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ﬠר˘"˜ פר˘˙ נ˘‡ ˘˙'‰ﬠ"‰

כף ‡ח˙ ﬠ˘ר ‰ז‰ב :כנ‚„ ˙‰ור‰
˙וכן פר˘˙ סוט - ‰בפנימיו˙
ב„ין נ˘י‡ו˙ ‡‰רון בכ˙ף úרמב"ם
‚ירו˘ין – ‰ú ‡úיחפז!

פתח דבר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ נ˘‡‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙˜(,
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו,
ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים נ‡מרו
‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר
„ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר
‡ו ב˙וכן ‰עניינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים
לים מכסים" ,ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙" ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡י˙י
˙ˆ‡" ,במ‰ר ‰בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

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

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

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

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

תוכן העניינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כט

‰מ‡מר מלמ„ ‡ו˙ו
ופעם ‡מר לי בס‚נון ז:‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כף ‡ח˙ ע˘ר ‰ז‰ב :כנ‚„ ˙‰ור˘ ‰ני˙נ ‰מי„ו ˘ל ˜‰ב"‰
יב‡ר ‰טעם לז˘ ‰פיר˘ ר˘"י ˘‰ן ‰כף ו‰ן ‡‰ילים ˘˜‰ריבו ‰נ˘י‡ים מרמזים על ˙‰ור ,‰כי
בכף מרומז˙ ˙‰ור ‰כפי ˘נ˙נ ‰מי„ ˜‰ב" ,‰וב‡ילים ‰רמז ל˙‰ור ‰כפי ˘נ˙˜בלˆ‡ ‰ל בני
י˘ר‡ל
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח ˘יח '‰ ‰לפר˘˙נו(

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

˙‰וכן ‰פנימי „פר˘˙ סוט‰
‚סו˙ ‰רוח "ס˙יר "‰מ˜‰ב" / ‰ס˙יר˘ ‰כל מˆי‡ו˙‰ ‰י‡ ר˜ ˜‰ינוי " /ע„ ˘ל‡ נמח˜‰
מ‚יל – "‰לימו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן „"ח˜י˜‰" / "‰יי˙ ‰יול„˙ נ˜בו˙ יול„˙ זכרים".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ˘יח ‰לפר˘˙נו˙ .ור˙ מנחם ח"כ ע' (122

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

....................................

טו

ב„ין נ˘י‡ו˙ ‡‰רון בכ˙ף ל˘יט˙ ‰רמב"ם
י˜˘ ‰בפס˜ ‰רמב״ם מ˘ ‰כ˙ב „‰ין „נ˘י‡ ‰בכ˙ף ר˜ לענין ‡רון ,ויסי˜ „עי˜ר מˆו ‰נ˙ייח„‰
ל‡רון  /י˜˘ ‰בכמ ‰פנים ב„ברי ‰רמב״ם ב‰לכ ‰זו ,מ˜ומ ‰ומ˜ור / ‰יח„˘ „„ין נ˘י‡˙ ‡רון
נ˘˙נ ‰ל‚מרי ב‚„רו מ˘‡ר כלים ו‰ו‡ „ין בכבו„ ‡‰רון עˆמו  /עפ״ז יב‡ר מ״˘ ‰רמב״ם ‚בי
„ין כבו„ בס״˙.
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח ˘יח '‚ ‰לפר˘˙נו(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כו
‚ירו˘ין – ל‡ ל‰יחפז!

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כח
לימו„ במ˙ינו˙

מ‡מרים ויו„ע ˘טחיו˙ עניני‰ם‡ ,בל ‰חו˘ב ומ‰ר‰ר מ‡מר ‡ח„ ˘ל˘ים פעמים בעיון,
‰נ˙‰ ‰ועל˙ מז‰ ‰ו‡ מ‰˘ ‰מ‡מר לימ„ ‡ו˙ו וב‡מ˙ ל‡מ˙ו ‰נ ‰ז‰ו ˙כלי˙ ‰לימו„.
‰מטריח ˘כלו ל‰עמי˜ „ע˙ו ˘עו˙ ‡רוכו˙ ב‰ס˙כלו˙ ˘כלי˙ חז˜ ‰ב‡„ ‡‰מר
רבינו נ"ע בס˘"ב פר˜ ‰ :'‰נ ‰כל ˘כל כ˘מ˘כיל ומ˘י‚ ב˘כלו ‡יז ‰מו˘כל ‰רי
˘‰כל ˙ופס ‡˙ ‰מו˘כל ומ˜יפו ב˘כלו ,ו‰מו˘כל נ˙פס ומו˜ף ומלוב˘ ב˙וך ˘‰כל
˘˘‰י‚ו ו˘‰כילו ,יבין כי ‰מ˘כיל ו˘‰‰כל˙‰ ‰ופס ו‰נ˙פס פועלים ז ‰בז‰ ,‰מ˘כיל
פועל ב˘‰‰כל ‰ו˘‰‰כל ‰פועל˙ ב‰מ˘כיל ,ו„ע˙ למבין נ˜ל ל‰בין ,כי כל ‡ח„ מ‰ם
פועל כפי מ‰˘ ‰ו‡ במˆי‡ו˙ מ‰ו˙ו‡ ,בל לעולם ‰נ˘‰‰ ‰כל‚ ‰ובר˙ בפעול˙ ‰על

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י

חי„ו˘י סו‚יו˙

כ˘לומ„ים ˘ל˘ים מ‡מרים למי‚רס˙‰ ,ועל˙ מז‰ ‰ו‡ ,מ‰˘ ‰ו‡ למ„ ˘ל˘ים

‰מ˘כיל.

לימו„ במ˙ינו˙ מבי‡ לביטול ‰י˘ו˙
‡˘ר על כן ‰ננו רו‡ים במוח˘˘‡ ,ר עפ"י ‰רוב ‰נ‡ ‰לו ‰עוס˜ים במו˘כלו˙ ב„רך
ו‡ופן ‰ ,'‡‰נ˘‰ ‰כל˙ם ו˙‚˘‰ם מבי‡ים ‡ו˙ם לי„י י˘ו˙ ו‚סו˙ ‰רוח ,וכל ‡˘ר ‰ם
עולים בחכמ ‰ובמ„ע ‰נ ‰מ˙רב ‰מˆי‡ו˙ עˆמם ורמ˙ רוחם ,ועל ‰רוב בעלי מ„ו˙
˙˜יפו˙ ,ו‰עוס˜ים במו˘כלו˙ ב„רך ‰ב'‰ ,נ˘‰ ‰כל˙ם ו˙‚˘‰ם מבי‡ים ‡ו˙ם לי„י
ביטול י˘ו˙ם ,וכל ‡˘ר ‰ם עולים בחכמ ‰ובמ„ע ‰נ ‰מז„ככים יו˙ר ויו˙ר ומ˙בטלים
ממˆי‡ו˙ י˘ו˙ם ובעלי מ„ו˙ נעימו˙.
˘‰י"˙ י‰י' בעזרו ללמו„ ולˆ‰ליח בעבו„˘ ‰בלב˘‡ ,ר ˙פעול ˙‰כלי˙ ‰נרˆ,‰
וטוב י‰י' לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ „ עמ׳ ˜עח ו‡ילך(

‰

כח

דרכי החסידות

מקרא אני דורש

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

לימו„ במ˙ינו˙
‡ו˙ם לי„י ביטול י˘ו˙ם ,וכל ‡˘ר ‰ם עולים בחכמ ‰ובמ„ע ‰נ ‰מז„ככים יו˙ר

כף ‡ח˙ ע˘ר ‰ז‰ב:
כנ‚„ ˙‰ור˘ ‰ני˙נ ‰מי„ו ˘ל ˜‰ב"‰

◇ ◇ ◇

יב‡ר ‰טעם לז˘ ‰פיר˘ ר˘"י ˘‰ן ‰כף ו‰ן ‡‰ילים ˘˜‰ריבו ‰נ˘י‡ים מרמזים

"‰ננו רו‡ים במוח˘˘‡ ,ר  . .במו˘כלו˙ ב„רך ‰ב'‰ ,נ˘‰ ‰כל˙ם ו˙‚˘‰ם מבי‡ים
יו˙ר ומ˙בטלים ממˆי‡ו˙ י˘ו˙ם ובעלי מ„ו˙ נעימו˙"

˙חל˙ ‰כל ‰ו‡ ˙‰‰עס˜ו˙ במ˙ינו˙ ,כ‰כלל ‰י„וע לכל עוס˜ במו˘כלו˙‰ :ממ‰ר

על ˙‰ור ,‰כי בכף מרומז˙ ˙‰ור ‰כפי ˘נ˙נ ‰מי„ ˜‰ב" ,‰וב‡ילים ‰רמז ל˙‰ור‰
כפי ˘נ˙˜בלˆ‡ ‰ל בני י˘ר‡ל

‡וב„ ,ו‰מ˙ון מרויח; ‰מ˙ינו˙ ו˙‰‰עכבו˙ בכל סבר‡ ˘כלי˙ ,ו‰עלי' מ„ר‚‡ ל„ר‚‡
מן ˜‰ל ‡ל ‰כב„ ,מעמי„ ‡˙ ‰מ˘כיל על בסיס נ‡מן ברום בל˙י מ˘וער.

ללמו„ מ‡מר ‡ח„ ˘ל˘ים פעמים
‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר„‡ ˜"‰מו"ר מו‰ר"˘ ‡מר ל‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב[
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע:
כ˘חוזרים במח˘ב ‰ו‰ר‰ור מ‡מר ‡ח„ ˘˘ים ו˘מונים פעמים בעיון‰ ,נ ‰על י„י
ר‚ילו˙ זו ˘מר‚ילים ‡˙ ‰מוח לח˘וב ב˙וכן ˘‰כל ‰ונו˘‡ ,‰מכ˘ירים ‡˙ ‰מוח
ל‰יו˙ כלי ל˜בל ˘כל עˆמי.

‡.

ר˘"י בפר˘˙נו מפרט ‡˙ ‰רמז ˘בכל ‡ח„ מ‰פרטים ˘ב˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים;

ובענין "כף ‡ח˙ ע˘ר ‰ז‰ב מל‡˜ ‰טר˙" )ז ,כ( – ‰ו‡ מפר˘ ˘˜‡י על ˙‰ור:‰
"כף ‡ח˙ – כנ‚„ ˙‰ור˘ ‰ני˙נ ‰מי„ו ˘ל ˜‰ב" .‰ע˘ר ‰ז‰ב – כנ‚„ ע˘ר˙ „‰ברו˙.
מל‡˜ ‰טר˙ – ‚ימטרי‡ ˘ל ˜טר˙ ˙רי"‚ מˆוו˙ ,ובלב„ ˘˙חליף ˜ו"ף ב„ל"˙ על י„י
‡"˙ ב"˘ ‚"ר „"˜".
ובסוף ‰ענין ‰ו‡ מפר˘ ‡˙ ‰רמז ˘ב‰פרטים „"זבח ˘‰למים" ˘˜‰ריבו ‰נ˘י‡ים,
"‡ילים חמ˘ ‰ע˙ו„ים חמ˘ ‰כב˘ים בני ˘נ ‰חמ˘) "‰ז ,כ‚( ,וז"ל:
"‡ילים ע˙„ים כב˘ים – ˘ל˘ ‰מינים ,כנ‚„ כ‰נים ולוים וי˘ר‡לים וכנ‚„ ˙ור‰

‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע ‡מר לי:

נבי‡ים וכ˙ובים˘ .ל˘ חמ˘יו˙ כנ‚„ חמ˘ ‰חומ˘ין ,וחמ˘ „‰ברו˙ ‰כ˙ובין על לוח

טוב ומועיל יו˙ר לחזור במח˘ב ‰עיוני˙ מ‡מר ‡ח„ ˘ל˘ים פעמים ,מכמו ללמו„

‡ח„ ,וחמ˘ ‰כ˙ובין על ˘‰ני".

˘ל˘ים מ‡מרים למי‚רס ,כי ב‰לימו„ „˘ל˘ים מ‡מרים יו„ע ענינים ˘טחים ,ובמח˘ב‰
עיוני˙ ˘ל˘ים פעמים מ‡מר ‡ח„ ,ב‡ ‰ו‡ על עˆם נו˘‡ ‰ענין במ‰ו˙ ˘כלו ‰עˆמי.

ולכ‡ור"ˆ ‰ע :ל‡חר ˘י˘ לנו כבר "כף ‡ח˙" ˘‰י‡ "כנ‚„ ˙‰ור˘) ‰ני˙נ ‰מי„ו
˘ל ˜‰ב" – "(‰למˆ ‰ריך עו„ ‡˙ ‡"‰ילים )ע˙ו„ים כב˘ים(" ˘‰ם "כנ‚„ ˙ור‰
)נבי‡ים וכ˙ובים("?

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

וע„"ז ˜˘ ‰לענין ע˘ר˙ „‰ברו˙ :ל‡חר ˘י˘ לנו כבר "ע˘ר ‰ז‰ב" ˘‰ם "כנ‚„

˙וˆ‡ו˙יו מ˘פיעו˙ על ˘ני „„ˆ‰ים ,ולפעמים ˙כופו˙ מ˘פיע ‡„רב ‰יו˙ר על „ˆ‰

ע˘ר˙ „‰ברו˙" – למˆ ‰ריך עו„ ‡˙ ˘"‰ל˘ חמי˘יו˙" ˘‰ם "כנ‚„ )חמ˘‰

˘נ˜ט בˆ„ ‰ז ‰מ‡˘ר על ˘‰ „ˆ‰ני ,מובן ˘‡ין כוונ˙י בז ‰לחוו˙ „יע ‰בעˆם ‰בעי'

חומ˘ין ו(חמ˘ „‰ברו˙ ‰כ˙ובין על לוח ‡ח„ וחמ˘ ‰כ˙ובין על ˘‰ני ]‰יינו ע˘ר˙

ו‡ופן פ˙רונ ,‰וכנ"ל ˘‰רי ˘מע˙י טענו˙ ר˜ מˆ„ ‡ח„ ,ור˜ ל‰ביע „‡‚˙י על ˘כנר‡‰

„‰ברו˙["?

מ˘˙„ל˙ ל‰חריף ‰יחסים בכ„י ˘יבו‡ ‰בירור ו‰פ˙רון ב„˜‰ם ‰כי ‚„ול ,ול‡ ˙מי„
„˜‰ם ‰בירור בענינים כ‡לו טוב ומועיל.

ב.

וי"ל בז ,‰וב„˜‰ים ˜‰ו˘י‡ ˘ב„ברי ר˘"י מיני' ובי':

ר˘"י מפר˘ ˘"‡ילים ע˙ו„ים כב˘ים" ‰ם "˘ל˘ ‰מינים ,כנ‚„ כ‰נים ולוים
וי˘ר‡לים ,וכנ‚„ ˙ור ‰נבי‡ים וכ˙ובים";
ו˙מו :‰כ‡˘ר מˆרפים ‡˙ "כ‰נים ולוים וי˘ר‡לים" עם "˙ור ‰נבי‡ים וכ˙ובים"
ביח„ – ‰רי י˘ בי„ינו ˘˘ ‰ענינים )ול‡ ר˜ ˘ל˘!(‰

‚.

ו‰ענין בז:‰

בענין ˙‰ור) ‰ומˆוו˙י'( י˘נם ˘ני מˆבים :י˘ ‡˙ ˙‰ור ‰כפי ˘‰י‡ "˘ע˘ועיו

ב( ו‰ו‡ עי˜רי ‡פ˘ר עו„ יו˙ר ,בנו‚ע לכ˙ב˘ ‰נ‚˘ים ל‰בי˙ „ין בכ„י ל‚˙‰ר˘,
ז‡˙ ‡ומר˙˘ ,ר˜ מוˆ‡ ז ‰רו‡ ‰ל‡פ˘רי וכנ"ל ,ובטח ‚ם ‰י‡ מו„ ‰בז‡ ,‰י˘ ‰עומ„
מן  „ˆ‰יכול ל„ון ב‡ופן ‡ובי˜טיבי ‰רב ‰יו˙ר מ‡לו ‰נמˆ‡ים ב‚וף „‰בר ,ולכן ‡ין
נכון ל‰חליט מר‡˘ ˘נ‚˘ים ל‰בי˙ „ין במטר˜ ‰בוע ,‰ומבלי ל˘‡ול „ע˙ ‰בי˙ „ין
ב‚וף ‰ענין.

