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דעת תורה
מאת הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ״ל

אב״ד לוצק ויו״ר מועצת גדולי התורה

דבר העורך
הרב יהודה אפשטיין

כזכור לכל ˜ור‡י ‰עלון מיום בו ‰ופיע 
 ˙‡ ˘מנו  ˘בו  ‰עי˜רי  ‰נו˘‡  לר‡˘ונ‰, 
‰י‰  ‰י„וע,   ˙‡ ול˘נן  לחזור  מטר˙נו 
 ,'‰ עם  כ‡ל  עˆמנו  ‡ל  ˘לנו  ‰‰˙יחסו˙ 
ול‡ ר˜ כ‡ל ˜ובı יחי„ים ‰˘ו‡פים לפס‚ו˙ 
‡ו˙‰  מ˙וך  עˆמו.  עבור  ‡ח„  כל  רוחניו˙ 
כר˙נו  ˘כזו  וב˙ור  ‡ומ‰  ˘‡נחנו  ˙ובנ‰, 
‰סו‚יו˙  לכל  נ‚˘נו  עולם,  בור‡  עם  ברי˙ 
‰י‰ו„י,  ‰עם  ˘ל  ‰יום  ס„ר  על  ˘עומ„ו˙ 
˙י˜ון   – בברור  מסומנ˙  ‰על  מטר˙  כ‡˘ר 
מלכו˙ו  כבו„  ו‚ילוי  ˘-„י  במלכו˙  עולם 
מטר‰  ‡ו˙‰  מ˙וך  ‰ברו‡ים.  כל  על  י˙ברך 
‰פרטיו˙  ‰סו‚יו˙  לכל  ‰˙יחסו˙נו  נ‚זר‰ 
ב‡ויב  ‰מלחמ‰  וי˘וב‰,  ‡רŒıי˘ר‡ל   –
‰ערבי, ‰יחס לעמי ‡ירופ‰ רוˆחי ‡בו˙ינו, 
עמי„˙ו ˘ל ‰ˆיבור ‰חר„י ‡ל מול נסיונו˙ 
חילוני,  חיים  ‡ורח  עליו  לכפו˙  ‰ממ˘ל‰ 
מערכ˙ ‰מ˘פט ‰ר˜וב‰ ˘במ„ינ˙ י˘ר‡ל 
˘נו‚עו˙  לסו‚יו˙  ‚ם  כמו  ‰ל‡‰,  וכן  כיום 
לימו„  ˆור˙   – פנימ‰  ‰מ„ר˘  לבי˙  יו˙ר 
זו,  במס‚ר˙  ל˙נ"ך  ‰ני˙ן  ‰מ˜ום  ‰˙ור‰, 
ללימו„  ‰פנימי˙,  ‰‡מ˙  לחכמ˙  ל‡‚„‰, 
ו‰‰˘לכו˙  ל˜יימ‰,  עלŒמנ˙  ‰‰לכ‰ 
בע˜בו˙  כיום  ממˆבנו  ‰נובעו˙  ‰‰לכ˙יו˙ 
˜יבוı ‚לויו˙ ול˜ר‡˙ ‰‚‡ול‰ ‰˘למ‰. בכל 
נ˜ו„‰ ב‰ נ‚ענו, ‰˘˙„לנו ללבן ‡˙ ‰„ברים 
ל‡מי˙‰ ˘ל ˙ור‰, ובחס„י ‰' זכינו למ˘וב 
‡„יר מˆיבור ‰˜ור‡ים ‰רחב, ‡˘ר ל‡ נו˙ר 

‡„י˘ לנוכח ‰„ברים.

ו‰‰˙עניינו˙  ‰נל‰בו˙  ‰˙‚ובו˙  לˆ„ 
ול‡  פעם  ל‡  ‰עלון,  זוכ‰  ל‰  ‰רב‰ 
‡˙ם  ל‡ן   – ‰˘‡ל‰  כלפינו  על˙‰  פעמיים 
‰נ˜ו„‰  ˘‰ובנ‰  ‡חר  ‰ל‡‰?  מ‰  חו˙רים? 
‰י‡  ו˘חוב˙נו   '‰ עם  ˘‡נו  ‰ע˜רוני˙, 
ל‰˙נ‰‚ ב‰˙‡ם ל‡ו˙‰ ברי˙ ˘כר˙נו עמו, 
לח˘יבו˙‰  מ˜ור  עו„  ל‰וסיף?  עו„  י˘  מ‰ 
ל˙‰ליך  ביחס  נוספ˙  ˙ובנ‰   ,ıר‡‰ ˘ל 
נוספ˙ לכך ˘‡כן חפı בנו  ‰‚‡ול‰, ‰וכח‰ 
‰' ו‡ילו ל‡ ‰י‰ חפı, ל‡ ‰י‰ עו˘‰ ‡˙ כל 
‰נפל‡ו˙ ‰ללו? מ‰ ˙ועלנ‰ ר‡יו˙ נוספו˙, 
י˘מע  "‰˘מע   – ‰נבי‡  ˘‡מר  כפי  ‰רי 

ו‰ח„ל יח„ל" (יחז˜‡ל ‚', כ"ז)?!

מבין ‡˙ עומ˜ ‰ענין – מובן לו  ‡ולם מי̆ 

˘‡ין  ‰מר‡‰,  על  ‰˘˙וממ˙י  ימי  כל 
 ıבנבו‡˙ נחמ‰ זו [ב‰פטר˙ נחמו] זכר ל˜יבו
˘נ‡מר  וכמו   ,ıר‡‰ ‰ריסו˙  ולבנין  ‚לויו˙ 
ויבנ‰ ערי  (˙‰לים ס"ט): "כי ‡ל˜ים יו˘יע ˆיון 

(˘ם ˜מ"ז): "בנ‰  י‰ו„‰ וי˘בו ˘ם ויר˘ו‰", ‡ו 
‰נבי‡,  יכנס"?!  י˘ר‡ל  נ„חי   '‰ ירו˘לים 
כבר],  [‰˜יימו˙  י‰ו„‰"  "ערי  על  מ„בר  ‡מנם, 
‡בל ר˜ לב˘ר ל‰ן: על "„רך" לפנו˙ ‡ו˙‰; 

על "מסילו˙" ליי˘ר ‡ו˙ן, ומ˙י נבנו?!

‡נפין,  בזעיר  ‚לויו˙   ıיבו˜‰ ב‡ים  ו‰נ‰ 
ב˘נים ‰‡חרונו˙, בנין ‰‡רı ומ„ינ˙ 
ול˙ור˙ו]  ל‰'  נ‡מנו˙  ל‡  בי„ים  [‰נ˙ונ‰  י˘ר‡ל, 
לנו,  ומב‡רים  ‡רŒı‰˜ו„˘,  ˘ל  י„וע  בחל˜ 
‡ולי, ‡˙ ‰נבו‡‰ ‰נפל‡‰ ‰ז‡˙: ‰נבי‡ ר‡‰ 
"ב'  ˘ל  זכו"]  "ל‡  [‡ם  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ בחזון 
נחמו˙" נפר„ו˙, ו‰ל‡ כ‰ ‡מרו חז"ל (סנ‰„רין 
[˘‰‚‡ול‰ ˙‰י‰ מ‰יר‰  ˆ"ח): "זכו עם ענני ˘מי‡ 

‰רוחני  ‰בנין  עם  יח„  ו‰כלכלי  ‰‚˘מי  בנין  ו˘למ‰, 

 ıיבו˜‰˘ ‰יינו   ,"ֈעני זכו  ל‡  "˘מי‡"], 

ל‡ט,  ל‡ט  י‰י‰   ıר‡‰ ובנין  ‚לויו˙ 
כי  ‰רוחני,  מ‰בנין  ובנפר„  בעˆלו˙, 
˙‰י‰  ˘לי„ם  ביˆרם],  מו˘לים  [˘‡ינם  ‰מו˘לים 
י‰יו  ‰ז‡˙,  ‰ר‡˘ונ‰  "‰נחמ‰"  מסור‰ 

ר‡˘י˙  ‰חמור"  "על  וירכבו  ב„ע˙  עניים 
בל‡  ‚וף  ‰חומריו˙,  ˙‰י‰  „‡‚˙ם  ועי˜ר 
י˘עו.  ל‡  ו˙ור˙ו  י˘ר‡ל  ‡ל˜י  ו‡ל  נ˘מ‰ 
י‰יו  ב"מלכו˙"  ר‡˘ונ‰  ‰יו˘בים  ומ‰˘רים 
˘ל  "‰מלכו˙"   ˙‡ ל‰פוך  ˘ירˆו  כ‡ל‰, 
ו‰מרירו˙  וכפיר‰.  למינו˙  ‰˜„ו˘‰   ıר‡‰
עם  ונ‡מנים  לא  עם  ‰רו„ים  ‰˘רי„ים,  בין 
‰נבו‡‰  וב‡‰  מ‡„,  ‚„ול‰  ˙‰י‰  ˜„ו˘יו, 
‰ז‡˙ לנחמם ולעו„„ ‡ו˙ם, ˘‰עול‰ על 
‰‚ויים  'ככל  ל‡מר:  י˘ר‡ל  פריˆי  רוח 
ו‡חרי  ˙‰י‰,  ל‡  ‰יו  י˘ר‡ל',  בי˙  נ‰י‰ 
‡מי˙י˙,  נחמ‰  ˙בו‡  נ˘מ‰",  בל‡  "נחמ‰ 
ו˙ור˙ו   '‰ עם  עמי"  נחמו  "נחמו  רוחני˙: 
י˙ברך  ‰ו‡  ‡ל˜יכם",  "י‡מר  ‰˜„ו˘‰ 
˘‰ˆי˙ ‡˘ בˆיון, ‰ו‡ ˘ע˙י„ לבנו˙‰ ב‡˘ 
כל  ‰‡מונ‰ ‰ט‰ור‰ ו‰ˆ„˜ ‰‡מי˙יֈ ‰רי̆ 
‰‰פטר‰ מ„בר˙ מ‰נחמ‰ ‰‡מי˙י˙ ˘˙בו‡ 
[‡ם ל‡ יזכו י˘ר‡ל] ‡חרי "נחמ‰" ‚ופני˙, ‡˘ר 

לוט˘  כבר‡י  ‰ובלטו   ֈ‰מ‚רעו˙י כל 
כ‰˜„מ‰  ˜ור‡ים  ˘‡נו  ‰רוחני˙  ב‰נחמ‰ 

ל'˘בע‰ „נחמ˙‡'".

מ˙וך "‡וזניים ל˙ור‰", 
„ברים, סוף פר˘˙ ו‡˙חנן

יון" ממ˘יך ל‰יו˙  ל "˜„ו˘˙̂  ‚ם מ„וע ‰מסר̆ 
ח„ ו˜ולע, מ„וע ל‡ נס לח‰ ומ„וע ימ˘יך ‚ם 
בע˙י„ לר˙˜ ‡˙ ‰˜ור‡ים. ל‡ מ„ובר כ‡ן על 
‡ו˙ו  מח„ירים  עליו,  ˘מעוררים  מסוים  נו˘‡ 
לˆיבור, ו‰ו‡ עומ„ ומ˙˜יים בˆור˙ו ‰מ˙ו˜נ˙ 
ע„ ˘‡ין ˆורך עו„ לעורר עליו. מ„ובר כ‡ן על 
ור˙ ‰‰˙יחסו˙ לכל ‰מˆי‡ו˙ כול‰. וככל  כלל̂ 
˘‡ירוע  ככל  ומ˘˙נ‰,  מ˙חלפ˙  ˘‰מˆי‡ו˙ 
‰ˆורך  ויו˙ר  יו˙ר  מור‚˘  כך   – ‡ירוע  רו„ף 
˙י‡ורטי  ל„בר   '‰ ˙ור˙  ˙‰פוך  ˘ל‡  ‰‡„יר 
‰מו‚בל ומ˙וחם לבי˙ ‰מ„ר˘ ו‡˘ר ‡ין ל‰ מ‰ 

ל ‰‡ומ‰. לומר בחיים ‰ˆיבוריים̆ 

˜˘ור  ˘‡ינו  „בר  ‡ין  לפי‰  ‰בנ‰,  ‡ו˙‰ 
רי˜,  חלל  ו‡ין  ב‰יסטורי‰  ‰‡לו˜י  ל˙‰ליך 

‡ל‡ כל פעול‰ וכל מ‰לך נבחנים ל‡ור ‰˘‡ל‰ 
‰˙כלי˙  לעבר  ‰עולם   ˙‡ מ˜„מים  ‰ם  ‰‡ם 
ביסו„  עמ„‰  זו  ‰בנ‰   – ל‡ו  ‡ם  ‰‡לו˜י˙, 
ב˘ו˘ן  ‰י‰ו„י  מר„כי  ˘ל  ‰מופל‡‰  ‰נ‰‚˙ו 
‰ביר‰. ‰חל ממ˘˙‰ ‡ח˘ורו˘, ˘ם מ˙‡רים 
רבו˙ינו כיˆ„ נ‰‰ ‰עם ‡חר ‰נ‡ורו˙ ו‰˜„מ‰ 
עול   ˙‡ ‚וום  מעל  ב‰˘ליכם  ימים  ‡ו˙ם  ˘ל 
‰רס  על  כנ‚„ם  מח‰  מר„כי  ו‡ילו   ,'‰ מלכו˙ 
ב‡ומרם,  מי˙ממים  ˘‰ם  ˘ע‰   ,˙„‰ יסו„ו˙ 
˘ל  ‰נ‰‚‰  ‡ו˙‰  וע„  ‡יסור,  כל  עברו  ˘ל‡ 
ומ˘˙חווים  כורעים  כ˘כולם  נפ˘,  מסירו˙ 
ל‰מן, ‡ך מר„כי ל‡ יכרע ול‡ י˘˙חוו‰. נ˜ל 
‰'פר˜טי˜‰'  ‡נ˘י  כלפיו  טענו  מ‰  ל˘ער 
ו‰'‰‚יון', ‡לו ‡˘ר בוחנים כל „בר ב‡מˆעו˙ 
יו„עים  ˙מי„  ‡˘ר  ‡לו  וטבל‡ו˙,  מספרים 

„רי˘˙ ˆיון עú ט‰ר˙ ‰˜ו„˘  ◆ „ע˙ ˙ור‰ בנו˘‡י ‡רı ‰˜ו„˘ ˙"ו 
מופı ב6,000Œ עו˙˜ים בכú ריכוזי ‰י‰„ו˙ ‰חר„י˙  ◆ ‚úיון י"ט, ‡„ר ‰'˙˘ע"ז 

úע"נ ז‡ב בן ‡‰רן
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‰חזון.  ל‡נ˘י  וללעו‚  מˆי‡ו˙  עם  "ל‰˘לים" 
‡˘ר  מר„כי,  ‡ו˙ו  על  ˜ˆפו  כיˆ„  ל˘ער,  נ˜ל 
ומכניס  כולם  ‰י‰ו„ים  ˘ל  ריחם   ˙‡ מב‡י˘ 
‡ו˙ם לסכנ˙ כלי‰ ב˘ביל ע˜רונו˙יו ‰˜נ‡יים. 
עבו„‰  ˘ל  סרך  כ‡ן  ˘‰י‰  ננ˜וט  ‡ם  ‚ם  ו‰רי 
פ˘וט  ‰י‰  יכול  מר„כי  ‰מ„ר˘,  כ„ברי  זר‰ 
ל˘ב˙ בבי˙ ול‰מנע מעימו˙. ‡ולם ‰ו‡ יˆ‡ ‡ל 
ב˜יר".  "ר‡˘  ˘נ˜ר‡  מ‰  ב„וו˜‡,  ‰מלך  ˘ער 
מ„וע? וכי חובב ‰רפ˙˜‡ו˙ ‰י‰ (ר‡‰ ‡ס˙ר רב‰ ו', 
ב')? וכי ב‡מ˙ ‰י‰ מוכן לסכן ‡˙ כל ‰עם בעבור 

כבו„ו ‰‡י˘י?

ל‡  לעולם  ‰˘טחיים  ˘‰‡נ˘ים  כמובן, 
לכ‡ן  מו‚בל  ˘מבטם  מ˘ום  מר„כי.   ˙‡ יבינו 
˘נכון  למ‰  ול‡  ומע˘י  ˘כ„‡י  למ‰  ולעכ˘יו, 
ל‡  בבי˙.  ל˘ב˙  ‰י‰  יכול  מר„כי  ומרומם. 
‰יי˙‰ בכך ˘ום עביר‰, ו‡ף ‡ח„ ל‡ „ר˘ ממנו 
מי  ˘ל  ב‡מ˙  ‰‡חר‡י  ‰מבט  ‡ולם  ל‰ס˙כן. 
˘מבין ‡˙ ‰מ‰לך ‰‡לו˜י ל‡ ‡פ˘ר לו לע˘ו˙ 
כן. ‰ו‡ י„ע ˘כל ‰י‰ו„ים כורעים ומ˘˙חווים. 
‰ו‡ כבר ר‡‰ בכליון עיניים כיˆ„ כולם נו‰רים 
‰כ˘ר  ˘ם  ˘י‰י‰  ו„ו‡‚ים  ‡ח˘ורו˘,  למ˘˙‰ 
טוב. בלב „ו‡ב ‰ו‡ זכר ‡˙ בי˙ חיינו ו˙פ‡ר˙נו 
‡˘ר נבזז וחולל, וב„ם מור˙ח ˘מע כיˆ„ ב‡ו˙ו 
מ˘˙‰ ‡ליו ‰לכו ‰י‰ו„ים נע˘‰ ˘ימו˘ מבז‰ 
עם  כי  י„ע,  מר„כי  ‰מ˜„˘.  בכלי  חולין  ˘ל 
י˘ר‡ל כבר על‰ על מסלול ‰˙רס˜ו˙! ‰רעיון 
‰‡נו˘ו˙  עמי  כל  ‡ח„ו˙  ˘ל  ‰י‰  ‰˘ולט 
‰פרסי˙.  ‰‡ימפרי‰  ˘ל  ‰‰י˙וך  כור  ˙ח˙ 
ס„ר  ב‡ו˙ו  מ˜ום  ל‰  ‡ין  ‰י‰ו„י˙  ‰‰ב„לו˙ 
עולמי ח„˘. ‰י‰ו„ים ‰בינו, כפי ˘עול‰ מ„ברי 
‰נבי‡ יחז˜‡ל, כי עם ‚לו˙ם מעל ‰‡רı ‰ופר‰ 
‰ברי˙ עם בור‡ עולם ו‰ם מ˘וחררים לע˘ו˙ 
"עב„  כ‡ומ‰.  ול‰עלם  ל‰˙בולל  כרˆונם, 
י˘  כלום  בעל‰,  ˘‚ר˘‰  ו‡˘‰  רבו,  ˘מכרו 
זו ‰יי˙‰ ‰רוח   .(.‰"˜ (סנ‰„רין  לז‰ על ז‰ כלום?" 
‰˘לט˙ ב‡ו˙‰ ˙˜ופ‰. ו‡ם מר„כי י˘ב בבי˙ו 
ובכך  ‡יסור  יעבור  ל‡  ‡י˘י˙  ‰ו‡  ‡יך  ויח˘בן 
"יˆ‡ י„י חוב‰" ו˘לום עליו נפ˘ו, ‡זי ‰˙וˆ‡‰ 
‰יי˙‰ חורבן מוחלט. עמי„˙ו כנ‚„ ‰מן ‰יי˙‰ 
עלŒ‡ף  כולו,  ‰˘˜ר  עולם  כנ‚„  ‰‡מ˙  זע˜˙ 
ממ‡ן  מר„כי  ‰'נ˙ונים'.  עלŒ‡ף  ‰'מˆי‡ו˙', 
ל‰˘לים עם מˆי‡ו˙ ˘ל חורבן עם ‰', ‰ו‡ ל‡ 
כורע  ל‡  ‰ו‡  מי„‰  וב‡ו˙‰  ‰מן,  בפני  כורע 

בפני ‰פר˜טי˜‰, בפני ‰'מˆי‡ו˙'.

ל‡ן  ‰˘ו‡לים  לכל  ‰˙˘וב‰  מונח˙  וכ‡ן 
פנינו מוע„ו˙. ‡יננו יו„עים ב„יו˜ כיˆ„ י˙נ‰לו 
‰חילוני  ‰˘לטון  כי  ‰„בר,  ברור  ‡ך  ‰„ברים, 
 ˙‡ ל‰˘ליט  כוחו  בכל  ל‰˘˙מ˘  מ˙כוון 
וכן  י˘ר‡ל,  כלל  על  ‰נפס„˙  עולמו  ‰˘˜פ˙ 
ל‰עביר ‡˙ ‰ˆיבור ‰חר„י בכור ‰‰י˙וך ‡˘ר 
מערביים  ערכים  ‡ו˙ם  ל˜בל˙  ‡ו˙ו  יכ˘יר 
ניכר  י‰י‰  ל‡   ıחו ˘כלפי  ‡ף  ‡נטיŒ˙ורניים, 
‰„מו˜רטי‰  מבפנים.  יחלחל  ‰‡רס  ‰˘ינוי. 
‡י„י‡ולו‚יו˙  ‡ו˙ן  כל   – ו‰˘וויון  ו‰ליברליזם 
˘ל כפיר‰ בבור‡ עולם – י˘ ל‰ן ˆב‡ ˘לם ˘ל 
חיילים ‰עומ„ים למ˘מר˙ם, ומטר˙ם – כיבו˘ 
 ˙‡ ˜יבל  וטרם  נכנע  ˘טרם  ‰‡חרון  ‰מעוז 
כחומ‰  נעמו„  ‡נו   .'‰ יר‡י  ˆיבור   – עליונו˙ם 
מלחמ‰  נ˘יב  ו‡ף  נסיונו˙,  ‡ו˙ן  לנוכח  בˆור‰ 

˘ער‰, ע„ ˘˙כונן כ‡ן מלכו˙ ‰' ‰‡מי˙י˙.

לכרם  לח„ור  ‰מנסו˙  זרו˙,  ‡י„י‡ו˙  ‡ו˙ן 
 – ‰ˆ‡ן  ˆעירי   ˙‡ מח„˘  ולחנך  י˘ר‡ל  בי˙ 
עול  בפרי˜˙  מו˘ר˘ו˙  כולן  ‡י„י‡ו˙  ‡ו˙ן 
חלופי.  מ˜ו„˘  ע˜רון  ו‰עמ„˙  ˘מים  מלכו˙ 
במ‡מרו  ברים  ‡לי‰ו  ‰רב  מ„בר  ז‰  נו˘‡  על 
˘‡ול  ˘ל  כ˘לונו   ˙‡ מ˙‡ר  ‰ו‡  בו  ‰חו„˘, 
במלחמ˙ עמל˜, כ‡˘ר כרע ברך בפני ‡י„י‡‰ 

מ˘לו במ˜ום לכרוע ˙ח˙ ‰עול ‰˘מימי.

מעמי„  ‰חו„˘  במ‡מרו  ‰לוי  בנימין  ‰רב 
חל˜  ˙ופס  ‡˘ר  ‰נ˜מ‰,  מו˘‚  על  ‡ו˙נו 
זו‰י  לטוב‰.  עלינו  ‰ב‡ים  ‰פורים  בימי  נכב„ 
בין  ‰˜יים  ‰‡„יר  למרח˜  מ‡לפ˙  „ו‚מ‡  עו„ 
‰מערבי˙  ‰˙רבו˙  למח˘ב˙  ‰˙ור‰  מח˘ב˙ 
בימים  ˆ‡ˆ‡ינו  ולב  ליבנו  טו‰ר  על  ‰מ‡יימ˙ 
ז‰  נעל‰  למו˘‚  ‰יחס  מ‡חורי  ‡לו.  טרופים 
‰רו‡ים   '‰ יר‡י  בין  ‰‰ב„ל  מונח  נ˜מ‰  ˘ל 
לבין  ‰טוב,  ˙כלי˙   ˙‡ ‰עולם  על  במלכו˙ו 
˘ל  ‚˘מיו˙ו  בפיטום  ‰רו‡ים  כופרים,  ‡ו˙ם 

‰‡„ם ‡˙ ˙כלי˙ ‰כל.

חו„˘  ‡חר  ‡לינו  חוזר  בןŒˆבי  ‡לי‰ו  ‰רב 
‰נ˜מ‰  לענין  מ˙יחס  ‰ו‡  ו‡ף  חופ˘‰,  ˘ל 
עומ„  ‰ו‡  ˘ם  ˆיון",  "˘ערי  ‰‰לכ˙י  במ„ורו 
בימי  ‰לכו˙  וכמ‰  כמ‰  ˘מ‡חורי  ‰רעיון  על 
י„ע  „ל‡  ע„  ל‰˙בסם  ‰חוב‰  וב˙וכן  ‰פורים, 
בין ‡רור ‰מן לברוך מר„כי. ‰רב בןŒˆבי כ„רכו 
מלמ„ים  „ול‰ ממעין ‰‰לכ‰ ‡˙ ‡ו˙ם פרטים̆ 
מחייבים  ˘‰ם  מ‰  מלב„  ‰˘כל  מוסר  ‡ו˙נו 

‡ו˙נו למע˘‰.

ב‡ו˙ו מ„ור ‰לכ˙י – "˘ערי ˆיון" – מוב‡ 
‰‚‡ון  ˘ל  מ‡מרו  ˘ל  ‰˘ני  חל˜ו  ‚ם  ‰חו„˘ 
Œıרבי יˆח˜ ברנ„ ב„בר ‰‚בול ‰„רומי ˘ל ‡ר

 .ıב‡ר ‰˙לויו˙  מˆוו˙  ˜יום  לעניין  י˘ר‡ל 
בלימו„ים  ל˜חו  ˘ומעי   ˙‡ מפלי‡  ברנ„  ‰רב 
נפל‡ים מ˙וך ‰פסו˜ים עˆמם, ומ„ברי רבו˙ינו 

˘בכל ‰„ורו˙.

‰מ‡לפים  „בריו  ‡˘ר  בןŒיוסף,  מנ˘‰  ‰רב 
בי˙  מיו˘בי  רבים  ‰ל‰יבו  ˘עבר  בחו„˘ 
‰מ„ר˘, כ‡˘ר ח„ר לעומ˜ ‰פסו˜ים ב˙חיל˙ 
‰‚‡ול‰,  ב˙‰ליך  מ‰לך  וחי„˘  ˘מו˙  חומ˘ 
ל‡ור  ‰מ‚יל‰  ב‰בנ˙  „רך  לנו  סולל  ‰פעם 
„ברי ‰‡ר"י ו‰רמח"ל. ‡ף כ‡ן ˜יים ˜˘ר עמו˜ 
ל˙‰ליך ‚‡ול˙נו כיום, ו˙וך ˘ימ˙ לב לכ˙ובים 
‰רב  ‡ו˙נו  מוליך  ובעזר‡,  ב„ני‡ל  ב‡ס˙ר, 
מים  מרבו˙ינו  ו„ול‰  ‰חכמ‰  בנ˙יבי  בןŒיוסף 

מ˙ו˜ים לכל ˆמ‡.

"לפני  ‰נ˜ר‡  ‰חו„˘,  מופיע  ח„˘  מ„ור 
‰˙ור‰,  פנימיו˙  לחכמ˙  ˆו‰ר  ובו  ולפנים" 
ל˙‰ליך  עמו˜  ˜˘ר  ˜˘ור‰  י„יע˙‰  ‡˘ר 
 ˙‡ בברכ‰  מ˜„מים  ‡נו  ‡חרון.  ב„ור  ‚‡ול˙נו 
 ˙‡ מעורר  ‡˘ר  ברוורמן,  י˘עי‰  ‡בר‰ם  ‰רב 

‰לבבו˙ לעסו˜ ב‡ו˙‰ חכמ‰ נפל‡‰.

‰‚‡ון  „ברי  ‰וב‡ו  ˙ור‰"  "„ע˙  במ„ור 
˘כבר  ‰„ור  מ‡„ירי  זˆ"ל,  סורוˆ˜ין  זלמן  רבי 
‰ב‰ירים  „בריו  ב‡רˆו.  י˘ר‡ל  ב˙˜ומ˙  ר‡‰ 
מ‡ירים בפנינו ‡˙ מˆבנו כע˙, ‡˙ ‰יחס ‰נכון 
מו‚„ר  ‰˜מ˙‰  עˆם  ‡˘ר  י˘ר‡ל,  למ„ינ˙ 
כחס„ מ‡˙ ‰', ‡ף כי ר‡˘י‰ ‰יו ועו„ם ר˘עים 
 ˙‡ ˙ח˙ם  ול‰˜ים  מ‰˘לטון  ל‰ורי„ם  ˘י˘ 

מלכו˙ ‰' ‰‡מי˙י˙.

נסים  לנו  עו˘‰   '‰ ולפיו  עי˜רון,  ‡ו˙ו 
ומ˜רב ‡˙ ‚‡ול˙נו ‡ף ב‡מˆעו˙ ר˘עים, ני„ון 
במ„ורו ‰˜בוע ˘ל ‰רב חיים ו‰ב ‡ו„ו˙ ‰ספר 
"ויו‡ל מ˘‰" ˘ל ‰‡„מו"ר מס‡טמר זˆ"ל. ‰רב 
עומ˜  כי  חז"ל,  ומ„ברי  ממ˜ר‡ו˙  מר‡‰  ו‰ב 
Œבני˘ למ‰  מו‚בל˙  ‡ינ‰  מ˜ום  ˘ל  מח˘ב˙ו 

˙מו˙‰ מסו‚לים ל˜בל ב˘כלם.

‰˙ור"  "˜ול  על  במ„ורו  פרי„מן  חיים  ‰רב 
מעמי„נו ‰חו„˘ על ח˘יבו˙ו ˘ל ˘לטון י‰ו„י 
ב‡רŒıי˘ר‡ל ועל ‰עניינים ‰נ˘‚בים ˘נ˙˜נים 
כוב˘ים  י˘ר‡ל  כ‡˘ר  ‰עליונים  בעולמו˙ 
יח„יו  מ˙חברים   ıו‡ר ˘מים  ‡כן,  ‡רˆם.   ˙‡
במ‡מריו ˘ל ‰רב פרי„מן, ‰„ורך ב˘בילי רבנו 
‰‚ר"‡ ו˙למי„יו ‡˘ר זכו לחונן ‡˙ עפר ‡רˆנו.

˘עבר  ב˘בוע  כו˙בים"  "˜ור‡ים  במ„ור 
˘ל  ב˙ו˜פו  „ן  בחל˜ו  ‡˘ר  מכ˙ב  ‰˙˜בל 
‡ח„  ‰˘מיט‰.  ב˘נ˙  ‰נ‰ו‚  ‰מכיר‰  ‰י˙ר 
 ˙‡ ו‰‡˘ים  ז‰  מכ˙ב  על  ‰‚יב  ‰˜ור‡ים 
‰עלון בביזוי ˙למי„י חכמים ‡˘ר „‚לו ב‡ו˙ו 
‰י˙ר. במס‚ר˙ ‰מ„ור ‡פ˘רנו לכו˙ב ‰מ˜ורי 
‡ולם  ˘‰˙לונן,  ‰כו˙ב  „ברי  על  ל‰‚יב 
במס‚ר˙ זו ר‡ינו לנכון ר˜ ל‰ב‰יר, כי חליל‰ 
מ‡יז‰  י˘ר‡ל  חכמי  ˘ל  בכבו„ם  מלזלזל  לנו 
למי  במ‰  מעני˜ים  ‡יננו  ו‡ף  י‰י‰,  ˘ל‡  חו‚ 
˘יזלזל בכבו„ם. ‡ף ‰כו˙ב ב˙‚וב˙ו ˆיין ז‡˙, 
‰י‰  כי  ח˘,  ע„יין  מי˘‰ו  ז‡˙  כל  ‡חר  ו‡ם 
מ˙נˆלים  ‡נחנו   – כבו„  חוסר  ˘ל  ביטוי  כ‡ן 
˘ב˙וך  מחלו˜ו˙  „רכנו,  לפי  ‰לב.  מעומ˜ 
ˆריכו˙  ˘˙‰יינ‰,  ככל  ˜˘ו˙  ‰מ„ר˘,  בי˙ 
ב„רכים  ול‡  בלב„,  ˙ורניים  בכלים  ל‰˙לבן 
‰מנסים  כ‡לו  י˘  ב‡מˆעו˙ן  ‡˘ר  ‰כוחניו˙ 

ל‰˘˙י˜ ‡˙ מי ˘‡ינו סובר כמו˙ם.

‰מ„ור "בע˜בי ‰ˆ‡ן" ‰ו˜„˘ ‰פעם לחוב˙ 
וחומר˙  ˙ילו  על  ‰˙ורני  ‰מ˘פט  ‰עמ„˙ 
‰‰ליכ‰ לערכ‡ו˙. כחל˜ מ‡ו˙‰ מ‚מ‰ ל˜יים 
‡ומ‰ ‰יו„ע˙ ‡˙ ‰' ול‡ ר˜ יחי„ים מובחרים, 
‰רי זו חוב‰ ר‡˘ונ‰ במעל‰ ל‰עמי„ ‡˙ ‡ו˙‰ 
ב„ברי  ‰עיון   .'‰ ב‰   ıחפ˘ מ˘פטי˙  מערכ˙ 
כי ל‡ מ„ובר  רבו˙ינו ‡ינו מו˙יר מ˜ום לספ˜, 
בבסיס  ‡ם  כי  ו˘למו˙,  מעל‰  ב˙וספ˙  כ‡ן 

‰כרחי, ˘ל‡ ני˙ן ל‰˙נ‰ל בלע„יו.

בכוונ˙נו  בעלוננו,  בפרסום  ˘˙ר‡ו  כפי 
˘ל  זו  לבמ‰  מעבר  ‰פעילו˙   ˙‡ ל‰רחיב 
‰עלון, ו‰ˆיבור בוו„‡י י˘מח ל„ע˙ על פ˙יח˙ 
‡נו  כמוŒכן  ‰‡‚ו„‰.  מטעם  ˘יעורים  מערך 
כני˙ סיורים ב˘טח בע˜בו˙  ˘מחים לב˘ר על̇ 
 ıוב‡ר בירו˘לים  ‰י˘וב  בוני  ‰‚ר"‡  ˙למי„י 
בכלל. לפרטים ני˙ן ליˆור ˜˘ר ב˙‡ ‰˜ולי ˘ל 
touroldcity@gmail. ו„‰ ‡ו י˘ירו˙ במייל‚‡‰

com כל ז‡˙ - מלב„ ˙כניו˙ נוספו˙ ‡˘ר ˙בו‡ 
עלי‰ן ‰ו„ע‰ ב‰מ˘ך.

בברכ˙ חו„˘ טוב ופורים ˘מח,

‰עורך.

דבר ‰עורך ‰מ˘ך 
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י˘נם מ‡מרי חז"ל רבים, ˘כולנו מכירים ו‡נו 
‡ף בטוחים ˘‡נו מבינים ‡ו˙ם. ‡ך ‡ם נבחן ‡˙ 
כלל,  ‡ו˙ם  מבינים  ˘‡יננו  נ‚ל‰,  ‰יטב  עˆמנו 
בלבם  ‰חו˘בים  רבים  רבים  ˘לˆערנו  ועו„  ז‡˙ 
כי ‡ין פ˘ר ל„ברי חז"ל ומ‚בבים ‰סברים נבובים, 
‰עמו˜ים  חז"ל  למ‡מרי  'וו‡רטל‡ך',  ‰מכונים 
 '‰ ב˙ור˙   ˙‡˘ בי˙ר  ˜יימ˙  זו  בעי‰  ים.  מני 
רבים  פסו˜ים  י˘  כ‡˘ר  וכ˙ובים,  ובנבי‡ים 
מסבירים  ו‡נו  „ומ‰  ˘נר‡‰  „בר  על  ‰חוזרים 
‡ו˙ם כ"כפל ‰„בר במילים ˘ונו˙" במ˜ר‰ ‰טוב 
‰פך  ‰˙ור‰  על  ‰וו‡רטים  ˘ל  ‰מטבע  וכ„ומ‰. 
נ˙ן   '‰˘ במ‰  ˘נעסו˜  ובמ˜ום  לסוחר,  לעובר 
לנו, בחר„˙ ˜ו„˘, ב‡ימ‰ ביר‡‰ בר˙˙ וזיע, ‡נו 

מ˙עס˜ים ב‰ם כ„ברים רי˜ים.

˘לם  ובלב  ב‡מ˙  מ‡מינים  ‰יינו  ‡ם  ‡מנם 
כי ל‡ „בר רי˜ ‰ו‡, ו‡ף ‡ם נר‡‰ לעינינו ˘‡ין 
ניח‡. ‡ך  'מכם',  ור˜  נובע ‡ך  בו ממ˘ ‰רי ˘ז‰ 
 ‰˘˜˘ ‰פ˘וט‰  מ‰סיב‰  כך,  ז‰  ‡ין  לבו˘˙נו 
מ‡ו„ ל‰‡מין, ˘ב„בר ˘‡˙‰ מכיר ויו„ע ונר‡‰ 
לך ˘‡˙‰ מבין, י˘ עומ˜. במיוח„ ‡ם ל‡ נח˘פנו 
מעולם לעומ˜ ז‰, ובפרט ‡ם חינכו ‡ו˙נו ˘‰כל 
˜ˆר‰  מכ‡ן  ממ˘,  ‰˘טחי  ‰פ˘ט  ע"פ  מובן 
ב„יחו˙,  לספר  ‡ס˙ר  מ‚יל˙   ˙‡ ל‰פוך  ‰„רך 
‡˙ ספר ‰˙‰ילים לרעיונו˙ במוסר ו‡˙ ‰˙ור‰ 

ל‡˜טו‡לי‰ ל‡ור ‰פר˘‰. 

ו„בר ˘˜יבלנו  ‡ולם ‰‡מ˙ ‰י‡, ˘בכל „בר 
חז"ל  ו„ברי  ‰נבי‡ים  י„י  ועל  ‰˜„ו˘‰  ב˙ור˙נו 
י˘ עומ˜ נור‡ ועˆום, ˘‡ילו ‰יינו ˜ˆ˙ נח˘פים 
מ„ברי‰ם  ˜ט  „בר  לכל  מ˙ייחסים  ‰יינו  ‡ליו, 

בחר„˙ ˜ו„˘. 

