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בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˘מו˙, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ ל˜‰ל 
˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ‰˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙פ‚), 
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˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ל

‰ל˘ון ״כלל״ ס˙ם ובמ˜ום ˘‡מרו ‰ל˘ון ״כלל ‚„ול״, וטעמי ‰„ברים ב˘˜ל‡ וטרי‡ 
˘ל ‰‚מר‡ עפ״י ˘יט˙ ‰ר‡˘ונים ו‡חרונים.

‰יוˆ‡ים  ˘ונו˙  ב‰לכו˙  ‰‰ס˙עפו˙  פרטי  כל  על  ‰יטב  ‰סו‚י‡  ˘יו„ע  ל‡חר  ‰נ‰ 
כמ‰  ומ˙בונן  במח˘ב˙ו  חו˘ב  ‰ו‡  ‰נ‰  ב˘ב˙,  ‡מרו  ‚„ול  „כלל  ‰‰לכ‰  מנ˜ו„˙ 
˘י˘  ו‰ענ‚  ‰טעם  ‰ר‚˘˙  ‰ו‡  ‰‰˙עכבו˙  „ענין  ב‰,  ומ˙עכב  ב‰סו‚י‡  פעמים  וכמ‰ 

ב‰מו˘כל ‰‰ו‡.

וכמו ע„״מ במזון ‰‚וף כ˘‡וכל „בר מ‡כל ‰רי לב„ פעול˙ו ל‰˘ביע ‰נ‰ י˘נו מ‰ 
˘חיך ‡וכל יטעם ו‰ו‡ טעימ˙ ‰עריבו˙ ˘במ‡כל. וכן ‰ו‡ במזון ‰נפ˘ „‰בנ˙ ‰˘כל˙ 
עריבו˙  טעימ˙  ‰ו‡  ו‰‰˙עכבו˙  ל‰˘ביע,  ‰מזון  ‡כיל˙  ‰ו‡  ב‰  ו‰‰˙בוננו˙  ‰סו‚י‡ 

מ˙י˜ו˙ ‰מזון ‰רוחני.

פרטי  כל  עם  ו‡חרונים  בר‡˘ונים  ב˘ב˙"  ‡מרו  ‚„ול  „"כלל  ‰סו‚י‡  לומ„  וכ‡˘ר 
‰„ינים „‰לכו˙ ˘ב˙ כמ״˘ ‰ו„ כ״˜ רבינו ‰ז˜ן נ״ע בעל ‰˙ני‡ ו‰˘ו״ע (בסי„ור ˙פל‰) 
ו˘‚‚ו˙  מכ˘ולו˙  ל‰רים  ו‰ערו˙  ‡ז‰רו˙   ˙ˆ˜ ו‰ן  ל˘ב˙‡,  רב˙י  "‰לכ˙‡  וזל‰״˜: 
וס˜יל‰  כר˙  ‡יסור  ב‰ן  י˘  ‰ר‡˘ונים  מ‚„ולי  ‰רב‰  „ע˙  ולפי  ומˆויו˙,  ‰˘כיחו˙ 
ב‰˙בוננו˙  ‰טוב  ‰לימו„  ע״י  ‰נ‰  עכל‰״˜.  יכפר",   '‰ ב˘ו‚‚,  חט‡˙  וחיוב  במזי„, 
בלבבו ‰יטב ‰יר‡‰ ‚„ול‰  ונח˜˜  ו˘כלו,  במוחו  נ˜לט ‰ענין ‰יטב  בסו‚י‡  ו‰˙עכבו˙ 

ביר‡˙ ˘מים פן ח״ו יכ˘ל ב‡ח„ ‰פרטים מפרטי ‰„ינים ב˘ו‚‚.

וז‰ו פעול˙ם ˘ל ‰‰˙בוננו˙ ו‰‰˙עכבו˙ „‰‰˙בוננו˙ פעול˙‰ ˘נ˜לט ‰ענין ‰יטב 
בעו„  ממנ‰  ו‰מס˙עף  ו„יני'  פרטי ‰לכו˙י'  כל  עם  כול‰  ויו„ע ‡˙ ‰סו‚י‡  ˘כלו  במוח 

‰לכו˙, ופעול˙ ‰‰˙עכבו˙ ‰ו‡ ˘נח˜˜ בלבו ל‰יו˙ יר‡ וחר„ פן יכ˘ל ח״ו.

נו˙ן טעם וחיו˙ פנימי ב˙ור‰ ומˆוו˙
וב„ו‚מ‡ כזו יובן כ‡˘ר לומ„ ‡יז‰ ענין בחסי„ו˙, כמו בענין ‰˘‚ח‰ פרטי˙ ˘‰ו‡ 
חיו˙  ז‰ו  ‰נ‰  עˆמ‰  פרטי˙  ו‰‰˘‚ח‰  ‰נבר‡ים  „כל  ופרט  פרט  כל  על  מ˘‚יח  י˙' 
„ז‰ו  ˘בז‰,  ו‰‰סבר  ‰˘כל  בבי‡ורי  ב‡ריכו˙  ענין  ‡יז‰  לומ„  כ‡˘ר  ומ‰ו˙ו.  ‰נבר‡ 
„˙פיל‰  ‰מלו˙  פירו˘  ˙וכן  לי„יע˙  ‰נו‚עים  ‰ענינים  ‡ח„  ‰ו‡  פרטי˙,  ‰˘‚ח‰  ענין 
בטוב,  ‰ענין  ומבין  וב˘יר˙ם,  בˆרכי‰ם  ‰נבר‡ים  בטבעי  ˘מ„בר  „זמר‰  בפסו˜י 
מ˙י˜ו˙ ‰מו˘כל ‰‰ו‡, ‰נ‰ ‡ז  עריבו˙  בנעימו˙  ומ˙עכב  ב‰עמ˜˙ ‰„ע˙  בו  ומ˙בונן 
ונו˙ן  ור‚ילו˙ו,  טבעו  ל˘נו˙  ‚ורם  ז‰  ו‰ר‚˘  בלבבו,  ונר‚˘  במוחו  ‰יטב  ‰ענין  נ˜לט 

טעם וחיו˙ פנימי בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆו˙.

לח˘וב  ול‰˘˙„ל  כ‡מור,  מסו„ר  בס„ר  לימו„ ‰חסי„ו˙  ע״י  לז‰ ‰ו‡  ל‰‚יע  ובכ„י 
ב‰ענינים ‰יטב ˜ו„ם ‰˙פל‰ ו‚ם ב‡מˆע ‰˙פל‰ בזמנים י„ועים כמו ב˘ב˙ (ולפעמים 

‚ם בחול) ל‰‡ריך ב˙פל‰, ע„ ‡˘ר י˙עורר לבבו ב˜ירוב לעניני ‡ל˜ו˙. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ˘עט)



כט

דרכי החסידותדרכי החסידות

‰˙בוננו˙ ו‰˙עכבו˙ בלימו„ ‰חסי„ו˙ 
„ענין  ב‰,  ומ˙עכב  ב‰סו‚י‡  פעמים  וכמ‰  כמ‰  ומ˙בונן  במח˘ב˙ו  חו˘ב  ‰ו‡   

‰‰˙עכבו˙ ‰ו‡ ‰ר‚˘˙ ‰טעם ו‰ענ‚ ˘י˘ ב‰מו˘כל ‰‰ו‡

◇ ◇ ◇

‰˙בוננו˙ ו‰˙עכבו˙
במענ‰ על מכ˙בו ‰מב˘ר מ‰חלט˙ם ‰טוב‰ ללמו„ בכל יום בˆו˙‡ מ‡מרי חסי„ו˙ 

נ‰ני˙י במ‡„.

ו˙חל˙  ˘ב˙ור‰,  ב‚לי‡  סו‚י‡  כלימו„  מסו„ר  לימו„  ל‰יו˙  ˆריך  ‰חסי„ו˙  לימו„ 
‡ח„  פר˜  ˘לומ„ים  ו‡חר  למ˙חילים  ‚ם  מובנים  ˘‰ם  ‰מ‡מרים  ללמו„  ˆריכים  ‰כל 
ˆריכים לחזור עליו פעם ו˘˙ים ˘י‰י' ב˜י בו, ו‡חר ˘לומ„ים כל ‰מ‡מר ˆריכים לחזור 

עליו ‡יז‰ פעמים ‡˘ר ‰˘כל˙ ‰ענין ˘ל ‰מ‡מר י‰י' נ˜לט ‰יטב במוחו.

˘˙ים  פעם  בו  י˙בונן  ˘למ„  ‰ענין  ב‡ו˙ו  ‡˘ר  ‰ו‡  ‰חסי„ו˙  בלימו„  ‚„ול  עי˜ר 
ו˘ל˘ וי˙עכב בו ‡יז‰ מ˘ך זמן ע„ ‡˘ר ‰ענין ‰‰ו‡ נ˜לט ‰יטב במוחו ונר‚˘ בלבבו 

.("ıער ˘כל בערו‰י‚ט „י ˜ָ‡ּפ, ‡ון רייסט „י ‰ַ‡ר„")

ל‰˘כל˙  מוכרחים  ˘ני‰ם  מז‰,  ז‰  חלו˜ים  ענינים  ˘ני  ‰ם  ו‰˙עכבו˙  ‰˙בוננו˙ 
ל˘ע‰,  ב‰  עוס˜  ˘‰ו‡  ב‰בנ˙ ‰‰˘כל‰  ˙ועל˙ ‚„ול‰  מבי‡ים  ו˘ני‰ם  ול‰בינו,  ˘כל 

ו˙ועל˙ כללי מ‰ ˘עי״ז מ˙רחבים חו˘י ˘כלו ומ˙פ˙חים כ˘רונו˙יו.

פעול˙ ‰‰˙בוננו˙
ב˘ב˙",  כמו "כלל ‚„ול ‡מרו  ˘ב˙ור‰  ב‚לי‡  סו‚י‡  ועל „רך „ו‚מ‡, ‰לומ„ ‡יז‰ 
ולומ„ סו‚י‡ זו עם פר˘״י ו˙וס' ויו„ע ‰סו‚י‡ ‰יטב בכל פרטי ‰ענינים במ˜ום ˘‡מרו 

˘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˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰
מער˙ ‰מכפל‰, מ‰ו„ו וע„ כו˘ ומלך ח„˘

בי‡ור ל˘יט˙יי‰ו „רב ו˘מו‡ל „ח„ סובר ˘י˘ לב‡ר לפי פירו˘ ‰˙יבו˙ וח„ סובר ˘י˘ לב‡ר 
וע„  ו"מ‰ו„ו  בימי ‡מרפל"  "וי‰י  "מער˙ ‰מכפל‰",  ח„˘",  מלך  ב"וי˜ם   – ˙וכן ‰ענין  לפי 

כו˘"

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

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
"‡ני ‡˙ נפ˘י ‰ˆל˙י" – טענ˙ פרע‰ מלך מˆרים!

'‡ני ‡˙  ˘יט˙  ˘ליל˙   – בעבו„˙ ‰‡„ם  לסבלו˙יכם"  ו‡‰רן "לכו  למ˘‰  פרע‰  טענ˙  מב‡ר 
נפ˘י ‰ˆל˙י'

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

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‚
‚„ר ‚ירו˙ י˘ר‡ל וכניס˙ם ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰ ביˆי‡˙ מˆרים

יפלפל במ˘מעו˙ סו‚יי˙ ‰˘"ס יבמו˙ „נע˘ו ב‚„ר ‚רים בע˙ ‰יˆי‡‰ ממˆרים / יב‡ר מ‰ו˙ 
‰חי„ו˘ ˘נע˘‰ בי˘ר‡ל ביˆי‡˙ מˆרים ע"פ ל˘ון ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' ע"ז, וב‰מ˘ך לז‰ יב‡ר 

‚„ר ‡יסור ל˘ון ‰רע ו‰טעם ˘‡מרו חז"ל „‰וי עיכוב יו˙ר מ˘‡ר „ברים ל‚‡ול˙ מˆרים 

(ע"פ לי˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ ˘יח‰ ב לפר˘˙נו, חכ"‡ ˘יח‰ ב לפר˘˙ ב‡. חי"ח ˘יח‰ ‚ לפר˘˙ ב‰עלו˙ך (‰ער‰ 26). 
חל"‚ ˘יח‰ ב לח‚ ‰˘בועו˙. ח"ט ˘יח‰ ‡ לפר˘˙ ˘ופטים)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
˘י„וכים – מ‰ עי˜ר ומ‰ טפל

˘‰מ„ובר  לˆפו˙  ‡פ˘ר  ו‰‡ם  ל‰ס˙כל,  ח˘וב  מ‰  על  ˘י„וכין,  עניני  ‡ו„ו˙  ˜ו„˘  מכ˙בי 
י˘˙נ‰ במ˘ך ‰זמן

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
‰˙בוננו˙ ו‰˙עכבו˙ בלימו„ ‰חסי„ו˙ 

‰ו‡ חו˘ב במח˘ב˙ו ומ˙בונן כמ‰ וכמ‰ פעמים ב‰סו‚י‡ ומ˙עכב ב‰, „ענין ‰‰˙עכבו˙ ‰ו‡ 
‰ר‚˘˙ ‰טעם ו‰ענ‚ ˘י˘ ב‰מו˘כל ‰‰ו‡



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

מער˙ ‰מכפל‰, מ‰ו„ו 
וע„ כו˘ ומלך ח„˘

וח„  ‰˙יבו˙  פירו˘  לפי  לב‡ר  ˘י˘  סובר  „ח„  ו˘מו‡ל  „רב  ל˘יט˙יי‰ו  בי‡ור 
"וי‰י  ‰מכפל‰",  "מער˙  ח„˘",  מלך  ב"וי˜ם   – ‰ענין  ˙וכן  לפי  לב‡ר  ˘י˘  סובר 

בימי ‡מרפל" ו"מ‰ו„ו וע„ כו˘"

ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰ מספר ‰כ˙וב - "וי˜ם מלך ח„˘ על מˆרים ‡˘ר ל‡ י„ע ‡˙ יוסף" 
(‡, ח), ובפירו˘ ר˘"י מבי‡ ˘נחל˜ו ‡מור‡ים בפירו˘ כ˙וב ז‰: 

"וי˜ם מלך ח„˘ - רב ו˘מו‡ל: ח„ ‡מר - ח„˘ ממ˘; וח„ ‡מר - ˘נ˙ח„˘ו ‚זירו˙יו". 

לעו„  ב‰מ˘ך  זו  מחלו˜˙  ‰וב‡‰  ו˘ם   .(‡ (נ‚,  עירובין  במס'   – זו  מחלו˜˙  ומ˜ור 
מחלו˜ו˙ ˘ל רב ו˘מו‡ל בפירו˘ ‰כ˙ובים – בספר בר‡˘י˙: 

ז‰  ב˙ים  ˘ני   – ח„ ‡מר  ו˘מו‡ל.  ט): "רב  כ‚,  ˘ר‰  (חיי  ‡) "מער˙ ‰מכפל‰" 
ז‰'  על ‚ב  'ז‰  למ‡ן „‡מר  ב˘למ‡  על ‚ביו.  ועליי'  בי˙  וח„ ‡מר –  מז‰,  לפנים 
'מכפל‰'?  מ‡י   – מז‰'  לפנים  ז‰  ב˙ים  '˘ני  למ‡ן „‡מר  'מכפל‰', ‡ל‡  – ‰יינו 

˘כפול‰ בזו‚ו˙". 

ב) "וי‰י בימי ‡מרפל" (לך י„, ‡): "רב ו˘מו‡ל. ח„ ‡מר – 'נמרו„' ˘מו, ולמ‰ נ˜ר‡ 
˘מו '‡מרפל'? ˘‡מר ו‰פיל ל‡בר‰ם ‡בינו ב˙וך כב˘ן ‰‡˘; וח„ ‡מר – '‡מרפל' 

˘מו, ולמ‰ נ˜ר‡ ˘מו 'נמרו„'? ˘‰מרי„ ‡˙ כל ‰עולם כולו עליו במלכו˙ו". 

נחל˜ו  ו˘מו‡ל  ורב   – מ˘ו˙פ˙  נ˜ו„‰  ‡לו  מחלו˜ו˙  ˘ב˘לו˘˙  לומר,  וי˘ 
"ל˘יט˙י'": 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

כ˘‰נ‰‚˙ ‰מ„ובר טוב ב‰וו‰ ‡בל ‰עבר מוטל בספ˜
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡˘ר ‰ˆיעו נכב„ו˙ לפב"פ וכבר ˜רוב ‰„בר לפועל, 
‡ל‡ ˘בינ˙ים ב‡ מי ˘‰ו‡ ו‰טיל ספ˜ ב‰נו‚ע ל‰נ‰‚˙ ‰מ„ובר˙ בעבר, ‡ף ˘ב‰נו‚ע 
כ„˙  ול‰˙נ‰‚  ומˆו˙  ˙ור‰  ל˘ומר  „ו˜‡  ל‰נ˘‡  ˘רˆונ‰  בפירו˘  ‡מר‰  ‰נ‰  ל‰‰וו‰ 

מ˘‰ וי˘ר‡ל וכו'. 

˘ע"פ  ומובן  יˆ‡  ל‡  ספ˜  מי„י  בכלל  ל‰עבר ‰רי  ובנו‚ע  בטוב,  ˘‰‰וו‰  כיון  ו‰נ‰   
‡ין  ל„ע˙י  ולכן  מועל˙,  ˘˙˘וב‰  ובפרט  מ‰ימנ‡,  זו  ע„ו˙  ‡ם  ‚„ול  עיון  ˆריך  ˘ו"ע 

ל‰ם לח˘ו˘, ו‰˘י"˙ יˆליח ‰˘˙„לו˙ם ˘˙‰י' לטוב וב˘ע‰ טוב‰. 

(˘ם חי"ב ‡‚ר˙ „'ר)



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

עי˜ר וטפל „טפל – ‰עי˜ר עי˜ר
...י˘ ל‰כיר ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ כמו ˘‰י‡, ˘‡ין ˘לימו˙ בעולם, ולכן ‡ין לחפ˘ ולחטט 
˘‚ם ‰מחפ˘  בח˘בון  ב‰בי‡  ובפרט  ב‰יכירו˙,  עמ‰ם  ˘ב‡ים  ˘ל ‡לו  חסרונו˙  ‡חרי 

‡ינו ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙.

