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בעז‰י״˙.

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

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'
ıז‡י‡נ

ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב חיים „ו„ (ברי"נ) וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, 
הרב מנחם טייטלבוים  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

בנסיון ב˙ו˜ף ‚„ול, ‡˘ר בימים ‰ר‡˘ונים י‰י‰ כב„ לך במ‡„ ו‡חרי כן יעזרך ‰˘י"˙ 
‡˘ר מיום ‡ל יום יו˜ל לך ‰עבו„‰ ע„ ‡˘ר בעזר˙ ‰˘י"˙ ˙בער ‡˙ ‰מ„‰ רע‰ ב˜רבך 

ו˙עמו„ במ˜ום ‡ור‰.

בחסרוני ‰‡„ם, י˘ חסרוני ‰‚וף וי˘ חסרוני כחו˙ ‰נפ˘, כל חסרון וחסרון בין ˘י‰י' 
סב˙ו מˆ„ טבע חומר ‰‚וף ובין ˘י‰י׳ סב˙ו מˆ„ ‰סי‚ים ˘בכחו˙ ‰נפ˘ ‰נ‰ כל חסרון 
וחסרון ‰ו‡ חולי פרטי˙ ‰„ור˘˙ רפו‡‰ כפי מ‰ו˙‰, ‡ם לרפ‡ו˙ טבע ‰חומר בבירור 

וזיכוך ‡ו לרפ‡ו˙ ‡˙ כחו˙ ‰נפ˘ ל‰סיר ‰סי‚ים ˘ב‰ם.

‰רפו‡ו˙ מ˘˙נו˙ בעˆם מ‰ו˙ן וב‡ופני ‰˘˙מ˘ו˙ם, י˘ „‡ופן ‰רפו‡‰ ‰ו‡ ב„רך 
‰„רכ‰ חינוך ו‰ר‚ל, וי˘ „‡ופן ‰רפו‡‰ ‰ו‡ ב„רך ˘ביר‰, נזירו˙ ו‰כרח.

חולי  חולי ‰חומר ‡ו  סו‚י ‰חולי, ‡ם  ל˘ני  ˘ני ‡ופני ‰רפו‡ו˙ ‰ם  כלל ‰נ‰  ב„רך 
‰כחו˙, „חולי ‰כחו˙ ‡ופני רפו‡˙ם ‰ו‡ ב„רך ‰„רכ‰ חינוך ו‰ר‚ל, וחולי ‰חומר ‰נ‰ 

‡ופני רפו‡˙ם ‰ו‡ ב„רך ˘ביר‰ נזירו˙ ו‰כרח.

חולי ‰חומר
ובעלי  ‰‰לˆ‰  בעלי  רוב  עפ״י  כי  ‰חומר,  חולי  ‰י‡  בעי˜ר‰  ‰נ‰  ‰‰לˆ‰  חולי 
פער„‡רבענע  מיט  מענט˘ין  ("‚ר‡בע  ‰‰נ‰‚‰  ומו˘ח˙י  ‰חומר  ו‚סי  עבי  ‰ם  חי„ו„ין 
‡ויפפי‰רונ‚ען"). ‡˘ר על כן ‰נ‰ ‡ופני ‰רפו‡‰ ‰ו‡ ב„רך ˘ביר‰ ונזירו˙ ל‰יו˙ בולם 

פיו מל„בר ‡ף ‰‚‰ ˜ל ˘ל „ברי ‰לˆ‰ וחי„ו„ ב„רך ‰כרח ב˜בל˙ עול.

ו‡˙‰ ע˘‰ כ‡˘ר ‰ור˙יך ו‰˘י״˙ י‰י׳ בעזרך ו˙‰י׳ יר‡ ˘מים חסי„ ולמ„ן ו˙ס˙„ר 
בס„ר חיים מ‡ו˘רים ב‚˘מיו˙ וברוחניו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘נ‰-ו)

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

˙מים – ˘למו˙ ב‡מונ‰ ‡ו ‰ע„ר ערמ‰?
"ל„רו˘"  ‡ו  ל"ל˘‡ול"  ‰ע˙י„ו˙"  ‡חר  "לח˜ור  בין   / ו˜וסם?  ממעונן  ל˘‡ול  ‡סור  מ„וע 
‡חר ‰ע˙י„ו˙ / "נבי‡" כנ‚„ "מעונן" ו"‡ורים ו˙ומים" כנ‚„ "˜וסם" / בי‡ור בפירו˘י ר˘"י 

ו‰רמב"ן בפירו˘ "˙מים ˙‰י‰ עם ‰' ‡ל˜יך" וב‰מ˘ך ל˘ונו˙ ‰כ˙ובים על מעונן ו˜וסם

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ – עמ' 64 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
˙ר‡‰ ‰„רך ל˘ני ו‰' יר‡‰ לך ‡˙ ‰„רך

˙ור‰"  ו"„ברי   – בחט‡ו  ‰ו‡  ‡˘ם  ‰˘ו‚‚  ‚ם   / ב˙ח˙ונים  ורומז˙  בעליונים  מ„בר˙  ‰˙ור‰ 
˜ולטין ומˆילין ‡ו˙ו / ‚ם חוט‡ במזי„ – נ˜לט ב"„ברי ˙ור‰" / ‰˜ב"‰ עומ„ על פר˘˙ „רכים 

˘ל ‰‡„ם ומכריז "מ˜לט, מ˜לט!" / ˆריך ל‰יו˙ כ"˘לט" ולכוון י‰ו„י ל"מ˜לט"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 363 ו‡ילך; ˘ם עמ' 623 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
פרטי חיוב ‰‡מונ‰ במ˘יח ל˘יט˙ ‰רמב"ם

יח˜ור ב„ין ‰מ‡מין בנבו‡˙ ‰˙ור‰ ‡בל סובר ˘‚רם ‰חט‡, וכן במי ˘‡ומר „נבו‡‰ זו ב„רך 
מ˘ל נ‡מר‰ / יפלפל במ‰ ˘‰וˆרך ‰רמב"ם ל‰וסיף ר‡י‰ מן ‰˙ור‰ מ„ין ערי מ˜לט, ויסי˜ 

„עפ"ז נ˙וספ‰ חומר‡ ב„ין ‡מונ‰ במ˘יח לענין ‰ח˜יר‰ ‰נ"ל

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 114 ו‡ילך)

כו ˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ‰נפט בעבו„˙ ‰‡„ם

כז מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ל‡ ל‰˘‡יר ספר פ˙וח

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
חולי בעלי ‰‰לˆ‰



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

˙מים – ˘למו˙ ב‡מונ‰ ‡ו ‰ע„ר ערמ‰?
‡ו  ל"ל˘‡ול"  ‰ע˙י„ו˙"  ‡חר  "לח˜ור  בין   / ו˜וסם?  ממעונן  ל˘‡ול  ‡סור  מ„וע 
"˜וסם"  כנ‚„  ו˙ומים"  ו"‡ורים  "מעונן"  כנ‚„  "נבי‡"   / ‰ע˙י„ו˙  ‡חר  "ל„רו˘" 
וב‰מ˘ך  ‡ל˜יך"   '‰ עם  ˙‰י'  "˙מים  בפירו˘  ו‰רמב"ן  ר˘"י  בפירו˘י  בי‡ור   /

ל˘ונו˙ ‰כ˙ובים על מעונן ו˜וסם

◇ ◇ ◇

בפר˘˙נו: "כי ‡˙‰ ב‡ ‡ל ‰‡רı ‡˘ר ‰' ‡ל˜יך נו˙ן לך, ל‡ ˙למ„ לע˘ו˙ כ˙ועבו˙ 
ומכ˘ף.  ומנח˘  מעונן  ˜סמים  ˜וסם  ב‡˘,  וב˙ו  בנו  מעביר  בך  ימˆ‡  ל‡  ‰‰ם.  ‰‚וים 
וחובר חבר, ו˘ו‡ל ‡וב וי„עוני, ו„ור˘ ‡ל ‰מ˙ים. כי ˙ועב˙ ‰' כל עו˘‰ ‡ל‰, וב‚לל 

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

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

ומפר˘ ‰רמב"ן ‡˙ ‰מ˘ך ‰ענין: 

לב„ו  ˘‰ו‡  ונ‡מין  לב„ו,  לבבנו ‡ליו  ˘נייח„   - ‰' ‡ל˜יך'  עם  ˙‰י‰  '˙מים  "וטעם 
עו˘‰ כל, ו‰ו‡ ‰יו„ע ‡מי˙˙ כל ע˙י„, וממנו לב„ו נ„רו˘ ‰ע˙י„ו˙ מנבי‡יו ‡ו מ‡נ˘י 
נבטח  ול‡  מזול˙ם,  ול‡  ˘מים  מ‰וברי  נ„רו˘  ול‡  ו˙ומים,  לומר ‡ורים  רˆונו  חסי„יו, 
˘יבו‡ו „ברי‰ם על כל פנים, ‡בל ‡ם נ˘מע „בר מ‰ם נ‡מר '‰כל בי„י ˘מים', כי ‰ו‡ 
‡ל˜י ‰‡ל˜ים עליון על ‰כל ‰יכול בכל, מ˘נ‰ מערכו˙ ‰כוכבים ו‰מזלו˙ כרˆונו, מפר 

‡ו˙ו˙ ב„ים ו˜וסמים י‰ולל, ונ‡מין ˘כל ‰ב‡ו˙ ˙‰יינ‰ כפי ‰˙˜רב ‰‡„ם לעבו„˙ו;

‡מר  ‰מ˙ים,  ‡ל  ‰חיים  בע„  ו„ור˘  מ˜וסם  ‰ע˙י„ו˙  ˘‡ל˙  ‡ז‰ר˙  ‡חר  ולפיכך, 
ו‡ליו  ˙„רו˘  מנבי‡ו  ‡בל  ע˙י„ו˙,  ממ‚י„  ˙יר‡  ול‡  ‡ל‰  בכל   '‰ עם  ˙מים  ˘˙‰י‰ 

כח

חולי בעלי ‰‰לˆ‰
ובעלי  ‰‰לˆ‰  בעלי  רוב  עפ״י  כי  ‰חומר,  חולי  ‰י‡  בעי˜ר‰  ‰נ‰  ‰‰לˆ‰  חולי 
‰רפו‡‰  ‡ופני  ‰נ‰  כן  על  ‡˘ר  ‰‰נ‰‚‰.  ומו˘ח˙י  ‰חומר  ו‚סי  עבי  ‰ם  חי„ו„ין 
‰לˆ‰  „ברי  ˘ל  ˜ל   ‰‚‰ ‡ף  מל„בר  פיו  בולם  ל‰יו˙  ונזירו˙  ˘ביר‰  ב„רך  ‰ו‡ 

וחי„ו„ ב„רך ‰כרח ב˜בל˙ עול

◇ ◇ ◇

ל˘ום מ˙‚ ורסן על ‰פ‰ 
[ב„יחו˙],  "‚לייך-ווערטלעך"  ל„בר  לטבעך  לע˘ו˙  עליך  מ‰  ˘‡ל˙ך  על  במענ‰ 
˘‡ין ‡˙‰ יכול לעˆור ‡˙ עˆמך, ו‡ף ‚ם ˘‡חרי כן ‡˙‰ מˆטער על ז‰ וכל ‰סכמ˙ך 

לעזוב „רך ‰לˆ‰ ‡ינו מועיל ר˜ על ימים ‡ח„ים.

˘ל‡  פיך  על  ורסן  מ˙‚  ל˘ום  עול,  ˜בל˙  ב„רך  ר˜  ‰ו‡  נפ˘ך  וי˘וע˙  ‰ˆל˙  ‰נ‰ 
יום  יום  ˙ע˘‰  וכ‰  מל„בר,  לח˘ו˙  ל„בר ‡ו  ˙ח˘וב ‡ם  ע„ ‡˘ר ‡ם  ˘ום „בר  ל„בר 
ב˜ומך בבו˜ר ˙˘ים ‰מ˙‚ ו‰רסן על פיך, ול‡ ˙סיח „ע˙ך מז‰ כל ‰יום כולו ע„ ‡˘ר 

˙י˘ן.

חסרוני ‰‚וף וחסרוני כחו˙ ‰נפ˘
ביו˙ר,  עבו„‰ ˜˘‰  בפרט ‰י‡  בו  ˘‰ור‚ל  טבעי  ובענין  בכלל,  עול  ‰עבו„‰ „˜בל˙ 
לעמו„  עˆמו  על  ל‰כבי„  ˆריכים  ‰נ‰  ‰נפ˘,  וי˘וע˙  ל‰ˆל˙  נו‚ע  ‰ענין  כ‡˘ר  ‡בל 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙
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עם ‰‚וף,  ו‰˜ב"‰ ˜י˘ר ‡˙ ‰נ˘מ‰  מ‰נ˘מ‰,  ב‡‰  ˘לו  ˘‰חיו˙  מעˆמו,  לר‡ו˙  יכול 
על  י˘נו  וכ‡˘ר  (‚ופניים),  ‰‚˘מיים  ו‰רˆונו˙  ‰˙‡וו˙  על   ıללחו ‰י‡  בז‰  ˘‰כוונ‰ 
חיו˙,  כל  לו  עˆמו ‡ין  ˘מˆ„  ‚ם ‰‚וף,  ז‰  ע"י  נע˘‰  מˆ„ ‰נ˘מ‰  ‰‚וף ‰לחı ‰ר‡וי 
„ור˘  ו‡ינו  ברור  מז‰  ו‰נמ˘ל  ‰‡יזור,  כל   ˙‡ ‚ם  ומ‡יר  סביב˙ו   ˙‡ ˘מחמם  „בר 

‡ריכו˙ בז‰.
(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ז עמ' ˜ל ו‡ילך)

ל‡ ל‰˘‡יר ספר פ˙וח
ר‡‰  נ"ע]   ı"מ‰וריי] ‡„מו״ר  מו״ח  ˘כ״˜  ‡יך  פעם  ר‡י˙י 
‰ספר   ˙‡ ו‰˘‡יר  לימו„ו,   ˙‡ סיים  ‡ח„  ˘י‰ו„י  ‡יך  פעם 
פ˙וח. ‰עיר לו ‰רבי, ב„רכי נועם, ˘ˆריכים לס‚ור ‡˙ ‰ספר.

בי„עי ע„ כמ‰ ‰י' כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר נז‰ר ˘ל‡ ל‰טריח 
‡מר˙י  ח˘וב,  ‡י˘  ‡ו„ו˙  מ„ובר  ˘‰י'  ובפרט  ‡חרים, 
לס‚ור  לי  ל‰ורו˙  יכול  ‰י'  ˘לכ‡ור‰  ‡„מו"ר  מו"ח  לכ"˜ 

‡˙ ‰ספר?

‰˘יב לי כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר: נוסף לכך ˘‰ספר ˆריך ל‰יו˙ ס‚ור, י˘ ענין ˘‰לומ„ עˆמו יס‚ור 
‡˙ ‰ספר (‡ף ˘פרט ז‰ ל‡ נזכר בפירו˘).

˘י˘נם  ‡ף  לח„ר,  מח„ר  כ˘יוˆ‡ים  ‰ספר   ˙‡ לס‚ור  ˘י˘  ל˙למי„ים,  ברור  ‰י׳  עברו  ב˘נים   
‡ופנים ˘ב‰ם ‡ין ‡יסור מˆ„ בזיון ספרים, ‡ל‡ ר˜ ענין ˘ל "סכנ‰" (ר‡‰ ˘"ך וט"ז יו"„ סרע"ז. 
ו‰ספרים  לח„ר  מח„ר  ‰ולכים  כיום  ו‡ילו  ו‡ילך).  סכ"ט  פ"י  ב‰לכ‰"  ב"‰ספר  ˘נסמנו  ובספרים 

נ˘‡רים פ˙וחים, ו‡ין פוˆ‰ פ‰ ומˆפˆף.

בענינים ‡לו.  מ‰‰˜פ„‰  פוטר  ז‰  עלי‰ם, ‡ולם ‡ין  לעורר  יו˙ר  וח˘ובים  ˘י˘נם „ברים ‚„ולים  ו‡ף 
ומ˘ל למ‰ ‰„בר „ומ‰ – לבי˙ ˘י˘ לו ר˜ ‚‚, לל‡ כ˙לים. ‰‚‚ ‰ו‡ ‡מנם למעל‰ מ‰כ˙לים, ‡בל ‡עפ"כ, 
ל‡ „י ב‚‚ בלב„, ˘מ‚ן מפני ‰מטר, ‡ל‡ י˘ ˆורך ‚ם בכ˙לים, ל‰‚ן מפני ‰רוחו˙ וכו'. ‰ן ‡מ˙ ˘מוטב 
˘י‰י' לכל ‰פחו˙ ‚‚ מ‡˘ר ˘ל‡ י‰י' ‡פילו ‚‚, ‡בל ו„‡י ˘‡ין ז‰ בי˙ ‰ר‡וי ל˘מו – "כ˙פ‡ר˙ ‡„ם 

ל˘ב˙ בי˙", ולכן י˘ מן ‰ˆורך לעורר ול‰˜פי„ ‚ם על ענינים ‡לו (˘‰ם בבחינ˙ "כ˙לים").

י˘‡ר  ˘‰ספר  בלב„  זו  ˘ל‡  מ˜ום, ‰˘˙„ל  מכל  מעם,  מורם  מו"ח ‡„מו"ר ‰י‰  ˘כ"˜  ולמרו˙ 
ס‚ור, ‡ל‡ ‡מר ללומ„ עˆמו ˘יס‚ור ‡˙ ‰ספר.

על  ל‰˘פיע  י˘  ‡ל‡  כ„בעי,  בעˆמו  ˘‰ו‡  בכך  „י  ˘ל‡   – ‰ור‡‰  ומורי  למלמ„י  ‰ור‡‰  וזו‰י 
‰˙למי„ים ולחנכם בכל פרטי ‰ענינים ˘ל מנ‰‚י י˘ר‡ל, וב‡ופן ˘י‰י' ניכר במחונך מי ‰ו‡ ‰מחנך.

טוב,  ר‡˘  בעל  ‚‡ון,  ל‰יו˙  ירˆ‰  ˘‰˙למי„  ר˜  ˘ל‡  ב‡ופן  ‰˙למי„ים   ˙‡ ˘יחנכו  רˆון  וי‰י 
‡ל‡ ˘‰˙למי„ ירˆ‰ ˘י‰יו לו ‚ם ר‚ליים ברי‡ו˙, על י„י ˜יום מˆוו˙ מע˘יו˙ מ˙וך ˜בל˙ עול.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חל"ט עמ' 190 ו‡ילך)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰˘י״˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˙˘מע". 

