‚úיון ˙˜‚
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ˜רח ˘˙'‰ﬠ"‰

מ‰ו˙ו ˘ úמנ‰י‚ בי˘ר‡ú
מ˙י וב˘ úמˆ˜ ‰ף ˜רח?
מú‰ך ‰נפ˘ ב˘˜˙‰רו˙ ˙úמי„ úרבו
ניˆו úכבו„ ו˘‰פﬠ˜ú ‰יום ˙‰ור‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

עליו ל‰יו˙ נמˆ‡ ˘ם ,וסי„ר לו ‡ופן עבו„˙ו במ˜ום ‰‰ו‡ ,במ˘ ‰י˙עס˜ בלימו„ו,

פתח דבר

ו‡יך ˘˙‰י' ‰נ˙‚‰ו בכל פרטי עניניו.
ו˙‰למי„ כי כב„ לו „‰בר ל‰פר„ מרבו ,בכל ז ‰מ˜יים ‰ו‡ ‚‰זיר ‰וˆ‰ווי ב‡ו˙‰
„‰יו˜ ו‰ז‰ירו˙ ˘‰נ‰ו ר‚יל ב˘˜˙‰רו˙ לרבו‡ .מנם ב‰יו˙ כל עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ‰ו‡
מסור ונ˙ון ל‰רב ‰נ‚ ‰ם ב‰יו˙ו במ˜ום ˘‰ו‡‰ ,נ‚ ‰ם ˘ם ,כוסף ומ˘˙ו˜˜ ‡ל רבו,
ו‡„רב‡ ‰ז „ו˜‡ מ˙‚„ל ˙˘ו˜˙ו ביו˙ר ,ע„ ‡˘ר ב‡ לכלל כלו˙ ‰נפ˘ ,כי בזכרו ימים
מ˜„ם בעמ„ו לפני רבו ,ו‡ז „ו˜‡ נזכר ‰ו‡ כל ‡˘ר ˘מע˘‡ ˙‡ ,ר ˘˜‰יב˘‡ ˙‡ ,ר

בעז‰י״˙.

ר‡ ,‰וכ‰ ‰ו‡ נמ˘ך בז„ ‰בר‚ע ‰‰ו‡ כולו רוע„‚ ,וע בנעימ ,‰ועו„ מעט וכ‡לו ‡יננו

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ˜רח‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל

כי כל˙ ‰נפ˘ו ל˘וב ‡ל ‡ו˙ו ‰מˆב ‡˘ר ‰י' ב˙חל ‰במסיב˙ רבו.

˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙˜‚(,
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים

˜יום ˆ‰יווי ‰ -פ˙יל ‰מ‡ח„

˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.

‡מנם עו„ נ˘מ˙ו בו ‰נ ‰לפ˙ע פ˙‡ום זכור יזכור ‚זיר˙ רבו ‡˘ר פ˜„‰ו ל‰יו˙

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

ב‡˘ר ‰ו‡ ע˙ ,‰ו‡˘ר ז‰ו רˆונו וחפˆו ˘ל רבו ˘‰ו‡ י‰י' במ˜ום ˘‰ו‡ ע˙˙ ,‰ו˜ף
חפˆו „‡‰יר ,ו‰נח˙ עˆמו˙ו וביטול ‡ל רˆון רבו ,פועל בו ˘˜יט ‰חיˆוני˙ ,ו‰בער‰
פנימי˙.

במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר

‚זיר˙ ‰רב פועל˙ בו מנוח ‰חיˆוני˙ ו˙ו˜ף ‰חפ ıפנימי מ˙חלף לל‰ב ב˜יום ‡ו˙ו

„ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙

‰פועל ˘ˆיו ‰עליו רבו ,וטעם „‰בר ‰ו‡ ל‰יו˙ כי ˜יום ˆ‰יווי ‰נ‰ ‰ו‡ ‡ף ‰ו‡ ‰פ˙יל

‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‰מ‡ח„ ומ˜˘ר ‡ו˙ו עם רבו ,ל‰יו˙ ‡˙ו עמו ל‡ח„ים ממ˘ כ‡˘ר ‰י' ב˙חל ,‰ו‡˘ר

ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙

על כן ‰נ„‰ ‰בר מובן ˘‡˙ כל ‰ל‰ב ו‚‰ע‚ועים לרבו ‰ו‡ מ˘˜יע בפעולˆ˘ ‰יו‰ו רבו.

‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר
‡ו ב˙וכן ‰עניינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

‰רב מבין כל ז‡˙ בעומ˜ ופנימיו˙ ממ˘
כוסף ו˙˘ו˜˙ ˙‰למי„ ו˘˜י„˙ עבו„˙ו במסיר˙ ונ˙ינ˙ נפ˘ו פועל ‚ם על ‰רב בסו„

◇ ◇ ◇
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˙

כמים ‰פנים ‡ל ‰פנים ,ל‰יו˙ פונ ‰ל˙למי„ו בפנים מ‡ירו˙ ובפנים מסבירו˙.
וטעם „‰בר ‰ו‡ כי כל ‡ו˙ו ‰מ‰לך נפ˘ ˘ל ˙‰למי„ ור‚˘ו˙יו‰ ,ן ˙ו˜ף ‚‰ע‚ועים
‡ל ‰רב '‰ -רˆו‡' ,ו‰ן ‰מנוח‰ ‰חיˆוני˙ ˘'‰ -וב' ,ו‰ן ‰ל‰ב ‰פנימי לל‡ ‚בולו˙
ב˜יום ˆיווי ‰רב‰ ,רי ‰רב מבין ז‡˙ בעומ˜ ופנימיו˙ ממ˘ ,כי ז‰ו מˆי‡ו˙ו ˘ל ‰רב
˘יו„ע כל „בר בט‰ר˙ו ‰עˆמי ,וז‰ו ‚ורם ופועל ב‰רב לפנו˙ בפנים מ‡ירו˙ ומסבירו˙
ל˙למי„ו ,ולˆ‡‰יל עליו ‡ור ב‰יר ‚ם מרחו˜ ב‡ו˙ן „‰רכים ‰נעלמים˘‡ ,ר נ˙יבו˙י‰ם
י„ועים ר˜ בר‚˘י לב ,וכמ‡מר "‰לב מר‚י˘".
)‡‚רו˙˜-ו„˘ ח"ב עמ' ˙כ‚˙-כ„(

כו

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

˜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

מ‰לך ‰נפ˘ ב˘˜˙‰רו˙ ˙למי„ לרבו
בזכרו ימים מ˜„ם בעמ„ו לפני רבו ,ו‡ז „ו˜‡ נזכר ‰ו‡ כל ‡˘ר ˘מע˘‡ ˙‡ ,ר
˘˜‰יב˘‡ ˙‡ ,ר ר‡ ,‰וכ‰ ‰ו‡ נמ˘ך בז„ ‰בר‚ע ‰‰ו‡ כולו רוע„‚ ,וע בנעימ,‰
ועו„ מעט וכ‡לו ‡יננו כי כל˙ ‰נפ˘ו ל˘וב ‡ל ‡ו˙ו ‰מˆב ‡˘ר ‰י' ב˙חל‰
במסיב˙ רבו

◇ ◇ ◇

כוסף ומ˘˙ו˜˜ ‡ל רבו
˙למי„ ˘˜‰ור לרבו ב˘˜˙‰רו˙ עˆמי ע„ כי כל מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו ˘ל ˙‰למי„ ‡ינו
‡ל‡ ז ‰מ‰˘ ‰ו‡ מ˜ו˘ר ברבו ,וכל חיו˙ו ‰ו‡ ב‰יו˙ו סמוך לרבו‰ ,יינו לב„ ז‡˙
‡˘ר ˘ ‰‚‰ל רבו ב˙ור ‰וחכמ ‰ומ„ו˙ מ˙עˆם ‡ˆלו ב˜ליט ‰וˆמיח ‰טוב ,‰כ„ו‚מ˙
˜ליט˙ו ˘ל ‚‰רעין ‰נזרע בע„יו˙ ˘עו˘ ‰פרי טוב‰ .נ ‰עו„ ז‡˙ ‚ם ˘יח˘ ‰נר‡י˙
לחולין ו˙נוע˜ ‰ל˘ ‰ל ‰רב ב‡רחו˙ חיי ‰יומי‰ ,נˆ‡ ‰ל ˙‰למי„ ‰מ˜ו˘ר ‰ו‡ ˙ור‰
˘למ ,‰ומ˜ור מעיין ‰חיים בכל ‰נ‚‰ו˙יו.
נ˜ל ל‰בין ‡˘ר ˙למי„ מ˜ו˘ר כז‰ ‰נ ‰ב‰פר„ו מרבו‰ ,ו‡ כפור˘ מן ‰חיים ממ˘,
ו‡ין ˘ום „בר וסיב ‰בעולם ‡˘ר יפר„נו מרבו ,כי ‰כל כל‡ וכ‡ין ממ˘ ל‚בי ˘˜˙‰רו˙
זו.
ונˆייר כ‡˘ר רבו‚ ,זר על ˙למי„ו ז ,‰ל‰פר„ ממנו ול‰יו˙ ב‡ח„ ‰מ˜ומו˙ ‡˘ר פ˜„

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˙

כ‰

חפ˘י˙ ,ומנס‡ '‰ ‰ל˜ים ‡ו˙ו ל„ע˙ ‰י˘נו ‡ו‰ב ‡˙  '‰כו' ו˘ומר מˆוו˙יו ו˘ומע
ב˜ולו וכו'‚ ,ם בז‰ ‰בחיר ‰נ˙ונ ‰לכל ‡ח„ מ‰ע˘ירים ,וכמו ˘נ‡מר ר‡ ‰נ˙˙י לפניך
‰יום ‡˙ ‰חיים ו‡˙ ‰טוב ו‡˙ ‚ו' ל˜יים בבחיר˙ו ,כסיום ‰כ˙וב ,ובחר˙ בחיים‡ ,ו

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ˙י ועל מˆ˜ ‰ף ˜רח?
מ ‰עניין "פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙" ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"? ˜‰ /ו˘י בפ˘ט מכריח ל„רו˘ ‡˙
‰כ˙ובים ב"„ר˘" מסוים ˘‰ו‡ "˜רוב לפ˘ט"  /מ‚ ‰רם ‡˙ ˜נ‡˙ו ˘ל ˜רח ,כיˆ„ ˆירף ‡ליו
‡˙ בני ר‡ובן וכיˆ„ ‰ס˙יר ‡˙ כוונ˙ו ˙ /וספ˙ בי‡ור ע"פ פנימיו˙
)ע"פ ˘יחו˙ ˘"פ ˜רח – ˙˘כ"˘˙ ,‰מ"ח˘˙ ,מ"ט(

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

‡ם בע˘ירים בכסף מ„ובר כ"˘ ע˘ירים בכוח ˘‰פע‰
פ˘וט˘‡ ,ר ‡ם בע˘ירים בז‰ב וכסף„‰ ,ברים ‡מורים ,על ‡ח˙ כמ ‰וכמ – ‰ע˘ירים
בכח ˘‰פע ‰על ‰סביב˜‰ ‰רוב ‰ו‰רחו˜.‰
ומובן ‚ם כן˘‡ ,ר כיון ˘י˘ מנ‰י‚ לביר ‰ז‰ ‰עולם ו‡ין בו „בר ‡ח„ לבטל,‰
מוכרח ניˆול פעיל וחיובי ˘ל ‰עו˘ר ,ו‡ין מספי˜ כלל וכלל ז˘ ‰ל‡ י˘˙מ˘ו בעו˘ר
בכיוון בל˙י רˆוי.

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
מ‰ו˙ו ˘ל מנ‰י‚ בי˘ר‡ל
מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל ‰ /כיˆ„ ‰סכים מ˘˘ ‰ימח˘ ‰מו מן ˙‰ור˘˜˙‰ / ?‰רו˙ו עם י˘ר‡ל עמו˜‰
‡ף מ‡˙‰ח„ו˙ו ב˙ור / ‰מסירו˙ נפ˘ ‚ם בענייניו ‰עˆמיים ביו˙ר ˘ /בחו ˘ל מ˘˘ – ‰ביר˙
‰לוחו˙  /מעל˙ו ‡‰מ˙י˙ ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל ‚ /ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו ל‡ יעזוב ‰רוע‡ˆ ‰ן מרעי˙ו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ ˘יח '‡ ‰לפר˘˙ ברכ ;‰ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ ˘יח '‡ ‰לפר˘˙ ˙ˆו;‰
˙ור˙ מנחם חי"‡ עמ'  28ו‡ילך(

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

טז

„רו˘ ו‡‚„‰

כי ‚ם ‰ע„ר ‰ניˆול מפריע ‡˙ ‰ס„ר בברי‡ ,‰כיון ˘ענינ˘‡ ‰ר כל ‰חל˜ים ˘ב‰
ˆריכים לסייע ב‡ופן פעיל ל˙כלי˙ ‰כללי˙ ו‡‰חי„.‰
רבו˙ ˘מע˙י על כבו„ו˙ ,כונו˙ נפ˘ו ומ„ו˙יו ועל יחסו ל˜„˘י עם י˘ר‡ל ‰מסור˙יים.
וב˙˜ופ˙נו זו ני˙נו לכ' ‡פ˘רויו˙ מיוח„ו˙ ,ב„ו‚מ˙ ‡‰מור לעיל ,ב˘‰פע ‰על
‰סביב˜‰ ‰רוב ‰ו‰רחו˜˘‰ ,‰פע‰ ‰יכול ‰ל‰בי‡ ˙וˆ‡ו˙ מרחי˜ו˙ לכ˙ ,וביחו„ –
ב˘מיר ‰על ˆביונו ‡‰מ˙י ˘ל עמנו ‡˘ר נ‰י' לעם ב˜בל˙ ˙‰ור ,‰ו‰י‡ ‰י‡ חוט
˘‰ני ‰עובר „רך כל ˙˜ופו˙ ˜יום עמנו ומ‡ח„ן‡ ,ף כי במ˘ך זמן ז ‰כמ‡ ‰ומו˙,
‡ומו˙ בעלו˙ ˙רבו˙ מפו˙ח˙ ביו˙ר ,מו˘לו˙ בכיפ ‰וכו' נ˙חייבו כלי' ול‡ ‰י˙ ‰ל‰ם
˙˜ומ ,‰וי˘ר‡ל נופלים ועומ„ים – על י„י ˜‰י˘ור עם בור‡ ‰עולם ומנ‰י‚ו – ו‡ומר כי

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז
בפלו‚˙˙ "˘‰ס כמ˘ ‰ערים ‰יו לעזר‰
יבי‡ פלו‚˙˙ ‡ביי ורב‡ ‡י נחל˜ו ‰מ˘ניו˙ ,וי˜˘‡ ‰מ‡י פס˜ ‰רמב"ם כ‡ביי  /י˜„ים „בפי"‰מ
„ברי ‰רמב"ם לכ‡ו' סו˙רים מרי˘‡ לסיפ‡ ,ויכריח „ל‰רמב"ם ‡ף לרב‡ ל‡ ‡יפלי‚ו ב˘מיר‰
ו˘פיר פס˜ כרב‡  /י„ח„ ‰לפ"ז יו˜˘‡ ‰רב‡ ‚ופי' מ"ט ל‡ פיר˘ כ‡ביי ל‚מרי  /יח„˘ „כל
פלו‚˙˙ "˘‰ס במספר ˘‰ערים ‡ינו במˆי‡ו˙ ,ור˜ כמ ‰פ˙חים ‰יו ב„ין ˘ער  /עפ"ז מב‡ר
„לרב‡ נחל˜ו ‰מ˘ניו˙ כמ˘ ‰ערים ‰יו מחוייבים ˘מיר / ‰י˙ר ıעו„ ˜ו˘י‡ ,מ˘˘ ‰ינ‰ ‰רמב"ם
מל˘ון ‰מ˘נ / ‰לפ"ז יב‡ר ‰‰כרח „רב‡ לפר˘ „˙נ‡ ˜מ‡ פלי‚ וי˙ר ıפס˜ ‰רמב"ם בס' ‰י„
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח ˘יח '„ ‰לפר˘˙נו(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
ניˆול ‰כבו„ ו˘‰‰פע ‰ל˜יום ˙‰ור‰

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כו
מ‰לך ‰נפ˘ ב˘˜˙‰רו˙ ˙למי„ לרבו

ח"ו ל‰יפך.

