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‡ם מו˙ר לנסוע ברכב ל˙פל‰ ב˘כונ‰ מרוח˜˙
כ˘י˘ לו בי˙ ‰כנס˙ במ˜ומו

ירו˘לים,  ‰מ˙‚ורר ב‡ח„ מ‰˘כונו˙ ‡˘ר ‰ינם ב„רום 
וחפı ל‰˙פלל ˙פל˙ ˘חרי˙ בבי˙ כנס˙ ב˘כונ‰ ‡חר˙ 
„˜ו˙  כע˘רים  ˘ל  במרח˜  (˘‰י‡  ירו˘לים  בˆפון 
בנסיע‰ ברכב), ו‡ינו נוסע למטר‰ ‡חר˙ ˜ו„ם ‰˙פל‰, 
ולכן  ‡ל‡ ˘מ˜ום לימו„ו ‡ו עבו„˙ו במ˜ום ‰מרוח˜, 
ו‡פר˘  בז‰,  ח˘˘  ˘‡ין  נר‡‰  ˘ם,  ל‰˙פלל  לו  נוח 
˘יח˙י בס"„, ב‚מר‡ ברכו˙ („ף י„ ע"‡) ˘נינו ˘‡סור 
לו ל‡„ם לע˘ו˙ חפˆיו ˜ו„ם ˘י˙פלל. ועו„ ˘נינו, כל 
‰מ˙פלל ו‡חר כך יוˆ‡ ל„רך, ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ עו˘‰ 
לו חפˆיו, ˘נ‡מר ˆ„˜ לפניו י‰לך וי˘ם ל„רך פעמיו. 
ב‡ופן ˘עו˘‰ חפˆיו  „ו˜‡  ‰ו‡  ומבו‡ר ˘כל ‰‡יסור 
˜ו„ם ‰˙פל‰ ‡בל מי ˘‰ו‡ נוסע ב˘ביל ל‰˙פלל וזו‰י 
מטר˙ נסיע˙ו ‡ין בז‰ ח˘˘. וכן מוכח מ„ברי ‰ר˘ב"‡ 
בחי„ו˘יו (˘ם) ˘כ˙ב ˘טעם ‰‡יסור "כ„י ˘ל‡ יפנ‰ 
וכן כ˙ב ‰ר‡ב"„ ˘נ‰‚ו  „בר ע„ ˘י˙פלל",  לבו ל˘ום 
לב  ˘י˙ן  "כ„י  ו‰טעם  טב"  „מרי  "ˆפר‡  בב˜ר  לומר 
˘‰ו‡ ‡סור ל‰˙עכב ב„ברים ‡חרים כלל ע„ ˘י˙פלל", 
ומפני ˘‰ו‡ מ˘נ‰ בל˘ונו יזכור. ומבו‡ר מ„בריו ˘כל 
עˆם ‰ח˘˘ ‰ו‡ ˘יפנ‰ ל„ברים ‡חרים ˜ו„ם ˘י˙פלל, 
ו‡"כ בנ„וננו ˘‰ו‡ נוסע על מנ˙ ל‰˙פלל וז‡˙ מטר˙ו, 
‡"כ ו„‡י ˘‡ין לחו˘ לז‰, ˘‰רי ‰ו‡ כמ‰לך בר‚ליו ‡ל 
ב„ברים  י˙עס˜  ˘מ‡  נחו˘  ל‡  ˘בו„‡י  ‰כנס˙,  בי˙ 
‡חרים. ופ˘וט [ועיין כעי"ז ב‚מר‡ פסחים (י‡ ע"‡) ‚בי 
מיכל  ל˘ורפו,  עליו  מחזר  עˆמו  ‰ו‡  „‡מרינן,   ıחמ
˜‡כיל מיני‰. ובפיר˘"י ˘ם. וע"ע בפ˙חי ˙˘וב‰ ביו"„ 
(˘ם)  מ˜ובˆ˙  ב˘יט‰  ‚ם  ו‡כמ"ל].  ס˜"ב)   ‰ˆ˜ (סי' 
כ˙וב ל‡מר: כלומר כ˘ם ˘‡סור לˆ‡˙ ל„רך ולע˘ו˙ 
חפˆו ˜ו„ם ˘י˙פלל, "כך ‡סור ל‰˙עכב ב„רכים", ‡ל‡ 
מן  י˙י‡˘  ˘ל‡  כ„י  וי˙פלל,  ‰כנס˙  לבי˙  "˘ימ‰ר 
בˆרכיו,  מ˙עכב  ˘‡ינו  ˘כל  כנ"ל,  ומבו‡ר  ‰˙פל‰". 
‡ל‡ ‡„רב‰ ˘ם פעמיו לבי‰כ"נ, טוב עו˘‰. וממיל‡ ‚ם 
עˆם ‰נ‰י‚‰ מו˙ר˙ מפני ˘‰י‡ לˆורך ‰˙פל‰, וכמ"˘ 

כיו"ב ‰פוס˜ים בכמ‰ ענינים וכ„ל‰לן. 

ל‡„ם  "‡סור  ‰נ"ל:  ב‚מר‡  ‚רסו  ו‰ר‡"˘  ‰רי"ף  ‡מנם 
בז‰  לחו˘  ˘י˘  ומ˘מע  ˘י˙פלל",  ˜ו„ם  ל„רך  לˆ‡˙ 
מ˘ום עˆם ‰יˆי‡‰ ל„רך, ו‰יינו ˘‡יסור "יˆי‡‰ ל„רך" 
‡ל‡  ˆרכיו,  ע˘יי˙  מטעם  ול‡  עˆמו,  בפני  ‡יסור  ‰ו‡ 
מˆ„ עˆם ‰יˆי‡‰ ב„רכים ˜ו„ם ‰˙פל‰. וכן פס˜ מרן 
ל‰˙עס˜  לו  ‡סור   :(‚ סעיף  פט  (סימן  ערוך  ב˘לחן 
י"ח.  ˙פל˙  ˘י˙פלל  ע„  ל„רך",  לילך  "‡ו  בˆרכיו, 
ובני„וננו ‰ל‡ ‰ו‡ "יוˆ‡ ל„רך". ‡בל ב‡מ˙ ‚ם מˆ„ ז‰ 
ל„רך"  ˘"יוˆ‡  ‰‡ח„  סיבו˙,  ˘˙י  מ˘ום  ח˘˘,  ‡ין 
עס˜יו,  לע˘ו˙  ב˘ביל  ל„רך  כ˘יוˆ‡  ‰ו‡  כ‡ן  ‰‡מור 
כמו מ‰ ˘כ˙ב ‰˘"ע בר‡˘ ‰סעיף "ל‰˙עס˜ בˆרכיו", 
ו˘ני‰ם ענין ‡ח„ ‰ו‡, וכן מוכח מ‰‚מר‡ מ‰ ˘‡ין כן 
ביוˆ‡ על מנ˙ ל‰˙פלל. ו‰חי„ו˘ ב‡יסור "יוˆ‡ ל„רך" 
˘‡ינו  ˘‡ף  ‰ו‡  בחפˆיו),  לעסו˜  ‰‡יסור  עˆם  (מלב„ 
מנ˙  על  בלב„  נוסע  ‡ל‡  ממ˘,  חפˆיו  בעיסו˜  עוס˜ 
חפˆיו  ע˘יי˙  בכלל  ז‰  ‰רי  ז‡˙  בכל  חפˆיו,  לע˘ו˙ 
ו‡סור. ו˘ני˙, ˘בעי˜ר ‚„ר "יוˆ‡ ל„רך", כ˙ב ‰‚‡ון ר' 
בן ˆיון ‡ב‡ ˘‡ול זˆ"ל ב˘ו"˙ ‡ור לˆיון (חל˜ ב פר˜ ז, 
בנוסע  „ו˜‡  ‰ו‡  ז‰  ‡יסור  ˘כל  ו)  ‡ו˙  ˙פל‰  ‰לכו˙ 
‡ין  מכן  בפחו˙  ‡בל  „˜ו˙),   72) וחומ˘  מ˘ע‰  ביו˙ר 
ברכ˙  לענין  ˘מˆינו  וכמו  ל„רך",  "יוˆ‡  נח˘ב  ‰ו‡ 
‰‚ומל (ב˘"ע סימן ריט סעיף ז) ˘בפחו˙ מפרס‰ ˘‰ו‡ 
‰ולכי  בכלל  ˘‡ינו  מברך,  ‡ינו  וחומ˘  ˘ע‰  ˘יעור 

„רכים. 

[וב„ברי בז‰ עם ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡, ‡מר 
ז‰,  לענין  נח˘ב˙ מ˜ום ‡ח„  ירו˘לים  כל  לי ˘ל„ע˙ו 
ו‡פילו  ל˘כונ‰,  מ˘כונ‰  ˘נוסע  במ‰  ח˘˘  ו‡ין 
יע˜ב  נוו‰  ‡ו  ‚יל‰  כמו  ביו˙ר  ‰מרוח˜ו˙  ב˘כונו˙ 
ממ˘)  מירו˘לים  נח˘ב˙  (˘‡ינ‰  ז‡ב  ‚בע˙  ו‡פילו 
ו‡ין  וכיוˆ‡, ‡ין לחו˘,  ˘נוסע מ‰ם ל˘כונ˙ ‰בוכרים 

ז‰ ב‚„ר "יˆי‡‰ ל„רך" כלל. עכ"„ ˘ליט"‡].

‰נוסעים ל‰˙פלל ˘חרי˙ בכו˙ל ‰מערבי

עו„ כ˙ב ‰‡ור לˆיון ˘‰נוסעים מעיר ‡חר˙ לירו˘לים 
מו˙רים  ‰מערבי,  בכו˙ל  ˘חרי˙  ˙פיל˙  ל‰˙פלל  כ„י 
מ˘ע‰  יו˙ר  ‡רוכ‰  ‰נסיע‰  ‡ם  ‡ף  ל„רכם  לˆ‡˙ 
ול‡  ‰˙פיל‰,  לˆורך  ‰י‡  נסיע˙ו  ˘כל  כיון  וחומ˘, 
‰‚ר"ח  ‚ם  וכ"כ  ‰˙פיל‰,  ˜ו„ם  בˆרכיו"  "עוס˜  נח˘ב 
˜ניבס˜י ˘ליט"‡ בספר נ˜יון וכבו„ ב˙פל‰ (˙˘וב‰ ˜ו 

בסוף ‰ספר). 

כיˆ„ ‰„ין ‡ם נוסע ל‰˙פלל בסמוך למ˜ום עבו„˙ו 
ו‡ח"כ ‰ולך לעבו„‰

ז‡˙, ˘כל ˘נוסע על  ו‡חר ˘‰ו„יענו ‰‡לו˜ים ‡˙ כל 
מנ˙ ל‰˙פלל, ‰„בר מו˙ר ו‡ינו נח˘ב כ"עו˘‰ חפˆיו", 
‡ח˙,  בעיר  ‡ו  ב˘כונ‰  ˘‚ר  במי  ‰„ין  כיˆ„  ל„ון  נבו‡ 
‡ל‡  ‡חר˙,  ב˘כונ‰  ‡ו  בעיר  עבו„˙ו  למ˜ום  ונוסע 
˘יו˙ר נוח לו ל‰˙פלל בעיר ˘עוב„ ב‰, ונוסע על מנ˙ 
ל‰˙פלל בעיר ˘עוב„ ב‰ ומי„ כ˘‰ו‡ מ‚יע לעיר ‰ו‡ 
מ˙פלל, ‰‡ם י˘ לומר ˘נח˘ב ˘‰ו‡ כנוסע לחפˆיו כי 
לנסוע  ר‚יל  ‡ינו  (וביום ˘‡ינו עוב„  ˘ם מ˜ום עבו„˙ו 
ל˘ם), ‡ו ˘‰ו‡יל ובנסיע˙ו ‰ו‡ נוסע ב˙חיל‰ למ˜ום 
‰˙פל‰, ‡"כ נח˘ב כנוסע ל‰˙פלל. וב˙חיל‰ ‰י‰ נר‡‰ 
לי פ˘וט ˘נח˘ב כנוסע על מנ˙ ל‰˙פלל, ˘כן ב‡מ˙ 
ע˙‰ ‰ו‡ נוסע בכ„י ל‰˙פלל ול‡ למטר‰ ‡חר˙, ו‡"כ 
‚ם  נוסע  ˘‰ו‡  ו‡ף  כן.  ‡חר  יע˘‰  מ‰  לנו  ‡כפ˙  מ‰ 
‰˙פל‰,  למ˜ום  נסיע˙ו  עכ˘יו  ‰רי  עבו„˙ו,  למ˜ום 
יˆי‡˙ו  זמן   ˙‡ בכ˘ע‰  מ˜„ים  ‰ו‡  כן  ל˘ם  ˘‰ל‡ 
מבי˙ו, ו‡ם ‰י‰ נוסע למטר˙ עבו„˙ו ל‡ ‰י‰ נוסע ע˙‰, 
‡ל‡ כ˘ע‰ ‡חר כן. ‡ל‡ ˘חבירי בי˙ ‰מ„ר˘ ‰עירוני 
˘‰ל‡  ל„רך",  "יוˆ‡  ˙ור˙  כל  בטל  ‰ח˘בון,  כן  ˘‡ם 
למחוז  כ˘מ‚יע  ל‰˙פלל  בכוונ˙ו  ל„רך  יוˆ‡  כל  בו„‡י 
חפˆו, ול‡ בר˘יעי עס˜ינן. ו‡"כ לכל יוˆ‡ ל„רך נ˜ר‡ 
יוˆ‡ לˆורך ˙פל‰. עכ"„. וב‡מ˙ כן מ˘מע מ„ברי ‰מ"ב 
(סי' פט ס"˜ כ) ˘כ˙ב ˘‡פילו ‡ם במ˜ום ˘יבו‡ י‰י‰ 
יכול ‚ם כן ל‰˙פלל עם ‰ˆבור בזמנו, ‡סור. ‡בל ע„יין 
נר‡‰ לי ˘י˘ ל‰פרי„ בין ‰מ˜רים, ˘מי ˘יוˆ‡ ב‡מ˙ 
ל‰˙פלל בבי˙ כנס˙ במ˜ום ‡חר, ול‡ עו˘‰ ‰„בר ב„רך 
‡‚ב, ב‡מ˙ נר‡‰ כנוסע על מנ˙ ל‰˙פלל. ו„ברי ‰מ˘נ‰ 
ברור‰ ‰ם ב‡ופן ˘י˙פלל כ˘י‚יע לחניי‰ מסויימ˙ ‡ו 
למחוז חפˆו יח„ עם ‰ˆבור בזמן ˙פל‰, ‡בל ל‡ „יבר 
וכן  ‰כנס˙.  ולבי˙  מיוח„  ˙פל‰  למ˜ום  פעמיו  כ˘˘ם 
ר‚‡  ‰ˆע˙י כל ‰סברו˙ ‰ללו לפני מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ברוך̆ 
עם  ‚ם  בז‰  וב„ברי  בפ˘טו˙.  לז‰  ו‰סכים  ˘ליט"‡, 
‰‚‡ון ר' ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡ ‡מר לי ˘ל„ע˙ו ‡ם י˘ לו 
‰עבו„‰,  ˜ו„ם  ‡ליו  ˘‰ולך  ˜בוע  מנין  עבו„˙ו  בעיר 
מו˙ר. ‡בל ל‡ ˘יחליף בכל פעם מנין ‡חר, עכ"„. וכן 
מס˙בר, ˘בכך מר‡‰ ח˘יבו˙ ל˙פל˙ו ול‡ ˘‰י‡ כטפל 

לעי˜ר. 

‰‡חרונים  ב„ורו˙  בז‰  ˜ול‡  מ˜ום  ˘י˘  נר‡‰  ועו„ 
‡˘ר  מ˘וכללים,  וב‡וטובוסים  ברכבים  ‰י‡  ˘‰נסיע‰ 

‡ין  וממיל‡  י„,  נע˘י˙ כל‡חר  ‡ין ‰נסיע‰ ˜˘‰ ‡ל‡ 
ום טורח ‡ו טיר„‡ כע˘יי˙ חפˆיו. וכן מבו‡ר  בנסיע˙ו̆ 
ב„ברי רבנו מנוח (פ"ו מ‰ל' ˙פל‰ ‰"„) ˘עי˜ר ‰ח˘˘ 
ביוˆ‡ ל„רך ‰ו‡ ˘י˙פלל ˘ל‡ ביי˘וב ‰„ע˙, ו‡"כ בנ"„ 
˘‰נסיע‰ ‰י‡ ברכב, ומ˙פלל כ˘י‚יע למחוז חפˆו, ‡ין 
ירחי  ‡‰רן  ר'  ‰‚‡ון  ‰עירני  ז‰  בפרט  [‡ולם  בז‰  לחו˘ 
‡ו  בפ˜˜ים  ˘י˙˜ע  ח˘˘  י˘  ברכב  ˘‚ם  ˘ליט"‡ 
‡פילו  ‡ו  במרוˆ‰  ל‰˙פלל  ויˆטרך  ‰מכוני˙,  ל˜ל˜ול 
ליט"‡  ˘ל‡ י˙פלל כלל]. וע"ע למו"ר מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰̆ 
ב˘ו"˙ מ˜ור נ‡מן (ח"ב סי' ˘ח) ˘מ˘מע מ„בריו ˘י˘ 

מ˜ום לסבר‡ זו ל‰˜ל בזמננו ˘י˘ רכבים.

