כח

˜úר‡˙ ˘ב˙

מ„ריך ‡˙ ˆ‰עירים( ˘‰יו מ˙חילים ב‰כנו˙ ל˙פל‡ ‰חרי ˙י˜ון חˆו˙ ו„רכם ‰יי˙‰
ל˙‰עמ˜ בעניין ˘ל „‡״ח ]„ברי ‡ל˜ים חיים„ .ברי חסי„ו˙[ כ‡רבע-חמ˘ ˘עו˙ ,וב˜יı
˙‰חל˙ ˙פל˙ם ‰יי˙ ‰ב˘ע˘˘ ‰י˙ בו˜ר ומסיימים ב˘ע ‰רביעי˙ ‡חרי ‰ˆ‰רים.
וכן ‰יו ‰רב ‰מ‡נ״˘ ˘‰יו עוס˜ים בעבו„˘ ‰בלב ‡יז˘ ‰עו˙ בכל יום ,מ˙חילים ל˙‰פלל
בזמן ‡‰פ˘ר – מˆ„ „‰ין – ו‚ומרים ˙פל˙ם ולמו„ם ‡חר ˙‰פל ‰כחˆו˙ ‰יום לערך.

˘ני ר˜י˜ים וכוס חלב
עבו„˙ו ˘ל ‰חסי„ ר' חיים מ˘‰ ‰נ״ל ‰יי˙ ‰ל‰בי‡ על ח˘בונו למ˙פללים ,לכל
‡ח„ ˘ני ר˜י˜ים )˜יכלעך( מזונו˙ עם כוס חלב ‡ו מעט מ˘˜ ‰כרˆון ‡י˘ ו‡י˘ .ב‡מרו
‡˘ר כ˘‰י׳ יו˘ב בלי‡זנ‡ – כ˘יס„ כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן ‡˙ ‰׳ח„רים׳ ]˘ם למ„ו חבורו˙
˘ל חסי„ים עוב„י ‰׳[ˆ ,יוו˘‡ ‰ר ‡חרי ˙י˜ון חˆו˙ – בחורף – ו‡חרי ˙פל˙ ו˙י˜ין –
ב˜י – ıיסע„ו ‡˙ לבם ב‡יז„ ‰בר ,ב‡מרו‡" :י˘ ˆב‡ ˘ל ˜‰ב״ˆ ‰ריך ל‰יו˙ ברי‡ כי
ברי‡ו˙ ˘ל ‡נ˘י ˆ‰ב‡ ‰עוס˜ים ב˙ור ‰ועבו„ ‰נו‚ע ל‰כלל כולו".
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח ˘ˆב(

‚úיון ˙˜‰
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ב˘˙'‰ ˜úﬠ"‰

"ו˜ם ˘בט מי˘ר‡„ - "úו„ ‡ו מ˘יח?
חביבו˙ו ˘" úﬠפר יﬠ˜ב"
ב‚„ר úימו„ ˙ור˙ ‰בי˙ בזמן ‰ז‰
‡יך ‡פ˘ר ˘‰úפיﬠ ﬠ úבן ˘מור„?

כז

פתח דבר

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

בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ בל˜‰ ,ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘ ל˜‰ל
˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון ˙˜,(‰
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘ ‰מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים
˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘
זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו,
ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים נ‡מרו
‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר
במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר
„ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙
‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו על˙‡Œר
‡ו ב˙וכן ‰עניינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙
„‰ברים.

"חייל ˆריך ל˘מור על ברי‡ו˙ו"
כ˘יס„ רבנו ‰ז˜ן ‡˙ ‰׳ח„רים׳ˆ ,יוו˘‡ ‰ר ‡חרי ˙י˜ון חˆו˙ בחורף ,ו‡חרי ˙פל˙
ו˙י˜ין ב˜י ,ıיסע„ו ‡˙ לבם ב‡יז„ ‰בר ,ב‡מרו‡" :י˘ ˆב‡ ˘ל ˜‰ב״ˆ ‰ריך ל‰יו˙
ברי‡ כי ברי‡ו˙ ‡נ˘י ˆ‰ב‡ ‰עוס˜ים ב˙ור ‰ועבו„ ,‰נו‚ע לכלל כולו"

◇ ◇ ◇

‰ברי‡ו˙ ˘ייכ˙ לממ˘ל‰
במענ ‰על מכ˙בו  . .ס„ר ‰יום ˘לו טוב ‰ו‡ ‡ם מיעוט זמן ˘‰ינ‡ ‰ין מכבי„ עליו,
"חייל ˆריך ל˘מור על ברי‡ו˙ו ,מ‡חר וברי‡ו˙ו ˘ייכ˙ לממ˘ל ."‰חסי„ ‰ו‡ עב„ ‰׳
וˆריך ל˘מור ‡˙ ברי‡ו˙ו ,כי ברי‡ו˙ו ˘ייך לממ˘ל˙ ˜‰ב״.‰

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע '‰ ˙‡ ‰כמים
לים מכסים" ,ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙" ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡י˙י
˙ˆ‡" ,במ‰ר ‰בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

חסי„ ‡ח„ מחסי„י ‰ו„ כ״˜ ‡„מו״ר ‡‰מˆעי זˆו˜לל‰״ ‰נב‚״מ זי״ע ב˜רעמענט˘ו‚
– ר׳ חיים מ˘‰ ‰י׳ ˘מו – במ‰ו˙ו ‰י׳ מן ‰בינונים ,מן ‰מ˙פללים בˆבור ,כלומר כפי
‰ור‡˙ כ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן נ״ע ˙פל ‰במ˙ינו˙ ,וב˘ב˙˜-ו„˘ ‰י׳ מ‡ריך מעט ב˙פיל˙ו
‡בל ל‡ ‰רב .‰כי י„ע ‡˙ מˆבו ˘‡ינו מ‡לו ˘ביכול˙ם ]=מעמ„ם ‰רוחני[ ל‡‰ריך
ב˙פל ,‰כי בימים ‰‰ם ‰י׳ כל ‡ח„ מ˘‚יח על עˆמו בעינ‡ פ˜יח‡ ˘ל‡ ל˘˜ר ל‡ לו
ול‡ ל‡חרים .מל‡כ˙ו ‰יי˙ ‰חנווני ופרנס˙ו ברווח.
בימים ‰‰ם ‰יי˙ ‰ע„˙ חסי„י חב״„ ב˜רעמענט˘ו‚ ע˘יר ‰ב‡נ״˘ בעלי ˆור‰
‰עוס˜ים בעבו„˘ ‰בלב ˘עו˙ ‡ח„ו˙ בכל יום.
מספרים על ‰ני ˙רי ‚יסי ,ר׳ ברוך ט‡מ‡רעס ור׳ ˘מו‡ל ט‡מ‡רעס )˘ני‰ם ‰יו עו„
מ˜ו˘רים לכ״˜ ‡„מו״ר ‰ז˜ן כ˘‰יו ˆעירים ו˙‰חנכו ‡ˆל ‡„מו״ר ‡‰מˆעי נ״ע כ˘‰י׳

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

ל‡רˆו˙ ‰ברי˙ ‡ו למ„ינ‡ ‰חר˙‰ ,נ ‰נוסף על ‰‰וˆ‡ו˙ ‰כרוכו˙ ב„בר‰ ,עי˜ר ˘‡י

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

ב‡ם ‡פילו ˙‰י׳ מ‰יו˙ר טובו˙ ˘במ„ינ‡ ‰לי׳ יבו‡˘‡ ,ר ‚˘‰‰ח ‰ו‰‰כרח ל˙˙ „ו״ח

‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

ו‰נ ‰כפי ˘מ˙‡ר ‰ענינים במכ˙בו ,טוב „‰בר‡ ,בל ביח„ עם ז‰ ‰סבר‡ ˘יסע
‡פ˘ר ל„ע˙ מר‡˘ ל‡יז ‰סביב ‰יכנס בבו‡ו למ˜ום ‰ח„˘ ,ו‡יך ˙˘פיע עליו ‰סביב‰
למי ˘‰ו‡ במ„ינ ‰ח„˘‡ ,‰פילו ‡ם מ˜בל ז ‰על עˆמו ‰נ״ל˜ ,בל ‰זו ˙‰י' מרˆונו
‰טוב ,ו‡ינ„ ‰ומ ‰ל‰נ˙ינ˙ „ו"ח ‰מוכרח˙ ע״פ טוב‡ ‰ו מפני ‰‰ר‚ל „כמ˘ ‰נים,
ו˜״ל .ול˙כלי˙ ‰נרˆ‰ ‰רי מספי˜‰ ‰נסיע ‰למ˜ום ‡חר ב‡‰״˜ ˙״ו ‚ופ‡ ˘‡ז רוב
‰ענינים ˘‰לילים י˙ו˜נו כמעט ב˘לימו˙ ‡ו ‡פ˘ר כולם ב˘לימו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' ˘ˆו(

‰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'

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל

˘‰פע ‰בע˜יפין
במענ ‰למכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ בנם ˘ליט"‡ ‡˘ר נע˘ ‰עˆמ‡י יו˙ר מ„י וכו',

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

ובו„‡י י„ועים לו˘ ,לˆערנו מ˜ר ‰ר‚יל ‰ו‡ ביל„ים ˘מטפלים ב‰ם )מ‡יז ‰סיב‰
˘˙‰י'( ,ובפרט כ˘‰ענין בבן יחי„‡˘ ,י ‡פ˘ר ˘ל‡ יר‚י˘ ‡˘ר מ˙ח˘בים עם ˆערו
וכו',
וכמ„ומ ‰כבר כ˙ב˙י˘ ,נוסף על „˙˘‰‰לו˙ מˆ„ ‰‰ורים למעט ˙ופע‡‰ ‰מור,‰
מˆליח ומועיל‰ ‰רב ‰יו˙ר ˘‰פע ‰מחברים˘‰ ,פע ‰במי˘רים ועו„ יו˙ר ˘‰פע‰
בע˜יפין ,כ˘יר‡‰ ‰נ˙‚‰ם ˘‰י‡ ע"פ ˙‰ור ‰ו‰מˆו ‰וכו' ,ו˘‰פע ‰זו ‡פ˘רי˙ ל‰יו˙
מחבריו בכ˙ ‰ב ‰לומ„ ,מחברים עמם מ˘ח˜ ‡ו ˘‰ו‡ מב˜ר בבי˙ם ,ובטח ‚ם ‰רופ‡
˘י˙ייעˆו עמו ב‰נ"ל ייעˆם כל ‰נ"ל ,וי‰י רˆון ‡˘ר יˆליח ‚ם בכל ‡‰מור נוסף על
ˆ‰‰לח ‰ב‰טב˙ ברי‡ו˙ בנם ב‚˘מיו˙ ‚ם ‰טב ‰ברוחני]ו[˙.
˙˜ו˙י ˘ . .י˘ לו ˜ביעו˙ ע˙ים בלימו„ פנימיו˙ ˙‰ור˘ ‰ב„ורו˙נו נ˙‚ל˙ ‰ב˙ור˙
‰חסי„ו˙ ] . .וי„וע[ ‰‰כרח ‰כי ‚„ול בז ,‰ובפרט ב˙˜ופ˙נו ובמ„ינ ‰זו וביחו„
כ˘ז˜ו˜ים לברכ ‰נוספ˙ מ˘‰י"˙ ˘י˘פיע ב‚לוי ˘בנפ˘ ובפנימיו˙ ‰נפ˘ ˘ל בר‡
כרע‡ „‡בו ,‰ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' רפז(

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

תוכן העניינים

כ‰

תורת חיים

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מכ˙בי עˆו˙ ו„‰רכו˙ בעבו„˙ ˘‰י״˙
בחיי ‰יום יום

˘יטו˙ ר˘"י ו‰ר‡˘ונים בפ˘ט נבו‡˙ בלעם
˘יט˙ ‰רמב"ם ˘כל ‰נבו‡ ‰נחל˜˙ ל„ו„ ‰מלך ולמ˘יח בן „ו„ ˘ /יט˙ ר˘"י ˘ר˜
סוף ‰נבו‡‡˜ ‰י במ˘יח בן „ו„ ˘ /יט˙ ‡‰בן עזר‡ ˘‰נבו‡ ‰עוס˜˙ ב„ו„ ‰מלך
בלב„  /כיˆ„ ני˙ן ל‰וכיח מ"ויר„" „˘למ"˘ ‰ויר„" „פר˘˙נו ˜‡י במ˘יח? /
בי‡ור ˘יט˙ ר˘"י ˙ /יווך ‰ס˙יר ‰בין ר˘"י כ‡ן לפירו˘ו על ˙‰ילים
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ'  85ו‡ילך(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט

˘‰פע ‰על בן ˘מ˙מר„

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
חביבו˙ו ˘ל "עפר יע˜ב"
˜יום ‰מˆוו˙ כעבו„˙ עב„ ל‡„ונו  /חביבו˙ י˙ר ‰ב"מˆוו˙ ˘מ˜יימין בעפר" ‰‡ /ב˙ ˘‰י"˙
ל"„ע„˜י‡ „בי˙ יע˜ב" ‰ /נ˘מ – ‰חל˜ ‡לו ‰-ממעל ממ˘ ‰ /עבו„"„ ‰עפר" ממ˘יכ‰‡ ‰ב‰
מ˜‰ב" ‰ל"עפר יע˜ב"

"י˘ ל˙‰ייע ıעם רופ‡ פסיכולו‚ כיון ˘כמ ‰פעמים ו‡פ˘ר ‚ם ברובם‰ ,נ‰‚‰
כ‡ו˙‰˘ ‰ו‡ מ˙‡ר במכ˙בו ˙לוי ,במ˙יח˙ עˆבים וכיו"ב ,ולפעמים ˙כופו˙ בי„
‰רופ‡ ל‰ועיל בז ‰במ„ ‰ח˘וב"‰

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ'  90ו‡ילך(

פנינים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יז

נסיע˙ ‰בן מבי˙ו

„רו˘ ו‡‚„‰

חי„ו˘י סו‚יו˙

....................................

יח

בי‡ור ח„˘ ב‚„ר לימו„ ˙ור˙ ‰בי˙ בזמן ‰ז‰
י˜„ים ˘יט˙ ‰רמב"ם „מˆו˙ בנין ‰בי˙ ‰י‡ מˆו ‰ל„ורו˙ ומˆ„ ‚„ר‰ ‰י' ל ‰לחול ‡ף בז"‰ז
‡ל‡ „‡רי‰ ‰ו‡ „רביע עלן  /יוכיח ע"פ ‰מ„ר˘ „‰„ ‡‰לומ„ ב˙ור˙ ‰בי˙ נח˘ב כ‡ילו בנ‡ו
‰יינו ממ˘ ˘מ˜יים בז ‰מˆו / ‰יבי‡ „ו‚מ‡ ל‰ך מיל˙‡ „‡˘כחן ˜יום מˆו ‰בז"‰ז ב‡ופן ‡חר
מ˜יום מˆו ‰זו עˆמ ‰בזמן ‰בי˙ – מ„יני ˙˘וב ‰ו‚ירו˙
)ע"פ כמ ‰סימנים ב'‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר – ‰עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' ו'‰פ˙יח '‰לספר ז(‰

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‰
˘‰פע ‰על בן ˘מ˙מר„

„רכי ‰חסי„ו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כז
"חייל ˆריך ל˘מור על ברי‡ו˙ו"

במענ ‰על מכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ ˘ . .י' ˘‡וב„ עˆו˙ ב‰נו‚ע ל‰נ˙‚‰ו ‡˙ו.
וכבר י„וע ‰עˆ˙ רז״ל ˘ל˘ ‡‰˙ ‰וכו' ימין מ˜רב˙˙ ,ינו˜ .ובנ„ון „י„י' י˘ ל˙‰ייעı
עם רופ‡ פסיכולו‚ כיון ˘כמ ‰פעמים ו‡פ˘ר ‚ם ברובם‰ ,נ ‰‚‰כ‡ו˙‰˘ ‰ו‡ מ˙‡ר
במכ˙בו ˙לוי ,במ˙יח˙ עˆבים וכיו"ב ,ולפעמים ˙כופו˙ בי„ ‰רופ‡ ל‰ועיל בז ‰במ„‰
ח˘וב .‰בכל ‡ופן כפי ‰נר‡ ‰מ˙י‡ורו‚‰ ,ירו˘ מן ‰בי˙ יכול ל‰בי‡ ח״ו ‚רעון עו„
יו˙ר ב‰מˆב ול‡ ˙י˜ון ,ו˜״ל.
וי‰י רˆון ˘ב˜רוב יוכל לב˘ר טוב ב‡‰מור ,ומובן ופ˘וט ˘ככל ˘יוסיף ‰ו‡ -
‰כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰נ״ל  -ובני ‰מ˘פח ‰בכלל בעניני ˙ור ‰ומˆו˙ ,י˙וסף בברכ˙ ˘‰י״˙
בכלל ובמילוי ב˜˘˙ם ב‰נ"ל בפרט.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו עמ' רכ„(

במענ ‰למכ˙בו בו כו˙ב ‡ו„ו˙ ˘ . .י׳ וחוו˙ „ע˙ ‰רופ‡˘ ,טוב לפניו לנסוע מבי˙ו,
ו˘ו‡ל „ע˙י בז.‰

