‚úיון ˙ˆט
ﬠר˘"˜ פר˘˙ בחו˜ו˙י ˘˙'‰ﬠ"‰
)בחו" :úב‰ר-בחו˜ו˙י(

"úúכ˙" ו˙‰úﬠúו˙ ב"חו˜ו˙" ˙‰ור‰
ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„יני חרמי כ‰נים
˘úבי „˜˙‰‰מו˙ בúימו„ ‰חסי„ו˙
˘úו˘˙ ימי ‚‰‰ב‰ú

˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

כולם יו„עים מ‰בעל ˘ם טוב ומ‰רב ‰מ‚י„‰ ,ספ˜ ‰ו‡ ‡ם 'ז‰ '‰ו‡ 'ז‰ .'‰בעל ˘ם

פתח דבר

טוב ‰ו‡ ‰רבי ,עלינו ל„ע˙ ˘‰רבי ˘לנו ‰ו‡ ‰רבי.
ב‡ו˙ו ח‚ ˘‰בועו˙ ב˘ע˙ ˜בל˙ ˙‰ור‰ ‰ר‚י˘ו חסי„ים ‡˙ ‡"‰נכי עומ„ בין '‰
וביניכם" במ‚י„ ממזריט˘.
)ספר ˘‰יחו˙ ] „"˘˙'‰בל˜ [˜"‰כ‡˜-כב(

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

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

˘ל עולם ‰ו‡ "מˆי‡ו˙" ˘מ˘מע - ‰פירו„ ,כפי ענין ‰נפ˘ו˙˘ ,נ‡מר בע˘ו ל˘ון
רבים .ו‡ילו יע˜ב ‰ו‡ ˜„ו˘ ,‰יחו„ ו˙‰כללו˙ ˘˘בעים ‰ם ‡ח„˘ ,בעים נפ˘˘ ,כן,
‚‰‰בל˘ ‰ל ˜„ו˘ ‰ב‡ ‰מ‡ח„ו˙ ‡מי˙י˙.
ביום ר‡˘ון ˘ל ימי ‚‰‰בל ‰ב˘נ˙ ˙ר"מ ‰ -מ˘יך ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ -יי˙י
ב"יחי„ו˙" ‡ˆל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר .˜"‰ל‡חר ˘ענ ‰לי על "‰יחי„ו˙" ‰פרטי˙ ˘לי,
כיב„ני ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰בענין פנימי ˘˘מע מ‰סב‡ ‰ -ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‰ר˜"‰
"ˆמח ˆ„˜" ‰˘ -ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן ‡מר בסעו„˙ ליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל ח‚ ˘‰בועו˙ ˙˜נ"ז:
˘בועו˙ ‰ו‡ ‰זמן ˘ל מ˙ן ˙ור ‰ו‰זמן ˘ל ˜בל˙ ˙‰ור .‰מ˙ן ˙ור ‰ב‡ על י„י
‰‰כנ˘ ‰ל ספיר˙ ‰עומר˘ ,מˆו˙ ‰למימני יומי ולמימני ˘בועי‰ .פירו˘ ‰פנימי בז‰

˜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

‰ו‡ ˘ספיר˙ ‰עומר מˆו˙ ‰ל‰ב‰יר ‡˙ ‰ענין ˘ל ירי„˙ ‰נ˘מ˘ ,‰מ˘ביעין ‡ו˙ו

ס .פ‡ולו ברזיל

ז‰ו ספיר˙ ‰עומר ועל י„י כך  -ל‡ על י„י מוחין  -מ‚יעים ל‚ילוי ‰עˆמו˙ במ˙ן ˙ור.‰

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

˙‰י ˆ„י˜ ,ו"˘ובע" פירו˘ו מ˘ ‰נו˙נים מלמעל ‰לכל ‡ח„ כוחו˙ ל˙י˜ון ‰מ„ו˙,
˙ור ‰זו זכי˙י ל˘מוע כמ ‰פעמים מ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר ˜"‰ב‰סברים ˘ונים‡ ,ך
בב‚רו˙ ח˘ים ומר‚י˘ים ‡˙ ‰עונ‚ במ˘˘ ‰מעו ב˘נו˙ ‰נעורים.
)ספר ‰מ‡מרים "˘˙'‰ט עמו„ים (173-174

˙‰ווע„ ‡˙ם רבנו ‰ז˜ן ב˘ל˘˙ ימי ‚‰בל" - ‰ו‚ם בך י‡מינו"
ב˘נ˙ ˙˜ל"‡ ‰י' כבר לרבנו ‰ז˜ן "מנין" עˆמי בויטבס˜‡ ,ין ‰כוונ ‰למנין מ˙פללים,
כי ‡ם ל"מנין"  -ע˘ר‡ ‰ברכים ‰˘ -יו מ˜ו˘רים לרבנו ‰ז˜ן .בויטבס˜ ‰יו ‡ז מעט
י‰ו„ים‰ ,י‡ נ‰פכ ‰לעיר ˘ל י‰ו„ים רבים ‡חרי ˘נ˙ ˙˜"מ ובעי˜ר ‡חרי ˘נ˙ ˙˜"ן.
בין ‡נ˘י "‰מנין" ˘ל רבנו ‰ז˜ן‰ ,י' ‡ח„ ב˘ם ר' ˘למ" ‰לע˜‡ך-מ‡כער" )"עו˘-‰
מזונו˙"( פרנס˙ו ‰י˙ ‰מ‰כנ˙ מזונו˙ לסעו„ו˙ מˆו ,‰כח˙ונ ,‰ברי˙ מיל ,‰פ„יון ‰בן
‡ו ˜י˘ורי ˙נ‡ים.
ו‰חסי„ ר' ˘למ ‰סיפר˘ ,ב‡ו˙˘ ‰נ˜˙ - ‰ל"‡ ˙‰ -ווע„ ‡˙ם רבנו ‰ז˜ן ב˘ל˘˙
ימי ‚‰בל ,‰ו‡מר:
 ˜‰ב"‡ ‰מר למ˘‰" ‰נ‡ ‰נכי ב‡ ‡ליך בעב ‰ענן ו‚ו' ו‚ם בך י‡מינו לעולם",לכ‡ור ‰מ‰ ‰כוונ ‰ב"ו‚ם בך י‡מינו לעולם"‰ ,רי ז ‰כ‡ילו ˘‰י"˙ מ˘ח„ ‡˙ מ˘.‰
‡‰בן עזר‡ ‡ומר על כך "ו‰י˙‰ ‰נבו‡ ‰בספ˜ ‡ˆלם ו‚ם בך י‡מינו ˘‡˙ ‰נבי‡".
‰רמב"ן מפריך „ברי ‡‰בן עזר‡ ו‡ומר "כי זרע ‡בר‰ם ל‡ יס˙פ˜ו בנבו‡ ."‰רבנו ‰ז˜ן
„ˆ‰י˜ ‡˙ „ע˙ ‡‰בן עזר‡‡ ,ל‡ ב‡ופן ‡חר‰˘ ,ספי˜ו˙ ל‡ ‰יו ב‡מונ˘ ‰ל נבו‡‰
בעˆם ,כי ‡ם ‰ספי˜ו˙ ‰יו ‡ם ז‰ ‰ו‡ ז ,‰ועל כך ב‡‰‰ ‰בטח" ‰ו‚ם בך י‡מינו",
˘י„עו ˘ז‰ ‰ו‡ ז.‰
ורבנו ‰ז˜ן ‰וסיף:

ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב חיים „ו„ )ברי"נ( וילהלם ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום
חריטונוב ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

תוכן העניינים

כ‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם :ב˘ע‡˘ ‰ין „רך בני ‡„ם לˆ‡˙
מבי‡ ˘ני ‰פירו˘ים ב„ברי רז"ל ‡י ˜‡י על כל ‰לילו˙ ‡ו על לילי ˘ב˙ו˙ ,ויב‡ר „‰מעליו˙‡
„פי' ‰ '‡‰ו‡ בכמו˙ ˘‚‰ם ,ו‰י˙רון „פי' ‰ב' ‰ו‡ בנו‚ע לבנ"י ˘ל‡ יר„ו ˘‚‰מים עלי‰ם

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

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ˘יח '„ ‰לפר' ע˜ב(

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

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
"ללכ˙" ול˙‰עלו˙ ב"חו˜ו˙" ˙‰ור‰
כיˆ„ "עמלים" ב˙ור ,‰ומ‰ו סו‚ ז ‰בלימו„ ˙‰ור˘‡ ,‰ר יכונ ‰ב˘ם "חו˜ו˙י"?  /כיˆ„
ני˙ן ללמו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘ל חו˜ ,‰לל‡ ‰בנ / ?‰כיˆ„ ˘ייך ל‡˙‰ח„ עם ˙‰ור ‰בבחינ˙
"ח˜י˜ / ?"‰בי‡ור מ‰ו˙ ענין ‰עמל ˘ב˙ור ‰ו„‰רך ל˙‰עלו˙ וללכ˙ ב ‰מחיל ‡ל חיל

˘לו˘˙ ימי ‚‰‰בל‰
‰ימים ˘לפני ˜בל˙ ˙‰ור‰ ,‰ם ימי ‚‰בל .‰ימי ‚‰‰בל‰ ‰ם ‚ם כן ימי ספיר‰
ככל ימי ספיר˙ ‰עומר‡ ,ך ˘ל˘ ‰ימים ‡ל‰ ‰ם ימי ‚‰בל‡ ,‰ל‰ ‰ם ימים ˘ל
˙‰כללו˙ ‚‰בל ‰ו˜„ו˘‰

◇ ◇ ◇

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז ˘יח '‚ ‰לפר' ב‰ר(

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

טו

„רו˘ ו‡‚„‰

חי„ו˘י סו‚יו˙

‚‰‰בל ‰במוחין‚‰‰ ,בל ‰במ„ו˙‚‰‰ ,בל ‰ברˆון ועונ‚
לפני כל ח‚ י˘ ערב ‰ח‚ .ערב ‰ח‚ מ˘מ˘ כ‰כנ ‰לח‚‰ .רי מובן ˘‰‰ב„לים בימים

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

טז

ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„יני חרמי כ‰נים
יפלפל ב˜ו˘יו˙ ‰מנח˙ חינוך „‰רמב"ם ˘ינ‰ ‰רב ‰מן "˘‰ס ולכ‡ו' חי„˘ בז ‰נ‚„ „‰ין „‡ין
כ‰נים מחרימין  /יעמי˜ בכוונ˙ ל˘ונו˙ ‰רמב"ם ל‡יז ‰„˘ ‰נ˙כוון ,ו˘יט˙ו ב‡„ ‡‰ין כ‰נים
מחרימין  /יסי˜ ע"פ „ברי ‰חינוך בבי‡ור יסו„ „ין חרמין‡˘„ ,ני נכסי כ‰ן מנכסי י˘ר‡ל בעˆם,
ובז ‰מ˙ורˆים „ברי ‰רמב"ם כולם

‰טובים י˘נם ‚ם בערבי ‰ימים ‰טובים„˜‰‰ .מ˘ ‰ל ערב ‰ח‚ ‰י‡ כמו „˜‰‰מ‰
לספר„˜‰‰˘ ,מ ‰עˆמ‰ ‰י‡ ספר.
 ...לפני ח‚ ˘‰בועו˙ י˘נם ˘ל˘˙ ימי ‚‰‰בל .‰ימי ‚‰‰בל‰ ‰ם ב˘ל˘„ ‰ברים
עי˜ריים‚‰‰ (‡ :בל ‰במוחין .ב( ‚‰‰בל ‰במ„ו˙‚‰‰ (‚ .בל ‰ברˆון ועונ‚‰‰ .כנ‰
‰פנימי˙ ל˜בל˙ ˙‰ור˙ ‰לוי' בעבו„˙ ‰‰כנ ‰ב˘ל˘˙ ימי ‚‰‰בל.‰
)ספר ˘‰יחו˙ ‰] ˙"˘'‰מ˙ור‚ם לל [˜"‰עמ' ˜כ„˜-כ(‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב ˘יח ‰לפר˘˙נו(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
˘לבי „˜˙‰‰מו˙ בלימו„ ‰חסי„ו˙

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‰
˘לו˘˙ ימי ‚‰‰בל‰

ימים ˘ל ˙‰כללו˙ ‚‰בל ‰ו˜„ו˘‰
ביום ר‡˘ון ‚' סיון ˙רנ"‰ ‰יי˙י ב"יחי„ו˙" ‡ˆל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‡ ,˜"‰חרי
˘ענ ‰לי על עניני ‰פרטי‡ ,מר:
‰יום ‰ר‡˘ון ˘ל ימי ‚‰‰בל‰ ,‰ימים ˘לפני ˜בל˙ ˙‰ור‰ ,‰ם ימי ‚‰בל .‰ימי
‚‰‰בל‰ ‰ם ‚ם כן ימי ספיר ‰ככל ימי ספיר˙ ‰עומר‡ ,ך ˘ל˘ ‰ימים ‡ל‰ ‰ם ימי
‚‰בל‡ ,‰ל‰ ‰ם ימים ˘ל ˙‰כללו˙ ‚‰בל ‰ו˜„ו˘‚‰‰ .‰בל ‰בעולם ‰י‡ "י˘" ,ו"י˘"

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

‰

ל‰מ˘יך בלימו„ „ו˜‡ ב‡ופן ‰פ˘וט ע„ ˘י‚„ל וי˜ב ıיו˙ר י„יעו˙ ב‰עניינים.