‡ני ‰וי' ל‡ ˘ני˙י ו‡˙ם בני יע˜ב ל‡ כלי˙ם )מ„ר˘ ˙נחומ‡ ,פ' נˆבים(.
ו‡ם בכמ˜˙ ‰ופו˙ מוכרח ‰י' ‚יוס כל כחו˙ בני י˘ר‡ל ל˘מיר ‰ול‚‰נ ‰על ˙‰ור‰
ומˆו˙י' – סו„ ˜יומו ˘ל עם י˘ר‡ל – ב˙˜ופ˙נו ל‡ כל ˘כן˜˙ ,ופ˙ ‰ר˙ עולם ו˙˜ופ˙
מ˘בר ונסיון ,מ‰נסיונו˙ ‰כי ‚„ולים˘ ,ל עמנו י˘ר‡ל.
ו‡לו ‰ע˘ירים ביכול˙ ו‡פ˘ריו˙˘‡ ,ר מ˙‡ים לז‚ ‰ם ‡חריו˙ם ‚„ול ‰פי כמ,‰
חוב˙ם חוב ˜„ו˘ ו‚ם זכו˙ם לנˆל ‡˙ ‡‰פ˘רויו˙ במילו‡ן ל‚‰ן על „˜‰ו˘ לעם
י˘ר‡ל ‰י‡ ˙ור˙נו ‰נˆחי˙ ומˆוו˙י' ,ובפרט בפלטין ˘ל מלך ‰י‡ ‡‰ר˘‡ ıר עיני '‰
‡ל˜יך ב ‰מר‡˘י˙ ˘‰נ ‰וע„ ‡חרי˙ ˘נ.‰
וכיון ˘‰ועמס ˙פ˜י„ ז ‰בו„‡י ני˙נו מר‡˘ כל ‰ענינים ‰נ„ר˘ים למילוי ˙‰פ˜י„
במילו‡ו‡ ,ל‡ ˘רˆון ‰בור‡ ‰ו‡ ˘י‰י' ז ‰בבחיר – ‰ובחר˙ בחיים.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ‡‚ר˙ „'רכו(

‰

כ„

תורת חיים

מקרא אני דורש

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

ניˆול ‰כבו„ ו˘‰‰פע ‰ל˜יום ˙‰ור‰

מ˙י ועל מˆ˜ ‰ף ˜רח?
מ ‰עניין "פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙" ל"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"? ˜‰ /ו˘י בפ˘ט מכריח

לימו„ מ"רבי מכב„ ע˘ירים" – „מי ˘י˘ לו כוח ו˘‰פע ‰עליו לנˆלו ל‚‰ן על

ל„רו˘ ‡˙ ‰כ˙ובים ב"„ר˘" מסוים ˘‰ו‡ "˜רוב לפ˘ט"  /מ‚ ‰רם ‡˙ ˜נ‡˙ו ˘ל

˜ו„˘י י˘ר‡ל

˜רח ,כיˆ„ ˆירף ‡ליו ‡˙ בני ר‡ובן וכיˆ„ ‰ס˙יר ‡˙ כוונ˙ו ˙ /וספ˙ בי‡ור ע"פ

◇ ◇ ◇

פנימיו˙

◇ ◇ ◇

כבו„ לע˘ירים  -כי בי„ם ‡פ˘רו˙ ל‚‰ן על „˜‰ו˘ לנו
י˘ ˙מ‰ים למ‡מר חז"ל "רבי מכב„ ע˘ירים".
ול„י„י מובן ומבו‡ר ‰ו‡ על פי ‡ח˙ ‰נ˜ו„ו˙ ‰יסו„יו˙ ˘ל ˘יט˙ ‰בעל ˘ם טוב,
‡˘ר כל ענין בעולם ו‡פילו ˜טן ˘ב˜טנים ‰ו‡ ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ,ובפרט ענינים כוללים
‰נו‚עים לרבים.
ע˘ירים‡ ,נ˘ים ‡˘ר ‚˘‰‰ח‰ ‰עליונ ‰נ˙נ ‰בי„ם ‡‰מˆעים לפעול רבו˙ טובו˙
בעולמו ˘ל ˜‰ב" ,‰בו„‡י ‚ם כוחו˙ נפ˘ם מ˙‡ימים למילוי ˙פ˜י„ ז˙ ,‰פ˜י„ ‰עול‰
פי כמ ‰על ˙פ˜י„ו ˘ל ‡י˘ ‰בינוני ועל ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ‰ל ‡י˘ ‰עני.
ורבינו „˜‰ו˘ ˘˙˜ופ˙ו ‰י˙˜˙ ‰ופ˙ מעבר בחיי עם י˘ר‡ל מחיים ˘לוים ,לפי ערך
– לחיים ˘ל ‚זירו˙ ור„יפו˙ ,ועליו ‰י' ל‚ייס ‡˙ כל ‰כוחו˙ בכ„י ˘יעמו„ עם י˘ר‡ל
בנסיון ז ‰ויˆ‡ ˘לם ומחוסן ,עליו ‰י˙‰ ‰מ˘ימ ‰ל˙‰בונן בכל ‡ח„ ו‡ח„ ול„˙˘‰ל
לנˆל ‡˙ כל ‡‰פ˘רויו˙ ‡˘ר בו.
ולכן ‰ביע ר‚˘ כבו„ כלפי ‡לו ˘מלמעל ‰נ˙נו ל‰ם ‡פ˘ריו˙ י˙ר˘‡ ,‰ר בו„‡י ‚ם
נוˆל ‰ל‚‰ן על כל „˜‰ו˘ בי˘ר‡ל ,ככל ˘‡ר פעולו˙ רבינו .'˜‰
‡ל‡ ,מ˙‡ים ל‰נ‰ ‰‚‰כללי˙ בעולם˘‡ ,ר לכל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל נ˙נ ‰בחיר‰

ברי˘

פר˘˙נו מע˙י˜ ר˘"י ‡˙ ˙‰יבו˙ "וי˜ח ˜רח" ,ומפר˘" :פר˘ ‰זו יפ‰

נ„ר˘˙ במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡".
ולכ‡ו' ‡ינו מובן:
ענינו ˘ל פירו˘ ר˘"י על ˙‰ור‰ ‰ו‡ לפר˘ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ,וכמו ˘כ˙ב בעˆמו
)בר‡˘י˙ ‚ ,ח .ור‡˘ ‰ם ,כ„ .וי˘לח ל‚ ,כ( "‡ני ל‡ ב‡˙י ‡ל‡ לפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" .ו‡"כ ,מ‰ו
˘כו˙ב כ‡ן "פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙ כו'"?
ז‡˙ ועו„‚ :ם ‡ם ר˘"י ˆריך ל‰בי‡ ענין ˘ל „רו˘ – מ„וע ‰ו‡ מוסיף ומˆיין ‡˙
מ˜ור „‰ברים" :במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡"?
וכמו ˘נ˙ב‡ר כמ ‰פעמים‡˘ ,ין „רכו ˘ל ר˘"י לˆיין מ˜ורו˙ לפירו˘ו ]ומ˘ ‰מˆינו
בכ"מ ˆיוני מ˜ורו˙ בחˆ‡י עי‚ול – ‡ין ז ‰מפירו˘ ר˘"י עˆמו‡ ,ל‡ מ˘ ‰ני˙וסף
ל‡ח"ז ,ע"י ‰מע˙י˜ים כו'[ .ו‡"כ‚ ,ם בפר˘˙נו ‰י' לר˘"י לכ˙וב ס˙ם "פר˘ ‰זו יפ‰
נ„ר˘˙ במ„ר˘" ,ומ„וע כ˙ב "במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡"?
ועכˆ"ל˘ ,בפר˘ ‰זו י˘נם ענינים ˘‡ינם מובנים ב„רך ‰פ˘ט ,ו‡פ˘ר ל˙רˆם ר˜

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

ע"פ „ברי ‰מ„ר˘‡ .ל‡ ˘בז‚ ‰ופ‡ בוחר ר˘"י ב"מ„ר˘ רבי ˙נחומ‡"˘˘ ,ם "פר˘‰

˘ערים ‰יו ב„ין ˘ער‡ ‡‰„ .י ס"ל כ˙‰נ‡

לעזר ,"‰ו˙נ‡ „ו˜‡ ˜‡מר˘ ,ר˜ חמ˘‰

זו יפ ‰נ„ר˘˙" – ˜רוב ל„רך ‰פ˘ט ,כ„ל˜מן.

˘במ˘נ˘ ‰ני' „˘בע˘ ‰ערים ‰יו ב„ין

‰ללו ‰י' ב‰ם „ין ˘ער ור˜ ‰מ‰ ‰יו

˘ער ,ור˜ ˘˘מרו על חמ˘ ‰מחמ˙ ‡‰

מחוייבים ב˘מיר. ‰

ב.

כבר בפ˙יח˙ פר˘˙ ˜רח ,ב˙יבו˙ "וי˜ח ˜רח" )˘ר˘"י מע˙י˜ מן ‰כ˙וב(

מ˙עוררו˙ ללומ„ ˘˙י ˜ו˘יו˙ פ˘וטו˙ ועי˜ריו˙ ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡":
)‡( ‡יזו ˙ועל˙ ‰י˙ ‰ל˜רח מכל ‰מחלו˜˙‰ :רי ˜רח ‰י' מ˘בט לוי‰˘ ,וב„ל מכל
˘בטי י˘ר‡ל ,וב˘בט לוי ‚ופ‡ ‰י' ˜רח מבני ˜˘ – ˙‰עלי‰ם נ‡מר )נ˘‡ ז ,ט( "עבו„˙
˜‰ו„˘ עלי‰ם בכ˙ף י˘‡ו" ]ולכן ל‡ ני˙נו ל‰ם ע‚לו˙ כמו ל‡חי‰ם בני ‚ר˘ון ובני
מררי[ – ˙כלי˙ ‰מעל .‰וכיון ˘כן ,מ„וע ‰י˙ ‰כל ‰מחלו˜˙ כ„‡י˙ ל˜רח? ‡„רב,‰
‡ילו ‰י˙ ‰מ˙˜בל˙ טענ˙ו "כי כל ‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים  . .ומ„וע ˙˙נ˘‡ו"

)פר˘˙נו טז,

‚(‰ ,ל‡ ‰י' ‚ורם רע ‰לעˆמו‚˘ ,ם ‰ו‡ ‰י' יור„ מ‚„ול˙ו!
)ב( ועו„ ˜ו˘י‡ עי˜רי˙ בכללו˙ ‰פר˘ – ‰בנו‚ע לזמן ˘בו נ˙עורר ‰מחלו˜˙ ˜רח
)ע"פ פ˘טו˙ ‰כ˙ובים(‡ ,חרי חט‡ ‰מר‚לים ,ב‡מˆע ˘‰נ˘‰ ‰ניי' לˆ‡˙ בני י˘ר‡ל
ממˆרים:
‰ל‡ ‰טענ" ‰כי כל ‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים ו‚ו' ומ„וע ˙˙נ˘‡ו" ,ו‰מחלו˜˙ ˘בע˜בו˙י',
ˆריכו˙ ‰יו ל˙‰עורר זמן רב ˜ו„ם לכן.

„"˙רי מיניי‰ו ל‡ ˆריכי ˘ימור" – נמˆ‡
˘ל‡ ‰זכיר כלל בכל ‰מ˘נ‡ ,‰ף ל‡
ברמז„ ,ין ˘מיר ‰ב˘נים מן ˘‰ערים
‰מחוייבים ˘מיר ‰מן „‰ין˘ ,ער ‰ניˆוı
ו˘ער ‰מו˜„.

ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל ,כבר ב˘נ‰ ‰ר‡˘ונ .‰ו‚ם ‡‰רן ובניו עלו ל‚„ול ‰ונ˙חנכו לכ‰ונ‰
מ„וע ‡פו‡ ‰מ˙ין ˜רח בטענ˙ו ע„ ל‡מˆע ˘‰נ˘‰ ‰ניי!?‰
וי˙יר ‰מז :‰עו„ לפני ˜‰מ˙ ‰מ˘כן כבר ‡‰רן ‰י' מוב„ל ומיוח„ כו' – כמו ב˘ע˙
מ˙ן ˙ור) ‰ב˙חיל˙ ˘‰נ‰ ‰ר‡˘ונ) ‰˙‡"˘ (‰מ˘ (‰מחיˆ ‰לעˆמך ,ו‡‰רן מחיˆ‰
לעˆמו כו'" )פר˘"י י˙רו יט ,כ„( .ו‚ם בס„ר ‰לימו„ ˘‰י' ל‡חר מכן – "מ˘‰ ‰י' לומ„ מפי
‚‰בור ,‰נכנס ‡‰רן ˘נ ‰לו מ˘ ‰פר˜ו" ,ו‡חר כך בני ‡‰רן‰ ,ז˜נים ,וכל ‰עם

)עירובין

נ„ ,ב – ‰וב‡ בפר˘"י ˙˘‡ ל„ ,לב(.
ו‡ם כן ,למ‰ ‰מ˙ין ˜רח זמן רב כ"כ עם מחלו˜˙ו ב„בר כ‰ונ˙ ‡‰רן?

‚.

