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ברכ˙ מ˘" :‰י˘ר כח" ‡ו ברכ ‰מיוח„˙
"‰מבﬠיר" ‰ ˙‡ -נ˘מ" - ‰ו‰ו‡ ˘י‰יˆ ‰ריך ‡úפר"
„ין ב„י˜˙ ‰ﬠזר ‰ב˘ב˙
פ„יי˙ נ˘מ ‰מﬠמ˜י ú˜‰יפו˙  -בפ‡ריז

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

ר"י ברלין ור"מ מוסנזון ‡˙‰כסנו במלון ‡חר ב˜רב˙ מ˜ום ,כי ל‡ רˆו ל˘לם ביו˜ר
כל כך.

פתח דבר

‰ניח י„ו על כ˙ף ‡‰ברך
כעבור כמ˘ ‰עו˙ ‰לך ‰רבי מ‰ר"˘ ‡ל ‡ח„ מ‡ולמי ‰מ˘ח˜ים˘ ,ם ˘יח˜ו
ב˜לפים ,ני‚˘ ו˙‰יי˘ב לי„ ‡ברך ‡ח„ ˘˘יח˜ ב˜לפים ומזמן לזמן ˘˙ ‰יין מכוסו.
‰רבי ‰ניח ‡˙ י„ו על כ˙ף ‡‰ברך ו‡מר לו:

בעז‰י״˙.

"‡ברך ,יין נסך ‡סור ל˘˙ו˙".

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ וי˜‰ל–פ˜ו„י‰ ,ננו מ˙כב„ים

‡חר כך ‡מר עו„ ‰פעם:

ל‚‰י˘ ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙'

"יין נסך מטמטם ‡˙ ‰מוח ו‡˙ ‰לב‰ ,י' י‰ו„י".

)‚ליון ˙עב( ,ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙

סיים ב"ליל ‰טוב" וחזר לח„רו.

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.

‰רבי מ‰ר"˘ ‰י‡ ‰ז ב˙‰ר‚˘ו˙ ‚„ול.‰
‰חסי„ ר"י ברלין ]˘‰י' ח˙ן ‡חו˙ מ‰ר"˘[ סיפר :מעולם ל‡ ר‡י˙י ‡˙ „ו„י ‰רבי
מ‰ר"˘ ב˙‰ר‚˘ו˙ כזו‰ .י ‰נ‰ו‚ ב‡ו˙ו מלון ˘ב‡ם רˆו לעלו˙ ‡ו לר„˙ מ˜ומ‰
ל˜ומ – ‰וע„יין ל‡ ‰יו ˜יימו˙ מעליו˙ – עמ„ו בכל ˜ומ ‰כס‡ו˙ מיוח„ים ל˘‡˙
ב‰ם ‡˙ ‰יו˘בים עלי‰ם מלמט ‰למעל‡ ‰ו מלמעל ‰למט .‰מרוב ˙‰ר‚˘ו˙ ˙‰יי˘ב
‰רבי מ‰ר"˘ ב‰לכו לח„רו על ‡ח„ מ‡ו˙ם כס‡ו˙ ,ומי„ ני‚˘ו מ˘ר˙י ‰מלון וי‚בי‰ו
‡˙ ‰כס‡ כ„י ל˘‡˙ו ל‡ן ˘יור ‰ל‰ם .ונזכר ‰רבי ˘‰ו‡ „ר ב‡ו˙˜ ‰ומ ,‰ו‡מר ל‰ם
"פ‡ר„‡ן" )סליח (‰טעי˙י .וילך לח„רו.
ל‡חר כמ˘ ‰עו˙ ב‡ ‡‰ברך ‰נ"ל ו˘‡ל ‰יכן ‡‰י˘ ˘„יבר ‡˙ו ,וˆ‰ביעו לו על
ח„רו ˘ל ‰רבי‰ .ו‡ נכנס ל‡ו˙ו ח„ר ו˘˘ ‰‰ם זמן ממו˘ך.
למחר˙ עזב ‰רבי מ‰ר"˘ ‡˙ ‰מ˜ום.1
כעבור זמן ‡מר ‰רבי מ‰ר"˘ ˘ז ‰כמ„ ‰ורו˙ ˘ל‡ ‰י˙ ‰נ˘מ ‰ט‰ור ‰כזו‡ ,ל‡
˘‰י˙ ‰בעמ˜י ˜‰ליפו˙ ע„ ˘‡‰ברך חזר ב˙˘וב.‰

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

‡ו˙ו ‡ברך ‰ו‡ ר‡˘ מ˘פח˙ ˜‰ .י„וע ‰בˆרפ˙.

˙ˆ‡" ,במ‰ר ‰בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
)ספר ˘‰יחו˙ ] ‰"˘˙'‰ל ,[˜"‰עמ' ל-ל‡(

‰ (1ער˙ ‰מו"ל :מכ‡ן למ„ים ‚ו„ל ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ˘לו ,ובפרט לפי ‰י„וע ˘‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘
‰י‰ ‰זמן י˜ר במ‡„ ,ע„ ˘‚ם ‡מיר˙ ‰חסי„ו˙ ‰י˙ ‰ב˜יˆור ,ובזמנים ˘ונים ‰נ ‰ב˘ע˘‰ ‰מיני˙ בבו˜ר
‰י ‰כבר ‡חרי ˙‰פיל ,‰ובכל ז‡˙ נסע נסיע ‰רחו˜ ‰ו˘˘ ‰‰ם מ˘ך זמן ב˘ביל ]פ„יון ‰נ˘מ˘ ‰ל[ ‡‰ברך
כו' )ע"פ מ‡מר „" ‰ב‡˙י ל‚ני ˙˘י"‡(.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

כ‰
˜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

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

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

פ„יי˙ נ˘מ ‰מעמ˜י ˜‰ליפו˙ בפ‡ריז
‡מר כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ :ז ‰כמ„ ‰ורו˙ ˘ל‡ ‰י˙ ‰נ˘מ ‰ט‰ור ‰כזו‡ ,ל‡
˘‰יי˙ ‰בעמ˜י ˜‰ליפו˙ ,ע„ ˘חזר ‡ו˙ו ‡ברך ב˙˘וב ‰ו˜‰ים מ˘פח ‰י„וע‰
בˆרפ˙

◇ ◇ ◇

‰ח„רים ‰י˜רים ביו˙ר במלון ‰י˜ר
פעם ‡ח˙ נסע ‰רבי מ‰ר"˘ לפריז ול˜ח ‡˙ו ‡˙ ‚‰ב‡ים ר' לווי˜ ור' פנחס ליב‚ .ם
‰חסי„ ר"מ מנסזון ור"י ברלין ˆ‰טרפו ל‡ו˙ ‰נסיע.‰
כ˘‚‰יעו לפריז ˘‡ל ר"י ברלין ‡˙ ‰רבי‰ :יכן לנסוע? וענ ‰לו :למלון "‡לכסנ„ר"
)‰י ‰ז‡ ‰ח„ ‰מלונו˙ „‚‰ולים ביו˙ר בו ‡˙‰כסנו מלכים ובני מלכים וכיו"ב( ו‰רבי
מ‰ר"˘ סיים‰ ‰˙‡ :רי 'בטלן'‡ ,ינך מ„בר ˆרפ˙י˙ ,ובכן ‡„בר ‡ני ‡˙ם.
כ˘‚‰יעו למלון בי˜˘ ‰רבי ל˙˙ לו ˘ור˙ ח„רים טוב ‰וענו לו ˘י˘נ ‰מערכ˙ ח„רים
פנוי ‰ומחיר ‰מ‡˙ים פר‡נ˜ ליום‡˘ .ל ‰רבי ‡ם י˘נ ‰מערכ˙ טוב ‰יו˙ר ב‡ו˙˜ ‰ומ‰
ב ‰נמˆ‡ים ‚ם ח„רי ‰מ˘ח˜ .וענו לו ˘י˘נ ‰מחל˜ ‰פנוי‚ ‰ם ב˜ומ ‰זו‡ ,בל ‰י‡
עול ‰ביו˜ר רב .ו‰ור‰ ‰רבי ל˙˙ לו מחל˜ ‰ב˙ ˘ל˘ ‰ח„רים ,ח„ר ‡ח„ עבורו ,ח„ר
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

עבור ר' לווי˜ וח„ר עבור ר' פנחס ליב.
)ר' פנחס ליב רˆ ‰לב˘ל ˘ם חמיˆ ‰חלבי˙ ,ו‰י‡ נ˘פכ ‰על ˘‰טיח ‰י˜ר ו‰יו
ˆריכים ל˘לם עבור ז ‰מ‡˙ים פר‡נ˜(.

כ„

˜úר‡˙ ˘ב˙

תוכן העניינים

עלי' לברר טענו˙י ‰לפני רב מור‰ ‰ור‡ ‰בי˘ר‡ל ‡˘ר בכ‡ן .כמובן בנוכחו˙ בעל‰
˘י׳ בכ„י ˘י˘מע ‰רב ‰טענו˙ ו‰מענו˙ מ˘ני „„ˆ‰ים ז ‰בפני ז˘ .‰ז‰ו ˙נ‡י עי˜רי
בבירור ‡‰מ˙ ,ובו„‡י ˘ימˆ‡ו כמ„ ‰רכים ו‡ופנים ל˙˜ן ול˘פר ‰יחסים ז ‰לז,‰
כמובן ב‡ם י‰י׳ רˆון מ˘ני „„ˆ‰ים ,ז‡˙ ‡ומר˙˘ ,ל ‰ו˘ל בעל ,‰ורˆון ז ‰חוב ˜„ו˘
עלי‰ם ,כ‰ור‡˙ חז"ל בכמ ‰מ˜ומו˙ ומ‰ם ‚ם ב‰נ‡מר בכל יום ויום ב˙חיל˙ ‰יום
˘‡וכלים פירו˙ ˘‰לום בעולם ‰ז ‰ו˜‰רן ˜יימ˙ לעולם ‰ב‡.

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ברכ˙ מ˘" :‰י˘ר כח" ‡ו ˙פיל ‰מיוח„˙

ו˙˜וו˙י ˘˙˙בונן ב˘ורו˙יי ‡‰מורו˙ ‡ף כי מעטו˙ – בכמו˙ – ‰נ˙‰ ,‰בוננו˙
מ˙‡ימ ‰לרˆיניו˙ וח˘יבו˙ ‰ענין ,ו˘‰ם י˙ברך יˆליח.‰

מ˜˘˜ '‚ ‰ו˘יו˙ ב„ברי ר˘"י  /מבי‡ ‰ו"‡ ˘ברכ˙ מ˘‰ ‰יי˙ ‰ר˜ ל"חכמי לב" ומסי˜
˘‰יי˙ ‰לכלל י˘ר‡ל  /פ˘ר עיכוב ‰ברכ ‰על נ„ב˙ ‰מ˘כן ע„ ˜‰מ˙ו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ ˘יח '‡ ‰לפ' פ˜ו„י(

בברכ ‰לב˘ורו˙ טובו˙ בכל ‡‰מור.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"ח ,עמ' רכ-‰ו(

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

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
‰עס˜ בענייני ‰עולם
עס˜ בˆרכי ˆיבור ‚ורם לירי„ ‰במ„רי‚ / ‰ע˘ר ‰מ‡מרו˙ ‰ם ל‚בי ˜‰ב"" ‰מילין „„‰יוט‡" /
‰חברי‡ ˜„י˘‡ „רבי ˘מעון ‰יו למעל ‰מ‰עולם ל‚מרי „‡" /ם  . .לעמל ˙ור ‰נבר‡"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ ˘יח ‰ב' לפ' וי˜‰ל(

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

טו

„רו˘ ו‡‚„‰

חי„ו˘י סו‚יו˙

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

טז

„ין ב„י˜˙ ‰עזר ‰ב˘ב˙
יבי‡ ˜ו˘יו˙ ‰מפר˘ים ל„חו˙ בי‡ור ‰כס"מ במ˘ ‰ל‡ ˙‰ירו ˘בו˙ בב„י˜˙ ‰עזר ,‰יסי˜
„‰ו‡ מ‚„ר כבו„ ‰בי˙ ,ולז ‰ל‡ ˘ייך כ‡ן ‰‰י˙ר „"‡ין ˘בו˙ במ˜„˘" ,עו„ יב‡ר „„ין כבו„
‰בי˙ ‰ו‡ ממˆו˙ בניינו ,וב„בר ˘‰ו‡ מבנין ‰בי˙ עˆמו ל‡ נ‡מרו „ינים ‰ב‡ים מ˜„ו˘˙ו
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ עמ' ˘ 832יח '‡ ‰לפ' וי˜‰ל(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‡
˘לום בי˙? לפנו˙ לרב!

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ„
פ„יי˙ נ˘מ ‰מעמ˜י ˜‰ליפו˙ בפ‡ריז

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

כ‚

ובנו‚ע ליחסים בבי˙ ו˘לום-בי˙ ,מובן ˘‰ענין ˙לוי בכמ ‰וכמ ‰פרטים ˘חסרים
במכ˙בו ו‚ם ‡י ‡פ˘ר לפרטם במכ˙ב.

