ימי בין המצרים

פ˙ח „בר
ב˜˘ר עם ימי בין ‰מˆרים י‰פכו ל˘˘ון ול˘מח ‰ולמוע„ים טובים‰ ,ננו
מוˆי‡ים ל‡ור יל˜וט "חי„ו˘ים ובי‡ורים ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר ‰ל‰רמב"ם",
ו‰ו‡ ל˜ט מחי„ו˘יו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע
ב‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר ‰ל‰רמב"ם.
‰רב˙‰ ‰יי‚ע ‡ו˙ו ˆ„י˜ לברר וללבן סו‚יו˙ ‡לו ,ומר‚ל‡ בפומי' ‡˘ר
לימו„ם בימים ‡לו – ב‰ם חרב ‰בי˙ – ‰ו‡ ס‚ול ‰ו‰כנ ‰ל‚‡ול .‰וי˙יר ‰מזו:
לימו„ ‰לכו˙ בנין ‰בי˙ ‰רי ‰ם כבנין ‰בי˙ ברוחניו˙ .וכמ‡מר ‰מ„ר˘ )˙נחומ‡

ˆו ,י„(‡" :מר יחז˜‡ל לפני ˜‰ב" :‰רב˘"ע ע„ עכ˘יו ‡נו נ˙ונים ב‚ול ‰ב‡רı
˘ונ‡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 ,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˙ונים ב‚ול ‰י ‡‰בנין בי˙י בטל?!" – ו‰יינו ˘ע"י לימו„ ‰לכו˙ בנין
‰בי˙ "‰ז פועל ˘‡ין "בנין בי˙י בטל" )ור‡ ‰ב"פ˙יח "‰לספר "‰לכו˙ בי˙
‰בחיר ‰ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים" מ˘ ‰נ˙ב‡ר בז ‰ב‡רוכ.(‰
כבר נו„ע ב˘ערים ,ספר "‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר ‰ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים
ובי‡ורים" בו לו˜טו חי„ו˘יו ובי‡וריו ˘ל רבינו ב‰לכו˙ ‡לו .ביל˜וט ז‰
‰וב‡ו ‚ם כמ ‰סימנים מ˙וך ספר ‰נ"ל בעריכ ‰מחו„˘˙ .סימנים ‡לו יˆ‡ו
ל‡ור על י„ינו ב˜ובˆי "ל˜ר‡˙ ˘ב˙" ,ונל˜טו כ‡ן ב˜˘ר עם ימי בין ‰מˆרים.
וז‡˙ למו„עי‰˘ ,בי‡ורים עוב„ו ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ובע˙ ‰עיבו„
‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם
מופיעים במ˜ורם ,ומוב‡ים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים .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.

◇ ◇ ◇
ובימים ‡לו ‰מסו‚לים ל‚‡ול ,‰כמבו‡ר בס ,˜"‰ני˘‡ כפינו ‡ל ˘מים
ונ˙חנן "בנ ‰בי˙ך כב˙חיל ‰וכונן מ˜„˘ך על מכונו" "ו˙חזינ ‰עינינו ב˘ובך
לˆיון ברחמים" ‡כי"ר.
בברכ˙ ˙‰ור,‰
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

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

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

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

ז‡י‡נı

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

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

˙וכן ‰ענינים

מקדש בתוך הבית!
וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם
בכל מ˜ום ˘נ‡מר לי ˜יים לעולם ולעולמי עולמים . .
במ˜„˘ ‰ו‡ ‡ומר וע˘ו לי מ˜„˘

חי„ו˘י סו‚יו˙

)˙רומ ‰כ ,‰ח .ספרי ב‰עלו˙ך י‡ ,טז(

‚' מˆוו˙ נˆטוו י˘ר‡ל בכניס˙ן ל‡ר‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ı
יפלפל בטעם ˘בחר ‰רמב"ם ‰כ˙ובים ˘‰בי‡ על חיוב מˆוו˙ בנין בי‰מ"˜  /יב‡ר ע"פ יסו„
ח„˘ „˜יום מˆוו˙ מינוי מלך ומלחמ˙ עמל˜ מלב„ חיובם בפ"ע י˘נם ‚ם ב˙ור פרט ו"„ין"
ב˘לימו˙ ‚וף מˆו˙ בנין ‰בי˙
)ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר ‰ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' כ )ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ'  892ו‡ילך((

‡יסור בניי˙ בי˙ ל '‰חו ıלירו˘לים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ט
יפלפל במ˘˘ ‰ינ ‰הרמב"ם מן "˘‰ס במ˜ור ‡יסור ˜‰רב ‰בבמו˙ מ˘נבנ ‰מ˜„˘ בירו˘לים,
ויסי˜ „‰ע„יף פסו˜ ˘ממנו מ˜ור ‚ם ל‡יסור עˆם בניי˙ בי˙ חו ıלירו˘לים  /י„ון במ˜ור ‡יסור
ז‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' ‰ 466ע'  ;12חי"ט עמ' ‰ 145ע' (47

פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„ ‚בי ‡ו"˙ בבי˙ ˘ני  . . . . . . . . . . . . . .יב
יב‡ר יסו„ו˙ פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו„עימי' עם ר˘"י ו‰ר‡ב"„ ו„עימי' ‡ם נחסרו ל‚מרי בבי˙ ˘ני ‡ו
˘ר˜ ל‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ם ,ויסי˜ „ר˘"י ו‰רמב"ם ‡זלי בז ‰ל˘יט˙יי‰ו בכ"מ
)ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר ‰ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' יב(

בטעם ‰חילו˜ בין ˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ ‰ל˜„ו˘˘ ‰ני' „‡ר ıי˘ר‡ל  . . . . .טז
יבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰כס"מ על מ˘"כ ‰רמב"ם „‰חילו˜ ˙לוי ב‡ופן ˙‰‰יי˘בו˙ ˘ב˙חיל‡ ‰ם ע"י
כיבו˘ ‡ו חז˜ ,‰וי˜˘ ‰על ˙ירוˆי ‰מפר˘ים בז / ‰יסי˜ בי‡ור מחו„˘ על פי יסו„ „˜‰י„ו˘
‡ינו ˜˘ור לעˆם ˜נין ‰בעלו˙ ‡ל‡ ענין בפ"ע ‰נובע מן ˙‰‰יי˘בו˙
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ'  100ו‡ילך(

פלו‚˙˙ ‰רמב"ם ו‰רמב"ן ב‚„ר מˆו˙ בנין ‰בי˙  . . . . . . . . . . . . .כ
יפלפל ל˙ר˘ ıי' ‰רמב"ם מר‡יי˙ ‰רמב"ן „כלים ובי˙ ‡ין מעכבין ז‡"ז  /י„ון עפ"ז ב‚ירס˙
‰מ˘נ„ ‰סוף מי„ו˙
)ע"פ '‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' ‡ )ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ'  116ו‡ילך((

‡י כל ירו˘לים נ˜ר‡˙ ב˘ם "מ˜„˘"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
˘˜ו"ט בפלו‚˙˙ ‰רמב"ם ור˘"י ברפ"„ „ר" ‰בפי' "ובמ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין" ,ו‡י יחל˜ו כן בכל
מ˜ום; ו‰עול ‰מז ‰לענין ˜˘‰ו"ט בפי' מ˘נ„ ‰פסחים ‚בי ב' ˙ב˘ילין ˘ˆריך לי˜ח בליל ‰פסח
)ע"פ '‰ל׳ בי˙ ‰בחיר ‰ל‰רמב״ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סכ"‚ ס"˜ ‡ )‡‚"˜ ח"ב עמ' רס‡ ו‡ילך((

פנינים

כט

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כו

עיונים ובי‡ורים  -מ„וע ‰י' ‰מ˘כן במי˘ור ו‰מ˜„˘ במעל‰‰ ‰ר?  /מ‰ו "‡ר‚מן"?  /וע˘ו לי
מ˜„˘ – בזמן ‰ז / ‰בי˙ ‰מ˜„˘ ˘‰לי˘י – ייבנ ‰ע"י מי? | „רו˘ ו‡‚„ - ‰מ„וע ל‡ ‰יו מעלו˙
לפני ˜ו„˘ ˘„˜‰ים?  /מ˜„˘ ב˙וך ‰בי˙!  /מחיˆ ‰כ‡ח„ מחל˜י ‰מ˜„˘?

ע"‰פ "וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם" ‡מרו
"ב˙וכו ל‡ נ‡מר ‡ל‡ ב˙וכם ב˙וך כל ‡ח„
ו‡ח˙ מי˘ר‡ל" )‡ל˘יך ע"‰פ ˜רוב לסופו .ועו„(„ ,על
כל ‡ח„ לע˘ו˙ מ˘כן לו י˙' .ועפ"ז י˘ לב‡ר מ‰
˘"וע˘ו לי מ˜„˘" – "˜יים לעולם" ,כי ˜יומו
‡פ˘רי ˙מי„ ע"י כל ‡ח„ בכל מ˜ום ובכל זמן,
ע"י ˘בבי˙ו ‰פרטי ˜ובע מ˜ום ל˙ור ‰ול˙פל,‰
˘ב˜ביע˙ ח„ר ‡ו מ˜ום מיוח„ בבי˙ לעבו„˙ ,'‰
י˘ "˜יום" ‰ענין „"וע˘ו לי מ˜„˘".
ומובן„ ,כ˘ם ˘‰ו‡ בבי˙ ‰כנס˙‡˘ ,ופן
˜ביעו˙ו ‰ו‡ ע"י מע˘ ‰בניין  -כן ‰ו‡ בבי˙
פרטי‰˘ ,כנ˙ ו˜ביע˙ מ˜ום לעבו„˙ ‡ '‰ינ ‰ר˜
‰‰חלט ‰ל˜בוע מ˜ום ל˙פיל˙ו ול˙ור˙ו‡ ,ל‡
בעי˜ר ע"י מע˘˘ ‰ל בניין וכיו"ב ,כ‚ון ע"י
בניין וע˘יי˙ ‡רון ספרים ל˙ור ,‰ו˘לחן ˘עליו
לומ„ים ומ˙פללים ,וכיו"ב.
ו‰נ ,‰מˆינו במ˜„˘ ˘‰יו בו כל ˘ל˘˙
‰עמו„ים ˘עלי‰ם ‰עולם עומ„˙ ,ור ‰עבו„‰
ו‚מילו˙ חס„ים )‡בו˙ פ"‡ מ"ב(˙ :ור‡‰ - ‰רון
ו‰לוחו˙ ,ו‚ם ‰ר ‰בי˙ נ˜ר‡ "‰ר ‰מורי'" ע"˘
"˘יˆ‡ ממנו ‰ור‡ ‰לי˘ר‡ל" )˙עני˙ טז .‡ ,ועו„(
 מסנ„‰רין ˘‰יו יו˘בים בל˘כ˙ ‚‰זי˙ .עבו„‰ עבו„˙ ˜‰רבנו˙ ˘‰יו במ˜„˘ ,ו‚ם ‰בי˙‰ו‡ "בי˙י בי˙ ˙פל ‰י˜ר‡ ‚ו'"‚ .מ"ח – בבי˙
‰מ˜„˘ ‰י' ל˘כ˙ ח˘‡ין‰˘ ,יו "נו˙נים ל˙וכ‰
בח˘‡י וענים כו' מ˙פרנסים מ˙וכ ‰בח˘‡י"
)˘˜לים פ" ‰מ"ו(.
וע„"ז ‰ו‡ ב"‰וע˘ו לי מ˜„˘" ˘"ב˙וך כל
‡ח„ ו‡ח„""ˆ„ ,ל בכל ‚' ˜‰וים˜ ,ביע˙ מ˜ום
ל˙ור ‰ול˙פל ,‰וכן ל‚מ"ח ע"י ˜ופ˙ ˆ„˜‰
ו‰כנס˙ ‡ורחים.
וי˘ ל‰וסיף„ ,כ˘ם ˘בבניין בי˙ ‰מ˜„˘ -
"‰כל חייבין לבנו˙ ולסע„ כו' ‡נ˘ים ונ˘ים"
)רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"‡ ‰י"ב( ,ע„ ˘‚ם ‰טפלין
‰בי‡ו לנ„ב˙ ‰מ˘כן )‡„ר"נ פי"‡ - (‡ ,ע„"ז ‰ו‡
ב"וע˘ו לי מ˜„˘" בבי˙ו ˘ל כל ‡ח„‰˘ ,ו‡
„בר ˘‡נ˘ים נ˘ים וטף יכולים ל˜יים ,ע"י

˘˜ובעים מ˜ום ל˙ור ‰עבו„ ‰ו‚מ"ח.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  128ו‡ילך(

מחיצה כאחד
מחלקי המקדש?
ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם בין ˜‰ו„˘ ובין
˜ו„˘ ˘„˜‰ים
)˙רומ ‰כו ,ל‚(

‡י˙‡ בז‰ר "וי‰י ככלו˙ ˘למ ‰לבנו˙ ‡˙ בי˙
 '‰ו‡˙ בי˙ ‰מלך ‚ו'  . .בי˙ ‡„ '‰י‰ו בי˙ ‰מ˜„˘
כ‚ון עזרו˙ ול˘כו˙ ובי˙ ‡‰ולם ו„‰ביר  . .בי˙
‰מלך „‡ ˜„˘ ˘„˜‰ים" )זח"ב „ .(‡ ,ונמˆ‡,
˘‰ז‰ר מנ„"‰ ˙‡ ‰ביר" כ‡' מחל˜י בי˙ ‰מ˜„˘.
ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי "„ביר" ז‰ ‰ו‡
‰מחיˆ˘ ‰בין ˜‰ו„˘ ובין ˜ו„˘ ˘„˜‰ים )ר‡‰
פר˘"י מ"‡ ו ,טז˙ .וספ˙‡ יומ‡ פ"ב ,י‡‚ .מ' יומ‡ ˘ם

נב ‡ ,ובפר˘"י ˘ם „"„ ‰ביר ,ועו„( .ו‡"כ ,לכ‡ור‰
‡ין „"‰ביר" ‡ח„ מחל˜י בי˙ ‰מ˜„˘ ,כמו
"‰עזרו˙" ו"‰ל˘כו˙" ‡ל‡ מחיˆ‰ ‰מב„ל˙ בין
˜‰ו„˘ ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים ,ומ„וע מנ‰ו בז‰ר כחל˜
בפני עˆמו?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
˜ו„˘ ˘„˜‰ים חלו˜ ב˜„ו˘˙ו מכל חל˜י
‰בי˙‰˘ ,ו‡ „˜‰ו˘‰ ‰כי נעלי˙ ˘בכל
‰מ˜ומו˙ ‰מ˜ו„˘ים; ו˜„ו˘˙ו ‡יננ ‰ר˜ עו„
„ר‚‡ ב˜„ו˘ ,‰ב„ו‚מ‡ ל˘‡ר „˜‰ו˘ו˙ ˘כל
‡ח˙ מ‰ן מ˜ו„˘˙ מ„ר‚‡ ˘למט ‰ממנ‡ ,‰ל‡
˜„ו˘˙ו מוב„ל˙ מכל „˜‰ו˘ו˙ ˘למט ‰ממנו.
ולכן ‡ין מספי˜ ˘‰‰ב„ל ‰בין ˜‰ו„˘ ל˜ו„˘
˘„˜‰ים ˙‰י' ר˜ ע"י מחיˆ ,‰כ˘‡ר ‰‰ב„לו˙ בין
˘ני מ˜ומו˙‡ ,ל‡ ˆריך ל‰יו˙ מ˜ום בפני עˆמו
˘‰ו‡ כעין "ממוˆע" בין ˜ו„˘ ו˜ו„˘ ˘„˜‰ים,
ומ˜ום ז‰ ‰ו‡ ‰מב„יל ביני‰ם.
וז‰ו ˘„"‰ביר" נח˘ב כחל˜ בפני עˆמו
מחל˜י ‰מ˜„˘ ,כי מעוˆם ˜„ו˘˙ ˜ו„˘ ˘„˜‰ים
‡ין מספי˜‰ ‰ב„ל˙ מחיˆ ‰ר‚יל ‰כ„י ל‰ב„יל
בין ˜‰ו„˘ ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים‡ ,ל‡ מחיˆ ‰זו
נח˘ב ‰כמ˜ום מיוח„ ˘‰י' בו ‚„ר בפני עˆמו,
כי ר˜ מ˜ום כז ‰יכול ל‰יו˙ מב„יל בין ˜‰ו„˘
ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים.
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  140ו‡ילך(

כח
"ל‡ זכו" .וע„"ז י˘ לומר בנ„ון „י„ן‡˘ ,ם
י‰יו במˆב ˘ל "ל‡ זכו" ייבנ ‰בי˙ ‰מ˜„˘ על
י„י בני ‡„ם .ו‡ם י‰י' מˆב ˘ל "זכו" – ייבנ‰
על י„י ˜‰ב".‰
ב .חל˜ ‰בנין ˘מבו‡ר ומובן מ‰נ‡מר במס'
מ„ו˙ ‡ו מ"„‰ברים ‰מפור˘ים ביחז˜‡ל"
)ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"‡  („"‰ייבנ ‰על י„י
בני ‡„ם ,ו‰חל˜ ˘"‡ינו מפור˘ ומבו‡ר" )˘ם(
י˙‚ל ‰מן ˘‰מים.

