
‚úיון ˙סז
ער˘"˜ פר˘˙ ר‡‰ ‰'˙˘ע"„

בין "כמ‰ פעמים" ú"מ‡‰ פעמים"

יסורים – בעומ˜ ‰ם חס„ים ‰מכוסים

ב‰פúו‚˙‡ ‚בי ú˘ון ‰כ˙וב ב‡יסור „ם

úחנך ‡˙ ‰יú„ים ב‡מונ‰ בנסים



בעז‰י״˙.

ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ר‡‰, ‰ננו  פר˘˙  ˘ב˙ ˜ו„˘  ל˜ר‡˙ 
˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ‰˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙סז), 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ עניני חי„ו˘ ובי‡ור 
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˘‰

‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ובניו ‰ח˘ובים
‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

ב) ענינו בעבו„‰ ‰יינו „מכל „בר ‰לכ‰ ‰‚ם ˘‰י‡ חכמ‰ ו˘כל ‡ל˜י ו„ין ‰˙ור‰, מכל 
מ˜ום ˆריכים למˆו‡ מז‰ ענין בעבו„‰ ב‰נ‰‚˙ ‰‡„ם בחיי עולם ז‰. 

‰ו‡  ˘פירו˘ו  ל‰וי',  ˜רבן  מכם  י˜ריב  כי  ‡„ם  כ˙יב  ‰˜רבנו˙.  בענין  „ו‚מ‰,  „רך  ועל 
‡„ם כי י˜ריב – כ„י ˘‰‡„ם י˙˜רב ל‡ל˜ו˙, מכם ˜רבן ל‰וי', ר˜ בכם ˙לוי ‰„בר למ˙˜רב 

יו˙ר ל‰וי', על י„י ˘˙˜ריבו ‡˙ ‰˘ור ˘לכם וכו', ‡˙ ‰יˆר ‰רע. 

ובז‰ יובן מ‰ ˘‰˜˘ו ‰מפר˘ים, ‰ל‡ רוב ‰˜רבנו˙ ב‡ים על ‰חט‡, ו‡ם כן מ‰ מועיל‰ 
‰ב‡˙ ‰˜רבן מן ‰ב‰מ‰? ‡ל‡ ˘‰כוונ‰ ‰עי˜רי˙ ‰י‡, „מי ˘מבי‡ ‰˜רבן ˆריך לי„ע ‡˘ר 
‰˘י"˙  ˘בחס„י  ‡ל‡  ‰ב‰מ‰,  עם  ˘עו˘ים  ‰מע˘ים  כל  בו  ˘יע˘ו  ר‡וי  ‰י'  חט‡יו  לפי 
‰ב‡˙  ב˘ע˙  ל‰יו˙  ˘ˆריך  „ברים  ‰וי„וי  ענין  וז‰ו  חליפ˙ו.  ‰י‡  ‰ב‰מ‰   – ובחמל˙ו 
‰ו‡  על-י„י-ז‰  ‡˘ר  ˘ע˘‰  ‰ל‡-טובים  ‰ענינים  כל  על  ו‰חרט‰  ‰˙˘וב‰  ו‰יינו  ‰˜רבן, 

עוזב ‡˙ רˆונו˙יו ‰˜ו„מים, וכ˙יב ומו„‰ ועוזב ירוחם.

‰יסו„ לחיים נעימים נˆחיים בעולמו˙ ‰עליונים
ענין  למˆו‡  ˘לומ„ים ˆריכים  בכל „בר ‰לכ‰  כן ‰ו‡  בענין ‰˜רבנו˙ ‰נ‰  ˘‰ו‡  וכמו 

טוב ב‰נו‚ע לבירור ‰מ„ו˙.

ו˘מיר˙  ו˘˙י'  ב‡כיל‰  ‡„ם  בני  במ„ו˙  ‰יום-יומיו˙  ב‰נ‰‚ו˙יו  ‰‡„ם  חיי  ולז‡˙ 
‰ברי‡ו˙, בחיי ‰מ˘פח‰, בחינוך ‡נ˘י בי˙ו בניו ובנו˙יו וב‡‰ב˙ רעים, ו‡ופני ‰לימו„ים 
נעימים  לחיים  יסו„  ‰ם  ‡˘ר  ‡מ˙יים  חיים  ‰ם  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  על-פי  ‰ם  כ‡˘ר  וס„רם 

נˆחיים בעולמו˙ ‰עליונים.

וכ˙יב  ו„מו˙ ‡„ם ‰עליון,  בˆלם  למט‰ ‰ו‡  כ„מו˙נו, ‰‡„ם  בˆלמנו  נע˘‰ ‡„ם  כ˙יב 
ו˘ס"‰  ורמ"ח ‡ברים  נפ˘  ˘‰ו‡  ב„ו‚מ˙ ˆיור ‰‡„ם  ומˆוו˙ ‰ן  ˙ור‰  ז‡˙ ‰˙ור‰–‡„ם, 
‚י„ים, כמו כן ב˙ור‰ ומˆוו˙, ˙ור‰ ‰י‡ ˘כל ‡ל˜י, רמ"ח פי˜ו„ין רמ"ח ‡ברים, ˘ס"‰ ל‡ 

˙ע˘‰ ˘ס"‰ ‚י„ים, וענינם מבו‡ר במ˜ומם ב„‡״ח.

נ˘מ˙ ‡„ם.  נ˜ר‡˙  לב„‰  ו‰נפ˘  ב˘ר ‡„ם  נ˜ר‡  לב„ו  ו‚וף. ‰‚וף  מנפ˘  מורכב  ‰‡„ם 
ו‰‚ם ˘‰נ˘מ‰ ˜ו„ם ‰˙לב˘ו˙‰ ב‚וף י˘ ל‰ כל ‰כחו˙ ו‰חו˘ים „‰˘‚‰, ר‡י' ו˘מיע‰, 
‡בל ‰ם ר˜ ברוחניו˙, ו‰‚וף ‡ף ˘י˘ בו כל ‰כלים ‡ל ‰‰˘‚‰ ו‰‰בנ‰, ר‡י' ו˘מיע‰, ‡בל 
‰ם מ˙ים וכ‡ילו ‡ינם. ור˜ ב‰˙חברו˙ ‰נ˘מ‰ ו‰‚וף ‡ז ‰ו‡ ‡„ם חי, בעל י„יע‰ ו‰˘‚‰, 
פני  על  ‰חי  ‰חיוני  ‰‚˘מי  ב‡„ם  כלומר  ‰חיˆון,  ב‡„ם  ˘‰ו‡  וכמו  ומ„בר.  ˘ומע  רו‡‰, 
‰‡„מ‰ ונ˜ר‡ ב˘ם מ„בר, כן ‰ו‡ ב‡„ם ‰פנימי, ˘‰ו‡ ‰‡„ם ‰רוחני ‰חי על פני ‰‡„מ‰ 

על-פי ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰.

בפועל ‰י‡  בלי ˜יום ‰מˆו‰  מובן „כוונ‰  מז‰  נ˘מ‰, ‡˘ר  בל‡  כ‚וף  כונ‰  בל‡  מˆו‰ 
כנ˘מ‰ בל‡ ‚וף. מˆו‰ בכוונ‰ ‰י‡ בחיו˙ פנימי˙ ב‡„ם ‰חי.

ו‰˙ור‰ נ˜ר‡˙ עוז ˘נו˙נ˙ עוז ל‰‡„ם ‰לומ„ ב˙ור‰ על-מנ˙ ל˘מור לע˘ו˙ ול˜יים, כי 
‰עי˜ר ו˙כלי˙ ‰ו‡ ‰˜יום בפועל, וכמ‡מר ‚„ול ˙למו„ ˘מבי‡ לי„י מע˘‰.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙רפ"ט עמ' 72  ו‡ילך)



כ‰

דרכי החסידותדרכי החסידות

פנימיו˙ ‰˙ור‰ וחיו˙‰
מכל „בר ‰לכ‰ ‡ף ˘‰י‡ חכמ‰ ו˘כל ‡ל˜י ו„ין ‰˙ור‰, מכל מ˜ום ˆריכים למˆו‡ 

ב‰ ענין בעבו„‰ ב‰נ‰‚˙ ‰‡„ם בחיי עולם ז‰

◇ ◇ ◇

‰˘˜י„‰ ‰י‡ ענין ‰חיו˙ ב‰לימו„
ח˘בון  וע"פ  בלב„,  בזמן  ר˜  ‰י‡  ‰˘˜י„‰  כי  לח˘וב  טועים  ‰רב‰  ‰˘˜י„‰  בענין 

„˘כל ‡נו˘י כן ‰ו‡ כי ט"ו ‰ו‡ יו˙ר מכמו י"ב, וי"ז ‰ו‡ מרוב‰ מכמו ט"ו.

‡בל ‡מ˙ ‰‚מור ‰ו‡ כי ‰˘˜י„‰ ‰‡מי˙י˙ ‰י‡ ברוחניו˙, ‰יינו ‰מסיר‰ ו‰נ˙ינ‰ ‡ל 
ענין ‰לימו„. ו‰מסיר‰ ונ˙ינ‰ ‰י‡ ב„רך ממיל‡ ˘ומר˙ ‡˙ ‰זמן.

בז‰", ‡ו  חי  כמ‡מר ‰עולם "‰ו‡  ב‰לימו„,  ענין ‰˘˜י„‰ ‰ו‡ ‰חיו˙  יו˙ר  ובעומ˜ 
כמו ˘‡ומרים "ז‰ ‰חיים ˘לו", ו‰יינו „‚ם ˘‰ו‡ בזמן ל‡ מרוב‰, ‡בל ‰ו‡ בחיו˙, ל‡ 

ר˜ ‰זמן ‰ו‡ ‰עי˜ר, ‰חיו˙ ‰י‡ ‰עי˜ר ("„ער ‡ינטערעס „‡ס ‡יז „ער עי˜ר").

‰מנוח‰  זמני  ˘‚ם  כז‰  ב‡ופן  מסו„ר‰  ‰י‡  ‰‡מי˙י˙  ‰˘˜י„‰  ‡˘ר  ‡ומר˙  ז‡˙ 
ו˘מיר˙ ‰ס„ר ב‡כיל‰ ו˘˙י' ‰מ‰ נכנסים בענין ‰˘˜י„‰.

‰בנ˙ כל ‰לכ‰ ב˘ר˘‰, וענין ‰‰לכ‰ בעבו„‰
˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‡ינ‰  כי  נו„ע  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ‡˘ר  ˘ל  ע"פ „רכי ‰עבו„‰  וכן ‰ו‡ 

ענין ˘ל מפל‚‰ כמו ˘˙ופסים ‰עולם ל‡מר ז‰ חסי„ וז‰ מנ‚„.

‡ל‡ ‰חסי„ו˙ ‰י‡ פנימי˙ ‰˙ור‰ וחיו˙‰, וכולל˙ ˘ני ענינים עי˜ריים: 

‡) ‰בנ˙ כל ‰לכ‰ ב˘ר˘‰ ומ˜ור‰ ‰עˆמי ברוחניו˙, ‰יינו בספירו˙ ומ„ר‚ו˙ ˘בכל 
עולם ועולם לפי ענינו. 

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

תוכן הענייניםתוכן העניינים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
ובו ˙„ב˜ון - ‰„ב˜ ב„רכיו

בור˙ ‰מ˙ לבי˜ור  מ˜„ים̃  בר מ˙ים ובי˜ר חולים ו‰טעם̆  ‰˜ב"‰̃  יב‡ר בר˘"י ‰מ˜ור לכך̆ 
חולים ‰יפך ‰מˆי‡ו˙ ומ„וע ‰˘מיט מˆו˙ ניחום ‡בלים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
בענין מ˘מעו˙ "חילוף ‰ברכ‰" ב˙ר‚ומים

 / י˘ר‡ל   ıעם ‡ר ו˙יב"ע  בבל  עם  ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ˜˘ור   / בי‡ור  ˙וספ˙  מבי‡  יונ˙ן  ˙ר‚ום 
יסורים בעומ˜ ‰ם חס„ים ‰מכוסים / עˆם ‰י„יע‰ מבי‡‰ ל‚ילוי / "עני‰ סוער‰ ל‡ נוחמ‰"

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

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
בפלו‚˙˙ ר' י‰ו„‰ ובן עז‡י ‚בי ל˘ון ‰כ˙וב ב‡יסור „ם

י˜˘‰ ‡יך ˙˙כן פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙ ‡ם ‰יו ˘טופים ב„ם, וכן ס˙יר‰ מ„ברי ‰ספרי ל‚מ' מכו˙, 
מ˘יטו˙י‰ם  נובע˙  עז‡י  ובן  י‰ו„‰  ר'  יב‡ר „פלו‚˙˙  במˆי‡ו˙ /  מחלו˜˙  ויב‡ר ‰י‡ך ‡י"ז 

ב˘"ס בכמ‰ מ˜ומו˙

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
ל„בר עם יל„ים על עניני נסים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל
פנימיו˙ ‰˙ור‰ וחיו˙‰



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

ובו ˙„ב˜ון - ‰„ב˜ ב„רכיו
˘מ˜„ים  ו‰טעם  חולים  ובי˜ר  מ˙ים  ˜בר  ˘‰˜ב"‰  לכך  ‰מ˜ור  בר˘"י  יב‡ר 
˜בור˙ ‰מ˙ לבי˜ור חולים ‰יפך ‰מˆי‡ו˙ ומ„וע ‰˘מיט מˆו˙ ניחום ‡בלים

על ‰פסו˜ בפר˘˙נו (י‚, ‰) "‡חרי ‰' ‡ל˜יכם ˙לכו . . ובו ˙„ב˜ון", מפר˘ ר˘"י:   

˘ע˘‰  כמו  חולים,  ב˜ר  מ˙ים,  ˜בור  חס„ים,  ‚מול  ב„רכיו:  ‰„ב˜   – ˙„ב˜ון  "ובו 
‰˜ב"‰". 

ז‰  ועל  ב‰˜ב"‰?  ל‰י„ב˜  ‡פ˘ר  ‡יך  וכי  ‰˙מי‰‰:  ליי˘ב  ר˘"י  כוונ˙  ובפ˘טו˙ 
מ˙רı, ˘פירו˘ ‰כ˙וב ‰ו‡ "‰„ב˜ ב„רכיו: ‚מול חס„ים, ˜בור מ˙ים, ב˜ר חולים כמו 

˘ע˘‰ ‰˜ב"‰" – ˘על י„י ז‰ ‡˙‰ „בו˜ ב‰˜ב"‰. 

‡ך י˘ לברר בכוונ˙ו - מ‰ו ‰˙וכן ˘ל "‚מול חס„ים"? ועו„: ‰רי ‚ם "˜בור מ˙ים" 
ו"ב˜ר חולים" בכלל "‚מילו˙ חס„ים" ‰ם? 

בל˘ון   – ממון  פירו˘ו ‰לוו‡˙  חס„ים"  ע˙‰ ‰רי "‚מילו˙  ˘בל˘ון ‰מ„ובר˙  [„‡ף 
˙ור‰ "‚מילו˙ חס„ים" ‰י‡ ע˘יי˙ חס„ בכלל, ‰ן ב‚ופו ו‰ן בממונו כו'].  

