הוספה
מיוחדת

˜úר‡˙ ˘ב˙

כח

עו„ י˘ "ל˜ח˙" מפר˘ ‰זו ‡˙

מעטרין ‡˙ ‰ביכורים ,ו"‰ע˘ירים

‰ענין ‰מ„ובר ‡ו„ו˙ מ˙נו˙ כ‰ונ,‰

מבי‡ים ביכורים ב˜ל˙ו˙ ˘ל כסף

כפי ˘מב‡ר ‰רמב"ם "כל חלב ל‰וי'",

וז‰ב" )‡ף ˘ל‡ח"ז "חוזר ‰כלי

˘כ‡˘ר נו˙נים לעני – ˘בז ‰נו˙ן ‰ו‡

לבעליו"( – ˘כל ז ‰מור ‰על ‚ו„ל

ל˜‰ב" ,‰כמ"˘ "מלו '‰ ‰חונן „ל" –

˘‰מח˘ ‰ב‰ב‡˙ ‰ביכורים )כמו„‚˘

ˆריך לי˙ן מ‰מובחר ,וכן ‰ו‡ בבי˙-

‚ם במ˜ר‡ ביכורים‡˘ ,ין ˜ורין ‡ל‡

˙פל.‰

בזמן ˘מח˘ ,(‰לכן מ˘˙„לים ˘י‰יו

כלומר‰ ˙‡ :טוב ˘בזמנו˙‡ ,

‰ביכורים ב‡ופן ‰טוב ביו˙ר.

‰טוב ˘בכחו˙יו‰ ˙‡ ,טוב ˘בכל

וענינו בכללו˙ ‰עבו„˘ – ‰כ‡˘ר

מ˘ ‰י˘ ל‡„ם„‰˘ ,בר ‰טוב ו‰י˜ר

נ˘מ˙ו

˘‚‰מי

ביו˙ר ל‡„ם ‰ו‡ יל„יו – עליו ל˙˙ ‡˙

ומלוב˘˙ ב‚וף ‚˘מי ˘י˘ לו ˆרכים

יל„יו ל˜‰ב" ,‰ו‡˙ ‰זמן ‰טוב ביו˙ר

ו˙‡וו˙ ‚˘מיים )‰חל מ‡כיל ‰ו˘˙י',

˘ל יל„יו‰˘ ,ם ˘נו˙י‰ם ‰ר‡˘ונו˙.

˘בז˙ ‰לוי חיבור ‰נ˘מ ‰ב‚וף,

)˘"פ ˜רח ˙˘י"„(

נמˆ‡˙

בעו"‰ז

˘ב‡ופן כז„ ‰ו˜‡ יכול ל‰יו˙ ˜יום
˙‰ומ"ˆ ,כמ"˘ "וחי ב‰ם"(‡ ,זי
˙‰‰עס˜ו˙ בענינים ˘‚‰מיים ˆריכ‰

כ˘מבי‡ ‰מובחר לכ‰ן
‡˘‰ -רי˙ ˙‰י' כ„בעי

לי˙ן ‡˙ ‰טוב ו‰מ˘ובח ל ,'‰כמ"˘

‡ח„ מ„‰ינים ‰מיוח„ים בביכורים

‰רמב"ם" :ו‰ו‡ „‰ין בכל „בר ˘‰ו‡

– ˘ˆריכים ל‰יו˙ "מן ‰מובחר" „ו˜‡,
ועו„ ז‡˙ˆ˘ ,ריכים ל‰בי‡ ‡ו˙ם
ב‡ופן ˘ל כבו„ ו‰י„ור˘ ,כן ,נוסף לכך
˘‰כ‰ן ‡ינו ˆריך לחזר ‡חר ‰ביכורים
)כמו ב˙רומו˙ ומע˘רו˙ ˘ˆריך לחזר
על ‚‰רנו˙(‡ ,ל‡ ˆריכים ל‰בי‡ ‡˙

ﬠמ' כ„

ל‰יו˙ ב‡ופן ˘לכל לר‡˘ ˆריך

‚úיון ˙רמ„
ﬠר˘"˜ פר˘˙ חו˜˙ ˘˙'‰ﬠ"ח

ל˘ם -‡‰ל ‰טוב ˘י‰י' מן ‰נ‡‰
ו‰טוב  . .וכן ‰ו‡ ‡ומר כל חלב ל'‰
ו‚ו'" ,ועי"ז מובטח ‰ו‡ ˘˙‰עס˜ו˙ו
בענינים ˘‚‰מיים ˙‰י' ב‡ופן ‰רˆוי.
)˘בועו˙ ˙˘י"ז(

מ„וﬠ נﬠ˘‰ ‰נח˘ מממונו ˘ úמ˘?‰
"חו˜ - "‰בכ‰ úמˆוו˙ כוúן

‰ביכורים ‡ליו‰ ,נ ‰עו„ ז‡˙‰˘ ,יו

ב ‡ú„ ‡‰י‡ ‡‰כזרי מúמחוú
כ‡ úח„ ˘ייך úﬠבו„˘ ‰בúב

פ˙ח „בר

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

במזוז‰ ,"‰יינו‰‡‰˘ ,ב ‰ויר‡˘ ‰ומרים על ˙‰ור‰˙˘ ,‰י' כר‡וי˘" ,יר‡˙ו ˜ו„מ˙
לחכמ˙ו" – ר˜ ‡ז "חכמ˙ו מ˙˜יימ˙" .ו"כל ‡‰ומר ‡ין לו ‡ל‡ ˙ור ‰כו'".

ל˜יים כל ˙ומ"ˆ בעו„ ‰ו‡ "חיים ˘‡ול!"‰

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ חו˜˙‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רמ„( ,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.

עונ˘ו ˘ל ˜רח ‰י' "ויר„ו חיים ˘‡ול ."‰ו‡י˙‡ על ז‰˘ ,‰חי„ו˘ בז‰ ‰י' ˆ‰ירוף
„"˘‡ול" עם "חיים" .נמˆ‡ים ב"˘‡ול ˙ח˙י˙"˜˘ ,ועים ברע ובעומ˜ רע ,וחו˘בים
˘חיים; טוענים ˘"כולם ˜„ו˘ים" ,מכיון ˘י˘ לו נ˘מ ,‰ולכן בכל מ˜ום ˘נמˆ‡ ‰רי
‰ו‡ עם ˜‰ב"") ‰וב˙וכם .("'‰
טענ˙ו ˘ל ˜רח ˘"כולם ˜„ו˘ים" ‰י‡ ‡כן ‡מ˙ .בכל מˆב ˘‰ו‡ י˘ בו נ˘מ ,‰וי˘

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

בו ˙ור‡ .‰בל ‡עפ"כ ‰רי ‰ו‡ ˘˜וע ב"˘‡ול" – ˘כן ,מ‰ ‰י‡ פעול˙ ˙‰ור ,‰ב˘ע‰
˘˙‰ור ‰נמˆ‡˙ במ˜ום ‡ח„ ,ו‰ו‡ נמˆ‡ במ˜ום ‡חר?

בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם

י˙יר ‰מזו :כמ"˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘כ‡˘ר לומ„ים ˙ור˘ ‰ל‡ כר‡וי‡ ,זי נמˆ‡˙

עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור

˙‰ור ‰ב‚לו˙ ב˜ליפו˙˘ ,ז‰ו מ"˘ ב˙ני‡ "כמ˘ל ‡‰וחז בר‡˘ו ˘ל מלך  . .וטומן

"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘

פניו" במ˜ום ˘‰ו‡ "מל‡ ˆו‡ ."‰וז‰ו פירו˘ נוסף ב˙‰יבו˙ "חיים ˘‡ול˘ – "‰לו˜ח

ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו

עמו ‡˙ ˙‰ור‰˘ ,‰י‡ חיים ,ל˘‡ול ˙ח˙י˙.

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 עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

ו‰עˆ ‰לז‰ ‰י‡ "מ˙נו˙ כ‰ונ – "‰ל˙˙ ‡˙ זמנו ‰טוב ביו˙ר ,ו‡˙ כחו˙יו ‰טובים
ביו˙ר ,ל˙ור ‰ו˙פל‰ .‰ן מ"מזון"‰ ,ן מ"לבו˘" ו‰ן מ"בי˙" – י˙ן ‡˙ "‰ר‡˘י˙",
‰טוב ביו˙ר ,ל˜‰ב" .‰ו‰כנ ‰כללי˙ לז˘ – ‰מי„ ב˜ומו מ˘נ˙ו י‡מר "מו„‡ ‰ני"
ב˜בל˙ עול.
וע"י ‰ענין „מ˙נו˙ כ‰ונ – ‰י˘נו ‰ענין „ברכ˙ כ‰נים" ,יברכך ‚ו' וי˘מרך"" ,בבנים"
ו"בממון" וכו' ,וב‡ופן „"פרח מט‰‡ ‰רן"‰ ,יינו"˘ ,ע„ מ‰ר ‰ירו„ ıברו" – ‰‰מ˘כ‰
‡ינ ‰נפס˜˙ ‡ל‡ יור„˙ למט„˜˘" ;‰ים" – ˘ו˜„ על ‰טוב ,בכל „‰ברים ‰טובים ,בכל

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰

‰מˆטרך לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.
)˘ב˙ פר˘˙ ˜רח ˙˘י"„(

ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

מחלו˜˙ במ˘ - ‰מחלו˜˙
‚ם "עם כל ע„˙ו" ˘לו!
י˘ טוענים ˘"כולם ˜„ו˘ים" ,כל
‡ח„ יכול לפסו˜ כרˆונו ,כל ‡ח„
‰ו‡ "פוס˜" – מ ‰מו˙ר ומ‡ ‰סור.
ולכןˆ ,ריכים ל„ע˙˘ ,זו ‰י˙˘ ‰יט˙
˜רח ,וכ˙וˆ‡ ‰מז ‰נע˘י˙ מחלו˜˙

‚ם ביני‰ם עˆמם – "מחלו˜˙ כו'
˘‡ינ ‰ל˘ם ˘מים זו מחלו˜˙ ˜רח
וכל ע„˙ו"ˆ .ריך ל‰יו˙ ביטול לבעלי
˙ור ,‰ל‡לו ˘יכולים לפסו˜ על-פי
˙ור‰˘ ,‰פס˜ ˘ל‰ם פועל ‚ם על
‰מˆי‡ו˙ ,כי„וע ˘˙‰ור‰ ‰י‡ "בעל-
‰בי˙" על ‰מˆי‡ו˙.
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כו

˘כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ˆ‰ל" ,‰ל‡ ‚רע‡ רפו‡˙ ‰נפ˘ כו' וכל ‡˘ר ל‡י˘ י˙ן בע„
נפ˘ו"‡ ,בל ‡ין ז ‰ענין ‡ - (‰˜„ˆ‰בל ‡פילו כ‡˘ר כל ‰יום מנוˆל לעס˜ ומיעוטו
ל˙ור ‰ו˙פל‰ ,‰רי מיעוט ז‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר „כל ‰יום ,ולכן ‰רי זˆ ‰ריך ל‰יו˙ "‰חלב".
ו‰‰כנ‰ ‰כללי˙ לזˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ˜בל˙ עול˘ ,מי„ ב˜ומו מ˘נ˙ו י‡מר "מו„‡ ‰ני"

˜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

ב˜בל˙ עול ,ו˙‰י' ‡ˆלו ‰‰נח„") ‰ער ָ‡ ּפליי‚"( ˘"כל חלב ל "'‰כנ"ל ,וענין ז ‰נו‚ע

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

'בעלי ˙ור '‰מוכרחים ‚ם ל˙˙ "חלב ל‰וי'"

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

‚ם ב‚˘מיו˙ ,כנ"ל.

˜רח חל˜ על כ‰ונ˙ ‡‰רן .טענ˙ו ˘ל ˜רח ‰י˙‡˘ ‰ין ˆורך ל˙˙ "כל חלב" ל‰כ‰ן,
כיון ˘"כל ‰ע„ ‰כולם ˜„ו˘ים וב˙וכם  '‰ומ„וע ˙˙נ˘‡ו".
י˘ טענ‡˘ ‰פילו ב˘ע‡˘ ‰ין עוס˜ים ב˙ור‰ ‰רי ‚ם ‡ז "‡כל בי ע˘ר˘ ‰כינ˙‡
˘רי‡"˘ ,ענין ז‰ ‰ו‡ ‡פילו ב˘ע‡˘ ‰ינם עוס˜ים ב„ברי ˙ור ;‰ו‡פילו ‡ם ‰ו‡ ‡ח„

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

– ‰רי י˘ לו נפ˘ ‡ל˜י˙ ,ו‡פילו ל˜ל ˘ב˜לים י˘ נ˘מ‡ ,‰ל‡ ˘‰י‡ בבחינ˙ מ˜יף,
ובמיל‡ ,בכל מ˜ום ˘‰ולך‰ ,ולך ‰ו‡ יח„ עם ‰נ˘מ ‰ועם ˜‰ב" ,‰ו‡ם כן – "מ„וע
˙˙נ˘‡ו"?
ובפרט ‡ם ‰ו‡ בעל ˙ור – ‰יכול ‰ו‡ בו„‡י לע˘ו˙ כרˆונו‰˘ ,רי "˙ור ‰מ‚נ‡
ומˆל‡"" ,עביר ‰מכב ‰מˆו ‰ו‡ין עביר ‰מכב˙ ‰ור ,"‰וממיל‡ יכול ‰ו‡ ל„בר כו',
ו˙‰ור‚˙ ‰ן עליו.
– ‡י˙‡ במ‡מר חסי„ו˙˘ ,טענ˙ ופלו‚˙˙ ˜רח נ‚„ מ˘ ‰ו‡‰רן ‰י˙˘ ,‰כיון ˘כולם
‰ם נ˘מו˙ „‡ˆילו˙‡ ,ין ˆורך ב‰ענין „"˙˙נ˘‡ו" .ב„ורו˙ ˘ל‡ח"ז˘ ,ב‰ם נ˘מו˙
„‡ˆילו˙ ‰יו ר˜ יחי„י ס‚ול – ‰י˘ ˆורך במ˘ ‰רבינו; ‡בל „ור ‰מ„בר‰˘ ,י' "„ור
„ע ,"‰ו‡ˆל ˘בעים ‰ז˜נים ‰י' ‰ענין „"ו‡ˆל˙י מן ‰רוח" ,ועל י„ם נמ˘ך ענין ז ‰בכל
˘˘ים רבו‡ בנ"י עם ‰נ˘מו˙ פרטיו˙‰ ,רי מכיון ˘‡וחזים במ„רי‚˙ ˆ‡‰ילו˙ – טענו
‰ם – "מ„וע ˙˙נ˘‡ו" ,ל˘ם מ ‰ז˜ו˜ים למ„רי‚ ‰נעלי˙ יו˙ר?
על „רך ז ‰י˘נ‚ ‰ם ע˙ ‰טענ˙ ˜רח זו )˘‰רי כל ‰ענינים ˘‰יו ב˘ע˙ יˆי‡˙ מˆרים
י˘נם ‚ם ל‡ח"ז(˘ ,טוען :מכיון ˘‰ו‡ בעל ˙ור‰ ,‰רי „י בכך ,ו‡ין ˆורך ביו˙ר מז– ‰
על כך ‡ומרים˘ ,ל‡ „י ב"טלי˙ ˘כול˙ ‰כל˙"‡ ,ל‡ ˆ"ל ˆיˆי˙ „ו˜‡˘ ,ענינ ‰יר‡‰
וביטול .וכן "בי˙ ˘מל‡ ספרים"‰˘ ,ו‡ מל‡ ˙ור ,‰חייב במזוז˘ ,‰במזוז ‰י˘נן ב'
‰פר˘יו˙ "˘מע" ו"ו‰י' ‡ם ˘מוע"˘ ,בפר˘˙ "˘מע" נ‡מר "ו‡‰ב˙" ,ופר˘˙ "ו‰י'
‡ם ˘מוע" ענינ ‰יר‡.‰
וז‰ו ענין ‰מזוז :‰כ˘ם ˘‰מזוז˘ ‰ומר˙ על ‰בי˙ וכל ‡˘ר ב˙וכו ,כמו כן ב"בי˙
˘מל‡ ספרים"˘ ,י˘ בו ˙ור‡ – ‰ם ‡ין בו ‡‰ב ‰ויר‡‡ ‰זי חסר בענין ˙‰ור ,‰כיון
˘"‡וריי˙‡ בל‡ „חילו ורחימו ל‡ פרח‡ לעיל‡" .וז‰ו "בי˙ ˘מל‡ ספרים חייב