ב‚לל ˘˙י ˜‰ו˘יו˙ ‡‰לו‰˘ ,ן ˜ו˘יו˙ כלליו˙ בכללו˙ ‰פר˘„ ‰מחלו˜˙ ˜רח

)נוסף על עו„ ˜ו˘יו˙ בפרטי ‰עניינים( – „˜‰ים ר˘"י ˘"פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙ במ„ר˘
רבי ˙נחומ‡":
כלומר‡ ,ע"פ ˘פירו˘ ר˘"י ‰ו‡ על „רך ‰פ˘ט‡ ,ומר ר˘"י ˘בפר˘ ‰זו מוכרחים
ל‚‰יע לפירו˘ ע"„ „‰רו˘.
‡ל‡ ˘ב„רו˘ ‚ופ‡ בוחר ר˘"י „‰ר˘˘ ‰ב"מ„ר˘ רבי ˙נחומ‡" ,כיון ˘„ר˘ ‰זו

ובז ‰מבו‡ר לנו פס˜ ‰רמב"ם בספר
‰י„‡„ ,זיל כ‰לכ˙‡ )כ"„ע˙ רבים" – ‰יינו
כ˙נ‡ „מ˘נ˘ ‰ני' לרב‡ ,ול‡ביי כו"ע
סוברים כן(˘"˘ ,בע˘ ‰ערים ‰יו ל."‰
ו„יי˜ ‰רמב"ם ב„בריו „˘‰„ ‡‰מיר‰

ועו„ ו‚ם ז ‰עי˜ר – ‰יכ‡ „מˆינו

‰י˙ ‰ר˜ "על חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר ,"‰ז‰ו

למימר „˙נ‡ „ו˜‡ ˜‡מר ,ופיר˘ כל

מ˘ום ˘˘מיר˙ ‰כ‰נים ‰י˙) ‰ל‡ ר˜

– ‡ין ‡נו מפר˘ים לומר „˙‰נ‡

"בבי˙ ‰ניˆו ıובבי˙ ‰מו˜„" – כ„ע˙

)˙„"‰

˙נ‡ „מ˘נ ‰ר‡˘ונ‡ ,‰ל‡˘˘ ,מיר˙ם

„בריו
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סו˙ם „בריו כו' ול‡ו „ו˜‡ ˜‡מר

‰י˙ ‰ב„רך ממיל‡ ‡ף( "על ˘ער ‰מו˜„

‰וב‡ בט"ז ˘ו"ע ‡ו"ח ס˘י"ט ס˜"ב(.

וז‰ו ˘פיר˘ רב‡ )ל‰רמב"ם( ,ו‰לך
‰רמב"ם

בפי"‰מ

בע˜בו˙יו,

ועל ˘ער ‰ניˆו."ı

„ל˙נ‡

„מ˘נ ‰ר‡˘ונ" ‰חמ˘˘ ‰ערים ‰יו

כי עבו„˙ ‰מ˘כן ניטל ‰מן ‰בכורו˙ )˘ל כל עם י˘ר‡ל( וני˙נ ‰ל˘בט לוי ,מי„
ע"י מ˘ ‰רבנו מי„ ב˜‰מ˙ ‰מ˘כן ,במ˘ך ˘בע˙ ימי ‰מילו‡ים ,ב˙חיל˙ ˘‰נ˘‰ ‰ני'.

19

 (18ר‡„ ‰רכי ˘לום כללי "˘‰ס סי' ˘כ מ˙ו„"‰
יבמו˙ כז .‡ ,וע„"ז ‡פילו בנו‚ע ל˙ו˘ב"כ ר‡‰
ר˘"י ויר‡ כ‡ ,ל„ :ל‡ ב‡ ‰כ˙וב לס˙ום ‡ל‡
לפר˘.

 (19ו˘ער ‰ניˆו ıו‰מו˜„ – ‡ו ˘‡ין ל‰ם „ין
˘ער ופטורים מ˘מיר‡ ,‰ו ˘נכללים ב"חמ˘ ‰על
חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר "‰ו‰לויים ˘ומרים ˘ם )ול‡
˘נפטרים ע"י ˘מיר˙ ‰כ‰נים( .ור‡ ‰פי' ‰ר‡"˘
˙מי„ כז ‰"„ ‡ ,על ˘ '‰ערי ‰עזר ‰ו„"‡ ‰למ‡
מ˘נ ‰למלך ˘ם .ו‡כ"מ.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

˘ער ‰ניˆו„ ,"ıלכ‡ו' ˜˘˘ ‡‰ ‰מיר˙
‰כ‰נים ל‡ ‰י˙ˆ‡ ‰ל ˘ער ‰מו˜„ ו˘ער
‰ניˆו ,ıר˜ "בבי˙ ‰ניˆו ıובבי˙ ‰מו˜„",
כ„‡י˙‡ במ˙ני' )רי˘ ˙מי„ ומ„ו˙( ו‰בי‡‰
‰רמב"ם עˆמו כמ‰ ‰לכו˙ לפנ"ז ),(‰"‰
ומ‰ו ˘˘ינ‰ ‰רמב"ם כ‡ן ונ˜ט "על
˘ער‰ 15מו˜„ ועל ˘ער ‰ניˆו?"ı
ול„ברינו מחוור ˘פיר„ ,בז‚„‰ ‰י˘
‰רמב"ם „‡ף ˘ני ˘ערים ‰ללו ‰י' ב‰ם
„ין ˘ער ,ובמיל‡ מחוייבים ‰ם ˘מיר,‰
ומ‰˘ ‰לויים ל‡ ˘מרו עלי‰ם ‰ו‡ כיון
˘על י„י ˘מיר˙ ‰כ‰נים "בבי˙ ‰ניˆוı
ובבי˙ ‰מו˜„" ‰יו כבר ב„רך ממיל‡
"˘ומרים על ˘ער

16

‰מו˜„ ועל ˘ער

‰ניˆו."ı
פירו˘„ ,ב„ין ˘מיר ‰בבי˙ ‰מו˜„
ובבי˙ ‰ניˆו‰ ıיו ˘ני „ינים ,ח„‡ ,חיוב
˘מיר ‰מˆ„ "‰בי˙" עˆמו )וכמו בי˙
‡בטינס„ ,מ˜ום ‰בי˙ מחוייב ˘מיר(‰
– ˘ז˘ ‰ייך לכ‰נים עˆמם ,ו˙ו ,חיוב
˘מיר ‰מחמ˙ ˘"‰ערים" ˘ב‰ם‰˘ ,ו‡
חיוב בפ"ע ˘‰ייך )בעי˜ר( ללויים .ור˜
˘‡חר ˘˘‰ער "˘מור" על י„י ˘מיר˙
‰כ‰נים בבי˙ ‰מו˜„ ובבי˙ ‰ניˆו ,ıח˘יב
כבר ˘מיר ‰מעול ‰ב˘ער ‰מו˜„ וב˘ער
‰ניˆו ıול‡ ‰וˆרכו ‰לויים ל˘מור.17

˜רוב ‰ל„רך ‰פ˘ט .מ˘‡"כ ˘‡ר „‰ר˘ו˙ ˘י˘ על פר˘‰

לפ"ז יב‡ר ‰‰כרח „רב‡ לפר˘ „˙נ‡
˜מ‡ פלי‚ וי˙ר ıפס˜ ‰רמב"ם בס' ‰י„
וע˙ ‰מבו‡ר ‰יטב טעמ‡ „רב‡
ל‰רמב"ם בפי"‰מ )˘פיר˘ כמו˙ו( ,במ‰
˘˘˜‰ינו ‡מ‡י ‰וכרח לפר˘ „˙‰נ‡
„מ˘נ ‰ר‡˘ונ‡˘ ‰מר "חמ˘ ‰על חמ˘‰
˘ערי ‰עזר "‰ל‡ ס"ל כ˙‰נ‡ „מ˘נ‰
˘ני' ˘"˘בע˘ ‰ערים ‰יו בעזר‡ ,"‰ף

 (16וˆע"˜ „" ‡‰כ‰ן ˘עב„ עבו„˙ לוי "‰ז
בל"˙" )רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ ספ"‚(.
 (17ועˆ"ע במ˘נ ‰מ„ו˙ פ"‡ מ"" ‰ו‰לויים
מלמטן" „ל‡ כפי"‰מ )מ"‡( ו„ל‡ כב‰ל' בי‰ב"ח

זו )במ„ר˘ רב ‰ובמסכ˙ סנ„‰רין

)˜ט ,ב ו‡ילך( ועו„ מ„ר˘ים(˘ ,ל‡ ‰וב‡ו במ„ר˘ ˙נחומ‡‡ ,ינן ˜רובו˙ ל„רך ‰פ˘ט[.
ומ‡˘ ‰ומר ר˘"י "פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙" – ‡ין כוונ˙ ר˘"י בז‡˘˘ ‰ר „‰ר˘ו˙ ‡ינן
"יפו˙" ח"ו‡ ,ל‡ כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "יפ ‰נ„ר˘˙" ‰י‡ ביחס ל„רך ‰פ˘ט„˘ ,ר˘‰
זו ˜רוב ‰יו˙ר ל„רך ‰פ˘ט.

„.

ומבי‡ ר˘"י ‡˙ „‰ר˘˘ ‰במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡:1

"ומ ‰ר‡˜ ‰רח לחלו˜ על מ˘ ?‰נ˙˜נ‡ על נ˘י‡ו˙ו ˘ל ‡לˆפן בן עוזי‡ל˘ ,מינ‰ו
מ˘ ‰נ˘י‡ על בני ˜ ˙‰על פי „‰יבור‡ .מר ˜רח‡ :חי ‡ב‡ ‡רבע‰ ‰יו  . .עמרם
‰בכור נטלו ˘ני בניו ‚„ול‡ ,‰ח„ מלך ו‡ח„ כ‰ן ‚„ול; מי ר‡וי ליטול ‡˙ ˘‰ני',

˘‚ם ל˙נ‡ „מ˘נ˘ ‰ני' ‰י˙˘‰ ‰מיר‰

ל‡ ‡ני ˘‡ני בן יˆ‰ר ˘‰ו‡ ˘ני לעמרם ,ו‰ו‡ מינ ‰נ˘י‡ ‡˙ בן ‡חיו ˜‰טן מכולם,

)כמ"˘

‰ריני חול˜ עליו ומבטל ‡˙ „בריו .מ ‰ע˘ ?‰עמ„ וכינס ר"נ ר‡˘י סנ„‰ר‡ו˙ ,רובן

ר˜ על "חמ˘˘ ‰ערים מן ˘‰בע"‰
‰רמב"ם בסוף „בריו בפי"‰מ( –

מ˘בט ר‡ובן ˘כניו  . .ו‰לבי˘ן טלי˙ו˙ ˘כולן ˙כל˙ ,ב‡ו ועמ„ו לפני מ˘‡ ,‰מרו לו:

„ל„ברינו ל‡ ˜˘י‡‰„ ,נ ,‰ברי˘
מ˘נ ‰ר‡˘ונ‡˜ ‰י ˙‰נ‡ בכל ‰מ˜ומו˙
˘‰וˆרכו ‰כ‰נים ו‰לויים ל˘מור ,וז"ל
‰מ˘נ:‰

"ב˘ל˘‰

מ˜ומו˙

‰כ‰נים

˘ומרים בבי˙ ‰מ˜„˘ בבי˙ ‡בטינס בבי˙
‰ניˆו ıובבי˙ ‰מו˜„ ו‰לויים כו' חמ˘‰
על חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר‰ ."‰יינו˙‰˘ ,נ‡
מזכיר ר˜ ˘‰מיר˘) ‰ע"י ‰כ‰נים( "בבי˙
‰ניˆו ıובבי˙ ‰מו˜„" .ול‡ח"ז ‰יכ‡
„˜‡י ב˘מיר˙ ‰לויים על ˘ערי ‰עזר,‰
‰זכיר ר˜ "על חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר ,"‰ול‡
טרח ל‰זכיר כלום בכל ‰מ˘נ ‰לענין ˘ער
‰מו˜„ ו˘ער ‰ניˆו.ı
ומכ‡ן ‰וכרח רב‡ )ל‰רמב"ם בפי"‰מ,

 (15במ„ו˙ ˘ם מ"˘" ‰לי˘י לו בי˙ ‰מו˜„".
‡בל ע„יין ˜˘˘ ‰ינוי ‰ל˘ון ברמב"ם .ובמל‡כ˙
˘למ) ‰מ„ו˙ ˘ם( מבי‡ ‚ירס‡ "˘ער בי˙ ‰מו˜„"
וכו˙ב ע"ז" :כך מˆ‡˙י כו' ו‰נ‡ני".

ז

˘פיר˘ כוו˙י'( „˙נ‡ „מ˘נ ‰ר‡˘ונ‰
פלי‚ ‡מ˘נ˘ ‰ני' ,וס"ל „ר˜ חמ˘‰

טלי˙ ˘כול˙ ‰כל˙ חייב˙ בˆיˆי˙ ‡ו פטור‡ ?‰מר ל‰ם :חייב˙˙‰ .חילו ל˘ח˜ עליו
– ‡פ˘ר טלי˙ ˘ל מין ‡חר חוט ‡ח„ ˘ל ˙כל˙ פוטר ,‰זו ˘כול˙ ‰כל˙ ל‡ ˙פטור
‡˙ עˆמ!?"‰
ו‰יינו:
סיב˙ ‰מחלו˜˙ ˘ל ˜רח ל‡ ‰י˙ ‰כ‰ונ˙ ‡‰רן – ‡ל‡ ˜נ‡˙ו ב‡ליˆפן בן עוזי‡ל
˘מונ ‰ע"י מ˘ ‰כנ˘י‡ על בני ˜" ,˙‰נ˘י‡ו˙" ח˘וב˘ ‰י˘ ב‚ ‰ם ענין ˘ל ˜„ו˘.‰
˘כן בי„יו ˘ל נ˘י‡ בני ˜ ˙‰מופ˜„˙ חלו˜˙ "עבו„˙ ˜‰ו„˘" ‰מוטל˙ על בני ˜– ˙‰
מי י˘‡ ‡˙ ‡רון ‰ע„ו˙ ,ומי ‡˙ ˘‰ולחן‰ ,מנור ‰וכו' .מינויו ˘ל ‡ליˆפן לנ˘י‡ו˙ זו,
‰י‡ זו ˘עורר˜ ˙‡ ‰נ‡˙ו ˘ל ˜רח ו‚רמ ‰לו לחלו˜ על מ˘ ‰ו‡‰רן.
‡מנם ,כ„י ˘יˆטרפו ‡ליו ˘כניו בני ר‡ובן‰ ,וˆרך ˜רח לטעון על כ‰ונ˙ ‡‰רן בכלל
)˘‰רי ז ‰מינויו ˘ל ‡ליˆפן על בני ˜‡ ,˙‰ינו עניין לבני ר‡ובן ,כפ˘וט(.
וע„יין ל‡ יכול ‰י' ˜רח ל˙‰חיל ולטעון מי„ ל‡חר מינוי ‡ליˆפן – ˘‰רי ‡ז ‰יו
כולם מבינים˘ ,ז‰˘ ‰מ˙ין ע„ ע˙ - ‰ל‡חר ˘מינו ‡˙ ‡ליˆפן לנ˘י‡ על בני ˜˙‰
˘˜רח בכללם – ‰ו‡ מ˘ום ˘"כבו„ עˆמו ‰ו‡ „ור˘" ו˙ו ל‡!
ולכן ‰וכרח – בלי˙ בריר – ‰ל‰מ˙ין ע„ ˘˙‰י' ‡יזו טענ ;‰וז‰ו ˘חיכ ‰ע„ ˘נ‡מר‰
פר˘˙ ˆיˆי˙ ,וכיון ˘ל„ע˙ו י‡מר מ˘ – ‰כמו ˘‰ו‡ ע"פ ˘כל – ˘‡ין ˆריך חוט ˙כל˙,

)פ"ח "‰ח( ו„ל‡ כ‡ביי! ו‰רמב"ם ל‡ ‰בי‡ו .ור‡‰
מ˘נ ‰למלך ‰ל' בי‰ב"ח פ"ח  .„"‰ועו„.
וי˘ ל‡‰ריך בכ"ז .ו‡כ"מ.