טובו˙, ‰נ‰‚‰  (מ„ו˙  ל‰עי˜ר  לב  ומ˘ימים  י˘ר‡ל  בני  על  יפ‰  בעין  וכ˘מס˙כלים 
ב„רך ‰י˘ר‰ ‰י‡ „רך ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ וכו') ‡זי ב„רך ממיל‡ רו‡ים ‡יך ˘‰טפל „טפל 
‡ין ˆריך ל˙פוס מ˜ום יו˙ר מערכו וכ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ב˘לימו˙ ‰רי ז‰ מכריע ל‡מיר˙ ‰ן. 
(˘ם חי"ט ‡‚ר˙ ז'ˆ‡) 

... ו‰נ‰ מובן ‡˘ר ב˘י„וכים ˆ"ל ‰סכמ‰ ‰מל‡‰ ורˆון ‰טוב ˘ל ˘ני ‰מ˘˙„כים, 
‰ענינים  על  ל„˜„˜  י˘  זו  ב˙˜ופ˙נו  ‡˘ר  ˙חי'  לב˙ו  לב‡ר  י˘  ‚יס‡  מ‡י„ך  ‡בל 
ל‰וסיף  ‡ין  ולכן  ‰‡„ם,  כל  ז‰  ‡˘ר  ומˆו˙,  ˙ור‰  ˘מים  יר‡˙  ‡ומר˙  ז‡˙  ‰עי˜רים, 
ועי˜ר  ו‰‡,  למˆו‡ ‰‡  י˘  ˙מי„  ˘ל‡  כיון  כך,  כל  נו‚עים  ˘‡ין  בענינים  ז‰  על  ˙נ‡ים 

וטפל „טפל מובן ˘‰עי˜ר עי˜ר. 
(˘ם חט"ו ‡‚ר˙ ‰'˙˜ל‰) 

˘י„וך וח˙ונ‰ ‡ין ז‰ ענין ˘מטר˙ו – חינוך
˘נ˙˜רבו  ˙˜ופ‰  ו‰י˙‰  ‡ברך,  ‰כיר‰  זמן  מ˘ך  ‡˘ר  כו˙ב˙  מ...  למכ˙ב‰  במענ‰ 
זל"ז, ‡בל מונע ל‰˙˜רב יו˙ר מ‰ ˘‰‡ברך ‡ינו „˙י, וז‰ ‰בי‡ ‚ם כן ל‰פס˜ ב‰פ‚י˘ו˙ 

˘ביני‰ם, ‡ל‡ ˘בסוף ‰˜יı כ˙ב ל‰ וכו', 

 ו‰נ‰ בכלל ˘י„וך וח˙ונ‰ ‡ין ז‰ ענין ˘מטר˙ו - חינוך, ‡˘ר ‡ף ˘פ˘וט ˘כ˘˘ני 
˘ל‡  ‡פ˘ר  ו‡י  חבירו,  על  ‰‡ח„  י˘פיע  ˘ל‡  ‡פ˘ר  ‡י  ומ˙ח˙נים  מ˙˜רבים  ‡נ˘ים 
ירˆ‰ ˘חבירו י˙‡ים לו ל‰˘˜פ˙ עולמו, ‡בל ז‰ ‰ו‡ ענין ב‰נו‚ע לפרטים ול‰˙‡מ‰, 
‡בל ל‡ ל˘ינוי מן ‰˜ˆ‰ ‡ל ‰˜ˆ‰ ˘ל ‰˘˜פ˙ ‰עולם, ‰נ‰‚‰ בחיי ‰יום יומים וכיו"ב. 

„˙יו˙ו ‡ינו יˆיב ‡ם עו˘‰ ז‰ ר˜ ב˘ביל ני˘ו‡ין
מ‰ ˘מוסיף עו„ בנ„ון ˘ל‰ ‰ו‡, ˘בפירו˘ ‡ומר ˘ר˜ ל‡חרי ˘י˙ח˙ן עמ‰, ילמו„ 
ב‰נו‚ע ל„˙ וי‰י' „˙י, במלו˙ ‡חרו˙, ˘מלכ˙חל‰ מו„יע ˘‡ין עו˘‰ ז‰ ‡ל‡ ב˘ביל‰ 

(˘מז‰ מובן יˆיבו˙ ו˙˜יפו˙ ‰„˙, כ˘ר˜ ‰‡מור מבי‡ ל‰יו˙ „˙י).

ועו„ ˘כיון ˘„˙ י˘ר‡ל „ור˘˙ כמ‰ פעולו˙ וסיי‚ים יום יום, ‡י ‡פ˘ר ˘לפעמים ‰כי 
מ‰ם,  נוח‰  ˘‡ין „ע˙ו  ענינים  ועו˘‰  ב˘ביל‰  ˘מבי‡ ‰ו‡ ˜רבן  ברעיונו,  יעל‰  ˙˜ופו˙ 
‡ו ˘מפריעים לו, ורעיון כז‰ נו˙ן מ˜ום ל˙וˆ‡ו˙ בל˙י רˆויו˙ כלל ב‰יחסים ˘ביני‰ם... 
 (˘ם חי"ח ‡‚ר˙ ו'˙˘נ)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‰˙יב‰  ‰מלו˙", ‰בנ˙  לעי˜ר ‡˙ "פירו˘  ˙ופס  מחלו˜˙, "ח„ ‡מר",  בכל  ‰ר‡˘ון 
˘לפנינו בכ˙וב, ‚ם ‡ם לפ"ז נˆטרך ל„חו˜ ב˙וכן ‰ענין; 

‡ין  ‡ם  ‡ף  ‰ענין,  ˙וכן  לפי  לפר˘  מכריע  ‡מר",  "וח„  מחלו˜˙,  בכל  ‰˘ני  ‡ולם 
‰פירו˘ מ˙יי˘ב יפ‰ ב‰˙יב‰ עˆמ‰. וכ„ל˜מן בפרטיו˙ - לפי ס„ר ‰כ˙ובים. 

ב. ‰מחלו˜˙ בענין "‡מרפל" ו"נמרו„": 

 – נמרו„  מזכיר ‡˙  ‰„ברים  וב˙וך  ל˘מו˙י‰ם,  נח  בני  מונ‰ ‰כ˙וב ‡˙  נח  בפר˘˙ 
כן  על   ,'‰ לפני  ‚בור ˆי„  ב‡רı. ‰ו‡ ‰י'  ‚בור  ל‰יו˙  נמרו„, ‰ו‡ ‰חל  יל„ ‡˙  "וכו˘ 
 ıב‡ר וכלנ‰,  ו‡כ„  ו‡רך  בבל,  ממלכ˙ו  ר‡˘י˙  ו˙‰י   .'‰ לפני  ‚בור ˆי„  כנמרו„  י‡מר 

˘נער" (י, ח-י). 

ובכן, נזכר כ‡ן ˘"נמרו„" בן כו˘ ‰י' מלך ב‡רı ˘נער; ‡מנם בפר˘˙ לך לך (י„, ‡),
˘נער".  מלך  ‡מרפל  בימי  "וי‰י  ˘ם:  מ˙חיל  ו‰כ˙וב  ‰מלכים,  מלחמ˙  על  מסופר 
‰ו‡  ˘"נמרו„"  נ‡מר  נח  בפ'   – ˘ם)  לך  פ'  ו‚ו"‡  ר‡"ם  (ור‡‰  ‰ס˙יר‰  מ˙עורר˙  ומע˙‰ 

˘מלך ב˘נער, ו‡ילו בפ' לך נזכר "‡מרפל" ב˙ור מלך ˘נער!

ובז‰ נחל˜ו רב ו˘מו‡ל – כל ‡ח„ מיי˘ב ‰ס˙יר‰ לפי ˘יט˙ו: 

לר‡˘ונ‰ –  מספר  וכ˘‰כ˙וב  כמ˘מען,  ‰˙יבו˙  ללמו„  י˘  כל  ˘ר‡˘י˙  "ח„ ‡מר" 
בפ' נח - "וכו˘ יל„ ‡˙ נמרו„", ‰רי ‰כוונ‰ בז‰ ‰י‡ ל‰ו„יע ˘מו ‰עˆמי ˘ל בנו ˘ל 
כו˘, ו‡ין ל‰עמיס כ‡ן טעם מיוח„ (כ˘ם ˘ל‡ ני˙ן טעם מיוח„ ל˘מו ˘ל "כו˘" ‡ביו, 

ול˘‡ר ‰˘מו˙ ˘נזכרו בבני נח).

 - ˘נער"  "מלך  ˘נזכר  ‰˘ני'  לפעם  כ˘מ‚יעים  ‡מנם  ˘מו";  "נמרו„  ˘‡ומר:  וז‰ו 
˘˘ם  לפר˘  וב‰כרח  בריר‰  לנו  ‡ין  ‡זי  "‡מרפל",  ‰ו‡  ˘˘מו  רו‡ים  ו˘ם   - לך  בפ' 
ז‰ ‰˘ני ‰ו‡ ˘ם נוסף, ˘ם ‰˙ו‡ר ˘ני˙ן לנמרו„ מ˘ום "˘‡מר ו‰פיל ל‡בר‰ם ‡בינו 

ב˙וך כב˘ן ‰‡˘".  

‡ולם "וח„ ‡מר" לומ„ ב„יו˜ ל‰יפך – ˘˘מו ‰עˆמי ‰י' "‡מרפל", כמו ˘כ˙וב בפ' 
לך, ו‰˘ם "נמרו„" ‰ו‡ ‰˘ם ‰נוסף ˘ני˙ן לו מ˘ום ˘‰מרי„ ‡˙ ‰עולם כולו – מ˘ום 

˘„ו˜‡ כך מ˙יי˘ב יפ‰ ˙וכן ‰ענין:

מע˘יו,  על  מי„  ומספר  ממ˘יך  ‰ו‡   – נח  בפ'   – "נמרו„"   ˙‡ מזכיר  ‰כ˙וב  כ‡˘ר 
כ‡˘ר  ‡ולם   ;"'‰ לפני  ˆי„  ‚בור  כנמרו„  י‡מר  כן  על   ,'‰ לפני  ˆי„  "‚בור  ‰י'  ˘‰ו‡ 
ל‰זכיר ‡יז‰  מבלי  ס˙מי,  ב‡ופן  מזכירו  – ‰ו‡  לך  בפ'   – "‡מרפל"  מזכיר ‡˙  ‰כ˙וב 

ענין מיוח„ במע˘יו. 

ולכן, מס˙בר יו˙ר ˘‰˘ם "‡מרפל" ‰ו‡ ‰˘ם ‰עˆמי ˘לו ˘‡ינו „ור˘ טעם מיוח„, 
ו„ו˜‡ ‰˘ם "נמרו„" ‰ו‡ ‰˘ם ˘נוסף לו כ˙וˆ‡‰ ממע˘יו – כפי ˘מובן מ‰˙וכן ‰כללי 

˘ל ‰מ˘ך ‰כ˙ובים. 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‚. ‰מחלו˜˙ בענין "מער˙ ‰מכפל‰": 

˘‰י‡  „‰יינו  מפר˘  ולכן  ‰מכפל‰",  "מער˙  ‰˙יבו˙  פירו˘   ˙‡ מ„‚י˘  ‡מר"  "ח„ 
"כפול‰ בזו‚ו˙" - כלומר: ‡בר‰ם ‡בינו בי˜˘ מער‰ זו מ˘ום "˘‰י˙‰ ‰מער‰ ב‡ופן ז‰ 
מחזי˜ ברחב‰ ל˜בור ˘ם ‡רבע זו‚ו˙" (ל˘ון ‰‚ור ‡רי' חיי ˘ר‰ ˘ם), ו‰„בר מ˙יי˘ב ‰יטב 
בל˘ון "מכפל‰" ˘מ„‚י˘ ‡˙ ‰יו˙ ‰מער‰ עˆמ‰ "כפול‰" ומ˙‡ימ‰ ל˜בור˙ "זו‚ו˙"; 

ומטעם ז‰ ל‡ רˆ‰ לפר˘ ˘‰מער‰ ‰י˙‰ כפול‰ במ˘מעו˙ ˘ל "בי˙ ועלי' על ‚ביו", 
˘ייכו˙  ו‡ין  ‡חר,  ב‚וב‰  מ‰ן  ‡ח˙  ˘כל  נפר„ו˙,  מערו˙  ב˘˙י  מ„ובר  ‰רי  לפ"ז  כי 

מ‰ו˙י˙ ביני‰ן. 

[ול‰וסיף, ˘‡ם מ„ובר בבי˙ ‰עומ„ מעל ‰˜ר˜ע וי˘ בו ˘˙י ˜ומו˙, ‰רי ˜יום ‰עלי' 
ב˙וך ‰˜ר˜ע,  מערו˙ ‰נמˆ‡ו˙  על  כ˘מ„ובר  מ˘‡"כ  ˘ל ‰בי˙ ‰˙ח˙ון;  ב˜יומו  ˙לוי 

‰רי ‰מער‰ ‰עליונ‰ י˘ ל‰ ˜יום מˆ„ עˆמ‰]. 

כי  לפר˘  מע„יף  ‰כ˙ובים,  ו˙וכן  ‰מ˘ך  לפי  ˘מכריע  ל˘יט˙ו  ‡מר"  "וח„  ‡מנם 
‰מער‰ ‰י˙‰ "בי˙ ועלי' על ‚ביו" – ול‡ ניח‡ לי' ב‰פירו˘ ˘"כפול‰ בזו‚ו˙": 

מ˙י  ל˜בור  נפ˘כם   ˙‡ י˘  "‡ם   - ו˙חנונים  ב˜˘‰  ˘ל  בנוסח  נ‡מרו  ‡בר‰ם  „ברי 
מלפני, ˘מעוני ופ‚עו לי בעפרון בן ˆוחר וי˙ן לי ‡˙ מער˙ ‰מכפל‰ ‡˘ר לו". כלומר: 
למˆו‡  בע˙ ˆר˙ו  בי„ו  ˘יסייעו  ומב˜˘  ˘ר‰,  פטיר˙ ‡˘˙ו  על  מˆטער  עומ„  ‡בר‰ם 

ל‰ ˜בר מ˙‡ים; 

‰מכפל‰"  ב"מער˙  ˘רˆונו „ו˜‡  ו"ל‰˙ע˜˘"  ל„רו˘  כז‰  במˆב  מ˙‡ים  ובכן, ‡יך 
‰מכיל‰ ˘מונ‰ ˜ברים (‡רבע זו‚ו˙)?!...

ל‰מער‰,  סימן  ˘"‰מכפל‰" ‡ינו ‡ל‡   – זו  ל˘יט‰   – לומר  ב‰כרח  ז‰,  ומכח ˜ו˘י 
˘‰י' ב‰ ענין ‰כפל: "בי˙ ועלי' על ‚ביו", ו˙ו ל‡. 

ח„˘".  מלך  "וי˜ם  בפירו˘ ‰כ˙וב   – בפר˘˙נו  ‚ם ‰מחלו˜˙  לב‡ר  י˘  ומע˙‰   .„  
וב‰˜„ים:

לכ‡ור‰, כל ‰סיפור ‡ו„ו˙ "וי˜ם מלך ח„˘ על מˆרים" – מיו˙ר; „מכיון ˘‰מטר‰ 
מי„  ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י'  י˘ר‡ל,  על  מˆרים  מלך  ˘ל  ‰‚זירו˙  ‡ו„ו˙  לספר  ‰י‡  בכ˙וב 
ולמ‡י   – ו‚ו'"  לו  נ˙חכמ‰  ממנו ‰ב‰  ועˆום  רב  י˘ר‡ל  בני  עם  עמו ‰נ‰  ב"וי‡מר ‡ל 

נפ˜"מ ‡ם ‰י' ז‰ "מלך ח„˘" ‡ם ל‡ו?

מלך  ˘ל  ‰‚זיר‰  על  לספר  מי„  מ˙חיל  ‰כ˙וב  ‰י'  ˘ב‡ם  בפ˘טו˙,  ‰בי‡ור  ‡ך 
בני  י˘ר‡ל,  עם  על  ‚זירו˙  י‚זור  ˘פרע‰  י˙כן  כיˆ„  מ˙עורר˙ ‰˙מי‰‰:  מˆרים, ‰י˙‰ 
ולכן   – מˆרים?!   ıר‡ כל  ועם  עמו  ‚מל  ˘יוסף  ‰טובו˙  כל  ל‡חר  יוסף,  ˘ל  מ˘פח˙ו 
˙˙יי˘ב  ז‰  ˘לפי  יוסף",  י„ע ‡˙  ל‡  מˆרים ‡˘ר  על  ח„˘  מלך  ומספר: "וי˜ם  מ˜„ים 

‰˙מי‰‰ ‰‡מור‰. 

כו

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

˘י„וכים – מ‰ עי˜ר ומ‰ טפל
לˆפו˙  ‡פ˘ר  ו‰‡ם  ל‰ס˙כל,  ח˘וב  מ‰  על  ˘י„וכין,  עניני  ‡ו„ו˙  ˜ו„˘  מכ˙בי 

˘‰מ„ובר י˘˙נ‰ במ˘ך ‰זמן

‡˘‰ יר‡˙ ‰' ‰י‡ ˙˙‰לל
במענ‰ למכ˙בו בנו‚ע ל˘י„וך – 

˘˙נ‡י ‰ר‡˘ון  ז‡˙ ‡ומר˙,  ˙˙‰לל.  יר‡˙ ‰' ‰י‡  מל‡ „יבר ‰כ˙וב: ‡˘‰  מ˜ר‡   
בז‰ ו‰ע˜רי ˆ"ל ˘‰מ„ובר˙ ˘ומר˙ ˙ומ"ˆ בחיי ‰יום יום, יר"˘ וכו'. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‰ ‡‚ר˙ ט'˙מז)

י˙בונן ר˜ ב‰עי˜ר ולכל ‰יו˙ר ב‰טפל „עי˜ר
במענ‰ על מכ˙בו . . בו כו˙ב ‡˘ר ז‰ מזמן ˘נמˆ‡ ב‡‰"˜ ˙"ו ונס˙„ר ‚ם בפרנס‰; 
‡בל לע˙ ע˙‰ ל‡ על‰ בי„ו למˆו‡ ‡˙ זיוו‚ו ‰מ˙‡ים, ‡ף ˘כבר ‡רבע ˘נים ˘נמˆ‡ 

ב‡‰"˜ ˙"ו ולמרו˙ מ‡מˆיו ‰כבירים. 

מ˘˙„לים  ˘ב‡מ˙  ‡ף  ‰מ˙‡ים  ˘י„וך  מˆי‡ו˙  ל‡י  ‰סיב‰  „רוב‡,  ברוב‡  ו‰נ‰   
מע˘‰ ‡˘ר ‡ין  בע˙  ו˘וכחים  ב‰מ„ובר˙  על ‰טפל „טפל  ˘מ„˜„˜ים  מפני  בז‰, ‰ו‡ 
„י„י'  בנ„ון  ‚ם  ו˜רוב ‰„בר ‡˘ר  ז‰,  בכלל  ו‰מ„ובר˙  ו‚ם ‰מ„ובר  בברי‡‰,  ˘לימו˙ 
זו‰י ‰סיב‰, ולכן ‡ם י˙בונן ר˜ ב‰עי˜ר ולכל ‰יו˙ר ב‰טפל „עי˜ר ‡בל ל‡ על ענינים 

˘‡ינם נו‚עים כלל וכלל, ימˆי‡ לו בור‡ עולם ומנ‰י‚ו זיוו‚ו ‰מ˙‡ים.

 (˘ם חי"„ ‡‚ר˙ „'˙˙ˆ‰) 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

בכם  חו˘˜ני  לי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰  ל‰ם  "‡מר 
‚„ול‰  לכם  מ˘פיע  ˘‡ני  ב˘ע‰  ˘‡פילו 
‡˙ם ממעטין עˆמכם לפני כו' (וכן ‰וב‡ ‚ם 
‡ינן  כוכבים  עוב„י  ‡בל  ˘ם)  ו‡˙חנן  בר˘"י 

כן כו'", ‰יינו ˘י˘ר‡ל ‰ם בביטול ו‰יפך 
ע„  לזול˙ו,  מ˜ום  נו˙ן  כ"‡  ולכן  ‰י˘ו˙, 
˙ומ˙˜  [ועפ"ז  ו‰˙כללו˙  ב‡ח„ו˙  ˘‰ם 
"כל  ˘ם  בערכין  ‰„יעו˙  ב'  בין  ‰˘ייכו˙ 
‡ני  ‡ין  ‰˜ב"‰  ‡מר  ‰רע  ל˘ון  ‰מספר 
ו‰ו‡ יכולין ל„ור בעולם כו' ו‡יכ‡ „מ˙ני 
מ‡ו˙ו ‰טעם  ‚סי ‰רוח", „˘ני‰ם  על  ל‰ 
˘‰בי‡   (‰  ,‡˜ (˙‰לים  ב‰כ˙וב  (וכמו„‚˘ 
מ"„ ‰‡' "‚ב‰ עינים ורחב לבב ‚ו'"). ‡ל‡ 
 – ‰‡„ם  ופעול˙  מע˘‰  ח˘יב   '‡‰ „מ"„ 
ל‰"ר; ו"‡יכ‡ „מ˙ני" ח˘יב עי˜ר ‰סיב‰ 

– "‚סו˙ ‰רוח"].