מקרא אני דורש

מפעם לפעם נכנסים בעומ˜ יו˙ר ובפרטיו˙ יו˙ר
ועל „רך ז‰ ‰ו‡ ‚"כ בלימו„ ˙‰ור˘ ‰בע"פ ,כ˘לומ„ בפעם ‰ר‡˘ונ‰ ˙‡ ‰מ˘נ‰
‰נ ‰ל‡ לב„ ˘‡ין לומ„ים עם ˙וספו˙ ‡ל‡ ‚ם בל‡ ר˘"י ול‡ ‡˙ „‰יו˜ים ˘‚‰מר‡
מ„יי˜˙ ב‰מ˘נ ,‰ו‰יפך ˘‰כל ‰ו‡ לע˘ו˙ ‡חר˙ ,וכ‰ור‡˙ חז"ל לי‚רס ‡ינ˘ ו„‰ר
ליסבר ,עיי"˘ ב‰סו‚י‡ )˘ב˙ ס‚ .‡ ,וכן ב˘ל‰י ברכו˙ וע"ז יט˘‡ .(‡ ,ר ‡פילו לבעלי ˘כל
ובעלי י„יע ‰רחב ‰בערך ל‰ליסבר ˘ל‰ם ˆ"ל ‰ענין „למי‚רס יו˙ר ויו˙ר ,ומז ‰מובן
˘‚ם בלימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˆ"ל ב‡ופן כז„ ‰ו˜‡˘ ,בפעם ‰ר‡˘ונ˜ ‰ולטים כללו˙
‰ענין ‡חרי כן לומ„ים ‡ו˙ו ב˘טחיו˙ ומפעם לפעם נכנסים בעומ˜ יו˙ר ובפרטיו˙
יו˙ר.
ו‡ף ˘מובן ˘‚י˘‡‰ ‰מור˜ ‰ל ‰יו˙ר ˘˙‰י' ‡ˆל יל„ ˜טן ב˘נים מ‡˘ר ‡ˆל לומ„

ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם:
ב˘ע‡˘ ‰ין „רך בני ‡„ם לˆ‡˙

˙ור ‰ז ‰כמ˘ ‰נים ‡בל כנ"ל ‚ם ל‰ם נ‡מר ‰כלל „למי‚רס ו„‰ר ליסבר ו‚ם ב‰ם נ‡מר
‰חיוב „˜‰מ˙ נע˘ ‰לנ˘מע˘ ,ר˜ ב‡ופן כז˜ ‰בלו י˘ר‡ל ומ˙˜יימ˙ ˙ור˙ם )˘ב˙ פח.(‡ ,

ל˘‡ול „ע˙ ב˜י בחל˜ ˙ור ‰זו
מובן ˘ב‡ם ‡פ˘ר לילך ‡ˆל ‰ב˜י בלימו„ ˙ור ‰זו ,י˘ ל˘‡לו לפרטי „‰יו˜ים

מבי‡ ˘ני ‰פירו˘ים ב„ברי רז"ל ‡י ˜‡י על כל ‰לילו˙ ‡ו על לילי ˘ב˙ו˙ ,ויב‡ר
„‰מעליו˙‡ „פי' ‰ '‡‰ו‡ בכמו˙ ˘‚‰ם ,ו‰י˙רון „פי' ‰ב' ‰ו‡ בנו‚ע לבנ"י ˘ל‡

‡פילו ב˙‰חל˙ ‰לימו„ ˘בכלל ‡ז י˜ל ‰לימו„ יו˙ר ‡בל כנ"ל ל‡ זו „‰רך ‡פילו ‡ם

יר„ו ˘‚‰מים עלי‰ם

‰ב˜י יוכל ל‰סביר „‰יו˜ים ע"י ‰עניינים ˘ב‰ם ‰ור‚לו.
כ„י ל˜‰ל לימו„ם ב˙ני‡ ‡פילו במˆבם ˘ר˜ לע˙ים רחו˜ו˙ י˘ ל‰ם ‡‰פ˘רי˙
ל˘‡ול „ע˙ ב˜י בחל˜ ˙ור ‰זו ,מ‰נכון ˘ילמ„ו ˙חל ‰ב˙ני‡ ‡˙ ‡‚ר˙ ˘˙‰וב,‰
ו‡ח"כ ˘ער ‰יחו„ ו‡‰מונ ‰ור˜ ‡ח"כ חל˜ ר‡˘ון ˘ל ˙‰ני‡ ,וכן ילמ„ו ‡˙ ˜‰ונטרס
ומעיין וספר „רך מˆו˙יך ל‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜˘‡ ,ר כ˙וב ‰ו‡ בס‚נון יו˙ר ר‚יל ובמ„‰
מסוימ ‰כל ענין מבו‡ר בפני עˆמו ,וביח„ עם ‚‰י˘‰ ‰נ"ל ˙˜ו˙י ˘במ˘ך זמן ˜ˆר
יר‡ו פרי טוב בעמלם בלימו„ חל˜ ז ‰ב˙ור '˜‰ ‰וי˜וים ב‰ם טעמו ור‡ו כי טוב '‰
˘‰רי ‡וריי˙‡ ו˜וב" ‰כול‡ ח„ ,וס˙ים „‡וריי˙‡ מכוון לס˙ים „˜וב") ‰זח"‚ ע‚.(‡ ,
בברכ ‰לב˘ו"ט בכל ‡‰מור.

ברי˘

פר˘˙נו‡" :ם בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם .ונ˙˙י

‚˘מיכם בע˙ם ו‚ו'" .ומפר˘ ר˘"י:
"בע˙ם – ב˘ע‡˘ ‰ין „רך בני ‡„ם לˆ‡˙ ,כ‚ון בלילי ˘ב˙ו˙".
ו‰נ ,‰מ˜ור „ברי ר˘"י ‰ו‡ במ„ר˘י רז"ל על ‡˙ר )˙ור˙ כ‰נים ומ„ר˘ רב .‰ועו„(; ‡ל‡
˘במ„ר˘ים מˆינו פירו˘ נוסף ,ו‰ו‡ ˘"בע˙ם" ˜‡י )ל‡ ר˜ על לילי ˘ב˙ו˙‡ ,ל‡( על
לילו˙ בכלל.
וכן ‡י˙‡ בוי˜ר‡ רב) ‰פל" ,‰י( ..." :ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם – בלילו˙ .בימי ‰ור„וס

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' רˆב ו‡ילך(

‰מלך ‰יו ‚˘מים יור„ין בלילו˙; ב˘חרי˙ נ˘ב‰ ‰רוח ,נ˙פזרו ‰עבים ,זרח‰ ‰חמ,‰
נ˙נ‚ב‡‰ ‰ר .ıו‰יו פועלים יוˆ‡ים ועוס˜ין במל‡כ˙ן ,ויו„עין ˘רˆון ‡בי‰ם ˘ב˘מים
מע˘י‰ם.
„בר ‡חר :ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם – בלילי ˘ב˙ו˙ .מע˘ ‰בימי ˘מעון בן ˘טח ובימי
˘לומˆיון ‰מלכ‰˘ ‰יו ‚˘מים יור„ים בלילי ˘ב˙ו˙ ,ע„ ˘נע˘ו חטים ככליו˙ ו˘עורים

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

כ‚

כ‚רעיני ‰זי˙ים וע„˘ים כ„ינרי ז‰ב וכו'".
‰רי ˘‰מ„ר˘ ‰בי‡ ‡˙ ˘ני ‰פירו˘ים ,פירו˘ ‡ח„ ˘˜‡י על לילו˙ בכלל

תורת חיים

)"˘‡ז כולם

י˘נים בב˙י‰ם ו‡ין ˘‚‰מים מזי˜ ל‰ם" – פי' מ‰רז"ו( ,ופירו˘ ˘ני ˘˜‡י ר˜ על לילי ˘ב˙ו˙.
וי˘ לעיין בטעמו ˘ל ר˘"י ˘ˆמˆם ו‚‰ביל ‡˙ פירו˘ "בע˙ם" „ו˜‡ ל"לילי

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

˘ב˙ו˙" ,ול‡ ‰בי‡ ‡˙ ‰פירו˘ ˘˜‡י על "לילו˙" בכלל.

ב.

ו‰נ ‰כעין ל˘ון ‰כ˙וב כ‡ן – "ונ˙˙י ‚˘מיכם בע˙ם" – י„וע‰ ‰ל˘ון מ‰פר˘‰

˘‰ני' „˜רי‡˙˘-מע )ע˜ב ,י‡ ,י„(" :ו‰י' ‡ם ˘מוע ˙˘מעו ‡ל מˆוו˙י  . .ונ˙˙י מטר
‡רˆכם בע˙ו ו‚ו'".
ו‰נ‡ ,‰ף ˘בפירו˘ו כ‡ן ס˙ם ר˘"י ˘‰כוונ ‰ל"לילי ˘ב˙ו˙" „ו˜‡ )כנ"ל ס"‡(‰ ,רי
˘ם מ‡ריך ר˘"י ומבי‡ ‚ם ‡˙ ‰פירו˘ ˘˜‡י על "לילו˙" בכלל; ו‡„רב – ‰פירו˘
ז") ‰בלילו˙"( מבי‡ ר˘"י ˘ם כפירו˘ ר‡˘ון ועי˜רי ,ו‡ילו ‡˙ פירו˘ו כ‡ן )"בלילי
˘ב˙ו˙"( ‰ו‡ מבי‡ ב˙ור פירו˘ ˘ני בלב„ .וז"ל:
"בע˙ו – בלילו˙˘ ,ל‡ יטריחו ‡˙כם„ .בר ‡חר :בע˙ו ,בלילי ˘ב˙ו˙‰˘ ,כל מˆויין
בב˙י‰ם".

˘לבי „˜˙‰‰מו˙ בלימו„ ‰חסי„ו˙
מכ˙ב ‡ו„ו˙ „רך ‰לימו„ ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ˘ˆ"ל כמו ‰לימו„ ב˘‡ר חל˜י
˙ור˙נו˙˘ ,חיל˜ ‰ולטים כללו˙ ‰ענין ,ור˜ ל‡ח"ז נכנסים לעומ˜ ‰ענין

ו„‰בר פל‡„ ,כיון ˘ב˘ני ‰כ˙ובים נ‡מר ‰ל˘ון ˘וו) ‰לכ‡ור ,(‰למ ‰י˘˙נ‰
"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"?!

‚.

◇ ◇ ◇

וי˘ לומר בז ,‰וב„˜‰ים ‰בירור בסבר‡ – ‡יז ‰מ˘ני ‰פירו˘ים ‰ו‡ ‰מס˙בר

לפל‡ מפני מ ‰בלימו„ ˙‰ני‡ מ˘נים ‰ם
מ‡ופן לימו„ ˘ל ˘‡ר חל˜י ˙ור˙נו

יו˙ר‡‰ ,ם "לילי ˘ב˙ו˙" ‡ו "לילו˙" בכלל.
וכ„ „יי˜˙ ,י˘ מעל ‰בכל ‡ח„ מ‰פירו˘ים:
‰פירו˘ "לילי ˘ב˙ו˙" מס˙בר יו˙ר מˆ„ מניע˙ ‰טירח‡ לבני י˘ר‡ל .כי ,במ˘ך
˘‰בוע י˘ ‡נ˘ים ‰טרו„ים בעס˜י‰ם ויוˆ‡ים מבי˙ם ‚ם בליל ,‰ו„ו˜‡ ליל ˘ב˙ ‰ו‡
‰זמן "˘‡ין „רך בני ‡„ם לˆ‡˙" כלל – כך ˘בוו„‡י מע„יפים בני י˘ר‡ל ˘˘‚‰מים
יר„ו ר˜ בלילו˙ ˘ב˙ ול‡ בלילו˙ ‡חרים;
‡מנם מˆ„ ס„רי ‰טבע ,מס˙בר יו˙ר ‰פירו˘ ˘˘‚‰מים יר„ו "בלילו˙" בכלל‡˘ ,ז
זו כמו˙ ‚„ול˘ ‰ל ‚˘מים ‰מספי˜ים ל‡‰ר – ıמ‡˘ ‰ין כן ‡ם ˘‚‰מים יור„ים ר˜
"בלילי ˘ב˙ו˙"‰ ,רי לכ‡ור ‰ז‰ו ‚˘ם מועט מי„י ב˘ביל ˆורך ‡‰ר.ı

במענ ‰על מכ˙בם מ  . .בו כו˙בים ‡ו„ו˙ ˜‰י˘ויים ˘פ‚˘ו בלימו„ ספר ˙‰ני‡
˜„י˘‡.
וכבר מל˙י ‡מור לכמ ‰מ˘‰ו‡לים בכ‚ון „‡˘‡ ,ר לפל‡ מפני מ ‰בלימו„ ˙‰ני‡
מ˘נים ‰ם מ‡ופן לימו„ ˘ל ˘‡ר חל˜י ˙ור˙נו ,ול‡חרי ז˙ ‰מ‰ים על ˜‰י˘וים
˘פו‚˘ים בז.‰
וכוונ˙י ,כ˘נ‚˘ים ללימו„ ˙ור˘ ‰בכ˙ב חומ˘ ,מ˘נ ‰ו‚מר‡ ,פ˘וט ומובן ˘בלימו„
וי˜ר‡ ובר‡˘י˙ ‡ין מב‡רים ל‰מ˙חיל פירו˘ ר˘"י וע‡כו"כ פירו˘י ˘‡ר ‰מפר˘ים,
כ"‡ מוסרים לו ˙וכן ‰כ˙וב בכלל ופירו˘ ‡‰מור כפ˘וטו בפ˘טו˙ ‰כי ‚„ול ,‰ו‡פילו

„.

ומע˙ ‰י˘ לב‡ר ‰טעם ˘בכל מ˜ום ‰ע„יף ר˘"י פירו˘ ‡חר – ˘‰ו‡ מיוס„

ב‰‰ב„ל ˘ב˙וך ל˘ונו˙ ‰כ˙ובים עˆמם:
בפ' "ו‰י' ‡ם ˘מוע" נ‡מר "ונ˙˙י מטר ‡רˆכם )בע˙ו(" ,ו‡ילו כ‡ן נ‡מר "ונ˙˙י

‡ם ˙למי„ חכם ‰ו‡ וי˘‡ל למ‡‰ ‰ל"ף ˜טנ„ ‰ל‡ כ˘‡ר ‡‰ו˙יו˙ ו˘‡ר „‰יו˜ים
כיו"ב ˘ר˘"י ומפר˘י ˙‰ור ‰מ˙רˆים ‡ו˙ם בפירו˘י‰ם ,י‡מרו לו ˘עו„ חזון למוע„,
ו˘ל‡ י„רו˘ ב˙‰חל˙ ‰לימו„ ˘יב‡רו לו ‡˙ כל ז‡ ,‰ף ˘˜‰ו˘י‡ ‡מי˙י˙ ‰י‡ ,ועליו

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

‰י‡ ל‰ם" ,כי ‡ם )מˆ„ ‰חיוב – ( ל‰יו˙‰

מ‡‰י ˜ר‡ – „"˘‰ס ‰לימו„ ‰ו‡ לענין

‚˘מיכם )בע˙ם(" .ו‰יינו – בפ' "ו‰י' ‡ם ˘מוע" ברכ˙ ‰מטר מ˙ייחס˙ ‰י‡ ל‡‰רı

˘„ ‰חרמו‰ ,יינו ˘כבר חל עלי' ˘ם חרם,

˘‡ינ ‰נ˘‡ר˙ ˘לו ‡ל‡ מ˙חל˜˙ ל‡חיו

˘ל בני י˘ר‡ל" ,מטר ‡רˆכם" ,ו‡ילו בפר˘˙נו מ˙ייחס˙ ברכ˙ ˘‚‰מים לבני י˘ר‡ל
עˆמם˘‚" ,מיכם".

