
˘נ‰ ע˘ירי˙ / ‚úיון ˙ס‡
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י˘ר‡ú – כמו בני מúך ‡ו כנכ„י מúך?

‰מעú˘ ‰ú "פú‡" עú "פú‡י פú‡ו˙"

ב„ין מינוי מúך ע"י מ˘יח‰ ב˘מן

ú˜פוú ıמים – ú˙וך חבר˙ בני ‡„ם



ל‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

יומיים  יום ‡ו  מסעם,  ב„רך  ומו˘ב ‡˘ר  עיר  בכל  ל‰˙עכב  מסעם, ˆריכים  ב„רך  ‡˘ר 
ולחזור על ‡ח„ ממ‡מרי ‰חסי„ו˙ ‡˘ר ˘מעו בליוב‡וויט˘. 

כ˘מ„ברים חסי„ו˙ - ˘ומע˙ ‰נ˘מ‰
‰רבי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ‡ˆל  ב"יחי„ו˙"  ‰לל  רבי  ‰חסי„  ‰ר‰"‚  ‰ר‰"ˆ  ב‰יו˙ 
‡„מו"ר  כ"˜  ‰ו„   ˙‡ ˘‡ל  ˆ‡˙ו  ˜ו„ם  ‰נ‰  ˘„יבר,  מ‰  ו„יבר  נסעו,  טרם  ‰‡מˆעי 
למ˜ום  וי˘ובים ‰˜רובים  בעיירו˙  עובר  ב‰יו˙ו  בפ˜ו„‰ ‰‡מור‰,  יע˘‰  מ‰  ‰‡מˆעי 
מ‚ורו ‡˘ר רוב‡ ככול‡ מ‰‡נ˘ים ‰יו˘בים ˘ם ‰ם יר‡ים ו˘למים, ‡בל ‡ין ל‰ם ˘ום 

מו˘‚ בי„יע˙ ‰˙ור‰ בכלל ובי„יע˙ חסי„ו˙ בפרט. 

 ˙‡ מעוררים  חסי„ו˙  „ברי  ו‡מר:  ח„‡,  כ˘ע‰  ‰˙עמ˜  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰ו„ 
‰נ˘מ‰, ומˆ„ ‰נ˘מ‰ - ‡ב ‡ח„ לכולנו, כ˘מ„ברים חסי„ו˙ - ˘ומע˙ ‰נ˘מ‰, וכ˙יב 
˘ומע˙  וכ˘‰נ˘מ‰  ˘בנ˘מ‰,  ובינ‰  וחכמ‰  ונו"ן,  ל"ב   - לבנון  לבנון",  מן  "ונוזלים 
רמ"ח  ˘ל  טוב"  ב"וע˘‰  חיזו˜  ונע˘‰  ‰‚וף   ˙‡ ‰מחי'  ‰נ˘מ‰  ב‰‡ר˙  ונוטף  נוזל   -

מˆוו˙ ע˘‰ וב"סור מרע" ˘ל ˘ס"‰ מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˘כט-ל)

◇

‰ו‡ ‡ינו מבין, ‡בל ‰נ˘מ‰ ˘לו מבינ‰
‡׳  ופר˜  ˘חרי˙  ‡׳  בפר˜  מחוייב  מי˘ר‡ל  ‡ח„  כל  ‰˙ור‰  „יני  ˘על-פי  כ˘ם  ‰נ‰ 
למ„  כ‡לו  ונח˘ב  ‰לומ„  מפי  ל˘מוע  מחוייב  בעˆמו  ללמו„  יכול  ‡ינו  ו‡ם  ערבי˙ 
ב˙וככי  יו˘ב  ˘‰ו‡  בז‰  חל˜  ונוטל  ל˘מוע  מחוייב  מכל-מ˜ום  מבין  ו‡ם ‡ינו  בעˆמו, 

לומ„י ˙ור‰ ו‰מ‡ור מחי׳ ‡ו˙ו, ‰נ‰ כן ˆריך ל˘מוע מפי ‰לומ„,

(וב„רך כלל טוב יו˙ר ‰לימו„ - ‰ן בנ‚ל‰ ו‰ן בחסי„ו˙ - ברבים „ו˜‡ ובבי˙ ‰כנס˙ 
ו˘מע  וז‰ו ‰סכ˙  ב˙ור‰,  ועס˜ו  כ˙ו˙  ע˘ו  י˘ר‡ל  ו˘מע  בענין ‰סכ˙  וכמבו‡ר  „ו˜‡, 
‰בטח‰  ‰ו‡  י˘ר‡ל,  ˘מע  ‡ז  ב˙ור‰,  ל‰˙עס˜  ‡‚ו„ו˙  ˙ע˘ו  „כ‡˘ר  ‰סכ˙  י˘ר‡ל, 
˘˘ים  י˘  „י˘ר‡ל  ו˙פל‰,  ˙ור‰   - ויע˜ב  (י˘ר‡ל  ˘בו  ‰"י˘ר‡ל"  יור‚˘  ‡ח„  ˘בכל 
ברבים  ‰˙ור‰  לימו„  י„י  ועל   .  . ‰ע˜רים  נ˘מו˙  ˘ל  במספרן  ל˙ור‰  ‡ו˙יו˙  רבו‡ 

̆ מ‰ ‰מלוב˘˙ ב‚וף כו').  וב‡‚ו„‰ נר‚˘ ˘ור˘ ‰נ˘מ‰ - ב‰נ

‰˙ור‰  לימו„  ולז‰  לז‰,  מועיל  ˘רי‡  ˘כינ˙‡  „‡ז  ‰מ„ר˘  בי˙  „כו˙לי  ו‰מ˜יף 
ברבים, ו‚ם ‡פילו ‡ם ‡ינו מבין ‡˙ ‰חסי„ו˙ ˆריך ל˘מוע, „ז‰ ˘‡ינו מבין ‰ו‡ ר˜ מ‰ 
˘‰ו‡ ‡ינו מבין ‡בל ‰נ˘מ‰ ˘לו מבינ‰ ו‰עי˜ר ‰ו‡ ‰חיו˙ ו‰חיו˙ ‰ו‡ מ‰נ˘מ‰ ל‡ 
מ‰˘כל, „‰נ˘מ‰ ‡ינ‰ ˘כלי (עי׳ בבי‡ור ל‡ ˙˘בי˙) וחיו˙ ‰נ˘מ‰ מ‡יר‰ ב‚וף בכלל 

ובפרט במע˘‰ ‰‚וף „‡חר ‰לימו„ ‰מח˘ב‰ „בור ומע˘‰ ˘לו ‰ם ב„˜ו˙ כנו„ע.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ עמ' ˙˜ל‚-„)

בעז‰י״˙.

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

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˘‰

‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ובניו ‰ח˘ובים
‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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 ˘מו‡ל ‡בˆן, הרב לוי יˆח˜ ברו˜,
הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום 

חריטונוב, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

ל

דרכי החסידותדרכי החסידות

"‰נ˘מ‰ מבינ‰"
מ‰  ר˜  ‰ו‡  מבין  ˘‡ינו  „ז‰  ל˘מוע,  ˆריך  ‰חסי„ו˙   ˙‡ מבין  ‡ינו  ‡ם  ‡פילו  ו‚ם 
˘‰ו‡ ‡ינו מבין ‡בל ‰נ˘מ‰ ˘לו מבינ‰ ו‰עי˜ר ‰ו‡ ‰חיו˙ ו‰חיו˙ ‰ו‡ מ‰נ˘מ‰ 

ל‡ מ‰˘כל

◇ ◇ ◇

חזר˙ מ‡מרי ‰חסי„ו˙ ˘˘מעו בליוב‡וויט˘ 
בכל עיר ומו˘ב ˘ב„רך מסעם

‰נ‰  בז‰,  ר‚ילים  ‰בל˙י  ‡לו  לפני  ‰˘כל‰  ב„ברי  ל„בר  עליו  כב„  כי  ˘כו˙ב  ומ‰ 
‰ר‰"‚  ‰ר‰"ˆ  ב˘ם  לי  סיפר  מי˜טרינוסלב  ˜‡זעווני˜‡וו  ז‡ב  „וב  רבי  ‰חסי„  ‰ר‰"‚ 
כי ‡ם  פנים,  רבנו ‰ז˜ן  כ"˜  עם ‰ו„  ל‡ „יבר  כי ‰ו‡  מפ‡ריט˘  זˆ"ל  רבי ‰לל  ‰חסי„ 
˘מע ‡˙ ‰ו„ ˜ולו בלב„, ˘ענ‰ לו על מח˘ב‰ ˘לו, ול‰יכנס ב"יחי„ו˙" ל‡ ‰ספי˜ לו 

‰זמן ע„ ˘נסע ‰ו„ כ"˜ רבנו מ‰מלון ‰‰ו‡. ‰סיפור בז‰ ‡רוך ו‡ין כ‡ן מ˜ומו. 

‡חרי ‰‰ז„מנו˙ ‰לזו ‰י˙‰ ב„ע˙ו ˘ל ‰ר‰"ˆ ‰ר‰"‚ ‰חסי„ רבי ‰לל לנסוע ללי‡„י 
ל‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן - ו‰ו‡ ‰י' כבר נוסע ‡ל ‰ר‰"˜ ‰ר‰"ˆ כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"ר רבי 
מר„כי מˆ'רנוביל, ˘‰י' ב‡ ב‰עיירו˙ ‰סמוכו˙ למ˜ום מ‚ורו ˘ל ‰ר‰"ˆ ‰ר‰"‚ ‰חסי„ 
רבי ‰לל. ‡ך ‡מנם ב‰יו˙ו חלו˘ בברי‡ו˙ו ‰ניח ז‰ מזמן לזמן ע„ ˘עבר מ˘ך זמן רב, 

וב˙וך כך ב‡˙‰ ‰מלחמ‰ ‰ˆרפ˙י˙ ו‰ו„ כ"˜ רבנו ‰ז˜ן עזב ‡˙ לי‡„י. 

בליוב‡וויט˘, ‰י' ‰ר‰"ˆ  ו‰˙יי˘ב  לרוסי' ‰לבנ‰  כ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי  בבו‡ ‰ו„ 
מ˘ך  בליוב‡וויט˘  וי˘ב  לליוב‡וויט˘,  ˘ב‡ו  ‰ר‡˘ונים  מן  ‰לל  רבי  ‰חסי„  ‰ר‰"‚ 
לבי˙ם  ‰נוסעים  ‰‡ברכים  לכל  ˆו  יˆ‡  ‰‡מˆעי  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ומ‡˙  ח„˘ים  ‡יז‰ 

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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ונפל‡ים „ברי רז"ל, ‡˘ר ‰ור‡‰ ‰ם ל‰לכ‰ למע˘‰ בחיי ‰יום יומים, ‡˘ר כל „בר 
˘ב˜„ו˘‰ ‰ו‡ „ו˜‡ בי ע˘ר‰, ל‡ ר˜ רבים ס˙ם ‡ל‡ רבים ב˘לימו˙, וי„וע ‚"כ פ˙‚ם 
ב‚ן  יחי„י  ל‰יו˙  יו˙ר  ‚רוע  ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, ‡˘ר  מ‚„ולי  כמ‰  ב˘ם  ‰חסי„ו˙, ‰נ‡מר 

ע„ן מ‡˘ר ל‰יו˙ וכו' יח„ עם י‰ו„ים נוספים. 

וב‰מˆ‡נו ב˘יל‰י ח„˘ ‡לול ‰ו‡ ח„˘ ‰רחמים רחמיו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘‰ן בלי ‚בול, 
ולכ˙יב‰  לב˘ו"ט  בברכ‰  בז‰.  טוב  ו˙ב˘ר  לטוב  מוחלט‰  ‰זז‰  ˘˙˙חיל  רˆון  י‰י 

וח˙ימ‰ טוב‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ח עמ' ˙˜ל„-‰)

‰˙למי„ חוזר על ‰˘יעור בבי˙ וז‰ מוסיף 
חיו˙ ו‡ור ל˜˘ר עם ‰מחנכ˙

עליונ‰  ‰˘‚ח‰  ‡ו˙‰  זיכ˙‰  ˘‰רי  ‚„ול,  לפל‡  ‰ב„י„ו˙,  ענין  ‡ו„ו˙  לכ˙ב‰ 
ו‰עמי„˙‰ ב˘טח חינוך בני י˘ר‡ל, בניו ˘ל מ˜ום יל„י י˘ר‡ל, ˘כל פעול‰ טוב‰ ˘ל‰ 
ומועיל ‚ם  וטוב  ו˜„ו˘  רוחני  ביני‰ם  נˆחי  מייˆר ˜ירוב  ז‰  עלי‰ם, ‰רי  ו‰˘פע‰  ב‰ם 
למט‰, ˘בכל ענינים ‡לו ‡ין מ˜ום מפסי˜ ו‡י ‡פ˘ר ˘יחול בו פירו„ (˘לכן ‰ו‡ נˆחי) 

‡ח„  ב˘ע‰  וב‰  ב„י„ו˙,  ˘ל  ב‰ר‚˘  ונמˆ‡˙  בח„ר‰  כ˘יו˘ב˙  ‡חרו˙,  במלו˙ 
כפי  מברך [‡˙] ‰'  ממנ‰, ‡ו  ˘˘מע  על ‰˘עור  חוזר  ˘ל‰  מ‰מו˘פעים  מ˙למי„י‰ ‡ו 
˘‰נפ˘  ‡פ˘ר  ו‡י  ˘ביני‰ם.  ב‰˜˘ר  ו‡ור  חיו˙  מוסיף  ז‰  ‰רי   - וכו'  ‡ו˙ו  ˘למ„‰ 
פנימיו˙  ו‰רי  עˆמו˙‰,  מעˆם  ‰ו‡  ז‰  ˘ענין  כיון  ‰˙וספ˙,  ˙ר‚י˘  ל‡  ˘ב‰  ‰‡ל˜י˙ 

‰‡„ם ועי˜רו ‰ו‡ ‰נפ‰"‡ ˘בו, ול‡מ˙˙ו ˘ל „בר ‰י‡ ‰מחי' ‚ם ‡˙ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙.

ו‡ין ‰י„  ב˘ר  לעיני  נר‡‰  ˘‡ין  כיון  מר‚י˘ ‡˙ ‰‡מור.  ˘ל‡ "כל ‡ח„"  יו„ע ‰נני 
˜ל‰  ב‰˙בוננו˙  ˘לכן  מˆי‡ו˙ ‰ענין,  כלל ‡מי˙˙  ממעט  ז‰  למ˘˘ו, ‡בל ‡ין  יכול‰ 
בכיוון  עלי‰  ל‰˘פיע  לנפ˘ ‰ב‰מי˙  וע„  ל˘כל ‰‡„ם  מ‰נפ˘ ‰‡ל˜י˙  נפ˙ח ‰פ˙ח   -

‰‡מור. 

וכיון ˘‰‡„ם בעל ˘ינויים ‰ו‡ וי˘נם זמנים ˘ˆריכים ל‰˙עוררו˙ מיוח„˙ ול˙וספ˙ 
על- מ‰˙למי„ים ‡ו ‰מו˘פעים ‡ו  ˘‰ו‡  מי  עם  ל‰פ‚˘  עˆ‰ ‰יעוˆ‰  מיוח„˙, ‡ז ‰רי 

ו‰„בור  מעורר ‰כונ‰  ו‰רי ‰˜ול  וכו'.  ו‰˘עורים  ˘‰ו‡ ‡ו„ו˙ם  מי  עם  ל„בר  כל-פנים 
מ‚ל‰ ‡˙ ‰ענינים יו˙ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ˘נט ו‡ילך)

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
בין "ב˙ מלך" ל‡˘˙ מלך"

סבר‡  י˘  מ„וע   / בספרי?  כמו  מלך"  ל"‡˘˙  ול‡  מלך"  ל"ב˙  מ˘‰  ר˘"י ‡˙  ממ˘יל  מ„וע 
ב"ב˙  ˘מ„ובר   – לחמי"  מ"˜רבני  י˘  / ‡יז‰ ‰וכח‰  ב‡בי‰ם?  כבו„  ינ‰‚ו  ל‡  ˘נכ„י ‰מלך 

מלך" ול‡ ב"‡˘˙ מלך"? / בי‡ור ב„ברי ר˘"י "ע„ ˘‡˙‰ מˆוני על בני ˆו‰ ‡˙ בני עלי"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
בין פעול‰ ‡ח˙ ˘ל מסירו˙ נפ˘ ל"‡י˘ מסירו˙ נפ˘"

י˜˘‰ מ„וע ל‰רו‡‰ פנחס בחלום נע˘‰ לו ר˜ פל‡ ‡ח„, ‰רי לפנחס נע˘ו ניסים רבים, וי˜„ים 
‰חילו˜ בין 'נס' ל'פל‡', ועפ"ז יב‡ר ˘פירו˘ נע˘‰ לו פל‡ ‰ו‡ ˘מ˙נ‰‚ עמו ‰˜ב"‰ ב„רך 
פל‡ בכל ‰עניינים, ויסביר ˘‚ם ‰נ‰‚˙ו ˘ל פנחס ‰יי˙‰ מסירו˙ נפ˘ ב„רך פל‡, ועפ"ז יב‡ר 

‚ם מ„וע ב˘כר ˜נ‡˙ פנחס נ˙כ‰נו ‰ו‡ ובניו ‡חריו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ ˘יח‰ ‡' לפר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ב„ין מינוי מלך ע"י מ˘יח‰ ב˘מן

˜ו˘יו˙  כמ‰   ıי˙ר ועפ"ז  מלך,  ˘רר˙  וב‚„רי  ‰סנ‰„רין  נ˘י‡  ˘רר˙  ב‚„רי  לפלפל  י‡ריך 
חמורו˙ ב„יני מינוי מלך וי˙ב‡ר ‰יטב ס„ר מינוי י‰ו˘ע ‰מבו‡ר בפר˘˙נו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‚ ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
‡יך ל‰˙רח˜ מ‰ב„י„ו˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל
"‰נ˘מ‰ מבינ‰"



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

בין "ב˙ מלך" ל"‡˘˙ מלך"
מ„וע   / בספרי?  כמו  מלך"  ל"‡˘˙  ול‡  מלך"  ל"ב˙  מ˘‰   ˙‡ ר˘"י  ממ˘יל  מ„וע 
לחמי"  מ"˜רבני  י˘  ב‡בי‰ם? / ‡יז‰ ‰וכח‰  כבו„  ינ‰‚ו  ל‡  ˘נכ„י ‰מלך  סבר‡  י˘ 
מˆוני   ‰˙‡˘ ר˘"י "ע„  ב„ברי  בי‡ור   / מלך"?  ב"‡˘˙  ול‡  מלך"  ב"ב˙  ˘מ„ובר   –

על בני ˆו‰ ‡˙ בני עלי"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ ˘יח‰ ב' לפר˘˙נו)

בפר˘˙נו מסופר ‡ו„ו˙ „ברי מ˘‰ ‡ל ‰˜ב"‰ – "יפ˜ו„ ‰' ‡ל˜י ‰רוחו˙ לכל ב˘ר 
בני  ב„בר ‰˜רבנו˙: "ˆו ‡˙  ב‡ ˆיווי ‰˜ב"‰  וב‰מ˘ך ‰ענין  טז);  (כז,  על ‰ע„‰"  ‡י˘ 
במוע„ו"  לי  ל‰˜ריב  ˙˘מרו  ניחוחי  ריח  ל‡˘י  לחמי  ו‡מר˙ ‡לי‰ם, ‡˙ ˜רבני  י˘ר‡ל 

(כח, ב). 

ומפר˘ ר˘"י בסמיכו˙ ‰פר˘יו˙, וז"ל: 

"ˆו ‡˙ בני י˘ר‡ל – מ‰ ‡מור למעל‰, 'יפ˜ו„ ‰''; ‡מר לו ‰˜ב"‰: ע„ ˘‡˙‰ מˆוני 
מפ˜„˙  ו‰י˙‰  ‰עולם,  מן  נפטר˙  ˘‰י˙‰  מלך  לב˙  מ˘ל  עלי.  בני   ˙‡ ˆו‰  בני,  על 

לבעל‰ על בני' וכו', כ„‡י˙‡ בספרי". 

