‚úיון ˙פח
ﬠר˘"˜ פר˘˙ מ˘פטים ˘˙'‰ﬠ"‰

ב‚„ר חיובם ˘˘ '„ úומרים
ומ ‰ר‡‡ ‰וזן "‰ימני˙" „יי˜‡ ‰úירˆﬠ?
‡יך מונﬠים מˆב ˘" úמ˘כ ‰úוﬠ˜ר?"‰
ˆביונ˙‰‰ ú˘ ‰ווﬠ„ו˙ – פﬠם ו‰יום

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

˜úר‡˙ ˘ב˙

תוכן העניינים

כ‰

˙‰‰ווע„ו˙ )"פ‡רבריינ‚ען"( בזכרונו˙ ימי ˜„ם ,ל‰יזכר בחיי ‰יל„ו˙ ‰בי˙יים‰ ,בי˙,
‰‰נ‰‰ ,‰‚‰ורים‰ ,מלמ„ים‰ ,חברים ,בי˙ ‰מ„ר˘.
ובפועל ר‡ינו ˘ז ‰פועל ‰רב.‰

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

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜  ,'‰ע' ˜ח(

ומ ‰ר‡‡ ‰וזן "‰ימני˙" ל‰ירˆע?
‰‰ו"‡ לומר ˘‰רˆיע‰˙ ‰י ‰ב‡וזן ˘מ‡ל  /מ„וע ‰ו˜˘ ‰לר˘"י עˆם ‰רˆיע ‰ב‡וזן ר˜
ב‰מ˘ך למ"˘ ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ ב‡וזן ‰ימני˙?
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ˘יח '‡ ‰לפר˘˙נו(

'עוס˜' בעבו„ ‰בפועל
ב˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ ˆריכים ל„בר ‰רב ‰על עבו„˘ ‰בלב ,ל‡ ר˜ ˘ˆריכים ל‰יו˙
עוס˜ בעבו„˘ ‰בלב‡ ,ל‡ כיˆ„ נע˘ים 'עוס˜' בעבו„˘ ‰בלב.

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

בחייםˆ .ריכים ללמו„ וללמ„ לעˆמו ‡יך ל˙‰פלל .חסי„ים מבו‚רים ˘˜יבלו מז˜ני
‰חסי„יםˆ ,ריכים ללמ„ ‡˙ ˆעירי ‰חסי„ים כיˆ„ ל˙‰פלל ,וˆעירי ‰חסי„ים ˆריכים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
"וח„ל˙" )בניחו˙‡( בעבו„˙ '‰
בי‡ור „ברי ר˘״י על ‰פסו˜ ״וח„ל˙ מעזוב לו״ ע״פ פנימיו˙ „‰ברים; ע״פ ˙ור˙ ‰בע˘״ט
ע‰״פ„ ,״חמור״ ˜‡י על חומר ‚‰וףˆ˘ ,״ל ״עזוב ˙עזוב עמו״ ו‡ין ל˘ברו בסי‚ופים.
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ ˘יח '‡ ‰לפר˘˙נו(

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

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י‚
ב‚„ר חיובם ˘ל „' ˘ומרים
יב‡ר בעומ˜ סבר˙ מ"„ „˘וכר כ˘ומר ˘כר ˘‰בי‡ ר˘"י ,ע"פ בי‡ור כללי בחילו˜ ‚„ר ‰חיוב
בין ˘ו‡ל ל˘ומר חינם ו˘כר  /עפ"ז יב‡ר ככפ˙ור ופרח מ‰לך ‰סו‚י‡ ,וסברו˙ ‰מ˜˘ן ו˙‰רˆן
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  112ו‡ילך(

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ
˘בי˙˙ מחנכים ומלמ„ים במוס„ו˙ חינוך
‰עול ‰על כולנ‰ ‰ו‡ ‰ירוס ˜˘‰פ˙ עולמם ˘ל ‰מחונכים ˘ל‰ם ,בר‡ו˙ם ˘ב˘ביל ˙ביע‰
‚˘מי˙ לר' פלוני ‡ו לעס˜ן ˆבורי פלוני ,עו˘ים עול לע˘יריו˙ ˙למי„ים ו˙למי„ו˙

„רכי ‰חסי„ו˙

‰רבי‡ ,בי‡ ,מנם כ˙ב ופרסם "˜ונטרס ˙‰פיל‡ ,"‰ך ˆריכים ל‰בי‡ מ˘ ‰כ˙וב ˘ם

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

כב

ˆביונ˘ ‰ל ˙‰‰ווע„ו˙ – פעם ו‰יום
ב˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ ˆריכים ל„בר ‰רב ‰על עבו„˘ ‰בלב ,ל‡ ר˜ ˘ˆריכים ל‰יו˙ עוס˜ בעבו„‰
˘בלב‡ ,ל‡ כיˆ„ נע˘ים 'עוס˜' בעבו„˘ ‰בלב

ללמו„ מ‰מבו‚רים.
)ספר ˘‰יחו˙  ˙"˘'‰ע' נב(

כ„

˜úר‡˙ ˘ב˙

‰

לנ˙חו ול‰ר‡ו˙ כיˆ„ י˘ ל‰בין ‡ו˙וˆ‰ .עירים ‰יו ˘ו‡לים ו‰מבו‚רים ‰יו עונים .כך
‰ו‡ ‰ס„ר ˘ל "מ˜בל" ‡מי˙י˘ ,ב˘ע˘ ‰עליו ל˘מוע ‰ו‡ עמל על ˘‰מיע .‰ל‰יו˙
˙למי„ זו "עבו„ ,"‰וככל ˘‡„ם י‚ע יו˙ר ל‰יו˙ ˙למי„Œמ˜בל ‰ו‡ נע˘ ‰כלי מוכ˘ר
יו˙ר ל˜בל.‰
)ל˜וטי „יבורים חל˜ים ‡-ב ע'  68ו‡ילך(

מקרא אני דורש

˘ני ‡ופני ˙‰ווע„ו˙
בעבר ‰יי˙˙‰‰ ‰ווע„ו˙ ‰חסי„י˙ ר‡וי ‰ל˙ו‡ר 'חסי„י˙' .ב˙‰ווע„ויו˙ ‡לו „ובר
על מ˘ ‰מסביב לחסי„ו˙ ,בי‡רו ‡ƒמר ‰חסי„י˙ ,סיפרו סיפורים חסי„יים ו‰פי˜ו ‡˙
‰ל˜ח ‰נ„ר˘ מ‰ם .כל ז‰ ‰עמי„ ‡˙ ‰חסי„ים ב‡וויר נ˜י ובמˆב רוחני ונעל ‰יו˙ר.
מ˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ בזמנים עברו‰ ,יו יוˆ‡ים ‰חסי„ים חכמים ,ע„ינים ונעלים יו˙ר.
‡‰וויר‰ ‰חסי„י˙ ˘‡פפ‰ ˙‡ ‰מ˜ום זיככ‡ ‰ו˙ם.
כיום ,בע˜בו˙ מˆב ענייני ˙‰ור‰ ,‰חינוך ו‰י„‰ו˙ בע˘רו˙ ˘‰נים ‡‰חרונו˙ ˘ינ˙‰
˙‰‰ווע„ו˙ ‡˙ פני ‰ל˙‰ווע„ו˙ בחיזו˜ ענייני ‰י„‰ו˙ .מ„ברים על ענייני ט‰ר˙
‰מ˘פח˘ ,‰מיר˙ ˘ב˙˜ ,ביע˙ עי˙ים ל˙ור ‰וכ„ומ.‰

ומ ‰ר‡‡ ‰וזן "‰ימני˙" ל‰ירˆע?
‰‰ו"‡ לומר ˘‰רˆיע‰˙ ‰י ‰ב‡וזן ˘מ‡ל  /מ„וע ‰ו˜˘ ‰לר˘"י עˆם ‰רˆיע‰
ב‡וזן ר˜ ב‰מ˘ך למ"˘ ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ ב‡וזן ‰ימני˙?

נכון „‰בר כי נו˘‡ים ‡לו חיוניים וח˘ובים ומוכרחים ל„בר ‡ו„ו˙ם ו‡ף ל‰בי‡ם
לי„י פועל – ‡ך ‡סור ב˘ום פנים ו‡ופן ˘˙‰ווע„ו˙ מעין זו‰˙ ,וו˙ ‰חליף ל˙‰ווע„ו˙
‰חסי„י˙ ‡‰מי˙י˙.

ב˙חיל˙ ‰ס„ר ‰נפס˜ „ינו ˘ל ‰נ˙פס ב‚ניב˙ו ו‡ין לו מ ‰ל˘לם – ˘נמכר לעב„ו˙
ל˘˘ ˘נים ,וב˘נ˘‰ ‰ביעי˙ "יˆ‡ לחפ˘י חנם" )כ‡ ,ב(; ‡מנם "‡ם ‡מור י‡מר ‰עב„,

על חסי„ים ל„ע˙ כי ˙‰‰ווע„ו˙ נחל˜˙ ל˘ני סו‚ים˙‰ (‡ :ווע„ו˙ ˘˙פ˜י„ ‰לעורר
בענייני י„‰ו˙ ,במ‰לכ ‰י„ברו ‡ו„ו˙ חיזו˜ ‰י„‰ו˙ בכלל ו‰חינוך בפרט; ב( ˙‰ווע„ו˙
חסי„י˙ ב˙ ‰בו‡ לי„י ביטוי ‰רוח ‰חסי„י˙ ‡‰מי˙י˙.

‡‰ב˙י ‡˙ ‡„וני ‡˙ ‡˘˙י ו‡˙ בני ,ל‡ ‡ˆ‡ חפ˘י" – ‡ז "ורˆע ‡„וניו ‡˙ ‡זנו במרˆע
ועב„ו לעולם" )כ‡-‰ ,ו(.
ומפר˘ ר˘"י על ‡˙ר:

בכל „בר – מבלי ‰בט על ˙וכנו ‰פנימי ,כ‚ון ˘כל ,מי„ו˙ ,מח˘ב„ ,‰יבור ומע˘– ‰
מוכרח ל‰יו˙ "‰בכן" ˘‰ו‡ ˙מˆי˙ו ˘ל „‰בר.

"ורˆע ‡„וניו ‡˙ ‡זנו – ‰ימני˙‡ .ו ‡ינו ‡ל‡ ˘ל ˘מ‡ל; ˙למו„ לומר‡ :וזן ‡וזן
ל‚זיר˘ ‰ו ,‰נ‡מר כ‡ן 'ורˆע ‡„וניו ‡˙ ‡זנו' ונ‡מר במˆורע '˙נוך ‡זן ‰מט‰ר

ב˘ני ‡ופני ˙‰ווע„ו˙‰ ,ן ב˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ ˘˙פ˜י„ ‰לעורר ˙עמול ‰בענייני

‰ימני˙' ,מ ‰ל‰לן ‰ימני˙ ‡ף כ‡ן ‰ימני˙ .ומ ‰ר‡‡ ‰וזן ל‰ירˆע מכל ˘‡ר ‡ברים

י„‰ו˙ ו‰ן ב˙‰ווע„ו˙ ‰חסי„י˙ ‰מ˜ורי˙ – מוכרח ˘י‰י" ‰בכן" .עי˙ים י‰י ‰ז‰

˘ב‚וף? ‡מר רבן יוחנן בן זכ‡י‡ :זן ז‡˙ ˘˘מע ‰על ‰ר סיני 'ל‡ ˙‚נוב' ו‰לך ו‚נב –

במימ„ רחב ולפעמים במימ„ ˆר יו˙ר‡ ,ך בכל ‡ופן י‰י"‰ ‰בכן".

