
‚úיון ˙סח
ער˘"˜ פר˘˙ ˘ופטים ‰'˙˘ע"„

מ„וע „ברי נבי‡ים חמורים מ„ברי ˙ור‰?

מי ˆריך ú‰˙עס˜ עם ‰"נופúים"?

ב‚„ר חיוב מינוי ˘וטרים

˙פú˙ו ˘ú יע˜ב úיב ‰˘מ˘

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

[כ"˜  ל‡בי  ליב  יע˜ב  ר'  ˘ל  זו  ˙˘וב˙ו  על  סיפר  נ"ע  ניסן  ר'  ‰חסי„  ˘לי  ‰מלמ„ 

‡„מו"ר מו‰ר˘"ב נ"ע], ו‡מר ‡בי: 

˘˙י ‰˙בט‡ויו˙.  י˘נן  ו‰מ„ר˘ ‰מ˘בחים ‡˙ ‰י‰ו„ים ‰פ˘וטים,  במ‡מרי ‰‚מר‡ 

ב‚מר‡ כ˙וב: "‡פילו רי˜נין ˘בך מל‡ים מˆו˙ כרימון", במ„ר˘ כ˙וב: "‰רי˜ין ˘בכם 

רˆוף ˙˘ובו˙ כרימון". "מˆוו˙" ו"˙˘ובו˙" ‰ן יר‡˙ ˘מים ו‰˘כל‰, י‰ו„י יר‡ ˘מים 

פ˘וט ‰ו‡ ‚ם בעל ‰˘כל‰, ‡ל‡ ˘ז‰ מ˙בט‡ בˆור‰ עˆמי˙ פ˘וט‰.

˘‰˙‡סף   ıבו‰  ˙‡ מנ‚ב  ר˜  ‰ו‡  ‡ל‡  בוכ‰,  ‰ו‡  ˘‡ין  ליב  יע˜ב  ר'  ˘ל  ˙˘וב˙ו 

במ˘ך כל ‰˘נ‰ - ‰רי ‰י‡ כל ‡ריכו˙ ‰ענין ˘‡ב-‰סב‡, ‰רבי ‰‡מˆעי מסביר ב‰סברו˙ 

‰˘כל‰ עמו˜ו˙ בענין ˘ל "חומ˙ ב˙ ˆיון ‰ורי„י כנחל „מע‰", "‰י˙‰ לי „מע˙י לחם 

יומם וליל‰" "‡ם ˙כבסי בנ˙ר ו‚ו'". 

י˘ בכי' וי˘ בכי', י˘ בכי' ‰ב‡‰ מ‰˙ר‚˘ו˙ ‚„ול‰ ומכיווı ‰מוח, וי˘ בכי' ‰ב‡‰ 

מ˙וך ‰לב. ‡כן ‚ם בבכי' זו י˘נ‰ ‰˙ר‚˘ו˙, ‡ך ‡ין ‰י‡ ‰ עי˜ר. ‡ב-‰סב‡ מסביר ‡˙ 

כל ‰„ר‚ו˙ ˘ב„מעו˙, ור' יע˜ב ליב, ‰י‰ו„י ‰פ˘וט, ‡ינו יו„ע מכל ‰בי‡ורים ו‰סברי 

‰‰˘כל‰ ‰ללו ו‡ומר ב˘פ˙ו ‰פ˘וט‰ ˘‡ין ‰ו‡ בוכ‰ חליל‰, ו‡ם ‰ו‡ כן בוכ‰, ‰רי 

‡ין ז‰ ˘‰ו‡ בוכ‰, ‰ו‡ ר˜ מנ‚ב ‡˙ ‰לכלוך.

˘˙י ‰סיפורים ‡ו„ו˙ ר' יע˜ב ליב, „ברי ‰סב‡ ו„ברי ‡בי - כל ‡ל‰ סיפר לי ‰מלמ„ 

˘לי ר' ניסן.

מכל סיפור, ‚ם מחסי„, י˘ ללמו„ „רך בעבו„‰, מכל ˘כן ˘מסיפור ˘ל רבי ˆריכים 

ללמו„ „רך סלול‰ בעבו„‰.

ביו˙ר,  ‚ם ‡˙ ‰י‰ו„י ‰פ˘וט  נ"ע,  כ"˜ ‡בו˙י  ‰˜„ו˘ים,  רבו˙ינו  כמ‰ ‰עריכו  ע„ 

לי‰ו„ים  ‰˙ייחסו  ו‰ם  י˘ר‡ל,  מעלו˙  ˘ל  ט‰ור  מעין  ‡ˆלם  ‰י˙‰  טוב‰  ‰נ‰‚‰  כל 

‰פ˘וטים ביו˙ר ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל בל˙י מו‚בל˙.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ עמ' ˜ע„)



כז

דרכי החסידותדרכי החסידות

ıלנ‚ב ‡˙ ‰בו
ר' יע˜ב ליב ‰י‰ בוכ‰ רבו˙ ב‡מיר˙ סליחו˙. כ˘˘‡לו‰ו, ר' יע˜ב ליב מ„וע ‡˙ם 

בוכים? ענ‰: חליל‰, ‡ינני בוכ‰, ‡ני מנ‚ב ‡˙ ‰בוı ‰מ˙‡סף במ˘ך כל ‰˘נ‰

◇ ◇ ◇

"˙פל‰ ‡ח˙ ˘לו ˘וו‰ יו˙ר מכל ‰‰˘כל‰ ˘לך"
עו„  ‚„ול.  ˘מים  יר‡  ‡ך  פ˘וט  י‰ו„י  ליב,  יע˜ב  ר'  ב˘ם  י‰ו„י  ‰י'  בליוב‡וויט˘ 

ב‰יו˙ו יל„ י˙ום ˘מע מר' ‡בר‰ם ‰מלמ„ ˘ני מ‡מרים ˘נחרטו עמו˜ בלבו.

˘כינ‰  כ‡ילו  עˆמו  ˘יר‡‰  ˆריך  "‰מ˙פלל  ‰‚מר‡:  מ‡מר   (‡ ‰ם:  ‰מ‡מרים  ˘ני 

נע˘‰  יע˜ב-ליב  בחור  וכ˘‡ו˙ו  ב‡מונ‰?".  ונ˙˙  "נ˘‡˙  ‰‚מר‡  מ‡מר  ב)  כנ‚„ו" 

לח˙נו ˘ל ‡לי‰ו ‰ב„חן ו‰˙פרנס כחנווני - ˜יים ‡˙ ‰"נ˘‡˙ ונ˙˙ ב‡מונ‰".

ב˘נו˙ יל„ו˙י ‰י' כבר ר' יע˜ב ליב ‡„ם י˘י˘. ב‚יל ˘˘ים מסר ‡˙ חנו˙ו ליל„יו, לו 

ול‡˘˙ו ‰י˙‰ „יר˙-חורב‰ ˜טנ‰ לי„ "בנימינ'ס ˘טיבל" בו ˘ימ˘ כ˘מ˘ ב‰˙נ„בו˙, 

ו‰˙פרנס מ‚נו ומעבו„˙ ‡˘˙ו במריט˙ עופו˙, ‰עמ„˙ יר˜ו˙ ˘ונים ועזר‰ ב˘מחו˙. 

ב‡ו˙‰  ‰חסי„ים  מ‚„ולי  ל‡ח„  ‡מר  זי"ע  נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מ‰ר"˘  ‰רבי  ‰סב‡, 

˙˜ופ‰, מ˘כיל חסי„י ˘‰י' ב˜י בכל ספרי ‰חסי„ו˙ ‰נ„פסים ו„יבר חסי„ו˙ בבי‡ורים 

˘לו  ‡ח˙  ˙פל‰  ‰˘מ˘,  ליב  יע˜ב  ˘ל  ˙פל˙ו  על  ל‰ס˙כל  "עליך  עמו˜ים:  ו‰סברים 

˘וו‰ יו˙ר מכל ‰‰˘כל‰ ˘לך".

מנ‚ב ‡˙ ‰בוı ‰מ˙‡סף במ˘ך כל ‰˘נ‰
מ„וע ‡˙ם  ליב  יע˜ב  ר'  כ˘˘‡לו‰ו,  סליחו˙.  ב‡מיר˙  רבו˙  בוכ‰  ליב ‰י'  יע˜ב  ר' 

בוכים? ענ‰: חליל‰, ‡ינני בוכ‰, ‡ני מנ‚ב ‡˙ ‰בוı ‰מ˙‡סף במ˘ך כל ‰˘נ‰.  

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

בעז‰י״˙.

ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ˘ופטים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

˙סח), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ עניני חי„ו˘ 

ובי‡ור ˘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, 

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˘‰

‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ובניו ‰ח˘ובים
‰"‰ ‰‡חים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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 ˘מו‡ל ‡בˆן, הרב לוי יˆח˜ ברו˜,
הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

ע"י ‰ע„ר ‰˘מח‰ ל‡ יע˘‰ „בר ול‡ י˙ו˜ן „בר
...חוסר ‰˘לימו˙ ב‰ענין „˘מח‰ וטוב לבב ˘ˆ"ל כל מ˘ך חיי ‰‡„ם, וכמ„ובר ז‰ 

על  חלים  ובמיל‡  ˘עו˙ ‰יום  כ"„  כל  על  „ע‰ו ‰ו‡  „רכיך  בכל  ˘‰ˆיווי  פעמים  כמ‰ 

מ˙וך  ל‰ע˘ו˙  ˆריכים  ˘‰ענינים  לולב,  ‰ל'  סוף  ‰רמב"ם  „ברי  ‰יום  ˘עו˙  ‰כ"„  כל 

˘מח‰, ו˜"ל...

ומ‰ם  טעמים  בכו"כ  ‰˘מח‰  ˘לימו˙  חסרון  על  עˆמם  מˆ„י˜ים  ˘לפעמים  ו‡ף 

ע"י  סו"ס  „˜„ו˘‰, ‰נ‰  ב˘כל  ‚ם  ס˙ם ‡ל‡  ב˘כל  ר˜  ל‡  ל‰ם ‡חיז‰  ˘י˘  כ‡לו  ‚ם 

פ˙‚ם  וכי„וע  ב‰נ‰‚‰ ‰‰פכי˙.  מ˘‡"כ  י˙ו˜ן „בר,  ול‡  יע˘‰ „בר  ל‡  ‰ע„ר ‰˘מח‰ 

˘ל  (מ‡ר˘)  ב˘יר  ‰ו‡  יˆי‡˙ו  ˙חל˙  למלחמ‰,  ‰יוˆ‡  חיל  ‡˘ר  ‡„מו"ר,  מו"ח  כ"˜ 

נˆחון, וז‰ עˆמו מ˜רב ‰נˆחון ומ‚„ילו, ו‰רי כל ‡ח„ מ‡˙נו, ל‡ בו„„ ‰ו‡ (ניט עלענ„) 

ועזר˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ‡˙ו, ו‰ב‡ לט‰ר מסייעין ‡ו˙ו, ל˘ון רבים ‰רב‰ מסייעים.

(‡‚"˜ חי"ז ‡‚ר˙ ו'רלח)



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰יכול˙  ‰חסי„ו˙  ˙ור˙  נו˙נ˙  בו„‡י  ‰רי  בבחיר˙ו,  ˙לויים  ˘‡ינם  בענינים  ובפרט 

ענינים  על  ˙י˜ון  ˘ל  פנים  כל  ועל  ˘מח‰  ˘ל  ב˘כל ‰‡נו˘י, ‡יז‰ ˆ„  ב‰ם, ‚ם  למˆו‡ 

ו‡ˆ"ל  ו‰מרירו˙  ‰‰˙ר‚˘ו˙   ˙‡ ‚„ול‰  במ„‰  למעט  ˆריך  ז‰  ‰י'  ובמיל‡  ˘בעבר. 

‰עˆבו˙ ‰ב‡ים על י„י ‰מ‡ורעו˙. ועין ˙ני‡ פכ"ו.

פניו ‡ליו  וי‡ר  י˙ן ‰טוב  ‚ם ‰וי'  סכ"ב, "ו‡ז  וב‡‚‰"˜  רז"ל  בספרי  וכבר ‰ובטחנו 

וי˙מ˙˜ו  מ‚ול‰  ב˙וכח‰  ומסו˙ר˙  מלוב˘˙  ˙חל‰  ‰י˙‰  ‡˘ר  מ‚ול‰  ‡‰ב‰  בבחינ˙ 

‰‚בורו˙ ב˘ר˘ן וי˙בטלו ‰„ינין נס"ו"...

יו˙ר ˜˘‰ ‰ו‡ ‰„בר  ועו„  מוסר,  ח"ו „רך ‡מיר˙  לעיל ‡ינו  כל ‰‡מור  מובן ‡˘ר 

מעניני  ב‡יז‰  לו  ל‰ורו˙  בז‰ ‡ל‡  ב‡˙י  ול‡  עליו,  עבר  מ‰  בי„יע‰  לזול˙,  ז‡˙  לומר 

˙ור˙נו ‡˘ר יוכלו ל‰˜ל עליו ‡˙ עול ‰מ˘‡ ול‰ר‚יע ‡˙ רוחו, עכ"פ במ˜ˆ˙, ע„ ‡˘ר 

י˜ויים בו ‰בטח‰ ‰‡מור‰ ב‡‚‰"˜ ‰נ"ל ‡˘ר ‰' ‰טוב י˙ן ‰טוב וי‡ר פניו ‡ליו בכל 

‰מˆטרך לו.

בטח יו„יעני כ˘י‰יו ‡ˆלו ‡יז‰ ˘ינויים בכל ענינים ‰נ"ל, ובפרט כ˘י‰י' לו ב˘ור‰ 

טוב‰ ב‡ח„ ‡ו ב‡ח„ים מ‰ענינים ‰נ"ל.

(‡‚"˜ ח"„ ‡‚ר˙ ˙˙˜פח)

˘ביע˙ רˆון מ‰‡ופן ˘‰˘י"˙ מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם
...ומ"˘ ‡˘ר מעבו„˙ו ‡ין לו נח˙ וכו' ועבו„‰ ˜˘‰ ‰י‡ וכו'.

פנים  ל‰ר‡ו˙  ˆריך  ˘‡ין  ‡ˆלם  ˘‰ונח  ‡נ˘ים  כמ‰  י˘נם   − ‰˘כל  ‰יפך   − ‰נ‰ 

כיון  בפרט,  ועניני‰ם  בכלל  מנ‰י‚ ‡˙ ‰עולם  ˘‰˘י"˙  מ‰‡ופן  רˆון  ו˘ביע˙  ˘וח˜ו˙ 

˘‰רי ‡פ˘ר ˘י˙פר˘ ‰„בר ˘‰ם מס˙פ˜ים במ‰ ˘י˘ ל‰ם, וככל ˘‰ו‡ טוב ‰רי ‡פ˘ר 

˘י‰י' טוב עו„ יו˙ר, ולכן ˆריך לעמו„ בטענו˙ ˙מי„יו˙ מ‰˜ו˘י ובמרירו˙ על כל ˆע„ 

וענין.

כל  ‰פסו˜  על  ממרז"ל  ו˜"ו  ומכ˘"כ   '˜‰ ˙ור˙נו  ‰ור‡˙  ‰יפך  ˘ז‰ו  מובן  ו‰נ‰ 

‰ˆלח‰  כ˘ב‡‰  ע‡כו"כ  ל‰לל,  ˆריך  ונ˘ימ‰  נ˘ימ‰  כל  ˘על  י"‰,  ˙‰לל  ‰נ˘מ‰ 

ב‰עבו„‰ ˘ל...  

ונוסף על כל ז‰ ‰רי פס˜ו בז‰ר ‰˜' ˘כ˘מר‡ים פנים עˆובו˙ מעוררים ח"ו ע„"ז ‚ם 

רˆון ‡יך  וב˘ביע˙  ב˘מח‰  עומ„  כ˘‰‡„ם  מ˘‡"כ  ˘מלמעל‰,  וב‰‰˘פע‰  מלמעל‰ 

˘י‰י' מˆבו, ‰רי ז‰ עˆמו מטיב ‰מˆב וב‡ מטוב − לטוב יו˙ר (יעוין בזח"ב ˜פ"„ ע"ב).

(‡‚"˜ חי"‡ ‡‚ר˙ ‚'˙˘ו)

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
"˙מים ˙‰י' עם ‰'" ול‡ עם "‰˜וסמים"

מנין לנו ˘‰˘כר על "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" ‰ו‡ "‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו"? / מ„וע ‡י ‡פ˘ר 
לומר ˘"עם ‰' ‡לו˜יך" ‰ו‡ ‰˘כר על "˙מים ˙‰י'"? / "˙‰י' . . לחל˜ו" – מ‰ ז‰ חל˜ו? / 
בי‡ור מחו„˘ ב„ברי ר˘"י על ‰פסו˜ "˙מים ˙‰י'" ˘כוונ˙ו לומר ˘ב˘כר "˙מים ˙‰י' עם ‰'" 
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לב'  נמנו  י˙רı ‰‡ „ל‡  עפ"ז   / ˙פ˜י„ ‰˘ופטים  ב‰˘למ˙  פרט  ˘‚„ר ‰˘וטרים ‰ו‡  מחמ˙ 

מˆוו˙, ויב‡ר ‰חילו˜ בין ב' ‰מימרו˙ בענין כלי בי"„

ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰

כז „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡מיר˙ סליחו˙ בבכיו˙
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מקרא אני דורשמקרא אני דורש

"˙מים ˙‰י' עם ‰'" ול‡ 
עם "‰˜וסמים"

מנין לנו ˘‰˘כר על "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" ‰ו‡ "‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו"? / מ„וע 

‡י ‡פ˘ר לומר ˘"עם ‰' ‡לו˜יך" ‰ו‡ ‰˘כר על "˙מים ˙‰י'"? / "˙‰י' . . לחל˜ו" 

– מ‰ ז‰ חל˜ו? / בי‡ור מחו„˘ ב„ברי ר˘"י על ‰פסו˜ "˙מים ˙‰י'" ˘כוונ˙ו לומר 

ıב˘כר "˙מים ˙‰י' עם ‰'" יזכו לירו˘˙ ‰‡ר˘

לע˘ו˙  ˙למ„  ל‡  לך,  נו˙ן  ‡ל˜יך   '‰ ‡˘ר   ıר‡‰ ‡ל  ב‡   ‰˙‡ "כי  בפר˘˙נו: 
ומנח˘  מעונן  ב‡˘, ˜וסם ˜סמים  וב˙ו  בנו  מעביר  בך  ימˆ‡  ל‡  כ˙ועבו˙ ‰‚וים ‰‰ם. 

ומכ˘ף. וחובר חבר, ו˘ו‡ל ‡וב וי„עוני, ו„ור˘ ‡ל ‰מ˙ים. כי ˙ועב˙ ‰' כל עו˘‰ ‡ל‰, 

וב‚לל ‰˙ועבו˙ ‰‡ל‰ ‰' ‡ל˜יך מורי˘ ‡ו˙ם מפניך" (פר˘˙נו יח, ט-יב). 

וממ˘יך − "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" (יח, י‚). 

ומפר˘ ר˘"י: 

‡חר  ˙ח˜ור  ול‡  לו,  ו˙ˆפ‰  ב˙מימו˙,  עמו  ‰˙‰לך   − ‡ל˜יך   '‰ עם  ˙‰י'  "˙מים 

‰ע˙י„ו˙, ‡ל‡ כל מ‰ ˘יבו‡ עליך ˜בל ב˙מימו˙, ו‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו". 

˘ופטים  ל˘"פ  ז‰  במ„ור  (ר‡‰  ר˘"י ‡לו  ב„ברי  פרטים  כו"כ  במ˜"‡  נ˙ב‡ר  כבר  ו‰נ‰, 

נ˙ב‡ר  ל‡  ע„יין  ˜ˆרים"); ‡ולם  ובי‡ורים  "עיונים  מ„ור  ל˜מן  ‚ם  ור‡‰  ב‡רוכ‰,  עיי"˘  ˙˘ס"ח. 

סיום „ברי ר˘"י, ˘ל‡חר ˘מפרט ‡ופן ˜יום ‰ˆיווי „"˙מים ˙‰י' ‚ו'", מוסיף ‚ם ‰˘כר 

כ„

תורת חייםתורת חיים
מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו‰„רכו˙

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰

חייו ‰חיˆוניים ˘ל ‰רמב"ם ‰יו מל‡ים ˆרו˙ 
ו‰˘˜פ˙ו על ‰חיים ‰י˙‰ טוב‰ ביו˙ר

...‰נ‰ בכלל מנו רז"ל בין כל ‰"בעל כרחך" ‚ם ‡˙ ‰"בעל כרחך ‡˙‰ חי", ז. ‡. ‡˘ר 

‰חיים ‡ינם ˘ור‰ ˘ל ˙ענו‚ים ועכ"פ ענינים ˘ל מנוח‰ ‡ו עכ"פ יסורים ˜לים ביו˙ר.

‡ל‡ ˘מזמן לזמן ‰נ‰ ˆריך לחזור לעˆמו בחוז˜ וב‰˙מ„‰ ‡˘ר בע"כ ‡˙‰ חי וכל 

מ‡ן „עבי„ רחמנ‡ לטב עבי„...

‡בל רו‡ים ‡נו במוח˘, ‡˘ר במי„‰ י„וע‰ ורב‰ ˙לוי ‰רו˘ם ממ‡ורעו˙ חיי ‰‡„ם 

ב‰‡„ם עˆמו ב‡יז‰ חריפו˙ ‰ו‡ מ˜בלם ועונ‰ (רע‡‚ירט) עלי‰ם.

יסורים  ו‰רפ˙˜‡ו˙  ˆרו˙  מל‡ים  ‰יו  ‰חיˆוניים  חייו  ‡˘ר  כרמב"ם  ‚„ול  לנו  ומי 

בספריו  ˘מבו‡ר  כפי  ‰חיים,  על  ‰˘˜פ˙ו  ובכ"ז  ‰ר‚יל,  ‚„ר  מן  יוˆ‡ים  ר"ל  ו‡סונו˙ 

וכמ‰ ‡נ˘ים  כמ‰  ר‡ינו  ‚יס‡  ול‡י„ך  בלע"ז.  ָ‡ּפטימיסטי˘  ביו˙ר,  טוב‰  מו"נ, ‰י˙‰ 

˘בחיי‰ם ‰חיˆוניים לכ‡ור‰ מוˆלחים ‰ם, ובכ"ז ר˜ לע˙ים רחו˜ו˙ ביו˙ר נר‡‰ ב‰ם 

‡יז‰ ˘ביע˙ רˆון.

˙ור˙ ‰חסי„ו˙ עוזר˙ לעבו„ ‡˙ ‰' ב˘מח‰
כחילו˜ ‰ז‰ נמˆ‡ ב‰מ„ו˙ טבעיו˙ ˘בבני ‡„ם. עוזר˙ לכ‡ו"‡ בז‰ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, 

‡˘ר עו„ מ‰בע˘"ט ‰כריזו ‡˙ ‰ענין עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰, ‡˘ר ‡פילו ב˘ע˙ ‰˙˘וב‰, 

ס˙יר‰  בז‰  ל‰יו˙  ˆריך  ‡ין  ז‰  בכל  ‰נ‰  עלי‰ם,  ועבר  ˘חט‡  ספ˜  ˘‡ין  עבירו˙  על 

לח„וו‡ ˙˜יע‡ בלב‡ מסיטר‡ „‡, וכמבו‡ר ב‡רוכ‰ ב˙ני‡.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ‡יימים  ˘‰˘וטרים  וי˘  ‰„ין,  ביˆוע 

‡יום בפ"ע על מנ˙ ˘י˜ויימו „ברי בי"„). 

˘נזכרו.  ‰כלים  סו‚י  ב'  ‰ם  ‰ם  ומע˙‰ 

‰כלים  ‰יינו  ‰„יינין",  ב"כלי  „‰פירו˘ 

לחליˆ‰  סנ„ל  ב"„:  לפעולו˙  ‰נˆרכים 

˘ם)  ב˘"ס  (ובפר˘"י  „ו˜‡,  בב"„   −

מר„ו˙  למכ˙  מ˜ל,  למל˜ו˙.  "רˆוע‰, 

כו'30. ˘ופר, ל˘מ˙‡ וני„וי"; מ˘‡"כ ‰‡ 

‰כוונ‰  זריז",   ‡‰˙ ורˆוע‰  מ˜ל  „"כנ‚„ 

על  ‡ימ‰  ל‰טיל  ˘ענינם  ל‰˘וטרים31, 

"‰רו„ין   − פר˘˙נו  ר˘"י  (בל'  ‰ˆיבור 

‡˙ ‰עם . . במ˜ל וברˆוע‰ . . ע„ ˘י˜בל 

כ‡ן  נ˜ט  ל‡  ולכן  עליו ‡˙ „ין ‰˘ופט"), 

פעולו˙  ˘‡ינם  ו˘מ˙‡,  לני„וי  "˘ופר" 

‰˘וטרים, ‡ל‡ „‰„יינים.

˘ענינם  ‰רמב"ם,  „ע˙  ‚ם  ‰י‡  [וע„"ז 

˘‰עם  ‰ו‡  („פר˘˙נו)  ‰"˘וטרים"  ˘ל 

סנ‰„רין  (‰ל'  וז"ל  ‰„ין,   ˙‡ עלי‰ם  י˜בלו 

פ"‡ ‰"‡): "˘וטרים ‡לו בעלי מ˜ל ורˆוע‰ 

‰מסבבים  ‰„יינין  לפני  עומ„ים  ו‰ם 

ל˙˜ן  ‰חנויו˙  ועל  וברחובו˙  ב˘וו˜ים 

ר"י ‡למ„‡רי  בפי'  כפי' ‰ר"ח (˘‰וב‡  ו„ל‡   (30
בו  ל‡יים  "‰מט‰  לי˙‡)  לפנינו  ובר"ח  ˘ם.  לסנ‰' 

על ‰מסרבין ל˜בל ‰„ין".

ומ‰ ˘ר˘"י מסיים ˘ם "ע„ ˘יחזור בו" − כי מכ˙ 
˙וספ˙‡  (ר‡‰  בו"  "יחזור  ˘‰‡„ם  ענינ‰  מר„ו˙ 
כו').  עליו  ˘י˜בל  ע„   .  . מר„ו˙  מכ˙  ספ"‚:  מכו˙ 

ו‡כ"מ.

31) ‡ל‡ ˘ˆע"˜ ˘זירוז ז‰ נלמ„ ממ˘"נ "ו‡ˆו‰ 
"˘וטרים"  ‡ין  בפנים  ‰נ"ל  וע"פ  ˘ופטיכם",   ˙‡

(„‰סו‚ „פר˘˙נו) בכלל.

כל  ול˙˜ן)  (נ"‡  ול‰כו˙  כו'  ‰˘ערים 

מעוו˙ . . וכל ˘יר‡ו בו עוו˙ „בר מבי‡ין 

‰רי   − ר˘עו"  כפי  ‡ו˙ו  ו„נין  לב"„  ‡ו˙ו 

‰מבˆעים  ‡לו  ‡ינם  ‰‡ל‰  ˘‰˘וטרים 

"בעלי  ‰ם  ‡ל‡  ‰˘ופטים,  פס˜   ˙‡

ב˘וו˜ים  ‰מסבבין   .  . ורˆוע32‰  מ˜ל 

ול‰בי‡  ‰עם  ‰נ‰‚˙  ל˙˜ן  וברחובו˙" 

ב"„ (ו‰ב"„ "„נין ‡ו˙ו  לפני  "עוו˙ „בר" 

כפי ר˘עו"33).

ועיי"ע ל˘ונו בס‰מ"ˆ (מ"ע ˜עו) "˘ˆונו 

˘יכריחו  ו˘וטרים34  ˘ופטים  למנו˙ 

‰נוטים   ˙‡ ויחזירו  ‰˙ור‰  מˆו˙  לע˘ו˙ 

ויעמי„ו  כו'  כרחם  על  ‡לי'  ‰‡מ˙  מ„רך 

˘ם)  (חו"מ  ובטור  ע"˘.  כו'".  ‚„רים 

ורˆוע‰ ‰עומ„ין  מ˜ל  בעלי  "ו˘וטרים ‰ן 

לפני ‰„יינין לר„ו˙ על פי ‰„יינין"].

‡ינם  ורˆוע‰"  "מ˜ל  ‰רמב"ם  מ"˘  ועפ"ז,   (32
לכלי  (˘‰כוונ‰  ב‚מ'  ˘נמנו  ‰„יינין"  מ"כלי 
כפירו˘  „ל‡  וז‰ו   − בפנים)  כנ"ל  ‰˘ופטים, 
‰„יינין  ˘כלי  יז)  ‡ו˙  ˘ם  (חו"מ  ‰˘לחן  ‰ערוך 
וכ˙ב‰  ו‰רמב"ם "ל‡ ‰˘מיט‰  ל‰˘וטרים"  "˘ייך 
˘‰˘מיט  מ‰   ıיר˙ ל‡  [ובל‡‰"כ  ‰˘וטרים"  ‡ˆל 
עמ'  ח"„  ל˜ו"˘  ר‡‰  ‡בל  וסנ„ל.  ˘ופר  ‰רמב"ם 

1096 ‰ער‰ 26. ו‡כ"מ].

ענינו  ˘‰˘וטר  ספ"ח  ‚ניב‰  ‰ל'  ברמב"ם   (33
לחז˜  ב"„  ר‡ו˙  כפי  ול˜נסו  כחו  כפי  "ל‰כו˙ו  
˘י˜בלו  ענין ‰ר„י'  בכלל  ˘‚"ז  י"ל,  − ‡בל  ‰„בר" 
ˆ"ל  ע"י ‰˘וטרים  מ„˙ ‰ר„י'  כי  עלי‰ם ‡˙ ‰„ין, 
˘ם.  ובר˘"י  מב, ‡  סוט‰  ור‡‰  ע"פ ‰ור‡˙ ‰ב"„. 

ו‡כ"מ.

˜‡פח  ב˙ר‚ום  ‡בל  לפנינו.  בס‰מ"ˆ  כ"‰   (34
"למנו˙ „יינים".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ע"ז − "ו‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו", „לכ‡ור‰: 

מנין לנו ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ˘ז‰ו ‰˘כר על "˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך"? 

"˙מים   (‡ ל˘נים:  ‰פסו˜  מ˙חל˜  „ר˘"י  ˘‡ליב‡  למ„ו  ר˘"י  במפר˘י  ו‰נ‰,  ב. 
˙‰י'" − ‰ˆיווי ל‰‡„ם ˘‰ו‡ "‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙ . . ˜בל ב˙מימו˙" (ככל ‰פרטים 

˘מפרט ר˘"י); ב) "עם ‰' ‡ל˜יך" − ‰ו‡ ‰˘כר על ˜יום ‰ˆיווי: על י„י ˘˙˜יים ‰ˆיווי 

"˙מים ˙‰י'" ˙זכ‰ ל‰יו˙ "עם ‰' ‡ל˜יך", "˙‰י' עמו ולחל˜ו".

ל‰‡„ם  לˆוו˙  ר˜  כוונ˙ ‰כ˙וב ‰י‡  מ‡ריכו˙ ‰ל˘ון: ‡ם  ז‡˙  למ„  ˘ר˘"י  ובי‡רו, 

ל‰יו˙ ב˙מימו˙, ‰י' „י לומר "˙מים ˙‰י'" - וכמו ˘מˆינו ב‡בר‰ם ˘‡מר לו ‰˜ב"‰ 

(לך יז, ‡): "ו‰י' ˙מים" − ו˙ו ל‡; 

˜יום  ˘כר   − עˆמו  בפני  ענין  ‰י‡  ‡ל˜יך"   '‰ "עם  ˘‰‰וספ‰  ר˘"י,  מוכיח  ומז‰ 

‰מˆו‰ (ר‡‰ מ‰ ˘‰‡ריכו בר‡"ם; ‚ור ‡רי'; ב‡ר מים חיים; ˘פ˙י חכמים. ועו„).

‡מנם פירו˘ ז‰ ‡ינו מחוור ב„רך ‰פ˘ט, כי: 

‰˙יבו˙  ˘ל„ע˙ו  מובן,  ומז‰  ב˙מימו˙".  עמו  "‰˙‰לך  פירו˘ו:  מ˙חיל  ר˘"י   (‡

ל‰יו˙ "עם ‰'  ˘‰˙מימו˙ ˆריכ‰  ˙‰י'",  ˘ל ‰ˆיווי "˙מים  "עם ‰' ‡ל˜יך" ‰ם ‰מ˘ך 

‡ל˜יך", וכפ˘טו˙ פירו˘ ‰כ˙וב − ול‡ ענין בפני עˆמו.    

[ומ‰ ˘כ˙ב ב‚ור ‡רי' ˘י˘ לפר˘ כ‡ילו ‰˙יבו˙ "˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" נכ˙בו פעמיים, 

(ב)  ‰' ‡ל˜יך",  עם  ˙‰י'  "˙מים  (‡) ‰ˆיווי:   − ל‡חריו  ו‚ם  לפניו  ‚ם  ˘מ˙ייחס  ו‰יינו 

‰˘כר: "˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך" − ‰ו‡ חי„ו˘ ‚„ול ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", ו‡ם זו‰י כוונ˙ 

ר˘"י בוו„‡י ‰י' לו לפר˘ ול‡ לס˙ום. ו‡כמ"ל].  

לפנ"ז ‡ומר ‰כ˙וב  לעˆם ‰ˆיווי:  נˆרכו˙ ‰ן  ‰' ‡ל˜יך"  "עם  לכ‡ור‰, ‰˙יבו˙  ב) 

ע˙י„ו˙  „ור˘י  ‰מ˙ים",  ‡ל  ו„ור˘  וי„עוני  ‡וב  ו˘ו‡ל   .  . מעונן   .  . בך  ימˆ‡  "ל‡ 

‰נ"ל  ‰ע˙י„ו˙  „ור˘י  עם  ל‡  ‡בל  ˙‰י'",  "˙מים   −  ‰˙‡˘ ממ˘יך  ז‰  ועל  למיני‰ם; 

‡ל‡ ר˜ "עם ‰' ‡ל˜יך"; ומע˙‰ ‡ין ‰כרח לח„˘ ˘מ„ובר כ‡ן בענין נוסף ˘ל ˘כר.

ל‰ע˙י˜  ב'„יבור' ‡ח„  ל˘נים:  לחל˜ „בריו  לר˘"י  ל˘יט˙ ‰מפר˘ים ‰נ"ל, ‰י'   (‚

ב'„יבור'  ל‰ע˙י˜  כך  ו‡חר  ב˙מימו˙",   .  . עמו  ולפר˘ "‰˙‰לך  ˙‰י'"  ‰˙יבו˙ "˙מים 

˘ני ‡˙ ‰˙יבו˙ "עם ‰' ‡ל˜יך" ולפר˘ן "ו‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו".  

˘‰רי   ,‰˘˜ בוו„‡י  ובז‰   − ולחל˜ו"  עמו  ˙‰י'  "ו‡ז  „בריו  מסיים  ר˘"י  ו‰נ‰,   .‚
(‚ם לפי ˘יט˙ ‰מפר˘ים ‰נ"ל -) מ‰˙יבו˙ "עם ‰' ‡ל˜יך" ‡פ˘ר ל‰וכיח ר˜ ˘"˙‰י' 

עמו", ומ‰ו ˘ר˘"י מוסיף "ולחל˜ו"?

[במ˘כיל ל„ו„ כ˙ב, ˘ז‰ לומ„ים מ˙יב˙ "‡ל˜יך": "‰ך „‰כ‡ מ'‡ל˜יך' נפ˜‡, כלומר 
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˘‡ז י‰י' ˘ייך לומר ‡ל˜יך, ˘˙‰י' חל˜ו". ‡בל חי„ו˘ ‰ו‡ ול‡ נרמז בל˘ון ר˘"י].

ולכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר לומר, ˘כוונ˙ ר˘"י בז‰ ‰י‡ ב‰מ˘ך ל„בריו לפני ז‰ − "כל מ‰ 

˘יבו‡ עליך ˜בל ב˙מימו˙": 

‰ליכ‰ ב˙מימו˙ עם ‰' כולל˙ ‚ם ל˜בל כל מ‰ ˘יבו‡ עליו מ‡˙ ‰˜ב"‰ − בין לטוב 

‚ם  ור‡‰  ב˘מח‰".  ב): "ל˜בולינ‰ו  ס,  (ברכו˙  חז"ל  [ובל˘ון  וב˙מימו˙  במנוח‰   − למוטב  ובין 

פר˘"י ו‡˙חנן ו, ‰], ובמיל‡ ‡ין מ˜ום ל„‡‚‰ מˆ„ ‰‡„ם, ביו„עו ˘‰כל מ‡˙ו י˙ברך; 

וע"ז ממ˘יך ר˘"י ומסביר ל‰˙למי„, ˘י„יע‰ זו ˘ולל˙ כל „‡‚‰, ולכן י‰י' ב˙מימו˙ 

‡מי˙י˙ − כי "˙‰י' עמו ולחל˜ו", טוב י‰י' לו ‚ם ב‚˘מיו˙.  

‡בל ‡ין לפר˘ כן בר˘"י, כי ‡ם זו כוונ˙ו ‰י' לו לומר (ל‡ "ו‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו", 

‡ל‡) "˘‰רי ˙‰י' עמו ולחל˜ו". 

„. ו‰נר‡‰ לב‡ר:

לפנ"ז. ‰כ˙וב  ˘כ˙וב  למ‰  ב‰מ˘ך  ב‡  ‰' ‡ל˜יך"  עם  ˙‰י'  „"˙מים  ז‰  פסו˜  ‰נ‰ 

מז‰יר ו‡ומר ˘ל‡ נ˘מע למעוננים ו˜וסמים וכו', ומסביר ‰טעם ב„בר − "כי ˙ועב˙ ‰' 

כל עו˘‰ ‡ל‰". ומז‰ מובן, ˘‡פילו ‡ם ‡כן י‡מרו „ברי ‡מ˙, בכל ז‡˙ ‡וסר ‰כ˙וב 

ל˘מוע ‡לי‰ם ב‚לל ‰יו˙ם "˙ועב˙ ‰'". 

יכולים  ˘לכ‡ור‰  ˘‡ף  ‡ל˜יך",   '‰ עם  ˙‰י'  "˙מים  ‰כ˙וב:  מסיים  לז‰  וב‰מ˘ך 

‰מעוננים ו‰˜וסמים ל‰ועיל לך, עם כל ז‰ ל‡ ˙לך ב„רכי‰ם, ‡ל‡ "˙מים ˙‰י' עם ‰' 

‡ל˜יך" − "‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙ ו˙ˆפ‰ לו", ול‡ ˙˘‡ל ‡ˆל מעוננים ו˜וסמים.

ומע˙‰ מובן, ˘כ˘ם ˘‡ˆל ‰מעוננים ו‰˜וסמים כו' מסיים ‰כ˙וב "ב‚לל ‰˙ועבו˙ 

ב‚לל  י˘ר‡ל   ıב‡ר ל‰יו˙  ר‡ויים  ˘‡ינם  מפניך",  ‡ו˙ם  מורי˘  ‡ל˜יך   '‰ ‰‡ל‰ 

"‰˙ועבו˙ ‰‡ל‰" − 

˙‰י'  על ‰‰נ‰‚‰ „"˙מים  ˘כר  ל‰יו˙  ˘ˆריך  וכמ‰,  כמ‰  על ‡ח˙  טוב‰  במ„‰  ‰רי 

 .ıעם ‰' ‡ל˜יך", ו‰ו‡ ירו˘˙ ‰‡ר

וז‰ו ˘ממ˘יך ר˘"י − "‡ז ˙‰י' עמו ולחל˜ו", "חל˜ו" ˘ל ‰˜ב"‰; וכיון ˘"חל˜ ‰וי' 

עמו", לכן (כל˘ון ‰כ˙וב − ‰‡זינו לב, ט-י‚) "ירכיב‰ו על במ˙י ‡רı" − ‡רı י˘ר‡ל, ‡רˆו 

˘כ˙וב  מ‰  וע"„  יב).  י‡,  (ע˜ב  ב‰"  עיני ‰' ‡ל˜יך  ˘כ˙וב "‡רı ‡˘ר  וכמו  ˘ל ‰˜ב"‰, 

בפ' ב˘לח (טו, טז-יז ובפר˘"י): "עם זו ˜ני˙ (חבב˙ מ˘‡ר ‡ומו˙) ˙בי‡מו ו˙טעמו ב‰ר 

נחל˙ך", וכן ˙‰י' לנו בב"‡. 
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ולכן  ל˘בטיכם"?  "˘וטרים  בפסו˜  נ‡מר 

ו‰מכין  ‰כופ˙ין  ל"‡לו  ˘‰כוונ‰  פר˘"י 

˘ז‰ו  מובן  ˘עפ"ז   − ‰„יינין"  פי  על   .  .

‰פי'  „ז‰ו  "עליכם",   − בנ"י  על  מינוי 

˘ני  ‰ם  כי  "ל˘בטיכם",  בפסו˜  במ˘"נ 

 (‡ בנ"י)27:  (על  ‰˘ופטים  במינוי  חל˜ים 

 ˙‡ לבנ"י  ˘מורים   − ‚ו'  חכמים  ‡נ˘ים 

ועו˘ים ‡˙  ˘מוˆי‡ים  ב) ‰˘וטרים  ‰„ין, 

‰„ין בפועל26.

 „ 
עפ"ז י˙רı ‰‡ „ל‡ נמנו לב' מˆוו˙, ויב‡ר 

‰חילו˜ בין ב' ‰מימרו˙ בענין כלי בי"„

נמנו  בפ˘יטו˙ ‰‡ „ל‡   ıמ˙ור ומע˙‰ 

נ˜טינן  „‡ילו  מˆוו˙.  לב'  ‰מינויים  ב' 

ולבˆע  ל˜יים  ‰ו‡  ‰˘וטרים  ˘ל  „ענינם 

ו"˘ופטים"  בפועל,  ‰˘ופטים  פס˜   ˙‡

27) וי˘ לב‡ר ‰טעם ˘בימי מ˘‰ רבינו ל‡ מˆינו 
עלי‰ם  ˘י˜בלו  ‰עם   ˙‡ לר„ו˙  "˘וטרים"  ˘ימנו 
ממנ‰  מ˘‰  בימי  ‰פ˘ט  ע"„  כי   − ‰˘ופט  „ין   ˙‡
‰˘ופטים, ל‡ ‰וˆרכו לז‰, לפי ˘בנ"י ‰יו יר‡ים מן 
עלי‰ם  ל‡יים  ל˘וטרים  ˆריכים  ‰יו  ול‡  ‰˘ופטים 
בכל  ל„ורו˙,  ˆיווי  ˘‰ו‡  בפר˘˙נו,  מ˘‡"כ  כו'; 
מˆב ˘י‰י', לכן נˆטוו למנו˙ "˘וטרים" − "‰רו„ין 
‡˙ ‰עם . . ע„ ˘י˜בל עליו ‡˙ „ין ‰˘ופט" (˘י‰יו 

מוכנים ‡ם ‰מˆב „ור˘ ‰נ‰‚‰ ˘ל כפי').

ברי˘  בפנים  ˘‰וב‡ו  ‰˘"ס  מ„ברי  ל‰עיר  וי˘ 
טז) ‰יו ˆריכים   ,‡ („ברים  ‰„ברים, „"בע˙ ‰‰י‡" 
˘ר˜  ˘ם,  מ‰ר˘"‡  ח„‡"‚  ור‡‰  ורˆוע‰",  "מ˜ל 
‰מ˜ל  על  ‰ז‰  לזירוז  ˆריך  ‰י'  ‰„ור  "ב‡ו˙ו 
ע"„  ‡בל  מריבו˙".  ובעלי  סרבנים  ˘‰יו  ורˆוע‰ 
ז‰  ‰˙ור‰),  על  ר˘"י  פירו˘  („רך  ‰כ˙ובים  פ˘ט 
י˜בלו  ˘ל‡  טעם  ‡ינו  מריבו˙  ובעלי  טרחנין  ˘‰יו 
יב) "‰י'   ,‡) „ברים  מר˘"י  וכמובן  פס˜ ‰˘ופטים. 
כו'" (ע"˘).  ‡ומר  ב„ין  נוˆח  בעל „ינו   .  . רו‡‰   .  .
"ר‡˘ים  ‰יו  ˘‰˘ופטים  י‚  ˘ם,  מר˘"י  ול‰עיר 
ומכוב„ים עליכם ˘˙‰יו נו‰‚ין ב‰ם כבו„ ויר‡‰".

 ˙‡ ופוס˜ים  ‰מורים  ‡ל‰  ר˜  ‰יינו 

נחל˜  ‰מ˘פט  ˘ענין  נמˆ‡  ‰רי   − ‰„ין 

‰ור‡˙   − ˘ונים  חל˜ים  ל˘ני  (ב˙ור‰) 

‰פס˜  וביˆוע  ‰˘ופטים),  (ע"י  ‰‰לכ‰ 

למנו˙  מ˜ום  י˘  ו‡זי  ‰˘וטרים);  (ע"י 

כי  בפ"ע28,  כמˆו‰  ‰˘וטרים  מינוי   ˙‡

‡ע"פ ˘ענינם ‡ח„ (מ˘פט) ‰רי ‰ם "˘ני 

‡בל  ס"‚);  (כנ"ל  מינויים  ˘ני  מע˘ים", 

כולל  ‰˘ופטים  ˘ל  ˘˙פ˜י„ם  ‰נ"ל  ע"פ 

(ל‡ ר˜ ‰ור‡‰, ‡ל‡) ‚ם ביˆוע ‰„ין, וכל 

ענין ‰˘וטרים ‡ינו ‡ל‡ סיוע ל‰˘ופטים, 

„‡ם ‡ין ‰˘ופט יכול ל‰וˆי‡ ‡˙ מ˘פטו 

מ˜ל  ב"בעלי  ל‰˘˙מ˘  ˆריך  ‡זי  לפועל, 

"˘י˜בל  ‰בע"„   ˙‡ יכריחו  ˘‰ם  וזרוע" 

נמנ‰  ל‡  מ„וע  פ˘וט   − ‰„ין"   ˙‡ עליו 

ז‰ו   (‡) כי  בפ"ע,  כמˆו‰  ‰˘וטרים  מינוי 

פרט בענין ˘ל ‰וˆ‡˙ ‰מ˘פט בפועל ע"י 

‰כרחי  ענין  ‡ינו  ועי˜ר:  (ב)  ‰˘ופטים29. 

‡פ˘ר  ˘‰רי  ‰מ˘פט,  ענין  ל˙וכן  כלל 

בלי  בפועל)  (‚ם  ל‡ור  ‰מ˘פט  ל‰וˆי‡ 

˘וטרים.

סו‚יי˙  בבי‡ור  ‚ם  לומר  י˘  ומע˙‰ 

‰˘"ס ‰נ"ל בענין כלי ‰„ין, „ב' ‰מימרו˙ 

ב‚מ' ‡יירי ב˘ני ענינים ˘ונים. „‰נ‰ לעיל 

מחמ˙  (‰נובע  ˘וטרים  מיני  ב'  נמˆ‡ו 

במינוי  סניף  ר˜  ‰ו‡  ‰˘וטרים  ˘‚„ר  מ‰ 

ל˘ופטים,  לסייע  עניינם  כל  כי  ˘ופטים, 

בעˆם  ‰ו‡  ‰˘וטרים  ˘סיוע  י˘  ול‰כי 

‰כח  ‰˘וטרים  ˘בי„  ל‰סבר‡  ובפרט   (28
ר˜  לע˘ו˙  כח  ל‰ם  (ו‰˘ופטים ‡ין  כו'  ו‰ממ˘ל‰ 

ל‰ורו˙) − ר‡‰ ‰נסמן ב‰ער‰ 27.

כל  (˘כולל  ‰כלל  ‰ו‡  ˘"˘ופטים"  ‰יינו   (29
ו‡"כ  בפועל),  ‰מ˘פט  לביˆוע  ע„  מ˘פט  עניני 
˘וטרים ‰ם ר˜ פרט ב"˘ופטים" (ור‡‰ ס‰מ"ˆ ˘ם 

˘ר˘ י"ב).
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"ו‰פילו  ב)  כ‰,   ‡ˆ˙) ב˜ר‡  מפור˘  מל˜ו˙ 

 ‡"‡˘ מובן  ומע˙‰  ו‚ו'"21.  ו‰כ‰ו  ‰˘ופט 

 ˙‡ ‰מבˆעים  ‰ם  כ‡ן  ˘"˘וטרים"  לפר˘ 

ז‰  ˘‰רי   − (כבפ' „ברים)  בפועל  ‚זר ‰„ין 

נכלל ב‰ˆיווי „"˘ופטים . . ˙˙ן לך". ו‡ינו 

„ברים,  „פ'  ל˘בטיכם"  ל"ו˘וטרים  „ומ‰ 

"˘ופטים"22  ב˘ם  מינוי  ˘‰י'  ˘פר˘"י 

˘בטיכם  ר‡˘י   ˙‡ "ו‡˜ח  כנ‡מר  (כ"‡ 

ר‡˘ים  ו‡˙ן ‡ו˙ם  וי„ועים  חכמים  ‡נ˘ים 

„מ˘"נ  ומובן  ‚ו'"),  ‡לפים  ˘רי  עליכם 

‡ח"כ "ו˘וטרים ל˘בטיכם" יכול ל‰˙פר˘ 

‰ור‡ו˙   ˙‡ בפועל  ‰מוˆי‡ים  ‡ל‰  על 

י˜ר‡ו  "˘ופטים"  ב˘ם  (ו˘ני‰ם  ‰„יינים23 

˘ל‡ח"ז  בכ˙וב  במ˘"נ  נכללו  וכולם   −

‰‰י‡  בע˙  ˘ופטיכם   ˙‡ "ו‡ˆו‰  טז)   ,‡)

בפר˘˙נו  מ˘‡"כ  ‚ו'").  ו˘פט˙ם ˆ„˜  ‚ו' 

‰רי  לך",  ˙˙ן  ו˘וטרים  "˘ופטים  ˘נ‡מר 

 − "˘ופטים"  בכלל  ‡ינם  ˘‰"˘וטרים" 

ל‡לו "‰רו„ין  ˘‰כוונ‰  כ‡ן24  פר˘"י  ולכן 

‡˙ ‰עם ‡חר מˆו˙ן (˘ל ‰˘ופטים) . . ע„ 

רו„ים ‡ל‰  ˘י˜בל עליו ‡˙ „ין ‰˘ופט" −̆ 

‡ינם ˘ייכים לעˆם ‰מ˘פט (ל‡ ל‰‰ור‡‰ 

‡ל‡  בפועל),  ‰מ˘פט  ל‰וˆ‡˙  ל‡  ו‚ם 

וי˜בלו  מ‰˘ופטים  ˘יפח„ו  ‰עם  לר„יי˙ 

עלי‰ם ‡˙ „ינם, כנ"ל ב‡רוכ‰.

˘ליח  למנו˙  יכול  ˘‰˘ופט  ˘מובן  ‡ל‡   (21
"˘ליח  י„  כ‡,  מ˘פטים  בר˘"י  (כמפור˘  ע"ז 
˘ל  מענינם  ז‰ו  ‡בל  במל˜ו˙").  ˘‰מי˙  ב"„ 

‰"˘ופטים".

22) ול‡ ˘י˘פטו ‡˙ ‰עם − ˘ז‰ נ‡מר ר˜ ל˜מן 
בפסו˜ ˘ל‡ח"ז "ו˘פט˙ם ˆ„˜".

בפנים  ל˜מן  ר‡‰   − כן  לפר˘  ו‰‰כרח   (23
בחˆ‡"ר.

24) ול‰עיר ˘ר˘"י מבי‡ ‚ם "˘ופטים" (ומפר˘ו) 
− ר‡‰ ‰ער‰ לעיל בחˆ‡"ר − ו‰רי ˙יב˙ "˘ופטים" 

‰י‡ ‰יסו„ לפירו˘ו ב"˘וטרים".

ל‡י„ך   − בי‡ור  ˆריך  ˘ע„יין  ‡ל‡ 

˘"˘וטרים"  לפר˘  ˘‡פ˘ר  „כיון  ‚יס‡, 

לר˘"י  מנ"ל   − ‰עם"   ˙‡ "‰רו„ין  ‰ם 

‰יינו  ˘ם  ˘"˘וטרים"  „ברים  בפ'  לפר˘ 

"‡לו ‰כופ˙ין ו‰מכין . . על פי ‰„יינין"? 

(כנ"ל)  מ˜ומו˙  בכמ‰  ˘מˆינו  ובפרט 

‰„ין   ˙‡ עו˘ים  עˆמם  ˘‰˘ופטים 

מיוח„  מינוי  ˘‰י'  לר˘"י  ומנ"ל  בפועל, 

˘ר˘"י  לומר,  וי˘  כ‡לו?  ˘וטרים  על 

˘ם  ל˘ונו  בי˙ור  לפירו˘ו,  ‰‰כרח  מרמז 

ל˘בטיכם ‡לו  עליכם  מני˙י   − "ו˘וטרים 

‰כופ˙ין כו'", „לכ‡ור‰, ‰חי„ו˘ בפר˘"י 

˘ם ‰ו‡25 ˘‰˘וטרים ‰ם מינוי בפ"ע (ול‡ 

‰ם  ‰ם  עליכם"  "ר‡˘ים  ˘נ˙ן  ˘‰„יינים 

מני˙י   − "ו˘וטרים  ו‰ול"ל  ‰˘וטרים), 

ב˙יב˙ "עליכם"  כוונ˙ו  ומ‰י  ל˘בטיכם", 

בנ"י?  על  ‰ו‡  ˘‰מינוי  פ˘וט  ו‰רי   −

ל‰מ˘ך  ‰‰כרח  ר˘"י  מרמז  ˘בז‰  ‡ל‡ 

פירו˘ו "‡לו ‰כופ˙ין כו' על פי ‰„יינין". 

 . ‰עם   ˙‡ "‰רו„ין  ‰ם  ‰"˘וטרים"  „‡ם 

‰רי  ‰˘ופט",  „ין   ˙‡ עליו  ˘י˜בל  ע„   .

בנ"י26,  על  ˘רר‰   − ז‰  מינוי  ˙וכן  ‡ין 

˘‰מ„ובר  [„‰יו˙  ל‰˘ופטים  סיוע  כ"‡ 

‰ו‡  ז˜ו˜  ‡ליו,  מˆיי˙  ˘‡ינו  „ין  בבעל 

˘י˜בל  „ין  ‰בעל  על  ˘י‡יימו  ל˘וטרים 

בפסו˜  ‰ול"ל  ו‡"כ   − ‰˘ופט]  „ין   ˙‡

ולמ‰  ˘ופטיכם",  ל(סייע)  "ו˘וטרים 

25) ר‡‰ מפר˘י ר˘"י ˘ם.

כ‡ן  ועו„)  (ו‚ו"‡  בר‡"ם  מ‰˘˜ו"ט  ול‰עיר   (26
ולר„ו˙,  ל‰כו˙  ו‰ממ˘ל‰  ‰כח  ‰˘וטרים  בי„  ‡ם 
ל‰ם  (ו‡ין  „יינים  לפני  ‰עומ„ים  ‰נערים  ˘‰ם  ‡ו 
ע"˘,  ‰˘ופטים).  מˆוו‡˙  ‡ל‡  וממ˘ל‰  כח  ˘ום 
‰ל'  רי˘  ‰סמ"‚  על  כנ‰"‚)  (לבעל  „חיי  וב„ינ‡ 
סנ‰„רין (ע˘ין ˆז). ול‰עיר מב‡ר ˘בע לסוט‰ מב, 

‡ „"‰ מ‰ ˘וטר.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

במ˜ום ע˘ר − ˙רי"‚?
˙מים ˙‰י' עם ‰' ‡ל˜יך
‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙ ו˙ˆפ‰ לו . . כל מ‰ ˘יבו‡ 
עליך ˜בל ב˙מימו˙
(יח, י‚. ר˘"י)

נ‡מר‰  "˙מים"  ˙יב˙  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
נח "˙מים ‰י'  ‚בי  ול„ו‚מ‡,  פעמים,  כו"כ  ב˙ור‰ 
ב„ורו˙יו" (ר"פ נח), ‚בי ‡בר‰ם "‰˙‰לך לפני ו‰י' 
ו‡"כ,  רבו˙.  פעמים  נ‡מר  וב„יני ˜רבנו˙  ˙מים", 
ר˘"י  ˘‰וˆרך  ˙‰י'"  "˙מים  בפסו˜   ‰˘˜ מ‰ 

לפר˘ו?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

מ˜ום  בכל  "˙מים"  ˙יב˙  ˘ל  ‰פ˘וט  פירו˘ 
‰ו‡  "˙מים"  פי'  ו‡בר‰ם  נח  ו‚בי  "˘לם",  ‰ו‡ 

˘‰יו "˘למים" ב˜יום רˆון ‰˘י"˙.

"˙מים  ˘‰רי  כן,  לפר˘   ‰˘˜ „י„ן  בנ„ון  ‡ך 
˘ל‡  ז‰  לפני  ˘נ‡מר  למ‰  ב‰מ˘ך  ב‡  ˙‰י'" 
˜וסם  ‚ו'  בנו  מעביר  ‚ו'  ‰‚וים  כ˙ועבו˙  "לע˘ו˙ 
לז‰  וב‰מ˘ך  ‰מ˙ים",  ‡ל  ו„ור˘  ‚ו'  ˜סמים 
‰‚וים" ˆריכים  כ˙ועבו˙  "לע˘ו˙  ˘במ˜ום  נ‡מר 

י˘ר‡ל ל‰יו˙ בבחינ˙ "˙מים ˙‰י'".

‰ו‡  כ‡ן  ˙מים  ˘פירו˘  לומר   ‰˘˜ ו‡"כ, 
בכל  ליז‰ר  ˘י˘  פירו˘ו  "˘לם"  ˘‰רי  "˘לם", 
ר˜  כ‡ן ‰ם  ˘נ‡מרו  כולם, ‡ך ‰‡יסורים  ‰מˆוו˙ 
˙ע˘‰  ‡ל  לומר:  מ˙‡ים  ל‡  ו‡"כ  מספר,  מ˙י 
ע˘ר עברו˙, כ"‡ ˙‰י' "˘לם" ו˙ז‰ר מע˘יי˙ כל 
מˆוו˙  רמ"ח  כל  ו˙˜יים  ˙ע˘‰,  ל‡  מˆוו˙  ˘ס"‰ 

ע˘‰!

ולומר  "˙מים"  ˙יב˙  לפר˘  ר˘"י  נז˜˜  ולכן 
"˘לם"  מל˘ון  כ‡ן  "˙מים"  ˙יב˙  פירו˘  ˘‡ין 

‡ל‡ פירו˘ו "‰˙‰לך עמו ב˙מימו˙". ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 64 ו‡ילך)

מ„וע חייב מי˙‰ כ˘עבר 
"ב„ברי ‰ר˘ו˙"?

ו‰י' ‰‡י˘ ‡˘ר ל‡ י˘מע ‡ל „ברי ‡˘ר 
י„בר ב˘מי ‡נכי ‡„רו˘ מעמו

(יח, יט)

"‰עובר  ‰"ב)  פ"ט  יסו‰"˙  (‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
על „בריו [˘ל ‰נבי‡]" בין ‡ם ז‰ ב"„ברי ‰˙ור‰" 
− "חייב  ב„ברי ‰ר˘ו˙"  ˘"ˆונו  במ‰  ז‰  ובין ‡ם 
מי˙‰ בי„י ˘מים". ונמˆ‡ ˘חמורים „ברי נבי‡ים 
בפרט ז‰ ‡פילו ל‚בי „ברי ˙ור‰, ˘‰רי ‰עונ˘ על 
עביר‰  ‰י‡  ‡ם  ‰עביר‰,  בסו‚  ˙לוי  ˙ור‰  „ברי 
„ברי  על  ‰עובר  מ˘‡"כ  כו',  חמור‰  ‡ו  ˜ל‰ 
ו‡פילו  עבר,  ענין  ב‡יז‰  נפ˜‡-מינ‰  ‡ין  ‰נבי‡, 

ב„ברי ‰ר˘ו˙, חייב מי˙‰.

חמורים „ברי  י‰יו  מ„וע  בעי,  טעמ‡  ולכ‡ור‰ 
‰נבי‡ ‡פילו ב„ברי ‰ר˘ו˙ יו˙ר מ„ברי ˙ור‰?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‰רב‰  ‚„ול  ˙ור‰  „ברי  ˘ל  ˘‰˙ו˜ף  ‡ע"פ 
בני  ל‚בי  מ"מ   - נבו‡‰  ˘ב„ברי  מ‰˙ו˜ף  יו˙ר 
‰ו‡  ‰נבו‡‰  כי  נבו‡‰.  ב„ברי  חומר‡  י˘  ‡„ם, 
‰רמב"ם  (ל'  ‰‡„ם"  בני   ˙‡ מנב‡  ˘"‰‡-ל  מ‰ 
בני ‰‡„ם"  ללב  מ‰בור‡  ˘מ‚יע  רפ"ז), "מ„ע  ˘ם 

(רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"ח).

לכן  ‡„ם,  לבני   '‰ „בר  ‚ילוי  ˘ז‰ו  וכיון 
כ‡ילו  ז‰  ‰רי  ‰נבי‡  מפי  ˆיווי  ‡„ם  כ˘˘ומע 

˘ומע ‡˙ ‰ˆיווי מפי ‰˜ב"‰.

וחומר  ˙ו˜ף  נבי‡ים  ב„ברי  י˘  ‰כי,  ומ˘ום 
‰נבי‡  מפי  ˘‰˘ומע  מכיון  כי  ˙ור‰,  „ברי  ל‚בי 
ל‡  במיל‡  ‰˜ב"‰,  מפי  ‰ˆיווי  ˘ומע  כ‡ילו  ‰"ז 
מ˘נ‰ ˙וכן ‰ˆיווי, ו‡ם עובר עליו ‰רי ‰ו‡ מור„ 
ענין  ב‡יז‰  נפ˜"מ  (לל‡  מי˙‰  ˘חייב  במלך, 

מר„).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 120 ו‡ילך)



ט

יינה של תורהיינה של תורה

מלך ונ˘י‡ − מוח ולב
 / ו‰"לב"  ‰"מוח"  בין  ‰חילו˜   / חכמים  ובל˘ון  ˙ור‰  בל˘ון  ו"נ˘י‡"  "מלך"  ˙ו‡ר 

‰מלך ˙פ˜י„ו ל˘ר˙ ‡˙ ‰עם וזול˙ ז‰ ‡ין לו ˘ום ענין לעˆמו / מעל˙ מ˘‰ רבינו 

ומ˘יח ˆ„˜נו / "ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡ ככל ‰„ור"

י˘ר‡ל".  ˜‰ל  כל  לב  ‰ו‡  "˘לבו  במלך1:  ‰˙לויו˙  למˆוו˙  בנו‚ע  ‰רמב"ם  כ˙ב 
וב‡מ˙ ‰„ברים מבו‡רים ב‰רב‰ מ˜ומו˙, וכמו ב˙נחומ‡2: "˘ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡ כל ‰„ור" 

וב˙˘ובו˙  כי ‰נ˘י‡ ‰ו‡ ‰כל").  ככל ‰„ור,  עפ"ז: "˘נ˘י‡ ‰„ור ‰ו‡  ע‰"˙3  (ובר˘"י 

‰ר˘ב"‡4: "‰מלך כˆבור ˘‰ˆבור וכל י˘ר‡ל ˙לויין בו".

̇ "לבו" „ו˜‡5. „לכ‡ור‰ ˘פיר  ב„ברי ‰רמב"ם מ„וע נ˜ט ‡  ̇ ל‰˜˘ו  ̆ ‡מנם כ„ „יי˜˙, י

1) ‰ל' מלכים פ"‚ ‰"ו.

2) חו˜˙ כ‚. במ„ב"ר פי"ט, כח.

3) ˘ם.

פ"„.  ‰‚ל‚ולים  ס'  מ‰‡ריז"ל   − כט  סי'  רי˘  ספר ‰˙ני‡)  (˘בסוף  ‡‚ר˙-‰˜ו„˘  ור‡‰  סי' ˜מח.  ח"‡   (4
ב‚ל‚ול  לבו‡  ˆריך  במלך, ‡ין  מˆוו˙ ‰˙לויו˙  עבור  ועו„: ‡˘ר  רפ"ב.  חיוב ‰נ˘מו˙  מס'  מ˘נ˙-חסי„ים 

ל˜יימן, כי ‰מלך מוˆי‡ ‡˙ כולם, עיי"˘.

˜‰ל  כל  לב  ‰ו‡  "˘לבו  כי-‡ם  י˘ר‡ל,  ˜‰ל  כל  ללב  ‰מלך   ˙‡ ל„מו˙  ‰רמב"ם  כוונ˙  ‡ין  בפ˘טו˙   (5
י˘ר‡ל" − ˘לכן "על ‰סר˙ לבו („מלך) ‰˜פי„‰ ˙ור‰" (רמב"ם ˘ם).

י˘ר‡ל"),  ˜‰ל  כל  לב  ‰ו‡  "˘לבו  (מ˘ום  מלך  ˘ל  ללבו  בנו‚ע  בעי˜ר  ˙ור‰"  ˘"‰˜פי„‰  מז‰  ‡בל 
ב˘לח. ‡ברבנ‡ל  פר˘˙  רי˘  בחיי  ור‡‰ ‚ם  בענין ‰לב.  י˘ר‡ל ‰ו‡  לכל ˜‰ל  ˘ייכו˙ ‰מלך  ˘עי˜ר  מובן, 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰עם . . ע„ ˘י˜בל עליו ‡˙ „ין ‰˘ופט", 

˘כופים   − ˘ב˘וטרים  ‰˘ני  ‰‡ופן  ˘ז‰ו 

"ע„  ‰עם"),   ˙‡ ("רו„ין  ‰„ין  בעל   ˙‡

ל‡  ולכן  ‰˘ופט".  „ין   ˙‡ עליו  ˘י˜בל 

"‡חר  ‡ל‡  ‰„יינין"  פי  "על  כ‡ן  כ˙ב 

לבˆע  (ר˜)  ענינם  ˘‡ין  ‰יינו  מˆו˙ן", 

לכפו˙  ‡ל‡  ‰„יינין")  ("פי  ‰ב"„  ‰ור‡˙ 

(ומרו˙)  ˆיווי15  עליו  ל˜בל  ‰נ„ון   ˙‡

ל˜בל  רוˆ‰  ‡ינו  ו‡ם  (בכלל),  ‰˘ופטים 

‰˘וטרים  ‰רי   − ‰˘ופט  ˆיווי   ˙‡ עליו 

"מכין וכופ˙ין כו' ע„ ˘י˜בל עליו ‡˙ „ין 

‰˘ופט".

‰˘ינויים  ל˘‡ר  ‰טעם  ‚ם  מובן  ובז‰ 

"מכין  כ˙ב  בפר˘˙נו   (‡) ר˘"י:  בל˘ון 

"‰כופ˙ין   − „ברים  כבפ'  (ול‡  וכופ˙ין" 

‰נ„ון  לכפיי˙  ‰כוונ‰  כ‡ן  כי   − ו‰מכין") 

ר˘"י  מונ‰  ולכן  ‰„ין,   ˙‡ עליו  ל˜בל 

מן ‰˜ל ‡ל ‰כב„ "מכין  ˘ני ‡ופני ‰כפי' 

(‰יינו  וכופ˙ין"   (– מועיל  ז‰  ‡ין  (ו‡ם 

נ˜ט  „ברים  בפ'  (ב)  כו').  ‡ו˙ו  ˘‡וסרים 

עונ˘  כי   − "מ˜ל"  ול‡  "רˆוע‰"  ר˜ 

ור‡‰  ˘ם.  מכו˙  (מ˘נ‰  ברˆוע‰  ‰ו‡  מל˜ו˙ 

ר˘"י סנ‰„רין ז, ב „"‰ רˆוע‰ − ‰וב‡ ל˜מן ס"„ 

מ˘‡"כ  במ˜ל16;  ‰כ‡‰  ול‡  ‰„ברים)  ברי˘ 

ל˘וטרים "‰רו„ין ‡˙  ˘‰כוונ‰  בפר˘˙נו 

מ„וע  בפ˘טו˙   ıמ˙ור בפנים  ‰מבו‡ר  ע"פ   (15
בר‡"ם  (ר‡‰ ‰˘˜ו"ט  ר˘"י "‡חר ‰ור‡˙ן"  כ'  ל‡ 
ב˜יום ‰ור‡˙ ‰˘ופט, ‡ל‡  כי ‡ין ‰מ„ובר   − כ‡ן) 
‰‡יום על ‰ני„ון ˘י˜בל עליו ˆיווי ‰˘ופט (ובפרט 
‰מ˘פט  ע˘יי˙  ˘‚ם  בפנים,  ל˜מן  ‰מבו‡ר  ע"פ 

(ול‡ ר˜ ‰‰ור‡‰) ˘ייכ˙ ל‰˘ופט).

ל˜מן  (‰וב‡  מ˜ל   ‰"„ ˘ם  סנ‰„רין  בר˘"י   (16
מעונ˘י  ול‰עיר  במ˜ל.  ‰י‡  מר„ו˙  „מכ˙  ˘ם), 
סנ‰„רין  ‰ל'  (רמב"ם  לכך  ˆריכ‰  כ˘‰˘ע‰  ב"„ 
˘ר˘"י  מובן  ‡בל  ‡ופנים.  בכמ‰  ˘‡פ˘ר  ספכ"„) 
נ˜ט „ו‚מ‡ מעונ˘ מל˜ו˙ ˘ב˜ר‡, ˘‰י‡ ברˆוע‰.

‰עם" ˘ייר‡ו מ‰˘ופט וי˜בלו עלי‰ם ‡˙ 

מ˜ל.  ‚ם  (לפעמים)  ˆריכים  ‰˘ופט,  „ין 

ז‰ו  כי  "מ˜ל"  מ˜„ים  ר˘"י   − ו‡„רב‰ 

סימן ˘ל "ר„י'"17.

‡ל‡ ˘ע"פ כ‰נ"ל י˘ ל‰בין ב‚ופו ˘ל 

˘ני  „ˆ"ל  (בפ˘˘"מ)  ‰‰כרח  מ‰ו  ענין: 

בפ' „ברים) "‡לו  ˘וטרים: (‰מסופר  סו‚י 

ו˘וטרים  ‰„יינין"  פי  על  כו'  ‰כופ˙ין 

(„פר˘˙נו) "‰רו„ין ‡˙ ‰עם . . ע„ ˘י˜בל 

עליו ‡˙ „ין ‰˘ופט"18.

"˘ופט"  „‰נ‰,  בז‰.  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 

‰פוס˜  ר˜ „יין  (ב„רך ‰פ˘ט) ‡ינו  ב˙ור‰ 

‰„ין   ˙‡ ‰מבˆע  ז‰  ‚ם  ‡ל‡  ‰„ין,   ˙‡

בפועל19, וכמפור˘ לעיל בסוף פ' בל˜ (כ‰, 

‰ר‚ו  י˘ר‡ל  ˘ופטי  מ˘‰ "‡ל  ˘‡מר   ,20(‰

"‰ר‚ו  ˘ם  בר˘"י  ומפור˘  ‡נ˘יו".  ‡י˘ 

‡י˘ ‡נ˘יו − כל ‡ח„ ו‡ח„ מ„ייני י˘ר‡ל 

בעונ˘  ל˜מן  וכן  כו'".  ˘נים  ‰ור‚  ‰י' 

‰עם   ˙‡ "רו„ין  י)  (מט,  ויחי  ר˘"י  כל˘ון   (17
ב˘בט". ובר˘"י וילך (ל‡, ז) "טול מ˜ל כו'". ור‡‰ 

ע"ז מ‡, ‡.

לפר˘ ‰מכים  מˆי  כ‡ן „"‰ו‰  ל„ו„  במ˘כיל   (18
‰„יינים  ע"פ  מר„ו˙  מכ˙  ‡ו  מל˜ו˙  ˘נ˙חייב  למי 
מיירי  ממונו˙  ב„יני  ‰ענין  לפי  „‰כ‡  מ˘ום  ‡ל‡ 
מ˘"‰  וכו'  ˘וח„  ˙˜ח  ול‡  פנים  ˙כיר  ל‡  כ„כ˙יב 

פי' ˘מכין ע„ ˘י˜בל כו'".

‡בל לכ‡ו' ‡ינו ˙ירוı מספי˜, ˘‰רי ‡פ˘ר לומר 
(‡ף  כללי  ענין  ‰ו‡  "˘וטרים"  למנו˙  ˘‰ˆיווי 

˘‡ינו ˘ייך ל„יני ממונו˙).

מ˘מ˘  "מ˘פט  ז)  (לב,  י˘עי'  ר˘"י  ר‡‰   (19
 .  . ‰„ין  ו‚מר   .  . ‰טענו˙  ˙חל˙  ל˘ונו˙  ˘ל˘‰ 
ב˘„‰  ב‡ר  ור‡‰  ביסורין".  ˘˘וטרין ‡ו˙ו  ומ˘טר 

(על פר˘"י) כ‡ן.

20) ור‡‰ ויר‡ יט, ט "וי˘פוט ˘פוט" (‡בל ר‡‰ 
‚ו'  ו˘ופט  ‚ו'  ˘מך  "מי  י„)  (ב,  ˘מו˙  ˘ם).  ר˘"י 

‰ל‰ר‚ני ‚ו'".



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו˘וטרים  ‚ו'  חכמים  ‡נ˘ים  ˘בטיכם 

מינוי  על  ˘נוסף  ו‰יינו  ל˘בטיכם", 

‰"˘ופטים" ("‡נ˘ים חכמים ‚ו'"), נ˙מנו 

˘ם  וכפר˘"י  ל˘בטיכם"9,  "˘וטרים  ‚ם 

‡לו  ל˘בטיכם,  עליכם  מני˙י  "ו˘וטרים 

‰„יינין"  ע"פ  ברˆוע‰  ו‰מכין  ‰כופ˙ין 

עו„  כ‡ן  לפר˘ו  ר˘"י  טעם ‰וז˜˜  ומ‰   −

בפעם  כ‡ן,  ˘„ו˜‡   − ˙מו‰  וביו˙ר  פעם? 

בפ'  מבפירו˘ו  יו˙ר  ר˘"י  מ‡ריך  ‰˘ני', 

ב˜יˆור "‡לו ‰כופ˙ין  כ˙ב  „ברים. „‰˙ם 

ו‰מכין ברˆוע‰ ע"פ ‰„יינין", וכ‡ן ‰וסיף 

"‰רו„ין10   − ‰פירו˘  ב˙חיל˙   (‡ ˘˙יים: 

לפר˘  כוונ˙ו  (˘בפ˘טו˙  ‰עם"   ˙‡

ר„י'11).  מל˘ון  ‰י‡  כ‡ן  "˘וטר"  ˘˙יב˙ 

עליו ‡˙  ˘י˜בל  − "ע„  ובסוף ‰פירו˘  ב) 

˘ינויים  בכמ‰  יל"ע  ובכלל,  „ין ‰˘ופט". 

"ע"פ  כ˙ב  „ברים  בפ'   (‡) ר˘"י:  בל˘ון 

בפ'  (ב)  מˆו˙ן"12.  "‡חר  וכ‡ן  ‰„יינין", 

וכ‡ן  ו‰מכין",  "‰כופ˙ין  כ˙ב  „ברים 

מ‰פך ‰ס„ר − "˘מכין וכופ˙ין"13. (‚) בפ' 

9) ור‡‰ רע"ב כ‡ן ר"פ ˘ופטים. וˆ"ע.

10) בכמ‰ כ˙"י ר˘"י (˘˙ח"י) "‡„ם ˘מכ‰ כו'". 
ל"‡„ם"  מ"רו„ים"  ל‰ם  ˘נחלף  ט"ס  ‰ו‡  ו‡ולי 

(ע"„ ‰‚ירס‡ ב„פוס ˘ני "‰רו„ים ˘מכים כו'").

11) ר‡‰ לעיל ‰ער‰ 8.

12) ב‰נסמן ב‰ער‰ 10, לי˙‡ ˙יבו˙ ‡לו.

˙יבו˙  לי˙‡  ˘˙ח"י,  כ˙"י  וכל  וב'  ב„פוס ‡'   (13
‡לו [ור˜ ב‰נסמן ב‰ער‰ 10 − "˘מכ‰" (˘מכים)]. 
ˆז  ע˘ין  ב)סמ"‚  ˘‰וע˙˜  ר˘"י  ב(ל'  לי˙‡  וכן 
כבפנים.  ר˘"י ‰נפוˆים ‰ו‡  ב„פוסי  ב˙חל˙ו. ‡בל 
ונחל˙  חיים  מים  ‰ב‡ר  לפני  ‰י˙‰  כבר  זו  ו‚ירס‡ 

יע˜ב. וכן מ˘מע ב‚ו"‡.

‡ל  "מוסב  ˘"במ˜ל"  מפר˘,  ˘ם  ב‡מ"ח   –
ר"ל  וכופ˙ין,  ‡ל  "מוסב  ו"ברˆוע‰"  ומכין", 
˘˜ו˘רין ‡ו˙ם ברˆוע‰". ‡בל ‡ין ז‰ מ˙רı ‰טעם 
ל˘ינוי ‰ס„ר, כי ‡ם לכ˙וב "וכופ˙ין ומכין ברˆוע‰ 

מוסיף  וכ‡ן  "ברˆוע‰",  ר˜  נ˜ט  „ברים 

"במ˜ל וברˆוע‰"14.

„לפר˘"י  לומר,  נר‡‰  ול‰כי 

„פ'  ו‰"˘וטרים"  „‰כ‡  ‰"˘וטרים" 

סו‚י  ˘ני  ‰ם  ‡ל‡  ‰ך,  ‰יינו  ל‡ו  „ברים 

ב"˘וטרים"  ˜‡י  „ברים  „בפ'  ˘וטרים. 

בפועל ‡˙ ‰ור‡˙ ‰ב"„,  ˘‰ם ‰מוˆי‡ים 

˘‰˘ופטים פוס˜ים מ‰ו ‰עונ˘, ו‰˘וטרים 

˜‡י  ובפר˘˙נו  בפועל.  ‰מעני˘ים  ‰ם 

ב˘וטרים ˘ענינם ל‡יים על ‰נ„ון ˘י˜בל 

ביˆוע  ל‡  ‰יינו  ‰˘ופט.  „ין   ˙‡ עליו 

‰ור‡˙ ‰ב"„, ‡ל‡ לכפו˙ ‡˙ ‰נ„ון ˘‰ו‡ 

(כ‚ון  ‰ב"„  ‰ור‡˙  ל˜יים  עˆמו  על  י˜בל 

ממון  ל˘לם  ˘חייב  ‰ב"„  ˘פס˜ו  מי 

˘‰˘וטרים  ל˘לם,  רוˆ‰  ו‡ינו  לחבירו 

כופים ‡ו˙ו ל˘לם ‰ממון). ובז‰ מבו‡רים 

פירו˘י  ˘ני  בין  ‰ל˘ונו˙  חילו˜י  ˘פיר 

ר˘"י ‰נ"ל. „בפ' „ברים כו˙ב ˘‰˘וטרים 

פי ‰„יינין",  על  כו'  ו‰מכין  ‰ם "‰כופ˙ין 

‰יינו, ˘‰ם מ˜יימים בפועל ‡˙ ‰ור‡ו˙ פי 

ו‰מכין  ‰כופ˙ין  "‡לו  כ˙ב  ולכן  ‰„יינין, 

עונ˘  ˘ל  לס„רו  ב‰˙‡ם   − ברˆוע‰" 

‰נל˜‰   ˙‡ כופ˙ין  ˘ב˙חיל‰  מל˜ו˙, 

‰עמו„),  על   ‰"„ ב  (כב,  במכו˙  ר˘"י  [יעויי' 

˘˜ו„ם  בפ˘טו˙,  כבר  מובן  כן  וב‡מ˙ 

˘ל‡  לכופ˙ו  ˆריכים  ‰‡„ם   ˙‡ ˘מל˜ין 

‰˘"ס  (כ„ברי  "מוט‰"  ˘‰ו‡  כיון  כו'  יפול 

במכו˙ ˘ם. ‰וב‡ ‚ם בר˘"י ˙ˆ‡ כ‰, ב)], ו‡ח"כ 

בפר˘˙נו  מ˘‡"כ  ברˆוע‰.  ‡ו˙ו  מכים 

 ˙‡ "‰רו„ין  ‰ם  ˘‰˘וטרים  ר˘"י  כו˙ב 

ובמ˜ל". ו‡כ"מ.

14) ו‰רי מכין (‚ם) ברˆוע‰, כפר˘"י „ברים ˘ם. 
‰נסמן  ור‡‰  ברˆוע‰".  "‰מכין  ˘ם  „ברים  ובספרי 

ל‰לן בפנים למ˘נ‰ במכו˙ ור˘"י בסנ‰„רין.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

‰ו"ל ל˙פוס "ר‡˘" (כב˙נחומ‡) ‡ו מוח − ב‡˘ר „בר מלך ˘לטון, ו"כל י˘ר‡ל ˙לויין בו" 

̃ כלב, ˘‡ף ˘‰ו‡ ‡יבר עי˜רי, מ"מ ‡ינו ‰מנ‰י‚ ‰עי˜רי  ̇ כל ‰‡יברים, ול‡ ר כמוח ‰מנ‰י‚ ‡

̇ ‰עם! ב‚וף ‰‡„ם כ‰מוח. „‰ל‡ ז‰ו עי˜ר עניינו ˘ל מלך "‡˘ר יוˆי‡ם ו‡˘ר יבי‡ם" − ‰נ‰‚

נ˘י‡  כל˘ון ‰כ˙וב6 "‡˘ר  ו‰ו‡  למלך,  נוסף  ו˙ו‡ר  ˘ם  מˆינו  ˙ור‰  בל˘ון  ו‰נ‰ 
 '‰ ‡ל‡  ‚ביו  על  ˘‡ין   .  . מלך  ז‰   − נ˘י‡  "‡יז‰ו  ובמ˘נ8‰  בספר‡7  ופיר˘ו  יחט‡", 

ו‡עפ"כ,  "נ˘י‡".  ‰ו‡  נ˜ר‡  ‰מ˘יח  ‰מלך  ‡ו„ו˙  יחז˜‡ל9  בנבו‡˙  וכמו"כ  ‡לו˜יו". 

˘בט  כנ˘י‡  ‚ם  ל‰˙פר˘  יכול  ˘"נ˘י‡"   − "נ˘י‡"  מל˘ון  יו˙ר  ‚בו‰  "מלך"  ל˘ון 

וכיו"ב, ו"מלך" ‰ו‡ "˘‡ין על ‚ביו ‡ל‡ ‰"‡".

ככל ‰„ור"  "˘נ˘י‡ ‰„ור ‰ו‡  (‰נ"ל)  בר˘"י  מˆינו  "נ˘י‡"  ו‡מנם, ‡ו„ו˙ ‰˙ו‡ר 

"נ˘י‡" ˜˘ור  ˘‰˙ו‡ר  ו‰יינו:  כל ‰„ור".  "˘ר‡˘ ‰„ור ‰ו‡  מ‰˙נחומ‡  נל˜ח  ˘‰ו‡ 

עם עניין ‰"ר‡˘". ו‡ו„ו˙ ‰"מלך" כ˙ב ‰רמב"ם ˘"‰ו‡ לב כל ˜‰ל י˘ר‡ל". ולכ‡ור‰ 

‡יפכ‡ מס˙בר‡: "נ˘י‡" ˘‰ו‡ ˙ו‡ר נמוך יו˙ר − מ˙‡ים עם ענין ‰לב, ו‡ילו "מלך" 

˘‰ו‡ ˙ו‡ר נעל‰ יו˙ר, מ˙‡ים עם ענין ‰ר‡˘ ו‰מוח?

מ˘מעו˙ ‰חילו˜ בין ˙ו‡ר "מלך" ו˙ו‡ר "נ˘י‡" − בל˘ון חכמים:

"מלך" בל˘ון חכמים ‰כוונ‰ כבל˘ון ˙ור‰. ו‡ילו "נ˘י‡" ‰ו‡ בעי˜ר "נ˘י‡ ‰סנ‰„רין", 

 − וב‚מר‡11  בי"„",  ו‡ב  "נ˘י‡  בכ"מ10:  ‰מ˘נ‰  וכל˘ון  רוחניים.  בעניינים  נ˘י‡   − ועכ"פ 

˘נ‰",  מ‡‰  בפני ‰בי˙  נ˘י‡ו˙ן  נ‰‚ו  כו'  ו˘מעון  י˘ר‡ל", "‰לל  נ˘י‡  ˘˜ורין ‡ו˙ך  "‰לל 

‡ע"פ ˘ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ‰יו לי˘ר‡ל מלכים, ומ‰ם מלכים כ˘רים, ו„יני מלך עלי‰ם12.

ומכ‡ן ‚ם חילו˜ עי˜רי ב„ין13: "נ˘י‡ ˘מחל על כבו„ו כבו„ו מחול, מלך ˘מחל על 

כבו„ו ‡ין כבו„ו מחול".

פר˘˙נו בפר˘˙ ‰מלך „"‰ ‰‰˜„מ‰ ‰‡ח˙ (ב˘ם ‰פלסופים). − ובספר יˆיר‰ (פ"ו מ"‰): לב בנפ˘ כמלך 
במלחמ‰. ור‡‰ ע"„ ‰˜בל‰ − ˙ור˙ לוי-יˆח˜ עמ' רי.

6) וי˜ר‡ „, כב.

7) על ‡˙ר.

8) ‰וריו˙ י, ‡. ור‡‰ ˘ם י‡, רי˘ ע"ב.

 ‡ ˜כב,  ב"ב  (ע"פ  כ‡  מח,  ˘ם).  ובר˘"י  סע"ב  ˆח,  סנ‰„רין  ר‡‰  ‡בל  ‰כ˙וב.  (כפ˘טו˙  כ‰  לז,   (9
ובר˘ב"ם ˘ם (‡בל ר‡‰ מ‰ר˘"‡ ˘ם במ‰„ו"ב). ר„ב"ז ל‰ל' מלכים פ"„ ‰"ח).

10) ח‚י‚‰ פ"ב מ"ב. ועו„.

11) ˘ב˙ ל‡, ‡. ˘ם טו, ‡.

12) מ˙חיל מזרובבל, מלכי ח˘מונ‡י (ר‡‰ רמב"ן ויחי מט, י) ו‡‚ריפס (סוט‰ מ‡, ‡).

13) ˜י„ו˘ין לב, ב. רמב"ם ‰ל' ˙"˙ פ"ו ‰"ו. ˘ם ‰ל' מלכים פ"ב ‰"‚.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˙ור‰,  בל˘ון  ‚ם  כ"‰  ל"מלך"  "נ˘י‡"  בין  חכמים  בל˘ון  ‰חילו˜  ˘ע"„  ומס˙בר 

‡˘ר נ˘י‡ ומלך מורים על ˘ני ˙פ˜י„ים ו˙כונו˙ במלך. ˘ענין ‰"מלך" ˘במלך ˜˘ור 

בעניין ‰נ‰‚˙ו ‡˙ ‰עם ב‚˘מיו˙, ו‰"נ˘י‡" − ברוחניו˙.

ל‰בין ז‡˙ נ‡ריך מעט בחילו˜ בין ‰"נ˘י‡" ו‰"מלך" בל˘ון חכמים:

ו‡˘ר  יוˆי‡ם  "‡˘ר  ‰כ˙וב  בל˘ון  ‡ו  ומלחמו˙"14,  מ˘פט  "לע˘ו˙  עניינו  מלך   .‡

יבי‡ם", ‡בל ל‡ ‰ור‡˙ ˙ור15‰. מלכי י˘ר‡ל ‡ינן „נים16, ו‡פילו מלכי בי˙ „ו„ ˘„נים 

‡˙ ‰עם − "‡ין מו˘יבין ‡ו˙ם בסנ‰„רין"17.

ר‡˘  ˘‰ו‡  מ‰  ‰ו‡  עניינו  עי˜ר  ‡„רב‰:  ‰חכמים",  ‡ו˙ו  "˘˜ורין  נ˘י‡  מ˘‡"כ 

עלי‰ן  ר‡˘  ‡ו˙ו  מו˘יבין  ˘בכולן,  בחכמ‰  "‰‚„ול   − ‰רמב"ם18  ובל˘ון  ‰סנ‰„רין. 

˙ח˙  ‰עומ„  ו‰ו‡  מ˜ום,  בכל  נ˘י‡  ‰חכמים  ‡ו˙ו  ˘˜ורין  ו‰ו‡  ‰י˘יב‰  ר‡˘  ו‰ו‡ 

מ˘‰ רבינו"; ˘‰סנ‰„רין ‰י‡ (כל' ‰רמב"ם19) "עמו„י ‰‰ור‡‰ ומ‰ם ח˜ ומ˘פט יוˆ‡ 

לכל י˘ר‡ל".

‰ל˘ון  וכ‡ריכו˙  רˆונו˙יו.  כל  ולמל‡  ענייניו  כל   ˙‡ למלך  לספ˜  חייב  ‰עם  ב. 

כו'  לפניו   ıלרו כו'  למרכב˙ו  מן ‰חיל  ועו˘‰  כו'  מן ‰עם ‰‚יבורים  ברמב"ם20 "ולו˜ח 

לו˜ח מן בעלי ‰‡ומניו˙ כו' ולו˜ח ‰˘„ו˙ כו' וי˘ לו מע˘ר מן ‰זרעים כו'";

מ˘‡"כ בנ˘י‡, ‡ע"פ ˘ככל פרנס על ‰ˆיבור − ‰ו‡ מ˜בל מ˘כור˙ו מן ‰ˆיבור, ‡ך 

‰"ז כפרנס‰ בלב„, ו‡ין ˘ום חיוב ו˘יעבו„ ‡חר כלפיו.

וב‡ם נח˜ור בעומ˜ ‰„ברים, נר‡‰ ב‚„ר ‰מלך „בר ו‰יפוכו:

מˆ„ ‡ח„ ˙ו˜פו וכוחו רב ביו˙ר − ע„ ‡˘ר יכול ל˜ח˙ כל ‡˘ר לבו חפı מי˘ר‡ל, 

˜נין  כל  ‰˘ני:  ומ‰ˆ„  רבו".  ˜נ‰  עב„  ˘˜נ‰  "מ‰  ע"„  ‰ו‡  י˘ר‡ל  לכלל  בינו  ו‰יחס 

˙ע˘‰"21),  ‡˘ר  בכל   ‡"‰ ("וברכך  ועבו„˙ו  ע˘יי˙ו  ע"י  ‰"ז  מי˘ר‡ל  ל‡„ם  ‰נ˜נ‰ 

14) רמב"ם ‰ל' מלכים ספ"„. ע"פ ˘"‡ ח, כ. ור‡‰ ˘ם, ‰.

לי„י  ל‰בי‡  ‰יינו   − ‰מ˘פט  ע˘יי˙  ‡ל‡  „ין,  וחי˜ור  ב„רי˘‰  כ"כ  ‰כוונ‰  ‡ין  מ˘פט"  ו"לע˘ו˙   (15
(‰ל'  ˆריכ‰"  ˘‰˘ע‰  מ‰  "כפי  למלך  ‰מסורים  ‰עונ˘ים  ‡ו  ‰בי"„.  ‰כרע˙  ע"פ  ‰˙ור‰  פס"„   ˙‡ פועל 

מלכים ספ"‚).

16) סנ‰„רין רפ"ב. רמב"ם ‰ל' סנ‰„רין פ"ב ‰"‰. ‰ל' מלכים פ"‚ ‰"ז.

17) סנ‰„רין יח, ב. רמב"ם ˘ם ‰"„-‰.

18) ‰ל' סנ‰„רין פ"‡ ‰"‚.

19) רי˘ ‰ל' ממרים.

20) ‰ל' מלכים פ"„ − ר‡‰ ˘ם ב‡ורך.

21) ל' ‰כ˙וב ר‡‰ טו, יח. ור‡‰ ספרי ע‰"פ.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

"י˘  ב˙וכנם  נמי  וכן  מע˘ים",  "˘ני  ‰ם 

ל„וכ˙‡,  ˜ו˘י‡  ו‰„ר‡   − רב"  ˘ינוי  ב‰ם 

‡מ‡י ל‡ נמנו כ˘˙י מˆו˙.

 ‚ 
מיני  „ב'  פר˘"י  ע"פ  לפלפל  י‡ריך 
מחמ˙ ˘‚„ר  ו˘ני‰ם ‰ם  ˘וטרים ‡יכ‡, 
˙פ˜י„  ב‰˘למ˙  פרט  ‰ו‡  ‰˘וטרים 

‰˘ופטים

עי˜רי,  יסו„  ל‰˜„ים  נר‡‰  ול‰כי 

˘וטרים  מלב„  כי  י˘.  ˘וטרים  סו‚י  „ב' 

‰ב"„,  ‰ור‡˙   ˙‡ בפועל  ‰מוˆי‡ים  ˘‰ם 

˘‰˘ופטים פוס˜ים מ‰ו ‰עונ˘, ו‰˘וטרים 

˘וטרים  נמי  ‡יכ‡  בפועל,  ‰מעני˘ים  ‰ם 

 ˙‡ עליו  ˘י˜בל  ‰נ„ון  על  ל‡יים  ˘ענינם 

ביˆוע ‰ור‡˙ ‰ב"„,  ל‡  „ין ‰˘ופט. ‰יינו 

‡ל‡ לכפו˙ ‡˙ ‰נ„ון ˘‰ו‡ י˜בל על עˆמו 

ל˜יים ‰ור‡˙ ‰ב"„ (כ‚ון מי ˘פס˜ו ‰ב"„ 

רוˆ‰  ו‡ינו  לחבירו  ממון  ל˘לם  ˘חייב 

ל˘לם  ‡ו˙ו  כופים  ˘‰˘וטרים  ל˘לם, 

‰ממון). ויעויי' בר˘"י בסנ‰„רין (טז, ב „"‰ 

"‚וליירים  ‰יינו  „˘וטרים  „פיר˘  ˘וטרים) 

מי  לכל  ‰˘ופטים  פי  על  במ˜לו˙  חובטין 

˘‡ינו ˘ומע", ו‰יינו ל‡ ˘וטרים ‰מבˆעים 

מי  ‰מכים  ˘וטרים  ‡ל‡  ‰˘ופטים,  פס˜ 

˘‡ינו ˘ומע ע„ ˘י˘מע.

ויובן יו˙ר יסו„ ז‰ ב‰˜„ים בי‡ור „ברי 

ו˘וטרים  "˘ופטים  פר˘˙נו:  רי˘  פר˘"י 

˘ופטים „יינים ‰פוס˜ים ‡˙ ‰„ין, ו˘וטרים6 

‰י‡  "ו˘וטרים"  ˙יב˙  ‰נפוˆים  ר˘"י  ב„פוסי   (6
‰ו‡  לכ‡ור‰  ‡בל  ח„˘.   ‰"„  − ‚„ולו˙  ב‡ו˙יו˙ 
ו˘וטרים",  "˘ופטים  ‰ו‡  ˘בפר˘"י  ו‰„"‰  ט‰"„, 
„יינים  "˘ופטים   − ביני‰ם  ‰חילו˜  מפר˘  ו‡ח"כ 

˘מכין  מˆו˙ן7  ‡חר  ‰עם   ˙‡ ‰רו„ין 

עליו  ˘י˜בל  ע„  וברˆוע‰  במ˜ל  וכופ˙ין 

ע"ז  כ˙ב  כבר  „‰נ‰,  ‰˘ופט".  „ין   ˙‡

˘‰וסיף [ר˘"י,  על ‡˙ר, „"מ‰  ב‚ור ‡רי' 

‰„ין   ˙‡ ‰פוס˜ים  „יינים]  ‰ם  ˘˘ופטים 

כ„י  פוס˜ ‡˙ ‰„ין  ˘כל „יין  ‡ע"‚ „י„וע 

˘וטרים  עו„  לומר  ‰וˆרך  למ‰  לך  לב‡ר 

ר˜  עו˘‰  ‡ינו  ‰„יין  ˘ז‰  פיר˘  ולפיכך 

פס˜ ‰„ין ו˙ו ל‡ „‡ינו כופ‰ ‡ו˙ו, ו˘וטר 

מˆו˙ ‰˘ופט"  ל˜יים  ורו„‰ו  ˘כופ‰  ‰ו‡ 

(ב‡ר ‰יטב)  מ˘‰  וב‰ו‡יל  טוב,  ב„ב˜  נמי  [ועיין 

[נוסף  ב„בריו  ˆ"ב  ‡בל  כ‡ן].  מפר˘ים  ועו„ 

ר˘"י  ˘‰וˆרך  (בטעם  ˙ירוˆו  ˘‚וף  לז‰ 

לכ‡ור‰,  מובן,  ‡ינו  "˘ופטים")  לפר˘ 

‰י'  י„וע,  ‰˘ופטים  ˘ענין  כיון  ˘‰רי 

"˘וטרים"  ˘ל  ‰פירו˘  ר˜  לכ˙וב  מספי˜ 

ב"˘וטרים"  ‰‰וספ‰  מ‰י  ל‰ו„יע  כ„י 

ˆ"ע  ז‰  מלב„  ‰נ‰  "˘ופטים";  על 

 − "˘וטר"  ˘ל  ענינו  ‚ם  „‰ל‡  ב„בריו], 

י„וע8  כבר   − למ˘פט  ב˘ייכו˙  ו‡פילו 

ר‡˘י   ˙‡ "ו‡˜ח  טו)   ,‡) „ברים  בפ'  לעיל 

כו' ו˘וטרים ‰רו„ין כו'".

˘ני)  ב„פוס  (וכן  ˘˙ח"י  ר˘"י  כ˙"י  בכמ‰   (7
‰ער‰  ל˜מן  ור‡‰  מˆו˙ן".   .  .  ˙‡" ‰˙יבו˙  לי˙‡ 

.12 ,10

(„ב˜  במפר˘ים  מ"˘  לכ‡ור‰  נ˘לל  ועפ"ז   (8
חיים  מים  ב‡ר  ור‡‰  ˘פ"ח.  מ˘‰.  ‰ו‡יל  טוב. 
˙טע‰  ˘ל‡  ר˘"י  ˘כוונ˙  ‰מ‰ר"ל))  (ל‡חי 
טז)  (י‡,  ב‰עלו˙ך  כבפ'  פירו˘ו  כ‡ן  ˘"˘וטר" 
על  ‰ממונים  כ‰˘וטרים  ‡ו  ו˘וטריו",  ‰עם  "ז˜ני 
‰מלחמ‰ (פר˘˙נו כ − ‰. ח. ט)*, ‡ל‡ מל˘ון ר„י' 
(ור‡‰ ‚ם ר˘"י ˘מו˙ ‰, ו. ˘ם, יט) − ˘‰רי ל‡חרי 
מ˘פט)  (‚בי  „˘וטרים  „ברים  בפ'  ר˘"י  פי'  ˘כבר 

"‡לו ‰כופ˙ין כו'", ˘וב ‡ין מ˜ום לטעו˙ כזו.

י)  (כג,  ח"˘  ˘בפר˘"י  "שוטר"  מלשון  ולהעיר   (*

"מנוהו שוטר עליהם". ואכ"מ.
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למנו˙  ˘˙‰י')  סיב‰  (מ‡יזו  יכולים  ‡ין 

˘וטרים, חייבים במינוי ˘ופטים. ומ˙˜ופ˙ 

‰י˙‰  ˘ל‡  ו˘ל‡חרי',  ˘ני  בי˙  זמן  סוף 

ע"י  „יני‰ם  (לכפו˙  ˙˜יפ‰  י˘ר‡ל  י„ 

˘וטרים), ובכל ז‡˙ ‰יו ˘ופטים − מ˘מע 

„לי˙ ‰לכ˙‡ כר"‡. 

‰ספרי  כוונ˙  ‚ם  [ובפ˘טו˙, 

‡ין  ˘"‡ם  ל„ינ‡  ‡ינ‰  (ו‰˙נחומ‡) 

˘‡י"ˆ  ‰יינו  ˘ופטים",  ‡ין  ˘וטרים 

ל˙ועל˙  ר˜  כוונ˙ו  ‡ל‡  ˘ופטים,  למנו˙ 

‰„בר, ˘בלי ˘וטרים י˙כן ˘ענין ‰מ˘פט 

ל‡ יבו‡ לי„י פועל − ‡בל למע˘‰ חייבים 

וע„יין  ˘וטרים.  בלי  ‚ם  ˘ופטים  במינוי 

ענין ‰מ˘פט יבו‡ לי„י פועל ‚ם בלי  י˙כן̆ 

"וכל  ˘ם  ‡ו‰"ח  [ור‡‰  „)˘וטרים  (‡יום 

˘וטרים  בל‡  ל„ייני‰ם  נ˘מעים  ˘‰עם 

חייבין למנו˙ ‰˘ופטים" (‡ל‡ ˘‰ו‡ סיים 

"ו˜ור‡ים ‡נו ב˘ופט ז‰ ˘ופט ו˘וטר")]. 

ב"˘ופטים"  ו‰כרח  ˆורך  י˘  ועי˜ר  ועו„ 

‡ינם  ˘רובם  ‰˙ור‰,  עניני  בכל  ל‰ורו˙ 

ל‰עיר  (‡בל  וכיו"ב  עונ˘  עם  ˜˘ורים 

˘ל  ˙לו˙ו  − ‰יינו  ‚יס‡  ל‡י„ך  ˘לכ‡ור‰ 

˘וטר ב˘ופט − ‡כן מינוי ˘וטר י‰י' ˙לוי 

לפסו˜  ˘ופטים  ‡ין  „‡ם  ב˘ופט,  ל„ינ‡ 

(וכמ"˘  ˘וטרים  למנו˙  חיוב  ‡˙ ‰„ין, ‡ין 

˘חייבים  „י"ל  ‡יבר‡  פר˘˙נו).  רי˘  ברע"ב 

ל˜יים  ‰עם   ˙‡ ל‰כריח  ˘וטרים  ל‰עמי„ 

ˆריכים  (˘‡ין  ב˙ור‰  ‰מפור˘ו˙  מˆו˙ 

מל˘ון  ול‰עיר  ‰˘ופטים).  פס˜  ע"ז 

‰רמב"ם בס‰מ"ˆ מ"ע ˜עו ב‰‚„ר˙ חיוב 

למנו˙  "˘ˆונו  ו˘וטרים  ˘ופטים  מינוי 

מˆו˙  לע˘ו˙  ˘יכריחו  ו˘וטרים4  ˘ופטים 

˜‡פח  ב˙ר‚ום  ‡בל  לפנינו.  בס‰מ"ˆ  כ"‰   (4
"למנו˙ „יינים".

‰‡מ˙  מ„רך  ‰נוטים   ˙‡ ויחזירו  ‰˙ור‰ 

ויז‰ירו  טוב  לע˘ו˙  ויˆוו  כרחם  על  ‡לי' 

˘ל‡  ע„  ‰עובר  על  ‚„רים  ויעמי„ו  מ‰רע 

ˆריכו˙  ו‡ז‰רו˙י‰  ‰˙ור‰  מˆו˙  י‰יו 

ל‡מונ˙ כל ‡י˘", ‰יינו „˙ועל˙ ‰˘וטרים 

‰י‡ בזו ˘"יכריחו לע˘ו˙ מˆו˙ ‰˙ור‰"].

˘נמנו  ‰˜ו˘י‡  ביי˘וב  י"ל  ולכ‡ור‰ 

ז‡"ז,  מעכבו˙  ˘‡ין  ‡ף  ‡ח˙  למˆו‰ 

 − ב˘ר˘ים  (בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  „ברי  ע"פ 

כמˆו‰  ˘נמנו  ולבן  ˙כל˙  לענין  י‡),  ˘ר˘ 

"˘‡פילו  ז‡"ז,  מעכבין  ˘‡ינן  ‡ף  ‡ח˙, 

י‰יו  פעמים  ז‡"ז  מעכבין  ˘‡ינן  ‰חל˜ים 

מˆו‰ ‡ח˙ כ˘י‰י' ‰ענין ‡ח„" − ו‰רי ‚ם 

"ו„‡י  (˘ם)  פערל‡  רי"פ  בל˘ון  בנ„ו"„ 

˘ופטים ו˘וטרים ענינם ‡ח„ ‰ו‡"5.

כי ‰כלל ‰נ"ל  בז‰,  ל„ון  י˘  ע„יין  ‡בל 

˘ברמב"ם ל‡ נ‡מר ו˜יים בכל מ˜ום, וכמו 

(‰˘‚ו˙  עליו  ל‰˜˘ו˙  ‰רמב"ן  ˘‰‡ריכו 

בכל  „ל‡ו  מ‰‡  בסופו)  ט'  ˘ור˘  לס‰מ"ˆ 

„˙פילין   ‡‰ וכ‚ון  ל‡ומרו,  מˆינו  „וכ˙‡ 

ו"‰רי  מˆו˙,  ב˘˙י  נמנו  ר‡˘  ו˘ל  י„  ˘ל 

(מ˙כל˙  ‡ח„  ענין  יו˙ר  יח˘בו  ‰˙פילין 

ולבן)". וברמב"ן ˘ם ‰ˆיע ל˙רı ˘ב˙פלין 

‰ם "˘ני מע˘ים", ‰יינו ˘˙י לבי˘ו˙ (‡בל 

בלב   ıל˙ר וכן ‰על‰  ז‰),   ıירו˙ ˘„ח‰  עיי"˘ 

˘מח (ל˘ר˘ י‡). ועו„ מˆינו לחל˜ מ˙פילין, 

סופרים  וב˜נ‡˙  (˘ם)  ˘מח  בלב  כמ"˘ 

ו˙מונ˙ן ‡ינן ‡ח„  ˘ם) „"סי„ורן  ט'  (ל˘ור˘ 

‡ך י˘ ב‰ן ˘ינוי רב ועל ‰כל ˘ינוי מ˜ומם 

‚ם  מע˙‰  ו˘וב  בי„".  ו‡לו  בר‡˘  ‡לו 

עול‰  ולבן  בנ„ו"„ ‡ין ‰כלל ‰נ"ל „˙כל˙ 

ומינוי ‰˘וטרים  מינוי ‰˘ופטים  יפ‰, „‰‡ 

5) ור‡‰ ב‰נסמן ב‰ער‰ 2.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

 − מ˘‡"כ ‰מלך  ועבו„˙ו.  ע˘יי˙ו  על  מן ‰ˆיבור  ˘כר  מ˜בל  על ‰ˆיבור  פרנס  ו‡פילו 

˘‰ו‡ ר˜ בבחינ˙ "מ˜בל" מן ‰עם, ול‡ ˘‰ו‡ "מ˘פיע" ל‰ם ‡˙ ‰פרנס‰.

ל‰יו˙   − יבי‡ם"  ו‡˘ר  יוˆי‡ם  ˘ל ‰מלך ‰ו‡ "‡˘ר  עניינו  ˘כל  כיון  ו‰י‡ ‰נו˙נ˙: 

"עב„ לעם ‰ז‰", לכן ‡˙ כל ‡˘ר לו ‰ו‡ מ˜בל מן ‰עם.

ובז‡˙ יובן ‰יטב ‰„מיון „מלך ל"לב":

מ‰חילו˜ים ˘בין ‰מוח ו‰לב:

˘ל „פי˜ו „ליב‡  רˆופ‰  וב˙נוע‰  ב˙מי„יו˙,  ל‰חיו˙ ‡˙ ‰‚וף ‰"‰  עבו„˙ ‰לב   .‡

לכל ‡ברי  מ‚ע˙ ‰חיו˙  מן ‰מוח   − ˙נוע‰  ˘ום  ˘בו ‡ין  במוח  מ˘‡"כ  ו˘וב;  ברˆו‡ 

‰‚וף, ‡בל ‰ו‡ עˆמו עומ„ במנוח‰.

רכיך  ‡י‰ו  "לב‡  ‰ז‰"˜22  וכמ‡מר  ‰‡„ם,  ב‡יברי  חל˘  ‰כי  ‰‡יבר  ‰ו‡  ‰לב  ב. 

וחלי˘".

חיו˙ ‰‡יברים,  ל˙˙ ‡˙  ˘ל ‰לב ‰ו‡ ‡ך  עניינו  כל  זב"ז:  ˙לויו˙  ˙כונו˙ ‡לו  ו˘ני 

ומלב„ ז‡˙ ‡ין בו ˘ום „בר. ומ˘ום כן: (‡) ‰"‰ עסו˜ ועמל ב˙נוע‰ רˆופ‰ ל‰חיו˙; 

ו(ב) ‰ו‡ ‰‡יבר ‰כי חל˘ ב‚וף − כי כל מˆי‡ו˙ו ‰י‡ ל˘ר˙ ל˘‡ר ‰‡יברים.

‰‚וף  לחיו˙  ˘‰ו‡ ‰מ˜ור  ‰‚וף, „‡ף  מכל ‡יברי  ומעול‰  נב„ל  מ˘‡"כ ‰מוח ‰ו‡ 

‡ך ‰"‰ ב‰ב„ל‰ ורוממו˙ מ‰‚וף. ו‰"‰ מˆי‡ו˙ ח˘וב‰ כ˘לעˆמו ‡ף בל‡ ז‡˙ ˘‰ו‡ 

מחי‰ ‡˙ ‰‚וף.

"רכיך  ‡ינו  ‰ו‡  (ב)  ‰‚וף;  ב‰חיי‡˙  ‰˙עס˜ו˙  ˘ל  ˙נוע‰  בו  ‡ין   (‡) כך:  ומ˘ום 

וחלי˘" − ‡ל‡ ‰ו‡ ‡יבר ח˘וב בפ"ע.

וז‰ו ‰„מיון בין "מלך" ל"לב": כל עניינו ˘ל ‰מלך ‰ו‡ ‡ך ור˜ ל˘ר˙ ול„‡ו‚ לעם, 

ולכן (‡) ז‰ו כל מ‚מ˙ו, ובז‰ ‰ו‡ עוס˜ כל ‰זמן ("‡˘ר יוˆי‡ם ו‡˘ר יבי‡ם"); ומ‰‡י 

טעמ‡ (ב) י˘ בו "חלי˘ו˙" ˘‡˙ כל ענייניו ‰"‰ מ˜בל מ‰עם.

חילו˜ ז‰ בין מוח ולב, י˘ „ו‚מ˙ו בכוחו˙ ‰נפ˘ ‰מלוב˘ים ב‡יברים ‡לו − ‰˘כל 
במוח וכוחו˙ ‰ר‚˘ (מי„ו˙) בלב:

‰מ˘כיל  ‰‡„ם  כ‡˘ר  ר˜  ב‡מי˙˙ו  ל‰יו˙  יכול   − ול‰˘כיל  ל‰בין   − ‰˘כל  ענין 

עומ„ ב‰ב„ל‰ מ‰מו˘כל. ‡ם ‰ו‡ מערב ‡˙ עˆמו בענין ‰"ז כ˘וח„, וי‚רום ל‰טו˙ ‡˙ 

‰˘כל ˘ל‡ יוכל ל‰˘כיל כר‡וי.

מ˘‡"כ ענין ‰מי„ו˙ ו‰ר‚˘, ‰ו‡ ‰ר‚˘ ו‰˜˘ר ˘ל ‰‡„ם ‡ל ‰„בר, וז‰ נע˘‰ ע"י 

22) ח"‚ רכ‡, ב. ור‡‰ ע„"ז בכוזרי מ‡מר ב' ‡ו˙ לו ו‡ילך.
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˘‰‡„ם מ˙פעל ומ˙˜רב ‡ל ‰„בר, ור˜ ז‡˙ יוˆר ‡ˆלו ר‚˘ ˘ל ‡‰ב‰ ‡ו ל‰יפך.

עניינם  מ„ו˙   (‡ ‰נזכרו˙:  ‰˙כונו˙  ב˘˙י  ו‰מי„ו˙  ‰˘כל  בין  עי˜רי  חילו˜  ומכ‡ן 

‡ינם  מ„ו˙  ב)  ומנוח‰;  ‰˙יי˘בו˙  ‰˙בוננו˙,  „ור˘  ˘כל  מ˘‡"כ  ו˙נוע‰,  ב‰˙פעלו˙ 

„בר ˙מי„י ובר-˜יימ‡, ו‰"‰ עלולים ל‰˘˙נו˙ „‰יום ‰ו‡ מר‚י˘ ב‡ופן ‡' ומחר ב‡ופן 

מפני  ‰"ז  מס˜נ‡ ‡מי˙י˙,  לי„י  מ‚יע  „כ˘כל  ˘ינוי,  בו  ˘כל ‡מי˙י ‡ין  מ˘‡"כ  ‡חר. 

˘כן ‰ו‡ ‰‡מ˙, ול‡ ב‚לל ‰˜˘ר ˘ל ‰‡„ם עם ‰„בר. ובמיל‡ ל‡ ˘ייך בז‰ ˘ינויים.

ובז‡˙ יובן ‰יטב ‰חילו˜ בין ˙ו‡ר "מלך" ל˙ו‡ר "נ˘י‡":

מן ‰עם  ומ˜בל  בˆרכי ‰עם,  וטרו„  עוס˜  יבי‡ם"  ו‡˘ר  יוˆי‡ם  ˘עניינו "‡˘ר  מלך 

˘מע˙˙‡  ול‡סו˜י  ˘˜ו"ט  ו‰ור‡˙ „ע˙,  ב˘כל  עניינו  וע"כ ‡ין   − כל ‰ˆטרכויו˙יו   ˙‡

‡ליב‡ „‰לכ˙‡;

„ו˜‡ ‰נ˘י‡ ˘עומ„ ב‰ב„ל‰ מן ‰עם − עניינו ‰עי˜רי ל‰יו˙ "ר‡˘" ומוח ˘ל ‰„ור, 

ול‰וˆי‡ ‡˙ „ין ‰˙ור‰ (חכמ˙ו י˙') בנו‚ע לכל ענייני ‰עם.

בבחי'  ˘‚ם ‰לב ‰ו‡  כיון   − ˘במלך ‚ופ‡) ‰ו‡ ‰כל"  נ˘י‡  בחי'  ולכן "‰נ˘י‡ (‚ם 

 ˙‡ פועל  לי„י  ול‰בי‡  לבˆע  בפ˘טו˙:  ‰מלך  ˘ל  וכעניינו  כנ"ל.  מ‰מוח,  "מ˜בל" 

‰˙ור‰,  לומ„י  לכב„  ‰מלך  על  (ו"מˆו‰  ‰סנ‰„רין  נ˘י‡  ע"י  ˘יˆ‡ו  ‰˙ור‰  ‰ור‡ו˙ 

וכ˘יכנסו לפניו סנ‰„רין וחכמי י˘ר‡ל יעמו„ לפני‰ם כו'"23).

˘"‰נ˘י‡ ‰ו‡  למ„ים  ˘ממנו   − רבינו  מ˘‰  ˘ל  ורוממו˙ו  עול‰ ‰פל‡˙ו  ז‡˙  ומכל 

‰כל" − ˘ב‰ם ‰יו ב' ‡ופני ‰‰˘פע‰ ‚ם יח„, מוח ולב.

‰ˆרכים  כל  ב‰˘פע˙  ו‰˙עס˜  מלך"),  בי˘ורון  "וי‰י  (כמ˘"נ25  מלך24  ‰י‰  מ˘‰ 

‰‚˘מיים לבנ"י − לבן ˘ל י˘ר‡ל; ויח„ עם ז‡˙ ‰ו‡ ‰י‰ נ˘י‡ ור‡˘ ‰סנ‰„רין, וי˙יר‰ 

מזו − על כל ענייני ˙ור‰ (ולכל ‰„ורו˙) נ‡מר "˙ור˙ מ˘‰ עב„י"26, ˜יבל ˙ור‰ מסיני 

ולמ„ ˙ור‰ עם כלל י˘ר‡ל − מוח.

וכן י‰י‰ ‡ˆל מ˘יח ˆ„˜נו –"‚ו‡ל ר‡˘ון ‰ו‡ ‚ו‡ל ‡חרון"27: מלך, ו‡„רב‰ − ‡ˆלו 

˙‰י‰ ‰מלכו˙ ב˘לימו˙; וביח„ עם ז‰ י‰י‰ רב, ˘ילמ„ ˙ור‰ ‡˙ כל ‰עם כולו. 

23) ‰ל' מלכים פ"ב ‰"‰.

24) רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰י"‡ ועו„.

25) ברכ‰ ל‚, ‰. וכפי' חז"ל (מ„ר˘ ˙‰ילים ב˙חיל˙ו. ˘מו"ר פמ"ח, „. ועו„) ˘‰וב‡ ברמב"ן ע‰"פ.

26) מל‡כי ‚, כב.

27) ˘מו"ר פ"ב, ו. זח"‡ רנ‚, ‡. 
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ל‰ל˜ו˙  ורˆוע‰  בו  לר„ו˙  מ˜ל   .  . מזומן 

„בכלל  „"פ˘יט‡   − בו"  לנ„ו˙  ו˘ופר  בו 

‚ם  זריז")   ‡‰˙ ורˆוע‰  מ˜ל  ("כנ‚„  ז‰ 

‰נ„וי  „ע"י  ‰זכירו  „ל‡  ‡ע"‚  ‰˘ופר 

„ל„ע˙  ‰יינו  ‡ימ‰",  ‰טל˙  ‡יכ‡  ב˘ופר 

„‡ף  ו‡‰"נ  ו˘ייר,  ˙נ‡  יוחנן  ר'  ‰ב"ח 

 ‡‰˙"˘ בכלל ‰„ברים  ל„ע˙ו ‰˘ופר ‰ם 

‡ימ‰  ל‰טיל  ל‰ם  ז˜ו˜ים  כי  ב‰ם  זריז" 

על ‰ˆיבור ל˘"˘.

מימרו˙ ‰˘"ס  „ב'  בז‰  י˙'  ל‰לן  ‡בל 

כ‡ן מיירי בב' ‚„רים ˘ונים ˘ל כלים, ור' 

‰˘מיטו,  ב„ו˜‡  "˘ופר"  ˘‰˘מיט  יוחנן 

וכמ˘י"˙ ב‡רוכ‰.

 ב 
˘ופטים  „מינוי  ב‰‡  ל‰˜˘ו˙  י˜„ים 

ו˘וטרים ל‡ נמנו לב' מˆוו˙

ב˜˘ר  ‰˜˘ו  ˘כבר  מ‰  ב‰˜„ים  ויובן 

„‰נ‰,  ו˘וטרים".  "˘ופטים  מינוי  למˆו˙ 

˘ופטים  מינוי  מנו  ‰מˆו˙  מוני  כל 

‰ל'  רי˘  רמב"ם  (ר‡‰  ‡ח˙  במˆו‰  ו˘וטרים 

סנ‰„רין, ובס‰מ"ˆ מ"ע ˜עו), ‡ף ˘לכ‡ור‰ ‰ם 

ומינוי  ˘ופטים  מינוי  נפר„ים,  מע˘ים  ˘ני 

מˆו˙.  כ˘˙י  נמנו  ל‡  ו‡מ‡י   − ˘וטרים 

˘מעמי„ין  "מנין  ב)  (טז,  בסנ‰'  ויעויי' 

כו'  ˘וטרים  כו'  ˙"ל  לי˘ר‡ל  ˘ופטים 

פר˘˙נו1  רי˘  בספרי  (וע„"ז ‰ו‡  כו'  ˙"ל 

„˘ני  לכ‡ור‰  ומ˘מע  ל˘ון)),  (ב˘ינוי 

ˆיוויים בפ"ע ‰ן. 

‰רי"פ  (בי‡ור  לפר˘  ˘רˆ‰  י˘  ו‰נ‰, 

'‡ פר˘‰  פר˘יו˙  לרס"‚  לס‰מ"ˆ  פערל‡ 

1) ור‡‰ ˙ו"˙ רי˘ פר˘˙נו.

 בסופ‰)2 „˘ופטים ו˘וטרים מעכבים ז‡"ז, 

ובז‰ בי‡ר ‡מ‡י נמנו כמˆו‰ ‡ח˙ (כמ"˘ 

„‡ם  י‡)  ˘ר˘   − ב˘ר˘ים  (בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם 

במˆו‰  נמנין  ז‡"ז  מעכבים  ‰מˆו‰  חל˜י 

ר"‡  ˘‡מר  ממ‰  ל„בר  ר‡י'  ו‰בי‡  ‡ח˙). 

י˘  ˘וטרים  י˘  "‡ם  פר˘˙נו)  (רי˘  בספרי 

˘ופטים"3,  ‡ין  ˘וטרים  ‡ין  ‡ם  ˘ופטים 

ב‡בער  (וב˙נחומ‡  ב  (פר˘˙נו  וב˙נחומ‡ 

כיון  כיˆ„,  ˘ופט,  ‡ין  ˘וטר  ‡ין  "‡ם   ((‚

˘נ˙חייב ‡„ם בב"„ לחבירו ‡ם ‡ין ˘וטר 

‡ין  ‰„יין  מן  ˘פור˘  כיון  ממנו  ˘יוˆי‡ 

‡‡"כ  כלום  לו  לע˘ו˙  ‰„יין  בי„  ספו˜ 

י„י ‡לו  ˘"על  ונמˆ‡  בי„ ‰˘וטר",  מוסר 

ו‡לו יח„ ‰מ˘פט נ‚מר" [ויעויי' נמי ב‡ור 

‰חיים רי˘ פר˘˙נו ˘כ˙ב "טעם ‰˘וטרים 

רבי  טוב),  ל˜ח   − (זוטר˙‡  בפסי˜˙‡  ‡מרו 

י˘  ˘וטרים  י˘  ˘מוע ‡ומר ‡ם  בן  ‡לעזר 

˘ופטים.  ‡ין  ˘וטרים  ‡ין  ‡ם  ˘ופטים 

‡ין  ˘‡ם  מוכיחים  ‰„ברים  כ‡ן.  ע„ 

ומע˙‰  ˘ופטים,  מˆו˙  חיוב  ‡ין  ˘וטרים 

נ˘מעים  ‡ינם  ˘‰עם  י˘ר‡ל  ˘יו„עים  כל 

ל˘ופטים, ו‰˘ופטים ‡ינם יכולים לכופם, 

˘‰עם  וכל  ‰˘ופטים,  במינוי  חיוב  ‡ין 

חייבים  ˘וטרים  בל‡  ל„ייני‰ם  נ˘מעים 

ז‰  ב˘ופט  ‡נו  ו˜ור‡ים  ˘ופטים  למנו˙ 

ברמב"ן  נמי  בז‰  ועיין  ו˘וטר".  ˘ופט 

י˙רו (יח, כ)].

ל‰לכ‰  ˘‰רי  כן,   ıל˙ר „„וח˜  ‡ל‡ 

˘˘ופטים  ברמב"ם  נזכר  ל‡  למע˘‰ 

‡ם  ‚ם  ובפ˘טו˙  ז‡"ז,  מעכבים  ו˘וטרים 

מˆו‰  מˆו˙  ˙רי"‚  על  ˘י˜  מ‰ר"ם  ‚ם  ור‡‰   (2
˙ˆ‡. − ור‡‰ ‚ם ל˜ו"˘ ח"ב עמ' 380 ‰ער‰ 3.

˘נמˆ‡  וˆויין  בכ"מ,  ‰ספרי  ב˘ם  ‰וב‡  כן   (3
בכ˙"י רומי. ‡בל ב„פוסים ˘לנו לי˙‡.



טו

ב‚„ר חיוב מינוי ˘וטרים
יבי‡ ‰˘ינוי ˘ב˘"ס בין ב' מימרו˙ בענין כלי בי˙ „ין / י˜„ים ל‰˜˘ו˙ ב‰‡ „מינוי 

˘ופטים ו˘וטרים ל‡ נמנו לב' מˆוו˙ / י‡ריך לפלפל ע"פ פר˘"י „ב' מיני ˘וטרים 

 / ˙פ˜י„ ‰˘ופטים  ב‰˘למ˙  פרט  ˘‚„ר ‰˘וטרים ‰ו‡  מחמ˙  ו˘ני‰ם ‰ם  ‡יכ‡, 

עפ"ז י˙רı ‰‡ „ל‡ נמנו לב' מˆוו˙, ויב‡ר ‰חילו˜ בין ב' ‰מימרו˙ בענין כלי בי"„

 ‡ 
מימרו˙  ב'  בין  ˘ב˘"ס  ‰˘ינוי  יבי‡ 

בענין כלי בי˙ „ין

(ו‡ל‰  ב):  (ז,  בסנ‰„רין  ‚רסינן 

מ˘פטים),  (ר"פ  ˙˘ים  ‡˘ר  ‰מ˘פטים) 

‡˘ר ˙למ„ם מיבעי' לי' (‡ל‡) . . ‡לו כלי 

‡מר  ל„ינ‡  נפ˜  ‰ו‰  כי  ‰ונ‡  רב  ‰„יינין, 

ורˆוע‰  מ˜ל  חנו˙‡י  מ‡ני  לי  ‡פי˜ו  ‰כי 

וסנ„ל‡  ר˘"י)  וני„וי.  (ל˘מ˙‡  ו˘ופר‡ 

˘ופטיכם   ˙‡ ו‡ˆו‰  ר˘"י),  (לחליˆ‰. 

יוחנן  ר'  ‡מר  טז),   ,‡ („ברים  ‰‰י‡  בע˙ 

כנ‚„ מ˜ל ורˆוע‰ ˙‰‡ זריז (˘י‰ו מטילין 

‡ימ‰ על ‰ˆיבור ל˘ם ˘מים. ר˘"י). ע"כ.

ר˜  יוחנן  ר'  למ‰ ‰זכיר   − בי‡ור  וˆריך 

"מ˜ל ורˆוע‰" ו‰˘מיט ˘‡ר כלי ‰„יינים 

וסנ„ל‡".  "˘ופר‡   − לפנ"ז  ˘נזכרו 

וב˘לימ‡ בנו‚ע ל"סנ„ל‡" ˘‰ו‡ לחליˆ‰ 

על  ל‰טל˙ ‡ימ‰  ˘ייך  כי ‡ינו   ,ıל˙ר י˘ 

‰˘מיט  למ‰  מובן  ‡ינו  ‡בל   − ‰ˆיבור 

"˘ופר‡". ועיי' מ˘"כ בעיון יע˜ב על עין 

למ˜ל  ˘ופר  בין  לחל˜  ˘ם)  (סנ‰„רין  יע˜ב 

ורˆוע‰. ויעויי' עו„ בב"ח לטור (חו"מ ס"‡ 

‚‡ון  ‰‡י  רב  מ"˘  בטעם  מ˜ל)  בעלי   ‰"„

לו  ˘י‰‡  ˆריך  ˘"ב"„  ˘ם)  בטור  (‰וב‡ 

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פניניםפנינים

"בני ‰˜טן" − ˘ופט?
˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך

[מ˘ל] למלך ˘‰יו לו בנים ‰רב‰ ו‰י' ‡ו‰ב ‡˙ 
‰˜טן יו˙ר מכולן . . ‡מר ‰מלך נו˙ן ‡ני ‡˙ ‰פר„ס 
‰ז‰ . . לבני ‰˜טן ˘‡ני ‡ו‰בו יו˙ר מכל בני, כך 
‡מר ‰˜ב"‰, מכל ‰‡ומו˙ ˘בר‡˙י ‡יני ‡ו‰ב ‡ל‡ 
לי˘ר‡ל, ˘נ‡מר כי נער י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו . . נו˙ן ‡ני 
מ‰ ˘‡‰ב˙י לעם ˘‡ני ‡ו‰ב, ‰וי ˘ופטים ו˘וטרים 
(טז, יח. „ברים רב‰ פ"‰, ז)

‰"˘ופטים"  ˘נ˙ינ˙  מ˘מע  ‰מ„ר˘  מל˘ון 
ו"נער  ‰˜טן"  "בני  ‰יו˙ם  מˆ„  ‰י‡  לי˘ר‡ל 
ענין ‰מ˘פט ˜˘ור  ˙מו‰, ‰רי  ולכ‡ור‰  י˘ר‡ל". 
לומר  ˘ייך  ‡יך  ו‡"כ  וחכמ‰,  ב˘כל  ‚„לו˙  עם 
ל‰ם  נ˙נ‰  ו"˜טן"  י˘ר‡ל"  "נער  ‰יו˙ם  ˘מˆ„ 

ענין ‰"˘ופטים"?

˘מˆינו  מ‰  ע"פ  בז‰  ‰בי‡ור  לומר  וי˘ 
לברר  ר˜  ‡ינו  י˘ר‡ל  ‡ˆל  ‰"˘ופטים"  ˘˙פ˜י„ 
‡˙ ‰‰לכ‰ בפועל כ„י ˘י„עו י˘ר‡ל ‡˙ ‰מע˘‰ 
ו‰סנ‰„רין ‰ם "עי˜ר  יע˘ון, ‡ל‡ ‰˘ופטים  ‡˘ר 
ממרים),  ‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם  (ל'  פ‰"  ˘בעל  ˙ור‰ 
ו"‰חכמים ‰ם עˆם ‰˙ור‰" (נ˙יבו˙ עולם (למ‰ר"ל) 
 ˙‡ מבררים  ר˜  ˘‡ינם  ו‰יינו,  פי"‡).  ‰˙ור‰  נ˙יב 

‰‰לכ‰ כ"‡ י˘ בכחם ‚ם לח„˘ ב˙ור‰, ו‰וי כמו 
˘י˘ ל‰ם "בעלו˙" כביכול על ‰˙ור‰.

חביבו˙ם  ‰מ„ר˘  ˘‰מ˘יל   ‡‰ יובן  ועפ"ז 
‰˘ופטים  ענין  ב‡ם  כי  ‰˜טן",  ל"בני  י˘ר‡ל  ˘ל 
בעי˜ר  „רו˘  לז‰  ‰רי  ‰‰לכ‰,   ˙‡ לברר  ר˜  ‰י' 
ענין  בנ„ון „י„ן, ‰רי  מ˘‡"כ  וחכמ‰,  ב˘כל  ‚„לו˙ 
‰"˘ופטים" ‰ו‡ ‰רב‰ יו˙ר מז‰, „כנ"ל, י˘ בכוחם 
עלי',  "בעלו˙"  ל‰ם  ˘י˘  וכ‡ילו  ב˙ור‰,  לח„˘ 
בחכמ‰,  מעל˙ם  מˆ„  לי˘ר‡ל  ני˙ן  ל‡  ז‰  וענין 
ח„",  כול‡  בריך ‰ו‡  ו˜ו„˘‡  ˘"י˘ר‡ל  מפני  כ"‡ 

˘י˘ר‡ל ‰ם ח„ ממ˘ עם ‰˜ב"‰ נו˙ן ‰˙ור‰.

˘‡‰ב˙  מ˘ל "בני ‰˜טן", „כמו  מ˙‡ים  ולז‰ 
˘‰רי  ‰בן,  מעלו˙  מˆ„  ‡ינו  ‰˜טן  לבנו  ‰‡ב 
‡ל‡  וניכרו˙,  ‚לויו˙  מעלו˙יו  ו‡ין  ‰ו‡  ˜טן 
‡ח„,  „בר  ‰ם  ו‰בן  ˘‰‡ב  מפני  ‰י‡  ‰חביבו˙ 
˘חביבו˙ם  י˘ר‡ל,  כן ‰ו‡ ‡ˆל  "‡ו‰ב‰ו",  ולכן 
‡ˆל ‰˜ב"‰ ‡ינ‰ ר˜ מˆ„ ‰יו˙ם "עם חכם ונבון" 

‰ם  ו˜˘ורים  ח„",  כול‡  ו˜וב"‰  "י˘ר‡ל  ‡ל‡ 
ענין  ל‰ם  ני˙ן  „וו˜‡  זו  חביבו˙  ומˆ„  בעˆם, 

‰"˘ופטים".
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 95 ו‡ילך)

מי ˆריך ל‰˙עס˜ 
עם ‰"נופלים"?

כי ימˆ‡ חלל ב‡„מ‰ ‚ו' ויˆ‡ו ז˜ניך 
ו˘ופטיך
ז˜ניך − מיוח„ים ˘בז˜ניך ‡לו סנ‰„רי ‚„ול‰
(כ‡, ‡-ב. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

"כי ימˆ‡ ‚ו' נופל ב˘„‰" − כ‡˘ר מוˆ‡ים ‡י˘ 
 ,'‰ בעבו„˙  ירו„  ומˆב  במעמ„  "נופל"  ר"ל  ‡˘ר 
 ,"‰„˘ מ˜ום "ע˘ו . . ‡י˘   − נמˆ‡ "ב˘„‰"  ו‰ו‡ 
ול‡ בסביב‰ ˘ל ˙ור‰ ומˆו‰, ˘‰ו‡ מ˜ום "י˘וב" 
מ˜ום  ‰י'  ‰עליון",  "‡„ם  ו˘וכן  יו˘ב  בו  מ˜ום   -
ז‰ו  ˘‰רי  ל‰˙עס˜ ‡˙ו,  ˙פ˜י„נו  ז‰  ˘‡ין  לח˘וב 
˘ל  בסביב‰  ל‰ימˆ‡  עליו ‰י'  כי  ‡˘מ˙ ‰"נופל", 

˙ור‰ ויר‡˙ ˘מים, ו‡זי ל‡ ‰י' "נופל".

וע"ז ב‡‰ ‰‰ור‡‰ מע‚ל‰ ערופ‰, ˘‰‰˙ס˜ו˙ 
עם ‰"נופל" ‡ינו ר˜ מ˙פ˜י„י "˙ו˘בי ‰עיר" ‡ל‡ 
‚ם ל"ז˜ני ‰עיר", וע„ ל"סנ‰„רי ‚„ול‰". „למרו˙ 
‡ל‡  לירו˘לים,  בסמיכו˙  נמˆ‡  ל‡  ˘‰"נופל" 
˙פ˜י„ם  ז‰  ‰וי  מ"מ  י˘ר‡ל,   ıב‡ר רחו˜  במ˜ום 

˘ל "סנ‰„רי ‚„ול‰" ל‰˙עס˜ בז‰.

לוו„‡ו˙  ו‰‡חריו˙  ‰חיוב  מוטל  ועלי‰ם 
"ל‡  ˘פירו˘ו  ‰ז‰",  ‰„ם   ˙‡ ˘פכו  ל‡  ˘"י„ינו 
ר‡ינו‰ו ופטרנו‰ו בל‡ מזונו˙ ובל‡ לוי'" (פר˘˙נו 
כ‡, ז. ר˘"י). ו‰יינו, ˘‡חריו˙ ‰"ז˜נים" ל˙˙ לעם 

‡˘ר ב˘„‰ "מזון", ˘‰ו‡ ‰˙ור‰ - "ו˙ור˙ך ב˙וך 
‡ו˙ם  וילוו‰  עלי‰ם  ˘י‚ן  ט),  מ,  (˙‰לים  מעי" 

ב"˘„‰ ע˘ו".

וע„  מי˘ר‡ל,  ו‡ח„  ‡ח„  כל  ˘על  ונמˆ‡, 
לז˜ני ‰ע„‰, ל‰˙עס˜ עם ‡לו ˘נמˆ‡ים ב"˘„‰" 
ולעזור  ומˆוו˙,  ˙ור‰  ˘ל  סביב‰  ˘‡ינו  במ˜ום 

ל‰ם, לעוררם ול˜רבם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 129 ו‡ילך)

„רו˘ ו‡‚„‰