ˆוו˙ ‰עריכ ‰ו :‰‰‚‰‰הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם
טייטלבוים ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˙וכן ‰ענינים
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כ‰

וענין ז ‰נו‚ע ‚ם ב‚˘מיו˙ ,כי מכיון ˘ז‰ו ענין ˘ל מ˙נו˙ כ‰ונ‰ ,‰רי בענין ז ‰י˘נ‰
‰ור‡‰ – ‰מע˘ ‰ב‡ח„ ˘נ˙ן פחו˙ מע˘ר ממ‰˘ ‰י' ˆריך לי˙ן ,ול˘נ‰ ‰ב‡‰ ‰י' לו

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡כזריו˙ במחיל – ‰מ‡י ‰י‡?
מ„וע כו˙ב ר˘"י ˘חיוב מחיל ‰לומ„ים ממחיל˙ מ˘ ‰ול‡ ממחיל˙ ‡בר‰ם?  /מ„וע
נˆטוו ‰מ˘ ‰לע˘ו˙ "‰נח˘" מממון ˘לו?  /בי‡ור ˘ני ‡ופנים במחיל˘ ‰לפי ז ‰יבו‡ר
‰חילו˜ בין מחיל˙ מ˘ ‰למחיל˙ ‡בר‰ם

פנינים

חל˜ ‰מובחר ˘בזמן  -ל˜„ו˘‰
וכן ‰ו‡ ‚ם בנו‚ע לזמנים :י˘נם זמנים ˘ב‰ם ‡ין ל‡„ם ˘ייכו˙ ל‰וויו˙ ‰עולם,

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  138ו‡ילך(

ובכלל ‰רי ז˘ ‰נו˙יו ‰ר‡˘ונו˙ ˘ל „‡‰ם ,וי˘נם זמנים ˘ב‰ם עסו˜ים ב‰וויו˙

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

‰עולם .וכן במ˘ך ˘‰נ ‰י˘נם ימי ‰חול ˘ב‰ם טרו„ים ,ו˘ב˙ו˙ ומוע„ים ˘ב‰ם ‡ין

"„רך ‰נ‚ב" ו"„רך ˙‡‰רים"  /מ„וע "י˘ר‡ל ‰ם מ˘?"‰

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
"חו˜ – "‰בכל ‰מˆוו˙ כולן
ל˜יים ‚ם ‡˙ "‰מ˘פטים" כמו מˆוו˙ פר„‡ ‰ומ / ‰טעמי ‰מˆוו˙ עˆמם ‰ם בבחינ˙
"‚זיר‰ ‰י‡ מלפני"  /ח˜י˜ ‰ב‡בן טוב‡˘ ‰ינ ‰מעלימ ‰על זיו ויופי ‡‰בן
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ'  123ו‡ילך(

פנינים

ר˜ ‡ו˙ ‰כמו˙ כפי ˘‰י' ˆריך לי˙ן לכ‰ן.

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

"חו˜‚ "‰ם ל‚בי מ˘ ‰רבינו  /פר„‡ ‰ומ‰ – ‰ור‡ ‰על ‰מ˘ך „‰ורו˙

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
ב„ ‡‰ל‡ י‡ ‡‰כזרי מלמחול
יבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰לח"מ ועו„ „יו˜ים במ˘˘ ‰ינ‰ ‰רמב"ם ב„ין מחיל ‰בכ"מ  /י˙ר ıע"פ
פר˘"י פר˘˙נו „כמ„‚ ‰רים י˘ במחיל ‰ובכל מ˜ום ‚„‰י˘ ‰רמב"ם ע"פ ‰מ˙‡ים ל˘ם
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ'  138ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
עבו„˙ ˙‰פיל‰

י˘ ל„ע˙ ˘"כל חלב ל :"'‰י˘ ל˙˙ ל˜‰ב"‰ ˙‡ ‰זמן ‰ר‡˘ון ו‰טוב ביו˙ר .בכל
יום ‚ופ‡‰ ,זמן ‰טוב ו‰ר‚וע ביו˙ר ˘ל „‡‰ם ‰ו‡ מי„ ב˜ומו בבו˜ר‡˘ ,ז ר‡˘ו ר‚וע
– זמן ז ‰י˘ ל˙˙ ל˜‰ב" ,‰כמ"˘ "ר‡˘י˙ עריסו˙יכם חל˙ ‰רימו ˙רומ‚ ‰ו"' ,ופיר˘
‰רבי ‰ריי"ˆ" :ר‡˘י˙ עריסו˙יכם" – "„˙יכף ומי„ ב˜ום „‡‰ם מעריס˙ו ,י˙נו ל'‰
˙רומ˘ ,"‰עליו לי˙ן זמן ז ‰ל˜‰ב".‰
ולכן כ˘„ובר במ„ינ ‰זו – ‡מרי˜‡ – ‰ו„ו˙ ס„ר ‰לימו„ים בי˘יבו˙ ,עמ„ ‰רבי
ב˙ו˜ף על כך ˘ב˘עו˙ ‰בו˜ר ילמ„ו לימו„י ˜ו„˘ „ו˜‡ ,ולימו„י חול י‰יו ר˜ ‡חר
חˆו˙ ‰יום ,כיון ˘בבו˜ר ,כ˘‰ר‡˘ ‰ו‡ ל‡חר מנוח‡") ‰ויס‚ערוט"( ,ז‰ו ‰זמן ‰טוב
ביו˙ר ,וכפס˜ ‰רמב"ם "כל חלב ל‰וי'" ,ור˜ במ˘ך ‰יום‡ ,זי יכול לעסו˜ ב‰ענין
„"וברכך ‡ '‰ל˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘."‰

בעל עס˜ ˆ -ריך לי„ע מ‰ ‰עי˜ר
וענין ז ‰נו‚ע לבעלי עס˜‡ :ף ˘עס˜ם ‰ו‡ ב"עוב„ין „חול" – עלי‰ם ל„ע˙ ˘‰עי˜ר
‰ו‡ ˙ור ‰ו˙פל ,‰ו‡˙ ‰זמן ‰ר‡˘ון ו‰טוב ביו˙ר ביום י˘ לי˙ן ל˜‰ב" .‰לכל לר‡˘

ַּ ˙¿ ‰ƒפ ּ≈לל ∆‡ל ) '‰חו˜˙ כ‡ ,ז(

„רכי ‰חסי„ו˙

טרו„ים ,ובפרט ר‡˘ ˘‰נ ‰וע˘ר˙ ימי ˙˘וב‡˘ ,‰ז ‰ו‡ "˜ירוב ‰מ‡ור ‡ל ‰ניˆו."ı

ˆריכים ל˙‰פלל‡ ,חרי ˙‰פלˆ ‰ריכים ללמו„ )כ„‰ין ˘ˆריך לילך "מבי˙ ‰כנס˙ לבי˙

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

‰כר˙˙ ˜„‰ו˙ „„˜ו˙ ˘ל ‰רע
יבי ָָ ‰ﬠם
˘ ƒרים ָּכרוּ ָ ‰נ¿ ≈ „ƒ
ּ¿ב ≈‡ר ֲח ָפרוּ ָׂ ָ ‰

כ‡

חפיר‰ ‰י‡ ל˘‰ליך ‡˙ ר‚בי ‡‰ר‚‰ ıסים וכרי' ‰י‡

ל˘‰ליך ‡˙ ˆ‰רורו˙ וחול ) ˜„‰חו˜˙ כ‡ ,יח .ע"פ ל˜וטי ˙ור ‰חו˜˙ סב(„ ,

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
בעלי עס˜ים ובעלי ˙ור" - ‰כל חלב ל"'‰
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ נ˙ינ˙ ‰מובחר מ‰יום ומחיי „‡‰ם ל˜‰ב"‰

‰מ„ר˘"( ,ור˜ ‡ח"כ ל‡כול פ˙ ˘חרי˙ )כפס˜ ˘ ˆ"ˆ‰פ˙ ˘חרי˙ ‰י‡ ‡חרי ˙‰פל,‰
וכיון ˘מבי˙ ‰כנס˙ ˆריך לילך לבי˙ ‰מ„ר˘ ,נמˆ‡ ˘פ˙ ˘חרי˙ ‰י‡ ‚ם ‡חרי ‰לימו„(,
ור˜ ‡ח"כ ‡פ˘ר לעסו˜ בעניני ‰ר˘ו˙.
י˘ ל„ע˙ ˘‰עי˜ר ‰ו‡ ˙ור ‰ו˙פל ,‰ול‡ ˘בעי˜ר י‰י' ˘˜וע ב‰עס˜ ,וילמ„ "פר˜ ‡'
˘חרי˙ ופר˜ ‡' ערבי˙" ר˜ כ„י לˆ‡˙ י„י חוב˙ ˘‰ולחן-ערוך ,לומר ‡˙ ˙‰יבו˙ ול‡
ל˘מוע מ˘ ‰פיו מ„בר ,ול‡ ל˙‰בונן במ˘˘ ‰ומע‰ ˙‡ .זמן ‰טוב ביו˙ר‰ ˙‡ ,כחו˙
‰טובים ביו˙ר ˙‡ ,י‚יע˙ ‰ר‡˘ ו‡פילו ‡˙ י‚יע˙ ‰כפיים – י˘ לי˙ן ל˙ור ‰ו˙פל.‰
‰ן ‡מ˙ ˘˙רומˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ "ר‡˘י˙ ˘˘ירי' ניכרין" ,וכן ‰ו‡ ‚ם במע˘ר ˘ˆ"ל
חל˜ ע˘ירי ,וכפי ˙˜נ˙ ‡ו˘‡ "‡ל יבזבז יו˙ר מחומ˘" )מלב„ מ"˘ ‡„מו"ר ‰ז˜ן

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

‰וספ. ‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת
דברים אלו לא הוגהו על ידי רבינו ,ובאו כאן כמעט ללא עריכה,
באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל על הקורא

בעלי עסקים ובעלי תורה
 "כל חלב לה'"ענין מתנות כהונה בעבודת האדם  /חלק המובחר שבזמן  -לקדושה  /הנהגה
הראויה באמריקה  /הזהירות אצל בעל עסק  /אפשר לקיים כל המצוות ועדיין
"חיים שאולה"!

עניינם

˘ל מ˙נו˙ כ‰ונ‰ ‰ו‡ – ˘מכל „בר ˘‰י' ל‡„ם‰ ,וˆרך לי˙ן לכ‰נים‰ ,ן

מענינים ˘ל 'פנימי' ו‰ן מענינים ˘˘ייכים ל'מ˜יף'‡ :ור פנימי – כמו ˙רומ ‰וביכורים,
ו‡ור מ˜יף – כמו ר‡˘י˙ ‚‰ז˘‰ ,ייך ללבו˘ים )"מ˜יף" ל‡„ם(.
‰כ˙וב מב‡ר ‡˙ ‰ענין ˘ל מ˙נו˙ כ‰ונ˘ – ‰מכל „בר י˘ לי˙ן ‡˙ ר‡˘י˙ו ל˜‰ב",‰

בי‡ורים ופירו˘ים בפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡

אכזריות במחילה – מאי היא?
מדוע כותב רש"י שחיוב מחילה לומדים ממחילת משה ולא ממחילת אברהם? /
מדוע נצטווה משה לעשות ה"נחש" מממון שלו?  /ביאור שני אופנים במחילה
שלפי זה יבואר החילוק בין מחילת משה למחילת אברהם

בפר˘˙נו

מספר ‰כ˙וב על ז"˘ ‰וי„בר ‰עם ב‡ל˜ים ובמ˘ ‰ו‚ו'" )כ‡ ,(‰ ,ונענ˘ו

בנח˘ים ˘רפים ˘נ˘כו בעם ,ו‡ז "ויבו‡ ‰עם ‡ל מ˘ ‰וי‡מרו חט‡נו ,כי „יברנו ב'‰
ובך˙‰ ,פלל ‡ל  '‰ויסר מעלינו ‡˙ ‰נח˘ – וי˙פלל מ˘ ‰בע„ ‰עם" )כ‡ ,ז(.

˘‰רי ‰כ‰נים ‡˘ר "‰ '‰ו‡ נחל˙ם"‡ ,ינם מ˙עס˜ים בעניינים ‚˘מיים ו" '‰נחל˙ם",

ובפירו˘ ר˘"י:

ולכן ‰נ˙ינ ‰ל‰ם נח˘ב˙ כנ˙ינ ‰ל˜‰ב" ,‰ו‰כ‰נים "מ˘לחן ‚בו ‡˜ ‰זכו".

"וי˙פלל מ˘ – ‰מכ‡ן למי ˘מב˜˘ים ממנו מחיל˘ ,‰ל‡ י‡ ‡‰כזרי )מ(למחול".

