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‚úיון ˙˜י‡
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ר‡˘˙'‰ ‰ﬠ"‰

"˘טופים ב„ם" ‡ו "˜˘‰ú úמר ממנו"?
˘מיט˙ חובו˙ „‡‰ם כúפי ˘מי‡
‚„ר פ„יון מﬠ˘ר ˘ני
נ˙ינ˙ מﬠ˘ר כ˘מˆב ‰פרנס„ ‰חו˜

פתח דבר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ר‡‰ ,‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙˜י‡(,
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 מנחם טייטלבוים הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

תוכן העניינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‰

"נפ˘ ˙ח˙ נפ˘"
יומיים לפני מוע„ ˙‰ייˆבו˙ו ˘ל ‰בן לˆב‡˘ ,לח ‰חסי„ ˘ליח מיוח„ ‡ל ‰רבי

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מ‰ר״˘ ]בב˜˘˘ ‰ינס ‰עו„ ‰פעם לב˜˘ עבורו ‡ˆל ‡ביו ‰״ˆמח ˆ„˜״[ .ענ ‰לו
‰״ˆמח ˆ„˜״ :מ ‰רוˆ‡ ,‰˙‡ ‰ין ב‡פ˘רו˙י לעזור לו ,ובי˜˘ ‡˙ ‰מ‰ר״˘ ל‰בי‡

"˘טופים ב„ם" ‡ו "˜ל ל˘‰מר ממנו"?

לו מ„ר˘ ˙נחומ‡‰ .״ˆמח ˆ„˜״ פ˙ח ‡˙ ‰ספר בפר˘˙ מ˘פטים על ‰כ˙וב "‡ם כסף

‡יך ˘ייך ˘י‰יו י˘ר‡ל ˘טופים ב„ם ל"ט ˘נ‡ ‰חרי ˘יˆ‡ו ממˆרים?  /מ‰ ‰ל˘יט˙י ‰ב"ל‚ר
בנ˙ינ ‰ולנכרי במכיר "‰וב"˘טופים ב„ם"?  /בי‡ור במחלו˜˙ ר"י ור"˘ בן עז‡י בענין ‡ז‰ר˙
„‰ם ˘בפר˘˙נו ובי‡ור פלו‚˙˙ם ˘‡זלי ל˘יט˙יי‰ו בכמ ‰מ˜ומו˙

˙לו„ - ‰׳ חונן „ל‡ ,״ר פנחס ‰כ‰ן וכו' ‡מר ˜‰ב״ ‰נפ˘ו ˘ל עני ‰י˙ ‰מפרכס˙

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ'  45ו‡ילך(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

לˆ‡˙ מן ‰רעב ונ˙˙ לו פרנס ‰ו‰חיי˙ ‡ו˙ו חייך ˘‡ני מחזיר לך נפ˘ ˙ח˙ נפ˘ ,למחר
בנך ‡ו ב˙ך ב‡ין לי„י חולי ולי„י מי˙ ‰ו‡זכור ‡ני ל‰ם ‡˙ ‰מˆו˘ ‰ע˘י˙ וכו׳ ˘‡ני
מ˘לם לך נפ˘ ˙ח˙ נפ˘".
כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰רבי מ‰ר״˘ ˙‰פל‡ ,מ‰י ‰כוונ ‰בז.‰

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

ז ‰כבר מספי˜...

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
˘מיט˙ חובו˙ „‡‰ם כלפי ˘מי‡
˙‰ור – ‰מ„בר˙ בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים ˘‰ /פע ‰נ˘פע מלמעל‰ – ‰ו‡ ‰לוו‡˘ ‰י˘
לפורע / ‰בכ„י ˘י˘מטו חובו˙יו – עליו לנ‰ו‚ למעל ‰מ˘ור˙ „‰ין ˘ /ביעי˙ מ˘מט˙ בסופ‰
וני˙ן ל˘‰לים עבו„˙ ˘„ '‰ביעי˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  626ו‡ילך(

פנינים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

טו

„רו˘ ו‡‚„‰

חי„ו˘י סו‚יו˙

ˆ„˜״ ‰י ‰מ‡„ מרוˆ ‰מכך.
כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰רבי מ‰ר״˘ רˆ ‰ל„ע˙ מ‡ ‰ירע .כ˘כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰רבי מ‰ר"˘ ‰י'
ˆריך ,כעבור זמן ˜ˆר ,לנסוע לויטבס˜ ‡ל ‰רופ‡ ‰ייבנט‡ל ‰ור ‰לבעל ‰ע‚ל ‰ל‰בי‡ו
‡ל ‰חסי„ .כ˘˙‰ר‡ ‰עם ‰חסי„ ב˜˘ו לספר לו מ‡ ‰ירע ביום ˙‰ייˆבו˙ ‰בן לˆב‡,
ענ ‰לו ‰חסי„ ˘‡יננו יו„ע .בי˜˘ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰רבי מ‰ר״˘ ˘י˘‡ל ‡˙ ‡˘˙ו ,ו‡ף
‰י‡ ענ˙‡˘ ‰יננ ‰זוכר˙‡ .ולם ˙יכף נזכר˘ ‰ב‡ו˙ו יום נכנס י‰ו„י עני לבי˙ם ובי˜˘

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

טז

‚„ר פ„יון מע˘ר ˘ני
מבי‡ כמ„ ‰רכים ב‡יסור פ„יון פירו˙ ˘נ˜נו ממעו˙ פ„יון מע˘ר ˘ני„ ,מˆינו ע"ז ‚' טעמים,
‡ם ‰ו‡ מ„ין ”טפל חמור מן ‰עי˜ר" ‡ו מטעמים ‡חרים  /יב‡ר „„‰בר ˙לוי ב‚' ‡ופנים ב‚„ר
מ˙‰˘ ‰יר˙ ‰ור ‰לפ„ו˙ פירו˙ מע˘ר  /עפ"ז יב‡ר ‰רבו˙‡ בל˘ונו˙ ‰רמב"ם בז‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ'  75ו‡ילך(

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כב

נ˙ינ˙ מע˘ר כ˘מˆב ‰פרנס„ ‰חו˜

מע˘ ‰רב  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
˘ביר˙ו ˙˜נ˙ו

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
נפ˘ ˙ח˙ נפ˘

כעבור כמ ‰ימים נ˙˜בל ‰י„יע˘ ‰בנו ˘ל ‰חסי„ ˘וחרר בלי כל סיב .‰ו‰״ˆמח

ל˙˙ לו ל‡כול ,ענו לו ˘טרו„ים מ‡„‰ ,ולכים ‰ם לבי˙ ‰עלמין לעורר זכו˙ ‡בו˙ על
בנם יחי„ם ו‡ין ל‰ם זמן ל˙‰פנו˙ ‡ליו.
ל‡חר ˘‰עני ‰פˆיר ב‰ם ב‡מרו ˘ז ‰זמן רב ˘ל‡ ‡כל‰ ,ו‡ רעב מ‡„ וכיˆ„ ל‡
נו˙נים לי‰ו„י עני ל‡כול  -מכיון ˘בבי˙ ‰כינו ‡וכל רב וב‚לל ‰ע‚מ˙ נפ˘ ˘ל‰ם ל‡
יכלו ל‡כול ,נ˙נ ‰˘‡‰ ‰לעני ל‡כול ל˘ובע ומכל טוּ ב .מ˘˘מע ‰מ‰ר״˘ כך ,נענ‰
ו‡מר :ז ‰כבר מספי˜...
מכך רו‡ים˘ ,כל פעול ‰טוב ‰מבי‡˙ ‰ועל˙ רב ,וז ‰מר‡ ‰על ‰מעל„‚‰ ‰ול‰
˘במע˘ים ופעולו˙ טובו˙ בפועל ממ˘.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˙˘"ב עמ' (106-7

‰

כ„

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״˙

נפ˘ ˙ח˙ נפ˘
ל‡חר ˘‰עני ‰פˆיר ב‰ם ב‡מרו ˘ז ‰זמן רב ˘ל‡ ‡כל‰ ,ו‡ רעב מ‡„ וכיˆ„ ל‡
נו˙נים לי‰ו„י עני ל‡כול  -מכיון ˘בבי˙ ‰כינו ‡וכל רב וב‚לל ‰ע‚מ˙ נפ˘ ˘ל‰ם
ל‡ יכלו ל‡כול ,נ˙נ ‰˘‡‰ ‰לעני ל‡כול ל˘ובע ומכל טוּ ב .מ˘˘מע ‰מ‰ר״˘ כך,
‰פסי˜ ו‡מר :ז ‰כבר מספי˜ֈ

"˘טופים ב„ם" ‡ו "˜ל ל˘‰מר ממנו"?
‡יך ˘ייך ˘י‰יו י˘ר‡ל ˘טופים ב„ם ל"ט ˘נ‡ ‰חרי ˘יˆ‡ו ממˆרים?  /מ‰
‰ל˘יט˙י ‰ב"ל‚ר בנ˙ינ ‰ולנכרי במכיר "‰וב"˘טופים ב„ם"?  /בי‡ור במחלו˜˙
ר"י ור"˘ בן עז‡י בענין ‡ז‰ר˙ „‰ם ˘בפר˘˙נו ובי‡ור פלו‚˙˙ם ˘‡זלי
ל˘יט˙יי‰ו בכמ ‰מ˜ומו˙

◇ ◇ ◇

"‡ינני יכול לעזור לך במ‡ומ"‰
פעם ‡ח˙ ב‡ חסי„ ‡ח„ מויטבס˜ ‡ל כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰״ˆמח ˆ„˜״.
‡נ˘י ויטבס˜ ‰יו י„ועים כ˜מˆנים בעניני ˆ„˜‡ .‰וכל ‰ם כן ‰יו נו˙נים לעניים
ו‡ילו כסף לˆ„˜‰ ‰יו נו˙נים ר˜ ב‰כרח.
‰חסי„ סיפר לרבי˘ ,בנו יחי„ו ˆריך לעמו„ לˆב‡ ]‡ˆ‰ר ,ברוסי‡[ ,ו‡ו˙˘ ‰נ‰
‰י˙ ‰˘˜ ‰מ‡„‡˘ ,ף בנים יחי„ים ‰יו לו˜חים לˆב‡ ,וב˜˘ ‰חסי„ ‡˙ ברכ˙ו ˘ל
‰״ˆמח ˆ„˜״.
ענ ‰לו ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰״ˆמח ˆ„˜״‡" :ינני יכול לעזור לך במ‡ומ ."‰ע„ כמ‰
˘‰חסי„ ‰פˆיר ˜ -יבל ‡ו˙˘˙ ‰וב.‰
נכנס ‰חסי„ ‡ל ‡‡זמו"ר ‰רבי מ‰ר״˘‰˘ ,י׳ מ˜ורב ‡ליו ,וסיפר לו ככל ‡‰מור.
נכנס ‰רבי מ‰ר״˘ ‡ל ‡ביו ‰״ˆמח ˆ„˜״ ובי˜˘ עבור ‰חסי„ .ברם‚ ,ם לו ענ‰ ‰״ˆמח
ˆ„˜״ ‡ו˙˘˙ ‰וב‡˘ ‰ינו יכול לעזור לו במ‡ומ.‰

◇ ◇ ◇
בפר˘˙נו )יב  ,כ ו‡ילך( מ˙יר ‰כ˙וב ‡כיל˙ "ב˘ר ˙‡ו" :"‰כי ירחיב ‡ '‰ל˜יך ‡˙
‚בולך  . .ו‡מר˙ ‡וכל ‰ב˘ר כי ˙‡ו ‰נפ˘ך ל‡כול ב˘ר  . .וזבח˙ מב˜רך ומˆ‡נך ‡˘ר
נ˙ן  '‰לך כ‡˘ר ˆוי˙יך ,ו‡כל˙ ב˘עריך בכל ‡ו˙ נפ˘ך".
וב‰מ˘ך לז ‰נ‡מר )יב ,כ‚( " -ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם ,כי „‰ם ‰ו‡ ‰נפ˘ ,ול‡
˙‡כל ‰נפ˘ עם ‰ב˘ר" .ומפר˘ ר˘"י:
"ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם – ממ˘ ‰נ‡מר 'חז˜' ‡˙ ‰למ„ ˘‰יו ˘טופים ב„ם
ל‡כלו ,לפיכך ‰וˆרך לומר 'חז˜'„ ,ברי רבי י‰ו„ .‰רבי ˘מעון בן עז‡י ‡ומר :ל‡ ב‡
‰כ˙וב ‡ל‡ ל‰ז‰ירך וללמ„ך ע„ כמˆ ‰˙‡ ‰ריך ל˙‰חז˜ במˆוו˙ – ‡ם „‰ם ˘‰ו‡
˜ל ל˘‰מר ממנו‡˘ ,ין ‡„ם מ˙‡וו ‰לו‰ ,וˆרך לחז˜ך ב‡ז‰ר˙ו˜ ,ל וחומר ל˘‡ר
מˆוו˙".
ו‰נ ,‰מז‰˘ ‰וˆרך ר˘"י ל˘ני פירו˘ים ,מובן ˘כל ‡ח„ מ‰ם ‡ינו ח„ וחל˜ ,מכיון
˘י˘ בו ˜ו˘י )‰מיו˘ב „ו˜‡ לפי ‰פירו˘ ‡‰חר( – וˆריך בי‡ור בנ„ו"„ ,מ‰ ‰י‡
‰מעל˘ ‰בכ"‡ מ‰פירו˘ים ל‚בי חבירו.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

וי˘ ל‰וסיף˘ ,ב„רך כלל ‡ין ר˘"י מבי‡ „ברים ב˘ם ‡ומרם; וז˘ ‰בנ„ו"„ ‰בי‡

יז˜וף מחˆי˙ ‰מע˘ר כחוב ולכ˘ירחיב יסל˜ לˆ„˜‰

ר˘"י ב' ˘‰יטו˙ ב˘ם ‡ומרם – רבי י‰ו„ ‰ורבי ˘מעון בן עז‡י – ˆריך לפר˘ )וכמו
˘נ˙ב‡ר כמ"פ(˘ ,בז ‰נ˙כוון ל‰וסיף טעם ב˘‰יטו˙ ,ו‰יינו˘ ,כל ‡ח„ מ‰פירו˘ים
יומ˙˜ יו˙ר כ‡˘ר נ„ע מי ‰ו‡ ‡‰ומרו ,כי ‡זיל ל˘יט˙י ,‰וכ„ל˜מן.