‡˙‰מ˙ ‰‰נ ‰‚‰ל‰ור‡˙ נו˙ן ˙‰ור‰
ממ˘יכ ‰ברכו˙ נו˙ן ˙‰ור‰

˘ל ˜‰ב") "‰ל˘ון ר˘"י – ˙˘‡ לב ,טז( ,ו‚ם כפי ˘‰ו‡ ב‡ ונו˙נ‰ – ‰רי בע˙ ‰נ˙ינ‰

‚( מ˙‰˘ ‰מי' ‡ו˙י ב˙‰י‡ור ‡ו„ו˙ פעולו˙י' ו‰‰נ ‰‚‰ב‡ ‰חז˘‡ ,‰ר למרו˙

‰י‡ ע„יין ב"י„ו ˘ל ˜‰ב" ;"‰וי˘ ‡˙ ˙‰ור ‰כפי ˘‰י‡ מ˙˜בל˙ ‡ˆל בני י˘ר‡ל

˘‰י‡ „˙י˙ ו‚ם ˜בל ‰חינוך „˙י וכו' ו˜˘‰פ˙ עולמ˙„ ‰י˙ ,בכל ז‡ ‰חז ‰ב‰נ‰‚‰

ומ˙‡ח„˙ עמ‰ם  -כ‡˘ר י‰ו„ים מ˜בלים ‡˙ ˙‰ור ‰ומ˜יימים ‡˙ מˆוו˙י' בפועל,

ל‰יפך ,במטר ‰ל‰פסי˜ על י„י ז‰ ‰יחסים ביני‰ם וכו' ,ובו„‡י למו˙ר לב‡ר ‡˘ר

בעולם ‰ז.‰

‰נ ‰‚‰מ˙‡ימ ‰ל‰ור‡˙ ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים ‡ין ז ‰ענין למסחר ול˙˘‰מ˘ בו לענינים

ו‡ח„ ‰‰ב„לים בין ˘ני מˆבים ‡לו – ‰ו‡ בענין ‡‰ח„ו˙ ו˙‰‰חל˜ו˙:
על ‰פסו˜ ˘ב˙‰חל˙ ע˘ר˙ „‰ברו˙" ,וי„בר ‡ל˜ים ‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל ‰ל‡מר"
)י˙רו כ ,(‡ ,מפר˘ ר˘"י – "‡˙ כל „‰ברים ‡‰ל .‰מלמ„ ˘‡מר ˜‰ב" ‰ע˘ר˙ „‰ברו˙
ב„בור ‡ח„ ,מ‡˘ ‰י ‡פ˘ר ל‡„ם לומר כן  . .ל‡מר .מלמ„ ˘‰יו עונין על ‰ן ‰ן ועל
ל‡ו ל‡ו".
ונמˆ‡נו למ„ים )‡פילו לפי "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"(˘ ,מˆ„ ‡מיר˙ ˜‰ב"‰ – ‰רי כל
ע˘ר˙ „‰ברו˙ ‰ן „בר "‡ח„" ,בלי ‰ב„ל בין „בור ל„בור ובין מˆו ‰למˆו ,‰כי ‰כל
רˆונו י˙ברך ב‡ו˙ ‰מ„;‰
‡ך מˆ„ ˜בל˙ בני י˘ר‡ל  -י˘ ˙‰חל˜ו˙ בין ‰מˆוו˙ ,כי כל מˆו„ ‰ור˘˙ מי‰ו„י
‡ופן עבו„˘ ‰ונ) ‰וכן ˘‰כר ו‰עונ˘ ‡ינו ˘וו ‰בכולן(˘ ,לכן ל‡ ˘‰יבו י˘ר‡ל לכל
‰מˆוו˙ ב‡ופן ˘וו‡ ,‰ל‡ חיל˜ו בין ‰מˆוו˙ :על מˆוו˙ חיוביו˙ ˘‰יבו "‰ן" ו‡ילו
על ‰ל‡ווין ˘‰יבו "ל‡ו" ]ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ב„‰רן על מסכ˙ פסחים – מ˘יחו˙ חו„˘ ניסן ˙˘ל"ב[.
ומע˙ ‰יובן למ ‰נכפלו ‰רמזים ˘בענין ˙‰ור – ‰כנ‚„ ˘ני מˆבים ‡לו ,כ„ל˜מן.

„.

‰רמז ל‰מˆב ˙‰) '‡‰ור ‰כפי ˘‰י‡ "˘ע˘ועיו ˘ל ˜‰ב"‰ ("‰ו‡ ב"כף ‡ח˙

ע˘ר ‰ז‰ב מל‡˜ ‰טר˙":

˘ל לח ıוכו' ,כי ‡ם ז‰ו ערך בפני עˆמו וענין יסו„י ב‰יחסים ˘בין „‡‰ם לבור‡ו
ומנ‰י‚ו ,ו‡˙‰מ˙ ‰‰נ ‰‚‰ל‰ור‡˙ נו˙ן ˙‰ור ‰ממ˘יכ ‰ברכו˙ נו˙ן ˙‰ור ‰על ‰נו‚‰
כן˘‡ ,ר בברכו˙ ‡לו נכלל ‚ם כן ˘י˜ול „‰ע˙ י˘ר ‰בנ ‰ו‰ערכ ‰נכונ˘ ‰ל ‰מˆב בו
„‡‰ם נמˆ‡ ,ו‰חלטו˙ מ˙‡ימו˙ ל‡˘רו ‡‰מי˙י ,וכנוסח ˙‰פל˘ ‰ל˘ פעמים ביום,
˘ב˜˘˙ ˆרכי „‡‰ם מ˙חיל ‰ב˙פל ‰חננו מ‡˙ך חכמ ‰בינ ‰ו„ע˙ ,ומכלל ‰ן ‡˙‰
˘ומע ל‡ו˘ ,חלי˘ו˙ ˘˜‰רים בין „‡‰ם לבור‡ו על י„י ‰נ‰ ‰‚‰פכי˙ ,מפריע ‰בכל
‡‰מור ,ו˘ולל˙ מ‡˙ו ענין עי˜רי וחיוני בכל ‰זמנים ,ובפרט ב˙˜ופ˘ ‰רוˆ‰ ‰י‡
לפ˙ור ˘‡לו˙ מסובכו˙ וע˜רוניו˙.
˘ולח ‡ני מכ˙בי ז ‰במ‰יר ו˜ו„ם לעניי˙ מכ˙בים ˘נ˙˜בלו לפני מכ˙ב ,‰ב˙˜ו‰
‡˘ר ˘ורו˙ ‡‰מורו˙ ‰מעטו˙ בכמו˙ בערך ח˘יבו˙ „‰ברים˙ ,עוררנ‡ ‰ו˙ ‰ל˙‰בונן
עו„ ‰פעם מ˙‡ים ל˘ל˘˙ ‰נ˜ו„ו˙ ‡‰מורו˙ ול˘נו˙ ‡˙ ˜˘‰פ˙ ,‰ו‰עי˜ר ‰נ‰˙‚‰
בפועל ב‡˙‰מ ‰ל‰ור‡˙ ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים ,וינעם לי ל˜בל ממנ‡ ‰י˘ור ˙˜ו˙י זו.
בברכ˘‡ ‰ר ˘‰ם י˙ברך ‰מ˘‚יח ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ על כל ‡ח„ ו‡ח˙ ינח ‰ב„רך
‰טוב ‰לפני' בטוב ‡‰מי˙י.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ ‡‚ר˙ „'˙˙נ‡(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

ז

˙‰ור ‰כפי ˘"ני˙נ ‰מי„ו )"כף"( ˘ל ˜‰ב" ,"‰ו‰יינו˘ :ני לוחו˙ ‰ברי˙ ˘נ˙ן

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

˜‰ב" ‰למ˘‰ ,‰רי ‰י‡ ענין ‡ח„ – "כף ‡ח˙".
ו‰חי„ו˘ בז‡˘ ,‰ף ˘י˘ ב‰לוחו˙ "ע˘ר ‰ז‰ב כנ‚„ ע˘ר˙ „‰ברו˙" – מכל
מ˜ום‰ ,רי מˆ„ ‡מיר˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰נ‡מרו כל ע˘ר˙ „‰ברו˙ "ב„בור ‡ח„" )כנ"ל(,
ונח˘בים כ„בר ‡ח„;
וי˙יר ‰מזו˙ :ור ‰זו )˘ני ‰לוחו˙( "מל‡˜ ‰טר˙"˘ ,עול ‰ב‚ימטרי‡ "˙רי"‚"
)"ובלב„ ˘˙חליף ˜ו"ף ב„ל"˙ על י„י ‡"˙ ב"˘ ‚"ר „"˜"(  -כי "כל ˙רי"‚ ‰מˆוו˙
בכלל ע˘ר˙ „‰ברו˙ ‰ן" )ר˘"י מ˘פטים כ„ ,יב( .וז‰ו ‰חי„ו˘‡˘ ,ף ˘י˘ ˙‰חל˜ו˙
לע˘ר˙ „‰ברו˙ ול˙רי"‚ מˆוו˙ ,מכל מ˜ום ‰כל נח˘ב ל"כף ‡ח˙"

)ול‰עיר מ"ר˘ימו˙"

חובר˙ טו(.
]ול‰עיר˘ ,במ„ר˘ )במ„בר רב ‰פי"‚ ,יט( מˆינו פירו˘ נוסף בענין ז˜"„ ‰טר˙
ב‚ימטרי‡ ˙רי"‚" – ˘‰ו‡ כנ‚„ ˙רי"‚ ‡ו˙יו˙ ˘בע˘ר˙ „‰ברו˙" ,מן '‡נכי' ע„

‚ירו˘ין – ל‡ ל‰יחפז!
◇ ◇ ◇

ל˘מוע חוו˙ „ע˙ם ˘ל ‡נ˘ים ‰עומ„ים ממעל לˆ„„ים
ברכ ‰ו˘לום!

'‡˘ר לרעך'".
וי˘ לומר ˘ר˘"י ל‡ פיר˘ כן ,כי ל„רך זו ‡ין ז„ ‰ומ ‰ל‰מˆי‡ו˙ כפ˘וט˘ ‰ל
"מל‡˜ ‰טר˙"‰˘ ,רי ‡‰ו˙יו˙ ˘בע˘ר˙ „‰ברו˙ ‰ן ‰ן ‰ע˘ר˙ „‰ברו˙ עˆמן; ולכן
מפר˘ ר˘"י ˘‰ו‡ כנ‚„ ˙רי"‚ מˆוו˙‰˘ ,ן ר˜ "˙לויו˙" בע˘ר˙ „‰ברו˙

)כל˘ון

ר˘"י מ˘פטים ˘ם" :ורבינו סע„י' פיר˘ ב‡ז‰רו˙ ˘יס„ ,לכל „בור ו„בור מˆוו˙ ˙‰לויו˙ בו"( – כמו
˜‰טר˙ ˘נמˆ‡˙ ב˙וך "‰כף ‡ח˙ ע˘ר ‰ז‰ב" ‡ך ‡ינ‰ ‰כף עˆמ.‰
ומע˙ ‰מובן ‚ם ‰טעם ˘ר˘"י ‰ע˙י˜ ב'„יבור ‰מ˙חיל' ‚ם ˙יב˙ "מל‡ – "‰ול‡

במענ ‰על מכ˙ב ‰מי"‡ מ"ח ,בו כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ ˙˘‰ל˘לו˙ „‰ברים ב‡ופן ˘י„וכ‰
ו‰יחסים ˘ביני‰ם ע˙ ,‰ו‡˘ר ב˙וך ‰ויכוח ˘ביני‰ם ‰וחלט ל‚˘˙ לבי˙ „ין עליון

ר˜ ˙יב˙ "˜טר˙" ˘‡ו˙ ‰מפר˘ – כי ‰יסו„ לפירו˘ו ‰ו‡ בז"‰˘ ‰כף ‡ח˙ ע˘ר‰
ז‰ב" ‰י‡ )ר˜( "מל‡˜ "‰טר˙ )ול‡ ˘‰י‡ עˆמ˜"‰ ‰טר˙"([.

בכ„י כו' ]ל‚˙‰ר˘[ ומסיימ˙ ˘נמˆ‡˙ בחזי˙ נ‚„ו ונ‚„ ‰מ˘פח ‰כול.‰
ו‰נ ‰מובן ‡˘ר ˜˘ ‰לחוו˙ „יע ‰על יסו„ ‰טענו˙ מˆ„ ‡ח„ ,כי ‰רי ב‰נו‚ע לכל
‡ח„ ו‡ח˙ ‡פילו ‡י˘ ˘‰לם ביו˙ר ,כללו כלל„‡ ,ם ˜רוב ‡ˆל עˆמו ,וכיון ˘‰חליטו
ל‚˘˙ לבי˙ „ין עליון˘ ,בו„‡י כוונ˙ ‰לפני רבנים בעלי ‰ור‡ ‰ונסיון‰ ,רי ˙‰י'
‰ז„מנו˙ לˆ‰יע ‰טענו˙ מ˘ני „„ˆ‰ים.
‡בל מ˘ ‰ממ‰ר ‡ני ל‰עיר ב‰נו‚ע לכ˙ב‰ ‰י‡:

כל ˆע„ נחפז ובל˙י נכון˙ ,וˆ‡ו˙יו
מ˘פיעו˙ על ˘ני „„ˆ‰ים
‡( במ˘ ‰כו˙ב˙ ˘נמˆ‡˙ בחזי˙ נ‚„ו ונ‚„ ‰מ˘פח ,‰י˘ מ˜ום לומר ˘‰חזי˙ ‰י‡
‚ם כן נ‚„ עˆמ‰˘ ,‰רי חיי מ˘פח‰ ‰י‡ ˘‡ל˙ ‰חיים ,וכל ˆע„ נחפז ובל˙י נכון,

.‰

‡ך "‡ילים חמ˘ ‰ע˙ו„ים חמ˘ ‰כב˘ים בני ˘נ ‰חמ˘ – "‰רומז ל‰מˆב ‰ב'

)˙‰ור ‰כפי ˘נ˙˜בלˆ‡ ‰ל בני י˘ר‡ל ומ˙‡ח„˙ עמ‰ם(:
ז˘ ‰ר˘"י מפר˘ ˘י˘ כ‡ן "˘ל˘ ‰מינים" )‡ילים ,ע˙ו„ים וכב˘ים( "כנ‚„ כ‰נים
ולוים וי˘ר‡לים וכנ‚„ ˙ור ‰נבי‡ים וכ˙ובים" )„לכ‡ור‰ :‰˘˜ ‰רי בˆירוף ˘ני‰ם
יח„ י˘ ˘˘ ‰ענינים!( -
כוונ˙ו בז‰ ‰י‡ ל"‰כ‰נים ולוים וי˘ר‡לים" כפי ˘‰ם מ˙‡ח„ים עם ˘לו˘˙ חל˜י
˙‰ור ,‰כך ˘בסך ‰כל י˘ כ‡ן ר˜ ˘לו˘ ‰ענינים.
]וכעין ז ‰י˘ ל˙ר ıמ˘ ‰כ˙ב ר˘"י ב˙חיל˙ פירו˘ו על ˙‰ור" :‰בר‡˘י˙ . .
ב˘ביל ˙‰ור˘ ‰נ˜ר‡˙ ר‡˘י˙  . .וב˘ביל י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡ו ר‡˘י˙" – „לכ‡ורˆ ‰ריך
עיון‰ ,רי בכ˙וב נ‡מר "ר‡˘י˙" ל˘ון יחי„" ,ר‡˘י˙" ‡ח˙! כי ‰כוונ ‰לבני י˘ר‡ל
כמו ˘‰ם מ˙‡ח„ים ב˙ור) ‰ור‡ ‰מ˘כיל ל„ו„ ˘ם([.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

וכ„י ל‚„‰י˘ ˘כ‡ן ‰מ„ובר ‰ו‡ ‡ו„ו˙ ˙‰ור ‰כפי ˘‰י‡ מ˙˜בל˙ ‡ˆל בני י˘ר‡ל

ו‰ו‡ בכבו„ ‰נ„ר˘ מ„יני ‰חפˆ‡ „ס״˙

ל‰לכ ‰זו „ו˜‡‰ 52בי‡ ב‰לכ˘ ‰ל‡ח״ז,

ומ˙‡ח„˙ עמ‰ם – ול‡ כמו "כף ‡ח˙ ע˘ר ‰ז‰ב מל‡˜ ‰טר˙" ‰רומז על ˙‰ור ‰כפי

עˆמו„ ,״מˆו ‰לייח„ לספר ˙ור ‰מ˜ום

„ין ״‰י׳ מ‰לך ממ˜ום למ˜ום וס״˙ עמו״,

˘‰י‡ ‡ˆל ˜‰ב"‰ – ‰בי‡ו ‰נ˘י‡ים ˘לו˘˙ מינים ‡לו במספר ˘ל "חמ˘‡") "‰ילים

ולכב„ו ול„‰רו יו˙ר מ„י „ברים ˘בלוחו˙

‰יינו „‡ף בע˙ ‰‰ליכ ‰ממ˜ום למ˜ום

חמ˘ ‰ע˙ו„ים חמ˘ ‰כב˘ים בני ˘נ ‰חמ˘˘ ,("‰ז ‰מ„‚י˘ ‡˙ ˙‰‰חל˜ו˙ ˘ב˙ור‰

‰ברי˙ ‰ן ˘בכל ספר וספר״‰ ,יינו„ ,כיון

‡יכ‡ „ין ז„ ‰כבו„ ס״˙ ˘מחמ˙ ‰חפˆ‡,

ומˆוו˙:

˘״„ברים ˘בלוחו˙ ‰ברי˙ ‰ן ˘בכל ספר

וי˘ לו „ין ״מ˜ום״ ,53כמו ב‡רון מחמ˙

וספר״  ,לכך ‰נ ‰כ˘ם ˘ב‡רון מחמ˙

כבו„ ˙ור˘ ‰בו .ומטעם ז ‰״‡ם ‡ין ˘ם

לוחו˙ ˘בו מˆינו ל„ין ״מ˜ום״ מˆ„

פח„ מניחו בחי˜ו כנ‚„ ליבו״ – ‰יינו

כבו„ ˙‰ור ,‰כ„לעיל ב‡רוכ ,‰ע„״ז ‰ו‡

˘ˆריך לייח„ לו מ˜ום בנ˘י‡˙ו ל‰חזי˜ו,

ב‰חפˆ‡ „ס״˙ ˘״מˆו ‰לייח„ לספר

ב„ומ‡ ‰ל ‡‰רון ˘בו ‰לוחו˙„ ,י˘ לו

˙ור ‰מ˜ום ולכב„ו כו׳״‰) 49יינו ‚״כ לכב„

מ˜ום ‰מיוח„ ‡ף בנ˘י‡˙ו – ״נו˘‡ו על

‡˙ ‰מ˜ום.51(50

‰כ˙ף״.54

כפי ˘˙‰ור" ‰ני˙נ ‰מי„ו ˘ל ˜‰ב"‰ – "‰רי כל ˙‰ור‰ ‰י‡ ענין ‡ח„ )"ב„בור
‡ח„"( ,ולכן נרמז˙ ב"כף ‡ח˙";
„ו˜‡ מˆ„ ז˙‰˘ ‰ור ‰מ˙˜בל˙ ‡ˆל בני י˘ר‡ל ,נפעל ונר‚˘ ˙‰‰חל˜ו˙ ˘ב˙ור,‰
˘י˘ כ‡ן "חמ˘ ‰חומ˘ין" – כי בכל חומ˘ י˘ ˙וכן מיוח„ בפני עˆמו ,ענינים ‡חרים
כו'.
וענין ˙‰‰חל˜ו˙ ˘ב˙ור ‰מו„‚˘ בז‡˘ ‰ין מח˘יבים ‡˙ ע˘ר˙ „‰ברו˙ כמˆי‡ו˙
‡ח˙ ˘ל "ע˘ר) ‰ז‰ב(" ביח„ – ‡ל‡ מחל˜ים ‡˙ „‰ברו˙ ל˘ני לוחו˙" ,חמ˘
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ובז ‰י˙ב‡ר כפ˙ור ופרח מ˘ ‰ב‰מ˘ך

„‰ברו˙ ‰כ˙ובין על לוח ‡ח„ וחמ˘ ‰כ˙ובין על ˘‰ני";
וכי„וע )ר‡‚ ‰ם רבינו בחיי י˙רו כ ,יב-י‚ .ועו„(‰˘ ,חלו˜˘ ‰ל ע˘ר˙ „‰ברו˙ ל˘ני לוחו˙
)‡ינ ‰ס˙ם ענין ˘ל ˘טח ‚˘מי‡ ,ל‡( ˘ייכ˙ ל‰חלו˜˙‰ ‰וכני˙ ˘ב˙וך „‰ברו˙:
‰חמ˘ „ברו˙ ˘בלוח ‰ר‡˘ון ‰ם בעי˜רם וביסו„ם ענין חיובי – מˆוו˙ ע˘‰
)כי "ל‡ י‰י' לך ‡ל˜ים ‡חרים על פני" וכן "ל‡ ˙˘‡ ‡˙ ˘ם ‡ '‰ל˜יך ל˘ו‡" ‰ם
מס˙עפים מ‰מˆו˙ ע˘‡"„ ‰נכי ‡ '‰ל˜יך" ,כמובן( ,ו‡ילו ‰חמ˘ „ברו˙ ˘בלוח
˘‰ני ‰ם כולם מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘.‰

)ר‡ ‰מ„ר˘ ל˜ח טוב )מ˘פטים כ‚ ,כ‡(" :חמ˘˘ ‰י˘ ב‰ם

˜ום וע˘ . . ‰וכנ‚„ חמ˘ ‰ל‡וין" .וב˜‰ל˙ יע˜ב )ערך לוחו˙( '‰" :חס„ים ו‚ '‰בורו˙"; ונ˙' ב‡רוכ‰

ב‡ור ˙‰ור ‡˘˙ ‰ע' ‡'˙˙˜ע„ וב˘יח˙ יום ˘מח"˙ ˙˘ל"‚(.
]‡ו – ב‡ופן ‡חר )כ" ‰ב‡ברבנ‡ל פ' י˙רו ב˘ם חז"ל(‰ :חמ˘ ˘בלוח ‰ר‡˘ון ‰ם בעי˜ר
ענין ˘בין ‡„ם למ˜ום – כי ‚ם מˆו˙ כיבו„ ‡ב ו‡ם ˘ייכ˙ ‰י‡ ל"בין ‡„ם למ˜ום",
כפי ˘מובן מחז"ל )˜י„ו˘ין ל ,ב( "˘‰ו‰ ‰כ˙וב כיבו„ ‡ב ו‡ם לכבו„ ‰מ˜ום"; ו‡לו
˘בלוח ˘‰ני – בין ‡„ם לחבירו[.
כי מˆ„ ‡‰ופן ˘בו מ˜בלים בני י˘ר‡ל ‡˙ ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ומ˜יימים ‡ו˙ם בפועל
 מר‚י˘ים ‡˙ ‰חילו˜ ו‰‰ב„ל ˘בין מˆו ‰למˆו ,‰בין ע˘ ‰לל‡ו וכו'; ו„ו˜‡ כפי˘˙‰ור ‰נמˆ‡˙ ‡ˆל ˜‰ב"˘ ,‰ם מור‚˘ כיˆ„ ‰כל נח˘ב למˆי‡ו˙ ‡ח˙ – "כף ‡ח˙".

 (48ול‰עיר ˘בטור כ˙ב ״„ברים ˘בלוחו˙
‰ברי˙ ‰ן ‰ן ˘בס״˙ ,לכן ˆריך לכב„ו״ בנו‚ע ל„יני
כבו„ ˘ברמב״ם ‰״ט.
 (49ר‡ ‰בי‡ורי ‚‰ר״‡ ˘ם סוס˜״‡

 (52מ˘‡״כ בטור ו˘ו״ע יו״„ ˘ם˘ ,כו˙בים
)בעי˜ר( ‰לכו˙ ˆ‰ריכו˙ למע˘ ,‰כ˙בו „‰ברים
בס„ר ‰מ˙‡ים ל‰נ ‰‚‰במע˘ ‰בפועל.
 (53מ˘‡״כ ב˙פילין ,ר‡ ‰ברכו˙ כ„ ,סע״‡
)נסמן בˆפע״נ לרמב״ם כ‡ן( :מ‰ו „˙ימ‡ ˙יבעי
‰נח ‰כס״˙.

 (50ר‡ ‰טור ˘ם ב˙חל˙ו )וע„״ז ב˘ו״ע( במ˜ום
״ולכב„ו״ ˘ברמב״ם :ולכב„ ‡ו˙ו ‰מ˜ום .ובכ˙״י
˙‰ימנים וכן ברמב״ם „פוס ר׳ מ˘ ‰בן ˘‡ל˙י‡ל
)ספר„ ‡ו פורטו‚ל ˜ו„ם רנב ‡ו רנז( – ‚ם ברמב״ם
‚‰ירס‡ ‰י‡ ״ולכב„ ‡ו˙ו ‰מ˜ום״ .ור‡‚ ‰ם ˜רי˙
ספר ל‰מ‡ירי )על ‰ל׳ ס˙״ם( מ‡מר „׳ ח״‡.

 (54ול‰עיר מלח״מ ‰ל׳ ‡בל פי״„ ‰י״„,
˘מפר˘ „ע˙ ‰רמב״ם כ‡ן „כ˘‡ין ˘ם סכנ ‰ל‡
ס‚י ב‰פ˘ל‰) ‰ס״˙( ל‡חוריו ‡ל‡ ˆריך ˘י‡‰
לפניו כנ‚„ לבו ,ול‡ כ˘‡ר ‰פוס˜ים .ור‡ ‰ב״ח
לטור ˘ם .ועו„ .ובˆפע״נ ‰פל‡ ‰ב˘‰מטו˙ ל‰ל׳

 (51וˆ״ע ‡ם ‚ם ‰‰מ˘ך ברמב״ם ״ל‡ ירו˜ כנ‚„
ס״˙ ול‡ י‚ל ‰ערו˙ו כו׳״ ‰ו‡ ‚ם לנ‚„ מ˜ום ‰ס״˙,
‡ף „ל‡ מפרטו.

ס״˙ )נח („ ,מˆיין – על מ״˘ ‰רמב״ם ״ול‡ יחזיר
‡חוריו לס״˙״ – לרמב״ם ספ״ב מ‰ל׳ כלי ‰מ˜„˘:
כ˘נו˘‡ין כו׳.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

וע„״ז י˘ ל˘˜‰ו˙ ב‰לכ˘ ‰ל‡ח״ז,
˘ב ‰חו˙ם ‰פר˜ ,וז״ל :״‰י׳ מ‰לך
ממ˜ום למ˜ום וס״˙ עמו ,ל‡ יניח ס״˙
ב˙וך  ˜˘‰ויניחנו ע״‚ ‰חמור וירכב עליו
 . .מניחו בחי˜ו כנ‚„ ליבו ו‰ו‡ רוכב על
‰ב‰מ ‰ו‰ולך״ .ו‚ם ‰י‡ ˙ימ„ ,‰לכ‡ור‰
„ין ז ‰ב‡ופן ‡חיז˙ ס״˙‰ ,י׳ מ˙‡ים
לˆ‰יבו ב‰מ˘ך ‡ח„ ל‰לכו˙ ˘מ˜ו„ם
ל‰לכ ‰יו״„„ ,38מיירי ב‰ו בנכנס לבי˙
‰מרח ıוס״˙ עמו כו׳ )‰״ו ˘ם( ,וכן ב‡יסור
„״לי˘ב על מט˘ ‰ס״˙ עלי׳״ .39ומ ‰טעם
„ח‰ ‰לכ ‰זו לסיום ‰פר˜ ,ר˜ ל‡חר
˘‰זכיר ל„ ‡‰״מˆו ‰לייח„ לספר ˙ור‰
מ˜ום ,לכב„ו ול„‰רו כו׳״.
ו‚ם יל״ע טוב‡ ,מנ״ל ל‰רמב״ם „ין

‡מנם ל‡ נזכר ˘ם כלל

42

מ‰˘ ‰וסיף

כנ‚„ ליבו״ .
43

]מעין ל˘ון זו מˆינו ל‚בי ˙פילין )ברכו˙

כ‚‡ ,(44‡ ,בל ˙‰ם ל‡ מיירי כלל ב‰ליכ‰
ממ˜ום למ˜ום‡ ,ל‡ בחולˆן ב˘ביל בי˙
‰כס‡ ,למנוע ‰יפך ‰כבו„

45

)ו‰וב‡ ברמב״ם

‰ל׳ ˙פילין פ״„ ‰י״ז([.
ולז ‰נר‡ ‰לב‡ר„ ,ע„ ל‰לכ ‰יו״„ עס˜

ב„ס˜י‡ וי˙נם ע״‚ חמור וירכב עלי‰ם,
מפני ˘נו ‚‰ב‰ם מנ ‚‰בזיון  . .וכ„רך
˘‡מרו בעˆמו˙ כן ‡מרו בס״˙״.41

 (38ר‡‰ ‰ער˘ ‰לפנ״ז – ‰ס„ר בטור ו˘ו״ע.
 (39ר‡ ‰בי‡ור ‚‰ר״‡ ב˘ו״ע ˘ם ס˜י״ב „מ״˘
‰רמב״ם ב‰י״‡ ״ויניחנו על ‚בי ‰חמור וירכב עליו
ר״ל על ‰חמור ול‡ על ‰ס״˙״ .ולפ״ז ‰״ז ‡ו˙ו
„‰ין ˘ב‰״ו – „‡סור לי˘ב על מט˘ ‰ס״˙ עלי׳,
ובכל ‡ופן ‰רי ‰ם ˘ייכים זל״ז.
 (40ל‰עיר מ„ין מלך בס״˙ ˘לו )בי„ ‰ל׳ ס״˙
פ״ז ‰״ב( :י‰י׳ עמו כו׳ מיסב ו‰ו‡ כנ‚„ו .ובכס״מ
‰ניח בˆ״ע ˘בסנ‰׳ ‡י˙‡ )כ‡ ,ב( „עו˘ ‰כמין
˜מיע ו˙ול ‰בזרועו .וב‡חרונים ‰עירו „‡יך ‡פ˘רי
ל˙לו˙ ס״˙ בזרועו.
 (41ב‚מר‡ ˘ם מסיים „מ״˘ ״כ„רך ˘‡מרו

‰ו‡ ˘‰יר במˆל˙ים וכנורו˙‰˘ ,י‡ עבו„‰
לעבו„‡ ‰חר˙

וכבו„ ‚„ול״‡ .47מנם מ‰לכ ‰יו״„ ו‡ילך

י˘ לעיין ,מ„וע ‡ין ר˘"י מבי‡ כלל ‡˙ ˘‰יר‰
בפ‡ ,‰ל‡ ר˜ ‡˙ ˘‰יר ‰במˆל˙ים וכנורו˙.

‚בר‡ לב„ ,46״נו‚‰ין בו ˜„ו˘ ‰י˙יר‰
פ˙ח )בעי˜ר( בענין ו‚„ר ח„˘ ל‚מרי,

עˆמו˙ ממ˜ום למ˜ום ‰רי ז ‰ל‡ י˙נם

ממ‡„ ‰י˙‡ בברכו˙ )יח :(‡ ,״‰מוליך

מבן ˘לו˘ים ˘נ ‰ומעל ‰וע„ בן
חמי˘ים ˘נ .‰כל ‰ב‡ לעבו„ עבו„˙
עבו„‰

‰רמב״ם ר˜ ב„יני כבו„ ס״˙ „‰וו חיובי

 (42ל‰עיר מע״ז ב :‡ ,מבי‡ ˜‰ב״ ‰ס״˙ ומניחו
בחי˜ו˘ .ם יח :‡ ,וס״˙ מונח בחי˜ו.

רוכב כו׳״„ .בפ˘טו˙

)כמ״˘ ‰מפר˘ים,

˘יר˙ ‰לוויים במˆל˙יים
וכנורו˙ „וו˜‡

)„ ,מז .ר˘"י(

ונסמן בכס״מ ובמ‚„ל עוז( „ין ז‰ ‰ו‡

ז„ ‰״מניחו בחי˜ו כנ‚„ ליבו
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עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

‰רמב״ם לח„˘ מעˆמו„ ,״מניחו בחי˜ו

בעˆמו˙ כך ‡מרו בס״˙״ ˜‡י ״‡סיפ‡״ )ו‡ם ‰י׳
מ˙ייר‡ מפני נכרים ומפני לסטים מו˙ר(‡ .בל ז‰ו
לפי ˘״‡רי˘‡ פ˘יט‡ מי ‚רע ספר ˙ור ‰מעˆמו˙״,
ול‡ ‰וˆרך ‰בריי˙‡ לפרט.

ו‰ו‡

פנינים

 (43ר‡„‰ ‰״ ‰בכס״מ ˘ם ״‰י׳ מ‰לך ממ˜ום
למ˜ום וכו׳ ע„ה ו‰ולך״ )וכ״ ‰ב„פוס ר‡˘ון
„‰כס״מ )ויניˆי‡˘ ‰ל„( ˘נ„פס בחייו( .וע„״ז ‰ו‡
במ‚„ל עוז ˘כ˙ב ״‰י׳ מ‰לך ממ˜ום וכו׳ ע„ה רוכב
על ‰ב‰מ ‰ו‰ולך״ )וכ״ ‰ב„פוס ר‡˘ון „‰רמב״ם
˘בו נ„פס ‰מ‚״ע )˜ו˘ט‡ רס״ט((.
 (44ברכו˙ כ‚ .‡ ,וכן ˆיין בבי‡ורי ‚‰ר״‡ ב˘ו״ע
˘ם כמ˜ור ל„‰ין בס״˙.
˘ (45לכן ‡וחזם ‚לולים ״ויז‰ר כ„י ˘ל‡ ˙‡‰
רˆוע ‰כו׳״ – רמב״ם ˘ם )מברכו˙ ˘ם(.
 (46וע„״ז ‡‰יסור „בזיון וכו׳ „ס״˙ ˘ב‰לכ ‰ח.
 (47ל˘ונו ב‰״ב כנ״ל .וכן ‰מבו‡ר ב‰לכ ‰ט,
כנ״ל.
 (‰כן הוא הדיבור המתחיל בכסף משנה ,וכן במגדל
עוז .וכן דרכם בכמה מקומות ,שמעתיקים לשון
הרמב״ם בקיצור ,ובמקום התיבות האמצעיות )דלשון
הרמב״ם( כותבים ״עד״.