˙רˆע; ו‡ם מוכר עˆמו‡ ,זן ˘˘מע ‰על ‰ר סיני 'כי לי בני י˘ר‡ל עב„ים' ,ו‰לך ו˜נ‰

)ספר ˘‰יחו˙  ˙"˘'‰ע' נ ו‡ילך(

‡„ון לעˆמו – ˙רˆע".
וב"מ˘כיל ל„ו„" ‰בי‡ ˜ו˘יי˙ ‰לומ„ים ‡" -מ‡י ל‡  ‰˘˜‰כן ר˘"י ‡עי˜רי‰

זיכרון ימי ˜„ם
ל‡ ‰מ„ר˘ עי˜ר ‡ל‡ ‰מע˘ ‰עי˜ר ,ובכ„י ל‰בי‡ ‡˙ ‰‰פנ - ] ‰מל' פני [‰מ‰כח
‡ל ‰פועל‰ ,נ ‰בז ‰י˘ כמ ‰וכמ„ ‰רכים ב„רכי נועם ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ,ו‡ח„ מ‰ם ‰ו‡

„˜ר‡‡ ,ל‡ ‡חר ˘כ˙ב לימו„ ז‡„ ‰זנו ‰ימני˙"?
כלומר˜‰ :ו˘י‡ "ומ ‰ר‡‡ ‰וזן ל‰ירˆע מכל ˘‡ר ‡ברים ˘ב‚וף" – ‰י‡ )לכ‡ור(‰
˜ו˘י‡ ‰מ˙עורר˙ בלימו„ ‰כ˙וב כ˘לעˆמו; ‡מנם ר˘"י ל‡ ‰בי‡ ‰כענין לעˆמו‡ ,ל‡
כ‰מ˘ך למ˘ ‰כ˙ב ˘"‡זנו" ‰יינו ‡וזן ימין „ו˜‡ – ˘על ז‰ ‰ו‡ ˘ממ˘יך ומ˜˘‰
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ו

)בו‡"ו ‰מוסיף(" :ומ ‰ר‡‡ ‰וזן ל‰ירˆע"  -ומ˘מע ‡יפו‡„˘ ,ו˜‡ ל‡חר ˘פיר˘
˘‰רˆיע‰ ‰י‡ ב‡וזן ימין‡ ,ז ‰ו‡ ˘מ˙עורר˙ ˜‰ו˘י‡ "מ ‰ר‡‡ ‰וזן ל‰ירˆע" .וˆ"ב
ב˜˘ר „‰ברים :וכי ‡ם ‰יו רוˆעים ‡˙ ‡וזן ˘מ‡ל – ‡ז ל‡ ‰י ‰מ˜ום ל˜ו˘י‡?!
]במ˘כיל ל„ו„ ˙יר:ı
"ונר‡ ‰לי „ב˘למ‡ בל‡ ז ‰ל‡ ‰ו ‰מ˜˘י מי„י‰„ ,ו‡ ‰מינ‡ „‰יינו טעמ‡ „‡וזן
„ו˜‡ מ˘ום „כ˙יב 'ו‡‰ב˙ לרעך כמוך' ,ו‡פילו ב‰רו‚י בי˙ „ין ‡מרינן 'ברור לו מי˙‰

כ‚

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

יפ - '‰ו‰כי נמי נימ‡ :ברור לו רˆיע ‰יפ˘ ,‰ל‡ יˆטער כל כך ,ו‰יינו ב‡לי‡„ ‰וזן
˘‰ו‡ ב˘ר „˜ ורך ו‡ין בו ˆער ‡ל‡ מעט˘˘ ,ם נו˜בים כל ‰נ˘ים לי˙ן ‰ע‚ילים‡ .בל
„ ‡˙˘‰כ˙ב ר˘"י „ילפינן ‡וזן ‡וזן ב‚זיר˘ ‰וו ‰ממˆורע ,וממיל‡ מ‡חר „˜יימ‡ לן
'‡ין ‚זיר˘ ‰וו ‰למחˆ - '‰לכל מילי ‡י˙ לן ל„מו˙ו למˆורע ,מ ‰ל‰לן ב‚וף ‡‰וזן
ממ˘ ב˙נוך ‰כי נמי „כוו˙‡ . . ‰ם כן ‰רי י˘ ˘ם ˆער ‚„ול כמו במ˜ום ‡חר ,ומע˙‰
‡יכ‡ ל‡˜˘ויי 'מ ‰ר‡˙‡ ‰וזן וכו''".
ו‰יינו˘ ,מכיון ו‰זכיר ר˘"י ‡˙ ‚‰זיר˘ ‰וו ‰ממˆורע‰ ,רי מ‚זיר˘ ‰וו ‰זו עול‰
˘‰רˆיע‡ ‰ינ ‰בחל˜ ‰רך ˘ל ‡‰וזן ‡ל‡ ב‚וף ‡‰וזן עˆמ) ‰וכמו במˆורע(; ועל ז‰
˜˘ – ‰מ‡י טעמ‡ ‰רˆיע‰ ‰י‡ „ו˜‡ ב‡וזן וכו'.

ˆביונ˘ ‰ל ˙‰‰ווע„ו˙ – פעם ו‰יום
ב˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ ˆריכים ל„בר ‰רב ‰על עבו„˘ ‰בלב ,:ל‡ ר˜ ˘ˆריכים ל‰יו˙
עוס˜ בעבו„˘ ‰בלב‡ ,ל‡ כיˆ„ נע˘ים 'עוס˜' בעבו„˘ ‰בלב

‡בל ˜˘ ‰ליי˘ב מ‰לך ז ‰בפ˘ט „ברי ר˘"י˘ ,ל‡ ‰זכיר כלל ˘מ˜ום ‰רˆיע‰ ‰ו‡

◇ ◇ ◇

ב˙נוך ‡‰וזן )ור‡ ‰מכיל˙‡ ע"‰פ˜ .י„ו˘ין כ‡ ,ב( ,ו‰זכיר ר˜ ‡˙ ‰חילו˜ „‡וזן ימין ו‡וזן
˘מ‡ל[.

פ˙יח˙ ˆו‰ר בפינו˙ ‰ח˘וכו˙ ˘ל כל ‡ח„

ב .וי"ל בז ,‰וב„˜‰ים „‰יו˜ בל˘ון ר˘"י – "‡זנו ‰ימני˙‡ .ו ‡ינו ‡ל‡ ˘ל ˘מ‡ל";
ונר‡ ‰מל˘ונו˘ ,מˆ„ ‰סבר‡ ‰יינו למ„ים ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ „ו˜‡ ב‡וזן ˘מ‡ל ,ו‡ין ז‡˙
‡ל‡ ˘‚‰זיר˘ ‰וו ‰ממˆורע ‰י‡ ˘מכריח‡ ‰ו˙נו ל˘לול סבר‡ זו.
ולכ‡ור ,‰למ ‰ב‡מ˙ ˙‰י ‰סבר‡ לרˆוע ‡וזן ˘מ‡ל „ו˜‡ ,יו˙ר מ‡וזן ימין? ומ„וע
ל‡ נ‡מר )מˆ„ ‰סבר‡( ˘‰רˆיע ‰יכול ‰ל‰יו˙ ב‡' מ‡‰זנים‡ ,ו ימין ‡ו ˘מ‡ל?
]‰רע"ב מפר˘ ב„ברי ר˘"י ˘‡כן זו כוונ˙ו – ˘מˆ„ ‰סבר‡ ‰יינו חו˘בים ˘יכול
לרˆוע ‡יז‡ ‰וזן ˘רוˆ‡ .‰ולם ל„בריו ‰י ‰ר˘"י ˆריך לומר "‡זנו – ‡יני יו„ע ‡יזו"
)וכיו"ב(; ומל˘ון ר˘"י "‡ו ‡ינו ‡ל‡ ˘ל ˘מ‡ל" – מובן ˘‰סבר‡ נו˙נ˙ לרˆוע „ו˜‡
‡˙ ‡וזן ˘מ‡ל[.

‚.

ו‰בי‡ור בז‰

˙‰ווע„ו˙ חסי„י˙ בימים עברו ‰יי˙ ‰יסו„ בחיים˘‡ ,ר ‰ניח ‰יסו„ו˙ ‡י˙נים
בחיים‡ .חרי ˙‰ווע„ו˙ ‰ר‚י˘ו ‰מ˙ווע„ים כי ‰ם נע˘ו זכים יו˙ר .בין ‡ם ˙‰‰ווע„ו˙
‰סיר ‰ל‚מרי ‡˙ ‰רפ˘ ו‰לכלוך ˘ל ‰מי„ו˙ ‰רעו˙ בין ‡ם ל‡ו – בכל ‡ופן ,במי„‰
מסוימ˙ ,נע˘ו „‰ברים ‰ל‡Œטובים מ‡וסים בלב˙‰‰ .ווע„ו˙ ‚רמ ‰ל‰ביט על ‰עבר
בכ‡ב ולחו˘ חרט ‰עמו˜.‰
בימים עברו ˙‰‰ווע„ו˙ ‰יי˙ ‰ברכ˙ ‡לו˜ים‰ .י‡ פ˙חˆ ‰ו‰ר בפינו˙ ‰ח˘וכו˙
˘ל כל ‡ח„ ‡˘ר ‰ו‡רו ב‡ור ‰חסי„ו˙.
˙‰‰ווע„ו˙ ‰יי˙ ‰יסו„ בחיים ˘‚‰מיים ויסו„ בחיים ‰רוחניים˘ .ני‰ם‚ ,ם ‰חסי„
‰מבו‚ר ˘עליו ‰י ‰ל„‰ריך ול˘‰פיע ,ו‰ן ‰חסי„ ˆ‰עיר יו˙ר ˘‰ו˘פע מ‰מבו‚ר
יו˙ר – י„עו ‡˙ מעמ„ם ומˆבם .ל‡ברכים ˆ‰עירים ‰יי˙„ ‰רך ‡ר ıכלפי חסי„ מבו‚ר,
כל ‡ח„ י„ע ‡˙ מ˜ומו ו‚ם ז˜ני ‰חסי„ים ‰כירו ב˙‰חייבו˙ם כלפי ˆ‰עירים.

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

לכ‡ן(:
‰מ„ובר כ‡ן ‰ו‡ במי ˘‚נב ו‡י ‡פ˘ר לו ל‰חזיר ‡˙ ‚‰ניב‡ ‰ו ל˘לם )ולכן בי"„
מוכרים ‡ו˙ו לעב„( ,ופעמים רבו˙ ˘‰טעם לז‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘עני מ„וכ‡ ‰ו‡ ו‚נב כ„י

בעבר ‰יו "‡ו„נין ˘מעין" ]=‡וזניים ˘ומעו˙[ ורבים ‰יו ‡‰ברכים ˘‰יו ל‰ם
‡וזניים ˘˘ומעו˙ ו˜ולטו˙.
ב˘ע˙ ˙‰‰ווע„ו˙ ‰יו מ„ברים „ברי חסי„ו˙ ו˘‰יח‰ ‰יי˙ ‰ב‰בנ˙ ‰עניין –

כב
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˘ˆ„˜ בטענו˙יו במ‡‡ ‰חוז‰ ,רי כבר כ˙ב˙י „"טובי' חט‡ וזי‚ו„ מינ‚„"˘ ,י˘ לו

ל˜˘‰יט רעבונו ורעבון בני בי˙ו ,ו‰עניו˙ ‰עביר‡ ‰ו˙ו על „ע˙ו ועל „ע˙ ˜ונו

טענו˙ לפלוני בן פלוני ומז ‰סובלים ב˙י ‰ספר...2

מ‡ ,ב(.

ז
)עירובין

ו‡ין רˆוני ל˙‰עכב עו„ ‰פעם על פרט ופרט ופרטי פרטים ,ול„כוו˙י' ˙ספי˜ נ˜ו„‰

ומע˙˙ ‰מו ‰לכ‡ור ,‰למ ‰מ‚יע ל‡„ם ז ‰עונ˘ רˆיע˘ ,‰י˘ בו בזיון ˙מי„י" ,מום"

כללי˙ ‰נ''ל ‡˘ר יביט על ‰ענין כענין ˘לו ו‰נו‚ע לו ולבני בי˙ו בחס„ וברחמים,

˜בוע?  -וכבר ‡מר ‰חכם מכל ‡„ם )מ˘לי ו ,ל( ‡˘ר "ל‡ יבוזו ל‚נב ,כי י‚נוב למל‡

ובמיל‡ ימˆי‡ סברו˙ ו˙י˜ונים ביו˙ר וביו˙ר ,וכי„וע פ˙‚ם כ''˜ ‡„מו''ר מו‰ר''˘

נפ˘ו כי ירעב".