 (1ול‰עיר„˘ ,ר˘ ‰זו ‰וב‡‚ ‰ם במ„ר˘ רב) ‰פי"ח ,ב‡ – (‚-בל ˜יימו˙ ר‡יו˙ ˘מ„ר˘ ˙נחומ‡ ˜„ם
למ„ר˘ רב ,‰וי˘ ‰טוענים ˘פר˘˙ ˜רח ˘במ„ר˘ רב ‰נע˙˜ ‰ממ„ר˘ ˙נחומ‡ כל˘ונו )ר‡ ‰ב"מבו‡"
למ„ר˘ ˙נחומ‡ ‰וˆ‡˙ ב‡בער ס"ט ס"„ – לח ‡ ,ו‡ילך(.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

מז ‰יבי‡ ר‡י' ל˜ו˘יי˙ו" :למ˙˙ ‰נ˘‡ו" )ר‡‚ ‰ור ‡רי' על ר˘"י כ‡ן .ועו„( ,ו‡ם ˙˙˜בל

"˘בע˘ ‰ערים ‰יו בעזר˘ ,"‰בז ‰עˆמו

ר˜ ‰פלו‚˙‡ ‰י‡ לכמ ‰מן ˘‰ערים ˘‰יו

טענ˙ו – ˙˙בטל נ˘י‡ו˙ ‡ליˆפן עליו.

ר"ל ˜ביע˙ „ין˘˘ ,בע ‰מן ‰פ˙חים „ין

‰י' „ין ˘ער.

˘ער ‰י' ל‰ן ,מ˘‡"כ ˘‡ר ˘‰ערים ל‡
 .‰וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר ,ע"פ פנימיו˙ ‰ענינים‰ ˙‡ ,רמז בל˘ון ר˘"י " -פר˘ ‰זו יפ‰
נ„ר˘˙ במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡":

‰י' ב‰ם ‚„ר ו„ין ˘ער.14
ועו„ י˘ לומר בז ‰ב‡ופן ‡חר‰˘ ,ו‡

„מ‡˘ ‰מר ˙‰נ‡ „מ˘נ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ר˜
"על חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר‰ "‰יו ˘ומרים ‡ף
˘במˆי‡ו˙ י"‚ ˘ערים ‰יו ל ,‰על כרחך

"˙נחומ‡" ‰ו‡ מל˘ון נחמ ,‰ו˙וכנ‡˘ – ‰פילו ב„בר בל˙י-רˆוי מוˆ‡ים ‰ענין

על „רך מ‡˘ ‰מרו במכו˙ )ט ,ב במ˘נ,(‰

˘ז‰ו כיון ˘ס"ל „ר˜ חמ˘‰ ‰ללו ‰י'

‰טוב ˘בו; ו˘לימו˙ ‰ענין „"˙נחומ‡" י‰י' ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‡˘ ,‰ז י‰י' ˙‰נחומין

על ‰כ˙וב )מסעי ל ,‰י‚( "˘˘ ערי מ˜לט

ב‰ם „ין ˘ער ,ו"חמ˘‰ ‰וו"‰ ,יינו ˘‰יו

ונחמ ‰על ‚‰לו˙.

˙‰יינ" – "‰ע„ ˘י‰יו ˘˘˙ן ˜ולטו˙

˘ערים ,עם „ין ו‚„ר ˘ער.

וז‰ו ‰רמז בנ„ו"„‡˘ ,ף ˘ב„רך ‰פ˘ט ,ב‚לוי ובחיˆוניו˙‰ ,מע˘˘ ‰ל ˜רח ‡ינו
"יפ "‰ו‰ו‡ ענין בל˙י-רˆוי – ‰רי ˜יימ˙ "פר˘ ‰זו" כפי ˘‰י‡ ב"מ„ר˘ רבי ˙נחומ‡",
„רו˘ ˘מ‚ל˙‰ ‰וכן ˘בפר˘ ‰ב‡ופן ˘ל טוב ,ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘"יפ ‰נ„ר˘˙" – ל‡ ר˜
טוב ס˙ם‡ ,ל‡ ‚ם ב‡ופן ˘ל יופי" ,יפ ‰נ„ר˘˙".
וכמבו‡ר ב‡ריכו˙ בספרי ˜‰בל) ‰ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰פר˘˙נו נ„ ,ב ו‡ילך .ובכ"מ( ב˘ור˘
טענ˙ ˜רח – ˘לע˙י„ לבו‡ ˙˙‚ל ‰מעל˙ ‰לוים „ו˜‡ )יו˙ר מ‰כ‰נים( ,וז‰ו ˘טען ˜רח

כ‡ח˙" .ו‰ ‰"‰כ‡„ ,בי˙ור ‰ל˘ון

מ˘‡"כ ˙‰נ‡ „מ˘נ˘ ‰ני' ˘‡מר

"˘בע˘ ‰ערים ‰יו בעזר˘‰ "‰מיענו

"˘בע˘ ‰ערים ‰יו בעזר – "‰ו„‡י פלי‚

˙‰נ‡„ ,כל ˘‰ערים ‰יו מˆי‡ו˙ ו„ין

על ˙‰נ‡ „מ˘נ ‰ר‡˘ונ ‰לענין כמ‰

‡ח„ ,ובחסרון ‡ח„ ממנין ˘בע ‰ל‡ יחול

˘ערים ‰וו ב„ין ˘ער ,וס"ל „˘בע ‰מן

„ין ˘ער ‰עזרˆ„) ‰ריך ˘מיר ‰כו'( ע„

‰י"‚ ‰יו ב„ין ˘ער .ו‡"כ מן „‰ין ‰י' לומר

˘י‰יו כל ˘‰בע.‰

„ל˙נ‡ ז ‰על כל ˘‰בע‰ ‰יו ˘ומרין ‡חר
˘לכל ˘‰בע‰ ‰י' „ין ˘ער )ור˜ בז˙ ‰לוי

˘ב‰יו˙ו לוי ‰ו‡ ˆריך ל‰יו˙ במעל ‰י˙יר‡ ‰ף יו˙ר מ‡‰רן ‰כ‰ן; ו‰יינו˘ ,רˆ˜ ‰רח
ל‰נ‰י‚ בזמן ‰ז‰ ˙‡ ‰עילוי „לע˙י„ לבו‡‡ ,ל‡ ˘בפועל טע ‰בכך כי ע„יין ל‡ ‚‰יע
‰זמן ל˘לימו˙ זו.
וז‰ו ˘ב„רך ‰פ˘ט – ‰יינו ,כפי ˘‰ענינים ‰ם בזמן ‰ז ,‰בעולם ‰ע˘י' ,עולם
‰פ˘ט – ‰עולם ע„יין ‡ינו בס„ר ז˘ ‰רˆ˜ ‰רח ,ומע˘˜ ‰רח נח˘ב לענין ˘לילי; ‡בל
"‰מ„ר˘" מ‚ל‰ ˙‡ ‰טוב ו"‰יפ˘ "‰בפר˘ ‰זו ,כפי ˘טענ˙ ˜רח ‰י‡ למעליו˙‡ מˆ„
‰ס„ר ˘י‰י' בפועל ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„ ‰לבו‡.

‰
עפ"ז מב‡ר „לרב‡ נחל˜ו ‰מ˘ניו˙ כמ‰
˘ערים ‰יו מחוייבים ˘מיר‰
ול„ברינו י˘ לפר˘ „‡„ ‡‰מר רב‡
"˙נ‡י ‰י‡" ופלו‚˙‡ י˘ כ‡ן‡ ,ין ‰כוונ‰
˘נחל˜ו במˆי‡ו˙ כמ˘ ‰ערים ‰יו ˘ם,
 (14ע„"ז י˘ ל˙ר ıמניינ‡ „מ˘נ" '‚ ‰חמ˘‰
˘ערים ‰יו ל‰ר ‰בי˙"‡ .בל עפמ"˘ במנ"ח )מˆו‰
˘ס‚( „„‰ין „"„רך בי‡‰ "‰ו‡ ר˜ במ˜„˘ ול‡ ב‰ר
‰בי˙ – נפ˜"מ זו )„לעיל בפנים( ‡ינ ‰ב˘ערים „‰ר
‰בי˙.
ומניינ‡ „מ˘נ" – '‡ ‰ב‚' מ˜ומו˙ כו' כ"‡
מ˜ום כו'" ,ובמ˘נ '‚" – '„ ‰בˆפון ו‚' ב„רום ו‡'
במזרח" ,ועו„ – י"ל כי מ˜ר‡י ילפינן ר˜ ˘ˆ"ל
˘מיר ‰בכו"כ מ˜ומו˙˘ ,כ‰נים ולוים בנפר„ )˙מי„
כו (‡ ,וכמ ‰בˆפון וכו' )˙מי„ כז – (‡ ,ול‰עיר
מ˘ינוי ‰ס„ר במ˘נ ‰ל‰ס„ר ב˜ר‡ )„ ‡"‰כו ,יז(,
ול‰עיר מ˘ו"˙ ˆ"ˆ ח‡ו"ח סס"ז.

„ין ˘מיר ,(‰ומ˘‰˘ ‰מיר‰ ‰י˙ ‰ר˜
"על חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר "‰על כרחך ˘‰ו‡
מ˘ום ˘"˙רי מיניי‰ו ל‡ ˆריכי ˘ימור",
„‡ין ‰פירו˘ בז ‰לומר ˘˘נים ‰ללו ‡ינם
מחוייבים ˘מיר‡ ,‰ל‡ ‰כוונ ‰כמ"˘
‰רמב"ם "˘‰רי ‰כ‰נים ˘ומרים על ˘ער
‰מו˜„ ועל ˘ער ‰ניˆו ,"ıר"ל „˘ערים
‰ללו כבר "˘מורים" ‰ם ולכך ‡ין ‰לויים
˘ומרים ˘ם )‡בל ל‡ ˘פטורים מ˘מיר.(‰

ו
י˙ר ıעו„ ˜ו˘י‡ ,מ˘˘ ‰ינ‰ ‰רמב"ם
מל˘ון ‰מ˘נ‰
ובז‰

מ˙ורı

‚"כ

מ‰

˘‰י'

לנו

ל˘˜‰ו˙ בל' ‰רמב"ם ‰נ"ל בספר ‰י„,
)"ועל חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר‰˘ (". . ‰רי
‰כ‰נים ˘ומרים על ˘ער ‰מו˜„ ועל

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

כל ˘‰בע ‰ב˘מו˙י‰ן )"˘ער „‰ל˜ כו'"(,
‡מ‡י ‰וז˜˜ ˙‰נ‡ ל„˜‰ים בפירו˘ מנין
כולן "˘בע˘ ‰ערים כו'" .וכ˜ו˘יי˙ "˘‰ס
בכ"מ )˘ב˙ סט .‡ ,ו˘"נ( :מניינ‡ 6למ ‰לי?7

ו‰נפ˜ו˙‡ ל‰לכ‡ ‰י ‡יכ‡ בפ˙ח „ין
)‡( ל„ין ˘מיר˙ מ˜„˘ „לעיל„ ,ר˜
˘ערים ˘י˘ ב‰ם „ין ˘ער מחוייבים

ולכך נר‡ ‰לח„˘ בפלו‚˙‡ ‰נ"ל
לענין מספר ˘‰ערים ‡י ‡ '‰ו ז' ,וכן

למ˜„˘ „רך פ˙חים ˘‡ין ב‰ם „ין ˘ער

˘לו˘ ‰ע˘ר ˘ערים

‡פ"ל „‡ינו כניס„" ‰רך בי‡"‰

)ר‡‰

)מ„ו˙ פ"ב מ"ו˜˘ .לים

˘בועו˙ יז ,ב„ :רך בי‡‡ ‰סר˙ ‰ור .‰ור‡‰

פ"ו מ"‚( – „ו„‡י ליכ‡ סבר‡ לומר ˘נחל˜ו

מנחו˙ כז ,ב( (‚) .לענין חיוב מזוז„ ,‰לולי

במˆי‡ו˙ כמ˘ ‰ערים ‰יו ˘ם ,וכבר כ˙בו

‰לימו„ )יומ‡ י‡ ,ב ( "מ ‰בי˙ ˘‰ו‡ חול
11

)ר‡"„˘ ‰ח כללים מעמ' ‰מ"ם

‡ף כל ˘‰ו‡ חול יˆ‡ו ‡לו ˘‰ן ˜ו„˘"

כלל ˜ס„( „פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙ ל‡ ‡מרינן.

‰י' „‰ין

„„ו˜‡ ˘ערים ˘י˘ ב‰ם „ין

‡ל‡ ו„‡י לכו"ע י"‚ ˘ערים ‰יו בעזר‰

˘ער מחוייבים במזוז ,‰וכמ˘"נ :וכ˙ב˙ם

כמ"˘ במ˘נ) ‰מ„ו˙ ו˘˜לים ˘ם( ,וכל

על מזוזו˙ בי˙ך וב˘עריך .

בספרי ‰כללים

‰פלו‚˙‡ ‰י‡ בכמ ‰מן ‰י"‚ ˘ערים ‰י'
„ין ˘ער ,'‰ – 8ז' ,ח' ‡ו י"‚.9

12

13

וז‰ו ˘פ˙ח ˙‰נ‡ ו„˜‰ים ‰מנין –

 (6ר‡"‚ ‰כ "ל˜וטים" למ˘ניו˙ מ„ו˙ ˘ם מ"‚
ו„' )מ˘ו˘נים ל„ו„( .ור‡"‚ ‰כ ב‡ר ˘בע לרי˘
˙מי„.

 (10ר‡ ‰פי' ‰ר‡"˘ ˙מי„ כו ,ב )„" ‡‰ ‰כיˆ„(
ומ„˜רי ל‰ו ˘ערים ‡למ‡ ‚„ולים ‰יו וˆריך כל ח„
מיניי‰ו ˘י˘מור לחו„י'.

‡ (7ף ˘ב„וח˜ י"ל „מרמז למספר ‚זברין כו'
)˙מי„ כז.(‡ ,

 (11ור‡˘ ‰ם ,רע"‡" :כל ˘‰ערים כו' ל‡ ‰י'
ל‰ם מזוז ‰חו ıמ˘ער נ˜נור כו'" )וברמב"ם ‰ל'
מזוז ‰פ"ו "‰ו :חו ıמ˘ער נ˜נור ו˘לפנים ממנו(.

 (8ר‡ ‰ע„"ז ˙וספו˙ כ˙ובו˙ )˜ו˘ ‰"„ ‡ ,בע(‰
לענין ‰פלו‚˙‡ ‡ם ‰יו ז' ˘ערים ‡ו י"‚ ˘ערים –
˘‡י"ז פלו‚˙‡ במˆי‡ו˙ ,כי ‡ם‡ ,ם ‰יו ח˘ובים
˘י‰יו ˙˘‰חוו‡ו˙ כנ‚„ם .ור‡"‚ ‰כ פי' ‰ר‡"˘
˙מי„ ˘ם ס„"‡ ‰למ‡.

‰ (12טעם ˘‰וב‡ ‰נפ˜ו˙‡ זו – ‡ף ˘למס˜נ˙
"˘‰ס ‡ינ ‰במזוז ‰מפני ˘‰ו‡ ב˜„˘ – ‰ו‡ ב˜˘ר
ל˙‰‰עוררו˙ על מבˆע מזוז˘ ,‰ב˙˜ופ ‰זו י˘ לו
ח˘יבו˙ מיוח„˙ כמ„ובר כמ"פ.