כן י˘ ל„יי˜ מ‰˘ ‰בי‡ ר˘"י ר˜ "מˆל˙ים
וכנורו˙" ,ו‰רי במ˜„˘ ‰יו ‰לווים מנ‚נים בעו„
כו"כ כלים )ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"‚ ?(„"‰
וי˘ לומר בז ‰ב‡ופן מחו„˘‰„ ,נ ‰ז˘ ‰ר˜
לוויים ˆ‰עירים מחמי˘ים ˘נ‰ ‰יו ר‡ויים
לעבו„˙ ‰מ˘כן מפר˘ ר˘"י )במ„בר „ ‰"„ ‚ ,נ˘‡(
כי "‰יו˙ר על בן חמי˘ים כוחו מכחי˘".
ולכ‡ור ‰י˘ ל˘˜‰ו˙‰ ,רי ˘יר ‰בפ‡ ,‰ו
בנבלים וחלילים וכיו"ב‰ ,י‡ עבו„˜ ‰ל ‰ביו˙ר,
ו‡ין ˆריכים לעבו„ ‰זו כוח רב ,ו‡"כ מ„וע
ר‡ויים לעבו„ ‰זו ר˜ ‡לו ˘‰ם פחו˙ים מחמי˘ים
˘נ‰ ,‰רי ‚ם ‰מבו‚רים יו˙ר יכולים ל˘יר בפ,‰
‡ו לנ˘וף בחלילים ונבלים?
ולכן מ˙ר ıר˘"י˘ ,ב„רך ‰פ˘ט ‡ין ‰מ„ובר
כ‡ן על ˘יר ‰בפ‡ ‰ו בנבלים‡ ,ל‡ ר˜ בנ‚ינ‰
"במˆל˙ים וכנורו˙"‰˘ ,ם עבו„ו˙ ˘˜‰ורו˙
עם ע˘י' ,ומל‡כ˙ י„ ,ובפרט מˆל˙ים ˘‰ם "ב'
ח˙יכו˙ רחבו˙ ˘ל מ˙כ˙" )ר˘"י „" ‰עבי„˙‡,
ערכין י‚ ,ב( ,ו‰עבו„ ‰ב‰ם מˆריכ ‰כח רב .ולכן
ר˜ ‰לווים ˆ‰עירים מ"בן חמ˘ים ˘נ "‰ר‡ויים
למל‡כ ‰זו .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  44ו‡ילך(

יברכך – ˘י˙ברכו נכסיך
יברכך  '‰וי˘מרך
יברכך – ˘י˙ברכו נכסיך
)ו ,כ„ .ר˘"י(

י˘ לעיין„ ,בפ˘טו˙ ברכ˙ "יברכך" ‰י‡ ברכ‰
כללי˙ ˘˜‰ב" ‰יברך ‡˙ „‡‰ם בכל עניניו ,ו‡"כ
מ„וע פיר˘ ר˘"י ˘‰ברכ‰ ‰י‡ "י˙ברכו נכסיך"
˘‰י‡ על ‰נכסים בלב„?
וי"ל בז‰„ ,‰נ ‰בפר˘˙ בחו˜ו˙י נ˙פר˘ו
ריבוי ברכו˙ למ˜יימי ˙ומ"ˆ ,ו‡"כ ˜˘ ‰מ‰
‰חי„ו˘ בברכ˙ כ‰נים על ‰ברכו˙ ˘בפ' בחו˜ו˙י
)וכן ˘˜‰ו בפענח רז‡ ומו˘ב ז˜נים כ‡ן(?
ולכן פיר˘ ר˘"י ˘‰ברכ ‰כ‡ן ‰י‡ "י˙ברכו
נכסיך"‰˘ ,י‡ ברכ ‰מיוח„˙ ˘‡ינ ‰נכלל˙ בפ'
בחו˜ו˙י.
„בפ' בחו˜ו˙י ,עי˜ר ‰ברכו˙ ‰ו‡ בענין ריבוי
‰טוב בכמו˙ ˘יו˘פע לבנ"י ע"י ˜יום ˙‰ומ"ˆ,
וכ˘מ„ובר על ˙‰בו‡ ‰ו‰פירו˙ ‰ברכ‰ ‰י‡
ר˜ ˘"‰פירו˙ י‰יו מ˘˙מרין" )ר˘"י ˘ם ,י „"‰
ו‡כל˙ם(.
מ˘‡"כ כ‡ן ‰ברכ‰ ‰י‡ "˘י˙ברכו נכסיך",
„פירו˘ו ˘‰נכסים ˘י˘ לו ל„‡‰ם כבר )"נכסיך"(,
י˙ברכו וי˙רבו יו˙ר מכפי מי„˙ם וטבעם .ע"„
˘מˆינו ביˆח˜ – "וימˆ‡ ב˘נ‰‰ ‰י‡ מ‡‰
˘ערים" )˙ול„ו˙ כו ,יב(‡„ ,ע"פ ˘"‡‰ר‰˘˜ ı
ו˘‰נ" ,"‰˘˜ ‰ע˘˙ ‰על ‡ח˙ ˘‡מ„ו ‰מ‡"‰
)פר˘"י ˘ם(.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ'  50ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

יינה של תורה

מ˘ ‰י˘נו ״מ˜ום״ ˜בוע ל‡רון ‡ף ב„רך,

‰יטב פס˜ ‰רמב״ם בעˆמו בסוף ‰ל׳

‡״כ ,ב‰ולכ˙ו )ע״‚ ב‰מ‡ ‰ו( על ע‚לו˙

ס״˙ ,בנו‚ע לכבו„ ס״˙  ,וז״ל )פ״י ‰״י(:

נע˘‰ ‰יפך ‚‰מור מ˙וכן ‰חיוב„ ,נ˘י‡‰

מˆו ‰לייח„ לס״˙ מ˜ום ולכב„ו ול„‰רו

כזו ‰י‡ „בר ‰מ„‚י˘ ‰יפך מ˜ביעו˙

יו˙ר מ„י „ברים ˘בלוחו˙ ‰ברי˙ ‰ן ‰ן

מ˜ום ,וז‰ו ‰יפך כבו„ ˙‰ור ,‰ע„ ˘‰בי‡

˘בכל ספר וספר.

„‰בר ל״נפר ıפר ıבעוז‡״.

נמח˜ ‰מ‚יל – "‰לימו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן „"ח˜י˜‰" / "‰יי˙ ‰יול„˙ נ˜בו˙ יול„˙
זכרים"

◇ ◇ ◇
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וב„˜‰ם„ ,לכ‡ור ‰י˘ ל˘˜‰ו˙ בס‚נון

ו‰ו‡ ‰טעם למ„˜‰˘ ‰ים ‰רמב״ם

ל˘ונו כ‡ן ˘פ˙ח ב„בר כ‡ילו ‰ו‡ ענין

‡‰יסור ˜ו„ם ˘‰זכיר ‰מˆו ‰עˆמ ‰לי˘‡

ח„˘ ˘ל‡ ‰זכירו ע„ ע˙ ,‰מ˘ ‰מˆו‰

בכ˙ף ,לומר לך „‡ין ‡‰יסור ר˜ ˙וˆ‡‰

לכב„ ול„‰ר ס״˙ ,ו‰ו‡ פל‡י ‡‰„ ,בז‰

מן ‰חיוב ,כיון ˘מבטל מ״ע „״בכ˙ף

˜‡י כבר ב‰ל' ˘מ˜ו„ם לז ‰בסמיכו˙,

י˘‡ו״‡ ,34ל‡ ‰ו‡ ‡יסור נפר„ בפ״ע,35

ובכו״כ „ינים„ ,ב‰לכ ‰ב כ˙ב כבר

„‰וי זלזול בכבו„ ˙‰ור˘) ‰י˘ בו ‰עונ˘

˘״ס״˙ כ˘ר נו‚‰ין בו ˜„ו˘ ‰י˙יר‰

„״ונפר ıפר ıבעוז‡״(.

וכבו„ ‚„ול״ ,וב‰לכ ‰ט ‰וסיף „״כל
‰רו‡ ‰ס״˙ כ˘‰ו‡ מ‰לך חייב לעמו„

˙‰וכן ‰פנימי „פר˘˙ סוט‰
‚סו˙ ‰רוח "ס˙יר "‰מ˜‰ב" / ‰ס˙יר˘ ‰כל מˆי‡ו˙‰ ‰י‡ ר˜ ˜‰ינוי " /ע„ ˘ל‡

כ‚

מפניו ,וי‰יו ‰כל עומ„ים ע„ ˘יעמו„ ז‰

ו

˘‰ו‡ מ‰לך בו כו׳״ ,ו‡״כ ˙מו ‰ביו˙ר

בז ‰יי˘ב ב׳ ‚„רי כבו„ ˘‰בי‡ ‰רמב״ם
ב„יני ספר ˙ור‰
וטעם

ור‡י׳

לכל

ז,‰

„כן

ס״ל

ל‰רמב״ם‰ ,ו‡ מ„ ‡‰עפ״ז י˘ ליי˘ב

מ˘ ‰מ˙חיל ‰לכ ‰יו״„ כ„בר ח„˘ ˘ל‡
עס˜ בו – ״מˆו ‰לייח„ לס״˙ מ˜ום,
ולכב„ו ול„‰רו כו׳״ ,ו‚ם טורח ל‰וסיף
„״„ברים ˘בלוחו˙ ‰ברי˙ ‰ן ‰ן ˘בכל
ספר וספר״.37

"‰כ˙וב י‚י„ ב˙ח˙ונים וירמוז בעליונים" ,1לכל מˆוו˙ ˙‰ור ‰י˘ עומ˜ לפנים
מעומ˜ בפר„"ס ˙‰ור .‰וכמו-כן ‰ו‡ במˆוו˙ סוט˘‡ ,‰ר כל ‰פרטים „מˆוו ‰זו י˘נם
ברוחניו˙ ו‚בו ‰על ‚בו:‰
כי„וע ‡י˘ ו‡˘„ ‰למט ‰לכל פרטי‰ם ‰ם ב„ו‚מ˙ ‡‰י˘ ו‡‰י˘„ ‰למעל˜‰ – ‰ב"‰
וכנס˙-י˘ר‡ל.
˜"‰ינוי" ˘˜‰ב"˜ ‰ינ‡ לכנס˙ י˘ר‡ל ‰י' במ˙ן˙-ור ,‰כ˘‡זנינו ˘מעו ול‡ זר,
ועינינו ר‡ו ול‡ ‡חר כ˘‡מר ˜‰ב"" ‰ל‡ י‰י' לך ‡לו˜ים ‡חרים על פני" .ו"ס˙יר"‰
‰י‡ ‰‰נ ‰‚‰ב‡ופן ‰פכי מז ,‰כ˘„‡‰ם מ˙נ ‚‰כר‡ו˙ עיניו ,ועוב„ ‡לו˜ים ‡חרים,
וכמ‡מר‡" 2י˘ ‡י˘ כי ˙˘ט˙˘‡ ‰ו – ‡ין ‡„ם עובר עביר"‡‡ ‰כ נכנס בו רוח ˘טו˙".

 (1רמב"ן בר‡˘י˙ ‡.‡ ,
 (2סוט.‡ ,‚ ‰

 (34עפ״ז י˘ לב‡ר ˘ינוי ל˘ון ‰רמב״ם ב‰לכ‰
זו˘ ,בבב‡ ‡‰׳ כ˙ב ״מˆו ‰לנוטלו על ‰כ˙ף״,
ובבב‡ ‰ב׳ ״מˆו ‰לנ˘‡ו על ‰כ˙ף״‰ :כוונ‰
ב״‡ל‡ מˆו ‰לנוטלו על ‰כ˙ף״ ברי˘‡ ‡ינ ‰ל˜יום
מˆו˙ ״בכ˙ף י˘‡ו״ ‡ל‡ לחיוב נטיל˙ ‰מˆ„
‡‰יסור ˘ל ‰ולכ˙ ‡‰רון על ב‰מ ‰וע‚לו˙ )מפני
זלזול ˙‰ור ,(‰ולכן נ˜ט ל׳ ״נטיל‰״ „‰יינו ל˜יח˙ו
ממ˜ום למ˜ום )ול‡ עˆם מע˘‰ ‰נ˘י‡ :(‰מ˘‡״כ
בסיפ‡ ˜‡י במˆו˙ נ˘י‡˙ו מ˜ר‡ „״בכ˙ף י˘‡ו״,
ולכן כ׳ ״לנ˘‡ו״.
 (35בס‚נון ‡חר„˜‰ :מ˙ ˘‰ליל„ ‰״‡ין מוליכין
כו׳״ מ„‚י˘ ˘˙וכן ‰ע˘„ ‰״בכ˙ף י˘‡ו״ ‡ינו
ר˜ חיוב ‚בר‡‡ ,ל‡ „ין בחפˆ‡ „‡רון˘ ,טעונ‰
״מ˜ום״ מיוח„ מˆ„ כבו„ ˙‰ור ,‰כבפנים.

 (36ל‰עיר מ‰סיום בחינוך ˘ם )במˆו‰ ‰נ״ל(:
וז˘ ‰נ‚‰ו ב‚לויו˙ ‰יום ל‰וˆי‡ ספר ˙ור ‰ל˜ר‡˙
מלכי ‡‰ומו˙ ‡ין ז ‰בחיוב מˆו ‰זו כלל ˘כל ב״י
ר˘‡ים לי˘‡ ‡ו˙ו .ו‡ם מ„רך כבו„ ˙‰ור ‰יבחרו
‚ם ‰יום ˘י˘‡ו מבני לוי ˙בו‡ עלי‰ם ברכ.‰
 (37מ˘‡״כ בטור ו˘ו״ע יו״„ סי׳ רפב ‰וב‡ „ין
ז ‰״חייב ‡„ם לנ‰ו‚ כבו„ ‚„ול בס״˙ ומˆו ‰לייח„
לו מ˜ום ולכב„ כו׳״ ב˙חל˙ ‰סימן )ו‡ינו מבי‡
כלל ״„ברים ˘בלוחו˙ כו׳״‡ .בל ר‡ ‰בטור – ‰וב‡
ל˜מן ‰ער ,(48 ‰ול‡ח״ז ב‡ים „‰ינים ˘ברמב״ם
‰״י )ופרטים ˘ב‰י״‡( ,ו‡ח״כ )בסעיף ב( ב˘ו״ע
˘ם מרמב״ם ˘ם ‰״ט ,ובס״‚ – מרמב״ם ˘ם ˙חל˙
‰י״‡ ,ובסעיף „ – מרמב״ם ˘ם ‰״ו .וכן ‰ל‡.‰
עיי״˘.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב
ב״עבו„˙

‰לוים״

לב„,

ו„מי

˜úר‡˙ ˘ב˙

ממ˘

˘˘ם ˙‰ור‰״ )במ„ב״ר פ״ו‚‰ ,(30‡ ,ם

לנ˘י‡˙ ˘‡ר חל˜י ‰מ˘כן ˘נ˙חייבו

˘‰י׳ נו˘‡ ‡ף ˘‡ר כלים בכ˙ף ,מז‰

ב‰ם בני ‚ר˘ון ובני מררי‡„ ,י״ז „ין ופרט

‰סי˜ ‰רמב״ם„ ,נ˘י‡˙ ‡‰רון בכ˙ף ל‡

ב‰חפˆ‡ „חל˜י ‰מ˜„˘ עˆמם ,ר˜ ‰ו‡

‰י˙ ‰ר˜ מ‰יו˙ו ‡ח„ מכלי ˜‰ו„˘‡ ,ל‡

„ין ב‡ופן עבו„˙ ‰לוים בנ˘י‡˙ ‰כלים.
ו‡״כ ,כ˘ם ˘‡ופן נ˘י‡˙ ˘‡ר חל˜י
‰מ˜„˘ ע״י בני ‚ר˘ון ומררי ‡ינ‰
מˆו‰ ‰נו ˙‚‰ל„ורו˙ )‡חר ˘יˆ‡ו מן
‰מ˜ומו˙ ˘במ„בר ,(29כן ‰ו‡ בחיוב

מחמ˙ ״˘ם ˙‰ור‰״

31

– לוחו˙ )וס״˙ (
32

˘ב‡רון  .פירו˘„ ,מחמ˙ ח˘יבו˙ וכבו„
33

˙‰ורˆ ,‰ריך ‡‰רון ˘י‰י׳ לו בכל זמן )‡ף
בע˙ ˘ני˘‡ ממ˜ום למ˜ום( – ״מ˜ום״
‰מיוח„ לו.

נ˘י‡˙ ˘‡ר כלים בכ˙ף ע״י בני ˜,˙‰

ובז ‰יבו‡ר מ‰˘ ‰בי‡ ב‰לכ ‰זו ‡ף

„‰וי „ין ב״עבו„˙ ‰לוים״ ‚״כ ,ו‡ינו נו‚‰

‡‰יסור ˘‰לילי ˘ל‡ לי˘‡ בב‰מ‡ ‰ו

ל„ורו˙ )‡ף ˘נ˘‡רו כלים ‡לו במ˜„˘,

בע‚לו˙ ,ו‰בי‡ ע״ז ר‡י׳ ממע˘„„ ‰ו„

‡ף ‡חר ‚ניז˙ חל˜י ‰מ˘כן ‰ני˘‡ים ע״י

)כנ״ל ב‡רוכ„ ,(‰בז ‰רˆ ‰ל‚„‰י˘ „מ‰

בני ‚ר˘ון ומררי ,״‡ו‰ל מוע„ ˜ר˘יו . .

˘י˘נו ‡יסור בנ˘י‡˙ ‡‰רון בב‰מ‡ ‰ו

‡„ניו״ )סוט ‰ט ,סע״‡((.

בע‚לו˙ ‡ינו ר˜ מחמ˙ ביטול ו‡י ˜יום

מ˘‡״כ „ין נ˘י‡˙ ‡‰רון בכ˙ף
נ˘˙נ ‰מעˆם ‚„רו מנ˘י‡˙ ˘‡ר בני
לוי ,ו‰ו‡ „ין ב‰חפˆ‡ „‡‰רון )ול‡ ר˜
˘‰וי חיוב ב‡‰ופן ו„‰רך ˘חייב˙ ‰ור‰

מ״ע „״בכ˙ף י˘‡ו״ )„כן ‰יינו ‡ומרים
‡ילו ‰י׳ בז ‰מˆו ‰ו„ין ב״עבו„˙
‰לוים״(‡ ,ל‡ ‡יכ‡ בז‚ ‰ם מע˘‰˘ ‰ו‡
‰יפך ‰מˆו„ ,‰כיון ˘כל ‚„ר ‰מˆו‰ ‰ו‡

)ובזמן ˘‰יו במ„בר( ״˘‰יו נו˘‡ין
‰מ˜„˘ ממ˜ום למ˜ום״ ,ר˜ ˙לוי „‰בר
במ˜˘ ‰יים לפנינו ‰חפˆ‡ „‡‰רון
בעˆמו .ולז ‰נו˙נ˙ ‰סבר‡ לומר„ ,כל זמן
˘י˘נו ל‡‰רון י˘נם ל„יני מ˜ום ‰נח˙ו,
„״מ˜ומו״ ‰ו‡ ‡ו בבי˙ ˜„‰״˜ ‡ו ״על
‰כ˙ף״ לכ˘מוליכין ‡ו˙ו ממ˜ום למ˜ום.