כיˆ„ ‰„ין ‡ם נוסע ל‰˙פלל בסמוך לכולל
ו‡ח"כ ‰ולך לכולל

כמו  בזמן,  לימו„ו  למ˜ום  ל‰‚יע  ע"מ  נוסע  ‰ו‡  ו‡ם 
וכיו"ב, י˘ ל‰˙יר מ˘ום ˘נח˘ב בכלל  לכולל ‡ברכים 
מˆו‰  ול‡  למˆו‰",  כ"‰כנ‰  ˘‰ו‡  [ו‡ף  ˘מים.  חפˆי 
ל„בר  ב‰ולך  ˘‡פילו  ע"‡  טז  ברכו˙  ב‚מ'  עיין  ממ˘, 
מˆו‰, נח˘ב כ„רך מˆו‰]. וכ"כ ‰מ˘נ‰ ברור‰ (סי' פט 
ס"˜ לו) ו‰כ‰"ח (סי' פט ס"˜ כ‰). ובספר ‰ליכו˙ ˘למ‰ 
‰‚"ר  וכ"פ   .(52 ‰ער‰  ‰לכ‰  ב‡ורחו˙  פ"ב  (˙פל‰ 
‡בר‰ם חפוט‡ ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ מענ‰ ל˘ון (ח"ב סי' יב) 
ל‰‚יע  י˙‡חרו  לבי˙ם  י˙פללו סמוך  ‚בי ‡ברכים ˘‡ם 
‰‡ם  זמן,  ‡חר  ‡ל‡  ‰סע‰  עו„  ‡ין  כי  בזמן,  לכולל 
˘ע‰  כחˆי  ˘ל  במרח˜  ˘‰ו‡  לכולל  בסמוך  י˙פללו 
(וכ"˘  ˘כ„‡י  ל‰לכ‰  ˘נר‡‰  ו‰˘יב  מו˘בם,  ממ˜ום 
ז‰  ‡ין  כי  ‰˘חר,  ברכו˙  ˜רי‡˙  ל‡חר  לנסוע  ˘מו˙ר) 
לימו„ים,  לˆורך  בפוס˜ים, ‡ל‡  לˆרכיו ‰מוזכר  נסיע‰ 
וז‰ו ענין ‡חר ל‚מרי ˘י˘ בו מ˘ום ביטול ˙ור‰ ˘‰ו‡ 
ו‚ם י˘נו ענין ˘ל ס„ר ב‰מ"„ ל‰‚יע בזמן  כנ‚„ כולם, 

ל‰יו˙ מיו˘בי בי˙ ‰'. 

‡ם יוˆ‡ ל„רך לעבו„‰ למעל‰ מ-72 „˜',
ו‡ינו נוסע למטר˙ ‰˙פל‰ בלב„ 

‰יוˆ‡ ל„רך למעל‰ מ˘ע‰ וחומ˘ (72 „˜ו˙), ו‡ינו נוסע 
עבו„˙ו,  מ˜ום  ‚ם  ˘˘ם  ‡ל‡  בלב„  ‰˙פל‰  למטר˙ 
"ברכו˙  כמו  יˆי‡˙ו,  ˜ו„ם  ˙˘בחו˙  מ˜ˆ˙  י‡מר 
‰˘חר", וכ„ברי ‰רמ"‡ (סי' פט ס"‚) ˘כ˙ב: וי˘ מ˜ילין, 
ל‡חר ˘‡מרו מ˜ˆ˙ ברכו˙, ˜ו„ם ˘‡מרו ברוך ˘‡מר, 
נוסע בר‡˘י˙  ובני„וננו ˘‰ו‡  וטוב ל‰חמיר בז‰, ע"כ. 
ובספרי  ˙˘בחו˙.  ˘‡ומר  כל  ל‰˜ל  י˘  ל˙פל‰  „רכו 

‰‡רכ˙י ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ (ח"ב סי' ‰) בז‰. 

נ‰‚י ‰סעו˙ ‰מסיעים נוסעים ˜ו„ם ‰˙פל‰

‰˙פל‰  ˜ו„ם  חפˆיו  כעו˘‰  ז‰  ‰רי  לכ‡ור‰  בפ˘טו˙ 
נח˘ב  ‰ו‡  לרבים  ‰סעו˙  ˘נ‰‚  ˘נר‡‰  ‡ל‡  ˘‡סור, 
„בר,  ל‡ו˙ו  ˆריכים  רבים  ˘‰רי  רבים,  בˆרכי  כעוס˜ 
"ˆרכי  ˘‚„ר  ע"‡)  כט  („ף  ביˆ‰  מסכ˙  ב‚מר‡  ומˆינו 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‰˘ייכו˙ בנסיע‰ ˜ו„ם ‰˙פל‰ 
◆ ‡ם מו˙ר לנסוע ברכב בכ„י ל‰˙פלל ˘חרי˙ בסמוך 

למ˜ום ‰עבו„‰ ‡ו ‰כולל כ˘י˘ לו בי˙ ‰כנס˙ במ˜ומו ◆  
נסיע‰ ל˙פל˙ ˘חרי˙ ב"כו˙ל ‰מערבי" ◆  נ‰‚י ‰סעו˙ 

‰‡ם מו˙ר ל‰ם ל‰סיע נוסעים ˜ו„ם ‰˙פל‰

וכ"‰  לרבים.  ‰נˆרכים  פ˘וטים  ב„ברים  ‰ו‡  ˆבור" 
ביל˜וט ˘מעוני (מ˘לי רמז ˙˙˜ס‡). וכ"כ מרן ב˘לחן 
ערוך (סימן ˙˜מ„ סעיף ‡) ‚„ר ז‰ ‚בי „ברים ‰מו˙רים 
לע˘ו˙ בחול ‰מוע„. וכבר כ˙ב מרן ב˘"ע (סי' ˆ‚ סעיף 
„): ‰עוס˜ בˆרכי ˆבור נח˘ב כעוס˜ ב˙ור‰, ˘‡ינו ˆריך 
˘כן  ו‰כ‰"ח  ברור‰  ‰מ˘נ‰  וכ˙ב  ל‰˙פלל.  לפסו˜ 
פס˜ו ‰‡חרונים. ו‡"כ ˘מˆינו ˘פטור ‰ו‡ מן ‰˙פל‰ 
‡חר  ל‰˙פלל  ˘יכול  בני„וננו  ˘כן  כל  ‡"כ  ל‚מרי, 
ל‚מרי,  ‰˙פל‰  זמן  יפסי„  ול‡  בזמנ‰,  ˙פל‰  ‰‰סעו˙ 
בס'  וכ"כ  ‰˙פל‰.  ˜ו„ם  ‰‰סעו˙  לע˘ו˙  לו  ˘מו˙ר 
מעין  ב˘ו"˙  וכ"כ  ˙רע‡).  עמ'  פט  (סי'  ˙˘ובו˙  פס˜י 
‡ומר (ח"‡ עמ' ˜מ‚) ב˘ם מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡. 
וכן ‰סכים עמי ‰‚ר"ˆ בו‡רון ˘ליט"‡ ב„ברי עמו בז‰, 
˘נ‰‚ ‰סעו˙ כנ‰‚ ‡וטובוס ‰ו‡ בכלל ˆרכי רבים, ‡בל 
ל‡ ‰מסיע עמו ברכב פרטי יל„ים וכיו"ב כ‰סע‰, ‡‡"כ 

‡ין ל‰ם „רך ‡חר˙. 

˘כ˙ב:  כ)  סעיף   ˆ (סימן  ‰˘לחן  ל‰ערוך  עו„  ור‡‰ 
פ˘יט‡ ˘ל‡ י˘כים ‡„ם לילך ב„רך ל„בר ‰ר˘ו˙ מעיר 
˘י˘ ˘ם ב‰כ"נ ו‡פילו ילך ˜ו„ם ‡ור ‰בו˜ר, "וז‰ ˘‡ין 
לפרנס˙ינו,  ב„רך  ‰ולכין  ˘‡נו  מ˘ום  בז‰  נז‰רין  ‡נו 
ונח˘ב ז‰ ל„בר מˆו‰ ˘‰רי מˆו‰ לפרנס ‡˘˙ו וזרעו, 
„‡˘˙ו חוב‰ לפרנס‰, ובניו ובנו˙יו ‡מרו חז"ל „על ז‰ 
נ‡מר עו˘י ˆ„˜‰ בכל ע˙". ומ"מ ‡ין ל‰ורו˙ ‰י˙ר בז‰ 
בכל ענין, ‡ל‡ כ‡מור. ועו„ ‰מסיע יל„ים ל˙למו„ ˙ור‰ 
בכלל  ‰ו‡  ‡"כ  ‰מ„ר˘,  לבי˙  י˘יב‰  ובני  ‡ברכים  ‡ו 
חפˆי ˘מים, וכבר ‰זכרנו לעיל ˘חפˆי ˘מים מו˙רים. 

וכן ‰סכים עמי ‰‚ר"ˆ בו‡רון ˘ליט"‡.

‰סעו˙  ˘עו˘‰  כז‰  ˘‡ח„  נכון  טוב,  ‰יו˙ר   „ˆ‰ ועל 
˘ירו˙  מ˜ˆ˙  לומר  ‰רמ"‡  כ„ברי  ינ‰‚  בז‰,  וכיוˆ‡ 
ספ˜ו˙  כמ‰  י˘  ובכך  ‰˘חר,  ברכו˙  כמו  ו˙˘בחו˙ 
ל‰˜ל, [וכל ז‰ ‰ו‡ ‡ף ‡ם יכול ל‰˙פלל ˙פל‰ בזמנ‰ 
‡ם  ‡בל  „וח˜,  לו  ‚ורם  ˘‰„בר  ‡ל‡  ‰‰סעו˙,  ˜ו„ם 
יˆטרך ל‰˙פלל ב"מנין פועלים" בכ„י ל‰˜„ים ‰˙פל‰ 
פועלים",  ב"מנין  ל‰סעו˙, ‰„בר פ˘וט ˘‡ין ל‰˙פלל 
וכל ˘כן מכל ‰‡מור לעיל. וכן מבו‡ר מ„ברי ‰רב ˘בט 

‰לוי]. 



זכר ונ˜ב‰ בר‡ם - ˘ונים בטבעם
בירכ˙י  מחפ˘  ‰ו‡  ו‡˘‰,  ‚בר  ‰‡וטובוס,  ‡ל  עולים  ˘ניים 
 ‰˘‡ לי„  מ˙יי˘ב˙  ‰י‡  מיו˘בים,  מרוח˜  מ˜ום  ‰‡וטובוס 

˘נר‡י˙ ל‰ נחמ„‰.

בזמן ˘‰ו‡ מ˙רווח לו בכס‡ו ו˜ור‡ עי˙ון ‡ו נ‰נ‰ "מ‰˘˜ט", 
‰י‡ פו˙ח˙ במונולו‚ נרחב עם ˘כנ˙‰ לספסל, ע„ מ‰ר‰ ˘יח˙ן 
˜ולח˙ ו‰ן (ב„רך כלל) ‚ם מ‚יעו˙ למס˜נ‡ ˘י˘ ל‰ן „ו„‰ ˘ל 

.ֈחבר‰ ˘˘ני‰ן מכירו˙, ו˘‰ן נפ‚˘ו פעם ב‡ירוע ˘ל

‚בר- ‡ו‰ב ל‰יו˙ לפעמים "עם עˆמו", כך ‰ו‡ פור˜ ‡˙ עומס 
מח˘בו˙יו ומ‡ורעו˙ ‰יום.

‡˘‰- ‡ו‰ב˙ לפרו˜ ‡˙ יומ‰ ו"ל˘פוך ‡ו˙ו" י˘ירו˙ ‡ל ‰‡וזן 
˘ל בעל‰.

ב˙כונ˙ם.  ו‰ן  ב‡ופיים  ‰ן  ו‡˘‰ ˘ונים ‰ם ‡ח„ מ‰˘ני  ‡י˘ 
ומעל כולם ˘ונים ‰ם בעי˜ר ˆורכם ובˆפיי˙ם מבן זו‚ם, כי טבע 
˘י„ע  ול˜˘יי‰,  ללב‰  יבין  ˘בעל‰  ‰ו‡  נפ˘‰  וˆורך   ‰˘‡‰
ויסכים ˘˜˘‰ ל‰ ‰ן במטלו˙ ‰בי˙, ו‰ן ב˘‡ר „ברים. ובפרט 
ו‰ן  פיזי˙  ‰ן  בטוב  ח˘‰  ˘‡ינ‰  ‡ו  ˙˘ו˘‰  ˘‰י‡  בזמנים 
בכנו˙  ויסכים עם ‰ר‚˘˙‰  ללב‰  ז˜ו˜‰ ˘יבין  נפ˘י˙, ˘‰י‡ 
ו„‡‚‰, ו‡ף יחז˜ „ברי‰ וי‡מר ‡˙ ˜˘יי‰ מ‡ליו, כי בכך ח˘‰ 
˘‰ו‡ ˘ו˙ף ל‰ ונוטל ‡ח„ מ˘י˘ים במטלו˙י‰, מבין ‡˙ לב‰ 
ולכן מˆוי ‰ו‡  ‰ו‡.  בנפ˘‰  ז‰  ו„בר  ו‚ופו,  וח˘ ‡ו˙‰ כב˘רו 
ו˘‡ר  כ‡בים  עייפו˙,  על  בעל‰  בפני  מ˙לוננ˙  ‰„בר ˘‰‡˘‰ 
עניינים, כי ˆריכ‰ ‰י‡ ‡˙ ˙˘ומ˙ לבו ˘יסכים עמ‰ ˘˜˘‰ ל‰ 
ויבין ללב‰. ולכן ‡˘‰ ˘טוענ˙ ˘י˘ ל‰ "כ‡ב ר‡˘", ל‡ רוˆ‰ 
ב"ל‡  ‡ו˙‰  יפטור  מכך  ‚רוע  ‡ו  "‡˜מול",  ל‰  יבי‡  ˘בעל‰ 
נור‡ֈ", "‡ל ˙ע˘י ענין..", ‡ל‡ מ˙כוונ˙ לרמוז לו ˘˜˘‰ ל‰ 
ו‰י‡ סובל˙, וסיפו˜‰ ורו‚ע נפ˘‰ י‚יע על י„י ˘יחז˜ ‡˙ „ברי‰ 
וי‡מר: "בלחı ˘‡˙ עוב„˙ וכו' ‡יני יו„ע בכלל ‡יך ‡˙ מחזי˜‰ 
מעמ„" וכיוˆ‡ בז‰, ועל י„י ז‰ ˙‚יע לסיפו˜‰ ו˙יר‚ע נפ˘י˙, כי 

˙בין ˘בעל‰ עמ‰ ועומ„ לˆי„‰.

י„י  על  ‰ו‡  ‰נפ˘י  סיפו˜ו  ˘עי˜ר  ‰‰יפך,  ‰ו‡  ‰‡י˘  וטבע 
ו‰י‡  ˆרכי‰  כל   ˙‡ מספ˜  ו˘‰ו‡  ל‰  ˘טוב  מ‡˘˙ו  ˘˘ומע 
ו‰טעם ‰ו‡, מ˘ום ˘בכך ‰ו‡ מר‚י˘ ˘‰ו‡  מ‡ו˘ר˙ בחיים. 

כ˜ברניט ‰מנווט ספינ‰ ב„רך בטח, וי˘ לו סיפו˜ רב מז‰. 

‰נפ˘י  וˆורכם  ו‰‡˘‰  ‰‡י˘  ˘טבע  ל‰בין  י˘  ‰‡מור  ולפי 
מנו‚„ים לחלוטין, ˘טבע ‰‡י˘ וסיפו˜ו ל˘מוע ˘טוב ל‡˘˙ו, 
וסיפו˜ ‰‡˘‰ ˘בעל‰ י˘מע ויבין ל˜˘יי‰ ולמ‰ ˘ל‡ טוב ל‰. 
יום'  'סוף  בכל  מ˙נ‚˘ים  ‡לו  מנו‚„ים  רˆונו˙  כלל  וב„רך 
כ˘נפ‚˘ים ‰זו‚ בבי˙, ‰‡˘‰ מˆפ‰ בכליון עינים כל ‰יום כולו 
ל˘פוך ‡˙ ‡˘ר על ליב‰, ‰י‡ מ˙‡פ˜˙ ונו˘כ˙ ˘פ˙יים בכ„י 
מˆפ‰  ‰‡י˘  בעל‰  מבין.  ולב  כרוי‰  ‡וזן  ‰"יע„"-  ‡ל  ל‰‚יע 
ל‰‚יע ‡ל ‰בי˙ ולפרו˜ ‡˙ ‰עומס ‰נפ˘י ו‰‚ופני ˘‰ˆטבר לו 
במ˘ך ‰יום ולנוח ב˘˜ט עם עˆמו. ולכן ˆריכים בני ‰זו‚ ל˘ים 
לבם ל„בר ז‰, ול‰בין ‡ח„ ‡˙ ˆורך ‰˘ני לנסו˙ ול˙˙ לו ‡˙ 
וסיפו˜ו  טוב˙ו  על  יח˘וב  ‡ח„  וכ˘כל  טוב‰,  ו‰ר‚˘‰  סיפו˜ו 

˘ל רע‰ו, יבו‡ו ˘ני‰ם על סיפו˜ם לטוב.