(כל  "‚מול  פרטי, ‡ל‡  לענין  ר˘"י  כוונ˙  ‡ין  חס„ים"  "‚מול  ˘ב‡ומרו  לפר˘,  וי˘ 
מיני) חס„ים", וז‰ו ˙וכנו וענינו ˘ל "‰„ב˜ ב„רכיו" בכלל, ‡˘ר פרטיו ‰ן "˜בור מ˙ים 

ב˜ר חולים". 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

מזי˜  ז‰  י˙רח˘, ‰‡ין  ל‡  ˘‰ו‡ ˆיפ‰  ו‰נס  נס,  ליל„ ‡ו„ו˙  יספרו  ˘ו‡ל: ‡ם  ‰ו‡ 
ליל„?

כלל  ˘‡ל˙ו  ˘ני˙,  מ‰יל„.  ‰‡מ˙   ˙‡ ל‰ס˙יר   ‰˜„ˆ‰ זו  ‡ין  ‰‡מור,  לפי  ר‡˘י˙, 
נס  ‡ו„ו˙  ל˙למי„,  ‡ו  ליל„  מספרים  כ‡˘ר  ˘כן  לויכוחנו.  ˜˘ר  על  מבוסס˙  ‡ינ‰ 
בוו„‡ו˙  כרוך  ז‰  ממנו, ‰רי ‡ין  ז‡˙  מס˙ירים  ול‡  ר‚ע  לפני  כע˙  בעבר ‡ו  ˘‰˙רח˘ 
˘‰נס י˙רח˘ ‚ם מחר. ל„ו‚מ‡, כ˘‡ומרים ˘כ˘מב˜˘ים מ‰˜ב"‰, ‰˜ב"‰ יכול לעזור 
‚ם ב‡ופן על-טבעי, ו‰ר‡י' ˘‰˜ב"‰ עזר ל‡ח„ ול˘ני ולרבים, ‰רי ‡י˘ ‡ינו ‡ומר בכך, 
˘י˘נ‰  ‡ומרים  ר˜  ‰‡חוזים;  מ‡˙  ובכל  מ˜ר‰  בכל  ל˙פיל‰  לענו˙  מוכרח  ˘‰˜ב"‰ 
‡פ˘רו˙, וככל ˘‰˙פיל‰ יו˙ר לבבי˙ וככל ˘ירבו ‰זכויו˙ ˘ל ‰מב˜˘, כך ‚„ול‰ יו˙ר 

‰‡פ˘רו˙.

מ˙חיל ‡˙ מכ˙בו בכך ˘בעבר ‰י' מור‰ בבי˙ ספר ˘ל ˙נוע˙ ‰פועלים, כנר‡‰ כ„י 
מחנכים  ˘כן   .‰˜„ˆ‰ ˘זו  סבור  ‡ינני  ‡בל  בנסים.  ל‡מונ‰  ביחס  עמ„˙ו   ˙‡ ל‰ˆ„י˜ 
ומנ‰לים רבים ˘ל ב˙י ספר ˘ל ˙נוע˙ ‰פועלים כן מ‡מינים בנסים, ובמי„‰ ‰מ˘פיע‰ 

על חיי‰ם ‰יום יומיים. ובוו„‡י מכיר יו˙ר מ˜רים ממני.

"ע˘‰ מˆו‰ ‡ח˙ ‰רי ‰כריע ‡˙ עˆמו ו‡˙ כל 
‰עולם לכף זכו˙ ו‚רם לו ˙˘וע‰ ו‰ˆל‰"

לסיום ‰נני רו‡‰ כחוב˙י ולזכו˙י, ל‚ע˙ בנ˜ו„‰ נוספ˙ ב˜˘ר לכ˙בו ˘‰י' מור‰, ˘ז‰ 
מוכיח ˘י˘ לו כ˘רו˙ ב˙חום ‰חינוך ו‰‰˘פע‰. רˆוני ל‰„‚י˘ בז‰, ˘כל ‡„ם ˘‰˙ברך 
ול‡  כ˘רונו˙יו,  לנˆל ‡˙  מחוייב  חוב‰, ‰ו‡  ‚ם  ז‰  עם  יח„  ב‡‰  מסוימים,  בכ˘רונו˙ 
חל˜י  ˘כל  בח˘בון  וכ˘לו˜חים  במי„‰ ‰מ˜סימלי˙.  לכל ‰סביב‰,  לעˆמו ‡ל‡ ‚ם  ר˜ 
במלו‡  ˘ל‡  ניˆול ‰כ˘רונו˙, ‡ו  בז‰, ‰רי ‡י  ז‰  ו˜˘ורים  ב˜˘ר ‰„ו˜  כרוכים  ‰עולם 
‰מי„‰, ‡ין ז‰ "עס˜יו ‰פרטיים" כפי ˘‡ומרים כ‡ן, ‡ל‡ ז‰ מפריע למ‰לך כל ‰עולם 

סביבו.

ע"י ‰מור‰ ‰‚„ול  ˘מנוסח  כפי  במ˘פט ˜ˆר,  חז"ל ‰ם ‰כניסו ‚ם ‰נ"ל  ˘ל  כ„רכם 
‰רמב"ם (‰לכו˙ ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"„): ˆריך כל ‡„ם ˘יר‡‰ עˆמו כל ‰˘נ‰ כול‰ כ‡ילו 
חˆיו זכ‡י וחˆיו חייב, וכן כל ‰עולם חˆיו זכ‡י וחˆיו חייב, חט‡ חט‡ ‡ח„ ‰רי ‰כריע 
‡˙ עˆמו ו‡˙ כל ‰עולם כולו לכף חוב‰ ו‚רם לו ‰˘ח˙‰, ע˘‰ מˆו‰ ‡ח˙ ‰רי ‰כריע 

‡˙ עˆמו ו‡˙ כל ‰עולם לכף זכו˙ ו‚רם לו ˙˘וע‰ ו‰ˆל‰.

בכבו„ וב˙˜ו‰ לב˘ורו˙ טובו˙.

(˙ר‚ום מ‡‚"˜ חכ"ב עמ' חˆר)



כ‚

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

ל„בר עם יל„ים על עניני ניסים

כיום ‡ין ˆורך כלל "ל‰‡מין" בנסים – רו‡ים ‡ו˙ם
˜בל˙י ‡˙ מכ˙בו עם ‰מˆורף, בו ˘ו‡ל – ב˜˘ר ל‰ו"ל ‰חינוכי˙ ˘ל "מרכז לעניני 
חינוך" – ‰‡ם כ„‡י לחנך וללמ„ יל„ים ל‰‡מין בנסים  ; ‰ו‡ מבט‡ ‡˙ עמ„˙ו ‰˘לילי˙ 

ו˘ו‡ל ‰‡ם י˘ לו זכו˙ לב˜ר ‡˙ ‡לו ˘‡ינם ב„ע‰ ‡ח˙ עמו ב˘‡ל‰ זו.

מוכרח ‰נני לומר ˜ו„ם כל–ו˙˜ו˙י ˘יסלח לי על כך- ˘ל‡ עול‰ ב„ע˙י, ˘‰ו‡ ‡יננו 
כי  בנסים,  ל‰‡מין  ל‡  ‡פ˘רו˙  ‰י˙‰  כ‡˘ר  זמנים,  ‰יו  ‡ם  ‡פילו  כי  בנסים,  מ‡מין 
כ˘י‰ו„י  בזמנינו,  בנסים, ‰רי  ל‰‡מין  ל‡  כ‡˘ר ‰י˙‰ ‡פ˘רו˙  זמנים,  ‡פילו ‡ם ‰יו 
˘עברו ‡˙  י‰ו„ים  ר˜  ל‡  בלב„.  זו ‡˘ליי'  מ‰טבע, ‰רי  בלמעל‰  מ‡מין  ˘‡יננו  י‡מר 
מ˙רח˘, ‡ם  ומ‰  מ‰ ‰˙רח˘  ˘מבין  כל ‡ח„  בעליל, ‡ל‡ ‚ם  נסים  ר‡ו  מחנו˙ ‰ריכוז 
כלל  ˆריך  טפלו˙, ‡ינו  מ‡מונו˙  מו˘פע  ל‰יו˙  לעˆמו  מניח  ו‡ינו  עיניו  פו˜ח ‡˙  ר˜ 

"ל‰‡מין" בנסים. ‰ו‡ רו‡‰ ‡ו˙ם ‚ם בעיני ב˘ר.

‡ם יספרו ליל„ ‡ו„ו˙ נס, ו‰נס ˘‰ו‡ ˆיפ‰ 
ל‡ י˙רח˘, ‰‡ין ז‰ מזי˜ ליל„?

מכך ‰מענ‰ על ˘‡לו˙יו מובן מ‡ליו.

‚ם ‡ם ביחס למבו‚רים, ˘י˘ ל‰ם ‚י˘‰ ו‰בנ‰ ב˜ור˙י˙, י˘ ללכ˙ ˙מי„ עם ‰‡מ˙ 
ב„יבור ובכ˙ב, ‰רי ˘ביחס ליל„ים ˘י˘ ל‰ם ‡מון מל‡ ב‰ורים ובמיוח„ במורים, ˆריך 
מורים  לב˜ר  זכו˙  ‡ין  ˘ל‡י˘  ומובן  ˙רח˜  ˘˜ר  מ„בר  ‰כלל  על  יו˙ר  ‰רב‰  ל˘מור 

ומחנכים על ‚י˘‰ זו, ˘‰רי ז‰ ‰י' ‰ורס ‡˙ ‰‡מון ˘ל ‰יל„ למחנך ˘לו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘ע˘‰  כמו  חולים)  ב˜ר  מ˙ים  "(˜בור  ‡ומר  ר˘"י  כ‡˘ר  לברר:  י˘  וע„יין  ב. 
‰˜ב"‰" – מ‰ כוונ˙ו בז‰? 

ו˘ם ‡י˙‡:  י„, ‡),  (סוט‰  ב‚מר‡  במפר˘ים)  (כמˆויין  ר˘"י ‰ו‡  מ˜ור „ברי  כי ‰נ‰, 
ב‡לוני   '‰ ‡ליו  ויר‡  „כ˙יב  חולים,  בי˜ר  ‰˜ב"‰   .  . ‰˜ב"‰  ˘ל  מ„ו˙יו  ‡חר  "ל‰לך 
ממר‡', ‡ף ‡˙‰ ב˜ר חולים . . ‰˜ב"‰ ˜בר מ˙ים, „כ˙יב וי˜בור ‡ו˙ו ב‚י‡', ‡ף ‡˙‰ 

˜בור מ˙ים".   

ובכן: 

ב‡  ˘‰˜ב"‰  מז‰  חולים",  "בי˜ר  ˘‰˜ב"‰  כך  על  ‰ר‡י‰   ˙‡ ‰בי‡  ל‡  ˘ר˘"י  ז‰ 
על  במ˜ומו,  ז‰  פיר˘  כבר  ˘ר˘"י  בפ˘טו˙,  לומר  י˘   – (כב‚מר‡)  ‡בר‰ם   ˙‡ לב˜ר 
ל˘וב  ‰וˆרך  ל‡  (ולכן  ‰חול‰"   ˙‡ "לב˜ר  ר˘"י  כ˙ב  ˘˘ם   ,"'‰ ‡ליו  "ויר‡  ‰פסו˜ 

ולפר˘ כ‡ן);

למ„נו  ל‡   – מ˘‰  ˘‰˜ב"‰ ˜בר ‡˙  מז‰  מ˙ים",  ˘‰˜ב"‰ "˜בר  ז‰  על  ‡ך ‰ר‡י‰ 
ע„יין ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", ˘כן ‰פסו˜ "וי˜בור ‡ו˙ו ב‚י‡" כ˙וב ‰ו‡ ל‡חרי פר˘˙נו 
‰˙למי„  עבור  כ‡ן,  ‰„בר   ˙‡ לפר˘  לר˘"י  ‰י‰  כן,  ו‡ם  ‰ברכ‰).  וז‡˙  פ'  בסוף  (ר˜ 

˘ע„יין ‡ינו יו„ע ז‡˙ – ו‡יך ז‰ ס˙ם ול‡ פיר˘ כוונ˙ו?   

‚. ונר‡‰ לומר בז‰ „בר חי„ו˘, ˘‡כן ‡ין כוונ˙ ר˘"י (כב˘"ס) בענין "˜בור מ˙ים 
כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰" לז‰ ˘‰˜ב"‰ ˜בר ‡˙ מ˘‰ (כי ‡ם לכך נ˙כוון, ‰י‰ לו לפר˘ ול‡ 

לס˙ום); 

ובפרט, ˘‡ין ‰„בר מוכרח ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ז‰ ˘˜בר ‡˙ מ˘‰ – 
˘כן במ˜ומו (ברכ‰ ל„, ו) ‰בי‡ בז‰ ר˘"י ˘ני פירו˘ים: "וי˜בור ‡ו˙ו – ‰˜ב"‰ בכבו„ו. 
ר'  ˘יט˙   ˙‡ ר˜  ר˘"י  ‰בי‡  י‚  ו,  נ˘‡  (ובפר˘"י  עˆמו"   ˙‡ ˜בר  ‰ו‡  ‡ומר:  י˘מע‡ל  רבי 

י˘מע‡ל); ‰רי ˘לפי ‰פירו˘ ‰˘ני ל‡ ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ˘˜בר ‡˙ מ˘‰. 

‡בלים,  ניחם  "‰˜ב"‰  ‚ם  ‡י˙‡  ˘ם  ב‚מר‡  ו‰ו‡:  ˜ו˘י,  עו„   ıל˙ר י˘  זו  [וב„רך 
„כ˙יב 'וי‰י ‡חרי מו˙ ‡בר‰ם ויברך ‡ל˜ים ‡˙ יˆח˜ בנו', ‡ף ‡˙‰ נחם ‡בלים", ו‡ילו 

ר˘"י ל‡ ‰בי‡ו כ‡ן ("נחם ‡בלים כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰"). -  

י):  כ‰,  ˘ר‰  (חיי  במ˜ומו  ‰פסו˜  על  זו  „ר˘‰  ‰בי‡  ר˘"י  ˘‡מנם  י"ל,  „רכנו  ולפי 
‡ע"פ  ‡חר,  ("„בר  פירו˘  עו„  ˘ם  ל‰בי‡  ˘‰וסיף  כיון  ‡ך  ‡בלים";  ˙נחומי  "ניחמו 
˘מסר ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰ברכו˙ ל‡בר‰ם נ˙ייר‡ לברך ‡˙ יˆח˜ . . ‡מר יבו‡ בעל ‰ברכו˙ 
ויברך ‡˙ ‡˘ר ייטב בעיניו, וב‡ ‰˜ב"‰ ובירכו"), מובן ˘‡ין ‰„בר מוכרח לפי "פ˘וטו 
˘ל מ˜ר‡" (ור‡‰ מ˘כיל ל„ו„ ˘ם, ˘‰פירו˘ ‰‡' י˘ בו ˜ו˘י, „בכ˙וב נ‡מר "ויברך ‡ל˜ים ‡˙ יˆח˜ 
‰˜ב"‰"  "˘ע˘‰  ‰„ברים  ב˙וך  כ‡ן  ל‰בי‡ו  לי‰  פסי˜‡  ל‡  ולכן   – "וינחם")  ול‡  בנו" 

(ור‡‰ בי‡ור נוסף ל˜מן ס"‰)].  



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ל‡, ב‡ומרו "˜בור מ˙ים כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰", כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ למ‰ ˘למ„נו כבר 
˘˜בר  ז‰  ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡   – כ‡ן)  ולפר˘ו  ל˘וב  ר˘"י  ל‡ ‰וˆרך  (ולכן  בפר˘יו˙ „לעיל 

‡˙ ‡‰רן. 