ולכן – כמ"˘ ‰רמב"ם – ‚ם ע˙ ‰י˘נו ענין ז :‰כ˘‡„ם נו˙ן לעני ל‡כול ,עליו ל˙˙
לו "מן ‰טוב ו‰מ˙ו˜ ˘ב˘ולחנו"" ,כיס ‰ערום )כמ"˘ "כי ˙ר‡ ‰ערום וכסי˙ו"( יכס‰
מן ‰יפ˘ ‰בכסו˙ו" ,וכן "‡ם בנ ‰בי˙ ˙פל ,‰י‰י' נ‡ ‰מבי˙ י˘יב˙ו" ,כמ"˘ "כל חלב
ל."'‰
כלומר˘ ,מכל ‰ענינים ˘י˘ ל‡„ם – ממזון ,לבו˘ ובי˙ – עליו לי˙ן ‡˙ ‰ר‡˘ון
„‡ס בעסטע"( ל'כ‰ן' ˘בנפ˘ו פנימ ,‰כלומר לעניינים
)"„‡ס ער˘טע ‡ון ָ
ָ
ו‰טוב ביו˙ר
˘ל ˜„ו˘‰˘ ,‰רי "עני" )˘ˆריכים לי˙ן לו מזון ולבו˘( ˜‡י על ‰נפ˘ ‡‰ל˜י˙ ‡ˆל
בינוני )‡˘ר נפ˘ ‰ב‰מי˙ ב‚˙‰ברו˙ וחוז˜ ל‚בי'(.
ובנו‚ע לבי˙ – כו˙ב ‰רמב"ם בפירו˘ "בי˙ ˙פל˘ ,"‰ז‰ו ל˜‰ב".‰
בכ„י ˘פרטי ‰‰נ ‰‚‰י‰יו ב‡ופן זˆ ,‰ריכ ‰ל‰יו˙ ‰כנ ‰כללי˙ – ˘ז‰ו ˘מסיים
‰רמב"ם "„˜‰י˘ „בר כו' וכן ‰ו‡ ‡ומר כל חלב ל"ˆ˘ ,"'‰ל ‰כנ ‰כללי˙ ˘י„ע ויחו˘
˘‰עי˜ר ‰ו‡ "ל ,"'‰ו‡ז ממיל‡ נע˘ים ‚ם פרטי ‰נ‚‰ו˙יו בעניני מזון לבו˘ ובי˙
ב‡ופן ˘‰טוב ביו˙ר נו˙ן ‰ו‡ ל‰כ‰ן ˘בנפ˘ו פנימ.‰

]‚‰ירס‡ ‰נפוˆ‰ ‰י‡ "˘ל‡ י‡ ‡‰כזרי מלמחול"‡ ,מנם ב„פוס ר‡˘ון ובכמ ‰כ˙בי-י„ ‚‰ירס‡ ‰י‡

"‡כזרי למחול" .ויומ˙˜ ע"פ ‰מבו‡ר ל˜מן בז ,‰ו„ו"˜[.
ו‰עירו ‰מפר˘ים )ב‡ר ב˘„ .‰מל‡כ˙ ˜‰ו„˘ .ועו„(˘ ,מ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ במ„ר˘
˙נחומ‡ על ‡˙ר )וע„"ז במ„ר˘ רב – ‰פי"ט ,כ‚( ,ו˘ם ‡י˙‡:
"ל‰ו„יע ענוו˙נו˙ו ˘ל מ˘˘ ,‰ל‡ נ˘˙ ‰‰לב˜˘ עלי‰ם רחמים ,ול‰ו„יעך כח
˘˙‰וב – ‰כיון ˘‡מרו 'חט‡נו' מי„ נ˙רˆ ‰ל‰ם‡˘ ,ין ‰מוחל נע˘ ‰ל‰ם ‡כזרי .וכן
‰ו‡ ‡ומר 'וי˙פלל ‡בר‰ם ‡ל ‡‰ל˜ים וירפ‡ ‡ל˜ים ‡˙ ‡בימלך ו‡˙ ו‚ו''".
ו‰יינו‰˘ ,מ„ר˘ מבי‡ ˘כבר מˆינו ‰נ ‰‚‰כזו ‡ˆל ‡בר‰ם – ˘כ‡˘ר ‡בימלך בי˜˘
‡˙ מחיל˙ו ל‡חר ˘ל˜ח ‡˙ ˘ר˙˘‡ ‰ו ,נע˙ר ‡בר‰ם לב˜˘˙ו ו˙‰פלל לרפו‡˙ו

)ויר‡

כ ,יז(; וכן ‰ו‡ במ˘נ ‰במסכ˙ בב‡ ˜מ‡ )ˆב˘ ,(‡ ,מבי‡ים ר‡י' לכל ‡„ם ˘ˆריך למחול
לחבירו  -מ‰נ‡ ˙‚‰בר‰ם ˘מחל ל‡בימלך ו˙‰פלל עליו.
ומע˙ˆ ‰ריך בי‡ור בל˘ון ר˘"י" :מכ‡ן למי ˘מב˜˘ים ממנו מחיל˘ ‰ל‡ י‡‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

‡כזרי מלמחול" – „לכ‡ור ,‰זˆ˘ ‰ריך למחול למ„נו כבר מ‡בר‰ם ,וכיˆ„ מ„‚י˘
ר˘"י ˘„‰בר נלמ„ "מכ‡ן" ,ממ˘„ ‰ו˜‡?!

ב.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

ומן ˙‰חלו‡ים ˘נ„ב˜ו ב ‰ב‰יו˙ ‰ב‚לו˙ בנפ˘ ‰ב‰מי˙ ,ומז ‰ב‡ לי„י ב˜˘˙ ברכ˙
˘‰נים במזונו˙ „˙ור ‰ועבו„ ‰וכו' ב˘‡רי ‰ברכו˙ ˘‰ן ב˜˘ו˙ ב‚ילוי ‡ל˜ו˙ בנפ˘ו
ובעולם„ ,על י„י ז‰ ‰רי ‰ו‡ מכרי˙ ‚ם ˜„‰ו˙ „„˜ו˙ ‰רע.

ו‰נ ,‰כ˘ב‡ים ל˘‰וו˙ בין "‰מחיל˘ "‰ב˘ני ‰מ˜רים ,נר‡ˆ‡˘ ‰ל ‡בר‰ם י˘

חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר:
‡בר‰ם ˙‰פלל ל '‰ב˘ביל ‡בימלך ופעל מי„ ‡˙ רפו‡˙ ‡בימלך ובני בי˙ו – ו‡ילו
במ˘‰ ,‰ו‡ ‡מנם מחל ל‰ם ו˙‰פלל "בע„ ‰עם"‡ ,בל ‰עונ˘ ל‡ סר מ‰ם מי„‡ ,ל‡
על י„י מע˘ ‰נוסף ,וכ‰מ˘ך ‰כ˙וב )כ‡ ,ח-ט(:
"וי‡מר ‡ '‰ל מ˘ ,‰ע˘ ‰לך ˘רף ו˘ים ‡ו˙ו על נס ,ו‰י' כל ‰נ˘וך ור‡‡ ‰ו˙ו וחי.
ויע˘ מ˘ ‰נח˘ נחו˘˙ וי˘ימ‰ו על ‰נס ,ו‰י' ‡ם נ˘ך ‰נח˘ ‡˙ ‡י˘ ו‰ביט ‡ל נח˘
‰נחו˘˙ וחי".
ומע˙ ‰˘˜ ‰יו˙ר מ„וע מפר˘ ר˘"י ˘למ„ים ‡˙ חיוב ‰מחיל" ‰מכ‡ן" „ו˜‡ –
˘‰רי נר‡˘ ‰מחיל˙ מ˘ ‰ל‡ ‰י˙˘ ‰לימ ‰כ"כ כמו מחיל˙ ‡בר‰ם ,ולכן ‰וˆרכו
לפעול ‰נוספ˙ ˘ל ע˘יי˙ נח˘ נחו˘˙ וכו'.
‡מנם כ„ „יי˜˙ ˘פיר י"ל ˘‡„רב ,‰ז˘ ‰נˆטוו ‰מ˘" ‰ע˘ ‰לך ˘רף ו˘ים ‡ו˙ו על
נס ו‚ו'" מוכיח ˘‰י˙ ‰מˆי„ו מחיל„‚ ‰ול ‰ועמו˜ ‰יו˙ר מ‰מחיל‰˘ ‰י˙ ‰ב‡בר‰ם,
וכ„ל˜מן.

„˜ו˙ ‰רע מעלים ומס˙יר ל‚בי מ„רי‚ו˙ עליונו˙
וז‰ו ‰טעם מ‡˘ ‰חר ˘מונ ‰ע˘ר„ ‰ו˜‡ ‡ומרים וי„ויים ‡˘מנו ב‚„נו כו׳„ ,לכ‡ור‰
‰נ ‰ענין ‰וי„וים מ˜ומם ˜ו„ם ˙‰פל‡ ,‰בל ‡חר ‰עבו„„ ‰פסו˜י „זמר ‰ברכ˙ ˜רי‡˙
˘מע ו˜רי‡˙ ˘מע ועו„ יו˙ר ‰ברכו˙ ו‰ב˜˘ו˙ „˘מונ ‰ע˘ר ‰מ ‰מ˜ום לוי„וים.
‡ך ‰ענין ‰ו‡ „‰נ˜ ‰ו„ם ˙‰פל„ ‰רך ‡י˘ י˘ר בעיניו כ˘ל‡ ע˘ ‰עביר ‰ו‡„רב‡
ע˘‡ ‰יז ‰מˆו‡ ‰ו למ„ ˙ור ‰נ„מ ‰לו ˘‰ו‡ ˜רוב ל‡ל˜ו˙ ו‡ינו מר‚י˘ כלל ב‰רע
˘בו‡ ,מנם ע״י ˆ‰ירוף „˙פל˘ ‰מˆרף לכסף כו' ,ו‡י˘ לפי מ‰ללו ‰יינו ב‰‰ילול
ו˘‰בח „˙פל˘ ,‰מב˜˘ ˜רב˙ ‡ל˜ו˙‡ ,ז מר‚י˘ ‡˙ ‰סי‚ים ו‰פסול˙ ˘בו ˘מונעים
ומעכבים ‡ו˙ו מ‚‰ילוי‡ ,ל‡ ˘בפסו˜י „זמר ‰ו˜רי‡˙ ˘מע מר‚י˘ ר˜ ב‚סו˙ ‰רע לב„
ול‡ ב„˜ו˙ ‰רע ,כי ל‚בי מ„רי‚ו˙ ˙ח˙ונו˙ ‡ין „˜ו˙ ‰רע מעלים ומס˙יר כי ‡ם ל‚בי
מ„רי‚ו˙ עליונו˙ ˘ם מעלים ומס˙יר „˜ו˙ ‰רע ‚ם כן.
ולז‡˙ „ו˜‡ כ˘מ‚יע ל˘מונ ‰ע˘ר˘ ‰רוˆ ‰ל‰יו˙ בבחינ˙ ˜‰ירוב ל‡ור ‡ין סוף
˘‡ין ערוך ‡ליו ‡ז מר‚י˘ ‚ם ב„˜ו˙ ‰רע ˘בו ומ˙מרמר מ‡„ על ז˘ ‰על י„י ז ‰מכרי˙
‚ם ‡˙ ‰רע ˘ב„˜ו˙ ,וז‰ו ענין ‰וי„וים ˘‡חר ˘מו״ע „‰יינו „חיי˙ ‰רע.

‚.

בי‡ור ‰ענין )ור‡‚ ‰ם ל˜מן מ„ור "חי„ו˘י סו‚יו˙" ב‡רוכ ‰בז:(‰

בענין ‰מחיל„‡˘ - ‰ם ב‡ למחול לחבירו ˘חט‡ כנ‚„ו – י˘ כמ‡ ‰ופנים ,ובכללו˙
‡פ˘ר לחל˜ם ל˘נים:
י˘ ˘‰מחיל‰ ‰י‡ בפ˘טו˙  -על מע˘‰ ‰חט‡ :כיון ˘חבירו חט‡ כנ‚„ו וחט‡ ז‰
עלול ל‰בי‡ לעונ˘‰ ,רי ‰ו‡ סולח לו על מע˘‰ ‰חט‡ ובכך פועל ל‰עבר˙ ‰חט‡
וממיל‡ לסילו˜ ‰עונ˘;
‡ולם י˘ ˘‰מחיל‰ ‰י‡ עמו˜ ‰יו˙ר ,ב‡ופן ˘‰ו‡ מוחל ומבי‡ ל˙י˜ון „‡‰ם
‰פו‚ע עˆמו – ‰נפ‚ע )‡ינו ר˜ "מוו˙ר" וסולח על ‡ו˙ו מע˘ ‰חט‡ פרטי‡ ,ל‡ ˘‰ו‡(
מ˙עניין ופועל ל˙י˜ון מˆבו ‰כללי ˘ל „‡‰ם ‰פו‚ע ,ב‡ופן ˘מ˙בטל כל ר‚˘ ˘ל טינ‡
וכעס ,וע„ ˘מ‚יעים למˆב ˘‰פו‚ע נע˘ ‰מרוˆ ‰וחביב כ‡ילו ל‡ חט‡ מעולם!
ובז‰ ‰ו‡ ‰חי„ו˘ ˘במחיל˙ מ˘ ‰ל‚בי מחיל˙ ‡בר‰ם:
‡ˆל ‡בר‰ם מˆינו ‡˙ ענין ‰מחיל ‰במובן ‰פ˘וט – ‡בימלך חט‡ כנ‚„ו ונענ˘ מן
˘‰מים ,וכ‡˘ר ‰ו‡ ב‡ ובי˜˘ ‡˙ מחיל˙ ‡בר‰ם ‰סכים ‡בר‰ם למחול לו על מע˘‰
‰חט‡ ,ו‡כן ‰ו‡ ˙‰פלל עליו וסר ממנו ‰עונ˘;

)ספר ‰מ‡מרים ˙˘"„ עמ'  98ו‡ילך(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

‚˘מיו˙ ˘‰יו ‡י˘ ˙ח˙ ‚פנו ו‡י˘ ˙ח˙ ˙‡נ˙ו ,ומ˘ ‰חסר ב‚˘מיו˙ ז‰ו מˆ„ ‰חסרון
ברוחניו˙ .ו‡ו˙‡ ‰נו מב˜˘ים ב˘מונ-‰ע˘ר˘ ‰יומ˘ך ‚ילוי ‡ל˜ו˙˘ ,ז‰ו ענין ברוך

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

‡מנם ‡ˆל מ˘‰ ‰י˙‰ ‰מחיל ‰ב‡ופן עמו˜ יו˙ר ,וכ‰ ˙˘‚„‰כ˙וב "וי˙פלל מ˘‰
בע„ ‰עם" ]˘˙יבו˙ ‡לו לכ‡ור ‰מיו˙רו˙ – ור‡‚ ‰ם ב‡ר ב˘„ ‰ומל‡כ˙ ˜‰ו„˘ ˘עמ„ו בז:[‰

‡˙‰ ‰וי׳‰˙˘ ,י׳ ‰ברכ ‰ו‰‰מ˘כ ‰למט ‰בבחינ˙ ‚ילוי .ו‰יינו כ˘מ˙בונן ברוממו˙

מ˘˙‰ ‰פלל "בע„ ‰עם" ‚ופ‡ ,כלומר‰ :ו‡ ל‡ ר˜ סלח ל‰ם על ז„˘ ‰יברו כנ‚„ו

‡ל˜ו˙ ˘‡ין ערוך ‡ליו כלל ,ו‡יך ˘‰ו‡ רחו˜ מ‡ל˜ו˙ ב˙כלי˙ ,על י„י ז ‰י˙מרמר

מ˙וך כוונ ‰לבטל ‡˙ ‰עונ˘ ‰פרטי ˘ל "‰נח˘ים ˘‰רפים"‡ ,ל‡ בי˜˘ ורˆ˘ ‰י˙ו˜ן

מ‡„ ומב˜˘ מעומ˜‡ „ליב‡ ˘יומ˘ך ‚ילוי ‡ל˜ו˙ למט.‰

מˆבו ˘ל "‰עם" בכלל ,מכיון ˘מחל ל‰ם ב‡ופן ˘לם.
ומע˙ ‰י˘ לפר˘ „ברי ר˘"י "מכ‡ן למי ˘מב˜˘ים ממנו מחיל˘ ‰ל‡ י‡ ‡‰כזרי )מ(