‡ם מו˙ר לנסוע ברכב ל˙פל‰ ב˘כונ‰ מרוח˜˙
כ˘י˘ לו בי˙ ‰כנס˙ במ˜ומו

ירו˘לים,  ‰מ˙‚ורר ב‡ח„ מ‰˘כונו˙ ‡˘ר ‰ינם ב„רום 
וחפı ל‰˙פלל ˙פל˙ ˘חרי˙ בבי˙ כנס˙ ב˘כונ‰ ‡חר˙ 
„˜ו˙  כע˘רים  ˘ל  במרח˜  (˘‰י‡  ירו˘לים  בˆפון 
בנסיע‰ ברכב), ו‡ינו נוסע למטר‰ ‡חר˙ ˜ו„ם ‰˙פל‰, 
ולכן  ‡ל‡ ˘מ˜ום לימו„ו ‡ו עבו„˙ו במ˜ום ‰מרוח˜, 
ו‡פר˘  בז‰,  ח˘˘  ˘‡ין  נר‡‰  ˘ם,  ל‰˙פלל  לו  נוח 
˘יח˙י בס"„, ב‚מר‡ ברכו˙ („ף י„ ע"‡) ˘נינו ˘‡סור 
לו ל‡„ם לע˘ו˙ חפˆיו ˜ו„ם ˘י˙פלל. ועו„ ˘נינו, כל 
‰מ˙פלל ו‡חר כך יוˆ‡ ל„רך, ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ עו˘‰ 
לו חפˆיו, ˘נ‡מר ˆ„˜ לפניו י‰לך וי˘ם ל„רך פעמיו. 
ב‡ופן ˘עו˘‰ חפˆיו  „ו˜‡  ‰ו‡  ומבו‡ר ˘כל ‰‡יסור 
˜ו„ם ‰˙פל‰ ‡בל מי ˘‰ו‡ נוסע ב˘ביל ל‰˙פלל וזו‰י 
מטר˙ נסיע˙ו ‡ין בז‰ ח˘˘. וכן מוכח מ„ברי ‰ר˘ב"‡ 
בחי„ו˘יו (˘ם) ˘כ˙ב ˘טעם ‰‡יסור "כ„י ˘ל‡ יפנ‰ 
וכן כ˙ב ‰ר‡ב"„ ˘נ‰‚ו  „בר ע„ ˘י˙פלל",  לבו ל˘ום 
לב  ˘י˙ן  "כ„י  ו‰טעם  טב"  „מרי  "ˆפר‡  בב˜ר  לומר 
˘‰ו‡ ‡סור ל‰˙עכב ב„ברים ‡חרים כלל ע„ ˘י˙פלל", 
ומפני ˘‰ו‡ מ˘נ‰ בל˘ונו יזכור. ומבו‡ר מ„בריו ˘כל 
עˆם ‰ח˘˘ ‰ו‡ ˘יפנ‰ ל„ברים ‡חרים ˜ו„ם ˘י˙פלל, 
ו‡"כ בנ„וננו ˘‰ו‡ נוסע על מנ˙ ל‰˙פלל וז‡˙ מטר˙ו, 
‡"כ ו„‡י ˘‡ין לחו˘ לז‰, ˘‰רי ‰ו‡ כמ‰לך בר‚ליו ‡ל 
ב„ברים  י˙עס˜  ˘מ‡  נחו˘  ל‡  ˘בו„‡י  ‰כנס˙,  בי˙ 
‡חרים. ופ˘וט [ועיין כעי"ז ב‚מר‡ פסחים (י‡ ע"‡) ‚בי 
מיכל  ל˘ורפו,  עליו  מחזר  עˆמו  ‰ו‡  „‡מרינן,   ıחמ
˜‡כיל מיני‰. ובפיר˘"י ˘ם. וע"ע בפ˙חי ˙˘וב‰ ביו"„ 
(˘ם)  מ˜ובˆ˙  ב˘יט‰  ‚ם  ו‡כמ"ל].  ס˜"ב)   ‰ˆ˜ (סי' 
כ˙וב ל‡מר: כלומר כ˘ם ˘‡סור לˆ‡˙ ל„רך ולע˘ו˙ 
חפˆו ˜ו„ם ˘י˙פלל, "כך ‡סור ל‰˙עכב ב„רכים", ‡ל‡ 
מן  י˙י‡˘  ˘ל‡  כ„י  וי˙פלל,  ‰כנס˙  לבי˙  "˘ימ‰ר 
בˆרכיו,  מ˙עכב  ˘‡ינו  ˘כל  כנ"ל,  ומבו‡ר  ‰˙פל‰". 
‡ל‡ ‡„רב‰ ˘ם פעמיו לבי‰כ"נ, טוב עו˘‰. וממיל‡ ‚ם 
עˆם ‰נ‰י‚‰ מו˙ר˙ מפני ˘‰י‡ לˆורך ‰˙פל‰, וכמ"˘ 

כיו"ב ‰פוס˜ים בכמ‰ ענינים וכ„ל‰לן. 

ל‡„ם  "‡סור  ‰נ"ל:  ב‚מר‡  ‚רסו  ו‰ר‡"˘  ‰רי"ף  ‡מנם 
בז‰  לחו˘  ˘י˘  ומ˘מע  ˘י˙פלל",  ˜ו„ם  ל„רך  לˆ‡˙ 
מ˘ום עˆם ‰יˆי‡‰ ל„רך, ו‰יינו ˘‡יסור "יˆי‡‰ ל„רך" 
‡ל‡  ˆרכיו,  ע˘יי˙  מטעם  ול‡  עˆמו,  בפני  ‡יסור  ‰ו‡ 
מˆ„ עˆם ‰יˆי‡‰ ב„רכים ˜ו„ם ‰˙פל‰. וכן פס˜ מרן 
ל‰˙עס˜  לו  ‡סור   :(‚ סעיף  פט  (סימן  ערוך  ב˘לחן 
י"ח.  ˙פל˙  ˘י˙פלל  ע„  ל„רך",  לילך  "‡ו  בˆרכיו, 
ובני„וננו ‰ל‡ ‰ו‡ "יוˆ‡ ל„רך". ‡בל ב‡מ˙ ‚ם מˆ„ ז‰ 
ל„רך"  ˘"יוˆ‡  ‰‡ח„  סיבו˙,  ˘˙י  מ˘ום  ח˘˘,  ‡ין 
עס˜יו,  לע˘ו˙  ב˘ביל  ל„רך  כ˘יוˆ‡  ‰ו‡  כ‡ן  ‰‡מור 
כמו מ‰ ˘כ˙ב ‰˘"ע בר‡˘ ‰סעיף "ל‰˙עס˜ בˆרכיו", 
ו˘ני‰ם ענין ‡ח„ ‰ו‡, וכן מוכח מ‰‚מר‡ מ‰ ˘‡ין כן 
ביוˆ‡ על מנ˙ ל‰˙פלל. ו‰חי„ו˘ ב‡יסור "יוˆ‡ ל„רך" 
˘‡ינו  ˘‡ף  ‰ו‡  בחפˆיו),  לעסו˜  ‰‡יסור  עˆם  (מלב„ 
מנ˙  על  בלב„  נוסע  ‡ל‡  ממ˘,  חפˆיו  בעיסו˜  עוס˜ 
חפˆיו  ע˘יי˙  בכלל  ז‰  ‰רי  ז‡˙  בכל  חפˆיו,  לע˘ו˙ 
ו‡סור. ו˘ני˙, ˘בעי˜ר ‚„ר "יוˆ‡ ל„רך", כ˙ב ‰‚‡ון ר' 
בן ˆיון ‡ב‡ ˘‡ול זˆ"ל ב˘ו"˙ ‡ור לˆיון (חל˜ ב פר˜ ז, 
בנוסע  „ו˜‡  ‰ו‡  ז‰  ‡יסור  ˘כל  ו)  ‡ו˙  ˙פל‰  ‰לכו˙ 
‡ין  מכן  בפחו˙  ‡בל  „˜ו˙),   72) וחומ˘  מ˘ע‰  ביו˙ר 
ברכ˙  לענין  ˘מˆינו  וכמו  ל„רך",  "יוˆ‡  נח˘ב  ‰ו‡ 
‰‚ומל (ב˘"ע סימן ריט סעיף ז) ˘בפחו˙ מפרס‰ ˘‰ו‡ 
‰ולכי  בכלל  ˘‡ינו  מברך,  ‡ינו  וחומ˘  ˘ע‰  ˘יעור 

„רכים. 

[וב„ברי בז‰ עם ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡, ‡מר 
ז‰,  לענין  נח˘ב˙ מ˜ום ‡ח„  ירו˘לים  כל  לי ˘ל„ע˙ו 
ו‡פילו  ל˘כונ‰,  מ˘כונ‰  ˘נוסע  במ‰  ח˘˘  ו‡ין 
יע˜ב  נוו‰  ‡ו  ‚יל‰  כמו  ביו˙ר  ‰מרוח˜ו˙  ב˘כונו˙ 
ממ˘)  מירו˘לים  נח˘ב˙  (˘‡ינ‰  ז‡ב  ‚בע˙  ו‡פילו 
ו‡ין  וכיוˆ‡, ‡ין לחו˘,  ˘נוסע מ‰ם ל˘כונ˙ ‰בוכרים 

ז‰ ב‚„ר "יˆי‡‰ ל„רך" כלל. עכ"„ ˘ליט"‡].

‰נוסעים ל‰˙פלל ˘חרי˙ בכו˙ל ‰מערבי

עו„ כ˙ב ‰‡ור לˆיון ˘‰נוסעים מעיר ‡חר˙ לירו˘לים 
מו˙רים  ‰מערבי,  בכו˙ל  ˘חרי˙  ˙פיל˙  ל‰˙פלל  כ„י 
מ˘ע‰  יו˙ר  ‡רוכ‰  ‰נסיע‰  ‡ם  ‡ף  ל„רכם  לˆ‡˙ 
ול‡  ‰˙פיל‰,  לˆורך  ‰י‡  נסיע˙ו  ˘כל  כיון  וחומ˘, 
‰‚ר"ח  ‚ם  וכ"כ  ‰˙פיל‰,  ˜ו„ם  בˆרכיו"  "עוס˜  נח˘ב 
˜ניבס˜י ˘ליט"‡ בספר נ˜יון וכבו„ ב˙פל‰ (˙˘וב‰ ˜ו 

בסוף ‰ספר). 

כיˆ„ ‰„ין ‡ם נוסע ל‰˙פלל בסמוך למ˜ום עבו„˙ו 
ו‡ח"כ ‰ולך לעבו„‰

ז‡˙, ˘כל ˘נוסע על  ו‡חר ˘‰ו„יענו ‰‡לו˜ים ‡˙ כל 
מנ˙ ל‰˙פלל, ‰„בר מו˙ר ו‡ינו נח˘ב כ"עו˘‰ חפˆיו", 
‡ח˙,  בעיר  ‡ו  ב˘כונ‰  ˘‚ר  במי  ‰„ין  כיˆ„  ל„ון  נבו‡ 
‡ל‡  ‡חר˙,  ב˘כונ‰  ‡ו  בעיר  עבו„˙ו  למ˜ום  ונוסע 
˘יו˙ר נוח לו ל‰˙פלל בעיר ˘עוב„ ב‰, ונוסע על מנ˙ 
ל‰˙פלל בעיר ˘עוב„ ב‰ ומי„ כ˘‰ו‡ מ‚יע לעיר ‰ו‡ 
מ˙פלל, ‰‡ם י˘ לומר ˘נח˘ב ˘‰ו‡ כנוסע לחפˆיו כי 
לנסוע  ר‚יל  ‡ינו  (וביום ˘‡ינו עוב„  ˘ם מ˜ום עבו„˙ו 
ל˘ם), ‡ו ˘‰ו‡יל ובנסיע˙ו ‰ו‡ נוסע ב˙חיל‰ למ˜ום 
‰˙פל‰, ‡"כ נח˘ב כנוסע ל‰˙פלל. וב˙חיל‰ ‰י‰ נר‡‰ 
לי פ˘וט ˘נח˘ב כנוסע על מנ˙ ל‰˙פלל, ˘כן ב‡מ˙ 
ע˙‰ ‰ו‡ נוסע בכ„י ל‰˙פלל ול‡ למטר‰ ‡חר˙, ו‡"כ 
‚ם  נוסע  ˘‰ו‡  ו‡ף  כן.  ‡חר  יע˘‰  מ‰  לנו  ‡כפ˙  מ‰ 
‰˙פל‰,  למ˜ום  נסיע˙ו  עכ˘יו  ‰רי  עבו„˙ו,  למ˜ום 
יˆי‡˙ו  זמן   ˙‡ בכ˘ע‰  מ˜„ים  ‰ו‡  כן  ל˘ם  ˘‰ל‡ 
מבי˙ו, ו‡ם ‰י‰ נוסע למטר˙ עבו„˙ו ל‡ ‰י‰ נוסע ע˙‰, 
‡ל‡ כ˘ע‰ ‡חר כן. ‡ל‡ ˘חבירי בי˙ ‰מ„ר˘ ‰עירוני 
˘‰ל‡  ל„רך",  "יוˆ‡  ˙ור˙  כל  בטל  ‰ח˘בון,  כן  ˘‡ם 
למחוז  כ˘מ‚יע  ל‰˙פלל  בכוונ˙ו  ל„רך  יוˆ‡  כל  בו„‡י 
חפˆו, ול‡ בר˘יעי עס˜ינן. ו‡"כ לכל יוˆ‡ ל„רך נ˜ר‡ 
יוˆ‡ לˆורך ˙פל‰. עכ"„. וב‡מ˙ כן מ˘מע מ„ברי ‰מ"ב 
(סי' פט ס"˜ כ) ˘כ˙ב ˘‡פילו ‡ם במ˜ום ˘יבו‡ י‰י‰ 
יכול ‚ם כן ל‰˙פלל עם ‰ˆבור בזמנו, ‡סור. ‡בל ע„יין 
נר‡‰ לי ˘י˘ ל‰פרי„ בין ‰מ˜רים, ˘מי ˘יוˆ‡ ב‡מ˙ 
ל‰˙פלל בבי˙ כנס˙ במ˜ום ‡חר, ול‡ עו˘‰ ‰„בר ב„רך 
‡‚ב, ב‡מ˙ נר‡‰ כנוסע על מנ˙ ל‰˙פלל. ו„ברי ‰מ˘נ‰ 
ברור‰ ‰ם ב‡ופן ˘י˙פלל כ˘י‚יע לחניי‰ מסויימ˙ ‡ו 
למחוז חפˆו יח„ עם ‰ˆבור בזמן ˙פל‰, ‡בל ל‡ „יבר 
וכן  ‰כנס˙.  ולבי˙  מיוח„  ˙פל‰  למ˜ום  פעמיו  כ˘˘ם 
ר‚‡  ‰ˆע˙י כל ‰סברו˙ ‰ללו לפני מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ברוך̆ 
עם  ‚ם  בז‰  וב„ברי  בפ˘טו˙.  לז‰  ו‰סכים  ˘ליט"‡, 
‰‚‡ון ר' ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡ ‡מר לי ˘ל„ע˙ו ‡ם י˘ לו 
‰עבו„‰,  ˜ו„ם  ‡ליו  ˘‰ולך  ˜בוע  מנין  עבו„˙ו  בעיר 
מו˙ר. ‡בל ל‡ ˘יחליף בכל פעם מנין ‡חר, עכ"„. וכן 
מס˙בר, ˘בכך מר‡‰ ח˘יבו˙ ל˙פל˙ו ול‡ ˘‰י‡ כטפל 

לעי˜ר. 

‰‡חרונים  ב„ורו˙  בז‰  ˜ול‡  מ˜ום  ˘י˘  נר‡‰  ועו„ 
‡˘ר  מ˘וכללים,  וב‡וטובוסים  ברכבים  ‰י‡  ˘‰נסיע‰ 

‡ין  וממיל‡  י„,  נע˘י˙ כל‡חר  ‡ין ‰נסיע‰ ˜˘‰ ‡ל‡ 
ום טורח ‡ו טיר„‡ כע˘יי˙ חפˆיו. וכן מבו‡ר  בנסיע˙ו̆ 
ב„ברי רבנו מנוח (פ"ו מ‰ל' ˙פל‰ ‰"„) ˘עי˜ר ‰ח˘˘ 
ביוˆ‡ ל„רך ‰ו‡ ˘י˙פלל ˘ל‡ ביי˘וב ‰„ע˙, ו‡"כ בנ"„ 
˘‰נסיע‰ ‰י‡ ברכב, ומ˙פלל כ˘י‚יע למחוז חפˆו, ‡ין 
ירחי  ‡‰רן  ר'  ‰‚‡ון  ‰עירני  ז‰  בפרט  [‡ולם  בז‰  לחו˘ 
‡ו  בפ˜˜ים  ˘י˙˜ע  ח˘˘  י˘  ברכב  ˘‚ם  ˘ליט"‡ 
‡פילו  ‡ו  במרוˆ‰  ל‰˙פלל  ויˆטרך  ‰מכוני˙,  ל˜ל˜ול 
ליט"‡  ˘ל‡ י˙פלל כלל]. וע"ע למו"ר מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰̆ 
ב˘ו"˙ מ˜ור נ‡מן (ח"ב סי' ˘ח) ˘מ˘מע מ„בריו ˘י˘ 

מ˜ום לסבר‡ זו ל‰˜ל בזמננו ˘י˘ רכבים.