˘‰י˙ ‰ב˘„ ‰זו ‡‰פ˘ריו˙ „חרם כנ"ל,

‰כ‰נים  ,ו‡ילו ‰לימו„ ˘ברמב"ם ‰ו‡

ובמיל‡ ‡ף ל‡חר כניס˙ ‰לר˘ו˙ ‰כ‰ן

"˘˘„ ‰חרמו לו כ˘„‡ ‰חוז ‰לי˘ר‡ל

‡ין ˘„ ‰זו נע˘י˙ כ‡חוז˙ו ו"כ˘וכן

˘‡ם ‰חרימ‰ ‰י‡ מוחרמ˙ מי„"‰ ,יינו

בבי˙ ‡„וניו" .ולפיכך "‡ם ‰חרימ‰ ‰י‡

˘חל עלי' ˘ם חרם ו ‰"‰יוˆ‡˙ מר˘ו˙ו

מוחרמ˙ מי„".

)ונע˘י˙ ˜„ו˘ ‰ב˜„ו˘˙ ‚‰וף

ובז ‰יעל ‰יפ ‰ס„ר ‰ל' ‰ללו ברמב"ם,

17

)עיין ˙ו„"‰

„˙"ר ˘ם כח ,ב((.

ולפיכך:
בפר˘˙נו ,כ‡˘ר ברכ˙ ˘‚‰מים מכוונ˙ בעי˜ר לבני י˘ר‡ל עˆמם˘‚" ,מיכם" –
ב‡‰ ‰ברכ ‰בזמן ‰טוב ביו˙ר עבור בני י˘ר‡ל עˆמם ,כ‡˘ר י‰ו„ים נמˆ‡ים בבי˙
ו‡ין „רכם לˆ‡˙ ‰חוˆ ;‰ולכן מפר˘ ר˘"י "ב˘ע‡˘ ‰ין „רך בני ‡„ם לˆ‡˙ ,כ‚ון
בלילי ˘ב˙ו˙".

„לכ‡ור„‰ ‰ין „‰לכ ‰ו' בכ‰ן ˘‰י˙‰

ומ˜ורו ˘ל ‰רמב"ם לסבר‡ זו ‰ו‡

לו ˘„ ‰חרם )וכן ˙חיל˙ ‰לכ ‰ז'( ‰יו

ממס˜נ˙ "˘‰ס בסו‚יין ‰„ ,כי ‡מרינן:

ˆריכים ל‰כ˙ב ‡חר „‰ין „‰לכ ‰ז'

"‡יˆטריך ס„"‡ ‰ו‡יל וכ˙יב כי ‡חוז˙

„"˜ר˜ע כו' ˘ל כ‰נים ‡ינם מחרימין

עולם ‰ו‡ ל‰ם  ‡‰נמי ‡חוז˙ו ‰י‡ ˜מ"ל

‡ו˙ן"˘ ,ב‰מ˘ך לז‰ ‰ו"ל ל‰זכיר „‡ינו

‡חוז˙ו ‡חוז˙ו ‡ין חרמו ל‡" ,פירו˘,

ו‰ב„ל ז ‰מ˙‡ים ל‰ב„ל ‰כללי ˘בין ˙וכן ‰פר˘יו˙:

כן בכ‰ן ˘‰י˙ ‰לו ˘„ ‰חרם ‡ל‡ ז‰

„בעינן בעי˜ר ל˘לול ˘‡ין חרמו נע˘י˙

‡‰חרון יכול ל‰חרים‡ .בל לפי „ברינו

‡חוז˙ו ,ובמיל‡ חל על ז„‰ ‰ין ו˘‰ם

בפ' "ו‰י' ‡ם ˘מוע" מ„ובר על מˆב ˘בו בני י˘ר‡ל מ˜יימים רˆון  '‰לפי ˘ור˙

‡˙י ˘פיר ,כי  ‰„˘„ ‡‰חרם ˘ל כ‰ן

„חרם.19

18

˘‰כ‰ן יכול ל‰חרים ‡ינו )ר˜( מˆ„

ומע˙ ‰י˙ב‡ר ˘‰ינוי בין ‰‰י˜˘
˘ב˘"ס "מ‡ ‰„˘ ‰חוז˘ ‰ל י˘ר‡ל יוˆ‡˙
מ˙ח˙ י„ו ומ˙חל˜˙ לכ‰נים ‡ף ˘„‰
חרמו יוˆ‡˙ מ˙ח˙ י„ו ומ˙חל˜˙ ל‡חיו
‰כ‰נים" ,16ל‰לימו„ ˘‰בי‡ ‰רמב"ם

 (17ובז ‰י"ל „˜מ"ל „˘ייך לכל ˘‰בט ,ור‡‰
˙ו„" ‰מי ומי .ול‰עיר מ˙ירו ıרמי בר חמ‡ ˘ם כו'
‰ו‡יל וכ˙יב ו‡י˘ ‡˙ ˜„˘יו כו' .ור‡ ‰פר˘"י ˘ם.
ובפר˘"י ˘ם כט„˜‰˘ ‰"„ ‡ ,י˘ :ועכ˘יו ˘‡ני
מוחז˜ ב ‰כו'.
 (18וˆ"ע מ‰˘ ‰ר„ב"ז ו˜רי˙ ספר ל‰רמב"ם כ‡ן
‰ע˙י˜ו ר˜ ˙‰חל˙ ‰לימו„ מ˜י˘ ˘„ ‰חרמו ל˘„‰
‡חוז ,‰ול‡ ‰מס˜נ‡ „‡ר"נ.
 (19וˆריך לומר „ל‰רמב"ם ‰י' ‚‰ירס‡ ב‚מר‡

 (16וכ"כ ‰רמב"ם לעיל )פ"„ ‰כ"‚( לענין
‰מ˜„י˘ ˘„‰ו ופ„‡ ‰ו˙ ‰כ‰ן מי„ .˘„˜‰‰
עיי"˘.

˘ב˙ו˙" בלב„ ,ולכן מע„יף ר˘"י לפר˘ ˘‰כוונ" ‰בלילו˙" בכלל.

„‰ין – "ו‰י' ‡ם ˘מוע ˙˘מעו ‡ל מˆוו˙י ‡˘ר ‡נכי מˆו˙‡ ‰כם ‚ו'"; ולכן‡ ,ף
˘זוכים י˘ר‡ל לברכ˙ ‰ ,'‰רי ˘ברכ ‰זו ב‡ ‰לפי ˘ור˙ „‰ין וב‡˙‰ם לחו˜י ‰טבע,
‡ך בפר˘˙נו מ„ובר על מˆב ˘בו י‰ו„ים מ˜יימים רˆון  '‰מ˙וך ‡˙‰מˆו˙ י˙יר‰

ל‰חרימו(‡ ,ל‡ מˆ„ ‰חיוב ,כנ"ל ,ול‰כי
י˘ר‡ל ˘‰חרים חרמי כ‰נים.

‰ברכ ‰לפי ‚„רי ‡‰ר ,ıומˆ„ ‚„רי ‡‰ר‡ ıינו מס˙בר ˘יספי˜ו ˘‚‰מים ˘ל "לילי

ולכן ˆריכים ל‚˘מים ˘ל "לילו˙" בכלל.

‰מיעוט ˘‡ינו ‡חוז˙ עולם )ובמיל‡ יכול
ב‡ „‰בר כ‰מ˘ך ל‰ל' ˘לפניו „‰וי כמו

‡בל ב‰כ˙וב ˘ם‰˘ ,ברכ‰ ‰י‡ בעי˜ר ל‡‰ר" ,ıמטר ‡רˆכם" – מפר˘ ר˘"י ‡˙

"מנין לכ‰ן ˘‰חרים" במ˜ום "˘„˜‰י˘" ,וכמ"˘
בל˜וטי ‰ל' )זבח ˙ו„ (‰ל‰חפ ıחיים בערכין )כח,
‡(‡ ,י נמי י"ל ˘מפר˘ מ"˘ ב‚מר‡ "˘„˜‰י˘"
„‰יינו "˘‰חרים" ˘„ ‰חרמו .ו„וח˜ .וˆ"ע.

לפנים מ˘ור˙ „‰ין – וכל˘ון ר˘"י ב˙חיל˙ ‰פר˘‡" :‰ם בחו˜ו˙י ˙לכו‰˙˘ .יו
עמלים ב˙ור ,"‰יו˙ר מ‰חיוב )ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז ע'  314ו‡ילך( – ולכן ‚ם
ברכ˙ ˜‰ב" ‰ב‡ ‰ב‡ופן ˘למעל ‰מ„רך ‰טבע ,ע„ כ„י כך ˘˘‚‰מים ˘ל "לילו˙
˘ב˙" לב„ם מספי˜ים ‰ם לכל ˆרכי ‡‰ר.ı
]בפ' "ו‰י' ‡ם ˘מוע" ,כיון ˘‰ברכ‰ ‰י‡ בעי˜ר ל‡‰ר" ,ıמטר ‡רˆכם" ,לכן ‰י‡
ב‡ ‰לפי ‚„רי ‡‰ר‰ ıטבעי˙ ,ולכן ‚ם בברכ ‰י˘ ‚‰בלו˙ טבעיו˙ ,ו‡י ‡פ˘ר ל‰ס˙פ˜
ב‚˘מים ˘ל לילו˙ ˘ב˙ בלב„‡ ,ל‡ י˘ ˆורך ב‚˘מים ˘ל ‰לילו˙ בכלל;
‡ולם בפר˘˙נו ,כ‡˘ר ‰ברכ ‰מ˙ייחס˙ לבני י˘ר‡ל‰ ,רי ˘‰י‡ ‡ינ ‰מו‚בל˙ ב„רכי
‰טבע „ו˜‡ ,ולכן י˘ ‡פ˘רו˙ ˘‡פילו זמן מועט ˘ל ‚˘מים )"לילי ˘ב˙ו˙"( יספי˜[.

.‰

לי˙ר בי‡ור:

מבו‡ר במפר˘ים )˜רבן ‡‰רן ל˙ור˙ כ‰נים .נע˙˜ בˆי„ ‰ל„רך על ר˘"י כ‡ן(˘ ,ברכ˙ נ˙ינ˙
˘‚‰מים "בע˙ם" ,ענינ‰ ‰ו‡ "בע˙ ‡˘ר ל‡ י‰י' ע˙ וזמן ל„בר ‡חר ‡ל‡ ל‰ם לב„ . .
ל‡ יר„ו בע˙ו˙ ‡˘ר ‡˙ם ˆריכים ‡לי‰ם ללכ˙ ב„רכים‡ ,ל‡ בע˙ ˘ל‡ י‰י' ‡ל‡ 'ע˙ם'
ל‰ם לחו„" .כלומר˘‚‰ :מים יר„ו בזמן ‰מיוח„ ל‰ם )"ע˙ם"(‡˘ ,ין עו„ מי ˘‰ולך ‡ז
ב„רכים ‡ל‡ ˘‚‰מים לב„ ‰ם ˘"‰ולכים" ‡ז.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

‡מנם בז‚ ‰ופ‡ ‡פ˘ר לומר ב˘ני ‡ופנים ,ובז‰ ‰ו‡ ‰‰ב„ל בין ˘ני ‰כ˙ובים:
בפר˘˙נו ,כיון ˘‰ברכ ‰מכוונ˙ ‰י‡ לי˘ר‡ל עˆמם )"‚˘מיכם"(‰ ,רי "‰בע˙ם"

˜úר‡˙ ˘ב˙
˘‰חרימו „יוˆ‡ מר˘ו˙ו וי‰י' ˜ו„˘?14
וב‡מ˙ י˘ לב‡ר ‰חילו˜ בז„ ,‰נכסי

˘ל ˘‚‰מים ˙לוי בבני י˘ר‡ל בכלל ,בכל עניני‰ם˘‚‰ .מים ב‡ים ר˜ כ‡˘ר ‡ין „רכם

י˘ר‡ל מ‡חר ˘‰יו˙ם ˘ייכים לחל˜

˘ל בני י˘ר‡ל לˆ‡˙ בכלל‡ ,ל‡ ˘‚‰מים לב„ם ‰ם ˘"‰ולכים" ‡ז בחו" – ıבלילי

˘‰י"˙ ‡ינו ענין ב‰ם ‚ופ‡ ומˆ„ם ‡ל‡

˘ב˙ו˙";

