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ער˘"˜ פר˘˙ ˙וú„ו˙ ‰'˙˘ע"ח

"‚„וú‰" – ב˙ ‚' ˘נים?

‡‰ב˙ו ˘ú ‡בר‰ם ויר‡˙ו ˘ú יˆח˜

פúו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים במע˘ר ˜ו„ם מ"˙

"מ‰ ‡˙‰ ˆריך" ו"עú מ‰ ˆריכים ‡ו˙ך"



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר
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 ˘מו‡ל ‡בˆן, הרב לוי יˆח˜ ברו˜,
הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰מענ‰ על "על מ‰ ˆריכים ‡ו˙י"
‰פ˙‚ם ‰˜„ו˘ ˘‡מר כ"˜ רבינו ‰‚„ול "‡˙‰ ‡ומר ר˜ מ‰ ‡˙‰ ˆריך ועל מ‰ ˆריכים 
‡ו˙ך ‡ין ‡˙‰ ‡ומר" ˆריך ל‰יו˙ ח˜ו˜ בלב כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‡נ"˘ ˘י' . . ו˙מי„ י‰י' 

לנ‚„ עיניו "על מ‰ ˆריכים ‡ו˙י".

כל  ב˘ביל  כי ‡יננ‰  לכל,  י„וע ‰ו‡  למט‰  נ˘מ˙ו  וירי„˙  ‚וף ‰‡„ם  ברי‡˙  ˙כלי˙ 
כלל,  בי‡ור  ˘‡ינו „ור˘  ב‡ופן  ומפורסמים  י„ועים  בז‰  ו‰„ברים  ו‰‚˘ם,  עניני ‰חומר 
ו‡˘ר על כן ‰נ‰ על כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‡נ"˘ ˘י' . . לע˘ו˙ סביב‰ ˘ל ˙ור‰ ‡ור, לעורר 
בלימו„ ברבים ובחיזו˜ ‰י‰„ו˙ וב˜ניני ‰מ„ו˙ טובו˙ ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ‡˘ר כל ז‰ ‰ו‡ 

מענ‰ ברור‰ על ‰פ˙‚ם "על מ‰ ˆריכים ‡ו˙י".
(אגרות קודש חלק ג' עמ' תלח ואילך)

 

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
"‚„ול‰" – ב˙ ‚' ˘נים?

רב˜‰ ‰יי˙‰ ‡ז  ˙מו‰, ‰רי  ולכ‡ור‰  "‚„ול‰",  ב‰יו˙‰  ני˘‡˙  ˘רב˜‰  מ˘מע  ר˘"י  מל˘ון 
ב˙ ‚' ˘נים? / יח„˘ ˘‚„לו˙ לפני מ˙ן ˙ור‰ ל‡ ‰יי˙‰ ˙לוי' ב‚יל, ‡ל‡ בטבע ‰‡„ם, ועל-כן 

בנו‚ע לענין ‰ני˘ו‡ין נח˘ב‰ רב˜‰ כ"‚„ול‰" ‚ם ב‰יו˙‰ ב˙ ‚' ˘נים 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י ˘יח‰ ב' לפ' חיי ˘ר‰; חט"ו ˘יח‰ ‚' לפר˘˙נו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
״˜לס˙ר פניו ˘ל יˆח˜ „ומ‰ ל‡בר‰ם״

בי‡ור ‰„מיון בין יˆח˜ ל‡בר‰ם במ‰ו˙ם וענינם ‰רוחני, ‡ף ˘בפ˘טו˙ נר‡‰ „‰יו בב׳ בחינו˙ 
לי„י  ‰מבי‡‰  ‰י‡  „ו˜‡  ˘יר‡‰  ו‰טעם  ויר‡‰,  ‰‡‰ב‰  מי„ו˙  ענין  בי‡ור  מזו;  זו  ‰פכיו˙ 

˘למו˙ ‰„בי˜ו˙ ב‰˜ב״‰

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו)

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

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ במע˘ר ˜ו„ם מ"˙

ור‡יי˙  ״מע˘ר״,  מ‚„ר  ‰י׳  „‡בר‰ם  מע˘ר  נ˙ינ˙  ‡י  ו‰ר‡ב״„  ‰רמב״ם  ˘נחל˜ו  מ‰  יבי‡ 
על  מיוס„˙  ‰ר‡ב״„  „˘יט˙  י˜„ים  ˜ר˜ע;  מ‚י„ולי  נ˙ן  „ל‡  מ‰‡  ‰ר‡ב״„  נ‚„  ‰מפר˘ים 
‰מ„ר˘ו˙ ‚בי ע˘ו ˘רˆ‰ לע˘ר; עפ״ז מיי˘ב „ר˜ ‡י נח„˘ ˘נ˙ינ˙ ‡בר‰ם ‰י˙‰ מ‚„ר מˆו˙ 

״מע˘ר״, ‡˙י ˘פיר „ברי ‰מ„ר˘

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
חז˜‰ ל˙עמול‰ ˘‡ינ‰ חוזר˙ רי˜ם

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
"על מ‰ ˆריכים ‡ו˙י"



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

"‚„ול‰" – ב˙ ‚' ˘נים?
רב˜‰  ˙מו‰, ‰רי  ולכ‡ור‰  ב‰יו˙‰ "‚„ול‰",  ני˘‡˙  ˘רב˜‰  מ˘מע  ר˘"י  מל˘ון 
ב‚יל, ‡ל‡  ˙לוי'  ל‡ ‰יי˙‰  ˙ור‰  מ˙ן  לפני  ˘‚„לו˙  יח„˘   / ˘נים?  ב˙ ‚'  ‰יי˙‰ ‡ז 
בטבע ‰‡„ם, ועל-כן בנו‚ע לענין ‰ני˘ו‡ין נח˘ב‰ רב˜‰ כ"‚„ול‰" ‚ם ב‰יו˙‰ ב˙ 

‚' ˘נים  

˘נ‰  ‡רבעים  בן  יˆח˜  "וי‰י  ורב˜‰:  יˆח˜  ני˘ו‡י  ‡ו„ו˙  ‰כ˙וב  מספר  בפר˘˙נו 
כ).  (כ‰,  ל‡˘‰"  לו  ‰‡רמי  לבן  ‡חו˙  ‡רם  מפ„ן  ‰‡רמי  ב˙ו‡ל  ב˙  רב˜‰   ˙‡ ב˜ח˙ו 

ור˘"י מפר˘, ‡˘ר רב˜‰ ‰י˙‰ ‡ז ב˙ ˘לו˘ ˘נים בלב„: 

"כ˘ב‡ ‡בר‰ם מ‰ר ‰מורי' נ˙ב˘ר ˘נול„‰ רב˜‰, ויˆח˜ ‰י' בן ˘לו˘ים ו˘בע ˘נ‰ 
.. ‰מ˙ין ל‰ ע„ ˘˙‰‡ ר‡וי' לבי‡‰ ˘לו˘ ˘נים, ונ˘‡‰". 

ו‰נ‰, בס„ר‰ ‰˜ו„מ˙ – פ' חיי ˘ר‰ – מסופר ‡ו„ו˙ ‰ליכ˙ ‡ליעזר ל˘„ך ‡˙ רב˜‰ 
פי'"   ˙‡ ונ˘‡ל‰  לנער‰  "נ˜ר‡  ˘‡מרו  ו‡חי'  ‡מ‰  על  מסופר  ‰„ברים  וב˙וך  ליˆח˜, 

(פר˘˙נו כ„, נז). 

ובמ„ר˘ רב‰ על ‡˙ר (ב"ר פ"ס, יב): "‡ין מ˘י‡ין ‡˙ ‰י˙ומ‰ ‡ל‡ על פי'". ו‰‰„‚˘‰ 
(˘‰רי  מ‡ב  ‰י˙ומ‰  ˜טנ‰  ‡ז  ‰י˙‰  ˘רב˜‰  כיון  פי'   ˙‡ ל˘‡ול  ˘‰וˆרכו  ‰י‡,  בז‰ 
ב‚„ול‰ – ˘‰י‡ בר˘ו˙ עˆמ‰ – ‡ין ‰ב„ל בין י˙ומ‰ ל‡˘‰ ‡חר˙). וביל˜וט ˘מעוני 

(רמז ˜ט) ‡י˙‡ ל‰„י‡: "‡ין מ˘י‡ין ‡˙ ‰˜טנ‰ ‡ל‡ על פי'".  

‡מנם ר˘"י מ˘נ‰ מל˘ון ‰מ„ר˘ים ‰ללו, וכ˙ב:

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

סיפור מ‡ח„ מחסי„י ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע
‰‚„ול  רבינו  כ"˜  ˘ל  ‰חסי„ים  מ‚„ולי  מ‡ח„  ‰נו„ע  ‰‡רוך  סיפור  ˘מע˙  בטח 
[‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע] ˘‰י' ‚ביר ‚„ול ובעל ˆ„˜‰ מופל‚ ועוב„ ‰' מ˘כיל ב„‡"ח, ולמ„ן 
בע˙  ו‚ם  חוב ‚„ול,  בעל  ונ˘‡ר  כל ‰ונו ‰רב  ר"ל, ‡ב„ ‡˙  מן ‰ע˙ים,  ובע˙  מפורסם, 
ל˙˙  ל‰ם  ˘‰בטיח  מ˘פח˙ו,  מבני  מ˜רוביו  ‡ח„ים  ˘ל  נ˘ו‡י‰ם  מוע„  ‰‚יע  ‰‰י‡ 

ˆרכי‰ם בנ„וני‡ ו‰וˆ‡˙ ‰ח˙ונ‰, ו‚ם מוע„ נ˘ו‡י ˘˙ים מבנו˙יו ‡˘ר נ˘˙„כו כבר.

יסרו  ב‡מרו ‡ם  פנימי,  ובˆער  בכי  ברוב  לבבו  וי˘פוך ‡˙  רבינו ‰‚„ול  לכ"˜  ויבו‡ 
ח"ו,  עליו ‡˙ ‰„ין, ‡בל ‡יך ‡פ˘ר ‰„בר ‡˘ר,  מˆ„י˜  עניו˙,  עליו  ‚זר  וח"ו  ‰˘י"˙ 
ובני  ל˜רוביו  ‰בטיח  ‡˘ר  ˘פ˙יו  מוˆ‡  י˜יים  ˘ל‡  ‡ו  י˘לם  ול‡  חוב  בעל  י˘‡ר 
מ˘פח˙ו, ו‚ם נ˘ו‡י בנו˙יו בכלל, ‰ל‡ ‰בטיח ל‰ם ב‰יו˙ו ע˘יר, ‡˘ר על פי ˙ו‰"˜ 

‰י' לו ר˘ו˙ ל‰בטיח, ו‡ם ע˙‰ ל‡ י˜יים ‰בטח˙ו ‰וי חילול ‰˘ם.

ויבכ‰ במרירו˙ עˆומ‰ על ‰עונ˘ ‰‚„ול, ר"ל, ‡˘ר מעני˘ים ‡ו˙ו מן ‰˘מים בחט‡ 
˘ל חילול ‰˘ם, ויעורר רחמים ו˙חנונים לפני כ"˜ רבינו ‰‚„ול, כי יעורר עליו רחמים 
‰בטח˙ו,  וי˜יים  ˘לו  ‰חובו˙  י˘לם  כי  ‰‡מי˙ים,  ו‰חס„ים  ‰רחמים  ממ˜ור  רבים 

ו‡ח"כ מ˜בל עליו כל ‰נ‚זר, ח"ו, עליו בעניו˙.

ובני  ‰˜רובים  לכל  ל˙˙  ˆריך  ‡ני  חובו˙י,  כל  ל˘לם  ˆריך  ‡ני  רבי  „בריו,  ויסיים 
‰מ˘פח‰ ‡˙ מ‰ ˘‰בטח˙י ל‰ם, ו‡ני ˆריך ל‰בי‡ ל˘˙י בנו˙יי ‡˙ ‡˘ר ‰בטח˙י ל‰ן.

˙חנוניו  ו˘מע  עˆומ‰  ב„בי˜ו˙   '˜‰ י„יו  ‡ˆילי  על  נ˘ען  ‰י'  ‰‚„ול  רבינו  כ"˜ 
ובכיו˙יו, כעבור זמן נכון ‰רים כ"˜ רבינו ‰‚„ול ר‡˘ו ‰˜„ו˘, ו‡מר ב„בי˜ו˙ עˆומ‰: 

‡˙‰ ‡ומר ר˜ מ‰ ‡˙‰ ˆריך, ועל מ‰ ˆריכים ‡ו˙ך ‡ין ‡˙‰ ‡ומר.

לבבו  נ˜ו„˙  פנימי˙  בעומ˜  ‰„ברים  נכנסו  ‰‚„ול  רבינו  כ"˜  „ברי  ‰חסי„  כ˘מוע 
ויפול מל‡ ˜ומ˙ו וי˙עלף, ויר‡ ר' זלמן ‰מ˘ר˙ ‰עומ„ בפ˙ח וי˜ר‡ ל˘נים מ‰חסי„ים 
˘‰עירו ‡ו˙ו  ע„  ס‚ולו˙  כמ‰  ויע˘ו  מים  עליו  וי˘פכו  ויוˆי‡ו‰ו  בח„ר ‰˘ני,  ˘עמ„ו 

מ‰˙עלפו˙ו.

וב˙פל‰  ב˙ור‰  בעבו„‰  ל‰˙עס˜  ו‰˙חיל  מ‡ומ‰,  ‡י˘  עם  „יבר  ל‡  כ˘‰˙עורר 
‡י˘  ˘ום  עם  „יבר  ˘ל‡  ‰יו˙  ו‡ם  ‰כל,  על  ˘˘כח  כזו  ונ˙ינ‰  ובמסיר‰  ח„˘  בחיו˙ 
ובכל יום ‰י' יו˘ב ב˙עני˙ ועוס˜ ב˙ור‰ ועבו„‰ ˘בלב ‰י' ב˘מח‰ ‚„ול‰ וכל עבו„˙ו 

‰י˙‰ בחיו˙ רב ובעליˆו˙ ‰נפ˘.