בלימו„ סו‚י‡ „‡מ‰ ‰עברי' ב˘''ס ו‰סברו˙ ‰עמו˜ו˙ בז˘ ‰ל ˙‰נ‡ים ‡מור‡ים
ר‡˘ונים ו‡חרונים; ˘‡מ‰ ‰עברי' פועל˙ ב‡˙‰ם לסברו˙ ‡לו ‡ף ˘‡ינ ‰ב˘כל‰
בערך כלל וכלל ל‰נ''ל .ו‡מר ˘„‰בר פ˘וט˘ ,כ˘‰ענין נו‚ע ב‡מ˙‰ ,רי ‚ם ‡מ‰
עברי' ˙˘כיל סבר˙ "‡חרון" ו"ר‡˘ון" ולמעל ‰מעל...‰

וע„"ז ˜˘ ‰בז˘ ‰מכר עˆמו לעב„ מחמ˙ „וח˜ו˘ ,ז˘‰˘ ‰פיל ‡˙ עˆמו ו˜יבל
עליו מרו˙ „‡‰ון מוכיח ˘‰י ‰במˆב ˘ל עניו˙ ‚„ול ‰ולכן ‚‰יע ע„ כ„י כך; ולמ‰
מ‚יע לו עונ˘ חמור כז?‰
ו‡ם נ‡מר ˘עונ˘ ז ‰ב‡ לו )ל‡ על ז˘ ‰נמכר מ˙חיל‡ ,‰ל‡( על ז˘ ‰עכ˘יו

‰מחכ ‰לב˘ו''ט בכל ‰נ''ל וכן ב˙וכן מכ˙בי ˜‰ו„ם.

רוˆ‰ ‰ו‡ ל‰י˘‡ר ‡ˆל ‡„ונו – ‰רי ‚ם בז‡ ‰פ˘ר ללמ„ עליו זכו˙‰˘ ,רי טוען ‰ו‡
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י' ,עמ' ˜פז(

"‡‰ב˙י ‡˙ ‡„וני ‡˙ ‡˘˙י ו‡˙ בני" )‰יינו˘ ‰˘‡‰ ,נ˙ן לו ‡„ונו ו‰יל„ים ˘יל„‰
לו – ˘בˆ‡˙ו לחפ˘י י‰י ‰מוכרח ל‰יפר„ מ‰ם( ,ו‡‰ב ‰זו ˘ל „‡‰ם לבני מ˘פח˙ו
‰י‡ מן ‰טבע ˘‰טביע ˜‰ב") ‰ר‡˘ ‰ב˙ ˜נב˙ .‡ ,ני‡ פמ"ט(.

„.

וליי˘ב ז‰ ‰י‡ ‰פ˘ר לב‡ר„‡˘ ,רב – ‰מ˘ום ˘י˘ "לימו„ זכו˙" על ‰עב„

˘רוˆ ‰ל‰י˘‡ר ‡ˆל ‡„ונו )כנ"ל ס"‚( ,לכן ‰ו‡ ˘בחר˙‰ ‰ור ‰עבורו בעונ˘ בל˙י ר‚יל
ז˘ ‰ל רˆיע ,‰כי ‰רˆיע ‰נח˘ב˙ עונ˘ ˜ל ביו˙ר; וכפי ˘מוכח ‚ם מז‰˘ ‰יו ר‚ילים
לרˆוע ‡‰וזן מרˆונם ‰טוב בכ„י ל˙˙ בו נזם – ‡נ˘ים ונ˘ים בנים ובנו˙ )˙˘‡ לב ,ב.(‚-
ולפי ‰בנ ‰זו‰˘ ,טעם )ב„רך ‰פ˘ט( ל‰רˆיע ‰ב‡וזן ‰ו‡ כ„י ל˜‰ל ב‰עונ˘ – ‰רי
‰סבר‡ נו˙נ˙ ˘‰רˆיע‰˙ ‰י„ ‰ו˜‡ ב‡וזן ˘מ‡ל:
י„וע ‰ו‡ ˘˘‰מ‡ל פחו˙ ‰מ‰ימין ,וכפי ˘פיר˘ ר˘"י לפנ"ז )ב‡ י‚ ,ט( בנו‚ע לי„
˘מ‡ל" :י„ ˘‰י‡ כ ;"‰‰ומכיון ˘‰מכוון ‰ו‡ ל˜‰ל בעונ˘ו ,מס˙בר ˘‰רˆיע‰˙ ‰י‰
ב‡זן ˘‰מ‡לי˙ ‰פחו˙ – ‰ול‡ יפ‚עו ב‡וזן ‰ימני˙ ‰מעול.‰

.‰

ומע˙ ‰מ˙ב‡ר יפ ‰מ‰לך „ברי ר˘"י:

ב˙חיל ‰מפר˘ ר˘"י "‡זנו – ‰ימני˙" ,ומי„ מעל ‰סבר‡ "‡ו ‡ינו ‡ל‡ ˘ל ˘מ‡ל";
ו‰יינו ,כי מˆ„ ‰סבר‡ למעט בעונ˘ו ˘ל ‰עב„‰ ,יו ˆריכים לרˆוע „ו˜‡ ‡˙ ‡וזן
˘מ‡ל ול‡ ‡˙ ‡וזן ימין.
‡מנם ,ממ˘יך ר˘"י ˘‡י ‡פ˘ר לומר כן ,כי ‚‰זיר˘ ‰וו ‰ממˆורע מכריח‡ ‰ו˙נו
‰ (2וספ˙ ‰מו"ל :מע˘‡˘ ‰ירע ל‡חר ע˘רו˙ ˘נים במוס„ מסויים ˘ˆוו˙ ‰מורים ˘לו ˜יים ˘בי˙.‰
כ˘נו„ע ‰ל‰ם „ע˙ו ˘ל ‰רבי˘‰ ,ולל˙ ˘בי˙ ‰במוס„ חינוכי )כמוב‡ בפנים ‚‡‰ר˙( ,כ˙בו לרבי
˘מב˜˘ים ‡˙ סליח˙ו ,במענ‰ ‰רבי )מער"ח מרח˘וון ˙נ˘"‡( כ˙ב וזל" :˜"‰מ˙ ‰ועיל סליח˘ ‰לי -
לביטול ˙˘ב"ר?! )˘ב˘בילם ‰עולם עומ„(".

לפר˘ ˘‰רˆיע‰ ‰י‡ „ו˜‡ ב‡וזן ימין – ‰יפך ממ˘ ‰מס˙בר בפ˘טו˙.
‡מנם מע˙ ‰מ˙עורר˙ ‡˘‰ל" – ‰ומ ‰ר‡‡ ‰וזן ל‰ירˆע":
כיון ˘˙‰ורˆ ‰וו˙ ‰לרˆוע ‡˙ ‡‰וזן ‰ימני˙‰ ,ח˘וב ‰יו˙ר‰ ,רי מובן ˘ל‡ נבחר
‡‰וזן ל‰ירˆע בכ„י למעט בעונ˘ו )˘‡ז ‰יו רוˆעים ‡‰וזן ˘‰מ‡לי˙( ‡ל‡ מטעם

ח
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‡חר; ו‡ם כן" ,מ ‰ר‡‡ ‰וזן ל‰ירˆע מכל ˘‡ר ‡ברים ˘ב‚וף"?
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כ‡

מ˘ך זמן כמ ‰פעמים ככ ‰בזמן ב‚רו˙ „‡‰ם כמובן.

ומסביר ר˘"י – "‡זן ˘˘מע ‰על ‰ר סיני ˙ ..רˆע" .ו‰יינו˘ ,ז‰˘ ‰עונ˘ ‰ו‡ „ו˜‡

ב( מובטחני ˘‚ם בעיני‰ם ברור ˘ל‡ ע˘˙‰ ‰נ‰ל˙ ‡ . .יז„ ‰בר בז„ון ,ופ˘יט‡

ב‡‰וזן ‰ו‡ מ˘ום ˘‡‰וזן ˘מעˆ ‰יוויים ‡לו על ‰ר סיני ועבר ‰עלי‰ם; ולכן ‰עונ˘

˘‡ם ‰יו מעו˙ ב˜ופ‡ ‰ו ‡ם ‰י' ‡פ˘ר ב˜ל ל˘‰י‚ מעו˙‰ ,רי ‚ם חברי ‰נ‰ל˘ ‰בעי

‰ו‡ ב‡‰וזן ‰ימני˙‰˘ ,י‡ ‰מעול˘ ‰ב‡זנים ו‰י‡ ‰עי˜רי˙ בענין ˘‰מיע.‰

רˆון ‰יו לסל˜ ‰חובו˙ .ו‡ם י˘ מ˜ום ל‡מר ל˘לם מ„ ‰כנ‚„ מ„‡ ,‰ין מ˜ום לומר
לענו˘ במזי„ על מ˘ ‰ע˘ ‰פלוני-בן-פלוני ב˘ו‚‚ ‡ו ב‡ונס...

˘‰בי˙ ‰פועל˙ ‰ירוס ב˜˘‰פ˙ עולמם ˘ל ‰מחונכים
„( ‰עול ‰על כולנ‰ ‰ו‡ ‰‰ירוס ב˜˘‰פ˙ עולמם ˘ל ‰מחונכים ˘ל‰ם ,בר‡ו˙ם
˘ב˘ביל ˙ביע˘‚ ‰מי˙ לר' פלוני ‡ו לעס˜ן ˆבורי פלוני עו˘ים עול לע˘יריו˙
˙למי„ים ו˙למי„ו˙ .וכיון ˘ז‰ו ‰נ‰ ˙‚‰מור˘ ‰ל‰ם ו‰מחנכם בענינים ˘ל י„‰ו˙
ומ„ו˙ טובו˙‰ ,רי ‡ינו מובן מפני מ ‰ל‡ ינ‚‰ו ‰מחונכים ב„רכים כ‡לו ˘"טובי‡
חט‡ וזי‚ו„ מינ‚„" .ו‰רי י„וע ב‰ענין „"˘‡ול ב‡ח„ ועל˙ ‰לו ,ו„ו„ ב˘˙ים ול‡
על˙ ‰לו" ,כי חט‡ו ˘ל ˘‡ול ‰י' ב‰ענין ˘‰ו‡ ‰י' ˙פ˜י„ו ומ˘ר˙ו‰ ,יינו בעניני
מלכו˙ ,מ˘‡''כ חט‡יו ˘ל „ו„ ‡ף ˘מˆ„ עˆמן ‰יו חמורים יו˙ר ,ל‡ ‰יו ב˙פ˜י„ו,
ובל˘ון ‰חסי„ו˙ – עי˜ר ˘ליחו˙ו בעלמ‡ „ין .ומפני טעם ז ‰מובן ‚''כ ‡˘ר ז‰
˘ˆמˆמו ב˘‰עו˙ „לימו„י חול‡ ,ין בז ‰נפ˜‡ מינ ‰ב‰יז˜ „פעול ‰זו ,ונוסף ע''ז –
‰ענין ˘ב˘עו˙ ‰נוספו˙ ילכו ˙‰למי„ים-ו˙ בטל וכו'.
˙˜ו˙י ‡˘ר ˘ורו˙י ‡ל‰ ‰מעטים בכמו˙ ˙ספי˜נ .‰וי˘מחוני בב˘ור ‰טוב‰
ב„ו‡ר ‰חוזר ‡˘ר מנ„בים כל ˘‰עו˙ ‰נוספו˙ ,ועו˘ים ‡˙ ז ‰בטוב עין ובחפ ıלב,
˘בז˙ ‰לוי' ˆ‰‰לח ‰ב˘‰פע ‰על ˙‰למי„ים.
‰מחכ ‰לב˘ו''ט כנ''ל ו˙ו„ ‰חמ ‰על „˜‰‰ם בז.‰
נ.ב .בכל ‰נ''ל ל‡ נ‚ע˙י מפ‡˙ ‰‰לכ ‰בענין ˘ל ˘בי˙˙ מורים ב˙''˙ ‡ו בח„ר ,כי
‡ין כ‡ן ‰מ˜ום ,ו‰עי˜ר ‡˘ר מובטחני ˘‡ין ז˜ו˜ים לז ‰כלל וכלל.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י' ,עמ' נ-‰נו(

י˘ טענו˙ לפלוני בן פלוני ולכן סובלים ב˙י ‰ספר
במענ 1‰על מכ˙בו מט''ו כסלו ,ובו„‡י בינ˙יים ˜יבל מכ˙בי ˘‰ני .ומ''˘ ˘רו‡‰
‡˙ מכ˙בי ‰ר‡˘ון כעין ˜פי„‡ מרוב‰ ,‰נ ‰כבר כ˙ב˙י כמ ‰פעמים ˘‡ינני רו‡‰
˙ועל˙ ב˜פי„‡ וכו'‡ ,ל‡ ˘‰לב כו‡ב לר‡ו˙ ‡יך ˘‡ין מנˆלים ˆ‰‰לח ‰למעל ‰מן
‰טבע ˘מ˘פיעים מלמעל ,‰ו‡„רב .‰ו‰ו‡ „‰ין בנ„ון „י„ן˘‡ ,ר ‚ם ‡ם ˙מˆי לומר

 (1מכ˙ב ‰מ˘ך למכ˙ב ˜‰ו„ם.