וז"ל ‰ספרי כ‡ן: " . . מ˘ל למ‰ ‰„בר „ומ‰, למלך ˘‰י˙‰ ‡˘˙ו נפטר˙ מן ‰עולם. 
 ‰˙‡˘ ע„  ל‰:  בבניי; ‡מר  לי  ממך ‰יז‰ר  בב˜˘‰  לו:  בני', ‡מר‰  על  מפ˜„˙ו  ‰י˙‰ 
כך ‡מר  בזיון.  מנ‰‚  בי  ינ‰‚ו  ו˘ל‡  בי  ימר„ו  ˘ל‡  עלי,  בניי  פ˜„י  בניי,  על  מפ˜„˙ני 
לו ‰˜ב"‰: ע„ ˘‡˙‰ מפ˜„ני על בניי, פ˜ו„ בניי עלי, ˘ל‡ ינ‰‚ו בי מנ‰‚ בזיון ו˘ל‡ 

ימירו ‡˙ כבו„י ב‡ל˜י ‰נכר כו'". 

כח

תורת חייםתורת חיים
מכ˙בי ˜ו„˘ עם עˆו˙ ו‰„רכו˙

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

‡יך ל‰˙רח˜ מ‰ב„י„ו˙

ל˜פוı למים, ל˙וך חבר˙ בני ‡„ם
מ‡˘ר ‰נני ˜בל˙ מכ˙ב‰ - בלי זמן ‰כ˙יב‰ - בו כו˙ב˙ ‡ו„ו˙ מˆב רוח‰ וכו'. 

כל  במוח˘,  ‚ם  ר‡י˙י  וכן  „ע˙י  ˘לפי  פעמים,  כמ‰  ז‰  כ˙ב˙י  כבר  וכמ„ומ‰ 
˘ו‰,  במ„‰  ‡ח„  כל  ל‡  ˘כמובן  ‡ף  בטבע,  ‰ו‡  מ„יני  ‰כלל,  מן  יוˆ‡  מבלי  ‡„ם, 
וכ˘מ˘˙„לים ל‰˙נ‰‚ ‰יפך טבע ז‰ מובן ˘ז‰ מבי‡ לי„י ˙סבוכ˙ ("˜‡מפלי˜‡ˆיעס") 
‡ין  ‰רי  ‡„ם,  בני  עם  ‰‰˙ערבו˙  עלי‰ם   ‰˘˜ ˘˙‰י'  סיב‰  ˘מ‡יז‰  וב‡ל‰  וכיו"ב, 
‡פילו  במים  ‰כניס‰  לפני  ‡י-‡פ˘ר  ˘ז‰ו  במים,  ‰˘חי'  לימו„  על-„רך  ‡ם  כי  עˆ‰, 
כ˘עומ„ בסמיכו˙ ל˘פ˙ ‰נ‰ר, ועליו ל˜פוı במים ו‡ז ב„רך ממיל‡ י˙חיל לימו„ ענין 
ומ‰  ˘פ˙ ‰נ‰ר, ‡יך  על  עמי„˙ו  בע˙  וכל ‡ריכו˙ ‰מח˘ב‰  ילמ„נו,  וסוף-סוף  ‰˘חי' 

וב‡יז‰ ‡ופן ילמו„ ל˘חו˙, ‡ין בז‰ ˙ועל˙, כי ‡י ‡פ˘ר לימו„ ‰נ"ל ‡ל‡ במים. 

טענו˙  מבי‡‰  במכ˙בי'  ‡˘ר  ‡לי'  ב‰נו‚ע  ב„יו˜  ‰ו‡  כן  סליח˙‰,  ב˜˘˙  ול‡חרי 
לחיוב ול˘ליל‰ בעס˜ ˘י‰י' ‰כרוך במסיבו˙ בני ‡„ם ובחבר˙ם, ‡ל‡ ˘‰˘˜ל‡ וטרי‡ 

בז‰ בי˘יב˙‰ בח„ר‰ ‡ו ב„' ‡מו˙ ˘ל‰. 

‚רוע יו˙ר ל‰יו˙ יחי„י ב‚ן ע„ן מ‡˘ר 
ל‰יו˙ וכו' יח„ עם י‰ו„ים נוספים

יועילו „ברי  עו„ ‰פעם ‡ולי  לנסו˙  מוסר, ‡ל‡  ל‰טיף  כוונ˙י  ˘‡ין  פ˘וט  ו‚ם  מובן 
בימים  (על-כל-פנים  כרח‰  ˘בעל  ענין  ‡יז‰  ל˙וך   ıפו˜˙ ‡˘ר  ‰ז‡˙,  בפעם  עכ"פ 
‰ר‡˘ונים) ˙‰י' בין בני ‡„ם מחוı לבי˙‰, ו˙˜ו˙י חז˜‰ ‡˘ר במ˘ך זמן ל‡ ‡רוך, ל‡ 
˙ˆטרך עו„ ל‰בעל-כרח‰ ו˙ר‡‰ רוב ‰ענין ורוב ‰˙ועל˙ ‚ם ב˘ביל זול˙‰ ˘ל חבר˙ 

בני ‡„ם, ˘‰רי ל‡ לחנם נבר‡ ‰‡„ם בטבע ל‰יו˙ מ„יני. 



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

פענח  ˆפנ˙  ‚ם  (ועיין  ע"כ  ‰נבי‡ים",  ע"י 
י˘  לעיל  ‰מבו‡ר  ולפי  ב).  י‡,  ל‰וריו˙ 

ל‰כריע „ל‡ יˆטרך מ˘יח‰ כ"‡ סמיכ‰, 
וכנ"ל בי‰ו˘ע.

לכ‡ור‰  כי  בז‰,  ˆ"ע  „ע„יין  ‡ל‡ 
(ול‡  מ˘יח˙ו  ע"˘  ‰ו‡  "מ˘יח"  ‰˘ם 
מ˘יח‰ ˘‰י‡ ל˘ון ‚„ול‰, כבזבחים (ˆ‡, 
בי'  „‡י˙  ‰רי  ח)),  יח,  ˜רח  ספרי  ור‡‰   .‡

ר˜  י˙‚ל‰  „מ˙חיל‰  י"ל  ו‡ולי  מ˘יח‰. 
ענינים  כמ‰  ויע˘‰  במ˘יח  ‰מלכו˙  כח 

ולז‰  נ˘י‡),  (˘‡ינו  בלב„  מלך  ב˙ור˙ 
˙˙‚ל‰  ז‰  ל‡חרי  ור˜  מ˘יח‰,  יˆטרך 
נ˘י‡ו˙ו ב˙ור‰ [יעוין ‰יטב בל' ‰רמב"ם 
"יעמו„  „˙חיל‰  מלכים,  מ‰ל'  ספי"‡ 

מלך מבי˙ „ו„" ויע˘‰ כמ‰ פעולו˙27].

˘על  ב‰ער‰)   163 (עמ'  ח"ח  ל˜ו"˘  27) ור‡‰ 
˘ב˘ע˙  ‰רמב"ם  כוונ˙  ˘‡ין  לומר  ˆריך  כרחך 

‰עמי„‰ ˙יכף י˘ לו „ין מלך. עיי"˘.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ולכ‡ור‰ ˜˘‰ – למ‰ ˘ינ‰ ר˘"י מ‰ספרי: 

בספרי ‰מ˘ל ‰ו‡ "למלך ˘‰י˙‰ ‡˘˙ו נפטר˙ מן ‰עולם" – ומ˙‡ים ‰ו‡ ל‰נמ˘ל, 
˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ ‰"מלך" ומ˘‰ ‰ו‡ ב„ו‚מ˙ "‡˘˙ו"; 

‡מנם ר˘"י כ˙ב "מ˘ל לב˙ מלך ˘‰י˙‰ נפטר˙ מן ‰עולם, ו‰י˙‰ מפ˜„˙ לבעל‰" 
‰ו‡  ‰˜ב"‰  ו‡ילו  (‰מיוחס˙),  מלך"  "ב˙  ב„ו‚מ˙  ‰ו‡  ˘מ˘‰  „בריו,  לפי  ומ˘מע   -

ב„ו‚מ˙ "בעל‰" ס˙ם (בלי "ייחוס" מיוח„).  וˆריך בי‡ור כוונ˙ו בז‰.

כזו  ‚ירס‡  ר˘"י  ˘מˆ‡  מובן   – בספרי"  "כ„‡י˙‡  ר˘"י  ˘סיים  ˘מז‰  ול‰עיר,  ב. 
בספרי (ור‡‰ ‚ם ˘יח˙ י"ז ˙מוז ˙˘מ"ו); ‡בל ע„יין ‡ינו מובן: למ‰ בחר ר˘"י „ו˜‡ ב‚ירס‡ 

זו ‰„ור˘˙ בי‡ור, ול‡ ב‚ירס‡ ‰רווח˙ ‡ˆלנו (˘לכ‡ור‰ מובנ˙ יו˙ר)? 

למ‰  מ˘ל „ומ‰: "מ˘ל  מבי‡  טז)  כז,  בפר˘˙נו  (ע‰"פ  ˙נחומ‡  ˘במ„ר˘  ל‰עיר,  ועו„ 
‡˘˙ו,  על  כועס  ˘‰מלך  זמן  כל  ˘ו˘בין.  ל‰  ו‰י'   ‰˘‡ ˘נ˘‡  למלך  „ומ‰,  ‰„בר 
‰˘ו˘בין מפייס . . ב‡ ‰˘ו˘בין למו˙, ‰˙חיל מב˜˘ מן ‰מלך, ‡מר לו: בב˜˘‰ ממך, 

˙ן „ע˙ך על ‡˘˙ך. ‡מר לו ‰מלך, מ‰ ‡˙‰ מˆוני על ‡˘˙י ˆו ‡˙ ‡˘˙י עלי כו'"; 

וˆריך בי‡ור: במ‰ ‰י‡ ‰ע„יפו˙ ˘במ˘ל מ"ב˙ מלך ˘‰י˙‰ מפ˜„˙ לבעל‰", ˘לכן 
‰בי‡ ר˘"י „ו˜‡ מ˘ל ז‰ ול‡ ‡˙ ‰מ˘ל ˘ב˙נחומ‡?

‚. וי"ל: 

בל˘ון  ˘מפור˘  וכפי  כביכול,   – לבניו  ˆריך  ˘‰˜ב"‰  ‰י‡  כ‡ן  ‰כללי˙   ‰˘‚„‰‰
‰כ˙וב: "‡˙ ˜רבני לחמי", ‰יינו ˘‰˜רבנו˙ ‰ם כביכול לחמו ומזונו, „בר ‰כרחי, ˘ל 

‰˜ב"‰. 

˘ז‰ו ˘‡ומר ‰˜ב"‰ למ˘‰ – "ע„ ˘‡˙‰ מˆוני על בני, ˆו‰ ‡˙ בני עלי": 

בני  עם  ל˜יום  ‰מוכרח  „בר  ‰י‡  בני"),  על  ("מˆוני  מ‰˜ב"‰  מ˘‰  ˘ב˜˘˙  כ˘ם 
כˆ‡ן  ע„˙ ‰'  ˙‰י'  ומנ‰י‚, "ול‡  מור‰  על ‰ע„‰",  ל‰ם "‡י˘  ˘י‰י'  ˘ב‰כרח  י˘ר‡ל, 

‡˘ר ‡ין ל‰ם רוע‰" (כז, יז) -

כך ב˜˘˙ ‰˜ב"‰ ממ˘‰ ("ˆו‰ ‡˙ בני עלי"), ˘יזכרו וי˘ימו לב ל˘מור מˆוו˙יו ˘ל 
"˙וספ˙",  כעין  בעלמ‡,  רוח"  "נח˙  ˘ל  ענין  ר˜  לפניו, ‡ינ‰  וי˜ריבו ˜רבנו˙  ‰˜ב"‰, 

‡ל‡ ˘‰˜ב"‰ כביכול ז˜ו˜ לז‰ ע"„ ‰ˆורך ‰‰כרחי ˘י˘ ל‡„ם בלחם ומזון.    

נפטר˙  ˘‰י˙‰  מלך  לב˙  ר˘"י – "מ˘ל  ˘מבי‡  כפי  ב‰מ˘ל  מו„‚˘ „ו˜‡  ז‰  ו˙וכן 
מן ‰עולם ו‰י˙‰ מפ˜„˙ לבעל‰", כ„ל˜מן.
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בספרי) –  כבו„ (כ‰‚ירס‡ ‰רווח˙  בו  לנ‰ו‚  בניו  ˘˙ˆוו‰  מ‡˘˙ו  מב˜˘  מלך  כ‡˘ר   .„
‡ין ‰ˆורך ˘לו בז‰ כ"כ ‰כרחי. כי, ‚ם ‡ם בניו ל‡ ינ‰‚ו בו כבו„, ‰רי ב‰יו˙ו מלך י˘ 

לו ˘רים ועב„ים מ˘לו; 

בניו  ‡ל‡  לו  ‡ין  ‡ז   – ר˘"י)  (כ‚ירס˙  מלך  ˘‡ינו  ס˙ם,  ב"בעל"  מ„ובר  כ‡˘ר  ‡מנם 
לב„, ו‰ו‡ ז˜ו˜ ומוכרח ˘‰ם ינ‰‚ו בו כבו„, כי בל‡ו ‰כי יחסר לו ביו˙ר. 

‡ך מ„וע ב‡מ˙ חו˘˘ ‰"בעל" ˘‰בנים י˘כחו על ‡בי‰ם, ˘לכן ‰ו‡ מˆוו‰ במיוח„ 
על כך?

‰נ‰ פרט ז‰ מובן לפי ‰„יו˜ – ˘‡˘˙ו ˘ל ‰"בעל" ‰י‡ "ב˙ מלך": 

מלך" –  ביו˙ר, "ב˙  מיוחס˙  ו‡ילו ‡˘˙ו ‰י‡  בעˆמו ‡ינו "מיוחס",  ˘‰בעל  מכיון 
בטענ‰  בכבו„ו,  בניו  י‰„רו  ל‡  ˘וב  ‰עולם,  מן  ˙יפטר  ˘‡˘˙ו  ˘ל‡חר  ‰בעל  חו˘˘ 

˘‰ו‡ ס˙ם ‡„ם מן ‰˘ור‰ ו‡ילו ‰ם נכ„י ‰מלך!

˘ל‡   – ‰עולם  מן  ל‰יפטר  ‰‰ולכ˙  ‰מלך",  "ב˙  ˘‰י‡  ל‡˘˙ו,  מˆוו‰  ‰ו‡  ולכן 
˙˘כח על בעל‰, ו˙זרז ו˙ז‰יר ‡˙ בני' לנ‰ו‚ כבו„ ב‡בי‰ם (למרו˙ ˘‡ין ‰ו‡ ממ˘פח˙ 

‰מלוכ‰).  

ב˙ו˜ף  ומב˜˘˙  לבני',  ˘י„‡‚  ממנו  מב˜˘˙  ˘‰י‡  ˘ע„  ל‡˘˙ו,  ˘‰ו‡ ‡ומר  וז‰ו 
ב‰יו˙‰ "ב˙ מלך" ובני' נכ„י ‰מלך – ˙˘ים לב ל‰ˆ„ ‰˘ני, ל‰ז‰יר ‡˙ בני' ל˘מור על 

כבו„ם ˘ל ‡בי‰ם, על ‡ף ייחוסם כנכ„י ‰מלך. 

‰. ומכ‡ן י˙ב‡ר ‚ם ב‰נמ˘ל:

מ˘‰ רבינו ‰ו‡ רוע‰ י˘ר‡ל, ו‰ו‡ ˙ובע ב˙ו˜ף ‚„ול "יפ˜ו„ ‰' . . ‡י˘ על ‰ע„‰ . 
. ול‡ ˙‰י' ע„˙ ‰' כˆ‡ן ‡˘ר ‡ין ל‰ם רוע‰" – כמו "ב˙ מלך" ‰˙ובע˙ ב˙ו˜ף מבעל‰ 
בחט‡  וכמו  י˘ר‡ל,  עבור  ב˙ו˜ף  מ˘‰  ˘„יבר  מˆינו  (וכבר  ‰מלך  נכ„י  לבני'  ˘י„‡‚ 
נ‡".  מחני  ו‡ם ‡ין   .  . טוב  חט‡˙ם ‰רי   ‡˘˙ "וע˙‰ ‡ם   - ובפר˘"י)  לב  לב,   ‡˘˙) ‰ע‚ל 

ועו„ כיו"ב). 

על כך מ˘יב לו ‰˜ב"‰ – "ע„ ˘‡˙‰ מˆוני על בני, ˆו‰ ‡˙ בני עלי": 

‡ו˙י  ("וינסו  פעמים,  כמ‰  ‰˜ב"‰  ˆיווי  על  עברו  כבר  י˘ר‡ל  מבני  ˘חל˜  מכיון 
ל‰˜ב"‰  בכבו„  י˙ייחסו  ˘ל‡  לח˘ו˘  מ˜ום  י˘  ב˜ולי"),  ˘מעו  ול‡  פעמים  ע˘ר  ז‰ 
ב˙  ‡˘˙ו  פטיר˙  ל‡חר  ב‡בי‰ם  ˘יזלזלו  ח˘˘  ˘י˘  ‰מלך  נכ„י  וב„ו‚מ˙   – ומלכו˙ו 

‰מלך; 

‰ם  ‰˜רבנו˙  ‡˘ר  בפניו  ומ„‚י˘  י˘ר‡ל",  בני   ˙‡ "ˆו  למ˘‰  ‰˜ב"‰  מור‰  ולכן 
‰"בעל"  ב„ו‚מ˙   – ללחם  לבניו  ‰ז˜ו˜  ‡ב  כמו  כביכול  ‰ו‡  ˘‰˜ב"‰  ו‰יינו  "לחמי", 
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חמ„‰  כלי  (ור‡‰  כו'  מלך  ול‡  ‡„ם  ו„ר˘י 
פ' ˘ופטים מ‰ ˘נ˙˜˘‰ בז‰). וברמב"ן ע‰"˙ 

מ˘ח˙  "˘מן  ל‡)  (˘ם,  ב˜ר‡  „נרמז  ˘ם 
עיי"˘.  ל„ר˙יכם",  לי  ז‰  י‰י'   ˘„˜
(ומ‡י  ל‰„י‡  נ˙ב‡ר  „ל‡  ˆע"˜  וע„יין 
נ˘‡ר  ˘ל‡  מלחמ‰  ומ˘וח  מכ‰"‚  ˘נ‡ 
י"ל  לעיל  ל‰מבו‡ר  ‡בל  ברמז).  ‰„בר 
לכ˙חיל‰  ‰נרˆ‰  כפי  ‰מלוכ‰  „ענין 
וי‰ו˘ע  מ˘‰  כ„ו‚מ˙  ‰ו‡  ˙ור‰  עפ"י 
˘‰יו נ˘י‡י ‰˙ור‰ ונ˘˙ל˘ל מז‰ ב‡ופן 
טפל ענין ‰מלכו˙, ובכ‰"‚ ‡ין ˘ום ˆורך 
ב„ין  ל‰˘˙מ˘  ו‰ˆורך  כנ"ל.  במ˘יח‰ 
ˆריך  ‰י'  ˘˘‡ול  בזמן  נ˙ח„˘  מ˘יח‰ 

ל‰יו˙ מלך ול‡ ‰י' נ˘י‡ ‰˙ור23‰.

בפ'  ‰כ˙וב  נ˜ט  „ל‰כי  עו„  וי"ל 
וי˜ר‡ („, כב) ל˘ון "נ˘י‡" – "‡˘ר נ˘י‡ 
יחט‡", ‡ף „˜‡י ˘ם ‰כ˙וב במלך (ספר‡ 
˘ם, ‰וריו˙ י, ‡), ול‡ נ‡מר מפור˘ "מלך", 

‰˙ור‰)  (בל˘ון  "נ˘י‡"  ˙ו‡ר  עי˜ר  כי 
˘עי˜ר  וי‰ו˘ע  „מ˘‰  בסו‚  למלך  ˘ייך 
נטפל‰  ו‰מלכו˙  ב˙ור‰,  נ˘י‡ו˙  ענינם 
˘ˆריך  כפי  ‰מלכו˙  ענין  עי˜ר  וז‰ו  ל‰. 
בפ'  [ור˜  ˙ור‰  עפ"י  לכ˙חיל‰  ל‰יו˙ 
"˘ום ˙˘ים" נ‡מר "מלך", ע"˘ ברמב"ן 
בימי  מלך  כ˘י˘‡לו  ‰ע˙י„  על  „רומז 

˘‡ול (˘ל‡ ‰י' נ˘י‡)].