„. ו‰כוונ‰ בז‰: 

עלו  ו‡לעזר  מ˘‰, ‡‰רן  ו‡ילך):  כ‰  (כ,  חו˜˙  בפ'  נמˆ‡ ‰ו‡  מי˙˙ ‡‰רן  על  ‰סיפור 
‡ל ‰ר ‰‰ר, ו˘ם ‰פ˘יט מ˘‰ מ‡‰רן ‡˙ ב‚„יו ו‰לבי˘ ‡ו˙ם ל‡לעזר בנו. 

[ובר˘"י על ‡˙ר מוסיף ומפר˘: "‡מר לו ‰כנס למער‰' ונכנס. ר‡‰ מט‰ מוˆע˙ ונר 
'עˆום   ;ıו˜מ פיך' –   ıופ˘ט; '˜מו י„יך' –  'פ˘וט  ועל‰;  למט‰' –  על‰  לו  „לו˜, ‡מר 

עיניך' – ועˆם"]. 

ור˘"י  ‰‰ר".  מן  ו‡לעזר  מ˘‰  ויר„  ‰‰ר,  בר‡˘  ˘ם  ‡‰רן  "וימ˙  ‰כ˙וב:  ומסיים 
י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  ולכן,  מעמ„;  ב‡ו˙ו  נוכחים  ו‡לעזר ‰יו  מ˘‰  ˘ר˜  ומ„‚י˘,  מוסיף 
"ר‡ו מ˘‰ ו‡לעזר יור„ים ו‡‰רן ל‡ יר„, ‡מרו ‰יכן ‰ו‡ ‡‰רן'? ‡מר ל‰ם מ˙'. ‡מרו: 
בי˜˘  מי„  ‰מו˙'?  מל‡ך  בו  י˘לוט  ‰מ‚פ‰,   ˙‡ ועˆר  ‰מל‡ך  כנ‚„  ˘עמ„  מי  ‡פ˘ר 

מ˘‰ רחמים ו‰ר‡ו‰ו מל‡כי ‰˘ר˙ ל‰ם מוטל במט‰, ר‡ו ו‰‡מינו".  

ו): "˘ם  נ‡מר (י,  ע˜ב  בפ'  כלום ‡ו„ו˙ ˜בור˙ו, ‡בל  נזכר  ל‡   ˘ם  חו˜˙  בפ'  ו‰נ‰, 
˘˜בר  ז‰  מי ‰ו‡   – ל˘‡ול  י˘  ומע˙‰  ˙ח˙יו".  בנו  ויכ‰ן ‡לעזר  ˘ם  וי˜בר  מ˙ ‡‰רן 

‡˙ ‡‰רן? 

ובכן: 

לפי „ברי ר˘"י (‰נ"ל) ˘ר˜ מ˘‰ ו‡לעזר ‰יו ˘ם, וכל בני י˘ר‡ל ל‡ י„עו ˘מ˙ ע„ 
˘‰ם  י˘ר‡ל  בני  על  לומר  ˘‡י ‡פ˘ר  מובן,   – במט‰  מוטל  ל‰ם  ˘‰מל‡כים ‰ר‡ו‰ו 

˜ברו ‡˙ ‡‰רן; 

לו  ‡סור  ‡˘ר  ‚„ול  כ‰ן  מי„  ונע˘‰  בחייו,  עו„  ‡‰רן  ב‚„י   ˙‡ לב˘  ‰רי   – ‡לעזר 
ל‰יטמ‡ ‡פילו ל‡ביו; 

וכן מ˘‰ – ˘ימ˘ בכ‰ונ‰ ‚„ול‰ בימי ‰מילו‡ים, ול‡ מˆינו ˘‰ורי„ו‰ו מ‚„ול˙ו זו 
(ור˜ "בניו י˜ר‡ו על ˘בט ‰לוי" – כ„ברי ר˘"י ˘מו˙ „, י„. ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ ע' 31. 

ו˘"נ), כך ˘נ˘‡ר בבחינ˙ כ‰ן ‚„ול כל ימי חייו, ו‡סור לו ל‰יטמ‡ ל‡‰רן. 

˘ם"  "וי˜בר  על ‡‰רן  ˘נ‡מר  ˘מ‰  מ˜ר‡"),  ˘ל  "פ˘וטו  (ב„רך  כרחך  על  ומע˙‰ 
כמו  מ˙ים  כ‡ן "˜בור  ר˘"י  כוונ˙ „ברי  וזו ‡יפו‡  ב˜בור˙ו.  ˘‰˜ב"‰ ‰˙עס˜  – ‰יינו 

˘ע˘‰ ‰˜ב"‰" – ˘‰˙עס˜ ב˜בור˙ ‡‰רן. 

‰. ו‰נ‰ עו„ י˘ ל‰˜˘ו˙ – בס„ר „ברי ר˘"י:

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

כו' „˜‡מר ‰יינו לי„ע מ‰ ˘י˘ ˘ם ללמו„ 
ˆ"ע:  לכ‡ור‰  „˙ירוˆו  ‡ל‡  כו'".  ממנו 
רבו ‡ם  ל˘‡ול ‡˙  יכול  ‚ופ‡ ‰י'  ז‰  ‰רי 
‰„בר  לומ„  ו‰י'  ממנו"  ללמו„  ˘ם  "י˘ 
ברבו.  פניו  ל‰עיז  ˆריך  ‰י'  ול‡  מפיו, 
ו„רכו  „˘יט˙ו  כנ"ל,  ‰ו‡  ˘‰בי‡ור  ‡ל‡ 
ב„יני  וענין  „בר  כל  לע˘ו˙  ר˘ב"ע  ˘ל 
י˙יר‰,  ו‰˙חז˜ו˙  ריˆ‰  ˘ל  ב‡ופן  ‰˙ור‰ 
וברור  טוב  יו˙ר  ‰לכ‰  פס˜  ˘‡ין  ומכיון 
מ"מע˘‰ רב", ל‡ ‰ס˙פ˜ בז‰ ˘י˘‡ל ‡˙ 
ללמו„  לבי‰כ"ס"  רבו, ‡ל‡ "נכנס ‡חריו 
מ˘‡"כ  בפועל.  ˘יר‡‰ ‰נ‰‚˙ו  ע"י  ממנו 
ע„   ıלרו ˘‡ין ˆריך  ר"י ‰י˙‰  ˘ל  ˘יט˙ו 
כ„י ל‰עיז פניו וכו', ו‡ף ˘˙ור‰ ‰י‡ וכו', 
„י ˘י˘‡ל ‡˙ רבו ‡ם י˘נם ‰לכו˙ ו„ינים 
עז‡י  בן  ו‰נ‰‚˙  ‰כס‡.  לבי˙  ב˘ייכו˙ 
פניך  כ‡ן ‰עז˙  – "ע„  ל˘יט˙י' „ר"י  ‰"ז 

ברבך"17.

רבו „ר"י ‰עיז  רע"˜  ˘‰רי  ובכל ‡ופן ˆע"˜   (17
על  ומ‰י ‰˙מי'   – ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙)  (כנ"ל  כו'  פניו 
 – זו  עוב„‡  ר"י  י„ע  ל‡  „(ע„יין)  ו‡˙"ל  ר˘ב"ע? 

‚יס‡,  ל‡י„ך  ב˘"ס  מˆינו  זו  „רך  ועל 
„‚רסינן (ברכו˙ כ‡, ב. ו˘"נ) "בן עז‡י ‡ומר 
˙חי'  ל‡  מכ˘פ‰  יז)  כב,  (מ˘פטים  נ‡מר 
מו˙  ב‰מ‰  עם  ˘וכב  כל  יח)  (˘ם,  ונ‡מר 
ב‰מ‰  עם  ˘וכב  מ‰  לו,  ענין  סמכו  יומ˙, 
ר'  ‡"ל  בס˜יל‰.  מכ˘פ‰  ‡ף  בס˜יל‰ 
ז‰  נוˆי‡  לו  ענין  ˘סמכו  מפני  וכי  י‰ו„‰ 
מכ˘פים  בכלל  וי„עוני  לס˜יל‰, ‡ל‡ ‡וב 
לך,  ולומר  ל‰ם  ל‰˜י˘  יˆ‡ו,  ולמ‰  ‰יו, 
מכ˘פ‰  ‡ף  בס˜יל‰  וי„עוני  ‡וב  מ‰ 
עז‡י  „בן  י"ל,  מחלו˜˙  וטעם  בס˜יל‰". 
כול‰, "סמכו  בכל ‰˙ור‰  „ור˘ "סמוכין" 
ענין" – ‰יינו ‰פר˘‰ [כ„פר˘"י בברכו˙ (˘ם, 
מז‰  ללמו„  כך  כ„י  וע„  בכללו˙‰  רע"ב)] 

מפני  "ו כי  מ˙מ‰  ר"י  ‡בל  ס˜יל‰.  עונ˘ 
כ"‡  לס˜יל‰",  ז‰  נוˆי‡  לו  ענין  ˘סמכו 
כו'  בכלל  וי„עוני  ˘"‡וב  מז‰  ‰„ין  לומ„ 
‰יינו   – בס˜יל‰"  מכ˘פ‰  כו'  לך  ולומר 

"מ˜ר‡ מפור˘" [כ„פר˘"י בברכו˙ ˘ם]. 

למ‰ ל‡ ענ‰ ר˘ב"ע לר"י – מע˘‰ רב ˘רע"˜ ע˘‰ 
כן. 



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˘"ס  ר˘ב"ע  ˘יט˙  מˆינו  ומ‡י„ך 
‡פי'  ‰מˆו˙,  ב˜יום  וחיזו˜  זירוז  ל‰ˆריך 
˜ל‰  למˆו‰   ıר "‰וי  וכ‡מרו  ‰˜לו˙, 
מˆו‰". „פירו˘ ‰„בר ‡ינו  ˘מˆו‰ ‚ורר˙ 
˘ˆריך לרוı ר˜ למˆו‰ ˜ל‰, ‡ל‡ ˘ˆריך 
מ˙פר˘ ‡ף ‡ם  למˆו‰ ˜ל‰ (וכן  ‚ם   ıלרו
‡„‰"ז),  וכ‚ירס˙  "כלחמור‰",  ‚רסינן  ל‡ 
מˆו‰".  ‚ורר˙  "˘מˆו‰  מ‰טעם  כ„מוכח 
˘‡ומר  ‰עביר‰  בענין  ל‰יפך,  ‰ו‡  וע„"ז 
"ובורח מן ‰עביר‰ (‚ם ע"ז מבו‡ר ‰טעם) 
מˆינו  יסו„  ועו„  עביר‰".  ‚ורר˙  ועביר‰ 
˜ל‰  מˆו‰  „˜יום  ב˘"ס,  ר˘ב"ע  ב˘יט˙ 
חמורו˙  ‚ם  ‰מˆוו˙,  ˘‡ר  ל˜יום  מבי‡ 

יו˙ר. ו‰יפוכו בעביר‰.

„ם,  ב‡יסור  ‰כ‡  ר˘ב"ע  ס"ל  ול‰כי 
ח„‡ „‚ם בˆיווי ˘‰ו‡ ˜ל ל‰˘מר ממנו – 
ˆ"ל "חז˜" כ‡ז‰ר˙ו, ˘במˆוו˙ ע˘‰ ‰ו‡ 
ובל‡- (‚ם) ˜ל‰";  למˆו‰   ıמר "ר‡„ ‡‰
מן ‰עביר‰".  עביר‰) "בורח  (בכל  ˙ע˘‰ 
"ל‰ז‰ירך  ב˘יט˙ו,  ‰˘ני  ‰יסו„  וכן 
ל‰˙חז˜  ‡˙‰ˆריך  כמ‰  ע„  וללמ„ך 
‰נ‡מר  כי  מˆו˙".  ל˘‡ר  ˜"ו   .  . במˆו˙ 
„ו‚מ˙  ‰מˆו˙.  ל˘‡ר  חיזו˜  ‰ו‡  כ‡ן 
˘מˆו‰   .  . ˜ל‰  למˆו‰   ıר "‰וי  ‡מרו 
‰מˆוו˙,  ˘‡ר  ‚ם  ו˙˜יים  מˆו‰",  ‚ורר˙ 
"ובורח מן ‰עביר‰" ˘עי"ז ˙‰י' רחו˜ ‚ם 

מ˘‡ר ‰עבירו˙".

ע„  כי  ב‰‡מור,  עו„  יל"ע  ˘ע„יין  ‡ל‡ 
"„ברים  ‰י‡  ר"י  „˘יט˙  ר˜  י„עינן  ע˙‰ 
‡פילו   ıלרו ‰י‡  ר˘ב"ע  ו˘יט˙  ככ˙בם" 
למˆו‰ ˜ל‰, ו‰יפוכו בעביר‰, מי‰ו ע„יין 

לגלות  ישראל  של  בכבודן  ממעט  שעי"ז  אף  עצמו. 

"שהיו שטופין בדם".

מנלן ˘ר"י ל‡ ס"ל כר˘ב"ע ˘ˆ"ל "חז˜" 
ס"ל  ל‡  ור˘ב"ע  ל˘ומר‰,  ˘˜ל  במˆו‰ 

כר"י „„ברים ככ˙בם.

בסוף  „‡י˙‡  מ‰  ע"פ  בז‰  ו‰נר‡‰ 
פעם  ‡ומר  עז‡י  בן  "˙ני‡   (‡ (סב,  ברכו˙ 
לבי˙ ‰כס‡  ע˜יב‡  רבי  נכנס˙י ‡חר  ‡ח˙ 
ולמ„˙י ממנו ‚' „ברים, למ„˙י כו'. ‡מר לו 
ר' י‰ו„‰ ע„ כ‡ן ‰עז˙ פניך ברבך. ‡מר לו 
˙ור‰ ‰י‡ וללמו„ ‡ני ˆריך". ולכ‡ו' יל"ע 
˘˙ור‰  „‡ף  סבר  „ר"י  וי"ל  פלי‚י.  במ‡י 
בלימו„  כר‚יל  ‰רי,  ללומ„‰,  וˆריך  ‰י‡ 
מבי‰מ"„,  ‰‰לכ‰  ל˘‡ול  עליו   – ‰˙ור‰ 
פניך"  כ‡ן ‰עז˙  "ע„  ר˘ב"ע  ˘‡מר  וז‰ו 

במ˜ום ˘‡ל‰ בבי‰מ"„.

ריˆ‰  ˘ˆ"ל  ˘מ„‚י˘  ר˘ב"ע  ‡מנם 
‡פילו למˆו‰ ˜ל‰, וע„"ז מובן ‚"כ בנו‚ע 
‡ין  ˘‡פ˘ר  במ˜ום  ‰רי   – ‰לכ‰  לבירור 
מספי˜ ˘‡ל˙ ‰לכ‰ בבי‰מ"„, כ"‡ לר‡ו˙ 
מע˘‰, ‡˘ר מע˘‰ רב (˘ב˙ כ‡, ‡. ב"ב ˜ל, 
ב. ובר˘ב"ם)". וע"„ מ‡מר חז"ל "‡ין למ„ין 

‰לכ‰ ל‡ מפי למו„ ול‡ מפי מע˘‰ (ב‡ם 
‰מע˘‰)  בטעם15  לטעו˙  מ˜ום  וי˘  נו‚ע 
ע„ ˘י‡מרו לו ‰לכ‰ למע˘‰", ולכן נכנס 

‡חרי רע"˜ לר‡ו˙ ‰נ‰‚˙ו בפועל16. 