בו  ˘י˘  מי  ˘‚ם  בחו˘,  נר‡‰  ו‰נ‰ 
˙ו˜ף ‰י˘ו˙ ו‰‚‡ו‰, ‰רי כ˘נמˆ‡ במˆב 
פרך,  „עבו„˙  ב‡ופן  ובפרט  עב„ו˙  ˘ל 
‰רי ז‰ פועל ˘ביר˙ ונמיכו˙ רוחו וביטול 
לב,  (‰‡זינו  ממ˘"נ  (‰יפך  ו‚‡וו˙ו  י˘ו˙ו 
טו) וי˘מן י˘ורון ויבעט); ומ‰ ימ˙˜ לפ"ז 
ב˙י˜ון  ˘ם  „ערכין  בסו‚י‡  „‚רסינן  מ‰ 
‰פירו„,  ‰י‡  ˘מ‰ו˙ו  ‰רע,  ל˘ון  חט‡ 
כו'  ל‰"ר  מספרי  ˘ל  ˙˜נ˙ו  "מ‰  כנ"ל, 
(מ˘לי  ˘נ‡מר  „ע˙ו  י˘פיל  ‰ו‡  ע"‰  ‡ם 
טו, „) וסלף ב‰ ˘בר ברוח", ובפר˘"י ˘ם 

 ‡‰˙ ˘ל‡  לסל˜‰   ıוחפ ב‰  ˘סילף  "מי 
ב‰סו‚י‡  וכמבו‡ר  רוחו".  י˘בור  עו„  בו 
˘ם (וכן במ„ר˘י רז"ל ובפר˘"י ר"פ מˆורע ועו„) 

ב‰טעם ˘לו˜חים למˆורע (עı ‡רז ו)‡זוב 
ו˘ני ˙ולע˙".

בז‰  ר˘"י  כוונ˙  „זו‰י  י"ל  ומע˙‰ 
˘מ‡   .  .  ‚‡„"„  – ענינים  לב'  ˘מחל˜ם 
‡ינם ר‡ויין ל‰‚‡ל"; "נו„ע לי . . בעבו„˙ 
‰ו‡  ‡ח„  ענין  כי  לכך",  ר‡ויים   .  . פרך 
‡ינם  ˘מ‡   – „ילטורין  ב‰ם  ˘י˘  ˘מכיון 
ר‡ויין ל‰‚‡ל; ‡בל מכיון ˘סו"ס ‰‚‡ול‰ 
ע˙י„‰ לב‡, לכן – "וי‡מר ‡כן נו„ע ‰„בר" 
 – בז‰  ˘כוונ˙ו  פרך,  לעבו„˙  ˘ר‡ויים   –
חט‡ם  (על  עונ˘  ב˙ור  לז‰  ˘ר‡ויים  ל‡ 
"נר„ים  ל‰יו˙  ר‡ויים  ‰ם  ‡ל‡,  בל‰"ר), 
בסוט‰  כ„מפר˘  ו‰יינו  פרך",  בעבו„˙ 
‚וף  "ב˘ברון  ˘‰ו‡  "בפריכ‰"  רע"ב)  (י‡, 

נ˜ט  (וכן  ˘ם  כפר˘"י  וחז˜‰"  ומ˙נים 
"עבו„‰  י‚),   ,‡ (פר˘˙נו  למ˜ר‡  בפירו˘ו 
ומ˘בר˙ו"),  ‰‚וף   ˙‡ ‰מפרכ˙   ‰˘˜
וז‡˙ ˆריך למען ‰כין ‡ו˙ם ל‰יו˙ ר‡ויים 
ל‰‚‡ול‰; וכמ˘נ˙"ל, ˘ע"י ˘ביר˙ רוחם 
ו‰כנע˙ ‚‡וו˙ם וי˘ו˙ם (‰סיב‰), מ˙בטל 
 – ˘ביני‰ם  ‰פירו„   (– (‰מסובב  במיל‡ 
כי  ל‰‚‡ל,  ר‡ויים  ˘‡ז  ו„ילטורין,  ל‰"ר 
˘י‰יו  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ‰‚‡ול‰  ענין  ˘לימו˙ 
מ‰  (‰יינו  וענינם  מעל˙ם  מˆ„  ‡ח„  עם 
˘"ל‡ ˘ינו כו' ל˘ון ‰רע כו'"), כ"‡ (‚ם) 
נע˘ו ‡ומ‰  ו‡ז  בחיר˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.  מˆ„ 
ב˙ור  עו„  ל‰˙בטל  ל‰ם   ‡"‡˘ נˆחי˙, 
‡ומ‰ – ובל˘ון ‰רמב"ם "בחר ‰' י˘ר‡ל 

לנחל‰", עם עולם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ובז‰ ‰ו‡ ˘נחל˜ו רב ו˘מו‡ל – ל˘יט˙ם: 

מלך  מˆרים", ˜ם  על  ח„˘  מלך  – "וי˜ם  כפ˘וטם  ‰˙יבו˙  ללמו„  ˘י˘  "ח„ ‡מר" 
ח„˘ ממ˘ "‡˘ר ל‡ י„ע ‡˙ יוסף", ולכן יכול ‰י' ל‚זור ‚זירו˙ על עם יוסף. 

‡ולם בכללו˙ ˙וכן וענין ‰כ˙ובים - ‡ין פירו˘ ז‰ מחוור: 

 ıלכל ‡ר ˘‰בי‡ו ‰ˆל‰  יוסף,  מע˘י  על  ˘מע  בוו„‡י  ח„˘ ‰רי  מלך  ב‰יו˙ו  ‡פילו 
‰ב‰   .  . עמו  "‡ל  ‡מר  ‰רי  ז‰  ˘מלך  ז‡˙,  ועו„  ˘לפניו;  ב„ור  ‰כל  בסך  ו‰יו  מˆרים 
בע˙  נוכחים  ˘‰יו  כ‡ל‰  ‰יו  „יבר  ˘‡לי‰ם  ‰עם  ‡נ˘י  ˘בין  ובוו„‡י   – לו"  נ˙חכמ‰ 

מע˘י יוסף וניˆלו על י„ו! 

וז‰ו ˘"וח„ ‡מר" מפר˘ ‰כ˙וב ב‡ופן ‡חר: 

כיˆ„  ל‰סביר  [כ„י  ‰מוס‚ר  מ‡מר  ח„˘"  מלך  "וי˜ם  ‡ו„ו˙  ‰סיפור  ‡ין  ל˘יט˙ו, 
י˙כן ˘פרע‰ י‚זור ‚זירו˙ על י˘ר‡ל, כמו ˘‰ו‡ לפי ‰פירו˘ ‰‡'] – ‡ל‡ פרט ז‰ ‰ו‡ 

חל˜ מסיפור ‰ר˘עו˙ ˘ל פרע‰: 

ו‰יˆר  ˘‰רע  פרע‰  ˘ל  ‰רעים  מע˘יו  בסיפור  ‰ו‡  ‰כ˙וב  ‰מ˘ך  ˘˙וכן  כ˘ם 
ז‰ ‡ו˙ו ‰מלך  ˘‰י'  ˘‡ף   – בר˘עו˙ו ‰רב‰  ומספר  מ˙חיל  ז‰  פסו˜  ‚ם  כך  לי˘ר‡ל, 
כ‡ילו  עˆמו  וע˘‰  מ˜ום "נ˙ח„˘ו ‚זירו˙יו",  מכל  וכו',  טובו˙  עמו  ˘יוסף ‚מל  עˆמו 

"ל‡ י„ע ‡˙ יוסף". 

ונמˆ‡, ˘‚ם כ‡ן רב ו˘מו‡ל ל˘יט˙ם: ‰ר‡˘ון מכריע לפי פירו˘ ‰˙יבו˙ – "מלך 
ח„˘" כפ˘וטו, ו‰˘ני מכריע לפי ‰‰מ˘ך ו‰˙וכן ‰כללי – ולכן ‰ו‡ מפר˘ "˘נ˙ח„˘ו 

‚זירו˙יו".  

 ‰. וי˘ ל‰וסיף ולפר˘ ב„רך זו עו„ מחלו˜˙ ˘מˆינו ב‚מר‡ בין רב ו˘מו‡ל, במס' 
מ‚יל‰ (י‡, ‡) – בפירו˘ ‰כ˙וב ˘ב˙חיל˙ מ‚יל˙ ‡ס˙ר, "‰ו‡ ‡ח˘ורו˘ ‰מולך מ‰ו„ו 

וע„ כו˘ ˘בע וע˘רים ומ‡‰ מ„ינ‰": 

"רב ו˘מו‡ל. ח„ ‡מר – ‰ו„ו בסוף ‰עולם וכו˘ בסוף ‰עולם; וח„ ‡מר – ‰ו„ו וכו˘ 
‚בי ‰„„י ‰וו ˜יימי, כ˘ם ˘מלך על ‰ו„ו וכו˘ כך מלך מסוף ‰עולם וע„ סופו". 

"ח„ ‡מר" ל˘יט˙ו ל‰„‚י˘ פירו˘ ‰מלו˙ – מפר˘ ‡˙ ˙יב˙ "ע„" כפ˘וט‰, ˘ב‡‰ 
‰עולם",  בסוף  וכו˘  ‰עולם  בסוף  ˘"‰ו„ו  מפר˘  ולכן  ב˘טח;  ‰מרח˜   ˙‡ ל‰„‚י˘ 
ע„  ז‰  מ˜ˆ‰  ‰˘טח,  כל  על  מולך  ‰י'  ˘‡ח˘ורו˘  ‰ו‡  כו˘"  וע„  "מ‰ו„ו  ו‰חי„ו˘ 

‰˜ˆ‰ ‰˘ני. 

‡ולם "וח„ ‡מר" מכריע לפי ‰‰מ˘ך ו‰˙וכן ‰כללי בכ˙וב – ולכן ‰ו˜˘‰ לו: ‰רי 
ומ‰  ‰עולם,  כל  כבר  נכלל  ˘בז‰  מ„ינ‰",  ומ‡‰  וע˘רים  "˘בע  נ‡מר  מכן  ל‡חר  מי„ 

‡יפו‡ נ˙כוון לח„˘ ול‰וסיף ב‡ומרו "מ‰ו„ו וע„ כו˘"? 



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

מרח˜  ˘ל  ‰פ˘וט  כפירו˘  לפר˘‰  ‡ין  (כו˘)"  וע„  "(מ‰ו„ו)  ˘˙יב˙  מפר˘,  ולכן 
‚„ול, ‡ל‡ ˘י˘ כ‡ן ‰„‚˘‰ מיוח„˙: 

ב˘ני‰ם  ˘ולט  מלך  ˘כ‡˘ר  ומובן  לזו,  זו  סמוכו˙  מ„ינו˙  ˘˙י  ו"כו˘" ‰ן  "‰ו„ו" 
‰רי מלכו˙ו ‰י‡ ב˙ו˜ף ‚„ול, מכיון ˘˘˙י ‰מ„ינו˙ ˜רובו˙ ‡ליו; 

וע˘רים  "˘בע   – ‰עולם  בכל  ‡ח˘ורו˘  ˘ל  ‰מלוכ‰  ו˙ו˜ף  ˘‚ו„ל  ‰חי„ו˘,  וז‰ו 
ומ‡‰ מ„ינ‰" – ‰י' כמו ‰˙ו˜ף ˘במלוכ‰ על ˘˙י מ„ינו˙ סמוכו˙ כ"‰ו„ו" ו"כו˘". 

„רב  ב‰מחלו˜ו˙  ‰ו‡  מ˙‡ים  ז‰  ˘"ל˘יט˙י'"  ל‰וסיף,  י˘  ‰ענין  ול˘לימו˙  ו. 
ו˘מו‡ל כפי ˘‰וב‡ו ב˘"ס [לרבו˙ מחלו˜ו˙ נוספו˙, ˘ל‡ ‰וב‡ו כ‡ן מ˜וˆר ‰יריע‰];

˘ל  "פ˘וטו  ב„רך   – ˘ל˘יט˙ו  מ˘מע,  (ונ"ך)  ע‰"˙  בפירו˘ו  ר˘"י  ב˘יט˙  ‡ולם 
מ˜ר‡" - ‡ין ‰מחלו˜ו˙ ‰נ"ל ˙לויו˙ זו בזו.

ו‰ר‡י' ל„בר, ˘ר˜ בפר˘˙נו ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ ˘˙י ‰˘יטו˙ ו‰זכיר ˘רב ו˘מו‡ל ‰ם 
˘נחל˜ו ב‰ם, מ‰ ˘‡ין כן ב‰מחלו˜ו˙ ‰‡חרו˙: 

ב‰מחלו˜˙ בענין "‡מרפל" ו"נמרו„" – בפירו˘ ר˘"י ל‡ ‰זכיר כלל ˘י˘ מחלו˜˙ 
‰˘ם  ˘‚ם  ‰יינו,  יח„,  ‰˘יטו˙  כ˘˙י  לעי˜ר  ˘נ˜ט  מפירו˘ו  נר‡‰  ו‡„רב‰:  ב„בר, 
לו  ני˙ן  "‡מרפל"  ‰˘ם  ו‚ם  ב‰',  ‰מרי„‰  עם  ב˜˘ר   - מיוח„  מטעם  לו  ני˙ן  "נמרו„" 
ולך  נח  בפ'  ר˘"י  כב˘ן ‰‡˘" (ר‡‰  ל˙וך  ל‡בר‰ם "פול  ˘‡מר  ב‚לל  מיוח„ –  מטעם 

˘ם, ובמפר˘ים על ‡˙ר. ו‡כמ"ל). 

˘ני   ˙‡ ‰כ˙וב  על  בפירו˘ו  ר˘"י  מבי‡   – ‰מכפל‰"  "מער˙  בענין  ב‰מחלו˜˙ 
‰פירו˘ים, ‡ולם ‡ינו מזכיר (כמו בפר˘˙נו) ˘נחל˜ו בז‰ "רב ו˘מו‡ל".

˘"‰ו„ו"  ר˜ ‡˙ ‰פירו˘ ‰˘ני,  ר˘"י  מבי‡   – כו˘"  וע„  "מ‰ו„ו  בענין  ב‰מחלו˜˙ 
ו"כו˘" ‰יו מ„ינו˙ סמוכו˙ זו לזו, ול‡ ‰זכיר כלל ‡˙ ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון.  

ובבי‡ור ˘יט˙ ר˘"י ר‡‰ מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ב˘"פ ˘מו˙ ˙˘"ע, עיי"˘ ב‡רוכ‰. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

„ל‰"ר  חסרון  (ול‡  "„ילטורין"  ב‰ן  ˘י˘ 
‡ינו  כ‡ן  ‰ח˘˘  כי   – ‰ענינים)  מ„'  כ‡' 
˘‰ם  ע"ז  כ"‡  לפרע‰,  עליו  יל˘ינו  ˘מ‡ 
במˆב ˘ל פירו„ ביני‰ם („‰יינו ‰ענין ‰‚' 

„לעיל בל‰"ר)31.

˘ר˘"י  מ‰  נמי  לב‡ר  י˘  כ‰נ"ל  וע"פ 
חיל˜ „ברי ‰˘מו"ר כ‡ן "‰י' מ˘‰ מ‰ר‰ר 
כב'  ו‰בי‡ם  בפירו˘ו,  „יבורים  בב'  כו'" 
 ‚‡„ "ומ„ר˘ו  בחˆ‡"ר)32,  (כנ"ל  ענינים 
כו' ‡מר מע˙‰ ˘מ‡ ‡ינם ר‡ויין ל‰‚‡ל"; 
"ומ„ר˘ו נו„ע לי ‰„בר ˘‰יי˙י ˙מ‰ עליו 
מ‰ חט‡ו י˘ר‡ל . . ל‰יו˙ נר„ים בעבו„˙ 

פרך ‡בל רו‡‰ ‡ני ˘‰ם ר‡ויים לכך".

לכך  ‰טעם  סו„  „‰נ‰  וב‰˜„ם, 
ב"עם  ר˜  פו‚ע  ו„ילטורין"  ‰רע  „"ל˘ון 
ע"פ  יובן  ‰‡ומו˙33,  ב˘‡ר  ול‡  י˘ר‡ל" 

„ברים   '„ ב˘ביל  ‰נ"ל  ברז"ל  ‡חר:  בס‚נון   (31
ר‡ויין  ˘‰ם  ל‰ם  ˘י˘  זכו˙  חיובי˙,  סיב‰  ‰"ז 
ל‚‡ול‰, כ„ברי ‰מכיל˙‡ ˘ם (ובפסי˜˙‡ „ר"כ (פ' 
וי‰י ב˘לח), ˘‰˘"ר (פ"„, יב (‡)), במ„ב"ר (פ"כ, 
‰ל˘ון  (ספמ"ח)  פ„ר"‡  (טז),  בל˜  ˙נחומ‡  כב), 
‰רע  מל˘ון  ומניע‰  כו'"),  „ברים   ('‚)  '„ "בזכו˙ 

לב„ ‡ינ‰ סיב‰ מספי˜‰ ל‰‚‡ל;

בפעול˙  ˘‰מ„ובר  ˘לפנינו,  ב‰„ר˘  מ˘‡"כ 
לב„‰  ‰י‡   – לחבירו   '‡ בין  ‰פירו„  ל‰"ר,  ו„יבור 

סיב‰ ˘"‡ינן ר‡ויין ל‰‚‡ל".

32) בב' כ˙"י ר˘" ˘˙ח"י – ‰‚ירס‡: וייר‡ מ˘‰, 
כפ˘וטו. ‡כן נו„ע ‰„בר, כמ˘מעו (ו‡ח"כ ממ˘יך) 
נו„ע  (ו‡ח"כ) ‡כן  כו'  ˘ר‡‰  על  כו'  ומ„ר˘ו „ו‡‚ 

‰„בר, נו„ע לי „בר כו'.

33) ל‰עיר מב"ר ופר˘"י נח ˘ב‰ער‰ 19 במעל˙ 
‰מחלו˜˙  ˘˘נ‡וי  ‰מבול  „ור  על  ‰‰פל‚‰  „ור 
במחלו˜˙  מ„ובר  „˘ם   (‡ וי"ל  ‰˘לום.  ו‚„ול 
מריב‰  ו‰י˙‰  ‚זלנים  ‰יו  ‰מבול  "„ור  ˘במע˘‰, 
ב"נ.  ‡ˆל  ‚ם  נו‚ע  וז‰  ˘ם),  ר˘"י  (ל'  ביני‰ם" 
על  „‡ח„  ‰„יבור  מˆ„  ‰פירו„  פו‚ע  ובי˘ר‡ל 
ומ"˙ „ל‡  יˆי"מ  לפני  ב)  כו'.  בל‡ ‰יז˜  חבירו, ‚ם 

ר˜  ל‡מי˙˙ו ‡יכ‡  ‰י„וע34 „‚„ר "ˆיבור" 
בי˘ר‡ל, „ב˘"ס נזיר (ס‡, רי˘ ע"ב) ‡מרינן 
עכו"ם  על  טומ‡‰  „ין  „ליכ‡   ‡‰ ‚בי 
יט,  (חו˜˙  ˜ר‡  "„‡מר  וכו',  במ˙  ‰נו‚ע 
ונכר˙‰  י˙חט‡  ול‡  יטמ‡  ‡˘ר  ו‡י˘  כ) 
לו  ˘י˘  במי  ‰˜‰ל,  מ˙וך  ‰‰י‡  ‰נפ˘ 
לו ˜‰ל", ‰רי „כל ‚„ר  ˘‡ין  ז‰  יˆ‡  ˜‰ל 
כ‡˘ר  „‡פילו  נח,  בבני  ˘ייך  ‡ינו  ˆיבור 
מ‰ם  כ"‡  נ˘‡ר  יח„יו  מ˙˜בˆים  ‰ם 
מˆטרפים  ‰ם  ו‡ין  ‰פרטי˙,  במˆי‡ו˙ו 
˘כבר  וכמו  ‡ח˙.  מˆי‡ו˙  ל‰ע˘ו˙  יח„ 
‰‡ריך בז‰ ‰‚‡ון מר‚ˆוב (ˆפע"נ מ‰„ו"˙ י‚, 
ב. ור‡‰ ‚ם ˆפע"נ ע‰"˙ בר‡˘י˙ ע' מ. ˆז). ו‰ו‡ 

מ˘ום ˜„ו˘˙ י˘ר‡ל בנפ˘ו˙ם, כי ‡יחו„ 
מ˘‡"כ  ‰˜„ו˘‰,  במ˜ום  ר˜  י˘נו  ‡מי˙י 
וחלו˜35‰.  פירו„  ‰ו‡  עניינ‰  ‰טומ‡‰ 
ב‡ים  ו‰˙חל˜ו˙  פירו„  כי  ‰ענין,  ו˘ר˘ 
 ˙‡ ˘מר‚י˘  ו‚‡ו‰,  מי˘ו˙  כ˙וˆ‡‰ 
יכול  ‡ינו  ולכן  ח˘וב,  ו„בר  לי˘  עˆמו 
כי  חבירו –  עם  ו‰˙כללו˙  ב‡ח„ו˙  ל‰יו˙ 
בנ"י,  מ˘‡"כ  מˆי‡ו˙ו;  ממעט ‡˙  ‰זול˙ 
‰כ˙וב  על   (‡ פט,  (חולין  בחולין  וכ„‡י˙‡ 
(ו‡˙חנן ז, ז) "ל‡ מרבכם מכל ‰עמים ח˘˜ 

‰עמים",  מכל  ‰מעט  ‡˙ם  כי  בכם   '‰

ענין  פעל  לעמים,  י˘ר‡ל  בין  ‰‰ב„ל‰  ע„יין  ‰י˙‰ 
ו‡ילך.   55 ע'  ח"ו  ל˜ו"˘  ור‡‰  בב"נ.  ‚ם  ‰‡ח„ו˙ 
ע'  חכ"‡  ל˜ו"˘  ‚ם  ור‡‰   .38 ‰ער‰   112 ע'  ח"ט 

106 ו‡ילך.