ב‰ˆלח‰  ויברכ‰ו  ‰חסי„,   ˙‡ ‰‚„ול  רבינו  כ"˜  ˜ר‡  ‰‰ו‡  ב˘בוע  ‰˘ני  ...ביום 
‰חובו˙   ˙‡ וי˘לם  נ˙ע˘ר  זמן  ‡יז‰  וכעבור  במסחרו,  לעסו˜  לבי˙ו  לנסוע  ויˆוו‰ו 

וי˜יים ‡˙ ‰בטחו˙יו, ויע˘ ח˙ונ˙ בנו˙יו, וי˙ן ‰רב‰ ˆ„˜‰ יו˙ר מב˙חיל‰.



כ‚

דרכי החסידותדרכי החסידות

"על מ‰ ˆריכים ‡ו˙י"
˙חנוניו  ו˘מע  עˆומ‰  ב„בי˜ו˙   '˜‰ י„יו  ‡ˆילי  על  נ˘ען  ‰י'  ‰‚„ול  רבינו  כ"˜ 
ב„בי˜ו˙  ו‡מר  ‰˜„ו˘,  ר‡˘ו  ‰‚„ול  רבינו  כ"˜  ‰רים  נכון  זמן  כעבור  ובכיו˙יו, 

עˆומ‰: ‡˙‰ ‡ומר ר˜ מ‰ ‡˙‰ ˆריך, ועל מ‰ ˆריכים ‡ו˙ך ‡ין ‡˙‰ ‡ומר.

◇ ◇ ◇

˜ביעו˙ לימו„ ברבים
במענ‰ על מכ˙בך, טוב ‰„בר ˘˜בע˙ מו˘בך ל‰ˆלח‰ ב‚ו"ר ברמ˙ יˆח˜, ויזמין לך 

‰˘י"˙ פרנס˙ך בריוח ובמנוח‰ ˘˙וכל ל˜בוע ע˙ים ל˙ור‰.

‡פ˘ר  ו‡יך  ברבים,  לימו„  ˜ביעו˙  „בר  על  מ‡ומ‰  ע˘י˙  ל‡  מ„וע  עליך  ו‰פל‡ 
ע„יין  מˆ‡˙  ל‡  במ˜ומך  ‰יו˘בים   – ירבו  כן   – ‡י˘  מ‡ו˙  ‰חמ˘  מבין  ‡˘ר  ‰„בר, 
˘נים ˘ל˘‰ ‡נ˘ים ז˜נים ‡ו בינונים, ‡ברכים, ˆעירים ‡ו בחורים, ללמו„ עמ‰ם „‡"ח.

ב˘ום ‡ופן ל‡ ‡וכל ל‰‡מין ‡˘ר בין ˜יבוı חר„ים כז‰ – כן ירבו – ל‡ ימˆ‡ו כ‡ל‰ 
‡˘ר יר‡ו ל‰ם מ‡מר חסי„ו˙, ‡ו ˘יח‰, ובפרט ‡ם יעוררום על ז‰ ול‡ י˙עוררו.

כל  על  וביו˙ר ‰ע„ר ‰ר‚˘˙ ‰‡חריו˙ ‰מוטל˙  ופועל,  עבו„‰  כי ‡ם ‰ע„ר  ז‰  ‡ין 
בעבו„‰  וˆעיר  וב„‡"ח,  בנ‚ל‰  ‰לימו„ים  בי„יע˙  בינוני  ‡ם  ‚ם  ˘י‰י',  מי  י‰י'  ‡ח„, 
ב˜ביעו˙  ל‰˙עניין  לעורר  ו‰ו‡  טוב‰,  סביב‰  לע˘ו˙  ו‰מˆו‰  ‰חוב‰  עליו  ˘בלב, 
„ברי  ולימו„  ‰˙פיל‰,  ‡חר  ˙‰לים  ˘יעורי  וב‡מיר˙  וב‡‚„‰,  ב‰לכ‰  ברבים  לימו„ים 

חסי„ו˙, ובמ˜ום ˘‡ין מי ˘ילמו„ לפני‰ם ילמו„ בעˆמו כפי יכול˙ו.

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

"ונ˘‡ל‰ ‡˙ פי' - מכ‡ן ˘‡ין מ˘י‡ין ‡˙ ‰‡˘‰ ‡ל‡ מ„ע˙‰". 

מ„ע˙‰" (ול‡ "‰י˙ומ‰" ‡ו  ‰‡˘‰ ‡ל‡  מ˘י‡ין ‡˙  ר˘"י "˘‡ין  מל˘ון  ולכ‡ור‰, 
"‰˜טנ‰") – מ˘מע כי רב˜‰ ‰י˙‰ "‡˘‰" ‚„ול‰; ו‡יך מ˙יי˘ב ז‰ עם „בריו בפר˘˙נו, 

˘רב˜‰ ‰י˙‰ ב˙ ˘לו˘ ˘נים בלב„?!

ב. וי"ל בפ˘טו˙, וב‰˜„ים „ברי ר˘"י ב‰מ˘ך ‰ס„ר‰ (כ‰, כז), ע‰"פ "וי‚„לו ‰נערים 
וי‰י ע˘ו ‡י˘ יו„ע ˆי„ ‡י˘ ˘„‰ ויע˜ב ‡י˘ ˙ם יו˘ב ‡‰לים", וז"ל: 

"כל זמן ˘‰יו ˜טנים ל‡ ‰יו ניכרים במע˘י‰ם ו‡ין ‡„ם מ„˜„˜ ב‰ם מ‰ טיבם; כיון 
˘נע˘ו בני י"‚ ˘נ‰, ז‰ פיר˘ לב˙י מ„ר˘ו˙ וז‰ פיר˘ לעבו„‰ זר‰".

ולפום רי‰ט‡ כוונ˙ו בז‰, ˘מע˘יו ˘ל ‡„ם מבו‚ר מוכיחים ‰ם על ˙כונו˙ נפ˘ו, כי 
למוטב);  (לטוב ‡ו  נפ˘ו  מ˙כונו˙  ˙וˆ‡‰  מע˘יו  ובעל ‡חריו˙ ‰רי  בר „ע˙  ˘‰ו‡  מי 
ו‡ינו  מבו‚ר  כ˘‡ינו  ב˜טנו˙ו,  מע˘יו  פי  על  ˘ל ‡„ם  נפ˘ו  ˙כונו˙  ל‰וכיח  ‡מנם ‡ין 

‡חר‡י על מע˘יו. 

‡מנם ˆ"ע ל˘ם מ‰ ‰„‚י˘ ר˘"י ז‰ ˘"ל‡ ‰יו ניכרים במע˘י‰ם ו‡ין ‡„ם מ„˜„˜ 
ב‰ם מ‰ טיבם" – „לכ‡ור‰, ‰ענין כ‡ן ‰ו‡ ז‰ ˘לפני ‚יל י"‚ ‰יו ˜טנים וע„יין ל‡ ‰י' 

ממ˘ במע˘י‰ם ‡ליב‡ „‡מ˙, ולמ‡י נפ˜"מ ‰„˜„ו˜ בטיבם מˆ„ ‡„ם ‡חר?

ממ˘  ‰י'  י"‚  ‚יל  לפני  ו‚ם  י˙כן  ‰רי   – לעˆמם  בנו‚ע  ˘ב‡מ˙  לפר˘,  י˘  ‡ל‡ 
˘נ‰  י"‚  ב‚יל  ˙לוי  ו‚„לו˙  ˜טנו˙  ענין  ‡ין  מ˜ר‡",  ˘ל  "פ˘וטו  לפי  כי  במע˘י‰ם; 
ל‰˙ב‚ר.  וי˘ ‰מ‡חר  מו˜„ם  ב‚יל  מ˙ב‚ר  י˘  בפרט –  יחי„  כל  ˘ל  בטבעו  „ו˜‡, ‡ל‡ 
עו„  במע˘י‰ם  ממ˘  ‰י'  ו˘פיר  יו˙ר  מו˜„ם  לב‚רו˙  ‰‚יעו  וע˘ו  ˘יע˜ב  י˙כן  ו‡"כ, 

לפני ‰יו˙ם בני י"‚. 

מ‡ז  לכן  ו„ע‰,  ב˘כל  נע˘‰ ‚„ול  ˘נ‰  י"‚  ˘ב‚יל  רוב ‰טבע ‰ו‡  וע"פ  ˘כיון  ‡ל‡ 
ו‰ל‡‰ מ„˜„˜ים בו ‰בריו˙ ומכירים במע˘יו, מ˘‡"כ לפני ‚יל ז‰ ‡ין ר‚ילים ל„˜„˜ 
˘בפועל  ˘‡ף  בנ„ו"„,  ‰ו‡  וכן  ו„ע‰.  ב˘כל  נ˙‚„ל  ל‡  ע„יין  ‰רוב  ˘ע"פ  מכיון  בו, 
י˙כן ו‰י' במע˘י‰ם ˘ל יע˜ב וע˘ו ממ˘ עו„ לפני ‰יו˙ם בני י"‚, ‰רי ל‡ ‰י' ניכר ז‰ 
ל‡חרים ˘ע„יין ל‡ „˜„˜ו ב‰ם – ור˜ כ‡˘ר ‰י' ברור ˘"וי‚„לו ‰נערים", כ˘נע˘ו בני 

י"‚, ‡ז ‰˙חילו ל„˜„˜ במע˘י‰ם וניכרו עניני‰ם לרבים.

‰רי  ˜טנ‰,  ‰י˙‰  ˘ב˘נו˙י'  ˘‡ף  רב˜‰,  ל‚בי  בפ˘טו˙  יובן  זו  ‰˜„מ‰  ול‡חר   .‚
לעˆמו: "ו‰י' ‰נער‰ ‡˘ר ‡ומר ‡לי'  סימן  נ˙ן  ˘‡ליעזר  י„)  (כ„,  ˘ר‰  חיי  בפ'  מסופר 
וב‰  ליˆח˜  לעב„ך  ‰וכח˙  ‡ו˙‰   ‰˜˘‡ ‚מליך  ו‚ם   ‰˙˘ ו‡מר‰  ו‡˘˙‰  כ„ך  נ‡  ‰טי 
‡„ע כי ע˘י˙ חס„ עם ‡„וני", וכן ע˘‰ כ˘ר‡‰ ‡˙ רב˜‰: "וירı ‰עב„ ל˜ר‡˙‰ וי‡מר 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰‚מי‡יני נ‡ ו‚ו'" (כ„, יז) -  

ומכיון ˘‡ליעזר „˜„˜ במע˘י' ˘ל רב˜‰ ו‰כיר ‡ו˙‰ על י„י ז‰, וכמו ˘מפר˘ ר˘"י 
(˘ם, י„) ˘על י„י מע˘י' נוכח ˘"ר‡וי' ‰י‡ לו ˘˙‰‡ ‚ומל˙ חס„ים וכ„‡י ליכנס בבי˙ו 

˘ל ‡בר‰ם", ‰רי מוכח ˘‰י˙‰ נח˘ב˙ כ"‚„ול‰" ˘מ„˜„˜ים ו‡פ˘ר ל‰כיר‰ במע˘י'. 

ב"פ˘וטו  כי  מ„ע˙‰",  ‰‡˘‰ ‡ל‡  מ˘י‡ין ‡˙  ˘"‡ין  ר˘"י  ˘ל  מובן „יו˜ו  ומע˙‰ 
˘ל מ˜ר‡" ‰י˙‰ רב˜‰ כבר "‚„ול‰" (ב„ע˙‰) ב‡ו˙‰ ˘ע‰.

 (‡ מ‡,  (˜י„ו˘ין  ‡מרינן   ‡‰„ ˜טנ‰,  יˆח˜  נ˘‡  "למ‰   :‰˘˜‰ ‡רי'  ˘ב‚ור  [ול‰עיר, 
‡סור ל˜„˘ ‡˙ ב˙ו ע„ ˘˙‚„ל ו˙‡מר בפלוני ‡ני רוˆ‰" – ולפי ‰מבו‡ר ב"פ˘וטו ˘ל 

מ˜ר‡" כ‡ן ‰רי ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ לי˙‡, כי רב˜‰ נח˘ב‰ כ"‚„ול‰"]. 

„. ול‰וסיף, ˘בי‡ור ז‰ ˘ב„רך ‰פ˘ט - י˘ לו מ˜ום ‚ם לפי „רך ‰‰לכ‰:

˘מבי‡  וכמו  למˆוו˙",  ע˘ר‰  ˘ל˘  ˘"בן  ‰„ין  במ˜ור  „יעו˙  ˘˙י  ˘˜יימו˙  י„וע, 
ר˘"י בפירו˘ו למסכ˙ ‡בו˙ (סוף פר˜ ‰. ור‡‰ ‚ם ר˘"י נזיר כט, ב. ˘ו"˙ ‰ר‡"˘ כלל טז. ועו„).

יע˜ב  בני  ˘ני  "וי˜חו  ˘כם  במע˘‰  ˘נ‡מר  ממ‰  ז‰  „בר  למ„ים  ‡ח˙,  ˘יט‰  לפי 
ו˜ר‡ם ‰כ˙וב "‡י˘"  ˘נ‰  י"‚  בני  ˘‰יו ‡ז  נ‰),  ל„,  (וי˘לח  ו‚ו'"  חרבו  ולוי ‡י˘  ˘מעון 
ו„ע‰  ב˘כל  ‚„ול  נע˘‰  ˘נ‰  י"‚  ˘ב‚יל  טבעי,  ענין  ‰ו‡  ז‰  ולפי  ‚„לו˙.  על  ˘מור‰ 

("‡י˘"); 

˙לוי  ז‰  וב‡מ˙ ‡ין  בעלמ‡,  זו ‡ינ‰ ‡ל‡ ‡סמכ˙‡  ר‡י'  לפי ‰˘יט‰ ‰˘ני',  ‡מנם 
בטבע, ‡ל‡ ‰ו‡ מ‰˘יעורים ˘‰ם "‰לכ‰ למ˘‰ מסיני". 