כ„

˜úר‡˙ ˘ב˙

כמו ˘‡מר )„ ‡"‰כח ,יט( ‰כל בכ˙ב מי„ '‰
עלי ˘‰כיל".
וכ˙ב ˙‰ויו"ט בפ˙יח ‰למס' מ„ו˙,
„‡ע"פ ˘בנין בי‰מ"˜ „לע˙י„ ‡ינו „ומ‰
לבנין בי˙ ˘ני ,וכמ"˘ ‰רמב"ם עˆמו
ב‰ל' בי˙ ‰בחיר) ‰פ"‡ "˘ („"‰בנין ‰ע˙י„
ל‰בנו˙ ‡ע"פ ˘‰ו‡ כ˙וב ביחז˜‡ל ‡ינו
מפור˘ ומבו‡ר ,ו‡נ˘י בי˙ ˘ני כ˘בנו
בימי עזר‡ בנו‰ו כבנין ˘למ ‰ומעין „ברים
‰מפור˘ים ביחז˜‡ל" ,ו‡"כ לכ‡ור ‰ל‡
˙‰י' ˙ועל˙ בי„יע˙ מ„ו˙ בי˙ ˘ני – מ"מ
י˘ ˙ועל˙ מז ‰בנו‚ע לפרטים ˘ב‰ם ˘ו‰
‰בי˙ „לע˙י„ לבי˙ ˘‰ני ו‰ר‡˘ון .ו‰ן
‡מ˙ ˘בבי˙ „לע˙י„ י‰יו ˘ינויים ל‚בי
בי˙ ˘ני ,כי "י‚ל˜‰ ‰ב" ‰עינינו  . .ול‰בין
‰ס˙ום ב„ברי יחז˜‡ל ונבנ‰ו‡ ,בל מ"מ
ˆריך לסיפור בנין ˘‰ני ˘כן רוב ועי˜רי
‰בנין מיוס„ים ב˙בני˙ ˘‡ '‰ר ˘‰כיל

‡בל ˜ו˘י‡ זו ‡ינ‡ ‰ל‡ ‡ם נ‡מר ˘כל
‰לימו„ ב˙ור˙ ‰בי˙ ‰וי כמו ‰כ˘ר מˆו‰
לי„ע ‰י‡ך נ˜יים בנינו ,מ˘‡"כ ל„ברינו
בˆור˙ ‰בי˙ ‡ינו ר˜ ‰כ˘ר מˆו ‰לי„ע ‡ל‡
בז‚ ‰ופ‡ ‰רי ‰ם עוס˜ים בפועל בבנינו
)‡ף ˘‡י ‡פ˘ר ל‰ם לבנו˙ ‡˙ ‰בנין
˘‚‰מי בזמן ‚‰לו˙( ובמיל‡ ‰רי ז˜ ‰יום
מ״ע „וע˘ו לי מ˜„˘‰ .יינו ˘נ˙ח„˘ כ‡ן
„‰מˆו˙‰ ‰מי„י˙ ‰י‡ לעסו˜ בבנין ‰מ˜„˘
ו‰י„יע ‰ב˙ור˙ ‰בי˙‡ ,ל‡ ‡ף לע˘ו˙ כל
˙‰לוי בי˘ר‡ל ˘י‰י' ‰כל מוכן ו˘יוכלו
לבנו˙ ˙יכף 29כפי ˙‰לוי בלימו„ם ,ובמע˘‰

ז‚ ‰ופ‡  ‰"‰בונים ע˙ ‰ו‡ין בנין בי˙י

˘יט˙ ‰רמב"ם ˘כל ‰נבו‡ ‰נחל˜˙ ל„ו„ ‰מלך ולמ˘יח בן „ו„ ˘ /יט˙ ר˘"י

בטל ,כנ"ל .ומ˘ ‰לע˙י„ י˙‚לו עו„ „ברים

˘ר˜ סוף ‰נבו‡‡˜ ‰י במ˘יח בן „ו„ ˘ /יט˙ ‡‰בן עזר‡ ˘‰נבו‡ ‰עוס˜˙ ב„ו„

‡ינו מחסר ב˜יום ‰בנין ע˙ ‰ע"י ‰לימו„,
‡ל‡ ‰ו‡ עו„ עילוי ˘י˙וסף לע˙י„.

במ‰˘ ‰בי‡ ר‡י' מן ‰כ˙וב ˘‡מר „ו„

‰בי˙ מלימו„ ˘‡ר ‰לכו˙ ˙‰ור‡˘ ‰ינן

ל˘למ‰" ‰כל בכ˙ב מי„  '‰עלי ˘‰כיל".27

נו‚‰ו˙ בזמן ‰ז„ ,‰ב˘‡ר ענינים ‰לימו„

בכמ„ ‰ברים ונז˜˜ לכך ˘י‚ל˜‰ ‰ב"‰
עינינו ל‰בין ‰ס˙ום ב„ברי יחז˜‡ל –
‡"כ מ‰ו ‰‰כרח „‚‰ול ל‰יו˙ "זוכר
מ„˙ ‰מ˜„˘ וˆור˙ו ובנינו וכל עניניו"
˘במסכ˙ מ„ו˙.28

˘יטו˙ ר˘"י ו‰ר‡˘ונים
בפ˘ט נבו‡˙ בלעם

‚ופ‡ ,ו˙וכן ‰מˆו‡ ‰ינו ר˜ בעˆם ‰לימו„

ל„ו„ ול‡ ימוט" .וז‰ו ˘נ˙כוון ‚ם ‰רמב"ם

ל‚מרי„ ,מ‡חר ˘‰בנין „לע˙י„ י˘˙נ‰

מקרא אני דורש

‡˙י ˘פיר„ ,חי„˘ ˜‰ב״ ‰ליחז˜‡ל ˘לימו„

ומכל ‰לין נמˆ‡‡˘„ ,ני לימו„ ˆור˙

‡בל ב‡מ˙ ‡ין „‰ברים מ˙יי˘בים

‰

‰ו‡ מˆ„ חוב˙ י„יע˙ ˙‰ור) ‰ועיין ‰יטב ב‰ל׳

‰מלך בלב„  /כיˆ„ ני˙ן ל‰וכיח מ"ויר„" „˘למ"˘ ‰ויר„" „פר˘˙נו ˜‡י במ˘יח? /
בי‡ור ˘יט˙ ר˘"י ˙ /יווך ‰ס˙יר ‰בין ר˘"י כ‡ן לפירו˘ו על ˙‰ילים

◇ ◇ ◇
˜רוב

לסיומ˘ ‰ל פר˘˙נו ‡ומר בלעם לבל˜" :וע˙‰ ,‰נני ‰ולך לעמי ,לכ‡ ‰יעˆך

˙למו„ ˙ור ‰ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ״ב סי״‡( ,מ˘‡"כ

‡˘ר יע˘‰ ‰עם ‰ז ‰לעמך ב‡חרי˙ ‰ימים" )כ„ ,י„( .וב‰מ˘ך ‰ענין מנב‡ ו‡ומר

בלימו„ ˆור˙ ‰בי˙ י˘ בו מ˘ום ˜יום מˆו‰

יז-יט(‡" :ר‡נו ול‡ ע˙˘‡ ,‰ורנו ול‡ ˜רוב„ ,רך כוכב מיע˜ב ו˜ם ˘בט מי˘ר‡ל ,ומחı

„וע˘ו לי מ˜„˘‰˘ ,ו‡ חוב˙ ‚בר‡ לבנו˙

פ‡˙י מו‡ב ו˜ר˜ר כל בני ˘˙ .ו‰י„‡ ‰ום יר˘ ,‰ו‰י ‰יר˘˘ ‰עיר ‡ויביו ,וי˘ר‡ל

ולסע„ בבנין ‰מ˜„˘ ,וכמ״˘ ‰רמב״ם ל‰לן

עו˘ ‰חיל .ויר„ מיע˜ב ,ו‡‰בי„ ˘רי„ מעיר".

ב‰ל׳ בי˙ ‰בחיר) ‰פ"‡ ‰י"‚( "‰כל חייבין
לבנו˙ ולסע„ בעˆמן כו׳ ‡נ˘ים ונ˘ים״.

)כ„,

וי„וע פירו˘ ‰רמב"ם על כ˙ובים ‡לו )‰ל' מלכים רפי"‡(‰˘ ,כ˙וב כ‡ן נו˜ט בל˘ון
כפול ‰ורומז ל"˘ני ‰מ˘יחים" – „ו„ ‰מלך ומלך ‰מ˘יח‡" :ר‡נו ול‡ ע˙ – ‰ז„ ‰ו„;
‡˘ורנו ול‡ ˜רוב – ז ‰מלך ‰מ˘יח„ .רך כוכב מיע˜ב – ז„ ‰ו„; ו˜ם ˘בט מי˘ר‡ל –

 (27ור‡˘ ‰ו"˙ ח˙"ס יו"„ סרל"ו‡ .ו"ח סר"ח.
ור‡‚ ‰ם ב‡רוכ‡ ‰ו"‰ח ˙רומ ‰כ ,‰ט.
 (28ב˙ויו"ט ˘ם מסיים "ו‡ילו ל‡ ‰י' ז‰ ‰ספור
נכ˙ב בספר ל‡ מˆ‡נו י„ינו ור‚לינו ב‡ו˙ו ‰בנין
‰ע˙י„ ˘יבנ ‰במ‰ר ‰בימינו" .וˆ"ע.

 (29ר‡ ‰פירו˘ ר˘"י יחז˜‡ל ˘ם ,י‡ :וי˘מרו
ילמ„ו עניני ‰מ„ו˙ מפיך ˘י„עו לע˘ו˙ם לע˙ ˜.ı
ור‡ ‰בפירו˘ ˆור˙ ‰בי˙ ליחז˜‡ל ˘ם ב˙חיל˙ו:
ˆו˘‰ ‰ם ב"‡ ‰ל ‰נבי‡ ˘י‚י„ לי˘ר‡ל ˘ימ„„ו כל
˙וכן ח˘בון ‰בנין ו˘י˘מרו ˆ‰ורו˙ בלבבם ˘מ‡
‰יום יב‡ מ˘יח ו‡ין כ‡ן בונ ‰פונ ‰לבנין בי‰מ"˜.

ז ‰מלך ‰מ˘יח .ומח ıפ‡˙י מו‡ב – ז„ ‰ו„; ו˜ר˜ר כל בני ˘˙ – ז ‰מלך ‰מ˘יח .ו‰י‰
‡„ום יר˘ – ‰ז„ ‰ו„; ו‰י ‰יר˘‚ ‰ו' – ז ‰מלך ‰מ˘יח".
]ול‰עיר ˙‡˘ ,סוף ‰עניין – "וי˘ר‡ל עו˘ ‰חיל ויר„ מיע˜ב ו‡‰בי„ ˘רי„ מעיר"
– ל‡ פיר˘ ‰רמב"ם ל„‰י‡ ,כי ‡ין ב˙יבו˙ ‡לו כפל ל˘ון .וממיל‡ מובן ˘פירו˘ם
כפ˘וטם˘ ,ממ˘יך ל„בר על מלכו˙ מלך ‰מ˘יח ˘ב ‰סיים ‰כ˙וב ˜ו„ם לכן – "ו‰י‰
יר˘˘ ‰עיר ‡ויביו"[.

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ‚

‡מנם ר˘"י )על ‡˙ר( ל‡ ס"ל כפירו˘ ז˘ ‰חל˜ מ‰פסו˜ ˜‡י על „ו„ וחל˜ו ˜‡י על

ל˜רבן מ˙כפר ˘פיר ע"י ˙˘וב ‰ווי„וי

)רמב"ם ˘ם  ‰"‰ע"פ כרי˙ו˙ ˘ם( ועל י„ם

מ˘יח )ור‡‚ ‰ם מ˘נ"˙ במ„ור ז ‰ל˘"פ בל˜ ˙˘ס"ח(‡ ,ל‡ ‰ו‡ מפר˘ ˘רוב ‰נבו‡ ‰מ„בר˙

„ברים בלב„  ,ובז ‰מ˜יים ב˘לימו˙ חיוב

לחו„ כבר נע˘י˙ ‚‰ירו˙ ב˘לימו˙ ,ו‡‰

ב„ו„ ‰מלך בלב„„" :רך כוכב – כ˙ר‚ומו ,ל˘ון „רך ˜˘˙ו‰˘ ,כוכב עובר כח. . ı

˙˘וב˘ ‰עליו .23וכי„וע ‰נפ˜"מ ל„ינ‡ ‡י

„"כ˘יבנ ‰בי‰מ"˜ יבי‡ ˜רבן"

כלומר :י˜ום מזל .ו˜ם ˘בט – מלך רו„ ‰ומו˘ל .ומח ıפ‡˙י מו‡ב – ז„ ‰ו„˘ ,נ‡מר

ח˘יב ˘ע˘˘˙ ‰וב‡ ‰ו ל‡ו בענין פסולי

ע"פ כרי˙ו˙ ˘ם( ‡ינו מחסר ב‚מר ו˘לימו˙

בו˘‰ :כב ‡ו˙ם ‡רˆ ‰וימ„„ ˘ני חבלים ל‰מי˙ ו‚ו'  . .ו‰י ‰יר˘˘ ‰עיר ‡ויביו –

ע„ו˙

ל‡ויביו י˘ר‡ל" .ו‰יינו˘ ,ל„ע˙ ר˘"י עי˜ר ‰כ˙וב מ˙‡ר ‡˙ מלחמו˙יו ˘ל „ו„‰˘ ,ו‡

˘˙‰וב ‰פ"‡(.24

יכניע ‡˙ מו‡ב ו‡„ום ˙ח˙יו ו‡ף "יזעזע" ‡˙ "כל בני ˘˙".
‡מנם ‡˙ ‰פסו˜ ‡‰חרון בענין ז" ,‰ויר„ מיע˜ב ו‡‰בי„ ˘רי„ מעיר" – חוזר ר˘"י
לפר˘ על מלך ‰מ˘יח ,וז"ל" :ויר„ מיע˜ב – ועו„ י‰י ‰מו˘ל ‡חר מיע˜ב .ו‡‰בי„
˘רי„ מעיר – מעיר ‰ח˘וב˘ ‰ל ‡„ום ו‰י‡ רומי ,ועל מלך ‰מ˘יח ‡ומר כן˘ ,נ‡מר
בו :ויר„ מים ע„ ים ,ול‡ י‰י˘ ‰רי„ לבי˙ ע˘ו".

22

)עיין בטו˘ו"ע חו"מ סו"ס ל„ .וב‡‚ר˙

ומיל˙‡ „„מי‡ יו˙ר ל‰כ‡ ‰ו‡ מ„ין

ב.

בפירו˘ ‰ר‡ב"ע מˆינו˘ ,פיר˘ כל נבו‡ ‰זו על „ו„ ‰מלך בלב„" :ומח ıפ‡˙י

מו‡ב – כן ע˘„ ‰ו„  . .וי„וע כי ‚בר ‰י„ „ו„ על ‡„ום ו‰ר ˘עיר" .ו‰כ˙וב "ויר„
מיע˜ב ו‡‰בי„ ˘רי„ מעיר" – מפר˘ ‰ר‡ב"ע ˘מ„בר ביו‡ב˘ ,ר ˆ‰ב‡ ˘ל „ו„‰˘ ,ו‡
"‰כרי˙ כל זכר ב‡„ום" )מלכים ‡-י‡ ,טז(.
]כלומר :ב˙חיל ‰מ„בר ‰כ˙וב על כללו˙ ממ˘ל˙ „ו„ על ‡„ום ,ו‡ח"כ מוסיף
ומ„‚י˘ ˘ל‡ זו בלב„ ˘"‚בר ‰י„ „ו„ על ‡„ום"‡ ,ל‡ ˘‰כרי˙ו כל זכר מכל עיר
˘ב‡„ום .ול‰עיר ‚ם מ„ברי ר˘"י בס' ˘מו‡ל )˘"ב ח ,יב(˘ ,בימי „ו„ ‰יו ˘˙י מלחמו˙
ב‡„ום[.
ולפום רי‰ט‡ נר‡ ‰לב‡ר ‰טעם ˘ר˘"י ל‡ פיר˘ ע„"ז ,כי ˘פ˙י בלעם ברור מללו
ב˙חיל˙ „בריו" :מ ‰יע˘‰ ‰עם ‰ז ‰לעמך ב‡חרי˙ ‰ימים" .ולכן מוכרח ר˘"י לפר˘
לכל ‰פחו˙ פסו˜ ‡ח„ בנו‚ע ל"‡חרי˙ ‰ימים" – זמן בו‡ו ˘ל מלך ‰מ˘יח‡ .ולם
‡ין ז‰ ‰כרח ‚מור‰˘ ,רי מי„ ל‡חר מכן נ‡מר "ויר‡ ‡˙ עמל˜ וי˘‡ מ˘לו וי‡מר
ר‡˘י˙ ‚וים עמל˜ ו‡חרי˙ו ע„י ‡וב„" )כ„ ,כ( .ו‡"כ ‡פ˘ר לומר ˘כוונ˙ בלעם ב‡מרו
"ב‡חרי˙ ‰ימים" ‰י‡ ל‡יבו„ו ˘ל עמל˜ מן ‰עולם.

מינ.(‰

„

‚ירו˙ בזמן ‰ז‡„ ,‰ף ˘‚ירו˙ ˆריכ ‰מיל‰
וטביל ‰ו‰רˆ‡˙ ˜רבן

)וכבר נ˙ב‡ר ‚„ר „ין ז‰

ב‚ירו˙ ב‡ריכו˙ בל˜ו"˘ חכ"ו מ˘פטים ‚ ,ו„ון

)רמב"ם ‰ל' ‡יסורי

בי‡ ‰פי"‚  .„"‰מכרי˙ו˙ ט ,(‡ ,מי‰ו "בזמן
‰ז‡˘ ‰ין ˘ם ˜רבן ˆריך מיל ‰וטביל"‰

וי˘ לב‡ר ‡˙ ‰טעם ו‰‰כרח ˘ל ר˘"י לפר˘ ˘‡ף ˘רוב ‰נבו‡ ‰מ„בר˙ ב„ו„,
‰פסו˜ ‡‰חרון עובר ל„בר במלך ‰מ˘יח ,וכ„ל˜מן.