‰

‚‡ .מרו חז"ל ע"‰פ "טבעו ב‡ר˘ ıערי'"
)‡יכ ‰ב ,ט( ˘"˘ערי בי‰מ"˜ במ˜ומן נ‚נזו"
)‡יכ"ר פ"ב ,י‚ ,ועו„( .ועפ"ז י˘ לומר˘ ,בי˙
‰מ˜„˘ עˆמו יר„ מן ˘‰מים‡ ,בל „‰ל˙ו˙
ו˘‰ערים ˘"טבעו ב‡ר "ıיעלו וי˙‚לו
במ˜ומם ,ו‡ז יעמי„ו בני י˘ר‡ל ‡˙ „‰ל˙ו˙
במ˜ומם .ולכן ייח˘ב כ‡ילו בנו‰ו י˘ר‡ל ,כי
‰מעמי„ „ל˙ו˙ בבניין נח˘ב כ‡ילו בנ‡ו כולו
)ר‡ ‰בב‡ ב˙ר‡ נ‚ ,ב(.

לכות בית הבחירה
בהלכות
ל בהל
ופלפול
ופלפו
עיון ל
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‡

ג' מצוות נצטוו ישראל
בכניסתן לארץ

„רו˘ ו‡‚„‰

מדוע לא היו מעלות
לפני קודש הקדשים?
כ˙ב ‰רמב"ם ב‰ל' בי˙ ‰בחיר" ‰כ˘‡„ם
נכנס מ˘ער מזרחי ˘ל ‰ר ‰בי˙ מ‰לך ע„ סוף
‰חיל ב˘ו .‰ועול ‰מן ‰חיל לעזר˙ ‰נ˘ים
ב˘˙ים ע˘ר ‰מעלו˙ כו' ומ‰לך כל עזר˙
‰נ˘ים ב˘ו ‰ועול ‰ממנ ‰לעזר˙ י˘ר‡ל
˘‰ו‡ ˙חיל˙ ‰עזר ‰בחמ˘ ע˘ר ‰מעלו˙
כו' ומ‰לך כל עזר˙ י˘ר‡ל ב˘ו ‰ועול‰
ממנ ‰לעזר˙ ‰כ‰נים במעל‚ ‰בו‡ ‰‰מ ‰כו'
ומ‰לך כל עזר˙ ‰כ‰נים ו‰מזבח כו' ועול‰
מ˘ם ל‡ולם ב˘˙ים ע˘ר ‰מעלו˙ כו' ו‡‰ולם
ו‰‰יכל כולו ב˘ו) "‰פ"ו .(„-‡"‰
ו‰יוˆ‡ מ„ברים ‡לו˘ ,כ‡˘ר ‰י' ‰ב„ל
ב˜„ו˘˙ ‰מ˜ום בחל˜י ‰מ˜„˘ ‰י' „‡‰ם
ˆריך לעלו˙ " -ועול ‰מ˘ם" – במעלו˙ כ„י
ל‚‰יע לחל˜ „˜‰ו˘ יו˙ר‡ .מנם ,כ„י לבו‡
מ‰‰יכל ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים ,ל‡ מˆינו ˘‰י'
„‡‰ם ˆריך לעלו˙ במעלו˙ .וˆריך בי‡ור
בטעם ˘‰ינוי.

וי˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:
ב„רך כלל ,כ‡˘ר „‡‰ם ‰ולך ממ„רי‚‰
‡ח˙ למ„רי‚‡ ‰חר˙ בבחינו˙ ומעלו˙
„˜‰ו˘‰ ,‰רי „‰בר פועל ב‡„ם עלי' ו‚‰ב,‰‰
ו"עול‰ "‰ו‡ ממ„רי‚ ‰למ„רי‚ .‰וז‰ו
˙‰וכן ‰פנימי במעלו˙ ˘בין חל˜י ‰מ˜„˘,
˘מסמלים ‡˙ "‰עלי'" ‰רוחני˙ ˘נפעל˙
ב‡„ם כ‡˘ר עול ‰לבחינ‚ ‰בו ‰‰יו˙ר
במעלו˙ „˜‰ו˘.‰
‡ך ˘ונ‰ ‰כניס ‰ל˜ו„˘ ˘„˜‰ים‡˘ ,ינ‰
פועל˙ "עלי'" ב‡„ם ‰נכנס‡ ,ל‡ ל‰יפך,
˘מˆ„ עוˆם ו‚ו„ל „˜‰ו˘˘ ‰במ˜ום ז‰
מ˙בטל „‡‰ם ל‚מרי ע„ ˘‡ינו מר‚י˘ ‡˙
עˆמו כלל .ו‡ין בז" ‰עלי'" מ„ר‚‡ ל„ר‚‡
‡ל‡ במˆב כז‰ ‰רי „‡‰ם "כולו ב˘ו,"‰
˘כל כוחו˙יו מ˙בטלים ל‚מרי לפני "˘‰וו‰
ומ˘וו˜ ‰טן ו‚„ול".
ולכן ל‡ ‰יו "מעלו˙" לפני ˜ו„˘ ˘„˜‰ים,
כי ‰כניס ‰ל˘ם ‡ינ" ‰מעל„‡‰ ˙‡ "‰ם‡ ,ל‡
‡„רב‰ ,‰י‡ פועל˙ ˘י‰י' "כולו ב˘ו "‰ובטל
ל‚מרי לפני ‡„ון כל.
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יפלפל בטעם שבחר הרמב"ם הכתובים שהביא על חיוב מצוות בנין ביהמ"ק /
יבאר ע"פ יסוד חדש דקיום מצוות מינוי מלך ומלחמת עמלק מלבד חיובם בפ"ע
ישנם גם בתור פרט ו"דין" בשלימות גוף מצות בנין הבית
מˆו˙ ע˘ ‰לע˘ו˙ בי˙ ל '‰מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבים בו ˜‰רבנו˙ ,וחו‚‚ין ‡ליו ˘ל˘
פעמים ב˘נ˘ ,‰נ‡מר וע˘ו לי מ˜„˘ .וכבר נ˙פר˘ ב˙ור ‰מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘ ‰רבינו,
ו‰י ‰לפי ˘ע˘ ,‰נ‡מר כי ל‡ ב‡˙ם ע„ ע˙ ‰ו‚ו' )רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰פ"‡ (‡"‰

ברי˘

‰ל' בי‰ב"ח ל‰רמב"ם "מ"ע

לע˘ו˙ בי˙ ל '‰מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבים בו

ו"ל˘כנו ‚ו'" ˜‡י במ˘כן ˘יל˘ ‰ל‡חר
‰כניס ‰ל‡ר .ıוע„יין ‡ין מובן „‡"כ

˜‰רבנו˙ כו' ˘נ‡' וע˘ו לי מ˜„˘ ,וכבר

למ‰ ‰בי‡ ‰רמב"ם ב‰ל' בי‰ב"ח ,כ˘ב‡

נ˙פר˘ ב˙ור ‰מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘ ‰רבינו,

ל‰ו„יע חיוב ל„ורו˙ )ו‰כ‡ ‰ו‡ עי˜ר

ו‰י' לפי ˘ע˘ ‰נ‡' כי ל‡ ב‡˙ם ע„ ע˙‰

מ˜ומו ‡ף יו˙ר מ‰ל' מלכים ,ו˜"ל( ,פסו˜

ו‚ו'"‡ .בל ברי˘ ‰ל' מלכים ‰בי‡ חיוב

„˜‡י ר˜ בבניי˙ מ˘כן במ„בר .ומוכח

ז ‰מכ˙וב ‡חר וז"ל "‚' מˆוו˙ נˆטוו

„נ˜יט ‰רמב"ם „כ˙וב ז ‰מור ‰על מˆו‰

י˘ר‡ל ב˘ע˙ כניס˙ן ל‡ר ıלמנו˙ ל‰ם

כללי˙ „בי‰מ"˜ ל„ורו˙

מלך כו' ול‰כרי˙ זרעו ˘ל עמל˜ כו'

ס„ר עולם רב ‰ספ"ו ו˙נחומ‡ ˙ˆ‡ י‡ פסי˜˙‡

ולבנו˙ ל‰ם בי˙ ‰בחיר˘ ‰נ‡' ל˘כנו

„ר"כ פ"‚ )ע"‰פ ו‰י' ב‰ניח ‚ו'( ועו„( .ו˘וב

˙„ר˘ו וב‡˙ ˘מ ,"‰ונ˙˜˘ו ‰מפר˘ים

ˆ"ע למ ‰ב‰ל' מלכים בחר כ˙וב ‡חר

בטעם ˘‰ינוי מ‰כ‡ ל˙‰ם .ובלח"מ כ'

)ול‰וסיף „במ„ר˘ים )˙נחומ‡ ופסי˜˙‡( ˘ם

„"וע˘ו לי מ˜„˘" ‡יירי במ˘כן ˘במ„בר

)וכ" ‰במ„ר˘ים,

‰וב‡ ‰נמי ‰‰לכ˘ ‰ברמב"ם ‰ל' מלכים,

כז

חי„ו˘ים ובי‡ורים

ו

וניכר ˘מ˘ם ל˜ח‡ ,‰בל במ„ר˘ים ‰בי‡ו

מ˜ומו˙ לבנו˙ ב‰ם ול˜‰ריב ב‰ם כו',

למˆו˙ בי‰מ"˜ ‰כ˙וב „וע˘ו ,ו‰רמב"ם

מ"מ ‡ין נו‚ע כלל כל ‚ל‚ולי ו˘ינויי

ב„ו˜‡ ˘ינ ‰לכ˙וב ‡חר(.

˜˙‰ופו˙ ˘בין כל ‰מ˜„˘ו˙ ‰נ"ל )ו‡ף

‚ם

ˆ"ע „לכ‡ו' כבר ‡˘כחן בסנ'‰

כ :וספרי פ' ר‡ ‰פסו˜ ‡חר ˘‰ו‡ ˆיווי

מוסיף על ‰מ˘נ ‰מספרי ˘‰נים כו'(.

וי˙'

כ"ז ב„˜‰ים ‰טעם ˘טרח

מפור˘ על בי‰מ"˜ ל„ורו˙ – ו‰י' ‰מ˜ום

‰רמב"ם ל‰זכיר ב‰ל' מלכים„ ,מיירי

‡˘ר יבחר  ‡"‰ל˘כן ˘מו ˘ם ‚ו' ,ולמ‰

במינוי מלך‚ ,ם חיוב בנין ‰בי˙ )ועיי'

‰ע„יף ‰רמב"ם ‰כ˙וב „וע˘ו לי מ˜„˘
)˘לפי פ˘וטו ˜‡י במ˘כן ,ור˜ לפי
מ„ר˘ו ˜‡י על בי‰ב"ח כנ"ל( .וכבר ˙י'
בז‰ ‰כס"מ „ל‰רמב"ם "„ ‡‰ו‰י' ‰מ˜ום
‚ו'" ‡ינו ˆיווי לבנו˙ ‰בי˙ ‡ל‡ סיפור
בעלמ‡ ‰ו‡ ˘י˘ מ˜ום ˘בו יבחר '‰
ול˘ם יבי‡ו ˜‰רבנו˙ ,וב˘"ס וספרי ל‡
‰וב‡ ‡ל‡ לר‡י' על ס„ר ˆ‰יוויים ˘ˆריך
ל˜יים בע˙ ‰כניס ‰ל‡"י )‰נמנים ב‰ל'
מלכים ˘ם( „˙חיל ‰י˘ ל‰כרי˙ עמל˜
ו‡ח"כ לבנו˙ בי˙ ‰בחיר .‰מי‰ו עˆ"ע כי
סו"ס „רך ‰רמב"ם ל‰בי‡ ר‡יו˙ פ˘וטו˙
יו˙ר מן ‰כ˙ובים ‡ף ‡ם ‡ינם ב˘"ס

)ר‡‰

לח"מ ב‰ל' מלכים ˘ם "‰ב ובי„ מל‡כי כללי

‰רמב"ם ס"„( ,ו‚ם „‡י נ˜יט ‰רמב"ם ‰כי
„‰וי ר‡י' ל‚בי ס„ר ‰מˆוו˙ ‰נ"ל – ‡מ‡י
ל‡ ‰בי‡ו עכ"פ ב‰ל' מלכים ˘ם „מיירי
במˆוו˙ ‡לו יח„ כו'.