מ„˜„˜ים  ˘‡ינם  ‡נ˘ים  לר‡ו˙  נ„יר  ל‡ 
˘חז"ל  ב„ברים  ו‡פילו  מחנינו,  ב˙וך  במˆוו˙ 
ל‡  ˘בחמורו˙,  כחמורו˙  ‡לי‰ם  מ˙ייחסים 
כ"˘ על „ברים ˜לים, וז‰ עו„ בˆיבור ולעיני כל 
‰פרט  ˘ל  ˘‰ערך  יו„עים  ‰יינו  ‡ילו  י˘ר‡ל. 
מי‰לום  יו˙ר  ‰רב‰  ˘וו‰  ב‰לכ‰  ביו˙ר  ‰˜טן 
ומ˘מח יו˙ר מכל ˘מח‰, וו„‡י ˘‰יינו מכב„ים 
ו‡ו˙  ‡ו˙  וכל  ‰˜„ו˘‰  ˙ור˙נו  „ברי  כל   ˙‡

 .ıבמ‡מרי חז"ל ‰יו עבורנו מ˘ו˘ כל ‰‡ר

כלפי מ‰ „ברים ‡מורים? ‰ל‡ כל מ‰ ˘כ˙בנו 
‡ו˙ו?  יו„עים  רבן  בי˙  ˘ל  ˙ינו˜ו˙  ‡פילו  כ‡ן 
˙˘וב‰ ב„בר, ‰ן ‰ן ‰„ברים. ‰ל‡ ברור לכל בר 
 ˙‡ יו„ע  ‰ו‡  ‡ם  ‚ם  רבן  בי˙  ˘ל  ˘˙ינו˜  „ע˙, 
כל מ‰ ˘נכ˙ב פ‰, ז‰ וו„‡י ל‡ ‡ומר ˘‰ו‡ מבין 
‡˙ ז‰, ˘כן ˙ינו˜ ‡ינו יכול ל˙פוס „ברים כ‡ל‰. 
‰„ברים  בכל  ˙ינו˜ו˙  ‡נחנו  ˘‚ם  ‰י‡  ‰בעי‰ 
יו„עים  ˘‡נו  בטוחים  כמו‰ם  ‡נחנו  ו‚ם  ‰‡ל‰, 
ומבינים, ‡ך מכיוון ˘‡יננו מבינים כי מעולם ל‡ 
נח˘פנו ל„ברים ‰‡ל‰, ז‰ נ‰פך ‚ם ‡ˆלנו – כמו 
‡ינ‰ מובנ˙.  ‡ˆל ‰˙ינו˜ו˙ - למין ‡˜סיומ‰ כזו̆ 

מ‰ ‰פל‡, ˘‡נ˘ים רˆים כל ‰זמן ‡חרי כסף, 
‰ל‡ ‰ם ‡ינם מבינים מ„וע ˘˘ „ו„ על ‡מר˙ ‰' 
כמוˆ‡ ˘לל רב [˘מ‡ ˙‡מר ˘‡ין ‰„ברים כן, ו‡נחנו ‡כן 
לבעלי  ˙˘ובו˙  ‰רב‰  י˘  כ‡ל‰?  ל‡  ‡נחנו  מ„וע  ‡ז  מבינים! 

‰מוסר, ‡ך ‰˙˘וב‰ ‰‡מי˙י˙ ‰י‡ ˘‡נחנו פ˘וט ל‡ מבינים 

כלל וכלל, ו‡פילו ‡פס ˜ˆ‰ו].

מ‰ ‰פל‡, ˘‡ין לנו כח ל˜ום ל˘חרי˙. ‰ל‡ 
‰‚„ול‰  ו‰ח˘יבו˙  ‰מעל‰   ˙‡ מבינים  ‡יננו 
˘ב„בר, וז‰ ˘חז"ל ‰פלי‚ו מ‡ו„ מ‡ו„ בעניינים 
מבינים  ‡יננו  כי  לזוז.  לנו  ‚ורם  ל‡  ע„יין  ‡ל‰, 
כלל ול‡ מ˘י‚ים מ˜ˆ˙ ˘במ˜ˆ˙ מ‚ו„ל נור‡ו˙ 
‰יינו  מ˘י‚ים,  ‰יינו  ˘‡ילו  „ברי‰ם,  ו˜„ו˘˙ 

ובחריˆו˙  רˆים ל˜יים כל „ברי‰ם כ‡רי‰ י˘‡‚. 
‰‚„ול‰ ביו˙ר ובכל כוחנו ‰יינו עוב„ים ‡˙ ‰'. 

‡ם נכונים ‰„ברים, ‰רי ˘‡ין כל פ˙רון ‡חר, 
נזכ‰  ˆ˙ ול‰סיר ‡˙ ‰לוט, כ„י̆  מלב„ ל‰עמי˜̃ 
ועול‰   ıמבˆב‰ ‰‚„ול   '‰ ב‡ור  לחזו˙  ‡נחנו  ‚ם 

בכל „ברי ˙ור˙נו ‰˜„ו˘‰ וב„ברי רבו˙ינו ז"ל.

‰‡ם  ב˘‡ל‰  ‰„ורו˙  חכמי  נחל˜ו  כי„וע, 
‡ם  מלך,  ˘ל  מס˙ורין  ללמו„  מי˘ר‡ל  ‡ח„  כל 

ובין  ‰מחייבים  בין  כי  ‰ו‡,  ברור  „בר  ‡ולם  ל‡ו. 
‡פ˘רו˙  י˘  ˘‡ם  ˘ווים,  ו‡לו  ‡לו   – ‰חול˜ים 
ול‰ˆיל   '‰ במˆוו˙  מ‡ו„  מ‡ו„  ל‰˙חז˜  ל‡„ם 
עˆמו מ‰רב‰ עבירו˙ ˘‡ינו נז‰ר ב‰ן, וז‡˙ ע"י 

לימו„ סו„ו˙ ‰˙ור‰ - וו„‡י ˘‰ו‡ חייב ב„בר.

ורבים  מ‡ו„  חל˘  ‰„ור  ˘‡ם  כן,  ‡ם  נמˆ‡, 
חז"ל  ו„ברי  ‰˙ור‰  ב˜יום  וחל˘ים  מזלזלים 
לחנך   ‰˘˜ יו˙ר,  ‰ˆעיר  ‰נוער  ובפרט  כר‡וי, 
‰יום ליר‡˙ ˘מים עם ˙ור˙ ‰פ˘ט לב„, ‰עולם 
בחוı נוˆı ‰רב‰ יו˙ר ו‰חינוך ‰בסיסי ˘‰ספי˜ 
יר‡ים  י‰ו„ים  ˘ל  „ורו˙  ל‚„ל  עברו  ב„ורו˙ 
ו˘למים כנר‡‰ ˘כבר ‡ינו מספי˜ „יו [ו‡"ˆ ל‰‡ריך 

בעניין ‰‡ינטרנט ו„ומיו].

‡ם נ˙בונן ˜ˆ˙ בעומ˜ מ„וע ז‰ כך, ועל מ‰ 
 ıˆע˘‰ ‰' ככ‰, ˘‰עולם ‰ז‰ י˘˙כלל וי‰י‰ נו
˘כ˙וב  ממ‰  ‰י„וע  עלŒפי  לב‡ר  ‡פ˘ר  כ"כ, 
בזכו˙ ‰ספר ‰ז‰ יˆ‡ו מ‰‚לו˙ ברחמים,  בזו‰ר,̆ 
ועו„  ‡חרון,  ל„ור  ‰ו‡  ‰ספר  ˘ז‰  ˘כ˙וב  ומ‰ 
„ברים נור‡ים לרוב, מ‰ם רו‡ים בבירור, ˘˙ור˙ 
‰סו„ נ˙נ‰ ב‡ופן מיוח„ ל„ור ‰‡חרון. ו‡ם נ˙בונן 
נר‡‰, ˘‰' ע˘‰ ‡˙ ‰עולם ‰ז‰ כ"כ חז˜ סוחף 
‰יחי„‰  ˘‰‡פ˘רו˙  כזו,  לרמ‰  ע„  ומ˘כנע, 
פנימיו˙  ˘ל  ‚ילוי  עלŒי„י  י‰י‰  למולו  ל‰˙מו„„ 
מסיני,  כנ˙ינ˙ם  ˘מחים  ‰„ברים  ˘˘ם  ‰˙ור‰, 
מ˘כיו˙  מכל  ˘יעור  ל‡ין  ‰רב‰   ıˆונו זו‰ר  ז‰ 
ל‰ˆיל  ˘יכול  מ‰  וז‰  ‰‰בל,  עולם  ˘ל  ‰חמ„‰ 
וטינופ‡  וי‰ו„י ‰˘רוי ב‚נו˙‡  י‰ו„י  כפ˘וטו כל 
„‰‡י עלמ‡. ו„בר ברור ‰ו‡, ˘מ‰ ˘‡מרו חכמי 
נ˘‚ב  ללימו„  ‰נ„ר˘ים  ‰‚„רים  בעניין  ‰„ורו˙ 
ל‰ם  ו˘למים,  יר‡ים  לי‰ו„ים  ‡ל‡  נ‡מר  ל‡  ז‰ 
נכון  בס„ר  ‰עלי‰  סולם   ˙‡ עולם  ‚„ולי  ‰ˆיבו 
ל‡ ימוט, ו‰ˆיבו ‚„רים על לימו„ ז‰ ˘ל פנימיו˙ 
‰˙ור‰. ‡ולם כ‡˘ר ˆריך ל‰וˆי‡ מי˘‰ו ממˆב 
ז‰   ˙‡ לע˘ו˙  ‰יחי„‰  ‰„רך  מ‡ו„,  מ‡ו„  נמוך 

כמ˘ל  ביו˙ר,  ‰חז˜ים  בכלים  ‰˘ימו˘  ע"י  ‰י‡ 
ברי‡,  ל‡„ם  ממ˘  ל‰זי˜  ‰יכול‰  ח˘מל  מכ˙ 
ממ˘  מכוח‰  יכול  מ‡ו„   ‰˘˜ במˆב  ‡„ם  ‡ולם 
ל˜ום ל˙חי‰. כן ‰„ברים ‰ללו ממ˘ כעין ח˘מל, 
˘רבים ‰ם ‰‡נ˘ים ב„ורנו ‡˘ר יכולים ל‰˙עורר 

ר˜ על י„ו מ˘ינ‰ עמו˜‰ ב‰בלי ‰עולם ‰ז‰.

זו ‰˙˘וב‰  כ˙בנו לעיל נכון, ‰רי̆   ו‡ם מ‰̆ 
˘לנו ‡ל ‰' ל‰˘כיל ב„ברי ˙ור‰, כ„י ˘נזכ‰ ‚ם 
‡נחנו ל‰‰ביל ‡˙ ענייני ‰עולם ‰ז‰, ולרוı כˆבי 
בי„נו   '‰  ıחפ˘ רˆון  וי‰י  ‡בינו.  רˆון  לע˘ו˙ 
יˆליח, לרומם נפ˘ו˙ עם ˜ו„˘, ולע˘ו˙ רˆוננו 

כרˆונו.

ומליˆ‰,  מ˘ל  "ל‰בין   - ו'   ,'‡ במ˘לי  כ˙יב 
ס˙ם  על  נח˘וב  ‰ב‰  וחי„ו˙ם".  חכמים  „ברי 
כל˘‰ו  סו„י  ˜ו„  ˘י˘נו  ונ„מיין  בעלמ‡,  סיפור 
‰מס˙˙ר ב‡ו˙ו סיפור. כמובן, ˘מי ˘˜ור‡ מבין 
נמסר לו מר‡˘ ‰"˜ו„  כ˙וב, ‡ך מי̆  ר˜ ‡˙ מ‰̆ 
‰סו„י" - ‰ו‡ יבין ב‡מ˙ מ‰ כוונ˙ ‰כו˙ב. „ברי 
חכמים ‰ם מ˘ל ומליˆ‰ וחי„ו˙, ולרוב חסר לנו 

‰מי„ע ‰נחוı ל‰בין מ‰ ‰ם ב‡מ˙ רˆו ל‰‚י„.

נ˜ר‡‰  ו‰‚מר‡,  ‰מ˘נ‰  כ˙יב˙  זמן  ע„ 
˜יבל  מ˘‰  '˜בל‰',  ב˘ם  כול‰  ˘בע"פ  ‰˙ור‰ 
מ‰˙ור‰  פ˘וט‰.  ‰י‡  לכך  ‰סיב‰  וכו'.  ומסר‰ 
מ‰  ומפור˘  מובן  ל‡  ‰מ˜רים  ברוב  ‰כ˙וב‰ 
עיניך"  בין  ˘"טטפו˙  יו„עים  ˘‡נו  ז‰  ‰‰לכ‰, 
ס˙ר  „בר  ‰'˜בל‰',  מפני  ז‰  ‰˙פילין,  ז‰ 
‰נמסר לי˘ר‡ל ע"פ, כעין מפ˙ח ˜ו„ים. כי„וע 
כל מ‰ ˘˜יבלנו ב˙ור‰ ˘בע"פ כ˙וב  ומפורסם, 
ב˙ור‰ ˘בכ˙ב עˆמ‰, ‡ך ב„˜„ו˜ים עˆומים על 
כל ˙‚. וו„‡י ˘מי ˘ל‡ ˜יבל מ‰ ‰"˜ו„" מ‡חורי 
‰˘ב˙'  ˘'ממחר˙  י„ע  ל‡  לעולם  ‰„ברים, 
‰ר‡˘  על  ז‰  עיניך'  ו˘'בין  ‰פסח  ממחר˙  ז‰ 

ו˘'י„כ‰' ז‰ י„ כ‰‰ וכו'.

י˘ עו„ ˜ו„ ב˙ור‰,  ממ˘ כמו ‰"˜ו„" ‰ז‰, 
‰˜ו„  כ˙וב.  ממ˘  ‰ו‡  ‡ו˙ו,  ˘יו„עים  ˘ל‡חר 
‰ז‰ ממ˘ כ˙וב בˆור‰ ברור‰, ˘כל מיל‰ ומיל‰ 
נעלמים  סו„ו˙  עליונים,  „ברים  ‡ומר˙  ממ˘ 
לב  מ˘מחי  ‰ם  ‰„ברים  ו‡ל‰  ס˙רים.  וס˙רי 
‡מנם  ביו˙ר,  ‰פ˘וט‰  מˆי‡ו˙ם  בכל  ב‡מ˙, 
‰פ˘ט,  ו‚ם  מ˘מח˙  ‰י‡  ‰˙ור‰  ˘כל  וו„‡י 
‡בל ‡ם ז‰ כל ˙כלי˙ ‰˙ור‰, ‡זי ל‡ מובן מ„וע 
ליבנו מ‡ו„ מ‡ו„?  ‰' ‡ינם מ˘מחים ‡˙  פי˜ו„י 
‰סיב‰ ˘‚ם ‰פ˘ט מ˘מח ‰י‡ מ˘ום ˘‰ו‡ חל˜ 
בל˙י נפר„ מ‰סו„, כ˘‰כל מחובר ל˜ומ‰ ˘למ‰ 
ופרט מ˘מח, כ˘רו‡ים  ומ‡יר‰, כל פרט  ברור‰ 
בברי‡‰  ופרט  פרט  כל  ו‡יך  יח„יו"  ‰"ˆ„˜ו   ˙‡
וב‰˙נ‰לו˙‰ ע"פ ˆיווי ‰' מ˜ביל ממ˘ ל‰נ‰‚‰ 
‰עליונ‰ ב‡ורח מי˘ור, ‡ז רו‡ים ‡˙ מע˘‰ ‰', 

כי נור‡ ‰ו‡.

כ‡˘ר נזכ‰ ל‰בין במעט ‡˙ ‰„ברים ‰‡לו, 
˘ל‡  סיני  ‰ר  ממעמ„  ‰‚„ול  ‰˜ול   ˙‡ נ˘מע 
 ,'‰ פני  ל‡ור  לזכו˙  לבנו  בכל  נ˘˙ו˜˜  פס˜. 

ו˙כסוף ו‚ם ˙כל‰ נפ˘נו לחˆרו˙ ‰'.

פ˙‡ום נבין ונ˙חבר ממ˘ למ‰ ˘‡מר „ו„ 
‡ˆלנו  י‰פכו  ו‰„ברים  ל‡לו˜ים"  נפ˘י  "ˆמ‡‰ 
מוטעים  ומר‚˘ו˙  ברורו˙  ל‡  מ‡˜סיומו˙ 
˘‡ולי י˘ ‚ם ל‚ויים למ˘‰ו עˆום, חז˜ ו‡מי˙י, 
פ˙‡ום  נפ˘נו.   ˙‡ עליו  למסור  ˘נ˘˙ו˜˜ 
ז‰  מ„וע  מפולפלים  ל‰סברים  עו„  נˆטרך  ל‡ 
ז‰ב  מ‡לפי  פיך  ˙ור˙  לי  "טוב  ל˘יר  ˘˜ר  ל‡ 
פ˘וט‰  ‡מ˙  זו  ˙‰י‰  ‡ˆלנו,  ‚ם  כי  וכסף", 

■ ברור‰ ומ‡יר‰. 

לפני ולפנים
הרב אברהם ישעיה ברוורמן

[פרק א]
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úענין ‚בוú „רומי ú‚בי 
˜„ו˘˙ מˆוו˙

‰נ‰ ‚בולו˙ מסעי כ˙ובים ב˙ור‰ (במ„בר ל„, ‚ - ‰): 
י  ≈„ י¿ ַעל  ן  ƒ̂ ר  ּבַ ¿„ ƒּמ ƒמ ב  ∆‚ נ∆  ˙‡ַ ּפ¿ ם  ָלכ∆ ָ‰ָי‰  "ו¿
ָמ‰.  ¿„ ≈̃ ַלח  ‰ ָים ַ‰ּמ∆ ≈̂ ¿̃ ƒב מ ∆‚ בּול נ∆ ם ּ‚¿ ָ‰ָי‰ ָלכ∆ ם ו¿ „ו… ¡‡
ָעַבר  ו¿ ים  ƒַרּב ¿̃ ַע  ‰ ַמֲעל≈ ל¿ ב  ∆‚ ּנ∆ ƒמ בּול  ¿‚ּ‰ַ ם  ָלכ∆ ָנַסב  ו¿
ר  ַ̂ ֲח  ‡ ָ̂ ָי ו¿ ַע  נ≈ ר¿ ּבַ  ׁ̆ ≈„ ָ̃ ל¿ ב  ∆‚ ּנ∆ ƒמ יו  ָ̇ …‡ ¿̂ ו… ּ̇ ָ‰יּו  ו¿ ָנ‰  ƒ̂
ָל‰  ַנח¿ ן  מו… ¿̂ ַע מ≈ בּול  ¿‚ּ‰ַ ָנַסב  ו¿ מ…ָנ‰.  ¿̂ ַע ָעַבר  ו¿ ר  ָ„ּ‡ַ

."‰ ּמָ יו ַ‰ּיָ ָ̇ …‡ ¿̂ ָ‰יּו ˙ו… ם ו¿ ƒָרי ¿̂ ƒמ

ר‡˘י˙ י˘ ל‰עיר, כי כ‡˘ר מ„ברים על ‰‚בול 
ל‚בול ˘‰ולך ממזרח  ‰„רומי, ‰כוונ‰ 
למערב, ול‡ ˘‰ולך מˆפון ל„רום, כי ז‰ ‰‰ולך 

מˆפון ל„רום ‰ו‡ ‰‚בול ‰מזרחי.

‡ולם בו„‡י ‡ין ל‰סי˜ מכ‡ן, ˘ˆריך ˘‰‚בול 
יכול  ‡ל‡  למערב,  ממזרח  י˘ירו˙  ילך 
יו˙ר  ‰ו‡ ‚ם ללכ˙ ˜ˆ˙ לכיוון „רום, ‡ולם ל‡ 
מ„י. וענין ‚„ר יו˙ר מ„י בפ˘טו˙ ‰ו‡ ˘‡ם ז‰ 
מן  יו˙ר  „‰יינו  מעלו˙,   45Œמ ‚„ול‰  ‰זווי˙ 
ו‡"כ  מזרח,  ‚בול  נ˜ר‡  כבר  ז‰  ‡ז  ‰חˆי, 
כ˘כ˙ב‰ ‰˙ור‰ ˘מסוף ים ‰מלח מ˙חיל ‚בול 
 45Œיו˙ר מ „רום, מ˘מעו˙ ‰„בר, ˘‡ינו עול‰ 

מעלו˙ לכיוון „רום.

 - ‡חר˙  לומר  ˘רוˆ‰  ומי  ‰פ˘וט‰,  ‰‰בנ‰  זו 
עליו ל‰בי‡ ר‡י‰.

ר‡י˙י כעין סבר‰ זו בחובר˙ 'מנח˙ ירו˘לים' 
(ח"ב עמו„ נ), ˘יˆ‡‰ ע"י ‰רב בˆל‡ל חיים 

לומר  ˘מˆ„„  ‰חר„י˙,  מ‰ע„‰  ˘ליט"‡  בלוי 
˘‰‚בול ‰„רומי יו˙ר ˆפוני מ‰מ˜ובל.

(ספר  ‰‚ר"‡  בי‡ור  מל˘ון  ‚ם  ˘‰בי‡  ועיי"˘, 
י‰ו˘ע טו, ‚): "˘מור ז‰ ‰‰נח‰, כל מ˜ום 

מ˜ו  יוˆ‡  ‰י‰  ˘‰‚בול  פירו˘  'ויˆ‡'  ˘נ‡מר 
˘כל‰  ובמ˜ום   ,˙ˆ˜ ‰˘יפוע  ל˜ו  ‰מי˘ור 
ונמˆ‡  במי˘ור  ל‰לוך  ‰˙חיל  ˘ם  ‰˘יפוע, 
פירו˘ו  'ועבר'  ˘נ‡מר  מ˜ום  וכל  נ˙רחב, 
˘יעבור ‰‚בול ב‡מˆע ‰עיר, וכל מ˜ום ˘נ‡מר 
'ונסב' פירו˘ו ˘˜ו ‰‚בול ‰י‰ מ˙רחב ר˜ כנ‚„ 
במי˘ור  ˘ב‡  ע„  ‡ו˙‰  ומסבב  ‰מ˜ום  ‡ו˙ו 
˘נ‡מר  מ˜ום  וכל  ל‰˙רחב,  ˘‰˙חיל  ˜ו  כנ‚„ 
˜ו ‰‚בול ‰ולך במי˘ור ו‡ינו סר ל‡  'ו˙‡ר' פי'̆ 

לימין ול‡ ל˘מ‡ל".

נ‡מר  ˘ב˙ור‰,  ע˜רבים  מעל‰  לענין  ו‡"כ 
"ונסב לכם ‰‚בול מנ‚ב למעל‰ ע˜רבים" 
מנ‚ב  ‡ל  "ויˆ‡  נ‡מר  ובי‰ו˘ע   ,(„ ל„,  (במ„בר 

ללכ˙  ˘ˆריך  כך   ,(‚ טו,  (י‰ו˘ע  ע˜רבים"  למעל‰ 
ב‡לכסון  ‰מלח  ים  ˘ל  „רום  מזרח  מ˜ˆ‰ 
ל„רום,  ב˘יפוע  ו˜ˆ˙  למערב  ממזרח  בעי˜רו 

ו‡חר מעל‰ ע˜רבים ממ˘יכים י˘ר.

‰'˙בו‡˙  ˘כ˙ב  ˘מ‰  כ‡ן,  ל‰וסיף  [וי˘ 
ב‡זור  נמˆ‡  ע˜רבים  ˘מעל‰   ,'ıר‡‰
‰מלח  מים  ‰רב‰  מזרחי  ˘‰ו‡  חס‰  ‡ל  ‚'בל 
ז‰  ‰י‰  כן,  ‰י‰  ‡ילו  ˘‰רי  ˙מו‰,  „בר  ‰ו‡ 
ו‰רי  „רומי,  ל‚בול  ול‡  מזרחי  ל‚בול  נח˘ב 
‰מלח  ים  ‡חרי  נח˘ב  ב˙ור‰  ע˜רבים  מעל‰ 
ל‚בול „רומי, ‡ל‡ ˆריך לומר ˘מעל‰ ע˜רבים 
נמˆ‡ במ˜ום ˘מˆויר במפו˙ „רומי˙Œמערבי˙ 

למכ˙˘ ‰˜טן ע"י נחל ˆין].

וממיל‡ מי ˘רו‡‰ במפ‰ ˘ל ‰'‡„מ˙ ˜ו„˘' 
י‰ב,  לעין  ˜רוב  ע„  ‰ולך  ˘‰‚בול 
וכ"˘ מי ˘‰ולך ב‚בול ‰„רומי עו„ יו˙ר „רומ‰, 
יר‡‰ כי ‡ין ˘ום ‰‚יון לומר ˘‰˙ור‰ מייחס˙ 
לייחס  ‰ר‡וי  מן  ˘‰רי  „רום,  ל‚בול  ז‰  ˜טע 

‡ו˙ו ל‚בול מזרח, ‡ל‡ ו„‡י י˘ לומר, ˘‰‚בול 
‰„רומי ‰ולך ממזרח לים ‰מלך לכיוון מערב ל‡ 

יו˙ר מ45Œ מעלו˙ „רומי˙.

˘בסוף  ממ‰  זו,  ‰נח‰  על  ל‰˜˘ו˙  י˘  ‡ולם 
ן  מו… ¿̂ ַע מ≈ בּול  ¿‚ּ‰ַ ָנַסב  "ו¿ נ‡מר  „רום  ‚בול 
לפי  ו‰נ‰   ."‰ ּמָ ַ‰ּיָ יו  ָ̇ …‡ ¿̂ ˙ו… ָ‰יּו  ו¿ ם  ƒָרי ¿̂ ƒמ ָל‰  ַנח¿
„ע˙ רבנו סע„י‰ ‚‡ון ועו„ ‰רב‰, 'נחל מˆרים' 
במפ‰,  ˘נר‡‰  מ‰  ולפי  ‡לŒערי˘,  ו‡„י  ‰ו‡ 

יו˙ר  ‰ולך  ‡לŒערי˘,  ו‡„י  ˘ל  ‰‡חרון  ‰˜טע 
‰כלל  לפי  ו‡"כ  ˆפון,  לכיוון  מעלו˙   45Œמ
ול‡  מערב  ‚בול  ז‰  ל‰יו˙  ‡מור  ‰י‰  ˘‡מרנו 

‚בול „רום.

‰'‡„מ˙  מפ˙  ˘לפי  בז‰,  לומר  נר‡‰  ‡ולם 
עו˘‰  ‡לŒערי˘  ו‡„י  בו  ‰˜טע  ˜ו„˘', 
יו˙ר  ע„יין  ˘‰ו‡  ב˘ע‰  מ˙חיל  „רום  ‚בול 
„רוםŒˆפון,  כיוון  מל‰יו˙  מזרחŒמערב  לכיוון 
לומר  ˘˘ייך  ב‡ופן  עול‰  ‰‡חרון  ב˜טע  ור˜ 
˘‰˙ור‰  כיון  וממיל‡  לˆפון,  מ„רום  ˘עול‰ 
‰י‡  ערי˘,  ‡ל  לו‡„י  „רום  ‚בול  סוף  מייחס˙ 
כבר מייחס˙ ‡˙ כולו ל‚בול „רום, ו‡ינ‰ ‡ומר˙ 
˘במ˜ום ˘מ˙חיל ל‰˙ע˜ם ‰רב‰ לכיוון ˆפון 
‡פ˘ר  טפיל‰  ˘מ„ין  מערב,  ל‚בול  נח˘ב 
‰כל  ˘בסך  „‰יינו  „רום,  ל‚בול  ‰כל  ל‰ח˘יב 

ו‡„י ‡לŒערי˘ עי˜רו ˘ייך ל‚בול „רום.

˜טע  ‡ילו  „רום,  ‚בול  ˘ל  ‰מזרחי  בˆ„  ‡ולם 
‚„ול ‰י‰ ‰ולך ‰רב‰ לכיוון „רום, ל‡ ‰י‰ 

˘ייך לייחס ז‰ ל‚בול „רום ‡ל‡ ל‚בול מזרח.

ולפי מ‰ ˘כ˙בנו, ˘ב‚בול „רום ‰˜טע ‰‡חרון 
יו˙ר  נוט‰  ‡לŒערי˘)  (ו‡„י  מˆרים  נחל  ˘ל 
לכיוון ˆפון, ומן ‰ר‡וי ‰י‰ ל‰ח˘יב ‡ו˙ו ל‚בול 
„רום,  ל‚בול  נח˘ב  נטפל  ˘מ„ין  ר˜  מערב, 
˘‰רי  ב˙ור‰,  ‡ח˙  ˜ו˘י‰  נ˙י˘ב‰  לפי"ז 
‰‚בול  ˆיור  בסוף  ‰˙ור‰  נו˙נ˙  ‚בולו˙  ב˘‡ר 
ָ‰ָי‰  בּול ָים ו¿ ‡˙ ‰סיכום, עי' במ„בר (פר˜ ל„): "ו. ּו‚¿
ָים.  בּול  ¿‚ּ ם  ָלכ∆  ‰ י∆ ¿‰ ƒי  ‰ ז∆ בּול  ּו‚¿ ל  „ו… ָ‚ּ‰ַ ם  ַ‰ּיָ ם  ָלכ∆
 ‰ יָנן ז∆ ר ע≈ ַ̂ יו ֲח ָ̇ …‡ ¿̂ ָ‰יּו ˙ו… ר…ָנ‰ ו¿ פ¿ ƒֻבל ז ¿‚ּ‰ַ ‡ ָ̂ ָי ט. ו¿
ָנ‰  ≈„ּ ר¿ בּול ַ‰ּיַ ָיַר„ ַ‰ּ‚¿ יב. ו¿ ן.  פו… ָ̂ בּול  ם ּ‚¿ ‰ ָלכ∆ י∆ ¿‰ ƒי
 ı ם ָ‰ָ‡ר∆ ‰ ָלכ∆ י∆ ¿‰ ƒּ̇ ַלח ז…‡˙  יו ָים ַ‰ּמ∆ ָ̇ …‡ ¿̂ ָ‰יּו ˙ו… ו¿

יב". ƒיָ‰ ָסב ∆̇ ֻבל… ¿‚ ƒל

ב˘לו˘ רוחו˙, ‡ם כן, מˆינו כעין סיכום, ו‡ילו 
מ‰  לפי  ‡ולם  סיכום.  ‡ין  ב„רום 

ב‡מ˙  „רום  ‚בול  סוף  ˘‰רי  מיו˘ב,  ˘כ˙בנו 
ל˘‡ר  נטפל  מ„ין  ר˜  ל„רום,  ממ˘  ˘ייך  ‡ינו 
„רום,  ל‚בול  נח˘ב  ‰ו‡  מˆרים  נחל  חל˜י 
בל˘ון  סיכום  בסוף  כו˙ב˙  ל‡  ‰˙ור‰  וממיל‡ 
'ז‰ י‰י‰ לך ‚בול נ‚ב', כיון ˘ב‡מ˙ סוף ‰‚בול 

‡ינו ˘ייך בעˆם ל‚בול „רום.

‰'‡„מ˙  ב„ע˙  על‰  מ‰  ל„ע˙  ˆריך  ו‰נ‰ 
˜ו„˘' ל‰„רים כל כך ‡˙ סוף ‰‚בול ‰„רומי.

‡בי‡  ר˜  י„י,  ˙ח˙  ˜ו„˘  ‡„מ˙  ‰ספר  ו‡ין 
ממ‰ ˘כ˙ב ‰'מ˘נ˙ יוסף' (סי' מ„) ב˘מו.

˜ו„˘'  ‰'‡„מ˙  ˘ל  ˘‰מ˜ור  כ˙ב,  ‰ו‡  ו‰נ‰ 
ב  ∆‚ נ∆  ˙‡ַ "ּופ¿ יט)  מז,  (יחז˜‡ל  ‰ו‡ מכח ‰פסו˜ 
ם  ל ַ‰ּיָ ׁ̆ ַנֲחָל‰ ‡∆ ≈„ ָ̃  ˙ יבו… ƒר י מ¿ ָמר ַע„ מ≈ ָּ̇ ƒיָמָנ‰ מ ≈ּ̇

."‰ ּבָ ¿‚ יָמָנ‰ נ∆ ≈ּ̇  ˙‡ַ ˙ ּפ¿ ≈‡ ל ו¿ „ו… ָ‚ּ‰ַ

 ,˘„˜ מריב˙  מי  ע„  מ‚יע  ב„רום  ‰‚בול  ו‡"כ 
˘ם  ˘י˘  במ˜ום  ‰ו‡   ˘„˜ מריב˙  ומי 
ז)  י„,  (בר‡˘י˙  ‰פסו˜  על  ר˘"י  ˘כ˙ב  כמו  מעין, 
", ופר˘"י  ׁ̆ ≈„ ָ̃ ו‡  ƒ‰ ט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒין מ ל ע≈ ב…‡ּו ‡∆ בּו ַוּיָ ֻ ׁ̆ "ַוּיָ
‰ע˙י„,  ˘ם  על   -  ˘„˜ ‰ו‡  מ˘פט  "עין   –
עס˜י  על  ˘ם  ל‰˘פט  ו‡‰רן  מ˘‰  ˘ע˙י„ין 

‡ו˙ו ‰עין, ו‰ם מי מריב‰".

ומ˘ום ‡יזו סיב‰, ‰„רים וחיפ˘ מעין, ו‰‚יע 
רחל,  בעין  ‰ו‡  ˘‰מעין  למס˜נ‰ 

וממיל‡ ע„ ˘ם ‰ו‡ ‚בול ‡"י.

כן בפ˘טו˙ ‰פסו˜ ביחז˜‡ל  ע"‚,̆  ‰נ‰ כל ז‰̂ 
‡ינו מ„בר בענין ‚בול מסעי, ‡ל‡ ז‰ו ‚בול 
לע˙י„ לבו‡, וכמו ˘‰‡ריך בז‰ ‰מלבי"ם (יחז˜‡ל 
˘ם), וז"ל: "ופ‡˙ נ‚ב ˙ימנ‰. ‰נ‰ בפ‡˙ נ‚ב כבר 

 ıר‡˘ ע˘ו,  ‰ר   ˙‡ ‰נ‚ב  ויר˘ו  עוב„י‰  נב‡ 
ב‚בול  ˙כנס  ‡"י  ˘ל  ב„רומ‰  ˘‰י‡  ˘עיר 
עמון   ıו‡ר ‡„ום   ıר‡˘ חז"ל  ˜בלו  וכן   ,ıר‡‰
ו‰˜ניזי  ‰˜יני  ˘‰ם  י˘ר‡ל   ıמ‡ר י‰יו  ומו‡ב 
ע"‰  ‡בינו  ל‡בר‰ם   '‰ ˘‰בטיח  ו‰˜„מוני 
ו‚לו˙  ועז"‡  ‡"י,  ˘ל  ב„רומ‰  ‰ם  ˘כולם 
‰נ‚ב,  ערי   ˙‡ ייר˘ו  בספר„  ‡˘ר  ירו˘לים 
מיריחו  ‰יינו  מ˙מר  ˘מ"˘  לפר˘   ‡"‡ ולפ"ז 
מ"˘  ‰ו‡   ˘„˜ מריב˙  מי  ומ"˘  ‰˙מרים,  עיר 
מ˙מר  מ"˘  ר˜  נ‚ב‰,  ˆין  מ„בר   ıר‡‰ ב‚בולי 
 ıר‡ לפני  ‰נ‚ב  במ„בר  ˘‰י‰  ˙מר  חˆˆון  ‰ו‡ 
˘עיר, וכן מ"˘ על מי מריב˙ ˜„˘ ‰ו‡ לפני ‰ר 
כמ"˘  ל‰ם,  „רומ‰  בפ‡˙  ומו‡ב  ועמון  ˘עיר 
וי˘ובו ‡ל עין מ˘פט ‰י‡ ˜„˘ ויכו ‡˙ וכו' ו‚ם 
‡˙ ‰‡מורי ‰יו˘ב בחˆˆון ˙מר, וי˙רחב ‰‚בול 
ע„  ומו‡ב  ועמון  ˘עיר   ıר‡ ל„רום  ‰„רומי 
‰מ„בר ˘‰לכו ˘ם י˘ר‡ל. וימ˘ך מחˆˆון ˙מר 
מˆרים  לנחל  ימ˘ך  ומ˘ם   ,˘„˜ מריב˙  מי  ע„ 
‰ר‡˘ון,  מ‚בול  ל„רום  ‰כל  ‰‚„ול,  ‰ים  ‡ל 
ועז"‡ ו‡˙ כל ˙ימנ‰ נ‚ב‰, רˆ‰ לומר ˘י˙רחב 

‰כל לˆ„ „רום". ע"כ.

˘ל  מ‰פסו˜  „בר  ˘ום  ללמו„  ‡פ˘ר  ‡י  ו‡"כ 
ל‡  ˘ם  כי  מסעי,  ‚בולי  לב‡ר  יחז˜‡ל 
מ„ובר על ‚בולו˙ מסעי ‡ל‡ על ‚בולו˙ ‰ע˙י„ 
ז‰  ו‡ין  לבו‡,  לע˙י„  י˘ר‡ל  לבני  ˘מחל˜ים 
סיב‰  לנו  ו‡ין  „נים,  ‡נו  ˘כע˙  למ‰  ˜˘ור 
ב‚לל  במסעי  ‰פסו˜ים  ממ˘מעו˙  ל‰וˆי‡ 

‰פסו˜ ביחז˜‡ל.