‚‰ירו˙ בזמן ‰ז‰

25

)רמב"ם ˘ם

 (22ב‡נˆי˜לופ„י‡ ˙למו„י˙ ערך חט‡˙ )ע' ˙˜‚(
כו˙ב בפ˘יטו˙ ˘‡ף בזמן ‰ז ‰כ‡ו"‡ ˆריך לכ˙וב
חיובי חט‡˙ ˘לו )ו˘"נ( – ול‡ ר‡ינו ז ‰כלל )ול‡
ר‡ינו ‰וי ר‡י' ב„בר ‰ר‚יל – ˘„"ח כללים מע' ל
כלל עז .ו˘"נ( ו‚ם ‡בו˙ינו ל‡ ספרו לנו – .ו‰מ˜ורים
˘ˆויינו ˘ם יל"פ ב„וח˜ עכ"פ .ו‡כ"מ ומבו‡ר
במ˜"‡ .ור‡‰ ‰ער˘ ‰ל‡ח"ז.
 (23וˆ"ע בר' י˘מע‡ל ˘"כ˙ב על פנ˜סו כו'
לכ˘יבנ ‰בי‰מ"˜ ‡בי‡ חט‡˙ ˘מינ˘) "‰ב˙ יב,
ב( ו‰רי ‡ין מבי‡ין חט‡˙ נ„ב – .‰ובכל ‡ופן ˆ"ע
„ל‡ ‡י˘˙מיט ˘ום ˙נ‡ וכו' לכ˙וב כן .ול‚ו„ל
˙‰מי' ‡ולי י"ל ובפ˘טו˙ :ר' י˘מע‡ל ‰י' בזמן ר"י
בן חנני‡ ˘‡ז ני˙נ‰ ‰ר˘ו˙ לבנו˙ בי‰מ"˜ )ב"ר
ספס"„( ובזמן ‰‰ו‡ ˜ו„ם ˘בטלו ‰ר˘יון – ˜ר‰
לרי"˘ ˘‰ט ‰וכ˙ב על פנ˜סו .ור‡ ‰בכל ‰נ"ל
ב‡רוכ ‰ב˘יח˙ ו' ˙˘רי ˙˘מ"‡.
 (24ור‡˜ ‰י„ו˘ין מט ,ב )˘ו"ע ‡"‰ע סי' לח
ס˜ל"‡(‡ .בל ‡ינו „ומ ‰פי' ל˘ון בנ"‡ )„‰מ˜„˘(
לל˘ון ˙ור‡) ‰ם נ˜ר‡ "ר˘ע" ‰נזכר בכ˙וב לענין
פסול ע„ו˙ )מ˘פטים כ‚‡" ,(‡ ,ל ˙˘˙ ‚ו' ר˘ע
ל‰יו˙ ע„ חמס"(.

עפ"ז י˙ר˘ ıפיר ˙מי˙‰ ˙‰ויו"ט ‡מ‡י
˘נו „יני בי˙ ˘ני „ל‡ ‰וי ל‚מרי כˆור˙
‰בי˙ ˘ע˙י„ין לבנו˙
וי˘ לב‡ר ענין ˜‰יום ˘ע"י לימו„ ז,‰
„לפי פ˘וטו ‰יינו מפר˘ים מעל ‰זו ˘‡מרו
על לימו„ ˆור˙ ‰בי˙ ˘ז‰ו מ˘ום ˘כ„י

לבנו˙ ‰מ˜„˘ בפועל ˆריכים לי„ע ˙חיל‰
ˆור˙ ‰בי˙ ומוˆ‡יו ומוב‡יו כו' ,כ„י לי„ע
‰י‡ך לבנו˙ ‡ו˙ו ,ו‰וי כמו ‰כ˘ר למˆו.‰
‡בל ב‡מ˙ ב‡‰י לחו„‡ ל‡ ‰יינו מוˆ‡ים
לפר˘ „ברי ‰מ„ר˘ ˘ˆריך ללמו„ ˆור˙
‰בי˙ ‡חר ˘נחרב.
„‰נ ‰כ˙ב ‰רמב"ם בפי"‰מ ב„˜‰מ‰
בנו‚ע למס' מ„ו˙‡" :ין בו ענין ‡חר ‡ל‡
סיפור ˘‰ו‡ זוכר מ„˙ ‰מ˜„˘ )˘ל בי˙
˘ני( וˆור˙ו ובנינו וכל ענינו ,ו˙‰ועל˙
˘י˘ בענין ‰‰ו‡ כי כ˘יבנ ‰ב"ב י˘
ל˘מור ולע˘ו˙ ˙‰בני˙ ‰‰ו‡ ו˙‰בניו˙
וˆ‰ורו˙ ו‰ערך מפני ˘‰ו‡ ברוח ˜‰ו„˘
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‰פסו˜ ב˙‰לים )עב ,ח(" :ויר„ מים ע„ ים" .ו‰יינו˘ ,ל˘ון "ויר„" מˆ"ע יכול ל˙‰פר˘

וˆ"ע ב‰מ˜„˘ ‡˙  ‰˘‡‰ע"מ ˘‰ו‡ ˆ„י˜ ול‡
י„עו ˘כבר חרב בי‰מ"˜ .וכן – בזמן בי‰מ"˜ ‡ולי
‚ם ‡ז ‡ין ˜רבן מעכב ל˜י„ו˘ין כמו ˘"‡ין ‡ומרים
כ˘מעון בן עז‡י" )˜י„ו˘ין ˘ם(.

 (25בנו‚ע לזמן ‰בי˙ – ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' מחוסרי
כפר ‰פ"‡ "‰בˆ .פע"נ ‰ל' ‡יסו"ב ˘ם  .„"‰ור‡‰
ריטב"‡ יבמו˙ מו ,ב ס„"„ ‰יומ‡ .נמו˜"י ˘ם „"‰
˙נו רבנן ב˘ם ר"י .רע"ב כרי˙ו˙ ˘ם .ובכ"מ.

וממ˘ל˘ – ‰מלך ‰מ˘יח ימ˘ול ויר„ ‰בעולם כולו" ,מים ע„ ים".

ור‡ ‰חל˜˙ מחו˜˜ ˘ם ס˜מ"„ .ב"˘ ˘ם ס˜נ".‰
בי˙ ‡ל˜ים ˘ם˘˙ .וב˙ ח˙"ס "˜וב˘˙ ıובו˙"
)ירו˘לים ˙˘ל"‚( ˙˘וב ‰כ‡˘ .יח˙ ו' ˙˘רי ‰נ"ל.

 (26ב‰וˆ‡˙ ˜‡פח :ו˙‰ועל˙ בכך ˘כ˘יבנ‰
ל˘מור בו ‡ו˙ˆ ‰ור ‰ו‡ו˙ו ‰יחס כי ‡ו˙ו ‰יחס
מ‡˙  '‰כמו ˘‡מר ‰כל בכ˙ב מי„  '‰עלי ˘‰כיל.

‚.

ו‰נ ,‰ר˘"י מבי‡ – כר‡י ‰לפירו˘ו ˘"ויר„ מיע˜ב" מ„בר במלך ‰מ˘יח – ‡˙

במ˘מעו˙ ˘ל ירי„‡ ,‰מנם בפסו˜ "ויר„ מים ע„ ים" ברור ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לרי„וי
‡ך ˆ"ע בר‡י ‰זו‰˘ ,רי פסו˜ ז" – ‰ויר„ מים ע„ ים" – לפי פ˘וטו עוס˜ ב˘למ‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

˜úר‡˙ ˘ב˙

ז

וכן לעו„ כמ‰ ‰לכו˙ ו„ינים בלימו„ ˙ור˙

)˘‰רי מעי˜ר‡ ‡ינ ‰נו‡ ˙‚‰ל‡ בזמן ‰בי˙(.

‰מלך˘ ,בו פו˙ח ‰מזמור ˘ם" :ל˘למ‡ ‰ל˜ים מ˘פטיך למלך ˙ן וˆ„˜˙ך לבן מלך".

˜‰רבנו˙ „ˆ"ל „ומי‡ „מ˜ריב ˜רבן.17

מ˘‡״כ ‚בי ‰עס˜ ב˙ור˙ ‰בי˙˘ ,ל„ע˙

וכן כ˙ב ר˘"י עˆמו בפירו˘ו למזמור ז .‰ו‡"כ‰ ,י ‰לר˘"י לפר˘ כ‡ן ‡˙ ‰כ˙וב "ויר„

‰רמב״ם מˆו˙ בנין ‰מ˜„˘ ‰י‡ ‚ם בזמן

מיע˜ב" על ˘למ‰ ‰מלך ,ו‡ז ‰י ‰מובן ˘פיר ‰מ˘ך ‰ענין˘ ,ל‡חר ˘‰כ˙וב עוס˜

‰ז ‰ו‚ם בחו״ל כנ״ל˘ ,וב ני˙ן לומר ˘בזמן

במלכו˙ו ˘ל „ו„ ,ממ˘יך ומ„בר ב˘למ ‰בנו וממל‡ מ˜ומו ]‡בל סוף סוף ‰ו‡ ‡„ם

‰ז‰ ‰עס˜ בˆור˙ ‰בי˙ ‰י‡ „‰רך ‰מˆוי'

‡חר ,ולכן ˘פיר מ˙‡ים ‰ל˘ון "ויר„ מיע˜ב"˘ ,מ˘מעו ˘מ„בר במו˘ל נוסף[ – ומ‰

בי„ינו ל˜יים ע˙‰ ‰ך מ״ע ,ולימו„ ז‰ ‰וי

טעם ‰ע„יף ר˘"י לפר˘ ˘‰כ˙וב "עובר" כמ‡ ‰לפי ˘נים ,למלך ‰מ˘יח?

וע״פ מ˘נ״˙ נמˆ‡ „לימו„ ˆור˙ ‰בי˙
‰וי ‚"כ כמו ‰חיוב „עס˜ ב˙ור˙ ˜רבנו˙,
ו‡ף י˙ר עליו „‰רי ˜רבנו˙ ‡ין נו‚‰ין ‡ל‡
בזמן ‰בי˙

)כ„חזינן בס' ‰חינוך פ׳ וי˜ר‡ במˆוו˙

˜‰רבנו˙ ˘כ˙ב בכל ‡' „‡ינ ‰נו‡ ˙‚‰ל‡ בזמן ‰בי˙,

ע״˘( ור˜ ˘˜‰ב״ ‰מח˘יב מע˘‰ ‰עס˜
ב˙ור˙ ˜רבן כמו מע˘˜‰‰ ‰רב ‰עˆמו‡ ,בל

חל˜ מ‚„ר מˆו˙ 18בנין בי˙ ‰מ˜„˘ .19ונמˆ‡
˘בימינו חל עלינו חיוב ומˆו‰
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ל˙‰עס˜

"ב˜ריי˙˘ "‰ל ˙ור˙ ‰בי˙.

סוף סוף ‡ין לומר )לכ‡ור˘ (‰במע˘ ‰לימו„

ו‡ין בז ‰ס˙יר ‰ממ„ ‰פ˘יט‡ ˘בזמן

˙ור˙ ˜רבן י˘ ˜יום מˆו˙ ע˘‰„ ‰ב‡˙ ˜רבן

‰בי˙ ‡ין ‰מˆו ‰מ˙˜יימ˙ ע"י לימו„
‚רי„‡ ,וע"„ „ין ˙˘וב ‰ל‰לכ˙‡‡„ ,ף

ל‡ומרם ביום" .ו˘ם ר"ס מח :כ‡ילו ˜‰ריבו ˜רבן
˙מי„ במוע„ו .ור‡‰ ‰ל˘ון בס„ר ˜רבן פסח )סי„ור
‡‰ריז"ל˘ .ל"˜ ‰מב .‡ ,סי„ור ‡„מו"ר ‰ז˜ן( לפניו
ול‡חריו )ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜ו"˘ חל"ב ˘ם(‡ .בל ר‡‰
‡ו ˙"‰במ„בר )˘בועו˙( ע' ˜נט ו‡ילך.
 (17ר‡˘ ‰ו"ע רבינו ‰ז˜ן מ˘ ˜"„‰ם )סי"‡
ו‡ילך ,ו˘"נ( :ולפי ˘כל ˜רבן  . .טעון נסכים לפיכך
כו' )סי"‡(; י‡מר ˙חיל ‰פ' חט‡˙ ו‡ח"כ פ' עול‰
מפני ˘חט‡˙ כו' )סי"ב(; ˆריך לומר פ' ˜‰רבנו˙
מעומ„ „ . .ו‚מ˙ ˜‰רב˙ן ˘‰י˙ ‰מעומ„ח )סי"„(;
‡בל ל‡ י‡מר כך ‡חר פ' חט‡˙ כו' ו‰רי ז ‰כמ˜ריב
חולין בעזר ‰כו' )סט"ו( .ועו„ט .ור‡˘ ‰ם ר"ס מח.
וב‡רוכ˘ ‰ל" ‰ר‡ ,ב ו‡ילך .ו˘ם )רב ,סע"‡(:
ו‚ם מ‡חר ˘כל ‰עוס˜ בפ' ˜‰רבנו˙ ל˘ם ˜‰רב˙
˜‰רבן ‰ו‡ במ˜ום ˜‰רב˙ ˜‰רבן ˆריך ˘י‰י' „ומי‡
ל˜‰רב ‰ככל חו˜ו˙י' וככל מ˘פטי'.
וב˙נחומ‡ ˘ם ב‰מ˘ך ‰ענין )וע„"ז בפסי˜˙‡
ווי˜"ר ב˜יˆור ל˘ון( למ‰ ‰ם מ˙חילים ˙‰ינו˜ו˙
˘ל בי˙ רבן ללמו„ בספר וי˜ר‡ כו' ומפני ˘‰ם
ט‰ורים כו' ˘י‰ו מ˙חילין ˙חל ‰בס„ר ˜‰רבנו˙
יבו‡ו ט‰ורים וי˙עס˜ו במע˘ ‰ט‰ורים לפיכך ‡ני
מעל ‰עלי‰ם כ‡ילו ‰ם עומ„ים ומ˜ריבים לפני
˜‰רבנו˙ .ור‡ ‰ע ıיוסף ˘ם :מפני ˘‰עס˜ כו' ‰ו‡
כ‡ילו ˜‰ריבם ˘פיר ˘ייך ל˙‰ינו˜ו˙ כו' ˘‡סור
ל˜‰ריב בטומ‡ .‰וע„"ז בפי' מ‰רז"ו בוי˜"ר.
ח( במהד"ת שם :אבל אצ"ל מעומד .אבל שם מפורש
הטעם :מאחר ˘‰ו‡ איננו כ‰ן העובד כו'.
ט( וראה אלי' רבה סק"י וי"ג.

˘כפר˘ ‰לימ ‰במי ˘חט‡ ב˘ו‚‚ ‡ינ‰
‡ל‡ ע"י וי„וי „ברים עם ˜‰רבן

)עיין רמב"ם

רי˘ ‰ל' ˙˘וב‰ ,(21‰נ ‰בזמן ‰ז‡"‡˘ ‰

„.

ובי‡ור ‰ענין:

נבו‡˙ו ˘ל בלעם ‰יי˙ ‰בע˜בו˙ כך ˘בל˜ ˘כר ‡ו˙ו ו‰בי‡ו ל˜לל ‡˙ בני י˘ר‡ל
ולמנוע ‡˙ כיבו˘ ‡ר ıמו‡ב – ‡רˆו ˘ל בל˜ – על י„י בני י˘ר‡ל.
ולכן ,בסיום נבו‡˙ו ‡ומר בלעם לבל˜ ‡˙ "‡˘ר יע˘‰ ‰עם ‰ז ‰לעמך ב‡חרי˙
‰ימים" ,ו‰יינו "מ‰˘ ‰ן ע˙י„ין ל‰רע למו‡ב ב‡חרי˙ ‰ימים" )כפירו˘ ר˘"י( .ומובן
ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"‡˘ ,ין ‰כוונ ‰כ‡ן „וו˜‡ ל"‡חרי˙ ‰ימים" כפ˘וטו – מ˘ ‰י‰י‰
בסוף כל ‰ימים )˘‡ינו נו‚ע כ"כ לבל˜(‡ .ל‡ ˘בלעם ‡ומר לבל˜ במענ ‰לב˜˘˙ו
למנוע ‡˙ כיבו˘ מו‡ב ע"י בני י˘ר‡ל‡˘ ,ין לו מ ‰ל„‡ו‚ ע˙ ‰מפני בני י˘ר‡ל ,כי ר˜

 (18ל‰עיר מ‰ל' ˙"˙ לרבינו ‰ז˜ן פ"‡ ס"„
)מכ˙בי ‡‰ריז"ל( "˘כל נפ˘ מי˘ר‡ל כו' ˙˜יים
כל ˙‰רי"‚ מˆו˙  . .ו„יבור ומח˘ב‰ ‰ו‡ לימו„
‰לכו˙י‰ן על „רך ˘‡מרו חכמים כו' ˘כל ‰עוס˜
ב˙ור˙ חט‡˙ כ‡ילו כו'" .ור‡ ‰ל˜ו"˙ ר"פ פינחס.
ובב‡ר ˘בע ˘ם˘ :כבר ˜„מונים ‡חזו ˘ער ˘‰לימו„
ו‰עס˜ במˆו˙ ‰בל˙י נו‚‰ו˙ בזמן ‰ז ‰יו˙ר ‰כרחי
כו' כי ‡חר ˘ל˘למו˙ינו ˆריכים ‡נו לעיון ומע˘‰
בכל חל˜י ˙ור˙ינו „˜‰ו˘ ‰ובז‰ ‰חל˜ ‰בל˙י נו‚‰
‡י ‡פ˘ר בו ‰מע˘ ‰ו‰עיון ו‰לימו„ בו יספי˜ לנו
לעיון ומע˘ ‰יח„.
 (19ל‰עיר מפי"‰מ ל‰רמב"ם מנחו˙ ˘ם˘ ,ל‡חרי
˘מבי‡ "כל ‰עוס˜ ב˙ור ‰כ‡ילו ˜‰ריב כו' ו‡מרו
˙"ח ‰עוס˜ים ב‰לכו˙ עבו„ ‰מעל ‰עלי‰ן ‰כ˙וב
כ‡ילו נבנ ‰בי‰מ"˜ כו' וע"כ ר‡וי ל‡„ם ל˙‰עס˜
כו'" – מסיים "ול‡ י‡מר ‰רי ‰ן „ברים ˘‡ין ˆורך
ל‰ן בזמן ‰ז ‰כמו ˘‡ומרים רוב בני ‡„ם".
ור‡ ‰בפי' ‰ון וע˘יר רי˘ מס' מ„ו˙.
 (20ל‰עיר מבחיי וי˜‰ל ˘ם :מˆו„‚ ‰ול‰ ‰י‡.
וב˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˙רכ"‡ סט"ז :ומˆו‰
ללמו„ ביו"‰כ מ˘ניו˙ יומ‡ כ„י ˘˙על‡‰ ‰מיר‰
במ˜ום ˜‰רב.‰
 (21ור‡ ‰בי˙ ‡ל˜ים ל‰מבי"ט ˘ער ˘˙‰וב ‰פר˜
ב'.