ונפ˜‡ מינ‰ ל‰לכ‰ – לענין בני נח (ר‡‰ ‚ם ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 421): 

ל‰˘יט‰ ˘‚יל י"‚ נלמ„ מ‰כ˙וב ומטעם ˘טבע ‰‡„ם ‰ו‡ ˘ב‚יל ז‰ נע˘‰ ‚„ול – 
‡ז ‚ם בן-נח מחוייב במˆוו˙ בזמן ז‰, כי מכיון ˘‰˙ור‰ ‚יל˙‰ ˘בטבע נע˘‰ ‡ז ‚„ול 

‡ין ‰ב„ל בין י˘ר‡ל לבן-נח; 

‡מנם ל‰˘יט‰ ˘זו‰י "‰לכ‰ למ˘‰ מסיני", ‡ין ז‰ ˘ייך לבני נח ˘ל‰ם "ל‡ ני˙נו 
ומˆבו  טבעו  לפי  ו‡ח„  ‡ח„  בכל  ˙לוי  ז‰  ו‰רי  ‰"י),  פ"ט  מלכים  ‰ל'  (רמב"ם  ‰˘יעורין" 

‰פרטי (ר‡‰ רמב"ם ˘ם ובפ"י ‰"ב. ˘ו"˙ ח˙ם סופר חל˜ יור‰ „ע‰ סי' ˘יז). 

˘˜ו"ט  (ר‡‰  נח  בני  „ין  ‰י'  ˘ל‰‡בו˙  בספרים  ‰מבו‡ר  ˘ע"פ  בנ„ו"„,  יובן  ומע˙‰ 
ו‡ילך.   143 עמ'  ח"‰  ˘יחו˙  ל˜וטי  ב˙חל˙ו.  ‰‡וˆר  בי˙  ר‡˘ון.  „רו˘  ‰‡˙רים  „רך  „רכים  בפר˘˙ 

ובכ"מ), ‰רי „ין ‰‚„לו˙ ˘ב‰ם ‰י' ˙לוי בכל ‡ח„ לפי טבעו ‰ו‡, ו‡˙י ˘פיר ˘נח˘ב‰ 

רב˜‰ כ"‚„ול‰" ‡ף ˘ב‚יל ע„יין ל‡ ‰י˙‰ ב˙ י"‚ ˘נים.  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

ועו„ ז‡˙, ‡˘ר ‡ין ‰‡מ˙ סובל ˘ניו˙, ובנו‚ע לעמנו ‚וי ‡ח„ ב‡רı, ‰רי כל ˘ניו˙ 
ממנו ו‰ל‡‰, ‡פילו ‡ם ל˙˜ופ‰ ˜ˆר‰ מ˜בלים ‡ו˙‰ מפני כמ‰ סיבו˙, וכמו ˘‡ין לנו 
ב„בר‰ ‰ר‡˘ונ‰  כמו  ˙ור‰ ‡ח˙, ‡˘ר ˜„ו˘‰ ‰י‡  לנו ‡ל‡  כך ‡ין  ‡ל‡ ‡ל˜‰ ‡ח„ 

‡נכי ‰' ‡ל˜יך כן ‚ם בכל ˘‡ר ‰‡ו˙יו˙ ו‰˙יבו˙ ‡˘ר מר‡˘י˙‰ וע„ סופ‰.

ו‡ין ל‰˙יר‡ ‡˘ר ‰נוער ל‡ י˜בל ז‰, כי רו‡ים במוח˘ ‡˙ ‰‰יפך, ‡˘ר „ו˜‡ ‰‡מ˙ 
למ„רי‚‰  ‰‚יעו  ל‡  ע„יין  ‰מע˘ים  ˘בחיי‰ם  ‡ף  ‡ˆלם,  מ˙˜בל  פ˘רו˙  ובלי  ‰‚לוי 

לעמו„ בכל ‰נסיונו˙ ‰נפ‚˘ים בחיי ‰אדם.

עבודה בעניני עצמו מסייעת בעבודת החינוך

מבעלי  ו‡ח˙  ‡ח„  כל  על  ‡˘ר  ‰י‡,  ‰‡מור‰  ‰‡ריכו˙  מכל  ‰˙יכוני˙  הנקו„‰ 
‰˘פע‰ וביחו„ ב˘„‰ ‰חינוך ‰כ˘ר, לעבו„ בכל מרˆו ויכול˙ו בעבו„‰ ˜„ו˘‰ זו, ו‡ף 
˘‡סור לו לוו˙ר ‡פילו על ‰‚רוע ˘בין ˙למי„יו, ‡סור לו ‚ם כן לרפו˙ י„יו ממל‡כ˙ו 
מן ‰לב  סוף „ברים ‰יוˆ‡ים  וסוף  בעבו„˙ו,  בל˙י ‰ˆלח‰  רו‡‰  זו, ‡ם  ˘מים  מל‡כ˙ 

נכנסים ‡ל ‰לב, ובמ˘ך ‰זמן יר‡‰ פרי טוב בעמלו.

– מובן ˘‡ם בכל עניני ‰‡„ם ז˜ו˜ים לעזר מן ‰˘מים, על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ בעבו„˙ 
ו‰‡ופנים,  ‰‡מˆעים  בכל  בז‰  נלחמים  ו˙ור˙ו,   '‰ על  ‰מנ‚„ים  ‰כחו˙  ‡˘ר  ‰חינוך, 
ו‰ענין  עˆמו,  ובעניני  עˆמו  ˘לימו˙  ע"י  ל‰˘˙„ל  ˆריך  ‰˘מים  מן  בעזר  ול‰וספ‰ 
כפ˘וטו בחיים ‰יום יומים, מ˙‡ים ל˙ור˙נו ˙ור˙ חיים ומˆו˙י', ו‡ין ז‰ ס˙יר‰ לעבו„‰ 

עם ‰זול˙, ו‡„רב‰ ‡ח˙ מסייע˙ לחבר˙‰.

בחו‚ו  ‰רˆוי'  ב‰˘פע‰  בעבו„˙ו  ˘ממ˘יך  ממנו  י„יעו˙  מכ˙ב  ‡˜בל  ‡ם  י˘מחני 
חז˜‰  ו˙˜ו˙י  לזמן,  מזמן  ו‚„ול  ‰‰ולך   ıבמר סב‡  י˘ר‡ל  ברוח  ‰˘פע‰  ובסביב˙ו, 

‡˘ר כעבור מ˘ך זמן ל‡ ‡רוך, יוכל לבשר גם כן שנראים פירות בעבודתו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ‡‚ר˙ ‚'˙˙ט)



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ומחנך ונ˘י‡, ו‰י' לו ‡רבע‰ וע˘רים ‡לף ˙למי„ים, ˙למי„ים בערכו, ז‡˙ ‡ומר˙ ˘לפי 
מˆב י„יעו˙י‰ם ו‡ופיים, רב ומ˘פיע ˘ל‰ם ˆריך ‰י' ל‰יו˙ בממ„י ‡י˘ כרבי ע˜יב‡, 
רבי  ו‰עמי„  מי˘ר‡ל,  ˘˙˘˙כח  ועלול‰ ‰י˙‰ ‰˙ור‰  ר"ל  כולם  מ˙ו  סיב‰ ‰נ‰  ומפני 
ע˜יב‡ חמ˘‰ ˙למי„ים, ו‰ם ‰חזירו ‡˙ כל ‰˙ור‰ ˘בעל פ‰ ו‰פיˆו‰ בי˘ר‡ל בזמנם 

וב„ורם, ונמסר‰ „ור ‡חר „ור ע„ ˘ב‡‰ ‡לינו ולבנינו ולבני בנינו ע„ עולם.

–  פ˘וט ˘‡ין ˙ור˙נו ספר סיפורים בעלמ‡, כי ‡ם ˙ור‰ כמ˘מע‰ ל˘ון ‰ור‡‰, ‡˘ר 
כל ענין ˘ב‰, מלמ„ ‰ו‡ ומור‰ „רך לכל ‡ח„ ו‡ח˙, וביחו„ סיפור ‰נ"ל ‰ו‡ מופ˙ חי 
‡˘ר על ‰‡„ם לנˆל כ˘רונו˙יו בכל ‰‡פ˘רי, ו‡יז‰ ˙ופע‰ ˘ל‡ ˙פ‚ע בו בעבו„˙ו זו, 
לעיל,  על „רך ‰‡מור  ח"ו  ו‡פילו ‡ם ‰ו‡  רוח,  נמיכ˙  עליו ‡יז‰  ˘˙פעול  ר˘‡י  ‡יננו 
 ıבמר ל‰מ˘יך  עליו  ב˘ר,  לעיני  ‰נ„מ‰  כפי  ב˙ו‰ו,  ‡ב„  ˘נים  כמ‰  ˘ל  עמל  ‡˘ר 

וב˘מח‰ בעבו„˙ו ‰˜„ו˘‰.

ל‡  ‚„ול  ˘במספר  לעיל  ‰‡מור  „רך  על  ˘‡פ˘ר  ‡ף  יˆליח,  בו„‡י  סוף  כל  וסוף 
כל  ˘˙מל‡ ‡˙  מופל‚‰,  יˆליח ‰ˆלח‰  ˘בכמו˙ ˜טנ‰  פרי, ‰רי  ע˘ו  ˘ל‡  ‰ˆליח ‡ו 
‰חסרון ו˙˘ביע רˆונו בע„ כל ‰עמל ‡˘ר עמל, וכל˘ון ‰כ˙וב ‰מוב‡ על י„י חכמינו 
ז"ל בסיפור ‰נ"ל, בב˜ר זרע זרעך ולערב ‡ל ˙נח י„יך, כי ‡ינך יו„ע ‡יז‰ מ‰ם יוכ˘ר.

„ו˜‡ ‰‡מ˙ ‰‚לוי ובלי פ˘רו˙ מ˙˜בל ‡ˆל ‰נוער
‰י˘ר‰  מ„רך  ‰נוט‰  ו‡ח˙  ‡ח„  כל  על  מרירו˙,  ˘ל  ר‚˘  ל‰˙עורר  ˆריך  בו„‡י 
כי  ˜לים,  ובענינים  ספורים  לימים  ר˜  ‰י‡  זו  נטיי˙ו  ‡ם  ‡פילו  ו‰מˆו‰,  ‰˙ור‰  מ„רך 
כל ר‚ע ור‚ע י˜ר ‰ו‡, וכל פעול‰ ופעול‰ רב˙ ערך, ובפרט ˆריך ל‰יו˙ ר‚˘ מרירו˙ זו 
 ıל‰וסיף ‡ומ בו„‡י ˆריך  זו ‰ן, ‡˘ר  ממרירו˙  ו‰מ˘פיע, ‡בל ‰מס˜נו˙  ‡ˆל ‰מחנך 
בפני  לך „בר ‰עומ„  כללו, ‡ין  כלל  ו‰רי  ול‰˘לימ‰,  ל˘פר‰  ע˙‰,  ע„  בעבו„˙ו ‡˘ר 
ל‡לו  ב‰נו‚ע  ‚ם  ‡ל‡  ח„˘ים,  ולמו˘פעים  ח„˘ים  ל˙למי„ים  בנו‚ע  ר˜  ול‡  ‰רˆון, 

˘לע˙ ע˙‰ ל‡ נר‡י˙ ‰˘פע˙ו ב‰ם, ‡ו ˘נעלמ‰ מעיני ב˘ר, ועו„ בי˙ר ˘‡˙.

וביחו„  בכלל,  מˆליח‰  ‡ינ‰  ‰פ˘ר‰,  „רך  ‡˘ר  בח˘בון  ול‰סי˜  ל‰בי‡  וˆריך 
‚"כ  ‡פ˘ר  ולרביע,  ל˘לי˘  פ˘ר‰  לע˘ו˙  ‡פ˘ר  ˘‡ם  פ˘וט‰,  טענ˙ם  כי  ‰נוער,  בין 
ל‰‚„יל‰ ולע˘ו˙ פ˘ר‰ פ˘ר‰ למחˆ‰ וליו˙ר, ועו„ ז‡˙, ‡˘ר ‡ם ‰„בר סובל פ˘רו˙, 
‰רי ז‰ עˆמו ר‡י' ˘‡ינו ‰‡מ˙, כי „רכי ‰˘˜ר מרובו˙ ‰ן, ‡בל „רך ‰‡מ˙ ‰י‡ ‡ח˙, 
‡„ם  ולע˘ו˙ו  ‡ח˙  בב˙  ˙למי„‰  ‡ו  ‰˙למי„   ˙‡ ל‰פוך  ‡פ˘ר  ˘‡י  ˘רו‡ים  ו‡ף 
‰˘לם, ו˘ינוי ‡פ˘רי ‰ו‡ ר˜ ל‡ט ל‡ט ומן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, ‰נ‰ ב˘ע˙ ‰˙עמול‰ עˆמ‰ 
ממˆים ‡˙  ו‡ינם  ‰כל ‰ם  מ‡˙ו, ‡ין  ˘‰„ברים ‡˘ר ‡ו˙ם „ור˘ים  מוכרח˙ ‰‰סבר‰, 
מˆבו,  עם  ˘ב‰˙ח˘ב  ור˜  מˆו˙,  ‰˙רי"‚  בכל  מחויב  ו‡ח˙  ‡ח„  כל  כי  ‰˘לימו˙, 

מ˙חילים ‡˙ו בענין פלוני ופלוני, כיון ˘‡ינו מוכ˘ר לע˙ ע˙‰ ל˜בל ‰כל ביח„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

מז‰  ו˘"נ) ‡˘ר  ב‚ליונו˙ ‰˜ו„מים.  ז‰  במ„ור  (ר‡‰  במ˜"‡  נ˙ב‡ר  עו„, „‰נ‰  ול‰עיר   .‰
˘רב˜‰ ‰י˙‰ ‡ז ב˙ ˘לו˘ ˘נים בלב„, ו‡עפ"כ ‰„לי˜‰ נר ˘ב˙ – כ„ברי ר˘"י בפ' חיי 
˘ר‰ (כ„, סז) "˘כל זמן ˘˘ר‰ ˜יימ˙ ‰י' נר „לו˜ מערב ˘ב˙ לערב ˘ב˙ . . ומ˘מ˙‰ 
‰בנו˙  ‚ם ‡˙  ˘מחנכים  ב‰רב‰ ˜‰ילו˙,  ל‰מנ‰‚  ר‡י'   – חזרו"  רב˜‰  וכ˘ב‡˙  פס˜ו 

‰˜טנו˙ ל‰„לי˜ נר ˘ב˙, ‡ף ˘ע„יין ל‡ ‰‚יעו ל‚יל חיוב מˆוו˙. 