פנינים

כ

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

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

מכ˘פ ‰ל‡ ˙חי– ‰
מ„וע ל‡ נכ˙ב מכ˘ף?
מכ˘פ ‰ל‡ ˙חי‰

כי ˙˜נ ‰עב„ עברי

‡ח„ זכרים ו‡ח„ נ˜בו˙ ‡ל‡ ˘„יבר ‰כ˙וב ב‰וו‰
˘‰נ˘ים מˆוייו˙ מכ˘פו˙

עב„ ˘‰ו‡ עברי‡ .ו ‡ינו עב„ו ˘ל עברי ,עב„ כנעני
˘ל˜ח˙ו מי˘ר‡ל כו' ˙"ל כי ימכר לך ‡חיך ‰עברי,
ל‡ ‡מר˙י ‡ל‡ ב‡חיך

)כב ,יז .ר˘"י(

על ‰כ˙וב לפני ז ‰בפר˘˙נו "וכי י‚ח ˘ור"
כ˙ב ר˘"י "‡ח„ ˘ור ו‡ח„ כל ב‰מ ‰וחי' ועוף
‡ל‡ ˘„יבר ‰כ˙וב ב‰וו ,"‰וˆריך בי‡ור מ„וע
כ˙ב ענין ז ‰עו"‰פ כ‡ן„ ‡‰˘ ,נ˜ט ‰כ˙וב
"מכ˘פ "‰ול‡ "מכ˘ף" ‡ינו ב„וו˜‡ ,ו‰ו‡ ר˜
מפני ˘„יבר ‰כ˙וב ב‰וו.‰

˘בי˙˙ מחנכים ומלמ„ים
במוס„ו˙ חינוך
‰עול ‰על כולנ‰ ‰ו‡ ‰ירוס ˜˘‰פ˙ עולמם ˘ל ‰מחונכים ˘ל‰ם ,בר‡ו˙ם
˘ב˘ביל ˙ביע˘‚ ‰מי˙ לר' פלוני ‡ו לעס˜ן ˆבורי פלוני ,עו˘ים עול לע˘יריו˙
˙למי„ים ו˙למי„ו˙

◇ ◇ ◇

‡ין כל  ‰˜„ˆ‰ל‰עני˘ ‡˙ ˙‰למי„ים
חבר ‰מורים...
˘לום וברכ!‰
במענ ‰על מכ˙בם מב' ח˘ון ˘נ˙˜בל ז ‰ע˙‰ ,‰נ ‰מרוב ˆערי ממ‰ר ‡ני ל˘‰יב
עליו מבלי לחכו˙ על ˙‰ור ,וסיב˙ ˆ‰ער ‰ו‡ ˙וכן מכ˙בם ‡˘ר כיון ˘‰נ‰ל˙ . .
חייב˙ סכום ל‰מורים‰ ,ו„יעו ל‰‰נ‰ל˘‡ ‰ר ימעטו ב˘עו˙ ‰לימו„ ע„ ˘י˙חילו
ל˘לם ל‰ם ‰מ‚יע ,וˆ‰ער בז ‰מובן:
‡( ממיעוט ˘עו˙ ‰ור‡ ‰סובלים ˙‰למי„ים-ו˙ בני ובנו˙ י˘ר‡ל כ˘רים ,ו‡ם
‡פילו ע˘˙‰ ‰נ‰ל˙ ‡ . .יז‡ ‰י ˆ„˜ בז‡ ,‰ין כל  ‰˜„ˆ‰לענו˘ ‡˙ ˙‰למי„ים-ו˙.
ובפרט עונ˘ כז˘ ,‰ל‡ ˙מי„ ‡פ˘ר ל˙˜נו ,כי ‰זמן ‰ו‡ ‡ב„‡˘ ‰ינ ‰חוזר˙ בכלל,
ובפרט ˘עו˙ ‰חינוך ˘ל יל„ים ויל„ו˙˘ ,כל ˘ע ‰במ˘ך זמן ‰חינוך ˘˜ול‰ ‰י‡ כנ‚„

מ„וע כפל ‰כ˙וב
"עב„" ו"עברי"?

וי˘ לב‡ר ז ‰בפ˘טו˙:
„רך ‰כ˙וב בכל מ˜ום ‰ו‡ ˘כ‡˘ר „‰ין
˘וו ‰בזכר ובנ˜ב ‰נו˜ט ‰כ˙וב ל˘ון זכר .ו‡"כ
בנ„ו"„ ב‡ם „‰ין ‰י' ˘וו ‰בזכרים ונ˜בו˙ ‰י'
‰פסו˜ ˆריך ל˙˘‰מ˘ לכ‡ור ‰בל˘ון זכר ,ומז‰
˘נ˜ט "מכ˘פ "‰בל˘ון נ˜ב‰ ,‰י' סבר‡ לומר
ול‰וכיח ˘‰ו‡ ב„וו˜‡ ,ו„ין ז‰ ‰ו‡ ר˜ בנ˜בו˙
ול‡ בזכרים.
וז‰ו ˘חי„˘ כ‡ן ר˘"י וכ˙ב ˘‡ין „‰בר
כן ,ו„ין ז ‰נ‡מר ‚ם על מכ˘ף זכר .וז˘˘ ‰ינ‰
‰כ˙וב מ„רכו בכל מ˜ום ונ˜ט ל˘ון נ˜ב‰ ‰ו‡
מפני ˘"„יבר ‰כ˙וב ב‰וו‰˘ ,‰נ˘ים מˆויו˙
מכ˘פו˙".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו עמ' ‰ 136ע' (33

)כ‡ ,ב .ר˘"י(

ב„ברי „ו„ כ˙ב ,‰˘˜" :כיון „ס˙ם עב„ עברי
בכל מ˜ום פירו˘ו ˘‰ו‡ עברי ,למ ‰ומ‰יכ‡ ˙י˙י
לע˜ם ולומר עב„ כנעני" .וכן ˘˜‰ו עו„ מפר˘י
ר˘"י ו˙רˆו ב‡ופנים ˘ונים.
וי˘ לומר ‰‰סבר לפי פ˘וטו:
ˆיווי ז ‰נ‡מר לבנ"י מי„ ‡חרי יˆי‡˙ מˆרים
ו˜רי"ס‡"˘ ,ין לך ‡ח„ מי˘ר‡ל ˘ל‡ נטל ‰רב‰
חמורים טעונים מכספם ומז‰בם ˘ל מˆרים",
ו‡"כ ‰יו כל י˘ר‡ל בע˘ירו˙ מופל‚.‰
ו‡"כ לפי פ˘וטו ˙מוˆ‰˘ ‰יווי ‰ר‡˘ון
˘נˆטוו י˘ר‡ל ‡חרי מ"˙ ‰י' „ין עב„ עברי,
˘מ„בר במי ˘מˆ„ ‚ו„ל עניו˙ו מכר עˆמו ‡ו
מכרו‰ו ב"„ ,מˆב ˘‡ינו ˘ייך כלל כ˘י˘ לו
"‰רב ‰חמורים טעונים" כסף וז‰ב!
ולכן ‰ו"‡ „˜‡י על "עב„ו ˘ל עברי" ,ו„וו˜‡
‡חרי ˘כ˙ב˙ ‰ור" ‰כי ימכר לך ‡חיך ‰עברי"
י„עינן „˜‡י על "עב„ ˘‰ו‡ עברי".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  251ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˘ם( .14ו„ו˜‡ ל„ע˙ ר"מ סבר ‰מ˜˘ן

יט

„על כרחך ‡ין כ‡ן ‡רבע„‚ ‰רים ˘ונים.
וע"ז מ˙ר"˘‰ ıס "„' ˘ומרין ו„יני‰ם

יינה של תורה

"וח„ל˙" )בניחו˙‡( בעבו„˙ '‰
בי‡ור „ברי ר˘״י על ‰פסו˜ ״וח„ל˙ מעזוב לו״ ע״פ פנימיו˙ „‰ברים; ע״פ ˙ור˙
‰בע˘״ט ע‰״פ„ ,״חמור״ ˜‡י על חומר ‚‰וףˆ˘ ,״ל ״עזוב ˙עזוב עמו״ ו‡ין
ל˘ברו בסי‚ופים.

‡.

בפר˘˙נו )כ‚" :(‰ ,כי ˙ר‡ ‰חמור ˘ונ‡ך רוב˙ ıח˙ מ˘‡ו וח„ל˙ מעזוב לו עזוב

˙עזוב עמו" .ולפי פ˘וטו"„ ‡‰ ,וח„ל˙ מעזוב לו" – נ‡מר "ב˙מי'" )כ„פר˘"י(; ‡מנם
ע"„ „‰ר˘ „ר˘ו רבו˙ינו ז"ל במכיל˙‡ )ע"‰פ( "פעמים ˘‡˙ ‰ח„ל ופעמים ˘‡˙‰
עוזב" ,ומבי‡ ע"ז ב' „ו‚מ‡ו˙" (‡) :חמור ˘ל ‚וי ומ˘‡ו ˘ל י˘ר‡ל וח„ל˙ מעזוב
לו") .ב( "‰י' בין ˜‰ברו˙ ‡ל יטמ‡" ,ו˜‡י בכ‰ן ˘‰י' בבי˙ ˜‰ברו˙‡„ ,סור ל‰יטמ‡
ב˘ביל כך.
ובפר˘"י על ˙‰ור – ‰ל‡חר ˘‰בי‡ ‡˙ ‰פרו˘ לפי פ˘וטו )כנ"ל( – כ˙ב ר˘"י:
"ומ„ר˘ו כך „ר˘ו רבו˙ינו כי ˙ר‡ ‰וח„ל˙ פעמים ˘‡˙ ‰חו„ל ופעמים ˘‡˙ ‰עוזר.
 ‡‰כיˆ„ ,ז˜ן ו‡ינו לפי כבו„ו וח„ל˙‡ ,ו ב‰מ˙ נכרי ומ˘‡ו ˘ל י˘ר‡ל וח„ל˙".
וˆריך בי‡ור :מ„וע ˘‰מיט ר˘"י ‡˙ „‰ו‚מ‡ ‰ב' ˘במכיל˙‡ ‰נ"ל ,מכ‰ן ‰נמˆ‡
בבי˙ ˜‰ברו˙ – ובמ˜ום ז ‰כ˙ב „ו‚מ‡ ‡חר˙ מ"ז˜ן ו‡ינו לפי כבו„ו"?
]‡מנם מ˜ורו ˘ל ר˘"י ‰ו‡ מן ‰ספרי ו‚‰מר‡ – ‡בל ˘ם ז ‰נ„ר˘ על פסו˜ ‡חר:
"ל‡ ˙ר‡˘ ˙‡ ‰ור ‡חיך ‚ו' נ„חים ו˙‰עלמ˙ מ‰ם" ,וע"ז „ר˘ו "פעמים ˘‡˙ ‰מ˙עלם

˘ל˘‡˘ ,"‰מנם חלו˜ים ‰ם ל‡רבע‰

 (14ב˙ור˙ חיים ˘בועו˙ ˘ם מפר˘ ‡יפכ‡,
„לר"י פ˘יט‡ ˘‰ם „' ˘ומרים ,כי ˘וכר ו˘"ח
"˙רי ‚ווני נינ‰ו „˘וכר נ‰נ ‰ומ‰נ ‰ו˘ומר חנם
‡ינו נ‰נ ‰כלל" ,מ˘‡"כ לר"מ „"˙רוויי‰ו ח„ ‚ווני
נינ‰ו „˙רוויי‰ו נ‰נ ‰מ˜ˆ˙ ומ‰נ ‰מ˜ˆ˙".