ו‰יינו, ˘לפי ‰רמב"ן ‰פירו˘ "˙מים" כ‡ן ‰ו‡ "˘לם", וכוונ˙ ‰ˆיווי "˙מים ˙‰י‰ 
עם ‰' ‡ל˜יך" ‰י‡ ˘נ‰י‰ ˘למים עם ‰˜ב"‰ בכל ‰ענין ˘ל י„יע˙ ‰ע˙י„ו˙: 

מי ˘‰ולך ל˘‡ול ‡ˆל ˜וסמים, מעוננים ומנח˘ים וכו' – חו˘ב ˘„ברי‰ם ‡מ˙, ועל 
פי‰ם י˘˜ „בר; ‡מנם י‰ו„י מˆוו‰ ל‰יו˙ ˘לם ב‡מונ˙ ‰', ב‡ופן ˘יכיר וי„ע ˘‰˜ב"‰ 
˙ועל˙  ˘‡ין  כך  כרˆונו,  ‡ו˙ם  ל˘נו˙  ויכול  ו‰מזלו˙,  ‰כוכבים  מערכ˙  כל  מעל  ‰ו‡ 
ל˘‡ול ‡˙ ‰˜וסמים וכו' מכיון ˘בסופו ˘ל „בר "‰כל בי„י ˘מים", ‡ל‡ כל ˘‡לו˙יו 

בעניני ‰ע˙י„ו˙ י‰יו ר˜ מ‰נבי‡ ‰מ˙נב‡ ב˘ם ‰'.  

ובמלים ˜ˆרו˙: י‰ו„י מˆוו‰ ל‰יו˙ ˘לם ב‡מונ˙ ‰' לל‡ חסרון, כך ˘ברˆונו ל„ע˙ 
ע˙י„ו˙ ‰ו‡ יפנ‰ ר˜ ‡ל ‰˜ב"‰ ועו˘י רˆונו ול‡ ל‡חרים.   

ב. ‡מנם בפירו˘ ר˘"י נר‡‰ ˘פיר˘ ‡˙ ˙יב˙ "˙מים" ב‡ופן ‡חר, וז"ל:

‡חר  ˙ח˜ור  ול‡  לו,  ו˙ˆפ‰  ב˙מימו˙,  עמו  ‰˙‰לך   – ‡ל˜יך   '‰ עם  ˙‰י‰  "˙מים 
‰ע˙י„ו˙, ‡ל‡ כל מ‰ ˘יבו‡ עליך ˜בל ב˙מימו˙".  

[ומסיים ר˘"י: "ו‡ז ˙‰י‰ עמו ולחל˜ו". וכבר נ˙ב‡ר במ˜"‡ ענין ‰וספ‰ וסיום ז‰ 
(ר‡‰ במ„ור ז‰ ‡˘˙˜„. עיי"˘ ב‡רוכ‰), ו‡כ"מ]. 

ו‰יינו, ˘לפי ר˘"י ‡ין ‰כוונ‰ כ‡ן ל"˙מים" במובן "˘לם", ˘לם ביר‡˙ ‰' ו‡מונ˙ו 
"ויע˜ב  ˘כ˙וב  מ‰  וב„ו‚מ˙  ו‰˙חכמו˙.  ערמ‰  ‰ע„ר  ˘ל  במובן  "˙מים"  ‡ל‡  וכו', 
‡י˘ ˙ם" (˙ול„ו˙ כ‰, כז), ור˘"י מפר˘: "‡ינו ב˜י . . מי ˘‡ינו חריף לרמו˙ ˜רוי ˙ם" 

(ור‡‰ ‚ם פירו˘ ר"י בכור ˘ור כ‡ן). 

‰˜וסמים  ˘„ברי  ז‰   ˙‡ ל‰„‚י˘  כ‡ן  ‰כ˙וב  כוונ˙  ˘‡ין  „ר˘"י,  ‡ליב‡  ונמˆ‡, 
כל „ברי‰ם ‡מ˙"),  (וכ„ברי ‰רמב"ן: "˘‡ין  כל ‰ˆורך  מ„ויי˜ים  כו' ‡ינם  ו‰מעוננים 
מ˜ום, ‰רי  מכל  בי„יע˙ ‰ע˙י„ו˙,  ב‰ם  ל‰ס˙ייע  ו‡פ˘ר  „ברי‰ם ‡מ˙  ˘‡ף ‡ם  ‡ל‡ 

"˙ועב˙ ‰' כל עו˘‰ ‡ל‰"; 

ו‡ף  ב˙מימו˙".  עמו  ו"‰˙‰לך  "˙מים"  ˘י‰י‰  ‰ו‡  מי‰ו„י  ‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו  כי, 
˘"ל‡  רˆון ‰˜ב"‰ ‰ו‡  מ"מ  י„יע˙ ‰ע˙י„ו˙  ˘ע"י  י˘י‚ ‰˙ועל˙  ל‡  כן,  יע˘‰  ˘‡ם 
ל‡  ˘‡ם  ו‡ף  בע˙י„.  י˜ר‰  מ‰  יח˜ור  ול‡  ל‰˜ב"‰  ˘יˆפ‰   – ˙ח˜ור ‡חר ‰ע˙י„ו˙" 
י„ע ‰ע˙י„ו˙ ‰רי ז‰ יבי‡ו ל„‡‚‰ ˙מי„י˙ – מ‰ יול„ יום, ‰רי רˆון ‰˜ב"‰ ‰ו‡ ˘"כל 
מ‡˙ ‰˜ב"‰  עליו  ˘יבו‡  מ‰  כל  ל˜בל  י‰ו„י ˆריך   – ב˙מימו˙"  עליך ˜בל  ˘יבו‡  מ‰ 
כלל  ל„‡ו‚  מענינו  ו‡ין  וב˙מימו˙,  ‰נפ˘  במנוח˙  ב˘מח‰,  למוטב)  ובין  לטוב  (בין 

בי„עו ˘‰כל מ‡˙ו י˙ברך. 
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‚. ו‰נ‰, ל‡חר ‰פסו˜ "˙מים ˙‰י‰ עם ‰' ‡ל˜יך" – ממ˘יך ‰כ˙וב ו‡ומר: 

"כי ‰‚ויים ‰‡ל‰ ‡˘ר ‡˙‰ יור˘ ‡ו˙ם, ‡ל מעוננים ו‡ל ˜וסמים י˘מעו, ו‡˙‰ ל‡ 
כן נ˙ן לך ‰' ‡ל˜יך. נבי‡ מ˜רבך מ‡חיך כמוני י˜ים לך ‰' ‡ל˜יך, ‡ליו ˙˘מעון" (יח, 

י„-טו). 

על  ‰מ„בר  ז‰,  בכ˙וב  ‚ם  ‰רי   – ל‰רמב"ן  ר˘"י  ˘בין  ‰˘יטו˙  ב‰ב„ל  ‰נ"ל  ולפי 
‰˘מיע‰ מנבי‡ ‰', י‰י‰ ‰ב„ל ביני‰ם: 

מז‰יר  ˘‰כ˙וב  ל‡חר   – לפנ"ז  ˘כ˙וב  למ‰  י˘יר  ב‰מ˘ך  ב‡  ז‰  לפי ‰רמב"ן, ‰רי 
ל‰יו˙  ˆריך  ˘י‰ו„י  ומ„‚י˘  וכו',  ו‰מעוננים  ‰˜וסמים  מן  ‰ע˙י„ו˙  י„יע˙   ˙‡ ו˘ולל 
˘‰„רך ‰נכונ‰  ממ˘יך ‰כ˙וב  כו',  ו‰מזלו˙  כל ‰כוכבים  מעל  ˘‰ו‡  ב‡מונ˙ ‰'  ˘לם 

ל„ע˙ ‰ע˙י„ו˙ ‰י‡ „רך ‰נבי‡ ˘‰ו‡ ˘ליח ‰'.

 .  . ‚„ול‰  מעל‰  לך  ˘ע˘‰  בעבור  ו‰˜סמים  ‰נח˘ים  לך  "ו‡סר  ‰רמב"ן:  ובל˘ון 
˘י˜ים ב˜רבך נבי‡ וי˙ן „בריו בפיו ו‡˙‰ ˙˘מע ממנו מ‰ יפעל ‡-ל, ול‡ ˙ˆטרך ‡˙‰ 
בע˙י„ו˙ ‡ל ˜וסם ומנח˘ ˘י˜בלו ‡ו˙ם מן ‰כוכבים ‡ו מן ‰˘פלים ב˘רי מעל‰, ˘‡ין 
„בר  יפול  ול‡   '‰  ıחפ ˙ו„יע  ‰נבו‡‰  ‡בל  ‰ˆריך,  בכל  יו„יעו  ול‡  ‡מ˙  „ברי‰ם  כל 

מכל „ברי‰".

‡מנם ‡ליב‡ „ר˘"י, ‰רי ז‰ ענין ח„˘: 

לפני כן ˘ולל ‰כ˙וב ‡˙ „רכי י„יע˙ ‰ע˙י„ו˙ ˘מ˘˙מ˘ים ב‰ם ‰‚ויים (ל‡ מ˘ום 
ב˙מימו˙  ל‰˙נ‰‚  נ„ר˘  ˘‰‡„ם  מ˘ום  ‡ל‡)  בי„ם,  ‰˘ליט‰  ו‡ין  וכו'  ‡מ˙  ˘‡ינם 
ענין,  עו„  מוסיף ‰כ˙וב  וע˙‰  לח˜ור ‡חר ‰ע˙י„ו˙,  מענינו  ז‰  ובכלל ‡ין  ובפ˘טו˙, 

˘‰˜ב"‰ י˜ים נבי‡ ו‚ו'.  

‰י‡  ‰‡ל‰")  ‰‚וים  ("כי  ‰ענין  ˘ב˙חיל˙  "כי"  ˙יב˙  ‰רמב"ן  ˘ל„ע˙  [ו‰יינו,   
"כ‡˘ר".  פירו˘‰  ר˘"י  לפי  ו‡ילו   ,("‡‰„") לפנ"ז  למ"˘  טעם  נ˙ינ˙  ˘ל  במ˘מעו˙ 

ועל „רך ז‰ מˆינו ‰˙חל˙ כמ‰ פר˘יו˙ ב˙ור‰].  

˙‰י‰" ‰נ"ל –  על "˙מים  בפירו˘ו  בל˘ונו –  מ„יי˜  ˘ר˘"י  ˘ז‰ו ‰טעם  לומר,  וי˘ 
"ול‡ ˙ח˜ור ‡חר ‰ע˙י„ו˙", ול‡ כ˙ב "ול‡ ˙˘‡ל ‡חר ‰ע˙י„ו˙" ‡ו "ול‡ ˙„רו˘"; 
˘‡ין  ר˜  נבי‡,  ל˘‡ול ‡˙ ‰ע˙י„ו˙ ‡ˆל  ו˘‡פ˘ר  נבי‡,  ˘י˜ים ‰'  ˘מפור˘  מכיון  כי 
לפר˘  ר˘"י  מוכרח  לכן  בנבי‡י ‰',  ר˜  ˘ל ‰‚וים ‡ל‡  ב„רכי‰ם ‰נלוזו˙  ל‰˘˙מ˘  לו 
˘"ל‡ ˙ח˜ור ‡חר ‰ע˙י„ו˙",  ז‡˙ ‡ל‡  ו‡ין  מו˙ר˙,  ו‡פילו „רי˘‰  בעלמ‡  ˘˘‡ל‰ 

ל˘ון ‰מור‰ על ‰˘˙„לו˙ ו„‡‚‰ י˙יר‰ בענין ז‰. 

˜רי‡˙  ˘בחלו˜˙  י˘ר‡ל"  "מנ‰‚  יומ˙˜  ר˘"י  ˘יט˙  ˘לפי  בז‰,  ל‰עיר  וי˘   .„
‰‚וים  "כי  ו‰כ˙וב  ‡ל˜יך",   '‰ עם  ˙‰י‰  "˙מים  ‰פסו˜  ל‡חר  ‰פס˜‰  עו˘ים  ‰˙ור‰ 

כו

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

בחיי ‰יום יום

 ‰נפט בעבו„˙ ‰‡„ם

ח˘יבו˙ ‰‰חלט‰ ל˙˙ ˆ„˜‰
ומוˆלח˙,  טוב‰  ב˘ע‰  ‰טוב‰,  ומ‰‰חלט‰   .  . ממנו  פרי˘˙-˘לום  ל˜בל  ˘מח˙י 
חל˜  ינ˙ן  ˘בע"  ב‡ר  "חבר˙  ˘ל]  [‰נפט  ממעיינו˙  בעזר˙ ‰˘י"˙  ˘˙‰י'  ˘מ‰‰כנס‰ 
נ˘י‡  ‡„מו"ר  מו"ח  כ"˜  ברוח  י  ƒ„ָי על  ומ˙נ‰לו˙  ˘נוס„ו  ‰˘ונו˙  לˆ„˜ו˙  מסויים 

י˘ר‡ל.

י„וע ‰פ˙‚ם ˘˘מענו מכ"˜ מו"ח ‡„מו"ר, ˘כ‡˘ר י‰ו„י, כ‡ן למט‰ [בעולם ‰ז‰], 
מע˘‰, ‡ינו  ב˘ע˙  בסכום ‚„ול, ‰רי ‚ם ‡ם  ל˙˙ ˆ„˜‰  טוב‰  עˆמו ‰חלט‰  על  מ˜בל 
רו‡‰ ‡˙ ‰‡פ˘רו˙ ‡יך ‰ו‡ יוכל ליי˘ם ‡˙ ז‰ בפועל, ‡ך למעל‰, נפס˜˙ עבורו מי„, 
‰טוב‰,  ‰חלט˙ו   ˙‡ למל‡  ממ˘  בפועל  יוכל  ‡כן  ˘‰ו‡  כזו  במ„‰  ב‰רחב‰,  פרנס‰ 
ו˘ו˙פו,  ˘‰ו‡  מכיון  ל‡ ‰י‰, ‡ך  עו„  ז‰  ע˙‰  ˘ע„  למרו˙  בענינו,  ˘‚ם  בטוח,  ו‰נני 
ב‰רחב‰  פרנס‰  לכם  ל˙˙  למעל‰,  נפס˜  כבר  בו„‡י  ‰לב,  בכל  ‰‰חלט‰   ˙‡ ˜יבלו 

וב‰ˆלח‰, ˘˙וכלו ליי˘ם ‡˙ ‰רˆון ‰טוב ˘לכם בטוב לבב ובי„ רחב‰.

לחı על ‰‚וף מˆ„ ‰נ˘מ‰
י„וע‰ ‡ח˙ ‰˘יטו˙ ‰מסבירו˙ ‡˙ ‰יווˆרו˙ ‰נפט, ˘‰„בר נ˙‰ו‰ מ‚ופו˙ ˘ל חיו˙ 
מ˙ו˙ ˘˘‰ו בלחı ‚בו‰, ובמ˘ך ‰זמן נע˘‰ מז‰ נפט, ˘מ˘˙מ˘ים בו לחמם ול‰‡יר. 

וי„וע ‰פ˙‚ם ˘ל ‰בעל ˘ם טוב ‰˜' ˘מכל „בר ˘י‰ו„י ˘ומע ורו‡‰, מר‡ים לו ז‡˙ 
˘נפ‚˘ים  כז‰  ב„בר  ובפרט  בעולם,  ו˘ליחו˙ו  בעבו„˙ו  ‰ור‡‰  מז‰  ˘יפי˜  מלמעל‰, 

עמו יום ‡חר יום, ˘ז‰ ˆריך ל˘מ˘ כ‰ור‡‰ לכל ‡ח„ מ‡˙נו ב˘ליחו˙ו בעולם ‰ז‰. 

˘‡„ם  כפי  עˆמם,  מˆ„  חיּו˙  ל‰ם  ˘„ברים ‚˘מיים (‚ופניים), ‡ין  בכך  ל‰˙בונן  י˘ 
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‡„ם ˆיווי מפי ‰נבי‡, ‰רי ז‰ כ‡ילו ˘ומע 
‰ˆיווי מפי ‰˜ב"‰, ובמיל‡ ליכ‡ נפ˜ו˙‡ 
מ‰ו ˙וכן ‰ˆיווי, ו‡ם עובר עליו ‰רי ‰ו‡ 
נפ˜"מ  (לל‡  מי˙39‰  ˘חייב  במלך,  מור„ 

ב‡יז‰ ענין מר„). 

ומז‰ מובן, ˘י˘ חומר‡ בענין ‰נבו‡‰ 
˘ל‡  במ˜ום  ‚ם  ˙ור‰),  (ל‚בי „ברי  בכלל 
על „ברי ‰נבי‡  בפועל ‰‡יסור „עובר  חל 
(כי ל‡ ˘מע מפי ‰נבי‡ וכו'). וזו‰י כוונ˙ 
לרמז  נב‡",  "ו˘ם  במ"˘  כ‡ן  ‰רמב"ם 
בו  י˘  ‰מ˘יח,  במלך  מ‡מין  ˘‡ינו  ˘מי 

‚ם מ˘ום חומר‡ זו40. 

‰זכיר  ל˙ ר‡יו˙̆  ועפ"ז נמˆ‡, „ב‰נך̇ 

39) ר‡‰ רמב"ם ‰ל' מלכים פ"‚ ‰"ח.

‰יינו  רבינו"  במ˘‰   .  . ˘"כופר  „ז‰  „‡ע"פ   (40
מפני  ‰"ז   – מ˘‰"*  ˘ל  "בנבו‡˙ו  ˘כופר  בפ˘טו˙ 
מ˘‰  בנבו‡˙  ממיל‡  ב„רך  כופר  ב˙ור‰  ˘‰כופר 
(ר‡‰ רמב"ם ‰ל' יסו‰"˙ פ"ט ‰"‡. ˘ם ‰"‰. ור‡‰

שפרשת   (3 בהערה  (נסמן  חת"ס  בשו"ת  עפמ"ש   (*

‰מ˘יח  מלך  ˘ענין  מלמ„נו,  ‰רמב"ם, 
נ‡מר ונכ˙ב בכל חל˜י ˙ור‰ ˘בכ˙ב – ‰ן 
בפ'  כמפור˘  (ו‰בטחו˙) ‰˙ור‰,  בסיפורי 
כמפור˘  ˘ב˙ור‰,  בנבו‡ו˙  ‰ן  נˆבים; 
ב"פר˘˙ בלעם" ˘"˘ם נב‡"; ו‰ן במˆו˙ 

˘ב˙ור‰, כמפור˘ במˆו˙ ערי מ˜לט. 

‰מ˘יח,  במלך  מ‡מין  ˘‡ינו  מי  ול‰כי 
ובמ˘‰  ב˙ור‰   .  . "כופר  ˘‰ו‡  ע"ז  נוסף 
בנבו‡ו˙  כן  ‚ם  כופר  ‰ו‡  ‰רי  רבינו", 
‰˙ור‰,  במˆוו˙  כופר  וכן  ˘ב˙ור‰, 

"‰עומ„˙ לעולם ולעולמי עולמים".