˙‰‰חל‰ ‰י‡ מ˜‰רירו˙ „„˜ו˙ ‰רע
ו‰נ ‰על י„י ב˜˘ו˙ ‡לו נע˘ ‰בחינ˙ "˜˘˙" ל‰רו‚ ‡˙ ‰חיˆונים‰‰„ ,פר˘ בין
"חרב" ל"˜˘˙" ‰ו‡ ˘‰חרב ‰ור‚ ‡˙ ˘‰ונ‡ ˘עומ„ ‡ˆלו ב˜רוב‡ ,בל ˘‰ונ‡ ˘עומ„
מרחו˜ ‡ינו יכול ל‰ר‚ו בחרב‡ ,בל ע״י  ˙˘˜‰יכול ל‰רו‚ ‚ם ‡˙ ˘‰ונ‡ ˘עומ„
מרחו˜ ˙˘˜‰ ,כל ˘מו˘כים ‡ו˙ו יו˙ר על ‚בי ‰י˙ר מ‚יע למרחו˜ יו˙ר .וכך ‰ו‡ ענין
˙‰פל‰˘ ‰ב˜˘ו˙ נע˘ו˙ בבחינ˙ "˜˘˙" ל‰רו‚ ‡˙ „˜ו˙ ‰רע ˘בו ,וכל מ˘ ‰מו˘ך
‡˙  ˙˘˜‰יו˙ר‰ ,יינו ˘י˙מרמר יו˙ר על ריחו˜ו ,י‚יע יו˙ר למרחו˜ ,ל‰רו‚ ‚ם ‡˙ ‰רע
˘ב„˜ו˙ מ‡„ ˘‡ינו מר‚י˘ ‡ו˙ו כלל ,וכמ״˘ ‡וילים מ„רך פ˘עם ,לפי ˘‡ינו מר‚י˘
ב‰רע ˘ב„˜ו˙ ,ונ„מ ‰לו ˘‡ין בו כלל ,לפי ˘‡ינו נו˙ן „ע˙ו על ז") ‰ער כ‡פט זיך ניט
‡ז ב‡ ‡ים ‡יז פ‡ר‡ן ‡זעלכע ניט ‚וטע ז‡כען"( ‡ו ˘‡ינו חו˘בם לרע כלל˜„ ,ו˙ ‰רע
˘בו ‰מ ‰עו˘ים במח˘ך מע˘י‰ם ‡˘ר מורי„ים ‡ו˙ו ח״ו מעט מעט ,ע„ ˘מורי„ים
‡ו˙ו ר״ל ברע ‚מור.
„‰נ ‰י˘ „ברים ב„˜ו˙ ‰רע ˘‰ם ˜˘ים ‰רב ‰יו˙ר מ‚סו˙ ‰רע‚„ .סו˙ ‰רע ‰נ‰ ‰ו‡
נר‡ ‰וניכר ו‡י ‡פ˘ר לטעו˙ בו ,ומ‡חר ˘יו„ע ברור ˘‰ו‡ רע ‰רי ‰ו‡ נז‰ר בז ,‰ו‡ם
ח״ו ל‡ עמ„ בנסיון ועבר‰ ,נ„‰ ‰בר ˘עבר עביר ‰מעי˜ לו וחוזר בו ומ˙חרט על ז‰
ועוס˜ ב˙˜וני ˙˘וב‡ ,‰בל „˜ו˙ ‰רע ˘‡ינו ניכר כל כך‰ ,רי ‡ינו יו„ע ממנו ופעול˙ו
˜˘ ‰יו˙ר מ‚סו˙ ‰רע ,מ˘ ‰מ˜רר ‡ו˙ו ‡˘ר ‰ע„ר מˆו˙-ע˘‡ ‰ינו נו‚ע לו ול‡˙-ע˘‰
‡ינו מפחי„ו )"„ער ניט מ˜יים זיין ַ‡ מˆו ‰רירט ‡ים ניט ָ‡ן ‡ון ַ‡ ל‡ ˙ע˘˘ ‰רע˜ט
‡ים ניט"( וחוזר ‡חרי ‰‰י˙רים ו˜‰ולו˙"‰˘ ,ב„יעב„" ‰ו‡ ‡ˆלו "לכ˙חיל ,"‰וככ‰
יור„ מ„חי ‡ל „חי ע„ ˘נע˘˜ ‰ל ˘ב˜לים .ו˙‰‰חל‰ ‰י‡ מ˜‰רירו˙ „„˜ו˙ ‰רע.
ועל ז ‰נס„ר ס„ר ‰ברכו˙ ב‰ב˜˘ו˙ „˘מונ-‰ע˘ר‡„ ,‰חר ˘ל˘ ר‡˘ונו˙ ˘ענינם
˘˜˙‰רו˙ נפ˘ו ונ˘מ˙ו בנ˘מ˙ ‡‰בו˙ „˜‰ו˘ים וב˘ר˘ נ˘מ˙ו למעל‰ ,‰נ ‰ברכ‰
וב˜˘ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י‡ ב˜˘˙ חנינ˙ „‰ע˙ לי„ע ול‰כיר ‚ם ‡˙ „˜ו˙ ‰רע ,ו‰ו‡ על י„י
‡ ‰‚˘‰ל˜י˙˘‡ ,ר על י„י י„יע ‰ו‰כר ‰זו ב„˜ו˙ ‰רע ‰רי ‰ו‡ ב‡ לי„י ˙˘וב‰˘ ,‰י‡
ברכ˘ ‰ני׳ בב˜˘˙ עזר מלמעל‰˙˘ ‰י' ˙˘וב˙ו ‡מי˙י˙ ,ומכיר בחט‡ו ומב˜˘ סליח‰
ומחיל ‰על ‰עבר ,ובז‰ ‰נ‰ ‰ו‡ ב‡ לי„י ב˜˘˙ ‡‚‰ול˘ ‰י‚‡ל ‡˙ ‰נפ˘ ‡‰ל˜י˙
ממיˆר ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ,וב‡ לי„י ב˜˘˙ רפו‡ ‰לרפ‡ו˙ ‡˙ נפ˘ו ‡‰ל˜י˙ מ‰ריח רע

למחול"‰ :רבו˙‡ ˘למ„ים "מכ‡ן" ‡ינ ‰עˆם ענין ‰מחיל˘) ‰ז ‰יו„עים כבר מ‡בר‰ם,
כנ"ל(‡ ,ל‡ ‰חי„ו˘ ‰ו‡ ˘‰מחילˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ בלב ˘לם ולל‡ כל "‡כזריו˙",
כלומר‡ :ין ל‰מוחל ל‰ס˙פ˜ בז"˘ ‰מוו˙ר" על ‰פ‚יע ‰מ˙וך כוונ ‰לסל˜ ‰עונ˘,
‡בל ע„יין נ˘‡ר˙ בלבו ˜פי„‡ וטינ‡ כו' – ‡ל‡ עליו למחול ב‡ופן ˘לם ,לל‡ כל
˙ערוב˙ "‡כזריו˙" ב˙וך ‰מחיל.‰
]כלומר :ר˘"י ב‡ ל˘לול מˆב ˘ל "‡כזרי למחול" – ˘‰ו‡ מˆ„ ‡ח„ מוחל בפועל ,ומˆ„ ˘ני ע„יין
י˘ "‡כזריו˙" בלבו ולכן ‡ינו מוחל בלב ˘לם .ו‰ו‡ ב„ו‚מ˙ מ˘ ‰מˆינו לענין ˆ„˜‰"˘ ,‰נו˙ן ˆ„˜‰
לעני בסבר פנים רעו˙ ‡ . .פילו נ˙ן לו ‡לף ז‰ובים ‡יב„ זכו˙ו ‡ו ‰פסי„) "‰רמב"ם ‰ל' מ˙נו˙ עניים
פ"י .[(„"‰

„.

ומכיון ˘מ˘˙‰ ‰פלל "בע„ ‰עם" ‚ופ‡ ,מ˙וך כוונ ‰ל‰בי‡ו ל˙י˜ון ˘לם וכללי

– לכן ˘‰יב לו ˜‰ב"" :‰ע˘ ‰לך ˘רף ו˘ים ‡ו˙ו על נס ו‚ו'".
‡ם ‰י˙‰ ‰כוונ ‰ר˜ ל‰סיר ‰חט‡ ולסל˜ ‰עונ˘ ‰פרטי ‡ -ז ‰י˙‰ ‰רפו‡ ‰יכול‰
לבו‡ מי„ )וכמו ב‡בר‰ם ו‡בימלך(‡ ,ך כיון ˘‰מטר‰ ‰י˙ ‰ל‰יטיב עם ‰עם ב‡ופן
˘לם – לכן ˆו˜‰ ‰ב"‰˘ ‰רפו‡˙ ‰בו‡ ב‡ופן ˘עם י˘ר‡ל יע˘ו ˙˘וב‡ ‰מי˙י˙,
וז‡˙ על י„י ˘‰יו "מס˙כלין כלפי מעל – ‰על "‰נח˘ נחו˘˙" ˘‰ו˘ם במ˜ום ‚בו‰
– ומ˘עב„ין ‡˙ לבם ל‡בי‰ם ˘ב˘מים" ,כפי ˘מב‡ר ר˘"י ב‰מ˘ך ‰ענין )כ‡ ,ח-ט(,
˘על י„י ז ‰יוטב מˆבם וי˙ו˜ן בכלל.
]וז‰ו ‚ם ‰טעם ˘נע˘ ‰ב„מו˙ נח˘ – לעורר ‡ו˙ם ביו˙ר לחזור ב˙˘וב˘ ‰לימ,‰
כ˘רו‡ים ‡˙ ‡ו˙ו „בר ˘‚רם ל‰ם ‰יז˜ וˆער )‚ור ‡רי' על ר˘"י ˘ם([.
וז‰ו ‚ם ˘‡מר ˜‰ב" ‰למ˘" ‰ע˘ ‰לך ˘רף" – ˘פירו˘ו "מ˘לך"

)ר‡ ‰פר˘"י

ב‰עלו˙ך יו"„ ,ב(:
לכ‡ור ,‰כיון ˘‰עם ‰ם ‡לו ˘חט‡ו‰ ,רי ‰יו ˆריכים ל‰בי‡ ˘"‰רף" מ˘ל‰ם ,מ˘ל
ˆיבור!
‡ל‡ ˘‰ם ‰ם „‰ברים˘ ,מ˘ ‰מחל לי˘ר‡ל במחיל ‰עמו˜ ‰ו˘לימ – ‰ב‡ופן
˘‰ענינים ˘ל‰ם נו‚עים ‰ם לו בעˆמו ,ולכן ‰ו‡ מ˙עס˜ ב‰טב˙ מˆבם כענין "‡י˘י"
˘לו וכו' .ו„ו"˜ בכ"ז.

פנינים

כ‡

עיונים ובי‡ורים

"דרך הנגב" ו"דרך האתרים"
וי˘מע ‰כנעני מלך ער„ יו˘ב ‰נ‚ב כי ב‡
י˘ר‡ל „רך ˙‡‰רים וילחם בי˘ר‡ל ‚ו'
„רך ‰נ‚ב ˘‰לכו ב‰ ‰מר‚לים
)כ‡ .‡ ,ר˘"י(

לכ‡ור˙ ‰מו‡ .‡ :‰ם "„רך ˙‡‰רים" ‰י‡ ‰י‡
"„רך ‰נ‚ב" מ„וע פ˙ח ‰כ˙וב ב"יו˘ב ‰נ‚ב" וסיים
ב"„רך ˙‡‰רים" ,ו‰ו"ל לפ˙וח ‚"כ ב"יו˘ב ˙‡‰רים"
‡ו לסיים ב"„רך ‰נ‚ב"? ב .וכי מ˘ום ˘‰מר‚לים
‰לכו „רך ‰נ‚ב נ˜ר‡˙ „‰רך על ˘מם „" -רך
˙‡‰רים"„ ,מ ‰ענין ‰ליכ˙ ‰מר‚לים לכ‡ן )כן ‰˘˜‰
˘‰פ"ח(?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
לעיל פיר˘ ר˘"י על "וי˘מע ‰כנעני" ˘" -מע ˘מ˙
‡‰רן ונס˙ל˜ו ענני כבו„" ,ולכ‡ור ‰פירו˘ ז ‰מו˜˘‰
‰ו‡‰˘ ,רי מפור˘ ב‰מ˘ך ‰כ˙וב ˘„‰בר ˘˘מע
"‰כנעני" ‰י' "כי ב‡ י˘ר‡ל „רך ˙‡‰רים" ,ו‡"כ מנ‡
לן ל‰וˆי‡ ‰כ˙וב מפ˘וטו ולפר˘ ˘˘מע ‰כנעני על
מי˙˙ ‡‰רן וסילו˜ ענני ‰כבו„? ועכˆ"ל ˘˘מוע ‰זו
מוכח˙ מעˆם ˘‰מוע˘˘ ‰מע ‰כנעני˘ ,ב‡ו י˘ר‡ל
"„רך ˙‡‰רים" .ולכן פיר˘ ר˘"י ˘פירו˘ "˙‡‰רים"
‰ו‡ ˘„רך ז‰ ‰לכו ב‰ ‰מר‚לים ,ו‡ם ‰לכו י˘ר‡ל
ב„רך ז ‰כבר מובן ˘נס˙ל˜ו ענני ‰כבו„.
בי‡ור „‰בר :ע„ ‡ז ‰י˙‰ ‰ליכ˙ בנ"י במ„בר על
פי ‰עננים ˘‰לכו לפני‰ם "לנחו˙ם „‰רך"
כ‡( ,וע˙˘ ‰נס˙ל˜ו ‰עננים‡ ,יך י„עו י˘ר‡ל ‰יכן
ללכ˙? וע"ז ‡ומר ‰כ˙וב ˘‰לכו "„רך ˙‡‰רים" -
˘‰לכו ב„רך סלול˘ ,‰סללו ‰מר‚לים.

)ב˘לח י‚,

וז‰ו ˘˘מע ‰כנעני ˘בנ"י ‡ין ל‰ם ענני ‰כבו„
לנחו˙ם „‰רך ,ולכן ל‡ ‰לכו ‡˙ „רך ‰נ‚ב ע"פ ענני
‰כבו„‡ ,ל‡ ‰ולכים ב„רכם ˘ל ‰מר‚לים ,וכיון
˘נס˙ל˜ו ענני ‰כבו„ ˘‰יו מ‚ינים על י˘ר‡ל " -וילחם
בי˘ר‡ל" )ור‡‚ ‰ם פי' ˘ירי ˜רבן לירו˘למי רי˘ יומ‡(.
ומ˙ורˆו˙ כל ˜‰ו˘יו˙˘„ ,מוע˙ סילו˜ ענני ‰כבו„
מבו‡ר˙ במ˘˘ ‰מע ‰כנעני ˘ב‡ו "„רך ˙‡‰רים",
ומבו‡ר ענין ‰ליכ˙ ‰מר‚לים לכ‡ן ,ו‚ם מ˘ ‰פ˙ח
בנ‚ב וסיים ב‡˙רים מבו‡ר ,כי ‰י‡ ‰י‡ ˘‰מוע‰
˘˘מע ‰כנעני˘ ,בי‡˙ י˘ר‡ל "„רך ‰נ‚ב" ל‡ ‰י˙‰

ב„רך ˘‰ר‡ו ענני ‰כבו„ ,כי ‡ם „רך "˙‡‰רים" –
„‰רך ˘סללו ‰מר‚לים.

„רכי ‰חסי„ו˙

מדוע "ישראל הם משה"?