מקרא אני דורש

ובכלל ,על פי ‰ור‡˙ ˙ור˙נו˙ ,ור˙ חיים ,בכ‚ון זˆ ,‰ריך ל„בר פנים ‡ל פנים עם רב
ומור‰ ‰ור‡ ‰בעירו ,ומ ‰טוב מע„˙ו ,ויור‰ו „ע˙ ˙ור.‰
)ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ י"ט ,עמ' (514

„ומ ‰ל‰בעיו˙ ˘כו˙בן ,י˘נן בכמ ‰וכמ ‰מ˘פחו˙ .ופ˘וט ˘עליו ועל זו‚˙ו ˙י׳
 לע˘ו˙ כל ˙‰לוי בכל ‡ח„ ו‡ח˙ מ‰ם ל˜רב ‰לבבו˙ ולחז˜ ˘‰לום בי˙ .ו‡ם ירˆוב‡מ˙ בו„‡י יˆליחו בז .‰ובפרט ˘זכו˙ יל„י‰ם ˘י' מסייע˙ם.
בחילו˜י „עו˙ ˘ביני‰ם )ב‡ם י‰יו ‚ם ל‡חרי „˙˘‰לו˙ם ב˘לום( – מנ ‚‰י˘ר‡ל
ל‰בי‡ם לפני רב יר‡ ˘מים ולע˘ו˙ כ‰ור‡˙ו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ"ו ,עמ' ˘נח(

ברכ˙ מ˘" :‰י˘ר כח" ‡ו ˙פיל ‰מיוח„˙
מ˜˘˜ '‚ ‰ו˘יו˙ ב„ברי ר˘"י  /מבי‡ ‰ו"‡ ˘ברכ˙ מ˘‰ ‰יי˙ ‰ר˜ ל"חכמי לב"
ומסי˜ ˘‰יי˙ ‰לכלל י˘ר‡ל  /פ˘ר עיכוב ‰ברכ ‰על נ„ב˙ ‰מ˘כן ע„ ˜‰מ˙ו

רב וי„י„ ˘י˙ווך ביני‰ם
כל ‰עניינים ‰בל˙י רˆויים ˘כו˙בים עלי‰ם ‡ . .ינם בערך כלל ל‚בי ‚ו„ל ערך ˘לום
בי˙ בי˘ר‡ל – „‡י˘ ו‡˘ ‰זכו˘ ,כינ˘ ‰ור ‰ביני‰ם כ‰ור‡ו˙ רז"ל.
ב˙‰בוננו˙ם ב‰נ"ל וב‰נ˙‚‰ם מ˙‡ימ ‰ל‰נ"ל בטח יר‡ו ˙יכף ˘יפור ‰עˆב ,וילך

בפר˘˙נו

)פ˜ו„י לט ,מ‚(" :ויר‡ מ˘ ˙‡ ‰כל ‰מל‡כ ,‰ו‰נ ‰ע˘ו ‡ו˙ ‰כ‡˘ר ˆו‰

 '‰כן ע˘ו ,ויברך ‡ו˙ם מ˘."‰
ומפר˘ ר˘"י" :ויברך ‡ו˙ם מ˘‡ – ‰מר ל‰ם :י‰י רˆון ˘˙˘ר˘ ‰כינ ‰במע˘‰
י„יכם' ,וי‰י נועם ‡ '‰ל˜ינו עלינו ו‚ו' .ו‰ו‡ ‡ח„ מי"‡ מזמורים ˘ב˙פל ‰למ˘."‰

‰לוך וטוב וי‡ריכו ביח„ ימים ו˘נים טובו˙‡ .ל‡ כ„י לזרז ‰‰טב ‰ו˘˙‰יי ‰בנ˜ל יו˙ר
וכו' ,כ„‡י ˘נוסף על „˙‰‰ברו˙ ביני‰ם יבחרו מבני מ˘פחו˙י‰ם ‡ו רב י„י„ )‡ו כל
‡ל ‰יח„( ˘י˙ווכו ביני‰ם ,י„ונו וי˙ייעˆו ביח„ על „בר מ˜ום „יר˙ם ,פרטי ‰ס˙„רו˙ם
וכו'.
)ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כ"„ ,עמ' (466-7

וי˘ ל„˜„˜:
)‡( מ‰ו ˜‰ו˘י ב‰בנ˙ כ˙וב ז") ‰ויברך ‡ו˙ם מ˘‰˘ ,("‰וˆרך ר˘"י לפר˘ נוסח
‰ברכ ?‰לכ‡ור ,‰כ‡˘ר ˜יימו בני י˘ר‡ל ‡˙ ˆיוויו ˘ל ˜‰ב" ,‰ובפרט כ‡˘ר "ע˘ו
‡ו˙ ‰כ‡˘ר ˆו '‰ ‰כן ע˘ו" ,ובעבור ז ‰מ˙ברכים‰ ,רי מובן מ‡ליו מ‰ו ˙וכנ ‰וענינ‰
˘ל ‰ברכ – ‰בנוסח ˘ל "יי˘ר כח" וכיו"ב.
)ב( ל˘ון ‰כ˙וב – "ויברך ‡ו˙ם מ˘ – "‰מ˘מעו ˘מ˘„ ‰יבר לי˘ר‡ל בל˘ון ברכ,‰
ו‡ילו ר˘"י מוˆי‡ ‰כ˙וב מפ˘וטו ומפר˘ ˘מ˘ ‰נ˜ט בנוסח ˘ל ˙פל" :‰י‰י רˆון".
)‚( ר˘"י פו˙ח ‡˙ פירו˘ו ב˙יבו˙ "‡מר ל‰ם" – ולכ‡ור‡ ‰ין ז‡ ‰ל‡ ˘פ˙ י˙ר,
˘‰רי בכ˙וב ‚ופ‡ )˘מע˙י˜ ר˘"י( נ‡מר "ויברך ‡ו˙ם"!

לˆ‰יע ‡˙ ‰טענו˙ במעמ„ ˘ני „„ˆ‰ים
במענ ‰למכ˙ב ‰בו כו˙ב˙ ר‡˘י פר˜ים מ‡˘ר עבר עלי' מ‡ז ח˙ונ˙ ‰וע„ ‰יום,
ו‰רו˘ם ˘פעל עלי' ע„ ˘רˆונ ‰וכו'.
ול‡חרי ˜רי‡˙י מכ˙ב ‰בעיון„ ,ע˙י˘ ,למרו˙ כל ‰מ‡ורעו˙ בל˙י רˆויים ˘˜רו,
‡ין ב‰ם כלל וכלל יסו„ ל‰רוס ח"ו בי˙ מי˘ר‡ל˘‡ ,ר ˙כלי˙ו וענינו ‰ו‡ כנוסח ברכ˙
‰נ˘ו‡ין ,בנין ע„י ע„ .ובפרט ˘‰מ‡ורעו˙ ˜רו בע˙ טלטול ממ˜ום למ˜ום – ל‡ ר˜
במובן ˘‚‰מי ‡ל‡ ‚ם במובן ‰רוחני‰˘ .רי ‰‰ע˙˜ ‰לחיי ני˘ו‡ין ומ‡ר ıלחו ıל‡רı
וכו' ˘ינוי עי˜רי ‰ו‡.

ב.

וי"ל בבי‡ור ‰עניין:

ובפרט ב‰בי‡ בח˘בון ‚ו„ל ענין ˘‰לום בכלל ו˘לום בי˙ ביחו„ .ע„ ˘‡מר ˜‰ב"‰
"מוטב ˘ימח˘ ‰מי על ‰מים ב˘ביל לע˘ו˙ ˘לום בין ‡י˘ ל‡˘˙ו".

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

ז

ברכ˙ מ˘ ‰כ‡ן ב‡ ‰ב‰מ˘ך למסופר לפני ז‡ ‰ו„ו˙ מל‡כ˙ ‰מ˘כן וכליו ע"י
בˆל‡ל בן‡-ורי בן-חור ו‡‰לי‡ב בן‡-חיסמך )לח ,כב-כ‚( ,ו‰ולך ומפרט ‡˙ מל‡כ˙ם,

תורת חיים

וחו˙ם )לט ,לב ו‡ילך(" :ו˙כל כל עבו„˙ מ˘כן ‡‰ל מוע„ ,ויע˘ו בני י˘ר‡ל ככל ‡˘ר
ˆו ˙‡ '‰ ‰מ˘ ,‰כן ע˘ו .ויבי‡ו ‡˙ ‰מ˘כן ‡ל מ˘ . . ‰ככל ‡˘ר ˆו ˙‡ '‰ ‰מ˘ ,‰כן
ע˘ו בני י˘ר‡ל ‡˙ כל ‰עבו„ – "‰ו‡ז ב‡ פסו˜ „י„ן – "ויר‡ מ˘ ˙‡ ‰כל ‰מל‡כ,‰

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

ו‰נ ‰ע˘ו ‡ו˙ ‰כ‡˘ר ˆו '‰ ‰כן ע˘ו ,ויברך ‡ו˙ם מ˘."‰
ולכ‡ור ‰י˘ ל‰ניח ˘ברכ˙ מ˘‰ ‰יי˙ ‰ל‡ו˙ם "חכמי לב" ˘עס˜ו במל‡כ˙ ˜‰ו„˘,
˘כ‡˘ר סיימו ‡˙ עבו„˙ם בˆ‰לח˜ – ‰יבלו ברכ ‰מיוח„˙ מ‡˙ מ˘.‰
‡ך כ‡ן מ˙עורר˙ ˜ו˘י‡ פ˘וט:‰
"‰חכמי לב" ˘‚מרו ‡˙ ע˘יי˙ ‰מ˘כן‰ ,יו יחי„י ס‚ול‰ ‰נבחרים מ˙וך כל י˘ר‡ל;
‡מנם לפני כן )ב˙חיל˙ פר˘˙ וי˜‰ל( מסופר ‡ו„ו˙ נ„ב˙ ‰מ˘כן˘ ,כלל י˘ר‡ל‡‰ ,נ˘ים
ו‰נ˘ים‰ ,בי‡ו למ˘כן מכל ‰נמˆ‡ בי„ם בנ„יבו˙ ‚„ול ,‰ע„ כ„י כך ˘‰יˆ ‰ורך ל‰כריז

˘לום בי˙? לפנו˙ לרב!
"כ„י לזרז ‰‰טב ‰ו˘˙‰יי ‰בנ˜ל יו˙ר ,כ„‡י ˘נוסף על „˙‰‰ברו˙ ביני‰ם יבחרו
מבני מ˘פחו˙י‰ם ‡ו רב י„י„ )‡ו כל ‡ל ‰יח„( ˘י˙ווכו ביני‰ם"

"‡י˘ ו‡˘‡ ‰ל יע˘ו עו„ מל‡כ ‰ל˙רומ˙ ˜‰ו„˘" ור˜ ‡ז "ויכל‡ ‰עם מ‰בי‡"

)וי˜‰ל

לו ,ו(.
ומע˙ ,‰למ ‰בירך מ˘ ‰ר˜ ‡˙ ‡ו˙ם "חכמי לב" ,יחי„י ס‚ול‰ ‰נבחרים מעם,
˘עס˜ו בע˘יי˙ ‰מ˘כן וכליו – ול‡ בירך )לפני ז ˙‡ (‰כלל י˘ר‡ל" :כל ‡י˘ ו‡˘‰
‡˘ר נ„ב לבם ‡ו˙ם ל‰בי‡ לכל ‰מל‡כ˘‡ ‰ר ˆו '‰ ‰לע˘ו˙ בי„ מ˘"‰

)ל' ‰כ˙וב –

וי˜‰ל ל ,‰כט(?!

◇ ◇ ◇

מנ ‚‰י˘ר‡ל – לˆ‰יע ‡˙ ‰טענו˙ לפני רב ‰ע„‰
במענ ‰למכ˙ב ‰מיום כ"ז בסיון ,נוסף על ‰מענ ‰טלפוני˙ ,כנו ‚‰בי˘ר‡ל ˘כ˘‰לום
בין ‡י˘ ל‡˘˙ו ז˜ו˜ לחיזו˜ ו˘יפור ,מˆיעים ˘ני „„ˆ‰ים ‡˙ טענו˙י‰ם לפני רב ‰ע„‰
‡ו רב ‰סביב ,‰ו˘ומעים ‰ור‡˙ו על פי „ע˙ ˙ור˙נו ˙ור˙ חיים .ומובן ˘ˆריך ל‰יו˙
רˆון ‰טוב בין ˘ני „„ˆ‰ים – ז‡˙ ‡ומר˙ ‰˘‡‰ :ו‰בעל – לחז˜ ˘‰לום ,ו‰רי ˘‰לום
‰ו‡ כלי לברכ˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰בכל ‰מˆטרך .ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ כ" ,‰עמ' ˜ל(‰

במענ ‰למכ˙בו מערב ˘ב˙ ˜ו„˘ .ו˙וכנו ˘‡ל˘ ,‰כנר‡ ‰י˘ ב ‰חילו˜י „עו˙
בינו ובין זו‚˙ו ˙חי' .בפרט ב‰נו‚ע ל˘‡ל˙ו ,ובכלל ב˘‡לו˙ כ‡לו – ˘מחול˜ים ב‰ם

‚.

