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פתח דברפתח דבר

בעז‰י״˙.

˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  וי‚˘,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 
‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙˜כו), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום 
י˘ר‡ל  נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙  מ˙וך  ‰פר˘‰  בעניני 

ומנ‰י‚ו, כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰'", ונזכ‰ ל˘מוע 
בז‰  ˘מיוח„˙  זו,  ב˘נ‰  עו„   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰,  ˙ור‰ 
˘נˆטווינו ב‰ "‰˜‰ל ‡˙ ‰עם ‰‡נ˘ים ‰נ˘ים ו‰טף למען י˘מעו ולמען 
כל „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙",  לע˘ו˙ ‡˙  ו˘מרו  ויר‡ו ‡˙ ‰' ‡לו˜יכם,  ילמ„ו 

במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙



˜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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

‚ם ‰‰בנ‰ ו‚ם ‰עבו„‰ ב‡ו˙ בי‚יע‰ „ו˜‡
˙‰י‰ ‰‰בנ‰  ˘מבינים  ˘כל „בר  ל‰טריח ‡˙ ‰˘כל,  מעבו„ו˙ ‰חסי„ו˙ ‰י‡  ‡ח˙ 

פנימי˙, ו‰בנ‰ פנימי˙ כרוכ‰ ב˜ו˘י רב.

ב‰יו˙ו  ‰ז˜ן.  רבנו  ˘ל  ‰ˆעירים  מחסי„יו  ‡ח„  ‰י‰  ממלסטוב˜‰  פסח  ר׳  ‰חסי„ 
ב״יחי„ו˙״ ‡מר לו רבנו ‰ז˜ן: י˘ ˆורך ל‰יו˙ בר „ע˙.

˘חו˘ו  מו‰ר"˘],  ‡„מו"ר  [כ"˜  לסבי  סיפר   [˜„ˆ ‰ˆמח  ‡„מו"ר  [כ"˜  סבי  ‡בי 
˘חי„˘  סבר‡  כל  חריפו˙,  לו  ˘כלי ‰י˙‰  עניין  בכל  חריף.  ב˙ול„˙ו ‰י‰  פסח  ר׳  ˘ל 
‰ופרכ‰ מי„ ב‚לל חי„ו˘ ˘ל סבר‡ עמו˜‰ יו˙ר, ‰סב‡ [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן] ע˘‰ ‡ו˙ו 

לבר „ע˙.

ביˆ‡ו מ‰״יחי„ו˙״ ‰˙עמ˜ ר׳ פסח ˘עו˙ רבו˙ ב˙˘וב˙ו ˘ל ‰רבי, ו‰לך ‡ל ‰רבי 
‰‡מˆעי [כ"˜ ‡„מו"ר רבי „ובער נ"ע] ˘יסביר לו ‰פירו˘ בז‰.

‰רבי ‰‡מˆעי ‰סביר לו, ˘בר „ע˙ ‰ו‡ מי ˘ב˙חיל‰ ‰ו‡ עו˘‰ ‰כנ‰ ‡מי˙י˙ כ„י 
ל‰בין ‡˙ ‰עניין ‰˘כלי ˘ברˆונו ל‰בין.

‰‰כנ‰ ‰רב‰ - ‡ומר ‰רבי ‰‡מˆעי לר' פסח - ˘ל בר „ע˙ ‰י‡ בכל ‡ח„ לפי מ‰ו˙ו. 
‡ˆל י˘ר‡ל מ„וברובנ‰ ז‰ לפי ‰‡ופן ˘לו, ‡ˆל נחמן מ‡ו˘‡ı - ב‡ופן ˘לו, ו‡ˆל זלי‚ 
ל‰יו˙  ‡פ˘ר  ‡י  ‰כנ‰  בלי  ‰כנ‰.  ˘˙‰י‰  ‰‰כרח  מן  ‡בל  ˘לו.  ‰‡ופן  לפי   ıמ„ו˜˘י
‰‰וכח‰  ˜ליט‰.  כ˘י˘נ‰  ‰ו‡   - ‰‡מˆעי  ‰רבי  ‡ומר   - ‡מי˙י  מ˜בל  ‡מי˙י.  ״מ˜בל״ 
˘כן,  בפועל.  בעבו„‰  ו‰ן ‰ˆמיח‰  ו‰˘‚‰  ב‰בנ‰  ל˜ליט‰ ‰י‡ ‰ˆמיח‰, ‰ן ‰ˆמיח‰ 

‚ם ‰‰בנ‰ ו‚ם ‰עבו„‰ ב‡ו˙ בי‚יע‰ „ו˜‡.

(˙ר‚ום מל˜וטי „בורים ח"ב עמ' 676 ו‡ילך - ל˜וטי „בורים בל‰"˜ חל˜ ‡-ב עמ' 442-3)



כ‰

מ‰ו בר-„ע˙?
מ˜בל ‡מי˙י - ‡ומר ‰רבי ‰‡מˆעי -  ״מ˜בל״ ‡מי˙י.  ל‰יו˙  בלי ‰כנ‰ ‡י ‡פ˘ר 
ו‰˘‚‰  ב‰בנ‰  ‰ˆמיח‰  ‰ן  ‰ˆמיח‰,  ‰י‡  ל˜ליט‰  ‰‰וכח‰  ˜ליט‰.  כ˘י˘נ‰  ‰ו‡ 

ו‰ן ‰ˆמיח‰ בעבו„‰ בפועל. ˘כן, ‚ם ‰‰בנ‰ ו‚ם ‰עבו„‰ ב‡ו˙ בי‚יע‰ „ו˜‡

◇ ◇ ◇

על כל מל‰ ˘ל מחנך חסי„י ל‰יו˙ בב‰ירו˙ ו„יי˜נו˙
בעל ‰מˆ‡‰ ‰ו‡ "מ˘כיל", בעל סבר‡ ‰ו‡ "מבין", עמ˜ן ‰ו‡ "„ע˙ן", ו‡ילו "בר 

„ע˙" ‰ו‡ „בר ‡חר ל‚מרי.

בר-„ע˙ מוˆ‡ בכל „בר ‡˙ ‰עמ˜ו˙ ו‡˙ ‰נ˘מ‰ ˘בו, וי˘ לו ‰כ˘רון לח„ור לעומ˜ו 
˘ל ‰„בר, ל‰בינו ולפעמים ‚ם ל‰ר‚י˘ו.

י˘  רעיון  כ˘‡ומרים  ‰י‡,  מ‡„,  ב‰ן  ל‰יז‰ר  חסי„ים  ˘על  ‰חסי„ו˙  מ„רכי  ‡ח„ 
ל‰ביעו בב‰ירו˙ וב„יי˜נו˙.

מ„רכי ‰חסי„ו˙ ˘כל „בר ˘מחנך ומ„ריך חסי„י עו˘‰, וכל מל‰ ˘‰ו‡ ‡ומר, ˆריכים 
ל‰בי‡ למחונך ולמו„רך ˙ועל˙ מסויימ˙ ‰ן ב‰בנ‰ ו‰ן בעבו„‰ ˘ל ˙י˜ון ‰מ„ו˙, ולכן 

כל „בר ˘‰ו‡ עו˘‰ וכל מל‰ ˘‰ו‡ ‡ומר ˆריכים ל‰יו˙ בב‰ירו˙ וב„יי˜נו˙.

י„ן  ˘על  מסויימו˙,  ‰˜„מו˙  לו  ל‰˜„ים  ‰‰כרח  מן  ב‰יר,  ב‡ופן  עניין  ל‰ביע  כ„י 
מ˙ב‰ר ‰עניין בעיני ‰˘ומעים.

חסי„ו˙ „ור˘˙ ˘„בר ˘‡פ˘ר ˘˙‰י‰ בו ‰˘‚‰, ל‡ י˘˙מ˘ו ל‚ביו ב‡מונ‰, כלומר, 
ל‰‡מין ˘כך ‰„בר, ‡ל‡ י˘ ל‰בין ˘כך ‰ו‡ ‰„בר, מ˘ום ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰˘‚‰.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙

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

כיˆ„ נ˘‡ ˘מעון ‡˙ „ינ‰ ‡חו˙ו?
‰רי „ינ‰ ‰י˙‰ ‡חו˙ ˘מעון מן ‰‡ם, וכיˆ„ נ˘‡‰ ˘מעון ל‡˘‰? / מ„וע מכנ‰ ‰כ˙וב ‡˙ 
„ינ‰ ב˘ם "כנעני˙"? / בי‡ור ‰י˙ר ני˘ו‡י ˘מעון ל„ינ‰ ˘‰ו‡ מפ‡˙ ‰יו˙ „ינ‰ ˘פח˙ 

˘כם ובז‰ פ˜ע‰ ממנ‰ ייחוס‰ ‰מ˘פח˙י, ולכן ‰ו˙ר‰ ל˘מעון

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ עמ׳ 228 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
"סמך מלך בבל" – למעליו˙‡

מלך  למכ˙ ‰חורבן / "סמך"  ˘˜„מ‰  י˘ר‡ל"  נבוכ„נˆר – ‰רפו‡‰ „"‡ח„ו˙  ˘ל  ‰מˆור 
בבל ‡˙ י˘ר‡ל וסייע ל‰ם לבו‡ ל‡‰ב˙ חינם / ע˘ר‰ בטב˙ – ‰ע˘ירי י‰י‰ ˜ו„˘

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 267 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ב‚„ר ‰˘יעבו„ „ערב

י˜˘‰ ב‰‡ „מˆינו ‡ף למס˜נ‡ כ„ברי ר״‰ ˘ערב מ‰״˙ ונלמ„ מי‰ו„‰, ‡ף ˘‰ו˜˘‰ עליו 
ב‚„ר  ז‰  וי˙ל‰  מעו˙,  מ˙ן  ל‡חר  ערב  ב„ין  ו‰ירו˘למי  מ‰ „‡יפלי‚ו ‰בבלי  יבי‡  ב‚מ׳; 
יי˘ב  עפ״ז  חיוב ˆ„„י;  עליו  ˘˜יבל  בעˆמו ‡ו  לו‰  כ‡ילו  בל‡ ˜נין ‡י ‰וי  ערב  ˘עבו„ 

„˘יט˙ ר״‰ ˜‡י למס˜נ‡, „לפי ‰בבלי ב‚„ר ערב סרו ‰˜ו˘יו˙ עליו.

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ׳ 215 ו‡ילך; חכ"ו עמ׳ 145 ו‡ילך) 

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
חומר˙ ‰מחלו˜˙ בבי˙ ‰כנס˙

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
מ„וע מ˙בוננים ב˘פלו˙ ‰‡„ם לפני ‰˙פיל‰? 

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
מ‰ו בר-„ע˙?



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

כיˆ„ נ˘‡ ˘מעון ‡˙ „ינ‰ ‡חו˙ו?
מכנ‰  מ„וע   / ל‡˘‰?  ˘מעון  נ˘‡‰  וכיˆ„  ‰‡ם,  מן  ˘מעון  ‡חו˙  ‰י˙‰  „ינ‰  ‰רי 
מפ‡˙  ˘‰ו‡  ל„ינ‰  ˘מעון  ני˘ו‡י  בי‡ור ‰י˙ר   / ב˘ם "כנעני˙"?  ‰כ˙וב ‡˙ „ינ‰ 
‰יו˙ „ינ‰ ˘פח˙ ˘כם ובז‰ פ˜ע‰ ממנ‰ ייחוס‰ ‰מ˘פח˙י, ולכן ‰ו˙ר‰ ל˘מעון

בן  ו˘‡ול  וˆחר  ויכין  ו‡‰„  וימין  ימו‡ל  ˘מעון,  "ובני  יו"„):  (מו,  בפר˘˙נו   .‡
‰כנעני˙". ונ˘˙נ‰ ˘‡ול ז‰ מ˘‡ר ‰מנויים בפר˘‰, ˘בו פיר˘ ‰כ˙וב ל‡ ר˜ ˘ם ‡ביו 

˘מעון, ‡ל‡ ‚ם יחוסו ל‡מו – "בן ‰כנעני˙".

ל‡ ‰י˙‰  ˘כם,  כ˘‰ר‚ו ‡˙  לכנעני.  ˘נבעל‰  בן „ינ‰  ר˘"י: "בן ‰כנעני˙ –  ופיר˘ 
 ˙‡ ל‡˘‰  נ˘‡  ˘˘מעון  ו‰יינו,  ˘י˘‡נ‰".  ˘מעון  ל‰  ˘נ˘בע  ע„  לˆ‡˙  רוˆ‰  „ינ‰ 

‡חו˙ו „ינ‰, ו˘‡ול ‰י' בנם. 

וכבר ˙מ‰ו במפר˘י ר˘"י, ˘„ברי ר˘"י ‡לו ‰ינם בס˙יר‰ לפירו˘ו בפר˘˙ ויר‡: 

˘ם מספר˙ ‰˙ור‰ על „ברי ‡בר‰ם ביחס ל˘ר‰ ‡˘˙ו – "ו‚ם ‡מנם ‡חו˙י ב˙ ‡בי 
‡בר‰ם  נ˙כוון  ˘בכך  ר˘"י,  ופיר˘  יב).  כ,  (ויר‡  ל‡˘‰"  לי  ו˙‰י  ‡מי  ב˙  ל‡  ‡ך  ‰י‡ 
‡ל‡  ‡מי",  "ב˙  ‡ינ‰  ‰י‡  כי   - ‰י‡"  ˘"‡חו˙י  ‡ף  ל‡˘‰,  ˘ר‰   ˙‡ נ˘‡  כיˆ„  לב‡ר 
ר˜ "ב˙ ‡בי"; ולבני נח נ‡סר‰ ר˜ ‡חו˙ מן ‰‡ם, ול‡ כ‡˘ר ‰י‡ ‡חו˙ מן ‰‡ב בלב„ 

(מ‡ם ‡חר˙). 

ו‡בר‰ם  ב˙ ‡חיו ‰רן,  כלל, ‡ל‡  ˘ל ‡בר‰ם  ל‡ ‰י˙‰ ‡חו˙ו  ˘ר‰  ˘ב‡מ˙  [‡ל‡ 
‡מר כן מˆ„ ˘"בני בנים ‰רי ‰ם כבנים", וכך ˘ר‰ נח˘ב˙ לב˙ו ˘ל ˙רח, ו‡ם כן ‰י‡ 
‡בל  ˘ם).  ר˘"י  (כ„ברי  ‡חר˙  מ‡ם  ‰י'  ‰רן  כי   – ‡מי"  ב˙  ל‡  "‡ך  ל‡בר‰ם;  "‡חו˙" 

עכ"פ למ„נו מכ‡ן, ˘ל„ע˙ ר˘"י ‡חו˙ו מן ‰‡ם ‡סור‰ לבני נח]. 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ול‰ס˙כל  לˆ‡˙ ‰חוˆ‰  ע„יף  לרחוב?  ול‰ס˙כל  בבי˙  ל˘ב˙  לך  מ„וע  לו: 
ל˙וך ‰בי˙ (ספר ‰˘יחו˙ ˙רˆ"ו ע' 10).

