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בעז‰י״˙.

ˆ‡, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ ל˜‰ל  ו„˘ פר˘˙ כי̇  ב˙̃  ל˜ר‡˙̆ 
˙˜י‚),  ˘ב˙' (‚ליון  'ל˜ר‡˙  ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס  ˘וחרי ‰˙ור‰ 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים 
מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר  כ"˜  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ב˙ור˙ 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, 
נ‡מרו  ולפעמים  מערכ˙,  חבר  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן  ב˜יˆור  ‰בי‡ורים 
ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  י˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
עלŒ‡˙ר  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים, 
‡ו ב˙וכן ‰עניינים), וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ 

‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰' כמים 
מ‡י˙י  ח„˘‰  "˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰  מכסים",  לים 

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



˜ובı ז‰ 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'
ıז‡י‡נ

ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,

 הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰חלו  כך  וב˙וך  ל'„בי˜ו˙',  ונכנס  בע‚ל‰  ˘וב  ˘למ‰  רבי  ‰ˆ„י˜  ‰רב  ‰˙יי˘ב 
‰סוסים ל„‰ור במ‰ירו˙ ב„רך ˆ„„י˙ ול‡ ‰י‰ ני˙ן ב˘ום ‡ופן לעˆור ‡ו˙ם. ‰ם „‰רו 

על ˘„ו˙, ‰רים ועמ˜ים, ע„ ˘‰‚יעו לנ‰ר ˜טן.

‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ חייך, יר„ מ‰ע‚ל‰, נטל י„יו ו‰˙פלל מנח‰.

˘ל  ‰‚„ול‰  ו‰˙פעלו˙ו  ‰˙ל‰בו˙ו  ל˜בל  יכול  ‰י‰  ל‡  כי  ‡ם  ˜לעˆ˜ער  בנימין  ר׳ 
‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ ב˙פל˙ו, בכל ז‡˙ ‰סב לו ‰„בר ˜ור˙ רוח מרוב‰.

לנסוע.  ל‡ן  י„עו  ול‡  בע‚ל‰,  ˘וב  ˘למ‰  רבי  ‰ˆ„י˜  ‰רב  ‰˙יי˘ב  מנח‰  ‡חרי 
‰ע‚לון ‡מר ˘‡ין ‰ו‡ מכיר ‡˙ ‰סביב‰. ˆיוו‰ ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ ˘‰סוסים יסעו 
ב‡ופן חפ˘י כרˆונם. ‰סוסים ‰מ˘יכו לרוı ע„ ˘עלו על „רך ‰מלך. כ˘‰‚יעו לפונ„˜ 
יר„ ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ ל˘ם, ‰˙פלל ערבי˙, ערך ˙י˜ון חˆו˙, ‰˙פלל ˘חרי˙ ולע˙ 

.ıמנח‰ ‰‚יעו לביע˘ינ˜ובי

‰י‰ ז‰ ביום ‰חמי˘י, ול‡ ‰י˙‰ ˘ום ‡פ˘רו˙ ˘ל נסיע‰ חזר‰ ללי‡זנ‡ ל˘ב˙, ור׳ 
.ıבנימין נ˘‡ר ל˘בו˙ בביע˘ינ˜ובי

חסי„י רבנו ‰ז˜ן בביע˘ינ˜וביı, בר‡ו˙ם ע„ כמ‰ רבנו ‰ז˜ן מו˜יר ‡˙ כבו„ו ˘ל ‰רב 
‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰, ˘˘לח ‡˙ו ‡˙ נכב„י ˙למי„יו - כי ‰ר‰״ח ר׳ בנימין ‰י‰ כבר מפורסם 
כ‡ח„ מח˘ובי ‰˙למי„ים - ‰חלו ‚ם ‰ם לחבב יו˙ר ‡˙ ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ ולכב„ו.

"‰‡„ון ‰ו‡ ‡„ון ‡בל ‡ינו ˘לי"
...יומיים ל‡חרי ‰˘ב˙, ‰˙‰לך ע„יין ר׳ בנימין כמבולבל ממ˘ מן ‰עבו„‰ ‰‚„ול‰ 
במוחו  לנ˜ר  ‰חל  ורעיון  ˘למ‰  רבי  ‰ˆ„י˜  ‰רב  ‡ˆל  ב‰יו˙ו  ו‰ר‚י˘  ˘מע  ˘ר‡‰, 

ל‰י˘‡ר זמן י„וע ‡ˆל ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰.

‰פרי„‰,  ברכ˙  ממנו  ל˜בל  ˘למ‰  רבי  ‰ˆ„י˜  ‰רב  ‡ל  בנימין  ר׳  ‰חסי„  כ˘נכנס 
סו„ו˙  לו  ו‚יל‰  ל‰י˘‡ר ‡ˆלו  בו  ו‰פˆיר  ˘עו˙ ‡ח„ו˙  ˘למ‰  רבי  עיכבו ‰רב ‰ˆ„י˜ 

נפל‡ים ו‚ילויים נעלים.

לבסוף ‡מר לו ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ ˘על י„ו י˙˜רב יו˙ר ל˘יט˙ רבו, רבנו ‰ז˜ן, 
ל˜בל˙ „רך  ר‡ויים  כלים  ˘י‰יו  י˜בı ˜בוˆ˙ ‡ברכים   - ˘למ‰  רבי  ו‰ו‡ - ‰רב ‰ˆ„י˜ 

עבו„‰ זו, ו‰בטיח לו עו„ ‰בטחו˙ ‚„ולו˙ ˘ל ‚ילויים נעלים.

‰חסי„ ר׳ בנימין ‰‡זין לכל מ‰ ˘‡מר לו ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰, וענ‰ לו: "‰‡„ון ‰ו‡ 
פ‡ן  ט‡  (״פ‡ן  ˘לך"  עב„ ‡בל ‡ינו  - ‰ו‡  עˆמו  על  כוונ˙ו   - ˘לי, ‰עב„  ‡„ון ‡בל ‡ינו 
נ‡ ניע מ‡י, חל‡פיעı ט‡ חל‡פיעı נ‡ ניע טוו‡י״), ונסע חזר‰ ללי‡זנ‡ [‡ל רבינו ‰ז˜ן].

˙˘וב˙ו ˘ל ר׳ בנימין ‰י˙‰ ‰ור‡‰ לחסי„ים ‡מי˙יים. כל ‡ח„ ˘‰י‰ מ˜ו˘ר לרבו י„ע 
˘רבו ˘ל חברו ‰ו‡ ˘ר ‡בל ‡ינו ˘לו. „רך זו ‰בי‡‰ חיזו˜ כללי בעבו„‰ ב„רכי ‰חסי„ו˙.

(˙ר‚ום מל˜וטי „יבורים ח"‡ עמ' 280 ו‡ילך - מל˜וטי „בורים ‰מ˙ור‚ם לל‰"˜ חל˜ים ‡-ב ע' 197 ו‡ילך)

תוכן הענייניםתוכן העניינים
מ˜ר‡ ‡ני „ור˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

‡יך י˙כן ˘‡ין "חסרון כיס" ב˘ילוח ‰‡ם?
מ„וע בחר‰ ˙ור‰ לכ˙וב ˘כר ‰מˆוו˙ ב˘ילוח ‰˜ן „וו˜‡? / ‰‡ם "מניע˙ ‰ריווח" נח˘ב˙ 
ל"‰פס„"? / חי„ו˘ נפל‡ בפירו˘ ר˘"י על ‰˙ור‰ ˘ל˘יט˙ו מˆוו˙ ˘ילוח ‰˜ן ‰י‡ ר˜ פעם 

‡ח˙, ו‡ם חוזר˙ ‰‡ם ‡ין ˆריך ל˘לח‰ עו„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט ע' 133 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
‰חוב‰ ו‰ז‰ירו˙ ב‰˘פע‰ על ‰זול˙

י˘  לזול˙ –  מ˘פיעים  כ‡˘ר  ועם ‰זול˙ /  עˆמו  עם  עבו„˙ ‰‡„ם –  למי„˙ ‰‚‡וו‰ /  מע˜‰ 
ל‰ז‰ר ביו˙ר ממי„˙ ‰‚‡וו‰ / חוב‰ ל‰˘פיע על סביב˙ו ובכך לבנו˙ "בי˙ ח„˘" ל‰˘י"˙ / 

˙כלי˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ זיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 137 ו‡ילך) 

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
פלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים ב‚„ר  כל‡י ב‚„ים

ופ˘˙ים  בסו‚ ‰ˆמר  ˙נ‡י  ונוז ‰וי  טווי  ˘וע  ב‚„ים ‡י  כל‡י  ב‚„ר  ור״˙  ר˘״י  מחלו˜˙  יבי‡ 
„חרי˘‰  ‚„ר  מ‡ו˙ו  ˘‰ו‡  נר‡‰  „מן ‰כ˙ובים  ˘ור˘ ‰פלו‚˙‡  יב‡ר   / בע˘יי˙ ‰‡יסור  ‡ו 
‰ו‡ סיי‚ ל‰רבע‰  ‡ין ב‰ עירוב ממ˘י ‡ו̆  בכל‡ים, ו˙לוי ‡י חרי˘‰ ‡סור‰ מחמ˙ עˆמ‰ ‡ף̆ 
/ יב‡ר ˘יט˙ ‰רמב״ם „כ˙ב ב„רך ממוˆע˙, ע״פ ח˜יר‰ ב‚„ר ‡יסור ‰רבע‰ ‡ם עי˜ר ‰‡יסור 
ב‰˙ערוב˙ ˘נע˘˙‰ ‡ו בע˘יי˙ מע˘‰ ‰חיבור / יסי˜ „בכל‡י ב‚„ים ‡זיל ‰רמב״ם ל˘יט˙ו 

„‚„ר כל‡ים ‰ו‡ בחיבור ממ˘י ‡בל ‰עי˜ר ‰ו‡ במע˘‰ ‰חיבור ול‡ ב˙ערוב˙ ‰נוˆר˙.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ׳ 123 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
ב˘ליחו˙ו ˘ל מ˜ום

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
מע˘‰ מ˘נ‰ ‰מ‰ו˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
"‰‡„ון ‰ו‡ ‡„ון ‡בל ‡ינו ˘לי"



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

‡יך י˙כן ˘‡ין "חסרון כיס" ב˘ילוח ‰‡ם?
מ„וע בחר‰ ˙ור‰ לכ˙וב ˘כר ‰מˆוו˙ ב˘ילוח ‰˜ן „וו˜‡? / ‰‡ם "מניע˙ ‰ריווח" 
מˆוו˙  ˘ל˘יט˙ו  ‰˙ור‰  על  ר˘"י  בפירו˘  נפל‡  חי„ו˘   / ל"‰פס„"?  נח˘ב˙ 

˘ילוח ‰˜ן ‰י‡ ר˜ פעם ‡ח˙, ו‡ם חוזר˙ ‰‡ם ‡ין ˆריך ל˘לח‰ עו„

◇ ◇ ◇

ו‰‡ם  ביˆים  ‡ו  ‡פרוחים   ,ıר‡‰ על  ‡ו   ıע בכל  ב„רך,  לפניך  ˆפור  ˜ן  י˜ר‡  "כי 
˙˘לח ‡˙ ‰‡ם,  ˘לח  על ‰בנים.  ˙˜ח ‰‡ם  ל‡  על ‰ביˆים,  על ‰‡פרוחים ‡ו  רובˆ˙ 

ו‡˙ ‰בנים ˙˜ח לך, למען ייטב לך ו‰‡רכ˙ ימים" (פר˘˙נו כב, ו-ז).

ובפירו˘ ר˘"י:

"למען ייטב לך ו‚ו' – ‡ם מˆו‰ ˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס ‡מר‰ ˙ור‰ למען ייטב לך 
ו‰‡רכ˙ ימים, ˜ל וחומר למ˙ן ˘כרן ˘ל מˆוו˙ חמורו˙".

ובפירו˘ ‰ר‡"ם בי‡ר בכוונ˙ו (וכ"כ בעו„ מפר˘ים):

מˆו‰  ˘‰י‡  ˘ילוח ‰˜ן,  מˆו˙  ב˘כר  ˘‡מר ‰כ˙וב  על  בעיניך  י˜˘‰  "פירו˘ – ‡ל 
˜ל‰, למען ייטב לך ו‰‡רכ˙ ימים; ול‡ ‡מר כן במˆוו˙ ‰חמורו˙!

‡מר‰  כיס  חסרון  ב‰  ˘‡ין  כז‡˙  ˜ל‰  במˆו‰  ˘‡פילו  ל‡˘מועינן,   ‡˙‡ „רבו˙‡ 
˙ור‰ למען ייטב לך ו‰‡רכ˙ ימים, ˜ל וחומר למ˙ן ˘כרן ˘ל מˆוו˙ חמורו˙".

ביו˙ר –  במˆו‰ ˜ל‰  ז‰ „ו˜‡  ˘כר  ל‰˘מיענו  בחר‰ ‰˙ור‰  ˙חיל‰  בכוונ‰  כלומר: 
כי מז‰ נוכל ללמו„ ב˜ל וחומר על ˘‡ר ‰מˆוו˙, ‰חמורו˙ יו˙ר ממנ‰ (מפני ˘י˘ ב‰ם 

חסרון כיס, ‡ו ˘י˘ ב‰ם טירח‡ י˙יר‰ וכו').

כ„

"‰‡„ון ‰ו‡ ‡„ון ‡בל ‡ינו ˘לי"
‰‚„ול‰  ‰עבו„‰  מן  ממ˘  כמבולבל  בנימין  ר׳  ע„יין  ‰˙‰לך  ‰˘ב˙,  ל‡חרי  "יומיים 
במוחו  לנ˜ר  ‰חל  ורעיון  ˘למ‰  רבי  ‰ˆ„י˜  ‰רב  ‡ˆל  ב‰יו˙ו  ו‰ר‚י˘  ˘מע  ˘ר‡‰, 

ל‰י˘‡ר זמן י„וע ‡ˆל ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰"

◇ ◇ ◇

‰„ר˙ כבו„ ‚„ול‰
˘ערך  בי˜ור  [ל‡חר  מלי‡זנ‡  לנסוע  ˆריך  ‰י‰  [מ˜רלין]  ˘למ‰  רבי  ‰ˆ„י˜  ...כ˘‰רב 
‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע], ˘לח רבנו ‰ז˜ן כמ‰ ‡ברכים . . ללוו˙ו. בין ‰מלווים ‰י‰ ‚ם 
ר׳ בנימין ˜לעˆ˜ער. ב„רך נסיע˙ם ˘ימ˘ו ‡˙ ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ ב‰„ר˙ כבו„ ‚„ול‰ 
ביו˙ר. ו‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ ‰בין ‰יטב ˘לב„ מ‰ ˘‰ם - ˙למי„י רבנו - מיי˜רים ‡ו˙ו 

מˆ„ עˆמו, ‰רי ז‰ בעי˜ר מפני ˘רבנו ‰ז˜ן מיל‡ ‡˙ י„ם ל˘מ˘ו.

