
‚úיון ˙פט
ער˘"˜ פר˘˙ ˙רומ‰ ‰'˙˘ע"‰

‰יכן נˆטוו עú ‰˜מ˙ ‰מ˘כן úפני ר"ח ניסן?

ú"ים ו‰מ˜„˘ - ב˘יטו˙ חזú˘ו˘˙ ירו„˜

úמ‰ נוע„‰ ‰עין ‰ימני˙?

‚ו„ú זכו˙ ‰"חור˘ים" ו"נוטרים" ‡˙ כרם 



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˙עמול‰ ˙עו„„ני ו˙˙ן לי עוז ˙˜ו‰ כי נ˘וב ונחי' בטל ‡ור ˙ור‰.

מ˜ו‰ ‰נני ל‡ו˙‰ ‰ˆ„˜‰ ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ עם י˘ר‡ל ˘פזרן לבין ‰‡ומו˙ (כפי' ר˘"י 
במ˜ומו [(פסחים פז, ב): "ˆ„˜‰ ע˘‰ ˘פיזרן – ˘ל‡ ‰יו יכולין לכלו˙ם יח„"]). מ˜ו‰ 
‰נני ‡ל ‰˙עוררו˙ ‡ו˙ן ניˆוˆי ‡ור חינוך ‡˘ר זרע ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [מו‰ר˘"ב] 
זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע, בבניו ‰רוחניים ‡˘ר ‰˙פ˘טו במרחבי ˙בל, ‡˘ר ‰מ‰ כולם 
כ‡ח„ ‡י˘ ‡י˘ ממ˜ומו, יו˘יט י„ו לעזר‰ ל‡˘ר ˘רביט ‰נ‰ל‰ בי„ו, ל‰˙‡ח„, ללכ˙ 
לב  ול‰חיו˙  בעˆמו  לחיו˙  ו‡ל ‡ו˙‰ ‰נ˜ו„‰ ‰בחיר‰,  זרוע ‡ל ‡ו˙‰ ‰מטר‰  ˘לובי 
י˘ר‡ל  ב‡‰ב˙  טובו˙,  ‰מ„ו˙  טו‰ר  בזיו  ובו˙י˜ו˙  בוע„  ‰חסי„ו˙,  ב˙ור˙  י˘ר‡ל 
‰נעימי  ו‰‡ˆילו˙  י˘ר‡ל,  בי˙  יבנ‰  י˙',  עולמים  ˆור  בעזר˙  ‡ז,  ‡˘ר   .˘„˜‰ וחיב˙ 

‰נ˜נ‰ ב„מי ‡בו˙ ‡בו˙ינו ‰˜', י‡‰יל עלי‰ם ועלינו לע„ ולנˆח נˆחים.

˙˜ו˙י ז‡˙ – כי ממרום יבו‡ וי„פו˜ על לב ‰˙למי„ים, ל‰˙עורר‰ ב‡ו˙ו ‰כח ‰נעלם 
ו‰טמיר ‡˘ר ‰‡ˆיל עלי‰ם ועלי, ו‡˘ר נטע ב˙וכינו נ˘י‡ י˘ר‡ל ‰יו˘ב בס˙ר עליון, 
בע˙ ‰‰י‡ ‡˘וב  ו‡ל ‰ר‚ע ‰‰ו‡ ‡ˆפ‰.  ˙˙מכני. ‡ל ‰˘ע‰ ‰‰י‡ ‡ייחל,  זי"ע – ‰י‡ 
‡„[מ]', ב‰ ‡ר‡‰ פני ‡י˘ ‰‡לו˜ים עטר˙ ˙פ‡ר˙ נ˘מ˙י רוחי ונפ˘י, ו‰יום ‰‰ו‡ י‰י' 

ח‚י. ביום ‰‰ו‡ נר‡‰ כי ‡בינו חי ‰ו‡ ‡˙נו ‰ו‡.

ללכ˙ בע˜בי ‡בו˙ינו עב„יך ‰˜„ו˘ים 
נ‡ ‰˜פ‡ון  ו‡ל˜י ‡בו˙ינו, ‰סיר  ‰' ‡ל˜ינו  ל‡מר: ‡˙‰  בע˙ ‰ז‡˙   '‰ ו‡˙חנן ‡ל 
רנ˙ם  ˜בל  ‰˜„ו˘ים.  עב„יך  ‡בו˙ינו  בע˜בי  ללכ˙  לבבינו  ו‰עיר  עיננו  ‰‡ר  ‰נור‡. 
בכוח[נו]  לע˘ו˙‰  ˘ממ‰,  ˆי'   ıב‡ר בחיינו  ˙עו„˙ינו   ˙‡ נמל‡  כי  בע„נו,  ו˙פל˙ם 

ובכוחם ל‡רı ברוכ‰, חז˜נו ו‡מˆנו.

‡‰ב‰  ˘ל  ב˜רי‡‰  לי„י„י  פונ‰  ‰נני  ˘י',  ‰˙למי„ים  ונבחרי  מ‰ר‡˘ונים  כ‡ח„   .  .
יר‡נו  ˘ם ‡˘ר  מ˜ום  י˘ר‡ל,  בי˙  בנין  ˘ל  ר‡˘ונ‰  ב˘ור‰  נ‡  עמ„ו  נ‡,  בו‡ו  וחיב‰: 
זˆו˜לל‰"‰  ‰˜„ו˘ים  רבו˙ינו  ‡בו˙ינו  כ"˜  ‰ו„  בזכו˙  ‚„ול‰,  ב‰ˆלח‰  נפל‡ו˙יו   '„
נב‚"מ זי"ע, ‡˘ר בכח ˙ור˙ם ומסירו˙ נפ˘ם ‰˜', נלכ‰ ע„ בו‡ יבו‡ ‚ו‡ל ˆ„˜ בב"‡.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י', עמ' ˙כ‚)

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
‚„ר ‰˜מ˙ ‰מ˘כן בז' ימי ‰מילו‡ים

כיˆ„ ‰˜ים מ˘‰ ‡˙ ‰מ˘כן ˘בע‰ ימים לפני ‰יום ˘נˆטוו‰ בפירו˘ ל‰˜ים בו? / ˘יט˙ ר˘"י 
(„ל‡ כ‰רמב"ן): ‰˜מ˙ ‰מ˘כן בז' ימי ‰מילו‡ים – פרט בחינוך ‰כ‰נים / מ‰ פ˘ר ‰˜ו˘י ˘ל 

מ˘‰ רבנו ב‰˜מ˙ ‰מ˘כן בר"ח ניסן, ‡חרי ˘‰˜ימו ˘וב ו˘וב ˘בע‰ ימים?!

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ˘יח‰ ‚' לפ' פ˜ו„י ; חי"ב ˘יח‰ ב' לפ' ˘מיני)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל

יב‡ר מ‰ ˘כל ‡י˘ מי˘ר‡ל י˘ לו ‰כוח לבנו˙ מ˘כן ל‰˜ב"‰, ˘‰ו‡ מ‡חר ˘כל י‰ו„י נעל‰ 
כוונו˙  לו  ˘י˘  נר‡‰  ו‡פי' ‡ם  לנ˙˜,   ‡"‡˘ ב˜˘ר  עם ‰˜ב"‰  מˆ„ ‰˙˜˘רו˙ו  במ‡ו„,  ‰ו‡ 

"˘ל‡ ל˘מ‰" ‰רי ‰פנימיו˙ ˘בז‰ ‰ו‡ "ל˘מ‰"

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘נ"ב ח"ב עמ' 380 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
˘יטו˙ חז"ל ב‚„רי ˜„ו˘˙ ירו˘לים ו‰מ˜„˘

בחיובי  מיירי „ו˜‡  ב‰‡ „ב˘"ס  עו„  י„יי˜   / ו‰ז‰ר  בין ‰˘"ס  בז‰  בחילו˜י ‰ל˘ונו˙  י„יי˜ 
‰‚בר‡ ˘בז‰ ו‚ם נ˜ט בל' "מ˜ו„˘ ממנו", מ˘‡"כ בז‰ר / יח˜ור ב‚„ר ‰˙חל˜ו˙ ‰מ˜ומו˙ ‡י 

חלו˙ „מ˜ום ‡ח„ ˙לוי' בחבירו ‡ו ל‡ו, ויסי˜ „בז‰ ‡יפלי‚ו ל˘ונו˙ חז"ל ‰נ"ל

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡
 למ‰ נוע„‰ ‰עין ‰ימני˙?

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
לבנו˙ ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

‚„ר ‰˜מ˙ ‰מ˘כן בז' ימי ‰מילו‡ים
כיˆ„ ‰˜ים מ˘‰ ‡˙ ‰מ˘כן ˘בע‰ ימים לפני ‰יום ˘נˆטוו‰ בפירו˘ ל‰˜ים בו? 
בחינוך  פרט   – ‰מילו‡ים  ימי  בז'  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  כ‰רמב"ן):  („ל‡  ר˘"י  ˘יט˙   /
‰כ‰נים / מ‰ פ˘ר ‰˜ו˘י ˘ל מ˘‰ רבנו ב‰˜מ˙ ‰מ˘כן בר"ח ניסן, ‡חרי ˘‰˜ימו 

˘וב ו˘וב ˘בע‰ ימים?!

וˆור˙ו,  בעניין ‰מ˘כן  בכ˙וב  ב˙וך ‡ריכו˙ ‰„ברים ‰מבו‡רים  פר˘˙נו,  ב‡מˆע 
נ‡מר (כו, ל): "ו‰˜מו˙ ‡˙ ‰מ˘כן כמ˘פטו ‡˘ר ‰ר‡י˙ ב‰ר". ומפר˘ ר˘"י: "ו‰˜מו˙ 
ללמ„ך  ע˙י„  ˘‡ני  לכן,  ˜ו„ם   – ב‰ר  ‰ר‡י˙  ‰˜ימ‰ו;  ˘י‚מר  ל‡חר   – ‰מ˘כן   ˙‡

ול‰ר‡ו˙ך ס„ר ‰˜מ˙ו". 

ס˙ם;  ‰מ˘כן"   ˙‡ "ו‰˜מו˙  ‡ל‡  ‰מ˘כן,  ל‰˜מ˙  מסוים  יום  נ‡מר  ל‡  כ‡ן  ‰נ‰ 
(מ,  ניסן   '‡  – ‰מ˘כן   ˙‡ בו  ל‰˜ים  ˘נˆטוו  ‰יום  נ˙פר˘  פ˜ו„י  בפר˘˙  ל˜מן  ‡מנם 
מ˘כן  ˙˜ים ‡˙  לחו„˘,  ב‡ח„  ‰חו„˘ ‰ר‡˘ון  ביום  ל‡מר.  מ˘‰  ‡-ב): "וי„בר ‰' ‡ל 

‡‰ל מוע„".

 ˙‡ ל‰˜ים  נˆטוו‰  ˘מ˘‰  ˘‡ף  מבו‡ר,  ‰פר˘יו˙  ב‰מ˘ך  ר˘"י  ב„ברי  ו‰נ‰  ב. 
מוע„",  מ˘כן ‡‰ל  ˙˜ים ‡˙  לחו„˘  ב‡ח„  – "ביום ‰חו„˘ ‰ר‡˘ון  ניסן  ב‡'  ‰מ˘כן 
מכ"‚  (‰חל  ‰מילו‡ים  ימי  ˘בע˙  במ˘ך  לכן,  ˜ו„ם  עו„  ב‰עמ„˙ו  ‰˙חיל  מ˜ום  מכל 
‡„ר), ˘‡ז "‰עמי„ו מ˘‰ למ˘כן ו˘ימ˘ בו ופר˜ו בכל יום" (פר˘"י ˘מיני ט, כ‚); "˘כל 
˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ‰י‰ מ˘‰ מעמי„ו ומפר˜ו, וב‡ו˙ו ‰יום – ‡' ניסן – ‰עמי„ו ול‡ 

פר˜ו" (פר˘"י נ˘‡ ז, ‡).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‡ין על עפר מ˘לו – בעונ‚ ו˜ור˙ רוח בז‰ ‰נע˘‰ ב˘מי מרום מ˙ור˙ן ˘ל בנים ‡לו. 
ונ‰נין  בר‡˘י‰ם,  ועטרו˙י‰ם  ‰יו˘בים  ורוזנים  ˘רים  ‰יכלי  ‡ל  לטוב  יחפזון  מל‡כים 
ו‡ל  לבו‡ ‡ל ‰˙ור‰  י˘ר‡ל  ב˜רב  ו‰לבוב  נטעו ‰מ˘מע˙  ועבו„˙ן, ‡˘ר  ˙ור˙ן  מזיו 

‰˙פיל‰. ‰בנים – ‰ם ‰˙למי„ים ו‰˙למי„ים נ˜ר‡ים בנים.

לע„„ם  י˘ר‡ל,  בכרם  ‡בו˙ינו  ‡חוז˙  נחל˙  ב˘„י  ועוב„  ‰פועל  מ‡˙נו  ‡ח„  כל 
ולנחמם בכפליים ל˙ו˘י'

‚מ"ח  בעניין  ‰חסי„ו˙  ב˙ור˙  כמבו‡ר  לפני‰ם  ללמו„  זמנו   ˙‡ (˘נו˙ן  ו…  ּ̇ ƒע ב¿ּ ז‰   –
בנפ˘ו – ˘ז‰ ‰י' ‰מסירו˙ נפ˘ „‡בר‰ם ‡בינו ע"‰, ˘‰י' מ˘כיל נפל‡ ("וי˜ר‡ ˘מו 
‰י'  ו[‡עפ"כ]  ‚מור‰),  ב‰˘‚‰  לו  מ‡יר  ‰י'  רעיון'  מכל  ‰נעלם  „'˘כל  ‰יינו  ‡בר‰ם" 
כי ‰'  ל‰ו„יעם  לערביים,  ‚ם  רוחני  מזון  ˘נ˙ן  בעולם,  י˙'  לפרסם ‡לו˜ו˙ו  נ‡מן  לבבו 

‰ו‡ ‰‡ל˜ים ו‡ין עו„ מלב„ו י˙', ‡˘ר למ˘כיל ‡מי˙י ז‰ו מסיר˙ נפ˘ ממ˘),

 ıוז‰ ב'מחר˘˙ו' (˘עוס˜ ב'עבו„˙ ‰חרי˘‰' „ענינו ‰˙עוררו˙, „י˘ר‡ל נ˜ר‡ים "‡ר
חרי˘‰ „ו˜‡  ע"י  טוב‰  ומ˙‚לי˙ ‰זריע‰  ב‡רı „ו˜‡,  וכ˘ם „כח ‰ˆמיח‰ ‰ו‡   "ıחפ
‡רע‡,  מכסי  חרי˘‰,  ע"י  ˘ב‡  ˘בלב  בעבו„‰  ‰זרעים  ס„ר  בענין  ב„‡"ח  (וכמבו‡ר 
חרי˘‰  ע"י  ‰ו‡  ‡„ם",  נ˘מ˙   '‰ "נר  ו‰˙‚לו˙  ˆמיח˙  ‰ו‡  כן  וני˜ו˘),  עי„ור  זריע‰ 

טוב‰) –

ו‡ז כרם י˘ר‡ל עו˘‰ פרי טוב בעמל נוטריו ‰מ˘ביח נחל˙ ‡בו˙י‰ם, ונוטלים חל˜ 
ב„ובבי ˘פ˙י י˘נים.