כיˆ„ ‰„ין ‡ם נוסע ל‰˙פלל בסמוך לכולל
ו‡ח"כ ‰ולך לכולל

כמו  בזמן,  לימו„ו  למ˜ום  ל‰‚יע  ע"מ  נוסע  ‰ו‡  ו‡ם 
וכיו"ב, י˘ ל‰˙יר מ˘ום ˘נח˘ב בכלל  לכולל ‡ברכים 
מˆו‰  ול‡  למˆו‰",  כ"‰כנ‰  ˘‰ו‡  [ו‡ף  ˘מים.  חפˆי 
ל„בר  ב‰ולך  ˘‡פילו  ע"‡  טז  ברכו˙  ב‚מ'  עיין  ממ˘, 
מˆו‰, נח˘ב כ„רך מˆו‰]. וכ"כ ‰מ˘נ‰ ברור‰ (סי' פט 
ס"˜ לו) ו‰כ‰"ח (סי' פט ס"˜ כ‰). ובספר ‰ליכו˙ ˘למ‰ 
‰‚"ר  וכ"פ   .(52 ‰ער‰  ‰לכ‰  ב‡ורחו˙  פ"ב  (˙פל‰ 
‡בר‰ם חפוט‡ ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ מענ‰ ל˘ון (ח"ב סי' יב) 
ל‰‚יע  י˙‡חרו  לבי˙ם  י˙פללו סמוך  ‚בי ‡ברכים ˘‡ם 
‰‡ם  זמן,  ‡חר  ‡ל‡  ‰סע‰  עו„  ‡ין  כי  בזמן,  לכולל 
˘ע‰  כחˆי  ˘ל  במרח˜  ˘‰ו‡  לכולל  בסמוך  י˙פללו 
(וכ"˘  ˘כ„‡י  ל‰לכ‰  ˘נר‡‰  ו‰˘יב  מו˘בם,  ממ˜ום 
ז‰  ‡ין  כי  ‰˘חר,  ברכו˙  ˜רי‡˙  ל‡חר  לנסוע  ˘מו˙ר) 
לימו„ים,  לˆורך  בפוס˜ים, ‡ל‡  לˆרכיו ‰מוזכר  נסיע‰ 
וז‰ו ענין ‡חר ל‚מרי ˘י˘ בו מ˘ום ביטול ˙ור‰ ˘‰ו‡ 
ו‚ם י˘נו ענין ˘ל ס„ר ב‰מ"„ ל‰‚יע בזמן  כנ‚„ כולם, 

ל‰יו˙ מיו˘בי בי˙ ‰'. 

‡ם יוˆ‡ ל„רך לעבו„‰ למעל‰ מ-72 „˜',
ו‡ינו נוסע למטר˙ ‰˙פל‰ בלב„ 

‰יוˆ‡ ל„רך למעל‰ מ˘ע‰ וחומ˘ (72 „˜ו˙), ו‡ינו נוסע 
עבו„˙ו,  מ˜ום  ‚ם  ˘˘ם  ‡ל‡  בלב„  ‰˙פל‰  למטר˙ 
"ברכו˙  כמו  יˆי‡˙ו,  ˜ו„ם  ˙˘בחו˙  מ˜ˆ˙  י‡מר 
‰˘חר", וכ„ברי ‰רמ"‡ (סי' פט ס"‚) ˘כ˙ב: וי˘ מ˜ילין, 
ל‡חר ˘‡מרו מ˜ˆ˙ ברכו˙, ˜ו„ם ˘‡מרו ברוך ˘‡מר, 
נוסע בר‡˘י˙  ובני„וננו ˘‰ו‡  וטוב ל‰חמיר בז‰, ע"כ. 
ובספרי  ˙˘בחו˙.  ˘‡ומר  כל  ל‰˜ל  י˘  ל˙פל‰  „רכו 

‰‡רכ˙י ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ (ח"ב סי' ‰) בז‰. 

נ‰‚י ‰סעו˙ ‰מסיעים נוסעים ˜ו„ם ‰˙פל‰

‰˙פל‰  ˜ו„ם  חפˆיו  כעו˘‰  ז‰  ‰רי  לכ‡ור‰  בפ˘טו˙ 
נח˘ב  ‰ו‡  לרבים  ‰סעו˙  ˘נ‰‚  ˘נר‡‰  ‡ל‡  ˘‡סור, 
„בר,  ל‡ו˙ו  ˆריכים  רבים  ˘‰רי  רבים,  בˆרכי  כעוס˜ 
"ˆרכי  ˘‚„ר  ע"‡)  כט  („ף  ביˆ‰  מסכ˙  ב‚מר‡  ומˆינו 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‰˘ייכו˙ בנסיע‰ ˜ו„ם ‰˙פל‰ 
◆ ‡ם מו˙ר לנסוע ברכב בכ„י ל‰˙פלל ˘חרי˙ בסמוך 

למ˜ום ‰עבו„‰ ‡ו ‰כולל כ˘י˘ לו בי˙ ‰כנס˙ במ˜ומו ◆  
נסיע‰ ל˙פל˙ ˘חרי˙ ב"כו˙ל ‰מערבי" ◆  נ‰‚י ‰סעו˙ 

‰‡ם מו˙ר ל‰ם ל‰סיע נוסעים ˜ו„ם ‰˙פל‰

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

וכ"‰  לרבים.  ‰נˆרכים  פ˘וטים  ב„ברים  ‰ו‡  ˆבור" 
ביל˜וט ˘מעוני (מ˘לי רמז ˙˙˜ס‡). וכ"כ מרן ב˘לחן 
ערוך (סימן ˙˜מ„ סעיף ‡) ‚„ר ז‰ ‚בי „ברים ‰מו˙רים 
לע˘ו˙ בחול ‰מוע„. וכבר כ˙ב מרן ב˘"ע (סי' ˆ‚ סעיף 
„): ‰עוס˜ בˆרכי ˆבור נח˘ב כעוס˜ ב˙ור‰, ˘‡ינו ˆריך 
˘כן  ו‰כ‰"ח  ברור‰  ‰מ˘נ‰  וכ˙ב  ל‰˙פלל.  לפסו˜ 
פס˜ו ‰‡חרונים. ו‡"כ ˘מˆינו ˘פטור ‰ו‡ מן ‰˙פל‰ 
‡חר  ל‰˙פלל  ˘יכול  בני„וננו  ˘כן  כל  ‡"כ  ל‚מרי, 
ל‚מרי,  ‰˙פל‰  זמן  יפסי„  ול‡  בזמנ‰,  ˙פל‰  ‰‰סעו˙ 
בס'  וכ"כ  ‰˙פל‰.  ˜ו„ם  ‰‰סעו˙  לע˘ו˙  לו  ˘מו˙ר 
מעין  ב˘ו"˙  וכ"כ  ˙רע‡).  עמ'  פט  (סי'  ˙˘ובו˙  פס˜י 
‡ומר (ח"‡ עמ' ˜מ‚) ב˘ם מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡. 
וכן ‰סכים עמי ‰‚ר"ˆ בו‡רון ˘ליט"‡ ב„ברי עמו בז‰, 
˘נ‰‚ ‰סעו˙ כנ‰‚ ‡וטובוס ‰ו‡ בכלל ˆרכי רבים, ‡בל 
ל‡ ‰מסיע עמו ברכב פרטי יל„ים וכיו"ב כ‰סע‰, ‡‡"כ 

‡ין ל‰ם „רך ‡חר˙. 

˘כ˙ב:  כ)  סעיף   ˆ (סימן  ‰˘לחן  ל‰ערוך  עו„  ור‡‰ 
פ˘יט‡ ˘ל‡ י˘כים ‡„ם לילך ב„רך ל„בר ‰ר˘ו˙ מעיר 
˘י˘ ˘ם ב‰כ"נ ו‡פילו ילך ˜ו„ם ‡ור ‰בו˜ר, "וז‰ ˘‡ין 
לפרנס˙ינו,  ב„רך  ‰ולכין  ˘‡נו  מ˘ום  בז‰  נז‰רין  ‡נו 
ונח˘ב ז‰ ל„בר מˆו‰ ˘‰רי מˆו‰ לפרנס ‡˘˙ו וזרעו, 
„‡˘˙ו חוב‰ לפרנס‰, ובניו ובנו˙יו ‡מרו חז"ל „על ז‰ 
נ‡מר עו˘י ˆ„˜‰ בכל ע˙". ומ"מ ‡ין ל‰ורו˙ ‰י˙ר בז‰ 
בכל ענין, ‡ל‡ כ‡מור. ועו„ ‰מסיע יל„ים ל˙למו„ ˙ור‰ 
בכלל  ‰ו‡  ‡"כ  ‰מ„ר˘,  לבי˙  י˘יב‰  ובני  ‡ברכים  ‡ו 
חפˆי ˘מים, וכבר ‰זכרנו לעיל ˘חפˆי ˘מים מו˙רים. 

וכן ‰סכים עמי ‰‚ר"ˆ בו‡רון ˘ליט"‡.

‰סעו˙  ˘עו˘‰  כז‰  ˘‡ח„  נכון  טוב,  ‰יו˙ר   „ˆ‰ ועל 
˘ירו˙  מ˜ˆ˙  לומר  ‰רמ"‡  כ„ברי  ינ‰‚  בז‰,  וכיוˆ‡ 
ספ˜ו˙  כמ‰  י˘  ובכך  ‰˘חר,  ברכו˙  כמו  ו˙˘בחו˙ 
ל‰˜ל, [וכל ז‰ ‰ו‡ ‡ף ‡ם יכול ל‰˙פלל ˙פל‰ בזמנ‰ 
‡ם  ‡בל  „וח˜,  לו  ‚ורם  ˘‰„בר  ‡ל‡  ‰‰סעו˙,  ˜ו„ם 
יˆטרך ל‰˙פלל ב"מנין פועלים" בכ„י ל‰˜„ים ‰˙פל‰ 
פועלים",  ב"מנין  ל‰סעו˙, ‰„בר פ˘וט ˘‡ין ל‰˙פלל 
וכל ˘כן מכל ‰‡מור לעיל. וכן מבו‡ר מ„ברי ‰רב ˘בט 

‰לוי]. 



ל˙‚ובו˙ ‡ו„ו˙ פינ˙ "וז‡˙ לי‰ו„‰":
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  ≠יח"ˆ: יחסי ˆיבור, פרסום מסיבי מכוון.

‡ם מו˙ר לנסוע ברכב ל˙פל‰ ב˘כונ‰ מרוח˜˙
כ˘י˘ לו בי˙ ‰כנס˙ במ˜ומו

ירו˘לים,  ‰מ˙‚ורר ב‡ח„ מ‰˘כונו˙ ‡˘ר ‰ינם ב„רום 
וחפı ל‰˙פלל ˙פל˙ ˘חרי˙ בבי˙ כנס˙ ב˘כונ‰ ‡חר˙ 
„˜ו˙  כע˘רים  ˘ל  במרח˜  (˘‰י‡  ירו˘לים  בˆפון 
בנסיע‰ ברכב), ו‡ינו נוסע למטר‰ ‡חר˙ ˜ו„ם ‰˙פל‰, 
ולכן  ‡ל‡ ˘מ˜ום לימו„ו ‡ו עבו„˙ו במ˜ום ‰מרוח˜, 
ו‡פר˘  בז‰,  ח˘˘  ˘‡ין  נר‡‰  ˘ם,  ל‰˙פלל  לו  נוח 
˘יח˙י בס"„, ב‚מר‡ ברכו˙ („ף י„ ע"‡) ˘נינו ˘‡סור 
לו ל‡„ם לע˘ו˙ חפˆיו ˜ו„ם ˘י˙פלל. ועו„ ˘נינו, כל 
‰מ˙פלל ו‡חר כך יוˆ‡ ל„רך, ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ עו˘‰ 
לו חפˆיו, ˘נ‡מר ˆ„˜ לפניו י‰לך וי˘ם ל„רך פעמיו. 
ב‡ופן ˘עו˘‰ חפˆיו  „ו˜‡  ‰ו‡  ומבו‡ר ˘כל ‰‡יסור 
˜ו„ם ‰˙פל‰ ‡בל מי ˘‰ו‡ נוסע ב˘ביל ל‰˙פלל וזו‰י 
מטר˙ נסיע˙ו ‡ין בז‰ ח˘˘. וכן מוכח מ„ברי ‰ר˘ב"‡ 
בחי„ו˘יו (˘ם) ˘כ˙ב ˘טעם ‰‡יסור "כ„י ˘ל‡ יפנ‰ 
וכן כ˙ב ‰ר‡ב"„ ˘נ‰‚ו  „בר ע„ ˘י˙פלל",  לבו ל˘ום 
לב  ˘י˙ן  "כ„י  ו‰טעם  טב"  „מרי  "ˆפר‡  בב˜ר  לומר 
˘‰ו‡ ‡סור ל‰˙עכב ב„ברים ‡חרים כלל ע„ ˘י˙פלל", 
ומפני ˘‰ו‡ מ˘נ‰ בל˘ונו יזכור. ומבו‡ר מ„בריו ˘כל 
עˆם ‰ח˘˘ ‰ו‡ ˘יפנ‰ ל„ברים ‡חרים ˜ו„ם ˘י˙פלל, 
ו‡"כ בנ„וננו ˘‰ו‡ נוסע על מנ˙ ל‰˙פלל וז‡˙ מטר˙ו, 
‡"כ ו„‡י ˘‡ין לחו˘ לז‰, ˘‰רי ‰ו‡ כמ‰לך בר‚ליו ‡ל 
ב„ברים  י˙עס˜  ˘מ‡  נחו˘  ל‡  ˘בו„‡י  ‰כנס˙,  בי˙ 
‡חרים. ופ˘וט [ועיין כעי"ז ב‚מר‡ פסחים (י‡ ע"‡) ‚בי 
מיכל  ל˘ורפו,  עליו  מחזר  עˆמו  ‰ו‡  „‡מרינן,   ıחמ
˜‡כיל מיני‰. ובפיר˘"י ˘ם. וע"ע בפ˙חי ˙˘וב‰ ביו"„ 
(˘ם)  מ˜ובˆ˙  ב˘יט‰  ‚ם  ו‡כמ"ל].  ס˜"ב)   ‰ˆ˜ (סי' 
כ˙וב ל‡מר: כלומר כ˘ם ˘‡סור לˆ‡˙ ל„רך ולע˘ו˙ 
חפˆו ˜ו„ם ˘י˙פלל, "כך ‡סור ל‰˙עכב ב„רכים", ‡ל‡ 
מן  י˙י‡˘  ˘ל‡  כ„י  וי˙פלל,  ‰כנס˙  לבי˙  "˘ימ‰ר 
בˆרכיו,  מ˙עכב  ˘‡ינו  ˘כל  כנ"ל,  ומבו‡ר  ‰˙פל‰". 
‡ל‡ ‡„רב‰ ˘ם פעמיו לבי‰כ"נ, טוב עו˘‰. וממיל‡ ‚ם 
עˆם ‰נ‰י‚‰ מו˙ר˙ מפני ˘‰י‡ לˆורך ‰˙פל‰, וכמ"˘ 

כיו"ב ‰פוס˜ים בכמ‰ ענינים וכ„ל‰לן. 

ל‡„ם  "‡סור  ‰נ"ל:  ב‚מר‡  ‚רסו  ו‰ר‡"˘  ‰רי"ף  ‡מנם 
בז‰  לחו˘  ˘י˘  ומ˘מע  ˘י˙פלל",  ˜ו„ם  ל„רך  לˆ‡˙ 
מ˘ום עˆם ‰יˆי‡‰ ל„רך, ו‰יינו ˘‡יסור "יˆי‡‰ ל„רך" 
‡ל‡  ˆרכיו,  ע˘יי˙  מטעם  ול‡  עˆמו,  בפני  ‡יסור  ‰ו‡ 
מˆ„ עˆם ‰יˆי‡‰ ב„רכים ˜ו„ם ‰˙פל‰. וכן פס˜ מרן 
ל‰˙עס˜  לו  ‡סור   :(‚ סעיף  פט  (סימן  ערוך  ב˘לחן 
י"ח.  ˙פל˙  ˘י˙פלל  ע„  ל„רך",  לילך  "‡ו  בˆרכיו, 
ובני„וננו ‰ל‡ ‰ו‡ "יוˆ‡ ל„רך". ‡בל ב‡מ˙ ‚ם מˆ„ ז‰ 
ל„רך"  ˘"יוˆ‡  ‰‡ח„  סיבו˙,  ˘˙י  מ˘ום  ח˘˘,  ‡ין 
עס˜יו,  לע˘ו˙  ב˘ביל  ל„רך  כ˘יוˆ‡  ‰ו‡  כ‡ן  ‰‡מור 
כמו מ‰ ˘כ˙ב ‰˘"ע בר‡˘ ‰סעיף "ל‰˙עס˜ בˆרכיו", 
ו˘ני‰ם ענין ‡ח„ ‰ו‡, וכן מוכח מ‰‚מר‡ מ‰ ˘‡ין כן 
ביוˆ‡ על מנ˙ ל‰˙פלל. ו‰חי„ו˘ ב‡יסור "יוˆ‡ ל„רך" 
˘‡ינו  ˘‡ף  ‰ו‡  בחפˆיו),  לעסו˜  ‰‡יסור  עˆם  (מלב„ 
מנ˙  על  בלב„  נוסע  ‡ל‡  ממ˘,  חפˆיו  בעיסו˜  עוס˜ 
חפˆיו  ע˘יי˙  בכלל  ז‰  ‰רי  ז‡˙  בכל  חפˆיו,  לע˘ו˙ 
ו‡סור. ו˘ני˙, ˘בעי˜ר ‚„ר "יוˆ‡ ל„רך", כ˙ב ‰‚‡ון ר' 
בן ˆיון ‡ב‡ ˘‡ול זˆ"ל ב˘ו"˙ ‡ור לˆיון (חל˜ ב פר˜ ז, 
בנוסע  „ו˜‡  ‰ו‡  ז‰  ‡יסור  ˘כל  ו)  ‡ו˙  ˙פל‰  ‰לכו˙ 
‡ין  מכן  בפחו˙  ‡בל  „˜ו˙),   72) וחומ˘  מ˘ע‰  ביו˙ר 
ברכ˙  לענין  ˘מˆינו  וכמו  ל„רך",  "יוˆ‡  נח˘ב  ‰ו‡ 
‰‚ומל (ב˘"ע סימן ריט סעיף ז) ˘בפחו˙ מפרס‰ ˘‰ו‡ 
‰ולכי  בכלל  ˘‡ינו  מברך,  ‡ינו  וחומ˘  ˘ע‰  ˘יעור 

„רכים. 