"ב‡חרי˙ ‰ימים" – זמן רב ל‡חר ימי בל˜ – יכב˘ו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‡ר ıמו‡ב )ו‰יינו
˘‰נבו‡ ‰ל‡ ב‡ ‰ל‚„‰י˘ ‚ו„ל˘ ‰ל ממ˘ל˙ י˘ר‡ל כ˘לעˆמ‡ ,‰ל‡ ר˜ ביחס למו‡ב
ול˘‡ר ‡‰ומו˙˘ ,סופן ל‰יכב˘ על י„י בני י˘ר‡ל(.
ועל ז‡ ‰ומר בלעם ˘‡ז י˜ויים "„רך כוכב מיע˜ב" .ומפר˘ ר˘"י" :י˜ום מזל".
ובמ ‰י˙בט‡ "מזל" ז ?‰בז"˘ ‰ו˜ם ˘בט מי˘ר‡ל" – י˜ום "מלך רו„ ‰ומו˘ל".
ו‡מנם ,בכ˙וב ל‡ מפור˘ ˘מו ˘ל מלך ז‡ ,‰ך ממ˘ ‰ממ˘יך "ומח ıפ‡˙י מו‡ב"
מובן ˘מ„ובר ב„ו„‰˘ ,רי בו מˆינו „בר ז.‰
ובנו‚ע ל‰מ˘ך ‰כ˙ובים ˘ל‡חרי ז ‰מובן – ˘כל זמן ˘‡ין לנו ‰כרח ˘‰מ„ובר
במלך ‡חר ,מס˙בר ˘ע„יין מ„ובר ב‡ו˙ו מלך ˘עליו „יבר ˜ו„ם„ ,ו„ ‰מלך.

.‰

‡ך כ˘מ‚יעים למ˘ ‰נ‡מר "ויר„ מיע˜ב"‡ ,ין לפר˘ ˘ז‰ו ‰מ˘ך לענין מלכו˙

„ו„ .כי מלכו˙ו ˘ל „ו„ נלמ„˙ ‰י‡ מל˘ון ‰כ˙וב "ו˜ם ˘בט מי˘ר‡ל"‚˘ ,ם פירו˘ו
‰ו‡ "מלך רו„ ‰ומו˘ל" )כנ"ל( ,ו‡ם ‚ם כ‡ן נ˙כוון ‰כ˙וב ל„בר על „ו„ – ‰יˆ ‰ריך
לומר "ויר„ מי˘ר‡ל" )ול‡ "מיע˜ב"( ,כ˘ם ˘לפנ"ז ‡מר "ו˜ם ˘בט מי˘ר‡ל".
]ו‚ם ב˙וכן ‰ענין לכ‡ור ‰מ˙‡ים ‰ל˘ון "י˘ר‡ל" „וו˜‡ .כי "י˘ר‡ל" ‰ו‡ ˘ם
‰מעל‰ ,‰מבט‡ ‚„ול ‰ו˘רר) ‰ר‡ ‰וי˘לח לב ,כט ובפר˘"י ˘ם( ,מ‡˘ ‰ין כן ˘‰ם "יע˜ב"
˘ל‡ מו„‚˘ בו עניין ˘ל ‚„ול ‰מיוח„˙[‡ .ל‡ עכˆ"ל˘ ,ב˘נו˙ו מ˘ם "י˘ר‡ל" ל˘ם
‡חר – ב‡ ללמ„ ˘"ועו„ י‰י ‰מו˘ל ‡חר מיע˜ב".

˜úר‡˙ ˘ב˙

ח

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו‰יינו˙‰˘ ,יבו˙ "ויר„ מיע˜ב" ב‡ו˙ ב‰מ˘ך למ˘ ‰כ˙וב ˜ו„ם "„רך כוכב מיע˜ב"

˘ב˙נחומ‡

˘ם

‚ופ‡

‰וב‡ו

כ‡

˘ני‰ם

ב‡מיר˙ פר˘˙ ˜‰רבנו˙ „"ל‡ י‡מר ‡ל‡

– ˘‰פירו˘ בז‰ ‰ו‡"˘ (‡) :י˜ום מזל" ליע˜ב )˘‰ביטוי ˘ל "מזל" ז ‰בפועל ‰ו‡ "ו˜ם

ב˘‰וו‡ ‰זל״ז ,ע״˘( .וב‡מ˙ ‡ף ˙‰ם

ביום לפי ˘‡ין מ˜ריבין ˜רבן בליל"‰

˘בט מי˘ר‡ל" – ‰מלך „ו„( .וחוזר ‰כ˙וב לומר עו„ עניין בז) :‰ב( "ויר„ מיע˜ב" –

‚בי ˜רבנו˙ ‡ינו ס˙ם "כ‡ילו ˜‰ריב" ר˜

)˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן מ ˜"„‰ס"‡ סי"‚ .וע„"ז במ˙"„‰

˘ל‡חר זמן י‰י ‰עו„ ‰פעם מˆב ˘בו י˜ום מזל ליע˜ב ,וי˙בט‡ בז˘ ‰י‰י" ‰מו˘ל

לענין ˘כר ˘י˜בל בלב„ ‰יינו ˘נח˘ב לו

סוס"‡ .16ומ˜ורו ב˘ו"ע ˘ם ס"ו .וט"ז ˘ם ס˜"ו(,

‡חר" ,ו‰ו‡ מלך ‰מ˘יח.

כ‡ילו ˜‰ריב ר˜ לענין ˘י˜בל ˘כר כמו

ומע˙ ‰מובן מ„וע ‡ין לפר˘ ‡˙ ˙‰יבו˙ "ויר„ מיע˜ב" על ˘למ‰ ‰מלך – כי
ב˘למ‡ ‰ין ˆורך בז"˘ ‰י˜ום מזל" ח„˘ ליע˜ב‰˘ .רי ˘למ‰ ‰ו‡ ממ˘יך ˘יר ˘ל
מלכו˙ „ו„ ‡ביו‰ ,מ˘ך מזלו ˘ל יע˜ב ˘בזמן „ו„ .מוכרח ‡פו‡ לפר˘ ˘מ„ובר על זמן
‡חר ל‚מרי ,ו‰יינו מלכו˙ו ˘ל מלך ‰מ˘יח.
]כי ‡ף ˘עי˜ר כוונ˙ בלעם ‰יי˙ ‰לומר ˘כיבו˘ מו‡ב על י„י בני י˘ר‡ל י‰י ‰ר˜

‰מ˜ריב‡ ,י נמי לענין ˙‰וˆ‡˘ ‰ע"י
˜‰רבן ˘מכפר על חט‡ו )„נימ‡ ˘‰לימו„
ו˜‰‰רב˙ ‰וˆ‡‡ ‰ח˙ ל‰ן(‡ ,13ל‡ ‰וי
)עכ"פ
˜רבן

15

לכמ‰

„יעו˙(

ב‚„ר

˜‰רב˙

14

לכמ ‰מילי ,ע„ ˘‡מרו ל‰לכ˙‡

„"‡חרי˙ ‰ימים" כפ˘וטו[.

ו.

וכ„י לחז˜ ‡˙ פירו˘ו ˘˙‰יבו˙ "ויר„ מיע˜ב" מ„ברו˙ במלך ‰מ˘יח ,מבי‡

ר˘"י ‡˙ ‰פסו˜ "ויר„ מים ע„ ים"˘ ,ממנו מ˘מע ˘‰מ„ובר במלך ‰מ˘יח:
"ויר„ מים ע„ ים" פירו˘ו בפ˘טו˙ – ˘ימ˘ול על כל ‡‰ר ıכול ,‰מ"ים" ˘ב˜ˆ‰
‡‰ח„ "ע„ ים" ב˜ˆ‰ו ˘‰ני .ול‡ מˆינו ענין ז ‰ב˘למ‰ ‰מלך ,כי ‡ם במלך ‰מ˘יח.
ולכן מס˙בר לר˘"י לפר˘ ˘ז‰ו ממ˘ל˙ו ˘ל מלך ‰מ˘יח ,ו‰יינו˘ ,עם ‰יו˙ ˘כללו˙
‰מזמור ב˙‰לים )˘בו נ‡מר "ויר„ מים ע„ ים"( ‰ו‡ ˙פל˙ „ו„ על ˘למ ‰בנו‰ ,רי פרטים
מסויימים מ˙פל˙ו ל‡ נ˙˜יימו ב˘למ ‰עˆמו ‡ל‡ במ˘יח ˘‰ו‡ ‚ם מזרעו ˘ל ˘למ.‰

"מ˙עס˜ים ב‰ם" ˘במנחו˙ ,פסי˜˙‡ ווי˜"ר ˘ם,
˘בז‡ ‰ומרים "כ‡ילו ˜‰ריב" "כ‡ילו ‡˙ם מ˜ריבים
‡ו˙ם"ז ,פעול˙ ומˆו˙ ˜‰‰רב .‰ור‡˘ ‰ו"ע רבינו
‰ז˜ן ‰ל' ˙"˙ ˘ם ˘מˆ„ כל ‰עוס˜ כו' :נכון „‰בר
 . .ללמו„ ‰לכו˙ כל ˜‰רבנו˙ ב˘לימו˙ כו' כמבו‡ר
‰יטב בחיבור ‰רמב"ם כו' .ור‡ ‰פי"‰מ ל‰רמב"ם

בזמן „ו„‰ ,רב‡ ‰חרי ימי בל˜ ,ולז‰ ‰כוונ ‰ב‡ומרו "‡חרי˙ ‰ימים" )כנ"ל ס"„( –
‰רי ל˘למו˙ עניין נבו‡˙ו מוסיף ומנב‡ ‚ם על מ"˘ ‰יע˘‰ ‰עם ‰ז ‰לעמך" ב‰זמן

˜‰ריבום לפני"˘ ,מ„‚י˘ ‰פעול ‰ל‚בי ˜‰ב"‰
ו˙‰וˆ‡ ‰מז" ‰ו‡ני מוחל ל‰ם כו'" ,ל"עוס˜"

 (13ל‰עיר מ‰ל˘ון ב˙עני˙ ומ‚יל˘ ‰ם :בזמן
˘˜ור‡ים לפני כו' ‡ני מוחל ל‰ם על כל עונו˙י‰ם.
 (14ר‡ ‰מ˙"כ לוי˜"ר ˘ם „" ‰כ‡ילו ‡˙ם
מ˜ריבים„ :רי˘ ‰י‡ ‰עול‰ ‰כי ,ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול‰
כ˘‡˙ם עוס˜ים ב˙ור˙ ‰עול‰ ‰י‡ ˜‰רב˙ ‰עול‰
בעˆמו )ור‡ ‰יפ"˙ ˘ם( .ור‡ ‰בחיי וי˜‰ל ˘ם
"כ‡ילו ˜‰ריב ˜‰רבן עˆמו כו' כ‡ילו ע˘‰ ‰מע˘‰
ו˜‰ריב ˜רבן על ‰מזבח" ]ול‰עיר „בפסי˜˙‡ „ר"כ
ופס"ר ˘ם ‰רי"ז ב‡ ל˙ר" ıולמ‰ ‰ו‡ ‡ומר ‰ו˘ונ‰
)פר˘˙ ˙‰מי„( כו' לפי ˘‰יו י˘ר‡ל ‡ומרים ל˘עבר
‰יינו מ˜ריבים ˜רבנו˙ ומ˙עס˜ים ב‰ם ועכ˘יו ˘‡ין
‡נו מ˜ריבים מ‰ו ל˙‰עס˜ ב‰ם ‡"ל ˜‰ב" ‰כו'"[.

סוף מנחו˙ :ר‡וי ל‡„ם ל˙‰עס˜ ב„ברי ˜‰רבנו˙
ול˘‡˙ ול˙˙ ב‰ן )ב˙ר‚ום ˜‡פח :ול˙‰בונן ב‰ם(.
ב‡ר ˘בע ב„˜‰מ ‰בסופ .‰ור‡ ‰בחיי ˆו ˘ם.
בב"י סי' ‡' ‰בי‡ ב' ‰מ‡מרי רז"ל )„˙עני˙
מ‚יל ‰ו„מס' מנחו˙( ביח„ .ו‡ולי – כי ˘ם מ„ובר
ר˜ ב‡מיר˙ פר˘˙ ˜‰רבנו˙ .ובטור ‡ו"ח ר"ס מח
"כ„‡י' במ„ר˘ כו' כ"ז ˘עוס˜ין ב‰ן מעל‡ ‰ני
עלי‰ם כ‡ילו ˜‰ריבום לפני" .ובב"י ˘ם ˆיין ל˙עני˙
ומ‚יל˘ ‰ם .ור‡ ‰ל˜ו"˘ ח" ‰ע'  438וב‰ער˘ ‰ם.
ור‡ ‰עו„ ב‡רוכ – ‰בל˜ו"˘ חל"ב ˘יח ‰לערב
פסח ס"‚ )נ„פס ‚ם כ‰וספ ‰ב˜וב" ıבי‡ורי "‰„‚‰
˘יˆ‡ ל‡ור על י„ינו לח‚ ‰פסח ˘נ ‰זו(.

ור‡ ‰ח„‡"‚ מ‰ר˘"‡ מנחו˙ ˘ם .לבו˘ ‡ו"ח
ס"‡ ס"ו .פרי˘˘ ‰ם ס˜ט"ז )מפר˘"י( .ו˘ם בסו"ס

 (16ול‰עיר „מ˘נ ‰מל˘ון ‰טור ˘ם "טוב יו˙ר

נ ב‰חילו˜ „מ˘נ˙ ‡יז‰ו מ˜ומן ופר˘˙ ˙‰מי„:
פר˘˙ ˙‰מי„ ˘ב˜רי‡˙ו ‰ו ‰כ‡ילו ‰בי‡ ˜‰רבן

חי"„ ע' ‰ 87ער˘ (10 ‰בפירו˘ו על ˙‰ור ‰מ„יי˜ ר˘"י יו˙ר ˘י‰י ‰לפי "פ˘וטו ˘ל

ממ˘ .ור‡˙ ‰ו"ח ˘מו˙ ˙˜פ‚ ‡ ,בסופו .ור‡‰ ‰ער‰
‰ב‡ ‰וב‰ער.17 ‰

ולהעיר מלקו"ת ר"פ פינחס :וכן בקרבנות מחשבה
זו תפלה עבודה שבלב שכנגד הקרבנות ,ודבור הוא
ת"ת דקרבנות כל העוסק בתורת עולה כו' ,ועבודת
הקרבנות עצמן כו' מעשה.

בע˙ ˘˙‰למי„ לומ„ נ"ך ‰ו‡ יו˙ר ‚„ול ב‚יל ,וממיל‡ ‡פ˘ר ל‰וסיף ולב‡ר לו עניינים

 (15ו‡ולי ז‰ו ‰חילו˜ בין "˜ור‡ין לפני"
˘ב˙עני˙ ומ‚יל˘ ‰םו‡˘ ,ז "מעל‡ ‰ני עלי‰ן כ‡ילו

אבל הלשונות ופרטי התנאים בשו"ע שם "שהתפלה
היא במקום קרבן" ולכן צריך שתהי' דוגמת הקרבן
בכוונה ומעומד וקביעת מקום ובלי חציצה וכו' – הם
לכאורה כמו הפרטים לגבי עסק בתורת הקרבנות
)המבוארים בפנים ובהערה  ,(71ויתר על כן ,ומזה
משמע ,שגם החפצא דתפלה היא בגדר הקרבת קרבן
ממש .ואכ"מ.

ו‡מנם ,בפירו˘ו ל˙‰לים מפר˘ ר˘"י ˘‰פסו˜ "ויר„ מים ע„ ים" מ„בר ב˘למ‰
‰מלך ,ו‰פירו˘ "מים ע„ ים" ‰ו‡ – "כל ‡ר ıי˘ר‡ל ,מים סוף וע„ ים פל˘˙ים"
בפסו˜ טז ˘ם מזכיר ˘רבו˙ינו פיר˘ו כל ‰מזמור במלך ‰מ˘יח(‡ .ך כבר נ˙ב‡ר במ˜"‡

)ור˜

)ל˜ו"˘

מ˜ר‡" ב˙כלי˙ ,מ˘‡"כ בפירו˘ו על ‰נ"ך ˘‡ינו מ„יי˜ בז ‰כל כך ]ו‰טעם מובן ,כי
˘‡ינם לפי ‰פ˘ט ממ˘ כו'[ –
ו‰ו‡ „‰ין בענייננו˘ ,בפירו˘ו ל˙‰לים מפר˘ ר˘"י ב‡˙‰ם לכללו˙ ‰מזמור ‰מ„בר

ו( וע„"ז הענין דתפלות במקום קרבן ,אבל ראה
טושו"ע ודרבינו הזקן )הנ"ל ס"ב( :ולכן צריך ליזהר
וכו'.

ב˘למ ,‰ולכן נ„ח˜ ופיר˘ "מים ע„ ים" ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל‡ר ıי˘ר‡ל ‰נמˆ‡˙ בין "ים
סוף" ל"ים פל˘˙ים"‡ .ולם בפירו˘ו על ˙‰ור ‰ל‡ ניח‡ לי ‰לר˘"י בפירו˘ ז‰˘ ,‰רי

ויש לומר דכל תנאים אלו שבהם צריכה התפלה

‡ם לז‰ ‰כוונ‰ ‰י‰ ‰כ˙וב ˆריך לפר˘ ב‡יז ‰ים ‰ו‡ מ„בר ,ומז˘ ‰ס˙ם "מים ע„ ים"

להיות דומה להקרבת קרבנות הם רק משום שהפעולה
והתוצאה דתפלה דומה לקרבנות ,או דמע˘ ‰התפלה

– וראה בכל זה בלקו"ש חל"ב שנסמן בפנים ההערה
בסופה.