מכ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ'  78ו‡ילך(

ו„˙ '‰
עבו„˙
יני עב
בעניני
ים בענ
כ˙בים
ומכ˙בים
ומכ˙ב
חו˙ ומ
˘יחו˙
˘י

וי˘לח י˘ר‡ל מל‡כים ‡ל סיחון מלך ‡‰מורי
ובמ˜ום ‡חר ˙ול˘‰ ‰ליחו˙ במ˘ ‰כו'˘ ,מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל
וי˘ר‡ל ‰ם מ˘ ,‰לומר לך ˘נ˘י‡ „‰ור ‰ו‡ ככל „‰ור כי
‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל
)כ‡ ,כ‡ .ר˘"י(

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור ,כ˘ם ˘בפרטי ‰ענין כו˙ב
‡˙ ˘ני „„ˆ‰ים˘" ,מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם
מ˘ ,"‰כך ‰ו"ל לכ‡ור ‰לפרט בסיכום פירו˘ו ,ל‡
ר˜ "˘נ˘י‡ „‰ור ‰ו‡ ככל „‰ור" ‡ל‡ ‚ם "וכל „‰ור
‰ו‡ כמו ‰נ˘י‡" וכיו"ב?
וי˘ לב‡ר‡˘ ,כן י˘ כ‡ן בי‡ור ל˘ני ‰ענינים,
כי "נ˘י‡ „‰ור ‰ו‡ ככל „‰ור" ‰ו‡ בי‡ור על ז‰
˘"מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל" ,וז‰"˘ ‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל" ‰ו‡
בי‡ור על ז"˘ ‰י˘ר‡ל ‰ם מ˘:"‰
ז"˘ ‰מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל" ‰ו‡ לפי "˘נ˘י‡ „‰ור
‰ו‡ ככל „‰ור" ,כלומר‡ ,ין ‰טעם לז‡˘ ‰פ˘ר לכ˙וב
"מ˘‡ "‰ו "י˘ר‡ל" מפני ˘מ„ובר ב˙‰עס˜ו˙ו ˘ל
מ˘ ‰בענין ˘‰ייך לˆרכי כלל י˘ר‡ל ,ובז‡ ‰ין ‰ו‡
‡י˘ פרטי‡ ,ל‡ ‰ו‡ עו˘ ‰ז‡˙ עבור ‰כלל ,ולכן
‡ין חילו˜ ב„בר ז ‰בינו )‰עו˘ ‰בפועל( לי˘ר‡ל
)˘ב˘בילם נע˘‡ – (‰ל‡ ‰טעם לז"˘ ‰מ˘‰ ‰ו‡
י˘ר‡ל" ‰ו‡ ‰יו˙ מ˘" ‰נ˘י‡ „‰ור" ,ובמיל‡ ‰רי
‰ו‡ ‡י˘ ˆבורי בעˆם מ‰ו˙ו ,ולכן ‰רי ‰ו‡ "ככל
„‰ור" ,ומ‰˘ ‰ו‡ עו˘‰ ‰רי ז ‰ע˘יי˙ י˘ר‡ל.
וכן ל‡י„ך ,ז˘" ‰י˘ר‡ל ‰ם מ˘‰ "‰ו‡ לפי
"˘‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל"‰" :כל" ˜‡י על כל ˆרכי ‰כלל.
ומכיון ˘"‰כל" – כל מ˘ ‰י˘ ‡ˆל בני י˘ר‡ל ב‡
מכח "‰נ˘י‡" – מ˘ ‰רבינו  -כמו ˘מˆינו˘ ,כל
ˆ‰רכים ˘‚‰מיים ˘ל י˘ר‡ל במ„בר‡ ,כיל) ‰מן
וב˘ר( ו˘˙י'˜ ,יבלו על י„י מ˘ ,‰וכן כל ˙‰ור‰
נמסר ‰ל‰ם על י„י מ˘ – ‰על כן "י˘ר‡ל ‰ם מ˘,"‰
כי "‰כל"  -כל מ˘ ‰י˘ ל‰ם  -מכחו ˘ל מ˘– ‰
‰נ˘י‡ – ב‡.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ'  131ו‡ילך(

הכרתת הדקות דדקות של הרע
מאמר חסידות המבאר את תפילת שמונה-עשרה בעבודה הרוחנית בנפש
האדם; לעתים קשה לכרות את דקות הרע יותר מגסות הרע
יבי ָָ ‰ﬠם
¿ּב ≈‡ר ֲח ָפרו ָּƒ ָׂ˘ ‰רים ָּכרו ָּ ‰נ¿ ≈ „ƒ
חפיר‰ ‰י‡ ל˘‰ליך ‡˙ ר‚בי ‡‰ר‚‰ ıסים וכרי' ‰י‡ ל˘‰ליך ‡˙ ˆ‰רורו˙ וחול ] ˜„‰חפיר‰ – ‰עבר˙ ‚סו˙ ‰רע ,כרי'
– ‰עבר˙ „˜ו˙ ‰רע[
)חו˜˙ כ‡ ,יח .ע"פ ל˜וטי ˙ור ‰חו˜˙ סב(„ ,

עי˜ר ‰ב˜˘ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ על ‰חסרון ברוחניו˙
‰...נ ‰רוב ברכו˙ ˘מונ-‰ע˘ר‰ ‰ן ב˜˘ו˙ .וכמו ב˜˘˙ חנינ˙ „‰ע˙ ,עזר˙ ˘˙‰וב,‰
סליח‡‚ ,‰ול ,‰רפו‡ ‰וכו' ˘‰ן י״ב ברכו˙ ‡‰מˆעיו˙ ˘‡„ם ˘ו‡ל ˆרכיו ב‰ן ,וענין
‰ב˜˘‡ ‰ינו ˘ייך כי ‡ם כ˘חסר לו ,כ˘יו„ע ומר‚י˘ ‡˙ ‰חסר לו ‰רי ‰ו‡ מב˜˘
˘ימול‡ ‰חסרון‡ ,בל כ˘‡ינו מר‚י˘ ויו„ע ˘חסר לו ‡ינו ˘ייך ב˜˘.‰
ו‰נ‰ ‰ב˜˘ו˙ „˘מונ-‰ע˘ר‡ ‰ינן ר˜ ˘מב˜˘ על ˆרכי ‚ופו לב„ מ˘ ‰חסר לו
ב‚˘מיו˙ ,כי ‡ם מב˜˘ים על מ˘ ‰חסר לו ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙ ,וב‡מ˙ ‰נ ‰עי˜ר
‰ב˜˘ˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ על ‰חסרון ברוחניו˙‰ ,יינו מ‡˘ ‰ינו מ‡יר לו ‚ילוי ‡ל˜ו˙
בנפ˘ו ובעולם.
וז‰ו ענין ס„רי ‰ברכו˙ ו‰ב˜˘ו˙˙„ ,חל˙ ‰כל ‰י‡ ב˜˘˙ חנינ˙ „‰ע˙˜‰˘ ,ב״‰
יחוננו ב„ע˙ לי„ע ול‰כיר ‡˙ ‡‰מ˙ ‡˘ר עי˜ר ‰חסרון ‰ו‡ ‰חסרון ‰רוחני' ,וז‰
‚ורם ‡˙ ‰חסרון ב‚˘מיו˙‡„ ,ם ‰י׳ מ‡יר ‚ילוי ‡ל˜ו˙ ממיל‡ ‰י׳ טוב ‚ם ב‚˘מיו˙,
וכמו בזמן ‰בי˙ ˘‰י׳ מ‡יר ‚ילוי ‡ל˜ו˙ בעולם ‰י׳ ל‰ם ריבוי ˘‰פע‚ ‰ם ב˘‰פעו˙

כ

˜úר‡˙ ˘ב˙

ט

ל‡˙‰מ ıב˙פיל‰

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

ובמ˘ ‰כו˙ב ˘ע˙ ‰˘˜ ‰לו ל˙‰פלל בכוונ‡ ‰ף ˘ר‚יל ‰י' בז ‰במ„ינ˙ו לפנים.
‰נ ‰בטח ז‰ו מפי˙ויי ‰יˆר ,ולכן ל‡ י˘ים לבו לז ‰כלל ,י˙‡מ ıב˙פל ,‰ולפני

על „רך ‰חסי„ו˙
בי‡ורים בעניני ‰פר˘ ‰על

˙‰פל ‰ו‚ם ל‡חרי ˙‰פל ‰י‡מר על כל פנים סימן ‡ח„ מס]פר[ ‰˙‰לים ˘ל נעים
זמירו˙ י˘ר‡ל ,וכי„וע ˘ס‚ול‰ ‰ם לכ‚ון „‡.
מ‰נכון ‡˘ר יב„˜ו ‡˙ ˙‰פילין ˘לו וכן ‡˙ ‰מזוזו˙ ב„יר˙ו ˘˙‰יינ ‰כולן כ˘רו˙
כ„ין ,ובכל יום חול ˜ו„ם ˙פל˙ ‰ב˜ר יפרי˘ ‡יז ‰פרוטו˙ לˆ„˜.‰
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˜עו(

‡ין עומ„ין ל˙‰פלל ‡ל‡ מ˙וך כוב„ ר‡˘
‡ופן ˙‰‰בוננו˙ לפני ˙‰פל ,‰ובפרט בכ„י ˘יוכל ל‡‰ריך ב˙פל:‰

"חוקה" – בכל המצוות כולן
לקיים גם את ה"משפטים" כמו מצוות פרה אדומה  /טעמי המצוות עצמם הם
בבחינת "גזירה היא מלפני"  /חקיקה באבן טובה שאינה מעלימה על זיו ויופי
האבן

כיון ˘בז‰ ‰ענין ˙‰‰בוננו˙ )ול‡ לימו„ ו˜נין י„יעו˙ ח„˘ו˙( ,נכון יו˙ר ל˙‰בונן
בענין ˘למ„ו ‡יז ‰פעמים ויו„ע ‡ו˙ו ,ו˙‰‰בוננו˙ ˙‰י׳ ‡ו ב‰עמ˜ ‰יו˙ר ‡ו חזר ‰על
‰י„יע ,‰ול‰רחיב ‰בנו‚ע ל‰פועל יוˆ‡ מז‡ ,‰ו מ„ו˙ וכו' ,ובז ‰י˘ ˘ינוי בטבעי בני
‡„ם :כ‡לו ˘˙‰‰בוננו˙ נ˜לט˙ ‡ˆלם יו˙ר כ˘חוזרים על ‰ענין ב‡ו˙יו˙ ‰רב ,וי˘
˘‡„רב ‰כ˘חוזרים על ˙‰וכן ול‡ על ‡‰ו˙יו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' נב(

‡ו„ו˙

מˆוו˙ פר„‡ ‰ומ ‰נ‡מר ברי˘ פר˘˙נו "ז‡˙ חו˜˙ ˙‰ור" ."‰חו˜‰ "‰י‡

סו‚ מˆוו‡˘ ‰ין ב ‰טעם מובן ל‡„ם ,ועל כן ‰י‡ נ˜ר‡˙ ב˘ם חו˜‚" – ‰זיר‰ ‰י‡
מלפני ‡ין לך ר˘ו˙ ל‰ר‰ר ‡חרי'" )ר˘"י רי˘ פר˘˙נו(.
ו‰נ ,‰מן ‰ל˘ון "ז‡˙ חו˜˙ ˙‰ור ,"‰מ˘מע ˘זו ‰חו˜‰ ‰יחי„ ‰ב˙ור .‰ו‡ף ˘י˘נם
חו˜ים נוספים ,כמו "‡כיל˙ חזיר ולבי˘˙ ˘עטנז" )ר˘"י ˙ול„ו˙ כו ,(‰ ,מכל מ˜ום נח˘ב˙
פר„‡ ‰ומ„ ‰וו˜‡ לחו˜‡˘ ‰ין ב ‰טעם ו‰בנ ‰כלל .וכפי ˘‡מר ˘למ‰ ‰חכם מכל
„‡‰ם "על כל ‡ל‰] ‰מˆוו˙[ עמ„˙י ,ופר˘˘ ‰ל פר„‡ ‰ומ ‰ח˜ר˙י ו˘‡ל˙י ופ˘פ˘˙י,
‡מר˙י ‡חכמ ‰ו‰י‡ רחו˜ ‰ממני" )במ„בר רב ‰פי"ט.(‚ ,
ו‰נ ,‰בס) ˜"‰ל˜וטי ˙ור ‰רי˘ פר˘˙נו ,ור‡"‚ ‰כ ‡ו"‰ח כ‡ן( נ˙ב‡ר ˘מ˘מעו˙ "ז‡˙
חו˜˙ ˙‰ור‰ ,"‰י‡ ˘מˆוו˙ פר„‡ ‰ומ‰ ‰י‡ כללו˙ ˙‰ור ‰כול ,‰ו‰יינו ˘"ז‡˙" –
פר„‡ ‰ומ ,‰כולל˙ ‡˙ "חו˜˙ ˙‰ור "‰כול.‰
ונמˆ‡ו כ‡ן ˘ני ˜ˆוו˙ :מח„ ,פר„‡ ‰ומ‰ ‰י‡ נב„ל˙ ומיוח„˙ מ˘‡ר מˆוו˙ ˙‰ור,‰
ו‡פילו מ˘‡ר ‰חו˜ים ˘ב˙ור ,‰ועל כן נ˜ר‡˙ „וו˜‡ ‰י‡ ב˘ם "חו˜˙ ˙‰ור‰˘ – "‰י‡
במיוח„ חו˜ ‰בל‡ טעם ו„ע˙ ,ומˆ„ ˘‰ני „וו˜‡ "חו˜ "‰זו כולל˙ ‡˙ כל מˆוו˙
˙‰ור ‰כולן‚ ,ם ‡˙ ‰מˆוו˙ ˘י˘ ל‰ן טעם.
ולכ‡ור‰ ‰רי ז˙ ‰ר˙י „ס˙רי :מכיוון ˘מˆוו ‰זו מ˙ייח„˙ בכך ˘‡ין ב‰ ‰בנ ‰כלל,
כיˆ„ יכול‰ ‰י‡ לכלול ב˙וכ‡˘ ˙‡ ‰ר ‰מˆוו˙ ˘י˘ ב‰ן ‰בנ ‰ו?‰‚˘‰
וי˘ לב‡ר ‰יטב מ˘מעו˙ עניין ‰חו˜ים בעבו„˙  ,'‰ו‰מיוח„ במˆוו˙ פר„‡ ‰ומ,‰
ו‡זי י˙ברר ‡יך „וו˜‡ ‰י‡ ˜˘ור ‰בעבו„˙ ˜יום ‰מˆוו˙ כולן.

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ל˜יים ‚ם ‡˙ "‰מ˘פטים" כמו מˆוו˙ פר„‡ ‰ומ‰

חיו˙ בברכו˙ ˘מונ ‰ע˘ר‰

י

˘לו˘ סו‚ים י˘ במˆוו˙ ˘ˆיוו‰ ‰בור‡ י˙"˘ )ר‡ ‰רמב"ן „ברים ו ,כ(:
"מ˘פטים" – ‰ן ‰מˆוו˙ ‰מובנו˙ ב˘כל ,וע„ ˘„‡‰ם מעˆמו ‰י' יכול ל˘‰י‚ ‡˙
נחיˆו˙ן.
"ע„ו˙" – ‰ן ‰מˆוו˙ ˘ני˙נו לזכר מ‡ורע מסוים כיˆי‡˙ מˆרים וברי‡˙ ‰עולם.
ו‡מנם ל‡ ‰י' „‡‰ם מעˆמו ˜ובען‡ ,ך מ‡חר ˘ני˙נו ‰ו‡ מבין ומסכים ל‰ן.
"חו˜ים" – ‰ן ‰מˆוו˙ ˘למעל ‰מטעם ו„ע˙ ,ומ˜יימים ‡ו˙ן מ˘ום ‚זיר˙ ‰מלך
בלב„.

יט

מ˘ ‰כו˙ב ב‰נו‚ע לו ˘‡ף ˘˜ל ‰עליו ‰כוונ ‰ב‡מיר˙ ˙‰לים בפסו˜י „זמר‰
וכו' ‡ינו מר‚י˘ חיו˙ בברכו˙ ˘מונ ‰ע˘ר‰ ,‰נˆ ‰ריך ‰י' ל˙‰עמ˜ ב˙ור˙ ‰בע˘"ט
וביחו„ ב‰נו‚ע לענין ‚˘‰ח ‰פרטי˙ ו˘˜˙‰‰רו˙ ו‡˙‰‰ח„ו˙ ˘בין כל ‡ח„ מי˘ר‡ל
ל˜‰ב"‰ ‰מבו‡רים בכמ ‰מ˜ומו˙ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ,ועל י„י ˘י˙ר‚ל ברעיונו˙ ‡לו
יוח˜˜ בנפ˘ו ל‡ ר˜ ב‰בנ‡ ‰ל‡ ‚ם ב‰ר‚˘ ,ובל˘ון רבנו ‰ז˜ן ב˙ני‡ ˜„י˘‡ רי˘ פר˜
מ"‡ ‡˘ר ‡"ס ב" ‰מניח ‰עליונים ו˙ח˙ונים ומייח„ מלכו˙ו על עם י˘ר‡ל ועליו בפרט
כו' ו‰נ '‰ ‰נˆב עליו וכו' ומנ‰י‚ו ומ˘פיע כל ˆ‰טרכו˙ו וˆ‰טרכו˙ בני בי˙ו ,ו‡ז בנ˜ל
יכווין בברכו˙ ‡‰מˆעיו˙ ,ועל ‡ח˙ כמ ‰וכמ ‰ב‚' ר‡˘ונו˙ ו‚' ‡חרונו˙.