כ‚

...במ˘ ‰כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰פר˘˙ מע˘ר לˆ„˜ ‰כ˘מˆב ‰פרנס„ ‰חו˜‰ ,נ ‰ינ‰˘ ‚‰חˆי
מן ‰נ״ל י˙ן בפועל ו‰חˆי יז˜וף על עˆמו כחוב ל˜ופ˙  ‰˜„ˆ‰ולכ˘ירחיב יסל˜ו...
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' רסב(

]ול‰עיר˘ ,בספרי כ‡ן ‰וב‡ ‰פירו˘ ˘‰ני – ˘מבי‡ ר˘"י ב˘ם ר"˘ בן עז‡י ‚ -ם
ב˘ם רבן ‚מלי‡ל ,ומע˙‰ ‰י ‰מ˙‡ים לומר "רבו˙ינו פיר˘ו" )וכיוˆ‡ בז (‰ו‡ז נכלל

˘ביר˙ו ˙˜נ˙ו

בז‚ ‰ם רבן ‚מלי‡ל! – ועכˆ"ל˘ ,ל˙וכן ‰בי‡ור כ‡ן נו‚ע „ו˜‡ ˘מו ˘ל ר"˘ בן עז‡י,
ולכן ‰בי‡ ר˘"י „ו˜‡ ‡˙ ˘מו )ול‡ ‡˙ ˘מו ˘ל רבן ‚מלי‡ל([.

ב.

בי‡ור ‰ענין

)בכל ‰ב‡ ל˜מן – ר‡ ‰מ˘נ"˙ במ„ור ז ‰ל˘"פ ר‡˘˙ ‰ע"ב ,וˆרף „‰ברים

לכ‡ן(:
ב„ברי רבי י‰ו„‰˘ - ‰יו י˘ר‡ל "˘טופין ב„ם ל‡וכלו"ˆ ,ריך לפר˘ ˘‰ו‡ מ˘ום
˘‰ור‚לו כן ב‰יו˙ם במˆרים )ו‡‰ריכו בז ‰במפר˘ים – ר‡ ‰רמב"ן כ‡ן ועו„(.
‡מנם ‡ין ‰ענין מחוור:
‡( ‰רי ‡‰ז‰ר ‰על ‡כיל˙ „ם נ‡מר ‰ב˙ור ‰כמ ‰פעמים לפני ‡‰ז‰ר ‰כ‡ן – בספר
וי˜ר‡˘ ,נ‡מר בסמיכו˙ ל‰יˆי‡ ‰ממˆרים .ומס˙בר‡˘ ,ז ‰יו יו˙ר "˘טופין ב„ם"
 מ‡˘ר בפר˘˙נו ,בע˙ ‡מיר˙ ספר „ברים˘ ,נ‡מר לבני „‰ור ˘‰ני ,ל‡חר כמעט‡רבעים ˘נ ‰מ‡ז יˆי‡˙ מˆרים .ובכן :מ„וע נ‡מר "חז˜" „ו˜‡ ב‡‰ז‰ר ‰כ‡ן ,ול‡
ב‡‰ז‰רו˙ ˘בספר וי˜ר‡?
ב( בעˆם ‰ענין :מכיון ˘בני י˘ר‡ל ‰וז‰רו כבר כמ ‰פעמים על ‡כיל˙ „ם בספר
וי˜ר‡ – ‡יך י˙כן ˘בפר˘˙נו˜ ,רוב ל‡רבעים ˘נ ‰ל‡חר מכן ,ע„יין ‰יו במˆב ˘ל
"˘טופין ב„ם" ,כ‡ילו כל ‡‰ז‰רו˙ ל‡ ‰ועילו כלל?! ובפרט ˘בפר˘˙נו ‰רי מ„ובר )ל‡
על „‰ור ˘יˆ‡ו ממˆרים ו‰ור‚לו ב„ם‡ ,ל‡( על בני‰ם ˘ל יוˆ‡י מˆרים – „‰ור ˘‰ני
ליˆי‡˙ מˆרים; ו‡יך י˙כן כי ל‡חר כל ‡‰ז‰רו˙ ˘ב„בר ‰ם י‰יו "˘טופין ב„ם"?!
ומכח ˜ו˘י ז ‰מס˙בר יו˙ר לפר˘ ,כ„ברי ר"˘ בן עז‡י˘ ,ב‡מ˙ ב˘ע˙ ‡מיר˙
פר˘˙נו ל‡ ‰יו י˘ר‡ל ˘טופים ב„ם ,ול‡ ‰יו ˆריכים חיזו˜ מיוח„ בענין ז ;‰וכל כוונ˙
‰כ˙וב בל˘ון זו ˘ל "ר˜ חז˜" ‰י‡ כ„י "ל‰ז‰ירך וללמ„ך ע„ כמˆ ‰˙‡ ‰ריך ל˙‰חז˜
במˆוו˙" ‡חרו˙.
‚‡ .מנם למרו˙ ˜‰ו˘י ‡‰מור ,רבי י‰ו„ ‰מפר˘ ˘י˘ר‡ל ‰יו ‡ז במˆב ˘ל "˘טופין
ב„ם ל‡וכלו" ,כך ˘‡‰ז‰ר" ‰חז˜" מכוונ˙ כלפי מˆו˙ ‡יסור „ם ‚ופ‡; ו‡זיל ל˘יט˙י:‰
בפירו˘ ‰כ˙וב )פר˘˙נו י„ ,כ‡( "ל‡ ˙‡כלו כל נבל ,‰ל‚ר ‡˘ר ב˘עריך ˙˙ננ ‰ו‡כל‰
‡ו מכור לנכרי" – ‡ומר רבי י‰ו„) ‰פסחים כ‡ ,ב(„" :ברים ככ˙בם ,ל‚ר בנ˙ינ ‰ולנכרי

ב˙חיל˙ נ˘י‡ו˙ו ˘ל כ"˜ ‡„מו״ר ‰ר˘״ב נ"ע ,נכנס
‡ליו י‰ו„י ליחי„ו˙ ,ובי˜˘ ‡˙ ברכ˙ו ל‚בי ענין מסויים.
‰י' מ„ובר בענין רˆיני ביו˙ר‰˘ ,י׳ ז˜ו˜ ל˙‰עוררו˙
רחמים רבים‡ .ך ‰רבי ˘‰יב לו‡˘ ,ין ביכל˙ו לעזור לו.
‰י‰ו„י יˆ‡ מח„רו ˘ל ‰רבי בפחי נפ˘ ,כ˘‰ו‡ ממרר

מעשה
רב
סיפורים ו‰ור‡ו˙
בעבו„˙ ˘‰י״˙

בבכי.
פ‚˘ ‡ו˙ו ‡חיו ˘ל ‰רבי ,רבי זלמן ‡‰רן )"‰רז״‡"( ,ועל ˘‡ל˙ו מ„וע ‰ו‡ בוכ ,‰סיפר לו
‰י‰ו„י ‡˙ כל ‰ענין.
נכנס רבי זלמן ‡‰רן )"‰רז״‡"( ‡ל ‡חיו‰ ,רבי ‰ר˘״ב ,ו‡מר לו :כלום כך ‰ו‡ ‰ס„ר?
כ˘י‰ו„י נכנס ‡ליך ומב˜˘ ברכ‰ ,‰ינך ‡ומר לו ˘‡ינך יכול לעזור לו ,ע„ ˘‰ו‡ יוˆ‡ ובוכ‰
ב„מעו˙ ˘לי˘ מרוב ˆער?!
לב˘ ‰רבי ‡˙ ‡בנטו ,ובי˜˘ למסור ל‡ו˙ו י‰ו„י ˘יכנס ‡ליו ˘וב .כ˘נכנס ,ברכו ‰רבי,
ו‰ברכ‡ ‰כן נ˙˜יימ.‰
לכ‡ור ‰י˘ ל‰בין :מ„וע סירב ‰רבי מלכ˙חיל ‰לעזור לי‰ו„י? ול‡ זו בלב„‡ ,ל‡ ˘‰ו‡ ע˘‰
ז‡˙ בˆור ‰חריפ ‰ביו˙ר ,ע„ ˘כ˙וˆ‡ ‰מכך נ˘בר לבו ˘ל ‰י‰ו„י.
)˘‰רי ‡פילו לוּ יˆוייר ˘‰רבי ‡כן ל‡ ‰י׳ מסו‚ל לעזור לו‰ ,רי יכול ‰י׳ לפחו˙ לעו„„ ‡˙
רוחו ב„ברי חיזו˜ ובטחון ,על „רך מ‡מר רז״ל )ברכו˙ י ,סע"‡( ״‡פילו חרב ח„ ‰מונח˙ על ˆו‡רו
˘ל ‡„ם ‡ל ימנע עˆמו מן ‰רחמים״(.
וי˘ לומר ‰‰סבר ‰בז:‰
י‰ו„י ז‡ ‰כן ל‡ ‰י׳ מוכ˘ר ל˜בל ‡˙ ‰ברכ„‚‰ ‰ול‰˘ ‰י˙„ ‰רו˘ ‰לו ,וז‡˙ ב‚לל מעמ„ו
ומˆבו ‰רוחני; ‰ו‡ ל‡ ‰י׳ כלי לברכ ‰כזו .לכן ‡מר לו ‰רבי‡˘ ,ין ‰ו‡ יכול לעזור לו‡ .ך
כ˘מוע ‰י‰ו„י ‡˙ „בריו ˘ל ‰רבי ,נ˘בר לבו ממˆבו ,ו‰ו‡ ˘פך ‡˙ לבו ‰מר לפני ˜‰ב״ ,‰ובז‰
‚ופ‡ נ‰פך ל״מˆי‡ו˙ ח„˘‰״ ,וממיל‡‚ ,ם לכלי לברכ˙ ‰׳.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט״ו עמ'  ,126ור‡‚ ‰ם ל˜ו"˘ חכ"„ עמ'  227ו‡ילך(
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כב

ז

במכיר ."‰ו‰יינו‡˘ ,ינו מ˜בל ‡˙ ‰פירו˘ ˘כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ר˜ כ„ו‚מ‡ )וב‡מ˙
"‡ח„ ‚ר ו‡ח„ נכרי בין במכיר ‰בין בנ˙ינ – "‰וכפי ˘מפר˘ים ‰חול˜ים עליו(‡ ,ל‡

תורת חיים

‰ו‡ סבור ˘י˘ לפר˘ ‡˙ ‰פסו˜ כפ˘וטו :ל‚ר נו˙נים ‡˙ ‰נבל ‰ו‡ילו לנכרי מוכרים
‡ו˙.‰

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

וכן ‰ו‡ בני„ון „י„ן˘ ,רבי י‰ו„ ‰לומ„ ‡˙ ‡ז‰ר˙ "ר˜ חז˜" ב‡ופן ˘ל "„ברים
ככ˙בם" :מכיון ˘ל˘ון זו נ‡מר ‰ב‡יסור „ם‰ ,רי י˘ לפר˘ ‰כ˙וב כפ˘וטו ˘ -ב‡
ללמ„ על ‡ז‰ר˙ „ם עˆמו ,לפי ˘‰יו י˘ר‡ל ‡ז במˆב ˘‰יו ˆריכים חיזו˜ ב‡יסור
ז) ‰למרו˙ „‰וח˜ ˘ב„בר ,כנ"ל ס"ב(; ולכן מ‡ריך בל˘ונו" :ממ˘ ‰נ‡מר חז˜ ‡˙‰
למ„  . .לפיכך ‰וˆרך לומר חז˜"‰ .יינו‡˘ ,ף ˘מˆ„ ‰סבר‡ י˘ ˜ו˘י בז‰ ,‰רי מכיון
˘לפנינו כ˙וב מפור˘ ‡‰ומר "ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם" ‰רי ‡ין בי„ינו בריר‡ ‰ל‡

נ˙ינ˙ מע˘ר כ˘מˆב ‰פרנס„ ‰חו˜
כ˘י˘ „וח˜ בפרנסˆ ‰ריך ל‰רבו˙ בˆ„˜‰
במענ ‰למכ˙בו ˘ -נ˙‡רך „רך ‰ילוכו יו˙ר על ‰ר‚יל ע„ ˘‚‰יע לי„י  -בו כו˙ב
‡˘ר עבר לחנו˙ ח„˘ ,‰ולע˙ ע˙‡ ‰ינו רו‡ˆ‰ ‰לח ‰בפרנס˙ו ו‰ו‡ במ˜ˆוע  -חייט.
מס˙מ‡ יו„ע מענין ‰פר˘˙ מע˘ר מ‰ריוח ,ובפרט כ˘י˘ „וח˜ בפרנסˆ ‰ריך ל‰רבו˙
בˆ„˜‡ ,‰בל בכל ‡ופן ל‡ פחו˙ ממע˘ר ,ולחל˜ ‡˙  ‰˜„ˆ‰בכמ ‰פעמים .ומזמנים

לפר˘ כפ˘וטו.
ול‰וסיף עו„˘ ,מ‰ל˘ון "ר˜ חז˜" מ˘מע˘ ,ז ‰ב‡ ב‰מ˘ך לפסו˜ים ˜‰ו„מים
‰מ„ברים על ‡כיל˙ ב˘ר ˙‡ו" ,‰כי ˙‡ו ‰נפ˘ך ל‡כול ב˘ר בכל ‡ו˙ נפ˘ך ˙‡כל
ב˘ר"" ,ו‡כל˙ ב˘עריך בכל ‡ו˙ נפ˘ך" ,ועל ז ‰ממ˘יך ‰כ˙וב ו‡ומר ˘‡ף ˘‰ו˙ר
לך ‰ב˘ר ˘‡˙‰ווי˙ לו – מ"מ י˘ מיעוט ב„בר" :ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם"; ומ˘מע
‡יפו‡‚˘ ,ם ב„‰ם ˘ייך "˙‡ו ‰נפ˘ך" כמו בב˘ר )ולכן ˆריך למעטו )"ר˜"( מ‰י˙ר
‰ב˘ר ˘"˙‡וו ‰נפ˘ך"( ,ומכ‡ן חיזו˜ ל„ברי רבי י‰ו„˘ ,‰לולי ‡‰ז‰ר‰ ‰י˙‡ ‰כן
˙‡וו ‰ל‡כיל˙ „ם ,ול‡ כ„ברי ר"˘ בן עז‡י "˘‡ין ‡„ם מ˙‡ו ‰לו".