„ינ‡ נחל˜ים ר˜ ל˘ל˘ ,‰כנ"ל.

‡בל ע"פ ‰מבו‡ר לעיל סעיף ב) ‚-ע"פ פר˘"י(

‰טעם „˘וכר כ˘ומר ˘כר ˆ"ל כבפנים.

˘ומרים ,ובכ"ז ‡ין זו ס˙יר˘ ‰לענין

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

ב‡˘‰ל" ‰מ‡ן ˙נ‡ ‡רבע˘ ‰ומרים",

˘ומרין" ‰ו‡ מפני חלו˜˙ם במˆי‡ו˙,

‰ . .י' כ‰ן ו‰ו‡ בבי˙ ˜‰ברו˙ ‡ו ˘‰י' ז˜ן ו‡ינו לפי כבו„ו וכו' פטור"; ומ„וע ל‡

„י˘ לפר˘ ‰כוונ˘ ,‰מז˙‰˘ ‰נ‡ נ˜ט

ו‰רי "על כרחך ‡רבע ‰מיני ˘ומרין

‰בי‡ ר˘"י ‡˙ „‰ו‚מ‡ מ„ר˘˙ ‰מכיל˙‡ ˘על˙‡-ר[.

מנינם )"‡רבע˘ ‰ומרים ‰ן"( – „לכ‡ור,‰

‡˘כחן"( – "‰כי ˜‡מינ‡ לך" )„מ‰

)כרי˙ו˙ ב ,ב.

˘‡מר לפנ"ז "מ‡ן ˙נ‡ ‡רבע˘ ‰ומרים .

כ˘‚ר˙ ˜‰ו˘י‡ ב˘"ס

ו˘"נ( מניינ‡ למ ‰לי? – למ„ רב נחמן,

 .ר"מ ‰י‡"‰ ,כוונ ‰בז˙‰ ˙˘‚„‰ :(‰נ‡

˘חלו˜˙ם ל"‡רבע˘ ‰ומרים" ‡ינ ‰ר˜

במ˘נ˙נו "‡רבע˘ ‰ומרים ‰ן" – ˘י˘

חילו˜ חיˆוני˘ ,במˆי‡ו˙ י˘נם ‡רבע‰

„' ‚„רים חלו˜ים ב˘ומרים˙‡ ,י ˘פיר

‡ופנים ב‰מˆ‡ו ˘ל ‰חפ ıבר˘ו˙ו ˘ל

ר˜ ל„ע˙ ר"מ ˘ס"ל „˘וכר כ˘ומר ˘כר,

˘‰ומר )בל˘ון ר˘"י )˘בועו˙ ˘ם( "ז‰
בחנם וז ‰ב˘כר ז˘ ‰ו‡ל וז˘ ‰וכר"(,
‡ל‡ ˘‰ם חלו˜ים ‚ם ב‚„רם ומ‰ו˙ם.
ולכן ‡מר רב נחמן ")מ‡ן ˙נ‡ ‡רבע‰

כנ"ל.
וזו‰י ‚ם כוונ˙ ‚‰מ' במס˜נ‡‡" ,י
‰כי ‡רבע˘ ,‰ל˘ ‰נינ‰ו ˘ '„ . .ומרין
ו„יני‰ם

˘ל˘."‰

פירו˘,

„ל‡חר

˘ומרים  ( . .רבי מ‡יר ‰י‡" – כי „ו˜‡

˘נ˙ברר לרב‡ „ל‡ ‡זלינן ב˙ר חלו˜˙ם

ל˘יט˙ו „˘וכר מ˘לם כ˘ומר ˘כר י˙כן

במˆי‡ו˙˘ ,וב מ˜˘‰ ‰מ˜˘ן „על

לומר ˘‡רבע˙ ˘‰ומרים י˘ ל‰ם „'

כרחך ‚ם ‡ין כ‡ן ‡רבע„‚ ‰רים ‡ל‡

‚„רים מחול˜ים:

˘לו˘ .‰כי ‰מ˜˘ן סבר „י˘ כ‡ן ˙ר˙י

למ"„ ˘˘‰וכר מ˘לם כ˘ומר חנם‰ ,רי
‡ע"פ ˘˘‰וכר )ב˘כר( ‡ינו „ומ ‰ל˘ומר
חנם ,כנ"ל ,מ"מ לענין ‚„ר חיוב ˘‰מיר‰
‰מוטל על ˘‰ומר )‡רבע˘ ‰ומרים ‰ם(
‰רי ˘‰וכר ‰ו‡ ממ˘ כ˘ומר חנם )כי
"‡ינו נוטל ˘כר על ˘מיר˙ו"( ובמיל‡
‡ין כ‡ן ‡ל‡ ˘ל˘) ‰מיני „‚‰רו˙ ˘ל(
˘ומרים ול‡ ‡רבע.‰
מ˘‡"כ ל„ע˙ ר"מ „˘‰וכר מ˘לם
כ˘ומר ˘כר – ‡ין ז ‰מ˘ום ˘‚„ר וסיב˙
חיובו ˘ל ˘‰וכר ‰ו‡ ‚„ר חיובו ˘ל
‡ ,˘"˘‰ל‡ ר˜ „ינו כ˘ומר ˘כר )‰יינו,

„ס˙רי – ‡ם ˘‰וכר ו˘"˘ חלו˜ים )ל‡
ר˜ במˆי‡ו˙‡ ,ל‡( בעˆם ‚„רם ומ‰ו˙ם,
‡יך י˙כן ˘י‰יו ˘וים בחיובי‰ם? ומ‡חר

רב‡ "מי ‡יכ‡ „לי˙ לי' ‡רבע˘ ‰ומרין"
)פירו˘„ ,רב‡ ‰י' סבור ˘‰ענין „"‡רבע‰

˘ל ˙ור:("‰
י„וע˙ ‰ור˙ ‰בע˘"ט )כ˙ר ˘ם טוב )˜‰ (˙"‰וספו˙ סי' טז( על פסו˜ ז"„ – ‰חמור" ˜‡י
על חומריו˙ ‚‰וף ,ו‰יינו „כ˙יב "עזוב ˙עזוב עמו"‡˘ ,ין ל˘בור ‡˙ חומריו˙ ‚‰וף ע"י
˙עניו˙ וסי‚ופים‡ ,ל‡ י˘ 'לעזוב' ולעזור ל‚וף – לבררו ולזככו;
‡מנם ,מˆינו ‡ופנים ˘ב‰ם מו˙ר לˆום ,וכ„ברי רבינו ‰ז˜ן ב˘ו"ע ˘לו

)חל˜ חו"מ ‰ל'

נז˜י ‚וף ונפ˘ ס"„(" (‡) :מו˙ר ל˙‰ענו˙ ל˙˘וב‡ ‰פילו מי ˘‡ינו יכול ל˙‰ענו˙"; )ב(
"מו˙ר ‡פילו ˘ל‡ ב„רך ˙˘וב‡ ,‰ל‡ כ„י למר˜ נפ˘ו ל."'‰
וי"ל˘˘ ,ני ‡ופנים ‡לו מ˙‡ימים עם „ברי רבינו ב‡‚ר˙ ˘˙‰וב˘ ‰לו

)נ„פס ‰בספר

˙‰ני‡( (‡) :בספ"‡ מב‡ר רבינו כמ‡ ‰פ˘ריו˙ ל˙עניו˙ ˘‰ם לˆורך ˘˙‰וב ‰ו‰כפר‰
עˆמם )עיי"˘( ,וז‰ו ‰סו‚ ˘"מו˙ר ל˙‰ענו˙ ל˙˘וב) ;"‰ב( בפ"ב מב‡ר רבינו ‡˙ ס„ר
‰עבו„ ‰ל‡חרי "˘נמחל לו ל‚מרי  . .כ˘ע˘˘˙ ‰וב˘ ‰לימ – "‰בכ„י "ל‰יו˙ נח˙ רוח
ל˜ונו מעבו„˙ו" ,וכל˘ון רבינו בנו‚ע לכפר ‰זו )‡‚ ˙"‰רפ"„( "מירו˜ נפ˘ו ל ."'‰וז‰ו
סו‚ ˙‰עני˙ ‰ב‡" ‰כ„י למר˜ נפ˘ו ל."'‰

˘‡ין נפ˜"מ ביני‰ם בכמו˙ חיובי‰ם,
על כרחך ˆ"ל „"˘ל˘ ‰נינ‰ו" ‚ם בעˆם

ו‰בי‡ ‡˙ „‰ו‚מ‡ מ"ז˜ן ו‡ינו לפי כבו„ו" – מ˘ום ˘„ו˜‡ „ו‚מ‡ זו ,יח„ עם „‰ו‚מ‡

‚„רם .12ומע˙ ‰מחוור˙ ‰יטב ‰˘‚„‰‰

˜‰ו„מ˙ ˘‰בי‡ ,רומזים לב' ‡‰ופנים ‰נ"ל ˘ב‰ם מו˙ר ל‡„ם ל˙‰ענו˙ .כפי ˘י˙ב‡ר

בל˘ון ‰מ˜˘ן "‡י ‰כי ‡רבע ‰כו'",

ל˜מן.

„מ˘מע ˘‡˘‰ל‰ ‰י‡ ר˜ לפי מ‡˘ ‰מר
"רבי מ‡יר ‰י‡"
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– כי ל„ע˙ ר' י‰ו„‰

˘˘וכר כ˘ומר חנם מעי˜ר‡ ‡ין ˜ס"„
˘י˘ "‡רבע˘ ‰ומרים" מחול˜ים ב‚„רם
ומ‰ו˙ם )ור‡‚ ‰ם מעייני ‰חכמ ‰ב"מ

˘‰ו‡ „ומ ‰ל˘"˘ ר˜ בכמו˙ חיובו‡ ,בל

וז‰ו מ˘ ‰בי‡ר רב נחמן כ˘˘‡לו

˘בועו˙ ˘לו˜ ,פ‡˘ (‡ ,בפר˘"י ע ˙"‰י˘נם ענינים ˘ל "נפל‡ו˙" ,וכ„ברי רבו˙ינו "יינ‰

ולפי ז ‰י˘ לב‡ר „ ‡‰ר˘"י ˘‰מיט ‡˙ „‰ו‚מ‡ ˘ל כ‰ן ˘"‰י' בבי˙ ˜‰ברו˙",

‚.

בי‡ור ‰ענין:

לפי פ˘וטו"˘ ,וח„ל˙ מעזוב לו" ‰וי "ב˙מי'" – ‰יינו כ‡˘ר „‡‰ם עוב„ ‡˙ '‰
ב„רך י˘ר ‰כפי ˘"‡‰ל˜ים ע˘„‡‰ ˙‡ ‰ם י˘ר" )˜‰ל˙ ז ,כט(‡ ,זי ‡סור לו ל˙˘‰מ˘
ב˙עניו˙ וסי‚ופים ˘‰וברים ‡˙ ‚‰וף‡ ,ל‡ עליו לברר ולזכך ‡˙ ‚ופו" ,עזוב ˙עזוב
עמו";

ב‡יכו˙ ‰חיוב  ‰"‰כ˘ו‡ל( .ולכן ‰רי ‰ו‡
˘פיר סו‚ ˘ומר מיוח„ ,ו‰יינו „' ˘ומרים.

ב.