בכ˙וב  נמי  מˆינו  ‚וונ‡  כ‰‡י  ו‰נ‰, 
˘מ˘יח – ˘‰ו‡ מלך – נ˜ר‡ „ו˜‡ ב˘ם 

מ˜ומו˙  בכמ‰  מ‰מבו‡ר  ˆ"ע  ˘ע„יין  23) ומ‰ 
‰מלכו˙  ענין  „עי˜ר  וחסי„ו˙  ˜בל‰  בספרי 
וב‰ם  ומ˘יח,  ב"„)  (ומלכי  „ו„  ‰"ז  ב˘לימו˙ 
מוכרח˙ מ˘יח‰ – עיין מ˘"כ ליי˘ב ז‰ לפי „רכם, 

ע"פ ‰סו„, בל˜ו"˘ חכ"‚ עמ' 791 ‰ער‰ 06.

וכ"‰  כ‡25.  מח,  כ24‰.  לז,  (יחז˜‡ל  "נ˘י‡" 
מ˘"כ  ע"פ   – ‰"ח  פ"„  מלכים  ‰ל'  ברמב"ם 

‰כס"מ ˘ם). ו‡ולי י˘ לח„˘ „‰יינו מ˘ום 

„מ˘‰.  בסו‚  ‰ו‰  ‰מ˘יח  מלך  ˘מלוכ˙ 
ובל'  ‰˙ור‰,  נ˘י‡  נמי  י‰י'  מ˘יח  „‰נ‰ 
˙˘וב‰) "‡ו˙ו ‰מלך  מ‰ל'  (ספ"ט  ‰רמב"ם 
ויור‰ ‡ו˙ם „רך ‰'"26,  כל ‰עם  ילמ„   .  .
נמי  מלוכ˙ו  „‚„ר  לומר  י˘  ˘מ‡  ‡"כ 
נ˘י‡ו˙,  ˘עי˜רו  מ˘‰  מלוכ˙  כ‚„ר  י‰י' 
˜ר‡ו  ול‰כי  ממנו,  מסועפ˙  ו‰מלכו˙ 

‰כ˙וב נ˘י‡.

ח˜יר˙  לענין  עו„  ל„ון  י˘  ומע˙‰ 
"לכ‡ור‰  וז"ל:  למ˘יח,  בנו‚ע  ‰מנ"ח 
‡נו  ˘מ˜ווים  ‰מ˘יח  „‰מלך  נר‡‰ 
˘למ‰  מזרע  „י‰י'  כיון  בב"‡,  ˘י‚ל‰ 
לו  ירו˘‰  ‰מלכו˙  ‡"כ  „ור  ‡חר  „ור 
מע˙ ˘פס˜‰ מלכו˙ ו‡"ˆ מ˘יח‰, ‡ע"פ 
„ורו˙,  כו"כ  בעו‰"ר  ‰מלכו˙  ˘פס˜‰ 
‡ם  ‡ך  ‰ירו˘‰,  מפס˜˙  ז‰  ‡ין  מ"מ 
נ‡מר „‰ב‡ מכח ˘ˆריך מ˘יח‰ ‰ו‡ ‚"כ 
י˘ר‡ל  ˘מר„ו  ˙יכף  ‡"כ  מ˘יח‰,  ˆריך 
‡"כ  עלי‰ם ‰מלכו˙  ˜בלו  ול‡  ברחבעם 
‰יו  מלכים  וזרעו  רחבעם  ‡פי'  ‰יו  ‡ם 
י˘ר‡ל  כל  על  למלוכ‰  מ˘יח‰  ˆריכים 
מזרעו  ‰מ˘יח  מלך  ‚ם  ‡"כ  כמ˘"ל. 
י‰י'  ו‡מ˙  ˘˘לום  מ˘יח‰ ‡ף  י‰י' ˆריך 
וב˜˘ו ‡˙ „' ‡ל˜י‰ם  י˘ר‡ל  לכל  בימיו 
‡נחנו  מובטחים  כ‡˘ר  מלכם  „ו„  ו‡˙ 

ב  סנ‰„רין ˆח,  ר‡‰  24) כפ˘טו˙ ‰כ˙וב. ‡בל 
ובפר˘"י ˘ם.

25) עפ"י ב"ב ˜כב, ‡ ובר˘ב"ם ˘ם [‡בל ר‡‰ 
מ‰ר˘"‡ במ‰„"ב ˘ם].

26) ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חל"‰ עמ' 802 ו‡ילך. 
חי"ח עמ' 282 ו‡ילך.
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מ˘‰  מלוכ˙  ‚„ר  „‰רי  ˘פיר,  ‡˙י  ‰נ"ל 
וי‰ו˘ע ˘ונ‰ ל‚מרי מ˘‡ול ו„ו„ ו‰ב‡ים 
ב˙ור‰,  ˘ררו˙ם ‰י˙‰  עי˜ר  כי  ‡חרי‰ם. 
ו‰מלכו˙ ‰י˙‰ ר˜ מסובב מז‰ וטפל ל‰, 
‰י˙‰  ענינו  ˘עי˜ר  ‰ר‡˘ון  ‰מלך  ו‡"כ 

‰˘ליט‰ ו‰ממ˘ל‰ ‰י' ˘‡ול. 

בפ'  ‰‡ברנב‡ל  במ˘"כ  ויעויי' 
‡ין  „לכו"ע  ל‰וכיח  „‰‡ריך  ˘ופטים, 
‰˙ור‰  מˆ„  כי  מלך,  במינו  מˆו‰  ˘ום 
ב)  כ,  (סנ‰„רין  מ"„  ו‡פילו  ˆורך,  בו  ‡ין 
 ıל˘ מˆוו˙ נˆטוו י˘ר‡ל בכניס˙ן ל‡ר˘
‡ל‡  ב‡  ל‡   – כו'  מלך  ל‰עמי„  י˘ר‡ל 
 ıל‡ר בכניס˙ן  י˘ר‡ל  ˘נˆטוו  לומר 
˘כ‡˘ר י˘‡לו ל‰ם מלך ל‡ י˘ימו עלי‰ם 
ומ˜רב   ,'‰ בו  ˘יבחר  ‡ו˙ו  ‡ל‡  מלך 
‡מיר˙  „על  ‰כ˙וב  [וכס‚נון  ‡חי‰ם 
‚ו'"  ‰‚וים  ככל  מלך  עלי  "‡˘ימ‰  בנ"י 
(˘ופטים יז, י„) ‡זי "˘ום ˙˘ים עליך מלך 

‚ו' מ˜רב ‡חיך ‚ו'" (˘ם, טו). וכן מ„ויי˜ 
מלכים  ל‰ל'  בכו˙ר˙  ‰רמב"ם  מל˘ון 
מי˘ר‡ל"20,  מלך  "למנו˙  ‰י‡  „‰מˆו‰ 
˘כ˘ירˆו  ר˜  ‡ל‡  ‰מינוי  עˆם  ל‡  ‰יינו 
‡בל  ‡חיך],  מ˜רב  ‰מינוי  י‰‡  למנו˙ 
ל‰ם  ל‰עמי„  מˆו‰  ˘ום  ליכ‡  ל„י„י'  ‚ם 

ולפנינו  ספר,  ב˜רי˙  נוסח ‰מבי"ט  20) כך ‰ו‡ 
‰רמב"ם  ‰לכו˙  ס„ר  על  מˆו˙  במנין  "בי˘ר‡ל". 
"מי˘ר‡ל"  ‰נוסח  לפנינו  ‚ם  ‰י"„  ספר  ברי˘ 
(‡ל‡ ˘בכמ‰ כ˙"י – ‰וב‡ו ברמב"ם ספר ‰מ„ע, 

ירו˘לים ˙˘כ"„ – ‚ם ˘ם בי˘ר‡ל).

בספ‰"מ מ"ע ˜ע"‚ (‰וˆ‡˙ ר"ח ‰עליר, ˙יר‚ום 
ר"י ˜‡פח) "מי˘ר‡ל".

לספ‰"מ  פערל‡  ‰רי"פ  בי‡ור  ב‡רוכ‰  ור‡‰ 
על  ל‰˜˘ו˙  ˘‰רב‰  לעיל ‰ער‰ 2)  לרס"‚ (‰וב‡ 

„ברי ‰‡ברבנ‡ל.

ולכ‡ור‰  ונימו˜יו.  ר‡יו˙יו  יעו"˘  מלך, 
ו„עימי'  ‰רמב"ם  מ˘יט˙  נס˙רים  „בריו 
ולפי  מלך21.  ל‰ם „ין  וי‰ו˘ע ‰י'  ˘מ˘‰ 
„מלכו˙  ˘פיר,  „בריו  ‡˙יין  ‰מבו‡ר 
מלוכ‰  ˘ל  מיוח„  סו‚  וי‰ו˘ע ‰ו‡  מ˘‰ 
ב˙ור‰,  מנ˘י‡ו˙  ו˙וˆ‡‰  כטפל  ‰ב‡ 
מלך  מינוי  ור˜  ‰רˆוי,  ענין  ‰ו‡  ובכ‰"‚ 
ועריכ˙  ‰˘ליט‰  ‡ל‡  ‡ינו  כולו  ˘כל 
ב‰עם)  חסרון  מˆ„  (‰יינו  וכו'  מלחמו˙ 

‡ינו נרˆ‰ עפ"י ˙ור‰ ל˘יט˙ו.

מי„י  ˜˘י‡  „ל‡  עפ"ז  ליי˘ב  י˘  [וכן 
 ıבחו י˘ר‡ל  מלך  מעמי„ין  „"‡ין  מ‰‡ 
ל‡רı" (˙וספ˙‡ סנ‰„רין פ"„, ו – ‡ולם 
וי‰ו˘ע  מ˘‰  ו‰ל‡  ל‡ ‰בי‡ו),  ‰רמב"ם 
בסו‚  במלך  בחו"ל; „י"ל „ל‡ ˜‡י  מלכו 
י˘  בל‡‰"כ  (וב‡מ˙  וי‰ו˘ע.  „מ˘‰ 
ל‰ס˙פ˜  י˘  וע„ין  בכמ‰ ‡ופנים).  לי˘ב 
ל‡  ס"˙,  כ˙יב˙  (כמו  מלך  „יני  ב˘‡ר 
במלכים  נו‰‚ים  ‡ם  וכו')  נ˘ים  לו  ירב‰ 

„סו‚ ז‰. ו‡כ"מ].

וי˘ ליי˘ב עפ"ז נמי ‡מ‡י ל‡ נ˙פר˘ 
ע"י  ‰ו‡  מלך  „מינוי  ב‰„י‡  ב˙ור‰ 
מ˘יח‰, „‰רי מינוי ו„יני ‰מלך מפור˘ים 
‰מ˘יח‰  „ין  נ˙פר˘  ל‡  ו‡מ‡י  ב˙ור‰, 
ומ˘וח  כ‰"‚  מ˘יח˙  „ין  ˘נ˙פר˘  (כמו 
˘‡ינו  ל˘לול  ˘ˆריך  ובפרט  מלחמ‰), 
בכ˙וב  כבר  ‰מפור˘  ‰‡יסור  בכלל 
ל‚)22.  ל,   ‡˘˙) זר"  על  ממנו  י˙ן  „"‡˘ר 
וב˙וס' ‰ר‡"˘ (‰וריו˙ י‡, ב) כ˙ב „‡פ˘ר 
„„רי˘ לי' מ„כ˙יב על ב˘ר ‡„ם ל‡ ייסך 

21) ‡בל עיין לעיל ‰ער‰ 3.

22) ועיין בר˘"י ורמב"ן ˘ם. וב˘"ס כרי˙ו˙ ו, 
סע"ב.
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˘˙זרז  ‰מלך"  "ב˙  מ‡˘˙ו  ˙ובע  ו‰ו‡   – ביו˙ר  לו  יחסר  יכב„ו‰ו  ל‡  בניו  ‡ם  ‡˘ר 
ו˙ז‰יר ‡˙ בני' על כך. 

‚ו„ל  למ„ים  נמˆ‡נו  ומכ‡ן  ב);  כו,  (ברכו˙  ˙˜נום"  ˙מי„ין  במ˜ום  "˙פלו˙  ו‰נ‰,  ו. 
ענין ‰˙פל‰: 

‡ם יעל‰ בלבו ˘ל ‰‡„ם ‰מ˙פלל – מ‰י ‰ח˘יבו˙ ‰‚„ול‰ כ"כ ˘ל עבו„˙ ‰˙פל‰ 
˘לי, ומ„י יום ביומו? וכי מ‰ ‰רע˘ ‡ם יחסר, ח"ו, ‡ח˙ מ‰˙פלו˙ ביום פ˘וט בימו˙ 

‰חול? 

עלי",  בני   ˙‡ "ˆו‰  ממ˘‰  בי˜˘  ‰˜ב"‰  כ‡ן:  ר˘"י  מפירו˘  ‰‰ור‡‰  ב‡‰  ז‰  על 
˘י˘מרו ל‰˜ריב ‰˜רבנו˙ ˙מי„, ו‡מר על ז‰ "לחמי", ˘ז‰ ח˘וב ומוכרח, ‡פילו יו˙ר 
מז‰ ˘"יפ˜ו„ ‰' . . ‡י˘ על ‰ע„‰"; ו‡"כ י˘ ח˘יבו˙ עˆומ‰ ב‰˙פל‰ (˘ב‡‰ במ˜ום 
 – ˘בימו˙ ‰חול  פ˘וט  ביום  ו‰ן  ˘ב˘נ‰  בימים ‰מיוח„ים  יום, ‰ן  בכל  ˜רבן ‰˙מי„) 

"נח˙ רוח לפני ˘‡מר˙י ונע˘‰ רˆוני".  



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

יסו„ טענ˙ בנו˙ ˆלפח„
למ‰ י‚רע ˘ם ‡בינו מ˙וך מ˘פח˙ו כי 
‡ין לו בן, ˙נ‰ לנו ‡חוז‰ ב˙וך ‡חי ‡בינו
(כז, „)

˙ביע˙ בנו˙ ˆלפח„ ‰יי˙‰ ל˜בל "˘ני חל˜ים, 
חל˜ ‡בי‰ן, ˘‰י' מיוˆ‡י מˆרים, וחל˜ו עם ‡חיו 
מל˘ונו  ומ˘מע  ט,  כז,  ל˜מן  ר˘"י  (ל˘ון  חפר"  בנכסי 
˙מו‰,  ולכ‡ור‰  בנו˙ ˆלפח„).  ˙ביע˙  ˘זו ‰יי˙‰  ˘ם 

"חל˜  ל˜בל  ˆלפח„  בנו˙  ˙ביע˙  יסו„  מ‰ ‰יי˙‰ 
˘‰י'  בכך  „מ‰  מˆרים",  מיוˆ‡י  ˘‰י'  ‡בי‰ן 
נ˙חל˜‰   ıר‡‰ "לב‡י  ‰רי  מˆרים",  "מיוˆ‡י 
˜יז,  ב"ב  ע"פ  נ‰,  כו,  לעיל  ר˘"י  (ל˘יט˙   "ıר‡‰
‰י'  ל‡  בן  לˆלפח„  ‰י'  ‡ם  ‚ם  ו‡"כ,  ו‡ילך),   ‡

מ"ב‡י  ˘ל‡ ‰י'  ˘ל ˆלפח„  חל˜ו  מ˜בל ‡˙  ‰בן 
ב"ב   - (וכ˜ו˘יי˙ ‰˘"ס  ˘לו  חל˜ו  כ"‡ ‡˙   ,"ıר‡‰

˜יח, ‡)?

 ıר‡‰ ˘"לב‡י  „‡ף  ב‰˜„ים,  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
 ıב‡ר "ıמ"מ זכו˙ם ˘ל "ב‡י ‰‡ר ,"ıנ˙חל˜‰ ‰‡ר
י˘ר‡ל ‰ו‡ מˆ„ ‰יו˙ם יור˘י‰ם ˘ל יוˆ‡י מˆרים. 
כי ‰רי ל‰ם ‰ובטח ‰‡רı, ו‡פילו כ‡˘ר חט‡ו, ל‡ 
ניטל‰ זכו˙ם ב‡רı ל‚מרי, כ"‡ ˘עבר‰ ‡ל בני‰ם. 
 "ıוי„עו ‡˙ ‰‡ר ו‰ב‡˙י ‡ו˙ם  ‚ו'  "וטפכם  כמ"˘ 
(˘לח י„, ל‡), ו‰יינו ˘זכו˙ "ב‡י ‰‡רı" ב‡"י ‰ו‡ 

מפ‡˙ ‰יו˙ם "טפכם" ˘ל יוˆ‡י מˆרים.

˘‡ר  ˘זכו˙  בנו˙ ˆלפח„, „כ˘ם  טענו  כן  ועל 
‡בי‰ן  זכו˙  ‚ם  כן  לבני‰ם,  עבר‰  מˆרים  יוˆ‡י 

ˆריכ‰ לעבור ל‰ן.

טענו  מ"מ   ,ıב‡ר חל˜  לנ˘ים  ˘‡ין  ו‡ף 
˘י˜בלו חל˜ ב‡רı, מפני ˘"‡בינו ‚ו' בחט‡ו מ˙" 
מי‡וס ‰‡רı, "‡ל‡  בעוון  מ˙  ˘ל‡  ו‰יינו   ,(‚ (כז, 

[‡ו]  ‰י'  עˆים  מ˜ו˘˘   [„] כו'  מ˙  לב„ו  בחט‡ו 
„מכיון  טענו  וע"כ  ˘ם),  (ר˘"י  ‰י'"  ‰מעפילים  מן 
בחט‡ו  מ˙  ‡ל‡  י˘ר‡ל   ıב‡ר מ‡ס  ל‡  ˘ˆלפח„ 
˘י˜בל  ‰˜ב"‰  ˘‰בטח˙  י˙כן  ל‡  ‡"כ  ‰פרטי, 
חל˜ו ב‡רı ˙ל˜ח ממנו ל‚מרי, ע„ כ„י כך ˘מפני 
י˜בל  ל‡  בזכו˙ו   ıב‡ר חל˜  ˘יטלו  בנים  לו  ˘‡ין 
כלל חל˜ ב‡רı, ו‰רי ‰ו‡ ל‡ מ‡ס ב‡רı י˘ר‡ל!

˙˙˜יים,  ˘‰בטח˙ ‰˜ב"‰  ˘כ„י  טענו  כן  ועל 
ינ˙ן "חל˜ ‡בי‰ן", ˘‰ובטח לו מ‰˜ב"‰, ל‰ן.

ב ‡רוכ‰,  ז‰  ענין  נ˙ב‡ר  ‰„ברים  ˘במ˜ור  ל‰עיר  [י˘ 

‰„ברים  ‰וב‡ו  וכ‡ן  בז‰,  ‰ˆ„„ים  כל  ובי‡ור  ˘˜ו"ט  עם 

.[ıב˜יˆור נמר

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 171 ו‡ילך)

עונ˘ למר‡י˙ עין על 
חט‡ למר‡י˙ עין

ובני ˜רח ל‡ מ˙ו
‰ם ‰יו בעˆ‰ ˙חל‰ וב˘ע˙ ‰מחלו˜˙ ‰ר‰רו ˙˘וב‰ 
ם בלבם לפיכך נ˙בˆר ל‰ם מ˜ום ‚בו‰ ב‚י‰נם וי˘בו̆ 
(כו, י‡. ר˘"י)

„ו‚מ˙ו  מˆינו  ˘ל‡  ענין  ˜רח  בני  ‡ˆל  מˆינו 
עם  ביח„  נבלעו  „מ˙חיל‰  כול‰,  ‰˙ור‰  בכל 
˘ם  ול‡י„ך,  ומ˘פחו˙י‰ם,  ו‡בירם  ו„˙ן  ˜רח 
וי˘בו  (ב‚י‰נם)  ‚בו‰  מ˜ום  ל‰ם  "נ˙בˆר  ‚ופ‡ 
כז‰,  עונ˘  ˘ל  ענינו  מ‰ו  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰  ˘ם". 
˘‰ו‡ „בר ו‰יפוכו, „מח„ נבלעו ב‚י‰נם, ול‡י„ך 

"נ˙בˆר ל‰ם מ˜ום ‚בו‰"?

