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ע˙יו" ו"ר‚עיו" – ˘˙י „רכים úחי˘וב זמנים

‰úניסי ˙ור˙ ר˘ב"י ‚בו‰ים מניסי ‰˙פי

ס„ר ‰úכו˙ ‰מוע„ו˙ ברמב"ם

כ˘ב‡ים úמירון ‰ופכים úחז˜ים יו˙ר



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

"זכו˙ו י‚ן עלינו"
על ר˘ב"י יכולים ‰רי ב‡מ˙ לומר "זכו˙ו י‚ן עלינו". ב"זכו˙ו י‚ן עלינו" י˘נם ˘ני 

פירו˘ים:

‡. זכו˙ו ל˘ון זיכוך. ז‡˙ ‡ומר˙, ˘זיכוך ‰‡ויר ˘פעל י‚ן עלינו.

ב. זכו˙ו ל˘ון זיכוי. ‰יינו ˘מ‰ ˘זיכ‰ ‡˙ ‰רבים – י‚ן עלינו.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ט עמ' 331)

ל"‚ בעומר ו˘בועו˙
ל"‚ בעומר ו˘בועו˙ ˘ייכים ז‰ לז‰. ל"‚ בעומר ‰ו‡ ‚ילוי פנימיו˙ ‰˙ור‰, ו˘בועו˙ 

‰ו‡ מ˙ן ˙ור‰ ˘ל ‚לי‡ ˘ב˙ור‰.

(ל˜וטי „יבורים ח"„ לי˜וט ל‚ ‡ו˙ כ‡)

ל‰ו„ו˙ ל‰˘י"˙ על ‰חס„ חינם ˘עו˘‰ ‡˙ו
על ‰זמן ‰נוכחי כ˙וב "‡ם י‚‡לך טוב י‚‡ל ו‚ו' ו‚‡ל˙יך ‡נכי" (רו˙ ‚, י‚).

בכל  ‰"‡נכי"  נר‚˘  ‡ל˜יך",   '‰ "‡נכי  נ‡מר  ‡ז  ˙ור˙ינו,  מ˙ן  זמן  ‰˘בועו˙,  בח‚ 
‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל. בכל י‰ו„י י˘נו ˘ם ‰וי' בנפ˘, בח‚ ‰˘בועו˙ ‡חרי ˜רי‡˙ ‰˙ור‰ 

‡נכי ‰' ‡ל˜יך, ‡חרי ‰כנ‰ טוב‰, מי˙ווסף חוז˜ ו˙ו˜ף ב‰וי' ˘בנ˘מ‰.

‰‰כנ‰ לכך ‰י‡ בל"‚ בעומר.

ז‰ו '‡ם י‚‡לך טוב י‚‡ל', כ‡˘ר י˙בונן ˘כל ‡ח„ ‡ף ‡ם ‰ו‡ מ„וכ‡ חליל‰, מחוייב 
נ˘ימ‰  כל  על   – ˙‰לל  כל ‰נ˘מ‰  ˘עו˘‰ ‡˙ו.  חינם  על ‰חס„  ל‰˘י"˙  ל‰ו„ו˙  ‰ו‡ 
יו˙ר  רוˆים  ‡כן  בו,  נמˆ‡ים  ˙"ל  ˘‡נחנו  במˆב  ובפרט  ט),  פי"„  רב‰  (בר‡˘י˙  ונ˘ימ‰ 
טוב, ‡בל ˙ו„‰ ל‰˘י"˙ על כך, ‰רי כ˘‰ו‡ מ˙בונן בז‰ – י˘ בכך מ˘ום ‰כנ‰ טוב‰ 

לח‚ ‰˘בועו˙ 'ו‚‡ל˙יך ‡נכי', ˘יור‚˘ ‰‡נכי ˘בנ˘מ‰.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‡ ˘יח˙ ל"‚ בעומר ‡ו˙ טו)

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

"ע˙יו" ו"ר‚עיו" – ˘˙י „רכים לחי˘וב זמנים
˙יב˙  ‰˘מט˙  בטעם   / בר‡˘י˙  בפר˘˙  ‡ל‡  בפר˘˙נו  בר˘"י  נזכר  ל‡  ˘ב˙"  "˙וספ˙ 
"˘עו˙יו" / ˘˙י „רכים ל„ע˙ זמן כניס˙ ‰˘ב˙ / ‰טעם ˘‰זכיר ר˘"י ‡˙ ר˘ב"י בעל ‰מימר‡ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ ˘יח‰ ‚' לפר' בר‡˘י˙)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
ניסי ˙ור˙ ר˘ב"י ‚בו‰ים מניסי ‰˙פיל‰

בי‡ור ‰חילו˜ בין ‰נסים ˘נפעלו מר˘ב"י ע"י ‡מיר˙ ˙ור‰, ל‰נסים ˘פעלו ˘‡ר ‰˙נ‡ים ע"י 
˙פלו˙ וב˜˘ו˙

(ע"פ מ‡מרי „"‰ פ„‰ ב˘לום ˙˘„"מ (‰˙ווע„ויו˙ ˙˘„"מ ח"ב עמ' 395)
ו„"‰ ‰נ‰ מ‰ טוב ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ח"„)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ס„ר ‰לכו˙ ‰מוע„ו˙ ברמב"ם

י˜˘‰ במ"˘ ‰‰"מ בבי‡ור ס„ר ‰‰לכו˙ „ס' זמנים בי„ ‰חז˜‰, ˘לכ‡ו' ˘ינ‰ בז‰ ‰רמב"ם 
˘‰˜„ים  מ‰ו  ל‰˜˘ו˙  י˜„ים  ב˘"ס /  ס„ר ‰מסכ˙ו˙  טעם  בעˆמו  בי‡ר  ˘כבר  מן ‰˘"ס ‡ף 
‰רמב"ם לס' זמנים ‰כ˙וב „"נחל˙י ‚ו'" / יב‡ר ב' ‚„רים בענין ‰זמן במˆו˙ ˘בזמן מסויים, 
„מˆ„ ‰"חפˆ‡" ‰ו‡ ‚„ר עˆמי במˆו‰ ˘‡ז ‰ו‡ חלו˙ ‰חיוב, ומˆ„ ‰"‚בר‡" ‰ו‡ ר˜ כמו „ין 
ˆ„„י מ˙י מ˜יים בפועל חיוב ˙מי„י ˘עליו / עפ"ז מב‡ר ‰˜„מ˙ ‰כ˙וב „"ונחל˙י ‚ו'" ˘בז‰ 
‰וכיח „‡ף במˆו˙ ˘בזמן מˆינו ‚„ר חיוב ˙מי„י לענין ‰‚בר‡ / יוסיף „˙וכן ענין ‰מוע„ו˙ 

˘בזמן מסויים ‰ו‡ ˙מי„י – ע"פ מ"˘ ‰רמב"ם בכ"מ.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ב ˘ח‰ ‡' לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
לנ‰ו‚ כבו„ ז‰ בז‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
כ˘ב‡ים למירון ‰ופכים לחז˜ים יו˙ר



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

"ע˙יו" ו"ר‚עיו" – 
˘˙י „רכים לחי˘וב זמנים

בטעם ‰˘מט˙   / בר‡˘י˙  בפר˘˙  בפר˘˙נו ‡ל‡  בר˘"י  נזכר  ל‡  ˘ב˙"  "˙וספ˙ 
 ˙‡ ר˘"י  ˘‰זכיר  ‰טעם   / ‰˘ב˙  כניס˙  זמן  ל„ע˙  „רכים  ˘˙י   / "˘עו˙יו"  ˙יב˙ 

ר˘ב"י בעל ‰מימר‡ 

על  "מחול  ל‰וסיף  ˘ˆריך   – ˘ב˙"  "˙וספ˙  „ין   ˙‡ למ„ים  ‰מוע„ו˙  בפר˘˙ 
‰˜ו„˘" – מ‰פסו˜ „יום ‰כפורים (כ‚, לב): "˘ב˙ ˘ב˙ון ‰ו‡ לכם ועני˙ם ‡˙ נפ˘ו˙יכם 
ע‰"פ  כ‰נים  ב˙ור˙  וכן ‡י˙‡  ˘ב˙כם".  ˙˘ב˙ו  ערב  ע„  מערב  בערב,  לחו„˘  ב˙˘ע‰ 

(וע„"ז בכמ‰ מ˜ומו˙ – ר‡‰ ˘ו"ע ‡„‰"ז סי' רס‡ ס"„. ו˘"נ): 

לומר:  ˙למו„  ב˙˘ע‰,  וי˙ענ‰  י˙חיל  יכול   – ב˙˘ע‰  נפ˘ו˙יכם   ˙‡ "ועני˙ם 
ב˙˘ע‰. ‰‡  נפ˘ו˙יכם  ועני˙ם ‡˙  לומר:  ˙למו„   – מ˘˙ח˘ך  יכול  בערב,  בערב. ‡י 
כיˆ„? מ˙חיל ומ˙ענ‰ מבעו„ יום, ˘כן מוסיפים מחול על ‰˜ו„˘. ‡ין לי ‡ל‡ מלפניו, 
מל‡חריו מנין – ˙למו„ לומר: מערב וע„ ערב. ‡ין לי ‡ל‡ יום ‰כפורים, ˘ב˙ בר‡˘י˙ 
מנין – ˙למו„ לומר: ˙˘ב˙ו. ימים טובים מנין – ˙למו„ לומר: ˘ב˙כם. ‰‡ כל ˘בי˙‰ 

˘‡˙‰ ˘וב˙ ‡˙‰ מוסיף ל‰ מחול על ‰˜ו„˘, בין מלפני‰ בין מל‡חרי‰". 

˘מזכיר „ין  מˆינו  ˘ב˙". ‡מנם  ˘ל "˙וספ˙  ז‰  מבי‡ „ין  על ‡˙ר ‡ינו  ר˘"י  ו‰נ‰, 
ב) "ויכל ‡ל˜ים  (ב,  ע‰"פ  ˘בברי‡‰.  ל˘ב˙ ‰ר‡˘ונ‰  בנו‚ע  בר‡˘י˙,  בפר˘˙  ז‰ ‡‚ב 
ו„ם,  ב˘ר  ‡ומר:  ˘מעון  "רבי  ר˘"י:  מפר˘  ו‚ו'",  ע˘‰  ‡˘ר  מל‡כ˙ו  ‰˘ביעי  ביום 

כח

כ˘ב‡ים למירון ‰ופכים לחז˜ים יו˙ר
יוˆ‡ים  ‰יו  ‰מˆויינים.  טובים  ‰ימים  מן  בעומר  ל"‚  ‰י'  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  ‡ˆל 

ל˘„‰, ‡ם כי ל‡ ‰י' נוטל י„יו ‡ך ‰י‰ לו‚ם 'מ˘˜‰' – ‡ף ˘‰י' ‡סור עליו מטעמי 

במ˘ך  ליל„ים,  בנו‚ע  ‰יו  ‰מופ˙ים  רוב  מופ˙ים.  ‰רב‰  ‡ז  רו‡ים  ‰יו  ברי‡ו˙. 

‰˘נ‰ כול‰ ייחלו וˆיפו לל"‚ בעומר. 

◇ ◇ ◇

ר˘ב"י ‰ו‡ "רבי" ˘מח
 ıכ˘זכי˙י לב˜ר ב‡רˆינו ‰˜„ו˘‰ ˙ובב"‡ ול‰יו˙ – כפי ‰ביטוי ‰י‰ו„י-חסי„י ב‡ר

י˘ר‡ל – ‡ˆל ‰ר˘ב"י ו‡ˆל ‰‡י„ר‡ ˜„י˘‡ – ˘מע˙י ‡ומרים: מירון ‰ו‡ ‡ו‰ל ˘מח. 

כ˘ב‡ים למירון ‰ופכים לחז˜ים יו˙ר.

˘ם ˘מע˙י ביטוי כז‰:

ר˘ב"י ‰ו‡ "רבי" ˘מח, ‰ו‡ ל˜ח על עˆמו כל מ‰ ˘י‰ו„ים יחסירו – חס ו˘לום – 

ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆו˙.

טעם ‰מרירו˙.  מספי˜ ‡˙  טעמנו  כבר  עני˙נו" –  כימו˙  טו) "˘מחנו  (˙‰לים ˆ,  כ˙וב 

‡מרו כבר פעם, ˘י˘נ‰ כבר ר˘ימ‰ ‡רוכ‰ ˘ל "כימו˙ עני˙נו", ˘˙‰י‰ כבר ‰‰˙‚לו˙.

לכן  ב˘טויו˙,  מ˙לכלכים  ˘ב„רך  ‡ל‡  ‰‚‡ול‰,  ‡ל  ויו˙ר  יו˙ר  ומ˙˜רבים  ‰ולכים 

ˆריכים ל‰˙רחı ו‚ם ל‰חליף ‡˙ ‰ב‚„ים, ‡ך ‰ולכים ומ˙˜רבים.

(ל˜וטי „יבורים ח"‚ לי˜וט ל ‡ו˙ ט)

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

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



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

וי‰י לנו ל„ו‚מ‡ ‰˙נ‡ ‰‚„ול16 רבי ˘מעון בן יוח‡י, ˘ל"‚ בעומר ‰ו‡ יום ˘מח˙ו17, 
כל  ל˙˙  ˘רˆ‰  ב),  מ‰,  (סוכ19‰  מן ‰„ין  כולו18  כל ‰עולם  לפטור ‡˙  יכול ‡ני  ˘‡מר 
כולל  כולו –  כל ‰עולם  ˘ל  מ˘ל‰ם,  זכו˙  ל‰ם  ˘‡ין  כל ‡לו  ˘ל  לטוב˙ם  ˘לו  ‰זכיו˙ 
ל˜רובים,  בנו‚ע  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  על  ‰עולם;  ב˜ˆ‰  ומ˜ומם  מימיו  ר‡ם  ˘ל‡  ‡ל‰ 

חברים וי„י„ים.

‰כי  במ„‰  ז20‰  בכל  יע˘‰  י˘ר‡ל,  כלל  ב˙וככי  מכם,  ו‡ח˙  ‡ח„  ˘כל  רˆון  וי‰י 
‚„ול‰ ומ˙וך ˘מח‰ וטוב לבב21. ו˙לכו מחיל ‡ל חיל בכל עניניכם,

ע„י י˜ויים ‰כ˙וב בפר˘˙ ‰˘בוע „ל"‚ בעומר: ו‡˘בור מוטו˙ עולכם ו‡ולך ‡˙כם 
˜וממיו˙22 – ב‚‡ול23‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ24‰ על י„י מ˘יח ˆ„˜נו.

בברכ‰ ל‰ˆלח‰ בכל ‰‡מור ולב˘ורו˙ טובו˙ בכל ‰‡מור.

(‡‚רו˙ חכ"ו ‡‚ר˙ ט'˙˙ˆ‚)

 

16) ר‡‰ ירו˘למי סנ‰„רין (פ"‡ ‰"ב): סמיכו˙ כו' ˘‡ני ובור‡ך מכירין כחך. ור‡‰ ל˜ו"˙ ‡מור (כח, ‡).

ל‡  ו‰מ"ח  ר˘ב"י.  ˘מח˙  ל˘מוח  מˆו‰   .  . בעומר  ל"‚  ביום  מ"ו:  פ"‡  ‡ייר  מס'  חסי„ים  במ˘נ˙   (17
‰ע˙י˜ ר˜ „ברי ‰‡ריז"ל („ברי ‡„מו"ר ‰ז˜ן – ‰וב‡ו בפס"„ ל‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ ליו"„ ס˜ט"ז). ור‡‰ פע"ח 
ר˜  (ול‡  ‰˘מח‰  ענין  ‚"כ  מפור˘  ˘עפ"ז  ול‰עיר  ס˙ˆ"‚).  ‡ו"ח  ל˘ו"ע  בעט"ז  (‰וב‡  פ"ז  ספ‰"ע  ˘ער 
מניע˙ ‡בלו˙) וטעמ‰ "˘מח˙ ר˘ב"י" (עיין זח"‚ רפז, ב. רˆ‡, סע"‡). ומז‰ מענ‰ ל‰˘˜ו"ט בז‰ ב˘ו"˙ 
ח˙"ס חיו"„ סרל"‚. ˘ו"˙ ˘ם ‡רי' ח‡ו"ח סי"„ ועו„. ור‡‰ ‚"כ נ"כ ˘ו"ע ‡ו"ח ס˙ˆ"‚. ומ‰ ˘‰˜˘ו „‰‡ 
‡„רב‡ ב‰ס˙ל˜ו˙ן ˘ל ˆ„י˜ים מ˙ענין, י"ל – ע"פ נ‚ל‰ – „˘‡ני ל"‚ בעומר „ר˘ב"י ˆו‰ ל˘מוח בו (עיין 

בפע"ח ˘ם), ועפמ˘"כ במ‰רי"ו (‰וב‡ ב˘"ך יו"„ ס˘מ"„ ס˜"ט) ‰„ין „˘ומעין לו. ו‡כמ"ל.

ס˙˜פ"ב  ב˘ו"ע ‡ו"ח  ט"ז   – (ע"„  ממ˘  כולו  כ‡ן  ו˜מ"ל  ככולו  רובו  פעמים  „מˆינו ‰רב‰   – כפל   (18
ס˜"‚).

19) ור‡‰ ‚"כ ירו˘' ברכו˙ (פ"ט, ‰"ב). זח"‡ רכ‰, רע"‡.

20) ר‡‰ ‰ל' ˙"˙ ל‡„‰"ז ספ"‡: ‰נ˘ים חייבו˙ ללמו„ כל כו'.