עבו„‰  ˘עניני  ˘מ˙‡וננים  מ‰  ל‚בי  ז‰  סיפור  סיפר  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜ 
ז‰  ‡ין  ו˜„ו˘‰  ˙ור‰  בעניני  ˘עו˙  כו"כ  עוס˜ים  כ‡˘ר  ˘‚ם  פועלים,  ‡ינם 
‡ינו  ("ער")  ˘לו  ˘‰עˆם  כיון   - ‰י‡  לכך  ˘‰סיב‰  ובי‡ר  ‰‡„ם.  על  פועל 
מונח בז‰. ו‰וסיף לב‡ר ז‰ ע"פ מ˘ל, מ‚ביר טוב לב ˘מ˘‡יל ‡˙ ב‚„יו לעני 
מ˘˙˙פים  ˘ב‚„יו  כך  ב‰ח˙ונ‰,  ‰˘˙˙ף  ל‡  עˆמו  ‰ו‡  ‡ך  ח˙ונ‰,  ˘עורך 
ב‰ח˙ונ‰ ‡ך ‰ו‡ בעˆמו נ˘‡ר בעס˜יו ˘לו. וכן ‰ו‡ בנמ˘ל - ˘"מ˘‡ילים" 
‡ינו  בעˆמו״  ״‰ו‡  ‡בל  ועבו„‰,  ˙ור‰  לעניני  וכיו"ב,  ‰לב   ˙‡ ‰ר‡˘,   ˙‡
‰פוך,  ל‰יו˙  ˆריך  וב‡מ˙  פעול˙‰.  פועל˙  ‰עבו„‰  ‡ין  ולכן  בז‰,  מונח 

˘‰עˆם, ‰״‡ני״, י‰י׳ מונח בעניני ˙ור‰ ועבו„‰, ו‰חיˆוניו˙-במ˜ום ‡חר.

˘ל  פ˙‚מו  עם  ‰‡מור  ‰סיפור   ˙‡ ‡„מו"ר  כ"˜  סיפר  לכך  וב‰מ˘ך 
.ıר˘ב״‰

עכ"פ  נמˆ‡ים   - ‰חוˆ‰  מביטים  כ‡˘ר  ‰רי  ז‰,  על  ל˘‡ול  י˘  ולכ‡ור‰ 
ל‰ביט  מוטב  מ„וע  ו‡"כ,   ,ıבחו נמˆ‡ים   - פנימ‰  כ˘מביטים  ו‡ילו  בפנים, 

?ıפנימ‰ מן ‰חו

˘במ˜ום  ו˘"נ)  סל"ח.  ‰וספו˙  טוב  ˘ם  (כ˙ר  י„וע  „‰נ‰  ‰ו‡,  ‰עניין  ‡ך 
˘רˆונו ˘ל ‡„ם - ˘ם ‰ו‡ נמˆ‡. לכן ‡ם נמˆ‡ים בפנים ‡ך מביטים ‰חוˆ‰, 
מˆ„  לעינים", ‡בל  יר‡‰  ˘"‰‡„ם  כי  בחיˆוניו˙,  ר˜  בפנים ‰ו‡  ‰רי ‰יו˙ו 
פנימיו˙ ‰רˆון - ‰רי ‰ו‡ נמˆ‡ במ˜ום ˘‡ליו מביט מ˙וך ‰˘˙ו˜˜ו˙ ל‰יו˙ 
˘ם. ולכן, ˆריך לפעול ˘˙‰י' ‰‰בט‰ פנימ‰ יו˙ר מ‡˘ר ˘˙‰י' ‰חיˆוניו˙ 
בפנים, ו‡ם ‡י ‡פ˘ר לפעול ˘˙‰י' ‰‰בט‰ פנימ‰ ‡ל‡ ע"י ‰יˆי‡‰ ‰חוˆ‰ 

ל˘ע‰ ˜ל‰, ‰רי ז‰ מו˙ר וכ„‡י.

וז‰ו ˘מˆינו, ˘לפני ‰˙פל‰ י˘ ל‰˙בונן ב‚„לו˙ ‰בור‡ וב˘פלו˙ ‰‡„ם 
ב˘פלו˙  ‰‰˙בוננו˙  בז‰:  ל„˜„˜  ˘י˘  ס״‡),  סˆ״ח  ‡ו״ח  ‡„‰״ז  ו˘ו״ע  (רמ״‡ 

‰‡„ם ‰רי ‡ין ב‰ מˆו‰, ו‡ם כן ע„יף לכ‡ור‰ ל‰˙בונן ר˜ ב‚„לו˙ ‰בור‡, 
˘‰י‡ מˆו‰ רמ‰ ונ˘‡‰? ומכל מ˜ום ‡ומרים ˘י˘ ל‰˙בונן ב˘פלו˙ ‰‡„ם, 

כי ז‰ו עניין ˘ל ״‰יˆי‡‰ לחוı״, כ„י ל‰ביט פנימ‰, כנ"ל.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חמ"‰ עמ' 118 ו‡ילך)
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בלבב  יח„,  ו˘כולם  טובו˙,  ו˘נים  ימים  ל‡ורך  כולם  בין  ˘לום  ˘י‰י'  „רכים  ימˆ‡ו 
˘לם, יפיˆו ‡˙ ‰˘פע˙ בי˙ ‰מ„ר˘ ˘ל‰ם . . בכל ‰סביב‰.

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˜לט)

ל‰ז‰ר מעניני מחלו˜˙
במ˜ום  ‰כנס˙  בבי˙  ˜י„ו˘  לערוך  ˜ביעו˙  י˘נ‰  ‡˘ר  כו˙ב  בו  מכ˙בו  על  במענ‰ 
˙פל˙  ‡חר  מי„  ˘"ס  לימו„  ˘יעור  ל˜בוע  ‰סכימו  ˘בועו˙  ˘ל˘‰  ולפני  מיוח„, 
רבים  ‰˜י„ו˘  בעלי  כי  ‰˜י„ו˘,  עורכים  עליו  ‰˘ולחן  על  „ו˜‡  ללמו„  ורוˆים  מוסף, 

מ‰מ˘˙˙פים ב‰˘יעור, ו˘ו‡ל:

‡) ‡ם י˘ ‰י˙ר לערוך ˜י„ו˘ בבי˙ ‰כנס˙.

ובפרט  בפ˘יטו˙,  ו‰י˙ר  ‰מ˙ירים  ורבו  ˘ו"˙,  וכמ‰  בכמ‰  זו  ˘‡ל‰  על  „נו  וכבר 
˘בזמננו בע˙ בנין בי˙ ‰כנס˙ כבר נו„ע ˘נ˙פ˘ט ‰‰י˙ר לערוך ˜י„ו˘ בבי˙ ‰כנס˙.

ב) כיון ˘י˘ ח„ר סמוך לבי˙ ‰כנס˙, למ‰ ל‡ יערכו ‰˜י„ו˘ ˘ם וילמ„ו „ו˜‡ בבי˙ 
‰כנס˙.

ו‰נ‰ בכ‚ון „‡ י˘ ל‰ז‰ר מעניני מחלו˜˙, כי ברוב‡ „רוב‡ על י„י מחלו˜˙ ופירו„ 
˘עורכי  וכיון  ‰כנס˙.  „בי˙  ˆבור  בˆרכי  ‰עוס˜ים  ו‚ם  ‰לומ„ים  מ˙מעטים  ‰„יעו˙ 
ל„ע˙י  ולכן  ז‰.  י„י  על  מ˙‚„ל  „מחלו˜˙  יו˙ר, ‰ח˘˘  מרוב‰  ומספרם  ‰˜י„ו˘ ˜„מו 
טוב,  מ‰  ‰˜י„ו˘  ומ˜ום  ‰לימו„  מ˜ום  ‡ו„ו˙  ביני‰ם  י˙„ברו  נועם  וב„רכי  בטוב  ‡ם 
ו‡ם י˘ ח˘˘ למחלו˜˙, ‡זי ‰˜ביעו˙ ‰ח„˘‰ ˙˜בע ל‰ מ˜ום ח„˘ מיוח„ מבלי ל‰כנס 

למחלו˜˙.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˘„מ)

מ„וע מ˙בוננים 
ב˘פלו˙ ‰‡„ם 
לפני ‰˙פיל‰?

˘ל  ב‰˙ווע„ו˙  סיפר,  ‡„מו״ר  מו״ח  כ״˜ 
˙רˆ"ו],  [ב˘נ˙  ˘נ‰  ˘ל˘ים  לפני  ‰סוכו˙  ח‚ 

˘ב‰יו˙ו נער ‰י׳ ר‚יל ל‰ס˙כל „רך ‰חלון.

מ„ריכו  ‰י׳  ˘עפטיל],  בˆל‡ל  ˘מו‡ל  רבי  ‰נעל‰  [‰חסי„   ıר˘ב״‰ מחנכו, 
ל˘נו˙ ר‚ילו˙ זו (‡ף ˘מ‰ ‰יו יכולים לר‡ו˙ בליוב‡וויט˘ „רך ‰חלון...), ו‡מר 

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

מן  ר˜  (ל‡  ˘‰י‡ ‡חו˙ו  לי˘‡ ‡˙ „ינ‰,  ˘מעון  יכול ‰י'  ביו˙ר, ‡יך  ˙מו‰  כן  ו‡ם 
‰‡ב, יע˜ב, ‡ל‡ ‚ם) מן ‰‡ם – ˘ני‰ם ‰ם בני ל‡‰! 

˘ל˘יט˙ו   ,(‡ נח,  (סנ‰„רין  ע˜יב‡  „רבי  ‡ליב‡  ‰ם  כ‡ן  ר˘"י  ˘„ברי   ,ıיר˙ [‰ר‡"ם 
מו˙ר לבן נח לי˘‡ ‡חו˙ו מן ‰‡ם, ו‡ילו „בריו בפ' ויר‡ ‰ם ‡ליב‡ „רבי ‡ליעזר (˘ם). 
‡בל ˜˘‰ לומר כן, כי י„וע ˘פירו˘ ר˘"י על ‰˙ור‰ ‡ין עניינו ‰לכ‰, ‡ל‡ ר˜ "פ˘וטו 
יס˙ור  ‡ח„  ˘פ˘ט  לומר  ‡פ˘ר  ‡יך   – עס˜ינן  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  ו‡ם  מ˜ר‡".  ˘ל 
‰˙יבו˙   ˙‡˘ כיון  ובעניננו,  ז‰?!   ˙‡ ז‰  סו˙רים  עˆמם  ‰כ˙ובים  כ‡ילו  ˘ני,  לפ˘ט 
י˙כן  ‡יך   – נח  לבני  ‡סור‰  מ‡מו  ˘‡חו˙ו  בפ˘טו˙  ר˘"י  פיר˘  ‡מי"  ב˙  ל‡  "‡ך 

˘‰˙יבו˙ "בן ‰כנעני˙" יוכיחו ‰‰יפך?!].

 ˙‡ "כ˘‰ר‚ו  ב„בריו:  ר˘"י  ‰מ˘יך  זו  ˜ו˘י‡   ıל˙ר כ„י  ˘‡כן  בז‰,  לומר  וי˘  ב. 
לב‡ר  ב‡  ˘בז‰  ˘י˘‡נ‰",  ˘מעון  ל‰  ˘נ˘בע  ע„  לˆ‡˙,  רוˆ‰  „ינ‰  ‰י˙‰  ל‡  ˘כם 

‰‰י˙ר ל˘מעון לי˘‡ ‡˙ „ינ‰ ‡חו˙ו (ול‰עיר ממ˘כיל ל„ו„ וב‡ר ב˘„‰ כ‡ן). 

ובי‡ור ‰עניין יובן ב‰˜„ים ˙מי‰‰ בעˆם ‰פירו˘ – ˘‰כינוי "כנעני˙" מכוון ל„ינ‰: 

ב)  ל„,  (וי˘לח  נ‡מר  ˘ב˘כם  ‡ף  [כי,  כנעני  ˘‰י'  ל˘כם  ב‡ונס  נבעל‰  „ינ‰  ‡מנם 
‰)]; ‡בל ‰כי  י‚,  ב‡  (ר˘"י  כנענים  נ˜ר‡ים  ז' ‰‡ומו˙  כל  – ‰רי  ‰חוי"  חמור  בן  "˘כם 

מ˘ום כך נ˜ר‡ ˘מ‰ בי˘ר‡ל "‰כנעני˙", כ‡ילו ‰י‡ עˆמ‰ כנעני˙?!

[ול‰עיר ‚ם מל˘ון ‰כ˙וב בפ' ‡מור (כ„, י-י‡), ל‚בי ˘לומי˙ ב˙ „ברי ˘‡נס‰ מˆרי, 
וכ˘מ„בר ‰כ˙וב על ‰בן ˘יˆ‡ מ‰ם ‡ומר ומ„‚י˘: "ויˆ‡ בן ‡˘‰ י˘ר‡לי˙ ו‰ו‡ בן 

‡י˘ מˆרי"]. 

‚. ‡ל‡ י˘ לפר˘, וב‰˜„ים: 

וב‚„ר  ˘ם).  ‰ר˘ב"‡  חי„ו˘י  ור‡‰  ב.  כ‚,  (˜י„ו˘ין  רבו"  ˜נ‰   – עב„  ˘˜נ‰  ˘"מ‰  י„וע, 
‰„בר י˘ לב‡ר, ˘‰עב„ ‡ינו נח˘ב כלל מˆי‡ו˙ לעˆמו, ‡ל‡ כל מˆי‡ו˙ו ‰י‡ – רכו˘ו 
עב„ ‡ו  ˘ייך ‡ˆל  ל‡  ולכן  "כספו ‰ו‡".  כ‡):  כ‡,  (מ˘פטים  ובל˘ון ‰כ˙וב  ˘ל ‰‡„ון, 
לו ‡יזו  ˘י˘  עול‰  ˘‡ז ‰י'  כיון   – ו‡חו˙  ב˙ור ‡ב, ‡ם ‡ו ‡ח  מ˘פח˙י,  יחס  ˘פח‰ 

מˆי‡ו˙ בעˆמו.

וכפי ˘מˆינו „בר ז‰ מפור˘ ב˙ור‰, בפר˘˙ ויˆ‡ (ל, ו). כ‡˘ר בל‰‰ יל„‰ בן ליע˜ב, 
לרחל.  בן  נ˙ן  ˘‰˜ב"‰  בן",  לי  וי˙ן  ב˜ולי  ˘מע  ו‚ם  כך: "„נני ‡ל˜ים  על  רחל  ‡מר‰ 
‡לי'  מ˙ייחסים  ‡ינם  ˘בני'  ‰רי  רחל,  ˘פח˙  ‰י˙‰  ˘בל‰‰  כיון  מובן:  ‰„בר  וטעם 
ל‰‡ריך  י˘  [ועו„  ‚בר˙‰  לרחל  ˘ייך  לעˆמ‰, ‡ל‡ ‰בן  מˆי‡ו˙  ל‰  ˘כן ‡ין  בעˆמ‰, 

בז‰, ו‡כ"מ]. 

רב,  כח  ˘כם ‰י'  בי„  ו‰רי   – בחוז˜‰  ל˜ח‰  ˘˘כם  י„י  על  ל„ינ‰:  בנו‚ע  מובן  ומז‰ 
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ב‰יו˙ו בן נ˘י‡ ‰‡רı ו‰ו‡ נכב„ מכל בי˙ ‡ביו (וי˘לח ל„, יט) – ‰רי ˘‰י‡ ‰פכ‰ כמו 
ר˜  לעב„ו˙, ‡ל‡  ל˜ח‰  ˘ל‡  לעˆמ‰ [ו‡ף  מˆי‡ו˙  ל‰  ל‡ ‰י˙‰  וכבר  "˘פח‰" ‡ליו, 
חל˜  ל‰יו˙  נ‰פכ‰  כו']; ‰י‡  בפנימיו˙  יו˙ר  נו‚ע  ז‰  ‡„רב‰,  לכנעני", ‰רי  "˘נבעל‰ 
מרכו˘ו ˘ל ˘כם ‰כנעני, ולכן ˜יבל‰ ‡˙ ‰˙ו‡ר "כנעני˙", ובמיל‡ ‰˙בטל כל ‰יחס 
 – ‰‡„ון  ˘ל   – ‰ו‡"  "כספו  ‡ל‡  לעˆמו  מˆי‡ו˙  לו  ˘‡ין  עב„  כ„ין  ˘ל‰,  ‰מ˘פח˙י 

בלב„. 

ח"ו, ‡ל‡ ‡„רב‰,  ב‚נו˙‰  לספר  כ„י  ל‡  ב˘ם "כנעני˙" –  מכנ‰ ‡ו˙‰ ‰כ˙וב  ולכן 
˘כם ‰כנעני,  ˘בוי' ‡ˆל  ˘„ינ‰ ‰י˙‰  מכיון  ל˘מעון:  מו˙ר˙  כיˆ„ ‰י‡ ‰י˙‰  ל‰סביר 
ל‰ „ין ‡חו˙  ל‡ ‰י'  ז‰  ומ˘ום  מרכו˘ו.  וחל˜  כספו"  נע˘˙‰ "˜נין  לו –  ˘נבעל‰  וע„ 
‰‡„ון  ˘ל  ˜נינו  ב‚„ר  ‰ם   – מ˘פח˙י  יחס  ˘ום  ‡ין  ˘פח‰  ‡ו  לעב„  כי  ˘מעון,  ל‚בי 

בלב„. 

„. ‡מנם ע„יין ˜˘‰: 

י˘  ו˘וב  חורין,  ב˙  ל‰יו˙  חזר‰   – ל˘כם  מ˘עבו„‰  „ינ‰  ˘‰˘˙חרר‰  ל‡חר  ‰רי 
ל‰ יחס מ˘פח˙י ל‡בי' ול‡חי' וכו', ו‡ם כן ‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡: כיˆ„ נ˘‡‰ ˘מעון 

‡חי' ל‡˘‰? 

וכ„י ליי˘ב ז‡˙, ממ˘יך ר˘"י ומב‡ר: "כ˘‰ר‚ו ‡˙ ˘כם ל‡ ‰י˙‰ „ינ‰ רוˆ‰ לˆ‡˙ 
˘ל  מר˘ו˙ו  יˆי‡˙‰  ˙ל˙‰ ‡˙  עˆמ‰  ˘„ינ‰  מכיון  ˘י˘‡נ‰" –  ˘מעון  ל‰  ˘נ˘בע  ע„ 
˘כם בכך ˘י˘‡נ‰ ˘מעון, ו‡מר‰ ˘‡ם ל‡ כן ‡ינ‰ יוˆ‡˙ מבי˙ ˘כם, ‰רי כל ˘חרור‰ 

חל בˆור‰ כזו ˘‰י‡ נ˘‡ר‰ "כנעני˙" ו‰י˙‰ מו˙ר˙ ל˘מעון.

 

כב

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

בחיי ‰יום יום

חומר˙ ‰מחלו˜˙ בבי˙ ‰כנס˙

חומר˙ ‰מחלו˜˙ בבי˙ ‰כנס˙
ב‚לוי  מחלו˜˙  ˘ל  נו˘‡ים ‡ופי  ו‰ם  ˘ני ˆ„„ים,  בין  חילו˜י „עו˙  י˘  כ‡˘ר  בכלל 
ובביטויים חריפים, כמעט ˙מי„ ˘ני ‰ˆ„„ים ‡˘מים, ‚ם ‡ם במי„‰ ˘ונ‰, ו‚ם לפעמים 
ˆ„ ‡ח„ במי„‰ רב‰ מ‡ו„, ‡בל ‡˘מ‰ מסויימ˙ י˘נ‰ בכל ‡ח„ מ‰ˆ„„ים. מובן מ‡ליו, 
יבי‡  ˘ז‰  ל‡  ‡בל  ˘וו˙,  „עו˙י‰ם  ˘‡ין  כיון  נורמלי˙,  ˙ופע‰  ‰י‡  „עו˙  ˘חילו˜י 

למחלו˜˙ ובˆור‰ חריפ‰.

על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰, כ‡˘ר ז‰ ˜˘ור בבי˙ כנס˙, ˘‰ו‡ בי˙ ˙פיל‰ לו י˙ברך, ל˘ם 
ב‡ים י‰ו„ים ל‰˙פלל ולפעול ‡ˆל ‰˘ם י˙ברך ‡˙ ‰מˆטרך ל‰ם ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙, 
ו‰˜ב״‰ ˘‰ו‡ עˆם ‰טוב, רוˆ‰ למל‡ ‡˙ ‰ב˜˘ו˙ ו‡˙ ‰˙פילו˙, ‡בל ˙נ‡י ‰ו‡, ˘כל 
‰מ˙פללים וכל מנ‰לי בי˙ ‰כנס˙, זוכרים ‡˙ פס˜ ‰מ˘נ‰, ל‡ מˆ‡ ‰˜ב״‰ כלי מחזי˜ 
ל˘רור  מוכרח  כמ‰  ע„  יו˙ר,  עו„  מב‡ר  ז‰,  מ˘נ‰  ˘פס˜  לי˘ר‡ל ‡ל‡ ‰˘לום,  ברכ‰ 

˘לום בבי˙ כנס˙, ב‰וספ‰ על ‰כרח ‰˘לום בכלל.

‰חלטו˙  ל‰חליט  בריחו˜,  כ˘נמˆ‡ים  ובכלל  ‡ח„,   „ˆ ˘ל  טענו˙  ל˘מוע   ‰˘˜
ממ˜ום ‡חר,  ל‰חלטו˙  ל‰‚יע  רˆון ‰טוב ‡ין ˆורך  ˘עם  בטוחני  כ‡ל‰, ‡בל  בענינים 
˘‰˜ב"‰  מ"‡,  פר˜  רי˘  ב˙ני‡  ‰ז˜ן  רבנו  כביטוי  בכך,  ולזכור  ביני‰ם  ˘י˙„ברו  ו„י 
מניח ‰עליונים ו˙ח˙ונים ונˆב עליו ובוחן כליו˙ ולב, ˘‰כוונ‰ בז‰ כפ˘וטו, כל ‡ח„ 
ל‰˙בונן  כולם ˆריכים  במכ˙ב.  כו˙בים  בעניין ‡ו„ו˙ו  י„ונו  כ‡˘ר ‰ם  ‚ם  מ‰נ‡ספים, 
˘ˆריך  ˜„ו˘,  מ˜ום  ˘ז‰ו  ביו˙ר,  ‰מל‡‰  במי„‰  בח˘בון,  ול˜ח˙  ˘ב„בר  ב‡מ˙ 
ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰ כ˘נמˆ‡ים ˘ם, ובמי„‰ מסויימ˙ ‚ם ל˜ח˙ ‰בי˙‰ מ˜„ו˘‰ זו. ובטח 



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מן ‰לו‰, ול‡ יˆר ‡ו˙ו לחונ˜ו ב˘ו˜ (‡ף 
כיון  ‰„ין),  מן  ממנו  ל‚בו˙  ע„יין  ˘יכול 
"˘ב˜י'  ˘‡מר  במ‰  ‰ערב   ˙‡ ˘מ‡מין 
ו‡נ‡ י‰ב", ו‡"כ מע˙‰ ילך לב˜˘ מעו˙יו 
טוב˙  ולכך ˜יבל ‰ערב  לב„ו,  ‡ˆל ‰ערב 
וב˜בל˙  ‡ו˙ו,  ‰מלו‰  ˘ב‰‡מנ˙  ‰‰נ‡‰ 

‰נ‡‰ זו נ˘˙עב„ ו‡ינו ˆריך ל˜נין.

‰ונ‡  רב  ˘יט˙  ‰יטב,  מחוור  ועפ"ז 
לומר  „י˘  מי‰ו„‰,  ערב  ˘עבו„  „יליף 
˘‰ו‡ סבר כ(פי' ‰נמו˜"י ב)˘יט˙ ‰בבלי 
˘‰‰לו‡‰  במ‰  ‰ו‡  ˘‰˘עבו„  בז‰, 
ר˜  „‡ינו  פירו˘  י„ו,  על  יˆ‡‰  עˆמ‰ 
‰לו‰,  ˘מ˘˙עב„  ממ‰  נפר„  ˘עבו„ 
ממ˘  כעומ„   ‰"‰ ‡ל‡  ‡חר˙,  ˜בל‰  ע"י 
ממון  ‰מוˆי‡  ‰ו‡  וכ‡ילו  ‰לו‰,  במ˜ום 
מן ‰מלו‰ לב„ו, ול‡ ‰לו‰, ו˘עבו„ ‰‚וף 
בע"ח  (˘פריע˙  ‰חוב  בפריע˙  „‰לו‰ 

מˆו‰), חל על ‰ערב ‰עומ„ במ˜ומו.

„ילפינן  לומר  ‰ונ‡  רב  ˘נ˙כוין  וז‰ו 
‚וף  ˘˘עבו„  „ס"ל  ‰יינו  מי‰ו„‰,  לי' 
‰ערב בכל מ˜ום (ול‡ ר˜ ב˜בלן) ‡ינו ר˜ 
‰ו‡  ‡ל‡  ל˙˘לומין,  נפר„  ממון  ˘עבו„ 
 ‡‰„ ‰מלו‰,  ˘על  ‰‚וף  כ˘עבו„  ממ˘ 
בעˆמו  ˜יבל  כ‡ילו  עומ„,  במ˜ומו  ‰ערב 
י˘  ˘פיר  ולז‰  כנ"ל.  ‰מלו‰,  מן  ‰מעו˙ 
ל‰בי‡ סימוכין מי‰ו„‰ ˘נ˘˙עב„ בעˆמו 
ל‰יו˙  חז˜  ב˜˘ר  נ˜˘ר˙י  ("ו‡ני  ל‚מרי 
כו'" (ר˘"י פר˘˙נו מ„, לב)) ו‰י' כלו‰ ממ˘, 
„בז‰  ערבו˙,  בל˘ון  לז‰  ˜ר‡  ו‡עפ"כ 
נוכל  ערבו˙  בל˘ון  ז‰  „בר  ˘כינ‰  עˆמו 

מ˜ום,  בכל  ערב  ‚„ר  ‰ו‡  „כן  ל‰וכיח 
בעˆמו,  ‰מחוייב  כמו  נפ˘ו  ˘מ˘עב„ 
יכל  בעˆמו  ‰מחוייב  ˘‰י'  י‰ו„‰  ולכן 

לנ˜וט על עˆמו בל˘ון ערבו˙.

מ‰  מי‰ו„‰  ילפינן  ‰ונ‡  „לרב  פירו˘ 
ערבו˙, ‡ף „‰˙ם ‡ינו  בל˘ון  ע"ע  ˘נ˜ט 
˘עבו„ ממון, ו‰ו‡ יו˙ר מ˜בלן „‰וי כלו‰ 
בעˆמו, כ„‡˜˘ינן לעיל. וכנ"ל, בז‰ ‚ופ‡ 
במ˜ום  כעומ„  ‰ו‡  ‰ערב  „‚„ר  ‰וכח  ‚ם 
˘פיר  ולכך  ל‚מרי,  נפ˘ו  ˘מ˘עב„  ‰לו‰, 
˘נפ˘ו  מ‰  י‰ו„‰,  על  ערבו˙  ל˘ון  נופל 

‰י˙‰ מ˘ועב„˙ ל‚מרי ל‰˘ב˙ בנימין.

סבר  „‰ו‡  ר"ח,  עלי'  „‡פלי‚  וז‰ו 
˘„ין ערב ‰ו‡ ˘עבו„ ˘ע"י ‰‰נ‡‰, ‰יינו 
˘ל‡  עˆמו,  ‰חוב  על  ר˜  ‰ו‡  ˘‰˘עבו„ 
ור˜  כלו‰,  ב‚ופו  מ˘ועב„  ‰ערב  נע˘‰ 
ע"י  ל˙˘לום ‰חוב,  ב‡ופן ˆ„„י  נ˘˙עב„ 
ב‰‰י‡  ‰מלו‰  מן  ˘˜יבל  ˆ„„י˙  ˜בל‰ 
‰נ‡‰ ˘‰‡מינו. ולז‰ ‰˜˘‰ ‡ר"‰ „י‰ו„‰ 
ל‡ „מי כלל לכל ערב, כיון ˘˘עבו„ ערב 
‡ל  בעˆמו  ˘מ˘ועב„  לו‰  כ˘עבו„  ‡ינו 
‰מלו‰ מ‰יו˙ו ‰לו‰ ממנו ‰‰לו‡‰ עˆמ‰, 
˘מחייב  ונפר„  ‡חר  ˘עבו„  ר˜  ‰ו‡  ‡ל‡ 
ערבו˙  ל„ין  ˘למ„  וז‰ו  ב˙˘לומין.  עˆמו 
מ‰כ˙וב „"בני ‡ם ערב˙ לרעך ˙˜ע˙ לזר 
‰ו‡  ˘‰ערב  מו„‚˘26  „‰˙ם  ו‚ו'",  כפיך 
ל˘לם  עˆמו  ˘˘עב„  ‰לו‰  ‡ל  זר  כ‡„ם 

(ול‡ ˘נע˘‰ כלו‰ עˆמו).

26) ר‡‰ פירו˘ ‰רלב"‚ ומˆו"„ מ˘לי ˘ם (ו, ‡).

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

למ‰ר ל˜יים מˆו˙
כיבו„ ‡ב

מ‰רו ועלו ‡ל ‡בי ‚ו' ומ‰ר˙ם ו‰ור„˙ם 
‡˙ ‡בי ‰נ‰
(מ‰, ט-י‚)

י˘ לב‡ר „יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב, ˘‡מר יוסף ‡ל 
ל˘ון  ול‡ "‡בינו"  יחי„,  ל˘ון  ‡חיו "‡ל ‡בי" 

רבים, כפי ˘‰י' ˆריך ל‰י‡מר לכ‡ור‰:

˘עלי‰ם  יוסף  מ„‚י˘  ‡חיו  ‡ל  ב„יבורו 
"מ‰רו  למˆרים,  יע˜ב  ב‰ב‡˙  ביו˙ר  למ‰ר 

ועלו" "ומ‰ר˙ם ו‰ור„˙ם".

ו‰טעם למ‰ירו˙ זו ‰ו‡ מפני ˘כ"ב ‰˘נים 
˘נ‰  כ"ב  "כנ‚„  ‰יו  יוסף   ˙‡ יע˜ב  ר‡‰  ˘ל‡ 
וי˘ב  ר˘"י  (ל˘ון  ו‡ם"  כבו„ ‡ב  יע˜ב  ˘ל‡ ˜יים 
לז, ל„ „"‰ ימים רבים, ור‡‰ ‚ם ר˘"י י˘ן ס"פ ˙ול„ו˙). 

לכן  נס˙יימו,  ‡לו  ˘נים  ˘כ"ב  מכיון  ומע˙‰, 
בר‚ע  כי  ‡ביו,   ˙‡ ול‰בי‡  למ‰ר  יוסף  ˙בע 
זו  ˙˜ופ‰  ל‰מ˘יך  ‡ין  ‰עונ˘  זמן  ˘נס˙יים 
עכבם  "ל‡  רז"ל  ל˘ון  ע"„  ‡ח„,  לר‚ע  ‡פילו 
‡פילו כ‰רף עין" (ר‡‰ ר˘"י (ממכיל˙‡) ב‡ יב, מ‡).

"‡בינו",  ול‡  "‡בי"  יוסף  ˘‡מר  מ‰  וז‰ו 
מˆוו˙  עם  ˜˘ור‰  ˘‰מ‰ירו˙  ל‰ם  רמז  ˘בז‰ 
ל˜יים  כבר  רˆ‰  ˘‰ו‡  ז‰  עם   – ‡ב"  "כיבו„ 
יכול  ‰י'  ˘ל‡  „בר  "‡בי",   - ‡ב  כיבו„  מˆוו˙ 
˘˜יבל  ב‚לל ‰עונ˘  ˘נים,  כ"ב  במ˘ך  לע˘ו˙ 

יע˜ב על ˘ל‡ ˜יים מˆוו˙ כיבו„ ‡ביו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 390)

‰˙‰וו˙ ‰"‚וי ‚„ול" 
„ו˜‡ במˆרים

וי‡מר ‡נכי ‰‡-ל ‡ל˜י ‡ביך ‡ל ˙יר‡ 
מר„‰ מˆרימ‰ כי ל‚וי ‚„ול ‡˘ימך ˘ם
ıלפי ˘‰י' מיˆר על ˘נז˜˜ לˆ‡˙ לחוˆ‰ ל‡ר
(מו, ‚. ר˘"י)

יע˜ב  כ˘‰לך  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
על  מיˆר  ˘‰י'  נ‡מר  ל‡  לבן,  בי˙  ‡ל  לחרן, 
כ‡ן  מˆינו  טעם  מ‰  ו‡"כ  לחו"ל,  לˆ‡˙  ˘נז˜˜ 
˘‰˜ב"‰ ‰י' ˆריך  ע„  ביו˙ר,  מיˆר  ˘יע˜ב ‰י' 

לומר לו "‡ל ˙יר‡"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

בע˙  ממˆבו  ˘ונ‰  ‰י'  ‡ז  יע˜ב  ˘ל  מˆבו 
יˆי‡˙ו לבי˙ לבן בז‰, ˘בע˙ יˆי‡‰ זו כבר ‰יו 
‰˙חל˙  ז‰  ו‰רי  בניו,  נ˘י  מלב„  נפ˘  ˘בעים 
ביˆי‡˙ו  מ˘‡"כ  עˆמו,  בפני  כעם  י˘ר‡ל  בני 

לבי˙ לבן ‰י' ר˜ יע˜ב לב„ו.

לבני  מוכ˘ר  ‰כי  ˘‰מ˜ום  יע˜ב,  ח˘ב 
 ıר‡ כנען,   ıר‡ ‰ו‡  עˆמו  בפני  כעם  י˘ר‡ל 
לכל  ˘‰ובטח‰   ıר‡‰ ‰י‡  ˘‰רי  ‡ביו,  מ‚ורי 
‚„ול,  ל‚וי  י‰י'  וב‰  ‰‡בו˙,  מ˘לו˘˙  ‡ח„ 
ל‚וי ‚„ול"  ל‡בר‰ם "ו‡ע˘ך  כ‰בטח˙ ‰˜ב"‰ 

– ב‡רı י˘ר‡ל „ו˜‡ (פר˘"י לך טז, ‚).

˘נז˜˜  על  מיˆר  ‰י'  זו  ביˆי‡‰  „ו˜‡  ולכן 
מ˜ומם  יע˜ב,  ˘ל„ע˙  מ‡חר  לחו"ל,  לˆ‡˙ 
 ıב‡ר ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  יע˜ב"  בי˙  "נפ˘  ˘ל 
 - ˘ם"  ‡˘ימך  ‚„ול  ל‚וי  "כי  נענ‰  וע"ז  כנען; 
„ו˜‡  יו˘‚  י˘ר‡ל  „עם  ‚„ול"  ‰"‚וי  „‡„רב‰, 

"˘ם", בחו"ל.

ל‚וי  "ו‡ע˘ך  ל‡בר‰ם  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  [ומ‰ 
י˘ר‡ל  לעם  ‰כוונ‰  ‡ין  „ו˜‡,  ב‡"י  ‚„ול" 
בכלל, כ"‡ ר˜ ˘בחו"ל ל‡ יזכ‰ ‡בר‰ם לבנים, 

כפר˘"י ר"פ לך].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 233 ו‡ילך)

פניניםפנינים



ט

יינה של תורהיינה של תורה

"סמך מלך בבל" – למעליו˙‡
‰מˆור ˘ל נבוכ„נˆר – ‰רפו‡‰ „"‡ח„ו˙ י˘ר‡ל" ˘˜„מ‰ למכ˙ ‰חורבן / "סמך" 
י‰י‰  בטב˙ – ‰ע˘ירי  ע˘ר‰  חינם /  ל‡‰ב˙  לבו‡  ל‰ם  וסייע  י˘ר‡ל  בבל ‡˙  מלך 

˜ו„˘

˘‡ירעו  מפני ‰ˆרו˙  ב‰ם  מ˙ענים  י˘ר‡ל  ˘"כל  מ‰ימים  בטב˙ ‰ו‡ ‡ח„  ע˘ירי 
ב‰ן", לפי ˘בו ביום "סמך מלך בבל . . על ירו˘לים ו‰בי‡‰ במˆור ובמˆו˜"1.

ו‰נ‰ ˆום „ע˘ירי בטב˙ חמור ‰ו‡ מ˘‡ר ˆומו˙ ‰˜˘ורים לחורבן, ˘‰רי ‰ו‡ ‰י‰ 
ע˘ר  ב˘בע‰  "‰וב˜ע‰ ‰עיר"  נמ˘ך ‡˘ר  בטב˙  „ע˘ר‰  ומ‰מˆור  ˙חיל˙ ‰פורענו˙, 
˘ני ‰ו‡  בי˙  חורבן  ו‚ם  ‚„לי‰,  ל‰רי‚˙  ע„  ב‡ב,  ב˙˘ע‰  בי˙ ‰מ˜„˘  ונחרב  ב˙מוז, 
עניין  לכללו˙  וסיב‰  ר‡˘  ‰ו‡  בטב˙  ע˘ר‰  ‰רי  כן  ו‡ם  ר‡˘ון2,  בי˙  מחורבן  ‰מ˘ך 

‰‚לו˙, ‚ם ל‚לו˙ ז‰ ‰‡חרון.

‰ˆומו˙,  מ˘‡ר  חמור  בטב˙  ע˘ר‰  ˘ˆום  לי3‰  „סביר‡  ל‡בו„ר‰ם  מˆינו  ו‡כן 
˘"‡פילו ‰י‰ חל ב˘ב˙ ל‡ ‰יו יכולים ל„חו˙ו ליום ‡חר, מפני ˘נ‡מר בו "בעˆם ‰יום 

1) ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' ˙עניו˙ פ"‰ ‰"‡-ב. ור‡‰ בז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 527 ‰ע' 21.

2) נוסף לכך ˘‰‚‡ול‰ בזמן בי˙ ˘ני ל‡ ‰י˙‰ ˘לימ‰ ˘‰רי "חסרו ‰' „ברים" וכו' (יומ‡ כ‡, ב), ו‡ם כן 
‚לו˙ „בי˙ ר‡˘ון נמ˘כ˙ ע„ ע˙‰. ור‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 421 ‰ע' 82.

3) ‡בו„ר‰ם ‰ל' ˙עניו˙, ‰וב‡ בב"י לטור ‡ו"ח ס˙˜"נ. ור‡‰ ˘˜ו"ט בז‰ בל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 420 
‰ע' 78. ח"כ עמ' 354 ‰ע' 29.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ו‰נפ˜"מ בז‰, ‰ו‡ ב‰„ין „חנו˜ „לעיל, 
„ב‡ם ‰˘עבו„ ‰ו‡ במ‰ ˘‰וˆי‡ ממון על 
פיו, ‰‡ בחנו˜ ˘‰ו‡ ‡חר מ˙ן מעו˙, "ל‡ו 
מי„י חסרי'" (כל˘ון ‰ר˘ב"ם „לעיל), ול‡ 
כ‡ן  ליכ‡  ו‡"כ  פיו,  על  ממון  ‰מלו‰  נ˙ן 
סמיכו˙ ‰מלו‰ על ‰ערב, כמו במי ˘‰וˆי‡ 
ובל‡ ˜נין  יˆטרך ˜נין,  ולכך  פיו,  על  ממון 
ל‡ ‚מר ומ˘עב„ נפ˘י'. ‡בל ב‡ם ‰˘עבו„ 
˘מ‡מינו  במ‰  ‰נ‡‰  ˘מ˜בל  ע"י  ‰ו‡ 
„"‡מר  ‡מיר˙ו  ‡יכ‡  ‰כ‡   ‡‰ ‰מלו‰, 
ועזב  ‰מלו‰  ˘‰‡מינו  י‰ב",  ו‡נ‡  ˘ב˜י' 
וב‰נ‡‰  כן,  ממנו  ˘˘מע  ‡חר  ‰לו‰   ˙‡
ב‰נ‡‰  מחבירו ˆער ‰חני˜‰ ‡ו  ˘‰סיר  זו 
‚מר  י„ו,  על  ו˘ב˜ ‰לו‰  ˘‰‡מינו ‰מלו‰ 

ומ˘עב„ נפ˘י'22.

 „ 
ו‰ירו˘למי  ‰בבלי  ‡יפלי‚ו  „בז‰  יסי˜ 

ו‰י‡ מ‰ ˘נחל˜ו ר"‰ ור"ח

‡יפלי‚ו  ‚ופ‡  „בז‰  לומר  י˘  ועפ"ז 
‰ו‡  ‰בבלי  „˘יט˙  ו‰ירו˘למי,  ‰בבלי 
„‡ין  ‚ר˘ום,  ורבינו  ‰נמו˜"י  כפירו˘ 
לי'"  מ‰ימן   ‡˜„ ‰נ‡‰  ב"‰‰י‡  מספי˜ 
ל‰וי  „ל‡  ˘מועיל  (ור˜  ‰ערב  ל˘עב„ 
ל‰˘עבו„  ˘י˘נו  בעלמ‡, ‡חר  כ‡סמכ˙‡ 
‰˜נין),  במ˜ום  ˘‰ו‡  ‡חר  „בר  ע"י 
˘עבו„  עליו  ל‰חיל  „י  ל‡  זו  „ב‰נ‡‰ 
(בל‡ ˜נין)23, ומ‰ ˘ב‡ כ‡ן במ˜ום ‰˜נין 

22) ר‡‰ ר˘ב"ם (˜עו, סע"‡ – ‰וב‡ לעיל בפנים) 
ונמו˜"י סוף ב"ב.

‰נ‡‰  „ב‰‰י‡  „ין"  „בי˙  ב"ערב  מ˘‡"כ   (23
מז‰  יו˙ר  ח˘וב‰  ‰נ‡‰  ‰וי  לי',  מ‰ימן  „‰ב"„ 

ל‰חיל ‰˘עבו„ ‰ו‡ במ‰ ˘‰חסיר ‰מלו‰ 
ממונו על פיו, וכיון ˘בחנו˜ לי˙‡ לסבר‡ 
ע"י  ל‡  ‡ם  ˘עבו„ו  יועיל  „ל‡  ‰סי˜ו  זו, 

מע˘‰ ˜נין.

‰‡חר˙,  ב„רך  ‡זל  ‰ירו˘למי  מ˘‡"כ 
ל˘עב„  לב„‰  כוח‰  יפ‰  זו  „˜בל˙ ‰נ‡‰ 
‰סי˜ו  בחנו˜  ‡ף  ולז‰  ˜נין,  בל‡  ‰ערב 
יוסי  ר'  ˘ב‡  וז‰ו  ˜נין.  בל‡  „מ˙˘עב„ 
‡‰ן  "מן  ˘‡מר  „בל˘ונו  ב„בריו,  לפר˘ 
לומר  נ˙כוין  ל‡  ‚ביי"  ל‡  ‡‰ן  מן  ‚ביי 
‰מס˜נ‡ ל„ינ‡ ממי י‚ב‰, „‡ינו ‚וב‰ כלל 
מן ‰לו24‰, „ז‰ ‡ינו כנ"ל, ‡ל‡ ר˜ נ˙כוין 
לפר˘ ‰טעם ל˘עבו„ ‰ערב25, „כיון ˘ע"י 
בפועל ל‡ י˙בע ‰מלו‰ יו˙ר  ‡מיר˙ו ‚רם̆ 

מלו‰  ‰ל'  מרמב"ם  ול‰עיר  ‰מלו‰.  לי'  „מ‰ימן 
ל‚בי  ר˜  כו'  ‰נ‡‰  ב‰‰י‡  ˘כ˙ב  ‰"ב  פכ"‰  ולו‰ 

ערב „ב"„ ול‡ ל‚בי ערב ב˘ע˙ מ˙ן מעו˙.

24) „לפ"ז ‡י"ז ב‚„ר ערב – ר‡‰ מ‡ירי ב"ב כ‡ן 
ב˘ע˙  ˘ל‡  ‰ערב  "‡מר  ˘‡ם  נרבונ‰  חכמי   ‰"„
מ˙ן מעו˙ פטור ‡˙ ‰לו‰ . . ˘‡ינו ˆריך ˜נין, ו‡ין 
˙ור˙  בכלל  נכנס  ‡ינו  ז‰  ˘‰רי  לפנים  ˆריך  ז‰ 
ערבו˙ ‡ל‡ חוב ‰‚מור". ‡בל ר‡‰ חי„ו˘י ˙למי„ 
„חסר  ‰ו‡   ‡˙˘‰„ ("„כיון  ˘ם  ˜י„ו˘ין  ‰ר˘ב"‡ 
˘מעון ממונ‡ ע"פ ר‡ובן ב˘ע˙ מ˙ן מעו˙ מי˜רי . 
במ˘נ‰ „"‰  ריטב"‡  נרבונ‰").  חכמי  וכן „נו „ין   .
ס"‚  ס˜כ"ט  חו"מ  רמ"‡  ‰מסכ˙.  ובסוף  לו  ו‡מר 
˘ו"˙  ור‡‰  ו˙וספ˙‡).  נ˘ך*  ‡יז‰ו  פר˜  (ממר„כי 

‰ˆ"ˆ חו"מ ס"כ. וב‰ער‰ ‰ב‡‰.

ובס"פ  כ‡ן  לירו˘למי  ירו˘למי  נועם  ור‡‰   (25
‡יז‰ו נ˘ך.

‰ירו˘למי  בפי'  סמ"‚  פ"ט  ב"מ  מר‡"˘  ול‰עיר 
˘ם.  חריפ˙‡  ובפלפול‡  פנ˜סו)  על  חנוני  (‚בי 

˙ומים סי' ˜כו ס˜"‰. ועו„. ו‡כ"מ.

*) ובמרדכי שם (סי' שלד) ממשיך: ועוד לאו מטעם 
נפטר  הלוה  שאין  במקום  אלא  שייך  דלא  הוא  ערבות 

גמורין  חייבין  הן  הרי  כו'  שמסתלק  הכא  אבל  לגמרי 

ולא מטעם ערבות.
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מ‰  ב‰נ‡˙  ˙לוי  ערב  „˘עבו„  רע"‡17)  ז, 

ב˘ומר  ע"„ „מˆינו  ו‰ו‡  מלו‰.  ˘‰‡מינו 
˘כר ˘יכול ל‰˙נו˙ ול˘עב„ עˆמו ל‰יו˙ 
˘יˆטרך  מבלי  כ˘ו‡ל,  ב˙˘לומין  חייב 
 ‡˜„ ‰נ‡‰  „"ב‰‰י‡  כיון  ע"ז,  ˜נין 
‚מיר  ‰ו‡  מ‰ימנ‡  „‡יני˘  ˜ל‡  לי'  נפי˜ 

ומ˘עב„ נפ˘י'" (ב"מ ˆ„, ‡).

כ˙ב  ב"ב,  בסיום  יוסף  ‰נמו˜י  ‡מנם, 
‰‰לו‡‰,  ב˘ע˙  ˘נ˘˙עב„  ערב  ‚בי 
פיו  „על  "כיון  ‰ו‡  ˜נין  בל‡  „˘עבו„ו 
יסו„  בי‡ר  וכן  י„ו",  מ˙ח˙  מעו˙יו  ‰וˆי‡ 
(„ף ˜ע„, ‡ „"‰  ˘לפנ"ז  בסו‚י‡  ב‡רוכ‰  ז‰ 
‡ל‡  ˜נין  ˘ם  ˘‡ין  "ו‡ע"פ  ‰ונ‡):  רב  ‡מר 

‡מר  „מˆי  לי',  מ˘˙עב„  בעלמ‡  ב‡מיר‰ 
‰יי˙י  ל‡   ‰˙‡ ‰יי˙  ל‡  ‡ם  ‰מלו‰  לי' 
מלו‰ ‡ו˙ו כלל" (וע„"ז ‰ו‡ ברבינו ‚ר˘ום 
ל‡   ˙‡ ל‡ו  ‡י  לי'  ‡מר  „מˆי  ב"ב:  סוף 
„‡מר   ‡‰ זו  ול„רך  י„י).  מ˙ח˙  זוזי  נפי˜ 
‰‰נ‡‰  מטוב˙  ‰ו‡  „‰˘עבו„  ‡˘י  רב 
ר˜  טעם  „‰ו‡  בנמו˜"י  פיר˘  ˘‰‡מינו, 
‰ו‡  ‡ל‡  בעלמ‡18,  כ‡סמכ˙‡  ל‰וי  „ל‡ 
˜נין בלב ˘לם, ‡בל ‰˘עבו„ עˆמו חל ר˜ 

ע"י ˘‰וˆי‡ ממנו ‰מעו˙ ˘‰לו‰.

‡יכ‡  ˜נין  בל‡  ערב  „˘עבו„  ‰יינו 
לפר˘ בב' ‡ופנים19, „ל„רך ‡ח˙ ‡ינו כלל 

17) ור‡‰ ‚ם ריטב"‡ ב"ב ˘ם.

„„ברי  ב)  ˜ע‚,  (˘ם  ‰‚מ'  ‰מ˘ך  וכפ˘טו˙   (18
רב ‡˘י ב‡ו ל˙רı "‰‡ מע˘ים בכל יום „‡סמכ˙‡ 
ור‡‰  ר"ס ˜כט).  חו"מ  בטור  ל‡ ˜ני‡" (וע„"ז ‰ו‡ 
˘לם"  "בלב  ‚מר   ‰"„ בסופו)  (˘ם  ‰ר˘ב"ם  ל˘ון 
כ‡ילו  מלו‰  עבי„   ‡˜ „ערב  ו˘ליחו˙‡  (וממ˘יך: 
‰ו‡ עˆמו ‰לו‰). ור‡‰ מחנ‰ ‡פרים ‰ל' ערב ס"‡.

בר‡˘ונים   – ערב  ב‚„ר  ‰סברו˙  עו„  ור‡‰   (19
ר"ן  ור‡‰  ב.  ח,  ˘ם  רע"‡.  ז,  ˜י„ו˘ין  (ומפר˘ים) 
ב˜„ו˘ין  ‰רמב"ן)  וכ˙ב   ‰"„ ב)  (ח,  ˘ם  (˜י„ו˘ין 

וכיו"ב,  ‡חר˙  ‰נ‡‰  ממנו  ˘מ˜בל  ע"י 
מעו˙יו",  ‰וˆי‡  פיו  ˘"על  במ‰  ר˜  כ"‡ 
וכיון  ‰מלו‰,  מן  ‰ממון  ל‰חסיר  ˘‚רם 
ר˜  ˘‰ו‡  מˆינו  ל‡  ‰‚מר‡  ˘מפ˘טו˙ 
˘עˆם  (˘נ‡מר  ו‰„ומ‰  "‚רמי"  מ‚„ר 
ממון  ל‰חסיר  ‰‚ורם  „בר  ˘ע˘‰  מ‰ 
נ˘˙עב„  ˘עי"ז  ‡ל‡  ‰מחייבו20),  ‰ו‡ 
‰ממון  ˘‰וˆ‡˙  „כיון  פירו˘,  בעˆמו, 
ע"י ‰מלו‰ ‰י˙‰ ר˜ על סמך „ברי ‰ערב, 
‰מלו‰  מן  ממון  ‰מוˆי‡  ‰ו‡  כ‡ילו  ‰וי 
ובז‰ מ˘˙עב„ ל‰˘יב לו ‰ממון, ככל לו‰ 
לו.  נ˘˙עב„  ˘עי"ז  ממלו‰  ממון  ‰מוˆי‡ 
‰יינו „‰וי כ‡ילו ˜יבל ‰ערב עˆמו ‰מעו˙ 
מן ‰מלו‰ (ר‡‰ ˙וס' רי"„ ˜י„ו˘ין ח, ב), ו‰ו‡ 
זו ‰‡  לפרוע (ול„רך  במ˜ום ‰לו‰  ‰עומ„ 
„‚ובין מן ‰לו‰ ˙חיל‰ ול‡ מן ‰ערב (ב"ב 
ב„יני  ˆ„„י  ˙נ‡י  כעין  ‰ו‡  ו‡ילך),  ב  ˜ע‚, 

‰ערב, ו‡ינו מעˆם ‚„רו. ו‡כ"מ).

‡מנם, ל„רך ‰‡חר˙ ˘עבו„ ‰ערב ‰ו‡ 
נפר„ מ‰וˆ‡˙ מעו˙ ‰‰לו‡‰ ע"י ‰מלו‰, 
עו„  ממנו  ˜יבל  ˘‰ערב  מ‰  ע"י  ונע˘‰ 
‰י‡  זו  „˜בל‰  ˘‰‡מינו,  ‡חר˙  ‰נ‡‰ 
ל˘לם  נפ˘י'  ומ˘עב„  ‚מר  ˘עי"ז  כ˜נין21 

למלו‰ מעו˙יו.

ממון  "ב‰וˆי‡  „ו˜‡  ‰ו‡  ‡ם   – וכיו"ב  ערב  מ„ין 
ז‰  ˘ל  ˘בזכו˙ו  לפי  „ע˙  בן  ‡חר  לר˘ו˙  מר˘ו˙ו 
˘מספי˜ ‚ם ‰‰י‡ ‰נ‡‰  ערב" ‡ו  מ„ין  ז‰  מ˙חייב 

˘‰וˆי‡ ממון על פיו – ‚ם כ˘זר˜ו לים.

בנמו˜י  ‰ל˘ון  מפ˘טו˙  לכ‡ור‰  כ„מ˘מע   (20
(˘ו"ע  „חייב  ל˘ולחני  „ינר  מר‡‰  וע"„  ˘ם.  יוסף 
ור‡‰  ס˜י"ב)).  ˘ם  ˘"ך  (ור‡‰  ס"ו  ˘ו  סי'  חו"מ 
˘ם סי' ˜כט ב˘"ך ס˜"ז. ‡בל ר‡‰ סמ"ע ˘ם ס˜"ו. 
ס"י.  ס˜ל"‡  ˘ם  ‰‚ר"‡  בי‡ור  ס˜"ב.  ˘ם  נ˙י‰"מ 

ועו„.

מחנ‰ ‡פרים  רע"‡.  ז,  ריטב"‡ ˜י„ו˘ין  ר‡‰   (21
˘ם „"‰ ‡בל וב‰ל' ריבי˙ סי"‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

ל„חו˙ו  ‡פ˘ר  ‡י  ‰רי  חומר˙ו  מרוב  כי  ‰ו‡,  לז‰  ו‰טעם  ‰כפורים".  ביום  כמו  ‰ז‰" 
ליום ‡חר כפי ˘עו˘ין ב˘‡ר ‰ˆומו˙4.

"בזכרון  כי  ‰˙˘וב‰"  „רכי  לפ˙וח  ‰לבבו˙  לעורר  "כ„י  ‰י‡  ‰ˆומו˙  מטר˙  ו‰נ‰ 
 ˙‡ מ˙˜נים  ‰˙˘וב‰  וע"י  ל‰יטיב"5,  "נ˘וב   – ‰ˆרו˙"  ל"‡ו˙ן  ˘‚רמו  ‡לו"  „ברים 
בי˙  בבנין  טובים"6  ולמוע„ים  ול˘מח‰  "ל˘˘ון  ‰ˆום  ימי   ˙‡ ו‰ופכים  ‰‚לו˙  סיב˙ 
‰מ˜„˘. ועל כן י˘ ללמו„ מעניין ‰ˆומו˙ ‰י‡ך ‰י‡ ‰„רך ל‰חי˘ בי‡˙ ‚ו‡לנו, ובפרט 
פינ‰  וממנו  י˙„  ˘ממנו  ‰ˆומו˙,  לכל  ר‡˘  כ‡מור,  ˘‰ו‡,  בטב˙  ע˘ר‰  ˘ל  ממ‰ו˙ו 

ל˙י˜ון סיב˙ ‰‚לו˙, וכפי ˘י˙ב‡ר.

‰מˆור ˘ל נבוכ„נˆר – ‰רפו‡‰ „"‡ח„ו˙ 
י˘ר‡ל" ˘˜„מ‰ למכ˙ ‰חורבן

‡מרו רז"ל7 ˘‰˜ב"‰ מ˜„ים רפו‡‰ למכ‰, ו‰יינו ˘טרם בו‡ ‰מכ‰ מ˜„ים ‰˜ב"‰ 
ומכין ‰רפו‡‰ לז‰, וי˘ לומר ‰פירו˘ בז‰ ב‡ופן עמו˜ יו˙ר, „‰רפו‡‰ ˘מכין ‰˜ב"‰ 
‚ם  ˘פועל˙  מז‰  למעל‰  ול‰ב‡, ‡ו  מכ‡ן  ל‚מרי  ˘מרפ‡˙ ‡˙ ‰מכ‰  ב‡ופן  ר˜  ‡ינ‰ 
רפו‡‰ למפרע8, כי ‡ם רפו‡‰ נעלי˙ ביו˙ר ˘‰י‡ ב‡ופן ˘"ל‡ ‡˘ים עליך9" מלכ˙חיל‰, 

˘לפני בו‡ ‰מכ‰ מכין ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰רפו‡‰ ˘‰י‡ ‰‡פ˘רו˙ למנוע ל‚מרי ‡˙ ‰מכ‰.

 ˙‡ מר‡˘  ‰˜ב"‰  ‰כין  „‰‚לו˙  ‰"מכ‰"  בו‡  ˜ו„ם  ‡˘ר  „י„ן,  בנ„ון  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
בעניין  ‰י‡  טמונ‰  זו  ˘"רפו‡‰"  לומר  וי˘  ל‚מרי.  ‰‚לו˙   ˙‡ למנוע  בכ„י  ‰"רפו‡‰" 
טמון  ז‰ ‰י‰  ˘בעניין  ‚ופ‡,  בטב˙  בע˘ירי  ירו˘לים"  על   .  . בבל  מלך  ‰מˆור „"סמך 

‰„רך לבטל ולמנוע ‡˙ ‰‚לו˙.

בי‡ור ‰„ברים:

"˘‰י‰  מפני  ‰ו‡  ˜יˆם"  נ˙‚ל‰  ˘"ל‡  וע„  ‰‡חרון,  ז‰  ‚לו˙  ו˙ו˜ף  ‡ריכו˙  סיב˙ 
עבירו˙ ‰חמורו˙11,   '‚ מפני  ˘‰י‰  בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ר‡˘ון  חורבן  ו‚ם  חינם"10,  ˘נ‡˙  בו 
ביני‰ם",   במˆב „"˘לום  י˘ר‡ל ‰ם  ˘‰רי, ‡ם  י˘ר‡ל,  ב‡‰ב˙  חיסרון  ‰רי ‚ם ‡ז ‰י‰ 

4) ר‡‰ ע„"ז ˘ו"˙ ˘ו‡ל ומ˘יב מ‰„"˜ ס"‚ ס˜ע"ט.

5) רמב"ם ˘ם ‰"‡.

6) זכרי' ח, יט.

7) ר‡‰ מ‚יל‰ י‚, ב. מ„ר˘ ל˜ח טוב ˘מו˙ ‚, ‡.

8) ר‡‰ ˆפנ˙ פענח (ל‰‚‡ון ‰ר‚ˆ'ובי) לרמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ פ"ב ‰"ב בסופ‰.

9) ב˘לח טו, כו ובר˘"י ˘ם. ור‡‰ ברכו˙ ‰, ‡.

10) יומ‡ ט, ב ובח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם. ל˜וטי ˙ור‰ מטו˙ פו, ‡. ועו„.

11) יומ‡ ˘ם.
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‡זי "‡פילו . . עוב„ים עבו„˙ כוכבים . . ‡מר ‰˜ב"‰ כביכול ‡יני יכול ל˘לוט ב‰ן"12, 
ומכיון ˘נענ˘ו י˘ר‡ל ונחרב ‰בי˙, מוכח ˘‰י‰ חיסרון ב‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

‰"רפו‡‰"  ממיל‡  י˘ר‡ל,  ב‡‰ב˙  וחיסרון  חינם  ˘נ‡˙  ‰י‡  ‰"מכ‰"  סיב˙  ו‡ם 
למכ‰ זו, ו‰„רך ל˙˜ן ‡˙ סיב˙ ‰‚לו˙ ולבו‡ ל‚‡ול‰ ˘לימ‰, ‰י‡ על י„י ‡‰ב˙ חינם 

ו‡ח„ו˙ י˘ר‡ל.

‰י‡  ו‰י‡  ו‰‚לו˙,  ‰מ˜„˘  בי˙  חורבן   ˙‡ ל‚מרי  למנוע  ‰י‰  בכוח‰  זו  ו‡ח„ו˙ 
‰"מכ‰"  למנוע ‡˙  י˘ר‡ל  ˘יוכלו  בכ„י  ˜ו„ם ‰חורבן  עו„  ˘‰כין ‰˜ב"‰  ‰"רפו‡‰" 
י„ו  על  ‡˘ר  ‰מˆור,  בעניין  ‰˜ב"‰  טמן  י˘ר‡ל"  „"‡ח„ו˙  זו  ו"רפו‡‰"  מלכ˙חיל‰. 

ני˙ן כוח לי˘ר‡ל ל‰˙‡ח„ ולמנוע ‡˙ עונ˘ ‰‚לו˙.

"סמך" מלך בבל ‡˙ י˘ר‡ל וסייע ל‰ם לבו‡ ל‡‰ב˙ חינם
"מˆור" כפ˘וטו עניינו ‰ו‡ ˘‰עיר נעול‰ ומסו‚ר˙, ‡ין ב‡פ˘רו˙ו ˘ל ‡י˘ מ‰„רים 
בעיר לˆ‡˙ חוˆ‰ ל‰ – "‡ין יוˆ‡ ו‡ין ב‡13", ומ‡י„ך ‡ין זר ממ˜ום ‡חר יכול ל‰יכנס 
יח„  כולם  מיוח„˙:  ב‡ח„ו˙  ‰עיר  ˙ו˘בי  כל   – כרחם  בעל   – נמˆ‡ים  וממיל‡  לעיר, 

ב‡ו˙ו מ˜ום ב‡ופן ˙מי„י, ו‡ין זר עמ‰ם.

ו‰מˆור ‡˘ר "סמך מלך בבל . . על ירו˘לים", ‰רי ‰י‰ ב‡ופן ˘מסו‚ל ביו˙ר ל‰בי‡ 
ל"‡ח„ו˙ י˘ר‡ל" ב‡ופן נעל‰:

„‰ל‡ במˆב ז‰ ‰יו י˘ר‡ל לב„ם בעיר ירו˘לים, "עיר ˘חובר‰ ל‰ יח„יו"14 ˘בכוח‰ 
˘ל ירו˘לים ל‡ח„ ולחבר ‡˙ בני י˘ר‡ל ב‡‰ב‰ ו‡חוו‰, וכמרומז בל˘ון ‰ירו˘למי15 

"˘‰י‡ עו˘‰ כל י˘ר‡ל לחברים".

˘‡ח„ו˙  ‡ל‡  לז‰,  ז‰  י˘ר‡ל  בני   ˙‡ ומ‡ח„˙  מחבר˙  ˘ירו˘לים  בלב„  זו  ול‡ 
מל˘ון "יר‡  ירו˘לים ‰י‡  ˘‰רי,  ˘מים.  יר‡˙   – ˘ל ˜„ו˘‰  עניין  על  מיוס„˙  זו ‰י‡ 
חיזו˜  ב‰  ‰נמˆ‡ים  י˘ר‡ל  על  ופועל˙  מ˘פע˙  ו‰י‡   ,'‰ ביר‡˙  ˘לימו˙   – ˘לם"16 
מכוון  ‰י‰  בעבו„‰,  עוס˜ים  וכ‰נים  ‚„ול‰  ˜„ו˘‰  רו‡‰  ˘‰י‰  „"לפי  ˘מים,  ביר‡˙ 
˘י‡כל  ע„  בירו˘לים  עומ„  "‰י‰  כן  וכמו  ˙ור‰",  וללמו„  ˘מים  ליר‡˙  יו˙ר  ליבו 
‰ו‡  ‚ם  ‰י‰  ובעבו„‰,  ˘מים  במל‡כ˙  עוס˜ים  ˘כולם  רו‡‰  ו‰י‰  ˘לו,  ˘ני  מע˘ר 

12) ב"ר פל"ח, ו. ו˘"נ.

13) ל' ‰כ˙וב – י‰ו˘ע ו, ‡.

14) ˙‰לים ˜כב, ‚.

15) ח‚י‚‰ פ"‚ ‰"ו. ור‡‰ בבבלי ח‚י‚‰ כו, ‡.

16) ˙ו„"‰ ‰ר – ˙עני˙ טז, ‡ (ור‡‰ ב"ר פנ"ו ובר˘"י ומ˙"כ ˘ם). ור‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ר"‰ ס, ב. ועו„.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

נפ˘ו (ע"פ ל' ‰כ˙וב – ˘"‡ כ„, יב)), וב‡ 
יˆטרך  לך",  י‰ב  ו‡נ‡  ו‡מר "˘ב˜י'  ‡חר 
‰מלו‰ ל‚בו˙ מ‡ו˙ו ˘‡מר ˘ב˜י' ול‡ מן 
"במ‰   ‡‰„ ˙ימ‰,  „בר  וז‰  עˆמו,  ‰לו‰ 
מ˙כוין  ‰י'  „ל‡  ˘לו  חוב  בעל  ז‰  נע˘‰ 
˜עבי„"  מˆו‰  ו˜סבר  ז‰   ˙‡ ל‰ˆיל  ‡ל‡ 

(ל' ‰פני מ˘‰ ˘ם).

„בירו˘למי  יעל‰,  מ˘‰  ‰פני  ולפירו˘ 
‚"כ ‰סי˜ו כ‰בבלי ל˙מו‰ מן ‰„ין „בחנו˜ 
י˘˙עב„ (בל‡ ˜נין), כמ"˘ במר‡‰ ‰פנים 
„ס"ל  כר"י  ‰לכ‰  ‡ין  בחנו˜  ולז‰  ˘ם, 

˘בחנו˜ מ˘˙עב„ בל‡ ˜נין15.

‰ו‡  בז‰  מ˘‰  ‰פני  פירו˘  ולכ‡ור‰ 
לי'  מנ‡  כלל  מובן  „‡ינו  בעˆמו,  ˙ימ‰ 
מן  ר˜  ˘י‚ב‰  „נ˙כוונו  לומר  יוסי  לר' 
ז‰  על  ˘˙מ‰  וע„  ‰לו‰,  מן  ול‡  ‰מˆיל 
פיר˘  ל‡  ˙י˙י  ומ‰יכי  י˙כן,  ל‡  ו„‡י  „ז‰ 
מ˜ום,  בכל  כערב  „נע˘‰  ‰פ˘וט‰  ב„רך 
במ˘נ‰  (כמפור˘  ˙חיל‰  ‰לו‰  מן  ו‚ובין 
‰"ח)  ובירו˘למי  ו‡ילך,  סע"‡  ˜ע‚,  (בבלי  ‰˙ם 
פרטי ‰„ינים ˘בז‰), וכן מ˘מע ‰˙ם בכל 

‰סו‚י‡.

מ˘‰  ‰פני  „לפירו˘   ,‰˘˜ ועו„ 
„ל‡  ‰סבר‡  על  יוסי  ר'  ˙מי‰˙  נ˙ייס„‰ 

"וב‰כי  בירו˘למי  ˘ם  ‰פנים  במר‡‰  כ"‰   (15
בחנו˜  ‰לכ‰  „‡ין  כ„‰˙ם  „‰כ‡  ‰מס˜נ‡  ‡זל‡ 
בחנו˜  י˘מע‡ל  „לר'  מפר˘  וכנר‡‰  כמו˙ו". 
‡בל  בסופו.  ב"ב  כב˘טמ"˜  ו‰ו‡  ˜נין.  ˆריך  ‡ין 
מ‡ירי  יוסף,  נמו˜י  כ‡ן,  ל‰רמב"ם  מפי‰מ"˘ 
בעי  בחנו˜  „מ˙ני'  „לר"י  מ˘מע,  ועו„*  (במ˘נ‰) 
‡פילו  מ‰ני  ל‡  ננס  ולבן  חורין,  מבני  „לי‚בי'  ˜נין 
ירו˘לים,  ˙˘י"„.  (בלוי,  ריטב"‡  ‚ם  ור‡‰  ב˜נין. 

˙˘ל"ו) בסיום ב"ב. חי' ‰ˆ"ˆ כ‡ן במ˘נ‰. ועו„.

*) וכן משמע ברע"ב במשנה. וראה תוי"ט שם.

מ‰  מובן  ו‡ינו  ל‰ˆילו,  ‡ל‡  ז‰  נ˙כוין 
סבר‡   ‡‰„ ננס,  בן  על  יוסי  ר'  בז‰  חי„˘ 
ר'  כנ‚„  ננס  בן  טען  ˘כבר  מ‰  זו ‰י‡ ‰י‡ 
יוסי  ר'  לח„˘  רˆ‰  ומ‰  במ˙ני',  י˘מע‡ל 
‡ר'  „‡יפלי‚  ננס  בן  „ברי  על  ˘חזר  במ‰ 

י˘מע‡ל.

 ‚ 
˜נין,  בל‡  ערב  ב˘עבו„  ‚„רים  ב'  יב‡ר 
˘נ˘˙עב„  ‡ו  בעˆמו  לו‰  כ‡ילו  ‰ו‰  ‡י 

ב„רך ˆ„„י˙

‡חר,  ב‡ופן  לפר˘  יו˙ר  מס˙בר  ולז‰ 
בל˘ון  ‡ינם  ˘בירו˘למי  יוסי  ר'  „„ברי 
„פס˜ו  למ‰  ‡ח„  ‰מ˘ך  ‰ו‡  ‡ל‡  ˙ימ‰, 
‰˙ם מ˜ו„ם לז‰, ול‰ירו˘למי ‰סי˜ו „ל‡ 
˘‡ין  בחנו˜  ‡ף  כר"י  „‰לכ‰  כ‰בבלי, 
וז‰ו  ‰לו16‰,  לחוב  ומ˘˙עב„  ל˜נין  ˆריך 
˘ב‡ ר' יוסי ב„בריו, „רˆונו לפר˘ ‰סבר‡ 
מ‰ ˘בחנו˜ מ˘˙עב„ ‡ף בל‡ ˜נין (ובז‰ 
י˙ב‡ר ל‰לן מ‰ ˘נ˜ט בל˘ונו „‡ינו ‚וב‰ 

מן ‰לו‰, ר˜ מן ‰ערב).

(˘ם  ‡˘י  רב  „‡מר   ‡‰ ב‰˜„ם  ויובן 
˘‰ו‡  מ˜ום  בכל  ערב  ˘עבו„  ‚בי  ב)  ˜ע‚, 

בל‡ ˜נין, „"ב‰‰ו‡ ‰נ‡‰ „˜‡ מ‰ימן לי' 
‚מר ומ˘עב„ נפ˘י'", „בפ˘טו˙ י˘ לפר˘ 
ב„בריו, „˘עבו„ ‰ערב ‰ו‡ ממ‰ ˘‰רויח 
˘‰י‡  ˘‰‡מינו,  במ‰  ‰מלו‰  מן  ממון 
מן  ˘‰רויח  ז‰  ריוח  וע"י  ‰נ‡‰,  טוב˙ 
וכן  ממון.  לו  ל˘לם  נ˘˙עב„ ‡ליו  ‰מלו‰ 
˜י„ו˘ין  ריטב"‡  (ר‡‰  פוס˜ים  בכמ‰  מ˘מע 

י‰ו˘ע  ו˘„‰  פול„‡  מ‰ר"‡  ‚ם  ר‡‰   (16
לירו˘למי כ‡ן.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ב 
י˜˘‰ במ‰ „פיר˘ ‰פנ"מ „ברי ‰ירו˘למי 

‚בי ערב ‡חר מ˙ן מעו˙ 

˘ם  „˙נן   ‡‰ ב‰˜„ם  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
חי˙ום  ל‡חר  ערב ‰יוˆ‡  ב):  (˜ע‰,  ל‡ח"ז 
מע˘‰  חורין.  בני  מנכסים  ‚וב‰  ˘טרו˙ 
וב‡ לפני רבי י˘מע‡ל ו‡מר ‚וב‰ מנכסים 
ל‡  ‚וב‰  ‡ינו  ננס  בן  לו  ‡מר  חורין,  בני 
בני  מנכסים  ול‡  מ˘ועב„ים  מנכסים 
‰חונ˜  ‰רי  לו  ‡מר  למ‰,  לו  ‡מר  חורין, 
‡˙ ‡ח„ ב˘ו˜ ומˆ‡ו חבירו ו‡מר לו ‰נח 
לו [ו‡ני ‡˙ן לך12] פטור, ˘ל‡ על ‡מונ˙ו 
‰לו‰ו, ‡ל‡ ‡יז‰ו ערב ˘‰ו‡ חייב, ‰לו‰ו 
ו‡ני נו˙ן לך חייב, ˘כן על ‡מונ˙ו ‰לו‰ו 
. . ו‡מר רבי י˘מע‡ל . . ו‰רוˆ‰ ˘יעסו˜ 

ב„יני ממונו˙ י˘מ˘ ‡˙ ˘מעון בן ננס.

"‡מר  ‡י˙‡:  סע"‡)  (˜עו,  ‰˙ם  וב‚מר‡ 
‡ע"פ  יוחנן  רבי  ‡מר  חנ‰  בר  בר  רב‰ 
‰לכ‰  ננס,  בן   ˙‡ י˘מע‡ל  רבי  ˘˜ילס 
ע"ע  ‰מ˜בל  ‡ף  „ל„ינ‡,  ‰יינו  כמו˙ו". 
נ˘˙עב„  ‰מלו‰,  ˘‰לו‰  ל‡חר  ערבו˙ 
ול‡ח"ז  מ˘ועב„ים.  מנכסים  ממנו  ו‚ובין 
בחנו˜  ל‰ו  "‡יבעי‡   – בסו‚יין  ˘ם  ‰וב‡ 
מ˘ום  („למ‡  י˘מע‡ל  רבי  ‡מר  לי  מ‰ 
‡ו  ומ˜נ‰  ‚מר  נמי  ˘נחנ˜  „חברי'  ˆער‡ 
„למ‡ מ˙כוין ‰ו‡ ל‰ˆילו מחני˜‰ ומˆו‰ 
‰וי  ול‡  חסרי'  מי„י  ול‡ו  עבי„   ‡˜„ ‰ו‡ 
יע˜ב  ר'  „‡מר  ˘מע   ‡˙ (ר˘ב"ם)),  ערב 

˙ו"˘ ˘ם.

12) כ"‰ במ˘נ‰ ˘בבבלי, ˘נ˙וסף בחˆ‡י–ריבוע. 
נוסח‡ו˙  ˘ינויי  ור‡‰  ˘במ˘ניו˙.  במ˘נ‰  ולי˙‡ 

למ˘ניו˙. ו˘"נ.

‡ף  י˘מע‡ל  ר'  ‰י'  חלו˜  יוחנן  רבי  ‡מר 
בחנו˜, ‰לכ‰ כמו˙ו ‡ו ‡ין ‰לכ‰ כמו˙ו, 
יוחנן  רבי  ‡מר  רבין   ‡˙‡ „כי  ˘מע   ‡˙
ו‰לכ‰  בחנו˜  ‡ף  י˘מע‡ל  רבי  ‰י'  חלו˜ 
‡מר  מסי˜:  ולבסוף  בחנו˜".  ‡ף  כמו˙ו 
מי„ו  ו˜נו  חנו˜  ˘מו‡ל  ‡מר  י‰ו„‰  רב 
בעי  ל‡  בעלמ‡  „ערב  מכלל  מ˘˙עב„, 
˜נין . . ו‰לכ˙‡ ערב ב˘ע˙ מ˙ן מעו˙ ל‡ 

בעי ˜נין, ‡חר מ˙ן מעו˙ בעי ˜נין13.

„חנו˜  „˘עבו„  ל‰לכ‰,  מז‰  ‰מורם 
בירו˘למי  ‡מנם  מי„ו.  ב˘˜נו  „ו˜‡  ‰ו‡ 
סוף ב"ב ‰בי‡ו ‚"כ למימר‡ ‰נ"ל „‰לכ‰ 
„בעי  ‡מרו  ול‡  מ˘˙עב„,  „חנו˜  כר"י 
‡ע"פ  ‡מר  יוחנן  ר'  ב˘ם  יס‡  ר'  ˜נין: 
˘˜ילסו ר' י˘מע‡ל ‡˙ בן ננס, על מ„ר˘ו 
בר  ˘מעון  ננס.  כבן  ‡ינ‰  ‡בל  ˜לסו, 
כרבי  ‰לכ‰  בחנו˜  ‡ף  יוחנן  ר'  ב˘ם  וו‰ 

(י˘מע‡ל14). ע"כ.

ל‰בי‡  ‰וסיפו  ל‡  „בירו˘למי  ‰יינו, 
‡ף „ברי ˘מו‡ל „ר˜ ב˜נו מי„ו מ˘˙עב„, 
ר˜ סיימו ˘ם ב‰‡ „‡"ר יוסי – "ו‡˙ ˘מע 
ב˘ו˜‡  לחברי'  ˆיי„  „‰ו‰  נ˘  בר  מיני', 
‡˙‡ ח„ ומר ˘ב˜י' ונ‡ י‰ב, מן ‡‰ן ‚ביי 
ומן ‡‰ן ל‡ ‚ביי". ובפני מ˘‰ פיר˘ „„ברי 
נימ‡  „‡י  ˙מי‰‰,  בל˘ון  נ‡מרו  יוסי  ר' 
ל„ינ‡  מז‰  יבו‡  בחנו˜,  ‡ף  כר"י  „‰לכ‰ 
ל˜ח˙  ˆו„‰  (מל'  ב˘ו˜  חבירו   „ˆ˘ „מי 

בעי ˜נין „ב‰‰י‡  ל‡  ומסיים "ערב „בי˙ „ין   (13
‰נ‡‰ „מ‰ימן לי' ‚מר ומ˘עב„ לי'". ור‡‰ ר˘ב"ם, 
ל‰רמב"ם  ופי‰מ"˘  ‰מס')  (בסוף  ו‰לכ˙‡  ˙ו„"‰ 
‰‚ירס‡ו˙  ב˘˙י   – ב‰ער‰)   – ˜‡פח  (וב‰וˆ‡˙ 
סוף  כ‡ן  על ‰˘"ס  חי' ‰ˆ"ˆ  ור‡‰  בסיום ‰מסכ˙. 

‰מס'. ו‡כ"מ.

מ˘‰  בפני  וכ"‰  ˜ו˘טנ„ינ‡.  כב„פוס  כˆ"ל,   (14
˘ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

מכוון ליר‡˙ ˘מים ועוס˜ ב˙ור‰"17.

יר‡˙  מ˘פע˙  ו‚ם  י˘ר‡ל",  ב"‡ח„ו˙  חיזו˜  פועל˙  עˆמ‰  מˆ„  ˘ירו˘לים  ונמˆ‡, 
˘מים בעם י˘ר‡ל.

ו‡ם כן, ‰"מˆור" על ירו˘לים ˘ל מלך בבל, ˘פעל ˘י‰יו י˘ר‡ל ס‚ורים בעיר לב„ם 
˘י˙‡ח„ו  ל‚רום  יכול  כורחם, ‰י‰  בעל  ו˘י˙‡ח„ו  חוˆ‰  לˆ‡˙  מ‰ם  ˘יוכל ‡י˘  מבלי 
ומˆוו˙  ˙ור‰  ˘לם",  "יר‡  על  מיוס„  ביו˙ר,  נעל‰  ב‡ופן  לז‰  ז‰  וי˙˜רבו  י˘ר‡ל 
˘‰יו  חינם"  ˘יבטל ‡˙ ‰"˘נ‡˙  ב‡ופן  ול‰˙‡ח„  ז‰  מˆב  לנˆל  ו‰יו ˆריכים  ו˜„ו˘‰. 

˘רויים ב‰, וממיל‡ למנוע ל‚מרי ‡˙ ‰חורבן ו‰‚לו˙!

˘ל  ל"מכ‰"  ˘‰˜„ים ‰˜ב"‰  בבל ‰י‡ ‰י‡ ‰"רפו‡‰"  מלך  ˘ל  ˘‰"מˆור"  ונמˆ‡, 
‰‚לו˙, כי ‡ם ‰יו מנˆלים מˆב ז‰ כ„בעי ‰יו מונעים ‡˙ ‰‚לו˙ ל‚מרי.

 – כלל  מˆוי  ˘‡ינו  ל˘ון   – ז‰  ל"מˆור"  בנו‚ע  ‰כ˙וב18  ל˘ון   ˙‡ לב‡ר  י˘  ובז‰ 
"‰מˆור"  כי  וסיוע,  עזר‰  ˘פירו˘ו  סמיכ19‰  מ˘ור˘  ‰ו‡  ˘"סמך"  בבל",  מלך  "סמך 
˘ל נבוכ„נˆר ‰כריח ‡˙ עם י˘ר‡ל לבו‡ למˆב ˘‰י‰ ˆריך ל‚רום ע"פ טבע ל"‡ח„ו˙ 
˘טמן  ‰"רפו‡‰"  ‰י‡  זו  ‡ח„ו˙  כי  לי˘ר‡ל,  וסיוע  עזר‰  מ˘ום  בז‰  ו‰י‰  י˘ר‡ל", 
עˆמ‰,  ˙חיל˙ ‰מˆור ‰ו‡ ˜ו„ם ‰"מכ‰"  ˘‰רי  מעי˜ר‡,  לבטל ‰"מכ‰"  בכ„י  ‰˘י"˙ 

ו‰יו יכולים ‡ז ל‰˙‡ח„, וכך למנוע ‡˙ ‰‚לו˙ ל‚מרי.

‡ל‡ ˘נ˙ן ‰˜ב"‰ לבני י˘ר‡ל "בחיר‰ חפ˘י˙" לבחור ב„רך ‰חיים ‡ו ‰פכ‰ ח"ו, 
ולפועל ל‡ נ˙עוררו בני י˘ר‡ל לנˆל ‰כוח ‰מיוח„ ל‡ח„ו˙ ˘‰י‰ ‡ז, וממיל‡ ‰מ˘יך 

‰מˆור ב‡ופן „"מכ‰", ע„ ˘יˆ‡ו ל‚לו˙ ומˆפים לי˘וע‰. 

ע˘ר‰ בטב˙ – ‰ע˘ירי י‰י‰ ˜ו„˘
ו‡ם כן ע˘ירי בטב˙ ‰רי ‰ו‡ סיב˙ ˙חיל˙ ‰ˆרו˙ ו‰‚לויו˙, ומ‡י„ך ‰רי ‰ו‡ מזכיר 
„‡ח„ו˙  ‰עניין  ב‡מˆעו˙  ˘‰ו‡  זו,  רב‰  ל"מכ‰"  „‰"רפו‡‰"  ‰‡פ˘רו˙   ˙‡ ומעורר 
˘לימו˙   – "ירו˘לים"  ˘ל  עניינ‰  ˘ז‰ו  ומˆוו˙י‰,  ˙ור‰  ענייני  סביב  י˘ר‡ל  ו‡‰ב˙ 
מי˘ר‡ל,  ‡ח„  ˘בכל  ‰פנימי  ‰מ˜„˘  בי˙  ‰ו‡  ‰מ˜„˘,  מבי˙  ‰נובע˙  ‰˘י"˙  ביר‡˙ 

כמבו‡ר בס‰"˜20.

עמ'  חט"ו  ˘יחו˙  בל˜וטי  ור‡‰  לי˙‡,  ˘לפנינו  ב˘ם ‰ספרי (בספרי  כ‡, ‡.  ב"ב  מˆיון  כי  ˙וס' „"‰   (17
234 ב˘ו‰"‚).

18) יחז˜‡ל כ„, ב.

19) כמו "סומך ‰' לכל ‰נופלים" (˙‰לים ˜מ‰, י„) ועו„. ור‡‰ ספר ‰˘ר˘ים ל‰ר„"˜ ערך סמך.

20) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ רי˘ פר˘˙ נ˘‡ (כ, סע"ב), ובמ‡מרי חסי„ו˙ „"‰ ב‡˙י ל‚ני. ועו„.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘˘ון  וימי  טוב  יום  "ל‰יו˙  ‰ופכים  ו‰˙עניו˙  ‰˘לימ‰,  ‰‚‡ול‰   ˙‡ פועלים  ו‡זי 
כ‡מור, ‰ופך  ביו˙ר  ˘ל‰יו˙ו ‰ירי„‰ ‰‚„ול‰  בטב˙,  ע˘ירי  ובר‡˘ם ˆום  ו˘מח‰"21, 
‰ו‡  בטב˙  ע˘ירי  ‡˘ר  ‰‡בו„ר‰ם  ב„ברי  ˘נזכר  וכפי  ביו˙ר,  ‰‚„ול  טוב  ליום  ‰ו‡ 
ז‰  עניין  י‰י‰  ˘לע˙י„  ‰ז‰",  ‰יום  "בעˆם  נ‡מר  ˘ב˘ני‰ם  ‰כפורים  יום  ב„ו‚מ˙ 
למעליו˙‡ ˘י‰י‰ יום טוב נעל‰ ביו˙ר, ו"‰ע˘ירי י‰י‰ ˜ו„˘"22 – יום ‰ע˘ירי בחו„˘ 

‰ע˘ירי.

21) רמב"ם ‰ל' ˙עניו˙ פ"‰ ‰י"ט.

22) בחו˜ו˙י כז, לב. ור‡‰ בל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 528-9.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ב˜בלנו˙,  מ‚„ר "ערב" ‡ל‡  כיון „ל‡ ‰י' 
מ˙חיל‰  לפרוע  עˆמו  על  ‰מ˜בל  כמו 
‡מנם,  בעˆמו.  לו‰  כ‡ילו  ‰לו‰  במ˜ום 
סע"‡)  ˜ב,  כ˙ובו˙   .‡ נ,  (‚יטין  בר˘"י  מˆינו 
„‰˘‡יר כן ‡ף למס˜נ‡, „"ערב מ˘˙עב„ 
מן ‰˙ור‰ „כ˙יב ‡נכי ‡ערבנו", „ב˘ינוי 
‰ר‡˘ונ‰  ל„ר˘‰  ˘‰בי‡  ר˜  ל‡  ז‰ 
בכ"מ  כ„רכו  ˘‰ו‡  ‡פ"ל  ‰י'  („ב„וח˜ 
‡ל‡  ˘ב˘"ס),  ר‡˘ונ‰  ל„ר˘‰  ˘מבי‡ 
‡ינו  ‚"כ  „ז‰  מ‰"˙,  ‰ו‡  ˘‰˘עבו„  ˘כ' 
ממ˘לי  לי'  ילפינן  לר"ח   ‡‰„ למס˜נ‡, 
˘‰ו‡ מן ‰כ˙ובים4. וכן מפור˘ בי„ רמ"‰ 
פ"ז ˆז, ‡), „‰בי‡ו  (ב"מ  ובמר„כי  ˘ם)  (ב"ב 

„‰י‡  ‰יינו  למס˜נ‡5.  ‡ף  ר"‰  ל„ברי 
למילף  מˆינו  ‡י  לר"ח  ר"‰  בין  פלו‚˙‡ 
˘עבו„ ערב מי‰ו„‰ ‡"ל, ופלו‚˙‡ זו ˜‡י 

למס˜נ‡ ול‡ ˘ר"‰ ‡י˙ו˙ב ונ„ח‰.

ט"ז  ˘ם.  ב"ב  רמ"‰  (י„  במפר˘ים  ומבו‡ר 
ממ‰  ר"‰  במענ˙  ועו„6),  ס"ב.  ס˜כ"ט  ˘ם 

ול‡  ˜בלן  ‰י'  „י‰ו„‰  ר"ח  עליו   ‰˘˜‰˘
ערב, „ר"‰ ור"ח ‡זלו בז‰ לטעמיי‰ו ל˜מן 
‰‡ומר  ב„ין  „‡יפלי‚ו   (‡ (˜ע„,  ב˘מע˙ין 
"‰לו‰ו ו‡ני פורע" ‡ו "‰לו‰ו ו‡ני נו˙ן", 
ס"ל  ר"ח  מ˘‡"כ  ‰ן,  ערבו˙  ל˘ון  לר"‰ 
„ל˘ון ˜בלנו˙ ‰ן, ולכך ר"‰ לטעמי' ס"ל 
"ו‡ני  ˘‡מר  ‡ף  ערב  ב‚„ר  ‰י'  „י‰ו„‰ 
עˆמו  ר"‰  ו‡ף  ר"ח),  (כ˜ו˘יי˙  ‡˘יבנו" 
"מי„י ˙ב˜˘נו"  מן ‰כ˙וב ‰˙יבו˙  ‰בי‡ 

4) ור‡‰ ‚ם פרי˘‰ ˘ב‰ער‰ 6.

בפעם  ט  מ‚,   ı˜מ) טוב  ˘כל  במ„ר˘  וכ"‰   (5
‚ם  ור‡‰  ˜כט.  ר"ס  בטחו"מ  ‰ב"י  ‰בי‡  וכן  ‰ב'). 

לבו˘ חו"מ ˘ם.

 ı˜מ ˙ו"˘  ור‡‰  ˘ם.  לטחו"מ  פרי˘‰  ור‡‰   (6
˘ם ‡ו˙ י‚.

ילפינן  ו˘פיר  ‡ערבנו"7),  "‡נכי  ר˜  (ול‡ 
בכמ‰  „מˆינו  וז‰ו  מי‰ו„‰.  ערב  ל„ין 
פוס˜ים ˘‰בי‡ו ‡ף ל„ינ‡ „ערבו˙ מ‰"˙ 
כר"‰  ס"ל  ב˙ר‡  רב‡ „‰ו‡  (כר"‰), „‰‡ 
פורע"  „"‡ני  בל˘ונו˙  ‰נ"ל  בפלו‚˙‡ 

ו"‡ני נו˙ן", ˘"כולן ל˘ון ערבו˙ ‰ן"8.