‡ל‡ ‚ם( ‡˙ כלל בני י˘ר‡ל:
בפסו˜ ˜‰ו„ם נ‡מר" :ככל ‡˘ר ˆו ˙‡ '‰ ‰מ˘ ‰כן ע˘ו בני י˘ר‡ל ‡˙ כל ‰עבו„,"‰
ולכ‡ור‰ ‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ כפ˘וט – ‰לכלל "בני י˘ר‡ל" )ול‡ ר˜ "‰חכמי לב"(.
ובי‡ור ‰ענין – ע"פ ‰כ˙וב ˘לפנ"ז ,ב˙‰חל˙ ‰ענין )כנ"ל ס"ב( – "ו˙כל כל עבו„˙
מ˘כן ‡ו‰ל מוע„ ויע˘ו בני י˘ר‡ל ככל ‡˘ר ˆו ˙‡ '‰ ‰מ˘ ;"‰ור˘"י מפר˘ ˘ם:
"ויע˘ו בני י˘ר‡ל – ‡˙ ‰מל‡כ – ‰ככל ‡˘ר ˆו '‰ ‰ו‚ו'".
ולפום רי‰ט‡ ‡ינו מובן כלל )ור‡ ‰במפר˘ים – ר‡"ם‚ ,ור ‡רי˘ ,‰פ˙י חכמים ,ועו„( :מ‡י
˜מ"ל ר˘"י? ‡יז ‰חי„ו˘ י˘ ב„בריו ל‚בי מ˘ ‰מפור˘ בכ˙וב?

מנ‚‰י ‰˜‰ילו˙ ,ובעיר כניו-י‡ר˜ ‡˘ר כמ‰˜ ‰ילו˙ ב ,‰וכל ‡ח˙ נו ˙‚‰במנ ,‰‚‰וי„וע

‡ל‡ )ר‡‚ ‰ם "מ˘כיל ל„ו„" ו"ב‡ר ב˘„:("‰

‰ור‡˙ רז"ל ,ב‡˙ר‡ „רב נ‰ו‚ כרב – עליו לפנו˙ בז ‰לרב מור‰ ‰ור‡ ‰ב‰˜‰ל‡ ‰לי׳
מ˘˙ייך ,ו‰ו‡ יור‰ו.

ו‰נ ‰כ„ „יי˜˙ י˘ מ˜ום לפר˘‡˘ ,כן מ˘ ‰בירך כ‡ן )ל‡ ר˜ ‡˙ "‰חכמי לב",

ר˘"י ב‡ בז ‰לפר˘ ˘‰ייכו˙ ˘ל כלל "בני י˘ר‡ל" ל‰מ˘כן – „לכ‡ור ,‰מי ˘ע˘‰
‡˙ ‰מ˘כן בפועל ‰ם ר˜ "‰חכמי לב"! ועל ז‰ ‰ו‡ מ„‚י˘˘ ,בני י˘ר‡ל כולם ע˘ו

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"ח ,עמ' ˆו(

"‡˙ ‰מל‡כ ,"‰ו‰יינו מל‡כ˙ ‰‰ב‡˘ ‰ל ‰נ„בו˙ למ˘כן
ז(.

)עיין בל˘ון ר˘"י בפ' וי˜‰ל לו,

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‡

ומע˙˘ ‰פיר ‡פ˘ר לומר˘ ,כ‡˘ר נ‡מר כ‡ן "ויברך ‡ו˙ם מ˘‰ – "‰כוונ‰ ‰י‡ לכל

„מˆ„ ˜„ו˘˙ ‰בי˙ ,חל ‚„ר ˘ל ˜„ו˘‰

ע ˙"‰פר˘˙נו ע' ˜ס˜-‰סו(„‚„ ,ר חיוב בנין

‰מ˙עס˜ים במל‡כ‰ ,‰ן "‰חכמי לב" ˘עס˜ו במל‡כ˙ ע˘יי˙ ‰מ˘כן ,ו‰ן "כל ‡י˘

על כל מל‡כ‰ ‰נע˘י˙ בי׳ ,9ול‡ ˜רינ‡

‰בי˙ ‡ינו ‰פעול ‰ו‰ע˘י' „‰בני' עˆמ,‰

ו‡˘˘ "‰עס˜ו במל‡כ˙ ‰‰ב‡˘ ‰ל ‰נ„בו˙ למ˘כן.

בי׳ "חילול ˘ב˙״ )ול‡ ‡סר˙ ‰ור‡ ‰ל‡

‡ל‡ ‰מˆו ‰בז‰ ‰ו‡ ‰נפעל ו˙‰וˆ‡‰

מל‡כ˘ ‰ל חולין ב˘ב˙(‡ .בל במ˜ום

˘י‰י' "בי˙ ל) "'‰ור˜ ˘ז ‰נע˘ ‰ע"י

˘‡נו „נים על בניי˙ ‰מ˜„˘ עˆמ‰ ,‰יינו

פעול˙ ‰בני' עˆמ ,(‰ועפ"ז מובן „‡ף

˘רˆוננו ל‰בי‡ לכ‡ן ˜„ו˘˙ו ,ו‰ו‡

˘מיר˙ וכבו„ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ ממˆו˙ בניינו,

מ˜ו„ם ˘חל„˜ ‰ו˘˙ו‰ ,נ ‰בז ‰ע„יין ל‡

„‚ ‡‰ם בז ‰נפעל בו ˘י‰י' "בי˙ ל,"'‰

‡מנם ע„יין ˜˘ :‰למ‰ ‰מ˙ין מ˘ ‰ע„ עכ˘יו – ר˜ ל‡חר ˘"‰חכמי לב" סיימו ‡˙
מל‡כ˙ ע˘יי˙ ‰מ˘כן  -ול‡ בירך ‡˙ כלל י˘ר‡ל מי„ כ˘סיימו ‡˙ "מל‡כ˙ ‰‰ב‡"‰
˘ל‰ם? ו‰רי בין ‰ב‡˙ ‰נ„בו˙ לבין ‚מר ע˘יי˙ ‰מ˘כן ‰י ‰מ˘ך זמן ˘ל כחˆי ˘נ‰
)ר‡ ‰פר˘"י ˙˘‡ ל‡ ,יח .ל‚ ,י‡ .ר"פ וי˜‰ל(!

חלו „‰ינים ‰ב‡ים מ˜„ו˘˙ו ,ומל‡כ ‰זו

„.

ומס˙בר לפר˘‡˘ ,כן מ˘ ‰בירך ‡˙ בני י˘ר‡ל מי„ כ˘‰בי‡ו ‡˙ נ„בו˙י‰ם

למ˘כן )ול‡ חיכ ‰זמן כ‡ ‰רוך כ„י לומר ל‰ם "יי˘ר כח" וכיו"ב(; ‡ל‡ ˘‡ין ‰כ˙וב
מפר˘ ז‡˙ ,כי „‰בר פ˘וט מעˆמו.
]‡ו ˘‡פ˘ר לפר˘ ,ל‡י„ך ‚יס‡˘ ,מ˘ ‰ל‡ ‰וˆרך לומר "יי˘ר כח" ,כי מובן מ‡ליו
˘‚רמו לו נח˙ רוח כו'[.
ומע˙ ‰י˜˘ :‰למ ‰כ‡ן ,ב‚מר מל‡כ˙ ‰מ˘כן‰ ,כ˙וב כן רו‡ˆ ‰ורך ל‰ו„יע בפירו˘
‡˘ר "ויברך ‡ו˙ם מ˘?"‰
על ז ‰מפר˘ ר˘"י‰˘ ,חי„ו˘ בכ˙וב כ‡ן ‰ו‡ )ל‡ בעˆם ‰ברכ„ ,‰מ‡י ˜מ"ל‡ ,ל‡(
˘‰יי˙ ‰ברכ ‰מיוח„˙ מˆ„ מ˘˘‰ ‰ייכ˙ ל‚מר ע˘יי˙ ‰מ˘כן ,וב‡ופן ˘ל "מ„ ‰כנ‚„
מ„:"‰
בני י˘ר‡ל ע˘ו ‡˙ ‰מ˘כן במטר˘ ‰י˜ויים "ו˘כנ˙י ב˙וכם" )˙רומ ‰כ ,‰ח(  -ולכן

חולין ‰י‡ ,ולכך ל‡ ˙‰ירו ל‰חיל ˜„ו˘˙
‰מ˜„˘ במע˘ ‰ז˘ ‰ל חילול ˘ב˙.
]ו‚ם בז‰ ‰ו‡ על „רך מ˘ ‰מˆינו
עו„ במפר˘ים

)‚ליוני "˘‰ס )ל‰ר"י ענ‚ל(

ל˘ב˙ כ‡ ,ב (10לענין ˜‰ו˘י‡ ‰נ"ל בניס‡
„חנוכ˙‰„ ,‰ם ‰וˆרכו לחנך ‡˙ ‰מ˜„˘
‡חר ˘טימ‡ו ;‰ובז ‰ל‡ ‡מרינן "טומ‡‰
‰ו˙ר ‰בˆיבור"[.

‰ו‡ מ˘ום ˘ל‡ ‰יי˙ ‰זו ס˙ם ברכ˙ "יי˘ר כח" וכיו"ב‡ ,ל‡ "‡מר )„בר ‰נו‚ע( ל‰ם"
– „בר ‰מו˙‡ם לפעול˙ם ‰ם ולמבו˜˘ ˘ל‰ם˘‰ :ר‡˙ ˘‰כינ ‰בע˘יי˙ם.
]ו‰נ ,‰ב„ברי ר˘"י י˘נם עו„ „יו˜ים ˆ‰ריכים בי‡ור – ובפרט ב˘‰וו‡˙ „בריו כ‡ן
עם מ"˘ בפ' ˘מיני )ט ,כ‚( – וחל˜ מ‰ם נזכרו במפר˘י ר˘"י )‰כ‡ ו˙‰ם( .וי˙ב‡ר
בעז" ‰במ„ור ז ‰ל˘"פ ˘מיני ‰בעל"ט[.

וע"פ ‰יסו„ „לעיל˘ ,ל‡ ‰ו˙ר ‰מל‡כ‰
ב˘ב˙ ‡ל‡ בעבו„˙ ‰מ˜„˘ ול‡ בבניינ,‰
נוכל ללמו„ ‡ף לנ„ו"„ ‚בי ‰י˙ר ˘בו˙
במ˜„˘ מ˙˜נ˙ חכמים„ ,מ˙‰˘ ‰ירו‰ו
חכמים ‰ו‡ ר˜ בעבו„‡ ‰ו מל‡כ‰
‰נע˘י˙ ב‰מ˜„˘ ,מ˘‡"כ ב‡לו ‰ע˘יו˙
˘‰ם מ‚„ר בניי˙ ‰מ˜„˘ )˘בז˘ ‰פיר
נכלל כיבו„ו ,כנ"ל(„ ,ב‰ו מיירי ב‰לכו˙
בי˙ ‰בחיר‰ ,‰נ‡ ‰ף ב„יני חכמים )„"כל

‰

„˙˜ון מעין „‡וריי˙‡ ˙י˜ון" )פסחים ל ,ב((

יב‡ר „בנין ‰מ˜„˘ עי˜רו ‰נפעל ,ועפ״ז
יב‡ר „˘מיר˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ „ין בבניינו

‡יכ‡ ל‰חילו˜ ‰נ"ל „„יני „‡וריי˙‡ ,ול‡

‡מר ל‰ם מ˘" ‰י‰י רˆון ˘˙˘ר˘ ‰כינ ‰במע˘ ‰י„יכם".
ולפ"ז מ„וי˜˙ פ˙יח˙ „ברי ר˘"י – "‡מר ל‰ם" ,כי ‰טעם ˘ברכ ‰זו מוזכר˙ בכ˙וב

‰יינו מ˜ום ˘ל כבו„ ‰ר‡וי ל.'‰

ו‰נ ,‰לענין „ין ˘מיר˙ ‰מ˜„˘ ,כבר
נ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר

‡מרו ל˙‰יר ˘בו˙ מחמ˙ ˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘
ב„בר ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‰מחיל בעˆמו ˜„ו˘˙
‰מ˜„˘ וכבו„ו.