מˆ„ ‰י˘ר‡ל„ ,מ˜˘ ‰נ ‰עב„ ˜נ ‰רבו,

‡ולם בפ' "ו‰י' ‡ם ˘מוע" ,כ‡˘ר ‰ברכ˘ ‰ייכ˙ ‰י‡ ל‡‰ר˘ ıל בני י˘ר‡ל )"מטר
‡רˆכם"(‡ ,ז "‰בע˙ו" ˘ל ˘‚‰מים )‡ינו ˙לוי בכל עניני‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל‡ ,ל‡( נ˜בע
לפי עבו„˙ ‡‰ר˘ ıל בני י˘ר‡ל :כיון ˘במ˘ך ‰יום עוב„ים בני י˘ר‡ל ב˘„ו˙י‰ם
]וכמסופר ל‚בי יע˜ב ‡בינו )ויˆ‡ ל ,טז(" :ויבו‡ יע˜ב מן  ‰„˘‰בערב"[ ,לכן ‰מטר ‡ינו יור„
‡ז˘ ,ל‡ ל‰פריע בעבו„˙ ‡‰ר – ıולכן יור„ ‰מטר "בלילו˙" בכלל ,כ‡˘ר בל‡ו‰-כי
מפסי˜ים ‡˙ עבו„˙ ‡‰ר ıו‰ולכים לנוח בב˙י‰ם.
]כלומר ‡‰ :פ˘יט‡ ˘‰ברכ" ‰ונ˙˙י מטר ‡רˆכם בע˙ו" מכוונ˙ ‡ל בני י˘ר‡ל ול‡ ל‡‰ר ıעˆמ,‰
˘‰רי ל‡‰ר‡ ıין נפ˜‡ מינ ‰מ˙י יור„ ‰מטר; ‡בל כיון ˘כללו˙ ‰ברכ ‰מ˙ייחס˙ ל"מטר ‡רˆכם" ,לכן
‚ם ‰ברכ ‰לבני י˘ר‡ל ‰י‡ כפי ˘‰ם ˜˘ורים עם עבו„˙ „‡‰מ ,‰ול‡ ב‡˙‰ם למˆבם ˘ל בני י˘ר‡ל

‰ברכ (‰על ‰נכסים ‚ופיי‰ו‡ ,ל‡ נע˘ים
‰ם ˜ו„˘ ע"י מע˘‰ ‰חרם ,מ"מ מ‡חר
˘מ˙‰˘ ‰ור ‰מוˆי‡ ‰„˘‰ ‰מר˘ו˙ו
‰ו‡ בסיב˙ "כוונ˙ ‰מחרים" ו"חפˆו"
)חפ‰ ıלב( ˘‰וˆי‡ו בפיו ו˙˘‰מ˘
עליו בל˘ון ˘ל חרם˘‡ ,ר מˆ„ ‰נכסים
לכ˘עˆמם ‰י' ‡פ˘ר ˘יחול „‰בר – ‡זי
חל עכ"פ ˘ם חרם על  ,‰„˘‰ונע˘‰ ‰יפך

יכול לחול ˘ם חרם – ˘וב יכול לחול על
˘ ‰„˘‰ם חרם ‡ף ל‡חר ˘נכנס ‰לר˘ו˙
‰כ‰ן .15ו‰סבר˙ ‰ענין בז˘‰„ ,‰ינוי
מר˘ו˙ י˘ר‡ל לר˘ו˙ ‰כ‰ן ‡ינ ‰מ˘נ‰
עˆם " ‡‰˙˘ ‰„˘‰כ˘וכן בי˙ ‡„וניו
˘‰י"˙" .ו‰ו‡ „‰ין ˘„˘ ‰ל י˘ר‡ל
˘זכ ‰ב‰) ‰כ‰ן( ‡חר ‰יובל‡˘ ,חוז ‰זו
ל‡ ‰י˙" ‰כ˘וכן בי˙ ‡„וניו" ,ובמיל‡
‰י˙ ‰ב‡‰ ‰פ˘ריו˙ ˘˙ ‡‰נחרמ˙ ע"י
‰י˘ר‡ל ,ול‰כי עומ„˙ במ˜ומ‡ ‰פ˘ריו˙
זו ‚ם מ˘ב‡ ‰„˘‰ ‰לי„ ‰כ‰ן .ועיין
בלח"מ )˘ם "‰ז(" :וכן נ˜ט ‰כ˘„‰ ‰חרם
מ‡י „˜‡מר‰ ‰בריי˙‡ כ˘„˘ ‰יוˆ‡‰
לכ‰נים ו‰כל ‡ח„".

‰ברכ ‰בנכסים ‡ל ‰בנו‚ע ל‰מחרים,

וז‰ו ˘˘‰מיענו ‰רמב"ם "˘נ‡מר

˘יוˆ‡ ‰נכס מר˘ו˙ו )"וי˘וב לר˘ו˙

לכ‰ן ˙‰י' ‡חוז˙ו מלמ„ ˘˘„ ‰חרמו

‡עפ"כ ממ˘יך ˘ם ר˘"י ומוסיף – ב˙ור פירו˘ ˘ני – ˘"בע˙ו" ˜‡י על

‡„וניו וי‰י' ˜ו„˘"( .וכן ‰ו‡ ‚ם בפ˘טו˙

לו כ˘„‡ ‰חוז ‰לי˘ר‡ל ˘‡ם ‰חרימ‰

כ˘לעˆמם .ו„ו"˜[.

‡מנם

ל‰כי ‡ע"‚ „ל‡ חל ˙‰וכן „חרם )‰יפך

כ‡

"לילי ˘ב˙ו˙ ˘‰כל מˆויין בב˙י‰ם"; וי˘ ל‡‰ריך בז‡ ‰ך ‡ין כ‡ן מ˜ומו ,וי˙ב‡ר

„‰ברים ממ˘˜˘ ,רוי' ˘„ ‰זו ˘„ ‰חרם.

‰י‡ מוחרמ˙ מי„" ,ר"ל „ ‰„˘‰י˘ עלי'

בעז" ‰בע˙ לימו„ פר˘ ‰זו )בפ' ע˜ב(.

מ˘‡"כ בכ‰נים ולוים‰˘ ,נכסים עˆמם

„ין כ˘„‡ ‰חוז ‰לי˘ר‡ל ול‡ כ‡חוז˙ו

‰וו "כ˘וכן בי˙ ‡„וניו מ˜ום ‰ברכ‰

˘ל כ‰ן .פירו˘„ ,מ‰ ‰„˘˘ ‰חרם ‡ו

ו‰חס„ ו‰טוב וכל ‡˘ר י˘ לו ל˘‰י"˙

˘„˘ ‰זכ ‰ב‡ ‰חר ‰יובל מוחרמו˙ ‰ן,

‰ו‡"‡ ,י ‡פ˘ר בנכסי‰ם ˘יחול ‡פילו

‡ין טעמו כ"כ )מˆ„ ˘‰ליל ( – ‰מחמ˙

˘ם חרם בנו‚ע ל‰כ‰נים ו‰לוים וי‚רום

˘‡ינ‡ ‰חוז˙ו ˘נ‡מר עלי' "‡חוז˙ עולם

„‰בר ˘יˆ‡ו מר˘ו˙ם.
ומע˙,‰

כיון

˘‡‰

„‡ין

‰כ‰נים

מחרימין ‰ו‡ מחמ˙ ˘‡י ‡פ˘ר כלל
˘יחול על ‡חוז˙ם ˘ם חרם‰ ,לכך כ‰ן
˘‚‰יע ‰לי„ו ˘„ ‰חרם ˘ל י˘ר‡ל,
‡˘ר על נכס ז ‰מˆ„ עˆמו ˘פיר ‰י'
 (14ול‰עיר מ˜ו˘יו˙ ‰ר‡"˘ )‰וב‡ו ב˘טמ"˜
ערכין כח‡ .‡ ,ו˙ ז( על „‰ין ˘‰כ‰נים ‡ין מחרימין
מ˘ום ˘‰חרמים ˘ל‰ם – "מ‡י נ˙ינ˙ טעם ‰ו‡
ז ‰מ"מ י ‡‰חרם וימעלו בו ע„ ˘י‡מר ‡ני רוˆ‰
לזכו˙ בו כו'".

 (15ו‡ע"‚ „‡מרינן )ערכין כט .‡ ,רמב"ם ˘ם
" (‰"‰חרמי כ‰נים כל זמן ˘‰ן בבי˙ בעלים ‰רי ‰ן
 *˘„˜‰לכל „ברי‰ם )˘‡סורין ב‰נ‡ ‰ומועלין ב‰ן
)רבינו ‚ר˘ום ערכין ˘ם(( ˘נ‡מר כל חרם בי˘ר‡ל
˜„˘ ˜„˘ים ‰ו‡ ל '‰נ˙נו לכ‰ן ‰רי ‰ן כחולין לכל
„ברי‰ם ˘נ‡מר כל חרם בי˘ר‡ל לך י‰י'" ,כ˘‡ר
ממונו ˘ל כ‰ן )פר˘"י ˘ם(˘ ,י‰יו מו˙רים ‡פי'
לזרים )ר„ב"ז לרמב"ם ˘ם( .ור‡ ‰פר˘"י בכורו˙
לב ,סע"‡.
*( כ"ה ברמב"ם כאן .ובברייתא )ערכין כט ,א
ובכורות לב ,סע"א( כהקדש .אבל בבכורות שם
לפנ"ז :אי בי בעלים  ˘„˜‰נינהו.

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

ומ˙חל˜˙ לכ‰נים" )ו‰י˜˘ ז‰ ‰בי‡ו

‰ם ˙ח˙ י„יו ˘ל ˜‰ב" ‰מבלי ‡מˆעו˙

‰רמב"ם לעיל )פ"„ ‰כ"‚( ול‡ כ‡ן(‰ ,יינו

מל‡ך ומזל וכמ"˘ כי חל˜  '‰עמו יע˜ב

„ילפינן ˘„ ‰חרמו מ˘„‡ ‰חוז˘ ‰ל

חבל נחל˙ו כו' ,ל‡ ˙נוח ב‰ם ר˜ טוב‰

י˘ר‡ל ˘פ„‡‰ ‰כ‰ן מן  ˘„˜‰‰וכי ‰כי

ו˘פע ברכ ‰ורוח נ„יב ‰וט‰ר˙ ‰סמכם.

„˙‰ם ‡ ‰„˘‰ינ˘ ‰לו ויוˆ‡˙ מ˙ח˙

ו‰‰פך ,ו‰י‡ ‰מ‡ר ‰ו‰חרם ,על ‡ויבי‰ם

י„ו "‡ף ˘„ ‰חרמו יוˆ‡˙ מ˙ח˙ י„ו",10

ו˘ונ‡י‰ם ˘ל י˘ר‡ל .וע"כ כי י˜ˆר רוח

ו‡ילו ‰רמב"ם ‰כ‡ ‰זכיר ‰‰י˜˘ בל˘ון

‡ח„ מ‰ם ויוˆי‡ מפיו ל˘ון ˜לל ‰וחרם

‰פוכ" ,‰מלמ„ ˘˘„ ‰חרמו לו כ˘„‰

על ממונו ו˜ר˜עו˙יו ˘‰ם ˙ח˙ ‰ברכ,‰

‡חוז ‰לי˘ר‡ל"‰ ,יינו ˘נ˜ט ב„ו˜‡

‰ו„יעו ‰כ˙וב ˘‡י ‡פ˘ר לו ל‰וˆי‡ו

בס‚נון ˘מ˘מעו „בעלו˙ ‰כ‰ן על ˘„‰

מר˘ו˙ ‰מבורך לר˘ו˙ ‡חר ,לפי ˘כל

11

‡˘ר לי˘ר‡ל ˘‰ם חל˜ ˘‰י"˙ ,לו ‰ו‡,

חרמו ˘ו‰ ‰י‡ לבעלו˙ ˘„‡ ‰חוז‰
לי˘ר‡ל ˘יכול ‰ו‡ ל‰חרימ.‰

‡ו˙ו „בר מר˘ו˙ו ,ר‡וי ל˘‰לים חפˆו

‚

וי˘וב לר˘ו˙ ‡„וניו

13

יסי˜ ב„רך מחו„˘˙ ע"פ ‰יסו„ ˘כ'
‰חינוך ב„יני חרמו˙‡˘„ ,ני נכסי כ‰ן
מנכסי י˘ר‡ל בעˆם ,ועפ"ז י˙ורˆו כל
„‰ינים ˘‰זכיר ‰רמב"ם ומ˜ורם ב˘"ס
ו‰נר‡ ‰לב‡ר בי‡ור ח„˘ ויסו„י בכל
ז ,‰עפמ˘"כ ‰חינוך

12

ומ˜˘ ‰נ ‰עב„ ˜נ ‰רבו‡ .בל מ"מ ‡חר
˘י„ענו ב‡מ˙ כי כוונ˙ ‰מחרים ל‰וˆי‡

)מˆו˘ ‰נז( ב˘ור˘

מˆו˙ „יני חרמין ,וז"ל :לפי ˘י˘ר‡ל ‰ו‡

וי‰י' ˜ו„˘ כו'.

ומז˘‰ ‰ור˘ ‰ו‡ ˘‡מרו רז"ל ˘כל ‡˘ר
ללוים ולכ‰נים ,בין ˜ר˜ע בין מטלטלין,
‡ין מחרימין ‡ו˙ן .כלומר ˘‡פילו ‡מר
‰כ‰ן ‡ו ‰לוי על ˘„‰ו ˘י‰י' חרם‡ ,ינו
נ˙פס כלל כי ‰ו‡ כ˘וכן בי˙ ‡„וניו,
מ˜ום ‰ברכ ‰ו‰חס„ ו‰טוב ,וכל ‡˘ר י˘
לו ,ל˘‰י"˙ ‰ו‡ ,וב˙וך ‰ברכ‡ ‰ין מ˜ום
לחרם חליל .‰ע"כ.

‰עם ‡˘ר בחר -‡‰ל לעבו„˙ו ול‰כיר

‡כן ,לכ‡ור‡ ‰ינו מובן מ‡י ˘נ‡

˘מו ,ו‰ם ‡ינם ˙ח˙ ממ˘ל˙ ‰מזלו˙

י˘ר‡ל ˘יכול ל‰חרים וכ‰ן ולוי ‡ין

‡˘ר חל˜ ˘‰י"˙ לעמים מן ‡‰ומו˙‡ ,בל

מחרימין ‡‰„ ,בו„‡י ‡ף בי˘ר‡ל "‡ין
מ˜ום לחרם חליל ,"‰כמו ˘כ˙ב לעיל "‡י

 (10וכן נמי במס˜נ˙ ‚‰מר‡ בסו‚יין„ ,ר˘˙ רב
נחמן ˜מ"ל ‡חוז˙ו ‡ין חרמו ל‡„ ,לפר˘"י ו˙וס'
ב˘מע˙ין ‰יינו „חרמו ל‡ ‰וי כ‡חוז ‰לי‚‡ל
לעולם.