‡מנם ע„יין ˆ"ע בז‰, „‰‡ מ‰ ˘‰˜˘‰ 
‡ל‡  ב˜בלנו˙,  ‰י'  „י‰ו„‰  ר˜  ‡ינו  ר"ח 
 ,(ı˜מ פ'   ,‡ (˘‡ל˙‡  ב˘‡ל˙ו˙  כ„‚ריס 
„"י‰ו„‰  ˘ם),  (ב"ב  ‰˘"ס  במסור˙  ו‰וב‡ 
˘לח‰  ח)  מ‚,   ı˜מ) „כ˙יב  ‰ו‡,  לו‰  ‚ופי' 
עˆמו  ‰ו‡  „י‰ו„‰  ‰יינו  ‡י˙י"9,  ‰נער 
 ‡„ ובכ‚ון  יע˜ב,  מי„י  בנימין   ˙‡ ל˜ח 

ו„‡י „‡ף ר"‰ ס"ל „‡ינו ל˘ון ערבו˙.

 ‡‰„ ר"‰,  בסבר˙  טוב‡  לעיין  י˘  ו˙ו 
‰ו‡  ל˙˘לומין  ˘עבו„  ‚„ר  כל  לכ‡ור‰ 
בי'  „˜‡י  „ערבו˙  ו‰„ין  ממונו˙,  מ„יני 
ר˜  ˘י˘נו  ‰˘עבו„  עניין  ‰ו‡  ‰˘"ס 
בממונו˙, ומ‰ ˘ייך לז‰ ‰‡ „חייב י‰ו„‰ 
˘עבו„  ˘‡ינו  בנימין   ˙‡ ל‰˘יב  ‡"ע 

ממון10 כלל11.

"‡נכי  ר˜  ˘‰וב‡  מכ"י  „˜"ס  ר‡‰  ‡בל   (7
‡ערבנו", וכבפר˘"י ‚יטין וכ˙ובו˙ ‰נ"ל.

חייב",  ו‡ני  לו  "˙ן  פורע",  ו‡ני  לו  ב"˙ן  ו‚ם   (8
‡מר  "רב‡  ‰רי   – ‰ן  ˜בלנו˙  ל˘ון  ר"‰  ˘ל„ע˙ 
כולן ל˘ון ערבו˙ ‰ן בר מ˙ן לו ו‡ני נו˙ן" (ול‰עיר 

מרבינו ‚ר˘ום ˘ם).

ערב  ‡יז‰ו  פר˘˙נו:  רי˘  מ˙נחומ‡  ול‰עיר   (9
[כ"‰  נ˙ן  ו‡ני  ‰לו‰ו  ‰‡ומר  ל˘לם  חייב  ˘‰ו‡ 
‰י'  ומי  חייב  ‰ערב  בי„  ונ˙ן  ונ˘‡  לך  ב˙נחומ‡] 
ו‡ני  י„י  על  ‡ו˙ו  ˙נ‰  ˘‡מר  י‰ו„‰  ז‰  ‰ערב  ז‰ 

‡˘יבנו כו'. ור‡‰ עı יוסף ˘ם.

‰י"„  פכ"‰  ולו‰  מלו‰  ‰ל'  מרמב"ם  ל‰עיר   (10
ומ˘יב  ˘ו‡ל  ב˘ו"˙  וב‡רוכ‰  ˘ם.  ובר‡ב"„ 

מ‰„ור‡ „' ח"‡ סמ"‰.

˘ם.  ל˘‡יל˙ו˙  ˘‡ל‰  בעמ˜  ב‡רוכ‰  ור‡‰    (11



טו

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב‚„ר ‰˘יעבו„ „ערב
‡ף  מי‰ו„‰,  ונלמ„  מ‰״˙  ˘ערב  ר״‰  כ„ברי  למס˜נ‡  ‡ף  „מˆינו  ב‰‡  י˜˘‰ 
מ˙ן  ל‡חר  ערב  ב„ין  ו‰ירו˘למי  ‰בבלי  „‡יפלי‚ו  מ‰  יבי‡  ב‚מ׳;  עליו  ˘‰ו˜˘‰ 
˘˜יבל  ‡ו  בעˆמו  לו‰  כ‡ילו  ‰וי  ‡י  ˜נין  בל‡  ערב  ˘עבו„  ב‚„ר  ז‰  וי˙ל‰  מעו˙, 
עליו חיוב ˆ„„י; עפ״ז יי˘ב „˘יט˙ ר״‰ ˜‡י למס˜נ‡, „לפי ‰בבלי ב‚„ר ערב סרו 

‰˜ו˘יו˙ עליו

 ‡ 
במ‰  וי˜˘‰  ור"ח,  ר"‰  פלו‚˙˙  יבי‡ 

„נ˘‡ר ר"‰ למס˜נ‡ בכמ‰ פוס˜ים

ע"ע  ˘נטל  ל‰ערבו˙  ב˘ייכו˙ 

כמסופר  ‡חיו,  בנימין   ˙‡ ל˘מור  י‰ו„‰ 

ליוסף,  ב„בריו  ובפר˘"י1)  לב  (מ„,  בפר˘˙נו 

בבב‡  ‡י˙‡   – ‰נער"   ˙‡ ערב  עב„ך  "כי 

לערב  מנין  ‰ונ‡  ‡"ר  ב):  (˜ע‚,  ב˙ר‡ 

˜נין  בל‡  בעלמ‡  (ב‡מיר‰  „מ˘˙עב„ 

(ר˘ב"ם)), „כ˙יב (מ˜ı מ‚, ט) "‡נכי ‡ערבנו 

˘ם  ב‡בער  ˙נחומ‡  פר˘˙נו ‰.  ˙נחומ‡  ור‡‰   (1
„. ועו„.

 ‡‰ חס„‡  רב  ל‰  מ˙˜יף  ˙ב˜˘נו",  מי„י 

"˙נ‰  לז2)  מב,  (˘ם  „כ˙יב  ‰י‡,  ˜בלנו˙ 

כ‡ילו  (כלומר  ו‡ני ‡˘יבנו"  י„י  על  ‡ו˙ו 

(ר˘ב"ם)), ‡ל‡  לך  בי„י ‡חזירנו  ˜יבל˙יו3 

"ל˜ח  טז)  ב,  (מ˘לי  מ‰כ‡  יˆח˜  רבי  ‡מר 

ב‚„ו כי ערב זר ‚ו'", ו‡ומר (˘ם ו, ‡) "בני 

‡ם ערב˙ לרעך ˙˜ע˙ לזר כפיך".

„למס˜נ˙  נר‡‰  ‰י'  רי‰ט‡  ולפום 

מי‰ו„‰,  ערבו˙  ל„ין  ילפינן  ל‡  ‰˘"ס 

ור‡‰  י‰ו„‰.  מ„ברי  ול‡  ר‡ובן  מ„ברי  ו‰ו‡   (2
ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ ˘ם. ור‡‰ ‚ם על ‰‚ליון ב"מסור˙ 
‰˘"ס" – מ˘‡יל˙ו˙ ˘‰וב‡ ל˜מן בפנים. עı יוסף 

ל˙נחומ‡ רי˘ פר˘˙נו.

3) ‰‚‰ו˙ ‰ב"ח בר˘ב"ם.

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

על "ר‡˘ו" ˘ל י‰ו„י 
‡ין מ‰ לבכו˙

ויפול על ˆו‡רי בנימין ‡חיו ויבך ובנימין 
בכ‰ על ˆו‡ריו
(מ‰, י„)

על  ‡י˘  בכו  מ„וע  בי‡ור,  ˆריך  לכ‡ור‰ 
‰ר‡˘  ‰רי  ‡חיו,  ר‡˘  על  ול‡  ‡חיו,  ˆו‡רי 

‰ו‡ ‰חל˜ ‰עי˜רי ו‰נעל‰ ב‡„ם?

וי˘ לב‡ר ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

‰‚וף.  לכל  ‰ר‡˘  בין  ‰ממוˆע  ‰ו‡  ‰ˆו‡ר 
˘בר‡˘,  במוח  ‰ו‡  ‰‡„ם  חיו˙  כללו˙  כי 
‰י‡  ‰‚וף  ‡ל  מ‰ר‡˘  זו  חיו˙  ו‰מ˘כ˙ 
ב‡מˆעו˙ ‰˜נ‰, וו˘ט וורי„ין ˘ב‚רון. ונמˆ‡, 
˘מעל˙ו  „‡ף  ‰ר‡˘,  על  מעל‰  בˆו‡ר  ˘י˘ 
˘ל ‰ר‡˘ כמו ˘‰ו‡ בפני עˆמו ‚„ול‰ ממעל˙ 
˘ל  ו˙פ˜י„ו  ל˙כלי˙ו  בנו‚ע  מ"מ  ‰ˆו‡ר, 
בו ˜יים  ˘„ו˜‡  בˆו‡ר,  מעל‰  י˙רון  י˘  ‰ר‡˘ 
‰כוח ו‰יכול˙ ל‰עביר ‡˙ ‰חיו˙ מ‰ר‡˘ לכל 

‰‚וף.

על  מור‰  ‰ר‡˘  ל˜ונו,  ‰‡„ם  ובעבו„˙ 
נ˘מ˙  ˘‰ו‡  ‰‡„ם,  ˘ל  עליונ‰  ‰כי  ‰בחינ‰ 
‰‡„ם, ו‰ˆו‡ר מור‰ על עבו„˙ ‰‡„ם ו˙כלי˙ו 
 – ‰נ˘מ‰  ‰י‡   – ‰"ר‡˘"  חיו˙   ˙‡ ל˜ח˙ 

ול‰מ˘יכו בעולם כולו, ל‰‡ירו ולזככו.

ולכן בכו יוסף ובנימין ‡י˘ על ˆו‡רי ‡חיו, 
כי:

מ‰  ‡ין  י‰ו„י  ˘ל  ונ˘מ˙ו  ר‡˘ו  על   .‡
‰חט‡  ב˘ע˙  "‚ם  י˘ר‡ל  נ˘מ˙  כי  לבכו˙, 
ב˙ני‡  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  (ל˘ון  י˙'"  ‡˙ו  ב‡מנ‰  ‰י˙‰ 
י˘ר‡ל  ˘חט‡  "‡ע"פ  רז"ל  וכמ‡מר  פכ"„), 

"לי  ‡ו˙יו˙  י˘ר‡ל   –  (‡ מ„,  (סנ‰„רין  ‰ו‡" 
 – ב"ר‡˘ו"  ‡ינ‰  ‰‡„ם  ˙כלי˙  ב.  ר‡˘". 
ב"ˆו‡רו"  ‡ל‡  כ˘לעˆמ‰,  ‰נ˘מ‰  עבו„˙ 
ל‰‡ירם  ‰עולם,  ובכל  ‰‚וף  ˘‡ר  על  לפעול   –
‚ם  ‰"ˆו‡ר"  מעל˙  ‚„ל‰  ולכן  ‰נ˘מ‰.  ב‡ור 

על ‰ר‡˘, ועלי' „ו˜‡ בכו יוסף ובנימין.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 146 ו‡ילך)

לע˘ו˙ ול‡ לבכו˙!
ויפול על ˆו‡ריו ויבך על ˆו‡ריו עו„
„בכון כל‡ על מ˜„˘‡ „‡˙חריב
(מו, כט. ז‰ר ח"‡ רי‡, סע"‡)

‡ך  יוסף,  בכ‰  יע˜ב,   ˙‡ יוסף  פ‚˘  כ‡˘ר 
˘מע"   ˙‡ ˜ור‡  ˘"‰י'  מפני  בכ‰  ל‡  יע˜ב 
(ר˘"י כ‡ן). ולכ‡ור‰, לפי פירו˘ ‰ז‰ר, ˘בכיי˙ 

יוסף ‰יי˙‰ מפני חורבן בי˙ ‰מ˜„˘, מ„וע ל‡ 
בכ‰ ‡י˙ו יע˜ב? ו‡יך י˙כן ‰„בר ˘ל‡ נ˙ר‚˘ 
יכול  ו‰י'  ‰מ˜„˘,  בי˙  מחורבן  ונטר„  יע˜ב 

ב˘ע‰ זו ל˜רו˙ ‡˙ ˘מע בכוונ‰?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

עניין ‰בכי' ‰ו‡ ר˜ בכ„י ל‰˜ל על ‰בוכ‰. 
ב„בר  מ˘‰ו  ל˙˜ן  בכי'  ˘ל  בכוח‰  ‡ין  ˘‰רי 
 ˙‡ מר‚יע‰  ˘‰בכי'  ‡ל‡  ‰בכי',   ˙‡ ‰‚ורם 
י˘  ˘‡ם  מובן,  ומז‰  ו„ו‡‚.  ‰מיˆר  ˘ל  רוחו 
מ˜ום  ‡ין  בפועל,  ‰„בר   ˙‡ ל˙˜ן  ‰‡„ם  בי„ 
‰„בר  ב˙י˜ון  לעסו˜  ‰ו‡  ˆריך  ‡ל‡  לבכי' 

בפועל.

בחל˜ו,  ‰י'  ל‡  ‰מ˜„˘  ˘בי˙  יוסף,  ולכן, 
ל˙˜ן  ביכל˙ו  ‰י'  ל‡  בנימין,  ˘ל  בחל˜ו  ‡ל‡ 
‡˙ ‰חורבן, וממיל‡ בכ‰ וירווח לו. ‡ך יע˜ב, 
בי˙  ובמיל‡  י˘ר‡ל,  כל  ˘ל  ‡בי‰ם  ˘‰ו‡ 
‰מ˜„˘ ‰י' בחל˜ו, ל‡ בכ‰, ‡ל‡ עס˜ ב˙י˜ון 

ובנין בי˙ ‰מ˜„˘ בפועל.

וז‰ו מ‰ ˘‰י' "˜ור‡ ‡˙ ˘מע", כי עניין בי˙ 
‰מ˜„˘ ‰ו‡ ˘י‰י' "בי˙ מוכן ל˜רבנו˙" (ל˘ון 
‰˜רבנו˙  ˘עניין  ‰בחיר‰),  בי˙  ‰ל'  רי˘  ‰רמב"ם 

ב),   ,‡ (וי˜ר‡  ל‰'"  ˜רבן  "מכם  ל‰˜ריב  ‰ו‡ 
ו‰יינו, ˘י˜ריב ‰‡„ם ‡˙ עˆמו ל‰' (ר‡‰ ל˜ו"˙ 
כי  ˘מע,  ˜רי‡˙  יע˜ב  ˜ר‡  ולכן  ב).  ב,  וי˜ר‡ 

עניין ˜רי‡˙ ˘מע ‰ו‡ ‚"כ כמו עניין ‰˜רבנו˙, 
˘עניינ‰ ‡‰ב˙ ‰' "בכל נפ˘ך" – "‡פילו נוטל 
‡˙ נפ˘ך" (ברכו˙ ס‡, ב), וכמו ˘‡מרו חז"ל "כל 
‰˜ריב  כ‡ילו  ז‰  ‰רי  כו'  ˘מע  ˜רי‡˙  ‰˜ור‡ 

עול‰ כו' וזבח כו'" (ברכו˙ י„, ב).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"י עמ' 148 ו‡ילך)