‚ם  נ˙ב‡ר  ‡לו  ר˘"י  ˘ב„ברי  לומר,  וי˘ 
‰טעם לעונ˘ כז‰, „כ˙ב ר˘"י ˘בני ˜רח "ב˘ע˙ 
נ˙בˆר  לפיכך  בלבם  ˙˘וב‰  ‰ר‰רו  ‰מחלו˜˙ 
בני  ˘ל  ב˙˘וב˙ם  ‰חסרון  כלומר:  כו'".  ל‰ם 
ב‡ופן  בלב,  ‰ר‰ור  ר˜  ˘‰י˙‰  בכך  ‰י'  ˜רח 
‰י˙‰  ˙˘וב˙ם  מזו:  וי˙יר‰  ל‡י˘.  נו„ע‰  ˘ל‡ 
עינים  ר‡ו˙  ˘לפי  ‰יינו,  ‰מחלו˜˙",  "ב˘ע˙ 
ע„יין ‰מ˘יכו במחלו˜˙, וביח„ עם ז‰ על‰ בלבם 

‰ר‰ור ˙˘וב‰.

ומכיון ˘‰˙נ‰‚ו ב‡ופן כז‰, לכן ‚ם ‰י' עונ˘ם 
מ˘ונ‰ כנ"ל, כי ‰רי ז‰ מ„‰ כנ‚„ מ„‰:

ו‰יפוכו,  „בר  ˘ל  ב‡ופן  ‰י˙‰  ˘‰נ‰‚˙ם  כמו 
מ‰מחלו˜˙  ˘פיר˘ו  ניכר  ‰י'  ל‡  וב‚לוי  ˘בפועל 
‡ל‡ ˘בס˙ר מח˘ב˙ם ו‰ר‰ורם נב„לו מ˘‡ר ע„˙ 
˜רח – כך ‚ם עונ˘ם ‰י' במ„‰ זו, ˘ר‡ו כל י˘ר‡ל 
ב‡„מ‰,  ונבלעו  וע„˙ו  ל˜רח  ב„ומ‰  ˘נענ˘ו 
‰˘‡ר,  מן  נב„לו   ıב‡ר מובלע  ב‡ופן  ˘˘ם  ‡ל‡ 

ו"נ˙בˆר ל‰ם מ˜ום ‚בו‰ ב‚י‰נם וי˘בו ˘ם".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 170 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

˘רר‰  בעלי  ˘ני  כ‡ן  ‰יו  ‰נ˘י‡ו˙)  מן 
„‰˘יבו  וז‰ו  ‡ח„".  ב"כ˙ר   – יחי„י˙ 
כבו„ו  יר˘ו  „בניו  ב˜˘˙ו  על  ‰˜ב"‰ 
פרי'",  י‡כל  ˙‡נ‰  "נוˆר   – (מלכו˙ו) 
ל‰יו˙  ‰ר‡וי  ‰ו‡  „י‰ו˘ע  כיון  ‰יינו 
ונ˘י‡ו˙‰,  ‰˙ור‰  ב˘רר˙  מ˜ומו  ממל‡ 
ענין  ‚ם  לו  ו˘ייך  מז‰  נמ˘ך  ממיל‡ 
מלך  למנו˙  מ˜ום  ˘ום  ו‡ין  ‰מלכו˙, 
[מ˘‡"כ  ל˘˙ים  מ˘ר˙ו  ולחל˜  ‡חר 
ל‡  ב˙ור‰  ˘‰נ˘י‡ו˙  ‰„ורו˙  ב˘‡ר 
˘וב   – ל‰ם  יחי„י˙  „˘רר‰  ב‡ופן  ‰י˙‰ 
ר˜  כי  ב"כ˙ר ‡ח„",  מלכים  ˘ני  כ‡ן  ‡ין 
יחי„י˙  ˘רר‰  ˘בזמן ‰‰ו‡ ‰י‡  ‰מלכו˙ 
ב˙ור‰  ˘ל ‰נ˘י‡  נ˘י‡ו˙ו  ו‡ילו  „יי˜‡, 
ופו‚ע˙  ל‰  ˘רר‰ ‰˘וו‰  במ„רי‚˙  ‡ינ‰ 

ביחי„ו˙‰].

ולפי ‰נ"ל ו„‡י י˘ ל‰‚„יר „‡ˆל מ˘‰ 
נ˘י‡ו˙ם  וענין  מלוכ˙ם  ענין  וי‰ו˘ע 
‡ח„",  ו"כ˙ר  ‡ח˙  ˘רר‰  ‰יו  ב˙ור‰ 
כ˙וˆ‡‰  ‰י˙‰  ˘ב‰ם  „‰מלכו˙  ‰יינו 
„כ˙וˆ‡‰   – ‚ופ‡  מנ˘י‡ו˙ם  וסניף 
‰מלכו˙  ˙פ˜י„  ‰י'  נ˘י‡ו˙ם  מ˘רר˙ 
מ‰ם  ‡ח„  כל  ˘ל  „עי˜רו  פירו˘  בי„ם. 
כח  כל  לחו„ו  בעˆמו  ˘‰כיל  מ‰  ‰ו‡ 
‰˙ור‰ ומסיר˙‰, וממנו ח˜ ומ˘פט יוˆ‡ 
לכל י˘ר‡ל, ו˘וב „ין מלך ˘בו ‡ינו „בר 
נפר„ בפ"ע ‡ל‡ ‰ו‡ ‰מ˘ך, ˙וˆ‡‰ וטפל 
ו˙פ˜י„ו  ענינו  „עי˜ר  ב˙ור‰.  לנ˘י‡ו˙ו 
נמ˘ך  ומז‰  לי˘ר‡ל,  מסיר˙ ‰˙ור‰  ‰ו‡ 
כח ‰מלוכ‰ ו‰˘ליט‰ ו‰‡חריו˙ ל‰כריח 
‰עם ל˜יים מ˘פטי'. ומע˙‰ נר‡‰ „˘פיר 
י‰ו˘ע  ˘נמ˘ח  מˆינו  „ל‡  טעמ‡  ‰יינו 
ב˘מן ‰מ˘ח‰ (ונ˙מנ‰ ל˙פ˜י„ו ר˜ ע"י 
מ˘יח‰  ˘ל  ˙כלי˙‰  כי  „מ˘‰),  סמיכ‰ 
מלוכ‰  כח  ולח„˘  לפעול  כ„י  ‰י‡ 

[כ‚ון  ‰˙ור‰  מ˘פטי  לביˆוע  מˆומˆם 
לר‡י'],  ‰רמב"ם  ˘‰זכיר  ˘‡ול  מלכו˙ 
˘רר˙  לו  ‡ין  (ב„"כ)  ˘‰מלך  „מ‡חר 
לכן  ‰‚„ול  מב"„  ל˜בל  וˆריך  ‰˙ור‰ 
ˆריכים לח„˘ בו כח ‰מלוכ‰. ‡בל ל‚בי 
‰י˙‰  ˙פ˜י„ו  נ˘י‡ו˙ו  „עי˜ר  י‰ו˘ע 
‰˙ור‰  כח  וכל  לי˘ר‡ל,  ‰˙ור‰  מסיר˙ 
מז‰  ומסובב  נמ˘ך  ממיל‡  לו,  נ˙ון 
לר‡ו˙  ו‰ממ˘ל‰  ‰˘ליט‰  ‰‡חריו˙, 
ומפ˘טי'  ‰˙ור‰  „יני  בפועל  ˘י˙˜יימו 
מ˘ר˙ו  ו˘ור˘  „עי˜ר  וכיון  ‰עם.  ב˙וך 
ע"י  נ˙מנ‰  ל‰כי  ב˙ור‰,  נ˘י‡ו˙  ‰י˙‰ 
ל˘רר˙ ‰˙ור‰,  „רך ‰מינו  סמיכ‰ „‰ו‡ 
(‰ל'  וברמב"ם   (‡ (י„,  בסנ‰„רין  כמבו‡ר 
סמוכין  ‰ו‡  ‰˙ור‰  „‚„ר  רפ"„)  סנ‰„רין 

‡י˘ מפי ‡י˘, סמוכו לנ‡ וכו'.

 ‰ 
וח˜ירו˙  ˜ו˘יו˙  בכמ‰  י„ון  עפ"ז 

בענייני „ין מינוי מלך

˙מי‰‰,  עו„  ליי˘ב  י˘  ומע˙‰ 
„בכס"מ ‰ל' מלכים (˘ם ‰"י) ‰בי‡ ל„ינ‡ 
˜„ם  "˘ל‡  ‰ר‡˘ון,  ‰מלך  ‰י'  ˘˘‡ול 
לו מלך על י˘ר‡ל", ו‰כי מפור˘ במ„ר˘ 
בפר˘"י  מוב‡  ב  פ‚,  ב"ב  ור‡‰  ז.  פכ"ו,  (וי˜"ר 

מ˘"כ  סו˙ר  „‰ו‡  וˆ"ע  ל‡),  לו,  וי˘לח 

כנ"ל  מלך,  ‰י'  „י‰ו˘ע  לפנ"ז  ‰רמב"ם 
בי‰ב"ח  ב‰ל'  מ˘"כ  סו˙ר  וכן  ס"‡, 
וע"פ  ˘ם19.  כנ"ל  ‰י',  מלך  רבינו  „מ˘‰ 

כנסמן   – חז"ל  ממ„ר˘י  בכמ‰  נ˙פר˘  19) וכן 
לעיל ב‰ערו˙ 3, 6.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כ˙ב  מלך  ˘ל  ˙פ˜י„ו  ב‰‚„ר˙  ‰נ‰ 
"ו˙‰י  מלכים  מ‰ל'  בספ"„  ‰רמב"ם 
‰‡מ˙,   ˙„ ל‰רים  ומח˘ב˙ו  מ‚מ˙ו 
זרוע  ול˘בור   ,˜„ˆ ‰עולם  ולמל‡ו˙ 
˘‡ין   ,'‰ מלחמו˙  ול‰לחם  ‰ר˘עים 
מ˘פט  לע˘ו˙  ˙חל‰ ‡ל‡  מלך  ממליכין 
(בי˘ר‡ל)  „‰מלכו˙  ו‰יינו  ומלחמו˙". 
‚˘מיים  ל‰נ‰‚˙ ‰ענינים  מˆומˆמ˙  ‡ינו 
˘ל ‰עם ו‰מ„ינ‰ (ר‡‰ ברכו˙ ‚, סע"ב), ‡ל‡ 
‰˙ור‰  ‰רמ˙  למען  ‰ו‡  ועי˜ר‰  יסו„‰ 
ול‚רום  ‰‡מ˙   ˙„ ל‰רים  ומ˘פטי', 
ע„  ‰˙ור17‰,  מ˘פטי  כר‡וי  ˘י˙מל‡ו 
˘‚ם מלחמו˙יו נ˜ר‡ים מלחמו˙ ‰'. ‡˘ר 
ומס˙עף  כרוך  ‰מלכו˙  „כח  נמˆ‡  לפ"ז 
˙ור‰  עי˜ר  "‰ם  „‰רי  ‰‚„ול,  מב"„ 
ח˜  ומ‰ם  ‰‰ור‡‰  עמו„י  ו‰ם  פ‰,  ˘על 
‰רמב"ם  (ל˘ון  י˘ר‡ל"  לכל  יוˆ‡  ומ˘פט 
רי˘ ‰ל' ממרים), ו‰מלך ˙פ˜י„ו ‰ו‡ לבˆע 

‡˙ מ˘פטי ‰˙ור‰ ‰ללו ‰יוˆ‡ים מבי"„ 

‡בן  (˙יר‚ום  ˜ע‚  מ"ע  ל‰רמב"ם  17) בספ‰"מ 
˘יעמי„  מי˘ר‡ל  מלך  עלינו  למנו˙  "˘ˆונו  ‡יוב) 
 ‚"‰ פ"‚  מלכים  ב‰ל'  וברמב"ם  כו'".  ‡מונ˙נו 
ביום  י˘ר‡ל  ובˆרכי  ב˙ור‰  עוס˜  י‰י'   .  . "מ‰לך 

ובליל‰ כו'". 

מ„ר˘ו˙  ˘‰בי‡  בפנים  ס"ב  ‰נ"ל  ‡בנ"ז  ור‡‰ 
מˆ„  ‰מלך  מ˘פטי  „‡ין   3 ‰ער‰  ‰נ"ל  ‰ר"ן 
‰מ„ינ‰  ל˙י˜ון  ˘ע‰  ‰ור‡˙  ר˜  ‰˙ור‰  חכמ˙ 
„ל‡  ‰‡בנ"ז  מסי˜  ו˘וב  ‰˙ור‰,  מ˘פטי  ו‡ינו 
ור‡‰  ב‡ורך.  עיי"˘  ל‰לכ‰ ‡מר ‰ר"ן ‡˙ „בריו. 
מלך  („ין  פ"ז  נבי‡ים  ˙ור˙  בספר  חיו˙   ı"במ‰ר
מינוי  מˆו˙   ˜„ˆ ל‰ˆמח  ס‰מ"ˆ  ור‡‰  י˘ר‡ל). 
ול‰עיר  י˘ר‡ל.  מלכי  ˙פ˜י„  ב‚„ר  ב˙חל˙ו  מלך 
ממ‰ ˘נ˙ב‡ר במ˜ום ‡חר (ל˜ו"˘ חי"ח עמ' 672 
בע˙  ‰י‡  ו‰‰לכ‰  ‰˙ור‰  ˜יום  ˘˘לימו˙  ו‡ילך) 

˘י˘ מלך בי˘ר‡ל, עיי"˘. 

י˘ר‡ל18  בעם  בפועל  ˘י˙˜יימו  ‰‚„ול, 
ל‰כי  מ‰ם  "מ˜בל"  ‰ו‡  ˘‰מלך  [וכיון 
‰˙ור‰,  לומ„י  לכב„  ‰מלך  על  "מˆו‰ 
י˘ר‡ל  וחכמי  סנ‰„רין  לפניו  וכ˘יכנסו 
יעמו„ לפני‰ם כו'" (וע„"ז "‰מלך עומ„ 
במ˘פט  לו  כ˘י˘‡ל   .  . ‚„ול  כ‰ן  לפני 
מלכים  ב‰ל'  כ"ז  כמבו‡ר   – ‰‡ורים") 
על  ˘לו  ‰˘ליט‰  בענין  ור˜   ;(‰"‰ (פ"ב 

‰‡נ˘ים ‰וי ‰מלך מורם מכל ‰עם, ˘‡ין 
למעל‰ ממנו במלכו˙ ו˘ליט‰ זו ו"‡ין לו 
ז‰),  ‚„ר  (כנ"ל  ‡ל˜יו"   '‰ ‡ל‡  ‚ביו  על 
ול‰כי "בפר‰סי‡ בפני ‰עם ל‡ . . יעמו„ 
בלב  יר‡˙ו   ‡‰˙˘ כ„י  כו'  ‡„ם  מפני 
ע„יין  ‡בל  ˘ם;  ברמב"ם  כמבו‡ר  ‰כל" 
ומ‚מ˙‰,  ˙פ˜י„‰  ‰מלכו˙,  כח  עˆם 

נטפל ונמ˘ך מב"„ ‰‚„ול ˘בירו˘לים].

‰נ˘י‡ו˙  ‡מ‡י  ‰יטב  מבו‡ר  ומע˙‰ 
מעˆם   ‰"‰ ‰עם  על  ו‰מלכו˙  ב˙ור‰ 
‚„רם "כ˙ר ‡ח„", „כנ"ל מנ‰י‚ו˙ ‰מלך 
ב˙ור‰,  ‰נ˘י‡  מ˙פ˜י„  ‰ס˙עפו˙  ‰י‡ 
 – ‡ח„  ל„בר  ‡ל‡  ‡ינ‰  ˘ני‰ם  ומטר˙ 
ו‡י  בעולם,  פ‰  ˘בעל  ‰˙ור‰  ל‰˙˜ין 
בחבר˙‰.  נו‚ע˙  ‡ח˙  ˘‡ין  לומר  ‡פ˘ר 
במ˘‰  לעיל  ‰מבו‡ר  ˘פיר  מחוור  ו˘וב 
בזמנם  ˘י‰י'  ב‡פ˘ר  ‰י'  ˘ל‡  וי‰ו˘ע, 
ו‡ח„  למלכו˙  ‡ח„  ˘רר‰,  בעלי  ˘ני 
ב˙ור‰  ˘נ˘י‡ו˙ם  מ‡חר  כי  לנ˘י‡ו˙, 
לכח  ‰˘ו‰  יחי„י˙  ˘רר‰  ב‚„ר  ‰י˙‰ 
ר‡˘  במ„רי‚˙  ר˜  (ול‡  כנ"ל  ‰מלוכ‰ 
מוכ˙ר  ‡חר  ‰י'  ‡ילו  ˘וב  לסנ‰„רין), 
ו‰מ˘ך  (˘‰מלכו˙ ‰י‡ ‰ס˙עפו˙  למלך 

 661 עמ'  חי"ט  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  בז‰  ועיין   (18
ו‡ילך.

י

יינה של תורהיינה של תורה

בין פעול‰ ‡ח˙ ˘ל מסירו˙ 
נפ˘ ל"‡י˘ מסירו˙ נפ˘"

י˜˘‰ מ„וע ל‰רו‡‰ פנחס בחלום נע˘‰ לו ר˜ פל‡ ‡ח„, ‰רי לפנחס נע˘ו ניסים 
‰ו‡  פל‡  לו  נע˘‰  ˘פירו˘  יב‡ר  ועפ"ז  ל'פל‡',  'נס'  בין  ‰חילו˜  וי˜„ים  רבים, 
פנחס  ˘ל  ‰נ‰‚˙ו  ˘‚ם  ויסביר  ‰עניינים,  בכל  פל‡  ב„רך  ‰˜ב"‰  עמו  ˘מ˙נ‰‚ 
נ˙כ‰נו  פנחס  ˜נ‡˙  ב˘כר  מ„וע  ‚ם  יב‡ר  ועפ"ז  פל‡,  ב„רך  נפ˘  מסירו˙  ‰יי˙‰ 

‰ו‡ ובניו ‡חריו

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 461 ואילך)

‡. ‡י˙‡ ב‚מ' (ברכו˙ נו, ב): "‰רו‡‰ פינחס בחלום פל‡ נע˘‰ לו, ‰רו‡‰ פיל בחלום 
פל‡ו˙ נע˘ו לו, פילים פל‡י פל‡ו˙ נע˘ו לו", ובפיר˘"י: "פל‡ נע˘‰ לו - כמו ˘נע˘‰ 

לפינחס כ„‡מרינן בסנ‰„רין (פב, ב)". 

נע˘‰  ‡ח„  פל‡  פנחס  ˘‰רו‡‰  פיל,  ל‰רו‡‰  פנחס  ‰רו‡‰  ˘בין  ז‰  חילו˜  ו‰נ‰, 
לו, ו‰רו‡‰ פיל נע˘ים לו פל‡ו˙ ‰רב‰, ˆ"ע, ˘‰רי בסנ‰„רין ˘ם מפור˘ "˘˘‰ נסים 
ע‰"˙  ובפר˘"י  לו,  נע˘ו  נסים  ˘י"ב  ‡י˙‡  ועו„)  בל˜.  (ס"פ  ובסיפרי  לפנחס",  לו  נע˘ו 
(ס"פ בל˜) כ' "ו‰רב‰ נסים נע˘ו לו", ˘מכל ז‰ נר‡‰ ברור ˘‚ם ‰רו‡‰ פנחס בחלום ‰י' 

ר‡וי ˘ייע˘ו לו פל‡ו˙ ‰רב‰, ומ‡י טעמ‡ נע˘‰ לו פל‡ ‡ח„ בלב„.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘נע˘‰  "כמו  לפל‡  זוכ‰  בחלום  פנחס  ˘‰רו‡‰  מפור˘  ‰נ"ל  ˘בר˘"י  ובפרט 
לפנחס", בעו„ ˘לפנחס נע˘ו נסים ‰רב‰.

ב. וי˘ לומר בז‰, ב‰˜„ים בי‡ור ענין ‰נסים ו‰פל‡ו˙ ˘עו˘‰ ‰˜ב"‰ בעולמו.