˘‰י˙‰  רב˜‰  ˘‡ני  כי   – מ˜ום  זו  לר‡י'  ‡ין  ‰רי  כ‡ן  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  ע"פ  ולכ‡ור‰, 
„ע˙‰ מפו˙ח˙ ובמיל‡ ‰י' ל‰ „ין ˘ל "‡˘‰ (‚„ול‰)", וכנ"ל ב‡רוכ‰.

‡ך כ„ „יי˜˙ ˘פיר, מס˙בר לומר ˘ז‰ ˘‰י' ל‰ „ין "‚„ול‰" – ‰ו‡ ר˜ ל‚בי ענינים 
טבעיים ול‚בי „יני בני נח, ˘ז‰ ˙לוי ב‚„לו˙ ‰˘כל בלב„; 

˘ל  מ˜יום ‰˙ור‰  כחל˜  נח, ‡ל‡)  בני  מˆ„ „יני  (ל‡  רב˜‰  ˘ע˘˙‰  ‡ולם ‰„ברים 
‰רי   – ע„יין)  ני˙נ‰  ˘ל‡  (‡ף  ‰˙ור‰  „יני  ל˜יים  ˘‰˜„ימו  ז‰  כלומר:  י˘ר‡ל,  בני 
נע˘ים  וי"‚  י"ב  ב‚יל  ˘„ו˜‡  ˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חר  ˘‰ו‡  כמו  נ˜בע  ‰‚„לו˙  ˘יעור  בז‰ 

מחוייבים במˆוו˙ ול‡ לפני כן.    

מˆ„ „יני ‰˙ור‰ „י˘ר‡ל – ‰רי  ר˜  ˘‰‡בו˙ ˜יימו  ענינים  ב‡ו˙ם  פ˘וטו˙:  במלים 
כל ‰פרטים בז‰ ‰יו ב‰˙‡ם ל„יני י˘ר‡ל, ול‡ ב‡ופן ˘ל "˙ר˙י „ס˙רי".  

ומע˙‰, כיון ˘‰„ל˜˙ נר ˘ב˙ ‰י‡ „בר ˘˘ייך מˆ„ „יני י˘ר‡ל בלב„ (ו‡ין לבן נח 
ל‰‰לכ‰  ב‰˙‡ם  ז‰ ˜יימ‰ ‡ו˙ו  „ין  רב˜‰  כ‡˘ר ˜יימ‰  וכלל), ‰רי  כלל  לז‰  ˘ייכו˙ 
כפי ˘‰י‡ ‡ˆלנו, ומז‰ ˘‡עפ"כ ‰˜„ימ‰ ל‰„לי˜ לפני ‚יל י"ב ˘נ‰ – מוכח ˘מ˙‡ים 

‰„ין ‚ם ‡ˆל בנו˙ „י„ן. ו˜"ל. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

‡בילו˙ ל‚' ˘נים?
וי‰י יˆח˜ בן ‡רבעים ˘נ‰ ב˜ח˙ו ‡˙ 
רב˜‰

רב˜‰,  ˘נול„‰  נ˙ב˘ר  ‰מורי'  מ‰ר  ‡בר‰ם  כ˘ב‡ 
ויˆח˜ ‰י' בן ל"ז ˘נ‰, ˘‰רי בו בפר˜ מ˙‰ ˘ר‰ . . ובו 
בפר˜ נול„‰ רב˜‰, ‰מ˙ין ל‰ ע„ ˘˙‰‡ ר‡וי' לבי‡‰ 

‚' ˘נים, ונ˘‡‰
(כ‰, כ. ר˘"י)

מפירו˘ ר˘"י ז‰ נמˆ‡ ˘יˆח˜ נ˘‡ ‡˙ רב˜‰ 
‚' ˘נים ‡חרי פטיר˙ ˘ר‰ ‡מו.

ו‰נ‰ בפר˘˙ חיי ˘ר‰ (כ„, סז) כ˙וב "וי˜ח ‡˙ 
ני˘ו‡יו  „ע„  ‡מו",  ‡חרי  יˆח˜  וינחם   .  . רב˜‰ 

לרב˜‰ ע„יין ‰˙‡בל יˆח˜ על פטיר˙ ˘ר‰ ‡מו.

על  ˘‡פילו  ‰ו‡  ‰„ין  ‰רי  יו˜˘‰:  ולכ‡ור‰ 
(מוע„  חו„˘  מי"ב  יו˙ר  ל‰˙‡בל  ו‡מו ‡סור  ‡ביו 
˜טן כז, ב), ו‡"כ ‡יך ‰˙‡בל יˆח˜ על פטיר˙ ˘ר‰ 

‚' ˘נים?

ס‚.  כ„,  ˘ר‰  (חיי  ‰חז˜וני  פי'  ע"פ  ליי˘ב  וי˘ 
‰וב‡ ‚ם בריב"‡ פר˘˙נו ב˘ם מ„ר˘) ע‰"פ (חיי ˘ר‰ 

˘ם) "ויˆ‡ יˆח˜" – "מ‰יכן יˆ‡ מ‚ן ע„ן ˘‰י' ˘ם 
מ˘ע˙ ‰ע˜י„‰ ע„ עכ˘יו ˘ל˘ ˘נים".

‡מו  מפטיר˙  יˆח˜  ˘מע  ˘ל‡  נמˆ‡  ועפ"ז 
ב‚ן  ‰י'  כי  ל‡ח"ז,  ˘נים   '‚ ע„  ‰ע˜י„‰  מ˘ע˙ 
˘מוע‰  כ„ין  זמן ˜ˆר  נ‰‚ ‡בילו˙  וכ˘˘מע  ע„ן. 

רחו˜‰, ומי„ "וינחם יˆח˜ ‡חרי ‡מו". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 369 ו‡ילך)

מחל˙ ר˘ע‰ ‡ו כ˘ר‰?
מחל˙ ‚ו׳ על נ˘יו לו ל‡˘‰ וילך ע˘ו 
‡ל י˘מע‡ל וי˜ח ‡˙
על נ˘יו – ‰וסיף ר˘ע‰ על ר˘ע˙ו ˘ל‡
‚ר˘ ‡˙ ‰ר‡˘ונו˙
(כח, ט. ר˘״י)

ביו˙ר,  ˙מו‰ים  ‡לו  ר˘"י  „ברי  רי‰ט‡  לפום 
„‰רי ‰טעם לז‰ ˘ל˜ח ע˘ו ‡˘‰ מבנו˙ י˘מע‡ל 
בנו˙  רעו˙  כי  ע˘ו  ז‰ "ויר‡  לפני  ˘כ˙וב  כפי  ‰י' 
‰ר‡˘ונו˙  ˘נ˘יו  מכיון  ו‡"כ  יˆח˜",  בעיני  כנען 
ל‰),  כו,  (פר˘˙נו  ולרב˜‰"  ליˆח˜  רוח  "מור˙  ‰יו 
עליו  ‰י'  ל‡ביו,  רוח  נח˙  ל‚רום  רˆ‰  ב‡ם  ‰רי 
"ר˘ע‰"  עו„  ל˜ח  ומ„וע  כ˘ר‰,   ‰˘‡ ל˜ח˙ 

ל‡˘‰?

‰כוונ‰  ˘‡ין  מחו„˘,  ב‡ופן  בז‰  לומר  וי˘ 
ב"‰וסיף ר˘ע‰ על ר˘ע˙ו" ˘‰וסיף "מר˘ע˙ על 
ב˙  ˘מחל˙  לומר  מוכרחים  ‰רי  כי  מר˘עיו˙יו", 
לפר˘  י˘  כנ"ל, ‡ל‡  כ˘ר‰ ‰י˙‰,  י˘מע‡ל ‡˘‰ 
"ר˘ע‰" מל˘ון "‡˙ ‰ר˘ע‰ כול‰ בע˘ן ˙כל‰", 
ו‰יינו ˘בני˘ו‡י ע˘ו למחל˙, ‰וסיף מע˘‰ ר˘ע 

על ר˘עו˙ו ˘לפני ז‰.

טוב,   „בר  ע˘‰  ‡ל‰  ˘בני˘ו‡יו  ˘נר‡‰  „‡ף 
‰נ‰  י˘מע‡ל,  ב˙   – ומיוחס˙  כ˘ר‰   ‰˘‡ ˘ל˜ח 
‰‡מ˙ ‰יי˙‰ ‰פוכ‰ ל‚מרי, ˘בז‰ ‰ר‡‰ ע˘ו ‡˙ 

ר˘ע˙ו ‰‚„ול‰ ו"‰וסיף ר˘ע‰ על ר˘ע˙ו".

עליו  ‰י'  לטוב‰,  ‰י˙‰  ע˘ו  כוונ˙  ב‡ם  כי 
כן,   ע˘‰  ˘ל‡  ומז‰  ‰ר‡˘ונו˙.  נ˘יו   ˙‡ ל‚ר˘ 
ל‡ביו,   נח˙  ל‚רום  רˆ‰  ל‡  ˘ב‡מ˙  סימן  ‰"ז 
ר˜  ‰יו  ומיוחס˙  כ˘ר‰  ל‡˘‰  ני˘ו‡יו  ו‡„רב‰, 
נח˙  ל‚רום  ˘רוˆ‰  כמי  ˘ייר‡‰  ˆביעו˙,  ל˘ם 

ליˆח˜.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 113 ו‡ילך. ח"‰ עמ' 27 
‰ע' 170)

כ

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

חז˜‰ ל˙עמול‰ ˘‡ינ‰ חוזר˙ רי˜ם

נפיל˙ רוח ˘ל עס˜ן – ˙וˆ‡ו˙י' בל˙י רˆויו˙
...נעם לי ל˜בל ע˙‰ מכ˙בו, ‡ף כי מובן ˘‡ינני ˘בע רˆון ממˆב ‰רוח ‰נ˘˜ף בו, 

ו‰ו‡ נפיל˙ רוחו על ‡˘ר לפי „ע˙ו ‡ינו רו‡‰ פרי בעמלו ובעבו„˙ו ב˙וככי ‰נוער.

˙וˆ‡ו˙  מבי‡‰  ‡יננ‰  פועל  ובר  עס˜ן  ˘ל  ‚מור‰  רˆון  ˘ביע˙  ‡˘ר  מובן  כי  ו‡ף 
לומר,  מפ˙‰ו  ˘‰יˆר  כיון  בו,  ‡˘ר   ıמר‰  ˙‡ ל‰חלי˘  ‰י‡  עלול‰  כי  ביו˙ר,  טובו˙ 

ע˘י˙ „יך ו‰ˆלח˙, וע˙‰ יבו‡ו ‡חרים וימ˘יכו;

‰רי ‚ם ˜ˆ‰ ‰˘ני, ‰יינו ר‚˘ ˘ל י‡ו˘ ו‡פילו ˘ל נפיל˙ רוח חז˜‰, ˙וˆ‡ו˙י' בל˙י 
י„‰  על  כי ‰רפיון ‰נ‚רם  מ‰˜ˆ‰ ‰ר‡˘ון,  מ‡˘ר ‰˙וˆ‡ו˙  מזי˜ו˙  יו˙ר  ועו„  רˆויו˙ 

‚„ול יו˙ר.

חז˜‰ ל˙עמול‰ ˘‡ינ‰ חוזר˙ רי˜ם
בזרם  נסחף  זה  ובכל  עמל,  כך  כל  בו  שהשקיעו  שהנוער  הענין  לגוף  בהנוגע 
החילוני, הנה חזקה לתעמולה שאינה חוזרת רי˜ם, אף שלא תמיד מצליחה באותה 
התוצאות  ביותר  תכופות  לפעמים  אשר  זאת  ועוד  ומקוים,  שואפים  שאלי'  המדה 
שמסתדר  עד  מתאחר  רבות  ולפעמים  סיבות,  וכמה  מכמה  זמן  לאחר  רק  נראות 
את  בחשבון  מביא  כך,  כל  שינוים  בעל  אינו  שאז  משפחה,  בחיי  והמושפע  המחונך 
במקום  פלוני  מאיש  השפעה  שקבל  התקופה  גם  ואז  בהווה,  ומצבו  עליו  העבר  כל 

פלוני, נכנסת בחשבון זה ויכולה להכריע את כף המאזנים לצד הטוב.

ומעמו„י ‰˙ור‰  מ‚„ולי ‰˙נ‡ים,  ע˜יב‡, ‡ח„  רבנו  על  וב‰˜„ם ‰מסופר  ז‡˙,  ועו„ 
מ˘פיע  מלמ„  ‰י'  ˘נ‰  ‡רבעים  ‡˘ר  ‡ו„ו˙ו,  ז"ל  חכמינו  ˘מספרים  ˘לנו,  פ‰  ˘בעל 



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

„רך  "ו˘מרו   – ˘ם  ב‰כ˙וב  יו˙ר  מפור˘ 
כולל  ‰מינים,  בכל  ‚ו'"),   ‰˜„ˆ לע˘ו˙   '‰
‰י˙‰  ע˘ו  ˘˘‡ל˙  ור˜  ו‰˙בן,  ‰מלח 

"‰י‡ך מע˘רין" במינים ‡לו21, כמ˘י"˙.