ו‰נ ,‰יסו„ מוס„ בס) ˜"‰ר‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ח"‡ עמ' ˜פ ‡ ,ו‡ילך .ועו„( ˘‚ם

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' נח(

‡˙ ‰מˆוו˙ ˘ל סו‚י "‰מ˘פטים" ו"‰ע„ו˙" י˘ ל˜יים ‡ך ור˜ מ˘ום ˘כן ‚זר וˆיוו‰
˘‰י"˙ ,ול‡ מ˘ום ‰סכמ˙ ˘‰כל‰ .ן ‡מ˙ ˘י˘ למˆוו˙ ‡לו טעם ו‚‰יון‡ ,ך ‡ין ז‡˙
˘ˆריך ל˜יימן מ˘ום ‰‰י‚יון‡ ,ל‡ י˘ ל˜יימן ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים.
ועל כך נ‡מר "ז‡˙ חו˜˙ ˙‰ור˘ ,"‰מˆוו˙ פר„‡ ‰ומ ‰כולל˙ ‡˙ ‰מˆוו˙ כולן
– כ˘ם ˘˜יום מˆוו˙ ‰פר ‰נע˘ ‰מ˙וך ˜בל˙ עול פ˘וט ‰מ˘ום ˘‡ין ב ‰טעם כלל,
כך ˜יום כל ‰מˆוו˙ כולן ˆריך ל‰יע˘ו˙ ב˜בל˙ עול‡ ,ף על פי ˘י˘ ב‰ן טעם ובי‡ור
˘כלי.
‡ל‡ ˘יסו„ ז ‰מעורר ˙מי„‚ ‰‰ול :‰מכיוון ˘י˘ ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ כולן ב˜בל˙
עול מלכו˙ ˘מים ול‡ מˆ„ ˘‰כל ,מ„וע חיל˜ ˘‰י"˙ ‡˙ מˆוו˙יו ‚ם לסו‚ים כ‡לו

˙פיל ‰ב‡ריכו˙ ,על כל פנים חל˜ ממנ‰
עˆ ‰ל˙‰בוננו˙ ‡ו ל˙‰ר‚˘ מפירו˘ ‰מלו˙,
 מובן ˘כ˘מוסיפים על ‰זמן ]כלומר˘ ,מ‡ריכים ב˙פיל‚ [‰ם ‰‰ר‚˘ נ˙‚„ל .ועו„ענין ,כ˘‡ין ‡פ˘רי ל‰וסיף על ‰זמן ,כ˘מחל˜ים ˙‰בוננו˙ ל‡יז ‰פעמים ,וכי„וע סיפור
כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ,על ‡ופן עבו„˙ם ˘ל סו‚ ‡ח„ מ‰חסי„ים˘ ,בכל יום ‰יו מ˙בוננים
בחל˜ מסוים ˘ל ˙‰פל˙‰ ,‰בוננו˙ עמו˜ ,‰וליום ˘ל‡חריו ממ˘יכים בעו„ חל˜.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ט עמ' ˜ˆ(‰

˘י˘ ב‰ם טעם ו‰בנ ,‰ולכ‡ור‰ ‰יו כל ‰מˆוו˙ ˆריכו˙ ל‰יו˙ חו˜ים בל‡ טעם?
ו‰מענ ‰ל˙מי ‰‰זו‰ ,ו‡ ˘‡כן י˘ ל˜יים מˆוו˙ ‡לו ‚ם מˆ„ ‰טעם ו‰‰בנ‡ ,‰ך

מח˘ב˙ „‡"ח ב˙פל‰

ז‚ ‰ופ‡ ˘‰ו‡ מבין ומ˘י‚ ומ˜יים ‡˙ מ‰˘ ‰בין – ‰ו‡ מ˘ום ‚זיר˙ וˆיווי ˘ '‰נ˙ן
ב˙ור˙ו מˆוו˙ ˘ל "ע„ו˙" ו"מ˘פטים" ,וˆיוונו לח˜ור בטעמי‰ם ובסברו˙י‰ם ול˜יימם
‚ם מחמ˙ טעמים ‡לו.

במענ ‰על מכ˙בו ,בו ˘ו‡ל ‡ם ‰מח˘ב ‰בענין ˘ל „‡"ח ב˙וך ˙‰פלˆ ‰ריכ‰
ל‰יו˙ „ו˜‡ ב‡ו˙יו˙ ‰רב.

‡ין ז‡˙ ˘„‡‰ם מח˘יב ‡˙ ˘כלו ו‚‰יונו ,ועל כן ‰ו‡ מˆיי˙ ל˘כלו ומ˜יים ‡˙

‰נ‡ ‰ינו ב„ו˜‡ ,ו‡„רב ‰לפעמים ˙כופו˙ כ˘חו˘בים ‰ענין בלי „˜„ו˜ ב‡‰ו˙יו˙

‰מˆוו˙ ˘‰בין ו˘‰י‚‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˘ומע ‡˙ ˆיווי ˘‰י"˙ ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙ כולן ,ומ˜יים

'נמ˘כים' יו˙ר ומ˜בלים יו˙ר חיו˙ ,וכיון ˘ב‡ ל‡חר ‰לימו„ ו„˜„‰ו˜ ב‡ו˙יו˙ ‰רב -

‡˙ רˆונו י˙' ל‰בין חל˜ מן ‰מˆוו˙ ,ול˜יימן ‚ם מˆ„ ‰טעם .ונמˆ‡ ˘‡˙ כל ‰מˆוו˙

‰רי בטח ‡ין נוטים מן ‰נ˜ו„.‰

כולן‚ ,ם ‡˙ ‰ע„ו˙ ו‰מ˘פטים ,מ˜יים „‡‰ם מˆ„ רˆון ˘‰י"˙ וˆיוויו.

ב˘‡ל˙ו ‡ם לח˘וב „‡"ח ‚ם ˜ו„ם ˙‰פל ,‰נכון „‰בר וכ‰לכ ‰פסו˜ ‰ב˘לחן ערוך
˘˜ו„ם ˙‰פלˆ ‰ריך לח˘וב ברוממו˙ -‡‰ל וכו'.

טעמי ‰מˆוו˙ עˆמם ‰ם בבחינ˙ "‚זיר‰ ‰י‡ מלפני"
˘‰‰וו‡ ‰בין מˆוו˙ פר„‡ ‰ומ ‰ל˘‡ר ‰מˆוו˙ כולן‡ ,ינ ‰ר˜ ב„רך ˜‰יום ˘ל‰ן
– ˘י˘ ל˜יים כולן מ˙וך ˜בל˙ עול‡ ,ל‡ ‰י‡ ˘‰וו‡‚ ‰ם בעˆם מ‰ו˙ן ˘ל ‰מˆוו˙:

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˘פ(

יח

˜úר‡˙ ˘ב˙

י‡

יכול „‡‰ם לטעו˙ ולח˘וב ˘‰מˆוו˙ מסו‚ "‰חו˜ים" ‰ן ב„ר‚‚ ‰בו ‰‰ועליונ‰
מ‡ו„ ,ועל כן ‰ן ‡ינן מ˙לב˘ו˙ ב‰בנ ‰ו ,‰‚˘‰כיוון ˘‰ן מרוממו˙ ונעלו˙ מ‰בנ.‰

˙ור˙ חיים

‡בל ‰מˆוו˙ מסו‚ "מ˘פטים" ו"ע„ו˙" ‰ן מˆוו˙ "נמוכו˙" יו˙ר˘˘ ,ייכו˙ ל˙‰לב˘
ב˘כל ,ועל כן י˘ ל‰ן טעם.

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

ועל ז‡˙ מ„‚י˘ ‰כ˙וב – "ז‡˙ חו˜˙ ˙‰ור :"‰כל ‰מˆוו˙ כולן ‰ן "חו˜˘ "‰ל
˘‰י"˙ ,כולן ביטוי רˆונו י˙' ˘למעל ‰מעל ‰מ˙‰לב˘ו˙ ב˘כל ו.‰‚˘‰
‡ל‡ ˘מכל מ˜ום על ‰ברˆונו י˙'˘ ,מˆוו˙ ‡לו ,למרו˙ ‰יו˙ן בעˆם למעל ‰מן

עבודת התפילה

˘‰כל ,י˙לב˘ו ב˘כל ו .‰‚˘‰ונמˆ‡ ˘עˆם מ˘ ‰מˆוו˙ ‡לו מ˙לב˘ו˙ ב˘כל‰ ,רי ז‰
"חו˜ "‰ו"‚זיר‰ ‰י‡ מלפני" ,כי ב‡מ˙ ‰ן למעל ‰מן ˘‰כל ו‰‰בנ ‰ל‚מרי.
ומע˙ ‰מובן בי˙ר ˘‡˙ ˘י˘ ל˜יים ‚ם ‡˙ "‰מ˘פטים" ו"‰ע„ו˙" ‡ך ור˜ מ˘ום

נחיצות ההתעסקות בעבודת התפילה ופעולתה על האדם,
עצות והדרכות לאופן התפילה וההתבוננות כהכנה אליה

ˆיווי  .'‰ו‡מנם י˘ ל‰בין ‡˙ ‰טעם ו˘ ‰‚˘‰‰ב‰ם‡ ,ך ‰בנ ‰זו ‚ופ‡ ‰י‡ מ˘ום
˘ז‰ו רˆון ˆ˘ ,'‰יוו ‰ל˘‰י‚ ול‰בין ‡˙ ‡ו˙ם ‰טעמים ˘"‰לבי˘" ב‰ם ‡˙ ‰מˆוו˙
ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ּ≈לל ∆‡ל '‰

ב˙ו.˜"‰

)חו˜˙ כ‡ ,ז(

ח˜י˜ ‰ב‡בן טוב‡˘ ‰ינ ‰מעלימ ‰על זיו ויופי ‡‰בן

כל ‡ח„ ˘ייך לעבו„˘ ‰בלב

מעל˙ ˜יום ‰מˆוו˙ ב‡ופן ˘ל "חו˜˙ ˙‰ור ,"‰למעל ‰מ‰בנ ‰ו˙ ,‰‚˘‰ובן על פי

במענ ‰על מכ˙בו  . .בו כו˙ב ר‡˘י פר˜ים מ˙ול„ו˙ ימי חייו ‡˙ ‡˘ר עבר עליו
ומˆבו ע˙.‰
ו‰נ ‰כבר י„וע‰ ‰ור‡˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע˘ - ,על ‰עוב„
 '‰י˙ברך כ„בעי ל‡ לטעו˙ במ‰ו˙ עˆמו ‰ן לימין ו‰ן ל˘מ‡ל‰ ,יינו ˘ל‡ ל˘‰פיל ‡˙
עˆמו יו˙ר מכפי ‰מ„ ‰ופ˘יט‡ ˘ל‡ ל‚‰בי' עˆמו יו˙ר מכפי ‰מ„.‰
ובמיל‡ מ˘ ‰כו˙ב ˘רו‡‰ ‰ננו ˘‡ינו ˘ייך כלל לעבו„˘ ‰בלב ‰ -נ ‰פ˘יט‡
˘מופרכ‰ ‰נח ‰זו ב˙כלי˙ ,כי כל ‡ח„ ו‡ח„ מבני י˘ר‡ל ˘ייך לז ‰מ‡חר ˘˙ו˜"‰
˙ובע˙ ‡˙ ז ‰מכל ‡ח„ ו‡ח„ ו"‡ין˜‰ 1ב" ‰ב‡ בטרוני‡ עם בריו˙יו"‡ ,ל‡ ˘‚ם על
ז ‰חל פס˜ רז"ל" 2ל‡ י‚ע˙ ומˆ‡˙ ‡ל ˙‡מין" ,ו‡„רב - ‰על ז ‰חל יו˙ר מעל לימו„
˙‰ור ,‰וכמובן ממ"˘ ב˜ונטרס ע‰ ıחיים ‡˘ר בימינו ‡ל ‰עי˜ר ˙‰נ‚„ו˙ ‰לעו"ז ‰ו‡

מ˘מעו˙ עניין "חו˜ "‰בל˘ון ˜‰ו„˘:
"חו˜‰ "‰י‡ מל˘ון "ח˜י˜) "‰ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰רי˘ פר˘˙נו( .ח˜י˜‰ ‰י‡ ‡ופן כ˙יב‰
‰נעל ‰יו˙ר מכ˙יב ‰ב„יו על ˜‰לף :כ‡˘ר כו˙בים ב„יו על ˜‰לף‡ ,ין „‰יו ‰ופך
לחל˜ מן ˜‰לף עˆמו ,ו‰ו‡ מס˙יר עליו .ו‡ילו בח˜י˜ ‰ב‡בן טוב‰ ‰ופכו˙ ‡‰ו˙יו˙
לחל˜ ממ‰ו˙ ומˆי‡ו˙ ‡‰בן ,ו‡ינן מס˙ירו˙ עלי' כלל.
וכן ‰ו‡ ב‰פר˘ בין ‰מˆוו˙ ˘ל "מ˘פטים" ו"ע„ו˙" לבין מˆוו˙ מסו‚ "‰חו˜ים":
רˆונו ‡‰מ˙י ו‰טבעי ˘ל כל י‰ו„י ‰ו‡ ל˜יים ‡˙ רˆון ˘‰י"˙ .ול‡ מ˘ום ˘‰ו‡
מבין ˘י˘ ˙ועל˙ ב„בר ‡ו מ˘ום ˘כן מחייבים ‡ו˙ו ‡ו מ‡יימים עליו‡ ,ל‡ נפ˘ו
חפˆ ‰ב‡מ˙ ל˜יים ‡˙ כל ˆיווי' ‰בור‡ י˙"˘ )ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ‚רו˘ין ספ"ב(.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר מ˜יים „‡‰ם ‡˙ ‰מˆוו ‰מ˘ום ‰טעם ו‰מעל˘‰ ‰כלי˙ ˘ב‰ ,‰רי ז‰

על ענין ˙‰פל ‰ויו˙ר מ‡˘ר על ענין ˙‰ור ,‰וכמבו‡ר ˘ם.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ˜ע„(‰-

בבחינ˙ "‡ו˙יו˙ ‰כ˙יב – "‰כי ‰‰בנ˘ ‰ל טעם ‰מˆוו ‰מס˙יר ‰על ‰רˆון ‰פ˘וט ˘לו
ל˜יים ‡˙ רˆון ˘‰י"˙ ,כ‰עלם „‰יו על ˜‰לף .ו˙מור˙ ˘˙‰י' ˜‰בל˙ עול ‰פ˘וט‰

 (1ע"ז ‚.‡ ,
 (2מ‚יל ‰ו ,ב.

נר‚˘˙ ,י˘ ‰עלם ו‰ס˙ר ˘ל ‰בנ˙ ˘‰כל.
‡מנם ,כ‡˘ר מ˜יים ‡˙ מˆוו˙ פר„‡ ‰ומ‰ ,‰ל‡ „‰בר בבחינ˙ "‡ו˙יו˙ ‰ח˜י˜"‰
– ‡ין במˆוו ‰זו ˘ום „בר ‰מס˙יר על ˜‰בל˙ עול ‰פ˘וט˘ ‰בנפ˘ ‰י‰ו„י ,כ‡ו˙יו˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

‰ח˜י˜‡˘ ‰ינן מס˙ירו˙ מ‡ום על ‡‰בן טוב ,‰ו‰רי ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו ‰ב‚לוי ‡ך

ר‡ ‰ל‚„‰י˘ כ‡ן „ין ‚' פעמים במחיל,‰

˙˘וב˙ו „ע˙ ‰ב˘לימו˙˘ – ‰ע"ז ˆריך

ור˜ מ˘ום ˘כן ˆיוו‰ו ‰בור‡.