 (9בפי"‰מ ל‰רמב"ם )˘‰וב‡ לעיל בפנים(:
"˘י˘  . .מי ˘‡מר חמ˘ . . ‰וי˘ מ‰ם ˘‡מר
ז'  . .וי˘ מ‰ם ˘‡מר י"‚" .ור‡‚ ‰ם ירו˘למי
˘˜לים ˘ם :מ˙ני˙ין ‡ב‡ יוס . . ‰ברם כרבנן כו'.
ועפ"י ‰מבו‡ר בפנים ˘‰פלו‚˙‡ ‰י‡ ב„ין )ול‡
במˆי‡ו˙( – ˆריך לומר˘ ,פירו˘ "וי˘ מ‰ם ˘‡מר
י"‚" ‰ו‡ ˘לכולם ‰י' „ין ˘ער.

ועו„ ועי˜ר – נפ˜"מ בפועל כ˘בונ ‰בי˙ וחומו˙
ˆור˙ מ˜„˘ וחומו˙ ˘לו )‡ל‡ ˘מ˘נ ‰ב˜ומ˙ו
וכיו"ב – ˘מעכב במ˜„˘ )ולכן מו˙ר לבנו˙ו( ו‡ינו

‡בל ‚ם למ"„ ˘‰י' „ין ˘ער לכל ‰י"‚ ˘ערים ,ל‡
‰י˙˘ ‰מיר ‰בכולםא )ומ‰˘ ‰י' ל‰ם „ין ˘ער ‰ו‡
ר˜ לענין ˙˘‰חוו‡ ,(‰כמ"˘ בפי' ‰ר‡"˘ ˘ב‰ער‰
˜‰ו„מ˙‡ .בל ר‡ ‰מ‰ר˘"‡ כ˙ובו˙ ˘ם.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

˘ער ‡ו ל‡ו – ‰ו‡ בכמ ‰עניינים:

˘מיר) .10‰ב( ל„ין בי‡˙ מ˜„˘‰„ ,נכנס

מˆינו „י"‡ ˘מונ˘ ‰ערים )˙מי„ ˘ם( וי"‡

פנינים

˘ייך לחיוב מזוז.(‰
 (13ר‡˘˙ ‰וב˙ ‰רמב"ם )נע˙˜ ‰בכס"מ ל‰ל'
מזוז˘ ‰ם ˘ (‰"‰עי˜ר ‰מˆו ‰ל‡ ˙ל‡ ‰ו˙‡ ‰ל‡
ב˘ער כו' .ור‡˘˙ ‰וב˙ ר"‡ בן ‰רמב"ם בס' ברכ˙
‡בר‰ם סי' מ‡.
א( ועפ"ז מובן מה שבתמיד שם אינו מביא דיעה זו
וראה תוס' כתובות שם .פי' הרא"ש שם.

‰כיˆ„ כלל מ˘˙‡ ‰
עˆמו עם ˜רח?
ז‡˙ ע˘ו לכם ˜חו לכם מח˙ו˙
‡נו ‡ין לנו ‡ל‡ ‡ '‰ח„ כו' וכ‰ן ‚„ול ‡ח„ ,ו‡˙ם
ר"ן ‡י˘ מב˜˘ים כ‰ונ„‚ ‰ול‡ ,‰ף ‡ני רוˆ ‰בכך
)טז ,ו .ר˘״י(

לכ‡ו' ˙מו‰ ,‰רי ˜רח וע„˙ו נחל˜ו על כ‰ונ˙ו
˘ל ‡‰רן ,ו‡יך מ˙‡ים ˘כלל מ˘ ˙‡ ‰עˆמו
עמ‰ם ‡פי' ב„יבור ,ב‡מרו "‡ף ‡ני רוˆ ‰בכך"?
וי˘ לב‡ר ז ‰ב„˜‰ים ˙מי ‰‰בעי˜ר מחלו˜˙ו
˘ל ˜רח‰ :רי ˜‰ב"‰ ‰בטיח למ˘‚"˘ ‰ם בך
י‡מינו לעולם" )י˙רו יט ,ט( ,ו‡יך חל˜ו עליו "ר"ן
ר‡˘י סנ„‰ר‡ו˙" )ר˘"י טז ‰"„ ‡ ,ו„˙ן(?

‚י„ול ‰פרחים במט‰‡ ‰רן
פרח מט‰‡ ‰רן ‚ו׳ ויוˆ‡ פרח ויˆˆ ıיı
וי‚מול ˘˜„ים
ˆי‰ – ıי‡ חנט˙ ‰פרי כ˘‰פרח נופל
)יז ,כ‚ .ר˘״י(

‡‰ברבנ‡ל מב‡ר ˘‰י' כ‡ן נס כפול‰ ,ן
˘‰מט‰ ‰וˆי‡ ˘˜„ים ו‰ן ˘„˜˘‰ים ו‰פרחים
‰יו יח„ ,ובל˘ונו‰" :מנ‰ ‚‰טבעי כי כ‡˘ר יר‡ו
„˜˘‰ים נופל ‰פרח‡ ,בל מכח ‰נס ‰יו ‰פרח
וˆ‰י ıו‚ם „˜˘‰ים ו‰עלים ˙מי„ יח„".
‡ך ל„ע˙ ר˘"י ˘פי' "ˆי‰ "ıו‡ "חנט˙
‰פרי כ˘‰פרח נופל" ,כלומר˘ ,ב˘ע"˘ ‰וי‚מול
˘˜„ים" כבר ל‡ ‰יו פרחים ,וכפי ‰ס„ר ‰טבעי –
מ„וע ‰וˆרך ל"ויוˆ‡ פרח" כלל ועי˜ר?

ועכˆ"ל ˘‚ם ˜רח וע„˙ו ‡‰מינו במ˘,‰
וטענ˙ם "וב˜˘˙ם ‚ם כ‰ונ˙‡" – "‰ם ר"ן ‡י˘
מב˜˘ים כ‰ונ„‚ ‰ול "‰נבע ‰מרˆונם ל‚‰יע
למעל˙ ‰כ‰ונ .‰ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר ‰בינו ‡˙ ‚ו„ל
‰מעל ‰בכ‰ונ„‚ ‰ול"˘ ,‰עומ„ לפני  '‰ל˘ר˙ו",
"ויב„ל ‚ו' ל„˜‰י˘ו ˜ו„˘ ˜„˘ים" )„"‰י ‡ כ‚ ,י‚(
‰נ‚ ‰ם ‰ם נ˘˙ו˜˜ו לז .‰וח˘בו „כמו ˘˙פל‰
יכול ‰לפעול ‡ˆל ˜‰ב" ‰לבטל ‚זר „ין וכיו"ב,
כמו"כ יכולים ‰ם לפעול ˘יזכו לכ‰ונ„‚ ‰ול.‰

ופריח˙ ‰מט ‰ו‚מיל˙ „˜˘‰ים מ˙רˆים ‡˙
˘˙י ‰טענו˙ ,וזו ‰סיב˘ ‰ע˘˜‰ ‰ב"‰˘ ‰מט‰
יפרח וי‚מול ˘˜„ים:

וז‰ו ˘‡מר ל‰ם מ˘‡" ‰ף ‡ני רוˆ ‰בכך".
„˙˘ו˜˙ם ורˆונם ל˘מ˘ בכ‰ונ„‚ ‰ול ‰רˆון טוב
‰ו‡ .ור˜ ˘בפועל ‡"‡ ל‰ם ל‰יו˙ כ‰נים ‚„ולים,
„כמו ˘"‡ין לנו ‡ל‡ ‡ '‰ח„ ‡רון ‡ח„ ו˙ור‰
‡ח˙" כמו"כ ‡"‡ ל‰יו˙ יו˙ר מ"כ‰ן ‚„ול ‡ח„".

"וי‚מול ˘˜„ים" – ללמ„נו ˘כ˘ם ˘מט ‰לב„
‡ינו יכול ל‰וˆי‡ ˘˜„ים ,וז‰ו ר˜ מˆ„ רˆונו ˘ל
˜‰ב" ,‰כך מיניו ˘ל ‡‰רן לכ‰ונ„‚ ‰ול ‰ל‡
יכול ‰י' ל˙‰רח˘‡ ,למל‡ ˘זו ‰י‡ בחיר˙ו ˘ל
˜‰ב".‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ'  187ו‡ילך(

וי˘ לב‡ר בז‰„ ,‰נ˙˘ ‰יים ‰יו טענו˙י‰ם ˘ל
בני י˘ר‡ל על מינויו ˘ל ‡‰רן לכ‰ונ„‚ ‰ול:‰
)‡( ˘מ˘‰ ‰ו‡ ז˘ ‰מינ‡ ˙‡ ‰חיו ל˙פ˜י„ ז.‰
)ב( ˘‡‰רן ‡ינו "מנו˘‡" מˆ„ עˆמו ,ו‡ם כן,
‡ינו מ˙‡ים ל˙פ˜י„ ז.‰

"ויוˆ‡ פרח ,ויˆˆ ıי ,ıוי‚מול ˘˜„ים" –
‰ס„ר ‰ז„˘ ,‰ומ ‰לס„ר פריח˙ „˜˘‰ים בטבע,
מלמ„נו ˘ל‡חר ˘בחר ˜‰ב" ‰ב‡‰רן לכ‰ונ‰
‚„ול‰ ,‰נ‰ ‰כ‰ונ ‰נע˘י˙ לחל˜ בל˙י נפר„
מטבעו ‰עˆמי ˘ל ‡‰רן ‰כ‰ן ,ונמˆ‡ ˘‰ו‡
מנו˘‡ מˆ„ עˆמו ור‡וי ל˙פ˜י„.
)ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כ"‚ עמ'  113ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

ו‰רמב"ם בפי"‰מ נ˜ט כרב‡ ול‡ כ‡ביי.

יינה של תורה

ובז ‰מחוור ˘פיר מ˘ ‰פס˜ ‰רמב"ם
„˘‰מיר‰ ‰י˙ ‰ר˜ על "חמ˘˘ ‰ערי
‰עזר‰˘ . . ‰רי ‰כ‰נים ˘ומרים וכו'"
)כ˙ירו‡ ıביי(‡ ,ף ˘‡ביי ורב‡ ‰לכ‰
כרב‡ ‡‰„ ,כנ"ל ‡ף רב‡ ס"ל כ‡ביי
בענין ז„ ,‰ל˙‰נ‡ ˘‡מר "˘בע˘ ‰ערים
‰יו בעזר "‰ר˜ על חמ˘˘ ‰מרו .ו‡"כ,
˘פיר פס˜ ‰רמב"ם כ˙נ‡ ז‡ ‰ליב‡ „רב‡
)ול‡ כ˙‰נ‡ „ס"ל ‡ליב‡ „רב‡ „חמ˘‰
˘ערים ‰יו( ,כיון ˘„ע ‰זו "„ע˙ רבים"
‰י‡ )כמ"˘ בפי"‰מ ,כנ"ל( ,וסר˜ ‰ו˘יי˙נו.

מ‰ו˙ו ˘ל מנ‰י‚ בי˘ר‡ל*
מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל ‰ /כיˆ„ ‰סכים מ˘˘ ‰ימח˘ ‰מו מן ˙‰ור˘˜˙‰ / ?‰רו˙ו
עם י˘ר‡ל עמו˜‡ ‰ף מ‡˙‰ח„ו˙ו ב˙ור / ‰מסירו˙ נפ˘ ‚ם בענייניו ‰עˆמיים
ביו˙ר ˘ /בחו ˘ל מ˘˘ – ‰ביר˙ ‰לוחו˙  /מעל˙ו ‡‰מ˙י˙ ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל ‚ /ם

מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל
מנ‰י‚י ורועי י˘ר‡ל ˘בכל „ור‰ ,רי ‰ם ˜˘ורים במסיר ‰ונ˙ינ ‰לˆ‡ן מרעי˙ם .ו‰נ‰

‚
י„ח„ ‰לפ"ז יו˜˘‡ ‰רב‡ ‚ופי' מ"ט ל‡
פיר˘ כ‡ביי ל‚מרי

‰ר‡˘ון – מ˘ ‰רבנו˘‡ ,ר ממנו י˙„ וממנו פינ ‰למנ‰י‚י י˘ר‡ל ˘בכל „‰ורו˙.
ו‰נ ,‰מ˘ ‰רבינו רוע ‰נ‡מן ˘ל י˘ר‡ל ‰ו‡‡ ,ו‰בם בכל לבו„ ,ו‡‚ ל‰ם לˆרכי‰ם
˘‚‰מיים ,מחז˜ ‡מונ˙ם ב '‰ומלמ„ם ˙ור˙ו‡ .ך מעל ‰רמ ‰ונפל‡ ‰ב˜˘ר ‰עˆמי בין
מ˘ ‰לי˘ר‡ל מלמ„נו ר˘"י:
ע"‰פ )ל‰לן בפר˘˙ חו˜˙" (1וי˘לח י˘ר‡ל מל‡כים ‡ל סיחון מלך ‡‰מורי"˙ ,מ‰

‰וכרח לומר „‡יפלי‚ו כ‡ן כמ˘ ‰ערים
‰יו[.
ו˜ו˘י‡ זו בולט˙ יו˙ר לעיניים במ"˘
בפי"‰מ˘˘ ,ם ‰זכיר בח„‡ מח˙‡ ˘ני
‰ענינים כנ"ל – „מי„ ‡חר ˘‰זכיר ‡‰
„ל˙‰נ‡ „מ˘נ ‰ר‡˘ונ" ‰חמ˘˘ ‰ערים
‰יו לעזר) "‰כ˙ירו ıרב‡(‰ ,זכיר ‚ם „‡ף
ל‰חכמים ‰סוברים "˘בע˘ ‰ערים ‰יו
בעזר˘ "‰פיר ס"ל ˘"‰י' ‰מ˘מר על
חמ˘˘ ‰ערים מן ˘‰בע – "‰וז˙ ‰ימ‡
כנ"ל‡„ ,חר ˘‚ם "ל„ע˙ ‰חכמים ‰י'
‰מ˘מר על חמ˘˘ ‰ערים כו'"‡ ,מ‡י
חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר "‰כמ"„ "חמ˘‰
˘ערים ‰יו לעזר) "‰כמ"˘ ‰רמב"ם ב˙חיל,(‰
ומפני מ ‰ל‡ נ‡מר „מ˘נ ‰ר‡˘ונ‰
כחכמים ‰י‡ )"„ע˙ רבים"( „ס"ל ˘"‰י'
‰מ˘מר על חמ˘˘ ‰ערים כו'" ,כמו ˘ס"ל

‡יבר‡‡„ ,ף לבי‡ור ז ‰ע„יין ˙מו,‰

ל‰רמב"ם עˆמו ל‰לכ ‰בספר ‰י„!?5

„‚ ‡‰ופ‡ טעמ‡ בעי ‰י‡ך רˆ‰ ‰רמב"ם
לפר˘ כן בפלו‚˙˙ ‡ביי ורב‡ ‡‰ ,לפ"ז

„

‰ו‡ מו„„ ‰ליכ‡ ˘ום ס˙יר‡ ‰ם נ‡מר

יח„˘ „כל פלו‚˙˙ "˘‰ס במספר
˘‰ערים ‡ינו במˆי‡ו˙ ,ור˜ כמ ‰פ˙חים
‰יו ב„ין ˘ער

˜˘ ‰ביו˙ר ˘יט˙ רב‡‡„ ,חר ˘‡ף

1

בבו‡נו ל‰בין מ‰ו˙ ˘˜‰ר ˘בין מנ‰י‚ לבני „ורו ,עלינו ל˙‰בונן ב‰נ˙‚‰ו ˘ל ‰רוע‰

˙"„ ‡‰רי ל‡ ˆריכי ˘ימור" – ˘פיר

מוכרחים ‡נו לפר˘ מ˘נ ‰ר‡˘ונ"„ ‰על

ב‰ס˙ל˜ו˙ו ל‡ יעזוב ‰רוע‡ˆ ‰ן מרעי˙ו

◇ ◇ ◇

יט

˘"˘בע˘ ‰ערים ‰יו" ו˘‰מיר‰ ‰י˙‰
ר˜ "על חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר – "‰מ‰יכי
˙י˙י לומר „ל˙‰נ‡ ˘ברי˘ פיר˜ין ל‡ ‰יו
˘בע˘ ‰ערים ‡ל‡ חמ˘ ,‰ומ‰ ‰כריחו

ונר‡ ‰לב‡ר בכ"ז ב„˜‰ם „˜„‰ו˜

ל‡פו˘י מחלו˜˙ ול‡ לפר˘ כ‡ביי „ליכ‡

בל˘ון ‰מ˘נ˘‰ ‰ני˙˘" ,בע˘ ‰ערים ‰יו

˘ום פלו‚˙‡ בין ‰מ˘ניו˙.