ב„רך נסיע˙ם בילו ב„ברי ˙ור‰ בנ‚ל‰, ˜בל‰, ח˜יר‰ וחסי„ו˙, ו‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ 
‰י‰ ב‰˙פעלו˙ ‚„ול‰ מעומ˜ י„יע˙ם.

‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ נסע לביע˘ינ˜וביı ו‰‡ברכים ח˘בו לנסוע ‡˙ו ר˜ ע„ ויטבס˜.

בבו‡ם לויטבס˜ ‡מר ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ לר׳ בנימין ˜לעˆ˜ער ˘יחזי˜ לו טוב‰ ‡ם 
.ıילוו‰ ‡ו˙ו ע„ ביע˘ינ˜ובי

כי„וע ‰י‰ ר׳ בנימין בעל חו˘ים נפל‡ים ועמ˜ן ‚„ול. ‰ו‡ ˘‰‰ ימים מספר בויטבס˜ 
.ıו‰חליט ללוו˙ ‡˙ ‰רב ‰ˆ„י˜ רבי ˘למ‰ ע„ לביע˘ינ˜ובי

ב˘„‰,  לעˆור  לע‚לון  ˘למ‰  רבי  לביע˘ינ˜וביı ˆיוו‰ ‰רב ‰ˆ„י˜  ויטבס˜  בין  ב„רך 
לנטיל˙  מים  לו  ל‡ ‰יו  מ‰ע‚ל‰ ‡ך  יר„  ˘למ‰  רבי  מנח‰. ‰רב ‰ˆ„י˜  ל‰˙פלל  רˆ‰  כי 

י„יו לפני ‰˙פל‰.

דרכי החסידותדרכי החסידות
˘יחו˙ כ״˜ ‡„מו״ר מו‰ריי״ˆ מליוב‡וויט˘

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙
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עם ‰כוחו˙ ‰‡י˘יים, ‡בל כיון ˘זו‰י ˘ליחו˙ מ‰˜ב״‰ ˘‰ו‡ כל יכול, במיל‡ נופלו˙ 
˘‡ין  רו‡ים  י‰ו„ים  ˘כ‡˘ר  ב˘כל ‡נו˘י,  ז‰ ‚ם  ומבינים ‡˙  ועיכובים,  מניעו˙  ‰רב‰ 
˘„ברים  ‰כלל,  כפי  לב,  ב˙˘ומ˙  מ˜˘יבים  י‰ו„ים  פוליטי˜‰,  ‡ו  ˆ„„יו˙  פניו˙  בז‰ 

‰יוˆ‡ים מן ‰לב נכנסים ‡ל ‰לב.

וכפי ˘רו‡ים ‚ם ב˘ליחו˙ ˘ל בן ‡„ם - ל‰ב„יל ‰ב„לו˙ ‡ין ˜ı - ˘מ˜בל ‰˘ליח ˘כר, 
‡ו מ˙נ‰ מ‰מ˘לח, ‰רי על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰, כ˘‰מ˘לח ‰ו‡ ‰˜ב"‰, ו‰ו‡ רו‡‰ ˘מ˜בלים 
‡˙ ˘ליחו˙ו ברˆון וב˘מח‰, נו˙ן ‰ו‡ סיוע ‚„ול מלמעל‰, ע"מ ˘יוכלו למל‡ ‡˙ ‰˘ליחו˙.

עניו נוסף בכך ‰ו‡, ˘כיון ˘עי˜ר בו‡ו למ˜ום ‰ו‡ ב˘ביל ‰˘ליחו˙, ‰רי כ‡˘ר ‰ו‡ 
ממל‡ ‡˙ ‰˘ליחו˙, ‰˘י"˙ מסבב סיבו˙, ב‡ופן טוב, ל‰בי‡ ‡ו˙ו לסביב‰ ‰מ˙‡ימ‰ 
 .  . וב‰˜„ם  ב˜לו˙  ˘ליחו˙ו   ˙‡ למל‡  לו  יעזור  ו‰˘י"˙  טוב‰.  ובפרנס‰  עˆמו,  לו 

וב‰מˆטרך לו בכלל.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ו עמ' רס‚ ו‡ילך – ‡‚"˜ מ˙ור‚מו˙ ח"‡ עמ' 352 ו‡ילך)

מע˘‰ מ˘נ‰ ‰מ‰ו˙
‰חסי„ו˙  ˙ור˙  לפרסם  ‰˙חיל  ‰ז˜ן  רבינו  כ‡˘ר 
ו˙וכן  ‰חסי„ים,  על  ל‰˙‡ונן  לפניו  ב‡ו  וליט‡,  ברייסין 
כ‡ילו  עˆמם  ועו˘ים  פנים  מעמי„ים  ˘‰ם  טענ˙ם, 
˘ייכים ‰ם ל‡‰ב˙ ‰' וליר‡˙ ‰', ללימו„ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ 
("זיי  לכך  ˘ייכים  ˘‡ינם  ב˘ע‰  ב‰  ‰חסי„ו˙,  ועבו„˙ 

‰ַ‡לטן ‚ָ‡רניט „ערביי").

ככ‰,  ו‰˘יב:  ‰"מסיר‰",  „ברי   ˙‡ ˘מע  ‰ז˜ן  רבינו 
ככ‰ ("ַ‡זוי, ַ‡זוי")?! – ‡ם כן, י˜ויים ב‰ם פס˜ ‰מ˘נ‰... "כל מי ˘‡ינו ל‡ חי‚ר ול‡ סומ‡ ול‡ 
 ˙‡ ˘עו˘ים  כיון  מ‰ם".  כ‡ח„  ˘י‰י'  ע„  ‰ז˜נ‰  מן  מ˙  ‡ינו  מ‰ם,  כ‡ח„  עˆמו  ועו˘‰  פיסח 
מן  ימו˙ו  ˘ל‡  ל‰ם  מובטח   ,'‰ ויר‡˙   '‰ ‡‰ב˙  ל‰ם  ˘י˘  עˆמם   ˙‡ ועו˘ים  חסי„ים,  עˆמם 

‰ז˜נ‰ ע„ ˘י‰יו כן!... (ר‡‰ מ‚„ל עוז (כפ"ח, ˙˘"מ) ע' ˜פ‚. ל˘מע ‡וזן (ברו˜לין, ˙˘"נ) ע' לב).

מסיפור ז‰ יובן ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰':

כ‡˘ר עו˘ים ח˘בון ˘נמˆ‡ים כבר ל‡חר ‰עבו„‰ „חו„˘ ‡לול, י"ב ‰ימים מח"י ‡לול ע„ ר‡˘ 
לסוכו˙,  יו‰כ"פ  ˘בין  ימים  יום ‰כיפורים, „'  ˙˘וב‰,  ימי  ע˘ר˙  ר‡˘ ‰˘נ‰,  ימי ‰סליחו˙,  ‰˘נ‰, 
„ערנומען, ‡ון  ‚ָ‡רניט  זיי  ‰ָ‡ט  ("עס  עלי‰ם  פעל  ל‡  ז‰  כל  ו‡עפ"כ  „ח‚ ‰סוכו˙,  ר‡˘ונים  וימים 

מ'‰ַ‡לט נָ‡ך ניט ביים ‡ל"ף"), ו‡"כ, יכולים ליפול בעˆבו˙ ומר‰ ˘חור‰.

ו‰מענ‰ על ז‰, ˘‰מע˘‰ ‰ו‡ ‰עי˜ר, וכ„ברי ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘‰עו˘‰ עˆמו כו' ‰נ‰ סופו ˘י‰י' 
כן, ו‰מע˘‰ פועל כבר ˘ינוי ‰מ‰ו˙, ולכן ˆריך ל‰יו˙ ענין ‰˘מח‰.

(ע"פ מ‡מר „"‰ ול‡ יכנף ˘ב˙ חו‰מ"ס ˙˘כ"‡ – ˙ור˙ מנחם חכ"ט עמ' 43 ו‡ילך)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰˘י״˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ולפי בי‡ור ז‰ – י˘ ל˙˙ טעם ב„יו˜ ל˘ון ר˘"י, ˘˘ינ‰ מל˘ון ‰ספרי:

בספרי כ‡ן (וכן במ˘נ‰ – חולין ˜מב, ‡) ‰ל˘ון ‰י‡ "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‰י‡ כ‡יסר" – כלומר: 
"מˆו‰  וכו˙ב  מ˘נ‰  ר˘"י  – ‡ולם  בלב„  כ˘ווי ‡יסר  ביו˙ר,  מועט  כיס  חסרון  ב‰  י˘ 

˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס", ומ˘מע: ˘‡ין ב‰ חסרון כיס כלל;

מוכרחים  ˜ל‰,  למˆו‰  ביחס  ‡פילו  ‰˘כר   ˙‡ לח„˘  ‰י‡  ‰˙ור‰  ˘כוונ˙  כיון  כי, 
לומר ˘מˆו˙ ˘ילוח ‰˜ן ‰י‡ ‰מˆו‰ ‰˜ל‰ ביו˙ר, ולכן בחר‰ ‰˙ור‰ „ו˜‡ ב‰ –

ולכן ‡ין ר˘"י ‡ומר "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‰י‡ כ‡יסר" (˘‡ז ˜˘‰: למ‰ בחר‰ ‰˙ור‰ במˆו‰ 
כלל?) ‡ל‡  כיס  חסרון  ב‰  ˘‡ין  יו˙ר  במˆו‰ ˜ל‰  ול‡  מועט,  כיס  חסרון  ב‰  ˘י˘  כזו 
מ„יי˜ "˘‡ין ב‰ חסרון כיס" כלל, ˘„ו˜‡ כך מובן למ‰ בחר‰ ‰˙ור‰ „ו˜‡ במˆו‰ זו.

ב. ‡מנם ע„יין ˆריך בי‡ור, בעˆם ‰ענין:

סוף סוף, ‡יך יכול ר˘"י לומר "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס", ב˘ע‰ ˘ז‰ לכ‡ור‰ 
‰יפך ‰מˆי‡ו˙, ˘‰רי ‰מ˘לח מפסי„ ‡˙ ˘וויי‰ ˘ל ‰ˆיפור ‰‡ם, ˘‡ינו יכול ל˜ח˙‰ 

(‡ל‡ "˘לח ˙˘לח ‡˙ ‰‡ם")!

כלומר: ‡ם ‰י‰  כיס".  חסרון  מי˜רי  ל‡  ל˙רı, "„‰ע„ר ‰ריוח  כ˙ב  ל„ו„  ובמ˘כיל 
"חסרון  ז‰  ‰י‰  ‡ז   – ב‰  זכ‰  ˘כבר  ל‡חר  מר˘ו˙ו  ‰ˆיפור   ˙‡ ל‰וˆי‡  נ„ר˘  ‰‡„ם 
כיס"; ‡ולם כיון ˘‰ˆפור ע„יין ל‡ ב‡‰ לר˘ו˙ו וכל ‰‰פס„ ‰ו‡ בז‰ ˘‡ינו יכול ע˙‰ 

לזכו˙ ב‰ – ˘וב ‰רי ז‰ ב‚„ר "מניע˙ ‰ריוח" בלב„, ול‡ "חסרון כיס" ממ˘.

ולכ‡ור‰ לפי ז‰ ‰י‰ ‡פ˘ר ל‰סביר ‡˙ ˘ינוי ‰ל˘ון בין ‰ספרי לבין ר˘"י:

ולכ‡ן  לכ‡ן  בו ˆ„„ים  י˘  ל‡,  ל"‰פס„" ‡ו  נח˘ב  ז‰ ‡ם "מניע˙ ‰ריוח"  ‰נ‰ „בר 
(ר‡‰ מ‰ ˘ˆיין ב˘„י חמ„ כללים מערכ˙ ‰ ‡ו˙ סט; פ‡˙ ‰˘„‰ לכללים ˘ם ‡ו˙ ב) – ובז‰ נחל˜ו 

‰ספרי ור˘"י:

‰ספרי נ˜ט כ‰סבר‡ ˘‚ם מניע˙ ‰ריוח נח˘ב˙ ל‰פס„, ולכן כ˙ב "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‰י‡ 
‰פ˘ט,  „רך  לפי  ר˘"י,  ‡ולם  ‰‡ם;  ‰ˆיפור  ˘ווי   ˙‡ מפסי„  ˘‰מ˘לח  כיון  כ‡יסר", 

למ„ ˘‡ין ז‰ נח˘ב ‰פס„, ולכן נ˜ט "מˆו‰ ˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס".

‡ך כ„ „יי˜˙, ‡ין בכך „י כ„י ליי˘ב ‡˙ ‰ענין:

‰ו‡  פ˘וט  „בר  ‰רי  ממ˘,  ל"‰פס„"  נח˘ב˙  ‰ריוח"  "מניע˙  ˘‡ין  נלמ„  ‡ם  ‚ם 
ונר‡‰ במוח˘, ˘מניע‰ זו ח˘וב‰ בעיני ‰‡„ם ומˆטער ‰ו‡ עלי‰.

במˆו‰  לך" „ו˜‡  ייטב  ל‰˘מיענו ‡˙ ‰˘כר „"למען  חיפ˘‰  ˘‰˙ור‰  כיון  כן,  ו‡ם 
˜ל‰ ביו˙ר, "˘‡ין ב‰ חסרון כיס" (כנ"ל) – בוו„‡י ‰כוונ‰ בז‰ ˘‡פילו מניע˙ ‰ריווח 
ל‰˘מיענו ‰˘כר  ˘וב ˆריכ‰ ‰י˙‰ ‰˙ור‰  מניע˙ ‰ריווח,  בז‰  ˘‰רי ‡ם ‰י‰  ב‰;  ‡ין 

במˆו‰ עו„ יו˙ר ˜ל‰ ˘‡פילו מניע˙ ‰ריווח ‡ין ב‰ (ו‡ין ˆער ל‡„ם כלל)!
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‡ין  ‰˜ן  ˘ילוח  ˘במˆו˙   – כמ˘מעו  פ˘וטו  ר˘"י  נ˙כוון  ˘ב‡מ˙  נ"ל,  כן  ועל   .‚
מועט  כיס  חסרון  ב‰  ˘י˘  ‰יינו  כ‡יסר",  "˘‰י‡  ‡מרו  ˘בספרי  וז‰  כלל.  כיס  חסרון 

עכ"פ – ‰נ‰ ר˘"י ‡זיל ל˘יט˙י‰:

וחזר‰,  ˘לח ‡˙ ‰‡ם  ˘‡ם  חז"ל (חולין ˜מ‡, ‡)  למ„ו  ˙˘לח",  מל˘ון ‰כ˙וב "˘לח 
סוף  ל‰רמב"ם  פי‰"מ  וכן ‰י‡ ‰‰לכ‰ (ור‡‰  פעמים";  מ‡‰  ול˘לח‰, "ו‡פילו  לחזור  חייב 

חולין; בי˙ יוסף יור‰ „ע‰ סי' רˆב).