„ומ‰  ˘‡ינו  ומובן,  ˘ם),  חי"ט  ל˜ו"˘  ב‡רוכ‰ 
לענינים ‡לו ˘ב˙ור‰, ˘‰ם „ברי נבו‡‰ ב‡ופן ‚לוי. 

בדבר  ראי'  עד  שום  שאין  היחידי  הדבר  היא  בלעם 
ואנו מאמינים בה אך ורק מפני נבואת משה – מובנת 

ובמשה  בתורה  "כופר  הרמב"ם  הדגשת  יותר  עוד 

רבינו", כיון שהבטחת הגאולה היא "בפרשת בלעם".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‰‡ל‰ ‚ו'" מ˙חילים ב'עלי‰' ח„˘‰ ("חמי˘י") – כי ‰ו‡ ענין ח„˘;

כו'  ע˙י„ו˙ ‡ˆל ‰‚וים  ל˘‡ול  ˘‡ין  ˘‰כל ‰מ˘ך ‡ח„ –  ל˘יט˙ ‰רמב"ן,  מ˘‡"כ 
˘‡ינם יו„עים ‰‡מ˙ ל‡מי˙‰, ‡ל‡ ר˜ ‡ˆל נבי‡י ‰' ‰‡מי˙יים – ˆ"ע בז‰ ˘מפסי˜ים 

(לכ‡ור‰) ב‡מˆע ‰ענין. 

ומב‡ר  ˘מ˙חיל  ‚ופ‡,  ל˘ון ‰מ˜ר‡  מס‚נון  ‚ם  ר˘"י  כ˘יט˙  ל‰וכיח  ˘י˘  וב‡מ˙ 
"כי ‰‚ויים ‰‡ל‰ ‡˘ר ‡˙‰ יור˘ ‡ו˙ם, ‡ל מעוננים ו‡ל ˜וסמים י˘מעו" – ולכ‡ור‰, 
ומכ˘ף",  ומנח˘  מעונן  ˘י˘ "˜וסם ˜סמים  ז‰  בפסו˜ים ‰סמוכים ‡˙  כבר ‰זכיר  ‰רי 

ולמ‰ ‰וˆרך לחזור על ז‰ עו„ ‰פעם?!

‡מנם לפי ר˘"י ‡˙י ˘פיר, כי לפנ"ז ‰זכיר ז‡˙ ‰כ˙וב במטר‰ ל‰ז‰יר על ‰˙מימו˙ 
במטר‰  ז‡˙  מזכיר  ע˙‰  מ˘‡"כ  ‰ע˙י„ו˙;  ‡חר  ‰ח˜יר‰  ˘ליל˙  בכלל,  ו‰פ˘יטו˙ 
ז‡˙  לע˘ו˙  ‡ין  ‰ע˙י„,  על  ל˘‡ול  ˘‰ו˙ר  מ˜רים  ב‡ו˙ם  ˘‚ם   - ח„˘  וכענין  ‡חר˙ 

‡ˆל מעוננים ו˜וסמים ‡ל‡ ‡ˆל נבי‡ ‰' לב„ו.

‰. וע„יין נו˙ר לנו לב‡ר ‡˙ ל˘ון ר˘"י כ‡ן:  

"ל‡ כן נ˙ן לך ‰' ‡ל˜יך – ל˘מוע ‡ל מעוננים ו‡ל ˜וסמים, ˘‰רי ‰˘ר‰ ˘כינ‰ על 
‰נבי‡ים ו‡ורים ו˙ומים".  

ולפום רי‰ט‡ ‡ינו מובן (ר‡‰ ‚ם נחל˙ יע˜ב על ר˘"י), למ‰ ‰זכיר ר˘"י "‡ורים ו˙ומים" 
– ב˘ע‰ ˘‰כ˙וב כ‡ן מ„בר על "נבי‡ים" בלב„?!

ב'  כנ‚„  ‰ם   – ו˙ומים"  ו"‡ורים  "נבי‡ים"   – ר˘"י  ˘מונ‰  ‰פרטים  ˘ב'  לומר,  וי˘ 
‰פרטים ˘מזכיר ביחס ל‰‚וים – "מעוננים" ו"˜וסמים": 

"˜וסם" ‰ו‡ ‡„ם ˘מ˘˙מ˘ בכלי מסויים כ„י ל„ע˙ ע˙י„ו˙ – כ„ברי ר˘"י בפר˘˙נו 
כך  על  מבי‡  ˘ר˘"י  [וכפי  ‡לך"  ל‡  ‡ם  ‡לך  ‡ם  ו‡ומר  מ˜לו   ˙‡ "‰‡וחז  יו"„):  (יח, 

‡˙ ‰כ˙וב (‰ו˘ע „, יב) "עמי בעˆו י˘‡ל ומ˜לו י‚י„ לו"] – ו„ו‚מ˙ ז‰ ל‰ב„יל "‡ורים 
ו˙ומים", כלי מיוח„ ˘מ‚ל‰ ל‰כ‰ן „ברי ע˙י„ו˙; 

 ו‡ילו "מעונן" ‰ו‡ ‡„ם ˘‡ומר „ברים מעˆמו – וכ„ברי ר˘"י ˘ם: "‡לו נו˙ני עונו˙ 
˘‡ומרים עונ‰ פלוני˙ יפ‰ ל‰˙חיל", ‡ו כפירו˘ נוסף "‡לו ‡וחזי ‰עינים" – ו„ו‚מ˙ו 

ל‰ב„יל ‰ם ‰"נבי‡ים" ˘‡ומרים ‡˙ „בר ‰' בלי ל‰˘˙מ˘ בכלי מסויים לˆורך כך.

 ובכל ז‡˙ מפור˘ בכ˙וב כ‡ן ר˜ "נבי‡" – כי ‰‡ורים ו˙ומים כבר מפור˘ים במ˜ר‡ 
לפני כן (˙ˆו‰ כח, ל), ו‰חי„ו˘ כ‡ן ‰ו‡ בז‰ ˘‰˜ב"‰ י˜ים ‚ם נבי‡ים.   

 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

‰יר‡ ורך ‰לבב, נער‰ 
‰מ‡ורס‰, ובי˘ול ‰פסח

ויספו ‰˘וטרים ‚ו' מי ‰‡י˘ ‰יר‡ ורך 
‰לבב ילך וי˘וב לבי˙ו
(כ, ח)

˙נ‡ים:  נחל˜ו  ‰לבב"  ורך  "‰יר‡  בפירו˘ 
כמ˘מעו,  ‰לבב  ורך  ‰יר‡  ‡ומר  ע˜יב‡  "ר' 
˘‡ינו יכול לעמו„ ב˜˘רי ‰מלחמ‰ ולר‡ו˙ חרב 
‰לבב  ורך  ‰יר‡  ‡ומר  ‰‚לילי  יוסי  רבי  ˘לופ‰, 
˙ל˙‰  לפיכך  ˘בי„ו,  ‰עבירו˙  מן  ‰מ˙ייר‡  ז‰ו 
לו ‰˙ור‰ ‡˙ כל ‡לו ˘יחזור ב‚ללן" (מ˘נ‰ סוט‰ 

מ„, סע"‡).

ו‰נ‰ ל„ע˙ רע"˜ ˘"‰יר‡ ורך ‰לבב" פירו˘ו 
"כמ˘מעו", פ˘וט ˘‚ם "‰מ˙ייר‡ מן ‰עבירו˙" 
ב‚לל  ‰י‡  ‰פח„  סיב˙  ‡ם  ‚ם  ˘‰רי  ז‰,  בכלל 
ב"מ˘מעו˙"  ונכלל  ‰ו‡,  מפח„  ע„יין  ‰עבירו˙, 
‰לבב"  ורך  ˘"‰יר‡  יוˆ‡  לרי‰"‚  ‡ך  "‰יר‡". 

פירו˘ו "‰מ˙ייר‡ מן ‰עבירו˙" בלב„.

וי˘ לומר ˘‡זלי ל˘יט˙יי‰ו ‰כללי˙, ˘בכ"מ 
בלב„,  ‡ח„  לענין  כ˙וב  מפר˘  ˘רי‰"‚  מוˆ‡ים 
‰כ˙ובים  ל˘ונו˙  בפירו˘  וכולל  מרחיב  ורע"˜ 

כמ‰ „ברים:

נו˙ן  כו',  ‰פסח   ˙‡ ˆולין  "כיˆ„  ב‚מ'  ‡י˙‡ 
‡˙ כרעיו ו‡˙ בני מעיו ל˙וכו, „ברי רי‰"‚. רע"˜ 
חוˆ‰  ˙ולין  ‡ל‡  ז‰,  ‰ו‡  בי˘ול  כמין  ‡ומר, 
ורי‰"‚  רע"˜  ˘נחל˜ו  ונמˆ‡,   .(‡ ע„,  (פסחים  לו" 
מבו˘ל",  וב˘ל  ‚ו'  ממנו  ˙‡כלו  "‡ל  בפירו˘ 
„רי‰"‚ סובר ˘בי˘ול מ˘מעו ר˜ בי˘ול ב˜„יר‰, 
ז‰  ‡ין  ‰פסח  ל˙וך  ‰מעיים  בני   ˙‡ ˘מים  ו‡ם 
נכלל בפירו˘ בי˘ול, ‡ך רע"˜ סובר ˘‚ם בי˘ול 

ב˙וך ‰פסח נכלל ב‡יסור.

ונ˙‚ר˘‰,  ˘נ˙‡רס‰  "נער‰  ב‚מ'  ‡י˙‡  וכן 
ל‰  י˘  ‡ומר,  רע"˜  ˜נס.  ל‰  ‡ין  ‡ומר,  רי‰"‚ 
בפירו˘  ˘נחל˜ו  ונמˆ‡,   .(‡ לח,  (כ˙ובו˙  ˜נס" 
‰כ˙וב "כי ימˆ‡ ‡י˘ נער‰ ‚ו' ‡˘ר ל‡ ‡ורס‰", 
„לרי‰"‚ נכלל בז‰ ר˜ נער‰ ˘ל‡ נ˙‡רס‰ מעולם, 
‡ך לרע"˜ ‚ם ‡ם "נ˙‡רס‰ ונ˙‚ר˘‰" ‰וי‡ בכלל 
"‡˘ר ל‡ ‡ורס‰". ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘‰וב‡ו 

עו„ „ו‚מ‡ו˙ לז‰.

ל˘יט˙יי‰ו,  ‡זלי  בנ„ו"„  ˘‚ם  לפ"ז,  ויוˆ‡ 
מן  "‰מ˙ייר‡  לענין  "‰יר‡"  מפר˘  ˘רי‰"‚ 

מי  כל  בז‰  נכלל  לרע"˜  ‡ך  בלב„,  ‰עבירו˙" 
˘נכלל ב"מ˘מעו˙" ל˘ון "‰יר‡", ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 121 ו‡ילך)

‡יך מכפר˙ ע‚ל‰ ערופ‰ 
˘ל‡ נע˘י˙ לפני ‰'?

ו‰ורי„ו ‚ו' ‡˙ ‰ע‚ל‰ ‡ל נחל ‡י˙ן ‚ו' 
וערפו ˘ם ‡˙ ‰ע‚ל‰ בנחל

וערפו – ‡מר ‰˜ב"‰, ˙בו‡ ע‚ל‰ ב˙ ˘נ˙‰ ˘ל‡ ע˘˙‰ 
פירו˙ ו˙יערף כו' לכפר על ‰רי‚˙ו ˘ל ז‰ ˘ל‡ ‰ניחו‰ו 
לע˘ו˙ פירו˙
(כ‡, „. ר˘"י)

˙מו‰  ‰˜ב"‰"  "‡מר  ר˘"י  „ברי  ‰˙חל˙ 
מ‰˜ב"‰,  ב‡ים  ‰˙ור‰  „ברי  כל  ˘‰רי  לכ‡ור‰, 
"‡מר  ז‰  ˘ענין  ל‰„‚י˘  ˘י˘  כ‡ן  ‰חי„ו˘  ומ‰ 

‰˜ב"‰"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

ב„רך כלל, ל‡ מˆינו כפר‰ ע"י ‰רי‚˙ בעל חי 
‡ל‡ במ˜„˘ בלב„. ו‡פילו ˘עיר ‰מ˘˙לח, ‰נ‰ 
‡ף ˘ל‡ נ˜רב ע"‚ ‰מזבח, ‡ך ‰כ‰ן ‰˙וו„‰ עליו 
 ,ıבחו ˘נע˘י˙  ‡„ומ‰  ופר‰  בעזר‰.   "'‰ "לפני 
‰נ‰ ל‡ לכפר‰ ב‡‰ ‡ל‡ לט‰ר מטומ‡˙ מ˙, ו‚ם 

‰י‡ ‰יי˙‰ נע˘י˙ "נוכח פני ‡ו‰ל מוע„".

‡ף  חי„ו˘:  „בר  מˆינו  ערופ‰  בע‚ל‰  ‡ך 
˘לכפר‰ ב‡‰, כמו ˘כ˙וב ב‰מ˘ך ‰פר˘‰ "כפר 
ל‡  מ"מ  ‰„ם",  ל‰ם  ונכפר  ‚ו'  י˘ר‡ל  לעמך 
˘חיט‰  מע˘‰  ˘ום  ב‰  ל‡ ‰יו  במ˜„˘,  ע˘‡ו‰ 
˘מע˘‰  ז‡˙,  ועו„  וכיו"ב,  „מים  זרי˜˙  ‡ו 

‰עריפ‰ ל‡ נע˘‰ ע"י כ‰נים!

ו‡"כ ˜˘‰, ‡יך נפעל˙ ‰כפר‰ ע"י עריפ‰ זו?

˘מכיון  ‰˜ב"‰",  "‡מר  ר˘"י  כו˙ב  וע"ז 
‰יו  כפר‰,  ˘ל  ‡חרו˙  לפעולו˙  „מיון  כ‡ן  ˘‡ין 
לח„˘ ‡ופן  ˘ל ‰˜ב"‰  מיוח„˙  ל‡מיר‰  ז˜ו˜ים 
ו‡ינו  ערופ‰,  לע‚ל‰  ר˜  ˘מיוח„  כפר‰  ˘ל  ח„˘ 
ע"י  נפעל˙  ˘‡ין ‰כפר‰  ל˜רבנו˙ ‡חרים,  „ומ‰ 
‰‰˜רב‰ במ˜„˘ וכיו"ב, ‡ל‡ ע"י ע˘יי˙ מע˘ים 

‰„ומים לפעול˙ ‰חט‡.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ' 121 ו‡ילך)

פניניםפנינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ז‰  פרט  ˘י˙בטל  ב‡מרו  ‰רי  ‰˘מים,  מן 
‰רי   – זו"  ˙ור‰  בטל‰  "כבר   – „‰מˆו‰ 

‰ו‡ "כופר ב˙ור‰" (‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"ח)). 

‰˘ני˙,  לח˜יר‰  מכ‡ן  נכריע  ועו„ 
‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰  מ‡מין  ˘‡ינו  ב‡ומר 
לבו‡ מפני ˘מפר˘ ‰מ˜ר‡ו˙ ˘ל ‰בטח˙ 
‰סכים  „לכ‡ור‰  כפ˘וטם,  ˘ל‡  ‰˙ור‰ 
ר˜  ב‰ם,  כפר  ול‡  ‡מ˙  ‰˙ור‰  ˘„ברי 
‰˙ור‰.  כללי  ע"פ  ˘ל‡  כוונ˙ם  פיר˘ 
ו‚„ר  פרט  ‰י‡  ˘‰‚‡ול‰  ז‰  מˆ„  ‡בל 
ל‡  ˘‰‚‡ול‰  ב‡מרו  ‰רי  ‰˙ור‰,  במˆו˙ 
˙‰י' כפ˘וט‰ ‰רי ‰ו‡ מוˆי‡ "„ברים ˘ל 
ז‰  „"‰רי  ‰„ין  עליו  וחל  מפ˘וטן"  מˆו˙ 

ו„‡י ב„‡י ור˘ע ו‡פי˜ורוס". 

 ‰ 
„פר˘˙  ‰ר‡י‰  מן  ˘י˘  ‰חומר‡  יב‡ר 

בלעם

ו‰נ‰ ב„רך זו י˘ לב‡ר עו„ „יו˜ בל˘ון 
‰רמב"ם – ˘ב‰ר‡י' מ"פר˘˙ בלעם" נ˜ט 
ב˘ני  נב‡  ו˘ם  נ‡מר  בלעם  בפר˘˙  "‡ף 
טעם  מובן  ‡ינו  ולכ‡ור‰  ‰מ˘יחים", 
˘נ‡מר  (‰יינו  נב‡"34  „"ו˘ם  זו   ‰˘‚„‰
לומר,  ‚„ול  ו„וח˜  נבו‡‰).  ב„רך  ‰„בר 
בלעם",  "בפר˘˙  ˘ז‰ו  ˘‰˜„ים  ˘כיון 
מנ‡  „‡ל"כ  נב‡"  "ו˘ם  ל‰וסיף  ‰וˆרך 
כיון  ˘‰רי   – בלעם  ב„ברי  ‡מ˙  ˘י˘  לן 
מ˘35‰,  ב˙ור˙  נכ˙ב‰  בלעם"  ˘"פר˘˙ 

34) ר‡‰ לעיל ‰ער‰ 24.

35) ובפרט ע"פ ‰„‚˘˙ חז"ל (ב"ב י„, ב) "מ˘‰ 
כ˙ב ספרו ופר˘˙ בלעם".

מובן ופ˘וט ˘„ברים ‡מי˙יים ‰ם36. 

‰רמב"ם  כוונ˙  בז‰  ˘‚ם  לומר,  וי˘ 
˘‡ינו  במי  נוספ˙  חומר‡  ל‰˘מיענו  ‰י‡ 
˘‰ו‡  ע"ז  „נוסף  ‰מ˘יח,  במלך  מ‡מין 
רבינו", ‰רי ‰ו‡  ובמ˘‰  ב˙ור‰   .  . "כופר 
˙ור‰  ˘„ברי  נבו‡‰. „‡ף  ב„ברי  כופר ‚ם 
חמורים מ„ברי נבי‡ים (ר‡‰ ח‚י‚‰ י, ב. ו˘"נ. 
 – ˜בל‰)  „ברי  ערך  ˙למו„י˙  ‡נˆי˜לופ„י‰  ור‡‰ 

ל‚בי  נבי‡ים  ב„ברי  חומר  ‚ם  מˆינו  מ"מ 
˙ור‰  „ברי  על  ˘‰עונ˘  ˙ור‰,  „ברי 
˜ל‰  עביר‰  ‰י‡  ‡ם  ‰עביר‰,  בסו‚  ˙לוי 
„ברי  על  ‰עובר  מ˘‡"כ  כו',  חמור‰  ‡ו 
עבר,  ענין  ב‡יז‰  נפ˜"מ  ‡ין  ‰נבי‡, 
ו‡פילו ‡ם ‰ו‡ ב„ברי ‰ר˘ו˙, חייב מי˙‰ 

בי„י ˘מים (רמב"ם ‰ל' יסו‰"˙ פ"ט ‰"ב). 