ו‰נ‰

ל‰לן ב‰ל' בי‰ב"ח ממ˘יך

ומפרט ס„ר ‚ל‚ולי כל ‰מ˜„˘ו˙ ,מן

‚ם בס‰מ"ˆ מ"ע כ˘ ,ב ‰מנ ‰מˆו˙
בנין ‰בי˙ – טרח לˆרף ‰מ„ר˘ ‰נ"ל
„‚' מˆוו˙ ˘נˆטוו כו' ,וˆ"ע מ‡י ˘ייכי
זל"ז ב‚„רי ‰‰לכ .(‰ולכך נר‡‰„ ‰ו‡
לפי ˘‚' מˆוו˙ ‡לו "˙לויו˙ זו בזו"

"˘ל˘ˆ ‰בעין" – פירו˘ ‰ר‡ב"„ ל‡ר‚מן
– מˆינו ב"עורו˙ ˙ח˘ים" ˘פיר˘ו ר˘"י ˘י˘
בו ריבוי ‚וונים )ר˘"י „"˙ ‰ח˘ים( ,ו"‡„ום" –
פירו˘ ‰רמב"ם ל‡ר‚מן ‰ -ו‡ "˙ולע˙ ˘ני"
)פר˘"י י˘עי' ‡ ,יח .וכן פיר˘ו ‰ר˘ב"ם ו‰ר‡ב"ע כ‡ן,
ועו„ .ור‡ ‰ר˘"י ‚יטין סט ,ב „"‰‡ ‰ל‡ .ר˘"י ע"ז כח,

רי˘ ע"ב „"˘ ‰ב(.
ועל כן פיר˘ ר˘"י ˘‡ר‚מן ‰ו‡ ˆבע בפני
עˆמו ˘‡ינו כלול במינים ‡‰חרים.
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)ל'

ר˘"י סנ˘ '‰ם(‰ ,יינו „‡ף ˘מˆוו˙ נפר„ו˙
‰ן  ‰"‰מ˘לימו˙ זו ‡˙ זו ,וכל ‡ח˙ ‰י‡
‚ם "„ין" ופרט בחבר˙ ‰כיון ˘מ˘לימ˙‰
)ויל"ע ‡ם ר˜ לכ˙חיל‡ ‰ו ‚ם לעכב „‡י

ועשו לי מקדש
– בזמן הזה
וע˘ו לי מ˜„˘

‡פ˘ר לזו בל‡ זו( .וב‰מ˘ך לז ‰ילפינן

)˙רומ ‰כ ,‰ח(

ב˘"ס מן ‰כ˙וב „˘ייכו˙ן זל"ז ‰י‡ ‚ם

˘נינו בספרי )ב‰עלו˙ך י‡ ,טז( "בכל מ˜ום
˘נ‡מר לי ˜יים לעולם ולעולמי עולמים . .
במ˜„˘ ‰ו‡ ‡ומר וע˘ו לי מ˜„˘" .וע„"ז
‡י˙‡ במ„ר˘ "בכל מ˜ום ˘נ‡מר לי ‡ינו זז
לעולם ל‡ בעו"‰ז ול‡ לעו"‰ב  . .במ˜„˘
וע˘ו לי מ˜„˘" )וי˜"ר פ"ב ,ב( .ומב‡ר כ"˜
‡„מו"ר ‡) ˆ"ˆ‰ו ˙"‰פר˘˙ ˙רומ ‰ס"ע ‡'˙מב,
ובכ"מ( „ענין "‡ינו זז בעו"‰ז" ‰ו‡ "מ˘ום
„כ˙יב ו‡‰י ל‰ם למ˜„˘ מעט  . .ו‡רז"ל . .
‡לו ב˙י כנסיו˙"‡ ,כ ‰רי ˘‡ין זז ‚ם בעו"‰ז".

בנו‚ע לס„רן .פי' „ס„ר ז‡ ‰ינו ר˜ „ין
על ‚‰בר‡ )˘מוטלו˙ עליו ‚' מˆוו˙
נפר„ו˙ ל‚מרי זמ"ז ,וי˘ עליו „ין ˘י˜„ים
מˆו ‰פלוני˙ לחבר˙‡ ;(‰ל‡ ‰ו‡ ‚„ר
ב‰חפˆ‡ „מˆוו˙ ‡לו˘˘ ,לימו˙ כ"‡
ע"י חברו˙י' ב‡ ‰ע"י ס„ר ז„‚„ ,‰ר מינוי
מלך „ור˘ ˘‡חריו ˙בו‡ מלחמ˙ עמל˜
ובנין ‰מ˜„˘ ,ו‚„ר בנין בי‰מ"˜ „ור˘
˘יו˜„ם לו מינוי מלך ומנוח ‰מעמל˜
וכו' )ול‰עיר מ„‰ין ˘‡ין מוסיפין על

‰מ˘כן וע„ ירו˘לים ,פרטי ‰בנין „כ"‡

˘טח ‰עזרו˙ ‡ל‡ ע"י מלך˘ ,בועו˙ י„.

וכמ ‰עמ„ כו'‚ ,ל‚ל˘ ,יל ,‰נוב‚ ,בעון,

וברמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰י"‡ .ועיי'

)ו‰ו‡ ממ˘נ„ ‰זבחים

עיון יע˜ב לסנ˘ '‰ם˘ ,ו"˙ בי˙ ‰לוי

˜יב‚ :בי חילוף ‰י˙ר ו‡יסור במו˙ בין ˜˙‰ופו˙

ח"ב ס"‡ ס˜"ח ב .‰‰‚‰ו‡וי"ל „˘ייך

„‡ז( .וˆ"ע למ‡י ‰לכ˙‡ בספר ‰י„ ,ומ‡י

‚ם לעˆם ‰בנין ול‡ ר˜ ב˘ביל ‰‰וספו˙

ולבסוף "בי˙ עולמים"

‰ו‡ ˆבע בפני עˆמו ,כי ˘˙י ˘‰יטו˙ ‰נ"ל
 כמˆ ‰בעים ביח„ וˆבע ‡„ום  -כבר נכללוב„ברים ˘נ˙פר˘ו ל˜מן:

„‰ו‰ ‰ו .‰ו‡ף לˆורך ‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז

כו' ,כיון „חוב˙ ‰בנין ‰ו‡ חיוב ˆיבור

ברמב"ם„ ,מ˘ב‡ו לירו˘לים נ‡סרו ˘‡ר

ול‡ יחי„ים ,כמ"˘ ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ סוף

ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור‰ ,רי בבי‡ור מ‡מר
רז"ל ‰נ"ל נ‡מרו כמ ‰פירו˘ים ,ומ‰ם:
‡" .במ˜„˘ ו‰מזבח יר‡‡˘ ‰ע"פ ˘בבנין
˘למ ‰נס˙ל˜ו מ"מ ‰ם ˜יימים לעולם במ˜ום
˘נ‚נזו ול‡ י‰י' ב‰ם ‰פס„" )יפ"˙ ˘‰לם לוי˜"ר
˘ם( .ב‡ .ע"פ ˘‰מ˜„˘ נחרב„˜ ,ו˘˙ ‰מ˜ום
ל‡ בטל) ‰ר‡ ‰ספרי „בי רב˙ ,ול„ו˙ ‡„ם ועו„ לספרי
˘ם( .וˆ"ע‡ ,מ‡י ל‡ ניח‡ לי' ל ˆ"ˆ‰פירו˘ים
‰נ"ל˘ ,לכ‡ור ‰ע„יפי‰˘ ,רי לפי‰ם ˜‡י על
‰מ˜„˘ עˆמו ˘‰ו‡ ˜יים לעולם ,ול‡ ר˜ על

כז

‰ב˙י כנסיו˙ ˘‰ם מעין וב„ו‚מ˙ ‰מ˜„˘,
ול‡ ‰מ˜„˘ ממ˘.

וי˘ לומר ע"פ מ"˘ ‰רמב"ם בספר ‰מˆו˙
)מ"ע ˜עו( בפירו˘ „ברי ‰ספרי ‰נ"ל "ו‡מרו
כל מ˜ום ˘נ‡מר לי ˜ ‰"‰יים לעולם ,כלומר
˘‰ו‡ „בר מ˙מי„ ו‡ינ ‰מˆו ‰לפי ˘ע‰
‡בל ‰ו‡ ר‡וי ומחוייב ל„ורי „ורו˙" .ו‰יינו,
˘‰פירו˘ „"˜יים לעולם" ‡ינו ר˜ ˘‰חפˆ‡
˜יים לעולם‡ ,ל‡ ˘חיוב ‚‰בר‡ ˜יים לעולם,
„כל מ˜ום ˘נ‡מר לי "‰ז ˆיווי ˙מי„י ל„ורו˙.
וי˘ לומר „מטעם ז ‰ל‡ ניח‡ לי' לˆ"ˆ‰
לפר˘ „"‡ינו זז לעולם" ‰יינו מפני נˆחיו˙
‰מ˜„˘ ‡ו ˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ‰במ˜ום ‰מ˜„˘ -
כי ז ‰מור ‰ר˜ על ˜‰יום ‰נˆחי ˘ל ‰חפˆ‡
„‰מ˜„˘ ,ול‡ על ˜‰יום ‰נˆחי ˘ל חוב˙
‚‰בר‡ „"וע˘ו לי מ˜„˘" .ולכן מפר˘ "‡ינו
זז לעולם" על ענין „"מ˜„˘ מעט ‡ . .לו ב˙י
כנסיו˙"˘ ,לפי ז ‰י˘ חיוב ˙מי„י ˘ל "וע˘ו
לי מ˜„˘" ו˜יים לעולם ‚ם ב‚˘מיו˙ ,כי ˙מי„
י˘ חיוב לע˘ו˙ ול˜בוע מ˜ום ל‚ '‰ם כ˘‡ין
בי‰מ"˜ ˜יים ,ובכל מ˜ום ˘נמˆ‡ים בנ"י )‚ם
בחו"ל( ,ו‰ם ב˙י כנסיו˙.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ו עמ'  123ו‡ילך(

בית המקדש השלישי –
ייבנה ע"י מי?
בכ"מ ב„ברי רז"ל מ˘מע ˘‰מ˜„˘
„לע˙י„ ייבנ ‰על י„י בני י˘ר‡ל )ר‡ ‰ירו˘למי
מ‚יל ‰פ"‡ ‰י"‡ .וי˜"ר פ"ט ,ו .ועו„( ,וכן פס˜
‰רמב"ם „מ˘יח בונ‰ ‰מ˜„˘ )‰ל' מלכים רפי"‡
וסופו(‡ .ך ל‡י„ך ,כ˙ב ר˘"י )סוכ ‰מ‡ ,סע״‡(
˘"מ˜„˘ ‰ע˙י„ ˘‡נו מˆפין בנוי ומ˘וכלל
‰ו‡ י‚ל ‰ויב‡ מ˘מים" ,וכן ‡י˙‡ בזו‰ר,
˘בי˙ ‰מ˜„˘ ˘‰לי˘י ייבנ ‰ע"י ˜‰ב"- ‰
"בניינ‡ „˜וב") "‰ר‡ ‰זו‰ר ח"‡ כח .‡ ,ח"ב נט,
סע"‡˜ .ח ,סע"‡ .ח"‚ רכ‡.(‡ ,
וי˘ ל˙ווך „‰ברים בכמ‡ ‰ופנים:
‡ .בסו‚יי˙ ‚‰מ' בסנ„‰רין
מיו˘בים כמ ‰כ˙ובים בנו‚ע ללע˙י„ לבו‡,
˘˙לוי ‡ם י‰יו י˘ר‡ל במˆב ˘ל "זכו" ‡ו

)ˆח ,סע"‡(

כו

פנינים

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

עיונים ובי‡ורים

מדוע הי' המשכן במישור
והמקדש במעלה ההר?
כ˙ב ‰רמב"ם ב‰ל' בי˙ ‰בחיר‰" ‰מ˜„˘
כולו ל‡ ‰י' במי˘ור ‡ל‡ במעל‰‰ ‰ר . .
עול ‰מן ‰חיל לעזר˙ ‰נ˘ים  . .ועול ‰ממנ‰
לעזר˙ י˘ר‡ל  . .ועול ‰ממנ ‰לעזר˙ ‰כ‰נים
 . .ועול ‰מ˘ם ל‡ולם" )פ"ו  .(„-‡"‰וי˘ לעיין,
מ„וע מ˙חיל ‰רמב"ם בל˘ון ˘ליל‰" ‰מ˜„˘
כולו ל‡ ‰י' במי˘ור"‡„ ,מ‡י ˙יס˜ ‡„ע˙ין
˘‰מ˜„˘ ˆ"ל במי˘ור ע„ ˘ˆריך ‰רמב"ם
ל˘וללו בפירו˘ " -ל‡ ‰י' במי˘ור"?
וי˘ לב‡ר ˘‰רמב"ם ‡זיל ל˘יט˙י' ברפ"‡
מ‰ל' בי˙ ‰בחיר˘ ,‰כ˙ב ˘ם „˜יום מ"ע
„"וע˘ו לי מ˜„˘" בבנין בי˙ ‰מ˜„˘ ‰י'
ב‰מ˘ך ל"מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘ ‰רבינו במ„בר",
וכמו ˘מפר˘ ˘"„‰ברים ˘‰ן עי˜ר בבנין
‰בי˙" ‰ם "כעין ˜לעי ‰חˆר ˘‰יו במ„בר . .
כעין חˆר ‡ו‰ל מוע„" ,ו‰יינו˘ ,בנין ‰מ˜„˘
‰ו‡ כעין וב„ו‚מ˙ ‰מ˘כן )ור‡"‚ ‰כ ל˘ונו בפ"ז
˘ם ‰י"‡(.
ועל כן ‰י' ס"„ לומר ˘כמו ˘‰מ˘כן
‰י' במי˘ור ול‡ ‰י' בו חל˜ מו‚ב ‰מחבירו,
כן י‰י' ‚ם במ˜„˘ ,ולכן „˜‰ים ˘"‰מ˜„˘
כולו ל‡ ‰י' במי˘ור"˘ ,ב„בר ז‡ ‰כן ל‡ ‰י'
‰מ˜„˘ „ומ ‰למ˘כן‡ ,ל‡ חל˜י ‰מ˜„˘ ‰יו
˘ונים ב‚וב˘ ‰טחם ב‡˙‰ם ל˜„ו˘˙ם ,ו‰חל˜
‰מ˜ו„˘ יו˙ר ‰י' ‚בו ‰יו˙ר.
ו‰טעם לז˘ ‰ר˜ במ˜„˘ ‰י' כן ול‡
במ˘כן ,י˘ לומר ˘‰ו‡ מפני ˘‰מ˜„˘ ‰י'
„יר˙ ˜בע ל˘כינ ‰ועˆם מ˜ום ‰מ˜„˘ נ˙˜„˘
כי ‰ו‡ "‰מ˜ום ‡˘ר יבחר  ‡"‰בו" )ר‡ ‰יב,
‡( ,ו‚ם ל‡חר ˘נחרב נ˘‡ר מ˜ומו ˜„ו˘,
ו"מ˜ריבין ˜‰רבנו˙ כולן ‡ף ˘‡ין ˘ם בי˙
בנוי" )‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰ט"ו( ,מ˘‡"כ ‰מ˘כן ‰י'

בנין ער‡י ,וחלו˙ „˜‰ו˘‰ ‰י' ר˜ במ˘כן ול‡
במ˜ומו ,וכ‡˘ר פיר˜ו ‰מ˘כן ל‡ נ˘‡ר˘ ‰ם
˜„ו˘.‰
ולכן ,במ˜„˘ ˘נ˜בע„˜ ‰ו˘˙ו במ˜ומו,
‰י' ‰חל˜ ‰מ˜ו„˘ יו˙ר ‚בו‚ ‰ם ב˘טח
מ˜ומו ,מ˘‡"כ במ˘כן ˘ל‡ נ˜בע„˜‰ ‰ו˘‰
במ˜ום עˆמו ,ל‡ נ˜בעו ‰‰ב„לים ב˜„ו˘˙
חל˜י ‰מ˘כן במ˜ום ‰מ„בר בו חנ‡ ,‰ל‡ ‰י'
‰מ˘כן כולו "במי˘ור" ,ו˜"ל.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ'  71ו‡ילך(

מהו "ארגמן"?