וי‚‡לנו במ‰ר ‰בימינו.

היא במקום מע˘ ‰הקרבנות ,משא"כ בתורה הוא
משום שלימוד תורת הקרבנות הוא בגדר הקרבת קרבן
ממש.

ז( בתנחומא שם :לא תשכחו עצמכם לסדר הקרבנות
אלא הזהרו ל˜רו˙ ב‰ן ל˘נו˙ ב‰ן ו‡ם ˙עס˜ו ב‰ן
אני מעלה עליכם כאלו ב˜רבנו˙ אתם עוס˜ים.

מובן ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לכל ‰עולם ‰מו˜ף בימים – ולכן פיר˘ ˘˜‡י במלך ‰מ˘יח ,יבו‡

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

‡ולם לפי מ˘נ˙״ל מיו˘ב כמין חומר,
כי ‰חיוב „בנין מ˜„˘ ‰ו‡ בכל מ˜ום
ובכל זמן ול‡ נ˙בטל מחמ˙ ‚‰לו˙‡ ,ל‡
˘לפועל ‡י ‡פ˘ר ל˜יים ˆיווי ז ‰כל
זמן ˘‡נחנו ב‚ול ,‰וז‰ו ˘‡מר ˜‰ב״‰
˘מעי˜ר „‰ין ‡ין בנין בי˙י ˆריך ל˙‰בטל
ב˘ביל ˘בנ״י נ˙ונים ב‚ול ,‰ולכן ˆיוו‰
ליחז˜‡ל ל‰ו„יע לבנ״י ˆור˙ ‰בי˙ כי על
י„י ˘בנ״י עוס˜ים ב˙ור˙ ‰בי˙ ‰רי ז‰
נח˘ב כ‡ילו ‰ם עסו˜ים בבנין ‰בי˙.
„‰נ ,‰לפום רי‰ט‡ ‰יינו יכולים לסבור
„‰עס˜ ב˙ור˙ ‰בי˙ ו‰בנין ‚ופ‡ ˙רי
מילי נינ‰ו ,כי בחיוב בנין ˆריך ל‰יו˙ בי˙
‚˘מי ˘מ˜ריבין בו ˜רבנו˙ ממ˘ )ול‡ ס‚י

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

‚
יפלפל ב‚„ר ‰עוס˜ ב˙ור˙ ˜רבנו˙
ו‰נמˆ‡ מז ‰ל‰לכ˙‡ ,ויבי‡ „ו‚מ‡ ל‚„ר
לימו„ ב˙ור˙ ‰בי˙ מ„ין ˙˘וב ‰ו‚ר בז"‰ז
בל‡ ˜רבן
‰נ ,‰לענין ˜רבנו˙ ‡י˙‡ ב‚מ׳

)סוף

מנחו˙ ,ועיין ‚ם ˙עני˙ כז ,ב .מ‚יל ‰ל‡ ,ב.

מ„ר˘ים „ברי˘ ס"ב וב‰ער„ (9 ‰כל ‰עוס˜

וב˘ו"˙ יוסף ‡ומ) ıסי' י‡( ˙יר‰ ıחי„"‡ ˘ז‰ו
ע"„ „‰ין „"כל עבו„˙ כוכבים ‰כ˙וב ‰ב˙ור‰
מו˙ר ל‰זכיר ˘מ) "‰סנ„‰רין ס‚ ,ב( ו‡ין בז‰ ‰ל‡ו
„"˘ם ‡ל˜ים ‡חרים ל‡ ˙זכירו" )מ˘פטים כ‚ ,י‚(.
וממיל‡ ,כיון ˘˘ם ר˘ע ז‰ ‰וזכר ב˙ור ‰מו˙ר
ל‰זכיר ˘מו.

ב˙ור˙ חט‡˙ ו‡˘ם

12

מעל ‰עליו ‰כ˙וב

כ‡ילו ˜‰ריב ˜רבן ,ומ‡‰י טעמ‡ ˙י˜נו
לומר פר˘˙ ˜רבנו˙ בכל יום כמו ˘נפס˜
ב˘ו״ע ‡ו״ח סי׳ ‡׳.

)ברכו˙ כו,

ב .טו˘ו"ע )ו„רבינו ‰ז˜ן( ‡ו"ח סי' ˆח )ס"„(((,

ו‰ך מימר‡ ח„ מיל˙‡ נינ‰ו )ובפרט

ו‡ילו ‰עס˜ ב„יבור בˆור˙ ‰בי˙ ‡ינו
‡ל‡ ע"„ ˘‡מרו לעסו˜ ב˙ור˙ ˜רבנו˙
ומעל‰ ‰כ˙וב כ‡ילו ˜‰ריבום ,כ„ל‰לן.

בטל" ,ו‰יינו"‰„ 10כ‡ילו" ‰ו‡ ל‡ ר˜ על

 (12ב˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח מ ˙"„‰סוס"‡,
מ˘ ˜"„‰ם סי"‡‰ ,ל' ˙"˙ פ"ב סי"‡ – נ˜ט "כל
‰עוס˜ ב˙ור˙ עול ‰כ‡ילו ˜‰ריב עול ‰כו'"„ .וע„"ז
‰ו‡ בבעל ‰טורים ר"פ ˆו ע"‰פ ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול.‰
ובבחיי )ס"פ וי˜‰לˆ .ו ז ,לז( "כל ‰עוס˜ בפר˘˙

‰עוס˜ים בבנין ‰בי˙ ,פירו˘ ,על מע˘‰

עול ‰כ‡ילו ˜‰ריב עול ,‰בפר˘˙ כו'".

‚"‰בר‡" „נח˘ב כ‡ילו „‡‰ם עוס˜ בבנין

ובפסי˜˙‡ )ב‰מ˘ך ל˜רבן ˙מי„( ובי˜"ר ˘ם:
"‰ו‡יל ו‡˙ם מ˙עס˜ין ב‰ם כ‡ילו˙‡ ‰ם מ˜ריבים
‡ו˙ם" )וי"‚ "˜רבנו˙"( .וב˙נחומ‡ ˘ם "ו‡ם ˙עס˜ו
ב‰ן ‡ני מעל ‰עליכם כ‡לו ב˜רבנו˙ ‡˙ם עוס˜ים".

‡בל ב‡מ˙ בני„ון „‰כ‡ מוכח מן
‰מ„ר˘ „עי"ז מ˙˜יים ‡"„ ‡‰ין בנין בי˙י

‰בי˙ ,כ"‡ "‰כ‡ילו" ‰ו‡ ‚ם על ‰חפˆ‡
˘ל )בנין( ‰בי˙ .11וכמ˘י"˙.

ובוי˜"ר ו˙נחומ‡ ‰נ"ל ‰ו‡ על ‰כ˙וב )וב‰מ˘ך ל(
ז‡˙ ˙ור˙ ‰עול.‰
 (10ר‡ ‰ל‰לן ‰ער 15 ‰וב˘ו‰ ‚"‰ב' ע„"ז לענין
˘ינוי ‰ל˘ונו˙ ב˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙.
 (11וכמו„‚˘ בל˘ון ‰פסי˜˙‡ ,וי˜"ר ויל"˘‚ ˘ם
"‰ו‡יל ו‡˙ם מ˙עס˜ים בו כ‡ילו ‡˙ם בונים ‡ו˙ו )בו(".
ובסו‚י‡ „סוף מנחו˙ )„ל‰לן ס"‚(‡ :לו ˙"ח ‰עוס˜ין
ב‰לכו˙ עבו„ ‰מעל ‰עלי‰ם ‰כ˙וב כ‡ילו נבנ ‰מ˜„˘
בימי‰ם .ור‡ ‰עו„ ב˘יח˙ ˘"פ ר‡"˘˙ ‰מ.
‚( וי"ל שזהו החידוש דשמואל לגבי המאמר לפ"ז
ביל"ש שם.

נ‚‰ו י˘ר‡ל לכנו˙ ‡˙ פר˘˙נו ב˘ם "בל˜".
וי˘ לעיין „‰רי ‡י' ב‚מ' )יומ‡ לח ,ב( ˘מ„ין "˘ם
ר˘עים יר˜ב" – "ל‡ מס˜ינן ב˘מיי‰ו" ,ו‡יך
מו˙ר לכנו˙ ‡˙ ‰פר˘ ‰ב˘מו ˘ל בל˜?

ומ˘טחיו˙ ‰ל˘ון נר‡‰„ ‰מ„ר˘ „נן

ב˙פילו˙ ˘כנ‚„ ˜רבנו˙ ˙י˜נום

˘ם ‰פר˘‰ – ‰ל‡ ל‡
מס˜ינן ב˘ם ר˘ע?

„( במהד"ת שם "כמו שאמרו חכמים ע"פ )צו ז ,לז(
זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת וגו'" )וכ"ה בבחיי
צו שם( .ובמנחות שם לפנינו היא עה"פ )צו ו ,יח .ז ,א(
"זאת תורת החטאת" "זאת תורת האשם" )ועד"ז בהל'
ת"ת שם פ"א ס"ד( .ועל הפסוק "זאת התורה לעולה
וגו'" דריש ריש לקיש שם לפנ"ז "כל העוסק ב˙ור‰
כאילו הקריב עולה מנחה חטאת ואשם" .ראה חדא"ג
מהרש"א שם .וראה לקמן בפנים ההערה מבעל הטורים
ומדרשים כו'.
 (‰בויק"ר שם :מעלה אני עליכם כאילו.

‡ך ע„יין טעמ‡ בעי‰„ ,ן ‡מ˙ „מו˙ר ל‰זכיר
˘מו ˘ל בל˜‡ ,ך מ„וע ˜בעו כינוי פר˘ ‰זו
„וו˜‡ ב˘מו ˘ל ר˘ע?
ויובן ז ‰ע"פ מ˘"כ ‰יר‡ים )סי' ע (‰בטעם
„‰ין „ע"ז ‰כ˙וב ‰ב˙ור ‰מו˙ר ל‰זכיר ˘מ,‰
„"כיון ˘˙‰ור‰ ‰זכיר˘ ‰מ ‰ו„‡י נ˙בטל"‰
– „‡ין ‰כוונ ‰בז„ ‰כל ע"ז ‰כ˙וב ‰ב˙ור‰
נ˙בטל‰„ ,‰רי מˆינו ע"ז ‰כ˙וב ‰ב˙ור ‰ול‡
נ˙בטל ,‰כע"ז „פעור ‰מוזכר˙ ב˙ור ‰ול‡
נ˙בטל) ‰ר‡ ‰סנ„‰רין ס ,ב .ס„‡ .(‡ ,ל‡ ˘‰ו‡
ע"„ „‰ין „"מו˙ר ל˙‰לוˆ ıבע"ז" )טו˘ו"ע יו"„
ס˜מ"ז( ,כי ב‰זכר˙ ע"ז ב‡ופן כז ‰"‰ ‰מבז‰
‡˙ ‰ע"ז .וכמו"כ ב‰זכר˙ ע"ז ‰כ˙וב ‰ב˙ור,‰
מכיון ˘כל עי˜ר כ˙יב˙‰ ‰ו‡ ל‰ר‡ו˙ ˘‡ין ב‰
ח˘יבו˙ כלל‰ ,רי ‚ם ‰מזכיר ע"ז זו כפי ˘נכ˙ב‰
ב˙ור ,‰כוונ˙ו ל‰ר‡ו˙ ˘‡ין ב ‰ח˘יבו˙ ,ול‚ביו
"וו„‡י נ˙בטל‰ "‰ע"ז.
ועפ"ז יובן ‚ם „ ‡‰נ‚‰ו לכנו˙ ˘ם פר˘ ‰זו
ב˘ם "בל˜"„ .כמו ˘ב˙ור‰ ‰זכר˙ו ˘ל בל˜ ‰ו‡
ל‰ר‡ו˙ ‡יך ˘מח˘ב˙ו נ˙בטל ‰ל‚מרי ,כמו"כ
ב‰זכר˙ ˘ם בל˜ וו„‡י ‡ין ס˙יר ‰ל"˘ם ר˘עים
יר˜ב" ,ו‡„רב ,‰ב‰זכר ‰זו  ‰"‰מוסיף ב‚נ‡י
ור˜ב ‰ר˘ע˘ ,מר‡ ‰לכל ˘נ˙בטל ‰מח˘ב˙ו
‰רע ‰ל‚מרי.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ ע'  166ו‡ילך(

"˜נ‡ים פו‚עים"
‡ו "‡ם פ‚עו ˜נ‡ים"?
ויר‡ פנחס ‚ו' וי˜ח רומח ‚ו'
ר‡ ‰מע˘ ‰ונזכר ‰לכ ‰כו' ‰בועל ‡רמי˙ ˜נ‡ין
פו‚עין בו

)כ ,‰ז .ר˘"י(

לכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי בכל „‰ינים
˘ב˙ור‰ ,‰רי „‰ינים כ˙ובים בס‚נון ˘ל ˆיווי
ו‰לכ ,‰מ˘‡"כ „‰ין ˘ל "‰בועל ‡רמי˙ ˜נ‡ין
פו‚עין בו" ל‡ כ˙וב בפירו˘ ב˙ור‡ ,‰ל‡ למ„ין
ז ‰מ‰סיפור ˘נ‡מר כ‡ן על פנחס?
עו„ ˙מו ,‰וכמו ˘ ‰˘˜‰בחל˜˙ מחו˜˜
)‡ב"‰ע סט"ז ס˜"„(˘ ,ב˘ו"ע ל‡ ‰בי‡ כלל „‰ין
˘ל "˜נ‡ין פו‚עין בו" ‡ל‡ ר˜ רמזו בס‚נון ˘ל
סיפור "‡ם ל‡ פ‚עו בו ˜נ‡ים" )‡ב"‰ע סט"ז
ס"ב( ,ו‚ם ‰רמב"ם ו‰טור ל‡ כ˙בו „ין ז ‰בס‚נון
˘ל „ין ‡ל‡ בס‚נון ˘ל סיפור˘ ,ל˘ון ‰רמב"ם
‰ו‡ "‡ם פ‚עו בו ˜נ‡ין ו‰ר‚ו‰ו כו" )‰ל' ‡יסו"ב
פי"ב  ,(„"‰ו‰טור כ˙ב "‰י' ˜נ‡ין פו‚עין בו כו'"
)‡ב"‰ע סט"ז( ,ו˙מו ‰מ„וע ל‡ כ˙בו בפירו˘
˘"‰בועל ‡רמי˙ – ˜נ‡ין פו‚עין בו"?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
על „‰ין ˘ל "˜נ‡ים פו‚עין בו" כ˙וב "‰ב‡
לימלך ‡ין מורין לו" )סנ„‰רין פב ,‡ ,רמב"ם ‰ל'

‡יסו"ב פי"ב  .‰"‰טור ‡"‰ע סט"ז ,ועו„( .ולכן ב‡ם
‰י' „ין ז ‰כ˙וב ב˙ור‡ ‰ו ב˘ו"ע בס‚נון ˘ל
"„ין" ‰י' בז‰" ‰ור‡ "‰ופס˜ ‚ם ל"‰ב‡ לימלך".
ולכן ˘‰מעינו ‰כ˙וב )וכן ספרי ‰‰לכ (‰ענין
ז ‰ל‡ בס‚נון ˘ל ‰לכ‡ ,‰ל‡ בס‚נון ˘ל סיפור
ל˘‰מיענו ˘כל עי˜ר „ין ז‰ ‰ו‡ ר˜ ‡ם ע˘‰
כן ˜"‰נ‡י" מעˆמו‡ ,בל ‡ם "ב‡ לימלך" – ‡ין
מורין לו כן .ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ'  151ו‰ע'  .10חי"ח עמ' 319
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י
ו‡˙ עמו ‚ו'" )ב˘לח יז ,י‚((.

