
‚úיון ˙˜יז
ער˘"˜ פר˘˙ בר‡˘י˙ ‰'˙˘ע"ו

ú‡ ‰י' ˆריך ú‰˙חיú ‡˙ ‰˙ור‰ מבר‡˘י˙?

ú‰˜„ים "‡ú"ף" úפני ‰"בי˙" „בר‡˘י˙!

˘יעור úמú‡כ˙ מכ‰ בפטי˘

‰חúט‰ ˘ú פועú ú‰˙חú‰ טוב‰



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

מעלו˙יו,   ˙‡ בזול˙  לר‡ו˙  ˆריכים  בעי˜ר  ו‡ילו  עˆמו.  בו  ל˙˜ן  מ‰  ˘י„עו  כך,  ל˘ם 
ו‡ם ‡ין  ונעלמו˙,  מכוסו˙  ˘‰ן  ל‰יו˙  ˘יכול  בכל ‡ח„, ‡ל‡  מעלו˙  י˘נן  ספ˜  ˘בלי 
כ˘חופרים  למ˘ל,  בזול˙.  ול‡  במחפ˘  ‰ו‡  ‰חסרון   – מעלו˙יו   ˙‡ בזול˙  מוˆ‡  ‰ו‡ 
ב‡„מ‰ למˆו‡ מים, ‰רי ‡ם ‰חופר ל‡ מˆ‡ מים, ‡ין פירו˘ו ˘‡ין מים ב‡„מ‰, ב‡„מ‰ 
בו„‡י י˘ מים, ‡ל‡ ‰„בר מר‡‰ ˘‰ו‡ ל‡ חפר מספי˜ ו‡ם ימ˘יך לחפור – ימˆ‡ מים. 

בו  ימˆ‡  בו„‡י  ו‡ז  יו˙ר  ולחפ˘  לח˜ור  י˘  בזול˙,  מעלו˙  לר‡יי˙  בנו‚ע  ‚ם  כך 
‰מעלו˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‰ עמ' 51 – ספר ‰˘יחו˙ בל‰"˜ ˙˘"‰ עמ' מט)

מ„וע ל˘נו‡ י‰ו„י? מ„וע לר‡ו˙ עליו רע? ‰רי י‰ו„י ‰ו‡! 
מעˆמו  ˘בור  ל‰יו˙  ‰‡„ם  על  ו‰˙מרמרו˙.  ‰˙עלו˙  עניינים:  ˘ני  י˘נם  בחסי„ו˙ 
ו˘בע רˆון מ‰זול˙. ˘כך ˆריך ל‰יו˙, על ‰זול˙ י˘ לר‡ו˙ ‡˙ ‰מעלו˙ ועל עˆמו – ‡˙ 

‰חסרונו˙. 

רו‡ים  מ‰זול˙.  רˆון  ˘בעים  ול‡  מעˆמם  רˆון  ˘בעים  מס˙בר‡,  ו‡ילו ‰יום ‡יפכ‡ 
ר˜ ‡˙ ‰מעלו˙ ‰עˆמיו˙ ו‰חסרונו˙ ˘ל ‰זול˙, ומכך ˆריכים ל‰יו˙ ˘בורים מ‡ו„.

‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר‰"˜ ‰‡מˆעי ‡ינו מ˙ביי˘ ו‡ומר, ˘כ˘רו‡ים חסרון בזול˙ ‰רי 
‰חסרון ‰ו‡ בו בעˆמו, מר‡ים לו מן ‰˘מים ‡˙ חסרונו˙יו ‰ו‡, כ„י ˘י˙˜ן ‡ו˙ם.

כ„י  בזול˙ ‰ו‡ ‰רי  רו‡‰  ˘‰ו‡  ˘מס˙כל. ‰מעלו˙  במי  כי ‡ם  בזול˙  ‰חסרון ‡ינו 
˘יר‡‰ ע„ ‰יכן ‰ו‡ יכול ל‰˙עלו˙.

מן  ˘ב‡  „בר  עˆמו,  ˘ל  ו‰מעלו˙  ‰זול˙  ˘ל  ‰חסרונו˙   ˙‡ ר˜  רו‡ים  ‰יום  ו‡ילו 
‰יˆר ‰רע. ברם ˆריכים לפעול ˘‰יˆר ‰רע ל‡ ינ˘ום וז‰ו ‰‰כ‡‰ ‰כללי˙, ˘בחסי„ו˙ 

.ıז‰ נ˜ר‡ ח˜י˜‰ מבחו

ו‰עˆ‰ לכך ‰י‡ „מעו˙ מכבסו˙. ˆריכים לבכו˙ ולב˜˘ מ‰רב˘"ע, מ„וע ‡ר‡‰ רע 
על י‰ו„י.

ב˘ע˙ ‰˙פל‰ ˆריכים לב˜˘, ‡בינו מלכנו! רחם! מ„וע ל˘נו‡ י‰ו„י? מ„וע לר‡ו˙ 
עליו רע? ו‰רי י‰ו„י ‰ו‡! וˆריכ‰, ‡פו‡, ל‰יו˙ ˘ביע˙ רˆון ממעלו˙יו!

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‰ עמ' 113 – ספר ‰˘יחו˙ בל‰"˜ ˙˘"‰ עמ' ˜ז)

בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

כו

‡יך ל‰ס˙כל על ‰זול˙?
מ„וע  י‰ו„י?  ל˘נו‡  מ„וע  רחם!  מלכנו!  ‡בינו  לב˜˘,  ˆריכים  ‰˙פל‰  ב˘ע˙ 

לר‡ו˙ עליו רע? ו‰רי י‰ו„י ‰ו‡! וˆריכ‰, ‡פו‡, ל‰יו˙ ˘ביע˙ רˆון ממעלו˙יו!

◇ ◇ ◇

מן ‰עבו„ו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘ל ˙למי„י ‰בע˘"ט
‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‰י˙‰ ‡ח˙ ‰עבו„ו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘ל ˙למי„י ‰בעל ˘ם טוב. כל ‡ח„ מן 

‰˙למי„ים ‰י‰ מוכרח ל˜נו˙ לעˆמו חבר טוב.

‡‰ב˙  מי„˙   ˙‡ טוב  ˘ם  ‰בעל  ב‰ם  ‰˘רי˘  ביו˙ר  פ˘וטים  ˘‰ם  ב‰י‰ו„ים  ‚ם 
י˘ר‡ל, ˘ˆריך ל‰ס˙כל על ‰זול˙ בעין טוב‰ בלב„.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' רסט)

לח˜ור ולחפ˘, ולמˆו‡ מעלו˙ בזול˙
כו˙ב רבינו ‰ז˜ן ב‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ (סימן כב) "ועל כן ‡‰וביי י„י„יי נ‡ ונ‡ לטרוח בכל 
לבו נפ˘ ל˙˜וע ‡‰ב˙ רע‰ו בלבו . . ול‰‡מין ב‡מונ‰ ˘לימ‰ במˆו˙ חז"ל ו‰וי ˘פל 

רוח בפני כל ‡„ם בכלל כי יˆיב‡ מל˙‡ ו˙˜ין פ˙‚מ‡ ˘כל ‡ח„ מ˙ו˜ן מחבירו".

עˆמו  ‰ו‡  נע˘‰  ‰זול˙  י„  ˘על   – מ˘מע‰  מחבירו"  מ˙ו˜ן  ‡ח„  ˘"כל  ‰‰וספ‰ 
מ˙ו˜ן.

ר˜  לר‡ו˙  ˆריכים  ‰זול˙  חסרונו˙  ו‡˙  ‰מעלו˙,   ˙‡ ר˜  לר‡ו˙  ˆריכים  ‰זול˙  על 

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˙

מ‰י ‰‰כנ‰ 
לב˜˘˙ ˆרכיו?

כ‡˘ר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר נע˘‰ בר מˆו‰ – ˘‡ז 
נע˘‰ י‰ו„י ל‚„ול, מפו˙ח ב˙כלי˙ בכל עניניו - 
‚ם  נ"ע, ˘‰י‰  [מו‰ר˘"ב]  לו ‡ביו, ‡„מו"ר  ‡מר 
‰מחנך ˘לו, ˘י˘‡ל „בר-מ‰ (כפי מנ‰‚ רבו˙ינו 

נ˘י‡י חב"„, ‰חל מרבינו ‰ז˜ן נ"ע).

ו˘‡ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר על מ"˘ בסי„ור רבנו ‰ז˜ן, ˘˜ו„ם ‰˙פל‰ ˆריך ‰מ˙פלל 
לומר ˘‰ו‡ מוכן ומ˜בל על עˆמו מˆו˙ "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך": מ‰י ˘ייכו˙‰ ˘ל מˆו‰ 
זו עם ‰˙פל‰? ו‡ם מ˘ום ˘‰˙חל˙ ‰יום ˆריכ‰ ל‰יו˙ בכך ˘י‰ו„י מ˜˘ר עˆמו עם 

י‰ו„י נוסף - ‰יו ˆריכים לומר ז‡˙ יח„ עם ברכו˙ ‰˘חר, ול‡ ל‰מ˙ין ע„ ‰˙פל‰?

ˆרכיו,  כל   ˙‡ מ‰˜ב"‰  י‰ו„י  מב˜˘  ˘ב˙פל‰  נ"ע,  ‡„מו"ר  ‡ביו,  לו  ובי‡ר 
ו‰רי ‰˜ב"‰ ‰ו‡ "‡בינו ˘ב˘מים" ˘ל כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל, ‰ן ז˜ן ו‰ן ˆעיר, ‰ן ‡י˘ 
Œ˙רוח. ו‰נחŒ˙ו‰ן ‡˘‰. וכ‡˘ר מב˜˘ים ב˜˘‰ מ‰‡ב - י˘ ל‚רום לו ˙חל‰ נח
רוח ו‰˙ענו‚ ‰‚„ול ביו˙ר עבור ‡ב ‰ו‡ - ב˘ע‰ ˘בניו, ˘‰ם מרובים ומחול˜ים 
כמו ‡˙  זול˙ו  ו‡ו‰ב ‡˙  ב‡‰ב˙ ‡חים,  כולם  עם  חי  מ‰ם  כל ‡ח„  מז‰, ‰נ‰  ז‰ 
- ˜ו„ם ‰˙פל‰  זו  מˆו‰  עˆמו  על  ל˜בל  ולכן ˆריך  כמוך".  לרעך  "ו‡‰ב˙   - עˆמו 

(ספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˘"˙ ע' 156 ו‡ילך).

ו‚ם  ב˘לימו˙,  י˘ר‡ל  ‡י˘  ב˙ור  לחייו  ‰רבי  ˘ל  כניס˙ו  ‡ופן  ‰˙חל˙  ‰י˙‰  זו 
‰כנ‰ לנ˘י‡ו˙ו בע˙י„.

מ‡˙נו,  ו‡ח„  ‡ח„  לכל  ‰ור‡‰  ‚ם  בו„‡י  ‰י‡  ז‡˙,  לנו  סיפר  ˘‰רבי  ‰עוב„‰ 
י˘נ‰  לכ‡ו"‡  ˘‰רי   - ˘לו  ל‰"נ˘י‡ו˙"  ו‰‰˜„מ‰  עˆמו,  עם  ‰עבו„‰  ˘‰˙חל˙ 
עˆמו - ‰נ‰ ˜ו„ם  על  לכל ‰פחו˙  מ˘פח˙ו, ‡ו  על  מסויים,  חו‚  על  ו˘ליט‰  ‰˘פע‰ 
ל‰יו˙  ˆריכ‰  בעבו„˙ו,  ‰ˆלח‰  לו  ˘י˙ן  מ‰˜ב"‰  ולב˜˘  ב„בר,  לעסו˜  ˘י˙חיל 

‰‰כנ‰ ו‰‰˜„מ‰ ‰ר‡˘ונ‰ לז‰ - ל‰˙‡ח„ ב‡‰ב‰ עם כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל.

˘˘לום ‰ו‡  לעיל,  וכ‡מור  ב˜˘ו˙יו,  ימל‡ ‡˙  ˘‰˜ב"‰  לכך  ו‰כלי  זו‰י ‰‰כנ‰ 
כלי ‰מחזי˜ ברכ‰, ‰ן ב‚˘מיו˙ ו‰ן ברוחניו˙.

(ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 597 ו‡ילך)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 

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

ל‡ ‰י' ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ מבר‡˘י˙?
‡יך ‡פ˘ר לומר ˘‰˙ור‰ ל‡ ‰י˙‰ ˆריכ‰ לכ˙וב ענין ברי‡˙ ‰עולם? / ‡יך ‰יינו יו„עים 
מˆו˙ מיל‰ ופו"ר ‡ם ‰˙חל˙ ‰˙ור‰ ‰יי˙‰ '‰חו„˘ ‰ז‰ לכם'? / בי‡ור נפל‡ ב˜ו˘יי˙ 

ר˘"י ”ל‡ ‰י' ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ מ‰חו„˘ ‰ז‰ לכם"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 2 ו‡ילך. ח"י עמ' 1 ‰ע' 8)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
מ‰י ‰"‡ל"ף" ˘לפני ‰"בי"˙" „בר‡˘י˙?

”ל˘ון  ול‡  ברכ‰"  ”ל˘ון  ‰˙ור‰  ‰וי  ‡יך   / ב‰˘י"˙  ‰‰˙˜˘רו˙  „רך   – ‰˙ור‰  לימו„ 
‡ריר‰" ח"ו? / ל˙˜ן ‡˙ ‰"בי"˙" וללמו„ ‡˙ ”˙ור˙ך ˘ב‡ˆילו˙"

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 1 ו‡ילך)

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

י„ חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
˘יעור למל‡כ˙ מכ‰ בפטי˘

‰מע˘‰ ‚ומר ‡יז‰ מל‡כ‰  י˜˘‰ במ˘"כ ‰פוס˜ים „‡ב מל‡כ‰ ז‰ ‰ו‡ ‡פילו ב„בר מועט כל̆ 
בפטי˘,  מכ‰  במל‡כ˙  ˘יעור  „ע„יין ‡יכ‡  יח„˘   / בר‡˘י˙  מע˘‰  לענין  מ„ברי ‰מ„ר˘   –
ויב‡ר מ‰ו˙ ‰˘יעור ע"פ ‰סבר˙ עומ˜ „ברי ‰מ„ר˘ בענין "נכנס ביום ‰˘ביעי כחוט ‰˘ער‰"

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 24 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
לפרו˜ ‡˙ ‰"סחור‰"!

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
מ‰י ‰‰כנ‰ לב˜˘˙ ˆרכיו? 

כו „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡יך ל‰ס˙כל על ‰זול˙?



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

ל‡ ‰י' ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ 
‰˙ור‰ מבר‡˘י˙?

ברי‡˙ ‰עולם? / ‡יך ‰יינו  ענין  לכ˙וב  ל‡ ‰י˙‰ ˆריכ‰  ˘‰˙ור‰  לומר  ‡יך ‡פ˘ר 
בי‡ור   / לכם'?  ‰ז‰  '‰חו„˘  ‰יי˙‰  ‰˙ור‰  ‰˙חל˙  ‡ם  ופו"ר  מיל‰  מˆו˙  יו„עים 

נפל‡ ב˜ו˘יי˙ ר˘"י "ל‡ ‰י' ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ מ‰חו„˘ ‰ז‰ לכם"

◇ ◇ ◇
 

בפירו˘ ר˘"י ב˙חיל˙ פר˘˙נו, פר˘˙ בר‡˘י˙: 

"‡מר רבי יˆח˜: ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ מ'‰חו„˘ ‰ז‰ לכם', ˘‰י‡ 
מע˘יו  'כח  מ˘ום  ב'בר‡˘י˙'?  פ˙ח  טעם  ומ‰  י˘ר‡ל;  ב‰  ˘נˆטוו  ר‡˘ונ‰  מˆו‰ 
‡˙ם,  'לסטים  לי˘ר‡ל  ‰עולם  ‡ומו˙  י‡מרו  ˘‡ם  ‚וים'.  נחל˙  ל‰ם  ל˙˙  לעמו  ‰‚י„ 
‰ו‡  ‰י‡,  ‰˜ב"‰  ˘ל   ıר‡‰ 'כל  ל‰ם:  ‡ומרים  ‰ם   – ‚וים'  ˘בע‰  ‡רˆו˙  ˘כב˘˙ם 

בר‡‰, ונ˙נ‰ ל‡˘ר י˘ר בעיניו. ברˆונו נ˙נ‰ ל‰ם, וברˆונו נטל‰ מ‰ם ונ˙נ‰ לנו'". 

ו‰נ‰, ב„ברי ר˘"י ‡לו ‰‡ריכו מ‡ו„ במפר˘ים; וכ‡ן י˙ב‡רו בעז"‰ ˙חיל˙ „בריו 
(ע"פ „ברי ‰מפר˘ים וב˙וספ˙ נופך). 