‡ל˜יך   '‰  ˙‡ ו‡‰ב˙  „כ˙יב  מיל˙‡  ˙לי‡  בחביבו˙‡  ‡נן  כו'  ו‡מר  ר"˘  ח„י   (‡ (˜כח,  זח"‚  ר‡‰   (21
בסופו):  (סט,  ב˙‰לים  מס„ר ‰מעלו˙  ‚"כ  ול‰עיר   .'‰ וכ˙יב ‡‰ב˙י ‡˙כם ‡מר  ‰' ‡˙כם  מ‡‰ב˙  וכ˙יב 
כי ‡ל˜ים יו˘יע ˆיון ויבנ‰ ערי יו„‡ וי˘בו ˘ם ויר˘ו‰ („˘ייך לכ‡ו"‡ מבנ"י) וזרע עב„יו (לויים) ינחלו‰ 

ו‡ו‰בי ˘מו (כ‰נים – ונ˜ט מעל˙ם „ו˜‡ בענין ‰‡‰ב‰) י˘כנו ב‰.

22) ר"˘ ‡ומר כו' (˙ו"כ ע‰"פ. וכ"‰ בב"ר פי"ב, ו. במ„ב"ר פי"‚, יב. ˙נחומ‡ ע˜ב ז (ולכן נר‡י˙ „ע˙ 
 – ל‰ˆ"ˆ   – ב‡ו‰"˙  ונ˙ב‡ר  מ‡יר.  ר'  ב˘ם   (‡  ,˜) ובסנ‰'  כן).  ˆ"ל  ו  בר‡˘י˙  ב˙נחומ‡  ˘‚ם  ‰‡ומרים 

[בחו˜ו˙י כרך ב] ע' ˙ערב).

23) ל‰עיר ממ‚יל‰ (כט, ‡): ר˘ב"י ‡ומר כו' – וב‰וספו˙ בז‰ בירו˘' ˙עני˙ (פ"‡, ‰"‡) – ומסיים: ו˘ב 
‰"‡ ‡˙ ˘בו˙ך כו' ‰˜ב"‰ ˘ב עמ‰ן.

24) ˘‡ין ‡חרי' ‚לו˙. ור‡‰ ˘מו"ר (ספי"ח) "נס עובר ‡בל לע˙"ל כו'" ו˘ם (פי"ט, ו‡"ו) "ל˘עבר כו' 
יו˘יע ˆיון  כי ‡ל˜ים  ˘זו‰י ‚"כ ‰‰„‚˘‰:  וי"ל   .(ıרח ע'  ב‡  ב‡ו‰"˙  כו'" (נ˙ב‡ר  לב„י  לע˙"ל ‡ני  ‡בל 

ויבנ‰ ערי י‰ו„‰ וי˘בו ˘ם ויר˘ו‰ וזרע עב„יו ינחלו‰ ו‡ו‰בי ˘מו י˘כנו ב‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘‡ינו יו„ע ע˙יו ור‚עיו, ˆריך ל‰וסיף מחול על ‰˜ו„˘, ‡בל ‰˜ב"‰ ˘יו„ע ע˙יו ור‚עיו 
נכנס בו כחוט ‰˘ער‰, ונר‡‰ כ‡ילו כל‰ בו ביום". 

ו‰יינו, ˘‡„ם ˘"‡ינו יו„ע ע˙יו ור‚עיו", ˆריך ל‰˙חיל ול˘בו˙ עו„ לפני ˘מ˙חיל‰ 
לר‚ע  ע„  מל‡כ˙ו  ע˘‰  לכן  ור‚עיו",  ע˙יו  "יו„ע  ˘כן  ‰˜ב"‰  ‡מנם  עˆמ‰.  ‰˘ב˙ 
‰יום  כ˘‰˙חיל  ור˜  ‰˜ו„˘".  על  מחול  "ל‰וסיף  בלי  בר‡˘י˙,  ימי   ˙˘˘ ˘ל  ‰‡חרון 

‰˘ביעי ממ˘, ‡ז ˘ב˙ ממל‡כ˙ו.

בנ„ו"„  ל„˜„˜  וי˘  ר˘"י,  ˘ב„ברי  ‰„יו˜  ב‚ו„ל  ˘‰פלי‚ו  כמ‰  ע„  י„וע  ו‰נ‰,  ב. 
(ול‰עיר ˘רבו ‰„˜„ו˜ים בכללו˙ „ברי ר˘"י ‡לו, ור‡‰ מ‰ ˘נ˙ב‡ר במ„ור ז‰ ל˘"פ בר‡˘י˙ ˙˘ס"ט): 

ר˘"י כו˙ב "ב˘ר ו„ם ˘‡ינו יו„ע ע˙יו ור‚עיו . . ‡בל ‰˜ב"‰ ˘יו„ע ע˙יו ור‚עיו". 
ולכ‡ור‰, מ‰ פ˘ר כפל ‰ל˘ון – ‚ם "ע˙יו" ו‚ם "ר‚עיו"? 

וב‡מ˙, מ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ במ„ר˘ רב‰ על ‡˙ר (ב"ר פ"י, ט). ו˘ם מˆינו עו„ ל˘ון 
– "˘עו˙יו": "ב˘ר ו„ם ˘‡ינו יו„ע ל‡ ע˙יו ל‡ ר‚עיו ול‡ ˘עו˙יו ‰ו‡ מוסיף מחול על 

‰˜ו„˘, ‡בל ‰˜ב"‰ ˘‰ו‡ יו„ע ר‚עיו וע˙יו ו˘עו˙יו נכנס בו כחוט ‰˘ער‰". 

ומובן מ„וע ר˘"י מ˘מיט "˘עו˙יו" [ול‰עיר, ˘ל‚ירס˙ ר˘"י ‚ם בבר‡˘י˙ רב‰ לי˙‡ ל˙יב˙ 
"˘עו˙יו"], כי כ˘ב‡ים ‰ל˘ונו˙ "˘ע‰" ו"ר‚ע" בב˙ ‡ח˙, ‰רי ˘"˘ע‰" ‰ו‡ זמן ‡רוך 

יו˙ר מ‡˘ר "ר‚ע". ו‰רי ב"˘ע‰" ‡רוכ‰ ‚ם ב˘ר ו„ם ‡ינו טוע‰ ("בין יממ‡ ללילי‡" – ר‡‰ 
מחול  מועט  זמן  ל‰וסיף  עליו  ולכן  לטעו˙,  עלול ‰‡„ם  ב"ר‚ע" ˜ˆר  ור˜  יב, ‡-ב),  פסחים 

על ‰˜ו„˘.

ומ‰ו  לענייננו –  ˘‰י‡ ‰˙יב‰ ‰נו‚ע˙  ר˜ "ר‚עיו" –  לומר  לר˘"י  ז‰ ‰י‰  לפי  ‡מנם 
˘‰וסיף ו‰בי‡ ‚ם ל˙יב˙ "ע˙יו"?

‚. ו‰בי‡ור בז‰: 

ח˘בון  י„י  על   (‡) ‡ופנים:  ב˘ני  ל‰יו˙  יכול‰  מסויים  זמן  מ‚יע  מ˙י  ל„ע˙  ‰„רך 
כניס˙  זמן  ל„ע˙ ‡˙  ובעניננו: ‡פ˘ר  ל‡ו˙ו ‰זמן ‰מסוים.  ע„  ˘עברו  ו‰˘עו˙  ‰ימים 
‰˘ב˙  סיום  מ‡ז  ור‚עים  ˘עו˙  וכך  כך  ועו„  ימים  חמ˘‰  ˘סופרים  י„י  על  ‰˘ב˙ 
‰˜ו„מ˙ – ו‡ז מ˙חיל‰ ‰˘ב˙ ‰ב‡‰. (ב) על י„י ˘"מר‚י˘ים" ‡˙ ‰זמן ‰מיוח„ ‚ופ‡. 
ו‰יינו, ˘‰ו‡יל ו˘ב˙ ‰ו‡ יום מ˜ו„˘, ‰רי מי ˘י˘ לו "חו˘" ב˜„ו˘‰ יכול ל„ע˙ ‡˙ 
זמן ‰˘ב˙ (ל‡ ר˜ ע"י ˘יו„ע ˘עברו כך וכך ˘עו˙ ור‚עים ˘ל ‰יום ‰˘י˘י, ‡ל‡) על 

י„י ˘"מר‚י˘" ‡˙ זמן ‰˘ב˙.

[וכמע˘‰ ˘‰י‰ עם ‰ר‰"˜ רבי י˘ר‡ל מרוז'ין, ˘י„ע על בו‡ ‰˘ב˙ מבלי ל‰ס˙כל 
בח„רו  נוכח  ˘פעם ‰י‰  ר' ‡ייזי˜ ‰‡מילער  ו‰‚‡ון ‰נו„ע  ˘סיפר ‰חסי„  כפי  ב˘עון. 
ופניו  ‰ˆ„י˜ ‡˙ ‰מ˜טר˙  זר˜  ˘ב˙,  ˘‰‚יע‰  ˘בר‚ע  ור‡‰  ˘ב˙,  בערב  ˘ל ‰רוזינער 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˘˙נו ב˘ינוי כ‰ ‚„ול. ע„ ˘‡מר ר' ‡ייזי˜ ˘לולי ‰י‰ נוכח בח„ר כל ‡ו˙ו ‰זמן, ‰י‰ 
חו˘ב ˘‡לו ˘ני ‡נ˘ים ˘ונים, ‡ח„ יˆ‡ ו‡ח„ נכנס(!)]. 

ו˘ני ‡ופנים ‡לו ‰ם ˘˙י ‰ל˘ונו˙ ˘ל "ע˙יו" ו"ר‚עיו":

לל„˙  "ע˙  ו‡ילך)  ב   ,‚ (˜‰ל˙  ‰כ˙וב  כל˘ון  מסויים.  לענין  מיוח„  זמן  פירו˘ו  "ע˙" 
וי„יע˙ ‰"ע˙", ‰י‡  ל‡ו˙ו ‰ענין.  מיוח„  ז‰ ‰ו‡  ˘זמן  ˘‰כוונ‰ ‰י‡  ל˘חו˜",  ע˙   .  .
˜„ו˘˙   – מיוח„˙  ˜„ו˘‰  במˆי‡ו˙  ˘י˘  ‰‰ר‚˘‰  ‰‚יע‰.  ˘‰"ע˙"  ל‰ר‚י˘  ‰יכול˙ 
˘˘˙ ‰ימים  במ˘ך  ˘עברו  לפי ‰ר‚עים  ל˜ביע˙ ‰˘ב˙  מ˙ייחס  ו‡ילו "ר‚עיו"  ‰˘ב˙. 

˘לפני‰. 

˙ו‡ר   – ו„ם"  "ב˘ר  ‡ל‡  "‡„ם",  ‡ומר  ו‡ינו  מ„יי˜  [ור˘"י  ו„ם"  "ב˘ר  ר˘"י:  ˘‡ומר  וז‰ו 
כיון  כניס˙ ‰˘ב˙,  ˘ל  ל‰עריך ‡˙ ‰זמן ‰מ„וי˜  יו„ע  כו'] ‡ינו  ‰‚וף  ˘פלו˙  ˘מ„‚י˘ ‡˙ 

˘ב˙  ˘לפני  ‰ר‚עים  ח˘בון   ˙‡ ו‚ם  ("ע˙יו").  ‰˘ב˙  ˜„ו˘˙   ˙‡ מר‚י˘  ‡ינו  ˘‰ו‡ 
("ר‚עיו"), ‡ינו יו„ע ל‰עריך במ„ויי˜. ‡ולם ‰˜ב"‰, ˘יו„ע ‡˙ ‰זמן ‰מ„וי˜ ˘ל כניס˙ 
כחוט  בו  "נכנס   – ‰ר‚עים  ח˘בון  מˆ„  ו‰ן  ("ע˙"),  עˆמ‰  ‰˘ב˙  מˆ„  ‰ן   – ‰˘ב˙ 

‰˘ער‰".

„. וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר ‡˙ ‰טעם ˘ר˘"י מבי‡ מ‡מר ז‰ ב˘ם ‡ומרו – רבי ˘מעון, 
˘ל‡ כ„רכו ל‰בי‡ מ‡מרי חז"ל ˘ל‡ ב˘ם ‡ומרם: 

לרמוז  כ„י  בעל ‰מ‡מר, ‰ו‡  ˘ל  ˘מו  מזכיר ‡˙  ר˘"י  ˘כ‡˘ר  פעמים  כמ‰  נ˙ב‡ר 
ב„בריו. ‡מנם ‡ין  ˙˙יי˘ב ˜ו˘י‡  ועי"ז  במ˜"‡,  ל˘יט˙ו  ז‰  מ‡מר  חכם ‡מר  ˘‡ו˙ו 
ר˘"י  ‰י‰  ˘‡ז   – למ˜ר‡")  חמ˘  ("בן  ˆעיר  ˙למי„  לכל  ˘˙˙עורר  ב˜ו˘י‡  ‰מ„ובר 
ר˜  ל‰˙עורר  ˘‡מור‰  ˜ו˘י‡  זו  ‡ל‡   – ומפור˘  ברור  יו˙ר  ב‡ופן  זו  ˜ו˘י‡  מיי˘ב 

ל"˙למי„ ממולח" (‰יוˆ‡ מן ‰כלל), ולכן מס˙פ˜ ר˘"י ברמז ז‰. 

ובעניננו:

‰רי  ס"‡),  (כנ"ל  ˘ב˙"  „"˙וספ˙  ‰„ין   ˙‡ לפר˘˙נו  בפירו˘ו  ‰בי‡  ל‡  ˘ר˘"י  ‡ף 
מ˜פי„ים  ˘‰ם  ‰ו‡  רו‡‰  ˘ב˙  בערב  כו'  ו‡מו  ‡ביו  ב‰נ‰‚˙  מ˙בונן  ‰˙למי„  כ‡˘ר 

ל‰פסי˜ בע˘יי˙ מל‡כ‰ עו„ לפני "בין ‰˘מ˘ו˙", כ‡˘ר ע„יין ו„‡י יום.

‰נ‰  ור‚עיו",  ע˙יו  יו„ע  ‡ינו  ו„ם  ˘"ב˘ר  מ˘ום  ‰ו‡  לז‰  ‰טעם  בפ˘טו˙  ו‡מנם 
לפני  עו„  ממל‡כ‰  ול˘בו˙  ל‰˙חיל  עליו  ב˘ב˙ ‚ופ‡,  מל‡כ‰  ויע˘‰  יטע‰  ˘ל‡  כ„י 
˘ˆריך  ו„‡י)  (ב˙ור˙  ב˙ור‰  „ין  נע˘‰  כל˘‰ו  ˘מטעם  כיון  ‡ך  ‰˘ב˙.  ˘מ˙חיל‰ 
ז‰ ‡ל‡  „ין  ל‡ ˜יים  בעˆמו  מ˙˜˘‰ ‰˙למי„: ‡יך ‰˜ב"‰  על ‰˜ו„˘,  מחול  ל‰וסיף 

"נכנס בו כחוט ‰˘ער‰"?

כ„י ליי˘ב ז‰, מˆיין ר˘"י ˘רבי ˘מעון ‰ו‡ בעל ‰מ‡מר. על רבי ˘מעון י„וע ˘‰ו‡ 
מסויים (‡ף  טעם  בסיב˙  ב‡‰  כ‡˘ר ‰לכ‰  ול„ע˙ו   ,(‡ (ב"מ ˜טו,  טעמ‡ „˜ר‡"  "„רי˘ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

ב‡מי˙יו˙ ובפנימיו˙ ˘‰ח„יר‰ כל ˙וך-˙וכם, ב‡ופן ˘„ו˜‡ „רכם נר‡˙‰ ל‰ם ‰נכונ‰ 
ב‡מ˙, ומי ˘ל‡ ‰‚יע למ„רי‚‰ זו ‰רי, לפי „ע˙ם, חסר ‰ו‡ ב˘לימו˙.

ו‰יו˙ ˘‰יו ˙למי„י ר' ע˜יב‡ ˘‡מר13 "ו‡‰ב˙ לרעך כמוך – ז‰ כלל ‚„ול ב˙ור‰", 
‡ל‡  ‡-ל,  בי˙  ‰עול‰  ב„רכו  חיל  ‡ל  מחיל  ‰לך  בעˆמו  ‡ח„  ˘כל  בז‰  ‰ס˙פ˜ו  ל‡ 
ו‡ל‰  „ו˜‡,  ז‰  ב‡ופן  ‰˘ם   ˙‡ יעב„ו  ‰ם  ˘‚ם  חברי‰ם  על  ל‰˘פיע  כן  ‚ם  ‰˘˙„לו 

˘ל‡ ˜יבלו ‰„בר – ל‡ יכלו לנ‰ו‚ ב‰ם כבו„ ככל ‰„רו˘ מ˙למי„י רבי ע˜יב‡.

‚' ‰ור‡ו˙ מ‰‡מור לעיל
מ‰‡מור מובן ˘סיפור ‰‚מר‡ בנו‚ע לל"‚ בעומר מלמ„נו ‡יך ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰נ‰‚˙ 

כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‡˙נו, ו‰‰ור‡‰ ‰י‡ ב˘ל˘‰ ענינים:

‡) עבו„˙ ‰˘ם, לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙, מˆוו˙ ˘בין ‡„ם למ˜ום ומˆוו˙ ˘בין 
‡„ם לחברו, ˆריכ‰ ל‰יו˙ עבו„‰ ˙מ14‰ ו‡מי˙י˙ ובחיו˙ ‰מחי' ‡˙ כל ‰‡„ם ו‰נ‰‚˙ו 

‰יום-יומי˙.

בחיו˙  ל˜יים  ˘‚ם ‡ו˙‰ ˆריך  כמוך,  לרעך  ו‡‰ב˙  מˆו˙  ופ˘וט  כמובן  כולל  ז‰  ב) 
וב˘לימו˙ ‰כי ‚„ול‰.