יינה של תורה

ו‡ע״פ

˘ל‡חרי

˘נבנ‰

ב‰ן ל˘נו˙ ב‰ן ו‡ם ˙עס˜ו ב‰ן ‡ני מעל‰
‰מ˜„˘

בירו˘לים ˘וב נ‡סרו כל ‰מ˜ומו˙ כולן
לבנו˙ ב‰ן בי˙ ל ,'‰כמ״˘ ‰רמב״ם ל‰לן
ב‰לכ‰ ,'‚ ‰רי ‡ין ‰פירו˘ ˘‡חר ˘נבנ‰
‰מ˜„˘ בירו˘לים ב‡ לכ‡ן ‚„ר מˆו‰
ח„˘ ,כי ‡יסור ז ‰נלמ„ מ˜ר‡ ‡חרינ‡

)עיין

רמב״ם ˘ם( ול‡ מו˙נ ‰ב‚וף ‰חיוב „וע˘ו
לי מ˜„˘.
ועפ"ז יוˆ‡ לנו נפ˜ו˙‡ ‚ם לזמן ‰ז,‰

חביבו˙ו ˘ל "עפר יע˜ב"
˜יום ‰מˆוו˙ כעבו„˙ עב„ ל‡„ונו  /חביבו˙ י˙ר ‰ב"מˆוו˙ ˘מ˜יימין בעפר"
‰‡ /ב˙ ˘‰י"˙ ל"„ע„˜י‡ „בי˙ יע˜ב" ‰ /נ˘מ – ‰חל˜ ‡לו ‰-ממעל ממ˘ /
‰עבו„"„ ‰עפר" ממ˘יכ‰‡ ‰ב ‰מ˜‰ב" ‰ל"עפר יע˜ב"

◇ ◇ ◇

"מˆוו˙ ˘מ˜יימין בעפר"
נבו‡˙ בלעם ב„רך מ˘ל נ‡מר ,‰ו‰רב„ ‰ר˘ו חכמים ב‡‚„ו˙ ומ„ר˘ים לב‡ר
‰רמזים ‰טמונים במ˘לים ‡לו ,לפר˘ כוונ˙ם ולפענח ‰נעלמים.
ו‰נ ‰בנ˘ו‡ בלעם מ˘לו בר‡˘ונ ,‰נ˙נב‡ ב˙וך „בריו "מי מנ ‰עפר יע˜ב" .1ופיר˘
ר˘"י על ‡˙ר ˘בכינוי בלעם ‡˙ י˘ר‡ל "עפר" ,ב‡ ל˘בחם ולפ‡רם במעל ‰מיוח„˙
‰מרומז˙ ב"עפר"" :עפר יע˜ב – ‡ין ח˘בון במˆוו˙ ˘‰ם מ˜יימין בעפר – ל‡ ˙חרו˘
ב˘ור ובחמור ,2ל‡ ˙זרע כל‡יים‡ ,3פר פר 4‰ועפר סוט 5‰וכיוˆ‡ ב‰ם".
וי˘ ל˙˙ „‰ע˙ לב‡ר „בריו ,במ˙‰ ‰ייח„ו מˆוו˙ ‡לו ˘"מ˜יימין בעפר" ,י˙ר על

„ל„ע˙ ‰סמ״‚ „˜יום מˆו ‰זו מו˙נ ‰במˆב
˘ל מנוח ‰מ‡ויבי‰ם וכו' ‡״כ ע„יין ל‡
‚‰יע זמנ˘ ‰ל מˆו ‰זו בחו ıל‡ר ıובזמן
‚‰לו˙ ,מ˘‡״כ ל„ע˙ ‰רמב״ם ‰רי מˆ„ ‚„ר
מˆו ‰זו לכ˘עˆמ‚ – ‰ם בזמן ‰ז ‰ובחוı
ל‡ר ıחל ˆ‰יווי „וע˘ו לי מ˜„˘ ˘‰ו‡ ˆיווי
לכל „‰ורו˙ ,8ומˆ„ ‚„ר ‰מˆו ‰לכ˘עˆמ‰
ˆריכ‰ ‰י‡ ל˜˙‰יים וי˘ חיוב ל˜יימ ‰ע˙,‰
‡ך ל‰יו˙נו ב‚לו˙ ‡רי‰ ‰ו‡ „רביע‡ עלן
ו‡נו פטורים ממנ ‰מחמ˙ ‡ונס.

ב
יבי‡ „ברי ‰מ„ר˘ לענין עס˜ ב˙ור˙
‰בי˙„ ,מ˜‰ו˘י‡ ו˙‰ירו ıמ˘מע „‰וי
˜יום מˆו˙ ‰בנין
ובז ‰י˙ב‡ר לנו ‰יטב „ברי ‰מ„ר˘
)˙נחומ‡ פ׳ ˆו י„( וז״ל :וכן ‡מר ר' ˘מו‡ל בר
‡ב‡ ‡מר ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל ‡ע"פ ˘בי‰מ"˜

 (1בל˜ כ‚ ,י.
„ (2ברים כב ,י.

ע˙י„ ליחרב ו˜‰רבנו˙ בטלין ל‡ ˙˘כחו
עˆמכם לס„ר ˜‰רבנו˙‡ ,ל‡ ‰ז‰רו ל˜רו˙

 (3וי˜ר‡ יט ,יט.
 (4חו˜˙ יט ,ט.
 (5נ˘‡  ,‰יז.

יט

עליכם כ‡ילו ב˜רבנו˙ ‡˙ם עוס˜ים .ו‡ם
רˆונך לי„ע ,ב‡ ור‡ ,‰כ˘˜‰ב" ‰מר‡‰
ליחז˜‡ל ‡˙ ˆור˙ ‰בי˙ מ‰ ‰ו‡ ‡ומר„‚‰ ,
‡˙ בי˙ י˘ר‡ל ‡˙ ‰בי˙ ויכלמו מעונו˙י‰ם
ומ„„ו ‡˙ ˙כני˙ )יחז˜‡ל מ‚ ,י(‡ ,מר יחז˜‡ל
לפני ˜‰ב״ ‰רב˘״ע ע„ עכ˘יו ‡נו נ˙ונים
ב‚ול ‰ב‡ר˘ ıונ‡ינו ו‡˙‡ ‰ומר לי לילך
ול‰ו„יע לי˘ר‡ל ˆור˙ ‰בי˙ וכ˙וב ‡ו˙ו
לעיני‰ם וי˘מרו ‡˙ כל ˆורו˙יו ו‡˙ כל
חו˜ו˙יו )˘ם( ,וכי יכולין ‰ן לע˘ו˙‰ ,ניח
ל‰ם ע„ ˘יעלו מן ‚‰ול ‰ו‡ח"כ ‡ני ‰ולך
ו‡ומר ל‰ם‡ ,״ל ˜‰ב״ ‰ליחז˜‡ל וב˘ביל
˘בני נ˙ונין ב‚ול ‰י ‡‰בנין בי˙י בטל
]ב˙מי'["‡ ,ל ˜‰ב"„‚ ‰ול ˜ריי˙ ‰ב˙ור‰
כבנינ ‰לך ‡מור ל‰ם וי˙עס˜ו ל˜רו˙ ˆור˙
‰בי˙ ב˙ור ‰וב˘כר ˜ריי˙˘ ‰י˙עס˜ו
ל˜רו˙ ב‡ ‰ני מעל ‰עלי‰ם כ‡ילו ‰ם
עוס˜ים בבנין ‰בי˙ .9עכ״ל.
ולכ‡ור„ ‰ברי ‰מ„ר˘ ‰ללו ‡ין ל‰ם
פירו˘„ ,מ ‰ז‡˘ ‰מר ˜‰ב״ ‰ליחז˜‡ל
״וכי ב˘ביל ˘בני נ˙ונים ב‚ול ‰י ‡‰בנין
בי˙י בטל״ ,ו‰ל‡ ז‰ו כל ענין ‰חורבן
˘נחרב בי˙ מ˜„˘נו ו‚לינו מ‡רˆנו ו‡״כ
ו„‡י „ז˘ ‰בני נ˙ונים ב‚ול‰ ‰י‡ סיב‰
מספ˜˙ ˘י ‡‰בנין בי˙י בטל.

 (9ובפסי˜˙‡ „ר"כ )פ' ו( פסי˜˙‡ רב˙י )פט"ז(
וי˜"ר )פ"ז (‚ ,יל"˘ )יחז˜‡ל ˘ם(‡" :מר ˜‰ב"‰
‰ו‡יל ו‡˙ם מ˙עס˜ים בו כ‡ילו ‡˙ם בונים ‡ו˙ו"ב.
וביל"˘ ˘ם לפנ"ז )ממ„ר˘ ילמ„נו( ע"‰פ )˘ם ,י(
‡˙ ‰בן ‡„ם ‰ל˘ון ‰ו‡ )˜רוב לל˘ון ˙‰נחומ‡(:
"‡"ל ל‡ו ‡ע"פ ˘‡ינם עו˘ים ‡ו˙ו עכ˘יו י‰ו
˜ורים בˆור˙ ‰בי˙ ו‡ני מעל ‰עלי‰ם כ‡ילו בבנינו
‰ם עסו˜ים.

˘ם ע„"ז לענין מלך "‡ך חט‡ו בז ‰וע„ ימו˙
‰מ˘יח ל‡ ‰ו."‰

ור‡ ‰ל˜מן בפנים בסעיף ‚ וב‰ערו˙.

 (8ר‡ ‰ב‡ו"‰ח ˙רומ‰ ‰נ"ל‰" :י‡ מ"ע כולל˙
כל ‰זמנים ‡ . .פילו ב‚ליו˙ כו'".

ב( ביל"ש "בו" .וראה לקו"ש חי"ח ע'  914הערה .27
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יח

ובלח"מ רי˘ ‰ל' מלכים כ˙ב ˘‚ם ל„ע˙
‰רמב"ם וע˘ו לי מ˜„˘ ˜‡י על מ˘כן
˘במ„בר ,ור˜ רˆ ‰לומר „כי ‰יכ‡ „במ„בר
‰י‡ מˆו ‰ו„‡י „בבי‰ב"ח ‰י‡ מˆו‡ .‰בל
„בריו ˆ"ע‰˘ ,רי מנ‰ ‰מˆו ‰מפסו˜ „ילן
במנין ‰מˆו˙ ,ו‰רי ‡ינו מונ ‰במנין ‰מˆו˙ ר˜
מ˘ ‰נו ‚‰ל„ורו˙ .ו‚ם מפ˘טו˙ ל˘ונו ב‰ל'
בי‰ב"ח ל‡ח"ז "וכבר נ˙פר˘ ב˙ור ‰מ˘כן
˘ע˘ ‰מ˘ ‰רבינו ו‰י' לפי ˘ע˘ ‰נ‡מר כי
ל‡ ב‡˙ם כו'" ,מוכח „ל„ע˙ ‰רמב"ם ‰פסו˜
וע˘ו לי מ˜„˘ ˘‰בי‡ ב˙חיל‰ ,‰ו‡ לכל

˜úר‡˙ ˘ב˙

‡ינו ˙לוי ב‡ר„ ıו˜‡.4

˘‡ר ˙רי"‚ מˆוו˙„˘ ,וו˜‡ ב‰ן בחר בלעם ל‰ביע חביבו˙ן ˘ל י˘ר‡ל לפני ‰מ˜ום.

ומ‡‰י טעמ‡ ‰מ˘יך ‰רמב"ם ˙יכף
ל‡חר ˘‰בי‡ ‰כ˙וב „וע˘ו לי מ˜„˘ –
"וכבר נ˙פר˘ ב˙ור ‰מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘‰
רבינו ו‰י' לפי ˘ע ,"‰ר"ל „בבנין ‰מ˘כן ‰י'

ולכ‡ור ‰י˘ כ‡ן פלו‚˙‡ בין ‰רמב"ם
לסמ"‚ ב‚„ר חוב˙ בנין ‰מ˜„˘ ‡י ‰וי
על „רך מˆו˙ ˙‰לויו˙ ב‡ר˘ ıחיובם ל‡

ומלחמ˙ עמל˜ ,וכבר ˘‰מיענו ‰רמב"ם

)‰ל'

בי‰ב"ח פ"ו ‰י"‡„ (5מ˘„ ‰ין מלך ‰י' לו,6
וכבר נ˙˜יים ‡ז" 7ויחל˘ י‰ו˘ע ‡˙ עמל˜
 (4ר‡ ‰ע„"ז ספרי „בי רב לספרי ר‡) ‰פיס˜‡ י„(
„וע˘ו לי מ˜„˘ ‰ו‡ ˆיווי ל‡ו˙˘ ‰ע ‰ול„ורו˙
„מ‡ו˙˘ ‰ע ‰חייבים לע˘ו˙ מ˜ום מ˜ו„˘ כו'.
וב‡ו"‰ח ˙רומ ‰ע"‰כ˜ .רי˙ ספר ˘ם .ו‡ולי זו‰י
‚וף כוונ˙ ‰כס"מ ‰נ"ל בפנים ˘כ˙ב "מ˘מע „‡‰י
˜ר‡ כלל ‰ו‡ לכל מ˜ום ‰ן למ˘כן ˘במ„בר בין

על ירו˘לים ‰רי חוב ‰זו לבנו˙ מ˜„˘ ל‡

מ˘‡"כ „ע˙ ‰סמ"‚‡ ,ף ˘‚ם ‰ו‡ ‰בי‡ ‰כ˙וב
"וע˘ו לי מ˜„˘" ברמזי מ"ע )˜ס‚(‰ ,רי(‡) :
ממ˘יך ˘ם "ונ‡' ו‰י' ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר ‚ו'" .ו‚ם

‰בריי˙‡

)ספרי ר‡ ‰יב ,י .סנ„‰רין „ף כ ,ב‰ .וב‡

בכס״מ ˘ם .וכן במ„ר˘ים ˘ב‰ער‚" (2 ‰׳ מˆו˙
נˆטוו י˘ר‡ל בע˙ כניס˙ן ל‡ר ,3"ıו‡ף ‚ם
ז‡˙ ר˜ ל‡חרי ˘˘‰י‚ו מנוח ‰מ‡ויבי‰ם
)כ„‡י˙‡ בסנ„‰רין ˘ם( ,וכמפור˘ ‚ם בל˘ון
‰סמ״‚ „"זמן מˆו ‰זו ˘ל בנין בי˙ ‰בחיר‰
ל‡ ‚‰יע ע„ ימי „ו„" .ברם ב‰ך ˜ר‡ „וע˘ו
לי מ˜„˘ ל‡ נ‡מר ˘ום ˙נ‡י ‡ימ˙י חייבים
במˆו ‰זו ,ו‡„רב˜‰ ‰יום ‰ר‡˘ון ‰י׳
בע˘יי˙ ‰מ˘כן במ„בר „ו˜‡ ˘‰ו‡ בחוı
ל‡ר ,ıו‡י נימ‡ „כ‡ן נ‡מר ‚וף ‰מˆו‰
ל„ורו˙ על כרחך ˆריך לומר ˘˜יום מˆו ‰זו
 (3ול‰רמב"ם ל‡ ‰וב‡ ‰כ˙וב „ו‰י' ‰מ˜ום ‚ו'
בספרי וב˘"ס ‡ל‡ לר‡י' „‰כר˙˙ זרעו ˘ל עמל˜
˜ו„מ˙ לבנין בי˙ ‰בחיר ,‰ול‡ ל‚ופ‡ „מˆו.‰

וכ„י לב‡ר ז ‰י˘ ל„˜‰ים בי‡ור ˙וכן ענין ˜יום ‰מˆוו˙ בכלל˘‡ ,ר בז ‰יובן מעל˙
‰מˆוו˙ ˘ב"עפר".

˜יום ‰מˆוו˙ כעבו„˙ עב„ ל‡„ונו
‡„ם ‰מ˜יים מˆוו ‰מן ‰מˆוו˙ ,ומ˜יימ ‰בכוונ‰ ‰ר‡וי ‰ל˘ם ˘מים‰ ,נ˘ ‰ני
‡ופנים י˘ בכוונ˙ו:
י˘ ‰מ˜יים ‰מˆוו ‰ל‡חר ˘‰בין ו˘‰י‚ ב˘כלו טעמי ,‰מעלו˙י ‰וˆפונו˙י ,‰ונמˆ‡

˙‰חיל מי„„ ,ל„ע˙ ‰סמ״‚ ˘‰מˆו‰ ‰י‡

חל‡ ‰ל‡ ל‡חר ‰כניס ‰ל‡ר ,ıוכל˘ון

‰ם ˘בחם ˘ל י˘ר‡ל.

ובכל ‚„רי מˆו ‰זו )˘ˆ"ל ל‡חר מינוי מלך

ל˘יל ‰ונוב ו‚בעון בין לבי˙ עולמים" .ור‡‰ ‰ר
‰מורי' ‰ל' בי‰ב"ח ˘ם ס˜"ב‡.

מ˜ר‡ „ו‰י׳ ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר ‰׳ ‚ו׳ ˘˜‡י

ובוו„‡י י˘ במˆוו˙ ‡לו „"עפר" עבו„ ‰מיוח„˙˘‡ ,ר לרום ערכ ‰וח˘יבו˙‰ ‰נ‰ ‰ן

˜יום ‰מˆו„ ‰בנין בי‰מ"˜ כ˙י˜ונ ‰ממ˘

‰זמנים וכולל כל ‰בנינים ,כמ"˘ ‰כס"מ.
ור‡ ‰מ˘"כ ב˜רי˙ ספר כ‡ן.

י‡

ב‰כ˙וב "וע˘ו לי מ˜„˘" כ˙ב "ו‚ו' וכן ˙ע˘ו"
)ר‡ ‰פר˘"י ע"‰פ( ,מ˘‡"כ ברמב"ם) .ב( מל˘ונו
˘ם בפנים "זמן מˆו ‰זו ˘ל בנין בי‰ב"ח ל‡ ‚‰יע‰
ע„ ימי „ו„ כו'" .מ˘מע ˘לפנ"ז ל‡ ‰י' מˆו) ‰ור‡‰
כס"מ ˘ם(‡ .ף ˘י˘ ל˙ר˘ ıכוונ˙ו זמן מˆו˙ בנין
בי˙ ‰בחיר„ ‰ו˜‡‰˘ ,רי ˜‡י ב‰מ˘ך ל˙‰‰חל‰
˘‚' מˆו˙ נˆטוו‡ .בל מ"מ מז˘ ‰במˆו˙ בנין ‰בי˙
ח˘יב ר˜ ז '‚"˘) ‰מˆו˙ נˆטוו"( ול‡ כברמב"ם,
מ˘מע „ל‡ ס"ל כ‰רמב"ם.
 (5וכ" ‰בפר˘"י )ור"ח( ˘בועו˙ טו ,רע"‡.
 (6ול‰עיר ˘זˆ˘ ‰ריכים מלך כו' ל˜„˘ ‰עזר‰
נלמ„ ממ"˘ למ˘" ‰ככל ‡˘ר ‡ני מר‡‡ ‰ו˙ך כו'"
„מ˘ ‰רבינו מלך ‰י' כב‚מר‡ ורמב"ם ˘ם.
‡ (7ף ˘ל‡ ‰י' ‰כר˙˙ עמל˜‰ ,רי ‚ם לפני מ˜„˘
ר‡˘ון ל‡ נמח ‰זרעו ˘ל עמל˜ – ר‡˘ ‰מו‡ל ‡ כז.
ל ,יז .ור‡ ‰ב"ב כ‡ ,סע"‡ ו‡ילך .ובח„‡"‚ מ‰ר˘"‡
סנ„‰רין כ ,ב .ספרי „בי רב ˘ם .ור‡ˆ ‰פע"נ סנ„‰רין

‡( להעיר מחזקוני ראה יב ,ה.