פירו˘  פ˘ט ‰מ˜ר‡ו˙ („רך  ע"פ  וכן ‰ו‡ ‚ם   (34
ו„רך ‰‰לכ‰  ע"פ ‰˘"ס  ר˜  ול‡  על ‰˙ור‰),  ר˘"י 

– ר‡‰ פר˘"י וי‚˘ מו, כו.

35) ˘לכן נ‡מר ביע˜ב "נפ˘" ל' יחי„ – ‡ף ˘‰יו 
נ‡מר  נפ˘ו˙   ˘˘ ר˜  ˘‰יו  ‡ף   – ובע˘ו  ˘בעים, 
"נפ˘ו˙" ל' רבים. כמבו‡ר בוי˜"ר פ"„, ו (ופר˘"י 

˘ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙).



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ין  ‡ם  ‚ם  חבירו),  על  מ„בר  ˘‡ח„  (מ‰ 
לספר  כוונ˙ו  כ˘‡ין  ‡פילו  ל‰זי˜ו,  רˆונו 
עˆם  כ"‡  ב˘נ‡‰,  מ„בר  ו‡ינו  ב‚נו˙ו 
פעול˙ו  ˘בחבירו,  ‰רע  ‡ו„ו˙  ‰„יבור 
מור‰   – (וכיו"ב)  חבירו  ˘ל  ‰ל‡-טוב‰ 
‡ח„  בין  ו‰חילו˜  ‰פירו„   ˙‡ ומ„‚י˘ 

ל˘ני (ור‡‰ רמב"ם ˘ם ‰"„. ו˘"נ).

ו‰נ‰, בב' ‰פרטים ‰ר‡˘ונים ˘בל‰"ר 
˘˘‡ר  „כ˘ם  חט‡ים,  ל˘‡ר  ‰ו‡  „ומ‰ 
במע˘‰) ‡ינם  במ„ו˙ ‡ו  חט‡ים (ב„עו˙, 
בי˘ר‡ל,  ‰˜ב"‰  ˘ל  בבחיר˙ו  פו‚עים 
ול‡  ‰בוחר  מˆ„  ‰י‡  ˘‰בחיר‰  „מ‡חר 
כנ"ל,  ‰נבחר,  ˘ל  ‰מעולים  מע˘יו  מˆ„ 
בבחיר˙  פו‚ע  ˘‡ינו  ‰רע,  בל˘ון  ‰ו‡  כן 
‰˜ב"‰; ‡בל ז‰ ˘ל˘ון ‰רע ‚ורם לפירו„ 
זו.  לבחיר‰  בס˙יר‰  ‰"ז  ומחלו˜˙, 
עם  י˘ר‡ל,  „עם  ב‰מˆי‡ו˙  ‰בחיר‰ ‰י‡ 
‡ינ‰  ‰˜ב"‰  ˘בחיר˙  ‡ף  כלומר:  ‡ח„. 
י˘ר‡ל,  ˘בבני  (‰רוחניו˙)  ב‚לל ‰מעלו˙ 
‰חפ˘י˙,  י˙'  בחיר˙ו  מˆ„  ור˜  ‡ך  כ"‡ 
כנ"ל – מ"מ, ˆ"ל "חפˆ‡" ˘ל עם י˘ר‡ל 
בין  פירו„  י˘  וכ‡˘ר  ‰בחיר‰;  ‰י‡  ˘בו 
עכ"פ)  חיˆוניו˙  (ב‰נ‰‚‰  לחבירו  ‡ח„ 
„"(עם)  ‰חפˆ‡  ˘ל  במˆי‡ו˙‰  חסר 
‡ח„". וז‰ו פירו˘ „יו˜ „ברי חז"ל ˘„‡‚˙ 
מ˘‰ ‰י˙‰ מז‰ ˘"י˘ ביניכם ל˘ון ‰רע" 
ל‡י˘  ˘מך  "מי  למ˘‰  ‡מיר˙ם  („‰יינו 
‡ומר   ‰˙‡ ‰ל‰ר‚ני  עלינו  ו˘ופט  ˘ר 
‰„‚י˘ו  (ול‡   – כ‡˘ר ‰ר‚˙ ‡˙ ‰מˆרי") 
עי˜ר  ז‰ו  כי   – לפרע‰)  „‰ל˘נ‰  ‰פרט 
י˘ר‡ל  ˘בן  עˆם ‰„בר  ל‰‚‡ול‰:  ‰מונע 
‡ינו נמנע מל„בר ל˘ון ‰רע על ‡י˘ ‡חר 
ולכן  בבנ"י;  ˘י˘  על ‰פירו„  מור‰  מבנ"י 
ז‰ „ו˜‡ (‚ם ‡ם ל‡ ‰י' מל˘ין עליו בפני 
פרע‰) עורר „‡‚˙ו ˘ל מ˘‰ ו"‡מר מע˙‰ 

˘מ‡ ‡ינם ר‡ויין ל‰‚‡ל".

‰ונ‡  ר'  „ברי  ˙וכן  ˘‚ם  י"ל,  ועפ"ז 
י˘ר‡ל  נ‚‡לו  „ברים   '„ "ב˘ביל  ‰נ"ל, 
‰יינו  ‰נ"ל,  מטעם  ‰ו‡  כו'",  ממˆרים 
בעם  „‰˜ב"‰  ‰כללי˙  לבחיר‰  נו‚ע  ˘ז‰ 
מˆ„  ‰ו‡  ‰מכוון  ˘˘ם  ‡ל‡   – י˘ר‡ל 
ו‡ילו  מ‰מˆריים,  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰‰ב„ל 
„בנ"י  ‰‡ח„ו˙  מˆ„  ‰ו‡  ‰עי˜ר  כ‡ן 
„ברים   '„ „כל  בז‰,  ו‰בי‡ור  כ˘לעˆמם. 
‡לו "˘ל‡ ˘ינו ‡˙ ˘מם ו‡˙ ל˘ונם ול‡ 
‡מרו ל˘ון ‰רע ול‡ נמˆ‡ ביני‰ן ‡ח„ מ‰ן 
˘ב‰יו˙ם  וענינם,  ˙וכנם   – בערו‰"   ıפרו
בנ"י  מוב„לים  ‰יו  ‡לו  במעלו˙  מיוח„ים 
‰יו˙  ועם  מ‰מˆריים.   – בפ"ע  ‡ח„  כעם 
ר˜  ל‡  ‰י‡  זו  רז"ל  במימר˙   ‰˘‚„‰‰˘
על ˘ליל˙ ‰חסרון ‰פו‚ם ב‡ח„ו˙ם ב˙ור 
כו'),  ‰רע  ל˘ון  ‡מרו   .  . (˘ל‡  ‡ח„  עם 
כ"‡ ‚ם על ‰מעלו˙ (‰חיוביו˙)30 בפעול˙ 
˘ינ‰  ל‡  „כ"‡   – בפרט  כ‡ו"‡  ו‰נ‰‚˙ 
˘מו כו', מ"מ ‰עי˜ר בז‰ ‰ו‡ – מ‰ ˘‰ם 
ל‰"ר  ולכן ‚ם  כנ"ל,  מ‰מˆריים  מוב„לים 
נכלל ב„' ‰„ברים כי ז‰ ˘"ל‡ ‰ל˘ין ‡ח„ 
„רב  למימר‡  בסמוך   – רז"ל  (ל˘ון  חבירו"  על 
‰ונ‡ ‰נ"ל) ‰יינו למˆריים ˘ביכול˙ם ל‰רע 

כ‡ן,  ‰כ˙וב  על  ב‰„ר˘  מ˘‡"כ  לבנ"י; 
ל‰‚‡ל,  ר‡ויים  ‡ינם  ˘מ‡   ‚‡„ ˘מ˘‰ 
‰כוונ‰ ‰י‡ מˆ„ חסרון כללי ב‰"עם" בז‰ 

‰ל'  ‰˜פר)  ר"‡  (ב„ע˙  ˘במכיל˙‡  ל‰עיר   (30
˘‡ין  מˆוו˙   '„ י˘ר‡ל  ˘ל  בי„ם  ‰י'  ל‡  "וכי  ‰ו‡ 

כל ‰עולם כ„‡י ב‰ם".

˘ם  חר˘)  בן  מ˙י‡  (ר'   '‡‰ מ"„  על  [וחול˜ 
ינחמנו"  "ז‰  פי'  ר‡‰   – ‰מˆו˙  מכל  ערומים  ˘‰יו 
ו  יב,  ב‡  ובפר˘"י  ˘ם.  למכיל˙‡  ‰מ˘נ‰  ומרכב˙ 
מ„ברי  ‚ם  חר˘,  בן  מ˙י‡  ר'  ל„ברי  ב‰מ˘ך  ‰בי‡ 
ו‡ילך.   116 ע'  חט"ז  ל˜ו"˘  ר‡‰   – ‰˜פר  ר"‡ 

ו‡כ"מ].

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

מ˙י מ˙ יוסף?
וימ˙ יוסף וכל ‡חיו וכל ‰„ור ‰‰ו‡ 
(‡, ו)

‰˜˘ו ‰מפר˘ים (ר‡‰ ‡ו‰"ח ‰˜' כ‡ן, ועו„) ‰רי 
ומ„וע  ויחי,  בס"פ  בכ˙וב  כבר  נזכר‰  יוסף  מי˙˙ 
למימר  לי'  ולכ‡ור‰ ‰ו‰  עו„ ‰פעם,  כ‡ן  ‰וזכר‰ 
וכיו"ב.  ‰‰ו‡"  ‰„ור  וכל  יע˜ב  בני  כל  "וימו˙ו 

ו˙ירˆו ב‡ופנים ˘ונים.

(סוט‰  בירו˘למי  „‡י˙‡  מ‰  ע"פ   ıל˙ר וי˘ 
‡ח„  "כ˙וב  ‰‚בור  ל˘מ˘ון  בנו‚ע  ‰"ח)  פ"‡ 

וכ˙וב  ˘נ‰.  ‡רבעים  י˘ר‡ל   ˙‡ וי˘פוט  ‡ומר 
‡ח„ ‡ומר ו‰ו‡ ˘פט ‡˙ י˘ר‡ל ע˘רים ˘נ‰ כו', 
ל‡חר  ˘נ‰  כ'  ממנו  יר‡ים  ˘‰יו ‰פל˘˙ים  מלמ„ 

מו˙ו, כ„רך ˘‰יו יר‡ים ממנו כ' ˘נ‰ בחייו".

‚ם  ‰נ‰  ˘ב˘מ˘ון  ˘כמו  לומר  י˘  ועפ"ז 
על ‰פל˘˙ים  ניכר˙  מו˙ו ‰יי˙‰ ‰˘פע˙ו  ל‡חרי 
למ˘ך כ' ˘נ‰, ע„"ז ביוסף, ‰יי˙‰ ‰˘פע˙ו ניכר˙ 

במˆרים ‚ם ל‡חרי מו˙ו, כמו בחייו.

‰˜„מ‰  ˘‰ו‡  ‰כ˙וב  כוונ˙  לפר˘  י˘  ועפ"ז 
ל‡  ח„˘ ‚ו' ‡˘ר  מלך  ל‡ח"ז "וי˜ם  ˘נ‡מר  למ‰ 
י„ע ‡˙ יוסף", „כל ‰זמן ˘‡ח„ מן "‰„ור ‰‰ו‡" 
ניכר˙  יוסף  ˘ל  ‰˘פע˙ו  ‰יי˙‰  ע„יין  ˜יים,  ‰י' 
"‡˘ר  מלך  ˘י˜ום  ‰י'  ו‡"‡  בחייו,  כמו  במˆרים 
כל  ‚ו'  ˘"וימ˙  ל‡חרי  ור˜  יוסף".   ˙‡ י„ע  ל‡ 
˘ל  ‰˘פע˙ו  ונ˘כח‰  "מ˙‰"  ‡זי  ‰‰ו‡",  ‰„ור 

יוסף במˆרים.

בס"פ  כי  בכ˙ובים.  כפילו˙  כ‡ן  ‡ין  ועפ"ז, 
ויחי מוזכר˙ בכ˙וב מי˙˙ יוסף בפועל, ובפר˘˙נו 
– "מי˙˙" ‰˘פע˙ו ˘ל יוסף, כ‡˘ר "וימ˙ ‚ו' כל 

‰„ור ‰‰ו‡".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' 23 ‰ע' 75) 

 

‡יך נ˙חלפ‰ ˙יב˙ 
"‰ב˙ים" ל"ויבן"?

ויע˘ ל‰ם ב˙ים
ב˙י כ‰ונ‰ ולוי‰ ומלכו˙ ˘˜רויין ב˙ים. ויבן ‡˙ בי˙ 
‰' ו‡˙ בי˙ ‰מלך 
(‡, כ‡. ר˘״י)

כ‰ונ‰  ˘ב˙י  לז‰  כר‡י'  ר˘"י  ˘מבי‡  ‰כ˙וב 
י), ט,  במלכים (‡  מ˜ורו  ב˙ים  ומלכו˙ ˜רויין  ולוי 
 ˙‡ ˘למ‰  בנ‰  "‡˘ר  ‰ו‡  ‰כ˙וב  ל˘ון  ו˘ם 
מ„וע  וˆ"ע  ‰מלך",  בי˙  ו‡˙   '‰ בי˙   ˙‡ ‰ב˙ים, 
˘‡ינו  ‚ו'"   '‰ בי˙   ˙‡ "ויבן  ‰ו‡  ‰ל˘ון  בר˘"י 

ב˜ר‡ כלל.

ובמ˜ום "ויבן ‡˙  כ‡ן,  י˘  סופר  ˘טעו˙  וי"ל, 
בי˙ ‰'" ˆ"ל "‰ב˙ים, ‡˙ בי˙ ‰' ו‡˙ בי˙ ‰מלך", 
ומלכו˙  כ‰ונ‰  לב˙י  ˜ור‡  ˘‰כ˙וב  מוכח  ˘מז‰ 

ב˘ם "ב˙ים".

מ˘ום  כן ‰ו‡  נ„פס  ל‡  לפנינו  ˘ב„פוסים  וז‰ 
„‰יינו,  ‰ב'",  ב˙ים,  "˘˜רויין  כ˙וב  ‰י'  ˘בכ˙"י 
ב˜יˆור:  כ˙בו  "‰ב˙ים",  כ˙וב  ˘י‰י'  ˘במ˜ום 
ל˘ון   ˙‡ י„ע  ל‡  ו‰מע˙י˜  בכ˙"י.  כר‚יל  "‰ב'", 
‰כ˙וב במלכים, ו‰י' מוזר ‡ˆלו לפענח ‡˙ ‰כ˙"י 
נר‡‰  כי  ‰ב˙ים",  "ב˙ים,  כ˙וב  ˘י‰י'  ב‡ופן 

ככפל ל˘ון...

‡חר:  ב‡ופן  '‰ב''  ‰˙יב‰   ˙‡ פענח  ולכן 
בכ˙"י  כי  יו"„,  ו‡"ו,  פענח   ,‡"‰ ‰‡ו˙  במ˜ום 
בי"˙  ‰‡ו˙  ו‡˙   ,‡"‰ ל‡ו˙  ‡לו  ‡ו˙יו˙  „ומים 
‰מור‰  ˘בסוף  ‰˜ו  ובמ˜ום  במ˜ומ‰,  ‰˘‡יר 
יˆ‡‰  וכך  סופי˙,  לנו"ן  פענח  ‰˙יב‰,  ˜יˆור  על 

‰˙יב‰ "ויבן"...

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' 3 ‰ע' 92)



י‡

יינה של תורהיינה של תורה

"‡ני ‡˙ נפ˘י ‰ˆל˙י" – טענ˙ 
פרע‰ מלך מˆרים!

מב‡ר טענ˙ פרע‰ למ˘‰ ו‡‰רן "לכו לסבלו˙יכם" בעבו„˙ ‰‡„ם – ˘ליל˙ ˘יט˙ 
'‡ני ‡˙ נפ˘י ‰ˆל˙י'

לסבלו˙יכם"  לכו  ממע˘יו  ˙פריעו ‡˙ ‰עם  ו‡‰רן "למ‰  למ˘‰  פרע‰  על „ברי   .‡
מעבו„˙  פנוי  ‰י'  לוי  ˘ל  ˘בטו  ‡˘ר  ע‰"פ)  רמב"ן  ור‡‰  טז.  פ"‰,  (˘מו"ר  רז"ל  „ר˘ו 
‰מנ‰‚  ‰י'  ˘כן  ‰˙ור‰,  ללימו„  ו‰פרי˘ו  ‰˘בטים  מ˘‡ר  פרע‰  ˘‰ב„ילו  כיון  פרך, 
בזמנים ‰‰ם - ל‰יו˙ לכל עם ‡נ˘ים חכמים מורי ˙ור˙ם. וז‰ו ˘ˆיו‰ ל‰ם פרע‰ "לכו 
לסבלו˙יכם" – לעבו„‰ ˘לכם, ‰יינו ˘יעס˜ו בלימו„ם ול‡ יבלבלו ‡˙ ‰עם מעבו„˙ו.

מˆרים  מ˘עבו„  מ˘וחררים  ˘‡˙ם  בכך  „י  ‰י˙‰:  פרע‰  ˘ל  „בריו  כוונ˙  כלומר, 
מ„וע  י˘ר‡ל?  בני  ˘ל  במע˘י‰ם  ל‰˙ערב  לכם  מ‰  ‡ך  ˙ור‰,  וללמ„  ללמו„  ויכולים 
‡˙ם מ˙ערבים בס„רי ‰חיים ומע˘י‰ם ˘ל ‰י‰ו„ים ‰‡חרים - ˘‰ם ל‡ ינ‰‚ו כפי ˆיוויי 

וס„רי ‰מ„ינ‰, „י בכך ˘‡˙ם למ„ים עמם מזמן לזמן ˙ור‰. 