‰מסו‚לים ‰ו‡ בכל יום חול ˜ו„ם ˙פל˙ ‰בו˜ר .וכן מ‰נכון לב„ו˜ ‡˙ ˙‰פילין ˘לו,
וי˘‡ל ‡ˆל רב ,ב‡ם פ˙ח ‰חנו˙ ˘לו חייב במזוז ,‰ו‡ז י˜בע מזוז ‰כ˘ר ‰ב‡ופן
‰כ˘ר ,וב‡ם ‡ין ‰חנו˙ חייב˙ במזוז‡ ,‰זי עכ״פ ˆריך ˘י‰י׳ מˆויים ˘ם בחנו˙ו סי„ור
ו˙‰לים.

„‡ .מנם „ע˙ ר"˘ בן עז‡י ‰י‡‡˘ ,ף ˘‡ין ‡יסור „ם בעˆמו ˆריך חיזו˜ ,מכל מ˜ום
נ‡מר בו "חז˜" – בכ„י ללמ„ך ל˙‰חז˜ ב˘‡ר מˆוו˙‡" :ם „‰ם ˘‰ו‡ ˜ל ל˘‰מר

וי‰י רˆון ‡˘ר ירחיב בור‡ עולם ומנ‰י‚ו פרנס˙ו ויוסיף בלימו„ ב˙ור˜‰ ‰׳ ˙פ‡ר˙
בחורים בזמנים ‰פנוים ו‚ם על י„י„יו י˘פיע ˘‚ם ‰ם יע˘ו ככ ‰וזכו˙ ‰רבים מסייע˙ו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˜ ו‡ילך(

ממנו‡˘ ,ין ‡„ם מ˙‡ו ‰לו‰ ,וˆרך לחז˜ך ב‡ז‰ר˙ו – ˜ל וחומר ל˘‡ר מˆוו˙".
ו‡זיל ל˘יט˙י:‰
במס' ‡בו˙ )פ"„ מ"ב( מוב‡ים „ברי בן עז‡י – "‰וי ר ıלמˆו˜ ‰ל ‰ובורח מן ‰עביר,‰
˘מˆו‚ ‰ורר˙ מˆו ‰ועביר‚ ‰ורר˙ עביר."‰

מלח ממון חסר ול‡ ל‰יפך ח״ו

וב„בריו ‡לו מו„‚˘˘‡ ,ר ‡פילו ב˜יום מˆוו˙ ˜לו˙ נ„ר˘ חיזו˜ מיוח„ – "‰וי רı

במ˘ ‰כו˙ב ‡ו„ו˙ נ˙ינ˙ מע˘ר לˆ„˜ ,‰לפל‡ ˜ˆ˙ ‡˘‰ל‡ ,‰חרי ˘ענין ‰ו‡
ב˘ו״ע ובפרט ב˙וככי ע„˙ ‰חסי„ים .ו‡„רב ‰ב‡ם כל˘ונו ‡ינם מס˙„רים במ˘כור˙ם
„ע„ ע˙‰ ,‰רי ‡ז מ˜ום ועˆ„ ‰עˆ˙ חז״ל מלח ממון חסר 1ול‡ ל‰יפך ח״ו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ז עמ' רˆ(

למˆו˜ ‰ל ,"‰וכן בריחו˜ מעביר" – ‰בורח מן ‰עביר ;"‰ו‰ו‡ „‰ין בעניננו‡˘ ,ף
˘מ„ובר בˆיווי ˘"˜ל ל‰י˘מר ממנו" מכל מ˜ום "‰וˆרך לחז˜ך ב‡ז‰ר˙ו".
ועו„ מו„‚˘ ב„בריו ˘‰ייכו˙ ˘י˘ בין ‰מˆוו˙ כולן – "˘מˆו‚ ‰ורר˙ מˆו ‰ועביר‰
‚ורר˙ עביר ,"‰כלומר :ע"י ז‰ירו˙ במˆו‡ ‰ח˙ ˙˜יים ‚ם ˘‡ר מˆוו˙ וע"י בריח‰
מעביר‡ ‰ח˙ ˙‰י ‰רחו˜ ‚ם מ˘‡ר ‰עבירו˙; ו‰ו‡ „‰ין בעניננו‰˘ ,חיזו˜ ב‡יסור „ם

 (1כ˙ובו˙ סו ,ב :מלח ממון חסר ‰ -רוˆ ‰למלוח ממונו כלומר ל‚רום לו ˘י˙˜יים יחסרנו לˆ„˜˙ ‰מי„
וחסרונו ז‰ו ˜יומו .ר˘"י.

‰ו‡ חיזו˜ "ל˘‡ר מˆוו˙".
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ול‰וסיף:

˘יט˙ו ו„רכו זו ˘ל ר"˘ בן עז‡י ,לע˘ו˙ כל „בר וענין ב˙ור ‰ובמˆוו˙ ב‡ופן
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בי„ו על פירו˙ ‡לו ,ועכ˘יו נע˘ו מו˙רים

מˆו ‰בפ"ע ˘˙‰ור‰ ‰ר˘˙ ‰ל‰חליף

ב‡כיל ‰בכ"מ.

פירו˙ מע˘ר במעו˙ ,ויכול לע˘ו˙ ז‚ ‰ם

˘ל "ריˆ "‰ו˙‰חז˜ו˙ י˙יר – ‰מו„‚˘˙ בסיפור ‚‰מ' בסוף מס' ברכו˙ )סב ;(‡ ,ו˘ם

ולכן ל‡ פר˘ו ˘במ˘ ‰פ„ ‰פעם ‡ח˙

נמˆ‡נו למ„ים ‡˘ר רבי י‰ו„ ‰ל‡ ס"ל ‰כי – וכ˘יט˙ו כ‡ן‡˘ ,ינו מ˜בל ‡˙ ˘יט˙

‰וי כ‡ילו כבר ע˘ ‰מע˘‰ ‰ב‡˙ ‰פירו˙

ר"˘ בן עז‡י.

לירו˘לים )ומ˘ ‰י˜נ ‰"‰ ‰כ‡ילו ˜ונ‰ו

וכך מספר˙ ‚‰מר‡" :בן עז‡י ‡ומר ,פעם ‡ח˙ נכנס˙י ‡חר רבי ע˜יב‡ לבי˙ ‰כס‡

כ‡

בירו˘לים(‰ ‡‰„ ,פ„יון ל‡ ב‡ במ˜ום

ע˙ ‰ב‰פירו˙ ‰ח„˘ים .17ומטעם ז ‰ל‡
˜בלו ‰סבר‡ „ר˘"י ‰נ"ל ,ופיר˘ו „על
כרחך ˆ"ל „מ˘ ‰נ‡סר ‰פ„יון בפירו˙
˘נ˜נו ‰ו‡ מ„ין טפל חמור מן ‰עי˜ר.

‰ב‡˙ ‰פירו˙ ו‡ינו „רך נוספ˙ ל‰כ˘יר

ועפכ"ז ‡"˘ ומחוור ביו˙ר ,ל„‰רך '‡‰

‡‰כיל ,‰כי ‡ם ר˜ ˘˙‰ור ‰נ˙נ ‰מˆו‰

˘בר„ב"ז ,מ‰˘ ‰וסיף ‰רמב"ם ב‰לכ‰

וי˘ לב‡ר טעם פלו‚˙˙ם:

בפ"ע ל‰חליף פירו˙ במעו˙‡ ,16בל

בפ"ע לומר "ז ‰חומר כו'"„ ,בז ‰פיר˘

ע„יין ל‡ נע˘ ‰מ‡ומ ‰ב‰כ˘ר ‡‰כיל‰

˘יט˙ו ב„‚‰ר˙ „‰ין „פ„יון מע"˘„ ,י˘

רבי י‰ו„ ‰ס"ל‡˘ ,ף ˘˙ור‰ ‰י‡ וˆריך ללומ„‰ ,‰רי – כר‚יל בלימו„ ˙‰ור – ‰עליו

במ‰˘ ‰חליף למעו˙ כי מ˘ ‰נע˘‰

לומר ˘כוונ˙ו ˘‡יסור פ„יון בפירו˙ ˘נ˜נו

‰ו‡ ענין בפ"ע ,ו‚ם מי ˘פ„ ‰פעם ‡ח˙

‰ו‡ מ„ין טפל חמור מן ‰עי˜ר ,ובז ‰ר"ל

‡י"ז כ‡ילו ‰בי‡ כבר ‰מעו˙ לירו˘לים

˘‡ין כ‡ן טעם ‡חר ל‰חמיר ב‰פירו˙ כיון

)„‰כ˘ר ‡‰כיל ‰י˜יים ר˜ כ‡˘ר יבי‡

˘ס"ל כ„רך ‰ '‚‰נ"ל ˘‰פ„יון ˘‡מר‰

‰מעו˙ ‡ל ˙וך חומו˙ ירו˘לים ,ול‡ במ‰

˙ור‰ ‰ו‡ מˆו ‰בפ"ע בפירו˙ „˜‰ו˘ים

˘פ„‰ ‰פירו˙ ב˙חיל ,(‰ו‡"כ ע„יין מונח

ב˜„ו˘˙ מע˘ר ,ו‰סבר‡ נו˙נ˙ ל˙‰יר

לפניו ‰חיוב ל‰כ˘יר ‡‰כיל ‰בירו˘לים

ז‚ ‰ם ב‡לו ‰נ˜נים בכסף ‰פ„יון ,ומ‰

)˘‰כ˘ר ז‡ ‰פ"ל ˙מי„ בב' „רכים,

˘‡עפ"כ ‡סרו ‰פ„יון – "ז ‰חומר בל˜וח

‡ו ע"י ‰ב‡˙ ‰מעו˙ ‡ו ע"י ‰ב‡˙

בכסף מע˘ר מפירו˙ מע˘ר עˆמן" ,פירו˘

פירו˙( ,וב‡ם י˜נ˘ ‰וב פירו˙ ב‰מעו˙

˘‰וי מ„ין טפל חמור מן ‰עי˜ר.

ולמ„˙י ממנו ‚' „ברים ‡ . .מר לו רבי י‰ו„ :‰ע„ כ‡ן ‰עז˙ פניך ברבך; ‡מר לו˙ :ור‰
‰י‡ וללמו„ ‡ני ˆריך".

ל˘‡ול ‰‰לכ ‰בבי˙ ‰מ„ר˘ ,ול‡ לנ‰ו‚ ב‡ופן ז˘ ‰נח˘ב "עזו˙ פנים".
‡מנם ר"˘ בן עז‡י˘ ,מ„‚י˘ ˘ˆריכ ‰ל‰יו˙ ריˆ‡ ‰פילו למˆו˜ ‰ל ,‰וע„"ז מובן
‚"כ בנו‚ע לבירור ‰לכ‰ – ‰רי במ˜ום ˘‡פ˘ר ל‡ „י בכך ˘˘ו‡לים ‰‰לכ ‰בבי˙
‰מ„ר˘‡ ,ל‡ י˘ ל„˙˘‰ל ולר‡ו˙ מע˘˘‡ ,‰ר "מע˘ ‰רב" )˘ב˙ כ‡ .‡ ,ו˘"נ( ,ולכן
נכנס ‡חרי רבי ע˜יב‡ לר‡ו˙ ‰נ˙‚‰ו בפועל.
‰ווי ‡ומר :מכיון ˘˘יט˙ ר"˘ בן עז‡י ‰י‡ לע˘ו˙ כל ענין ב˙ומ"ˆ ב‡ופן ˘ל ריˆ‰
ו˙‰חז˜ו˙ י˙יר‰ ,‰רי ‚ם בנ„ו"„ ,מכיון ˘‡ין פס˜ ‰לכ ‰יו˙ר טוב וברור מ"מע˘‰
רב" ,ל‡ ‰ס˙פ˜ בז˘ ‰י˘‡ל ‡˙ רבו ‡ל‡ "נכנס ‡חריו לבי˙ ‰כס‡" ללמו„ ממנו על
י„י ˘יר‡‰ ‰נ˙‚‰ו בפועל;
‡ולם ˘יט˙ רבי י‰ו„‰ ‰י˙‡˘ ‰ין ˆריך לרו ıע„ כ„י "ל‰עיז פניו" ,ו„י ˘י˘‡ל ‡˙
רבו ‡ם י˘נם ‰לכו˙ ו„ינים ב˘ייכו˙ לענין ז ,‰ו˙ו ל‡ מי„י .ו„ו"˜ בכ"ז.

˜ו„ם ˘יכ˘יר ‡‰כיל ‰ב‰ב‡˙ ‰מעו˙
לירו˘לים – ע„יין ביכל˙ו ל˜יים ˘וב
‰פ„יון בפירו˙ ‡לו ‰ח„˘ים )˘‚ם ‰מ‰
˜„ו˘ים ב˜„ו˘˙ מע˘ר ,ו‚ם ב‰ם ני˙נ‰
מˆו˙ פ„יון( ,ו‡"‡ לומר ˘כבר ˙˘‰מ˘
ב‰כ˘ר ‡‰כיל˘ ‰נ˙נ˙ ‰ור‰ ‡‰„ ,‰ו‡
 (16וי"ל „ע"פ ‰נ"ל יומ˙˜ ‚ם מ˘ ‰מוסיף
‰רמב"ם )פ"„  (‚"‰ומפרט ב‰ברכ˘‡" ‰ר ˜„˘נו
במˆו˙יו וˆונו )על פ„יון מע"˘(" – ובמ˜ורו
)ירו˘למי „מ‡י פ"„  („"‰לי˙‡ )ור‡ ‰רמב"ם ‰ל'
מע˘ר ספ"‡( – ל‚„‰י˘ ˘‰ו‡ ˜יום מˆו ‰בפ"ע.
‡בל ל‰עיר „ב‰ע˙˜˙ ‰ברכו˙ ברמב"ם כמ‰
‡ופנים :בכמ ‰מ˜ומו˙ מבי‡ כל נוסח ‰ברכ‚ ,‰ם
˘‰ם ומלכו˙ ,לפעמים כנ"ל "‡˘ר ˜„˘נו כו'",
ולפעמים ר˜ סיום ‰ברכ – ‰ור‡ ‰רמב"ם ‰ל'
ברכו˙ פי"‡ ו‡כ"מ.