)ל˜ו"˘ חי"‚ ע' 58

ונמˆינו למ„ים עו„‰„ ,ן ב˙חיל˙

ו‡ילך .חי"ח ע' ˘ (464מ‰˘ ‰כניסו ‰רמב"ם

‰לכו˙ בי‰ב"ח ו‰ן בסופם ‰ו‚„ר לנו מן

ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר„ ‰מיירי במי„ו˙

‰רמב"ם חי„ו˘ ‰נ"ל„ ,מˆו˙ בנין ‰ו‡

‰בנין וˆור˙ו )וע„"ז ‰ו‡ ב˘"ס„„ ,יני

על ‰נפעל ול‡ על ‰פעול ‡‰„ .‰ב˙חיל˙

˘מיר˙ ‰מ˜„˘ ‰וב‡ו ‚ם במס' מי„ו˙(,

‰‰לכו˙ ‚„‰י˘ ‰רמב"ם „ ‡‰מחוייבים

‰ו‡ לפי ˘˘מיר˙ ‰מ˜„˘ ‰וי מ‚„ר מˆוו˙

"לע˘ו˙ בי˙ ל„ ,"'‰ב„וו˜‡ נ˜ט בל˘ון זו

‰בני' „בי˙ ‰מ˜„˘ .ו‰טעם לז ,‰ע"פ מ‰

)ול‡ "לבנו˙ בי˙ ל ,("'‰לומר ˘‡ין ‰חיוב

)מ ,‚ ˙"„‰ב .עז.‡ ,

במע˘‰ ‰בני' ,ר˜ במ˘ ‰עי"ז נע˘ ‰ונוˆר

˘‡‰ריך בˆפנ˙ פענח

 (9ל‰עיר מ‡יסור ‰ב‡˙ חולין לעזר) ‰ר‡‰
‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ כרך טו ע' חולין ˘נ˘חטו
בעזר ‰ס"„ ,ו˘"נ(.
 (10ור‡‡ ‰נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ˘ב‰ער.5 ‰

בי˙ ל) '‰כמו ˘„יי˜ בז ‰בˆפע"נ ˘ם( .וכ"‰
בסיום ‰‰לכו˙„ ,במ‡˘ ‰מרינן ˘ליכ‡
‰י˙ר „"‡ין ˘בו˙ במ˜„˘" ,נ˙ח„˘ לנו
˘כבו„ ‰ו‡ מ„יני בנין ‰בי˙ ,כיון ˘מˆו˙
‰בנין ‰ו‡ ב‰נפעל ול‡ ב‰פעול.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

)ו‰ו˙ר ל‚מרי( .ובי‡ר ע"ז בפני י‰ו˘ע

ממנו וכנ״ל‡ ,ף ‚ם ז‡˙ )‰י"ב( ˘‰ב„י˜‰

)˘ב˙ ˘ם(‡„ ,ף ˘מן „‰ין ‰י' מו˙ר ‡ף

עˆמ ,‰כיון ˘‰י˙ ‰מ˘ום כבו„ ו‰י„ור,

ב˘מן טמ‡ ,מ"מ בז‰ ‰ר‡‰ ‰מ˜ום חיב˙ן

ל‡ ˙˘‰מ˘ו ע"ז ב˘ום "‰י˙ר" .ומטעם

˘ל י˘ר‡ל˜˙˙˘ ,יים ‰מˆו ‰ב‰י„ור,‰

ז ‰סיים ‰רמב״ם פ״ח „‰לכו˙ בי‰ב״ח

ול‡ יז„˜˜ו ל"‰י˙ר" „ˆיבור„ ,ז‡ ‰ינו

)„בכללו מיירי ב„יני כבו„ ‰מ˜„˘ ,כנ״ל(

י‡ ‰במ˜ום ˘ל חיב.‰

ב„בר ז„ ‰ו˜‡ ,כי בז‰ ‰וסיף ללמ„ך ‚„ר

פירו˘‡„ ,ף ˘מ‚„ר עבו„˘ ‰במ˜„˘
ליכ‡ ˘ום עיכוב‡ בז‡ ,‰בל מחמ˙ ‰י„ור
ו˘לימו˙ ע„יפ‡ „‰ל˜ ‰בט‰ר .‰ומעין

כבו„ ˘במ˜„˘ כמ‰ ‰ו‡ ,ולח„˘ ע„ ‰יכן
„‰ברים מ‚יעים ˆ˘ -ריך לכב„ו ב‡ופן
‰כי נעל‰ ,‰נ‰„ ‰‚‰י„ור מן ‰‰י„ור.

ז ‰י˘ לב‡ר בנ„ו"„„ ,ב‡ם ‰יינו ‡ומרים
˘חיוב ב„י˜˙ ‰עזר‰ ‰ו‡ מ‚„ר עבו„‰
˘במ˜„˘ לב„˘ ,וב ל‡ מעכב כלום מ‰
„‡יכ‡ בז˘ ‰בו˙„ ,מ„יני עבו„˘ ‰במ˜„˘
"‡ין ˘בו˙ במ˜„˘" ,ו‰וי מו˙ר לכ˙חיל‰
)כמ"˘ ‰רמב"ם )‰ל' ˜רבן פסח ˘ם ‰ט"ז((.
‡מנם ,כיון ˘„‚‰יר ‰רמב"ם ז"ל‰„ ,ו‡
מ‚„ר כבו„ ו‰י„ור מ˜„˘ )˘לכן ˜בע‰
ל‰לכ ‰זו בפר˜ין וכנ״ל(‡ ,זי ב„בר ˘‰ו‡
˘ל כבו„ ‡ינו י‡ ‰ומ‰ו„ר ל‰יו˙ נע˘‰
על י„י "‰י˙ר" „"‡ין ˘בו˙ במ˜„˘",
ולז˜ ‰בעו‰ו לכל ˘ב˙ ל‰יו˙ בל‡ ˘ום
"‰י˙ר" מיוח„ )וכ˘ם ˘ב„ין יר‡ ‰מן
‰מ˜„˘ ‡מרו „"ל‡ מן ‰מ˜„˘ ‡˙ ‰יר‡
‡ל‡ ממי ˘ˆו ‰על יר‡˙ו" )יבמו˙ ו,6(‡ ,
ע„"ז ‰ו‡ לענין כבו„ו(.
ול„רך זו מיו˘ב ˘פיר מ˜˘ ‰בע
‰רמב"ם ל„בר ז ‰ב‰לכ ‰בפני עˆמ,‰
ו‚ם ˘ייכו˙ ‰ל‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר„) ‰יני
‰בי˙( ,ול‡ ל‰לכו˙ ˙מי„ין ומוספין  -כיון
˘ב‰לכ ‰זו נ˙ח„˘ לנו „בר ‚„ול בענין
כבו„ ‰מ˜„˘„ ,ל‡ זו בלב„ ˘ב„˜ו‰ו
בכל יום )‰י"‡(‰˘ ,ו‡ בעˆמו ‰י„ור

„
יוסיף עו„ „כיון ˘‰ו‡ כבו„ ‰וי „ין בבנין
‰בי˙ עˆמו ,ובז ‰ל‡ חל ‰‰י˙ר „˘בו˙
עו„ י˘ לומר בכל ז ‰ב„רך ‡חר,
ב„˜‰ם מ˘ ‰מˆינו ל˘˜‰ו˙ ב„יני מל‡כ‰
ב˘ב˙ במ˜„˘„ ,לכ‡ור ‰ס˙יר„‚ ‰ול‰
י˘ בז„ ,‰מח„ עבו„˙ ˙‰מי„ין ו‰מוספין
)ו˘‡ר ˜רבנו˙ ˆ‰בור ˘זמנם ˜בוע(‰ ,נ‰
ל‡ ר˜ ˘‰ם „וחים ‡˙ ˘‰ב˙‡ ,ל‡ ‰ו‡
מˆו ‰וחיוב ,7ומ‡י„ך ‚יס‡ ,ב„ין בנין
‰מ˜„˘ פס˜ו

)יבמו˙ ו .‡ ,רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח

פ"‡ ‰י"ב )בנו‚ע ליו"ט ,וכ"˘ ˘ב˙((‡"„ ,ין
בנין בי˙ ‰מ˜„˘ „וח˘ ‰ב˙" ,וכ„ילפינן
במכיל˙‡ „רי˘ פר˘˙נו 8מ„˜‰„ ‡‰ים
מ˘‡ ‰יסור ˘ב˙ לˆיווי מל‡כ˙ ‰מ˘כן.
‡מנם על פי ‡‰מ˙ ל‡ ייפל‡„ ,ר˜
ל‡חר ˘ב‡ ‰לכ‡ן ˜„ו˘˙ מ˜„˘ ˘פיר
חלים כל „יני ˜„ו˘˙ו ,ולענין עבו„‰
פרטי˙ ˘במ˜„˘ )‡חר ˘נבנ ‰ועומ„
על ˙ילו( ‡מרינן „נ„חי˙ ˘ב˙ מפניו,

בכבו„ ‰בי˙ מ‡˘ ‰ין מסיחים „ע˙ם
 (7ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' בי‡˙ ‰מ˜„˘ פ"„ "‰ט.
ובכ"מ .ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע' .238
 (6ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ˘ם ע' ‰ 62ער.47 ‰

 (8ור‡‚ ‰ם ר˘"י ורמב"ן רי˘ פר˘˙נו.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

מ„וע „˜‰ים מ˘˙‡ ‰
ˆיווי ˘‰ב˙ לˆיווי ‰מ˘כן?
וי˜‰ל מ˘‚ ‰ו' וי‡מר ‡לי‰ם ‡ל‰
„‰ברים ‡˘ר ˆו '‰ ‰לע˘ו˙ ‡ו˙ם˙˘˘ .
ימים ˙ע˘ ‰מל‡כ ‰וביום ˘‰ביעי ‚ו'˜ .חו
מ‡˙כם ˙רומ‚ ‰ו'
„˜‰ים ל‰ם ‡ז‰ר˙ ˘ב˙ לˆיווי מל‡כ˙ ‰מ˘כן לומר
˘‡ינו „וח˘‰ ˙‡ ‰ב˙

)ל ‡ ,‰ו‡ילך .ר˘"י(

לכ‡ור˙ ‰מו ,‰מ„וע „˜‰ים מ˘‡" ‰ז‰ר˙
˘ב˙" ל"מל‡כ˙ ‰מ˘כן" כ„י לומר ˘"‡ינו „וח‰
‡˙ ˘‰ב˙" ,לכ‡ור ‰נכון יו˙ר לˆוו˙ם ˙חיל ‰על
‰מ˘כן ,ו‡ח"כ ל‰ב‰יר ˘ˆיווי ז‡ ‰ינו „וח˙‡ ‰
˘‰ב˙? ובפרט ˘מ˘˘ ‰ינ ‰בז ‰מס„ר ˆ‰יווי
˘ל ˜‰ב"˙˘ ,‰חילˆ ‰יוו ‰לו על ‰מ˘כן ,ור˜
ל‡ח"כ ‰ז‰יר "‡˙ ˘ב˙ו˙י ˙˘מורו" ,ללמ„ ˘‡ין
"ל„חו˙ ‡˙ ˘‰ב˙ מפני ‡ו˙ ‰מל‡כ ‡˘˙) "‰ל‡,
י‚ ובפר˘"י(.
וי˘ לב‡ר בז:‰
כ‡˘ר חזר מ˘ ‰לי˘ר‡ל על ‡ז‰ר˙ ˘ב˙‰ ,נ‰
עם ‰יו˙ ˘נ‡מר לו ‡ז ˆיווי מיוח„ ע"ז ב‰מ˘ך
למל‡כ˙ ‰מ˘כן )כנ"ל( ,מ"מ כ˘מסר ‰לי˘ר‡ל
ל‡ ‡מר ל‰ם ‡ז‰ר ‰זו ,כ"‡ חזר על ˆיווי ˘‰ב˙
˘בע˘ר˙ „‰ברו˙.
וז‰ו מ‡˘ ‰מר "‡ל„‰ ‰ברים ‡˘ר ˆו'‰ ‰
לע˘ו˙" „לפי פ˘וטו ˜˘‰ ,‰רי "‡ז‰ר˙ ˘ב˙"
˘ב‡ ‰ל‡חר ˆ‰יווי על ˜‰מ˙ ‰מ˘כן‡ ,ינ ‰על
פעול ‰חיובי˙ – ˆיווי „"˜ום וע˘‡ ,"‰ל‡ ˆיווי
למנוע מע˘יי˙ מל‡כ ‰ב˘ב˙ .ו‡"כ ‡יך מ˙‡ים
ע"ז ‰ל˘ון "לע˘ו˙"? ‡ך לפי ‰נ"ל ‡˙י ˘פיר,
˘‰רי בע˘ „"‰נˆטוו "זכור ‡˙ יום ˘‰ב˙
ל˜„˘ו"‰˘ ,ו‡ פעול ‰חיובי˙ ,וע"ז מ˙‡ים ˘פיר
‰ל˘ון "לע˘ו˙".
ו‰טעם לז˘ ‰מ˘ ‰חזר ל‰ם ‡ז‰ר ‰זו „וו˜‡,
‰ו‡ כי בז ‰בי‡ר ל‰ם ‰טעם לז‡˘ ‰ין מל‡כ˙
‰מ˘כן „וח˘ ‰ב˙‡„ .ף ˘מל‡כ˙ ‰מ˘כן ‰י‡