בספרי  (‰וב‡  מערכו˙ ‰טבע"  "˘י„ו„   – ומופ˙ ‰ו‡  לנס  בנו‚ע  ˘י‚ר˙ ‰ל˘ון  „‰נ‰, 
חסי„ו˙ במ˜ומו˙ רבים. ור‡‰ ע˜„˙ יˆח˜ פ' ב‡ ˘ער לח, רמב"ן ובחיי בר‡˘י˙ יז, ‡). ‰יינו, ˘ע"פ 

‰˜ב"‰  ˘ל  ‰˙ערבו˙ו  עניינו  ו‰נס  מסויים,  ב‡ופן  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰‰נ‰‚‰  ‰טבע  כללי 
ב˙וך ‰נ‰‚˙ ‰טבע וביטול מערכו˙ ‰טבע על מנ˙ ˘י˙רח˘ ‰נס. ‡ך ‰‡ ‚ופ‡ מלמ„נו 
˘י˘ ‡יז‰ ˙ו˜ף ל‰נ‰‚˙ ‰טבע, ˘י˘נם "מערכו˙ ‰טבע", ‡ל‡ ˘‰נס עניינו ‰˙ערבו˙ 

בס„רי ‰טבע ו˘ינויו.

 – ‰ו‡  כן  כ˘מו  ˘‰"פל‡"  "פל‡".  ‰מכונ‰  ו‰י‡  יו˙ר,  נעלי˙  „ר‚‡  י˘נ‰  ‰נ‰  ‡ך 
מופל‡ ומרומם ל‚מרי מס„רי טבע ‰עולם (ועיין בר˘"י (˘ופטים יז, ח) "כל ‰פל‡‰ ל˘ון 
‰עולם   ˙‡ מנ‰י‚  ˘‰˜ב"‰  ‰ו‡  ‰"פל‡"  ˘ל  ˘עניינו  י"ל  ˘עפ"ז  ופרי˘‰").  ‰ב„ל‰ 

ב‡ופן ˘‡ין ח˘יבו˙ לס„רי ‰נ‰‚˙ ‰טבע כלל. 

„ל‡ כבנס, ˘י˘ ‡יז‰ ח˘יבו˙ לס„רי ‰טבע ו‰נ‰‚ו˙יו, ור˜ ˘‰˜ב"‰ 'מ˘„„' ס„ר ז‰ 
ופועל ˘ינוי בטבע, כ"‡ ל‚בי ‰"פל‡" ס„רי ‰טבע ‡ינם ˜יימים כלל, וכ˘מנ‰י‚ ‰˜ב"‰ 

‡˙ ‰עולם ב„רך "פל‡", מ˙בטלים חו˜י ‰טבע כל‡ ‰יו.

‰יינו ˘‰נס ו‰פל‡ ˘ני‰ם ‰ם ‚ילוי מ‰˘י"˙ ‰פועל ‡יז‰ פעול‰ בעולם, ור˜ ˘‰נס 
‰ו‡ ב„רך פעול‰ מיוח„˙ ‰פועל˙ ˘ינוי מסויים ב„רכי ‰טבע, ו‰פל‡ ‡ינו ב„רך פעול‰ 
מיוח„˙, „כ˘מ˙‚ל‰ ‰פל‡ בעולם מ˙בטלים „רכי ‰טבע ב„רך ממיל‡, ו‰עולם מ˙נ‰‚ 

ב„רך פל‡.

˘‡ין ‰טבע  כיון  'נס',  ב„רך  ˘כ˘מנ‰י‚ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰עולם  ˘ב„בר ‰י‡,  ו‰נפ˜ו˙‡ 
˘‰‰נ‰‚‰ ‰נסי˙  (ור˜  ח˘יבו˙  ע„יין  י˘  ול„רכי ‰טבע  זו,  ל‚בי ‰נ‰‚‰  ל‚מרי  מ˙בטל 
וייע˘‰  ‰טבע  ˘יבטל  מחו„˘˙  בפעול‰  ˆ"ל  ונס  נס  כל  ‰רי  מ‰ם),  יו˙ר  ב˙ו˜ף  ‰י‡ 
לפעול‰  מ„רכי ‰טבע, ‡י"ˆ  ל‚מרי  ˘ענינו ‰נ‰‚‰ ‰מרוממ˙  כיון  בפל‡,  מ˘‡"כ  ‰נס. 
ע"„  ב‡ופן ˜בוע  ˘כ˘מ˙‚ל‰ ‰פל‡, ‰נ‰‚˙ ‰עולם ‰י‡  כ"‡  וזמן,  זמן  בכל  מחו„˘˙ 

‰פל‡, ו‡ין כל ‰˙ח˘בו˙ בטבע כלל.

ועפ"ז י˙ב‡ר ‰יטב מ‰ ˘‰ו˜˘‰ לעיל, „‡ף ˘לפנחס נע˘ו ניסים ‰רב‰, ‰נ‰ ‰רו‡‰ 
פנחס בחלום פל‡ (ל˘ון יחי„) נע˘‰ לו. 

˘מע˙‰   – ל‰יפך  כ"‡  ‡ח„,  פל‡  ר˜  ˘רו‡‰  ב„בר,  ל‰מעיט  ‰כונ‰  ˘‡ין  „י"ל, 
יר‡‰ ‰נ‰‚‰ ב„רך פל‡, ˘ינ‰‚ עמו ‰˜ב"‰ ב„רך ‰פל‡, ‰מרוממ˙ ל‚מרי מ„רך וטבע 

‰עולם, ול‡ יוˆרך בכל ענין וענין לפעול‰ ניסי˙ מחו„˘˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

˘פיר ‰וי נ˘י‡ו˙ם ב˙ור‰ מ˙„מי˙ ל‚„ר 
ב˙ור‰  ˘כוחם  ‰יו˙  מלוכ‰,  ˘ל  ˘רר‰ 
‰י˙‰  ‡ילו  ו˘וב  ובלע„י13,  יחי„י  ‰ו‡ 
למלחמ‰  ‡ח„  ונ˘י‡,  מלך  בין  חלו˜‰ 
מלכים  ב'  ב‚„ר  ז‰  ‰י'  ל˙ור‰,  ו‡ח„ 
˘ני  כמו  ו‰וי  ‡ח„,  בכ˙ר  ‰מ˘˙מ˘ים 

„ברים ל„ור.

„‰ו‡  ‡ף  כן,  לב˜˘  מ˘‰  „סבר  [ו‰‡ 
במ‰  בעˆמו  ממע˘‰ו  ‰נובע  ‰‚„ר  נ‚„ 
נזכר  כבר  ח„‡  ‰נ‰  לי‰ו˘ע",  ˘"מסר‰ 
לי‰ו˘ע"  „"מסר‰  ‰מ‡ירי  ל˘ון  לעיל 
‰י' ר˜ לע˙ ז˜נ˙ו, ‡בל ‚ם בל‡ו ‰כי י"ל 
„‰י' מ˜ום לסבר‡ בז‰ ˘‡פ˘ר ˘י‰יו ˘ני 
בספרי  וכ"‰   .‡ (ע‰,  בב"ב  יעויי'  מנ‰י‚ים, 
‰י'  י‰ו˘ע  ˘ל  „כחו  כ)  כז,  פר˘˙נו  ור˘"י 

מועט מכחו ˘ל מ˘‰ כמו פני לבנ‰ ל‚בי 
פני חמ‰, ו˘מ‡ י"ל „ל‰כי סבר מ˘‰ ˘ל‡ 
י‰י' בכחו למסור כל ‰˙ור‰ לב„ו לז˜נים, 
[ול‰עיר  ב˙ור‰  ב˘לימו˙ ‰נ˘י‡ו˙  ו‡ינו 
לבי  ‰‡י„נ‡  „ר„˜י  "‡˙ו   (‡  ,„˜) מ˘ב˙ 
י‰ו˘ע  בימי  „‡פילו  מילי  ו‡מרו  מ„ר˘‡ 
בן נון ל‡ ‡י˙מר כוו˙יי‰ו", ובחולין (˜כ„, 
נון  בן  י‰ו˘ע  לי  ‡מר  "‡י  „‡פי'  סע"‡) 

„ו˜‡  „מ˘מע   – לי'"  ˆיי˙נ‡  ל‡  מ˘מי' 
רמב,  סו"ס  ליו"„  ב"י  (ר‡‰  מ˘‰  ול‡  י‰ו˘ע 

ט"ז ל˘ו"ע יו"„ ˘ם ס˜"כ)].

ב‚„ר  ל„ון  י˘  ע„יין  בי‡ור,  ולי˙ר 
‰˜ב"‰,  למס˜נ˙  ‚ם  י‰ו˘ע  נ˘י‡ו˙ 
במעל‰ ‰יו˙ר  ממ˘  „ˆ"ע ‡ם ‡כן ‰י˙‰ 
עליונ‰ וב‚„ר ˘ל "מלכו˙". „‰נ‰ בנו‚ע 
 (‚ (במ„בר,  ב˙נחומ‡  מˆינו  ‡כן  למ˘‰ 
בנו‚ע  ˙ור‰", ‡בל  ˘ל  מלכ‰  "מ˘‰ ‰י' 
נט,  (‚יטין  ממחז"ל  בז‰  לעיין  י˘  לי‰ו˘ע 
‡. סנ‰„רין לו, ‡) "מימו˙ מ˘‰ וע„ רבי ל‡ 

[ב‚יטין  במ˜ום ‡ח„  ו‚„ול‰  ˙ור‰  מˆינו 
בסנ‰„רין  ‡בל  ובעו˘ר"  "ב˙ור‰  פר˘"י 
ול‡,  ו‡כ"מ],  וב˙ור‰",  "במלכו˙  פי' 
(חבירו  ‡לעזר"  ‰ו‰  י‰ו˘ע,  ‰ו‰   ‡‰
סנ‰'  ר˘"י  ‡ח„,  מ˜ום  ‰וי  ול‡  ב˙ור‰ 
„מסי˜  ‰יינו  ˘ם)),  כול‰ו  ˙ו„"‰  (ור‡‰ 

י‰ו˘ע  ‰י'  ל‡   – חבירו  ‡לעזר  „מ˘ום 
ומ˘מע  ממ˘,  במ˜ום ‡ח„  ו‚„ול‰  ˙ור‰ 
˘רר‰  ב„ר‚˙  ב˙ור‰  ‚„לו˙ו  ‰י˙‰  „ל‡ 

יחי„י˙ ממ˘ כמו מלוכ‰.

ב˙ור‰  ‚„לו˙  בין  לחל˜  י˘  ו‡ולי 
ו‡‡"פ  ‡לעזר",  "‰ו‰   – (˘בז‰  בכלל 
י˘ר‡ל  בכל  כמו˙ו  י‰ו˘ע "‡ין  על  לומר 
‰˙ור‰  למסיר˙  ˘ם),  ר˘"י   – ב˙ור‰" 
ועל  יחי„).  י‰ו˘ע  ‰וי  ˘פיר  (˘בז‰ 
‰רים  ועו˜ר  „סיני  ‰חילו˜  ומעין  „רך 
˘ם  וכ„ממ˘יך  ‰וריו˙,  „סוף  בסו‚י‡ 
ר˘"י  (ר‡‰  חטי‡"  למרי  ˆריכין  "‰כל 
˘ם: כנ˙ינ˙ן מ‰ר סיני). ול‰עיר מ˙מור‰ 
‡בלו  בימי  ˘נ˘˙כחו  „‰‰לכו˙   (‡ (טז, 

מ˙וך  ˜נז  בן  ע˙ני‡ל  "‰חזירן  מ˘‰  ˘ל 
פלפולו" (ר‡‰ ˙ו„"‰ כול‰ו ‰נ"ל). ו‡כ"מ].

 „ 
סניף  י‰ו˘ע ‰י˙‰  בי‡ור „מלכו˙  יוסיף 

ופרט במלכו˙ו

בחילו˜  ‰סבר‰  לי˙ר  ˆריך  וע„יין 
סוף  לכל ‰„ורו˙, „סוף  י‰ו˘ע  בין  ‰נ"ל 
ח˘˘  ‰י'  ‡מ‡י  בי‡ור  כ‡ן  „רו˘  ע„יין 
יחי„י˙  ˘רר‰  ˙‰י'  ‡ם  י‰ו˘ע  בימי 
ומ‰יכ‡  למלחמ‰,  יחי„י˙  ו˘רר‰  ל˙ור‰ 
˙י˙י „‰וו ˘ניים ‰מ˘˙מ˘ים בכ˙ר ‡ח„, 

‰‡ ע„יין כל ‡ח„ יחי„י לב„ו ב˘רר˙ו.
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˘בעים  כי  „‡ם  ו‰יינו  עלי'".  וˆו‰ו  פ‰ 
ז˜נים למ„ו ממ˘‰, ו‡לעזר ופנחס ‚ם ‰ם 
˜בלו ממ˘‰, מ"מ ז‰ו ר˜ ב‚„ר "מ˜בל" 
כול‰  ‰˙ור‰  כל  "מסיר˙"  ‡בל  ל‡,  ו˙ו 
ובˆיווי ו˙פ˜י„ מיוח„ עלי' למוסר‰ ל„ור 
‰ב‡15 – ני˙נ‰ לי‰ו˘ע לב„ו, ו‰ו‡ ‰יחי„ 
ו‰יינו  רבינו.  מ˘‰  ˘ל  ˙למי„ו  ‰מכונ‰ 
„˙נן ברי˘ ‡בו˙ "מ˘‰ ˜יבל ˙ור‰ מסיני 
ב‰˜„מ˙ו  ובמ‡ירי  לי‰ו˘ע",  ומסר‰ 
‰˙ור‰  סו„ו˙  מסר   .  . ז˜נ˙ו  "ובע˙  ˘ם 
˘בע"פ  ˙ור‰  עניני  כל  עם  ו‰לכו˙י' 
 .16(‡ טז,  „˙מור‰  בסו‚י‡  עו„  (עיי'  לי‰ו˘ע" 
"בי˙  מי‰ו˘ע  ‰רמב"ם  ‰˘מיט  ול‰כי 
‰˙ור‰  מסיר˙  ס„ר  לענין  ‡כן  כי  „ינו", 
‰י˙ ‰˜בל‰ מי„ י‰ו˘ע לחו„ו, „ר˜ בי„ו 

מסר מ˘‰ ‰˙ור‰ ˘בע"פ כול‰.

נמˆ‡ לפ"ז „נ˘י‡ו˙ ‰˙ור‰ ˘ל מ˘‰ 
‰סנ‰„רין  נ˘י‡י  לעומ˙  וי‰ו˘ע  רבינו 
חלו˜ים.  ‰ם  במ‰ו˙ם  ‡חרי‰ם,  ב„ורו˙ 
„מסור˙  בז‰  ˘ווים  ‰יו  ומ˘‰  „י‰ו˘ע 
בי„  מסור‰  ‰י˙‰  ˘בע"פ  ˙ור‰  כל 
מ‰ם  ‡ח„  כל  מי„  ונמסר‰  לחו„,  עˆמם 
נ˘י‡ו˙ם  „ין  מ˘‡"כ  לחו„ו.  כ˘‰ו‡ 
‰עומ„ים  ‰סנ‰„רין,  ר‡˘י  ˘‡ר  ˘ל 
˘„ומים  ‡ף  ‰נ‰  כנ"ל,  רבינו  מ˘‰  ˙ח˙ 
לכל  ר‡˘  מ‰ם  ‡ח„  כל  ב‰יו˙  למ˘‰ 
‰סנ‰„רין ועומ„ על ‚בי‰ם (ב‰יו˙ו ‚„ול 
לכל  ר‡˘  ˘‰י'  כמ˘‰  ˘בכולן)  בחכמ‰ 
ז‰  בכל  (ר‡‰  ‚בי‰ם"  "על  ועמ„  ‰ז˜נים 
מ˙ני' „סנ‰„רין ב, סע"‡), מי‰ו ר˜ בפרט ז‰ 

(יחי„)  ˘‰ו‡  ‰ו‡  „‰ˆיווי   – י"ל  15) בפ˘טו˙ 
י‰י' ‰מוסר ל‰"ז˜נים רבים".

16) ור‡‰ ל‰לן בחˆ‡"ר ˘בסוף ‰סעיף.

ל‡  מסיר˙ ‰˙ור‰  לענין  „ומים ‰ם, ‡בל 
נ‡מר ב‰ם „עומ„ים ‰ם ˙ח˙ מ˘‰ רבינו 
ו˘ווים לו בז‰, ‡ל‡ ‰מסיר‰ ‰י‡ ע"י כל 

‰בי˙ „ין, "רבים מרבים".

בין  לחל˜  מחוור ‰יטב ‰טעם  ומע˙‰ 
 – ‰„ורו˙  ל˘‡ר  וי‰ו˘ע  מ˘‰  ˘ל  „ורו 
לענין ‰חלו˜‰ ‰נ"ל בין מלכו˙ ונ˘י‡ו˙, 
לפי  כי  כ˙רים.  לב'  לחל˜ם  ˘ייך  ‡י 
‰סנ‰„רין,  נ˘י‡ו˙  ב‚„ר  ‰נ"ל  ‰חילו˜ 
ענין  ‡ינו  ‰„ורו˙  כל  „בנ˘י‡י  נמˆ‡ 
יחי„  ‰ו‡  ‰מלך  ˘‰רי  כלל,  למלכו˙ 
מי˙ר  ל‚מרי  ומוב„ל  מופר˘  ומיוח„ 
ועˆמ‡י˙,  בלע„י˙  ˘ליט‰  ולו  ‰עם, 
ו‚„רו ‰ו‡ „"‡ין על ‚ביו ‡ל‡ ‰' ‡ל˜יו" 
ור‡‰  במ˘נ‰.   ‡ י,  ‰וריו˙  כב.   ,„ וי˜ר‡  (ספר‡ 

ר˜  „ל‡  ‰יינו  ע"ב),  רי˘  י‡,  בסו‚יין  ˘ם 

(ל˘ון  במלכו˙ו"  ממנו  למעל‰  ˘"‡ין 
˘‰ו‡  ‡ל‡  ‰"ו),  פט"ו  ˘‚‚ו˙  ‰ל'  ‰רמב"ם 

‡ח„,  ‡ף  ל„ע˙  כפוף  ו‡ינו  יחי„י  ˘ולט 
˘ני  ול‡  ל„ור  ‡ח„  „"„בר  ‰נ"ל  וכ‚„ר 
˜ו„ם  (˘ם)  בסנ‰„רין  [וכמבו‡ר  „ברים" 
ל‰‚„ר‰ זו, "טול מ˜ל ו‰ך על ˜„˜„ם"], 
„מלך ‡ינו ‡ל‡ יחי„. ומע˙‰ ‡ין ז‰ ˘ייך 
במעל‰  ˘‰ו‡  „‡ף  ‰סנ‰„רין,  לנ˘י‡ 
כחו  כל  סוף  סוף  ב˘ר˙˙ ‰˙ור‰,  עליונ‰ 
‡ח„  ב˙ור  ‰סנ‰„רין,  עם  יח„  ‡ל‡  ‡ינו 
בחכמ‰  ‰‚„ול  ˘‰ו‡  „כיון  ‡ל‡  מע"‡, 
ז‰  ‡ין  ‡בל  עלי‰ם,  ר‡˘  ‡ו˙ו  מו˘יבין 
˘פיר  ול‰כי  מלוכ‰,  ל˘רר˙  ב„ומ‰  כלל 
ו‡ין  ונ˘י‡  מלך  ‡ח˙  בע˙  ˘י‰יו  ‡פ˘ר 
כי  ‡ח„,  בכ˙ר  ˘ניים  ˘ל  ˘ימו˘  ז‰ 
‰נ˘י‡  ˘רר˙  ו‡ין  ז‰,  ‡ל  ז‰  ˜רב  ל‡ 
מ˘‡"כ  ‰מלך.  ל˘רר˙  כלל  מ˘˙ווי˙ 
˘כל  מ‡חר  ‰נ‰  וי‰ו˘ע,  למ˘‰  בנו‚ע 
לב„ם,  ל‰ם  ני˙ן  ומסיר˙‰  ‰˙ור‰  כח 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

[ועפ"ז נר‡‰ ˘‰רו‡‰ פנחס בחלום מעל‰ וי˙רון י˘ לו ‡פי' על ‰רו‡‰ פיל בחלום. 
מור‰  ז‰  פל‡ו˙")  ("פל‡י  רבים  בל˘ון  ‰פל‡ו˙  נ‡מרו  פיל  ‰רו‡‰  ˘‡ˆל  ˘ז‰  „י"ל 
פל‡  על  ‰כונ‰  ‡ין  פל‡,  ˘יר‡‰  פנחס  ‡ˆל  מ˘‡"כ  בכמו˙,  פל‡ו˙  ריבוי  לו  ˘י‰י' 
פרטי, כ"‡ ˘ינ‰‚ עמו ‰˜ב"‰ ב„רך ˘ל "פל‡", ˘י˙רומם מעל „רכי ‰טבע ל‚מרי ול‡ 

יוˆרך לריבוי פעולו˙ לבטל „רכי ‰טבע].