וי"ל ‰בי‡ור בז – ‰ע"פ ˙‰וכן ‰פנימי ˘ל ‰פסו˜ )ב‡˙‰ם ל„ברי ˘‰ל"‰

)מס'

‡מנם "מ„ר˘ו" ‰וי בנו‚ע ל‡לו ˘ל‡ מ˙נ‚‰ים ב„רך ‰י˘ר"˘ – ‰פעמים ‡˙‰
 (12וי"ל „‰מ˜˘ן יסבור „‰טעם „˘וכר כ˘"˘
‰ו‡ מפני ˘‰נ‡˙ ‰חפ‰ ıי‡ ב‚„ר ˘כר ˘מיר‰
)כ‰סבר‡ ˘‰וב‡ ‰לעיל ס"ב ו‰ער .5 ‰ור‡˙ ‰ור˙
חיים ˘ב‰ער.(14 ‰
 (13ור‡ ‰לעיל ‰ער 3 ‰וב‰נסמן ˘ם.

חו„ל" .ובז‚ ‰ופ‡ ,בב' ‡ופנים ˘ונים:
)‡( "ב‰מ˙ נכרי ומ˘‡ו ˘ל י˘ר‡ל" – ˜‡י במי ˘חט‡ ופ‚ם ‡˙ „‰רך‚„ ,ופו ונפ˘ו
‰ב‰מי˙ יונ˜ים ‡˙ חיו˙ם מן ˜‰ליפ ,‰ו‰ו‡ ‰ופך ל‰יו˙ "ב‰מ˙ נכרי"; ‡מנם מ‡י„ך,
‰נ ‰נפ˘ו ‡‰ל˜י˙ נ˘‡ר˙ ב˘לימו˙ לל‡ כל פ‚ם‚"„ ,ם ב˘ע˙ ‰חט‡ ‰י˙ ‰ב‡מנ˙‡ ‰ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

י˙'" )˙ני‡ ספכ"„( ,ובפרט ˘"‡פילו פו˘עי י˘ר‡ל מל‡ים מˆוו˙ כרמון"

˜úר‡˙ ˘ב˙
)עירובין יט.‡ ,

ח‚י‚ ‰בסופ – (‰ולכן נח˘ב ˘י˘ לו "מ˘‡ו ˘ל י˘ר‡ל";
ועל ענין ז – ‰מו˙ר לו ל˙‰ענו˙ ,מפני ˘„‰בר יועיל לו לע˘ו˙ ˙˘וב.‰
)ב( "ז˜ן ו‡ינו לפי כבו„ו" – ˜‡י במי ˘˘˜וע ו"מונח" בענינים רוחניים ונעלים ,ו‡ינו

יז

˘ל ˘‰וכר ל˘מור ‰חפ‰ ıי‡ ב‚„ר

˜ (‡"‰נ‰ ˙‡ ‰חפ 9ıל˙‰חייב ‚ם ב‡ונסין

˙˘לום נוסף )ל„מי ˘‰כירו˙ עבור ‰נ‡˙ו

)˘‡ין ˘ייך ל˘‰מר מ‰ם‡ ,ין ‚„ר ˘מיר‰

מ‰חפ ,(ıונמˆ‡ ˘‰נ‡˙ ‰חפ‰ ıי‡ ˜בל˙

ב‰ם (.

˘כר על ˘מיר˙ו ולכן ‰וי ˘ומר ˘כר,
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וזו‰י כוונ˙ ר˘"י בבי‡ור „ע˙ ‰מ"„

י˘ לומר ב„˜‰ם בי‡ור כללי בענין

„˘וכר ‰וי כ˘ומר ˘כר – "‰ו‡יל ו‰נ‡˙ו

˘‰ומרים„ ,י˘ חילו˜ יסו„י בין סיב˙

‰ו‡ ‡ˆלו" :יסו„ חיובו ˘ל ˘וכר )למ"„

חיובי ˘‰ומרים )˘ומר חנם ו˘ומר ˘כר(

ז‰ (‰ו‡ ל‡ מחמ˙ ˙‰חייבו˙ו ב˘מיר˙

וחיובי ˘‰ו‡ל˘‰ :ומר כ˘מו כן ‰ו‡ –

‰חפ‡ ,ıל‡ מ˘ום ˘‰חפ ıנמˆ‡ ‡ˆלו

˘˜יבל על עˆמו ו˙‰חייב ל˘מור חפˆו

)ל‡ ל˘ם ˘מיר˙ ‰חפ ıעבור ‰מפ˜י„,

˘ל פלוני ע„ ˘יחזירנו ב˘לימו˙ לבעליו

‡ל‡ ל‰יפך – ( "ל‰נ‡˙ו"˘ ,יכול

)˘ו"ע ‡„"‰ז ‡ו"ח ס˙מ"‚ ס"ח‡ .(6ל‡ ˘סיב˙

ל˙˘‰מ˘ בו – כמו ˘‰ו‡ל; ‡ל‡ מכיון

˘ע"י ‰חט‡ים ‰נ˘מ ‰יור„˙ ל"בי˙ ˜‰ברו˙" – "מ˜ום ‰מי˙ ‰ו‰טומ‡˙) "‰ני‡ פכ"ב(.

‰חילו˜ בין חיובי ˘ומר חנם ו˘ומר ˘כר

„"י‰יב לי' ‡‚ר‡ ל‡ ‰וי ˘ו‡ל ו‰וי ˘"˘",

– „˘ומר ˘כר ˘מ˜בל ˘כר על ˘מיר˙ו

‰יינו ˘מכיון ˘‡ין "כל ‰נ‡˘ ‰לו" ˘‰רי

‡בל ב‡מ˙ – מˆי‡ו˙ כזו ל‡ ˘ייכ˙ כלל; „בנו‚ע לנ˘מ‰ – ‰נ‚ ‰ם ב˘ע˙ ‰חט‡

חייב ל˘מור ‰חפ ıב˘מיר ‰מעול‰

מ˘לם עבור ‰נ‡˙ו‰ ,רי ז ‰ממעט ומנכ‰

יו˙ר ,7ל˘מור ‚ם מ‚ניב ‰ו‡בי„ ,‰ו˘ומר

מחיובו כ˘ו‡ל ו"ל‡ ‰וי ˘ו‡ל ו‰וי

חנם ˘‡ינו מ˜בל ˘כר על ˘מיר˙ו „יו

˘"˘" ,כלומר ˘˙˘לום ˘‰כר מ‚רע מ„ין

ב˘מיר ‰פחו˙ ‰ופטור על ‚ניב ‰ו‡בי„.‰

˘ו‡ל ˘בו ל˙‰חייב ב‡ונסין ונ˘‡ר עליו

‡בל סו"ס ˘ני‰ם כל ענינם ומ‰ו˙ם ‰ו‡

ר˜ חיוב ‚ניב ‰ו‡בי„) ‰כמו ˘ומר ˘כר(.

˘˜יבלו על עˆמם ˙‰חייבו˙ ל˘מור

ול‰עיר ‚ם מל˘ון ר˘"י

על ‰חפ ;ıמ˘‡"כ חיובי ˘‰ו‡ל ‡ינם

‡˘‰ילני ו‡˘‡יל לך(‡ :ין ז˘ ‰ו‡ל ל˙‰חייב

ב‡ים )ר˜( מ˙‰חייבו˙ו ל˘מור‰ 8חפı

ב‡ונסין כו'.

מ˙עס˜ לזכך ולברר ‡˙ ‚ופו ˘‚‰מי .ונמˆ‡˘ ,עם ‰יו˙ו ˘˜וע בענינים נ˘‚בים – ‰נ‰
‚ופו ˘‚‰מי נ˘‡ר מ‚ו˘ם ו‚ס .וז‰ו "ז˜ן" – ז˜˘ ‰נ ‰חכמ‡ ,‰בל "‡ינו לפי כבו„ו" –
„˙‰‰עס˜ו˙ עם ‚ופו ועניניו ˘‚‰מיים נח˘בים כירי„ ‰עבורו;
ומˆ„ ז – ‰מוטל עליו ל˙‰ענו˙ ,בכ„י ל˘‰לים עי"ז ‡˙ זיכוך ‚ופו ˘‚‰מי ˘‰י' חסר
לו.
‡מנם„‰ ,ו‚מ‡ ˘‰וב‡ ‰במכיל˙‡ מכ‰ן ˘"‰י' בבי˙ ˜‰ברו˙" – ‡ינ˘ ‰ייכ˙ כלל
ל„י„ן; „‰נ" ,‰כ‰ן" ˜‡י על ‰נ˘מ‡‰ ‰לו˜י˙ ˘‰י‡ בחינ˙ "ב˙ כ‰ן" ,ו‰כוונ ‰בז,‰

‰נ˘מ‡‰ ‰ל˜י˙ נ˘‡ר˙ ב˘לימו˙ ,כנ"ל .ו‚ם בנו‚ע ל‚וף ˘‚‰מי – מבו‡ר בחסי„ו˙
˘˘‰י"˙ בחר ב‚ופים ˘ל עם י˘ר‡ל ,ובחיר˙ו ˘ל ˘‰י"˙ ‰וי „בר נˆחי ˘ל‡ ˘ייך בו
˘ום ‰פס˜ ‡ו חלי˘ו˙ ח"ו.
]ומ‚‰˘ ‰וף נח˘ב ל"ב‰מ˙ו ˘ל נכרי" כנ"ל – ‰יינו ר˜ ˘ינוי ר˘ו˙ לפי ˘ע‡ ;‰בל
בנו‚ע למ‰ו˙ו ˘ל ‚‰וף‰ ,נ‚ ‰ם ב˘ע‰˘ ‰ו‡ בר˘ו˙ "נכרי"‰ ,רי ז‚ ‰וף י‰ו„י[.
ומ‡‰י טעמ‡ ל‡ ‰בי‡ ר˘"י ‡˙ „‰ו‚מ‡ ˘ל ‰מכיל˙‡ מכ‰ן ˘"‰י' בבי˙ ˜‰ברו˙"
– מפני ˘‰י‡ ל‡ ˘ייכ˙ ‡ˆל י‰ו„י.

„.

˘ל ‰מ˘‡יל‡ ,ל‡ „‰וי )‚ם( כ‡ילו ˜נ‰
‰חפ 9ıל‚מרי ובמיל‡ חייב ל‰חזירו )ע"„

‡ולם למרו˙ ‰מבו‡ר לעיל ˘י˘נו ‰יכי˙-מˆי ˘ר‡וי לנ‰ו‚ ב‡ופן ˘ל "וח„ל˙",

ב˙עניו˙ וסי‚ופים  -פוס˜ רבנו ‰ז˜ן )בפר˜ ‚' ˘ל ‡‚ר˙ ˘˙‰וב ,‰ל‡חר „בריו ‰נזכרים

‰לו‡„ ,(‰מכיון ˘"כל ‰נ‡˘ ‰לו"
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)ב"מ

ל„˘ .‡ ,ם ˆ„ ,ב )ע"˘( .ירו˘למי ˘בועו˙ פ"ח

בפר˜ים ‡' וב'( ˘"ב„ורו˙ינו ‡ל‡ "‰סור ל‰רבו˙ ב˙עניו˙‡ ,פילו ˙עניו˙ ˘ל ˙˘וב,‰

)ב"מ – פ‡‰"„ ‡ ,

ונמˆ‡ ˘˘‰וכר  ‰"‰כעין "ממוˆע" בין
˘"˘ ו˘ו‡ל – ב‡יכו˙ חיובו ומ‰ו˙ו ‰ו‡
˘ו‡ל )ובכמו˙ חיובו ו„ינו ‰ו‡ ˘"˘(.

„

‡ל‡ י˘ לפ„ו˙ן בˆ„˜.‰
 (6ועיין ˜ו"‡ ˘ם ס˜"ב .ו‡כ"מ.
 (7ר‡ ‰ב"˜ מ ,‰סע"‡ .ב"מ ˆ‚ ,ב .ועו„ .טו˘ו"ע
חו"מ ס˘"‚‡ – .בל ר‡˘ ‰ו"ע ‡„"‰ז ב˜ו"‡ ˘ם.
ו‡כ"מ.
 (8ר‡ ‰ר˘"י „"‡ ‰ין – ב"˜ ˜יב .‡ ,מחנ‡ ‰פרים
‰ל' ˘‡ל ‰ופ˜„ון ס"‡ .וכבר ‡‰ריכו ב‡חרונים.
 (9ר‡˜ ‰י„ו˘ין מז ,ב .ב"מ ˆט .‡ ,סנ„‰רין עב,
‡ ור˘"י „"‡ ‰בל ˘ם .ועו„.
 (10ור‡ ‰ר˘"י ע ˙"‰פר˘˙נו כב ,י„ .ועו„.