ו˙בן,  „מלח  במין  „מˆינו  ממ‰  ויובן 
˘בפ"ע  „‡ף  מינים,  מ˘‡ר  נב„לים  ˘בז‰ 
י˘ ב‰ם ˘וויו˙ מועט˙ ביו˙ר („‰מלח ו„‡י 
‡ין מ˘˙מ˘ין בו לב„ו, ו‡ף ‰˙בן ‡ינו ˘ו‰ 
ב˙נור  ל‰ס˜‰  בפ"ע  בו  כ˘מ˘˙מ˘ין  כ"כ, 
(˘ב˙  ב˘"ס  כ„מˆינו  ב‰מ‰,  למ‡כל  ‡ו 
רפ"‚. ˘ם לח, ב)), ‡בל כ˘נו˙נים ‡ו˙ם ל˙וך 

בכמו˙  ‡ף  ‰נ‰  ל‰˘ביחם,  ‡חרים  מינים 
פי  ‰‰ו‡  ‰מין  ˘וויו˙  מ˘בחים  מועט˙22 
"‰י‡כל   – מלח  ‚בי  בכ˙וב  וכ„מˆינו  כמ‰, 
מ‰פך  „‰מלח  ו),  ו,  (‡יוב  מלח"  בלי  ˙פל 
˘נ˘˙מ˘ו  וכן ‰˙בן  ˙פל,  מל‰יו˙  ‰מ‡כל 
בו י˘ר‡ל לבנין ‰לבנים במˆרים (˘מו˙ ‰, ז 

ו‡ילך), „‡ז מ˙‚„ל˙ ˘וויו˙ו.

˘‡ביו  ˘י„ע  ע˘ו, ‡חר  ˘נ˙˜˘‰  וז‰ו 
ומס˙בר  נכסיו23,  מכל  מע˘ר  מ˜יים 

21) ל‰עיר ‚ם מ‚ו"‡ ועו„ כ‡ן.

22) ל‰עיר מפר˘"י לעיל (ויר‡ יט, כו).

˘‡ל‰  בפנים) ‡˘ר  (כנ"ל  ל‰˜˘ו˙  ובז‰ ‡ין   (23

˘נ˙ן  (ול‡  יח„יו  מכולם  ‰י˙‰  ˘‰נ˙ינ‰ 
‰יינו  ˘בו),  ע˘ירי  חל˜  בפ"ע  מין  מכל 
מ˘וויו˙  ‡ומ„נ‡  ע"פ  נע˘י˙  ˘‰י˙‰ 
ספ˜  ‡ˆלו  נ˙עורר  ולז‰  יח„,  ‰נכסים  כל 
ו‰˙בן  ‰מלח  ˘וויו˙  לח˘ב  ˆריך  ‡יך 
ב‡ופן  ˙לוי  ˘וויים  כנ"ל  ˘בנכסיו24, „‰‡ 
˘‰ו‡  ˘יסבור ‡ביו  רˆ‰  ובז‰  ˘ימו˘ם25. 
˘ם),  ר˘"י  (כל˘ון  במˆוו˙"  "מ„˜„˜ 
מכל  „ע˘ירי˙  ‰ח˘בון  ב‡ופן  ˘מ„יי˜ 
לע˘ר  ˘רˆ‰  נפר˘  ב‡ם  (מ˘‡"כ  נכסיו 
ל˘ון  מובן  מן ‰מע˘ר, ‡ינו  ˘פטור  ממ‰ 
‡ו  במˆוו˙"  "מ‰„ר  ‰ול"ל  „טפי  ז‰, 

"מחמיר").

לי„ע  לו  ‰י'  כי  במˆוו˙  מ„˜„˜  ˘‡ינו  מור‰  זו 
מ‰נ‰‚˙ יˆח˜ – כי מובן ˘ח˘בון ‰מע˘ר ‡ינו „בר 

‚לוי כו'.

כ‚ירס˙  ר˘"י  נ˜ט  ˘ל‡  ‰טעם  יומ˙˜  עפ"ז   (24
‰פסי˜˙‡ „ר"כ („לעיל בפנים) "מים (ומלח)". 

25) בנו‚ע ל„ברים ‡חרים, ‚ם ‡ו˙ם ˘כ˘מערבים 
לכ‡ור‰   – בח˘יבו˙ם  נ˙וסף  ב„ברים ‡חרים  ‡ו˙ם 
בפועל.  ב‰וו‰  ח˘יבו˙ם  לפי  ו„נים  ˘‡ל‰,  ‡ין 
‡בל בנו‚ע למלח ו˙בן, ˘כל (עי˜ר) ח˘יבו˙ם ‰ו‡ 
לומר  מ˜ום  ‡חרים,  ב„ברים  ‡ו˙ם  כ˘מערבים  ר˜ 

˘‡ˆלם מח˘בים ע"פ ‰ע˙י„ כו'.

י

יינה של תורהיינה של תורה

״˜לס˙ר פניו ˘ל יˆח˜ „ומ‰ ל‡בר‰ם״
נר‡‰  ˘בפ˘טו˙  ‡ף  ‰רוחני,  וענינם  במ‰ו˙ם  ל‡בר‰ם  יˆח˜  בין  ‰„מיון  בי‡ור 
˘יר‡‰  ו‰טעם  ויר‡‰,  מי„ו˙ ‰‡‰ב‰  ענין  בי‡ור  מזו;  זו  בחינו˙ ‰פכיו˙  בב׳  „‰יו 

„ו˜‡ ‰י‡ ‰מבי‡‰ לי„י ˘למו˙ ‰„בי˜ו˙ ב‰˜ב״‰. 

◇  ◇  ◇

‡. על ‰פסו˜ (רי˘ פר˘˙נו) ״‡ל‰ ˙ול„ו˙ יˆח˜ בן ‡בר‰ם ‡בר‰ם ‰ולי„ ‡˙ יˆח˜״ 
בי‡רו חז״ל (בב‡ מˆיע‡ פז, ‡, ועו„. ‰וב‡ בפר˘״י ע‰״פ) טעם כפל ‰ל˘ון ״יˆח˜ בן ‡בר‰ם 
 .  . ˘ר‰  נ˙עבר‰  מ‡בימלך  ליˆני ‰„ור ‡ומרים  ˘‰יו  ״לפי  יˆח˜״ –  ‡בר‰ם ‰ולי„ ‡˙ 

מ‰ ע˘‰ ‰˜ב״‰ ˆר ˜לס˙ר פניו ˘ל יˆח˜ „ומ‰ ל‡בר‰ם״.

סמוך  ל‰כ˙ב  ז‰  ˆריך  ‰י׳  טעמ‡,  מ‰‡י  „‡ם  ועו„)  (‡ל˘יך,  במפר˘ים  ‰˜˘ו  וכבר 
ללי„˙ו ˘ל יˆח˜, ומ„וע ‰מ˙ין ‰כ˙וב ע„ כ‡ן?

יˆח˜,  ˘ל  בענינו  ביחו„  ‰עוס˜˙  ‰פר˘‰  ˘‰י‡  בפר˘˙נו,  נכ˙ב  ז‰  ˘ענין  ומז‰ 
מובן, „‰‡ ˘˜לס˙ר פניו ˘ל יˆח˜ ‰י׳ „ומ‰ ל˘ל ‡בר‰ם ‰ו‡ ל‡ ר˜ במר‡‰ ‰חיˆוני 
(בכ„י ל‰פריך טענ˙ ליˆני ‰„ור), ‡ל‡ ˘‰י׳ „ומ‰ ‚ם בעˆם ענינו (בעבו„˙ו ‰רוחני˙) 

ל‡בר‰ם.

‰י˙‰  ‡בר‰ם  ˘ל  ˘עבו„˙ו  מˆינו  ויˆח˜  ‡בר‰ם  ˘ל  לעבו„˙ם  בנו‚ע  ו‰נ‰,  ב. 
בעי˜ר במי„˙ ‰‡‰ב‰ ל‰׳, וכמו ˘מכונ‰ (י˘עי׳ מ‡, ח) ״‡בר‰ם ‡ו‰בי״. ו‡ילו עבו„˙ו 
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(״ו„„חיל  יˆח˜״  ״ופח„  מב)  ל‡,  (ויˆ‡  עליו  נ‡מר  ˘לכן  במי„˙ ‰יר‡‰,  יˆח˜ ‰י˙‰  ˘ל 
לי׳ יˆח˜״ (˙ר‚ום ‡ונ˜לוס)).

ו‰נ‰ ב׳ ‡ופני עבו„‰ ‡לו חלו˜ים זמ״ז:

˘ל ‰˙בטלו˙ ‰‡ו‰ב  ˙נוע‰  בז‰  ˘‡ין  ענינ‰ ‰ו‡ ˜ירוב ‰‡ו‰ב ‡ל ‰נ‡‰ב,  ‡‰ב‰ 
מ˘‡״כ  ˜רוב.  נע˘‰  ˘‰ו‡  ‰‡ו‰ב,  מˆי‡ו˙  מור‚˘˙  ב‡‰ב‰  ‡„רב‰,  ‰נ‡‰ב,  כלפי 

יר‡‰ ענינ‰ – ˘‰‡„ם מ˙בטל ומ‡ב„ ˙ו˜פו ומˆי‡ו˙ו כלפי ז‰ ˘יר‡ ממנו.

כלפי  ‰עב„  ר‚˘  לבין  ‡ביו,  כלפי  ‰בן  ר‚˘  בין  ‰חילו˜  לז‰,  ב„ומ‰  ˘מˆינו  וכמו 
‡„ונו:

ו‰רי ‡‰ב˙ ‰בן ‡ל ‡ביו   – ˘ביני‰ם  בר‚˘ ‰‡‰ב‰  (בעי˜ר)  יסו„ו  ל‡ביו  יחס ‰בן 
ו‡‰ב‰  לו ˜ירוב  י˘  במˆי‡ו˙ו  ˘‰ו‡  כפי  כי ‡ם  ˘ל ‰בן,  ׳מˆי‡ו˙ו׳  מבטל˙ ‡˙  ‡ינ‰ 

ל‡ביו;

מ‡„ונו),  ‰עב„  (יר‡˙  ‰יר‡‰  במי„˙  (בעי˜ר)  יסו„ו  ל‡„ונו  ‰עב„  יחס  מ˘‡״כ 
˘ענינ‰ ופעול˙‰ ‰ו‡ ‰ביטול – ˘י˜בל עליו ‡˙ עול ‡„ונו ול‰יו˙ כפוף ובטל ‡ליו.

"‡ם  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  „‰רי  ‰˘י"˙,  בעבו„˙  ויר‡‰  ‡‰ב‰  בין  ‰חילו˜  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
ל‰'  מˆ„ ‡ח„ "בנים ‡˙ם  מוסף „ר"‰),  ב˙פל˙  עולם"  (פיוט "‰יום ‰ר˙  כעב„ים"  כבנים ‡ם 

‡לו˜יכם" (ר‡‰ י„, ‡), ומ‡י„ך "עב„י ‰ם" (ב‰ר כ‰, מב).

ו‰יינו, ˘כ‡˘ר מ˙בונן ‡„ם ב˜ירובו ˘ל ‰˜ב"‰ לי˘ר‡ל, "כי ‡˙‰ ‡בינו" (י˘עי' ס‚, 
טז), ‰"ז מעורר בלבו ר‚˘י ‡‰ב‰ ו˜ירוב ‡ל ‰˜ב"‰.

ו‰"‰  ויר‡‰,  פח„  ‰‡„ם  ‡ˆל  מעורר  ‰"ז  "מלכנו"  ˘‰˜ב"‰  בז‰  מ˙בונן  וכ‡˘ר 
מ˙בטל ל‚מרי ‡ל ‰˜ב"‰.

ומ‰ו˙ו  ב˙וכנו  ל‡בר‰ם״  „ומ‰  ˘״יˆח˜  ‡מרו  כיˆ„  לכ‡ור‰,  ל‰בין  ˆריך  עפ״ז   
ב˙כלי˙, ‡ל‡ ‰ם ‡ף  ˘ונים  ועבו„˙ם  ˘ענינם  ר˜  נמˆ‡ „ל‡  ע״פ ‰נ״ל  ו‰רי  ‰פנימי˙, 

‰פכיים?

‚. ‰בי‡ור בז‰:

„ו˜‡.  ‰׳  ב‡‰ב˙  ‰י‡  ל‰˜ב״‰  ו‰˜ירוב  ‰„בי˜ו˙  פעול˙  ‡˘ר  נר‡‰,  בפ˘טו˙ 
ב‰˜ב״‰. ‡ך ‰‡מ˙ ‰י‡,  ו‰„בי˜ו˙  כך ‰˜ירוב  כל  נר‚˘  ב‰ ‡ין  ביר‡‰, ‡˘ר  מ˘‡״כ 
„‡„רב‰, ‰יכול˙ לבו‡ ל„בי˜ו˙ ‡מי˙י˙ ומו˘למ˙ ב˜ב״‰, ‰י‡ ע״י ר‚˘ ‰יר‡‰ „ו˜‡.

מ˙˜רב  (‰‡„ם)  ˘‰ו‡  ‰‡ו‰ב,  מˆי‡ו˙  נר‚˘˙  ‰‡‰ב‰  „מי„˙  בעבו„‰  „‰נ‰, 
ל‰˜ב"‰ (כנ״ל), ולכן, כמ‰ ˘י˙עורר ‰‡„ם בר‚˘י ‡‰ב‰ ו„בי˜ו˙ ב‰˜ב״‰, ‰נ‰ מ‡חר 

ו‰ו‡ נבר‡ מו‚בל, ˜ירובו ל‰˜ב״‰ ‰ו‡ ˜ירוב מו‚בל;

ל‰יו˙  יכול‰  ‰‰‚בלו˙,  מכל  ולמעל‰  מרומם  ˘‰ו‡  כפי  ב‰׳,  ‰‡מי˙י˙  ‰„בי˜ו˙ 
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ל‡בר‰ם (יבמו˙ ע‡, ‡) ‡ף „בזמן ‰ז‰ "מל 
רע"ב).  ˜לז,  (˘ב˙  מל"  ל‡  כ‡ילו  פרע  ול‡ 
מ˙ן  „˜ו„ם  ייבום,  במˆו˙  מˆינו  וע„"ז 
˙ור‰ ˜יימו‰ ‡ף ע"י ‰‡ב ‡ו ˜רוב ‡חר מן 
‰מ˘פח‰ (רמב"ן וי˘ב לח, ח17), ‡ף ˘בז‰"ז 
בנ„ו"„  י"ל  וע„"ז  ב‡ח.  ר˜  מ˙˜יימ˙ 
‰נכסים,  בכל  מ˜יימין  ‰יו  מע˘ר  ˘מˆו˙ 
‡כל  ˜‡י  מכל"  מע˘ר  לו  "וי˙ן  ומ˘"נ 
כ˘יט˙  ‰מלחמ‰  ‡˘לל  ר˜  ול‡  נכסיו18, 
‰מלחמ‰  מ˘לל  נ˙ינ˙ו   ‡‰„) ‰רמב"ם 
‡בר‰ם  ˘‡מר  במ‰  בפ"ע  נ˙פר˘‰  כבר 
"‡ם מחוט ו‚ו' ‡˜ח מכל ‡˘ר לך" (לך י„, 
כ‚), ‰יינו ˘ל‡ י˜ח מ‡ום מ˘לל ס„ום19).