˘‡ע"פ  מ˘ום  ‰טעם,  לומר  וי˘ 
יו˙ר  ‚„ול ‰רב‰  ˙ור‰  ˘ל „ברי  ˘‰˙ו˜ף 
בני  ל‚בי  מ"מ   – נבו‡‰  ˘ב„ברי  מ‰˙ו˜ף 
‡„ם, י˘ חומר‡ ב„ברי נבו‡‰. כי ‰נבו‡‰ 
‰י‡ מ‰ ˘"‰‡-ל מנב‡ ‡˙ בני ‰‡„ם" (ל' 
חל˜  לפ'  ‰˜„מ‰  ובפי‰"מ  ע"˘  רפ"ז.  ˘ם  ‰רמב"ם 

בני  ללב  מ‰בור‡  ˘מ‚יע  "מ„ע  ‰ו'),  ‰יסו„ 

˘ז‰ו  וכיון  פ"‚ ‰"ח),  ˙˘וב‰  (˘ם ‰ל'  ‰‡„ם" 
לפעול‰  בנו‚ע  לכן,  לבנ"‡37,  „ברו  ‚ילוי 
וחומר  ˙ו˜ף  נבי‡ים  ב„ברי  י˘  ‡„ם  לבני 
כ˘˘ומע  ‰כי,  ומ˘ום  ˙ור38‰.  „ברי  ל‚בי 

36) ר‡‰ ‚ם ספר ‰‚‡ול‰ ל‰רמב"ן ˘ם.

 85 ס"ע  חכ"‚  ל˜ו"˘  בז‰  ב‡רוכ‰  ר‡‰   (37
ו‡ילך.

ו‡ילך),   184 (ע'  ˘ם  חי"ט  ל˜ו"˘  ‚ם  ר‡‰   (38
נבו‡˙  עם  ‰˙ור‰  ענין  מ˜˘ר  ˘‰רמב"ם  בטעם 
"‡מונ˙  פמ"‰)  (ח"‚  מו"נ  ור‡‰  ע"˘.  מ˘‰. 
‰נבו‡‰ ˜ו„מ˙ ל‡מונ˙ ‰˙ור‰ כי ‡ם ‡ין נבי‡ ‡ין 

˙ור‰".



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

[וכ„יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם ‰נ"ל "וכל ‰מוסיף 
מפ˘וטן  מˆו˙  ˘ל  ‰„ברים  ו‰וˆי‡  כו' 
ו‡פי˜ורוס",  ור˘ע  ב„‡י  ו„‡י  ז‰  ‰רי 
˘‡ינן  ‰˙ור‰  מˆו˙  על  ‡ומר  כ‡˘ר  „ר˜ 
ור˘ע  „"ב„‡י  ז‰  ‚„ר  עליו  י˘  כפ˘וטן 
˘ל  ביסו„  כופר  (כי ‡ז ‰ו‡  ו‡פי˜ורוס"31 
˘‡ר  כ˘מוˆי‡  מ˘‡"כ  ‰˙ור‰),  נˆחיו˙ 
‰מ˜ר‡ו˙ מי„י פ˘וטן32 ‡ין עליו ‚„ר ז‰]. 

„כיון  בעניננו,  ‰חי„ו˘  ז‰ו  ומע˙‰, 

"‡מ˙  עם  ˜˘ור‰  ˘‰נˆחיו˙  מפני  ‰"ז  כפ˘וטו, 
˘‡ין  כלל,  ˘ינוי  ‚„ר  מכל  למעל‰  ˘‰י‡  כפי   "'‰
ולומר  (לחל˜  זו  בנˆחיו˙  וחילו˜ים  ‰‚בל‰  ˘ום 
˘‰„בר נ˘‡ר ˜יים ר˜ ברוחניו˙), ‡ל‡ ‰ו‡ מוכרח 

ל‰˙˜יים ‚ם בעולם ‰ז‰, כפ˘וטו. 

ו‡ילך)   114 ע'  חכ"‡  (ל˜ו"˘  במ"‡  וכמ˘נ"˙ 
"‡מ˙  נ˜'  ‰ן  ˘„ו˜‡  ‰˙ור‰*,  ‰לכו˙  במעל˙ 
רˆ‡)  רפב.  (ע'  ˙רכ"ז  ס‰"מ  (ר‡‰  ל‡מי˙ו" „˙ור‰ 
כי  ו˘"נ),  י, ‡.  ˘ב˙  ע"פ  ˙ל‡),  ˙רס"ו (ע'  ו‰מ˘ך 

‰"‡מ˙" ˘ב‰ם ‰י‡ (ע„) למע˘‰ בפועל.

עי˜ר  כי  כן,  מ„יי˜  ˘‰רמב"ם  ˘י"ל  ‡ף   (31
‰‡י˘  ‡ו˙ו  ע"„  ‡ח"כ  למ"˘  ‰י‡  בז‰  כוונ˙ו 
נ˘מט),  ‰ˆנזור  ב˜ור˙  ב‰ם  ˘˘לט‰  (ב„פוסים 
 .  . לב  ‰"ערלי  ע"„  וכן  ‰˙ור‰",  "ל‰חליף  ˘‚רם 
‰יו  ‡מ˙   .  . ‰˙ור‰  במˆו˙   .  . ונו˙נים  (˘)נו˘‡ים 
ב‰ן  י˘  נס˙רים  „ברים   .  . ‰ז‰  בזמן  בטלו  וכבר 

ו‡ינן כפ˘וטן".

 ‰˙‡" כו)  (מ„‰  מ„ו˙  „ל"ב  בריי˙‡  ור‡‰   (32
ב„"‡  במ˘ל,  ˘„ברו  ובכ˙ובים  בנבי‡ים  מוˆ‡ 
ב„ברי ˜בל‰ ‡בל ב„ברי ˙ור‰ ומˆו‰ ‡י ‡˙‰ יכול 
˙נ‡ים  מ„ר˘  פי'  ור‡‰  כו'".  מ˘ל  בל˘ון  ל„ור˘ן 
ל˘נו˙  נ„רו˘  ˘ל‡  ˘‰כוונ‰  ˘ם,  (ל‰מ‰רז"וו) 

פ˘וט‰ ˘ל ‰לכ‰ ("מˆו‰"). ע"˘.

שם  יסוה"ת  שבהל'  התורה  דנצחיות  היסוד  והרי   (*

שם  (ראה  דתושבע"פ  המצות  לפירוש  בנוגע  גם  הוא 

בהקדמה  פיה"מ  ה"ח.  פ"ג  תשובה  הל'  וראה  ה"א. 

משווה  מגילה,  הל'  שבסוף  אלא  הט').  יסוד  חלק  לפ' 

הנצחיות ד"הלכות של תורה שבע"פ" לחמשה חומשי 

תורה (בכלל). ואכ"מ.

ערי  ממˆו˙  פרט  ‰י‡  ‰‚‡ול‰  ˘‰בטח˙ 
מ˜לט, חל עלי' ‚„ר נˆחיו˙ מˆו˙ ‰˙ור‰, 
בפ˘טו˙  ל‰˙˜יים  מוכרח   (‡) ‡˘ר 
בז‰  ˘ייך  ˘‡ין  וב‡ופן  (ב)  וב‚˘מיו˙33, 

˘ינוי, כנ"ל.

˘‰כופר  מז‰  ˘נ˙ח„˘  מ‰  מובן  ו˘וב 
ב‚‡ול‰ ‡ינ‰ ר˜ "כופר . . ב˙ור‰ ובמ˘‰ 
כי  ‰˙ור‰.  ממˆו˙  ‚ורע  ‡ף  ‡ל‡  רבינו", 
מ‡מין  ˘‡ינו  ˘‡ומר  מי  ˘‚ם  נמˆ‡  עפ"ז 
˘‡ף  ˘סובר  מפני  לבו‡  ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ 
˘ינוי  בז‰  חל  ‰‚‡ול‰,  על  ˘‰ובטחנו 
ל‡  ˘לכ‡ור‰  ‡ף  זו,  ‰בטח‰  ונ˙בטל‰ 
ברי˘  כנ"ל  ‰˙ור‰,  ב‰בטחו˙  כ‡ן  כפר 
מˆו‰  "‰י‡  ˘‰‚‡ול‰  כיון  מי‰ו  „ברינו, 
˘ז‰  עולמים",  ולעולמי  לעולם  עומ„˙ 
ח"ו  ˘ינוי  ל‰יו˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  מכריח 
מז‰,  ב‡מרו ‰יפך  ב‰בטח˙ ‰‚‡ול‰, ‰רי 
˘מ‡מין  (כי ‡ף  ב˙ור‰  כופר  עליו „ין  י˘ 
‰ו‡  ‚ו'"  ויספ˙  ‚ו'  ירחיב  "ו‡ם  ˘‰ˆיווי 

‰מ˜ר‡ו˙  ˘פ˘טו˙  כיון  לכ‡ור‰,  ‡ל‡   (33
‰ע˙י„‰  ‰‚‡ול‰  על  ˜‡י  נˆבים  „פ'  „‰‰בטח‰ 
בפ˘ט,  מפור˘  ˘‡ינו  בלעם  בנבו‡ו˙  [מ˘‡"כ 
כנ"ל ב˙חיל˙ ‰˘יח‰. וכן ‰‡ „"עם זו ˜ני˙"], ‡"כ 
ˆריכ‰ ל‰˙˜יים בפ˘טו˙, כ‰כלל „"‡ין מ˜ר‡ יוˆ‡ 

מי„י פ˘וטו". 

‡ם  ‰רמב"ם**)  ל„ע˙  (ובפרט  ˆ"ע   (‡) ‡בל: 
ל˜מן  ר‡‰  (ב)  ב‰בטחו˙ ‰˙ור‰.  ‚ם  ז‰ ‡מור  כלל 
בפנים נפ˜"מ ל‰לכ‰ בז‰ ˘‰י‡ ˙נ‡י ופרט במˆו‰. 

ועˆ"ע.

של  הדברים  "הוציא  אם  שרק  (כנ"ל)  שמדגיש   (**

מלכים  הל'  רמב"ם  וראה  כו'".  ה"ז  מפשוטן  מצות 

פכ"ט-ל. (ח"ב  ממו"נ  ולהעיר  שם.  עוז  ובמגדל  רפי"ב 

סתי"ד- (ח"א  בזה  הרשב"א  תשובות  וידועות  ובכ"מ). 

דרך  דברו  כתובים  הרבה  ס"ט "באמת  שם  וראה  תיח. 

משל כו'". ע"ש). ואכ"מ.

י

יינה של תורהיינה של תורה

˙ר‡‰ ‰„רך ל˘ני ו‰' יר‡‰ לך ‡˙ ‰„רך
‰˙ור‰ מ„בר˙ בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים / ‚ם ‰˘ו‚‚ ‡˘ם ‰ו‡ בחט‡ו – ו"„ברי 
˙ור‰" ˜ולטין ומˆילין ‡ו˙ו / ‚ם חוט‡ במזי„ – נ˜לט ב"„ברי ˙ור‰" / ‰˜ב"‰ עומ„ 
על פר˘˙ „רכים ˘ל ‰‡„ם ומכריז "מ˜לט, מ˜לט!" / ˆריך ל‰יו˙ כ"˘לט" ולכוון 

י‰ו„י ל"מ˜לט"

◇ ◇ ◇

‰˙ור‰ מ„בר˙ בעליונים ורומז˙ ב˙ח˙ונים
ו‰י‰   .  . לך  ˙ב„יל  ערים  "˘לו˘  ‡˘ר  בפר˘˙נו,  ני˙נ‰  ב˘ו‚‚  ‰רוˆח  ˘ל  ˙˜נ˙ו 
לנוס ˘מ‰ כל רוˆח"1. ובפרטי מˆו‰ זו מˆינו כמ‰ „ינים, ‡˘ר ˘ומ‰ ללמו„ מ‰ם „רכי 

עבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו.

ענייני  ˘ל  ˘עי˜רם  ב˙ח˙ונים"3,  ורומז˙  בעליונים  מ„בר˙  "‰˙ור‰  ב‡מ˙2  ˘‰רי, 
נמ˘כו  ברוחניו˙  ˘‰י‡  כפי  ומ‰˙ור‰  "עליונים",   – ‰עניינים  ברוחניו˙  ‰ו‡  ‰˙ור‰ 
ונ˘˙ל˘לו ‰מˆוו˙ כפי ˘‰ם ב‚˘מיו˙ בˆיוויי ‰˙ור‰ ‰נ‚לי˙ לנו, ו‰רי ‰ם כ"רמז" על 

‰„ברים כפי ˘‰ם ברוחניו˙ם.

‡ילו זכינו, ‰י‰ ס„ר ‰לימו„ "מלמעל‰ למט‰" – רו‡ים ‰יינו ‡˙ ‰מˆוו‰ כפי ˘‰י‡ 

1) פר˘˙נו יט, ב-‚.

2) ר‡‰ ‚ם ב‚ליון „˘בוע פר' ר‡‰ (˙˜י‡) ˘נ˙ב‡ר מענין ז‰.

3) ר‡‰ ˘ל"‰ ב‰˜„מ˙ בי˙ ‡חרון י„, ‡.
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˘ל  ‰„ינים  פרטי   ˙‡ למ„ים  ‰יינו  ‰רוחניים  ‰מˆוו‰  ומפרטי  ברוחניו˙,  "למעל‰" 
‰מˆוו‰ ‰‚˘מי˙ בעולם ‰ז4‰.

‰ס„ר  ‰נ‰  ב‚˘מיו˙,  ˘‰ם  כפי  ו‰מˆוו˙  ‰„ינים  רו‡ים  ו‰ננו  זכינו,  ל‡  ל‡˘ר  ‡ך 
‰ו‡ לר‡ו˙ פרטי „יני ‰מˆוו‰ ב‚˘מיו˙, ומ‰ם ללמו„ ‡˙ עניינם ברוחניו˙ ולי˜ח מ‰ם 

„רכים בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.

‚ם ‰˘ו‚‚ ‡˘ם ‰ו‡ בחט‡ו 
– ו"„ברי ˙ור‰" ˜ולטין ומˆילין ‡ו˙ו

ומˆילים  עלי‰ם  ˘מ‚ינים  ב˘ו‚‚,  ‰רוˆחים  ב‰ם  ל˜לוט  בכ„י  ‰וב„לו  מ˜לט  ערי 
וכמ‡מר  ‰˜„ו˘‰,  ‰˙ור‰  ‰י‡  ‰ל‡  מ˜לט  עיר  ברוחניו˙  כן  וכמו  ‰„ם.  מ‚ו‡ל  ‡ו˙ם 
רז"ל5 "„ברי ˙ור‰ ˜ולטין" – ˘‰ם ˜ולטים ומכפרים על נפ˘ו ˘ל ‰עובר עביר‰ ב˘ו‚‚, 

ומˆילין ‡ו˙ו מיˆר ‰רע – ‰ו‡ ‰˘טן.

‰פסו˜  על  בס‰"˜6  וכמבו‡ר  נפ˘",  ל"רוˆח  ‰ו‡  נמ˘ל  רח"ל  עביר‰  ‰עובר  „‡„ם 
לˆ„  ˘בו  ‰‡ל˜י˙  מ‰נפ˘  חיו˙  מעביר  ‰ו‡  ‰חוט‡  „‡„ם  ב‡„ם"7,  ‰‡„ם  „ם  "˘ופך 
 – ˘ל "‰‡„ם"  ומעביר ‰חיו˙  ˘ופך   – ו‰רי ‰ו‡ "˘ופך „ם"  ו‰סטר‡ ‡חר‡,  ‰˜ליפ‰ 

נפ˘ ‰‡לו˜י˙, "ב‡„ם" – ˘מעביר ‡˙ ‰חיו˙ ל"‡„ם בליעל" ‰ו‡ ‰יˆר ‰רע.

ו‰נ‰ "„ברי ˙ור‰" ˜ולטין ומכפרים על ‰"רוˆח נפ˘" – חוט‡ ˘חט‡ ב˘‚‚‰. ולכ‡ור‰ 
‡ינו מובן מ‰ ˆריך ‰˘ו‚‚ לכפר‰, ו‰ל‡ ‰ו‡ ל‡ נ˙כוון לעביר‰ ו‡ין ‰ו‡ ‡˘ם ב‰?

כלל ‡פילו  עביר‰  לי„י  ב‡  ˘‡ינו  י˘ר‡ל  ˘ל ‡י˘  „מטבעו  כן,  ב‡מ˙ ‡ין ‰„בר  ‡ך 
ב˘ו‚‚, „‰נ˘מ‰ ‰‡ל˜י˙ ‰˘וכנ˙ בכל ‡י˘ י˘ר‡ל ‡ינ‰ ˘ייכ˙ כלל לע˘ו˙ „בר ‰מנ‚„ 
טבעו  ו‰‚וף  ל‚וף,  ‚ם  ‡ל‡  לנ˘מ‰  ר˜  ל‡  מזי˜  ‰ו‡  עביר‰  ˘„בר  ולפי  י˙',  לרˆונו 
ב˘‚‚‰,  ‡פילו   ˘‡‰ ל˙וך   ıי˜פו˘ ˘ייך  ˘‡ין  כפי  ‰נ‰  ‰מזי˜,  מ„בר  לברוח  מ˙ול„˙ו 
כמו  עביר‰  מ„בר  נר˙ע  „‰ו‡  מ˘ים,  מבלי  עביר‰ ‡פילו  ˘יעבור  ˘ייך  כן ‡ין  כמו  ‰רי 

חכמי  ‡˘ר  מספר  בי˙ו  מבני  ‡ח„  ˘מע  ˘פעם  נ"ע,  מו‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  כ"˜  ‡ו„ו˙  ‰מסופר  וכפי   (4
ז˜נו  כ˙"י ‡בי  מ˘ם  ו‰בי‡  לח„רו  ול‰עמ˜‰. ‰רבי ‰לך  לזיכרון  במוח ‰מסייע  ח„˘  וורי„  מˆ‡ו  ‰רפו‡‰ 
‡„מו"ר ‰‡מˆעי נ"ע, ‰מבי‡ ˘י˘נו ורי„ במוח ‰מל‡ ב‡„ים, ו‰ו‡ מ˙נענע, וכ˘מט‰ ‰‡„ם ר‡˘ו למט‰ 
מסייע לו ל‰עמ˜‰, וללמעל‰ מסייע לזיכרון. וכ˘˘‡לו‰ו: ‡"כ ‰י‰ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי רופ‡ ‚„ול, ענ‰ ˘ל‡ 
‰י‰ רופ‡, ‡ל‡ י„ע ˘ברוחניו˙ ב"‡„ם ‰עליון" י˘נו ענין ז‰, וממיל‡ י„ע ‡˘ר ‚ם ב‚˘מיו˙ ב‡„ם ‰˙ח˙ון 

י˘נו ענין ז‰ כפי ˘‰ו‡ מ˙בט‡ במוחו ‰‚˘מי (ור‡‰ ˘‡ר פרטי ‰מע˘‰ במ˜ור ‰„ברים).