מ"ע ,ומינוי מלך מ˘לים מˆי‡ו˙ „ˆיבור;

ספרי „בי רב לספרי ר‡ ‰פיס˜‡ י„‡ ,ו"‰ח

‡י נמי י"ל בפ˘טו˙ יו˙ר „‰בנין מוטל על

˙רומ ‰על ‰כ˙וב˜ ,רי˙ ספר על ‰רמב"ם

‰מלך לע˘ו˙ו ולˆוו˙ ‡˙ י˘ר‡ל כו' ,עיי'

כ‡ן( ,ל‰ורו˙ ˘מˆו˙ בנין "בי˙ ל"'‰

בכ˙ובים ˘‰בי‡ ‰רמב"ם ב‰ל' מלכים

)‰יינו בכלל ,ול‡ו „ו˜‡ "במ˜ום ‡˘ר

˘ם "‰ב ובפי' ‰ר„"˜ עלי‰ם( .ומחוור

יבחר" ב˜ביעו˙ ,כ„‰בי‡ ב‰ל' מלכים

מ˘ ‰טרח ‰רמב"ם לˆרף ‚' ‰מˆוו˙

בל' "בי˙ ‰בחיר‰ ("‰י‡ ˆיווי ‡ח„ לכל

)‰ן בס‰מ"ˆ ‚בי חיוב בי‰ב"ח˘˘ ,ם

„‰ורו˙ ,וז‰ו ˘ממ˘יך ומסיים " ‡"‰וכבר

‰וב‡ו ב' ‡‰חרו˙ מ‚„ר ‰יו˙ן פרט ו„ין

נ˙פר˘ ב˙ור ‰מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘ ‰כו'",

מ˘לים במˆו˙ בי‰ב"ח; ו‰ן ב‰ל' מלכים,

ל‚„‰י˘נו ˘‰מˆו„ ‰מיירי ב‰ ‰כ‡ ˜‡י

˘˘ם ‰ענין „בי‰ב"ח ‰וב‡ כפרט ו„ין

)‚ם( על מ˘כן ˘ע˘ ‰מ˘‰ .‰רי „˙יכף

בעניני ‰ל' מלכים – מינוי מלך ומלחמ˙ו

מ˘‰י' מלך )מ˘ (‰ומנוח ‰מעמל˜‰ ,חל

בעמל˜(.

‰חיוב ל„ורו˙ „"וע˘ו לי מ˜„˘".

ומע˙‰

י˙יי˘ב ˙וכן ‰‰לכו˙ „רי˘

‰ל' בי‰ב"ח˘ ,ב‡ לחז˜ ולייס„ נ˜ו„‰

ו˙כל˙ ו‡ר‚מן ‚ו'

זו „˘לימו˙ בי‰ב"ח ב‡ ‰ע"י מˆוו˙

ו‡ר‚מן ˆ -מר ˆבוע ממין ˆבע ˘˘מו ‡ר‚מן

‡‰חרו˙ ,ו‰ר‡נו לז ‰ר‡י' מן ‰מ˘כן ,כיון

)˙רומ ‰כ .„ ,‰ר˘"י(

˘בו נ˙˜יים ‚ם ענין מינוי מלך„ ,מ˘‰

בפירו˘ "‡ר‚מן" נחל˜ו ‰רמב"ם ו‰ר‡ב"„:
‰רמב"ם פיר˘ "˘‰ו‡ ˆ‰מר ˆ‰בוע ‡„ום"
)‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ח ‰י"‚( וע„"ז פיר˘ ‡‰בן עזר‡
)כ‡ן( "כ„מו˙ ‡„ום" ,ו‰ר‡ב"„ )ב‚˘‰ו˙ ל‰ל' כלי
‰מ˜„˘ ˘ם( פיר˘ ˘"‡ר‚מן ‡רו‚ מ˘ני מינין ‡ו
מ˘ל˘ˆ ‰בעין על כן נ˜ר‡ ‡ר‚מן".

מלך ‰י' )‰ל' בי‰ב"ח ל‰לן פ"ו ‰י"‡( ,ול‡חרי

ו‰נ ‰מל˘ון ר˘"י מ˘מע ˘ל‡ ס"ל כ˘˙י
˘‰יטו˙ ‰נ"ל‰˘ ,רי ממ˘ ‰כו˙ב "מין ˆבע
˘˘מו ‡ר‚מן" מוכח ˘ז‰ו ˘ם ˘ל ˆבע ‡ח„
ול‡ כמˆ ‰בעים ‡רו‚ים יח„ ,כ˘יט˙ ‰ר‡ב"„.
ו‚ם מס˙ימ˙ ל˘ונו "מין ˆבע ˘˘מו ‡ר‚מן"
מוכח ˘ל‡ ס"ל ˘‰ו‡ "‡„ום" ,כ˘יט˙
‰רמב"ם"‡„ ,כ ‰ו"ל לפר˘ ˘ˆבעו ‡„ום ,כמו
˘פיר˘ ˘"˙כל˙ ˆ . .בעו ירו˜".
ועכˆ"ל ˘˘יט˙ ר˘"י ‰י‡ ˘יט˘ ‰לי˘י˙
‡"˘ -ר‚מן" ‰ו‡ ˆבע בפני עˆמו

)ור‡˙ ‰ו"˘

ע"‰פ )‡ו˙ מו( ובמילו‡ים ל˘ם ס"ב )נ„פסו בסוף כרך

כב((.
וי˘ לומר ˘‰וכרח ר˘"י לפר˘ ˘‡ר‚מן

ז

מנוח ‰מעמל˜ „ס"פ ב˘לח ,ומכ‡ן חזינן
„‡ע"פ ˘למע˘ˆ‰ ‰יווי „כל ‚' ‰מˆוו˙
‡ינו ‡ל‡ מ˘נכנסו ל‡רı

)כב˘"ס ומ„ר˘ו˙

˘‰בי‡ ב‰ל' מלכים("‰ ,ז ˜‡י בחיוב כל
‡ח˙ מן ‰מˆוו˙ כמˆו‚ ‰מור ‰בפ"ע,
„‡כן מינוי מלך ועמל˜ כמˆוו˙ לעˆמן
ל‡ ‰יו ˜ו„ם לז‡ ;‰בל מלב„ ז ‰י˘נם ‚ם
ב˙ור פרט ו˘לימו˙ במˆו˙ בי‰ב"ח ,ור‡י'
ל„בר מן ‰מ˘כן.

וכ„י

וז‰ו

˘‡‰ריך כ"כ בכל ‰מ˘כנו˙

ו‰בנינים ,ל‚„‰י˘נו „מ‡ז ו‡ילך ‰י' ˙מי„
חיוב לבנו˙ מ˜„˘ ,כי "וע˘ו לי מ˜„˘"
‰ו‡ ל„ורו˙ ,ומפרט ‰י‡ך נ˙˜יים במ˘ך
רˆף כל ˘‰נים כולן )ע"פ מנין ˘נו˙ כל
‡ח„ ˘פירט( ב‡ופנים ˘ונים וˆורו˙ בנין
˘ונו˙‡ ,בל ˘‰ו˘ ‰בכולם ˘‰יו בי˙ ל'‰
כו' ]וי"ל ‚ם נפ˜"מ ל„ינ‡ בז"‰ז לענין מ‰
˘ח˜ר במנ"ח מˆו ‰רנ„ ‚בי ‡יסור ע˘יי˙
˙בני˙ ‰בי˙ „ל‰לן פ"ז "‰י ‡י ‰יינו נמי
˙בניו˙ „כל מ˘כנו˙ ‡לו ,ו„ו"˜[ .ו‰ולך
ומפרט ב ‰˘‚„‰נ˜ו„‰ ‰נ"ל„ ,מ˘כן
מ˘‰ ‰י' ר˜ "לפי ˘ע "‰ובבנין ‡‰ל
)‡רעי( ,ו‰יינו ב‡˙‰ם למˆב "‰מנוח"‰
„בנ"י ‡ז˘ ,ע„יין ‰לכו ממסע למסע
במ„בר .וממ˘יך "כיון ˘נכנסו ל‡רı

˘˙‰י' ר‡יי˙ו מן ‰מ˘כן ר‡י',

‰עמי„ו ‰מ˘כן ב‚ל‚ל י"„ ˘נ˘ ‰כב˘ו

יס„ ‰רמב"ם ˙חיל ‰יסו„ ז‰„ ‰מ˘כן

ו˘חל˜ו" ,ו‰יינו „ע„יין ˘‰ו ב‡ר ıב‡ופן

‰וי ‚"כ מכלל מˆוו˙ בנין ‰בי˙ ,כי מˆו‰

„"לפי ˘ע "‰ול‡ ב˜ביעו˙ ומנוח‚ ‰מור‰

‡ח˙ ‰י‡ לכל ‰בנינים ,ו‡˙ ז‡˙ מ„‚י˘

ולכן נמ˘כˆ ‰ור˙ בנין „‡‰ל ומ˘כן

‰רמב"ם במ˘ ‰מבי‡ „ו˜‡ ‰כ˙וב

בלב„ )ו‰רי י‰ו˘ע ‰י' מלך ,כברמב"ם

„"וע˘ו לי מ˜„˘" )„מיירי במ˘כן ,ו‰יינו

‰ל' מלכים ˘ם  .(‚"‰וממ˘יך "ומ˘ם ב‡ו

„‰וי ˆיווי ל˘ע˙ו ול„ורו˙ ‚ם יח„ ,עיי'

ל˘יל ‰ובנו ˘ם בי˙ ˘ל ‡בנים" ,ו‰יינו

חי„ו˘ים ובי‡ורים

ח

לפי ˘‚ם מנוח˙ם ‰י˙ ‰יו˙ר מ˜ו„ם

ב˘לימו˙.

לכן ,כי כבר כב˘ו וחל˜ו ,וממיל‡ ‚ם

]ויל"ע

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

כ‰

"מ˜„˘" ‰יינו מ˜„˘ ממ˘ ,כי סו"ס

במ˘נ„ ‰ר"˘ ‰ם בפירו˘ ˙יב˙ "מ˜„˘",

כברמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰י"„ ,ו‡וי"ל

לפי פירו˘ ר˘"י ‰נ"ל „בעלי ‰מטבעו˙

„מנ‚„ ל‰רמב"ם פיר˘ ר˘"י „"מ„ינ"‰

עˆמם ‰ם ˘"י˘בו במ˜„˘" ,על כרחך ‚ם

כולל˙ ‚ם ירו˘לים )ו‡"כ "מ˜„˘" ‰יינו

„‡י"ˆ ו‰וי ‰מ˘ך „בי˙  ,'‡‰ועיי' ˘ו"˙

מפר˘ים ‰נ"ל יפר˘ו „"במ˜„˘" כולל

מ˜„˘ ממ˘(.

)˜ונט' „רי˘˙ ˆיון

‚ם ‰ר ‰בי˙ ,מחנ ‰לוי' ,ול‡ ר˜ "מ˜„˘"

וירו˘'( .ול‰עיר „לענין ‰מלוכ ,‰כיון

ממ˘‡ .ו „ילמ‡ חול˜ים ‰ם על ר˘"י,

‡ולם

˘נמ˘ח „ו„ ‰מלכו˙ לו ולזרעו לעולם

וסברי

˘‰ולחנו˙

כי„וע )ול‰כי בכ"מ נ˜' ר˜ "במ„‚ ‰ול,"‰

כו'‰ ,ל' מלכים פ"‡ "‰ז ו"‰ט ,ור‡‰

עˆמם )˘מו˘יבין ‡ו˙ם במ˜„˘( ול‡

עיי' מלכים ‡ ‚˙ .„ ,וספ˙‡ זבחים ספי"‚(,

ˆפע"נ לסנ '‰כ‡ן .ור‡‰ ‰ס„ר ˘י‰י' בבי˙

כי מˆו˙ בנין ‰מ˜„˘ נ˙˜יימ‚ ‰ם ‡ז,

‚' בב"‡ – ב‰ל' מלכים פי"‡ ,עיי"˘[.

‰מ˘כן ˘בנו ‰י' ˜בוע יו˙ר .ו˘וב ממ˘יך
"ו˘ס"ט ˘נ ‰עמ„ כו' וכ˘מ˙ עלי חרב
וב‡ו לנוב ובנו ˘ם מ˜„˘ וכ˘מ˙ ˘מו‡ל
חרב וב‡ו ל‚בעון ובנו ˘ם מ˜„˘  . .וימי
נוב ו‚בעון נ"ז ˘נ ,"‰וחזינן „„יי˜ ל‚„‰י˘
„"מ˜„˘" ‰י' ˘מו ‡ף ˘ל‡ ‰י' ˘ם ‡‰רון

ומ„‚י˘ "בנו"‰„ ,י' בנין ‡בנים .עיי'
ר˘"י פסחים לח] :וˆ"ע ‡ם ‰י' ˘ם מלך
)ונוב נבנ ‰ע"י ˘מו‡ל ,עיי' זבחים ˜יח:
ל' מלוכ ‰ב˘מו‡ל .ו‚בעון ע"י )˘מו‡ל,
עיי' יל˜וט ˘מו‡ל ‡ כח מס„ר עולם(
˘‡ול ‡ו „ו„ ,עיי' ס„ר עולם פי"‚ ועו„[,
‡ל‡ ˘ע„יין ל‡ ‰י˙ ‰מנוח ‰מוחלט˙
ממלחמ ‰ול‰כי ל‡ ‰י' ז" ‰בי˙ עולמים",
וכ„מסיים "ומ‚בעון ב‡ו לבי˙ ‰עולמים",
„‡ז ‰י' ענין ‰מלכו˙ ב˘לימו˙ – מלכו˙
„ו„

ו˘למ,‰

וענין

‰מנוח‰

מעמל˜

ב„ ‡‰ל‡ ‰י' מלך בבי˙ ˘ני,

˘‡ל˙ „ו„ ב˙חיל˙ו

ול‰כי

ב‰ל' מלכים „מיירי כבר

בכניס ‰ל‡ר ıוב˜יום כל ‚' ‰מˆוו˙ עˆמן
ממ˘ )„כבר ‰י' בי˙ ול‡ ‡‰ל כנ"ל ,וכן
‰י˙ ‰מנוח˘ ‰ל‡חרי י"„ ˘כב˘ו וחל˜ו
כנ"ל ,וע"י י‰ו˘ע „מלך ‰י'( ‰בי‡ ‰כ˙וב
„ל˘כנו ‚ו' „מיירי כבר בבי˙ ˜בוע יו˙ר

„"˘ולחנו˙"

‰יינו

˘"‰ולחנין" בעלי ‰מטבעו˙ .ו‡ין ‡ני
‡חר‡י ל˙ווך „ברי כל ‰מפר˘ים ל„ע‰
‡ח˙; ומ"מ ‡ליב‡ „פר˘"י ‰נ"ל ר‡י' י˘
כ‡ן „‰ר ‰בי˙ ‡י˜רי מ˜„˘.

ועו„

ב‡מ˙ מכבר ‰י' נר‡ ‰לפענ"„,

מפני ˜‰ו˘יו˙ ˘‰בי‡ו ‰מפר˘ים על
ב' „עו˙ ‡לו„ ,י"ל „ע„ כ‡ן ל‡ פלי‚י
˙רוויי‰ו ‡ל‡ במ˜ום ˘ל‡ בי‡ר‰ ‰מ˘נ‰
עˆמ„ ˙‡ ‰ברי' .ול‰כי ‰מ˘ניו˙ „מע˘ר
˘ני פ"‚ מ"„ )˘נזכרו ˘ם "מ„ינ"‰
ו"ירו˘לים" כב' מ˜ומו˙ ˘ונים( ו„עירובין
סוף פ"י )˘נזכרו ˘ם כמ„ ‰ינים ב‰ב„ל

‡˘כחן מ˜ור „ירו˘לים ‡י˜רי

בין "‰מ˜„˘" ל"מ„ינ "‰כו'( וכו' ,כל ‡לו

מ˜„˘ ,בפי‰מ"˘ ל‰רמב"ם רפ"„ „ר‡˘

‡ינן ˘ייכו˙ לפלו‚˙‡ זו ,כי ˙‰ם מ˙ב‡ר

˘‰נ" ,‰יו"ט ˘ל ר"˘ ‰חל ב˘ב˙

כבר מ˙וך ‰מ˘נ ‰למ ‰כוונ˙) ‰ובז ‰כולי

במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עים ‡בל ל‡ במ„ינ,"‰

עלמ‡ מו„ו „˘פיר י˙כן ˘˙˜ר‡ ירו˘לים

)ומ"מ ל‡ ‰בי‡ כ˙וב „מיירי בבי˙

וז"ל" :כבר ב‡רנו פעמים כי מ˜„˘ ˙˜ר‡

כול ‰ב˘ם "מ˜„˘"( ,ו˜"ל .ולפי ז ‰יסורו

ירו˘לים כול ,‰ומ„ינ‰ ‰עיירו˙ ˘בכל

עו„ כמ˜ ‰ו˘יו˙ ,עיין בז.‰

עולמים ממ˘ „ירו˘לים ,כי מיירי בע˙

‡"י" .וכוונ˙ו ˘ם כפ˘וטו ˘ירו˘לים

‰כניס ‰ל‡"י ול‡ כ˘ב‡ו לירו˘לים .ועיי'

נ˜ר‡˙ בל˘ון חכמינו ב˘ם "מ˜„˘",

ספרי „בי רב ˘ם בסופו(.