 (17ו‡ולי י˘ לב‡ר עפ"ז פס˜ ‰רמב"ם ברפ"„,
„כ‡˘ר פ„ ‰פירו˙ מע"˘ ב„מי‰ן‡ ,ם ל‡ פיר˘
‡ל‡ ‰פרי˘ מעו˙ בלב„ כנ‚„ ‰פירו˙ „יו ו‡ינו
ˆריך לפר˘ )כ„ע˙ ר' יוסי בפ"„ „מע"˘ מ"ז( –
כי כיון ˘„ין פ„יון ‰ו‡ ב‰חפˆ‡ „‰פירו˙ עˆמן,
‰רי נמˆ‡ ˘‰פירו˙ עˆמם "עומ„ים" לפ„ו˙‡ ,ל‡
˘˙לוי ברˆון ‚‰בר‡ ‡יז„ ‰ין ו‡ופן רוˆ ‰ל˜יים
בפירו˙ ‡לו ‡י ל‰עלו˙ם ל‡כלם ‡ו לפ„ו˙ ‡ו˙ם.
מ˘‡"כ ל‰פירו˘ ˘‰ו‡ ר˜ ‰י˙ר ל‚‰בר‡ )כ‡ופן
„ '‡‰לעיל( ו‡ינו „ין בפירו˙ ,מע"˘ ‚ופ‡ י"ל
„ˆריך לפר˘ מע˘יו כי ‰פירו˙ מˆ"ע ‡ינם עומ„ים
לפ„יון .ועפ"ז י˘ לב‡ר מ˘ ‰ב„ין ‰נ"ל מ˙חיל
‰רמב"ם "‰רוˆ ‰לפ„ו˙" ,ול‡ ˙‰חיל ע"„ ‰ל˘ון
בכ˙וב ב‡ם ל‡ ˙וכל ל‰עלו˙ן )וכיו"ב( ‡ז ˙יפ„‰
כו' ,כי ‡( „ין פ„יון ‡ינו „ין ב„מוכרח „ו˜‡ ,ב( ‰וי
„ין ב‚וף ‰פירו˙‡ .בל לכ‡ור ‰כ"ז ‡פ˘ר לומר ‚ם
ל‡ופן ‰ב' ‰נ"ל .ועˆ"ע .ו‡כ"מ.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

˙‰יר˙ ‰ור ‰למי ˘כבר ˜נ ‰ב‰פ„יון חוı

˙ור ‰לע˘ו˙ ב„רך זו ,וכל˘ון ‰מבי"ט

לירו˘לים ˘ל‡ יוכל לפ„ו˙ עו„ ז‰ו מ˘ום

)˜רי˙ ספר ל‰מבי"ט ,רפ"ז מ‰ל' מע"˘ ( „‡חר

˘כבר ‚לי „ע˙י' ˘‡ינו חס על טורח

14

˘פ„ ‰פעם ‡ח˙ "כבר נ‚מר מˆוו˙ו

„‰רך ,ו‡"כ כבר ‡יב„ "‰זכו˙" ˘נ˙נ ‰לו

ו˘וב ‡ינו נפ„ ‡‰„ ,15"‰מˆו˙ ‰פ„יון

˙ור ‰לפ„ו˙ מע˘ר בעבור ‰טורח ,ו˘וב

ני˙נ ‰ר˜ על מנ˙ ל‰כ˘יר ‡‰כיל ‰ו‡"כ

חל עליו ˜יום ‰מˆו ‰כ˙י˜ונ ‰ב‰ב‡˙

על כרחך ל‡ נ˙כוונ˙ ‰ור ‰במ˙‰˘ ‰יר‰

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

13

‰מב˘ל ב˘ר בחלב ו‡וכלו
 על ‡לו ‡יסורים עובר?ל‡ ˙‡כל כל ˙ועב‰

‰כ˙ ‰כ ˙‡ ‰י˘בי ‰עיר ‰‰י‡ לפי חרב

כל ˘˙עב˙י לך ,כ‚ון כו' ב˘ל ב˘ר בחלב‰ ,רי „בר
˘˙עב˙י לך ,ו‰ז‰יר כ‡ן על ‡כיל˙ו

‡נ˘י ‰עיר ‰מו„חין נ‰ר‚ין בסייף

‰פ„יון לירו˘לים )‡‡"כ נטמ‡ו ו‡"‡

פ„יון ‡ל‡ ר˜ לפ„יון ‡ח„ )ור˜ בנטמ‡ו

ב‡ופן ‡חר(.

יוכל לפ„ו˙ם עו„‡„ ,ז חזר ‰י˙ר ˙‰ור‰

)י„ .‚ ,ר˘"י(

ע"מ ל‰כ˘יר ‡‰כיל ‰כיון „‡"‡ ב‡ופן

˘˜‰ו ‰מפר˘ים
ועו„( ˘לכ‡ור„ ‰ברי ר˘"י ˙מו‰ים מ‡ו„‰ ,רי
כ˙ב ר˘"י ˘ני פעמים "ב‚' מ˜ומו˙ נכ˙ב
ב˙ור") ‰ל‡ ˙ב˘ל ‚„י בחלב ‡מו"( ‡' ל‡יסור
‡כיל ,‰ו‡' ל‡יסור ‰נ‡ ,‰ו‡' ל‡יסור בי˘ול"
)ר˘"י מ˘פטים כ‚ ,יט ‡˘˙ .ל„ ,כו( .ו‡"כ ,מ‰ו
˘כו˙ב ר˘"י "‰ז‰יר כ‡ן על ‡כיל˙ו" כ‡˘ר
כבר כ˙ב ˘לומ„ים ז ‰מ"ל‡ ˙ב˘ל ‚„י".
ובמפר˘ים ˙רˆו ב‡ופנים ˘ונים.

מ˘‡"כ ר˘"י ו˙וס' „לעיל ל‡ ˜יבלו
טעם ז ,‰כיון ˘סברו כ‡ופן ‰ב'‰˘ ,ו‡

‡חר(.

„רך בפ"ע ˘נ˙נ˙ ‰ור ‰ב˜יום מˆו˙

‡מנם ˘יט˙ ˙‰וס' וכ"‰ ‰פירו˘ '‡‰

מע˘ר מעי˜ר „‰ין וב˘לימו˙ .‰ובז‰

בר„ב"ז‰„ ,טעם ˘נ‡סר ‰פ„יון ‰ו‡ ר˜

‚ופ‡ נחל˜ו בב' „‰רכים „לעיל„ ,ר˘"י

מן ‰כלל „טפל חמור מן ‰עי˜ר ,נר‡‰

ס"ל ˘‰ו‡ ב„ומ ‰לחיוב ‰ב‡˙ ‰פירו˙

˘ז‰ו כיון ˘סביר‡ ל‰ו כ„‰רך „ '‚‰לעיל

לירו˘לים ˘נע˘ ‰ב˙ור "‰כ˘ר מˆו"‰

˘‰פ„יון ˘‡מר˙ ‰ור‰ ‰ו‡ חיוב ומˆו‰

ל˜יים ‡‰כיל ‰בירו˘לים˘ ,כנ‚„ זˆ ‰יו˙‰

בפ"ע ˘‡ינו ר˜ כ‰כ˘ר ‡ל ‡‰כיל,‰

˙ור ‰למי ˘‰ו‡ ברחו˜ מ˜ום ˘י˜יים

כ"‡ „ין לעˆמו ˘‰נמˆ‡ בריחו˜ מˆו‰

‰כ˘ר ‡‰כיל ‰במ˘ ‰יפ„‰ ‰פירו˙

בי„ו לפ„ו˙ פירו˙יו .וכ‡ילו ‰ו‡ מˆו‰

וי˜נ ‰ב‰ם ,ו„ין ‰פ„יון ‰ו‡ ר˜ על מנ˙

˘‰ייכ˙ על ‰פירו˙„ ,כל פירו˙ „˜‰ו˘ים

)פר˘˙נו

ב˜„ו˘˙ מע˘ר ונמˆ‡ים בריחו˜ מ˜ום,

י„ ,כו( "ונ˙˙‰ ‰כסף בכל ‡˘ר ˙‡ו‰

בי„ו ל‰חליפם ולפ„ו˙ם במעו˙ ,וכ˘פו„‰

נפ˘ך" ,ולכן נ˙ב‡ר ב˘יט˙ו ˘‰טעם על

פעם ‡ח˙ כבר ‚מר מˆו˙ ‰פ„יון ˘‰י˙‰

˘י˜נ ‰בז ‰פירו˙ ,כל˘ון ‰כ˙וב

ז ‡"‡˘ ‰לפ„ו˙ פירו˙ ˘נ˜נו מן ‰פ„יון
‰ו‡ מכיון ˘כבר ˜יים ‰פ„יון ‰ב‡ במ˜ום
‰ב‡˙ ‰פירו˙ לירו˘לים ,ו‡"כ "‰ז כ‡ילו

 (13ור‡‚ ‰ם ˙וס' זבחים ˘ם ב˙חל˙ו וכן בר"˘
מע"˘ ˘ם‡ .ל‡ „˘ם כ˙ב כן ב„ע˙ ר"י .ע"˘.

ו‰וו ‰פירו˙ כמי ˘נ˜נו בירו˘לים )כמ"˘

 (14וע„"ז ‰ו‡ ברע"ב למ˘נ ‰מע"˘ ˘ם ]‡ל‡
˘פיר˘ כן בפירו˙ ˘נטמ‡ו„ ,ל„ע˙ ר"י "י˜בר -

ע˘ ‰מע˘‰ ‰ב‡˙ ‰פירו˙ לירו˘לים
˙‰וס' ו‰ר„ב"ז.(12
‰יינו „כיון ˘מˆו˙ פ„יון נ‡מר ‰ר˜
כ„רך נוספ˙ ל‰כ˘יר ‡‰כיל ‰ע"י ˘יפ„‰
וי˜נ ‰ב‰ם ,מובן ˘ר˜ פעם ‡ח˙ נ˙נ‰

 (12ו‡כן מפור˘ ב„ברי‰ם בז‰˘ ,‰פ„יון ˘נ˙נ‰
˙ור‰ ‰ו‡ ר˜ על מנ˙ ל˜נו˙ ב‰ם פירו˙ ,עיי"˘,
וכ"כ ‰ר"˘ ˘ם.

‰ו‡יל ונ‚מר מˆו˙ו ו˜נ ‰פירו˙ ממעו˙ מע"˘ ˘וב
ל‡ יפ„.["‰
 (15ב˜רי˙ ספר ‡פ˘ר לפר˘ ˘כבר נ‚מר מˆו˙ו –
‰יינו מˆו˙ פ„י„ ‰פירו˙ מע"˘ ,ו‰וי מˆו ‰בפ"ע.
‡בל בריטב"‡ ב"מ )נ‚ ,ב „" ‰כרבי י‰ו„ (‰ב˙ירוı
„ברי ר"י "„˙‰ם )‚בי סלעים על „ינרין )˘ם מ,‰
‡( „ל‡ „רי˘ כסף ר‡˘ון ול‡ כסף ˘ני ‡ל‡ כסף
כסף ריב (‰ל‡ נ‚מר ע„יין מע˘‰ ‰מע˘ר ˘ע„יין
ל‡ נ‚מר פ„יונו ל‚מרי" ,מ˘מע „‰וי מכלל מˆו˙
מע"˘˘ ,סיומ‰ ‰ו‡ ‰ב‡˙ו לירו˘לים.

‡יך נפטרו ‡נ˘י עיר
‰נ„ח˙ מס˜יל?‰

)רע"ב ,ס' זכרון ,לבו˘ ‡‰ור‰

וי˘ לב‡ר בז ‰ב‡ופן מחו„˘:
ב"ל‡ ˙‡כל כל ˙ועב "‰ב‡ ‰כ˙וב לח„˘
„ין מחו„˘˘ ,כ‡˘ר ‡„ם עובר ‡יסור עם „בר
מ‡כל‰ ,נ‡ ,‰ף ‡ם ‰מ‡כל ‡ינו ‡סור מˆ„
עˆמו ,מ"מ נ‡סר „‰בר מכיון ˘עבר עביר‰
במע˘ ‰ז .‰וכמו ˘‰בי‡ ר˘"י „ו‚מ‡ ‡חר˙
לענין זˆ" ‰רם ‡זן בכור כ„י ל˘חטו במ„ינ,‰
‰רי „בר ˘˙עב˙י לך "כל מום ל‡ י‰י ‰בו",
וב‡ ולמ„ כ‡ן˘ ,ל‡ י˘חוט וי‡כל על ‡ו˙ו
‰מום" ,ו‰יינו˘ ,למרו˙ ˘בכור בעל מום מו˙ר
ב‡כיל ,‰מ"מ ‡ם עבר ‡„ם על "כל מום ל‡
י‰י ‰בו" ו‰טיל בו מום ,נ‡סר עליו ל‡כול בכור
ז) ‰ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים ‡ריכו˙ ˜˘‰ו"ט ב„ו‚מ‡ זו(.
ועל ז‰ ‰בי‡ ר˘"י „ו‚מ‡ ˘ני˘ ,‰ל "ב˘ל
ב˘ר בחלב" – "˘‰ז‰יר כ‡ן על ‡כיל˙ו",
˘‡ין כוונ˙ ר˘"י ל‡יסור ‡כיל˙ ב˘ר בחלב
לכל ‡„ם‡ ,ל‡ בז ‰ב‡ ר˘"י לח„˘ ˘‰כ˙וב
"‰ז‰יר כ‡ן" ומח„˘ ˘כ‡˘ר ‡„ם מב˘ל ב˘ר
בחלב‰ ,נ ‰בנוסף לז˘ ‰ב˘ר וחלב ‡סורים
ב‡כיל ‰מˆ„ "ל‡ ˙ב˘ל ‚„י"‰ ,נ ‰ל‡„ם
‰מב˘ל ,נוסף ‡יסור ח„˘ ˘"‰ז‰יר כ‡ן",
˘מכיון ˘עבר עביר ‰בבי˘ול ז‰ ,‰רי מ‡כל ז‰
‡סור עליו ב‡יסור נוסף ,מˆ„ ז˘ ‰עבר עביר‰
ב‰כנ˙ו ל‡כיל .‰ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ'  88ו‡ילך(