5) מכו˙ י, ‡.

6) ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ במ„בר י‚, ‚. וכ‡ן ‰וב‡ו ‰„ברים ב˜וˆר מילין, ו˜חנו מ˘ם.

7) בר‡˘י˙ ט, ו.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

„נˆחיו˙  ‰כלל  ב‡מ˙  כי  ממנו,  נ˙ח„˘ 
ובפרט  ‰˙ור26‰,  חל˜י  בכל  ‰ו‡  ‰˙ור‰ 
‰רמב"ם  וכמ"˘  ˙ור‰,  חומ˘י  בחמ˘‰ 
 .  . ˙ור‰  חומ˘י  ˘"חמ˘‰  מ‚יל‰)  ‰ל'  (סוף 

ב˙ור˙  ‰נכ˙ב  ˘כל  לעולם",  בטלין  ‡ינן 
כיון  ו‡"כ,  לעולם;  ו˜יים  נˆחי  ‰ו‡  מ˘‰ 
מפור˘˙  ‰‚‡ול‰  על  ‰˜ב"‰  ˘‰בטח˙ 
‰נˆחיו˙  ‚„ר  ע"ז  חל  כבר  מ˘‰,  ב˙ור˙ 
נ˙וסף  ומ‰  ˙ור‰",  חומ˘י  "חמ˘‰  ˘ל 

בז‰ עי"ז ˘‰י‡ ‚ם פרט ממˆו˙ ‰˙ור‰.

„חילו˜  נמˆ‡  לכ˘נעמי˜  ‡בל 
˘במˆו˙  ‰נˆחיו˙  בין  ‡יכ‡  עי˜רי 
˙ור‰  חל˜י  ˘ב˘‡ר  ל‰נˆחיו˙  ‰˙ור‰ 
‰˙ור‰  חל˜י  ב˘‡ר  כי  (˘בכ˙ב)27, 
(ל‡  י˙˜יים  ˘ב‰ם  ˘ענין ‰נˆחיו˙  ‡פ˘ר 
וע"„  ‰רוחני.  ב˙וכנם  ר˜  ‡ל‡)  כפ˘וטו, 
˘ב˙ור‰  ו‰סיפורים"28  ‰ימים  "„ברי 
ב"חכמו˙  ˘ב‰ם ‰י‡  ˘‰נˆחיו˙  ˘בכ˙ב, 
ב‰ענינים  ול‡  ב‰ם,  ‰נרמזים  ופל‡ים"82 
˘בעבר.  מ‡ורעו˙  ‰ם  ˘‰רי  כפ˘וטם, 
‚ם  כ"‰  ‰˙ור‰,  בסיפורי  ˘‰ו‡  וכ˘ם 
ב˙ור‰,  ˘נכ˙בו  ‰˜ב"‰  ‰בטחו˙  בענין 
‰‰בטח‰  ב‡ופן  ˙לוי  בפועל  ˘˜יומן 
ו‡ם  בחז"ל,  ˘פיר˘ו  ו‚„רים  לפי ‰˙נ‡ים 
‡ינו  ‡ל‰  ˙נ‡ים  בלי  ‰‰בטח‰  נכ˙ב‰ 

ו„‡י ˘˙˙˜יים לפי פ˘וט‰ „ו˜‡. 

(‚ם  ב˙ו˘ב"כ  ‰ן  ˘ב˙ור‰,  ו‡ו˙  ‡ו˙  „כל   (26
‡‚„ו˙  (‚ם  ב˙ו˘בע"פ  ו‰ן  וכ˙ובים)  נבי‡ים 
ר‡‰  ו˙ור‰ ‰נˆחי˙ –  מ˙ור˙ ‡מ˙  חל˜  ˘ב‰) ‰י‡ 

ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"‚ ˘ם. ו˘"נ.

בענין  י˘נם  ו„ר‚ו˙  ‡ופנים  כמ‰  ˘‰רי   (27
‰חי„ו˘   ,225 ע'  חכ"ו  ל˜ו"˘  ‚ם  ור‡‰  ‰נˆחיו˙. 

בנˆחיו˙ ˘ב˙ור‰ ˘בכ˙ב. ע"˘. ור‡‰ ‰ער‰ 30.

28) ל' ‰רמב"ם בפי‰"מ ב‰˜„מ‰ לפ' חל˜ ‰יסו„ 
‰˘מיני.

˘‰בטח˙  ˘‰כלל  בפירו˘,  [וכ„מˆינו 
מפני  בפועל  ˙˙˜יים  ˘ל‡  ‡פ˘ר  ‰˜ב"‰ 
‰בטחו˙  על  ‚ם  חל  ‰חט‡"  י‚רום  "˘מ‡ 
בבריי˙‡  כ„‡י˙‡  ב˙ור‰,  ‰מפור˘ו˙ 
עמך  יעבור  "ע„  ב):  סנ‰„רין ˆח,   .‡  ,„ (ברכו˙ 

ע„  טז),  טו,  (ב˘לח  זו ˜ני˙  עם  יעבור  ע„   '‰
(˘ב‡ו  ר‡˘ונ‰  בי‡‰  זו   '‰ עמך  יעבור 
(ל‡רı) בימי י‰ו˘ע. ר˘"י), ע„ יעבור עם 
בבל  מ‚לו˙  ˘ני' (כ˘עלו  בי‡‰  זו  זו ˜ני˙ 
חכמים  ‡מרו  מכ‡ן  ר˘"י),  עזר‡.  בימי 
בימי  נס  ל‰ם  ליע˘ו˙  י˘ר‡ל  ‰יו  ר‡וים 
י‰ו˘ע  בימי  ל‰ם  ˘נע˘‰  כ„רך  עזר‡, 
כיון  ולכ‡ור‰,  ˘‚רם ‰חט‡".  נון ‡ל‡  בן 
˘‰בטח‰ זו ("עם זו ˜ני˙") נכ˙ב‰ ב˙ור‰ 
˘ני'")29,  „"בי‡‰  ‰זמן  (לפני  ˘בכ˙ב 
ו"‡ין  מוחלפ˙  ˙‰י‰  ל‡  ‰ז‡˙  ו‰˙ור‰ 
ל‰ ל‡ ˘ינוי ול‡ ‚רעון ול‡ ˙וספ˙", ‡יך 
‡פ˘ר לומר ˘יחול ˘ינוי ב‰בטח‰ זו ול‡ 
˙˙˜יים בפועל (מ‡יזו סיב‰ ˘˙‰י')? ועל 
כרחך ˆ"ל, „‰‚„ר ˘ל נˆחיו˙ ‰˙ור‰ ‡ינו 
(‰‡ם  ‰כ˙ובים  פי'  ללימו„  בכלל  ˘ייך 
‡ו  ‡ופן  בכל  ברוחניו˙,  ‡ו  ב‚˘מיו˙  ז‰ו 

ב˙נ‡י וכו')]. 

מ˘‡"כ ז‰ ˘‰˙ור‰ "‰י‡ מˆו‰ עומ„˙ 
˘ˆיוויי  ‰יינו,  עולמים",  ולעולמי  לעולם 
ולעולמי  "לעולם  ˜יימים  כפ˘וטם  ‰˙ור‰ 
˙וספ˙30  ‡ו  ‚רעון  ˘ינוי  בלי  עולמים" 

ל‡  ˘מ‡  יר‡  ‰י‰  „יע˜ב  ב‰‡  מ˘‡"כ   (29
˘ע„יין   – ‰חט‡  י‚רום  כי  ‰˜ב"‰  ‰בטח˙  ˙˙˜יים 

ל‡ נכ˙ב‰ ‡ז ב˙ור‰. 

בענין  יו˙ר  נעל‰  סו‚  על  מור‰  ˘ז‰  ומובן,   (30
‰נˆחיו˙: ענינים ˘‰נˆחיו˙ ˘ב‰ם ‰י‡ ר˜ ב˙וכנם 
‰ור‡‰  ‰"ז  ‰„בר),  בטל  ב‚˘מיו˙  (ו‡ילו  ‰רוחני 
˘י˘ ‡יזו ‰‚בל‰ בנˆחיו˙ עˆמ‰, ˘‰"‡מ˙" ˘ב‰ם 
במˆוו˙  מ˘‡"כ  ב‚˘מיו˙;  ול‡  ברוחניו˙  ‰י‡ 
ב‚˘מיו˙  (‚ם)  ‰י‡  ˘‰נˆחיו˙  ‰˙ור‰,  ו‰לכו˙ 
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עומ„˙  ‰מˆו‰  כי  ˘י˘˙נו23,  ‡פ˘ר  ˘‡י 
לעולמי עולמים ול‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰ ל˙ו‰ו.

‰‚‡ול‰,  ‰בטח˙  לענין  מובן  ומע˙‰ 
‡ף  ‰נ‰   – ˘ב˙ור‰  ‰ר‡יו˙  כל  „מˆ„ 
˘ל‰יו˙‰ ‰בטח‰ לטוב ומ‰ ˘‡מר ‰˜ב"‰ 
לנבי‡ "ל‰בטיח לבני ‡„ם בב˘ור‰ טוב‰" 
‰חט‡,  ‚רימ˙  מפני  ˘י˙בטל  ‡פ˘ר  ‡י 
˘ייך  ל‡  ˘מעי˜ר‡  ז‡˙,  [ועו„  כנ"ל24 
(בל˘ון  ˘‰רי  ‰חט‡,  ˘י‚רום  בנ„ו"„ 
‰רמב"ם (‰ל' ˙˘וב‰ פ"ז ‰"‰)) "כבר ‰בטיח‰ 
בסוף  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  י˘ר‡ל  ˘סוף  ˙ור‰ 
‚לו˙ן ומי„ ‰ן נ‚‡לין ˘נ‡מר (נˆבים ל, ‡-‚25) 
ו˘ב˙  ו‚ו'  כל ‰„ברים  עליך  יבו‡ו  כי  ו‰י' 
˘‰ובטחנו  ‰יינו  ו‚ו'",   ‡"‰ ו˘ב   ‡"‰ ע„ 

˘‡י  ‰יינו  ˘ינוי,  מ‚„ר  למעל‰  ‰י‡  „‰˙ור‰   (23
‡פ˘ר ˘י˘˙נ‰, „כמו ˘"‡ני ‰' ל‡ ˘ני˙י" (מל‡כי 
ב˙ור˙ו  ‚ם  כן  ח"ו,  ˘ינוי  י˙'  בו  ˘ייך  ˘‡ין  ו),   ,‚
˘ל ‰˜ב"‰ (˘‰י‡ חכמ˙ו ורˆונו ˘ל ‰˜ב"‰), ˘‡ין 
ל˜ו"˘   – בז‰  ב‡רוכ‰  ור‡‰  ˘ינוי.  ‚„ר  ב‰  ˘ייך 

חי"ט ע' 182 ו‡ילך. חכ"‚ ע' 33 ו‡ילך. 

(ב˙ור‰)  ‰בטח‰  ר˜  ‡ינ‰  ˘‰‚‡ול‰  ובפרט   (24
‰רמב"ם  ל˘ון  כ„יו˜  נבו‡‰,  (בל˘ון)  ‚ם  ‡ל‡ 
"ו˘ם נב‡ ב˘ני ‰מ˘יחים" – ר‡‰ ‚ו"‡ וי˘לח ˘ם 
‰בטח‰  בין  חילו˜  ˘י˘  פ"ז),   '‰ ‚בורו˙  (ובספרו 
(ס˙ם) ונבו‡‰, ˘‰בטח‰ ‡פ˘ר ˘ל‡ ˙˙˜יים מפני 

‰חט‡, מ˘‡"כ נבו‡‰. 

"‡ף  ‰רמב"ם  ל'  ‡ריכו˙   ıל˙ר ‡פ˘ר  ‰י'  [ועפ"ז 
˘‰רמב"ם  ‡ל‡  נב‡"*.  ו˘ם  נ‡מר  בלעם  בפר˘˙ 
בין  לחל˜  ‰וˆרך  (˘לכן  ‰‚ו"‡  כחילו˜  ס"ל  ל‡ 
˘מבטיח  מ‰  ‡ו  עˆמו  לנבי‡  ‰˜ב"‰  ‰בטח˙ 
 23 ‰ער‰   274 ע'  חי"ח  ל˜ו"˘  ור‡‰  ל‡חרים). 

וב˘ו‰"‚ ˘ם. ור‡‰ ל˜מן סעיף ‰].

25) ‰בטח˙ ‰‚‡ול‰ ˘ברמב"ם ‰ל' מלכים ˘ם.

מלכים  להל'  (להמבי"ט)  ספר  מקרית  ולהעיר   (*
תתקיים  ראשון  במשיח  נבואתו  שנתקיימה  שם "וכשם 

הוודאות  להדגיש  הרמב"ם  שכוונת  (היינו  באחרון" 

שתתקיים נבואה זו).

(ול‡  ˙˘וב‰  יע˘ו  ˘י˘ר‡ל  ‚ופ‡,  ז‰  על 
מ"מ,   – ‰חט‡")]  "י‚רום  ˘ל  מˆב  י‰י‰ 
‚„רי ‰נבו‡‰  מˆ„  ר˜  ˘בז‰ ‰י‡  ‰וו„‡ו˙ 
‰רמב"ם  לנו  ˘‰וסיף  מ‡חר  ‡בל  ו‡ופנ‰; 
‰˙ור‰,  במˆוו˙  ו‚„ר  פרט  ‰י‡  ˘‰‚‡ול‰ 
˘‰י‡   – ‰˙ור‰  נˆחיו˙  ‚„ר  עלי'  חל  ‰רי 

נˆחיו˙ ˘‡ין ˘ייך ב‰ ˘ום ביטול. 

‰וסיף  מ‰  לב‡ר  י˘  ‰נ"ל  כל  וע"פ 
מלך  על  ר‡י‰  ˘‰זכיר  במ‰  ‰רמב"ם  לנו 
‰מ˘יח מ‰‡ ˘"‡ף בערי מ˜לט ‰ו‡ ‡ומר 
‡ם ירחיב . . ויספ˙ . . ומעולם ל‡ ‰י‰ „בר 
כוונ˙  „‡ין  ל˙ו‰ו",  ‰˜ב"‰  ˆו‰  ול‡  ז‰ 
מ˙ור‰  ‰וכח‰  עו„  ל‰בי‡  (ר˜)  ‰רמב"ם 
מלך  על  ˙ור‰)  חומ˘י  (חמ˘‰  ˘בכ˙ב 
‰מ˘יח, ‡ל‡ ב‡ ל‰וסיף ענין ח„˘ בחומר 
„נוסף  בו",  מ‡מין  ˘‡ינו  "מי  ˘ל  ‰„בר 
רבינו"  ובמ˘‰  ב˙ור‰   .  . ˘"כופר  לז‰ 
‰ו‡  ‰רי   – עליו"  ‰עי„‰  ˘"‰˙ור‰  מפני 
‚ם "‚ורע" ‡' ממˆו˙ ‰˙ור‰, ˘‰רי ל„ע˙ו 
י˙˜יים,  ל‡  מ˜לט  ערי  מˆו˙  ˘ל  ז‰  פרט 
וחל עליו מ"˘ ‰רמב"ם (ב‰לכ‰ ˘ל‡ח"ז) 

"‰רי ז‰ ו„‡י ב„‡י ור˘ע ו‡פי˜ורוס". 

ב‰לכ‰  זו  ר‡י‰  ‰רמב"ם  כ˙ב  [ול‰כי 
בפ"ע – כי ב˘˙י ‰ר‡יו˙ ‰ר‡˘ונו˙ כוונ˙ו 
ל‰וכיח „"מי ˘‡ינו מ‡מין בו . . כופר . . 
˘‰רי ‰˙ור‰ ‰עי„‰  רבינו  ובמ˘‰  ב˙ור‰ 
עליו", ובר‡י‰ זו ב‡ לרמז על חומר נוסף 

בענין ז‰, ˘‰ו‡ ‚ורע ממˆו˙ ‰˙ור‰]. 

 „ 
לענין  נפ˜"מ  נ˙ח„˘‰  ז‰  „מ‚„ר  יסי˜ 
כופר  „ין  עליו  „י˘  „לעיל  ‰ח˜ירו˙ 

ב‡מונ‰ ז‰

מ‰  ז‰,  חילו˜  יו˙ר  לב‡ר  עלינו  וע„יין 
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מפני ‰„לי˜‰, ולכן ‰רי "ל‡ י‡ונ‰ לˆ„י˜ כל ‡וון"8, ˘‡ינו ב‡ לי„י עביר‰ ‡פילו ב˘ו‚‚.

˘ב‡„ם,  ‰ב‰מי˙  „נפ˘  ‰ז‰,  במעל  י„ו  ‰נ‰  ב˘ו‚‚,  ‡פילו  וחט‡  ‰‡„ם  נפל  ו‡ם 
˘מע˘י‰ ו˙‡וו˙י‰ כב‰מ‰, ‰י‡ ‰מבי‡‰ ‡˙ ‰‡„ם לחטו‡ ב‰יפך מטבע נ˘מ˙ו ו‚ופו, 
ו‰חוט‡  ‰‡ל˜י˙,  נפ˘  על  ל‚בור  ‰ב‰מי˙  לנפ˘  לי˙ן  ˘ל‡  חז˜  לעמו„  ‰‡„ם  וˆריך 
רוב ‚ם  פי  ˘על  נפ˘ ‰ב‰מי˙, ‡ל‡  מ‰˘פע˙  עˆמו  על  ˘מר  ˘ל‡  בלב„  זו  ל‡  ב˘ו‚‚ 
‚ם  ‡˘ם  ‡˘ום  כן  ו‡ם  טובים,  ‰ל‡  מע˘יו  י„י  על  ˘בו  ‰ב‰מי˙  נפ˘  ומחז˜  מסייע 

בחט‡ ‡˘ר ב˘‚‚‰ ‰ו‡.