ר˜ ‚„‰י˘ „"ב˘ע˘ ‰מב˜˘ ממנו ‰חוט‡

ל‡ ר˜ "למחול לו"‡ ,ל‡ כל˘ונו כ‡ן –

למחול ,מוחל בלב ˘לם ובנפ˘ חפיˆ,"‰

"‡סור ל‡„ם ל‰יו˙ ‡כזרי ול‡ י˙פייס",

˘בז ‰מר‡‡„ ‰ינו מוחל ר˜ על עוונו

‰יינו ˘ˆריך ל˙‰פייס ל‚מרי כ„י ˘יבו‡

˘ע˘‡ ,‰ל‡ מ˙חס„ עימו ל˘‰לים

חבירו ל˘לימו˙ ˘˙‰וב.‰

ו„רך עבו„ ‰זו ˘ל "ח˜י˜ˆ "‰ריכ ‰ל‰יו˙ בכל ‰מˆוו˙ כולן ,כפי ˘נ˙ב‡ר˘ ,מ˜יימן
‡ך ור˜ מ˘ום ˘כן ˆיוו‰ ‰בור‡ י˙"˘ ,ול‡ מ˘ום ‰‰בנ˘‰ ‰כלי˙ ˘ב‰ן .ו‡מנם ‰ו‡
מבין ומ˘י‚ ‡˙ טעם ‰מˆווˆ˘ ‰יוו‰ו ‰בור‡ ל˘‰י‚‡ ,ך  ‰‚˘‰זו ‚ופ‡ ‰ו‡ מ˘ום
‚זיר˙ ‰בור‡ ˘‰לבי˘ מˆוו ‰זו בלבו˘ ˘ל טעם ו‰בנ ‰וˆיוו‰ו ל˘‰י‚ם.

˙˘וב˙ו ˘י‰י' רˆוי כב˙חיל.‰

ו„ו"˜

ובז‰

˙˙ור˜ ıו˘יי˙ ‰לח"מ „לעיל,

נמי ב˘ינוי ל' ‰רמב"ם בכינוי

„‡כן למחיל„ ‰מיירי ב ‰ב‰ל' חו"מ

‰ניז˜„ ,ב‰ל' חו"מ „˜‡י במחיל‰ ‰נו‚ע˙

למחול לו מן חבל˙ ‰ממון לב„ ,לז‡ ‰ינו

לסל˜ עונ˘ ‰חבל‰ ‰מסויימ˙ ˘ע˘‰

ז˜ו˜ לריˆוי ‡ם נס˙ל˜ ‰מכ‡ן חבל˙

‰מזי˜ ,ל‰כי כינ˘ ‰ם ‰מזי˜ ב˙ו‡ר

‰ממון .מ˘‡"כ ל‰מחיל„ ‰מיירי ב ‰ב‰ל'

"‰נחבל" .וב‰ל' ˙˘וב ‰כינ‰ו בל'

˙˘וב˘ ,‰יוכל ל‰יו˙ "מרוˆ ‰וחביב",

"‡„ם" ,ו‰יינו לפי „˙‰ם נחוˆ ‰מחיל‰

ז˜ו˜ ‰ו‡ לריˆוי ‡ף ב˘נ˙ן לו ממונו,

˘‡ינ ‰כרוכ ‰ו˜˘ור„ ‰ו˜‡ בחבל‰

„מ"מ ‡ינו „ומ ‰ע„יין למי ˘ל‡ חט‡

פלוני˙ „˘‰ני‡ ,ל‡ ב‰טב˙ עˆם ‡‰י˘

מעולם )ו˘לימו˙ ˘˙‰וב‰ ‰י‡ ˘י‰י' כמי

‰מזי˜ ,ו‰יינו ˘‰ניז˜ ב˙ור "‡„ם"

˘ל‡ חט‡ מעולם ,ול‡ כמי ˘חט‡ ונמחל

מחפ˘ טוב˙ חבירו ומסייעו ˘˙‰י' ע˘יי˙

לו(.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

„רו˘ ו‡‚„‰

וז‰ו

˘„יי˜ ר˘"י "˘ל‡ י‡ ‡‰כזרי

מלמחול" ,פי' „ל‡ זו בלב„ ˘‡סור ‚‰בר‡
‰מוחל ל‰יו˙ "‡כזרי" ס˙ם

)כס˙ימ˙

ל' "˘‰ס( ‰יינו ל˙‰יר חבירו ל‰יענ˘
)„חיוב ז ‰ילפינן ב˘"ס מ‡בר‰ם(‡ ,ל‡
‡ף חי„ו˘ ‚בי ‰חפˆ‡ „‰מחיל‰ ‰י‡ך
ˆ"ל˘ ,ל‡ ˙‰י' ‡כזריו˙ ב‰מחיל‰ ,‰יינו
„ˆריך ˘˙ ‡‰ב„רך ˘‰י‡ ‰יפך ‚‰מור
ונ˜י' ל‚מרי מן ‡‰כזריו˙ ,מחיל ‰ב„רך
˙‰חס„ו˙ – „מי ˘מוחל ר˜ כ„רך '‡‰
‰נ"ל ‰וי‡ מחיל˘ ‰י˘ ב˘ ‰מ‡ ıכזריו˙,
„ע„יין טינ‡ ו˜פי„‡ בליבו ,ו„ו˜‡ ‰מוחל
בלב ˘לם ט‰ור ‰מחיל˙ו מרבב ‡כזריו˙.

ובז‰

י˘ ליי˘ב ל˘ונו˙ ‰רמב"ם,

„ב‰ל' חו"מ מיירי ר˜ ב‚„רי מחיל‰
˘‰ייכים לענין ‰חבל ‰ו‰‰יז˜‰ ,יינו
מחיל‰ ‰מכפר˙ על ‰‰יז˜ ו‰עביר‰
עˆמ˘ ,‰ע"י ˘ימחל לו ינˆל ‰ל ‰מן
‰עונ˘ .וב‰ל' ˙˘וב ‰מיירי ב‚„רי מחיל‰
‰מס˙עפים מענין ˙˘וב˙ ‰חוט‡ על
ל‰ב‡ )‰יינו „‡ינו ר˜ כפר ‰למע˘‰
‰‰יז˜ ‰מסוים‡ ,ל‡ מחיל‰ ‰מסייע˙

חזר וב˜˘ ממנו למחול לוˆ ,ריך למחול
ול‡ י‰ ‡‰מוחל ‡כזרי" ,ול‡ טרח לפר˘
˘ˆריך למחול ‡חר ב' ‡ו ‚' פעמים‡‰„ ,
מיירי ב„ינים ‰נו‚עים למי„ו˙ )ו"„עו˙"(
‰מוחל ,ומ„ין מי„˙ ‰מוחל ˘ל‡ ˙‰י' בו
מי„˙ ‡‰כזריו˙‰ ,רי כבר בפעם ˆ '‡‰ריך
˘ימחול לו )‡ף ˘‡ז ע„יין לי˙‡ ל‡‰יסור
כו'( ,עיי' חיבור ˘˙‰וב ‰ל‰מ‡ירי ,ב"ח
פרי˘ ‰וסמ"ע חו"מ סו"ס ˙כב.

‡מנם
כמו

˘‚„‰י˘

וי˜חו ‡ליך פר„‡ ‰ומ‰
וי˜חו ‡ליך  -לעולם ‰י‡ נ˜ר‡˙ על ˘מך פר˘ ‰ע˘ ‰מ˘‰
במ„בר

ו‰י˙ ‰לע„˙ בני י˘ר‡ל למ˘מר˙
ו˘לו˘ ‰חל˜ים ‰יו חול˜ין ‡˙ כל ‡פר ‰כו' וז˘ ‰ני˙ן בחיל,
‰י' מוכן ומוˆנע˘ ,נ‡מר ו‰יי˙ ‰לע„˙ בני י˘ר‡ל למ˘מר˙,
מלמ„ ˘מˆניעין ממנו ,וכן ‰יו מˆניעין מ‡פר כל פר ‰ופר‰
˘˘ורפין בחיל

)יט ,ב .ר˘"י(

ענינ‰ ‰מיוח„ ˘ל מˆו˙ פר„‡ ‰ומ‰ ‰ו‡ ‰יו˙‰
"חו˜ ,"‰וכמפור˘ בכ˙וב "ז‡˙ חו˜˙ ˙‰ור˘ ,"‰מˆו ‰זו
ל‰ם טעם .וכ„‡י˙‡ במ„ר˘ בנו‚ע למˆו ‰זו )במ„בר רב‰

לכפר˙ ‰חובל על חבל ‰זו ‰מסויימ˙,
ב‰לכ‰

"חוקה" גם לגבי משה רבינו

)יט ,ט .רמב"ם ‰ל' פר„‡ ‰ומ ‰ספ"‚(

‰י‡ ר‡˘ ועי˜ר לכל ‰מˆוו˙ מסו‚ "‰חו˜ים" ‡˘ר ‡ין

ב‰ל' חו"מ ˜‡י במ˘ ‰נו‚ע
˘לפנ"ז

פרה אדומה – הוראה
על המשך הדורות

פי"ט˘ (‚ ,מˆו ‰זו ‰י‡ ‰מˆוו‰ ‰יחי„ ‰ב˙ור‚˘ ‰ם ˘למ‰
ל‡ עמ„ על ‰טעם ל˜יומ.‰
ולכ‡ור ‰ייפל‡ ‡ם כן מ˘ ‰נ˜ר‡˙ מˆו ‰זו על ˘מו

"‡ין

˘ל מ˘ ,‰ב˘ע‡˘ ‰מר לו ˜‰ב" ‰למ˘) ‰במ„ב"ר פי"ט ,ו(

מ˙כפר לו ול‡ נמחל עונו ע„ ˘יב˜˘

"לך ‡ני מ‚ל ‰טעם פר‡ ‰בל ל‡חר חו˜ ,"‰ו‰יינו ˘מ˘‰

מן ‰נחבל וימחול לו" ,ולז‚„‰ ‰י˘ כ‡ן

זכ ‰ל‰בין ול˘‰י‚ טעם מˆו˙ פר .‰ו‡"כ‰ ,כיˆ„ נ˜ר‡˙
מˆו ‰זו˘ ,מיוח„˙ בז‡˘ ‰י ‡פ˘ר ל‰בינ ,‰על ˘מו ˘ל

ב„ין "למ˘מר˙" בפר„‡ ‰ומ ‰מˆינו ˘ני „ברים
נפל‡ים‡ .‡ :פר כל פר ‰ופר‰ ‰י' נ˘‡ר "למ˘מר˙"
לכל „‰ורו˙ ˘ל‡חרי ז ,‰ע„ "‰פר‰ ‰ע˘ירי˙ ˘יע˘‰
מלך ‰מ˘יח" )רמב"ם ˘ם( .ב‡ .פר כל פר‰ ‰י' ˜˘ור לכל
‰פרו˙ ˘נע˘ו ב„ורו˙ ˘לפני ז ,‰ע„ לפר‰ ‰ר‡˘ונ‰
˘ע˘ ‰מ˘ ,‰וכמפור˘ במ˘נ) ‰פר ‰ספ"‚( "˘‰יו מזין
עליו )על ‰כ‰ן ˘‰ורף ‡˙ ‰פר (‰כל ז' ‰ימים מכל חט‡ו˙
˘‰יו ˘ם".

„ו˜‡ „"כיון ˘ב˜˘ ממנו ‰חובל ונ˙חנן

מ˘„ ‰וו˜‡˘ ,י„ע טעמ?‰

לו פעם ר‡˘ונ ‰ו˘ני' וי„ע ˘‰ו‡ ˘ב

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

‰ז˜ן נ"ע ˘"מˆו˙ פר„‡ ‰ומ‰ ‰ו‡ כללו˙ ˙‰ור."‰

מחט‡ו וניחם על רע˙ו ימחל לו" ,פי'
„ר˜ כ˘רו‡ ‰ב„˙˘‰לו˙ ‰מזי˜ ו‰כנע˙ו
˘˘ב וניחם כו' ר‡וי ‰ו‡ ˘יימחל וי˙כפר
לו עונ˘ו.

וב‰ל'

י˘נו ˜˘ר עˆמי ומיוח„ בין רוע ‰י˘ר‡ל לˆ‡ן

ונמˆ‡˘ ,כללו˙ עבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו מרומז˙ במˆו˙

מרעי˙ו"˘ ,מ˘‰ ‰ו‡ י˘ר‡ל וי˘ר‡ל ‰ם מ˘) "‰פר˘"י

פר„‡ ‰ומ .‰ועל פי ז ‰י˘ לומר˘ ,ב„ין "למ˘מר˙"

פר˘˙נו כ‡ ,כ‡(‰ .נ˘י‡ ˜˘ור ב˜˘ר עˆמי עם ˆ‡ן מרעי˙ו,

נרמז˙ ‰ור‡ ‰כללי˙ בכללו˙ עבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו ,וב˘ני

ע„ ˘כ˘חסרים ‰ם „בר מ‰ ,‰נ ‰מר‚י˘ ‰ו‡ ‡˙ ˆ‰ער

‰פרטים:

כ‡ילו ‰י' ‰חיסרון ‡ˆלו .י˙ר על כן ,ל‡ ר˜ ˘ˆ‰ער ˘לו
על ˘חסר לי˘ר‡ל ‰ו‡ ˆער ‚„ול ביו˙ר ,כ‡ילו ˘‰ו‡

˙˘וב ‰עוס˜ במ˘ ‰נו‚ע

ו‰נ ,‰בל˜וטי ˙ור) ‰רי˘ פר˘˙נו( מב‡ר כ"˜ ‡„מו"ר

עˆמו ‰י' ‰חסר‡ ,ל‡ מכיוון ˘מ˘ ‰וי˘ר‡ל ‰ם „בר ‡ח„
ממ˘‰ ,רי מ˘ ‰חסר לי˘ר‡ל חסר ‚ם לו.