ומˆו‰  ˙ור‰  ˘ומר  כל  על  יפ‰  בעין  ל‰ביט  ‡„ם  וחייב  ˆריך  ‰‡מור  עם  ויח„   (‚
ולנ‰ו‚ בו כבו„ ‚„ול, ‡ם ‡פילו „רכו ‰י‡ ל‡ „רכו ‰ו‡; כיון ˘עוב„ ‰' ‰ו‡ ו‰‰פר˘ 

‰ו‡ ר˜ – ˘ז‰ עוב„ מˆ„ ‡‰ב˙ ‰˘ם וז‰ מˆ„ יר‡˙ ‰˘ם, וכו'.

‰וי „ן ‡˙ כל ‰‡„ם לכף זכו˙
ועו„ לימו„ כלול בסיפור ‰‡מור, ˘‡פילו כ˘פו‚˘ים מי˘‰ו ˘ע„יין ל‡ ‰‚יע לעבו„˙ 
‰˘ם כ„בעי, ˆריך לנ‰ו‚ כבו„ ‚ם בו, ב‰˙‡ם ל‰ור‡˙ חכמינו ז"ל במ˘נ˙ם15 "ו‰וי „ן 
‡˙ כל ‰‡„ם לכף זכו˙", ובפרט ˘‡פ˘ר ˘סיב˙ ‰חסרון ל‡ ˙לוי' בו, ‡ל‡ ˘ל‡ ‰י˙‰ 

לו ‡פ˘ריו˙ ל‰˙חנך על ברכי ‰˙ור‰ ו‰מˆו‰ מˆ„ סיבו˙ בל˙י ˙לויו˙ בו ל‚מרי.

ו‡„רב‰, ‰רחמנו˙ עליו ‚„ול‰ יו˙ר, וˆריך ל‰˘˙„ל ביו˙ר לעזור לו לעלו˙ בי‰„ו˙, 
ב˙ור‰ ומˆוו˙, ו‰עזר ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ‰כי טוב, ב‡‰ב‰ וכבו„ וב„רכי נועם.

ור‡‰  ב.  סח,  (יבמו˙  ווי"ן  ו‰י' „ור˘  נ, ‡)  (נ„רים  מילי ‡יע˙ר  ˘י˙  ומן  ויחי),  פ'  ל‰‡ריז"ל  (ל"˙  ע˜יב‡ 
˘ם ˙ו„"‰ כמ‡ן בסופו). (כוונו˙ ‰‡ריז"ל וכו'. – ‰וב‡ו ביל˜וט ר‡ובני פ' וי˘ב. ו˘"נ). ויע˜ב מ„˙ו ‡מ˙, 

ו‡ו˙ ו – ‡ו˙ ‡מ˙ (זח"‚ ב, ‡)

13) ספר‡ ˜„ו˘ים (יט, יח) ‰וב‡ בפר˘"י ˘ם. ור‡‰ ˙ני‡ פ' לב.

14) ˘‡ין ˆורך לעו„ עבו„‰ ל‡ח"ז (יומ‡ כ„, ‡), ועיין ˙ני‡ ספי"‚, ספט"ו.

15) ‡בו˙ (פ"‡, מ"ו).



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘ל‡  מ˘ום  מ˙ו  ע˜יב‡  רבי  ˙למי„י  ‡˘ר  בעומר,  לל"‚  בנו‚ע  ‰‚מר‡5  סיפור  י„וע 
נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰, וביום ‰ל"‚ בעומר פס˜ו מלמו˙.

„בר  על  ‰‡מור  בסיפור  י˘  ‰ור‡6‰,  ו˙כלי˙ם  ˙ור‰  ‰ם  ˘‚ם  ‰˙ור‰,  סיפורי  ככל 
˙למי„י רבי ע˜יב‡ ‰ור‡‰ לכל ‡ח„ ו‡ח˙ מבני י˘ר‡ל, ובפרט ‰˙למי„ים ו‰˙למי„ו˙ 

– ˘ליט"‡, וב‰˜„מ‰:

כיון ˘‰‚מר‡ מעי„‰ ˘‰ם "˙למי„י רבי ע˜יב‡", ‰רי מובן ˘‰יו ר‡ויים ל˙ו‡ר ז‰, 
‰יינו ˘למ„ו ב‡ופן ˘‰ור‰ ל‰ם ‰˙נ‡ ‰‚„ול ו‰חכם ‰„‚ול7, ב‰˙מ„‰ ו˘˜י„‰ ו˜יימו 

מˆוו˙י' במסיר˙-נפ˘8.

מז‰ מובן ˘מ‰ ˘ל‡ נ‰‚ו כבו„ ז‰ לז‰, ל‡ ‰י' ז‰ מחמ˙ „ברים ˘ל מ‰ בכך, ח"ו, 
‡ל‡ ‰י' ל‰ם יסו„ וטעם בז‰ ב‰˙‡ם לערך "˙למי„י רבי ע˜יב‡".

כל ‡ח„ רˆ‰ ל‰˘פיע על חבירו ˘י‰י' ב˙כלי˙ ‰˘לימו˙
בני  ˘ל  ˘‡ין „יעו˙י‰ם  לברכ‰  זכרונם  חכמינו  ˘‡מרו  מ‰  פי  על  בז‰ ‰ו‡  ו‰בי‡ור 
‰מˆוו˙,  ו˜יום  ‰˙ור‰  בלימו„  י˙ברך10,  ‰˘ם  בעבו„˙  ˘‚ם  מובן  ˘מז‰  ˘וו˙9,  ‡„ם 

‡ינם ˘ווים:

יר‡˙  מ˙וך  בעי˜ר  מ˙וך ‡‰ב˙ ‰˘ם, ‡ˆל ‰˘ני ‰ו‡  בעי˜ר  ב‡  ז‰  כל  ‡ˆל ‰‡ח„ 
בנו‚ע  ופ˘וט  ˘כמובן  – ‡ף  וכו'.  עול11,  מ˙וך ˜בל˙  בעי˜ר  ו‡ˆל ‰˘לי˘י ‰ו‡  ‰˘ם, 

למע˘‰ ‡ין חילו˜ ביני‰ם ו˜יימו ‰˙ומ"ˆ במילו‡ם וב˘לימו˙ם.

‰י˙‰  ˘עבו„˙ם  ‡מ˙12,  ‡נ˘י  ˘‰יו  בו„‡י  ‰רי  ע˜יב‡,  רבי  ˙למי„י  וב‰יו˙ם   –  

פ"‡ ‰"ב).

בי„  ˘ם: ˜בל‰  וב‰מ‡ירי  ˘ם.  ליבמו˙  פי"‡. ‡וˆ‰"‚  ‚. ˜‰"ר  פס"‡,  ב"ר  ור‡‰ ‚"כ  ב)  (סב,  יבמו˙   (5
‰‚‡ונים ז"ל כו'.

6) ר‡‰ זח"‚ (˜נב, ‡): ר"˘ ‡מר כו'.

7) ר‡‰ סנ‰„רין (פו, ‡) וכול‰ו ‡ליבי' „רע"˜, ספרי ברכ‰ (ל„, ל), מנחו˙ (כט, ב).

ספר ‰מ‡מרים  וירח,  כו'. „"‰  ימי  כל  ב)  ברכו˙ (ס‡,  ועו„).  ב.  פ"ו,  סע"ב. ‡„ר"נ  כ˙ובו˙ (סב,  ר‡‰   (8
˘"˙ (וע"פ ‰מבו‡ר ˘ם ענין מס"נ זו ˘‰י‡ ע"פ ‰˘כל כו' מובן ˘למ„‰ ל˙למי„יו).

9) וב˙נחומ‡ (פנחס י): כ‡ו"‡ י˘ לו „ע˙ בפ"ע. ור‡‰ סנ‰„רין לח, ‡.

ח„‡"‚  ‚"כ  ור‡‰  לז‰".  ז‰  ב˙ור‰  עיני‰ם ˆר‰  "˘‰יי˙‰  (˘ם)  וב˜‰"ר  ב‰על˙ך.  ר"פ  ל˜ו"˙  ר‡‰   (10
מ‰ר˘"‡ ליבמו˙ (˘ם): ול‡ ח˘ כ"‡ מ‰ם על כבו„ ‰˙ור‰ ˘ל חברו „‡ין כבו„ ‡ל‡ ˙ור‰ (‰וב‡ ונ˙ב‡ר 

ב‡ו‰"˙ – ל‰ˆ"ˆ – וי˜ר‡ ע' ˜פז).

11) ר‡‰ ‡‚‰"˜ סי' זך ובי‡ורו. ‰רח"ו (‡ו‰"ח לזח"‡ רכו, ב).

רבי  יע˜ב ‡ו˙יו˙  ו‡ביר  לו)  ˘ער ‰‚ל‚ולים ‰˜„מ‰  (ר‡‰  יע˜ב  (ו‡ו˙יו˙)  רע"˜ ‚ל‚ול  ל‰עיר ‡˘ר   (12

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‡ם טעם ז‰ ‡ינו כ˙וב ב˙ור‰) – במ˜ר‰ ˘בו ‰טעם נ˘˙נ‰, י‰י‰ ˘ינוי ב˜יום ‰‰לכ‰. 
˘עלול  ‰טעם  ‡ˆלו  ˘ייך  ול‡  ור‚עיו"  ע˙יו  "יו„ע  ˘‰˜ב"‰  כיון  בנ„ו"„,  ‚ם  ומע˙‰ 

לטעו˙ כו' – ‰רי ‚ם ‰„ין עˆמו ‡ינו ˜יים ‡ˆלו כביכול. 

ב‡ופן  ‰ברי‡‰  מל‡כ˙  ˘˙ס˙יים   – ככ‰   '‰ ע˘‰  למ‰  ל˙מי‰‰:  מ˜ום  וע„יין   .‰
‡ם  ‡יכפ˙  מ‰  ‰רי  וכו',  לח˘˘  מ˜ום  ‡ין  ˘‡ˆלו  ו‡ף  ‰˘ער‰"?  כחוט  בו  ˘"נכנס 

כביכול י˜יים ‚ם ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰„ין ˘ל "˙וספ˙ ˘ב˙"?

וי˘ לפר˘ ב„רך ‰„רו˘, ‡˘ר בז‰ ‰ר‡‰ ‰˜ב"‰ ‰ור‡‰ לכל ‡ח„ ו‡ח„, ‡ו„ו˙ ‚ו„ל 
לעסו˜  בעולם – ˆריך  לפעול  ˘י˘ ‡פ˘רו˙  זמן  כל  ר‚ע ˜טן;  כל  ˘ל  ו‰ח˘יבו˙  ‰יו˜ר 

בז‰ ככל יכול˙ו, ע„ ‰ר‚ע ‰‡חרון! 

˘ילמ„  ממנו  „ור˘ים  ‡˘ר  ‡ומנ˙ו",  ˘"˙ור˙ו  מי  ‡ו‰ל,  יו˘ב  לטענ˙  מענ‰  ובז‰ 
י„י  יוˆ‡  ‰בעל-עס˜  ˘כני  ‰רי  ‰ו‡,  טוען  ולכ‡ור‰,   – ממ˘  ר‚ע  ובכל  ע˙  בכל  ˙ור‰ 
ל‡  ו˙ו  ערבי˙"  ופר˜ ‡ח„  ˘חרי˙  "פר˜ ‡ח„  בלימו„ו  וליל‰"  יומם  בו  "ו‰‚י˙  חוב˙ 
‡חסיר  ‡ני  ‡ם  ‡פו‡  ‰"רע˘"  ומ‰   ;(„"‰ פ"‚  ל‡„‰"ז  ˙ור‰  ˙למו„  ‰ל'  ב.  ˆט,  מנחו˙  (ר‡‰ 

מלימו„י – ‰נמ˘ך ˘עו˙ רבו˙ בכל יום – כמ‰ ר‚עים?!

‡ך ‰‡מ˙ ‰י‡, ˘"ל‡ בר‡ ‰˜ב"‰ בעולמו „בר ‡ח„ לבטל‰" (˘ב˙ עז, ב), וכל חל˜ 
ללמו„  ˘יכול  ‡ח„  ר‚ע  לו  נ˙ן  ‰˜ב"‰  וכ‡˘ר  מכוונ˙.  מטר‰  לו  י˘  בזמן  ‡ו  במ˜ום 
˘ל  ברי‡˙ו  ז‰,  ˘ר‚ע  בז‰ ‰ו‡ ‚ורם  כך – ‰רי  ל˘ם  ז‰  ר‚ע  מנˆל  ו‰ו‡ ‡ינו  ˙ור‰,  בו 

‰˜ב"‰, י‰י‰ לבטל‰ ח"ו. 

וכ˘ם ˘‰ו‡ בפרטיו˙ ‡ˆל כל ‡ח„, כן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע לכללו˙ ‰„ורו˙. „לכ‡ור‰ יכול 
ונ˘מו˙  בˆ„י˜ים ‚„ולים  ˘‰יו "ע˘ירים"  כל ‰„ורו˙ ‰˜ו„מים,  ל‡חרי  לח˘וב:  י‰ו„י 
נעלו˙, ˘פעלו ‚„ולו˙ ונˆורו˙ בעולם כולו וכמעט ˘סיימו ‡˙ עבו„˙ י˘ר‡ל למט‰ – 

מ‰ ‰ח˘יבו˙ ‡יפו‡ בעבו„‰ ופעול‰ "˜טנ‰" ‰נע˘י˙ ב„ורנו ז‰ „ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡?

ועל ז‰ ‡ומרים לו, ˘„ו˜‡ ב"פכים ˜טנים" ‡לו ˙לוי‰ כביכול ˘לימו˙ ‰עבו„‰ ˘ל 
כל ‰„ורו˙ ‰‚„ולים ˘˜„מונו, ו„ו˜‡ ‰פעולו˙ ‰"˜טנו˙" ‰נע˘ו˙ ונ˘למו˙ ב„ורנו ‰ם 
 – ˘נו˙ ˜יום ‰עולם  ˘˘˙ ‡לפי   – ימי ‰מע˘‰"   ˙˘˘" ˘ל  רב‰  ˘יבי‡ו ‡˙ ‰עבו„‰ 

ל˙כלי˙‰, ל‰˙עלו˙ ל"יום ˘כולו ˘ב˙ ומנוח‰ לחיי ‰עולמים". 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

ספיר˙ ‰עומר: 
מˆוו‰ ‡ח˙ ‡ו בכל 
יום מˆוו‰ ח„˘‰?

 וספר˙ם לכם . . ˘בע ˘ב˙ו˙ ˙מימו˙ 
˙‰יינ‰.
(כ‚, טו)

חל˜  לומ„ים  ˙‰יינ‰"  "˙מימו˙  מ‰נ‡מר 
מ‰ספיר‰,  ‡ח„  יום  ˘˘כח  מי  כי  מ‰ר‡˘ונים, 
נפס˜  ול‰לכ‰  ולספור.  ל‰מ˘יך  יוכ ל  ל‡  ˘וב 

ב˘ו"ע (‡ו"ח סי' ˙פ"ט) לספור בל‡ ברכ‰.

ומב‡רים ‰‡חרונים (ר‡‰ מנח˙ חינוך מˆו‰ ˘ו), 
„˘יט‰ זו ס"ל „כל ימי ‰ספיר‰ "‰ם מˆוו‰ ‡ח˙ 

. . וב‡ם ל‡ מנ‰ יום ‡ח„ ‰פסי„ ‰מנין".

מˆו‰  ‰י‡  ב‡ם   (‡ כן:  לומר   ‡"‡ לכ‡ו'  ‡ך 
‡ח˙, ‰י‡ך ˙˜נו לברך בכל יום ויום ברכ‰ בפ"ע? 
˘˘כח  ˘‡„ם  נמˆ‡  ‡ח˙,  מˆו‰  ‰י‡  ‡ם  ב) 
ברכו˙יו  כל  ˘וב  לספור,  ‰ספיר‰  ימי  ב‡מˆע 
‰י‰  ז‰  ומח˘˘  לבטל‰',  'ברכ‰   ‰"‰ ע˙‰  ע„ 

לחכמים ל˙˜ן ‰ברכ‰ לסוף כל ‰ימים?!

יום  כל  זו  ל˘יט‰  לומר, „ו„‡י ‡ף  וע"כ ˆריך 
ומובן  לעˆמו,  ברכ‰  וע"כ ˜ובע  בפ"ע  מˆוו‰  ‰וי 
‰ברכו˙  ‰וו  ל‡  ב‡מˆע  ‡ח„  יום  חיסר  ˘ב‡ם 

בימים ˘לפניו לבטל‰.

‡ל‡, „ז‰ ˘ל‡ יוכל ל‰מ˘יך ולספור בברכ‰, 
חיסר ‡יז‰  „ב‡ם  ס"ל  ר‡˘ונים  מ˘ום „‰נך  ‰ו‡ 
ל˜יים  ˘למחר˙  ביום  יוכל  ל‡  בפועל  ‰רי  יום, 
‰מˆוו‰ (‰נוספ˙) ˘ל ‡ו˙ו ‰יום, כיון ˘˙לוי' ‰י‡ 
ו‰טעם  ל‰.  ˘˜„ם  ‰יום  למˆוו˙  ב‰מ˘ך  וב‡‰ 
˘לי˘י"  "יום  ˘ל  ספיר‰  ˙י˙כן  „ל‡  ‰ו‡,  לז‰ 
כי  מ‰ספיר‰,  נחסר  ˘ני"  כ˘‰"יום  (ל„ו‚מ‡) 
בלע„י ספיר˙ ‰'˘ני' ‡ינו ‡וחז ב'˘לי˘י'. ו„ו"˜.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ 270. ו˘"נ)

ימו˙ ‰חול – ˙˜ופ˙ חולין
˘˘˙ ימים ˙ע˘‰ מל‡כ‰ וביום ‰˘ביעי 
˘ב˙ ˘ב˙ון. 
"מ‰ ענין ˘ב˙ ‡ˆל מוע„ו˙ ללמ„ך ˘כל ‰מחלל 
‡˙ ‰מוע„ו˙ מעלין עליו כ‡ילו חילל ‡˙ ‰˘ב˙ו˙. 
ו‰מ˜יים ‡˙ ‰מוע„ו˙ מעלין עליו כ‡ילו ˜יים ‡˙ 
‰˘ב˙". 
(כ‡, ‚. ר˘"י)

וˆריך ל‰בין: ‰רי ב„רך ‰פ˘ט, ‡ין ˜ו˘י כ"כ 
˘‚ם  כיון  ‰מוע„ו˙,  בפר˘˙  ‰"˘ב˙"  ב‰ב‡˙ 
˘ל  ב˘‡ל˙ו  ˆ"ב  ו‡"כ  ‰י‡,  מוע„"  "יום  ‰˘ב˙ 

ר˘"י (ועיין רמב"ן ובחיי ע‰"פ).