 "˘„˜ מריב˙  ˘"מי  ˜ו„˘',  ‰'‡„מ˙  כ˙ב  וכן 
ר‡י˙י  (וכן  'פטר‰'  ‰יום  ˘נ˜ר‡  מ‰  ‰ו‡ 
מבי‡ כך מספר  ם),̆  בחומ˘ '„ע˙ מ˜ר‡' (יחז˜‡ל̆ 
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מזרח‰  רחו˜  נמˆ‡  וז‰  ספרים),  ועו„  יוסיפון 
ב˙וך ‰ר ˘עיר, ו‡"כ לפי ז‰ בל˙י ‡פ˘רי כלל 
‰י‰  כן  ‡ם  ˘‰רי  ˘ם,  ע„  ‰ולך  ˘‰‚בול  לומר 
‰‚בול ‰ולך י˘ר ל„רום ועו„ ˜ˆ˙ לכיוון מזרח, 
‚בול  נ˜ר‡  ˘ז‰  לומר  כלל  ‡פ˘רי  בל˙י  וז‰ 
„רום, ו‡"כ ‡ין מנוס מלומר, ˘'מי מריב˙ ˜„˘' 

‡ינו ‰‚בול ˘ל פר˘˙ מסעי.

ועו„ ‰בי‡ ‰'מ˘נ˙ יוסף' ˜ˆ˙ סימוכים, ˘"מי 
‡"י,  ˘ל  ‰‚בול  ‰ו‡   "˘„˜ מריב˙ 
˘במ˘נ‰ ברי˘ ‚יטין כ˙וב מר˜ם למזרח ור˜ם 
כמזרח, ו‰רי ˜„˘ מ˙ר‚מין ר˜ם, ו‡"כ כיום ˘ם 

‰ו‡ ר˜ם, ו‡"כ ז‰ ‡"י.

 '˘„˜' ‰˘ם  ˘‰רי  לומר,   ‰˘˜ ז‰  „בר  ‡ולם 
מופיע ‰רב‰ ב˙נ"ך, כמו ˘כ˙ב ‰חזו"‡ 
(˘ביעי˙ סי' ‚ ס"˜ כז „"‰ ‚יטין ב), וכ˙ב ˘ם ˘'ר˜ם' ˘ל 

‰מ˘נ‰ ‡ינו '˜„˘' ˘ל מי מריב‰.

כ˙ב   (‚ ל„  („ברים  ˘‰נˆי"ב  ל‰עיר,  י˘  ‡ולם 
חייב  ע„יין  ‰מלח  מים  „רום   ˙ˆ˜˘
ר‡‰ מ˘‰ רבנו כמו  וער, ב‚לל מ‰̆  במˆו˙ ע„̂ 
חו…  ר≈ י¿ ַע˙  ¿̃ ƒּב ר  ּכָ ƒּכ‰ַ  ˙ ∆‡ ו¿ ב  ∆‚ ַ‰ּנ∆  ˙ ∆‡ "ו¿ (˘ם)  ˘נ‡מר 
ים ַע„ ˆ…ַער", ו‡מרינן ב‚מר‡ (ב"ב „ף נו  ƒָמר ¿ּ̇ יר ַ‰ ƒע
ע"‡), ˘כל מ‰ ˘ר‡‰ מ˘‰ רבינו מחויב במˆוו˙, 

‡ולם ז‰ נ˙ווסף ר˜ ˜ˆ˙, ובמפו˙ מˆויר ˆוער 
‰ו‡  ‰ככר  נ‡ו˙  [‡בל  ‰מלח  לים  „רומי˙   ˙ˆ˜

חוı ל‚בול ז‰].

‰נ‰ בכל מערכ˙ זו נר‡‰ לכ‡ור‰, כי ˜˘‰ על 
‰˘יט‰ ˘ח˘˘ ל‰ לחומר‰ מרן ‰‚רי"˘ 
‡לי˘יב זˆ"ל, ולפי‰ מ„רימים ‡˙ ‰‚בול ‰„רומי 
˜י„ו˘  ב‰ל'  ‰רמב"ם  ב‚לל  מעלו˙   30 ˜ו  ע„ 
‰חו„˘(פר˜ יח ‰ל' טז), וב‡מ˙ נר‡‰ ˘ם ברמב"ם, 
˘ל‡ כ˙ב ז‡˙ לענין ‚בולו˙ ל‚בי מˆוו˙, ו‡מנם 

 ,35 ˜ו  ע„   30 מ˜ו  נמˆ‡˙  ˘‡"י  ˘ם  כ˙ב  ‰ו‡ 
‡ולם ‡"‡ ללמו„ מז‰ ל‚בי „יני מˆוו˙.

‡ו˙‰  על  נוספ˙  חז˜‰  ˜ו˘י‰  ל‰וסיף  וי˘ 
מן  מעלו˙,   30 ע„  מ„רימים  לפי‰  ˘יט‰ 
ָך",  ¿̂ בּול ַ‡ר¿ ּ ¿‚ ָּ̇ ׁ¿̆ ַלּ ׁƒ̆ ‰מ˘נ‰ במכו˙ („ף ט ע"‡) "ו¿
˘י‰‡  מ˘ול˘ים  ˘י‰ו  "ו˘ל˘˙  ˘ם  ו‡מרינן 
מ„רום לחברון כמחברון ל˘כם ומחברון ל˘כם 
ל˜„˘  ומ˘כם  נפ˙לי],   ˘„˜ [‰יינו  ל˜„˘  כמ˘כם 

כמ˜„˘ לˆפון".

ל˘כם,  מחברון  ‰מרח˜   ˙‡ מו„„ים  ‡ם  ו‰נ‰, 
„רומ‰,  מחברון  מו˘כים  מרח˜  ו‡ו˙ו 
‰ו‡ ‰רב‰ יו˙ר  ˆ˙ „רומי˙ ל˘„‰ בו˜ר,̆  יˆ‡̃ 
ל˜„˘  מ˘כם  מו„„ין  ו‡ם  רמון,  ממˆפ‰  ˆפוני 
נפ˙לי ˘‰ו‡ יו˙ר ממי„‰ ‰נ"ל [מˆוין במפו˙ ב˘ם 
'˙ל ˜„˘' ב‡זור נפ˙לי] ו‡ו˙‰ מי„‰ מו„„ין מחברון 

„רומ‰, יˆ‡ ע„ כמעט למˆפ‰ רמון, ו‡"כ ‡"ˆ 
„רבנן,  ˘ביעי˙  ˘ל  בנו˘‡  מז‰  יו˙ר  ל‰חמיר 
מזרחŒמערב  רוחב  ב‡מˆע  ל‰חמיר  מ˜ום  וי˘ 
ע„ מˆפ‰ רמון, ועכ"פ ל‡ יעל‰ על ‰„ע˙ ע„ 
˜ו 30, ו‡ף ˘מרן ‰‚רי"˘ ‡לי˘יב זˆ"ל ‰חמיר 
כ‡ן  י˘  ˘‰רי  מ‡ו„,   ‰˘˜ ז‰  ע„יין   ,30 ˜ו  ע„ 
˘ל  ‰˘יעור  מן  מחברון  מכפליים  יו˙ר  ‡ורך 
מ˘כם לחברון, וע"כ ˘‰רמב"ם ב‰ל' ˜‰"ח ל‡ 
‡ויערבך  ‰‚ר˘"ז  ˘מרן  וי„וע  ז‰.  לענין  „יבר 
(˙רומו˙  ‡מונ‰  ב„רך  ˘ו"ר  ז‰.  בענין  ‰˜ל  זˆ"ל 
‰ו‡  ˘‰‚בול  ˘ליט"‡  ˜נייבס˜י  ל‰‚ר"ח  פ"‡) 

נחל ˆין, וז‰ ˜רוב למ‰ ˘כ˙בנו.

ועכ"פ ‡ין ל‰חמיר ב‡זור עין י‰ב, ˘‡ילו ‰י‰ 
לכיוון  ˜רוב  ‰י‰  ˘ם,  ע„  ‰ולך  ‰‚בול 
‚בול  ˘ל  ‰מ˘מעו˙  כלל  ז‰  ו‡ין  ˆפוןŒמזרח 
˘מס˜נ˙  ˘כ˙ב  יוסף'  ‰'מ˘נ˙  [ו‡ף  „רום 

"‰ע„‰ ‰חר„י˙" ˘ל‡ ל˜ח˙ מ˘ם - ‰ו‡ כ˙ב 
‰„ין,  מעי˜ר  ול‡  בעלמ‡  לחומר‡  ז‡˙ 
ר˜  מ˘ם,  ל˜חו  כן  ˙˘ס"ח  ˘ב˘נ˙  וכמ„ומני 

‰יו מעוררין על ז‰].

ו‰מ˘נ˙  ברור,  ל‡  ‰„בר  רמון,  מˆפ‰  ולענין 
יוסף (סי' מ‰) נוט‰ לומר ˘ז‰ חוı ל‚בול, 
‰י˙ר  למˆו‡  ‡פ˘ר  כיˆ„  ז‰  ב‚לל  ˘„ח˜  ר˜ 
˘כ˙בנו  מ‰  עי'  ‡ולם  חר„י,  יי˘וב  ˘ם  ל˜בוע 
לעיל (במ‡מר ‰ר‡˘ון) „לענין ז‰ נח˘ב ‡"י ע„ ‡יל˙.

לומר  ˘נוט‰  (˘ביעי˙)  ˘ני  חוט  בספר  ועי' 
 ıחו רמון  ומˆפ‰  ‰‚בול  ב˙וך  ˘ירוחם 

ל‚בול, וכנר‡‰ ˘ז‰ ע"פ ‰'מ˘נ˙ יוסף'.

ל‰חמיר  לנו  ˘‡ין  ‡לו,  ענינים  בכל  לומר  וי˘ 
מ‡י„ך  ˘‰רי  רחו˜ים,  ‚בולו˙  לחפ˘ 
מ˘ביעי˙  לפטור  טˆ„˜י  מיני  כל  מחפ˘ים 
„ברים ˘‡ין ב‰ם ממ˘ כ‚ון '‰י˙ר מכיר‰', וכן 
מˆעים מנו˙˜ים. וכבר ‰‡רכנו במ˜ומו˙ ‡חרים 
בביטול ‰‰˙רים ‰‡לו, ועכ"פ ל‡ ר‡וי ל‰חמיר 
ב„בר ˘‡ין בו ˆורך, ‡ל‡ ביחס למ‰ ˘‰ו‡ ‡"י 
ˆריך ל˜יים כל מ‰ ˘ˆריך בלי פטנטים, ‡בל ‡ין 

ל‰וסיף על ‚בולו˙ ‰‡רı מפני ח˘˘ רחו˜.

סיכום
מיט‰ ו˙רומו˙  לענין̆  כ˙בנו יוˆ‡,̆  לפי מ‰̆ 
˘ל  ‰‚בול  על  לסמוך  ‡פ˘ר  ומע˘רו˙ 
יבול  ˘ז‰  ˜ובעים  ˘‡ם  ‰חר„י˙,  ‰ע„‰   ı"„ב
חו"ל, ‡פ˘ר ל‡כול, ו‡ף ‡ם ב‡ ממ˜ום ˘ל„ע˙ 
זˆ"ל  ‡לי˘יב  ‰‚רי"˘  מרן  ל‰  ˘ח˘˘  ‰˘יט‰ 
ול˜יים מˆוו˙  ‰ו‡ ב‚„ר ‡"י. ‡ולם לענין ל„ור 
בכלל  ˘ז‰  ‡יל˙,  ע„  ל„ור  ‡פ˘ר  ‡"י,  יי˘וב 

■ ‚בולו˙ ‡"י ˘ל פר˘˙ מ˘פטים. 

˘ופטים  למנו˙  ˘ˆונו  ‰י‡  ‰˜ע"ו  "ו‰מˆו‰ 
מˆוו˙  לע˘ו˙  ˘יכריחו  ו˘וטרים 
על  ‡לי‰  ‰‡מ˙  מ„רך  ‰נוטים  ויחזירו  ‰˙ור‰ 
כרחם ויˆוו לע˘ו˙ ‰טוב ויז‰ירו מן ‰רע ויעמי„ו 
י‰יו מˆו˙ ‰˙ור‰  ‰‚„רים על ‰עובר ע„ ˘ל‡ 

ריכו˙ ל‡מונ˙ כל ‡י˘ ו‡י˘". ו‡ז‰רו˙י‰̂ 

ספר ‰מˆוו˙ ל‰רמב"ם מˆו˙ ע˘‰ ˜ע"ו

וממ˘ כעין ז‰ בספר ‰חינוך מˆו˙ ע˘‰ ˙ˆ"‡

"מנין לבעלי „ינין ˘ל י˘ר‡ל ˘י˘ ל‰ם „ין ז‰ 
‰עכו"ם „נין ‡ו˙ו ‰„ין  יו„עים̆  עם ז‰̆ 
˙למו„  לפני‰ם,  ל‰ז„˜˜  ˘‡סור  י˘ר‡ל  כ„יני 
˘ים לפני‰ם, לפני י˘ר‡ל ול‡ לפני  לומר ‡˘ר̇ 
כו˙ים, ˘כל מי ˘מניח „ייני י˘ר‡ל ו‰ולך לפני 
עכו"ם כפר ב‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ˙חל‰ ו‡חרי כן 
ל"ב) 'כי ל‡ כˆורנו ˆורם  („ברים  כפר ב˙ור‰ ˘נ‡' 
ו‡ויבינו פלילים', מ˘ל למ‰ ‰„בר „ומ‰, לחול‰ 
˘נכנס ‰רופ‡ לב˜רו, ‡מר לבני בי˙ו ‰‡כילו‰ו 
ו‰˘˜ו‰ו כל מ‰ ˘רוˆ‰, ‡ל ˙מנעו ממנו כלום, 
נכנס ‡ל ‡חר, ‡מר לבני בי˙ו ‰ז‰רו ˘‡ל י‡כל 

„בר פלוני ו‡ל י˘˙‰ „בר פלוני, ‡מרו לו - לז‰ 
‡מר˙ ל‡כול כל מ‰ ˘‰ו‡ רוˆ‰, ולז‰ ‡˙ ‡ומר 
˘ל  ‡ינו  ‰ר‡˘ון  ‰חול‰   - ל‰ן  ‡מר  י‡כל,  ‡ל 
מנעו לו, כלומר בין  חיים, לפיכך ‡מר˙י ל‰ם ‡ל̇ 
י‡כל ובין ל‡ י‡כל ימו˙, ‡בל ז‰ ˘‰ו‡ ˘ל חיים 
 ˙‡ יכבי„  ˘ל‡  פלוני,  „בר  י‡כל  ‡ל  ‡מר˙י   -
חוליו, וכן חו˜ו˙ עכו"ם ˘נ‡' (ירמי‰ י') 'כי חו˜ו˙ 
ל‰ם  נ˙˙י  ‡ני  'ו‚ם  וכ˙יב  ‰ו‡',  ‰בל  ‰עמים 
חו˜ים ל‡ טובים ומ˘פטים ל‡ יחיו ב‰ם' (יחז˜‡ל 
כ'), ‡בל לי˘ר‡ל נ˙˙י ל‰ם מˆו˙ וחו˜ים טובים 
˘נ‡' (וי˜ר‡ י"ח) 'ו˘מר˙ם ‡˙ ח˜˙י ו‡˙ מ˘פטי 
ו‡ל‰  ב‰ם',  וחי  ‰‡„ם  ‡ו˙ם  יע˘‰  ‡˘ר 
‰מ˘פטים - ‡מר ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ לי˘ר‡ל - ‡ם 
ע˘י˙ם ‡˙ ‰„ין ו‡ין ‡˙ם מז„˜˜ין לפני עו"‚, 
סנ‰„רין,  ב‰  וי˘בו  ‰מ˜„˘  בי˙  לכם  ‡בנ‰ 
כבר‡˘ונ‰'  ˘ופטיך  'ו‡˘יב‰   ('‡ (י˘עי‰  ˘נ‡מר 
פ„‰' ו‚ו', וכ˙יב (˘ם  ו‚ו' וכ˙יב (˘ם) 'ˆיון במ˘פט̇ 
כי   ‰˜„ˆ וע˘ו  מ˘פט  ˘מרו   '‰ ‡מר  'כ‰  נ"ו) 

˜רוב‰ י˘וע˙י לב‡' ו‚ו'".

˙נחומ‡ מ˘פטים סימן ‚'

ב„ין  י„ע˙  ו‡פילו  ‚וים,  לפני  ול‡   - "לפני‰ם 
י˘ר‡ל,  כ„יני  ‡ו˙ו  „נין  ˘‰ם  ‡ח„ 
„יני  ˘‰מבי‡  ˘ל‰ם,  בערכ‡ו˙  ˙בי‡‰ו  ‡ל 
˘ם  ומי˜ר  ‰˘ם   ˙‡ מחלל  ‚וים  לפני  י˘ר‡ל 
(„ברים ל"ב, ל"‡) כי  עבו„‰ זר‰ ל‰ח˘יב‰, ˘נ‡מר 
כ˘‡ויבינו  פלילים,  ו‡ויבינו  ˆורם  כˆורנו  ל‡ 

פלילים ז‰ו ע„ו˙ לעלוי יר‡˙ם".

ר˘"י על ˘מו˙ כ"‡, ‡'

מכלל  ˘י‰יו  ר‡וי  ‡ין  ˘‰˘ופטים  "וי„וע 
כי  ‰‡זינו)  (פ'  ˘כ˙וב  כמו  ‚לולים  עוב„י 
י„ונו  כי  ו‡ף  פלילים.  ו‡ויבינו  ˆורם  כˆורנו  ל‡ 
˘˘חיט˙  פי  על  ˘‡ף  כמו  כי  י˘ר‡ל.  כ„יני 
‰י‡  ‰ר‡וי  ‰‡ופן  על  ˙‰י‰  ‚לולים  עוב„י 
על  ‡ף   - י„ם  על  ˘יב‡  ‰מ˘פט  ככ‰  ‡סור‰, 
פי ˘י‰י‰ כ„˙ וכ‰לכ‰, ‰ו‡ פסול ו˙ועב˙ ‰', 
˙˘ים  ‡˘ר  ‰מ˘פטים  'ו‡ל‰  ˘‡מר  וכמו 

וכו'". לפני‰ם' 

‡ברבנ‡ל על „ברים ט"ז, י"ח

בעקבי הצאן
מדברי רבותינו בדבר החובה לקיים מערכת משפטית תורנית והאיסור להזדקק לערכאות

אענין ‚בוúות „רום ‰מ˘ך 
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‰יע˘‰ ‰' ניסים ע"י ר˘עים?
לבו‡  אפשר  "אי  ˜ל"ח):  (‡ו˙  ‰רב  כתב 
˙˘וע‰ לי˘ר‡ל ‡ל‡ ע"י זכ‡ין ˘י˘ ל‰ם זכו˙ 

‰˙ור‰ ו‰מˆו˙".

י˙ברך   '‰˘ ‡פ˘ר  ˘‡י  ‰ו‡,  מ„בריו  ‰יוˆ‡ 
יו˘יע ‡˙ עמו, ‡ל‡ ע"י ‡נ˘ים כ˘רים וˆ„י˜ים. 

ר‡ינו  ‚ם  ר‡ינו  ˘‰רי  ל˙מו‰,  י˘  ולכ‡ור‰ 
 '‰˘ פעמים  כמ‰  ‰נבי‡ים  ב„ברי 
˘‰רי  ר˘עים.  ‡נ˘ים  ע"י  עמו   ˙‡ ‰ו˘יע 
ירבעם בן י‰ו‡˘ ˘נ‡מר בו ˘ע˘‰ ‰רע בעיני 
‰', ובכל ז‡˙ ‰ו˘יעם ‰' י˙ברך על י„ו, כ‡מור: 
ל  ּכָ ƒי ‰' ל…‡ ָסר מ ינ≈ ע≈ ׂ̆ ָ‰ַרע ּב¿ ַע (מלכים ב' י"„, כ"„): "ַוּיַ

ל.  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ˙ י‡ ‡∆ ƒט ח¡ ר ‰∆ ∆ ׁ̆ ָבט ֲ‡ ן נ¿ ָעם ּב∆ ַחּט…‡ו˙ ָיָרב¿
ָים  ‡ ֲחָמ˙ ַע„  בו… ּל¿ ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי בּול  ¿‚ּ  ˙ יב ‡∆ ƒ ׁ̆ ≈‰ ‰ּו‡ 
ַי„  ּב¿ ר  ּב∆ ƒ„ּ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  ≈̃ ל… ¡‡  '‰ ַבר  ¿„ ƒּכ ָ‰ֲעָרָב‰ 
י  ƒּכ ר.  פ∆ ˙ ַ‰ח≈ ַ‚ּ ƒר מ ∆ ׁ̆ ‡ֲ י‡  ƒב ַ‰ּנָ י  ַּ̇ ƒן ֲ‡מ ָנ‰ ב∆ יו… ּ„ו…  ַעב¿
ס ָעˆּור  פ∆ ∆‡ ‡…„ ו¿ ‰ מ¿ ל מ…ר∆ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י ƒנ ˙ ע√ ָרָ‡‰ ‰' ‡∆
 '‰ ר  ּב∆ ƒ„ ל…‡  ו¿ ל:  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ל¿ ר  ע…ז≈ ין  ≈‡ ו¿ ָעזּוב  ס  פ∆ ∆‡ ו¿
ם  יע≈ ƒ ׁ̆ ם ַוּיו… ƒָמי ָ ּׁ̆ ַח˙ ַ‰ ַּ̇ ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒם י ≈ ׁ̆  ˙ ∆‡ ˙ חו… מ¿ ƒל

." ׁ̆ ‡ָ ן יו… ָעם ּב∆ ַי„ ָיָרב¿ ּב¿

˘ע˘‰  מלך  ˘‰י‰  לנו,  מספר  ‰כ˙וב  פ˘ט 
חט‡ו˙  מכל  סר  ול‡   ,'‰ בעיני  ‰רע 
ובנוסף  י˘ר‡ל,   ˙‡ ˘‰חטי‡  נבט  בן  ירבעם 
ביו˙ר,  ירו„  רוחני  במˆב  ‰י‰  י˘ר‡ל  עם  לכך, 
ופרו˘ו  מ‡„'  'מור‰  ‰כ˙וב  ‰‚„ירם  ˘‰רי 
"ממרים ‡˙ פי ‰'" (רלב"‚), "ומפלי‚ים בר˘ע˙ם" 
י  ƒ(מלבי"ם), ובכל ז‡˙ ‰ו˘יע ‰' ‡˙ עמו. ומ„וע? ּכ

ול‡  זכו˙ם  ב‚לל  ל‡  ל.  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי י  ƒנ ע√  ˙ ∆‡  '‰ ָרָ‡‰ 
וז"ל:  ‰רלב"‚,  ˘כ˙ב  כמו  ‡ל‡  מלכם,  זכו˙ 
‰י˙‰ לירבעם בן יו‡˘ מלך  ‰‰ˆלח‰̆  "סיפר̆ 
‰‡בו˙  עם  ‰˘ם  ברי˙  בעבור  ‰י˙‰  י˘ר‡ל 

˘ל‡ ימח‰ ˘ם י˘ר‡ל מ˙ח˙ ‰˘מים".

ו‰נ‰ ‰רב (‡ו˙ ˜ל"ח) רˆ‰ ל„חו˙ ר‡י‰ זו מכמ‰ 
טעמים. ר‡˘י˙, כ˙ב ˘עמ„‰ לו לירבעם 
‰נבי‡.  עמוס  על  ‰רע  ל˘ון  ˜יבל  ˘ל‡  זכו˙ 

ו‰ו‡ מ˙נ‡ „בי ‡לי‰ו (‡לי‰ו רב‰ פר˜ י"ז).

ל‰ם  ˘מˆ‡  ב‚לל  ‡ם  ל‰עיר,  י˘  ז‰  טעם  על 
זכו˙ נע˘˙‰ ˙˘וע‰ על י„ם, ‡"כ ל˘יט˙ו 
מ„וע ל‡ ימˆ‡ זכו˙ ל"ˆיונים", ‰רי עמרי ‡בי 
ע"י  ˙˘וע‰  ונע˘˙‰   '‰ בעיני  רע  ‰י‰  ‡ח‡ב 
˜"ב.).  (סנ‰„רין  לי˘ר‡ל  ‡ח„  כרך  ˘‰וסיף  ב‚לל 
‡"כ כ"˘ ‡לו ˘‰וסיפו כמ‰ וכמ‰ כרכים וערים.

ועו„, ‰בנ˙ ‰רב בנבי‡ ‰י‡ ˘למע˘‰ ירבעם 
[זכרי‰],  ובנו  [י‰ו‡חז]  וסבו  [י‰ו‡˘]  ו‡ביו 
˙ור‰  ו‰רב‰  מרובים  זכו˙ים  ל‰ם  "‰י‰  כולם 
‰˜„ו˘‰".  ‰˙ור‰  על  נפ˘ם  ומסרו  ומˆו˙ 

במילים ‡חרו˙, ‰ם ‰יו ˆ„י˜ים.

‚ם  ‰י‡  זו סו˙ר˙ פ˘ט ‰כ˙וב,  ˘‰בנ‰  מלב„ 
וכמזכ‰  ‰ר‡˘ון  ˙רוˆו   ˙‡ סו˙ר˙ 
˘‰ו‡  ‡לי‰ו  „בי  ב˙נ‡  ˘‰רי  ˙רי,  לבי  ˘טר‡ 
נמˆ‡  ‰„בר ‰יחי„̆  עˆמו ‰בי‡ לעיל מבו‡ר̆ 
על  ‰רע  ל˘ון  ˜יבל  ˘ל‡  ‰ו‡  בירבעם  טוב 
ˆ„י˜  ול‡  ר˘ע  ˘‰י‰  ‰„בר,  מ˘מעו˙  עמוס. 

כמו ˘כ˙ב פ‰. וז"ל ‰˙נ‡ „בי ‡לי‰ו:

מה  וכי  יו‡˘.  בן  ירבעם  בי„  "ויו˘יעם 

י˘ר‡ל  מלכי  מכל  יו‡˘  בן  ירבעם  נ˘˙נה 

היה?  ע"ז  עוב„  ירבעם  והל‡  לפניו,  ˘היו 

עמוס  על  הרע  ל˘ון  ˜בל  ˘ל‡  מפני  ‡ל‡ 

כהן  ‡מˆיה  וי˘לח  ז')  (עמוס  ˘נ‡מר  הנבי‡ 

בי˙ ‡ל ‡ל ירבעם מלך י˘ר‡ל ל‡מר ˜˘ר 

עליך עמוס ב˜רב בי˙ י˘ר‡ל ו‚ו'. מי„ ‚ער 

ו‡מר  בנזיפה  ל‡מˆיה  והוˆי‡  ירבעם  בו 

ו‡ם  נבו‡ה,  ‡ו˙ה  הנבי‡  ניב‡  ל‡  ח"ו  לו: 

נ˙נב‡ כך; ל‡ מעˆמו הו‡ מ˙נב‡ כך ‡ל‡ 

מן ה˘מים הו‡ מ˙נב‡. ב‡ו˙ה ˘עה ‡מר 

ה˜ב"ה: „ור, ור‡˘ ה„ור, עוב„י עבו„ה זרה 

ליˆח˜  ל‡ברהם  ‡מר˙י  ‡˘ר   ıה‡ר היו, 

וליע˜ב לזרעך ‡˙ננה הריני נו˙נה בי„ו ˘ל 

הרע  ל˘ון  ˜יבל  ˘ל‡  מפני  מה?  מפני  זה, 

"הו‡  ˘ם)  (מלכים  ‡ומר  הו‡  ועליו  עמוס,  על 

ים  ע„  חמ˙  מלב‡  י˘ר‡ל  ‚בול   ˙‡ ה˘יב 

בן  ירבעם  בן  זכריה  ב‡  ה'".  כ„בר  הערבה 

יו‡˘ בן יהו‡ ‡חריו, ו‡ם היה עו˘ה ˙˘ובה 

ומע˘ים טובים היה ˆ„י˜ בן ר˘ע והיה טוב 

בן  ר˘ע  והיה  ˙˘ובה  ע˘ה  ˘ל‡  וכיון  לו, 

לכל  הז‡˙  וכן במ„ה  לו.  רע  היה  לכן  ר˘ע 

מ˘פחו˙ ה‡„מה בין לי˘ר‡ל בין לעכו"ם".

רבו˙ינו,  וב„ברי  בפסו˜ים  מבו‡ר  לנו  ‰רי 
˘ירבעם בן יו‡˘ ‰ו‚„ר כר˘ע, ובכל ז‡˙ 
‰ו˘יע ‰' י˙ברך ‡˙ י˘ר‡ל על י„ו. ומ„וע? "ל‡ 
כי  עלי‰ם  ˘ריחם  ‡ל‡  ˘ע˘ו,  ˙˘וב‰  ב˘ביל 

ר‡‰ ענים" ל˘ון ‰ר„"˜ [‡].

„‡ח‡ב  במע˘‰  במפור˘  ר‡ינו  מˆ‡נו  ועו„ 
ָ‰ָי‰  ל…‡  "ַר˜  בו:  ˘נ‡מר  י˘ר‡ל  מלך 
 '‰ י  ינ≈ ע≈ ּב¿ ָ‰ַרע   ˙ ו… ׂ̆ ַלֲע ר  ַמּכ≈ ¿̇ ƒ‰ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָ‡ב  ַ‡ח¿ כ¿
ז‡˙  ובכל   ." ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‡ ל  ב∆ יז∆ ƒ‡ ‡…˙ו…   ‰ ָּ̇ ַס ≈‰ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ
י˘וע‰  י„ו  על  י˘ר‡ל  עם   ˙‡ ‰ו˘יע  ‰˜ב"‰ 
כ'),   '‡ (מלכים  בנבי‡  כמבו‡ר  פעמים,  מופל‡‰ 
‡˘ר  מלכים  ו˘נים  ו˘לו˘ים  ‰ו‡  ‡רם,  ˘מלך 
י˘ר‡ל  עם  מול  נˆבו  חיילים  ורבו‡ו˙  ‡י˙ו 
ז‡˙  ובכל   ,(!) ‡י˘  ‡לפים  ˘בע˙  ר˜  ˘בˆב‡ו 
עם י˘ר‡ל ניˆח ו‰כום מכ‰ רב‰ מ‡‰ ‡לף ‡י˘ 

ביום ‡ח„!

 - (‡ו˙ ˜ל"‡)  לרב ˘כו˙ב על ‡ח‡ב  וראיתי 
"ברור ˘‰י‰ מ‡מין ב‰' וב˙ור˙ו ‰˜' ובעב„יו 
ומˆוו˙  ˙ור‰  ו˘מר  ‚מור‰  ‡מונ‰  ‰נבי‡ים 

ב˙כלי˙ זול˙ עון ע"ז „˙˜יף לי יˆרי‰".

 [א]  ואף הרב („"‰ ‚ם) מודה בכך.

‡ז  כי  „בריו  על  ל‰˘יב  רוˆ‰  ‰יי˙י  ל‡  ו‰נ‰ 
‰˜„מונים  ר˘ע˙  לפרסם  מחויב  ‡‰י‰ 
ז‡˙  בכל  ‡בל  לע˘ו˙ו,  רוˆ‰  ‡ני  ˘‡ין  „בר 
‡ח˘וב למˆו‰ לס˜ל ‡בני ‰˘יבו˘ מ„רך עמי. 
על  ל„בר  ˘בבו‡נו  לן  ˘˜יימ‡  ‡ע"פ  ו‰נ‰, 
ר‚ליך',  מעל  נעליך  '˘ל  לנו  נ‡מר  ‰˜„מונים 
‡ח‡ב  בענין  רבו˙ינו  מ„ברי  מעט  ל‰בי‡  מ"מ 

מו˙ר לנו.

סנ‰„רין רי˘ פר˜ חל˜: ו‡לו ˘‡ין ל‰ם חל˜ 
לעולם ‰ב‡ֈ ירבעם ‡ח‡ב ומנ˘‰.

‰‡˘ר‰   ˙‡ ‡ח‡ב  "ויע˘   - ˜"ב:  סנ‰„רין 
ויוסף ‡ח‡ב לע˘ו˙ ל‰כעיס ‡˙ ‰' 
‡ל˜י י˘ר‡ל מכל מלכי י˘ר‡ל ‡˘ר ‰יו לפניו" 
„ל˙ו˙  על  ˘כ˙ב  יוחנן  ‡''ר  ל"‚).  ט"ז,   '‡ (מלכים 

˘מרון ‡ח‡ב כפר ב‡ל˜י י˘ר‡ל, לפיכך ‡ין לו 
חל˜ ב‡ל˜י י˘ר‡ל".

- "ל‡ ‡יברי עלמ‡ ‡ל‡ לר˘יעי  ברכו˙ ס"‡: 
‚מורי ‡ו לˆ„י˜י ‚מורי". ו‰ם ‡ח‡ב בן 

עמרי ור' חנינ‡ בן „וס‡ כמבו‡ר ˘ם.

מ„ר˘ ˙נחומ‡ י˘ן ו‡˙חנן - "ויע˘ ‡ח‡ב בן 
לפניו.  ‡˘ר  מכל   '‰ בעיני  ‰רע  עמרי 
ל') ˙„ע לך ˘‰י‰ מוכר עˆמו לע"ז  ‡' ט"ז,  (מלכים 

ו‰˘כיח ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰. ‰‡יך? ‰י‰ מוח˜ ‡˙ 
ח˙י‰ם וי„בר ‰בעל, בר‡˘י˙  ‰‡זכרו˙ וכו˙ב̇ 
‰בעל, וי‡מר ‰בעל, וכל ‰˙ור‰ כול‰ ע˘‰ כן".

˘בני  ˘יזכ‰  לי‰ו‡,  ‰בטיח  ˘‰˜ב"‰  וי„וע 
רבעים י˘בו לו על כס‡ ‰מלכו˙ מכיון ˘ע˘‰ 

‡˙ ‰טוב בעיני ‰' ו‰כרי˙ ‡˙ בי˙ ‡ח‡ב.

‰זכיר  כמ‰  רו‡ים  ‡נו  ‰˙נ"ך  כל  ל‡ורך  ועו„, 
‰נבי‡ לרע‰ ‡˙ ירבעם בן נבט, ו‡חר כל 
ז‡˙ ‡מרו רבו˙ינו (סנ‰„רין ˜"ב:), כי ˜לו˙ ˘ע˘‰ 

‡ח‡ב כחמורו˙ ˘ע˘‰ ירבעם.

מלכי   ˙‡ ˘מ‚„יר  ‰רב,  ˘ל  מ‰לכו  לפי  ו‰נ‰, 
י˘ר‡ל ‰ללו כˆ„י˜ים, ‰פך פ˘ט ‰כ˙ובים 
ˆ„י˜ים  ו‡ין  ר˘עים  ‡ין  ‡"כ  רבו˙ינו,  ו„ברי 

לכ‡ור‰, ו‡ם כן ‰כיˆ„ נלמ„ ‡ורחו˙ חיים?

ב„רך  וט˘טו˘  מבוכ‰  ˘י˘  ‡ני  יו„ע  וב‡מ˙ 
˘י˘  ב˙נ"ך.  לנ‡מר  ל‰˙יחס  ˘י˘ 
ˆ„י˜  ‰ו‡  ב˙נ"ך  ˘מוזכר  מי  ˘כל  ‰חו˘בים 
ע˘‰.  ומ‰  ‡מר  מ‰  מ˘נ‰  ול‡  עולם  יסו„ 
(˜"ב:),  „סנ‰„רין  מ‰‡  ל˘יט˙ם  ר‡י‰  ויבי‡ו 
„‡י˙‡ ‰˙ם ˘מנ˘‰ ‡ף ˘‰י‰ מלך ר˘ע ‡מר 
ו‰˜ב"‰  חבירו,  ל˜ור‡ו  ר‡וי  ˘‡ינו  ‡˘י  לרב 
(סנ‰„רין  בי˜˘ לטייל עם ירבעם בן נבט ב‚ן ע„ן 
˘מנ˘‰  ו˘כחו  ‰מ‡מרים,  ב‡לו  וכ„ומ‰  ˜"ב.), 

ירבעם ו‡ח‡ב ‡ין ל‰ם חל˜ לעולם ‰ב‡ (˘ם ˆ.), 
וˆ„˜˙ו  ‡„ם  ר˘ע˙  ‰˜„ו˘‰  ˙ור˙נו  וע"פ 
˙ור‰  ביטול  ‡ו  ˜יום  לפי  ור˜  ‡ך  נ˜בע˙ 
נפ˘ם  מעל˙  מˆ„  ‡לו  ˘˜„מונים  ו‡ף  ומˆוו˙. 
ול‡  ו‡ין לנו ‰˘‚‰ במ„ר‚˙ם  ‰יו ‚„ולים מ‡„, 
ז‡˙,  כל  בסו‚ ‰יˆר ‰רע ˘‰י‰ ב˙˜ופ˙ם, עם 
ע"ז  ו‰עוב„  מוחלפ˙.  ˙‰י‰  ל‡  ‰˙ור‰  ז‡˙ 
ו‰נבי‡  נסך [ב].  יין  ויינו  ‡סור‰  ˘חיט˙ו 

בשו"ת  שהובא  מה  בהרחבה  ראה  זה  בעניין   [ב]  
דרישת ציון בגליון מספר 6 – אדר א' התשע"ו, שם 
נדרשנו לסוגיית אחאב וירבעם. המעוניין יוכל לקבל 

את אותו גליון אצלנו במערכת.

בענין הספר 
״ויואל משה״

הרב חיים והב

‡רı חמ„ה נחל˙ ˆבי • פר˜ ט
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ל‰ו˘יע  רוˆ‰  ˘כ˘‰˜ב"‰  בפ˘טו˙  מ˘מיענו 
‡˙ עמו עו˘‰ ז‡˙ לעי˙ים ע"י מלך ר˘ע (ולכל 

‰פחו˙ ‰‚„ר˙ו כר˘ע), ומי י‡מר לו מ‰ ˙פעל.

ו‰רמב"ן  רˆ"ו)  ח"„  (˘ו"˙  ‰ר˘ב"‡  כ˙בו  ו‰נ‰, 
˘כ‡˘ר  ‰חרם,  במ˘פטי  רפ"ח)  (מיוחסו˙ 

‡ביו  ˘‰חרים  ‰חרם  על  עבר  ˘‡ול  בן  י‰ונ˙ן 
בטענ‰  ‰עם  ‡ו˙ו  פ„ו  ‰„ב˘,  מיער˙  וטעם 
מכיוון  מזי„,  י‰ונ˙ן  ˘י‰‡  ‡פ˘ר  "˘‡י 
‰˜ב"‰  ו‡ין  י„ו  על  ‚„ול‰  ˙˘וע‰  ˘נע˘˙‰ 

עו˘‰ נס ע"י ‰ר˘עים ‰מזי„ים" [‚].