‡ולם ר˘"י בפירו˘ו ב‡ ליי˘ב "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", ‚ם ‡ם ‰ו‡ „ל‡ כ‰לכ˙‡; ו‡כן, 
ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ ל‡ ‰בי‡ „ר˘‰ זו, ו‡„רב‰ – מ˙וך ל˘ונו י˘ ללמו„ ל‰יפך, ˘ר˜ 
מי„ כ˘מוˆ‡ ‰‡ם ו‰בנים ‡ז חייב ל˘לח‰, ‡בל ‡ם ל‡חר מכן חזר‰ ל‰˜ן – ˘וב ‡ינו 

חייב ל˘לח‰.

˘כן כ˙ב ר˘"י בפסו˜ ‰˜ו„ם (פסו˜ ו):

"כי י˜ר‡ – פרט למזומן; ל‡ ˙˜ח ‰‡ם – בעו„‰ על בני‰".

מוˆ‡ ‡˙  כ‡˘ר  בפעם ‰ר‡˘ונ‰,  ר˜  ל˘לח ‰י‡  כל ‰מˆו‰  כי  ב„בריו,  מפור˘  ‰רי 
‰˜ן ב„רך מ˜ר‰, ו‡ז ‡סור ל˜ח˙ ‡˙ ‰‡ם, "בעו„‰ על בני‰";

‡ולם מי„ ל‡חר ˘מˆ‡ ‡˙ ‰˜ן ו˘לח ‡˙ ‰‡ם, ˘וב ‰בנים נמˆ‡ים בר˘ו˙ו (‚ם ‡ם 
˘˘לח ‡˙  ל‡חר  מי„  ועו„:  ז‡˙  בבחינ˙ "מזומן".  וכבר ‰ם  בפועל),  ל˜חם  ל‡  ע„יין 
‰‡ם פעם ‡ח˙, ˘וב ‡י ‡פ˘ר לומר ˘‰י‡ "עו„‰ על בני‰"! ומ˘מע ‡יפו‡ ˘‡ם חזר‰ 

י‰י‰ מו˙ר ל˜ח˙‰.

ומע˙‰ י˙ב‡ר ‰יטב ‰˘ינוי בין ר˘"י ל‰ספרי:

על  ‰ו‡  ‰‡יסור  כל  ‰פ˘ט  ב„רך  כי  כיס",  חסרון  ב‰  "‡ין  זו  ˘במˆו‰  כ˙ב  ר˘"י 
ל˜ח˙‰.  מו˙ר   – חוזר˙ ‰י‡ ‡ל ‰˜ן  כך  בני‰", ‡בל ‡ם ‡חר  על  ל˜יח˙ ‰‡ם "בעו„‰ 
ו‰רי כן ‰ו‡ בטבע ‰ˆפור ‰‡ם, ˘ל‡חר ˘˘לחו ‡ו˙‰ פעם ‡ח˙, ‰י‡ חוזר˙ ˘וב ו˘וב 
‰ו‡  ‰‡יסור  כל  כי  מ‡ומ‰,  ‰פסי„  ל‡  ˘‰מ˘לח  ‡יפו‡,  נמˆ‡,  בו.  ˘‰י˙‰  ‰˜ן  ‡ל 
ל˜ח˙ ‡˙ ‰ˆפור ‰‡ם מי„ כ˘רו‡‰ ‡ו˙‰, ‡בל ב„רך כלל ‰י‡ ‰רי חוזר˙ ‡ל ‰˜ן ויכול 

‡ז ל˜ח˙‰ ולזכו˙ ב‰;

בפעם  ‚ם  ב‰ˆפור  לזכו˙  ‡סור  ‰‰לכ‰  וב„רך  ‰‰לכ‰,  ב„רך  מפר˘  ‰ספרי  ‡ולם 
‰ספרי  ˘ל„ע˙  וז‰ו  ˘וויי‰.   ˙‡ ‰מ˘לח  מפסי„  וממיל‡  וב‡‰,  חוזר˙  ˘‰י‡  ‰˘ני‰ 

מˆו‰ זו י˘ ב‰ חסרון כיס מועט – "˘‰י‡ כ‡יסר".

כב

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

בחיי ‰יום יום

ב˘ליחו˙ו ˘ל מ˜ום
"וכפי ˘רו‡ים ‚ם ב˘ליחו˙ ˘ל בן ‡„ם - ל‰ב„יל ‰ב„לו˙ ‡ין ˜ı - מ˜בל ‰˘ליח 
˘כר, ‡ו מ˙נ‰, מ‰מ˘לח, ‰רי על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰, כ˘‰מ˘לח ‰ו‡ ‰˜ב"‰, ו‰ו‡ 
מלמעל‰,  ‚„ול  סיוע  ‰ו‡  נו˙ן  וב˘מח‰,  ברˆון  ˘ליחו˙ו   ˙‡ ˘מ˜בלים  רו‡‰ 

˘יוכלו למל‡ ‡˙ ‰˘ליחו˙"

מ„׳ מˆע„י ‚בר כוננו 
וכ˘לו˜חים  כוננו,  ‚בר  מˆע„י  ˘מ„׳  ˘כ˙וב  במ‰  מ‡מינים  י˘ר‡ל  בני  כל  בכלל 
בח˘בון, ˘‰˜ב״‰ ‰ו‡ עˆם ‰טוב ומטבע ‰טוב ל‰יטיב - ˘ביטוי ז‰ נ‡מר על ‰˜„ו˘ 
ברוך ‰ו‡ - ‰מ˘מעו˙ ˘ל מ„׳ מˆע„י ‚בר כוננו ‰י‡ ˘‰˘י״˙ מבי‡ י‰ו„י לעיר ני„ח˙ 
ולפעמים  ב‚˘מיו˙  ‡ו  ברוחניו˙  מ˙יי‚ע  ‰ו‡  במיל‡  ‰ור‚ל,  ל‡  ב‰  זר‰,  ולסביב‰ 
ב˘ני‰ם, ˆריך ל‰יו˙ מונח ‡ˆל י‰ו„י בוו„‡ו˙, ˘‰˘י״˙ ל‡ ע˘‰ ז‡˙ כ„י ליי‚ע ‡ו˙ו, 
‡ל‡ י˘ לו ˘ליחו˙ מסוימ˙ לבˆע ב‡ו˙ו מ˜ום, וכ„י ˘‚ם ‰‚וף ונפ˘ ‰ב‰מי˙ יסכימו 

לז‰, מ˜˘רים ז‡˙ עם ענינים ‚˘מיים, כמו פרנס‰ וכיו"ב.

מעט  עם  רוב,  פי  על  ‡בל  ‰˘ליחו˙,  מ‰י  למˆו‡  ˜ל  כך  כל  ל‡  ˜רובו˙  לע˙ים 
ובפרט  בז‰),  מ˙ערב  ל‡  מ‰י ‰˘ליחו˙ (‡ם ‰יˆר ‰רע  ל‰יוו„ע  בז‰, ‡פ˘ר  ‰˙בוננו˙ 
ויר‡י  חר„ים  י‰ו„ים  מי„י  יו˙ר  במ˜ומו ‡ין  ˘ומע, ‰רי  ˘‰נני  כפי  ˘לו, ‡˘ר  במ˜ר‰ 
ול‰בי‡  ל‰מ˘יך  ‚ם  בז‰,  ‰י‡  ˘˘ליחו˙ו  ברור  במיל‡  בפרט,  וחסי„ים  בכלל  ˘מים 
בעירו וסביב˙ו חיו˙ בי‰„ו˙ בכלל ובפרט בנו‚ע לרוח ‰חסי„ו˙, ˘עי˜ר ענין ‰חסי„ו˙ 

מ˙בט‡ ב‡‰ב˙ ‰˘ם, ‡‰ב˙ ‰˙ור‰ ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

סיוע ‚„ול מלמעל‰ למילוי ‰˘ליחו˙
‰„ע˙  רוחב  לו  ˘י˘  ע˘יר  מ˙‡ים  כזו  ל˘ליחו˙  ˘לכ‡ור‰  מ‰  ב„בר,  פל‡  ו‡ין 
ו„בריו נ˘מעים, ‡בל ל‡ כז‰ ˘ב˜ו˘י י˘ לו פרנס‰, כי זו ‰י˙‰ טענ‰ ר˜ כ‡˘ר ‰ולכים 



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

שני  ˆירוף  רק  אינו  האיסור  גדר 
אחרת  לפעולה  יחד  שמצטרפין  דברים, 
בזה  שאין  ר"ת,  (כדעת  להן  שמחוץ 
חיבור  צ"ל  אלא  עצמית)  תערובת  יצירת 
אבל  בעשייתן;  עצמן  המינים  דשני 
ששניהם  באופן  צ"ל  החיבור  אין  לאידך 
נעשים חפצא אחת מתחלת הוייתן דצמר 
שאינה  אחד  לבגד  שנעשו  עד  ופשתים, 
די  אלא  רש"י),  (כדעת  חלוקתן  ניכרת 
(ע"ד  ביניהם  חיבור"  "צד  איזה  שיהי' 
יחדיו,  החרישה  פעולת  אסרה  שהתורה 
שזוהי  כיון  ממש,  הרכבה  כאן  שאין  אף 

כעין התחלה של הרבעה, כנ"ל). 

הרמב"ם,  בלשונות  זה  כל  ומדוייק 
שאף שכתב בתחילה (‰ל' כל‡ים ˘ם) "כיון 
חיבור  צד  הפשתן  עם  הצמר  שנתחבר 
מ"מ  התורה",  מן  כלאים  זה  הרי  בעולם 
שטרפן  ופשתים  צמר  "כיצד  ממשיך 
לבדין  מהן  ועשה  אותן  ושע  זה  עם  זה 
הרי אלו כלאים, טרפן וטוה אותן כאחד 
כלאים",  זה  הרי  זה  מטווי  בגד  וארג 
כיון  דהא  מחוורין,  דבריו  אין  ולכאורה 
שמן התורה נאסר בכל צד חיבור בעולם 
 (‚"‰) שלאח"ז  בהלכה  שהאריך  [וכפי 
"תפר בגד צמר בשל פשתן ואפילו תפרן 
פשתן  בחוטי  צמר  בגד  שתפר  או  במשי 
קשר  או  צמר  בחוטי  פשתים  בגד  או 
חוטי צמר בחוטי פשתים או גדלן אפילו 
נתן צמר ופשתים בשק או בקופה וכרכן 
של  גדיל  קשר  ואפילו  כלאים,  אלו  הרי 
שהרצועה  אע"פ  פשתן  של  בגדיל  צמר 
ופשתן  צמר  בגדי  כפל  אם  וכן  באמצע, 
צמר  שנאמר  כלאים  אלו  הרי  וקשרן 

שנתאחד  כיון  מקום  מכל  יחדיו  ופשתים 

"שוע  בכתוב  מודגש  אמאי   – נאסר"] 

באופן  הראשונה  וכדוגמא  ונוז",  טווי 

ד"טרפן  שם  ברמב"ם  שתפס  החיבור 

מהן  ועשה  אותן14  ושע  זה  עם  זה 

עשיית  כללו˙  זו,  (שבדוגמא  לבדין"15 

שני  תערובת  ע"י  היתה  מתחילתו  הבגד 

המינים, ולא רק צד חיבור אחד). 

דהא  א"ש,  לעיל  להמבואר  אמנם 

לדעת הרמב"ם כלאי בגדים הם בדוגמת 

אף  דבהמה,  בכלאים  וכמו  בהמה,  כלאי 

דחרישה,  בכלאים  גם  הוא  שהאיסור 

גדרו  עי˜ר  מ"מ  פנימי,  חיבור  כאן  שאין 

חיבור  שהוא  כנ"ל  דהרבעה  כלאים  הוא 

בגדים,  בכלאי  הוא  זה  מעין  ממשי, 

אף  הוא  מה"ת  כלאים  שאיסור  דאע"פ 

בעולם,  חיבור  צד  בכל  נתחבר  כאשר 

חיבור  יש  כאשר  הוא  וגדרו  עיקרו  מ"מ, 

פנימי, שזהו כאשר טרפן זה עם זה ושע 

אותן ועשה מהן לבדין15.

14) ול‰עיר ˘"˘וע" נ‡מר ב˙ור‰ בפירו˘ (ברמז) 
ב˙יב˙ "˘עטנז" – "˘ע". ור‡‰ כס"מ לרמב"ם ˘ם.

ב   ,‰ יבמו˙   .‡ טו,  (ביˆ‰  ממ‡ירי  ול‰עיר   (15
 (‡"‰ פ"י  כל‡ים  ‰ל'  ב˘ע‰"מ  ‰וב‡   – בפס˜יו 
בטעם ‰רמב"ם „לב„ים ‡סורים מ‰"˙, "מפני ˘‚מר 
ע˘יי˙ן בכך ול‡ ‰וˆרכו ל˘וע טווי ונוז ‡ל‡ בב‚„ 
ב˙וס'  (וע„"ז  ב˘ל˘˙ם"  ע˘יי˙ו ‡ל‡  נ‚מר‰  ˘ל‡ 
בפי‰"מ  ‰רמב"ם  „לפי'  ול‰עיר  ˘ם).  נ„‰  ‰ר‡"˘ 
‰ו‡  ו‰מחי˜‰  ‰טריפ‰  מע˘‰  מ"ח),  פ"ט  (כל‡ים 
ב˙חל˙ו.  ˘ם   ˆ"ˆ‰ חי'  ור‡‰  ב‚„.  ˘נע˘‰  ל‡חר 

‰כ˙ב ו‰˜בל‰ ˜„ו˘ים ˘ם.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

‡ו  ˘‰‡ב  ‡חר",  ל‡„ון  כסף  ˘"י˘  ע"י  „וו˜‡ 
‰‡˘‰ מ˜בלים ו˜ונים ‡˙ ‰כסף, ור˜ עי"ז חלים 
‰˜י„ו˘ין. ויוˆ‡ כ‡ופן ‰ר‡˘ון, ˘"‰עיל‰ ‰ו‡ 

‰˜נין ועי"ז ‰י‡ מ˙˜„˘˙". ו˜"ל.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 215 ו‡ילך)

מ„וע מ˜„˘ים 
בכסף „וו˜‡?