„בר נעל ‰ביו˙ר ,מ"מ מובן ˘‡"‡ ˘מל‡כ˙
‰מ˘כן ˘י˘מעו ר˜ עכ˘יו מפי מ˘ ,‰י„ח ‰מˆו˙
˘ב˙ ˘‰י‡ ‡ח˙ מע˘ר˙ „‰ברו˙ ˘˘מעו כל
י˘ר‡ל מ˜‰ב" ‰בעˆמו ˘"‡מר ˜‰ב" ‰ע˘ר˙
„‰ברו˙ ב„בור ‡ח„" )ר˘"י י˙רו כ] (‡ ,ו„ ‡‰ר˜
ב' „ברו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘מעו י˘ר‡ל מפי ˜‰ב"‰
‰ו‡ ר˜ כ‡˘ר "חזר ופי'  . .כל „יבור בפני עˆמו"
)ר˘"י ˘ם([.
וז‰ו ‚ם מ˘ ‰מ˘„˜‰ ‰ים ‡ז‰ר ‰זו למל‡כ˙
‰מ˘כן ,כי בנוסף לז˘ ‰ע˘ר˙ „‰ברו˙ נ‡מרו
˜ו„ם למל‡כ˙ ‰מ˘כן‰ ,נ ‰בז‚ ‰ם רמז ל‰ם ‡˙
‰טעם לז‡˘ ‰ינו „וח˘‰ ˙‡ ‰ב˙‰˘ ,ו‡ מפני
˘˘‰ב˙ ˜„ום במעל ‰על מל‡כ˙ ‰מ˘כן בז‰
˘˘מעו ‰מ˜‰ב" ‰עˆמו .ולכן „˜‰ימ ‰ב„יבור,
כ„י לרמז ל‰ם ˘מפני ח˘יבו˙‡ ‰ינ ‰נ„חי˙ מפני
מל‡כ˙ ‰מ˘כן ,ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  158ו‡ילך
ור‡ ‰עו„ במ„ור "„רו˘ ו‡‚„("‰

חינוך ‰מ˘כן בלי מחיˆו˙?
ו‡˙ מזבח ‰עול˘ ‰ם ‚ו' ויעל עליו ‡˙
‰עול ‰ו‡˙ ‰מנח‚ ‰ו' וי˜ם ‡˙ ‰חˆר
סביב למ˘כן ולמזבח ‚ו'
)מ ,כט-ל .ל‚(

‰רמב"ן כ‡ן מ‡ריך˘ ,מ˘˜‰ ‰ריב ‡˙
˜‰רבנו˙ ‡חרי ˘˜‰ים ‡˙ ‰חˆר ,ול‡ כס„ר
„‰ברים בכ˙וב‡ .ך מז˘ ‰ר˘"י ל‡ כ˙ב כלום על
ס„ר ‰מע˘ים ,מ˘מע לכ‡ור˘ ,‰ל˘יט˙ו ‰פר˘‰
על ‰ס„ר נ‡מר ,‰ו˜‰ריבו ‡˙ ˜‰רבנו˙ וכיו"ב
לפני ˘ימ˙ פ˙ח ‰מ˘כן ו˜‰מ˙ ‰חˆר.
וˆריך בי‡ור :מ„וע ‰י' חינוך ‰מ˘כן )ב˘מיני
למילו‡ים( ב‡ופן כז˜‰˘ ,‰ריבו ‡˙ ˜‰רבנו˙
לפני ˜‰מ˙ חˆר ‡ו‰ל מוע„?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
ˆ‰יווי "וע˘ו לי מ˜„˘" ‰ו‡ ˆיווי ל„ורו˙
לבנו˙ בי˙ ל) '‰ר‡ ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' בי˙ ‰בחיר,(‰

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

וˆיווי ז‡˜ ‰י על כל ב˙י מ˜„˘ו˙‡ .ל‡ ˘נ‡מר
ˆיווי ז ‰למ˘ ‰ונ˙˜יים לר‡˘ונ ‰בבנין ‰מ˘כן
˘ע˘ ‰מ˘ .‰ונמˆ‡‡„ ,ף ˘˜יום מˆו ‰זו
ב˘לימו˙‰ ‰י' בבנין ‰מ˜„˘ בירו˘לים˘ ,נע˘‰
בנין ˜בוע ,ו‡ילו ‰מ˘כן ‰י' ר˜ "לפי ˘ע) "‰ל'
‰רמב"ם ˘ם( ,מ"מ ,כיון ˘˜יום ˆ‰יווי בפועל
בר‡˘ונ ‰נע˘ ‰ע"י מ˘ ‰בע˘יי˙ ‰מ˘כן‰ ,רי
˜יומו במ˘ך כל „‰ורו˙ ב‡ מכוחו ˘ל ‰מ˘כן
וע˘יי˙ו ˘ל מ˘ ‰בז.‰
ולפי ז ‰י"ל˘ ,בחינוך „יום ˘מיני למילו‡ים
ל‡ ‰י' ר˜ חינוך ‰מ˘כן ‡ל‡ ‚ם "חינוך" כל ‰ב˙י
מ˜„˘ו˙ וכל עניני ‰מ˜„˘ בכל „‰ורו˙.
ו‰נ ‰לרוב ‰פוס˜ים נ˜טינן ל‰לכ"„ ‰מ˜ריבין
˜‰רבנו˙ כולן ‡ע"פ ˘‡ין ˘ם בי˙ בנוי כו' ‡ע"פ
˘‰י‡ חריב ‰ו‡ינ ‰מו˜פ˙ במחיˆ) "‰רמב"ם ‰ל'
בי‰ב"ח פ"ו ‰ט"ו ,ו˘"נ( .ו‰ו‡ מפני ˜י„ו˘ ˘למ‰

"˘‰ו‡ ˜י„˘ ‰עזר ‰וירו˘לים ל˘ע˙ן ו˜י„˘ן
לע˙י„ לבו‡" )˘ם‰ ,י"„(‡ .ך ˜י„ו˘ ˘למ ‰פעל
בנו‚ע למ˜ום ‰מ˜„˘ ,ונר‡ ‰לומר י˙יר ‰מזו,
˘‚ם במ˜„˘ עˆמו י˘ נˆחיו˙ ‚ם כ˘‡ינו בנוי
ומו˜ף מחיˆ) ‰וכ„מ˘מע ברמב"ם ˘ם )‰ט"ו( ˘‚ם
˜„ו˘˙ חל˜י ‰מ˜„˘ ˜יימ˙ )ור‡ ‰ל˜ו"˘ חכ"‡ ע' 253

וב‰ערו˙ .ו˘"נ(( ,וז ‰נפעל ע"י חינוך מ˘ ‰ב˘מיני
למילו‡ים.
וז‰ו מ"˘ ‰ויעל עליו ‡˙ ‰עול ‰ו‡˙ ‰מנח"‰
לפני ˜‰מ˙ "‰חˆר סביב למ˘כן ולמזבח",
˘בז˘ ‰ע˘ ‰מ˘‰ ‰עבו„ ‰במ˘כן לפני ˜‰מ˙
‰מחיˆו˙ ‰י' בז" ‰חינוך" ל"˜‰רב˙ ˜רבנו˙"
כ‡˘ר "‡ינ ‰מו˜פ˙ במחיˆו˙" ,ול˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘
עˆמו .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‡ עמ'  222ו‡ילך(

יט

ר˜ ‰וו ‰כנו˙ ˘עו˘ין ‰כ‰נים לעבו„˙

מ‚„ר „˜‰מ ‰לעבו„˙ ‰יום( ,ולכך ˆ‰יבו

‰מ˜„˘ עˆמ .‰ולכ‡ור ‰מ˜ומם ‡ינו

‰רמב"ם בפר˜ ז ,‰ב‰מ˘ך ל„יני ˘מיר‰

ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‡ ,‰ל‡ ב‰לכו˙

„‰וו ‚"כ מ˘ום כבו„.

„מיירי בעבו„˙ ‰מ˜„˘ בכל יום ‰ -לכו˙
˙מי„ין ומוספין )ו‡כן˙‰ ,ם )רפ"ו( ‰בי‡ם
‰רמב"ם ב˜יˆור(.

וכבר נ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר

)ל˜ו"˘ חי"‚

ע'  61ו‡ילך(„ ,מ˘˘ ‰מיר˙ ‰בי˙ כבו„
‰ו‡ לו‰ ,ו‡ בז‡˘ ‰ין ‰כ‰נים מסיחים

ו˙ו ,י˘ ל„יי˜ במ‰˘ ‰רמב"ם ‰פרי„ם

„ע˙ם מן ‰בי˙ ובז ‰נ˙כב„ ‰מ˜„˘.

בב' ‰לכו˙„ ,לכ‡ור ‰ענין ‡ח„ ‰ו‡,

וכן ‰ו‡ בנ„ו"„ ‚בי ב„י˜˙ ‰עזר„ ,‰בז‰

וב‰לכ‰ ‰ב' ר˜ ב‡ ל˙‡ר כיˆ„ ‰ו‡

נ˙וסף כבו„ מ‡˘ ‰ינם מסיחים „ע˙ם מן

ס„ר ז ‰עˆמו )ובל˘ונו " -כס„ר ‰ז("‰

‰עזר .‰ול„ברינו י˘ ל‰מ˙י˜ „ ‡‰נוסח

ביום ˘‰ב˙ ,ו‡"כ לז‡ ‰ינו נˆרך לחל˜ו

‰כ‰נים זל"ז ‡חר ‰ב„י˜‰ ‰י' "˘לום ‰כל

ב‰לכ ‰ח„˘ ,‰ר˜ ‰י' לו לסיים ‰‰לכ‰

˘לום" ,ול‡ ל˘ון ‡חר ˘ירמוז על ‰יו˙

‰ר‡˘ונ ‰ב„ ‡‰ביום ˘‰ב˙ נ˘˙נ ‰בפרט

‰עזר ‰מוכנ ‰לעבו„˙ ‰יום )כמו "‰כל

‡ח„ ,מ‡˘ ‰ין נרו˙ בי„ם .וכבר מˆינו

במ˜ומו"‡ 4ו "‰כל כר‡וי" וכיו"ב(‡ ,ל‡

בפוס˜ים ל„יי˜ בחלו˜˙ ‰‰לכו˙ בספר

מ˘ום „ל˘ון ז ‰ס‚נון ˘ל כבו„ ‰ו‡.

‰רמב"ם ובנו‚ע ל„ינ‡ כו'

)ר‡ ‰ל„ו‚מ‡ -

‰ל' ˙"˙ ל‡„"‰ז פ"‡ ˜ו"‡ ס˜"‡ )‚˙˙] ‡ ,רז,
‡[( .וברמב"ם ‰וˆ‡˙ פרנ˜ל )ירו˘לים˘˙ ,ל"(‰
˙ו˜ן פיסו˜ ‰‰ל' ברמב"ם בכ"מ  -ר‡„˜‰ ‰מ˙

‰מו"ל לס' זמנים  ,12ב(.

ומע˙˘) ‰נ˙ב‡ר „‚„ר ב„י˜˙ ‰עזר‰
מ˘ום כבו„ ‰י‡(  -נוכל ליי˘ב ˜ו˘יי˙נו
ב‰לכ‡‰ ‰חרונ ,‰מ„ ‰פס˜ ‰רמב"ם ‚בי
ב„י˜˙ ‰עזר ‰ב˘ב˙‡˘" ,ין בי„ם ‡ור
‡ל‡ בו„˜ין בנרו˙ „‰לו˜ין ˘ם מערב
˘ב˙״‰„ .נ‚ ,‰בי חנוכ‡ ‰י˙‡ ב‚מר‡

‚
יב‡ר „„ינים ‡לו ‰וו מכבו„ מ˜„˘ ול‡
מעבו„˙ו ,ובז ‰ל‡ ˘ייך ‰י˙ר ˘בו˙
ולז ‰י˘ לומר„‚„ ,ר ח„˘ ‡יכ‡ כ‡ן,
וב„˜‰ם מ˘ ‰בי‡ר ‰רמב"ם ברי˘
פיר˜ין„„ ,ין ˘מיר˙ ‰מ˜„˘ ‡ינו מפח„
‡ויבים וכו'‡ ,ל‡ ‰ו‡ מחמ˙ כבו„
‰מ˜„˘‡"„ ,ינו „ומ ‰פלטרין ˘י˘ עליו
˘ומרין לפלטרין ˘‡ין עליו ˘ומרין".
ו‰מובן מז„ ,‰כל פרטי ‰‰לכו˙ ˘כ˙ב
בפר˜ ז‰ ‰וו מ˘ום כבו„ ‰מ˜„˘ .ועפ"ז
י˘ לומר‡„ ,ף חיוב ב„י˜˙ ‰עזר ‰בכל
יום ‰ו‡ מ„יני כבו„ ‰בי˙ עˆמו )ול‡ ר˜

)˘ב˙ כ‡ ,ב(‰„ ,נס ‰י' במ"˘ ‰טמ‡ו כל
˘‰מנים ˘ב‰יכל כו' ב„˜ו ול‡ מˆ‡ו ‡ל‡
פך ‡ח„ ˘ל ˘מן ˘‰י' מונח בחו˙מו ˘ל
כ‰ן ‚„ול ,ול‡ ‰י' בו ‡ל‡ ל„‰לי˜ יום
‡ח„ נע˘ ‰בו נס ו„‰לי˜ו ממנו ˘מונ‰
ימים" .וכבר ˘˜‰ו בז‰ ‰מפר˘ים„ 5למ"„
"טומ‡‰ ‰ו˙ר ‰בˆיבור"

)פסחים עז.‡ ,

ו˘"נ( ‰וי ניס‡ למ‚נ‡ ,ול‡ ‰וˆרכו לנס
ז˘ ‰ימˆ‡ו פך ט‰ור‡ ,חר ˘בעבו„˙
ˆיבור ˘במ˜„˘ ‡ין ‰טומ‡ ‰מעכב˙ כלל