‚ם חוט‡ במזי„ – נ˜לט ב"„ברי ˙ור‰"
במזי„  נפ˘  ‰ור‚  ‚ם  ‡ל‡  מ˜לטו,  בעיר  ‰ו‡  ניˆל  ˘ו‚‚  ר˜  ל‡  ‡˘ר  מˆינו  ו‰נ‰ 
יכול לברוח לעיר מ˜לט, "‡ח„ ˘ו‚‚ ו‡ח„ מזי„ מ˜„ימין לערי מ˜לט"9. „‡ף ˘‡ין ערי 
מ˜לט מˆילין ‡ו˙ו מעונ˘ מי˙‰, ‰רי לפי ˘ע‰ ‰ו‡ ניˆל, ˘‡ין ‚ו‡ל ‰„ם יכול ל‰ר‚ו 
‡ל‡ מו‚ן ‰ו‡ ע„ ˘י‚מרו ‰„יינים „ינו, ו‚ם כ˘יבו‡ ל„ין, ‰רי מˆווים ‰„יינים "ו‰ˆילו 

‰ע„‰", וסנ‰„רין ˘„נ‰ למי˙‰ פעם ב˘בע ˘נים ‰יי˙‰ נ˜ר‡˙ "חבלני˙"10.

וי˙ר‰ מזו מˆינו11 בזמן ‰‚לו˙ לעניין כפר˙ נ˘מ˙ו ˘ל ‰רוˆח במזי„: „בזמן ‰בי˙ 
ומוכרח  רו‡ו˙  ˘עיניו  מ‰  ל„יין ‡ל‡  ˘לימ‰, ‰רי ‡ין  ב˙˘וב‰  ˘˘ב ‰רוˆח  ‰נ‰ ‡ף 
‰ו‡ לענ˘ו, ‡ך בזמן ‰ז‰ מ˘בטלו „יני נפ˘ו˙, ‰נ‰ עונ˘ מי˙‰ מסור ‰ו‡ בי„י ˘מים, 
וכמ‡מר  עוונו,  ומוחל  ולב  כליו˙  יו„ע  ו‰˜ב"‰  ב˙˘וב‰,  ל˘וב  ‰‡„ם  יכול  וממיל‡ 
ל˜רו˙  ר‚יל  ויחי‰, ‡ם ‰י‰  יע˘‰  מ‰  למ˜ום,  מי˙‰  ונ˙חייב  עביר‰  עבר  רז"ל12 "‡„ם 

„ף ‡ח„ י˜ר‡ ב' „פים וכו'".

"עיר  ‡ל  לברוח  ‰ם  יכולים  במזי„  ‰חוט‡  ו‡ף  ב˘‚‚‰  ‰חוט‡  ˘‰ן  נמˆ‡  כן  ו‡ם 
מ˜לט" – "„ברי ˙ור‰ ˜ולטין", למחול עוונם ולכפר ולט‰ר נפ˘ם.

‰˜ב"‰ עומ„ על פר˘˙ „רכים ˘ל 
‰‡„ם ומכריז "מ˜לט, מ˜לט!"

ב‚מר‡  מז‰  ולמ„ו  ‰„רך"13,  לך  "˙כין  ומˆוו‰  ‰˙ור‰  מוסיפ‰  מ˜לט  ערי  ב‰ב„ל˙ 

8) מ˘לי יב, כ‡.

9) מכו˙ ט, ב.

10) ˘ם ז, ‡.

11) ר‡‰ ˘ו"˙ נו„ע בי‰ו„‰ ‡"ח מ‰„ו"˜ סי' ל‰.

12) ר‡‰ וי˜"ר רפכ"‰. ‰וב‡ ונ˙ב‡ר ב‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰ פ"ט.

13) פר˘˙נו יט, ‚.
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ז‰  על  וי˙ר  ונוח‰,  רחב‰  ˘˙‰י‰  בכ„י  ‡מו˙"14,  ו˘˙יים  ˘ל˘ים  מ˜לט  ערי  ˘"„רך 
‡מרו ˘"מ˜לט ‰י‰ כ˙וב על פר˘˙ „רכים כ„י ˘יכיר ‰רוˆח ויפנ‰ ל˘ם"15.

וכן ‰ו‡ ‰„בר בעיר מ˜לט ברוחניו˙, ‡˘ר ‰„רך ‰מוביל‰ ‡ל ‰מ˜לט „"„ברי ˙ור‰" 
‡ו  בטוב  לבחור  ‰‡ם  ניסיון  בפני  ‰‡„ם  „כ˘עומ„  מזו,  וי˙ר‰  ורחב‰,  נוח‰  „רך  ‰י‡ 
ברע, ו‰ל‡ ני˙נ‰ לו ל‡„ם "בחיר‰ חופ˘י˙" – ˘ביכל˙ו לבחור בעˆמו ‡˙ ‡˘ר יע˘‰ 
מ˜לט",  "מ˜לט  ומכריז  זו  „רכים"  ב"פר˘˙  ‰˜ב"‰  עומ„  ‰נ‰  למוטב,  ‡ו  לטוב  ‡ם 

˘מסייע ל‡„ם ומור‰ לו ‰„רך ‰נכונ‰ ו‰י˘ר‰ ‡˘ר ילך ב‰.

ו‡˙ ‰טוב, ‡˙ ‰מו˙  לפניך ‰יום ‡˙ ‰חיים  נ˙˙י  "ר‡‰  מו„יע ‰כ˙וב16  ו‰ו‡ ‡˘ר 
‡ו  ‰י˘ר‰  ב„רך  לילך  לבחור  וביכול˙ו  „רכים  בפר˘˙  ‰ו‡  עומ„  „‡„ם  ‰רע",  ו‡˙ 

לסטו˙ ממנ‰ ח"ו, ו‰˜ב"‰ עומ„ ומסייעו ו‡ומר לו17 "ובחר˙ בחיים".

‰‡ל˜י˙  נפ˘  נפ˘ו˙,  ˘˙י  בו  י˘  ‰‡„ם  ‡˘ר  ˜„י˘‡18,  ˙ני‡  בספר  וכמבו‡ר 
˘מ˜„ו˘‰, ונפ˘ ‰ב‰מי˙ ‰מ˙‡וו‰ לענייני עולם ‰ז‰, ו˘˙י נפ˘ו˙ ‡לו נלחמו˙ ˙„יר 
˘ˆריך  במע˘‰  ביני‰ם  ‰חלו˜ים  ˘ופטים  ל˘ני  וממ˘ילם  ‰‡„ם,  ˘ל  ולבו  מוחו  על 
‰נפ˘  ˘‰ו‡  ‰˘ני  ‰˘ופט  עליו  חול˜  ומי„   .  . „ע˙ו  ‡ומר  ‰רע  „"‰יˆר  לע˘ו˙ו, 

‰‡ל˜י˙", ו‰‡„ם ˆריך ל‰חליט בין ב' ‰„עו˙ ‡ם לטוב ‡ו למוטב.

נפ˘  כ„ברי  ל‰כריע  ל‡„ם  עוזרו  ˘‰˜ב"‰  לנפ˘ ‰‡ל˜י˙,  זו  במלחמ‰  י˘  י˙רון  ‡ך 
‰‡ל˜י˙, וכמ‡מר רז"ל19 "‡למל‡ ‰˜ב"‰ עוזרו ‡ין יכול לו", ˘"מ‡יר ‡ור ‰' על נפ˘ 
עומ„  ˘כ‡˘ר  ו‰יינו  ‰רע",  ויˆר  ‰כסיל  סכלו˙  על  ו˘ליט‰  י˙רון  ל‰  ל‰יו˙  ‰‡ל˜י˙ 
‰‡„ם בפני בחיר‰ בין טוב לרע, ‡זי מ‡יר ‰˘י"˙ על ‰‡„ם ˘יר‚י˘ ˜רב˙ ‰' וממיל‡ 

‰רי ‰ו‡ ˜רוב יו˙ר לבחור ב„רך ‰חיים ו‰טוב.

וז‰ו ‡˘ר מ˜יים ‰˘י"˙ בעˆמו "˙כין לך ‰„רך", ˘עומ„ ב"פר˘˙ „רכים", ‡˘ר ˘ם 
זכ‡י  בן  יוחנן  ר'  בעבורו, „‡פילו  מ‰י ‰„רך ‰טוב‰  יו„ע  ˘לפעמים ‡ינו  עומ„ ‰‡„ם 
‰‚לו˙,  בזמן  ‰נמˆ‡ים  ‡לו  ˘כן  ומכל  ‡ו˙י"20,  מוליכין  („רך)  ב‡יזו  יו„ע  "‡יני  ‡מר 
לילך,  „רך  ב‡יזו  ‰ו‡  נבוך  ˘‰‡„ם  ומכופל,  כפול  בחו˘ך  ‰˘י"˙  ˘ל  ‡ורו  ‰ס˙ר  ע˙ 
ל„רך  ‰‡„ם   ˙‡ ˘מכוון   – מ˜לט"  "מ˜לט  ומכריז  זו  „רכים"  ב"פר˘˙  עומ„  ו‰˜ב"‰ 

‰טוב‰, ומסייעו לילך ב‰ ולבחור בחיים.

14) ב"ב ˜, ב.

15) מכו˙ יו"„, ב.

16) „ברים ל, טו.

17) ˘ם יט.

18) רי˘ פר˜ י‚.

19) ‰מוב‡ ב˙ני‡ ˘ם, ע"פ סוכ‰ נב, ב.

20) ברכו˙ כח, ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

ב‰, ‰רי ‰ו‡ "כופר  מ‡מין  ˘‡ינו  כל  לכן 
במ‰  ‡ך  רבינו");  ובמ˘‰  ב˙ור‰   .  .
˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰ "‡ם ירחיב ‚ו' ויספ˙ ‚ו'", 
ל‰וסיף  חייבים  ‰מ˘יח  ˘בימו˙  ‰יינו 
רוˆח  (‰ל'  ‰רמב"ם  ובל˘ון  מ˜לט,  בערי 
מוסיפין  ‰מ˘יח  ‰מלך  "בימי   (16„"‰ פ"ח 

נע˘‰  ˘וב  על ‡לו ‰˘˘" –  ˘ל˘ ‡חרו˙ 
‰מˆו‰  מ˙נ‡י  ל‡'  ‰מ˘יח  „בי‡˙  ‰ענין 
‰ˆיוויים  מן  פרט  ‰ו‡  ו‰רי  ˘ב˙ור‰, 
‰„ברים  כל  עליו  נ‡מרו  ו˘וב  ˘ב˙ור‰, 
˘ב˙ור‰,  ‰ˆיוויים  ˙ו˜ף  על  ˘‡מרו 
‰נ"ל. ונמˆ‡ ‚„ר ‡מי˙יו˙ נבו‡‰ זו כ‚„ר 
‡מי˙יו˙ ‰מˆו‰, „כ˘ם ˘ערי מ˜לט "‰י‡ 
˘ינוי  ל‡  ל‰  כו' ‡ין  לעולם  עומ„˙  מˆו‰ 
ח"ו  ˘ינוי  ל‰יו˙  ‡פ˘ר  ‡י  מ‰  ‰נ‰  כו'", 

ב‰בטח˙ ‰‚‡ול‰ ‡ף ‰ו‡ ב‚„ר ז‰. 

ב‚„ר  ל‰˘מיענו  ‰רמב"ם  רˆ‰  וז‡˙ 
„יו˜  ‚ם  מובן  ועפ"ז  זו.  נבו‡‰  ‡מי˙יו˙ 
זו "ול‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰  בר‡י'  ל˘ון ‰רמב"ם 
˘ז‰ו  ל‰„‚י˘, „כיון  ˘כוונ˙ו   – ל˙ו‰ו"17 
‰רי  ‰˜ב"‰"),  ("ˆו‰  מˆו‰  ˘ל  ענין 
˘ינוי  ל‰יו˙  ˘‡י ‡פ˘ר  מחייבים ‰„ברים 

ח"ו בז‰, כי "ל‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰ ל˙ו‰ו". 

כל  ‡מי˙יו˙  בין  ‰חילו˜  ‰ו‡  ועמו˜ 
 ‡‰„ ˘ב˙ור‰,  למˆוו˙  ‰˙ור‰  ‰בטחו˙ 
כבר  נבי‡)  (ע"י  ‰˜ב"‰  ל‰בטחו˙  בנו‚ע 
˘יחול  ˘‡פ˘ר  מסויימים  ‡ופנים  מˆינו 
ב‰ם ˘ינוי, כמו "„ברי ‰פורענו˙ ˘‰נבי‡ 
"˘‰˜ב"‰  מפני  ˘יבטלו,  ˘‡פ˘ר  ‡ומר" 

16) ור‡‰ ‰ל' ˘מיט‰ ויובל רפי"‚.

ר‡י‰  ל‰בי‡  ‡פ˘ר  ‰י‰  ˘לכ‡ור‰  ובפרט   (17
˘˜‡י  ‚בולך",   ˙‡  ‡"‰ „"ירחיב  ‰‰בטח‰  מעˆם 
ל‡בר‰ם  ˘נכר˙  ו‰˜„מוני  ו‰˜נזי  "‰˜יני   ıר‡ על 
‰ל'  (רמב"ם  נכב˘ו"  ל‡  וע„יין  עלי‰ן  ברי˙  ‡בינו 

רוˆח ˘ם).

‡פ˘ר  כי]  [‡ו  כו'  חס„  ורב  ‡פים  ‡רך 
‰ל'  (רמב"ם  ל‰ם"  ונסלח  ˙˘וב‰  ˘ע˘ו 
לטוב  ב‰בטח‰  ‚ם  וכן   ,(18„"‰ פ"י  יסו‰"˙ 

‰נבי‡"  ובין  ‰˜ב"‰  "בין  ר˜  ‰י˙‰  ‡ם 
‰חט‡"  "י‚רום  ‡ם  ˙˙˜יים  ˘ל‡  ‡פ˘ר 
ומז‰   ;(19‡  ,„ ברכו˙  ע"פ  ˘ם,  ל‰רמב"ם  (פי‰"מ 

מובן, „‡ין ז‰ ‚„ר במ‰ו˙ ‰‰בטח‰ ‚ופ‡, 
‰נבי‡  ˘‰בטח˙  ‰„בר  ˘ברי  ‰יכ‡  ו‡ף 
˘י‚זור  טוב‰  „בר  "˘כל  [כנ"ל,  ˙˙˜יים 
וכמו  חוזר",  ‡ינו  ˙נ‡י  על  ‡פילו  ‰‡-ל 
(ב‰˜„מ‰  ˘לו20  בפי‰מ"˘  ˘בי‡ר ‰רמב"ם 
ל‰בטיח  לנבי‡  ‰˜ב"‰  ˘כ"˘י‡מר  ˘ם) 
‰„בר  מוכרח  טוב‰"  בב˘ור‰  ‡„ם  לבני 
מחמ˙  ˘י˙בטל  ˘ייך  ו‡ין  ל‰˙˜יים, 
˘‰בטח‰  מפני  ז‰  ‡ין  מי‰ו   – חט‡] 
˘ע"י נבי‡ בעˆם מˆ„ מ‰ו˙‰ ‡ינ‰ ני˙נ˙ 
נ˜בע  ‡לו  ˘‰בטחו˙  מפני  ‡ל‡  ל˘ינוי21, 
˘ינוי  ב‰ם  י‰י‰  ל‡  ממ˘  ˘בפועל  ב‰ם 
ל„בר).  מ˜ום  מ‰ו˙ ‚„רם ‰י‰  ˘מˆ„  (‡ף 
˘יוכלו  כ„י  ˘ז‰ו  ˘ם,  ברמב"ם  וכמבו‡ר 
מ˘‡"כ  ‰ו‡22.  ‡מ˙  נבי‡  ‡ם  לבחון 
‰ˆיוויים ˘ב˙ור‰, מעˆם ‚„רם ‰ם „ברים 

ור‡‰  לפי‰"מ.  ‰רמב"ם  ‰˜„מ˙  ‚ם  ור‡‰   (18
ס‰"‡.  פ"ב  ˙עני˙   .‰"‰ פי"‡  סנ‰„רין  ירו˘למי 

ב"ר פנ"‚, „.

19) ור‡‰ ‰נסמן ב‰ער‰ ‰ב‡‰.

˘ו"˙ ‰ר„ב"ז   .‡  ,„ לברכו˙  מ‡ירי  ‚ם  ור‡‰   (20
ח"‚ סי' ‡'ס‚. ר‡"ם לפר˘"י וי˘לח (לב, ח), ‰וב‡ 
˘ם  ו)‚ו"‡  וב(ר‡"ם   – ˘ם.  יסו‰"˙  ל‰ל'  בלח"מ 
(וכן בˆל"ח ברכו˙ ˘ם) ‰˜˘ו על חילו˜ ז‰ ממחז"ל 
ע‰"פ "עם זו ˜ני˙" (ברכו˙ ˘ם. ‰וב‡ ל˜מן בפנים 
˘ונים.  בחילו˜ים  במפר˘ים  ‰‡ריכו  וכבר  ס"„). 

ו‡כ"מ.

מ‚יל‰)  ‰ל'  (סוף  ‰רמב"ם  מפס˜  ול‰עיר   (21
לימו˙  ליבטל  ע˙י„ין   .  . ‰נבי‡ים  ספרי  ˘"כל 

‰מ˘יח". ור‡‰ ‰נסמן ב‰ער‰ 27.

22) ור‡‰ „ר˘ו˙ ‰ר"ן „רו˘ ב.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

רמב"ם ‰ל' יסו‰"˙ פ"י ‰"„10) "˘כל „בר טוב‰ 

חוזר",  ‡ינו  ˙נ‡י  על  ‡פילו  ‰‡-ל  ˘י‚זור 
˘בכ˙ב.  ב˙ור‰  כפר  ל‡   ‡‰ מ"מ  ‡בל 

וˆ"ע ‡ם „ין כופר ב˙ו˘בע"פ עליו.

מ‡מין  ˘‡ינו  ב‡ומר  לפלפל  מˆינו  ו˙ו 
˘מפר˘  מפני  לבו‡  ‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰ 
˘ל‡  ‰˙ור‰  ‰בטח˙  ˘ל  ‰מ˜ר‡ו˙ 
˙˙˜יים  „‰‚‡ול‰  סבר  (ול‰כי  כפ˘וטם 
‡פ˘ר  ‡י  ולכ‡ור‰  וכיו"ב),  ברוחניו˙  ר˜ 
ובמ˘‰  ב˙ור‰   .  . ˘"כופר  עליו  לומר 
˘כ˙וב  „מ‰  ‰ו‡  מו„‰   ‡‰„ רבינו", 
˘כוונ˙  ˘סובר  ‡ל‡  ‡מ˙,  ‰ו‡  ב˙ור‰ 
לפ˘טו˙  ‰י˙‰  ל‡  מ˙חיל˙‰  ‰˙ור‰ 
‡˙"ל  ו‡ף  כפ˘וטו.  ˘ל‡  ‡ם  כי  ‰ענין 
מי„י  יוˆ‡  מ˜ר‡  ˘ז‰ו ‰יפך ‰כלל „"‡ין 
‡פ˘ר  ‡ם  ˆ"ע   ,(11‡ כ„,  (יבמו˙  פ˘וטו" 
לומר ˘חל עליו ˘ם "כופר ב˙ור‰ ובמ˘‰ 
˘ל‡  מ˜ר‡ו˙  ל‰נך  מ˘ום „מפר˘  רבינו" 

כפ˘וטם. 