כי י˜ח ‡˘‰ ובעל‰ ‚ו' ויˆ‡‰ ‚ו' ו‰י˙‰
(כ„, ‡-ב)

ב˘ל˘  נ˜ני˙   ‰˘‡‰" ˘נינו  ˜י„ו˘ין  ברי˘ 
„רכים כו' בכסף ב˘טר ובבי‡‰". ובספרי לומ„ 
"כי  בפר˘˙נו:  מ‰פסו˜  ‡לו  ˜י„ו˘ין  ‡ופני   '‚
בכסף  נ˜ני˙   ‰˘‡‰˘ מלמ„   –  ‰˘‡ ‡י˘  י˜ח 
בבעיל‰,  נ˜ני˙   ‰˘‡‰˘ מלמ„   – ובעל‰  כו', 
ומנין ‡ף ב˘טר כו', ˙למו„ לומר וכ˙ב ל‰ ספר 
כרי˙ו˙ ונ˙ן בי„‰ ויˆ‡‰ מבי˙ו, מ˜י˘ ‰ווי˙‰ 
˘ל ז‰ ליˆי‡˙‰ ˘ל ז‰, מ‰ יˆי‡˙‰ מז‰ ב˘טר 
ב   ,„ ˘ם  ‚מ'  ‚ם  (ור‡‰  ב˘טר"  מז‰  ‰ווי˙‰  ‡ף 

ו‡ילך, ירו˘למי רי˘ ˜י„ו˘ין).

"ב˘ל˘  מ˙˜„˘˙   ‰˘‡‰˘ ‡ף  ו‰נ‰, 
„רכים" מ"מ ‡י˙‡ ב‚מ' "רוב‡ בכספ‡" (יבמו˙ 
ל‡, ב), ˘רוב י˘ר‡ל מ˜„˘ים בכסף „וו˜‡, וכן 

כ˙ב ‰רמב"ם "נ‰‚ו כל י˘ר‡ל ל˜„˘ בכסף ‡ו 
ב˘וו‰ כסף" (‰ל' ‡י˘ו˙ פ"‚ ‰כ"‡).

וי˘ לומר ‰טעם בז‰:

˘נ˜ט  ‰ו‡  ‰ס„ר  ˘במ˘נ‰  ‰„בר  בטעם 
ב˘טר  "בכסף  ב˙חיל‰  כסף  ˜י„ו˘י  ‰˙נ‡ 
ובבי‡‰" כ˙בו ר‡˘ונים ˘‰ו‡ "מ˘ום „‡˜„מי' 
˜ר‡, „כ˙יב כי י˜ח „‰יינו כסף" (חי„ו˘י ‰ר˘ב"‡ 

רי˘ ˜י„ו˘ין, ור‡‰ ‚ם ריטב"‡ ˘ם, ועו„).

לז‰  ˘ב‰˙‡ם  „י„ן,  בנ„ון  לומר  י˘  וע„"ז 
י˘ר‡ל  נ‰‚ו  לכן  בכ˙וב  כסף ‰ו˜„מו  ˘˜י„ו˘י 

ל˜„˘ בכסף „וו˜‡.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 215)

‰˜י„ו˘ין פועלים ˜נין 
‰כסף ‡ו ל‰יפך?

במ˜ור „ין ˜י„ו˘י כסף מˆינו ˘ני לימו„ים: 
כ„,  (פר˘˙נו  ‡י˘‰"  ‡י˘  י˜ח  "כי  מ‰כ˙וב   .‡
ע‰"פ.  (ספרי  כסף  ˜י„ו˘י  „ין  לומ„ים  ˘מז‰   (‡
מ‰כ˙וב  ב.  ˜י„ו˘ין).  רי˘  ירו˘למי  ב,   ,„ ˜י„ו˘ין 

˘מז‰  י‡),  כ‡,  (מ˘פטים  כסף"  ‡ין  חנם  "ויˆ‡‰ 
כסף  י˘  ‡בל  ז‰  ל‡„ון  כסף  "‡ין  ב‚מ'  למ„ו 
ל‡„ון ‡חר ומ‡ן ני‰ו ‡ב", ˘כ‡˘ר יוˆ‡˙ ‰ב˙ 
"י˘   – ‰‡ב  ע"י  כ˘מ˙˜„˘˙   – ‰‡ב  מר˘ו˙ 

כסף ל‡„ון" (˜י„ו˘ין ‚, ב).

‰‚‡ון  חו˜ר  כסף  ל˜י„ו˘י  בנו‚ע  ו‰נ‰ 
ועי"ז  ‰˜נין  ‰ו‡  ‰עיל‰  "‡ם  ‰רו‚וˆ'ובי 
‰˜י„ו˘ין  ‰י‡  ‰עיל‰  ל‰יפך,  ‡ו  מ˙˜„˘˙, 
„ווינס˜  פענח  ˆפנ˙  (˘ו"˙  ‰„בר"  ˜ונ‰  ‰י‡  ועי"ז 
‰˜י„ו˘ין  ‰‡ם  לח˜ור  ˘י˘  ו‰יינו,  ס"ט).  ח"‡ 

ל‰יפך  ‡ו  ‰כסף   ˙‡ ˜ונ‰   ‰˘‡‰˘ עי"ז  חלים 
˘‰י‡  עי"ז  ‰ו‡   ‰˘‡‰ ע"י  ‰כסף  ˘˜נין 
ומבי‡  בז‰  ‰‡ריך  ‰נ"ל  ו‰‚‡ון  מ˙˜„˘˙, 

ר‡יו˙ לכ‡ן ולכ‡ן.

ב˘ני  ˙לויים  ‡לו  ‡ופנים  ˘˘ני  לומר  וי˘ 
‰לימו„ים ˘מ‰ם לומ„ים ˜י„ו˘י כסף:

‰ו‡  ‰לימו„ים  ˘ני  בין  ‰חילו˜  „‰נ‰, 
‰‡י˘  פעול˙  מו„‚˘  ‡י˘"  י˜ח  "כי  ˘בפסו˜ 
‡חר"  ל‡„ון  כסף  „"י˘  ב‰‡  ‡ך  ‰מ˜„˘, 
 - ב˙ו  במ˜ום  ‰ו‡  ז‰  (˘בנ„ון  ˘‰‡ב  מו„‚˘ 

‰‡˘‰) מ˜בל ‡˙ ‰כסף.

מ"כי  כסף  ˜י„ו˘י  לומ„ים  ב‡ם  ועפ"ז, 
˘‰˜י„ו˘ין  לומר  מס˙בר   "‰˘‡ ‡י˘  י˜ח 
‰‡י˘,  ע"י  ‰כסף  נ˙ינ˙  פעול˙  ע"י  נפעלים 
ר˜  ‰ו‡  ‰כסף   ˙‡ ו˜ונ‰  מ˜בל˙   ‰˘‡‰˘ ו‰‡ 
כ˙וˆ‡‰ מ‰˜י„ו˘ין, ˘נפעלו ע"י נ˙ינ˙ ‰‡י˘. 
‰˜י„ו˘ין  ‰י‡  ˘"‰עיל‰  ‰˘ני,  כ‡ופן  ויוˆ‡ 

ועי"ז ‰י‡ ˜ונ‰ ‡˙ ‰„בר".

„"י˘  מ‰‡  כסף  ˜י„ו˘י  לומ„ים  ב‡ם  ‡ך 
מספי˜  ˘ל‡  לומר  מס˙בר  ‡חר"  ל‡„ון  כסף 
חלים  ‰˜י„ו˘ין  ‡ל‡  ‰‡י˘,  ע"י  ‰כסף  נ˙ינ˙ 



ט

יינה של תורהיינה של תורה

‰חוב‰ ו‰ז‰ירו˙ ב‰˘פע‰ על ‰זול˙
מ˘פיעים  כ‡˘ר   / ‰זול˙  ועם  עˆמו  עם   – ‰‡„ם  עבו„˙   / ‰‚‡וו‰  למי„˙  מע˜‰ 
לבנו˙  ובכך  סביב˙ו  על  ל‰˘פיע  חוב‰   / ממי„˙ ‰‚‡וו‰  ביו˙ר  ל‰ז‰ר  י˘  לזול˙ – 

"בי˙ ח„˘" ל‰˘י"˙ / ˙כלי˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ זיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם

◇ ◇ ◇

על ‰ˆיווי בפר˘˙נו1 "כי ˙בנ‰ בי˙ ח„˘ וע˘י˙ מע˜‰ ל‚‚ך", ‰וב‡ בספרי2: "בי˙ 
– לרבו˙ ‰יכל", ו‰יינו ˘‰מע˜‰ ˘‰י‰ ע˘וי על ‚‚ ‰יכל בי˙ בי˙ ‰מ˜„˘3, ל‡ ‰יי˙‰ 

מטר˙ו ר˜ לנוי וכיו"ב, ‡ל‡ ‰י‰ בו ‚ם מ˘ום ˜יום חיוב "וע˘י˙ מע˜‰ ל‚‚ך".

ע˘יי˙  מחוב˙  ‰מ‰  פטורים  ‰מ„ר˘  ובי˙  ‰כנס˙  בי˙  „‰ל‡  ‰˜ו˘י‡,  בז‰  וי„וע‰ 
מע˜‰, וכ„ר˘˙ רז"ל4 "‚‚ך . . למעוטי ב˙י כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ו˙", ומ„וע נ˘˙נ‰ „ינו 

˘ל ‰‰יכל ˘י‰‡ מחויב במע˜5‰?

יובן  ז‰  פי  ˘על  ל˜ונו,  ‰‡„ם  בעבו„˙  ‰"מע˜‰"  בעניין  ‰פנימי  ‰˙וכן  לב‡ר  וי˘ 

1) פר˘˙נו כב, ח.

2) על ‡˙ר. ו‡ף ˘י˘ מוח˜ים ז‰ – ‰רי נוסף ע"ז ˘כן ‰ו‡ ב„פוס ויניˆי‡ וכו' – כן ‰ו‡ ‚ם בכ˙"י ‰ספרי 
(ר‡‰ ‰וˆ‡˙ ר"מ ‡"˘, ‰‡ר‡וויı – ‰וב‡ו ב‡נˆ' ˙למו„י˙ מע' ‰יכל ע' מח).

3) מ„ו˙ פ"ו מ"ו. רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ פ"„ ‰"‚.

4) חולין ˜לו, ‡.

על  ל‰‚‡ון ‰ר‚ˆ'ובי  פענח  ˙˜מו, ˆפנ˙  מˆו‰  חינוך  מנח˙  ˘ם,  לספרי  רב  בספרי „בי  ז‰  בעניין  ר‡‰   (5
(ל˜וטי  ‰„ברים  במ˜ור  ור‡‰  ו˘"נ.   .‚"‰ פ"„  ל‰רמב"ם  ‰בחיר‰  בי˙  ‰לכו˙  ועל  ˘ם;  בפר˘˙נו  ‰˙ור‰ 

˘יחו˙ חכ"„ ע' 137 ו‡ילך) ˘˜ו"ט ב„ברי ‰‚‡ון ‰ר‚ˆ'ובי ובי‡ור ח„˘ בסו‚י‰ זו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

וכמו  מזה,  הנצמח  חדש  אחר  דמין   –
˘ם  (˜„ו˘ים  עה"ת  ברמב"ן  שהאריך 
כלאים  דאיסור  שנאמר  או  ב˙חל˙ו11). 

שבמין  התערובת  מצד  אינו  דהרבעה 
ההרבעה  ענין  אלא  אז,  הנוצר  החדש 
שני  דעירוב  והעשי'  ‰פעול‰  מצד  הוא 

מינים.

והנה, לאופן הראשון, כלאים דחרישה 
אחר  וגדר  בסוג  דהוא  צ"ל  כרחך  על 
ויצירת  עשיית  בזה  אין  שהרי  מהרבעה, 
המינים  דשני  בהפעולה  רק  תערובת 
דהא  לומר  נצטרך  זו  ולדרך  יחדיו. 
דאיסור חרישה הוא סייג לאיסור רביעה, 
יכולה  שבפועל  מה  מחמת  רק  הוא 
החרישה להביא לידי הרבעה. אבל ליכא 

שום צד דמיון בין חרישה להרבעה. 

לומר,  יש  השני  להאופן  אמנם 
הסוג  באותו  הוא  דחרישה  דכלאים 
זה  כי  הרבעה,  דכלאי  הגדר  ומעין 
משום  הוא  יחדיו  החרישה  שנאסרה 
החיבור  מעשה  של  התחלה  כעין  שזהו 
גופא  זה  על  והטעם  המינים.  שני  של 
חיבור  למעשה  חשיבא  זו  שפעולה 
מביא  המינים  שני  שקיבוץ  מכיון  הוא 
לידי כך ש"פעמים ירכיב אחד מהם על 
ההסברה  אין  זו  שלדרך  היינו  חבירו". 
ההרבעה)  תבוא  חרישה  (שע"י  הנ"ל 
שעי"ז  רק  הסייג,  טעם  כל  לבאר  באה 
נתבאר לנו מה שחשיבא למעשה חיבור 
להרבעה),  שמביאה  (כיון  מינים  ב' 
להרבעה  „מיונ‰  מחמת  נאסרה  ושוב 

דהוי פעולת חיבור כמותה.

יולי„ו  ל‡  בבע"ח  "ו‰מינים  ˘ם  ל‰לן  ומ"˘   (11
בנו‚ע  ב‰מ˘ך  ˘ם  כמפור˘  טעם,  עו„  ‰ו‡  כו'" 

לכל‡י זרעים.  