‰יי˙‰  ל‡  ר˘"י  ˘ל  ˘˙מי‰˙ו  לפר˘,  וי˘ 
‚בי  כ"‡  זו,  בפר˘יי‰  ‰˘ב˙  ‰זכר˙  עˆם  על 
ו‰ו˜˘‰  מל‡כ‰".  ˙ע˘‰  ימים   ˙˘˘" ‰‰˜„מ‰ 
ח  כ,  (י˙רו  ˘ב˙  ‚בי  ‰ר‡˘ון  בˆיווי  „‰ניח‡  לי', 
ל‡  ˘˘מיר˙ ‰˘ב˙  ב‰„‚˘‰  מובן ‰ˆורך  ו‡ילך), 
‡בל  וכו'";  ימים   ˙˘˘"˘ כיון  בפרנס‰,  ˙פ‚ע 
"ביום  ל‰˙חיל  ˆריכ‰  ‰˙ור‰  ‰יי˙‰  בפר˘˙נו, 
כ‡ן  ‚ם  ‰˜„ימ‰  ולמ‰  ˘ב˙ון",  ˘ב˙  ‰˘ביעי 

‰˜„מ‰ זו.

ימים" ‡ינו   ˙˘˘"˘ למ„  ר˘"י  בז‰:  ו‰בי‡ור 
‡ח˙  ˙˜ופ‰  כ"‡  נפר„ים,  ימים   ‰˘˘ ˘ל  סכום 
ועו„).  ח.  כ‡,  פר˘˙נו  ר˘"י  (ועיין  ימים   ‰˘˘ ˘ל 
ימים",   ˙˘˘" ˘ל  ˙˜ופ‰  נ˙ן  ˘‰˜ב"‰  ו‰יינו, 
˘‡ינו  יום  וכל  מל‡כ‰.  לע˘יי˙  ‰חול,  ימו˙ 
 ‡‰ יובן  ובז‰  מל‡כ‰.  בע˘יי˙  ‡סור  זו  ב˙˜ופ‰ 
מל‡כ‰",  ˙ע˘‰  ימים   ˙˘˘" מ˜„ימ‰  „‰˙ור‰ 
ו˙˜ופו˙:  זמנים  סו‚י  ב'  ‰˙ור‰  מ‚„יר‰  ˘בז‰ 
מל‡כ‰.  בע˘יי˙  ‰מו˙ר˙   – ‰חול  ימו˙  ˙˜ופ˙ 
 – ‰חול  ימו˙  ˘‡ינם  ‰ימים  כל  ‰ו‡  ‰ב',  ו‰סו‚ 
‰‡סורים בע˘יי˙ מל‡כ‰. וז‰ יובן ‰יטב בבי‡ורו 
‰מוע„ו˙  ו˘מיר˙  חילול  ‰מ˘וו‰  ר˘"י  ˘ל 
 – יסו„  מ‡ו˙ו  ˘נובעים  ‰˘ב˙,  ו˘מיר˙  לחילול 

˘˘ני‰ם ‡ינם ב˙˜ופ˙ "˘˘˙ ימים". 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז ע' 241) 

פניניםפנינים כ„

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

בחיי ‰יום יום

לנ‰ו‚ כבו„ ז‰ בז‰
˘ל  ˘מח˙ו  מיום  ללמו„  ˘ˆריכים  בעבו„˙ ‰˘י"˙  כמ‰ ‰ור‡ו˙  ובו  מכ˙ב ˜ו„˘ 

‰˙נ‡ ‰‡ל˜י רבי ˘מעון בר יוח‡י, ומ˙למי„י רבי ע˜יב‡

◇ ◇ ◇

˙למי„י ר"ע ‰יו ר‡ויים ל˙ו‡ר ז‰, ו‰י' טעם ל‰נ‰‚˙ם
בנועם ˜בל˙י ‰י„יע‰ על „בר ‰פעולו˙ ‰נערכו˙ ב˜˘ר עם יום ‰ס‚ול1‰ ל"‚ בעומר2 

‰ב‡ עלינו לטוב‰. וי‰י רˆון ˘˙‰יינ‰ ב‰ˆלח‰ רב‰.

ו‰ˆלח‰ בז‰, פירו˘‰ ‡˘ר פעולו˙ ‡לו ˙כניסנ‰ חיו˙ וכוחו˙3 נוספים ב‰ליכ‰ מחיל 
חיים  ב„רך  חיי ‰יום-יום –  בחיים –  ˘‰י‡ ‰ור‡‰  חיים,  ˙ור˙  ˙ור˙נו,  בלימו„  חיל  ‡ל 
ר‡ויים ל˘מם; לימו„ ‰מבי‡ לי„י מע˘‰, ˜יום ‰מˆו˙4 ב‰י„ור, עלי‰ן נ‡מר וחי ב‰ם.

1) ל‰עיר ממל‡כי (‚, יז): ליום ‡˘ר ‡ני עו˘‰ ס‚ול‰ וחמל˙י עלי‰ם כ‡˘ר יחמול ‡י˘ על בנו. וב˘מו"ר 
(פי"ח, ז).

וכן  ˘ם),  וב˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ס˙ˆ"‚  (טו˘ו"ע ‡ו"ח  ע"„ ‰נ‚ל‰  בפוס˜ים  מפור˘ים  וטעמיו  ענינו   (2
ע"„ ‰סו„ (פע"ח ˘כ"ב, פ"ז. ועו„). ע"„ ‰חסי„ו˙ („רו˘י ל"‚ בעומר). ועו„.

3) ל‰עיר ‡˘ר ל„ע˙ מ„ר˘ ל"‚ בעומר ח"י ‡ייר ‰ו‡ יום בו ‰˙חיל ‰מן (˘ו"˙ ח˙"ס חיו"„ סרל"‚. ‡בל 
מסיים ˘ם „‰ו‡ „ל‡ כ‰˘"ס פר"ע. ור‡‰ ˜י„ו˘ין לח, ‡. ˙וספ˙‡ סוט‰ פי"‡, ב. ועו„).

ברכו˙  מפסי˜ין (ירו˘'  למע˘‰  ז‰  עם  וביח„  י‡, ‡)  ˙ור˙ן ‡ומנ˙ן (˘ב˙  וחבריו  ר˘ב"י  ל‰עיר ‡˘ר   (4



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

וביח„  י„ועים,  בזמנים  ‰˙לויו˙  ‰מˆו˙ 
ל‰˘מיענו  זמנים,  ספר  ˜ור‡ו  ז‰  עם 
(ר˜)  ל‡  זמנים ‰ו‡  בספר  „עי˜ר ‰חי„ו˘ 
ז‰ ˘ב"„ מ˜„˘ים ח„˘ים ומעברים ˘נים, 
˘ימים  ‰יו"ט27,  וימי  ר"ח  יום  ˘נ˙˜„˘ 
ב ˜„ו˘˙ם,  ‰˘נ‰  ימי  מ˘‡ר  נב„לו  ‡לו 
„זמן  ‰ חפˆ‡  ב‚וף  ‰נע˘י˙  ‰פעול‰  כ"‡ 
(˘‡ינו מוע„), ו‰ו‡ ע"י ˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל 

‰‚בר‡28. 

˘ם  ספ"‰.  ‰חו„˘  ˜„ו˘  ‰ל'  רמב"ם  ר‡‰   (27
‰"ז. ס‰מ"ˆ מ"ע ˜נ‚.

בעˆם  פועל  ‰‚בר‡  ˘ל  ‰מˆוו˙  ˘˜יום  וז‰   (28
(וכללו˙) חפˆ‡ „זמן (ו‡פילו יו˙ר מ˜י„ו˘ ‰חו„˘ 
כו' ˘ל ב"„ – ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ ˘ם) – י"ל ˘‰ו‡ 
מטעם ‰נ"ל (בפנים ס"‚ ו‡ילך) ‚ופ‡, ˘חיובי ‚בר‡ 
˜יום  בע˙  ר˜  ל‡  ˙מי„י,  ב‡ופן  ‰ם  ˘במˆוו˙ 
‰מˆו˙ בפועל בזמנם (וע„ ˘פועל ומ˘פיע בפעול˙ 
ליו"ט  יו"ט  ל˘ב˙,  ˘ב˙  בין  ˙מי„י,  ב‡ופן  ‰‚בר‡ 
בעˆם  ‚ם  פועל  ‰"ז  ולכן  ס"‰),  כנ"ל   – וכיו"ב 

‰חפˆ‡ „זמן, כבפנים.

ב‰כ˙וב  (‰פנימי)  ‰פירו˘  ˘ז‰ו  וי"ל 
˘מבי‡ ‰רמב"ם "נחל˙י ע„ו˙יך לעולם", 
ב‡ופן  „"ע„ו˙יך"  ‰מˆו˙  ˜יום  ˘ע"י 
"לעולם",  פועל  ‰ו‡  ‰רי  „"נחל˙י" 
‰זמן,  ‚„ר  בעˆם  ומוסיף  ˘מח„˘  ו‰יינו 
ו‰˙חל˜ו˙29,  ˘ינויים  ‚„רו  עˆמו  זמן  כי 
בזמנים  ‰˙לויו˙  ‰מˆו˙  ב˜יום  ו‰‡„ם 
˜יום  בו  ˘פועל  ל‰זמן30,  ‡ח˘בי'  ‡לו, 

ו˙מי„יו˙31.

29) ר‡‰ ל˜ו"˘ ˘ם ע' 62. ו˘"נ.

ו˘"נ.   .54 ע'  ח"ח  (ל˜ו"˘  ממ˘נ"˙  ל‰עיר   (30
‰˘יחו˙  (וס'  ו‡ילך  ס"‚  ח‚‰"˘  חל"ח  ל˜ו"˘ 
ספ‰"ע, „מנין  במˆו˙  ו‡ילך))  ע' 452  ח"‡  ˙נ˘"‡ 
ע"פ  כ˘‰ו‡  ור˜  מˆי‡ו˙,  ‡ינו  עˆמו  מˆ„  זמן  ˘ל 
מˆו˙י'  וע"„  ל"מˆי‡ו˙",  נע˘‰  ‰˙ור‰  ˆיווי 
ב  כז,  ביˆ‰  פר˘"י   .‡ י,  בכורו˙  (ר‡‰  ‡ח˘בי' 
ערך ‡סורו  ˙למו„י˙  ור‡‰ ‡נˆי˜לופ„י'  חל‰.   ‰"„

ח˘ובו).

‰ו‡  למעל‰  ז‰  "ויחו„  פכ"‰  מ˙ני‡  ל‰עיר    (31
ו"˘ליט  ב)  לעיל (ל‡,  ˘ם  ור‡‰  וע„".  לעולם  נˆחי 

ומו˘ל עליו".

י

יינה של תורהיינה של תורה

ניסי ˙ור˙ ר˘ב"י ‚בו‰ים מניסי ‰˙פיל‰
בי‡ור ‰חילו˜ בין ‰נסים ˘נפעלו מר˘ב"י ע"י ‡מיר˙ ˙ור‰, ל‰נסים ˘פעלו ˘‡ר 

‰˙נ‡ים ע"י ˙פלו˙ וב˜˘ו˙

◇ ◇ ◇

עלמ‡  ח„‡ ‰ו‰ ˆריכ‡  זמנ‡  יוסי,  רבי  ב) "˙ני‡ ‡מר  נט,  (ח"‚  בזו‰ר ‰˜„ו˘  ‡י˙‡ 
למטר‡, ‡˙ו ל˜מי‰ „רבי ˘מעון . . פ˙ח ו‡מר (˙‰לים ˜ל‚, ‡) ˘יר ‰מעלו˙ ‰נ‰ מ‰ טוב 

ומ‰ נעים ˘ב˙ ‡חים ‚ם יח„ וכו' [ועי"ז ‡˙י מיטר‡]".

‰מע‚ל,  לחוני  לו  "˘‡מרו  מ"„)  פ"‚  ˙עני˙  (מ˙ני'  ‰מע‚ל  „חוני  מע˘‰  נו„ע  ו‰נ‰ 
בין ‰מ˘כ˙  עי˜רי  חילו˜  ומˆינו  ב˙וכ‰".  ו‰˙פלל  עו‚‰  ע‚   .  . ‚˘מים  ˘ייר„ו  ‰˙פלל 
‰‚˘מים ע"י ר˘ב"י ל‰מ˘כ˙ ‰‚˘מים „חוני ‰מע‚ל: „‡ˆל חוני ‰מע‚ל, ‰נ‰ ב˙חיל‰ 
יר„ו  ומערו˙.  ˘יחין  בורו˙  ˘‡ל˙י ‡ל‡ ‚˘מי  כך  ל‡  מנטפים, ‡מר  "‰˙חילו ‰‚˘מים 
בזעף, ‡מר ל‡ כך ˘‡ל˙י, ‡ל‡ ‚˘מי רˆון, ברכ‰ ונ„ב‰", ור˜ ‡ז "יר„ו כ˙˜נן", ו‡ילו 

ר˘ב"י פעל ירי„˙ ‰‚˘מים כ˙י˜נן מי„ בלי ˘ום י‚יע‰.

וˆריך ל‰בין מפני מ‰ ‰וˆרך חוני ‰מע‚ל ל‰˙יי‚ע ולב˜˘ כמ‰ פעמים, ו‡ילו ר˘ב"י 
פעל ירי„˙ ‰‚˘מים בניחו˙‡ ומבלי ל‰˙יי‚ע.

ו‰בי‡ור בז‰, „‰נ‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו י˘נם ב' ‡ופני עבו„‰ כלליים:

עמ‰  ל‰לחם  ‰‡„ם  ˆריך  ‰ב‰מי˙,  ‰נפ˘   ˙‡ ולברר  ל˙˜ן  ˘בכ„י  ‰ו‡,  ‡ח„  ‡ופן 
˘‰ם  ז‰,  עם  ז‰  ˘מ˙‡ב˜ים  ‡נ˘ים  ב˘ני  וכמו  עמ‰.  ומ˙עס˜  ב‰  ˘מ˙לב˘  י„י  על 



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ,'‰ בעבו„˙  ‚ם  ‰ו‡  כן  זול˙ו,   ˙‡ ל‰כניע   ıמ˙‡מ ‡ח„  וכל  בז‰  ז‰  ו„בו˜ים  ‡חוזים 
‰י‡  ‡ף  ‰ב‰מי˙  ונפ˘  לנˆח‰,  מנ˙  על  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  עם  מ˙‡ב˜˙  ‰‡ל˜י˙  ˘נפ˘ 
על  מ˙‚בר˙  ‰י‡  ‰רי  ‰‡ל˜י˙  לנפ˘  ‰˜ב"‰  ˘נו˙ן  ‰כחו˙  מˆ„  ור˜  כנ‚„‰,  מ˙‚בר˙ 
זו ‰י‡  ועבו„‰  מט, ‡).  ל‡„מו"ר ‰‡מˆעי  ˙˘וב‰  ˘ערי  בס'  מז‰  ב‡ורך  (כמ˘נ"˙  נפ˘ ‰ב‰מי˙ 
בעי˜ר ב˘ע˙ ‰˙פל‰, וכ„‡י' בז‰"˜ (‰וב‡ בל˜ו"˙ ר"פ ˙ˆ‡ ובכ"מ. ור‡‰ ז‰ר ח"‡ רמ, ב. ח"‚ 

רמ‚, ‡) "˘ע˙ ˆלו˙‡ ˘ע˙ ˜רב‡".

ע"י  נע˘‰  וז‰  ו˘לום,  מנוח‰  ב„רך  ו‰˙י˜ון ‰ו‡  בו ‰בירור  נוסף  י˘נו ‡ופן  ‡מנם, 
כ˘ר  ‰ו‡  ז‰  ˘„בר  ‰„ין  נפס˜  כ‡˘ר  ‰נ‰  ˙ור‰,  לומ„  ˘‡„ם  „ב˘ע‰  ‰˙ור‰.  לימו„ 
ל‡י„ך,  וכן  ל˜„ו˘‰.  יעל‰  ‰נ„ון  ˘‰„בר  ממיל‡  ב„רך  פועל  ז‰  ‰רי  ומו˙ר,  ט‰ור 
‡"כ  ‰˜„ו˘‰.  מ˙חום  נ„ח‰  ז‰  ˘„בר  פועל  „˙ור‰  ‰פס˜  ‰רי  ל‡יסור,  עליו  כ˘נפס˜ 
ע"י  ‡ל‡  ‰רע,  עם  ל‰לחם  ˆריך  ‰ו‡  ‡ין  ‰˙ור‰,  לימו„  ˘ע"י  ז‰  ו˙י˜ון  בבירור  ‰רי 

לימו„ו מ˙ברר ‰עולם ונ˙˜ן ב„רך-ממיל‡.