‡ .כ‡˘ר ‡„ם עוב„ עבו„˙ו ‡ין עליו ל‰ס˙פ˜ בז‰
˘‰ו‡ לב„ו עוס˜ בעבו„˙ו כר‡וי‡ ,ל‡ עבו„˙ו ˆריכ‰
ל‰יו˙ "למ˘מר˙" ל„ורו˙ ‰ב‡ים‰ ,יינו˘ ,עבו„˙ו ˆריכ‰
ל‰יו˙ ב‡ופן ובכוונ‰˙˘ ‰י' בז ‰פעול ‰ל„ורו˙ ,על

ל˙˘וב˙ ‰נמחל ל‰יו˙ ˙˘וב˘ ‰לימ,(‰

ל˘לימו˙ ˙˘וב˙ ‰מזי˜ )ול‡ ר˜ כפר˙ו

ו‡ם כן‚ ,ם במˆוו˙ פר„‡ ‰ומ ‰כן ‰ו‡‡„ ,ף ˘נ˙‚ל‰

„‡ף ז ‰ייפעל ע"י ‰מחיל˘ ,‰במ‰

מחבל ‰זו ˘‰י˙˘ ,(‰ע"ז מ˜„ים ב‰לכ‰

למ˘ ‰טעמ ,‰מ"מ כיוון ˘‡ˆל ˆ‡ן מרעי˙ו מˆוו ‰זו ‰י‡

˘ימחל לו ‰ניז˜ ימח ‰עוונו ל‚מרי ויוכל

˘לפנ"ז „‡ין ˙˘וב ‰מועל˙ בבין ‡„ם

ל˘וב ב˙˘וב‰ ‰מבי‡˙ו ל‰יו˙ רˆוי

לחברו ע„ ˘י˘לם לו "וירˆ‰ו" בב˜˘˙

כ˜ו„ם ‰חט‡ .וב‰ל' „עו˙ מיירי במי„ו˙

מחיל ‰כו'‰ ,יינו „נחוˆ ‰לו מחיל˙ ‰ניז˜

בני ‡„ם‰ ,יינו ב‚„רי ‰מחיל‰ ‰מס˙עפים

ע"מ ˘˙ו˘לם ˙˘וב˙ו .וז‰ו ˘ממ˘יך

לענין מי„˙ „‡‰ם ‰מוחל ,עיי"˘ ˘פ˙ח

„"‡סור ל‡„ם ל‰יו˙ ‡כזרי ול‡ י˙פייס,

מ‰חינוך ˘˜יבל מ„ורו˙ ˘˜„מו‰ו‰˘ ,ם ‰כ˘ירו וסללו

ב"„ ‡‰כ˘יחט‡ ‡י˘ ל‡י˘ ל‡ י˘טמנו

‡ל‡ י ‡‰נוח לרˆו˙ כו'" )„לכ‡ו' ˘ייך

‡˙ „‰רך ˘‚ם ‰ו‡ יוכל לעבו„ עבו„˙ו ,ובמיל‡ ˆריך

וי˘˙ו˜ כו' ‡ל‡ מˆו ‰עליו ל‰ו„יעו כו'",

ז ‰ל‰ל' „עו˙ ולמ„ו˙ בנ"‡‡ ,ל‡(

‰יינו „‡ין  ‰˘‚„‰‰בז ‰לענין ‰חוט‡ ,ר˜

˘בז ‰מ„‚י˘ „‡ופן ‰מחיל ‰נו‚ע ונחוı

‰ו‡ מ„יני ‰נ‰ ˙‚‰ניז˜ ˘ל‡ יחזי˜ו ˘נ‡וי

ל‰מזי˜ ל˘לימו˙ ˙˘וב˙ו„ ,עבור ז ‰ל‡

בלבו ,ו‡„רב" – ‰ל‡ י˘טמנו" ומˆו‰

„י במחיל ‰לˆ‰ל ‰מעונ˘ ‡ל‡ ˘מ˙חס„

עליו "ל‰ו„יעו" ,וע"ז ‰מ˘יך ˙‰ם‡"„ ,ם

עימו ל˘‰יבו ול‰טיב מע˘יו .ולכך ל‡

בניו ובני בניו ,ועל כללו˙ עם י˘ר‡ל ,כך ˘מעמי„ ‰ו‡
בעבו„˙ו „ורו˙ י˘רים מבורכים עוס˜ים ב˙ור ‰ומˆוו˙י',

ב‚„ר "חו˜‰ ,"‰רי ‰י‡ "חו˜‚ "‰ם ‡ˆל מ˘ ‰רבינו .ולכן

ובעבו„˙ו ‰רי ‰ו‡ מבטיח ˘„‰ורו˙ ‰ב‡ים ימ˘יכו ללכ˙

נ˜ר‡˙ מˆו ‰זו על ˘מו ˘ל מ˘‚‰ – ‰ם ˘‰ענין ‰מיוח„

ב„רכי ˙‰ור ‰ומˆוו˙י'.

˘במˆו˙ פר„‡ ‰ומ‰ ‰ו‡ ˘‰י‡ "חו˜ ,"‰ומ˘ ‰י„ע טעם
פר – ‰כי ע"י ˘מˆו˙ פר„‡ ‰ומ‰ ‰י‡ חו˜ ‰ל‚בי י˘ר‡ל,
‰י‡ חו˜‚ ‰ם ל‚בי מ˘.‰
)ע"פ ˙ור˙ מנחם ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ח"„ עמ' כב ו‡ילך(

ב .בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו ˆריך ˘י‰י' נר‚˘ ‡יך
˘‰עבו„‰ ‰י‡ ב‰מ˘ך ל„ורו˙ ˘לפני ז ,‰ומˆטרף ‰ו‡
ל„‰ורו˙ ˜‰ו„מים„ ,ור ‡חר „ור ,ע„ ל˘ל˘˙ ‡‰בו˙
ו‡רבע ‡‰מ‰ו˙ .כי ,עבו„˙ו עכ˘יו ‰רי ‰י‡ ˙וˆ‡‰

˘י‰י' נר‚˘ בפעולו˙יו ‡יך ˘‰ן ‰מ˘ך ו˙וˆ‡ ‰מ„רך
‡בו˙יו.
)ע"פ ספר ˘‰יחו˙ ˙˘מ"ט ח"‡ עמ'  342ו‡ילך(

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙
‰מוחל" ,י ‡‰נוח לרˆו˙ ו˜˘ ‰לכעוס

סו‚יו˙ ‰פר˘‰
בסו‚יו˙
לב
ופלפול
ופלפו
עיון ל

בהא דלא יהא אכזרי מלמחול
יביא קושיית הלח"מ ועוד דיוקים במה ששינה הרמב"ם בדין מחילה בכ"מ /
יתרץ ע"פ פרש"י פרשתנו דכמה גדרים יש במחילה ובכל מקום הדגיש הרמב"ם
ע"פ המתאים לשם

˙נן

בב"˜ ˆב‚ .בי ‰חובל בחבירו

˘מחוייב ב˘˙ '‰לומין "‡ע"פ ˘‰ו‡ נו˙ן
לו ‡ין נמחל לו )מן ˆ‰ער ˘ל ‰בו˘˙
˘ביי˘ו ,טור חו"מ סי' ˙כב ע"פ בריי˙‡
בסו‚יין( ע„ ˘יב˜˘ ממנו ˘נ‡מר )ב„ברי
 '‰ל‡בימלך על ˘ל˜ח ‡˙ ˘ר ‰כו'( וע˙‰
˘‰ב ‡˘˙ ו‚ו' ,ומנין ˘‡ם ל‡ מחל לו
˘‰ו‡ ‡כזרי )וי"‚ "ומנין ˘ל‡ י‰ ‡‰מוחל
‡כזרי"( ˘נ‡מר )˘ם( וי˙פלל ‡בר‰ם ‡ל
‡‰ל˜ים וירפ‡ ‡ל˜ים ‡˙ ‡בימלך ו‚ו'".

)ב ,י( וב‰ל' „עו˙ )ו ,ו( ,ובלח"מ נ˙˜˘‰
„ב‰ל' ˙˘וב ‰כ' „על ‰מזי˜ חוב ‰מלב„
˘˙‰לום לב˜˘ מחיל ,‰וב‰ל' חו"מ
ל‡ נ˙פר˘ ז) ‰ו‰לח"מ רˆ ‰לחל˜ בז‰
בין ‚וזל למזי˜‡ ,בל מל' ‰רמב"ם ב‰ל'
˙˘וב ‰מ˘מע יו˙ר „מיירי בכל ‚ווני
„חיוב ˙˘לומין ,עיי"˘ ו‡כ"מ ,וכן נ˜ט
ב˘ו"˙ ˘˙י ‰לחם סט"ו וב˜וב ıעל
‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰כ‡ן(.

ויובן

טו

˘˙‰וב ‰רפ"ב ‚בי ˙˘וב‰ ‰מועל˙ ל‰יו˙

וב˘ע˘ ‰מב˜˘ ממנו ‰חוט‡ למחול,

חביב ורˆוי כ˜ו„ם ˘חט‡( .ו‰נ ‰מחיל‰

מוחל בלב ˘לם ובנפ˘ חפיˆ ,‰ו‡פילו

 '‡‰נסוב ‰על ‰חט‡ ,ו‰ב' נסוב ‰על

ˆ‰ר לו וחט‡ לו ‰רב ‰ל‡ י˜ום ול‡ יטור,

„‡‰ם עˆמו ˘ל‡ ˙˘‡ר טינ‡ עליו ,ו'‚‰

וז‰ו „רכם ˘ל זרע י˘ר‡ל ולבם ‰נכון

עול ‰על ‚בי‰ן „ב‰ ‰חט‡ נע˜ר ל‚מרי

כו'" .ועו„ „ב‰ל' ˙˘וב ‰סיים ")‡סור

וכל‡ ‰י' .ומכ"ז מס˙עף חילו˜ בˆור˙

ל‡„ם ל‰יו˙ ‡כזרי( ול‡ י˙פייס" ,וב‰ל'

‰מחיל„ ,‰ב„רך  '‡‰מ˘˙„ל ‰מוחל ר˜

חו"מ "ול‡ ימחול )לו(" ,וב‰ל' „עו˙ ˘˙˜

במ˘ ‰נז˜˜ ע"מ ל‰סיר ‰עונ˘ מן ‰מזי˜

מל‰וסיף ז.‰

על חט‡ו ,מ˘‡"כ ב„רך ‰ב' וכ"˘ ‰יכ‡

וי"ל

)ר‡ ‰לעיל מ„ור "מ˜ר‡

„מוחל ל‚מרי בלב ˘לם‚ ,ם ‰ולך ומ˘˙„ל

‡ני „ור˘"( פר˘"י בפר˘˙נו ‚בי נח˘

בטוב˙ ‰מזי˜ בי˙ר ˘‡˙ ל˘‰יבו מעˆם

‰נחו˘˙ ו˙פיל˙ מ˘ ‰על ‰עם "מכ‡ן למי

„רכו ע„ ˘י‰י' בעˆם ‡י˘ בל˙י רע )ול‡

˘מב˜˘ין ממנו מחיל˘ ‰ל‡ י‡ ‡‰כזרי

ר˜ ˘יימחל מע˘ ‰חבל ‰מסויימ˙ זו,

מלמחול" )ומ˜ורו ב˙נחומ‡( ,וˆ"ע מ˘"כ

וע„יין ‡י˘ חבלן ‰ו‡(.

ב„˜‰ם

"מכ‡ן" ,נ‚„ "˘‰ס „ל‡ מכ‡ן ילפינן לי'
‡ל‡ ממע˘‡ ‰בימלך

)ו‡ף ˙‰נחומ‡ נ˜ט

כ"˘‰ס ,עיי' ע ıיוסף ˘ם(.

וי"ל

וז‰

ילפי' מפר˘˙נו „ו˜‡‡„ ,ופן

‰מחיל˘ ‰מחוייב ‡„ם ˆ"ל ע„ כ„י ˘„ו‡‚
ומסייע ל‰מזי˜„„ ,וו˜‡ בפר˘˙נו מˆינו

„ל‡ נ˙כוון ר˘"י ˘מכ‡ן נ˙ח„˘

י˙ור‡ בכ˙וב ˘ל‡ נ‡מר ס˙ם ˘˙‰פלל

עˆם „‰ין ‡ל‡ „מ‰כ‡ ילפי' חוב ‰ח„˘‰

מ˘‡ ,‰ל‡ נוסף ‰ל' "בע„ ‰עם" ,ו‰כוונ‰

בז‚ ‰ופ‡ ,ו‰ו‡ ע"פ מ„˘ ‰יי˜ ל˘נו˙

ל„˙˘‰לו˙ בטוב˙ ‰חוט‡ים עˆמם ,ול‡

מל' "˘‰ס )ו˙‰נחומ‡( ,ול‡ נ˜ט בס˙ם

ר˜ ˙פיל ‰ל‰סר˙ ‰עונ˘ כב‡בימלך

˘ל‡ י‰י' ‰מוחל "‡כזרי"‡ ,ל‡ "˘ל‡

˘˙‰פלל ‡בר‰ם לרפו‡˙ו בלב„ ]ועפכ"ז

)וכ" ‰ל' ‰רמ"‡ ‡ו"ח

יומ˙˜ ביו˙ר „ ‡‰נˆטו ‰מ˘" ‰ע˘‰

י‡ ‡‰כזרי מלמחול"
סי' ˙רו(.

„‰נ‰

לך ˘רף"‰˘ ,וˆרך לע˘ו˙ נח˘ ‰נחו˘˙
כמ„ ‰ר‚ו˙ ו‡ופנים במחיל,‰

"לך" ,מממונו )עיי' ע"ז מ„ .יומ‡ ‚ .ו‡ילך(,
‡ף ˘נˆרך לכפר˙ י˘ר‡ל ול‡ לעˆמו ,כי

ב„˜‰ים „ב‰ל' חו"מ פירט כיˆ„

י˘ ˘מוחל על ‰‰יז˜ ור˜ ע"מ ˘ל‡

),‰

ו‡ימ˙י ימחול" ,כיון ˘ב˜˘ ממנו ‰חובל

ייענ˘ ‰מזי˜ ,וי˘ ˘מוחל ל‡ ר˜ כ„י

בז‰ ‰ו‚„ר „‰מחיל ‰כ‡ן ‰י‡ ˘‰מוחל

י( "ו‡סור לנחבל ל‰יו˙ ‡כזרי ול‡ ימחול

ונ˙חנן לו פעם ר‡˘ונ ‰ו˘ני' וי„ע ˘‰ו‡

˘ל‡ ייענ˘ ‡ל‡ ˘‡ינו ˘ומר טינ‡

מ˙עס˜ בעˆמו ומממונו ל˙‰חס„ עבור

)בכמ ‰כ˙"י :לו( ‡ין זו „רך זרע י˘ר‡ל ‡ל‡

˘ב מחט‡ו וניחם על רע˙ו ימחול לו",

בליבו ,וי˘ ‰מרב ‰יו˙ר ומ˙פייס ל‚מרי

כפר˙ ‰חוט‡ .ו„ו"˜ ‰יטב „מטר˙ ˘‰רף

כיון ˘בי˜˘ ממנו ‰חובל ונ˙חנן לו פעם

וב‰ל' ˙˘וב ‰ל‡ טרח ל‰בי‡ ˙נ‡ים ‡לו

מכל וכל ע„ ˘‰נמחל נע˘ ‰חביב ‡ˆלו

ל‡ ‰י˙ ‰ר˜ לרפו‡˙ י˘ר‡ל מעונ˘ם,

ר‡˘ונ ‰ו˘ני' וי„ע ˘‰ו‡ ˘ב מחט‡ו

‚בי ‰מוחל˘ ,ימחול ‡חר ב˜˘ ‰ב"פ כו'

וניחם על רע˙ו ימחול לו וכל ‰ממ‰ר

)‡ף ˘ב‰לכ˘ ‰לפנ"ז כ˙ב מעין ז‰ ‰יכ‡

כ˜ו„ם ˘‰זי˜ו )וע"„ ‰חילו˜ ביומ‡ פו.

‡ל‡ ל˘נו˙ם לטוב ‰כ„י ˘יימח˜ עוונם

למחול ‰רי ‰ו‡ מ˘ובח ורוח חכמים נוח‰

„מיירי ב‰נמחל‰ ,מזי˜˘ ,יב˜˘ פעם ב'

בין ˙˘וב ‰מ‡‰ב‰ ‰עו˜ר˙ עונו מ˙חיל‰

ב‡מ˙„ ,ע"י ˘‰רף "מס˙כלין כלפי מעל‰

‰ימנו" .וכפל ˙וכן „‰בר ‚ם ב‰ל' ˙˘וב‰

ו‚' כו' ,ו‡כ"מ( ,ו‰בי‡ פרטים ‡חרים ב„ין

ל˙˘וב ‰מיר‡„ ‰מ˜ˆ˙ ˘מו עליו .ועי'

ומ˘עב„ין ‡˙ לבם ל‡בי‰ם ˘ב˘מים",

ל' ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰ז ,„ ,ו˙ני‡ ‡‚ר˙

ר" ‰כט.[.

ו‰בי‡ו ‰רמב"ם ב‰ל' חובל ומזי˜