‰ז‰  מ'‰ח„˘  ‡ל‡  ‰˙ור‰   ˙‡ ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י‰  "ל‡   - ב˜ו˘י‡  מ˙חיל  ר˘"י  ב. 
לח˜ור  וי˘  בבר‡˘י˙";  פ˙ח  טעם  ומ‰  י˘ר‡ל,  ב‰  ˘נˆטוו  ר‡˘ונ‰  מˆו‰  ˘‰י‡  לכם' 

ב‰בנ˙ ˜ו˘י‡ זו, „י˘ לפר˘‰ ב˘ני ‡ופנים: 

‰‡ח„, ˘‰˜ו˘י‡ ‰י‡ על ‰ס„ר – מ„וע ‰˜„ימ‰ ‰˙ור‰ ‡˙ ‰פר˘יו˙ ˘מ"בר‡˘י˙" 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

חו„˘  ˘ל  כלליו˙  ‰‰מ˘כו˙  כל  ו˜ליט˙  ‡סיפ˙   – עˆר˙  ˘מיני  ביום  ‰ו‡:  ולז‰ 
˙˘רי. וב˘מח˙ ˙ור‰ – ‰˙חל˙ ‰‰˙‚לו˙ ו‰‰מ˘כ‰, ‡˘ר על י„י ז‰ נ˜ל יו˙ר ל‰בי‡ 

לפועל טוב, במ˘ך כל ימי ‰˘נ‰, ‡˙ כל ‰‰חלטו˙ טובו˙ „חו„˘ ˙˘רי.

(˘ם, עמ' כ)

˙˜ופ‰ ח„˘‰ בעבו„˙ ‰‡„ם 
ל‡חרי ‰פס˜ ‡רוך נ˙˜בל מכ˙בו ממוˆ˘"˜ פ' בר‡˘י˙, [ובס‚נון ‰מ˙‡ים לסיפורי 
חסי„ים ע"„ מנ‰‚ ‡בו˙י‰ם ברוסי‡ לפנים, ˘במוˆ‡י ˘מח˙ ˙ור‰ ‰יו מכריזים "ויע˜ב 
במילוי  ובפרט  בכלל,  בעבו„˙ ‰‡„ם  ח„˘‰  בר‡˘י˙ ‰˙˜ופ‰  זו ‚ם]  ל„רכו" ‰נ‰  ‰לך 
˙פ˜י„ו ‰פנימי ו‰עˆמי, מ˙‡ים ל‰ו„ע˙ חכמינו במ˘נ˙ם - ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו ולע˘ו˙ לו 

י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים. 

‰עבו„‰  מ˙ח„˘˙  ל˘נ‰  מ˘נ‰  ‰רי  י"„  סי'  ‰ז˜ן  לרבנו  ב‡‚‰"˜  ‰מבו‡ר  פי  ועל 
עולם  מימי  ע„יין  מ‡יר  ˘ל‡ ‰י'  ˘יור„ ‡ור  ובל˘ון ‡‚ר˙ ‰‡מור‰,  יו˙ר,  נעל‰  ב‡ופן 
ועל  ו‰˙ח˙ונים,  כל ‰עולמו˙ ‰עליונים  עלי' ‰ם  ול„רים  עליונ‰   ıל‡ר כז‰,  עליון  ‡ור 

‰˙ח˙ונים ע "י מע˘י‰ם ועבו„˙ם ל‚לו˙ ‡˙ ‰‡ור מ‰‰ס˙ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' לו)

‰חלט‰ ˘ל פועל ל‰˙חל‰ טוב‰
במענ‰ על מכ˙בו מכ"ח ˙˘רי, ומ˙חיל כ„בעי ‡ו„ו˙ ‰רו˘ם „ימי ח„˘ ‡לול ימים 
‰‰חלטו˙  ‰ם  מ‰  ל‰זכיר  מבלי  ז‰  בענין  מפסי˜  ˙יכף  ‡בל  ‰סוכו˙,  ח‚  וימי  נור‡ים 

ופעולו˙ טובו˙ וכו', 

ל‰יו˙  ˘‰עבו„‰ ˆריכ‰  בפרט  ו‰˙מימים  מכל ‡נ"˘   '˜‰ רבו˙נו  ˙ביע˙  י„וע  ו‰רי 
עבו„‰  על „בר  ‚ם  מזכיר  ˘במכ˙בו ‡ינו  וכמ‰  כמ‰  על ‡ח˙  במ˜יפים  ול‡  בפנימיו˙ 
כך  ב˙חיל‰,  עˆמו  מעמי„  ˘‡„ם  "כפי   ˆ"ˆ‰ ‡„מו"ר  כ"˜  פ˙‚ם   פי  ועל  מ˜יף  ב„רך 
‰˘נ‰  בר‡˘י˙  ‡ם  ‰רי  „‡ס"),  ‚ייט  ‡זוי  ‡ווע˜  זיך  ˘טעלט  מען  ("ווי  ‰ל‡‰"  י‰י‰ 
ב˜˘ר  מ˜˘רים ‰‰חלט‰  ומˆו‰  ˙ור‰  בעניני  ל„רכו  ב˙חל˙ ‰ס„ר „ויע˜ב ‰לך  ועכ"פ 
ענין ˘ל פועל במע˘ים ‰רי זו ‰˙חל‰ טוב‰ לס„ר כל ‰˘נ‰, מ˘‡"כ כ˘נ˘‡ר בעולם 

‰מח˘ב‰ וב‰‡י עלמ‡ עולם ‰„בור כעולם ‰מח˘ב‰ „מי‡.

 (‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' נב)



כ‚

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

בחיי ‰יום יום

לפרו˜ ‡˙ ‰"סחור‰"!

לפרו˜ ‡˙ ‰"סחור‰"
‰ס„ר  מ˙חיל  ˙ור‰  ˘מח˙  ‡חר  ‡˘ר  נ"ע,  (מ‰ור˘"ב)  ‡„מו"ר  כ"˜  פ˙‚ם  י„וע 
„"ויע˜ב ‰לך ל„רכו", ‰ו‡ „רך ‰וי', „רך ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰. ובי‡ר (˘יח˙ ˘מיני עˆר˙ ˙˘"ז) 
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‰כ"מ בענין ˘מיני עˆר˙ ו˘מח˙ ˙ור‰, ˘˜ונים ‡˙ ‰סחור‰ בירי„, 
לע˘ו˙  ומ˙חילים  ‰חבילו˙   ˙‡ פור˜ים   – ‰˘נ‰  ימו˙  במ˘ך   – ‰בי˙‰  וכ˘מ‚יעים 

בסחור‰ ‡˙ מ‰ ˘ˆריכים לע˘ו˙ ב‰.

כן ‰ו‡ בכל ‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל: בחו„˘ ‰˘ביעי ˘‰ו‡ מ˘ובע בכל טוב (וי˜ר‡ רב‰ 
לפ˙וח  כול‰, ‡בל ˆריך  כל ‰˘נ‰  ל‰˙פרנס  במ‰  "סחור‰"  ולנו  ל‰ם  נו˙נים  ח)  פכ"ט, 

‰‡מ˙חו˙, לפרו˜ ‡˙ ‰חבילו˙ ולע˘ו˙ בסחור‰ ‡˙ מ‰ ˘ˆריכים לע˘ו˙ ב‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' יח-יט)

ˆי„‰ ל„רך
עˆר˙  ˘מיני  ‰סוכו˙,  ח‚  ‰כפורים,  יום  ‰˘נ‰,  ר‡˘   – ‰מוע„ים  ימי  ...בח˙ימ˙ 
‰חול  בימי   – ז‰  על  ונוסף  ‰חול  בימי  ל‰יכנס  ˆריך  ‰י˘ר‡ל  ו‡י˘   – ˙ור‰  ו˘מח˙ 
כחו˙   – ל„רך"  "ˆי„‰  עמו  ל˜ח˙  ‰ו‡  ˆריך  ‰רי  ר‚לים,  בל‡  ˘נ‰  כחˆי  ‰חורף,  „ימי 
ללכ˙  יוכל  ל„רכו",  ‰לך  "ויע˜ב  ‰ˆיווי  ב˜יימו  כי  ‰יכול˙  לו  י˙נו  ˘‡˘ר  ו‰מ˘כו˙ 

לבטח „רכו, ‡ף כי כל ‰„רכים בחז˜˙ סכנ‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ו‡ילך לפני פר˘˙ "‰ח„˘ ‰ז‰ לכם"; ו‰˘ני, ˘‰˜ו˘י‡ ‰י‡ על ‰כ˙יב‰ עˆמ‰ – מ„וע 
בכלל כ˙ב‰ ‰˙ור‰ פר˘יו˙ ‡לו, ול‡ „י ל‰ בכל ‰פר˘יו˙ ˘מ"‰ח„˘ ‰ז‰ לכם" ו‡ילך 

(ו˙ו ל‡).

מ„יי˜  ר˘"י  ˘‰רי  ל‰‡ופן ‰‡',  ˘כוונ˙ו  מ˘מע  לכ‡ור‰   – ר˘"י  בל˘ון  וכ„ „יי˜˙ 
ומ˘מעו˙  בבר‡˘י˙";  פ˙ח  טעם  ומ‰   .  . ‰˙ור‰   ˙‡ ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י‰  "ל‡  ו‡ומר 
‰ל˘ון ‰י‡, ˘ל‡ ‰ו˜˘˙‰ לו עˆם ‰כ˙יב‰ ˘ל פר˘˙ "בר‡˘י˙" (ו‰פר˘יו˙ ‰ב‡ו˙), 
ופ˙יח˙ ‰˙ור‰  ˘‰˙חל˙  ב˘ע‰  בבר‡˘י˙,  פ˙ח‰ ‰˙ור‰  למ‰  כל ‰˜ו˘י‡ ‰י‡  ‡ל‡ 

ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב"‰ח„˘ ‰ז‰ לכם" ˘‰י‡ "מˆו‰ ר‡˘ונ‰ ˘נˆטוו ב‰ י˘ר‡ל". 

‰ב',  כ‰‡ופן  ‰י‡  פ˘וט‰)  (לפי  ר˘"י  ˘כוונ˙  ברור,  נר‡‰  ‰ר‡וי  בעיון  ‡מנם 
˘‰˜ו˘י‡ ‰י‡ על עˆם ‰כ˙יב‰ ˘ל פר˘˙ "בר‡˘י˙" ו‰פר˘יו˙ ‰ב‡ו˙; ו„ו˜‡ ב„רך 
לכם" –  מ‰חו„˘ ‰ז‰  ‡ל‡  ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰  ל˘ונו: "ל‡ ‰י‰ ˆריך  ˙ובן ‡ריכו˙  זו 

‰יינו, ˘כל ‰פר˘יו˙ ˘לפני כן ל‡ ‰וˆרכו ל‰יכ˙ב כלל ב˙ור‰. 

‡ומו˙  י‡מרו  "˘‡ם   ıירו˙‰ פ˘ר  מובן  ‡ינו   –  '‡‰ כ‰‡ופן  נלמ„  ˘‡ם  ז‡˙,  ועו„ 
‰עולם לי˘ר‡ל לסטים ‡˙ם כו'": ‰רי ‚ם ‡ילו ‰יו פר˘יו˙ ‡לו נכ˙בו˙ ל‡חרי "‰ח„˘ 
‰עולם  ל‡ומו˙  (˘‰רי  ‡˙ם"  "לסטים  ‰‡ומו˙  לטענ˙  מספ˜˙  ˙˘וב‰  י˘  לכם",  ‰ז‰ 
ב˙חיל˙ ‰˙ור‰,  בר‡ ‡˙ ‰עולם, ‡ם  ˘‰˜ב"‰  ז‰  „בר  כ˙וב  ‰יכן  נפ˜"מ  בוו„‡י ‡ין 
בסופ‰ ‡ו ב‡מˆע‰!) – ו‡ם כן, מ‰ ‰ועיל ‰˙ירוı ל˜ו˘י‡ "מ‰ טעם פ˙ח בבר‡˘י˙"? 

כלל,  כ˙ובים  י‰יו  ל‡  ‡לו  ˘ענינים  ‰י˙‰  ר˘"י  ˘˜ו˘יי˙  ללמו„,  ˆריך  כרחך  ועל 
˘„ו˜‡ לפ"ז מובן ‰˙ירוı – ˘כ˙יב˙ם נוע„‰ ל˙˙ ˙˘וב‰ לטענ˙ ‡ומו˙ ‰עולם; 

וז‰ ˘"פ˙ח בבר‡˘י˙" – כלומר: ז‰ ˘‰ˆיב‰ ‰˙ור‰ ענינים ‡לו ב˙חיל˙ ‰˙ור‰ – 
‡ינ‰ ˜ו˘י‡ מעי˜ר‡ (לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"), כי רוב ‰ענינים ˘ב˙ור‰ נכ˙בו לפי ס„ר 
מופיעים  ‰ענינים)  ל˘‡ר  ‰ם  (˘מו˜„מים  ‰ברי‡‰  ˘עניני  בז‰  פל‡  ˘‡ין  כך  ‰זמנים, 

ב˙חיל‰. 

מע˘יו  כ‡ן) "כח  ר˘"י  על ‰פסו˜ (˘מבי‡  ו),  ל˙‰לים (˜י‡,  ר˘"י  בפירו˘  מפור˘  [וכן 
יוכלו ‰‡ומו˙  ˘ל‡  בר‡˘י˙  מע˘י  לי˘ר‡ל  ‚וים": "כ˙ב  נחל˙  ל‰ם  ל˙˙  לעמו  ‰‚י„ 
‰י‰  ל‡  כו'"  יוכלו  „"˘ל‡  ‰טעם  ˘‡ילולי  ‰רי   - וכו'"  ‡˙ם  ‚זלנים  לי˘ר‡ל  לומר 

‰˜ב"‰ כו˙ב כלל מע˘י בר‡˘י˙]. 

˘ל‡  על ‰„ע˙  ל‰עלו˙  ב‰סבר˙ ‰˜ו˘י‡: ‡יך ‡פ˘ר  בי‡ור  מע˙‰ ˆריך  ‡מנם   .‚
ו‡ם  ˘ור˘ ‰‡מונ‰,  ‚ו'" ‰ו‡  בר‡ ‡ל˜ים  "בר‡˘י˙  – ‰לו‡  כלל  פר˘יו˙ ‡לו  ייכ˙בו 

‡ינו מ‡מין בז‰ ‰רי ‰ו‡ כופר בעי˜ר!

י˙יר‰ מזו: ‰רי בספר בר‡˘י˙ (˘לפני "‰ח„˘ ‰ז‰ לכם") י˘ כמ‰ מˆוו˙, כמו פרי‰ 
יופיעו  ל‡  לכם",  ב"‰ח„˘ ‰ז‰  ˙˙חיל ‰˙ור‰  כן, ‡ם  ו‡ם   – ו‚י„ ‰נ˘‰  מיל‰  ורבי‰, 

ב˙ור‰ מˆוו˙ ‡לו כלל?



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

(יב, ‚) "וביום ‰˘מיני  ˙זריע  בפ'  מ‰כ˙וב  ז‰  יו„עים  ˘‰יינו  י"ל  למיל‰  בנו‚ע  [ו‡ם 
ימול ‚ו'", ‰רי ‰מˆוו˙ ˘ל פרי‰ ורבי‰ ו‚י„ ‰נ˘‰ כ˙ובו˙ ‰נ‰ ר˜ בספר בר‡˘י˙]. 

„. ו‰בי‡ור בז‰: 

ייחו„יו˙ם ו‰ב„ל˙ם ‰מוחלט˙ ˘ל בני י˘ר‡ל מ˘‡ר ‰‡ומו˙ – בנו‚ע ל˙ור‰ ומˆוו˙ 
מכל ‰עמים" (י˙רו  ס‚ול‰  לי  לר‡˘ונ‰ "ו‰יי˙ם  נ‡מר  ˘‡ז  ˙ור‰,  מ˙ן  ב˘ע˙  נע˘˙‰   -
יט, ‰); ובכללו˙ יו˙ר, ‰˙חיל‰ ‰ב„ל‰ זו כבר ביˆי‡˙ מˆרים, מ‡חר ˘˙כלי˙‰ ‰ו‡ מ˙ן 

˙ור‰ (˘מו˙ ‚, יב ובפר˘"י), ו‡ז נˆטוו בני י˘ר‡ל במˆו˙ "‰חו„˘ ‰ז‰ לכם". 

במˆוו˙  נˆטוו  ויע˜ב  יˆח˜  ‡בר‰ם  ˘בני  מˆרים  יˆי‡˙  לפני  רב  זמן  ˘מˆינו  ו‡ף 
ו‚י„ ‰נ˘‰ – ‰נ‰  מיל‰  יט):  יז,  לך  פר˘"י  (ור‡‰  ˘‡ר ‰‡ומו˙  ב‰ם  נˆטוו  ˘ל‡  מיוח„ו˙ 
מˆוו˙ ‡לו נˆטוו ב‰ם ל‡ ב˙ור עם י˘ר‡ל כ‡ומ‰ נב„ל˙ (˘‡ינ‰ בכלל "בני נח"), ‡ל‡ 

ר˜ כסו‚ מסויים ב˙וך "בני נח" ‚ופ‡.

[וע"„ ˘מˆינו ל‡חר מ˙ן ˙ור‰, ˘נˆטוו בני י˘ר‡ל ל‰˙ייחס לבני ע˘ו, עמון ומו‡ב 
ב‡ופן ˘ונ‰ מ˘‡ר ‰‡ומו˙ (בס' „ברים: ב, „-יט; כ‚, „-ט) – „‡ין ‰פ˘ט בז‰ ˘יˆ‡ו ‡ומו˙ 

‡לו מכלל "בני נח", ‡ל‡ ר˜ ˘בנו‚ע לפרטים מסויימים י˘ ‰ב„ל ביני‰ם ו˙ו ל‡]. 