ועפ"ז מ˙ורˆ˙ ˜ו˘יי˙ ‰מ‰ר˘"‡ ˘ם, 
"„מי ‰כריח ול‰עיז פניו ‰י' לו ל˘‡ול על 
„ברים ‡לו מרבו". ו‰נ‰, ˘ם מ˙רı „"ל‡ 
ח˘˘  ב‰ו  „‡י˙  מילי  ב‰ני  מ„ע˙י'  ‡סי˜ 
וללמו„  ו˙ור‰ ‰י‡  עלי‰ם,  ל˘‡ול  ‡יסור 

15) ‡בל כ˘‡ין מ˜ום לז‰ – מע˘‰ „ו˜‡ רב. עיין 
ב"ב ˘ם.

לר"ע  עז‡י  בן  „‡"ל  לפנ"ז  ˘ם  „‡י˙‡  ו‡ף   (16
"ע„ כ‡ן ‰עז˙ כו'", י"ל „מז‰ למ„ לע˘ו˙ כן.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‰מ‡ורעו˙  בס„ר  ‰רי  חולים"?  "ב˜ר  לפני  מ˙ים"  "˜בור  נ˜ט  ˘ר˘"י  ‰טעם  מ‰ו 
בחיי ‰‡„ם ˜ו„ם ‰מˆב ˘ל "בי˜ור חולים" (לפני "˜בור˙ ‰מ˙") - כמובן! 

וכן ‰ו‡ ס„ר מ‡ורעו˙ ‡לו "כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰" (לפי ‰נ"ל) – ˘ז‰ ˘‰˜ב"‰ בי˜ר 
בסוף  ר˜  מˆינו  מ˙ים  ˘˜בר  ז‰  ו‡ילו  ‡בר‰ם,  ‡ˆל  ‰˙ור‰,  ב˙חיל˙  כבר  ‰י‰  חולים 

‰˙ור‰, ‡ˆל ‡‰רן (ומ˘‰). מ‰ טעם ‡יפו‡ ‰פך ר˘"י ‡˙ ‰ס„ר?

וי"ל, ˘ר˘"י מונ‰ ‡˙ ‰מע˘ים מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„, בעילוי ‡חר עילוי: 

מ˙חיל ב˜בור˙ מ˙ים – ˘י˘ בו טירח‡ וי‚יע‰, ‡ך ‡ין ח˘˘ ˘ל ‰יז˜ ל‡„ם ‰˜ובר; 
ו‡חר כך ‰ו‡ ממ˘יך לבי˜ור חולים, ˘בז‰ חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר, כי ‡מנם ‡ין בז‰ טירח‡ 
˘‡עפ"כ  ולכן ‰חי„ו˘  יו˙ר.  ‚„ול  לחול‰  מ‰˜ירב‰  יוז˜  ˘‰‡„ם  כך, ‡בל ‰ח˘˘  כל 

ˆריך לע˘ו˙ כן "כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰". 

ולפי ז‰ י˘ לפר˘ ‚ם ז‰ ˘ל‡ ‰וסיף ר˘"י וכ˙ב (כב‚מר‡) "נחם ‡בלים כמו ˘ע˘‰ 
‰˜ב"‰" – וכמו ˘פיר˘ ר˘"י עˆמו בפ' חיי ˘ר‰ (כ‰, י) ˘‰˜ב"‰ "ניחמו" ליˆח˜ כ‡˘ר 

‰י‰ ‡בל ל‡חר מו˙ ‡בר‰ם; 

לכו˙בו  ר˘"י  ‰וˆרך  ל‡  כו']  לי‰  פסי˜‡  „ל‡  ס"‚  לעיל  בז‰  למ˘נ"˙  [נוסף  כי 
במפור˘ – ˘כן ‡˙י‡ במכל ˘כן ו˜ל וחומר מ˘ני ‰„ברים "˜בור מ˙ים ב˜ר חולים": 

חולי  סכנ˙  ˘ל  בח˘˘  מ˙ים) ‡ו  (˜בור˙  רב‰  בטירח‡  בענינים ‡לו ‰˜˘ורים  ומ‰ 
(בי˜ור חולים) על ‰‡„ם ללכ˙ ב„רכיו ˘ל ‰˜ב"‰ ול‚מול חס„ים ‡לו; 

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ˘עליו ל‚מול חס„ בניחום ‡בלים, ˘‡ין בז‰ (ב„רך כלל) טירח‡ 
‚„ול‰ כ"כ ו‚ם ‡ין בז‰ ח˘˘ ‰יז˜ ל‰‡„ם ‰מנחם. ו˜"ל.    



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

נ˙ון ˙˙ן – ‡פילו 
מ‡‰ פעמים

כי פ˙וח ˙פ˙ח ‡˙ י„ך לו ‚ו' 
נ˙ון ˙˙ן לו

‡פילו  ˙˙ן:  נ˙ון  פעמים.  כמ‰  ‡פילו  ˙פ˙ח:  פ˙וח 
מ‡‰ פעמים
(טו, ח- י. ר˘״י)

פיר˘"י   '‡‰ ‰פסו˜  על  מ„וע  לעיין,  י˘ 
כמו  ול‡  פעמים,  כמ‰  ‡פי'  לפ˙וח  „מלמ„נו 

˘פיר˘ "נ˙ון ˙˙ן" ˘‰ו‡ ‡פי' מ‡‰ פעמים?

וי"ל בז‰:

 ıמ‡˙ "ל‡  כ˙יב  ˙פ˙ח"  "פ˙וח  ‰פסו˜  לפני 
לז‰  וב‰מ˘ך  ‚ו'",  י„ך   ˙‡ ıפו˜˙ ול‡  לבבך   ˙‡
כ˙וב "כי פ˙וח ˙פ˙ח", ‰יינו ˘מ„ובר על פ˙יח˙ 
יפו˙  פנים  בסבר  ˘˙‰י'   ,‰˜„ˆ‰ בנ˙ינ˙  ‰לב 

וכיו"ב.

 ‰˜„ˆ‰ נ˙ינ˙  על  מ„ובר  ‰˘ני  בפסו˜  ‡ך 
עינך  ורע‰   .  . ‰˘בע  ˘נ˙  „כ˘"˜רב‰  בפועל, 

ב‡חיך ‰‡ביון ול‡ ˙˙ן לו" – "נ˙ון ˙˙ן לו".

על  ר˜  כי  בפיר˘"י  ‰˘ינוי  טעם  מובן  ועפ"ז 
‡פי'  ˙‰י'  ˘‰נ˙ינ‰  לˆוו˙  ‡פ˘ר  בפועל  נ˙ינ‰ 
ר‚˘  (˘‰י‡  ‰לב  פ˙יח˙  על  ‡בל  פעמים,  מ‡‰ 
˘בלב) ˜˘‰ לˆוו˙ ˘יפ˙ח ‡˙ לבו מ‡‰ פעמים! 

ו˜"ל.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל״„ עמ׳ 82 ו‡ילך)

‰ענ˜‰ – חל˜ 
מ˘חרור ‰עב„

‰עני˜ ˙עני˜ לו ‚ו' וזכר˙ כי עב„ ‰יי˙ 
ב‡רı מˆרים ויפ„ך ‰' ‡ל˜יך, על כן ‡נכי 
מˆוך ‚ו'

ו˘נ‰  לו  ‰ענ˜   ‰˙‡ ‡ף   – לך  ו˘ני˙י  לך  ‰ענ˜˙י 
לו  ˙˙ן  י„ ‡ף ‡˙‰  ברוחב  לך  נ˙˙י  במˆרים  מ‰  לו; 
ברוחב י„
(טו, י„-טו. ספרי)

י˘ לעיין:

ל˘ון  ומ„וע  על ‰‡„ון,  מˆוו˙ ‰ענ˜‰ ‰י‡   .‡
˘‰˜ב"‰  „מור‰  ו˘ני˙י"  "‰ענ˜˙י  ‰ו‡  ‰ספרי 
בכ˙וב  ב.  ‰בעלים.  ˘‰יו  ‰מˆריים  ול‡  ‰עני˜, 
‰ענ˜˙   – ו‰עי˜ר  ממˆרים,  ‰פ„י'  ר˜  נזכר˙ 

‰˜ב"‰ – חסר מן ‰ספר.

וי"ל „ח„‡ מ˙ורˆ˙ בחביר˙‰:

כעין  ˘‰י‡   .‡ פרטים:  ב'  י˘  ‰ענ˜‰  במˆוו˙ 
˜בל˙  ˘ע"י  ב.  עבו„˙ו.  על  לעב„  ˘כר  נ˙ינ˙ 

‰‰ענ˜‰ מר‚י˘ ‰עב„ "מ˘וחרר" ל‚מרי.

כ˙וב  ולכן  ‰ב'  בפרט  ‡יירי  ז‰  בפסו˜  ו‰נ‰ 
‰ענ˜˙  ˘ע"י  לנו  לומר  ‡לו˜יך",   '‰ "ויפ„ך 

‰˜ב"‰ ‰ר‚י˘ו בנ"י "מ˘וחררים" ל‚מרי.

ול‡  מ‰˜ב"‰  ‰ענ˜‰  ‚ם  מ„וע  ‚ם  ומובן 
בפרט ‰ז‰ „‰ענ˜‰  ˘מ‰ ‰ענ˜‰ „‰רי  מ‰מˆריים 
מכל  מ˙נו˙  מי ‰ו‡ ‰מעני˜, „ב˜בל˙  נפ˜"מ  ‡ין 

‡ח„ מר‚י˘ ‰עב„ במˆב ˘ל חירו˙. ו‡"˘.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 87 ו‡ילך)

 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

 ב 
עז‡י  ובן  י‰ו„‰  ר'  „פלו‚˙˙  יב‡ר 
בכמ‰  ב˘"ס  מ˘יטו˙י‰ם  נובע˙ 

מ˜ומו˙

ומע˙‰ י"ל בי‡ור סבר˙ כל ‡ח„ לב‡ר 
ומר  מר ‰כי  טעמ‡ ‡מר  מ‡י  ב‡ופן ‡חר, 
בז‰  „‡זלי  חבירו12,  פירו˘  על  ופלי‚  ‰כי 

ל‡  [ו‡פילו  „ם  ‚בי  "חז˜"  נ‡מר  סוף  ˘סוף  „כיון 
נפ˘"   ıי˜ו˘" ב‰ם  ˘י˘  ˘˜ˆים  ב‡ז‰ר˙  נ‡מר 
‡„ם  ˘ל  ˘נפ˘ו  ‰יינו  מ‚),  י‡,  ˘מיני  (פר˘"י 
„מכו˙  ‰מ˘נ‰  בפירו˘  ר˘"י  (כמ"˘  ב‰ם   ‰ˆ˜
‡"כ  ˘מיני)],  ס"פ  פר˘"י  ב.  ס‡,  ב"מ  ור‡‰  ˘ם. 
ב˘‡ר  ל‰˙חז˜  ללמ„ך  כ„י  ר˜  ˘‰ו‡  לומר   ‰˘˜
בעˆמו  „ם  ‡יסור  ˘‚ם  יו˙ר  ומס˙בר‡  ‰מˆוו˙, 
מ‰מ˘ך  נמי  מ˘מע  „‰כי  וב‡מ˙  חיזו˜.  ˆריך 
(˘‰יו  ˙‡ו‰  ב˘ר  ל‰˙יר  ב‡  זו  „בפ˘ר‰  ‰פר˘‰, 
יב,  פר˘˙נו  בפר˘"י  ויעויי'   – ע˙‰  ע„  בו  ‡סורים 
בכל  ב˘ר  ל‡כול  נפ˘ך  ˙‡ו‰  "כי  וכמ˘"נ  כ),  טו. 
בכל  ב˘עריך  "ו‡כל˙  ב˘ר",  ˙‡כל  נפ˘ך  ‡ו˙ 
חז˜  "ר˜  ‡ח"ז  ‰כ˙וב  וכ˘ממ˘יך   – נפ˘ך"  ‡ו˙ 
˘ל  בפ˘וטו  מ˘מע  ‰„ם"*****,  ‡כול  לבל˙י 
˙‡וו‰  נפ˘ך",  ˙‡וו‰  "כי  ˘ייך  בז‰  ˘‚ם  מ˜ר‡ 
חז˜  (כ‡ן)  ˘נ‡מר  "ממ‰  ולכן  ˘י‰י',  טעם  מ‡יז‰ 
מ˘‡"כ  ל‡כלו".  ב„ם  ˘טופין  ˘‰יו  למ„   ‰˙‡
˘ב‡  ור˜  לו  מ˙‡ו‰  ˘‰„ם ‡ין ‡„ם  ר˘ב"ע  ל„ברי 
על ‡כיל˙ „ם ("ר˜  ס‚נון ‰‡ז‰ר‰  כו' – ‰רי  ללמ„ 
מ˙‡ים  ‡ינו  חז˜")   – לעיל  ‰נ‡מר  למרו˙  ‰יינו   –
ר"י  „ע˙  ר˘"י  ‰בי‡  ול‰כי  ˘לפניו.  ל‰כ˙ובים 
ר‡˘ונ‰ (במעל‰), כי כן מ˘מעו˙ ‰מ˘ך ‰כ˙ובים, 
(˘‰יו  ˙וכן ‰ענין  מˆ„  ר˜  ז‰ ‰ו‡  בפירו˘  ו‰˜ו˘י 

ע„יין ˘טופים ב„ם ‡ז), כנ"ל.  

‡ח„  בכל  ‡יך  נ˙ב‡ר  כבר  ‰˜ו„מ˙  וב‰ער‰   (12
חבירו,  לעומ˙  ו„וח˜  ˜ו˘י  ‡יז‰  י˘  מ‰פירו˘ים 
‡בל ע„יין בעינן סבר‡ לכל ‡ח„ מ‡י ‡ולמי' „‰‡י 

„וח˜‡ מ‰‡י „וח˜‡.

*****) ומעתה יומתק מה שרש"י העתיק מן הכתוב 

גם תיבת "רק" כי אף היא שייכת לתוכן פירושו.

יו˙ר  ל‰„‚י˘  ר‡‰  ˘כל ‡ח„  ל˘יט˙יי‰ו, 
יסו„ ‡חר ˘נמˆ‡ ב˘יט˙ו במ˜"‡13.

ב)  כ,  (פסחים  ב˘"ס  כבר  ‡˘כחן  „‰נ‰, 
"ל‡  כ‡)  י„,  (פר˘˙נו  במ˘"כ  ר"י  „פיר˘ 
˙˙נ‰  ב˘עריך  ‡˘ר  ל‚ר  נבל‰  כל  ˙‡כלו 
ו‡כל‰ ‡ו מכר לנכרי ‚ו'", „‰יינו "„ברים 
במכיר‰"  ולנכרי  בנ˙ינ‰  ל‚ר  ככ˙בם, 
ופלי‚ ‡ר"מ „סבר "‡ח„ ‚ר ו‡ח„ נכרי בין 
במכיר‰ בין בנ˙ינ‰". ומע˙‰ ר"י ל˘יט˙ו, 
חז˜"  „"ר˜  לומר  ‰ע„יף  בנ„ו"„  ‰נ‰ 
˘נ‡מר על „ם י˘ לפר˘ו "„ברים ככ˙בו" 
ללמ„  ˘ב‡  ול‡  עˆמו  ל„ם  בנו‚ע  ˘מ„בר 
עˆמ‰  „ם  ב‡ז‰ר˙  ‡ל‡  מˆוו˙,  ˘‡ר  על 

ˆריך חיזו˜ לפי ˘˘טופים ב‰"14.