‰רי ר‡ינו פסו˜ים  מו‰ים,̆  ולכ‡ור‰ „ברי‰ם̇ 
‚ם  לי˘ר‡ל  ניסים  ˘נע˘ו  מפור˘ים 

ע"י מלכים ר˘עים כנ"ל.

‡מנם כ˘˙˙בונן ב„בר ˙ר‡‰ ˘„ברי‰ם ˆ„˜ו 
מלחמ˙  בין  כלל  „מיון  ו˘‡ין  מ‡„, 
י‰ונ˙ן למלחמו˙ מלכי י˘ר‡ל ˘‰זכרנו למעל‰. 

"וי‰י  י"„):   '‡ (˘מו‡ל  בי‰ונ˙ן  נ‡מר  כך  ו‰נ‰, 
‰נער  ‡ל  ˘‡ול  בן  יונ˙ן  וי‡מר  ‰יום 
פל˘˙ים  מˆב  ‡ל  ונעבר‰  לכ‰  כליו  נ˘‡ 
וי‡מר   ֈ„י‚‰ ל‡  ול‡ביו  ‰לז  מעבר  ‡˘ר 
‡ל  ונעבר‰  לכ‰  כליו  נ˘‡  ‰נער  ‡ל  י‰ונ˙ן 
מˆב ‰ערלים ‰‡ל‰ ‡ולי יע˘‰ ‰' לנו כי ‡ין 
ו˙‰י   ֈבמעט ‡ו  ברב  ל‰ו˘יע  מעˆור  ל‰' 
כליו  ונ˘‡  יונ˙ן  ‰כ‰  ‡˘ר  ‰ר‡˘נ‰  ‰מכ‰ 
ו˙‰י   .‰„˘ ˆמ„  מענ‰  כבחˆי  ‡י˘  כע˘רים 
‰מˆב  ‰עם  ובכל  ב˘„‰  במחנ‰  חר„‰ 

בה  איתעביד  לא  "אי  (י"ח.):  בע"ז  זה  וכעין   [ג]  
איסורא מתעביד ניסא, אי עבדה איסורא לא מתעביד 

בה ניסא".

ו˙‰י   ıר‡‰ ו˙ר‚ז  ‰מ‰  ‚ם  חר„ו  ו‰מ˘חי˙ 
לחר„˙ ‡ל˜ים".

על  במלחמ‰  פ˙ח  ˘יונ˙ן  רו‡ים,  ‡נו  מכ‡ן 
וב‡מונ‰  נפ˘  במסירו˙  עˆמו,  „ע˙ 
‰‰לכ‰  נ‚„  נס,  לו  ˘יע˘‰  י˙ברך  ב‰'  ובטחון 
˘‡ין סומכים על ‰נס, ור˜ ˆ„י˜ ‚„ול כז‰ יכול 
לסמוך על כוחו. נס ‡י˘י כז‰ ‡ין ר‡וי ˘יע˘‰ 
לר˘ע מזי„. ‡בל נס כללי במלחמ‰ ל‰ˆיל ‡˙ 
‰עם מעטים מול רבים ‡ע"פ ˘‰מלך ‰ו‡ ר˘ע, 
וברור  פ˘וט  ו‰ו‡  ניסים.  עו˘‰  ‰˜ב"‰  בז‰ 

ו‡˙י ˘פיר „ברי ‰ר˘ב"‡.

‡ליעזר"   ıיˆ" בעל  ‰‚‡ון  ˘ל  ל˘ונו  לך  ו‰‡ 
˘„ן בסו‚י‡ זו, וז"ל (ח"ז סימן מ"ח ˜ונטרס ‡ורחו˙ 

‰מ˘פטים פר˜ י"ב):

˘‡ין מ˜ום כלל... לטענה לומר ˘בל˙י 

לˆמוח  ה˘מימי˙  הי˘ועה  ˘˙וכל  ‡פ˘רי 

‡ל˜ים  יר‡˙  ‡ין  ‡˘ר  ה‡נ˘ים  ‡לה  ע"י 

ו˘וברה  מזויפ˙  ˘הי‡  מלב„  כי  בלבם, 

˘˙˙‚בר  ˘ככל  ה„בר  ˘ברור  מפני  בˆי„ה 

כח  ˙˙‚בר  כן  ˙ורה  ˘ומרי  ˘ל  העליה 

הה˘פעה ˘ל היה„ו˙.

הנ‡מנה במוס„ו˙ המ„ינה ע„ ˘בהמ˘ך 

הזמן יוכ˙רו בהˆלחה המ‡מˆים ל˘נו˙ פני 

ה„ברים לטובה בעז"ה. מלב„ זה מי יוכל לבו‡ 

בסו„ הה˘‚חה העליונה ולמˆו‡ ח˜ר ˘-„י, 

ב‡פס עˆור  ˘הרי כבר היה כז‡˙ לעולמים,̆ 

לח ה' עזר˙ו מ˜ו„˘ בי„י מלך י˘ר‡ל  ועזוב̆ 

וליי˘ב בה   ıבולו˙ ה‡ר‚ ר˘ע להרחיב ‡˙ 

ומפלי‡ ה„בר, ˘הכ˙וב  י˘ר‡ל,  בי˙  המוני 

מˆיין ה„בר ל˘בחו ˘ל מלך זה סמוך ונר‡ה 

זה  ‚ו„ל ר˘ע˙ו ˘ל מלך  יח„ עם ˆיינו ‡˙ 

ל ‡ין עבירה מכבה מˆוה". בבחינה̆ 

מכך  ל‰˙עלם  ‡פ˘ר  ‡י  כי  נ‡מר,  ולסיכום 
˘ליחו˙ו   ˙‡ עו˘‰  ˘‰˜ב"‰ 
ל‰ו˘יע  ובוחר  וע˜רבים,  נח˘ים  ע"י  לעי˙ים 
‡˙ עמו לפעמים בˆור‰ ˘‡ינ‰ מובנ˙ לנו. וכי 
‡ס˙ר  ‰וˆרכ‰  פורים  בנס  מ„וע  לנו  מובן 
‡ו  וערל,  טמ‡  למ˘כב  עˆמ‰  למסור   ˙˜„ˆ‰
בנין בי˙ ˘ני ˘נבנ‰ ע"י ‰ור„וס ‰ר˘ע בעˆ˙ 
בבל  ‚‡ול˙  מזו,  ו‚„ול‰   ,(:‚ (ב"ב  בוט‡  בן  בב‡ 
˘‰˜ב"‰  ‚וי,  מלך  ˘‰י‰  כור˘  ע"י  ˘נע˘˙‰ 
˜ר‡ו מ˘יחו (י˘עי‰ מ"‰, ‡'), ‰י˘ „בר ˙מו‰ מז‰?! 
פ"‰  רב‰   ˘"‰˘) ר‡‰ נ‡ מ‰ ‡מרו רבו˙ינו במ„ר˘ 

פס' ‚ פ˘ט˙י ‡˙ כו˙נ˙י):

ה˜ב"ה:  לפני  י˘ר‡ל  כנס˙  "‡מרה 

רב˘"ע, כל ניסים ˘ע˘י˙ לי ע"י כור˘ ל‡ 

היה מוטב לע˘ו˙ן לי על י„י „ני‡ל ועל י„י 

‡„ם ˆ„י˜? ו‡עפ"כ מעי המו עליו".

‰רי לנו ˘‚ם עם י˘ר‡ל ‰˙˜˘‰ ל‰˘לים עם 
„ל‡  ‡ינ˘  ע"י  ל‰‚‡ל  ˘יˆטרכו  ‰עוב„‰ 
מעלי, ו‰י‡ ‰י‡ טענ˙ו ˘ל ‰‡„מו"ר זˆ"ל. ‡בל 
כ‡מור, ‡ין מי י‡מר ל‰' י˙ברך מ‰ ˙ע˘‰ ומ‰ 
מ‰‚‡ון  יו˙ר  טוב  ז‡˙  לנסח  ‡וכל  ול‡  ˙פעל, 
ז‰  ענין  על  ˘כ˙ב  כבר‡˘י˙)  ‡חרי˙  (במ‡מר  ‰נˆי"ב 

ב„יו˜, וז"ל:

"כי ב‡מ˙ ‡ין לחוו˙ „עה ‡˙ ה', וכ‡˘ר 

מח˘בו˙י  ל‡  כי  הנבי‡  י˘עיה  ע"י  ‡מר 

מח˘בו˙יכם ול‡ „רככם „רכי וכו', ו‡נו ‡ין 

ב‡ופן  להיו˙  נˆרך  כי  ל‡מר  לה˙חכם  לנו 

■ ‡חר". 

בענין ‰ספר "ויו‡ú מ˘‰" ‰מ˘ך 

י‰ו„ים י˜רי/!
וכן   ıב‡ר ‰חר„יים  ‰ריכוזים  רחבי  בכל   ıמופ ז‰  עלון 
ו‰ˆמ‡ון  בעלון  ˘י˘נו  ‰עˆום  ‰עניין  בע˜בו˙  ב‡ר‰"ב. 
פנים  מ˘ו‡  בל‡  ‰‡מ˙  ל„ברי  ‰ˆיבור  ב˜רב  ‰‡„יר 
עמו„ים.   16Œל ‰עלון   ˙‡ ל‰רחיב  נ‡לˆנו  בו,  ‰מו˘מעים 
ע˜‡,   ‡„ ‡ך  מ‰˘טח.  ˘‰‚יע  ‰רב  ‰בי˜ו˘  לנוכח  ז‡˙, 
‰נ„ר˘  ב‰י˜ף  ‰‰פˆ‰  ו‡ף  מרובו˙,  ‰ן  ‰„פוס  ˘‰וˆ‡ו˙ 
ˆיון"  "˜„ו˘˙  ˘עלון  ‰עוב„‰  ל‡ור  מ˘‡בים.  „ור˘˙ 
ולנוכח  לומ„י ˙ור‰  רבים ˘ל  בריכוזים  ‰יום  ‰פך ל˘יח˙ 
ב‡זור  ‰עלון   ˙‡ ל˜בל  יוכל  בכך  ‰מעוניין  ˘כל  ‰‰כרח 
‚ורמים ˘וליים ‡ך רע˘ניים  ול‡ור ‰˙נ‚„ו˙ם ˘ל  מ‚וריו, 
ב˘ולי ‰מחנ‰, נוכחנו כי ‡ין מנוס מחלו˜˙ ‰עלון עלŒי„י 
‡נו  במ˜ומו.  ‡י˘  ‡י˘  לעניין  ל‰˙מסר  ‰מוכנים  ˙ומכינו 
ל‰וˆי‡  ‰עלון,  ‰וˆ‡˙  ˙כיפו˙   ˙‡ ל‰‚ביר  ‚ם  ˘ו‡פים 
עלון יעו„י ב˘פ‰ ‰‡נ‚לי˙ ‰ן עבור ˙ו˘בי ‰˙פוˆו˙ ו‰ן 
‰חו„˘  נוספו˙.  ב„רכים  ולפעול  לעלו˙  זכו  ˘כבר  ל‡לו 
ומערך   ıר‡‰ ברחבי  ˘יעורים  מערך  ל‰˜ים  ‰˙חלנו 

סיורים מיוח„ בירו˘לים, בע˜בו˙ בוני ‰י˘וב. ‡ם פעילו˙ 
 ˙‡ ל‡פ˘ר  רˆונכם  ו‡ם  לכם  ח˘וב‰  ו‰‡‚ו„‰  ‰עלון 
‰‡‚ו„‰  פעילו˙  ‰רחב˙  ו‡˙  ‰רחב˙ו  ו‡˙  ‰עלון  ˜יום 
בכלל, ני˙ן לעזור במספר ‡ופנים – ‰‡ח„ ‰ו‡ ל‰רים ‡˙ 
˙˙˜בל  ‰ו"˜  מ‰˘מים!  ˙בורכו  ובכך  לעניין  ˙רומ˙כם 
ז˜ו˜ים למ˙נ„בים  ‡נו  בברכ‰ מיוח„˙. פרט לכך, כ‡מור, 
‰עלון.  לחלו˜˙   ıר‡‰ ברחבי  ‰˘ונים  ‰חר„יים  בריכוזים 
בעלי רכבים מ˙ב˜˘ים במיוח„ ל‰ר˙ם לעניין, ו‡נו מוכנים 
ב‡מˆעו˙  חלו˜‰  ‡זור  לכסו˙  ˘ביכול˙ו  למי  ל˘לם  ‡ף 
‰מ‚ורים,  ב‡זור   ıל‰פי עלŒמנ˙  ל˙רום,  עלŒמנ˙  רכבו. 
עלŒמנ˙ לפרסם בעלון, עלŒמנ˙ ל˜יים ˘יעורים בנו˘‡ים 
ני˙ן  ולעלון,  וכן לכל עניין ‡חר ‰˜˘ור ל‡‚ו„‰  ‰ני„ונים 
˜˘ר  ליˆור  ‡ו   052-7195368 בטלפון  ‰ו„ע‰  ל‰˘‡יר 

 yyy7@neto.bezeqint.net ב„ו‡"ל

כמוŒכן ני˙ן לכ˙וב ‡לינו ‡ו ל‰˙˜˘ר בכל ˘‡ל‰ ˘˙על‰ 
ו‡נו נ˘˙„ל ל‰˜˘יב ב˙˘ומ˙ לב ול‰˙יחס לכל פני‰.
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בע˜בו˙ ˘יעורו ‰מוˆúח ˘ú הרב רפ‡ú ספייער אענין 
ú ‡רŒıי˘ר‡ú במ˜ר‡ וב„ברי  úימו„ ‰מ˜ר‡ ומרכזיו˙‰̆ 
חז"ú, ‡˘ר נמסר במס‚ר˙ ‡‚ו„˙ "˜„ו˘˙ ˆיון", ˜יאúנו 
פניו˙ וב˜˘ות ú‡ר‚ן ˘יעורים ˜בועים בנו˘‡ים ‡úו.

כע˙ ‡נו ˘מחים úא˘ר, כי ‰וחúט 
בוע úˆיבור ‰רחב  ú‰˙חיú ב˘יעור̃ 
מ‡˙ ‰רב ספייער בספרי ‰נבי‡ים

 ú˘ במבנה (מי"‡ ‡„ר מוˆ‡י תעני˙ ‡ס˙ר úהח) מ„י יום חמי˘י ב˘ע‰ 20:00
י˘יב˙ ú˘"ם א˜ומ‰ ב' ב˘כונ˙ נחú‡ו˙ ארחוב ˙˜וע 7, ירו˘úים. 

˘מעו ו˙חי נפ˘כם!

˘יעורי ˙ור‰

‰ו„ע‰ מ˘מח˙ עבור כú ‡ו‰בי 
ˆיון ו„ור˘י‰ עú טהר˙ ‰˜ו„˘

‡נו ˘מחים úא˘ר, כי ה˜מנו מערך סיורים ר‚úיים עבור אחורי 
úמי„י ה‚ר"‡  וך הúיכ‰ בנתיב בו „רכו̇  י˘יבות ועבור מ˘פחות ̇ 
בוני ‰י˘וא úפני מ‡˙יים ˘נה ויו˙ר. מ„ריכים מוסמכים ומ˜ˆועיים 
יúוו ‡ת ‰˜בוˆות úכú ‡ותם מ˜ומות מעניינים ומר˙˜ים ויו˙ירו 
ב˜רבכם חוויה úימודית ור‚˘ית בú˙י נ˘כחת. מחירים נוחים
 touroldcity@gmail.com úיר פרטים בכ˙וב˙ ‰מיי‡˘‰ú פרטים ני˙ןú

‡ו ú‰˘‡יר ‰ו„ע‰ ˜וúי˙ במספר  052-7195368.

‡ן!
ˆ‡י לך בע˜בי ‰ˆ
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‰נ‰ ימי ‰פורים, ‰ימים ב‰ם ˘מחים ‡נו על 
– לכ‡ור‰  ומ„י  ‰ˆל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ב‚לו˙ פרס 
‡ין ל‰ם ˘ייכו˙ ל‚‡ול˙ י˘ר‡ל, למ˜„˘ ולˆיון. 
‰‰בטח‰  ˜יום   ˙‡ לˆיין  ‰ם  ב‡ים  ‡לו  ימים 
 ıב‡ר ב‰יו˙ם  "ו‡ףŒ‚םŒז‡˙  ˘ל  ‰‡לו˜י˙ 
‡יבי‰ם ל‡Œמ‡ס˙ים ול‡Œ‚על˙ים לכל˙ם" (וי˜ר‡ 
כ"ו, מ"„), ולכ‡ור‰ ‡ין ל‰ם ˘ייכו˙ לס„ר ‰‰נ‰‚‰ 

‰‡לו˜י˙ ‰מוביל‰ ל‚‡ול˙ י˘ר‡ל ולבנין ‰מ˜„˘.

‡ולם ל‡מי˙ו ˘ל „בר, „י ב‰˙בוננו˙ ˜ל‰ 
עלŒמנ˙  פורים  נס  ‡ירע  ב‰  ‰˙˜ופ‰  ב˜ורו˙ 
ר‡˘ון.  ממבט  ˘נר‡‰  כפי  ‰„בר  ˘‡ין  ל‰בין 
י˘ר‡ל  נפ˜„ו  ˘כבר  ‡חר  ‡ירע  פורים  נס  ‰רי 
 '‡  ,'‡ בעזר‡  ˘כ˙וב  כמו  כור˘,  בזמן  פ˜י„‰ 
לכלו˙  פרס  מלך  לכור˘  ‡ח˙  וב˘נ˙   "  –  '‚  –
Œרוח כר˘ מלךŒ˙‡ '‰ מפי ירמי‰ ‰עיר '‰Œבר„

פרס ויעברŒ˜ול בכלŒמלכו˙ו ו‚םŒבמכ˙ב ל‡מר. 
כ‰ ‡מר כר˘ מלך פרס כל ממלכו˙ ‰‡רı נ˙ן 
לי ‰' ‡ל˜י ‰˘מים ו‰ו‡Œפ˜„ עלי לבנו˙Œלו בי˙ 
י‰י  מכלŒעמו  מיŒבכם  בי‰ו„‰.  ‡˘ר  בירו˘לם 
ו‰עמי„ו  י˘ר‡ל  עלו  ‡ז   ."ֈויעל עמו  ‡ל˜יו 
‡˙ ‰מזבח על מכונו˙יו ו‰˙חילו בבנין ‰מ˜„˘. 
‡מנם ‰עבו„‰ נעˆר‰ עלŒי„י ˘טנ˙ ˆרי י‰ו„‰ 
ל„ריו˘  ˘˙ים  ˘נ˙  ע„  בטל‰  ו‰יי˙‰  ובנימין 
כור˘  פ˜י„˙  ˘בין  ‰זמן  ב‡ו˙ו  ו‰נ‰  ‰מלך. 
לסיום בנין ‰מ˜„˘ [˘‰ם ‰פ˜י„‰ ו‰זכיר‰ ‰מ˜בילו˙ 
כמבו‡ר  ‰ע˙י„‰  ו„‚‡ול‰  מˆרים  „‚‡ול˙  וזכיר‰  לפ˜י„‰ 

נס  ‡ירע  ‰זמן  ב‡ו˙ו   – ‰‚‡ול‰]  במ‡מר  ברמח"ל 

פורים. נס פורים ‰˙רח˘ ב˘נ˙ י"‚ ל‡ח˘ורו˘ 
ו‰חלו לנ‰ו‚ ‡˙ ימי ‰פורים ל˘נ‰ ‡חר˙, ו‰י‡ 
ומי„  ‡ח˘ורו˘,  ˘ל  ‰‡חרונ‰  ˘נ˙ו  ‰יי˙‰ 

‡חריו מלך „ריו˘ ונ˘לם בנין ‰מ˜„˘. 

ו„ע˙ לנבון נ˜ל, ˘ל‡ י˙כן ˘י‰י‰ נס פורים 
ב‡ו˙ו ‰זמן ˘בין פ˜י„‰ לזכיר‰, ול‡ י‰י‰ לנס 
סמוך ונר‡‰ לנס ‰פורים  ˘ייכו˙ לענין, ובפרט̆ 

נ˘לם בנין ‰מ˜„˘ ב‰˙עוררו˙ ‰זכיר‰.

ייכו˙  יימ˙̆  ‚ם מ„ברי חז"ל י˘ ל‰וכיח, כי̃ 
‰מ˜„˘  בנין  לענין  פורים  נס  ענין  בין  עמו˜‰ 
י"‡.  במ‚יל‰  ב‚מר‡  מוב‡  וכן  י˘ר‡ל.  ו‚‡ול˙ 
בפרו˘ ‰˘ם '‡ח˘ורו˘' – "‡ח˘ורו˘, ‡מר רב: 
‡חיו ˘ל ר‡˘, ובן ‚ילו ˘ל ר‡˘ [נבוכ„נˆר]. ‡חיו 
˘נ˜ר‡  ‰ר˘ע  נבוכ„נˆר  ˘ל  ‡חיו   - ר‡˘  ˘ל 
[נבוכ„נˆר] ‰ר‚ –  ‚ילו ˘ל ר‡˘, ‰ו‡  ובן   ֈ˘‡ר
‰ו‡   - ‰חריב  ‰ו‡  ל‰רו‚,  בי˜˘  [‡ח˘ורו˘]  ‰ו‡ 
‡ח˘ורו˘  'ובמלכו˙  ˘נ‡מר  ל‰חריב,  ב˜˘ 
י‰ו„‰  י˘בי  על  ˘טנ‰  כ˙בו  מלכו˙ו  ב˙חל˙ 
עˆם  כי  למ„ים,  נמˆ‡נו  ו')".   ,'„ (עזר‡  וירו˘לים' 
„ומ‰  ‰יו˙ו  על  מור‰  ‡ח˘ורו˘  ˘ל  ˘מו 

לנבוכ„נˆר בבחינ˙ ‰יו˙ו מחריב ‰מ˜„˘.

מ‡י  רב‡:  "‡מר   – י"‡:  ב„ף  ˘ם  ‡מרו  עו„ 
כ˘ב˙ - ל‡חר ˘נ˙יי˘ב‰ „ע˙ו. ‡מר: בל˘ˆר 
מ‡י  טעינ‡.  ול‡  ח˘יבנ‡  ‡נ‡  וטע‰,  ח˘ב 
˘נ‰  ˘בעים  לבבל  מל‡˙  לפי  כי  „כ˙יב  ‰י‡? 
‡פ˜„ ‡˙כם, וכ˙יב למל‡ו˙ לחרבו˙ ירו˘לים 
„נבוכ„נˆר,  וחמ˘  ‡רבעין  ח˘וב  ˘נ‰.  ˘בעים 
 - „י„י‰  ו˙ר˙י  מרו„ך,  „‡ויל  ו˙ל˙  וע˘רים 
„בי  מ‡ני  ‡פי˜  נ‚‡לו],  טרם  [וי˘ר‡ל  ˘בעים   ‡‰
מ˜„˘‡ ו‡˘˙מ˘ ב‰ו". ר‡ינו, ‡ם כן, כי ענינו 
ונ˙י˘ב‰  ‰מ˜„˘,  בי˙  נ‚„  ‰ו‡  ‡ח˘ורו˘  ˘ל 

„ע˙ו בר‡ו˙ו, ˘‡ין י˘ר‡ל נ‚‡לים.

"מ‰  ‰כ˙וב  על  ט"ו:  ב„ף  ˘ם  ‡מרו  עו„ 
 – ו')   ,'‰ (‡ס˙ר  ו˙ע˘"  ‰מלכו˙  חˆי  ע„  ב˜˘˙ך 
 ıˆחˆי ‰מלכו˙ ול‡ כל ‰מלכו˙, ול‡ „בר ˘חו"

למלכו˙, ומ‡י ני‰ו - בנין בי˙ ‰מ˜„˘".

ו‚ם ‰נ‰ מבו‡ר בפסו˜ים, ˘מר„כי ‰י‰ עם 
עולי ‰‚ול‰ עם זרובבל וי‰ו˘ע בפ˜ו„˙ כור˘, 
‰מפר˘ים  וכ˙בו  ל˘ו˘ן,  ‡חרŒכך  ˘חזר  ‡ל‡ 
בנין  על  לב˜˘  כ„י  ˘חזר  ב')  ב',  עזר‡,  על  (רלב"‚ 

בי˙ ‰מ˜„˘. 

‰יו  ‰ם  ‰מן  ˘ל  בניו  כי  חז"ל,  ‡מרו  עו„ 
(ס„ר  וירו˘לים  י‰ו„‰  יו˘בי  על  ‰˘טנ‰  כו˙בי 

עולם רב‰ פר˜ כ"ט).

ענין  כי  ˘‡ף  ז‡˙,  מכל  למ„ים  נמˆ‡נו 

מ˜ום  מכל  כלל,  במ‚יל‰  מפור˘  ‡ינו  ‰מ˜„˘ 
מ‚לים לנו חז"ל, כי פנימיו˙ם ˘ל „ברים סובב˙ 
מ˙נ‚„י  ו‰מן  ‡ח˘ורו˘  ב‰יו˙  ‰מ˜„˘,  סביב 
‰מ˜„˘ ו‚‡ול˙ י˘ר‡ל, ומר„כי מבוני ‰מ˜„˘ 

ו‰פועלים למענו.

ועומ˜ם ˘ל „ברים נ˙ב‡ר לנו עלŒי„י מרן 
כי  ו‡ף  ‰פורים,  ענין  ‰כוונו˙  ב˘ער  ‰‡ריז"ל 
‡„ע,  ˜„ו˘ים  „ע˙  ו‡יככ‰  חכמ‰  למ„˙י  ל‡ 
מכל מ˜ום ‡בו‡‰ לר„ו˙ מעט „ב˘ מ˙וך „ברי 
ומובנים  ‰לב  על  ‰מ˙י˘בים  „ברים  ‰‡ר"י, 
‰„ברים  כי  לˆיין,  ור‡וי  כערכי.  לבניŒ‡„ם  ‡ף 
מיוס„ים על „ברי רבנו ‰רמח"ל בספר ‰כללים 

כלל כ"ז וב˜טע ‰מ˜ביל ב"„ע˙ ˙בונו˙".

י˘ ל‰˙בונן ב„בר פל‡, ˘‰נ‰ בספר „ני‡ל 
ו‚ילויים  ‚לויים  ניסים  וכמ‰  כמ‰  מ˙ו‡רים 
‚לו˙  ˘ל  ל‡ורכ‰  ˘‰יו  ‰עמים  לעיני  ‡לו˜יים 
„ני‡ל  כ‡˘ר  „ני‡ל,  ספר  מ˙חיל˙  ‰חל  בבל, 
וחבריו, עלŒ‡ף ˘ל‡ ‡כלו מפ˙ ב‚ ‰מלך, נר‡‰ 
ב‚  פ˙   ˙‡ ‰‡וכלים  ‰יל„ים  מכל  טוב  מר‡י‰ם 
ועזרי‰  מי˘‡ל  חנני‰,  ˘ל  ‰ˆל˙ם  „רך  ‰מלך, 
מ‚וב  „ני‡ל  ˘ל  ל‰ˆל˙ו  וע„   ˘‡‰ מכב˘ן 
‰‡ריו˙, נר‡י˙ בעליל ‰נ‰‚‰ ˘ל ניסים ‚לויים. 
‰נסים  ‡לו  מכח  ו‰כירו  ‰ו„ו  ‰מלכים  כל  ‚ם 
˘‡מר  וכפי  י˘ר‡ל,  ‡לו˜י  ˘ל  ו‚„ול˙ו  בכוחו 
Œמן" – לו ‡˙ חלומו  נבוכ„נˆר ל„ני‡ל בפו˙רו 

מלכין  ומר‡  ‡ל‰ין  ‡ל‰  ‰ו‡  ‡ל‰כון  „י  ˜˘ט 
ו‚ל‰ רזין" („ני‡ל ב', מ"ז), ו‡ף ח˜˜ חו˜ ו‡מר "ומני 
˘ים טעם „י כלŒעם ‡מ‰ ול˘ן „יŒי‡מר ˘לו על 
‡ל‰‰ון „יŒ˘„רך מי˘ך ועב„ נ‚ו‡ [חנני‰, מי˘‡ל 
ועזרי‰] ‰„מין י˙עב„ ובי˙‰ נולי י˘˙ו‰ כלŒ˜בל 

„י ל‡ ‡י˙י ‡ל‰ ‡חרן „יŒיכל ל‰ˆל‰ כ„נ‰" (˘ם 
כ˘נבוכ„נˆר  ל˘י‡ם  מ‚יעים  ו‰„ברים  כ"ט).   ,'‚

˘בח˙  עלמ‡  ולחי  ברכ˙  "ולעל‡‰   – ‡ומר 

Œעם ומלכו˙‰  עלם  ˘לטן  ˘לטנ‰  „י  ו‰„ר˙ 
ז‰ חז"ל,  וכבר ‡מרו על  ל"‡),   ,'„ (˘ם   "ֈו„ר „ר 
ו˙˘בחו˙  ˘ירו˙  כל  ל‚נו˙  נבוכ„נˆר  ˘בי˜˘ 

˘ל „ו„ ע„ ˘ב‡ מל‡ך וסטרו (סנ‰„רין ˆ"ב:).

„ריו˘,  ימו˙  ע„  ‰‰נ‰‚‰  נמ˘כ‰  כך  ו‰נ‰ 
וע„ בכלל, ˘‰רי בימיו ‰יי˙‰ ‰ˆל˙ו ˘ל „ני‡ל 
לכל  ‡‚רו˙  ˘לח  ˘בע˜בו˙י‰  ‰‡ריו˙,  מ‚וב 
בכלŒ˘לטן  „י  טעם  ˘ים  "מןŒ˜„מי   – ‰‡ומו˙ 
 Œי„ ‡ל‰‰  מןŒ˜„ם  ו„חלין  זיעין  ל‰ון  מלכו˙י 
„ני‡ל „יŒ‰ו‡ ‡ל‰‡ חי‡ ו˜ים לעלמין ומלכו˙‰ 

„יŒל‡ ˙˙חבל ו˘לטנ‰ ע„Œסופ‡" („ני‡ל ו', כ"ז).

‡מנם ‰חל מ˘נ‰ ‡ח˙ ל‡חר מכן, מ˘על‰ 
כור˘ ‰פרסי למלוך, ל‡ מˆ‡נו עו„ נסים ‚לויים 
ול‡ ‚ילויי נבו‡‰ לעיני ‰עמים [ו‡ף ˘בי˘ר‡ל ע„יין 
˘ר˙‰ ‰נבו‡‰ ו‰יו נבי‡ים כמו ח‚י, זכרי‰ ומל‡כי, מכל מ˜ום 

ספר  ובכל  ‰עמים].  לעיני  נבו‡˙ם  ‡מי˙ו˙  נ˙‚ל˙‰  ל‡ 

ממרום  עזר‰  ‡ל‡  מוˆ‡ים  ‡יננו  עזר‡Œנחמי‰ 
רו‡ים  ‡נו  ‡ין  וכן במ‚יל˙ ‡ס˙ר  ב„רך ‰טבע, 

כי ‡ם ‰˘‚ח‰ ‡לו˜י˙ ב„רך ‰טבע.

כיˆ„  ומ˙מי‰ים,  ˙מו‰ים  נר‡ים  ו‰„ברים 
י˘ר‡ל ב‡רı ‡ויבי‰ם ו‰מ˜„˘  בכל זמן ‰‚לו˙̆ 
‰עמים,  לעיני  ומ˙‚ל‰  מופיע   '‰ ו˘ומם,  חרב 
י˘ר‡ל  ˘ל  י˘וע˙ם  לˆמוח  מ˘‰חל‰  ו‡ילו 
ב˘נ˙ ‡ח˙ לכור˘ מלך פרס, מ˘‰חל‰ פ˜י„˙ 
י˘ר‡ל - מ‡ז נס˙ל˜‰ ‰‰ופע‰ ‰‡לו˜י˙, ו‡ין 

עו„ חזון לעיני ‰עמים, ו‡ין עו„ כבו„ ‰' נ‚ל‰.

‰‡ר"י  „ברי  עלŒפי  מ˙ב‡רים  ו‰„ברים 
‰˜„ו˘, וכך ‰ם בפני ‰„ברים – בכל זמן ‰‚לו˙, 
˘ל  פנים  ‰‡ר˙  ‡ין  ו‰‰ס˙ר‰,  ‰ריחו˜  זמן 
˜רב‰, ˘ל ‡‰ב‰ לי˘ר‡ל. ‡מנם ‰˜ב"‰ מחזי˜ 
‰ופע‰  ‡יזו  עלŒי„י  ‡ליו  ˜רובים  י˘ר‡ל   ˙‡
י˘ר‡ל  ז‰  ועלŒי„י  בעולם,  ‰מ˙‚ל‰  ‡לו˜י˙ 
בר‡ו˙ם  י˙ברך,  בו  ו˜˘ורים  ‡חוזים  נ˘‡רים 
בו ‡˙ מ˜ור חיו˙ם ו‡˙ ˆורם ומ˘‚בם, ‡˘ר ‡י 

‡פ˘ר ל‰ם בל˙ו.

ור ‰‚‡ול‰ ל‰ופיע ובבו‡ זמן  ‡מנם ב‰‚יע̇ 
 ˙‡ לח„˘  ‰ע˙  בבו‡  ל‰פˆיע,  ‰‚‡ול‰  ˘מ˘ 
‰˜˘ר בין כנס˙ י˘ר‡ל ל˜ב"‰, ‡ז ‡ין ‰˜ב"‰ 
י‰ו י˘ר‡ל פונים ‡ליו מ˙וך ‰כרח, מ˙וך   ̆ıחפ
רוˆ‰  ‡חר˙,  ברר‰  כל  ל‰ם  ˘‡ין  ל‰ם  ˘‚לוי 
‰ו‡ ‰' י˙ברך ˘פניי˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‡ליו ˙‰י‰ 
ועלŒכן  חיבור,  מ˙וך  רˆון,  מ˙וך  ‡‰ב‰,  מ˙וך 
נעל‰ ‰ענן וכביכול י˘ן ‰ו‡ ‡לו˜י‰ם ˘ל ‡לו. 
ול‡Œ‡˙נו  נבי‡  ‡יןŒעו„  ר‡ינו  ל‡  "‡ו˙ו˙ינו 
(˙‰ילים ע"„, ט'). עולי ‰‚ול‰ ‰˘בים  י„ע ע„Œמ‰" 
לˆיון ‡ינם רו‡ים ‡ו˙ו˙ ומופ˙ים ˘יכריחו ‡˙ 
ב‡ימ‰  ˘רויים  ‰ם  עמ‰ם.  לעלו˙  י˘ר‡ל  כל 
מפני עמי ‰‡רˆו˙, ור˜ ‡˘ר לבו בוער ב‡‰ב˙ 
‡לו˜יו – ‰מ˙נ„בים בעם – ‰ם עולים לירו˘לים 
מ˙וך חפˆם ‰עז ו˙˘ו˜˙ ליבם. רוב ‰עם בוחר 
 ˙‡ ‰חו‚‚  ר˘ע  ‡ו˙ו  ˘ל  מסעו„˙ו  ל‰נו˙  לו 
‰מ˜„˘.  ˘ל  מפל˙ו  ו‡˙  י˘ר‡ל  ˘ל  מפל˙ם 
עם  ‰פועלים  ‰ם  רעיון  ˜„ו˘י  לב  ט‰ורי  ר˜ 
מכוונ˙  לז‰  מ˜ום.  ˘ל  רˆונו  וז‰ו  עמו.  ועם   '‰
‰י‡ ‰חכמ‰ ‰‡לו˜י˙, ל‰יו˙ פניי˙‰ ˘ל כנס˙ 
מ‰˙עוררו˙‰  ˙וכ‰,  מ˙וך  ‡לו˜י‰  ‡ל  י˘ר‡ל 

‰י‡, מעומ˜ לב‰.

ז‰,  מסו„  י„ע  ל‡  ‡˘ר  ‰ר˘ע,  ‰מן  ו‰נ‰ 
˘‡ין  מז‰  ‰‰נ‰‚‰,  מחילוף  י„ע  ‚ם  י„ע  ‡ך 
‡לו˜י י˘ר‡ל מופיע ב‚לוי, מכך ˘בניי˙ מ˜„˘ו 
עמו  ‡ין  וכביכול  פרס,  מלכי  עלŒי„י  מו˘ב˙˙ 

׳ומה ראו על ככה 
ומה הגיע אליהם׳ 

הרב מנשה בן־יוסף
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כח לעזור – מכח ז‰ ‰ו‡ סבר ˘ע˙‰ בי„ו ‰כח 
בי˙   ˙‡ לעˆור  ‰‡לו˜י˙,  ‰˙כני˙   ˙‡ לעˆור 
‰מ˜„˘ לעולם בכך ˘י˘מי„ ‡ח˙ ול˙מי„ ‡˙ 
ז‰  ו„בר  ו‰מ˜„˘.  ‰˜ו„˘  עם   ˙‡ י˘ר‡ל,  עם 
˘‰ו‡  ב˘ע‰  ‡ל‡  מ˙עורר  עמל˜  ˘‡ין  י„וע, 
‡ל  ˜רבים  ל‡רˆם,  ˜רבים  י˘ר‡ל   ˙‡ רו‡‰ 

מ˜„˘ם. ב˘ע‰ ˘˘רו י˘ר‡ל על ‰ים "˙ב‡מו 
 '‰ פעל˙  ל˘ב˙ך  מכון  נחל˙ך  ב‰ר  ו˙טעמו 
כ˘˘מו  י"ז),  ט"ו,  (˘מו˙  י„יך"  כוננו  ‡„-ני  מ˜„˘ 
עמל˜.  ב‡  ‡רŒıי˘ר‡ל,  ‡ל  פעמי‰ם  י˘ר‡ל 
ב‡  כי  ‰נ‚ב  יו˘ב  ער„  מלך  ‰כנעני  ב˘מוע 
בי˘ר‡ל  ונלחם  ‰ו‡  ב‡  ‰‡˙רים,  „רך  י˘ר‡ל 

(במ„בר כ"‡, ‡'), וכבר ‡מרו חז"ל כי ‰י‰ ז‰ עמל˜ 

(במ„בר רב‰ י"ט, כ'). ‚ם ב„ור ‡חרון ר‡ינו, כי ב‰חל 

מול„˙ו,  ו‡ל  ‡רˆו  ‡ל  ל˘וב  ל‰˙עורר  י˘ר‡ל 
ל‰˘מי„ם  כנ‚„ו  ‰‡רור  ‰עמל˜י  נ˙עורר 

ל‰˙בונן  י˘  ‰פורים  ימי  ˘ל  ‰‰לכו˙  בס„רי 
‰לכו˙  לנו  ‡מרו  ל‡  ‰רי  כי  במטר˙ן, 
ס˙ם לימים ‡לו, ‡ל‡ עלŒמנ˙ ללמו„ ‡˙ ‰„רך 
‰ר‡וי‰ ל‰נ‰‚‰ ‰נכונ‰ ל˘מח‰ בזמן ‰ז‰, וכל 
‰לכ‰ נ‡מר‰ לב‡ר עו„ עניין ב‰ו„‡‰ ל‰' על 

‰ניסים ו‰נפל‡ו˙ בימים ‡לו.