טענ‰ זו ˘ל פרע‰ ‰י‰ ל‰ ‚ם מ˜ום ב˘כל ‰עולם:

 (‡ יח,  י˙רו  (מכיל˙‡  רז"ל  כמ‡מר  מˆרים,  מ‚לו˙  ל‰˘˙חרר  ˘ייך  ‰י‰  ל‡  טבע  ע"פ 
"˘"ל‡ ‰י‰ עב„ יכול לברוח ממˆרים", ויו˙ר מז‰ – ז‰ ‚ם ‰י‰ מ˙‡ים לס„ר ‰‰נ‰‚‰ 

„למעל‰, מכיוון ˘‚זיר˙ ‚לו˙ מˆרים ‰י˙‰ על "‡רבע מ‡ו˙ ˘נ‰".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

בעמו „‰י˙‰ ‰˙חל‰ בז‰ ביˆי‡˙ מˆרים, 
ו˘לימו˙ ‰בחיר‰ ‰י'  ˘בפרטיו˙ ‚מר  ‡ף 
בחיר‰  ‰י˙‰  „ביˆי"מ  י"ל,  ו‡ולי  במ"˙. 
כללי˙ – בחיר˙ ‰˜ב"‰ בבני י˘ר‡ל כעם, 
„יˆי"מ,  ו‰˙כלי˙  ‰‚מר  (˘‰ו‡  ובמ"˙ 
‰עם   ˙‡ "ב‰וˆי‡ך  יב)   ,‚ (פר˘˙נו  וכמ"˘ 
‰‰ר  על  ‰‡ל˜ים   ˙‡ ˙עב„ון  ממˆרים 
 – פרטי˙  בחיר‰  ‚ם  ע"ז  נ˙וספ‰  ‰ז‰"), 

בחיר˙ ‰˜ב"‰ בכל ‡ח„ מבנ"י בפרט28].

כל  בין  ‰חילו˜  ˘פיר  י˙ב‡ר  ובז‰ 
‰יסו„  כל  „‰נ‰  ‰רע,  ל˘ון  לענין  חט‡ים 
עבירו˙  ל˘‡ר  ב˘ייכו˙  ר˜  ‰ו‡  ‰נ"ל 
‰רע  ל˘ון  לחט‡  בנו‚ע  מ˘‡"כ  וחט‡ים, 
‚ופ‡  ז‰  ענין  ומ‰ו˙  ביסו„  עיכוב  ˘‰ו‡ 
נמˆ‡  ‰נ"ל  לפי  כי  ‰נבחר.  לעם  ˘י‰יו   –
בפ"ע,  לעם  ונ‰יו  נול„ו  מˆרים  „ביˆי‡˙ 
ב‰ם  ‰˜יימ˙  ‡ח„ו˙  ב‰ם  פעל  ו‰„בר 
מע˘י‰ם  מחמ˙  ר˜  (ול‡  מˆי‡ו˙ם  מעˆם 
˘י‰יו  כלומר,  ‡ח„,  עם  ˘נע˘ו  ‰„ומים), 
˘ל   ıיבו˜ ר˜  ול‡  עם,  ˘ל  ‡ח˙  חפˆ‡ 
(מ‚זע  וכיו"ב  ˘בטים  י"ב  נפ˘ ‡ו  ˘בעים 
‡ח„ כו'). ולכן כ„י ˘י‰יו ר‡ויים ל‚‡ול‰, 
‡‡"פ  בפ"ע,  נבחר  ‡ח„  עם  ˘י‰יו  ‰יינו 
˘˙‰י' ‰נ‰‚˙ם ב‡ופן ˘ל פירו„ ומחלו˜˙, 
‰יפך עם ‡ח„. ו‡ף ˘ענין ‰‡ח„ו˙ ˘בעם 
„ו˜‡  י˘ר‡ל  לעם  לכ‡ור‰,  מיוח„,  ‡ינו 
‰‡ומו˙,  כל  ‡ˆל  ‚ם  ‰ו‡  כן  ˘‰רי   –
יח„,  ˘מ˙‡ח„ים  בז‰  ˙לוי  לעם  ˘‰יו˙ם 

חיובים  ‰ם  ומˆו˙  ˙ור‰  חיובי   – ל‰עיר  וי˘   (28
ב„יבור  וכמו„‚˘  מי˘ר‡ל,  כ‡ו"‡  על  פרטיים 
"‡נכי  ו)   ,‰ ו‡˙חנן  ב.  כ,  (י˙רו  „ע‰"„  ‰ר‡˘ון 
‰„בור  עמי  ‡ומר  ‰י'  ˘כ"‡   – יחי„  ל'  ‡ל˜יך"   '‰
„ר"כ  מפסי˜˙‡  ˜פו),  (רמז  ˘ם  י˙רו  (יל"˘  מ„בר 
פכ"‡.  רב˙י  פסי˜˙‡  ור‡‰  ‰˘לי˘י.  בחו„˘  פ' 

רמב"ן י˙רו ˘ם).

עם  מ"מ, ‡ˆל  עם –  ל‰יו˙  ז‰ ‡‡"פ  ובלי 
י˘ר‡ל, ‚„ר ‰‡ח„ו˙ ונחיˆו˙‰ ‰ו‡ ב‡ופן 
מפני  ל‚‡ול‰  (˘לכן, ‰מניע‰  ל‚מרי  ‡חר 
„ו˜‡),  י˘ר‡ל  ל‚‡ול˙  ˘ייכ˙  „ילטורין 

כמ˘י"˙ ל‰לן.

וב„רך זו נוכל ל˙רı ˘‡ר כל ‰˜ו˘יו˙ 
„ל˘ון  בז‰  ‰סבר‰  י˙ר  וב‰˜„ים  „לעיל, 
„עם  למˆי‡ו˙  ‰סו˙ר  ‰ו‡  „ו˜‡  ‰רע 
‡ח„ נבחר. ‰נ‰ בל˘ון ‰רע י˘ ‚' ענינים, 
בכללו˙ (ויעויי' נמי מעין ‰„ברים בל˜ו"˘ חכ"ב 
‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  ל˘ון  יסו„  על   – ו‡ילך   67 ע' 

ל‰"ר,  ע"י  חבירו  ‰יז˜   (‡) ˆרע˙):  טומ‡˙ 

˘ל˘‰  חכמים  ו"‡מרו  בפ˘טו˙,  כמובן 
‰ל'  ‰רמב"ם  (ל˘ון  כו'"  ‰ור‚˙  ‰רע  ל˘ון 
„עו˙ פ"ז ‰"‚ (מערכין טו, ב. ירו˘' פ‡‰ ˘ם))29. 

‰מספר  ˘ב‡„ם  ‰רע  ו‚ילוי  מˆי‡ו˙  (ב) 
˘ל‰"ר  ˘לו˘‰  בכלל  "‰מספר"  („‡ף 
‰יינו  ‰נ"ל),  חכמים  כל˘ון  ל‰ם,  מז˜˙ 
מן ‰כח ‡ל  מי„˙ו ‰רע‰  וב‡‰  ˘נ˙‚ל˙‰ 
חבירו  ב‚נו˙  מספר  ‰ו‡  ˘לכן  ‰פועל, 
˘‰‡ריך  מˆורע,  ר"פ  בע˜י„‰  [ויעויי'  כו' 
„כיון ˘מו˙ר ‰‡„ם מ˘‡ר כל ‰חיים ‰ו‡ 
ס‚ול˙ ‰„יבור ל‰כי ‰ז‰יר‰ ˙ור‰ ל˘מור 
כיון  ל˘ון ‰רע  ˘ל  חיˆוני  מ„יבור  ‚ם  פיו 
פנימ‰  לבו  על  ‚ם  ל‰˘פיע  כוחו  ˘‚„ול 
„יבורים  בנחיˆו˙  ˘‰‡ריך  עיי"˘  כו'. 
ובכלל  רעים,  „יבורים  ו˘ליל˙  טובים 
ובמ˜ום  כו'.  ‰‡„ם  על  ‰„יבור  ‰˘פע˙ 
‡חר (ל˜ו"˘ חכ"ב ˘ם) נ˙ב‡ר ב‡ריכו˙ ע"פ 
„‰„יבור  ‰רע,  ל˘ון  ב‚„ר  ‰רמב"ם  „ברי 
‡ינו  ‡ם  ‡ף  לרע  ‰‡„ם   ˙‡ ‚ורר  עˆמו 
בנפ˘ו פנימ‰ כו']. (‚) ‰„יבור „ל˘ון ‰רע 

ובכס"מ  ‰פר˜  ברי˘  ˘ם  רמב"ם  ‚ם  ור‡‰   (29
˘ם. ועו„.
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˘‰י˙‰ בטרם ‰יˆי‡‰ ממˆרים, כי מ„בריו 
בי˘ר‡ל  ˘נע˘‰  ‰ח„˘  ‰‚„ר  מ‰ו˙  נבין 
ומ‡י  מˆרים,  ביˆי‡˙  לעם  "לי„˙ם"  ע"י 
ב‰ם  ‰י'  ˘כבר  "‡ומ‰"  מ‚„ר  ˘נ‡ 
מ˙ב‡ר  ב˙חיל‰  „מל˘ונו  ˘ם),  (כל˘ונו 
(˘‰מ˘כ‰  יˆי"מ  ˘לפני  ‰"‡ומ‰"  „‚„ר 
˘"נע˘י˙  בז‰  ‰ו‡  ˙ור‰)  במ˙ן  ‰י‡ 
ו˘ני   ,"'‰  ˙‡ יו„ע˙  ˘‰י‡  ‡ומ‰  בעולם 
ב‡ומ‰  ˘מ„ובר  ח„‡,  כ‡ן,  ˘מענו  „ברים 
פעול˙  ע"י  מעˆמ‰,  ‰יינו  ˘"נע˘י˙", 
ו˘ני˙,  כו'.  ובניו  יע˜ב  ‰‡ומ‰,  ‡נ˘י 
"˘‰י‡   – זו  ‡ומ‰  ˘ל  ו‚„ר‰  ע˘יי˙‰ 
‰מ‡ח„˙  ‰י‡  זו  ˘י„יע‰   ,"'‰  ˙‡ יו„ע˙ 
‡˙ ‡נ˘י ‰‡ומ‰ ל‰˜ר‡ ‡ומ‰ בפ"ע (ול‡ 
מˆי‡ו˙ם  במ‰ו˙  זע"ז  מ‡וח„ים  ˘‰ם 
˘וו‰).  כולם  ˘‰נ‰‚˙  ור˜  עˆמם,  מˆ„ 
ולכן מˆ„ ז‰ י˙כן ח"ו ביטול ‰‡ומ‰ עי"ז 
וחזרו  במˆרים  לי˘ר‡ל  ‰ימים  "˘‡רכו 
ללמו„ מע˘י‰ן ולעבו„ כוכבים כמו˙ן כו' 
וכמעט ˜ט ‰י' ‰עי˜ר ˘˘˙ל ‡בר‰ם נע˜ר 
וחוזרין בני יע˜ב לטעו˙ ‰עולם ו˙עיו˙ן", 
לכל)  ‰˘ו‰  (‰‰נ‰‚‰  ‰סיב‰  בטל‰  כי 

ובטל ‰מסובב (‰יו˙ם ל"‡ומ‰" זו).

ביˆי‡˙  ˘נ˙ח„˘  „מ‰  נבין  ומע˙‰ 
 '‰ ˘"בחר  מ‰  ˘ם  כל˘ונו  ‰ו‡  מˆרים 
י˘ר‡ל לנחל‰", כלומר ב‰יפוך מן ‰˘נים 
‰נ"ל, „‰יו˙ם לעם ו‡ומ‰ ב‡ מˆ„ בחיר˙ 
ו‚ם ‡יכו˙  פעול˙ ‰עם,  מˆ„  ול‡  ‰˜ב"‰, 
נחל‰,  ˘ל  ב‡ופן  ‰י‡  לעם  ‰וויי˙ן  וענין 
‡ין  ולכן  ‰˜ב"‰.  ˘ל  נחל˙ו  ‰ם  ˘בנ"י 
ח"ו,  ו‰‰פס˜  ‰ביטול  ענין  בז‰  ˘ייך 
˘‡ין  נˆחי  ענין  בחיר˙ ‰˜ב"‰ ‰ו‡  ˘‰רי 
˘ל "נחל‰",  ענינ‰  וז‰ו  ו‰פס˜;  ˘ינוי  בו 
˜ל‚,  (ב"ב  עולמי˙  ‰פס˜  ל‰  ‡ין  „ירו˘‰ 
סע"‡. ור‡‰ ‚ם ˘ם ˜כט, ב. ועו„). ומע˙‰ מובן 

במˆב  ‰יו˙ם  עם  ממˆרים  ˘נ‚‡לו  ‰טעם 
˘ל "חזרו ללמו„ מע˘י‰ן ולעבו„ כוכבים 
˘ל  ‰בחיר‰  ˘‚„ר  י„וע  כי  כמו˙ן", 
בז‰  ˘‡י ‡פ˘ר  ב‡ופן  בעמו ‰ו‡  ‰˜ב"‰ 
מˆ„  ו˙לוי'  נמ„„˙  כי ‡ין ‰בחיר‰  ˘ינוי, 
מע˘י‰ם ומעלו˙י‰ם, ובין כך ובין כך ˘לו 
‰ם ול‰חליפם ב‡ומ‰ ‡חר˙ ‡י ‡פ˘י (עיין 
‰‡מי˙י  ‰פי'  ˘ז‰ו  ‰„בר,  ו‚„ר  בטעם  ב‡רוכ‰ 

ול‡  ‰בוחר  מˆ„  ב‡‰  ˘‰‰כרע‰  ב"בחיר‰", 

ו˘"נ).  ו‡ילך.   5 ע'  חי"‡  בל˜ו"˘   – ‰נבחר  מˆ„ 

ומכיון ˘ביˆי"מ "בחר ‰' י˘ר‡ל לנחל‰" 
מעמ„ם  (כ"כ)  בז‰  נו‚ע  ‰י'  ל‡  לפיכך   –
בנ"י,  ˘ל  מעל˙ם)  („‰יינו  ומˆבם ‰רוחני 
כי ‰כל ‰י' מˆ„ בחיר˙ו י˙'27. וז‰ו ‰‚„ר˙ 
בע˙ ‰יˆי‡‰  י˘ר‡ל  בעם  ‰˘ינוי ‰מ‰ו˙י 
ממˆרים, ˘‡ז ‰י˙‰ ‰"בחיר‰" ב‰ם ו‰י‡ 
ב‡ו˙‰  ‰˘כינ‰  כנפי  ˙ח˙  ‰כנס˙ם  ‚„ר 

˘ע‰.

י"ל  ˘פיר  ‡י  בז‰  יל"ע  ע„יין  [‡ולם 
˘‡ז   – מˆרים  „יˆי‡˙  ‰חי„ו˘  ‚„ר  „ז‰ו 
בפוס˜ים  ˘נינו  ˘‰רי  בעמו,  ‰˜ב"‰  בחר 
ס˜"ב)  ˘ם  ממ‚"‡  ס"„  ס  סי'  (˘ו"ע ‡„‰"ז ‡ו"ח 

 ˘"˜ בברכו˙  בחר˙"  "ובנו  „כ˘‡ומרים 
ˆריך לזכור מ˙ן ˙ור‰, ‰רי ˘במ"˙ ‰י˙‰ 
מעין  י"ל  בז‰  מי‰ו  ביˆי"מ.  ול‡  ‰בחיר‰ 
‰נ"ל ס"‡ בבי‡ור ‰סו‚י‡ „יבמו˙ (˘‚מר 
ו‰˙חל˙‰  במ"˙,  י˘ר‡ל ‰י'  ‰‚ירו˙ „עם 
 '‰ בחיר˙  לענין  ‰ו‡  וכמו"כ  במˆרים), 

27) ועיי"ע בל˜ו"˘ חל"‡ ע' 11 ‰ער‰ 29 ‰טעם 
מו„‚˘˙  „בנ"י  כז‰  במˆב  „וו˜‡  ‡„רב‰,  ‡מ‡י 
בחיר˙ ‰˜ב"‰ (ור‡‰ בז‰ ‚ם בל˜ו"˘ חכ"‚ ע' 219 
ו‡ילך). ועפ"ז יומ˙˜ו „ברי ‰רמב"ם ˘בחיר˙ ‰˘ם 
ללמו„  וחזרו  במˆרים  י˘ר‡ל  ‰יו˙  ל‡חרי  ‰י˙‰ 

מע˘י‰ן ולעבו„ כוכבים כו'. עיי"˘.
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וזו ‰י˙‰ טענ˙ פרע‰: מ„וע ‡˙ם ‰ולכים ל˘נו˙ ‡˙ טבע ‰עולם ו‡˙ „רכי ‰˜ב"‰? 
לכו לסבלו˙יכם – לכו ללמו„ ‡˙ ˘יעורי ‰˙ור‰ ˘מ˙‡פ˘רים ע"פ ס„ר ‰נ‰‚˙ ‰עולם, 

ו‡ל ˙פריעו ‡˙ ‰עם מעבו„˙ו.

ו‰נ‰ ‡ף ˘טענ‰ זו י˘ ל‰ מ˜ום (לכ‡ור‰) ב˘כל ‰י˘ר, ‰רי זו‰י טענ˙ו ˘ל פרע‰. 
על  ‰בט  בל‡  ולכן,  ‰עולם.  וטבע  ‰˘כל  ‰‚בלו˙  ס„ר  כפי  ‰נ‰‚˙ם  ‡ין  ‰י‰ו„ים  ‡בל 
˘ל  ב‡ופן  ז‰,  לפני  ‰רב‰  ‰י˙‰  ‰‚‡ול‰  ˘נ‰,  מ‡ו˙  ‡רבע  על  ˘‰י˙‰  ‰‚לו˙  ‚זיר˙ 

"„יל‚ על ‰˜ı" (ל˘ון ‰מכיל˙‡ ב‡ י"ב). 

˘ל  במˆב  נמˆ‡ים  מבנ"י  רבים  כ‡˘ר  ‡ל‰,  בימינו  במיוח„  ‡מורים  ‰„ברים  ב. 
נפ˘י   ˙‡ "‡ני  ב˘יט˙  ל‡חוז  י‰ו„י  יכול  זו  ב˙˜ופ‰  ומ˙ור˙ו.  מ‰˘י"˙  רח"ל  ריחו˜ 
‡ו  ל˜ב"‰  כוחו˙יו   ˙‡ ‰ו‡  נו˙ן  ‡ם  ‡חר  י‰ו„י  ˘ל  מ‰נ‰‚˙ו  לי  ‡כפ˙  מ‰  ‰ˆל˙י". 
ל‰ב„יל ל"פרע‰ מלך מˆרים" – לעניינים ‰‚˘מיים. י„‡‚ לו ‰˜ב"‰ - טוען ‰ו‡; ‡ני - 

רˆוני ל‰יו˙ פנוי ל˘ב˙ על ‰˙ור‰ ועל ‰עבו„‰, ומ‰י ‰˘ייכו˙ ˘לי לכל ענינים ‡לו?

מי˘ר‡ל  וכל ‡ח„  מˆרים,  מלך  בפרע‰  מ˜ור‰  זו  טענ‰  - ‡˘ר  ב‡‰ ‰‰ור‡‰  וע"כ 
מˆוו‰ ועומ„: "ל‡ ˙עמו„ על „ם רעך", ו‡ם ב‰ˆל‰ ממי˙‰ ‚˘מי˙ ‰„ברים ‡מורים - 

ע‡כו"כ במי˙‰ רוחני˙ „חמיר‡ טפי.

י˘ב  פעם  ‡˘ר  נ"ע,  מליוב‡וויט˘  „ובער  רבי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ו„ו˙  מע˘‰  י˘נו   .‚
‰יל„  ניעור  זמן  ‡חר  פעוט.  יל„  מיט˙  ‚ם  ˘ם  מונח˙  ו‰י˙‰  ‚„ול‰,  ב‰˙מ„‰  ולמ„ 
מ˘נ˙ו ונ˘‡ ˜ולו בבכי, ‡ך ‰רבי ‰י' ˘˜וע כל כך ב˙למו„ו ע„ ˘ל‡ ˘מע כלל ‡˙ ˜ול 
‰בכי. ‡ך ‡ביו - בעל ‰˙ני‡ זי"ע - ˘‰י‰ בסמיכו˙ מ˜ום, ˘מע ˜ול ‰בכי, ונכנס לח„רו 

ו‡מר לו: ‚ם כ‡˘ר ˘˜ועים בלימו„, ˜ול בכיו ˘ל יל„ י‰ו„י ˆריך ל˘מוע!