˘מי„  „ר˘ב"י,  ‰„רו˘  ‡מיר˙  ע"י  ‰‚˘מים  ירי„˙  ‡ופן  בין  ‰חילו˜  יובן  ומע˙‰ 
˙פילו˙  כמ‰  ל‡חר  ר˜  ˘יר„ו  חוני ‰מע‚ל,  ˙פיל˙  ע"י  לירי„˙ ‰‚˘מים  כ˙י˜ונם,  יר„ו 

וב˜˘ו˙:

˘‰פעול‰  ב˙ור‰,  „רו˘  ‡מיר˙  ע"י  ‰י˙‰  ר˘ב"י,  ‡ˆל  ‰‚˘מים  ˘ירי„˙  כיון 
‰מ˘יך  ‰רי  ו‰˙עס˜ו˙,  מלחמ‰  בלי   – מנוח‰  ב„רך  ‰י‡  ‰˙ור‰  ע"י  בעולם  ˘נע˘י˙ 

ירי„˙ ‰‚˘מים מי„ כ˙י˜נם;

ב„רך  ‰י‡  ‰˙פל‰  ˘פעול˙  ˙פל‰,  י„י  על  ‰‚˘מים  ˘‰מ˘יך  ‰מע‚ל  חוני  מ˘‡"כ 
מלחמ‰ ו‰˙עס˜ו˙ עם ‰רע, ‰רי ‚ם ל‡חר ˘יר„ו ‰‚˘מים ‰י' ˆריך ע„יין ל‰˙‡ים ‡˙ 
כר‡וי  ‰‰מ˘כ‰  ˘‰י˙‰  ע„  פעמים,  כמ‰  כך  על  ל‰˙פלל  ‰וˆרך  ולכן  לעולם.  ‰˘פע 

בעולם.

◇ ◇ ◇

‚˘מים  לבין ‰ור„˙  ר˘ב"י  ע"י  ‚˘מים  בין ‰ור„˙  יסו„י  חילו˜  נמˆ‡  מכ‡ן  ו‰נ‰, 
ע"י ˘‡רי ˙נ‡ים, „‰נ‰ נוסף על ˙פיל˙ חוני ‰מע‚ל על ירי„˙ ‰‚˘מים „לעיל, מˆינו כן 
‚ם ב˙נ‡ים ‡חרים ˘‰וˆרכו ל‰˙פלל כ„י ל‰ורי„ ‚˘מים, וכ‚ון מ‰ „‡י' ב˙עני˙ (כ‰, ב) 
˘ר' ע˜יב‡ (˘‰י‰ רבו ˘ל ר˘ב"י) יר„ לפני ‰˙יב‰ ו‰˙פלל על ‰‚˘מים; ו‡ילו ר˘ב"י 

‰מ˘יך ירי„˙ ‰‚˘מים ע"י ‡מיר˙ „רו˘ ב˙ור‰.

ע"י „ברי  ˘ר˘ב"י ‰מ˘יך ‰‚˘מים  מ‰ו ‡ליב‡ „‡מ˙ ‰טעם  בעי,  טעמ‡  ו‰‡ ‚ופ‡ 
˙ור‰, ו‡ילו ‚בי ˘‡ר ‰˙נ‡ים מˆינו ˘‰מ˘יכו ‰‚˘מים ע"י ˙פיל˙ם?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים ‰מבו‡ר ב„‡"ח „ב˘פע ‰יור„ מלמעל‰ י˘נם ב' ‡ופנים: כפי 
˘נמ˘ך ע"י ˙פל‰, וכפי ˘נמ˘ך ע"י ברכ‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‰‡– ל ˘ˆ"ל ‡ˆל ‰‡„ם ˙מי„ [˘‰רי ˆריך 
˙˘וב‰  רמב"ם ‰ל'  (ר‡‰  ˙מי„  ל‡‰וב ‡˙ ‰' 
נבר‡˙י  – „"‡ני  מˆוו˙יו  ול ˜יים  פ"י ‰"‚), 

מ‰˘מח‰  נמ˘כ˙  ˜וני"25],   ˙‡ ל˘מ˘ 
 – ‰י"ב)  (פ"ח  לפנ"ז  ‰רמב"ם  ˘ם  ˘מב‡ר 

"‰˘מח‰ י˙יר‰" ˘ב ח‚ ‰סוכו˙. 

„ין  ר˜  ל‡  ˘ז‰ו  ‰רמב"ם,  ומ˘מיענו 
ונמ˘כ˙  ב‡‰  ˘‰י‡  מˆו‰,  ˘ל  ב˘מח‰ 
‡ל‡  ‰סוכו˙,  ˘בח‚  י˙יר‰"  מ‰"˘מח‰ 
‡„ם  ˘י˘מח  ˘‰˘מח‰  ל‡י„ך,  (‚ם) 
סוכ‰  ב‰ל'  „ין  ‰ו‡  ‰מˆו‰  ב ע˘יי˙ 
ו לולב, ‰יינו פרט מ˙וכן ‰ל' ‡לו, כלומר: 
ובמיוח„  „יו"ט,  ‰˘מח‰  ‚„ר  ˘לימו˙ 
‰י‡  ‰רי  ‰סוכו˙,  „ח‚  י˙יר‰  ˘מח‰ 
כ˘‰ח‚ פועל ומ˘פיע ב‡„ם ˘מח‰ י˙יר‰ 

˘ל מˆו‰ ˙מי„ כל ‰ימים. 

 ו 
מל˘ון  ‰רמב"ם  ˘˘ינ‰  ‰טעם  יב‡ר 
ל"ספר  במ˘נ‰,  ˘‰ו‡  כפי  מוע„"  "ס„ר 

זמנים" כפי ˘‰ו‡ בספרו

˘‰‚„ר  לומר,  י˘  יו˙ר  ובעומ˜ 
„"לעולם" במˆוו˙ ‡לו ‰ו‡ ל‡ ר˜ ב ˜יום 
על  מ˘פיע  ז‰  בזמן  ˘˜יומן  ‰‚בר‡, 
‚ם  ‡ל‡  ‰˘נ‰,  כל  במ˘ך  ‰‡„ם  מע˘‰ 

בנו‚ע לעˆם ‰חפˆ‡ „"זמן". 

‰רמב"ם  ˜ר‡  מ„וע   ıמ˙ור ˘בז‰ 
"ספר  ול‡  זמנים"  "ספר  ב˘ם  ז‰  ספר 
˘ינ‰  טעם  מ‰  „לכ‡ור‰  מוע„(ים)", 

רמב"ם  ור‡‰  ˜י„ו˘ין.  סוף  ובריי˙‡  מ˘נ‰    (25
‰ל' „עו˙ פ"‚ ‰"‚.

מוע„,  ס„ר  במ˘נ‰,  ˘‰ו‡  מכמו  מ‰˘ם 
 – מיוח„  זמן  על  מור‰  „"מוע„"  ובפרט 
‰˜יים  „בר  ‰ו‡  (זמנים)  "זמן"  מ˘‡"כ 

וי˘נו בעˆם ב‰ברי‡‰. 

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

בב'  י"ל   – בזמן  ˙לוי  ˘˜יומן  במˆוו˙ 
˜יים  ˘‰זמן   (‡ ‰נ"ל):  (ע"„  ‡ופנים 
ומוב„ל בפ"ע ב˙ור יום מיוח„, ˘ב˙ ויו"ט 
‚ורם  ז‰  וזמן  וכיו"ב)  ב"„  ˜י„ו˘  (ע"י 
‰מˆוו˙  ˘י˜יים  ז‰  בזמן  ‰נמˆ‡  ל‰‡„ם 
˘ל  ‰ מˆוו˙  חיוב  ‰ו‡  ˘‰עי˜ר  ב)  ˘בו, 
בזמן  מו˙נ‰  בפועל  ˘˜יומן  ‡ל‡  ‰‡„ם, 
ו‰זמן  ל‰‡„ם  לכ‡ור‰ ‡ין  ז‰  ול‡ופן  ז‰, 

˜˘ר י˘יר. 

˘סי„ר  בז‰  ‰רמב"ם  ˘מ˘מיענו  וז‰ו 
בס„ר  ‰˜בוע  זמנם  ס„ר  לפי  ל‡  ‰‰ל' 
 „ˆ בעי˜ר  וכ˙ב  (כב˙ו˘ב"כ),  ‰˘נ‰ 
 ˙‡ ˜ור‡  ול‡י„ך  ˘בז‰,  ‚בר‡  ‰חיוב 
"ספר  ל‡  (‚ם  זמנים"  "ספר  ב˘ם  ‰ספר 
‰ם  ˘ב עי˜רם  „‡ע"פ  ל‰„‚י˘,   – מוע„") 
חיובים על ‰‚בר‡, מ"מ ‚„ל‰ מעל˙ ˜יום 
ועו„  בזמן,  ˘פועל  ‰‚בר‡,  ˘ל  ‰מˆוו˙ 
‰זמן,  ˘ל  ‰חפˆ‡  בעˆם  ˘פועל   – יו˙ר 
בזמן  מˆוו˙  ˘מ˜יים  בלב„  זו  ˘ל‡  ו‰יינו 
מוע„,  ימי   – מ˘‡ר ‰זמנים  מוב„ל  ˘כבר 
‚ם  „‰זמן26,  ‰חפˆ‡  בעˆם  ˘פועל  ‡ל‡ 
ב‰זמן ˘‡ינו ˜„ו˘ ב˜„ו˘˙ ˘ב˙ ויו"ט. 

‰˜„ים  ˘ל‡  בז‰  ביו˙ר  ומו„‚˘ 
כל  לפני  ‰חו„˘  ˜„ו˘  ‰ל'  ‰רמב"ם 

 – ו‡ילך   63 ע'  חכ"ו  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  ר‡‰    (26
ר‡˘ונ‰  מˆו‰  ‰וי  ‰חו„˘  ˘˜„ו˘  ‰טעם  בבי‡ור 

˘נˆטוו ב‰ י˘ר‡ל. ע"˘ ב‡רוכ‰.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ‰ 
בזמן מסויים  יוסיף „˙וכן ענין ‰מוע„ו˙̆ 
‰ו‡ ˙מי„י – ע"פ מ"˘ ‰רמב"ם בכ"מ

‰‰ל'  כוונ˙  ענין  ב˙וכן  ל‰וסיף  וי˘ 
‰ל˘ון  „יו˜  ע"פ  זמנים,  „ספר  „‰מˆוו˙ 
מˆוו˙  ‰ן  ויו"ט  ˘ב˙  ˘כי„וע  "ע„ו˙יך", 
(בסוף  ‰רמב"ם  ובל˘ון  "ע„ו˙",  ˘ב‚„ר 
‰ל' ˘ב˙) "ו‰˘ב˙ ‰י‡ ‰‡ו˙ ˘בין ‰˜ב"‰ 

ובינינו לעולם"19 (וע„"ז ‰ו‡ בימים טובים 
פכ"ט  ˘ב˙  (‰ל'  ‰ן"   '‰ ˘ב˙ו˙  "˘כולם 

‰י"ח)). 

וי˘ לב‡ר „יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם "ו‰ ˘ב˙ 
לעולם" –  ובינינו  ˘בין ‰˜ב"‰  ‰י‡ ‰‡ו˙ 
˘ז‰ ˘‰‡ו˙ „˘ב˙ ‰י‡ לעו לם ‡ין ז‰ ענין 
‰„בר  עˆם  מˆ„  מוכרח  ˘ז‰  ‡ל‡  ˆ„„י, 
"ע„ו˙"  כי  ו "ע„ו˙",  "‡ו˙"  ‰י‡  ˘˘ב˙ 
י„‰  ˘על  ‰מˆי‡ו˙  ˜ביע˙  ‰רי  ‡מי˙י˙ 
לעולם  נ˜בע  ‰ע„ו˙  (˘ע"י  לעולם  ‰י‡ 
ב"ע„ו˙"  ‰ו‡  וכן  ‰מˆי ‡ו˙),  ‰י˙‰  ˘כן 
ל‰˜ב"‰  י˘ר‡ל  בין  ˘‰‡ו˙  „"˘ב˙", 
‰˘ב˙,  ביום  ר˜  ל‡  ˜יימ˙  ‰˘ב˙  ˘ע"י 
ב‡ופן  ‰˜יימ˙  "לעו לם",  ‡ו˙  ‰י‡  ‡ל‡ 

˙מי„י. 

˙מי„יו˙   – „"עולם"  ˘‰‚„ר  ונמˆ‡, 
ל‡  ‰ו‡  זמנים,  „ספר  ‡לו  ˘במˆוו˙   –
עליו  ˘‰חיוב  ‰‚בר‡,  חיוב  מחמ˙  ר˜ 
˘ל  ˘˙וכנם  מפני  ‚ם  כ"‡  ˙מי„י,  ‰ו‡ 
 – ובפ˘טו˙  "לעולם",  י˘נו  ‡לו  מˆוו˙ 
‚ם  פועל˙  ‡ל‰  בזמנים  ‰מˆוו˙  ˘פעול˙ 
 ˙˘˘ בכל  ˘ב˙ –  ˘בינ˙יים,  כל ‰זמן  על 

‡ו˙  בנ"י  ובין  "ביני  יז)  ל‡,   ‡˘˙) כנ‡מר    (19
‰י‡ לעולם ‚ו'". 

יו"ט  בין  ‰זמן  על   – יו"ט  ‰˘בוע20,  ימי 
‰˘נ‰  כל  על   – ע˘ור  ˘בי˙˙  ליו"ט21, 

כול‰ ע„ ˘בי˙˙ ‰ע˘ור ‰ב‡‰. 

‰מˆוו˙  ˜יום  בפעול˙  ‰ו‡  וע„"ז 
יˆי"מ  סיפור  מˆוו˙  י„ועים:  ˘ב זמנים 
 ıחמ ˘ב‰ל'  ו‰פעולו˙  ‰מˆוו˙  ו˘‡ר 
 ˙‡ ˘יזכרו  ‰ו‡  ו˙וכנם  ענינם  ומˆ‰, 
˘‰ו‡  וכמו  כול‰,  כל ‰˘נ‰  במ˘ך  יˆי"מ 
ב‡‰  יום,  בכל  יˆי"מ  ˘זכיר˙  כ פ˘וטו, 
ובמע˘‰  ב„יבור  יˆי"מ  מזכיר˙  ונמ˘כ˙ 
וסוכ‰  ˘ופר  במˆו˙  וכן  פסח22.  ˘בליל 
ופועלים  מ˘פיעים  ‡ל‰  ˘מע˘ים  ולולב, 

על כל ‰˘נ‰ כול‰. 

‰רמב"ם  ב„ברי  ביו˙ר  ומו„‚˘ 
‰˘מח‰  ע"„  ˘מסיים  לולב,  ‰ל'  בסוף 
וב‡‰ב˙  ‰מˆו‰  בע˘יי˙  ‡„ם  "˘י˘מח 
‚„ול‰  "עבו„‰  ˘‰י‡  ב‰ן"  ˘ˆו‰  ‰‡ ל 
כו'".  זו  מ˘מח‰  עˆמו  ‰מונע  וכל   .  .
רבינו  ˘‰י'  ממ‰  "יו˙ר  ‰רי  „לכ‡ור‰: 
‡יזן  עו„  כו'  ‰˙ור‰  ב„יני  חכם  (‰רמב"ם) 

בספריו"23,  ס„ורו  ב‰פל‚˙  ו˙י˜ן  וח˜ר 
במ˜ומ‰  כ˙ב‰  בספרו  ˘כ˙ב  ‰לכ‰  וכל 
בע˘יי˙  ‰˘מח‰  חוב˙  ו‰רי  ל24‰.  ‰ ר‡וי 
ל‰ל'  ˘ייכ˙  ‡ינ‰  ‰‡ ל  וב‡‰ב˙  ‰מˆוו˙ 
סוכ‰ ולולב ומ„וע ‰כניס‰ ‰רמב"ם כ‡ן? 
ו‡‰ב˙  מˆו‰  ˘ל  ל˘מח‰  ˘‰כח  ‡ל‡ 

‰˘בוע  ימי   ˙˘˘ בכל  ˘ב˙  זכיר˙  „י˘נ‰    (20
˘ב˙  מזכיר˙ ˜„ו˘˙  ˘נמ˘כ˙  ח),  כ,  י˙רו  (רמב"ן 

– ר‡‰ ל˜ו"˘ חל"‡ ע' 103 ו‡ילך. 

21)  ר‡‰ ל˜ו"˙ ברכ‰ ˆח, ב. 

22)  ר‡‰ ל˜ו"˘ חכ"ב ע' 147 וב‰נסמן ˘ם.

לב‡ר  מ˙חיל  כ‡˘ר  ˘ם  ב‰˜„מ˙ו  ל' ‰‰"מ    (23
ע"„ ‰ס„ר ˘ב‰ל' ˘ב˙.

24)  עיין ב‡רוכ‰ ב‰˜„מ˙ ‰‰"מ ‰נ"ל.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

ומב˜˘  למט‰  ˘‰מ˙פלל ‰ו‡  ב‡ופן  ˙פל‰ ‰י‡  ˘ע"י  ביני‰ם, „‰‰מ˘כ‰  ו‰חילו˜ 
ב‡ופן  ‰י‡  ברכ‰  ˘ע"י  ‰‰מ˘כ‰  מ˘‡"כ  למעל‰);  (מלמט‰  מלמעל‰  לו  ˘י˘פיעו 
לך  נ˙ונו˙  לו ‰˜ב"‰ ‰ברכו˙  ˘‡מר  וע"„ ‡בר‰ם ‡בינו  לברך,  כח  לו  [˘י˘  ˘‰מברך 
(במ„ב"ר פי"‡, ב)] ‰ו‡ למעל‰ מ‰˘ור˘ ˘ממנו נמ˘כ˙ ‰ברכ‰, וממ˘יך ‡ו˙‰ מלמעל‰ 

למט‰. ובז‰ י˘נ‰ מעל‰ ב‰מ˘כ‰ ˘ע"י ברכ‰, „ברכ˙ ‰ˆ„י˜ ‰י‡ ב„רך ˆיווי, „ל‰יו˙ו 
למעל‰ ממ˜ור ‰‰מ˘כ‰ י˘ בכוחו לˆוו˙ ע"ז, וב‡ופן ˘בו„‡י ˙˙˜יים ‰ברכ‰ (מ˘‡"כ 

ב˙פל‰, ˘‡פ˘ר ˘˙ומ˘ך ‰‰˘פע‰ ו‡פ˘ר ˘ל‡).