[וב„ברי בז‰ עם ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡, ‡מר 
ז‰,  לענין  נח˘ב˙ מ˜ום ‡ח„  ירו˘לים  כל  לי ˘ל„ע˙ו 
ו‡פילו  ל˘כונ‰,  מ˘כונ‰  ˘נוסע  במ‰  ח˘˘  ו‡ין 
יע˜ב  נוו‰  ‡ו  ‚יל‰  כמו  ביו˙ר  ‰מרוח˜ו˙  ב˘כונו˙ 
ממ˘)  מירו˘לים  נח˘ב˙  (˘‡ינ‰  ז‡ב  ‚בע˙  ו‡פילו 
ו‡ין  וכיוˆ‡, ‡ין לחו˘,  ˘נוסע מ‰ם ל˘כונ˙ ‰בוכרים 

ז‰ ב‚„ר "יˆי‡‰ ל„רך" כלל. עכ"„ ˘ליט"‡].

‰נוסעים ל‰˙פלל ˘חרי˙ בכו˙ל ‰מערבי

עו„ כ˙ב ‰‡ור לˆיון ˘‰נוסעים מעיר ‡חר˙ לירו˘לים 
מו˙רים  ‰מערבי,  בכו˙ל  ˘חרי˙  ˙פיל˙  ל‰˙פלל  כ„י 
מ˘ע‰  יו˙ר  ‡רוכ‰  ‰נסיע‰  ‡ם  ‡ף  ל„רכם  לˆ‡˙ 
ול‡  ‰˙פיל‰,  לˆורך  ‰י‡  נסיע˙ו  ˘כל  כיון  וחומ˘, 
‰‚ר"ח  ‚ם  וכ"כ  ‰˙פיל‰,  ˜ו„ם  בˆרכיו"  "עוס˜  נח˘ב 
˜ניבס˜י ˘ליט"‡ בספר נ˜יון וכבו„ ב˙פל‰ (˙˘וב‰ ˜ו 

בסוף ‰ספר). 

כיˆ„ ‰„ין ‡ם נוסע ל‰˙פלל בסמוך למ˜ום עבו„˙ו 
ו‡ח"כ ‰ולך לעבו„‰

ז‡˙, ˘כל ˘נוסע על  ו‡חר ˘‰ו„יענו ‰‡לו˜ים ‡˙ כל 
מנ˙ ל‰˙פלל, ‰„בר מו˙ר ו‡ינו נח˘ב כ"עו˘‰ חפˆיו", 
‡ח˙,  בעיר  ‡ו  ב˘כונ‰  ˘‚ר  במי  ‰„ין  כיˆ„  ל„ון  נבו‡ 
‡ל‡  ‡חר˙,  ב˘כונ‰  ‡ו  בעיר  עבו„˙ו  למ˜ום  ונוסע 
˘יו˙ר נוח לו ל‰˙פלל בעיר ˘עוב„ ב‰, ונוסע על מנ˙ 
ל‰˙פלל בעיר ˘עוב„ ב‰ ומי„ כ˘‰ו‡ מ‚יע לעיר ‰ו‡ 
מ˙פלל, ‰‡ם י˘ לומר ˘נח˘ב ˘‰ו‡ כנוסע לחפˆיו כי 
לנסוע  ר‚יל  ‡ינו  (וביום ˘‡ינו עוב„  ˘ם מ˜ום עבו„˙ו 
ל˘ם), ‡ו ˘‰ו‡יל ובנסיע˙ו ‰ו‡ נוסע ב˙חיל‰ למ˜ום 
‰˙פל‰, ‡"כ נח˘ב כנוסע ל‰˙פלל. וב˙חיל‰ ‰י‰ נר‡‰ 
לי פ˘וט ˘נח˘ב כנוסע על מנ˙ ל‰˙פלל, ˘כן ב‡מ˙ 
ע˙‰ ‰ו‡ נוסע בכ„י ל‰˙פלל ול‡ למטר‰ ‡חר˙, ו‡"כ 
‚ם  נוסע  ˘‰ו‡  ו‡ף  כן.  ‡חר  יע˘‰  מ‰  לנו  ‡כפ˙  מ‰ 
‰˙פל‰,  למ˜ום  נסיע˙ו  עכ˘יו  ‰רי  עבו„˙ו,  למ˜ום 
יˆי‡˙ו  זמן   ˙‡ בכ˘ע‰  מ˜„ים  ‰ו‡  כן  ל˘ם  ˘‰ל‡ 
מבי˙ו, ו‡ם ‰י‰ נוסע למטר˙ עבו„˙ו ל‡ ‰י‰ נוסע ע˙‰, 
‡ל‡ כ˘ע‰ ‡חר כן. ‡ל‡ ˘חבירי בי˙ ‰מ„ר˘ ‰עירוני 
˘‰ל‡  ל„רך",  "יוˆ‡  ˙ור˙  כל  בטל  ‰ח˘בון,  כן  ˘‡ם 
למחוז  כ˘מ‚יע  ל‰˙פלל  בכוונ˙ו  ל„רך  יוˆ‡  כל  בו„‡י 
חפˆו, ול‡ בר˘יעי עס˜ינן. ו‡"כ לכל יוˆ‡ ל„רך נ˜ר‡ 
יוˆ‡ לˆורך ˙פל‰. עכ"„. וב‡מ˙ כן מ˘מע מ„ברי ‰מ"ב 
(סי' פט ס"˜ כ) ˘כ˙ב ˘‡פילו ‡ם במ˜ום ˘יבו‡ י‰י‰ 
יכול ‚ם כן ל‰˙פלל עם ‰ˆבור בזמנו, ‡סור. ‡בל ע„יין 
נר‡‰ לי ˘י˘ ל‰פרי„ בין ‰מ˜רים, ˘מי ˘יוˆ‡ ב‡מ˙ 
ל‰˙פלל בבי˙ כנס˙ במ˜ום ‡חר, ול‡ עו˘‰ ‰„בר ב„רך 
‡‚ב, ב‡מ˙ נר‡‰ כנוסע על מנ˙ ל‰˙פלל. ו„ברי ‰מ˘נ‰ 
ברור‰ ‰ם ב‡ופן ˘י˙פלל כ˘י‚יע לחניי‰ מסויימ˙ ‡ו 
למחוז חפˆו יח„ עם ‰ˆבור בזמן ˙פל‰, ‡בל ל‡ „יבר 
וכן  ‰כנס˙.  ולבי˙  מיוח„  ˙פל‰  למ˜ום  פעמיו  כ˘˘ם 
ר‚‡  ‰ˆע˙י כל ‰סברו˙ ‰ללו לפני מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ברוך̆ 
עם  ‚ם  בז‰  וב„ברי  בפ˘טו˙.  לז‰  ו‰סכים  ˘ליט"‡, 
‰‚‡ון ר' ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡ ‡מר לי ˘ל„ע˙ו ‡ם י˘ לו 
‰עבו„‰,  ˜ו„ם  ‡ליו  ˘‰ולך  ˜בוע  מנין  עבו„˙ו  בעיר 
מו˙ר. ‡בל ל‡ ˘יחליף בכל פעם מנין ‡חר, עכ"„. וכן 
מס˙בר, ˘בכך מר‡‰ ח˘יבו˙ ל˙פל˙ו ול‡ ˘‰י‡ כטפל 

לעי˜ר. 

‰‡חרונים  ב„ורו˙  בז‰  ˜ול‡  מ˜ום  ˘י˘  נר‡‰  ועו„ 
‡˘ר  מ˘וכללים,  וב‡וטובוסים  ברכבים  ‰י‡  ˘‰נסיע‰ 

‡ין  וממיל‡  י„,  נע˘י˙ כל‡חר  ‡ין ‰נסיע‰ ˜˘‰ ‡ל‡ 
ום טורח ‡ו טיר„‡ כע˘יי˙ חפˆיו. וכן מבו‡ר  בנסיע˙ו̆ 
ב„ברי רבנו מנוח (פ"ו מ‰ל' ˙פל‰ ‰"„) ˘עי˜ר ‰ח˘˘ 
ביוˆ‡ ל„רך ‰ו‡ ˘י˙פלל ˘ל‡ ביי˘וב ‰„ע˙, ו‡"כ בנ"„ 
˘‰נסיע‰ ‰י‡ ברכב, ומ˙פלל כ˘י‚יע למחוז חפˆו, ‡ין 
ירחי  ‡‰רן  ר'  ‰‚‡ון  ‰עירני  ז‰  בפרט  [‡ולם  בז‰  לחו˘ 
‡ו  בפ˜˜ים  ˘י˙˜ע  ח˘˘  י˘  ברכב  ˘‚ם  ˘ליט"‡ 
‡פילו  ‡ו  במרוˆ‰  ל‰˙פלל  ויˆטרך  ‰מכוני˙,  ל˜ל˜ול 
ליט"‡  ˘ל‡ י˙פלל כלל]. וע"ע למו"ר מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰̆ 
ב˘ו"˙ מ˜ור נ‡מן (ח"ב סי' ˘ח) ˘מ˘מע מ„בריו ˘י˘ 

מ˜ום לסבר‡ זו ל‰˜ל בזמננו ˘י˘ רכבים.

כיˆ„ ‰„ין ‡ם נוסע ל‰˙פלל בסמוך לכולל
ו‡ח"כ ‰ולך לכולל

כמו  בזמן,  לימו„ו  למ˜ום  ל‰‚יע  ע"מ  נוסע  ‰ו‡  ו‡ם 
וכיו"ב, י˘ ל‰˙יר מ˘ום ˘נח˘ב בכלל  לכולל ‡ברכים 
מˆו‰  ול‡  למˆו‰",  כ"‰כנ‰  ˘‰ו‡  [ו‡ף  ˘מים.  חפˆי 
ל„בר  ב‰ולך  ˘‡פילו  ע"‡  טז  ברכו˙  ב‚מ'  עיין  ממ˘, 
מˆו‰, נח˘ב כ„רך מˆו‰]. וכ"כ ‰מ˘נ‰ ברור‰ (סי' פט 
ס"˜ לו) ו‰כ‰"ח (סי' פט ס"˜ כ‰). ובספר ‰ליכו˙ ˘למ‰ 
‰‚"ר  וכ"פ   .(52 ‰ער‰  ‰לכ‰  ב‡ורחו˙  פ"ב  (˙פל‰ 
‡בר‰ם חפוט‡ ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ מענ‰ ל˘ון (ח"ב סי' יב) 
ל‰‚יע  י˙‡חרו  לבי˙ם  י˙פללו סמוך  ‚בי ‡ברכים ˘‡ם 
‰‡ם  זמן,  ‡חר  ‡ל‡  ‰סע‰  עו„  ‡ין  כי  בזמן,  לכולל 
˘ע‰  כחˆי  ˘ל  במרח˜  ˘‰ו‡  לכולל  בסמוך  י˙פללו 
(וכ"˘  ˘כ„‡י  ל‰לכ‰  ˘נר‡‰  ו‰˘יב  מו˘בם,  ממ˜ום 
ז‰  ‡ין  כי  ‰˘חר,  ברכו˙  ˜רי‡˙  ל‡חר  לנסוע  ˘מו˙ר) 
לימו„ים,  לˆורך  בפוס˜ים, ‡ל‡  לˆרכיו ‰מוזכר  נסיע‰ 
וז‰ו ענין ‡חר ל‚מרי ˘י˘ בו מ˘ום ביטול ˙ור‰ ˘‰ו‡ 
ו‚ם י˘נו ענין ˘ל ס„ר ב‰מ"„ ל‰‚יע בזמן  כנ‚„ כולם, 

ל‰יו˙ מיו˘בי בי˙ ‰'. 

‡ם יוˆ‡ ל„רך לעבו„‰ למעל‰ מ-72 „˜',
ו‡ינו נוסע למטר˙ ‰˙פל‰ בלב„ 

‰יוˆ‡ ל„רך למעל‰ מ˘ע‰ וחומ˘ (72 „˜ו˙), ו‡ינו נוסע 
עבו„˙ו,  מ˜ום  ‚ם  ˘˘ם  ‡ל‡  בלב„  ‰˙פל‰  למטר˙ 
"ברכו˙  כמו  יˆי‡˙ו,  ˜ו„ם  ˙˘בחו˙  מ˜ˆ˙  י‡מר 
‰˘חר", וכ„ברי ‰רמ"‡ (סי' פט ס"‚) ˘כ˙ב: וי˘ מ˜ילין, 
ל‡חר ˘‡מרו מ˜ˆ˙ ברכו˙, ˜ו„ם ˘‡מרו ברוך ˘‡מר, 
נוסע בר‡˘י˙  ובני„וננו ˘‰ו‡  וטוב ל‰חמיר בז‰, ע"כ. 
ובספרי  ˙˘בחו˙.  ˘‡ומר  כל  ל‰˜ל  י˘  ל˙פל‰  „רכו 

‰‡רכ˙י ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ (ח"ב סי' ‰) בז‰. 

נ‰‚י ‰סעו˙ ‰מסיעים נוסעים ˜ו„ם ‰˙פל‰

‰˙פל‰  ˜ו„ם  חפˆיו  כעו˘‰  ז‰  ‰רי  לכ‡ור‰  בפ˘טו˙ 
נח˘ב  ‰ו‡  לרבים  ‰סעו˙  ˘נ‰‚  ˘נר‡‰  ‡ל‡  ˘‡סור, 
„בר,  ל‡ו˙ו  ˆריכים  רבים  ˘‰רי  רבים,  בˆרכי  כעוס˜ 
"ˆרכי  ˘‚„ר  ע"‡)  כט  („ף  ביˆ‰  מסכ˙  ב‚מר‡  ומˆינו 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‰˘ייכו˙ בנסיע‰ ˜ו„ם ‰˙פל‰ 
◆ ‡ם מו˙ר לנסוע ברכב בכ„י ל‰˙פלל ˘חרי˙ בסמוך 

למ˜ום ‰עבו„‰ ‡ו ‰כולל כ˘י˘ לו בי˙ ‰כנס˙ במ˜ומו ◆  
נסיע‰ ל˙פל˙ ˘חרי˙ ב"כו˙ל ‰מערבי" ◆  נ‰‚י ‰סעו˙ 

‰‡ם מו˙ר ל‰ם ל‰סיע נוסעים ˜ו„ם ‰˙פל‰

ל‡ פרסמ˙, ל‡ ע˘י˙!

‡ח„  כל  ˘ל  ל˘ונו  על  לו  מ˙‚ל‚ל  ‰„ורו˙'  'ירי„˙  ‰מו˘‚ 
‰ור‚לנו  ובפרט  בפעם,  כפעם  ‰˜ו„˘  עם  י˘ר‡ל  מעם 
ל˘מוע ‡˙ ‚„ולי ‰„ור נ‡נחים ופוכרים ‡˙ י„י‰ם בי‡ו˘ על 
‡ו„ו˙ מˆב ‰„ור כ˘‰מ˘פט ‰נזכר עומ„ במרכזו, ו‡ולם ל‡ 
רבים יחכמו לעמו„ על כוונ˙ם ומ‰ן ‰סיבו˙ ‰‚ורמו˙ לכך. 
נוטים לח˘וב כי ז‰ו מו˘‚ נר„ף למ‰ ˘ר‚לים לומר ברחוב 
‰חריפו˙  ובעלי  ‰עלם,  מל˘ון  עולם  ‰עולם',  ‰ו‡  'כך 

‰ל˘וני˙ ‡ף יוסיפו וי‡מרו 'עוילם ‚וילם', כך ז‰ וז‰ו!. 