עניינו  (˘‡ין  ר˘"י  ˘טרח  מ‰  י˙יי˘ב  ובז‰   (13
בעלי  ˘מו˙  ל‰זכיר  ‰כ˙ובים)  פ˘ט  לפר˘  ‡ל‡ 
‰פירו˘ים, ו‡ין „רכו בז‰ ‡ם ל‡ ˘עי"ז נוסף בי‡ור 
‰ממ˘יך  ממולח  ל˙למי„  (עכ"פ  ‰פירו˘  ב˙וכן 
כבר  ‡ם  ‚ם  ‰פירו˘ים,  סבר˙  ולח˜ור  ל˘‡ול 
נ˙ב‡רו בכללו˙ם), כמ„ובר כמ"פ (ומ‰ ‚ם ˘בספרי 
ל‡  ומ"מ  ר"‚,  ב˘ם  ‚ם  ‰„ברים  ‰וב‡ו  ˘ם  ל‰לן 
‚ם  לכלול  כ„י  וכיו"ב  פיר˘ו"  "רבו˙ינו  ר˘"י  כ˙ב 
ל˘יט˙יי‰ו  סברו˙  כ‡ן  ˘י˘  לפי  ו‰יינו  ר"‚*.   ˙‡
„ר' י‰ו„‰ ור˘ב"ע „ו˜‡). ר‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ ח"‰ עמ' 

209 ס"ז וב‰ער‰ 36 ˘ם. ובכ"מ.

˘‰בי‡  ‰ספרי  ‚ירס˙  ‡ריכו˙   ˙˘‚„‰ וז‰ו   (14
חז˜  ˘נ‡מר  "ממ‰   ,(11 ‰ער‰  לעיל  (ר‡‰  ר˘"י 

‡˙‰ למ„ . . לפיכך ‰וˆרך לומר חז˜"**.

מבאר  שרשב"ע  בספרי  הנצי"ב  עמק  פי'  ולפי   (*

האזהרות הרבים שבזה, ור"ג אומרו על החיזוק הכתוב 

בזה – קשה ביותר, דהרי רש"י בהבאת הפירושים לא 

בא אלא לבאר פשט הכתוב במה שאמר "חזק".

ובהערה   267 עמ'  ח"ה  (לקו"ש  שנת'  מה  ע"פ   (**

הכתוב  מפרש  שר"י  היא  בכ"מ  ר"י  ששיטת  שם)   28

שממעט  במקום  אפי'  עצמם  מהכתובים  שמשמע  כפי 

כאן  גם  שיטתו  היא  שכן  מובן  ישראל,  של  בכבודן 

הפרשה  ומהמשך  מהכתובים  המובן  כפי  שמפרש 
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˘טופים  בספרי "˘‰יו  כ‚ירס˙נו  ר"י  ב„ברי  מע˙י˜ 
‰„בר  ˘נ˘˙נ‰  „מ˘מעו˙‰   – מ"˙"  ˜ו„ם  ב„ם 
בפ˘ט  „בר  מובן  י‰י'  ל‡  עפ"ז  כי  מ"˙,  ל‡חר 
נ‡מר‰  „ם  ‡כיל˙  על  ‰‡ז‰ר‰   ‡‰„ ‰מ˜ר‡ו˙, 
"חמ˘‰  ב   ,„ בכרי˙ו˙  [יעויי'  פעמים  כמ‰  בכ˙וב 
 '‰  ‰"„ ˘ם  ובפר˘"י  כו'",  ב„ם  ‰‡מורים  ל‡וין 
נמי  ור‡‰   .‡ טו,  בבכורו˙  ר˜   ‰"„ וב˙וס'  ל‡וין. 
‰‡ז‰ר‰  ב‡‰  "וכן  ט  ˘ר˘  ל‰רמב"ם  בס‰מ"ˆ 
בחיי  ברבינו  ‰ו‡  וע„"ז  פעמים.  ˘בע  „ם  מ‡כיל˙ 
ב„ם  ˘טופים  ˘‰יו  נ‡מר  ו‡ם  כ‡ן],  ‰כ˙ובים  על 
˘טופים  ˘‰יו  לפי  ‰ו‡  (˘בפ˘טו˙  מ"˙  ˜ו„ם  ר˜ 
על  כ˘‰וז‰רו  "חז˜"  ‰ול"ל   – במˆרים**)  ב„ם 
ל‡חר  בסמיכו˙  ‰יינו  ‰ר‡˘ונ‰,  בפעם  ‡כיל˙ו 
נˆטוו  ומ„וע  ב„ם.  ˘טופים  ˘‰יו  לזמן  ˜רוב  מ"˙, 
ל‰˙חז˜ ˘ל‡ ל‡כול „ם ב"‡ל‰ ‰„ברים", ˘נ‡מרו 
וכבר  ממˆרים,  ˆ‡˙ם  ל‡חרי  ‰‡רבעים  ˘נ˙  בסוף 
על  ב‡ז‰ר‰  "חז˜"  נ‡מר  ול‡  ‰‰ו‡,  ‰„ור  כל  מ˙ 
‰‡ריך  ול‰כי  וי˜ר‡***?  ˘בחומ˘  „ם  ‡כיל˙ 
ר˘"י ב„ברי ר"י "ממ‰ ˘נ‡מר (כ‡ן) חז˜ ‡˙‰ למ„ 
‰‡מיר‰,  בזמן  ‰יינו   – ל‡כלו"  ב„ם  ˘טופין  ˘‰יו 
לי˘ר‡ל  ז‰  ˆיווי  נ‡מר  ˘‡ז  ‰‡רבעים  ב˘נ˙  ‚ם 
[וז‰ו ˘‰וסיף ר˘"י "ל‡כלו", בכ„י ל˘לול ‰פירו˘ 
זבחי‰ם   ˙‡ זובחים  ˘‰יו  ‰יינו  בו  ˘טופים  ˘‰יו 
ו‰ם ‡וכלים  ל˘„ים  ומ˜בˆים ‰„ם  ˙מי„  ל˘עירים 
‰וב‡   – פמ"ו  (ח"‚  נבוכים  כבמור‰  וכו'"  ממנו 
ברמב"ן על ‰כ˙ובים כ‡ן*. וכן ‰וב‡ במלבי"ם כ‡ן 
בפי' „ברי ‰ספרי (ור‡‰ ספורנו ורבינו בחיי). וכ"‰ 
בז‰  „‰רמב"ן  וטעמו  פר˘"י).  על  חיים  מים  בב‡ר 
‰‡ז‰רו˙  ריבוי  טעם  מב‡ר  ‰ספרי  ל„ע˙ו  כי  ‰ו‡ 
חוז˜  מ‰  מ˙יי˘ב  ‡ינו  "חז˜"  ‰ל˘ון  ‡בל  ב‰ן 
ו‡ומı ˆ"ל ב‰ז‰ר מן ‰„ם כו' (ולכן מב‡ר כבמור‰ 
בפ˘טו˙  מובן  מ˜ר‡  ˘ל  בפ˘וטו  ‡בל  נבוכים). 
י˙יר  חיזו˜  ˆריך  ל‡כלו  ב„ם  ˘˘טופים  „מכיון 
ל‰ב„ל ממנו]. וכנ"ל בפנים ע„יין ‡ין בז‰ מחלו˜˙

**) להעיר ממה שהביא הרמב"ן על הכתובים כאן 

ממורה נבוכים (ח"ג פמ"ו).

מ"ת  שמשעת  דאף  מבאר:  שם  הנצי"ב  בעמק   (***

להוטים  שאינם  בדם  להתחזק  צריכים  אינם  ואילך 

עוד, מכ"מ שייך לשון חזק, פי' הוי עומד בחזקך שלא 

לאכול דם, אבל עדיין תקשה הקושי' שבפנים ההערה.

במˆי‡ו˙, כי ‡פ˘ר ˘בזמן ‰ˆיווי ‚ופ‡ ‰יו ˘טופים 
‡ף ˘ל‡ נ˙‡וו ל„בר.

בפי'  כי  ‰ו‡:  פירו˘ים  לב'  ר˘"י  ˘‰וˆרך  ומ‰ 
˘טופים  ˘‰יו  „כיון  ח„‡,  וב˙ל˙.  ˜ו˘י,  י˘   '‡‰
˘בספר  „ם  על  ב‰‡ז‰ר‰  ‚ם  חז˜  ‰ול"ל  ב„ם 
למ"˙  בסמיכו˙  ˘ם  מ˜ומו  עי˜ר  ו‡„רב‰  וי˜ר‡, 
ול‡ (ר˜) בסוף ‰‡רבעים ˘נ‰****. ו˘ני˙ ועי˜ר: 
„ם  ‡כיל˙  על  פעמים  כמ‰  ‰וז‰רו  ˘כבר  מכיון 
לפני ˘נ˙ ‰‡רבעים, ‡ין מס˙בר כלל לומר ˘במ˘ך 
‡לו  ‡ז‰רו˙  כל  ‰ועילו  ל‡  ˘נ‰  ל‡רבעים  ˜רוב 
„יו˜˘‰  ו˘לי˘י˙  ב„ם.  ˘טופים  ‰יו  וע„יין  כלל 
כל  מ˙ו  ˘כבר  ˘נ‰  ‡רבעים  ˘בסוף  לומר  ביו˙ר 
ב„ם,  ˘טופים  בני‰ם  י‰יו  ממˆרים,  ‰יוˆ‡ים  ‰עם 
כמ"פ  ‰˜ב"‰  ‡ז‰רו˙  בז‰  ˘נ‡מר  ל‡חרי  ובפרט 
˘טבע  כ˙בו  כ‰)  (פסו˜  י˜ר  ובכלי  ˘בר‡ב"ע  [ו‡ף 
(˙כונו˙)  לטבע  בנו‚ע  ‰"ז   – לבנים  ‚ם  נמ˘ך  ‰‡ב 
ובפרט  וכיו"ב,  ב‡כיל‰  לר‚ילו˙  בנו‚ע  ול‡  ‰נפ˘, 
ומחמ˙ ˜˘יים  כנ"ל].  כמ"פ,  ע"ז  ˘‰ז‰יר‰ ‰˙ור‰ 
פירו˘   ˙‡ ‚ם  ‰מ˜ר‡  ליי˘וב  ר˘"י  ‰בי‡  ‡לו 
ר˘ב"ע ˘"חז˜" ‡ינו מחמ˙ ˘ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ˘טופים 
מ„ם.  ב˜"ו  במˆוו˙  חיזו˜  על  ל‰ז‰יר  ‡ל‡  ‰יו, 
[ור‡‰  לו"  מ˙‡ו‰  ‡„ם  "˘‡ין  ר˘"י  ‰וסיף  ול‰כי 
˘"˜ל  ˘ז‰ו  ˘כיון  בי‡ר  „בז‰   ,[9 ‰ער‰  לעיל 
ל‰˘מר ממנו" ‰ו‡ מחמ˙ "˘‡ין ‡„ם מ˙‡ו‰ לו", 
˘כן  מובן  ˘וב   – ‰‡„ם  ˘בטבע  „בר  ˘ז‰ו  ‰יינו 
מז‰,  נ˙ב‡ר  ועו„  ‰ˆיווי.  נ‡מר  בו  בזמן  ‚ם  ‰י' 
˘נפ˘ו  לפי  „ו˜‡  מ„ם  ל‰˘מר"  ˘"˜ל  נ‡מר  ˘ל‡ 
בעמ˜ ‰נˆי"ב  לפר˘  רˆ‰  [וכן  ממנו   ‰ˆ˜ ˘ל ‡„ם 
‰„ע‰  מן  ‰יפך  ז‰  ˘‡ין  (‡ף  כי  ‰ספרי],  ב„ברי 
˙‰יינ‰  ‡ז  מ˜ום)  מכל  כנ"ל,  ב„ם,  ˘טופים  ˘‰יו 
ועו„  מזו.  זו  יו˙ר  רחו˜ו˙  ור˘ב"ע  ר"י  ˘ל  ‰„עו˙ 
מ˙‡וו‰  ˘‡ין ‡„ם  ועי˜ר, ‰"ז ‰יפך ‰מוח˘ „„בר 
לו ו‚ם מז‰ירין ‡ו˙ו ע"ז כמ‰ פעמים – בו„‡י ˘˜ל 

לו ל‰˘מר ממנו.

‡ל‡ ˘מ‡י„ך ‡ין ר˘"י יכול ל‰ס˙פ˜ ר˜ בפירו˘ 
כפירו˘  ‰בי‡ו  (ו‡„רב‰,  ‰כ˙וב  ליי˘וב  ר˘ב"ע 
 – ‰פי')  נכונו˙  מˆ„  ‚ם  ˘ני'  ˘ע„יפו˙ו  ‰יינו  ˘ני, 

כו"כ  מצינו  כי   – בזה  אין  גמורה  פירכא   (****

מצות שאפילו פרטי אופן ˜יום המצות ולא עוד אלא 

שהמצות עצמן נאמרו ר˜ ב"אלה הדברים".

י

יינה של תורהיינה של תורה

בענין מ˘מעו˙ "חילוף ‰ברכ‰" ב˙ר‚ומים
 ıעם ‡ר ו˙יב"ע  בבל  עם  ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ˜˘ור   / בי‡ור  ˙וספ˙  מבי‡  יונ˙ן  ˙ר‚ום 
ל‚ילוי / "עני‰  מבי‡‰  עˆם ‰י„יע‰   / חס„ים ‰מכוסים  בעומ˜ ‰ם  יסורים   / י˘ר‡ל 

סוער‰ ל‡ נוחמ‰"

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ט עמ' 133 ואילך)

‡ונ˜לוס:  ו˙יר‚ם  ו˜לל‰;  ברכ‰  ‰יום  בפניכם  נו˙ן  ‡נכי  ר‡‰  פר˘˙נו1:  ברי˘ 
˙ר‚ם  "˜לל‰"  ˘נזכר  מ˜ום  בכל ‰פר˘‰  וכן  ולוטין.  ברכ‰  י‰ב ˜„מיכון,  חזי „י ‡נ‡ 
˜„מיכון   מס„ר  „‡נ‡  חמון  נבי‡:  מ˘‰  "‡מר  ˙יר‚ם:  עוזי‡ל  בן  ויונ˙ן  "מלטטי‡". 

יומ‡ „ין ברכ˙‡ וחילופ‡", ו‚ם ברוב ‰מ˜ומו˙ ל‰לן ˙יר‚ם "חילופ‡"2. 

ו‡מנם במ˜ום ‡' בפר˘˙נו ˘ינ‰ ‰˙יב"ע ו˙יר‚ם ‡ף ‰ו‡ "ומלטטי‡", ו‰ו‡ בפסו˜3 
בכלל  בין ‰˙ר‚ום  ב˙יב"ע  ו‰˘ינוי  ˘ינויי ‰˙ר‚ומים,  וˆ"ב  עיבל".  ב‰ר  "ו‡˙ ‰˜לל‰ 

ל˙ר‚ום בפסו˜ ז‰.

וביו˙ר ‡ינו מובן ‰ל' "חילופ‡" ביחס ל‰יפך ‰ברכ‰: "˜לל‰" ‰ו‡ מו˘‚ בפ"ע, בלי 

1) פר˘˙נו י‡, כו.

2) וכן ˙ר‚ם בניˆבים ל, ‡ ("ו‰י‰ כי יבו‡ו עליך ‰ברכ‰ ו‰˜לל‰") – "וחילופ‡".