„‰ברכ‰  ברכ‰:  ˘ע"י  ‰‰מ˘כ‰  ל‚בי  ˙פל‰  ע"י  ב‰מ˘כ‰  מעל‰  ‚ם  י˘נ‰  ‡מנם, 
‚ם  ‰נ‰  ˙פל‰,  ˘ע"י  ב‰‰מ˘כ‰  ‡ך  ‰‡ל˜י,  ב‰מ˜ור  כבר  ˘י˘נו  מ‰  ר˜  ממ˘יכ‰ 
‰רי  וכיו"ב,  ח"ו  חול‰  ˘י‰י‰  עליו  ˘נ‚זר  וע„  במ˜ור,  ח"ו  ‰‰˘פע‰  ‡ין  כ˘למעל‰ 
ע"י ˙פל‰ יכול ל˘נו˙ ‰‚זיר‰. וכ‰ל˘ון ‰˘‚ור ב˙פל‰ "י‰י רˆון", ‰יינו „ע"י ‰˙פל‰ 
ב‰מ˜ור  לכן  ˜ו„ם  ‰י'  ˘ל‡  ח„˘  ˘פע  ויומ˘ך  ב˘מי‡,  ח„˘  רˆון  ˘י˙עורר  פועלים 

‰‡ל˜י.

‰מ˘כ‰  לפעול  ני˙ן   – למעל‰  מלמט‰  ˘‰י‡   – ‰˙פל‰  ע"י  ˘„ו˜‡  לז‰  [ו‰טעם 
מע˘‰  ˜וב"‰  ‡ˆל  „חביב  טו),  י„,  (‡יוב  ˙כסוף"  י„יך  "למע˘‰  כמ˘"נ  ‰ו‡  ח„˘‰, 

‰נבר‡ים, ולכן י˘ מעל‰ „ו˜‡ בעבו„‰ ˘מˆ„ ‰מט‰].

בוו„‡י),  ˙ומ˘ך  (˘‰‰˘פע‰  „ברכ‰  ‰מעל‰  ‰ן   - ‰מעלו˙  ב'  י˘נם  ב˙ור‰  ו‰נ‰, 
˙פל‰,  ע"י  ˘נע˘‰  כפי  בעולם,  ˘ינוי  לפעול  ני˙ן  ו‰ן ‰מעל‰ „˙פל‰ – „בכח ‰˙ור‰ 
 ˙‡ ב"„  עיברו  ˘‡ם   ,'‡ ויום  ˘נים  ˘ל˘  ב˙  ‚בי  ‰"ח)  פ"ו  (נ„רים  בירו˘למי  וכ„‡י˙‡ 
˘ינוי  ול‡י„ך,  בעולם.  ˘ינוי  לפעול  מ˘מע „בכח ‰˙ור‰  חוזרין, „מז‰  ב˙ולי'  ‰חו„˘ 

ז‰ ˘נע˘‰ ע"י ‰˙ור‰ ‰ו‡ ב‡ופן וו„‡י כבברכ‰.

[ו‡כן מˆינו בכמ‰ ˙נ‡ים ˘פעלו ˘ינוי בעולם ע"י עס˜ ‰˙ור‰ ˘ל‰ם ב„רך ממיל‡, 
ונמנע  ‚ינ‡י  בנ‰ר  פ‚ע  ˘בויים  פ„יון  מˆו˙  ל˜יים  ˘ב„רכו  י‡יר  בן  פינחס  ברבי  וכמו 
עס˜  ובכח   ,(‡ ז,  (חולין  מימיך"  לי  חלו˜  נ‰ר‡  "‚ינ‡י  עליו  וˆיו‰  ‡ו˙ו,  לחˆו˙  ממנו 

‰˙ור‰ ˘לו פעל ‰ˆיווי חלו˜˙ ‰נ‰ר].

ו‰נ‰ עם ‰יו˙ ˘בעס˜ ‰˙ור‰ כלולים ב' ‰מעלו˙ ˘ל ˙פל‰ וברכ‰ כנ"ל, ‡ך בכ"ז י˘ 
מעל‰ ב˙פל‰ ל‚בי ˙ור‰: ‰˘ינוי ‰נע˘‰ בעולם ע"י ‰˙ור‰ ‰ו‡ ר˜ כ‡˘ר מˆ„ חכמ˙ 
‰˙ור‰ ˆריך ל‰יו˙ ˘ינוי, ו‡ילו ב‰‰מ˘כ‰ ‰נע˘י˙ ע"י ˙פל‰, ‰נ‰ ‚ם כ˘מˆ„ חכמ˙ 
‰˙ור‰ ‡ין ˆריך לר„˙ ‚˘ם, מ"מ ע"י ‰˙פל‰ יכול ל‰˙עורר רˆון ח„˘ ויר„ ‚˘ם, ‡ע"פ 
פעלו  ˘‰˙נ‡ים  מ‰  מובן  ועפ"ז  ‚˘מים.  ˘‡י"ז ‰זמן „ירי„˙  נ˜בע  כבר  ˘מˆ„ ‰˙ור‰ 
ל‡  כ˘מˆ„ ‰˙ור‰ ‰עולם  ˘‚ם  לפעול  בכח ‰˙פל‰  „ר˜  ע"י ‰˙פל‰,  ‰‚˘מים  ירי„˙ 

ר‡וי ל‚˘ם, יר„ ‚˘ם.

מ˘ום  ו‰ו‡  ב˙ור‰,  „רו˘  ‡מיר˙  ע"י  ‰‚˘מים  ירי„˙  ר˘ב"י  ‰מ˘יך  ‡עפ"כ  ‡ך 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘נמ˘ך  מ‰˙ור‰ (מ‰  ˘למעל‰  נמ˘כ˙ ‚ם ‰„ר‚‡  רזין „‡וריי˙‡  ˘בפנימיו˙ ‰˙ור‰ – 
ירי„˙ ‰‚˘מים  רזין „‡וריי˙‡" –  ל‰יו˙ו "מ‡רי  ר˘ב"י –  פעל  ולכן  ˙פל‰),  ע"י  ב„"כ 

ע"י ‡מיר˙ „רו˘ ב˙ור‰.

 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‡לו  ו‡ז‰רו˙  מˆו˙  ל˜יים  ‰‡„ם  ˆריך 
(בפועל)16.

ולפיכך ב‡ו „יני ‰מוע„ים ל‡ לפי ס„ר 
‰זמנים כ"‡ לפי ס„רם ב˙וכן, ב ˜יומו ˘ל 

‰‚בר‡, כפירו˘ ‰‰"מ: 

ו‰‡יסורים,  ב‰‡ז‰רו˙  ‰י‡  ‰˙חל˙ן 
‰ל' ˘ב˙ ו‰ל' ˘בי˙˙ ע˘ור „"כל מל‡ כ‰ 
˘חייבין על ז„ונ‰ ב˘ב˙ ס˜יל‰ חייבין על 
ז„ונ‰ בע˘ור כר˙ כו'" (‰ל' ˘בי˙˙ ע˘ור פ"‡ 
כולן  „"˘בי˙˙  יו"ט  ˘בי˙˙  ו‰ל'  ‰"ב)17, 

וח'   '‡ פסח  ˘ל  וז'   '‡ ימים":   ˙˘˘" „)
„ר"‰)  יום  ‰˘בועו˙  ח‚  יום  סוכו˙,  ˘ל 
 ıו‰ ˘‰ן ‡סורין בכל מל‡כ˙ עבו„‰ חו˘
(‰ל'  כו'"  ‡כיל‰  לˆורך  ˘‰י‡  ממל‡כ‰ 
 ˙‡ מב‡ר  ול‡ח"ז   .(‡"‰ פ"‡  יו"ט  ˘בי˙˙ 

חיובי ו˜יומי ‰מˆוו˙ ˘במוע„ים. 

 „ 
מב‡ר ‰˜„מ˙ ‰כ˙וב „"נחל˙י ‚ו'"  עפ"ז 
מˆינו  ˘בזמן  במˆו˙  „‡ף  ‰וכיח  ˘בז‰ 

‚„ר חיוב ˙מי„י לענין ‰‚בר‡

ספר  ברי˘  ‰רמב"ם  ˘‰˜„ים  מ‰  וז‰ו 
לעולם  ע„ו˙יך  "נחל˙י  ‰כ˙וב   ˙‡ זמנים 
מו‚„ר  ז‰  בפסו˜  כי  ‰מ‰",  לבי  ˘˘ון  כי 

ומו„‚˘ יסו„ ז‰ ˘בחובו˙ זמניו˙: 

"כי  ס"ח  ס"‡  מ‰„"˙  ‡„‰"ז  מ˘ו"ע  ל‰עיר   (16
ו˙פל‰  ˘ב˜"˘  עליונים  ויחו„ים  ˘למעל‰  רˆון  ע˙ 
ו˜„ו˘˙ ˘ב˙ ויו"ט ‰ו‡ למעל‰ מ‚„ר ‰מ˜ום ו‰זמן 
ר˜ ˘מ‡יר למט‰ לכל מ˜ום ומ˜ום זמנו ‰ר‡וי לו". 

ור‡‰ ר„"‰ ˙˜עו ˙רס"‡. ועו„.

17) ר‡‰ לעיל בפנים ס"‡ מ‰מ‚י„ מ˘נ‰.

˘חיובן  מˆוו˙  ‡ו„ו˙  מ„ובר  כ‡˘ר 
מפסו ˜ים  לר‡יו˙  ˆורך  ‡ין  ו˙„יר,  ˙מי„י 

˘י˘ ב‰ן ענין ‰˙מי„יו˙; 

 – זמנים  בספר  ‰מ„ובר  כ‡˘ר  ‡בל 
וי„ועים  ˜בועים  בזמנים  ˘‰ן  מˆוו˙ 
˘חיובן  מˆוו˙  ול‡  ומוע„ו˙,  ˘ב˙  כ‚ון 
˙מי„י – מ„‚י˘ ‰רמב"ם, ˘ל‡ ˙ימ‡ ˘כל 
˙וˆ‡‰  ‡ל‡  ‡ינו  ‡ל‰  חיובים  ˘ל  כולן 
˙מי„יים,  חיובים  ‰ן  ‚ם  ‡ל‡  מ‰זמנים, 
˘לפי  וכנ"ל,  לעולם",  ע„ו˙יך  "נחל˙י 
‡לו,  „זמנים  ‰מˆוו˙  ˘ל  ‚„רם  ‰רמב"ם 
˘‰‡ז‰ר‰  ‰‚בר‡,  על  ˙מי„י  חיוב  ‰ו‡ 
"מ˘עב„˙"  ע„"מ  ויו"ט  ˘ב˙  „˘בי˙˙ 
˘‡ˆל  ב‡ופן  "לעולם"18,  ‰‚בר‡   ˙‡
‰˘בי˙‰  ענין  ˘ל  ‰˘עבו„  י˘נו  ‰‚בר‡ 

ב‡ופן ˙מי„י. 

Œלעו ע„ו˙יך  "נחל˙י  ‰„יו˜  ‚ם  וז‰ו 
מוחז˜  ˘‡ני   .  . לי  נחל‰ ‰ם  ˘"כמו  לם", 
˘ל‡  לעולם  בנחל˙ו  ‰מוחז˜  כ‡„ם  ב‰ם 
ב‰ם"  ‡חזי˜  ˘ל‡  ‡ח˙  ˘ע‰  מ‰ם   ‡ˆ‡

(ר„"˜ ל˙‰לים ˘ם). 

לבי  ˘˘ון  "כי  ˘ממ˘יך  מ‰  ‚ם  וז‰ו 
‰מ‰": ‡ם חיובי ‰מוע„ו˙ ‰יו ר˜ ˙וˆ‡‰ 
‡בל  ˙מי„י,  ˘‡ינו  ענין  ז‰  ‰רי  מ‰זמן, 
‰ ‚בר‡,  ˘ל  לבי"  "˘˘ון  ˘‰ם  ל‰יו˙ 
ז‰  על  בלבו  ˘מח‰  מר‚י˘  ˘‰‡„ם 
ר˜  ל‡  ‰ו‡  ז‰  ענין  ‰רי  ב‰ם,  ˘נˆטוו‰ 
ע„ו˙יך  "נחל˙י  ‡ל‡  בפועל  ˜יומן  בע˙ 

לעולם", כנ"ל. 

‡לו  מˆוו˙  ˘מ˜יים  כפ˘וטו  ר˜  ל‡  ו‰יינו    (18
לעולם – ‰˘ב˙ו˙ ויו"ט, „מ‡י ˜מ"ל.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

לפי ס„ר ‰זמנים ב˘נ‰, ומˆ„ חלו˙ ‰חיוב 

על ‰‚בר‡ ‰רי ‰חיוב על ‰‚בר‡ ‰ו‡ חיוב 

ב‰˙‡ם  ‰ו‡  ‰‰ל'  ס„ר  ולכן  ˙מי„י13, 

ל˙וכנם (כפירו˘ ‰‰"מ וכיו"ב). 

˘ב˙ו˘ב"כ  ‰ס„ר  בין  ‰‰פר˘  וז‰ו 

(ובמ˘נ‰) לס„רו ˘ל ‰רמב"ם: 

ענין  מו„‚˘  ˘ב˙ור‰  מוע„ו˙  בפר˘˙ 

˘‰ם  י„ועים  זמנים  ˘י˘נם   – ‰זמנים 

‰˘נ‰,  ימו˙  מ˘‡ר  ומיוח„ים  חלו˜ים 

מˆו‰  כל  ל˜יים  ועומ„  מˆוו‰  כ‡ו"‡  ˘לכן    (13
כל   ˙‡ מוע„  מבעו„  ˘יכין  עי"ז  בזמנ‰,  ומˆו‰ 

‰„רו˘ ל˜יום ‰מˆו‰ בזמן חיוב‰. 

‰˘˜ו"ט   – ו  כלל  ענ‚ל)  (ל‰ר"י  טוב  ל˜ח  ור‡‰ 
‡ם מˆו˙ ‰נו‰‚ו˙ בזמנים מיוח„ים כל עי˜ר ‰חיוב 
בכל  „חיובו  ‡ו  ‰מˆו‰  זמן  ב˘ע˙  ר˜  ‰ו‡  ˘ל‰ם 
בזמן  ר˜  ‰ו‡  ˘‰חיוב  ‡˙"ל  ˘‚ם  וע"˘,  ‰˘נ‰. 
‡ח„  לולב  ‡ל‡  לו  ˘‡ין  „מי  פ˘וט  נר‡‰  ‰מˆו‰, 
לפני סוכו˙ ויו„ע ˘‚ם בסוכו˙ ל‡ י‰י' לו ר˜ לולב 
מבטל  מ‰"˙  ח˘וב  ‡זי  סוכו˙  לפני  וי˘רפנו  ז‰ 
ע˘‰ כיון ˘יו„ע ˘עי"ז ל‡ יוכל ל˜יים ‰חיוב ˙ור‰ 

בע˙ ‡˘ר יבו‡ עליו. 

‰ט"ו:  פ"‰  ˘בועו˙  ‰ל'  ‰רמב"ם  על  בˆפע"נ 
˘‰חיוב  מ"ע  ˘י˘  מ"ע.  בין  נ"מ  י˘  ב‡מ˙  "ו‰נ‰ 
חל עליו ר˜ בזמנו ‡בל ˜ו„ם לכן ‡ין עליו חיוב כלל 
מחויב  לז‰  ˜ו„ם  ˘‡ף  וי˘  בזמנו  ‰מˆו‰  ˘יע˘‰ 
מ"˘  (ע"˘  ‰מˆו‰  י˜יים  ‰זמן  ˘כ˘יבו‡  לר‡ו˙ 
מיל‰  ב˜י„ו˘ין (כט, ‡) „‡מ‡י  ליי˘ב „ברי ‰˙וס' 
ל‡ ‰וי מ"ע ˘‰ז"‚ „‰‡ ‡ינו נימול בליל‰) . . וס"ל 
מן ‰ע˘וי  י‰‡  ˘ל‡  ˘ˆריך  כיון  סוכ‰  לרבינו „‚בי 
עליו  „י˘  י"ל  ˘פיר  ‰‰כ˘ר  מן  ‚"כ  ‰ע˘י'  ו‰ו‰ 
מ˘‡"כ   .  . בזמנ‰  סוכ‰  לו  ˘י‰‡  ‰˘נ‰  כל  חיוב 
˘י‡כל  ‰זמן  ˜ו„ם  כלל  חיוב  עליו  „‡ין  במˆ‰ 
בזמנו". – ‡בל לכ‡ור‰ מובן „מ"˘ ˘‡ין עליו חיוב 
‡בל  ע˘י',  חיוב  עליו  ˘‡ין  ‰יינו  ‰זמן,  ˜ו„ם  כלל 
פסח) ‡˜ר˜פ˙‡ „‚בר‡  בליל  מˆ‰  ‰חיוב („‡כיל˙ 
מ"ע  מנ"ח  (ור‡‰  ‚ם ˜ו„ם ‰פסח  ˙מי„י  חיוב  ‰ו‡ 
‰. ועו„). ונ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ במ˜"‡. ור‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ 

חל"‰ ע' 65 ו‡ילך וב‰ערו˙ ˘ם. ו‡כ"מ.