מ‚יל‰  במסכ˙  ‡ס˙ר  מ‚יל˙  ענייני  ב˙חיל˙ 
˘‰יו  פ˙יחו˙  ‰בי‡ו  י"ב.)   - (י"‡: 

‰מ‚יל‰.  פר˘˙   ˙‡ ב‰ן  פו˙חים  ‰‡מור‡ים 
מפ˙יחו˙ ‡לו ני˙ן ללמו„ על עומ˜ ‰‰בנ‰ ˘ל 
ענייני ‰מ‚יל‰, ל‰בין ‡˙ עניין ‰נס. ו‰נ‰ רוב 
‡ו  בבל  ‚לו˙  סיום  בענייני  עוס˜ו˙  ‰פ˙יחו˙ 
עונ˘ם ˘ל ר˘עים, ולכ‡ור‰ י˘ בז‰ ‰בנ‰ ˘ל 

‰מ‚יל‰ ב‡ופן ‰נכון.

בליל פורים י˘ ל˜רו‡ ‡˙ ‰מ‚יל‰  חז"ל ‡מרו,̆ 
בבו˜ר  "ל‰‚י„  ˘נ‡מר  ביום,  ול˘נו˙‰ 
חס„ך ו‡מונ˙ך בלילו˙", ולכ‡ור‰ ל‡ מובן מ‰ 
˜˘ור עניין ‰‡מונ‰ למ‚יל˙ ‡ס˙ר. וי˙כן ˘ב‡ 
כסיפור  ר˜  נ‡מרו  ל‡  ‰מ‚יל‰  ˘ענייני  ללמ„, 
‰ע˙י„י˙,  ‰‡מונ‰  לעניין  ‚ם  ‡ל‡  ‰יסטורי‰, 
לנס  „ומים  י‰יו  ס„רי‰ם  ‚‡ולו˙ינו  כל  ˘‚ם 
(י"„.)  במ‚יל‰  ˘ם  ˘‡מרו  מ‰  ומעין  ‰מ‚יל‰, 
‡מונ˙ינו  וזו  נכ˙ב‰',  ל„ורו˙  ˘נˆרכ‰  'נבו‡‰ 
בליל פורים, ו‡ינו כס„ר ˜רי‡˙ ‰מ‚יל‰ ˘ל יום, 

‰י‰. ˘˘ם ‰י‡ ‰ו„‡‰ על ‰חס„̆ 

חומר  י˘  ‰פורים  יום  ˘ל  ‰יום  ˘מח˙  ב‚„רי 
‚„ול, „‰נ‰ ‡י˙‡ ב˘ולחן ערוך (‡ו"ח סי' 
ו‰נ‰  ויין,  בב˘ר  מו˙ר  בפורים  ˘‡ונן  ˙רˆ"ו), 

ל‡כול  ‡סור  במ˙  ˘עוס˜  ב‡ופן  ויו"ט  ב˘ב˙ 
(יו"„ סי'  ב˘ר ול˘˙ו˙ יין כמבו‡ר ב˘ולחן ערוך 
 ,('„ סעיף  (˘ם  וביו˙ר ˘„ע˙ ‰˘ו"ע ב‡ו"ח  ˘מ"‡), 

[וביו"„ פס˜ ל‰פך,  ˘כל „ברי ‡בילו˙ נו‰‚ בפורים 
ו‡כמ"ל], מ"מ ל‚בי ב˘ר ויין ב‡נינו˙ ‰˙יר יו˙ר 

‚„ר  כ‡ן  חזינן  ולכ‡ור‰  טובים,  ימים  מ˘‡ר 
ח˘וב בסעו„˙ פורים יו˙ר מ˘‡ר „יני ‡בילו˙ 

ויו˙ר מ‰נ‰‚ו˙ „ומו˙ ב˘‡ר ימים טובים.

‚ם ב˘מח‰ עˆמ‰ נ‡מרו ס„רי ‰נ‰‚ו˙ ˘‡ינם 
כ‚ון  טובים,  ימים  ‰נ‰‚˙  ˘ל  ‰ר‚יל  בס„ר 
‰‰לכ‰ ‰‡מור‰ ב‰לכו˙ פורים (עיי' רמ"‡ ‡ו"ח סי' 
ב„רך  חבירו   ˙‡ ˘‰מזי˜  ˘ם),  ונו"כ  ח'  סעיף  ˙רˆ"ו 

˘מח˙ פורים פטור [‰פוס˜ים ‰‡ריכו ב‚„רי ‰לכ‰ זו], 
˘‚ורמ˙  ‰‚„ול‰,  ‰˘מח‰  על  ‰מור‰  ‰לכ‰ 
ל‡ ל˘לוט על ‰נ‰‚˙ם, ולכן  ל‡נ˘ים לפעמים̆ 
נ‡מר‰  ול‡  ˘פטור,  בר˘ו˙  ˘‰זי˜  כמי  ‰וי 

‰לכ‰ כזו ב˘ום יו"ט.

‚ם מ‰ ˘‡מרו חכמים ˘י˘ מˆוו˙ ˘ילוח מנו˙ 
עניין ז‰ מוזכר ‚ם ביו"ט בספר  בפורים, ו‡ף̆ 
עזר‡ (נחמי‰ ח', י') ובמ˘ניו˙ (סוף פר˜ ‡' בביˆ‰) ‰זכירו 
ל חיוב ל˘לוח מנו˙,  עניין כז‰, מ"מ ‡ין ‰לכ‰̆ 
‚„ר ב‚„רי ‰˘מח‰ ˘ל ‰ימים ‰ללו.  ו‰ו‡ עו„ 
מכל ‰‡מור ני˙ן ללמו„, ˘עלינו ל‰˙בונן ‰יטב 

בימים ‡לו. במ‰ו˙ ‰˘מח‰ ‰‚„ול‰̆ 

מי ˘‡ינו מבין ‡˙ ˙וכן ‰˘מח‰ ˘ל ימים ‡לו 
ב‚מ'  ˘נ‡מר‰  ‰לכ‰  ˘ל  טעמ‰  יו„ע  ‡ינו 
(מ‚יל‰ ז:- 'מיחייב ‡יני˘ לבסומי בפורי‡'. רבים ‰ם ‡לו ‡˘ר רוˆים 

כל˘ונ‰  נפס˜‰  ‰י‡  ז‡˙  ובכל  ˙מו‰‰,  ‰י‡  כ‡ילו  זו  ב‰לכ‰  ל‰ביט 

„נו  ˘בר‡˘ונים  ו‡ף  ˙רˆ"‰),  סי'  (‡ו"ח  ב˘ו"ע  ל‰לכ‰ 

ז‰  במ‡מר  ‚ם  י˘  לכו"ע  מ"מ  ו‡כמ"ל,  בז‰ 
‰˙בוננו˙ על ריבוי ‰˘מח‰. כמובן, ˘‡ין ˆורך 
כי ‡ין כ‡ן ‰י˙ר ל‰וללו˙ מיו˙ר˙ ˘‡ין  לומר 

‡ל‡  ו‡יננ‰  כלום,  פורים  ˘מח˙  עם  ל‰ 
‰˙פר˜ו˙ ופרי˜˙ עול, ‰פך מטר˙ ‰˙ור‰.

ב‚מ',  ז‰  מ‡מר  נכונ‰  בˆור‰  ˘˜ור‡  מי  ‡בל 
‰בנ‰  לו  ו˙‰י‰  ‰פנימי  ‰˙וכן   ˙‡ יבין 

‡מי˙י˙ בעניין.

"חייב  „ברי ‰˘ו"ע ˘מבי‡ ‡˙ ל˘ון ‰‚מ'  על 
‡ינ˘ לבסומי בפורי‡ ע„ „ל‡ י„ע בין ‡רור 
 - כך  בבי‡ורו  ‰‚ר"‡  כ˙ב  מר„כי"  לברוך  ‰מן 
ל‚„ול˙  ‰מן  נ˜מ˙  בין  ור"ל  כו'  ‡ינ˘  "מיחייב 
ני˙נ‰ כו' ו‡מרו  מר„כי ו‰ו‡ מ"˘ ‚„ול‰ נ˜מ‰̆ 
כו'".  י„ע  ל‡  ‰„ע‰  ˘ניטל‰  וכיון  „ע‰  ‚„ול' 
 - (ל"‚.)  ‰‚ר"‡ מרמז כ‡ן לסו‚יי˙ ‰‚מ' בברכו˙ 
˘˙י  בין  ˘נ˙נ‰  „ע‰  ‚„ול‰  ‡מי  רב  "‡מר 
‡ו˙יו˙ ˘נ‡מר כי ‡ל „עו˙ ‰' ‡מר רבי ‡לעזר 
˘נ‡מר  ‡ו˙יו˙  ˘˙י  בין  ˘נ˙ן  מ˜„˘  ‚„ול 
‡„ם  כל  ‡לעזר  רבי  ו‡מר   '‰ מ˜„˘   '‰ פעל˙ 
בימיו  ‰מ˜„˘  בי˙  נבנ‰  כ‡ילו  „ע‰  בו  ˘י˘ 
„ע‰ נ˙נ‰ בין ˘˙י ‡ו˙יו˙ מ˜„˘ נ˙ן בין ˘˙י 
‡ל‡  ˜רחינ‡‰  ‡ח‡  רב  ל‰  מ˙˜יף  ‡ו˙יו˙, 
‡ו˙יו˙  ˘˙י  בין  ˘נ˙נ‰  נ˜מ‰  ‚„ול‰  מע˙‰ 
במיל˙‰  ‡ין  לי‰  ‡מר   ,'‰ נ˜מו˙  ‡ל  ˘נ‡מר 

מי‰‡ ‚„ול‰ ‰י‡".

˘‰ם  עלי‰ם  ˘נ‡מר  „ברים  ˘ל˘‰  כ‡ן  י˘ 
וכ‰˜„מ‰  וי˘ ל‰ם עניינים „ומים.  ‚„ולים 

ל‰בנ˙ ‰עניין נעיין ב‚מר‡ בכ˙ובו˙ (‰.) - "„ר˘ 
בר ˜פר‡ ‚„ולים מע˘‰ ˆ„י˜ים יו˙ר ממע˘‰ 
כ˙יב   ıו‡ר ˘מים  במע˘‰  „‡ילו   ,ıו‡ר ˘מים 
ו‡ילו  ˘מים  טפח‰  וימיני   ıר‡ יס„‰  י„י  ‡ף 
ל˘ב˙ך  מכון  כ˙יב  ˆ„י˜ים  ˘ל  י„י‰ם  במע˘‰ 
כ‡ן  נר‡‰  י„יך".  כוננו  ‡„ני  מ˜„˘   '‰ פעל˙ 
ב‚מ', ˘‡ף ˘במ˜ר‡ נ‡מר ˘‰˜ב"‰ עו˘‰ ‡˙ 
‡ו˙ו  עו˘ים  ‰ˆ„י˜ים  בפועל  מ"מ  ‰מ˜„˘, 

ונח˘ב ‰„בר למע˘י י„יו ˘ל ‰˜ב"‰.

‚ם בעניין ‰נ˜מ‰ מˆ‡נו „בר „ומ‰. במ‚"‡ סי' 
'זכור'  ˙רפ"‰ כ˙ב, ˘מי ˘ל‡ ˘מע פר˘˙ 
ו˙מ‰ו  עמל˜',  'ויבו‡  בפר˘˙  חוב˙ו  י„י  יוˆ‡ 
'ויבו‡  פר˘˙  בין  ‰ב„ל  ˘י˘  בפוס˜ים,  עליו 
ר  כ∆ ז≈  ˙ ∆‡  ‰ ח∆ מ¿ ∆‡ ָמח…‰  י  ƒּכ" נ‡מר  ˘ם  עמל˜', 
 ‰ ח∆ מ¿ ƒּ̇ " נ‡מר  ˘ם  'זכור',  פר˘˙  לבין   ,"˜ ֲעָמל≈
˜", ˘‰ו‡ ˆיווי עלינו לע˘ו˙, ולכן  ר ֲעָמל≈ כ∆ ˙ ז≈ ∆‡
‡ינו יוˆ‡ י„י חוב˙ו (עיי' מ˘נ‰ ברור‰ סי' ˙רפ"‰ ס"˜ ט"ז 
וערוך ‰˘ולחן ˘ם סעיף ‰'). וחזינן, ˘‚ם כ‡ן י˘נ‰ ‰בנ‰ 

מי  ומ"מ  ‰עו˘‰,  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ולפי‰  מסוימ˙, 
˘ו˙פו˙  לנו  ˘י˘  מבין  ול‡  זו  ב‰בנ‰  ˘עוˆר 

בכך ל‡ ‰בין עניין ‰נ˜מ‰.

ו‰פנימיו˙ ˘ל ‰עניין ‰ו‡ עניין ‰„ע˙, ˘כל 
ם  ַ‰ּיו…  ָּ̇ ָיַ„ע¿ "ו¿ ל˜יים  ˆריך  ‡ח„ 
ם  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ּבַ ים  ƒ̃ ל… ¡‡‰ָ ‰ּו‡   '‰ י  ƒּכ ָך  ָבב∆ ל¿ ל  ∆‡  ָ̇ ב… ≈ ׁ̆ ַוֲ‰
„", ו‰ו‡ ל‰בין  ין עו… ַח˙ ‡≈ ָּ̇ ƒמ ı ַעל ָ‰ָ‡ר∆ ו¿ ַעל  ּמַ ƒמ
˘‰˜ב"‰ מנ‰ל ‡˙ ‰עולם בין בעולם ‰ז‰ ובין 
בעולם ‰ב‡ ו‡ין ˘ליט‰ ל˘ום „בר ‡חר בעולם 
ו˙פו˙  ‡ין למע˘י בני ‡„ם̆  חו˘ב̆  ‰ז‰, ומי̆ 
לומר  י˙כן  ו‰נ˜מ‰,  בעניינים ‡לו ˘ל ‰מ˜„˘ 
זו  ˘ו˙פו˙  חל˜.  לו  ‡ין  ‰„ע‰  בעניין  ˘‡ף 
‰נ‰‚‰,  ס„ר  בעולם  יˆר  ˘‰˜ב"‰  מ˘מע‰, 
ולפיו בני ‰‡„ם ‰ם יפעלו למט‰ כרˆונו למעל‰, 

ופעול˙ בני ‰‡„ם ˙‰י‰ ל‰ מ˘מעו˙.

‰„ע‰,  בעניין  ‚„ול  חיסרון  י˘  ב‚לו˙  וב‡מ˙ 
‰ביטוי  על  (מ"‡.)  בנ„רים  וכמ"˘ 
כ"ח,  („ברים  ˘ב‚לו˙  ב˜ללו˙  ‰‡מור  כל'  'ובחסר 
לחן, רב  מ"ח) – "‡מר רבין ‡מר רב בל‡ נר ובל‡̆ 

מ˘,  ˘˙ ‡מר בל‡̆  חס„‡ ‡מר בל‡ ‡˘‰, רב̆ 
ובל‡  מלח  בל‡  ˙נ‡  „ע‰.  בל‡  ‡מר  נחמן  רב 
ב„ע‰.  ‡ל‡  עני  ‡ין  נ˜טינן  ‡ביי  ‡מר  רבב, 
במערב‡ ‡מרי „„‡ בי‰ כול‡ בי‰ „ל‡ „‡ בי‰ 

מ‰ בי‰ „‡ ˜ני מ‰ חסר „‡ ל‡ ˜ני מ‰ ˜ני".

בסוף  ˘‰˙‚ל‰  ‰‡ור  ˘‰ו‡  בפורים,  ‡מנם 
‰‡מי˙י˙,  ‰„ע‰  עניין  ‰˙‚ל‰  ‰‚לו˙, 
מבינים  ו˙ים יין "ע„ „ל‡ י„ע", וז‰ מ‰̆  וע"כ̆ 
בסיפור ‰מ‚יל‰, ˘רו‡ים ‡˙ ˘ליט˙ ‰' בעולם, 
ומבינים ˘כמו ‡ז כן ע˙‰, ו‰ו‡ י‚‡לנו ב‡חרי˙ 
˘‡מרו  מ‰  וז‰ו  ר‡˘ונ‰,  ב‚‡ול‰  ˘‚‡לנו  כמו 

■  ."˙ ילו… ּל≈ ָך ּבַ ¿̇ מּוָנ ¡‡ ָך ו∆ ∆„ּ ר ַחס¿ ∆̃ ּב… י„ ּבַ ƒ‚ּ‰ַ "ל¿

גדולים דעה, 
מקדש ונקמה

לימי הפורים
הרב אליהו בן־צבי

˘ערי ˆיון • ˘ערים ‰מˆוינים ב‰לכ‰

'ומה ר‡ו עú ככ‰ ומ‰ ה‚יע ‡úי‰ם' ‰מ˘ך 
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 – ú‡י˘ר ıכיבו˘ ‡ר
ימו˙ ‰מ˘יח 

˙˜ˆיר ‰מ‡מרים ‰˜ו„מים:

˘ל˙˜ופ‰  נ˙ב‡ר,   (13Œ10 (‚ליון   ‚Œ‡ במ‡מרים 
‰˜רוי‰ 'ימו˙ מ˘יח בן יוסף' י˘נם 
‰' ˘מו˙ ומ‡פיינים, ו‰ם: ‡] ע˜ב˙‡ „מ˘יח‡; 
 ıיבו˜  [„ ‰מ‚ול‰;   ı˜  [‚ „‚‡ול‰;  ‡˙חל˙‡  ב] 
‚לויו˙ ופרי˜˙ עול ˘עבו„ מלכויו˙; ‰] פ˜י„‰.

‰חל˜  על  עמ„נו   (18  -  17 (‚ליון  ז–ח'  במ‡מרים 
"פרי˜˙   - ‰רביעי  ˘ב˘ם  ‰˘ני 
עול ˘עבו„ מלכויו˙", וכמבו‡ר בברכו˙ (ל"„:): 
"‡ין בין ‰עולם ‰ז‰ לימו˙ ‰מ˘יח [בן יוסף. ‰‚ר"‡] 
זו  מ„וע  ו˘‡לנו  בלב„".  מלכיו˙  ˘עבו„  ‡ל‡ 
נ˜ר‡ים  ב‚לל‰  כ„י ˘ר˜  ‚„ול‰ ע„  כ"כ  מעל‰ 
‰ימים "ימו˙ ‰מ˘יח"? ובמ‡מרים ז'Œח' בי‡רנו 
‡˙ ‰מעל‰ בכך, ˘‰‚ויים ‡ינם ˘ולטים על עם 
בכך  ‰מעל‰   ˙‡ נב‡ר  ובמ‡מרנו  י˘ר‡ל, 

˘‰‚ויים ‡ינם ˘ולטים על ‡רı י˘ר‡ל.

 – "ú‡י˘ר ıמˆו˙ "כיבו˘ ‡ר
˘‡"י ˙יכנס ˙ח˙ ˘úטון י‰ו„י

י˘ר‡ל",   ıר‡ "כיבו˘  על  ˆיוו˙‰  ‰˙ור‰ 
 - נ"‚)  ל"‚,  (במ„בר  וכמ˘"כ בפר˘˙ מסעי 
ובפר˘˙   .'‰ּ ּבָ ם  ∆ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ י ƒו  ı ָ‰ָ‡ר∆  ˙ ∆‡ ם  ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ַר ‰ו… 'ו¿
 .'‰ּ ם ּבָ ∆ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ י ƒו ‰ּ ָ̇ ם ‡… ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒיר ƒר‡‰ („ברים י"‡, ל"‡): 'ו
 ָּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ ָי ו¿  ‰ּ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒיר ƒו"  :('‡ כ"ו,  („ברים  ‰מלבי"ם  ובי‡ר 
ַר˘",   ‰ "ֲעל≈ כמ"˘  ‰כבו˘  ‰ו‡  ירו˘‰   .‰ּ ּבָ

וי˘ב˙ ‰ו‡ ‰חלו˜‰". 

על  פעמים  ע˘רו˙  עו„  ˆיוו˙‰  ‰˙ור‰  וכן 
כיבו˘ ‡"י (עיין במ‡מרנו ב‚ליון 8 - ניסן ‰˙˘ע"ו).

 ıר‡˘ מ˘מע‰  י˘ר‡ל"   ıר‡ "כיבו˘  מˆו˙ 
י‰ו„י.  ˘לטון  ˙ח˙  ˙‰י‰  י˘ר‡ל 
ויחי„  יחי„  כל  ועל  בכל ‰„ורו˙,  נו‰‚˙  ו‰י‡ 
˘י˙ן ‡˙ חל˜ו ל˜י„ום ‰כיבו˘ ע„ ל‰˘למ˙ו, 
וכמ˘"כ ‰רמב"ן (במנין מˆוו˙ ע˘‰ ˘˘כח ‰רמב"ם, מˆו‰ „'), 
‰לא  נ˙ן  ‡˘ר   ıר‡‰ לר˘˙  "˘נˆטוינו  וז"ל: 
י˙על‰ ל‡בו˙ינו ל‡בר‰ם ליˆח˜ וליע˜ב, ול‡ 
זול˙ינו מן ‰‡ומו˙ ‡ו ל˘ממ‰,  בי„  נעזב‰ 
 ˙ ∆‡ ם  ∆ּ̇ ¿ ׁ̆ ַר ‰ו… 'ו¿ נ"‚)  ל"‚,  (במ„בר  ל‰ם  ‡מרו  ו‰ו‡ 
במˆו‰  ל‰ם  ‡ו˙‰  ופרט   ..'‰ּ ּבָ ם  ∆ּ̇ ב¿ ַ ׁ̆ י ƒו  ı ָ‰ָ‡ר∆
ממנ‰  יניחו  ˘ל‡  ומˆרי‰  ב‚בולי‰  כול‰  ‰זו 
מ˜וםֈ וכן ‡מרו ב‚מ' סוט‰ (מ"„:) – "‡מר רב‡, 
 ֈ‰חוב ‰כל  „ברי  לכבו˘  י‰ו˘ע  מלחמ˙ 
כי  ˙בין   - לכבו˘  י‰ו˘ע  מלחמ˙  וממ‡מרם 
מˆו˙  ‰י‡  ‡"כ   ֈ˘כיבו‰ ‰י‡  ‰זו  ‰מˆו‰ 
ע˘‰ ל„ורו˙ מ˙חייב כל ‡ח„ ממנו, ו‡פילו 
‰רב‰.."  במ˜ומו˙  ב˙למו„  כי„וע  ‚לו˙,  בזמן 

יעו"˘ ב‰רחב‰.

‡ין   - ‰מˆוו˙  בספר  מנ‡‰  ˘ל‡  ‰רמב"ם  ו‚ם 
לומר ˘‰טעם ˘ל‡ מנ‡‰ ‰ו‡ מ˘ום „ס"ל 
˘‰רי  ‡"י,  כיבו˘  מˆו˙  נו‰‚˙  ל‡  ‰ז‰  ˘בזמן 
‡ין בי‰מ"˜  ‰ו‡ מנ‰ ‡˙ מˆוו˙ ‰מ˜„˘ ‡ע"פ̆ 
(יו"„  ˜יים, ובע"כ ‰טעם ‰ו‡ כמ˘"כ ‰‡בני נזר 
ז'  ‰רי‚˙  במˆוו˙  כלול‰  כבר  ˘‰י‡  ˙נ"„),  סימן 

‚ם  למע˘‰"  "‰לכ‰  מבחינ˙  ו‡"כ  עממין, 
‰רמב"ם מסכים ˘מˆו˙ כיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל 

נו‰‚˙ בימינו.

"ו‚ם  רל"„):  סימן  (יו"„  סופר  ח˙ם  ב˘ו"˙  [ועיין 
‰רמב"ם „ל‡ מנ‰ למˆו˙ ע˘‰ י˘יב˙ 

מ"מ  ‰מˆו˙,  במניין  ‰רמב"ן  ˘ח˘ב  כמו  ‡"י 
 ."ֈ‰ז‰ בזמן  ב˜„ו˘‰   ˙‡˘ בי˙ר  מו„‰ 
ובחזו"‡  פ"‰,  מלכים  ‰לכו˙  ברמב"ם  ועיין 

˘ביעי˙ סימן כ"„; עכו"ם סימן ס"‰].

כ‰רמב"ן  סוברים  ‰ר‡˘ונים  כל  ‡ו  ורוב 
˘מˆו˙ כיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל נו‰‚˙ בכל 
רפ‡ל  רבי  ‰‚‡ון  ˘‰על‰  וכפי  ‰„ורו˙, 

וי„ ימינו ˘ל ‰‚"ר יˆח˜ ירוחם  [˙למי„ו  ˜ˆנלבו‚ן זˆ"ל 
„יס˜ין זˆ"ל בנו ˘ל ‰מ‰רי"ל „יס˜ין זˆ"ל] בספרו "ב‡ר 

 ıר‡ "כיבו˘  במ‡מר  ˜ˆ"ט)   –  ‚"ˆ˜ (עמו„ים  רו‡י" 
„ברים:  ˘ל  "סיכומם  בז‰"ל:  וסיים  י˘ר‡ל", 
˘˘יט˙ ‰רמב"ן ˘כיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל נו‰‚ 
‚ם בזמן ‰ז‰, כמובן כ˘י˘ סיכויים לנˆח - 
ע„  מ‰רי"ף  ‰חל  ‰פוס˜ים,  כל  ˘יט˙  ‰י‡ 

‰˘ו"ע".

˜„ו˘˙ כיבו˘ ‡"י ‰עˆומ‰ – 
מחייב˙ מסירו˙ נפ˘

כ"כ  י˘ר‡ל"   ıר‡ "כיבו˘  מˆו˙  ˜„ו˘˙ 
˘‰י‡  כ„י  ע„   – ונ˘‚ב‰  ‚„ול‰ 
למסור  ˘מˆו‰  ‰יחי„י˙  ע˘‰  ‰מˆוו˙ 
‰י‡  ˘‚ם  עמל˜,  ממלחמ˙   ıחו] ‰נפ˘   ˙‡ עבור‰ 
במסי"נ, ‡מנם ‚ם ‰י‡ ˙כלי˙‰ לˆורך כיבו˘ ‡"י (˜ול ‰˙ור 

רבי  ל‰˙נ‡  ‰מיוחס  זוט‡,  (ספרי  ˘‡מרו  וכמו  ס"ח)],  פ"‚ 

י˘מע‡ל - ב‰עלו˙ך סימן ל"‚) - "‰י‰ ר' ˘מעון ‡ומר בו‡ 

ור‡‰ חיב˙‰ ˘ל ‡"י כמ‰ ‰י‡ חביב‰, ˘כל 
ו‰ולך,   ıר ‰ו‡  ‰רי  למלחמ‰  ‰ולך  ˘‰ו‡  מי 
מ˘˙ברו˙,  ר‚ליו  ‰רי  למלחמ‰  מ‚יע  כ˘‰ו‡ 
ל‡"י  ˜רובים  כ˘‰יו  ‡ל‡  כן,  ‡ינן  י˘ר‡ל  ‡בל 
ל‡לו:  ‡לו  ו‡ומרין  ‡ו˙ן,  נו˘‡ו˙  ר‚לי‰ם  ‰יו 
‡ילו ‡נו נכנסין ל‡"י ומ˙ים מי„ - ‡ין ‡נו 
כ„‡י [כלומר, ˘זו זכו˙ כ"כ ‚„ול‰ ˘‡ין בן ‡נו˘ ר‡וי ל‰], 
˘‡נו נכנסין ‡ל ‰מ˜ום ‡˘ר נ˘בע ‰' ל‡בו˙ינו 

ל˙˙ לנו". 

י‰ו˘ע  ל‰‚"ר  י‰ו˘ע"  "„בר  ב˘ו"˙  וכ˙ב 
ב' סימן מ"ח): "ֈ‡סור  (חל˜  ‡‰רנבר‚ זˆ"ל 
‡ם  ‡ף   ıל‡ר ˘˘ייכים  ˘טחים [‡]  ל‰חזיר 

 [א]  א.ה. הוא כתב הלשון "שאסור להחזיר שטחים" 
להרגיל את  צריך  שזו הלשון השגורה. אמנם  משום 

„מ˘ום  ‡מרינן  ול‡  יˆטרכו לע˘ו˙ מלחמ‰, 
סכנ˙ ופ˜וח נפ˘ ‡ין לע˘ו˙ מלחמ‰, ור‡י‰ 
„‡ף  ˙כ"‰,  מˆו‰  חינוך  ‰מנח˙  מ„ברי  ל„בר 
„כל ‰מˆוו˙ נ„חו˙ מפני ‰סכנ‰, מ"מ מˆו‰ זו 
חזינן  וכו'  עמ‰ם  ללחום  ˆיו˙‰  „‰˙ור‰ 
„‰˙ור‰ ‚זר‰ ללחום עמ‰ם ‡ף „‰ו‡ סכנ‰, 
וכ"כ  עכ"ל.  ‰ז‰  במ˜ום  סכנ‰  „חויי  ‡"כ 

במˆו‰ ˙ר"„". (ועיין "˜‰ילו˙ יע˜ב" סוט‰ סימן ו'). 

ˆ"‡.), ˘מו˙ר לˆ‡˙  ב˙ר‡  (בב‡  [ו‡"˙, ‰‡ ‡י˙‡ 
לחו"ל מפני ‰רעב, ו˜"ו מפני פי˜וח נפ˘? 

י˘ר‡ל   ıר‡ י˘יב˙  על  מ„ובר  ˘ם  ˙˘וב‰: 
כבו˘‰   ıר‡‰˘ „‰יינו  כיבו˘,  ‚ורמ˙  ˘‡ינ‰ 
˙ח˙ ˘לטון י‰ו„י - ‚ם לל‡ ˘‰ו‡ נמˆ‡ ב‡"י].

ו˜„ו˘‰  ‚„ול‰  כמ‰  מבינים  ‡נו  וממיל‡ 
˘ולט  י˘ר‡ל  ˘עם   - זו  מעל‰ 
ב‡רˆו, ו‡ין עליו ˘עבו„ מלכויו˙, ˘‰רי בכך 

‡נו מ˜יימים מˆו˙ "כיבו˘ ‡רı י˘ר‡ל".

זו  מעל‰  מ˘ום  מ„וע  בי‡ור,  ˆריך  וע„יין 
נ˜ר‡ים ‰ימים "ימו˙ ‰מ˘יח"?

 – ú‡י˘ר ıטון י‰ו„י ב‡רú˘
˙נ‡י úיחו„ ˜וב"‰ ו˘כינ˙י‰

ונבו‡ לב‡ר: ‰˙י˜ון ‰˙כלי˙י בימו˙ ‰מ˘יח, 
ם  ּיו… ּבַ  ,ı ָ‰ָ‡ר∆ ל  ּכָ ַעל  ך¿  ל∆ מ∆ ל¿  '‰ ָ‰ָי‰  'ו¿ ‰ו‡: 

ָח„' (זכרי‰ י"„, ט'). מו… ‡∆ ¿ ׁ̆ ָח„ ּו ∆‡ '‰ ‰ י∆ ¿‰ ƒּו‡ י‰‰ַ

י‰י‰  ˘‰˜ב"‰   .‡ ˘לבים:   '‚ כ‡ן  י˘  כלומר: 
‰ו‡  ועי"ז  ב.   .'ı ָ‰ָ‡ר∆ ל  ּכָ ַעל  ך¿  ל∆ מ∆ 'ל¿
פ"„  (ח"„   '‰ „רך  [עיין   ıר‡‰ עם  וי˙ח˙ן  י˙˜˘ר 
עם  ל‰˙˜˘רו˙ו  כ‡מˆעי  נˆרכ˙   - ˘מלכו˙ו  ס"ב): 

מו…  ¿ ׁ̆ ּו ָח„  ∆‡ [˜וב"‰]   '‰  ‰ י∆ ¿‰ ƒי' וממיל‡   .‚ בריו˙יו]. 

˘כינ˙ו,  עם  י˙ייח„  ˘‰˜ב"‰   - ָח„'  ∆‡ [˘כינ˙ו] 

כי ‰˘כינ‰ ‰˜„ו˘‰ ‰י‡ נ˘מ˙ ‡רı י˘ר‡ל.

 ıמנם ‰˙נ‡י לכך ˘‰˜ב"‰ י˙˜˘ר עם ‰‡ר‡
 ıר‡  ˙‡ יכב˘ו  י˘ר‡ל  ˘עם  ‰ו‡   –
חּור  ּבָ ַעל  ב¿ ƒי י  ƒּכ'  -  ('‰ (י˘עי‰ו ס"ב,  י˘ר‡ל, וכמ˘"כ 
 ׂ̆ י ƒׂ̆ ‰ ָי ּלָ ן ַעל ּכַ ָ̇ ׂ̆ ָח ו… ׂ̆ ך¿ - ּומ¿ ƒָני ָעלּוך¿ ּבָ ב¿ ƒּוָל‰ י˙ ּב¿
בעלו˙  ˙‰י‰  כ‡˘ר  כלומר,   .' ך¿ ƒי ָ̃ ל… ¡‡ ך¿  ƒָעַלי
‡ז  ‡ו   - י˘ר‡ל   ıר‡ על  מוחלט˙  י‰ו„י˙ 
‰˜ב"‰ י˙˜˘ר עם ‡רı י˘ר‡ל, כח˙ן עם כל‰. 

‰‡ ˙לי‡ ב‰‡.

❏ ❏ ❏

 ,‰ ≈‡ וז‰ו ˘‡מרו בזו‰"˜ ‡מור (ˆ"‚: מ˙ור‚ם): "ּב…‡ ר¿
 - לּו˙  ָ‚ּ ּבַ ו  ָ ׁ̆ ַעכ¿ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ˙ ס∆ נ∆ ּכ¿ ∆ ׁ̆ ּום  ׁ ּ̆ ƒמ
ָח„?  ָר‡ ‡∆ ¿̃ ƒנ י  ַ̇ ּוָמ ָח„.  ָר‡ [‰'] ‡∆ ¿̃ ƒנ ל ל…‡  ָיכו… ב¿ ƒּכ
ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי  ˙ ס∆ נ∆ ּוכ¿ לּו˙,  ָ‚ּ‰ַ ן  ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ‡ּו  ¿̂ ּי≈ ∆ ׁ̆ ָע‰  ָ ׁ̆ ּב¿
ם  ƒע  ‚ ּו≈ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ל¿ ָמּ‰  ˜ו… מ¿ ƒל ֲחז…ר  ַּ̇ ‰˜„ו˘‰]  [‰˘כינ‰ 

ם  ּיו… ˙ּוב (זכרי‰ י"„, ט') 'ּבַ ּכָ ∆ ׁ̆ ‰ּו  רּוך¿ ‰ּו‡. ז∆ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ‰ַ
ָח„'".  מו… ‡∆ ¿ ׁ̆ ָח„ ּו ∆‡ '‰ ‰ י∆ ¿‰ ƒּו‡ י‰‰ַ

בלשון  כי  שטחים",  למסור  "שאסור  לומר  הציבור 
"להחזיר שטחים" יש משמעות כמו "השבת הגזילה" 
שכביכול מחזירים להם דבר שהוא שלהם, וזהו שקר 
ארץ  במתנת  משקרים  רב  והערב  שהגויים  וחוצפה 
ישראל לאבותינו ולנו מידי בורא עולם. אמנם הלשון 
יהודים  אדמת  "מוסר  משמעו  שטחים"  "למסור 

לגויים", היל"ת.

ספר קול התור
הרב חיים פרידמן

[מאמר ט]
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עו„  ˘כל  לעיל,  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  לפנינו  ‰רי 
˘י˘ר‡ל ל‡ כוב˘ים ‡˙ ‡רı י˘ר‡ל - 
ָח„  ∆‡ '‰ ‰ י∆ ¿‰ ƒם ַ‰‰ּו‡ י ּיו… ל‡ מ˙˜יים ‰פסו˜ 'ּבַ
˙לוי   - ו˘כינ˙י‰  ˜וב"‰  יחו„  כי  ָח„',  ∆‡ מו…  ¿ ׁ̆ ּו

ב‡יחו„ ‰‚מור בין עם י˘ר‡ל ל‡רı י˘ר‡ל.

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ ע  ּבַ ¿ ׁ̆ ƒנ" (˜מ"ז:):  ועו„ ‡מרו בזו‰"˜ נ˘‡ 
ָל‰  ל ַמע¿ ∆ ׁ̆ ם  ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒס ּב נ≈ ּכָ ƒּל…‡ י ∆ ׁ̆ רּוך¿ ‰ּו‡  ּבָ
‰"˘, עמ'  [˘ל‡ י˙ייח„ עם ‰˘כינ‰. רמ„"ו̆ 
‰" [וכל  ל ַמּטָ ∆ ׁ̆ ם  ƒַלי ָ ׁ̆ ירּו ƒל ּב ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒסּו י נ¿ ּכָ ƒּי ∆ ׁ̆ ס'] ַע„ 
מסוימ˙  בבחינ‰  ירו˘לים  בכלל  י˘ר‡ל   ıר‡

(זו‰"˜ ויר‡ ˜י"„.)].