 (4ר‡ ‰פירו˘ ‰רע"ב ל˙מי„ ˘ם .פירו˘ ‰ר‡"˘
˘ם )˙מי„ כח ,סע"‡( .ועו„.
 (5ר‡ ‰בכ"ז ‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ כרך טז ערך
חנכ ‰ע' רמ„-רמ .‰ו˘"נ.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יח

מכל ליל ‰לילך ב˘˙י ‡בו˜ו˙ ‡ור בי„ם.
ובכסף

מ˘נ‰

˙י',

„"˘‡ני

‰כ‡

„‡פ˘ר בנרו˙ „‰לו˜ים מערב ˘ב˙",

י‡

ב
י˜„ים „ליכ‡ לחל˜ ‡ם ‰ו‡ „בר ˜בוע ‡ו
ל‡ו ,ויוסיף ל˘˜‰ו˙ ב„ברי ‰רמב"ם

יינה של תורה

‰יינו „במ˜ום ˘‡פ˘ר בענין ‡חר ול‡
יעבור על ˘בו˙ ,ל‡ ˙‰ירו ‡ף במ˜„˘,
וכיון ˘בנ„ו"„ ‡פ˘ר בל‡ ˘בו˙ בנרו˙
„‰לו˜ים מערב ˘ב˙ ,ל‡ ˙‰ירו לטלטל
נרו˙.
‡מנם ,כבר ˘˜‰ו בז‰ ‰מפר˘ים

)ר‡‰

מל"מ כ‡ן .ועו„(„ ,ז‡ ‰ינו למ˘ ‰פס˜
‰רמב"ם )‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ ˘ם( ˘‡ם "‰י'
כ‰ן ‚„ול ז˜ן ‡ו חול ‰מלבנין ע˘˘יו˙

לכ‡ור‰ ‰י׳ ‡פ˘ר לחל˜ ולומר„ ,ר˜
במ˜ום ˘‰ו‡ ב„רך ער‡י ˙‰ירו ˘בו˙
‡ף ב„‡פ˘ר בענין ‡חר; ובמיל‡ „˙‰ם
ל‡ „מי לנ„ו"„ ,כיון ˘בב' ‰‰לכו˙ ‰נ"ל
מיירי ב„בר ˘‡ינו ב„רך ‰ר‚יל‰" ,י' כ"‚
ז˜ן ‡ו חול "‰ו"ב˜˘ ל˙‰נמנם" ,מי‰ו
בנ„ו"„ „‰ו‡ „בר ˙‰לוי בזמן ו‰וי „רך
˜בע בכל ˘בוע ,ל‡ רˆו ל˜בוע ˙מי„ים
כס„רן ל˙‰יר ‡יסור ˘בו˙ כל ˘ב˙„ ,כיון

˘ל ברזל ב‡˘ מבערב ומטילין ‡ו˙ן

„‡פ˘ר בענין ‡חר‡ ,י ‡פ˘ר ל‰יו˙ נ˜בע

למחר במים כ„י ל‰פי‚ ˆינ˙ן ˘‡ין ˘בו˙

מ˙חיל ‰לעבור על ˘בו˙.

במ˜„˘" ,ו˙‰ם ‡פ˘ר ב„רך ‡חר˙ כמו
˘כ˙ב ˘ם ‰רמב"ם בעˆמו ‡" -ו מערבין
מים חמים במי ‰מ˜ו ‰כ„י ˘˙פי‚ ˆינ˙ן",

‡בל ‡ינו„ ,מˆינו ‡ף ב„בר ˘‰ו‡
˜בוע „˙‰ירו ˘בו˙ במ˜„˘ ב„‡פ˘ר
בענין ‡חר .ו‰ו‡ ב„ין ˜רבן פסח בע"פ

˘‡ין בז˘ ‰בו˙ .חזינן „ליכ‡ ‡יסור ˘בו˙

˘חל ב˘ב˙„ ,מפ˘יטין עור ‰ב‰מ ‰על

במ˜„˘ ‡ף ב„‡פ˘ר בל‡ ˘בו˙.2

‰מ˜לו˙ כ„רך ˘‰ו‡ עו˘ ‰בחול

ועו„ ר‡י' „ל‰רמב"ם ליכ‡ ˘בו˙ ‡ף
ב„‡פ˘ר ,מ„ ‡‰פס˜ ב‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ
)פ"‡ "‰ח( ‚בי ‡„ ‡‰סור לכ‰ן ‚„ול לי˘ן
ביו‰כ"פ " -ב˜˘ ל˙‰נמנם ,פרחי לוי'
מכין לפניו ב‡ˆבע ˆר„˙‰„ ,"‰ם ‚"כ ‰ו‡
‡יסור ˘בו˙ ,כמו ˘פס˜ ב‰ל' ˘ב˙

)פכ"‚

 ‰"‰ובכסף מ˘נ˘ ‰ם( ,ו˙‰ירו לעבור על
‡‰יסור ‡ף ˘ו„‡י ‡פ˘ר ‚ם בענין ‡חר.
 (2י˘ ‡ומרים )‰וב‡ו ב˘„"ח ו‡נˆי˜לופ„י'
˙למו„י˙ ˘ם( „˙‰ם ˘‡ני מ˘ום „‰טל˙ ‰מים
וכו' ‰ו‡ טורח ‚„ול ,ולכך ל‡ מ˜רי ‡פ˘ר ב‡ופן
‡חר .ועו„ י˘ לומר„ ,כיון ˘˙לוי ב‰כנ˙ מים רבים
„‰ור˘ים כלים רבים וכו' ,י˘ ח˘˘ ˘מ‡ מרוב
‰פרטים י˘כחו ‰כ‰נים פרט ‡' וכו' ,ולפיכך ‰ו˙ר‰
˘בו˙ זו .ולכ‡ור„ ‰וח˜ ‰ו‡.

‰עס˜ בענייני ‰עולם
עס˜ בˆרכי ˆיבור ‚ורם לירי„ ‰במ„רי‚ / ‰ע˘ר ‰מ‡מרו˙ ‰ם ל‚בי ˜‰ב"" ‰מילין
„„‰יוט‡" ‰ /חברי‡ ˜„י˘‡ „רבי ˘מעון ‰יו למעל ‰מ‰עולם ל‚מרי „‡" /ם . .
לעמל ˙ור ‰נבר‡"

)ר‡‰

רמב"ם ‰ל' ˜"פ פ"‡ ‰י"„ וט"ז‡ ,(3ע"פ ˘‡ף
בז ‰ו„‡י ‡פ˘ר בענין ‡חר .ו„וח˜ לומר
„˘‡ני ˙‰ם „‡ינו בכל ˘נ ,‰ר˜ כ˘חל

בז‰ר פר˘˙נו 1מסופר ˘ר˘ב"י ‡מר לחבריי‡ ˜„י˘‡ "ו‡˙ון חבריי‡ ˜ ‡‰ו„˘‡
בריך ‰ו‡ ‡˘˙ע˘ע‡  ‡˙˘‰ב‡ינון מלין „˜‡ ‡מרי˙ו וכו'" ,ו‡ח"כ "‡„‰כי חמ‡ לר'
יוסי „‰ו ‰מ‰ר‰ר במילי „עלמ‡‡ ,מר לי ‰יוסי ˜ום ‡˘לים „יו˜נך „‡˙ ח„ חסר בך,

ב˘ב˙ ‡‰„ ,מ"מ ‰ו‡ „בר ˙‰לוי בזמן

˜ם ר' יוסי וח„י במלין „‡וריי˙‡ ,ו˜ם ˜מי‡ ,‰ס˙כל בי ‰ר"˘ ‡"ל ר' יוסי ‡ ‡˙˘‰נ˙

ו˜בוע מ˙חיל˙ו‰ ,יינו ˘˘נים ‡לו ˜בעום

˘לים ˜מי ע˙י˜ יומין ו„יו˜נך ˘לים" .ו‰יינו˘ ,רבי יוסי ‰ר‰ר בענייני ‰עולם ,ו‡"ל

מ˙חיל ‰ל˙‰יר ב‰ם ˘בו˙.

ר˘ב"י ˘‡ו˙ ‡ח˙ חסיר ‰ב˘מו ,ו‡ח"כ כ˘˘מח רבי יוסי ב„ברי ˙ור"‡ ,‰ל ר˘ב"י

ו‰נר‡ ‰בז ,‰ב„˜‰ם עו„ מ˘ ‰י˘

˘עכ˘יו ‰ו‡ נע˘˘ ‰לם.

ל˘˜‰ו˙ בכללו˙ ב' ‰‰לכו˙ ‰נ"ל ‚בי

ולכ‡ור ‰סיפור ז ‰ל‚מרי ‡ינו מובן ,וממ-‰נפ˘ך :מח„‚-יס‡‡ ,יך יכול ל‰יו˙ ˘רבי

ב„י˜˙ ‰עזר‰„ ,‰נ ,‰בפר˜ ז ‰עס˜ינן

יוסי ,מ‚„ולי ˙‰נ‡ים ,ביו˘בו במסיב˙ ר˘ב"י ו˘‡ר ‰חברי‡ ˜„י˘‡ י‰ר‰ר ב"מילי

ב„יני ˘מיר˙ בי˙ ‰בחיר„ ,‰ז‰ו ˙וכן כל

„עלמ‡"; ומ‡י„ך‡ ,ם ב‡מ˙ ‰י' ˆריך ומו˙ר לו ל‰ר‰ר בעניינים ‡לו  -מ„וע ‚רם ז‰

‰לכו˙ ˜‰ו„מו˙ לז ‰מרי˘ ‰פר˜ ,ועפ"ז

˘˙חסר ‡ו˙ מ˘מו?

ייפל‡ מ‰˘ ‰כניס לכ‡ן ‰רמב"ם „ינים
‡לו „ל‡ ˘ייכי כלל ל˘מיר˙ ‰מ˜„˘,
 (1ריז ,ב.
 (3ור‡ ‰מע˘י למלך על ‰רמב"ם כ‡ן .ועו„.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

יז

וי"ל ‰בי‡ור בז :‰ב‡ופן כללי ר˘ב"י וחבור˙ו עניינם ‰ו‡ )כמבו‡ר ב‚מ'˙" (2ור˙ם
‡ומנו˙ם" ,ו‰יינו ˘עס˜ם ‰ו‡ ‡ך ור˜ ב˙ור ,‰ו‡ינם מפסי˜ים ל˘ום עניין ‡ו ‡ומנו˙
‡חר˙ .3ו‡ילו רבי יוסי מי„‡ ‰חר˙ ‰יי˙ ‰עמו ,כ„‡י˙‡ ב‚מ'˘"˘ 4לח‡ ‰ו‡") "‰ומן
לעב„ עורו˙" .(5כמו"כ ˙‰עס˜ רבי יוסי בˆרכי ‰כלל ,וכמו ל„ו‚מ‡ ˜˙‰נו˙ ˘˙י˜ן
בˆיפורי.6

חידושי סוגיות

ועפ"ז י"ל‡˘ ,ו˙ם "מילי „עלמ‡" ב‰ם ‰ר‰ר רבי יוסי‰ ,יו עניינים ˘ל ˆרכי ˆיבור.7
ועבור ז‡˙ ‰פסי˜ ב‡מˆע ˘מיע˙ רזי˙-ור„ - ‰עס˜ בˆ"ˆ „וח˙ ‰למו„ ˙ור.8‰
ועל-כן :מˆ„ ‡ח„‰ ,פס˜˙ו מלימו„ ˙‰ור‰ ‰י˙ ‰ב‰י˙ר ‚מור‡ ,בל ל‡י„ך‡ ,י"ז
˘‰עס˜ בˆ"ˆ ‡ינו ‚ורם ירי„„ ,‰יכול ל‰יו˙ ˘ע"י ‰עס˜ בˆ"ˆ לטוב˙ ‰רבים ˙‰י'
ל‰עוס˜ ירי„ ‰מ„ר‚˙ו „לפנ"ז )וכל˘ון חז"ל‰" 9טל עלי‰ן ˆרכי ˆיבור ו‰ן כלין
מ‡לי‰ן".(10
]וכמו ˘מˆינו במר„כי ‰י‰ו„י˘ ,כיוון ˘נ˘‡ר מ˘נ ‰למלך "בטל מ„ברי ˙ור ‰ונכנס
ל˘רר ,11"‰וז‰ו ‡ף ˘‰י' ז ‰עבור כלל י˘ר‡ל ˘ -לכן ע"פ „ין „וח ,˙"˙ ‰בכ"ז ‚רם ז‰
‡ˆלו ירי„ - ‰וכמו ˘נ˙ב‡ר במ˜"‡ ב‡רוכ.[12‰

‡‰מור

מיוס„ על „ברי ‡‡מו"ר ]‰מ˜ובל ‰נו„ע ‰ר ˜"‰רבי לוי יˆח˜ ˘ני‡ורס‡‰ן

„ין ב„י˜˙ ‰עזר ‰ב˘ב˙
יבי‡ ˜ו˘יו˙ ‰מפר˘ים ל„חו˙ בי‡ור ‰כס"מ במ˘ ‰ל‡ ˙‰ירו ˘בו˙ בב„י˜˙
‰עזר ,‰יסי˜ „‰ו‡ מ‚„ר כבו„ ‰בי˙ ,ולז ‰ל‡ ˘ייך כ‡ן ‰‰י˙ר „"‡ין ˘בו˙
במ˜„˘" ,עו„ יב‡ר „„ין כבו„ ‰בי˙ ‰ו‡ ממˆו˙ בניינו ,וב„בר ˘‰ו‡ מבנין ‰בי˙
עˆמו ל‡ נ‡מרו „ינים ‰ב‡ים מ˜„ו˘˙ו