ל˜רו‡  ‰‡„ם  ˆריך  ממעל˙ם  וכ˙וˆ‡‰ 
‡ו˙ם מ˜ר‡י ˜ו„˘, ול˜יים ב‰ם ‰ חיובים 

ו‰מˆו˙ ‰˘ייכים ל‰ם. 

‰י‡  ‰מוע„ו˙  לפר˘˙  ‰‰˜„מ‰  ˘לכן 
מ˜ר‡י  ‡ו˙ם  ˙˜ר‡ו  ‡˘ר   '‰ "מוע„י 
 '‰ מוע„י  "‡ל‰  מוע„י",  ‰ם  ‡ל‰  ˜ו„˘ 
במוע„ם"  ‡ו˙ם  ˙˜ר‡ו  ‡˘ר   ˘„˜ מ˜ר‡י 
 – מוע„  כל  ˘ל  זמנו  ˜ביעו˙  (ומ„‚י˘ 
לחו„˘  ע˘ר  ב‡רבע‰  ‰ר‡˘ון  "בחו„˘ 
יום  ע˘ר  ובחמ˘‰  ל‰'  פסח  בין ‰ערביים 
‰ -ו),  (כ‚,  ‚ו'"  ל‰'  ח‚ ‰מˆו˙  לחו„˘ ‰ז‰ 
ו‚ו'), ‰יינו ˘י˘נם ימים מיוח„ים ‰ נב„לים 
על  וב מיל‡   ,"'‰ "מוע„י  ‰ימים,  מ˘‡ר 
מל‡כ‰  ב‰ם, ‡יסור  ל˜יים ‰מˆוו˙  ‰‡„ם 

ו˜יום מˆו˙ ‡כיל˙ מˆ‰ וכו'. 

בספר  ˘‰ם  כפי  ‰מוע„ו˙  „יני  ‡מנם 
 – ‰‡„ם  וחיובי  ‰ל'  ˘ל  בספר  ‰רמב"ם, 
‰רי עי˜רם ‰ו‡ ע"„ חיובי ‰‚בר‡: ˘בי˙‰ 
˜יום  יו"ט,  ˘בי˙˙  ע˘ור,  ˘בי˙˙  ב˘ב˙, 
סוכ‰  ˘ופר  ומˆ‰,   ıחמ ‰ל'   – ‰מˆו˙ 
ולולב, מבלי ‰„‚˘˙ ‰יחו„ ˘ל ‰זמן (יום 
ל‰חיובים  וכיו"ב) ‰‚ורם  ח‚ ‰פסח  כפור, 

ו‰‡ז‰רו˙ ˘ל ‰‚בר‡. 

על  ‰חיוב  ˘‰‚„ר˙  י"ל,  מזו  וי˙יר‰ 
חיובי  ˘י˘נם   – ‰ו‡  ‰לכו˙)  (בספר  ‰‚בר‡ 
ממל‡ כ‰,  ˘בי˙‰  מסויימים14:  ‚בר‡ 
מיוח „ו˙15  מˆו˙  ˜יום  מ‡כו"˘,  ˘בי˙‰ 
˘ב‰ם  מיוח„ים  זמנים  ˜בע‰  ו‰˙ור‰   –

14)  ˘לכן ל‡ סי„ר ‰ל' ˜„ו˘ ‰חו„˘ בר‡˘ ספר 
זמנים.

(ב"ר  ‰מ„ר˘  ב„ברי  ‰כוונ‰  ˘זו‰י  וי"ל   (15
פˆ"ב, „. ו˘"נ) "„˘מר יוסף ‡˙ ‰˘ב˙ ˜ו„ם ˘ל‡ 
ו˜ו„ם  לפני  ˘‰ו‡  בפ"ע  ˘‰ו‡  כמו  ‰יינו  ˙ינ˙ן", 

˘ב‡‰ בזמן. ור‡‰ ל˜ו"˘ ח"כ ע' 203 ו‡ילך.

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

˘ער ‰חמי˘ים – 
˙חיל˙ עבו„‰ ח„˘‰

˙ספרו חמי˘ים יום
(כ‚, טז)

כ˙בו,   ‰"„ ˙וס'  (עיין  ‰י„וע‰  ‰˜ו˘י‡  ‡ו„ו˙ 
יום",  חמי˘ים  "˙ספרו  נ‡מר  מ„וע  ב)  ס‰,  מנחו˙ 

ו˙˘ע‰  ‡רבעים  ר˜  ‰י‡  לפועל  ‰ספיר‰  בעו„ 
ימים, מבו‡ר בספרים (ל˜ו"˙ במ„בר י, „. ˘‰"˘ ל‰, 
כנ‚„  ו˙˘ע ‰ימים ‰נספרים ‰ם  ‚), ‡˘ר ‡רבעים 
ל‰˘י‚  ‰‡„ם  ˘יכול  בינ‰)  (˘ערי  „ר‚ו˙  מ"ט 
עבו„˙ו   ˙‡ מ˘לים  וכ‡˘ר  ‰˘י"˙,  בעבו„˙ 
˘ל  ב‡ופן  מלמעל‰,  מ˜בל  מ"ט ‰˘ערים  ב‰˘‚˙ 
חמי˘ים"),  מ˙נ‰, ‡˙ "˘ער ‰חמי˘ים" ("˙ספרו 

˘‡ין ני˙ן ל‰˘י‚ו בכוחו˙ עˆמו.

מ˘מעו˙  ˘‰רי  בז‰,  עיון  ˆריך  ע„יין  ‡ך 
‰ל˘ון "˙ספרו חמי˘ים יום" ‰י‡, ˘עבו„˙ ‰‡„ם 

עˆמו מ˘‚˙ חמי˘ים ‰„ר‚ו˙.

וי˘ לב‡ר ז‰ ב‰˜„ים ‰סבר נוסף לענין "˘ער 
‰חמי˘ים" ‰מוב‡ בספ‰"˜ "˙ול„ו˙ יע˜ב יוסף" 
‰חמי˘ים  "˘ער   :'˜‰ ‰בע˘"ט  ב˘ם  „ברים)  (פ' 

וכן  מז‰,  למעל‰  ˘ערים  נ'  ומ˙חיל  חוזר  ‰ו‡ 
למעל‰ מעל‰ ע„ ‡ין סוף".

˘‰‡„ם  ˘ל‡חר  נר‡‰,  ז‰  בי‡ור  וע"פ 
"˘ער  „ר‚˙  מלמעל‰ ‡˙  ו˜יבל  בעבו„˙ו  נ˙על‰ 
˘ערים  "נ'  ל‰˙חיל  ˆריך   ‰"‰ ו‡זי  ‰חמי˘ים", 
למעל‰ מז‰", נמˆ‡ „˘ער ‰נו"ן ˘˜יבל ‰ו‡ ‰ו‡ 
‰˘ער ‰ר‡˘ון ˘ל עבו„˙ו ‰ח„˘‰, ו˘פיר נח˘ב 

בכלל עבו„˙ ‰‡„ם – "˙ספרו".

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חל"‚ ע' 428)

‰„רך ‰‡מי˙י˙ 
בחינוך ˙˘ב"ר

‡מור ‡ל ‰כ‰נים ‚ו' ו‡מר˙ ‡לי‰ם
‡מור ו‡מר˙ ל‰ז‰יר ‚„ולים על ‰˜טנים
(כ‡, ‡. ר˘"י)

י˘ לפר˘ ב„רך ‰רמז, ל‰‡ „נ˜ט ר˘"י ‰ל˘ון 
ו‡ור  זו‰ר  מל˘ון  ‚ם  ‰י‡  ˘‡ז‰ר‰  „ו˜‡,  ‡ז‰ר‰ 
נ"ע  מו‰ריי"ˆ  ל‡„מו"ר  ˙˘"ח  ‰מ‡מרים  בספר  (עיין 

ו‰לימו„  ‰‰˘פע‰  ˘‡ופן  מרמז  ובז‰   .(240 ע' 

˘מלמ„ים ‰‚„ולים ‡˙ ‰˜טנים ˆריך ל‰יו˙ ב„רך 
˘ל ˜ירוב ו‰‡ר˙ פנים.

‰י‡  ‰כ˙וב  ˘ל˘ון  בכך  ‚ם  מרומז  ז‰  וענין 
וכי„וע  ‡לי‰ם",  ו‡מר˙   .  . ‰כ‰נים  ‡ל  "‡מור   -
יט,  י˙רו  ופר˘"י  (מכיל˙‡  רכ‰  ל˘ון  ‰י‡  ˘‡מיר‰ 
‚. ועו„), בני‚ו„ ל„יבור ˘‰ו‡ ל˘ון ˜˘‰ (מכו˙ י‡, 

‡ ובר˘"י ˘ם).

˘‰לימו„  ˘מרמז  בז‰,  ל‰וסיף  י˘  עו„ 
ו‰‰˘פע‰ על ‰˜טנים מוסיפים ‡ור וז‰ר ‚ם ‡ˆל 
על  ‚„ולים  "ל‰ז‰יר  ללמו„ ‰ל˘ון  ‰‚„ולים, „י˘ 
י„י ‰˜טנים,  על  ˘‰ו‡ ‰ז‰ר˙ ‰‚„ולים  ‰˜טנים", 
˘˙למי„  "ב˘ע‰   :(‡ טז,  (˙מור‰  חז"ל  וכ„ברי 
מלמ„ו  ˙ור‰, ‡ם  למ„ני  לו  ו‡ומר  רבו  ‰ולך ‡ˆל 

מ‡יר עיני ˘ני‰ם ‰'".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז ע' 151. חכ"ז ע' 165)



טו

ס„ר ‰לכו˙ ‰מוע„ו˙ ברמב"ם
˘ינ‰  ˘לכ‡ו'  ‰חז˜‰,  בי„  זמנים  „ס'  ‰‰לכו˙  ס„ר  בבי‡ור  ‰‰"מ  במ"˘  י˜˘‰ 
בז‰ ‰רמב"ם מן ‰˘"ס ‡ף ˘כבר בי‡ר בעˆמו טעם ס„ר ‰מסכ˙ו˙ ב˘"ס / י˜„ים 
‚„רים  ב'  יב‡ר   / ‚ו'"  „"נחל˙י  ‰כ˙וב  זמנים  לס'  ‰רמב"ם  ˘‰˜„ים  מ‰ו  ל‰˜˘ו˙ 
בענין ‰זמן במˆו˙ ˘בזמן מסויים, „מˆ„ ‰"חפˆ‡" ‰ו‡ ‚„ר עˆמי במˆו‰ ˘‡ז ‰ו‡ 
˙מי„י  חיוב  בפועל  מ˜יים  מ˙י  כמו „ין ˆ„„י  ר˜  ומˆ„ ‰"‚בר‡" ‰ו‡  חלו˙ ‰חיוב, 
˘עליו / עפ"ז מב‡ר ‰˜„מ˙ ‰כ˙וב „"ונחל˙י ‚ו'" ˘בז‰ ‰וכיח „‡ף במˆו˙ ˘בזמן 
מסויים  ˘בזמן  ‰מוע„ו˙  ענין  „˙וכן  יוסיף   / ‰‚בר‡  לענין  ˙מי„י  חיוב  ‚„ר  מˆינו 

‰ו‡ ˙מי„י – ע"פ מ"˘ ‰רמב"ם בכ"מ 

 ‡ 
ס„ר ‰‰לכו˙  בבי‡ור  במ"˘ ‰‰"מ  י˜˘‰ 
„ס' זמנים בי„ ‰חז˜‰, ˘לכ‡ו' ˘ינ‰ בז‰ 
‰רמב"ם מן ‰˘"ס ‡ף ˘כבר בי‡ר בעˆמו 

טעם ס„ר ‰מסכ˙ו˙ ב˘"ס

 – מוע„  „ס„ר  ‰˘"ס  ממסכ˙ו˙  כמ‰ 
סי„ר רבינו ‰˜„ו˘ על ס„רם ˘ל ‰מוע„ו˙ 
‰מוע„ו˙  ˘ל  ס„רם  „‰נ‰,  בכ˙ובים. 
בפר˘˙ ‰ מוע„ו˙ (˘בפר˘˙נו) ‰ו‡ על ס„ר 
("ר‡˘ון  ניסן  בחו„˘  ˘˙חיל˙ם  ‰ ח„˘ים 
‰˜„מ˙  ל‡חרי  ב)):  יב,  (ב‡  ‚ו'"  לכם  ‰ו‡ 

ח‚  מˆוו˙   ˙‡ מב‡ר   (‚ (כ‚,  ˘ב˙  מˆו˙ 
מˆו˙  ˘בניסן),  (ט"ו  ו‡ילך)   ‰ (כ‚,  ‰פסח 
בו),  (ט"ז  ו‡ילך)  יו"„  (כ‚,  ‰עומר  ‰˜רב˙ 
˘˙י  ‰˜רב˙  טו -טז),  (כ‚,  ‰עומר  ספיר˙ 
˘בו  ומ˜ר‡ ˜ו„˘  ˘ב ח‚ ‰˘בועו˙  ‰לחם 
(כ‚,  יו‰כ"פ  כ„ -כ‰)  (כ‚,  ר"‰  ו‡ילך),  טז  (כ‚, 

כז ו‡ילך) וסוכו˙ (כ‚, ל„ ו‡ילך).

לפי‰מ"˘  ב‰˜„מ˙ו  ‰ רמב"ם  וכמ"˘ 
פר ˘˙  ‡חר  ‰˜„ו˘  רבינו  ˘"‰לך 
במס'  ‰˙חיל  ˘לכן   – „‡מור"1  ‰מוע„ו˙ 

בבי‡ור  ˘˜לים  למס'  בפ˙יח˙ו  ‰˙ויו"ט  ל'    (1

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

מספרי  ספר  כל  לפני  ‰רמב"ם  ˘מ˜„ים 
‰י„, ‰רי ‰ם כעין ‰˜„מ‰ ופ˙יח‰ ל (˙וכן) 
ז‰  פסו˜  ˙וכן  ולכ‡ור‰,  ˘בספר.  ‰‰ל' 
זמנים,  ˘בספר  ל‰ל'  ˘ייך  ˘‡ינו  ר˜  (ל‡ 
ספר  ‰ספר9:  מ˙וכן  ‰פכי  ענין  ‰ו‡  ‡ל‡) 
זמנים מכיל ‰ו‡ "כל ‰מˆו˙ ˘‰ן בזמנים 
‡ינו  ˘חיובן  ו‰ל'  מˆוו˙  ו‰יינו  י„ועים", 
˘ב˙   – מסוימים  בזמנים  ‡ם  כי  ˙מי„י 
ו‡ילו  כו';  לולב  סוכ‰  ˘ופר  יו"ט  יו‰כ"פ 
מור‰  לעולם"  ע„ו˙יך  "נחל˙י  ‰פסו˜ 
˘במˆוו˙,  ‰˙מי„יו˙  ענין   ˙‡ ומ„‚י˘ 
מי„י˙, ‰יפך ‰‰„‚˘‰  ˘‰ם נחל‰ ו ירו˘‰̇ 

˘במˆוו˙ ‡לו ˘‰ן בזמנים י„ועים. 

מ„‚י˘  עˆמו  ‰רמב"ם  מזו:  וי˙יר‰ 
בין  ‰חילו˜  ˘ז‰ו  ‰י„)  לספר  (ב‰˜„מ˙ו 

˘בספר  ל‰מˆוו˙  ‡‰ב‰  „ספר  ‰מˆוו˙ 
כל  בו  "‡כלול  ‡‰ב‰  ˘בספר  זמנים, 
כ„י  ב‰ם  ̆ נˆטוינו  ˙„ירו˙  ˘‰ם  ‰מˆו˙ 
˜רי‡˙  כ‚ון  ˙מי„  ולזכרו  ‰מ˜ום  ל‡‰וב 
ומיל‰  כ‰נים  וברכ˙  ו˙פלין  ו˙פל‰  ˘מע 
ל‰זכיר  בב˘רנו  ‡ו˙  ˘‰ו‡  לפי  בכלל 
ול‡  ˙פלין  ל‡  ˘ם  ˘‡ין  ב˘ע‰  ˙מי„ 
ˆיˆי˙ כו'", מ˘‡"כ בספר זמנים ˘"‡כלול 
י„ועים",  בזמנים  ˘‰ן  ‰מˆו˙  כל  בו 

כנ"ל10. 

ע"„ ‰כ˙וב  ו‡ילך   415 ע'  חי"ח  ל˜ו"˘  ר‡‰    (9
עבו„‰  לספר  ב‰˜„מ‰  ירו˘לים"  ˘לום  "˘‡לו 

(ברי˘ ‰ל' בי‰ב"ח). 

˘בו  מ„ע,  ˘בספר  ‰מˆוו˙  ˘‚ם  ול‰עיר    (10
יחו„ו   '‰ ‡מונ˙   – ‰˙ור‰"  "יסו„י  ‰רמב"ם  מב‡ר 
ענינים  ‰ם  כולם   – וכו'  ויר‡˙ו,   '‰ ‡‰ב˙  י˙' 
 '‡ ר‚ע  ‰‡„ם  מעל  יופס˜  ˘ל‡  ˙מי„יים  וחיובים 
ספרו,  ˘ברי˘  ב‡‚ר˙  ‰חינוך  וכמ"˘  חייו,  ימי  כל 
 ˙"˙ ‰ל'   – ‰מ„ע  ˘בספר  מˆו˙  כמ‰  עו„  וע„"ז 

ועו„. 