)י‚ ,טז .רמב"ם ‰ל' ע"ז פ"„ (‡"‰

לכ‡ור‰ ,‰˘˜ ‰רי „‰ין ‰ו‡ "מי ˘נ˙חייב
ב˘˙י מי˙ו˙ נ„ון בחמור) "‰רמב"ם ‰ל' סנ„‰רין
פי"„  ,(„"‰ו‡"כ ,מ„וע „ינם ˘ל ‡נ˘י עיר
‰נ„ח˙ ˘עב„ו ע"ז ‰י‡ "בסייף"‰ ,רי יחי„
"‰עוב„ כוכבים  . .נס˜ל" )רמב"ם ‰ל' ע"ז פ"‚
 ,(‡"‰ולפ"ז ‡פילו ‡ם „ינם ˘ל ‡נ˘י עיר
‰נ„ח˙ ‰י‡ "בסייף"‡ ,ך מכיון ˘‡ם עב„ו
ע"ז „ינם בס˜יל‰ ,‰יו ˆריכים ל‰יו˙ "נ„ון
בחמור – "‰בס˜יל ,‰כי "ס˜יל ‰חמור ‰מן
˘‰ריפ ‰ו˘ריפ ‰חמור ‰מן ‰סייף" )רמב"ם ‰ל'
סנ„‰רין ˘ם(?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
ענ˘ם ˘ל ‡נ˘י עיר ‰נ„ח˙ ‡ינו מˆ„ ז‰
˘על כל יחי„ ויחי„ חל חיוב מי˙ ‰פרטי -
"סייף"‡ ,ל‡ על "יו˘בי ‰עיר" ביח„˘ ,כ‡˘ר
חל עלי‰ם ‚„ר "עיר ‰נ„ח˙" – נע˘ו ב‚„ר
"ˆבור" ˘ל עוב„י ע"ז ,ופ˜ע מ‰ם „ינם
כיחי„ים.
ומע˙ ‰יובן מ˘ ‰ענ˘ם בסייף ,כי ‡ין כ‡ן
‚„ר "מי ˘נ˙חייב ˘˙י מי˙ו˙" ,כי כ‡˘ר נע˘ו
יו˘בי ‰עיר ב‚„ר "עיר ‰נ„ח˙" ,ונˆטרפו
ל"ˆיבור" עוב„י ע"ז ,פ˜ע מ‰ם חיוב ס˜יל‰
˘‰י ‰חל עלי‰ם מˆ„ ‰יו˙ם יחי„ים ˘עוב„ים
ע"ז ,וחל עלי‰ם ˘ם ח„˘ ˘ל יו˘בי "עיר
‰נ„ח˙"˘ ,על יו˘בי עיר זו חל ר˜ חיוב סייף
בלב„ .ו˜"ל.
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ'  106ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

בעˆמן( ,וכ‡˘ר נמˆ‡ חו ıלירו˘לים

יט

ל‡כיל˙ ‰פירו˙.

‡ופן ˜יום ‰מˆו‰ ‰ו‡ ב„רך ‡חר˙‡„ ,ז

יינה של תורה

עליו לפ„ו˙ ‰פירו˙ במעו˙ ולילך עמ‰ם

„

‰מˆו‰ .‰יינו ˘‰ם ב' „רכים ב˜יום
‰פירו˙ בכסף )ו˜ניי˙ פירו˙ ב‰ם( ‰ו‡

עפ"ז יב‡ר ‚' ‰טעמים ˘מˆינו ל‡יסור
פ„יון בפירו˙ ˘נ˜נו ממעו˙ ‰פ„יון,
ויי˘ב כוונ˙ ‰רמב"ם

מ‡„ ‡‰מרו )מכו˙ יט ,ב( „‡פילו ‰נמˆ‡

וי˘ לומר „בז‚ ‰ופ‡ נחל˜ו רבו˙ינו

"פסיע‡ ‰ח˙ חו ıלחומ – "‰יפ„ ,‰ועו„

‰ר‡˘ונים ,ומז ‰נס˙עפ ‰פלו‚˙˙ם לענין

ז‡˙ ˜יי"ל )רמב"ם ‰ל' מע"˘ פ"ב "‰ח( ‡פילו

„ין פירו˙ ˘נ˜נו ב‰פ„יון .וב„˜‰ם,

ב˘‰י‰ ‰ו‡ בירו˘לים ופירו˙ מע˘רו חוı

„בטעם מ˘ ‰לכו"ע ‡י ‡פ˘ר לפ„ו˙ם

לחומ ‰ו‡וחזם ב˜נ – ‰יכול לפ„ו˙ן ,ול‡

כ"ז ˘‰ם ט‰ורים‰ ,נ ‰מלב„ ב' ˘‰יטו˙

מˆינו ˘יˆריכו‰ו ל‰כניס פירו˙יו בפנים

„לעיל ‡ם ‰ו‡ מ„ין טפל חמור מן ‰עי˜ר

על מנ˙ ˘י˜יים ‰מˆו ‰ב˘לימו˙‡ ,ף

‡ו מ"טעמ‡ רב‰ "‰נ"ל ,מˆינו בי‡ור

„ליכ‡ ˘ום טרח‡ בז.‰

ב„רך ˘לי˘י˙ ב˘טמ"˜

לירו˘לים ע"מ ל˜נו˙ ˘ם ובז ‰מ˜יים
‰מˆו ‰ול‡ ע„יף כלל ז ‰מז„ ,‰פ„יון
ממ˘ כ‰ב‡˙ ‰פירו˙ לירו˘לים .וכ„מוכח

˘מיט˙ חובו˙ „‡‰ם כלפי ˘מי‡
˙‰ור – ‰מ„בר˙ בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים ˘‰ /פע ‰נ˘פע מלמעל‰ – ‰ו‡
‰לוו‡˘ ‰י˘ לפורע / ‰בכ„י ˘י˘מטו חובו˙יו – עליו לנ‰ו‚ למעל ‰מ˘ור˙ „‰ין /
˘ביעי˙ מ˘מט˙ בסופ ‰וני˙ן ל˘‰לים עבו„˙ ˘„ '‰ביעי˙

וב‡מ˙ ,בז‚ ‰ופ‡ י˘ לומר עו„ ב„רך
ח„˘ ‰ו˘לי˘י˙„ ,ל‡ ר˜ ˘‰פ„יון ‰ו‡

◇ ◇ ◇

‡ופן נוסף ˘נ˙נ˙ ‰ור) ‰מעי˜ר „‰ין( ‡יך
ל˜יים מˆו˙ ‡כיל˙ ‰פירו˙ בירו˘לים

˙‰ור – ‰מ„בר˙ בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים

)וכ‡ילו נ‡מר ˘‡כיל˙ מע˘ר מ˙˜יימ˙
1

בב' „רכים – ‰ב‡˙ ‰פירו˙ ˘מ‡ ‰ו

"וז„ ‰בר ˘‰מיט˘ ,‰מוט כל בעל מ˘ ‰י„ו ‡˘ר י˘ ‰ברע‰ו ,ל‡ י‚ו˘ ‡˙ רע‰ו ו‡˙

פ„יי˙ם בכסף ו‰ב‡˙ ‰כסף ˘מ‰ ,‰יינו

‡חיו ,כי ˜ר‡ ˘מיט ‰ל."'‰

˘‰פ„יון ‰ו‡ ‡' מ‡ופני ‰"‰כ˘ר מˆו"‰

˘נ˙ ˘‰מיט ‰מ˘מט˙ ‡˙ כל ‰‰לוו‡ו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו ,וכמפור˘ בפר˘˙נו

‡ך ז‡˙ לימ„ונו רז"ל 2כי "‰מוסר ˘טרו˙יו לבי˙ „ין"˘ ,נו˙ן לי„י בי˙ „ין ‡˙ ˘טרי
‰לוו‡ו˙יו ו‡ומר ל‰ם "‡˙ם ‚בו לי חובי"‡ ,ין ˘‰ביעי˙ מ˘מט˙ ‡˙ חובו˙יו.
בכמ ‰וכמ ‰עניינים ומˆוו˙ ˘ב˙ור ‰מˆינו ˘נ˙ב‡ר בס ˜"‰עניינם ומ‰ו˙ם על
„רך ‰סו„ ו‰רוחניו˙ ובעבו„˙ „‡‰ם ,וי˙ר ‰מזו מבו‡ר ב˘ל"˘‡ 3‰ר ˙‰ור ‰מ„בר˙
בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים ,ו‰יינו‰˘ ,יחס בין ‰מˆוו ‰כפי ˘‰י‡ ב‚˘מיו˙ לעניינ‰
ברוחניו˙ ‡ינו ב‡ופן ˘לו˜חים ‡˙ ‰מˆוו ‰ב‚˘מיו˙ ולמ„ים ממנ‡ ‰יך עניינ ‰ברוחניו˙,

 (1טו ,ב.
˘ (2ביעי˙ פ"י מ"ב.
 (3ב„˜‰מ ‰סוף בי˙ ‡חרון )י‚ ,ב( .ור‡‚ ‰ם ˘ם ע' ˜ס‡ ‡ ,ו‡ילך.

)זבחים מט ,רע"‡,

‡ו˙ ‡' – נ„פס בסוף ‰מסכ˙(˘ ,כ˙ב „‰טעם
‰ו‡ "מ˘ום „‡מר רחמנ‡ במע˘ר ט‰ור
˘פו„ים ‡ו˙ו מחו ıלירו˘לים ‰יינו
ב˘ביל טורח „‰רך ˘חס רחמנ‡ על טרחו
כ„כ˙יב כו' ,וז˘ ‰ל˜ח מן ‰כסף פירו˙
ברחו˜ מ˜ום כ„י ל‡כלו בירו˘לים ‚"כ
‚ל„ ‰ע˙ו „‡ינו חס על טרחו ,לפיכך ‡ינו
נפ„ ‰כ˘‰ו‡ ט‰ור".11

„מˆו˙ ‡‰כיל‡ ,(‰ל‡ י˙יר ‰מזו„ ,מˆו˙

ועפ"ז נ"ל˘‰„ ,טמ"˜ ס"ל „‚„ר פ„יון

פ„יון פירו˙ ‰נמˆ‡ים ברחו˜ מ˜ום ‰ו‡

מע˘ר ‰ו‡ „‰וי כ"‰י˙ר" מיוח„ ˘נ˙נ‰

מˆו ‰ו„ין בפ"ע ˘‡ינו ˘ייך למˆו˙

˙ור ‰ל„‡‰ם לפטור עˆמו מ˜יום ‰מˆו‰

‡‰כיל ‰בירו˘לים .וכ‡ופן ז ‰מ˘מע

על „רך ‰ר‚יל ב‰ב‡˙ ‰פירו˙ לירו˘לים,

יו˙ר ממ˙˘ ‰י˜נו ברכ ‰מיוח„˙ בפ"ע על

כ‡ופן „ '‡‰לעיל ,ולכן בי‡ר „מ˘ ‰ל‡

פ„יי˙ פירו˙ מע˘ר„ ,10מוכח ˘‡ינ ‰ר˜
כ‰ב‡˙ ‰פירו˙ לירו˘לים ˘‰ו‡ ר˜ ‰כ˘ר

 (10רמב"ם ˘ם פ"„  .‚"‰ול‰עיר מ‰ ˙‚˘‰ר‡ב"„
˘ם  :„"‰ו‰ל‡ מכיון ˘מברכים על פ„יונו מˆו‰
‰ו‡ ולמ ‰טומנין ‡˙ ‰מˆו .‰ור‡ ‰ל˜מן בפנים.

 (11ור‡‚ ‰ם מל‡כ˙ ˘למ ‰למ˘נ ‰מע"˘ ˘ם:
כיון „ל˜ח ˆרכי סעו„ ‰מן כסף ו‚לי ‡„ע˙י„ ‰ל‡
‰י' ˜˘ ‰בעיניו ל‰עלו˙ו כו' ‰לכך ˜נסו‰ו „יעל‰ו
ול‡ מˆי פרי˜ לי‰„ ‰וי זלזולו ˘ל מע"˘‡ .ל‡
„˘ם מפר˘ כן „ברי ‰ר"˘ ˘ם.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

כ˙בו „‡י˙ ספרים „‚רסי ˘ם ‡חר ˘‰בי‡ו

ב‚„ר פ„יון מע˘ר ˘ני ˘˙‰יר˙ ‰ור‰

‡ל‡ ל‰יפך :עי˜ר ‰ענין ‰ו‡ ברוחניו˙ ,ול‡מי˙˙ו ˘ל „בר ˙‰ור" ‰מ„בר˙ בעליונים",

‰מ˘נ" – ‰נטמ‡ ‡ין ,ל‡ נטמ‡ ל‡"‰ ,יינו

ני˙ן לפר˘ו בכמ‡ ‰ופנים‡„ ,פ"ל ˘‰ו‡

וכיון ˘כן ‰ו‡ ‰עניין ברוחניו˙‰ ,רי ז ‰נמ˘ך וב‡ ‚ם ב‚˘מיו˙ ,ו‡נו לומ„ים ‡˙ ‰רמז

„„‰יו˜ ‰ו‡ מ˘יט˙ רבנן „„ו˜‡ ב˘נטמ‡ו

כמין ‰י˙ר מיוח„ ˘נ˙נ˙ ‰ור ‰ל„‡‰ם,

˘‰ייך "ל˙ח˙ונים"‰˘ ,ו‡ ‰עניין כפי ˘‰ו‡ ב‚˘מיו˙ בˆיוויי ˙‰ור ‰וסיפורי.‰

˙‰ירו לפ„ו˙ ‰פירו˙ ˘נ˜נו‡ ,בל בט‰ורין

˘‡ף ˘עי˜ר מˆו˙ מע˘ר לכ˙חיל‰ 6‰ו‡

‡סרו ‰פ„יון ‡ף חו ıלירו˘לים„ ,מז ‰מוכח

ל‰בי‡ ‰פירו˙ עˆמן ול‡וכלם בירו˘לים ,

˘‰טפל חמור מן ‰עי˜ר„ ,בפירו˙ מע˘ר

מ"מ ,כיון ˘‰ו‡ טורח על „‡‰ם ל‰בי‡

עˆמן ‡ף ט‰ורים ייפ„ו חו ıלירו˘לים.