3) י‡, כט.
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„"חילוף"  ועו„  בפ"ע.  „בר  ול‡  ברכ‰  ˘ל  חילוף  מ˘מעו˙ו  ו"חילופ‡"  לברכ‰;  ˜˘ר 

ל‡  ב˘ני, ‡בל  ל‰חליף ‡ו˙ם ‡ח„  ˘ייך  ˘לכן  מרע‰ו,  ב˘ני „ברים ‰˘ונים ‡ח„  ˘ייך 

ל˙ר‚ם "˜לל‰" –  מ˙‡ים  כיˆ„  ו‡"כ  מ˙חלפים.  ˘‡ינם  ו˜לל‰,  כברכ‰  ל‚מרי  ב‰פכים 

"חילופ‡"?

◇  ◇  ◇
נ˜ו„˙ ‰חילו˜ בין ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ל˙ר‚ום יונ˙ן (ו˙ר‚ום ירו˘למי), ‰ו‡ ‡˘ר ˙"‡ 

‚ם  מ˜ומו˙  בכו"כ  מפר˘  (ו˙"י)  ˙יב"ע  ו‡ילו  בלב„4;  מ˜ר‡  ˘ל  פ˘וטו  ע"פ  מפר˘ 

ב˙וספ˙ בי‡ור ע"פ ‰מ„ר˘, „ינים וכו'.

מפר˘  ˙יב"ע  ו‡מנם  לווטין";   – "˜לל‰"  ‰ל˘ון  כפ˘טו˙  מ˙ר‚ם  ‡ונ˜לוס  ולכן 

˘‰˘י"˙  לומר  ‡פ˘ר  ‡יך  ‰פסו˜:  פ˘טו˙  לו  ˘‰ו˜˘‰  מכיון  ל˘בח,  טעם  ומוסיף 

ו‰רי  ל‚מרי,  ˘‰ו‡ ‰יפך ‰ברכ‰  נו˙ן) – „בר  יפ‰ ‰ו‡  בעין  (וכל ‰נו˙ן  נו˙ן  ("‡נכי") 

"‡ין רע יור„ מלמעל‰"5 ו"מפי עליון ל‡ ˙ˆ‡ ‰רעו˙"?  

ועל כן ˙יר‚ם "חילופ‡", כלומר, ז‡˙ ‡˘ר י˘נו ‚ם ‰יפך ‰ברכ‰, ‡י"ז כחל˜ מנ˙ינ˙ו 

˘ל ‰˘י"˙, „‰ו‡ י˙"˘ נו˙ן ‡ך ור˜ ברכ‰ וטוב, ‡ל‡ ˘‡נו בעוונו˙ינו ‚ורמים לחילוף 

ומבי‡ים על עˆמנו ‰יפך ‰ברכ‰.

ל‡  ˘˘ם  עיבל"  ‰ר  על  ‰˜לל‰  ו‡˙  ‚ריזים  על  ‰ברכ‰   ˙‡ "ונ˙˙‰  בפסו˜  ו‡מנם, 

כ˙וב "‡נכי נו˙ן לפניכם", מ˙ר‚ם ‚ם יונ˙ן "מלטטי‡" כפ˘ט‡ „לי˘נ‡.

מ˙חלף  ˘ז‰ו  ולומר  ל"חילופ‡"  "‰˜לל‰"  ל˙ר‚ם  ‡פ˘ר  ‡יך  ˆ"ב  ע„יין  וב‡מ˙ 

ב‚לל י˘ר‡ל – בו ב˘ע‰ ˘‰פסו˜ עˆמו ‡ומר "‡נכי נו˙ן לפניכם"?

◇  ◇  ◇
ו‰˘יעבו„,  ‰‚לו˙  ˜ו˘י  מחמ˙  נוˆר  י˘ר‡ל6)  (עבור  ‰˙ור‰  ˙ר‚ומי  ‰עניין  כללו˙ 

„בנ"י ל‡ י„עו ל„בר ול‰בין ל‰"˜, ומ˘ום כן ‰יו חייבים ל˙ר‚ם ‡˙ ‰˙ור‰ לל˘ון עם 

ועם.

ובז‰ עˆמו י˘ ב' „ר‚ו˙, ‡יך רו‡ים ומבינים ‡˙ יסורי ‰‚לו˙:

ור‡‰  פמ"ח).  ˘ם  בסופו,  פל"ו  ח"‡  (מו"נ  ˘‡פ˘ר  מ‰  כל  מ‰'  ‰‰‚˘מ‰  ˘מרח˜  מ‰פסו˜ים  לב„   (4
ב‰˜„מ‰ לספר "י‡ר „רכו ˘ל ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס".

רע  ‚) ‡ין „בר  (פנ"‡,  ובב"ר  י‡).  סי'  ˘בסוף ‰˙ני‡  (ר‡‰ ‡‚ר˙-‰˜ו„˘  חסי„ו˙  ב„רו˘י  בכ"מ  כ"‰   (5
כו'. ור‡‰ מ„ר˘ ˙‰ילים מזמור ˜מט.

לעˆמם  ˘‰רי  ל‡ו"‰ –  לב‡ר  יוכלו ‡ח"כ  ˘י˘ר‡ל  ב˘ביל  ˘‰י‰  מ‰"ב‡ר ‰יטב" „מ˘רע"‰  ל‰וˆי‡   (6
מ˘‡"כ  ב).  ל˜מן (כז,  בפר˘"י  ב) ‰וב‡  סוט‰ (ל‰,  ור‡‰  ל‰"˜.  ר˜  ל˘ונם –  כי  כלל,  לז‰  ז˜ו˜ים  ל‡ ‰יו 

˙"‡ ו˙יב"ע. ו‰טעם – ר‡‰ ˙ור‰-‡ור (לבעל ‰˙ני‡) מ˘פטים עז, „ ו‡ילך. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

˘פיר ‡פ˘ר לומר ˘‡„ם ל‡ י˙‡ו‰ ל„בר, 
ועו„ ז‡˙ – ˘˙‰‡ נפ˘ו ˜ˆ‰ ממנו, ומ"מ 
טעם  מפני  ב‡כיל˙ו  ˘טוף  י‰י'  בפועל 
(ויעוי'  בז‰  ס‚ול‰  ˘י˘  ˘מ‡מין  ˆ„„י, 
„סברו  פמ"ו)  (ח"‚  ממו"נ  ˘‰בי‡  כ‡ן  ברמב"ן 

בז‰  י˘  רפו‡‰  ‡ו  ב„בר)  ‰י˙‰  ˘ס‚ול‰ 

 ˙‡ מ˘יב  נפ˘  "כל  ב)  (מ„,  „ברכו˙  כ‰‡ 
וכיו"ב,  בז‰  ˘ר‚יל  מפני  נמי  ‡י  ‰נפ˘", 
בנ„ון  וע„"ז  „ברים,  בכמ‰  בחו˘  וכנר‡‰ 
רבו˙  ˘נים  בו  ˘טופים  ˘‰יו  ב„ם  „י„ן 
‰יו  ˘ל‡  ‡ף  ממˆרים  ˆ‡˙ם  ל‡חר  ‚ם 

מ˙‡וים לו8 ‡ו ‚ם נפ˘ם ˜ˆ‰ ממנו.

‰י˙9‰  ‡ח˙  „‰מˆי‡ו˙  י"ל  ו˘פיר 
לב‡ר  יו˙ר  ר‡וי  ‰י‡ך  כ‡ן  ‡יפלי‚ו  ור˜ 
"ר˜  „ו˜‡  „ם  ‚בי  ‰כ˙וב  „‡מר   ‡‰
מˆוו˙  ב˘‡ר  ז‰  ל˘ון  מˆינו  ˘ל‡  חז˜", 
‡ח„  כל  ‰˙נ‡ים  מיי˘בים  וע"ז  ‰˙ור10‰, 
„לר"י  "חז˜",  כ‡ן  נ‡מר  ‡מ‡י  „רכו  לפי 
ב‡ו˙‰  ב„ם  ˘טופים  ˘‰יו  מ˘ום  ‰ו‡ 
י˘ר‡ל  למי„˙  ˘ייך  ‡ינו  ולר˘ב"ע  ˘ע‰, 
‰ז‰ירו˙  על  ללמ„  ר˜  ‡ל‡  ˘ע‰,  ב‡ו˙‰ 

בכל ‰מˆוו˙11. 

(‡ם  פר˘"י, ‡בל  על  כ‡ן  חיים  מים  ב‡ר  ר‡‰   (8
ר˘ב"ע  ב„ברי  כן  מפר˘  נכון)  פירו˘ו  מ˜ום  ˆיון 
˜ל  ˘„ם  כיון  ב„ם  לחז˜ם  ‰וˆרך  למ‰  כטעם 

ל‰˘מר ממנו.

ר˘ב"ע  ב„ברי  נ˜טינן  ‡מ‡י  נמי  ומבו‡ר   (9
ל˘ון  [מ˘‡"כ  לו"  מ˙‡ו‰  ‡„ם  "˘‡ין  ˘בפר˘"י 
כנ‚„  בו"  ˘טוף  ‡„ם  "˘‡ין  ול‡  ˘לפנינו],  ‰ספרי 

ל˘ון ר"י "˘‰יו ˘טופין ב„ם".

במˆו˙  חוז˜  ל˘ון  "מˆינו  כ‡ן:  רמב"ן  ר‡‰   (10
ל‡  ‡ח˙  במˆו‰  ‡בל   .  . כולן  במˆו˙  כלל  וז‰   .  .

נמˆ‡ כן".

מס˙בר‡  ‡יך  בפלו‚˙˙ם  בי‡ור  ולי˙ר   (11
„וכ˙ין  בכמ‰  [וכמבו‡ר  ‰כ˙וב  פ˘ט  לב‡ר  יו˙ר 

‡ח„  ˘בכל  לפי  ‰ו‡  פירו˘ים  ב'  מבי‡  „כ˘ר˘"י 
ו‰ר‡˘ון  ‰כ˙וב,  ב‰בנ˙  חבירו  לעומ˙  ˜ו˘י  י˘ 
מ‰ו  לב‡ר  ˆריך  ול‰כי  לפ˘ט,  ‰˜רוב  ‰ו‡  ˘מבי‡ 
ל‚בי  בכ"‡  ומ‰ו ‰חסרון  כ‡ן,  פירו˘ים  בב'  ‰ˆורך 
חבירו], י˘ לעיין במ‰ ˘ר˘"י ˘ינ‰ מ‚ירס˙ ‰ספרי, 
בפנים  ‰נ"ל  ח„‡,  ב‰וספ‰.  ו‰ן  ב‰˘מט‰  ‰ן 
˘טופים  "˘‰יו  ר"י  ב„ברי  ‡י˙‡  „בספרי  בחˆ‡"ר 
ב„ם ˜ו„ם מ"˙", ור˘"י ‰ע˙י˜ ר˜ "˘טופים ב„ם". 
˘כ˙וב  כיון  ‰ספרי,  ‰יפך  ˘פירו˘‰  ‰˘מט‰  ו‰"ז 
פיר˘"י  וע"ז  ˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חר  ˘נ‰  לט'  נ‡מר  ז‰ 
˘טופים  ˘‰יו  מפני  חז˜  ל‰˘ומעים  לומר  ˘ˆריך 
בפ˘וטו  מפר˘  ר˘"י  ‰י'  ב‡ם  ו‡„רב‰,  ב„ם. 
‰˙יבו˙  ‚ם  ר"י  ב„ברי  מע˙י˜  ובמיל‡  מ˜ר‡  ˘ל 
פלו‚˙‡  כ‡ן  „לי˙‡  ˘וב ‰י' ‡פ"ל   – מ"˙"  "˜ו„ם 
ר˘"י  ˘ינ‰  ועו„  ˘ם.  בחˆ‡"ר  כנ"ל  במˆי‡ו˙ 
ו‰‡ריך ב„ברי ר"י "ממ‰ ˘נ‡מר חז˜ ‡˙‰ למ„ . . 
ולפיכך ‰וˆרך לומר חז˜", ו‡ילו בספרי ‰ו‡ בל˘ון 
˜ˆר‰ "מ‚י„ ˘‰יו ˘טופין כו'" [ו‚ם ˘‰וסיף ר˘"י 
בספרי].  ˘‡ינו  ל‡כלו"  ב„ם)  ר"י "(˘טופים  ב„ברי 
˘‡ין  „ם  "מ‰  ר˘ב"ע  ב„ברי  ‡י'  „בספרי  ועו„, 
ור˘"י  עליו",  ממנו ‰ז‰ירך ‰כ˙וב  בכל ‰מˆו˙ ˜ל 
˘בכמ‰  ‡ף  ו‰נ‰,  לו".  מ˙‡ו‰  ‡„ם  "˘‡ין  ‰וסיף 
‚ירס‡  לר˘"י  ˘‰י˙‰  לומר  י˘  ‰נ"ל  מ˘ינויים 
מ„וע  בי‡ור  ˆריך  ‚ופ‡   ‡‰ מ"מ  בספרי*,  ‡חר˙ 
ב‚ירס‡  ול‡  ‰ספרי  ˘ל  נ„יר‰  ב‚ירס‡  ר˘"י  בחר 
ב‡‰  ˘לפנינו  ˘ב„פוסים  מז‰  (כי  ˘לפנינו  ‰רווח˙ 
עכ"פ  ‰‚ירס‡  ‰י˙‰  ˘כן  מוכח  זו,  ‚ירס‡  בספרי 

ברוב כ˙"י ˘ל ‰ספרי – ‚ם בזמן ר˘"י).

˘לפי'  מע„יף ‰‚ירס‡  ˘ר˘"י  לפי  ו„‡י ‰ו‡  ‡ל‡ 
‡ינו  ˘ר˘"י  וז‰ו  פ˘˘"מ,  לפי  יו˙ר  מ˙‡ים  ‰„בר 

*) אבל אינו מוכרח שכן הוא בכל השינויים הנ"ל. 

וכמו הוספות רש"י "לאכלו", "שאין אדם מתאוה לו", 

שאי"ז  אף  עזאי  בן  דברי  מב‡ר  שרש"י  לומר  שיש 

מ˘נ‰  אפילו  שרש"י  מצינו  מזו  יתירה  [והרי  לשונו 

לשון דמאמר חז"ל, או אפילו לשון הכתוב – בהתאם 

ד"ה  דברים  ר"פ  בפרש"י  וכמו  ותוכנם,  לפירושם 

ואתחנן   ,(2 הערה   1 עמ'  חי"ד  לקו"ש  (ראה  זהב  ודי 

בכמה  וכן   ,(7 הערה   33 עמ'  ח"ט  לקו"ש  (ראה  ז  ו, 

מה  ביאור  צריך  עדיין   – עפ"ז  גם  אבל  מקומות]. 