וכבר נתבאר במק"א12, שנפסקה הלכה 
הרבעה  איסור  שגדר  הנ"ל,  השני'  כדרך 
עצמו  החיבור  מעשה  בעשיית  הוא 
להכניס  "מותר   – הרמב"ם  כמ"ש   –
אותם  ראה  ואם  אחד  לסהר  מינין  שני 
להפרישן"  זקוק  אינו  זה  את  זה  רובעים 
והרכיב  שעבר  "מי  ‰"ב),  פ"ט  כל‡ים  (‰ל' 

בהנאה"  מותר  מהם  הנולד  הרי  בהמתו 
(˘ם ‰"‚), ולוקה מה"ת רק כשהכניס בידו 

איסור  דגדר  דמשמע,   ,(13‡"‰ (˘ם  כו' 
אינו  ההלכה,  ע"ד  דהרבעה  כלאים 
(שנוצרה  מהם  שנולדים  התולדות  בגלל 
מצד  אלא  הנ"ל),  הא'  כדרך  תערובת 

עצם מעשה ההרכבה וההרבעה. 

הרמב"ם  דלשיטת  זה,  מכל  והמורם 
הוא  דחרישה  כלאים  תורה  שאסרה  זה 
החיבור  במעשה  הוא  שהאיסור  לפי 
עצמו. אבל לאידך, אין זה מפני שהתורה 
לפי  אלא  עצמו,  מצד  זה  חיבור  אסרה 
עיקר  וזהו  דהרבעה,  כלאים  בגדר  שהם 
בה  יש  החיבור  פעולת  כאשר  האיסור, 

ההרכבה – הרבעה דשני מינים.

 „  
‰רמב"ם  ‡זיל  ב‚„ים  „בכל‡י  יסי˜ 
ממ˘י  בחיבור  כל‡ים ‰ו‡  ל˘יט˙ו „‚„ר 
ול‡  חיבור  במע˘‰  ‰ו‡  ‰עי˜ר  ‡בל 

ב˙ערוב˙ ‰נוˆר˙

גם  אזיל  שלשיטתו  לומר,  יש  ועפ"ז 
זה),  וסוג  בגדר  (שהוא  בגדים  בכלאי 

שיש בזה ב' הקצוות: 

12)  ל˜ו"˘ חכ"„ ס"ע 149 ו‡ילך.

13) וע„"ז בס‰"מ מל"˙ ריז.  



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

גדר  דחרישה  דכלאים  האיסור  אין  וא"כ 
כלאים  איסור  דכללות  בכלאים,  חדש 
הוא רק גדר אחד, דהיינו תערובת פנימית 
(וכלאים  חדשה  מציאות  שנעשה  באופן 
הרבעה),  לאיסור  סייג  רק  הוא  דחרישה 
לרש"י  ס"ל  שעטנז  באיסור  גם  ולכן 

שגדרו הוא תערובת פנימית, כנ"ל. 

 ‚ 
ב„רך  „כ˙ב  ‰רמב"ם  ˘יט˙  יב‡ר 
ממוˆע˙, ע"פ ח˜יר‰ ב‚„ר ‡יסור ‰רבע‰ 
˘נע˘˙‰  ב‰˙ערוב˙  ‰‡יסור  עי˜ר  ‡ם 

‡ו בע˘יי˙ מע˘‰ ‰חיבור 

והנה, הרמב"ם (‰ל' כל‡ים פ"י ‰"ב) כתב 
צד  הפשתן  עם  הצמר  שנתחבר  "כיון 
התורה,  מן  כלאים  זה  הרי  בעולם  חיבור 
זה  עם  זה  שטרפן  ופשתים  צמר  כיצד 
אלו  הרי  לבדין  מהן  ועשה  אותן  ושע 
וארג  כאחד  אותן  וטוה  טרפן  כלאים, 

בגד מטווי זה הרי זה כלאים". 

כעין  היא  הרמב"ם  ששיטת  והיינו, 
שמחד  ור"ת,  רש"י  בין  ממוצעת  שיטה 
ונוז"  טווי  ש"שוע  להרמב"ם  ס"ל  גיסא 
הוא ב‰חפˆ‡ דשעטנז (ולא כפי' ר"ת שזהו 
חל  שעליו  ופשתים  הצמר  סוג  תיאור  רק 
דשעטנז  והתערובות  יחד,  לערבם  האיסור 
ס"ל  לא  לאידך,  אבל  בהאריגה);  רק  הוא 
שלשת  בכל  חיבורם  מעשה  שצ"ל  כרש"י 
מספיק  אלא  ונוז",  טווי  ד"שוע  הדברים 
הוי  לבד  שוע  דגם  בעולם",  חבור  "צד 
הוי  לחוד  טווי  גם  דיעות)  ו(לכמה  כלאים, 

מטעם סיי‚ – ר‡‰ ל˜ח טוב (ל‰ר"י ענ‚ל) כלל ח. 

ובמפרשים  בנו"כ  שהאריכו  (וכמו  כלאים 
(לרמב"ם ˘ם9) בביאור דעת הרמב"ם). 

בגדים  כלאי  של  שגדרם  הנ"ל  וע"פ 
שנאמרו  (כיון  דחרישה  מכלאים  נלמד 
דאזיל  לומר  יש  זל"ז),  בהמשך  בקרא 
האיסור  בגדר  לשיטתו  בהתאם  בזה 

ד"לא תחרוש גו'". 

פמ"ט (‰וב‡  (ח"‚  במו"נ  הרמב"ם  דהנה 
כלאים  שטעם  כתב  ˙˜נ))  מˆו‰  בחינוך 

שניהם,  בין  יקבץ  אם  "כי  הוא  דחרישה 
חבירו",  על  מהם  אחד  ירכיב  פעמים 
דברי  ע"ד  שזהו  נראה  הי'  ריהטא  ולפום 
דחרישה  כלאים  שאיסור  הנ"ל  הרמב"ן 
יש  אבל  דהרבעה,  לכלאים  סייג  רק  הוא 
דלא  האיסור  הרמב"ם,  שלדעת  לומר, 
לא  רביעה,  לאיסור  הוא סייג  תחרוש גו' 
רק מפני שבפועל מעשה דחרישה יחדיו 
מצד  גם  אלא  לרביעה,  להביא  יכול 
הפעולות  שתי  בין  שישנו  בתוכן  הדמיון 
הכי  (ומשום  יחד  וחרישה  דהרבעה 

נאסרה חרישה יחדיו אגב רביעה). 

מצינו  עצמו,  הרבעה  באיסור  דהנה 
הוא  האיסור  עיקר  אי  בגדרו,  לחקור 
אחר  מין  הולדת   – מזה  התוצאה  בגלל 
המינים,  שני  מהרכבת  הנעשה  חדש, 
בדוגמא  הם  דהרבעה  כלאים  ולפ"ז, 
דזריעה),  (כלאים  הכרם  כלאי  ובסוג10 
הנוצרת  התערובת  מצד  הוא  שעיקרם 

 .˘ ר"ס  יו"„  ‰טו˘ו"ע  ומפר˘י  בנו"כ  וכן   (9
לב„ו  „כ"‡  ‰רמב"ם  ב„ע˙  פיר˘ו  מפר˘ים  ורוב 
 ‚"‰ פ"י  ע„ו˙  ב‰ל'  ‰רמב"ם  וכמ"˘  כל‡ים,  ‰וי 

ובלח"מ ˘ם. ור‡‰ ‚ם חי„ו˘י ‰ˆ"ˆ ˘ם. ועו„.

ככל‡י  ב‰נ‡‰  ‡סור  ‡ינו  ‰נול„  ˘‰ול„  ‡ף    (10
בן  ‡יסי  מ„ע˙  ול‰עיר  בפנים).  (כ„ל˜מן  ‰כרם 

ע˜בי' (ירו˘למי כל‡ים פ"ח ‰"ב).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

"ב˙י  בעבו„˙  ‡ך  ‰מ˜„˘",  ל"בי˙  ‰מ˘ול‰  בעבו„‰  „וו˜‡  ל"מע˜‰"  ˆריכים  מ„וע 
כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ו˙" ‡ין ˆורך ב"מע˜‰" רוחני.

מע˜‰ למי„˙ ‰‚‡וו‰
‚בו‰  ‰ו‡   ‚‚ רמז,  "מˆ‡˙י  ‰˘ל"6‰:  כ˙ב  ‰פנימיו˙  ב„רך  מע˜‰  מˆוו˙  בבי‡ור 

ורומז ˘יע˘‰ ‚בול ל‚‡וו‰, ו‡ם ל‡ו מ˘ם ˙‰י‰ נפיל˙ו – כי יפול ‰נופל ממנו".

ו‚בול  "מע˜‰"  ולבנו˙  לˆמˆם  ‰‡„ם  ˘על  ‰י‡  ברוחניו˙,  זו  מˆו‰  ˘˙וכן  ו‰יינו 
"מע˜‰"  יבנ‰  ל‡  וב‡ם  ומ˙נ˘‡.  ‚בו‰  ˘‰ו‡  ל"‚‚"  ‰מ˘ול‰  ˘בו  ‰‚‡וו‰  למי„˙ 
כל  ˘˘ור˘  וכי„וע7  ח"ו,  רוחני˙  לנפיל‰  ל‰בי‡ו  יכול‰  ‰‚‡וו‰  ‰רי  ל‰˙נ˘‡ו˙ו, 

‰נפילו˙ ‰רוחניו˙ ‰ו‡ במי„˙ ‰‚‡וו‰ ו‰ח˘ב˙ ‰‡„ם ‡˙ מˆי‡ו˙ו.

ו‰נ‰ יכול ‰‡„ם לטעו˙ ולח˘וב, ‡˘ר במ‰ „ברים ‡מורים ˘ˆריך לע˘ו˙ "מע˜‰" 
ח˘וב‰,  למˆי‡ו˙  עˆמו   ˙‡ מח˘יב  ˘‰‡„ם  פ˘וט‰,  ב‚‡וו‰  מ„ובר  כ‡˘ר  ל‚‡וו˙ו, 

˘‡ז ˆריך ‰ו‡ ל‰נמיך ולבטל עˆמו, בכ„י ל‡ ליפול רח"ל.

‡ך כ‡˘ר מ„ובר ב‚‡וו‰ „˜„ו˘‰, ‡ין כל חיסרון ב„בר, ו‡„רב‡ מ„רכי ‰עבו„‰ ‰ו‡ 
מ˘מונ‰  ‡ח„  בו  ˘י‰‡  ˆריך  חכם  ˘"˙למי„  חז"ל9  ו‡מרו   ,8"'‰ ב„רכי  לבו  ˘"וי‚ב‰ 
˘ב˘מיני˙ (מעט ‚‡וו‰)", ו‡"כ ב‚‡וו‰ כזו ‡ין ח˘˘ נפיל‰, וממיל‡ ‡ין ˆריך לבנו˙ 

מע˜‰ למי„˙ ‰‚‡וו‰.

 "‚‚" בכל  ל‰יו˙  ˆריך  "מע˜‰"  ‡˘ר  ‰ספרי  מלמ„ינו  זו  טעו˙  ל˘לול  ובכ„י 
על  ומרמז  ˘מור‰  ‰˜„˘ים,  ו˜„˘  ‰מ˜„˘  בי˙  ב‚‚  ˘‚ם   – ‰יכל"  ו"לרבו˙  ו‚‡וו‰, 
‚‡וו‰ ו‰˙נ˘‡ו˙ ˘‰י‡ חל˜ מעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘, ‰נ‰ ‚ם ˘ם ˆריך ל‰יו˙ ‰"מע˜‰" 

ו‰ז‰ירו˙ ˘ל‡ ליפול כ˙וˆ‡‰ ממי„˙ ‰‚‡וו‰.

‡˘ר  ˙מי„  לזכור  עליו  ‰˘י"˙,  בעבו„˙  „ר‚‡  ‡חר  „ר‚‡  ‰‡„ם  עול‰  כ‡˘ר  „‚ם 
"כלים ‰נ‚מרים בט‰ר‰ – ˆריכים טביל‰ ל˜ו„˘"10, „‚ם כ‡˘ר מ˙על‰ ‰‡„ם בעבו„˙ו 
בט‰ר‰",  ˘"נ‚מר  ומו˘לם,  ˘לם  כבר "כלי"  בליבו ‡˘ר ‰ו‡  ומח˘ב  מעל ‚בו‰  ‚בו‰ 

6) בחל˜ ˙ור‰ ˘בכ˙ב סוף פר˘˙נו. ור‡‰ בס' ‡ור ˙ור‰ ל‰‰"מ ממעזריט˘ בפר˘˙נו ע‰"פ. ועו„.

‚וים  "ר‡˘י˙  וז"ל:  רˆ‡),  (ע'  למ‚ל˙ ‡ס˙ר  בספר ‡ור ‰˙ור‰  ומ‰ם  מ˜ומו˙,  בכמ‰  נ˙ב‡ר  ז‰  „בר   (7
עמל˜ כו', ז' ‡ומו˙ ‰ם ז' מ„ו˙ רעו˙ ˙‡וו˙ ורˆיח‰ כו', ור‡˘י˙ ‰ו‡ עמל˜, כי ‚סו˙ ‰רוח ‰ו‡ ˘ור˘ כל 
כמו˙ר  מ˘‡"כ ‡ם ‰י'  וכיוˆ‡,  כו'  לעˆמו  ˙‡ו‰ ‰כל  בעל  ע"כ ‰ו‡  בעיניו  י˘  ˘‰ו‡  ˘לפי  רעו˙,  ‰מ„ו˙ 

בעולם, למ‰ לו ל‰˙‡וו˙".

8) „‰"ב יז, ו.

9) סוט‰ ‰, ‡ ובפר˘"י.

10) מ˘נ‰ ח‚י‚‰ כ, ב. ור‡‰ ב‡ור ‰˙ור‰ וי˜ר‡ (כרך ב) „רו˘ים לפסח ע' ˙נ‰.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰רי עומ„ים ו‡ומרים לו ˘‡ם רוˆ‰ ‰ו‡ ל‰‚יע ל„ר‚˙ "˜ו„˘" ‰רי ‰ו‡ ˆריך "טביל‰" 
– ˘ר‡וי לו ל‰יו˙ ב"ביטול" – ‡ו˙יו˙ "טביל‰"11, ור˜ ‡ז יוכל ל‰‚יע ל„ר‚˙ "˜ו„˘".