וז‰ו פ˘ר ‰˜ו˘י‡ ˘בר˘"י, ˘"ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ מ‰ח„˘ ‰ז‰ 
ב˘ם  פר˘˙נו  רי˘  ‡רי'  ‚ור  ב;  נ‚,  (זח"‚  ו‰ור‡ו˙  ˆיוויים  ‰ו‡  עניינ‰  ˘"˙ור‰"  כיון  לכם": 
‰ר„"˜) ˘ני˙נו לנו ב˙ור עם י˘ר‡ל - ‰רי כל ‰ˆיוויים ו‰‰ור‡ו˙ ˘לפני ז‰, כ‡˘ר ע„יין 

‚ופ‡), ‡ינם  נח"  "בני  ב˙וך  מיוח„  סו‚  ר˜  (ו‰יו  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  מיוח„  "עם"  ל‡ ‰י‰ 
˘ייכים ל"˙ור‰" ˘עניינ‰ ‰ור‡ו˙ לעם י˘ר‡ל. 

ו‡ף ˘י˘ ‰כרח בכ˙יב˙ עניני ‰ברי‡‰ וכו' – ‰רי ז‰ ‰י‰ ˆריך ל‰יכ˙ב בספר בפני 
ב˙וך  ול‡  ˙ור‰),  מ˙ן  ˘לפני  נח  בני  מˆוו˙  ˘בע  (כמו  במסור‰  ל‰י˘‡ר  ‡ו  עˆמו, 

‰"˙ור‰" עˆמ‰. 

ב‰ן  ˘י˘  מ˘ום  ב˙ור‰ ‰ו‡  נכ˙בו  ˘פר˘יו˙ ‡לו  ˘‰טעם  ר˘"י,   ıמ˙ר ז‰  ועל   .‰
ל‰˘יב  ˘יי„עו   – ˙ור‰)  מ˙ן  ל‡חר  ˘‰ם  (כפי  י˘ר‡ל"  "עם  ב˙ור  לי‰ו„ים  ‰ור‡‰ 

לטענ˙ ‰‡ומו˙ "לסטים ‡˙ם ˘כב˘˙ם ‡רˆו˙ ˘בע‰ ‚וים". 

ונר‡‰ ל‰וסיף עו„, ˘בנוסף לכוונ˙ ‰˙ור‰ ˘י„עו י˘ר‡ל מ‰ ל‰˘יב לטענ˙ ‰‡ומו˙, 
י˘ בז‰ ‚ם ‰סבר‰ עבור בני י˘ר‡ל עˆמם, ˘ל‡ יח˘˘ו ˘י˘ בכיבו˘ ‰‡רı מ˘ום ‚זל. 
וכן מור‰ „יו˜ ‰ל˘ון "‰‚י„ לעמו ל˙˙ ל‰ם" - ול‡ "‰‚י„ לבני ‡„ם" וכיוˆ‡ בז‰ (‡ף 
˘י˘ לפר˘ ˘"‰‚י„ לעמו" כ„י ˘י„עו מ‰ ל‰˘יב ל‡ומו˙ ‰עולם), ‰יינו, ˘‰מטר‰ בז‰ ‰י‡ ˘ל‡ 

י˜˘‰ בעיני עמו ‡יך ני˙נ‰ ל‰ם נחל˙ ‡חרים. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

כ˙ב  ל‡  ב˘בי˙‰  יו‰"כ ‡בל  בעינוי  ‡ל‡ 
ע˘ור  ˘בי˙˙  ב‰לכו˙  ועיין  ˙וספ˙,  ˘ום 
ערב   .  . בירו˘למי  מ„‡מרינן  וטעמו  פ"‡, 
מל‡כ‰  לע˘ו˙  מו˙ר   ‰˙‡ בר‡˘י˙  ˘ב˙ 
מ‰  עו„  עיי"˘  ע"כ.  ‰חמ‰.  ˘˙˘˜ע  ע„ 

˘‰‡ריך ל‰חזי˜ ˘יט‰ זו.

‚ם  „ב‡מ˙  ‡חר˙,  ב„רך  י"ל  נמי  ‡י 
‰מ„ר˘ סבר ל‰ך ילפו˙‡ מן ‰כ˙וב, מי‰ו 
ר˜  ‰ו‡  ‚ופ‡  ‰˙ור‰  טעם  „ב‡מ˙  ס"ל 
מ˘ום ספ˜, לפי ˘ב˘ר ו„ם ‡ינו יו„ע כו', 
˘‰ו‡  זמן  ‡יז‰  ל‰וסיף  ˘ˆריך  מ‰  ו‚ם 
בע˘יי˙  יכ˘ל  ˘ל‡  בכ„י  יום – ‰ו‡  ו„‡י 
לע˘ו˙  נ˙יר‰ו  ‡ם  כי  ב˘ב˙,  מל‡כ‰ 

מל‡כ‰ ע„ ר‚ע ‰‡חרון י˘ מ˜ום לח˘ו˘ 
˘יטע‰ ויכנס ל˘ב˙.

‰ולי„  ז‰  ˘מספ˜  „‡ף  י"ל  ומע˙‰ 
‰ל‡  ‡בל  ו„‡י,  ב˙ור˙  ˘‰ו‡  „ין  ‰כ˙וב 
ול˘יט˙ו  ˘מעון,  ר'  „ברי  ‰ו‡  ז‰  מ„ר˘ 
ו˘"נ),   .‡ ˜טו,  (ב"מ  „˜ר‡  טעמ‡  „ר˘ינן 
טעם  ‡יז‰  מחמ˙  ˘ב‡ים  ˘„ינים  ‰יינו 
עˆמו),  בכ˙וב  ‰טעם  נזכר  ל‡  (ו‡פילו 
ומ‰  ‰„ין.  נ˘˙נ‰  ל‰טעם  „ליכ‡  ‰יכ‡ 
ינעם לפ"ז „ר' ˘מעון ‰ו‡ מ‡ן „ס"ל ‰כ‡ 
‡ˆלו  ו‡ין  ור‚עיו  ע˙יו  ˘יו„ע  „‰˜ב"‰ 
‰ספ˜,  מחמ˙  עˆמו  ˘כל  ז‰,  ל„ין  ‰טעם 

‡ינו מוסיף מחול על ‰˜ו„˘.  



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚ם  ‰נ‰  כי  ˜ו˘י‡,  ‡ינ‰  „זו  ‡יבר‡ 

כ‡ן  „י˘  ‰יכ‡  ‡ל‡  ‡ינו  „רבנן  ‰‡יסור 

‰יינו  ‰מל‡כ‰,  מן  חל˜  ‡יז‰  עכ"פ 

חיוב  ‡˘כחן  ל‡  ‡בל  בפ"ע,  ‰ניכר  „בר 

י"ל  ומע˙‰  (כמעט).  ניכר  ˘‡ינו  במ˘‰ו 

‰כי  ב˘יעור  ‰כ‡‰  ב‚מר  עס˜ינן  „‡נן 

מועט ˘ל "כחוט ‰˘ער‰", „בכ‰‡י ‚וונ‡ 

י"ל ˘‡ף ‡יסור „רבנן ‡ין בו.

בפטי˘,  „מכ‰  מל‡כ‰  ב‡ב  ולמ˘ל 

‡ם ‰‚בי' ‰פטי˘ בערב ˘ב˙, ו‡ף ‰ורי„ו 

כחוט  לכלי  ˜רוב  ע„  ˘˙ח˘ך  ˜ו„ם 

ע„  ז‰  ˘יעור  ‰ורי„  ר˜  וב˘ב˙  ‰˘ער‰, 

ז‰  ז‰ – ‰רי ‡ין  מועט  ˘יעור  וסיים  ‰כלי 

בז‰  ליכ‡  ו˘וב  מל‡כ‰,  חˆי  ב‚„ר  ‡פילו 

‡יסור „רבנן.

מל‡כ‰  חˆי  חכמים  ˘‡סרו  מ‰  כי 

‰מל‡כ‰  חˆי  כ‡˘ר  „ו˜‡  ‰ו‡  ב˘ב˙ 

וכמו  עˆמו,  בפני  ענין  ב˘ב˙ ‰ו‡  ˘עו˘‰ 

„בר  ‰י‡  ˘‰"‰נח‰"  ע˜יר‰  בל‡  ‰נח‰ 

כ˘חˆי  מ˘‡"כ  מ‰"ע˜יר‰".  עˆמו  בפני 

עו˘‰ ב˘ב˙ ‡ינ‰ ב‚„ר מל‡כ‰  ‰מל‡כ‰̆ 

כלל מˆ„ עˆמ‰, ור˜ ‰ע˘י' ˘˜ו„ם ‰˘ב˙ 

עו˘‰ ‡ו˙‰ ל"מל‡כ‰", ‡ין בז‰ ‚ם ‡יסור 

פירו˜  (‡ו  ‰כלי  ‚מר  „י„ן:  ובנ„ון  „רבנן. 

ב  ˜ב,  (˘ב˙  ר˘"י  ל„ע˙   – ‰‰ר  מן  ‰סלע 

(ול‡  עליו  ‰פטי˘  ‰כ‡˙  מˆ„  ‰ו‡  ˘ם)) 

ומכיון  ב‰‡בן),  ‡ו  ב‰כלי  נ‚יע˙ו  מˆ„ 

"כחוט  ˘ל  ב˘יעור  ‰פטי˘  ˘ב‰ור„˙ 

‰˘ער‰" ‡ין ב‰ ˘ום ‰כ‡‰ ˘˙וכל ל‚מור 

‡˙ ‰כלי, ו‰‰כ‡‰ ˘י˘נ‰ ב‰ור„‰ זו ‰י‡ 

ל‡  ˘ב˙, ‰רי  בערב  ˘ע˘‰  מˆ„ ‰‰ור„‰ 

ע˘‰ ב˘ב˙ ‚ם חל˜ מ‰מל‡כ‰.

 ‰ 
˙וספ˙  לענין  כ‡ן  ‰מ„ר˘  ב„ע˙  יפלפל 

˘ב˙

עו„  ב‰  נימ‡  ז‰  למ„ר˘  „‡˙ינן  וכיון 
‡ינו  ˘‰˜ב"‰  כ‡ן  נ˙ב‡ר  „‰נ‰  מיל˙‡, 
ˆריך ל‰וסיף מחול על ‰˜ו„˘ כיון ˘יו„ע 
יו„ע  ˘‡ינו  ו„ם  ב˘ר  ור˜  ור‚עיו,  ע˙יו 
‰„ברים  ולכ‡ור‰  לז‰.  ˆריך  ור‚עיו  ע˙יו 
˙וספ˙  „זמן  ל„ינ‡  ˜יי"ל   ‡‰„ ˙מו‰ים, 
(˘‰ו‡  ‰˘מ˘ו˙"  "בין  ˜ו„ם  ‰ו‡  ˘ב˙ 
ספ˜ יום ספ˜ ליל‰), בזמן ˘‰ו‡ ו„‡י יום 
סרס"‡  ‡ו"ח  נ"ע  ‰ז˜ן  רבינו  ב˘ו"ע  בז‰  (עיין 

ובסי' ˙ר"ח ס"ב). ‰רי ˘„ין ‰וספ‰ מחול על 

‡ל‡  ‡יסור,  ספ˜  מˆ„  ˘ר˘ו  ‡ין  ‰˜ו„˘ 
בין  לחל˜  סבר‡  ‡ין  ו‡"כ  ו„‡י,  ב˙ור˙ 

יו„ע ע˙יו ור‚עיו ל‡ינו יו„ע.

מפור˘  ‡ינו  ˘ב˙  ˙וספ˙  „ין  ו‰נ‰ 
בכ˙וב ‡ל‡ למ„ו‰ו חכמים מ˜ר‡ „יו‰"כ 
˙˘ב˙ו  ערב  ע„  "מערב  לב)  כ‚,  (‡מור 

נ"ע  ‰ז˜ן  רבינו  ב˘ו"ע  ˘‰זכיר  (כמו  ˘ב˙כם" 
˘ם סרס"‡ ס"„ וס˙ר"ח ס"‡ וס"„ – ו‰ו‡ מבריי˙‡ 

„יומ‡ פ‡, ב ור"‰ ט, ‡). ו˘מ‡ י˘ לומר „‰ך 

ע„  לילפו˙‡ „"מערב  כלל  ס"ל  ל‡  מ„ר˘ 
ערב ‚ו'", ול„י„י' כל „ין ˙וספ˙ ‡ינו ‡ל‡ 
‰נ‰‚‰ ל‰נˆל מספ˜ ‡יסור (מ˘‡"כ לעיל 
י˙יר‰  "˘ע‰  „˙ני‡  (ספ"ט),  במ„ר˘  מיני' 
נ‚מר‰  וב‰  ˜ו„˘  על  מחול  ˘מוסיפין 
מל‡כ˙ ‰עולם כו'", ‰ו‡ מ˘ום „ס"ל ל‰ך 

ילפו˙‡. ו˜"ל).

ויעויין בבי‡ור ‰‚ר"‡ (‡ו"ח סרס"‡ ס"ב) 
על ל˘ון ‰˘ו"ע (˘ם) "י˘ ‡ומרים ˘ˆריך 
בל˘ון  כ˙ב  ‰˜ו„˘":  על  מחול  ל‰וסיף 
י˘ ‡ומרים לפי ˘‰רמב"ם ל‡ כ˙ב ˙וספ˙ 

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

כיבו˘ ‰‡רı ע"י בני י˘ר‡ל 
בר‡˘י˙ בר‡ ‡ל˜ים

‡מר רבי יˆח˜ ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˙חיל ‡˙ ‰˙ור‰ ‡ל‡ 
מ‰ח„˘ ‰ז‰ לכם . . ומ‰ טעם פ˙ח בבר‡˘י˙, מ˘ום 
כח מע˘יו ‰‚י„ לעמו ל˙˙ ל‰ם נחל˙ ‚וים, ˘‡ם 
י‡מרו ‡ומו˙ ‰עולם לי˘ר‡ל, ליסטים ‡˙ם, ˘כב˘˙ם 
‡רˆו˙ ˘בע‰ ‚וים, ‰ם ‡ומרים ל‰ם, כל ‰‡רı ˘ל 
‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‰י‡, ‰ו‡ בר‡‰ ונ˙נ‰ ל‡˘ר י˘ר 
בעיניו. ברˆונו נ˙נ‰ ל‰ם וברˆונו נטל‰ מ‰ם ונ˙נ‰ לנו

(‡, ‡. ר˘"י)

לכ‡ור‰ טענ˙ ‰‡ומו˙ ˙מו‰‰ במ‡ו„:

מלחמ‰  בכיבו˘   ıר‡‰  ˙‡ כב˘ו  בנ"י  ‰רי 
וכ˘ם  ‚זל,  ‡יסור  בכלל  ‡ינו  מלחמ‰  וכיבו˘ 
ז‰  ענין  על  ˘˙ענ˘  ‡ומ‰  ˘ום  מˆינו  ˘ל‡ 
מז'  ‰ו‡  ‚זל  ˘‡יסור  ‰‚ם  מלחמ‰  כיבו˘  ˘ל 
מˆו˙ בני נח ו‡"כ מ‰ ‰יסו„ לטענ˙ם: "לסטים 

‡˙ם"?

וי˘ לומר: ב‰עבר˙ „בר מ‡„ם ‡ח„ לזול˙ו 
ב‡' מ„רכי ‰˜נין (מכיר‰, מ˙נ‰ כיבו˘ מלחמ‰ 
ו‰˘ינוי   ,ıחפ‰ במ‰ו˙  „בר  מ˘˙נ‰  ‡ין  וכו'), 
כוב˘˙  כ˘‡ומ‰   :ıב‡ר וכן  בבעלו˙,  ר˜  ‰ו‡ 
מ˘˙ני˙,  ל‡   ıר‡‰ מ‰ו˙  ‡חר˙,  מ‡ומ‰   ıר‡
 ıר‡‰  ˙‡ לכבו˘  יכול‰  ‰˘ני‰  ו‰‡ומ‰ 

ול‰חזיר‰ ‡לי‰.

˘ע"י  י˘ר‡ל,   ıר‡ ‰י‡  מכך  ˘ונ‰  ‡ך 
 ıר‡ ‰י˙‰  ז‰  לפני  מ‰ו˙‰:  נ˘˙נ‰  כיבו˘‰ 
 ıר‡ ל‰יו˙  ‰˘˙נ˙‰  ועכ˘יו  ‰‡רˆו˙  ככל 
י˘ר‡ל ו˘ינוי ז‰ ‰ו‡ בפנימיו˙‰ ו˜יים לעולם. 
‡ומ‰  ל˘ום  ל‰˘˙ייך  יכול‰  ‡ינ‰  ומע˙‰ 
מ‡רˆנו  "‚לינו  כ‡˘ר  ‰‚לו˙  בזמן  ו‚ם  ‡חר˙, 
"‡רˆנו"  נ˜ר‡˙  ‰י‡  ‡„מ˙נו"  מעל  ונ˙רח˜נו 
ל‰˙יי˘ב  לנכרי  מזו: ‡סור  וי˙ר‰  ו"‡„מ˙נו"; 

.ıב‡ר

‡˙ם  "לסטים  ‰עולם  ‡ומו˙  טענ˙  וזו‰י 
˘על  ביו„עם,  ‚וים",  ˘בע‰  ‡רˆו˙  ˘כב˘˙ם 
במ‰ו˙‰   ıנ˘˙נ˙‰ ‰‡ר י˘ר‡ל  בני  כיבו˘  י„י 
‰י‡  ומע˙‰  י˘ר‡ל,   ıר‡ ל‰יו˙  ˙מי„י  ˘ינוי 
‡ם  ‡חר˙,  ל‡ומ‰  עו„  ל‰˘˙ייך  יכול‰  ‡ינ‰ 
ול‡  לחלוטין   ıל‡ר ˘ייכו˙ם  מ‰ם  ניטל‰  כן 

ולכב˘ם  לחזור  ˘‡פ˘ר  ˘‡ר ‰‡רˆו˙  ככיבו˘ 
ולכן ‡מרו "לסטים ‡˙ם".