˘סיב˙ ע˘יי˙ו ‰מˆוו‡ ,‰ינ ‰מפני ˘כן ˆיוו‰ ‰בור‡‡ ,ל‡ ˘‰סכימ„ ‰ע˙ו ו‰בין
ב˘כלו˘ ,כן ר‡וי ,כ„‡י ונכון ל˜יים ‰מˆוו.‰
כיוˆ‡ בו‰ ,מר‚י˘ בליבו טעם ועונ‚ במˆוו ‰זו ומ˜יימ ‰בר‚˘ ו˙‰ל‰בו˙ – ‚ם ‡ˆלו
‡ין סיב˙ ˜יום ‰מˆוו) ‰ר˜( מˆ„ ˆיווי ˘‰י"˙‡ ,ל‡ כי כן ‰בי‡ ‡ל לבו ‡˘ר מ˙ענ‚
‰ו‡ בפועל ממ˘ ב˜יום ‰מˆוו ,‰ומר‚י˘ ‰נ‡„‚ ‰ול ‰בע˘יי ‰זו.
מ‡י„ך י˘נו ‡חר˘‡ ,ר כ˘מברך "‡˘ר ˜„˘נו במˆוו˙יו וˆיוונו"‰ ,נ ‰ז‰ו ‰טעם
‰יחי„ ‡ˆלו ל˜יום ‰מˆוו – ‰מ˘ום ˘כך ˆיוו‰ ‰בור‡ וכ ‰יס„ ב˙ור˙ו ,מבלי ל˙‰ח˜ו˙
‡חר טעם ˘כל ‡ו ר‚˘ ‰טמון במˆוו ‰זו .ו‰רי ‰ו‡ כעב„ ‰מ˜בל עליו עולו ˘ל מלך
ומ˜יים ‰ור‡ו˙יו מבלי לערב ˘כלו בסיב˙ „‰ברים.
˘ני ‡ופנים ‡לו ב˜יום ‰מˆוו˙ ˘˙י „רכים ‰ן ,ו„‰ברים ע˙י˜ים ונ˙ב‡רו ב‡רוכ‰
בס.6˜"‰
ועל ז‡˙ נ˙נב‡ בלעם ב‡ומרו "מי מנ ‰עפר יע˜ב"˘ .בז ‰מב‡ר˘ ,חיב ‰י˙ר ‰נו„ע˙
ל˜יום ‰מˆוו˙ ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,בל‡ ל‰ר‰ר ‡חר ‰טעם ,ו‰ן ‰ם "מˆוו˙
˘מ˜יימין בעפר".
„‰נ˘ ,‰ני פנים לו ל"עפר" ,ו˘ני‰ם מרמזים ומורים על מ˜יים ‰מˆוו ‰ב˜בל˙ עול
בל‡ ˘יב˜˘ טעם ל„בר:
)‡( ‰עפר ˘פל ‰ו‡ ונחו˙ ,וכמ‡מר מר ברי„ ‰רבינ‡ ב˙פל˙ו" 7ונפ˘י כעפר לכל
˙‰י„‡„ ."‰ם ˘‰ו‡ף ל‰נמיך ‚ב‰ו˙ ליבו ול˘‰פיל ‚‡וו˙ו ,מ˙פלל ל˘‰י"˙ ˘י˘ים
 (6ר‡ ‰בנו˘‡ ז :‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ע'  1056ו‡ילך ,ח"ח ע'  123ו‡ילך ,חי"‚ ע'  66ו‡ילך ,חי"ח ע'
 229ו‡ילך˙ .ור˙ מנחם – ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ח"ב ע' ˜סב ו‡ילך ,ח"‚ ע' ˜לח ו‡ילך .ו˘"נ.
 (7ברכו˙ יז.‡ ,

˜úר‡˙ ˘ב˙

יב

יז

נפ˘ו כעפר ˘„ורסים עליו ‰כל ,ו‰יינו ˘מב˜˘ מ˜‰ב" ‰ל˘‰י‚ מ„רי‚˙ ‰ענוו ‰ב‡ופן
עמו˜ ביו˙ר ,ע„ ‡˘ר יח˘יב עˆמו כמי ˘נחו˙ וירו„ מן ‰כל ,וכעפר ‡˘ר כולם „ורסין
‡ו˙ו ל‚ו„ל ‡י ח˘יבו˙ו.
וכן ‰ו‡ ב‡„ם ˘מ˜יים ‰מˆוו˙ ב˜בל˙ עול‰ .נ‡ ‰ין ‰מ„ובר ב‡„ם ˘‡ין בו „ע˙,
ו‡„רב‡ ,י˙כן ˘ב˘‡ר ענייניו ‡ינו זז לל‡ ‰בן ו˘‰י‚ ‡˙ ‡˘ר לפניו‡ ,ל‡ ˘בבו‡ו

חידושי סוגיות

ל˜יים ‰מˆוו ,‰מ˘ים עˆמו לעב„ פ˘וט ‰מ˜יים מˆוו˙ ‡„ונו מבלי ˘יב˜˘ ל‰בין
מטר˙ עבו„˙ו ‡˘ר יעסו˜ ב .‰ונמˆ‡ ˘מ˘ים נפ˘ו כ"עפר"‡˘ ,ינו מח˘יב ר‚˘ו˙יו
ו„עו˙יו כלל ,ב‰כירו ‡˘ר לפני ˜‰ב"‡ ‰ין ‰ו‡ ח˘וב לכלום ,ור‡וי ונכון ˘יכוף
˘כלו ור‚˘ו˙יו ל˜יים מˆוו˙ מלכו ˘ל עולם .וזו‰י מ„ר‚˙ ‰ביטול „"ונפ˘י כעפר לכל
˙‰י˘ ,‰מבטל רˆונו ו„ע˙ו כ"עפר" ‡‰ר ,ıוכל מעייניו ל˜יים רˆון ˜‰ב"˘‡ – ‰ר ‰ו‡
‰ח˘יבו˙ ‰יחי„.‰
)ב( ‰עפר ‡ין טעם בו ,ו‰ו‡ יור ‰על מ˜יים ‰מˆוו˙ ל‡ מפני ‰טעם ˘ב‰ן‡ ,ל‡
מ˘ום ˘ל‰יו˙ן רˆון ˘‰י"˙ ,מוכן ‰ו‡ ומזומן ל˜יים ˆיווי ˘‰י"˙ ‚ם ‡ם ל‡ ‰יי˙‰
מוטעמ˙ ב„ע˙ ו‚‰יון‡ ,ו ב‰ר‚˘˙ עונ‚ ורוממו˙ .ו‚ם טוב ‰טעם ו„‰ע˙ ˘במˆוו˙,
‡ינו מ˜ˆ‡ ‰‰לו ‡˙ ‰ר‚˘ ‡˘ר ˜יום ‰מˆוו‰ ‰ו‡ ‡ך ור˜ מ˘ום ˘כך רˆ˜‰ ‰ב".‰

בי‡ור ח„˘ ב‚„ר לימו„
˙ור˙ ‰בי˙ בזמן ‰ז‰
י˜„ים ˘יט˙ ‰רמב"ם „מˆו˙ בנין ‰בי˙ ‰י‡ מˆו ‰ל„ורו˙ ומˆ„ ‚„ר‰ ‰י ‰ל‰
לחול ‡ף בז"‰ז ‡ל‡ „‡רי‰ ‰ו‡ „רביע עלן  /יוכיח ע"פ ‰מ„ר˘ „‰„ ‡‰לומ„
ב˙ור˙ ‰בי˙ נח˘ב כ‡ילו בנ‡ו ‰יינו ממ˘ ˘מ˜יים בז ‰מˆו / ‰יבי‡ „ו‚מ‡ ל‰ך

חביבו˙ י˙ר ‰ב"מˆוו˙ ˘מ˜יימין בעפר"

מיל˙‡ „‡˘כחן ˜יום מˆו ‰בז"‰ז ב‡ופן ‡חר מ˜יום מˆו ‰זו עˆמ ‰בזמן ‰בי˙ –
מ„יני ˙˘וב ‰ו‚ירו˙

‰נ ‰‚‰זו ˘ל ˜יום ‰מˆוו˙ ב˜בל˙ עול מלכו˙ ,בל‡ לחפ˘ ‡חר ‰בנ ‰ב˙כלי˙ן‰ ,נ‰
‡ף ˘נר‡ ‰לרוב ˘עבו„ ‰זו ,עבו„ ‰נעלי˙ ‰י‡ ביו˙ר ,מ"מ רו‡ים ‡˘ר בנו‚ע לכמ‰
מˆוו˙ ˘ווים ב‰ן כל י˘ר‡ל˘ ,מ˜יימים ‡ו˙ן ר˜ מפני ˆיווי ˜‰ב" ,‰מבלי ‡˘ר י˘י‚ו
טעמי‰ן ,ו‰ן ‰מˆוו˙ ˘מונ ‰ר˘"י – "מˆוו˙ ˘מ˜יימין בעפר" – כפ˘וטו.
„"ל‡ ˙חרו˘ ב˘ור ובחמור" ,וכן "ל‡ ˙זרע כל‡יים" ‰ן מסו‚ מˆוו˙ ‰כל‡יים ‡˘ר
ל„ע˙ רוב ‰פוס˜ים ‰ן מˆוו˙ בל‡ טעם ,כחו˜ ו‚זיר ‰מ‡˙ ‰מלך .ובל˘ון ר˘"י:8
"חו˜ים ‡לו ‚זרו˙ מלך‡˘ ,ין טעם ל„בר" .ועל ז„‰ ‰רך "‡פר פר˘‡ ,"‰ר "חו˜‰ ‰י‡
מלפני ו‡ין לך ר˘ו˙ ל‰ר‰ר ‡חרי ,9"‰וכן עפר סוט ‰כמבו‡ר במפר˘י ר˘"י.10
ונמˆ‡ ˘מˆוו˙ ‡לו ‰רי כל ‡י˘ י˘ר‡ל מ˜יימן מ˙וך ˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ,בל‡
‰בנ ,‰ובביטול ‚מור למי ˘˜„˘נו במˆוו˙יו וˆיוונו ל˜יימן.
ו‡"כ נמˆ‡ מובן ב‡ר ‰יטב ‡˘ר „וו˜‡ במˆוו˙ ‡לו ו„ומי‰ן ,ניכר˙ מעל˙ן וחביבו˙ן

 (8וי˜ר‡ יט ,יט.
 (9ר˘"י ע"‰פ "ז‡˙ חו˜˙ ˙‰ור‚ "‰ו' ,במ„בר יט ,ב.
 (10ר‡ ‰בס' „ברי „ו„ ל‰ט"ז על פר˘"י כ‡ן.

‡

יב ,י‡( ,ול‡ ניח‡ לי׳ למילף ל ‰מ˜ר‡

יבי‡ פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰סמ"‚ מנין ילפינן
מˆו˙ בנין ‰בי˙ ,ו‰נפ˜ו˙‡ מז‡ ‰י ‰וי
מˆו ‰נו ˙‚‰בכל „ור
ברמב״ם רי˘ ‰ל׳ בי˙ ‰בחיר :‰מˆו˙
ע˘ ‰לבנו˙ בי˙ ל‰׳ כו׳ ˘נ‡מר וע˘ו לי
מ˜„˘ )˙רומ ‰כ ,‰ח( .ובכסף מ˘נ‰ ‰בי‡
„ע˙ ‰סמ״‚ )מ"ע ˜ס‚( „יליף למˆו ‰זו
מ˜ר‡ „ו‰י׳ ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר ‰׳ ‚ו'

1

„וע˘ו לי מ˜„˘ לפי „‰ך ˜ר‡ במ˘כן
˘במ„בר ‡יירי

)ועיי‚"כ ב˜נ‡˙ סופרים למ"ע

כ( ,ו‰רמב״ם ס״ל „ˆ‰יווי וע˘ו לי מ˜„˘
כלל ‰ו‡ לכל מ˜ום ,2וכולל כל ‰בנינים,
בין ‰מ˘כן ˘במ„בר בין ˘יל ‰ונוב ו‚בעון
בין בי˙ עולמים ,ו„יי˜‡ נמי „וע˘ו לי
מ˜„˘ כ˙יב ול‡ וע˘ו לי מ˘כן ,ו‡ילו
‰כ˙וב ו‰י' ‰מ˜ום ‚ו' סיפור בעלמ‡ ‰ו‡
˘יבי‡ו ˜רבנו˙ ל˙‰ם .ע״˘.

)ר‡‰

*( ‰ער˙ ‰מו"ל כמ ‰פרטים מ‰ב‡ ל˜מן נערכו
ע"פ ספר 'פניני מנחם' ח"‚ ,חי„ו˘ים על ‰רמב"ם
‰ל' בי˙ ‰בחיר.‰
‡ (1בל בברי˙ מ˘ ‰על ‰סמ"‚ ˘ם כ' „‚ם ל„ע˙
‰סמ"‚ למ„ין מ˜ר‡ „וע˘ו לי מ˜„˘.

 (2וכן ‰בי‡ו לענין מˆו ‰זו בס‰מ"ˆ מ"ע כ .ור‡‰
˘ם ˘ר˘ יב .ועיי‚"כ בחינוך מˆו.‰ˆ ‰
וב‡מ˙ כבר ‰עירו בז˘ ‰כ„ברי ‰רמב"ם כבר
מפור˘ ב˙נחומ‡ ˙ˆ‡ י‡ )˙נחומ‡ ב‡בער ˘ם(.
פיס˜˙‡ „ר"כ )ב‡בער( פ"‚ )ע"‰פ ו‰י' ב‰ניח ‚ו'(.
וע„"ז בס„ר עולם רב ‰ספ"ו.

פנינים

˜úר‡˙ ˘ב˙

„רו˘ ו‡‚„‰

י‚

˘ל י˘ר‡ל˘‡ ,ר מניחים ˘כלם ורˆונו˙י‰ם על  ,„ˆ‰ו‰רי ‰ם כעב„ים ‰מˆפים ל˘מוע
רˆון ‰מלך וממ‰רים ל˜יימו ‡ך ור˜ מפני ˘ז‰ו ˆיווי ורˆון ‰מלך.
ועל עבו„ ‰זו עומ„ בלעם בנבו‡˙ו ומ˘בח "מי מנ ‰עפר יע˜ב" – "מˆוו˙ ˘מ˜יימין

מ„וע ל‡ ענ ‰מ˘ ‰לזמרי?
ו‰נ‡ ‰י˘ מבני י˘ר‡ל ב‡ וי˜ר‡ ‡ל
‡חיו ‡˙ ‰מ„יני˙ לעיני מ˘‰
‡מרו לו :מ˘ ,‰זו ‡סור‡ ‰ו מו˙ר˙? ‡ם ˙‡מר
‡סור ,‰ב˙ י˙רו מי ˙‰יר ‰לך?!

)כ ,‰ו .ר˘"י(

על ˘‡ל˙ ˘בט ˘מעון וזמרי "ב˙ י˙רו מי
˙‰יר ‰לך" ל‡ מˆינו ˘ענ ‰מ˘ ‰כלום .ו‚ם פנחס,
ל‡ נכנס ל˘˜ו"ט עם זמרי‡ ,ל‡ ˜ינ‡ ‡˙ ˜נ‡˙ ,'‰
ו‰ר‚ו.
ומז ‰י˘ ללמו„ בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
כ‡˘ר מי˘‰ו ˘ו‡ל ˘‡ל ,‰י˘ לעיין ‰יטב
בכוונ˙ו ˘ל ˘‰ו‡ל‡˘ .ם כוונ˙ו ל˘ם ˘מים,
‡זי ‡פילו ל"כסיל" י˘ לענו˙ ,כמ"˘ "ענ ‰כסיל
כ‡ול˙ו" )מ˘לי כו‡ .(‰ ,ך ‡ם כוונ˙ ˘‰ו‡ל ‡ינ‰
ל˘ם ˘מים‰ ,רי ‡פילו ‡ם ˘ו‡ל ב„ברי ˙ור ,‰מ"מ
‡ם כוונ˙ו בז‰ ‰י‡ ל˙‰יר מ‡˘ ‰סר˙ ‰ור‡ ,‰זי
י˘ ל˜יים ‡˙ ‰כ˙וב "‡ל ˙ען כסיל כ‡ול˙ו" )מ˘לי
˘ם.(„ ,
עם ‰מנ‚„ ל˙ור‡ ‰ין ליכנס בוויכוחים‡ ,ל‡ י˘
לנˆחו עם ˙ו˜ף ˘למעל ‰מטעם ו„ע˙.
וכן ‰י‡ „‰רך ב ‰י˘ לנ‰ו‚ עם ‰יˆר ‰רע
˘בכל ‡ח„ ו‡ח„˘ ,נ˜ר‡ "מלך ז˜ן וכסיל" )˜‰ל˙

„ ,י‚"‰˜ .ר ˘ם .ז‰ר ר"פ וי˘ב(„ .כ‡˘ר ב‡ ‰יˆר ‰רע
לבלבל ‡˙ „‡‰ם מ˙ור ‰ועבו„‡ ,‰ין ל‰יכנס ‡˙ו
לוויכוחים‡ ,ל‡ י˘ ל˙‰נ ‚‰ב˙ו˜ף ול˜יים מ‡מר
חז"ל "מ˘כ‰ו לבי˙ ‰מ„ר˘" )סוכ ‰נב ,רע"ב.
˜י„ו˘ין ל ,ב(.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' (291

מי יו˙ר ‚רוע‡‰ ,ומר
‡ו ‰עו˘?‰

בעפר"‡„ ,ין ‚בול ו‡ין מניין ל˘ער ‚ו„ל ‰ח˘יבו˙ ו‰חביבו˙ וי˜ר ‰ערך ˘ל מˆוו˙
˘מ˜יימין י˘ר‡ל בכוונ ‰פ˘וט ‰זו למל‡ו˙ רˆון ‰עליון ב".11‰