מכריח תוספת ביאור זה.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

בכל ‰מˆו˙ ˜ל ממנו ‰ז‰ירך ‰כ˙וב עליו 
„ב'  ‰יינו  ע"כ.  ע‡כ"ו.  מˆו˙  כל  ˘‡ר 
„יעו˙ ‰ן ‡מ‡י נ‡מר כ‡ן "ר˜ חז˜", „ר"י 
ב„ם,  ˘טופים  ˘‰יו  מחמ˙  ˘‰ו‡  ס"ל 
מˆו‰  ‰ו‡  „‰„ם  ב‰יפך,  ס"ל  ור˘ב"ע 
˜ל‰ ל‰ז‰ר ‰ימנ‰ (כיון ˘‡ין ‡„ם מ˙‡ו‰ 
ל„ם) ו‡מר ‰כ˙וב "ר˜ חז˜" ללמ„ך ב˜"ו 
ומבו‡ר  ‰ימנ‰.  חמורו˙  ממˆוו˙  ל‰ז‰ר 
זו  פלו‚˙‡  ˘‰בי‡  ע‰"˙,  ר˘"י  בל'  יו˙ר 
בז‰"ל: "ממ‰ ˘נ‡מר חז˜ ‡˙‰ למ„ ˘‰יו 
לומר  ‰וˆרך  לפיכך  ל‡כלו  ב„ם  ˘טופים 
חז˜ „ברי רבי י‰ו„‰. ר"˘ בן עז‡י4 ‡ומר 
ע„  וללמ„ך  ל‰ז‰ירך  ‡ל‡  ‰כ˙וב  ב‡  ל‡ 
‰„ם  ‡ם  במˆו˙  ל‰˙חז˜  ˆריך   ‰˙‡ כמ‰ 
˘‰ו‡ ˜ל ל‰˘מר ממנו ˘‡ין ‡„ם מ˙‡ו‰ 
ל˘‡ר  ˜"ו  ב‡ז‰ר˙ו  לחז˜ך  ‰וˆרך  לו 

מˆו˙".

פלו‚˙‡  ˘˙‰י'  ולכ‡ו' ˆ"ע ‡יך ‡פ˘ר 
 ,‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  וב‰יפך  במˆי‡ו˙, 
„לר"י ‰יו ˘טופין ב„ם ל‡כלו, ‰יינו ˘‰יו 
‰‰ו‡,  בזמן  „ם  ב‡כיל˙  וביו˙ר  ר‚ילין 
ולר˘ב"ע בע˙ ‰ˆיווי ‰י' ‰„ם ˜ל ל‰˘מר 
ע"פ  [וב‡מ˙  לו5  מ˙‡וו‰  ‡„ם  ו‡ין  ממנו 

רע"ב).  (מט,  ˜י„ו˘ין  ר˘"י  ור‡‰  ר˘ב"ע.  ב"ע, 
ו‡כ"מ.

˘מעון  "ר'  „ר˘"י  ˘ני  וב„פוס  ר‡˘ון  ב„פוס   (4
(ס˙ם).  "ר"˘"  י„  כ˙ב  ובר˘"י  ‡ומר",  יוח‡י  בן 
עז‡י",  בן  "ר"˘  ‰ו‡  ˘ר‡י˙י  ר˘"י  ב„פוסי  ‡בל 
וכ"‰ בספרי (ב„פוסים ˘ר‡י˙י, על כל פנים) ˘‰ו‡ 

מ˜ור פירו˘ ר˘"י.

5) „‡ין לומר „לר˘ב"ע ז‰ ˘‡ין ‡„ם מ˙‡ו‰ ל„ם 
 ‡‰„ ‰ˆיווי,  ‡מיר˙  בזמן  מ˘‡"כ  זמן,  ל‡חר  ‰י' 
‰ל˘ון "˜ל ל‰˘מר כו' ˘‡ין ‡„ם מ˙‡ו‰" ‰ו‡ ל˘ון 
‰וו‰. ועו„, „‰ל˘ון "ל‡ ב‡ ‰כ˙וב ‡ל‡ . . ‡ם ‰„ם 
כו'" מ˘מע ˘בכל זמן ‰ו‡ כן (כולל ‚ם זמן ‰ˆיווי).

„‰יו  ר"י  ב„ברי  ˘‰„‚י˘  ‰ספרי  ‚ירס˙ 
˘טופים ˜ו„ם מ"˙, ˘מ‡ ˘פיר י"ל „לי˙‡ 
‚ם לר˘ב"ע ‰יו  פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙, כי י"ל̆ 
˘‡מר  ומ‰  לר"י,  כמו  מ"˙  ˘טופים ˜ו„ם 
‰מ„ובר  לו",  מ˙‡ו‰  ‡„ם  "˘‡ין  ר˘ב"ע 
„ם  ‡כיל˙  על  ˘‰וז‰רו  (ומפני)  ל‡חרי 
ב„ברי  ‰˘מיט  ר˘"י  מי‰ו  מ"˙.  ל‡חר   –
„‚ריס  ומ˘מע  מ"˙",  "˜ו„ם  ‰˙יבו˙  ר"י 
„כוונ˙ ר"י „ע˙‰ בע˙ ‰ˆיווי ‰וו ˘טופים 
„במכו˙  ˆ"ע,  וביו˙ר  ˆ"ע].  ו˘וב  ב„ם6, 
(כ‚, ב) ‚רסינן "ר"˘ בר רבי ‡ומר ‰רי ‰ו‡ 

‰„ם  כי  ‰„ם  ‡כול  לבל˙י  חז˜  ר˜  ‡ומר 
˘ל  ˘נפ˘ו  ‰„ם  ומ‰ ‡ם  ו‚ו',  ‰ו‡ ‰נפ˘ 
˘כר  מ˜בל  ממנו  ‰פור˘  ממנו   ‰ˆ˜ ‡„ם 
ל‰ן  מ˙‡ו‰  ‡„ם  ˘ל  ˘נפ˘ו  ועריו˙  ‚זל 
ומחמ„˙ן ‰פור˘ מ‰ן על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ 
ע„  „ורו˙יו  ול„ורו˙  ול„ורו˙יו  לו  ˘יזכ‰ 
ל‰לן  בפר˘"י  (ו‰וב‡  ‰„ורו˙"  כל  סוף 
‚ו'").  לך  ייטב  "למען  ע‰"פ  כ‰)  (˘ם, 

‰יו  „לר"י  כמר,  ול‡  כמר  ל‡  ‰וי  ולכ‡ו' 
מ"נפ˘ו  ˘‰ו‡ ‰יפך ‰‚מור  ב„ם,  ˘טופין 
‡„ם  "‡ין  לר˘ב"ע  ו‚ם  ממנו"7;   ‰ˆ˜ כו' 
‡„ם  ˘ל  "˘נפ˘ו  ל‡  ‡בל  לו",  מ˙‡ו‰ 

˜ˆ‰ ממנו".

פלו‚˙‡  כ‡ן  „לי˙‡  בז‰,  ו‰נר‡‰   
במˆי‡ו˙, כי ‡ין סבר˙ ר"י ‰פוכ‰ מסבר˙ 
‡ל‡  לו,  מ˙‡ו‰  ‡„ם  ‡ין  ˘‰„ם  ר˘ב"ע 

6) ר‡‰ ל‰לן ‰ער‰ 11.

 ‰ˆ˜ „נפ˘ו  זו  „„ר˘‰  ˘ם:  ל„ו„  במ˘כיל   (7
ממנו ‡˙י' ‡פי' לר"י, „"מ„כ˙יב ‚"כ ולבניך ‡חריך 
ע"כ  ‡ל‡  ‰וו  ל‡  ‰בנים  ˘טופים  ‰יו  ‰‡בו˙  ˘‡ם 
מע˙י˜ "למען  ר˘"י  כו'". ‡בל  ללמ„ ˜"ו  ‡יˆטריך 
ייטב לך" ו˙יב˙ "ולבניך ‡חריך" מרמז ר˜ ב"ו‚ו'", 
˘‰רי  ‡חריך"  "ולבניך  ל‰ע˙י˜  ‰ו"ל  פירו˘ו  ולפי 

ז‰ ‰יסו„ ללימו„ „ר˘‰ זו (‚ם לר"י).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ‰ו‡ ˙ר‚ום בבלי7 – מ˜ום ‰‚לו˙ ˘בו ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ב˙ו˜ף, ו˘ם 
‰יסורים „‰‚לו˙ ("˜לל‰") נר‡ים כפ˘טו˙ ‰עניין – "לווטין". 

˘ל  ו‰‰ס˙ר  ‰‰עלם  ‡ין  ˘ם   – ‡רı-י˘ר‡ל  ˙ר‚ומי  וירו˘למי,  יונ˙ן  ˙ר‚ום  ‡בל 
יסורי  מבינים ‡˘ר  ו˘ם  ˘ב„ברים,  יו˙ר ‡˙ ‰פנימיו˙  רו‡ים  ולכן  כ"כ,  ב˙ו˜ף  ‰‚לו˙ 
‰‚לו˙ ("˜לל‰") ‰"‰ "חילופ‡". „‰יינו: חילוף ˘ל ˘ני „ברים „ומים זל"ז ומסו‚ ‡ח„.

כוונ˙ ‰„ברים: ב‡מ˙ ל‡מי˙ו ‚ם יסורי ‰‚לו˙ ומ‰ ˘נר‡‰ כ‰יפך ‰ברכ‰, ‰"‰ טוב 
‚מור, ‡ל‡ ˘‰ו‡ מחס„ים ‰נעלמים. וע"„ מ"˘8 "ויענך וירעיבך ‚ו' כי כ‡˘ר ייסר ‡י˘ 
‡˙ בנו ‰"‡ מיסרך", כ„י ˘י‰י‰ "ו˘מר˙ ‡˙ מˆוו˙ ‰"‡ ‚ו' מבי‡ך ‡ל ‡רı טוב‰ ‚ו'" 

כ„י ˘י˘ר‡ל יזככו ביסורים ויזכו ל˜בל ‡˙ ‰‚ילויים ‰נעלים ˘ל ‰‚‡ול‰.

˘‡ינם  ‰עם  מפ˘וטי  ‡לו  ‚ם  ל‰בין,  יוכל  ˘כ‡ו"‡  ˙ר‚ום,  בל'  ‡ומרים  ז‡˙  ו‡˙ 
ויו„עי  ר˜ ‰˙"ח  ל‡  ל„ע˙  ˘ב˜לל‰ ˆריכים  ˘‡˙ ‰טעם ‰פנימי  ו‰יינו,  ל‰"˜.  מבינים 
ספר, ‡ל‡ ‚ם ובעי˜ר פ˘וטי ‰עם, ˘עלי‰ם ‰כי ‰רב‰ מ˘פיע חו˘ך ‰‚לו˙ – ו„ו˜‡ ‰ם 

ˆריכים לי„ע ‡˙ ‰˙וכן ‰פנימי ו‰מעל‰ ˘ביסורי ‰‚לו˙.

ו‡מנם כל ז‡˙ ב˙חיל˙ ‰פר˘‰, כ˘מ„ברים ‡ו„ו˙ ‰„ברים בכללו˙, ‡זי ח˘וב לומר 
כי  ב"ו‰י‰  כ˘עוס˜ים  ‰„ברים,  ב‰מ˘ך  ˘ל ‰ברכ‰. ‡בל  "חילופי‡"  ˘‰"˜לל‰" ‰י‡ 
עיבל" – ‡ז,  על ‰ר  ו‡˙ ‰˜לל‰   .  . לר˘˙‰  ˘מ‰  ב‡  יבי‡ך ‰"‡ ‡ל ‰‡רı ‡˘ר ‡˙‰ 
ב‡מˆע ‰עס˜ בעבו„˙ ‰', ˆריכים לי„ע ברור ‡˘ר ‰ו‡ "˜לל‰" – "מלטטי‡", ור˜ כך 

‡פ˘ר לנˆח ‡˙ ‰יˆר. וכמ‡מר ‰‚מ'9 "לעולם יר‚יז ‡„ם . . על יˆ‰"ר".

◇  ◇  ◇
בעומ˜ יו˙ר ‰טעם לכך ˘‰"˜לל‰" ‰י‡ "חילופי‡" ‰ו‡ ל‡ ר˜ כ„י ל‰מ˙י˜ ולסייע 

לי‰ו„י בעבו„˙ ‰' ˘לו, ‡ל‡ כי כן ‰ו‡ ב‡מי˙יו˙ ובעˆם ‰ענין:

"‡ח„ו˙  ˘מ‰˜ב"‰,  י˙כן  ‡יך  יו˜˘‰,  ולכ‡ור‰  ‰˜ב"10‰,  על  ˜‡י  נו˙ן"  "‡נכי 
‰פ˘וט‰"11 יˆ‡ו ˘ני עניינים ול‡ ‡ח„ – ‚ם ברכ‰ ו‚ם "חילופ‡"?

סע"‡  מט,  ˜י„ו˘ין   .‡ מ„,  מנחו˙  כל  ˙ו„"‰  (ב').  ע' ‡˘ן  מוסף ‰ערוך   .('‡‰) חילזון  ע'  ערוך  ר‡‰   (7
ל‡„מו"ר ‰ז˜ן  ˙ור‰  ˙למו„  ר"פ ‡מור. ‰ל'  ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס"  ˘ל  „רכו  "י‡ר  ספר  ור‡‰  „י„ן").  ("˙ר‚ום 

פ"‡ ˜ו"‡ ס˜"ב. ˙ור‰ ˘לימ‰ (לרמ"˘ כ˘ר) כרך כ„ ב˙חיל˙ו על ‰˙ר‚ומים.

8) ע˜ב ח, ‚ ו‡ילך.

9) ברכו˙ ‰, ‡. ˙ני‡ פכ"ט. פל"‡. ור‡‰ ל˜ו"„ ח"‚ ˙˜כ„, ‡ ו‡ילך.

„‡נ‡  חמין  נבי‡  מ˘‰  ב"‡מר  מ˙חיל  ˘ב˙"י  ו‡ף  כ‡ן.  רב‰  במ„ר˘  פיר˘  וכן  פ˘˘"מ  ע"פ  כ"‰   (10
מס„ר כו'", וע"„ "ויענך ‚ו' כ‡˘ר ייסר ‚ו'" ˘‡מרו מ˘‰ – ‰מ„ובר כ‡ן ‰ו‡ ע"פ מ„"ר „"‡נכי נו˙ן" ˜‡י 

על ‰˜ב"‰. ובל˜ו"˙ כ‡ן (יח, „) מפר˘ ˘˜‡י על "‡נכי מי ˘‡נכי".

11) ר‡‰ זח"‚ רנז, ב. ל˜וטי ˙ור‰ פינחס פ, ב.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰‡מי˙י˙  ו‰פ˘יטו˙  ‰‡ח„ו˙  ˘‡„רב‰,  במ"‡12  ‰מבו‡ר  ע"פ  מ˙ב‡רים  ו‰„ברים 
˘ל ‰˜ב"‰, מ˙בט‡ים „וו˜‡ בריבוי. ו‰טעם: כ‡˘ר מ˙‚ל‰ ר˜ סו‚ ‡ח„ ˘ל ‚ילוי, ני˙ן 
סו‚י ‚ילויים ‰פוכים  מ˙‚לים  כ‡˘ר  ˘ל ‚ילוי, ‡בל  סו‚  ב‡ו˙ו  ח"ו  מו‚בל  ˘‰ו‡  לומר 
מניע‰  ˘ום  ו‡ין  מו‚בל  ˘‰ו‡ ‡ינו  וסימן  ‰"ז ‡ו˙   – ני˙נו  ומרוע‰ ‡ח„  מ‰˘ני,  ‡ח„ 

כלפיו.

ובעומ˜ מכיון ˘ענין ‰‡ח„ו˙ ‰פ˘וט‰ ˘ל ‰˜ב"‰ מ˙‚ל‰ „ו˜‡ ע"י ‰"חילופ‡", ‰רי 
˘כ‡ן מ˙‚ל‰ עומ˜ ‚„ול יו˙ר ˘ל‡ ‰י‰ נו„ע „רך ‰"ברכ‰" ˘ל ‰טוב ‰‚לוי כ˘לעˆמו.