עפ"ז יב‡ר ‰יטב ככפ˙ור ופרח כל מ‰לך
‰סו‚י‡ כ‡ן ,וסברו˙ ‰מ˜˘ן ו˙‰רˆן
ומע˙ ‰מובן ˘פיר ‰מ˘ך „ברי ‚‰מ'
‰נ"ל )סעיף ‡( ,וב„˜‰ים בי‡ור ח„˘
 (11ר‡ ˆ"ˆ ‰בחי„ו˘ים על "˘‰ס כ˙ובו˙ רפ"‰
)„"‡ ‰ל‡ ˘מ˘עב„ ‚ופו(.

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˘˘וכר „ינו כ‡ח„ ˘‰ומרים ‡‰חרים.

ב
י˜„ים ‰סבר‡ ˘בי‡ר ר˘"י„ ,נמˆ‡
„למ"„ „˘וכר כ˘ומר ˘כר ‰יינו ˘בעˆם
מ‰ו˙ו ‰ו‡ כ˘ו‡ל ‡ל‡ ˘˘‰כר ˘נו˙ן
מורי„ו „ר‚‡ ‡ח˙
ו‰נר‡ ‰בכל ז ,‰ב„˜‰ים מ˘ ‰בי‡ר
ר˘"י

)ב"מ פ ,ב „" ‰רבי י‰ו„ ‰ו„" ‰רבי מ‡יר(

בטעם פלו‚˙˙ ר"מ ור"י ‡ם ˘‰וכר „ינו
כ˘ומר חנם ‡ו כ˘ומר ˘כר:
‰מ"„ „ס"ל ˘„ינו כ˘ומר חנם ‰ו‡
מ˘ום "„˜‡ י‰יב ‡‚ר מל‡כ˙ו ו‡ינו נוטל
˘כר על ˘מיר˙ו" .פירו˘‡ ,ע"פ ˘˘‰וכר
י˘ לו ‰נ‡ ‰מ‰חפ) ıבז˘ ‰מ˘˙מ˘ בו(,
מ"מ ל‡ נע˘ ‰עי"ז ˘ומר ˘כר ,לפי ˘‰נ‡‰
זו ל‡ ב‡ ‰ב˙ור ˘כר על ˘מיר˙ו‰˘ ,רי
"י‰יב ‡‚ר מל‡כ˙ו" ,ומכיון ˘"‡ינו נוטל
˘כר על ˘מיר˙ו" ‰רי ‰ו‡ ˘ומר חנם.

‰חפ‰ ıי‡ ˜בל˙ ˘כר על ˘מיר˙ו ולכן
˘‰וכר ‰ו‡ מפני ˘‰חפ ıנמˆ‡ ‡ˆלו
"ל‰נ‡˙ו" „בז ‰נע˘ ‰כמו ˘ו‡ל )ור˜
מחמ˙ „"י‰יב לי' ‡‚ר‡ ל‡ ‰וי ˘ו‡ל
)ממ˘( ו‰וי )ר˜( ˘"˘"(.
וב‡מ˙ ,ל˘יט ‰זו יומ˙˜ ‰טעם ˘˘וכר
נ‡מר ב˙ור ‰בפר˘˙ ˘ו‡ל

)פר˘˙נו כו,

י„( – ˘ז‰ו ל‡ ר˜ מˆ„ „‰מיון ביני‰ם
במˆי‡ו˙‡ ,ל‡ ‚ם ב‚„רם .ועיי' בלבו˘
חו"מ ר"ס רˆ‡ :ופר˘˘ ‰לי˘י˙ נ‡מר‰
ב˘ו‡ל  . .עו„ רמז ב ‰בסוף פר˘‰
˘לי˘י˙ ל„ין רביעי‰„ ,יינו ל˘וכר  . .ול‡
פיר˘ מ„ ‰ינו ‡י כ˘ומר חנם ‡י כ˘ומר
˘כר ,ונחל˜ו בו חכמים „‡יכ‡ מ‡ן „‡מר
„ינו כ˘ומר חנם ו‡יכ‡ מ‡ן „‡מר „ינו
כ˘ומר ˘כר ,ו‰כי ˜י"ל „‰כי מס˙בר טפי
כיון „‡פ˜ו ‰מ˘ו‡ל ˜‡י ‡„ין „˘ומר
˘כר ˘לפניו ול‡ ‡„ין „˘ומר חנם „לפני
פניו ,נ"ל טעמ‡ .ע"כ.

‰ו‡ – "‰ו‡יל ול‰נ‡˙ו ‰ו‡ ‡ˆלו ‡ע"פ

‚

י‰יב ˘כר ‰וי ˘ו‡ל וחייב ב‡ונסין ‡˙˘‰

יב‡ר ‰סבר‡ בז ,‰ע"פ חלו˜ ‰כללי˙ בין
‚„ר חיוב ˘ומר חינם ו˘כר ל‚„ר חיוב
˘ו‡ל

„י‰יב לי' ‡‚ר‡ ל‡ ‰וי ˘ו‡ל ו‰וי ˘"˘".
ומל˘ון ר˘"י מ˘מע„ ,בעˆם ‰י' ˆ"ל
ל˘וכר „ין ˘ו‡ל‡ ,ל‡ ˘מכיון „"י‰יב לי'
‡‚ר‡ ל‡ ‰וי ˘ו‡ל ו‰וי ˘"˘".
ו‰מורם מז„ ,‰ל„ברי ר˘"י ‰ך מ"„
„˘וכר כנו˘‡ ˘כר ‡ינו מחמ˙ „ס"ל

ולב‡ר ‰יטב סבר˙ „‰בר‡ ,מ‡י ל‡
ע„יף טפי לב‡ר סבר˙ מ"„ „˘וכר כנו˘‡
˘כר ˘‰ו‡ מ˘ום „ס"ל ˘˙‰חייבו˙ו

˘˙‰חייבו˙ו ˘ל ˘‰וכר ל˘מור ‰חפı
‰י‡ ב‚„ר ˙˘לום נוסף )ל„מי ˘‰כירו˙
עבור ‰נ‡˙ו מ‰חפ„ (ıנמˆ‡ ˘‰נ‡˙

„רו˘ ו‡‚„‰

‰וי ˘ומר ˘כר‡ – 5ל‡ כל חיובו ˘ל

וטעמו ˘ל ‰מ"„ „„ינו כ˘ומר ˘כר
˘נו˙ן ˘כר פעול˙ו ˘"˘ ‰ו‡ „‡י ל‡

פנינים

 (5וכן מ˘מע מל˘ון ‰ירו˘למי ˘בועו˙ )פ"ח
 :(‡"‰נו˘‡ ˘כר ו˘‰וכר לפי ˘נ‰נ ‰מ˜ˆ˙ ומ‰נ‰
מ˜ˆ˙ נ˘בע מ˜ˆ˙ ומ˘לם מ˜ˆ˙.

מ‰ ‰חיסרון בז˘ ‰עכו"ם
פוס˜ים כ„יני י˘ר‡ל?
ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם
לפני‰ם ול‡ לפני עכו"ם ,ו‡פילו י„ע˙ ב„ין ‡ח„ ˘‰ם
„נין ‡ו˙ו כ„יני י˘ר‡ל‡ ,ל ˙בי‡‰ו בערכ‡ו˙ ˘ל‰ם

)כ‡ .‡ ,ר˘"י(

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי ב‡ם "„נין ‡ו˙ו
כ„יני י˘ר‡ל" ,מ ‰בכך ˘‡לו ˘יפס˜ו ‡˙ „‰ין
בפועל י‰יו עכו"ם‰ ,רי ‚ם כך יˆ‡ „‰ין כפי
˘ˆריך ל‰יו˙ ע"פ „יני ˙‰ור?‰
וי˘ לב‡ר „‰ברים ע"פ מ‡˘ ‰מרו חז"ל )˘ב˙

˜ ,‰ב( ב„רכי ‰יˆר ‰רע ˘"‰יום ‡ומר לו ע˘ ‰כך
ולמחר ‡ומר לו וכו' ע„ ˘‡ומר לו עבו„ ע"ז",
ופיר˘ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי" ıנ"ע )ספר ‰מ‡מרים
˙רפ"ט עמ'  124ו‡ילך(„ ,ב˙חיל‡ ‰ין ‰יˆר ‰רע
‡ומר ל‡„ם לעבור על רˆון ˜‰ב" ‰ח"ו‰„ ,רי מי
פ˙י י˜˘יב לו ל˙‰נ˙˜ מ˘‰י"˙ ‡פילו לר‚ע ‡ח„.
‡ל‡ ב˙חיל‡ ‰ומר לו ‰יˆ"‰ר "ע˘ ‰כך" ,ו‰יינו,
˘ימ˘יך ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙‡ ,ך ל‡ מפני ˘כן
‰ו‡ רˆון ˜‰ב"‡ ,‰ל‡ מפני ˘‚ם ‰יˆר ‰רע מבין
ומסכים לע˘יי ‰זו ו‡ומר לו לע˘ו˙ כן.
ו‡זי‡ ,ף ˘לפועל ‰רי ‰ו‡ ממ˘יך ב˜יום
‰מˆוו˙ ,מ"מ מכיון ˘עו˘ ‰כן ב‚לל רˆונו ˘ל
‰יˆר ול‡ מפני ˘כן ‰ו‡ רˆון ˜‰ב"‰ ,‰רי בז‰
מ˙נ˙˜ מ˜‰ב" ‰ר"ל ,וכבר נ˜ל ליˆר ‰רע לומר
לו לע˘ו˙ „ברים ˘‰ן ממ˘ נ‚„ רˆונו י˙' ,וע„
ל"עבו„ ע"ז".
ועפ"ז יובן ‰טעם לז‚˘ ‰ם כ‡˘ר בערכ‡ו˙
˘ל עכו"ם „נים כ„יני י˘ר‡ל ‡סור ל‰בי‡ ‡˙
„‰ין לפני‰ם„ ,מכיון ˘‡ינם פוס˜ים ‡˙ „‰ין
מˆ„ רˆון ‰בור‡ ‡ל‡ מפני ˘כך מובן ב˘כלי‰ם
‰נ ‰בכך מנ˙˜ים ‡˙ „‰ין מ˜‰ב" ,‰ו‡זי נפ˙ח
‰פ˙ח ליˆר לומר ל‡„ם לעבור ‚ם על „ברים ˘‰ם
נ‚„ רˆון ‰בור‡ י˙' ח"ו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' (900

‡יך מונעים מˆב ˘ל
"מ˘כל ‰וע˜ר?"‰
ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ‰ב‡רˆך ‡˙
מספר ימיך ‡מל‡
)כ‚ ,כו(

י˘ לב‡ר פסו˜ ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
לפעמים „‡‰ם עוב„ ‡˙ ˜‰ב" ‰ומר‚י˘
‡‰ב‡ ‰ו יר‡ ‰כלפי ˜‰ב"‡ ,‰ך ‡חרי מ˘ך זמן
נפס˜ ˙‰‰עוררו˙ ו‡ין ל˜ ‰יום בעבו„˙ו ל˜ונו,
ו"‰ז בבחינ˙ "מ˘כל ‰וע˜ר‡˘ ,"‰ין לעבו„˙ו
"˙ול„ו˙" ו‰מ˘ך.
‡ומר ‰כ˙וב‰˘ ,סיב ‰לז‰ ‰ו‡ "ב‡רˆך"
מל˘ון רˆון„‡‰˘ ,ם מר‚י˘ '˘ביעו˙ רˆון' ו‰נ‡‰
מעבו„˙ו .ומכיון ˘עוב„ ‡˙ ˜‰ב" ‰ר˜ כפי רˆונו
ו‰נ‡˙ו לכן ‡ין ל˜ ‰יום.
ו‰עˆ ‰לז:‰
"‡˙ מספר ימיך ‡מל‡" .כ‡˘ר י˙בונן „‡‰ם
˘"ימים יוˆרו" ,וי˘ לו מספר מסויים ˘ל ימים
˘נ˙נו לו מלמעל ‰לחיו˙ בעולם ז ‰כ„י ˘ינˆל
כל ר‚ע ור‚ע למען ˜יום רˆונו י˙' ,י‚יע „‡‰ם
ל‰כר‡˘ ‰ין לו זמן כלל לח˘וב על ‰נ‡˙ עˆמו
ורˆונו˙יו ,כי ב‡ם ‡ינו מנˆל ר‚ע ז ‰ל"מספר ימיך
‡מל‡" ול˜יום ˘ליחו˙ו‡ ,ל‡ למח˘בו˙יו ‡ו„ו˙
עˆמו ' ‰"‰מועל' ח"ו ב˘ליחו˙ו ˘ל ˜‰ב"‰
˘נ˙ן לו ר‚ע ז‡ ‰ך ור˜ לניˆולו בעבו„˙ו י˙'.
וכ‡˘ר ‡ינו חו˘ב על ‰נ‡˙ עˆמו ורˆונו˙יו,
כ"‡ מנˆל כל ר‚ע למילוי ˘ליחו˙ו עלי ‡„מו˙,
‡זי "ל‡ ˙‰י' מ˘כל ‰וע˜ר ,"‰וי‰י' ˜יום
לעבו„˙ו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  273ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

חידושי סוגיות

נחמן בר יˆח˜ „' ˘ומרין ו„יני‰ם ˘ל˘.4‰

כ"˙נ‡ ‡רבע˘ ‰ומרים" ,וכמו ˘מ˜˘‰

ע"כ.