‰˜ב"‰  ˘ל   ıר‡‰ "כל  ‰ו‡:  לכך  ו‰מענ‰ 
ונ˙נ‰  מ‰ם  נטל‰  וברˆונו  ו‚ו'  בר‡‰  ‰י‡, ‰ו‡ 
"כל  לכן   ıר‡‰  ˙‡ בר‡  ˘‰˜ב"‰  ‰יו˙  לנו": 
מˆי‡ו˙  ר˜  ל‡  ‰יינו  ‰י‡".  ‰˜ב"‰  ˘ל   ıר‡‰
ו‰יכול˙  מ‰ו˙‰  עˆם  ‚ם  ‡ל‡   ıב‡ר ‰˘ליט‰ 
ל˘נו˙ ‡˙ מ‰ו˙‰ ˘ל ‰‡רı ל‰יו˙ ‡רı י˘ר‡ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ' 2 ו‡ילך)

ל‡ן נעלם „יבורו ˘ל ‰נח˘?
ו‰נח˘ ‰י‰ ערום ‚ו' וי‡מר ‡ל ‰‡˘‰
(‡ ,‚)

חו‰,  ‡ל  „יבר  ˘‰נח˘  בכ˙ובים  מˆינו 
ונמˆ‡ ˘לפני ‰חט‡ ‰י׳ לנח˘ ‡˙ כח ‰„יבור.

ב˜לל˙  ‰כ˙וב  פיר˘  ל‡  מ„וע  לעיין  וי˘ 
בז‰  ייענ˘  ‰˜ללו˙  ל˘‡ר  ˘בנוסף  ‰נח˘ 

˘יל˜ח ממנו כוח „יבורו?

˘ב‰ם  ‰„ברים  ˘‰נ‰  ז‰,  עניין  לב‡ר  וי˘ 
‡ינם  וכו׳,  ˙לך״  ‚חונך  ״על  ‰נח˘  נ˙˜לל 
 ˙‡ ל‰סי˙  ‰נח˘  לפעולו˙  ‰נו‚עים  עונ˘ים 
וכיו״ב  בר‚ל  ‰‰ליכ‰  ל‡  ˘‰רי  לחטו‡,  חו‰ 
לחט‡  ‰‚ורם  עי˜ר  ‡ל‡  לחטו‡.  לחו‰  ‚רמו 
‰י׳  ל‡  ז‰  ˘בלי  ‰נח˘,  ˘ל  „יבורו  כוח  ‰י׳ 

ב‡פ˘רו˙ו ל‰סי˙ ‡˙ חו‰.

לו ‰˜ב״‰  ˘‡מר  מ‰  ˘ז‰ו  לומר  י˘  ועפ״ז 
ומכל  ‰ב‰מ‰  מכל   ‰˙‡ ‡רור  ז‡˙  ע˘י˙  ״כי 
ר˜  פירו˘ו  ‡ין  ‡˙‰״  ˘״‡רור   - ‰˘„‰״  חי˙ 
˘בז‰  ‡ם  כי  כללי  ב‡ופן  ‡רור  י‰י׳  ˘‰נח˘ 
‡מר ‰˜ב״‰ ˘ייענ˘ על מ‰ ˘ע˘‰, ˘„יבר עם 
„יבורו  כוח  ממנו  יל˜ח  ז‡˙  ע˘יי˙ו  ועל  חו‰. 

ל‚מרי.

ו‰חיו˙.  ‰ב‰מו˙  מכל  ‰ו‡  ‡רור  ‰רי  ובז‰ 
 ˙‡ ל‰ם  ˘‡ין  ‡ף  ו‰חיו˙,  ‰ב‰מו˙  ˘‡ר  כי 
ל‰˘מיע  ביכול˙ם  י˘  מ˜ום  מכל  ‰„יבור,  כוח 
וכיו״ב  ב˘‡‚‰  בנ‰ימ‰, ‡ו  מ‰ם  ˘ונים,  ˜ולו˙ 

‡ך ‰נח˘ נס˙ם פיו ל‚מרי.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח״י עמ' 13 ו‡ילך)

פניניםפנינים



ט

יינה של תורהיינה של תורה

מ‰י ‰"‡ל"ף" ˘לפני ‰"בי"˙" „בר‡˘י˙?
לימו„ ‰˙ור‰ – „רך ‰‰˙˜˘רו˙ ב‰˘י"˙ / ‡יך ‰וי ‰˙ור‰ "ל˘ון ברכ‰" ול‡ "ל˘ון 

‡ריר‰" ח"ו? / ל˙˜ן ‡˙ ‰"בי"˙" וללמו„ ‡˙ "˙ור˙ך ˘ב‡ˆילו˙"

◇ ◇ ◇

˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰ פו˙ח˙ ב˙יב‰ "בר‡˘י˙", וכבר ˙מ‰ו רז"ל מ„וע מ˙חל˙ ‰˙ור‰ 
ב‡ו˙ בי"˙, ול‡ ב‡ו˙ ‡ל"ף ˘‰י‡ ר‡˘ לכל ‰‡ו˙יו˙, ו‡מרו בז‰ כמ‰ בי‡ורים1.

מבי‡ור  כולם  ונובעים  לז‰,  ז‰  רז"ל ˜˘ורים ‰מ‰  ˘‡מרו  בי‡ורים  כיˆ„  לב‡ר  וי˘ 
ונכון  ר‡וי  טעם  ימˆ‡  ז‰  פי  על  ‡˘ר  ב‡„ם,  ופעול˙‰  ‰˙ור‰  לימו„  במ‰ו˙  יסו„י 
בעניין  ‡חר   „ˆ ומ„‚י˘  מ‡יר  רז"ל  מבי‡ורי  ‡ח„  וכל  „וו˜‡.  בבי"˙  ‰˙ור‰  ˘˙˙חיל 

יסו„י ז‰. וכפי ˘י˙ב‡ר.

לימו„ ‰˙ור‰ – „רך ‰‰˙˜˘רו˙ ב‰˘י"˙
˜ו„ם ˘ב‡ ‰‡„ם לעסו˜ ב˙ור‰ מחויב ‰ו‡ לברך ˙חיל‰ ברכ˙ ‰˙ור‰. ו‰נ‰, ברכ‰ 
זו ‡ינ‰ ר˜ ברכ˙ ‰˘בח ו‰ו„‡‰ ל‰˘י"˙ על נ˙ינ˙ ‰˙ור‰ ומˆוו˙ לימו„‰, ‡ל‡ עבו„‰ 

˘לימ‰ י˘ ב‰, ו‰י‡ ‰כנ‰ ו‰˜„מ‰ ללימו„ ‰˙ור‰.

˘‡ין  ˙ור˙י",  עזבם ‡˙  על   .  .  ıמ‰ ‡ב„‰ ‰‡ר "על  על ‰פסו˜3  רז"ל2  „‰נ‰ ‡מרו 

1)  ל˜מן יוב‡ו כמ‰ מ‰בי‡ורים.

2)  נ„רים פ‡, ‡ (ו˘ם: ˘‡ין מברכין). ב"מ פ‰, ב.

3)  ירמי' ט, י‡-יב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

עלי'  חייב   – ו‰ור„‰  ב‰‚ב‰‰  פרטי',  כל 
‰מכ‰ מ„ין מל‡כ˙ "מכ‰ בפטי˘".

‰‰כ‡‰,  בפעול˙  „חסר  ‰יכ‡  ול‰כי, 
ור˜  ‰˘ב˙  לפני  ‰פטי˘   ˙‡ ˘‰‚בי'  כיון 
˘‚מר  ‡ע"‚  ‰נ‰  ‰י˙‰,  ב˘ב˙  ‰‰ור„‰ 
ירי„˙  ע"י  פועל  לי„י  ב‡  ‰כלי  מל‡כ˙ 
מ"מ  ב˘ב˙,  ˘נע˘‰  „בר  ˘‰ו‡  ‰פטי˘, 
לפי  חייב,  ‡ינו  ‚וונ‡  „בכ‰‡י  לומר  י˘ 
ובז‰  מל‡כ19‰.  מחˆי˙  ר˜  ב˘ב˙  ˘ע˘‰ 
לומר  יוסי  ר'  ˘רˆ‰  מ‰  בפ˘טו˙   ıי˙ור
‰˘ב˙  ˜ו„ם  ‰˜ורנס  מ‰‚ב‰˙  במ˘לו 
מו˙ר  ז‰  ב‡ופן  כי   – ב˘ב˙20  ו‰ור„˙‰ 

‰„בר ב˘ב˙.

˘נ˜ט  ר"˘  כוונ˙  ‰י‡  „‰י‡  י"ל  ו˘וב 
"חוט  ˘יעורו  ‰י'  ב˘ב˙  ˘נע˘‰  „‰„בר 
‰˘ער‰", כי ל‡ ב‡ ל„בר על ‰זמן – כמ‰ 
‡ל‡  מל‡כ‰,  בו  נע˘˙‰  ‰˘ב˙  מן  זמן 
מועט  ˘‰י'  ‰מל‡כ‰  ˘יעור  לומר  רˆ‰ 
ב˘ב˙,  ˘ייע˘‰  ‡יסור  בו  ˘‡ין  ע„  כז‰ 

19)  לכ‡ור‰ ל‡ מ˘מע כן מ‰‡ „חייב "‡פילו ל‡ 
רבינו ‰ז˜ן  מ˘ו"ע  (כנ"ל  מ˜ˆ˙ ‰ˆור‰"  ˆייר ‡ל‡ 
נ‚מר  (˘‰כלי  ב˙חיל‰  מ˜ˆ˙  בין  לחל˜  וי˘  נ"ע). 
לבין  ˘ם)  נ"ע  ‰ז˜ן  רבינו  ב˘ו"ע  כמבו‡ר   – עי"ז 
ע"י  נ‚מר  „‰כלי  ‰פטי˘,  ‰ור„˙  (סוף  בסוף  מ˜ˆ˙ 

‰כ‡‰ ˘מ˜ˆ˙‰ נע˘‰ בחול). ו‡כ"מ.

20)  בפר˘"י לב"ר ˘ם ‚ורס "ו‰„ר‡ מ˘˙ח˘ך", 
‡בל  מ˘˙ח˘ך".  ‰מל‡כ‰  מן  י„ו  "ו‰חזיר  ומפר˘ 
‰מל‡כ‰)  (ל‡חרי  ‰י„  ‰חזר˙  ˘‚ם  לומר,  י˘ 
 – כלל  מועיל  ‡י"ז  [„ב‡ם  ‰מל‡כ‰  ל‚מר  מועיל‰ 
˘מ"מ  ‡ל‡  ‰˘ביעי"].  ביום  ‚ו'  "ויכל  פירו˘  מ‰ו 
י˘ חילו˜ בין "‰„ר‡" ל"‰ורי„‰", „‚ם ב"‰ורי„‰" 
‰"ז  יוסי)  ר'  ˘(ל„ע˙  ‡פ˘ר  ‰˘ער‰  כחוט  ר˜ 
ו"‰„ר‡",  ס"„),  ל˜מן  (ר‡‰  מ„רבנן  פעול‰ ‡סור‰ 
מו˙ר˙   – ‰מל‡כ‰  ע˘יי˙  ל‡חרי  ˘‰י‡  מכיון 
ל‚מר  מועיל  ז‰  ˘‚ם  ‡ף  ר"י),  ל„ע˙  (‚ם  מ„רבנן 

מל‡כ‰. וˆ"ע בכ"ז.

בפטי˘  „מכ‰  ‰מל‡כ‰  ˘ב‡ב  כ˘ם  כי 
 – ב˘ב˙  ‰י˙‰  ‰‰ור„‰  ר˜  „‡ם  ‡מרינן 
‡ינו חייב, ‰ו‡ ‰„ין בכל סו‚י ‚מר מל‡כ‰ 
נמי  „‰˙ם  בפטי˘,  מכ‰  ˙ול„ו˙  ˘‰ם 
‰מבי‡‰  „‰פעול‰  ‰יכ‡  ר˜  ‰ו‡  ‰חיוב 
‡˙ ‰‚מר נע˘˙‰ ב˘לימו˙‰ ביום ‰˘ב˙, 
‡בל ‡ם ב˘ב˙ נע˘‰ ר˜ חל˜ מן ‰פעול‰ 
מל‡כ‰.  חˆי  ל‰יו˙‰  חיוב  בז‰  ליכ‡   –
וז‰ו ˘רˆ‰ ר"˘ לומר על מע˘‰ בר‡˘י˙, 
‰˘ב˙  ביום  ˘נע˘˙‰  ‰פעול‰  „˘יעור 
‰˘ער‰",  "חוט  כמו  ‰י'  ‰מל‡כ‰  ל‚מור 
‰יינו „בר ˘‡ינו ניכר כמˆי‡ו˙ בפ"ע ‡ל‡ 
ביום  לפנ"ז  ˘נע˘‰  מ‰  עם  ב‰ˆטרפו˙ 
‰˘י˘י (כמו ‰ור„˙ ‰˜ורנס ˘‰י‡ מחˆי˙ 

מפעול˙ ‰‰כ‡‰ ‰˘לימ‰)21.

 „ 
עכ"פ  כ‡ן  ליכ‡  ‡מ‡י  ל‰עמי˜  יוסיף 

‡יסור „רבנן „חˆי מל‡כ‰

כל  על  ל‰˜˘ו˙  מ˜ום  י˘  ע„יין  ‡מנם, 
ז‰, כי ‡ף ˘חˆי מל‡כ‰ ‡ין ב‰ חיוב, ‰‡ 
מ"מ ‡יכ‡ בז‰ ‡יסור „רבנן22. וכ„‡˘כחן 
„ע˜ר  ‰וˆ‡‰  במל‡כ˙  „ו‚מ‡  „רך  על 
חפı בע"˘ ו‰ניח ב˘ב˙ ˜‡ עבר ‡‡יסור‡ 
ב.   ,‚ (˘ב˙  מסכ˙ין  ברי˘  כמבו‡ר  „רבנן, 

ובר˘"י ˘ם „"‰ מבע"י).

טעם  בי‡ור   34 ע'  ח"‰  בל˜ו"˘  עו„  ועיין    (21
נחמ„ למ‰ ר‡‰ עו˘‰ מע˘‰ בר‡˘י˙ לנ‰ו‚ ב‰י˙ר 

ז‰, ול‡ נמנע ל‚מרי מ˘ום מל‡כ‰ ביום ‰˘ב˙. 

ומעולם,  מ‡ז  ל‡ ‰יו  ˘(רוב ‰)˘בו˙ים  ו‡ף    (22
‚ם  ‡בר‰ם  ˘˘מר  מˆינו  ‡בל  חכמים,  ו˙˜נום 
"˘בו˙ ל˘ב˙" (עיין ר˘"י ˙ול„ו˙ כו, ‰), ו‡"כ ‚ם 

‰˜ב"‰ ˘מר ז‰.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

על  מ„בר  ‡ינו  ‰˘ער‰"  „"כחוט  פירו˘ 
˘יעור ‰זמן כמ‰ נכנס ליום ‰˘ב˙ (˘ע"ז 
‰י' מ˙‡ים בל˘ון "‰רף עין", כנ"ל), ‡ל‡ 
בזמן  נכנס ‰˜ב"‰  ˘ב‰  ‰ע˘י'  ˘יעור  על 
מועט˙  בכמו˙  ע˘י'  זו  ˘‰י˙‰  ‰˘ב˙, 
˘‚„ר‰ "חוט ‰˘ער‰" ‰מו˙ר˙ ב˘ב˙17. 

על  „ו‚מ‡  ‰ו‡  ˘ער‰"  „"חוט  פירו˘, 
עˆמו ‡ינו  בפני  ˘כ˘‰ו‡  ביו˙ר  „בר ˜טן 
מˆי‡ו˙ו  וניכר˙  נר‡י˙  ו‡ימ˙י  כלל,  ניכר 
‰˘ער‰  כי  רבים,  עם  כ˘מˆטרף  ר˜   –
‡ינו  וכמעט  ‰י‡   ‰˜„‰ מן   ‰˜„ ‰יחי„י˙ 
ור˜  ב18‰,  ול‰בחין  ל‰כיר  ˘יוכלו  ‡פ˘רי 
למˆי‡ו˙.  ונר‡ו˙  ניכרו˙  רבו˙  ˘ערו˙ 
‰י'  ב˘ב˙  ˘נע˘‰  ‰‚מר  ˘˘יעור  וז‰ו 
"כחוט ‰˘ער‰", ‰יינו „ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ 
(כ˘‡ר  ח„˘‰  ויˆיר‰  מל‡כ‰  זו  ‰י˙‰ 
מל‡כו˙ ˘ב˙), כי כל ‰יˆירו˙ ‰יו ב˘˘˙ 
מל‡כו˙  ˘ל  ‰‚מר  ר˜  ‰י'  וב˘ב˙  ימים, 

כל  נ‚מר‰  כבר  "ויכל"  לפני  ˘‚ם  ל‰„‚י˘,  בכ„י 
˘מו˙ר  ‰˘ער‰,  כחוט  ר˜  ‰י'  ו"ויכל"  ‰ברי‡‰, 

ב˘ב˙.