'‰נוסח‡  ˘בי„נו  לח˘וב  מ˙יימרים  ˘‡יננו  בו„‡י  ובכן, 
˘כבר  ‰ח„‰,  לירי„‰  ‰מרכיבים  כלל  י„יע˙  ‡ו  ‰סו„י˙' 
‰ביעו ‚„ולי וˆ„י˜י ‰„ורו˙ ב„ורו˙ ‰‡חרונים ‡ו„ו˙י‰, כי 
 – 'נפיל‰'  ‡ל‡  ‡ט,  ‡ט   – 'ירי„‰'  ‡ינ‰  כבר  זו  ‡לו  ב„ורו˙ 
‡ו  „ר˘ו˙  ל˘מוע  ˆריכים  ‡יננו  ˘וב  לˆערינו  ו‡נו  ח„‰. 
ניכר˙ לעין כל  זו  ירי„‰  כי  ל˜רו‡ ‡˙ „ברי ‰‚„ולים ‰ללו 
בנ˜ל, ‡ילולי ˘רˆונו ˘ל ‡„ם לכסו˙ עיניו בכבר‰. ‡בל בכל 

ז‡˙ ‡מרנו לנ‚וע בנ˜ו„‰ ‡ח˙ ˜טנ‰ בעניין לימו„ ‰˙ור‰.

‡ויר˙  למחננו  ח„ר‰  ‡ט  ‡ט  ‰‡חרון  ˘בע˘ור  כמ„ומ‰ 
‰עס˜ים'  'עולם  בל˘וננו  ‡ו  ‰מסחר  בעולם   , ‰יחˆנו"˙ 
˜ובעים. "פרסמ˙ – ע˘י˙, ל‡  ‰פרסום ו‰יחˆנו"˙≠ ‰ם ‰ם̆ 
פרסמ˙ – ל‡ ע˘י˙!"   ז‰ו מו˘‚ ברור וי„וע, ובעולם ‰כללי 
מעולם  ˘‚ל˘  מח˘ב‰  ‰לך  ז‰ו  ‰˙ור‰  ע"פ  ‰ולך  ˘‡ינו 
ובר‡˘ם  ‰חיים  מ‰לכי  כל  על  ו‰˘˙לט  ‰עס˜ים 
‰פוליטי˜‰, ‡˘ר לˆערנו ל‡ור‰ רבים ‰ם ‰מ‚„רים עˆמם 

מי ‰ם ול‡ן ‰ם ˘ייכים.

ומ˙מי„  מ‡ז  ˙ור‰,  זו  ‡ור‰  ב„רך  ‰‰ולכים  ז‡˙  לעומ˙ 
מˆרך  ‰יוו  ו‰ענוו‰  ‰ˆניעו˙  ‰‚מור,  ל‰פך  מ˜טנו˙  חונכו 
˘כ˘‡„ם  ע„  ‰כל,  נחל˙  ‰יו  מ‰פרסום  ו‰סלי„‰  י˜ר 
˘‰בליט ‡ו פרסם עˆמו, ‰י‰ יו„ע כי עˆם ‰נ‰‚˙ו זו ˙‚רום 
למי‡וס ח„ ‡ˆל כל רו‡יו ומכריו. ל‡ זו ‡ף זו ˘‰'‰˘‚יו˙' 
כ˘לעˆמ‰ מעולם ל‡ ‰יוו˙‰ ‡ח„ '‰˜ריטריונים' ‰˜ובעים 

‡ˆל לומ„י ‰˙ור‰.  

לˆערנו ‡ין כ‡ן מ˜ום לב‡ר „י ‰ˆורך, ‡בל בע˘ור ‰‡חרון 
למרב‰ ‰ˆער '‰חלפנו ‡˙ ‰מ˘˜פים', ‡ם ע„ לפני זמן ל‡ 
רב ‰י‰ ‡ח„ מˆביע לחברו ב‰˙פעלו˙ על ‡ברך ר‚יל למר‡‰ 
‡ו„ו˙  ב‰ערˆ‰  לו  ולוח˘  בבי‰מ"„  זוי˙  ב˜רן  לו  ‰יו˘ב 
'עמל  בעבר  ‡ם  י˘בו˙ו,  ל‡  וליל‰  יום  ‰‡„יר‰  ˘˜י„˙ו 
עניין, מי„˙ ‰‡מ˙  ‚ו„ל ‰עמ˜˙ו ˘ל ‰לומ„ בכל  ‰˙ור‰', 
מˆרך  ‰יוו  ‰בריו˙  מפני  ‚„ולו˙ו  ו‰ס˙ר˙  ענוו˙נו˙ו  ˘בו, 
כמ‰  ר‚ע,  לסוחר'.  עובר  'מטבע  ‡ינם  ‡לו  כיום  ערך,  י˜ר 
לˆערנו  ‰ם  חיבר?,  ‰ו‡  ספר  ‡יז‰  ע˘‰?  ‰ו‡  'רבנויו˙' 

‰˘‡לו˙ ‰ר‚ילו˙ על ל˘וננו ול‡ בכ„י. נ˜ו„‰ למח˘ב‰!

‰רב‰ סייע˙‡ „˘מי‡! 

וז‡˙ לי‰ו„‰
מ‡˙ ‰רב י‰ו„‰ נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ כולל ל‰ור‡‰ "עı חיים"

ובי˙ ‰ור‡‰ "‡ור יוסף"   

וכ"‰  לרבים.  ‰נˆרכים  פ˘וטים  ב„ברים  ‰ו‡  ˆבור" 
ביל˜וט ˘מעוני (מ˘לי רמז ˙˙˜ס‡). וכ"כ מרן ב˘לחן 
ערוך (סימן ˙˜מ„ סעיף ‡) ‚„ר ז‰ ‚בי „ברים ‰מו˙רים 
לע˘ו˙ בחול ‰מוע„. וכבר כ˙ב מרן ב˘"ע (סי' ˆ‚ סעיף 
„): ‰עוס˜ בˆרכי ˆבור נח˘ב כעוס˜ ב˙ור‰, ˘‡ינו ˆריך 
˘כן  ו‰כ‰"ח  ברור‰  ‰מ˘נ‰  וכ˙ב  ל‰˙פלל.  לפסו˜ 
פס˜ו ‰‡חרונים. ו‡"כ ˘מˆינו ˘פטור ‰ו‡ מן ‰˙פל‰ 
‡חר  ל‰˙פלל  ˘יכול  בני„וננו  ˘כן  כל  ‡"כ  ל‚מרי, 
ל‚מרי,  ‰˙פל‰  זמן  יפסי„  ול‡  בזמנ‰,  ˙פל‰  ‰‰סעו˙ 
בס'  וכ"כ  ‰˙פל‰.  ˜ו„ם  ‰‰סעו˙  לע˘ו˙  לו  ˘מו˙ר 
מעין  ב˘ו"˙  וכ"כ  ˙רע‡).  עמ'  פט  (סי'  ˙˘ובו˙  פס˜י 
‡ומר (ח"‡ עמ' ˜מ‚) ב˘ם מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡. 
וכן ‰סכים עמי ‰‚ר"ˆ בו‡רון ˘ליט"‡ ב„ברי עמו בז‰, 
˘נ‰‚ ‰סעו˙ כנ‰‚ ‡וטובוס ‰ו‡ בכלל ˆרכי רבים, ‡בל 
ל‡ ‰מסיע עמו ברכב פרטי יל„ים וכיו"ב כ‰סע‰, ‡‡"כ 

‡ין ל‰ם „רך ‡חר˙. 

˘כ˙ב:  כ)  סעיף   ˆ (סימן  ‰˘לחן  ל‰ערוך  עו„  ור‡‰ 
פ˘יט‡ ˘ל‡ י˘כים ‡„ם לילך ב„רך ל„בר ‰ר˘ו˙ מעיר 
˘י˘ ˘ם ב‰כ"נ ו‡פילו ילך ˜ו„ם ‡ור ‰בו˜ר, "וז‰ ˘‡ין 
לפרנס˙ינו,  ב„רך  ‰ולכין  ˘‡נו  מ˘ום  בז‰  נז‰רין  ‡נו 
ונח˘ב ז‰ ל„בר מˆו‰ ˘‰רי מˆו‰ לפרנס ‡˘˙ו וזרעו, 
„‡˘˙ו חוב‰ לפרנס‰, ובניו ובנו˙יו ‡מרו חז"ל „על ז‰ 
נ‡מר עו˘י ˆ„˜‰ בכל ע˙". ומ"מ ‡ין ל‰ורו˙ ‰י˙ר בז‰ 
בכל ענין, ‡ל‡ כ‡מור. ועו„ ‰מסיע יל„ים ל˙למו„ ˙ור‰ 
בכלל  ‰ו‡  ‡"כ  ‰מ„ר˘,  לבי˙  י˘יב‰  ובני  ‡ברכים  ‡ו 
חפˆי ˘מים, וכבר ‰זכרנו לעיל ˘חפˆי ˘מים מו˙רים. 

וכן ‰סכים עמי ‰‚ר"ˆ בו‡רון ˘ליט"‡.

‰סעו˙  ˘עו˘‰  כז‰  ˘‡ח„  נכון  טוב,  ‰יו˙ר   „ˆ‰ ועל 
˘ירו˙  מ˜ˆ˙  לומר  ‰רמ"‡  כ„ברי  ינ‰‚  בז‰,  וכיוˆ‡ 
ספ˜ו˙  כמ‰  י˘  ובכך  ‰˘חר,  ברכו˙  כמו  ו˙˘בחו˙ 
ל‰˜ל, [וכל ז‰ ‰ו‡ ‡ף ‡ם יכול ל‰˙פלל ˙פל‰ בזמנ‰ 
‡ם  ‡בל  „וח˜,  לו  ‚ורם  ˘‰„בר  ‡ל‡  ‰‰סעו˙,  ˜ו„ם 
יˆטרך ל‰˙פלל ב"מנין פועלים" בכ„י ל‰˜„ים ‰˙פל‰ 
פועלים",  ב"מנין  ל‰סעו˙, ‰„בר פ˘וט ˘‡ין ל‰˙פלל 
וכל ˘כן מכל ‰‡מור לעיל. וכן מבו‡ר מ„ברי ‰רב ˘בט 

‰לוי]. 



זכר ונ˜ב‰ בר‡ם - ˘ונים בטבעם
בירכ˙י  מחפ˘  ‰ו‡  ו‡˘‰,  ‚בר  ‰‡וטובוס,  ‡ל  עולים  ˘ניים 
 ‰˘‡ לי„  מ˙יי˘ב˙  ‰י‡  מיו˘בים,  מרוח˜  מ˜ום  ‰‡וטובוס 

˘נר‡י˙ ל‰ נחמ„‰.

בזמן ˘‰ו‡ מ˙רווח לו בכס‡ו ו˜ור‡ עי˙ון ‡ו נ‰נ‰ "מ‰˘˜ט", 
‰י‡ פו˙ח˙ במונולו‚ נרחב עם ˘כנ˙‰ לספסל, ע„ מ‰ר‰ ˘יח˙ן 
˜ולח˙ ו‰ן (ב„רך כלל) ‚ם מ‚יעו˙ למס˜נ‡ ˘י˘ ל‰ן „ו„‰ ˘ל 

.ֈחבר‰ ˘˘ני‰ן מכירו˙, ו˘‰ן נפ‚˘ו פעם ב‡ירוע ˘ל

‚בר- ‡ו‰ב ל‰יו˙ לפעמים "עם עˆמו", כך ‰ו‡ פור˜ ‡˙ עומס 
מח˘בו˙יו ומ‡ורעו˙ ‰יום.

‡˘‰- ‡ו‰ב˙ לפרו˜ ‡˙ יומ‰ ו"ל˘פוך ‡ו˙ו" י˘ירו˙ ‡ל ‰‡וזן 
˘ל בעל‰.

ב˙כונ˙ם.  ו‰ן  ב‡ופיים  ‰ן  ו‡˘‰ ˘ונים ‰ם ‡ח„ מ‰˘ני  ‡י˘ 
ומעל כולם ˘ונים ‰ם בעי˜ר ˆורכם ובˆפיי˙ם מבן זו‚ם, כי טבע 
˘י„ע  ול˜˘יי‰,  ללב‰  יבין  ˘בעל‰  ‰ו‡  נפ˘‰  וˆורך   ‰˘‡‰
ויסכים ˘˜˘‰ ל‰ ‰ן במטלו˙ ‰בי˙, ו‰ן ב˘‡ר „ברים. ובפרט 
ו‰ן  פיזי˙  ‰ן  בטוב  ח˘‰  ˘‡ינ‰  ‡ו  ˙˘ו˘‰  ˘‰י‡  בזמנים 
בכנו˙  ויסכים עם ‰ר‚˘˙‰  ללב‰  ז˜ו˜‰ ˘יבין  נפ˘י˙, ˘‰י‡ 
ו„‡‚‰, ו‡ף יחז˜ „ברי‰ וי‡מר ‡˙ ˜˘יי‰ מ‡ליו, כי בכך ח˘‰ 
˘‰ו‡ ˘ו˙ף ל‰ ונוטל ‡ח„ מ˘י˘ים במטלו˙י‰, מבין ‡˙ לב‰ 
ולכן מˆוי ‰ו‡  ‰ו‡.  בנפ˘‰  ז‰  ו„בר  ו‚ופו,  וח˘ ‡ו˙‰ כב˘רו 
ו˘‡ר  כ‡בים  עייפו˙,  על  בעל‰  בפני  מ˙לוננ˙  ‰„בר ˘‰‡˘‰ 
עניינים, כי ˆריכ‰ ‰י‡ ‡˙ ˙˘ומ˙ לבו ˘יסכים עמ‰ ˘˜˘‰ ל‰ 
ויבין ללב‰. ולכן ‡˘‰ ˘טוענ˙ ˘י˘ ל‰ "כ‡ב ר‡˘", ל‡ רוˆ‰ 
ב"ל‡  ‡ו˙‰  יפטור  מכך  ‚רוע  ‡ו  "‡˜מול",  ל‰  יבי‡  ˘בעל‰ 
נור‡ֈ", "‡ל ˙ע˘י ענין..", ‡ל‡ מ˙כוונ˙ לרמוז לו ˘˜˘‰ ל‰ 
ו‰י‡ סובל˙, וסיפו˜‰ ורו‚ע נפ˘‰ י‚יע על י„י ˘יחז˜ ‡˙ „ברי‰ 
וי‡מר: "בלחı ˘‡˙ עוב„˙ וכו' ‡יני יו„ע בכלל ‡יך ‡˙ מחזי˜‰ 
מעמ„" וכיוˆ‡ בז‰, ועל י„י ז‰ ˙‚יע לסיפו˜‰ ו˙יר‚ע נפ˘י˙, כי 

˙בין ˘בעל‰ עמ‰ ועומ„ לˆי„‰.

י„י  על  ‰ו‡  ‰נפ˘י  סיפו˜ו  ˘עי˜ר  ‰‰יפך,  ‰ו‡  ‰‡י˘  וטבע 
ו‰י‡  ˆרכי‰  כל   ˙‡ מספ˜  ו˘‰ו‡  ל‰  ˘טוב  מ‡˘˙ו  ˘˘ומע 
ו‰טעם ‰ו‡, מ˘ום ˘בכך ‰ו‡ מר‚י˘ ˘‰ו‡  מ‡ו˘ר˙ בחיים. 

כ˜ברניט ‰מנווט ספינ‰ ב„רך בטח, וי˘ לו סיפו˜ רב מז‰. 