 (30ור‡ ‰ב˘‡ר ‰מ˜ומו˙ ˘נסמנו לעיל )ס״ב(
בפנים )במ„ב״ר פ״ .‡ ,‰פר˘˙נו פ״ו )‡; ב
)בסופו(; „; ח( .ועו„(.
 (31ובבמ„ב״ר פ״ ,‰ח )˘‰וב‡ לעיל בפנים
ס״ב( מסיים ״‡ל‡ כיון ˘‰יו ב‡ין לטעון ‡˙ ‡‰רון
כו׳ ‡מר ˜‰ב״˙‰ ‰ור‰ ‰י‡ חיים ˘נ‡מר  . .ובני
˜ ˙‰מחזי˜ין ב˙ור‰˘ ‰י‡ חיים ז‡‰ ‰רון ˘נו˘‡ין
˘בו ˙‰ור ‰כו׳״.

וחילו˜ ז ‰ב‚„ר „ין נ˘י‡ ‰בכ˙ף,

 (32ר‡ ‰ב״ב י„ ‡ ,ו‡ילך „לוחו˙ ו˘ברי לוחו˙
מונחו˙ ב‡רון ומחלו˜˙ בס״˙ ‡ם מונח˙ ב‡רון ‡ו
בˆי„ו .ור‡‚ ‰ם במ„ב״ר פ״„ ,כ )ב‰מ˘ך ל‰מ‡מר
ע״„ „ו„ ו‰ב‡˙ ‡‰רון(.

˜‰ ˙‰י‡ „ו˜‡ במ‰˘ ‰י׳ ״טוען ‡‰רון

 (33וכן מפור˘ בחינוך ˘ם ב˘ר˘י ‰מˆו‰
„נ˘י‡˙ ‡‰רון בכ˙ף ״לפי ˘כל עי˜ר כבו„ם ˘ל
י˘ר‡ל ‰י‡ ˙‰ור˘ ‰ב ‰נב„לו מ˘‡ר ‰עמים ונע˘ו

בין ‡‰רון ל˘‡ר כלים‰ ,סי˜ו ‰רמב״ם
ממ„ר˘י חז״ל ‰נ״ל ‚ופ‡„ ,כיון ˘מעל˙

 (29ר‡ ‰לעיל ‰ער.6 ‰

וכיˆ„ ˘ייכ˙ "ס˙יר "‰כלפי ˜‰ב" – ‰ו‰רי כבר נ‡מר‡" 3ם יס˙ר ‡י˘ במס˙רים
ו‡ני ל‡ ‡ר‡נו נ‡ום  ,"'‰וכיˆ„ ‡פ˘ר ל‰ס˙˙ר מפני ˘‡ ,'‰ר עיניו מ˘וטטו˙ בכל?!
‡ל‡ ‰בי‡ור בז ‰ע"פ „ברי ‚‰מר‡" 4כל ‡„ם ˘י˘ בו ‚סו˙ ‰רוח‡ ,מר ˜‰ב":‰
‡ין ‡ני ו‰ו‡ יכולין ל„ור!" ,וכפי ˘פיר˘ ‰בע˘"ט ‡˙ ‰פסו˜ ‰נ"ל‡" :ם ייס˙ר ‡י˘
במס˙רים ,ו‡ני" – ‡ם „‡‰ם חו˘ב ˘‰ו‡ "‡ני" ומˆי‡ו˙‡ ,זי – "ל‡ ‡ר‡נו נ‡ום ;"'‰
‡בל "‡ם ייס˙ר ‡י˘ במס˙רים ,ו‡ני ל‡" – "‡ר‡נו נ‡ום ."!'‰
ונמˆ‡ ˘בבעל ‚‡ו ‰כביכול ל‡ נמˆ‡ ˜‰ב" ,5‰ו‰ו‡ כביכול ‡ינו רו‡‰ ˙‡ ‰בעל-
‚‡ו ,‰ו"‰ז בחינ˙ "ס˙יר."‰

◇ ◇ ◇
‡י˙‡ ב‚מר‡" :6בעל ˘מחל על ˜ינויו – ˜ינויו מחול" .ו‡מנם מבו‡ר ב‚מר‡ ˘„ין ז‰
‰ו‡ ב˙נ‡י ˘מחל ˜ו„ם ‰ס˙יר‡ ,‰בל ‡חר ˘˜ינ‡ ל ‰ונס˙ר˘ ‰וב ‡ינו יכול למחול.
טעם „‰ין ‰ו‡ :כל זמן ˘˜‰ינוי ˜יים"‰ ,ז ‡ך ור˜ מכוחו ˘ל ‰בעל – ˘˙‰ור‰
נ˙נ ‰לו ‡˙ ‰כוח ל˜נ‡ו˙ ,וכיוון ˘ז‡ ‰ך ור˜ מכוחו ‰"‰ ,כמו "בעל ‰בי˙" על ˜‰ינוי
וביכול˙ו למחול על ˜‰ינוי‡ .בל ‡חרי ˘כבר נס˙ר˘ ,‰עכ˘יו י˘ ל‡ ר˜ ‡˙ ˜‰ינוי ˘ל
‰בעל‡ ,ל‡ ‚ם ‡˙ ‰ס˙יר˘ ‰ל ˘ – ‰˘‡‰וב ל‡ יכול ‰בעל למחול.
ו‡מנם ,בירו˘למי נ‡מר˘ 7מחיל˙ ‰בעל יכול ‰ל‰ועיל ‡פילו ‡חרי ‰ס˙יר" ‰כל זמן
˘ל‡ נמח˜ ‰מ‚יל."‰
ומב‡ר ‡‚‰ון ‰רו‚ˆ'ובי‡˘ ,ין כ‡ן פלו‚˙‡ בין ‰בבלי לירו˘למי‡ ,ל‡ ˘‰ירו˘למי

‡יך ל‰ובילו ממ˜ום למ˜ום(‡ ,״כ מובן,
˘‡ין ל˙לו˙ ‰חיוב במ˜ומו˙ ˘במ„בר

י‡

חל˜ ˘‰״י על כן ר‡וי וכ˘ר ל˘‡˙ ‡ו˙ ‰בכ˙פי
‡‰נ˘ים ‰נכב„ים ו‰מ˜ו„˘ים ˘בנו״.

מ„בר ‡ו„ו˙ ס˙יר ‰כזו ˘כל מˆי‡ו˙‰ ‰י‡ ‡ך ור˜ מˆ„ ˜‰ינוי .כמו למ˘ל ‡ם ‡מר
ל‡" ‰ל ˙ס˙רי עם ‡ביך" ‡ו "עם מ‡ ‰בני ‡„ם" – ˘מˆ„ „יני ייחו„ ‡ין זו ס˙יר ‰כלל,
ור˜ ˜ינויו ‰פך ‡˙ ז ‰לס˙יר .‰ומ˘ום כן‚ ,ם כ‡˘ר ‰בעל מסיר ‡˙ ˜‰ינוי ,סר ‰במיל‡
‚ם ‰ס˙יר.‰
ומז ‰מובן בנו‚ע ל˜ב" ‰וכנס˙ י˘ר‡ל˘ ,כיון ˘‡‰מ˙ ‰י‡ ˘˙מי„ "לי˙ ‡˙ר פנוי
מיני‰ ,"‰רי ב‡מ˙ ל‡ ˘ייך ‡ף פעם מˆי‡ו˙ ‡מי˙י˙ ˘ל ס˙יר‰ ;‰ס˙יר‡ ‰ינ‡ ‰ל‡
מפני ˘˜‰ב"‡ ‰ינו רוˆ‡‚ ‰וו˙" ,‰ועב˙  '‰כל ‚ב ‰לב" 8ו"‡ין ‡ני ו‰ו‡ יכולין ל„ור".

 (3ירמי' כ‚ ,כ„ .ור‡‰˙ ‰לים ˜לט ז-יב.
 (4סוט.‡ ,‰ ‰
 (5ב‚לוי‡ ,בל ב‰עלם ו‰ס˙ר בוו„‡י ˘˜‰ב" ‰נמˆ‡.
˘ (6ם כ.‡ ,‰
 (7סנ„‰רין פ"ח "‰ו.
 (8מ˘לי טז.‰ ,

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

וכיון ˘כל ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ס˙יר ‰זו נע˘י˙ ‡ך ור˜ מˆ„ רˆונו י˙' – יכול ˜‰ב" ‰למחול

פלי‡ ‰עˆומ ,‰מ˘ ‰ל‡ ‰זכיר כ‡ן כמו

ממ˜ום למ˜ום ייח„ ‰לו ˙‰ור ‰מ˜ום

˙מי„‡ ,פילו ל‡חר ˘נס˙ר.‰

˘ע˘ ‰בס‰מ״ˆ ,לומר „מˆו ‰זו נ‡מר‰

˘מחוייבים ל‰ניחו ,״בכ˙ף י˘‡ו״ .

‡מנם ,מ˙י מועיל‰ ‰מחיל‡) ‰פילו כ‡˘ר כל מˆי‡ו˙ ‰ס˙יר˙ ‰לוי' ב˜ינוי( – "כל
זמן ˘ל‡ נמח˜‰ ‰מ‚יל:"‰
מחי˜˙ ‰מ‚יל ‰כפ˘וט ‰נע˘י˙ ע"י ˘מפרי„ים ‡˙ ‡‰ו˙יו˙ מ˜‰לף .מע˘ ‰ז‰
מ‚ל‚˘ ‰ם ˜ו„ם מע˘‰ ‰מחי˜ – ‰ל‡ ‰יו ˜‰לף ו„‰יו ˘ל ‡‰ו˙יו˙ „בר ‡ח„; ‡ם ‰יו
„בר ‡ח„ ,ל‡ ‰י' ˘ייך לחל˜ ביני‰ם .ולכן כ‡˘ר חו˜˜ים על ‡בן ל‡ ˘ייך למחו˜ ‡˙
‡‰ו˙יו˙ לב„ן‡ ,ל‡ ‡ם מסירים ‚ם חל˜ מ‡‰בן ‡י˙ם – כיון ˘‡‰ו˙יו˙ ו‡‰בן נע˘ים
ל„בר ‡ח„ ממ˘.

על ‰כ‰נים .
24

ובז ‰מיו˘ב ˘פיר מ‰˘ ‰רמב״ם

ונר‡ ‰מ„ ‡‰ל„ע˙ ‰רמב״ם „ין מ˘‡

‰זכיר ‰לכ ‰זו „נ˘י‡˙ ‡‰רון בכ˙ף,

‡‰רון בכ˙ף ‡ינו כרוך כלל בחיובי

מ˜ו„ם ˘˙‰חיל לעסו˜ ב„יני עבו„˙

‚‰בר‡ ˘בז‡ ,‰ל‡ ‰וי „ין ב‰חפˆ‡

‰לוים ו‰כ‰נים מ˘ ‰מחוייבים בחיובי

„נ˘י‡˙ ‡‰רון עˆמ.25‰

‚בר‡ )˘‰ו‡ חל˜ ˘‰ני „‰ל' ‡לו˘˘ ,מם

וי˘ לומר ‰בי‡ור בכל ז„ ,‰בענין
‰מ˘‡ו˙ ‡יכ‡ ב׳ „ינים .ח„‡ ,מ˘ ‰י˘נ‰

ו‰נ ,‰בלימו„ ˙‰ור ‰יכולים ל‰יו˙ ב' ‡ופנים‡ :ו˙יו˙ ‰כ˙יב ,‰ו‡ו˙יו˙ ‰ח˜י˜.‰
י˘נו ‡ופן ˘„‡‰ם ‰לומ„ ˙ור ‰נע˘ ‰מ‡וח„ עם ˙‰ור˘ ‰לומ„ ,בˆור ‰כזו ˘‰ו‡
ו˙‰ור ‰נע˘ים ח„ ממ˘ ,ע„ ˘‰ו‡ כ˘לעˆמו ‡ינו מˆי‡ו˙ מבלע„י ˙‰ור.‰
וי˘ לימו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘ל כ˙יב‰ ,‰יינו‡˘ ,ף ˘כ˙וב˙" ‰ור˘ ‰לימ‰ – "‰רי ז‰
ב‡ופן ˘˜‰לף )„‡‰ם( ‰י' ˙חיל ‰מˆי‡ו˙ בפני-עˆמו ,ו„‰יו ‰י' ‚"כ מˆי‡ו˙ בפני-
עˆמו ,ו˘˙י מˆי‡ויו˙ ‡לו מ˙חברים יח„ .ומובן‚˘ ,ם ב˘ע˙ חיבורם ˘ ‰"‰ני „ברים,
˘‰רי ‡פ˘ר למחו˜ ‡˙ ‰כ˙ב ,ו‰מ‚יל˙ ‰י˘‡ר ב˘לימו˙.‰
ו„ו‚מ˙ו בלימו„ ˙‰ור˘ – ‰לפ˙ע יכול ל‰יו˙ ‡ˆלו מˆב ˘ל‡ ניכר ˘ז‰ו ˜לף ˘עליו
‰יו כ˙ובים פעם ‡ו˙יו˙ ˙‰ור ,‰ומ˙‚ל‰˘ ‰ו‡ מˆי‡ו˙ בפני עˆמו ,כ‡ילו ל‡ ‰יו ‡ˆלו
‰עניינים ˘ל ˙‰ור.‰
ולכן ב˘ע"˘ ‰ל‡ נמח˜‰ ‰מ‚יל‰ ,"‰יינו ,כ‡˘ר י‰ו„י לומ„ ˙ור ‰ב‡ופן ˘ל

מˆו˙ עבו„˙ ‰לוים לי˘‡ ‰מ˘כן וכליו
בכמ‰

‡ופנים,

״בזמן

‰מ˜„˘ ממ˜ום למ˜ום״

˘‰יו

נו˘‡ין

)ל˘ון ‰רמב״ם

˘ם פ״‚ ‰״ח(„ ,מ˘‡ בני ‚ר˘ון ובני מררי
‰י׳ ל‰וביל חל˜י ‰מ˘כן ע״י ‰ע‚לו˙,
ומ˘‡ בני ˜‰ ˙‰י׳ ל‰וביל כלי ˜‰ו„˘

מלמעל ‰מבטל˙ ‰כל ,ו‰רי ˜‰ב"‰ ‰ו‡ "רב לסלוח".
‡בל ‡ם "נמח˜‰ ‰מ‚יל˘) "‰ז ‰מור‚˘ ‰ם לפנ"ז ‰יו „‡‰ם ו˙‰ור˘ ‰ני „ברים(
– ‡פ˘ר ˘‰י˘ו˙ ו‡‚‰ו ‰ח„רו בו כל כך ,ו‡ז י˘ לו „ין ˘ל סוט :‰עליו ל‰בי‡ מנח‰
מ˘עורים ,מ‡כל ב‰מ ,‰ו‰מנחˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ "ע˘ירי˙ ‡‰יפ˘ – "‰מור ‰על „לי
„לו˙ ,9ו‰יינוˆ˘ ,ריך לפעול בעˆמו ‡˙ ‰י„יע ‰ו‰‰ר‚˘ ˘‰ו‡ "עני ב„ע˙" ו‰ו‡
כב‰מ‡˘ ‰ין ל„ ‰ע˙ כלל.10

◇ ◇ ◇
 (9וי˜ר‡  ,‰י‡.

בו״(‡ ,ל‡ ‰זכירו במ˜ום ˘עוס˜ ב״כלי
‰מ˜„˘״ עˆמם ,ו‚ם נ˘מט כ‡ן מל‰זכיר
מ‰˘ ‰לוים ‰ם ‰נו˘‡ים ‡˙ ‡‰רון„ ,בכל
ז‚„‰ ‰י˘ ורמז „ל‡ מיירי כ‡ן כלל בחיובי
‚בר‡ )״ו‰עוב„ים בו״( ,ר˜ ‰ו‡ „ין מיוח„
ב‰חפˆ‡ „‡‰רון עˆמו )״כלי ‰מ˜„˘״(,
˘מ˜ומו בע˙ נ˘י‡˙ו ‰ו‡ ״על ‰כ˙ף״.

‡חר ונפר„ ˘‰ייך ל‰חפˆ‡ „‡‰רון )ול‡

‰

בע˙ ˘נו˘‡ין ‡ו˙ו ‰ו‡ על ‰כ˙ף‰ .יינו,

עפ״ז יב‡ר ‰טעם „„ו˜‡ מˆו˙ ‡‰רון
‰וי‡ מˆו ‰ל„ורו˙‡„ ,ינו ˙לוי בנ˘י‡‰
˘במ„בר „ו˜‡

˘‰ו‡ „ין בעבו„˙ ‰לוים(„˘ ,ין מ˜ומו
„כ˘ם ˘י˘ לו מ˜ום ל‰ניחו בזמן ‰חני׳,
בבי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים ,27כ״ ‰בזמן ˘ני˘‡

ובז ‰מיו˘ב לנו ˘פיר מ‰˘ ‰סי˜
 (24לכ‡ור‰ ‰י׳ ‡פ״ל„ ,בספר ‰י„ חזר בו
ממ״˘ בס‰מ״ˆ ˘ם ,ול‡ ‰כריע על מי מוטל ‰חיוב
„נ˘י‡˙ ‡‰רון )ולכן ל‡ כ˙ב „ין ז ‰בפ״‚ – ‚בי
עבו„˙ ‰לוים ,ו‚ם ל‡ בפ״„ – ‚בי כ‰נים(‡ .בל
מובן ˘„וח˜ ‰ו‡.
 (25ומ‰˘ ‰רמב״ם ל‡ כ˙ב „‰ין בז ‰בספר ‰י„
– מי ˆריך ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון – ‡ולי י״ל כי ל„ע˙
‰רמב״ם ‡ין נפ˜״מ בז) ‰כיוון ˘‰ו‡ „ין בחפˆ‡
„‡רון( ו‡פ״ל ‰ן ע״י ‰כ‰נים ו‰ן ע״י ‰לוים – ר‡‰
מפר˘י ‰רמב״ם ˘ב‰ערו˙ ‰נ״ל .ו‡כ״מ.
 (26ומס˙בר לומר ˘‚ם ‡‰רון בכללם .ועˆ״ע.