‚. ו‰נ‰, ‰טעם לז‰ ˘‰רו‡‰ פנחס בחלום סימן ‰ו‡ ˘י˙נ‰‚ עמו ‰˜ב"‰ ב„רך פל‡, 
י"ל ˘‰ו‡ מ˘ום ˘עניינו ועבו„˙ו ˘ל פנחס סמל ו„ו‚מ‡ ‰י‡ לענין ‰פל‡, ע„ ˘‰רו‡‰ 

פינחס ‰ו‡ ‰סימן ל‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰ עמו ב„רך פל‡. 

„ב‡ל"כ, מ‰ו ‰טעם ˘‰רו‡‰ פנחס בחלום ‰ו‡ סימן לפל‡, וכי מחמ˙ כמ‰ פל‡ו˙ 
˘‡ירעו לו לפנחס ביום ‰‰ו‡ נע˘‰ ˜˘ר מיוח„ בין ענין ‰פל‡ לפנחס, וב‰כרח לומר 

˘‰נ‰‚˙ ‰פל‡ ‰י‡ ‰י‡ מ‰ו˙ו ו„ר‚˙ו ˘ל פנחס.

ומבו‡ר בחסי„ו˙ (ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 151 ו‡ילך, ו˘"נ) ˘עבו„˙ ‰‡„ם ˘ב„ו‚מ˙ 
בכח  ˘‡ין   ,'‰ ‚„ול˙  על  מור‰  כפ˘וטו  ˘‰נס  „כ˘ם  נפ˘.  ‰מסירו˙  עבו„˙  ‰י‡  נס, 
˘ום „בר למנוע בע„ מילוי רˆונו י˙', ע„"ז ‰ו‡ בעבו„˙ ‰‡„ם, ˘עבו„˙ ‰מסירו˙ נפ˘ 
עניינ‰ – ˘רˆונו ˘ל ‰‡„ם ל˜יים מˆוו˙ ‰˘י"˙ ‰י‡ ב˙ו˜ף וחוז˜ ‚„ול ע„ ˘‡ין „בר 

˘יכול לפעול עליו ˘ימנע מ˜יום ‰מˆוו˙ ח"ו.

„. ו‰נ‰ נ˙ב‡ר לעיל לחל˜ בין ‰נס ו‰פל‡, ˘‰נס ‰ו‡ פעול‰ ‡ח˙ ‰מ˘נ‰ ומ˘„„˙ 
ב„רך  ‡ינו  ולכן  ‰טבע,  וס„רי  מ„רכי  ל‚מרי  ‰מרומם  ענין  ‰ו‡  ו‰פל‡  ‰טבע,  ס„רי 
כל  ב‰  ˘‡ין  פל‡  ˘ל  ˜בוע‰  ‰נ‰‚‰  ˘‰י‡  כ"‡  ‰טבע,   ˙‡ ‰מ˘בר˙  מיוח„˙  פעול‰ 

‰˙ח˘בו˙ לענין ‰טבע.

‡„ם  ˘י˘נו  מ„רי‚ו˙,  ב'  בז‰  ˘י˘  נפ˘,  ‰מסירו˙  עבו„˙  בענין  לחל˜  י˘  וע„"ז 
˘עי˜ר עבו„˙ו ‰י‡ ע"פ טעם ו„ע˙, ˘לימו„ ‰˙ור‰.

ו˜יום ‰מˆוו˙ ‡ˆלו ‰ו‡ ב‰˙‡מ‰ לס„רי ‰טבע, ˘יוכל ל˜יים ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙ מ˙וך 
נפ˘, ‰רי  לכח ‰מסירו˙  ˘נˆרך  ומˆב  למעמ„  מ‚יע  ˘ב‡ם  ור˜  ובמנוח‰,  י˘וב ‰„ע˙ 
ס„ר ‰נ‰‚˙ו  נפ˘, ‰˘ובר˙ ‡˙  מסירו˙  ˘ל  ח„˘‰  בעˆמו ‰נ‰‚‰  ומעורר  מ˙יי‚ע  ‰ו‡ 
נפ˘  ז‰ ‰˙עוררו˙ ‰מסירו˙  ˘‡ˆל ‡„ם  ומובן ‡"כ,  לפי „רכי ‰טבע.  ‰ר‚יל ‰מו˙‡ם 

בכל פעם ופעם ‰י‡ עבו„‰ ח„˘‰ ‰„ור˘˙ י‚יע‰ ‚„ול‰.

עבו„‰  וס„ר  רˆון  לו  ˘‡ין  נפ˘", ‰יינו  לכנו˙ו "‡י˘ ‰מסירו˙  ˘י˘  י˘ ‡„ם  ‡מנם 
מ˘לו כלל וכלל, וכל עניינו ‰ו‡ ˘מעמי„ עˆמו במסיר‰ ונ˙ינ‰ לרˆון ‰בור‡ י˙', ו‡"כ 
בכל פרט ופרט ‰ו‡ ‡ˆלו ב‡ופן ˘ל מסירו˙ נפ˘, „כיון ˘‰˙יי‚ע ופעל בעˆמו ל‰יו˙ 
כוחו˙יו  בכל  ל˜יימ‰  מוכן  ‰ו‡  עומ„  ˘מ˜יים  מˆו‰  בכל  ‰רי  נפ˘",  ‰מסירו˙  "‡י˘ 

ממ˘, ע„ כ„י מסירו˙ נפ˘.
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ולעורר  ל‰˙יי‚ע  יוˆרך  ל‡  ‰נפ˘,  מסירו˙  לי„י  לבו‡  כ˘יי„ר˘  ז‰,  ˘‡„ם  ומובן 
בעˆמו עבו„‰ ח„˘‰ ˘ל מסירו˙ נפ˘, „כיון ˘‰ו‡ "‡י˘ ‰מסירו˙ נפ˘", ‰רי כל ענין 
וענין ˘עו˘‰ ‰ו‡ ב„רך מסירו˙ נפ˘, ומובן ˘כ˘יי„ר˘ למסירו˙ נפ˘ בפועל יבו‡ לז‰ 

ב„רך ממיל‡.

˘ל  ˘כ˘˜ינ‡ ˜נ‡˙ו  נפ˘",  ˘‰ו‡ ‰י' "‡י˘ ‰מסירו˙  פנחס,  ˘ל  עבו„˙ו  וזו ‰יי˙‰ 
‰˜ב"‰, ‰י' ז‰ ב„בר ˘מעי˜ר ‰„ין ‡ינו מחוייב למסור נפ˘ו על ז‰ (וי˙יר‰ מזו, ב‡ם 
ל˜נ‡י  ו‰י˙ר  ר˘ו˙  ˘י˘   – בו  פו‚עין  ˘˜נ‡ין  ור˜  כן),  לע˘ו˙  מורין  ‡ין   – ˘ו‡ל  ‰י' 
חו"מ  רמ"‡  סט"ז.  טור ‡‰"ע  פי"ב ‰"‰.  רמב"ם ‰ל' ‡יסו"ב   .‡ פב,  ב.  פ‡,  סנ‰„רין  (ר‡‰  בו  לפ‚וע 

ס˙כ"‰ ס"„. ועו„). 

מסירו˙  ˘ל  ב„רך  לנ‰ו‚  לו  ר‡וי  ‡ם  ו˘˜ו"ט  לח˘בונו˙  נכנס  ל‡  ˘פנחס  ו‰יינו, 
נפ˘, כ"‡ ˘˜נ‡˙ ‰' ˆב‡ו˙ בער‰ ב˜רבו, ˘‰י' ‡י˘ ‰מסירו˙ נפ˘, ולכן מי„ כ˘ר‡‰ 
ר˜  נפ˘  ‰מסירו˙   ˙‡ ˘מעורר  מי  (מ˘‡"כ  נפ˘  במסירו˙  לזמרי  ו‰ר‚ו  ‰לך  ‰מע˘‰ 

כ˘נˆרך לז‰ ל‡ ‰י' מעורר ‡˙ כח ‰מסי"נ על „בר ˘"‡ין מורין כן").

ע„  ˘ל ‰˜ב"‰,  ל‰נ‰‚˙ ‰"פל‡"  ו‰מופ˙  ˘פנחס ‰ו‡ ‰„ו‚מ‡  מי„‰ –  כנ‚„  ומי„‰ 
˘‰רו‡‰ פנחס בחלום ‰רי ז‰ סימן ˘ינ‰‚ עמו ‰˜ב"‰ ‰נ‰‚‰ ˜בוע‰ ˘ל פל‡ ‰מופל‡ 

ומרומם מ„רכי ‰טבע.

לו  "ו‰י˙‰  כ˙וב:  לפנחס  „בנו‚ע  נוסף.  ענין  לב‡ר  י˘  ע˙‰,  ע„  ‰נ˙ב‡ר  וע"פ   .‰
ולזרעו ‡חריו כ‰ונ˙ עולם" (פר˘˙נו כ‰, י‚), ˘ב˙ור˙ ˘כר על מע˘‰ו נ˙כ‰ן פנחס („ע„ 

‡ז ל‡ ‰י' כ‰ן (כ‰„ע‰ בזבחים ˜‡, ב, ‰וב‡ בפיר˘"י ע‰"כ)) וני˙נ‰ ‰כ‰ונ‰ לזרעו ‡חריו.

ו˘˙י פרטים ב„בר:

‡יז‰  על  כ˘כר  ני˙ן  ו‡ינו  בירו˘‰,  ‰ב‡  ענין  ‰י‡  כ‰ונ‰  ‰˙ור‰  חכמ˙  מˆ„   (‡)
עבו„‰, נעלי˙ ככל ˘˙‰י'. ור˜ מחמ˙ ˘‰נ‰‚˙ו ˘ל פנחס ‰י˙‰ ˘ל‡ ע"פ טעם ו„ע˙, 
„ל‰יו˙ו ‡י˘ מסירו˙ נפ˘ ˜נ‡ ˜נ‡˙ ‰' ˆב‡ו˙, ‡ף ˘"‡ין מורין כן", ‚ם ‰˘כר ˘˜יבל 

על פעול˙ו ‰י' ˘כר כז‰ ˘ע"פ חכמ˙ ‰˙ור‰ ‡ינו ב‡ ב˙ור˙ ˘כר. 

˘˜יבל  בלב„  זו  „ל‡  כ‰נים,  ‰ם  ‚ם  נע˘ו  פנחס  ˘ל  ˘זרעו  מ‰  לב‡ר,  י˘  עו„  (ב) 
פנחס ‡˙ ‰כ‰ונ‰ כ„בר ‰יוˆ‡ מן ‰כלל, ‡ל‡ נע˘˙‰ ‰כ‰ונ‰ ל„בר טבעי ‡ˆלו ‰עובר 
לבניו ‡חריו ע„ עולם. ˘ע"פ ‰נ˙ב‡ר לעיל ב„ר‚˙ו ˘ל פנחס, ˘‰י' ‡י˘ ‰מסירו˙ נפ˘, 
˘ל‡ ‰י˙‰ ‡ˆלו ‰˙עוררו˙ מיוח„˙ על ענין ‰מסירו˙ נפ˘, כ"‡ ˘ז‰ נע˘‰ טבעו וס„ר 
‰נ‰‚˙ו. וע„"ז בענין ‰"פל‡", ˘ב˘ונ‰ מנס, ‰פל‡ ‰ו‡ ‰נ‰‚‰ ˘למעל‰ מ‰טבע ב‡ופן 
˜בוע, ול‡ ˘י„ו„ יחי„י ˘ל מערכו˙ ‰טבע, ‰נ‰ ע„"ז ‰ו‡ בענין ‰כ‰ונ‰, ˘"פל‡" ז‰ 
כ"‡ ‰נ‰‚‰ ˜בוע‰  כנס,  למ˜ומו  חי„ו˘  ל‡ ‰י'  מע˘‰ו,  על  ˘כר  ב˙ור˙  פנחס  ˘˜יבל 

˘נטבע‰ בטבעו ובטבע זרעו ˘נע˘ו לכ‰נים. 
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(‡ף ל˘ימו˘‰ ‰‚„ול מלימו„‰ (כנ"ל ב˘ם 
‰ר„"ל)), ‰ו‡ ימל‡ מ˜ומו.

ע„יין  עמו˜ו˙  ‰מ‚ל‰  „„ברי  ‡ל‡, 
‰חלו˜‰,  ˘˙‰י'  ‡פ˘ר  ˘‡י  מ‰ו  ˆ"ב, 
נפר„ים  כ˙רים  ˘ני  ומלוכ‰  ˙ור‰   ‡‰
‰מ‰, ו‡ין ז‰ כלל ˘ימו˘ ˘ל ˘ני מלכים 
‰רי  זו  „כחלו˜‰  וב‡מ˙  ‡ח„".  "בכ˙ר 
מלוכ‰  וכ˙ר  ˙ור‰  „כ˙ר  ל„ורו˙,  נ˜בע 
ב' ˘ררו˙ נפר„ו˙ ‰מ‰. „מנ‰י‚ו˙ ‰˙ור‰ 
נמסר‰ לר‡˘ ‰סנ‰„רין, ובל˘ון ‰רמב"ם 
בחכמ‰  "‰‚„ול   (‚"‰ פ"‡  סנ‰„רין  (‰ל' 

מו˘יבין  ‰סנ‰„רין)  (מחברי  ˘בכולן 
‡ו˙ו  ˘˜ורין  ו‰ו‡   .  . עלי‰ם  ר‡˘  ‡ו˙ו 
˙ח˙  ‰עומ„  ו‰ו‡   .  . נ˘י‡  ‰חכמים 
מ˘‰ רבינו"13. ו‰‰נ‰‚‰ מ„יני˙ וˆב‡י˙, 
‡בל  ‰מלך14,  בי„  וכו',  ‰עם  ˆרכי  וכלל 
מ˘פטי  לעם  ל‰ורו˙  ‰מלך  ענין  ‡ין 
י˘ר‡ל ‡ין „נין  מלכי  [ו‡„רב‰,  ‰˙ור‰" 
 ˙‡ ‰ם  „„נין  „ו„  בי˙  מלכי  ו‡פי'  כלל, 
בסנ‰„רין (רמב"ם  מו˘יבין ‡ו˙ן  ‰עם ‡ין 
כרחין  „על  ‰רי   ,[(‰"‰ פ"ב  סנ‰„רין  ‰ל' 

13) ובספ‰"מ ל‰רמב"ם מל"˙ "ו„ע ˘ז‰ ‰ל‡ו 
עם  ‰נ˘י‡  ‚"כ  כולל  ‰נ˘י‡)  מל˜לל  (˘‰ז‰ירנו 
‰מלך כי ענין ל‡ו ז‰ ‰ו‡ ˘מז‰יר ˘ל‡ ל˜לל כל 
במעל‰ ‰עליונ‰  ו‰ו‡  לˆוו˙  ממ˘ל‰  לו  ˘י˘  מי 
˙וריי˙  מעל˙  ‡ו  ˘לטוני˙  מעל‰  ˘‰י˙‰  בין 
פכ"ב ‰כ"ז).  סנ‰„רין  ב‰ל'  (וכ"פ  ו‰י‡ ‰י˘יב‰" 
על  ל‰ז‰ירנו  ‰כ˙וב  "כוונ˙  ע‡):  (מˆו‰  ובחינוך 
ממ˘ל˙  בין  י˘ר‡ל,  על  י˘יב‰  ר‡˘  ˘‰ו‡  מי  כל 

מלכו˙ בין ממ˘ל˙ ‰˙ור‰".

בבבל  ‚לו˙‡  רי˘  ‰י'  ‰חורבן  ל‡חרי  14) ו‚ם 
‰י"‚),  פ"„  סנ‰„רין  ‰ל'  רמב"ם   – מלך  (במ˜ום 
‰וריו˙   .‡  ,‰ (סנ‰„רין  וכמחז"ל  ב‡"י,  ונ˘י‡ 
‰˙ם  ˘בט  ‰כ‡  י)  מט,  ויחי  פר˘"י  ור‡‰  ב.  י‡, 

מחו˜˜.

ל„ור  ‡ח„  „"„בר  ל‰‡  סו˙ר  „‡י"ז  י"ל 
בז‰  מ‰ו ‰בי‡ור  ו‡"כ  ˘ני „ברים".  ול‡ 
˘ל‡  מפני  מ˘‰  מבני  מלכו˙  ˘נמנע‰ 
‰יו ר‡ויים למל‡ו˙ מ˜ומו ב˙ור‰, ולמ‰ 
ל„ורו˙  ˘‰י‡  כמו  ‰חלו˜‰  נע˘˙‰  ל‡ 

‡חרים.

 ‚ 
י‰ו˘ע  נ˘י‡ו˙  „נ˘˙נ˙‰  יסי˜ 
‰„ורו˙,  בכל  ‰סנ‰„רין  מנ˘י‡י 

„˘ו‰ ‰י‡ ל˘רר˙ מלוכ‰

˘ל  „ורו  בין  לחל˜  „י˘  נר‡‰,  ול‰כי 
ב‰˜„מ‰  „‰נ‰  ‰„ורו˙,  ל˘‡ר  מ˘‰ 
‰מסור‰  ס„ר  ‰רמב"ם  מבי‡  ‰י„  לספר 
רב  ע„  רבינו  ממ˘‰  ˙ו˘בע"פ  ˘ל 
‰˙ור‰  מ˜בלי  כל   ˙‡ וכ˘מנ‰  ‡˘י, 
‰מ˜בל  מן  ˜בל  ˘פלוני  לכ˙וב  „יי˜ 
מפלוני  ˘˜יבל  (‡ו  „ינו"  "ובי˙  ˘˜„מו 
ב"ר  פנחס  לר'  וב‡‚ר˙ו  "וחביריו"), 
 – ‰רמב"ם"  ב"‡‚רו˙  (נ„פס  ‰„יין  מ˘ולם 
עמ'  ח"ב   – ˙˘מ"ח  ירו˘לים  ˘יל˙  מ‰„ור˙ 

˙˘כ"„)  (ירו˘לים  ‰מ„ע  בספר  ‚ם  ונע˙˜  ˙מב. 

ב„יו˜  כ˙ב  ˘כן  ‰רמב"ם  בי‡ר  ב‰ער‰) 

רבים  "˘‰˜בל  ל‰„‚י˘  מיוח„˙  ובכוונ‰ 
מרבים ל‡ יחי„ מיחי„".

‰רמב"ם  ˘ינ‰  לי‰ו˘ע  בנו‚ע  ‡כן 
˜בלו  רבים  "וז˜נים  וכ˙ב  ‰כלל,  מן 
מי‰ו˘ע" ול‡ ‰וסיף "ובי˙ „ינו", וב‡מ˙ 
מ˘"כ  ע"פ  כבר  ‰ו‡  מבו‡ר  ‰„בר  טעם 
˙ו˘בע"פ,  נכ˙ב‰  ˘ל‡  "‡ע"פ  לפנ"ז 
„ינו  בבי˙  כול‰  רבינו  מ˘‰  למ„‰ 
וי‰ו˘ע  ופנחס  ו‡לעזר  ז˜נים,  ל˘בעים 
˘‰ו‡  ולי‰ו˘ע  ממ˘‰,  ˜בלו  ˘ל˘˙ן 
˙למי„ו ˘ל מ˘‰ רבינו מסר ˙ור‰ ˘בעל 



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰˙ור‰  ˘רר˙  בין  נפ˜"מ  „ליכ‡  ל‰לכ‰ 
(סי'  ‰ריב"˘  וכמ˘"כ  ˘ררו˙,  ל˘‡ר 
רע‡) ו‰מבי"ט (ח"‚, ‚) „˘פיר י˘ בז‰ „ין 
ˆ"ל  ‰י'  ‰„ין  ומן  ˘רר‰,  כבכל  ירו˘‰ 

‰„בר נ˙ון בי„ בניו].