‰נפ˘י  וˆורכם  ו‰‡˘‰  ‰‡י˘  ˘טבע  ל‰בין  י˘  ‰‡מור  ולפי 
מנו‚„ים לחלוטין, ˘טבע ‰‡י˘ וסיפו˜ו ל˘מוע ˘טוב ל‡˘˙ו, 
וסיפו˜ ‰‡˘‰ ˘בעל‰ י˘מע ויבין ל˜˘יי‰ ולמ‰ ˘ל‡ טוב ל‰. 
יום'  'סוף  בכל  מ˙נ‚˘ים  ‡לו  מנו‚„ים  רˆונו˙  כלל  וב„רך 
כ˘נפ‚˘ים ‰זו‚ בבי˙, ‰‡˘‰ מˆפ‰ בכליון עינים כל ‰יום כולו 
ל˘פוך ‡˙ ‡˘ר על ליב‰, ‰י‡ מ˙‡פ˜˙ ונו˘כ˙ ˘פ˙יים בכ„י 
מˆפ‰  ‰‡י˘  בעל‰  מבין.  ולב  כרוי‰  ‡וזן  ‰"יע„"-  ‡ל  ל‰‚יע 
ל‰‚יע ‡ל ‰בי˙ ולפרו˜ ‡˙ ‰עומס ‰נפ˘י ו‰‚ופני ˘‰ˆטבר לו 
במ˘ך ‰יום ולנוח ב˘˜ט עם עˆמו. ולכן ˆריכים בני ‰זו‚ ל˘ים 
לבם ל„בר ז‰, ול‰בין ‡ח„ ‡˙ ˆורך ‰˘ני לנסו˙ ול˙˙ לו ‡˙ 
וסיפו˜ו  טוב˙ו  על  יח˘וב  ‡ח„  וכ˘כל  טוב‰,  ו‰ר‚˘‰  סיפו˜ו 

˘ל רע‰ו, יבו‡ו ˘ני‰ם על סיפו˜ם לטוב.
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‡ם מו˙ר לנסוע ברכב ל˙פל‰ ב˘כונ‰ מרוח˜˙
כ˘י˘ לו בי˙ ‰כנס˙ במ˜ומו

ירו˘לים,  ‰מ˙‚ורר ב‡ח„ מ‰˘כונו˙ ‡˘ר ‰ינם ב„רום 
וחפı ל‰˙פלל ˙פל˙ ˘חרי˙ בבי˙ כנס˙ ב˘כונ‰ ‡חר˙ 
„˜ו˙  כע˘רים  ˘ל  במרח˜  (˘‰י‡  ירו˘לים  בˆפון 
בנסיע‰ ברכב), ו‡ינו נוסע למטר‰ ‡חר˙ ˜ו„ם ‰˙פל‰, 
ולכן  ‡ל‡ ˘מ˜ום לימו„ו ‡ו עבו„˙ו במ˜ום ‰מרוח˜, 
ו‡פר˘  בז‰,  ח˘˘  ˘‡ין  נר‡‰  ˘ם,  ל‰˙פלל  לו  נוח 
˘יח˙י בס"„, ב‚מר‡ ברכו˙ („ף י„ ע"‡) ˘נינו ˘‡סור 
לו ל‡„ם לע˘ו˙ חפˆיו ˜ו„ם ˘י˙פלל. ועו„ ˘נינו, כל 
‰מ˙פלל ו‡חר כך יוˆ‡ ל„רך, ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ עו˘‰ 
לו חפˆיו, ˘נ‡מר ˆ„˜ לפניו י‰לך וי˘ם ל„רך פעמיו. 
ב‡ופן ˘עו˘‰ חפˆיו  „ו˜‡  ‰ו‡  ומבו‡ר ˘כל ‰‡יסור 
˜ו„ם ‰˙פל‰ ‡בל מי ˘‰ו‡ נוסע ב˘ביל ל‰˙פלל וזו‰י 
מטר˙ נסיע˙ו ‡ין בז‰ ח˘˘. וכן מוכח מ„ברי ‰ר˘ב"‡ 
בחי„ו˘יו (˘ם) ˘כ˙ב ˘טעם ‰‡יסור "כ„י ˘ל‡ יפנ‰ 
וכן כ˙ב ‰ר‡ב"„ ˘נ‰‚ו  „בר ע„ ˘י˙פלל",  לבו ל˘ום 
לב  ˘י˙ן  "כ„י  ו‰טעם  טב"  „מרי  "ˆפר‡  בב˜ר  לומר 
˘‰ו‡ ‡סור ל‰˙עכב ב„ברים ‡חרים כלל ע„ ˘י˙פלל", 
ומפני ˘‰ו‡ מ˘נ‰ בל˘ונו יזכור. ומבו‡ר מ„בריו ˘כל 
עˆם ‰ח˘˘ ‰ו‡ ˘יפנ‰ ל„ברים ‡חרים ˜ו„ם ˘י˙פלל, 
ו‡"כ בנ„וננו ˘‰ו‡ נוסע על מנ˙ ל‰˙פלל וז‡˙ מטר˙ו, 
‡"כ ו„‡י ˘‡ין לחו˘ לז‰, ˘‰רי ‰ו‡ כמ‰לך בר‚ליו ‡ל 
ב„ברים  י˙עס˜  ˘מ‡  נחו˘  ל‡  ˘בו„‡י  ‰כנס˙,  בי˙ 
‡חרים. ופ˘וט [ועיין כעי"ז ב‚מר‡ פסחים (י‡ ע"‡) ‚בי 
מיכל  ל˘ורפו,  עליו  מחזר  עˆמו  ‰ו‡  „‡מרינן,   ıחמ
˜‡כיל מיני‰. ובפיר˘"י ˘ם. וע"ע בפ˙חי ˙˘וב‰ ביו"„ 
(˘ם)  מ˜ובˆ˙  ב˘יט‰  ‚ם  ו‡כמ"ל].  ס˜"ב)   ‰ˆ˜ (סי' 
כ˙וב ל‡מר: כלומר כ˘ם ˘‡סור לˆ‡˙ ל„רך ולע˘ו˙ 
חפˆו ˜ו„ם ˘י˙פלל, "כך ‡סור ל‰˙עכב ב„רכים", ‡ל‡ 
מן  י˙י‡˘  ˘ל‡  כ„י  וי˙פלל,  ‰כנס˙  לבי˙  "˘ימ‰ר 
בˆרכיו,  מ˙עכב  ˘‡ינו  ˘כל  כנ"ל,  ומבו‡ר  ‰˙פל‰". 
‡ל‡ ‡„רב‰ ˘ם פעמיו לבי‰כ"נ, טוב עו˘‰. וממיל‡ ‚ם 
עˆם ‰נ‰י‚‰ מו˙ר˙ מפני ˘‰י‡ לˆורך ‰˙פל‰, וכמ"˘ 

כיו"ב ‰פוס˜ים בכמ‰ ענינים וכ„ל‰לן. 

ל‡„ם  "‡סור  ‰נ"ל:  ב‚מר‡  ‚רסו  ו‰ר‡"˘  ‰רי"ף  ‡מנם 
בז‰  לחו˘  ˘י˘  ומ˘מע  ˘י˙פלל",  ˜ו„ם  ל„רך  לˆ‡˙ 
מ˘ום עˆם ‰יˆי‡‰ ל„רך, ו‰יינו ˘‡יסור "יˆי‡‰ ל„רך" 
‡ל‡  ˆרכיו,  ע˘יי˙  מטעם  ול‡  עˆמו,  בפני  ‡יסור  ‰ו‡ 
מˆ„ עˆם ‰יˆי‡‰ ב„רכים ˜ו„ם ‰˙פל‰. וכן פס˜ מרן 
ל‰˙עס˜  לו  ‡סור   :(‚ סעיף  פט  (סימן  ערוך  ב˘לחן 
י"ח.  ˙פל˙  ˘י˙פלל  ע„  ל„רך",  לילך  "‡ו  בˆרכיו, 
ובני„וננו ‰ל‡ ‰ו‡ "יוˆ‡ ל„רך". ‡בל ב‡מ˙ ‚ם מˆ„ ז‰ 
ל„רך"  ˘"יוˆ‡  ‰‡ח„  סיבו˙,  ˘˙י  מ˘ום  ח˘˘,  ‡ין 
עס˜יו,  לע˘ו˙  ב˘ביל  ל„רך  כ˘יוˆ‡  ‰ו‡  כ‡ן  ‰‡מור 
כמו מ‰ ˘כ˙ב ‰˘"ע בר‡˘ ‰סעיף "ל‰˙עס˜ בˆרכיו", 
ו˘ני‰ם ענין ‡ח„ ‰ו‡, וכן מוכח מ‰‚מר‡ מ‰ ˘‡ין כן 
ביוˆ‡ על מנ˙ ל‰˙פלל. ו‰חי„ו˘ ב‡יסור "יוˆ‡ ל„רך" 
˘‡ינו  ˘‡ף  ‰ו‡  בחפˆיו),  לעסו˜  ‰‡יסור  עˆם  (מלב„ 
מנ˙  על  בלב„  נוסע  ‡ל‡  ממ˘,  חפˆיו  בעיסו˜  עוס˜ 
חפˆיו  ע˘יי˙  בכלל  ז‰  ‰רי  ז‡˙  בכל  חפˆיו,  לע˘ו˙ 
ו‡סור. ו˘ני˙, ˘בעי˜ר ‚„ר "יוˆ‡ ל„רך", כ˙ב ‰‚‡ון ר' 
בן ˆיון ‡ב‡ ˘‡ול זˆ"ל ב˘ו"˙ ‡ור לˆיון (חל˜ ב פר˜ ז, 
בנוסע  „ו˜‡  ‰ו‡  ז‰  ‡יסור  ˘כל  ו)  ‡ו˙  ˙פל‰  ‰לכו˙ 
‡ין  מכן  בפחו˙  ‡בל  „˜ו˙),   72) וחומ˘  מ˘ע‰  ביו˙ר 
ברכ˙  לענין  ˘מˆינו  וכמו  ל„רך",  "יוˆ‡  נח˘ב  ‰ו‡ 
‰‚ומל (ב˘"ע סימן ריט סעיף ז) ˘בפחו˙ מפרס‰ ˘‰ו‡ 
‰ולכי  בכלל  ˘‡ינו  מברך,  ‡ינו  וחומ˘  ˘ע‰  ˘יעור 

„רכים. 

[וב„ברי בז‰ עם ‰‚‡ון ‰‚„ול ר' ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡, ‡מר 
ז‰,  לענין  נח˘ב˙ מ˜ום ‡ח„  ירו˘לים  כל  לי ˘ל„ע˙ו 
ו‡פילו  ל˘כונ‰,  מ˘כונ‰  ˘נוסע  במ‰  ח˘˘  ו‡ין 
יע˜ב  נוו‰  ‡ו  ‚יל‰  כמו  ביו˙ר  ‰מרוח˜ו˙  ב˘כונו˙ 
ממ˘)  מירו˘לים  נח˘ב˙  (˘‡ינ‰  ז‡ב  ‚בע˙  ו‡פילו 
ו‡ין  וכיוˆ‡, ‡ין לחו˘,  ˘נוסע מ‰ם ל˘כונ˙ ‰בוכרים 

ז‰ ב‚„ר "יˆי‡‰ ל„רך" כלל. עכ"„ ˘ליט"‡].

‰נוסעים ל‰˙פלל ˘חרי˙ בכו˙ל ‰מערבי

עו„ כ˙ב ‰‡ור לˆיון ˘‰נוסעים מעיר ‡חר˙ לירו˘לים 
מו˙רים  ‰מערבי,  בכו˙ל  ˘חרי˙  ˙פיל˙  ל‰˙פלל  כ„י 
מ˘ע‰  יו˙ר  ‡רוכ‰  ‰נסיע‰  ‡ם  ‡ף  ל„רכם  לˆ‡˙ 
ול‡  ‰˙פיל‰,  לˆורך  ‰י‡  נסיע˙ו  ˘כל  כיון  וחומ˘, 
‰‚ר"ח  ‚ם  וכ"כ  ‰˙פיל‰,  ˜ו„ם  בˆרכיו"  "עוס˜  נח˘ב 
˜ניבס˜י ˘ליט"‡ בספר נ˜יון וכבו„ ב˙פל‰ (˙˘וב‰ ˜ו 

בסוף ‰ספר). 

כיˆ„ ‰„ין ‡ם נוסע ל‰˙פלל בסמוך למ˜ום עבו„˙ו 
ו‡ח"כ ‰ולך לעבו„‰

ז‡˙, ˘כל ˘נוסע על  ו‡חר ˘‰ו„יענו ‰‡לו˜ים ‡˙ כל 
מנ˙ ל‰˙פלל, ‰„בר מו˙ר ו‡ינו נח˘ב כ"עו˘‰ חפˆיו", 
‡ח˙,  בעיר  ‡ו  ב˘כונ‰  ˘‚ר  במי  ‰„ין  כיˆ„  ל„ון  נבו‡ 
‡ל‡  ‡חר˙,  ב˘כונ‰  ‡ו  בעיר  עבו„˙ו  למ˜ום  ונוסע 
˘יו˙ר נוח לו ל‰˙פלל בעיר ˘עוב„ ב‰, ונוסע על מנ˙ 
ל‰˙פלל בעיר ˘עוב„ ב‰ ומי„ כ˘‰ו‡ מ‚יע לעיר ‰ו‡ 
מ˙פלל, ‰‡ם י˘ לומר ˘נח˘ב ˘‰ו‡ כנוסע לחפˆיו כי 
לנסוע  ר‚יל  ‡ינו  (וביום ˘‡ינו עוב„  ˘ם מ˜ום עבו„˙ו 
ל˘ם), ‡ו ˘‰ו‡יל ובנסיע˙ו ‰ו‡ נוסע ב˙חיל‰ למ˜ום 
‰˙פל‰, ‡"כ נח˘ב כנוסע ל‰˙פלל. וב˙חיל‰ ‰י‰ נר‡‰ 
לי פ˘וט ˘נח˘ב כנוסע על מנ˙ ל‰˙פלל, ˘כן ב‡מ˙ 
ע˙‰ ‰ו‡ נוסע בכ„י ל‰˙פלל ול‡ למטר‰ ‡חר˙, ו‡"כ 
‚ם  נוסע  ˘‰ו‡  ו‡ף  כן.  ‡חר  יע˘‰  מ‰  לנו  ‡כפ˙  מ‰ 
‰˙פל‰,  למ˜ום  נסיע˙ו  עכ˘יו  ‰רי  עבו„˙ו,  למ˜ום 
יˆי‡˙ו  זמן   ˙‡ בכ˘ע‰  מ˜„ים  ‰ו‡  כן  ל˘ם  ˘‰ל‡ 
מבי˙ו, ו‡ם ‰י‰ נוסע למטר˙ עבו„˙ו ל‡ ‰י‰ נוסע ע˙‰, 
‡ל‡ כ˘ע‰ ‡חר כן. ‡ל‡ ˘חבירי בי˙ ‰מ„ר˘ ‰עירוני 
˘‰ל‡  ל„רך",  "יוˆ‡  ˙ור˙  כל  בטל  ‰ח˘בון,  כן  ˘‡ם 
למחוז  כ˘מ‚יע  ל‰˙פלל  בכוונ˙ו  ל„רך  יוˆ‡  כל  בו„‡י 
חפˆו, ול‡ בר˘יעי עס˜ינן. ו‡"כ לכל יוˆ‡ ל„רך נ˜ר‡ 
יוˆ‡ לˆורך ˙פל‰. עכ"„. וב‡מ˙ כן מ˘מע מ„ברי ‰מ"ב 
(סי' פט ס"˜ כ) ˘כ˙ב ˘‡פילו ‡ם במ˜ום ˘יבו‡ י‰י‰ 
יכול ‚ם כן ל‰˙פלל עם ‰ˆבור בזמנו, ‡סור. ‡בל ע„יין 
נר‡‰ לי ˘י˘ ל‰פרי„ בין ‰מ˜רים, ˘מי ˘יוˆ‡ ב‡מ˙ 
ל‰˙פלל בבי˙ כנס˙ במ˜ום ‡חר, ול‡ עו˘‰ ‰„בר ב„רך 
‡‚ב, ב‡מ˙ נר‡‰ כנוסע על מנ˙ ל‰˙פלל. ו„ברי ‰מ˘נ‰ 
ברור‰ ‰ם ב‡ופן ˘י˙פלל כ˘י‚יע לחניי‰ מסויימ˙ ‡ו 
למחוז חפˆו יח„ עם ‰ˆבור בזמן ˙פל‰, ‡בל ל‡ „יבר 
וכן  ‰כנס˙.  ולבי˙  מיוח„  ˙פל‰  למ˜ום  פעמיו  כ˘˘ם 
ר‚‡  ‰ˆע˙י כל ‰סברו˙ ‰ללו לפני מו‰"ר ‰‚‡ון ר' ברוך̆ 
עם  ‚ם  בז‰  וב„ברי  בפ˘טו˙.  לז‰  ו‰סכים  ˘ליט"‡, 
‰‚‡ון ר' ˆיון בו‡רון ˘ליט"‡ ‡מר לי ˘ל„ע˙ו ‡ם י˘ לו 
‰עבו„‰,  ˜ו„ם  ‡ליו  ˘‰ולך  ˜בוע  מנין  עבו„˙ו  בעיר 
מו˙ר. ‡בל ל‡ ˘יחליף בכל פעם מנין ‡חר, עכ"„. וכן 
מס˙בר, ˘בכך מר‡‰ ח˘יבו˙ ל˙פל˙ו ול‡ ˘‰י‡ כטפל 

לעי˜ר. 

‰‡חרונים  ב„ורו˙  בז‰  ˜ול‡  מ˜ום  ˘י˘  נר‡‰  ועו„ 
‡˘ר  מ˘וכללים,  וב‡וטובוסים  ברכבים  ‰י‡  ˘‰נסיע‰ 

‡ין  וממיל‡  י„,  נע˘י˙ כל‡חר  ‡ין ‰נסיע‰ ˜˘‰ ‡ל‡ 
ום טורח ‡ו טיר„‡ כע˘יי˙ חפˆיו. וכן מבו‡ר  בנסיע˙ו̆ 
ב„ברי רבנו מנוח (פ"ו מ‰ל' ˙פל‰ ‰"„) ˘עי˜ר ‰ח˘˘ 
ביוˆ‡ ל„רך ‰ו‡ ˘י˙פלל ˘ל‡ ביי˘וב ‰„ע˙, ו‡"כ בנ"„ 
˘‰נסיע‰ ‰י‡ ברכב, ומ˙פלל כ˘י‚יע למחוז חפˆו, ‡ין 
ירחי  ‡‰רן  ר'  ‰‚‡ון  ‰עירני  ז‰  בפרט  [‡ולם  בז‰  לחו˘ 
‡ו  בפ˜˜ים  ˘י˙˜ע  ח˘˘  י˘  ברכב  ˘‚ם  ˘ליט"‡ 
‡פילו  ‡ו  במרוˆ‰  ל‰˙פלל  ויˆטרך  ‰מכוני˙,  ל˜ל˜ול 
ליט"‡  ˘ל‡ י˙פלל כלל]. וע"ע למו"ר מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰̆ 
ב˘ו"˙ מ˜ור נ‡מן (ח"ב סי' ˘ח) ˘מ˘מע מ„בריו ˘י˘ 

מ˜ום לסבר‡ זו ל‰˜ל בזמננו ˘י˘ רכבים.