‰פירו˙ לירו˘לים – ˙‰יר ‰לו ˙ור‰

וב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ˘ ‰יט˙ ר˘"י ˙מו‰‰
במ˜ˆ˙ ,מ‡י טעמ‡ נ„ח˜ לומר „‰‰וכח‰
‰י‡ ר˜ מ˘יט˙ ר' י‰ו„ ,‰ומפני מ ‰ל‡
˜בל פירו˘ ˙‰וס' „‡ף מ„ברי רבנן מוכח
„‰טפל חמור מן ‰עי˜ר‡ .מנם ˙‰וס'
˘ם כבר יי˘בו ז ‰במ˘ ‰כ˙בו „ל‚ירס˙
˜‰ונטרס מ‡˘ ‰מרו רבנן ˘‡"‡ לפ„ו˙
פירו˙ ˘נ˜נו כ"ז ˘‰ם בט‰ר˙ן "‡‰י
ל‡ מ˜רי טפל חמור מן ‰עי˜ר„ ,מע˘ר
עˆמו ט‰ור נפ„ ‰ברחו˜ מ˜ום כ„י לי˜ח
ב„מים בירו˘לים ב˜ר וˆ‡ן כו' ‡בל ‡ם
ל˜ח פירו˙ בו חו ıלירו˘לים כ„י ל‡וכלם
בירו˘לים ל‡ יפ„ ‰כמו ˘ל‡ ‰י' פו„‰
מ‰˘ ‰י' לו˜ח בירו˘לים" .וי˘ לומר,
„לז ‰כיון ‰ר„ב"ז בפירו˘ו ‰ב' ,במ"˘
„‰וי כ‡ילו ˜נ‰ ‰פירו˙ ב˙וך ירו˘לים,
ולכן ‡"‡ לו לפ„ו˙ן ,כנ"ל.
‡מנם עפ"ז י˘ לעיין ל‡י„ך ‚יס‡ ,מ‰
טעם ל‡ ˜יבלו ˙‰וס' )וכן ‰ר„ב"ז ב„רכו
‰ר‡˘ונ (‰סבר˙ ר˘"י„ ,ל‡ ‰וי מ„ין טפל
חמור מן ‰עי˜ר ‡ל‡ מטעם ‡חר.

‚
י‚„יר ב‚' „רכים מ‰ו˙ פ„יון מע˘ר ˘ני
ו‰נר‡ ‰בבי‡ור סברו˙ ‰פלו‚˙‡‰„ ,נ‰

7

˘יפ„‰ ‰פירו˙ בכסף וכ˘יבו‡ לירו˘לים
וכספו בי„ו י˜נ ‰ב‡לו ‰מעו˙ פירו˙ ע"מ
ל‡וכלם ˘ם .וכן ‰ו‡ מ˘מעו˙ ‰כ˙ובים
בפר˘˙נו )י„ ,כ„-כ" – (‰ו‡כל˙ לפני ‡"‰
‚ו' וכי ירב ‰ממך „‰רך כי ל‡ ˙וכל ˘‡˙ו
‚ו' וˆר˙ ‰כסף בי„ך ו‰לכ˙ ‡ל ‰מ˜ום".
‡בל ‡פ"ל ‚ם ב„רך ‡חר‡„ ,י"ז ב˙ור

ומ‰לכו˙ ˘מיט˙ כספים י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰בעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ בור‡ו˘‰„ ,פע˙
˘‰פע מלמעל ‰ל‡„ם נ˜ר‡˙ "‰לוו‡ ,"‰וˆריך „‡‰ם ל‰חזיר ‰ע"י עבו„˙ו ‡˙ ˜ונו,
ו˘ביעי˙ בכוח ‰ל˘מט "‰חוב" ‡˘ר ל‡ ‰ספי˜ „‡‰ם ל˘למו ,וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

˘‰פע ‰נ˘פע מלמעל‰ – ‰ו‡ ‰לוו‡˘ ‰י˘ לפורע‰
מ˘ל מ˘לו חכמים על ‰נ„‡‰ ˙‚‰ם בעולמו כלפי חובו˙יו לבור‡ו‰" :חנו˙ פ˙וח,‰
ו‰חנווני מ˜יף ,ו‰פנ˜ס פ˙וח ,ו‰י„ כו˙ב˙ ,וכל ‰רוˆ ‰ללוו˙ יבו‡ וילוו. "‰
4

וי˘ לפר˘ ˙וכן מ˘נ ‰זו˜‰ :ב"‰ ‰ו‡ נו˙ן ל‡„ם כח לע˘ו˙ חיל בבני חיי ומזוני
רוויחי‡ ,ך ז‡˙ עליו לי„ע כי ˘‰פע ‰זו ‡ינ ‰ב‡ ‰ב˙ור˙ מ˙נ‡ ‰ל‡ ‰לוו‡‰ ‰י‡,
˜‰ב"" ‰מלוו "‰ל‡„ם בנים ,חיים ופרנס ‰על מנ˙ ˘סוף כל סוף י˘יב ‡˙ ‡˘ר לוו.‰

"‰י˙ר" ˘ל ב„יעב„ מפ‡˙ טורח ‰מ˘‡,

ו‰חזר˙ ‰‰לוו‡‡ ‰ינו ב‡ופן ˘מ˘יב ‡˙ ˘‰פע עˆמו ‡˘ר ˜יבל‰˘ ,רי "מלוו‰

‡ל‡ ˘כן ‰ו‡ מˆו˙ מע˘ר מעי˜ר „‰ין,8

ל‰וˆ‡ ‰ני˙נ„‡‰ ,5"‰ם מ˜בל ‡˙ ‰פרנס ‰ו˘‰פע בכ„י לנˆלו ולי‰נו˙ ממנו‡ ,ך עליו

„מלכ˙חילˆ ‰יו˙˙ ‰ור ‰ל˜יימו בב'

לזכור כי ‰לוו‡‰ ‰י‡ זו ,וי˘ לפרוע למלוו‰ ˙‡ ‰חוב.

‡ופנים‰„ ,9נמˆ‡ בירו˘לים י‡כלם ˘ם
)ו‚ם מחו ıלירו˘לים ‡ם ירˆ ‰יבי‡ם

ופירעון ז ‰מב˜˘ ˜‰ב" ‰ב‡ופן ‰מ˙‡ים ל˙וכנ˘ ‰ל כל ‰לוו‡ ,‰על ‰בנים ˘‡„ם
מ˜בל מ‡˙ ˜‰ב" ‰י˘ ל˘‰יב בכך ˘‰ו‡ מחנכם ב„רך ˙‰ור ‰ו‰מˆוו ‰כפי רˆון ‰בור‡
י˙"˘ ,על ˘נו˙ חיים ˘‡„ם "לוו "‰מ‡י˙ו י˙' י˘ לפרוע בכך ˘כל יום ויום ל‡ י‡‰

 (6כמ"˘ ‰רמב"ם רפ"ב מ‰ל' מע"˘.
 (7ר‡ ‰ב‡רוכ ‰מנ"ח )מˆו˙ ‰מב(‡„ ,ין מ"ע
ל‡כול מע"˘ בירו˘לים )ומנ ‰ר˜ ‰‰פר˘ – ‰במ"ע
˜כח( .עיי"˘ ב‡רוכ .‰וברמב"ן בס‰מ"ˆ בסוף
חל˜ ‰מ"ע ‰וסיף ‰מˆו˘ ‰נˆטוינו ל‡כול מע"˘
ובכורו˙ בירו˘לים .ו‡כ"מ.
 (8ל‰עיר מ˙ו„"‡ ‰מר )מכו˙ יט ,ב(„ ,לפני
˘יר‡ ‰פני ‰בי˙ ‡ף „"ליכ‡ ל‡ו ‡בל ע˘‡ ‰יכ‡
„כ˙יב וˆר˙ ‰כסף בי„ך ‡בל בל‡ פ„י' ל‡" )וע„"ז
‰ו‡ בריטב"‡ ˘ם( .ור‡ ‰כס"מ ˘ם פ"ב "‰ו,
„‰בי‡ ˙וס' ‰נ"ל בבי‡ור „ע˙ ‰רמב"ם .ו‡כ"מ.
 (9ל‰עיר מל˘ון ר˘"י ˘ופטים כ ,ו „" ‰ול‡
˙חללו – בנו‚ע לנטע רבעי )˘"„ינו ל‡‰כל
בירו˘לים לבעליו כמע˘ר ˘ני לכל „בר" – ל'
‰רמב"ם ב‰כו˙ר˙ ל‰ל' מע"˘ ונטע רבעי ו˘ם
רפ"ט( – "˘‰פירו˙ טעונין ל‡כלן בירו˘לים ‡ו
לחללן ב„מים ול‡כול „‰מים בירו˘לים".

יום "בטל" ‡ל‡ י‰י ‰מל‡ ב˙וכנו ‰רˆוי על פי ‰ור‡ו˙ ˘‰י"˙ ב˙ור˙ו ,ועל פרנס˙ו
‡˘ר מ˜בל מלמעל ‰י˘ ל‰חזיר בנ˙ינ ‰לˆ„˜˘ ‰ל חל˜ ‰ע˘ירי ‡ו חומ˘ מ‰כנסו˙יו.
‡ך מ ‰יע˘„‡‰ ‰ם ˘חיסר בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו ,ול‡ ˘‰י‚ ‰י„ו לפרוע ‡˙ מלו‡
‰‰לוו‡˜˘ ‰יבל מ‡י˙ו י˙' בבני חיי ומזוני רוויחי‰ ,נ‚ ‰לוי „‰בר וי„וע לפניו י˙' ‡˘ר
‰לוו ‰עלול ˘ל‡ לעמו„ בפירעון ‰חוב ,ומכל מ˜ום ז˜ו˜ ‰ו‡ לעו„ ועו„ ‰לוו‡ו˙,
„‡ף ˘ל‡ מיל‡ ב˘לימו˙ ‡˙ כוונ˙ ˘‰י"˙ בניˆול ˘‰פע ˘נמ˘ך לו לעבו„˙  '‰כנזכר
לעיל‰ ,רי ז˜ו˜ ‰ו‡ ל‰מ˘ך ‰"‰לוו‡„ "‰בנים˘ ,נו˙ חיים ‡רוכים וברי‡ים ופרנס‰
ב˘פע.
ולז‡˙ נ˙ן ˜‰ב" ‰בטובו ‡˙ ˘נ˙ ˘‰מיט ,‰ב ‰מ˘מט ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰חובו˙ ˘ˆבר
„‡‰ם ,ומכ‡ן ו‡ילך י˙חיל ח˘בון ח„˘ ,ומכיוון ˘‰ו˘מטו כל ‰חובו˙ ,ממ˘יך ˜‰ב"‰

‡ (4בו˙ פ"‚ ,טז.
 (5כ˙ובו˙ פ„„˜ .‡ ,ו˘ין מז.‡ ,
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יב

"ל‰לוו˙" ולי˙ן לו ˘פע פרנס ‰ברי‡ו˙ ובנים.
ועבו„˙ ˘"‰מיט‰ "‰י‡ "ו˘ב˙‡‰ ‰ר˘ ıב˙ ל„‡‰˘ ,"'‰ם "˘וב˙" ומ˙רח˜
מ‡"‰רˆיו˙" ו‰חומריו˙ ,ומ˙˜רב ומ˙„ב˜ ב˘‰י"˙ ובעבו„˙ו ,6ומכיוון ˘„‡‰ם
מ˘˙נ ‰ונ‰פכ˙ מ‰ו˙ו למ‰ו˙ ‡חר˙‰ ,רי ‡ין ‰ו‡ ‡ו˙ו ‡„ם ˘‰י˜ ‰ו„ם ,וממיל‡
חובו˙יו ˜‰ו„מים ‡ינם ˘ייכים ‡ליו יו˙ר ,ומ˙חיל ח˘בון ח„˘.
ו‡ף ˘על „‡‰ם ל‡˙‰מ ıל˘לם חובו˙יו ,ו"‰מחזיר חוב ב˘ביעי˙ רוח חכמים נוח‰
‰ימנו"‡˘ ,7ל לו ל‡„ם ל‰ס˙מך על ˘מיט˙ כספים ‡ל‡ ל˘‰לים עבו„˙ו ‡˘ר ‰חסיר
ול˘‰יב ‰‰לוו‡ ,‰מכל מ˜ום ‰נ‡ ‰ם ל‡ ˘‰י‚ ‰י„ו וע„יין בחובו עומ„ ,מ˘מט˙
˘‰ביעי˙ ‡˙ חובו˙יו.

בכ„י ˘י˘מטו חובו˙יו – עליו לנ‰ו‚ למעל ‰מ˘ור˙ „‰ין

˜úר‡˙ ˘ב˙
ל„ברי ‰רמב"ם במ"˘ ˘חמורין ‰פירו˙

‰ו‡ ר˜ על מנ˙ ˘י˜נ„‡ ‰ם ב‰מעו˙ ˆ‡ן

˘נ˜נו מפירו˙ מע˘ר עˆמן‰ ,ו‡ מ‡‰

‡ו ב˜ר בירו˘לים )ול‡ יˆטרך לטרוח

„˙נן במע˘ר ˘ני )פ"‚ מ"י(‰ :ל˜וח בכסף

במ˘‡ פירו˙ ‰מע˘ר ממ˜ומו לירו˘לים,

מע˘ר ˘ני ˘נטמ‡ יפ„ .‰רבי י‰ו„‰

כמבו‡ר ב‰כ˙ובים „פר˘˙נו(‰ ,נ‡ ‰חר

‡ומר ,י˜בר‡ .מרו לו לר"י ,ומ‡ ‰ם מע"˘

˘פ„ ‰פירו˙ ‰מע˘ר פעם ‡ח˙ ו˜נ ‰ב‰ם,

עˆמו ˘נטמ‡ ‰רי ‰ו‡ נפ„‰ ‰ל˜וח בכסף

‰וו ‰פירו˙ ‰נ˜נים כמי ˘נ˜נו בירו˘לים

מע"˘ ˘נטמ‡ ‡ינו „ין ˘יפ„‡ .‰מר ל‰ן,

עˆמ‡„ ,‰ז ו„‡י ל‡ חזו לפ„י ‰פעם

ל‡ ‡ם ‡מר˙ם במע"˘ עˆמו ˘כן ‰ו‡

‡חר˙‰˘ ,רי ר˜ חו ıלירו˘לים ˙‰יר‰

נפ„ ‰בט‰ור ברחו˜ מ˜ום ˙‡מרו בל˜וח

˙ור ‰פ„יון מע˘ר.