עסו˜  ‰‡„ם  ב‰יו˙  ‚ם  ‡˘ר  ב‰,  נלך  ‰„רך   ˙‡ זי"ע  ‰˙ני‡  בעל  לנו  ‰ר‡‰  ובז‡˙ 
נפ˜"מ ‡ם  - ‡ין  י˘ר‡ל  מבני  מ˘ווע˙ ‡חיו  ח"ו  ל‡טום ‡זנו  לו  ˘לו, ‡ל   '‰ בעבו„˙ 
‰ו‡  ומˆוו˙י'  ˙ור‰  בעניני  ˘בי„יעו˙יו  ימים  ו˘בע  בז˜ן  ‡ו  ב˘נים,  רך  ביל„  מ„ובר 
כ˙ינו˜ ממ˘ - ‡˘ר נ˘מ˙ו מ˙חננ˙ וזוע˜˙ ב"˜ל‡ פנימ‡‰ „ל‡ ‡י˘˙מע" ˘˙זכ‰ ‡ף 

‰י‡ לטעום מ˙ור˙ ‰' ול˜יים מˆוו˙יו, ולמ‰ יי‚רע חל˜‰ ול‡ ˙זכ‰ לכך?!... 

‡ח„   '‰" ˘י‰י'  נזכ‰  ‡‚ו„‰ ‡ח˙",  כולם  ˘"יע˘ו  ב˘ע‰  מובטחים ‡נו ‡˘ר  וכבר 
ו˘מו ‡ח„" ב˜רוב בימינו.



פניניםפנינים

‚זיר˙ ‰י‡ור ‰רוחני˙
פרע‰ "כל ‰בן ‰ילו„  ‚זיר˙  מוב‡˙  בפר˘˙נו 
כב).   ,‡) ˙חיון"  ‰ב˙  וכל  ˙˘ליכו‰ו  ‰י‡ור‰ 
ו˙מו‰, ‰רי לכ‡ור‰ ‚זיר˙ פרע‰ ‰יי˙‰ על ‰בנים 
ב‚זיר‰  כלל  מ„וע  ו‡"כ,  ‰בנו˙.  על  ול‡  בלב„, 

"כל ‰ב˙ ˙חיון"?

חל˜  ˙חיון" ‰ו‡  ˘‚ם "‰ב˙  מ˘מע  מז‰  ‡ל‡ 
מ‰‚זיר‰.

י‰יו  ˘‰ם  עמו  על  ‚זר  ˘פרע‰  ז‰,  לב‡ר  וי˘ 
‚זר  ‰בנים  ˘על  ו‰יינו,  ‰בנו˙.   ˙‡ ˘יחיו  ‡לו 
‡ו˙ם  ˘י˘ליכו  ע"י  ‚ופם,   ˙‡ ˘ימי˙ו  פרע‰ 
לי‡ור. ‡ך על ‰בנו˙ ‚זר מי˙‰ רוחני˙, ˘‰מˆריים 

יחנכו ‡ו˙ם לפי ‡ורח ‰חיים ˘ל מˆרים.

ו‡„רב‰, ‰‚זיר‰ על ‰בנו˙ מ‚יע ‡חרי ‰‚זיר‰ 
כי  יו˙ר,   ‰˘˜ ‰בנו˙  על  ‰‚זיר‰  כי  ‰בנים,  על 
חיים  ממי˙‰ ‚˘מי˙ („רך  יו˙ר  רוחני˙  מי˙‰   ‰˘˜

פ"‡).

˙˘ליכו‰ו"  ב"‰י‡ור‰  ‚ם  מרומז  ז‰  וענין 
ע"י  ‰בנים   ˙‡ ˘ימי˙ו  ‰פ˘וט,  לפירו˘  ˘בנוסף 
˘יחנכו  ‚ם  בז‰  מרומז  לנילוס,  ‡ו˙ם  ˘י˘ליכו 
‰י‡ור  ˘‰רי  מˆרים,  חיי  ב‡ורח  י˘ר‡ל  יל„י   ˙‡
˘י˘ליכו ‡˙  פרע‰  ו‚זר  מˆרים,  ˘ל  ‰יי˙‰ ‰ע"ז 
‡ו˙ם  ˘יחנכו  ‰יינו,  מˆרים,  ˘ל  לע"ז  ‰יל„ים 

ב‡ופן מˆרי. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 111)

יסו„ ‚„ול במ„˙ ‰בטחון
נו„ע  ‡כן  וי‡מר  מ˘‰  "וייר‡  נ‡מר  בפר˘˙נו 
מ˘‰   ˙‡ ל‰רו‚  ויב˜˘  ‚ו'  פרע‰  וי˘מע  ‰„בר. 
למ‡י  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰  י„-טו).  מ˘‰ ‚ו'" (ב,  ויברח 
נו„ע  ‡כן  וי‡מר  מ˘‰  ˘"וייר‡  ז‰  פרט  נפ˜"מ 
‰„בר", ‰רי יר‡‰ זו ל‡ ‚רמ‰ ל˘ום מע˘‰, ˘‰רי 
ל‡ ברח מ˘‰ ‡ל מ„ין ‡ל‡ ‡חרי ˘˘מע פרע‰ על 

כך ובי˜˘ ל‰ר‚ו?

‚„ול  יסו„  ‰כ˙וב  מ˘מיענו  ˘בז‰  לב‡ר,  וי˘ 
במ„˙ ‰בטחון. „‰נ‰, ‡ין ‰פירו˘ במ„˙ ‰בטחון, 
בלי  ‰ם  ‰˘ם  ˘חס„י  ˘כיון  מ‡מין,  ˘‰‡„ם 
‰˘ם  חס„י   ˙‡ ‰‡„ם  י˜בל  לכן  ו‰‚בל‰,  מ„י„‰ 
עבו„‰  ‰ו‡  בטחון  ‡ל‡  מˆ„ו.  עבו„‰  ˘ום  בלי 
וי‚יע‰ בנפ˘ו, ו‰י‡ מבי‡‰ ‡˙ חס„י ‰˘ם ‰ב‡ים 
כ˙וˆ‡‰ מי‚יע˙ ‰‡„ם. „ע"י ˘‰‡„ם סומך ב‡מ˙ 
‰רי  כלל,  „ו‡‚  ˘‡ינו  ע„  לב„,  ‰˜ב"‰  על  ר˜ 
עמו  מ˙נ‰‚  ˘‰˜ב"‰  פועל˙  ‚ופ‡  זו  ‰˙עוררו˙ 

ב‡ופן ז‰, ˘מטיב עמו.

על  ˘מספר  בפר˘˙נו,  ‰כ˙וב  כוונ˙  וזו‰י 
‚ו'  "‰ל‰ר‚ני  מ‰עברי  כ˘˘מע  מ˘‰  ˘ל  יר‡˙ו 
ז‰  יסו„  ל‰˘מיענו   - ‰מˆרי"   ˙‡ ‰ר‚˙  כ‡˘ר 
‰מבי‡  ‰ו‡  עˆמו  ˘‰בטחון  ‰בטחון,  במ„˙ 
ל‡ו,  ˘ומע   ‰˙‡ ‰ן  ומכלל   ,'‰ לי˘וע˙  ו‚ורם 
חסר  ˘‰י'  מפני  מˆר‰ ‰"ז   ıנחל ל‡  ˘‰‡„ם  „ז‰ 

בבטחון ˘לו.

נו„ע ‰„בר  וי‡מר ‡כן  מ˘‰  מ"˘ "וייר‡  וז‰ו 
(ו˙יכף ל‡ח"ז) וי˘מע פרע‰ ‚ו' ויב˜˘ ל‰רו‚ ‡˙ 
מ˘‰ ויברח מ˘‰ ‚ו'": כיון ˘מ˘‰ ‰י' יר‡ לנפ˘ו 
ול‡ בטח ב‰˘ם ˘ל‡ יבו‡ לו ˘ום ‰יז˜ ח"ו, ‰רי 
ויב˜˘  ‰ז‰  ‰„בר   ˙‡ פרע‰  ˘"וי˘מע  ‚רם  ז‰ 
ל‰רו‚ ‡˙ מ˘‰" ו‰וˆרך לברוח ממנו. מ˘‡"כ ‡ם 
‰י' בוטח בבטחון ‚מור ב‰˘ם, ול‡ ‰י' „ו‡‚ כלל 
˘‰י'  פועל  ‰י'  ‚ופ‡  ז‰  ‰רי  בו,  ˘נמˆ‡  מ‰מˆב 

‰„בר נ˘כח, ו‰י' טוב לו בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰.

ומכ‡ן למ„נו ‚ם ‰ור‡‰ למע˘‰ בפועל:

˘מיר˙  על  ועיכובים  במניעו˙  פו‚ע  כ˘‡„ם 
ועיכובים  מניעו˙  ˘ביטול  ל„ע˙,  עליו  ‰˙ומ"ˆ, 
‚מור  בטחון  לו  י˘  „‡ם  וב‰נ‰‚˙ו.  בו  ˙לוי  ‡לו 
˘‰ו‡  ע„  טוב,  ˘י‰י'  יעזור  י˙'  ˘‰ו‡  ב‰˘ם, 
י‰י'  כן  ‰רי  כלל,   ‰‚‡„ ˘ום  בלי  ‚מור‰  במנוח‰ 
וטוב  ועיכובים,  ‰מניעו˙  כל  ˘י˙בטלו  לפועל, 

י‰י' לו בטוב ‰נר‡‰ ו‰נ‚ל‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ' 1 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ר‡ויים  ל‰יו˙  סיב‰  ‰ו‡  ‰רע  ל˘ון  חט‡ 
מ‰י   – פרך  בעבו„˙  נר„ים  ול‰יו˙  ל˘עבו„ 
‡ינם  ˘מ‡  מע˙‰  ˘"‡מר  בז‰  ‰רבו˙‡ 
מנ23‰.  מ‡˙ים  בכלל  ‰רי   – ל‰‚‡ל"  ר‡ויין 
ל‡  ו‡בירם ‰י'  ב„ברי „˙ן  מובן:  ועו„ ‡ינו 
‰ל˘נ‰  חט‡  ‚ם  ‡ל‡  ‰רע,  ל˘ון  חט‡  ר˜ 
(˘‰ל˘ינו על מ˘‰ לפרע‰ (כמו ˘כ' ב˙נחומ‡ 
טו.  ב,  ע‰"פ  פר˘"י  ל‡.  ˘ם,  ˘מו"ר  ˘ם.  פר˘˙נו 

ועו„)) – ו‰רי חט‡ ‰ל˘נ‰ עול‰ בחומרו על 
מ„‚י˘ים  מ„וע  (וכוללו);  ‰רע  ל˘ון  חט‡ 
חט‡  ב‚לל  (ר˜)  ‰י˙‰  מ˘‰  ˘יר‡˙  חז"ל 
ל˘ון ‰רע, ול‡ על עי˜ר ‰חומר ˘ב„ברי‰ם 

– חט‡ ‰ל˘נ24‰.

ע‰"פ ‰בי‡ ‚"כ „ר˘ ‰נ"ל  פר˘˙נו  וביל˜וט   (23
‰˘עבו„:  על  כטעם   – ב˘˙י‰ם  ‡בל  פעמים,  ב' 
מ‰  מפני  רב˘"ע  ‰˜ב"‰  לפני  מ˘‰  ‰י'  ‡ומר 
˘י˘  ‰‡ומו˙  מכל  יו˙ר  מ˘˙עב„˙  ‰‡ומ‰  ז‡˙ 
על  ˘ל‡  ‰ז‡˙  ‰חט‡‰  ‰„בר  נו„ע  ‡כן  בעולם 
מ˘‰  ˘‰י'  מלמ„  מבי‡:  ול‡ח"ז  מ˘˙עב„ים.  חנם 
מכל  יו˙ר  י˘ר‡ל  ל˘עב„  ‰˜ב"‰  ר‡‰  מ‰  מ‰ר‰ר 
‰‡ומו˙ ע„ ˘ב‡ו „˙ן ו‡בירם* ˘ע˘ו בו „לטורי‡.

˘‡מרו  לפנ"ז  ל)  (˘ם,  ב˘מו"ר  מפור˘  כן   (24
ממ˘יך  ו‡עפ"כ  למˆרי".  ע˘י˙  מ‰  עליך  "נו„יע 
ממ˘יך  וכן  ‰רע",  מל˘ון  נ˙ייר‡  כן  ˘˘מע  "כיון 
„בריו ‡מר  ˘˘מע  "כיון  כו'  ˘לום  ב"ר  ר"י  ב„ברי 
ל‚‡ול‰  ר‡ויין  י‰יו  ‰י‡ך  ביני‰ן  י˘  ‰רע  ל˘ון 
˘‡מרו  מפור˘  ˘‡ינו  ופר˘"י  ב˙נחומ‡  ו‚ם  כו'". 
מז‰  ‰ו‡,  מובן  לכ‡ור‰  לפרע‰**,  עליו  ˘יל˘ינו 
˘לפנ"ז.  כב‰ער‰  עליו,  ‰ל˘ינו  ‰ם  ל˘יט˙ם  ˘‚ם 
(‚ם)  כ˙וב  (˘˙ח"י)  ר˘"י  כ˙"י  וכמ‰  ˘ני  וב„פוס 
˘ם.  ל˘מו"ר  ‰˘לם  ˙ו‡ר  יפ‰  ור‡‰  "מל˘ינים". 
נחל˙  ר‡‰  ‡בל  ועו„.  כ‡ן.  לפר˘"י  מזרחי  ˜ˆור 

יע˜ב לפר˘"י כ‡ן ס„"‰ מכ‡ן ‡נו למ„ים.

*) וכן הוא גם בפרש"י פרשתנו ב, יג. וצ"ע ההכרח 
בפש"מ וכו'. וראה פרש"י לקמן ה, כ.

אין  בפשטות  אבל  „לטורין".  "רשעים  בפרש"י   (**
וכיו"ב,  רכיל  הולכי  כ"א  מלשינים  דלטורין  פירוש 

˘‰˘"ר   .‰ פל"ב,  (וי˜"ר  במ˜"‡  ו‰נ‰, 
ב˘מו"ר  (‚ם)  (נע˙˜‰ ‰˙חל˙ו  ועו„   .(‡) יב  פ"„, 

רב  "‡מר  ‡י˙‡  כח))25  פ"‡,  (פר˘˙נו) 

י˘ר‡ל  נ‚‡לו  „ברים   '„ ב˘ביל  כו'  ‰ונ‡ 
ל˘ונם  ו‡˙  ˘מם   ˙‡ ˘ינו  ˘ל‡  ממˆרים 
ביני‰ן  נמˆ‡  ול‡  ‰רע  ל˘ון  ‡מרו  ול‡ 
˘‡ין  כ‡ן  וחזינן  בערו‰",   ıפרו מ‰ן  ‡ח„ 
ל˘ון ‰רע מפורט כסיב‰ בפ"ע, ‡ל‡ כלול 
ב˙וך „' „ברים, ו‡ילו לפי „ברי ‰˙נחומ‡ 
י˘  לחו„  ל˘ון ‰רע  ˘חט‡  מ˘מע26  ‰נ"ל 
טוב‡  ויל"ע  ‰‚‡ול‰.  מ‰ם  למנוע  בי„ו 
לומר  „וח˜  [ולכ‡ור‰  מיפל‚י   ‡˜ במ‡י 
˘לפי  בחומר ‰חט‡ „ל˘ון ‰רע –  „פלי‚י 
"מ‚„יל  ‰רע  „ל˘ון  ‰חט‡  ‰˙נחומ‡ 
מ„ברי  כנ"ל  עבירו˙",  ˘ל˘  כנ‚„  עונו˙ 
‰˘"ס (ולכן י˘ בחט‡ ז‰ לחו„ כ„י למנוע 
 '„ ב˘ביל  ˘‡ומר  ‰ונ‡  ורב  ‰‚‡ול‰); 
„ברים נ‚‡לו (ול˘‰"ר ‰ו‡ ר˜ ‡ח„ מ‰ם) 
˜‡י ב˘יט˙ ‰מ"„ ˘כל ‰מספר ל˘ון ‰רע 

‰ו‡ (ר˜) כ‡ילו כופר בעי˜ר].

ז‰.  בכל  ‰בי‡ור  נ˜ו„˙  לומר  ו‰נר‡‰ 
„בי‡ור ‰טעם ˘˘‡ר חט‡ים ‡ין מעכבים, 
‡ף חמורים כעבו„‰ זר‰, עול‰ מ˙וך ל˘ון 
‰"‡ומ‰"  ב˙י‡ור  ‰נ"ל  ‚ופי'  ‰רמב"ם 

25) ור‡‰ ‚ם מכיל˙‡ ב‡ ˘ם. ועו„.

˘ברז"ל  ‰„ר˘ו˙,  ˘˙י  בין  ל‰ס˙יר‰  בנו‚ע   (26
י˘  מפור˘  וכ‡ן  ל‰"ר  ‡מרו  ˘ל‡  מפור˘  ‰נ"ל 
עכ"פ  ב‰ם  חזרו  ˘‡ח"כ  ˆ"ל   – ‰רע  ל˘ון  ביניכם 
"וע˘‰  ב˙נחומ‡  ‰ל˘ון  ‰מ˘ך  (ר‡‰  ז‰  מחט‡ 
וכמ"˘  ל‚‡ול‰"),  י˘ר‡ל  ר‡ויין  ו‰יו  ˘נ‰  כ'  ˘ם 
בˆי„‰ ל„רך על פר˘"י כ‡ן (בסופו). ור‡‰ כלי י˜ר 

ע‰"פ. ˘ל"‰ ˜ס, ב.

אלא שלפעמים כולל ג"כ מלשינים – ראה ערוך וערוך 
השלם ערך דלטור.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

„ילטורין  ל‰ן  ‰י'  ˘ל‡  י„י  ועל  ‰יו  ע"ז 
‡יבר‡,   – ונוˆחין"  למלחמ‰  יור„ים  ‰יו 
ס‚ול‰  ˘י˘  ר˜  למ„נו  מז‰  „לכ‡ור‰ 
מיוח„˙ ב˘לום19 (ובמיל‡ – חסרון בל‰"ר 
‡בל  במלחמ‰;  „נˆחון  בענין  ומחלו˜˙) 
ע„יין ל‡ נ˙ב‡ר ב˘ור˘ וטעם ‰„בר, מ‰י 
˘בז‰  כ"כ  וע„  י˘ר‡ל,  ל‚‡ול˙  ‰˘ייכו˙ 
‰‡ומו˙.  מ˘יעבו„  ‚‡ול˙ם  ˙לוי'  ˙‰י' 
מ‰ו˙  ב‰‚„ר˙  כ‡ן  טמון  „יסו„  ונר‡‰ 
˘על  ב‰,  י˘ר‡ל  עם  ולי„˙  מˆרים  יˆי‡˙ 
‰רע  ל˘ון  „„ו˜‡  ‰טעם  ל‰בין  נוכל  פיו 

מעכב˙ ול‡ חט‡ים חמורים ‡חרים.