ׂ̆ם חל˜ו בחיים כ‡לו, בחיים ˘ל עבו„‰ ופועל-טוב, בחיים ˘ל נטיע‰  ו‡˘רי ‰‡י˘ ‰
לע˘ו˙  טובו˙,  במ„ו˙  ומ‡ירים  טובים  בחיים  בי˘ר‡ל,  בי˙  בנין  ˘ל  בחיים  וזריע‰, 
 '‰ ב‰יכל  ˘לחן ‰ט‰ור  ‰', ‡ל  בי˙  ל‰בי‡ם  כ‡ח„  ˘ני‰ם  ו‡˙  לרע‰ו  בין ‡י˘  ˘לום 
ˆב‡ו˙, ל‰˜˘יב ל˜ח בלימו„ים, ‡י˘ ‡י˘ ב‡˘ר יוכל כלי ˘כלו ל‰בין ול‰˘כיל, ‡˘ר 
‰בנ˙ו ז‡˙, יבי‡ ‡ור במו˘בי נפ˘ו בעבו„‰ ˘בלב ביר‡˙ ˘מים, בחיזו˜ חיב˙ ‰˙ור‰, 

‡‰ב˙ י˘ר‡ל, ובחיו˙ טוב ב˜יום מˆוו˙יו י˙'.

ל‰ו˘יט י„ עוזר˙ ל‡˘ר ˘רביט ‰‰נ‰‚‰ בי„ו
ב‚בור˙ו,  ‰˘מח  זריח˙  ימי  ‰‡ור,  ימי  ˜„ם,  ימי  זכרון  ברעיוני,  יעל‰  על‰  ב‡˘ר 
עם  ‰˜טן  ‰ז‡ל  ומוע„ים,  ח‚ים  ו‰יכלי',  ‡רמוני'  ליוב‡וויט˘   – יל„ו˙י  נוער  ז‰ר  ימי 
חנוך  ר'  בינ‰",  ו"‡מרי  ז‰ר"  "בי‡ורי  בעס˜י ‰בנ‰  ברוך ‰טרו„  ˘מו‡ל  ר'  מ˙פללים, 
ל‰ב˙  ל‰ט   ˘‡ כ‚חלי  ‰בוער  לבבו  „ם  ב„מעי   ıו‰רוח ב˙פל˙ו,  נפ˘ו  ‰˘ופך  ‰ענ„ל 
˘ל‰ב˙, ר˘ב"ı בנועם ‰˘כלו˙יו, ור' ‡ב‡ ˆ‡˘ני˜ער ב˘יח סו„ כי ‰טבע ‰ו‡ ‡ל˜ו˙, 
בימים  ‰חיים  ס„רי  וכל  ב‚וף,  ‰נ˘מ‰  ירי„˙  ˙כלי˙  ‡ל  נפ˘ם  נו˘‡ים  כ‡ח„  וכולם 
‰‰ם – ‰נ‰ נפ˘י עלי ˙˘˙וחח לר‚לי ‰‰רס ו‰˜פ‡ון ‰נור‡, ירחמנו ‰˘ם. ור˜ ‰עבו„‰ 



כ‚

לבנו˙ ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל
˘ל  בחיים  ופועל-טוב,  עבו„‰  ˘ל  בחיים  כ‡לו,  בח יים  חל˜ו  ‰˘ׂם  ‰‡י˘  "‡˘רי 
נטיע‰ וזריע‰, בחיים ˘ל בנין בי˙ בי˘ר‡ל, בחיים טובים ומ‡ירים במ„ו˙ טובו˙, 

לע˘ו˙ ˘לום בין ‡י˘ לרע‰ו – ו‡˙ ˘ני‰ם כ‡ח„ ל‰בי‡ם בי˙ ‰'"

◇ ◇ ◇

לפעול בכרם בי˙ י˘ר‡ל ב"ע˙" וב"מחר˘‰"
בפולין,  ˜טנ‰  בעיר  ˘י'  ‰˙מימים  מ‡ח„  מר  מכ˙ב  ‰עבר  ‡לול  בחו„˘  ˜בל˙י   .  .
˘‰ו‡ ‡י˘ עני ו‡ביון ‰מ˘˙כר ‡ל ˆרור נ˜וב, ומ˙‡ונן על מˆבו ‰˘פל. עני˙יו בנחמ‰ 
וב‰˙עו„„ו˙, ועם ז‰, עורר˙יו ב„בר ˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור‰ ברבים. וכעבור ‡יז‰ ˘בועו˙, 
מנינים  כ˘˘‰  ולומ„ים  פר˘"י  עם  חומ˘  לימו„  ˘ל  חבר‰  נוס„  מ‡˙ו ‡˘ר  ‰˙ב˘ר˙י 

‡י˘ בכל ˘"˜ בליל‰.

סוף  ע„ ‡ין  למעל‰  ‚ו„ל ‰נח˙-רוח ‰נע˘‰  לˆייר  יכול  ו‡יז‰ ‰ו‡ ‡˘ר  ז‰  מי ‰ו‡ 
מ˜יבוı ‚ם ˘ל ‡נ˘ים פ˘וטים בליל ˘"˜ ויו˘בים כ˘לו˘ ˘עו˙ ו˘ומעים „ברי ˙ור‰.

‡נ˘ים פ˘וטים, ‰עמלים כל ‰˘בוע בזיע˙ ‡פם. סוחרים ב˘ו˜ ‡ו סובבים בכפרים. 
ור‚לי‰ם  כבולו˙  י„י‰ם  ˘ל‚.  סער˙  וברוח  ‰נור‡  ב˜רח  פרס‡ו˙  כמ‰  בר‚לם  ‰ולכים 
נפוחו˙. ובבו‡ יום ‰˘ב˙, יום ‰מנוח‰, ‰רי כל ˘ע‰ וכל ר‚ע י˜ר‰ ‰י‡ ל‰ם ל‰˙חמם 
וב‡ים ‡חרי  נפ˘ם  ונו˙נים  מוסרים  ו‡לו  ול‰ינפ˘ –  לנוח  ˘ל‰ם,  ו‰˙בן  בכס˙ו˙ ‰˜˘ 

סעו„˙ ˘ב˙ ‰‚ורר˙ ‡˙ ‰˘ינ‰, ‡ל בי˙ ‰כנס˙ ל˘מוע פר˘˙ ˘בוע.

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ו‰רמב"ן מפר˘ (בפירו˘ו לפ' פ˜ו„י מ, ב), ˘ז‰ו ‰‰ב„ל בין ‰ˆיוויים: 

‰ˆיווי בפ' פ˜ו„י מ˙ייחס ל‰˜מ˙ ‰מ˘כן ב‡ופן ˜בוע – ˘‰י‡ ‰י˙‰ ב‡' ניסן; ו‡ילו 
ל‰˜מ˙  מ˙ייחס  ב‰ר",  ‰ר‡י˙  ‡˘ר  כמ˘פטו  ‰מ˘כן   ˙‡ "ו‰˜מו˙  בפר˘˙נו,  ‰ˆיווי 
‰מ˘כן ˘‰י˙‰ ˜ו„ם לכן, במ˘ך ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים, ˘‡ז ‰ו˜ם ‰מ˘כן ב‡ופן ‡רעי 

ו‰יו מפר˜ים ‡ו˙ו בכל יום.

[וז‰ ל˘ון ‰רמב"ן: "ביום ‰חו„˘ ‰ר‡˘ון ב‡ח„ לחו„˘ ˙˜ים ‡˙ מ˘כן ‡‰ל מוע„ 
– על „ע˙ רבו˙ינו ˘‰ו‡ יום ‰˘מיני למילו‡ים, טעם ‰כ˙וב ˘˙˜ים ‡˙ ‰מ˘כן ויעמו„ 
‰ימים  ˘בע˙  ‰˜מ˙  על  ע˙‰  לˆוו˙  ‰וˆרך  ול‡   .  . עו„  ˙˜ימו  ול‡  ˙ורי„נו  ל‡  כן, 
וכיון  ב‰ר'.  כמ˘פטו ‡˘ר ‰ר‡י˙  'ו‰˜מו˙ ‡˙ ‰מ˘כן  מ˙חיל‰  לו  כי ‡מר  ‰ר‡˘ונים, 
˘פיר˘ לו ע˙‰ כי 'ביום ‰חו„˘ ‰ר‡˘ון' ˙‰י‰ ‰˜מ˙ו לעמ„‰, ‰נ‰ י„ע כי ˘בע˙ ימי 

‰מילו‡ים יˆטרך ל‰˜ים ול‰ורי„"]. 

 ˙‡ ˙˜ים  לחו„˘  ב‡ח„  ‰ר‡˘ון  ‰חו„˘  "ביום  ‰ˆיווי  ˘ל  ‰פ˘וט  ‰פירו˘  ‡מנם, 
מ˘כן ו‚ו'" – ‰ו‡, ˘כל עי˜ר ‰˜מ˙ו ˙‰י‰ ביום ז‰, ול‡ לפני כן. ומ‰ ˘מפר˘ ‰רמב"ן 
כי ‰פירו˘ "˙˜ים" בפסו˜ ז‰ ‰ו‡ ˘‡ז "˙‰י‰ ‰˜מ˙ו לעמ„‰" – ב‡ופן ˜בוע – חי„ו˘ 

‰ו‡, ו‡ם ‰י‰ ר˘"י סובר כחי„ו˘ ז‰ ‰י‰ לו ל‡ומרו במפור˘.

‰ם  מכוונים  ‰ˆיוויים  ˘˘ני  כפ˘וטו  לפר˘  י˘  ר˘"י  ˘ל„ע˙  לומר,  נר‡‰  ומע˙‰ 
"ו‰˜מו˙ ‡˙ ‰מ˘כן  למ˘‰  (בפר˘˙נו) ‡מר ‰˜ב"‰  ˘ב˙חיל‰  ו‰יינו,  ל‡ו˙ו ‰עניין. 
ופיר˘  פ˜ו„י) ‰וסיף  כך (בפ'  ו‡חר  זו;  ˙‰י‰ ‰˜מ‰  מ˙י  לו  פיר˘  ול‡  ו‚ו'",  כמ˘פטו 

(‚ילוי מיל˙‡) ˘זמן ˜יומו ˘ל ˆיווי ז‰ י‰י‰ "בחו„˘ ‰ר‡˘ון ב‡ח„ לחו„˘". 

‚. ‡ך ל„רך זו מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡ פ˘וט‰: ‡ם ‡כן נˆטוו‰ מ˘‰ ˘‰˜מ˙ ‰מ˘כן ˙‰י‰ 
ימי  ב˘בע˙  מ˘‰ ‡˙ ‰מ˘כן  כיˆ„ ‰עמי„  לחו„˘",  ב‡ח„  "ביום ‰חו„˘ ‰ר‡˘ון  ר˜ 

‰מילו‡ים?! ו‰רי בוו„‡י ל‡ ע˘‰ מ˘‰ כן מ„ע˙ עˆמו, ח"ו! 

 '‡ לפני  ‰מ˘כן  ‰עמ„˙  על  בפירו˘  מ˘‰  נˆטוו‰  ˘ל‡  ‡מ˙  ‰ן  בז‰:  ו‰בי‡ור 
ובניו  לחנך ‡˙ ‡‰רן  ˘נˆטוו‰  מז‰   – חינוך ‰כ‰נים  על  מ‰ˆיווי  ז‡˙  למ„  ניסן, ‡ולם 
˘כן  ב˜ביעו˙,  ‰עבו„‰  ˙יע˘‰  ˘בו  במ˜ום  ל‰יו˙  ˆריך  בעבו„‰  ו‰חינוך  בעבו„˙ם, 
נˆטוו‰ מפור˘ ˘כל ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים י‰יו "‡ל פ˙ח ‡‰ל מוע„" (˙ˆו‰ כט, „. ל‰) – 

‰רי מוכח ˘ˆריך ל‰˜ים ‡˙ ‰מ˘כן. 

כלומר: ‡˙ ˆיווי "ו‰˜מו˙ ‡˙ ‰מ˘כן" ˜יים מ˘‰ לר‡˘ונ‰ ב‡' ניסן, ול‡ לפני כן. 
וז‰ ˘‰˜ים ‡˙ ‰מ˘כן בפועל בימים ˘לפני כן, ‰י‰ ז‰ פרט בחינוך ‡‰רן ובניו בלב„, 

ול‡ ˙כלי˙ לעˆמ‰.

לי  "וע˘ו  ˘נ‡מר  ‡ף  ‰מילו‡ים,  ימי  ב˘בע˙  ‰˘כינ‰  ˘ר˙‰  ˘ל‡  ‰טעם  ‚ם  וז‰ו 
מ˜„˘  יע˘ו  כ‡˘ר  ˘מי„  בז‰ ‰י‡  ו‰מ˘מעו˙  ח),  כ‰,  (פר˘˙נו  ב˙וכם"  ו˘כנ˙י  מ˜„˘ 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

י˜ויים "ו˘כנ˙י ב˙וכם". כי ז‰ ˘מ˘‰ ‰עמי„ ‡˙ ‰מ˘כן בימים ‡לו ל‡ ‰י‰ ל˘ם ˜יום 
‰ˆיווי "וע˘ו לי מ˜„˘", ‡ל‡ ר˜ ב˙ור˙ פרט בחינוך ‡‰רן ובניו, וכנ"ל. 

„. ו‰נ‰, לפי בי‡ור ז‰ – ˘‰ˆיווי "ו‰˜מו˙ ‡˙ ‰מ˘כן" ‰˙˜יים לר‡˘ונ‰ ב‡' ניסן 
(ומ‰ ˘‰י‰ מ˘‰ מעמי„ ‰מ˘כן לפני כן ‰י‰ פרט ב˜יום ˆיווי ‡חר, ו„ל‡ כ‰רמב"ן) – 

י˘ ליי˘ב פל‡ ‚„ול בעניין ז‰ ˘ל ‰˜מ˙ ‰מ˘כן. 

בפר˘˙ פ˜ו„י מספר ‰כ˙וב על ‰˜מ˙ ‰מ˘כן בפועל, ב‡' ניסן (מ, יז): "וי‰י בח„˘ 
"‰ו˜ם ‰מ˘כן"  ובפירו˘ ‰ל˘ון  לחו„˘ ‰ו˜ם ‰מ˘כן".  ב‡ח„  ב˘נ‰ ‰˘ני˙  ‰ר‡˘ון 
כוב„  מחמ˙  ‡„ם  ˘ום  ל‰˜ימו  יכול  ‰י‰  "˘ל‡  ל‚):  לט,  לפ˜ו„י  (בפירו˘ו  ר˘"י  כ˙ב   –
‡פ˘ר  ‡יך  ‰˜ב"‰:  לפני  מ˘‰  ‡מר  ‰עמי„ו.  ומ˘‰  לז˜פן,  ב‡„ם  כח  ˘‡ין  ‰˜ר˘ים, 
מ‡ליו.  ו˜ם  נז˜ף  ו‰ו‡  כמ˜ימו,  נר‡‰  בי„ך  עסו˜ ‡˙‰  לו:  ‡„ם; ‡מר  י„י  על  ‰˜מ˙ו 

וז‰ו ˘נ‡מר '‰ו˜ם ‰מ˘כן' – ‰ו˜ם מ‡ליו".