17)  וז‰ו עומ˜ „ברי ‰מ„ר˘ לחל˜ בין ב˘ר ו„ם 
ל‰˜ב"‰ ˘יו„ע ע˙יו ור‚עיו, כי ‡ופן ‚מר ‰מל‡כ‰ 
ב˘ב˙ ‰מבו‡ר כ‡ן (˘‰‚מר ב˘ב˙ ‰ו‡ ר˜ ב˘יעור 
כי  ‰˜ב"‰,  ‡ˆל  ‡ל‡  ˘ייך  ‡ינו  ˘ער‰)  חוט  ˘ל 
בלב„  זו  ל‡   – ור‚עיו  ע˙יו  יו„ע  ˘‡ינו  ו„ם  ב˘ר 
 ‰"‰ ב˘ב˙,  מל‡כ‰  ˘ום  לע˘ו˙  לו  ‡פ˘ר  ˘‡י 
על ‰˜ו„˘, ‡בל ‰˜ב"‰  מן ‰חול  ל‰וסיף ‚ם  ˆריך 
˘ל‡  בלב„  זו  ל‡  ‰רי  ור‚עיו  ע˙יו  ˘יו„ע  ל‰יו˙ 
ביום  ‚ם  ‡ל‡  ‰˘ב˙,  לפני  מל‡כ˙ו  לסיים  ‰וˆרך 
‰˘ביעי עˆמו יכול ‰ו‡ לע˘ו˙ ‰‚מר (˘ל ‰מל‡כ‰ 
˘בו  ‰‚מר  מע˘‰  בפנים  כנזכר  כי  ‰˘י˘י),  „יום 
"כחוט  ˘‰ו‡  מע˘‰  ˘יעורו  ‰י'  ‰˘ב˙  ליום  נכנס 
‰˘ער‰", ˘‰ו‡ „בר ˘‡ינו מל‡כ‰ ומו˙ר לע˘ו˙ו 

ב˘ב˙, כ„ל˜מן בפנים.

18)  ול‰עיר מל˘ון ‰כ˙וב "˜ולע . . ‡ל ‰˘ער‰" 
(˘ופטים כ, טז).

‡˘ר  מל‡כ˙ו  ‚ו'  ("ויכל  ‰˘י˘י  יום 
יום  ע˘‰ ‚ו'  ˘כיל‰ ‡˙ "כל ‡˘ר  ע˘‰", 
ז‰  ‚מר  ˘יעור   – ז‡˙  עו„  ‰נ‰  ‰˘י˘י"), 
‚ופ‡ ‰י' ˜טן כל כך ˘‡ינו ניכר בפני עˆמו 
‰ˆטרפו˙  „מבלי  לומר,  רוˆ‰  למˆי‡ו˙, 
ב‡  (˘‡ו˙‰  עמו  ‰˘י˘י  יום  מל‡כ˙ 
לכלו˙) ל‡ ‰י' ניכר כלל. ו‡ופן מל‡כ‰ ז‰ 

מו˙ר ב˘ב˙.

 ‚ 
בפטי˘  מכ‰  מל‡כ˙  בענין  יח„˘  עפ"ז 
פעול˙  ˘עכ"פ  ‰יכ‡  „ו˜‡  עלי'  „חייב 

‰‰כ‡‰ ‰י˙‰ ˘לימ‰

„‰נ‰  ב˘ב˙,  ‰„בר  ‰י˙ר  ובי‡ור 
„ברים,  ˘ני  י˘  בפטי˘"  "מכ‰  במל‡כ˙ 
מע˘‰  ‰יינו  ‰מכ‰,  ‰‡„ם  פעול˙   (‡)
ב„בר  עי"ז  ‰נפעל  ‰„בר  (ב)  ‰‰כ‡‰ 
‰נפעל  ˘‰„בר  ‰יינו  ˘לו.  ‰‚מר  ‰מוכ‰, 
"מל‡כ‰"  ‡ינו  ‰‰כ‡‰  ע"י  ‰מוכ‰  ב„בר 

ויˆיר‰ ממ˘, ‡ל‡ ‚מר מל‡כ‰ בלב„.

‰˙ור‰  חי„ו˘  לפר˘  י˘  ומע˙‰ 
למל‡כ‰  ‰מועט  מל‡כ‰  ‰‚מר  ל‰ח˘יב 
פעול˙  ˘עכ"פ  ‰יכ‡  „ו˜‡  „ז‰ו  ממ˘, 
לימ‰. „‰נ‰  ‰‡„ם במע˘‰ ‰‰כ‡‰ ‰י˙‰̆ 
למעל‰  ‰נזכר˙  בפטי˘  מכ‰  פעול˙  ס„ר 
(מ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן נ"ע ע"פ ‰˙וס' ב˘ב˙) ל‚רום 

‰פטי˘  ב‰‚ב‰˙  ‰ו‡  ‰ע˜מומי˙,  י˘רו˙ 
ו‰ור„˙ו על ‰כלי (‡ו ‰‡בן (ר˘"י „"‰ ‰מכ‰ 
ל‰ח˘יב  חי„ו˘ ‰˙ור‰  ו‡"כ  ˘ם)),  ˘ב˙   –

עו˘‰  כ‡˘ר  ‰ו‡  למל‡כ‰  זו  פעול‰ 
˘˙וˆ‡˙  ‡ע"‚  „‡ז  כול‰,  ‰פעול‰   ˙‡
מל‡כ‰  ˘ל  ‚מר  ר˜  ‰י‡  ב‰כלי  ‰פעול‰ 
ב‡ופן  זו ‰י˙‰  פעול‰  כ‡˘ר  ‡חר˙, ‡בל 
על  כס„ר‰  ‰י˙‰  ˘‰‰כ‡‰  ‰יינו  ˘לם, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ב˙ור‰  ברכו  ˘ל‡  "על  ‡ל‡  ב˙ור‰,  ועס˜ו  למ„ו  ˘ל‡  ˙ור˙י"   ˙‡ ב"עזבם  ‰פירו˘ 
כז‡˙  יˆ‡  "למ‰  רב˙י4,  ˙מי‰‰  ‰ב"ח  ˙מ‰  וכבר  ‰˙ור‰.  ברכ˙  ˘‰חסירו   – ˙חיל‰" 
לכ‡ור‰  ˘‰ו‡  ˙חל‰  ב˙ור‰  ברכו  ˘ל‡  על  כז‰  ורם  ‚„ול  בעונ˘  ל‰עני˘ם  מלפניו 
עביר‰ ˜ל‰", ומב‡ר בז‰ יסו„ נפל‡ "„כוונ˙ו י˙' מעולם ‰יי˙‰ ˘נ‰י‰ עוס˜ים ב˙ור‰ 
ו‰ו‡ ‰מכוון   .  . מוˆ‡ ‰˙ור‰  מ˜ור  ו˜„ו˘˙  ורוחניו˙  בעˆמו˙  נ˘מ˙ינו  ˘˙˙עˆם  כ„י 
לˆורך  ‡ם  כי  ב˙ור‰  עס˜ו  ˘ל‡  ז‰  חו˜  ˘עברו  ע˙‰  ‡בל   .  . בנו  בחר  ‡˘ר  בברכ˙ 
‰„ברים ‰‚˘מיים . . ל‡ נ˙כוונו ל‰˙עˆם ול‰˙„ב˜ ב˜„ו˘˙ ורוחניו˙ ‰˙ור‰ ול‰מ˘יך 

."ıכינ‰ למט‰ ב‡ר˘‰

ב‡ופן  ‰˙ור‰  ˘ל  ˘כלי  לימו„   .‡ עניינים5:  ˘ני  י˘נם  ‰˙ור‰  ˘בלימו„  ו‰יינו 
‰מ˙יי˘ב ‰יטב במוחו ˘ל ‰לומ„ ומבין ‰„ברים על בורים. ב. ‰‰˙„ב˜ו˙ ו‰‰˙‡ח„ו˙ 

עם נו˙ן ‰˙ור‰, ˘‰י‡ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ˘למעל‰ מן ‰˘כל.

מ‰˘‚‰  מעל‰  למעל‰  ˘‰ו‡  ב˜ב"‰  ל‰˙„ב˜  יכול  ‡ינו  ‰נחו˙  ‰‚˘מי  ‰‡„ם  כי 
‡פ˘ר  ומˆוו˙י‰  ‰˙ור‰  י„י  על  ור˜  בי‰",  ˙פיס‡  מח˘ב‰  ו"לי˙  ‰נבר‡ים,  ו˙פיס˙ 
נפ˘י  ר"˙ "‡נ‡  ˘"‡נכי"  רז"ל6  ו‡מרו  ˙ור˙ו,  לנו ‡˙  נ˙ן  ב‰˜ב"‰, „‰˘י"˙  ל‰˙˜˘ר 
כ˙בי˙ י‰בי˙", ˘‰פירו˘ ‰פנימי בז‰ ‰ו‡ ˘‰˜ב"‰ ("‡נ‡") ‰כניס ‡˙ עˆמו ("נפ˘י") 
‰ו‡  ‰רי  ב˙ור‰,  עוס˜  י‰ו„י  וכ‡˘ר  י‰בי˙"),  ("כ˙בי˙  לנו  ונ˙ן  כ˙ב  ‡˘ר  ב˙ור˙ו 

מ˙˜˘ר ומ˙„ב˜ ב‰˜ב"‰ עˆמו ‰נמˆ‡ ב‰לכו˙ ו„יני ‰˙ור7‰.

ונמˆ‡, ˘˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ועˆמו˙‰ ˘‰י‡ מ‰˜ב"‰ עˆמו, ‡ינ‰ מו˘‚˙ ב˘כל ‰‚˘מי, 
‡ל‡ ‰י‡ למעל‰ מעל‰ מ‰˘‚˙ ‰נבר‡ים.

וז‰ו ענין ברכ˙ ‰˙ור‰ "ונ˙ן לנו ‡˙ ˙ור˙ו . . נו˙ן ‰˙ור‰", ˘‰י‡ ‰‰כר‰ בכך ‡˘ר 
‰˙ור‰ ˘לומ„ ‡ינ‰ ר˜ ˘כל נפל‡ ונעל‰, ‡ל‡ ‰י‡ ‰„רך ב‰ י˙˜˘ר ב‰˜ב"‰, ועל י„‰ 

י˙„ב˜ וי˙‡ח„ עם ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ˘למעל‰ מ‰˘כל.

ועל כן מ„‚י˘ים רז"ל ‡˘ר מוכרח ל‰יו˙ ‰ס„ר "ברכו ב˙ור‰ ˙חיל‰", ‡˘ר כ‰כנ‰ 
‰˙ור‰  לנו˙ן  ו‰‰˙מסרו˙  ‰‰כר‰  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰˙ור‰,  ללימו„  ‰כרחי˙  ו‰˜„מ‰ 

ול˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ˘‰י‡ למעל‰ מ‰˘כל ו‡ין כל נבר‡ יכול ל‰˘י‚‰.

˘‰י‡ ‰ר‡˘ונ‰,  ב‡ל"ף  ול‡  ˘‰י‡ ‰‡ו˙ ‰˘ני˙,  בי"˙,  ב‡ו˙  מ˙חל˙ ‰˙ור‰  ולכך 
כי כ‡˘ר מ˙חיל ‰‡„ם ללמו„ ˙ור‰, ‰רי ‡ין ז‰ ˙חיל˙ עבו„˙ לימו„ ‰˙ור‰, ‡ל‡ ר˜ 

‰"בי"˙" „‰לימו„.

4)  ‡ורח חיים סימן מז.

5)  ר‡‰ ‚ם ב˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל (ל‰מ‰ר"ל) ב‰˜„מ‰.

6)  ˘ב˙ ˜‰, ‡ (כ‚רס˙ ‰עין יע˜ב).

7)  ר‡‰ ב˙ני‡ פר˜ים „-‰.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ול‰˙„ב˜  ל‰˙מסר  ו‰כוונ‰  ‰˙ור‰"  "ברכ˙  ˘‰י‡  ‰"‡ל"ף",  ב‡‰  כל  „ר‡˘י˙ 
עבו„‰  ˘‰י‡  עˆמו,  בלימו„ ‰˙ור‰  לפ˙וח  יכול ‰ו‡  מכן  ל‡חר  ור˜  ב"נו˙ן ‰˙ור‰", 

‰"בי"˙", מ"בר‡˘י˙" ו‡ילך.

‡יך ‰וי ‰˙ור‰ ”ל˘ון ברכ‰" ול‡ ”ל˘ון ‡ריר‰" ח"ו?
על פי יסו„ ז‰ ˘‰"‡ל"ף" ו‰‰˜„מ‰ ללימו„ ‰˙ור‰ ‰י‡ ‰‰כר‰ בנו˙ן ‰˙ור‰, ור˜ 
ל‡חר מכן ב‡ ענין ‰"בי"˙" ˘‰י‡ לימו„ ‰˙ור‰ עˆמו, י˘ לי˙ן טוב טעם ו‰סבר‰ ‚ם 
י˘  לעיל,  פי ‰מבו‡ר  על  בבי"˙, ‡˘ר  פ˙יח˙ ‰˙ור‰  בטעם  רז"ל  ˘‡מרו  בי‡ורים  ב‚' 
לב‡ר ‡יך טעמים ‡לו נובעים מ‰‰סבר‰ ‰נ"ל, וכל ‡ח„ מ‰ם מ‡יר ומור‰ על פרט ‡חר 

בלימו„ ‰˙ור‰ ˘ˆריך ליז‰ר ללמ„‰ ב‰˜„מ˙ ‰כר‰ זו.

‡. בירו˘למי8 ‡י˙‡ ˘‰‡ו˙ ב' ‰י‡ ר"˙ ו"ל˘ון ברכ‰", ו‡ילו ‡ל"ף ‰ו‡ ר"˙ ו"ל˘ון 
‡ריר‰", ולכן מ˙חל˙ ‰˙ור‰ ב‡ו˙ בי"˙ „וו˜‡ ˘‰ו‡ ל˘ון ברכ‰ ול‡ ‰פכו ח"ו.

וי˘ לב‡ר „ברים ‡לו על פי ‰יסו„ ˘נ˙ב‡ר לעיל, „‰נ‰, ‡מרו רז"ל9 "זכ‰ נע˘י˙ לו 
וט‰ר‰.  זיכוך  מל˘ון  ˙יב˙ "זכ‰" –  לפר˘  וי˘  מי˙‰".  סם  לו  נע˘‰  זכ‰  ל‡  חיים,  סם 
‰רי  ורוחניו˙‰,  ‰˙ור‰  ˜„ו˘˙  ב‰כר˙  ‰ו‡  ˘לו  ‰˙ור‰  לימו„  „כ‡˘ר  ‡מרו,  ובז‰ 
"נע˘י˙ לו סם חיים". ‡ך כ‡˘ר "ל‡ זכ‰", ו‰לימו„ ‡ינו מזוכך על ט‰ר˙ ‰‰˙˜˘רו˙ 
ב‰˘י"˙ ˘למעל‰ מ˘כל, ‡ל‡ מ˘˜יע עˆמו ר˜ בחל˜ ‰˙ור‰ ‰מובן ב˘כל ‡נו˘י, ו‡זי 

‡ין ‰˙ור‰ מחבר˙ו ומ„ב˜˙ו ב‰˜ב"‰, ‰רי "נע˘י˙ לו סם מי˙‰" רח"ל.

ב‰˜„מ˙  ‰˙ור‰  לימו„   ˙‡ ‰‡„ם  מ˙חיל  „כ‡˘ר  בירו˘למי,  ˘‡מרו  מ‰  וז‰ו 
‰"בי"˙"  ב‡‰  כך  ‡חר  ור˜  ב˜„ו˘˙‰,  ל‰˙„ב˜  ו‰כוונ‰  ‰˙ור‰"  „"ברכ˙  ‰"‡ל"ף" 
חסר‰  ‡ם  ‡ך  לו.  ‰י‡  ברכ‰"  "ל˘ון  ו‰˙ור‰  חיים"  סם  לו  "נע˘י˙  ‡זי  „בר‡˘י˙, 
מי˙‰"  סם  לו  "נע˘‰  ‡זי  עˆמו  ‰˙ור‰  לימו„  ‰י‡  ‡ˆלו  ‰"‡ל"ף"  וענין  זו,  ‰˜„מ‰ 

ו"ל˘ון ‡ריר‰" רח"ל.

ב˜˘ר  ‰˙ור‰,  נו˙ן  ב‰כר˙  ‰‰כנ‰  ח˘יבו˙   ˙‡ מ„‚י˘  ‰ירו˘למי  ˘פירו˘  ונמˆ‡ 
לפעול˙ לימו„ ‰˙ור‰ על ‰‡„ם ‰לומ„‰, ˘˙פעל בו ברכ‰ וחיים „‰˙˜˘רו˙ ב‰˜ב"‰ 

ול‡ ‰פכו ח"ו.

8)  ח‚י‚‰ פ"ב ‰"‡ (˜רוב לסופ‰) וע„"ז ‰ו‡ ב˙נחומ‡ פר˘˙נו ‰. ב"ר פ"‡, י. ˙„ב‡"ר פל"‡. ז‰ר ר"פ 
וי‚˘. ועו„. בירו˘למי ˘ם (וע„"ז בב"ר ובז‰ר) „"בבי"˙ נבר‡ ‰עולם", ‡בל ב˙„ב‡"ר ˘ם מפור˘: "לכך 

‰˙ור‰ נ‡מר‰ ב˙חיל‰ בבי"˙". ור‡‰ ל' ‰˙נחומ‡ ˘ם.

9)  יומ‡ עב, ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

י˘  עמו˜‰  ‡חר˙  „כוונ‰  נר‡‰  ול‰כי 
לכ‡ור‰  ‰כ˙ובים  „מן  וב‰˜„ים  כ‡ן, 
"ויר‡  ˜ר‡  ‡מר  לעיל  כי  ˜ו˘י‡,  ˙˙עורר 
‡ל˜ים ‡˙ כל ‡˘ר ע˘‰ ‚ו' וי‰י ערב וי‰י 
‰מל‡כ‰  „כל  ‰יינו  ‰˘י˘י",  יום  בו˜ר 
כ‡ן  נ‡מר  ו‡יך  ‰˘י˘י13,  ביום  נ˘למ‰ 

"ויכל ‚ו' ביום ‰˘ביעי".