סבר  „‰ו‡  ב˘יט˙ו,  ליי˘ב  י˘  ו˙ו 
"מע˘ר  מ„ין  ‰י'  ‡בר‰ם  ˘נ˙ן  „מע˘ר 
מע˘ר  לי˙ן  ‡„ם  כל  „מחוייב  כספים", 
מכל רווחיו (רמב"ם ‰ל' מ˙נו˙ עניים פ"ז ‰"‰. 
ו‡ע"פ  ˘ם),  וב˘"ך  רמט,  ר"ס  יו"„  טו˘ו"ע 

˜יים   ‡‰ מ„רבנן,  ר˜  ‰ו‡  ז‰  ˘חיוב 
„רבנן  חיובי  ו‡פילו  ‰˙ור‰  כל  ‡בר‰ם 
מן  ז‰  ˘למ„ו  ב),  כח,  יומ‡   .‡ פב,  (˜י„ו˘ין 

˙ור˙י  "וי˘מור   (‰ כו,  (פר˘˙נו  ‰כ˙וב 

17) ור‡‰ ‚"כ חז˜וני (˘ם, י‚). ר„"˜, מו˘ב ז˜נים 
מבע‰"˙  ז˜נים  „ע˙  כ„).  (˘ם,  ו‡ו‰"ח  (מבע‰"˙) 

(˘ם, כו).

18) כמ"ש הריב"א והגו"א שם. 

19)  ור‡‰ ‚ם מפר˘ים ˘ב‰ער‰ 4. מ‚„ל עוז ‰ל' 
‰נסמן  (ור‡‰  ˘ם  ‰רמב"ן  ומ"˘   – רפ"ט.  מלכים 
בסופ‰) „(ר˜) "חל˜ ‰‚בו‰ ‰פרי˘  ב‰ער‰ 2  לעיל 
‰כ˙וב  מ˘מעו˙  בפ˘טו˙  ‡ינו   – לכ‰ן"  ל˙˙ו 
 – ‰כל   ˙‡ מ‡בר‰ם  בחזר‰  ˜יבל  ס„ום  ˘מלך 
(˘‰רי  ‡ברם"   ˙‡ ‰ע˘ר˙י  „"‡ני  ‰‡מיר‰  ל˘לול 
˜ו„ם נ˙ינ˙ ‰מע˘ר לכ‰ן ‰"ז רכו˘ו „‰נו˙ן ונע˘‰ 

(ב˙וספ˙) ע˘יר עי"ז). 

בכלל  ‰ו‡  כספים"  ˘"מע˘ר  וכיון  ‚ו'"20, 
 – ע˘ר  ב˙ו„"‰  (‰וב‡  („בספרי  מע˘ר  מˆו˙ 
˙עני˙ ט, ‡) יליף לחיוב "מע˘ר כספים" מן 

 – כב)  י„,  (ר‡‰  במע˘רו˙  ˘נ‡מר  ‰כ˙וב 
˜יים  „‡בר‰ם  לומר  נוכל  ˙ע˘ר"),  "ע˘ר 

מˆו˙ מע˘ר במ‰ ˘נ˙ן מכל נכסיו.

„ 
עפ"ז י‰י' מיו˘ב ˘‡ל˙ ע˘ו ל‡ביו ב„יני 

מע˘ר „מלח ו˙בן

וב‡ם נפר˘ כן במ‰ ˘נ‡מר ‚בי ‡בר‰ם 
"וי˙ן לו מע˘ר מכל", חזינן „‡בר‰ם ˜יים 
ע˘ירי˙  ˘נ˙ן  לו,  בכל ‡˘ר  מע˘ר  מˆוו˙ 
מ„ין  (ול‡  "מע˘ר"  מ„ין  ˘בי„ו  מ‰  מכל 
"˙רומ˙ ‰מכס"), ונˆטרך לומר בז‰ כנ"ל, 
„˜ו„ם מ"˙ ˜יימו למˆו˙ מע˘ר בכל „בר 
˘‰י' בי„ם ול‡ ר˜ במינים ˘נ˙חייבו ‡חר 
˘נ‡מר „˜יימו ‡ף "מע˘ר  ˙ור‰ (‡ו  מ˙ן 
ו‰וי  „בר,  בכל  ˘‰ו‡  „רבנן  כספים" 

ממˆו˙ מע˘ר).

‰נ"ל,  ‰‚ירס‡  ליי˘ב  נוכל  זו  ל„רך  ור˜ 
„כיון ˘כן נ‰‚ ‡בר‰ם ו„‡י ‰נ‰י‚ כן לזרעו, 
‡חריו  בי˙ו  ו‡˙  בניו   ˙‡ "יˆו‰  כמ˘"נ 
˘‚ם  ו„‡י  יט),  יח,  (ויר‡  ‚ו'"   '‰ „רך  ו˘מרו 
‡בר‰ם  כמו  מע˘ר  מˆו˙  מ˜יים  ‰י'  יˆח˜ 
‰ו‡  כספים,  מע˘ר  ˘‰ו‡  ‰˘ני',  (ול‰„רך 

ב˙ו˘ב"כ  „מ˘"נ  לומר  ˘י˙כן  מובן  ˘מז‰   (20
„רבנן,  למע˘ר  ‚ם  בז‰  ‰כוונ‰  מע˘ר"  לו  "וי˙ן 
‡בר‰ם  ˘˜יים  זו  מˆו‰  ‰ר‡ב"„)  (ל„ע˙  ונמנ‰ 
וכ˜ו˘יי˙   – נ˙נו  ˘ל‡  ע„  ˘˜יים  ‰מˆו˙  כל  (ול‡ 
עכ"פ  ר˜ ‡לו ‰מפור˘ים (‡ו  נמנו  כי  ˘ם),  ‰לח"מ 

מרומזים) ב˙ו˘ב"כ.
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‚ 
מ„ין  ‡בר‰ם  נ˙ן  „ל‰ר‡ב"„  י˜„ים 

"מע˘ר", „˜ו„ם מ"˙ נ‰‚ בכל

בל˘ון  ל‰˜˘ו˙  י˘  מז‰  לב„  ו‰נ‰, 
"‰י‡ך  בפר˘"י13)  (˘‰וב‡‰  ‰˘‡ל‰ 
בעˆמו   ‡‰ בז14‰,  נ˙˜˘‰  מ‰  מע˘רין", 
ממ‰  ע˘ירי˙  ˘‰ו‡  "מע˘ר"  לז‰  ˜ר‡ 
מן  ˘פטורין  נ‡מר  „ב‡ם  ועו„,  ˘בי„ו15. 
‰מע˘ר, ו‰ו‡ ˘‡ל "‰י‡ך מע˘רין", ו„‡י 
‰וכיח בז‰ בורו˙ו, „מל˘ון ˘‡ל˙ו מ˘מע 
י„ע  ˘ל‡  ור˜  במע˘ר,  לחייבים  ˘ח˘בם 

כיˆ„ ‰ו‡ ס„ר ‰מע˘ר16.

„˘‡ל ‡ם  „לעיל,  ל‚ירס˙ ‰˙נחומ‡  מ˘‡"כ   (13
חייבים במע˘ר.

˘כ˙ב  ‰ר‡"ם  על  ל„רך  בˆי„‰   ‰˘˜‰ וכבר   (14
˘מ˜ורו ˘ל פר˘"י ‰ו‡ מ˙נחומ‡.

[ב„פוס ˘ני „פר˘"י ‰‚ירס‡ "‡ם מע˘רין". ‡בל 
(כולל  ר˘"י  ומפר˘י  ר˘"י  „פוסי  ר˘"י,  בכ˙"י 

‰ר‡"ם) ˘˙ח"י ‰ו‡ כבפנים].

 – כ‡ן.  פר˘"י  על  ברע"ב   ‰˘˜‰˘ כמו   (15
ופירו˘ו "˘‰י' ˘ו‡ל מ‰ טעם מע˘רין כו'" (ע"˘) 
˙˘ל"‡)  (ירו˘לים  פר˘"י  על  במ‰רי"˜  מ"˘  [וכן 
 – מל‡כ˙ו"]  ‚מר  ו‡יז‰ו  מע˘רין  מ‡מ˙י  "כלומר 
‡ינו לפי פ˘טו˙ ‰ל˘ון "‰י‡ך מע˘רין". ור‡‰ פי' 

‰„ברי „ו„ ˘ב‰ער‰ ‰ב‡‰.

16) ‚ו"‡ וˆי„‰ ל„רך כ‡ן.

ב„ברי „ו„ כ‡ן "„ל‡ מספ˜‡ לי' ‡ם חייב במע˘ר 
עˆמו  על  מחמיר  ˘‰ו‡  ‡ביו  לפני  „‰ר‡‰  ‡ל‡   .  .
מע˘ר  ב‰ך   .  . לי'  „מספ˜‡  ‡ל‡  במע˘ר  לחייבו 
˘‡ינו ‡ל‡ חומר‡ מ‰ו ˘י˙ן ‰מע˘ר ע"פ ‰‡ומ„". 
ובמ˘כיל ל„ו„ כ‡ן: ˘‰י' ˘ו‡ל י„ענ‡ „‰˙בן פטור 
יע˘‰  ‰י‡ך  ולע˘רו  ל‰חמיר  ‰רוˆ‰  מי‰ו  מ„ינ‡, 
 .  . ו˘ינוי  חילו˜  ‡יז‰  לע˘ו˙  לו  „י˘  „מס˙בר‡ 
ול‡ לי˙‡ מינ‰ חורב‰ לע˘ר מן ‰פטור על ‰חיוב.

מ˘מעו  מע˘רין"  "‰י‡ך  ‰ל˘ון  פ˘טו˙  ‡בל 

‡מנם  ז‰,  בל˘ון  ננ˜וט  ב‡ם  ר˜  וז‰ו 
˘לפנינו,  במ„ר˘  ‡חר˙  ‚ירס‡  מˆינו 
‡פ"ל  זו  ול‚רס‡  מ˙˜נין,  "‰יך  „‚ריס 
‡לו  ˘במינים  „כיון  נ˙˜˘‰,  ‚ופ‡  „ב‰‡ 
ל˙˜נן  יוכל  ‡יך  "מע˘ר",  מˆו˙  ליכ‡ 
ל‡כיל‰ ב„רך ‡חר („ו„‡י בכל „בר ˆריך 
 ıר‡‰ „"ל‰'  ב‰ר‡ו˙ו  ל‡כיל‰,  ל˙˜נו 
מ‰ „פיר˘  וע"„  כ„, ‡)),  (˙‰ילים  ומלו‡‰" 
‰"‚ור ‡רי'" ˘ם, ובז‰ מחוור ‚ם מ‰ ˘ל‡ 
‰נ"ל,  ל‰‚ירס‡  ‡מנם  בורו˙ו.  בז‰  ‰ר‡‰ 
‡ינו  מע˘רין",  "‰י‡ך  ‰י˙‰  „˘‡ל˙ו 

מיו˘ב.

ר˜  ‰ו‡  ‰‡חר˙,  ‰‚ירס‡  ‚ם  וליי˘ב 
˘נ˙ן  „מ‰  ‰ר‡ב"„  כ˘יט˙  נפר˘  ב‡ם 
‡˙י  „עפ"ז  מע˘ר,  ממˆוו˙  ‰י'  ‡בר‰ם 
על  ‰יי˘וב  וב‰˜„ם  רז"ל,  „ר˘˙  ˘פיר 
˘יט˙  ‰מפר˘ים  ˘‰ˆ„י˜ו  ממ‰  ‰ר‡ב"„ 
ר˜  ‰ו‡  מע˘ר  „מˆו˙  כיון  ‰רמב"ם, 

ב‚י„ולי ˜ר˜ע.

ל‰ר‡ב"„  ס"ל  „‡עפ"כ  בז‰,  „י"ל 
מע˘ר  ˘„ין  „‡ף  מע˘ר,  בכלל  ˘‰ו‡ 
‚ופ‡  ז‰  ‚„ר  ‡מנם  ˜ר˜ע,  ב‚י„ולי  ‰ו‡ 
במ"˙,  ˘נ˙ח„˘  ממ‰  ‰ו‡  ˘במע˘ר 
ו˜ו„ם  ‰לכ‰,  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰  „ני˙נ‰ 
ולז‰  „בר,  בכל  מע˘ר  מˆוו˙  ‰י˙‰  מ"˙ 
מˆוו˙  מ„ין  מכל"  "מע˘ר  ‡בר‰ם  נ˙ן 
˘˜יימו  מˆוו˙  ב˘‡ר  וכ„מˆינו  מע˘ר. 
˘בזמן  „יני‰ם  בכל  נ˙˜יימו  „ל‡  ‰‡בו˙, 
מיל‰  פריע˙  ני˙נ‰  „ל‡  מיל‰  וכמו  ‰ז‰, 

(כבמפר˘ים  במע˘ר  חייבים  ˘‰ם  לי'  ˘פ˘יט‡ 
חמ˘  ‰בן  ועי˜ר:  ועו„  ‰‰ער‰).  ב˙חיל˙  ‰נ"ל 
למ˜ר‡ ע„יין ל‡ למ„ „‡ין מע˘רין ב‡ומ„ ‡ו „‡ין 
מע˘רין מן ‰פטור על ‰חיוב, ו‡ם זו‰י כוונ˙ ר˘"י 

‰ו"ל לפר˘.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

„ו˜‡ ע״י ˘˙חיל‰ ‰"‰ מבטל ‡˙ עˆמו ל‚מרי מכל וכל, „‡זי ביכל˙ו לי„ב˜ ב‰˜ב"‰ 
בעˆמו, מ‡חר ˘'‰‚בלו˙' ור‚˘י ‰‡„ם ‡ינם נר‚˘ים כלל.