בכסף מע˘ר ˘‡ינו נפ„ ‰בט‰ור 1ברחו˜
מ˜ום.
‰יינו„ ,במ˘נ ‰זו חזינן „לכו"ע 2פירו˙

ו‰נ ,‰בכ„י ˘‡כן יחול עליו „ין "˘מיט˙ כספים" ,על „‡‰ם לוו„‡ ˘ל‡ ימסרו

˘נ˜נו בכסף ‰פ„יון ˘וב ‡ינם נפ„ים

˘טרו˙יו לבי˙ „ין‡˘ ,ם נמסר „ינו ˘ל „‡‰ם לבי˙ „ין ˘ל מעל‰ ,‰רי ל‡ ˙ועיל

חו ıלירו˘לים )ברחו˜ מ˜ום( כ"ז ˘ל‡
3

לו ˘נ˙ ˘‰מיט ,‰כי "‰מוסר ˘טרו˙יו לבי˙ „ין" ‰לוו‡˙ו בעינ ‰עומ„˙ ‚ם ב˘נ˙

נטמ‡ו ,ור˜ ‡יפלי‚ו ‡י ילפינן מז‡„ ‰ף

˘‰מיט ,‰ולכן ˘ומ ‰על „‡‰ם ל„‡ו‚ ˘י˘‡רו חובו˙יו בינו לבין ˜ונו ו‡זי ˙˘מטם

ב˘נטמ‡ו ‡ינם נפ„ין ,ובז ‰פס˜ ‰רמב"ם

˘‰ביעי˙.

כרבנן „ע„ כ„י כך ל‡ ‰חמירו וכ˘נטמ‡ו

וכיˆ„ ז ‰יכול „‡‰ם לפעול ˘ל‡ ימסרו ˘טרו˙יו לבי˙ „ין ˘ל מעל‰ ,‰נ ‰מי„˙ו ˘ל

ב‡ב ‰טומ‡ ‰ייפ„ו .ובי‡ר ‰ר„ב"ז„„ ,ין

˜‰ב" ‰מי„ ‰כנ‚„ מי„ˆ˘ ,‰ריך „‡‰ם לכוון ‰נ˙‚‰ו ב‡ופן ˘מ˙על ‰לפנים ולמעל‰

ז˘ ‰כ"ז ˘ל‡ נטמ‡ו ‡ינם נפ„ין ,נכלל

מ˘ור˙ „‰ין‡˘ ,ינו מס˙פ˜ ב˜יום ‰מוטל עליו ע"פ „ין בחיובי ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙‡ ,ל‡

ב„‚‰ר „‡˘כחן בכמ„ ‰וכ˙ין "טפל חמור

למעל ‰מז˘ – ‰מכוון כל מע˘יו לכוונ‡ ‰ח˙‰˘ ,י‡ ל˘˜˙‰ר ב˘‰י"˙ ,יחי„ו ˘ל עולם

מן ‰עי˜ר" ,כמ˘י"˙ ל‰לן ב‡רוכ.‰

ולמל‡ו˙ כוונ˙ו ורˆונו ,ו‡זי נו ‚‰עמו ˜‰ב"‚ ‰ם כן ב‡ופן ז‡˘ ,‰ינו מוסר „ינו לבי˙
„ין ˘ל מעל ‰כס„ר ‰ר‚יל וכ˘ור˙ „‰ין‡ ,ל‡ „נו בעˆמו יחי„י ,וז‰ו ˘כ˙וב "מלפניך
מ˘פטי יˆ‡"˘ 8כ‡˘ר יוˆ‡ ‡„ם מ˘ור˙ „"‰ין" ו"‰מ˘פט" ‡ז מ˘פטו מסור "מלפניך"
– לפני ˘‰י"˙ עˆמו ,ול‡ לבי˙ „ין ˘ל מעל.‰

ול‡ח"ז ‰וסיף ע"ז ‰ר„ב"ז ב‡ו"‡,
„‡פילו למ"„ „‡ין ל‰חמיר בטפל יו˙ר מן
‰עי˜ר ,מ"מ בנ„ו"„ "טעמ‡ רב‡ "‰יכ‡
ל‰חמיר בפירו˙ ˘נ˜נו מן ‰פ„יון ‰ר‡˘ון

ו„‡‰ם ‡˘ר ילך ב„רך זו ˘כל כוונ˙ו ‰י‡ ל˘˜˙‰ר ול˙‰חבר ‡ליו י˙'‰ ,נ ‰מ˙בט‡

˘ל‡ יוכל לפ„ו˙ן עו„ ‡ם ל‡ נטמ‡ו,

„‰בר בכל ע˘יו˙יו˘ ,לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ˘לו ‰ם ב‡ופן נעל ‰יו˙ר ,ולפנים

„כיון ˘כל ‰טעם ˘˙‰יר˙ ‰ור‰ ‰פ„יון

וביו˙ר מ˘ור˙ „‰ין.
ו„‰רך ב ‰ילך „‡‰ם לפנים מ˘ור˙ „‰ין ,מ˙חל˜˙ ‰י‡ ל˘לו˘ ‰עניינים כלליים,

 (6וב„ו‚מ˙ מ˘ ‰י‰י ‰לע˙י„ לבו‡ ב"יום ˘כולו ˘ב˙"˘ ,ל‡ י‰י ‰עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙ '‰
בלב„.
˘ (7ביעי˙ פ"י ,ט.
‰˙ (8לים יז ,ב .ור‡‚ ‰ם ב˜ונטרס ב„ ˜ו„˘ פר˜ ז.

יז

 (1בר„ב"ז ˘ם לי˙‡ ˙יב ‰זו.

ב
יסי˜ „ב' „‰רכים ‰נ"ל ‰ם פלו‚˙˙ ר˘"י
ו˙וס‘ בזבחים ‚בי טפל חמור מן ‰עי˜ר
ויפלפל במ‡י ˜מיפל‚י
וי˘ לומר „ב' ‡‰ופנים ˘בר„ב"ז‡ ,ם
‰ו‡ מ„ין טפל חמור מן ‰עי˜ר ‡ו ל‡ו –
כבר ‡יפלי‚ו בז˜ ‰מ‡י:
‰נ ,‰מ"˘ ‰ר„ב"ז ב‡ופן ‰„ '‡‰ו‡ מן
‰כלל „"טפל חמור מן ‰עי˜ר" ,לכ‡ור‰
מפור˘ כן בסו‚יי˙ ‚‰מ' ‚בי כלל ז‰

)זבחים

מח ,סע"ב ו‡ילך(‰„ ,מ˘נ‰ ‰נ"ל ‰וב‡˘ ‰ם
ל‰וכיח „מˆינו טפל חמור מן ‰עי˜ר.4
‡מנם‰ ,ר‡˘ונים בסו‚יין נחל˜ו בפירו˘
‰וכח ‰זו„ ,ר˘"י ˘ם

5

)„" ‰ו‰רי מע˘ר ו„"‡ ‰ינו

נפ„ (‰פיר˘ ˘ר‡יי˙ "˘‰ס ‰י‡ ר˜ מ„ברי
ר' י‰ו„„ ,‰ממ‡˘ ‰מר ˘פירו˙ ˘נ˜נו
‡ינם נפ„ין לעולם ו‡ף ‡ם נטמ‡ו יי˜ברו,
מוכח „‰טפל חמור מן ‰עי˜ר‡ .מנם ˙‰וס'

 (2וכן כ˙ב ‰רמב"ם בפי‰מ"˘ מע"˘ ˘ם.
וב˙ו„" ‰רבי י‰ו„) ‰פסחים לח (‡ ,בסופו כ' „‰ו‡
מ„רבנן‡ .בל ר‡˙ ‰וס' ‰ר˘ב"‡ )ל‰ר"˘ מ˘‡נ(ı
פסחים ˘ם .ור‡ ‰ל˜מן בפנים .ו‡כ"מ.

 (4ור‡‡ ‰ור ˘מח כ‡ן‰˘ ,רמב"ם כיוון ל‡‰
„זבחים.

 (3ובפרט ‡˙"ל ˘"כי ל‡ ˙וכל ˘‡˙ו" )פר˘˙נו
י„ ,כ„( ‰ו‡ ל‡ לעכוב‡ ,כ"‡ ˘„בר ‰כ˙וב ב‰וו.‰
– ר‡ ‰ל˜מן ב‡רוכ„‚ ‰ר ‰פ„יון ˘˙‰יר˙ ‰ור."‰

 (5וכן ‰וכיחו ב˙וס' „ל‰לן בפנים מ˙וספ˙‡.
וע„"ז ‰ו‡ בר"˘ מע"˘ ˘ם ,ועיי"˘ ˘‰בי‡ ב'
˘‰יטו˙.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

י‚

מ˙‡ים ל˘לו˘„ ‰ברים ˘‰עולם עומ„ עלי‰ם ,וכמו כן "‰עולם ˜טן – ז„‡‰ ‰ם" 9עומ„
עלי‰ם‰˘ ,ם ˙ור ‰עבו„ ‰ו‚מילו˙ חס„ים:

חידושי סוגיות

"˙ור – "‰כל ‡„ם מי˘ר‡ל חייב ‰ו‡ על פי „ין בלימו„ ˙‰ור‡ ,‰ך כוונ˙ וסיב˙
‰לימו„ ˘ונ‰ ‰י‡ מ‡„ם ל‡„ם ,י˘ ‰לומ„ ˙‰ור ‰בכ„י ל„‚˙‰ל על חבריו ˘יו„ע
‰ו‡ יו˙ר מ‰ם ,י˘ ˘‰ו‡ ˙‡ב לחכמ ‰ו„ע˙ ומרווˆ ‰ימ‡ונו ב˙ור‰"˘ ‰י‡ חכמ˙כם
ובינ˙כם"‚ ,ם ל„ע˙ם ˘ל "‰עמים" ,וי˘ ‰עוס˜ ב˙ור ‰לי„ע ‰מע˘˘‡ ‰ר יע˘ ‰על פי
„יני ו‰לכו˙ ˙ו‡ ,˜"‰ך כל ‡ופנים ‡לו מ˘ור˙ „‰ין ‰ם˘ ,י˘ לו ˙כלי˙ וטוב˙ ‰נ‡‰
בלימו„ו.
‡ך ‰לומ„ לפנים מ˘ור˙ „‰ין‡ ,ין כוונ ‰ו˙כלי˙ ללימו„ו‡˘ ,ינו לומ„ עבור טוב˙
‰נ‡‡ – ‰פילו רווח ˘ב˜„ו˘‡ ,‰ל‡ כל לימו„ו ‰ו‡ ל˜יים מˆוו˙ ˘‰י"˙ ‡˘ר "ˆיוונו

‚„ר פ„יון מע˘ר ˘ני
מבי‡ כמ„ ‰רכים ב‡יסור פ„יון פירו˙ ˘נ˜נו ממעו˙ פ„יון מע˘ר ˘ני„ ,מˆינו
ע"ז ‚' טעמים‡ ,ם ‰ו‡ מ„ין "טפל חמור מן ‰עי˜ר" ‡ו מטעמים ‡חרים  /יב‡ר
„„‰בר ˙לוי ב‚' ‡ופנים ב‚„ר מ˙‰˘ ‰יר˙ ‰ור ‰לפ„ו˙ פירו˙ מע˘ר  /עפ"ז יב‡ר
‰רבו˙‡ בל˘ונו˙ ‰רמב"ם בז)‰ע“פ

על „ברי ˙ור˙ ,"‰ור‡ ‰ח˙ ˘˜יבלנו מיחי„ו ˘ל עולם.
"עבו„ – "‰בע˙ עבו„˘ ‰בלב זו ˙פיל ,‰מב˜˘ „‡‰ם מ˘‰י"˙ ‡˙ ˆרכיו ˘‚‰מיים,
ומ˘ור˙ „‰ין ‰ו‡ ז‰˘ ,‰רי ˙פיל‰ ‰י‡ ב˜˘˙ ˆרכיו ˘ל „‡‰ם.
‡ך ‰נו ‚‰לפנים מ˘ור˙ „‰ין ‰נ ‰כל מע˘יו בˆרכי ‚ופו ‰ם ל˘ם ˘מים ולעבו„ ‡˙
˜ונו ,ומ˘כך‰ ,רי ‚ם ב˙פיל˙ו כ˘מב˜˘ ˆרכיו‡ ,ינו מכוון לעניינים ˘‚‰מיים עˆמם,
‡ל‡ מטר˙ו ˘יסיר ממנו ˜‰ב" ‰כל מניע ‰מפריע ‡ו˙ו למל‡ו˙ ˘ליחו˙ נ˘מ˙ו בעולם
‰ז ‰ולע˘ו˙ נח˙ רוח ל˜ונו‰˘ ,ל‡ כ˘י˘ לו ל‡„ם כל ˆרכיו ˘‚‰מיים‰ ,רי ‰ו‡ פנוי
לעבו„˙ ˜ונו למל‡ו˙ ˘ליחו˙ו בעלמ‡ „ין ,וזו כוונ˙ו ב˙פיל˙ו ˘יוכל לעב„ו י˙' בי˙ר

‡
י˜˘ ‰ב„ברי ‰רמב"ם ,ויבי‡ ב' „‰רכים
˘בר„ב"ז בבי‡ור ‡יסור פ„יון פירו˙
˘נל˜חו מכסף מע"˘

ל‡כלן בט‰ר ,(‰ור˘‡י לי˜ח ‰כסף
לירו˘לים ל˜נו˙ ב„מי‰ן ,מ"מ ,בפירו˙
‰פ„יון ‰חמיר˙ ‰ור˘ ‰ל‡ ל˙‰יר לפ„ו˙ן
עו„ ע„ ˘יבי‡ם בעˆמם לירו˘לים ,ו‡חר

כ˙ב ‰רמב"ם

" :(‡"‰פירו˙ ‰נל˜חו˙ בכסף מע˘ר ˘ני

לירו˘לים – ˘וב ‡ינו יכול לפ„ו˙ן ‡‡"כ
נטמ‡ו.