וב‰בלט‰ ‚„ול‰ מ‰נ"ל מˆינו יסו„ ור‡י' 
˘ייכו˙  „י˘  חז"ל  מ„ברי  יו˙ר  מפור˘˙ 
„ו˜‡  ול‰"ר  במ‰ו˙ם,  ‰„ברים  בין  י˘ר‰ 
מן  ול˘חרור  מˆרים  ליˆי‡˙  עיכוב  ‰וי 
על  ל)  פ"‡,  (פר˘˙נו  רב‰  „ב˘מו˙  ‰˘עבו„, 
‰פסו˜ ‰נ"ל מבליט עו„ יו˙ר ‡˙ חט‡ ל˘ון 
"‰י'  וז"ל  ‰‚‡ול‰,   ˙‡ ‰מעכב  כ„בר  ‰רע 
מ˘‰ מ‰ר‰ר בלבו ו‡ומר מ‰ חט‡ו י˘ר‡ל 
˘˘מע  כיון  ‰‡ומו˙,  מכל  ˘נ˘˙עב„ו 

ב˘לום  זו  מעל‰  בחז"ל  בכ"מ  וכמבו‡ר   (19
ובמ„ב"ר (פי"‡,  ספרי  ר‡‰  (ופחי˙ו˙ ‰מחלו˜˙) – 
ז) ע‰"פ (נ˘‡ ו, כו) וי˘ם לך ˘לום. ב"ר פל"ח, ו. 

˙נחומ‡ ˆו ז. ˘ופטים יח*. פר˘"י נח י‡, ט.

(ובכ"מ  ‰˘לום  פ'  זוט‡   ıר‡ „רך  מס'  ‚ם  ור‡‰ 
‰מחלו˜˙)  (וחסרון  ‰˘לום  מעל˙  בנו‚ע  מ‰נ"ל) 

בכלל.

המאמר  בעל  הוא  (ברבי)  ‰˜פר  שר"‡  להעיר,   (*
עצמן  ישראל  שאפי'  השלום  "גדול  שם)  (בתנחומא 

עושין ע"ז ועושין חבורה א' כו'" (וגם בספרי ובמדב"ר 

בעל המאמר הוא ר"א בנו של ר"‡ ‰˜פר), והוא הוא 

מצות,  ד'  בידם  שם (שהיו  בא  במכילתא  המאמר  בעל 

היו  ובמפרשים)  (ע"ש  שלשיטתו   ,(03 הערה  כדלקמן 

שטופין במצרים בע"ז.

י‰יו  ביני‰ן ‰י‡ך  י˘  ל˘ון ‰רע  „בריו ‡מר 
‰„בר  נו„ע  ‡כן  ‡מר  לכך  ל‚‡ול‰  ר‡ויין 
מ˘˙עב„ים".  ‰ם  „בר  ב‡יז‰  י„ע˙י  ע˙‰ 
ז‰,  פסו˜  על  ע‰"˙  בפר˘"י  יו˙ר  ומפור˘ 
על  לו20   ‚‡„  – "ומ„ר˘ו  מבי‡  ˘ב˙חיל‰ 
‡מר  „לטורין  ר˘עים21  בי˘ר‡ל  ˘ר‡‰ 
ו˘וב  ל‰‚‡ל",  ר‡ויין  ‡ינם  ˘מ‡  מע˙‰ 
"ומ„ר˘ו  מבי‡  ‰„בר")  נו„ע  "‡כן  (ב„"‰ 
חט‡ו  מ‰  עליו  ˙מ‰  ˘‰יי˙י  לי ‰„בר  נו„ע 
י˘ר‡ל מכל ע' ‡ומו˙ ל‰יו˙ נר„ים בעבו„˙ 
לכך".  ר‡ויים  ˘‰ם  ‡ני  רו‡‰  ‡בל  פרך 
י˘ר‡ל  בין  ˘י˘  „ז‰  ‰נ"ל,  מכל  ומ˘מע 
לז‰  (ר˜)  ל‡  סיב‰  ‰ו‡  „לטורין"  "ר˘עים 
ל‰יו˙ם  (‚ם)  ‡ל‡  ל‰‚‡ל  ר‡ויין  ˘‡ינן 
בעבו„˙  נר„ים  "ל‰יו˙  ל˘עבו„",  "ר‡ויים 
פרך" יו˙ר מכל ע' ‡ומו˙. ו˙מו‰, במ‰ ‰ו‡ 
 – ז‰  ענין  ל‚בי  ‰רע  ל˘ון  „חט‡  ‰חומר 
ו‚ם  ל˙מו‰,  י˘  ועו„  מ˘‡ר ‰חט‡ים.  יו˙ר 
ל‰"ר  לומר ‡˘ר  עי˜ר, ‡יך ‡פ˘ר  זו  ˙מי' 
‰י' בי˘ר‡ל יו˙ר מב˘בעים ‰‡ומו˙, ˘לכן 
ו‚ם  ע' ‰‡ומו˙22.  ול‡  נ˘˙עב„ו  בנ"י  „ו˜‡ 
ב‚וף פירו˘ ‰˘מו"ר ופר˘"י י˘ לעיין, „‡ם 

˘˙ח"י  ר˘"י  כ˙"י  ורוב  ו˘ני,  ר‡˘ון  ב„פוס   (20
 .  . ("כפ˘וטו  ˘לפנינו  פר˘"י  ‰˙חל˙  כל  לי˙‡   –
בי˘ר‡ל  ˘ר‡‰  "על   – ‰י‡  פר˘"י  ו‰˙חל˙  לו"), 
כ˙"י  ובב'  ˘לפנינו  ב„פוסים  ‡בל  (וכיו"ב).  כו'" 
ב‚ו"‡).  ‰וב‡  (וכן  כבפנים  ‰ו‡   – ˘˙ח"י  ר˘"י 
ר˘"י  מכ˙"י  (וב‡'  מיו˙ר˙  "לו"  ˙יב˙  ולכ‡ור‰ 

˘˙ח"י "„ו‡‚ ‰י'").

˘˙ח"י  ר˘"י  כ˙"י  ו‡יז‰  ר‡˘ון  ב„פוס   (21
"ר˘עים ‚מורים". ובעו„ כ˙"י לי˙‡ ˙יב˙ "ר˘עים" 

בכלל.

ב„רך  ‚ם  ˘י˙יי˘ב  ב‰כרח  ‰„ברים  ובי‡ור   (22
‰פ˘ט ‰‚מור, „‰ל‡ כן נ˜ט ‚ם בפר˘"י – (בנ„ו"„ 
ל˘ון  (יעויי'  מ˜ר‡  ˘ל  פ˘וטו  ‰מיי˘ב)  מ„ר˘ו 

ר˘"י בר‡˘י˙ ‚, ח).

י„

‚„ר ‚ירו˙ י˘ר‡ל וכניס˙ם ˙ח˙ 
כנפי ‰˘כינ‰ ביˆי‡˙ מˆרים

 / ממˆרים  בע˙ ‰יˆי‡‰  ב‚„ר ‚רים  יבמו˙ „נע˘ו  סו‚יי˙ ‰˘"ס  במ˘מעו˙  יפלפל 
יב‡ר מ‰ו˙ ‰חי„ו˘ ˘נע˘‰ בי˘ר‡ל ביˆי‡˙ מˆרים ע"פ ל˘ון ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' 
ע"ז, וב‰מ˘ך לז‰ יב‡ר ‚„ר ‡יסור ל˘ון ‰רע ו‰טעם ˘‡מרו חז"ל „‰וי עיכוב יו˙ר 

מ˘‡ר „ברים ל‚‡ול˙ מˆרים 

 ‡ 
יבמו˙  ‰˘"ס  סו‚יי˙  במ˘מעו˙  יפלפל 
„נע˘ו ב‚„ר ‚רים בע˙ ‰יˆי‡‰ ממˆרים

רבנן,  "˙נו  ‡-ב):  (מו,  ביבמו˙  ‚רסינן 
‚ר  ז‰  ‰רי  ‡ומר  ר"‡  טבל  ול‡  ˘מל  ‚ר 
טבלו,  ול‡  ˘מלו  ב‡בו˙ינו  מˆינו  ˘כן 
‚ר  ז‰  ‰רי  ‡ומר  י‰ו˘ע  ר'  מל  ול‡  טבל 
מלו",  ול‡  ˘טבלו  ב‡מ‰ו˙  מˆינו  ˘כן 
ל‡  עלמ‡  כולי  מל  ול‡  „"בטבל  ומסי˜ 
מ‡מ‰ו˙,  ילפינן  ו„‡י  [כי  „מ‰ני  פלי‚י 
כמבו‡ר בסו‚י‡], כי פלי‚י במל ול‡ טבל, 
נמי  ב‡בו˙  י‰ו˘ע  ורבי  מ‡בו˙,  יליף  ר"‡ 

טביל‰ ‰ו‰, מנ‡ לי' כו' ‡ל‡ מ‰כ‡, וי˜ח 
מ˘‰ ‡˙ ‰„ם ויזרו˜ על ‰עם, ו‚מירי „‡ין 
טביל‰  י‰ו˘ע  ורבי  טביל‰,  בל‡  ‰ז‡‰ 
במ‰  כן  „‡ם  ‰ו‡  סבר‡  מנלן  ב‡מ‰ו˙ 

נכנסו ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰".

‡בו˙ינו  „‚ירו˙  „ר"‡  ‡ליב‡  ו‰נ‰, 
‚רים  „נע˘ו  מ˘מע  בלב„  במיל‰  ‰י˙‰ 
‰מיל‰  ‰י˙‰  ˘‡ז  מˆרים,  ביˆי‡˙  כבר 
‡יסו"ב  מ‰ל'  רפי"‚  ברמב"ם  [יעויי' 
מח)  יב,  ˘נ‡מר (ב‡  במˆרים  „"מיל‰ ‰י˙‰ 
וכל ערל ל‡ י‡כל בו"1 (ור‡‰ ‚ם פי‰"מ ˘לו 

1) וכבר ˘˜ו"ט במע˘‰ רו˜ח לרמב"ם ˘ם (ועו„) 
ב˘"ס  ˘‰וב‡  ‰כ˙וב  ‰רמב"ם  ‰בי‡  ˘ל‡  בטעם 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ם  ר˘"י  פיר˘  וכן  לס„ר ˜„˘ים)],  ב‰˜„מ‰ 

‡בו˙ינו  „מיל˙  ˘מלו)  ב‡בו˙ינו   ‰"„ (ע"‡, 

ויˆ‡ו  ממˆרים  כ˘יˆ‡ו  מ˘‰  "בימי  ‰יינו 
פני  ול˜בל  ‰˙ור‰  ל˜בל  נח  בני  מכלל 
‰˘כינ‰" [ומינ‰ נילף „‡ף טביל˙ ‡מ‰ו˙ 
מסבר‡  ˘‰י‡  ב2‰),  מו„‰  נמי  (˘ר"‡ 
„במ‰ נכנסו ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰ – ‡ף ‰י‡ 
ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ˘ל כניס˙ ‡בו˙ינו ˙ח˙ כנפי 
י‰ו˘ע  „ר'  ‡ליב‡  ‚ם  מי‰ו,  ‰˘כינ‰]3. 
ב˘ע˙  טביל‰  ע"י  נ˘למ‰  (˘‰‚ירו˙ 
ביˆי‡˙  ול‡  ˙ור‰  מ˙ן  בע˙  ו‰ו‡  ‰ז‡‰, 
 ‰"„ (ע"ב,  ˘ם  י˘נים  ב˙וס'  מ"מ  מˆרים), 
כבר  נפ˜י  „עכ"פ  ל‰„י‡  נ˜יט  י‰ו˘ע)  ולר' 
מ‚„ר ערלים ע"י ‰מיל‰ „‡ז (ו‰נ˘ים ע"י 
‰פסח  ל‡כול  ˆריכין  ‰יו  ˘‰רי  טביל‰) 
[ויעויי'  בו  י‡כל  ל‡  ערל  וכל  בי'  „כ˙יב 
„‚ם  „כ˙יב)   ‰"„  ‡ (ט,  בכרי˙ו˙  ב˙וס' 
מעי˜ר‡  יˆי"מ,  לפני  נימולים  ˘‰יו  ‡ו˙ם 
‰מ˜ום].  בברי˙  ליכנס  מלו  עˆמן  כ˘מלו 
ומכ"ז נר‡‰ „ביˆי‡˙ מˆרים ‰י˙‰ פעול‰ 

˘ל ‚ירו˙ ליכנס ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰.

וב‡מ˙ מן ‰כ˙ובים ‚ופיי‰ו כבר נר‡‰ 
כן, „‰רי כבר ביˆי‡˙ מˆרים נ‡מר (ו‡˙חנן 
„ע„  ‚וי",  מ˜רב  ‚וי  לו  "ל˜ח˙  ל„)   ,„

ור˜  ובפ"ע,  עם4  ב‚„ר  בנ"י  ‰יו  ל‡  ‡ז 

כי   (‰  ,‰ (י‰ו˘ע  „כ˙יב  ("מיל‰  רע"‡  ט,  כרי˙ו˙ 
(יחז˜‡ל  מ‰כ‡  ‡"נ  ‰יוˆ‡ים,  ‰עם  כל  ‰יו  מולים 
ב„מיך ‚ו'").  מ˙בוסס˙  ו‡ר‡ך  עליך  ו‡עבור  ו)  טז, 

ו‡כ"מ.

2) ועיי' ב˙וס' ˘ם ע"ב „"‰ ור' י‰ו˘ע.

פלי‚י)  כי  ס„"‰  (ל˙וס'  ˘ם  ב˙ו"י  נמי  ור‡‰   (3
כבר  ˘טבלו  לומר  ˆריך  בסו‚יין  רע"˜  „ל˘יט˙ 

ביˆי"מ כ„י ˘יוכלו ל‡כול ‰פסח.

˘ם  ‡˘ימך  ‚„ול  ל‚וי   (‚ מו,  (וי‚˘  וכמ˘"נ   (4
(במˆרים).

˘מ‡ז  ו‰יינו  בפ"ע,  לעם  נע˘ו  ביˆי"מ 
מ˙ב‡ר  וכן  י˘ר‡ל.  עם  ב‚„ר  כבר  ‰יו 
(˜‡פיטל  יחז˜‡ל  בנבו‡˙  מ‰מבו‡ר  ‰„בר 
עם  לי„˙  ‰י˙‰  מˆרים  יˆי‡˙  „בע˙  טז) 

„עם  ‰מˆי‡ו˙  ˘נול„‰  ‰יינו  י˘ר‡ל, 
י˘ר‡ל. 

(ט, ‡)  מכללו˙ ‰סו‚י‡ „כרי˙ו˙  ‡מנם, 
וטביל‰  במיל‰  לברי˙  כניס˙ ‡בו˙ינו  ‚בי 
ו˜רבן כו', מ˙ב‡ר „‚ירו˙ „‰‡י„נ‡ (˘‰י' 
ב‚' „ברים ‡לו כו') ‰י˙‰ בע˙ מ"˙ „ו˜‡. 
ר˜  ‰י˙‰  ˘במˆרים  „ˆ"ל  נר‡‰  ועפ"ז 
מ˘מע  ‰ל‡  מ"מ  ‡בל  ‰‚ירו˙5.  ‰˙חל˙ 
כנ"ל „כבר ‰י' ל‰ם מ‡ז ו‡ילך „ין ‚רים6. 
‰ו‡)  פ˘וט  (ולכ‡ור‰  לומר  נר‡‰  ול‰כי 
„ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ˘ל ע˙ יˆי"מ ‡כן ‰י' ב‰ם 
כל ‰‚ירו˙ כול‰ (ול‡ ‰י' חסר ב‰ ב‡ו˙‰ 

˘ע‰).

מ‡י  לס˙ור  ר‡י'  לכ‡ו'  מˆינו  ‡מנם 
‚רים.  „ין  ל‰ם  ‰י'  יˆי"מ  „בע˙  „‡מרינן 
ובנו  ‡) „לר"˘ ‡ב  (כב,  בר"‰  „‰נ‰ ‡י˙‡ 
וכל ‰˜רובין כ˘רים לע„ו˙ ‰חו„˘, ויליף 
‡ל   '‰ "וי‡מר  ‡-ב)  יב,  (ב‡  מ„כ˙יב  ל‰ 
לכם",  ‰ז‰  ‰חו„˘  ‚ו'  ‡‰רן  ו‡ל  מ˘‰ 
ו‰יינו „"ע„ו˙ זו ˙‰‡ כ˘ר‰ בכם", במ˘‰ 
ולפי ‰נ"ל „‚רים  זל"ז.  ˘‰יו ‡חים  ו‡‰רן 
‰יו ‡ז ˆ"ע, „‰‡ ˜יי"ל (יבמו˙ כב, ‡. רמב"ם 
סי"‡)  ל  סי'  חו"מ  טו˘ו"ע  ‰"ב.  פי"‚  ע„ו˙  ‰ל' 

‡חים  ˘ני  ו‡פי'  ˜ורב‰,  ל‰ם  ‡ין  „‚רים 
˘נ˙‚ייר  ‚ר  כי  לז‰,  ז‰  מעי„ים  ˘נ˙‚יירו 

5) ר‡‰ בז‰ בל˜ו"˘ חל"‚ ס"ע 32.

כבר  ˘‰‡בו˙  ר‡˘ונים  כמ‰  מ˘יט˙  ול‰עיר   (6
יˆ‡ו מ‚„ר ב"נ ו‰י' ל‰ם „ין י˘ר‡ל – ר‡‰ ב‡רוכ‰ 
‰‡וˆר  בי˙   .'‡ „רו˘  ‰‡˙רים  „רך  „רכים  פר˘˙ 

(ל‰ר"י ענ‚ל) כלל ‡. ו˘"נ.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

בז‰,  ויל"ע  וכו'".  במˆרים  לי˘ר‡ל 
(לפני  במˆרים  ב‰יו˙ם  ˘עו„  „מ˘מע 
"‡ומ‰",  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  כבר  ‰˘יעבו„) 
נ˙ח„˘  מ‰  ו‰‚„ר‰  בי‡ור  „רו˘  ו˘וב 
‡ח"כ ביˆי"מ בענין ז‰, ˘‰י˙‰ ‡ז "לי„˙ 

עם י˘ר‡ל".

‰רמב"ם  רמז  „רמוז  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
˘ם,  ל˘ונו  ב‰מ˘ך  ‰„ברים  ‰‚„ר˙ 
ממˆרים,  ‰יˆי‡‰  ע„  ‰˙˜ופ‰  ב˙י‡ור 
"ע„ ˘‡רכו ‰ימים לי˘ר‡ל במˆרים וחזרו 
כמו˙ן  כוכבים  ולעבו„  מע˘י‰ן  ללמו„ 
כו',  ‡בו˙  במˆו˙  ˘עמ„  לוי  מ˘בט   ıחו
וכמעט ˜ט ‰י' ‰עי˜ר ˘˘˙ל ‡בר‰ם נע˜ר 
ו˙עיו˙ן  ‰עולם  לטעו˙  יע˜ב  בני  וחוזרין 
‰˘בוע‰   ˙‡ ומ˘מרו  ‡ו˙נו   '‰ ומ‡‰ב˙ 
˘ל  רבן  רבינו  מ˘‰  ע˘‰  ‡בינו  ל‡בר‰ם 
מ˘‰  ˘נ˙נב‡  כיון  ו˘לחו,  ‰נבי‡ים  כל 
‰כ˙ירן  לנחל‰  י˘ר‡ל   '‰ ובחר  רבינו 
„נ‚‡לו  מו„‚˘  ומ˘מע  כו'"15,  במˆו˙ 
חט‡  ובעלי  ע"ז  עוב„י  ˘‰יו  ‡ף  ממˆרים 
מכיל˙‡  (ר‡‰  רז"ל  במ„ר˘י  מˆינו  [וכן 
יב,  ב‡  (ופר˘"י)  מכיל˙‡  ור‡‰  כט.  י„,  ב˘לח 

עוב„י  בנ"י  בין  ‰יו  מˆרים  ˘ב‚לו˙  ו) 
פל‡י  וז‰  ממˆרים16],  נ‚‡לו  ו‡עפ"כ  ע"ז, 
‡ל‡  ‡עפ"כ.  ˘נ‚‡לו  ‰טעם  מ‰ו  ל‰בין 

˘כ‡ן נרמז יסו„ ‰„בר.