זˆו˜"ל[ ב‰ערו˙יו על ‰זו‰ר כ‡ן " :לרבי יוסי „ו˜‡ ‡ירע ז‰˘ ‰ר‰ר במילי „עלמ‡
13

˘ (2ב˙ י‡.‡ ,
 (3כמו ˘מˆינו בכו"כ ˙נ‡ים ו‡מור‡ים .ור‡˘ ‰ב˙ ˘ם"‡ :ר יוחנן  . .כ‚ון ‡נו מפסי˜ין כו' )ובר˘"י
˘ם‰ :ו‡יל ומפסי˜ין ˙ור˙נו ל‡ומנו˙נו( .ול‰עיר מרמ"‡ ‡ו"ח ס"ˆ סי"ח )ו˘ו"ע ‡„"‰ז ˘ם סי"ז( .מ‚"‡
ו‡„"‰ז ˘ם סו"ס ˜ו.
˘ (4ב˙ מט ,רע"ב.
 (5ר˘"י ˘ם.
 (6סנ„‰רין יט ,ב .ועו„.
‡ (7בל ‡ין לומר ˘‰יו ענייני פרנס˘ ‰לו )ופטור ‡ז מ˙"˙(  -כי ל‡ מס˙בר כלל ˘יפסי˜ מ˘מיע˙ „"˙
מר˘ב"י ב˘ביל ענין ˘ל פרנס.‰
‰˘ (8רי ˙ור˙ו ‡ומנ˙ו מפסי˜ ל˜"˘ )˘ו"ע )ו„‡„"‰ז( ‡ו"ח סו"ס ˜ו( ועוס˜ בˆ"ˆ ל‡ מפסי˜ )˘ם ס"ע
ס"„( .ור‡ ‰ל˜ו"˘ חט"ז ע' ‰ 380ע'  .47ל˜ו"˘ ח"כ ע' ‰ 248ע' .40
 (9סנ„‰רין יז .‡ ,פר˘"י ב‰עלו˙ך י‡ ,כח .ור‡˙ ‰נחומ‡ ו‡ר‡ ˘ .‰מו"ר פ"ו ,ב.
 (10ל‰עיר ‚ם מזח"‚ )˜פו‰˘ (‡ ,ריח "בריח‡ „לבו˘ייכו" ˘ל‡ ˜רו ˜"˘ ,מפני ˘‰יו עסו˜ים ב‰כנס˙
כל) ‰נ˙ב‡ר בספר ‰מ‡מרים ˙˜ס"ב לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ,סוף עמ' נו ו‡ילך .ועו„(.
 (11ר˘"י מ‚יל ‰טז ,ב .פר˘"י מ‚"‡ בסופ˘ - ‰לכן "פיר˘ו ממנו מ˜ˆ˙ סנ„‰רין".
 (12ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע'  377ו‡ילך.
 (13ל˜וטי לוי יˆח˜ ‰ערו˙ לס' ‰ז‰ר פר˘˙נו עמ' ˜נח ,עיי"˘ ב‡רוכ.‰

‡
יבי‡ „ברי ‰רמב"ם „ל‡ ˙‰ירו ˘בו˙
בב„י˜ ,‰וי˜˘„ ‰מˆינו ל˙‰יר ˘בו˙
בכ‚"‰

ו˘˜‰ו ‰מפר˘ים

)כסף מ˘נ ‰כ‡ן˙ .ויו"ט

ל˙מי„ פ"‡ מ"‚ .ועו„˜ ‡‰„ ,(1יי"ל „"‡ין
˘בו˙ במ˜„˘" ,כמו ˘פס˜ ‰רמב"ם
עˆמו בכמ ‰מ˜ומו˙

)‰ל' ˘ב˙ פכ"‡ ‰כ"ז.

‰ל' עבו„˙ יו‰כ"פ פ"ב ‰ .„"‰ל' ˜"פ פ"‡ ‰ט"ז.

בסוף ‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר) ‰פ"ח( ‡‰ריך

ועו„( ,ו‡"כ ‰ו‡ ˙ימ„‚ ‰ול ,‰מ˘ ‰כ' כ‡ן

‰רמב"ם ל˙‡ר ס„ר ˘מיר˙ ‰מ˜„˘,

˘בלילי ˘ב˙ ל‡ ‰י' ‡ור בי„ם ‡‰ ,טלטול

וב‰מ˘ך לז‰) ‰י"‡( כ˙ב עו„„ ,בכל

נרו˙ ב˘ב˙ ‡סור ר˜ מטעם ˘בו˙ ,כמו

יום "ב˘חר ˜ו„ם ˘יעל ‰עמו„ ˘‰חר

˘פס˜ כבר ב‰ל' ˘ב˙ )פכ""‰ ‰י( ,ומ"ט

סמוך לו" ‰יו ‰כ‰נים בו„˜ים ‡˙ ‰עזר‰
ו"˘˙י ‡בו˜ו˙ ˘ל ‡ור בי„ם" .ול‡ח"ז
‰וסיף ב‰לכ ‰בפני עˆמ‰) ‰י"ב( :כס„ר
‰ז ‰עו˘ין בכל ליל ‰וליל ‰חו ıמלילי
˘ב˙ ˘‡ין בי„ם ‡ור‡ ,ל‡ בו„˜ים בנרו˙
„‰לו˜ין ˘ם מערב ˘ב˙.

‰וˆרכו ל˘נו˙ ס„ר ‰ב„י˜ ‰בלילי ˘ב˙
 (1ור‡ ‰בז) ‰וב‰ב‡ ל˜מן( "„˘ -ח כללים
מערכ˙ ‡‰ל"ף כלל רפ‚ .פ‡˙ ˘ ‰„˘‰ם כלל יז.
‡נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ כרך ‡' ערך "‡ין ˘בו˙
במ˜„˘" .ו˘"נ.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

„רו˘ ו‡‚„‰

י‚

 . .יען ר' יוסי ‰ו‡ בחינ˙ מלכו˙ ‰ . .נ ‰מלכו˙‡ ,ם ˘‰י‡ בבחינ˙ ‡ˆילו˙ ,בחינ‰
‡‰חרונˆ‡„ ‰ילו˙˘ ,מˆ„ ז‰ ‰י‡ עוס˜˙ ‚"כ במילין „‡וריי˙‡ „סו„ו˙ ˙‰ור‰

‰מבעיר – ‡˙ ‰נ˘מ– ‰
ו‰ו‡ ˘יˆ ‡‰ריך ל‡פר
ל‡ ˙בערו ‡˘ בכל מו˘בו˙יכם ביום ˘‰ב˙
)ל(‚ ,‰

ב‚„ר˘ ‰ל מל‡כ˙ מבעיר כ˙ב ‰רמב"ם:
"‰מבעיר כל ˘‰ו‡ חייב ,ו‰ו‡ ˘יˆ ‡‰ריך ל‡פר"
)‰ל' ˘ב˙ פי"ב .(‡"‰
וי˘ לב‡ר ˙וכן ‰לכ ‰זו ע"פ פנימיו˙ ‰עניינים:
ל"ט מל‡כו˙ ‡‰סורו˙ ב˘ב˙ ‰ן ‰מל‡כו˙
˘ע˘ו במ˘כן .נמˆ‡˘ ,עם ‰יו˙ ל"ט מל‡כו˙ ‡לו
עבו„ו˙ ˘ל חול ומ˘ום כך ‡סורו˙ ביום ˘‰ב˙,
מ"מ‰ ,רי ל‡י„ך ‰ן ‰ם "עבו„˙ ‰מ˘כן" ,ו‰יינו
˘‰ן "מל‡כו˙" כלליו˙ ועי˜ריו˙ בעבו„˙ „‡‰ם
ל˜ונו – לע˘ו˙ מ‰עולם „יר ‰ומ˘כן ל ,'‰כמ"˘
"וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם".
ועפ"ז י˘ לב‡ר ‡˙ מל‡כ˙ מבעיר בעבו„‰
רוחני˙‰ .נ˘מ ‰נ˜ר‡˙ "נר  '‰נ˘מ˙ ‡„ם",
ומל‡כ˙ "מבעיר" ענינ„‰ ‰ל˜˙ ו‰בער˙ "נר"
‰נ˘מ‰‡˘ ,‰ב˙ ‰ל˘‰י"˙ ˙בער כר˘פי ‡˘ ,ע„
˘רˆון ‰נ˘מ‰ ‰י‡ לעלו˙ למעל ‰בכלו˙ ‰נפ˘
ל.'‰
ובז ‰מוסיף ‰רמב"ם ˙נ‡י למל‡כ ‰זו "ו‰ו‡
˘יˆ ‡‰ריך ל‡פר":
כל עניין מל‡כ˙ ‰מ˘כן ,מ˜ור˘ ‰ל ל"ט
מל‡כו˙‰ ,ו‡ לע˘ו˙ מכון ומ„ור ל˘כינ ‰ב˙וך
עולם ‰ז˘‚‰ ‰מי .וכן ‰ו‡ בעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל
מל‡כ˙ ‰מ˘כן"‰˘ ,מל‡כ‰ "‰ו‡ לע˘ו˙ ‡˙
‰עולם ˘‚‰מי ˘י‰י' מכון ל˘ב˙ו י˙'.
ו‰נ‡" ‰פר" ‰רי ‰ו‡ ‰חל˜ ‰יו˙ר ‚˘מי
וחומרי ˘ל „‰בר ‰נ˘רף ב‡˘ ,ובל˘ון ‡„מו"ר
‰ז˜ן )˙ני‡ ‡‚ ˜"‰סט"ו(„ ,כ‡˘ר ˘ורפים ע‰ ıרי ‚'
‰יסו„ו˙ „‡˘ רוח ומים ˘בע" ıחלפו ו‰לכו ל‰ם
וכלו בע˘ן" ,מ˘‡"כ ‡‰פר ‰נ˘‡ר ‰ו‡ "‰עפר . .
ו‡ין ˘ ˘‡‰ולט˙ בו ‰ . .ו‡ חומרי יו˙ר מכולן".
וז‰ו ˙‰נ‡י במל‡כ˙ מבעיר "˘יˆ ‡‰ריך
ל‡פר" – ˙כלי˙ ‰בער˙ ‡˘ ‰נ˘מˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙

ל‡ ב˘ביל ‰עלי' לחו„ – "כלו˙ ‰נפ˘" – ‡ל‡
ב˘ביל ‡"‰פר"‰ ,יינו ˘„‡‰ם יר‚י˘ ˘‰ו‡ ˆריך
ל‚˘מיו˙ ‰עולם .ו‡„רב˙ ,‰כלי˙ ‰בער˙ ‡˘
‰נ˘מ ‰ו˙‰עוררו˙ בר˘פי ‡˘ ‰‡‰ב ‰ע„ לר‚˘
˘ל כלו˙ ‰נפ˘‰ ,ו‡ ר˜ כ„י ˘מז ‰יבו‡ לי„י
˙וספ˙ חיזו˜ בעבו„ ‰ב˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙
ב‰יו˙ו נ˘מ ‰ב‚וף בעו"‰ז ˘‚‰מי .ולכן ‡ין
מל‡כ˙ מבעיר ב˘לימו˙ ע„ ˘"יˆ ‡‰ריך ל‡פר",
˘יור‚˘˘ ,כוונ˙ ‰בער˙ ‡‰ ˘‡‰ל˜י ˘בנ˘מ˙ו
‰י‡ ב˘ביל "‡‰פר" ,ע˘יי˙ „יר ‰לו י˙' ‚ם במ˜ום
חומרי ו‚˘מי.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  187ו‡ילך(

˘ב‡ˆילו˙ ‰ . .נ ‰מלכו˙ ‰י‡ נע˘י˙ ‚"כ מ˜ור ל]עולמו˙[ ברי‡-‰יˆיר-‰ע˘י' ] . .ע"י[
‰ע˘ר ‰מ‡מרו˙ ‰נ˜ר‡ים 'מילין „„‰יוט‡' ' -עמל ˘יח .'‰לכן לר' יוסי „ו˜‡ ,בחינ˙
מלכו˙ ‡ירע ז‰˘ ‰ר‰ר במילי „עלמ‡ „ברי‡-‰יˆיר-‰ע˘י'.
וי"ל ‰מילי עלמ‡ ˘‰ר‰ר ב‰ם ל‡ ‰יו „ברים בטלים ח"ו‡ ,ל‡ ‰ר‰ר ‡ז ב‰ע˘ר‰
מ‡מרו˙ ˘ב‰ן נבר‡ ‰עולם ˘‰ם מילי „עלמ‡ ,כי ‰רי ‰ם מלוב˘ים ˙מי„ ב‰עולם
ל‰חיו˙ו ול˜יימו ,כי„וע בפירו˘ "לעולם „ '‰ברך נˆב ב˘מים" וכמ"˘ ב˙ני‡ ב˘ער
‰יחו„ ו‡‰מונ ‰פ"ב ע"˘ ,ב‡לו „‰ברים ‰ר‰ר רבי יוסי .ו‰ו‡ בבחי' עמל ˘יח .‰ו‡ם
כי ‰ו‡ „בר ‚„ול‡ ,ך ‡ין ז ‰בערך ל‚בי עמל ˙ור ,‰וביחו„ סו„ו˙ ורזין „‡וריי˙‡,
ו˘‡מר˙ ‰מ‡רי„-רזין רבי ˘מעון."...
פירו˘ „‰ברים‡ :י˙‡ ב‚מ' ‡" :מר רבי ‡לעזר :כל ‡„ם לעמל נבר‡˘ ,נ‡מר "כי
15

14

‡„ם לעמל יול„"‡ ,יני יו„ע ‡ם לעמל פ ‰נבר‡ ‡ם לעמל מל‡כ ‰נבר‡ ,כ˘‰ו‡ ‡ומר

מ˘כון ול‡ חורבן!