‡ינן נפ„ין בריחו˜ ‰מ˜ום ‡ל‡ ‡"כ נטמ‡ו

וˆ"ע ˜ˆ˙ ,מ ‰טעם ר‡‰ ‰רמב"ם

ב‡ב ‰טומ‡‡ ,‰ל‡ יעלו ‰ן עˆמן ויי‡כלו

ל‚„‰י˘ ב‰לכ ‰בפ"ע „"ז ‰חומר כו'

בירו˘לים" .וב‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז ‰וסיף,

מפירו˙ מע˘ר עˆמן"‡ ,חר ˘כבר פס˜

„"ז ‰חומר בל˜וח בכסף מע˘ר מפירו˙

‚וף „‰ין ב‰לכ˘ ‰לפנ"ז„ ,לכ‡ור ‰ל‡

מע˘ר עˆמן"‰ ,יינו „‡ף ˘בפירו˙ מע˘ר

˘‰מיענו ‰רמב"ם בז ‰מ‡ומ ‰ל‰לכ˙‡

עˆמן ˙‰יר˙ ‰ור ‰לפ„ו˙ן ‚ם בל‡ נטמ‡ו
)ו‰י' יכול לטרוח ול‰בי‡ן לירו˘לים

"‚מילו˙ חס„ים" – ˘ור˙ „‰ין ‰י‡ ˘י˘ ח˘בון ע"פ ‰‰לכ ‰כמˆ ‰ריך לי˙ן „‡‰ם
לˆ„˜‡ ,‰ם מע˘ר ‡ו חומ˘ וכיו"ב‡ ,ך לפנים מ˘ור˙ „‰ין י˘ לעזור ל‡י˘ י˘ר‡ל ‡ף
י˙ר על כן ,ובלי ‚‰בלו˙ כלל.

˘כבר פ„‰ ‰מע˘ר פעם ‡ח˙ במעו˙
ו˜נ ‰פירו˙ ב‡לו ‰מעו˙ מבלי ˘יעל‰

)‰ל' מע"˘ ונטע רבעי פ"ז

˘‡˙ ע"י ˘יסיר ממנו „‡‚ו˙יו לˆרכי ‚ופו.10

וי˙ור‡ ‰ו‡.
ו‰נ‰ ,‰ר„ב"ז על ‡˙ר כ˙ב „‰מ˜ור

˘ביעי˙ מ˘מט˙ בסופ ‰וני˙ן ל˘‰לים עבו„˙ ˘„ '‰ביעי˙
וכ‡˘ר ילך „‡‰ם ב„רך זו˘‡ ,ר ‡ינו מס˙פ˜ ב‡˘ר מוטל עליו ע"פ „ין ˙ור‡ ,‰ל‡
מייח„ מח˘ב˙ו וכוונ˙ו למל‡ו˙ כוונ˙ יחי„ו ˘ל עולם" ,חבו˜ ‰ו„בו˜ ‰בך  . .יחי„‰
ליח„ך"‡ ,11זי מובטח ‰ו‡ ˘יˆ‡ מ˘פטו מלפניו י˙' ˘ל‡ ע"י בי˙ „ין ,וממיל‡ מ˘מט˙
˘‰ביעי˙ חובו˙יו ‡˘ר ל‡ פרעם ע„יין.
„‰נ˘ ‰כמ˙˜רב˙ ˘נ˙ ˘‰מיט ‰ל˜יˆ ,‰מ‚יע חו„˘ ‡לול ˘‰ו‡ חו„˘ ‰ח˘בון

˙ (9נחומ‡ פ˜ו„י ‚˜˙ .ו"ז ˙ס"ט )˜ ,ב.(‡ ,‡˜ .
 (10ור‡ ‰ברמב"ם ‰לכו˙ ˙˘וב ‰פר˜ ט .טור ו˘ו"ע ‡ו"ח סי' רל‡.
 (11נוסח ‰ו˘ענו˙ „יום ‚' „ח"‰ס.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

„רו˘ ו‡‚„‰

בכל ˘נ ‰ו˘נ„ ,‰מ„רכי ‰עבו„˘ ‰יע˘„‡‰ ‰ם ח˘בון ˆ„˜ עם עˆמו מזמן לזמן‡ ,ך
י˘ זמנים ˜בועים וי„ועים לעריכ˙ ‰ח˘בון .וכמו בעל עס˜ ‡˘ר ‡ם י ‡‰עסו˜ בח˘בון
מ˘ך כל ‰יום ‰רי ל‡ יוכל לעסו˜ במסחרו ,ועל כן י˘ זמנים ˜בועים ב‰ם עובר על
ח˘בונו˙יו ,בסוף ‰יום ,בסוף ‰חו„˘ ו˘‰נ ‰וכיוˆ‡.
וכן ‰ו‡ בעס˜ עבו„˙ ‰בור‡˘‡ ,ר בע˙ ˜רי‡˙ ˘מע ˘על ‰מיט ‰בכל ליל ‰י˘
לערוך ח˘בון ˆ„˜ מכל ‡˘ר ע˘ ‰במ˘ך ‰יום ,וח˘בון כללי יו˙ר יע˘„‡‰ ‰ם בערב

מ„וע מ˙‡וו„‡ ‰ם לב˘ר?
כי ירחיב ‡ '‰ל˜יך ‡˙ ‚בולך ‚ו' ו‡מר˙
‡וכל ב˘ר כי ˙‡ו ‰נפ˘ך ל‡כול ב˘ר ‚ו'

˘ב˙ ˜ו„˘ ממע˘יו ומח˘בו˙יו במ˘ך ˘‰בוע ,וכן בערב ר‡˘ חו„˘ על כל ‰חו„˘,
ו‰ח˘בון ‰כללי ‰ו‡ בחו„˘ ‡לול‰˘ ,12ו‡ חו„˘ ‰ח˘בון ממעמ„ו ומˆבו בכל ˘‰נ‰
˘עבר.‰
ו‰נ ‰בחו„˘ ‡לול „˘ביעי˙ מח˘ב „‡‰ם ‡˙ מעמ„ו ומˆבו ,ומוˆ‡ ‡˘ר ל‡ זו
בלב„ ˘ל‡ „‡‚ ˘י˘מטו "חובו˙יו" כלפי ˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡‡ ,ל‡ י˙יר ‰מזו‰˘ ,וסיף
ו"לוו‚ "‰ם ב˘נ ‰זו עˆמ ‰ול‡ ˘‰יב ‰‰לוו‡ ‰כר‡וי ,ויכול „‡‰ם ליפול בי‡ו˘ ח"ו.
ועל כך מ˘יבים לו „˘‰ביעי˙ מ˘מט˙ בסופ ,13‰ויכול „‡‰ם לעבו„ עבו„ ‰זו
„לפנים מ˘ור˙ „‰ין ˘י˘‡רו ˘טרו˙יו ‡ˆלו י˙'‚ ,ם ע„ ר‚ע ‡‰חרון ˘ל ˘נ˙ ˘‰מיט,‰
ומכיוון ˘מ˘מט ˘‰י"˙ חובו˙יו ˘ל „‡‰ם‰ ,רי נע˘‰ ‰ו‡ ל"לוו "‰נ‡מן ,וממ˘יך
˜‰ב"" ‰ל‰לוו˙ו" ˘פע בנים ,רוב ˘נו˙ חיים ‡רוכים וברי‡ים ,ופרס ‰ב˘פע ˘יוכל
לעבו„ ˜ונו ב˜˘‰ט ובטח ולמל‡ו˙ ˘ליחו˙ נ˘מ˙ו.

י˘ לב‡ר פסו˜ ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
י„וע˙ ‰ור˙ ‰בע˘"ט נ"ע על ‰פסו˜ "רעבים
‚ם ˆמ‡ים נפ˘ם ב‰ם ˙˙עטף" )˙‰לים ˜ז,(‰ ,
˘‰כ˙וב מב‡ר ‡˙ ‰סיב ‰לז„‡‰˘ ‰ם מר‚י˘
רעבון וˆמ‡ון למ‡כלים ‚˘מיים˘ ,לכ‡ור‰
מ„וע ב‡ים לו רעבון וˆמ‡ון ‡לו ,ולז ‰מב‡ר
‰כ˙וב ˘‰סיב ‰ל"רעבים ‚ם ˆמ‡ים" ‰ו‡ מפני
˘"נפ˘ם ב‰ם ˙˙עטף":
בכל מ‡כל ומ˘˜ ‰נמˆ‡ ב‰עלם ניˆוı
˜„ו˘" ‰נפ˘ם" ,ונ˘מ˙ „‡‰ם ˆריכ ‰ל"ניˆו"ı
ז .‰וז‰ו ‰סיב ‰לרעבון ‚‰וף‡˘ ,ין ז ‰מפני
טבע ‚ופו‡ ,ל‡ רעבון ז ‰ב‡ לו מˆ„ "נפ˘ם"
˘"ב‰ם ˙˙עטף" )ר‡ ‰כ˙ר ˘ם טוב סימן ˜ˆ„(.
ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר ‚ם כ˙וב ז:‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1110ו‡ילך(

 (13ערכין כח ,ב.

ל‡ ˙‡כל כל ˙ועב‰

)יב ,כ(

כ‡˘ר "ו‡מר˙ ‡וכל ב˘ר"„‡‰˘ ,ם רוˆ‰
ומ˙‡וו ‰ל"ב˘ר" ,עליו ל„ע˙ ˘"˙‡וו "‰זו
ב‡ ‰לו "כי" ,מפני‡˙"˘ ,וו ‰נפ˘ך ל‡כול
ב˘ר"‡˘ ,ין ז‡˙ ‰וו ‰חומרי˙‡ ,ל‡ ˙‡וו ‰זו,
פנימיו˙‡˙ ‰וו˙ "‰נפ˘"˘ ,מ˙‡וו ‰ל‰עלו˙
‡˙ ‰ניˆו‡ ıל˜י ˘נמˆ‡ ב˙וך ב˘ר ז.‰

 (12ובח˘בון „חו„˘ ‡לול ‚ופ‡‡ ,מר כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ נ"ע )ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"‚ ע' ˘‡ (177ר י"ב
‰ימים ˘מח"י ‡לול וע„ ערב ר"‰ ,‰ם מכוונים נ‚„ י"ב ח„˘י ˘‰נ – ‰יום לחו„˘ יום לחו„˘ ,וי˘ לערוך
ב‰ם ח˘בון ‰חו„˘ ‰מ˙‡ים לכל יום ויום.

‚ו„ל ‰ז‰ירו˙
בכ˘רו˙ ‡‰כו"˘
)י„(‚ ,

„‰ין ‰ו‡ ˘מינ˜˙ ˘‡כל„ ‰בר ‡סור ,ל‡
˙ני˜ ‡˙ ˙‰ינו˜ .ו‡פילו ‡ם ‡כל ‰ב‰י˙ר,
מ˘ום פ˜וח נפ˘ ,מ"מ ‡סור ל ‰ל‰ני˜ )ר‡ ‰ט"ז
ו˘"ך יו"„ סוף סי' פ‡(.
וי˘ לומר ‰טעם לז:‰
‡י˙‡ במ„ר˘ )רו˙ רב ,‚ ‰י‚( ˘‡לי˘ע בן
‡בוי‡ ,‰כל‡ ‰מו כ˘‰י˙ ‰מעובר˙ מ˙˜רוב˙
ע"ז ,וז‚ ‰רם ˘יˆ‡ ל˙רבו˙ רע‡ ‰חר כך.
ו‰נ„‰ ,‰ין ‰ו‡ ˘עובר‰˘ ‰ריח ‰מ‡כלו˙
‡סורו˙ מ‡כילין ‡ו˙ .‰ונמˆ‡‡˘ ,כיל˙ ‡מו
˘ל ‡לי˘ע בן ‡בוי‰ ‰יי˙ ‰ב‰י˙ר .כי„ ,וח˜
‚„ול לומר ˘˜˙"‰רוב˙ ע"ז" ‰יי˙‡ ‰סור‰
כ"כ ע„ ל"י‰ר‚ ו‡ל יעבור" ,ובפרט ˘ל˘ון
‰מ„ר˘ ‰ו‡ "נ˙נו ל ‰מ‡ו˙‰ ‰מין ו‡כל,"‰
ומ˘מע ˘‰יו ˆריכים ל˙˙ ל ˙‡ ‰ז.‰
‡עפ"כ‚ ,רם ז˘ ‰יˆ‡ ‡לי˘ע בן ‡בוי‰
ל˙רבו˙ רע ,‰כי טבע ‰מ‡כלו˙ ‡סורו˙ ‰י‡
לפעול מז‚ רע ב‡„ם ‡‰וכלו ,ו‡"כ‚ ,ם כ‡˘ר
‡וכלו ב‰י˙ר ‡ין ז‚ ‰ורע טבע ז ,‰וע„יין טבע
מ‡כלו˙ ‡לו ‰י‡ לפעול מז‚ רע.
ו‡ין ל˘˜‰ו˙"‡„ ,כ מ„וע מו˙ר ל‡כול
מ‡כלים ‡לו במ˜ום פ˜וח נפ˘ ,כי כמו
˘חו˙כין ‡בר ‡ח„ ב˘ביל ˆ‰לח כל ‚‰וף ,כן
מˆוו ‰עליו ל‡כול ‡˙ ‰מ‡כל כ„י לˆ‰יל ‡˙
עˆמו‡ ,ף ‡ם י‚רום לעˆמו עי"ז מז‚ רע.
וז‰ו ‰טעם לז˘ ‰מינ˜˙ ˘‡כל„ ‰בר ‡סור
ב‰י˙ר ל‡ ˙ני˜ ‡˙ ˙‰ינו˜ ,כ„י ˘ל‡ ל‚רום
מז‚ רע ל˙ינו˜‡ ,ל‡ י‰יו לו מ„ו˙ טובו˙ וי‚„ל
כ„בעי.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ'  984-985ו‰ערו˙  13ו(16