זו  ר‡י'  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  „במ‰  ונר‡‰ 
חי„ו˘  ח˜ירו˙  ב‰נך  ‰כריע  מ˜לט  „ערי 

‚„ול, כמ˘י"˙.

 ‚ 
י˜„ים חילו˜ בין ‚„ר ‰‡מי˙יו˙ „‰בטחו˙ 
ו‚„ר ‰‡מי˙יו˙ „ˆיוויי ‰˙ור‰,  ˘ב˙ור‰ 
˘‰זכיר  בר‡י‰  ‰חי„ו˘  יב‡ר  ועפ"ז 

‰רמב"ם מערי מ˜לט

‡ינם  ˘ב˙ור‰  „‰מˆוו˙  וב‰˜„ים, 
כ˘‡ר „ברים ˘ב˙ור‰, ו‚„ר מיוח„ עלי‰ם 

10) ור‡‰ ‰נסמן ב‰ער‰ 18.

11) ור‡‰ ˘ב˙ ס‚, ‡. ור‡‰ בפרטיו˙ ‡נˆי˜לופ„י' 
˙למו„י˙ בערכו. ועיין ב˘ו‰"‚ ל‰ער‰ 33.

וכמ"˘ ‰רמב"ם  ˙ו˜ף „ברי ‰˙ור‰,  בענין 
ברור  "„בר  (רפ"ט12)  ‰˙ור‰  יסו„י  ב‰לכו˙ 
עומ„˙  מˆו‰  ˘‰י‡  ב˙ור‰  ומפור˘ 
˘ינוי  ל‡  ל‰  ‡ין  עולמים  ולעולמי  לעולם 
‰יינו  ו"מˆו‰"  ˙וספ˙",  ול‡  ‚רעון  ול‡ 
‰ˆיוויים ˘ב˙ור‰, וכ‰מ˘ך ל˘ון ‰רמב"ם 
ע„  לע˘ו˙ן  מˆווין ‡נו  "˘כל „ברי ‰˙ור‰ 
עולם". ו‰כי נמי ‰זכיר ‚ם ב‰לכו˙ מלכים 
‰מלך  ‡ו„ו˙  ‰ענין  ב‰מ˘ך   ,(‚"‰ (סוף  ˘ם 
˘‰˙ור‰  ‰ן,  ככ‰  ‰„ברים  "עי˜ר  ‰מ˘יח, 
ולעולמי  לעולם  ומ˘פטי'  חו˜י'  ‰ז‡˙ 
‚ורעין  ול‡  עלי‰ן  מוסיפין  ו‡ין  עולמים 
מ‰ן (וכל13 ‰מוסיף ‡ו ‚ורע ‡ו ˘‚יל‰ פנים 
ב˙ור‰ ו‰וˆי‡ ‰„ברים ˘ל מˆו˙ מפ˘וטן, 

‰רי ז‰ ו„‡י ב„‡י14 ור˘ע ו‡פי˜ורוס)".

‡ף   – ‰ימים  ‡חרי˙  ענין  ומע˙‰, 
בפירו˘  (ו‰רמב"ם  ב˙ור‰  ‰ו‡  ˘מפור˘ 
‰‡מונ‰  מנ‰  חל˜)  לפ'  (ב‰˜„מ‰  ‰מ˘ניו˙ 
מˆ„  מ"מ  ‰˙ור‰),  ויסו„י  עי˜רי  בין  בז‰ 
עˆמו ‡ין ‰ו‡ חל˜ ממˆוו˙ ‰˙ור‰, ˘‰רי 
ל‡ מˆינו ב˙ור‰ ˆיווי ל‰‡מין ב‰‚‡ול15‰ 
ב˙ור‰,  ‰מפור˘  ענין  ˘ז‰ו  ˘כיון  (‡ל‡ 

(ו‰ל'  ‰"ח  סוף  פ"‚  ˙˘וב‰  ‰ל'  ‚ם  ור‡‰   (12
‰ט'  ‰יסו„  ˘ם  פי‰"מ  ספ"ב).  ‰˜רבנו˙  מע˘‰ 
לפי‰"מ  ב‰˜„מ˙ו  וכן  ˘ם).  ˜‡פח  (וב˙ר‚ום 
ס‰"˘  ב‡רוכ‰  ור‡‰   – ˘ם).  חל˜  בפ'  (˘מˆיין 

˙˘נ"ב ח"‡ ע' 27 ו‡ילך.

ב˜ור˙  ב‰ם  ˘לט‰  ˘ל‡  ב„פוסים  כ"‰   (13
‰ˆנזור.

14) בכ˙"י ˙ימן "‰"ז בו„‡י ר˘ע כו'".

15) וז‰ו ‡ח„ מ‰טעמים ˘ל‡ ‰בי‡ו ‰רמב"ם בס' 
 .  . ˙ור‰  מ˘נ‰  "בס'  כי   – ‰˙ור‰  יסו„י  ב‰ל'  ‰י„ 
כוונ˙ו . . לב‡ר ‰מˆו˙ ‡˘ר בספר ˙ור˙ ‰‡ל˜ים. . 
לב‡ר ‡ו˙ם ‰יסו„ו˙  יסו„י ‰˙ור‰  . ‰לכו˙   . ‰בי‡ 
˘י˘ בכללם מˆו˙ . . ל‡ . . כל יסו„י ‰˙ור‰" (ר‡˘ 

‡מנ‰ פי"ט).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

ˆריך ל‰יו˙ כ"˘לט" ולכוון י‰ו„י ל"מ˜לט"
‰נ‰  ‰טוב‰,  ל„רך  ˘יט‰ו  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ‰כוונ˙ו  ל˜בל  ‰‡„ם  יזכ‰  ב‰  ‰„רך  ומ‰י 
על  לילך  ז‰,  ב‡ופן  כן  ‚ם  ל‰˙נ‰‚  ˘ˆריך ‰‡„ם  מי„‰,  כנ‚„  מי„‰  ˘ל ‰˜ב"‰  מי„˙ו 

"פר˘˙ „רכים", ולכוון ‰עוברים ˘ם ל„רך ‰טוב‰.

ילכו  יו„עים ‰„רך ‡˘ר  ˘‡ינם  י˘ר‡ל  מבני  י˘נם  ˘ם  מ˜ום  לילך ‡ˆל  ˆריך ‰‡„ם 
ב‰, ולזעו˜ ל‰ם: מ˜לט, מ˜לט, לכו ב„רך ‰מוביל‰ ל"„ברי ˙ור‰" ˘‰ם "מ˜לט" מפני 
ו‡ל  זו ‰י‡ ‰„רך ‰י˘ר‰,  ומ˜טר‚"21,  ועול‰  ומסטין  ˘"יור„  "‚ו‡ל ‰„ם", ‰ו‡ ‰˘טן 

˙לכו ח"ו ל„רך ‰˘ני˙ ‰מבי‡‰ ‡˙ ‰‡„ם ל˘‡ול ו‡ב„ון!

˘י˘ „רך  במ˜ום  עˆמו  מעמי„  "פר˘˙ „רכים" ‰רי ‰ו‡  על  ˘ב‰ימˆ‡ו  פי  על  ו‡ף 
˘ם  ˘‡ין  ˜„ו˘  במ˜ום  ל˘‰ו˙  לו  מוטב  ולכ‡ור‰  ח"ו,  ו‰רע"  "‰מוו˙  ‡ל  ‚ם  לילך 
נסיונו˙ מעין ‡לו, ‰רי מכיוון ˘ז‰ו ˙פ˜י„ו וז‰ו רˆון ‰˜ב"‰, ‰רי ‡ין ל‰˙פעל וליר‡ 

מז‰.

˘מונים  ˘בעים  וחי‰  לעולם,  יור„˙  "נ˘מ‰  טוב22:  ˘ם  מורינו ‰בעל  ב˘ם  וכמוב‡ 
לעמו„  כ„‡י  ונמˆ‡ ‡˘ר  ברוחניו˙",  ובפרט  ב‚˘מיו˙,  לי‰ו„י  טוב‰  לע˘ו˙  כ„י  ˘נ‰, 
˙מי„ על "פר˘˙ „רכים", כ„י לע˘ו˙ טוב‰ לי‰ו„י ‡חר פעם ‡ח˙, ול‰עמי„ו על „רך 

‰י˘ר.

יו„ע  ו‡ינו  ‰טוב‰,  „רך  ‡ל  ומור‰  מ˜לט",  "מ˜לט  ומכריז  עומ„  ו‰‡„ם  ˘י˘  ו‡ף 
‰‡ם י˜˘יב לו ‰עובר „רכים, וי˙יר‰ מזו ˘י˙כן ˘‡ינו מ˘ים ליבו ל‰כרז˙ו כלל, ‰נ‰ 
לו  ˘י‡זינו  בכך  ˙לוי‰  ‡ינ‰  ‰"˘לט"  ˘עמי„˙  ˘כמו  ‰"˘לט",  מענין  ‰‰ור‡‰  ז‰ו 
לכוון  בו  ולע˘ו˙ ‰˙לוי  מ˜לט"  "מ˜לט  ל‰כריז  לו  י˘  ‚ם ‰ו‡  כך  בו,  וי˜יימו ‰כ˙וב 
י˘ר‡ל ל„רך ‰מוביל‰ ל"„ברי ˙ור‰", ˘˜ולטין ‡ו˙ם מ‰˘טן ויˆר ‰רע – ‡ף ‡ם ‡ינו 

יו„ע ‡ם מ˜˘יבים ‡ליו.

בפני  עˆמו, „כ˘עומ„ ‰ו‡  ˘ל ‰‡„ם  "פר˘˙ „רכים"  על  עומ„ ‰˜ב"‰  ז‰,  וב˘כר 
ניסיון ‡ם לבחור בטוב ‡ו ברע, ‰רי ‰˜ב"‰ מסייעו ומור‰ לו ‰„רך ‡ל ‰"מ˜לט", עומ„ 
˘ל  על ‰נ‰‚˙ו  במלחמ‰  יˆר ‰רע  על  ל‚בור  ˘˙וכל  ˘ב‡„ם  נפ˘ ‰‡ל˜י˙  לימין  ‰ו‡ 

‰‡„ם, „‰˜ב"‰ עוזרו "ל‰ו˘יע מ˘ופטי נפ˘ו"23, ולסייעו לבחור ב„רך ‰י˘ר‰.

21) ב"ב טז, ‡ ובע"י ˘ם.

22) ‰וב‡ בספר "‰יום יום" לכ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘, פ˙‚ם ליום ‰' ‡ייר.

23) ˙‰לים ˜ט, ל‡.



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

‡ם "מ˙ייר‡ מן 
‰עבירו˙" – ˆ„י˜ ‰ו‡!

ויספו ‰˘וטרים ‚ו' מי ‰‡י˘ ‰יר‡ ורך 
‰לבב ילך וי˘וב לבי˙ו
(כ, ח)

בפירו˘ "‰יר‡ ורך ‰לבב" נחל˜ו ˙נ‡ים "ר' 
˘‡ינו  כמ˘מעו  ‰לבב  ורך  ‰יר‡  ‡ומר  ע˜יב‡ 
חרב  ולר‡ו˙  ‰מלחמ‰  ב˜˘רי  לעמו„  יכול 
ורך ‰לבב  ‰‚לילי ‡ומר ‰יר‡  יוסי  רבי  ˘לופ‰ 
סוט‰  (מ˘נ‰  ˘בי„ו"  ‰עבירו˙  מן  ‰מ˙ייר‡  ז‰ו 

מ„, סע"‡).

וי˘ לפר˘ ‰סיב‰ ˘מי‡ן רע"˜ לפר˘ „˜‡י 
על "‰מ˙ייר‡ מן ‰עבירו˙" ב„רך ‰„רו˘:

על ר"ע נ‡מר ˘‰י' "ר‚יל לזכו˙ ‡˙ י˘ר‡ל" 
ר‡‰  כ‡˘ר  ולכן,  ב).  ˜י,  סנ‰'   – ˘ב˜י'   ‰"„ (ר˘"י 

מי„,  זיכ‰ו  ˙˘וב‰,  ‰ר‰ור  לו  ˘י˘  י‰ו„י  ‡ˆל 
‰י‰ו„י  ‡ˆל  פעל‰  ל‡  ע„יין  ‰˙˘וב‰  ‡ם  ‡ף 

˘י˘נ‰ ‰נ‰‚˙ו בפועל.

"מ˙ייר‡  י‰ו„י  כ‡˘ר  ר"ע,  ל˘יט˙  כן,  ועל 
כבר  ˘מר‚י˘  ‰וכח‰  ז‰  ‰רי  ‰עבירו˙"  מן 
ויו„ע ‰ו‡  טוב‰,  ל‡ ‰יי˙‰  ע˙‰  ע„  ˘‰נ‰‚˙ו 
רוˆ‰  ‡ינו  ו‰ו‡  מע˘יו,  על  עונ˘  לו  ˘מ‚יע 
מבי‡  ז‰  ˘ר‚˘  ‰„בר  וו„‡י  ו‡"כ,  ל‰יענ˘. 

‡ו˙ו לחרט‰ על מ‰ ˘ע˘‰, ול‰ר‰ור ˙˘וב‰.

‰עבירו˙"  מן  "מ˙ייר‡  ‰ו‡  ‡ם  כן,  ועל 
מכיון  כי  למלחמ‰,  מ‰ליכ‰  לפח„  לו  ‡ין   –
"מזכ‰  לר"ע  לי'  סביר‡  ˙˘וב‰",  ˘"‰ר‰ר 
ל‚מרי  ומוח˜  "מזכ‰ו"  ז‰  ˘‰ר‰ור  י˘ר‡ל", 
‡˙ כל "‰עבירו˙ ˘בי„ו", ומ˘נ‰ ‡ו˙ו מ"ר˘ע 
ללכ˙  ‰ו‡  יכול  ו‡"כ,  ‚מור".  ל"ˆ„י˜  ‚מור" 

למלחמ‰ במנוח‰ ו˘לוו‰ ובלי פח„ כלל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 128 ו‡ילך) 

מ‰ יע˘‰ ‡„ם כ„י ל‰יו˙ 
"˘וטר" על עˆמו?

˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך בכל ˘עריך
˘ופטים ו˘וטרים - ˘ופטים „יינים ‰פוס˜ים ‡˙ ‰„ין, 
ו˘וטרים ‰רו„ין ‡˙ ‰עם ‡חר מˆו˙ן ˘מכין וכופ˙ין 
במ˜ל וברˆוע‰ ע„ ˘י˜בל עליו ‡˙ „ין ‰˘ופט
(טז, יח. ר˘"י)

י˘ לב‡ר ענין ז‰ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

פר˘˙נו)  (רי˘  ע‰"˙  ‰˘"ך  „ברי  י„ועים 
˘"˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך בכל ˘עריך" ˜‡י 
וכו'  ו‰‡זנים  ‰עינים  ‰‚וף",  "˘ערי  על  נמי 
כל  על  ומו˘ל  ˘וטר  לו  ˘י‰י'  ל‡„ם  "ללמ„ 

‡ח„ ו‡ח„ מ‡לו ‰‡יברים כו'".

ל˜יים  ˘על ‰‡„ם  ז‰  כ˙וב  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
בעˆמו "˘ופטים ו˘וטרים ˙˙ן לך":

"˘ופטים" ‰ם ‰"„יינים ‰פוס˜ים ‡˙ ‰„ין", 
ו‰לכו˙  „יני   ˙‡ ללמו„  ‰‡„ם  ˘על  ו‰יינו, 
ו‡ל‰  יע˘ון  ‡˘ר  ‰מע˘‰   ˙‡ ל„ע˙  ‰˙ור‰, 

‡˘ר ל‡ ˙ע˘ינ‰, ול˜יים ‰לכו˙ ‡לו בפועל.

ו"˘וטרים" ‰ם "‰רו„ין ‡˙ ‰עם ‡חר מˆו˙ן 
˘מכין וכופ˙ין במ˜ל וברˆוע‰ ע„ ˘י˜בל עליו 
יˆרו  כ‡˘ר  ˘לפעמים  ו‰יינו,  ‡˙ „ין ‰˘ופט", 
"מו˘ל"  ˘י‰י'  כ„י  עליו, ‰נ‰  מ˙‚בר  ˘ל ‡„ם 
"מכין  בבחינ˙  ל‰יו˙  עליו  ‰‡ברים"  "‡לו  על 
˘ל‡  יˆרו   ˙‡ לבט˘  ורˆוע‰",  במ˜ל  וכופ˙ין 

יבלבלו מ˙ור‰ ועבו„‰.

על  טוב  יˆר  ‡„ם  ˘"יר‚יז  רז"ל  וכמ‡מר 
‰˙ני‡  בספר  ומבו‡ר   ,(‡  ,‰ (ברכו˙  ‰רע"  יˆר 
ורו‚ז  רע˘  ב˜ול  ‰יˆר]  [על  עלי'  ˘"ירעים 
‰רע  יˆרו   .  . על  לר‚וז  „‰יינו   .  . ל‰˘פיל‰ 
רע   ‰˙‡ לו  לומר  במח˘ב˙ו  ורו‚ז  רע˘  ב˜ול 
(פכ"ט).  וכו'"  ומנוול  ומ˙ועב   ı˜ומ˘ו ור˘ע 
מ˙בטל˙  ז‰  ו"רו‚ז"  ב„ברים  זו  "‰כ‡‰"  וע"י 
˘ליט˙ ‰יˆר, ו‡ז יוכל ל‰יו˙ "˘וטר ומו˘ל על 

כל ‡ח„ ו‡ח„ מ‡לו ‰‡יברים".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 104 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

ב˙ור‰"5  (‰)מפור˘ים  "‡לו ‰„ברים  ‡ל‡ 
ב„רך  ˘נ‡מרו  בלעם  נבו‡ו˙  ומע˙‰,   –
לומר  ‡פ˘ר  ˘‡י  ובל˘ון  וחי„‰,  מ˘ל 
 – ב˙ור‰"6  (‰)מפור˘ים  ˘"‰„ברים  עליו 
מ˘‡"כ  ז‰;  לענין  מספ˜˙  ר‡י‰  ‰י‡  ‡ין 
ע"„  בו  „מפור˘  ˘‰זכיר  ˜מ‡  ב˜ר‡ 

‚‡ול‰, ˜בוı ‚ליו˙ וכו'.