 (10ר‡ ‰חולין „ ,ב :ערומין ב„ע˙ ו˘מין עˆמן כב‰מ.‰

‰מל‡ – ״‰ל' כלי ‰מ˜„˘ ו‰עוב„ים

)˘‰ולחן וכו׳ (26בכ˙ף .ו˙ו‰ ,י׳ בז„ ‰ין

"ח˜י˜˘ ,"‰ל‡ ˘ייך למחו˜ ח"ו ‡˙ ‡ו˙יו˙ ˙‰ור ‰ממנו ,כיון ˘‰ו‡ ו˙‰ור‰ ‰ם ח„,
‰נ‡ ‰ע"פ ˘‰י˙ˆ‡ ‰לו "ס˙יר˘ ,"‰נכנס ‰בו ‚‡ו‰ – ‰רי ז ‰ר˜ בחיˆוניו˙ ,ומחיל‰
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 (27וי״ל ˘עי״ז „ו˜‡ נע˘ ‰מˆי‡ו˙ „˜„‰״˜
ו˜„ו˘˙ ‰בי˙ – ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חכ״‡
)ע׳  158ו‡ילך( בבי‡ור „ברי ‰רמב״ם רפ״„ „‰ל׳

‰רמב״ם „מחול˜ים ˘‡ר כלים מן ‡‰רון
לענין נ˘י‡ ,‰ור˜ ב‡רון ‰וי‡ מˆו‰
ל„ורו˙ ,כיון ˘כבר מˆינו טעם וסבר‡
לחל˜ בז ‰בין ‡‰רון ל˘‡ר כלים )ו‡ין
נ˘י‡˙ ˘ני‰ם בכ˙ף מטעם ‡ח„(‡‰„ ,
ב˘‡ר כלים ‰וי „ין נ˘י‡˙ם פרט וחיוב

בי˙ ‰בחיר.‰
 (28עפ״ז יומ˙˜ ל׳ ‰ירו˘למי )עירובין פ״‰ ‰״‡(
״בני ˜˘ ˙‰עלי‰ן ‰י׳ ‡‰רון נ˙ון״ )ול‡ – ״˘‰יו
נו˘‡ין ‡˙ ‡‰רון״(.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

]ובמ„ר˘ ‰נ״ל ‡כן כ˙ב „‡יכ‡ ‡יסור

˜úר‡˙ ˘ב˙
‰ו״ל ל‰זכיר

וכ‡˘ר פועל בעˆמו ביטול ז‰ ,‰רי ל‡ זו בלב„ ˘נע˘" ‰ט‰ור" ל˜ב"‡ ,‰ל‡ עו„

״˘ל‡ ‰י׳ ל‰ם ר˘ו˙ לי˙ן ‡‰רון על

„ינים ‡לו בפר˜ים ˘ל‡ח״ז ,בפר˜ ‚ ‰יכ‡

ז‡˙ ˘מ‚יע ל„ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר מ„ר‚˙ו ˜‰ו„מ˙ ,כסיום ‰כ˙וב "ונ˜˙ ‰ונזרע ‰זרע",

‰ע‚ל‰״‡ ,בל ˙‰ם ילפו‰ו ‡ף ל‡יסור ז‰

„מיירי ב‰לוים

ועבו„˙ם‡ ,ו בפר˜ „

"‰י˙ ‰יול„˙ בˆער – יול„˙ ברווח""˘ .יול„˙" פירו˘ו מע˘ים-

מ‰כ˙וב „פר˘˙נו˘ ,ב˙חיל ‰נ‡מר בכ˙וב

במ˜ום ˘עוס˜ בכ‰נים.23

״ולבני ˜ ˙‰ל‡ נ˙ן ‚ו׳״‡ .בל ‰רמב״ם ל‡
‰בי‡ ר‡י׳ זו ל‡יסור ,18ר˜ ‰ר‡י׳ „״ולפי
˘˘כח „ו„״ כו׳ .וממ-‰נפ˘ך – ‡י ל‡ ‰בי‡

ו˘‰ייך לז .‰ולכ‡ור‰

י‚

21

22

ועו„ ˙מי„‚ ‰‰ול ‰ב‰לכ ‰זו ,מ‰
˘‰רמב״ם נ˘מט מל‰זכיר כלל ועי˜ר מי

וכפירו˘ ‚‰מר‡

11

טובים‰˘ ,רי "˙ול„ו˙י‰ן ˘ל ˆ„י˜ים )ועמך כולם ˆ„י˜ים( מע˘ים טובים" .ו‡ם ˜ו„ם
‰יו ‰מע˘"ט ו˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל ‰בבחינ˙ "ˆער" י‰יו מע˙ ‰בבחינ˙ "רווח" .ו"במ˜ום
˘בעלי ˙˘וב ‰עומ„ים ‡ין ˆ„י˜ים ‚מורים יכולים לעמו„ ˘ם".

‰רמב״ם ר‡י׳ זו לˆ„ ‡‰יסור ו˘‰ליל,‰

‰ם ‡לו ‰מחוייבים בנ˘י‡˙ ‡‰רון ,ר˜

ו"‰י˙ ‰יול„˙ נ˜בו˙ – יול„˙ זכרים"‰‰ :12ב„ל בין זכרים לנ˜בו˙ בעבו„˙ ˘‰ם,

כ˙ב בס˙ם ״בע˙ ˘מוליכין ‡˙ ‡‰רון ‡ין

‰ו‡ – ˘נ˜ב„" ‰ע˙˜ ‰ל˘ ,13"‰יוכל ל‰יו˙ ‡ˆל˘ ‰ינויים‰ ,יינו ˘בר‚ע ז‰ ‰ו‡ "עוב„

מחמ˙ „ס״ל „ליכ‡ מכ‡ן ר‡י׳ ל‡יסור נפר„

כו׳ ‡ל‡ מˆו ‰לנוטלו על ‰כ˙ף״ .ו‰י‡

 "'‰ובר‚ע ˘‡חריו ‰ו‡ במˆב ˘ל נטי' מ„רך ‰י˘ר ,מ˘‡"כ זכר ˘‰ו‡ ˙˜יף ב„ע˙ו.

כיון ˘ממ˘יך ע״ז ‰כ˙וב ״כי עבו„˙ ˜‰ו„˘
עלי‰ם בכ˙ף״‰ ,יינו „כל טעם ‡‰יסור ‰ו‡
כיון ˘בז‡ ‰ין מ˜יימים ‰חיוב „נ˘י‡‰
בכ˙ף ,ו‡ינו ‡יסור בפ״ע‡ ,״כ ,מנ״ל ‡‰
˘‚„‰י˘ „‡יסור ז‡ ‰יסור בפ״ע ‰ו‡[.

„
יח„˘ „ל‰רמב״ם ‰וי „ין נ˘י‡˙ ‡רון
בכ˙ף מ„ין ״מ˜ום״ „‡‰רון ,ול‡ מכלל
״עבו„˙ ‰לוים״ לב„
‚ם
˘˙מ‰

י˘

ל˘˜‰ו˙

‰ר„ב״ז ,
19

ב‰לכ‰
מ‰

טעם

זו

מ‰
ˆ‰יב

‰רמב״ם ל„יני נ˘י‡˙ ‡‰רון בפר˜ים
‡לו ˘ב‰ל׳ כלי ‰מ˜„˘ „מיירי ב‰ו
)בפר˜

‡(

בע˘יי˙

˘מן

‰מ˘ח‰

ו˘ימו˘ו ,ו)בפר˜ ב( בע˘יי˙ ˜‰טור˙

20

(18
מל״˙.

וב‡ם ס״ל ר‡י׳ ז‰ ‰ו״ל למנו˙ ‰במנין

 (19נ„פס ברמב״ם ‰וˆ‡˙ ˘ולזינ‚ער בסו״ס
עבו„ ‰״בי‡ורי מ‰ר״י ˜ור˜וס ו‰ר„ב״ז  . .מכ˙״י
י˘ן״ ע׳ .26
 (20ל‰עיר ממ״˘ במו״נ ח״‚ ספמ״ ‰בטעמי
‡‰ז‰ר ‰מלע˘ו˙ ˘מן ‰מ˘ח ‰ו˜טור˙ ,ובטעם

וז‰ו "יול„˙ זכרים" ˘נע˘ˆ‡ ‰לו ˙‰ו˜ף „"זכר" בעבו„˙ ‰ ,'‰יינו˘ ,עבו„˙ו
נ˘י‡˙ ‡‰רון בכ˙ף˘ ,עפ״ז – ˘ייכים ענינם זל״ז.
‡בל )נוסף לז‡˘ ‰ינו ע״פ „רכו בי„ חז˜ – (‰במו״נ
˘ם ממ˘יך ע„״ז ‚ם ב˜ל˜ול ˙בני˙ ‡‰פו„ ו‰חו˘ן
ו‡פילו ב‰זח˙ כו׳ ,וז ‰ל‡ כ˙ב כ‡ן ,כ״‡ ל˜מן
ב)‰ל׳ כלי ‰מ˜„˘( פ״ט ‰״י.

ב‰ליכ ‰מיום ליום מחיל ‡ל חיל ב˙ור ‰ובמˆוו˙י‰ ,‰י‡ ˜יימ˙ לע„ ,בחינ˙ "˘פ˙
‡מ˙ ˙יכון לע„" – וכל ז‡˙ בכוח ביטולו ו„בי˜ו˙ו ל˙ור ‰ול.'‰

 (21בר„ב״ז ˘ם מ˙ר :ıכי בכלל מˆו˙ ˜‰טור˙
ל˜‰טיר ביו‰״כ פעם ‡ח˙ לפני ‡‰רון ו‡מרינן ˘‰י׳
מניח ‰מח˙ ‰בין ב„י ‡‰רון וז‰ו ˘סמך ‰רב ז״ל
מˆו ‰זו ˘‡ע״פ ˘‰יו נו˘‡ים בב„ים על ‰כ˙ף ‰יו
נז‰רים ˘ל‡ י˘מטו ‰ב„ים כו׳ .עיי״˘ .וˆ״ע „‰רי
בפר˜ ז ‰ל‡ ‰זכיר ‰רמב״ם „מ˜טירין ˜‰טור˙
ביו‰״כ בין ב„י ‡‰רון .וי˙ר ‰מזו‰ ,רמב״ם מ„בר
כ‡ן ע״„ ‡‰רון ל‡ כ˘‰ו‡ במ˜ומו )˘‡ז ˘ייך ענין
˜‰טור˙( כ״‡ כ˘נו˘‡ין ‡ו˙ו .ועכ״פ לפירו˘ו –
‰ו״ל ל‰רמב״ם ל„˜‰ים סיום ‰לכ ‰י‚ ״ונז‰רים
˘ל‡ י˘מטו ‰ב„ים כו׳״.
 (22וכפר˘״י ע˜ב י ,ח )„״ ‰ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון(
˘מפר˘ ‰פסו˜ ״בע˙ ‰‰י‡ ‰ב„יל ‚ו׳ ל˘‡˙ ‡˙
‡רון״ ˘נ˘י‡˙ ‡‰רון ‰ו‡ ע״י ‰לויים )ול‡ כ‰נים
– ר‡ ‰ר˘״י ˘ל‡ח״ז ˘ם .ור‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡(‰ד.
‡בל ר‡ ‰רמב״ן ˘ם בסופו ״כי ˘בט ‰לוי נב„ל
בע˙ ‰‰י‡ ל‰יו˙ ‰כ‰נים מ‰ם כי ‚ם ‰ם נו˘‡ים
‡‰רון כו׳.
 (23וכמ״˘ ‰רמב״ם בס‰מ״ˆ )‰וב‡ לעיל ‰ער‰
„ ,(4נ˘י‡˙ ‡‰רון ל„ורו˙ ‰י‡ ע״י ‰כ‰נים )ר‡‰
‰ער‰ ‰ב‡.(‰
„( ולהעיר שכהקדמה לפסוק זה מביא הרמב״ם שם
רפ״ג ״זרע לוי כולו מובדל לעבודת המקדש שנאמר
בעת גו׳״.

 (11סוט ‰כו.‡ ,
˘ (12ם.
 (13ר‡˘ ‰ב˙ ל‚ ,ב.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

„רו˘ ו‡‚„‰

י-י‡(‡ ,ל‡ מˆו ‰לנו˘‡ו על ‰כ˙ף ˘נ‡מר

ולכל ‡ח„ ‰בי‡ ר‡י׳ מן ‰כ˙וב„ ,16פ˙ח

״כי עבו„˙ ˜‰ו„˘ עלי‰ם בכ˙ף י˘‡ו״.

ב‡„ ‡‰סור לי˘‡ ‡‰רון על ‰ב‰מ‡ ‰ו

וˆריך בי‡ור ,מ ‰טעם ‰וז˜˜ ‰רמב״ם

˙˘וב ‰כמˆו ‰כללי˙
ו˙‰ו„ו ‡˙ חט‡˙ם ‡˘ר חט‡ו
ˆוונו ל˙‰וו„ו˙ על ‰עוונו˙ כו' ול‡מר ‡ו˙ם עם
˘˙‰וב ‰כו' ו‰ו‡ ‡מרו כו' ו˙‰וו„ו

) ,‰ז .ס‰מ"ˆ ל‰רמב"ם מ"ע ע‚(
כבר ˘˜‰ו בכ"מ על ‰רמב"ם )מנ"ח מˆו˘ ‰ס„.
ועו„( ,מ„וע מנ ‰ר˜ ‰ווי„וי למˆו ,‰ו‡˙ ˘˙‰וב‰
עˆמ ‰ל‡ מנ .‰ובי‡רו ב‡ופנים ˘ונים )יעויין
ב‡רוכ ‰ל˜מן מ„ור "חי„ו˘י סו‚יו˙"(.

וי˘ לב‡ר ז ‰ב„רך „‰רו˘:
‡מרו חז"ל ˘רמ"ח מ"ע ‰ם כנ‚„ רמ"ח
‡יבריו ˘ל ‡„ם )מכו˙ כ‚ ,סע"ב( ו˘ס" ‰מˆוו˙
ל"˙ ‰ם כנ‚„ ˘ס"‚ ‰י„ים )זח"‡ ˜ע ,ב( .ומבו‡ר
בספרי חסי„ו˙˘ ,י˘ בכל נ˘מ˙" ‰רי"‚ מיני
כוחו˙ וחיו˙" )˙ני‡ פר˜ נ‡( ,וכ‡˘ר „‡‰ם ‰ו‡
˘לם ב˘מיר˙ כל ˙‰רי"‚ מˆוו˙‡ ,ז ‰ו‡ "˙מים
ו˘לם בכל ‡יברי ‰נפ˘ כו' ,מ˘‡"כ ‡ם חיסר
מˆו‡ '‡ ‰ו פ‚ם ב‰ ‰רי נע˘ ‰מחוסר ‡יבר"
)ל˜וטי ˙ור ‰נˆבים מ.(‚ ,‰
‡ך מˆוו˙ ˘˙‰וב ‰בכוח ‰ל˙˜ן ‡˙ ‡‰יברים
‰פ‚ומים ,כי ˘˙‰וב ‰מ‚יע ‰מעומ˜‡ „ליב‡
ומעˆם ‰נפ˘‰˘ ,ו‡ מ˜ור ‰חיו˙ ˘ל ˙"‰רי"‚
מיני כוחו˙ וחיו˙" .ולכן נמ˘ך מ˘ם חיו˙ ח„˘
ל˙˜ן ‡‰יבר ‰פ‚ום.
ולכן ל‡ נמני˙ מˆוו˙ ˘˙‰וב˘ ‰בלב במנין
‰מˆוו˙ ,כי נמנו ר˜ ‰מˆוו˙ ˘‰ם כנ‚„ כוחו˙
‰נפ˘‡ ,ך מˆוו˙ ˘˙‰וב ‰מ‚יע ‰מעומ˜ ‰נפ˘
˘למעל ‰מכוחו˙ ‰נפ˘ ,ור˜ מˆוו˙ ‰ווי„וי ˘‰י‡
בפ ‰ו‡ינ ‰מעומ˜ ‰נפ˘ יכול ‰ל‰ימנו˙ במנין
‰מˆוו˙.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ'  18ו‡ילך(

בכל פרט ˆריך
ל˙˘‰מ˘ לעבו„˙ '‰
וי˜ריבו נ˘י‡י י˘ר‡ל ‚ו' ˘˘ ע‚לו˙ ˆב
‚ו' ע‚ל ‰על ˘ני ‰נ˘י‡ים
)ז ,ב(‚-