16

"כי ‡כף עליו פי‰ו" ‰ -וי ‡ומר לעמל פ ‰נבר‡ .וע„יין ‡יני יו„ע ‡ם לעמל ˙ור‡ ‰ם

‡ל ‰פ˜ו„י ‰מ˘כן מ˘כן ‰ע„ו˙
‰מ˘כן מ˘כן – ˘ני פעמים ,רמז למ˜„˘ ˘נ˙מ˘כן
ב˘ני חורבנין

)לח ,כ‡(

לכ‡ור˙ ‰מו ,‰מ„וע רמז כ‡ן ‰כ˙וב לז‰
"˘נ˙מ˘כן" ‰מ˜„˘ ,ו‰יינו חורבנו ,ול‡ רמז כ‡ן
לבנין ‰מ˜„˘?
‚ם י˘ ל„יי˜˘ ,כ˙וב "רמז למ˜„˘ ˘נ˙מ˘כן"
ולכ‡ור‰ ‰ול"ל "רמז למ˜„˘ו˙ ˘נ˙מ˘כנו".
וי˘ לב‡ר בז„‡˘ ‰רב˙ ‰וכן ‰רמז כ‡ן ‰ו‡
לנˆחיו˙ ‰מ˜„˘ ול‡ לחורבנו ,כי ב‡ ‰כ˙וב לרמז
כ‡ן ˘‰מ˜„˘ ˜יים ונˆחי ˙מי„ ‚ם ל‡חר חורבנו,
כי חורבנו ב‚„ר "מ˘כון" ‰ו‡.
וכמו ˘במ˘כון ל‡ נ˙בטל „‰בר ‡ל‡ ˜יים
‰ו‡ ב˘למו˙ו ,ור˜ ˘עבר מר˘ו˙ לר˘ו˙ ,כן ‰ו‡
במ˜„˘˘ ,מעולם ל‡ נחרב ונ˙בטל כליל ,כ"‡
נל˜ח כ"מ˘כון" ˘ני פעמים ‡ך ‰ינו ˜יים ב˘למו˙.
וז‰ו ˘כ˙וב "מ˜„˘" ל˘ון יחי„ ,כי ‡ין כ‡ן
˘ני מ˜„˘ו˙ חלו˜ו˙‡ ,ל‡ מ˜„˘ ‡ח„ ˘נ˙מ˘כן
ו‰וחזר לי˘ר‡ל ,ו‡חר כך נ˙מ˘כן ˘וב – ‡ך ‚ם
בע˙ ˘"נ˙מ˘כן" ˜יים ‰ו‡ ונˆחי.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  175ו‡ילך(

לעמל ˘יח ,‰כ˘‰ו‡ ‡ומר "ל‡ ימו˘ ספר ˙‰ור‰ ‰ז ‰מפיך" ‰ -וי ‡ומר לעמל ˙ור‰
17

נבר‡" .ונ˙ב‡ר בז ‰ב‡רוכ ‰במ"‡„ 18לכ‡ור ‰מ‡י ˜ס"„ „‡„ם נבר‡ ל"עמל מל‡כ"‰
‡ו "עמל ˘יח ."‰ונ˜ו„˙ „‰ברים ˘"עמל מל‡כ "‰פירו˘ו ‰עס˜ בענייני ‰עולם ל˘"˘,
ו"עמל ˘יח‰ "‰ו‡ עניין ˙‰פיל ‰ל˜˘ר ולייח„ ‡˙ ‰עולם ומלו‡ו "˘‰כל נ‰י' ב„ברו"
ל˜ב" .‰ומעל כל ז‰ ‰ו‡ "עמל ˙ור‰˘ "‰ו‡ למעל ‰מעל ‰מ˘ייכו˙ לעולם .ונ˙ב‡ר
˘עמל מל‡כ ‰ועמל ˘יח‰ ‰ם „ר‚ו˙ כ„י לזכו˙ ולבו‡ למעל„ ‰עמל ˙ור ,‰עיי"˘.
ו‰יינו ˘"עמל ˘יח‰ "‰ו‡ „בר ‚„ול במ‡ו„ ,ועל י„י ‰עס˜ בו זוכים ל‚רום ל"˘יח"‰
כביכול למעל˜‰˘ ,‰ב"‡" ‰ומר" ובור‡ ‡˙ ‰כל )כמבו‡ר ב˙ני‡ ˘‰˙‰וו˙ ‰עולם
‰י‡ בכל ר‚ע מח„˘ ,ע"י „בר ‰וי' ‰חוזר ונ‡מר בכל ע˙ ובכל ר‚ע( .ור˜ ˘"‡מיר"‰
זו „ברי‡˙ ‰עולם נ˜ר‡˙ ל‚בי' י˙' ב˘ם "מילי „„‰יוט‡" ‰„ ,ו‡ מרומם ומ˙נ˘‡
19

רוממו˙ ‡ין ˜ ıמברי‡˙ ‰עולם.

וז‰ו

‰פירו˘ בעבו„˙ "„ '‰רבי יוסי ‰ו ‰מ‰ר‰ר במילי „עלמ‡" :רבי יוסי )˘‰י'

 (14סנ„‰רין ˆט ,ב.
‡ (15יוב  ,‰ז.
 (16מ˘לי טז ,כו.
 (17י‰ו˘ע ‡ ,ח.
 (18ל˜ו"˘ חל˜ ט"ו ע'  94ו‡ילך ,ו˘"נ.
 (19זח"‚ ˜מט ,ב .ל˜וטי ˙ור) ‰לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן( פ' ‡חרי כ .„ ,‰ועו„.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

עס˜ו כנ"ל בענייני ‰עולם ל˘ם˘-מים( ‰י' עוס˜ ב"עבו„˙ ‰בירורים" ,ע"י ‰עבו„‰

וב‡מ˙ ,כ‡˘ר "˜ם רבי יוסי וח„י במלין „‡וריי˙‡" יח„ עם ˘‡ר בני חבריי‡‡ ,מר

„"כל מע˘יך י‰יו ל˘ם ˘מים" 20ו"בכל „רכיך „ע‰ו") 21בירור וזיכוך ענייני ‰ר˘ו˙ ˘ל

לו ר˘ב"י "‡נ˙ ˘לים  . .ו„יו˜נך ˘לים" „י"ל ב„רך ‡פ˘ר˘"„ ,לימו˙" זו ‰י‡ ‚ם על

„‡‰ם " -מילי „עלמ‡"(˘ ,ע"י עבו„ ‰זו פעל ˘י‰י' ‚ם למעל ‰כביכול ‰עניין „"˘יח"‰

‰עבר ˘ -על ‰ונ˙על ‰ו˘‰לים ‡˙ מ˘ ‰חיסר לפנ"ז.

 ˜יום ‰עולם.ועכ"ז ‡ין ז ‰במ„רי‚˙ ומעל˙ "עמל ˙ור) "‰ובפרט  -סו„ו˙ ורזי ˙‰ור‡ ,(‰ף ˘ע"י
"עמל ˘יח "‰פועלים ‡˙ ˜יום ‰עולם ;22כיון ˘ע"י ‰עס˜ ב"עמל ˙ור "‰ממ˘יכים
בעולם ‡ור ‚בו ‰ונעל ‰כ"כ ˘למעל ‰מעל ‰מן ‰עולם .וז‰ ‰י' ‰חיסרון ˘נפעל בר'
יוסי ˘‰ר‰ר ב"מילי „עלמ‡" „ז‰ו ירי„ ‰ל‚בי „ר‚˙ "עמל ˙ור."‰

‡בל

בעומ˜ יו˙ר ע„יין ‡ינו מובן‡ :יזו טענ ‰יכול ‰ל‰יו˙ כלפי רבי יוסי ב‡‰

„‰ר‰ר במילי „עלמ‡‰„ ,רי מ„רי‚˙ו ועניינו „רבי יוסי ‰י' לפעול בעולם" ,עמל ˘יח,"‰
וזו ‰יי˙˘ ‰ליחו˙ נ˘מ˙ו בעולם  -וכיˆ„ ‡פ˘ר ˘ע"י ˘‰ר‰ר ב"מילי „עלמ‡" נע˘‰
חיסרון ב"˘מו" ˘לו )„מז‡˙ ‡˘ר נע˘ ‰חיסרון ב˘מו ,מ˘מע ˘ז ‰חיסרון בעבו„‰
˘לו(!
וכ‰מע˘‰ ‰י„וע מ‰ר ˜"‰ר' זו˘‡ מ‡ניפולי‡˘ ,מר ˘ל‡ י˙בעו ממנו מ„וע ל‡ עמ„
ב„ר‚˙ם ˘ל „ˆ‰י˜ים „‚‰ולים‡ ,ל‡ למ ‰ל‡ ‰י' זו˘‡ .וכ‡ן כיו"ב ,מ ‰חסר בעניינו
˘ל ר' יוסי בז˘ ‰מיל‡ ‡˙ כוונ˙ ירי„˙ נ˘מ˙ו ועס˜ במילי „עלמ‡?!
‰בי‡ור בז :‰רבי יוסי מˆ„ עˆמו ,ע"פ עבו„˙ו ו˘ליחו˙ו ˘˜‰ור ‰ב˘ור˘ נ˘מ˙ו -
ל‡ זו בלב„ ˘‰ר‰ור במילי „עלמ‡ ל‡ ‰י' חיסרון‡ ,ל‡ ‡„רב‡‰ ,י' בז ‰מעל ‰עˆומ‰
 „זו‰י עבו„˙ו ,ו‡ו˙ו מיל‡ ב˘לימו˙.‡ל‡ מ‡י ,בר' יוסי י˘ עו„ עניין ,ו‰ו‡ מ‰˘ ‰ו‡ ח„ מבני חבריי‡ ˜„י˘‡ „ר˘ב"י.
וחבריי‡ ˜„י˘‡ „ר˘ב"י˙"˘ ,ור˙ו ‡ומנו˙ו" ‰יו כולם ב„ר‚‡ כזו ˘למעל ‰מ‰עולם
)"עמל ˙ור .("‰וז‡˙ ‡˘ר ‡מר ר˘ב"י ˘נחסר‡ ‰ו˙ מ˘מו„ ,ב˘ע ‰זו ˘יו˘ב בין בני
חבור„ ‰ר˘ב"י ,ויח„ עם כולם נמˆ‡ים למעל ‰מן ‰עולם ‰ -י' ז‰ ‰זמן ו˘ע˙ ‰כו˘ר
לר' יוסי ל˙‰עלו˙ ‚ם ‰ו‡ ל„ר‚‡ זו ,ועי"ז י˘ ביכול˙ו ל˘‰לים ‚ם ‡˙ מ˘ ‰חיסר ויר„

ממ„רי‚˙ו )כנ"ל( ע"י ˙‰עס˜ו˙ו ב"עמל ˘יח "‰ובˆרכי ˆיבור.23

‡ (20בו˙ פ"ב מי"ב .ור‡‰ ‰ע' ‰ב‡.‰
 (21מ˘לי ‚ ,ו .ור‡ ‰רמב"ם ‰ל' „עו˙ פ"‚  .‚"‰ור‡ ‰בעניין ז ‰ב‡רוכ ‰בל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ ע' ,907
 .932ובחל˜ י' ˘יח˙ וי˘לח-יט"כ.
 (22וי˙יר ‰מזו :כוונ˙ ירי„˙ ‰נ˘מ ‰למט‰ ‰י‡ )ל‡ ל˙˜ן עˆמ‡ ,‰ל‡( ל˙˜ן ‚‰וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ וחל˜ו
בעולם )˙ני‡ פל"ז( ,וע"י עבו„ ‰זו „עבו„˙ ‰בירורים ,נ˘למ˙ ‰כוונ‡‰ ‰לו˜י˙ ˘ל ברי‡˙ ‰עולם כולו -
"ל‰יו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים" .ור‡ ‰ב‡רוכ ‰בל˜ו"˘ חט"ו ˘ם וב‰נס' ב‰ע' ˘ 35ם.
‰ (23ער˙ ‰מערכ˙ :כ‡ן ˜יˆרנו במ˜ום ˘‡מרו ל‡‰ריך .ור‡ ‰בפנים ˘‰יח ‰בי‡ור ‰עניין ב‡ריכו˙

בטוב טעם ו„ע˙.