˘‡ם ‡„ם  מ˙מי‰,  "‰„בר  מפר˘ים):  בעו„  וע„"ז  ˘ם.  ר˘"י  (על  ב˘„‰"  ב"ב‡ר  ו‰˜˘‰ 
‡ח„ ל‡ ‰י‰ יכול ל‰˜ימו מ˘ום כוב„ ‰˜ר˘ים – ‰רי ‰יו ˘ם כמ‰ ‡נ˘ים, ו‰יו יכולין 
ל‰˜ימו בין כולם ‡ו מ˜ˆ˙ם . . ו‰˙ימ‰ מ‰מפר˘ים ˘ל‡ ‰ר‚י˘ו בז‰ כלום" (ומיי˘ב 

ב„וח˜, עיי"˘). 

כלומר: מ‰ פ˘ר „ברי ר˘"י ˘"˘ום ‡„ם" ל‡ ‰י‰ יכול ל‰עמי„ ‰מ˘כן מחמ˙ כוב„ 
על-י„י ‡„ם ‡ח„? ‰רי ‰י‰  ל‰יו˙  ˘‰˜מ˙ ‰מ˘כן ˆריכ‰  לי‰  ˙י˙י  מ‰יכי   – ‰˜ר˘ים 
‡פ˘ר לˆרף כמ‰ ‡נ˘ים ˘י˜ימו ביח„! וכמו ˘נו‰‚ים בכ‚ון „‡, כ‡˘ר רוˆים ל‰˜ים 

בנין ב‡בנים ‚„ולו˙ וכו', ˘עו˘ים ז‡˙ בˆירוף ˘ל כמ‰ ‡נ˘ים יח„יו. 

ב"‡ח„  ‰˙ח„˘  מ‰  ועו„):  ˘ם.  פ˜ו„י  בפ'  ר˘"י  על  חמ„‰"  ("כלי  במפר˘ים  ˙מ‰ו  ועו„ 
כו'?  ‡„ם  בכח  ל‰˜ימו  ‡פ˘ר  ‰י‰  ˘ל‡  מ˘ום  ‰מ˘כן"  "‰ו˜ם  בו  ˘נ‡מר  לחו„˘", 
ו‡ם  יום!  בכל  ‰מ˘כן   ˙‡ ‰עמי„ו  ‰מילו‡ים,  ימי  ˘בע˙  במ˘ך  כן,  לפני  כבר  ‰רי   –

‰ˆליחו ל‰˜ים ‡˙ ‰מ˘כן במ˘ך ימים ‡לו – מ„וע „וו˜‡ ע˙‰ ל‡ ‰ˆליחו?!

מ˙ורˆו˙ ‡ח˙  (˘בסעיף „)  ˘˘˙י ‰˜ו˘יו˙  ליי˘ב,  י˘   – לעיל  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  ולפי   .‰
בחבר˙‰: 

ב˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים, ‡כן ‰ˆליחו ל‰עמי„ ‡˙ ‰מ˘כן – על י„י כמ‰ ‡נ˘ים ביח„. 
כי מכיון ˘בימים ‡לו ע„יין ל‡ ב‡ו ל˜יים ‡˙ ‰ˆיווי "ו‰˜מו˙ ‡˙ ‰מ˘כן", ול‡ ‰ועמ„ 
יעמי„ו  ב„יו˜  לנו ‡יך  ל‡ ‡יכפ˙  ובניו – ‰רי  לחנך ‡˙ ‡‰רן  ˘יוכלו  כ„י  ‰מ˘כן ‡ל‡ 

‡ו˙ו, ו˘פיר ‰י‰ ‡פ˘ר ל‰˜ימו ב‰˘˙˙פו˙ ˘ל כמ‰ וכמ‰ יח„יו. 

 ˙‡ "ו‰˜מו˙  ‰ˆיווי   ˙‡ ל˜יים  ב‡ים  ˘בו  ‰זמן  לחו„˘",  "‡ח„  כ˘‰‚יע  ‡מנם 
‰מ˘כן", "˙˜ים ‡˙ מ˘כן ‡‰ל מוע„" – בˆיווי ז‰ י˘נם כמ‰ וכמ‰ פרטים, ו‡ח„ מ‰ם 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

חסרונו˙   ˙‡ יר‡ו  ‰˘מ‡לי˙  ובעין  ‰זול˙  ˘ל  מעלו˙יו   ˙‡ יר‡ו  ‰ימני˙  ˘בעין  בכ„י 
עˆמו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ „', עמ' ˜ˆב – ˙ר‚ום)

ללמו„ מ‰מעלו˙ ול‡ מ‰חסרון
. . בו„‡י י„וע‰ לו ‰ור‡˙ חז"ל, ל‰ביט על כ‡ו"‡ מבני י˘ר‡ל בעין יפ‰ „ו˜‡, וי„וע 
‰בע˘"ט,  ˙ור˙  בז‰  ‚"כ  [עיין  ‡„ם"  מכל  ‰לומ„  חכם  "‡יז‰ו  ‰מ˘נ‰  „ין  פס˜  ‚"כ 
פ˘יט‡  ו‰רי  ˘„"מ],  עמו„  בסופו  במילו‡ים  מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  זכרונו˙  בספר  נ„פס‰ 
„בר  ˜‡י  עלי‰ם  ‚ם  ז‰  ובכל  בולטים,  ‚ם  חסרונו˙  י˘נם  ‡„ם  בני  וכמ‰  בכמ‰  ‡˘ר 
‰מ˘נ‰, ‡ל‡ ˘‰כוונ‰ ללמו„ מ‰מעלו˙ ˘ב‰ם ול‡ מ‰חסרון, ‡פילו כ˘‰חסרון בולט.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"ט, עמ' ˜ˆ‚-„)

 יל„ים ‰מוˆ‡ים חסרונו˙ ‡ˆל ‰ורי‰ם
נ˙˜בל מכ˙ב‰ מיום ב' נˆבים, 

ם ‡ינו כ„בעי, ‡בל י˘ ל‰˙בונן בˆער ‚י„ול בנים  ו‰נ‰ ‡ם ‡פילו מוˆ‡ים ˘ייחס ‰‡≈
ביו˙ר  נ˜ל  ו‡ז   – וכו'  וחנוך  וטיפול  ולי„‰  ‰‰ריון  מימי   – ם  ל‰‡≈ ובפרט  ל‰ורים  ˘י˘ 
לבנים לעבור על מ„ו˙י‰ם ול‰בלי‚ על ר‚˘ו˙י‰ם ל‚בי ‰חסרונו˙ ˘מוˆ‡ים ב‰ורי‰ם, 

‡ם ‡פילו חסרונו˙ ‰ם, ועל-‡ח˙-כמ‰-וכמ‰ ‡ם ‰ם מ„ומים ‡ו מו‚זמים. 

‡בל ב˘ים לב ˘ל‡ ˙מי„ יכול ‰מוח ל‰יו˙ ˘ליט על ‰לב, ‰נ‰ ‰עˆ‰ ‰יעוˆ‰ ‰י‡ 
˘רוב ‰זמן ˘מבלים יח„ עם ‰‰ורים י‰יו ˘ם ‚ם זרים, ‡˘ר על פי רוב ‰נ‰ בחבר˙ זרים 

נמנעים מל‰כנס בסכסוכים וממיל‡ מ˙ר‚לים ביחסים ˘ל ˘לום  ‡‰ב‰ ורעו˙. 

ומ‰ ˘כו˙ב˙ ˘מˆב ‰יר‡˙ ˘מים ˘ל ‡מ‰ ל˜וי ˜ˆ˙, ‰נ‰ ‡ין ז‰ ˘ייך ל‰ענין, כי 
ר˜  זו ‰„רך, ‡ל‡  ל‡  לטוב, ‡בל  בז‰  ל‰˘פיע  ˘‡פ˘ר  כמ‰  ע„  ל‰˘˙„ל  ˘ˆריך  ‰‚ם 

ב„רכי נועם. 
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ ט', עמ' ˘כ ו‡ילך)

‡ין לחפ˘ ולחטט ‡חרי חסרונו˙
ולחטט  לחפ˘  ‡ין  ולכן  בעולם,  ˘לימו˙  ˘‡ין  ˘‰י‡,  כמו  ‰מˆי‡ו˙   ˙‡ ל‰כיר  י˘ 
‡חרי חסרונו˙ ˘ל ‡לו ˘ב‡ים עמ‰ם ב‰כירו˙ [בנו‚ע ל˘י„וך], ובפרט ב‰בי‡ בח˘בון 
ומ˘ימים  י˘ר‡ל  בני  על  יפ‰  בעין  וכ˘מס˙כלים  ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙  ˘‚ם ‰מחפ˘ ‡ינו 
לב ל‰עי˜ר (מ„ו˙ טובו˙, ‰נ‰‚‰ ב„רך ‰י˘ר‰ ‰י‡ „רך ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ וכו') ‡זי ב„רך 

ממיל‡ רו‡ים ˘בטפל „טפל ‡ין ˆריך ל˙פוס מ˜ום יו˙ר מערכו...
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"ט עמ' ס‚)



כ‡

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

בחיי ‰יום יום

 למ‰ נוע„‰ ‰עין ‰ימני˙?
"ו‡ם נˆטוינו ‡ז‰ר‰ חמור‰: "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך", על-‡ח˙-כמ‰-וכמ‰ ˘‡יסור 

"ֈמור מן ‰˙ור‰, לחפ˘ חסרונו˙ על בן י˘ר‡ל חבירו‚

◇ ◇ ◇

‡יסור ‚מור מן ‰˙ור‰ לחפ˘ חסרונו˙
ח"ו  מחלו˜˙  ˘ל  ענין  מכל  ˘י'  וחבריו  ˘בורח ‰ו‡  חז˜‰  ˙˜ו˙י   .  . למכ˙בו  במענ‰ 
ול„בר ל˘ון ‰רע על מי ˘‰ו‡, ומ˘פיע ‚ם על ‡חרים ˘ל‡ יכנסו לכל ענין ˘ל מחלו˜˙, 
וכל ‡ח„ ו‡ח„ יעסו˜ בלימו„ ˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙ ככל ‰מוטל עליו וי˘˙„ל ל‰וסיף בז‰. 

˘‡יסור  על-‡ח˙-כמ‰-וכמ‰  כמוך",  לרעך  "ו‡‰ב˙  חמור‰:  ‡ז‰ר‰  נˆטוינו  ו‡ם 
‚מור מן ‰˙ור‰, לחפ˘ חסרונו˙ על בן י˘ר‡ל חבירו...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ"ב, עמ' י„)

עין ימני˙ ועין ˘מ‡לי˙ 
ל‰פיı ‡˙ ‡ור  לסייע  עˆמו,  על  ˘ל˜ח  ‚„לו˙ ‰מˆו‰  ˘וב ‡ו„ו˙  לחזור  מיו˙ר   .  .
י‰י'  ˘‰כל  ו‰עי˜ר  וטוב‰,  בבי˙ו ‡ור‰  ל‰כניס  ו„‡י ˆינור  י‰י‰  ˘ז‰  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, 

ב˘מח‰ וטוב לבב, ו˘יר‡ו ‰כל בעין טוב‰.

פעם ‡˙ ‡ביו [‡„מו"ר  ˘‡ל  יל„ ˜טן  ˘כ‡˘ר ‰י'  סיפר,  מו"ח ‡„מו"ר  ˘כ"˜  וכפי 
מו‰ר˘"ב], מ„וע ‰˜ב"‰ נ˙ן ל‡„ם פ‰ ו‡ף ‡ח„ – ו˘˙י עיניים? ‡ביו ענ‰ לו ‡ז, ˘ז‰ו 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

יכול  ר˘"י "˘ל‡ ‰י‰  ˘‡ומר  וז‰ו  יחי„.  י„י  על  ל‰יע˘ו˙  ˘‰˜מ˙ ‰מ˘כן ˆריכ‰  ‰ו‡ 
ל‰˜ימו ˘ום ‡„ם מחמ˙ כוב„ ‰˜ר˘ים" – "˘ום ‡„ם" יחי„י ל‡ יכול ‰י‰ ל‰עמי„ ‡˙ 

‰˜ר˘ים לב„ו. 

וי˘ לומר, ˘‰מ˜ור לז‰ ˘‰˜מ˙ ‰מ˘כן ‰יי˙‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ על י„י יחי„ „וו˜‡, ‰י‡ 
˘נ‡מר  ב‰ר",  ‰ר‡י˙  ‡˘ר  כמ˘פטו  ‰מ˘כן   ˙‡ "ו‰˜מו˙   – בפר˘˙נו  ‰ˆיווי  בל˘ון 
כ‡ן "ו‰˜מו˙" בל˘ון יחי„ ומ„‚י˘ "‡˘ר ‰ר‡י˙ ב‰ר", ˘ר‡יי‰ זו ‰יי˙‰ למ˘‰ רבנו 

לב„ו (ול‡ ב‰˘˙˙פו˙ ˘ל ‡חרים). 

˘‰˜ב"‰  ס„ר ‰˜מ˙ו" –  ול‰ר‡ו˙ך  ללמ„ך  ע˙י„  ר˘"י: "˘‡ני  ל˘ון  וז‰ו ‚ם „יו˜ 
יר‡‰ למ˘‰ כיˆ„ ‰ו‡ בעˆמו כביכול מ˜ים ‡˙ ‰מ˘כן לב„ו, ומז‰ ילמ„ מ˘‰ ˘‰˜מ˙ 

‰מ˘כן ˆריכ‰ ל‰יו˙ על י„י ‡„ם ‡ח„ ˘י˜ים ‡ו˙ו ‚ם ‰ו‡ לב„ו. ו„ו"˜. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

‰פרוכ˙ – מחיˆ‰ ‡ו מסך?
וע˘י˙ פרוכ˙ ‚ו'
פרוכ˙ – ל˘ון מחיˆ‰ ‰ו‡ ובל˘ון חכמים פר‚ו„ „בר 

‰מב„יל בין ‰מלך ובין ‰עם
(כו, ל‡. ר˘"י)

לכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, מ‡י ˜מ"ל ר˘"י בפירו˘ו 
בכ˙וב  מפור˘  ‰רי  ‰ו‡",  "מחיˆ‰   – ˘"פרוכ˙" 
ובין  ‰˜ו„˘  בין  לכם  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  ‚ופ‡ 

˜ו„˘ ‰˜„˘ים" (פר˘˙נו כו, ל‚)?