„‰מל‡כ‰  ‰ו‡14,  ‰„בר   ıירו˙ ונ˜ו„˙ 
˘ל  ‰‚מר  ור˜  יום,  מבעו„  ‰י˙‰  ו‰ע˘י' 
נכנס  ‰˘ב˙15)  לפני  (˘נע˘˙‰  זו  מל‡כ‰ 

‰˘ער‰".

ובר„"˜  טו)  יב,  ב‡  ובפ'  (כ‡ן  בר‡ב"ע  עיין    (13
(כ‡ן) ˘פיר˘ו „כילוי ‰מע˘‰ ‡ינו מע˘‰, ו‰כוונ‰ 
יום  ˘בכניס˙  ‰י‡  ‰˘ביעי"  ביום  ‡ל˜ים  ב"ויכל 
‰ר‡˘ון  "ביום  וכמו  מל‡כ˙ו,  כל˙‰  כבר  ‰˘ביעי 
ו‰ר„"˜):  (ל‰ר‡ב"ע  ˘פירו˘ו  ˘ם)  (ב‡  ˙˘בי˙ו" 
˘יבערו‰ו  ע"י  מו˘ב˙  כבר  י‰י'  ‰ר‡˘ון  ˘ביום 

˜ו„ם יום ר‡˘ון.

‡בל ר˘"י (˘‰ו‡ ‰מזכיר „ברי ‰מ„ר˘ על ‰כ˙וב 
‰כילוי,  מע˘‰  ‰ו‡  "ויכל"  ˘פירו˘  ס"ל  כ‡ן) 
בכוונ˙  בפנים  ל‰לן  כמבו‡ר  ל˙רı ‡ל‡  ול‰כי ‡ין 
˘‰וˆרך  (˘ם)  ב‡  לפ'  בפר˘"י  ‚ם  ועיין  ‰מ„ר˘. 
ו‰יינו  יו"ט,  לערב  ‰כוונ‰  ‰ר‡˘ון"  „"ביום  לפר˘ 

לפי ˘סבר „"˙˘בי˙ו" פירו˘ו מע˘‰ ‰‰˘ב˙‰. 

14)  ועיין עו„ בל˜ו"˘ ח"‰ ע' 29 ו‡ילך מ‰ ˘י˘ 
לפלפל ב˙ירוı ז‰, ‡ם מ˙רı כ‰ו‚ן „ברי ‰מ˜ר‡ו˙, 
ו‡יך לפ"ז מ˙ב‡ר ‰יטב טעם ‰פירו˘ ‰‡חר ˘‰וב‡ 

במ„ר˘ ובר˘"י כ‡ן.

ע˘‰"  ‡˘ר  ˘"מל‡כ˙ו  „כיון  בז‰,  ול‰עיר    (15
"ביום  ‰י'  "ויכל",  ˘ל‰,  (˘‰כילוי  ‰˘י˘י  ביום 
 ıר‡‰ חי˙   ˙‡ ‡ל˜ים  "ויע˘  ‰י‡  ‰רי  ‰˘ביעי") 
‚ו'" ו"נע˘‰ ‡„ם" (פר˘˙נו ‡, כ‰-ו), ו‰ל‡ "ויכל" 
‚מר  לפני  ˘עו˙ ‡ח„ו˙  "נע˘‰ ‡„ם" ‰י'  „מל‡כ˙ 
„‡זיל  ר˘"י  (וכן  במ„ר˘ו˙  כמבו‡ר  ‰˘י˘י  יום 
בענין "ויכל" כ‰מ„ר˘, פיר˘ בפר˘˙נו ‚, ח: "ו‰ם 
˘‰"ויכל"  לומר*  ב‰כרח  ˘וב   – בע˘ירי˙")  סרחו 

*) גם ע"פ דבר משנה (אבות פ"ה מ"ו) דעשרה דברים 
ההערה בפנים  המבואר  עדיין   – ביה"ש  בע"ש  נבראו 

ז‰  ‚מר  ‡בל  ‰˘ער‰",  "כחוט  ‰˘ב˙  ‡ל 
עˆמו  בפני  למל‡כ‰  ‰נח˘ב  „בר  ‡ינו 
כלל, ו‰ו‡ „בר ‰מו˙ר לכ˘עˆמו ב˘ב˙16. 

מ‰   לענין  ‰יינו  ‚ו'**,   ıר‡‰ חי˙  בע˘יי˙  ‰י' 
˘"˙˜נם בˆביונם ב˙י˜ונן וב˜ומ˙ן" (ר˘"י פר˘˙נו 
‡, כ‰), ˘‰"˙י˜ון" נמ˘ך ע„ סוף יום ‰˘י˘י ונכנס 

‚ם ב˙חיל˙ יום ‰˘ביעי.

16)  ובז‰ י˙ורı ‚ם ‰טעם ˘מלב„ ‰ו„ע˙ ‰כ˙וב 
על עˆם ‰„בר ˘נ‚מר‰ ‰מל‡כ‰, רˆ‰ ‰כ˙וב בכלל 
˘ל  מל‡כ‰  סו‚  ˘‰ו‡  ‰מל‡כ‰,  ‚מר  ‡ופן  לפרט 
כל  ‚ו' ‡˙  "ויר‡  (ב‡מרו  כחוט ‰˘ער‰"  בו  "נכנס 
‡˘ר ע˘‰ ‚ו' יום ‰˘י˘י, ויכולו ‰˘מים ‚ו'")***, 
בנו‚ע  בכ˙וב  ˘מסופר  ˘כמו  ˘י"ל  מ‰  כי [מלב„   –
מ‰  לפרט  רוˆ‰  כן  ז‰,  ביום  נבר‡  מ‰  יום  לכל 
ז‰  ˘‰י'  ‰˘ביעי,  ביום  ˘נע˘‰  מל‡כ‰  ‰‚מר  ‰י' 
רˆ‰  „]בז‰  י"ל  ˙ו  ˘‰י‡ "כחוט ‰˘ער‰",  מל‡כ‰ 
‡ינו  ביום ‰˘ביעי"  לב‡רנו ‰י‡ך "ויכל ‚ו'  ‰כ˙וב 
מ˙ב‡ר  (˘‰„בר  ˘ב˙  „˘מיר˙  ל‰ענין  בס˙יר‰ 
כחוט  בו  "˘נכנס  ‰מל‡כ‰,  ‚מר  ‡ופן  ‰ו„ע˙  ע"פ 
מו˙ר  ז‰  ˘מˆ„  בפנים  ל‰לן  כמבו‡ר   – ‰˘ער‰" 

‰„בר ב˘ב˙).

ומע˙‰ י˘ ל‰מ˙י˜ ‚ם מ‰ ˘‡מר ‰כ˙וב "ויכולו 
 – ע˘‰"  ‡˘ר  כל   ˙‡" לפנ"ז  נ‡מר  ˘כבר  ‡ף  ‚ו'" 

‰ו‡ בהכרח, כי לא מסתבר לומר ד"ויכל" שבתושב"כ 
כתב  כ‡ן  (ובתיב"ע  בתושבע"פ  הנאמר  על  ר˜  קאי 

רש"י  דהלא  ותו  דברים),  העשרה  על  ‚ם  קאי  דויכל 

מזה,  מאומה  הוסיף  לא  המדרש  שהביא  התורה  על 

לרש"י  הו"ל  זה  על  מתפרש  הי'  המדרש  אם  ובודאי 

לכתוב חי„ו˘ זה ולהביא המשנה.

**) ואף ש"ויאמר אלקים נעשה אדם" נאמר ל‡חרי 

"ויעש גו' את חית הארץ גו'" – מ"מ, התחלת עשיית 

העשי'  המשך  אבל  מקודם,  היתה  אכן  הארץ  חית 

השעות  כל  בהמשך  אח"כ,  הי'  כו'")  בצביונם  ("תקנם 

כניסת  ובתחילת  האחרון,  לרגע  עד  הששי  יום  של 

השבת תיקן עוד "כחוט השערה".

ואין סתירה לזה מפירש"י ר"פ תזריע "יצירתו של אדם 

בנוגע  הוא  כאן  המדובר  כי  ועוף",  חי'  בהמה  כל  אחר 

ל˙˜נם כו', ואילו יˆיר˙ם היתה קודם יצירת האדם. 

***) ראה לעיל הערה 6.
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כחוט ‰˘ער‰ ולזמן מועט כל כך מן ‰˘ב˙, 
‰˘ביעי"  "ביום  ‰כ˙וב  ˘נ˜ט   ‰˘˜ ע„יין 
˜ט  ר‚ע  ול‡  יום  ˘ל  ‡מˆעו  „מ˘מע 
ב˙חיל˙ו8, וע"ז ב‡ ר˘"י ל‰ו„יענו „לענין 
‡ין  ימים  מ˘‡ר  ‰מחול˜˙  יום  ˘ל  מ‰ו˙ו 
חילו˜ ‡מי˙י בין ר‚ע ר‡˘ון ˘לו לכל ˘‡ר 
ו˘וב  ‰‡חרון,  סופו  ע„  ˘ב‡מˆעו,  ר‚עיו 
בז‰ ˘‰י' ‰„בר ב˙וך יום ‰˘ב˙ ˘וב ˘ו‰ 
ו‰"ז  ר‚עיו,  ב˘‡ר  ‰י'  כ‡ילו  ממ˘  ‰„בר 
‰יטב  (ו„ו"˜  ביום"9  "בו  ‰„בר  ˘‰י'  כמו 
ביום"  בו  כל‰  "כ‡ילו  ר˘"י  ˘נ˜ט  מ‰ 
"נכנס  ר˜  ˘כ˙ב  ב˙חיל‰  מל˘ונו  ו˘ינ‰ 
בו" ס˙ם10, „מ˘מע כ„ברנו ˘רˆ‰ ל‰„‚י˘ 

8)  ו‰רי ב˘‡ר ‰ימים ‰י˙‰ מל‡כ˙ כל יום נע˘י˙ 
ועיין  ‰ר‡˘ון.  בר‚ע  ר˜  ול‡  ‰יום,  (כל)  במ˘ך 
בליל‰  ברי‡‰  ‰‰יי˙‰   - י„)  פי"ב,  (ב"ר  במ„ר˘ 

וכו'.

9)  פירו˘ „בל˘ון "נר‡‰ כ‡ילו" רˆ‰ ר˘"י לומר 
˘‰„בר נח˘ב כן מˆ„ ‰סבר‡, כ‡ילו נע˘‰ בו ביום, 
כ‡ילו  לעיניים  כן  נר‡‰  ˘‰י'  לומר  רˆונו  ‡ין  ‡בל 
ר˜  לטעו˙  יכול  ‡„ם  כמובן  כי  ‰יום,  ב‡מˆע  ‰י' 
נר‡‰  „‰י'  ב‰‡  ‰מפר˘ים  בי‡ור  (כמו  מועט  לזמן 
‰י'  ˘ב‡מ˙  ‡ף  ‰˘ביעי  מיום  ר‡˘ון  לר‚ע  ˘נכנס 
ו‡יך  ‰˘י˘י),  „יום  ‡חרון  בר‚ע  לפנ"ז   ˙ˆ˜ ‰‚מר 
ו‰עיניים  ‰יום  ˘ל  ר‡˘ון  בר‚ע  ‰י'  „‰‚מר  נ‡מר 

יטעו ˘‰י' ‰„בר זמן רב ‡ח"ז ב‡מˆע ‰יום.

˘ר˘"י  לפר˘  מ˜ום  ‰י'  ל‡  ‰כי  בל‡ו  וב‡מ˙, 
יכול  ‰כ˙וב  ˘סיפור  כז‰,  בס‚נון   ıל˙ר נו˜ט 
ול‡  כן  ˘נע˘‰  נר‡‰  ‰י'  ר˜  כ‡ילו  ל‰˙פר˘ 
לענין  ‡מ‡י  יו˜˘‰  ˘וב  כי  ב‡מ˙,  ‰„בר  ˘נע˘‰ 
‰מפר˘ים  כ„ברי  לומר  רˆ‰  ל‡  פירו˘ו  ‰˙חל˙ 
נר‡‰  ˘‰י'  ר˜  ‰יינו  ‰˘ביעי"  ביום  ‡ל˜ים  „"ויכל 
לעיניים כ‡ילו נכנס ביום ‰˘ביעי, וב‡מ˙ ל‡ נכנס. 
מוכח „מעי˜ר‡ „„ינ‡ ‡ין  כן,   ıיר˙ ל‡  ˘˘ם  ומז‰ 

„רכו לפי ‰פ˘ט ל˙רı ב‡ופן כז‰. 

לסיפ‡,  מרי˘‡  ˘ינוי  עו„  ליי˘ב  י˘  ובז‰    (10
"כל‰  בל˘ון  ו‡ח"כ  "נכנס"  בל˘ון  כ˙ב  „ב˙חיל‰ 
כו'"  ב"נכנס  כי  ˘פיר,  מחוור  „ל„ברינו  ביום",  בו 

כיˆ„ נח˘ב ‰„בר ˘‰י' ב‡מˆע ‰יום)11].

ומע˙‰, ‡חר ˘פיר˘נו ‰מ„ר˘ כפ˘וטו 
‚ם  ˆ"ע  ˘וב  ממ˘,  ‰˘ב˙  ביום  „נכנס 
יו„ע  ˘‰˜ב"‰  במ‰  ‰מ„ר˘  בי‡ור  מ‰ו 
‡ל‡  ב‰  ‡ין  זו  סבר‡  כי  ור‚עיו,  ע˙יו 
מן  ל‰וסיף  ˆריך  ˘‰˜ב"‰ ‡ינו  מ‰  לב‡ר 
‰חול על ‰˜ו„˘ ויכול לכוין ‚מר מל‡כ˙ו 
ע„יין  ‡בל  ‰˘י˘י,  „יום  ‰‡חרונ‰  לר‚ע 
יכנס  למ‰  סבר‡  ˘ום  במ„ר˘  נ˙ב‡ר  ל‡ 
ולו  ל˙וך ‰יום ‰˘ביעי  במל‡כ˙ו  ‰˜ב"‰ 

בכל ˘‰ו‡. 

 ב 
כ‡ן  ˘נ‡מר  ‰מ„ר˘  בכוונ˙  יח„˘ 
"˘יעור" למל‡כ˙ ‰˜ב"‰ ˘‰י˙‰ "כחוט 

‰˘ער‰" ו‰ו‡ מו˙ר ב˘ב˙

„˜„ו˜  ˙חיל‰  ל‰˜„ים  י˘  ז‰  ולב‡ר 
‰ו‡  „לכ‡ור‰  ‰˘ער‰",  "כחוט  ‰ל˘ון 
במˆי‡ו˙  מועט‰  לכמו˙  מ˙‡ימ‰  ל˘ון 
עין"  "‰רף  למנ˜ט  ‰ו"ל  וטפי  בזמן,  ול‡ 
(ב,  ברכו˙  ב˘"ס  כן  ˘נ˜טו  וכמו  וכ„ומ‰, 
בזמן,  ˜טן  ‰כי  ˘יעור  לענין  ו˘"נ)  סע"ב. 

וכ‰נ‰ רבו˙12.

 – בר‡˘י˙  (מע˘‰  ‰ענין  ˘מˆ„  ‰˜ו˘י‡   ıמ˙ר
ב˘ביעי, כנ"ל ‰ער‰ 6), ולכן ‡ין נו‚ע בז‰ ‰ע˙˜˙ 
ל˘ון   ıל˙ר ב‡  כו'"  ב"ונר‡‰  ‡בל  ‰כ˙וב;  ל˘ון 
‰כ˙וב "ויכל ‚ו' ביום ‰˘ביעי", ולכן כ˙ב "כל‰" – 

כל˘ון ‰כ˙וב ויכל ‚ו'.

ע"י  כך:  בפירו˘ו  ר˘"י  כוונ˙  ˙˙ב‡ר  ו˘וב    (11
˘"נכנס בו (ממ˘) כחוט ‰˘ער‰", ‡זי "נר‡‰ כ‡ילו 

כל‰ בו ביום" – במ˘ך ‰יום (‡חר ˘נכנס כבר).

12)  ור‡‰ עו„ ל„ו‚מ‡ – ר˘"י ב‡ יב, מ‡. וע„יין 
ל˘ון  לנ˜וט  מוכרח  (˘‡ינו  עˆמו  ר˘"י  ‚ם  בנ„ו"„ 
"חוט  במ„ר˘  כמו  ונ˜ט  ˘ינ‰  ל‡  כי„וע)  ‰מ„ר˘, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ל˙˜ן ‡˙ ‰"בי"˙" וללמו„ ‡˙ ”˙ור˙ך ˘ב‡ˆילו˙"
מ˘לו˘‰  מ‚ו„ר˙  ‰י‡  בי"˙  „‡ו˙  לעולם,  „ומ‰  בי"˙  ˘‡ו˙  ‡מרו10  במ„ר˘  ב. 
ˆ„„י‰ וˆי„‰ ‰רביעי פרוı, וכך ‚ם ‰עולם "מסובב מ˘לו˘ רוחו˙יו ורוח ˆפוני˙ ‡ינ‰ 

מסובב˙", ו"לפיכך ‰˙חיל‰ ‰˙ור‰ בבי"˙ לפי ˘‰עולם „ומ‰ לבי"˙"11.