❏ ❏ ❏

 ˙‡ מייˆ‚ים  י˘ר‡ל  ˘עם  מ˘ום  ‰„בר,  וטעם 
 ˙‡ מייˆ‚˙  י˘ר‡ל   ıו‡ר ‰˜ב"‰, 
י˘ר‡ל  ˘עם  „ל˙˙‡  וב‡י˙ערו˙‡  ‰˘כינ‰, 
‡י˙ערו˙‡  ˙לי‡   - י˘ר‡ל   ıר‡  ˙‡ כוב˘ים 
י˘ר‡ל   ıר‡ עם  י˙ח˙ן  ˘‰˜ב"‰  „לעיל‡ 

ונ˘מ˙‰ ‰˘כינ‰.

וכמ˘"כ רמ"„ וו‡לי (ע˙ „ו„ים, ˘יר ‰˘ירים, עמו„ י"ח): 
"כי ‰‡רı עˆמ‰ ‰י‡ סו„ ‰נו˜' „ז"‡ 
וי˘ר‡ל ‰ב‡ים ‡לי‰ ‰ם  ‰˜„ו˘‰],  [‰˘כינ‰ 

ל‡יז„וו‚‡  לוו˙‰  „‡˙י  [˜וב"‰]  ‰זעיר  סו„ 
 - בניך  יבעלוך  ב˙ול‰  בחור  כבעול  ב‰„‰, 
כמ˘ו˘ ח˙ן על כל‰ י˘י˘ עליך ‡ל˜יך". (וע„"ז 

כ˙ב בבי‡ורו ליחז˜‡ל עמ' רˆ"ז).

❏ ❏ ❏

נ‚‡לים  מובן, מ„וע כ‡˘ר עם י˘ר‡ל  ומע˙‰ 
 ıמ˘עבו„ מלכויו˙, וכוב˘ים ‡˙ ‡ר
ז‰  כי  ‰מ˘יח",  "ימו˙  ‰ם  ‡לו   – י˘ר‡ל 
ָח„  ∆‡  '‰  ‰ י∆ ¿‰ ƒי ַ‰‰ּו‡  ם  ּיו… 'ּבַ ˘ל  ‰˜יום  ˙חיל˙ 
בימו˙  ‰‰טב‰  ˙כלי˙  ˘‰ו‡   - ָח„'  ∆‡ מו…  ¿ ׁ̆ ּו
„ף  פ˜ו„י,  ‡ור,  (י‰ל  מ‰‚ר"‡  ˘‰ב‡נו  וכפי  ‰מ˘יח. 
‰‚‡ול‰,   - ‰˘י˘י  ‡לף  "וסוף   - ל‡˙‡ח„‡)   ‰"„ י"ט. 

˘‡ז מ˙חיל ‰יחו„".

 "ú‡י˘ר ıכיבו˘ ‡ר"
ב‚' ‰‚‡וúו˙

ונחמי‰  ועזר‡  נון,  בן  י‰ו˘ע  ‚ם  ו‰ל‡  ו‡"˙ 
ל‡  ז‰  ‡ז  ולמ‰  י˘ר‡ל,   ıר‡  ˙‡ כב˘ו 

‰י‰ נ˜ר‡ "ימו˙ ‰מ˘יח"?

‚‡ול‰"  "ימי  ‰יו  ימי‰ם  ‚ם  ב‡מ˙  ˙˘וב‰: 
˘‰כיבו˘  ‰מ˘יח,  ימו˙  ובבחינ˙ 
˘ל י‰ו˘ע - בכלל "‚‡ול‰ ר‡˘ונ‰" מ‚לו˙ 
בי‡˙  ‰ו‡  מˆרים  יˆי‡˙  ˙כלי˙  ˘‰רי  מˆרים, 
ם  ָ ׁ ּ̆ ƒי‡ מ ƒ̂ נּו ‰ו… ָ̇ ‡ו… ‰‡רı, וכמ˘"כ („ברים ו', כ"‚): 'ו¿
ע  ּבַ ¿ ׁ̆ ƒר נ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ı ˙ ָ‰ָ‡ר∆ ˙ ָלנּו ‡∆ ∆̇ נּו ָל ָ̇ י‡ ‡… ƒַמַען ָ‰ב ל¿
ינּו'. ו‰כיבו˘ ˘ל עזר‡ ונחמי‰ - בכלל  ≈̇ ַלֲ‡ב…
˘ל  ו‰כיבו˘  בבל.  מ‚לו˙  ˘ני‰"  "‚‡ול‰ 
ימינו – בכלל "‚‡ול‰ ˘לי˘י˙" מ‚לו˙ ‡„ום. 

ט"ז) "י‰ו˘ע  ו‡כן כ˙ב ב"˜ול ‰˙ור" (פר˜ ב' בחינ‰̃ 

‰ם  ונחמי‰  עזר‡  ו‚ם  יוסף,  בן  מ˘יח  ‰ו‡ 
ביעו„ו ˘ל מ˘יח בן יוסף".

בן  מ˘יח  "ימו˙  בבחינ˙  ‰יו  ימי‰ם  ו‡מנם, 
ב"ימו˙  ממ˘  ‡נו  ובימינו   – יוסף" 
י˘ ˘ני ‰ב„לים  כי  יוסף", ב˘לימו˙,  בן  מ˘יח 

מרכזיים בין ימינו לימי‰ם:

יפס˜  ˘ל‡  נˆחי  כיבו˘  ‰ו‡  בימינו   [‡
(פ"ו  ˘ביעי˙  בירו˘למי  וכ„‡י˙‡  לעולם, 
יָך  ∆̇ ֲ‡ב… ּו  ׁ̆ ָיר¿ ר  ∆ ׁ̆ ‡ֲ  ı ָ‰ָ‡ר∆ ל  ∆‡ יָך  ל…‰∆ ¡‡  '‰ יֲ‡ָך  ƒב ¡‰ "[ו∆  (‡"‰

‡ע"פ  ‡בו˙יך  יָך,  ∆̇ ֲ‡ב… מ≈ ָך  ּב¿ ר¿ ƒ‰ ו¿ ָך  ב¿ ƒיט ≈‰ ו¿  [‰ּ ָּ̇ ¿ ׁ̆ ƒיר ƒו

מ˘‡˙ם  ‡˙ם  ‡בל  ונ˘˙עב„ו,  חזרו   - ˘נ‚‡לו 
."ֈנ‚‡לים - עו„ ‡ין ‡˙ם מ˘˙עב„ין

ב]. בימינו ‰ו‡ כיבו˘ ו˘לטון י‰ו„י מו˘לם 
על כל ‡רı י˘ר‡ל, מ‰ ˘ל‡ ‰י‰ מעולם 
ˆ"ו,  וו‡לי ˘ם עמו„ים  ובבי‡ור רמ"„  י';  י"‚; ט"ז,  י"‚,  י‰ו˘ע  (עיין 

˜ט"ו; וע"ע בי‰ו˘ע כ"‡, מ"‚ ובפירו˘ ‰רלב"‚ ומ‰ר"י ‡ברבנ‡ל ˘ם). 

‡יל˙,  ‰עיר  ע„  מ‚יע  ‰י‰ו„י  ‰˘לטון  ו‰יום 
ב"‰ (עיין ˘ו"˙ "מנח˙ ˘למ‰" ל‰‚ר˘"ז ‡ויערבך, ח"ב סימן מ"„). 

ו‰כיבו˘ ימ˘יך ‰ל‡‰ ע„ ‰˘לימו˙.

כי  יוסף,  בן  מ˘יח  ימו˙  ממ˘  ‰ם  ימינו  ולכן 
 – ונˆחי  מו˘לם  י˘ר‡ל   ıר‡ כיבו˘ 
ם ַ‰‰ּו‡  ּיו… ı, ּבַ ל ָ‰ָ‡ר∆ ך¿ ַעל ּכָ ל∆ מ∆ ָ‰ָי‰ ‰' ל¿ מ˜ביל ל'ו¿
[וכנ"ל  ונˆחי  מו˘לם  ָח„'  ∆‡ מו…  ¿ ׁ̆ ּו ָח„  ∆‡  '‰  ‰ י∆ ¿‰ ƒי

■ ˘ז‰ ˙לוי בז‰]. 

‰˙עוררו˙   ˙‡ בר‡ו˙ו  ‰מן  ‚ם  וכן  ול‰‡בי„ם, 
זמם  מ˜„˘ם   ˙‡ ולבנו˙  ל‡רˆם  לחזור  י˘ר‡ל 
˜ו„˘  זכר  כל  ול‰‡בי„  ל‰˘מי„ם  בטומ‡˙ו 
זמן  פר˜  ‡ו˙ו   ˙‡ לנˆל  ח˘ב  ‰ו‡  ‰עולם.  מן 
עלŒמנ˙  מעמו  פניו   ˙‡ ‰˜ב"‰  מס˙יר  בו 

ל‰˘מי„ם מעל פני ‰‡„מ‰.

‰‚מור,  ‰‰פך   ˙‡ פעל‰  עˆ˙ו  ‡מנם 
˘ל‡  מ‰  ב˙˘וב‰  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰חזיר  ˘ב‚זר˙ו 
ע˘ו מ"ח נבי‡ים ו˘בע נבי‡ו˙, וב˘וב י˘ר‡ל 
‡ל ‡לו˜יו נע˘‰ נס פורים, ובו נ˙‚ל˙‰ ‡‰ב˙ו 
˜ו„ם  עו„  ‡˘ר  לעמו,  לבניו   '‰ ˘ל  ‰עˆומ‰ 
חזר˙ם ב˙˘וב‰, ו‡ף ב˙וך כ„י חט‡ם במ˘˙‰ 
ל‰ם  ˘מו  י˙ברך  ‰ו‡  ‰זמין  כבר  ‡ח˘ורו˘, 
י˘וע‰, ונ˙‚ל‰ ל‰ם לי˘ר‡ל כיˆ„ כל מח˘בו˙יו 
‡ינו  ‰פנים  ‰ס˙ר  וכל  לטוב‰,  עלי‰ם  י˙ברך 
‡ל‡ „רך ל‰בי‡ם ‡ליו ל˜רבם ‡ליו ב‡‰ב‰. ו‡זי 
˜בלו י˘ר‡ל ‡˙ ‰˙ור‰ ˜בל‰ ב‡‰ב‰ ‰מעול‰ 
˘‰יי˙‰  בסיני  ‰˙ור‰  ˜בל˙  על  ויו˙ר  יו˙ר 
נ˘למ‰  ובכך  כ‚י‚י˙,  ‰ר  וכפיי˙  ‰כרח  מ˙וך 
‡ל  פונים  י˘ר‡ל  ˘י‰ו  ‰עליונ‰  ‰חכמ‰  עˆ˙ 
‰˘י"˙ ב‡‰ב‰ ול‡ מ˙וך ‰כרח, ו‡ז נבנ‰ ‰בי˙ 

וב"‰ עם כנס"י ב‡‰ב‰. ‰˘ני, וחזר חיבור̃ 

בנין   ˙‡ לבטל  ברˆו˙ו  ˘‰מן  ונמˆ‡, 
מ˘יב  ‡ך  י˘ר‡ל,   ˙‡ ל‡ב„  ח˘ב  ‰מ˜„˘ 
חכמים ‡חור ‰ני‡ עˆ˙ו וסיבב מח˘ב˙ו ˘‰י‡ 
ל‡בי‰ם  י˘ר‡ל  ‰חזר˙   ˙‡ ˙פעל  עˆמ‰ 

˘ב˘מים ו‡˙ בנין ‰מ˜„˘.

˘‡נו  ‰מˆב  על  ל‰˙בונן  נבו‡‰  וכע˙ 
‚ילויים ‡לו. ‰נ‰ י˘ר‡ל  נמˆ‡ים בו כיום ל‡ור 
‰י‰ ב‚ול‰ ‡לפיים ˘נ‰, ובמ˘ך כל ‡לפי ˘נים 
ב˙ור˙ו  „בו˜ים  ב‰',  „בו˜ים  י˘ר‡ל  ‰יו  ‡לו 
מ‰  כי  נר‡‰,  כ˘נ˙בונן  ו‡מנם  ובמˆוו˙יו. 

‚לו˙ם  ˘נו˙  כל  במ˘ך  י˘ר‡ל   ˙‡ ˘‰חזי˜ 
‰יי˙‰  ל‡  ‰‡רˆו˙  ˘ל‚ויי  ‰ו‡  ב‰'  „בו˜ים 
מ˜ומו˙  ככל  ברוב  ל‰ˆיע.  ‡חר˙  ˙רבו˙  כל 
חכמים  ˘בי‰ו„ים  ‰פ˘וטים  ‰יו  מו˘בו˙ם 
ערוך  ל‡ין  וערכיים  ומוסריים  ‰‚ויים,  מחכמי 
מ‰טובים ˘בטובים ˘ב‰ם. ‰נסיונו˙ ל‰מיר „˙ 
‰יו ברובם ‡ונסי נפ˘ו˙ ובמיעוטם ‡ונסי ממון, 
‡ך מעבר לז‡˙ ל‡ ‰י‰ ל‰ לטומ‡‰ מ‰ ל‰ˆיע. 
וכך ‰חזי˜ ‰˜ב"‰ ‡˙ עמו י˘ר‡ל ‡ˆלו ‡חוזים 
בו ב‡ופן ˘ל‡ ‰י‰ ל‰ם כלŒכך מ˜ום  ו˜˘ורים 

‡חר לפנו˙ ‡ליו.

רוח  ‰חל‰  ˘נ‰  מ‡ו˙  כ˘לו˘  לפני  ‡מנם 
‡חר˙ מפעמ˙ ‡ˆל ‡ומו˙ ‰עולם, רוח חכמ‰ 
זו ‰יי˙‰  ו„מו˜רטי‰. רוח  ו‰˘כל‰, רוח חרו˙ 
רוח  וסער,  סוע‰  לרוח  י˘ר‡ל  לכנס˙  ל‰ 
ˆללו  בני‰  ורוב  ספינ˙‰  ˙ורני   ˙‡ ˘˘בר‰ 
ללכ˙  ˙רבו˙ו   ˙‡ י˘ר‡ל  בעזוב  רבים  במים 
וכבר  ‰מערב.  מ˙רבו˙  נ˘ברים  בורו˙  לחˆוב 
˘נין  מ‡‰  "וב˘י˙   - ˜י"ז.)  (בר‡˘י˙  בזו‰ר  ‡מרו 
לעיל‡  „חכמ˙‡  ˙רעי  י˙פ˙חון  ל˘˙י˙‡‰ 
מ‰פסו˜  כן  ו„ר˘ו  ל˙˙‡",  „חכמ˙‡  ומבועי 
 ֈנח בח„˘ ‰˘ניŒמ‡ו˙ ˘נ‰ לחייŒ˘˘ ˙ב˘נ"
‰˘מים  ו‡רב˙  רב‰  ˙‰ום  כלŒמעינ˙  נב˜עו 
‰˙‰ומו˙  מי  ‰יו  ו‡כן  י"‡),  ז',  (בר‡˘י˙  נפ˙חו" 
‰‡לו „חכמ˙‡ ˙˙‡‰ „ל˙˙‡ למי מבול לכנס˙ 
„בו˜ים  מעטים  נו˙רו  ‰˙יב‰  וכב‡י  י˘ר‡ל, 

ב‡מונ˙ ‡ומן ב‰' וב˙ור˙ו.

ע˙  ב‡ו˙‰  ממ˘  כי  נר‡‰,  ולכ˘נ˙בונן 
ב‡רˆ‰,  י˘ר‡ל  כנס˙  ˘ל  ˙˜ומ˙‰  ‰חל‰ 
במ˙י  ˘ב‡ו  ‰‚ר"‡  ˙למי„י  עלŒי„י  מ˙חיל‰ 
מעט ליי˘ב ‡˙ ‰‡רı, וכיון „נבט נבט ונ˙רב‰ 
כך  ‡חר  מ‡„,  ב‡רŒıי˘ר‡ל  כ‡ן  ‰י˘וב 

‰˙רחב ‰י˘וב עלŒי„י ˙נוע˙ 'חובבי ˆיון', ע„ 
˘נ˙י˘ב‰ ‰‡רı בי˘וב עˆום ˘‰י‰ ז‰ לˆערנו 
כבר  ו‡ףŒעלŒפיŒכן  ‰ˆיוני˙.  ‰˙נוע‰  עלŒי„י 
‡מר ר˘ב"י במע˘‰ „בן ˙מליון, כי 'יבו‡ ‰נס 

מכל מ˜ום' (מעיל‰ י"ז:).

‰חל‰  וי˘ ל‰˙בונן מ‰ו פ˘ר ‰„בר, „מיום̆ 
‚‡ול˙ ו˙˜ומ˙ י˘ר‡ל, ‰ס˙יר ‰' פניו מי˘ר‡ל 
ונ˙ן כח בסט"‡ לפ˙ו˙ בחל˜ל˜ו˙ ל˘ונ‰ רבים 
מי˘ר‡ל. ‡ל‡ ‰ן ‰ן ‰„ברים ˘‡מר ‰‡ר"י, כי 
‰˜ב"‰  עוזב  ‰‚‡ול‰,   ı˜ו ˙˜ומ‰  ע˙  ב‰‚יע 
ו‡ינו מחזי˜ם עו„ ˜˘ורים  ‡˙ י˘ר‡ל כביכול, 
ל‰יו˙  ‰בחיר‰   ˙‡ ל‰ם  נו˙ן  ר˜  ב‰כרח,  בו 
פונים ‡ליו ‡ו ‡ל ‰מערב. ו‡כן רבים ‰ם ‰נ‰נים 
ל ‡ח˘ורו˘, ור˜ מעטים ‰ם ‰מפנים  מסעו„˙ו̆ 
מבטם ‡ל בור‡ם, ‡ל עו˘‰ כל ‡ל‰. ‡ך בז‰ ‰ו‡ 
רˆונו ˘ל מ˜ום, בפני‰ ˘˙בו‡ ‡ליו מ˙וך רˆון 
ו‡‰ב‰, מ˙וך ‰כר‰, חיבור ו˜˘ר. ול˘ם מסובב˙ 

‰י‡ ‰חכמ‰ ‰עליונ‰ ‡˙ כל ‰‰יסטורי‰ כול‰.

ו‰נ‰ ‡כן במˆב ˘ל ‰ס˙ר‰ כזו, ני˙ן לו כח 
‰ו‡  ˘יכול  ז˜נו,  כ‰מן  ‰ו‡  ‚ם  וסבר  לעמל˜, 
ל‰˘מי„ ‡˙ י˘ר‡ל. לˆערנו ל‡ זכינו ˘˙˙בטל 
‡ך  בפרס,  כמו  ל‚מרי  מח˘ב˙ו  ו˙ופר  עˆ˙ו 
עלŒכלŒפנים בבו‡ו ‡ל ‡רı ‰˜ו„˘, ‰‡רı ‡˘ר 
Œכבר ‰חל‰ ב‰ ˙חיי˙ ‰‡ומ‰, נ‚פו ‰' ב˜רב ‡ל
ומר י˘ר‡ל. עלמיין, ונר‡‰ לעיני כל כי ל‡ יי˘ן̆ 

˜ום  ‡לו˜ינו  ˘ל  עˆ˙ו  ‰נ‰  ‡חים,  וע˙‰ 
‡ל‡  כרˆונו,  ב‡‰ב‰  ‡ליו  נ˘וב‰  עו„  ˙˜ום, 
˙˘וב‰,  עו˘ים  י˘ר‡ל  ‡ין  ˘‡ם  ‡מרו,  ˘כבר 
וי˘ר‡ל  כ‰מן   ‰˘˜ מלך  ‰˜ב"‰  ל‰ם  מעמי„ 
‰ב‰  לז‡˙,  נחכ‰  למ‰  ‡בל  ˙˘וב‰.  עו˘ים 
נ˘וב נ‡ ‡ל ‰', נפנ‰ ‡ליו ב‡‰ב‰ מ˙וך ‰כר‰ 

■ ורˆון, וי˘וב ‰ו‡ ‡לינו ל˘כון כבו„ ב˙וכנו. 

'ומה ר‡ו על ככ‰ ומ‰ ‰‚יע ‡לי‰ם' ‰מ˘ך 
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ˆיבור ‰˜ור‡ים מתב˜˘ ú‰רים ‡˙ ˙רומ˙ו 
"ú˜˘‰ ˙מחˆיú יון" במס‚ר˙ "זכר ú"˜„ו˘˙̂ 

ופר ז‰, וúמען   ̆ú יומו וביסוסו̆  úמען̃ 
פעיúויות נוספות במס‚ר˙ ‰‡‚וד‰, 
˘נועדו úהבי‡ ‡ת „בר‰  úˆיאור.

לפרטים ני˙ן ליˆור ˜˘ר בטלפון 052-7178725 
yyy7@neto.bezeqint.net ו במייל‡

ú˜˘‰ ˙מחˆיú זכר

ú˙ומכי וי„י„י ‰‡‚ו„‰! ני˙ן ú‰יו˙ 
יון" ותוך  מנוי עú עúוני "˜דו˘˙̂ 
כך úיטוú חú˜ א‡חז˜ת העúון.

מ˙רומ‰ בסך ú ₪ 10חוד˘ ומעú‰, ניתן י‰י‰ 
ú˜בú ‡˙ ‰עúון ע„ úבי˙. ב‡ו˙‰ ‰ז„מנו˙ ניתן 
ú‰זמין ‚ם כמות ˘ú עúונים úˆורך חúו˜ה.
úפרטים ני˙ן ú‰˙˜˘ר úמספר 052-7137627, 

 yyy7@neto.bezeqint.net – úו במיי‡
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"‡מר רב‡ מיחייב ‡יני˘ לבסומי בפורי‡ ע„ 
„ל‡ י„ע בין ‡רור ‰מן לברוך מר„כי" (מ‚יל‰ ז:).

˜ולמוסים רבים נ˘˙ברו ב‰בנ˙ מימר‡ זו, 
יו„ע ל‰בחין מי ‰ו‡  ˘‰רי ‡פילו ˘יכור כלוט 
˘מ‡ב„  ע„  ר"ל  ובפ˘וטו  ‰רע,  ‰ו‡  ומי  ‰טוב 
לרע,  טוב  בין  מבחין  ‡ינו  ו‡ז  מעט,  מ„ע˙ו 
‰„ע˙,  סמל  ‰י‡  לרע  טוב  בין  ‰‰בחנ‰  ˘‰רי 
ו‰מן  מר„כי  נ˜ט  פורים  בעניין  „עסי˜  ו‡יי„י 
"‡˘ר  ‰פיוט  ל˘ון  ונ˜ט  ו‰רע,  ‰טוב  כ„ו‚מ˙ 
˘‡ינו  ‰ענין  ו‡ין  ו˘ר"י,  זˆ"ל  מ˘ום  ‰ני‡" 
יו„ע מ‰ ‰ו‡ ‰טוב ומ‰ ‰ו‡ ‰רע כלל, ‡ל‡ כמו 
˘‰ו‡ ‡ומר ביונ‰ („', י"‡) - "‡˘ר י˘ ב‰ ‰רב‰ 
מ˘˙ים ע˘ר‰ רבו ‡„ם ‡˘ר ל‡ י„ע בין ימינו 

ל˘מ‡לו", ˘‰ו‡ „רך ‰פרז‰ ו‚וזמ‰.

מ‰ו  זו,  במימר‡  ל‰בין  ˘ˆריך  מ‰  ‡מנם 
עניין ז‰ ˘י‡ב„ ‡˙ ‰„ע˙, ו‰רי בכל מ˜ום ‡נו 
מ˘בחים ‡˙ ‰„ע˙ ומ‚נים ‡˙ ‰סכלו˙. ו‡מנם 
‰י‰ ‡פ˘ר ל‰בין, „ר"ל ˘ירב‰ עניין ‰˘מח‰ 
‡ך  ז‰,  ע"י  ‰„ע˙  מן  ˘מ‡ב„  למרו˙  כך  כל 
‰מ˘מעו˙ ‰פ˘וט‰ יו˙ר נר‡י˙ כ‡ילו י˘ כ‡ן 

בעˆם עניין חיובי ˘ל ‡יבו„ ‰„ע˙.

‡ך בטרם ‡נו „ור˘ים על מ‡מר חז"ל ז‰, כבר 
מˆ‡נו ב„ומ‰ לז‰ בכל פר˘˙ חט‡ עı ‰„ע˙, 
ב‰ ‡נו מוˆ‡ים ע"פ פ˘ט ‰פר˘‰ כי ריבון כל 
עולמים ‡ינו חפı ל‰עמי„ ‡˙ ‰‡„ם ב„ע˙. ו‡ף 
כ˘נפר˘ כל ‰עניין ˘ם ב‰בחנו˙ מסוימו˙ ˘ל 
ע„יין  ‡ך  ‰מפר˘ים,  ב‰ם  ˘‰‡ריכו  כמו  „ע˙ 
ו˘למו˙  ‰כל,  חזו˙  ‰„ע˙  ˘‡ין  רו‡ים  ‡נו 

‰‡„ם ‰‡מי˙י מˆוי‰ מבלע„י‰.

ל˘ו"ע  בבי‡ורו  ‰‚ר"‡  רבינו  ב‡  ו‰נ‰ 
ל‰‡יר עינינו, ופיר˘ מימר‡ זו, „'מיחייב ‡יני˘ 
ל‚„ול˙  ‰מן  נ˜מ˙  בין  "ור"ל   -  'ֈלבסומי
כו'  ˘ני˙נ‰  נ˜מ‰  ‚„ול‰  מ"˘  ו‰ו‡  מר„כי 
י„ע  וכיון ˘ניטל‰ ‰„ע‰ ל‡  ‚„ול' „ע‰  ו‡מרו 

כו'" (‡ו"ח ˙רˆ"‰).

ו‰רי ערך לנו ‰˘לחן, ו‰רי ב˘ר ו‰רי סכין 
ו‡ין לנו פ‰ ל‡כול, ול‡ ‡י˙ברר ‡ם ר"ל ˘ע"י 
מעל˙  ‚„לו˙  ˘ל  זו  ל‰ר‚˘‰  מ‚יעים  ‰„ע˙ 

‰נ˜מ‰ ‡ו ˘ע"י חסרון ‰„ע˙ מ‚יעים לכך.

ומ"מ ˘מענו מ„בריו ˙ר˙י, ר‡˘י˙- ˘‰ו‡ 
מפר˘ ‰‚מר‡ כ„רכו, כי ‰ל˘ון „וו˜‡ ו‰„ו‚מ‡ 
‰„ע˙.  לבלבול  ס˙מי  ביטוי  ז‰  ו‡ין  „וו˜‡, 

ו‰˘ני˙ - ˘י˘ מעל‰ ‚„ול‰ בעניין ‰נ˜מ‰.

‰נ"ל  ‰‰בנו˙  ל˘˙י  מ˜ום  י˘  ו‡מנם 
 ˙‡ לר‡ו˙  מ˜ום  י˘  „ב‡מ˙  ו‰יינו  ˘‰זכרנו, 
‰נ˜מ‰,  מעל˙   ˙‡ ומס˙יר‰  כמפריע‰  ‰„ע˙ 
‰‡מ˙י˙  ‰‰ר‚˘‰  ל˘למו˙  ל‰‚יע  וב˘ביל 
‰„ע˙.   ˙‡ ל‰ס˙יר  י˘  ‰נ˜מ‰  מעל˙  ל‰בין 
וי˘ מ˜ום ל‰בין ‰פוך, כי ˘למו˙ ‰„ע˙ ‰יו˙ר 

מ˙ו˜נ˙ מחייב˙ ‡˙ עניין ‰נ˜מ‰.

ס˙יר˙ ‰„ע˙ úעניין ‰נ˜מ‰
‰נ˜מ‰  ˘ל  חסרונו˙י‰  ‰מ‰  ˘˙יים 

ב‰ס˙כלו˙ ‡נ˘י ˘י˜ול ‰„ע˙.

‰„ע‰ ‰ר‡˘ונ‰ - ‰˙חו˘‰ ‰עממי˙ ˘לנו 
‰‡פלים  מיˆריו  כ‡ח„  ‰נ˜מ‰   ˙‡ מעמי„‰ 
יˆרי  עניין  בנ˜מ‰  רו‡‰  זו  ˙חו˘‰  ‰‡„ם,  ˘ל 
מ˘נבר‡,  נבר‡  ˘ל‡  לו  ‰י‰  טוב  ‡˘ר  ‚רי„‡, 
מפריעים  ‡ו˙ם  ככל  ‰ו‡  ‰רי  ˘נבר‡,  ועכ˘יו 

‡ח„  מˆ„  ‰כבו„  ‰עולם,  בז‰  לנו  ˘‰ו˘מו 
‰˙‡ו‰  וכמו‰ם  וכו',  וכו'  ‡חר  מˆ„  ו‰˜נ‡‰ 
מˆ„ ‡ח„ ו‰נ˜מ‰ מˆ„ ‡חר, וכל עי˜ר ענייננו 
בעולמנו ז‰ ‰ו‡ לע˜ור מ‡˙נו ‡˙ ‡ו˙ם יˆרים 

‡פלים ומ„ומים ‡לו.

ˆורך  לנ˜מ‰  ל‰  ˘י˘  מו„ו,  כו"ע  ‡מנם 
ו˙ועל˙ ל‰ר˙יע ‡˙ ‰פו˘עים ו‰ר˘עים, כ˘ם 
ˆרכי  ל‡„ם  לי˙ן  ו˙ועל˙  ˆורך  ל˙‡ו‰  ˘י˘ 
ל‰עמ„˙  נˆרך  „עריו˙  ויˆר‡  בעו‰"ז,  חיו˙ו 
ר"ל  מ"מ  ‡ך  (ס"ט:),  ביומ‡  כמבו‡ר  ‰עולם 
ל‰מנע  לנו  ˘י˘  רע  בעניין  מ„ובר  ˘ב˘ור˘‰ 
 ˙‡ ל‰˘י‚  נוכל  ו‡ם  ˘‡פ˘ר,  מ‰  בכל  ממנו 

˙ועל˙ ‰‰ר˙ע‰ ב‡ופן ‡חר, ‰רי ז‰ מ˘ובח.

- מ˜ור‰ ב˜ו„˘. ‰ס˙כלו˙  ו‰„ע‰ ‰˘ני‰ 
כ˙חו˘‰  ‰נ˜מ‰   ˙‡ מעמי„‰  זו  „ע˙ני˙ 
מ‡˙ו  מכוון  ‰כל  ˘‰רי  כיון  ‡וילי˙,  כפרני˙ 
י˙ן  מ‰  ‡"כ  כי„וע,  ‰‡ˆבע  לנ˜יפ˙  ע„  י˙"˘ 
מ˜ום,  ˘ל  ב˘לוחיו  נ˜מ˙ו  ל˙˙  יוסיף  ומ‰ 
ומו˘לים ‰ממ˘ילים מ˘לים רבים ל‚חך ול˘ח˜ 
כנו˜ם  ‰ם  ˘‰רי  ו‰נוטרים,  ‰נו˜מים  ב‡ו˙ם 
נ˜מ˙ו במט‰ ‰מכ‰ו, כל˘ון ‰כ˙וב "‰וי ‡˘ור 

˘בט ‡פי ומט‰ ‰ו‡ בי„ם זעמי" (י˘עי‰ י', ‰').

עˆמם  ˘˙לו  ‡לו  עניינים  ממעמי„י  י˘נם 
על  ˘‡סר‰  עˆמ‰  ‰˙ור‰  ב„ברי  ‚„ול,  ב‡ילן 
‰נ˜מ‰  ענין  כי  מינ‰  ונ„ון  נילף  ו‡"כ  ‰נ˜מ‰, 
‰‡„ם  לבני  ‡לו˜ים  נ˙ן  ‡˘ר  רע,  עניין  ‰ו‡ 

לענו˙ בו.

‡ולם ב‰˙בוננו˙ בערכי ‰˜ו„˘ ˘ל ˙ור˙נו 
רו‡ים ‡נו כי ‡לו ‚ם ‡לו ל‡ יˆ„˜ו.

„ע˙ ˙ור˙נו במעú˙ ‰נ˜מ‰
‰נ‰ ‰מ˜ור ‰יו˙ר ‚„ול לכך ˘‰נ˜מ‰ ‡ינ‰ 
ב‰  י˘  ‡ל‡  ‰עולם,  לס„ר  מוכרח  עניין  ר˜ 
‰˜ב"‰  ˘‰טיל  מכך  רו‡ים  ‡נו  עˆמי˙,  מעל‰ 
 ,„" ˘מו עלי‰. לא נ˜מו˙ ‰' לא נ˜מו˙ ‰ופיע (˙‰לים̂ 
‡'), ו„ר˘ו ז"ל מכ‡ן - "‚„ול‰ נ˜מ‰ ˘נ˙נ‰ בין 
˘˙י ‡ו˙יו˙" (ברכו˙ ל"‚.; סנ‰„רין ˆ"ב.), וער˘"י ˘ם, 
ובעל   '‰ "נו˜ם  ‡זי  ‰‚ויים,  מן  נפרע  „כ˘‰ו‡ 
חמ‰ - לנכרים, ˘‰ו‡ בעˆמו ובכבו„ו נפרע מ‰ן 

ו‰יינו ‰ופע‰".

רע  ˘מ‰ו˙ו  „בר  ‰נ˜מ‰  עניין  ˘‡ין  ‰רי 
˘י˘ לע˘ו˙ו ר˜ מחמ˙ ‰כורח, ‡ל‡ עניין ‚„ול 
ל‰עמי„ו,  ‡ליו  נז˜˜  עולמים  כל  ˘ריבון  ‰ו‡, 

„וו˜‡ ‰ו‡ בכבו„ו ובעˆמו.

ו‰וב‡  י˘מע‡ל,  „ר'  במכיל˙‡  ז"ל  ו‡מרו 
בפרע‰  ו‡כב„‰  ע‰"פ  ב˘לח  פר˘˙  בר˘"י 
˘מו  בר˘עים  מ˙נ˜ם  "כ˘‰˜ב"‰   -  ('„ (י"„, 

כ"ב)  ל"ח,  (יחז˜‡ל  ‡ומר  ‰ו‡  וכן  ומ˙כב„.  מ˙‚„ל 
'ונ˘פט˙י ‡˙ו' ו‚ו', ו‡חר כך (˘ם כ"‚) 'ו‰˙‚„ל˙י 
 ('„ ע"ו,  (˙‰לים  ו‡ומר  ו‚ו',  ונו„ע˙י'  ו‰˙˜„˘˙י 
ב')  פסו˜  (˘ם  כך  ו‡חר   ,'˙˘˜ ר˘פי  ˘בר  '˘מ‰ 
'נו„ע בי‰ו„‰ ‡ל˜ים', ו‡ומר (˘ם ט', י"ז) 'נו„ע ‰' 
מ˘פט ע˘‰'". ונבו‡ו˙ ‰נבי‡ים רבו מספור על 
‰נ˜מ‰  עניין  ˘‰ו˜˘  ע„  בˆריו,   '‰ נ˜מ˙  יום 
‚‡ולי  ו˘נ˙  בלבי  נ˜ם  יום  "כי  ‰‚‡ול‰  לעניין 

ב‡‰" (י˘עי‰ו ס"‚, „').

 ‡מנם י˘ מ˜ום לבעל „ין לחל˜ ולומר, כי 
„י„ן  ל‚בי  ‚„ול ‰ו‡, ‡ך  ל‚בי ‰˜ב"‰ „בר  ‡כן, 
˘‰רי  פחי˙ו˙,  בז‰  רו‡‰  ˘‰˙ור‰  חזינן   ‡‰

‡סר‰ ˙ור‰ על ‰נ˜מ‰.

‰˙ור‰  ˘‰רי  כנ‚„ו,  ‡מרינו  נ˘יב  ‡נו  ‡ך 
כלפי  ‚ם  ‰נ˜מ‰  ערכי   ˙‡ מעמי„‰  עˆמ‰ 
ב‰ן  ˘נˆטווינו  ממלחמו˙  ולמ„   ‡ˆ י˘ר‡ל, 
˘עניינ‰  ב˙ור‰  ˘נ˙פר˘  מ„ין,  מלחמ˙   -
נ˜מ˙ בני י˘ר‡ל, וכן מלחמ˙ עמל˜, ˘‡ף ‰י‡ 
נ˙פר˘‰ ב˙ור‰ ˘עניינ‰ נ˜מ‰ על ‡˘ר ע˘‰ 

לנו ול‡ כ‚מול על מע˘יו ‰רעים כלפי ˘מי‡.

בל˘ונו˙  רבים  במ˜ומו˙  מוˆ‡ים  ‡נן  וכן 
ו„ו„,  ˘‡ול  ˘מ˘ון,  ו‰מלכים  ‰˘ופטים 

˘עניינם נ˜מ‰ בפל˘˙ים ובמˆירים לי˘ר‡ל.

מ˘ום  ‡ינו  מי˘ר‡ל  ‰נ˜מ‰  ˘מניע˙  ‰רי 
‡ל‡  לפועל‰,  ‰רע  פעול˙  לייחס  ר‡וי  ˘‡ין 
י˘  י˘ר‡ל  בני  בין  ‰ר‡וי‰  ˘‰חביבו˙  מ˘ום 
‡„ם  ˘‡ין  וכעין  ‰נ˜מ‰,  ר‚˘  על  ל‰˙‚בר  ל‰ 
נו˜ם בבנו על רע‰ ˘ע˘‰ עמו. ו‰ו‡ „בר ‰למ„ 
ור‰ לכ˙וב ‡יסור ז‰,  ר‡˙‰̇  מעניינו, ממ˜ום̆ 
˘‰ו‡ בין "ל‡ ˙˘נ‡ ‡˙ ‡חיך" ל"ו‡‰ב˙ לרעך 
כמוך" (˜„ו˘ים, י"ט, י"ח), ו‰יינו מ˘ום ˘ז‰ו ˘ור˘ו, 

ול‡ מ˘ום פ‚ם במי„˙ ‰‡מונ‰ ו‰בטחון.