„רוממו˙  טו),  נז,  (י˘עי'  רוח"  ו˘פל  „כ‡  ו‡˙  ‡˘כון  ו˜„ו˘  "מרום  ˘נ‡מר  וכמו 
ו˜„ו˘˙ ˘מו י˙' ˘וכנ˙ „וו˜‡ ‡ˆל ‰"„כ‡ ו˘פל רוח".

וכמו ˘מˆינו ביחס ‰עב„ ל‡„ונו (˘כנ"ל, ז‰ו ‰„ו‚מ‡ לעבו„˙ ‰יר‡‰ ו‰ביטול כלפי 
‰˜ב"‰), ˘„וו˜‡ על ‰עב„ ‡מרו חז"ל (ר˘״י ב‰עלו˙ך יב, ח) ״עב„ מלך מלך״ – כי ‰יו˙ 
˘‡ין  נמˆ‡  ל‰מלך,  עב„  ל‰יו˙  ר˜  ‰ו‡  ענינו  וכל  כלל,  עˆמו   ˙‡ מר‚י˘  ‰עב„  ו‡ין 
לעב„ ˙ו˜ף מˆ"ע, וב‡ם י˘ לו ˙ו˜ף ומעל‰ ‰"ז ‰יו˙ו עב„ למלך, וממיל‡, ˙ו˜פו ˘ל 

‰עב„ ‰ו‡ ‰ו‡ ˙ו˜פו ˘ל ‰מלך.

„. על פי כל ‰נ״ל יובן ‚ם בנו‚ע לעבו„˙ו ˘ל יˆח˜:

‰כנ‰  „‰י‡  ב˜ב״‰,  ‰‡מי˙י˙  ל„בי˜ו˙  ‰מבי‡‰  ‰יר‡‰  ‰י˙‰  יˆח˜  ˘ל  ‰יר‡‰ 
˘נ˜ר‡  ב˘מו  ז‰ ‚ם  ˘מ˙בט‡  וכפי  ע״י ‰˜„מ˙ ‰ביטול.  בעבו„˙ ‰׳, ‰ב‡‰  ל‰˘מח‰ 

״יˆח˜״ מל˘ון ˘חו˜ ו˘מח‰. 

וז‰ו ״‡בר‰ם ‰ולי„ ‡˙ יˆח˜״, „ב‡מ˙ ‡ין מי„˙ ‰יר‡‰ סו˙ר˙ כלל למי„˙ ‰‡‰ב‰ 
„‡בר‰ם, ‡ל‡ ‡„רב‰, ‰י‡ ‰מבי‡‰ לי„י ˘למו˙ ‰„בי˜ו˙ ב˜ב״‰ (ענין ‰‡‰ב‰).



פניניםפנינים

ברכ˙ יˆח˜ לע˘ו „וו˜‡
בעבור ˙ברכך נפ˘י בטרם ‡מו˙
(כז, „)

יˆח˜  רˆון  ‡ו„ו˙  ב‡רוכ‰  מ„ובר  בפר˘˙נו 
לברך ‡˙ ע˘ו לפני מו˙ו.

וי„וע‰ ‰˙מי', מ„וע רˆ‰ יˆח˜ לברך ‡˙ ע˘ו, 
‰‡ם ל‡ י„ע ‡˙ ר˘עו˙ו ‰‚„ול‰?

‰חסי„ו˙,  ב˙ור˙  מ"˘  ע"פ  ‰ו‡  ומבו‡ר 
בחפיר˙  ‰י˙‰  חייו  ימי  בכללו˙  יˆח˜  ˘עבו„˙ 
עפר  ר˜  ˘נר‡‰  „במ˜ום  ˘‡ף  ו˙וכנ‰,  ב‡רו˙, 
‚יל‰  ‰‡„מ‰,  בעומ˜  חפיר‰  ע"י  ‰רי  וˆרורו˙, 

יˆח˜ ˘‚ם במ˜ום ‰‰ו‡ נמˆ‡ים "מים חיים".

˘‚ם  ל‚לו˙  ‰י˙‰  יˆח˜  ˘עבו„˙  ו‰יינו, 
‰נ‰  ‰˜ב"‰  ˘ל  מ˜„ו˘˙ו  'רי˜'  ˘נר‡‰  במ˜ום 

ע"י חפיר‰ בעומ˜ מ‚לים ‚ם ˘ם ניˆוˆי ˜„ו˘‰.

˘כוונ˙ו  מ˘ום  ע˘ו,  ˘ברך ‡˙  ז‰  יובן  ועפ"ז 
נר‡‰  ˘בחיˆוניו˙  ע˘ו,  ‡ˆל  ˘‚ם  ל‚לו˙  ‰י˙‰ 
ע"י  ‰נ‰  ‰˘י"˙,  מעבו„˙  ל‚מרי  ‰ו‡  ˘רחו˜ 
"חפיר‰" ועבו„‰ ˜˘‰, יכולים ל‚לו˙ ˘בפנימיו˙ 

נפ˘ו ‰"‰ ˜˘ור לעבו„˙ ‰בור‡.

ע˘ו ‰ר˘ע  ‚ם ‡ˆל  ˘‡ם  ומז‰ ‰ור‡‰ ‡לינו, 
עס˜ יˆח˜ ל‚לו˙ פנימיו˙ נפ˘ו ול˜˘רו ל‰˜ב"‰, 
‡לו  עם  ‚ם  לעבו„  ˘ˆריכים  ˜"ו  „ברים  ‰רי 
ול‚לו˙   ,'‰ ועבו„˙  מ˙ור‰  כרחו˜ים  ‰נר‡ים 
ל„רך  ˘י˘ובו  חיים",  "מים   – נפ˘ם  פנימיו˙   ˙‡

‡בו˙ינו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 191 ו‡ילך)

‰˙נ‰‚ו˙ עם ‰זול˙ 
ר˜ במ„˙ ‰חס„

וי˙ן לך ‰‡לו˜ים מטל ‰˘מים 
ıומ˘מני ‰‡ר
(כז, כח)

ב‰נ‰‚˙ו ˘ל יˆח˜ ‡בינו מˆינו „בר ו‰יפוכו:

ו‰יר‡‰,  ‰‚בור‰  מ„˙  מ„˙ו  ‰י˙‰  ‡ח„  מˆ„ 
וכמ"˘ "פח„ יˆח˜", וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ (ב"ר פס"‰, 
יום  י„ע˙י  "ל‡  ב)  (כז,  בפר˘˙נו  ‰פסו˜  על  יב) 
מ‚יע  ‡ני  ‡מי  לפר˜  ˘מ‡  [יˆח˜]  "‡מר   - מו˙י" 
סמוך  ˘נים   '‰ בן  ו‰ריני  מ˙‰  ˜כ"ז  ב˙  ו‰י‡ 
לפר˜  ˘מ‡  מו˙י  יום  י„ע˙י  ל‡  לפיכך  לפר˜‰, 
‡מי ˘מ‡ לפר˜ ‡ב‡", ˘כבר ‰' ˘נים סמוך לפר˜ 

מי˙˙ ˘ר‰, „‡‚ יˆח˜ ˘מ‡ ימו˙.

‡בינו  יע˜ב   ˙‡ יˆח˜  כ˘בירך  ˘ני  מˆ„  ‡ך 
‚„ול‰.  ‰כי  וב‰רחב‰  מ‡ו„  נעלו˙  בברכו˙  ברכו 
ומ˘מני  ‰˘מים  מטל  ‰‡לו˜ים  לך  "י˙ן  „ברכו 
‰‡רı", ˘י‰י' לו כל טוב ‰ן ברוחניו˙ - "˘מים", 

."ıו‰ן ב‚˘מיו˙ - "‰‡ר

ומז‰ ‰ור‡‰ נפל‡‰ לכל ‡ח„ ו‡ח„:

„בר,  בכל  עˆמו  על  ˘מחמיר  מי  ‡פילו 
כן  לנ‰ו‚  עליו  ו‰יר‡‰,  ב˜ו ‰‚בור‰  ו‰נ‰‚˙ו ‰י‡ 
‰נו‚עים  ב„ברים  ‡ך  לעˆמו.  בנו‚ע  כ˘מ„ובר  ר˜ 
לזול˙ו, ‡סור ל‰˙נ‰‚ ב˜ו ‰‚בור‰, כ"‡ י˘ לנ‰ו‚ 

ב˜ו ‰חס„, ול˙˙ ב‰רחב‰ ‚„ול‰, ובלי ‰‚בלו˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 712 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ל‡  ˘‰רמב"ם   ‡‰ „מחוור  ליי˘ב,  נר‡‰ 
 ‡‰„ ‡בר‰ם,  ע"י  ˘נ˙˜יים  מ‰  ‰זכיר 
ל„ורו˙,  נו‰‚  מ„ין ‡ינו  „מלחמ˙  ז‰  חיוב 
˘ור˘  (ס‰מ"ˆ  במ"‡  עˆמו  ‰רמב"ם  כמ"˘ 
‰ר‡ב"„,  ל˘יט˙  ‰˜ו˘י‡  ˙‚„ל  ועפ"ז   .(‚

מ‰ ˘פיר˘ ˘‰ו‡ מ„ין מע˘ר.

לפר˘  ˙מˆי  ‡ם  „‡ף  ז‡˙,  ועו„ 
מע˘ר,  מ„ין  „‰י'  ‡חר  ב„רך  ב‰כ˙ובים 
‰ר‡ב"„  ‰כריח  ˙י˙י  מ‰יכי  יל"ע  ע„יין 
„ל‡ כ‰רמב"ם, ע„ ˘‰˘י‚ עליו „ו„‡י ‰י' 
 ‡‰ מע˘ר,  ‡בר‰ם  ˘נ˙ן  מ‰  ל‰זכיר  לו 
˘ל‡  ב„רך ‡חר˙  לפרו˘י  כיון „‡יכ‡ ‡ף 
‰י' ז‰ מע˘ר, ‡ין לז‰ ‰כרח מן ‰כ˙ובים, 

ו‡"˘ מ‰ ˘‰רמב"ם נמנע מל‰זכירו.

רז"ל  „ר˘˙  ב‰˜„ם  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
˘נ‡מר  ‰כ˙וב  על  י9)  פס"‚,  רב‰  (בר‡˘י˙ 

וי‰י  ‰נערים  "וי‚„לו  כז)  (כ‰,  בפר˘˙נו 
„ע˘ו  ‚ו'",   ‰„˘ יו„ע ˆי„ ‡י˘  ע˘ו ‡י˘ 
רˆ‰ "לˆו„ ולרמו˙ ‡˙ ‡ביו בפיו, ו˘ו‡לו 
‡ב‡ ‰י‡ך מע˘רין ‡˙ ‰מלח ו‡˙ ‰˙בן10, 
במˆוו˙11"  מ„˜„˜  ˘‰ו‡  ‡ביו  כסבור 

פר˘˙נו  וב˙נחומ‡  ˘ם.  „ר"כ  בפסי˜˙‡  וכ"‰   (9
ח: מ‰ו ˘˙‰‡ חייב˙ במע˘ר.

‰מלח  ו‡˙  ‰„מ‡י   ˙‡ כ‡ן:  ע‰"˙  בריב"‡   (10
ו‡˙ ‰˙בן. וˆ"ע.

ע"„  ‰‰כרח  כ‡ן  (ועו„)  ר‡"ם  רע"ב,  ר‡‰   (11
‰פ˘ט ˘ל‡ לפר˘ "יו„ע ˆי„" כפ˘וטו.

 –  "‰„˘ "‡י˘  מפר˘   (‡) עˆמו:  ˘ר˘"י  [‡ף 
נוסף  ענין  ז‰ו  (ו‰רי  ועופו˙"  חיו˙  ב˜˘˙ו  "וˆו„‰ 
על "(‡י˘) ˘„‰" – "‡„ם בטל" (ור‡‰ ר‡"ם ו‚ו"‡ 
(˘ם,  ע‰"פ  (ב)  בר‡"ם).   '‡‰ כ˙י'  ו„ל‡   – ˘ם) 
"כ˙ר‚ומו"  ‰ר‡˘ון  בפי'  מפר˘  בפיו"  "ˆי„  כח) 
(ענין ‰ˆי„‰ כפ˘וטו), ור˜ בפי' ‰ב' (ומ„‚י˘ ˘ז‰ו 
ב„בריו"  ומרמ‰ו  מפר˘ "˘‰י' ˆ„ ‡ו˙ו  "מ„ר˘ו") 

(פר˘"י ע‰"פ). ובי‡רו ‰מפר˘ים (רע"ב, ר‡"ם 

וז‡˙ ‰ברכ‰),  פ'  פסי˜˙‡ „ר"כ  ור‡‰  ועו„.  ‚ו"‡ 

„ב„ו˜‡ ˘‡ל על מינים ‡לו, כיון ˘‰מלח 
מ„רבנן,  ‡פי'  ‰מע˘ר  מן  פטורים  ו‰˙בן 
ובז‰ ‰ר‡‰ „‰ו‡ מ„˜„˜ במˆוו˙, ˘מע˘ר 

‡ף ממינים ˘‡ינם חייבים במע˘ר.