בעזר ‰כו'"„ ,לכ‡ו' כיון ˘נמנו כבר ל‡ח"ז

„לעיל„ ,לרב‡ נחל˜ו ‡ף במספר ˘‰ערים

 (5ו‡ולי י"ל ˘„יו˜ ‰רמב"ם )ו‰רע"ב( ‰ו‡ מל˘ון
‰מ˘נ" ‰חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר "‰ול‡ "מ˘ערי" .ור‡‰
˘נויי נוסח‡ו˙ במ˘ניו˙ ˘ם .מל‡כ˙ ˘למ˘ ‰ם.
‡בל ‚ם ברמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ח ˘ם :חמ˘‰
˘ערי ‰עזר "‰ול‡ "מ˘ערי".

]וב˘למ‡ ‡ם ‰יינו מפר˘ים כ˜‰ס"„
*( „ברים ‡לו בבי‡ור ˘˜‰ר בין מ˘ ‰רבינו לˆ‡ן מרעי˙ו˘ ,בז ‰מבו‡ר ˙וכן ענינו ˘ל מנ‰י‚ ורוע‰
י˘ר‡ל ,מוב‡ים כ‡ן ב˜˘ר עם יומ‡ „‰ילול‡ רב‡ ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע,
‡˘ר על˘‰ ‰מימ ‰ב‚' ˙מוז ˙˘נ"„.
 (1כ‡ ,כ‡.

˘˘מרו ב‰ם ,ו˙לויים „‰ברים זב"ז
„כמספר ˘ערים ˘‰יו בעזר ‰כן מספר
˘‰ערים ˘˘מרו ולכו"ע ל‡ ‡מרי' כלל

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

פ"˘ .„"‰ ‰ם פ"ח "‰ח( ‰בי‡ם ל˘˙י

על( חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר "‰ז‰ו "ל„ע˙ ˙"˜,

ר˘"י" :ובמ˜ום ‡חר ˙ול˘‰ ‰ליחו˙ במ˘˘ ,‰נ‡מר ו‡˘לח מל‡כים ממ„בר ˜„מו˙",

‰מ˘ניו˙ ‰ללו" ,ו˘בע˘ ‰ערים ‰יו

לפי ˘י˘ מן ˙‰נ‡ים מי ˘‡מר חמ˘‰

ומיי˘ב ומור ‰יסו„ מופל‡‰" :כ˙ובים ‰ללו ˆריכים ז ‰לז ,‰ז ‰נועל וז ‰פו˙ח˘ ,מ˘‰

ל" ,1"‰ו‰יכן ‰יו ‰לויים ˘ומרים  . .ועל

˘ערים ‰יו לעזר ‰ו‰ו‡ ‰מ„בר כ‡ן ,וי˘

‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘."‰

חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר ."‰ו‰וסיף מי„ ל‡ח"ז

מ‰ם ˘‡מר ז' ו‰ו‡ „ע˙ רבים  . .ול„ע˙

)‰ל' בי‰ב"ח פ"ח ˘ם .ועו„( ‰טעם ˘˘‰מיר‰

חכמים ‰י' ‰מ˘מר על חמ˘˘ ‰ערים מן

‰י˙ ‰ר˜ על חמ˘ ‰מן ˘‰בע˘ ‰ערים:

˘‰בע.4"‰

"˘‰רי ‰כ‰נים ˘ומרים על ˘ער ‰מו˜„
ועל ˘ער ‰ניˆו.2"ı

ומ"˘ כ‡ן לכ‡ו' ס˙ום ו˙מו ‰ו„ברי
פל‡ ‰ם„ ,פ˙ח בכ„ וסיים בחבי˙˘ ,ברי˘

פירו˘„ ,ל‰רמב"ם ˜יי"ל כ‡ביי „ל‡

„בריו נ˜ט כרב‡ ל˙ר˙„ ıנ‡י ‰י‡ ו˙‰נ‡

מחלו˜˙ ˙נ‡ים י˘ כ‡ן ,ר˜ ב' ˘ערים ל‡

„מ˘נ ‰זו )˘ברי˘ ‰פר˜( ס"ל „חמ˘‰ ‰וו,

ˆריכי ˘ימור .ולכ‡ו' ˙ימ ,‰כמו ˘‰˘˜‰

ובסוף „בריו כ˙ב כ‡ביי „‡ף למ"„ "˘בע‰

ב‰ר ‰מורי' )ל‰ל' בי‰ב"ח ˘ם( ועו„‡‰ ,

˘ערים ‰יו בעזר˘‰ ,"‰מיר‰ ‰י˙ ‰ר˜ על

‡ביי ורב‡ ‰לכ ‰כרב‡

)ב"מ כב ,ב .פר˘"י

פסחים עו ,ב „"‡ ‰מר לך ,ועו„ ( ,ו‡מ‡י פס˜
3

‰רמב"ם כ‡ן כ‡ביי ול‡ כרב‡.

"חמ˘˘ ‰ערים )מן ˘‰בע!?"(‰
ועל כרחך ˆ"ל „‰רמב"ם סבר ˘‡ף
לרב‡ „‡מרי' "˙נ‡י ‰י‡" ‡יפלי‚ו ר˜
לענין מספר ˘‰ערים ‡י חמ˘‡ ‰ו ˘בע,‰

ב
י˜„ים „בפי"‰מ „ברי ‰רמב"ם לכ‡ו'
סו˙רים מרי˘‡ לסיפ‡ ,ויכריח „ל‰רמב"ם
‡ף לרב‡ ל‡ ‡יפלי‚ו ב˘מיר ‰ו˘פיר פס˜
כרב‡
ו‰נר‡ ‰ל˙ר ıבז ,‰וב„˜‰ם ˙מי‰‰
רב˙י ב„ברי ‰רמב"ם˘ ,בפירו˘ ‰מ˘ניו˙
)רי˘ מ„ו˙( כ' „‡„ ‡‰מרו במ˘נ)" ‰חמ˘‰
 (1וע„"ז כ˙ב ב‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ז ‰י"ז.
 (2וע„"ז פי' ב"‰מפר˘" ˙מי„ ˘ם „"‡ ‰מר
‡ביי .וברבינו ‚ר˘ום ,פי' ‰ר‡"˘ ,ר"˘ )רי˘ מ„ו˙(,
ועו„ – פיר˘ו ב‡ופן ‡חר .ור‡ ‰מ˘נ ‰למלך ל‰ל'
בי‰ב"ח פ"ח .„"‰
 (3ר‡‡ ‰נˆי˜לופ„י‡ ˙למו„ים עמ' ‰לכ ‰סכ"ו,
ו˘"נ .ור‡˘ ‰ם „‰עו˙ ‡‰ם ר˜ כ˘חול˜ים ב„ין
כלל ‰ו‡ ‡ו בכ"מ.

מי‰ו ‡ף ל„י„י' ל‡ נחל˜ו בנו‚ע ל˘‰מיר‰
על ˘‰ערים‰ .יינו ˘‡ין כוונ˙ רב‡ לומר
„‡חר ˘נחל˜ו כמ˘ ‰ערים ‰יו נחל˜ו
‡ף ‡י על ˘בע˘ ‰ערים ˘מרו ‡ו על
חמ˘ ,‰ר˜ ו„‡י לכו"ע על חמ˘˘ ‰מרו
‡ל‡ ˘מ"מ נחל˜ו ‡י ˘בע˘ ‰ערים ‰יו
)ועל ˘נים ל‡ ˘מרו( ‡ו חמ˘˙‰„ .‰נ‡

„ברי ר˘"י ˘"מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל"‡ ,ינם כמליˆ ‰בעלמ‡ ח"ו ,כי ‡ם כוונ˙ו לומר
˘"מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל" ממ˘ לטוב ולמוטב .וכ„ל˜מן.

‰כיˆ„ ‰סכים מ˘˘ ‰ימח˘ ‰מו מן ˙‰ור?‰
ל‡חר ˘חט‡ו י˘ר‡ל בע‚ל בי˜˘ מ˘ ‰מ˜‰ב"˘ ‰יסלח לˆ‡ן מרעי˙ו ,ו‡ם ל‡ו
ח"ו‡ ,זי "מחני נ‡ מספרך ‡˘ר כ˙ב˙" .2ו‰יינו ˘ל‡ ייזכר ˘מו ח"ו בכל ˙‰ור ‰כול.‰
ו„‰ברים ˙מו‰ים :כל מ‰ו˙ו וענינו ˘ל מ˘ ‰רבינו ‰י‡ ˙‰ור„˜‰ ‰ו˘ ,‰וכ„ברי
רז"ל" 3נ˙ן נפ˘ו על ˙‰ור ‰ונ˜ר‡˙ על ˘מו˘ ,נ‡מר זכרו ˙ור˙ מ˘ ‰עב„י" .ול‡ זו
בלב„ ‡ל‡ ˘˙‰ור ‰עˆמ"‚ ‰כ כרוכ ‰במ˘‰˘ ,‰רי נ˜ר‡˙ על ˘מו "˙ור˙ מ˘,"‰
"נבו‡˙ו ˘ל מ˘ .4"‰ו‡"כ ˘‰מט˙ ˘מו ˘ל מ˘ ‰מן ˙‰ור‡ ,‰ין מ˘מע˙˘ ‰חסר
מע˙‡ ‰ח˙ ממעלו˙יו‡ ,ו ˘˙ינטל ממנו ˜בל˙ ˘כר מסוימ˙‡ .ל‡ נו‚ע ענין ז ‰בעˆם
מ‰ו˙ו וענינו ˘ל מ˘˘ ,‰מ‡וח„ ‰ו‡ עם ˙‰ור ,‰ו‡י ‰זכר˙ ˘מו ב ‰נו‚ע˙ לו עˆמו.
ומ ‰מפלי‡ „‰בר˘‡ ,ר ב˜˘ ‰זו „"מחני נ‡" ל‡ בי˜˘ מ˘ ‰עבור כ˘רים ˘ב„ורו,
‡ל‡ לכפר על ‡ו˙ו חל˜ בעם י˘ר‡ל ˘חט‡ו בע‚ל ,וני˙˜ו עˆמם מן ˙‰ור ‰ל‚מרי,
ע„ ˘נ˜ר‡ו "מומרים" רח"ל .5ו‡"כ ˙מו‰ים „‰ברים ‰פל‡ ופל‡‡‰ :יך עומ„ מ˘,‰
ומב˜˘ למחו˙ ‡˙ ˘מו מן ˙‰ור˘ ‰כ‡מור ˙‰ור‰ ‰י‡ חל˜ מעˆם חייו ומ‰ו˙ו ,בעבור
‡לו ˘מנ‚„ים ל˙ור.‰
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"פ ˘ור˘ם ˘ל „ברים ב‡ר ‰יטב.

„רי˘ פיר˜ין ס"ל ˘ר˜ חמ˘˘ ‰ערים ‰יו
)ובמיל‡ ˘‰מיר‰ ‰י˙" ‰על חמ˘˘ ‰ערי
‰עזר ,("‰ו˙‰נ‡ ˘במ˘נ˘ ‰ל‡ח"ז ס"ל
)כמו ˘‰זכיר בפירו˘( „"˘בע˘ ‰ערים

˘˜˙‰רו˙ו עם י˘ר‡ל עמו˜‡ ‰ף מ‡˙‰ח„ו˙ו ב˙ור‰
"‡וריי˙‡ ו˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡ כול‡ ח„"˜ – 6וב" ‰ו˙ור„ ‰ילי' ח„ ‰מ ,‰וכי„וע בי‡ור

‰יו בעזר‡ ,"‰בל ‡ף ‰ו‡ מו„˘‰˘ ‰מיר‰
ר˜ על חמ˘˘ ‰ערים ‰י˙ ,‰ובז ‰ל‡

 ‡˘˙ (2לב ,לב.

‡יפלי‚ו „"˙רי מיניי‰ו ל‡ ˆריכי ˘ימור"

 (3מכיל˙‡ לב˘לח טו.‡ ,

]ו‡ביי ס"ל „לי˙‡ ˘ום פלו‚˙‡ ,ולכו"ע

 (4רמב"ם ‰ל' יסו„י ˙‰ור ‰פ"ט  .‡"‰ור‡ ‰בז ‰בל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ'  173ו‡ילך.

˘בע˘ ‰ערים ‰יו ועל חמ˘˘ ‰מרו[.

 (5ר‡˘ ‰ב˙ פז‰ .‡ ,וב‡ בפר˘"י ˙˘‡ לב ,ט )‡בל ר‡˙ ‰ו„" ‰ומ˘ ‰ב˙ ˘ם(.

 (4וע„"ז פי' ברע"ב רי˘ מ„ו˙.

 (6ז‰ר‰ ,וב‡ ב˙ני‡ פ"„ וברי˘ פכ"‚ .ור‡ ‰זח"‡ כ„ .‡ ,זח"ב ס˜˙ .‡ ,וני ז‰ר ˙"ו )כ‡ ,ב( ˙כ"ב )ס„,
‡( .ועו„.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

יז

‡„מו"ר ‰ז˜ן 7בפי' מרז"ל‡" 8נכי נוטרי˜ון ‡נ‡ נפ˘י כ˙בי˙ י‰בי˙"˘‰˘ ,י"˙ ‰כ˙יב
)"כ˙בי˙"( ‡˙ עˆמו )"נפ˘י"( כביכול ב˙ור˙ו ‡˘ר נ˙ן לנו )"י‰בי˙"(.