 ˙‡ מ‚„יר  עˆמו  ˘‰רמב"ם  וכיון 
˘לפניו  לספר  זמנים  ספר  בין  ‰ חילו˜ 
יפל‡   – ˙מי„יו˙  ˘בו ‡ינן  ˘‰מˆוו˙  בז‰ 
‰כ˙וב   ˙‡ ז‰  לספר  ‰˜„ים  ‡מ‡י  ביו˙ר 
"נחל˙י   – במˆו˙  ‰˙מי„יו˙   ˙‡ ‰מ„‚י˘ 

ע„ו˙יך לעולם". 

‰כ˙וב  סיום  מפני  ˘‰ו‡  לומר  [ו„וח˜ 
טובים11 ‰ם  ˘ימים  לבי ‰מ‰",  ˘˘ון  "כי 
˙וכן  ז‰  ‡ין  ˘‰רי  ל˘מח12‰,  מוע„ים 
‰רמב"ם  מ"˘  לפי  ז‰,  ˘בספר  ‰מˆוו˙ 
Œ‰ל ˘ייך  ז‰  ˘‡ין  ופ˘יט‡  כנ"ל,  עˆמו 

˘˜לים  יו‰כ"פ,  כמו  ‰ספר  „כל  מˆוו˙ 
ועו„]. 

ל‰‚„יר  ‰רמב"ם  ב‡  ז‰  ˘בפסו˜  וי"ל 
‚ם  מב‡ר  וז‰  זמנים,  ספר  ˘ל  מ‰ו˙ו   ˙‡

‡˙ ס„ר ‰‰ל' ˘בספר ז‰, כ„ל˜מן. 

 ‚ 
יב‡ר ב' ‚„רים בענין ‰זמן במˆוו˙ ˘בזמן 
‰מˆו‰  „עˆם  ‰"חפˆ‡"  „מˆ„  מסויים, 
 - ‰"‚בר‡"  ומˆ„  ‰חיוב,  חלו˙  ‰ו‡  ˘‡ז 
„ין ˆ„„י מ˙י מ˜יים חיוב ˙מי„י ˘עליו

בי‡ור ‰„בר: מˆוו˙ ˘חיובן ‰ו‡ בזמן 
מסויים י˘ ב‰ם ˘ני ענינים: חלו˙ ‰מˆו‰ 
וחלו˙  זו,  מˆו‰  בו  י˘  ז‰  ˘זמן  ‰זמן,  על 
לב'  ˘ב‰˙‡ם  וי"ל  ‰‡„ם.  על  ‰חיוב 
מˆ„  ‰נ"ל:  ‰ס„רים  ˘ני  ‰ם  ‡לו  ענינים 
‰חלו˙ על ‰זמן מ˙‡ים לס„ר ‡˙ ‰חיובים 

11)  ו‚ם ˘ב˙ כמ"˘ בספרי ע‰"פ (ב‰עלו˙ך י, י) 
וביום ˘מח˙כם, ‡בל ל‡ ‰וב‡ ברמב"ם.

12)  וע„"ז ‰ימים ˘ב‰ל' ˙עניו˙ כמ"˘ ‰רמב"ם 
בסוף ‰ל' ˙עניו˙.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰ו"ל  ו‡"כ  ˜ו„˘"4,  מ˜ר‡י  ‡ו˙ם  ˙˜ר‡ו 
‰חו„˘  ˜י„ו˘  ‰ל'  ל‰˜„ים  ל‰רמב"ם 
זמנים  ˘בספר  ‰מוע„ים  ‰ל'  כל  לפני 
ע˘ור)5,  ˘בי˙˙  ‰ל'  לפני  ‚ם  („‰יינו 
פר˘˙  ˘לפני  ˘בכ˙ב,  ב˙ור‰  ˘‰ו‡  וכמו 
˙˜ר‡ו  "‡˘ר  ‰פסו˜ים  מ˜„ים  ‰מוע„ו˙ 
ברמב"ם), "‡ל‰  (‰נ"ל  מ˜ר‡י ˜ו„˘"  ‡ו˙ם 
‡ו˙ם  ˙˜ר‡ו  ‡˘ר   ˘„˜ מ˜ר‡י   '‰ מוע„י 

במוע„ם" (כ‚, „). 

ספר  ברי˘  ‰מˆו˙  במנין  מזו:  וי˙יר‰ 
‰י„ (וע„"ז בספר ‰מˆו˙) ‡כן מונ‰ ‰ רמב"ם 
וכסי „ורם  ב˘נ‰,  ס„רם  לפי  ‰מˆוו˙ 
ב˙ור‰ ˘בכ˙ב בפר˘˙ ‰מו ע„ו˙6, מ˙חיל 

 ˙‡ ו˘מר˙  יו"„)  י‚,  (ב‡  "ונ‡מר  וממ˘יך   (4
‰חו˜‰ ‰ז‡˙ למוע„‰".

5) במ"מ ב‰˜„מ˙ו ‰נ"ל: ונ˙‡חרו ‡ע"פ ˘עניינו 
בכל  נו‰‚  ˘‡ינו  לפי  ‰מוע„ו˙  כל  ל˜ביעו˙  כולל 
לכל  מסורים  ‰˜ו„מים  ‰„ברים  ל‰יו˙  ו‚ם  מ˜ום, 
בלב„,  מומחין  לב"„  מסור  ‰חו„˘  ו˜„ו˘  ‡„ם 
לכל  ‡ז‰ר‰  ‡ו  מˆו‰  ˘עניינו  מ‰  ל‰˜„ים  ור‡וי 

‰ע„‰ למ‰ ˘‰ו‡ ליחי„ים מ‰ם. 

טור  כמו  בספר  מ˙‡ים  ז‰  בי‡ור  לכ‡ור‰  ‡בל 
˜יומם,  ס„ר  לפי  ‰„ינים  ב‡ו  ˘בו  ערוך,  ו˘ולחן 
בספר  ‡בל  ˜ו„ם.  ב‡  ‡„ם  לכל  ‰מסור  „בר  וכן 
כ˘ם  ‰רי  ‰ענינים,  ס„ר  לפי  ‡ו˙ם  ˘חל˜  ‰רמב"ם 
˘‰ו‡ ב‰ס„ר „‚וף ‰‰לכו˙, ˘מ˙חיל בי„יע˙ יסו„י 
כב˘ו"ע  ול‡  בפועל,  ˜יומ‰  ב‡ופן  ו‡ח"כ  ‰‰לכ‰ 
לחילו˜  [ב‰˙‡ם  בפועל  ‰מע˘‰  בבי‡ור  ˘מ˙חיל 
וברמב"ם  ‰„ינים,  מע˘‰  עי˜רו  ב˘ו"ע  ‰ספרים: 
 – כמ"פ  כמ˘נ"˙  ‰‰לכו˙,  י„יע˙  ספר  ‰ו‡  בעי˜ר 
ל‰יו˙,  כן ‰וˆרך  ועו„],  ע' 374.  חט"ו  ל˜ו"˘  ר‡‰ 
ויסו„  „מ˜ור  ספר,  בכל  ‰‰ל'  בס„ר  ‚ם  לכ‡ור‰, 
‰‰ל'  לפני  ל‰˜„ימו  ‰וˆרך   – ˘ב"ספר"   – ‰‰ל' 
‰ל'  מ˜„ים  מ„ע  ˘בספר  וע"„  מז‰,  ‰מס˙עפו˙ 
˘ב‰ם  ‰ר‡˘ונים  פר˜ים   '„  – ‚ופ‡  (ובו  יסו‰"˙ 
יסו„י  ˘‰ם  לפי   – ‰כל  לפני  יו˙ר),  יסו„יים  „ברים 

‰˙ור‰.

˘ס„רן  במל"˙,  ‰מˆוו˙  במנין  ‰ו‡  וע„"ז    (6

‰מˆוו˙  ול‡ח"ז  ˜נ‰),  ˜נ„-   (מ"ע  מ˘ב˙ 
(מ"ע  ˘בו  מˆו˙ ‰˘בי˙‰  עם  ביח„  „פסח 
ר"7‰  „˘בועו˙,  ˘בי˙‰  ספ‰"ע,  ˜נו-˜ס), 

וח'  ב‡'  ˘בי˙‰  בו),  (ו‰˙עני˙  ויו‰כ"פ 
„סוכו˙, מˆו˙ סוכ‰ ולולב (מ"ע ˜ס‡ -˜סט). 
‰מˆו˙  לפני  ב‡‰  ‰ חו„˘  ˜י„ו˘  ומˆו˙ 
וכמו  „˘ב˙,  ‚ם  ˜נ‚),  (מ"ע  ‰מוע„ים  „כל 
"מוע„י  ב)  כ‚,  (פר˘˙נו  ˘‰כ˙וב  ב˙ו˘ב"כ 
‰' ‡˘ר ˙˜ר‡ו ‡ו˙ם מ˜ר‡י ˜ו„˘" ב‡ ‚ם 

לפני ‰ˆיווי „˘ב˙ ˘ב פר˘˙נו8. 

 ב 
‰רמב"ם  ˘‰˜„ים  מ‰ו  ל‰˜˘ו˙  י˜„ים 

לס' זמנים ‰כ˙וב „"נחל˙י ‚ו'"

‰ כ˙וב  „ברי  בי‡ור  ב‰˜„ים  ז‰  ויובן 
 – זמנים  ס„ר  לפני  ‰רמב"ם  ˘‰˜„ים 
"נחל˙י ע„ו˙יך לעולם כי ˘˘ון לבי ‰מ‰" 

(˙‰לים ˜יט, ˜י‡). 

˘‰כ˙ובים  ‰ו‡,  פ˘וט  ל‰בין:  וˆריך 

סוכו˙  יו‰כ"פ*,  ר"‰,  ˘בועו˙,  פסח,  ˘ב˙,   – ‰ו‡ 
(מל"˙ ˘כ- ˘כט).

וי"ל  (מ"ע ˜ע),  לבסוף  כ'  ˘ופר  ˘מˆו˙  ‡ל‡    (7
(פר˘˙  בפר˘˙נו  נ‡מר‰  ל‡  ˘ופר  ˜ול  ˘מיע˙  כי 
ו‰רמב"ם  כ„),  (כ‚,  ˙רוע‰"  כ"‡ "זכרון  ‰מוע„ו˙) 
˘בפ'  לכם"  י‰י'  ˙רוע‰  "יום  ‰כ˙וב  מן  ˘ם  למ„ו 

פינחס (כט, ‡). 

˘נ‰  (עבור  (ו˘ני‰ם   „ ב.  כ‚,  פר˘"י  ור‡‰    (8
ו˜„ו˘ ‰חו„˘) ‰ם בכלל ‰ל' ˜„‰"ח ברמב"ם).

דעשיית  אזהרה  באה  שלפנינו  המצוות  ובספר   (*
וראה  שכט).  (ל"ת  שמע"צ  לאחר  דיוהכ"פ  מלאכה 

העתקות  שבכמה  שם  העליר  הר"ח  הוצאת  סהמ"צ 

דסהמ"צ בא יוהכ"פ לפני איסור מלאכה דסוכות. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

מענין  ("˘‰ו‡  עירובין  מס'  ו‡חרי  ˘ב˙, 
˘ב˙"2) סי„ר מס' פסחים ˘"‰י‡ . . מˆו‰ 

˘ני' ל˘ב˙ בפר˘˙ מוע„ו˙ וכו'"2. 

‡מנם ‰רמב"ם בספר ‰י„, בספר זמ נים 
‰כולל ‡˙ "כל ‰מˆו˙ ˘‰ן בזמנים י„ועים 
‰‰ל'   ˙‡ סי„ר  ומוע„ו˙"3,  ˘ב˙  כ‚ון 
˘ב˙  ‰ל'  זמנים  ס'  בר‡˘   – ‡חר  ב‡ופן 
˘בי˙˙  ‰ל'  ול‡ח"ז  (כבמ˘נ‰),  ועירובין 
ע˘ור (יו‰כ"פ), ˘בי˙˙ יו"ט, חמı ומˆ‰, 

˘ופר סוכ‰ ולולב וכו'. 

לספר  (ב‰˜„מ˙ו  מ˘נ‰  ‰מ‚י„  וכ˙ב 
˘‰˙חיל  ז‰,  ס„ר  בבי‡ור  ˘ברמב"ם)  זמנים 

‡מור‰  ‰˘ב˙  "מˆו˙  כי  ˘ב˙  מ‰ל' 
מן  חמור‰  ול‰יו˙‰  רב,  בפרסום  בלוחו˙ 
ול‰יו˙   .  . ˙„יר  ‰˘ב˙  ול‰יו˙   .  . ‰˘‡ר 
פינ‰  ו‰י‡  ‰עולם  חי„ו˘  מˆו˙ו  סיב˙ 
ע"‰";  רבינו  מ˘‰  ˙ור˙  ב‡מונ˙  כולל˙ 
נמ˘כ˙  ו‰י‡  עירו בין,  "‰ל'  סי„ר  ו‡ח"כ 
‰ל'   .  . ˘ב˙  מענין  ו ענינ‰  ˘ב˙  ‡חר ‰ל' 
ל˘‡ר  ל‰˜„ימן  ‰י'  ור‡וי  ע˘ור  ˘בי˙˙ 
יום  ול‰יו˙ו   .  . ‰˘‡ר  מן  חמור  ל‰יו˙ו 
בו  ‰מל‡כ‰  ‡יסור  ול‰יו˙   .  . כפר‰ 
לסמוך  ר‡וי   .  . ‰˘ב˙  ‡יסור  עם  ב˘ו‰ 
יו"ט,  ˘בי˙˙  ‰ל'   .  . ˘ב˙  ל‰ל'  ‰לכו˙יו 
לפי  ולר"‰  ‰ר‚לים  ל˘ל˘˙  כולל  ו‰ו‡ 
ל‰יו˙  ‰ו‡  ור‡וי  ˘ו‰  ב‰ם  ˘‰˘בי˙‰ 
‰„בר ‰כולל לכולם ˜ו„ם ‰„בר ‰פרטי . . 
לב‡ר  רבינו  ב‡  ע˙‰  ומˆ‰,   ıחמ ‰ל' 

„ברי ‰רמב"ם ב‰˜„מ˙ו לפי‰מ"˘.

מ‰  וע"˘  ˘ם.  בפי‰מ"˘  ‰רמב"ם  ל˘ון   (2
˘מב‡ר ב˘‡ר ‰מסכ˙ו˙. ו‡כ"מ. 

בבי‡ור  ‰י„  לספר  ב‰˜„מ˙ו  ‰רמב"ם  ל'   (3
חלו˜˙ י"„ ספרי ‰י„.

בפרט ‰מחוייב בכל יו"ט מלב„ ‰˘בי˙‰, 

ו‰˙חיל בבי‡ור עניני ח‚ ‰ פסח לפי ˘נזכר 

בו  ‡˘ר  ניסן  ח„˘  ול‰יו˙  ˙חל‰,  ב˙ור‰ 

‰פסח ר‡˘ון לח„˘י ‰˘נ‰, ול‰יו˙ בענין 

‰ל'   .  . ˜ו„ם  ו‰חמור  כר˙  עונ˘   ıחמ‰

˘ופר וסוכ‰ ולולב, וענינן בחו„˘ ‰˘ביעי 

ממ˘יך  [ו‡ח"כ  וכו'"  ע˘‰  מˆוו˙  ו‰ן   .  .

„ספר  ‰‰ל'  ˘‡ר  ˘ל  ס„רן  טעם  לב‡ר 

˙עני˙,  ‰חו„˘,  ˜י„ו˘  ˘˜לים,  זמנים: 

(מˆוו˙ „‡וריי˙‡, ו‡ח"כ מˆוו˙ „רבנן –) 

מ‚יל‰ וחנוכ‰].

‰בי‡  ˘ל‡  ז‰  בי‡ור:  ˆריך  ולכ‡ור‰ 

בס' זמנים „יני ‰˜רב˙ ‰עומר ו˘˙י ‰לחם 

ו‰˜רב˙ ˜רבנו˙ „כל ‰מוע„ים ˘"בפר˘˙ 

לפי  ס„רם  ‰רמב"ם  כי  מובן,  ‰מוע„ו˙", 

בנו‚ע  ‡בל  ו˜רבנו˙;  עבו„‰  בספר  ענינם 

מכיון  ו‰ ר‚לים,  ‰מוע„ים  עˆם  ל„יני 

זמנים"  "ספר  כ˘מו  ‰ו‡  ז‰  ספר  ˘˙וכן 

במ‰   – י„ו עים"  בזמנים  ˘‰ן  "מˆו˙   –

‚„ול כוחם ˘ל טעמים ‰נ"ל במ‚י„ מ˘נ‰ 

˘ונ‰  ב‡ופן  ˘ל ‰מוע„ים  לס„ר ‡˙ ‰‰ל' 

˘בכ˙ב  ב˙ור‰  ס„ורים  ˘‰מו ע„ים  מכפי 

(ובמ˘נ‰)? 

‚ם ˆריך בי‡ור במ‰ ˘‡יחר ‰ל' ˜י„ו˘ 

˜רוב   – ‰מו ע„ים  ‰ל'  כל  ל‡חרי  ‰חו„˘ 

כל  ˘˜ביעו˙  ובפרט  זמנים.  ספר  לסוף 

וכמ"˘  ‰חו„˘,  ב˜י„ו˘  ˙לוי'  ‰מוע„ו˙ 

פ"‡ ‰"ז) "מˆו˙  ‰רמב"ם (‰ל' ˜י„ו˘ ‰חו„˘ 

ע˘‰ מן ‰˙ור‰ על בי˙ „ין ˘יח˘בו וי„עו 

יום  ז‰  ב‡י  ˘‡ר ‰עם  ויו„יעו  וי˘לחו  כו' 

יום  ז‰  ב‡י  ˘י„עו  כ„י  חו„˘  ר‡˘  ‰ו‡ 

‡˘ר  ב)  כ‚,  (פר˘˙נו  ˘נ‡מר  ‰מוע„ו˙  ‰ן 