ול‡ ר˜ ˘„ין ירו˘לים ‰ו‡ כ„ין בי‰מ"˜
)ו"נ˜ר‡˙" ‰יינו ˘נח˘ב˙ עבורנו לענין
„ינ‡( .ויעויי' ב˙פ‡ר˙ י˘ר‡ל ˘ם,
˘פלפל ‡ליב‡ „‰רמב"ם ‡מ‡י נ˜ר‡‰
כ‡ן ירו˘לים ב˘ם "מ˜„˘" ,ולמ ‰ירמוז
˘ם ז ‰ל‰לכ˙‡.2

ו‰נ‰

ו‰"‰

למ˘נ„ ‰נן בפסחים „ל‡ ˘ייכ‡

כלל בפלו‚˙˙ ר˘"י ו‰רמב"ם ,ו‰כ‡
כול‰ו מו„ו‰„ ,ל‡ ˙‰נ‡ עˆמו מב‡ר
„בריו ו‡ומר "במ˜„˘ ‰יו מבי‡ין ‚ופו
˘ל פסח" ,פירו˘ „ב˘ונ ‰מן ‰נזכר ˜ו„ם
˘‰בי‡ו ב' ˙ב˘ילין‰ ,נ ‰כל ˘‡פ˘ר
ל‰בי‡ ‚ופו ˘ל פסח – "במ˜„˘" – ‡זי
‰יו מבי‡ין ‚ופו ˘ל פסח; ו‡"כ זיל ב˙ר

בפ˘טו˙ ‰י' נר‡„ ‰כל ‰ני„ון

ענינ‡"„ ,במ˜„˘" „‰כ‡ ‰יינו כל ‰יכ‡

„י„ן ˙לוי ועומ„ בפלו‚˙˙ ר˘"י ו‰רמב"ם

„‡פ˘ר ל‰בי‡ ‚ופו ˘ל פסח ,ו‰יינו כל
ירו˘לים.

 (2ועיי"˘ עו„ „‡ף לפר˘"י ˘ם˘ ,פיר˘ על
‰מ˘נ„ ‰ל‡ כ‰רמב"ם )כ„ל‰לן בפנים( ,ז‰ו ר˜
‡ליב‡ „‰‰ו"‡ בסו‚יין‡ ,בל מס˜נ‡ „סו‚יין ˘‰יו
˙ו˜עין בכל ירו˘לים ‡ין מ˘מע˙˘ ‰וחלף ‚‰ירס‡
במ˘נ‡ ,‰ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ „"מ˜„˘" ˘במ˘נ‰
מ˙פר˘ „ל‡ו ‰יינו מ˜„˘ ממ˘ ‡ל‡ כל ירו˘לים.

וכן

במ˘נ‰ ‰נ"ל „˘˜לים „בכ"‰

ב‡„ר "י˘בו במ˜„˘"„ ,זיל ב˙ר ענינ‡
– „‰יינו במ˜ום „‡פ˘ר לי˘ב ,ובז‰
‚ופ‡ בי‡ר ‰לנו ‰מ˘נ ‰כוונ˙ ‰ב˙יב˙
"מ˜„˘" ,ול‡ פלי‚י בז‰ ‰רמב"ם ור˘"י.

חי„ו˘ים ובי‡ורים

כ„

‰בי˙ )˘ל˘ם ו„‡י ל‡ ‰יו מבי‡ין ‚ופו ˘ל

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

ל‡ ˘‰ולחנו˙ עˆמן ‡ל‡ ˘‰ולחנין –

˜"פ( ,מ˜ומ˘ ‰ל רוב ‡‰ומ ‰בזמן ‰‰ו‡,

"בעלי מטבעו˙ ‰מחליפין כו'" ,ולפ"ז

עיי' ספ"‚ „˘˜לים ]ול‰וסיף „כנ"ל סו"ס

על כרחין ˆריך לפר˘ „‡ין ‰כוונ ‰כ‡ן

‚וף ‰מנ‰ ‚‰נ"ל לי˜ח ˙ב˘יל ˘ני בז"‰ב

"במ˜„˘" ממ˘ ‡ל‡ ב‰ר ‰בי˙ ובירו˘לים,

ב‚בולין מוכח ‰ו‡ מן ‰בריי˙‡ „ירו˘'

„" ‡‰י˘בו" ˜˙ני ,ו‰יינו „בעלי ‰מטבעו˙

עכ"פ ,ו‰רי ל‡ מˆינו חול˜ ע"ז בבבלי,

יו˘בין ,וכבר נ˙ב‡ר בירו˘' ספ" ‰פסחים

ו‡"כ פ˘יט‡ ˘כן ‰י' ‰מנ ,‚‰ול‰מ˜˘ן

„י˘יב‰ ‰נזכר˙ במ˘ניו˙ ‰יינו י˘יב‰

‡עפ"כ „יל‚ ‰ע"ז ‰מ˘נ.[‰

ממ˘ ול‡ ר˜ ל' עכב ,‰ו‰ל‡ ˜יימ‡ לן

ו‰רב‰

יו˙ר מס˙בר‡ „„ין ‰ר‡˘ון

˘במ˘נ‰" ‰בי‡ו לפניו כו'" בס˙ם מיירי
בכל ‰זמנים )‚ם בזמן ‰ז ‰ו‚ם בזמן
‰בי˙( ובכל ‰מ˜ומו˙ )לב„ מ˜ום יחי„
‰מ˙ב‡ר בסיפ‡( כו' ,וב‡‰ ‰סיפ‡ לענין

„‡סור ‰י˘יב ‰במ˜„˘ עˆמו )יומ‡ כ.‰
ועו„ .עיי' בירו˘' ˘ם „מ˘ום ‰ך ‚ופ‡
מ˜˘‚ ‰בי ל' י˘יב ‰במ˜„˘ „מ˙ני' ˙‰ם,
ו‡כ"מ( ,ועל כרחך „"י˘בו במ˜„˘" ‰יינו
ב‰ר ‰בי˙ ובירו˘לים „‡י˜רו מ˜„˘,
ומוכח „"מ˜„˘" ˘בל' ‰מ˘ניו˙ ל‡ו

מ˜ום מסוים ו‡י˘ים מסוימים )˙ו˘בי ‡"י

מ˜„˘ ממ˘.

על ‰פסח( ˘מבי‡ים לפני‰ם ‚וף ‰פסח

ומ‡י

ט‰ורים וברי‡ים ˘עלו לירו˘לים ונמנו

„‡˘כחן בבלי סוט ‰מ„ :בעזר˙

ול‡ ב' ˙ב˘ילין )‡יבר‡ „לפ"ז ע„יין

נ˘ים ‰ו˙ר ‰י˘יב‰ ,‰ל‡ כבר פר˘"י ˘ם

ˆע"˜ „ל‡ נ˙פר˘ ‰י‡ך „ינו ˘ל ‰נמˆ‡

˘ז‰ו לפי ˘‰י‡ "חול כ˘‡ר ‰ר ‰בי˙",

בירו˘לים – בל' ‰מ˘נ" ‰במ˜„˘" –

ו‡"כ מובן ˘‰י˙ר ‰י˘יב˘ ‰ם ˘ו ‰ל‰ר

‡בל ‡ין מ˙‡פ˘ר ל‰בי‡ לפניו ‚ופו ˘ל

‰בי˙ ,ומע˙‡ ‰ף לעניננו ‡ין מ˜ום לחל˜

פסח˘ ,חסר בו ‡' ˙‰נ‡ים ל‡כיל˙ ˜רבן

בין עזר˙ נ˘ים ל˘‡ר ‰ר ‰בי˙ ˘˙י˜ר‡

וכיו"ב .מי‰ו י"ל „מפ˘טו˙ ל' ‰מ˘נ‰

‰י‡ „ו˜‡ ב˘ם "מ˜„˘" יו˙ר ממנו‡ ,חר

כבר עול ‰כיˆ„ „ינו‰„ ,ל˘ון מב‰יר „י˘

˘‚ם ‰י‡ "חול" כמו˙ו .ו„ ‡‰כלים פ"‡

‡ח˙ מב' ‡פ˘רויו˙ – ‰ב‡˙ ב' ˙ב˘ילין

מ"ח „עז"נ מ˜ו„˘˙ ‰ימנו לענין כניס˙

‡ו ‰ב‡˙ ‚ופו ˘ל פסח ,ו˜"ל(.

טמ‡ים – ‰ל‡ ‡ינו ‡ל‡ ‚זיר ‰ו˙˜נ˙‡

ומע˙‰

י˘ ל‰מˆי‡ מ˜ור „נ˜ר‡˙

ירו˘לים ב˘ם "מ˜„˘" ,וי"ל „מˆ‡נו
ר‡ינו כן‰„ ,נ ‰ז"ל ‰מ˘נ ‰ב˘˜לים
פ"‡ ‚בי ס„ר ‚ביי˙ ˜˘‰לים" ,ב‡' ב‡„ר
מ˘מיעין על ˜˘‰לים  . .בט"ו בו ˘ולחנו˙
]˘מחליפין ב‰ן ‰פרוטו˙ ב˘˜לי כסף כ„י

„רבנן ל‰חמיר על ‰טמ‡‡ ,בל מˆ„ עˆם

ב

איסור בניית בית לה' חוץ
לירושלים
יפלפל במה ששינה הרמב"ם מן הש"ס במקור איסור הקרבה בבמות משנבנה
מקדש בירושלים ,ויסיק דהעדיף פסוק שממנו מקור גם לאיסור עצם בניית בית
חוץ לירושלים  /ידון במקור איסור זה
כיון ˘נבנ‰ ‰מ˜„˘ בירו˘לים נ‡סרו כל ‰מ˜ומו˙ כולן לבנו˙ ב‰ן בי˙ ל '‰ול˜‰ריב ב‰ן
˜רבן ,ו‡ין ˘ם בי˙ ל„ורי „ורו˙ ‡ל‡ בירו˘לים בלב„ וב‰ר ‰מורי' ˘ב˘ ,‰נ‡מר וי‡מר
„ו„ ז‰ ‰ו‡ בי˙ ‡‰ '‰ל˜ים וז ‰מזבח לעול ‰לי˘ר‡ל ,ו‡ומר ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„ )רמב"ם
‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰פ"‡ (‚"‰

ז"ל

‰רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰פ"‡

" :‚"‰כיון ˘נבנ‰ ‰מ˜„˘ בירו˘לים
נ‡סרו כל ‰מ˜ומו˙ כולן לבנו˙ ב‰ן בי˙
ל '‰ול˜‰ריב ב‰ן ˜רבן ,ו‡ין ˘ם בי˙
ל„ורי „ורו˙ ‡ל‡ בירו˘לים בלב„ וב‰ר

ול‡

מזבח לעול ‰לי˘ר‡ל ,ו‡ומר

)˙‰לים ˜לב,

י„( ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„".

ולפום

רי‰ט‡ ‰י' נר‡„ ‰מיירי כ‡ן

לענין ‡יסור ˜‰רב ‰בבמ‰ ‰מבו‡ר במ˙ני'

ל˙רום לל˘כ‰ [‰יו יו˘בין במ„ינ ,‰בכ"‰
י˘בו במ˜„˘" ]˘כבר ˜רב ‰זמן ל˙רום

‡‰מור

)„ל‡

‡˙ ‰ל˘כ ‰ול‰כי ˆ"ל ב˜ירוב ל˘ם[ .ו‰נ‰

כ‰רמב"ם ˘ם „פי' ל„‰י‡ „‰יינו ערי

ר˘"י במ‚יל ‰כט :פי' „"˘ולחנו˙" פירו˘ו

י˘ר‡ל מלב„ ירו˘לים( ,ו‡"כ ל„י„‰ו

לפנ"ז

‰יינו

מו˙רו˙ וע˙ים ˘‰יו ‡סורו˙‡ ,בל "ב‡ו
לירו˘לים נ‡סרו ‰במו˙ ול‡ ‰י' ל‰ן ‰י˙ר,

ועו„ ‡מ˙ני' „רי˘ ˘˜לים ˘ם „"במ„ינ"‰
ירו˘לים

ע˙ ‰ו‚ו' כלומר ]כל˘ון ‰כ˙ובים בפר˘‰
˘ם "ל‡ ˙ע˘ון ככל ‡˘ר ‡נחנו עו˘ים פ‰

וי‡מר „ו„ ז‰ ‰ו‡ בי˙ ‡‰ '‰ל˜ים וז‰

)עיי' בכ"ז יבמו˙ ז:

נעלם ממני מ˘ ‰פיר˘ו ‰רע"ב

"ו‰י‡ ‰י˙ ‰מנוח ,‰וכ˙יב כי ל‡ ב‡˙ם ע„

ע˙‡ ‰ל ‰מנוח ‰ו‡ל ‰נחל‚ ‰ו' ועבר˙ם

‰מורי' ˘ב˘ ,‰נ‡מר

‰מ˜„˘ בירו˘לים ע˙ים ˘‰יו ‰במו˙

במ˘מעו˙ ‰ל' "מ˜„˘".

כו'" .ור‡ ‰פר˘"י במ˙ני' ‚בי ירו˘לים:

)„ברי ‰ימים ‡ כב(‡ ,

‚„ר ‰מן ˙‰ור‡ ‰ינ ‰מ˜ו„˘˙ יו˙ר מ‰ר
וי ,(:ו‡"כ  ‰"‰לעניננו „‡ין לחל˜ ביני‰ם

נחל ‰זו ˘יל ‰ו‡ומר ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„

‰יום ‡י˘ כל ‰י˘ר בעיניו ,כי ל‡ ב‡˙ם ע„

רי˘ פר˜ ב˙ר‡ „זבחים„ ,ע„ ˘נבנ‰

‰בי˙‰„ ,כל מחנ ‰לוי'

ט

ו‰י‡ ‰י˙ ‰נחל ,"‰ובבריי˙‡ ˘ם ˜יט ע"‡
יליף ל ‰מ˜ר‡ „פ' ר‡) ‰יב ,ט( "כי ל‡
ב‡˙ם ע„ ע˙‡ ‰ל ‰מנוח ‰ו‡ל ‰נחל"‰
– "מנוח ‰זו ˘יל‚˘] ‰ם בימי מ˘כן ˘יל‰
נ‡סרו ‰במו˙ ,כמבו‡ר במ˙ני'[ ,נחל ‰זו
ירו˘לים  . .ר"˘ ‡ומר מנוח ‰זו ירו˘לים

‡˙ ‰יר„ן ‚ו' ו‰י' ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר  ‡"‰בו
‚ו' ˘מ˙ ‰בי‡ו ‚ו' עולו˙יכם וזבחיכם ‚ו'
˘‰מר לך פן ˙על ‰עולו˙יך בכל מ˜ום ‡˘ר
˙ר‡ ,"‰פירו˘[ :כ˘˙עברו ‡˙ ‰יר„ן ל‡
˙˜ריבו בבמו˙ ככל ‡˘ר ‡נחנו עו˘ים פ‰
‰יום  . .ועבר˙ם ‡˙ ‰יר„ן וי˘ב˙ם ב‡ר,ı
‰יינו ל‡חר ירו˘ ‰וי˘יב ,‰ו‰י' ‰מ˜ום ו‚ו'
˘‰מר לך ו‚ו' ,ו‰יינו ‡יסור ‰במו˙".