˜ר‡י  „˙רוויי‰ו  מ„ברינו  ו‰מורם 
˘‰וז˜˜  מ‰ו  ˆ"ע  ע„יין  ‡בל  ˆריכי, 
מ‰כ˙וב  ‚ם  ‰ר‡י7‰  ל‰וסיף  ‰רמב"ם 
ממנ‰  ל‰וסיף  רˆ‰  ומ‰  מ˜לט",  ב"ערי 
ב‚„ר חיוב ‡מונ‰ ז8‰. ו˙ו י˘ לנו ל„˜„˜, 

‰יסו„ו˙  ˘ער  (ל‰מבי"ט)  ‡ל˜ים  בי˙  ור‡‰   (5
פנ"ב.

ר˜  כל ‰כ˙ובים  פיר˘  יז)  (כ„,  בל˜  ובר‡ב"ע   (6
על „ו„. ע"˘.

7) ובפי‰"מ ˘ם ל‡ ‰בי‡ ר‡י‰ זו. – ולכ‡ור‰ ‡ין 
כל  ל‰בי‡  ‰לכ‰)  (ספר  ‰י„  בספר  ‰רמב"ם  כוונ˙ 
‰‚‡ול‰  ע"„  ב‰ם  ˘מפור˘  ˘ב˙ו˘ב"כ  ‰מ˜ומו˙ 
‰‚‡ול‰  ספר  ר‡‰   – עו„  י˘נם  ˘לכ‡ור‰  (ובפרט 
 . ‰˙ור‰  בסוף  מז‰  חז˜  "ויו˙ר   '‡ ˘ער  ל‰רמב"ן 
. פ' ‰‡זינו". ור‡‰ ויחי מט, י ובר˘"י ורמב"ן ˘ם. 

ועו„).

8) בל˜ו"˘ ˘ם (ע' 280) נ˙ב‡ר ˘כוונ˙ ‰רמב"ם 
מ˘יח  ˘ל  ˘‚„רו  יו˙ר  עו„  ל‰וכיח  ‰י‡  זו  בר‡י‰ 
˘‰רי  ב˘לימו˙ן,  ‰˙ומ"ˆ  ˜יום  י‰י‰  ˘‡ז  ‰ו‡ 
(ל˜ו"˘  ובמ"‡  ‡ז.  ר˜  ב˘לימו˙  ˙‰י‰  זו  מˆו‰ 
חכ"„ ע' 109 ו‡ילך) נ˙', ˘ר‡י‰ זו ‰י‡ ‚ם ‰˜„מ‰ 
‰מ˘יח  ˘מלך  ˘ל‡ח"ז,  ב‰לכ‰  ‰רמב"ם  ל„ברי 
„ברים  ומח„˘  ומופ˙ים  ‡ו˙ו˙  "לע˘ו˙   ˆ"‡
˘ם  ל‰לן  ‰רמב"ם  ל„ברי  ב‰˙‡ם  ˘ז‰ו  בעולם", 
 – נו‰‚"  כמנ‰‚ו  "עולם  ‰מ˘יח  ˘בימו˙  (רפי"ב) 
לע˙"ל,  מ˜לט  מערי  ‰י‡  מ˙ו˘ב"כ  לז‰  ˘‰ר‡י‰ 
ר‡‰  ב˘‚‚‰ (‡בל  נפ˘  וי‰י‰ ‰ור‚  ˘‚ם ‡ז ‡פ˘רי 

‰מ˘ך ‰˘יח‰ ˘ם). 

ל‰בי‡  ˘כוונ˙ו  ‰י‡,  ‰רמב"ם  ל'  פ˘טו˙  ‡בל 
כ‰מ˘ך  ‰מ˘יח,  בי‡˙  עˆם  על  מ˙ו˘ב"כ  ר‡י‰ 
‰˜ב"‰  ˆו‰  ול‡  ז‰  „בר  ‰י‰  ל‡  "ומעולם  ל˘ונו 
ר‡י‰  ˆריך  ‰„בר  ‡ין  ‰נבי‡ים  ב„ברי  ‡בל  ל˙ו‰ו, 

˘כל ‰ספרים מל‡ים ב„בר ז‰".

ב‰לכ‰  זו  ר‡י'  לכ˙וב  ‰˜פי„  ˘‰רמב"ם 
ב‰לכ‰  לכלל‰  ‰ו"ל  ולכ‡ור‰  בפ"ע, 
‰ר‡˘ונו˙.  ‰ר‡יו˙  ב'  עם  ביח„  ‰˜ו„מ˙ 
חלו˜˙  „‚ם  בספרים  מ˘"כ  נו„ע  וכבר 
(ועיין ‰ל'  ב‰  ל„יי˜  י˘  ˘ברמב"ם  ‰‰לכו˙ 
מחלו˜˙  ˘למ„  מ‰  ס˜"‡  ˜ו"‡  פ"‡  ל‡„‰"ז   ˙"˙

‰‰לכו˙ ברמב"ם). וב‡מ˙ נר‡‰ לח„˘ „ר‡י' 

ממ‰  יו˙ר  ממנ‰  נ˙ח„˘  ‚„ול  חי„ו˘  זו 
וע„  מיני‰,  „לעיל  ‰ר‡יו˙  בב'  ˘˘מענו 
˘חיל˜‰ ‰רמב"ם בפ"ע, כי על פי' נס˙עף 
עו„ ‚„ר לענין ‰כופר ב‡מונ‰ זו. כמ˘י"˙.

 ב 
יח˜ור מ‰ „ין ‰‡ומר ˘מ‡מין בנבו‡‰ זו 
מפני ‰חט‡  ˘נ˙בטל‰  סובר  ב˙ור‰ ‡בל 
‡ו ˘מפר˘ „ברי ‰נבו‡‰ ˘ל‡ כפ˘וטם 

˘‡ינו  ˘‡ומר  במי  לח˜ור  י˘  ‰נ‰, 
מ‡מין ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ לבו‡ מפני ˘סובר 
בז‰  חל  ‰‚‡ול‰,  על  ˘‰ובטחנו  ˘‡ף 
‰חט‡  (מפני  זו  ‰בטח‰  ונ˙בטל‰  ˘ינוי 
עליו  לומר  ‡פ˘ר  ‡י  „לכ‡ור‰  וכיו"ב)9, 
˘‰רי  רבינו  ובמ˘‰  ב˙ור‰   .  . ˘"כופר 
‰יינו  ז‰  כופר  כי  עליו",  ‰עי„‰  ‰˙ור‰ 
˘בכ˙ב,  ב˙ור‰  ‰מפור˘  ב„בר  ˘כופר 
‰כ˙וב‰  ב‰בטח‰  כופר  ‡ינו  וז‰  כנ"ל, 
זו  ‰בטח‰  על  „‚ם  סבר  ‡י‰ו  ר˜  ב˙ור‰, 
‡ם  ל„ון  י˘  ומע˙‰  ‰חרט‰.  ענין  ˘ייך 
ע"פ  „ברים  ‡ין  ˘בו„‡י  „‡ף  ‰ו‡,  כופר 
סע"‡.  ז,  (ברכו˙  למ„נו  וכבר  ˙ור˙נו,  כללי 

לי˘ר‡ל  מ˘יח  ל‰ם  ˘‡ין  ‰לל  ר'  „ע˙  וע"„   (9
˘סבר   ,(3 ‰ער‰  (כנ"ל  חז˜י‰  בימי  ‡כלו‰ו  ˘כבר 
ו"ב„ברי  עליו"  ˘"‰˙ור‰ ‰עי„‰  ˘‚רם ‰חט‡, ‡ף 
ור‡‰   – ז‰".  ב„בר  מל‡ים  כל ‰ספרים   .  . ‰נבי‡ים 

˘ו"˙ ‰ר„ב"ז (ח"„ סי' ‡'רנח) ועי˜רים ב˙חיל˙ו.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל‡ ‰י‰ „בר  ומעולם  ו‚ו'  ערים  ˘ל˘  עו„ 
ב„ברי  ‡בל  ל˙ו‰ו2,  ‰˜ב"‰  ˆו‰  ול‡  ז‰ 
נבי‡ים ‡ין ‰„בר ˆריך ר‡י' ˘כל ‰ספרים 

מל‡ים ב„בר ז‰". 

כ‡ן  „בריו  „בכל ‡ריכו˙  לח„˘  ונר‡‰ 
ל„ינ‡  לנו ‰רמב"ם ‚„רים ‚„ולים  ‰˘מיע 
‡חרי˙  בנבו‡˙  ל‰‡מין  ‰חיוב  בענין 
‰ימים בזמן ‰ז‰, ול‡ ר˜ ‰לכ˙‡ למ˘יח‡ 

˘נ‰ כ‡ן.

בפ˘ט „בריו  ל„˜„˜  ˘י˘  מ‰  וב‰˜„ם 
˘רˆ‰ ל‰וכיח „נבו‡‰ זו מפור˘˙ ב˙ור‰, 
לענין  ולכ‡ור‰  ב˙ור‰,  כופר  ב‰  ו‰כופר 

ז‰ „י ˘יזכיר ר‡י' ‡ח˙ ו˙ו ל‡.

˘‰זכיר  ‰ר‡˘ונו˙  ‰ר‡יו˙  וב‡מ˙, 
נˆבים)  (˘בפר˘˙  ‚ו'"  "ו˘ב  (מ‰כ˙וב 
„˙רוויי‰ו  לומר  מˆינו   – בלעם)  ומפר˘˙ 
ˆריכי לענין מ‰ ˘רˆ‰ ל‰˘מיע כ‡ן ב‚„ר 
ל‰‡מין,  חייב ‰‡„ם  במ‰  זו,  חיוב ‡מונ‰ 

וב‚„ר ‰כופר בו „‰וי ככופר ב˙ור‰.

מלכים)  (ב‰לכו˙  כ‡ן  ‰רמב"ם  „‰נ‰, 
‰יינו  ‰מ˘יח,  במלך  ב‡מונ‰  ‚ם  מיירי 
ענין  בכללו˙  ל‰‡מין  ‰חיוב  על  ˘נוסף 
 ˙‡ ל‚‡ול  ע˙י„  ˘‰˜ב"‰  ‰‚‡ול‰, 
י˘ר‡ל (ב‡יז‰ ‡ופן ˘‰ו‡), חייב כל ‡י˘ 
עניניו  פרטי  (על  ‰מ˘יח3  במלך  ל‰‡מין 

סורר  „בן   (‡ ע‡,  (סנ‰„רין  ממחז"ל  ˆע"˜   (2
 .  . ל‰יו˙  ע˙י„  ול‡  ‰י'  "ל‡  ‰נ„ח˙  ועיר  ומור‰ 

(‡ל‡) „רו˘ ו˜בל ˘כר". ו‡ולי י˘ לחל˜. ו‡כ"מ.

"‡ין   (‡ ˆט,  (סנ‰„רין  ‰לל  ר'  מ„ע˙  ול‰עיר   (3
חי„ו˘י  ‚ם  (ור‡‰  ובפר˘"י  לי˘ר‡ל",  מ˘יח  ל‰ם 
וי‚‡לם  בעˆמו  ימלוך  ‰˜ב"‰  "‡ל‡  ˘ם  ‰ר"ן) 
ז‰  פיר˘  פי"„  ל‡ברבנ‡ל  ‡מנ‰  (ובר‡˘  לב„ו" 
˘‰כריעו  ל‡חרי  ‰ם  ‰רמב"ם  ו„ברי  ב‡ו"‡). 
ר'  כ„ע˙  ע˙‰  ‰‡ומר  ˘לכן  כ„בריו,  ˘ל‡  חכמים 
‰לל ‰רי ‰ו‡ כופר בכלל ‰˙ור‰ (˘ו"˙ ח˙"ס יו"„ 

ז‰).  בפר˜  ברמב"ם  ‰מפורטים  ומעלו˙יו 

ולפי „רכנו יומ˙˜ לנו „יו˜ ל˘ון ‰רמב"ם 

„בר  ומע˙‰,  בו".  מ‡מין  ˘‡ינו  מי  "וכל 

 ˙‡  ‡"‰ „"ו˘ב  ב˜ר‡  מפור˘  ‡ינו  ז‰ 

˘בו˙ך ‚ו' ו˜בˆך ו‚ו' ו‰בי‡ך ‰'", כי ‡ם 

ב˘ני  נב‡  ˘"˘ם  בלעם"  ב"פר˘˙  „ו˜‡ 

[ומע˙‰  ‰מ˘יח4  ומלך  „ו„  ‰מ˘יחים", 

‡ריכו˙  ‚ם  ל‰בי‡  ˘טרח  מ‰  לנו  י˙חוור 

ב‰ם,  ‰מ„ברים  פסו˜ים  כו"כ  עם  ‰ר‡י', 

„‰‡ בכל ‰נך ˜ר‡י נרמזים ‚ם פרטי עניניו 

ב‰ם  ‡˘ר  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  ומעלו˙יו 

(ל˜ו"˘  במ"‡  כמ˘נ"˙  ל‰‡מין,  חייב ‡„ם 

ל‚„ר  ‰„בר  נו‚ע  ‡מ‡י  ו‡ילך)   281 ע'  חי"ח 

‰‡מונ‰ במ˘יח]. 

ב‰ר‡י'  ‰ס˙פ˜  ל‡  ‚יס‡  ול‡י„ך 

ר˜  ˘‰בי‡‰  ז‡˙,  ‚ם  ו‡ף  בלעם,  מפר˘˙ 

‰רמב"ם  כוונ˙  ‡ין   ‡‰„  – ˘ני‰  כר‡י‰ 

כ‡ן ר˜ ל‰בי‡ ס˙ם ר‡יו˙ מ˙ור‰ ˘בכ˙ב 

ביום  ‰מ˘יח  בי‡˙  ˙‰י'  ˘ב‡מ˙  מ‰  על 

‰ך  ל„ינ‡  ל‰וכיח  רˆ‰  ‡ל‡  ‰ימים,  מן 

 .  . כופר   .  . בו  מ‡מין  ˘‡ינו  „"מי  ‚„ר 

˘‰רי ‰˙ור‰ ‰עי„‰  רבינו  ובמ˘‰  ב˙ור‰ 

‰יינו  ל‡ו  ‰˙ור‰  ˘ל  ‰זו  וע„ו˙  עליו", 

פסו˜י ‰˙ור‰  פירו˘  ע"פ  ר˜  ˘‰י‡  ע„ו˙ 

"‰כופר  ˘‚ם  [‡ע"‚  ˘בע"פ  ˘ב˙ור‰ 

בפרו˘‰ ו‰ו‡ ˙ור‰ ˘בעל פ‰" ‰ו‡ בכלל 

פ"‚ ‰"ח)],  ˙˘וב‰  (רמב"ם ‰ל'  ב˙ור‰"  "כופר 

ס˘נ"ו). ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 9.

(יסו„  חל˜  לפ'  ‰˜„מ‰  ˘בפי‰"מ  ול‰עיר   (4
ל‰‡  בלעם  מפר˘˙  ‰ר‡י'  ‰רמב"ם  ‰˜„ים  ‰י"ב) 
ב˙ור‰  כפר   .  . בו  ˘‰ס˙פ˜  "ומי   – נˆבים  „פ' 
ופר˘˙  בלעם  בפר˘˙  בפירו˘  ב˙ור‰  בו  ˘יע„ 
מ˘‡"כ  ב˜ר‡  ס„רם  ע"פ  ˘נ˜ט  נˆבים" (וי"ל  ‡˙ם 

ב‰י"„ ˘‰ו‡ ס' ‰לכו˙ ‰לכו˙).

טז

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

פרטי חיוב ‰‡מונ‰ במ˘יח 
ל˘יט˙ ‰רמב"ם

˘‡ומר  במי  וכן  ‰חט‡,  ˘‚רם  סובר  ‡בל  ‰˙ור‰  בנבו‡˙  ‰מ‡מין  ב„ין  יח˜ור 
מן  ר‡י‰  ל‰וסיף  ‰רמב"ם  ˘‰וˆרך  במ‰  יפלפל   / נ‡מר‰  מ˘ל  ב„רך  זו  „נבו‡‰ 
לענין  במ˘יח  ‡מונ‰  ב„ין  חומר‡  נ˙וספ‰  „עפ"ז  ויסי˜  מ˜לט,  ערי  מ„ין  ‰˙ור‰ 

‰ח˜יר‰ ‰נ"ל

 ‡ 
‰זכיר ‰רמב"ם ‰יכן נזכר‰  יבי‡ ‰ר‡יו˙̆ 
ויפלפל  ב˙ור‰,  ‰ימים  ‡חרי˙  נבו‡˙ 

בˆריכו˙‡ „‚' ‰ר‡יו˙

 :(‡"‰ (פי"‡  מלכים  ב‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ול‰חזיר  לעמו„  ע˙י„  ‰מ˘יח  "‰מלך 
מלכו˙ בי˙ „ו„ ליו˘נ‰ וכו' וכל מי ˘‡ינו 
לבי‡˙ו  מחכ‰  ˘‡ינו  מי  ‡ו  בו  מ‡מין 
‡ל‡  כופר  ‰ו‡  בלב„  נבי‡ים  ב˘‡ר  ל‡ 
˘‰רי ‰˙ור‰ ‰עי„‰  רבינו  ובמ˘‰  ב˙ור‰ 
‡ל˜יך   '‰ ו˘ב   (‰-‚ ל,  (נˆבים  ˘נ‡מר  עליו 
‡ם  ו‚ו'  ו˜בˆך  ו˘ב  ורחמך  ˘בו˙ך   ˙‡

ו‰בי‡ך  ו‚ו'  ‰˘מים  ב˜ˆ‰  נ„חך  י‰י‰ 
‰ם  ב˙ור‰  ‰מפור˘ים  ‰„ברים  ו‡לו   .'‰
כל  י„י  על  ˘נ‡מרו  ‰„ברים  כל  כוללים 
ו˘ם  נ‡מר  בלעם  בפר˘˙  ‡ף  ‰נבי‡ים. 
‰ר‡˘ון  במ˘יח  ‰מ˘יחים,  ב˘ני  נב‡ 
˘עומ„  ‰‡חרון  ובמ˘יח  כו'  „ו„  ˘‰ו‡ 
מפר˘˙  פסו˜ים  כמ‰  (ומבי‡  כו'"  מבניו 
בלעם ומפר˘ם על „ו„ ועל מלך ‰מ˘יח). 
"‡ף  ‰רמב"ם:  ממ˘יך  ˘ל‡ח"ז  וב‰לכ‰ 
ח-ט1)  יט,  (פר˘˙נו  ‡ומר  ‰ו‡  מ˜לט  בערי 
לך  ויספ˙  ‚בולך   ˙‡ ‡ל˜יך   '‰ ירחיב  ‡ם 

ספ"ב.  מכו˙  ˙וספ˙‡  ע‰"פ.  ספרי  ור‡‰   (1
ירו˘למי ˘ם פ"ב ‰"ו.