‰„בר   ‰˘˜ ביו˙ר  „לכ‡ו'  וב‰˜„ים 
מˆינו  „‰ל‡  ע"ז,  ˘עב„ו  ‡ף  ˘נ‚‡לו 
במ˜ום ‡חר ל‰„י‡ ˘‰חט‡ מעכב ‰יˆי‡‰ 
ממˆרים, „ע‰"פ (פר˘˙נו ב, י„) "וייר‡ מ˘‰ 

ח"כ  ל˜ו"˘  ר‡‰  ˘ם –  בי‡ור „ברי ‰רמב"ם   (15
ע' 21 ו‡ילך.

16) ל‰עיר מ˘מו"ר פמ"‚, ח.

ב˙נחומ‡  ‡י˙‡  ‰„בר"  נו„ע  ‡כן  וי‡מר 
ביניכם  "י˘  מ˘‰  ˘‡מר  יו"„)  (פר˘˙נו 

ל‚‡ול‰".  ר‡ויין  ‡˙ם  ו‰י‡ך  ‰רע  ל˘ון 
וז‰ ˙ימ‰, „‰ל‡ כנ"ל יˆי‡˙ מˆרים ‰י˙‰ 
וכנ"ל  ע"ז,  ועוב„י  חוט‡ים  ˘‰יו  בע˙ 
ומ‡י  ל‚‡ול˙ם,  מניע‰  בז‰  ‰י˙‰  „ל‡ 
‡ˆל  פ˘יטו˙  ˘‰י˙‰  ‰רע,  ל˘ון  ˘נ‡ 
ל˘ון ‰רע (ו) ביניכם  ˘"י˘  מ˘‰, „מכיון 
חט‡  ˘ב‚לל  ל‚‡ול‰",  ר‡ויין  ‡˙ם  ‰י‡ך 
ל˘ון ‰רע לחו„ כבר ‡ינם ר‡ויים ל‚‡ול‰. 
‰‡יסור  בחומר  מ‡„  ‰פלי‚ו  רז"ל  וב‡מ˙ 
„ל˘ון ‰רע, ו‡מרו "כל ‰מספר ל˘ון ‰רע 
רמב"ם ‰ל'  ב.  טו,  (ערכין  בעי˜ר"  כפר  כ‡ילו 
„עו˙ פ"ז ‰"‚), וע„ ˘"כל ‰מספר ל˘ון ‰רע 

ו‚"ע  ע"ז  עבירו˙  ˘ל˘  כנ‚„  עונו˙  מ‚„יל 
ו˘פ"„" (ערכין ˘ם. ור‡‰ ירו˘' פ‡‰ פ"‡ ‰"‡. 
‡בו˙  ל‰רמב"ם  פי‰מ"˘  ˘ם.  „עו˙  ‰ל'  רמב"ם 

פ"‡ מי"ז (בסופ‰))17, ‡בל מ"מ ˙מו‰ ‰„בר, 

 ˙‡ עיכב  ל‡  ממ˘  בפועל  „ע"ז  ˘‰חט‡ 
‚‡ול˙ם, ו‡ילו חט‡ ל˘ון ‰רע ‰"‰ מניע‰ 

ל‚‡ול˙ בנ"י!

מ‰  ע"פ  ליי˘ב  לנו  ‰י'  ‡ולי  וב‡מ˙ 
˘מˆינו ברז"ל ˘י˘ חומר בענין ל˘ון ‰רע 
במלחמ‰  נˆחון  בענין  ע"ז  ל‚בי  ‡פילו 
"„ורו  ˘ם)18  (פ‡‰  בירו˘למי  כ„‡י˙‡   –
˘‰י'  וע"י  ‰יו  ˆ„י˜ים  כולם  „ו„  ˘ל 
במלחמ‰  יוˆ‡ים  ‰יו  „ילטורים  ל‰ן 
עוב„י  ‡ח‡ב  ˘ל  „ורו   .  . נופלים  ו‰יו 

ב˘‡ר  (וכן  ˘ם  „ערכין  ‰סו‚י‡  בכל  ועיי"ע   (17
בחומר  פרטים  כו"כ  בפנים)  ˘נסמנו  ‰מ˜ומו˙ 

‡יסור ל˘ון ‰רע.

‰בי‡ו  (ו˘ם  כ‡ן  ע‰"פ  בבחיי  ‚ם  ‰וב‡   (18
ב‰ער‰  ‰נסמן  ‚ם  ור‡‰  ח).  ז,  ˙‰לים  ממ„ר˘ 

‰ב‡‰.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

כנ"ל  ול‰כי  ‰ח˘בון,  ˘ע"פ  בבירור 
סמכינן  ‰ר‡י'  ע"פ  מ˜„˘ין  „‡ין  ‰‡י„נ‡ 
על ‰ח˘בון. ו˘וב י"ל „‡ליב‡ „ר"˘ ‡פי' 
‰יכ‡ „˜ובעים ‡נו ע"י ע„ו˙ ‰חו„˘, ‰נ‰ 
‚ם לע„ו˙ ˘ל ˜ביע˙ ‰חו„˘ ל‡ בעינן כי 
‰יכ‡  ו˘וב  ‰ע„ו˙,  ע"י  ˘י˘  ‰בירור  ‡ם 
כבנ„ו"„  י˘˜ר,  ˘מ‡  ח˘˘  ˘ום  „ליכ‡ 
(כמ"˘  ב„בר13  נו‚עים  ‡ינם  „‰˜רובים 
כ˘רים  ‰˜רובים  ‡ף  ˘ם),  מ‰ר"˘  ‡„מו"ר 

˘פיר לע„ו˙14.

ו˘וב נוכל ליי˘ב לעניננו, „י"ל „˘פיר 
˘י"ל  ‡ל‡  ‚רים,  „ין  ו‡‰רן  למ˘‰  ‰י' 
ומעי„ים  ˜ורב‰  ל‰ם  ‡ין  ˘‚רים  „מ‰ 
„ין  ‰וי  ˜ורב‰  ˘פסול  לפי  ‰ו‡  לז‰  ז‰ 
‰„ע˙  ˜ירוב  מ˘ום  (ול‡  ‰כ˙וב  ו‚זיר˙ 
„ין  ל‰ם  ˘‡ין  ‚רים  ולכן  ביני‰ם)  ˘י˘ 
(‡פי'  ‰פסול  בכלל  ‡ינם  ˘פיר  ˜ורב‰ 
‰יכ‡  כ"ז  ‡בל  כ‡ן),  י˘  ‰„ע˙  ˘˜ירוב 
ו‚זיר˙  „ין  ˘ל  כח  ב‚„ר  ע„ו˙  „בעינן 

כמ‰  מבי‡  ס˜"‚)   „ (מˆו‰  חינוך  במנח˙   (13
לע„ו˙  (ופסול  ב„בר  נו‚ע  ל‰יו˙  ˘‡פ˘ר  ‡ופנים 
מ‰ר"˘  ‡„מו"ר  ב„ברי  ˘‰כוונ‰  וי"ל  ˜„‰"ח). 
ב„בר"  נו‚עים  ע„ו˙ ‰חו„˘ "‡ינם  ˘ס˙ם  ˘ם ‰י‡ 
(מ‡חר ˘‡ין זו ע„ו˙ "ב„בר ‰נו‚ע לחבירו"); ‡בל 
‡ין  ב„בר,  נו‚ע  ˘כן  ˘ם,  חינוך  ˘במנח˙  ב‡ופנים 
מי‰ו  פסולים ‡פי' ‡ליב‡ „ר"˘.  נמי „˜רובים  ‰כי 

„וח˜ לומר כן.

‰נ"ל),  מ‰‡ופנים  בחל˜  ר˜  כן  י"ל  (ו˘מ‡  וי"ל 
‡ין  ‰לבנ‰  לר‡י˙  בנו‚ע  ‰י‡  ‰ע„ו˙  ˘עי˜ר  „כיון 
„ינם מ˘˙נ‰ עי"ז ˘ל‡ח"ז י‰יו נו‚עים ב„בר, וע"„ 
ועו„)  ל.  סי'  חו"מ  בב„"‰  (ב"י  בפוס˜ים  ‰מבו‡ר 
וח˜יר‰  „רי˘‰  ˘‡י"ˆ  ו˜י„ו˘ין  ‚טין  ע„ו˙  „„ין 
ו„יני  נפ˘ו˙,  ל„יני  מז‰  יבו‡  ˘‡ח"כ  ‡ע"פ  ‰ו‡ 

נפ˘ו˙ בעי „רי˘‰ וח˜יר‰.

בי‡ור  ו‡ילך  ע' 64  חכ"‡  בל˜ו"˘  עו„  ור‡‰   (14
סבר˙ רבנן „פלי‚י ‡ר"˘ (וכוו˙יי‰ו ˜יי"ל).

„בעינן  ‰חו„˘  בע„ו˙  מ˘‡"כ  ‰כ˙וב, 
ב‰ (ר˜) בירור (˘ע"פ ˘כל) ‰רי ‡ילו ‰י' 
בסו‚  ‚וונ‡,  בכ‰‡י  „˜רובים  חסרון  „ין 
‰פסול  י‰י'  ו„‡י  בירור,  בי'  „בעינן  ע„ו˙ 
ומ‡חר  ‰˜רובים,  ˘בין  ‰„ע˙  ˜ירוב  מˆ„ 
י˘נו  ˘פיר  ‡חים  ˘בין  ‰„ע˙  ˘˜ירוב 
‚ם  ‰פסול  ˆ"ל  ‰י'  ˘נ˙‚יירו  ב‡חים  ‚ם 
ב‚רים, ול‰כי ילפינן ˘פיר ממ‰ ˘‰כ˘יר‰ 
‰˙ור‰ מ˘‰ ו‡‰רן „‡ף ‡חים ס˙ם ל‡חר 

מ"˙ כ˘רים לע„ו˙ זו.

ו‰מורם מכ"ז „˘פיר י˘ ל˜יים ‰סבר‡ 
„ין  ב‰ם  ו‰י'  לעם  נע˘ו  מˆרים  „ביˆי‡˙ 

‚ירו˙.

 ב 
בי˘ר‡ל  ˘נע˘‰  ‰חי„ו˘  מ‰ו˙  יב‡ר 
רי˘  ‰רמב"ם  ל˘ון  ע"פ  מˆרים  ביˆי‡˙ 
‡יסור  ‚„ר  יב‡ר  לז‰  וב‰מ˘ך  ע"ז,  ‰ל' 
„‰וי  חז"ל  ˘‡מרו  ו‰טעם  ‰רע  ל˘ון 
עיכוב יו˙ר מ˘‡ר „ברים ל‚‡ול˙ מˆרים 

מ‰י   – ‰„בר  ביסו„  יל"ע  וע„יין 
ב‚„ר  נכנסו  ˘‡ז  מˆרים  יˆי‡˙  מ‰ו˙ 
במ‰ו˙ם  ב‰ם  נ˘˙נ‰  ומ‰  י˘ר‡ל,  עם 
‰י'  רי‰ט‡  ולפום  לז‰.  ˜ו„ם  ˘‰יו  ממ‰ 
ונבו‡˙  ‰כ˙ובים  כמ˘מעו˙  לומר  נר‡‰ 
"לי„˙  ‰י˙‰  מˆרים  (˘ביˆי‡˙  יחז˜‡ל 
‚„ר  כלל  ‰י'  ל‡  ‡ז  „ע„  י˘ר‡ל"),  עם 
במ˘"כ  יעויי'  ‡בל  י˘ר‡לי˙,  ‡ומ‰  ˘ל 
(ספ"‡),  זר‰  עבו„‰  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם 
‰˘ם  ˘ם  ˘נ˙פרסם  ‰‡ופן  ˙י‡ור  ל‡חר 
ויע˜ב  יˆח˜  ע"י  ו‡ח"כ  ‡בר‰ם  י„י  על 
יע˜ב  בבני  ומ˙‚בר  ‰ולך  ‰„בר  "ו‰י'   –
‡ומ‰  בעולם  ונע˘י˙  עלי‰ם  ובנלוים 
‰ימים  ˘‡רכו  ע„   ,'‰  ˙‡ יו„ע˙  ˘‰י‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

˘ל  ר‡יי˙ו  מ‰י  ו‡"כ,  „מי;  ˘נול„  כ˜טן 
בכם",  כ˘ר‰   ‡‰˙ זו  „"ע„ו˙  מ‰‡  ר"˘ 
„לי˙  ‚רים  „ין  ל‰ם  ו‡‰רן ‰י'  מ˘‰  ‰ל‡ 
˜רובים  לכל  מינ‰  נילף  ו‡יך  ˜ורב‰,  ב‰ו 

„ל‡חר מ"˙7.

ליי˘ב  וי˘  ר‡י',  ‡ינ‰  ב‡מ˙  ‡בל 
מ‰ר"˘  ‡„מו"ר  מ˘"כ  ב‰˜„ים  ‰„בר 
˘יט˙  בבי‡ור  מ„-מ‰)8  ע'  ˙רכ"ו  (ס‰"מ 

מכל ‰ע„ויו˙9,  ע„ו˙ ‰חו„˘  „˘‡ני  ר"˘ 
בז‰  ‰˙ור‰  „טעם  ב‰,  כ˘רין  ˘˜רובים 
לב"„  י„וע  ‰ע„ו˙  לול‡  ˘‡פי'  לפי  ‰ו‡ 
מ‰  וע"„  ר"ח,  יפול  ‡ימ˙י  ‰ח˘בון  ע"פ 
„‰‡י„נ‡ ˘‡ין מ˜„˘ין ע"פ ‰ר‡י' סמכינן 
‡ינ‰  ‰חו„˘  ע„ו˙  ול‰כי  ‰ח˘בון,  על 
ולכן  כלל"  יו„עים  ל‡ ‰יו  ˘"בלע„‰  „בר 

˘מע˙˙‡  ˘ב  י),  (מו,  וי‚˘  ‚ו"‡  עיין  ‡בל   (7
ב‰˜„מ‰, בי˙ ‰‡וˆר (ל‰ר"י ענ‚יל) כלל ‡' ‡ו˙ כב, 
˘כ˙בו „ב‚ירו˙ „מ"˙  וי‚˘ –  פ'  ע‰"˙  חמ„‰  וכלי 
ל‡ ‡מרינן „‚ר ˘נ˙‚ייר כ˜טן ˘נול„ „מי. ור‡‰ ‚ם 

ˆפע"נ לסנ‰„רין פב, ‡ (‚ם לענין מ˘‰ ו‡‰רן).

ו‡‰רן  במ˘‰  „‡ף  בפנים  „ל‰מבו‡ר  ול‰וסיף, 
‡מרינן „כ˜טן ˘נול„ (ולי˙ ב‰ו ˜ורב‰), ˆריך לומר 
ס"י)  ˘ם  חו"מ  (˘ו"ע  בפוס˜ים  ˘‰וב‡‰  „‰„ו‚מ‡ 
כ˘רים  ו‡‰רן ‡ינם  מ˘‰  "ו‡פי'  פסול ˜רובים,  ‚בי 
ל‰עי„ ז‰ לז‰" – ‡ין ‰כוונ‰ בז‰ למ˘‰ ו‡‰רן ממ˘ 
‡נ˘ים  ˘‡פילו  כ"‡  זל"ז,  ל‰עי„  כ˘רים  ‰יו  ˘ל‡ 

נ‡מנים כמ˘‰ ו‡‰רן ‡ינם כ˘רים ל‰עי„ זל"ז.

˘נ˜ט  ב„ו‚מ‡  כן  לפר˘  כרחך ˆריך  על  ולכ‡ור‰ 
ו‡‰רן  "מ˘‰  ˜רובים,  בפסול   (‡ ˜נט,  (ב"ב  ‰˘"ס 
כמבו‡ר  ‚ר  ‰י'  בו„‡י  מ˘‰  חו˙ן   ‡‰„ לחו˙נם", 
ומו˙ר  ועו„)  י˙רו.  ר"פ  ר˘"י   .‡ (˜טז,  בזבחים 

ל‰עי„ לו. ועˆ"ע.

ור‡‰   – רעז.  ע'  רי˘  ב‡  ‰˙ור‰  ‡ור  ‚ם  ור‡‰   (8
ל˜מן ‰ער‰ 13.

9) ומ˙ורˆ˙ עפ"ז ˜ו˘יי˙ ‰פנ"י (ר"‰ ˘ם) ‡מ‡י 
ל‡ ילפינן מע„ו˙ ‰חו„˘ „˜רובים כ˘רים ‚ם ב„יני 

ממונו˙.

לע„ו˙  כ˘רים  ˜רובים  „‡ף  לר"˘  ס"ל 
זו10. ולכ‡ור‰ יל"ע טוב‡ בבי‡ור ז‰, „‰‡ 
ברמב"ם ‰ל'  וכ"‰  (ב"ב ˜נט, ‡.  ב˘"ס  מבו‡ר 
„פסול  ס"י)  ל‚  סי'  חו"מ  ˘ו"ע  ספי"‚.  ע„ו˙ 

י˘˜רו ‡ל‡  ˘מ‡  ח˘˘  מˆ„  ˜רובים ‡ינו 
לן  ‡כפ˙  מ‰  ו˘וב  ‰ו‡",  מלך  "‚זיר˙ 
˘‰‡מ˙  ‰ח˘בון  ע"פ  י„עי  ˘ב"„  בז‰ 
כע„ו˙ם, ‰רי ‡ין ‰פסול כלל מ˘ום ח˘˘ 

˘˜ר.

ב‰˜„ים,  ‰„ברים,  בבי‡ור  ו‰נר‡‰ 
(˘ע"פ  בירור  ב‚„ר  (ר˜)  ‡ינ‰  „ע„ו˙ 
‰˘כל נ˙ברר‰ ‡מ˙ ‰„ברים במ‰ ˘‰עי„ו 
(‚מר)  וע˘יי˙  „ין  ב‚„ר  ‰וי  ‡ל‡  ˘נים), 
„בר, „כח בי„ ‰ע„ים לח˙וך ‰„ין (ו‚זיר˙ 
‰כ˙וב ‰ו‡11) – "על פי ˘ני ע„ים . . י˜ום 
ברמב"ם  וכמבו‡ר  טו).  יט,  (˘ופטים  „בר" 
ס‰"ב12),  פ"ח  ˘ם  (וכן  יסו‰"˙  מ‰ל'  פ"ז 
ע„ים  ˘ני  ע"פ  לח˙וך ‡˙ ‰„ין  „"נˆטוינו 
כ˘רים ו‡ע"פ ˘‡פ˘ר ˘‰עי„ו ˘˜ר כו'"; 
ל˜ˆ‰ ‰˘ני,  ‚ם  מובן „‰ו‡ ‰„בר  ומע˙‰ 
‡פי'  ‰ו‡  לע„ו˙  פסולין  ˘˜רובים  „מ‰ 
כי  בפי‰ם,  ˘˘˜ר  ח˘˘  ˘ום  ‰יכ‡ „ליכ‡ 
מˆ„  (ר˜)  ‡ינו  ‰‡מ˙  לפסו˜  ‰ע„ים  כח 
‰וי  ‡ל‡  י„ם,  על  ‰ב‡  (‰˘כלי)  ‰בירור 
נ˙נ‰  ל‡  וב˜רובים  ‰˙ור‰,  „ין  ˘ל  כח 

‰˙ור‰ כח ז‰.

‰חו„˘  ˜ביע˙  „לˆורך  י"ל  ומע˙‰ 
לכח  מעי˜ר‡  ומוכרחים  ז˜ו˜ים  ‡נו  ‡ין 
לז‰  ו„י  לע„ים,  ˙ור‰  ˘נ˙נ‰  ‰מיוח„ 

‰ל'  (רי˘  לרמב"ם  ‰ˆפע"נ  מבי‡ור  ול‰עיר   (10
˜„‰"ח) ב„ע˙ ר"˘, ע"˘.

11) ר‡‰ ˆפע"נ לרמב"ם ‰ל' יסו‰"˙ פ"ז.

12) ור‡‰ ‰ל' סנ‰„רין פכ"„ ס‰"‡.