חידושי סוגיות

ומכל מ˜ום ‡י˙‡ ב˙נ‡ „בי ‡לי‰ו רב˘" 9‰ני „ברים י˘ בעולם ˙ . .ור ‰וי˘ר‡ל . .
„רכן ˘ל בני ‡„ם ‡ומרים ˙‰ור„˜ ‰מ‡ . . ‰בל ‡ני ‡ומר י˘ר‡ל ˜„מו" ,ומבו‡ר בז‰
˘˜„ימ ‰זו ‡ין מ˘מעו˙„˜‰ ‰מ ‰בזמן וכיו"ב‰˘ ,רי ˙‰ור„˜ ‰מ ‰לעולם 10ולברי‡˙
‰זמן‡ ,ל‡ ‰כוונ ‰ל˜„ימ ‰במעל„ ,‰מ˜ור נ˘מו˙ י˘ר‡ל ‚בו ‰עו„ יו˙ר ממעל˙˘ ‰ל
˙‰ור‡„ ,‰מנם ˙‰ור ‰מ‡וח„˙ עם ˘‰י"˙‡ ,ך ˘ר˘ם ˘ל י˘ר‡ל ‚בו ‰יו˙ר ומ‡וח„ים
‰ם עם ˜‰ב" ‰ב‡ופן עמו˜ יו˙ר ,ולכן ‰ו‡ ˜ו„ם ‡ף ל˙ור.‰
וז‰ו מ‡˘ ‰מרו חז"ל "י˘ר‡ל ‡ע"פ ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡" ,11כי ‚ם ‡ם חוט‡ים
ומנ˙˜ים עˆמם מן ˙‰ור ‰ח"ו‰ ,רי "ע„יין ˘ם ˜„ו˘˙ם עלי‰ם"‡„ ,12ף ˘ע"פ ˙‰ור‰
 ‰"‰ר˘עים ורחו˜ים‰ ,רי כיוון ˘˘ר˘ם ˘ל י˘ר‡ל ‰ו‡ ‚בו ‰יו˙ר ,ע„יין ח˘ובים ‰ם
ו˜˘ורים ומ‡וח„ים עם ˘‰י"˙ ,כי ˜˘ר ז ‰עמו˜ יו˙ר מ˙‰ור ‰ומˆוו˙י ,13‰ובמיל‡ ‡ין
"‰ני˙ו˜" מן ˙‰ור ‰מחלי˘ ‡ו מנ˙˜ ˜˘ר ז‡ ‰ל ˜‰ב".‰
ו"ˆ„י˜ים „ומין לבור‡ם"„ˆ‰„ ,14י˜ים  ‰"‰מ˙‡ימים ‰נ‚‰ו˙י‰ם ˘י‰יו כפי ‰נ˙‚‰
בור‡ם ,וכיון ˘‡ˆל ˘‰י"˙ ‰רי י˘ר‡ל ‰ם למעל ‰מ˙‰ור ‰וכ‡מור‰ ,נ ‰מעין ז‰ ‰ו‡
‚ם ‡ˆל מנ‰י‚י י˘ר‡ל ‡˘ר ‡ף ˘עˆמיו˙ם ועניינם ‰ו‡ ˙‰ור˘‡ ‰ר ‰מ ‰מנחילים
ל˙למי„י‰ם ול„ורם ,ובפרט ‰חל˜ ב˙ור˘‡ ‰ר ‰ם מח„˘ים ועוס˜ים בו במיוח„‰ ,נ‰
˜ו„ם לז‰ ‰י‡ ˘˜˙‰רו˙ם ו˙‰מסרו˙ם ל˙למי„י‰ם ו‡נ˘י „ורם.
וכ˘ם ˘‡ˆל ˘‰י"˙ ‚ם ‰פו˘עים ומור„ים ע„יין ˜˘ורים ‡י˙ו י˙'‰ ,נ‚ ‰ם „ˆ‰י˜ים
˜˘ורים ב‡נ˘י „ורם מבלי ‰בט על מˆבם ‰רוחני ,ו‡פילו ‡לו ‰מˆויים במ„בר ˘ממ,‰

בפלו‚˙˙ "˘‰ס כמ˘ ‰ערים ‰יו לעזר‰
יבי‡ פלו‚˙˙ ‡ביי ורב‡ ‡י נחל˜ו ‰מ˘ניו˙ ,וי˜˘‡ ‰מ‡י פס˜ ‰רמב"ם כ‡ביי /
י˜„ים „בפי"‰מ „ברי ‰רמב"ם לכ‡ו' סו˙רים מרי˘‡ לסיפ‡ ,ויכריח „ל‰רמב"ם ‡ף
לרב‡ ל‡ ‡יפלי‚ו ב˘מיר ‰ו˘פיר פס˜ כרב‡  /י„ח„ ‰לפ"ז יו˜˘‡ ‰רב‡ ‚ופי' מ"ט
ל‡ פיר˘ כ‡ביי ל‚מרי  /יח„˘ „כל פלו‚˙˙ "˘‰ס במספר ˘‰ערים ‡ינו במˆי‡ו˙,
ור˜ כמ ‰פ˙חים ‰יו ב„ין ˘ער  /עפ"ז מב‡ר „לרב‡ נחל˜ו ‰מ˘ניו˙ כמ˘ ‰ערים
‰יו מחוייבים ˘מיר / ‰י˙ר ıעו„ ˜ו˘י‡ ,מ˘˘ ‰ינ‰ ‰רמב"ם מל˘ון ‰מ˘נ / ‰לפ"ז
יב‡ר ‰‰כרח „רב‡ לפר˘ „˙נ‡ ˜מ‡ פלי‚ וי˙ר ıפס˜ ‰רמב"ם בס' ‰י„

ב‡רˆ ıי' וˆלמוו˙ ומרוח˜ים מ˙‰ור ‰ומˆוו˙י' ,מכל מ˜ום ‰רי ‰ם י˜רים ללבו ˘ל
‰מנ‰י‚ ,ו‰רי ‰ו‡ ˜˘ור עמ‰ם ב˜˘ר בל ינ˙˜‡„ .ף ˘עי˜ר ענינו ומ‰ו˙ו ‰ו‡ ˙‰ור‰

‡

ומˆוו˙י'‰ ,נ ‰לומ„ ‰ו‡ מ‰נ˘‰ ˙‚‰י"˙ ,ו˜˘ור ‰ו‡ בˆ‡ן מרעי˙ו ‡ף יו˙ר מ˘˜˘ור
‰ו‡ ב˙ור.‰

 (7ר‡ ‰ל˜ו"˙ ˘לח מח ,סוף עמו„ „.

יבי‡ פלו‚˙˙ ‡ביי ורב‡ ‡י נחל˜ו
‰מ˘ניו˙ ,וי˜˘‡ ‰מ‡י פס˜ ‰רמב"ם
כ‡ביי

˘ (8ב˙ ˜.‡ ,‰
„˙ (9ב‡"ר פי"„.
 (10מ„ר˘ ˙‰לים ˆ.„ ,
 (11סנ„‰רין מ„.‡ ,
 (12ר˘"י ˘ם.
 (13וכפי ˘ב‡ לפועל ביום ‰כפורים ˘"עיˆומו ˘ל יום מכפר" ‚ם ל‡לו ˘חט‡ו ,כי ‡ז מ˙‚ל ‰ומ‡יר
˘ר˘ם ˘ל י˘ר‡ל ˘למעל‚ ‰ם ממ˜ור ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.
 (14רו˙ רב ‰פ"„.‚ ,

˙נן ברי˘ מס' מ„ו˙ ,לענין חיוב ˘מיר˙

וב‚מ' ˙מי„ )כז (‡ ,פריך„ ,ב‰מ˘ך
‰פר˜ )˘ם מ˘נ˙ ('„ ‰נן˘" :בע˘ ‰ערים
‰יו בעזר ‰כו'" )ונמנו ˘ם כולם( ,ו‰ו‡
לכ‡ו' ס˙יר ‰מפור˘˙„ ,חזינן ˘˘בע‰
˘ערים ‰יו לעזר ‰ול‡ חמ˘ .‰ומ˘ני
בב' ‡ופנים‡" :מר ‡ביי ˙רי מיניי‰ו
)מ˘"‰בע˘ ‰ערים"( ל‡ ˆריכי ˘ימור

מ˜„˘ ע"י כ‰נים ולויים )˘נ˙פר˘‰

]ולכך ‡מר ˙‰נ‡ „˘‰מיר‰ ‰י‡ ר˜ "על

)יח ‡ ,ו‡ילך .ס‰מ"ˆ ל‰רמב"ם

חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר .["‰רב‡ ‡מר ˙נ‡י

בפר˘˙נו

מ"ע כב .מל"˙ סז .חינוך מˆו˘ ‰פח– ((‡ˆ˘ .
"ב˘ל˘ ‰מ˜ומו˙ ‰כ‰נים ˘ומרים בבי˙
‰מ˜„˘ כו' ו‰לויים בע˘רים ו‡ח„ מ˜ום
כו' חמ˘ ‰על חמ˘˘ ‰ערי ‰עזר ‰כו'".

‰י‡  . .ו‡יכ‡ ˙נ‡ „‡מר ˘בע ‰ו‡יכ‡
˙נ‡ „‡מר חמ˘‰ ‰וו".
ו‰נ‰ ,‰רמב"ם בספר ‰י„

)‰ל' בי‰ב"ח

פנינים
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„רו˘ ו‡‚„‰

מ˘ ‰רבנו ‡ו‰ב י˘ר‡ל ‰י'
וי˜ם מ˘ ‰וילך ‡ל „˙ן ו‡בירם
כסבור ˘י˘‡ו לו פנים ול‡ ע˘ו
)טז ,כ ‰ובפר˘״י(

‡מחז"ל )מנחו˙ ס ,‰סע"‡( "מ˘ ‰רבנו ‡ו‰ב
י˘ר‡ל ‰י ."‰וי"ל˘ ,מפר˘ ‰זו י˘ לר‡ו˙ ע„ ‰יכן
„‰ברים מ‚יעים:
‡ף ˘כבר נ‚זר‚ ‰זר ‰על ˜רח וע„˙ו ,וי˙יר‰
מזו˜‰ ,ב"ˆ ‰ו‰" ‰עלו מסביב למ˘כן ˜רח „˙ן
ו‡בירם" )טז ,כ‚( ,ע„יין חיפ˘ ‡ו‰בן ˘ל י˘ר‡ל
עˆ ‰כיˆ„ ל‚רום ל„˙ן ו‡בירם ל˙‰חרט ול‰ינˆל
"מר„˙ חיים ˘‡ול."‰
ומז ‰י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰נפל‡:‰
ומ‡ ‰נ˘ים ‡לו ˘מר„ו ב˜‰ב" ‰ר"ל ,וכבר
נ‚זר ‰עלי‰ם ‚זר„˙˘‰ ,‰ל מ˘ ‰ב˜ירובן ,ע‡כו"כ
ב„ורנו ˘רובם ˘ל בני י˘ר‡ל ˘‡ינם עוס˜ים
ב˙ור ‰ובמˆוו˙‰ ,רי ז ‰ר˜ מעם‡‰-רˆו˙ ,ו‰רי
‰ם "כ˙ינו˜ ˘נ˘ב ‰לבין ‰עכו"ם"˘ ,מוטל חוב
˜„ו˘ על כ‡ו"‡ ל„˙˘‰ל בכל מיני ˙‰חכמויו˙
ו˙חבולו˙ ,לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל ,ול˜רבן ל‡בינו
˘ב˘מים.
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כ״ח עמ׳  102ו‡ילך(

י‚

מסירו˙ נפ˘ ‚ם בעניניו ‰עˆמיים ביו˙ר

מחלו˜˙ על "מלכו˙ו"
˘ל מ˘ ‰רבנו
״וי˜‰לו על מ˘ ‰ועל ‡‰רן וי‡מרו
‡לי‰ם רב לכם כי כל ‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים
ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל ‰׳״
)טז ,לב-ל‚(

מ˘מעו˙ פ˘טו˙ ‰כ˙וב ‰י‡ ˘רˆו ע„˙ ˜רח
ל˘‰וו˙ מעמ„ם ˘ל כלל י˘ר‡ל"„ ,כולם ˜„ו˘ים".
וˆ"ע‰˘ ,רי עי˜ר מחלו˜˙ם ‰י˙ ‰בכך
˘בי˜˘ו כ‰ונ„‚ ‰ול ‰לעˆמם ,וכ„ברי מ˘) ‰טז ,י(

"וב˜˘˙ם ‚ם כ‰ונ ,"‰ו‰י‡ך י˙‡ימו ‰כ˙ובים?
וי"ל˘ ,עי˜ר טענ˙ם ‰י˙ ‰כנ‚„ נ˘י‡ו˙ו ˘ל
מרע"‰˘ ,‰י' בבחי' מלך‰„ .נ ,‰עניין ‰מלוכ‰
˘ונ ‰במ‰ו˙ו מ˘‡ר ענייני ˘רר ‰ו‚„ול,‰
˘˘ליט˙ו ˘ל ‰מלך על ‰עם ‰י‡ בכל ענייני‰ם,
ו‰‰ב„ל ‰ממנו ‰י‡ ˘ל‡ בערך.
˘לכן ‡פי' מי ˘"מחו ‰במחו‚" במחיˆ˙
‰מלך „נו‰ו למי˙) ‰ח‚י‚ ,‰ ‰ב( ,וכן ר‡ינו ‡ˆל
מרע"‰˘ ‰נ‰י‚ ‡˙ ‰עם בכל עניני‰ם – ˘‚‰מיים
ו‰רוחניים.
ועל ˙‰נ˘‡ו˙ כזו חל˜ו בני ע„˙ ˜רח„ .על עˆם
‰עבו„˘ ‰י˘נ ‰חלו˜ ‰ו‚„ול ‰ל‡נ˘ים מסוימים,
‰סכימו ‚ם ‰ם‡ .ך ל˙‰נ˘‡ו˙ ˘ל מלוכ ‰וכיו"ב
‡מרו "ומ„וע ˙˙נ˘‡ו על ˜‰ל ."'‰
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח״„ ע׳  1048ו‡ילך(