"י˘בו  „בניו  „נ˜טינן  כיון  ומע˙‰, 
ר‡ויים  ˘‡ין  ע„  ב˙ור‰",  עס˜ו  ול‡  ל‰ם 
טוב‡  ˆ"ע  ˘וב  ב˙ור‰,  ˙פ˜י„ו  למל‡ 
ו‰˜ב"‰,  מ˘‰  בין  ו„ברים  ‰„ין  בבי‡ור 
מעי˜ר‡ מ‡י בעי מ˘‰ ולבסוף מ‡י מ˘ני 
נ˘י‡ו˙ו  „‰נ‰  וב‰˜„ים,  ‰˜ב"‰.  לי' 
˘‰י'  ח„‡,  כפול‰,  רבינו ‰י˙‰  מ˘‰  ˘ל 
‰‚˘מיים,  בˆרכי‰ם  י˘ר‡ל  ורוע‰  מנ‰י‚ 
כל  ˘ל  ומ‡ורן  ורבן  נ˘י‡ן  ˘‰י'  ו˙ו, 
˘כל  וע„  ו‰ור‡˙‰,  ˙ור‰  בעניני  י˘ר‡ל 
˘ב˙  כב.   ,‚ (מל‡כי  ˘מו  על  נ˜ר‡˙  ‰˙ור‰ 
„בני  כנ"ל  „מוכח  כיון  ומע˙‰,   .(‡ פט, 

מ˘‰ ל‡ ‰יו ר‡ויים ל˙ור‰, ו„‡י „ב˜˘˙ 
מ˘‰ "יפ˜„ ‰' . . ‡י˘ על ‰ע„‰" מעי˜ר‡ 
לעניני  מ˜ומו  ממל‡  עבור  ל‡ ‰י˙‰ ‡ל‡ 
ל‰„י‡  מבו‡ר  „‰כי  וב‡מ˙  ‰מלוכ‰. 
מב˜˘˙ו, „רˆונו במלך "‡˘ר יˆ‡ לפני‰ם 
(כ„פיר˘  למלחמ‰  „‰יינו  יז),  (˘ם,  ו‚ו'" 
ומובן  על ‡˙ר).  זוט‡  וספרי  מספרי  ר˘"י 
מ˜ומו  ימל‡ו  ˘בניו  מ˘‰  ב˜˘˙  ˘פיר 
‡ף  כבו„י")   ˙‡ בני  ("יר˘ו  ירו˘‰  מ„ין 
‰˙ור‰,  לנ˘י‡ו˙  ר‡ויים  ‰יו  „ל‡  ˘י„ע 
ב˘רר˙  ‡יכ‡  „ו„‡י  ירו˘‰  מ„ין  ו‰ו‡ 
˘ם ‰"ז)11.  מלכים  כפס˜ ‰רמב"ם (‰ל'  מלך, 

מ˜ום  "ממל‡  ‰בן  ˆ"ל  ˘מעי˜ר‡  11) ו‡ף 
מ"מ,  ˘ם),  (כברמב"ם  וביר‡‰"  בחכמ‰  ‡בו˙יו 
ביר‡‰  ממל‡  "‰י'  ‡ם  „‡ף  ‰רמב"ם  ˘ם  כ˙ב 
במ˜ום  מעמי„ין ‡ו˙ו  בחכמ‰  ממל‡  ˘‡ינו  ‡ע"פ 
‚בי  „י„ן  בנ„ון  ‰„ין  ו‰ו‡  ‡ו˙ו",  ומלמ„ין  ‡ביו 

ו˘וב ˙מו‰ ביו˙ר מ‰ו פי' ˙˘וב˙ ‰˜ב"‰ 
ז‰  ˘ייך  מ‰  וכי  ב˙ור‰",  עס˜ו  ל‡  "בניך 
˘ל‡  מפני  „כי  ויפל‡  ‰מלכו˙,  לירו˘˙ 
בנ˘י‡ו˙  מ˜ומו  למל‡ו˙  ר‡ויים  ‰יו 
‰˙ור‰ – נע˜ר‰ ‰מלכו˙ מזרעו ˘ל מ˘‰, 
˘ל  מנ‰י‚ו˙ו  לחל˜  ‡פ˘ר  ‰י'  ל‡  ולמ‰ 
ייר˘  וי‰ו˘ע  ‰מלכו˙  ייר˘ו  „בניו  מ˘‰, 

נ˘י‡ו˙ו ב˙ור‰.

‰וב‡   .‡ (‡ופן  עמו˜ו˙  במ‚ל‰  ויעויי' 
„‡כן  „פי'  ע‰"פ)12  פר˘˙נו  ר‡ובני  ביל˜וט 

מ˘‰ בי˜˘ ˘ני מנ‰י‚ים למל‡ו˙ מ˜ומו, 
‡˘ר  ו‡י˘  במלחמ‰  ל‰נ‰י‚ם  ‡ח„  ‡י˘ 
י‰י' מנ‰י‚ ב˙ור‰, וז‰ו כפל ‰ל˘ון "‡˘ר 
[‰יינו  לפני‰ם  יב‡  ו‡˘ר  לפני‰ם  יˆ‡ 
יבי‡ם"  ו‡˘ר  יוˆי‡ם  ו‡˘ר  מלחמ‰], 
„ˆריך  ‰˜ב"‰  לו  ו‰˘יב  ˙ור‰].  [‰יינו 
‡ח„, י‰ו˘ע ˘י‰י' מלך  ˘י‰‡ ר˜ מנ‰י‚ 
ב˙ור‰,  ˘ל‰ם  וחכם  י˘ר‡ל  ˘ל  ו‡ב"„ 
„"‡י ‡פ˘ר לב' מלכים ˘י˘˙מ˘ו בכ˙ר 
בר‡˘י˙  בפר˘"י  ‰וב‡  ב.  ס,  (חולין  ‡ח„" 
„ברים  ˘ני  ול‡  ל„ור  ‡ח„  "„בר  טז),   ,‡

נסמן   – י‰ו˘ע  ‚בי  בסנ‰„רין  (כ„‡י˙‡  ל„ור" 
˘פיר  מיו˘בים  לכ‡ו'  ול„בריו  ס"‡).  לעיל 

לב˜˘  מ˘‰ ‰י˙‰  „כוונ˙  „ברי ‰מ„ר˘, 
ו‰˜ב"‰  ‰מלוכ‰,  בניו  ו˘יר˘ו  חלו˜‰, 
˘לענין  וכיון  ‡ח„,  במנ‰י‚  „רˆונו  ענ‰ו 
י‡כל  ˙‡נ‰  נוˆר  מ˘ום  ר‡וי  ‰˙ור‰ ˆ"ל 
"כבו„ו",  ליר˘  ר‡ויים  ‡ין  ובניו  פרי', 
ל˙ור‰  מסור  ˘‰י'  י‰ו˘ע  „ו˜‡  ל‰כי 

בני מ˘‰, „"ל‡ עס˜ו ב˙ור‰" ‡בל ל‡ נ‡מר ˘ל‡ 
‰יו ממל‡י מ˜ום ביר‡‰.

12) ול‰עיר מכלי י˜ר פר˘˙נו כז, יח.

„רו˘ ו‡‚„‰
פניניםפנינים

‡חרים ˘ו˙˜ים – כ„י 
˘יטול ‰ו‡ ‡˙ ‰ר‡וי לו

פנחס בן ‡לעזר בן ‡‰רן ‰כ‰ן ‰˘יב 
‡˙ חמסי
(כ‰, י‡)

כ‡˘ר ‡ירע מע˘‰ זמרי ‰יו נוכחים ˘ם מ˘‰ 
˘בחבור‰  ‰ˆעיר  ‰י'  ופנחס  ו‰ז˜נים,  ו‡לעזר 
‡מר  פנחס  „וו˜‡  ומ"מ  ועו„),  כ‰.  פ"כ,  (במ„ב"ר 

‡˙ ‰„ין ˘"˜נ‡ים פו‚עים בו". ו‡מרו לו: "˜ריינ‡ 
„‡י‚ר˙‡ ‡י‰ו ל‰וי פרוונ˜‡" (סנ‰„רין פב, ‡). 

˘‰טעם  כ„)  פ"כ,  (במ„ב"ר  במ„ר˘  ו‡י˙‡ 
˘ענין ז‰ נע˘‰ ע"י פנחס „ו˜‡ ול‡ ע"י מ˘‰ ‰ו‡ 

כ„י ˘יב‡ פנחס ויטול ‡˙ ‰כ‰ונ‰.

ומז‰ י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰˘י"˙:

˘ב„ור  ˘‰‚„ולים  כ‡ל‰  ענינים  י˘נם  כ‡˘ר 
˘ו˙˜ים ו‡ינם ‡ומרים „בר, ‰נ‰ ל‡ כל פעם מור‰ 
‰„בר ˘ל‡ ˆריכים לע˘ו˙ מ‡ומ‰ ול‰˙חמ˜ מז‰. 

‡ל‡ י˘ ל„ע˙, ˘‡ם יכול לע˘ו˙ מ˘‰ו ב„בר, 
‡ומרים  ‡ינם  ממנו  ˘‚„ולים  ומ‰  לע˘ו˙ו,  עליו 
מ‡ומ‰, ‡ולי ‰סיב‰ לכך ‰י‡ ר˜ "כ„י ˘יטול ‡˙ 
„וו˜‡  ˘‰ו‡  רוˆים  ˘מלמעל‰  ‰יינו,  לו",  ‰ר‡וי 
בז‰,  מ˙עס˜ים  ולכן ‡ין ‡חרים  ז‰.  ב„בר  י˙עס˜ 

מפני ˘ז‰ו ענין ˘‰ו‡ „וו˜‡ ˆריך לפעול בו.

מי˘‰ו  ˘‡ין  לי„ו  ענין  ב‡  כ‡˘ר  ובמיל‡, 
מ˙עס˜ ב‰, ‡ין לע˘ו˙ ח˘בונו˙, ‡ל‡ י˘ לעסו˜ 
בו במסירו˙ נפ˘ ומלמעל‰ י˙נו לו ‡˙ כל ‰כחו˙ 

‰„רו˘ים ˘יוכל ל‰ˆליח ב„בר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 243 ו‡ילך)

כח ‰‡ין סוף ˘ב‰ול„‰
ו‰י˙‰ לו ולזרעו ‡חריו ברי˙ כ‰ונ˙ 
עולם ˙ח˙ ‡˘ר ˜נ‡ ל‡ל˜יו
(כ‰, י‚)

‰י'  זמרי  ˘בחט‡  מ˘מע  ‰כ˙וב  מל˘ון 
"˜נ‡  פנחס  ולכן  עˆמו,  ב‰˜ב"‰  "פ‚יע‰" 
ל‡ל˜יו", ˘˜נ‡ לכבו„ ‰˜ב"‰ ˘פ‚ע בו זמרי ע"י 
 ˙‡ "ב˜נ‡ו  פנחס  על  ˘נ‡מר  מˆינו  וכן  ז‰.  חט‡ 
נ˜מ˙י,   ˙‡ "בנ˜מו  ר˘"י  ופיר˘  י‡)  (כ‰,  ˜נ‡˙י" 
ל‰בין  וˆריך  ל˜ˆוף".  לי  ˘‰י'   ıˆ˜‰  ˙‡ ב˜ˆפו 
מˆינו  בו  ˘ר˜  מכל ‰עבירו˙  ז‰  חט‡  נ˘˙נ‰  מ‰ 

˘על י„ו י˘ "פ‚יע‰" ב‰˜ב"‰ עˆמו כביכול?

וי˘ לומר בז‰:

‰חט‡  ‡חרי  ‚ם  ‰נ‰  כולם,  ‰עבירו˙  ב˘‡ר 
‰ו‡"  י˘ר‡ל  ˘חט‡  ‡ע"פ  "י˘ר‡ל  חז"ל  ‡מרו 
ממזר  מולי„  כ‡˘ר  ו‡פילו  רע"‡).  מ„,  (סנ‰„רין 

˘‰ו‡  נח˘ב ‡ע"פ  י˘ר‡ל  ר"ל, ‰רי ‰יל„ "בכלל 
מ˘‡"כ  ‰"ז).  פי"ב  ‡יסו"ב  ‰ל'  (רמב"ם  ממזר" 
‰חט‡ים,  בכל  ˘‡ין  ‰פס„"  בו  "י˘  זמרי  בחט‡ 
כי "‰בן מן ‰כו˙י˙ ‡ינו בנו", ויוˆ‡ מכלל י˘ר‡ל 

(ר‡‰ בז‰ רמב"ם ˘ם).

˘כח  חסי„ו˙  בספרי  מבו‡ר  מזו:  י˙יר‰ 
מ˘‰ו  י˘  ז‰  בכח  ˘‰רי  טבעי,  ‰‰ול„‰ ‡ינו „בר 
בל˙י מו‚בל, ˘‡פ˘ר ל‰ולי„ ע„ ‡ין סוף, ועל כן 
‰˜ב"‰  ˘ל  כחו   ˙‡ בעולם  ב‚לוי  רו‡ים  ז‰  בכח 
עˆמו ˘‡ין לו ‚בול ו˙כלי˙ (ר‡‰ ל˜וטי ˙ור‰ ˘‰"˘ 

לט, „ ו‡ילך. ובכ"מ).

‰‰ול„‰  כח   ˙‡ מורי„ים  ז‰  ˘בחט‡  ונמˆ‡, 
ומ˘˙מ˘ים  ˘ל ‰˜ב"‰  מו‚בל  כחו ‰בל˙י  ˘‰ו‡ 
כח  ול‰וˆי‡  נכרי  בן  ל‰ולי„   - ר"ל  על ‰‰יפך  בו 
ז‰  לענין  בנו‚ע  ‰כ˙וב  וכל˘ון  י˘ר‡ל,  מכלל  ז‰ 
˘מסיר   („ ז,  (ו‡˙חנן  מ‡חרי"  בנך   ˙‡ יסיר  "כי 

‡ו˙ו מל‰יו˙ ‡חרי ‰'.

וז‰ו "‡˘ר ˜נ‡ ל‡ל˜יו", ˘בחט‡ ז‰ י˘ פ‚יע‰ 
‰˜ב"‰  ˘ל  מו‚בל  ‰בל˙י  כחו  ‰ו‡   – ב"‡ל˜יו" 
בו  "פו‚עים"  ז‰  ˘בחט‡  ‰‰ול„‰,  בכח  ˘נמˆ‡ 
˘‰ו‡  למ˘‰ו  בו  מ˘˙מ˘ים  כי  חמור,  ב‡ופן ‰כי 

‰יפך מ‡ל˜ו˙.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 351 ו‡ילך) 



טו

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב„ין מינוי מלך ע"י מ˘יח‰ ב˘מן
כמ‰   ıי˙ר ועפ"ז  מלך,  ˘רר˙  וב‚„רי  נ˘י‡ ‰סנ‰„רין  ˘רר˙  ב‚„רי  לפלפל  י‡ריך 
˜ו˘יו˙ חמורו˙ ב„יני מינוי מלך וי˙ב‡ר ‰יטב ס„ר מינוי י‰ו˘ע ‰מבו‡ר בפר˘˙נו

(לקוטי שיחות חלק כג, פינחס ב)

„יי˜‡, מ˘מע ˜ˆ˙ „בכל מלך כן ‰ו‡ „ין 
„ו˜‡.  ‰מ˘ח‰  ב˘מן  למ˘חו   – מינויו 
ל„ין  ‰רמב"ם  כ‡ן  ˘‰בי‡  ‰מ˜ור  ו‰נ‰ 
‰ו‡  ‰מ˘ח‰  ב˘מן  ‰מלכים  מ˘יח˙ 
‰י'  ˘ל‡  ˘‡ול  במ˘יח˙  ‰‡מור  מ˜ר‡ 
ברור‰  ר‡י'  מכ‡ן  ולכ‡ור‰  „ו„,  מבי˙ 
ע"י  ˘‰עמ„˙ ‰מלך ‰ו‡  ז‰  „ל„י„י' „ין 
מלכי  בכל  ב˘מן ‰מ˘ח‰ – ‰ו‡  מ˘יח‰ 

י˘ר‡ל, ול‡ו „ו˜‡ מלכי בי˙ „ו„.

יו"„)  (ב‰לכ‰  ל‰לן  ‚יס‡,  ול‡י„ך 
מו˘חין  "‡ין  ל‰„י‡  ‰רמב"ם  פס˜ 
ב˘מן  ‡ל‡  ‰מ˘ח‰  ב˘מן  י˘ר‡ל  מלכי 
זרע  ‡ל‡  מו˘חין  ו‡ין   .  . ‡פרסמון 

 ‡ 
"ל מ˘יח‰  י˜˘‰ „ל˘יט˙ ‰רמב"ם ‰י'̂ 

‚ם במינוי י‰ו˘ע

מ‰ל'  ר‡˘ון  בפר˜  ‰רמב"ם  כ˙ב 
מלכים (‰"ז): "כ˘מעמי„ין ‰מלך מו˘חין 
י,   ,‡"˘) ˘נ‡מר  ‰מ˘ח‰  ב˘מן  ‡ו˙ו 
על  ויˆ˜  ‰˘מן  פך   ˙‡ ˘מו‡ל  וי˜ח   (‡
‰מלך  ˘מו˘חין  ומ‡חר  וי˘˜‰ו,  ר‡˘ו 
כו'".  עולם  ע„  ולבניו  לו  זוכ‰  ז‰  ‰רי 
‰מלך",  "וכ˘מעמי„ין  ל˘ונו,  ומס˙ימ˙ 
„ו„  בי˙  ממלכי  מלך  „‰יינו  כ˙ב  ול‡ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

 ıל‡ר מכניסן  מ˘‰  ‰י'  ‰‡רבעים  בסוף 
ח,  (סנ‰„רין  ל„ור"  ו‰ל‡ "„בר ‡ח„  וכו'), 

‡ – ‚בי י‰ו˘ע. ו‰בי‡ו ר˘"י וילך ל‡, ז).

ול‰כי נר‡‰ „ו„‡י ‡ין ז‰ מ˘יח˙ מלך 
[ויעויי'  ול˙פ˜י„  ל˘רר‰  ‰˙מנו˙  כ"‡ 
בר˘"י ˙ˆו‰ (כט, כט) ˘כ˙ב "י˘ מ˘יח‰ 
„רך  על  נמי  ‡י  ˘רר‰"],  ל˘ון  ˘‰ו‡ 
˘ל  זרע  ל‰כרי˙  ˘נמ˘ח  מלחמ‰,  מ˘וח 
לי‰ו˘ע  ˘ייכ˙  עמל˜  [„מלחמ˙  עמל˜ 
˘בי„ו  יוסף  בי˙  מזרע  ‰י'  כי  „יי˜‡, 
„ב"ב  בסו‚י‡  כמבו‡ר  זו,  מלחמ‰  ני˙נ‰ 
בי˙  ˘ב˙וך  ומ‰ ‚ם  ˘ם),  ובר˘ב"ם  ב  (˜כ‚, 

˘‰ו˜„ם  ‡פרים  נ˘י‡  ‰י'  ‚ופ‡  יוסף 
(פ"‚)  „ר"כ  בפסי˜˙‡  ור‡‰  למנ˘‰. 
ט),  (˘ם,  י‰ו˘ע  ‡ל  מ˘‰  וי‡מר  "כ˙יב 
מ˘בטו  ˘ב‡  מפני  לי‰ו˘ע  ‡מר  ולמ‰ 
ובי˙  יע˜ב ‡˘  בי˙  ו‰י'  וכ˙יב  יוסף  ˘ל 
ל‰ב‰   ‡ˆ˙ יח)   ,‡ (עוב„י'  ל‰ב‰  יוסף 
ז‰  ע˘ו,  בי˙  ˘ל   ˘˜ ו˙‡כל  יוסף  מבי˙ 
נמˆ‡  ו˘וב  כו'"9].  לעמל˜  ˘‰ר‚  י‰ו˘ע 
„מ˘יח‰ למלך ב˘מן ‰מ˘ח‰ – ל‡ ‰י˙‰ 
‰רמב"ם  ל˘יט˙  כנ"ל  וˆ"ע  בי‰ו˘ע, 

„„ין כל ‰מלכים ב˘מן ‰מ˘ח‰].

 ב 
˘ל  „ורו  ˘נ‡  מ‡י  ל‰˜˘ו˙  י˜„ים 
ל‡ נ˙מנ‰ בו ‡י˘ ‡ח„ למלוכ‰  י‰ו˘ע̆ 
˘‰ו‡  כמו  ‰˙ור‰  לנ˘י‡ו˙  ‡ח„  ו‡י˘ 

ל„ורו˙

„‡י˙‡  מ‰  ב‰˜„ים  ז‰  כל  ויובן 
וב˘ינוי  וע„"ז  י„,  פכ"‡,  (במ„ב"ר  במ„ר˘ 

9) ור‡‰ פסי˜‡ רב˙י פי"ב. ועו„.