‡פ˘ר לו ל‰וˆי‡ו מר˘ו˙ ‰מבורך לר˘ו˙
‡חר" ‡ל‡ ˘"‡חר ˘י„ענו ב‡מ˙ כי כוונ˙
‰מחרים ל‰וˆי‡ ‡ו˙ו „בר מר˘ו˙ו ר‡וי
ל˘‰לים חפˆו וי˘וב לר˘ו˙ ‡„וניו וי‰י'

 (11ור‡ ‰ל˘ון ‰רמב"ם לעיל פ"„ ‰י"ט" :ו˙‰י'
‡חוז ‰ל‰ם" .ו˘ם סוף ‰לכ ‰כ'˙" :חזור לכ‰נים
כ‡ילו ‰ם בעלי'".

˜ו„˘" ,ו‡מ‡י ל‡ נימ‡ ‰כי ‚ם בכ‰ן ולוי

 (12וכבר נו„ע ˘ברוב ‰עניינים ככולם ‡זיל
‰חינוך ב˘יט˙ ‰רמב"ם.

˘‰ (13י"˙ )כנ"ל( – וכ„ל˜מן "כ˘וכן בי˙
‡„וניו".

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰

בין 'פונ '‰ל'‡פנ'‰

‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ו‡˙ מˆוו˙י ˙˘מורו

ופני˙י עליכם ו‰פרי˙י ‡˙כם

יכול ז˜ ‰יום ‰מˆוו˙ ,כ˘‰ו‡ ‡ומר ו‡˙ מˆו˙י
˙˘מרו ‰רי ˜יום ‰מˆוו˙ ‡מור ‡‰ ,מ‡ ‰ני מ˜יים
‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו ˘˙‰יו עמלים ב˙ור‰

‡פנ ‰מכל עס˜י ל˘לם ˘כרכם

)כו .‚ ,ר˘"י(
˘˜‰ו ‰מפר˘ים )‚ור ‡רי'„ ,ברי „ו„ ,מ˘כיל

ל„ו„ ,ועו„( :מניין ‰‰כרח בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים
לפירו˘ ז‰˘ ,‰כוונ ‰ב"בחו˜ו˙י ˙לכו" ‰י‡
ללימו„ ˙‰ור ‰מ˙וך עמל „ו˜‡ ,ול‡ לכללו˙ ענין
לימו„ ˙‰ור.‰
וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙„ ,כיון ˘לימו„ ˙‰ור‰
‰ו‡ מˆו ‰ככל ˙רי"‚ מˆוו˙ ˙‰ור‰ ,‰רי לימו„
˙‰ור ‰כלול ב‰מ˘ך ‰כ˙וב "ו‡˙ מˆוו˙י
˙˘מורו" ,ומכ‡ן ‰‰כרח לומר ˘מ„ובר ב‡ופן
מיוח„ בלימו„ ˙‰ור‡˘ ‰ינו כלול במˆוו˙ ˙למו„
˙ור ‰מˆ"ע.
וע"כ ˆ"ל ˘מ„ובר ב‰וספ ‰ב‡יכו˙ ‰לימו„ –
"˘˙‰יו עמלים ב˙ור."‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ'  313ו‡ילך(

)כו ,ט .ר˘"י(

ל‰לן בפר˘˙ ˜‰ללו˙ )כו ,יז( כ˙וב "ונ˙˙י פני
בכם ונ‚פ˙ם לפני ‡ויביכם ‚ו'" ופיר˘"י "פונ‰
‡ני מכל עס˜י ל‰רע לכם".
וי˘ ל„יי˜„ ,בברכו˙ כ˙ב ר˘"י "‡פנ ‰מכל
עס˜י" ל˘ון ע˙י„ ,וב˜ללו˙ "פונ "‰ל˘ון ‰וו.‰
וכן ב‡חרי )יז ,י( כ˙יב "ונ˙˙י פני בנפ˘ ‡‰וכל˙
‡˙ „‰ם" ,וב˜„ו˘ים )כ (‚ ,כ˙יב "ו‡ני ‡˙ן ‡˙
פני ב‡י˘ ‰‰ו‡ ו‰כר˙י ‚ו'" ,וב˘ני‰ם כ˙ב ר˘"י
"פונ‡ ‰ני מכל עס˜י" ל˘ון ‰וו .‰וי˘ לעיין
בטעם ˘‰ינוי.
וי˘ לומר בז‰„ ,‰נ ‰ל˘ון ע˙י„ מ˙פר˘ על
„בר ‰נמ˘ך ו"‰וו˙ ‰מי„" )ר‡ ‰ר˘"י ב˘לח טו‡ ,
„"‡ ‰ז י˘יר( ,מ˘‡"כ ל˘ון ‰וו ‰מ˙פר˘ ר˜ על
‡ו˙ו ‰ר‚ע בו מ˙˜יים „‰בר.
ועפ"ז יובן ‰חילו˜ בל˘ונו˙ ר˘"י בין ‰ברכו˙
ל˜ללו˙:
„‰נ ‰י„וע מ‡מר רז"ל )סוט ‰י‡" (‡ ,מרוב‰
מ„ ‰טוב ‰ממ„˙ פורענו˙" ,ולכן בנו‚ע ל˜ללו˙
נ˜ט ר˘"י בכל ‰מ˜ומו˙ ‡˙ ‰ל˘ון "פונ "‰ל˘ון
‰וו‰„ ,‰יינו‰˘ ,פני' כ„י ל‰רע לבני י˘ר‡ל ‰י‡
ר˜ לר‚ע ‡ח„ בלב„ .מ˘‡"כ בברכו˙ נ˜ט "‡פנ"‰
ל˘ון ע˙י„‰„ ,יינו ˘פניי˙ ˜‰ב" ‰ל‰יטיב ול˘לם
לבני י˘ר‡ל ‰ו‡ „בר "‰‰וו˙ ‰מי„".
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' (326
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י

יינה של תורה

‰רמב"ם ל„˜‰ים „ו˜‡ "„ ‡‰כ‰ן ˘‰י˙‰

וכ˙ב‰˘" 6רי ‡ומר )ב‰ר כ ,‰ל„( ב˘„‰

לו ˘„ ‰חרם" ,וי˙ר על כן בסיום ל˘ונו

כי ‡חוז˙ עולם ‰ו‡ לכם" )„כ˙יב ‚בי'

‚בי ‰לימו„ מ˜ר‡ ˘‰זכיר ר˜ "מלמ„

ערי ‰לוים( ,פירו˘„ ,לפיכך ‰וי „ין ז‰

˘˘„ ‰חרמו לו" ול‡ ‡‰ופן ‡‰חר

„ו˜‡ ב˘„ו˙ „‰וו „יל‰ו בעˆם˘ ,ני˙נו

‰נ"ל .ומ˘ ‰כנר‡‰ ‰טעם לז‰ ‰ו‡ כיון

ל‰ם לנחל˙ם מ˘מי‡ )˘‰ם „˘‰ו˙ „ערי

˘‰לימו„ ‰ו‡ מ˜ר‡ „‡י˙מר בי' "כ˘„‰

‰לוים ˘יר˘ו מ‡בי‰ם„ ,(8בנו‚ע ל˘„ו˙

‰חרם לכ‰ן ˙‰י' ‡חוז˙ו" – 4ע„יין ‡ין

‡לו ‡י ‡פ˘ר כלל ˘יחרימום כי בז‰

בז ‰בי‡ור ,ו‡„רב„ ‰בר ז ‰עˆמו טעמ‡

˙‰י' ‡חוז ‰זו נפ˜ע˙ מ‰ם ורחמנ‡ ‡מר

בעי ,כי מ‚ ‡‰ופ‡ „ילפינן ל„ין ז ‰מ‡‰י

"‡חוז˙ עולם ‰ו‡ ל‰ם"  .מ˘‡"כ ˘„‰

˜ר‡ ‡ף ˘ב‡מ˙ ‰ו‡ „‰ין נמי ב˘„‰

חרם ˘‚‰יע ‰לי„ ‰כ‰ן ר˘‡י ל‰חרימ,‰

‡חוז˘ ‰זכ ‰ב‡ ‰חר ‰יובל ,מוכח‡

„‡ין ‰י‡ ‡חוז˙ו.

מיל˙‡ „עי˜ר „‰ין ‰ו‡ „ו˜‡ ב˘„‰
חרמו ,ו„רו˘ בי‡ור וסבר‡ בז.‰

"ללכ˙" ול˙‰עלו˙ ב"חו˜ו˙" ˙‰ור‰
כיˆ„ "עמלים" ב˙ור ,‰ומ‰ו סו‚ ז ‰בלימו„ ˙‰ור˘‡ ,‰ר יכונ ‰ב˘ם "חו˜ו˙י"?

יט

ו‰נ ,‰לענין ˜‰ו˘י‡ „לעיל מ‚ופ‡
„„ינ‡ „כ‰נים ‡ין מחרימין‰ ,י' נר‡‰
ליי˘ב בפ˘טו˙:5

7

9

‡יבר‡‡„ ,ף ב‡‰י ˙ירוˆ‡ ‡ין מזור ,כי
לפי ז ‰נמˆ‡ „„ ‡‰ר˘‡י ‰כ‰ן ל‰חרים
‡ינו מ˘ום ˘‰וי‡ ˘„ ‰חרמו‡ ,ל‡
מטעמ‡ „‡ין ‰י‡ ‡חוז˙ו‰ ,יינו ˘‡ינ‰
"‡חוז˙ עולם" ˘לו .ו‡י ‰כי ל‡ ‰ו"ל
ל‰רמב"ם ל‚„‰י˘ ")כ‰ן ˘‰י˙ ‰לו(

 /כיˆ„ ני˙ן ללמו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘ל חו˜ ,‰לל‡ ‰בנ / ?‰כיˆ„ ˘ייך ל‡˙‰ח„ עם

‰רמב"ם ס"ל „„ ‡‰כ‰נים ‡ין מחרימין

˘„ ‰חרם" ,כי ‡ם ‰י' לו ל‰ורו˙ בל˘ונו

˙‰ור ‰בבחינ˙ "ח˜י˜ / ?"‰בי‡ור מ‰ו˙ ענין ‰עמל ˘ב˙ור ‰ו„‰רך ל˙‰עלו˙

˜‰ר˜עו˙ ‡ינו מ‚זיר˙ ‰כ˙וב ס˙ם ˘‚זר

„˜‡ינן ב˜ר˜ע ˘‡ינ‡ ‰חוז˙ עולם לו,

וללכ˙ ב ‰מחיל ‡ל חיל

‰כ˙וב „ין על ‚‰בר‡ ˘‰כ‰נים ל‡ נ‡מר

כ‚ון "כ‰ן ˘‰י˙ ‰לו ˘„˘ ‰זכ ‰ב‰

◇ ◇ ◇
ברי˘ פר˘˙נו מבטיח˙ ‰ור‡" :‰ם בחו˜ו˙י ˙לכו ‚ו' ונ˙˙י ‚˘מיכם בעי˙ם ו‚ו'.1
עבו„ ‰זו ˘עלי' מבטיח˙‰ ‰ור˘ ‰פע ‚˘מי ורוחני מכל בכל כל ,עבו„ ‰רמ ‰וני˘‡‰
‰י‡ ,וי˘ לי˙ן ‡˙ „‰ע˙ ב‡ופן עבו„ ‰זו ,ל„˜„˜ במילו˙י' ˘ל ˙ור ,‰ולברר מ‰ ‰ם
"חו˜ו˙י" ,ו‰י‡ך "‰ולכים" ב‰ם.
בכללו˙ ‰עבו„"„ ‰חו˜ו˙י" ,מבי‡ ר˘"י מ„ברי ‰ספר‡ על ‡˙ר‰˙˘" :יו עמלים
ב˙ור‡ ."‰ין ‰כוונ ‰ב"חו˜ו˙י" ל˜יום ‰מˆוו˙ בכלל‰˘ ,ם נמנו בסיפ‡ „˜ר‡ "ו‡˙
מˆוו˙י ˙˘מרו וע˘י˙ם ‡ו˙ם"‡ ,ל‡ ללימו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן מיוח„˘ ,י„‡‰ ‡‰ם "עמל"
ב.‰
וע„יין י˘ לחפ˘ ולח˜ור ‰רב‡ ‰חרי עבו„ ‰זו ,כיˆ„ ז" ‰עמלים" ב˙ור ,‰ומ‰ו סו‚
ז ‰בלימו„ ˙‰ור˘‡ ,‰ר יכונ ‰ב˘ם "חו˜ו˙י".
 (1וי˜ר‡ כו.‚ ,

ב‰ם „ין חרמים כלל )וכ"„ ‰ע˙ ‰מנח˙
חינוך(‡ ,ל‡ ‰וי „ין ב‰חפˆ‡ „נכסי
‰כ‰ן .וסבר‡ זו מ„ויי˜˙ ‰יטב ב˙˘‚„‰
ל˘ון ‰רמב"ם ˘˘ינ ‰בו מן "˘‰ס לב‡ר
˘יט˙ו זו„ ,במ˙ני' נ˜ט ל‡‰י „ינ‡ בל˘ון
"‰כ‰נים ו‰לוים ‡ין מחרימין" ,ו‡ילו
‰רמב"ם נ˜ט "˜ר˜ע ‡ו מטלטלין ˘ל
כ‰נים ‡ינם מחרימים ‡ו˙ן".