בעולם, „‰נ‰  לפעול˙ ‰˙ור‰  מכוון ‰ו‡  ז‰  ˘פירו˘  לב‡ר  י˘  לעיל  פי ‰‡מור  ועל 
‰ו‡  מסובב˙"  ‡ינ‰  ˆפוני˙  „"רוח  ב‡ופן  נבר‡  ˘‰עולם  לז‰  ˘‰טעם  במ„ר˘  ‡י˙‡ 
מפני ˘כ‡˘ר יבו‡ ‡„ם וי‡מר "‰ו‡ ‡לו˜‰", יענו לו לטענ˙ו ˘י˙˜ן ‡˙ רוח ‰ˆפוני˙. 
ונמˆ‡, ˘˙י˜ון ‰"רוח ˆפוני˙" ב‡ ע"י ‰‰כר‰ ˘י˘ בעל ‰בי˙ לביר‰ זו. ולכן מ˙חל˙ 
בנו˙ן  „‰˙˜˘רו˙  ‰"‡ל"ף"  ב‰˜„מ˙  ‰ו‡  ‰˙ור‰  לימו„  כ‡˘ר  כי  ב"בי"˙",  ‰˙ור‰ 
 ıור‰, ‡זי י˘נ‰ ‰יכול˙ לזכך ‡˙ ‰עולם ‰ע˘וי כ"בי"˙", ל˙˜נו ול‚„ור ‡˙ ˆ„ ‰פרו˙‰

˘בו, ע"י ‰‰כר‰ ˘י˘ בעל ‰בי˙ לביר‰.

‚. בספרי ‰˜בל12‰ מבו‡ר ‡˘ר ‰˙ור‰ ‰נ‚לי˙ לנו, נמ˘כ˙ ומ˘˙ל˘ל˙ מ‰˙ור‰ כפי 
ו‡ם  יו˙ר,  ונעלי˙ ‰רב‰  במ„רי‚‰ ‚בו‰‰  ו˘ם ‰˙ור‰  בעולם ‰‡ˆילו˙,  במ˜ור‰  ˘‰י‡ 
בעולם  ˘‰י‡  כפי  ל‚בי ‰˙ור‰  ˘ני‰  מ„רי‚‰  לומ„ים ‰י‡  ˘‡נו  נמˆ‡ ‡˘ר ‰˙ור‰  כן 
‰‡ˆילו˙, ועל כן מ˙חל˙ בבי"˙, ל‰ורו˙ ‡˘ר י˘ מ„רי‚‰ נעלי˙ יו˙ר ˘‰י‡ ‰"‡ל"ף" 

˘ל ‰˙ור‰, ו‰י‡ ‰˙ור‰ כפי ˘נמˆ‡˙ ב"‡ˆילו˙".

וי˘ לומר עומ˜ ‰פירו˘ בז‰ על פי ‰‡מור לעיל, ˘‡ין ‰כוונ‰ ˘‰˙ור‰ ˘‡נו לומ„ים 
נ˘‡ר˙ "מ„רי‚‰ ˘ני‰" ל‚בי ‰˙ור‰ ˘למעל‰, ‡ל‡ ‡„רב‰:

‰‰כר‰  לז‰  מ˜„ים  ו‡ינו  ‰˙ור‰,  וחכמ˙  ב˘כל  ר˜  ‰ו‡  ‰‡„ם  ˘ל  ‰לימו„  כ‡˘ר 
˘‰י‡  כפי  ‰˙ור‰  ו‡ינ‰  ‰˙ור‰"  "˜„ו˘˙  ‡ינ‰  ˘לומ„  ‰˙ור‰  ‡זי  ‰˙ור‰,  ב˜„ו˘˙ 
ב‡ˆילו˙, ‡ל‡ ר˜ בחינ˙ ‰"בי"˙" ˘ב˙ור‰, ‰מור‰ על ‰˙ור‰ כפי ˘יר„‰ ממ„רי‚˙‰ 
לעולם ‰ברי‡‰ ומט‰, ‡˘ר במ„ר‚‰ זו יכול ‰לימו„ ל‰יו˙ נו˙ן מ˜ום לכוחו˙ ‰טומ‡‰ 

לינו˜ חיו˙ מ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ רח"ל.

ור˜ כ‡˘ר ‡„ם לומ„ ‡˙ ‰˙ור‰ ב‰כנ‰ ‰ר‡וי‰, ב‰˜„מ˙ ‰"‡ל"ף" „ברכ˙ ‰˙ור‰, 
ולימו„ ‰˙ור‰ ‡ˆלו ‰ו‡ ענין ‰"בי˙" ‡זי ‰˙ור‰ ˘לומ„ ‰י‡ ‰י‡ ˙ור˙ ‰' כפי ˘מ‡וח„˙ 

עמו י˙' בעולם ‰‡ˆילו˙, ולומ„ ‡˙ ‰˙ור‰ כפי ˘‰י‡ ˜˘ור‰ עם נו˙ן ‰˙ור‰. 

ומכוון  ‰‡מ˙י˙,  בכוונ˙‰  ‰˙ור‰  ברכ˙  ˘מ˜„ים  ‰י˘ר,  ב„רך  ‰‡„ם  וכ˘‰ולך 
ל‰˙˜˘ר בנו˙ן ‰˙ור‰, ‡זי ‰˙ור‰ ˘לומ„ ‰י‡ ‰˙ור‰ כפי ˘‰י‡ ‡ˆלו י˙', ונע˘י˙ לו 

סם חיים וברכ‰, ופועל˙ זיכוך ו˜„ו˘‰ בעולם.

10)  מ„ר˘ ‰נעלם ל˘יר ‰˘ירים (בז‰ר ח„˘), רבו˙ינו בעלי ‰˙וספו˙ („ע˙ ז˜נים ו‰„ר ז˜נים) וחז˜וני 
ברי˘ פר˘˙נו.

11)  „ע˙ ז˜נים ˘ם.

12)  ר‡‰ בספר ‰מ‡מרים ‰'˘"˙ ע' 68 ב‰ער‰. ובל˜וטי ˙ור‰ ל‰‡ריז"ל רי˘ פר˘˙נו.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

˘כולם  ומ„ו˙,  מוחין  ו˙ענו‚,  רˆון  כוחו˙יו, 
"מ‡‰  ˘נו˙י'  ומספר  ˘ר‰",  ב"חיי  מרומזים 
˘נ‰ וע˘רים ˘נ‰ ו˘בע ˘נים" (ר‡‰ ל˜ו"˙ ר"פ 

ברכ‰. בי‡ו‰"ז ו˙ו"ח ר"פ חיי ˘ר‰).

ירי„˙ ‰נ˘מ‰  על  ל‡חרי ‰ˆיווי  ˙ול„ו˙ – 
˘ר‰"  ו"חיי  "ויר‡"  כח  ו‰נ˙ינ˙  לך",  "לך 
˙ול„ו˙,   - ‰עבו„‰  ‡ופן  לבי‡ור  כע˙  ב‡ים 
טובים"  מע˘ים  ˆ„י˜ים  ˘ל  ˘"˙ול„ו˙י‰ם 
וע˘ו"  "יע˜ב  ‰ם  ו‰˙ול„ו˙  נח),  ר"פ  (ר˘"י 

 – טוב"  "ע˘‰  ˘ל  ב‡ופן  ‰עבו„‰  ו‰יינו, 
"יע˜ב" ו"סור מרע" – "ע˘ו".

בפועל,  ‰עבו„‰  ˜יום  ‰˙חל˙   – ויˆ‡ 
מ˜ומ‰  ‰ו‡  ˘בע"  מ"ב‡ר  יוˆ‡˙  ‰נ˘מ‰ 
ע'  ח"ב  מלו˜ט  ס‰"מ  (ר‡‰  למעל‰  ‰נ˘מ‰  ˘ל 
˘ל  ‡ף  "חרון  "חרנ‰"  ו‰ליכ˙‰  ו‡ילך)  ˜נח 

לעולם  ˘יור„˙  ‰יינו  נח),  ס"פ  (פר˘"י  מ˜ום" 
‰ז‰ ‰‚˘מי.

ל"חרן"  ‰נ˘מ‰  ירי„˙  על  נוסף   – וי˘לח 
נוסף,  ˘לב  ב‡  עולם ‰ז‰,  ול‰עלו˙ ‡˙  לברר 
‰בירור  ‰יינו  ע˘ו",  "‡ל  ‰˘ליחו˙  ˘‰ו‡ 
‰ימנו,  למט‰  ˙ח˙ון  ˘‡ין  „˙ח˙ון  ו‰‰על‡‰ 

‰בירור ˘ל ע˘ו.

ו‰על‡˙  בירור  ˘ל  ‰עבו„‰  ע"י   – וי˘ב 
‰עולם זוכים ל"וי˘ב יע˜ב", ˘פירו˘ו "לי˘ב 
למˆב  ˘זוכים  וי˘ב), ‰יינו  ר"פ  (פר˘"י  ב˘לו‰" 

˘ל ‰˙יי˘בו˙ ומנוח‰.

‰עבו„‰,  לכל  וסוף   ı˜ נע˘‰  ו‡זי   –  ı˜מ
וזוכים ל"˜ı ‰ימים" ו"˜ı ‰ימין".

‡ל  ול‰˙חבר  ל‚˘˙  נזכ‰  ו‡ז   – וי‚˘ 
ל‡  ורוח  י‚˘ו  ב‡ח„  ˘"‡ח„  ב‡ופן  ‰˜ב"‰, 

יבו‡ ביני‰ם" (‡יוב מ‡, ח).

ויחי – ˘זוכים ‡ז ל˙חיי˙ ‰מ˙ים, ונחי' ‡ז 
בחיים נˆחיים, נ˘מו˙ ב‚ופים, "ויחי".

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"נ ח"‡ עמ' 176 ו‡ילך) 

פ˙יח‰ לספר בר‡˘י˙
"ספר   – ‰י˘ר"  "ספר  נ˜ר‡  בר‡˘י˙  ספר 
כ‰,  (ע"ז  י˘רים"  ˘נ˜ר‡ו  ויע˜ב  יˆח˜  ‡בר‰ם 
(ר‡‰  לבנים"  סימן  ‡בו˙  ˘"מע˘‰  וכיון   .(‡
˙נחומ‡ לך לך ט. ועו„) ‰רי מובן ˘בספר בר‡˘י˙ 

נכלל כל ס„ר עבו„˙ ‰' ˘ל בני י˘ר‡ל.

ספר  פר˘יו˙  ˘ב˘מו˙  ‡יך  לב‡ר  וי˘ 
˘ל  ‰˘י"˙  עבו„˙  ס„ר  כל  מרומזים  בר‡˘י˙ 

בני י˘ר‡ל:

 '‰ לעבו„˙  ו‰‰˙חל‰  ‰יסו„   – בר‡˘י˙ 
‰˘מים   ˙‡ ‡ל˜ים  בר‡  "בר‡˘י˙  ‡˘ר  ‰ו‡ 
נבר‡ו  ‰עולם  עניני  ˘כל  ו‰יינו,   ,"ıר‡‰ ו‡˙ 
ר‡˘י˙,  ב'   – "בר‡˘י˙"  ב˘ביל  ‰˜ב"‰  ע"י 
˘נ˜ר‡ו  וי˘ר‡ל  ר‡˘י˙,  ˘נ˜ר‡˙  ‰˙ור‰ 

ר‡˘י˙ (פר˘"י ר"פ בר‡˘י˙, ובכ"מ).

‰ברי‡‰  כל  ˘ל  ו‰˙כלי˙  ‰כוונ‰   – נח 
(ר‡‰  מל˘ון "נייח‡ „רוח‡"  ל"נח"  לבו‡  ‰י‡ 
‰˜ב"‰,  ˘ל  ‰נח˙-רוח  ˘‰ו‡  נח),  ר"פ  ˙ו"‡ 

(ר‡‰  ב˙ח˙ונים"  „יר‰  לו  ל‰יו˙  ˘"נ˙‡וו‰ 
בכ„י  ‰י‡  ‰ברי‡‰  וכל  ובכ"מ),  טז.  נ˘‡  ˙נחומ‡ 

למל‡ו˙ "˙‡וו‰" זו, ול‚רום "נייח‡ „רוח‡".

ˆריך  ‰˜ב"‰  כוונ˙  למל‡  כ„י   – לך  לך 
מ‡י‚ר‡  ‰ליכ˙ ‰נ˘מ‰  ו‰י‡  לך"  "לך  ל‰יו˙ 
רמ‡ לביר‡ עמי˜˙‡ (ע"פ ל˘ון חז"ל ח‚י‚‰ ‰, ב), 
ע„ בו‡‰ ל˙וך ‰‚וף, ‡˘ר על י„י ז‰ מ˙עלי˙ 
ונע˘י˙  ביו˙ר,  נעלי˙  למ„רי‚‰  ‰נ˘מ‰ 

בבחינ˙ "מ‰לך" (ר‡‰ ˙ו"‡ ס"פ וי˘ב ובכ"מ).

למט‰  לר„˙  ‰נ˘מ‰  ˘˙וכל  כ„י   – ויר‡ 
‰י‡  ˆריכ‰  ‰ברי‡‰  כוונ˙   ˙‡ ול‰˘לים 
 ,"'‰ ‡ליו  "ויר‡  י˙יר‰  ‡ל˜ו˙  ל‰˙‚לו˙ 

לˆורך נ˙ינ˙ ‰כח לעבו„˙‰ למט‰.

לנ˘מ‰  ‰ני˙ן  ‡ל˜ו˙  ‚ילוי   – ˘ר‰  חיי 
פרטי  ובכל  חייו,  עניני  פרטי  בכל  חו„ר 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

עליו,  נחל˜  ול‡  יוסי,  ר'  ל„ברי  כ‰מ˘ך 
מוכח „"נכנס" „ר"˘ ‰יינו נמי נכנס ממ˘.

כל˘ון  ˘כ˙ב  ‰˙ור‰  על  בר˘"י  [ועיין 
כחוט  בו  "נכנס  ובˆלמו  ב„מו˙ו  ‰מ„ר˘ 
‰חילו˜  על  ר"˘  „ברי  (ו‰זכיר  ‰˘ער‰" 
כבר  ובז‰  ור‚עיו),  ע˙יו  ליו„ע  בו"„  בין 
פירו˘ו   ˙‡ ‰˜ור‡  ‰פ˘ט  ללומ„  ‰˘מיע 
בו  ˘נכנס  ‰יינו  ‰˘ביעי"  ביום  ‚ו'  „"ויכל 
כל‰  כ‡ילו  ˘וב ‰וסיף "ונר‡‰  ממ˘, ‡בל 
בפירו˘  ס"ל  „‡כן  י"ל  וב‡מ˙  ביום"6.  בו 

6)  וי˘ ל‰עיר:

ל‰זכיר „ברי ‰מ„ר˘  ר˘"י  ˘‰וˆרך  ‰טעם  לענין 
˜ו˘י  ‰מ˙רˆים  מ„ר˘ים  ר˜  מזכיר  ˘ר˘"י  (כי„וע 
‚ם  (ור‡‰  חכמים  ‰˘פ˙י  כ˙ב   – ‰כ˙ובים)  בפ˘ט 
בפ˘ט  „‰ו˜˘‰  בסופו),  ‡חר  „בר   ‰"„ כ‡ן  ר‡"ם 
˘ע„יין  מ˘מע  ביום ‰˘ביעי  ‰כ˙וב "„ויכל ‡ל˜ים 
ע˘‰ מל‡כ‰ ביום ‰˘ביעי . . ו‡ח"כ כ˙יב וי˘בו˙ 
מל‡כ‰  בו  עו˘‰  ‰י'  ˘ל‡  מ˘מע  ‰˘ביעי  ביום 
מ‰  ז‰ו  ‡ם   ‡‰„ עולים,  ‡ינם  „בריו  ‡בל  כלל". 
˘‰ו˜˘‰ לי' ‰ו"ל לר˘"י ל‰ע˙י˜ (לפני פירו˘ו) ‚ם 
‡˙ ‰˙יבו˙ "וי˘בו˙ ביום ‰˘ביעי" ˘עלי‰ם נוס„‰ 
„‰˜ו˘י‡  ו˙ו,  ב"ו‚ו'".  לרמזם  עכ"פ  ‡ו  ‰˜ו˘י‡, 
‡פ˘ר  ‰י'  ‰˘ביעי"  ביום  "וי˘בו˙  כי  ‡ינ‰  עˆמ‰ 
ו‡פילו  "ויכל",  ˘ל‡חרי  ‡לו  ב˘עו˙  ˘‰ו‡  לפר˘ 
‰˘ביעי"  ביום  "וי˘בו˙  ˘פירו˘  ‰כרח  י˘  ‡ם 
ל˙רı ‰ס˙יר‰  בכ„י  ע„יין   – יום ‰˘ביעי  בכל  ‰ו‡ 
˘בכ˙וב מ"ויכל ‚ו' ביום ‰˘ביעי" ל"וי˘בו˙ ביום 
ונר‡‰  כו'  בו  "נכנס  ˘יכ˙וב  מספי˜  ‰י'  ‰˘ביעי" 
ו‰˜ב"‰  כו'  ו„ם  "ב˘ר  לכ˙וב  ול‡  כו'",  כ‡לו 
˘יו„ע ע˙יו ור‚עיו" (˘‰ו‡ טעם על ז‰ ˘ל‡ ‰פסי˜ 

מל‡כ˙ו לפני יום ‰˘ביעי).