וי˘ לומר בז‰:

ל˘ונו˙:  כמ‰  בכ˙ובים  מˆינו  ‰פרוכ˙  בענין 
„בפר˘˙נו נ‡מר כנ"ל "ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם בין 
בפ'  ז‰  ל‡חרי  ובין ‰˜ו„˘ ‰˜„˘ים". ‡ך  ‰˜ו„˘ 
˘ם  "ו˘מ˙  נ‡מר  ‰מ˘כן,  ‰˜מ˙  בˆיווי  פ˜ו„י, 
‰פרוכ˙"   ˙‡ ‰‡רון  על  וסכו˙  ‰ע„ו˙,  ‡רון   ˙‡
בע˘יי˙ ‰מ˘כן "וי˘ם ‡˙  נ‡מר  וכן  מ, ‚),  (פ˜ו„י 

פרוכ˙ ‰מסך ויסך על ‡רון ‰ע„ו˙" (˘ם מ, כ‡).

ענינים  ˘ני  ˘י˘נם  מל˘ונו˙ ‰כ˙ובים  ומ˘מע 
ו˜ו„˘  ‰˜ו„˘  בין  מב„ל˙  מחיˆ‰   .‡ ב‰פרוכ˙: 

‰˜„˘ים. ב. מסך וכיסוי ל‡רון.

ר˘"י  ˘מ˘מיענו  מ‰  „ז‰ו  לומר,  י˘  ועפ"ז 
˘ני  ב"פרוכ˙"  ˘י˘  ˙ימ‡  „ל‡  כ‡ן,  בפירו˘ו 
עניינים – ל‰ב„יל בין ‰˜ו„˘ ו˜ו‰"˜ ומסך ל‡רון 
‰ו‡  ‰"פרוכ˙"  עניין  ועי˜ר  ‰"חפˆ‡"  ‡ל‡   –
˘‰י‡ "מחיˆ‰". „כן ‰ו‡ פירו˘ ˙יב˙ "פרוכ˙" – 
"ל˘ון מחיˆ‰ ‰ו‡". וז‰ ˘מˆינו בכ˙וב ˘‰פרוכ˙ 
‚ם  פועל˙  כי ‰פרוכ˙  על ‰‡רון ‰ו‡  ‰י‡ "מסך" 
ענין נוסף, ˘‰י‡ מסך על ‰‡רון [ול‰עיר מפירו˘ 
˘פיר˘  על ‰‡רון ‡˙ ‰פרוכ˙"  "וסכו˙  על  ר˘"י 

"ל˘ון ‰‚נ‰, ˘‰רי מחיˆ‰ ‰י˙‰"].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 140 ‰ע' 39)

‰‡ם "מנור‰" כולל 
‚ם ‡˙ "נרו˙י'"?

וע˘י˙ ‡˙ נרו˙י‰ ˘בע‰
(כ‰, לז)

‰˙נ‡ים:  נחל˜ו  ‰מנור‰  נרו˙  ע˘יי˙  ב‡ופן 
י"‡ ˘‰נרו˙ ‰יו חל˜ ו"מ˜˘‰" ‡ח˙ עם ‰מנור‰, 
וי"‡ ˘‰נרו˙ ל‡ ‰יו מ‚וף ‰מנור‰, ולפני ‰„ל˜˙ 
‰מנור‰  ˜ני  על  ‰נרו˙   ˙‡ ˘מים  ‰יו  ‰מנור‰ 

(מנחו˙ פח, ב. ועו„).

˘יט˙ו  מפר˘  ‡ינו  ‰˙ור‰  על  בר˘"י  ו‰נ‰, 
ר˘"י  ˘כ‡˘ר ‡ין  פעמים,  כמ‰  נ˙ב‡ר  וכבר  בז‰. 
מפר˘ „בר מסוים ול‡ מˆינו רמז לפירו˘ „בר ז‰ 
ז‰  „בר  ‡ין  ˘ל˘יט˙ו  מפני  ז‰  ‰רי  ‡חר,  במ˜ום 
מפ˘טו˙ ‰כ˙ובים  פ˘וט  ו‰ו‡  כלל,  פירו˘  „ור˘ 

(ר‡‰ "כללי ר˘"י" (˜‰"˙, ˙˘נ"‡) עמ' 72, ו˘"נ).

ר˘"י,  ל˘יט˙  בנ„ו"„  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
חל˜  ˘ל‡ ‰יו ‰נרו˙  מ˘מע  ˘מפ˘טו˙ ‰כ˙ובים 

‡ח„ מ‰מנור‰:

בכ˙וב  ב‡  ‰מנור‰  נרו˙  ע˘יי˙  על  ‰ˆיווי   .‡
ע˘יי˙ ‰מנור‰,  „יני  פרטי  כל  נפרטו  ˘כבר  ‡חרי 
ˆריכים  ‡לו  כל  ו‡˘ר  ו˜ני‰,  פרחי‰  כפ˙ורי‰, 
בכ˙וב  נ‡מר  ז‰  ‡חרי  ור˜  ‡ח˙",  "מ˜˘‰  ל‰יו˙ 
בכלל  ‡ינם  ˘‰נרו˙  מ˘מע  נרו˙י'".   ˙‡ "וע˘י˙ 
ל"מל˜חי'  ב„ומ‰  ‰ם  ו‰רי  ‡ח˙",  ‰"מ˜˘‰ 
ז‰.  ˘ל‡חרי  בפסו˜  בכ˙וב  ˘נ‡מרו  ומח˙ו˙י'" 
בפני  כלים  ‡ל‡  ‰מנור‰  מ‚וף  ‡ינם  ‰ם  ˘‚ם 

עˆמם.

על  בכ˙וב  מסופר  כ‡˘ר  פ˜ו„י,  בפר˘˙  ב. 
‰מנור‰   ˙‡" נ‡מר  מ˘‰  ‡ל  ‰מנור‰  ‰ב‡˙ 
˘פירט  מז‰  לז).  (לט,  ‚ו'"  נרו˙י‰   ˙‡ ‰ט‰ור‰ 
חל˜  ˘‡ינם  מוכח  עˆמם,  בפני  נרו˙י‰  ‰כ˙וב ‡˙ 

מ‰מנור‰. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 322 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

כי  זב"ז,  ˙לויו˙  ‰מנויו˙  ‰˜„ו˘ו˙  „כל 
מיל˙‡ „פ˘יט‡ ‰י‡ (ועכ"פ  ל‡ו  לכ‡ור‰ 

בנו‚ע לכל ‰˜„ו˘ו˙)23.

נחי˙  ל‡  „בז‰ר  לומר,  נר‡‰  ולכן 
ל‚„ר  ול‡  ˜„ו˘ו˙",  ל‰"(ע˘ר)  כלל 
נזכר  ל‡  (˘לכן  ‡לו  ˘במ˜ומו˙  ‰˜„ו˘‰ 
לעˆם  כ"‡  ˜„ו˘24‰)  ל˘ון  בכלל  ˘ם 
ו‰ר  „ירו˘לים  ‡לו,  „מ˜ומו˙  ‰חפˆ‡ 
בפ"ע (מלב„  ו˘ם  חלו˙  ועזרו˙ ‰וי  ‰בי˙ 
בז‰ר  נ‡מר  ובז‰  ˘ב‰ם),  ‰˜„ו˘‰  ענין 
ו‰ר  ‰בי˙  ל‰ר  ‡סחר‡   .  . „"ירו˘לם 
‰בי˙ ‡סחר לעזרו˙ „י˘ר‡ל כו'", כלומר, 
‡ינו  ‡לו  „מ˜ומו˙  ו‰˙לו˙  „‰˘ייכו˙ 
ב˘מם  ‡ל‡  ˘ב‰ם,  ‰˜„ו˘‰  בענין  (ר˜) 
‰ר  ˘ם  „חלו˙  ונמˆ‡,  ‰מיוח„25.  ו‚„רם 
„י˘ר‡ל",  „"עזרו˙  בחפˆ‡  ˙לוי'  ‰בי˙ 

וכן ב˘‡ר ‰מ˜ומו˙ „˜‡ ח˘יב. 

ל˘כ˙  „ח˘יב   ‡‰ ˘פיר  ‡˙י  ו‰˘˙‡ 
חלו˙  ‰רי  ‰ז‰ר  ל˘יט˙  כי  ומזבח,  ‰‚זי˙ 

„‚ם   (‡ ס‡,  (זבחים  ˜„˘ים  ˙ו„"‰  ור‡‰   (23
˜יים  ˘כינ‰  מחנ‰  ˜רוי  „"‡ין  מוע„  ‡ו‰ל  כ˘נסע 
לענין  ביוˆ‡",  מיפסלי   ˜"˜ ו˘‡ר  ‰פנים  ולחם 
מוע„  ‡‰ל  ˘נסע)  (‡ע"פ  לוי  ומחנ‰  י˘ר‡ל  מחנ‰ 
(‡˙"ל  בעזר‰  פריˆים  ב‰  כ˘ב‡ו  ל‡י„ך,  וכן  ‰ו‡. 
˙ור‰  מכ˙בי  ר‡‰   – ב‰יכל‚   ˜"˜ „)וחללו‰ ‡וכלין 
ועו„  י).  יח,  ˜רח  ע‰"˙  בˆפע"נ  (נע˙˜  ו  מכ˙ב 
וב‰ערו˙  ו‡ילך   253 ע'  חכ"‡  ל˜ו"˘  ור‡‰  כיו"ב. 

˘ם. 

24) מ˘‡"כ בז‰ר ל‰לן ˘ם (˜ע‡, ‡). ו˘ם לי˙‡ 
˘ם  ‰חמ‰  מ‡ור  ול‰עיר  ˘ינויים.  ועו„  ‰בי˙,  ‰ר 

„"‰ ‡רı פרט. ו‡כ"מ.

 ‰"‰ פ"‡  ˘ם  ברמב"ם  מ„ובר  בז‰  ולכ‡ור‰   (25
מ˘מע  וכן  ˘ב‰ם).  ˜„ו˘ו˙  וחלו˜י  ב„ין  (ול‡ 

ב˜רי˙ ספר על ‰רמב"ם ˘ם. ע"˘.

ח,  מנחות  א.  סג,  זבחים  י.  יח,  קרח  ספרי  ראה  ג) 

סע"ב.

˘ם עזרו˙ ˙לוי ב‚„ר ל˘כ˙ ‰‚זי˙ "„˙מן 
ז‰  ˘‡ין  („מ˘מע  י˙בין"  ‚„ול‰  סנ‰„רי 
‰‚זי˙,  „ל˘כ˙  מ˜ומ‰  על  סימן  נ˙ינ˙ 
טעם,  נ˙ינ˙  ˘זו‰י  ‡ל‡  לי,  למ‰  וסימנ‡ 
ל˘כ˙  מ˜ום  ב˙ור˙  „ינ‰  לחלו˙  נו‚ע 
וחלו˙  בו),  ו˙לויים  סחרין  ‰‚זי˙, „עזרו˙ 
„מזבח  בחפˆ‡  ˙לוי'  ‰‚זי˙  ל˘כ˙  ˘ם 
(וב„ין ז‰ ל‡ נו‚ע ‰מ˜ום „"עזר˙ כ‰נים" 
כ"‡ ‚„ר מזבח, וכמרז"ל (ירו˘למי מכו˙ פ"ב 
‰"ו26) ˘מ˜ום ‰סנ‰„רין "‡ˆל ‰מזבח"27). 

ועפ"ז מובן ‰יטב ‰‰מ˘ך ב„ברי ‰ז‰ר: 
‰˙חל˙ ‰ענין ‰י‡ "כ„ בר‡ ˜וב"‰ עלמ‡ 
י˘וב‡  כל  „‡סחר  „‡ו˜ינוס  לימ‡  ‡˘ר‡ 
כל‡  ‡ומין  ˘בעין  „כל  וי˘וב‡  „עלמ‡ 
ב‡מˆעי˙‡ „כל  וירו˘לם  לירו˘לם  ‡סחר 
י˘וב‡ ˘רי‡", ו‰רי ‡ו˜יינוס ויי˘וב‡ „ע' 
‡ומו˙ לי˙ ב‰ון ‚„ר "˜„ו˘‰", ‡ל‡ ˘‡ין 
חלו˙  בעˆם  כ"‡  בחלו˙ ˜„ו˘‰,  ‰מ„ובר 
‰˜ב"‰,  ˘ל  בבריי˙ו  ‡לו  מ˜ומו˙  ענין 
(ירו˘לים)  "ו‰י‡  ב‰‰מ˘ך  ‰ו‡  וע„"ז 
‡סחר‡ ל‰ר ‰בי˙" וכן בכל חל˜י ‰מ˜„˘ 
˘‡ין  וכיו"ב,  ‰˘ני  לחל˜  "‡סחר"  „כ"‡ 
כ"‡  ˘בו  ‰נוספ˙  ˜„ו˘‰  ב„ין  ‰מ„ובר 

בעˆם ‰חפˆ‡ ˘לו28, וכנ"ל.

פר˘"י  י„.  כ‡,  מ˘פטים  י˙רו.  ס"פ  מכיל˙‡   (26
ר"פ מ˘פטים.

27) וכ‡˘ר ‰סנ‰„רין ‚לו ממ˜ומם בל˘כ˙ ‰‚זי˙ 
(וב˙ו„"‰  סע"ב  ח,  ע"ז   – נפ˘ו˙  „יני  ל„ון   ‡"‡
 – ‰י"‡  פי"‡  סנ‰„רין  ‰ל'  רמב"ם  ו˘"נ.  מלמ„). 
˜נ‚)  מ"ע  לס‰מ"ˆ  (ב‰˘‚ו˙יו  ‰רמב"ן  ול„ע˙  י‚. 
‰˙לויין  נפ˘ו˙)  „יני  ר˜  (ול‡  ‰„ינין  כל  "בטלו 

בב"„ ‰‚„ול".

‰בחיר‰,  ענין  ל‚„ר  ˘ייך  ˘ז‰  י"ל  ו‡ולי   (28
(מלב„  ובמ˜„˘  בירו˘לים  יבחר"  ‡˘ר  "‰מ˜ום 
ענין ‰˜„ו˘‰ ˘ב‰ם), ˘‰בחיר‰ ‰י‡ בב"‡ וב˘וו‰ 
בכל ‰מ˜ומו˙ ˘במ˜„˘ ˘ח˘יב בז‰ר ˘ם. ועˆ"ע.
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‰˙ח˙ונ‰  ‰˜„ו˘‰   – ל‰יפך  וכן  ממנ‰; 
‰כנ‰  כעין  ‰יו˙ו  מ‚„ר  ‰מ˜ום  על  חל‰ 

ל˜„ו˘‰ ˘למעל‰ ממנ16‰.

˙לוי'  ירו˘לים  ˜„ו˘˙  ול„ו‚מ‡: 
‰בי˙  ‰ר  ו˜„ו˘˙  ‰בי˙  ‰ר  ב˜„ו˘˙17 
„י˘ר‡ל,  עזרו˙  ב˜„ו˘˙  ו)˙לוי'  (טפל‰ 
וע„"ז ˜„ו˘˙ ‡ולם ˙לוי' ב˜„ו˘˙ ‰‰יכל 
˘למעל‰ ממנ‰ ו‰יכל ב˜„‰"˜18. ונפ˜"מ, 
(˜„ו˘˙  יו˙ר  ‰נעלי˙  ‰˜„ו˘‰  כ˘בטל‰ 
ממיל‡ ‰˜„ו˘19‰  בטל‰   – ל„ו‚מ‡)  ‰יכל 

˘למט‰ ממנ‰ (‡ולם) וכיו"ב. 

‰˘"ס  בין  ‰‰פר˘  יסו„  „ז‰ו  ונר‡‰ 
ו‰ז‰ר: 

‡ח˙  כל  ‡ו„ו˙  מ„ובר  במ˘נ‰ 
מו„‚˘  ולכן  בפ"ע,  כענין  מ‰˜„ו˘ו˙ 
˘כ"‡  ‰‚בר‡,  ל‚בי  ‰נפ˜"מ  בעי˜ר 
„ינים  ל‚בי  ˘לפני'  מזו  ˘ונ‰  מ‰˜„ו˘ו˙ 
ל‰„‚י˘  כוונ˙ו  בז‰ר  מ˘‡"כ  מסויימים; 
בזו,  זו  ‰˜„ו˘ו˙  ˘ל  ו‰˙לו˙  ‰˜˘ר   ˙‡
 ˙‡ מ˜פ˙  ‡ח˙  כיˆ„  בעי˜ר  מ„‚י˘  ולכן 

˘ל‡חרי' ומו˜פ˙ מזו ˘לפני'. 

בז‰ר  „ח˘יב   ‡‰ ˘פיר  ‡˙י  ז‰  ולפי 

ר˜  נו‚ע  ז‰  ‡ופנים:  בכמ‰  בז‰  ˘י"ל  ‡ל‡   (16
לחול  ‰חמור‰  ל‰˜„ו˘‰  „‡‡"פ  ‰˜„ו˘‰  ב˙חל˙ 
בלי ˜„ו˘‰ ˜ל‰ (˘לפני') – וע„"ז י"ל ל‡י„ך – ‡ו 
˘ז‰  ‡ו  ‰˜„ו˘ו˙,  ˘חלו  ל‡חר  ‚ם  זב"ז  ˘˙לויים 
ל˜מן  ור‡‰  ˘בכ"‡.  ‰˜„ו˘‰  ל˘לימו˙  ר˜  נו‚ע 

בפנים. ו‡כ"מ.

˙ימ‡  "(ז‰ו  ב  ס,  זבחים  מ‡י  ˙ו„"‰  ר‡‰   (17
לומר „‰‡) ירו˘לים ל‡ נ˙˜„˘‰ ‡ל‡ ב˘ביל ‰בי˙ 
ירו˘לים  ו˜„ו˘˙  ˙בטל  ‰בי˙  ˘˜„ו˘˙  י˙כן  ו‡יך 

˜יימ‡". ור‡‰ ˘ם ב˙וס' לפנ"ז.

18) עיין רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ פ"‡ ‰"‰.

19) ‡ו עכ"פ ˘לימו˙ ‰˜„ו˘‰, כנ"ל ‰ער‰ 16.

ו‰ר ‰בי˙  ל‰ר ‰בי˙  . ‡סחר‡   . "ירו˘לם 
ח˘יב  ול‡  „י˘ר‡ל",  לעזרו˙  ‡סחר 
חיל  כי ˜„ו˘˙  נ˘ים –  ועזר˙  חיל  ˜„ו˘˙ 
ועזר˙ נ˘ים ‡ינן מ˘נו˙ ב˜„ו˘‰ ˘למט‰ 
מ‰ן – ו‡ינן "מוסיפו˙" ב˜„ו˘‰ ˘למעל‰ 

מ‰ן; 

ועזרו˙  ‰בי˙  ‰ר  ירו˘לים,  מ˘‡"כ 
מחנו˙   '‚ ˜„ו˘˙  ב‚„ר  ˘‰ם  כו'  „י˘ר‡ל 
כמחנ‰  ‰בי˙  ‰ר  ע„  ירו˘לים  "מפ˙ח 
‰עזר‰  פ˙ח  ע„  ‰בי˙  ‰ר  ומפ˙ח  י˘ר‡ל 
ולפנים  ‰עזר‰  ומפ˙ח  לוי'  כמחנ‰  כו' 
‰י"‡  פ"ז  ˘ם  ‰רמב"ם  (ל'  ˘כינ‰"  מחנ‰ 
מחנ‰  „˜„ו˘˙  ˘ם)20),  כלים  (פי‰מ"˘ 

ו˜„ו˘˙  לוי'  מחנ‰  ב˜„ו˘˙  ˙לוי'  י˘ר‡ל 
˘כינ‰.  מחנ‰  ב˜„ו˘˙  ˙לוי'  לוי'  מחנ‰ 
‡ולם  ˜„ו˘˙  ‰ז‰ר)  (ל„ע˙  ˙לי‡  וע„"ז 
‰יכל  ב˜„ו˘˙  ‚ופ‡)21  ˘כינ‰  (˘במחנ‰ 

ו˜„ו˘˙ ‰יכל ב˜„ו˘˙ ˜„‰"˜22. 

 ד 

‡מנם ‡י מ˘ום ‰‡, „‰ז‰ר ˜‡י בחלו˙ 
ח˘יב  ‡מ‡י  נ˙יי˘ב  ל‡  ע„יין  ‰˜„ו˘‰, 
חלו˜ו˙  ˘‡ינם  ו"מזבח"  ‰‚זי˙"  "ל˘כ˙ 

בפ"ע ב‰(ע˘ר) ˜„ו˘ו˙. 

‰ז‰ר  ˘כוונ˙  לפר˘   ‰˘˜  ˙ˆ˜ ו‚ם 

ו‰חיל  מ˙וספ˙‡):  בפי‰"מ  (וע„"ז  ומסיים   (20
ו‰ו‡   – עולמים.  בבי˙  י˙יר‰  מעל‰  ‰נ˘ים  ועזר˙ 
מזבחים ˜טז, ב. (ו˘"נ). ספרי נ˘‡ ‰, ‚. ור‡‰ ספרי 

זוט‡ ובמ„ב"ר ˘ם.

21) ר‡‰ ‡לי' רב‰ כלים ˘ם מ"ט.

נ˜ר‡ין  ו˘ל˘˙ן   :‰"‰ פ"‡  ˘ם  רמב"ם  ר‡‰   (22
‰יכל.

י

יינה של תורהיינה של תורה

נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙ ˘בכל ‡ח„ מי˘ר‡ל
יב‡ר מ‰ ˘כל ‡י˘ מי˘ר‡ל י˘ לו ‰כוח לבנו˙ מ˘כן ל‰˜ב"‰, ˘‰ו‡ מ‡חר ˘כל 
י‰ו„י נעל‰ ‰ו‡ במ‡ו„, מˆ„ ‰˙˜˘רו˙ו עם ‰˜ב"‰ ב˜˘ר ˘‡"‡ לנ˙˜, ו‡פי' ‡ם 

נר‡‰ ˘י˘ לו כוונו˙ "˘ל‡ ל˘מ‰" ‰רי ‰פנימיו˙ ˘בז‰ ‰ו‡ "ל˘מ‰"

ע˘יי˙ ‰מ˘כן ‡ינ‰ ע"י יחי„י ס‚ול‰
בפר˘˙נו מ„ובר ב‡ריכו˙ ‡ו„ו˙ ‰ˆיווי על ע˘יי˙ ‰מ˘כן וכליו. ו‰נ‰, עניין ‰מ˘כן 
בעˆם ˜יומו מ‰וו‰ „בר חי„ו˘ עˆום, מ‰ ˘‰˜ב"‰ מ˘ר‰ ˘כינ˙ו בבי˙ ‚˘מי ˘נע˘‰ 
מ‚)  כט,  (˙ˆו‰  וכמ"˘  י˘ר‡ל,  לבני  ‰˜ב"‰  ‰˙‚לו˙  ‰י‡  י„ו  ו˘על  ‚˘מיים,  מ„ברים 
בבי˙  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  ˘˙‰י'  ז‰,  ˘בענין  ‰פל‡  ‚ו„ל  י˘ר‡ל".  לבני  ˘מ‰  "ונוע„˙י 
‚˘מי, מו„‚˘ ‚ם בל˘ון ‰פסו˜ ˘‡מר ˘למ‰ ‰מלך ע"‰ ב„רך ˙מי‰ (מלכים ‡ ח, כז) "‰ן 
˘וכנ˙  ˘בבי˙ ‰מ˜„˘  ו‰יינו,  כי ‰בי˙ ‰ז‰",  ו‡ף  יכלכלוך  ל‡  ו˘מי ‰˘מים  ‰˘מים 
‚ילוי  ל‰כיל  יכולו˙  עליונו˙ ‡ינן  ו„ר‚ו˙ ‰כי  ˘מי ‰˘מים  ˘‚ם  י˙ברך  ˘כינ˙ו  ו˘ור‰ 

ז‰.

ומוכ˘ר  מסו‚ל  ˘י‰י'  בי˙ ‚˘מי  לבנו˙  ˘כז‰,  נעל‰  ענין  ˘לפעול˙  ומס˙בר ‰„בר, 
ל‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ב˙וכו, ‰נ‰ לז‰ יי„ר˘ו ‡נ˘ים נעלים ביו˙ר, ‰מובחרים ו‰מרוממים 
˘˙‰י'  כז‰  בי˙  לבנו˙  בכוחם  י˘  ‰נעלי˙,  וס‚ול˙ם  „ר‚˙ם  מחמ˙  ‰ם,  ˘ר˜  ˘בעם. 

‰˘כינ‰ ˘ור‰ בו ˙„יר. ולכ‡ו' ‡ין בכוחם ˘ל פ˘וטי ‰עם לפעול ענין נעל‰ ˘כז‰.
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מנ˙  ועל  בˆל‡ל.  ע"י  ˘נע˘˙‰  בפועל  ‰מ˘כן  לבניי˙  בנו‚ע  רו‡ים  ˘‡כן  [וכפי 
‚ו'"  וב„ע˙  ב˙בונ‰  בחכמ‰  ‡לו˜ים  "רוח   '‰ ˘ימל‡‰ו  ‰וˆרך  בז‰  ל‰˙עס˜  ˘יוכל 

(˙˘‡ ל‡, ‚). ועו„].

מיוח„ים  ‡נ˘ים  ול‡  י˘ר‡ל,  בני  כל  ‰˘˙˙פו  ‰מ˘כן  ˘בע˘יי˙  מˆינו  לפועל  ‡ך 
„ו˜‡, וכפי ˘רו‡ים בנו‚ע לנ„בו˙ ‰מ˘כן ˘בפר˘˙נו, ˘נˆטוו בז‰ כלל י˘ר‡ל ול‡ ר˜ 
יחי„י ס‚ול‰ ("מ‡˙ כל ‡י˘"), ומפור˘ ב˜ר‡ (וי˜‰ל ל‰, כב) "ויבו‡ו ‰נ˘ים על ‰‡נ˘ים" 
˘‚ם ‰נ˘ים בכלל, וב‡„ר"נ (פי"‡) ‡י˙‡ ˘‡פי' ‰טף ‰˘˙˙פו בז‰. וע„"ז בנו‚ע לˆיווי 
על בניי˙ ‰מ˘כן, ˘נˆטוו בז‰ כל י˘ר‡ל, ‰‡נ˘ים ו‰נ˘ים, וכמ"˘ ‰רמב"ם (‰ל' בי‰ב"ח 
ונ˘ים  ובממונם, ‡נ˘ים  בעˆמם  ולסע„  לבנו˙  חייבין  לבי‰מ"˜: "‰כל  בנו‚ע  פ"‡ ‰י"ב) 

כמ˜„˘ ‰מ„בר".

וז‰ ˆ"ע, ‰י‡ך ‰י' בכוחם ˘ל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל, ‰‡נ˘ים ו‡פילו ‰נ˘ים ו‰טף לפעול 
ענין נעל‰ כ"כ – ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ בבי˙ ‚˘מי כ‰מ˘כן.

ע‰"פ  כפיר˘"י  ‰כוונ‰,  ו˘לימו˙  ב˙כלי˙  ל‰יו˙  ‰וˆרכו  ‰מ˘כן  ˘נ„בו˙  ובפרט 
י˘ר‡ל,  כל  ‡ˆל  ב˘לימו˙  ‡ינו  ו„‡י  ז‰  ‡˘ר  ל˘מי",  "לי  ˘ˆ"ל  ˙רומ‰",  לי  "וי˜חו 

ו‡ˆל ‰מובחרים ˘בעם ‰כוונ‰ ‰י‡ יו˙ר ב˘לימו˙. 

בחיר˙ ‰˜ב"‰ בי˘ר‡ל בע˙ מ˙ן ˙ור‰

ב. ו‰בי‡ור בז‰:

‰ˆיווי ל‰˜מ˙ ‰מ˘כן, ו‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ על י„ו בבני י˘ר‡ל, ב‡ ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰ 
בחר ‰˜ב"‰  ˙ור‰  מ˙ן  ב˘ע˙  י˘ר‡ל. „‰נ‰,  בני  ˘ל  במˆי‡ו˙ם  עי˜רי  ˘ינוי  נפעל  בו 
‡מ˙ן  ˜‡י  „ז‰  ול˘ון",  עם  מכל  בחר˙  "ובנו  עולם  ‡‰ב˙  בברכ˙  כ„‡מרינן  בי˘ר‡ל, 
חסי„ו˙,  בספרי  מבו‡ר  זו  בחיר‰  „ל‚בי  ב).  ס"˜  ס'  סי'   ˘"˜ ‰ל'  ‡בר‰ם  מ‚ן  (ר‡‰  ˙ור‰ 
מי˘ר‡ל  כ‡ו"‡  ‡ˆל  נפעל  ˙ור‰  „במ˙ן  י˘ר‡ל.  בני  ˘ל  מ‰ו˙ם  ˘ינוי  ‰ו‡  ˘ענינ‰ 

˘י˙˜˘ר ב‰˜ב"‰ ב˜˘ר עˆמי, ‡˘ר לעולם ל‡ ינ˙˜.

„מ‡ז י˘נ‰ לכל ‡י˘ מי˘ר‡ל "נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙", ˘עניינ‰ מ‰ ˘מבלי ‰בט על מעמ„ו 
ומˆבו, ועל „ר‚˙ו ‰רוחני˙, ‡יננו יכול ל‰˙נ˙˜ ממנו י˙'. ו‰חי„ו˘ ˘ל בחיר‰ זו ‰ו‡, 
„"נ˜ו„˙  ז‰  ענין  ‰נ‰  בו,  נמˆ‡  ˘י‰ו„י  ומˆב  מעמ„  ובכל  ˘ינויים,  ב‰  ˘ייך  ˘ל‡ 
‰י‰„ו˙", מ‰ ˘בו בחר ‰˜ב"‰, ז‰ ˜יים ‡ˆלו ב˙כלי˙ ‰˘למו˙, וכמ‡חז"ל (סנ‰„רין מ„, 

רע"‡): י˘ר‡ל - "‡ע"פ ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡".

ומˆבו  מעמ„ו  י‰י'  מי˘ר‡ל,  כ‡ו"‡  בחיי  ‰י‡  עי˜רי˙  זו  ˘נ˜ו„‰  מ‰  לז‰,  ויסו„ 
ל„ין „"כופין ‡ו˙ו  בנו‚ע  ספ"ב),  ˘כ' (‰ל' ‚ירו˘ין  ל‰רמב"ם,  בס' ‰י"„  מˆינו  י‰י',  ‡˘ר 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

‡סחר  "ו‰‡ולם  בז‰ר13  ‚ירס‡  י˘  ב) 
„ח˘יב  ל‰יכל",  ‡סחר  ו‰מזבח  למזבח 
מזבח ל‡חר ‰‡ולם. וכבר ‰˜˘ו ע"ז (מ˜"מ 
ז‰  מזבח  מזבח ‰כוונ‰ "‡ם  ל‡יז‰   – ˘ם) 
ו‰‡ולם  ˜‡מר  מ‡י  ‰חיˆון  מזבח  ‰ו‡ 
ו] לפני  [‰ו‡  חיˆון  מזבח  ו‰רי  למזבח 

כ"ב  מ"‡)  פ"‰  (מ„ו˙  כ„˙נן  מ‰‡ולם  רחו˜ 
˘‰ו‡  נ‡מר  ו‡ם  ל‡ולם  מזבח  בין  ‡מ‰ 
‡סחר  ו‰מזבח  ˜‡מר  מ‡י  פנימי  מזבח 

ל‰יכל ‰רי ‰מזבח ב˙וך ‰‰יכל ‰ו‡". 

 ב
י„יי˜ עו„ ב‰‡ „ב˘"ס מיירי „ו˜‡ בחיובי 
בז‰ ו‚ם נ˜ט בל' "מ˜ו„˘ ממנו",  ‰‚בר‡̆ 

מ˘‡"כ בז‰ר

 ‡‰ ב‚„ר  כ‡ן  „‡יפלי‚ו  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
וב‰˜„ם  ‰מ˜ומו˙,  ˜„ו˘˙  „נ˙חל˜‰ 
‰ז‰ר  ל˘ון  בין  יסו„יים  ˘ינויים  בי‡ור 

לל˘ון ‰מ˘נ‰: 

‡) במ˘נ‰ ‰ל˘ון ל‚בי כ"‡ מ‰˜„ו˘ו˙ 
מ˜ו„˘  ‰בי˙  (‰ר  ממנו"  "מ˜ו„˘  ‰ו‡ 
נ˘ים  עזר˙  ממנו,  מ˜ו„˘  ‰חיל  ממנו, 
‰ל˘ון  בז‰ר  ו‡ילו  וכו');  ממנו  מ˜ו„˘˙ 
 .  . . ‡סחר‡   . (ירו˘לים  ל.."  "‡סחר  ‰ו‡ 
ו‡ינון  „י˘ר‡ל  לעזרו˙  ‡סחר  ‰בי˙  ו‰ר 
עזרו˙ סחרן כו'). כלומר: במ˘נ‰ מפור˘˙ 
זו  ל‚בי  ‰נעלי˙  ב"˜„ו˘‰"  ‰מעל‰ 
˘למט‰ ממנ‰, ו‡ילו בז‰ר מ„‚י˘ ‰‰יפך 
– כיˆ„ ‰מ„ר‚‰ (˜„ו˘‰) ‰˙ח˙ונ‰ מ˜פ˙ 

ניˆוˆי  ור‡‰  ˘ם.  לז‰ר  מלך  במ˜„˘  ‰וב‡   (13
‡ורו˙ ˘ם.

ו‰י‡ "חיˆונ‰" לזו ˘למעל‰ ממנ14‰. 

מ˜ום  כל  ˜„ו˘˙  מפור˘˙  במ˘נ‰  ב) 
מ˜ו„˘˙  – ‰ר ‰בי˙  ‰‚בר‡15  חיובי  ל‚בי 
ל˘ם,  נכנסים  כו'  וזבו˙  זבים  ˘‡ין  ממנו 
וטמ‡  עו"כ  ˘‡ין  ממנו  מ˜ו„˘  ‰חיל 
ל˘‡ר  בנו‚ע  וכן  כו',  ל˘ם  נכנסים  מ˙ 
ע"„  מ„ובר  בז‰ר  מ˘‡"כ   – ‰˜„ו˘ו˙ 

˜„ו˘˙ ‰מ˜ומו˙ כמו ˘‰ם מˆ„ עˆמם. 

 ג 
יח˜ור ב‚„ר ‰˙חל˜ו˙ ‰מ˜ומו˙ ‡י חלו˙ 
ויסי˜  ל‡ו,  בחבירו ‡ו  ˙לוי'  „מ˜ום ‡ח„ 

„בז‰ ‡יפלי‚ו ל˘ונו˙ חז"ל ‰נ"ל

‰נ"ל,  ‰מ˜ומו˙  חלו˜˙  ב‚„ר  ו‰נ‰, 
ויחס „יני ‰˜„ו˘‰ ˘מ‡ח„ לחבירו, מˆינו 
מ‰ן  ‡ח˙  ˘כל  ‰ו‡  ‰„בר  ‚„ר  ‡י  לח˜ור 
עם  בפ"ע,  ˘נ˙ח„˘‰  ˜„ו˘‰  חלו˙  ‰י‡ 
„ינים מיוח„ים (‰˙לויים ב˙וספ˙ ‰˜„ו˘‰ 
זו  ˙לויו˙  ‰˜„ו˘‰  „חלויו˙  י"ל  ‡ו  כו'). 
פירו˘, „חלו˙ ˜„ו˘‰ ‰˙ח˙ונ‰ ‰ו‡  בזו, 
"˙וˆ‡‰" וסניף מחלו˙ ‰˜„ו˘‰ ˘למעל‰ 

14) ר‡‰ ‡ור ‰חמ‰ ˘ם: וכל ‡ו˙ן סחרן ‰כ‡ ל‡ 
יחוייב ˘י‰י' ממ˘ סובב ‡ל‡ ‰כוונ‰ ˘‰י‡ ˜„ו˘‰ 

פנימ‰ מ˜„ו˘‰ כענין ˘י‰י' „‡ מוח‡ ל„‡ כו'.

מ"ו:  ˘ם  כלים  ל‰רמב"ם  פי‰מ"˘  ר‡‰   (15
‚"כ  ל˜חב  כו'  ‰טומ‡‰  מ„רי‚ו˙  ˘זכר  בעבור 
במ„רי‚ו˙ ‰מ˜ומו˙ ‰ט‰ורים ‡˘ר ‰ם ‚"כ מסיבו˙ 
˘ם  ובמ„ב"ר  זוט‡  ובספרי  כו'.  ‰טומ‡ו˙  ‰סר˙ 
מחנו˙)  מ‚'  טמ‡ין  „˘ילוח  (מ‰„ין  מכ‡ן  ‡י˙‡: 

נ˙נו חכמים מחיˆו˙ ו‡מרו ע˘ר ˜„ו˘ו˙ ‰ן כו'. 

קאפח:  ובהוצאת  (לקח).  לפנינו  בפיהמ"ש  כ"ה  ב) 

עסק.
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„˙מן ˘כינ‰ ˘רי‡ וכפר˙ וכרובים ו‡רון. 

ל‚בי  בז‰ר  ˘ינויים  כמ‰  כ‡ן  וחזינן 
‰מ˘נ‰, וביני‰ם: 

‰מו˜פו˙  ("עיירו˙  נמנו  ל‡  בז‰ר   (‡
"עזר˙  נ˘ים"4,  "עזר˙3  "‰חיל",  חומ‰"), 

כ‰נים" ו"בין ‰‡ולם למזבח". 

‰‚זי˙",  "ל˘כ˙  ˘ם  נמנו  ל‡י„ך  ב) 
"מזבח" ו"‡ולם" ˘ל‡ נמנו במ˘נ‰. 

‰‡ולם  ו"בין  כ‰נים"  "עזר˙  [לענין 
י"ל ‰חילו˜, „לפי ‰מ˘נ‰  לכ‡ו'  למזבח" 
„˜„ו˘˙  ‰יכל5  ב˜„ו˘˙  ‰‡ולם  נכלל 
ולכן  ‰י‡6,  ˜„ו˘‡  ח„‡  ו‰יכל  ‡ולם 
‰‡ולם  ו"בין  כ‰נים"  "עזר˙  בפ"ע  ח˘יב 
„‡ולם  כ‰˘יט‰  ˜‡י  ובז‰ר  למזבח"; 
ובין  ‡ולם  ו˜„ו˘˙  ˜„ו˘ו˙7,  ˘˙י  ו‰יכל 

ב)  מ„,  (יומ‡  ר"‡  ˘ל„ע˙  ˘י"‡  ובפרט   (3
נ˘ים  ועזר˙  בחיל  ‚ם  ‰"ז  ‰˙ור‰  מן  ‰ן  „‰מעלו˙ 
מ"ט  ˘ם  כלים  ר"˘  מעלו˙.   ‰"„ ˘ם  יומ‡  (פר˘"י 
ועזר˙  („חיל  ‡לו  מעלו˙  ˘ל‰לכ‰  ‡ף   – בסופ‰) 
נ˘ים) ‰ן מ„רבנן, כמ"˘ במפר˘י ‰מ˘נ‰ (כלים ˘ם 
מ"ח. רמב"ם ור‡ב"„ ‰ל' בי‰ב"ח ˘ם ‰ט"ז – י"ז).

4) ‡ל‡ „בפ˘טו˙ "עזרו˙ „י˘ר‡ל" – ל˘ון רבים 
נ˘ים  עזר˙  ‚ם  כולל   – עזרו˙")  "‡ינון  ל‡ח"ז  (וכן 
כ‰נים)‡.  עזר˙  ‚ם   – ב„וח˜  עכ"פ   – י"ל  (ו‡ולי 
(ס˙ם)  (˘ם ˜ע‡, ‡) "עזרו˙"  מל˘ון ‰ז‰ר  ול‰עיר 

ו‡ינו מפרט "„י˘ר‡ל".

מ˜ו„˘.  ‰‰יכל   ‰"„ ˘ם  כלים  ב˙וי"ט  כמ"˘   (5
ור‡‰ ספרי זוט‡ ובמ„ב"ר ˘ם.

 .‡ י„,  זבחים  ב.  מ„,  יומ‡   .‡ ב,  עירובין  ר‡‰   (6
נח, ב (ו˙וס' ˘ם „"‰ ˜„ו˘˙). נט, ‡. ועו„.

רע"ב  מ"ט.  ˘ם  כלים  בפי‰מ"˘  רמב"ם  ור‡‰   (7
˘ם בסופו.

לפעמים  כולל  "עזרות"  ל'  בש"ס  שגם  ולהעיר  א) 

 – כהנים  עזרת  של)  ו(חלק  ישראל  עזרת  נשים  עזרת 

א  כו,  מגילה  (ובפרש"י).  א  יב,  יומא  (לדוגמא)  ראה 

(ובפרש"י). פרש"י זבחים נג, סע"ב ד"ה רצועה. ועוד.

˘ם8),  ח„‡ ˜„ו˘‰ ‰י‡ (יומ‡  למזבח  ‡ולם 

˘‰י'  מזבח  מנ‰  כ‰נים  עזר˙  ובמ˜ום 

עומ„ בעזר˙ כ‰נים. 

‡בל בי‡ור ז‰ „חו˜ ‰ו‡, ˘‰רי ‰ל˘ון 

„‡ם   – לפ"ז  ‰יטב  מ˙יי˘ב  ‡ינו  "מזבח" 

(ר˜)  נ˜ט  מ„וע  כ‰נים  לעזר˙  כוונ˙ ‰ז‰ר 

"מזבח" ‰עומ„ ˘ם9].

 (‡ בז‰ר:  „נ˜ט  בס„ר  ל„יי˜  י˘  ‚ם 
"עזרו˙ב  ל‡חר  ‰‚זי˙"  "ל˘כ˙  „ח˘יב 

„י˘ר‡ל", ‡ף ˘‚ם בחˆי' („ל˘כ˙ ‰‚זי˙) 

לכ‡ור‰  ‰י‡  ˜„ו˘˙‰  ‰רי  ˘ב˜ו„˘10 

כ˜„ו˘˙ ‰עזר11‰ ול‡ יו˙ר מז12‰. 

רˆפ‰  „‰וי  ˘ר˙  כלי  מ˘‡ר  ˘‡ני  „מזבח  ‡ף   (8
ול‰עיר  ˘ם).  פר˘"י  (ר‡‰  בנין  ב)  כז,  (זבחים 
ב˜„ו˘˙  כל ‰רˆפ‰  ˘למ‰ ‡˙  ר"י) ˜י„˘  „(ל„ע˙ 

מזבח (זבחים נט, סע"‡ ובפר˘"י). ו‡כ"מ.

„ח˘יב   (‡ (˜ע‡,  ˘ם  מז‰ר  ‚ם  ול‰עיר   (9
"ל˘כו˙" ‡חר "עזרו˙".

10) רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח ספ"‰ (ו˘"נ).

"‡ינון  ‰ז‰ר  ל˘ון   ıל˙ר „וח˜  ולכ‡ור‰   (11
 (4 (‰ער‰  ‰נ"ל  ע"פ  ‰‚זי˙"  לל˘כ˙  סחרן  עזרו˙ 

„"עזרו˙" כולל ‚ם עזר˙ נ˘ים.

12) ב‡ור ‰חמ‰ לז‰ר ˘ם (˜ס‡, ב) „מ"˘ "עזרו˙ 
‰י˙‰  ‰‚זי˙  ל˘כ˙  ˘‰רי  „ו˜‡,  "ל‡ו   – סחרן" 
ל‰יו˙  ר‡וי'  ˘‰י˙‰  מפני  ‡ל‡  ‰בי˙  ב‰ר  כנוס‰ 
כל‰ מן ‰עזר‰ ולכך ‰י' ל‰ פ˙ח לעזר‰ ‡ל‡ מפני 
לכך  לב„  בי˙ „ו„  למלכי  בעזר‰ ‡ל‡  י˘יב‰  ˘‡ין 
‰י‡  ‡מנם  לי˘ב  ‰סנ‰„רין  ˘יוכלו  כ„י  חול  ‰י˙‰ 
ובי˙  ‰מלך  במ˜ום  ˘‰נ˘י‡  ני„וני˙  לעזר‰  פנימ‰ 
‚בו‰  למ˜ום  רמז  ו‰י‡  מלך  ˘ל  „ינו  בי˙  ‰י‡  „ין 

פנימי לעזר‰" (ור‡‰ ‚ם ‰מ˘ך „ברי ‰ז‰ר ˘ם). 

נח˘ב˙  ‰‚זי˙  ˘ל˘כ˙  ז‰  מ˙‡ים  ˆ"ב, ‡יך  ‡בל 
פירו˘ו  „לפי  [ובפרט  יו˙ר  פנימי"  ‚בו‰  "למ˜ום 
פנימ‰  "˜„ו˘‰  ˘‰י‡  ‰יינו  „"סחרן"  ‰פירו˘ 
מ˜„ו˘‰", כמ"˘ ב‰מ˘ך „בריו (‰וב‡ ל˜מן ‰ער‰ 
יו˙ר  ‡ינ‰  ‰‚זי˙  ל˘כ˙  ˘˜„ו˘˙  ז‰  עם   –  [(14

מ˜„ו˘˙ ‰עזר‰.
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בטל  ל‡  "למ‰  מרˆון,  ˘‰‚ט ˆ"ל  ˘‰„ין ‰ו‡  מ‡חר  רוˆ‰ ‡ני", „לכ‡ור‰  ˘י‡מר  ע„ 
לע˘ו˙  ונ„ח˜   ıנלח˘ למי  כו'"? ‡ל‡ "˘‡ין ‡ומרין ‡נוס ‡ל‡  ˘‰רי ‰ו‡ ‡נוס  ז‰  ‚ט 
„בר ˘‡ינו מחוייב בו מן ‰˙ור‰ כ‚ון מי ˘‰וכ‰ ע„ ˘מכר ‡ו ע„ ˘נ˙ן. ‡בל מי ˘˙˜פו 
ע„  לע˘ו˙ו ‡ו  ˘חייב  ˘ע˘‰ „בר  ע„  ו‰וכ‰  עביר‰,  לע˘ו˙  מˆו‰ ‡ו  לבטל  יˆרו ‰רע 
ב„ע˙ו ‰רע‰.  עˆמו  ממנו ‡ל‡ ‰ו‡ ‡נס  ז‰ ‡נוס  לע˘ו˙ו, ‡ין  מ„בר ‰‡סור  ˘נ˙רח˜ 
לפיכך ז‰ ˘‡ינו רוˆ‰ ל‚ר˘, מ‡חר ˘‰ו‡ רוˆ‰ ל‰יו˙ מי˘ר‡ל ורוˆ‰ ‰ו‡ לע˘ו˙ כל 
ו‡מר  יˆרו   ˘˘˙˘ ע„  ˘‰וכ‰  וכיון  ˘˙˜פו,  ויˆרו ‰ו‡  מן ‰עבירו˙  ול‰˙רח˜  ‰מˆו˙ 

רוˆ‰ ‡ני כבר ‚ר˘ לרˆונו".

‡ין  ‰נ‰  ומˆוו˙,  ‰˙ור‰  כל  ל˜יים  ‰ו‡  רוˆ‰  טבעו  מˆ„  י‰ו„י  ˘כל  ˘כיון  ו‰יינו, 
ל‰˙ייחס לרˆונו ‰חיˆוני ˘מˆ„ יˆרו ‰רע, כיון ˘מˆ„ נ˘מ˙ו חפı ‰ו‡ בכל ע˙ ל˜יים 

‡˙ רˆון ‰', וכיון ˘כן ב‡ם ר˜ ‡מר רוˆ‰ ‡ני יו„עים ‡נו ˘ז‰ו רˆונו ‰‡מי˙י.

ע˘יי˙ ‰מ˘כן ע"י כלל י˘ר‡ל - מˆ„ בחיר˙ ‰˜ב"‰ ב‰ם
מ‰  „לעיל,  ‰ענין  ולב‡ר  ללמו„  י˘  ˙ור‰,  מ˙ן  בע˙  ˘נ˙ח„˘  ז‰  יסו„  וע"פ   .‚

˘בנ„בו˙ ‰מ˘כן ‰˘˙˙פו כל י˘ר‡ל, ˜טנים כ‚„ולים. 

„ענין ‰מ˘כן ‰ו‡ מ‰ ˘ל‡חרי ˘בחר ‰˜ב"‰ בי˘ר‡ל בע˙ מ˙ן ˙ור‰, ˆיו‰ ‡˙ בנ"י 
"וע˘ו  בי˘ר‡ל,  ˘כינ˙ו  י˘ר‰  בו  ‚˘מיים,  מעניינים  ומ˘כן  „יר‰  מ˜ום  י˙'  לו  ל‰כין 
לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם". ו‰וסבר לעיל, ˘במ˙ן ˙ור‰ נפעל בבנ"י חי„ו˘ ‰מ‰וו‰ ‡˙ 
נ˘מ˙ו  ˘יר„‰  כמו  ‚ם  מי˘ר‡ל  ‡ח„  ˘כל  מ‰  י˘ר‡ל,  בבני  ˘י˘נ‰  ‰עי˜רי˙  ‰מעל‰ 

לעו‰"ז ל‰˙לב˘ ב‚וף, ˜˘ור ‰ו‡ עם ‰˜ב"‰ ב˙כלי˙. 

ונר‡‰ לומר, ˘ענין ז‰ ˘בבנ"י ‰ו‡ ‰כח ˘י˘ ‡ˆלם לע˘ו˙ ‰מ˘כן, ‰יינו – ˘בכ„י 
נ„ר˘ים ‰מעלו˙ ‰רוחניו˙  ל‡  לז‰  י˙',  ˘כינ˙ו  ˙˘ר‰  ˘בו  בעו‰"ז ‰‚˘מי  בי˙  ˘י‰י' 
‡י˘  בכל  ˘י˘נ‰  ‰עי˜רי˙  ‰מעל‰  ‰ו‡  ‰נ„ר˘  ‡ל‡  מבנ"י,  ס‚ול‰  ‡נ˘י  ‡ˆל  ˘י˘נם 
בכל  ‰‚˘מי  בעו‰"ז  ˘י‰ו„י  ‰‚ורמ˙  ‰י‡  זו  ˘מעל‰  ‰י‰„ו˙,  נ˜ו„˙  עˆם   – מי˘ר‡ל 
˘ענין  לפעול  י‰ו„י  יוכל  י„‰  ˘על  מובן  וממיל‡  ‰˜ב"‰,  עם  ˜˘ור  י‰י'  ˘‰ו‡,  מˆב 

‚˘מי (‰מ˘כן) י‰י' מכון ל˘ב˙ו י˙'. 

ב˘לימו˙  ˆ"ל  ‰י˙‰  למ˘כן  ‰˙רומ‰  ˘נ˙ינ˙  לעיל  ‰מוב‡  ‚ם  לפר˘  י˘  וע„"ז 
‰כוונ‰, ו‡יך יבו‡ו לז‰ כל י˘ר‡ל, ‚ם ‰פ˘וטים ביו˙ר? 

˘מ˙וך  ל˘מ‰  ˘ל‡  ‡פי'  ב˙ור‰  ‡„ם  יעסו˜  "לעולם  ענין  בי‡ור  ע"פ  בז‰,  וי"ל 
˘ל‡  בעס˜ ‰˙ור‰  מעל‰  ˘‡ין  בפ˘טו˙ ‰ו‡,  בז‰  ˘‰בי‡ור  ל˘מ‰",  ב‡  ל˘מ‰  ˘ל‡ 
ל˘מ‰ כ˘לעˆמ‰, כ"‡ מ‰ ˘‡ח"כ יבו‡ עי"ז לי„י עס˜ ‰˙ור‰ ל˘מ‰, ‡ך ע"פ חסי„ו˙ 
פנימיו˙  ˘מˆ„  כיון  ‰נ‰  ל˘מ‰,  ˘ל‡  ב˙ור‰  ˘עוס˜  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  ˘‚ם  לפר˘,  י˘ 
ל˘מ‰" ‚ופ‡ ‰ו‡  ˘ל ‰˘"ל‡  ו‰פנימיו˙  רˆון ‰', ‰נ‰ ‰"˙וך"  ל˜יים  חפı ‰ו‡  רˆונו 
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"ל˘מ‰". ˘‡ף ˘מˆ„ ‰חיˆוניו˙ נר‡‰ ˘‡ינו עוס˜ ב˙ור‰ ל˘מ‰, ‰רי ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘‚ם 
ב‡ו˙‰ ˘ע‰, כפי ˘‰ו‡ מˆ„ נ˘מ˙ו, עוס˜ ‰ו‡ ב˙ור‰ ל˘מ‰.

‰נ„בו˙  ˘‰וˆרכו  ˘ז‰  ‰מ˘כן,  לנ„בו˙  בנו‚ע  לענייננו  בנו‚ע  ‚ם  לפר˘  י˘  ועפ"ז 
‰פ˘וטים  ‚ם  י˘ר‡ל,  כל  עמ„ו  ‰מ˘כן  ‰˜מ˙  ˘בע˙  כנ"ל,  ‰יינו  ל˘מי",  "לי  ל‰יו˙ 
ביו˙ר, ל‡חרי מ˙ן ˙ור‰, ˘‡ז נפעל ב‰ם ‰˜˘ר ‰עˆמי עם ‰˜ב"‰, ˘ממנו נמˆ‡ ˘‚ם 
ו‰˙וך  ‚ם ‡ז ‰פנימיו˙  ל˘מ‰", ‰נ‰  "ל‡  בבחי'  ˘עבו„˙ו ‰י‡  במˆב  נמˆ‡  כ˘י‰ו„י 
ו˘לימו˙  ב˙כלי˙  ‰יו  למ˘כן  י˘ר‡ל  כל  ˘ל  ˘‰נ„בו˙  ‡"כ  מובן  ל˘מ‰.  ‰ו‡  ˘לו 

‰כוונ‰.

◇ ◇ ◇

מ„וע נמנ‰ ‰ז‰ב ר‡˘ון בנ„בו˙ ‰מ˘כן 
„. ב„רך זו י˘ לב‡ר ענין נוסף. „‰נ‰, בנו‚ע לנ„בו˙ ‰מ˘כן ‡ומר ‰כ˙וב ב˙חיל˙ 
בטעם  לעיין  וי˘  ו‚ו'",  ונחו˘˙  וכסף  ז‰ב  מ‡˙ם  ˙˜חו  "וז‡˙ ‰˙רומ‰ ‡˘ר  פר˘˙נו: 

מ‰ ˘נמנ‰ ‰ז‰ב ב˙חיל‰ ˜ו„ם לכל ‰נ„בו˙ (ועיין בבחיי ובר‡ב"ע רי˘ פר˘˙נו).

‰נ„בו˙  ˘‰וב‡ו  עול‰,  ‰פר˘‰,  ב˙חיל˙  ‰מנויו˙  ‰מ˘כן  נ„בו˙  בס„ר  „בעיון 
בכ˙וב לפי מי„˙ ‰ימˆ‡ו˙ם ‡ˆל בני י˘ר‡ל (יעויין ברמב"ן וי˜‰ל ל‰, כב). „‚' ‰ר‡˘ונו˙ 
- ז‰ב כסף ונחו˘˙, ‰יו מˆויין ביו˙ר ‡ˆל בני י˘ר‡ל, ומ‰ם ˙רמו כל בני י˘ר‡ל. ˘‡ר 
ר˜  מ‡ל‰  נמˆ‡ו  ˙ח˘ים") "ל‡  ועורו˙   .  . ו‡ר‚מן  ("˙כל˙  ל‡חרי‰ם  ‰„ברים ‰נמנים 
למ˜ˆ˙ן1", ˘לכן ‡ומר ‰כ˙וב1 "כל ‡י˘ ‡˘ר נמˆ‡ו ‡˙ו ˙כל˙ . . ‰בי‡ו", ‰יינו ˘ל‡ 
כל בנ"י ‰בי‡ו מ‰ם, ור˜ ‡ו˙ם ˘‰יו מˆויים בר˘ו˙ם ‰בי‡ום. ל‡חרי ‡לו ‰„ברים ב‡ו 
ל˘מן  ‰ב˘מים  למ‡ור,  ‰˘מן  נמנו  לבסוף  ור˜  מעטים1",  יו˙ר  ‰יו  "כי  ‰˘יטים  עˆי 

‰מ˘ח‰ וכו', וכן ‡בני ‰˘ו‰ם ו‡בני ‰מילו‡ים ˘‡ו˙ם ‰בי‡ו ר˜ ‰נ˘י‡ים.

בנ"י  ‡ˆל  ‰יו  מˆויין  ו‰נחו˘˙  ˘‰כסף  ˘‡ף  ‰ז‰ב.  ‰ו‡  ‰‡מור  מ‰כלל  ‰יוˆ‡  ‡ך 
יו˙ר מ‰ז‰ב, וכמפור˘ ברמב"ן ע‰"פ (וי˜‰ל ל‰, כב) "˙נופ˙ ז‰ב", ˘‡ופן ‰ב‡˙ ˙רומ˙ 
ו‡עפ"כ  ו‰נחו˘˙.  כ˙רומ˙ ‰כסף  רב‰  ˙רומ˙ו  ˘ל‡ ‰י˙‰  מחמ˙  ב‰נפ‰,  ‰ז‰ב ‰י˙‰ 

‰וב‡ ‰ז‰ב בר‡˘ ˜ו„ם כל ‰נ„בו˙, וז‰ ˆריך בי‡ור.

ז‰ב – ביטוי מעמ„ם ˘ל י˘ר‡ל ב‰˜מ˙ ‰מ˘כן
‰. וי"ל ‰בי‡ור בז‰: 

1)  וי˜‰ל ל‰ כב ו‡ילך. ועיין רמב"ן ע‰"פ ˘ם.

טז

˘יטו˙ חז"ל ב‚„רי ˜„ו˘˙ 
ירו˘לים ו‰מ˜„˘

מיירי  „ב˘"ס  ב‰‡  עו„  י„יי˜   / ו‰ז‰ר  ‰˘"ס  בין  בז‰  ‰ל˘ונו˙  בחילו˜י  י„יי˜ 
יח˜ור   / בז‰ר  מ˘‡"כ  ממנו",  "מ˜ו„˘  בל'  נ˜ט  ו‚ם  ˘בז‰  ‰‚בר‡  בחיובי  „ו˜‡ 
ויסי˜ „בז‰  ל‡ו,  בחבירו ‡ו  ˙לוי'  חלו˙ „מ˜ום ‡ח„  ב‚„ר ‰˙חל˜ו˙ ‰מ˜ומו˙ ‡י 

‡יפלי‚ו ל˘ונו˙ חז"ל ‰נ"ל

‡ 

‰˘"ס  בין  בז‰  ‰ל˘ונו˙  בחילו˜י  י„יי˜ 
ו‰ז‰ר

כו'  ומ˜„˘  ירו˘לים  ‡"י  ˜„ו˘˙  ב„יני 
‰ן:  ˜„ו˘ו˙  „ע˘ר  מ"ו1),  פ"‡  (כלים  ˘נינו 
מן ‰חומ‰  לפנים  חומ‰,  עיירו˙ ‰מו˜פו˙ 
נ˘ים,  עזר˙  ‰חיל,  ‰בי˙,  ‰ר  (ירו˘לים), 
‰‡ולם  בין  כ‰נים,  עזר˙  י˘ר‡ל,  עזר˙ 
וכ"פ  ‰˜„˘ים.  ˜ו„˘  ‰‰יכל,  למזבח, 
‰י"‚  (פ"ז  ‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם 

1) ˘ם מ"ז ו‡ילך. ור‡‰ ספרי זוט‡ ˜רוב ל˙חל˙ו. 
במ„ב"ר פ"ז, ח.