ולפכ"ז

יל"ע על ‰רמב"ם ‡מ‡י

‰ע„יף ˘ל‡ ל‰בי‡ ‰כ˙ובים „פר˘˙
ר‡„ ‰מיני' ילפינן ל„ ‰מירו˘לים ו‡ילך
‡סור‰ ‰במ ,‰ובחר ל‰זכיר כ‡ן „וו˜‡
כ˙ובים ‡חרים לענין ז.‰

]ו‡ם

כי כי„וע מכללי ‰רמב"ם ‡ין

חי„ו˘ים ובי‡ורים

י

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

כ‚

„רכו ל„יי˜ ל‰בי‡ „ו˜‡ ‰כ˙וב ˘ב˘"ס,

)ל‡ ל‡יסור ˜‰רב ‰בבמו˙ ,כ"‡( ˘‡סור

כמ"˘ בי„ מל‡כי )כללי ‰רמב"ם ס"„( „„רכו

לבנו˙ "בי˙ ל‡ "'‰ל‡ בירו˘לים

"לי˜ח „‰ר˘ ‰יו˙ר פ˘וט . . ‰ולפעמים

‰מורי' על ‰רמב"ם כ‡ן(‡ .ל‡ ˘‚ם ל‡ ˘‰מיט

מבי‡ פסו˜ ˘ל‡ נזכר ב‚מר‡ כלל מ‡חר

מ‰לכו˙יו ‡יסור ‰במו˙ „מ˙ני' „זבחים,

˘‰ו‡ מבו‡ר יו˙ר" ,עיי"˘ ˘מנ ‰כעומר

ו‡ח"כ מוסיף ענין ˘ני בפ"ע – „‡סור

‚רנ ‰כו"כ „ו‚מ‡ו˙ בספר ‰י„ )ועיי' ל˜ו"˘

נמי "ל˜‰ריב ב‰ן ˜רבן" ]ו„ו"˜ „כ˙ב

חי"ב ע' „ 189כלל ז‡ ‰ינו ז˜ו˜ לבי‡ור

"ל˜‰ריב ב‰ן" )ב‰מ˜ומו˙( ול‡ "בו"

נוסף בכל מ˜ום ומ˜ום ,וסבר‡ כללי˙ ‰י‡,

)ב‰בי˙( ,ו‰ל˘ון מור‰ ‰יטב ˘ל‡ ב‡

אי כל ירושלים
נקראת בשם "מקדש"

כי ‡ף ˘לכ‡ו' י˘ ל˘˜‰ו˙ „‡ם טעם פ˘וט

ביח„ עם ענין ‰ר‡˘ון ,כ‡יסור ‡ח„ ‡רוך

ומבורר ‰ו‡ יו˙ר ‡מ‡י ל‡ ‰בי‡ו ‚ם "˘‰ס

"לבנו˙ ב‰ן ]במ˜ומו˙ ˘חו ıלירו˘לים[

שקו"ט בפלוגתת הרמב"ם ורש"י ברפ"ד דר"ה בפי' "ובמקדש היו תוקעין" ,ואי
יחלקו כן בכל מקום; והעולה מזה לענין השקו"ט בפי' משנה דפסחים גבי ב'
תבשילין שצריך ליקח בליל הפסח
כבר ב‡רנו פעמים כי מ˜„˘ ˙˜ר‡ ירו˘לים כול ,‰ומ„ינ‰ ‰עיירו˙ ˘בכל ‡"י

)ועיי' ‰ר

‚ופ‡ מ‡ו˙‰ ‰סיב‡ ,‰ל‡ ז‰ו לפי ˘ס„ר

בי˙ ול˜‰ריב בו ˜רבן"‡ ,ל‡ ב' ‡יסורים

‰רמב"ם ‰ו‡ פס˜י „ין ו‰לכו˙ ,וב‡ופן

נ˘נו כ‡ן – ‡יסור לבנו˙ במ˜ומו˙ ‡חרים

˘מחול˜ים כ"‡ למ„ור בפ"ע כו' ,מ˘‡"כ

בי˙ ,וכן ‡יסור ל˜‰ריב במ˜ומו˙ ‡חרים

"˘‰ס ˘בלול ‰ו‡ מכל )‰יינו ˘י˘ ˘„ין

˜רבן בל‡ בי˙ ,ו‰יינו ‡יסור במו˙[.

מעורב ב‰לכ ‰ו‰לכ ‰מעורב˙ ב‡‚„ ‰וכו',
ועו„ ז‡˙˘ ,י˘ ב˘"ס ‰ן עˆם פס˜י „‰ין
ו‰ן ‰סבר˙ ו‰טעמ˙ ‚„רי ‰ענינים וכו'(.
ול‰כי "˘‰ס נמנע מ‰ב‡˙ טעם ‡ף ‡ם ‡ין
ממנו נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡ ב‰לכ ‰זו עˆמ ,‰כל
זמן ˘י˙כן ממנו נפ˜ו˙‡ למ˜ום ‡חר „ל‡
כ‰לכ˙‡‡ ,ו ‡ף ˘י˘ מז ‰נפ˜ו˙‡ ב‡‚„‰
˘‡ינ ‰ל„ע˙ "˘‰ס כו' ,מ˘‡"כ ‰רמב"ם
‡ין נו‚ע לו ‡ל‡ ˘‰ייך ל‰לכ„ ‰י„ן,
וכ˘ב‰לכ„ ‰י„ן י˘ טעם ‡חר פ˘וט יו˙ר
˘פיר יבי‡נו מבלי ˙‰ח˘ב ‡ם ‰נפ˜ו˙‡
„טעם ז ‰ב‰לכו˙ ‡חרו˙ ‡ו ב‡‚„ו˙ ‡ינ‰
כמס˜נ˙ חז"ל וכיו"ב

)ועיי"ע ל˜ו"˘ ח"ו ע'

 299ו‡ילך ב˘ו ,‚"‰ו‡כ"מ(;

‡בל מכל מ˜ום בנ„ו"„ ע„יין ‚ ‡‰ופ‡
טעמ‡ בעי ,מ‰י ‡כן מעל˙ם ופ˘יטו˙ם
˘ל ‰כ˙ובים ˘בחר ‰רמב"ם ל‰בי‡ י˙ר
על מ˜ור מפור˘ ב˙ור ‰ל‡יסור ו‡ז‰ר ‰זו
)ועיי' ל˜ו"˘ חי"ט ע' .[(532

‡ולם

ומע˙‰

י˙ב‡ר בטוב טעם מ˘ ‰בחר

‰פסו˜ים ‰נ"ל ,וב„˜‰ים „כ˘מוב‡ פסו˜
˘ני בל˘ון "ו‡ומר" „‰בר מור˘ ‰עי˜ר
‰ר‡י' ‰י‡ ‰כ˙וב ‰ר‡˘ון לב„ו ,ו‰כ˙וב
˘‰ני ל‡ ב‡ ‡ל‡ ל˙וספ˙ ‰סבר ‰וטעם
‰נˆרכים )ול‡ ˘עˆם ‰יסו„ ו‰מ˜ור ‰ו‡
מ˘ני ‰כ˙ובים ביח„ ב‡ופן „"ז ‰וז‰
‚ורם"( .וכל˘ון ‰ר‚יל ב˘"ס ‚בי "ו‡ומר"
כ‡˘ ‚"‰מרו ˙נ‡ים„ ,מב‡ר "˘‰ס "מ‡י
ו‡ומר כו'" ומפר˘ „ב‡ ל˘‰יב על ‡יזו
˜ו˘י‡ נוספ˙ ‰עלול ‰לעלו˙ ל‡חר עי˜ר
‰ענין ‰נלמ„ מן ‰כ˙וב ˘לפנ"ז .ו‡"כ
י"ל „‰כ˙וב ‰ר‡˘ון ˘‰בי‡ ‰רמב"ם כ‡ן
‰ו‡ ‰מ˜ור לכל ‡‰יסורים ˘‰זכיר ,ולכן
ע„יף ‰ו‡ על ‰כ˙וב „פ' ר‡ ,‰כי בו „ו˜‡
מ˙ב‡רים ב' ‡‰יסורים ˘˘נ ‰כ‡ן.
כי „ ‡‰פ' ר‡" ‰כי ל‡ ב‡˙ם ‚ו'" ‰ל‡
ב‡ ב‰מ˘ך ל‰כ˙וב ˜‰ו„ם "ל‡ ˙ע˘ון
‚ו' ‡י˘ כל ‰י˘ר בעיניו" ,ו‰יינו לענין

כ„ „יי˜˙ ˘פיר ,פ˘טו˙ ל˘ון

˜‰רב˙ ˜רבנו˙ )כנ"ל מפר˘"י ב‡רוכ,(‰

‰רמב"ם„˜‰˘ ,ים "נ‡סרו כל ‰מ˜ומו˙

ור˜ ˘ל‡ח"ז מב‡ר ‰כ˙וב טעם ‰חילו˜

כולן לבנו˙ ב‰ן בי˙ ל "'‰מ˘מע ˘כוונ˙ו

ו˘‰ינוי ‰לז ‰לענין ˜‰רבנו˙˘ ,י˘˙נ‰

ו

)פי' ‰מ˘ניו˙ ל‰רמב"ם רי˘ פ"„ „ר‡˘ ˘‰נ(‰

˘ל פסח עם ל˜וטי טעמים

ו‡כ"מ[ ,כי ‰נ ‰ז"ל ‰מ˘נ‰" ‰בי‡ו

ב‰„‚‰

)סי' נ‰ ,וב‡

לפניו מˆ ‰כו' וב' ˙ב˘ילין כו' ,ובמ˜„˘

בב"י סי' ˙ע‚( ˘‰בי‡ מ‰ירו˘' ˘‰מנ ‚‰לי˜ח

‰יו מבי‡ין לפניו ‚ופו ˘ל פסח" ,ועל

ביˆ„ ‰ו˜‡ ב˙ור ˙ב˘יל ˘ני בליל ‰פסח

כרחך י˘ לפר˘ „כוונ˙ ‰רי˘‡ ‰ו‡ בזמן

)מלב„ ‰זרוע זכר ל˜רבן פסח( ,וˆ‰יע

‰ז‡˘ ‰חר ‰חורבן ,ול‡ ב‚בולין בזמן

‰כלבו ‰טעם „ביˆ‰ ‰וי מ‡כל ‡בילו˙

‰בי˙ ‚ופ‡ )וע"ז ב‡‰ ‰סיפ‡ ו˜‡מר‰

ו‰ו‡ זכר ל‡בילו˙ ‰חורבן )ולפ"ז ‡ין

„"במ˜„˘"‰ ,יינו בזמן ‰מ˜„˘‡ ,י"ˆ

˙ב˘יל ‰ב' מ˘ום זכר לח‚י‚ ,‰עיין פסחים

˙ב˘יל ˘ני ומבי‡ים לו ‚וף ˜רבן פסח.

˜י„ :ו‡כ"מ( ,ונכ˙ב ע"ז ב‰ ‰„‚‰נ"ל

ול‡ נחי˙ ליוˆ‡ מן ‰כלל ˘ל‡ על ‰לר‚ל

)˘ם ˜י„(.

מ˘ום חולי ‡ו מ˘ום ‰יו˙ו בחו"ל(; כי

ובירו˘למי )˘ם פ"י ‚˘ (‚"‰ם בזמן בי‰מ"˜

‡ם נפר˘ „כל ‰מ˘נ ‰בזמן ‰בי˙ מיירי,

עˆמו כבר ‰יו לו˜חין ב‚בולין ב' ˙ב˘ילין,

נˆטרך לפר˘ מיל˙‡ „˙מי"„ ‰‰במ˜„˘"

ו‡"כ נˆטרך ל„חו˜ „מ‡ו˙ ב˘נים ל˜חו

˘בסיפ‡ ‰יינו כל ירו˘לים ול‡ ר˜ ‰מ˜„˘

˙ב˘יל ב' זכר לח‚י‚ ,‰ו‡חר ‰חורבן ˘ינו

‚ופי' )˘‰רי ‡כיל˙ ˜"פ ‰י‡ בכל ‰עיר(,

מנ‚‰ם ו‰פסי˜ו לי˜ח זכר לח‚י‚.‰

ולכ‡ור ‰ל‡ מˆינו כז‡˙ ˘ירו˘לים לב„‰

ומנ‚‰ים‰ 1וב‡„ ‰ע˙ ‰כלבו

„„בריו ˆע"˜ כיון ˘מוכח במ˘נ‰

ו‰˘˜‰

חכם ‡' על ‰ל˘ון ‰נ"ל,

„ב‡מ˙ מן ‰מ˘נ ‰ו‰בבלי ‡ין ל‰וˆי‡
מ˘מעו˙ כזו ]מ˘‡"כ מבריי˙‡ „ירו˘',

˙˜ר‡ כול" ‰מ˜„˘" ,ל‰ב„יל מ˘‡ר
‚"‰בולין" )מ˘‡"כ ‡ילו ˜‡י על ‰זמן ול‡
על ‰מ˜ום ‡"˘ ‰ל' "במ˜„˘" ,ו˜"ל(.
וב‡מ˙ ב‰כרח ˘ל‡ לפר˘ כן ,כי לפ"ז

‰˘ (1וˆי‡ רבינו ל‡ור ב˘נ˙ ˙˘"ו‰ .מוˆי‡ים
ל‡ור.

נמˆ‡ ˘נ˘˙מט מן ‰מ˘נ„ ‰ין ‰נמˆ‡ים
ב‚בולין ˘בכל ˘‡ר ‡"י ויו˘בי חו"ל בזמן

חי„ו˘ים ובי‡ורים

כב

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

מˆו ‰לע˘ו˙ מ˜ום מיוח„ ˘בו ‰ו‡ עי˜ר

‰ו‡ כל' ‰רמב"ם ב„˜‰מ˙ פי‰מ"˘

˘‰ר‡˙ ˘‰כינ ˜"‰˜ – ‰ו‡‰רון.