˘‰˜˘ו  כמו  ˙ימ‰,  ‰ו‡  ולכ‡ור‰ 
„ו„  „ברי  כ‡ן.  ל„ו„  מ˘כיל  (ר‡‰  בספרים 
(ל‰ט"ז) כ‡ן12), „לז‰ ‰ו"ל ר˜ לע˘ר בפועל 

˘מע˘רין  כמו  ‡לו  במינים  ‡ביו  לעיני 
˘˘‡ל  במ‰  ‰ועיל  ומ‰  ‡חרים,  במינים 
‡יך מע˘רין, ‡„רב‰ – בז‰ ‰וכיח בורו˙ו 
במינים  ‡ף  מע˘רו˙  ס„ר  יו„ע  ˘‡ינו 
‰חייבים במע˘ר. ויו˙ר מז‰ י˘ ל‰˜˘ו˙, 
יו˙ר  במˆוו˙  ל‰„ר  נ˙כוין  ל‡  ו„‡י   ‡‰
‡ביו  „‡ין  ר‡‰  ˘ו„‡י  וכיון  מ‡ביו, 
‰מע˘ר  („‡ין  ‡לו  ממינים  מע˘ר  מפרי˘ 
במ‰  מ„˜„˜  ל‰יו˙  ח˘ב  ‡יך  ב‰ן),  נו‰‚ 

˘‡פילו ‡ביו ‡ינו מ˜יים.

(ור‡‰ נחל˙ יע˜ב על פר˘"י ˘ם)*].

כפ˘וטו,  נפר˘ "יו„ע ˆי„"  עו„: ‡ם  ל‰וסיף  וי˘ 
(˘‰רי  ˆי„"  ל"יו„ע   "‰„˘ "‡י˘  ל‰˜„ים  ‰ו"ל 
ומז‰  ב˘„‰).  ל‡חרי ‰יו˙ו  ר˜  כפ˘וט‰ ‰ו‡  ˆי„‰ 
בבי˙  ב‰יו˙ו  עו„  ‰י'  ˆי„"  „"יו„ע  ˘‰ענין  מוכרח 

טרם יˆי‡˙ו ל˘„‰.

ועפ"ז יומ˙˜ ‚"כ ‰כרחו ˘ל ר˘"י לפר˘ ˘‰מרמ‰ 
‰י‡ בז‰ ˘"˘ו‡לו . . ‰י‡ך מע˘רין כו'", ול‡ כפי' 
לˆי„‰  ˘ייך  מרמו˙"  „"מל‡  ˘‰ענין  ‰ר‡ב"ע 

כפ˘וט‰.

12)  ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 16.

מפורש  ששם   – ט)  י,  (נח  לעיל  פרש"י  ושאני   (*
"לפני ה'".



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ˜„ˆ למלכי  ממנו  מע˘ר  ‡בר‰ם  ˘נ˙ן 
„‰ו‰ כ‰ן (כמסופר ב‰כ˙ובים ˘ם), ו‡"כ 
בו„‡י ‡ינו מכלל חיוב "מע˘ר", „‰מע˘ר 
י˙יר‰  (‡ו  ˜ר˜ע  ב‚י„ולי  ‡ל‡  נו‰‚  ‡ינו 
ופירו˘  מ‡ומ2‰,  נ˙ן  ל‡  „‡בר‰ם  מזו, 
מע˘ר  נ˙ן   ˜„ˆ „מלכי  ‰ו‡,  ‰˙ם  ‰כ˙וב 

ל‡בר‰ם3, ו‡בר‰ם ‰י' ‰כ‰ן4).

ב˘נ‰  נ‡מר "וימˆ‡  יˆח˜  ‚בי  מ˘‡"כ 
‰‰י‡ מ‡‰ ˘ערים" (פר˘˙נו כב, יב), ו‡י˙‡ 
„"מ„„  ו)  פס"„,  רב‰  (בר‡˘י˙  במ„ר˘  ע"ז 
ל‰ר‡ב"„  ‡מנם  ‰מע˘רו˙".  מפני  ‡ו˙‰ 

‚ם נ˙ינ˙ ‡בר‰ם ‰י˙‰ מ„ין מע˘ר5.

2) כי ל‡ ‰י' לו ממ‰ לי˙ן ˘‰רי ‡מר "‡ם מחוט 
מ˜ומו˙  ‡ביו.  ב˘ם  ר„"˜  ˘ם.  עוז  (מ‚„ל  ‚ו'" 
˘‡בר‰ם  ‰ר‡ב"„  ול„ע˙   .(4 ב‰ער‰  ˘נסמנו 
נ˙ן  ˘‡בר‰ם   (‡) ˘ס"ל  לומר  י˘   – מע˘ר  ‰פרי˘ 
מע˘ר "מכל ‡˘ר לו" ול‡ מן ‰˘בי (כ„פיר˘"י ˘ם 
נ˜נ‰  ˘‰˘לל  ˘כיון  (ב)  ˘ם).  ו‚ו"‡  ריב"‡  ר‡‰   –
ר˜  וי˙ר   – ס„ום  למלך  עליו  ˘וי˙ר  ‡ל‡  ל‡בר‰ם, 
(ריב"‡,  ל‚בו‰  ˘‰ו‡  על ‰מע˘ר  ל‡  ˘לו ‡בל  על 
‚ם  ור‡‰  כ‡)  (פסו˜  ‡ו‰"ח  ‰‡רוך,  טור  פירו˘ 

רמב"ן כ‡ן).

מע˘ר  נ˙ן  ˘‰˜ב"‰  ב)  פז,  (ח"‡  בז‰ר   (3
‡ז  ˘˜יימו  מוכח  ז‰  פירו˘  לפי  ‚ם  ‡בל  ל‡בר‰ם. 
ע"י  ˘ל ‰˜ב"‰ ‰ם  מˆו˙יו  כי  למט‰,  מע˘ר  מˆו˙ 

˘‰‡„ם מ˜יים ‰מˆו˙ (˙ו"‡ ל„, „).

4) ריב"‡. פירו˘ טור ‰‡רוך ב˘ם "י˘ מפר˘ים". 
בטור  ב˘ם ‡ביו (‰וב‡  ˘ם  ר„"˜  ור‡‰ ‚ם  חז˜וני. 

‰‡רוך ˘ם).

כו'"  ‰ם  חלו˜ו˙  "מ„ר˘ו˙  ˘ם  עוז  במ‚„ל   (5
˘‰‡ומ„  ‰„ר˘‰  ס"ל  ל‡  ˘‰ר‡ב"„  ומפר˘ 
בפ˘טו˙,  כי  ˆע"‚.  ו„בריו  ‰י'.  למע˘רו˙  „יˆח˜ 
על   (‡) ‰ו‡  ‰רמב"ם  על  ב‰˘‚˙ו  ‰ר‡ב"„  כוונ˙ 
(ב)  „‡בר‰ם,  ‰מˆו˙  עם  מע˘ר  ‰פר˘˙  מנ‰  ˘ל‡ 
ע"י  ˘נ˙ח„˘ו  ‰מˆו˙  בין  זו  מˆו‰  ˘מנ‰  מ‰  על 
˘‰‡ומ„ „יˆח˜  י"ל  ל„ע˙ ‰ר‡ב"„  יˆח˜. ‡בל ‚ם 
כו,  (˙ול„ו˙  ר˘"י  „ע˙  כן  ו‰רי  ‰י'.  למע˘רו˙ 
˘‰‡ומ„  ‰„ר˘‰  ˘‰בי‡ו   (‰ כו,  (˘ם  ורמב"ן  יב) 

‰יכי  ‰ר‡ב"„,  ב˘יט˙  יל"ע  ו˙חיל‰ 
כנ"ל ‰מע˘ר   ‡‰ מע˘ר,  מ„ין  „‰ו‡  סבר 
˙ימ‰  ול‡י„ך,  ˜ר˜ע.  ב‚י„ולי  ‡ל‡  ‡ינו 
במ‰  ‰רמב"ם  „ברי  ‰מפר˘ים  יי˘בו  מ‰ 
‰מלחמ‰,  מ˘לל  מע˘ר  „‰י'  ˘בי‡רו 
‰זכיר  ל‡  ‡מ‡י  לי'  ˙י˜˘י  ‚ופ‡  ‰י‡   ‡‰
‡בר‰ם,  ˘˜יימו  ז‰  ˘ני  חיוב  ‰רמב"ם 
ל‰‡ופן  מ˘לל ‰מלחמ6‰ (‡ו  מע˘ר  לי˙ן 

‰˘ני – ‰מˆו‰ ˘˜יים מלכי ˆ„˜).

 ב
י˜˘‰ על ‰ר‡ב"„ מ‰ י˘יב ל‰רמב"ם, 

וי˜˘‰ ‚בי ‰מע˘ר „ע˘ו

וב"ˆפנ˙ פענח" (‰ל' מ˙נו˙ עניים פ"ז ‰"7‰) 
כ', „מע˘ר ז‰ מ˘לל ‰מלחמ‰, ‰ו‡ מ‚„ר 
מ„ין,  במלחמ˙  י˘ר‡ל  ˘נˆטוו  ‰ˆיווי 
ומל˜וח  מ‰˘בי  ‰מכס"  "˙רומ˙  ל‰בי‡ 
˘ל˜חו ממ„ין8 (מטו˙ ל‡, כח ו‡ילך). ול„בריו 

כ)  י„,  לך  (לך  ˘פיר˘ו  – ‡ף  למע˘רו˙ ‰י'  „יˆח˜ 
˘‡בר‰ם נ˙ן מע˘ר.

˘לנו,  מע˘ר  ענין  ז‰  ‡ין  בכלל  כי   ıל˙ר ‡ין   (6
בטור  ‚ם  (‰וב‡  ‡ביו  ב˘ם  ‰ר„"˜  כמו˘"כ  כ"‡ 
ל˜ח˙  "˙וכל  ל‡בר‰ם  ‡מר   ˜„ˆ ˘מלכי  ‰‡רוך) 
‰מע˘ר מן ‰כל . . כי כל מˆיל ממון חבירו ‰מע˘ר 
כן  לפר˘   ‡"‡ כי  ל‰ˆילו".  ˘טרח  על  ˘לו  ‰ו‡ 
לכ˙וב  ‰ו"ל  ˘לפי"ז  על  [נוסף  כי  ‰רמב"ם  ב„ע˙ 
˘˘ם ˙י˜ן „ין ז‰ (‡ף ˘ב„וח˜ י˘ ל˙רı ˘‰רמב"ם 
„ינים)]  ול‡  מ"˙  ˜ו„ם  ˘‰יו  מˆו˙  ר˜  כ‡ן  מונ‰ 
חבירו  ממון  ˘‰מˆיל  ז‰  „ין  נמˆ‡  ל‡  ברמב"ם 

‰מע˘ר ‰ו‡ ˘לו.

7) ור‡‰ ‚ם ˆפע"נ ע‰"˙ פ' לך (עמ' נז).

בכ˙וב:  ‰‰מ˘ך  יומ˙˜  ז‰  לפירו˘  ו„ו˜‡   (8
וי˙ן  ו‰עם)  ו‰נ˘ים  (‰רכו˘  בי„יך  ˆריך  מ‚ן  ‡˘ר 
 – ר˘"י  ל„ע˙  מ˘‡"כ  מ‚ן),  (‡˘ר  מכל  מע˘ר  לו 

‰וב‡‰ לעיל ‰ער‰ 2.

י„

פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ במע˘ר
˜ו„ם מ"˙

יבי‡ מ‰ ˘נחל˜ו ‰רמב״ם ו‰ר‡ב״„ ‡י נ˙ינ˙ מע˘ר „‡בר‰ם ‰י׳ מ‚„ר ״מע˘ר״, 
„˘יט˙  י˜„ים  ˜ר˜ע;  מ‚י„ולי  נ˙ן  „ל‡  מ‰‡  ‰ר‡ב״„  נ‚„  ‰מפר˘ים  ור‡יי˙ 
‰ר‡ב״„ מיוס„˙ על ‰מ„ר˘ו˙ ‚בי ע˘ו ˘רˆ‰ לע˘ר; עפ״ז מיי˘ב „ר˜ ‡י נח„˘ 

˘נ˙ינ˙ ‡בר‰ם ‰י˙‰ מ‚„ר מˆו˙ ״מע˘ר״, ‡˙י ˘פיר „ברי ‰מ„ר˘

 ‡ 
˘יט˙ ‰רמב"ם „‡בר‰ם ל‡ נ˙ן "מע˘ר", 

„ל‡ ‰י' ‚י„ולי ˜ר˜ע

ב„ין מˆוו˙ ˘נ˙חייבו ב‰ם ˜ו„ם מ"˙, 
על   :(‡"‰ פ"ט  מלכים  (‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ב‡  כו'  נˆטוו‰ ‡„ם ‰ר‡˘ון  ˘˘‰ „ברים 
‡בר‰ם ונˆטוו‰ כו' ויˆח˜ ‰פרי˘ מע˘ר. 
לומר  ר‡וי  „"‰י'  ‰ר‡ב"„1,  עליו  ו‰˘י‚ 

1) ור‡‰ ˙ור‰ ˘למ‰ לך ‡ו˙ ˜לב. ו˘"נ.

„במˆו˙  פירו˘  מע˘ר",  ‰פרי˘  ו‰ו‡ 
ו‰ו"ל  ‡בר‰ם,  בימי  נ˙חייבו  מע˘ר 
„בי'  (‡בר‰ם,  "ו‰ו‡  לומר  ל‰רמב"ם 
‡י  „‡יפלי‚ו  חזינן  מע˘ר".  ‰פרי˘  ˜‡י) 
‡ו  ‡בר‰ם  מימו˙  חיוב  ‰ו‡  מע˘ר  מˆו˙ 

מימו˙ יˆח˜, ויל"ע במ‡י ˜מיפל‚י.

(ר‡‰  ‡˙ר  על  ‰רמב"ם  בנו"כ  ו‰נ‰, 
פיר˘ו,  ˘ם)  עוז  ומ‚„ל  מ˘נ‰  כסף  ר„ב"ז, 

מע˘ר  לו  "וי˙ן  ‰כ˙וב  בפירו˘  „נחל˜ו 
‡בר‰ם,  ‚בי  ˘נ‡מר  כ)  י„,  (לך  מכל" 
מˆו˙  מ‚„ר  כלל  ז‰  ‰י'  ל‡  „ל‰רמב"ם 
‰מלחמ‰  ב˘לל  מיירי  ‰˙ם   ‡‰„ מע˘ר, 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות


