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פ˙ח „בר
בכל ˘ב˙ מברכים ,במוע„י ˘‰נ ‰ובימים מיוח„ים ב˙ול„ו˙ חב"„,
˙‰ווע„ ‰רבי עם ˜‰ל ‰חסי„ים .ב‰ז„מנויו˙ ‡ל„ ‰ר˘ ‰רבי בכל רוב„י
˙‰ור ‰˘˜‰ ,‰ו˙יר ,ıבי‡ר ויי˘ב„ ,ברי ˙ור ‰ו‡‚„„ ,‰ברי ‰לכ‰
ו˜בל ,‰ו‰פי˜ מ‰ם ‰ור‡ו˙ מע˘יו˙ בעבו„˙  '‰עבור כל ‡ח„ ו‡ח˙.
מבנ˙‰‰ ‰ווע„ו˙ כלל ב„רך-כלל ˘יחו˙ ב‰ן בי‡ר ‰רבי עניינים
בנ‚ל ‰ובחסי„ו˙ ,פירו˘ים מו˜˘ים ו„יו˜ים בר˘"י על ˙‰ור‰ ,‰לכו˙
ברמב"ם וח˜ירו˙ ‰לכ˙יו˙ ˘ונו˙ .זמן ז ‰נוˆל ‚ם לחיזו˜ ‰חסי„ים
ו‰חסי„ו˙ ב‡‰ב˙ ויר‡˙ ˘‰ם ,לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆוו˙ ,וב‰ן „‰ריך
‰רבי ‡˙ ˘ומעי ל˜חו ב"מע˘˘‡ ‰ר יע˘ון" .ב˙‰ווע„ויו˙ כ‚ון ‡לו ‚ם
‰כריז על כל מבˆעיו ו‰ור‡ו˙יו ‰י„ועים .בין ˘‰יחו˙ ‰רבי ‰י‡ ‰ומר
ב„"כ ‚ם מ‡מר חסי„ו˙ ב ‰בי‡ר עניינים ב˜בל ‰ובחסי„ו˙ .בסיום כל
˘יח ‰ומ‡מר ני‚נו ‰˜‰ל ני‚ונים חסי„יים ו‰רבי ‰רעיף ‡˙ ‡‰ב˙ו וענ‰
"לחיים" לנוכחים .לע˙ים ˜רובו˙ ,נ˘‡ ‰רבי „ברים נל‰בים בעניינים
‡˜טו‡ליים ˘נ‚עו לענייני י„‰ו˙ וי‰ו„ים ‚‰רים בכל רחבי ‰עולם
ובפרט ב‡ר˜‰ ıו„˘ .מ‡ו˙ ו‡לפי חסי„ים עמ„ו בבי˙ ‰מ„ר˘ ,עיני‰ם
נ˘ו‡ו˙ ‡ל ‰רבי ו‡וזני‰ם מ‡זינו˙ ב˘˜י˜ ‰ל˜ול „ברו˙יו.
מן ‰מיוח„ים ב˙ור˙ ‰רבי‰ ,ם „‰‰רנים ו‰סיומים על מסכ˙ו˙ "˘‰ס.
מספר פעמים ב˘נ ‰סיים ‰רבי מסכ˙ ב˘"ס ובי‡ר ב‡ריכו˙ וב‡ופן
מיוח„ ‡˙ סיום ‰מסכ˙„ ,יי˜ במילו˙י ‰ב‡ופן ˘מ‡יר ומ‚ל‰ ˙‡ ‰יופי
בכל פרט.
•
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„‰רן  -סיום מסכ˙ ח‚י‚‰

במ‰לך „‰ורו˙ ˙למי„י כל רב בי˘ר‡ל ‰יו מ˜בלים י˘ירו˙ מפיו,
ו„‰ורו˙ ˘ל‡חר מכן יכלו ללמו„ ‡˙ ˙ור˙ ‰רב ר˜ במסור‡ ‰ו
מ‰כ˙ובים .זכ„ ‰ורנו ו˙‰ווע„ויו˙ רבו˙ ‰ו˜לטו ו‰וסרטו וכך נוˆר‰
‡‰פ˘רו˙ כיום לכל ‡ח„ ל˘מוע ‡˙ „ברי ‰רבי כנ˙ינ˙ן ,ב‡ו˙ ‰חיו˙
וב‡ו˙ו ל‰ט ב‰ם נ‡מרו לר‡˘ונ .‰עול ‰על כולנ‰ ‰י‡ ‡‰פ˘רו˙
לחזו˙ בפני רבינו בע˙ ‡מיר˙ „‰ברים ב‡מˆעו˙ ‰ווי„‡ו ,וכמ‡מר
רז"ל )עירובין י‚ ,ב(‡" :מר רבי‡‰ ,י „מח„„נ‡ מחבר‡י„ ,חזי˙י ‰לר'
מ‡יר מ‡חורי ,‰ו‡ילו חזי˙י ‰מ˜מי‰ ‰ו ‰מח„„נ‡ טפי„ ,כ˙יב ו‰יו
עיניך רו‡ו˙ ‡˙ מוריך".
‡י לכך ,מוˆי‡ים ‡נו ל‡ור ‡˙ ‰וי„‡ו ˘ל „‰"‰רן" על מסכ˙ ח‚י‚,‰
˘נ‡מר ב˙‰ווע„ו˙ כ"ף מנחם‡-ב ˘˙'‰ל"‡ – יום ‰ס˙ל˜ו˙‰-ילול‡
˘ל ‡ביו ˘ל ‰רבי כ"˜ ‰ר‰ ‚"‰ר"‰ח וכו' ‰מ˜ובל מו‰ר"ר לוי יˆח˜
ז"ל ˘ני‡ורס‡‰ן – בכ„י ˘כל מו˜יר ומחבב ˙ור ‰יוכל ל˙‰ענ‚ מחי„ו˘י
˙‰ור˘ ‰ב .‰מ˙וך ˙‰‰ווע„ו˙ ‰מל‡ ‰ו‡‰רוכ ‰ב ‰בי‡ר ‰רבי עניינים
˘ונים ומ‚וונים ,כולל וי„י‡ו ז ‰ר˜ ‡˙ חל˜ „‰‰רן ˘מ˘˙רע על פני
˘לו˘ ˘יחו˙ ,ב˙וספ˙ מספר ני‚ונים בכ„י ל‰עני˜ לˆופ ‰מחוויי˙
‰מעמ„ .ב„‰רן ז ‰לומ„ ‰רבי בס‚נון מיוח„ ‡˙ "‰ל˘יט˙יי‰ו" ˘ל
בי˙ ˘מ‡י ובי˙ ‰לל בסו‚יו˙ ˘ונו˙ בכל "˘‰ס ,ועל פי ‰מב‡ר ˜ו˘יו˙
˘מ˙עוררו˙ בלימו„ סוף ‰מסכ˙.
מטבע „‰ברים‡ ,מיר˙ו ‰רˆופ ‰וריבוי ועומ˜ ‰עניינים ,יכול
ל˘˜‰ו˙ על ˆ‰ופ ‰לע˜וב ‡חר מ‰לך ובניי˙ „‰‰רן .על מנ˙ ל˜‰ל על
חוויי˙ ‰לימו„ וˆ‰פיˆ ,‰ירפנו לוי„‡ו ז ‰חובר˙ ב‡ ‰נו מˆי‚ים ‡˙
מבנ„‰‰ ‰רן לפי ‰ס„ר „בר „בור על ‡ופניו ב˙וספ˙ ל˘ונו˙ ‰מ˜ורו˙
במילו‡ן ,כך יוכל ‰לומ„ לע˜וב בחובר˙ ˙וך כ„י ˆפי ‰בוי„‡ו ולˆלוח
בסבך ‰מ˜ורו˙ ו˜˘‰ו"ט.
רבו˙ מ˘יחו˙יו ˘ל ‰רבי ‡˘ר נ‡מרו ב˙‰ווע„ויו˙ ˘‰ונו˙ ,יˆ‡ו
ל‡ור ל‡חר מכן בס„ר˙ ספרי 'ל˜וטי ˘יחו˙' ב‰וˆ‡˙ ˜˘ .˙"‰יחו˙ ‡לו
נערכו בˆור ‰לימו„י˙ על י„י ˆוו˙ מיוח„ ˘ל ˙למי„י חכמים ,ב˙וספ˙
מר‡ ‰מ˜ומו˙ˆ ,יונים ו‰ערו˙ .ל‡חר סיום מל‡כ˙ ‰עריכ‰ ‰יו מוסרים
‡˙ ˘‰יח ‰לרבי˘‡ ,ר ‰י ‰מ‚י ‰ומעיר ,מוסיף ו‚ורע ,על מנ˙ ל‚‰י˘
ללומ„ „בר מ˙ו˜ן‚ .ם מ˙וך „‰רן ז ‰נערכו ב˘ע˙ו ˘˙י ˘יחו˙ ו‰ו„פסו
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ל‡חר מכן בס„ר˙ '‰ל˜וטי ˘יחו˙' ב‡י„י˘ .בחל˜˘‰ ‰ני ˘ל ‰חובר˙
ˆירפנו ‡˙ ˘˙י ˘‰יחו˙ ‰ללו מ˙ור‚מו˙ לל˘ון ˜‰ו„˘ בר˘ו˙ ‰נ‰ל˙
˜ ,˙"‰ו˙ו„˙נו נ˙ונ ‰ל‰ם .ל˘לימו˙ ‰בנ˙ „‰‰רן מומל ıלעיין ב‰ם
בסיום ˆ‰פי .‰כמובן ˘‰חובר˙ ו˙ר‚ום ˘‰יחו˙ נערכו ב„רך ‡פ˘ר
לל‡ ‡חריו˙ כלל ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
•
˙ו„˙נו נ˙ונ ‰ל‰רב ˘לום „וב בער ˘י' ˘וח‡ט על עזר˙ו בעריכ˙
‰חובר˙ ,ול‰רב חיים ˘‡ול ˘י' ברו˜ על עזר˙ו ‰מרוב ‰בפרוי˜ט ז.‰
כמו כן ,נביע ‰ו˜ר˙ ˙ו„ ‰עמו˜ ‰לר' חיים ‡ליעזר ˘י' לפי„ו˙ על
˙מיכ˙ו במיזם מיוח„ ז.‰
י‰י רˆון ˘נזכ˙ ‰יכף ומי„ ל"˙ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡" ,בלימו„ ˙ור‰
מפיו ˘ל מ˘יח ,ב˜רוב ממ˘.
‚'ו‡י˘ ‡„יו˜יי˘ונל מ„י‰

מ„ריך לˆופ‰

˙וכן
עניינים
פ˙ח „בר 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מ„ריך לˆופ9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰
ל˜וטי ˘יחו˙ 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

מ„ריך
לˆופ‰

מבנ„‰‰ ‰רן לפי ‰ס„ר
„בר „בור על ‡ופניו
ב˙וספ˙ ל˘ונו˙ ‰מ˜ורו˙ במילו‡ן

מ„ריך לˆופ‰

11

˙‰ווע„ו˙  -כ' ‡ב ˙˘ל"‡
 „‰רן על מסכ˙ ח‚י‚- ‰˘יח'‡ ‰

„˜‰מ‰
‡ .ב‰יו˙ ‡˘ר כ"ף מנחם‡-ב ‰ו‡ יום ‰‰ילול‡ ˘ל ‡ביו ,כ"˜ ‰רב
לוי יˆח˜ ˘ני‡ורס‡‰ן ע" ,‰מב‡ר מ„וע נו ‚‰לע˘ו˙ "סיום" בע˙
˙‰‰ווע„ו˙.

˜ו˘יו˙ על סוף ‰מסכ˙
ב .מבי‡ ‡˙ „ברי ‚‰מר‡ בסוף מסכ˙ ח‚י‚) ‰כז‰ (‡ ,מב‡רים ‡˙
‰מ˘נ‡‰ ‰חרונ ‰במסכ˙:
מ˘נ :‰כיˆ„ מעבירים על ט‰ר˙ ‰עזר ,‰מטבילין ‡˙ ‰כלים ˘‰יו
במ˜„˘ ,ו‡ומרין ל‰ם ‰ז‰רו ˘ל‡ ˙‚עו ב˘לחן .כל ‰כלים ˘‰יו במ˜„˘
י˘ ל‰ם ˘ניים ו˘לי˘ים‡˘ ,ם נטמ‡ו ‰ר‡˘ונים יבי‡ו ˘ניים ˙ח˙י‰ן.
כל ‰כלים ˘‰יו במ˜„˘ טעונין טביל ,‰חו ıממזבח ‰ז‰ב ומזבח
‰נח˘˙ מפני ˘‰ן כ˜ר˜ע„ ,ברי רבי ‡ליעזר ,וחכמים ‡ומרים מפני ˘‰ן
מˆופין.
‚מ'„‡ :רב ‰כיון „מˆופין נינ‰ו מיטמ‡ו‡ ,ימ‡ וחכמים מטמ‡ין מפני
˘‰ן מˆופין .ו‡ב"‡ רבנן לר"‡ ˜‡מרי ,מ‡י „ע˙יך מ˘ום „מˆופין מיבטל
בטיל ˆפויין ‚ביי‰ו"‡ .ר ‡ב‰ו ‡מר ר"‡ ˙"ח ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙
ב‰ן"˜ ,ו מסלמנ„ר‡ ,ומ ‰סלמנ„ר‡ ˘˙ול„˙ ‡˘ ‰י‡‰ ,סך מ„מ‡ ‰ין
‡ור ˘ולט˙ בו"˙ ,ח ˘כל ‚ופן ‡˘ „כ˙יב )ירמי‰ו כ‚ ,כט( "‰ל‡ כ‰
„ברי כ‡˘ נ‡ם  "'‰על ‡ח˙ כמ ‰וכמ‡ .‰מר רי˘ ל˜י˘ ‡ין ‡ור ˘ל
‚י‰נם ˘ולט˙ בפו˘עי י˘ר‡ל˜ ,ל וחומר ממזבח ‰ז‰ב ,מ ‰מזבח ‰ז‰ב
˘‡ין עליו ‡ל‡ כעובי „ינר ז‰ב כמ˘ ‰נים ‡ין ‡‰ור ˘ולט˙ בו ,פו˘עי
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י˘ר‡ל ˘מל‡ין מˆו˙ כרמון „כ˙יב )˘יר ˘‰ירים „" (‚ ,כפלח ‰רמון
ר˜˙ך" ‡ל ˙˜רי ר˜˙ך ‡ל‡ ר˜נין ˘בך על ‡ח˙ כמ ‰וכמ.‰

‚ .מבי‡ ‡˙ מחלו˜˙ ר˘"י ו‰רמב"ם )במ˘נ˙ ‰ור ‰ובפירו˘ ‰מ˘ניו˙
˘לו( בבי‡ור ˘יט˙ חכמים.
„ .מב‡ר „ל˘יט˙ ר˘"י חכמים מטמ‡ים מפני ˆ‰יפוי ‡פילו לפי
‡‰יבעי˙ ‡ימ‡:
„" ‰מפני ˘‰ן מˆופין :ובעי למימר ˘ˆ‰יפוי מבטלן ו‰וי ל‰ו ככלי
מ˙כו˙.
„" ‰מיבטל בטיל„ :רחמנ‡ ˜ר‡ ע ıלכול‰ו ובל‡ו ‡‰י ˜ר‡ נמי ל‡
מ˜בלי טומ‡.‰

 .‰מבי‡ ‡˙ ˘יט˙ ‰רמב"ם )‰לכו˙ כלים פ"„ :(„"‰
וכן כל ‰חיפויין ,בין ˘‰יו ˘ל ע‡ ıו ˘ל עˆם ‡ו ˘ל עור ‡ו ˘ל מ˙כ˙,
ט‰ורין˘ ,נ‡מר "‡˘ר ייע˘ ‰מל‡כ ‰ב‰ם" )וי˜ר‡ י‡ ,לב( ,פרט
לחיפויי ‰כלים.

ומב‡ר ˘˘יט˙ ‰רמב"ם ‰י‡ לפי ‰ספר‡ על ‰פסו˜ ‰נ"ל:
‡ו יכול ˘‡ני מרב ‰חפויי כלים? ˙למו„ לומר "ב‰ם" פרט לחפויי
כלים.

ו .מב‡ר „ל˘יט˙ ‰רמב"ם‡ ,י ‡פ˘ר לומר ˘י˘ ס˙יר ‰בין ‰ספר‡
ו‰בבלי‰˘ ,רי בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ )כלים פי"‡ ,מ"„( מב‡ר ‡˙ „ברי
חכמים במסכ˙ ח‚י‚ ‰כנ"ל:
ו‰ו‡ ‡מרו ומˆופ ‰ט‰ור ,‰לפי ˘כלי ע ıכ‡˘ר ‰י ‰מחופ ‰בכלי
מ˙כו˙ ל‡ י˜בל טומ‡ ,‰ו‡פילו ‰י ‰לו בי˙ ˜בול ,כמו ˘˙‰ב‡ר
בסוף ח‚י‚„) ‰ף כו ,ב( כמ‡מר חכמים ˘מזבח ‰ז‰ב ו‰נח˘˙ ל‡ י˜בל
טומ‡ ,‰ו˘מו ‰סב ‰בז ‰מפני ˘‰ם מˆופין ,ו˘ר˘ ז‡ ‰מרו כל כלי
‡˘ר יע˘ ‰מל‡כ ‰ב‰ם ו‚ו׳ ו‡מרו בספר‡ יכול ˘‡ני מרב ˙‡ ‰חפויי
‰כלים˙ ,למו„ לומר ב‰ם פרט לחפוי ‰כלים ,רˆונו לומר ˘ז‰ ‰כלי
ל‡ י‚יע ˘‰מו˘ בו בעˆמו ‡בל ב‡מˆעו˙ ‰כסוי ‡˘ר עליו‡ ,מנם
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טמ‡ מ‰כלים ‡˘ר יע˘ ‰מל‡כ ‰ב‰ן בעˆמן ,וז‰ו ענין ‡מרם בח‚י‚‰
)˘ם( ˘‰ו‡ כ‡˘ר חפ‡ ‰ו˙ן ביטל ‡ו˙ן ,ו˘מור ז˘‰ ‰ר˘ בכל ז‡˙
‰מסכ˙.

˜ו˘י‡ על „ברי ‚‰מר‡ בענין ‡ור ˘ל ‚י‰נם
ז .מבי‡ ‰מ˘ך „ברי ‚‰מ' לעיל„‰ :ימיון לסלמנ„ר‡ ,ו„ברי רי˘ ל˜י˘
בענין פו˘עי י˘ר‡ל ˘‡ין ‡˘ ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ם.
ח .מ˜˘ ‰מ„וע ‰רמב"ם מפר˘ ‡˙ „ברי ‚‰מ' ˘ל‡ כפ˘וטן ,כי
מפ˘טו˙ ‚‰מר‡ מ˘מע כבי‡ור ר˘"י ו„ל‡ כ‰רמב"ם )וכ„ברי
‰ר‡"˘ ˘‰רמב"ם "ל‡ עיין ב‚מר‡"(.
ט .מ˜˘„ ‰מ‡חר ו„ברי ‚‰מר‡ ‰וב‡ו ב‰מ˘ך ל„ברי ‰מ˘נ ‰מוכרח
˘י˘ ˘ייכו˙ ביני‰ם ,וי˘ לעיין מ‰י ˘‰ייכו˙ ˘ל „יני מזבח ‰ז‰ב
ל„ברי ר' ‡ב‰ו בנו‚ע ל˙למי„י חכמים ˘‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙
ב‰ן?
י .מבי‡ „ברי מפר˘י ˙‰למו„ ˘‡כן ‡ין ˘ייכו˙ בין „יני מזבח ‰ז‰ב
ל„ברי ר' ‡ב‰ו על ˙למי„י חכמים‡ ,ל‡ ˘‰וב‡ו ‡‚ב „ברי רי˘
ל˜י˘ על פו˘עי י˘ר‡ל ˘‡ין ‡˘ ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ם.
י‡ .מ˜˘„ ‰עי˜ר מ‡מר רי˘ ל˜י˘ ‰ו‡ ב‚מ' עירובין )יט ,(‡ ,ו˘ם
‡ינו מבי‡ ‡˙ „˜‰מ˙ „ברי ר' ‡ב‰ו ,ולכ‡ור‰ ‰יˆ ‰ריך ל‰בי‡
‡˙ „ברי ר' ‡ב‰ו במ˜ום ‰עי˜רי ˘ל ‰סו‚י‡ ול‡ במ˜ום בו נמˆ‡
ב„רך ‡‚ב:
„‡מר רי˘ ל˜י˘ פו˘עי י˘ר‡ל ‡ין ‡ור ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ן"˜ ,ו ממזבח
‰ז‰ב ,מ ‰מזבח ‰ז‰ב ˘‡ין עליו ‡ל‡ כעובי „ינר ז‰ב עמ„ כמ˘ ‰נים
ול‡ ˘לט ‰בו ‡‰ור ,פו˘עי י˘ר‡ל ˘מלי‡ין מˆו˙ כרמון ˘נ‡מר "כפלח
‰רמון ר˜˙ך" ו‡מר ר"˘ בן ל˜י˘ ‡ל ˙י˜רי ר˜˙ך ‡ל‡ רי˜˙יך ˘‡פי'
רי˜נין ˘בך מלי‡ין מˆו˙ כרמון.

יב .מעיר על „בר פל‡ :מ‡חר ו‚‰מר‡ מבי‡ ˙‡ ‰מ‡מר חז"ל בנו‚ע
ל˙"ח לפני מ‡מרם בענין פו˘עי י˘ר‡ל‰ ,רי ז ‰מר‡"˙˘ ‰ח ‚בו‰ים
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יו˙ר מפו˘עי י˘ר‡ל‡ .ך ‰לימו„ בנו‚ע ל˙"ח ‰ו‡ מסלמנ„ר‡
˘‰ו‡ ‡' מ˘מונ˘ ‰רˆים ‰טמ‡ים ]‡ליב‡ „˙וס' כ‡ן‡ ,ו ס˙ם ˘רı
‡ליב‡ „ר˘"י במסכ˙ין ,ב‡ם נ‡מר ˘י˘ מחלו˜˙ בין ר˘"י ו˙וס',
ו‡כ"מ[ ,ו‰לימו„ בנו‚ע לפו˘עי י˘ר‡ל ‰ו‡ ממזבח ‰ז‰ב ˘נעל‰
ביו˙ר!
‚‰ם ˘‡פ˘ר ל˙ר ıב„וח˜ ˘˙"ח "‚ופן ‡˘" כמו סלמנ„ר‡ מ˘‡"כ
פו˘עי י˘ר‡ל‰ ,נ‡ ‰ין ז ‰מ˙ר˜‰ ıו˘י‡‰˘ ,רי ‡ם על ר˘עים
‡פ˘ר לומר ˘‰ם מל‡ים מˆוו˙ כרימון ,ע‡כו"כ ˙"ח.

י‚ .מעיר על ‰יפוך ‰ס„ר )ב‚ירס˙ ‚‰מר‡( בין מ‡מרם על ˙"ח:
"˙למי„י חכמים‡ ,ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ן" ,ומ‡מרם על
פו˘עי י˘ר‡ל‡" :ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ בפו˘עי י˘ר‡ל" ,ומב‡ר
˘לכ‡ור ‰מ‡חז"ל ‰ר‡˘ון מ„בר על "˙‰ח ו‰מ‡חז"ל ˘‰ני מ„בר
על ‚י‰נם .ועפ"ז מ˜˘:‰
‡ .מ‡חר וי˘ ˜˘ר בין ב' מ‡מרי חז"ל ‡לו מ„וע ˘ונ‰ ‰ס„ר
ב‰ם?
ב .וביו˙ר יו˜˘ ,‰מ„וע ˘ינ˙ ‰מסכ˙ין מל˘ון מ‡חז"ל בעירובין בו
‰ס„ר ‡כן ‰פוך "פו˘עי י˘ר‡ל ‡ין ‡ור ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ן"?

מ‡מר ‰מוס‚ר בענין ס„ר „‰‰רן
י„ .ל‡חר ˘˜ ‰˘˜‰ו˘יו˙ על סיום ‰מסכ˙ ,ו˜ו„ם ˘י˜˘ ‰על ˙חיל˙
‰מסכ˙ ,מב‡ר ב„‡"‚ ענין „‰‰רן )וב‰מ˘ך ˙‰‰ווע„ו˙ מ˙ר ıרבינו
‡˙ כל ‡˘‰לו˙ ,וכן מב‡ר ˘˜‰ר בין ˙חיל˙ ‰מסכ˙ לסיומ:(‰
מב‡ר ‰מנ˘‡ ‚‰ר בע˙ ‡מיר˙ „‰רן מ˜˘רים סיום ‰מסכ˙ עם
˙חיל˙ ,‰ומב‰יר ˘„ברי ‰ר‡˘ונים ˘‰וללים מנ ‚‰ז‰ ,‰נ ‰ז‰ו
ר˜ בנו‚ע לפלפול ˘ל ‰בל )כ„ברי ‰מ‰ר˘"ל˘‰ ,ל" ‰ועו„( ,ול‡
לפלפול ˘ל ˘כל ‰י˘ר .ומב‡ר ˘ענין ‰פלפול עˆמו ‡ינו ˘לילי,
˘‰רי ני˙ן למ˘ ‰בסיני ,כ„‡י˙‡ במס' נ„רים )לח:(‡ ,
‡מר רבי יוסי ברבי חנינ‡ ,ל‡ ני˙נ˙ ‰ור‡ ‰ל‡ למ˘ ‰ולזרעו˘ ,נ‡מר
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"כ˙ב לך"" ,פסל לך"; מ ‰פסול˙ן ˘לך‡ ,ף כ˙בן ˘לך] .ו[מ˘ ‰נ ‚‰ב‰
טוב˙ עין ונ˙נ ‰לי˘ר‡ל ,ועליו ‰כ˙וב ‡ומר" :טוב עין ‰ו‡ יבורך" ו‚ו'.
מ˙יב רב חס„‡ " . .למען ˙‰י ‰לי ˘‰יר‰ ‰ז‡˙ לע„ בבני י˘ר‡ל"?
‡ל‡ פילפול‡ בעלמ‡.

ו‡„רב ‰נ‡מר על ˙‰ור" ‰נעו ıסופ ‰ב˙חיל˙ ‰ו˙חיל˙ ‰בסופ,"‰
ובמיל‡ מוכרחים לחפ˘ ˘‰ייכו˙ בין ˙‰‰חל ‰ו‰סוף.

˜י˘ור סיום ‰מסכ˙ ל˙חיל˙‰
טו .מ˜˘ר ‡˙ „ברי רי˘ ‰מסכ˙ "‰כל חייבין בר‡י "‰ליעו„ ‡‚‰ול‰
"עוור ופיסח יח„יו – ˜‰ל ‚„ול יבו‡ו ‰נ˘ ,"‰י˙רפ‡ו כל ‰חולים.
]ס„ר ˙‰‰ווע„ו˙ ‰ו‡‡˘ ,חר ‡מיר˙ ‡˘‰לו˙ ‡ו ב‡מˆען‰ ,פסי˜ו
בין ˘‰יחו˙ עם ני‚ון ,ו‡ז ‰מ˘יך ‰רבי ב„בריו .וכן בנ„ו"„ ,ב˘יח‰
זו ˜י˘ר רבינו ‡˙ ˙חיל˙ ‰מסכ˙ לענין ‡‚‰ול ,‰וב‰מ˘ך י˜˘ר ‡˙
˙חיל˙ ‰מסכ˙ לענין „‰‰רן .ני‚נו ני‚ון "כי ‡לו˜ים יו˘יע ˆיון",
ני‚ון ˘חובר על פר˜ ס"ט לר‚ל יום ‰ול„˙ו ˘ 68-‰ל רבינו[.
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˘יח ‰ב':

מחלו˜˙ בי˙ ˘מ‡י ובי˙ ‰לל ב˙חיל˙ ‰מסכ˙
]כמבו‡ר לעיל˘ ,ס„ר ‰רˆ‡˙ „‰ברים ‰ו‡ ,ל˘˜‰ו˙ ˜ו˘יו˙ בכמ‰
ענינים ו‡ז ל˙רˆם‰ ,נ ‰כע˙ רבינו יעבור לנו˘‡ ח„˘ ˘˜‰ור
למסכ˙ ח‚י‚ :‰בי‡ור מחלו˜˙ בי˙ ˘מ‡י ובי˙ ‰לל )ו˙למי„י‰ם(
ברי˘ ‰מסכ˙ ובסיומ ,‰ועפ"ז יב‡ר ˘יט˙ם[
‡ .ב˙חל˙ ‰מסכ˙ )ב‰ (‡ ,וב‡ ‰מחלו˜˙ בי˙ ˘מ‡י ובי˙ ‰לל:
‰כל חייבין בר‡יי ‰חו ıמחר˘ ˘וט ‰ו˜טן וטומטום ו‡נ„רו‚ינוס ונ˘ים
ועב„ים ˘‡ינם מ˘וחררים ‰חי‚ר ו‰סומ‡ ו‰חול ‰ו‰ז˜ן ומי ˘‡ינו יכול
לעלו˙ בר‚ליו‡ ,יז‰ו ˜טן ,כל ˘‡ינו יכול לרכוב על כ˙פיו ˘ל ‡ביו
ולעלו˙ מירו˘לים ל‰ר ‰בי˙ „ברי בי˙ ˘מ‡י ,ובי˙ ‰לל ‡ומרים כל
˘‡ינו יכול ל‡חוז בי„ו ˘ל ‡ביו ולעלו˙ מירו˘לים ל‰ר ‰בי˙ ˘נ‡מר
"˘ל˘ ר‚לים" .בי˙ ˘מ‡י ‡ומרים ‰ר‡יי˙˘ ‰י כסף ו‰ח‚י‚ ‰מע ‰כסף,
ובי˙ ‰לל ‡ומרים ‰ר‡יי ‰מע ‰כסף ו‰ח‚י‚˙˘ ‰י כסף.

ב .בסיום ‰מסכ˙ )כו ,ב( ‰וב‡ ‰מחלו˜˙ רבי ‡ליעזר ]˙למי„ בי˙
˘מ‡י[ וחכמים:
כל ‰כלים ˘‰יו במ˜„˘ י˘ ל‰ם ˘ניים ו˘לי˘ים‡˘ ,ם נטמ‡ו
‰ר‡˘ונים יבי‡ו ˘ניים ˙ח˙י‰ן .כל ‰כלים ˘‰יו במ˜„˘ טעונין טביל,‰
חו ıממזבח ‰ז‰ב ומזבח ‰נח˘˙ מפני ˘‰ן כ˜ר˜ע„ ,ברי רבי ‡ליעזר,
וחכמים ‡ומרים מפני ˘‰ן מˆופין.

מ‡מר ‰מוס‚ר :ל˜מן יב‡ר ˘י˘ ˜˘ר – "ל˘יט˙י "‰במחלו˜˙ בי˙
˘מ‡י ובי˙ ‰לל ב˙חיל˙ ‰מסכ˙ ,לבין ‰מחלו˜˙ ˘ל ר"‡ וחכמים
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בסוף ‰מסכ˙ .ולפי „ע˙ חכמים נוכל לב‡ר ‡˙ מ‡מרי ר' ‡ב‰ו ור"ל
]˘‰וב‡ו לעיל ב˘יח˜‰ ‰ו„מ˙[.

כללים ב"ל˘יט˙י'" ב˘"ס
‚ .מב‡ר כללי „רך ‰לימו„ ˘ל "ל˘יט˙י'":
‡ .מˆ„ ‡ח„ ˆריך ˘י‰י ‰בכל ‰מ˜ומו˙ ˜ו „ומ ‰כ„י ˘נוכל לומר
˘"‡זיל ל˘יט˙י'" ,ומˆ„ ˘ני ˆריך ˘בכל מ˜ום י‰י ‰חי„ו˘ נפר„ –
נ˜ו„ ‰ח„˘‡„ ,‰ל"כ מיו˙ר לחזור על ‡ו˙ו ענין.
ב‰ .ל˘יט˙י' „ומ ‰ל"ˆ„ ˘‰וו‰˘ "‰י‡ "מ„˙‰˘ ‰ור ‰נ„ר˘˙
ב ,"‰ולכן ‡פילו כ‡˘ר ‡ינם „ומים – "ל‡ ר‡י ז ‰כר‡י ז "‰ע„יין
˜˘ורים ז ‰עם ז ‰ב"ˆ„ ˘‰וו."‰
‚ .לכן מס˙בר לומר˘ ,כ‡˘ר רו‡ים „ינים ˘ונים מ‡ו˙ו ˙נ‡ ‡ו
‡מור‡ ,י˘ למˆו‡ ‡˙ ˘‰ „ˆ"‰וו "‰ו‰טעם ‰מרכזי.

בי‡ור "‰ל˘יט˙י'" ˘ל בי˙ ˘מ‡י ובי˙ ‰לל ב˘˘ ‰ס„רי מ˘נ‰
]מבי‡ „ו‚מ‡ו˙ במחלו˜ו˙ בי˙ ˘מ‡י ובי˙ ‰לל מכל ס„ר ב˘˘‰
ס„רי מ˘נ ,‰ומב‡ר ‡יך ‰טעם ‰ו‡ ‡ו˙ו טעם בכל ‰מחלו˜ו˙[:

ס„ר זרעים
„ .במסכ˙ ברכו˙ )נ‡ ,ב(:
בי˙ ˘מ‡י ‡ומרים ˘בר‡ מ‡ור  ,˘‡‰ובי˙ ‰לל ‡ומרים בור‡ מ‡ורי
.˘‡‰

‚‰מר‡ )נב ,ב( מב‡ר˙ ‡˙ ‰מחלו˜˙ ביני‰ם:
‡"ר יוסף בבר‡ ובור‡ כ"ע ל‡ פלי‚י „בר‡ מ˘מע ,כי פלי‚י במ‡ור
ומ‡ורי„ ,ב"˘ סברי ח„‡ נ‰ור‡ ‡יכ‡ בנור‡ וב" ‰סברי טוב‡ נ‰ורי
‡יכ‡ בנור‡˙ ,נ"‡ ‰מרו ל‰ם ב" ‰לב"˘ ‰רב ‰מ‡ורו˙ י˘ ב‡ור.
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]מ‡מר ‰מוס‚ר :ר˘"י מב‡ר ˘ם )„"‰" ‰רב ‰מ‡ורו˙"(˘" :ל‰ב˙
‡„ומ ‰לבנ ‰ויר˜ר˜˙" .ובז ‰נרמזו עניני ˜בל‰ '‚˘ ,‰נ"ל ‰ם כנ‚„
‚' ˜וין :חס„ )לבן(‚ ,בור„‡) ‰ום(˜ ,ו ‡‰מˆעי )ירו˜([.
 .‰מב‡ר „‡י ‡פ˘ר לומר ˘מחלו˜˙ם ‰י‡ מחלו˜˙ במˆי‡ו˙ ובי˙
˘מ‡י בוו„‡י י„עו ˘י˘ ‚וונים ˘ונים ב‡˘‡ ,ל‡ מוכרחים לומר
˘‰מחלו˜˙ ˘ל‰ם ‰י‡ בענין ‡חר .ומסביר ˘בי˙ ˘מ‡י סוברים
˘בכל „בר ‰ולכים ‡חר ר‡יי˙ „‡‰ם "‡ין לו ל„יין ‡ל‡ מ˘ ‰עיניו
רו‡ו˙" ,ובמיל‡ מ‡חר ומטר˙ ‰נר ב‰ב„ל‰ ‰י‡ לי‰נו˙ מ‡‰ור,
‰נ‡ ‰ין חילו˜ ב‰נ‡ ‰בין ‚וון ‡ח„ לכמ‚ ‰וונים.
ו .מב‡ר „בי˙ ‰לל חול˜ים וסוברים ˘‚‰ם ˘‰ולכים ב„רך כלל ‡חר
ר‡יי˙ „‡‰ם ,י˘ ל˙‰בונן ‚ם על פרטי „‰בר ,ולכן ‚‰ם ˘בכ„י
לי‰נו˙ ‡ין ˆורך ביו˙ר מ‚וון ‡ח„‡ ,בל מ‡חר ובמˆי‡ו˙ י˘ ‚וונים
˘ונים – י˘ ל˙‰ח˘ב במˆי‡ו˙.
ז .מ˜˘ר ז‡˙ ל„ברי '‰נו„ע בי‰ו„˘) '‰ו"˙ מ„‰ו"˜ ‡ו"ח סי' ל(‰
בנו‚ע ל˙˘וב ,‰מ„וע מועל˙ בבי"„ ˘ל מעל ‰ול‡ בבי"„ ˘ל מט,‰
ומב‡ר „˙לוי בכך ˘"‡ין ל„יין ‡ל‡ מ˘ ‰עיניו רו‡ו˙" ו‡י ‡פ˘ר
לבי"„ ˘ל מט ‰לר‡ו˙ „בר ˘בלב ,וז‰ו לכו"ע.
ח .מב‡ר „‡ף ל˘יט˙ '‰נו„ע בי‰ו„‰ ,'‰נ ‰ע„יין י˘ מ˜ום ל˘‡ול
‡‰ם ˆריך ˘„‰יין יס˙כל על כללו˙ „‰ברים ‡ו ‚ם על ‰פרטים .וז‰
˙לוי במחלו˜˙ ב"˘ וב") ‰כ„לעיל(.

ס„ר מוע„
ט .מסכ˙ ˘ב˙ )ל‡:(‡ ,
˙"ר מע˘ ‰בנכרי ‡ח„ ˘ב‡ לפני ˘מ‡י‡ ,מר לו כמ˙ ‰ורו˙ י˘ לכם,
‡מר לו ˘˙ים˙ ,ור˘ ‰בכ˙ב ו˙ור˘ ‰בעל פ"‡ .‰ל ˘בכ˙ב ‡ני מ‡מינך
ו˘בעל פ‡ ‰יני מ‡מינך ‚יירני ע"מ ˘˙למ„ני ˙ור˘ ‰בכ˙ב‚ ,ער בו
ו‰וˆי‡ו בנזיפ .‰ב‡ לפני ‰לל‚ ,יירי .‰יומ‡ ˜מ‡ ‡"ל ‡"ב ‚"„ למחר
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‡פיך לי"‡ ,‰ל ו˙‡ ‡‰מול ל‡ ‡מר˙ לי ‰כי"‡ ,ל ל‡ו עלי „י„י ˜‡
סמכ˙„ ,על פ ‰נמי סמוך עלי.
˘וב מע˘ ‰בנכרי ‡ח„ ˘ב‡ לפני ˘מ‡י"‡ ,ל ‚יירני ע"מ ˘˙למ„ני כל
˙‰ור ‰כול ‰כ˘‡ני עומ„ על ר‚ל ‡ח˙„ ,חפו ב‡מ˙ ‰בנין ˘בי„ו .ב‡
לפני ‰לל‚ ,יירי‡ .‰מר לו „עלך סני לחברך ל‡ ˙עבי„ ,זו ‰י‡ כל ˙‰ור‰
כול ‰ו‡י„ך פירו˘‰ ‰ו‡ זיל ‚מור.
˘וב מע˘ ‰בנכרי ‡ח„ ˘‰י ‰עובר ‡חורי בי˙ ‰מ„ר˘ ו˘מע ˜ול סופר
˘‰י‡ ‰ומר "ו‡ל‰ ‰ב‚„ים ‡˘ר יע˘ו חו˘ן ו‡פו„"‡ ,מר ‰ללו למי‡ ,מרו
לו לכ‰ן ‚„ול‡ ,מר ‡ו˙ו נכרי בעˆמו ‡לך ו‡˙‚ייר ב˘ביל ˘י˘ימוני
כ‰ן ‚„ול .ב‡ לפני ˘מ‡י ‡מר לי‚ ‰יירני על מנ˙ ˘˙˘ימני כ‰ן ‚„ול,
„חפו ב‡מ˙ ‰בנין ˘בי„ו .ב‡ לפני ‰לל‚ ,יירי"‡ .‰ל כלום מעמי„ין מלך
‡ל‡ מי ˘יו„ע טכסיסי מלכו˙ לך למו„ טכסיסי מלכו˙‰ ,לך ו˜ר‡ כיון
˘‚‰יע "ו‰זר ˜‰רב יומ˙" ‡מר לי ‰מ˜ר‡ ז ‰על מי נ‡מר"‡ ,ל ‡פי' על
„ו„ מלך י˘ר‡ל ,נ˘‡ ‡ו˙ו ‚ר ˜ל וחומר בעˆמו ומ ‰י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡ו
בנים למ˜ום ומ˙וך ‡‰ב‰‡˘ ‰בם ˜ר‡ ל‰ם "בני בכורי י˘ר‡ל" ,כ˙יב
עלי‰ם "ו‰זר ˜‰רב יומ˙"‚ ,ר ˜‰ל ˘ב‡ במ˜לו וב˙רמילו על ‡ח˙
כמ ‰וכמ .‰ב‡ לפני ˘מ‡י ‡"ל כלום ר‡וי ‡ני ל‰יו˙ כ‰ן ‚„ול ו‰ל‡
כ˙יב ב˙ור" ‰ו‰זר ˜‰רב יומ˙" ,ב‡ לפני ‰לל ‡"ל ענוו˙ן ‰לל ינוחו
לך ברכו˙ על ר‡˘ך ˘˜‰רב˙ני ˙ח˙ כנפי ˘‰כינ .‰לימים נז„וו‚ו
˘ל˘˙ן למ˜ום ‡ח„ ‡מרו ˜פ„נו˙ו ˘ל ˘מ‡י ב˜˘ ‰לטור„נו מן ‰עולם
ענוו˙נו˙ו ˘ל ‰לל ˜רבנו ˙ח˙ כנפי ˘‰כינ.‰

י .מב‰יר ב„רך ‡‚ב˘ ,בזמן ‰לל ו˘מ‡י ‰י ‰ברור ˘כל ‚ירו˙ ˆריכ‰
ל‰יו˙ כ‰לכ ,‰ל‡ כבימינו ˘י˘ ל‰ב‰יר ˘‚ירו˙ ˆריכ ‰ל‰יו˙
„וו˜‡ כ‰לכ.‰
י‡ .מ˜˘ ‰על ‰סיפורים‰ ,רי ע"פ ‰לכ ‰י˘ ל‰ו„יע למ˙‚ייר "˜לו˙
וחמורו˙" ו‡י ‡פ˘ר ל‰ו„יעו על ר‚ל ‡ח˙ ,וכן ע"פ ‰לכ‡ ‰י ‡פ˘ר
ל‚ייר מי ˘מ˙‚ייר עבור „בר מ) ‰כ‚ון ל‰יו˙ כ‰ן ‚„ול( ,ו‡ם כן
מ„וע ‰לל ˙‰עס˜ ‡י˙ם?
יב .מב‡ר „‚ם במחלו˜˙ זו ‰לל ו˘מ‡י "‡זלי ל˘יט˙יי‰ו"‰ :לל ‰ס˙כל
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ל‡ ר˜ על כללו˙ ‰פעול‡ ‰ל‡ ‚ם על ‰פרטים ,ור‡‡˘ ‰חרי ‰כנ‰
– ‚ם ‰ם י‰יו מוכנים ל‚˙‰ייר.
י‚ .מ‡מר ‰מוס‚ר˙ :למי„ים ‰ולכים לפי ˘כל ‰רב ולפי לימו„ו ,ולכן
‰חילו˜ ‚ם ב˙למי„י‰ם ,ובפרט לפי „ברי ‡„מו"ר ‰ז˜ן בל˜וטי ˙ור‰
)˘יר ˘‰ירים מח‰˘ (‚ ,חילו˜ בין ˘מ‡י ו‰לל ˙לוי ב‰ם עˆמם.
י„ .מ˜˘„ ‰לכ‡ור ‰מ‡חר ו˘מ‡י ‰י‚ ‰ם ˙נ‡ ‚„ול ,ו‡ף יו˙ר חריף
מ‰לל כפי ˘מוב‡ במס' עירובין )ו ,ב˙ ,וס' „"˘" ‰יו„ע"( ,מ„וע
ל‡ ‰בין ‡˙ מ‰˘ ‰לל ‰בין‚‰˘ ,ר ‰נ"ל מ˙כוון ל‚˙‰ייר כ„בעי,
‡ל‡ ˘ע„יין ל‡ ‡וחז בז?‰
טו .ומב‡ר „˘מ‡י "‡זיל ל˘יט˙י'"˘ ,מס˙כלים ר˜ על כללו˙ ‰פעול,‰
ו‡ם י˘ ‡„ם ˘רוˆ ‰ל‚˙‰ייר ב‚לל סיב‡ – ‰זי ‰פעול ‰ל‡ נכונ,‰
ול‡ מס˙כלים על ‰פרטים ב‰מ˘ך‚‰ ,ם ˘ב‡ם יס˙כלו על ‰פרטים
– ‡ולי ז ‰י‰י ‰ב‡ופן ‡חר.

ס„ר נ˘ים:
טז .מסכ˙ כ˙ובו˙ )טז ,ב-יז:(‡ ,
˙נו רבנן כיˆ„ מר˜„ין לפני ‰כל ,‰בי˙ ˘מ‡י ‡ומרים כל ‰כמו˙
˘‰י‡ ,ובי˙ ‰לל ‡ומרים כל ‰נ‡ ‰וחסו„‡ .‰מרו ל‰ן ב"˘ לב"‰ ‰רי
˘‰י˙ ‰חי‚ר˙ ‡ו סומ‡ ‡ומרים ל ‰כל ‰נ‡ ‰וחסו„ ‰ו˙‰ור‡ ‰מר‰
"מ„בר ˘˜ר ˙רח˜"‡ ,מרו ל‰ם ב" ‰לב"˘ ל„בריכם מי ˘ל˜ח מ˜ח רע
מן ˘‰ו˜ י˘בחנו בעיניו ‡ו י‚ננו בעיניו ‰וי ‡ומר י˘בחנו בעיניו .מכ‡ן
‡מרו חכמים לעולם ˙„ ‡‰ע˙ו ˘ל ‡„ם מעורב˙ עם ‰בריו˙.

יז .מב‰יר ˘ב"˘ בוו„‡י יו„עים ˘מי ˘רוח ‰בריו˙ נוח‰ ‰ימנו – רוח
‰מ˜ום נוח‰ ‰ימנו ,ו‚ם יו„עים על מˆוו˙ ו‡‰ב˙ לרעך כמוך ,וב"‰
כמובן יו„עים ˘כל ‰חי‚ר˙ וסומ‡ ‡ינ" ‰נ‡ ‰וחסו„ ."‰ומב‡ר
˘‰חילו˜ ביני‰ם ˙לוי ב˘יט˙ם:
יח .ב"˘ סוברים ˘מס˙כלים על מ˘ ‰רו‡ים ע˙ ‰ולכן ‡ומרים "כל‰
כמו˙ ˘‰י‡"‚‰ ,ם ˘‡ם יס˙כלו בפרטים יר‡ו ˘ז‰˘ ‰בעל בחר ב‰
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מר‡‡˘ ‰ינ" ‰מ˜ח רע" עבורו ‡ל‡ "כל ‰נ‡ ‰וחסו„‡ ."‰בל ב"‰
סוברים ˘ˆריך ל‰יו˙ „ע˙ו מעורב˙ עם ‰בריו˙ ,ולכן מס˙כלים על
‰כל ‰כפי „ע˙ ‰בעל )˘‡‰י˘ מ˜„˘ ל„ע˙ו( ,ול„ע˙ו ‰י‡ כל ‰נ‡‰
וחסו„ ,‰ו‡˙ ז ‰רו‡ים ר˜ ל‡חר ˘מ˙בוננים בפרטי ‰ענין ול‡ ר˜
על כללו˙ו.

ס„ר ט‰רו˙:
יט .מסכ˙ כלים )פכ"ח ,מ"„(:
מטפחו˙ ספרים ,בין מˆוירו˙ בין ˘‡ינן מˆוירו˙ ,טמ‡ו˙ ,כ„ברי בי˙
˘מ‡י .בי˙ ‰לל ‡ומרים ,מˆוירו˙ ,ט‰ורו˙ ,ו˘‡ינן מˆוירו˙ ,טמ‡ו˙.
רבן ‚מלי‡ל ‡ומר ‡לו ו‡לו ט‰ורו˙.

כ .י˘נם כמ ‰בי‡ורים בסיב˙ ‰מחלו˜˙ בין ב"˘ וב"‡‚‰ :‰ון
‰רו‚וˆ'ובי מסביר )˘ו"˙ ˆפע"נ נ.י .סי' ˜לו(˘ ,מטפחו˙ מˆוירו˙
מ˘˙מ˘ין ב‰ן ב˙ור ˆיפוי לכלי ‡ו ספר וכיו"ב ,ו˘‡ינן מˆוירו˙
מ˘˙מ˘ים ב‰ן ר˜ ל‚‰נ˙ ‰כלי ,ומבי‡ ˘יט˙ ‰ר‡ב"„ )בפירו˘ו
ל˙ור˙ כ‰נים פר˘˙ ˘מיני( ˘„בר ‰ע˘וי לנוי )„‰יינו לˆורך „‡‰ם(,
ט‰ור ,ולמ˘מר ,טמ‡ )‡פי' ˘‰ו‡ לˆורך ‰כלי(.
כ‡ .עפ"ז מב‡ר „ב" ‰מס˙כלים על ‰פרטים‰ ,יינו על ‰סיב ‰מ„וע
‰מטפח˙ ˘ם ,ולכן כ˘‰ן לנוי ט‰ורו˙‡ ,בל ב"˘ מס˙כל על ‰כלל,
ולכן ‰מטפח˙ ˙מי„ בטל ‰לכלי ונטמ‡˙.

ס„ר ˜„˘ים:
כב .מסכ˙ חולין )˜„ ,ב(:
‰עוף עול ‰עם ‚‰בינ ‰על ˘‰ולחן ו‡ינו נ‡כל „ברי ב"˘ ,וב"‡ ‰ומרים
ל‡ עול ‰ול‡ נ‡כל"‡ .ר יוסי זו מ˜ולי ב"˘ ומחומרי ב" .‰ב‡יז˘ ‰ולחן
‡מרו ב˘ולחן ˘‡וכל עליו‡ ,בל ב˘ולחן ˘סו„ר עליו ‡˙ ˙‰ב˘יל נו˙ן
ז ‰בˆ„ ז ‰ו‡ינו חו˘˘.
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כ‚ .מבי‡ „ברי ‰מפר˘ים ˘בי‡רו ˘טעמם ˘ל ב"‡˘ ‰וסרים ‰ו‡ ‚זיר‰
˘מ‡ יעל‚ ‰בינ ‰עם ב˘ר ב‰מ.‰
כ„ .עפ"ז מב‡ר ˘טעמם ˘ל ב"˘ ˘מ˙ירים ‰ו‡ ˘מ‡חר ו‰ו‡ ר˜ ‡יסור
„רבנן ו‰מ„ובר ‰ו‡ ר˜ בנו‚ע ל‰ניחו על ˘‰ולחן‡ ,זי מ˙ירים ,כי
‡ין ל„יין ‡ל‡ מ˘ ‰עיניו רו‡ו˙ ומס˙כלים על כללו˙ ‰מˆב כפי
˘‰ו‡ בפנינו עכ˘יו ,ול‡ על מ˘ ‰עלול ל‰יו˙ בע˙י„ .מ˘‡"כ ב"‰
סוברים ˘י˘ ל‰ס˙כל על פרטי ‰ענין‰˘ ,סיב˘˘ ‰ם ‡ו˙ם על ‡ו˙ו
˘ולחן ‰ו‡ ב‚לל ˙‡וו˙ו ,ומז ‰יכול ל˙˘‰ל˘ל ˘י‡כלם ביח„,
ולכן ‡וסרים.

ס„ר נזי˜ין:
כ„˜‰ .‰מ :‰מב‡ר ˘מ‡חר וב„"כ בי˙ ˘מ‡י מחמירים ובי˙ ‰לל
מ˜ילים‰ ,י ‰מ˜ום לומר ˘‰מחלו˜˙ ביני‰ם ‡ינ˙ ‰לוי ‰ב"כלל"
)ב"˘( ו"פרט" )ב"‡ ,(‰ל‡ בחומר‡ )ב"˘( ו˜ול‡ )ב" ,(‰ולכן יבי‡
„ו‚מ‡ ממסכ˙ ע„ויו˙ ˘ב ‰ב" ‰מחמירים וב"˘ מ˜ילים ,ועם כל
ז‡˙ ‡זלי ל˘יט˙יי‰ו ב"˘ סוברים ˘מס˙כלים על "‰כלל" וב"‰
סוברים ˘מס˙כלים על "‰פרט":
כו .ברי˘ מס' ע„ויו˙ )פ"‡ מ"‡( ‡י˙‡:
˘מ‡י ‡ומר ,כל ‰נ˘ים „יין ˘ע˙ן‰ ,לל ‡ומר מפ˜י„ ‰לפ˜י„‡ ‰פילו
לימים ‰רב ,‰וחכמים ‡ומרין ל‡ כ„ברי ז ‰ול‡ כ„ברי ז‡ ,‰ל‡ מע˙
לע˙ ממעט˙ על י„ מפ˜י„ ‰לפ˜י„ ,‰ומפ˜י„ ‰לפ˜י„ ‰ממעט˙ על י„
מע˙ לע˙ .כל ‡˘˘ ‰י˘ ל ‰וס˙ „יי˘ ‰ע˙ ,‰ו‰מ˘מ˘˙ בע„ים ‰רי זו
כפ˜י„ ,‰וממעט˙ על י„ מע˙ לע˙ ועל י„ מפ˜י„ ‰לפ˜י„.‰

כז .מב‡ר ˘‰סיב ‰למחלו˜˙ ב"˘ וב" ‰כ‡ן˘ ,ב˘ונ ‰מ‰ר‚יל ב"‰
מחמירים וב"˘ מ˜ילים˙ ,לוי ‰ב"ל˘יט˙יי‰ו" כמבו‡ר לעיל:
ב"˘ סוברים ˘מס˙כלים על ‰מˆי‡ו˙ ע˙ ‰˘‡ ,‰רו‡ ‰כע˙ „ם ‡ז
ל‡ מחפ˘ים ‡˙ ‰פרטים לר‡ו˙ מ‰ ‰י ‰מ˜ו„ם וכו' ,כי "‡ין ל„יין
‡ל‡ מ˘ ‰עיניו רו‡ו˙" ,ולכן "„יין ˘ע˙ן" וטמ‡ ‰ר˜ מ˘ע ‰זו.
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‡בל ב" ‰חול˜ים וסוברים ˘מ‡חר ו‡˘ ‰זו עמ„ ‰בחז˜˙ ט‰ר‰
וע˙‰ ‰ורע ‰חז˜˙‡ ,‰זי ˆריך ל‰ס˙כל על ‰פרטים ולברר מ˙י
‰פעם ‡‰חרונ‰˘ ‰י˙ ‰בחז˜˙ ט‰ר ,‰ומ‡ז ‰ורע ‰חז˜˙.‰

"ל˘יט˙יי‰ו" „בי˙˘-מ‡י ובי˙‰-לל ‡ˆל ˙למי„י‰ם
„˜‰מ :‰לעיל ‡מר רבינו מ‡מר ‰מוס‚ר על כך ˘˙למי„י ‰רב ‡זלי
ל˘יט˙ רבו˙י‰ם ,וכן ‰וב‡ „ברי רבינו ˘‡פ˘ר לב‡ר ‡˙ מחלו˜˙
רבי ‡ליעזר וחכמים בסוף מסכ˙ין ל˘יט˙יי‰ו ˘ל רבו˙י‰ם .כ‡ן
מב‡ר רבינו ‡˙ ˘˜‰ר:
כח .מב‡ר ˘רבי ‡ליעזר )˙למי„ ב"˘( מס˙כל על ‰כלל‰ :ו‡ רו‡˘ ‰ולחן
˘ל מ˙כ˙ ,ולכן סובר ˘‡ם ˙‰ור ‰ל‡ ‰י˙˜ ‰ור‡˙ למזבח "‡„מ"‰
‰י˙ ‰מ˜בל˙ טומ‡ ,‰ור˜ מ‡חר ו˙‰ור˜ ‰ור‡˙ לז„‡" ‰מ‡ "‰ינ‰
מ˜בל˙ טומ‡‡ ,‰בל ˘‡ר כלים מˆופים מ˜בלים טומ‡ .‰מ˘‡"כ
חכמים ‰חול˜ים עליו )לפי ˘יט˙ ‰רמב"ם( מס˙כלים על ‰פרט
)כ˘יט˙ ב" ,(‰ולכן ‡י ‡פ˘ר ל‰ס˙כל ר˜ על ‰חיˆוניו˙ ˘‰ו‡ כלי
ברזל‡ ,ל‡ י˘ לר‡ו˙ ‡˙ ‰פרטים בפניםˆ‰˘ ,יפוי ‰ו‡ ר˜ "ˆיפוי"
ובטל ל‚בי ‰פנים.

על י„י מחלו˜˙ ˙למי„י ב"˘ וב" ‰ני˙ן ל‰בין מחלו˜˙ רבו˙י‰ם
כט .על פי סבר˙ ˙‰למי„ים )ר"‡ וחכמים( ב„ין ˆיפוי˙‰ ,לוי‰
בל˘יט˙יי‰ו ˘ל רבו˙י‰ם )ב"˘ וב" (‰מב‡ר מחלו˜˙ נוספ˙ ˘ל
ב"˘ וב" ‰במסכ˙ ‡‰לו˙ )פי"‡ מ"‚(:
ס‚וס עב ‰וכפ˙ עב‡ ,‰ינן מבי‡ין ‡˙ ‰טומ‡ ‰ע„ ˘י‰יו ‚בו‰ים מן
‡‰ר ıפו˙ח טפח˜ .פולים זו על ‚בי זו‡ ,ינן מבי‡ו˙ ‡˙ ‰טומ‡ ‰ע„
˘˙‰ ‡‰עליונ‚ ‰בו ‰‰מן ‡‰ר ıפו˙ח טפח‰ .י„‡ ‰ם נ˙ון ˘ם ,בי˙
˘מ‡י ‡ומרים ‡ינו מבי‡ ‡˙ ‰טומ‡ ,‰ובי˙ ‰לל ‡ומרים ‡„ם חלול
‰ו‡ ,ו‰ „ˆ‰עליון מבי‡ ‡˙ ‰טומ‡.‰

ל .מב‡ר „סבר˙ מחלו˜˙ ב"˘ וב" ‰בז„ ,‰ומ ‰למחלו˜˙ ר"‡
וחכמים לעיל בסוף מסכ˙ ח‚י‚ :‰ל˘יט˙ ב"˘ מס˙כלים על ‰כלל,
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על מ˘ ‰רו‡ים לפנינו ,וכמו ˘ב„ין כלים מˆופים מס˙כלים על
‰כלי ,ו‡ם ‰ו‡ מˆופ ‰מ˙כ˙ מ˜בל טומ‡ ,‰כך כ‡ן מס˙כלים על
„‡‰ם ,ורו‡ים ˘‰ו‡ ברי˘ ‰לימ‰ ‰מˆופ ‰עם ב˘ר ועור ו‡ין בו
"חלל" ובמיל‡ "‡ינו מבי‡ ‡˙ ‰טומ‡‡ ."‰בל ב" ‰מס˙כלים על
"‰פרטים" ,ורו‡ים ˘ב˙וך „‡‰ם )מ˙ח˙ לˆיפוי( י˘ "חלל טפח"
ולכן ‰ו‡ מבי‡ ‡˙ ‰טומ‡ ‰וˆ‰יפוי בטל למ˘ ‰ב˙וכו.

˜י˘ור ˙חיל˙ מסכ˙ ח‚י‚ ‰לסופ‰
„˜‰מ :‰ל‡חר ˘בי‡ר רבינו ‡˙ סיום ‰מסכ˙ – מחלו˜˙ ר"‡
וחכמים – ˘˙לוי ‰במחלו˜˙ ב"˘ וב" ‰בכל "˘‰ס ,מ˜˘ר ‡˙ סיום
‰מסכ˙ ל˙חיל˙:‰
ל‡ .ברי˘ מסכ˙ ח‚י‚) ‰ב‡ (‡ ,י˙‡:
‰כל חייבין בר‡יי ‰חו ıמחר˘ ˘וט ‰ו˜טן וטומטום ו‡נ„רו‚ינוס ונ˘ים
ועב„ים ˘‡ינם מ˘וחררים ‰חי‚ר ו‰סומ‡ ו‰חול ‰ו‰ז˜ן ומי ˘‡ינו יכול
לעלו˙ בר‚ליו‡ ,יז‰ו ˜טן ,כל ˘‡ינו יכול לרכוב על כ˙פיו ˘ל ‡ביו
ולעלו˙ מירו˘לים ל‰ר ‰בי˙ „ברי בי˙ ˘מ‡י ,ובי˙ ‰לל ‡ומרים כל
˘‡ינו יכול ל‡חוז בי„ו ˘ל ‡ביו ולעלו˙ מירו˘לים ל‰ר ‰בי˙ ˘נ‡מר
"˘ל˘ ר‚לים" .בי˙ ˘מ‡י ‡ומרים ‰ר‡יי˙˘ ‰י כסף ו‰ח‚י‚ ‰מע ‰כסף,
ובי˙ ‰לל ‡ומרים ‰ר‡יי ‰מע ‰כסף ו‰ח‚י‚˙˘ ‰י כסף.

וב‚מר‡ )ו:(‡ ,
˙"ר בי˙ ˘מ‡י ‡ומרים ‰ר‡יי˙˘ ‰י כסף ו‰ח‚י‚ ‰מע ‰כסף‰˘ ,ר‡יי‰
עול ‰כול ‰ל‚בו ‰מ‡˘ ‰ין כן בח‚י‚ ,‰ועו„ מˆינו בעˆר˙ ˘ריב ‰ב‰ן
‰כ˙וב בעולו˙ יו˙ר מב˘למים ,ובי˙ ‰לל ‡ומרים ‰ר‡יי ‰מע ‰כסף
וח‚י‚˙˘ ‰י כסף˘ ,ח‚י‚ ‰י˘נ ‰לפני „‰יבור מ‡˘ ‰ין כן בר‡יי ,‰ועו„
מˆינו בנ˘י‡ים ˘ריב ‰ב‰ן ‰כ˙וב ב˘למים יו˙ר מבעולו˙ .ובי˙ ‰לל
מ‡י טעמ‡ ל‡ ‡מרי כבי˙ ˘מ‡י‡ ‡˜„ ,מר˙ ר‡יי ‰ע„יפ‡ „עול‰
כול ‰ל‚בו„‡ ,‰רב ‰ח‚י‚ ‰ע„יפ‡ „‡י˙ ב˙˘ ‰י ‡כילו˙.

לב .מ˜„ים ˘בי˙ ‰לל ו„‡י מו„ים ˘‡כיל˙ ‚בו ‰נעלי˙ יו˙ר מ‡כיל˙
‡„ם ,ומב‡ר ˘‰מחלו˜˙ בין ב"˘ וב"‰ ‰י‡ לפי ˘יט˙ם :ב"˘
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מס˙כלים ב‡ופן כללי˜ ,רבן עול ‰כול ‰ל‚בו ‰מ˘‡"כ ˜רבן ח‚י‚‰
ר˜ חˆי ‰ל‚בו"‡ ,‰כ עול ‰ע„יפ .‰ב" ‰ל‡י„ך מס˙כלים על ‰פרטים
ב‡כיל‚ ‰ופ‡ ,בעול ‰י˘ ר˜ ‡כיל‡ ‰ח˙ ל‚בו ,‰מ˘‡"כ ב˜רבן
ח‚י‚ ‰י˘ ˘˙י ‡כילו˙ ל‚בו ,‰כי ‚ם ‰חˆי ˘‡וכלים ‰בעלים ‰ו‡
"ל‚בו "‰כי "כ‰נים ‡וכלים ובעלים מ˙כפרים" ,ולכן ‚ם מברכים
על ‡כיל˙ ˜‰רבן )כב˜רבן פסח(.
ל‚ .עפ"ז מ˜˘ר ‡˙ ˙חיל˙ ‰מסכ˙ )מחלו˜˙ ב"˘ וב" (‰לסוף ‰מסכ˙
)מחלו˜˙ ר"‡ וחכמים(.

בי‡ור ‰מחלו˜˙ "כיˆ„ מר˜„ין לפני ‰כל "‰בעבו„˙ '‰
ל„ .מב‡ר ע"פ חסי„ו˙ ‡˙ מחלו˜˙ ב"˘ וב" ‰בענין "כיˆ„ מר˜„ין
לפני ‰כל"‰ ."‰בעל" ‰ו‡ ˜‰ב" ‰ו"‰כל‰ "‰י‡ כנס˙ י˘ר‡ל ,ב"˘
סוברים "כל ‰כמו˙ ˘‰י‡" ,כי י˘ ל‰ביט על ‰נ ˙‚‰כנס"י כפי
˘‰י‡ ב‚לוי ,ו‡ילו ב" ‰סוברים ˘כ‡˘ר מס˙כלים על ‰נ˙‚‰ו ˘ל
י‰ו„י ‡פילו נר‡י˙ כ"חי‚ר˙" ‡ו "סומ‡" ‡זי "‡ל ˙בט ‡ל מר‡‰ו",
‰יינו ˘‡ם "‰בעל" בחר בכנס"י‡ ,ין ז ‰מ˘נ‡ ‰ם ‡‰חרים סוברים
˘ז" ‰מ˜ח רע"‰ ,נ ‰עבורו ‰י‡ "כל ‰נ‡ ‰וחסו„!"‰
ומב‡ר ˘‰סיב‰ ‰י‡ כי ˘יט˙ בי˙ ˘מ‡י ‡ינ" ‰מעורב˙ עם ‰בריו˙",
ו‡ינ ‰מס˙כל˙ על ‰נ˘מ ‰כפי ˘‰י‡ בירי„˙ ‰למט ,‰מ˘‡"כ בי˙
‰לל ‡ומרים ˘על ‡ף ˘רו‡ים ˘‰י‡ "חי‚ר˙ וסומ‡"‰ ,נ ‰ע„יין
ˆריך ˘י˘בחנ ‰בפני ‰בעל – ˜‰ב" .‰ב„ו‚מ˙ סיפור ‚‰מ' )˙עני˙
כ-‡ ,ב(:
מע˘˘ ‰ב‡ רבי ‡לעזר )בן ר'( ˘מעון ממ‚„ל ‚„ור מבי˙ רבו ו‰י ‰רכוב
על ‰חמור ומטייל על ˘פ˙ נ‰ר ו˘מח ˘מח„‚ ‰ול ‰ו‰י˙„ ‰ע˙ו ‚ס‰
עליו מפני ˘למ„ ˙ור‰ ‰רב ,‰נז„מן לו ‡„ם ‡ח„ ˘‰י ‰מכוער ביו˙ר
‡מר לו ˘לום עליך רבי ול‡ ‰חזיר לו‡ ,מר לו רי˜ ‰כמ ‰מכוער ‡ו˙ו
‡‰י˘ ˘מ‡ כל בני עירך מכוערין כמו˙ך‡ ,מר לו ‡יני יו„ע‡ ,ל‡ לך
ו‡מור ל‡ומן ˘ע˘‡ני כמ ‰מכוער כלי ז˘ ‰ע˘י˙.

ל .‰מב‡ר ענין "‡ל ˙בט ‡ל מר‡‰ו" בעבו„˙ ‚˘ ,'‰ם כ‡˘ר רו‡ים

„‰רן  -סיום מסכ˙ ח‚י‚‰

26

חסרון ‡ˆל י‰ו„י ‡חר )‰נ ‰ב‡ם חסרון ז ‰נמˆ‡ ‡ˆלו ‡זי עליו
לע˘ו˙ ˙˘וב‡ ,(‰בל כ‡˘ר רו‡‡ ‰ו˙ו חסרון ‡ˆל י‰ו„י ‡חר
ˆריך ללמ„ עליו זכו˙ .וע„ כ„י כך ˘ר˜ לע˙י„ לבו‡ כ‡˘ר "‡˙
רוח ‰טומ‡‡ ‰עביר מן ‡‰ר‰˙ "ıי‰ ‰לכ ‰כב"˘‡ ,בל בזמן ‰ז‰
עם כל ˜ו˘י ‚‰לו˙‡ ,זי ‡י ‡פ˘ר לומר "כל ‰כמו˙ ˘‰י‡" ‡ל‡
בוו„‡י "כל ‰נ‡ ‰וחסו„ ,"‰ו‡ז נזכ ‰ל"כיˆ„ מר˜„ין לפני ‰כל"‰
– לני˘ו‡ין ˘ל בנ"י ו˜‰ב" ‰בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו.
]ני‚ון רי˜ו„[.
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˘יח‚ ‰

˜ו˘יו˙ נוספו˙ על ‚‰מר‡ בענין ‚י‰נם
‡ .מ˜„ים ˘ב‰מ˘ך לבי‡ור "‰ל˘יט˙יי‰ו" ˘ל ב"˘ וב"˘ ,‰ב˘יטו˙
‡לו ˙‰ב‡ר ‰מחלו˜˙ ר"‡ וחכמים )לפי ˘יט˙ ‰רמב"ם(˘ ,חכמים
סוברים ˘‰טעם ˘‰מזבח ‡ינו מ˜בל טומ‡‰ ‰ו‡ כי ˆיפוי ‰כלים
בטלים לכלי ,וז‰ו ל˘יט˙י„ ‰ב" ,‰ו‰לכ ‰כמו˙ם‡ ,זי ‡פ˘ר לב‡ר
‡˙ ‰מ˘ך ‚‰מר‡ בנו‚ע ל˙למי„י חכמים ופו˘עי י˘ר‡ל לענין
‚י‰נם.
ב .מבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים˘ ,ל‡חר ˘כבר נ‡מר ˘‡פילו בפו˘עי
י˘ר‡ל ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ ,מ ‰מלמ„˙ ‡ו˙נו ‚‰מ' ˘‚ם
ב˙"ח ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙? ‰רי ‡ם בפו˘עי י˘ר‡ל ‡ינ‰
˘ולט˙ ע‡כו"כ ב˙"ח?
‚ .ועל ‡ף ˘˙וס' בעירובין )יט" ‰"„ ,‡ ,פו˘עי י˘ר‡ל"( בי‡ר" :וי"ל
„פו˘עי י˘ר‡ל פני‰ם מ˘חירים ו‡ילו ˙למי„י חכמים כלל וכלל
ל‡"‰ ,נ ‰במסכ˙ ח‚י‚‚ ‰ם ר˘"י ו‚ם ˙וס' ל‡ ‰בי‡ו חילו˜ ז ‰ו‡"כ
˜‰ו˘י‡ במ˜ומ ‰עומ„˙.
„ .מ˜˘ ‰עו„ ‡יך י˙כן בכלל ˘י˘ ˙"ח ב‚י‰נם? ומב‡ר˙‰˘ ,ירו ıלב'
˜ו˘יו˙ ‡ל˙ ‰לויים זב"ז.

„˜‰מ ‰ל˙ירוˆים :בי‡ור ב‚„רן ˘ל י˘ר‡ל – י˘˘כר וזבולון
 .‰מב‡ר „בכללו˙ עם י˘ר‡ל נחל˜ו לב' סו‚ים" :י˘˘כר" ‡לו
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˘עניינם ˙ור ,‰ו"זבולון" ˘עניינם לע˘ו˙ לו י˙' „יר ‰ב˙ח˙ונים.
וכמו ˘בי‡ר ר˘"י )בר‡˘י˙ מט ,י‚(:
"זבולן לחוף ימים" :על חוף ימים ˙‰י‡ ‰רˆו .חוף כ˙ר‚ומו ספר ,מר˜"‡
בלע"ז ,ו‰ו‡ י‰י ‰מˆוי ˙„יר על חוף ‡ניו˙ במ˜ום ‰נמל ,פור"ט בלע"ז,
˘‡ניו˙ מבי‡ו˙ ˘ם פר˜מטי‡‰˘ ,י ‰זבולון עוס˜ בפר˜מטי‡ וממˆי‡
מזון ל˘בט י˘˘כר ו‰ם עוס˜ים ב˙ור‰ ,‰ו‡ ˘‡מר מ˘˘" ‰מח זבולן
בˆ‡˙ך וי˘˘כר ב‡‰ליך" זבולון יוˆ‡ בפר˜מטי‡ וי˘˘כר עוס˜ ב˙ור‰
ב‡‰לים.

ו .ול˘ני סו‚י י‰ו„ים ‡ל ‰ני˙ן ‰כח לבחור "ובחר˙ בחיים" ,כמו
˘כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' ˙˘וב ‰רפ"‡(:
ר˘ו˙ לכל ‡„ם נ˙ונ‡ ,‰ם רˆ ‰ל‰טו˙ עˆמו ל„רך טוב ‰ול‰יו˙ ˆ„י˜
‰ר˘ו˙ בי„ו ,ו‡ם רˆ ‰ל‰טו˙ עˆמו ל„רך רע ‰ול‰יו˙ ר˘ע ‰ר˘ו˙
בי„ו ,ו‡ין ˜‰ב"‚ ‰וזר על „‡‰ם מ˙חל˙ בריי˙ו ל‰יו˙ ˆ„י˜ ‡ו ר˘ע.

מ˙ר˜‰ ıו˘יו˙ ,ומ˜˘˜ ‰ו˘יו˙ נוספו˙
ז .ע"פ ‰נ"ל מב‡ר „‡י ‡פ˘ר לע˘ו˙ ˜"ו מ˙"ח לפו˘עי י˘ר‡ל לענין
‚י‰נם ,כי לכל ‡ח„ מ‰ם י˘ סבר‡ לכ‡ן ‡ו לכ‡ן מ„וע ‰עונ˘ י‰י‰
˜ל יו˙ר ‡ו חמור יו˙ר מ‡‰חר:
ח˙ .למי„ חכם :מ‡חר וענינו „' ‡מו˙ ˘ל ˙ור‰ ,‰נ‡ ‰ם חט‡ ,לכ‡ור‰
עונ˘ו ‚„ול יו˙ר ,וכמו ˘כ˙וב ב‚מ' )בב‡ מˆיע‡ ל‚ ,ב(:
כ„„רי˘ רבי י‰ו„ ‰ברבי ‡לע‡י מ‡י „כ˙יב " „‚‰לעמי פ˘עם ולבי˙
יע˜ב חט‡˙ם" „‚‰ ,לעמי פ˘עם ‡לו ˙למי„י חכמים ˘˘‚‚ו˙ נע˘ו˙
ל‰ם כז„ונו˙ ,ולבי˙ יע˜ב חט‡˙ם ‡לו עמי ‡‰ר˘ ıז„ונו˙ נע˘ו˙ ל‰ם
כ˘‚‚ו˙.

ובמסכ˙ין מסיים ˘‡פילו פו˘עי י˘ר‡ל "מל‡ים מˆוו˙ כרימון"
ולכן מובן מ„וע "‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ם" ,מ˘‡"כ ˙"ח
˘‡ˆלו ‚‚˘"‰ו˙" נע˘ו˙ "כז„ונו˙" ,י˘ ˜ס"„ ˘‡ˆלו כן י˘לוט
‡ור ˘ל ‚י‰נם.
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ט .מ˜˘ ,‰מ‡חר ו‰כלל ‰ו‡ )סנ„‰רין מ„" (‡ ,י˘ר‡ל ‡ . .ע"פ
˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡" ומ"מ במסכ˙ין נ˜ר‡ו ב˘ם "פו˘עי י˘ר‡ל",
מ„וע כ˙בו על "˙למי„י חכמים" ‰נמˆ‡ים ב‚י‰נם ˘‰ם "˙למי„י
חכמים"‰ ,רי ‰י‡ ‰פ˘ר למˆו‡ ‡יז„ ‰רך לרמז על מעמ„ם ומˆבם
ב„ו‚מ˙ "פו˘עי י˘ר‡ל"?
י .מב‡ר„ ,מ‡חר ו‡י˙‡ ב‚מר‡ )מנחו˙ ˆט ,ב( "˙למי„ חכם ˘סרח
‡ין מבזין ‡ו˙ו בפר‰סי‡"‰ ,רי ‡י ‡פ˘ר ל˜רו‡ לו "פו˘עי י˘ר‡ל",
‡בל מ‡חר ונמˆ‡ ב‚י‰נם ‰מבין יבין ˘‰ו‡ "˙למי„ חכם ˘סרח".
מ˘‡"כ עבור "פו˘עי י˘ר‡ל" ‰נ‰ ‰בזיון עבורו ‰ו‡ חל˜ מכפר˙ו
כמו ˘כ˙ב ‡„מו"ר ‰ז˜ן.
י‡ .מ‡מר ‰מוס‚ר :מספר סיפור על ˙"ח בלנינ‚ר„ ˘י˘ב ולמ„ ומי˘‰ו
ˆ‰י˜ לו וכו'.
יב .ממ˘יך לב‡ר‰˘ ,סיב‡˘ ‰סור לבזו˙ ˙"ח ‰י‡ כ„‡י˙‡ ב‚מ' )עבו„‰
זר ‰יט" (‡ ,ב˙חיל ‰נ˜ר‡˙ על ˘מו ˘ל ˜‰ב" ‰ולבסוף נ˜ר‡˙
על ˘מו˘ ,נ‡מר ב˙ור˙  '‰חפˆו וב˙ור˙ו י ‰‚‰יומם וליל ,"‰ו‰רי
˙‰ור‰" ‰ל‡ כ„ ‰ברי כ‡˘" ו˙למי„י חכמים "‚ופן ‡˘" ,מ˘‡"כ
פו˘עי י˘ר‡ל ˘עניינם מˆוו˙ )"מל‡ים מˆוו˙ כרימון"( ל‡ כ˙וב
˘‰ם כמו ‡˘.
י‚ .מ‡מר ‰מוס‚ר :מב‡ר ‰סיב ‰לחילו˜ בין לומ„ ˙ור ‰לבין מ˜יים
מˆוו˙ :כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆוו˙ ,כ‚ון ‰נח˙ ˙פילין‰ ,רי ‰ו‡ טפל
ובטל ל˙פילין ‡בל ‡ינו נ‰י ‰כמו ˙‰פילין ממ˘ .מ˘‡"כ ‰לומ„
˙ור‰ ‰רי "‚ופן ‡˘" ‰ו‡ נ‰י ‰כמו ˙‰ור ,‰וכ„‡י˙‡ ב‚מ' )˙עני˙
„‡‰" (‡ ,י ˆורב‡ מרבנן „ר˙ח‡ ,וריי˙‡ ‰ו‡ „˜‡ מר˙ח‡ לי,"‰
˘˙‰ור‰ ‰י‡ זו ˘"מר˙ח‡ לי "‰ול‡ ‰ו‡ עˆמו .מבי‡ „ברי ‡„"‰ז
ב˙ני‡ )פ"‰˘ (‰לומ„ ˙ור ‰פועל "יחו„ נפל‡" ˘ז˘ ‰ייך ר˜ בלימו„
˙‰ור ,‰ולכן ‡י˙‡ "ו˙ור˙ך ב˙וך מעי".
י„ .עפ"ז מובן מ„וע ‡י ‡פ˘ר לכ˙וב ˘ום ˙ו‡ר ‡חר על "˙למי„י
חכמים" ‰נמˆ‡ים ב‚י‰נם ,מ˘‡"כ ‡˙ ‡ל"˘ ‰מל‡ים מˆוו˙

30

„‰רן  -סיום מסכ˙ ח‚י‚‰
כרימון" ני˙ן לבזו˙ ,כי ‰רי ‡ין מבזים ‡˙ ‰מˆוו˙ עˆמן )כמו
˘מבזים ‡˙ ˙‰ור ‰עˆמ ‰כ˘מבזים ˙"ח(.

טו .מ˜˘‡„ ,‰ף ל‡חר כל ‰בי‡ור ע„יין ˜˘ ‰מ„וע ˙למי„ חכם ˘"‚ופן
‡˘" ו‡עפ"כ חט‡ – ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ בו‰ ,רי ע˘ ‰מע˘‰
נור‡?
טז .מב‡ר „מ˘ום כך מבי‡‚‰ ‰מר‡ "˜‰ו „וו˜‡ מסלמנ„ר‡ ול‡ לומ„˙
‡˙ "˜‰ו ממזבח ‰ז‰ב ,כי ˘ם ‰ז‰ב ‰ו‡ „בר נפר„ מ‰ע ıר˜ ˘‡ח„
בטל ל˘‰ני )כמו ברימון ˘בין ‚‰רעינים י˘ מחיˆו˙(.
יז .ענינו ˘ל סלמנ„ר‡ ‰ו‡ ˙ול„˙  .˘‡‰ומ‰ו ‚„ר ‡ ?˘‡‰י˙‡ במס'
סנ„‰רין )לט:(‡ ,
‡"ל ‰‰ו‡ מינ‡ לרבי ‡ב‰ו ‡ל‰יכם כ‰ן ‰ו‡ „כ˙יב "וי˜חו לי ˙רומ,"‰
כי ˜ברי ‰למ˘ ‰במ‡י טביל ,וכי ˙ימ‡ במי‡ ,ו‰כ˙יב "מי מ„„ ב˘עלו
מים""‡ ,ל בנור‡ טביל„ ,כ˙יב "כי ‰נ '‰ ‰ב‡˘ יב‡" .ומי סל˜‡
טבילו˙‡ בנור‡"‡ ,ל ‡„רב ‰עי˜ר טבילו˙‡ בנור‡ ‰ו‡„ ,כ˙יב "וכל
‡˘ר ל‡ יב‡ ב‡˘ ˙עבירו במים".

‰יינו ˘‚„ר ‰ ˘‡‰ו‡ ˘מט‰ר כמו מים ,ו‡ף יו˙ר מז˘ ,‰לכן "כל
„בר ‡˘ר יבו‡ ב‡˘ ˙עבירו ב‡˘" „וו˜‡ ו‡ין מים מועילים‡ ,בל
‡˘ )ליבון( מועיל ‚ם למˆ˘ ‰ריך ר˜ ‚‰על.‰
יח .וז ‰בי‡ור ‚‰מ' כ‡ן‡ "˘‡" :ינו נו˙ן מ˜ום לטומ‡ ,‰ומבטל טומ‡,‰
‡בל ˙ול„˙ ‰ ˘‡‰י‡ „בר טמ‡˘ ,ר ,ıסלמנ„ר‡ .ו‡ם בברי ‰בי„י
˘מים י˘ ‡פ˘רו˙ ˘יˆ‡ ˘ר ıטמ‡ מ„בר ‰מט‰ר )‡˘( ע‡כו"כ
ב‡„ם ˘‰ו‡ בעל בחיר"˙ – ‰ח ˘"‚ופן ‡˘"˘ ,יכול ל‰˙‰וו˙ ממנו
˘ר) ıסלמנ„ר‡(.

˘˜‰ר בין ‰בי‡ור ‰נ"ל ל"‰ל˘יט˙יי‰ו" ˘ל ב"˘ וב"‰
יט .מב‡ר „"˜‰ו מסלמנ„ר‡ ‡ינו ˘ייך לפו˘עי י˘ר‡ל ˘‰רי ‡ין "‚ופן
‡˘" ,ועבורם י˘ ˜"ו ממזבח ‰ז‰ב˘ ,בז ‰חכמים )˙למי„י בי˙ ‰לל(
‡ומרים ˘ˆ‰יפוי בטל ,כי י˘ ל‰ס˙כל על ‰פנימיו˙ ול‡ על ˆ‰יפוי,
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ו‚‰ם ˘בחיˆוניו˙ נר‡‰˘ ‰י‰ו„י חט‡ )ˆ‰יפוי נ‚ע ב„בר טמ‡(
מ"מ י˘ ל‰ס˙כל על ‰פנימיו˙‡ .בל ר"‡ )˙למי„ בי˙ ˘מ‡י( סובר
˘מס˙כלים על מ˘ ‰רו‡ים לפנינו ,ור˜ מפני ˘‰פסו˜ ˜ור‡ למזבח
"˜ר˜ע" ‡ז בני„ון „י„ן מס˙כלים על ˜‰ר˜ע ול‡ על ˆ‰יפוי.
לפי חכמים )ב" (‰ל‡ ˆריך לימו„ מיוח„ מ‰פסו˜ ,כי מלכ˙חיל‰
בין ‡ם מ„ובר ב˙"ח ˘‚ופן ‡˘‡ ,ו בפו˘עי י˘ר‡ל ‰מל‡ים מˆוו˙
כרימון ,מס˙כלים ר˜ על ‰פנימיו˙ )ול‡ מס˙כלים על ˆ‰יפוי( ,ולכן
‡פי' ‡ם מ„ובר על כלי ˘‡ינו „ומ ‰ל˜ר˜ע ע„יין ˆ‰יפוי בטל.
כ .עפ"ז מב‡ר ‡˙ ס„ר ‚‰מ' ˘˙חיל ‰מבי‡„ ˙‡ ‰ין ˙"ח ˘‡ע"פ ˘‰ו‡
ב‚י‰נם – ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ בו ,ור˜ ‡ח"כ ‡˙ „ברי רי˘
ל˜י˘ )˘י„וע ˘‰י ‰מ„בר ר˜ עם ‡ל‰˘ ‰יו נ‡מנים עליו ,כמסופר
ב‚מ' יומ‡ ט ,ב( ˘ל‡ מ„בר ‡ו„ו˙ "פו˘עי י˘ר‡ל" ‡ל‡ ז‰ו „ין
‡ו„ו˙ ‡ור ‚‰י‰נם‡˘ ,ינו ˘ולט ב‡ל˘ ‰מל‡ים מˆוו˙ כרימון.
כ‡ .מב‡ר „במס' עירובין בו מ„ובר על ‰עונ˘ לפו˘עי י˘ר‡ל ,ל‡ ˆריך
לחל˜ בין ˙"ח לפו˘עים כי "פו˘עי י˘ר‡ל" כולל ‡˙ כולם ,ולכן
מ‡חז"ל ˘ם פו˙ח במילים "פו˘עי י˘ר‡ל"‡ .בל במסכ˙ ח‚י‚‰
˘מ„ובר ‡ו„ו˙ ˆ‰יפוי ו‡ו„ו˙ ‰עי˜ר ˘‰ו‡ ‰פנימיו˙ ,י˘ ל‰בי‡
‡˙ ‰חילו˜ בין ˙"ח ופו˘עי י˘ר‡ל ,ומי„ מסביר ˘"מל‡ים מˆוו˙
כרימון" ו"‚ופן ‡˘".
כב .סיום ˘‰יח ‰עם בי‡ור ˘˜‰ר בין סיום ‰מסכ˙ ל˙חיל˙ ‰ו‡יחול
לבו‡ ‡‚‰ול.‰
]ני‚ון "‡נעים זמירו˙"[.

ל˜וטי
˘יחו˙
– סיום מסכ˙ ח‚י‚– ‰
מ˙ור‚מו˙ לל˘ון ˜‰ו„˘

ל˜וטי ˘יחו˙
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*

‡ .בכ˙וב ˘בו נ‡מר ˆ‰יווי על
בנין ‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ – "וע˘ו
לי מ˜„˘" ,1מבו‡ר ,מי„ ב‰מ˘ך
‡ו˙ו ‰פסו˜‰ ,טעם ו˙‰כלי˙
בבנין ז" – ‰ו˘כנ˙י ב˙וכם",
˘˙‰י' ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰במ˘כן
ומ˜„˘.
‰עי˜ריו˙
‰עבו„ו˙
‡ח˙
˘בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰י˙ ‰עבו„˙
3
˜‰רבנו˙ ,2וכמ"˘ ‰רמב"ם
˘˙כלי˙ מˆו˙ בנין ‰מ˜„˘
4
‰ו‡ "לעבו„ ‰בו י‰י' ˜‰‰רב‰
ו‰בער˙ ˙ ˘‡‰מי„" .5ומובן מז,‰

˘‰מזבח ‰חיˆון )˘נˆטוו עליו
בסוף פר˘˙ ˙רומ‰ (6‰י' מכלי
‰מ˜„˘ ‰עי˜ריים ,ו‚ם ‰מזבח
‰פנימיˆ‰˘) 7יווי עליו נ‡מר
בסוף פ' ˙ˆו.(8‰
ו‰נ ‰על ‰פסו˜ "וע˘ו לי
מ˜„˘ ‚ו'" ‡מרו חז"ל" :9ב˙וכו
ל‡ נ‡מר ‡ל‡ ב˙וכם – ב˙וך
כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל" ,ו‰יינו,
˘כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ˆריך ל‰יו˙
"מ˜„˘" ,וˆריך לפעול ע"י
עבו„˙ו ˘˘‰כינ˘˙ ‰ר ‰כביכול
ב"מ˜„˘" ˘ב˙וכו.
‡ח„ מ‰מ˜ומו˙ ˘ב‰ם עוס˜ים

1
.2

.3
.4

.5

˙רומ ‰כ ,‰ח .ס‰מ"ˆ ל‰רמב"ם מ"ע כ.
רמב"ם רי˘ ‰ל' בי‰ב"ח.
ר‡ ‰"„ ‰ב‡˙י ל‚ני ˘'‰י"˙ רפ"ב ורפ"‚.
ור‡ ‰רמב"ן )„ר˘˙ ˙ור˙ ˙ '‰מימ – ‰כ˙בי
‰רמב"ן ח"‡ ע' ˜ס"‚( :ול‡ ˘ר˙˘ ‰כינ‰
במ˘כן ‡ל‡ ע"י ˜רבנו˙  . .ובבי˙ ‰מ˜„˘
נמי ע"י ˜רבן נבחר ,עיי"˘ .ור‡ ‰ל˜ו"˘
חי"‡ ע'  125ו‡ילך .וב‰נסמן ˘ם ‰ער.63 ‰
ס‰מ"ˆ ˘ם .וב˘ור˘ יב‰ .ל' בי‰ב"ח ˘ם.
ולכן ל„ע˙ ‰רמב"ם מˆו˙ בנין בי‰מ"˜
כולל˙ ‚ם ע˘יי˙ כלי ‰מ˜„˘ ‰מנור‰
ו˘‰לחן ו‰מזבח וזול˙ם כלם מחל˜י
‰מ˜„˘ ו‰כל י˜ר‡ מ˜„˘ )ס‰מ"ˆ ˘ם.
וב˘ור˘ יב ˘ם( – נ˙ב‡ר כ‰נ"ל בל˜ו"˘
˘ם ע'  116ו‡ילך.
ו‚ם מ˘ ‰ממ˘יך "ו‡ליו ˙‰י' ‰‰ליכ‰
ו‰עלי' לר‚ל" )ס‰מ"ˆ ˘ם( – "וחו‚‚ין ‡ליו

* ˙ר‚ום מל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע'  309ו‡ילך.

.6
.7

.8
.9

˘ל˘ פעמים ב˘נ‰) "‰ל' בי‰ב"ח ˘ם(‰ ,רי
‚ם ז˘ ‰ייך ל˜רבנו˙ – עול˙ ר‡י'˘ ,למי
ח‚י‚ ‰כו' )ר‡ ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' ח‚י‚.‰
ובפ"ב ˘ „"‰ם(.
כז ‡ ,ו‡ילך.
ר‡ ‰"„ ‰ב‡˙י ל‚ני ˘ם רפ"‚„" :ל‰יו˙
˘עי˜ר ‰עבו„ ‰במ˘כן ומ˜„˘ ˘ . .ז‰ו ענין
עבו„˙ ˜‰רבנו˙ ובפרט מע˘˜‰ ‰טור˙"
)˘‰ם על מזבח ‰ז‰ב( .ו˘"נ.
ל ‡ ,ו‡ילך .ור‡ˆ ‰רור ‰מור ובמפר˘י
˙‰ור˘ ‰ם.
ר"ח )˘ער ‰‡‰ב ‰פ"ו „" ‰ו˘ני פסו˜ים(.
˘ל"‡‰ '˘) ‰ו˙יו˙ ‡ו˙ ל' .ועו„( .ובכ"מ.
נסמן בל˜ו"˘ ˘ם ע' ‰ 109ער.10 ‰
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חז"ל ב˘ני ‰מזבחו˙˘‡ ,10ר בו
מו„‚˘˙ ˘ייכו˙ם למ˘כן ומ˜„˘
˘בכל ‡' מי˘ר‡ל‰ ,ו‡ בסיום
מס' ח‚י‚.‰
ב˘ .נינו במ˙ני' סוף ח‚י‚‰
)בסופ" :(‰כל ‰כלים ˘‰יו
במ˜„˘ טעונין טביל) ‰ל‡חר
‰ר‚ל ,לט‰רם מטומ‡˙ עמי ‡‰רı
˘נ‚עו ב‰ם בר‚ל( חו ıממזבח
‰ז‰ב ומזבח ‰נחו˘˙ מפני ˘‰ן
כ˜ר˜ע „ברי ר"‡ ,וחכמים ‡ומרים
מפני ˘‰ן מˆופין".
וב‚מר‡ נ˙ב‡ר„ ‰ע˙ ר"‡ :מנין
יו„עים ‡נו ˘‰מזבחו˙ ‰ן כ˜ר˜ע
)ולכן ל‡ חל ‰עלי‰ם טומ‡– (‰
"מזבח ‰נחו˘˙ „כ˙יב 11מזבח
‡„מ˙ ‰ע˘ ‰לי ,מזבח ‰ז‰ב
„כ˙יב‰ 12מנור ‰ו‰מזבחו˙
‡י˙˜ו˘ מזבחו˙ ז ‰לז."‰
וב‰מ˘ך ‚‰מר‡ מוב‡ סיום
‰מ˘נ" ‰וחכ"‡ מפני ˘‰ן
מˆופין" ,ומ˜˘‚‰ ‰מ'„‡" :רב,‰
כיון „מˆופין נינ‰ו מיטמ‡ו"
)ומפר˘ ר˘"י‡„ :י ל‡ו מˆופ ‰י˘
ל‰ם לט‰רם מ˘ום כלי ע‰ ıע˘וי
לנח˙ ;(13ומ˙רˆ˙‡" ,ימ‡ וחכמים
.10
.11
.12
.13

ר‡ ‰פר˘"י בח‚י‚ ‰במ˘נ ‰כו‰"„) ‡ ,
מעבירין(.
י˙רו כ ,כ‡.
במ„בר ‚ ,ל‡.
„‡ינו מ˜בל טומ‡„"„ ‰ומי‡ ל˘˜ בעינן

מטמ‡ין מפני ˘‰ן מˆופין"‰ ,יינו,
˘חכמים חול˜ים על ר"‡ ול„ע˙ם
‰מזבחו˙ נטמ‡ו מפני ˆ‰יפוי,
"ו‡י בעי˙ ‡ימ‡ ,רבנן לר"‡
˜‡מרי מ‡י „ע˙יך מ˘ום „מˆופין
מיבטל בטיל ˆיפויין ‚ביי‰ו".14
ובפירו˘

‡"‰יבעי˙

‡ימ‡"

כו'" ,כב‚מ' ˘ם לפנ"ז )כו ,ב(.
 .14ולכ‡ור"ˆ ‰ע‰„ ,רי מ„ובר כ‡ן בכלים ˘‰יו
במ˜„˘ ו‡עפ"כ ˜ור‡ו מזבח ‰נחו˘˙ וˆריך
לטעם „‡˜רי ‡„מ‡ ‰ו „בטל ˆיפוי ל‚בי
‰ע‰ ,ıרי ר˜ מזבח „מ˘כן ‰י' מעˆי ˘טים
מחופ ‰נחו˘˙ )כבפ' ˙רומ ‰כז ‡ ,ו‡ילך(.
‡בל ˘ל בי‰מ"˜ ‰י' מ‡בנים כו' )ור‡˘ ‰ב˙
נ ‡ ,‰ובפר˘"י ו˙וס' ˘ם( ,ו"‡‰י רˆפ"‰
)זבחים כז ,ב( ו"בנין" )˘ם ס .‡ ,ור‡ ‰פר˘"י
ו˙וס' ˘ם( ˘‡ין ב„ ‰ין טומ‡ .‰וב˙ויו"ט
כ‡ן ˙יר‡" :ıילו ‰י' מזבח ‰נחו˘˙ כבימי
מרע""‡ ‰נ ‡ם לע˙י„ יע˘ו‰ו מ˘ל נחו˘˙
כו'" .ור‡˙ ‰וס' כ‡ן „" ‰מזבח‡ .בל ‰ל'
במ˘נ" ‰כל ‰כלים ˘‰יו במ˜„˘ כו'"
)וע„"ז כמ"פ לפנ"ז( ˆע"˜ .וברלב"‚ )ועו„(
למ"‡ )ח ,ס„( „‚ם מזבח ˘ע˘˘ ‰למ‰ ‰י'
מˆופ ‰נחו˘˙ ,ור‡ ‰רי"פ פערל‡ לס‰מ"ˆ
רס"‚ מנין ‰פר˘יו˙ ר"פ נ ‰נו.
‡מנם בנו‚ע למזבח ‰ז‰ב ל„ע˙ ‰רמב"ם
מוכרח לכ‡ור ‰לפר˘ )במ˘נ ‰ו‚מר‡(
כ‡ן כמו ˘˙יר˙‰ ıויו"ט )ב˙י' ,('‡‰
˘‰רי ‰רמב"ם )בי‰ב"ח פ"‡ ‰י"ח( כ˙ב –
"ומזבח ˜‰טור˙ ‡ . .ין עו˘ין ‡ו˙ן ‡ל‡ מן
‰מ˙כו˙ בלב„" )וכ" ‰ב‡ו"‰ח ˙רומ ‰כ,‰
ט ס„" ‰ו‡ני ‡ומר(‡ .ו י"ל )ב„וח˜ עכ"פ(
„‡זיל בז ‰ל˘יט˙ו ב„ין ˆיפוי כיון ˘ˆיפם
בטלן )ר‡ ‰ל˜מן בפנים וב‰ערו˙( ‡בל
לכמ„ ‰יעו˙ ‰י' מזבח ‰ז‰ב ˘ל מ˘‚ ‰ם
במ˜„˘ )ר‡ ‰פר˘"י זבחים כז ,סע"ב(‡ .ו
˘‚ם מזבח ‰ז‰ב ˘ל ˘למ‰ ‰י' מחופ ‰ז‰ב,
כ‰כ' במ"‡ ו ,כ-כ‡ ובמפר˘ים ˘ם .ור‡‰
ˆפע"נ עˆ˙ ˙"‰ו ‰ל ,יו„˙ .ו"˘ מילו‡ים
לפ' ˙ˆו) ‰חכ"‚( .ו‡כ"מ.

ל˜וטי ˘יחו˙
נחל˜ו ר˘"י ו‰רמב"ם .ר˘"י
מפר˘ ‡˙ „ברי חכמים לר"‡ "מ‡י
„ע˙יך"‰˘ ,טעם ˘‰וˆרך ר"‡
לז˙‰˘ ‰ור˜ ‰ר‡‡ ‰ו˙ם ב˘ם
"‡„מ ,"‰ור˜ מפני ז‰ ‰ם ט‰ורים
– ול‡ ס‚י בטעם ˘‰ם "כלי עı
‰ע˘וי לנח˙" – "‰ז "מפני ˘‰ן
מˆופין" וˆיפויין מבטלן מ‚„ר
ע ;ıועל ז ‰מ˘יבים חכמים,
"מיבטל בטיל ˆיפויין ל‚ביי‰ו",
„רחמנ‡ ˜ר‡ ע ıלכול‰ו ,וˆ‰יפוי
˘ל מ˙כ˙ מ˙בטל ל‚בי‰ם,
וממיל‡ ע„יין ‰ם ב‚„ר "ע"ı
ו‡ינם מ˜בלים טומ‡.‰
ו‰רמב"ם 15מפר˘ ˘„ברי
חכמים "מפני ˘‰ן מˆופין" ‡ינם
טעם לטמ‡ ל„ע˙ ר"‡‡ ,ל‡ ז‰ו
טעם לט‰ר ל˘יט˙ם ,וכ„‡י˙‡
בספר‡ ע"‰פ" 16כל כלי ‡˘ר
יע˘ ‰מל‡כ ‰ב‰ם"" :יכול ˘‡ני
מרב ˙‡ ‰חיפויי כלים"˙ ,ל ב‰ם
פרט לחיפויי כלים"‰ ,יינו ˘כלי
˘˘‰ימו˘ ‡ינו ב‚ופו ‡ל‡ „רך
חיפויו )ˆיפויו( – ‡ינו מ˜בל
טומ‡.‰
וכ˙בו

‰מפר˘ים

17

בבי‡ור

 .15פירו˘ ‰מ˘ניו˙ כלים פי"‡ מ"„ .ור‡‰
רמב"ם ‰ל' מטמ‡י מ˘כב ומו˘ב פי"‡
‰י"‡ )בסופו(.
˘ .16מיני י‡ ,לב.
 .17כס"מ פ"„ מ‰ל' כלים  ,„"‰ב˘ם ‰ר"י
˜ור˜ס )‰וב‡ ב˙ויו"ט בסוף ח‚י‚.(‰
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„ברי ‚‰מר‡ ל˘יט˙ ‰רמב"ם –
˘ל„ע˙ חכמים ˆ‰יפוי ‡ינו טעם
לטמ‡ ‡˙ ‰כלי )כ„ע˙ ר"‡(,
‡ל‡ ל‰יפךˆ‰ ,יפוי ‰ו‡ טעם
לט‰ר – „פירו˘ "מיבטל בטיל
ˆפויין ‚ביי‰ו" ‰ו‡ כך‡ :ם ‰כלי
מˆ„ עˆמו ט‰ור‡ ,ין ˆ‰יפוי )˘ל
מ˙כ˙( יכול לח„˘ בו „ין טומ‡,‰
כי ˆ‰יפוי בטל לכלי‰˘ ,רי ‡ינו
‡ל‡ ˆיפויו; ומ‡י„ך‡ ,ם ‰כלי
מˆ"ע ˆריך ל‰יו˙ טמ‡ )כ˘י˘
לו בי˙ ˜יבול("‚ ,כ ‡ינו מ˜בל
טומ‡ ,‰כיון ˘˘‰ימו˘ בו ‰ו‡
ב‡מˆעו˙ ˆ‰יפוי ,וכלי מˆופ‰
ומחופ ‰נ˙מעט מ„ין טומ‡.18‰
ונמˆ‡ ˘ר˘"י 19ו‰רמב"ם
מחול˜ים ב‚„ר „ין ˆיפוי לרבנן.

 .18מפי‰מ"˘ ˘ם מובן ˘כוונ˙ „‰ר˘‡ בספר‡
"פרט לחיפוי כלים ר"ל ˘ז‰ ‰כלי ל‡ י‚יע
˘‰ימו˘ בו בעˆמו‡ ,בל ב‡מˆעו˙ ‰כיסוי
‡˘ר עליו"˘ ,כלי ˘מˆ"ע ‰י' מ˜בל טומ‡‰
– מˆ„ ˆ‰יפוי ט‰ור .וכמו ˘מסיים "כ‡˘ר
חפ‡ ‰ו˙ן ביטל ‡ו˙ן"‡ .בל בפ"„ מ‰ל'
כלים ˘ם ‰בי‡ „ר˘˙ ‰ספר‡ לענין ז‰
˘‰חפויין עˆמן ט‰ורין .וב‰מ˘ך לז ‰כ'
"וכן כלי ע ıכו' ˘י˘ ב‰ן בי˙ ˜בול ˘ˆיפם
במ˙כ˙ ט‰ורים ו‡ין מ˜בלין טומ‡ ‰מ‡חר
˘ˆיפם ביטלן וˆ‰יפוי עˆמו ט‰ור כמו
˘בי‡רנו"‡ .בל ‚ם ˘ם ˆ"ל „זˆ‰˘ ‰יפוי
מבטל ל‰כלי‰ ,כוונ˘ ‰מבטל „ין טומ‡˙ן,
ו‚"ז נלמ„ מ‰ספר‡ וכל' – "וכן" .ו‡כ"מ.
 .19וכ"„ ‰ע˙ ‰ר‡ב"„ ב‰ל' כלים ˘ם .ופי'
‰ר‡"˘ במס' כלים ˘ם .ועו„ .וכ"מ „ע˙
‰מ‡ירי כ‡ן˘ ,כ' בטעם חכמים "‰רי כלי
בי˙ ‰מ˜„˘ ‡ינם בטלים ל‚בי ˆפוים ‡ל‡
ˆפוים בטל ‡ˆלם".
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ל˘יט˙ ר˘"י נמˆ‡‚˘ ,ם רבנן
ס"ל ˘כלי ע˘ ıי˘ עליו ˆיפוי
˘ל מ˙כ˙ מ˜בל טומ‡) ‰ו˘‡ני
מזבחו˙ „ט‰ורים˙‰˘ ,ור‰
˜ר‡˙ן ע ;(ıולפי „ע˙ ‰רמב"ם
ˆיפוי כלים בכלל מבטל „ין
טומ‡ ‰מכלי ‰מˆופ ‰כנ"ל.20
וˆריך ל‰בין :מ‰ו טעמו ˘ל
‰רמב"ם וסבר˙ו לפר˘ מחלו˜˙
ר"‡ וחכמים „ל‡ כר˘"י ,ובפרט
˘ל˘ון ‚‰מר‡ )"ו‡ב"‡ רבנן

 .20לפי פי' מ‰ר"י ˜ור˜ס ˘ם „‰טעם "מפני
˘‰ם מˆופים" – "מיבטל בטל ˆיפוי ‚ביי‰ו",
‰יינו "„ˆיפויין ל‡ מיטמ‡י „בטלים ‡‚ב
כלי „ל‡ ח˘יבי כ„י ˘יטמ‡ ‰כלי ב˘בילו
ו‰כלי ב˘ביל עˆמו ו„‡י ‡ינו מטמ‡ כיון
˘מˆופ ,"‰מובן‰˘ ,טעם ˘‰מזבחו˙
ט‰ורין ‰ו‡ ר˜ מפני ˘מˆופין ,ובל‡"‰ ‰יו
‰מזבחו˙ מ˜בלין טומ‡ .‰וכ"מ מפי"‰מ
˘ם‡ .בל לכ‡ור‡ ‰י"מ „‰רי בל‡"‰ ‰יו
ט‰ורין כיון ˘‰ם ע˘ויין לנח˙ וכו' ,וכמ"˘
ברע"ב כ‡ן "ˆפויין בטיל ל‚בי‰ן ו‰וו ככלי
ע‰ ıע˘ויין לנח˙ ˘‡ינן מטמ‡ין") .ומסיים
"כך פי' ‰רמב"ם ב‰ל' מטמ‡י מ˘כב
ומו˘ב"( .ר‡˙ ‰ויו"ט ˘ ‰˘˜‰עליו „„בריו
סו˙רין ז‡"ז .וכ"פ במל"מ )כלים ˘ם(
ומפר˘ עפ"ז ל' ‚‰מר‡ "לר"‡ ˜‡מרי".
ו‡ולי י"ל )ב„וח˜ עכ"פ( „‰רמב"ם סמיך
על „‰ר˘‡ „ירו˘למי )כ‡ן( ‡"ר ‰יל‡
טעמ‡ „רבנן ˙‰ . .ור˜ ‰ר‡˙ ‡ו˙ו מיטלטל,
עיי"˘‡ .ל‡ ˘לפי פי' "‰˜‰ע ופ"מ ב‡ ר'
‰יל‡ לפר˘ טעם רבנן ˘מטמ‡ין ועיי"˘
ב‰מ˘ך ‰ירו˘למי .ו‰רמב"ם ס"ל ר˜
עˆם „‰ר˘‡ ˘˙‰ור˜ ‰ר‡ן מיטלטל .ולכן
ˆריכים חכמים לפר˘ „טעם ט‰ר˙ם מפני
˘‰ם מˆופים .ו‡כ"מ.

לר"‡ ˜‡מרי כו'"( ‡˙י ˘פיר יו˙ר
ל˘יט˙ ר˘"י ,כמ"˘ במפר˘ים.21
‚ .נ˙פ˘ט ‰מנ 22‚‰ל˜˘ר,
ב‡מיר˙ "„‰רן" ˙‡ ,סיום ‰מסכ˙
ל˙‰חל˙ ,23‰ו‰טעם לז‡ ‰ינו
לפלפול‡ ולח„ו„י בעלמ‡,24
‡ל‡ מפני ˘ב‡מ˙ י˘ ˘ייכו˙
ו˜˘ר ב˙וכן ענינם˘ 25ל ˙‰‰חל‰
ו‰סיום .וכן ‰ו‡ בנ„ון „י„ן –
בסיום מס' ח‚י‚ ‰ו˙‰חל˙,‰
כ„ל˜מן.
„ .וי"ל ‰בי‡ור ב„ע˙ ‰רמב"ם:
‰רמב"ם ס"ל ˘מחלו˜˙ זו
„ר"‡ וחכמים – „"ר"‡ ˘מו˙י
27
‰ו‡" ,מ˙למי„י ב"˘˙ – 26לוי'
במחלו˜˙ ב"˘ וב" ‰בסבר‡
כללי˙‰˘ ,י‡ יסו„ ל‰רב‰
.21

.22
.23
.24

.25
.26

.27

ר‡ ‰פי' ‰ר‡"˘ כלים ˘ם˘ ,כ' על „ברי
‰רמב"ם ˘ם "ו‰ו‡ עיין במ˘נ ‰ול‡ עיין
ב‚מר‡" .ור‡„ ‰ברי ‰ר"י ˜ור˜ס ˘ם "וˆריך
ל„חו˜" ,ובמל"מ ˘ם.
וכבר ‰עירו ב‡חרונים מברכו˙ י ,רע"‡.
וב˙וס' ˘ם .ור‡ ‰ספר ו‰י' ברכ.‰
וע"„ מ˙כיפין ˙‰חל ‰ל˘‰למ") ‰ר˘ו˙
לח˙ן בר‡˘י˙"(.
˘‰רי ‰ז‰ירו על „בר ז ‰ב˙ו˜ף ‰מ‰ר"ל
ו˘‰ל" ‰וכו' – ‰וב‡ו ב˜ונט' ע‰ ıחיים
פל"‡.
ול‰עיר מספר יˆיר ‰פ"‡ מ"ז :נעו ıסופן
ב˙חל˙ן ו˙חל˙ן בסופן.
ר˘"י )„"˘ ‰מו˙י( ו˙וס' )„"„ ‰ר"‡
˘מו˙י( – ˘ב˙ ˜ל ,ב˙ .ו„"˘ ‰מו˙י – נ„‰
ז ,ב.
ר‡˙ ‰וס' „" ‰ו‡ומר ביˆ ‰ל„ ,רע"ב
˘מ˜˘ ‰בפ˘יטו˙ ‡פלו‚˙˙ ר"‡ וחכמים,
˘"מחלפ‡ ˘יט˙יי‰ו „ב"˘ וב"."‰

ל˜וטי ˘יחו˙
פלו‚˙ו˙ ‡חרו˙ ˘ביני‰ם „‡זלו
ב‰ו ל˘יט˙יי‰ו .28ו‰יינו ,מכיון
˘בכמ ‰ממחלו˜ו˙ ב"˘ וב"‰
מˆינו ˆ„ ˘‰ו ‰ב„עו˙י‰ם ,ול‡
במחלו˜ו˙ ˘בענין ‡ח„‡ ,ל‡
29
בסו‚יו˙ ו‰לכו˙ ˘ונו˙ ב˘"ס
– מס˙בר ˘יסו„ מחלו˜˙ם
)במ˜ומו˙ ‡לו( ‡ינו מחמ˙
˙‰וכן ‰מיוח„ ˘ל כל מחלו˜˙
בפני עˆמ‡ ,‰ל‡ ˘יסו„ כולן
‡ח„ ‰ו‡ ,וכמס˜נ˙ "˘‰ס בכמ‰
מ˜ומו˙ „‡זיל ל˘יט˙י'.30
ול„ו‚מ‡ – מחלו˜˙ ‡ח˙ על
כל פנים בכל ס„ר ב˘"ס:
 .‰בס„ר זרעים – במס' ברכו˙
מˆינו מחלו˜˙ ב"˘ וב" ‰בנוסח
‰ברכ˘ ‰על  ˘‡‰במוˆ‡י ˘"˜:
"ב"˘ ‡ומרים ˘בר‡ מ‡ור ˘‡‰
וב"‡ ‰ומרים בור‡ מ‡ורי ."˘‡‰
וב‚מר‡ 32נ˙ב‡ר ‰מחלו˜˙ם,
"„ב"˘ סברי ח„‡ נ‰ור‡ ‡יכ‡
בנור‡"˘ ,ר˜ )‚וון( ‡ור ‡ח„
י˘ ב‡˘ ,ולכן נוסח ‰ברכ‰ ‰ו‡

31

.28

.29

.30
.31
.32

ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח"ו )ע'  70ו‡ילך( ,ח"ז )ע' 114
ו‡ילך( ,ס˘˙ ˘"‰מ"ח ח"ב )ע'  647ו‡ילך(
– עו„ סבר‡ כללי˙ ו˘יט ‰במחלו˜˙ ב"˘
וב" .‰ור‡ ‰מפענ"ˆ פר˜ ‡' סי' ‚ .ועו„.
‡בל בכל ז‡˙ ˆ"ל ˆריכו˙‡ בכל מחלו˜˙,
˘לכן ˆריך ל‡˘מעינן בכל ענין בפני עˆמו
„פלי‚י.
ר‡˘ ‰ב˙ ל„ ,ב.
נ‡ ,ב.
˘ם נב ,ב.
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"מ‡ור" ,ל˘ון יחי„" ,וב" ‰סברי
טוב‡ נ‰ורי ‡יכ‡ בנור‡˙ ,ני‡ נמי
‰כי ‡מרו ל‰ם ב" ‰לב"˘ ‰רב‰
מ‡ורו˙ י˘ ב‡ור )˘ל‰ב˙ ‡„ומ‰
לבנ ‰ויר˜ר˜˙ ,"(33ולכן ˆריך
לומר "מ‡ורי" ל' רבים.
ו‰נ ‰פ˘וט ˘‡ין ב"˘ וב"‰
חול˜ים במˆי‡ו˙ ,ו‰רי במˆי‡ו˙
‡נו רו‡ים ˘כמ‚ ‰וונים י˘ ב‡ור,
ו‡"כ ‡יך ‡ומרים ב"˘ „ח„‡
נ‰ור‡ ‡יכ‡ בנור‡?34
‡ל‡ ‰‰סבר בז‰ ‰ו‡ :ב"˘
ס"ל ˘ע"פ ˙‰ור ‰נ˜בעים ענינים
בעי˜ר על יסו„ ˙וכנם ‰כללי ,כפי
˘‰ם נר‡ים ב‚„ר )ו‰ס˙כלו˙(
‰כללי ‰נר‡ ‰מי„) .35על „רך
‰כלל ‡ין לו ל„יין ‡ל‡ מ˘ ‰עיניו
רו‡ו˙ .(36ו˘יט˙ ב"‰ ‰י‡ ˘בעי˜ר
ˆריך ל„ון ב„בר ע"פ ‰ענינים
כפי ˘‰ם מ˙בררים לפי פרטי‰ם

.33
.34

.35

.36

פר˘"י ˘ם.
ר‡˘ ‰נו"‡ ל‚‰ר"‡ ˘ם .ועיי"˘ ˘מפר˘
˘˙לוי' ‚ם במחל˜ו˙ם „בר‡ ובור‡‡ .בל
לכ‡ור ‰בפ˘טו˙ )ר‡˙ ‰וס' ˘ם „"‰
בבר‡ )ובˆל"ח ˘ם „˙‰וס' כ˙בו כ‡ן לפי
‰מס˜נ‡((‚ ,ם למס˜נ‡ „בבר‡ ובור‡ כ"ע
ל‡ פלי‚י נ˜ט ב" ‰בור‡ „ל˘ון ˜ר‡ ע„יף.
ו‡ין ז ‰מˆ„ ‰ע„ר ˜˘‰ו"ט וכו'‰˘ ,רי
‡„רב‡ ב"˘ מח„„י טפי מב") ‰יבמו˙ י„,
‡( ,חריפי טפי )˙ו„" ‰כ‡ן עירובין ו ,סע"ב(,
‡ל‡ ˘‰חריפו˙ ‰ו‡ יו˙ר ב‚„ר ‰כללי‡ ,ו
למˆו‡ בכל פרט ‡˙ ‰כלל.
סנ„‰רין ו ,סע"ב .ו˘"נ .ר‡ ‰נו"ב ‡ו"ח
מ„‰ו"˜ סל".‰
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„‰רן  -סיום מסכ˙ ח‚י‚‰

ו‡ופני‰ם‡ ,ע"פ ˘פרטים ‡לו
‡ינם ניכרים ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ,‰
‡ל‡ ‰ם נר‡ים ר˜ ל‡חר „רי˘‰
וכו' – וז„ ‰ו˜‡ מכריע ב„יני
˙‰ור.37‰
ובז ‰מובן טעם מחלו˜˙ם„‰ :ין
בברכ˙ ‰נר ‰ו‡‡"˘ ,ין מברכין
על ‰נר ע„ ˘י‡ו˙ו ל‡ורו"– 38
39
חיוב ‰ברכ‡ ‰ינו ‡ל‡ כ˘יכול
לי‰נו˙ מ‡‰ור ‡ו כ˘נ‰נ ‰ממנו
בפועל .ו‰‰נ‡‰ ‰י‡ מי„ כ˘רו‡‰
‡˙ ‡‰ור בכללו˙‡˘ ,ז ‡ינו רו‡‰
‡ל‡ ‡ור ס˙ם‚ ,וון ‡ח„ ˘ל ‡ור
)"ח„‡ נ‰ור‡"( ,ולכן סוברים
ב"˘ ˘‚ם ‰ברכˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙
על ברי‡˙ 40כללו˙ ˘" :˘‡‰בר‡
מ‡ור ."˘‡‰
מ˘‡"כ ˘יט˙ ב"‰ ‰י‡,
˘מכיון ˘כ˘מ˙בונן ב ˘‡‰רו‡‰
כמ ‰מ‡ורו˙ ,ו‰רי בפועל ‰‰נ‡‰
˘מ‰ ˘‡‰י‡ מכל ‚ווני נ‰ור‡ –
לפיכך ˆריך ל‰יו˙ נוסח ‰ברכ‰
"בור‡ מ‡ורי .41"˘‡‰
.37

.38
.39
.40
.41

בס‚נון ‡חר ˜ˆ˙ :לב"˘ ˜ובע ‰ו‡ מˆב
וענין „‰בר כמו ˘‰ו‡ לפניך .ולב" – ‰סיב˙
ופרטי ‰מˆב ו‰ענין ‰ו‡ ‰מסובב ˘לו – ז‰ו
˜ובע.
ברכו˙ במ˘נ˘ ‰ם.
ר‡ ‰פר˘"י ˘ם .ובירו˘למי ˘ם "‰ו
מחלו˜˙ ב‚י' ‰מ˘נ .‰ור‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡.‰
ול‡ על ‰‰נ‡‡) ‰ל‡ ˘מברכין בע˙ ‰‰נ‡(‰
– ר‡ ‰ב‚מר‡ ˘ם )נ‚ ,ב( וב‰ער‰ ‰ב‡.‰
‡בל ‡ין לומר ˘פלי‚י בפלו‚˙˙ ‡‰מור‡ים

ו .בס„ר נ˘ים – במס' כ˙ובו˙:42
"כיˆ„ מר˜„ין לפני ‰כל ‰ב"˘
‡ומרים כל ‰כמו˙ ˘‰י‡ )ר˘"י:
לפי יופי' וח˘יבו˙ ‰מ˜לסין
‡ו˙ (‰וב"‡ ‰ומרים כל ‰נ‡‰
וחסו„‡ .‰מרו ל‰ן ב"˘ לב"‰ ‰רי
˘‰י˙ ‰חי‚ר˙ ‡ו סומ‡ ‡ומרים ל‰
43
כל ‰נ‡ ‰וחסו„ ‰ו˙‰ור‡ ‰מר‰
מ„בר ˘˜ר ˙רח˜ ‡מרו ל‰ם ב"‰
לב"˘ ל„בריכם מי ˘ל˜ח מ˜ח רע
מן ˘‰ו˜ י˘בחנו בעיניו ‡ו י‚ננו
בעיניו ‰וי ‡ומר י˘בחנו בעיניו".
ו‰נ ‰פ˘וט ˘‚ם לב"‡ ‰סור
)˘ם נ‚ ,ב( ‡ם י‡ו˙ו י‡ו˙ו ממ˘ ‡ו ל‡
י‡ו˙ו ממ˘ ‡ל‡ ˘‡ילו ‰י' עומ„ ב˜ירוב
ומ˘˙מ˘ ל‡ור˘ ,‰לב"˘ ˆריך ˘י‰נ ‰ממ˘
ולכן ל„ע˙ם ˆריך לברך "מ‡ור  "˘‡‰כי
‰‰נ‡‰ ‰י‡ מכללו˙ ‡ור  ˘‡‰ול‡ מפרטי
‚‰וונים .וב" ‰ס"ל ל‡ י‡ו˙ו ממ˘ ,ולכן
מברכין "מ‡ורי  "˘‡‰כי ‰ברכ) ‰בעי˜ר(
‰י‡ על עˆם ברי‡˙ מ‡ור  ,˘‡‰וב‡ור עˆמו
י˘ כמ‚ ‰וונים.
כי ‡( ‡ין לומר ˘פלו‚˙˙ ב"˘ וב"‰ ‰י‡
פלו‚˙˙ ‡‰מור‡ים ,ב( ורב‡ ˘ס"ל י‡ו˙ו
ממ˘ ו‰לכ ‰כמו˙ו )רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ פכ"ט
‰כ" ,‰טו˘ו"ע סי' רחˆ ס"„˘ ,ו"ע ‡„"‰ז
ס"ו( ‰ו‡ לפי „ע˙ ב"˘ (‚ .מפור˘ ב‚מר‡
˘בבר‡ ובור‡ כו"ע ל‡ פלי‚י „בר‡ מ˘מע
ל˘עבר ,ו‰יינו ˘‰ברכ‰ ‰י‡ על עˆם ברי‡˙
‡‰ור .ול„ע˙ ב"˘ בפרט מברכין בל' ברור‰
בר‡ ל˘עבר („ .ב‚˘‰ו˙ ‰ר‡ב"„ ל‰מ‡ור
)וכ"כ ‰מ‡ירי( ˘‚ם לרב‡ ˘י‡ו˙ו ממ˘
‡ין ‰כוונ˘ ‰י˘˙מ˘ ל‡ורו ו‡ח"כ יברך,
‡ל‡ ˘י‰י' ˜רוב כ"כ כ„י ˘יוכל ל˙˘‰מ˘
ל‡ור‡ .‰בל ר‡˘ ‰ו"˙ ˆפע"נ )„ווינס˜(
ח"ב ס"ו )נע˙˜ בכללים בערכו(.
 .42טז ,סע"ב ו‡ילך„ .רך ‡ר ıרב ‰ספ"ו.
 .43מ˘פטים כ‚ ,ז.

ל˜וטי ˘יחו˙
ל‚‰י„ „בר ˘˜ר ,44ו‚ם לב"˘
מי ˘ל˜ח מ˜ח מן ˘‰ו˜ ˆריך
ל˘בחנו בעיניו.45
‡ל‡ ‰‰סבר ‰ו‡‚˘ ,ם כ‡ן
‡זלי ל˘יט˙יי‰ו :ל˘יט˙ ב"˘,
ˆריך ל˙‰ייחס לכל „בר כפי ˘‰ו‡
נר‡ ‰מי„ ,לפי ‰מבט ‰ר‡˘ון
‰כללי; ומכיון ˘בכל ‰זו ‰מעלו˙
˘ל "נ‡ ‰וחסו„‡ 46"‰ינן ניכרו˙,
‡ין מ˜ום ל˜לס ‰במעלו˙ ‡לו,
‡ל‡ כפי ˘‰י‡ נר‡י˙ מי„ – כל‰
כמו˙ ˘‰י‡.
וב" ‰ל˘יט˙םˆ˘ ,ריך ל˙‰ייחס
‡ל ‰פרטים כפי ˘‰ם נר‡ים ל‡חרי
˙‰בוננו˙ :מכיון ˘‰ח˙ן ל˜ח
מ˜ח ז ,‰בחר בכל ‰זו – פ˘יט‡
˘בעיניו ‰י‡ נ‡ ‰וחסו„] .‰ועפ"ז
יומ˙˜ ‰מ˘ך ‚‰מר‡" :מכ‡ן
‡מרו חכמים לעולם ˙„ ‡‰ע˙ו
˘ל ‡„ם מעורב˙ עם ‰בריו˙",
כי מענין ז ‰מובן˘ ,מכיון ˘‡ין
„יעו˙י‰ם ˘וו˙ˆ – 47ריך ל‰עריך
‡˙ כ‡ו"‡ לפי „ע˙ו ‰מיוח„˙,

.44

.45
.46
.47

‡בל ר‡˙ ‰וס' רי"„ "ו‡ע"פ ˘‡ומר ˘˜ר".
וכן מ˘מע מ˙ו„" ‰כל .‰ו„" ‰י˘בחנו.
ריטב"‡ ועיון יע˜ב כ‡ן .ור‡ ‰כל ‰רב˙י
רפ"י.
ר‡˙ ‰ו„" ‰י˘בחנו ˘ם.
ר‡ ‰סוט ‰מז :‡ ,חן ‡˘ ‰על בעל‰
)ובפר˘"י ˘ם(.
ר‡ ‰ברכו˙ נח ,רע"‡ .סנ '‰לח„ .‡ ,רך ‡רı
פ"ט.
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וע"„ ‡ל ˙„ין ‡˙ חבירך ע„
˘˙‚יע למ˜ומו) 48ככל ‰פירו˘ים
˘ב˙יב˙ "מ˜ום"( ,ועי"ז נע˘‰
מעורב ‡פילו "עם ‰בריו˙"[.
ועפ"ז מובן ‚"כ ˘ל„ע˙ ב"‰
‡ין ז˜˘ ‰ר‰˘ ,49רי ל‡חרי
מובן
בפרטיו˙
˙‰‰בוננו˙
˘ביחס לח˙ן ז‰ ‰י‡ ב‡מ˙ כל‰
נ‡ ‰וחסו„ .‰מ˘‡"כ ל˘יט˙
ב"˘ ˘‰ר‡י' ו„‚‰ר ‰כלליים
‰ם ˜‰ובעים ‡"‡ ,לומר על
"חי‚ר˙ וסומ‡" ˘‰י‡ "כל ‰נ‡‰
וחסו„ ,"‰וממיל‡ ‰רי ז ‰בכלל
"מ„בר ˘˜ר ˙רח˜".50

‡ .48בו˙ פ"ב מ"„ )"‰לל ‡ומר"( .ור‡˙ ‰ני‡
פ"ל.
 .49ע„"ז כ˙ב בח„‡"‚ כ‡ן .ור‡ ‰ל˜ו"˙ ˘˘"‰
מח ‚ ,ב.‰‰‚‰
 .50ו‰חי„ו˘ ב˘יט˙ם בכ"‡ ממ˜ומו˙ ‰נ"ל
)˘לכן ˆריכי לומר ˘ני‰ם( :ב‡ם ‰י' מפר˘
‰מחלו˜˙ ˘ל‰ם ר˜ בכל‡ ‰פ"ל „בנר ‚ם
ב"˘ ס"ל כב" ,‰כי בכל‰ ,‰רי במˆי‡ו˙
)רו‡ים ו(י˘נן מומין ‚לויים – חי‚ר˙ וסומ‡
)‡ל‡ ˘ל‚בי „ע˙ ‡‰י˘ )‰מ˜„˘( ‰י‡ "נ‡‰
וחסו„‡ ,("‰בל בנר ‰רי במˆי‡ו˙ י˘נם כמ‰
‚וונים ב‡˘* ומטעם ‰נ"ל ‡ם ‰י' נ‡מר
מחל˜ו˙ם ר˜ בנר‡ ,פ"ל „בכל‚ ‰ם ב"‰
מו„ים לב"˘.
וכן ל‰יפך י"ל – „בכל‚ ‰ם ב"˘ מו„י כיון
„˜‰ב"˘ ‰ינ ‰מפני ˘‰לום )כל ‰רב˙י
˘ם(.
*( ו‚ם ל„ע˙ ב" ‰י˘נו חי„ו˘ במחלו˜˙
„נר )˘ל‡ ‰יו יו„עים מ„ע˙ם בכל‰˘ :(‰רי
‰מ„ובר ‰ו‡ בברי‡˙ ‡‰ור )מ˜‰ב"‚] (‰ם
‡ם נ‡מר „ל' בור‡ פי' ˘‰ו‡ בור‡ ˙מי„
)ור‡˘ ‰נו"‡ ˘ם( ובפרט ˘‚ם ל„ע˙ רב‡
סברי ב" ‰בור‡ נמי בר‡ )ל˘עבר( מ˘מע

42

„‰רן  -סיום מסכ˙ ח‚י‚‰

ז .ו‰נ ,‰יסו„ "ל˘יט˙י'" ז‰
˘מˆינו בפלו‚˙ו˙ ב"˘ וב"‰
י˙חז˜ ויובן יו˙ר מז‡˘ ‰נו
מוˆ‡ים כן ‚ם ב„עו˙ ˘מ‡י ו‰לל
עˆמם ,ב˘ני ענינים ˘˘יט˙ם
מו„‚˘˙ ב‰ם במיוח„‰˘‚„‰‰ :
בענין ‰ר‡˘ון ‰י‡ בז˘ ‰מחמ˙
‰ל˘יט˙י' ˘מ‡י ‡זיל ל˜ול‡ ו‰לל
‡זיל לחומר‡ )ל‰יפך מ˘יט˙ם
בכלל ;(51ו ‰˘‚„‰‰בענין ˘‰ני
‰י‡˘ ,ז‰ו מע˘ ‰רב˘˘ ,מ‡י
ו‰לל נ‚‰ו במע˘ ‰בפועל לפי
˘יטו˙י‰ם.
בס„ר נזי˜ין – במס' ע„יו˙
˘נינו˘" :מ‡י ‡ומר כל ‰נ˘ים
„יין ˘ע˙ן ו‰לל ‡ומר מפ˜י„‰
לפ˜י„‡ ‰פילו לימים ‰רב."‰
˘מ‡י ‡ומר ˘‡˘‰ ‰רו‡„ ‰ם
מטמ‡˙ ט‰רו˙ ˘נו‚ע˙ ב‰ן מזמן
‰ר‡י' ו‡ילך‡ ,ך ל‡ ˜ו„ם ‰ר‡י',
ו‰לל ‡ומר ˘‰י‡ מטמ‡˙ כל מ‰
˘נ‚ע ‰בו מ‡ז ‰ב„י˜‰ ‰ט‰ור‰
‡‰חרונ.‰

52

– ברי‡˙ ‡‰ור ב˘ימ"ב )ר‡ ‰פר˘"י ˘ם([
וחילו˜ ‰מ‡ורו˙ ˘י˘ ב‡˘ ‡י"ז מˆ„ עˆם
ברי‡˙  ˘‡‰כ"‡ ˙לוי ב˜ירובו וריחו˜ו
מ‰פ˙יל‡ ‰ו מן ‰ע) ıור‡ ‰מ‡ירי כ‡ן.
 .51ולכן ‰וב‡ )ל˜מן בפנים( מחל˜ו˙ם ממס'
ע„יו˙ – ר‡˙ ‰ויו"ט רי˘ נ„.‰
ועו„"„ :בחיר˙‡" ‰י‡ )ברכו˙ כז.(‡ ,
 .52ב˙חיל˙ ‰מסכ˙ )וברי˘ נ„.(‰

53
)בטעם
ב‚מר‡
ונ˙ב‡ר
‰ר‡˘ון(˘" :מ‡י ˜סבר ‰עמ„
‡˘ ‰על חז˜˙ ‰ו‡˘ ‰בחז˜˙
ט‰ור ‰עומ„˙ ,ו‰לל כי ‡מר
‰עמ„ „בר על חז˜˙ו ‰יכ‡ „לי˙
לי' ריעו˙‡ מ‚ופי' ‡בל ‡י˙˙‡
כיון ˘מ‚ופ‡ ˜חזי‡ ל‡ ‡מרינן
‡ו˜מ‡ ‰חז˜˙."‰

וכ‡ן ‡נו רו‡ים ‡˙ ˜‰ו ‰נ"ל
סובר
˘מ‡י
˘ב„יעו˙י‰ם:
˘מ˙ייחסים ל„בר כפי ˘‰ו‡ נר‡‰
)‡ו – ‡ינו נר‡ (‰לעיניים מי„ ,ולכן
ס"ל "„י' ˘ע˙ – "‰זמן ר‡יי˙ „‰ם
בפועל ,ול‡ מ˜ו„ם ,כ˘ל‡ ‰י˙‰
ר‡י' )וממיל‡ מעמי„ים ‡ו˙ ‰על
חז˜˙‡ .(‰בל ‰לל סובר ˘"מ‰
˘עיניו רו‡ו˙" בכלל ‡ינו מספי˜,
‡ל‡ ˆריך לח˜ור פרטי ‰ענין
„ר‡יי˙ „‰ם :מ˘ ‰ר‡˙ ‰עכ˘יו
)"˘ע˙‰ ("‰ו‡ מסובב ו˙וˆ‡,‰
וי˘ ריעו˙‡ ב‚ופ‰˘ ,‰רי ‰ר‡י'
‰ו‡ ענין טבעי ב‡˘ ,54‰ומ‡‰י
טעמ‡ ‡"‡ ל‰עמי„ ‰בחז˜˙
ט‰ר ,‰וכל ‰ט‰רו˙ ˘נ˙עס˜‰
ב‰ן מע˙ פ˜י„‰ ‰ר‡˘ונ ‰טמ‡ו˙
)מספ˜ 55עכ"פ(.
 .53נ„ ‰ב ,סע"‡ ו‡ילך.
 .54ר‡ ‰פר˘"י ˘ם ,רע"ב „" ‰כיון .ור‡‰
פר˘"י ˘ם „"˙ ‰ר˙י.
 .55ומטעם ז ‰ע„יפו˙ במחל˜ו˙ם „נר ,כל‰
ו˘ב˙ )„ל˜מן( ,כי בנ„ (‡ :‰ז˘ ‰ל‡
‡ו˜מינן ‡חז˜˙‰ ‰ו‡ ר˜ סי‚ ב˜„˘ים‡ ,בל

ל˜וטי ˘יחו˙
ח‚ .ם בס„ר מוע„ – מס' ˘ב˙,56
מˆינו חילו˜ ז ‰ב˘יטו˙י‰ם ˘ל
˘מ‡י ו‰לל – ב˘לו˘˙ ‰מ‡ורעו˙
ב„בר נכרי ˘ב‡ ל‚˙‰ייר:
במ‡ורע ‡' ‡מר ‰נכרי
"‚יירני ע"מ ˘˙למ„ני )ר˜(
˙ור˘ ‰בכ˙ב"; במ‡ורע ב' ‡מר
"‚יירני ע"מ ˘˙למ„ני כל ˙‰ור‰
כול ‰כ˘‡ני עומ„ על ר‚ל ‡ח˙";
ובמ‡ורע ‚' ‡מר "‚יירני ע"מ
˘˙˘ימני כ‰ן ‚„ול" ,ובכל ‚'
לחולין ‚ם ב" ‰מו„ים „‡ו˜מ ‰ל ‰בחז˜˙
ט‰ר) ‰ר‡˙ ‰וס' רי˘ נ„˙ .‰ו„" ‰ו‡ב"‡ –
˘ם ‚ .(‡ ,ב( ב‚מר‡ ˘ם )‚‡˜ (‡ ,מר עו„
טעמים למחלו˜˙ ˘מ‡י ו‰לל.
‡בל (‡ :עי' ˙וס' ו‡ב"‡ ˘ם „‚ם לפי ‰טעם
„‡˘ ‰מר‚˘˙ כו' נמי ˆריך לטעמ‡ „‰עמ„
‡˘ ‰על חז˜˙‡) ‰בל ר‡‚ ‰ליון ˙‰וס'
˘ם( .ב( ‚ם לפי ‰מס˜נ‡ – „ע˙ רב‡ ˘ם )‚,
ב( „טעמ‡ „˘מ‡י מ˘ום בטול פרי' ורבי'
כו )וכ"פ ‰רמב"ם בפי"‰מ ,רע"ב וכו'(
מו„‚˘˙ ˘יט˙י' ‰נ"ל :ל„ע˙ ˘מ‡י ‡ם
יע˘ו סי‚ בט‰רו˙ ל‡ יבחין „‡‰ם בפרט ז‰
וי‰י' לבו נו˜פו ופור˘ ,ו‰לל ס"ל „לביטול
פו"ר ל‡ חיי˘ינן ,כי „‡‰ם יבחין בפרטי
„‰בר ויבין ˘מטמ‡ינן ל ‰ר˜ לט‰רו˙ כו'.
ר‡ ‰ב‚מ' ˘ם ובל' ‰רע"ב כ‡ן ובע„יו˙.
‡בל ל‰עיר‡˘ (‡ :ין ‰לכ ‰כ‰לל ,כ"‡
כחכמים ˘‡ומרים "ל‡ כ„ברי ז ‰ול‡ כ„ברי
ז‡ ‰ל‡ מעל"ע כו'" .ב( ועי˜ר„ :ע˙ ˘מ‡י
"כל ‰נ˘ים כו'" )כב‚מר‡ ˘ם ‚ (‡ ,ל‡פו˜י
מר"‡ „ר˜ „' נ˘ים „יין ˘ע˙ן ,ו‰לכ ‰כמו˙ו
ל‚בי ר"י )˘ם ז ,סע"‡ ו‡ילך(,
‡ף ˘‚ם בז ‰י"ל ע"„ ‰סבר‡ ˘במחלו˜˙
˘מ‡י ו‰לל„ ,ר"‡ ס"ל „בכל „' נ˘ים
‡ו˜מינ‰ו ‡חז˜ .‰ור"י ס"ל ר˜ בב˙ול‰
„‡לים חז˜˙ ,‰ר‡ ‰מ˘נ‡ ‰חרונ˘ ‰ם.
ו‡כ"מ.
 .56ל‡.‡ ,
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‰פעמים ˘מ‡י „חף )„ח‡ (‰ו˙ם,
ו‰לל ˜בלם ו‚יירם.
וˆריך ל‰בין ,ממ ‰נפ˘ך:
‰כלל ‰ו‡ ˘ˆריך ל˘‰מר מל˜בל
‚רים ב˜לו˙ – ובפרט בנ„ון „י„ן,
˘˙‰נו ‡˙ ‚ירו˙ם בבירור ב˙נ‡י
˘‡ינו כ„בעי ]ומי ˘ב‡ ל‚˙‰ייר
ל˘ם ˘רר ‰וכיו"ב‡ ,ו ˘‡ינו
מ˜בל ע"ע ‡˙ כל ˙‰ור‡ ,‰ין
מ˜בלין ‡ו˙ו – [57ו‡"כ ‡יך ˜בלם
‰לל ?58ו‡ם נ‡מר ˘˜בל˙ ‚‰ירו˙
˘ל ‚‰רים ‰ללו ‰י˙ ‰כ„בעי,
וכמו ˘‰י' בפועל˘ ,נע˘ו ‚רי
‡מ˙ – למ„ ‰ח‡ ‰ו˙˘ ‰מ‡י?
ו‰‰סבר‰ ‰י‡ כנ"ל˘ :מ‡י,
ל˘יט˙ו‰ ,כריע ע"פ "מ˘ ‰עיניו
רו‡ו˙" בכלל – ‰מ˘מעו˙
‰כללי˙ ˘ל „ברי‰ם ו˘ל ‡ופן
˜בל˙ ‚‰ירו˙; ומכיון ˘ז ‰ל‡ ‰י'
כ„בעי ,לכן „ח‡ ‰ו˙ם‡ .בל ‰לל,
ל˘יט˙ו„ ,ן בענין ז ‰לפי פרטי
וסיבו˙ „‰יבור ,ור‡ ‰בז‚˘ ‰רים
‡לו רוˆים ל‚˙‰ייר ב‡מ˙) 59ומ‰
 .57ר‡ ‰בכ"ז יבמו˙ כ„ ,ב .מז˜ .‡ ,ט ,ב .בכורו˙
ל ,ב .רמב"ם ‰ל' ‡יסו"ב פי"„ ‰י"„.
 .58ר‡ ‰ח„‡"‚ כ‡ן .ו˘ם כ' לענין ‚‰ר ˘ב‡
ע"מ ˘י‰י' כ„ ,‚"‰ל‡ ‚יירי' ‰לל ˙יכף ‡ל‡
ע„ לב˙ר ‰כי‡ .בל לכ‡ור ‰מפ˘טו˙ ל'
‚‰מר‡ „˜‡מר "‚יירי'" כ˘ב‡ו – בכל '‚‰
מ‡ורעו˙ – מ˘מע ˘‰לל ‚יירם ˙יכף כ˘ב‡ו
‡ˆלו .וכ"מ מפיר˘"י „"‚ ‰יירי' .ור‡˙ ‰וס'
˘ב‰ער‰ ‰ב‡.‰
 .59ר‡˙ ‰וס' יבמו˙ כ„ ,ב˜ .ט ,ב .נסמן ב‚ליון

44

„‰רן  -סיום מסכ˙ ח‚י‚‰

˘„יבורם ‰י' בנוסח ‰נ"ל – "‰ז
מחמ˙ טעם ˆ„„י ,מפני ˘חסר‰
ל‰ם ‰י„יע ‰ב‚„ר ˘ל כ‰ן ‚„ול
וכיו"ב(.60
ט .בס„ר ˜„˘ים – מס' חולין:61
"‰עוף עול ‰עם ‚‰בינ ‰על
˘‰ולחן ו‡ינו נ‡כל „ברי ב"˘
וב"‡ ‰ומרים ל‡ עול ‰ול‡
נ‡כל" :ב"˘ ס"ל ˘י˘ לר‡ו˙
‡˙ ‰ענין )‰‰על‡ ‰על ˘‰ולחן(
כמו ˘‰ו‡ ,כפי ˘‰ו‡ בפני עˆמו
– ו‰רי ‡ין ח˘˘ ‡יסור ב‰על‡˙
עוף על ˘‰ולחן ביח„ עם ‚בינ.‰
‡בל ב" ‰ס"ל ,ל˘יט˙ם,
˘ˆריך ל˙‰בונן בפרטים ,ובנ„ון
„י„ן – לר‡ו˙ ז‡˙ כסיב˘ ‰ל
מסובב ˘ע˙י„ לˆ‡˙ מז:‰
‰‰על‡ ‰על ˘‰ולחן ‰י‡ סיב‰
למסובב ,כי )כיון ˘"יˆר לב „‡‰ם
רע מנעוריו"‰ ,62רי( ‡ם י˙ירו
ל‰עלו˙ ˘ני‰ם יח„ על ˘‰ולחן,
י˙כן ˘עי"ז יבו‡ סוף סוף ל‡כלם
יח„.63

.60

.61
.62
.63

"˘‰ס ˘ב˙ ˘ם.
ולכ‡ו' כן ˆריך לפר˘ ‚ם בפר˘"י ˘ב˙ „"‰
‚יירי'‡„ ,ל"כ ‰י' מספי˜ מ˘"כ "„ל‡ „מי‡
 ‡‰לחו ıמ„בר ‡ח„ ‚‰ . .בור."‰
˜„ ,ב )במ˘נ.(‰
נח ח ,כ‡.
לפי פי' ‰רמב"ם פ"ט מ‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙
"‰כ )עיין לח"מ ˘ם( .טו˘ו"ע יו"„ ר"ס פח.
ור‡ ‰פר˘"י חולין ˘ם „"‡ ‰בל ‰כ‡‰"„ .
‚זיר .‰י„ ‡בר‰ם ל˘ו"ע ˘ם .ועו„.

י‡ .ח˙ מ‰פלו‚˙ו˙ ˘בס„ר
ט‰רו˙ )ועפ"ז יובן בנ„ון „י„ן
במס' ח‚י‚:(‰
מˆינו מחלו˜˙ במס' כלים:64
"מטפחו˙ ספרים בין מˆויירו˙
בין ˘‡ינן מˆויירו˙ טמ‡ו˙ כ„ברי
ב"˘ ,ב"‡ ‰ומרים מˆויירו˙
מˆויירו˙
ו˘‡ינן
ט‰ורו˙
טמ‡ו˙".
מב‡ר
מחלו˜˙ם
וטעם
65
‰ר‚ˆ'ובי  ,על יסו„ בי‡ורו ˘ל
‰ר‡ב"„ 66ב‰פר˘ ˘בין ˙י˜
לחיפוי˘˘ ,ימו˘ו ˘ל ˙י˜ ‰ו‡
ל˘מור ול‚‰ן על מ˘ ‰נמˆ‡
ב˙וכו ,ולכן מ˜בל טומ‡ ‰כי ‰ו‡
בסו‚ „מ˘מ˘י ‡„ם‡ ,בל ˘ימו˘
‰חיפוי ‡ינו ל˘מיר˙ „‰בר
‰מחופ‡ ,‰ל‡ ר˜ לנוי ,ולכן ‡ינו
מ˜בל טומ‡.‰
וז‰ו יסו„ מחלו˜˙ ב"˘ וב":‰
מטפחו˙ ‰מˆויירו˙ ,מכיון ˘‰ן
ע˘ויו˙ לנוי ‰ספרים ‰עטופים
ב‰ן ,י˘ ל‰ן „ין חיפוי ,ולכן
סוברים ב"‰˘ ‰ם ט‰ורו˙‡ .בל
מטפחו˙ ˘‡ינן מˆוירו˙‡˘ ,ינן

 .64פכ"ח מ"„.
˘ .65ו"˙ ˆ"פ נ .י .סי' ˜לו )‰וב‡ בˆפע"נ ע˙"‰
˘מיני ע' ˜ו(.
 .66בפי' ל˙ו"כ ‰נ"ל .ומבי‡ ˘ם ‰מ˘נ ‰כלים
ספט"ז :ז‰ ‰כלל ‰ע˘וי ל˙י˜ טמ‡ לחפוי
ט‰ור.

ל˜וטי ˘יחו˙
ע˘ויו˙ לנוי ,טמ‡ו˙ ל˘יט˙ם.
‡בל ב"˘ ס"ל ˘‚ם חיפוי ‰כלים
טמ‡.
ו‰סבר˙ מחלו˜˙ם מובנ˙ ע"פ
‰נ"ל :67ב"˘ סוברים ˘מ˙ייחסים
ל„בר לפי ‚„רו ‰כללי )מטפחו˙(,
ו‡ין מעיינים בפרטים )˘ב‰וספ‰
ל‰כלל( ,ומ"˘ ‰עיניו רו‡ו˙"
מיני
˘˘ני
‰ו‡,
בכללו˙
‰מטפחו˙ ע˘ויים ככלי˘-ימו˘
כ„י לכסו˙ ול˘מור על ‰כלים,
ולפיכך ‰ן טמ‡ו˙‡ .בל לב" ‰י˘
ל˙‰ייחס לפרטי ‰ענין – ובנ„ון
„י„ן ,לפרטים ‰מעי„ים על מטר˙
ו˙כלי˙ ˘‰ימו˘ ˘ל כל מין
בפני עˆמו :מטפחו˙ ‰מˆויירו˙
‰ע˘ויו˙ לנוי ‰כלים ‰מכוסים
ב‰ן ,י˘ ל‰ן „ין "חיפוי" – ‰בטל
68
‡ל ‰כלי ו‡ין לו ‚„ר "כלי"
– ולכן ט‰ורו˙; ‡בל מטפחו˙
˘‡ינן מˆוירו˙˙˘ ,כלי˙ן ‡ינ‰
ל‰וסיף בנוי ‰כלים‡ ,ל‡ ‰ן
מ˘מ˘ו˙ כ"˙י˜" ‰מ‚ין ו˘ומר
‡˙ ‰כלי – טמ‡ו˙.
‚ .67ם לפי פי' ‰רמב"ם ו‰רע"ב ˘ם ,י˘ למˆו‡
˜ו ‰נ"ל ב˘יטו˙ ב"˘ וב"„ ,‰ב" ‰מחל˜ים
לפרטים‰„ :מטפחו˙ ‰מˆוירו˙ ˆיורן יעי„
עלי‰ן ˘‰ם מיוח„ים לספרים ו‡ינן מ˘מ˘י
‡„ם כו' ,וב"˘ ‡ין מחל˜ים )ו‚ם ‡ין מחל˜ים
מ‰ו עי˜ר ˘‰ימו˘ כו'( .ובפרט ע"פ פי'
מ˘נ‡ ‰חרונ˘ ‰ם‡ .בל ‰בי' ˘בפנים ˘ייך
יו˙ר לנ„ו"„ „סוף ח‚י‚.‰
 .68ר‡ ‰פי' ‰ר"˘ ˘ם "‡ין ˙כ˘יט לכלי".

ומˆינו ˘ר"‡
וחכמים כב".69‰
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ס"ל

כב"˘

י‡ .וע"פ כ‰נ"ל יבו‡ר ‚"כ טעם
‰פלו‚˙‡ – ל˘יט˙י' – במ˘נ‰
בסוף ח‚י‚‰ ‰נ"ל:
‰רמב"ם סובר ˘ר"‡‰˘ ,ו‡
˙למי„ ב"˘ ,וחכמים ‡זלי
ל˘יט˙ם ˘ל ב"˘ וב" ‰בפלו‚˙ו˙
‰נ"ל:
ר"‡ ס"ל ˘ˆיפוי מטמ‡ ,כי
ענינו ‰כללי ˘ל ‰מזבח )‚ם ˘ל
כל פרט ˘בו‰˘ ,ו‡ "פרט במזבח
‰נחו˘˙"( ‰ו‡ כ˘מו – מזבח
‰נחו˘˙ ‡ו מזבח ‰ז‰ב‰˘ ,ם
מ˜בלים טומ‡ .‰ומ˘ ‰ע"י עיון
בפרטי ‰מזבח‰ ,רי ‰נחו˘˙
ו‰ז‰ב ‰ם ˆיפוי למזבח וטפלים לו
– ‡י"ז ˜ובע ומכריע .וממיל‡ ‰יו
מ˜בלים טומ‡ ,‰לול‡ ˘˙‰ור‰
‡מר‰˘ ‰ם כ˜ר˜ע ˘‡ינ ‰מ˜בל˙
טומ‡.‰
וחכמים סוברים ˘‚ם לול‡
לימו„ ז‡ ‰ינם מ˜בלים טומ‡,‰
כי ‡ע"פ ˘בכללו˙ ,ומˆ„ ˙וכן
ענינו‰ ,מזבח – ‰ן מזבח ‰נחו˘˙
ו‰ן מזבח ‰ז‰ב – ‰ו‡ כלי ˘ל
מ˙כ˙ ,ולכן נ˜ר‡ו ‰מזבחו˙
כן ,מ"מ ,בעיון בפרטי ‰מזבחו˙
 .69ר‡ ‰ב‰נסמן בˆפע"נ ˘ם )ו˘ם נ„פס בטעו˙
ר"מ במ˜ום ר"‡(.
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‰מ˙כ˙ ‡ינ‡ ‰ל‡ ˆיפוי ,70וˆיפוי,
‡יז˘ ‰י‰י' – מז‰ב ,נחו˘˙ וכו' –
‡ינו ‡ל‡ טפל לכלי ,וממיל‡ ‰ו‡
בטל לו )וממיל‡ ‚ם ‰כלי ‡ינו
מ˜בל טומ‡) ‰מחמ˙ ˆ‰יפוי((.
ופרטים ‡לו מכריעים ‡˙ ‰כלל,
כנ"ל.
ולכן ‡ין ˆורך בלימו„ מיוח„
מ‰כ˙וב לכך ˘‡ין ‰מזבחו˙
מ˜בלים טומ‡‡ ,‰ל‡ ס‚י בטעם
„מפני ˘‰ם מˆופים.71
 .70ו‰ו‡ „ו‚מ˙ מחלו˜˙ ב"˘ וב"‰‡) ‰לו˙
פי"‡ מ"‚(‰ :י' ‡„ם נ˙ון ˘ם )˙ח˙ ‰ס„˜
וכלים מˆ„ ‡ח„ וטומ‡ ‰בˆ„ ‡חר – ‡ם
„‡‰ם ח˘וב ‡‰ל ל‰בי‡ ‡˙ ‰טומ‡(‰
ב˘"‡ ‡ינו מבי‡ ‡˙ ‰טומ‡ ‰וב"‡ ‰ומרים
‡„ם חלול ‰ו‡ ו‰ „ˆ‰עליון מבי‡ ‡˙
‰טומ‡) ‰וע„"ז ˘ם מ"„ .ור‡ ‰מפר˘י
‰מ˘נ„ :(‰מˆ„ ˜ביעו˙ כללו˙ „‰בר„‡‰ ,ם
"כמו ˘‰ו‡"‰ ,רי „‡‰ם ברי' ‡ח„ ומˆי‡ו˙
‡ח˙ )‚ו˘ ‡ח„(‡ .בל מˆ„ ‰פרטים ‰רי ‰ו‡
"עור וב˘ר ˙לבי˘ני" ,ופנימיו˙ו ‰ו‡ חלל
טפח .ר‡ ‰מ˘נ‡ ‰חרונ˘ ‰ם .ור‡ˆ ‰פע"נ
מ„‰ו"˙ נו ,סע"‚ ו‡ילך˘ ,מב‡ר מחל˜ו˙ם
‡ם ‚ופו ˘ל „‡‰ם נח˘ב כ‚וף ‡ח„‡ ,ו
˘‰ו‡ מורכב מחל˜ים* .וע"פ ‰נ"ל י"ל
˘˙לוי ב˘יט˙ם ‰נ"ל.
*( ועי"˘ בˆפע"נ ˘‚ם בז ‰ס"ל לר"‡
כב"˘.
 .71ו‰חי„ו˘ ב˘יט˙ם כ‡ן :לפי פי' ‰רמב"ם
בפי"‰מ כלים ˘ם ,ומ‰ר"י ˜ור˜ס ˘ם )‰וב‡
ב‰ער (20 ‰מובן בפ˘טו˙ ‰חי„ו˘ ,כי ביח„
עם זˆ‰˘ ‰יפוי פועל ביטול ‰כלי ˘ל‡
יטמ‡‡ ,ומרים ˘ˆ‰יפוי בטל ל‚בי ‰כלי.
ו‚ם לפי ‰מובן מ„בריו ב‰ל' מטמ‡י מ˘כב
ומו˘ב ,רע"ב ומל"מ )˘ב‰ער˘ ‰ם(‚˘ ,ם
מˆ"ע ל‡ ‰יו טמ‡ין כיון ˘ע˘ויין לנח˙,
וˆיפויין בטיל ל‚בי‰ן ˘י˘‡ר כלי עı

יב .ועל פי ז ‰יובן ˘˜‰ר ˘בין
סיום מס' ח‚י‚ ‰ל˙‰חל˙ ,‰כי
‚ם ˘ם מˆינו מחלו˜˙ ב"˘ וב"‰
˘נ˜ו„˙ ‰‰סבר ‰ב˘ ‰וו ‰לזו
˘במחלו˜˙ ר"‡ וחכמים בסיום
‰מסכ˙.
במ˘נ‰ ‰ר‡˘ונ‰
˘נינו:
"ב"˘ ‡ומרים ‰ר‡י' ˘˙י כסף
ו‰ח‚י‚ ‰מע ‰כסף ,וב"‡ ‰ומרים
‰ר‡י' מע ‰כסף ו‰ח‚י‚˙˘ ‰י
כסף" .ב"˘ ‡ומרים ˘˘ווי עול˙
‰ר‡י' ˘י˘ ל‰בי‡ בע˙ ‰עלי'
לר‚ל ˆריך ל‰יו˙ ˘˙י כסף ,ו˘ווי
˘למי ‰ח‚י‚ ‰מו˙ר ˘י‰י' פחו˙
מז" – ‰מע ‰כסף" .וב"‡ ‰ומרים
ל‰פך˘˘ ,ווי ˘למי ח‚י‚ˆ ‰ריך
ל‰יו˙ ‚בו ‰מ˘ווי עול˙ ‰ר‡י'.
72

ומבו‡ר ב‚מר‡˘ 73טעם ב"˘
‰ו‡ "˘‰ר‡י' עול ‰כול ‰ל‚בו‰
מ˘‡"כ בח‚י‚˘˘ – "‰ווי עול˙
ר‡י'˘ ,כול ‰ל‚בוˆ ,‰ריך ל‰יו˙

‰ע˘וי לנח˙ – חי„ו˘ ב˘יט˙ם כ‡ן‰˘ ,רי
בנ„ו"„ ˆ‰יפוי ˘ל‰ם ‰ו‡ מˆ„ ˆיווי ˙‰ור‰
˘י‰י' מˆופ ‰נחו˘˙ וז‰ב )„בכ"מ „‰ין –
„מˆוו˙י' ‡ח˘בי'*( .ור‡ ‰לעיל ‰ער.14 ‰
ומ"מ ‚ם בז„ ‰ע˙ם ˘˜ובע ‰עי˜ר ,ו‡˘ר ‚ם
ˆיפוי ז ‰בטל וטפל ל‰עי˜ר.
*( ר‡ ‰בכורו˙ י .‡ ,פר˘"י ביˆ ‰כז ,ב –
„" ‰חל .‰ור‡‡ ‰נˆי˜לופ„י‡ ˙למו„י˙ מע'
‡יסורו ח˘ובו.
 .72ב‰מ˘נ ‰כנ„פס ב‚מר‡ .ובמ˘ניו˙ ‰ו‡
מ"ב ,ור‡ ‰ל˜מן ‰ער.78 ‰
 .73ח‚י‚ ‰ו.‡ ,

ל˜וטי ˘יחו˙
‚בו ‰מ˘ווי ˘למי ‰ח‚י‚‰˘ ‰ם
ל‡כיל˙ בני ‡„ם; וב" ‰סוברים
"‡„רב ‰ח‚י‚ ‰ע„יפ‡ „‡י˙ ב‰
˘˙י ‡כילו˙".74
כלומר :כ˘מביטים על ענין

 .74בטו"‡ ˘ם כ' „לב"‡ ‰י"ז ˘ח‚י‚ ‰ע„יפ‡,
‡ל‡ ˘מˆ„ טעם ז˘ ‰וו‰ ‰ו‡ לעול˙ ר‡יי',
‡בל (‡ :פ˘טו˙ ל' ‚‰מ' ˘ם לכ‡ור ‰ל‡
מ˘מע כן )ור‡‚ ‰ם בסוף „בריו בטו"‡
˘מוסבר˙ ‰ע„יפו˙ בנ„ו"„ .ור‡ ‰בי˙
‡‰וˆר מע' ב' כלל ב .ב( ועי˜ר :ל„ע˙
‰רמב"ם )˘‡ליבי' ˜יימינן בפנים ˘‰יח(‰
בפי"‰מ )וכ" ‰ברע"ב( ז‰ו טעם ב"‰
˘סוברים „˘למים י‰יו „‰מים ˘ל‰ם יו˙ר,
ול‡ ˜‡מר טעם ‡חר.
ומ˘ ‰ל‡ פי' ‰טעם ˘‡י˙‡ ב‚מ' לב"‰
)˘ח‚י‚ ‰ע„יפ‡ ˘י˘נ ‰לפני „‰יבור כו'
„כ˙יב ויזבחו זבחים ˘למים )מ˘פטים כ„,
‡ – ((‰ולי י"ל ,כי ס"ל ˘„בר ז‡ ‰ם פר˘‰
זו נ‡מר ‰לפני מ"˙ )ר‡ ‰פר˘"י ח‚י‚˘ ‰ם(
במחלו˜˙ ˘נוי במכיל˙‡ )כמ"˘ ‰רמב"ן
˘ם )פסו˜ ‡'(( .וי"ל ˘סו‚י‡ זו ‡˙י‡ כמ"„
˘˜ו„ם מ"˙ נ‡מר‡ ,‰בל ‰‰לכ‰ ‰י‡ ˘ל‡חר
מ"˙ נ‡מר ,‰כס„ר ‰פר˘יו˙ )כ‰רמב"ן ˘ם.
ור‡‡ ‰ברבנ‡ל :נחל˜ו ‰מפר˘ים  . .חכמי
ˆרפ˙ ‡ . .בל חכמי ספר„ ˜יימו ו˜בלו ˘‰י'
ז‡ ‰חר מ"˙ כס„ר ‰פר˘יו˙( ,ולכן מפר˘
טעם ב"‡ ‰ליבי' „כ"ע ]ול‰עיר ˘ב˙וס'
רי"„ לח‚י‚˘ ‰ם מפר˘ ז˘" ‰י˘נ ‰לפני
„‰יבור" „‰יינו לפני "וי„בר ‡ '‰ליו מ‡‰ל
מוע„" )„ר"פ וי˜ר‡([.
‡בל ע„יין ˆע"˜ מ„וע ל‡ ‰בי‡ טעם ˘‰ני
˘ב‚מ' )‰ן לב"˘ ו‰ן לב"" (‰ועו„ מˆינו
˘ריב ‰ב‰ן ‰כ˙וב כו'" .ו‡ולי כי ס"ל
)כ„מ˘מע מפ˘טו˙ ‰ל˘ון( ˘ז‰ו ר˜ טעם
נוסף .ור‡ ‰מ˘ ‰מסיים ˘ם בפי"‰מ "ו‡לו
‰ר‡יו˙ ו˘˙‰ובו˙ וטענו˙ י˜ˆר ‰מ˜ום ‰ז‰
מל‚‰י„ם".
ועו„ ועי˜ר – מכללי ‰רמב"ם ˘מבי‡ )ב‡ם
‡ין נפ˜"מ ל„ינ‡( ˜ר‡ ו„ר˘‰ ‰יו˙ר פ˘וט‰
)י„ מל‡כי כללי ‰רמב"ם ‡ו˙ „( .ו‡כ"מ.
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˜‰רבנו˙ בכללו˙ו‰ ,מס˜נ‡ ‰י‡
˘˘ווי ˜רבן ˘כולו ל‚בוˆ ‰ריך
ל‰יו˙ ‚בו ‰מ˘ווי ˜רבן ˘ר˜
חל˜ ממנו ‰ו‡ ל‚בו) ‰וזו ˘יט˙
ב"˘(‡ ,בל מˆ„ פרטי ‰ענין‰ ,רי
"‡„רב‰ ,"‰מס˜נ‡ ‰י‡ ל‰יפך:
‡כיל˙ כ‰נים) 75ו‚ם ‡כיל˙
בעלים (76ב˜רבן ‡ף ‰י‡ מˆו,‰
ו‡"כ ‚ם ‡‰כיל˘ ‰ל‰ם ‰י‡ ענין
˘ל "‚בו ,77"‰ונמˆ‡ ˘"‡„רב‰
ח‚י‚ ‰ע„יפ‡" )וזו ˘יט˙ ב",(‰
מכיון ˘י˘ ב˙˘" ‰י ‡כילו˙"
ל‚בו ,‰ולכן ˆריך ˘ווי ‰ח‚י‚‰
ל‰יו˙ ‚בו ‰מ˘ווי עול˙ ר‡י'.78
 .75בפיר˘"י ˘ם )ו˙˘" (‡ ,י ‡כילו˙ – מזבח
ו‡„ם" .ובפי"‰מ ל‰רמב"ם )וע„"ז ברע"ב(:
לפי ˘י˘ ב‰ן חל˜ ל˘ם וחל˜ לבעלים וחל˜
לכ‰נים.
‡בל ˆע"˜ ‡ם ‡פ˘ר לפר˘ ‰בי‡ור ˘בפנים
לפי „ע˙ ‰רמב"ם )בפי"‰מ(‰˘ ,רי ‡ין
מפור˘ ב„ע˙ו ‡ם ‚ם ‡כיל˙ בעלים מˆו– ‰
ר‡‰ ‰נסמן ב‰ער‰ ‰ב‡.‰
 .76ר‡‰ ‰נסמן בל˜ו"˘ חט"ז ע' ‰ 104ער‰
.24
 .77ל‰עיר „כ‰נים )ובעלים( מ˘לחן ‚בו‡˜ ‰
זכו – ביˆ ‰כ‡ .‡ ,פר˘"י ˘ם „" ‰כ‰נים
)ור‡˙ ‰וס' ˘ם „"‡ ‰בל .ועו„( .ובפר˘"י
סוכ) ‰ט ‰"„ ‡ ,על(˘ :למי ח‚י‚„ . . ‰זכו
ב‰ו ב˙ר ‰כי מ˘לחן ‚בו ‰כעב„ ‰נוטל
פרס.
 .78וי"ל ˘‰ייכו˙ „סיום ‰מס' ‚ם למחלו˜˙ '‡‰
ב"˘ וב" ‰במ˘נ:‰
‡יז‰ו ˜טן כל ˘‡ינו יכול לרכוב על כ˙פיו
˘ל ‡ביו ולעלו˙ מירו˘לים ל‰ר ‰בי˙ „ברי
ב"˘ וב"‡ ‰ומרים כל ˘‡ינו יכול ל‡חוז
בי„ו ˘ל ‡ביו ולעלו˙ מירו˘לים ל‰ר ‰בי˙
כו' .ובפר˘"י‡ :בל מכ‡ן ו‡ילך ‡ע"פ ˘‡ינו
חייב מן ˙‰ור‰ ‰טילו חכמים על ‡ביו ועל
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י‚ .לפי ‰בי‡ור ‰נ"ל בסבר˙
רבנן )ע"פ „ע˙ ‰רמב"ם( יובנו
‚ם ˘‰ייכו˙ ו˘˜‰ר ˘בין ˘˙י
‰מימרו˙ ˘בסיום ‰מסכ˙ ב‚מר‡
– ˙" ,'‡‰למי„י חכמים ‡ין ‡ור
˘ל ‚י‰נום ˘ולט˙ ב‰ן" ,ו‰ב',
"‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙
בפו˘עי י˘ר‡ל" ,וכן ‰‰מ˘ך
ו˘‰ייכו˙ „מימרו˙ ‡לו לענין
ˆיפוי ‰מזבח:
ל‡חרי ˘במ˘נ ‰וב‚מר‡
עס˜ינן בענין ‰מזבחו˙ ˘במ˜„˘
– ˘ע"י ˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ עלי‰ם,
מ˙˜יים "ו˘כנ˙י ב˙וכם" במ˜„˘
– ול‡חרי ˘ב‚מר‡ מבו‡ר˙
‡מו לחנכו במˆו˙ .ור‡˘ ‰ם ˙ו„"‡ ‰יז‰ו.
וב‚מ' ˘ם ו:‡ ,
„כללו˙ ‰ענין ‰ו‡‡˘ ,ביו* חייב לחנכו
במˆו˙ – ל‰בי‡ו לעזר"‡ ,‰כ ‡ם ‡‡"פ לו
ל‡ביו ל‰בי‡ו )כ˜טן ,ל‡ כטף( פ˘וט ˘‡ין
חיוב )וז‰ו ˘‰יעור ˘‡ינו יכול לרכוב על
כ˙פיו(‡ ,בל כ˘‡ביו יכול ל‰בי‡ו – ב‡יז‰
‡ופן ˘י‰י' – ל˜‰טן מחוייב בז‡ .‰מנם
כ˘מ˙בונן בפרטי „‰בר‰ ,רי ˙וכן ענין
‰חינוך ‰ו‡ ל‡ חינוך ס˙ם‡ ,ל‡ – ב‡ופן
˘˜יום ‰מˆו˜‰„ ‰טן ב˜טנו˙ו – יחנכו
ויר‚ילו לע˘ו˙ מˆו ‰זו ב‚„לו˙ו ,ולכן כל
˘‡ינו יכול ל‡חוז בי„ו ˘ל ‡ביו ולעלו˙ כו'
– „כ ‚"‰ב‚„לו˙ו פטור – ‚ם מטעם חינוך
˜טן פטור )כבפר˘"י במ˘נ˘ ‰"„ ‰ל˘
ר‚לים(‡ .בל ‡ם יכול ל‡חוז ול‰לוך בר‚לים
˘לו מחויב‰˘ ,רי ‡ז עו˘˜‰ ‰טן ‰מˆו‰
כמו ב‚„לו˙ו ,ור‡ ‰ב‚מ' ˘ם ו ‡ ,ובפר˘"י
וטו"‡ ב‰סו‚י‡ ˘ם .ו‡כמ"ל.
*( וי„וע ˜˘‰ו"ט ‡ם ˜‰טן נ˜' מחוייב
ב„בר ‡ו ˘ר˜ ‡‰ב חייב לחנכו ,בפר˘"י
ו˙וס' ברכו˙ מח .‡ ,ועו„ .ו‡כ"מ.

„ע˙ רבנן )ל„ע˙ ‰רמב"ם( ˘י˘
לעיין בפרטי „‰בר ו‡זי רו‡ים
ˆיפוי ˘‰ו‡ בטל לעי˜ר ‰כלי,
‰נ ‰ב‰מ˘ך לז‰ ‰וב‡ו ב‚מר‡
ל"ו˘כנ˙י
בנו‚ע
‰מימרו˙
ב˙וכם" ˘ב˙וך כ‡ו"‡ מי˘ר‡ל,
כפי ˘מ˜יים כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ע"י
עבו„˙ו במ˜„˘ ‰פרטי ˘לו‚˘ ,ם
בז ‰י˘נ‰ ‰סבר‡ ‰נ"ל:
כ˘מ˙בוננים בפרטי ‰ענינים –
כפס"„ בי˙ ‰לל – מ˙ברר ˘‡פילו
‰ענינים ‰בל˙י רˆויים‡ ,פילו ‡לו
˘‡נו רו‡ים ‡ˆל פו˘עי י˘ר‡ל,
‡ינם עי˜ר מ‰ו˙ם; ז‡ ‰ינו ‡ל‡
ˆיפוי ,79כיסוי˘ 80נוסף עלי‰ם,
˘‰ו‡ טפל ובטל לעˆם מ‰ו˙ם,
כי ‰עˆם ו‰פנימיו˙ ˘ל י‰ו„י
‰ו‡ כמו מזבח – 81טוב ו˜„ו˘,‰
ולכן ‡ין ˘ייך ˘‡‰ור ˘ל ‚‰ינום
˙˘לוט ב‰ם.82
י„‰ .ענין ‰נ"ל מ˙‡ים ‚ם
לכללו˙ ˘יט˙ ב" ‰בענין ‡ופן
‰‰ס˙כלו˙ ˘ˆריך ל‰יו˙ ביחס
.79
.80

.81
.82

ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ‚ירו˘ין ספ"ב.
ר‡ ‰מ‡מר ˘"פ בר‡˘י˙ ˙רנ"ט "כמ"˘
בס' ‰‰פר˘ בין י˘ר‡ל לעכו"ם  . .מ˘‡"כ
י˘ר‡ל ‰ם בעˆם טוב ומ˘ ‰י˘ ב‰ם ‡יז‰
רע ‰ו‡ „בר נוסף לב„ על ‰עˆם כו'".
ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח"‚ ע'  911ו‡ילך .ו˘ם ‚ם
‰חילו˜ „מזבח ‰נחו˘˙ ו‰ז‰ב בי˘ר‡ל.
עפ"ז י˘ לב‡ר כמ„ ‰יו˜ים ב‰מימרו˙ „ר"‡
ור"ל – נ˙ב‡רו ב‡רוכ ‰ל˜מן ב„‰רן ‰ב' על
מסכ˙ ח‚י‚.‰

ל˜וטי ˘יחו˙
ל‡י˘ י˘ר‡ל ,וכמו„‚˘ במחלו˜˙
‰נ"ל ˘ל ב"˘ וב"˘ ,‰ב"˘
‡ומרים "כל ‰כמו˙ ˘‰י‡" וב"‰
‡ומרים "כל ‰נ‡ ‰וחסו„"‰
)ו„‰בר מרומז ‚ם ב˘מו˙י‰ם
"˘מ‡י" ו‰לל"(:
י„וע˜‰˘ 83ב" ‰וכנס"י נ˜ר‡ים
ח˙ן וכל .‰וב"˘˘"„ ,84מ‡י" ‰ו‡
מל' "˘‰ם ‡ורחו˙יו" – "˘ם"
במ˘מעו˙ ˘ל ‰ערכ˙ ומ„י„˙
„‰רכים )‡‰ורחו˙ – (85ס"ל
86
˘ˆריך ל„˜„˜ ול‰עריך ב„יו˜
‡˙ ‡ופן ‰‰נ˘ ‰‚‰ל בני י˘ר‡ל
כפי ˘‰ם מ˙נ‚‰ים בפועל )"כל‰
כמו˙ ˘‰י‡"( ,ו‰‰נ ‰‚‰ביחס
‡לי‰ם ‚ם ‰י‡ ב‡˙‰ם לז;‰
‡בל בי˙ ‰לל ,מל˘ון "ב‰לו
נרו"‰˘ ,87ם מ‡ירים ‡˙ ‰פנימיו˙
בכל „בר ,וממיל‡ ס"ל „‚ם בנו‚ע
לפועל בעו"‰ז ‰פנימיו˙ ‰י‡
˜‰ובע˙‡ ,ומרים ‰ם˘ ,בפנימיו˙
‰רי כל י‰ו„י ‰ו‡ טוב" ,כל ‰נ‡‰
וחסו„ ."‰ו‰‰וכח ‰ו‰‰סבר‰

.83
.84

.85
.86
.87

במ„רז"ל בכ"מ .וכל ˘ ˘"‰מיוס„ ע"ז.
ב‰ב‡ ל˜מן במחלו˜˙ ב" ‰וב"˘ – ר‡‰
ל˜ו"˙ „""˙ ‰ר כיˆ„ מר˜„ין )˘ ˘"‰מח,
ב ו‡ילך(‡ .ל‡ ˘˘ם מבו‡ר ‰ו‡ לענין כלו˙
‰נפ˘ „י˘ר‡ל ,עיי"˘.
מו"˜  ,‰סע"‡ .סוט ,‰ ‰ב.
„ב"˘ ˘ר˘ם מבחי' ‚‰בורו˙ – ר‡ ‰ל˜ו"˙
˘ם.
‡יוב כט.‚ ,
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˘בז" – ‰מ˘ל ל‡„ם ˘ל˜ח מ˜ח
 . .מן ˘‰ו˜ י˘בחנו בעיניו כו'":
מ‡חר ˘˜‰ב" ‰ל˜ח "מ˜ח" ז,‰
˘‰רי ‰ו‡ ‡˘ר בחר בי˘ר‡ל –
‰רי ברור ˘‰מ˜ח ‰ו‡ ,בעˆם,
טוב ו˜„ו˘ ,‰ו‡ף ˘בחיˆוניו˙ ‡ין
ז ‰נר‡ ‰וניכר‡ ,ין ז ‰מ˘נ˙‡ ‰
‰מˆי‡ו˙ ‡‰מי˙י˙˘ ,בפנימיו˙
ובעˆם ‰ו‡ טוב„ ,כיון ˘בו„‡י
"‰ח˙ן" )ז˜‰ ‰ב" (‰בחר ול˜ח
מ˜ח ז ,‰ו„‡י ‰ו‡ ˘זו "כל ‰נ‡‰
וחסו„!"‰
‡ל‡ ˘בז ‰נ„ר˘ ˙‰נ‡י
בכ˙ובו˙(
‚‰מר‡
)כ‰מ˘ך
"מעורב˙ עם ‰בריו˙" :מי ˘‰ו‡
מעורב עם ‰בריו˙‰ ,יינו˘ ,י˘
לו ‰כר ‰וי„יע ‰מ˜רוב ‡ו„ו˙
‰מעמ„ ומˆב בעו"‰ז על כל
‰נסיונו˙ ˘בו וכו'„‰ ,בר ברור
˘יבו‡ וי‚יע ‡ל ‡‰מ˙˘ ,זו "כל‰
נ‡ ‰וחסו„."‰
טו .וזו‰י ‰‰ור‡ ‰לכל ‡ח„
ו‡ח„ :כ˘רו‡„‡‰ ‰ם ב‡י˘
י˘ר‡ל ענין בל˙י רˆוי רחמנ‡
ליˆלן ,עלול ‰ו‡ לומר בלבו,
˘‰ל ‰נמˆ‡ במˆב ובˆיור ˘ל
"חי‚ר˙ ‡ו סומ‡" רח"ל ,ו‡ם כן
‡יך ‡פ˘ר ˘י‰יו לו עמו ˜˘ר
ומ‚ע? – על ז‡ ‰ומרים בי˙ ‰לל:
מ„וע מביט ‰נך עליו ר˜ בעיני
ב˘ר? ‡ל ˙בט ‡ל מר‡‰ו! ‰רי
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˜‰ב" ‰בחר בו ול˜חו כ"מ˜ח",
ו‡"כ ברור ‰ו‡ ˘זו "כל ‰נ‡‰
וחסו„ ."‰ומכיון ˘‰ר‡ו לך ענין
בל˙י רˆוי ז ,‰עליך ל‰בין ˘ז‰ו
לˆורך "ב‰לו נרו" – לסייע ל‚לו˙
בו ‡˙ ‰פנימיו˙.
וע"י ‰עבו„ ‰בזמן ‚‰לו˙
כ˘יט˙ ב"„ ‰ו˜‡ – ˘‰רי ‰לכ‰
כב" ,88‰ו‡ין ‰ו‡ ‰מינ‡ כלל
ל˙‰נ ‚‰כ˘יט˙ ב"˘‡˘ – 89ופן
‰‰ס˙כלו˙ על ‡י˘ י˘ר‡ל ‡ינו
כמו ˘‰ו‡ נר‡ ‰בעיני ב˘ר‡ ,ל‡
רו‡ים ‡˙ פנימיו˙ו‰˘ ,ו‡ בבחי'

 .88עירובין י‚ ,ב.
„ .89ב"˘ במ˜ום ב"‡ ‰ינ ‰מ˘נ – ‰ברכו˙ לו,
רע"ב .ו˘"נ.

כל ‰נ‡ ‰וחסו„ ,‰וממיל‡ פועלים
ומ˘פיעים על כל ‡ח„ מי˘ר‡ל
כ„י ל‚לו˙ ‡˙ פנימיו˙ו ב‚לוי –
נזכ ‰ל‰ני˘ו‡ין˘ 90ל י˘ר‡ל
עם ˜‰ב" ,‰ו‡ז כבר יכול‰
‰‰לכ‰˙˘ ‰י' כבי˙ ˘מ‡י ,ו‡כן
כך י‰י'‰˘ ,91רי ו‡˙ רוח ‰טומ‡‰
‡עביר מן ‡‰ר ,92ıונר‡‚ ‰ם
ב‚ילוי ובעיני ב˘ר ˘כל ‡ח„
מי˘ר‡ל )"כל ‰כמו ˘‰י‡"( ‰ו‡
"כל ‰נ‡ ‰וחסו„."‰
)מ˘יח˙ כ"ף מנחם‡-ב ˙˘ל"‡(

˘ .90מו"ר ספט"ו.
 .91ר‡ ‰מ„"˘ ל‡בו˙ פ" ‰מי"ט .מ˜"מ לזח"‡
יז ,ב .ל˜ו"˙ ˜רח „" ‰וי˜ח ˜רח ספ"„.
˙וספו˙ ח„˘ים ל‡בו˙ ב˙חל˙ו.
 .92זכרי' י‚ ,ב.
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סיום
מסכ˙ ח‚י‚‰

*

‡ .על ‰פסו˜" 1ויע˘ בˆל‡ל
‡˙ ‡‰רון"‡ ,י˙‡ במ„ר˘:2
"ב˘ע‡˘ ‰מר ˜‰ב" ‰למ˘‰
ע˘‰ ‰מ˘כן ,ב‡ ו‡מר לבˆל‡ל
‡מר לו מ‰ו ‰מ˘כן ‰ז‡ ,‰מר לו
3
˘י˘ר˜‰ ‰ב"˘ ‰כינ˙ו ב˙וכו
ומלמ„ לי˘ר‡ל ˙ור‡ ,‰מר לו
בˆל‡ל ו‰יכן ˙‰ור ‰נ˙ונ‡ ,‰מר
לו מ˘‡נו עו˘ים ‡˙ ‰מ˘כן ‡נו
עו˘ין ‡‰רון"‡ ,ל רבינו מ˘,‰
‡ין כבו„˘ ‰ל ˙ור ‰בכך ‡ל‡
‡נו עו˘ין ‡‰רון ו‡ח"כ ‰מ˘כן.4
לפיכך זכ˘ ‰י˜ר‡ על ˘מו ˘נ‡מר
ויע˘ בˆל‡ל ‡˙ ‡‰רון".
ומ˘מע ממ„ר˘ ז˙˘ ,‰וכן ענין
‡‰רון ‰ו‡ ענין נפר„ מ˘‰ר‡˙
˘‰כינ˘ ‰במ˘כן .וכן מ˘מע

.1
.2
.3
.4

וי˜‰ל לז.‡ ,
˘מו"ר וי˜‰ל פ"נ ,ב .ור‡˙ ‰נחומ‡ ˘ם ו.
)˙נחומ‡ בובער ח(.
˘י˘ר . . ‰ב˙וכו‰ :ל' "˘י˘רˆ – "‰ע"˜
מ‡‚ ˜"‰סכ"‚ .וסו"ס כ˜) ‰מ‡.(‡ ,
וכן ס"ל ˘ם פ"נ .‡ ,ור‡ ‰במפר˘י ‰מ„ר˘
˘ם ˘„ר˘‡ זו פלי‚‡ על „ ‡‰ברכו˙ )נ,‰
‡( „בˆל‡ל ע˘‰ ‰מ˘כן ˙חל .‰וע„"ז
˜"‰ר פ"ז בפסו˜ י‡ )ול„ע˙ ‰יפ"˙ כן ס"ל
ב˘מו"ר ˘ם .(„ ,ור‡‡ ‰ו ˙"‰וי˜‰ל ע'
ב'ר‚ .ו‡כ"מ.

* ˙ר‚ום מל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע'  434ו‡ילך.

לכ‡ור ‰ממ„ר˘ ‡חר˘ ,5ל‡חרי
בנין ‰מ˘כן ‡מר ˜‰ב"˜˙" ‰נ˙ם
‡כסני‡ לעˆמי ועכ˘יו ˙˜נו
‡כסני‡ ל˙ור˘ ‡‰˙˘ ‰רוי'
‡ˆלי".
ו‡ינו מובן‰ :ן ‡מ˙ ˘מ˜ום
˙‰ור‰ ‰ו‡ ‡‰רון‡ ,6בל ‰ל‡ ‚ם
עי˜ר מנוח˙ ו˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰ ‰י'
8
ב‡רון ועל י„ו ,7וכמ"˘ ‰רמב"ן
˘עי˜ר ‰חפ ıבמ˘כן ‰ו‡ מ˜ום
מנוח˙ ˘‰כינ‰˘ ‰ו‡ ‡‰רון.
ו‡"כ ‡יך ‡פ˘ר לחל˜ ולומר,
˘כללו˙ ‰מ˘כן ו‰מ˜„˘ ‰ו‡
לˆורך "˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ,"‰ו‡‰רון
‰ו‡ "מ˜ום ˙‰ור?"‰
ב .ויובן ז ‰ב„˜‰ים:

.5
.6
.7

.8

מ„ר˘ ‡בכיר – ‰וב‡ ביל"˘ ˙רומ ‰רמז
˘סח.
ר‡‚ ‰ם ˘מו"ר פר˘ ‰ל„ ,ב .ור‡ ‰יומ‡ עב,
ב :מכ‡ן ל˙"ח וכו' .ובכ"מ.
כפ˘טו˙ ‰כ˙וב )˙רומ ‰כ ,‰כב( ונוע„˙י
לך ˘ם ‚ו' .ור‡‚ ‰ם ˙נחומ‡ וי˜‰ל ז :ולמ‰
פי' ב‡רון מל‡כ˙ו וכו' ב˘ביל ˘˘ם ˆלו ˘ל
˜‰ב"‰˘ ‰ו‡ מˆמˆם ˘ם ˘כינ˙ו .ול‰לן
˘ם‰˘ :מ˘כן כולו ל‡ נע˘‡ ‰ל‡ ב˘ביל
‡‰רון ˘˘‰כינ ‰ב˙וכו .ובכ"מ.
ר"פ ˙רומ.‰
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על ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰במ˘כן –
„‡˜רי מ˜„˘ – 9נˆטוו בכ˙וב
"וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם".
ומ˘ינוי ‰ל˘ון בז" ,‰ב˙וכו ל‡
נ‡מר ‡ל‡ ב˙וכם" ,למ„ים ˘י˘
כ‡ן ענין נוסף – ו˘כנ˙י "ב˙וך כל
‡ח„ ו‡ח„".11

10

ובי‡ור ענין ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰
"ב˙וך" – במ˜„˘ ‰פרטי – „כל
‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל,
‡י˙‡ ב‚מר‡ בסיום מס' ח‚י‚:‰
"‡"ר ‡ב‰ו ‡"ר ‡לעזר ˙למי„י
12
חכמים ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם
˘ולט˙ ב‰ן"˜ 13ו מסלמנ„ר‡ ומ‰
סלמנ„ר‡ ˘˙ול„˙ ‡˘ ‰י‡ ‰סך
מ„מ‡ ‰ין ‡ור ˘ולט˙ בו ˙"ח
˘כל ‚ופן ‡˘ „כ˙יב‰ 14ל‡ כ‰
„ברי כ‡˘ נ‡ום  '‰על ‡ח˙ כמ‰
וכמ‡ .‰מר רי˘ ל˜י˘ ‡ין ‡ור
˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ בפו˘עי י˘ר‡ל
˜"ו ממזבח ‰ז‰ב מ ‰מזבח ‰ז‰ב
˘‡ין עליו ‡ל‡ כעובי „ינר ז‰ב

.9
.10
.11
.12

.13
.14

עירובין ב .‡ ,ו˘"נ.
˙רומ ‰כ ,‰ח.
ר"ח )˘ער ‰‡‰ב ‰פ"ו „" ‰ו˘ני פסו˜ים(.
ובכ"מ.
ל‰עיר מזו‰ר וי˜‰ל )ר‚ ,סע"ב .וע„"ז ח"‚
רע‚ .‡ ,ור‡˘ ‰ם ח"ב פט ,סע"ב( „לפי
„‡˘‡ וחייבין ‚‰ינם ‡י˙ לון נייח‡ ב˘ב˙
נˆטוו בוי˜‰ל )ל" (‚ ,‰ל‡ ˙בערו ‡˘ בכל
מו˘בו˙יכם ביום ˘‰ב˙".
ר‡‚ ‰ם ז‰ר ˘ם ר ,רע"‡ .זח"‡ ˜לב ,רע"‡.
ירמי' כ‚ ,כ.

כמ˘ ‰נים ‡ין ‡‰ור ˘ולט˙ בו
פו˘עי י˘ר‡ל ˘מל‡ין מˆו˙
כרימון „כ˙יב 15כפלח ‰רימון
ר˜˙ך ‡ל ˙˜רי ר˜˙ך ‡ל‡ רי˜נין
˘בך על ‡ח˙ כמ ‰וכמ."‰
ובפ˘טו˙ נר‡˘‰˘ ‰ייכו˙
בין ב' ‰מימרו˙ ‰י‡ :ב‰מ˘ך
ל‰סו‚י‡ „לעיל ע"„ ˆיפוי
‰מזבחו˙ ,מזבח ‰ז‰ב ו‰נחו˘˙
– ‰וב‡‰ ‰מימר‡ „ר"ל‡" ,ין ‡ור
˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ בפו˘עי י˘ר‡ל
˜"ו ממזבח ‰ז‰ב"‰˘‚„‰‰˘ ,
ב‰ ‰י‡ ˘‰מזבח ‰י' מˆופ‰
ז‰ב .ומענין ז‰ ‰וב‡) ‰לפני
כן( ‰מימר‡ „ר"‡ ˘‡ין ‡ור ˘ל
‚י‰נם ˘ולט˙ ב˙"ח.
‡בל לפ"ז ‡ינו מובן:
‡( ‡ם כן‰ ,י' ˆריך לס„ר
ב˙חיל‰ ‰מימר‡ „ר"ל "˜"ו
ממזבח ‰ז‰ב" ,ור˜ ל‡חר מכן
‰מימר‡ „ר"‡ בענין ˙"ח˘ ,לפי
˙וכנ‡ ‰ינ˘ ‰ייכ˙ לעניננו.
ב( עי˜ר ‰סו‚י‡ בענין פו˘עי
י˘ר‡ל וענין ˘ליט˙ ‚‰י‰נם
עלי‰ם )ובענין ‚‰י‰נם בכלל( ‰ו‡
במס' עירובין ,16ו‚ם ˘ם ‰וב‡
מ‡מר ר"ל ˘פו˘עי י˘ר‡ל ‡ין
‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ן כו',
.‚ ,„ ˘"‰˘ .15
 .16יט.‡ ,

ל˜וטי ˘יחו˙

53

ו‡ם כן‰ ,י' ˆריך ל‰בי‡ ˘ם ‡˙
‰מימר‡ „ר"‡ ˘˙"ח ‡ין ‡ור ˘ל
‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ן כו'‰˘ ,רי )‡(
˘ם ‰ו‡ עי˜ר ‰סו‚י‡ בענין ז,‰
ו‡ילו בח‚י‚ ‰ז‰ו ר˜ ב„רך ‡‚ב;
)ב( מסכ˙ עירובין ˜ו„מ˙ למסכ˙
ח‚י‚.‰

ל˙למי„י חכמים – ˘כ˘ם ˘‰ז‰ב
מ‚ין על ‰מזבח מפני  ,18˘‡‰כך
‚ם ˙ור˙ם ˘ל ˙"ח מ‚ינ ‰עלי‰ם
מפני ‡‰ור ˘ל ‚י‰נם‡ ,פילו
כ˘ע˘ו מע˘ים בל˙י רˆויים
˘בעטיים ‰יו נענ˘ים ב‡ור ˘ל
‚י‰נם )לול‡ זכו˙ ˙‰ור.(‰

‚( ב„ברי ר"ל "˜"ו ממזבח
‰ז‰ב ‡˘ . .ין עליו ‡ל‡ כעובי
„ינר ז‰ב ‡ . .ין ‡‰ור ˘ולט˙
בו" ,י˘נ ‰לכ‡ור‰ ‰˘‚„‰ ‰פכי˙
ממס˜נ˙ „ברי ‚‰מר‡ בסו‚י‡
לעיל˘ ,לרבנן "מיבטל בטיל
ˆיפויין ‚ביי‰ו"‰ ,יינו ˘ˆיפויין
˘ל מזבחו˙ ‰נחו˘˙ ו‰ז‰ב בטל
למזבחו˙ )ולכן ‡ין ‰מזבחו˙
מ˜בלים טומ‡‰˘ – (‰רי במ‡מר
ר"ל מו„‚˘ ˙‰ו˜ף )‰ע„ר
‰ביטול( ˘ל ˆיפוי ‰ז‰ב ˘על
‰מזבחˆ‰˘ ,יפוי עמ„ בעינו ו‚‰ין
בחוז˜ו על ‰כלי‰ ,מזבח ,ע„ ‡˘ר
ל‡ ‰י˙‡‰ ‰ור ˘ולט˙ בו.17

ו‡"כ ‡ינו מובן (‡) :לכ‡ור‰
כל ‰מימר‡ ‡ו„ו˙ ˙"ח ‰י‡
מיו˙ר˙ ,כי ‡פ˘ר ללמו„ ז‡˙
במכ˘"כ מ‰ענין )ו‰מימר‡(
˘בנו‚ע לפו˘עי י˘ר‡ל) ?19ב(
ו‡ם י˘ ˆורך ל‰בי‡ ב‚מר‡
מימר‡ מיוח„˙ ‡ו„ו˙ ˙למי„י
חכמים – למ ‰נז˜˜ים ‡נו ל˜"ו
‡חר ,ו‡ין ‡נו מבי‡ים ‚ם כ‡ן
"˜‰ו מ‰מזבח?

‚‚ .ם ˆריך ל‰בין כמ„ ‰יו˜ים
במימרו˙ ˘ב‚מר‡ .ומ‰ם:
‡( "˜‰ו ממזבח ‰ז‰ב ‰מוב‡
ב‚מר‡ בנו‚ע לפו˘עי י˘ר‡ל
מ˙‡ים במכ˘"כ ו˜"ו ‚ם בנו‚ע

 .17ובפרט לפי פי' ˙‰וס' כ‡ן „"‡˘ ‰ין )ר‡‰
ח„‡"‚ ˘ם( – ˘ˆ‰יפוי ˘ל ז‰ב מ‚ין על
‰ע˘ ıל‡ י˘רף.

וביו˙ר יו˜˘ :‰סלמנ„ר‡ ‰ו‡
˘ר ıטמ‡‡) 20ו עכ"פ חי'– (21

 .18כפי פי' ‰ח„‡"‚ ב˙וס' )כנ"ל ב‰ער‰
˘לפנ"ז(.
 .19ב˙וס' עירובין )יט ,רע"‡(„ :פו˘עי י˘ר‡ל
פני‰ם מ˘חירים* ו‡ילו ˙למי„י חכמים כלל
וכלל ל‡ )ור‡ ‰ל˜מן ‰ער‡ .(61 ‰בל כ‡ן
ב‰סו‚י‡ ‡ין רמז לחילו˜ ז‚) ‰ם ל‡ בפר˘"י
ו˙וס' כ‡ן( .ור‡ ‰עיון יע˜ב לעין יע˜ב כ‡ן
˘‚ם ˙‰וס' כ‡ן ב‡ ל˙ר˜ ıו˘י‡ ‰נ"ל.
וˆ"ע .ור‡ ‰פי' ‰רי"ף וחי„ו˘ים לע"י.
*( ל‰עיר מר") ‰יז :(‡ ,פני‰ם „ומין ל˘ולי
˜„יר .‰ור‡ ‰מ‚יל ‰י‡.‡ ,
 .20ר‡˙ ‰וס' כ‡ן .פר˘"י חולין ˜כז‰"„ ‡ ,
סלמנ„ר‡.
 .21ר‡ ‰פר˘"י כ‡ן .ענף יוסף לע"י כ‡ן .ערוך
˘‰לם בערכו.

„‰רן  -סיום מסכ˙ ח‚י‚‰

54

ו‡"כ למ ‰לן למילף ענין ז ‰בנו‚ע
ל˙"ח מ˘ר ,ıב ‰ב˘ע‡˘ ‰פ˘ר
ללומ„ו ממזבח ‰ז‰ב ˘בבי˙
‰מ˜„˘?
ב( כיון ˘‰ן "˙למי„י חכמים"
ו‰ן "פו˘עי י˘ר‡ל" נמˆ‡ים
ב‚י‰נם מחמ˙ עוונו˙י‰ם‡ ,22ל‡
˘‡‰ור ˘ל ‚י‰נם ‡ינ˘ ‰ולט˙
ב‰ם )בסו‚ ‰ר‡˘ון – מפני ˘‰ם
"˙למי„י חכמים" ,ובסו‚ ˘‰ני –
מפני ˘‰ם מל‡ים מˆו˙( ,מ„וע
נ˜ר‡ ‰סו‚ ‰ר‡˘ון ר˜ "˙למי„י
חכמים" ,ו‡ילו ‰סו‚ ˘‰ני – ר˜
"פו˘עי י˘ר‡ל"?
„ .ו‰בי‡ור בכל ז:‰
˘˜‰ר ו‰חיבור˘ 23ל ‡י˘
י˘ר‡ל עם ˜‰ב" ‰נע˘ ‰על י„י
˘ני ענינים (‡) :לימו„ ˙‰ור‰
)ב( ˜יום ‰מˆו˙‡ .בל י˘ חילו˜
ביני‰ם:
כ˘‡„ם מי˘ר‡ל לומ„ ˙ור‰
ומבין ‡˙ חכמ˙ו י˙ברך ב˘כלו,
‰רי ‰ו‡ נע˘ ‰מיוח„ עם ˙‰ור‰
ב"יחו„ נפל‡ ˘‡ין יחו„ כמו‰ו .
 .ל‰יו˙ ל‡ח„ים מכל ˆ„ ופנ,24"‰
 .22ר‡ ‰ענף יוסף לע"י )ב˘ם ‰ר"מ „לי‡ון(.
 .23מˆו˙ מל' ˆוו˙‡ וחיבור )ל˜ו"˙ בחו˜ו˙י
מ.(‚ ,‰
˙ .24ני‡ פ" – .‰ועפ"ז ‰ו‡ ר˜ ע"י י„יע˙ ˙‰ור‰
)וכן "כול‡ ח„" „ל˜מן( ,מ˘‡"כ ב‡ם ל‡
י„ע כו'‡ ,ף ˘)ב˙ו˘ב"כ( מברך ברכ˙

‰יינו ˘מˆי‡ו˙ „‡‰ם נע˘י˙
˙ור;‰
מ˘‡"כ במˆו˙‡ ,ע"פ ˘ע"י
˜יום ‰מˆו˙ נע˘ ‰מ˜יים ‰מˆו‰
"מרכב "‰לרˆון ‰עליון‡ ,בל
‰ו‡ ‡ינו נע˘ ‰מיוח„ עם ‰מˆו‰
)כב˙ור.25(‰
וז‰ו ‰חילו˜ בין ˘˙י ‰מימרו˙
˘ל ר"‡ ו˘ל ר"ל :ר"‡ מיירי
במעל˙ ˙‰ור˘ ‰בבני י˘ר‡ל –
"˙למי„י חכמים" – ˘ע"י ˙‰ור‰
נע˘ים "˙‰ח "‚ופן ‡˘" ,ו‰כוונ‰
ב"‡˘" כ‡ן ‰י‡ – "„ברי כ‡˘",
˙‰ור‰ :‰ם נע˘ים מיוח„ים
ל‚מרי עם ˙‰ור ‰ו‡‰ל˜ו˙ ,ע„
˘˙‰ור ‰נע˘י˙ מˆי‡ו˙ם ,כנ"ל;
ו‡ילו ר"ל מיירי במעל˙ ‰מˆו˙
)‡ˆל פו˘עי י˘ר‡ל( – "מל‡ים
מˆו˙ כרימון" – ˘‡ע"פ ˘ע"י
‰מˆו˙ ‡ין נע˘ ‰יחו„ בין ‰מˆו‰
לי‰ו„ים ‡לו ,מ"מ ‰רי ‰ם )על כל
פנים – כלים( "מל‡ים מˆו˙",26

˙‰ור) ‰ר‡ ‰ל˜ו"˙ וי˜ר‡  ,‰ב( .וי˘ לעיין
ב‰מ˘ך ˙ער"ב )˘ל‰י ˙ער"‚ ‰"„ .וי‚„לו
‰נערים ˙רע".(‰
˙ .25ני‡ ˘ם ובפכ"‚.
‡ .26בל ‡ין ‰פירו˘ ˘‡לו ˘בסו‚ ˘‰ני ‰ם
יו˙ר בעלי עביר ‰מכמו ‰סו‚ „ '‡‰ב˙"ח.
ור‡˙ ‰ו"‡ )פ ,סע"‚( :ע"„ מ‡רז"ל ע"פ כו'
˘‡פילו רי˜נין ˘בך מל‡ים מˆו˙ כרימון
כי רי˜נים ‡ין פי' פו˘עים ומור„ים ח"ו ר˜
˘‡ין ב‰ם ˙ור‡ ,‰בל מל‡ים מˆו˙ ו„"‡.
ומ˘ ‰נ˜' פו˘עי י˘ר‡ל ר‡ ‰ל˜מן בפנים
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ומטעם ז‡ ‰ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם
˘ולט˙ ב‰ם.27

י˘ר‡ל מ˙"ח ,כי ˙"ח "‚ופן ‡˘",
ומעל ‰זו ‡ינ ‰בפו˘עי י˘ר‡ל.30

וז‰ו ‚"כ „‰יו˜ ")מל‡ים
מˆו˙( כרימון" :כ˘ם ˘רימון,28
‡ע"פ ˘‰ו‡ מל‡ ב‚רעינים‰ ,רי
‚‰רעינים ˘בו ‰ם מˆי‡ו˙ נפר„˙
בפני עˆמ ,‰על „רך ז ‰פו˘עי
י˘ר‡ל‡ ,ף ˘‰ם מ˜יימים מˆו˙,
מ"מ ‡ין "‚ופן מˆו˙"‡ ,ל‡ ‰ם
ר˜ "מל‡ים מˆו˙ כרימון".

 .‰לפי ז ‰מובן ‚ם ‰טעם
למ„ים
חכמים"
˘"˙למי„י
מ"סלמנ„ר‡" ,ו"פו˘עי י˘ר‡ל"
– ממזבח ‰ז‰ב:

ו‡עפ"כ‚‰ ,ם ˘ל˙"ח י˘נו
‰י˙רון ˘"‚ופן ‡˘" ‡"‡ ,ללמו„
מ"פו˘עי י˘ר‡ל" ˘‡ין ‡ור ˘ל
‚י‰נם ˘ולט˙ ב"˙למי„י חכמים",
כי כ‡˘ר ˙"ח נכ˘ל ב„בר עביר,‰
ז‰ו „בר חמור יו˙ר מ‰חט‡ים
„פו˘עי י˘ר‡ל ]על „רך"˙ :ח
˘‚‚ו˙ נע˘ו ל‰ם כז„ונו˙.[29
ומ‡י„ך ‡"‡ ,ללמו„ פו˘עי

"סלמנ„ר‡" ‰י‡ "˙ול„˙
 ,"˘‡‰ב„ו‚מ˙ ˙"ח ˘"כל ‚ופן
‡˘"˘ ,מˆי‡ו˙ן ‰י‡ ˙ור.‰
ור"‡ ב‡ ב˜"ו ז‚ ‰ם לב‡ר‰ :רי
‡נו עוס˜ים כ‡ן ב˙"ח ˘"‚ופן
‡˘" ,ו‡"כ ‡יך י˙כן ˘י‰י' ‡ˆלם
„בר חט‡? ומ‡י„ך‡ ,ם י˘ ל‰ם
˘ייכו˙ לחט‡ים ,ומטעם ז‰ ‰ם
נמˆ‡ים ב‚י‰נם‡ ,יך י˙כן ˘‡ור
˘ל ‚י‰נם ‡ינ˘ ‰ולט˙ ב‰ם )ו‰ם
נ˘‡רים במˆב ˘ל "‚ופן ‡˘"(?
ועל ז‰ ‰וב‡ "˜‰ו מ"סלמנ„ר‡",
˘"˙ול„˙ ‰ ˘‡‰י‡".
‡מרו ב‚מר‡ "עי˜ר טבילו˙‡
בנור‡"‰ ,יינו ˘עי˜ר ‰מט‰ר
מטומ‡‰ ‰ו‡ ) ˘‡‰יו˙ר ממים(.
ולכ‡ור ,‰מ‡חר ˘ ˘‡‰מט‰ר˙
מטומ‡‰ ,‰יינו ˘‰י‡ מסיר˙‡ ‰
31

ס"ו וב‰ער‡ .35 ‰בל ר‡˙ ‰ו"‡ מו‚ ,
)וב‡ו ˙"‰ל˘ם ויחי ˙˙˘ל ,ב("„ .ח ˜י.‚ ,
 .27ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור )סח ,ב( ב‰מ˘ך ל‰מבו‡ר
„‰מˆו˙ ‰ן לבו˘ים ומ˜יפין ו˙‰ור‰ ‰י‡
מזון ופנימיו˙‡" :בל ˙"ח ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם
˘ולט בו כי ˙‰ור ‰ו‰מˆו˙ ‰ן ‰ממר˜ו˙
מבי˙ ומבחו‡ ."ıל‡ ˘ב˙ו"‡ ˘ם מב‡ר ב'
‰ענינים ב˙"ח ‚ופ‡‰„ ,רי כל ‡‰ומר ‡ין לי
‡ל‡ ˙ור ‰כו' )יבמו˙ ˜ט ,ב(‡ ,בל בכללו˙
‰רי ז ‰ב' סו‚ים בבנ"י )ר‡ ˜"‰‚‡ ‰ס".‰
ובכ"מ( ,וז‰ו ˘˙י ‰מימרו˙ ˘ב‚מ'.
 .28ל‰עיר מ‡ו ˙"‰במ„בר ע' ˜כב .פלח ‰רמון
˘ ˘"‰נ‚ ,ב.
 .29ב"מ ל‚ ,ב .ו˘"נ .ור‡‰ ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"‰ז
פ"„ ס"‚.

 .30ול‡י„ך :י˘ מעל ‰ב˜יום ‰מˆו˙ )˘ב‡נ˘ים
פ˘וטים( – ‰ביטול ו˜‰ב"ע ‰נע˘ ‰ב˜יומן,
מ˘‡"כ )ב˙"ח ו(בלימו„ ˙‰ור ‰מכיון
˘עי˜ר )עבו„˙ם( ‰ו‡ )ב(‡ ‰‚˘‰ינו מור‚˘
בז ‰ביטול רˆונו ל‚בי רˆ"‰ע .ור‡ ‰ל˜ו"˘
)ח"ט ע'  .73ו˘"נ( לענין מעלו˙ ‰ביטול
˘בז ‚"‰ל‚בי ‰עבו„˘ ‰בזמן ‰בי˙.
 .31סנ„‰רין לט ,סע"‡.
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‰טומ‡‰ ,‰רי כ"˘ ˘מ‡˘ ‡ין
יכול ‰ל‰˙‰וו˙ טומ‡ – ‰ו‡עפ"כ
‡נו רו‡ים ˘מ ˘‡‰נע˘י˙
סלמנ„ר‡‰˘ ,י‡ ˘ר ıטמ‡ )עכ"פ
חי'(; ומ‡י„ך ‚יס‡ ,וביח„ עם ז,‰
"‰סך מ„מ˘) ‰ל ‰סלמנ„ר‡( ‡ין
‡ור ˘ולט˙ בו".
ו‡ם כן ,ע‡כו"כ ˙"ח ˘"כל
‚ופן ‡˘" – ‡ע"פ ˘‰ם עלולים
ל‰כ˘ל בחט‡ים ,מפני ˘נ˘מ˙ם
נמˆ‡˙ ב‚וף ב˘ר ו„ם ובעו"‰ז
˘"‰ר˘עים ‚וברים בו" ,32מ"מ
נ˘‡רים ‰ם במˆב ˘כל ‚ופן ‡˘,
ו‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ן.
מ˘‡"כ לענין פו˘עי י˘ר‡ל
˘‰ם מל‡ים מˆו˙ ,מוב‡ "˜‰ו
ממזבח ‰ז‰ב ˘‰י' מˆופ ‰ז‰ב,
כי ע"י ‰מˆו˙ נע˘ ‰י‰ו„י ר˜
"מˆופ‰ ,"‰יינו ˘‰ו‡ נע˘‰
מו˜ף ב‰מˆו ‰ו‰מˆו ‰מ‚ינ‰
עליו‡ ,33בל ‡ינו נע˘ ‰מיוח„ עם
‰מˆו) ‰כמו בלימו„ ˙‰ור.(‰

 .32ע"ח ‰וב‡ ב˙ני‡ פ"ו.
 .33ר‡˙ ‰וס' „"‡˘ ‰ין ,ובח„‡"‚ .וע"פ
‰מובן בפי' ‰מ˘ניו˙ ל‰רמב"ם כלים פי"‡
מ"„ ,וכפי' מ‰ר"י ˜ור˜ס ב„ע˙ו )‰וב‡
לעיל ב„‰רן  '‡‰למסכ˙ ח‚י‚‰ ‰ער,(20 ‰
˘טעם רבנן )ב‚מ' לפנ"ז ˘‰מזבחו˙ ‡ינן
מ˜בלים טומ‡ (‰מפני ˘‰ן מˆופין ‰יינו
)‚ם( ˘ˆ‰יפוי מבטל ל‰כלי ˘ל‡ י˜בל
טומ‡˙ ,‰ומ˙˜ ביו˙ר ˘‰ייכו˙ כ‡ן )ר‡‰
ל˜מן בפנים סי"‡( בפו˘עי י˘ר‡ל ˘‰מˆו˙
)˘‰ם לבו˘ים – ˆיפוי( פועלים ‰ביטול

ו .עפ"ז מובן ‰טעם ˘‰סו‚
‰ר‡˘ון נ˜ר‡ "˙למי„י חכמים"
ו‰סו‚ ˘‰ני – "פו˘עי י˘ר‡ל":
מ‡חר ˘˙"ח "‚ופן ‡˘"‡"‡ ,
ל˜רו‡ ל‰ם "פו˘עי י˘ר‡ל"
וכיו"ב ,וי˙יר ‰מזו‡ ,סור לבזו˙ם
כלל :ע"י ביזוי ˙"ח ,מבזים ‡˙
˙‰ור ,‰כי ‡"‡ לחל˜ ול‰פרי„
‡˙ "˙‰ח מ˙‰ור) ‰וכ„‡י˙‡
ב‚מר‡"˙" 34ח ˘סרח ‡ין מבזין
‡ו˙ו בפר‰סי‡"(; ולכן נ‡מר
ב‚מר‡ "˙"ח ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם
˘ולט˙ ב‰ן" ,וכך מובן בע˜יפין
˘‡רעו ל‰ם „ברים בל˙י רˆויים,
‡ך לל‡ בזיון.
מ‡י„ך‡ ,נ˘ים פ˘וטים‡ ,ע"פ
˘‰ם מל‡ים מˆו˙ כרימון‡ ,פ˘ר
לבזו˙ם מבלי לפ‚וע במˆו˙
˘בי„ם ,כי מˆי‡ו˙ם ‡ינ‰ ‰מˆו˙
)‡ל‡ ‰ם ר˜ "מל‡ים מˆו˙",
כנ"ל(.
]ו‡„רב :‰ב‚מר‡ מ„יי˜ ל˜רו‡
ל‰ם "פו˘עי י˘ר‡ל" ולבזו˙ם,35

„מ‰ו˙ם )˘ע"˘ ז ‰נ˜ר‡ו( פו˘עי י˘ר‡ל,
˘‡ין ‡˘ ˘ל ‚‰ינום ˘ולט˙.
 .34מנחו˙ ˆט ,ב.
 .35ועפ"ז מ˙ור„ ıיו˜ ˙‰וס' כ‡ן )„" ‰פו˘עי
י˘ר‡ל( ובמפר˘י ‰ע"י – כי ז˘ ‰נ˜' פו˘עי
י˘ר‡ל ‰ו‡ ל‡ מˆ„ ‰יו˙ם פו˘עים יו˙ר
מ˙"ח .ור‡ ‰לעיל ‰ער.26 ‰
ול‰עיר „‚„ול ‰מזו מˆינו ב„˜‰מ ‰ל‡מ"ב
)‰וב‡ ב„" ‰זכור ˙ר"פ ספ"‡( „מי ˘‡ינו

ל˜וטי ˘יחו˙
כי ‰בזיון ‰ו‡ חל˜ מכפר˙ם,
על „רך ‰מסופר ב‚מר‡‡ 36ו„ו˙
חז˜י'‚"˘ ,ירר עˆמו˙ ‡ביו על
מט˘ ‰ל חבלים"[.
ז .ממ‡מר רז"ל‰ 37נ"ל ע"‰פ
וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם
– "ב˙וכו ל‡ נ‡מר ‡ל‡ ב˙וכם,
ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל" –
מובן˘ ,כ˘ם ˘במ˘כן ‰פרטי
י˘נם ˘ני ‰ענינים „˙ור ‰ומˆו˙,
כך ‚ם במ˘כן ומ˜„˘ ‰כללי.
ו‰בי‡ור בז :‰ב˙כלי˙ ‰מ˘כן
)ומ˜„˘( מˆינו ב' „עו˙„ .ע˙
‰רמב"ן ‰י‡ )כנ"ל( ˘עי˜ר
‰חפ ıבמ˘כן ‰ו‡ "מ˜ום מנוח˙
˘‰כינ‰˘ ‰ו‡ ‡‰רון" ,ו„ע˙
‰רמב"ם‰ 38י‡ ˘˙‰כלי˙ ‰י‡
"ל‰יו˙ מ˜ריבים בו ˜רבנו˙".
וי"ל ˘בעˆם ‰ענין מר ‡מר
ח„‡ ומר ‡מר ח„‡ ול‡ פלי‚י ,כי
ב"ו˘כנ˙י ב˙וכם" ˘במ˘כן י˘נם
˘ני ענינים˘ (‡ :במ˘כן ˙‰י'
‡‰ל˜ו˙ ב‚לוי וב‡ופן פנימי‰ ,יינו
ב‡ופן ˘ל יחו„; ב( ˘˘‰ר‡˙

˘‰כינ‰˙ ‰י' ב˙ח˙ונים ,ע"י
‰בירור ˘ל ‰ענינים ˙‰ח˙ונים,
˘‚‰מיים כו'˘ ,ז‰ו כמו ענין
‰מˆו˙ ˘‰ם מלוב˘ים ב„ברים
‚˘מיים „ו˜‡.
ו‰ן ‰ם ˘ני ‰ענינים‡‰ (‡ :רון;
ב( ˜‰רבנו˙ ו‰מ˘כן בכלל:
‡( ב‡רון )ענין ˙‰ור‰ (‰י˙‰
‡‰ל˜ו˙ ב‚לוי" ,מ˜ום ‡‰רון
‡ינו מן ‰מ„‰ ,39"‰יינו ˘‰י'
נר‡˘ ‰מˆי‡ו˙ מ˜ומו ˘‚‰מי
˘ל ‡‰רון ‰י‡ ‡ל˜ו˙˘ ,ר˜ ‰ו‡
נמנע ‰נמנעו˙‰˘ ,40רי ‰י' ‡מ˙ים
וחˆי ‚ו' וב„ו˜‡ וב„יו˜ ,וביח„
עם ז‡" ‰ינו מן ‰מ„˘ – "‰ז‰ו
41
מעל˙ ‰יחו„ ˘נע˘ ‰ע"י ˙‰ור‰
כנ"ל;
ב( ענין עבו„˙ ˜‰רבנו˙ ,וכן
‰מ˘כן בכללו˙ו˘ ,ל˜חו י"‚
)ט"ו„ (43ברים ‚˘מיים וע˘ו מ‰ם
מ˜„˘ ל˜‰ב"˘ – ‰ז‰ו ‰מ˘כ˙

42

.39
.40

מ˘˙„ל ל‰בין ‡ח„ו˙ ‰וי' ‰ו‡ בכלל
"פו˘עי י˘ר‡ל )בנ˘מ˙ם(".
 .36פסחים נו .‡ ,ובפר˘"י .ברכו˙ י ,ב.
ובפר˘"י.
 .37ר‡ ‰לעיל ‰ער.11 ‰
 .38רי˘ ‰ל' בי‰ב"ח .ספ‰מ"ˆ מ"ע כ‰ .וב‡ו
)ב' „‰יעו˙( ונ˙ב‡רו בל˜ו"˘ חי"‡ ע'
.116

57

.41
.42

.43

יומ‡ כ‡ .‡ ,מ‚יל ‰י ,ב .ב"ב ˆט .‡ ,ור‡‰
ל˜ו"˘ חי"‡ ע'  319ו‡ילך.
˘ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ סי' ˙יח .ס' ‰ח˜יר‰
ל ˆ"ˆ‰ע'  68ו‡ילך.
ר‡˙ ‰ני‡ פנ"‡-נ‚ .ספל"ז.
˘"˘‰ר פ"„ ,י‚ .זח"ב ˜מח˙ .‡ ,נחומ‡
˙רומ‰ .‰ ‰וב‡ בפר˘"י ר"פ ˙רומ .‰ועו„.
ור‡‡ ‰ו˙ ˙"‰רומ ‰ע' ‡'˘פ‚ )ו˘ם‰˘ :ם
לנ‚„ ‰י"‚ ˙"„ כו' ˘נמ˘ך ע"י מע˘‰
‰מˆו˙ „ו˜‡(.ˆ˘'‡ .
בחיי ˙רומ ‰כ ,‰ז .כלי י˜ר ˘ם .‚ ,ור‡ ‰ז‰ר
˘ם ˜ל.‡ ,‰
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˘‰כינ ‰ב˙ח˙ונים ,44על „רך
‰בירור ˘ל „‰ברים ˘‚‰מיים ע"י
˜יום ‰מˆו˙‡˘ ,ע"פ ˘‚ם במ˘כן
בכלל וב˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ בפרט
‰י' ‚ילוי ‡ל˜ו˙‰˘ ,רי ‰יו ˘ם
ניסים וכו'‡ ,בל ˘ם ל‡ ‰י' „‰בר
ב‡ופן כז‚˘ ‰וף מˆי‡ו˙ „‰ברים
˘‚‰מיים נע˘‡ ‰ל˜ו˙.45
ח .ולפ"ז מובן מ‰˘ ‰מ„ר˘ים
‰נ"ל )סעיף ט'( מחל˜ים בין
‡‰רון ובין )כללו˙( ‰מ˘כן‡ ,ע"פ
˘בכללו˙ ‰י˙ ‰מנוח˙ ו˘‰ר‡˙
˘‰כינ ‰במ˘כן ב‡‰רון ועל י„ו –
כי בפרטיו˙ י˘ בז˘ ‰ני ענינים:
‡( "‡כסני‡ לעˆמי"˘ ,ז‰ו
‰מ˘כ˙ ˘‰כינ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים
˘ל ‰מ˘כן )ועבו„˙ ˜‰רבנו˙
וכו'(‡‰˘ ,כסני‡ ‰י‡ ע"„ ענין
‰מˆו˙˘ ,ז‰ו ˘˜‰ר ˘בין ‡ל˜ו˙
ל‰עולם – ‡כסני‡ )„יר (‰בעו"‰ז
˘‚‰מי.

˘‰כינ ‰כמו ˘‰י˙ ‰ב‡רון˘ ,בז‰
י˘נ ‰מעל˙ ‰יחו„‡˘ ,ל˜ו˙ו י˙'
מיוח„ עם ‡‰רון ,ומ˜ום ‡‰רון
כו' )כנ"ל(˘ ,ז‰ו ב„ו‚מ˙ מעל˙
"˙‰ח˘ ,46ע"י ˙‰ור ‰נע˘‚" ‰ופן
‡˘".47
ט‰ .חילו˜ ‰נ"ל ˘בין ˙‰ור‰
למˆו˙ בפעול˙ם על „‡‰ם ‰לומ„
˙ור ‰ומ˜יים מˆו˙ ,נמ˘ך ונובע
מ‰חילו˜ ˘בין ˙‰ור ‰ו‰מˆו˙
עˆמן ב‡ופן ˘˜˙‰רו˙ם ויחו„ם
עם ‡ל˜ו˙.48
על ˙‰ור ‰נ‡מר‡" 49וריי˙‡
ו˜וב" ‰כול‡ ח„"‰ ,יינו ˘˙‰ור‰
ו‡ל˜ו˙ ‰ם ח„ ,ל‡ כ„בר ‡ח„
˘˜‰ור ‡ל „בר ‡חר‡ ,ל‡ ז‰ו
"ח„" ,מˆי‡ו˙ ‡ח˙.
ו‡ילו ‰מˆו˙ ˘‰ם רˆון ‰עליון,

.46

ב( "‡כסני‡ ל˙ור˘‰ – "‰ר‡˙
.47

 .44ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜ו"˘ ח"‚ פ' ˙רומ .‰ח"ו ע'
 197ו‡ילך .ובכ"מ.
 .45ול‡י„ך‡ :ף ˘‚ם ‡‰רון )˙ור‰ (‰ו‡ מ„ברים
‚˘מיים‡ ,עפ"כ ל‰יו˙ו מיוח„ ב˙כלי˙ וע„
˘מ˜ום ‡רון ‡ינו מן ‰מ„‡ ,‰י"ז ‡מי˙י˙
‰ענין „)„יר ‰ב( ˙ח˙ונים .ב„ו‚מ˙ ‰מבו‡ר
)ר‡ ‰ל˜ו"˘ ˙רומ ‰ב‰ער˘ ‰לפנ"ז( ˘עי˜ר
‰ענין „ו˘כנ˙י ב˙וכם – „יר ‰ב˙ח˙ונים
‰ו‡ ל‡ ב˜יום ‰מˆו˙ כ"‡ בעניני ‰ר˘ו˙
בכל מע˘יך ל˘"˘ ובכל „רכיך „ע‰ו כו'.

.48

.49

ר‡˜ ‰יˆורים ו‰ערו˙ ל˙ני‡ פ") ‰ע' ˆ(
לענין ‰מע' ˘"בי„יע˙ ˙‰ור ‰כו' ‚ם חכמ˙
 '‰ב˜רבו" – "על „רך ˆמˆם ˘כינ˙ו כו'".
וברמב"ן ר"פ ˙רומ ‰ל‰יו˙ ˘מב‡ר ˘"סו„
‰מ˘כן ‰ו‡ ˘י‰י' ‰כבו„ ‡˘ר ˘כן על
"‰ס" ˘י‰י' ‚ילוי ˘‰כינ ‰כמו במ"˙ )‰וב‡
ונ˙ב‡ר ב‡ו˙ ˙"‰רומ ‰ס"ע ‡'˙כח ו‡ילך(
לכן „יי˜ "מ˜ום מנוח˙ ˘‰כינ‰˘ ‰ו‡
‡‰רון".
וכן מ˘מע מ˙ני‡ פכ"‚ ,וב˜יˆורים ו‰ערו˙
ל˘ם )ס"ע ˜„ ו‡ילך( .ור‡‡ ‰ו ˙"‰ו‡˙חנן
„רו˘ים ע"‰פ ו˘ננ˙ם בבי‡ור ˙למו„ ‚„ול
‡ו מע˘.‰
‰וב‡ ב˙ני‡ ˘ם ב˘ם ‰ז‰ר .ור‡ ‰זח"‡
כ„ .‡ ,ח"ב ס"˙ .‡ ,ז ˙"ו ב˙חל˙ו .ל˜ו"˙
נˆבים מו.‡ ,

ל˜וטי ˘יחו˙
נ˜ר‡ים "‡ברין „מלכ‡"‰˘ ,50ם
ב„ו‚מ˙ ‡‰ברים למט‡˘ ,‰ע"פ
˘‰ם בטלים לנפ˘ ,מ"מ ‡ינם
מיוח„ים עם ‰נפ˘ .ענין ‰מˆו˙
‰ו‡ ˆיווי ל„‡‰ם – ובז‰ ‰ן
נב„לו˙ מ˙‰ור‰˘ ,‰י‡ נמˆ‡˙
‚ם לפני ˘„‡‰ם לומ„.51‰
ולכן ,כ˘‡י˘ י˘ר‡ל לומ„
˙ור – ‰חכמ˙ו י˙'‰˘ ,י‡ ח„ עם
‡ל˜ו˙ – „‰בר פועל ‚ם בו „בי˜ו˙
ויחו„ עם ˙‰ור ‰ו‡ל˜ו˙.
‡בל כ˘‡י˘ י˘ר‡ל מ˜יים
מˆו ‰ועו˘ ˙‡ ‰רˆון  '‰כפי
˘נˆטוו ,‰פועל „‰בר ביטול
ב‡„ם )˘‰ו‡ מבטל עˆמו ומ˜יים
‡˙ רˆון ‡ ,('‰בל ‡ין „‡‰ם נע˘‰
מיוח„ עם ‰מˆו.‰
י .ולפ"ז יובן בבי‡ור יו˙ר
‰טעם ˘כ„י לע˘ו˙ לו י˙' „יר‰
ב˙ח˙ונים„ ,52רו˘ ‰ן ענין ˙‰ור‰
ו‰ן ענין ‰מˆו˙.
‰כוונ„ ‰נ˙‡ו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙
לו י˙'„ 53יר ‰ב˙ח˙ונים‰ ,י‡,
˘עˆמו˙ו י˙' י‰י' ˘ור ‰כ‡ן
למט ,‰בעולם ‰ז˙‰ ‰ח˙ון ˘‡ין
.50
.51
.52
.53

˙˜ו"ז )סוף ˙ל"‡( ‰וב‡ ב˙ני‡ ˘ם.
ר‡˜ ‰יˆורים ו‰ערו˙ ˘ם )ע' ˜ .(‰ור‡‰
ל˜ו"˘ ח"ט ע' .65
˙נחומ‡ נ˘‡ טז .ור‡‚ ‰ם במ„ב"ר פי"‚ ,ו.
˙ני‡ פל"ו ‰"„ .יו"ט ˘ל ר"˙ ‰רס"ו.
ר‡‰ ‰מ˘ך ˙רס"ו ˘ם )ס"ע ‚( ובכ"מ.
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˙ח˙ון למט ‰ממנו .54ול˘ם כך
נˆרכים ב' „ברים (‡ :ענין ˘ימ˘יך
‡˙ עˆמו˙ו י˙' ,ב( ענין ˘יפעול
˘‰‰מ˘כ‰˙ ‰י' ב˙ח˙ונים.
וז‰ו ‰חילו˜ בין ˙‰ור‰
למˆו˙˙‰ :ור ,‰כיון „‡וריי˙‡
ו˜וב" ‰כול‡ ח„‰ ,נ ‰על י„‰
‰ו‡ ‰מ˘כ˙ עˆמו˙ו‡ ,בל ‡ין
ז ‰פועל ˘עˆמו˙ו 55י˙' יומ˘ך
ב˙ח˙ונים ,ל‰יו˙ כי ˙‰ור‡ ‰פילו
כמו ˘‰י‡ ב‡ ‰למט‰ ‰י‡ למעל‰
מ˙‰לב˘ו˙ 56ב„ברים ˙ח˙ונים
‚˘מיים.57
מ‡י„ך‰ ,מˆו˙ ˘‰ן ‡ברין

˙ .54ני‡ ˘ם.
 .55ר‡˙ ‰ני‡ פנ"‡-נ‚ .ספל"ז .ור‡) ‰לענין
‰מ˘כן( לעיל ‰ער .7 ‰וב˙נחומ‡ ˘ם
בסופו :וכל מ˜ום ˘˙‰ור˘ ‰ם ˘‰כינ˘ ‰ם
עמ – .‰נמˆ‡ פעול˙ ˙‰ור ‰ב˘˙יים(‡ :
ממ˘יכ‰ ‰עˆמו˙ ,ב( יחו„ ,כול‡ ח„ .וי"ל
„„ו˜‡ לפעול‰ ‰ב' ˆ"ל ב‡ופן „"י„יע˙
˙‰ור) "‰ר‡˙ ‰ני‡ פ".(‰
ועפ"ז "‡כסני‡ לעˆמי" ˘˜ו„ם "‡כסני‡
ל˙ור‰ – "‰יינו ל‡ לעˆמו˙ .וי˙ר ‰מז‰
מˆינו – לפני מ"˙ )˘ע„יין ˜יימ˙ ‚‰זיר‰
„עליונים ל‡ יר„ו למט – (‰נ˜ר‡ מ˜ום
בי‰מ"˜ בי˙ מלוני )סנ ,‰ˆ '‰ב(.
 .56ר‡ ‰"„ ‰וי‡מר מ˘ „"˘˙ ‰פ"כ .ור‡‰
ברכו˙ כב .‡ ,וב‰נסמן בל˜ו"˘ כרך ח ע'
.352
 .57וע„"ז בנפ˘ „‡‰ם„ ,ל‰יו˙ ˘˙‰ור ‰פועל˙
יחו„ „‡‰ם"‰ ,ז ר˜ בבחי' ‰עליונ˘ ‰ב‡„ם,
"˘כל" ,ו‚ם בלבו˘ים ר˜ במח˘ב ‰ו„יבור
ול‡ כח ˙‰ח˙ון ˘ב‡„ם – מע˘ ,‰כב˙ני‡
פכ"‚ ופל"ז ,ולכן ˆריך למˆו˙ „ו˜‡ .וע"„
‰נ"ל ‰ער 45 ‰לענין ‡‰רון.
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„מלכ‡ ,כ˘‰ן ב‡ו˙ למט‰ ‰ן
מ˙לב˘ו˙ ב„ברים ˘‚‰מיים,
ו‡„רב – ‰ז‰ו כל ענין ‰מˆו˙,
ליטול „ברים ˙ח˙ונים ‚˘מיים
ולפעול ב‰ם בירור וזיכוך ע"י
ע˘יי˙ ‰מˆו˙ ב‰ם ,ועי"ז פועלים
˘‰מ˘כ˙ עˆמו˙ו י˙' ˙בו‡
ב˙ח˙ונים ו˙˘ר ‰ב‰ם.58

 .58כמבו‡ר ב˙ני‡ פל"ז .ול‰עיר מ‡ו˙"‰
ו‡˙חנן ˘ם.
ומ˘ ‰לפעמים מבו‡ר ˘‰מ˘כ˙ ‰עˆמו˙
‰י‡ ע"י ˜יום ‰מˆו˙ ופעול˙ ˙‰ור‰ ‰י‡
˘‰עˆם י‰י' ב‚ילוי )ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח"ח ע'
 ,190ע' – (353
‰רי (‡ :ז‰ו ב„ר‚‡ ˙‰ח˙ונ˘ ‰ב˙ור) ‰כפי
˘‰י‡ ב˙˘‰ל˘לו˙(‡ ,בל ע"י בחי' ‰עליונ‰
˘ב˙ור ‰פנימיו˙ ‡ב‡ ˘‰ו‡ פנימיו˙ ע˙י˜
)ר‡ ‰ל˜ו"˙ ס"פ ב‰עלו˙ך( – נע˘י˙
‰מ˘כ˙ ‰עˆמו˙ .ב( ‰מ˘כ˙ ‰עˆמו˙ ‰י‡
ע"י מע˘‰ ‰מˆו˙ „ו˜‡ ,לפי ˘‰כוונ‰
„"נ˙‡וו˜‰ ‰ב" ‰כו'" – ˘‰י‡ בעˆמו˙ו
י˙' ,למעל ‰מטו"„ )כמ‡מר ‡„"‰ז – ‰מ˘ך
˙רס"ו ב˙חיל˙ו( – ‰י‡ ב"˙ח˙ונים" „ו˜‡,
˘"‡ין ˙ח˙ון למט ‰ממנו" ˘מו˘לל מ‚ילוי
‡ור )ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜ו"˘ ח"ו ע'  21ו‡ילך(,
וב‡„ם ‚ופ‡ – ˙"‰ח˙ון" ˘בו – מע˘‰
‰מˆו˙ „ו˜‡ )ר‡˙‰ ‰מים ח"‡ ע' ל(,
‡ל‡ ˘‰מ˘כ˙ ו‚ילוי ‰עˆמו˙ במˆו˙ ‰ו‡
ע"י ˙‰ור .‰וע"„ ‰מבו‡ר לענין ‚ילוי כח
‰עˆמו˙ ˘נמˆ‡ במל' )וב‰י˘ ˘‚‰מי( מˆ„
נעו˙ ıחל˙ן בסופן˘ ,י˘ בז ‰ב' פרטים(‡ :
˘‡‰ור מעורר ומ‚ל ‰כח ‰עˆמו˙ ˘במל'.
ב( ‰מ˘כ˙ כח ‰עˆמו˙ בבחינ˙ מל' ‰י‡
ע"י ‡‰ור )ר‡‰ ‰מ˘ך ˙רס"ו ע' ˙˜כח.
„" ‰יחיינו ˙רˆ"„ פי"„ .ור‡ ˜"‰‚‡ ‰ס"כ
)ו˘ם בסופ‚ :‰ו„ל מעל˙ ‰מˆו˙ מע˘יו˙(.
ועו„(.
ול‰עיר ‚ם מסי„ור )ˆח .‚ ,בי‡ור למ"˘
בל˜"‡ פנ"ב‰˘ ,(‚-טעם ˘בלוחו˙
˘ב‡רון ‰י' ‚ילוי עˆמו˙ ‡ו‡"ס )˘ל‡ ע"י

י‡ .עפ"ז יובן ‚ם ‰‰מ˘ך
ו˘‰ייכו˙ ˘ל ב' ‰מימרו˙‡˘ ,ין
‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ ב˙"ח
ובפו˘עי י˘ר‡ל‡ ,ל ‰סו‚י‡
„לעיל מיני] ‰ו‚ם יובן ‰טעם ˘ב'
‰מימרו˙ מוב‡ים „ו˜‡ במס'
ח‚י‚ ‰ול‡ במס' עירובין[:
˙וכנם ˘ל ב' ‰מימרו˙ ‰ו‡,
˘י˘ ל˙‰בונן בפרטי „‰ברים,
ו‡זי י‰י' נר‡˘ ‰בי˘ר‡ל – ‰ן
˙"ח ו‰ן פו˘עי י˘ר‡ל – ‰עבירו˙
˘ב‰ם ‰ו‡ ר˜ ˆיפוי ו„בר טפל
‡לי‰ם ,ו‰עי˜ר ˘ב‰ם ‰ו‡ טוב
ו˜„ו˘.‰
וז ‰ב‡ ב‰מ˘ך ל‰סו‚י‡
לעיל בענין ‰מזבחו˙ ו‰מ˜„˘,
˘‡ינם מ˜בלים טומ‡ ‰מפני
˘˙‰‰בוננו˙ בפרטי „‰ברים
מבי‡ ‰לי„י מס˜נ‡ ˘ˆיפויין,
˘‰ו‡ ˘ל מ˙כו˙ ,בטל ‰ו‡ ל‚בי
עי˜ר ‰מזבח.59
ומ‡חר ˘ב˘‰ר‡˙ ˘‰כינ‰
˘ני
י˘נם
˘במ˘כן
60
‰ענינים  ,ענין ˙‰ור ‰וענין

˙˘‰ל˘לו˙( "מפני יו"„ „‰ברו˙ ˘בלוחו˙
‡בן ˘‰ן ב„ברים ˙ח˙ונים „ו˜‡".
 .59כמבו‡ר כ"ז ב‡רוכ ‰לעיל ב„‰רן  '‡‰על
מסכ˙ ח‚י‚) ‰סעיף י‡ ,י‚(.
 .60ל‰עיר מפר˘"י )˙ˆו ‰כט ,מב( :וי˘
מרבו˙ינו ˘ . .מעל מזבח ‰נחו˘˙ ‰י'
˜‰ב" ‰מ„בר  . .וי"‡ מעל ‰כפר˙.

ל˜וטי ˘יחו˙
‰מˆו˙ ,לפיכך מוב‡ ב‚מר‡
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 .61מ˘‡"כ במס' עירובין מכיון ˘‡ין ‰מ„ובר
בענין ‰מזבח – ‰מ˜„˘‡ ,י"ˆ לפרט במ˜„˘
‰פרטי ˙"ח ופו˘עי י˘ר‡ל .וי"ל ˘בפו˘עי
י˘ר‡ל ˘ם נכללים ‚ם ˙"ח ,ו‡ין ז ‰בזיון
ל˙‰ור˘ ‰ל‰ם ,כי ‡ין מפור˘ „‰יבור
‡ו„ו˙ם ,כי נכללו יח„.
ועפ"ז י"ל )ע"„ ‰רמז עכ"פ( ˘‰ינוי
ב‰מימרו˙˘ ,בנו‚ע ל˙"ח מ˙חיל ר"‡
"˙"ח ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ ב‰ן",
ובנו‚ע לפו˘עי י˘ר‡ל מ˙חיל ר"ל "‡ין ‡ור
˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ בפו˘עי י˘ר‡ל" )כפי
‚‰י' ב‚מר‡ .מ˘‡"כ בע"י .וכ"מ ‚י' ˙‰וס'
ור"ח כ‡ן(˘ .לכ‡ור"‰ ‰ז ˘ינוי ל‡ ר˜
בס‚נון :כ˘‡ומרים "˙"ח ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם
˘ולט˙"‰ ,רי ‰סו‚י‡ ‰ו‡ ע"„ ˙"ח‡˘) ,ין
‡‰ור ˘ולט˙ ב‰ן(; ומ‰ל˘ון "‡ין ‡ור
˘ל ‚י‰נם ˘ולט˙ בפו˘עי י˘ר‡ל" מ˘מע
˘‰סו‚י‡ ‰ו‡ – ב"‡ור ˘ל ‚י‰נם") ,ועלי'
‡ומרים ˘‡ינ˘ ‰ולט˙ ב"פו˘עי י˘ר‡ל"(.
ובמס' עירובין ‚‰ירס‡ ˘לפנינו ‰י‡ "פו˘עי
י˘ר‡ל ‡ין ‡ור ˘ל ‚י‰נם כו'" וכ‰ס‚נון
˘ל ר"‡ כ‡ן בנו‚ע ל˙"ח .ו‰בי‡ור :בעל
‰מימר‡ בנו‚ע לפו˘עי י˘ר‡ל ‰ו‡ רי˘
ל˜י˘ ,ור"ל מכיון ˘‰י' נז‰ר ב„יבורו ביו˙ר,
ונז‰ר ל„בר ר˜ עם ‡ינ˘י „מעלי )וביו˙ר –
ר‡ ‰יומ‡ ט ,סע"ב( כ˘י˘ בריר – ‰ל‡ ˜בע
„יבורו בעניני פו˘עי י˘ר‡ל כ"‡ בבריי˙ו
˘ל ˜‰ב"‡ ‰ור ˘ל ‚י‰נם )פסחים נ„.(‡ ,
‡בל בעירובין מכיון ˘‡ין מב„יל ˙"ח בפני
עˆמן – ˘מז ‰מובן ˘בעניני סו‚י‡ ‰‰י‡
פו˘עי י˘ר‡ל ˘ולל ר˜ פו˘עי ‡ו") ‰ר‡‰
˘ם ‡‰ :בפו˘עי י˘ר‡ל  ‡‰בפו˘עי ‡ו"(‰
‡בל )‚ם( ˙"ח בכלל – לי˙ לן ב) .‰וב˙וס'
˘ם מיי˘ב ‰סו‚י‡ „ח‚י‚.‰
ובכמ„ ‰פוסי „"˘‰ס –
ב„פוס ר‡˘ון )וויניˆי' ,ר"פ(; ‡מ˘טר„ם,
˙"ו :ברלין-פרנ˜פורט) ;„"ˆ˙ ,וב˘ער ˘ם:
כפי ‡˘ר נ„פס בבסי"לי‡ ‰וכ‡˘ר נ„פס ˘ני
פעמים פ ˜"˜ ‰פ"פ „‡„ר( –
לי˙‡ ˙וס' ז .‰כן לי˙‡ בע"י „עירובין
‡מ˘טר„ם ˙˜"‡ ,פיור„‡ ˙˜כ"ו; ברלין,
חורב˙ ,רפ"ז
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ב‰מ˘ך לז 62‰ענין ‰מ˜„˘ ‰פרטי
˘בכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל‚˘ ,ם
במ˜„˘ ז ‰י˘נם ˘ני ‰ענינים
„˙ור ‰ומˆו˙‰˘ ,ם ‰עי˜ר בכל
‡ח„ מ‰ם‰ ,ן ב˙"ח ו‰ן בפו˘עי
י˘ר‡ל ,63וז‡ ‰ינו יכול ל˙‰בטל
ע"י ‰עבירו˙‰˘ ,ן ר˜ ˆיפוי ל‚בי
עˆם מˆי‡ו˙ם.64
ולפ"ז מובן ‚ם ‰ס„ר˘ ,ב˙חיל‰
מוב‡ ב‚מר‡ ‰מ‡מר בנו‚ע ל˙"ח,
ור˜ ל‡ח"ז בנו‚ע לפו˘עי י˘ר‡ל
)‡ע"פ ˘ב‚מר‡ מוזכר ענין מזבח
‰ז‰ב ר˜ במ‡מר ˘‰ני בנו‚ע
לפו˘עי י˘ר‡ל( – כי בכלל כך
‰ו‡ ‰ס„ר"˘ ,לימו„ מבי‡ לי„י

וב˘"ס – ב„פוס ‡מ˘טר„ם ˙ע"ו; זולˆבך
˙˜כ"ו – נמˆ‡ ˙וס' ז ‰כב˘"ס ווילנ‡
ב‡ו˙יו˙ ˜טנו˙ ובחˆ‡י ריבוע(.
 .62ועו„ :במ˜„˘ עˆמו ‰רי מזבח מכפר על
‡„ם )כב‚מר‡ ˘ם לפנ"ז( ולכן ב‰מ˘ך
ל‰מ„ובר ע"„ ‰מזבח מבי‡ ב' ‰סו‚ים
˘במ˜„˘ ‰פרטי ˘ˆריכים כפר.‰
 .63ועפ"ז יומ˙˜ מ‡˘ ‰י' ב˙נחומ‡ )פ˜ו„י ח.
וע„"ז ˘מו"ר פנ"‡ ,ז( ע"‰פ מ˘כן ‰ע„ו˙:
בזכו˙ ˙‰ור ‰ו˜‰רבנו˙ ‡מר ˜‰ב"‡ ‰ני
מˆיל ‡˙כם מן ‚י‰נם‰˘ .ם ב' ‰ענינים
„˙ור ‰ומˆו˙ ˘במ˜„˘ ‰כללי ו‰פרטי.
 .64ו‰יינו‰„ ,מ˘ך ‰מימרו˙ ˘ב‚מ' לענין
ˆיפוי ‰מזבחו˙ ‰ו‡ ל‡ מˆ„ „ברי ר"ל "˜"ו
ממזבח ‰ז‰ב" ˘‰י' מˆופ ‰ז‰ב‡ ,ל‡ ב˙וכן
„ענין ˆ‰יפוי בי˘ר‡ל ˘‰ן ב„ברים בל˙י
רˆויים ˘בטלים ל‚בי פנימיו˙ם.
ו˜"ו ממזבח ‰ז‰ב „ר"ל ‰ו‡ ‡„רב ‰לענין
‰מˆו˙ בפו˘עי י˘ר‡ל˘ ,ל‚בי מעל˙ ‰יחו„
˘ל ˙ור ‰ב˙"ח ‰ו‡ על „רך ענין ˆ‰יפוי,
כנ"ל בפנים ב‡ריכו˙.

62

„‰רן  -סיום מסכ˙ ח‚י‚‰

מע˘ ,65"‰וכן ‰ו‡ ‚ם ב‰פעול‰
„˘‰ר‡˙ ˘‰כינ˘ ‰במ˜„˘
)‰כללי ו‰פרטי(˘ ,ב˙חיל‰

נפעל˙ ‰מ˘כ˙ ‰עˆמו˙ ˘ע"י
˙‰ור ,‰ול‡חר מכן ‰רי ז ‰נמ˘ך
"ב˙ח˙ונים" – ע"י ‰מˆו˙.
)מ˘יח˙ כ"ף מנחם‡-ב ˙˘ל"‡
וממ‡מר „" ‰פ„ ‰ב˘לום י"ט כסלו ˙˘ל"ב(

 .65ב"˜ יז .‡ ,ו˘"נ.
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