ע‚לו˙ ‡לו ˘נ„בו ‰נ˘י‡ים ˙˘‰מ˘ו ב‰ם
לˆורך נ˘י‡˙ ˜‰ר˘ים ו‰מ˘כן ,וכמ"˘ )ז,
ז-ח( "‡˙ ˘˙י ‰ע‚לו˙ ‚ו' נ˙ן לבני ‚ר˘ון כפי
עבו„˙ם .ו‡˙ ‡רבע ‰ע‚לו˙ ‚ו' נ˙ן לבני מררי
כפי עבו„˙ם".
ולכ‡ור˙ ‰מו„‰ ‰בר ביו˙ר‡„ ,ף ˘בנו‚ע
למ˘כן ולבי˙ ‰מ˜„˘ י˘ כלל ˘"‡ין עניו˙
במ˜ום ע˘ירו˙" )˘ב˙ ˜ב ,ב( ,מ"מ נ„בו ‰נ˘י‡ים
ר˜ ‡רבע ע‚לו˙ לˆורך נ˘י‡˙ ˜‰ר˘ים ‰מרובים,
˘ר˜ ב„וח˜ רב ‰ספי˜ו לנ˘י‡˙ ˜‰ר˘ים )עיין
˘ב˙ ˆט.(‡ ,
וי˘ לב‡ר בז‡„ ,‰ף ˘במ˘כן ‰י' ‰כל ˆ"ל
ברחבו˙ ובע˘ירו˙ מ"מ ‰י' כל „בר במ˘כן מנוˆל
ל‚מרי ל˙כלי˙ו ובכל פרטיו ,מבלי ˘‰י' ‡פי' פרט
‡ח„ מיו˙ר .וכ„‡י' בספרי )פר˘˙נו ז ,פ‰" (‰יו כלי
‰מ˜„˘ מכוונים במ˘˜לן כולן כ‡ח„ ,ל‡ ריב‰
כו'".
ו‡"כ ,מכיון ˘‡רבע ע‚לו˙ ‰ספי˜ו לנ˘י‡˙
˜‰ר˘ים‰ ,רי ב‡ם ‰יו מ˘˙מ˘ים בעו„ ע‚לו˙,
ל‡ ‰יו ע‚לו˙ ‡לו מנוˆלו˙ ל‚מרי ולכל ˙כלי˙ן.
ומז ‰י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰ב„רכי עבו„˙
˘‰י"˙"˘ ,כל מ˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ‰בעולמו ל‡ בר‡
„בר ‡ח„ לבטל˘) "‰ב˙ עז ,ב(‡„ .ל י‡מר „‡‰ם:
‰רי רוב ˘עו˙ ‰יום ˙˘„˜‰י לעבו„˙  ,'‰ומ ‰בכך
ב‡ם ילכו כמ ‰ר‚עים לבטל‡ ?‰ל‡ עליו ל„ע˙
˘כל ר‚ע ופרט בחייו ˆ"ל מנוˆל ל‚מרי לעבו„˙
 '‰ולכבו„ו י˙'.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  40ו‡ילך(

יט

ל‰בי‡ כ‡ן ‰מע˘„„ ‰ו„˘ ,לכ‡ור ‰ל‡
˘‰מיענו בז˘ ‰ום נפ˜ו˙‡ ,ו‰ו‡ ˙ימ‰
‚„ול˘ ‰י˘נ‰ ‰רמב״ם מס‚נונו בכל
מ˜ום„ ,לעולם ‡ינו מיי˙ר בל˘ונו ל‡‰ריך
בס˙ם ,ובחיבורו )˘כינ‰ו ב„˜‰מ˙ו לספר
‰י„ – ״‰לכו˙ ‰לכו˙״( ‰בי‡ כי„וע ר˜
‡לו „‰ברים ‰נו‚עים ל‰לכ˙‡.
וב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י׳ נר‡‰„ ‰בי‡ו
‰רמב״ם למע˘ ‰ז ,‰כיון ˘בז‰ ‰וכח
„חיוב מ˘‡ בכ˙ף ‰י׳ חיוב ל„ורו˙ ול‡
ר˜ במ„בר‚„ ,ם ‡חר זמן ‰מ„בר כ˘‰יו
מוליכין ‡‰רון ממ˜ום למ˜ום נ˙חייבו
לנ˘‡ו בכ˙ף ,ו‰וי‡ מˆו ‰ל„ורו˙.
‡בל ‡י נימ‡ „ז‰ו כל כוונ˙ו במ‰
˘‰זכיר מע˘ ‰ז ,‰ל‰וכיח „‰י‡ מˆו‰
ל„ורו˙ˆ ,ע״‚ מ˘ ‰בחר ל‰בי‡ בחיבור
‰י״„ „ו˜‡ ר‡י׳ זו ˘ל‡ ‰זכיר ‰כלל
בס‰מ״ˆ ,וטפי ‰ו״ל ל‰בי‡ מ‡ו˙ם
‰ר‡יו˙ ˘‰בי‡ם כבר בס‰מ״ˆ ל‰וכיח

‰ע‚לו˙ ,ועל ‡יסור ז‰ ‰בי‡ ‰כ˙וב „„ו„
ל‰וכיח „‡יכ‡ בז‡ ‰יסור ,״ולפי ˘˘כח
„ו„ ונ˘‡ו על ‰ע‚ל ‰נפר ıפר ıבעוז‡״.
ו‡חר ז‰ ‰וסיף עו„ לומר ‚בי ‰מˆו‰
‰חיובי˙ ˘‰זכיר ב˙חיל – ‰לי˘‡ ‡‰רון
בכ˙ף ,״‡ל‡ מˆו ‰לנוטלו על ‰כ˙ף״,
˘ע״ז מזכיר מן ‰כ˙וב „פר˘˙נו – ״)‡ל‡
מˆו ‰לנ˘‡ו
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על ‰כ˙ף( ˘נ‡מר כי

עבו„˙ ˜‰ו„˘ עלי‰ם בכ˙ף י˘‡ו״.
‡מנם ‚ ‡‰ופ‡ טעמ‡ בעי ,מ˘ ‰ייך
לחל˜ בז ‰ב׳ „ינים ,ולומר „‡‰יסור לי˘‡
ב„בר ‡חר נפר„ ‰ו‡ מן ‰חיוב „נ˘י‡‰
ב‡רון ,ויו˙ר מז ,‰לומר „י˘נו כ‡ן ‡יסור
נ˘י‡ ‰בב‰מ‡ ‰ו בע‚לו˙ עו„ מ˜ו„ם
˘י„ענו למˆו‰ ‰חיובי˙ „נ˘י‡ ‰בכ˙ף
–  ‡‰לכ‡ור ‰כל ‡‰יסור ˘י˘נו בנ˘י‡‰
ב„בר ‡חר ‰ו‡ ר˜ ˙וˆ‡ ‰ו‰ס˙עפו˙ מן
‰חיוב „נ˘י‡ ‰בכ˙ף„ ,ר˜ כיון ˘‡ינו
מ˜יים ל‰חיוב „נ˘י‡ ‰ב‡רון‰ ,וי ‡יסור,
כפ˘טו˙ ‰כ˙וב.

„‰וי‡ מˆו ‰ל„ורו˙ .ו‡״כ‡ ,ף ‡ם נ˙רı
כן בכוונ˙ ‰רמב״ם˙ ,בו‡ לכ‡ן ˙ימ ‰מ‰
‰טעם ˘˘ינ ‰בין חיבוריו ב‡ו˙ו ‰ענין.
ומפ˘טו˙ ל˘ון ‰רמב״ם )˘‡חר ˘‰זכיר
‰מע˘„„ ‰ו„ ,כפל ל‰זכיר עו‰״פ ״‡ל‡
מˆו ‰לנ˘‡ו על ‰כ˙ף״( ‰י׳ נר‡ ‰לומר,
„ב‰לכ ‰זו ‰זכיר לנו ב˙חיל˙ ‰ב׳ „ינים
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 (15ר‡ ‰סמ״‚ ˘ם˜ :רי˙ ספר )ל‰מבי״ט( ‰ל׳
כלי ‰מ˜„˘ ˘ם – ב˘ינוי ס„ר ב׳ ‰ענינים )חיוב
ו‡ח״כ ˘ליל (‰ו‰ר‡יו˙ ע״ז )״בכ˙ף י˘‡ו״ ו‡ח״כ
״ולפי ˘˘כח״( .ו‚ם מ˘ם מובן כמבו‡ר בפנים כ‡ן.

 (16ול‰עיר „‡יכ‡ ביניי‰ו כ˘נ˘‡ בי„ים
וכיו״ב .ו„וח˜ ‚„ול לומר ˘‡ין „רך נ˘י‡˙ כלים
‡ל‡ בכ˙ף .ור‡) ‰במ„בר „ ,טז( ופ˜ו„˙ ‡לעזר
‚ו׳ ובירו˘למי )˘ב˙ פ״י ‰״‚( ‰וב‡ בפר˘״י ˘ב˙
ˆב„ ‡ ,״˘ ‰כן .ור‡‰ ‰רמב״ן וס׳ ‰זכרון )במ„בר
˘ם( ומל‡כ˙ ˘למ ‰למ˘נ˘ ‰ב˙ ˘ם „מ˘מע
˜ˆ˙ ˘‚ירס˙ם כן בפר˘״י במ„בר ˘ם .ור‡‡ ‰וˆר
‡‚‰ונים ˘ב˙ ˘ם „˜ו„ם ˘מבי‡ „ברי ‰ירו˘למי
כ˙ב :בין בימינו ובין ב˘מ‡לו ובחי˜ו ועל כ˙פו ‰ני
‡רבע „˙נו חייב ˘כן מ˘‡ בני ˜.˙‰
 (17לכ‡ור ‰י˘ לומר˘ ,לכן‡ ,ף ˘ב˙חיל ‰כו˙ב
״לנוטלו״‰ ,רי כ˘מבי‡ ‰ר‡י׳ מ״בכ˙ף י˘‡ו״
מ˘נ ‰ל״מˆו ‰לנ˘‡ו״ .ור‡ ‰ל˜מן ‰ער.34 ‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

טו

ע״ז ‰ו‡ מ„ברי ‰מ„ר˘ ‰נ״ל )„ב‰מ˘ך

‚

‰יו מעולין כו׳ בני ˜‰ ˙‰יו מ‰לכין

יפלפל ב‰„ ‡‰בי‡ ‰רמב״ם מע˘„„ ‰ו„,
„נ˙כוון ל‚„‰י˘ „‡יסור נ˘י‡˘ ‰ל‡
בכ˙ף ‰ו‡ ‡יסור נפר„ ול‡ ר˜ ביטול
מˆו˙ כ˙ף

‰מ„ר˘ ‡מרו ˙‰ם ,״ועו„ ב„בר ‡ח„
‡חורי‰ן ופני‰ם ל‡רון כ„י ˘ל‡ לי˙ן
‡חור ל‡רון״( .ועפ״ז יעל˘ ‰פיר „מ˜ור
‰רמב״ם לב׳ ‰‰ל' ˘כ˙בם ז‡״ז ,ממ˜ום

חידושי סוגיות

‡ח„ ‰וו[.
ומז ‰י˙חוור ‚״כ מ‰˘ ‰ו‚„רו בני
˜ ˙‰בכ״מ ל‰יו˙ נ˜ר‡ים ״טועני ‡‰רון״
)במ„ב״ר פ״ .‡ ,‰פר˘˙נו פ״ו )‡; ב )בסופו(; „;

ח( .ועו„(‡ ,ף ˘בנ˘י‡˙ם ‰ופ˜„ו ‡ף על
˘‡ר כלי ˜‰ו„˘ – „‡ין ‰טעם בז ‰ר˜
מחמ˙ ˘‡‰רון ‰ו‡ ‰מעול ‰ו„˜‰ו˘ מכל
כלי ˜‰ו„˘ ,13ולכך נ˜ר‡ו על ˘מו‡ ,ל‡
‰י‡ ‰י˙‡ ‰כן )עי˜ר( מˆו˙ם ,״טועני

ו‰נר‡ ‰בכ״ז ,ב„˜‰ם מ˘ ‰י˘ לנו
ל˘˜‰ו˙ עו„ ב„ברי ‰רמב״ם ב‰ל׳ ‰נ״ל
מ‰ל׳ כלי ‰מ˜„˘ ,וז״ל:
בע˙ ˘מוליכין ‡˙ ‡‰רון ממ˜ום
למ˜ום‡ ,ין מוליכין ‡ו˙ו ל‡ על ‰ב‰מ‰
ול‡ על ‰ע‚לו˙‡ ,ל‡ מˆו ‰לנוטלו על
‰כ˙ף ,ולפי ˘˘כח „ו„ 14ונ˘‡ו על ‰ע‚ל‰
נפר ıפר ıבעוז‡

)˘מו‡ל ב ו ,ז-ח‰„ .״‡ י‚,

˙י˙י נוˆי‡ ‰כ˙וב מפ˘וטו מבלי ˘ום
טעם וסבר‡ לחל˜ בין נ˘י‡˙ ‡‰רון
בכ˙ף לנ˘י‡˙ ˘‡ר כלים בכ˙ף‡‰ ,
לכ‡ור ‰נ˘י‡˙ ˘ני‰ם בכ˙ף מטעם ‡ח„
‰ו‡„ ,במ˘ ‰ל‡ ני˙נו ע‚לו˙ לבני ˜˙‰
‰וכרחו ל˘‡˙ ‡ף ˘‡ר כלים בכ˙ף ,ומ״ט
ל‰חילו˜ בין ˘‡ר כלים ל‡רון.
ז ‰ל‡׳ ˘˘‡לו ‰מ˜ור ל‰נ״ל .ול‰עיר ˘˙˘וב‰
‰נ״ל נכ˙ב ‰״ל‰רבני ‰מופל‚ מ‰׳ מ˘ ‰מי‡סע״
ומל˘ון ˘˙‰וב ‰מ˘מע ˘ז‰ו חל˜ ממ״˘
‰״˘ו‡ל״ לבע‰מ״ס ˘ו‡ל ומ˘יב .וי˙כן ˘˘‰ו‡ל
‰י׳ ‰חסי„ ‰י„וע ר׳ יˆח˜ מ˘ ‰מי‡ס – ר‡‡ ‰ו„ו˙ו
ל˜ו״„ ח״‡ כט ,ב .בי˙ רבי סוף ח״ב )˜ו .(‡ ,ועו„ –
וכ״כ ‚ם בחי„ו˘י ‰ר„״ל ו‰ר˘״˘ לבמ„ב״ר ˘ם.
וכן מפור˘ במ‡ירי ע״ז כ„ ,ב .ור‡ˆ ‰פע״נ „ל˜מן
‰ער.54 ‰
 (13ל‰עיר ‚ם מבמ„ב״ר פ״˘ ‰ם )בסופו(.

י˜˘ ‰בפס˜ ‰רמב״ם מ˘ ‰כ˙ב „‰ין „נ˘י‡ ‰בכ˙ף ר˜ לענין ‡רון ,ויסי˜ „עי˜ר
מˆו ‰נ˙ייח„ ‰ל‡רון  /י˜˘ ‰בכמ ‰פנים ב„ברי ‰רמב״ם ב‰לכ ‰זו ,מ˜ומ‰
ומ˜ור / ‰יח„˘ „„ין נ˘י‡˙ ‡רון נ˘˙נ ‰ל‚מרי ב‚„רו מ˘‡ר כלים ו‰ו‡ „ין בכבו„
‡‰רון עˆמו  /עפ״ז יב‡ר מ״˘ ‰רמב״ם ‚בי „ין כבו„ בס״˙.

‡‰רון״.
‡מנם ע„יין עלינו ל‰בין בכ״ז ,מ‰יכי

ב„ין נ˘י‡ו˙ ‡‰רון בכ˙ף ל˘יט˙ ‰רמב"ם

 (14בכס״מ מˆיין לסוט) ‰ל ,‰סע״‡( .ול‰עיר,
˘‰ל˘ון ״ולפי ˘˘כח „ו„״ ˘ברמב״ם ˘ם )וכ״‰
בסמ״‚ ˘‰וב‡ לעיל בפנים ס״‡( לי˙‡ בסוט‰
˘ם .וכן לי˙‡ בירו˘למי סנ„‰רין פ״י ‰״ב .ועו„.
ובכמ ‰מפר˘ים ב‰נ״ל )מפר˘י ‰ע״י )סוט˘ ‰ם(
ומפר˘י ‰מ„ר˘( מסבירים ‡יך טע‰ב „ו„ – כי ‰י׳
ס״ל ˘‡י״ז מˆו ‰ל„ורו˙ )וכיו״ב( ,ע״˘‡ .בל ל˘ון
‰רמב״ם ‰רי ‰ו‡ ˘כחג .ור‡‰ ‰בי‡ור בז) ‰ו„‰יו˜
בענין ˘‰כח (‰ע״פ „‡״ח – בל˜וטי ˘יחו˙ חכ״ב
ע׳  ,85במ˜ומו˙ ˘נסמנו ב‰ער˘ 37 ‰ם.
ב( ראה גם חינוך שהובא לעיל בפנים )ס״א( :שמו
חכמים לדוד טועה בדבר כו׳ .וראה במדב״ר פכ״א,
יב :שסופך לטעות  . .טעה ונחנו כו׳ )אבל ראה שם
בהמשך הענין ״שגגת תלמוד כו׳״ ובמתנות כהונה
שם(.
‚( ראה במדב״ר פ״ד ,כ :מפני מה נענש שנתעלם
המקרא מעיניו כו׳ .וראה גם ספרי ובמדב״ר )פי״ב,
כ( עה״פ ״ולבני קהת גו׳״ :נתעלם מעיני דוד שלא
נשאו כו׳ )הובאו במהר״י קורקוס )נסמן בהערה .((19
והכוונה לכאורה ,לא שטעה בזה כ״א ששכח הפסוק
)משא״כ בשאר המקומות ,שאפשר לפרש שטעה( .אבל
ראה מפרשי הספרי.