‰‚לוי,  מ‰טוב  למעל‰  ˘ור˘ם  ˘פנימיו˙ ‰יסורים  ב˙ני‡13  מ"˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  וז‰ו 
מ‡ו˙יו˙ יו"„ ‰"‡ ב˘ם ‰‰וי', ˘לרוב ‚ו„לם ‡ינם יכולים לבו‡ ב‚ילוי כחס„ים ‚לויים14.

(חס„ים  ‰ברכ‰  ‚ם  ˘בעˆם  כיון   – "חילופ‡"  ב˘ם  ˙יב"ע  ל‰ם  מכנ‰  ‰כי  ומ˘ום 
‚ילויים) ו‚ם ‰˜לל‰ (חס„ים מכוסים) עניינם חס„, ור˜ ‚ילויים למט‰ ‰ו‡ ב˘ונ‰ זמ"ז, 

‡בל ‰ם ענין ‡ח„ ‰מ˙חלף זב"ז.

ל‰˙‚לו˙  ˆריך  ו‰נ‚ל‰,  ‰נר‡‰  בטוב  ‚ילוי  לי„י  יבו‡ו  ‰מכוסים  ˘‰חס„ים  וכ„י 
˘בפנימיו˙ם ‰ם טוב, ו‡זי ‰"ז פועל ‡˙ ‰ענין „"˘מחים ביסורים".

◇  ◇  ◇
כל ז‰ מ˙‡ים עם ˙וכן ‰‰פטר‰: "עני‰ סוער‰ ל‡ נוחמ‰". „י„וע מ"˘ ב‡בו„ר‰ם15 
˘כ˘‡מר ‰˜ב"‰ – ב‰פטר‰ ‰ר‡˘ונ‰ מ˘בע „נחמ˙‡ – "נחמו נחמו עמי", ל‡ ˜יבלו 
מ‰˘י"˙  נחמ‰  ובי˜˘‰  ˘כחני"  ו‰'  עזבני ‰'  וכ‰‰פטר‰ ‰˘ני‰ "ו˙‡מר ˆיון  י˘ר‡ל, 
(ב‰פטר˙  י˘ר‡ל  „ברי   ˙‡ ל‰˘י"˙  מוסרים  ‰נבי‡ים  ו‡ז  נבי‡ים,  ע"י  ול‡  בעˆמו 
פר˘˙נו) "עני‰ סוער‰ ל‡ נוחמ‰", ו‰˜ב"‰ עונ‰ (ב‰פטר‰ ‰רביעי˙) "‡נכי ‡נכי ‰ו‡ 

מנחמכם".

ע"י  ‰נחמ‰   ˙‡ י˜בלו  ל‡  ˘י˘ר‡ל  וי„ע  ‰כל,  יו„ע  ‰רי  ‰˜ב"‰  ‡י"מ,  „לכ‡ור‰ 
‰נבי‡ים – ולמ‰ ע˘‰ כז‡˙ ל˘לוח ‡˙ ‰נחמ‰ „רכם, ור˜ ‡חרי ˘י˘ר‡ל ‡מרו "עזבני 

‰'" חזר וניחמם בעˆמו?

בנ„ו"„). „רך- פל"‡  (ו˘ם  ו‡ילך  פכ"ז   ıכל ‰‡ר וי‰י  נח „"‰  (ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי)  חיים  ˙ור˙  ר‡‰   (12
(ל‡„מו"ר   „ˆ˜ ע˙"ר  וס‰"מ  ˙רס"ב,  מ„„  מי   ‰"„ (במ‰„ו"˙).   ‡ מט,   (˜„ˆ ‰ˆמח  (ל‡„מו"ר  מˆוו˙יך 
 157 עמ'  ח"ט  ˘יחו˙  ל˜וטי  ור‡‰  ועו„.  פי"ב.  מו‰ריי"ˆ)  (ל‡„מו"ר  ˙˘"י  ל‚ני  ב‡˙י  ‰מ˘ך  ‰ר˘"ב). 

ו‡ילך.

13) פכ"ו.

ביו˙ר  ˘‰‡‰ב‰ ‰‚„ול‰   – יוכיח"  י‡‰ב ‰'  יב) "‡˙ ‡˘ר   ,‚ (מ˘לי  בכ˙וב  וזו‰י ‰‰סבר‰ ‰פנימי˙   (14
מ˙‚לי˙ „ו˜‡ ב‡ופן ˘ל "יוכיח" – חס„ים נס˙רים.

15) בס„ר ‰פר˘יו˙ ו‰‰פטרו˙.

טז

מקרא אני דורש

בפלו‚˙˙ ר' י‰ו„‰ ובן עז‡י ‚בי 
ל˘ון ‰כ˙וב ב‡יסור „ם

י˜˘‰ ‡יך ˙˙כן פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙ ‡ם ‰יו ˘טופים ב„ם, וכן ס˙יר‰ מ„ברי ‰ספרי 
ל‚מ' מכו˙, ויב‡ר ‰י‡ך ‡י"ז מחלו˜˙ במˆי‡ו˙ / יב‡ר „פלו‚˙˙ ר' י‰ו„‰ ובן עז‡י 

נובע˙ מ˘יטו˙י‰ם ב˘"ס בכמ‰ מ˜ומו˙

 ‡ 
˙כן פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙ ‡ם ‰יו  י˜˘‰ ‡יך̇ 
‰ספרי  מ„ברי  ס˙יר‰  וכן  ב„ם,  ˘טופים 
מחלו˜˙  ‡י"ז  ‰י‡ך  ויב‡ר  מכו˙,  ל‚מ' 

במˆי‡ו˙

לבל˙י  חז˜  "ר˜  ע‰"פ  בספרי  ‡י˙‡ 
‡כול ‰„ם כי ‰„ם ‰ו‡ ‰נפ˘ ‚ו'" (פר˘˙נו 
יב, כ‚): ר' י‰ו„‰ ‡ומר מ‚י„ ˘‰יו ˘טופים 

מ˘˜בלו  ‡ף  יכול  ˙ור‰.  מ˙ן  ˜ו„ם  ב„ם 

חז˜2.  ר˜  ˙"ל  סיני1  מ‰ר  ב˘מח‰  ‡ו˙‰ 
‡"ר ˘מעון בן עז‡י3 . . לומר מ‰ „ם ˘‡ין 

1) וכ"‰ ביל˜וט כ‡ן.

כ˙"י  בכמ‰  ‰ו‡  חז˜"  ר˜  "˙"ל   – ז‰  סיום   (2
‚ירס˙  ‰י‡  וע„"ז  בספרי),  עין"  ב"מ‡יר  (ר‡‰ 
מ˘˜בלו  ‡ף  "יכול  „‰˙יבו˙  ברור  ולפ"ז  ‰‚ר"‡. 
‡בל  ר"י.  „ברי  סיום  ‰ם  סיני"  מ‰ר  ב˘מח‰  ‡ו˙‰ 
לספרים „ל‡ ‚רסי "˙"ל ר˜ חז˜", רˆ‰ לפר˘ בעמ˜ 
‰˜„מ‰  ‰ו‡  כו'"  מ˘˜בלו  ‡ף  „"יכול  ‰נˆי"ב 

ל„ברי ר˘ב"ע ול‡ סיום „ברי ר"י. 

3) נזכר ב„ברי חז"ל ב‚' ‡ופנים: בן עז‡י, ˘מעון 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



פניניםפנינים

‰„ב˜ ב„רכיו
‡חרי ‰' ‡ל˜יכם ˙לכו ‚ו' ו‡˙ מˆו˙יו 
˙˘מרו ‚ו' ובו ˙„ב˜ון

ובו ˙„ב˜ון – ‰„ב˜ ב„רכיו ‚מול חס„ים ˜בור מ˙ים 
ב˜ר חולים כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰
(י‚, ‰. ר˘"י)

˙„ב˜ון"  "ובו  ‰כ˙וב  ˘מ˘מעו˙  „כיון  וˆ"ע, 
‰„בר  נ˙פר˘  ל‡  מ„וע   ,'‰ ב„רכי  לי„ב˜  ‰י‡ 

בכ˙וב ˘י˘ ל‰„ב˜ ב„רכיו וכיו"ב?

 '‰ ב„רכי  ˘‰„בי˜ו˙  מו„‚˘  ˘בז‰  וי"ל 
מˆו˙יו  ‰"ו‡˙  על  נוסף  ענין  ‰י‡  ז‰,  ˘בפסו˜ 

˙˘מרו" ˘נ‡מר לפנ"ז.

י‚רום  ענין  ‡יז‰  ˆ"ב,  ‰„בר  לכ‡ו'  „‰נ‰ 
ל„בי˜ו˙ ב‰˜ב"‰ עו„ יו˙ר מ‰„בי˜ו˙ ˘ע"י ˜יום 

מˆוו˙יו י˙'?

מˆ„  ר˜  ‰מˆוו˙  כ˘מ˜יים  בז‰:  ו‰בי‡ור 
מˆי‡ו˙  ‰ו‡  ˘‰מ˜יים  בז‰  מו„‚˘  ‰רי  ‰ˆיווי, 
מ˘‡"כ  ב‰˘י"˙.  ל‚מרי  „ב˜  ו‡ינו  לעˆמו, 
‰רי  ‰„ין,  מעי˜ר  ˘‡ינם  ‰פרטים  ‚ם  כ˘מ˜יים 
עˆמו  מח˘יב  ו‡ינו  ל‚מרי,  ב‰'  ˘„ב˜  מור‰  ז‰ 

למˆי‡ו˙.

ז‰, ‰יינו ‰„בי˜ו˙  ˘בפסו˜   '‰ ו‡לו ‰ם „רכי 
‰מˆוו˙  פרטי  ˜יום  על  י˙יר‰  ˘במעל‰  ב‰' 

‰מוכרחים.

ענינים  ר˜  ˘בפיר˘"י ‰בי‡  מכך  ומוכח ‰„בר 
ב‡„ם),  „ו‚מ˙ם  ‰י'  (ב‡ם  ‰„ין  מעי˜ר  ˘‡ינם 
כ"בי˜ור חולים" „‰˘י"˙ ‡ˆל ‡‡ע"‰, ‡ף ˘ו„‡י 
רבים מחבריו כבר ב˜רו‰ו, וע„"ז ב"˜בור˙ מ˙ים" 
„‡‰רן, ‡ף ˘ו„‡י ‰יו רבים יכולים ל‰˙עס˜ בז‰, 
ל˜יים  כביכול,   "'‰ ˘מ"„רכי  כך  על  מר‡‰  ˘כ"ז 

‚ם מ‰ ˘‡ינו מעי˜ר ‰„ין.

"מ˜ר‡  במ„ור  לעיל  (‰וב‡  ‰˘יח‰  בפנים  (ויעויין 

‡ני „ור˘") ‰‰כרח לז‰ ˘‰˜ב"‰ ˜ברו ל‡‰רן, וכן ˘‡ין 

‰מ„ובר ב˜בור˙ מ˘‰).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 53)

ר‡י' ו˘מיע‰
ר‡‰ ‡נכי נו˙ן לפניכם ‰יום
(י‡, כו)

י˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

„יין"  נע˘‰  ע„  "‡ין   (‡ כו,  (ר"‰  ב‚מ'  ‡י˙‡ 
זכו˙‡".  לי'  חזי  מˆו  ל‡  כו'  „חזיו‰ו  „"כיון 
 – מע„ים  ‰„בר   ˙‡ ˘ומעים  כ˘‰„יינים  מ˘‡"כ 
לי'  חזו   – ‡מ˙  ‡ומרים  ˘‰ע„ים  ל‰ם  ˘ברור  ‡ף 

זכו˙‡.

‡ˆל  ‰נר‡‰  ‰„בר  מ˙‡מ˙  ˘בר‡י'  ונמˆ‡ 
‰‡„ם ל‚מרי ע„ ˘‡"‡ ˘יופרך ‡ˆלו ‰„בר מכיון 

˘‰ו‡ עˆמו ר‡‰ ‡˙ ז‰.

˘ומעו  ‡ם  ‡פי'  „בר,  ˘ומע  כ˘‡„ם  מ˘‡"כ 
ל‰˙עורר  יכולים  ביו˙ר,  ומוסמך  נ‡מן  ממ˜ור 
מוחלט  ז‰  ו‡ין  ‰„בר,  ב‡מי˙ו˙  ספי˜ו˙  בלבו 

‡ˆלו כבר‡י'.

ו˜יום  ‰˙ור‰  ˘לימו„  ‰כ˙וב:  ˘מז‰יר  וז‰ו 
‡ˆל  ˆ"ל  ‰יום"  לפניכם  נו˙ן  ‡ני  "‡˘ר  ‰מˆוו˙ 
כ„בר  ר˜  י‰יו  ˘ל‡  "ר‡‰".  ˘ל  ב‡ופן  ‰‡„ם 
ˆריך  ז‰  ‡ל‡  ‰ו‡,  ˘כך  מ‡מין  ‡ו  ˘˘ומע 
רו‡‰  ˘‰ו‡  „בר  כמו  בו  ול‰˙‡ח„  ל‰˙‡מ˙ 
˘ייך  ול‡  ‰„בר,  ב‡מי˙יו˙  ל‚מרי  בטוח  ˘‰ו‡ 

˘י‰י' בז‰ ˘ינויים.

(ע"פ ‰˙ווע„ויו˙ ˙˘"נ ח"„ עמ' 173)

 

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

סבר‡  ‰י‰  „˙"ב,  ‚„ול  ‰כי  ו‰חורבן  ‰ירי„‰  ˘‡חרי  בזמן  ˘מ„ובר  כיון  ‡ל‡, 
‰ו‡  ˘‰"˜לל‰"  מ˘מע  ‰י‰  ˘‡ז  ‡ל‡  ‰נבי‡ים,  ע"י  ‚ם  „‰ו‡,  בכל  י˙נחמו  ˘י˘ר‡ל 
נעל‰  חס„  בו  י˘  ו‰חו˘ך  ˘עˆם ‰חורבן  מבינים  ו‡ינם  (ר"ל),  וענין ‡מי˙י  בפ"ע  ענין 

ביו˙ר ˘ב‡ מ‰˜ב"‰ בעˆמו.

‡בל כ‡˘ר י˘ר‡ל ‡ינם מ˜בלים ‡˙ „ברי ‰נבי‡ים, ועונים "עזבני ‰וי' ו‡„' ˘כחני", 
מר‡ים ‰ם ˘‡י"ז מספי˜ ל‰ם, כיון ˘‰ם יו„עים ˘‰"˜לל‰" ‡ינ‰ ‡ל‡ "חילופ‡", וכיון 
‰נחמו˙  ˘ל  ‰˘ור˘   ˙‡ י‚ל‰  בעˆמו  ˘‰˜ב"‰  י˘ר‡ל  רוˆים  ‰מכוסים  חס„ים  ˘‰ם 

ו‰חס„ים ‰ב‡ים ר˜ ממנו י˙'.

וב‡מ˙ עˆם ‰‰כר‰ ו‰י„יע‰ ‰זו מבי‡‰ ל‚ילוי, ו‰˜ב"‰ מסכים עם ‰טענ‰ ובעˆמו 
מנחם "‡נכי ‡נכי ‰ו‡ מנחמכם".

ב‚לוי  יר‡ו  ˘‡ז  ו‰˘לימ‰,  ‰‡מי˙י˙  ב‚‡ול‰  ב˘לימו˙  ז‰  כל  ונע˘‰  ˘זוכים  ע„ 
ובעיני ב˘ר ‡˙ ‰חס„ים ˘ל ‰˜ב"‰ בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰.
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