עבו„˙ ‰‡„ם – עם עˆמו ועם ‰זול˙
ו‚‡וו˙  "‚‚ין"  כל  על  חל‰  "מע˜‰"  חוב˙  „‡ם  רב‰,  ˙מי‰‰  ל˙מו‰  י˘  ומע˙‰ 
‰כיˆ„  ביו˙ר,  ‰נעלו˙  ב„ר‚ו˙   – ‰˜„˘ים  ˜„˘י  ב‚‚  ו‡פילו  ‡„ם,  בני  ‡ˆל  ‰˘ייכים 
‚ם  כ‡מור,  ו‰ל‡  מע˜‰,  ממˆוו˙  ‰ם  פטורים  מ„ר˘ו˙  וב˙י  כנסיו˙  ˘ב˙י  רז"ל  ‡מרו 
במילי „˘מי‡ י˘ ל‰יז‰ר ולבנו˙ "מע˜‰" למי„˙ ‰‚‡וו‰, ומ‰ נ˘˙נ‰ בי˙ ‰כנס˙ ובי˙ 

‰מ„ר˘ ‡˘ר בו ‡ין חו˘˘ין ˘"יפול ‰נופל" כ˙וˆ‡‰ ממי„˙ ‰‚‡וו‰?

‡ל‡ ˘‚ם בעס˜י ‰˜„ו˘‰ עˆמם י˘ חילו˜ בין עבו„˙ "ב˙י כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ו˙" 
לעבו„˙ "בי˙ ‰מ˜„˘":

פור˘  ˘ב‰ם  ‰˙ור‰,  ולימו„  ‰˙פיל‰  עבו„˙  ‰ם   – מ„ר˘ו˙"  וב˙י  כנסיו˙  "ב˙י 
‰‡„ם מ‰בלי ‰עולם, ומ˙עס˜ עם עˆמו ל‰˙˜„˘ ול‰˙˜רב ‡ל ‰˘י"˙.

עˆמו,  עם  עבו„‰  ר˜  ל‡  ˘‰י‡  ‰‡„ם,  עבו„˙  כללו˙  על  מרמז   – ‰מ˜„˘"  "בי˙ 
ב‡ור ‰˙ור‰  ל‰‡יר‰  על ‰סביב‰  ו‰˘פע‰  וזיכוך ‰עולם  בבירור  ‚ם ‰‰˙עס˜ו˙  ‡ל‡ 
ומˆוו˙י‰, ו‡„רב‡, ‡ח˙ ‰עבו„ו˙ ‰עי˜ריו˙ ביו˙ר בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰י‡ עבו„˙ ‰˜רבנו˙, 
˘מ˘מעו˙‰ ‰רוחני˙ ‰י‡ ל‰עלו˙ לזכך ול˜„˘ ‡˙ ‰ב‰מ‰ ‰‚˘מי˙, ו‰כ‰נים ו‰בעלים 
‰‡וכלים חל˜ם ב˜רבן נוטלים חל˜ ב"עבו„˙ ‰בירורים" ו‰‰על‡‰ ו‰זיכוך ˘ל ‚˘מיו˙ 

‰עולם.

˘לכן ‰יו  כולו,  כל ‰עולם  על  ל‰‡יר ‡ורו  עניין ‰מ˜„˘  כללו˙  ז‰ ‰„רך, ‰י‰  ועל 
˘בחלון  ו‰רחב  מבפנים  ‰יו  ˘בחלון  "ˆר   – ‡טומים"  "˘˜ופים  ‰מ˜„˘  בי˙  חלונו˙ 
מוחזר כלפי חוı, ל‰וˆי‡ ‡ור‰ לעולם", ˘מבי˙ ‰מ˜„˘ ‰י‰ יוˆ‡ ‡ור ‰˜„ו˘‰ לעולם, 

ומ˘ם יוˆ‡˙ "ע„ו˙" לכל ב‡י עולם "˘‰˘כינ‰ ˘ור‰ בי˘ר‡ל"12.

‰סביב‰  עם  ‰‡„ם  עבו„˙  על  ‰מ˜„˘"  ‰"בי˙  ענין  מור‰  ‰‡„ם,  בעבו„˙  ו‡"כ, 
ל‰‡יר ‡˙ זול˙ו, ל˜רבם ול˜„˘ם.

ו"בי˙  עˆמו,  עם  ‰‡„ם  עבו„˙  על  מורים  מ„ר˘ו˙"  וב˙י  כנסיו˙  ˘"ב˙י  ונמˆ‡ 
‰מ˜„˘" מרמז על עבו„˙ ‰‡„ם עם זול˙ו ועם ‰עולם ˘סביבו.

ומע˙‰ מובן מ„וע ב˙י כנסיו˙ וב˙י מ„ר˘ו˙ פטורים ‰מ‰ מחוב˙ מע˜‰, כי כ‡˘ר 
פרו˘ ‰‡„ם מענייני ‰עולם ועוס˜ בעבו„˙ו בינו לבין ˜ונו, י˘ פחו˙ לח˘ו˘ מנפיל‰, 

11) ‡ל‡ ˘נ˙חלף ‰וי"ו ב‰"‡ (ר‡‰ בסי„ור עם „‡"ח, כוונ˙ ‰מ˜וו‰ בסופו – ˜נט, „).

12) מנחו˙ פו, ב. ובפר˘"י.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

שיהיו  צורך  שאין  ס"ל  ולכך   – ביחד) 
מסורקים וטוויים יחד, ודי5 שהם ארוגים 
שתיהן  שיתחברו  ע"מ  מספיק  (שזה  יחד 

לעשות פעולת לבישה אחת).

 ב 
יב‡ר ˘ור˘ ‰פלו‚˙‡ „מן ‰כ˙ובים נר‡‰ 
˘‰ו‡ מ‡ו˙ו ‚„ר „חרי˘‰ בכל‡ים, ו˙לוי 
‡י חרי˘‰ ‡סור‰ מחמ˙ עˆמ‰ ‡ף ˘‡ין 

ב‰ עירוב ממ˘י ‡ו ˘‰ו‡ סיי‚ ל‰רבע‰

ר"ת  שיטת  הדברים,  כנים  ובאם 
סדר  ממשמעות  יותר  ניכרת  לכאורה 
נאמר  שעטנז"  תלבש  ש"לא  הכתובים, 
שמזה  גו'",  תחרוש  ל"לא  בהמשך 
הגדר  אותו  הוא  שעטנז  שאיסור  משמע 
שהכתוב  גם  ומה  דחרישה.  דכלאים 

ר‡"ם  ר‡‰  ביח„ –  ונוז  טווי  ˘וע  בל‡  יח„יו"*, ‚ם 
לפר˘"י ˜„ו˘ים ˘ם (˜רוב לסופו). ˆ"ˆ בחי„ו˘ים 
על ˘"ס כל‡ים פ"ט מ"ח ‡ו˙ ב (ור‡‰ ˘ו"˙ ‰ˆ"ˆ 
˘ער ‰מילו‡ים סל"ח). ערוך לנר ל˙וס' יבמו˙ ˘ם. 

ˆפע"נ ל‰ל' כל‡ים ˘ם (י„, ב ו‡ילך). ובכ"מ. 

וכבר ˘˜ו"ט ב„ברי ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ ˜„ו˘ים 
לב„ים  „‚ם  „מ˘מע  ‰˙ו"כ,  „ברי  „‰ע˙י˜  ˘ם 
‡סורים, ונוז ‰ו‡ ל˘ון ‰נמלל ו˘זור כו', ‡ם מ˙‡ים 
˘ל‡  ˘ם  ˘פי'  ‡ו  ‰˘"ס,  על  בפירו˘ו  ˘יט˙ו  עם 
˘ם.  ר˘"י  מפר˘י  ב‡רוכ‰  ר‡‰   – „‰לכ˙‡  ‡ליב‡ 
ולפי' ב‡ר מים חיים (וכ"‰ בפנים יפו˙ וב‡ר ב˘„‰) 
˘עטנז  בכלל  ˘‡ינם  ‰יינו  לב„ים"  "לרבו˙  מ"˘ 

מ‰"˙. ולפ"ז ‰"ז כ˘יט˙ו בפירו˘ ‰˘"ס. ו‡כ"מ. 

כ"‡  סר˜  כו' ‡פילו  ˘ם "ולר"˙  וכל˘ון ‰טור   (5
פ"ט  לכל‡ים  ר‡˘ונ‰  מ˘נ‰  ור‡‰  כו'".  לב„ו  מ‰ם 

מ"ח בסופו מ"˘ בפי' ‰רע"ב. 

ראה   – לך"  תעשה  ל"גדילים  מהסמיכות  או   (*

ראב"ד לתו"כ קדושים שם.

שלפנ"ז "לא תזרע כרמך כלאים", נאמר 
בפרשה בפ"ע, והאיסורים ד"לא תחרוש 
בפ"ע,  בפרשה  הם  גו'"  תלבש  לא  גו' 
משמע  פרשיות,  לב'  הכתוב  ומדחילקם 

שהם שני סוגים שונים.

(וכלאי  הכרם  דכלאי  ר"ת,  פי'  ולכן 
הוא  גדרם  גו'",  תזרע  "לא  זרעים), 
שנעשים  באופן  מינים  לערב  האיסור 
דחרישה  כלאים  משא"כ  אחת,  מציאות 
לא  גו'  תחרוש  "לא   – בגדים  וכלאי 
חיצוני,  חיבור  רק  גדרם   – גו'"  תלבש 

שגם זה אסרה תורה (בבהמה ובגד). 

שס"ל  רש"י,  של  טעמו  לבאר  ויש 
בגדים  כלאי   – שעטנז  של  גדרם  שגם 
שנעשה  באופן  פנימית  תערובת  הוא   –
אף  הכרם,  כלאי  כמו  חדשה  מציאות 
ל"לא  בהמשך  בתורה  נאמר  זה  שאיסור 
דכל  סבר  שהוא  לומר  דיש  גו'",  תחרוש 
עצמית  תערובת  מגדר  הוו  כלאים  סוגי 
תורה  שאסרה  וזה  המינים,  ב'  של 
הוא  גו'")  תחרוש  דחרישה ("לא  כלאים 
("בהמתך  ‰רבע‰  לאיסור  סייג  כעין 
שהוא  ˘ם6))  (˜„ו˘ים  כלאים"  תרביע  לא 

תערובת עצמית.

כלאים  דאיסור  ברמב"ן7  וכמבואר 
דחרישה "היא מצוה מבוארת מן בהמתך 
לא תרביע כלאים שדרך כל עובד אדמתו 
אותן"8.  וירכיב  אחת  ברפת  צמדו  להביא 

˘ם  מ‰פסו˜  ר˘"י  ל˘יט˙  י"ל ‡סמכ˙‡  ו‡ולי   (6
‡ח„  בכ˙וב  עליך"  יעל‰  ל‡  ˘עטנז  כל‡ים  "וב‚„ 
נ‡מר  „˘ם  ו‚ם  כל‡ים",  ˙זרע  ל‡  ל"˘„ך  ב‰מ˘ך 

ב‰כ˙וב "ל‡ ˙רביע כל‡ים" ול‡ כל‡ים „חרי˘‰.

7) ור‡‰ ‚ם בבחיי כ‡ן. וכן ברמב"ן ובחיי ˜„ו˘ים 
˘ם. פענח רז‡ כ‡ן.  

„‡וריי˙‡  מˆו‰  עו„  מˆינו  ˘עפ"ז  ל‰עיר   (8



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

אריגת  מעשה  אינו  ד"נוז"  פירש  ולזה 
והפשתים;  הצמר  חיבור  שהוא  הבגד 
כנ"ל),  ארוג,  היינו  (דנוז  לרש"י  ואילו 
האיסור  עשיית  על  קאי  דשעטנז  התנאי 
שהם  ופשתים  צמר  תורה  דאסרה  עצמו, 

באופן דשוע וטווי ונוז ביחד. 

תלוי'  שפלוגתתם  לומר,  יש  ולכאורה 
דאיסור  ובהקדם,  בגדים.  כלאי  בגדר 
שעטנז בא בפרשה בהמשך לכלאי הכרם 
ולכלאי בהמה – "לא תזרע כרמך כלאים 
גו' לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו" (כב, 
ט. יו"„), ובהמשך לזה "לא תלבש שעטנז 

 – אלה  כלאים  אופני  שני  והנה,  גו'". 
סוגים  הם   – בהמה  וכלאי  הכרם  כלאי 
הכלאים  פעולת  הכרם,  בכלאי  שונים: 
ושעורה  חטה  השונים,  שהמינים  היא 
וחרצן (ר˘"י ˘ם, ט2), מתערבים יחד באופן 
(במה  חדשה  מציאות  נוצרת  שמעירובם 
דשניהם  תערובת  שהיא  מהם)  שצומח 
הזרע  המלאה  תקדש  "פן   – ממש  יחדיו 
אשר תזרע ותבואת הכרם" (ל' ‰פסו˜ ˘ם); 
ואילו כלאים דחרישה, "לא תחרוש בשור 
דשניהם  תערובת,  אינו  יחדיו",  וחמור 
נשארים כמציאות בפ"ע ולא נולדה כאן 
עושים  שביחד  ורק  מעורבת,  מציאות 
פעולה בעולם, מחוץ להם. היינו שישנה 
יחד,  לשניהם  המתייחסת  אחרת  פעולה 

אבל הם עצמם אינם מעורבין זב"ז. 

ועפ"ז יל"ע בכלאי בגדים, באיזה סוג 
הוא – אם הוא ע"ד כלאי הכרם, שעיקרו 
הוא תערובת פעולת מציאותם, או שהוא 
ע"ד כלאים דחרישה, שהוא מחוץ להם. 

ורבינו  רש"י  פליגי  שבזה  לומר,  ויש 

2) מברכו˙ כב, ‡. ו˘"נ. ור‡‰ מפר˘י ר˘"י.

מעין  הוא  בגדים  כלאי  רש"י  לדעת  תם: 
חפצא  יצירת  הוא  שגדרם  הכרם,  כלאי 
נטה  ולכן  מינים,  שני  תערובת  שהיא 
מתחילת  כאשר  הוא  שהאיסור  לפרש 
עד  מסריקתם  ביחד3,  נעשו  עשייתן 
כאן  תורה  שאסרה  מה  דעיקר  אריגתם4, 
אסרה  ולכך  יחדיו,  בעצמם  חיבורם  הוא 
יחד;  נעשו  מעשיהם  שכל  היכא  דוקא 
ולדעת ר"ת, כלאי בגדים הוא ע"ד כלאים 
דחרישה, שענינם הוא ששני מינים שונים 
יחד  מצטרפים  מזה  זה  שונים  הנשארים 
בפעול‰ מיוחדת, וזהו גדר איסור לבי˘˙ 
(אבל  יחדיו  ופשתים  דצמר  הסוגים  ב' 
אין צריך שיהיו הם עצמם מחוברים זב"ז 

ל'   – "˘עטנז  ע‰"פ  ‰˙ור‰  על  פר˘"י  ר‡‰    (3
(יט,  בפ' ˜„ו˘ים  ˘‰בי‡  מנחם  כפי'  ול‡  עירוב"*, 
יט) "ול' ˘עטנז פי' מנחם מחבר˙ ˆמר ופ˘˙ים"**. 
"ורבו˙ינו  בפר˘˙נו  ר˘"י  ˘ממ˘יך  מ‰  ˘ז‰ו  וי"ל 
פיר˘ו ˘וע טווי ונוז", „"ורבו˙ינו פיר˘ו" ‡ינו פי' 
˘ל  ˘‚„רו  מ‰  מ˙ב‡ר  "רבו˙ינו"  ˘ע"פ  ‡ל‡  ˘ני, 

˘עטנז ‰ו‡ "עירוב". 

בˆיˆי˙  כל‡ים  וביי˘וב ˜ו˘יי˙ ‰˙וס' „"‡"כ   (4
ו‰ל‡  למי˘רי,  ˜ר‡  „‡ˆטריך  ל‰  מ˘כח˙  ‰יכי 
ר‡‰   – לב„ם"  וטווי  במסר˜  חלו˜ין  ˙כל˙  חוטי 
מ‰  ‰"ב,  פ"י  כל‡ים  ‰ל'  לרמב"ם  ˜ור˜וס  מ‰ר"י 
˘‰בי‡ מר˘"י מ‰„ו"˜. ולכמ‰ מפר˘ים ‚ם לר˘"י 
י˘נו עו„ „ין ו‚„ר ב‰‡יסור „למ„ין מ"ˆמר ופ˘˙ים

(וראה  ליבטל  ד"ה  א  לד,  תמורה  רש"י  וראה   (*

ברוב  ביטול  שייך  דלא  בהטעם  שם)  השטמ"ק  הגהת 

בכלאים. ולהעיר עד"ז מתוד"ה בגד – נדה שם (ועד"ז 

בתוס' ע"ז סה, ב), אבל אינו מוכרח שזהו לשיטת ר"ת 

(בתוד"ה שוע נדה שם). ולהעיר גם שמדגיש (וכן בעוד 

ראשונים) ש"שניהם היתר" משא"כ ברש"י. וראה ש"ך 

בית  שם.  בפ"ת  שצוין  חת"ס  ובשו"ת  רצט  ר"ס  יו"ד 

ואילך).  סע"ב  (מ,  ח  אות  יח  כלל  ב  מערכת  האוצר 

ואכ"מ.

לפרש"י  המהר"ל)  (לאחי  חיים  מים  באר  ראה   (**

הערה  בסוף  (הובא  בפרש"י  אופנים  שני  שם,  קדושים 

הבאה).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

˘‰רי ˘רוי ‰ו‡ במˆב מרומם ונעל‰, ולכן ‡ין עליו חוב‰ לבנו˙ מע˜‰ למי„˙ ‰‚‡וו‰ 
ל˘מרו מפני נפיל‰.

‡ך כ‡˘ר יוˆ‡ ‰‡„ם מעבו„˙ו ‰פנימי˙, ומ˙עס˜ עם ‰זול˙ ל‰˘פיע עליו ול‰עלו˙ו, 
˜יים ‰ח˘˘ מפני נפיל‰ רוחני˙, כ‡˘ר י˙ב‡ר ל˜מן, ולכן י˘ לע˘ו˙ "מע˜‰" למי„˙ 

‰‚‡וו‰, ˘‰י‡ ˘ור˘ ומ˜ור לכל ‰נפילו˙, ובכך לוו„‡ ˘ל‡ "יפול ‰נופל ממנו".

כ‡˘ר מ˘פיעים לזול˙ – י˘ ל‰ז‰ר ביו˙ר ממי„˙ ‰‚‡וו‰
ב‡ור  ל‰‡ירו  זול˙ו  עם  ‰עוב„  ב‡„ם  כ‡מור  ‰י‡  מ„בר˙  ברוחניו˙  מע˜‰  פר˘˙ 
וכך  וכ„לעיל,  על ‡„ם ‡חר  ˘˜‡י  ממנו"  יפול ‰נופל  מ"˘ "כי  ˘ז‰ו  ו‰מˆוו‰,  ‰˙ור‰ 

‰ו‡ בי‡ור ‰כ˙וב:

"כי ˙בנ‰ בי˙ ח„˘" – כ‡˘ר ל‡ מס˙פ˜ ‰‡„ם בעבו„˙ו עם עˆמו ב˙ור‰ ו˙פיל‰, 
‰ו‡  בונ‰  ובכך  ‰עולם,  ובירור  זול˙ו  על  ב‰˘פע‰  ו˙פ˜י„ו  ˘ליחו˙ו  ‚ם  ממל‡  ‡ל‡ 

"בי˙" ח„˘ ל‰˘י"˙ – סביב‰ ‰מו‡ר˙ ב‡ור ‰˙ור‰ ומˆוו˙י13‰.

"וע˘י˙ מע˜‰ ל‚‚ך" – י˘ ל‰יז‰ר ממי„˙ ‰‚‡וו‰, ולבנו˙ "מע˜‰" – למעט ב‰ר‚˘˙ 
ח˘יבו˙ עˆמו וב‚‡וו˙ו.

"כי יפול ‰נופל ממנו" – כ‡˘ר עוס˜ים ב˜ירוב י‰ו„ים ל‡בינו ˘ב˘מים, ‡ך עוס˜ים 
לנפיל˙ו  ל‚רום  עלול  ז‰  בעבו„˙ו, ‡ל‡  פ‚ם  ˘ז‰ו  בלב„  זו  ל‡  ‚‡וו‰, ‰רי  מ˙וך  בז‰ 
˘ל ‰י‰ו„י ˘עליו ‰ו‡ מ˘פיע. „כ‡˘ר ‰ו‡ מ˘פיע על ‰זול˙ ב„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב, 
לל‡ פניו˙ ‡י˘יו˙ וכ„ומ‰, ‰רי בוו„‡י יכנסו ‰„ברים ‡ל לב ‰˘ומע ויפעלו פעול˙ם. 
‡ך ‡ם „בריו מעורבים ב‚‡וו‰, ‰נ‰ בנוסף לז‰ ˘‰„בר מפריע ל˜ירוב ‰זול˙, ‰רי יכול 
‰˘ומע   ˙‡ ח"ו  לרח˜  עלול‰  ˘‚‡וו˙ו  ‰נופל",  "יפול   – ל‚מרי  ל‰יפך  ל‚רום  ‰„בר 

ול‰פילו ל‚מרי.

בר‡˘י˙",  ימי  מ˘˘˙  ליפול  ז‰  "ר‡וי  חז"ל14  כ„ר˘˙  ‰ו‡  "‰נופל"  מז‰:  וי˙יר‰ 
נמˆ‡  כבר  ˘‰ו‡  ול‰‚בי‰ו,  ל‰עלו˙ו  ‰‡„ם  מ˙עס˜  ˘‡י˙ו  בי‰ו„י  ˘מיירי  ו‰יינו 
במˆב ˘ל "נופל", ועל כך מז‰יר‰ ˙ור‰ ˘‡ם בע˙ ‰עבו„‰ יערב ‰מ˘פיע ‡˙ ‚‡וו˙ו 

ו‰ח˘ב˙ עˆמו, יכול ‰נופל רח"ל ליפול עו„ יו˙ר ממ‰ ˘‰י‰ ˜ו„ם.

„‡„ם ˘‰ו‡ ‡י˘ י˘ר ‰ולך, יו„ע ‰ו‡ לברור ‰חל˜ ‰טוב ו‰‡מ˙ ˘‰ם „ברי ˙ור‰, 
מ˙וך ‰פסול˙ ˘‰י‡ ‰‚‡וו‰ ˘ב„בריו ˘ל ‰מ˘פיע ומלמ„, ‡ך ‡ו˙ו ‡„ם ‰נמˆ‡ במˆב 
˘ל  ‰‚‡וו‰   – מ‰"‚‚"  ח"ו  עו„  ליפול  ‰ו‡  ויכול  בכך,  ל‰בחין  יו„ע  ‡ינו  "נופל"  ˘ל 

13) ר‡‰ בז‰ ובכמ‰ פרטים ל˜מן, ‰רחב˙ ‰בי‡ור בל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ י"ט ע' 208 ו‡ילך.

14) ˘ב˙ לב, ‡. פר˘"י ע‰"פ.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰מ˘פיע15, ולכן חוב‰ על ‰מ˘פיע לבנו˙ "מע˜‰" ל"‚‚ו"16.

חוב‰ ל‰˘פיע על סביב˙ו ובכך לבנו˙ "בי˙ ח„˘" ל‰˘י"˙
י˙עס˜  ˘ל‡  מוטב  לח˘וב ‡˘ר  עלול ‰ו‡  בנפ˘ו,  ח˘בון  יע˘‰  כ‡˘ר  ו‰נ‰ ‰‡„ם 
ב‡˘ר  ב‡ור ‰˜„ו˘‰,  ול‰‡יר‰  סביב˙ו  על  ל‰˘פיע   – ח„˘"  בי˙  "בנין  בעבו„˙  כלל 
לבנו˙  ˘יˆליח  בטוח  ו‡ינו  עˆמו,  וב‰ח˘ב˙  במי„˙ ‰‚‡וו‰  לו˜‰ ‰ו‡  כי  בנפ˘ו  יו„ע 
ב‡˘ר  ל‚˘˙ ‡ל ‰עבו„‰ ‰לזו,  כ„‡י ‰ו‡ ‰„בר  יו„ע ‡ם  מי  כן,  ו‡ם  כ„בעי,  "מע˜‰" 
מזי˜  ונמˆ‡  ב‰ם,  ˘לו˜‰  ו‰‚‡וו‰   "‚‚"‰ מחמ˙  ממנו"  ‰נופל  ˘"יפול  ‰סכנ‰  ˜יימ˙ 

יו˙ר מ˘מועיל?

ולבנו˙  לילך  ˆריך  ˘י‰ו„י  ח„˘",  בי˙  ˙בנ‰  "כי  ומˆוו17‰  ‰כ˙וב  מ˜„ים  כך  ועל 
עבו„˙ם  על  בז‰  ל‰ס˙מך  ו‡ין  לכך,  במ˜ום ‰ז˜ו˜  י‰„ו˙  ˘ל  וסביב‰  ל‰˜ב"‰  "בי˙" 
˘ל ‡חרים ‰פועלים בעניינים ‡לו, כי כל ‡ח„ ו‡ח„ מחויב לבנו˙ "בי˙ ח„˘", ‰˜ב"‰ 
נו˙ן לכל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל חל˜ בעולם ˘‰ו‡ ˆריך לבררו ול˜„˘ו ולח„˘ מ˜ום נוסף 

˘בו י˘ר‰ ‰˘י"˙.

וכ‡˘ר פו‚˘ ‰ו‡ י‰ו„י ‡חר ורו‡‰ ˘יכול ‰ו‡ ל‰˘פיע עליו ול‰עמי„ו ב˜רן ‡ור‰, 
˘‡ו˙ו  לכך  ‰וכח‰  זו  ו‰רי  עמו,  פ‚י˘˙ו   ˙‡ ˘סיבב‰  זו  ‰י‡  ‰עליונ‰  ‰‰˘‚ח‰  ‰רי 

י‰ו„י ˜˘ור ‡ליו, ו‰ו‡ מחויב ל‰˙עס˜ עמו ל‰‡ירו ב‡ור ‰˙ור‰ ו‰מˆוו‰.

ו‰‚ם ˘חו˘˘ ‰ו‡ ממי„˙ ‰‚‡וו‰ – "‚‚ך", ˘יכול‰ ‰י‡ ח"ו ל‰בי‡ לכך ˘‡ו˙ו י‰ו„י 
˘במ˘פיע,  ‰‚‡וו‰  מחמ˙  בנפיל˙ו  ויוסיף  ימ˘יך  מעי˜ר‡  "נופל"  ˘ל  במˆב  ˘נמˆ‡ 
במי„˙ ‰‚‡וו‰  לו˜‰  ˘‰מ˘פיע  מ˘ום  וכי  ˘‰רי  עמו,  ל‰˙עס˜  מחויב ‰ו‡  מ˜ום  מכל 
ˆריך ‰מו˘פע ל‰פסי„? מ„וע ˙חסר ‡ˆלו ‰‰˙עלו˙ ˘˜בע ‰˜ב"‰ ˘י˜בל מ‰מ˘פיע?

‡ל‡ ‡„רב‡, "ל‡ ‡˙‰ בן חורין ליבטל ממנ‰"18, ומחוייב ‰מ˘פיע ל‰˙עס˜ בבניין 
ב‡ופן  ‚‡וו˙ו,  ולˆמˆם  עˆמו  ל‰נמיך   – "מע˜‰"  לבנו˙  ז‡˙  עם  ויח„  ח„˘",  ‰"בי˙ 

לברור  יו„ע  ‡ינו  (˘לכן  לכן  ˜ו„ם  ‚ם  "נופל"  ל‰יו˙ו   – בפנים  כמבו‡ר   – ‰י‡  נפיל˙ו  ˘סיב˙  „‡ף   (15
 – מ"‚‚ו"  ˙‰י‰ ‰נפיל‰  ˘ל‡  ל„‡ו‚  זו ‡˘מ˙ ‰מ˘פיע, ‰רי ˆריך ‰‡„ם  ולכ‡ור‰ ‡ין  מ‰פסול˙),  ‰‡מ˙ 

‚‡וו˙ו – ˘לו (וע"„ „ברי ‰‚מר‡ ב˘ב˙ ˘ם).

רˆוי, ‰רי  במˆב  ˘‡ינ‰  סביב˙ו  עם  עם ‰זול˙ ‡ו  ל‰˙עס˜  בבו‡ו  עˆמו  ז‰ – ‚ם ‰מ˘פיע  על  ונוסף   (16
עבור ‰מ˘פיע  ‚ם   ıנחו ˘‰"מע˜‰"  ונמˆ‡  ב"נפיל‰",  ‚ם ‰ו‡  מס˙כן  כן  ו‡ם  ממ„רי‚˙ו,  ליר„  ‰ו‡ ˆריך 

ול‡ ר˜ לז‰ ˘‰י‰ "נופל" מעי˜ר‡.

17) וב‡ופן ˘ל ברכ‰ כמוב‡ בפר˘"י ˘ם.

18) ‡בו˙ פ"ב מט"ז.

טז

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים ב‚„ר  כל‡י ב‚„ים
בסו‚ ‰ˆמר  ˙נ‡י  ונוז ‰וי  טווי  ˘וע  ב‚„ים ‡י  כל‡י  ב‚„ר  ור״˙  ר˘״י  מחלו˜˙  יבי‡ 
˘‰ו‡  נר‡‰  ‰כ˙ובים  „מן  ‰פלו‚˙‡  ˘ור˘  יב‡ר   / ‰‡יסור  בע˘יי˙  ‡ו  ופ˘˙ים 
ב‰  ˘‡ין  עˆמ‰ ‡ף  מחמ˙  חרי˘‰ ‡סור‰  ו˙לוי ‡י  בכל‡ים,  מ‡ו˙ו ‚„ר „חרי˘‰ 
ממוˆע˙,  ב„רך  ˘יט˙ ‰רמב״ם „כ˙ב  יב‡ר  ל‰רבע‰ /  סיי‚  ˘‰ו‡  ממ˘י ‡ו  עירוב 
‡ו  ˘נע˘˙‰  ב‰˙ערוב˙  ‰‡יסור  עי˜ר  ‡ם  ‰רבע‰  ‡יסור  ב‚„ר  ח˜יר‰  ע״פ 
כל‡ים  ל˘יט˙ו „‚„ר  ב‚„ים ‡זיל ‰רמב״ם  יסי˜ „בכל‡י  מע˘‰ ‰חיבור /  בע˘יי˙ 

‰ו‡ בחיבור ממ˘י ‡בל ‰עי˜ר ‰ו‡ במע˘‰ ‰חיבור ול‡ ב˙ערוב˙ ‰נוˆר˙

 ‡ 
וע טווי ונוז  יבי‡ מחלו˜˙ ר˘"י ור"˙ ‡י̆ 
‰וי ˙נ‡י בסו‚ ‰ˆמר ופ˘˙ים ‡ו בע˘יי˙ 

‰‡יסור

(פר˘˙נו  שעטנז"  תלבש  "לא  באיסור 
היינו  ד"שעטנז"  חז"ל  שפירשו  י‡),  כב, 
"עד שיהא שוע טווי ונוז" (יבמו˙ ‰, ב. נ„‰ 

ס‡, ב), איפליגו רש"י ורבינו תם: 

הוי  לא  תורה  "דבר  (˘ם)  לרש"י 
כלאים . . אלא א"כ עירב הצמר והפשתן 
וטוום  ("שוע")  במסרק  יחד  וסרקם  יחד 
˘ם  (יבמו˙  ולר"ת  ביחד,  ("נוז")  וארגם 
ב˙וס'  וכן  ˘וע.   ‰"„ ˘ם  נ„‰  ˘י‰‡.  ע„  ˙ו„"‰ 

‰ר‡"˘ ˘ם) הוי כלאים מדאורייתא אפילו 

לבדו  וטוואו  לבדו  ואחד  אחד  כל  סרק 
ושזרו לבדו ("נוז"1) ואח"כ חיברן ביחד 
על ידי אריגה או כו'" (ל' ‰טור יו"„ ר"ס ˘).

שיהי'  "עד  התנאי  דלר"ת  והיינו, 
הצמר  הגדרת  רק  תוכנו  ונוז"  טווי  שוע 
רק  שהוא  עליהן,  שמחוייבים  ופשתים 
מהם  אחד  כל  ‰‡יסור  ש˜ו„ם  בכאלה 
"ועל  ונוז,  טווי  שוע   (– ("שעטנז"  הוה 
לבד  פשתים  ושל  לבד  צמר  של  שעטנז 
בגד  מהם  יעשה  שלא  הכתוב  הזהיר 
ביחד ומיחדיו נפקא" (ל' ‰˙וס' יבמו˙ ˘ם). 

„נוז  כפר˘"י  ול‡  ˘זור",  ‰יינו  "נוז  „לר"˙   (1
‰יינו ‡רו‚.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

ל‰ˆיל ‡˙ ‰"˘בוי"
כי ˙ˆ‡ למלחמ‰ על ‡ויביך ונ˙נו ‰' 
‡ל˜יך בי„יך ו˘בי˙ ˘ביו
(כ‡, י)

י˘ לב‡ר כ˙וב ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

"‡ויביך"   – ‡ויביך  על  למלחמ‰   ‡ˆ˙ כי 
ל˘ון רבים, מור‰ על ˘ני ‡ויבים. ‰‡ויב בעניני 
‰יˆר  ˘‰ו‡  ‰נ˘מ‰  בעניני  ו‰‡ויב  ‰‚וף, 
על  ‚ם  ˜‡י  למלחמ‰"   ‡ˆ˙ "כי  ו‡"כ,  ‰רע. 
מלחמ˙ ‰יˆר. ומור‰ ‰כ˙וב ˘‚ם בע˙ ‰יˆי‡‰ 
בפועל  ‰מלחמ‰  עריכ˙  לפני  עו„  למלחמ‰ 
˘ל "על ‡ויביך",  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰ ‰יˆי‡‰ 
וי˘ ל‰ר‚י˘ עליונו˙ על ‰"‡ויבים", כי יו„עים 

‡˘ר "‰' ‡ל˜יכם ‰‰ולך לפניכם".

כ‡˘ר  ˘ביו:  ו˘בי˙  בי„יך  ונ˙נו ‰' ‡ל˜יך 
 '‰ ˘נו˙ן  ר˜  ל‡  ‡זי  כז‰,  ב‡ופן  ‰י‡  ‰יˆי‡‰ 
‡˙ ‰יˆר ‰רע "בי„יך", ‡ל‡ עו„ ז‡˙ ˘‚ם מ‰ 

˘‰י‰ כבר ב˘בי ניˆל מי„ם.

וענין ז‰ ‰ו‡ בכמ‰ ‡ופנים:

ע"י  ו‡זי  כפ˘וטם,  עבירו˙  ˘עבר  מי  י˘ 
‰˙˘וב‰ ‰נ‰ ל‡ ר˜ ˘מכ‡ן ול‰ב‡ ‰ו‡ ˘ולט 
על ‰יˆר, ומ˜יים ר˜ מˆוו˙, ‡ל‡ ‚ם ‰ז„ונו˙ – 

"˘בי ‡ויביך", נע˘ים לו כזכיו˙.

ב˙‡וו˙  ר˜  ˘נכ˘ל  מי  י˘נו  מז‰,  למעל‰ 
‰י˙ר, ‡ך עי"ז "יור„ חיו˙ [‰„בר ˘נ˙‡וו‰ ל‰] 
(˙ני‡  ‚מור"  ברע  ˘ע‰  לפי  ונכלל  ˘ב˜רבו  כו' 
˘מכ‡ן  ר˜  ל‡  נˆחון ‰מלחמ‰ ‰נ‰  ובע˙  פ"ז), 
ב˙‡וו˙,  ליכ˘ל  ˘ל‡  עˆמו  על  מ˙‚בר  ו‰ל‡‰ 
˘נכלל  ‰חיו˙   – כז‰  ‡ויביך"  "˘בי  ‚ם  ‡ל‡ 

ברע ‚מור - עול‰ ל˜„ו˘‰.

ב˙‡וו˙  נכ˘ל  ˘ל‡  מי  ‚ם  מז‰,  למעל‰ 
כל ‡„ם ‰רי ‰י‡  ˘ל  נפ˘ ‰חיוני˙  ‰י˙ר, ‰נ‰ 
‡ך  מ˜„ו˘‰,  ול‡  פ"‡)  (˙ני‡  נו‚‰"  מ"˜ליפ˙ 
בנˆחון "מלחמ‰" זו, ‰רי "‚ם כח נפ˘ ‰חיוני˙ 
˘ב‚ופו ממ˘ ˘מ˜ליפ˙ נו‚‰ נ˙‰פך מרע לטוב 

ונכלל ב˜„ו˘‰" (˙ני‡ פל"‰).

במ˜ור  ˘ביו"  ב"˘בי˙  נעלים  ‡ופנים  עו„  [ור‡‰ 

‰„ברים].
(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' ˘כז ו‡ילך)

ˆורך ‰ח˙ן בע˘יי˙ מע˜‰
כי ˙בנ‰ בי˙ ח„˘ וע˘י˙ מע˜‰ ל‚‚ך
(כב, ח)

י˘ לב‡ר כ˙וב ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

‡מרו חז"ל "בי˙ו זו ‡˘˙ו" (מ˘נ‰ רי˘ יומ‡). 
ו‡"כ "כי ˙בנ‰ בי˙ ח„˘" ˜‡י על ‰˙חל˙ חיי 

‰ני˘ו‡ין ˘‡ז בונ‰ ‰‡„ם "בי˙ ח„˘".

מוחלין  ˘לח˙ן  ˘מכיון  לח˘וב  עלול ‰‡„ם 
על כל עוונו˙יו (ירו˘למי בכורים פ"‚ ‰"‚, ועו„) ‡ינו 
כי  נוספים,  וסיי‚ים  עˆמו ‚„רים  על  ל˜בל  ˆריך 

‰רי כל עניניו ‰ל‡ טובים כבר נמח˜ו ל‚מרי!

כז‰,  בזמן  ˘‡„רב‰,  ‰כ˙וב  מז‰יר  כך  על 
ו‰סיי‚ים  ‰‚„רים  כל  על  ל˘מור  ˘י˘  ר˜  ל‡ 
˘‰י‰ נז‰ר ב‰ם ע„ ‡ז, ‡ל‡ כ‡˘ר "˙בנ‰ בי˙ 
נוספים  סיי‚ים  עˆמו  על  ל˜בל  עליו   - ח„˘" 
ח„˘ים  ‚„רים  ל‰‚„יר  וי˘  מע˜‰",  "וע˘י˙   -

במח˘בו˙יו, „יבוריו ומע˘יו.

ו‰טעם לז‰ ‰ו‡ "כי יפול ‰נופל ממנו":

מ˘ים  ‡זי  ני˘ו‡ין  חיי   ˙‡ מ˙חיל  כ‡˘ר 
ל‰˙עס˜  ומ˙חיל  בˆוו‡רו"  "רחיים  ‰‡„ם 
˙˜ופ‰  ‡ˆלו  ˘מ˙חיל  ומכיון  ‚˘מי˙.  בפרנס‰ 
עולם  לענייני  ו"נפיל‰"  "ירי„‰"  עם  ‰˜˘ור‰ 
˙ורי„  ‰עולם  ‚˘מיו˙  ‡˘ר  ‡פ˘ר  לכן  ‰ז‰, 
עליו  כך  ומ˘ום  ממ„רי‚˙ו.  ו˙פילו  ‰‡„ם   ˙‡
יפול  ˘ל‡  ר˜  ל‡  ˘‡זי  ח„˘,  "מע˜‰"  לע˘ו˙ 
 ˙‡ ל‰עלו˙  ˘יוכל  ז‡˙,  עו„  ‡ל‡  ממ„רי‚˙ו, 
ענייני ‰עולם ולזככם ל‰יו˙ מכון ומ„ור ל˘ב˙ו 

י˙'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 208 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

˘י‰י‰ ‰"נופל" מו‚ן מ‰סכנ‰ ˘"יפול" מן ‰"‚‚"19.

˙כלי˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ זיכוך ו˜י„ו˘ ‰עולם
מ„ר˘ו˙",  וב˙י  כנסיו˙  "ב˙י  עבו„˙  בכללו˙  ‰י‡  עˆמו  עם  ‰‡„ם  עבו„˙  כ‡מור, 
וב‰ם ‡ין חיוב לבנו˙ מע˜‰, כי כ˘עומ„ ‰‡„ם ‡˙ בור‡ו בינו לבין עˆמו, ו‡ינו מונח 

בענייני ‰עולם ‡ין לח˘ו˘ כל כך מנפיל‰ כ˙וˆ‡‰ מ‰‚‡וו‰.

ולעומ˙ ז‡˙ עבו„˙ ‰"בי˙ ח„˘" ל‰˘פיע על ‰זול˙ ועל ‰סביב‰, לזככם ול‰‡ירם 
ב‡ור ‰˜„ו˘‰, מ˘ול‰ ‰י‡ ל"בי˙ ‰מ˜„˘" ˘‰י‰ מ‡יר לכל ‰עולם, ו„וו˜‡ בעבו„‰ זו 
ˆריך ליז‰ר ולבנו˙ מע˜‰ כנרמז בכך ˘‚ם ‰‰יכל ו˜ו„˘ ‰˜„˘ים חייבים ‰יו במע˜‰, 
עˆמו  ‰‡„ם  ו‚ם  "נופל",  ˘ל  במˆב  ‰נמˆ‡  ‰זול˙  עם  מ˙עס˜ים  ז‰  מסו‚  בעבו„‰  כי 
˘ל‡  ביו˙ר  ליז‰ר  וˆריך  ממנו,  ˘נמוך  במ˜ום  ל‰˘פיע  מנ˙  על  ממ„ר‚˙ו  ‰ו‡  יור„ 

"יפול ‰נופל" ע"י מי„˙ ‰‚‡וו‰.

˙כלי˙  ‰י‡  ‰י‡  ול˜„˘ו,  ‰עולם  לברר  ‰מ˜„˘"  „"בי˙  ‰עבו„‰  מ˜ום,  מכל  ‡ך 
‰עולם  בז‰  ˘‚ם   – ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  ‰עולם,  ברי‡˙ 
‰˘פל י‡יר ‡ור ‰˜„ו˘‰, ועל י„י עבו„‰ זו זוכים ל"בי˙ ח„˘ – ˘‰ו‡ בי˙ ‰מ˜„˘"20, 

בבי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ ב˜רוב.

19) וכמסופר ‡ו„ו˙ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי, ˘˙י˜ן ˘‰חסי„ים ‰חוזרים מליוב‡וויט˘ יחזרו ‡˙ „ברי ‰חסי„ו˙ 
˘˘מעו בעיירו˙ ˘עוברים ב‰ם, ו‡ברך ‡ח„ ˘‰י‰ חוזר ‡˙ „ברי ‰חסי„ו˙ בטוב טעם ‰˙‡ונן ‡ˆל ‡„מו"ר 
‡„מו"ר  וענ‰ו  חסי„ו˙.  מלחזור  לח„ול  וחפı ‰ו‡  ‚‡וו‰,  ˘ל  בר‚˘  ח˘ ‰ו‡  ˘בחזר˙ ‰חסי„ו˙  ‰‡מˆעי 
‰‡מˆעי: "‡ ˆיבעלע ז‡ל פון „יר ווערן, ‡בער חסי„ו˙ ז‡לסטו חזר'ן!" (˘י‰י‰ ממך "בˆל" – ‡ך חסי„ו˙ 

˙מ˘יך לחזור).

20) בעל ‰טורים ע‰"פ.