ו‰חינוך )מˆו˘ ‰עט(.

‡
י˙ר ıמ˘ ‰ל‡ ‰בי‡ נ˘י‡˙ ˘‡ר כלים
„‡ינ ‰מˆו ‰ל„ורו˙
‡י˙‡ ברמב״ם

)‰ל׳ כלי ‰מ˜„˘ פ״ב

‰י״ב( :בע˙ ˘מוליכין ‡˙ ‡‰רון ממ˜ום
למ˜ום‡ ,ין מוליכין ‡ו˙ו ל‡ על ‰ב‰מ‰
ול‡ על ‰ע‚לו˙‡ ,ל‡ מˆו ‰לנוטלו על
‰כ˙ף ˘ . .נ‡מר )פר˘˙נו ז ,ט( ״כי עבו„˙
˜‰ו„˘ עלי‰ם בכ˙ף י˘‡ו״ .עכל‰״˜ .וכן
מנ‡‰ ‰רמב״ם למˆו ‰זו בס‰מ״ˆ

ˆ‰״ˆ – ‡ו‰״˙ פר˘˙נו ע׳ רנו .מנ״ח לחינוך ˘ם(,
„לכ‡ור‰ ‰כ˙וב „מיני׳ ילפינן לחיוב ז‰
ל‡ מיירי ר˜ ב‡‰רון לב„ו‡ ,ל‡ ‡ף ב˘‡ר
כלים – ״ולבני ˜ ˙‰ל‡ נ˙ן )ע‚לו˙( ,כי
עבו„˙ ˜‰ו„˘ עלי‰ם בכ˙ף י˘‡ו״‰ ,יינו
„כל ‰כלים ˘נ˘‡ו בני ˜˘) ˙‰ולחן,
מנור ‰ומזבחו˙ וכו׳( ‰יו ני˘‡ים בכ˙ף,2
ו‡״כ ‰ו‡ ˙ימ„‚ ‰ול ‰מ‰˘ ‰רמב״ם

)מ״ע

ל„( ,למˆו ‰בפ״ע – ״ל˘‡˙ ‡˙ ‡‰רון
על ‰כ˙ף״ .1וכ״„ ‰ע˙ ‰סמ״‚

וכבר נו„ע מ˘˜‰˘ ‰ו בז‰

)כ״˜ ‡„מו״ר

)מ״ע ˜סח(

 (1כ״ ‰ל˘ון ‰רמב״ם במנין ‰מˆו˙ ˘ברי˘ ספר

‰י„ ,וע„״ז ‰ו‡ ב‰כו˙ר˙ ל‰ל׳ כלי ‰מ˜„˘ )מˆו‰
ו׳(.
 (2ר‡‚ ‰ם פר˘״י ˘ב˙ ˆב„ ‡ ,״˙ ‰ל˙‡ מלעיל.
ול‰עיר מל˘ונו בסוט ‰ל ,‰סע״‡ „״ ‰ל‡ נ˙ן.
ו‡כ״מ.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ˙ב „מˆו ‰זו ‰י‡ ר˜ ב‡רון – ״ל˘‡˙

י‡˘י׳ „במ˘ ‰נ‚נז ‡‰רון ״‡ין לכם מ˘‡

מלרמוז ב„בריו מ‡ומ ‰לענין חילו˜ ז‰

‡˙ ‡‰רון על ‰כ˙ף״ )וˆ‰״ˆ ˘ם סיים

בכ˙ף״ ,מˆינו בכ˙וב ז‚ ‰ם ר‡י׳ ל‡י„ך

בין ‡‰רון ו˘‡ר כלים ל„ין נ˘י‡ ‰בכ˙ף.

˜ו˘יי˙ו בז‰״ל :״וˆריך יי˘וב ,מ״מ ‡יך

‚יס‡„ ,ב˘‡ר כלים ל‡ ‰י׳ חיוב נ˘י‡‰

וביחו„ ˜˘ ‰מ˘ ‰בס‰מ״ˆ ל‡ ‰זכיר

˘י‰י׳ כל ‰פוס˜ים כ˙בו כ‰רמב״ם״(.

בכ˙ף ל„ורו˙ )ומי„ בבנין ‰מ˜„˘ בטל

מ‡ומ ‰מז‡ ,‰ף ˘„רכו ˘ם בכל מ˜ום

‰חיוב.(6

˘מכלכל „בריו בר‡יו˙ ברורו˙ על פרטי

ובפ˘טו˙ ‰י׳ נר‡ ‰בז‡„ ‰ינ˜ ‰ו˘י‡,
„‰ ‡‰רמב״ם ‡ין „רכו ל‰בי‡ ר˜ ‡ו˙ם
מˆוו˙ ‰נו‚‰ין ל„ורו˙ ,כפי ˘‡‰ריך
בעˆמו בס‰מ״ˆ )˘ור˘ ‚( ,וכיון ˘‰כ˙ובים
ומ‡חז״ל ˘‰בי‡ ‰רמב״ם לר‡י׳ „מˆו ‰זו
ל„ורו˙ ‰י‡ מיירי כולם ר˜ ב‡רון ול‡
ב˘‡ר כלים˘ 3נ˘‡ו בני ˜ ,˙‰לכך מנ‰
למˆו ‰ר˜ ‰חיוב „נ˘י‡˙ ‡‰רון עˆמו
בכ˙ב ,וכ„מוכח כ״ז מן ‰ר‡יו˙ ˘‰בי‡
על מˆו ‰זו בס‰מ״ˆ.4
ו‡ף י˙יר ‰מזו מˆינו ,בר‡י׳ מפור˘˙
„נ˘י‡˙ ˘‡ר כלים בכ˙ף ‡ינ ‰ל„ורו˙,
כמו ˘‰בי‡ ר׳ ‡בר‰ם בן ‰רמב״ם

)בס׳

מע˘ ‰נסים סי׳ ב„ ,(5מן ‰כ˙וב ˘נ‡מר
‚בי ‚ניז˙ ‡‰רון ע״י י‡˘י׳

)„‰״ב ל(‚ ,‰

– ״וי‡מר ללוים ˙ . .נו ‡˙ ‡רון ˜‰ו„˘
בבי˙ ‡˘ר בנ˘ ‰למ‚ ‰ו׳ ‡ין לכם מ˘‡
בכ˙ף״ – „לב„ מ„ ‡‰מוכח מכ˙וב ז ‰מ‰
˘ב‡רון ‰י׳ חיוב נ˘י‡ ‰בכ˙ף ל„ורו˙
)‡ף ‡חר ˘נבנ ‰מ˜„˘(˘ ,ז‰ו ˘‡מר
 (3עפ״ז יומ˙˜ מ˘ ‰ב‰ע˙˜˙ ‡‰רון ממ˜ום
למ˜ום בימי „ו„ )ר‡ ‰ל˜מן ס״‚ ו˘״נ( ל‡ נזכר
כלל ע״„ ˘‡ר כלי ˜‰ו„˘ – כי ר˜ בנו‚ע ל‡רון ˆ״ל
בי‡ור ‡יך ‰ע˙י˜ו‰ו.
 (4ועפ״ז י״ל „‰ר‡יו˙ ˘‰בי‡ בס‰מ״ˆ ˘ם )מ״ע
ל„( ב‡ו ל‰וכיח ]ל‡ ר˜ ז‰„ ‰מˆו ‰ל„ורו˙ ‰י‡
בכ‰נים )ע״˘ וב˜נ‡˙ סופרים( ,כ״‡[ ‚ם על עˆם
‰מˆו ,‰וכמו ˘מסיים ״‰נ ‰נ˙ב‡ר לך ˘מˆו ‰זו
מכלל ‰מˆו˙״.
 (5ור‡ ‰מר‚ני˙‡ טב‡ ב˘ר˘ים ˘ם ‡ו˙ ו.

]ומ˘ ‰מזמן ‚ניז ‰זו בטל‡ ‰ף נ˘י‡˙
‡‰רון בכ˙ף ,מובן „ליכ‡ בז ‰ביטול
‰מˆו ‰עˆמ˘ ‰נ‡מר „‡ף מˆו ‰זו ‡ינ‰
ל„ורו˙‰ ‡‰„ ,מˆו ‰זו ל‡ בטל חיוב‰
)˘ב‡ם ז˜ו˜ים לי˘‡ ‡‰רון ממ˜ום
למ˜ום ˆ״ל בכ˙ף( ,ור˜ ˘נ˙בטל ˆ‰ורך

‰מˆו ‰וכו׳ ,8ובמˆו ‰זו עˆמ‡‰ ‰ריך
לפרט „״‡ע״פ ˘זˆ‰ ‰יווי ב‡ ללוים בע˙
‰‰י‡‡ ,מנם ‰י׳ ז ‰למספר מעוט ‰כ‰נים
‰חייבין במˆו ‰כו׳״ ,ומ״מ ל‡ טרח
ל‰זכיר „בר וחˆי „בר מענין ‰חילו˜ ‰נ״ל
בין ‡רון ו˘‡ר כלים.

ל˜יימ ‰בפועל מחמ˙ ˘נ‚נז ‡‰רון ,ו‡״כ

ו‚ם ˙ימ„ ,‰ל‰נ״ל ˘מן ‰כ˙וב ‚בי

״‰י‡ נו ˙‚‰בכל „‰ורו˙ כל זמן ˘יˆטרכו

י‡˘י׳ מˆינו מפור˘ בר‡י׳ ברור„ ‰ב‡‰רון

למ˘‡ ,כי ‡ין ביטול למˆו‡ ‰ל‡ מפני

נ‰ ‰‚‰מˆו ‰ל„ורו˙ ,יו˜˘ ‰ביו˙ר ‡מ‡י

˘‡ינ ‰נו ˙‚‰ל„ורו˙ ,ל‡ מפני ˘‡ינ‰

ל‡ ‰בי‡ ‰רמב״ם כ˙וב ז ‰לר‡י׳ „מˆו‰

ˆריכ‡ ‰לינו״ )ל˘ון ‰רמב״ן ב˘ר˘ים ˘ם,(7

זו נו‡ ˙‚‰ף מ˘נבנ‰ ‰מ˜„˘.

כמו ˘בי‡ר ‰רמב״ם עˆמו בס‰מ״ˆ

)במ״ע

˜פז – ‰וב‡ ברמב״ן ב˘ר˘ים ˘ם([.

ב
יסי˜ „‰רמב״ם סבר „מ˙חיל‰ ‰י˙‰
עי˜ר מˆו ‰ב‡רון ומ˜ורו במ„ר˘ ,וי˜˘‰
מ״ט נחל˜ מ˘‡ר כלים
‡יבר‡‡„ ,ף ‡ם כנים „‰ברים ע„יין
‰ו‡ ˙מו ‰מ‡„ מ‰˘ ‰רמב״ם נמנע
 (6כ״ ‰במע˘ ‰נסים ˘ם .ור‡‰„ ‰״‡ כ‚ ,כ-‰כו:
וי˘כון בירו˘לים ‚ו׳ ללוים ‡ין ל˘‡˙ ‡˙ ‰מ˘כן
ו‡˙ כל כליו לעבו„˙ו .וב˘ר˘ים ˘ם לענין ״ול‡
יעבו„ עו„״ – ˘ל‡ ‰י׳ נו ‚‰״כי ‡ם במ„בר״ .ור‡‰
‚˘‰ו˙ ‰רמב״ן ומפר˘י ס‰מ״ˆ ˘ם .ו‡כ״מ.
 (7ל˘ון ‰רמב״ן ב˘ר˘ים ˘ם .ור‡‚ ‰ם ˙‚˘‰
‰רמב״ן למ״ע ל„ )במ״ע ל‚(‡˘ .ר מפר˘י ס‰מ״ˆ
ב˘ר˘ים ˘ם.

ועל כן נר‡ ‰ל‰רחי˜ בז ‰עו„,
„‰רמב״ם סבר ˘במˆו ‰זו מחול˜ ‡‰רון

יז

כלים .וכמ˘י״˙ ל‰לן בכ״ז.
ומˆינו

מפור˘

כן

במ„ר˘

חז״ל

)במ„ב״ר פ״ ,‰ח( :״מעולין ב˘בט לוי
מ˘פח˙ ˜‰˘ ,˙‰י׳ בן לוי מ˘‡ו ‡ו
˜‰ר˘ים ‡ו ‰בריחים ‡ו „‡‰נים ‡ו כל
„בר על ‰ע‚לו˙‡ ,בל מ˘פחו˙ ˜‰ ˙‰יו
טוענין בכ˙פי‰ם ˘ל‡ ‰י׳ ל‰ם ר˘ו˙
לי˙ן ‡‰רון על ‰ע‚לו˙˘ ,נ‡מר ולבני
˜ ˙‰ל‡ נ˙ן ‚ו׳״ ,ומ˘מע)„ ,עי˜ר( ‰טעם
˘״ולבני ˜ ˙‰ל‡ נ˙ן )ע‚לו˙(״‰ ,י׳ מחמ˙
‡‰רון ,״˘ל‡ ‰י׳ ל‰ם ר˘ו˙ לי˙ן ‡‰רון
על ‰ע‚לו˙״‰ .יינו„ ,ב‡רון ‡יכ‡ למˆו˙
״בכ˙ף י˘‡ו״ .
11

]ו‰נ ,‰לענין מ״˘ ‰רמב״ם ב‰לכ‰
˘ל‡ח״ז

)‰ל׳

כלי

‰מ˜„˘

˘ם

‰י״‚(

„״כ˘נו˘‡ין ‡ו˙ו על ‰כ˙ף נו˘‡ין
פנים כנ‚„ פנים ,ו‡חורי‰ם לחו ıופני‰ם
לפנים״ – נ˙ב‡ר במפר˘ים‰„ ,12מ˜ור

מ˘‡ר ‰כלים ‡ף מ˙חיל˙ ‰מˆו ‰כל
‡ימ˙ ˘נ‡ ‰‚‰ף ב˘‡ר כלים‰ ,יינו
„‡‰רון נ˘˙נ ‰מ˘‡ר כלים ל‡ ר˜ במ‰
˘מˆוו˙ו ל‡ בטל ‰ל„ורו˙‡ ,9ל‡ מעˆם
‚„ר ‰מˆו‡) ‰ף בחיוב ‰במ„בר לבני
˜ .(˙‰ויו˙ר על ז ‰י״ל„ ,ל‰רמב״ם עי˜ר
ˆיווי ״עבו„˙ ˜‰ו„˘ עלי‰ם בכ˙ף י˘‡ו״
נ‡מר )לעיכוב‡ (10ר˜ ב‡רון ול‡ ב˘‡ר
 (8ר‡„˜‰ ‰מ˙ ‰רמב״ם לס‰מ״ˆ בסופו „״‰
ולכן ר‡י˙י.
 (9ר‡ ‰לעיל בפנים )ס״‡( מ״˘ ב˘ם ר״‡ בן
‰רמב״ם.
‰„ (10רי בפועל – נ˘‡ו ‡ז בני ˜ ˙‰כל ‰כלים,
„‰רי ל‡ ‰י׳ ל‰ם ע‚לו˙ כלל .ול‰עיר מפי׳ ‰ר‡ב״„
˙מי„ ספ״ב :ומי ‡‰י˘ ל˙מו ‰למ ‰ע˘ ‰מ˘‰
ל‰מזבח כל כך ˜טן ו‡י מחמ˙ ‰כוב„ ‰יו יכולין

ל‰רבו˙ בלוים כ„י ˘י˘‡ו‰ו בטוב ו‡״נ בע‚לים
כמו ˜‰ר˘ים .ו‡כ״מ.
 (11ור‡‚ ‰ם במ„ב״ר פכ״ב „ ,ו˙נחומ‡ מטו˙
‚ :וכלי ˜‰ו„˘ ז‡‰ ‰רון ˘נ‡מר כי עבו„˙ ˜‰ו„˘
ו‚ו׳ .ומז ‰מוכחא „ס״ל „פסו˜ ‰נ״ל ˜‡י בעי˜ר על
‡‰רון )‡בל ר‡ ‰פי׳ מ‰רז״ו לבמ„ב״ר ˘ם(.
 (12ר‡˘ ‰ו״˙ ˘ו‡ל ומ˘יב )מ„‰״˜ ח״‚ סו״ס
נ‚( :במ״˘ ‰רמב״ם ‰ל׳ כלי ‰מ˜„˘  . .ול‡ נמˆ‡
מ˜ורו ו‡‚‰ון מו‰ר״ם ז״ל מליוב‡וויט˘ ‡מר ˘כן
מבו‡ר במ„ר˘ רב ‰פ׳ במ„בר ו„פח״ח.
– ול‰עיר ˘מז ‰מ˘מע ˘ב‡˙רי׳ „בע‰מ״ס ˘ו״˙
˘ו״מ ״חזרו״ מ‡מרי ˆ‰״ˆ .ו‡ולי ‰פי׳ ˘ˆ‰״ˆ ענ‰
‡( דרשה הנ״ל הובאה גם בסוטה מג ,א ובספרי
עה״פ מטות לא ,ו .אבל משם אין ראי׳ ,כי לא הובא
הפסוק דפרשתנו )בסוטה שם לא הובא שום פסוק ע״ז;
ובספרי מביא הפסוק )שבסוף פ׳ במדבר( ״ולא יבואו
לראות כבלע את הקודש גו׳״(.