ולכן ˆריך לומר ˘‰˜ו˘יו˙ בפ˘ט ‰כ˙וב ˘ר˘"י 
ב‡ ל˙רˆן ‰ן ב‰˙יבו˙ "ויכל ‡ל˜ים ביום ‰˘ביעי" 
למ‰  בס˙יר‰  ˘ז‰ו  ח„‡,  פירו˘ו).  לפני  (˘מע˙י˜ 
 – ע˘‰"  ‡˘ר  „"כל  ז‰  לפני  פסו˜ים  ב'  ˘כ˙וב 
(כ„ל‰לן  ‰˘י˘י  ביום  ‰י'   – בר‡˘י˙  מע˘‰  ‚מר 
ויכולו  נ‡מר  כבר  לפניו  „בפסו˜  ו˙ו,  ס"ב).  רי˘ 
ועו„  כ‡ן.  ‰כ˙וב  ˜מ"ל  מ‡י  ו˜˘י‡  ‚ו',  ‰˘מים 
לפר˘  ‰כ˙וב  טרח  ל‡  ‚ו'"  ב"ויכולו  ˘לי˘י',  ב‰ 

(ונט‰  ‰˘ביעי  ביום  ממ˘  ˘נכנס  ‰כ˙וב 
לפר˘ כן כי „רכו ללכ˙ על פ˘ט ‰מ˜ר‡ו˙, 
‰י'  ‡ל˜ים"  „"ויכל  ‰ו‡  ‰מ˜ר‡ו˙  ופ˘ט 
"ביום ‰˘ביעי" ממ˘ ול‡ ר˜ לפנים), ומ‰ 
˘‰וסיף ‡ח"כ "ונר‡‰ כ‡ילו כל‰ בו ביום" 
ר˜  ˘נכנס  לענין ‡חר7, „כיון „‡מרינן  ‰ו‡ 

ע"י מי (כי מובן ‰ו‡ ל˜ור‡ ‰כ˙ובים), ו˘וב ‡מ‡י 
‰כ‡ טרח ו‰וסיף ‰כ˙וב "‡ל˜ים". וכל ˜ו˘יו˙ ‡לו 
מ˙רı ר˘"י מ„ברי ר"˘ במ„ר˘, „מכיון ˘"נכנס בו 
(ר˜) כחוט ‰˘ער‰", ‡ין ז‰ ס˙יר‰ ל‰‡ „‚מר "כל 
ב‡  ז‰  ˘כ˙וב  וכן,  ‰˘י˘י.  ביום  ‰י'  ע˘‰"  ‡˘ר 
(כפי ‰מבו‡ר  בר‡˘י˙  מע˘‰  ‡ופן ‚מר  ל‰˘מיענו 
‰‰ו„ע‰  מן  יו˙ר  ולפרט  ‰מ„ר˘),  ב„ברי  ל˜מן 
‰מ‰  ‰ל‡  ‰מ„ר˘  (ו„ברי  ‚ו'"  „"ויכולו  ‰כללי˙ 
מ˙רˆים מ‰ ˘נזכר כ‡ן "‡ל˜ים", כי ‰כל מיוס„ על 
‰ער‰  ל‰לן  עיין   – ל‰˜ב"‰  ו„ם  ב˘ר  בין  ‰‰פר˘ 
מ‰  מפני  ‰בי‡ור   –  16 ‰ער‰  ל‰לן  עו„  ועיין   .(17
‚מר  ב‡ופן  ז‰  פירוט  ל‰˘מיענו  ‰כ˙וב  רˆ‰  ‡כן 

‰מל‡כ‰. 

7)  כי ‡ין לומר „מ"˘ ר˘"י ˙חיל‰ ל˘ון ‰מ„ר˘ 
‰ו‡  כו'",  כ‡ילו  "ונר‡‰  ‰וסיף  ‡ח"כ  ור˜  כˆלמו, 
ול‰כי  ‡ומר"  "ר"˘  בל˘ון  פירו˘ו  ˘פ˙ח  לפי 
ו‡ח"כ  ‰מ„ר˘,  מן  ל˘ונו  ל‰ע˙י˜  ˙חיל‰  ‰וˆרך 
מפר˘ ‰כוונ‰ „"נכנס בו" ‰יינו "נר‡‰ כ‡ילו" – ז‰ 
‡ינו, ח„‡, כי ‰ל‡ „רכו ˘ל ר˘"י ˘‚ם כ‡˘ר מבי‡ 
בל˘ונו,  ול‡  ב˙וכנו  ר˜  מ„יי˜  ‡ומרו  ב˘ם  פירו˘ 
פ˘ט  ללימו„  ‰מ˙‡ים  ל˘ון  ר˜  מלכ˙חיל‰  ונו˜ט 
˘יכול  ל˘ון  ל‰ע˙י˜  נו‰‚  ˘‡ינו  (‰יינו  ‰כ˙ובים 
לפר˘  ‡ח"כ  ור˜  בכוונ˙ו,  לטעו˙  ‰פ˘ט  לומ„ 
לעיל  „כמבו‡ר  ו˙ו,  ‰פ˘ט)*,  לפי  ‰נכונ‰  ‰כוונ‰ 
במ„ר˘ ‰יינו  ר"˘  כ˙וכן „ברי  ל‰„י‡  מוכח  בפנים 
˘כ˙ב  יוסי  ר'  על  נחל˜  ˘ל‡  כיון  ממ˘  ˘נכנס 
ר˘"י  ‚ם  ו„‡י  ו˘וב  מ˘˙ח˘ך,  ‰˜ורנס  „‰ורי„ 
עˆמו  כ‰מ„ר˘  לנ˜וט  נ˙כוין  ˘‰זכיר "ר"˘ ‡ומר" 
ול‡ לחלו˜ עליו, כי ו„‡י ל‡ יכ˙וב ב˘ם ר"˘ ˘ל‡ 

כ„ע˙ו ‰מוכח˙ מן ‰מ„ר˘.

*) ולהעיר שאפילו בקראי דתנ"ך דרכו של רש"י כן 
ע'  שם  בשוה"ג;   52 הערה   5 ע'  ח"ט  לקו"ש  ראה   –

43 הערה 7.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘יעור ˘ל "מל‡כ‰", ‡ם ‰י‡ מבי‡‰ לי„י 
‚מר יˆיר˙ כלי וכ„ומ‰ – ‰וי מל‡כ‰ (ור‡‰ 
מ˘"כ ‰ר"ן במ˙ני' „˘ב˙ ע‚, ‡ „"‰ ו‰מכ‰. עיי"ע 

בע˘י'  ‡פי'  ˘‰ו‡  ‰ט"ז  ˘ב˙  מ‰ל'  פ"י  ברמב"ם 

ב˘יעור "כל ˘‰ו‡". ור‡‰ בבי‡ור ‰מ"מ ˘ם).

במ„ר˘  „‡מרו   ‡‰ ˆ"ע   ˙ˆ˜ ומע˙‰ 
י˘מע‡ל  לרבי  ˘‡לי'  רבי  ט):  פ"י,  (ב"ר 

ויכל  מ‰ו  מ‡ביך  ˘מע˙  ‡"ל  יוסי  ב"ר 
‡ל‰ים ביום ‰˘ביעי (פר˘˙נו ב, ב) ‡˙מ‰‡ 
ו‰כ˙יב  מל‡כ‰  עו˘‰  ‰י'  ב˘ב˙  (וכי 
כז‰  ‡ל‡  מ˙"כ),  ‰˘ביעי.  ביום  וי˘בו˙ 
˘‰ו‡ מכ‰ ב˜ורנוס על ‚בי ‰ס„ן ‰‚בי‰‰ 
‡ר"˘  מ˘˙ח˘ך,  ו‰ורי„‰  יום  מבעו„ 
ע˙יו  ל‡  יו„ע  ˘‡ינו  ו„ם  ב˘ר  יוח‡י  בן 
מחול  מוסיף  ‰ו‡  ˘עו˙יו  ול‡  ר‚עיו  ול‡ 
ר‚עיו  יו„ע  ˘‰ו‡  על ‰˜ו„˘ ‡בל ‰˜ב"‰ 
‰˘ער‰.  כחוט  בו  נכנס  ו˘עו˙יו2  וע˙יו1 
לפר˘  „ר˘ב"י  במ˙"כ  ועיי"˘  ע"כ. 
ב˜ורנוס  „מכ‰  ו‰מ˘ל  ב‡3,  יוסי  ר'  „ברי 
˘‰‚בי‰ו מבע"י ו‰ורי„4‰ מ˘˙ח˘ך ‰יינו 
כחוט  ‰˘ביעי  ביום  ˘נכנס  ר"˘  „ברי 
˘‰„בר  „מ‡חר  ל˙מו‰,  וי˘  ‰˘ער5‰. 

1)  ור‡‰ בל˜ו"˘ ח"‰ ע' 30 בי‡ור עמו˜ בכוונ˙ 
‡ינו  "ע˙"  כי   ‰˘˜ („לכ‡ור‰  "ע˙יו"  ˘נזכר  מ‰ 
מ˘ך  בז‰ ‚ם  ונכלל  זמן,  ˘ל  מסויימ˙  כמו˙  ˘יעור 
עיי"˘  בז‰.  טוע‰  ‡„ם  ‡ין  ולכ‡ור‰  ‡רוך,  זמן 

ו˙מˆ‡ נח˙).

2)  ר‡‰ ל˜ו"˘ ח"‰ ע' 25 ‰ער‰ 6.

‡בל  ור"˘,  ר"י  נחל˜ו  „ל‡  ‰יפ"˙  נ˜ט  וכן    (3
פיר˘ „ברי ‰מ„ר˘ ב‡ו"‡ מ‰מוב‡ בפנים.

4)  עיין ל‰לן ‰ער‰ 20.

„ברי  על  ˘‰בי‡  ‡מר,   ‰"„ ˘ם  ר˘"י  ור‡‰    (5
‰˘ער‰".  כחוט  ב˘ביעי  נכנס   .  . "ו‰˜ב"‰  יוסי  ר' 
ובמ˙"כ  ˘ם.  בר˘"י  י˘נם  „פוס  טעו˙י  כמ‰  ‡בל 
˘ם מ˘מע „‡„רב‰, לפי פירו˘ ר˘"י חול˜ ר"˘ על 

ב˘ב˙ ‚מר ‡˙ ‰מל‡כ‰, "ויכל",  ˘נע˘‰ 
 – ‰‰ר  כ‰ר  לי  מ‰  ‰˘ער‰  כחוט  לי  מ‰ 
מכ‰  מל‡כ˙  ˘ם  עלי'  ‰וי  מ˜ום  מכל 
מ‰ו  חילו˜  בלי  מל‡כ‰  ‚מר  ככל  בפטי˘ 
ב˘ב˙,  ˘י‰י'  ‰„בר  ‡סור  ו˘וב  ˘יעורו, 
˘כיל‰  ‡פ˘ר  ‡יך  רבי  ˜ו˘יי˙  ו‰„ר‡ 
‰רב‰  וב‡מ˙  ‰˘ביעי".  "ביום  ‰מל‡כ‰ 
במ˘ל  ל‰ביע  יוסי  ר'  רˆ‰  מ‰  לעיין  י˘ 
‰˜ורנוס, ול‰לן י˙ב‡ר עומ˜ ח„˘ ‰נמˆ‡ 
מז‰ ב‰‚„ר˙ מל‡כ˙ "מכ‰ בפטי˘", ובז‰ 

י˙ורı ˘פיר לענין מע˘‰ בר‡˘י˙.

ו‰נ‰, יעויין במפר˘י ‰מ˜ר‡ על ‰פסו˜ 
˘רˆו  „י˘  ‰˘ביעי",  ביום  ‡ל˜ים  "ויכל 
בר‚ע  ב„יו˜  ‰י'  ‰מל‡כ‰  ˘‚מר  לפר˘ 
‰‡חרון ממ˘ „יום ‰˘י˘י, ו˙יכף בכניס˙ 
מל‡כ‰,  ˘ום  ‰בור‡  ע˘‰  ל‡  ‰˘ב˙  יום 
כוונ˙ו  ‰˘ביעי"  "ביום  ˜ר‡  „‡מר  ו‰‡ 
‰‡חרונ‰  ‰זמן  בנ˜ו„˙  ‰י'  ˘‰‚מר  „כיון 
„יום ‰˘י˘י, ˘‡ין ב˘ר ו„ם יו„ע ל‰בחין 
כיל‰  כ‡ילו  נר‡‰  ‰„בר  ‰י'  ˘וב  ב‰, 
פ˘ט  עˆמו. ‡מנם,  ביום ‰˘ביעי  מל‡כ˙ו 
‰˘ער‰"  כחוט  בו  "נכנס  ‰מ„ר˘  ל˘ון 
וכיו"ב),  בו"  נכנס  כ‡ילו  "נר‡‰  (ול‡ 
˘נכנס  ‰כ˙וב  בפירו˘  „ר"ל  יו˙ר  מ˘מע 
ב˘יעור  ‰„בר  ˘‰י'  ור˜  ממ˘  ˙וכו  ‡ל 

מועט ˘‡ינו ח˘וב למל‡כ‰.

ר'  „ברי  כבר  ‰כי  בל‡ו  וב‡מ˙ 
‰י˙‰  ‰˜ורנוס  „‰ור„˙  מפור˘ים  יוסי 
מפר˘  ו„‡י  „‡י‰ו  ‰יינו  מ˘˙ח˘ך, 
ו˘וב  ממ˘,  ‰˘ביעי  ביום  ‰י'  „"ויכל" 
„„ברי  ‰מ˙"כ)  ע"פ  (כנ"ל  „‡מרינן  ‡חר 
‰ם  ‡ף  ‰˘ער‰"  כחוט  בו  "˘נכנס  ר"˘ 

ר' יוסי. ור‡‰ ‰ער‰ 20.

י„

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

˘יעור למל‡כ˙ מכ‰ בפטי˘
י˜˘‰ במ˘"כ ‰פוס˜ים „‡ב מל‡כ‰ ז‰ ‰ו‡ ‡פילו ב„בר מועט כל ˘‰מע˘‰ ‚ומר 
˘יעור  יח„˘ „ע„יין ‡יכ‡   / בר‡˘י˙  מע˘‰  לענין  מ„ברי ‰מ„ר˘  מל‡כ‰ –  ‡יז‰ 
‰מ„ר˘  „ברי  עומ˜  ‰סבר˙  ע"פ  ‰˘יעור  מ‰ו˙  ויב‡ר  בפטי˘,  מכ‰  במל‡כ˙ 

בענין "נכנס ביום ‰˘ביעי כחוט ‰˘ער‰"

 ‡ 
יבי‡ ‰‚„ר˙ מל‡כ˙ מכ‰ בפטי˘, ויפלפל 
ב„ברי ‰מ„ר˘ בענין מע˘‰ ‰˜ב"‰ ביום 
מ‰כ‡˙  ˘ם  ˘נזכר  ו‰מ˘ל  ‰˘ביעי 

‰˜ורנס

מל‡כ‰  ‡ב  ‚בי  ב)  (ע‰,  ב˘ב˙  ‚רסינן 

‚מר  בי'  „‡י˙  מי„י  "כל  בפטי˘:  „מכ‰ 

ול‡  בפטי˘",  מכ‰  מ˘ום  חייב  מל‡כ‰ 

נ˙פר˘ ב˘"ס ˘יעור ל„בר, „מ˘מע ‡פילו 

כל  ביו˙ר,  מועט  „בר  פעול‰  ‰‚מר  ‰י' 

מל‡כ‰  ח˘יב   – ‚ומר ‰מל‡כ‰  ˘‰ו‡  זמן 

נ"ע  ‰ז˜ן  רבינו  ˘ו"ע  ל˘ון  ועיין  ב˘ב˙. 

מל‡כ‰  ‚„ר  לב‡ר  ˘‰‡ריך  ס"‰)  ˘ב  (סי' 

מכ‰   ‰"„ ב  ˜ב,  ˘ב˙  ב˙וס'  ‰מבו‡ר  (ע"פ  זו 
‰עו˘ים  ‰‡ומנים  "„רך  ‰בונ‰):  ר"פ  ובר"ח 

‡חר  ‰כלי  על  בפטי˘  ל‰כו˙  מ˙כ˙  כלי 
זו  ב‰כ‡‰  ע˜מימו˙ו  ל‰˘וו˙  כ„י  ˘נ‚מר 
ו‰ו‡ ‡ב  מל‡כ˙ ‰כלי  זו ‰י‡ ‚מר  ו‰כ‡‰ 
וכל ‰עו˘‰  בכלי ‰מ˘כן.  ˘‰י˙‰  מל‡כ‰ 
ו˙י˜ונו  ע˘יי˙ ‰כלי  ˘ום „בר ˘‰ו‡ ‚מר 
ו‰ו‡ ˙ול„ו˙  למל‡כ‰  נח˘ב  ז‰  ‚מר  ‰רי 
מכ‰ בפטי˘ ˘‰י' במ˘כן, כ‚ון ‰ˆר ˆור‰ 
‡ל‡  ˆייר  ל‡  ‡פילו  לˆיירו  ‰עומ„  בכלי 
‰כלי  ‚מר  מ˜ˆ˙  ע˘‰  ‰רי  ‰ˆור‰  מ˜ˆ˙ 
וחייב, ˘‡ף ˘‰ˆיור מˆ„ עˆמו ‡ינו ח˘וב 
וני˙˜ן  נ‚מר  ˘‰כלי  עכ˘יו  מ"מ  מל‡כ‰ 
‰כלל,  למל‡כ‰".  נח˘ב  ‰ו‡  ‰רי  י„ו  על 
ל‰  ‡ין  ˘מˆ"ע  מועט˙  ע˘י'  „‡פילו 