)מי˘ר‡ל(" ‡ו כיוˆ‡ בז.‰
ו‡ף ב‚ופ‡ „‡‰י סבר‡ ˘חרם כ‰ן חל
ב˘„‡˘ ‰ינ‡ ‰חוז˙ו ממ˘ – ˆ"ע‡‰„ ,
‰לימו„ ב‰י˜˘ "˘„ ‰חרמו" ל"˘„‰
‡חוז‰ "‰בי‡ו ‰רמב"ם ב˙וכן ‰פכי
מכפי ˘‰וב‡ ב˘"ס„ ,ב˘"ס ‡מרו "מ˜י˘
˘„ ‰חרמו ל˘„‡ ‰חוז˘ ‰ל י˘ר‡ל מ‰
˘„‡ ‰חוז˘ ‰ל י˘ר‡ל יוˆ‡˙ מ˙ח˙ י„ו

ולב‡ר טעם ˘יט ‰זו ‰מ˘יך ‰רמב"ם
 (4ול‰עיר ˘‰רמב"ם כ‡ן ל‡ ‰בי‡ מ‰כ˙וב ‡˙
‰ל˘ון "כ˘„‰ ‰חרם".
 (5ל‰עיר מˆפנ˙ פענח ‰נ"ל )לז :(‡ ,וז„ ‰וח˜
לומר „‰ך ו‰חרימ ‰כו' ומ˘ום „ס"ל כו' .עיי"˘.

 (6וכ" ‰ב˘"ס ˘ם בטעם „לוים ‡ין מחרימין,
מ˘‡"כ בכ‰נים .ור‡ ‰לחם מ˘נ ‰לרמב"ם כ‡ן.
 (7כ" ‰ברמב"ם לפנינו .ובכ˙וב נ‡מר "ל‰ם".
 (8ר‡ ‰פר˘"י ערכין כ ,‰ב „""˙ ‰ל לכ‰ן.
 (9ור‡ ‰ב˜רי˙ ספר כ‡ן.
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‡בל ל‡ נזכר כלל ועי˜ר „ילפינן נמי

עו„ ז‡˙‡˘ ,ין „‰ברים מ˙יי˘בים כ"כ

"˘‡ם ‰חרימ‰ ‰י‡ מוחרמ˙ מי„".

בל˘ונו˙ ˘נ˜ט ‰רמב"ם ,ומסיום ל˘ונו

וב˘לי˘י˙ ‰ '˜‰מנ"ח‡„ ,ף לי˘ני'
„‰רמב"ם ברי˘ ‰‰לכ˘" ‰זכ ‰ב‡ ‰חר
‰יובל" ‡ין מובן כלל מ‡י ˘י‡טי' „יובל
‰כ‡‰˘ ,רי ‡ין בין יובל ובין חרמי ‰כ‰נים
ול‡ מי„י ,ולעולם כ‰ן זוכ ‰בחרמים ,בין
לפני ‰יובל בין ביובל ובין ‡חר ‰יובל,
וכ„פס˜ נמי ‰רמב"ם ‚ופי' ב‰לכ„ ‰לעיל
מיני' )˘ (‰"‰חרמי ‰כ‰נים "‰רי ‡לו ני˙נן
לכ‰ן ˘ב‡ו˙ו מ˘מר ב˘ע‰˘ ‰חרים".
ולפום רי‰ט‡ ‰י' מ˜ום ל˙ר„ ıברי
‰רמב"ם ,וכ„מ˘מע נמי מ‰מפר˘ים

)עיין

‰יטב בˆפע"נ לרמב"ם ˘ם פ"„ ‰י"ט(„ ,נימ‡
)כנזכר כבר( „ב"ו‰חרימ‰„ "‰כ‡ ל‡

"מלמ„ ˘˘„ ‰חרמו לו" מ˘מע „˜‡ מיירי
‰כ‡ בחרמי ‰כ‰נים ˘‰י‡ ˘„„ ‰מ˘˙עי
ב˜ ‰ר‡ „מיני' ילפינן ל‡‰י „ינ‡ .ו˙ו,
„‡ילו ‰י˙ ‰כוונ˙ו ל˘„„ ‰חרמי ב„˜
‰בי˙ ‰ול"ל "כ‰ן ˘‰י˙ ‰לו ˘„‡ ‰חוז‰
˘זכ ‰ב ‰כו'" ,ומל˘ונו "˘‰י˙ ‰לו ˘„‰
חרם" מובן „˜‡י ‡„לעיל מיני' ב‰לכ‰
˘לפנ"ז „מיירי ˙‰ם בחרמי כ‰נים.

י‡

◇ ◇ ◇
"חו˜" ,כמ˘מעו ,יור ‰על מˆוו‡˘ ‰ינ ‰מו˘‚˙ ב„ע˙ „‡‰ם ,ו‰ו‡ מ˜יימ ‰ב˜בל˙
עול מלכו˙ ˘מים ,מבלי ‰יו˙ לו ˘י‚ ו˘כל בטעמ.‰
וכפי ˘ייס„ ‰רמב"ן 2בבי‡ור חילו˜י ‰מˆוו˙ „"ע„ו˙"" ,חו˜ים" ו"מ˘פטים" ,וז"ל:
"ע„ו˙ ‰˘ . .ם זכר לנפל‡ו˙יו וע„ו˙ ב‰ם ,כ‚ון ‰מˆ ‰ו‰סוכ ‰ו‰פסח ו˘‰ב˙
ו˙‰פילין ו‰מזוז .‰ומ‰ ‰חו˜ים כי נעלם טעמם ב˙ור . . ‰כי מ˘פטי י˘וב ‰מ„ינו˙
ב„יני ˘‰ור ו‰בור ו˘‰ומרים ו˘‡ר „‰ינין ˘ב˙ור„ˆ ‰י˜ים וטובים ‰ן כל רו‡י‰ם
יכירון".
‰חו˜ים‡ ,ם כן‰ ,ם ‡ו˙ן ‰מˆוו˙ ˘‡ין ל‰ם ‰בנ ‰כלל ב˘כל ‡נו˘י ,טעמם נעלם
‰ו‡ ,ועלי‰ם פס˜ו חז"ל "‚זיר‰ ‰י‡ מלפני‡ ,ין לך ר˘ו˙ ל‰ר‰ר ‡חרי."3‰

ב
יעמי˜ בסברו˙ ‰רמב"ם ‰י‡ך מˆינו
לומר ˘יחרים ‰כ‰ן ˘„‡ ‰ף ˘˜יי"ל
„‡ין מחרימין

מ ‰יפל‡ ‡פו‡˘‡ ,ר ‰עבו„"„ ‰בחו˜ו˙י" מכוונ˙ ‰י‡ ללימו„ ˙‰ור .‰וכי לימו„
˙‰ור ‰יכול ‰ו‡ ל‰יו˙ בל‡ טעם ו˘כל ,ו‰רי ˙‰ור ‰ענינ‰ ‰ו‡ ‰בנ ‰ו ,‰‚˘‰ל‰בין
ול˘‰כיל ,לח˜ור בטעמי „‰ינים ומ˜ורי ‰‰לכו˙ ל‰בין „בר מ˙וך „בר˘ ,י‰ ‡‰כל
מיו˘ב ב˘כלו ˘ל ‰לומ„ ,וכיˆ„ ז ‰ני˙ן ללמו„ ˙‰ור ‰ב‡ופן ˘ל חו˜ ,‰לל‡ ‰בנ!?‰

נ˙כוין ‰רמב"ם לחרמי ‰כ‰נים ‡ל‡ חרם

◇ ◇ ◇

לב„˜ ‰בי˙ ‡ו חרם ל˘מים )„‡ף ב‰נ‰ו

‡כן ,לענין ˜‰ו˘י‡ ˘‰לי˘י˙ ˘‰˘˜‰

מיירי ˘ם ב‰ל' ˘לפנ"ז( ,ו"כ‰ן ˘‰י˙‰

‰מנ"ח ,במ"˘ ‰רמב"ם "˘זכ ‰ב‡ ‰חר

"חו˜" ,ל˘ון ח˜י˜‰ ‰ו‡ .סופר ‰כו˙ב ‡ו˙יו˙ ,מ‡ח„ ‡˙ ‡‰ו˙יו˙ עם ˜‰לף

לו ˘„ ‰חרם ˘זכ ‰ב‡ ‰חר ‰יובל" ‰יינו

‰יובל" ,נר‡ ‰ממ˘מעו˙ ‰מפר˘ים

)עיין

˘˙ח˙י‰ן‡ ,ך ‡יחו„ ז‰ ‰ו‡ לחבר ‰נפר„ים ˘י‰יו „ב˜ים .נעלי˙ מזו ‰י‡ מל‡כ˙

נמי ˘„ ‰חרם לב„˜ ‰בי˙„ ,זכי ב‡ ‰חר

ב˜רי˙ ספר ל‰מבי"ט על ‡˙ר( „ב˙יבו˙ ‡לו

‡‰ומן ‡˘ר חו˜˜ ‡˙ ‡‰ו˙יו˙ בעˆם ‡‰בן‡ .ין ל‡ו˙יו˙ מˆי‡ו˙ לעˆמן כי ‡ם ‡‰בן

‰יובל )ועיין בˆפנ˙ פענח )˘ם( ˘כ˙ב:

נ˙כוין ‰רמב"ם ‰כ‡ ל‡ופן ‡חר ממ‰

‡˘ר עלי' ‰ן ח˜ו˜ו˙.

"„נ˜ט ר˜ ככ‰ן ˘‰י˙ ‰לו ˘„ ‰חרם

˘‰זכיר לפנ"ז ,וכ‡ילו נכ˙ב )‡ו ˘ב‡מ˙

˘זכ ‰ב„ ‰מ˘מע לכ‡ור„ ‰ר˜ חרם ‚בו‰

‰כי ‚רסינן( "‡ו ˘זכ ‰ב‡ ‰חר ‰יובל",

‡בל חרמי ‰כ‰נים ˘פיר י˘ על ז˘ ‰ם

ו‰יינו ˘„‡ ‰חוז˘ ‰ל י˘ר‡ל ˘„˜‰י˘‰

)˘ם לז ‚ ,ב‡מˆע

‰י˘ר‡ל ול‡ פ„‡‡„ ‰ז יוˆ‡‰ ‰י‡

‰טור(‡" :בל ˘„˘ ‰נפל ‰לו ‡ו ˘יר˘ ‡ז

לכ‰נים ביובל) 3ו‡‰י „ינ‡ כבר ‰בי‡ו

יכול ‚ם ל„˜‰י˘ ‰בל˘ון חרם לב„˜ ‰בי˙

‰רמב"ם לעיל )פ"„ ‰י"ט(( ,וע"ז רˆ ‰לומר

כו'"(.

‰כ‡ „‡ף ˘„ ‰כזו ר˘‡י ‰כ‰ן ל‰חרים

‡חוז˘ ‰ל כ‰ן" .ועו„ כ˙ב

מי‡ ‡‰ין לומר כן„ ,מלב„ ˘‡כ˙י
ˆ"ע מנין מ˜ור „ין ז˘ ‰נ˜ט ‰רמב"ם,2
 (2ו‡ילו ‰י' „‰בר חי„ו˘ מ„ילי' ,בו„‡י ‰י'
נו˜ט על ‡˙ר בל˘ון "יר‡ ‰לי" ,כ„רכו בכל מ˜ום
˘מח„˘ ‰לכ˘ ‰ל‡ נמˆ‡ ‰ב˘"ס )ר‡ ‰ל˜ו"˘

"˘‡ם ‰חרימ‰ ‰י‡ מוחרמ˙ מי„".

וכך מב‡ר בעל ˙‰ני‡‰ 4פירו˘ „"בחו˜ו˙י"‰˘ ,ו‡ „ו‚מ˙ "‡ו˙יו˙ ‰ח˜י˜‰
˘נח˜˜ים ונחרˆים על ‚בי ‡בן טוב וכ . . ‚"‰ו‰ן מעˆמיו˙ו ומ‰ו˙ו ˘ל ‡‰בן טוב
ומ‚ופו ממ˘ יח˘בו" .וכן ‰ו‡ בלימו„ ˙‰ור˘‡ ‰ר יכונ" ‰בחו˜ו˙י"‰˘ ,לומ„ מ˙‡ח„
עם ˙‰ור˘ ‰ב˘כלו ,ע„ ˘‡ין לו מˆי‡ו˙ עˆמי˙ ‡ל‡ ˙‰ור˘ ‰במוחו.
וכפי ˘מˆינו במ˜בל ˙‰ור ,‰רבן ˘ל כל ‰נבי‡ים‡˘ ,מר "ונ˙˙י ע˘ב ב˘„ך"‚ 5ו',
˘מ˘ ‰עˆמו כביכול ‰ו‡ ‰נו˙ן ‡˙ ‰ע˘ב˘ .מעוˆם ביטולו ‡ל ˘‰י"˙‡ ,ין לו מˆי‡ו˙
מ˘ל עˆמו ו˘כינ‰ ‰י‡ ‰מ„בר˙ מ˙וך ‚רונו.

מי‰ו ע„יין י˘ לעיין בז‡ ,‰מ‡י ˜‰פי„
חי"ב ע' ˘ 6ו ‚"‰ל‰ער.(32 ‰
 (3מי‰ו עפ"ז ˆע"˜ ‰ל˘ון ˘כ˙ב "˘זכ ‰ב‡ ‰חר
‰יובל"‰„ ,רי זוכים ב ‰כ˘‚‰יע ‰יובל.

 (2בפירו˘ו ע"‰פ "מ‰ ‰ע„ו˙ ו‰חו˜ים ו‰מ˘פטים" )„ברים ו ,כ(.
 (3פר˘"י במ„בר יט ,ב.
 (4ל˜וטי ˙ור ‰מ.„ ,‰
 (5ע˜ב י‡ ,י„ .ור‡ ‰בענין ז ‰בל˜ו"˙ ˘ם.

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

˜úר‡˙ ˘ב˙

יז

‚ם ב˘ם ר˘ב"י מוב‡ים ב„ברי חז"ל ˘בחים נור‡ים ˘‡מר על עˆמו" ,ר‡י˙י בני

חל˜ ב) ‰ר˘"י(( ב˘ל עˆמי ל‡ כל ˘כן,

ול‡ ˘נ‡ ˘„‚‰˘ ‰יע ‰לי„ו ב‡ח˙ מן

עלי' ו‰ן מועטין ‡ . .ם ˘נים ‰ם ‡ני ובני"‡" ,6ם ח„ ‰ו‡ ‡נ‡ ‰ו‡"‡˘ .7ין ז ‰מ„רך

˙למו„ לומר ו‰י'  ‰„˘‰בˆ‡˙ו ביובל

„‰רכים ,ו‡פילו מטלטלין ‡ין מחרימין

„ˆ‰י˜ים ל˘בח עˆמם ח"ו .ו‰י' ז ‰מחמ˙ עוˆם ביטולו ‡ל ˘‰י"˙˘ ,ל‡ ‰י˙ ‰לו

˜ו„˘ ל '‰כ˘„‰ ‰חרם וכי מ ‰למ„נו

כ„˙נן ˙‰ם במ˘נ ,‰וכ„פס˜ ‰רמב"ם

מˆי‡ו˙ לעˆמו ‡ל‡ „בו˜ לחלוטין בבור‡ו.