‰˙ירו,  ו‡ף בין י˘ר‡ל לעˆמם י˘ מ˜ומו˙̆ 
כ"‚.), וי˘ מ˜ומו˙ ˘‡ף  (יומ‡  כמו בˆער‡ „‚ופ‡ 
ר‡ו ב‰ מעל‰ כ‚ון ל‚בי ˙"ח ‰נו˜ם ונוטר כנח˘ 

(˘ם).

‚ם עונ˘ ‰רי‚˙ רוˆח י˘ בו מעניין ‰נ˜מ‰ 
‰ו‡  ‰„ם  "‚ו‡ל  ˘‡מרו  ממ‰  רו‡ים  ˘‡נו  כמו 
כעניין  ו‰ו‡  י"ט),  ל"ט,  (במ„בר  ‰רˆח"   ˙‡ ימי˙ 
'נ˜מ‰'  ל˘ון  מ˜ומו˙  בכמ‰  ˙ור‰  ˘‡מר‰ 
ל‚בי ‰רי‚˙ ‰רוˆח (בר‡˘י˙ „', ט"ו; ˘מו˙ כ"‡, כ' ועו„). 
ו„‡י  ‰נ˜מ‰  עניין  עˆם  כי  ז‰,  מכל  ו‰מבו‡ר 

‡ינו עניין פ‚ום ‰מ‚יע מ˘ור˘ ‰רע ח"ו.

בי‡ור ענין ‰נ˜מ‰
מˆ‡נו ל˘ון ‰נ˜מ‰ מי„ ‰', ב„"כ  ו‰נ‰ מ‰̆ 
ו‡ויבי  מ˘ונ‡יו  נפרע  כ˘‰ו‡  זו  ל˘ון  מופיע‰ 
עמו, ‡ך מˆ‡נו ל˘ון זו ‚ם ל‚בי ‰עונ˘ לי˘ר‡ל 
 <˙ >מ∆ ∆̃ נ… ב  >ר∆ ח∆ >ם  יכ∆ ֲעל≈ >י  ƒ̇ ‡ ב≈ ≈‰ "ו¿  - על ‰פר˙ ברי˙ו 
>י˙", (וי˜ר‡ כ"ו, כ"‰). ונר‡‰ בבי‡ור ‰עניין,  ƒר םŒּב¿ ַ̃ נ¿
‡ל‡  ‰˙˘וב‰,  עניין  מעין  ‰נ˜מ‰  עניין  כי 
ו‰נ˜מ‰  עˆמו,  ‰ר˘ע  ע"י  נע˘י˙  ˘‰˙˘וב‰ 

פועל˙ ‡˙ ‡ו˙ו עניין ע"י ‡חרים.

גדולה נקמה!
הרב בנימין הלוי
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ו‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡, כי כ˘ם ˘עניין ‰חרט‰ 
‰ב‡‰ עם ‰˙˘וב‰ עניינ‰ ל‚לו˙ כי ‡ו˙ו ‰זמן 
חוזר  וממיל‡  ר‡ויים,  מע˘יו  ‰יו  ל‡  ˘חט‡ 
לבור‡  ב˘עבו„ו  ‰זמן  ‡ו˙ו   ˙‡ ‡ף  ומעמי„ 
כי  ל‚לו˙  ב‡ים  ‡נו  ‰נ˜מ‰  ע"י  ‚ם  כן  עולם, 
זמן  נ˜ו„˙  ב‡ו˙‰  ˘נע˘‰  ‰רע  ‰מע˘‰  ‚ם 
מ˜ום,  לו  ˘‡ין  מע˘‰  ‰ינו  ו‰עוול  ‰חט‡  ˘ל 
‰‰ו‡  ‰זמן   ˙‡ ‡ף  מעמי„‰  ‰י‡  ו‰נ˜מ‰ 
לע˘יי˙  ר‡וי  ל‰יו˙  במ‰ו˙ו  ˘עומ„  כזמן 
עˆמו  ˘‰ר˘ע  ע"י  נע˘‰  וז‰  ‰נכון.  ‰מע˘‰ 
וכל סביביו רו‡ים כי מע˘‰ ‰ר˘ע ‰ז‰ ‰ולי„ 

לבעליו ר˜ רע.

ונמˆ‡, כי עניין ‰נ˜מ‰ עי˜רו במ˜ום ˘י˘ 
לנו לחוס לכבו„ו, ולכן עי˜ר מ‰ ˘מˆ‡נו ‡ו˙ו 
‰ו‡ במ˜ום ˘ל נ˜מ˙ ‰כלל, ˘י˘ לנו ח˘יבו˙ 
‡ין  ו‡ף  בכלל,  ‰‡ומ‰  כבו„  ב‰עמ„˙  ‚„ול‰ 
טעמ‡  ומ‰‡י  כבו„‰.  על  למחול  ר˘‡י  ‡„ם 
יחי„,  ˘‰ו‡  ‡ף  ‰˙"ח  ‡ˆל  ‰נ˜מ‰   ˙‡ מˆ‡נו 
כבו„ו ˘‰ו‡  לנו מעל‰ ב‰עמ„˙  י˘  בז‰  ˘‡ף 

כבו„ ˙ור˙ו.

עˆמי,  טוב  ‡ינ‰  ‰נ˜מ‰  כי  ו„‡י  ‡מנם 
˘‰רי טוב ל‰ ˘ל‡ ב‡‰ לעולם ‡ילו ל‡ ‰יי˙‰ 
‰˙˘וב‰  כעניין  עניינ‰  ‡ך  בעולם,  ‰עוול‰ 
‰י‚ון ו‰חרט‰, ˘‡ף ‰ם ‡למל‡ ‰חט‡ ל‡ ‰י‰ 
ל‰ם לבו‡ לעולם, ‡ך עכ˘יו ˘חט‡ ‡ין ‚„ול‰ 

כמעל˙ם.

מע˙‰  "‡ל‡  ˙מי‰‰,  בל˘ון  ‡מרו  ולפיכך 
˘נ‡מר  ‡ו˙יו˙,  ˘˙י  בין  ˘נ˙נ‰  נ˜מ‰  ‚„ול‰ 
˙מו‰  ‰„בר  ˘‰י‰  ו‰יינו   ,"'!?'‰ נ˜מו˙  '‡ל 
בעיני‰ם, כיˆ„ י˙כן ˘‰נ˜מ‰ ˘לכ‡ור‰ עניינ‰ 
˙ח˘ב  מ˜ום]  ˘ל  רˆונו  עי˜ר  [˘‰ו‡  ‰טוב  מן  ‡ינו 
‡ין,  לי‰  "‡מר   - ‰˙˘וב‰  ב‡‰  וע"ז  ‚„ול‰, 
„‰יינו  ל"‚.),  (ברכו˙  ‰י‡"  ‚„ול‰  מי‰‡  במיל˙‰ 
ח˘יבו˙  ‡זי  ‰עוול‰,  וע˘ו  ˘חט‡ו  ˘‡חר 
‰נ˜מ‰  ‰י‡  ור‡וי‰  מ‡ו„,  ‚„ול‰  ‰ז‰  ‰˙י˜ון 

ל‰˜ר‡ על ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰.

ענין ‰פורים ב˙˘וב‰
עניינו  „פורים  „‡ינ˘י,  בפומיי‰ו  מר‚ל‡ 
ל„בר  וסימן  רמז  נו˙נים  וי˘  מ‡‰ב‰,  ˙˘וב‰ 
ל‰˘וו˙  בל˘ונם,  ‰˜רובים  ‰מוע„ים  מ˘מו˙ 

עניין ‰פורים ועניין יום ‰כפורים.

וב‡מ˙ בעניין ‰פורים ‡כן מˆ‡נו סמך ל„בר 
˘וב‰ מ‡‰ב‰ ע"פ ‰‚מ' ב˘ב˙ (פ"ח.)  ˘‰ו‡ זמן̇ 
- "‰„ור ˜בלו‰ בימי ‡ח˘ורו˘", ו‰יינו ˘‰יי˙‰ 

כ‡ן ˜בל˙ ‰˙ור‰ ˘ל‡ מ˙וך כפי‰.

‡ך לכ‡ור‰ י˘ כ‡ן ˘˙י ˘מחו˙ ‰מעורבו˙ 
˘ל  מ‡‰ב‰  ‰˙ור‰  ˜בל˙  על  ‰‡ח˙  בזו,  זו 
‰נ˜מ‰  "ע˘יי˙  על  ו‰˘ני‰  ו˜בלו",  "˜יימו 
ב‚ויים" ˘‰עמי„ו לנו חז"ל ˘ז‰ו מעניין ‰יום. 
עמל˜  ופר˘˙  לו  בסמוך  'זכור'  ˜רי‡˙  ו˙˜נו 
ב‡ויבי  בנ˜מ‰  עניינם  ‡ל‰  כל  ‡˘ר  ביום,  בו 

י˘ר‡ל ו˘ונ‡י‰ם.

כי  לומר,  ‡פ˘ר  ‰‡מורים  ‰„ברים  פי  ועל 
‰ו‡  ‡ף  ‰נ˜מ‰  עניין  כי  ‰ו‡,  ‡ח„  עניין  ‰כל 
מעניין ‰˙˘וב‰, ‡ל‡ ˘‰˙˘וב‰ ‰י‡ ‰עמ„˙ 
ע"י   '‰ מלכו˙  ˙ח˙  למפרע  ו˙י˜ונו  ‰עולם 
‰חוט‡ עˆמו, ו‡ילו ‰נ˜מ‰ מעמי„‰ ‡˙ ‰עולם 
ומ˙˜נ˙ו למפרע ˙ח˙ מלכו˙ ‰' ע"י ‰נפרעים 

מן ‰ר˘עים ‡ויבי עם ‰' ועב„יו.

ענין ‰פורים בנ˜מ‰
מלחמ˙  כי  לומר,  מ˜ום  ‰י‰  לכ‡ור‰  ו‰נ‰ 
עמל˜ ˘נע˘˙‰ בפורים כל כול‰ ל‡ ‰י˙‰ ‡ל‡ 
מלחמ˙ ‰ˆל‰, "‡˘ר נ˙ן ‰מלך לי‰ו„ים ‡˘ר 
בכל עיר ועיר ל‰˜‰ל ולעמ„ על נפ˘ם" (‡ס˙ר ח', 
י"‡). ‡ך מ˙וך „ברי ‰‚ר"‡ ˘‰ב‡נו לעיל למ„נו, 

˘י˘ כ‡ן עניין נוסף, ו‰ו‡ עניין ‰נ˜מ‰. וב‡מ˙ 
"ל‰נ˜ם  עניינם  ˘‰י‰  במ‚יל‰,  נ˙פר˘  כבר 
עמל˜  מחיי˙  כעין  וז‰  י"‚),  ח',  (‡ס˙ר  מ‡יבי‰ם" 
זו  רע‰  ל‡ומ‰  ‰˘נ‡‰  ב‰˙עוררו˙  ˘עניינ‰ 
לעיל,  ˘‰ב‡נו  וכמו  ל‡ומ˙נו.  ˘עולל‰  במ‰ 
˘כך ‰בינו רז"ל ‡˙ עניין ‰פורים ו˙˜נו לנו ‡˙ 

ענייני מחיי˙ עמל˜ עמו.

ובז‰ י˘ לב‡ר מ‰ ˘נ˙נ‰ ‰ר˘ו˙ "ל‰˘מי„ 
ול‰ר‚ ול‡ב„ ‡˙ כל חיל עם ומ„ינ‰ ‰ˆרים ‡˙ם 
י"‡), ˘לכ‡ור‰  ח',  (‡ס˙ר  טף ונ˘ים ו˘ללם לבוז" 
‰נ˘ים  ל‰רו‚  ˆריכים  ‰יו  ל‡  ‰‰ˆל‰  לˆורך 
ו‰טף, ‡ל‡ על כרחך י˘ לומר, כי חל˜ ז‰ ˘ייך 
נפ˘‰,  במב˜˘י  ‰‡ומ‰  נ˜מ˙  ‰נ˜מ‰,  לעניין 

ל‰רו‚ ‡ף ‡˙ בני‰ם ונ˘י‰ם [‡].

נ‰רו˙  "על  במזמור  ˘מˆ‡נו  מ‰  כעין  וז‰ 
ב˜ינ˙ו  מ˘בח  ˘‰מ˘ורר  ˜ל"ז),  (˙‰לים  בבל" 
כז‡˙.  לנו  ˘‚מל‰  ‰‡ומ‰  עוללי  מנפˆי   ˙‡
במע˘י  ‰˘˙˙פו  ל‡  עˆמם  ˘‰עוללים  ‡ף 
נ˜מ˙   - ‰נ˜מ‰  ˘מעל˙  ‰רי  ‡בו˙י‰ם, 
‰רחמים  מעל˙  על  ו‚בר‰  כ"כ  ‚„ל‰   - ‰‡ומ‰ 
מ˘ום  ו‰יינו  ‰פרטי,  ‰‡י˘  כלפי  ר‡ויים  ˘‰יו 
מן  כ‡ח„  ‰ינ‰  חז˜‰  ‰יו˙ר  ‰פרט  ˘‰‚„ר˙ 
יחי„י,  כ‡„ם  מ‡˘ר  בו,  כלול  ˘‰ו‡  ‰כלל 
בו ‡נו  ובענייננו ‰ינו פרט מכללו˙ עם ‰ר˘ע, 

מˆפים לר‡ו˙, לחוו˙ ול˜יים נ˜מ˙נו.

‰י‡  עוללים   ıניפו ˘פעול˙  י˙כן,  ‡ם  ו‡ף 
כעי"ז  ‡כזריו˙  ˘חוו‰  למי  ר˜  ‰ר‡וי‰  פעול‰ 
˘מעל˙  רו‡ים,  ‡נו  מ˜ום  מכל  י„י‰ם,  על 
‡לו  כלפי  פעולו˙  לע˘ו˙  ‚ם  מˆ„י˜‰  ‰נ˜מ‰ 
‰ם  מ˘ויכים  ‡ך  ‰רע,   ˙‡ בי„י‰ם  פעלו  ˘ל‡ 

‡ליו מכח ˘ייכו˙ם ‰כללי˙ לעם ‰ר˘ע.

ו‰נ‰ ב„ורו˙ ‰˜„מונים ‰יו ימים ‡לו ימים 
עמל˜  ל˘נ‡˙  ‰‰˙עוררו˙  לעבו„˙  ‰ר‡ויים 
כלפי  ‰‡יב‰  לעורר  ‰יינו  וז˜ו˜ים  בו,  ו‰נ˜מ‰ 
ועמל˜.  ‡„ום  י˘ר‡ל  ו‡ויבי  מ˜ום  ˘ל  ˘נו‡יו 
‰מו˘ח˙ים  כלפי  ו‰˙יעוב  ‰˘נ‡‰  בימינו,  ‡ך 
‰‡רורים  ‡„ום"  ˘ל  "‚רממי‡  בני  ˘בברו‡ים, 
נ˘מ˙  ‡˘ר  כל  בלב  וי„וע‰  ‚לוי‰  ˘מם,  ימח 
י˘ר‡ל ב‡פו, ו˙‡וו˙ ‰נ˜מ‰ בוער˙ ב‡˘ ˙מי„ 
ב‰יו˙  ב‚„ים,   ıחמו מ‡„ום  בו‡ו  ע„  ב‡פינו 
מ˜ר‡  ל˜יים  ע˘ו,  ˘ל  זרעו  מכרי˙ים  י˘ר‡ל 
עמי  בי„  ב‡„ום  נ˜מ˙י   ˙‡ "ונ˙˙י  ˘כ˙וב 
 ˙‡ וי„עו  וכחמ˙י  כ‡פי  ב‡„ום  וע˘ו  י˘ר‡ל 

■ נ˜מ˙י" (יחז˜‡ל כ"‰, י"„) [ב]. 

[‡] וצ"ב שהזכירו עניין הריגת הטף והנשים בתוך עניין להקהל ולעמוד על נפשם, 

להרגם,  יש  זה  משום חשש  וגם  עתידית  סכנה  יש  ונשים שלהם  בטף  גם  ואולי 
ותמוה לומר דחשש רחוק כזה מחשיבם כבר כעניין רודפים ומתיר להורגם מדיני 
נצטרך  אזי  נאמר כדברינו, שעניין הנקמה מתיר לרצוח,  ואם לא  רודף הרגילים. 
לומר שבשעת מלחמה גדרי איסורי הרציחה קלים ומותר להרוג נשים וטף גם אם 

הינם מהווים סיכון כלשהו עתידי.

באומות  אלא  אמורים  הללו  הדברים  אין  האחרונים  ספרי  בכל  כידוע  הנה  [ב] 

הקדמונים שבימי הביניים שהיו פרוצים בשפיכות דמים, אך העם הגרמני הארור 
של ימינו ימח שמם, הרי כבר הכרנו נימוסיהם הטובים בהיותינו תחת יד אבותיהם 

לפני שבעים שנה, וחלילה לדבר בגנותם תחת ממשלת אדוננו הקיר"ה.

ואמנם באמת יש מקום לומר כי גדר נקמת הכלל לא יתכן לו שיבוא אלא ע"י הכלל 
רצון הכלל, אך לא תהיה מעלת הנקמה כשאין הכלל  לפי  מייצגי הכלל  ע"י  או 
ושלוחיו עומדים מאחורי מעשה זה. גם הנוקם נקמת העם במי שלא חטא בעצמו, 
צריך להיות אדם שהרגשותיו הינם הרגשות הכלל בצערם ובשמחתם ורק אז תיכון 

פעולתו כמעשה משורש טוב.

Dear Jews! This unique pamphlet is being distributed all over the Charedi cities and neighborhoods in Israel. We have 
no governmental aid, as is obvious, and we depend solely on members of the public whom understand the importance 
of spreading our ideas. Due to the fact that many people all over the country and the Jewish world are waiting to 
read our message each month, and due to the fact that some noisy haters of us would do anything to prevent us from 
spreading our ideas, it is of utmost importance that our supporters all over the land help distributing the pamphlet in 
a professional manner and as much as possible. Car owners are specially called upon to help us with distributing. A 
professional distributer can work for us in Lakewood, New Jersey, but the costs are already very high. We also want 
to start distributing a pamphlet in English. We would be very grateful for any contribution and, as said above, for any 
help in distributing. You can be in touch with us in order to contribute, to take part in distributing or for any questions 
you may have. Just leave a message at 052-7195368 or better still, send an e-mail to yyy7@neto.bezeqint.net 
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‰נ‰ עומ„ים ‡נו בפ˙ח חו„˘ ‡„ר, "‰חו„˘ 
ליום  ומ‡בל  ל˘מח‰  מי‚ון  ל‰ם  נ‰פך  ‡˘ר 
טוב" (‡ס˙ר ט', כ"ב), כן י‰פוך לנו ‰' ‡בלנו ל˘˘ון 

במ‰ר‰ ל˙˙ לנו פ‡ר ˙ח˙ ‡פר.

ו‰נ‰ נ˜רי˙ לפנינו ‰ז„מנו˙ לעסו˜ בנו˘‡ 
˘ר‡וי ל˙˙ עליו ‡˙ ‰„ע˙. 

יבוı ‰‚לויו˙, רבו כמו רבו ב˙וך  בימינו ימי̃ 
˜‰ל ˘ומרי ‰˙ור‰ מיני ˘יטו˙ רבו˙, ז‰ ‡ומר 
בעניין   '‰ עבו„˙   ˙‡ ממ˜„  ז‰  בכ‰,  וז‰  בכ‰ 
‡ח„, ו‰‡חר בעניין ˘ני, נ‰ר‡ נ‰ר‡ ופ˘טי‰, 
 ˙‡ יו„עים  וכולם  נבונים  כולם  חכמים  כולם 

‰˙ור‰.

‰„עו˙.  רבו   – זו  למˆי‡ו˙  ‰יחס  ל‚בי  ו‡ף 
י˘ ‰‡ומרים "˘בעים פנים ל˙ור‰", "‡לו ו‡לו 
כל  מייחסים  ‰ם  ‡ין  ע"כ  חיים",  ‡ל˜ים  „ברי 
ח˘יבו˙ לבירור, „רי˘‰ וח˜יר‰ ‡חר רˆון ‰', 

‡ל‡ כל ‰רוˆ‰ ליטול ‡˙ ˘ם ‰' – ייטול.

‰י‡   '‰ יר‡˙  ˘"‰ן  ‰‡ומרים  י˘  מ‡י„ך, 
ין",  ≈‡" ל‡ח˙  ˜ורין  ‡י„י˘  בל˘ון  ˘כן  חכמ‰" 
כפר   – מ‰כלל  ל„ע˙ם  יˆ‡  ‡˘ר  כל  וע"כ 

ֈבעי˜ר

ב‚ן  ‰˘בילים  בין  עומ„  ‰י˘ר  ו‰‡„ם 
 ֈ„"בבי‰מ ור‚ליו  י„יו  מוˆ‡  ו‡ינו  ‰מבוכ‰ 
ובבו‡ו ‡ל ‰˜ו„˘ לחפ˘ „רכיו ולח˜ור‰ ‡יז‰ 
˘רוˆ‰  ו‡ף  ב˘„‰,  ‰ו‡  ˙וע‰  ‡ור,  י˘כון  „רך 
לו  ‰‡ומרים  י˘   – ימין  „רך  פניו˙יו  כל  לפנו˙ 
וי˘ ‰‡ומרים על ˘מ‡ל  על ימין ˘‰ו‡ ˘מ‡ל 
בין  י„ע  ול‡  ימינו  ימין, ע„ ‡˘ר ˙˘כח  ˘‰ו‡ 

 ֈימינו ל˘מ‡לו, ובין ‡רור ‰מן לברוך מר„כי

ֈו‰רי ‰‡מ˙ נע„ר˙ ו‰בלבול מ˘˙ולל

˘לכל  ‰ו‡,  זו  ˘במˆי‡ו˙   ‰˘˜‰ ‰„בר 
י„י‰ם  על  ‡˘ר  וסימוכין,  מ˜ורו˙  י˘נם  ˘יט‰ 
נעמ„ים ‰„ברים, ומ˜˘ים על ‰‡פ˘רו˙ לברר 
‡˙ ‰בר מן ‰˙בן, ול‰ב„יל בין ˜ו„˘ ובין ‰חול 

ובין ‰טמ‡ ובין ‰ט‰ור.

ל‰יˆמ„  יכול˙נו  ככל  ל‰˘˙„ל  עלינו  ו‡כן 
חז"ל  ומ„ברי  ‰מ˜ר‡  מן  ‰עול‰   ,'‰ ל„בר 
עלינו  ול‡  ו‰מוסכמים,  ‰מוסמכים  ומפר˘י‰ם 
ליבטל  חורין  בני  ‡נו  ‡ין  ‡ך  ל‚מור,  ‰מל‡כ‰ 

ממנ‰.

י˙יר‰.  ‡ך מ„בר ‡ח„ ˆריכים ‡נו לז‰ירו˙ 
ורחב‰  מי„‰   ıמ‡ר ‡רוכ‰  ˙מימ‰,   '‰ ˙ור˙ 
מיני ים, ב‰ מˆוו˙ רבו˙, עניינים רבים ו‰נ‰‚ו˙ 

˘ונו˙ ומ‚וונו˙.

לעניינים  ל‰י˙פס  נוטים  ‡„ם,  כבני  ו‡נו 
מסוימים, ע"פ נטי˙ נפ˘נו ‡ו „ע˙נו, ועלולים 
ל‰חזי˜ בנו˘‡ ‡ח„ כ„בר מרכזי יו˙ר ‡ו ח˘וב 

יו˙ר.

וב„בר ז‰ נמˆ‡ מ˜ום למכ˘ול.

חל˜  נוטלים  ‡נ˘ים  ב‰  מˆי‡ו˙,  י˘נ‰ 
ע„  "‡י„י‡ולו‚י‰",  ממנו  ומפ˙חים  ב˙ור‰ 
ב‰נ‰‚˙  מרכזי  ל‰יו˙  ‰ופך  מסוים  ˘נו˘‡ 
חיי‰ם ומעמי„ים ‡ו˙ו כנ˜ו„‰ ‰מרכזי˙ ˘‰כל 

נ„ח‰ מפני‰.

‡ו˙ו  ‰מ˜ר‡,  מן  בפר˜  ל‰˙בונן  נ‡  נבו‡ 
‰לו‡  זכור,  לפר˘˙  כ‰פטר‰  בעז"‰  נ˜ר‡ 
לי˘ר‡ל"  עמל˜  ע˘‰  ‡˘ר   ˙‡ "פ˜„˙י  ‰ו‡ 

ט"ו).  '‡ (˘מו‡ל 

˘‡ול מלך י˘ר‡ל נˆטוו‰ ל˜יים ‡˙ מˆוו˙ 
‰˙ור‰ - "˙מח‰ ‡˙ זכר עמל˜ מ˙ח˙ ‰˘מים" 
מו‡ל  („ברים כ"‰, י"ט). וכך נ‡מר לו עלŒי„י ‰' בי„̆ 

- "ע˙‰ לך ו‰כי˙‰ ‡˙ עמל˜ ו‰חרמ˙ם ‡˙ כל 
ע„  מ‡י˘  ו‰מ˙‰  עליו,  ˙חמל  ול‡  לו  ‡˘ר 
‡˘‰ מעלל וע„ יונ˜ מ˘ור וע„ ˘‰ מ‚מל וע„ 
ב„בר,  נכ˘ל  ˘‡ול  ‡ך   .('‚ ט"ו,   '‡ (˘מו‡ל  חמור" 

‰' ‰כ˙וב ב˙ור‰ כמˆוו‰  ו‡ינו מ˜יים ‡˙ „בר 
עליו ע"י ‰נבי‡.

'בחיר  י˘ר‡ל,  מלך  כז‰??  „בר  ˜ור‰  כיˆ„ 
‰'' (˘מו‡ל ב' כ"‡, ו'), ˘‰כ˙וב מ˙‡רו כ"בחור וטוב 
ו‡ין ‡י˘ מבני י˘ר‡ל טוב ממנו" (˘מו‡ל ‡' ט', ב'), 

‡יך נפלו ‚יבורים?! 

מ˙וך ז‰ירו˙ רב‰ בכבו„ ˘‡ול מלך י˘ר‡ל 
[עיין יומ‡ כ"ב:] ננס‰ עלŒפי ענ"„ ל‰˙בונן ב„בר, 

ר˜  ˘‰רי  בעז"‰,  מכך,  ללמו„  יכלים  ‡נו  מ‰ 
נבו‡‰ ˘נˆרכ‰ ל„ורו˙ נכ˙ב‰.

˘‡ול  ‰נ˜ו„‰.  על  ‡ו˙נו  מעמי„‰  ‰‚מ' 
לל‡  וˆנוע.  עניו  טוב,  ע„ין,  כ‡י˘  י„וע  ‰מלך 
"נחב‡  (˘ם),  „ופי. "˘ל‡ טעם טעם חט‡"  ˘ום 
‰ב˜ר"  ‡חרי  "ב‡  כ"ב),  י',   '‡ (˘מו‡ל  ‰כלים"  ‡ל 
(˘ם י"‡, ‰') ‡חר ˘כבר ‰˙מנ‰ למלך, ו‡ף כ˘בני 

בליעל בזו‰ו – ‰י‰ כמחרי˘ (˘ם י', כ"ז). ו‰נ‰ ‰ו‡ 
"ול‡  מˆוו‰  ‰ו‡  למי„ו˙יו.  ‰פכי  ב„בר  מˆוו‰ 

˙חמול"! 

עיר  ע„  ˘‡ול  "'ויב‡  ˘‡ול?  ע˘‰  מ‰  ‡ך 
מני:  רבי  ‡מר   -  ('‰ ט"ו,  (˘ם  בנחל'  וירב  עמל˜ 
ברוך  ‰˜„ו˘  לו  ˘‡מר  ב˘ע‰  נחל.  עס˜י  על 
ומ‰  ‡מר:  עמל˜,   ˙‡ ו‰כי˙  לך  ל˘‡ול  ‰ו‡ 
כל  ערופ‰,  ע‚ל‰  ‰ב‡  ˙ור‰  ‡מר‰  ‡ח˙  נפ˘ 
‡„ם  ו‡ם  וכמ‰!  כמ‰  ‡ח˙  על  ‰ללו  ‰נפ˘ו˙ 
 - חט‡ו  ‚„ולים  ו‡ם  חט‡‰?  מ‰  ב‰מ‰   - חט‡ 
‡ל  לו  ו‡מר‰  ˜ול  ב˙  יˆ‡‰  חט‡ו?  מ‰  ˜טנים 

˙‰י ˆ„י˜ ‰רב‰ֈ" (יומ‡ ˘ם).

חיי  ‰˙ור‰!  מ˙וך  לימו„  כ‡ן  לומ„  ˘‡ול 
‰‡„ם  „ם  "˘ופך  בכך!  מ‰  ˘ל  „בר  ‡ינם  ‡„ם 
 ˙‡ ע˘‰  ‡ל˜ים  בˆלם  כי  י˘פך,  „מו  ב‡„ם 
‰‡„ם"! (בר‡˘י˙ ט', ו'). וכן, ‰‰˘ח˙‰ „בר רע ‰ו‡! 
וזו ‡מ˙!  כמו ˘ˆיוו˙‰ ‰˙ור‰ על בל ˙˘חי˙. 
ו‰טוב  ‰רחמים  עניין  מכך,  יו˙ר   !'‰ „בר  ז‰ 

ו˙י˜ון ‰עולם ‰ו‡ נו˘‡ מרכזי ביו˙ר ברˆון ‰'! 
ל‰יו˙ חנון ורחום זו ‰ליכ‰ ב„רכי ‰'! וכל ˘‡ינו 
ו‚ומלי  רחמנים  'ביי˘נים,   – ‡לו  מי„ו˙  בעל 
י˙כן  ‡יך  בעמ"י.  ל‰י„ב˜  ר‡וי  ‡ינו   - חס„ים' 
˘ל‡ לחמול?? ‡יך י˙כן ל‰˘חי˙ ב‰מו˙ טובו˙ 
ו˜טנים ˘ל‡ חט‡ו?? ו‡כן ‡ף ‰ב˙Œ˜ול ‡ומר˙ 
ˆ„י˜ ‰רב‰.  נ‰‚ בˆ„˜ו˙, ‡ל‡ ˘‰י‰  ˘˘‡ול 

י˘ „בר כז‰, יו˙ר מי„י ˆ„י˜! 

ל‰'   ıחפ‰" ˘מו‡ל:  ‡ו˙ו  ˘מוכיח  מ‰  וז‰ 
˘מע  ‰נ‰   ,'‰ ב˜ול  כ˘מוע  וזבחים  בעלו˙ 
חט‡˙  כי  ‡ילים.  מחלב  ל‰˜˘יב  טוב  מזבח 
 ˙‡ מ‡ס˙  יען  ‰פˆר,  ו˙רפים  ו‡ון  מרי  ˜סם 
נו˘‡,  כ‡˘ר  כ"‚).   - כ"ב  ט"ו,   '‡ (˘מו‡ל   "ֈ'‰ „בר 
ויוˆ‡  מרכזי  ל‰יו˙  ‰ופך  ו˙ורני,  ‡מי˙י  ‚ם 
כי   !'‰ „בר  מ‡יס˙  זו   – ˘לו  ‰מ„וי˜  מ‰מי˜ום 
„בר ‡ח„ ‰˜ב"‰ „ור˘ מ‡י˙נו, ל˘מוע ב˜ולו! 
כ„ברי ירמי‰ו: "כי ל‡ „בר˙י ‡˙ ‡בו˙יכם ול‡ 
על  מˆרים   ıמ‡ר ‡ו˙ם  ‰וˆי‡י  ביום  ˆוי˙ים 
ˆוי˙י  ‰ז‰  ‰„בר   ˙‡ ‡ם  כי  וזבח.  עול‰  „ברי 
˘מעו ב˜ולי ו‰יי˙י לכם ל‡ל˜ים  ‡ו˙ם ל‡מר 
‡˘ר  ‰„רך  בכל  ו‰לכ˙ם  לעם  לי  ˙‰יו  ו‡˙ם 
‡ˆו‰ ‡˙כם למען ייטב לכם". (ירמי‰ו ז', כ"ב - כ"‚). 
ר˜ ‡˙ ז‰. ˘מעו ב˜ולי. ו‡ף ˘‰˜ב"‰ ‡כן ˆיו‰ 
˙עב„ו  ממˆרים  ‰עם   ˙‡ "ב‰וˆי‡ך  מ˘‰   ˙‡
‡ין   – י"ב)   ,'‚ (˘מו˙  ‰ז‰"  ‰‰ר  על  ‰‡ל˜ים   ˙‡
‰˘מיע‰,  ‰עבו„‰,  ‡ל‡  ‰מטר‰,  ‰זבחים 

"נע˘‰ ונ˘מע"!

ו‰עמי„  לעˆמו  במ‰  בנ‰  ˘‡„ם  ‡חר  ‡ך 
עי˜רון  על  ˘מבוסס˙  "‡י„י‡לו‚י‰"  לעˆמו 
‡מי˙י – ˜˘‰ מ‡ו„ ל˘כנע ‡ו˙ו ˘‡ינו ˆו„˜! 
˘‰רי לפי „ע˙ו, ז‰ רˆון ‰'! כעניין מ‰ ˘כ˙ב 
 ˙‡ ˙˘‡ל  ‡ם  "ו‡ולם  ‰עˆל:  ל‚בי  במס"י 
ממ‡מרי  רבים  במ‡מרים  לך  יבו‡  ‰עˆל,  פי 
‰חכמים, ו‰מ˜ר‡ו˙ מן ‰כ˙ובים, ו‰טענו˙ מן 
‰˘כל, ‡˘ר כולם יורו לו, לפי „ע˙ו ‰מ˘וב˘˙, 
ו‰ו‡  עˆלו˙ו.  במנוח˙  ול‰ניחו  עליו  ל‰˜ל 
‡יננו רו‡‰ ˘‡ין ‰טענו˙ ‰‰ם ו‰טעמים ‰‰ם 
ממ˜ור  ‡ל‡  „ע˙ו,  ˘י˜ול  מפני  לו  נול„ים 
‚ובר˙  ‰י‡  ב‰יו˙‰  ‡˘ר  נובעים,  ‰ם  עˆלו˙ו 
בו, מט‰ „ע˙ו ו˘כלו ‡ל ‰טענו˙ ‰‡ל‰, ‡˘ר 
ל‡ י˘מע ל˜ול ‰חכמים ו‡נ˘י ‰„ע‰ ‰נכונ‰." 
ו'). וכך ‚ם במי„ו˙ נוספו˙ ˘מטו˙ ‡˙  (מס"י פר˜ 

לב ‰‡„ם. [‡]

‰נ‰ נמ˘יך לעיין בפר˜ ז‰. כ‡˘ר ˘מו‡ל 
‰מˆוו‰,   ˙‡ ביˆע  ˘ל‡  על  ˘‡ול   ˙‡ מוכיח 
˘מו‡ל  "ויב‡  כר‡וי!  ˘ע˘‰  מˆ‰יר  ˘‡ול 
ל‰'   ‰˙‡ ברוך  ˘‡ול  לו  וי‡מר  ‡לŒ˘‡ול 
‰˜ימ˙י ‡˙Œ„ַבר ‰'!ֈ (י"‚). ‡ומר לו ˘מו‡ל 
Œל‡ ו˙עט   '‰ ב˜ול  ל‡Œ˘מע˙  ולמ‰   ֈ  -
Œלל ו˙ע˘ ‰רע בעיני ‰'. וי‡מר ˘‡ול ‡ל˘‰

ב„רך  ו‡לך   '‰ ב˜ול  ˘מע˙י  ‡˘ר  ˘מו‡ל 
עמל˜  מלך   ‚‚‡  Œ˙‡ ו‡בי‡   '‰ ‡˘רŒ˘לחני 
ˆ‡ן  מ‰˘לל  ‰עם  וי˜ח  ‰חרמ˙י.  ו‡˙Œעמל˜ 
לזבח ל‰' ‡ל˜יך ב‚ל‚ל"  וב˜ר ר‡˘י˙ ‰חרם 

‚'): "כי בן הייתי לאבי   '„ (מ˘לי   [א]  כגון מה שכתוב 
רך ויחיד לפני אמי". ופרש"י: "כי בן הייתי לאבי - אם 
תאמר שלמה היה שונא הבריות שהזהירן על הגזל 
ועל העריות דבר שנפשו של אדם מתאוה להם…" 
נובעת ממידות  להוציא מלבך שתוכחתו של שלמה 

רעות, דבר המצוי אצל מוכיחים.
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 ˙‡ ˘חמ„  על  ל˘‡ול  מעיר  ˘מו‡ל  כ').   - (י"ט 

טוען  ו˘‡ול   ,'‰ „בר  על  עבר  ולכן  ‰˘לל 
‡מי˙י˙  סיב‰  כ‡ן  ‰י˙‰  ל„בריו,  כך!  ˘ל‡ 
למעל‰,  ‡ך  ‰ב‰מו˙.   ˙‡ ˘‰ניחו  לכך  וטוב‰ 
„בר  ‡ומר  ‰פסו˜  בפועל,  ˘‰י‰  מ‰  ב˙י‡ור 
עלŒמיטב  ו¿  ‚‚‡Œחר! "ויחמל ˘‡ול ו‰עם על‡
ŒכלŒועל ים  ƒכר‰Œעל ו¿ ו‰מ˘נים  ו‰ב˜ר  ‰ˆ‡ן 

נמבז‰  כלŒ‰מל‡כ‰  ו¿ ‰חרימם  ‡בו  ול‡  ‰טוב 
(ט'). כ‡ן ל‡ מוזכר ˘רˆו  ונמס ‡˙‰ ‰חרימו!" 
„ברים  ˘ר‡ו  ˘חמלו,  ‡ל‡  ל‰',  ל‰˜ריב 
ונח˘˜ים וח˘˜ו ב‰ם. ר˜ ‡ח"כ, ב‡זני  טובים 
"למען  ‰י‡  ˘‰סיב‰  ˘‡ול  מסביר  ˘מו‡ל, 
זבוח"! ו‡ין לומר ˘˘‡ול ‰עיז פניו ל˘˜ר נ‚„ 
נר‡‰  ב‡מ˙  ח˘ב!  כך  ב‡מ˙  ‡ל‡  ‰נבי‡,  פני 
˘ל‡  לנו,  מ‚ל‰  ‰נבי‡  ‡ך  כ‰ו‚ן,  ˘„ן  לו  ‰י‰ 
חמלו  ˘‡כן  ‡ל‡  ‰‡מי˙י˙,  ‰סיב‰  ‰י˙‰  זו 
‡חר  ו‡פילו  ‰חרימם,  ‡בו  ול‡  ‰˘לל  על 
˘מו„‰ ˘חט‡ – ‡ומר ˘יר‡ מפני ‰עם, ו‡ינו 

ֈם ב„בר˘‡

וכיוון ˘‡„ם כבר ‡ינו ממו˘מע ‡ל „בר ‰' 
˘וב  ‰חזי˜  ב‰  ‰"‡י„‡ולו‚י‰"  ‡פילו   – לב„ו 
˘ם  ˘‡מרו  כמו  ח„˘‰.  מˆי‡ו˙  לנ‚„  מ˘˙נ‰ 
סב  ל„ו‡‚  ˘‡ול  לו  ˘‡מר  "וב˘ע‰   - ב‰מ˘ך 
‡˙‰ ופ‚ע בכ‰נים, יˆ‡‰ ב˙ ˜ול ו‡מר‰ לו ‡ל 
ז‰ ‡מרו במ„ר˘: "ר˘ב"ל  ועל  ˙ר˘ע ‰רב‰". 
‡ומר כל מי ˘נע˘‰ רחמן במ˜ום ‡כזרי - סוף 
ט"ז).  ז',  רב‰  (˜‰ל˙  רחמן"  במ˜ום  ‡כזרי  ˘נע˘‰ 
כי ‡ם ‡„ם לו˜ח נו˘‡ ומ‡„יר ‡ו˙ו ע"פ רˆונו 
ו‡ל כל ‡˘ר  ליˆרו  – למע˘‰ ‰ו‡ נע˘‰ עב„ 
יחפוı יטנו, בל‡ ˘י˘ים ‡ל ליבו, ˘‡ין ‰‡מ˙ 

מנח‰ ‡ו˙ו, ‡ל‡ מ˘יכ‰ כזו ‡ו ‡חר˙.