‰˙ור‰  על  פר˘"י  ור‡‰  י‡.  ˘ם  ב˙נחומ‡  ל˘ון 

טז)  (˘ם,  בפר˘˙נו  מ˘‰  ב˜˘˙  ‚בי  כ‡ן) 
‰„בר  לב˜˘  ר‡‰  "מ‰   – ‚ו'"   '‰ "יפ˜„ 
˘יר˘ו  כיון  ‡ל‡  נחלו˙,  ס„ר  ‡חר  ‰ז‰ 
בנו˙ ˆלפח„ ‡בי‰ן ‡מר מ˘‰ ‰רי ‰˘ע‰ 
ב„ין  יורˆו˙  ב‰ ˆרכי ‡ם ‰בנו˙  ˘‡˙בע 
(‚„ול˙י10),  כבו„י   ˙‡ בני  ˘יר˘ו  ‰ו‡ 
פרי  י‡כל  ˙‡נ‰  נוˆר  ‰˜ב"‰  לו  ‡מר 
עס˜ו  ול‡  ל‰ם  י˘בו  בניך  יח),  כז,  (מ˘לי 

חל˜  ו‰רב‰  ˘ר˙ך  י‰ו˘ע ‰רב‰  ב˙ור‰, 
כחו  בכל  ˘ר˙ך  ו‰ו‡  . ‰ו‡יל   . כבו„  לך 
(ר„"ל.  מלמו„‰  יו˙ר  ˘ימו˘‰  (ו‚„ול‰ 
˘י˘מ˘  ‰ו‡  כ„‡י  ט))  פי"ב,  במ„ב"ר  ור‡‰ 

‡˙ י˘ר‡ל".

סי"ב)  (‡ו"ח  ח˙"ס  ב˘ו"˙  ויעויי' 
˘ם  (רמב"ם  „˜י"ל   ‡‰„ ל‰וכיח  ˘‰‡ריך 
כל  ‡ל‡  לב„  ‰מלכו˙  „"ל‡  ‰"ז)  פ"‡ 

ירו˘‰  ˘בי˘ר‡ל  ‰מינויים  וכל  ‰˘ררו˙ 
כ‚ון  ˜„ו˘‰  ˘ל  במינוי  נ‡מר  ל‡  לבנו" 
‡חרונ‰  "ר‡י'  ‰בי‡  ולבסוף  ˙ור‰,  כ˙ר 
„ב˜˘  „כיון  ז‰,  ממ„ר˘  מכולן"  ‚„ול‰ 
ר‡ויים,  „‰יו  י„ע  ו„‡י  בניו  עבור  מ˘‰ 
מ"מ ‡ילו  יו˙ר ‰‚ון,  י‰ו˘ע  ‡"כ ‡ף ‡ם 
ˆריכים  בניו  ‰יו  ירו˘‰  „ין  בז‰  ‰י' 
נ‡מר  „ל‡  ובע"כ  מ˜ומו,  למל‡ו˙ 
וכבר  ‰˙ור‰.  ב˘רר˙  ירו˘‰  „ין  כלל 
במ„ר˘  כ‡ן  מ‰מפור˘  „בריו  על  ‰˜˘ו 
˘ייך  ‡ין  ול‰כי  ב˙ור‰,  בניו  עס˜ו  „ל‡ 
˙פ˜י„ו, ‡ף „˘פיר ‡יכ‡  ˘יר˘ו  בנ„ו"„ 
ס˘י"ב)  (יו"„  נזר  [ו‰‡בני  ירו˘‰  „ין 
„ר"נ  מ‡בו˙  ו‰בי‡  „בריו  לס˙ור  ‰‡ריך 
ומסי˜  ר‡ויים.  (פי"ז, ‚) „מפור˘ „ל‡ ‰יו 

10) כ"‰ בפר˘"י ע‰"פ.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ע"י  „ינו  ובי˙  י‰ו˘ע  ממינוי  „יליף ‰˙ם 
ע"פ  ˘ˆ"ל  מלך  מינוי  „ין  לענין   – מ˘‰ 
‡"כ  נבי‡.  וע"פ  ז˜נים  „˘בעים  ב"„ 
ב˘מן  י‰ו˘ע  ˘נמ˘ח  מˆינו  ל‡  ‡מ‡י 
‰מלך  „"כ˘מעמי„ין  ‰„ין  נ‚„   ,˘„˜‰
„‰יינו  ‰מ˘ח‰",  ב˘מן  ‡ו˙ו  מו˘חין 
מלכים  (מלב„  ˘בי˘ר‡ל  ‰מלכים  כל 
„ו„  ˘זכ‰  ל‡חר  „ו„  מבי˙  ˘‡ינם 
˘‡ול  ˘נמ˘ח  וכ˘ם  כנ"ל,  במלכו˙), 
˘מן  „„ין  סברינן  ‡ילו  [וב˘לימ‡  בימיו 
„ו„,  בי˙  במלכי  ר˜  מעולם  ‰י'  ‰מ˘ח‰ 
י‰ו˘ע  נמ˘ח  „ל‡   ‡‰ מבו‡ר  ‰י'  ˘פיר 
ל‰מבו‡ר  מ˘‡"כ  „ו„4,  מבי˙  ‰י'  ˘ל‡ 
לעיל ב„ע˙ ‰רמב"ם „˜ו„ם ˘נמ˘ח „ו„ 
ב˘מן  ‰מלכים  כל  „מו˘חין  ‰„ין  ‰י‰ 
‰˜„˘]. וכבר ‰˜˘‰ כן בעל מנח˙ חינוך 
ב‰‚‰ו˙יו לרמב"ם ‰ל' מלכים ˘ם5 [ו‰‡ 
˘נמ˘ח  ‡˘כחן  ל‡  ‚ופי'  רבינו  „מ˘‰ 

פר˘˙נו כז, כ‡. ˙ור‰ ˘למ‰ מילו‡ים לפר˘˙ י˙רו 
י‡  ב„ר˘ו˙ ‰ר"ן „רו˘  בסופו). ‡בל  ס"ב  (חט"ו) 
כ˙ב (ו‰בי‡ו ‰‡ברבנ‡ל בפ˙יח˙ו לספר ˘ופטים) 
‰יו  ל‡  ‡בל  ‰מלכו˙  כח  ל‰ם  ‰י'  וי‰ו˘ע  „מ˘‰ 
˘‰י˙‰  טו  פˆ"ח,  ובב"ר  יעו"˘.  ממ˘,  מלכים 
מ‰רז"ו).  בפי'  ˘ם  (ור‡‰  בי„ו  ˘‡ול‰  ‰מלכו˙ 
על  לר‡י'  י‰ו˘ע  מינוי  ˘נ˜ט ‰רמב"ם  ממ‰  מי‰ו, 
מפ˘טו˙  וכן  בפנים),  (כ„ל‰לן  מלך  כל  מינוי  „יני 
ל˘ונו ב‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ „ל‰לן ‚בי מ˘‰ – מ˘מע 

ל‰„י‡ „ס"ל „‰י' ל‰ם „ין מלך ממ˘.

עכ"פ  נמ˘ך  ל‡  מ„וע  ל‰˜˘ו˙  ‡ין  4) ‡בל 
ב˘מן ‡פרסמון כמלכי י˘ר‡ל (רמב"ם ‰ל' מלכים 
(מ‰וריו˙  ˘ם  בכס"מ  עפמ"˘  י"ל  כי   – ‰"י)  ˘ם 
כ˘‡ין  ‡בל  מחלו˜˙,  כ˘י˘  ר˜  „ז‰ו  ב)  י‡, 
מו˘חין  ר‡˘ון ‡ין  ˘‰ו‡  מלך  מחלו˜˙ ‰רי ‡פי' 
ל‰וריו˙  יוסף  ב˘ער  ‰חי„"‡  בז‰  (‰‡ריך  ‡ו˙ו 

˘ם. ועו„. ו‡כ"מ). 

"כ‡˘ר  כ‚)  ˘ם,  (פר˘˙נו  מ‡ו‰"ח  5) ול‰עיר 
˘˙‰י'   '‰ „בר  ‰מלכו˙  כי  פי'  מ˘‰,  בי„   '‰ „בר 

˘כ˙ב  ‡ף  למלכו˙,  ‰מ˘ח‰  ב˘מן 
‰רמב"ם ב‰ל' בי‰ב"ח (פ"ו ‰"‡) „"מ˘‰ 
˜ו„ם  מלך  „נע˘‰  י"ל  ‰י'"6,  מלך  רבינו 

˘ני˙נ‰ מˆו˙ מינוי מלך ומ˘יח˙ו7].

‡ל   '‰ "וי‡מר  י„)  יז,  (ב˘לח  [ע‰"פ 
ב‡זני  ו˘ים  בספר  זכרון  ז‡˙  כ˙ב  מ˘‰ 
עמל˜  זכר   ˙‡ ‡מח‰  מח‰  כי  י‰ו˘ע 
מ˙ח˙ ‰˘מים" – ‡י˙‡ במכיל˙‡ "מ‚י„ 
˘‡ו˙ו ‰יום נמ˘ח (י‰ו˘ע)". ובזי˙ רענן 
י˘  ולפ"ז  למלכו˙.  ˘נמ˘ח  מ˘מע  ˘ם 

ליי˘ב „בע˙ ‰‰י‡ ‰י˙‰ מ˘יח˙ו כ„ין.

‰„ברים  „‡ם  כן,  לומר  „ˆע"‚  ‡ל‡ 
‰ם כפ˘טו ˘כבר נמ˘ח ונ˙מנ‰ למלכו˙ 
בפר˘˙נו,  מינויו  ס„ר  כל  פירו˘  מ‰ו  ‡ז, 
ו‡מ‡י בי˜˘ מ˘‰ "יפ˜ו„ ‰' ו‚ו'" ‡חרי 
˘כבר נ˙מנ‰ י‰ו˘ע מלך על י˘ר‡ל. ו‚ם 
למנו˙  מ˜ום  מ‰  מובן  ‡ין  ‚יס‡  מ‡י„ך 
כ‡רבעים  עמל˜8,  מלחמ˙  בסוף  י‰ו˘ע 
˘נ‰ לפני פטיר˙ מ˘‰ ˘‰י' מלך בי˘ורון 
מריב‰  מי  ‚זיר˙  (ולול‡  ‰‰ו‡  ‰„ור  כל 

ל˜מן  (ור‡‰  ‰מ˘ח‰"  ˘מן  במ˜ום  מ˘‰  בי„ 
בפנים). 

„˘בועו˙,  רפ"ב  בפי‰"מ  ‚ם  ‰רמב"ם  6) כ"כ 
רע"‡.  טו,  ˘בועו˙  ור˘ב"‡  ור"ח  בר˘"י  וכ"‰ 
ל‚,  (ברכ‰  ע‰"פ  וברמב"ן   .‡ ˜ב,  בזבחים  וכ"מ 
˘מפר˘ין  מ˜ˆ˙ ‡‚„ו˙  מלך "י˘  בי˘ורון  וי‰י   (‚
ו.  פ"ב,  ב˘מו"ר  נמˆ‡  (ולפנינו  מ˘‰"  על  ‡ו˙ו 
פ"ז,  ˘‰˘"ר   .„ פל"‡,  וי˜"ר   .‡ פנ"ב,   .„ פמ"ח, 
ט).  ב‰עלו˙ך  יו"„.  ˙רומ‰  ב.  ב˘לח  ˙נחומ‡  ו. 
‰‡ו‰"ח  בפ'  ועיין   .‡ לו,  בר‡˘י˙  ר‡ב"ע  ור‡‰ 

ויחי מט, י‡.

מ˘יח‰  ˆיווי  ני˙ן  ‰יכן  ס"‰  ל˜מן  7) ועיין 
במלך.

זו  „פר˘‰  ˘ם)  (ב˘לח  בר‡ב"ע  יעויי'  8) ‡בל 
נ‡מר‰ ב˘נ˙ ‰‡רבעים.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ומ˜ורו  ‰"ז  פ"‡  כלי ‰מ˜„˘  ב‰ל'  (וכ"כ  „ו„" 
‰ו‡  ‰מ˘ח‰  ˘„ין  ‰רי,  ב),  י‡,  ב‰וריו˙ 

ע‰"פ  בר„"˜  [ויעויי'  „ו˜‡  „ו„  בבי˙ 
ז‰  ‰י'  "ל‡  „‡כן  ˘כ˙ב  ˘‡ול,  ‚בי  ˘ם 
‡פרסמון  ˘מן  ‡בל   .  . ‰מ˘ח‰  ‰˘מן 
‰י'" (וכ"‰ ב‡ברבנ‡ל וב‡ל˘יך ובמלבי"ם ˘ם, 
ור‡‰ במפר˘ים ל‰וריו˙ ˘ם). מי‰ו ‰רמב"ם, 

ב˘מן  ˘‡ול  „מ˘יח˙  „סבר  מללו  ברור 
רמ"ע  ב˘ו"˙  נ˜ט  וכן  ‰י˙‰.  ‰מ˘ח‰ 
מפור˘  „‰כי  וב‡מ˙  (ס˜"ב).  מפ‡נו 

בפר˜י „ר"‡ פי"ז1].

בין  לחל˜  "˘י˘  כ'  (˘ם ‰"י)  [ובכס"מ 
בערך  לר‡˘ון  עˆמו  בערך  ר‡˘ון  מלך 
על  מלך  לו  ˘ל‡ ˜„ם  כ˘‡ול  י˘ר‡ל  כל 
‡ין  ב‡מ˙  „ע˙ו  ˘לפי  ‰יינו  י˘ר‡ל", 
ויוˆ‡  י˘ר‡ל,  ממלכי  מלך  ˘ום  מו˘חין 
מן ‰כלל ‰ו‡ ˘‡ול ˘ל‡ ˜„ם לו מלך על 
י˘ר‡ל. ‡ך, ממ‰ ˘‰בי‡ ‰רמב"ם כמ˜ור 
‡ו„ו˙  ‰פסו˜  בכלל  מלך  „מ˘יח˙  ‰„ין 
˘‡ול  „מ˘יכ˙  מ˘מע  ˘‡ול,  מ˘יח˙ 

מ‰וו‰ בנין ‡ב ל˘‡ר מלכים, וכנ"ל.]

ז‰  „„ין  ל‰רמב"ם  „ס"ל  ˆ"ל  וע"כ 
מלכי  ‡ל‡  ‰מ˘ח‰  ב˘מן  מו˘חין  „"‡ין 
בי˙ „ו„" ל‡ נ‡מר ‡ל‡ ל‡חרי ˘"נמ˘ח 
„ו„ ו(עי"ז) זכ‰ בכ˙ר מלכו˙ . . לו ולבניו 
‰"ז),  ˘ם  ‰רמב"ם  (ל˘ון  עולם"  ע„  ‰זכרים 

מלכו˙  ‚„ר  בעי˜ר  מ‰˘˜ו"ט  ‚ם  ל‰עיר  1) וי˘ 
˘‡ני,   ‰"„  ‡ ˜ב,  בזבחים  ר˘"י  יעויי'  ˘‡ול. 
„מלכו˙ עולמו˙ פס˜ו לו ‡ל‡ „ניטל‰ ‰ימנו. ‡בל 
ממונ‰  ר˜  ‰י'  „˘‡ול  כ˙ב  ב  י‡,  ‰וריו˙  במ‡ירי 
ל‰חזי˜ ‰מלכו˙ ע„ ˘י‰י' מלך מבי˙ י‰ו„‰, וכ"כ 
מט,  (ויחי  וברמב"ן  ל˙‰לים.  פירו˘ו  ב‰˜„מ˙ 
יו"„) „מלכו˙ו לכ˙חיל‰ מלכו˙ ˘ע‰ ‰י˙‰. ור‡‰ 

˘ערי יוסף (ל‰חי„"‡) ‰וריו˙ ˘ם.

מעי˜ר  י˘ר‡ל  מלכי  ˘‡ר  נ˙מעטו  „מ‡ז 
„ין מלכו˙2 ומ˘יח‰ ב˘מן ‰מ˘ח‰, ‡בל 
וזכיי˙ו  „ו„  בחיר˙  לפני  ‰„ין  מעי˜ר 
‚ם  מ˘יח‰  ל„ין  ‡י˙‡  מלכו˙  בכ˙ר 
נמ˘ח  ול‰כי  י˘ר‡ל,  ˘בטי  מ˘‡ר  במלך 
ר˘"י  מל˘ון  וכ"מ  ב˘מן ‰מ˘ח‰.  ˘‡ול 
˘ם  ול‡) „‡‰‡ „‡מרי'  ב „"‰  בכרי˙ו˙ (‰, 
"מ˘ב‡  כ'  מו˘חין"  ‡ין  י˘ר‡ל  "מלכי 
מבו‡ר  וע„"ז  נמ˘ח".  ˘‡ול  ‡בל  „ו„ 
ב˙וס' ˘ם („"‰ מלכי) "מ„ו„ ו‡ילך „כ˙יב 
בי‰ מיעוט ז‰ טעון מ˘יח‰ ול‡ ‡חר ‡בל 
˘‡ול „‰וי ˜ו„ם לכן נמ˘ח". ו‰יינו כנ"ל, 
„‰„ין ˘‡ין מו˘כין מלכי י˘ר‡ל נ˙ח„˘ 

ל‡חרי ˘נמ˘ך „ו„.

ע"י  י‰ו˘ע  מינוי  ‚בי  ˆ"ע  ומע˙‰ 
מ˘‰ ‰מבו‡ר בפר˘˙נו (כז, טו-כ‚), „‰נ‰, 
לענין י‰ו˘ע מוכח ב‰ל' מלכים ˘ם (‰"‚) 
ממ˘3,  למלכו˙  ל‰רמב"ם „נ˙מנ‰  „ס"ל 

כל  יˆ‡ו  „ו„  "מ˘נבחר  ב‡  ר"פ  2) במכיל˙‡ 
(מ˙וך  ˘סב  מל"˙  ל‰רמב"ם  ובספ‰"מ  י˘ר‡ל". 
‰ע˙˜˙ ר"י ˜‡פח): "‡ין מלך למי ˘מ‡מין ˙ור˙ 
מ˘‰ רבינו ‡ל‡ מזרע „ו„ ומזרע ˘למ‰ „ו˜‡, וכל 
נכרי  מלכו˙  לענין  מזול˙ ‰זרע ‰נכב„ ‰ז‰  ˘‰ו‡ 
˜רינ‡ בי' כ˘ם ˘כל ˘‰ו‡ מזול˙ זרע ‡‰רן לענין 
פערל‡  ‰רי"פ  [ובבי‡ור  בי'"  ˜רינ‡  זר  עבו„‰ 
לספ‰"מ לרס"‚ ח"‚ מנין ‰פר˘יו˙ פר˘‰ ז' (˜טו, 
(‰ל'  ‰י„  בספר  בו  חזר  ˘‰רמב"ם  כ˙ב  ו‡ילך)   „
ברמב"ן  ‰ו‡].  „וח˜  ולכ‡ור‰  ‰"ח),  ˘ם  מלכים 
מלך  עלי‰ם  מ˜ימים  ˘י˘ר‡ל  "‡ע"פ  ˘ם:  ויחי 
מ˘‡ר ‰˘בטים כפי ˆורך ‰˘ע‰ ‡ין מו˘חין ‡ו˙ו 
˘ופטים  כמו  ‡ל‡  מלכו˙  ‰ו„  עלי‰ם  י‰י'  ˘ל‡ 
ו˘וטרים י‰יו", ור‡‰ ‚ם חינוך מˆו‰ ˙ˆ‚ בסופ‰.

(ספי"ח)  סנ‰„רין  ‰ל'  ברמב"ם  מ˘מע  3) וכן 
ע‰,  ב"ב  בר˘ב"ם  מפור˘  וכן  מלך.  „ין  לו  ˘‰י' 
ב.  ע‚,  יומ‡   – ‰ו‡   ‰"„ פר˘"י  ל‰.  ‡וי   ‰"„  ‡
פר˘"י ע‰"˙ ברכ‰ ל‚, יז. ˙ויו"ט סוט‰ פ"ז מ"ח, 
זוט‡  לספרי  „ספרי  ב‡מבו‰‡  ‰מוב‡  (ר‡‰  ועו„ 