מ˘„‰ ‰חרם מע˙"‰ ‰ז ב‡ ללמ„ ונמˆ‡

‚ופי' ב‰לכ„ ‰ל‰לן )"‰ז( "˜ר˜ע ‡ו

למ„ ,מ˜י˘ ˘„ ‰חרמו ל˘„‡ ‰חוז‰

מטלטלין ˘ל כ‰נים ולוים ‡ינם מחרימין

˘ל י˘ר‡ל מ‡ ‰„˘ ‰חוז˘ ‰ל י˘ר‡ל

‡ו˙ן" .ו‡"כ ,מ‰יכ‡ ‡˙י‡ לי' ל‰רמב"ם

יוˆ‡˙ מ˙ח˙ י„ו ומ˙חל˜˙ לכ‰נים )‡ם

„ר˘‡י ‰כ‰ן ל‰חרים ˘„ ‰חרמו?

ומעין ז ‰ב‡„ם ‰לומ„ ˙‰ור˘ ,‰י‰ ‡‰ו‡ בטל ‡ל ˙‰ור˘ ‰לומ„ ,ול‡ ˙‰י' לו
מˆי‡ו˙ ‡ל‡ ˙‰ור˘ ‰במוחו וליבו ,ע„ ˘נוכל לומר עליו ˘‰ו‡ כ‡ו˙ ‰ח˜ו˜ ‰ב‡בן
˘‡י ‡פ˘ר ל‰פרי˘ ‰ולחל˜ ‰מ‡‰בן ˘ב‰ ‰י‡ חˆוב.‰

◇ ◇ ◇
ומ‰י „‰רך ב ‰יבו‡ „‡‰ם למ„רי‚ ‰נ˘‚ב ‰זו ,ל‡˙‰ח„ עם ˙‰ור‰ ,'˜‰ ‰נ‡ ‰ין
מ˜ר‡ יוˆ‡ מי„י פ˘וטו" ,בחו˜ו˙י" ˙לכו.
‰מח˘ב ‰ו‰‰בנ‰ ‰ם ‰ם „רכ˘ ‰ל ˙ור ,‰ומבלע„י‰ם ‰רי "ב˙ור˘ ‰בל פ‡ ,‰ם
‡ינו מבין ‰פירו˘ ‡ינו נח˘ב לימו„ כלל"‡ .8ך ‚ם כ‡ן י˘נו ‡ופן ‰לימו„ ˘ל "חו˜",
‚זיר ‰ו˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים מבלי ‰בנ ‰ו ‰‚˘‰ב˘כל.
וענינו ‰ו‡‰˙˘" :יו עמלים ב˙ור ,"‰י˘ מי ˘מטבעו ‡ו‰ב ‰ו‡ ‡˙ ‰לימו„ ו‰חי„ו„,
‡ך על לימו„ ˙‰ור ‰עליו ל‰יו˙ מפני ˘כך ˆיוו˘‰ ‰י"˙ ול‡ למל‡ ˙‡וו˙ מוחו‡ .כן,
‰לימו„ ‰ו‡ ב‰בנ ‰ו‰עמ˜‡ ,‰ך סיב˙ ‰לימו„ ‰י‡ ל‡ מפני ‰כר˙ו במעל˙ עומ˜
ו‰פל‡˙ ˙‰ור‡ ,‰ל‡ למל‡˙ מˆו˙ וחו˜ ‰בור‡ י˙"˘.
ו„‰בר יבחן בע˙ ‰לימו„ בפועל‰ .לומ„ ל˙‡וו˙ו ילמ„ ר˜ ע„ סיפו˜ ,‰ל‡ יכריח
עˆמו ל˙‰מי„ י˙ר על ז‡ .‰ך ‰עמל ב˙ור ‰מˆ„ ‰חו˜ ˘ח˜˜ ˘‰י"˙ ,י˙יי‚ע ויעמול
ללמו„ עו„ ועו„ ,בזמן ‰לימו„ וב‡יכו˙ו ,כי כן ˆיוו‰ ‰בור‡ ו‚‰י˙ בו יומם וליל.‰
ו‡זי ,נע˘‰ ‰לומ„ ח„ עם ˙‰ור‡ ,‰ין לו מˆי‡ו˙ עˆמי˙ ,וכל מ‰ו˙ו ו‰וויי˙ו ‰י‡
˙‰ור˘ ‰למ„ .וכ‡ו˙יו˙ ‰ח˜י˜˘‡ ‰ר מˆי‡ו˙ן ומˆי‡ו˙ ‡‰בן ח„ ‰י‡ ,מבלי יכול˙
ל‰פרי„ ביני‰ם.

◇ ◇ ◇
וע„יין י˘ ל˙‰ו˙ ,מ‡י מ˘מע "˙לכו" ,מ‰ ‰ליכ ‰ו„˜˙‰מו˙ י˘ בלימו„ ˙‰ור‰
ב‡ופן „חו˜ וח˜י˜.‰
ו‡„רב‡ ,בחל˜ ‰‰בנ˘ ‰בלימו„ ˙‰ור˘ ,‰ם ‰‰ליכ‰ ‰י‡ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡ ,עילוי ‡חר

‚‡ל ‰כ‰ן מי„  ˘„˜‰יוˆ‡ ‰מי„ו ביובל
ומ˙חל˜˙ לכל ‡חיו ‰כ‰נים) 1ר˘"י(( ‡ף
˘„ ‰חרמו יוˆ‡˙ מ˙ח˙ י„ו ומ˙חל˜˙
ל‡חיו ‰כ‰נים" .ועיי"˘ ל‰לן ב˘מע˙ין
ובמפר˘ים ˘ם.

נ˜ט ל ‰בכ‰ן ˘„˜‰י˘ „‰כל ‡ח„ ו‡ין
˜פי„‡"‡ .בל זˆ ‰ע"‚ „ ‡‰ע"פ ‰נ"ל

ו‰נ ,‰כ˙ב ‰רמב"ם בפר˜ ו מ‰ל'

כ‰נים ול‡ מל„˜‰י˘ ,כמו ˘ ‰˘˜‰עליו

ערכין וחרמין )"‰ו(" ,כ‰ן ˘‰י˙ ‰לו ˘„‰

כבר במנח˙ חינוך ˘ם .מי‰ו‡ ,ולי י˘

חרם ˘זכ ‰ב‡ ‰חר ‰יובל ו‰חרימ‰ ‰רי

לומר „‰לח"מ פיר˘ ב„ברי ‰רמב"ם

זו מוחרמ˙ ויוˆ‡ ‰ל‡חיו ‰כ‰נים˘ ,נ‡מר

„‡‰י „נ˜יט "ו‰חרימ‰ "‰יינו חרם לב„˜

לכ‰ן ˙‰י' ‡חוז˙ו מלמ„ ˘˘„ ‰חרמו לו

‰בי˙ )וב‡מ˙ ‰כי נמי כ˙ב בˆפנ˙ פענח

כ˘„‡ ‰חוז ‰לי˘ר‡ל ˘‡ם ‰חרימ‰ ‰י‡

במ˜ום ˘‰וב‡ ל‰לן ב„ברינו( ,וז ‰על פי

מוחרמ˙ מי„" .ע"כ .ובמ‚„ל עוז ר„ב"ז
וכסף מ˘נˆ ‰יינו ‰מ˜ור ל„ברי ‰רמב"ם
ממימר˙ "˘‰ס ‰נ"ל.

מ˘ ‰כבר ‰ו„יע ‰רמב"ם ‚ופי' בפירו˘ו
על ‰מ˘ניו˙

)˙מור ‰פ"ז מ"‚‰ .וב‡ ב˙ויו"ט

ערכין פ"ח מ"ו( "ו‡ל ˙על ‰על „ע˙ך ˘י˘

)מˆו˙ ˘נז .עיי"˘ ב‡רוכ(‰

‰פר˘ בין ˘‡מרנו ˜„˘י ב„˜ ‰בי˙

 '˜‰על ‰רמב"ם כ‡ן כמ˜ ‰ו˘יו˙

ובין ˘‡נו ‡ומרים חרמי ב„˜ ‰בי˙ לפי

‡לימ˙ו˙ ,ח„‡ „ ,‰˘˜‰מנ"ל ל‰רמב"ם

˘˘‰מו˙ מ˘ונין ו‰ענין ‡ח„"

„„ין "יוˆ‡ ‰ל‡חיו ‰כ‰נים" ‰וי נמי

‚ם ב„ברי ‰מנ"ח ˘ם לפנ"ז(‡ .יבר‡ „כבר

בכ‰ן ˘‰חרים ˘„ ‰חרמו"˘‰ ‡‰ ,ס ל‡

כ˙ב בˆפנ˙ פענח ˘‰וב‡ ל‰לן„ ,י˘

מיירי ‡ל‡ בכ‰ן ˘„˜‰י˘ ˘„ ‰חרמו.

לומר ˘כ‰נים ‡ינם ר˘‡ין ל‰חרים ‡ף ל‡

ו„רב ‰מיני' ˜˘י‡‡ ‡‰„ ,ין כ‰ן ר˘‡י

לב„˜ ‰בי˙ ,ויכולים ר˜ ל„˜‰י˘ .ו„‰ר‡

ל‰חרים מ‡ומ ,‰כ„˙נן בפר˜‡ „לעיל

˜‰ו˘י‡ ל„וכ˙‡.

ובמנח˙ חינוך

מיני' "‰כ‰נים ו‰לוים ‡ין מחרימין" ,כי
ולויים ל‡ ˘נ‡ ˘„‰˘ ‰י˙˘ ‰לו מעולם

)ועיין בז‰

ועו„ ‰ '˜‰מנ"ח ב„ברי ‰רמב"ם,
„מנ"ל „ ‡‰כ˙ב בסוף ל˘ונו "˘‡ם
‰חרימ‰ ‰י‡ מוחרמ˙ מי„" ‡‰ ,ב˘"ס
ל‡ נזכר ‡ל‡ ˘"יוˆ‡ ‰ל‡חיו ‰כ‰נים",

 (7בר‡˘י˙ רב ‰פל" ,‰ב.
‰ (8ל' ˙למו„ ˙ור ‰ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"ב ‰י"‚; ממ‚ן ‡בר‰ם סי' נ ס˜"ב.

"ו‰בי‡ „‰ין בכ‰ן ˘‰חרים ‡ע"‚ „כ‡ן

‡ין ‰כל ‡ח„ כי ר˜ מל‰חרים ‡ימעוטי'

‚זיר˙ ‰כ˙וב „„ין חרם ל‡ ˘ייכ‡ בכ‰נים
 (6סוכ ‰מ ,‰ב.

ובלחם מ˘נ ‰ל‰רמב"ם על ‡˙ר:

 (1מ˘נ˘ ‰ם כ ,‰סע"‡ וב‚מר‡ ˘ם ע"ב.

"ונ˘נ ‰ונ˘ל˘ בל˘ון ז) "‰ל' ‰מנ"ח ˘ם(,

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

י‚

עילוי ,עומ˜ לפנים מעומ˜„ .ר‚ו˙ רבו˙ י˘ ו‰‰ליכ‰ ‰י‡ מחיל ‡ל חיל.
‡ך בסיב˙ ‰לימו„ ˘‰י‡ כי כן ח˜˜ ‰בור‡ ,בלי טעם ו„ע˙ ,ר˜ כמ˜יים מˆוו˙

חידושי סוגיות

‰מלך„‰ ,ע˙ נו˙נ˙ ˘˜‰יום ‰ו‡ ˘וו ‰בכל יום ובכל ע˙ ,לע˘ו˙ רˆון ‰מלך בל‡
לסטו˙ ימין ו˘מ‡ל .לכ‡ור‰ ‰יכן י˘ כ‡ן ל˙‰עלו˙ ,ו‡לו חילו˜י „ר‚ו˙ י˘ בעב„
‰מ˜יים רˆון ‡„ונו בל‡ ל‰ר‰ר ‡חריו.

