  ב‡ור  מ"˘  ע"פ  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
ל‰˙˜רב  ˙˘ו˜˙ם  ‚ו„ל  מפני  מ˙ו  ו‡בי‰ו‡  ˘נ„ב 
נעימו˙  ל„בי˜ו˙  מ˜רוב  נמנעו  ˘"ל‡  ל‰˜ב"‰, 
כלו˙  ע„  מ˙י˜ו˙  נ˘י˜ו˙  חביבו˙  י„י„ו˙  עריבו˙ 
‰כ˙וב  ובל˘ון  ‡חרי).  ר"פ  (‡ו‰"ח  מ‰ם"  נפ˘ו˙ם 
ו‰יינו,  וימו˙ו",   '‰ לפני  "ב˜רב˙ם  ‡חרי  ר"פ 

˘סיב˙ מי˙˙ם ‰י‡ "˜רב˙ם לפני ‰'".

יין  „"˘˙ויי  ‰פירו˘  ‚ם  ˘ז‰ו  לומר  י˘  ועפ"ז 
נכנסו למ˜„˘":

‰˙ור‰,  ופנימיו˙  לסו„ו˙  ‰י‡  ב"יין"  ‰כוונ‰ 
כמ‡מר "נכנס יין יˆ‡ סו„" (עירובין ס‰, סע"‡. ועו„), 
„כמו ˘יין ‚˘מי מ‚ל‰ ‡˙ ‰טמון בלבו ˘ל ‡„ם, כן 
‰ו‡ ברוחניו˙, ˘"יינ‰ ˘ל ˙ור‰" ‰יינו ‚ילוי סו„ו˙ 
ו"˘˙ויי  ב);  פ„,  ‰‡ו˙יו˙  ˘ער  ˘ל"‰  (ר‡‰  ‰˙ור‰ 
‰˙ור‰,  „סו„ו˙  ‰‚ילוי  ועוˆם  ‚ו„ל  על  מור‰  יין" 
יין"  ב"˘˙ויי  [„כמו  ‰נפ˘"  "כלו˙  ˘ל  למˆב  ע„ 
כך ‚ו„לו  לביטול ‰חו˘ים,  כפ˘וטו ‰רי ‰יין ‚ורם 
ביטול  ‡ˆלם  ‚רמו  זו  ו‰˘˙ו˜˜ו˙  ז‰  ‚ילוי  ˘ל 

‰חו˘ים, וע„ לכלו˙ ‰נפ˘].

ולכן ל‡חרי מ‡ורע ז‰ ‰ז‰יר‰ ‰˙ור‰ "יין ו˘כר 
ל˘˙ו˙ "יין „רך  ˘‡סור  ˘פירו˘ו  ט),  (י,   "˙˘˙ ‡ל 
"˘ו˙ים"  „כ‡˘ר  נרמז,  ˘בז‰  ˘ם),  (ר˘"י  ˘כרו˙ו" 
ל‰ז‰ר  ˆריכים  „˙ור‰,  ורזין  סו„ו˙  ˘ב˙ור‰,  יין 
˘ל "כלו˙ ‰נפ˘",  ˘ל "˘כרו˙"  למˆב  לבו‡  ˘ל‡ 
‡ל‡ י˘ ללמו„ ב‡ופן כז‰ ˘י˘‡רו נ˘מו˙ ב‚ופים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב עמ' 178 ו‡ילך)