"מ„˙ ‰מ˜„˘ וˆור˙ו ובנינו וכל עניניו",

ועיי'

מ˘נ„ ‰סוף מ„ו˙ ‡ו„ו˙ יו"ט

˘עו˘ים לכ‰ן ˘„נו בכ‰ונ˙ו ול‡ נמˆ‡
ב ‰פסול ,ו‰יו מברכים עו„ ברכ ‰מיוח„˙
)מלב„ ברכ ‰ר‡˘ונ ‰על ˘ל‡ נמˆ‡ פסול
בזרע ‡‰רן( "וברוך ‰ו‡ ˘בחר ב‡‰רן ובניו
לעמו„ ל˘ר˙ לפני  '‰בבי˙ ˜„˘י ˘„˜‰ים",
„לכ‡ו' ˆ"ע מ ‰ר‡ו ל‰זכיר עבו„˙ ˜˜"‰
˘‰י‡ ‡ח˙ ב˘נ ‰ול‡ בכל ‰כ‰נים ,ו‰ו"ל
לכלול בברכ˙ ‰בחיר ‰ב‡‰רן ובניו ‚ם
עבו„ו˙ כל ˘‰נ„ ‰כל ‰כ‰נים

)ועיי' ח„‡"‚

מ‰ר˘"‡( ,ובבי‡ורי ‚‰ר"‡ כ' „"בי˙ ˜„˘י
˘„˜‰ים" ‰יינו כל בי‰מ"˜ )‰מ˜ו„˘ יו˙ר
ממ˜ומו˙ ˘ב˜„ו˘ ‰פחו˙‰ ‰ימנו ,עיי'
כלים פ"‡ מ"ו ו‡ילך ,ול‰כי נ˜' "˜„˘י
˘„˜‰ים"(‡ ,בל ˆע"‚ )מלב„ ˘בכלים ˘ם
‚ופ‡ ‰ל‡ נמנו ‚ם מ„רי‚ו˙ ˜„ו˘˘ ‰ב˙וך
בי‰מ"˜ ,ור˜ ‡' נ˜' "˜„˘ ˘„˜‰ים"‰ ,רי(
לעיל במס' מ„ו˙ נזכר "˜„˘ ˘„˜‰ים"
)לענין מ„˙ו( ו‡ין ‰כוונ ‰לכל ‰מ˜„˘,
ו‡יך י˘˙נ‰ ‰פי' בסיום ‰מס' מ‰מפור˘
לכל ‡רכ‡) ‰ף ˘ב„וח˜ י"ל „˘‡ני ‰כ‡
˘נ‡מר "בי˙ ˜ .("˜"‰ול‰נ"ל י"ל כי ˘י‡
ועי˜ר ˜„ו˘˙ ‰בי˙ כולו ב‡ לי„י ביטוי
ב˜.˜"‰

ו‰נ‰

י˘ „פוסים )ובעי˜ר כ˙"י( ˘ב‰ם

‡כן נ˘מט ‰ברכ˘‰ ‰ני˙ ‰נ"ל „בי˙
˜ ,˜"‰וכנר‡ ‰כ"‚ ‰ירס˙ ‰רמב"ם )כי
כפ"‰נ כ˙ב ‰רמב"ם ‚ם ‰מ˘ניו˙ עˆמן
ביח„ עם פירו˘ו .ר‡ ‰במ˘ניו˙ ‰וˆ‡˙

ומובן ˘בסיום ‰מס' יבו‡ר מ‰י ˙כלי˙
‰בנין .ול‰כי ל‰רמב"ן „ל„י„י' ˙כלי˙ כל
‰בנין ‰ו‡ מנוח˙ ˘‰כינ ,‰ובז ‰י˘ עי˜ר
ב˜ ,˜"‰מובן ˘כל ‰עבו„ו˙ ‡‰חרו˙ ‰ן
ל˙כלי˙ ‰ז‡˙ „מנוח˙ ˘‰כינ ,‰ו˘פיר

י‡

„‰ין כ˘˙עברו ‡˙ ‰יר„ן˘‡ ,ר ‰טעם ‰ו‡

‰פירו˘ ‰נכון ב‰ור‡"„ ‰ז‰ ‰ו‡ בי˙ '‰

כי "פ "‰ו"‰יום" "ל‡ ב‡˙ם ‡ל ‰מנוח‰

‡‰ל˜ים וז ‰מזבח ‚ו'"„ ,ל‡ נפר˘ ˘‡ין

‚ו'"‰ ,רי „‰כ˙וב "ל‡ ב‡˙ם ‚ו'" ל‡ עס˜

‰כוונ ‰לענין ˜ביעו˙ ‰מ˜ום‡ ,בל "ז‡˙"

מעי˜רו ‡ל‡ ב‡יסור „˜‰רב˙ ˜רבן חוı

˘בכ˙וב ‰ב' ‰ל‡ ו„‡י ˜‡י על ‰מ˜ום,

ל"מנוח "‰ו"נחל ,"‰ול‡ לעˆם בניי˙ ‰בי˙

„ז‰ו מ˜ום ‰מנוח ‰לע„ ,וילמ„ "ז‡˙" על

במ˜ום ז„ ‰ו˜‡ ול‡ במ˜"‡.

"ז„ ,"‰לענין ‡ז‰ר˙ ˜ביעו˙ ‰מ˜ום נ‡מר,

מ˘‡"כ

‰פסו˜ ‰˘ '‡‰בי‡ ‰רמב"ם

ול‡סור לעולם ˘‡ר ‰מ˜ומו˙‰ ,ן לבנין
‰בי˙ ו‰ן ל˜‰רב.[‰

‚רסינן ‰זכר˙ מעל˙ ˜ ˜"‰בסיום מס'

‰ל‡ נ‡מר בו יח„יו ע"„ ב' עניינים ‰נ"ל:

זו‡ .בל ל‰רמב"ם ˘עי˜ר ‰מכוון ‰ו‡

)‡( ‡יסור „בנין בי˙ ל '‰חו ıלירו˘לים

‰עבו„‰ ,‰נע˘י˙ בכל ˘‰נ ,‰ובכל

– "ז‰ ‰ו‡ בי˙ ‡‰ '‰ל˜ים") ,ב( ‡יסור

‰מ˜„˘ ,ול‡ בבי˙ ˜‡ ,˜"‰ין מ˜ום לייח„

‰במו˙ – "וז ‰מזבח לעול ‰לי˘ר‡ל" .עיי'

כ‡ן ול‚„‰י˘ ˜ ˜"‰ועבו„˙ו ‡ח˙ ב˘נ.‰

בפירו˘ ר˘"י ל„"‰י ˘ם„ ,מ˘מעו˙ ‰כ˙וב

)ועיי' בז ‰ב‡וˆר ‰ספרי ל‚‰ר"מ זעמב‡„˜ ,ו˘˙

‰י‡ ‰ור‡"„ ‰מכ‡ן ו‡ילך" י‰י' ז ‰מזבח

עבר ‰יר„ן .ועו„ .וי˘ ל‰עיר ממ„ר˘ ˙‰לים מזמור

לעול ‰כו'˘" ,כל ˘מב˜˘ ל '‰ל˜‰ריב לו

„ „‰י' „ו„ מˆטער ע„ ˘‰רחיב לו ˜‰ב" ‰ומˆ‡ ‡˙

˜רבן יˆ‡ וי˜ריב על ‡ו˙ו מזבח".

מ˜ומו ˘ל ‰מ˜„˘˘ ,נ‡' וי‡מר „ו„ ז‰ ‰ו‡ בי˙

ו‡"˙

סו"ס למ ‰ל‡ יסו„ר ל‰רמב"ם

˘יברכו ‡כן ברכ ‰על כל בי‰מ"˜ ועבו„˙ו.
ולכך נר‡‡„ ‰ף נ˜ו„ ‰זו ‰י‡ ל˘יט˙י'
„‰רמב"ם‰„ .נ ‰ברכ ‰ו˘בח י˘ ל‰ם
מ˜ום כ˘„‰בר ˘עליו מברכין ומ˘בחין
‰ו‡ ענין מיוח„ בפ"ע ,ול‡ כ˘‰ו‡ פרט
‰מוכרח מˆ„ ענין ‡חר )כי ב‡ם ˆ"ל ברכ‰
– מ˜ומ ‰בנו‚ע לסיב ‰ול‡ בנו‚ע למסובב
‰מוכרח(.

ול‰כי

בנ„ו"„,

ל‰רמב"ם

„עי˜ר ‰מˆו‰ ‰י‡ ע˘יי˙ בי˙ מוכן
לעבו„ ‰ול‰כי ע˘יי˙ ‰כלים ‡ינ ‰נמני˙
בפ"ע למˆו ‰ל‰יו˙ם חל˜ ממˆו˙ ע˘יי˙
בי˙ מוכן‚ ,ם ‡ין מ˜ום לברכ ‰מיוח„˙
בפ"ע על בחיר˙ ‰כ‰נים לבי‰מ"˜ כיון
˘ז‰ו חל˜ מע˘יי˙ ‰מ˜„˘„ ,ע˘יי˙ בי˙
מוכן לעבו„ ‰מכרח˙ ‚ם בחיר˙ כ‰נים
‰מוכנים ל˜‰ריב ˜‰רבנו˙ ‰ללו.

ועיי"ע

בחו"ב ב‰ל' בי‰ב"ח סי' ‡ מ‰

˜‡פ‡ח ו‚ירס‡ ˘לו( ,ו‡"כ ‡פ"ל „‡זלי

˘י˘ ל„˜„˜ עו„ ב„יו˜ ל' ‰מ˘נ‰ ‰נ"ל

‰רמב"ן ו‰רמב"ם ל˘יט˙יי‰ו ‡ם נזכר

„סוף מי„ו˙ ,ובבי‡ור פרטים נוספים ˘ם

˜ ˜"‰בסוף מ„ו˙‰„ ,נ ‰ענין מס' מ„ו˙

ל˘י' ‰רמב"ן ו‰רמב"ם.

ו‰כ˙וב ‰ב' ˘מבי‡ ,ב‡ כ˙וספ˙ בי‡ור
ו‰סבר ‰בטעם ‡‰יסור )"ו‡ומר"(" ,ז‡˙
מנוח˙י ע„י ע„" – „מכיון ˘˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘
‰י‡ ב‡ופן „"ע„י ע„" ,וכמ"˘ ל‰לן פ"ו
‰ט"ז „˜„ו˘˙ מ˜ום ‰מ˜„˘ ‡ינ ‰בטל‰
לעולם כו' ,לכן "ז‡˙ מנוח˙י" ול‡ במ˜"‡,
˘‡‡"פ לבנו˙ "בי˙ ל "'‰ר˜ בירו˘לים לב„.

וע„יין

עלינו לחפ˘ מ˜ורו „‰רמב"ם

ל‡יסור ז˘ ‰חי„˘ כ‡ן בפ"ע ,לבנו˙ בי˙
ל˘ '‰ל‡ בירו˘לים‡ ,ף בלי ל˜‰ריב בו

‡‰ל˜ים( .ור‡‚ ‰ם ל˘ונו ב‰ל' בי‡˙ מ˜„˘
פ"ט ‰י"„ ו‰ל' מע ˜"‰פי"„ "‰ז.

וי"ל

בכמ‡ ‰ופנים ,ומ‰ם – „נלמ„

במכ˘"כ ו˜"ו מן ‰פרט ‡ל ‰כלל‡„ ,ם
ענין פרטי „˜‰רב ‰נ‡סר במ˜"‡ ,כ"˘ ו˜"ו
„‰בנין בכללו ‡סור ,ו‰רי ‰רמב"ם ל˘יט˙י'
‰י„וע˜‰„ ‰רב ‰ב‰בי˙ "‰ז סו"ס ‚"כ פרט

]ועו„ י"ל בז„ ,‰ב‡ „‰בר לח„„ יו˙ר

מ˙וך מˆו˙ בניי˙ ‰בי˙ ,כי ל˘יט˙ו ‚„ר

‰ר‡י' ˘מן ‰כ˙וב ‰ר‡˘ון .כי ‰נ‡ ‰ף

חוב˙ ‰בנין ‰ו‡ מˆ˘ ‰ריך לבנו˙ "בי˙

‰ל˘ון "ז ‰מזבח לעול ‰לי˘ר‡ל"˘ ,מ‡

מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבין בו ˜רבנו˙" ,כל˘ונו

‡ין ‰כוונ ‰ל„יי˜ ביחס למ˜ומו ˘ל

רי˘ ‰ל' בי‰ב"ח )ו‰יינו ˘‡ם ‡ין ‰בי˙

‰מזבח ‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ כ„פיר˘ו חז"ל

מוכן ומוכ˘ר ל˜‰רב ‰ל‡ נ˙˜יימ‰ ‰מ"ע

ב˘‡ר מ˜ומו˙ ˘נ‡מר "ז‡ "‰ו "ז‡˙"

וע˘ו לי מ˜„˘ ,עיי' בז ‰ב‡רוכ ‰בחי„ו˘ים

וכיו"ב )"‰חו„˘ ‰ז" ,"‰ז‡˙ ‰חי'" ,ועו„(

ובי‡ורים ל‰ל' בי‰ב"ח סי' ‡ ועו„( ,ו‡"כ

„‰כוונ‰ ‰י‡ ˘ˆריך ל˜‰פי„ בענין ˘‰ייך

˜‰רב‰ ‰ל‡ ‰י‡ ‰‰ב‡ ‰בפועל „ענינו

ל‚וף „‰בר עˆמו )ול‡ בנו‚ע למ˜ומו

ומ‰ו˙ו ˘ל חיוב בניי˙ ‰בי˙˘ ,כל „‚‰ר˙

וכיו"ב‰˘ ,ו‡ ענין ופרט ˘‡ינו ‚וף „‰בר

חוב˙ ‰בני' ‰י‡ לˆ‰יב בי˙ ‰מ‡פ˘ר

עˆמו(‰ ,יינו „נ‡מר ˘כוונ˙ ‰‰ור‡‰ ‰י‡

˜‰‰רב ,‰ו‡"כ פ˘יט‡ במכ"˘ „‚ם עˆם

˘מכ‡ן ו‡ילך כל מזבח ˘ייבנ"ˆ ‰ל כמזבח

‰בי˙ ‡ין לבנו˙ו במ˜ום ˘‡י ‡פ˘ר

)עיי' ברמב"ם

ל˜‰ריב ˘ם ,ו˜"ל ]ו„ו"˜ „‡‰יסור ‰ו‡ ר˜

ל‰לן פ"ב ‰י"ז ועו„( .ול‰כי נˆרך ‚ם ל‰כ˙וב

"לבנו˙ בי˙ ל – "'‰בי˙ ‰מ˜„˘ ,כ„‚‰ר˙ו

"ז‡˙ מנוח˙י ע„י ע„" ,ל˘‰מיענו ולב‡רנו

‰‰לכ˙י˙ – ול‡ בי˙ ˘‰ו‡ ב„‚‰ר‡ ‰חר˙[.

ז ,‰רבוע ו‡רכו כרחבו וכו'

חי„ו˘ים ובי‡ורים

יב

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰
וב‡מ˙

„‡ף ‰רמב"ם מו„ ‰למ‰˘ ‰בי‡ ‰רמב"ן

לע˘ו˙ בי˙ ל '‰מוכן ל‰יו˙ מ˜ריבים בו

„בי˙ וכלים ‡ין מעכבין ז‡"ז‡ ,בל בלב
˘מח ˘ר˘ יב נ˜ט „‰רמב"ם ס"ל „כלים

‡ל‡ בבי˙ ‰מוכן ומוכ˘ר לעבו„ ,‰ו‡ם

‡לו ˘‰זכיר ‰וו חל˜ מן ‰בי˙ לעיכוב‡,

‡ין ‰בי˙ מוכן לז ‰ל‡ נ˙˜יימ ‰מ"ע

מ˜„˘ ומעכבין

„וע˘ו לי מ˜„˘ .ועפ"ז מובן ‰יטב ‡‰

מל˜‰ריב בו .וי˘ מי ˘‰וסיף בז„ ‰ב‡מ˙

„ל„י„י' ע˘יי˙ ‰כלים ‰י‡ חל˜ ממˆו˙

נח' כ‡ן ‰רמב"ם ו‰רמב"ן בפלו‚˙˙

‰בנין„ ,בˆיווי לע˘ו˙ כלי ‰מ˜„˘ ‰"‰

˙נ‡י בירו˘' ˘˜לים פ"„ "‰ב "˘‰ולחן

מˆוו ‰על חל˜י ‰מ˜„˘„ ,על י„י ע˘י' זו

ו‰מנור ‰ו‰מזבחו˙ ו‰פרוכ˙ מעכבין

נע˘‰ ‰מ˜„˘ "מוכן" ל˜רבנו˙ ועבו„.‰

‡˙ ˜‰רבנו˙ „ברי ר"מ ,וחכ"‡ ‡ין לך

ו˜„ ‡‰יי"ל כחכמים „‡ין מעכבין כו' ‡ינו

מעכב ‡˙ ˜‰רבן ‡ל‡ ‰כיור ו‰כן בלב„",

ענין למˆו˙ ‰בני' )˘‡ינ ‰מ˙˜יימ˙ בלי

)עיי' ˆפע"נ

˘ייע˘ו ‚ם כלים כו'(‡ ,ל‡ ‰יינו ˘ל‡חר

על ‰רמב"ם ,מנין ‰מˆוו˙ מ"ע כ .ו˘ם מ„‰ו"˙

˘כבר נע˘ ‰בי˙ "מוכן" )עי"ז ˘נע˘ו

ע‚ ,ב .(„-ו‚ם ז"ˆ ‰ע „‰רמב"ם כיחי„‡,‰

עמו כלים(‰ ,נ‚ ‰ם ‡ם נחרב )ו˘וב ‡ין

ועו„ ועי˜ר ‰ל‡ ל„‰י‡ פס˜ ב‰ל' בי‰ב"ח

ל‰ם ל˘‰לים ‰ב‚„ים .וכ"כ ˙‰וס' ביומ‡

‰כלים במ˜ומם ,ולי˙‡ כ‡ן כלים( ˘פיר

פ"ו ‰ט"ו "מ˜ריבין ˜‰רבנו˙ כולן ‡ע"פ

˘ם „"‡ ‰ו"˙ )ובכס"מ ב‰ל' כלי ‰מ˜„˘

מ˜ריבין ,כי ‡כן ‡ין ‰כלים )ו‰בי˙( מˆ"ע

˘‡ין ˘ם בי˙ בנוי" ,ו‰רי כ˘‡ין בי˙ בנוי

מעכבין ‡˙ ˜‰רבנו˙.