יוˆ‡  ‡ף  כז‰  ‡„ם  זו,  ברע‰  „י  ל‡  ו‡ם 
ב˜ו  ‰ולכים  ‡ינם  ‡˘ר  ‡חרים  נ‚„  ל‰ילחם 
ו‡ף ˘כל ‰נ˙ונים מורים ˘ל‡  בו ‰ו‡ מחזי˜, 
כ„ע˙ו – ‡ין ‰ו‡ מוו˙ר! כך רו‡ים ‡ˆל ‡ויבי 
„ו„  רבו˙  ˘˘נים  ˘‡ף  ו‡חי˙ופל,  „ו‡‚  „ו„, 
עמו"  ו‰'  מ˘כיל  „רכיו  "לכל  בי˘ר‡ל,  מלך 
 ˙‡ ל˘נו˙  מסרבים  ע„יין   – י"„)  י"ח,   '‡ (˘מו‡ל 

בבנין  ר˜  ‰מˆי‡ו˙!  בפני  ‡פילו  „ע˙ם, 
ונ‡לˆו  ˜„יר‰  כ˘ולי  פני‰ם  נ‰פכו  בי‰מ"˜ 
ל‰ו„ו˙ ˘‰' בחר ב„ו„. ‡יך ˜ור‰ כ„בר ‰ז‰?? 
פירו˘ו  טינ‡  ט"ו:).  (ח‚י‚‰  בליבם"  ‰י˙‰  "טינ‡ 
‰י‰  ל‡  ליבם  כלומר  מ"‡).  ב',  „ני‡ל  (ר‡‰  טיט 
˘‰ם  פנימיו˙  נטיו˙  מיני  כל  ל‰ם  ‰יו  נ˜י. 
ו‡˙  „ע˙ם   ˙‡ ל˜בוע  ‡ו˙ם  כיוונו  ‡˘ר  ‡לו 
 – ב˙ור‰  ‚„ולים  ˘‰יו  ‡ף  ע"כ  ‰˘˜פ˙ם. 
‡ף  וטר„˙ם  ‰מוו˙  סם  ל‰ם  נע˘י˙  ˙ור˙ם 
ולטוב  טוב  לרע  ‰‡ומרים  "‰וי  עו‰"ב.  מחיי 
מר  ˘מים  לח˘ך  ו‡ור  ל‡ור  ח˘ך  ˘מים  רע 
ונ‚„  בעיני‰ם  חכמים  ‰וי  למר.  ומ˙ו˜  למ˙ו˜ 

נבנים"(י˘עי‰ו ‰', כ' - כ"‡).  פני‰ם 

לט‰ר  חפˆו  ˘כל  ‰מלך  „ו„   – ולעומ˙ם 
מ˙נ‰‚  לפניו,  ב˙ום  ללכ˙   ,'‰ לפני  ליבו   ˙‡
"‰ו‡  מזו,  זו  לחלוטין  ‰פוכו˙  ב‰˙נ‰‚ויו˙ 
- ב˘ע‰ ˘‰י‰ עוס˜ ב˙ור‰ ‰י‰  ע„ינו ‰עˆני 
וב˘ע‰ ˘יוˆ‡ למלחמ‰  מע„ן עˆמו כ˙ולע˙, 
‡ח„,  מˆ„  ט"ז:).  ˜טן  (מוע„   "ıכע עˆמו  מ˜˘‰ 
ח',  ב'  (˘מו‡ל  עמו"  לכל  וˆ„˜‰  מ˘פט  "עו˘‰ 
 '‰ וב‡ויבי  בחוט‡ים  נלחם  ‰˘ני,  ומˆ„  ט"ו), 

ב‡כזריו˙ לל‡ כל חמל‰ [ר‡‰ ˘מו‡ל ב' „', י"ב; ח', 
‡'; י"ב, ל"‡; „‰י"‡ כ', ‚']. כי עב„ ‰' עו˘‰ ‡˙ „בר 

וז‰  ‡י˘י˙,  „ע‰  כל  לעˆמו  ל‰עמי„  בל‡   '‰

‰˜ב"‰,  ˘ל  י"„)  י"‚,   '‡ (˘מו‡ל  כלבבו"  "‡י˘  ‰ו‡ 
ז‰ ‰ו‡ מ˘יח ‰' [ב].

וכמו ˘ר‡ינו, מי ˘ממ˜„ ‡˙ רˆון ‰' ב„בר 
„בר   ˙‡ ל˘מוע  ˜˘וב  ו‡ינו  מ‡חר,  יו˙ר  ‡ח„ 
˘מעמי„  מי  ל‰כ˘ל.  עלול  ילך  ‡˘ר  לכל   –  '‰
ו‰ע„ינו˙  ‰רחמים  עניין  ‰"‰ומניו˙",   ˙‡
ל„בר  ל˜נ‡  עליו  י˜˘‰  כ"‡י„‡ולו‚י‰"- 
‰ו‡  ובכך  מ‡ויביו,   '‰ נ˜מ˙   ˙‡ ולנ˜ום   '‰
 ıר‡  ˙‡ ˘מעמי„  מי  ‰רחמנים.  על  מ˙‡כזר 
בחט‡  ל‰כ˘ל  עלול  כ"‡י„י‡ולו‚י‰"  י˘ר‡ל 
‰מעפילים ולפעול למען ‰‡רı ‚ם נ‚„ רˆון ‰'. 
מי ˘‰עמי„ ‡˙ נו˘‡ ‰˜רבנו˙ כ"‡י„‡ולו‚י‰" 
ונ‡ףֈוב‡˙ם  רˆח  "‰‚נב  ‰נבי‡:  ‡מר  עליו   –
נˆלנו.."!  ו‡מר˙ם  ‰ז‰..  בבי˙  לפני  ועמ„˙ם 
(ירמי‰ו ז', ט'). מי ˘מעמי„ ‡˙ ‰'ˆ„י˜ו˙' ו„˜„ו˜ 

˘וט‰"-  "חסי„  ז‰ו   – כ"‡י„‡ולו‚י‰"  ‰‰לכ‰ 
טובע˙   ‰˘‡ לר‡ו˙  ˘עלול  ‰עולם,  ממבלי 
ב‰  ל‡יס˙כולי  ‡רע‡  ‡ורח  ל‡ו  ו‡ומר  בנ‰ר 
‰˘מיע‰   ˙‡ ˘מעמי„  מי  כ"‡:).  (סוט‰  ו‡ˆול‰" 
לע˘ו˙  עלול   - כ"‡י„י‡ולו‚י‰"  לחכמים 
˘טעו  וי„ע  ל‰ור‡‰  ר‡וי  כ˘‰ו‡  ‚ם  כ„ברי‰ם 
‰‰˙ל‰בו˙  ר‚˘   ˙‡ ˘מעמי„  מי  ב:).  (‰וריו˙ 

ב˜יום ‰מˆוו˙ כ"‡י„י‡ולו‚י‰" – עלול ל‰כ˘ל 
ועל  מל‰יבו˙'  'פחו˙  מˆוו˙  על  ולוו˙ר 
מי  ו‡פילו  ‰‰˙ר‚˘ו˙.  לטוב˙  ב‰לכ‰,  „˜„ו˜ 
כ"‡י„י‡ולו‚י‰"-  ‰˙ור‰  לימו„   ˙‡ ˘מעמי„ 
עלול ל‰כ˘ל ולוו˙ר על מˆוו‰ עובר˙ ו˘‡ינ‰ 
ועליו  ל"‡.),  (˜י„ו˘ין  ‡חרים  ע"י  ל‰יע˘ו˙  יכול‰ 
‰ו‡  "כל ˘חכמ˙ו מרוב‰ ממע˘יו למ‰  ‡מרו: 
מועטין,  ו˘ר˘יו  מרובין  ˘ענפיו  ל‡ילן  „ומ‰ 
 ,'‚ (‡בו˙  ו‰ופכ˙ו על פניו"  ו‰רוח ב‡‰ ועו˜ר˙ו 
כל ‡לו, „בר ‡ח„ בלב„ ‡מור ל‰יו˙  י"ז). ˙ח˙ 

‰"‡י„י‡ולו‚י‰" ˘ל ‰י‰ו„י, "כי ‡ם ל˘מע ‡˙ 
„ברי ‰'" (עמוס ח', י"‡).

˙ור‰  לומ„  ‡ני  ‰י‡ך   - ‡„ם  י‡מר  ו˘מ‡ 
מע˙‰? ‡ם ‚„ולים וˆ„י˜ים נכ˘לו ב„בר ז‰, ‡יך 
ע"כ  ‚„ולים?  במ˜ום  ונעמו„  מלך  לפני  נ˙‰„ר 
‡מר ˘למ‰ בחכמ˙ו, "˙ומ˙ י˘רים ˙נחם" (מ˘לי 

 [ב]  כתב הגר"א ב"אמרי נועם" ברכות לג: וז"ל: "…
שני  לו  כשיש  אלא  באדם  ניכר  השלמות  שאין  לפי 
מידות הפוכות דהיינו מידת הרחמניות ומדת אכזריות. 
לפי שכשהאדם נוהג במידה אחת אינו מוכרח לומר 
כשיש  אבל  טבעו,  הוא  שכך  י"ל  אלא  צדיק,  שהוא 
אז  ואכזריות  רחמניות  כגון  הפוכות  מידות  שני  לו 
נתן הקב"ה לישראל מצוות  מוכח שהוא צדיק. לכך 
רחמניות  שהוא  ואם  אב  כיבוד  שהוא  רחמניות  של 
גדולה… ושוב נתן להם מצות אכזריות דהיינו שילוח 
הקן שהוא אכזריות גדולה… לכך כתיב בשני מצות 
אלו אריכות ימים לפי שבשני מצות הללו נשלם האדם 
בתכלית הטוב… וז"ש בעקידה "עתה ידעתי כי ירא 
ידעתי", והלא  לאקים אתה". וקשה, מאי לשון "עתה 
הוא היה צדיק גם מקודם לכן? אבל לפי מה שאמרנו 
אתיא שפיר, לפי שקודם לכן לא היה אלא רחמן מאד, 
שהיה מכניס אורחים וגומל חסדים, אבל המידה של 
אכזריות עדיין לא היה ניכר בו, והיו אומרים שאברהם 
איננו צדיק גמור, אבל בעקדה שעשה מדת אכזריות 
גמור…וזה  צדיק  שהוא  וניכר  נשלם  עתה  כן,  גם 
שאמרו, לעשות נקמה בגוים.. הדר הוא לכל חסידיו, 
רחמים  במדת  שנוהגים  חסידים  שהם  שאע"פ  ר"ל 
וזהו  הפוכה,  מדה  שהוא  בגוים  נקמה  יעשו  אעפ"כ 

הדר להם." וראה עוד בביאורו למשלי ל', י"ז.

י"‡, ‚'), "‰ולך ב˙ם ילך בטח" (˘ם י', ט'), "בטח על 

‰' בכל לבך, ו‡ל בינ˙ך ‡ל ˙˘ען" (˘ם ‚', ‰'). ע"י 
˘‡נו ערים ומו„עים למכ˘ול ‰ז‰, ע"י ˘נ˘ים 
‡˙ לבנו ל‰בין מ‰יכן ב‡ רˆון ז‰, ‰‡ם ‡נו ‡כן 
˘ו˜לים לל‡ ‰טי‰, ‡כן נוכל בעז"‰ לכוון לרˆון 
‰', כמו ˘כ˙ב ˘ם במס"י: "ו‰נ‰ ˙„ע כי ז‰ כלל 
˜ול‡  ˘כל  ‰פרי˘ו˙,  במל‡כ˙  מנוס‰  ‚„ול 
יכול‰ ל‰יו˙ י˘ר‰  ˆריכ‰ ב„י˜‰. כי ‡ף על פי̆ 
ונכוח‰, ‡מנם, ˜רוב ‰„בר ˘˙‰י‰ מעˆו˙ ‰יˆר 
ומרמו˙יו, על כן ˆריך לב„ו˜ ‡חרי‰ בח˜ירו˙ 
ו„‡י   ,˜„ˆ˙ ‡ל‰  כל  ‡חר  ‡ם  רבו˙.  ו„רי˘ו˙ 
ˆריכ‰  בלב„  ˜ול‡  ול‡  ˘ם).  (מס"י  טוב‰  ˘‰י‡ 
ב„י˜‰, ‡ל‡ ‚ם חומר‡ ו‰˙חס„ו˙, כמו ˘כ˙ב 
"מ‰  כ'):  (פר˜  ז‰  ל„בר  מיוח„  בפר˜  ו‰‡ריך 
‰ז‰,  ‰חסי„ו˙  מ˘˜ל  ‰ו‡  ע˙‰  לב‡ר  ˘ˆריך 
˘ז‰ו  ב‡מ˙  ו˙„ע  מ‡„,  מ‡„  ע˜רי  ענין  ו‰ו‡ 
וי˘  רב  „˜ו˙ו  כי  ˘בחסי„ו˙   ‰˘˜‰ ‰מל‡כ‰ 
נמˆ‡˙  כן  על  ‚„ול‰,  כניס‰  ‰ז‰  ב„בר  ליˆר 
יוכל  טובים  „ברים  ‰רב‰  כי  עˆומ‰  סכנ˙ו 
‰יˆר לרח˜ כ‡ילו ‰ם רעים, ו‰רב‰ חט‡ים 
˘ל‡  וב‡מ˙  ‚„ולו˙,  מˆו˙  ‰ם  כ‡ילו  ל˜רב 
יוכל ‡י˘ ל‰ˆליח במ˘˜ל ‰ז‰ ‡ל‡ ב‚' „ברים: 
˙‰י‰  ˘ל‡  ˘בלבבו˙  י˘ר  לבו  ˘י‰י‰   .‡
י˙ברך,  לפניו  רוח  ‰נח˙  לע˘ו˙  ‡ל‡  פניי˙ו 
ו˘י‰י‰ מעיין על מע˘יו  ב.  ז‰ כלל.  זול˙  ול‡ 
עיון ‚„ול וי˘˙„ל ל˙˜נם על פי ‰˙כלי˙ ‰ז‰. 
‚. ו‡חר כל ז‡˙ י‰י‰ מ˘ליך י‰בו על ‰', ˘‡ז 
י‡מר בו ‡˘רי ‡„ם עוז לו בך (˙‰לים פ"„) ו‚ו' ל‡ 
מן  ‡ח„  ‡ם  ‡מנם  ב˙מים.  ל‰ולכים  טוב  ימנע 
‰˙נ‡ים ‰‡ל‰ יחסר לו ל‡ י‚יע ‡ל ‰˘לימו˙, 
ו˜רוב ‰ו‡ ליכ˘ל וליפול. „‰יינו ‡ו ‡ם ‰כוונ‰ 
מן  י˙ר˘ל  ‡ם  ‡ו  וזכ‰,  מובחר˙  ˙‰י‰  ל‡ 
ז‰  כל  ‡חר  ‡ם  ‡ו  לעיין,  ˘יוכל  במ‰  ‰עיון 
ל‡ י˙ל‰ בטחונו ב˜ונו, ˜˘‰ לו ˘ל‡ יפול. ‡ך 
‰מח˘ב‰,  ˙מימו˙  כר‡וי,  י˘מור  ˘ל˘˙ם  ‡ם 
לו  י‡ונ‰  ול‡  ילך בטח ב‡מ˙  ובטחון, ‡ז  עיון, 
כל רע. ‰ו‡ ‰„בר ˘‡מר‰ חנ‰ בנבו‡˙‰: "ר‚לי 
יעזוב  "ול‡  ‡מר:  כן  כמו  ו„ו„  י˘מור",  חסי„יו 

‡˙ חסי„יו לעולם נ˘מרו" (˙‰לים ל"ז)".

‰רינו למ„ים, ˘ל‡ ב˘מים ‰י‡! כל ‰„רו˘ 
ול‡  רˆונו,  לע˘ו˙  רˆוננו  ˘‡כן  לוו„‡  ‰ו‡ 
‰˙ר˘לנו בעיון. ו‡ח"כ – לבטוח ב‰'. [ו‡ם ב„ר‚‰ 
זו נכונים ‰„ברים, ע‡כו"כ במי ˘ל‡ ‰‚יע ל„ר‚‰ זו, ‡ם כנ‰ 

‰ו‡ עליו לבחון ‡˙ „בריו, ‰‡מ˙ ‡˙ו, ו‡ם ‡ינו יכול – יז‰ר 

וי„ע ˘מוע„ ‰ו‡ לטעו˙, וי˙ייחס ל„ע˙ו בז‰ירו˙ ‰ר‡וי‰].

וע"י ˘נ˘˙„ל לברר ‡˙ ‰‡מ˙ כפי כוחנו, 
 ˙‡ יט‰ר  ממרום,  רוח  עלינו   '‰ ˘יער‰  נזכ‰ 
וי˘ם  ב˙ור˙ו  לבנו  יפ˙ח  ב‡מ˙,  לעב„ו  לבנו 
ולעב„ו  רˆונו  ולע˘ו˙  ויר‡˙ו  ‡‰ב˙ו  בלבנו 
לם. ומ‰ר‰ י˜יים לנו ‡˙ „בריו ‰נ‡מרים  בלבב̆ 
ב‡מ˙ ע"י נבי‡ו: "‰נ‰ ימים ב‡ים נ‡ם ‰' וכר˙י 
‡˙ בי˙ י˘ר‡ל ו‡˙ בי˙ י‰ו„‰ ברי˙ ח„˘‰. ל‡ 
כברי˙ ‡˘ר כר˙י ‡˙ ‡בו˙ם ֈכי ז‡˙ ‰ברי˙ 
‡˘ר ‡כר˙ ‡˙ בי˙ י˘ר‡ל ‡חרי ‰ימים ‰‰ם.. 
‡כ˙בנ‰,  לבם  ועל  ב˜רבם  ˙ור˙י   ˙‡ נ˙˙י 
ול‡  לעם.  לי  י‰יו  ו‰מ‰  ל‡ל˜ים  ל‰ם  ו‰יי˙י 
ילמ„ו עו„ ‡י˘ ‡˙ רע‰ו ו‡י˘ ‡˙ ‡חיו ל‡מר 
וע„  למ˜טנם  ‡ו˙י  י„עו  כולם  כי   '‰  ˙‡ „עו 
ל‡  ולחט‡˙ם  לעונם  ‡סלח  כי   '‰ נ‡ם  ‚„ולם 

■ יז‡זכר עו„" (ירמי‰ו ל"‡, ל' - ל"‚). 
 „

מו
 ע

❏
ז 

ע"
˘

˙
'‰

ר 
„‡

ט, 
י"

ן 
יו

‚ל
 ❏

ון 
ˆי

 ˙
˘

„ו
˜



יח
 „

מו
 ע

❏
ז 

ע"
˘

˙
'‰

ר 
„‡

ט, 
י"

ן 
יו

‚ל
 ❏

ון 
ˆי

 ˙
˘

„ו
˜

בס"„ ˘בט ˙˘ע"ז לפ"˜

‰נמˆ‡ים  ‰„ברים  לכלל  ל‰˙ייחס  מבלי 
בעלון ˜„ו˘˙ ˆיון, מˆ‡˙י עˆמי מחויב למחו˙ 
‰נ"ל  לעלון  ˘ח„רו  נמ‰רים  ˘˜ר  „ברי  על 
˙˘ע"ז  (˘בט  י"ח  ב‚ליון  כו˙בים"  "˜ור‡ים  במ„ור 

לפ"˜). וז"ל ‰כו˙ב:

"מי ˘עורך "‰י˙ר מכיר‰" עובר על ‡יסור 
במכיר‰  כ˘מ„ובר  ‡פילו  ‰˙ור‰  מן  מפור˘ 
ל˘נ‰ כו', חוı מז‰ "‰י˙ר ‰מכיר‰" מבוסס על 
ל‡  ב˘טר  ˜ר˜ע  ומכיר˙  ב˘טר,  ˜ר˜ע  מכיר˙ 
˘‡ם  „בר,  ˘ל  ˜ˆרו  כו',  „מים  למ˙ן  ע„  חל‰ 
על  עובר  ‡ו˙‰  ˘ערך  מי  חל‰,  ‡כן  ‰מכיר‰ 
חנם", ו‡ם ‡ינ‰ חל‰, ‡ז י‰ו„י עוב„  ‡יסור "ל‡̇ 

על ‡„מ˙ו ב˘ביעי˙ ומחייב ‡ו˙נו חוב˙ ‚לו˙".

ז‡˙. כ‡ילו ‰י˙ר ‰מכיר‰  ˘ומו ˘מים על 
יˆ‡ מ˙ח˙ י„י ˙למי„ים ˘ל‡ ˘מ˘ו כל ˆרכם 
וטעו ב„בר מ˘נ‰ ע„ ˘ב‰נף י„ ˘ל כו˙ב מכ˙ב 

בעלון חו„˘י נח˙מ‰ ‰סו‚י‡ ו‡ין מ˜ום ל„יון.

˜ו„˘,  ב‰ררי  יסו„˙ו  ז‰  ‰י˙ר  וב‡מ˙ 
זˆ"ל  מ˜וטנ‡  י‰ו˘ע  י˘ר‡ל  ר'  ‰‚‡ונים 
מו‰ליבר  ˘מו‡ל  ר'  מלכו,  ‰י˘ועו˙  בעל 
מבי‡ליסטו˜ זˆ"ל, ור' ˘מו‡ל זנוויל מוו‡ר˘‡ 
זˆ"ל בכ"ח ˘בט ˙רמ"ח, ונˆטרף ‡לי‰ם ‰‚‡ון 
ביום  מ˜ובנ‡  זˆ"ל  ספ˜טור  ‡לחנן  יˆח˜  ר' 
מספר   '‡ בסי'  ז‰  כל  כמוב‡  ˙רמ"ח,  ‡„ר   '‚
זלמן  ˘למ‰  ר'  ל‰‚‡ון  ˘ביעי˙   ıר‡ מע„ני 
נוספים  ‚„ולים  ‰יו  ‡חרי‰ם  זˆ"ל.  ‡ויערב‡ך 
ל„ורו˙י‰ם  ‰ר‡˘יים  ‰רבנים  [בינ‰ם  ב‰י˙ר  ˘ˆ„„ו 
˘‰˙נ‚„ו  ו‰יו  זˆ"ל],  יוסף  עוב„י‰  ‰רב  ‰‚‡ון  ובכללם 

חיים  ‡נו  מפי‰ם  ‡˘ר  רבו˙ינו  ו‡לו  ‡לו  לו, 
ומימי‰ם ‡נו ˘ו˙ים.

ר˜ כ„י ל˘בר ‡˙ ‰‡וזן נע˙י˜ ל˘ון ‰‚‡ון 
ר' ˘למ‰ זלמן ‡ויערב‡ך ב‰˜„מ˙ ספר מע„ני 

‡רı ‰נ"ל:

ל‰עיר  לנכון  מוˆ‡  ‰נני  ‰‡מור  כל  "‡חרי 
לבל י˙˜בל ח"ו ˘ום רו˘ם כ‡ילו ‰כנס˙י ר‡˘י 
‡˘ר  ‰„ורו˙  ‚„ולי  ורמים  ‚„ולים  ‰רים  בין 
‚ם  ו‡ף  חיים  ‡נו  ומפי‰ם  ˘ו˙ים  ‡נו  מימי‰ם 
מכיון  ‡ל‡  ופח„,  במור‡  ‡זכיר  ˘מו˙י‰ם   ˙‡
נ˙˜בל  ˜ו„˘  ב‰ררי  ˘יסו„ו˙יו  ‰ז‰  ˘‰‰י˙ר 
ס‚ול‰  יחי„  [מלב„   ˜"‰‡ בכל  למע˘‰  ונ‰ו‚ 
כ„˙  ˘ביעי˙  ˘˘ומרים  „ברו  עו˘י  כח  ‚בורי 
˜ו„˘  י„י‰ם  ו˙חז˜נ‰  י‚ן  עלי‰ם   '„ וכ‰לכ‰ 
וכל ‰עוזרים ו‰מסיעים ל‰ם ‡˘רי חל˜ם] לכן 
‰ר˘י˙י לעˆמי לב‡ר ולברר יסו„ו˙יו ע„ כמ‰ 

˘י„י י„ כ‰‰ מ‚ע˙ כו'".

כמ‰ נרפסים „ברי ‰כו˙ב לעומ˙ „ברי רבן 
˘ל י˘ר‡ל ‰‚‡ון ר' ˘למ‰ זלמן זˆ"ל.

חיˆי  יר‰  ‰‰י˙ר,  ‚‡ו‰  בר‚ל  ˘רמס  ‡חרי 
ל‰‚ו ולע‚ו כלפי ‰רב ˜ו˜ זˆ"ל, וכ˙ב:

ביסס  זˆ"ל  ˜ו˜  ‰רב  כי  ל‰עיר  עו„  "ר‡וי 
‡˙ „בריו בענין ‰י˙ר ‰מכיר‰ בין ‰י˙ר על כו' 
ועל כך ˘כל ‰˜ר˜עו˙ ‰יו ‡ז ˜נין ‰מלך (‡‚רו˙ 
ר‡י"‰ ˜ע"ז), ו˘‰ממ˘ל‰ יכול‰ ל˙בוע ‡˙ חו˜‰ 

מ˘ום  נכון  ‰י‰  ל‡  ז‰  בזמנו  ‚ם  ‡‚ב  ˜י"ט).  (˘ם 

˘לבריטים ‰י‰ מנ„ט ול‡ ריבונו˙ ב‡"י".

נכ˙בו  ‡לו  ˘‡‚רו˙  בˆי„ו,  ˘וברו  כ‡ן  ו‚ם 
˙רס"ט,  ב˘נ˙  ו‰˘ני‰  ˙רס"ח  ב˘נ˙  ‰‡ח˙ 

˘נים  ע˘ר  בערך  ‰‡‚רו˙,  ב‚וף  ˘מפור˘  כמו 
‡ז  ו‰י˙‰  ‰בריטים,  ע"י   ıר‡‰ ˘נכב˘‰  לפני 
‰עו˙ומני˙  ‰‡ימפרי‰  ˘לטון  ˙ח˙  ‡ר‰"˜ 

‡˘ר בר‡˘‰ ‰סולטן ‰טור˜י.

‰˜ו„˘"  ט‰ר˙  על  ˆיון  "„רי˘˙  זו  ל‡ 
˙יבנ‰  בכ‡ל‰  ול‡  ‰עלון,  בר‡˘  ˘נחרט  כפי 
˘‰ו˘וו  ב˘ביל  ‡ל‡  חרב‰  ל‡  ‡˘ר  ירו˘לים 

˜טן ו‚„ול (˘ב˙ ˜י"ט ע"ב).

ונזכ‰  י˘חי˙,  ול‡  עוון  יכפר  רחום  ו‰ו‡ 
 ‰˜„ˆ ע"י  ‰‡מ˙  עיר  ירו˘לים  בבנין  לר‡ו˙ 

ומ˘פט, במ‰ר‰ בימינו.

‰חו˙ם ב„מע לכבו„‰ ˘ל ˙ור‰

‡י˙י ‡פלבוים

˙‚וב˙ ‰מערכ˙
ר‡ינו  ‰נחרˆים,  ‰כו˙ב  „ברי  בע˜בו˙ 
חיים  ‰רב  ‰מ˜ורי  ‰מכ˙ב  לכו˙ב  לפנו˙  לנכון 

פ˜וביı' ל˜בל˙ ˙‚וב˙ו, ו‡לו „בריו:

‰י‰  במכ˙בי  ‰מרכזי  ‰נו˘‡  כל,  "ר‡˘י˙ 
עורכי  ˘ל  ב‰˙נ‰‚ו˙  ‰˙בוננו˙  מ˙וך  ל‰פריך 
‰‰י˙ר  ולפי‰  ‰טענ‰,   ˙‡ ‰מכיר‰"  "‰י˙ר 
י˘ר‡ל.   ıב‡ר י‰ו„ים  ח˜ל‡ים  על  ל‰‚ן  נוע„ 
Œומכיון ˘‰מ‚יב ל‡ ‰˙יחס כלל לנ˜ו„‰ זו, על

מניח  ‡ני  במכ˙בי,  ‰עי˜רי˙  ‰יי˙‰  ˘‰י‡  ‡ף 
‰˙יחס  ל‡  ‰מ‚יב  ˘ני˙,  ל„ברי.  מו„‰  ˘‰ו‡ 
עניני˙ ל˘ום טענ‰ ˘‰עלי˙י במכ˙בי. ר˘ימ‰ 
ל‡  ‰מכיר‰"  "‰י˙ר  ‰˙ירו  ‡˘ר  חכמים  ˘ל 
עונ‰ על ˘ום טענ‰ ˘‰עלי˙י, וי„וע ‚ם, כי מרן 
‰‚ר˘"ז ‡ויערב‡ך חזר בו מ‰‰י˙ר . בנוסף, ‡ם 
ב‰ררי  יסו„˙ו  ‰מכיר‰"  ˘"‰י˙ר  ברור  כלŒכך 
˜ו„˘, מ„וע ‡ם כן חז"ל, ‡˘ר חיו ב‡רı י˘ר‡ל, 
כלכל˙ם  כל  כ‡˘ר  מכיר‰  ‡ו˙‰   ˙‡ ערכו  ל‡ 
כי  למ„ים,  נמˆ‡נו  בח˜ל‡ו˙.  ˙לוי‰  ‰יי˙‰ 
מˆ„„י "‰י˙ר ‰מכיר‰" טוענים ˘חז"ל חליל‰ 
‰˙‡כזרו כלפי ‰ח˜ל‡ים ‰י‰ו„ים ופ‚עו בי˘וב 
לו˘ טענו˙, ‡ו˙ן ‰מ‚יב  ‡רı י˘ר‡ל. ‰עלי˙י̆ 
ל‡ ‰פריך - מכיר˙ ˜ר˜ע ב˘טר ל‡ חל‰ לל‡ 
מ˙ן מעו˙, ‡ל‡ ‡ם כן מוכר ˜ר˜ע מפני רע˙‰. 
‡סור‰,  ‰י‡  ל˘ע‰  ‡פילו  ל‚וי  ˜ר˜ע  מכיר˙ 

 ıב‡ר ל‚וי  ˜ר˜ע  ˘‰מוכר  כך  על  עומ„  ו‡ני 
"ל‡  ˘ל  מפור˘  ˙ור‰  ‡יסור  על  עובר  י˘ר‡ל 
˙חנם", כפי ˘˜בע מרן ‰חזון ‡י"˘ בזמנו ביחס 
‰עו˙ומני,  ‰˘לטון  בזמן  ‰מכיר‰".  ל"‰י˙ר 
עיב„ו  ‡˘ר  ˜ר˜ע  ו‡ו˙‰  ˜ר˜ע,  רכ˘ו  י‰ו„ים 
"‰י˙ר  ‰עו˙ומני.  ‰חו˜  ע"פ  בבעלו˙ם  ‰יי˙‰ 
ע„  ‰בריטים  ˘לטון  בזמן  ‚ם  נמ˘ך  ‰מכיר‰" 
‰יום ‰ז‰, ו‰מ‚יב ל‡ ענ‰ על ‰טענ‰ ‰פ˘וט‰ 
‰ר‡י"‰  ב‡‚רו˙  ˘˙ו‡ר  כפי  ‰מˆב  ‰רי  ˘לי, 
לפני 110 ˘נים ל‡ ˜יים ‰יום כלל, ועל מ‰, ‡ם 
כן, מ˙בסס ‰יום "‰י˙ר ‰מכיר‰"? ‡ם מבי‡ים 
ככל  ‚„ול  כל˘‰ו,  חכם  נ‚„  חז"ל  מ„ברי  ר‡יו˙ 
˘י‰י‰, ‡ין בכך חליל‰ מ˘ום לע‚ לחכם, ו‡ל לו 
למ‚יב לייחס לי בזיון חכם, כפי ˘‡ל לו לייחס 
ספר  עלי  „בריו   ˙‡ כ˙ב  ‡˘ר  לחזו"‡,  ז‡˙ 
ל„ורו˙, ול‡ בעלון חו„˘י. ‡ם ‡ני ‰˜טן כו˙ב 
ל‡ לעניין, מ„וע ˘‰מ‚יב ‰‚„ול ל‡ יבי‡ ר‡יו˙ 
ויס˙ור  וי˙יחס עניני˙ לטענו˙ ˘‰עלי˙י  נ‚„י 
לחלו˜  ב‡  ‡ינו  ˘ב‡מ˙  מחמ˙  ז‰  ו‡ם  ‡ו˙ן. 
ענייני˙, ‡ל‡ כל רˆונו ל‰‚ן על כבו„ו ˘ל ‰רב 
˜ו˜ זˆ"ל, ‡ז כפי ˘ˆיינ˙י, ‰ו‡ מ˙פרı לפ˙ח 
בכבו„ו  לפ‚וע  ‰˙כוונ˙י  ל‡  חליל‰  ˘כן   ,ıפרו
ב‰לכ‰  ‰„עו˙  חילו˜י  ˙‰יינ‰  ענ˜,  ‡ו˙ו  ˘ל 

וב‰˘˜פ‰ ‡˘ר ˙‰יינ‰.

ור˜ ‡ם נע˘‰  ירו˘לים ˙בנינ‰ ‡ך  חרבו˙ 
לנו  ˘מסרו  כפי  ‰˙ור‰  מˆוו˙  ונ˘מור   '‰ רˆון 
וחז"ל  ‰˜„ו˘‰  ˙ור˙נו  כ‡˘ר  במיוח„  חז"ל, 
 ˙‡ מבי‡  ˘מיט‰  ˘ביטול  מפור˘ו˙  ‡ומרים 
לכבו„  ב˜נ‡‰  „בריו   ˙‡ ח˙ם  ‰מ‚יב  ‰‚לו˙. 
ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  ב„ברי  ‡ח˙ום  ו‡ני  ‰˙ור‰, 
‡ל‡  ‰˙ור‰  כבו„  ˘‡ין  ‰"י,  פכ"„  סנ‰„רין 

לע˘ו˙ עלŒפי חו˜י‰ ומ˘פטי‰.

'ıעל ‰ח˙ום, חיים פ˜ובי

ירו˘לים.

˙‚וב‰ נוספ˙

 בענין ז‰ ר‡וי ל‰בי‡ ‡˙ ל˘ונו ˘ל חברנו 
יˆח˜  "‰רב   – ˘ליט"‡  ברנ„  יˆח˜  רבי  ‰‚‡ון 
ח˙ן  [ירו˘לים]  ˘ליט"‡  בור„י‡נס˜י  ירוחם 
חו˙נו  ‰‚ר˘"ז ‡ויערבך זˆ"ל מעי„ ומספר מ‰̆ 
‰מכיר‰  ‰‰י˙ר  ‡ו„ו˙  ‰מ˘פח‰  בחו‚  „יבר 
לרבנים  ˘˙‚י„ו  חו˙נו]   ˙‡ ˘‰ספי„  ב‰ספ„  [פירסמו 

˘ז‰ ל‡ כלום, ז‰ פ˘וט ליˆנו˙ [וע˘‰ בי„ו ˙נוע‰ 
˘ל ביטול] - כי ‡ין ל‰ם „ע˙ למכור ול‡ מ˙כוונים 

למכור עכ"ל, וכן ‰רב ‡בי‚„ור נבנˆ‡ל ˘ליט"‡ 
זˆ"ל  ‡ויערבך  ˘"ז  ר'  ‰‚‡ון  ˘ל  ב˘מו  מעי„ 
יבול  ל‡כול  ‰˙יר  ל‡  ‰רב  מרכז  ל˙למי„  ˘‚ם 
מ‰'‰י˙ר מכיר‰' מ˘ום ‡יסור ספיחים" – עכ"ל 

ספר "˘מיט‰ כמˆו˙‰" עמו„ ל'.

˙˘נ"‚  ב˘נ˙  זˆ"ל  ‰‚ר˘"ז  ‡ˆל  ‰יי˙י  וכן 
˘ז‰  מכיר‰,  ‰י˙ר  בענין  „בר  ‡ו˙ו  לי  ו‡מר 
י„  ˙נוע˙  ע˘‰  וכן  ומבוטלים,  בטלים  „ברים 

˘ל ביטול".

מחאה על כבוד התורה
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