◇ ◇ ◇
ויובן „‰בר ,ב„˜‰ים „בר ˙מו˘ ‰מˆינו במ„ר˘ במ„בר רב" :‰וי˜חו ‡ליך פר‰
‡„ומ"‡ .‰ר יוסי ב"ר חנינ‡‡ ,מר לו ˜‰ב" ‰למ˘ ‰לך ‡ני מ‚ל ‰טעם פר‡ ,‰בל ל‡חר
חו˜ .9"‰ועל פי ‰מבו‡ר בס‚ ˜"‰ו„ל מעל˙ "‰חו˜ים" ו˜יומם ,על פני ‰מˆוו˙ מסו‚
"ע„ו˙" ו"מ˘פטים" ,כנזכר למעל ‰ב„ברי ‰רמב"ן˙ ‡ˆ˙ ,מי ‰‰רב˙י ,ו‰רי ח"ו לומר
˘למ˘ ‰חסר‰ ‰מעל‰ ‰עˆומ˘ ‰ל עבו„˙ ˜יום ‰חו˜ים ‰בל˙י מובנים ב˘כל ‡נו˘י.
ו‡"כ ‰כיˆ„ ‚יל ‰לו ˜‰ב" ‰למ˘ ‰טעם פר.‰
‡ל‡ ˘‚ם בעבו„˙ "‰חו˜ "‰ו˜"‰בל˙ עול" ,י˘ מ˜ום ל‰ליכ ‰ועלי' מעל ‰מעל,‰

ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„יני חרמי כ‰נים

‚בו ‰מעל ‚בו:‰

יפלפל ב˜ו˘יו˙ ‰מנח˙ חינוך „‰רמב"ם ˘ינ‰ ‰רב ‰מן "˘‰ס ולכ‡ו' חי„˘ בז‰
נ‚„ „‰ין „‡ין כ‰נים מחרימין  /יעמי˜ בכוונ˙ ל˘ונו˙ ‰רמב"ם ל‡יז ‰„˘ ‰נ˙כוון,
ו˘יט˙ו ב‡„ ‡‰ין כ‰נים מחרימין  /יסי˜ ע"פ „ברי ‰חינוך בבי‡ור יסו„ „ין חרמין,
„˘‡ני נכסי כ‰ן מנכסי י˘ר‡ל בעˆם ,ובז ‰מ˙ורˆים „ברי ‰רמב"ם כולם

כל ‡י˘ י˘ר‡ל בלמ„ו ˙‰ור‰ ,‰רי מ‚יע למ˜ום בו ˜ˆר„ ‰ע˙ו ו‡ין ˘כלו מ˘י‚
עומ˜ „‰ברים ,ו‰רי ‰ו‡ מ˜בל „‰בר ב‡מונ˙ ‰מימ ‰כחו˜ ‰בל‡ טעם .ול‡ ˘‡ין טעם
ב„בר‡ ,ל‡ ˘ל‡ ˘‰י‚ ‰י„ו.
ו‰י' כ‡˘ר י‚„יל ויעל ‰במעלו˙ ‰ ,‰‚˘‰‰רי מ˘ ‰נח˘ב ע„ כ ‰לחו˜ ‰בעבורו
יובן ‚ם ב˘כלו בטעם ו„ע˙‡ .ך ע˙ ‰י˘יב ‡ל ליבו כי כל ז‡˙ ˘‰בין ע„ ע˙ ‰ו‚ם מ‰
˘˘‰י‚ ז ‰מ˜רוב‰ ,נ ‰ע„יין ‡ין ז ‰עומ˜ם ˘ל „ברים וע„יין „‰ברים נ˘‚בים ממנו,

"כ˘„‰ ‰חרם לכ‰ן ˙‰י' ‡חוז˙ו

‡
יבי‡ „ברי ‰רמב"ם ע"פ "˘‰ס ‚בי כ‰ן
˘„˜‰י˘ ˘„ ‰חרמו ˘יוˆ‡ ‰ל˘‡ר
‰כ‰נים ,ויפלפל ב˜ו˘יו˙ ‰מנ"ח במ‰
˘חי„˘ כ‡ן ‰רמב"ם טוב‡ על "˘‰ס
‚רסינן בערכין )כט .‡ ,ל„ ,(‡ ,לענין „ין
מ˜„י˘ ˘„‡ ‰חוז ‰ול‡ ‚‡ל‡ ‰ו ˘נמכר‰

)˘ם( ,מ˙ ‰למו„ לומר כ˘„‰ ‰חרם )מ‰

וע˙ ‰מ‰˘ ‰י' ˜ו„ם לחו˜ ‰יח˘ב ל"מ˘פטים" כע˙ ,ומ˘ ‰טרם ˘‰י‚ ‰ל‡ ‰בעומ˜
„‰ברים י‰י' לחו˜ˆ‡ ‰לו .וכך ילך ו˙יעל ‰ע„ ‡ין ˜.ı

ב‡ ˘„‰ ‰חרם ללמ„ על ˘„‰ ‰יוˆ‡˙

ו‰ו‡ „‰בר ‡ˆל מ˘ ‰רבינו˘‡ ,ר ‰בנ˙ טעם פר‡ ‰ינ˘ ‰ולל˙ ‡ˆלו ‡˙ ענין ומעל˙

לכ‰נים ביובל )ר˘"י(( ,מנין לכ‰ן ˘„˜‰י˘

"‰חו˜ ,"‰כיון ˘˙‰ור ‰עמו˜ ‰מ‡ר ıמי„ ‰ורחב ‰מני ים ,ו‡ין ˜ ıל‰ ‰‚˘‰נעלמ˙

י˘ר‡ל

˘י˘ לח˙ור ‡חרי .‰ו˙מי„ ˙יוו˙ר „‰ר‚‡ ‰נעלי˙ ב˙‰ ˙‚˘‰ור˙˘ ‰ח˘ב ל‚ביו כחו˜‰

˘„‰

חרמו

)˘„‰

˘‰חרים

ו‚‰יע ‰לחל˜ו )ר˘"י((˘ ,ל‡ י‡מר ‰ו‡יל

˘‡ינ ‰מובנ˙ ב˘כל ‡‰נו˘י.

ויוˆ‡ ‰לכ‰נים )‰ו‡יל וכ˘י‚יע יובל ‡ם

◇ ◇ ◇

ל‡ ‡פ„נ‡ ‰ני מי„ ‚זבר וי‚‡לנ‡ ‰חר

ע"י ‚‰זבר ל‡חר˘ ,יוˆ‡˙ לכ‰נים ביובל

˙˙חל˜ לכ‰נים ביובל כ„ין מ˜„י˘ ˘„‰

וכ„ברים ‡‰ל‰ ‰י‡ עבו„˙ ‰‰ליכ"„ ‰בחו˜ו˙י ˙לכו" .נ˙ב‡ר למעל˘ ‰ענין

‡חוז) ‰ר˘"י(( ו‰רי ‰י‡ ˙ח˙ י„י )עכ˘יו

"‰חו˜‰ "‰ו‡ ‰לימו„ מפני ‚‰זירˆ˘ ‰יוונו על „ברי ˙ור ,‰ו‡˘ר בבו‡נו ל˘פוט ‡‰ם

)כז ,כ‡(

˘‡ני מוחז˜ ב) ‰ר˘"י(( – ˙˘ ‡‰לי ,ו„ין

כ˘„‰ ‰חרם‰ ,מבו‡ר בפר˘˙נו

"ו‰י'  ‰„˘‰בˆ‡˙ו ליובל ˜ו„˘ ל'‰
כ˘„‰ ‰חרם לכ‰ן ˙‰י' ‡חוז˙ו":

‰ו‡ ב˘ל ‡חרים ‡ני זוכ‡) ‰ם ‰י' ˘„‰
‡חוז˙ י˘ר‡ל יוˆ‡ ‰לכ‰נים ביובל ‰י' לי

 (9במ„בר רב ‰פי"ט ,ו.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

„רו˘ ו‡‚„‰

לומ„ ל‰נ‡˙ ˘כלו ‡ו ל˜יים ‰חו˜‡ ,‰בן ‰בוחן ‰י‡ ‡ם לומ„ ר˜ כפי טבעו ו‰נ‡˙ו ‡ו
˘עמל י˙ר על ר‚ילו˙ו בכמו˙ וב‡יכו˙.
ו‰נ ‰ב„בר ז ‰י˘ „ר‚ו˙ רבו˙„‡‰„ .ם ‰לומ„ כפי ר‚ילו˙ו ומכריח עˆמו ל˘בר
טבעו וללמו„ ‰ל‡‰ ,‰נ˜ ‰יים בז‰˙˘" ‰יו עמלים ב˙ור‡ ."‰ך ברבו˙ ‰ימים נע˘ ‰ז‰
‡ˆלו לר‚ילו˙ ,ו‡ין עו„ ˜ו˘י ועמל מיוח„ ב‰וספ ‰זו.
ועל כך ˆיוו˙˙ ‰ור" ‰בחו˜ו˙י ˙לכו" ˘˙‰יו עמלים ב˙ור ‰ב‡ופן ˘ל ‰ליכ‰
בעילוי ‡חר עילוי .כ‡˘ר מ‰˘ ‰ו˘‚ בעמל נ‰י' לר‚ילו˙‡ ,ין ז ‰נח˘ב יו˙ר לעמל ,וי˘
לילך ‰ל‡ ‰לעמול ול˙‰יי‚ע ל˘בור ‰טבע ‰ח„˘ ,ול˘‰י‚ מעל ‰נוספ˙ בעמל ˙‰ור.‰
ו˘‰כר ˘מבטיח˙ ‰ור ‰על ז‰ ,‰ו‡ מעין עבו„ ‰זו עˆמ‰„ .‰נ ‰סיום ‰ברכו˙
ו‰נעלי˙ ˘ב‰ם ‰י‡ "ו‡ולך ‡˙ם ˜וממיו˙"„ .ברכ ‰זו ˜‡י ‡לע˙י„ לבו‡ ˘‡ז ˙‰י'
‰‰ליכ ‰ו‰עלי' בלי ‚בול ומי„" ,‰ילכו מחיל ‡ל חיל" ,וע„ ˘זוכים לעלי' ˘למעל‚ ‰ם
מ‰ליכ‰˘ ,‰ו‡ "יום ˘כולו ˘ב˙ ומנוח ‰לחיי ‰עולמים".10

בחו˜ו˙י – עמל ב˙ור‰
‡ם בח˜˙י ˙לכו ו‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו
וע˘י˙ם ‡ו˙ם

ו‡ם ‰מר ימירנו ו‰י' ‰ו‡ ו˙מור˙ו י‰י'
˜ו„˘

"‡ם בח˜˙י ˙לכו – יכול ז˜ ‰יום ‰מˆו˙ ,כ˘‰ו‡
‡ומר ו‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו ‰רי ˜יום מˆו˙ ‡מור,
 ‡‰מ‡ ‰ני מ˜יים ‡ם בח˜˙י ˙לכו‰˙˘ ,יו עמלים
ב˙ור"‰

)כז ,ל‚(

)כ„ ‚ ,ר˘"י ממ„ר˘ כ‰נים(

מכך ˘‰וסיף ‰כ˙וב על "‡˙ מˆו˙י ˙˘מרו"
‡ף "‡ם בח˜˙י ˙לכו" למ„ו ˘˜‡י על לימו„
˙‰ור.‰
‡ך ˜˘:‰
מנ"ל ˘‰כוונ‰ ‰י‡ על "עמל ˙ור "‰ול‡ על
עˆם לימו„ ˙‰ור ˙‡"„ ,‰מˆו˙י ˙˘מרו" ˘ולל
ר˜ ˘˜‡י על מˆוו˙?
ו‡' ‰בי‡ורים בז:‰
י„וע ‰כ˙וב בספרים ˘נחל˜ו מˆוו˙ ˘‰י"˙
ל‚' מחל˜ו˙' :ע„ו˙' ו'מ˘פטים' – ‰ם מˆו˙
˘˘‰כל מחייבם ‡ו עכ"פ מסכים ל‰ם ,ו'חו˜ים'
– ‰ם מˆוו˙ ˘למעל ‰מ‰בנ˙ ˘‰כל ופעמים
‡ף מנו‚„ים ‡ליו ,ו˜יומם ‰ו‡ ב„רך ˜בל˙-עול.
ועלי‰ם נ‡מר "‡ומו˙ ‰עולם מונין ‡˙ י˘ר‡ל,
לומר ,מ‰ ‰מˆו‰ ‰ז‡˙ ומ ‰טעם י˘ ב ,‰לפיכך
כ˙ב ב ‰ח˜‚ ,‰זר‰ ‰י‡ מלפני‡ ,ין לך ר˘ו˙
ל‰ר‰ר ‡חרי'" )ר˘"י ר"פ ח˜˙(.
ו‰נ ,‰כ‡˘ר „‡‰ם לומ„ ר˜ כ˘י˘ ביכול˙ו
וכ˘מבין ‡˙ לימו„ו ‡ין ז' ‰חו˜„‚ .'‰ר 'חו˜'
‰ו‡ „וו˜‡ כ˘‰לימו„ ‰ו‡ ב‡ופן ˘ל עמל
וי‚יע ,‰כ˘‡ין לו עריבו˙ וטעם )"‚ע˘מ‡˜"( בז‰
– למעל ‰מטעם ו‰בנ.‰
ומובן ‡"כ ‡"„ ‡‰ם בח˜˙י ˙לכו" ˜‡י על
"˘˙‰יו עמלים ב˙ור„ "‰וו˜‡.
)˘"פ בחו˜ו˙י ˙˘י"ט .ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ובטוטו"„ ב"יינ‰
˘ל ˙ור "‰ב‚ליון ז(‰

 (10סוף מסכ˙ ˙מי„

‰מר ימירנו ו‰י' ‰ו‡

‡י˙‡ בס) ˜"‰סי' ‡‰ריז"ל כוונ˙ ר"ח ,מ˘נ˙

חסי„ים סוף מס' טב˙ .ועו„( ˘"‰מר ימירנו ו‰י'
‰ו‡" ר"˙ ˘ל ˘ם ‰וי" ‰ב".‰
וי˘ לפר˘ ז ‰ע"„ ‰רמז:
כ‡˘ר י‰ו„י מ˘פיע על ‡חר ‰רחו˜ ח"ו מ„רך
˙‰ור ‰ו‰מˆוו ‰ומ˜רבו ל˘‰י"˙ "‰ז ‚ם ב˘ם
"˙מור "‰י˜ר‡‰˘ .רי ‰ו‡ ממיר ‡˙ „‡‰ם מחול
ל˜„ו˘.‰
וז‰ו "‰מר ימירנו" ˘לפעמים מˆוו˙‰ ‰ור‰
לי‰ו„י ל‰פסי˜ מלימו„ו ב˙ור ‰ומעיסו˜ו
בעבו„˙ ˜‰ו„˘ ,ולחפ˘ ‡˙ ‡לו ‰רחו˜ים מ„בר
 '‰ול˜רבם לעבו„˙ו י˙'.
עלול „‡‰ם לח˘ו˘‰˘ ,יˆי‡ ‰ממ˜ום
„˜‰ו˘˘˙ ‰פיע עליו ל˘ליל ‰ח"ו ,ויר„ מ„ר‚˙ו
ומˆבו ‰רוחני.
וז‰ו "‰מר ימירנו ו‰י' ‰ו‡" ˘מבטיח˙ ‰ור‰
˘‚ם ‡חרי ‰"‰מר ימירנו" יי˘‡ר ב„ר‚˙ו ‰ו‡,
"ו‰י' ‰ו‡" ,וע"„ ל˘ון רז"ל )ברכו˙ י‚ .‡ ,ועו„(
"ו‰י' – ב‰ווי˙ו י."‡‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' (90