ו‡ילך2). 

ונר‡‰ לח„˘ „מˆינו לומר ב‚„ר חילו˜י 
חז"ל  ו‡יפלי‚ו  ב' ‡ופנים,  חלו˙ ‰˜„ו˘‰ 

בז‰ בין ‰˘"ס ו‰ז‰ר.

לכ‡ו',  חלו˜‰ ‡חר˙  מˆינו  בז‰ר  ‰נ‰, 
וז"ל (ח"‚ ˜ס‡, ב): (י˘וב‡ „עלמ‡ . . ‡סחר 
[מ˜יף] לירו˘לם ו)ירו˘לם . . ‡סחר‡ ל‰ר 
„י˘ר‡ל  לעזרו˙  ‡סחר  ‰בי˙  ו‰ר  ‰בי˙ 
„˙מן  ‰‚זי˙  לל˘כ˙  סחרן  עזרו˙  ו‡ינון 
‰‚זי˙  ול˘כ˙  כו'  י˙בין  ‚„ול‰  סנ‰„רי 
‡סחר למזבח ו‰מזבח ‡סחר לבי˙ ‰‡ולם 
ו‰‡ולם ל‰יכל ו‰יכל לבי˙ ˜„˘ ‰˜„˘ים 

2) ור‡‰ מפר˘י ‰מ˘נ‰ ˘ם מ"ז ובסוף ‰פר˜.

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

מ˘כן – ‚ם ב"מ„בר" ˘בלב
נ„ב˙ ‰מ˘כן  על  לי˘ר‡ל  ב‡ ‰ˆיווי  בפר˘˙נו 
ופרטי ע˘יי˙ו ב‡ריכו˙. ולכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור: ‰רי 
"‰˙ור‰ ‰י‡ נˆחי˙" (ל˘ון ‰˙ני‡ פי"ז), ונמˆ‡ ˘‚ם 
ללמו„  ני˙ן  ‡ל‰  ימינו  ע„  ‰מ˘כן  ˘נ‚נז  ל‡חרי 
וˆריך  יום.  ‰יום  בחיי  ‰ור‡ו˙  ‰מ˘כן  ממל‡כ˙ 
ו‡י‰  מ‰מ˘כן,  ללמו„  ‡פ˘ר  ‰ור‡‰  ‡יז‰  בי‡ור, 

נˆחיו˙ו ˘ל ‰מ˘כן ‚ם בימינו ‡לו?

בין  ‡' ‰חילו˜ים  בי‡ור  ב‰˜„ים  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
‰מ˘כן ˘במ„בר לבין ב˙י ‰מ˜„˘ ˘בירו˘לים:

מ˜ו„˘  מ˜ום  ‰ו‡  בירו˘לים  ‰מ˜„˘  מ˜ום 
‰‡רˆו˙;  מכל  ˘נ˙˜„˘‰  י˘ר‡ל   ıב‡ר  – ביו˙ר 
וב‡רı י˘ר‡ל ‚ופ‡ – בירו˘לים עיר ‰˜ו„˘; וב˙וך 
ירו˘לים ‚ופ‡ – מ˜ום ‰מ˜„˘ ‰ו‡ ב"˘ער ‰˘מים" 
ל‡  מ˘‡"כ ‰מ˘כן  ˘ם).  חז"ל  ובמ„ר˘י  יז,  כח,  (ויˆ‡ 

 – ו‡„רב‰  מעי˜ר‡,  מ˜ו„˘  ˘‰י'  מ˜ום  על  נבנ‰ 
וכמ"˘  י˘וב,  מ˜ום  ˘‡ינו  במ„בר,  נבנ‰  ‰מ˘כן 

"מ„בר ‚ו' ל‡ י˘ב ‡„ם ˘ם" (ירמי' ב, ו).

ז‰ו ‰חי„ו˘ ˘‡פילו במ„בר ‰˜ימו בני י˘ר‡ל 
˘˙˘כון  עבו„˙ם  ע"י  י˘ר‡ל  ופעלו  ‰מ˘כן,   ˙‡

˘ם ‰˘כינ‰ וי‡יר ˘ם ‡ור ‰˜„ו˘‰.

ומז‰ ‰ור‡‰ לכל ‡ח„ ו‡ח„:

ח˘  ו‡ינו  רוחני,  ב"מ„בר"  ‰‡„ם  ונמˆ‡  י˘ 
˘ום ‚ילוי ˘ל ˜„ו˘‰. בבחינ˙ "ל‡ י˘ב ‡„ם ˘ם" 
– ˘‡ין נפ˘ו "מ˜ום יי˘וב" ו"מ˘כן" לענינים ˘ל 
˜„ו˘‰ ‰נרמזים בבחינ˙ "‡„ם" (וכמבו‡ר בספרים 
˘"‡„ם" ˜‡י על ‚ילוי ‡ל˜ו˙ (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ר‡‰ 
לב, סע"ב ו‡ילך, ובכ"מ)), ויי˙כן ˘מˆב ז‰ יפעול על 

‰‡„ם יי‡ו˘ ח"ו ˘יח˘וב ˘‡י ‡פ˘ר לו ל‰˙עלו˙ 
בעבו„˙ ‰'.

מ‰מ˘כן  ללמו„  ˘ני˙ן  ‰נפל‡  ‰לימו„  וז‰ו 
˘במ„בר:

מ‡יר  ˘‡ין  ובמ˜ום  "מ„בר",  ב˙וך  „וו˜‡ 
מ˜„˘  לי  "וע˘ו  י˘ר‡ל  נˆטוו  כלל,  ˜„ו˘‰ 
מ˜ום  כלל  ˘‡ין  מובן  ובמיל‡  ב˙וכם".  ו˘כנ˙י 
ל‡„ם ל‰˙יי‡˘ ח"ו ממˆבו ‰רוחני, ו‡„רב‰ – ז‰ו 
ל‚לו˙  נבר‡,  כך  ול˘ם  ‡„מו˙  עלי  ‰‡„ם  ˙פ˜י„ 
‡˙ ‰˜„ו˘‰ ול‰‡יר ‡˙ ‰"מ„בר" ˘בנפ˘ו פנימ‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 146 ו‡ילך)

‚ם "ˆבע" ‰מˆוו‰ ˆ"ל בחיו˙
ועורו˙ ˙ח˘ים
מין חי'. ול‡ ‰י˙‰ ‡ל‡ ל˘ע‰, ו‰רב‰ ‚וונים ‰יו ל‰
(כ‰, ‰)

י˘ ללמו„ בז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

 .‡ חל˜ים:  ל˘ל˘‰  מ˙חל˜  ˘בעולם  „בר  כל 
„בר,  בכל  ‰˘וו‰  ענין  ˘ז‰ו  ‰„בר,  מˆי‡ו˙  עˆם 
כל  ˘ל  ‰מיוח„˙  ˙כונ˙ו  ב.  מˆי‡ו˙.  לו  ˘י˘ 
ומים,  וכמו ‡˘  מזול˙ו.  חלו˜  כל „בר  ˘בז‰  „בר, 
 ˘‡‰ ˘ל  ˘טבעו  ע„  ו˙כונ˙ם,  בטבעם  ‰חלו˜ים 
‰„בר,  פרטי  ˘‡ר   .‚ מים.  ˘ל  טבעו  ‰יפך  ‰ו‡ 
ˆבעיו  ול„ו‚מ‡  ו˙וכנו,  מ˙כונ˙ו  חל˜  ˘‡ינם 

ו‚ווניו.

ו‚' ענינים ‰נ"ל י˘נם ‚ם בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו, 
מע˘‰   .‡ ענינים:   '‚ י˘  ומˆו‰  מˆו‰  בכל  ˘‰רי 
כוונ˙  ב.  מי˘ר‡ל.  ‡ח„  כל  ˘ווים  ˘בז‰  ‰מˆו‰, 
במי„˙  ו˙לוי‰  נפ˘,  בכל  ˘וו‰  ˘‡ינ‰  ‰מˆוו‰, 
מˆו‰  ‰י„ור   .‚ ‰פנימיים.  ור‚˘ו˙יו  ‰‡„ם  ‰בנ˙ 
˘‡ינו מעכב ב˜יום ‰מˆו‰, ובפרט ענינים ‰˙לויים 

במנ‰‚.

˘עי˜ר  לח˘וב  ‡„ם  ˘יטע‰  מ˜ום  י˘  ו‰נ‰ 
ענינים  ב˘ני  ר˜  ‰ו‡  ‰מˆוו˙  ב˜יום  ‰„יו˜ 
במע˘‰ ‰מˆו˙  ב„יו˜  ‰ˆורך  כי  ‰ר‡˘ונים ‰נ"ל, 
מובן ופ˘וט, ˘‰רי ‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר, ו‡ם יכוון 
ע˘‰  ל‡  בפועל  ‰מˆוו‰   ˙‡ י˜יים  ול‡  ‰‡„ם 
מˆו‰  כי  ‰מˆוו˙,  בכוונ˙  ‰ˆורך  מובן  וכן  כלום. 
בלי כוונ‰ ‰י‡ "כ‚וף בל‡ נ˘מ‰" (ר‡‰ ˙ני‡ פל"ח). 
‡פ˘ר  ‰י'   – במנ‰‚ים  ובפרט  מˆוו‰  ב‰י„ור  ‡בל 
ˆריכים  ו‡ינם  כך,  כל  ח˘ובים  ˘‡ינם  לח˘וב 

ל‰יע˘ו˙ מ˙וך חיו˙ ו‰˙ל‰בו˙.

˘ל‡  ˙ח˘ים",  מ"עורו˙  ‰‰ור‡‰  ב‡‰  וע"ז 
ל˜חו חי‰ וˆבעו ‡ו˙‰ בˆבע "˙ח˘" ‡ל‡ "‚ווני" 
חל˜  ‰יו  ‡לו  ˘ˆבעים  חי‰",  מ"מין  ב‡ו  ˙ח˘ 
˘‰ם  „ברים  ˘‡פילו  ל‰ורו˙  עˆמ‰.  ‰חי‰  מן 
על  מור‰  ‰‡„ם  ˘בעבו„˙  חיˆוני,  ‚וון  ˆבע,  כמו 
ל‰ע˘ו˙  ˆריכים  ‰ם  ‚ם  מˆוו‰,  ו‰י„ור  ‰מנ‰‚ים 

מ˙וך חיו˙ – "מין חי'".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ' 135 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

לבנין  ‰נ„ר˘  כי  י˘ר‡ל,  כל  ‰˘˙˙פו  ‰מ˘כן  ˘בנ„בו˙  לכך  ˘‰טעם  לעיל  נ˙ב‡ר 
˘ונו˙,  מ„ר‚ו˙  חילו˜י  י˘נם  ˘בז‰  פרטיים,  רוחניים  ועניינים  מעלו˙  ל‡  ‰ו‡  ‰מ˘כן 
י˘ר‡ל  בכל  (˘‰י‡  עי˜רי˙  ‰כי  מעל˙ם  מˆ„  י˘ר‡ל  כלל  ע"י  נע˘‰  ˘‰מ˘כן  כ"‡ 
כ‡ו"‡  נמˆ‡˙ ‡ˆל  זו  ˘מעל‰  ב˙כלי˙ ‰˘למו˙,  ל‰˜ב"‰  ˘˜˘ורים ‰ם  מ‰   - ב˘ו‰) 
מי˘ר‡ל בכל מעמ„ ומˆב ˘י‰י', ו‡ינ‰ מ˘˙ני˙ לעולם. ועפ"ז י˘ לפר˘ ‚ם מ‰ ˘‡ע"פ 
ר˜  ז‰ו  ‰נ‰  כנ"ל,  בנ"י,  ‡ˆל  ‰מˆ‡ו˙ם  מי„˙  לפי  בכ˙וב  נמנו  בכללו˙ם  ˘‰נ„בו˙ 

ל‡חרי ‰‰˜„מ‰ „˙רומ˙ ‰ז‰ב. 

„‰נ‰, ז‰ב ‰ו‡ ‰מ˙כ˙ ‰כי י˜ר‰ וח˘וב‰, ו‰י' מ˜ום למימר ˘כיון ˘כן ל‡ יימˆ‡ 
כל ‰˙רומו˙. ‡ך  בר‡˘  למנו˙ו  מ˜ום  ו‡"כ ‡ין  ˘בבנ"י,  ס‚ול‰  יחי„י  ‰ז‰ב ‡ל‡ ‡ˆל 
‰˙ור‰ ‰˜„ימ‰ ‡˙ נ„ב˙ ‰ז‰ב ללמ„נו, ˘‰˙רומ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘‰בי‡ו י˘ר‡ל ‡ינ‰ לפי 

‰ס„ר „˘‡ר ‰˙רומו˙.

„˘‡ר ‰˙רומו˙ י˘ ב‰ם חילו˜ ‡ˆל בני י˘ר‡ל במי„˙ ‰ימˆ‡ו˙ם, ע„ ˘י˘נם ענינים 
˘נמˆ‡ים ר˜ בר˘ו˙ם ˘ל יחי„י ס‚ול‰, ו‡ˆל ‰˘‡ר כלל ‡ינם בנמˆ‡, מ˘‡"כ ‰ז‰ב, 
˘‰ו‡ ‰ענין ‰כי עי˜רי, ‰ו‡ מבט‡ ‰מעל‰ ‰עי˜רי˙ „בנ"י י˘ר‡ל - מ‰ ˘˜˘ורים עם 
˙‰י',  ‡˘ר  „ר‚˙ו  ˙‰י'  מי˘ר‡ל,  כ‡ו"‡  ‡ˆל  נמˆ‡  ז‰  ˘ענין  מ‰ו˙ם,  בעˆם  ‰˜ב"‰ 

ב˘וו‰. 

‰עי˜ר  ומו„‚˘  מ˙בט‡  ‰נ„בו˙,  לכל  ר‡˘ון  ומניי˙ו  ‰ז‰ב  ˘ב‰˜„מ˙  מובן  ו‡"כ 
מ‰  י˘ר‡ל,  בני  וח˘וב‰ ‡ˆל  עי˜רי˙  ל‰˜מ˙ ‰מ˘כן ‰ו‡ ‰מעל‰ ‰כי  ˘‰יסו„  ‰נ"ל, 
˘˜˘ורים ‰ם בעˆם מ‰ו˙ם עם ‰˜ב"‰. ור˜ ל‡חרי ˘מו„‚˘˙ נ˜ו„‰ יסו„י˙ זו, ˘‰י‡ 
בכל י˘ר‡ל ב˘וו‰, ‰נ‰ ‡ז י˘ מ˜ום לס„ר ‰ר‚יל – ˘‡ר ‰נ„בו˙ לפי מי„˙ ‰מˆ‡ו˙ם 

‡ˆל בני י˘ר‡ל.