כיˆ„ ‰„ין ‡ם נוסע ל‰˙פלל בסמוך לכולל
ו‡ח"כ ‰ולך לכולל

כמו  בזמן,  לימו„ו  למ˜ום  ל‰‚יע  ע"מ  נוסע  ‰ו‡  ו‡ם 
וכיו"ב, י˘ ל‰˙יר מ˘ום ˘נח˘ב בכלל  לכולל ‡ברכים 
מˆו‰  ול‡  למˆו‰",  כ"‰כנ‰  ˘‰ו‡  [ו‡ף  ˘מים.  חפˆי 
ל„בר  ב‰ולך  ˘‡פילו  ע"‡  טז  ברכו˙  ב‚מ'  עיין  ממ˘, 
מˆו‰, נח˘ב כ„רך מˆו‰]. וכ"כ ‰מ˘נ‰ ברור‰ (סי' פט 
ס"˜ לו) ו‰כ‰"ח (סי' פט ס"˜ כ‰). ובספר ‰ליכו˙ ˘למ‰ 
‰‚"ר  וכ"פ   .(52 ‰ער‰  ‰לכ‰  ב‡ורחו˙  פ"ב  (˙פל‰ 
‡בר‰ם חפוט‡ ˘ליט"‡ ב˘ו"˙ מענ‰ ל˘ון (ח"ב סי' יב) 
ל‰‚יע  י˙‡חרו  לבי˙ם  י˙פללו סמוך  ‚בי ‡ברכים ˘‡ם 
‰‡ם  זמן,  ‡חר  ‡ל‡  ‰סע‰  עו„  ‡ין  כי  בזמן,  לכולל 
˘ע‰  כחˆי  ˘ל  במרח˜  ˘‰ו‡  לכולל  בסמוך  י˙פללו 
(וכ"˘  ˘כ„‡י  ל‰לכ‰  ˘נר‡‰  ו‰˘יב  מו˘בם,  ממ˜ום 
ז‰  ‡ין  כי  ‰˘חר,  ברכו˙  ˜רי‡˙  ל‡חר  לנסוע  ˘מו˙ר) 
לימו„ים,  לˆורך  בפוס˜ים, ‡ל‡  לˆרכיו ‰מוזכר  נסיע‰ 
וז‰ו ענין ‡חר ל‚מרי ˘י˘ בו מ˘ום ביטול ˙ור‰ ˘‰ו‡ 
ו‚ם י˘נו ענין ˘ל ס„ר ב‰מ"„ ל‰‚יע בזמן  כנ‚„ כולם, 

ל‰יו˙ מיו˘בי בי˙ ‰'. 

‡ם יוˆ‡ ל„רך לעבו„‰ למעל‰ מ-72 „˜',
ו‡ינו נוסע למטר˙ ‰˙פל‰ בלב„ 

‰יוˆ‡ ל„רך למעל‰ מ˘ע‰ וחומ˘ (72 „˜ו˙), ו‡ינו נוסע 
עבו„˙ו,  מ˜ום  ‚ם  ˘˘ם  ‡ל‡  בלב„  ‰˙פל‰  למטר˙ 
"ברכו˙  כמו  יˆי‡˙ו,  ˜ו„ם  ˙˘בחו˙  מ˜ˆ˙  י‡מר 
‰˘חר", וכ„ברי ‰רמ"‡ (סי' פט ס"‚) ˘כ˙ב: וי˘ מ˜ילין, 
ל‡חר ˘‡מרו מ˜ˆ˙ ברכו˙, ˜ו„ם ˘‡מרו ברוך ˘‡מר, 
נוסע בר‡˘י˙  ובני„וננו ˘‰ו‡  וטוב ל‰חמיר בז‰, ע"כ. 
ובספרי  ˙˘בחו˙.  ˘‡ומר  כל  ל‰˜ל  י˘  ל˙פל‰  „רכו 

‰‡רכ˙י ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ (ח"ב סי' ‰) בז‰. 

נ‰‚י ‰סעו˙ ‰מסיעים נוסעים ˜ו„ם ‰˙פל‰

‰˙פל‰  ˜ו„ם  חפˆיו  כעו˘‰  ז‰  ‰רי  לכ‡ור‰  בפ˘טו˙ 
נח˘ב  ‰ו‡  לרבים  ‰סעו˙  ˘נ‰‚  ˘נר‡‰  ‡ל‡  ˘‡סור, 
„בר,  ל‡ו˙ו  ˆריכים  רבים  ˘‰רי  רבים,  בˆרכי  כעוס˜ 
"ˆרכי  ˘‚„ר  ע"‡)  כט  („ף  ביˆ‰  מסכ˙  ב‚מר‡  ומˆינו 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡

ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‰˘ייכו˙ בנסיע‰ ˜ו„ם ‰˙פל‰ 
◆ ‡ם מו˙ר לנסוע ברכב בכ„י ל‰˙פלל ˘חרי˙ בסמוך 

למ˜ום ‰עבו„‰ ‡ו ‰כולל כ˘י˘ לו בי˙ ‰כנס˙ במ˜ומו ◆  
נסיע‰ ל˙פל˙ ˘חרי˙ ב"כו˙ל ‰מערבי" ◆  נ‰‚י ‰סעו˙ 

‰‡ם מו˙ר ל‰ם ל‰סיע נוסעים ˜ו„ם ‰˙פל‰

בנין ע„י ע„
עˆו˙ ו‰נ‰‚ו˙ ˜ˆרו˙ ומע˘יו˙ 

ב˘לום בי˙ וחינוך יל„ים

מ˙וך ספר "בנין ע„י ע„"
מ‡˙ ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡

˘‡ל‰:

לכבו„ ‰‚‡ון ‰‡„יר ‰‡מי˙י רבי יˆח˜ רˆ‡בי ˘ליט"‡

‰‡ם מו˙ר ל‡ב‡ ללמו„ עם בנו ‡ו˙יו˙ ‡' ב' ב"ליל ניטל" (מ˜ובל 
בעי˜ר ‡ˆל ‰חסי„ים בליל 25 ב„ˆמבר וי˘ נו‰‚ים בליל 7 בינו‡ר - ל‡ לעסו˜ 
ב˙ור‰ בחˆי ‰ר‡˘ון ˘ל ‰ליל‰, ע˜ב סכנו˙ ˘‰יו כ‚ון פו‚רומים מ‰נוˆרים וכו' 

כי ז‰ו ח‚ ˘ל‰ם)?
,ıבברכ˙ כ‰נים ב‡‰ב‰ כע˙יר˙ ‚מלי‡ל ‰כ‰ן רבינובי
מח"ס "‚ם ‡ני ‡ו„ך".

 ˙˘וב‰: 

ל‡ ‰יי˙י רוˆ‰ לענו˙ על ˘‡ל‰ זו, ‡חרי ˘‡ˆלינו בכל ˜‰ילו˙ 
˜ו„˘ ˙ימן יע"‡ ל‡ נ˘מע כלל ועי˜ר מניע˙ לימו„ ˙ור‰ בליל 
‡רˆו˙  ב˘‡ר  וכן  וכיו"ב,  מז‰  מ‡ומ‰  י„עו  ול‡  וכו',  ניטל 
י˘מע‡ל, כי ˘ור˘ ‰„בר ‰ו‡ ב‚לל ‡ו˙ו ‰‡י˘ י˘וע ‰נˆרי ˘ר"י 
כמפורסם בספרים, וכע˙ ר‡י˙י ˘נ‡ספו וסו„רו כל ענייני ‰ניטל, 
בנטעי ‚ברי‡ל ‰ל' חנוכ‰ ח"ב מ„ף ˘פ"‰, ˘לכן נ˙פ˘ט ‰„בר ר˜ 
ב‡רˆו˙ ע˘ו ‰ו‡ ‡„ום, „‰יינו ‡ירופ‰. ו‰˘˙‡ נמי ‰כ‡ ב‡רע‡ 
‡נו  ‡ין  מ"מ  ‡ח„,  במ˜ום  ‰‚ליו˙  מכל  ˘נ˙˜בˆנו  „י˘ר‡ל 

חו˘˘ים לכך, ויעו"˘ ב„ף ˙"ב.

י  ƒם ˘כבר „פ˜ על פ˙ח‚Œ‰בל לי˜ר˙ מעכ"˙ וחביבו˙י‰ ‚בן, ומ‡
‚ם  בי"˙  ‡ל"ף  ב‡ו˙יו˙  ˘מ˘˙מ˘ים  „‰‚ם  ‡˘יב  ז‡˙  ‰עני, 
ל„ברי חולין, מ"מ מס˙מ‡ כוונ˙ ‰‡ב ל˜יים בז‰ מˆו˙ ולמ„˙ם 
‡ו˙ם ‡˙ בניכם ו‚ו' [וע"ע מ"˘ בס"„ בעיני יˆח˜ על ˘לחן ערוך 
ס"‡ ‡ו˙ ז' „"‰ ו‰רמ"‡]  ˘ב"ר סי'̃  ‰מ˜וˆר חיו"„ ‰לכו˙ לימו„̇ 
סע„  ˘ו"ר  ˙ור‰,  לימו„  ז‰  ‚ם  ˘נח˘ב  נוט‰  ‰„ע˙  וממיל‡ 
ינˆורו סימן „' כי ‚ם לימו„  ל„ברינו, ממ‡י „מסי˜ בספר ברי˙ך 
ל‡  ו‡ין ללמ„ו ‡ם  ˙ור‰,  נח˘ב ˙למו„  לבן  בי"˙  ‡ו˙יו˙ ‡ל"ף 

‡מר ברכו˙ ‰˙ור‰ ˙חיל‰.

‚' ˘‰על‰  ‚ברי‡ל ר‡י˙י ב„ף ˙"י ‡ו˙  בנטעי  ‡‚ב ˘עיינ˙י ˘ם 
„ברי ספר מפענח נעלמים ˘„ח‰ ב˘˙י י„ים „ע˙ ‰‡ומ' כי ‰בן 
˘יוול„ מזיוו‚ ליל‰ זו, י‰י‰ ‡י˘ ר˘ע, וכ˙ב ˘חרפ‰ ‰י‡ לזרע 
יעו˘"ב.  וכו'  ‰מוˆלב  ב‡ליל  כח  ‡יז‰  י˘  כי  ל‰‡מין  י˘ורון 
ולענ"„ „בריו ˙מו‰ים טוב‡, כי בחיי ‡ו˙ו ‰‡י˘ י„וע ˘‰˘˙מ˘ 
נמˆ‡  ו‰רי  ‰מ˜„˘,  בבי˙  בערמ‰  ˘למ„  ‰מפור˘  ˘ם  בכח 
במ„ר˘ים כז‡˙ כבר על בלעם ‰ר˘ע וכו'. ו‚ם ‡חרי מו˙ו ˘ר"י, 
כח טומ‡˙ו ‰רˆוˆ‰ בו˜ע˙ ועול‰, ו‡ין ˘ום פל‡ בכך, כמו ˘י˘ 
כח כי˘וף ו˘מו˙ ˘ל טומ‡‰ ˘מסר ‡‡ע"‰ לבני ‰פיל‚˘ים וכו'. 

לו, נ„פסו בכמ‰ וכמ‰ ספרים. ומע˘ים רבים כ‡≈

ו„ו‚מ‡ ‡ח˙ כז‡˙ ˘נזכר˙י כע˙ ‰וב‡‰ בסוף ˘ו"˙ חן טוב (בני 
בר˜ ‰˙˘מ"ב) „ף ˙נ"ז ˘‰י˙‰ „רך עובר˙ ‡ˆל כו˙ל מס‚„ וכו' 
וכל י‰ו„י ˘עבר „רך ˘ם, נכנס‰ בו רוח ˘טו˙ ו‰מיר „˙ו רח"ל. 
וכן נ„פס בס' ˜ור‡ ‰„ורו˙ (ב"ב ‰˙˘ע"ט) „ף רפ"‰ יעו˘"ב. ‡יך 
˘י‰י‰, נר‡‰ „ל‚בי „י„ן, ל‡ פ‚ע ול‡ נ‚ע, ‡ין ˘טן ו‡ין פ‚ע רע, 

˙˜„"˘ ב˜„ו˘‰ עליונ‰ ‰מל‡‰ ‰זרע ‡˘ר יזרע.
בי˜ר‡ „‡וריי˙‡
‰ˆב"י יˆח˜ בכמ‰ר"נ רˆ‡בי יˆ"ו

רב ‡ורח
‰‚‡ון ‰‚„ול

רבי יˆח˜ רˆ‡בי   ˘ליט"‡

פוס˜ ע„˙ ˙ימן
ומח"ס ˘ו"˙ עול˙ יˆח˜

וכ"‰  לרבים.  ‰נˆרכים  פ˘וטים  ב„ברים  ‰ו‡  ˆבור" 
ביל˜וט ˘מעוני (מ˘לי רמז ˙˙˜ס‡). וכ"כ מרן ב˘לחן 
ערוך (סימן ˙˜מ„ סעיף ‡) ‚„ר ז‰ ‚בי „ברים ‰מו˙רים 
לע˘ו˙ בחול ‰מוע„. וכבר כ˙ב מרן ב˘"ע (סי' ˆ‚ סעיף 
„): ‰עוס˜ בˆרכי ˆבור נח˘ב כעוס˜ ב˙ור‰, ˘‡ינו ˆריך 
˘כן  ו‰כ‰"ח  ברור‰  ‰מ˘נ‰  וכ˙ב  ל‰˙פלל.  לפסו˜ 
פס˜ו ‰‡חרונים. ו‡"כ ˘מˆינו ˘פטור ‰ו‡ מן ‰˙פל‰ 
‡חר  ל‰˙פלל  ˘יכול  בני„וננו  ˘כן  כל  ‡"כ  ל‚מרי, 
ל‚מרי,  ‰˙פל‰  זמן  יפסי„  ול‡  בזמנ‰,  ˙פל‰  ‰‰סעו˙ 
בס'  וכ"כ  ‰˙פל‰.  ˜ו„ם  ‰‰סעו˙  לע˘ו˙  לו  ˘מו˙ר 
מעין  ב˘ו"˙  וכ"כ  ˙רע‡).  עמ'  פט  (סי'  ˙˘ובו˙  פס˜י 
‡ומר (ח"‡ עמ' ˜מ‚) ב˘ם מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זיע"‡. 
וכן ‰סכים עמי ‰‚ר"ˆ בו‡רון ˘ליט"‡ ב„ברי עמו בז‰, 
˘נ‰‚ ‰סעו˙ כנ‰‚ ‡וטובוס ‰ו‡ בכלל ˆרכי רבים, ‡בל 
ל‡ ‰מסיע עמו ברכב פרטי יל„ים וכיו"ב כ‰סע‰, ‡‡"כ 

‡ין ל‰ם „רך ‡חר˙. 

˘כ˙ב:  כ)  סעיף   ˆ (סימן  ‰˘לחן  ל‰ערוך  עו„  ור‡‰ 
פ˘יט‡ ˘ל‡ י˘כים ‡„ם לילך ב„רך ל„בר ‰ר˘ו˙ מעיר 
˘י˘ ˘ם ב‰כ"נ ו‡פילו ילך ˜ו„ם ‡ור ‰בו˜ר, "וז‰ ˘‡ין 
לפרנס˙ינו,  ב„רך  ‰ולכין  ˘‡נו  מ˘ום  בז‰  נז‰רין  ‡נו 
ונח˘ב ז‰ ל„בר מˆו‰ ˘‰רי מˆו‰ לפרנס ‡˘˙ו וזרעו, 
„‡˘˙ו חוב‰ לפרנס‰, ובניו ובנו˙יו ‡מרו חז"ל „על ז‰ 
נ‡מר עו˘י ˆ„˜‰ בכל ע˙". ומ"מ ‡ין ל‰ורו˙ ‰י˙ר בז‰ 
בכל ענין, ‡ל‡ כ‡מור. ועו„ ‰מסיע יל„ים ל˙למו„ ˙ור‰ 
בכלל  ‰ו‡  ‡"כ  ‰מ„ר˘,  לבי˙  י˘יב‰  ובני  ‡ברכים  ‡ו 
חפˆי ˘מים, וכבר ‰זכרנו לעיל ˘חפˆי ˘מים מו˙רים. 

וכן ‰סכים עמי ‰‚ר"ˆ בו‡רון ˘ליט"‡.

‰סעו˙  ˘עו˘‰  כז‰  ˘‡ח„  נכון  טוב,  ‰יו˙ר   „ˆ‰ ועל 
˘ירו˙  מ˜ˆ˙  לומר  ‰רמ"‡  כ„ברי  ינ‰‚  בז‰,  וכיוˆ‡ 
ספ˜ו˙  כמ‰  י˘  ובכך  ‰˘חר,  ברכו˙  כמו  ו˙˘בחו˙ 
ל‰˜ל, [וכל ז‰ ‰ו‡ ‡ף ‡ם יכול ל‰˙פלל ˙פל‰ בזמנ‰ 
‡ם  ‡בל  „וח˜,  לו  ‚ורם  ˘‰„בר  ‡ל‡  ‰‰סעו˙,  ˜ו„ם 
יˆטרך ל‰˙פלל ב"מנין פועלים" בכ„י ל‰˜„ים ‰˙פל‰ 
פועלים",  ב"מנין  ל‰סעו˙, ‰„בר פ˘וט ˘‡ין ל‰˙פלל 
וכל ˘כן מכל ‰‡מור לעיל. וכן מבו‡ר מ„ברי ‰רב ˘בט 

‰לוי]. 