ומע˙‡ ‰ין ˆריך לבי‡ור ‰י‡ך ז ‰מסר מ˘ ˙‡ ‰נפ˘ו ועˆמו˙ו – ˙ור˙ מ˘˘ ,‰ל‡
יוזכר ˘מו ב˙ור ‰ח"ו ,בעבור חל˜ ‰נחו˙ ˘ב„ורו ,עוב„י ‰ע‚ל.
˘‰רי מ˘ ‰מרום מעל˙ו ו‚„ול˙ו כרוך ‰ו‡ ו˜˘ור ב˜˘ר חז˜ ו‡מי ıבעם י˘ר‡ל
ב‡˘ר ‰ם ,ע„ ‡˘ר חט‡ם ˘ל י˘ר‡ל ‚ורם חלי˘ו˙ במ˘ ‰עˆמו .וכפי ˘מˆינו ˘ˆיוו‰ו
˘‰י"˙ "לך ר„" – "ר„ מ‚„ול˙ך‡ ,"15ף ˘מ˘ ‰עˆמו ל‡ ‰י' ˘ייך ח"ו לחט‡ ז ,‰ו‡ף
למחו˙ ל‡ ‰י' בי„ו‰˘ ,רי ‰י' ב‰ר ב‡ו˙ו יום‡ ,ין ז‡ ‰ל‡ מ˘ום ˘"י˘ר‡ל ‰ם מ˘,"‰
ומ˘חט‡ו ‰ם ,ב„רך ממיל‡ יר„ מ˘ ‰עמ‰ם.
ונמˆ‡˘ ,ככל ˘˙‚„ל ‡˙‰ח„ו˙ו ו˘˜˙‰רו˙ו ב˙ור ,‰ע„יין ˜ו„מ˙ לכך מˆי‡ו˙ו
‰עˆמי˙ ˘‰י‡ מˆי‡ו˙ם ˘ל כלל י˘ר‡ל‰" ,נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל".
וˆ‡ ור‡ ‰מ„‚ ‰ל ‰מסירו˙ו ו‡‰ב˙ו ˘ל מ˘ ‰רבינו ‰רוע‰ ‰נ‡מן˘ ,כ‡˘ר רו‡‰
‡˙ ‰פחו˙ים ˘בˆ‡נו˘ ,נ˙פ˙ו לחטו‡ בחט‡ „ע"ז ‰"‰ ,עומ„ ומ˙חנן ל˘‰י"˙ ˘יו‡יל
למחו˙ ˘מו מ˙‰ור ‰עם כל ‰כרוך בכך‰ ,עי˜ר ל‚‰ן על בני י˘ר‡ל ב‡˘ר ‰ם .כי‡ ,ף
˘מסר נפ˘ו על ˙‰ור‰ ,‰נ˜ ‰ו„מ˙ לז‰ ‰י‡ ‡‰ב˙ו ומסיר˙ נפ˘ו עבור ˆ‡ן מרעי˙ו,
˘‡‰ב˙ו ל‰ם ‡ינ ‰יור„˙ ‡ם "מנ‚„ים" ‡ו מנ˙˜ים עˆמם מן ˙‰ור ,‰כי ˘˜‰ר בין
‰רוע ‰לעמו נעלי˙ יו˙ר מ˘˜‰ר ˘לו עם ˙‰ור.16‰

˘בחו ˘ל מ˘˘ – ‰ביר˙ ‰לוחו˙
מסיר˙ נפ˘ו ˘ל מ˘ ‰עבור עמו‚ ,ם כ‡˘ר נו‚ע „‰בר בבב˙ עינו – ˙ור˙ מ˘,‰
נזכר˙ בסיום ˙‰ור ‰כמעל˙ו ‰נ˘‚ב ‰ביו˙ר ˘ל מנ‰י‚ י˘ר‡ל.
ל‡חר סיפור ˜בור˙ מ˘ ,‰מונ˙‰ ‰ור ˙‡ ‰מעלו˙יו ˘ל רעי‡ מ‰ימנ‡" ,ול‡ ˜ם נבי‡
עו„ בי˘ר‡ל כמ˘‚ ‰ו' ולכל ‰מור‡ „‚‰ול ‡˘ר ע˘ ‰מ˘ ‰לעיני כל י˘ר‡ל" .ומפר˘
ר˘"י על ‡˙ר "לעיני כל י˘ר‡ל˘ .נ˘‡ו ליבו ל˘בור ‰לוחו˙ לעיני‰ם  . .ו‰סכימ„ ‰ע˙
˜‰ב" ‰ל„ע˙ו ˘נ‡מר ‡˘ר ˘בר˙ יי˘ר כחך ˘˘בר˙".
ומפלי‡ „‰בר ˘ל‡חר ˘מזכירים ˘‰י' מ„בר עם ˜‰ב"" ‰בכל ע˙ ˘רוˆ ,"‰ו"˘˜יבל
‡˙ ‰לוחו˙ בי„יו" ,ו"ניסים ו‚בורו˙ ˘במ„בר ‰נור‡" ,17רו‡˙‰ ‰ור ‰לח˙ום ב"מעל"‰
˘"נ˘‡ו ליבו" ו˘יבר ‡˙ ‰לוחו˙ לעיני כל י˘ר‡ל?

 ‡˘˙ (15לב ,ז ובר˘"י ˘ם .ברכו˙ לב .‡ ,ועו„.
 (16ור‡ ‰בפנים ˘‰יח) ‰ל˜ו"˘ חכ"‡ עמ' ˘ ,(177ע"פ ‰מבו‡ר נמˆ‡ מובן ‰י‡ך מחיי˙ ˘ם מ˘‰
מ˙‰ור˙ ‰ועיל לכפר על בני י˘ר‡ל.
 (17ר‡ ‰בפר˘"י ˘ם.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

ו‡ף ‡ם ˙ימ‡ ˘מעל˙ו ‰י‡ ˘‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו ,ע„יין ‡ין זו מעל˙ו „‚‰ול‰

וע"„ ‰רמז י˘ לומר‰˘ ,י' ˆריך "לנ˘‡" ,ל‚„ל ולרומם ‡˙ ר‚˘ ‰‡‰ב˘ ‰בלבו ,ע„

ביו˙ר ,ומ‚ ‰ם ˘מˆינו כמ ‰פעמים ˘יבטל מ˘‚ ‰זירו˙ ˘‚זר ˜‰ב" ‰על י˘ר‡ל וכיוˆ‡,

˘‡‰ב˙ו לי˘ר‡ל ˙˙עˆם כל כך ˘י‰י' מסו‚ל ל‚בור על חביבו˙ו ויר‡˙ו מ‰לוחו˙

ובמ ‰נ˙ייח„˘ ‰ביר˙ ‰לוחו˙ „וו˜‡‰˘ ,י‡ ˘בחו ‰נעל ‰ביו˙ר ˘ל מ˘ ‰רעי‡ מ‰ימנ‡.

ול˘ברן עבור י˘ר‡ל.
ור‡˘ ,‰מעל ‰זו „˘ביר˙ ‰לוחו˙ מונ˙‰ ‰ור ‰ל‡חר מעל˙ ˜בל˙ ‰לוחו˙‰ ,יינו

מעל˙ו ‡‰מ˙י˙ ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל
מטר˙ ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰י˙ ‰בכ„י לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל מכלי' ח"ו ,וכמ˘ל ‰מוב‡
בפר˘"י ע"‰פ פסל לך ‚ו':18
"מ˘ל למלך ˘‰לך למ„ינ˙ ‰ים ו‰ניח ‡רוס˙ו עם ˘‰פחו˙ ,מ˙וך ˜ל˜ול ˘‰פחו˙
יˆ‡ עלי' ˘ם רע ,עמ„ ˘ו˘בינ ‰ו˜רע כ˙וב˙‡ ,‰מר ‡ם י‡מר ‰מלך ל‰ור‚‡ ‰ומר לו
ע„יין ‡יננ˙˘‡ ‰ך ‰ . .מלך ז˜‰ ‰ב"˘‰ ,‰פחו˙ ‡לו ערב רב ,ו˘‰ו˘בין ז ‰מ˘,‰

˘‚„ל˘ ‰ביר˙ ‰לוחו˙ ל‡ ר˜ על ˘‡ר ‚„ולו˙יו ונור‡ו˙יו ˘ל מ˘‡ ‰ל‡ ‚ם על ˜בל˙
‰לוחו˙ עˆמן.
ומעל ‰זו ‰י‡ ‰י‡ מעל˙ו „‚‰ול ‰ו‰נ˘‚ב ‰ביו˙ר ˘ל נ˘י‡ בי˘ר‡ל˘ ,מוסר ‡˙
˙מˆי˙ חייו בעבור חל˜ ‰נחו˙ ביו˙ר ˘בעם י˘ר‡ל‡ˆ ,ן מרעי˙ו ‰‡‰וב .וב„ ‰יי˜‡
בוחר˙ ˙‰ור ‰לח˙ום ‡˙ מעלו˙יו ‰עˆומו˙ ˘ל מ˘ ,‰כי ˘ם מ˙בט‡˙ עˆם ˘˜˙‰רו˙ו
˘ל מ˘ ‰עם ˆ‡נו – "מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘."‰

‡רוס˙ו ˘ל ˜‰ב"‡ ‰לו י˘ר‡ל".

‚ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו ל‡ יעזוב ‰רוע‡ˆ ‰ן מרעי˙ו

ו‰יינו ˘לבי‡ור ‰מוב‡ בפר˘"י על ‡˙ר˘˘ ,19יבר ‰לוחו˙ כי ל‡ ‰יו י˘ר‡ל ר‡ויים
ל˜בלם‡ ,ין מובן ע„יין מ ‰ר‡ ‰מ˘ˆ ‰ורך ל˘בור ‰לוחו˙ ˘˜יבל בי„יו מ‡˙ ˘‰י"˙,
˘‰רי ע„יין יכול ‰י' ל‡˘‰ירם ˘למים ול‡ ל˙˙ם לעם י˘ר‡ל .ומ˘ל ז ‰ב‡ לב‡ר ‡˘ר
˘ביר˙ ‰לוחו˙ נחוˆ‰ ‰י˙ ‰ע"מ לבטל כביכול ˘טר ‡ירוסין „י˘ר‡ל ולˆ‰ילם מכלי'.
ו˘וו ‰בנפ˘ך‰ ,לוחו˙ ‰רי "מע˘‡ ‰ל˜ים ‰מ ,20"‰ו‰כ˙ב "מכ˙ב ‡ל˜ים" ‰ו‡,
ו˜יבלם מי„י ˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו כמרומז ב"ולכל ‰י„ ‰חז˜˜"˘ "‰יבל ‡˙ ˙‰ור‰
בלוחו˙ בי„יו" ,ו‡ם ‚„ל ‰מסיר˙ נפ˘ו ˘ל מ˘ ‰על ˙‰ור ,‰ויי˜ר ‰מכל סחור‰ ,‰רי
על ‡ח˙ כמ ‰וכמ˘ ‰יי˜ר לוחו˙ ‡לו ˘‰ם מע˘˜‰ ‰ב" ‰ו˜יבלם מי„יו ממ˘.
ומכל מ˜ום כ˘ר‡ ‰מנ‰י‚ י˘ר‡ל‰ ,רוע‰ ‰נ‡מן ו‡‰ו‰ב˘ ,מˆי‡ו˙ם ˘ל ‰לוחו˙
יכול ‰לפ‚וע ח"ו בי˘ר‡ל )כ˘טר ‡ירוסין( ,ו‡ף ˘מ„ובר ב‡לו ˘‰יו במˆב ירו„ ביו˙ר,
˘נכ˘לו בחט‡ ‰ע‚ל‰ ,נ ‰לל‡ ‰יסוס ולל‡ כל ˘˜ו"ט ,ו‡פילו ל‡ ˘‡ל בעˆ˙ו ˘ל
˜‰ב"˘‰ ,‰ליך מי„יו ‡˙ י˜ר˙ ‰לוחו˙ ו˘ברם ,ו‰עי˜ר לˆ‰יל ‡˙ י˘ר‡ל מעונ˘.
ומ„יי˜ ר˘"י "˘נ˘‡ו לבו ל˘בור ‰לוחו˙" ,נ˘י‡ו˙ ‰לב ענינ ‰ר‚˘ ˘ל נ„יבו˙
)ע"„ כבנ„ב˙ ‰מ˘כן "כל ‡י˘ ‡˘ר נ˘‡ו לבו"‰‡„ ,(21ב˙ י˘ר‡ל ‰עˆומ˘ ‰בליבו ˘ל
מ˘‰ ,‰י‡ זו ˘‰בי‡ ‰ל˘ביר˙ ‰לוחו˙ ,למסור ‡˙ נפ˘ו ועˆמו˙ו ב˘ביל ‚‰נ˙ י˘ר‡ל.

ומ„‚ ‰ל˘˜˙‰ ‰רו˙ו ˘ל מ˘ ‰ו‡‰ב˙ו ‰עˆומ ‰לˆ‡ן מרעי˙ו‚˘ ,ם ב‰ס˙ל˜ו˙ו מן
‰עולם ‰רי ‰ו‡ ˜˘ור ב˜˘ר בל ינ˙˜ ב‡נ˘י „ורו.
„‡י˙‡ במ„ר˘ ˙נחומ‡:22
"‡מר ˜‰ב" ‰למ˘ ,‰מ˘ ,‰ב‡יז ‰פנים ‡˙ ‰מב˜˘ לבו‡ ל‡ר ,ıמ˘ל למ„‰ ‰בר
„ומ ,‰לרוע‡ ‰ח„ ˘יˆ‡ לרעו˙ ˆ‡נו ˘ל מלך ונ˘בי˙ ‡ˆ‰ן ,בי˜˘ ‰רוע ‰ליכנס
לפלטרין ˘ל מלך"‡ ,ל ‰מלך י‡מרו ˘‡˙˘‰ ‰בי˙ ‡ˆ‰ן‡ .ף כך ‡"ל ˜‰ב" ‰למ˘,‰
˘בחך ‰ו‡ ˘‰וˆ‡˙ ˘˘ים ריבו‡ ו˜בר˙ם במ„בר ו‡˙ ‰מכניס „ור ‡חר ‡ . .ל‡ ˙‡‰
בˆ„ן ו˙בו‡ עמ‰ם כו'".
ו‰יינו„ ,מ˘ ‰בכוחו ‰י' לפעול ˘יכנס ‰ו‡ עˆמו ל‡ר‡ ,ıל‡ ˘בחר ל‰י˘‡ר בעבר
‰יר„ן ול‰י˜בר עם ‡נ˘י „ורו ,ב"מ„בר „‚‰ול ו‰נור‡ נח˘ ˘רף וע˜רב וˆמ‡ון ‡˘ר
‡ין מים" 23ע"מ ˘י˜ום ויבו‡ בר‡˘ם ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„.‰
ל‡ עזב ול‡ יעזוב ‰רוע‡ˆ ‰ן מרעי˙ו ,מוו˙ר ‰ו‡ על ‰ענינים ‰נ˘‚בים ˘ב˜„ו˘˙
‡ר ıי˘ר‡ל‡ ,ינו חו˘ב על עˆמו ו˙‰עלו˙ו ,מניח ‡˙ עˆמו על  ,„ˆ‰ו„ו‡‚ לעמו.
ו˜˘ר ז„ ‰מ˘ ‰לבני „ורו נˆחי ‰ו‡„ ,כ˘יחיו ‰מ˙ים י˜ום מ˘ ‰בר‡˘ם ויכניסם ל‡רı
„˜‰ו˘.‰

 ‡˘˙ (18ל„ .‡ ,ממ„ר˘ ˙נחומ‡ ˙˘‡ פ"ל .ור‡˘ ‰מו"ר רי˘ פמ"‚˘ .ם רי˘ פמ"ו˙ .נחומ‡ ע˜ב י‡.
‡בו˙ „ר' נ˙ן פ"ב.‚ ,
 ‡˘˙ (19לב ,יט.

ו‰ ‡„‰ו‡ „כ˙יב על מ˘ ‰רבינו "ˆ„˜˙  '‰ע˘ ‰ומ˘פטיו עם י˘ר‡ל."24

 (22פ' חו˜˙ יו"„.

 ‡˘˙ (20לב ,טז.

„ (23ברים ח ,טו.

˘ (21מו˙ ל ,‰כ‡.

 (24ב˙נחומ‡ ˘ם )„ברים ל‚ ,כ‡(.