ב‚מ' ˙יכף ל‡ח"ז "‡י ‰כי ‡רבע˘ ‰ל˘‰

ו‰נ ,‰על ˜‰ו˘י‡ ‰ר‡˘ונ ,‰בל˘ון

יב‡ר בעומ˜ סבר˙ מ"„ „˘וכר כ˘ומר ˘כר ˘‰בי‡ ר˘"י ,ע"פ בי‡ור כללי

"מ‡ן ˙נ‡ ‡רבע˘ ‰ומרים" ,כ' בספר
עין י‰וסף על ‡˙ר" :ונ"ל „רב נחמן ‰ו‡

כו'" כ‡ילו ב‡ לפר˘ ˘‡ל˙ו ‰ר‡˘ונ,‰

„‡מר מ‡ן ˙נ‡ ו‰ו‡ ˘‰יב ,מ„˜‡מר

וב‡מ˙ טפי ‰ו"ל למנ˜ט בל˘ון חזר– ‰

‡ח"כ ‰כי ˜‡מינ‡ מ‡ן ˙נ‡ כו'" .עיי"˘

"‡ל‡ ‡ימ‡ ‰כי" וכיו"ב.

˘‰בי‡ „ו‚מ‡ לז ‰מ„ברי ˙‰וס' במ˜"‡

ועיין בכוס י˘ועו˙ ב"מ ˘ם„ ,מפר˘

ב˘"ס „‡מור‡ „˜‡ מ˙ר‰ ıו‡ ‡‰מור‡

"ו‡˜„ ‡‰מר מ‡ן ˙נ‡ „' ˘ומרים רˆ‰

„˜‡ ˘‡יל.

לומר מ‡ן ˙נ‡ מ˙ני' „„' ˘ומרין"‰ ,יינו

כ‡ן‰„ ,נ ‰מפ˘טו˙ ל˘ונו ˘ל רב נחמן
‡ח"כ "‰כי ˜‡מינ‡ לך כו'" מ˘מע ‚ם,
˘ב„בריו "מ‡ן ˙נ‡ ˘וכר כנו˘‡ ˘כר
רבי מ‡יר ‰י‡" ל‡ ב‡ לחזור ‡ל‡ לפר˘,

בחילו˜ ‚„ר ‰חיוב בין ˘ו‡ל ל˘ומר חינם ו˘כר  /עפ"ז יב‡ר ככפ˙ור ופרח מ‰לך

‰יינו ˘‡ינו מבטל מ‡˘ ‰מר ‰ו‡ עˆמו

‰סו‚י‡ ,וסברו˙ ‰מ˜˘ן ו˙‰רˆן

לפנ"ז "מ‡ן ˙נ‡ ‡רבע˘ ‰ומרים כו'",
‡ל‡ ˘בז ‰בי‡ר „בריו ‰ר‡˘ונים – "‰כי
˜‡מינ‡ לך"; כלומר‡˘‰ ,ל" ‰מ‡ן ˙נ‡

‡
י˜˘ ‰כמ„˜„ ‰ו˜ים ב˘˜ו"ט ˘ב‚מר‡
‡י ˘ל˘ ‰נינ‰ו ‡ו ‡רבע ‰וכו'

‰מ˙ ‰ומ˘למין ‡˙ ‡‰בי„ ‰ו‡˙ ‚‰ניב.‰
וב‚מ' )ב"מ ˘ם˘ .בועו˙ ˘ם ,ב( :מ‡ן ˙נ‡
‡רבע˘ ‰ומרים ‡מר רב נחמן  . .רבי מ‡יר
‰י‡"‡ .ל רב‡ לרב נחמן מי ‡יכ‡ „לי˙
לי' ‡רבע˘ ‰ומרין )על כרחך ‡רבע ‰מיני

˘וכר כנו˘‡ ˘כר" )‡ינ‡˘ ‰ל‡ ‰חר˙
וח„˘‡ ,‰ל‡( ‰י‡ בי‡ור ו‰סבר˙ ‡˘‰ל‰
‰ר‡˘ונ" ‰מ‡ן ˙נ‡ ‡רבע˘ ‰ומרים"
)‰מ˙יי˘ב˙ כ„לעיל מיני' ב˙ירוˆו "רבי
מ‡יר ‰י‡"( .ולכ‡ור ‰זˆ ‰ע"‚‡ ,יך
‡פ˘ר ל‰עמיס ב˘‡ל" ‰מ‡ן ˙נ‡ ‡רבע‰

˙נן )ב"מ ˆ‚˘ .‡ ,בועו˙ מט‡ :(‡ ,רבע‰

˘ומרין ‡˘כחן .ר˘"י"‡ (2ל ‰כי ˜‡מינ‡

˘ומרים" ולפר˘ ב˘„ ‡‰ ‰וכר כנו˘‡

˘ומרים ‰ן˘ 1ומר חנם ו˘‰ו‡ל נו˘‡ ˘כר

לך מ‡ן ˙נ‡ ˘וכר כנו˘‡ ˘כר רבי מ‡יר

˘כר‰ ,ל‡ ‡„רב‰ – ‰ם ˙ר˙י „ס˙רי‡„ ,י

ו˘‰וכר ˘ומר חנם נ˘בע על ‰כל ו˘‰ו‡ל

‰י‡ )„ס"ל ˘˘‰וכר מ˘לם כ˘ומר ˘כר(

˘וכר כנו˘‡ ˘כר )„‰יינו ˘‡ין ל˘וכר „ין

מ˘לם ‡˙ ‰כל ונו˘‡ ˘כר ו˘‰וכר

‡ . .י ‰כי ‡רבע˘ ‰ל˘ ‰נינ‰ו ‡מר רב

בפ"ע( יוˆ‡ ˘‰ם ˘ל˘˘ ‰ומרים„ ,ל‡

3

נ˘בעים על ˘‰בור ‰ועל ˘‰בוי' ועל
 (1וברמב"ם רי˘ ‰ל' ˘כירו˙‡ :רבע˘ ‰ומרים
נ‡מרו ב˙ור) ‰פר˘˙נו כב ,ו ו‡ילך – ו‚ם ˘וכר
נ‡מר ב˙ור) ‰פר˘˙נו ˘ם ,י„( ‡ל‡ ˘ל‡ פיר˘ מ‰
„ינו )ר˘"י ˘ם((.

נינ‰ו".
ו‡"כ ,מ‰ו ל˘ון רב נחמן "‰כי ˜‡מינ‡

ומע˙ˆ ‰ריך בי‡ור ב‰מ˘ך ˜˘‰ו"ט

ב‚„ר חיובם ˘ל „' ˘ומרים

טו

 (2ב"מ ˘ם .וב˘בועו˙ ˘ם )„" ‰רבי מ‡יר ‰י‡(:
על כרחינו ‡רבע‰ ‰ם ז ‰בחנם וז ‰ב˘כר ז˘ ‰ו‡ל
וז˘ ‰וכר.

י‰ו„ ‰פרכינן ל‡ ."‰בל בב"מ ס˙ם ר˘"י ול‡ ‚‰י'.
ור‡˙ ‰ו„"‡ ‰י ‰כי ב"מ ˘ם˙ .ור˙ חיים ˘בועו˙
˘ם .מפר˘ים לב"מ ˘ם .ור‡ ‰ל˜מן סוף סעיף „.

 (3ב˘בועו˙ ˘ם במ˜ום "‡י ‰כי" – "‰ני".
ובר˘"י ˘ם "ול"‚ ‡י ‰כי ובין לר' מ‡יר ובין לר'

 (4וכן ‰ו‡ ברמב"ם רי˘ ‰ל' ˘כירו˙ )ו˘ם "‰ב(.
˘ם רפ"ב.

„ב‡ לפר˘ ˘ב„בריו ב˙חיל ‰נ˜ט ר˜
מר‡ ‰מ˜ום למ˘נ˙נו‡ ,בל ב‡מ˙ ל‡
‰י˙ ‰לו ˘ום כוונ ‰לענין מנין „' ˘ומרין.
‡בל ע„יין ˆע"˜ ‡מרו "מ‡ן ˙נ‡ „'
˘ומרין"„ ,מ˘מע ˘˘‡ל˙ו ‰י‡ על מנין
‡רבע) ‰וכפי ˘‰בין רב‡( .ובפרט ˘‡ם
כוונ˙ו מ‡ן ˙נ‡ „מ˙ני' ‰ול"ל ב˜יˆור
כ‰ל˘ון ‚˘‰ור ב˘"ס בכל „וכ˙‡ בכ‡‰י
‚וונ‡" :מ˙ני' מני" וכיו"ב.
ול„ברינו ל‰לן י˙ב‡ר „‰בר בריוח
יו˙ר .ו˙חיל ‰י˘ ל„˜‰ים עו„ מˆ˘ ‰ע"˜
‰ל˘ון בסו‚יין„ ,ב˙חיל ‰מ˜˘ ‰רב‡ "מי
‡יכ‡ „לי˙ לי' ‡רבע˘ ‰ומרין" ,וכפר˘"י
"על כרחך ‡רבע ‰מיני ˘ומרין ‡˘כחן",
מ˘מע „כבר ‰י˙ ‰פ˘יט‡ ובריר‡ לי'
מיל˙‡ )מˆ„ ‡יז‰ ‰סבר ˘כבר ‰י' בי„ו(
„ו„‡י לכולי ˙נ‡י מנינם ‡רבע‰) ‰יינו
˘כבר ‰י˙ ‰י„וע ‰לו מחלו˜˙ ˙נ‡י ב„ין
˘וכר ,ו‡עפ"כ ‰י' פ˘וט לו „ו„‡י מנינם
‡רבע ,(‰ול‡ ר˜ ‡ליב‡ „ר"מ ו„‡י „‰בר
‡ל‡ פ˘יט‡ לי' „ו„‡י כן ‰ו‡ לכולי ˙נ‡י.
ו‡"כ ,מ‰ו ˘מ˜˘"˘‰ ‰ס ל‡ח"ז ב‰יפוך,
„"˘ל˘ ‰נינ‰ו" )מˆ„ ז˘ ‰ב„ין י˘ ר˜
˘ל˘„ ,(‰נר‡ ‰פ˙‡ום ˘‡ין „‰ע˙ נוט‰
בפ˘טו˙ ליי˘ב ‡„ ‡‰רבע ‰נינ‰ו ‡חר