ב‰פטר˙ פר˘˙נו נ‡מר "זכר נ‡ מ ‰יע ıבל˜
מלך מו‡ב ,ומ ‰ענ‡ ‰ו˙ו בלעם בן בעור".
ומל˘ון זו י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰יסו„י˙:
ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰נר‡˘ ‰במע˘ ‰בל˜ ובלעם,
ר˘עו˙ו ˘ל בלעם ‚„ל ‰יו˙ר ,כי בל˜ ר˜ ‰י ‰ז‰
˘יע ıלבלעם ל˜לל‡ ,ך בלעם ‰לך ל˜ללם בפועל.
‡ך ב‰פטר ‰נ‡מר˘ ,י˘ לזכור בעי˜ר "מ ‰יעı
בל˜" ,ומע˘ ‰בלעם ‰י ‰ר˜ ב‚„ר "מענ" - "‰ענ‰
‡ו˙ו" לעˆ˙ו ˘ל בל˜ .כי ב‡ם ל‡ ‰י ‰בל˜ מייעı
לבלעם ,ל‡ ‰י ‰בלעם נכנס לכל ‰ענין .ונמˆ‡,
˘עי˜ר ‚‰ורם למע˘ ‰בלעם ‰י ‰עˆ˙ו ˘ל בל˜.
וז‰ו ‚ם ˘כל ‰פר˘ ‰נ˜ר‡˙ על ˘ם בל˜ ול‡
על ˘ם בלעם‡ ,ף ˘בלעם ‰י ‰ז˘ ‰ע˘ ‰מע˘‰
בפועל ו‰לך ל˜לל ,ובל˜ ר˜ ייע ıלו לע˘ו˙ כן ,כי
עי˜ר ‚‰ורם למע˘ ‰ז‰ ‰י ‰בל˜.
ומכ‡ן˘ ,כ‡˘ר ‡„ם מייע ıל˘ני‡ ,ל י‡מר:
‰רי "‡ין ˘ליח ל„בר עביר ,"‰ומ ‰בכך ‡ם ‡ייעı
ל˘ני לע˘ו˙ ,ו‚ם‰ ,רי עˆ˙י ‰י‡ ר˜ ב‚„ר „יבור
בעלמ‡ ,ו˘‰ני ‰ו‡ ז˘ ‰עו˘ ‰בפועל‡ ,ך ‡ין
‡‰מ˙ כן .כי עי˜ר ‡‰חריו˙ למע˘יו ˘ל ˘‰ני ‰ו‡
על ‰מייע ,ıכי עˆ˙ו ‰י‡ ‚‰ורמ˙ למע˘י ˘‰ני.
)ע"פ ˘יח˙ ˘"פ בל˜ ˙˘ל"‚(

‡‰ב˙ ˘‰י"˙ ל"„ע„˜י‡ „בי˙ יע˜ב"
כ‡מור רבו „ר˘ו˙ חז"ל בפירו˘ מ˘לי נבו‡˙ בלעם ,ו‚ם בפרו˘ "מי מנ ‰עפר
יע˜ב" ,מבי‡ ר˘"י פירו˘ נוסף ו‰ו‡ מ„ברי ˙‰ר‚ום בפירו˘ו לפסו˜ ז" :‰מ‡ן יכול
לממני „ע„˜י‡ „בי˙ יע˜ב" .פירו˘ "„ע„˜" ‰ו‡ ל˘ון „˜ ,12ו˙‰ר‚ום מפר˘ ‡˘ר "עפר
יע˜ב" ˜‡י על ˜‰טנים ו„˜ים ˘ביע˜ב ,ו‰יינו "מי יכול למנו˙ ˜טנים ˘ל בי˙ יע˜ב".
ו˙וכן פרו˘ ז‰ ‰ו‡ ‰חביבו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל ˘‰י"˙ לעם י˘ר‡ל‡ ,ף ב‰יו˙ם ˜טנים
ופחו˙ים .וי˙ר ‰מזו‰‡ ,ב ‰מיוח„˙ ˘ל ˜‰ב" ‰לעמו „וו˜‡ מ˘ום ‰יו˙ם ˜טנים
ופחו˙ים .13וכמ‡מר ‰נבי‡
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"כי נער י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו"˘ ,פירו˘ו
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˘י˘נ ‰חביבו˙

מיוח„˙ לעם י˘ר‡ל מפני ‰יו˙ם בבחינ˙ "נער" ,כי י˘ חביבו˙ מיוח„˙ „וו˜‡ ל˜טנים,
מ‡˘ ‰ין ‡פילו ל‚„ולים וח˘ובים.
„‰נ‰‡ ,‰ב˙ ‡ב לבנו ‡ינ‰‡ ‰ב‰ ‰מ‚יע ‰מˆ„ מעלו˙ ‰בן ,חכמ˙ו ,מי„ו˙יו וכיוˆ‡,
‡ל‡ ‰י‡ ‡‰ב ‰עˆמי˙ ו˙מי„י˙ ,וסיב˙‰ ‰י‡ ‡ך ור˜ ל‰יו˙ו בנו‡ .ך עם ‰יו˙ ˘‰יו˙ו
בנו ‰י‡ סיב˙ ‰‡‰ב ‰לכל סו‚ ˘ל בן ,מ"מ ביטוי ‡‰ב ‰מיוח„˙ ונעלי˙ זו‰ ,י‡ „וו˜‡
‡ˆל בנו ˜‰טן .כי ב‡‰ב˙ו לבנו „‚‰ול ‡ין ניכר ˘‰י‡ ‡‰ב ‰ט‰ור‡„ ‰ב לבנו‰˘ ,רי
מעורב˙ ב‰ ‰ערכ˙ו לבנו מˆ„ כי˘רונו˙יו ,מי„ו˙יו ‰טובו˙‰ ,נ˙‚‰ו ‰י˘ר ‰וכיוˆ‡.
ו‡ף ˘‰ו‡ ‡ו‰בו ‚ם ‡‰ב ‰פ˘וט‰ ,‰נ‡ ‰ין ‰י‡ ניכר˙ ,ל‰יו˙ ‰מוס˙ר˙ ע"י ‡‰ב‰
‰נובע˙ ממעלו˙יו ˘ל ‰בן .מ˘‡"כ ‡‰ב ‰לבן ˜‰טן ‰י‡ ‡‰ב ‰פ˘וט ‰ועˆמי˙‰˘ ,רי
‡ין לבן ˜‰טן ˘ום מעלו˙ ‚לויו˙ מ˘לו ,ו‡"כ ‚לוי וניכר ˘‰ו‡ ‡ו‰בו ר˜ ל‰יו˙ו בנו.

 (11ר‡ ‰במ˜ור „‰ברים˘‡ ,ר ז‰ו ‰פירו˘ ע"פ ‰פנימיו˙ בל˘ון ר˘"י "‡ין ח˘בון למˆוו˙ ˘מ˜יימים
בעפר"‰„ ,יינו˘ ,כ‡˘ר מ˜יימים ‡˙ ‰מˆוו˙ ב‡ופן ˘ל "עפר" וביטול‡ ,זי פעול˙ ‰מˆוו‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל
"‡ין ח˘בון" – בלי ‚בול ומ„ ,‰וע"˘ ‰בי‡ור בז ‰ב‡רוכ.‰
 (12ר‡˘ ‰מו˙ טז ,י„ ˜„ :ככפור ,ומ˙ר‚ם "„˜" – "„ע„˜" .וכן בוי˜ר‡ י‚ ,ל˘ :ער ˆ‰וב „˜ ,ומ˙ר‚ם
"„˜" – "„ע„˜" .ועו„.
 (13ר‡ ‰בבע"‰ט ע"‰פ "מי מנ ‰עפר יע˜ב"˘ ,מ˜˘ר ז ‰עם ‰פסו˜ "כי נער י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו".
‰ (14ו˘ע י‡.‡ ,
 (15ר‡ ‰בי‡ור ז ‰ב‡רוכ ‰ב„רו˘י חסי„ו˙‡ :ור ˙‰ור ‰ב˘לח ע' ˘פב ו‡ילך; „" ‰כי נער י˘ר‡ל
˙רס"ו; ור‡ ‰עו„ בל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ ע'  20ו‡ילך .ו˘"נ.

˜úר‡˙ ˘ב˙

י„

וממיל‡ מובן˘ ,מכיוון ˘‡‰ב˙ ‡ב לבן ‡ינ ‰מˆ„ ‰כי˘רונו˙ ו‰מעלו˙ ‡ל‡ ר˜
מˆ„ ‰יו˙ו בנו‰ ,נ‰‡ ‰ב ‰זו ˘וו˙ ‰מי„ ו‡ינ ‰מ˘˙נ ‰לפי ‰נ ˙‚‰וח˘יבו˙ ‰בן .ו‡ף
‡ם יחט‡ ‰בן ל‡ביו ,מ"מ סיב˙ ‰‡‰ב ‰נו˙ר˙ בעינ˘ – ‰בנו ‰ו‡ ,ולכן ‡‰ב˙ו נו˙ר˙
בעינ ‰ול‡ חסר ב ‰מ‡ום.
וכן ‰ו‡ ב‡‰ב˙ ˘‰י"˙ לבני י˘ר‡ל עם ˜רובו˘‡ ,ר י˘ עי˙ים ˘‡‰ב˙ ˜‰ב"‰ ‰י‡
מפני מעלו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל בלימו„ ˙ור˙ו ו˜יום מˆוו˙יו ,ו‡‰ב ‰זו ‰י‡ מˆ„ מעל˙ם
‚‰לוי ,‰ו‰י‡ ‡‰ב˘ ‰י˘ ל ‰טעם ו˙לוי ‰בו.
‡ך "כי נער י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו" מלמ„נו‚„ ,ם כ‡˘ר ‡ין לבנ"י מעלו˙ ‚לויו˙ ‡˘ר ‰ן
‰סיב ‰ל‡‰ב‰ ,‰נ ‰מכל מ˜ום ˘‰י"˙ ‡ו‰ב ‡ו˙ם ר˜ ל‰יו˙ם בניו ,כ‡ב ‡‰ו‰ב בנו
˜‰טן ‡ף ˘ע„יין ל‡ ˙‰עטר במעלו˙ ‰מבי‡ו˙ לחביבו˙ ‡ˆל ‰זול˙.
וכ„‡י˙‡ במ„ר˘" :16כ˘ם ˘בנו ˘ל ‡„ם כ˘‰ו‡ ˙ינו˜ ˜טן‡ ,ם יחט‡ ‡ין ‡ביו
מסל˜ עליו ,מפני ˘‰ו‡ ˜טן  . .כך י˘ר‡ל ‡פילו חוט‡ין ב˘‚‚ ‰מעל ‰עלי‰ן ˘‰ן
כ˙ינו˜ ˜טן˘ ,נ‡מר כי נער י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו ו‚ו'‰ ,בן י˜יר לי".

‰נ˘מ – ‰חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל ממ˘
וטעם „‰בר ‡˘ר ‡‰ב˙ ˜‰ב" ‰לבניו ‡ינ˙ ‰לוי ‰ב‰נ˙‚‰ם ,יובן על פי בי‡ור סיב˙
‡‰ב˙ ‡‰ב לבנו ˜‰טן„ .בנו ˘ל ‡„ם ‰רי ‰ו‡ חל˜ ממנו ,עˆמו וב˘רו ,וממיל‡ ‰רי
‰ו‡ ‡ו‰בו כ˘ם ˘‡ו‰ב ‡˙ עˆמו ,בל‡ ˘ום טעם וסיב .‰וכן ‰ו‡ כביכול ב‡‰ב˙
˘‰י"˙ לבניו ˘‰י‡ כ‡‰ב˙ ‡ב לבנו ל‰יו˙ו חל˜ מעˆמו˙ו.
„‡י˙‡ בספר ‡יוב ‡˘ר ‰נ˘מ‰ ‰י‡ "חל˜ ‡לו˜ ‰ממעל" ,ורבנו ‰ז˜ן ברי˘ ספר
˙ני‡ ˜„י˘‡
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‰וסיף י˙ר ‰על ז ,‰ובל˘ונו "ו‰נפ˘ ˘‰ני˙ בי˘ר‡ל ‰י‡ חל˜ ‡לו˜

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

‰עבו„"„ ‰עפר" ממ˘יכ‰‡ ‰ב ‰מ˜‰ב" ‰ל"עפר יע˜ב"
ור‡„ ‰בר נפל‡˘‡ ,ר על פי ‰מבו‡ר למעל ,‰נמˆ‡ו ˘ני ‰פרו˘ים ב"מי מנ ‰עפר
יע˜ב" ˘מבי‡ כ‡ן ר˘"י˘˜ ,ורים ז ‰בז ‰ומ˘לימים ז ˙‡ ‰ז ,‰ועולין „‰ברים כמין
חומר.
„‰נ ,‰פירו˘ ‰ר‡˘ון ב"מי מנ ‰עפר יע˜ב"‰ ,ו‡ "„ע„˜י‡ „בי˙ יע˜ב"˜‰˘ ,ב"‰
‡ו‰ב ‡˙ בנ"י ב‰יו˙ם "„ע„˜י‡" – ˜טנים ופחו˙ים כ"עפר" ,וכ‡ב ‡‰ו‰ב בנו ˜‰טן
בל‡ טעם וסיב‡ ,‰ל‡ ר˜ מ˘ום ‰יו˙ו בנו .ו‰רי ‡‰ב ‰זו ˜˘ור ‰לכך ˘בנ"י עוב„ים
‡˙ ˘‰י"˙ ‚"כ ב‡ופן ˘ל "עפר" – ˘‡ינם מס˙כלים על מעלו˙י‰ם ו„ע˙ם‡ ,ל‡ עו˘ים
עˆמם כ˜טנים ופחו˙ים ˘‡ין ב‰ם „ע˙ ,ועוב„ים ‡˙ בור‡ם בביטול מוחלט .וז‰ו ענינו
˘ל ‰פירו˘ ˘‰ני "מˆוו˙ ˘מ˜יימין בעפר" – ˘מ˘ימים עˆמן כ"עפר" בביטול ‚מור
ומוחלט ל˜ונם.
וי˘ ל‰וסיף י˙יר ‰מזו˘ :כן ‰ו‡ ל‡י„ך‚˘ ,ם ‡לו מי˘ר‡ל ˘עבו„˙ם ‡˙ ˜‰ב"‰
נ„מי˙ ל"עפר" כפ˘וטו‰˘ ,ם ב˘פל ‰מ„ר‚‡˘ ‰ין למט ‰ממנ‰ ,‰נ‚ ‰ם ‰ם נכללים
ב"מי מנ ‰עפר יע˜ב" ,וחביבים לפניו י˙' ,מפני ‡‰ב˙ ˘‰י"˙ ˘‡ינ˙ ‰לוי ‰ב„בר" ,נער
י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו" ,כ‡‰ב˙ ‡ב לבנו ˜‰טן.
ועל כן‚ ,ם ‡ו˙ם ˜‰טנים ופחו˙ים‰ ,נ‰ ‰מˆי‡ ל‰ם ‡בינו ˘ב˘מים „רכים ל‰י˙˜ן
ב‰ן ,ו‰ן ‰ם "מˆוו˙ ˘מ˜יימין בעפר":
"‡פר פר‚„ – "‰ם מי ˘נטמ‡ בטומ‡˙ מ˙ ‰חמור‡ ,‰בי ‡בו˙ ‰טומ‡˘ ,‰נפס˜
ל‚מרי ˘˜‰ר ו‰חיבור ˘לו למ˜ור ‰חיים י˙'‰ ,נ ‰ע„יין בנו ˘ל ˜‰ב"‰ ‰ו‡ ,ומˆ„
‰יו˙ו "נער י˘ר‡ל" ‡ו‰בו ˜‰ב" ,‰וממˆי‡ לו „רך ל‰יט‰ר ול˘˜˙‰ר מח„˘ למ˜ור
חיו˙ו חיי ‰חיים ב".18‰

ממעל ממ˘"‰„ .נ˘מ„˜‰ ‰ו˘˘‰ ‰וכנ˙ בכל ‡י˘ י˘ר‡ל˜ ,טן כ‚„ול‰ ,י‡ חל˜

"ועפר סוט‡˘ – "‰ף מי ˘נר‡˘‡ ‰ר "ו˙מעול מעל ב‡י˘" – "‰בעל ‰ז˜‰ ‰ב", "‰

מעˆמו˙ו י˙' .ו‡˘ר לכן ‰נ‰‡ ‰ב˙ו ‰עˆומ˘ ‰ל ˜‰ב" ‰לבניו ‡ינ˙ ‰לוי ‰ב˘ום „בר

נו˙ן ‚ם לו ˜‰ב"" ‰עפר סוט ,"‰ל˙‰כפר ול‰יט‰ר לפניו ,כי ‚ם ‰ו‡ ‡‰וב לפניו ˙מי„,

˘בעולם˘ .כן י‰י˘‡ ‰ר י‰י‡ – ‰ו‰ב ‰ו‡ ‡˙ עמו כ‡‰ב˙ ‡ב לבנו.

ב‡‰ב ‰ט‰ור ‰כ‡‰ב˙ ‡‰ב לבנו ˜‰טן.
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ועל כך עומ„ בלעם ומ˘בח˘‡ ,ר "מי מנ ‰עפר יע˜ב" ,מי יוכל ל˘ער ולמ„ו„ ‚ו„ל
‡‰ב˙ ˘‰י"˙ לבניו˘‡ ,ר ‡ו‰בם ‡‰ב ‰פ˘וט ‰ועˆמי˙ מˆ„ עˆם ‰יו˙ם בניו כביכול,
מבלי ‰בט על עבו„˙ם ו„ר‚˙ם ‡ל‡ ר˜ מˆ„ ‰יו˙ם בניו ,כ‡ב ‡‰ו‰ב בניו ˜‰טנים.
וכ„מ˙ר‚ם ‡ונ˜לוס "„ע„˜י‡ „בי˙ יע˜ב" – ˜טנים ˘ל בי˙ יע˜ב.

 ˙„‚‡ (16בר‡˘י˙ .‡ ,‰

 (18ר‡ ‰בז ‰בל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח ע'  233ו‡ילך.

 (17פר˜ ב' ב˙חיל˙ו.

 (19במ„בר  ,‰כז .ור‡ ‰במ„בר רב ‰סוף פ"ט.