פלוגתת הרמב"ם והראב"ד
גבי או"ת בבית שני
יבאר יסודות פלוגתת הרמב"ם ודעימי' עם רש"י והראב"ד ודעימי' אם נחסרו
לגמרי בבית שני או שרק לא היו נשאלין בהם ,ויסיק דרש"י והרמב"ם אזלי בזה
לשיטתייהו בכ"מ
ו‡ף ‡ורים ו˙ומים ˘‰יו בבי˙ ˘ני ל‡ ‰יו מ˘יבין ברוח ˜‰ו„˘ ול‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ן˘ ,נ‡מר ע„
עמו„ כ‰ן ל‡ורים ו˙ומים ,ול‡ ‰יו עו˘ין ‡ו˙ן ‡ל‡ ל˘‰לים ˘מונ ‰ב‚„ים לכ‰ן ‚„ול כ„י ˘ל‡
י ‡‰מחוסר ב‚„ים )רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר ‰רי˘ פ"„(

כ˙ב

‰בחיר ‰וז"ל "ו‡ף ‡ורים ו˙ומים ˘‰יו
בבי˙ ˘ני ל‡ ‰יו מ˘יבין ברוח ˜‰ו„˘
ול‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ן ˘נ‡מר

)עזר‡ ב ,ס‚(

ע„ עמו„ כ‰ן ל‡ורים ו˙ומים ,ול‡ ‰יו
עו˘ין ‡ו˙ן ‡ל‡ ל˘‰לים ˘מונ ‰ב‚„ים
לכ‰ן ‚„ול כ„י ˘ל‡ י ‡‰מחוסר ב‚„ים".
וכעין ז ‰נמי ב‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"י
"‰י "ע˘ו בבי˙ ˘ני ‡ורים ו˙ומים כ„י
ל˘‰לים ˘מנ ‰ב‚„ים ,ו‡ע"פ ˘ל‡ ‰יו
נ˘‡לין ב‰ן .ומפני מ ‰ל‡ ‰יו ˘ו‡לין
ב‰ן מפני ˘ל‡ ‰י˙˘ ‰ם רוח ˜‰ו„˘ וכל
כ‰ן ˘‡ינו מ„בר ברוח ˜‰ו„˘ ו‡ין ˘כינ‰
˘ור ‰עליו ‡ין נ˘‡לין בו" )עיי' יומ‡ ע‚.(:

‰יינו

„ל„י„י' ‡„ ‡‰מרו ביומ‡ כ‡:

„‡ורים ו˙ומים ‰ם מ„ '‰ברים ˘נחסרו
בבי˙ ˘ני ,ל‡ו ‰יינו ˘נחסרו ממ˘‡ ,ל‡
˘ל‡ ‰יו מ˘יבין ,כי ע„יין ‰יו ז˜ו˜ים

˜ו˘י‡ זו ‰י‡ ר˜ ‡י נ˜טינן

‰ל' בי‰ב"ח ב„‚‰ר˙ מˆו˙ ‰בני' – "מ"ע
˜‰רבנו˙ כו'"‰ ,יינו ˘‡ין מˆו˙ ‰בני'

‚

‰רמב״ם ברי˘ פ"„ מ‰ל׳ בי˙

כ‡

‰ר‡ ‰לו מ˜ור‰"„ ,כי מ˘מע מ„‡מרינן
בפ"˜ „˜י„ו˘ין )„ף ל"‡( „בימי בי˙ ˘ני
ב˜˘ו חכמים ‡בנים ל‡פו„" ו‰וסיף „כן
נ˜ט ‰סמ"‚(.

ו‰ר‡ב״„

ב‰ל' בי‰ב"ח ˘ם ˘‰י‚

וז״ל" :וחיסור ב‚„ים ˘‡מר ‡ינו כלום,
˘‡ינו מח˘בון ‰ב‚„ים" .ו‰כי נ˜ט ‚ם
ר˘״י בפירו˘ו ע‰״˙

)ע‰״פ ״ונ˙˙ ‡ל ח˘ן

‰מ˘פט ‡˙ ‡‰ורים ו‡˙ ˙‰ומים ‚ו׳״(„ ,כ˙ב
ל„‰י‡ ˘ם ˘‡‰ו"˙ ל‡ ‰יו בבי˙ ˘ני,
ו‡ינו חסרון בב‚„ים )מ˘‡"כ ‰חו˘ן
‚ופ‡( ,ויוב‡ו „בריו ל‰לן .ועיי"ע ר˘ב"ם
ב"ב ˜ל‚ ‰"„ :ל‚זבר ,ובר‡ב"ע ע˙"‰
‡חרי טז.„ ,

ונר‡‰

„יסו„ ‰חול˜ים על ‰רמב"ם

‰ו‡ מ˘ום ˘‰ו‡ נ‚„ מ˘מעו˙ ‰סו‚י‡

„בלע„ם

ל‡

יי˜ר‡

‰רמב"ם כר"מ ו‰רמב"ן כחכ'

‚ם ‰כלים ‡ינם

)במ˜ומם ,עיי' במפר˘י ‰ירו˘'

˘˜לים ˘ם(‰ ,רי „ו„‡י ‡ף ‡י‰ו כחכ' „‡ין
מעכבין.

‡בל

‰רמב"ן ס"ל „עי˜ר ˙‰כלי˙

בע˘יי˙ מ˜„˘ ‰ו‡ לע˘ו˙ מ˜ום ל˘‰ר‡˙
ומנוח˙ ˘‰כינ ‰וכו' כמו ˘‡‰ריך בפי'

‚ם

יל"ע ב˘י' ‰רמב"ן „נ˜ט ˘ע˘יי˙

‡‰רון

בפ"ע

מע˘יי˙

‰מ˜„˘‰ ,ל‡ כבר כ˙ב בעˆמו

ל‡ ˜‡י ל„י„י' ‡ל‡ על ‰בי˙ ‚ופי' ול‡ על

)בפי' ע˙"‰

כליו ‰מיוע„ים לעבו„ ‰ו˜רבנו˙ )˘‰ו‡

נמני˙

מˆו‰

ר"פ ˙רומ„ (‰מ‰ו˙ ‚„ר ‰בי˙ ‰ו‡ "מ˜ום
מנוח˙ ˘‰כינ‰˘ ‰ו‡ ‡‰רון".

ו‰נר‡‰

ע˘) ˙"‰ם( ,ו‡"כ ˆ‰יווי וע˘ו לי מ˜„˘

ענין בפ"ע מלב„ עˆם מנוח˙ ˘‰כינ‰
בבי˙ ז ,(‰ול‰כי ‰וˆרך לטעם מיוח„ ע"ז

בכ"ז„ ,ענינם )ו˙כלי˙ם( ˘ל

˘ל‡ נמנ˙ ‰ע˘יי˙ ‰כלים מˆו ‰בפ"ע,

‰מ˘כן ובי‰מ"˜ ‰ם ב' „ברים כלליים'‡ .

לפי ˘‡ינם ‡ל‡ ‰כ˘ר למˆו˙ ‰עבו„.‰

מ"˘ ‰רמב"ן „‰ו‡ מ˜ום מנוח˙ ו˘‰ר‡˙

ומע˙ ‰מחוור ˘פיר ‡˘„ ‡‰ני ‡‰רון

˘‰כינ ,‰ב' מ˜ום לעבו„˘) ‰עי˜ר‰

מ˘‡ר ‰כלים בז ,‰ונמנ ‰ל„י„י' למˆו‰

עבו„˙ ˜רבנו˙( ו˘‡ליו ‰עלי' לר‚ל כו'.

בפ"ע‡ ‡‰„ ,ין ‡‰רון ‰כ˘ר לעבו„‰

ובז ‰נח' ‰רמב"ם ו‰רמב"ן ,מ ‰מבין

כל˘‰י‡ ,ל‡ ‰ו‡ ˙וספ˙ ח„˘ ‰בענין

ב' „‰ברים ‰ו‡ ‰עי˜ר במˆוו˙ ‰בנין,

˘‰ר‡˙ ˘‰כינ„ ,‰מלב„ ˘ˆ"ל בי˙

„ל‰רמב"ם ˙כלי˙ ‰בני' ‰י‡ לע˘ו˙ מ˜ום

˘כללו˙ו מ˜ו„˘ למנוח˙ ˘‰כינ) ‰ו‚„ר

˘‡פ˘ר לעבו„ בו ,עיי' ‰יטב ל˘ונו רי˘

ז ‰י˘נו ‚ם בלי ‡רון ו˜ ,(˜"‰י˘נ‚ ‰ם

חי„ו˘ים ובי‡ורים

כ

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

‰

פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן
בגדר מצות בנין הבית

בס‰מ"ˆ

לבנו˙ בי˙ ‰בחיר ‰לעבו„ ,‰בו י‰י'
˜‰‰רב ‰ו‰בער˙ ˙ ˘‡‰מי„ ו‡ליו ˙‰י'
‰‰ליכ ‰ו‰עלי' לר‚ל כו' ו‰ו‡ ‡מרו י˙'
וע˘ו לי מ˜„˘" ,וממ˘יך "˘ז‰ ‰כלל כולל
מינים רבים ˘‰ם ‰מנור ‰ו˘‰לחן ו‰מזבח

„בי˙ ˘ני ‡מרו ״‡ין מי‰ו‰ ‰ו ‰סיוע

‰רמב"ם על ‰כ˙ובים ˘ם כח ,ל ומס˙בר‡ „‡זל

ל‡ מסייע‡״‡ ,בל בנו‚ע ל˘‡ר „‰ברים

ב˘יט˙ ‡ביו .ור‡ ‰עו„ מ˜ורו˙ ב˙ור˘ ‰למ ‰על

˘נחסרו מ˘מע יו˙ר „כוונ˙ "˘‰ס ˘ל‡

‰כ˙ובים ˘ם( ,ו‰כי מוכח ב˘יט˙ ‰רמב"ם

‰יו כלל.

מ„ל‡ ‰זכיר בפ"ט מ‰ל' כלי ‰מ˜„˘,
‰רמב"ם ‰וכרח לנ˜וט „ל‡ כן.

וב„˜‰ים „כבר כ˙ב ‰כס"מ ב‰ל' בי‰ב"ח
„ב‡מ˙ יסו„ ‰פלו‚˙‡ ‰ו‡ „"מ˘ ‰כ˙ב

˘ˆיונו לבנו˙ בי˙ ‰בחיר ‰לעבו„ ,‰בו י‰י' ˜‰‰רב ‰ו‰בער˙ ˙ ˘‡‰מי„ ו‡ליו ˙‰י' ‰‰ליכ‰
ו‰עלי' לר‚ל  . .ו‰ו‡ ‡מרו י˙' וע˘ו לי מ˜„˘ ˘ . .ז‰ ‰כלל כולל מינים רבים ˘‰ם ‰מנור‰
ו˘‰לחן ו‰מזבח וזול˙ם ,כולם מחל˜י ‰מ˜„˘ ו‰כל י˜ר‡ מ˜„˘ ,וכבר ייח„ ˆ‰יווי בכל חל˜
וחל˜ )ספר ‰מˆוו˙ ל‰רמב"ם מ"ע כ(
ל‰רמב"ם מ"ע כˆ˘" :יונו

„יומ‡ ˘ם„„ ,ו˜‡ ‚בי חסרון ‡˘ ‰מערכ‰

ב‡וˆר ‡‚‰ונים ברכו˙ „ .‡ ,וכן פיר˘ ר"‡ בן

‡בל

יפלפל לתרץ שי' הרמב"ם מראיית הרמב"ן דכלים ובית אין מעכבין זא"ז  /ידון
עפ"ז בגירסת המשנה דסוף מידות

וע˘יי˙ ‰כלים ‡ינ‡ ‰ל‡ ‰כ˘ר למˆו ‰זו
ו‰וו ב‚„ר ˙˘מי˘י ˜„ו˘.‰

‰ . .ר‡ב"„ ˘‡ינו מח˘בון ‰ב‚„ים טעמו
˘‰ו‡ ˜ור‡ ‡ורים ו˙ומים ל˘ם ‰מפור˘
˘‰יו נו˙נין בין כפלי ‰ח˘ן ,כ„כ˙יב
ונ˙˙ ‡ל ‰ח˘ן ‡˙ ‡‰ורים ו‡˙ ˙‰ומים,
ורבינו ˜ור‡ פ‡ ‰ורים ו˙ומים לח˘ן ב„רך
‡˘‰ל"‰

)ועיי"ע בב‡ר ˘בע סוט ‰מח ע"‡

ובמ‚יל˙

‡ס˙ר

כ'

ליי˘ב

‰רמב"ם˘„ ,פיר ‡ף „ברים ˘‡ינם
מעכבים ז‡"ז ‰וו מˆו‡ ‰ח˙ ,כ‚ון ˙כל˙

בענין ע˘יי˙ ב‚„י כ‰ונ‡‰ ˙‡ ,‰ו״˙ ‚ם
ל‡ מנ˙ינ˙ן בח˘ן ,וכן מוכח בפי‰״מ
סוט ‰פ"ט מי"ב ״ו˘מיר נח˘ חופר ‡בנים
ובו פ˙חו ‡ורים ו˙ומים״ .ומע˙ ‰מחוור
‰יטב „ל„י„י' „‰רמב"ם מוכרח לפר˘
כוונ˙ "˘‰ס ˘‡‰ו״˙ ‰יו בבי˙ ˘ני ור˜
˘ל‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ם ,כי ‡בני ‰חו˘ן
מוכרחים למנין ב‚„ים.

וב„בר

˜‰ו˘י‡ על „ע˙ ‰רמב״ם

ובמרכב˙ ‰מ˘נ ‰על ‰רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח ˘ם.

ו˙‰וס׳ ממ˘מעו˙ ‰סו‚י‡ „יומ‡„ ,ר˜

‰כ˙ב ו˜‰בלˆ˙ ‰ו ‰כח ,ל(.

‡˘ ‰מערכ‰ ‰י˙˘ ‰ם כלל מ˘‡"כ ˘‡ר

פירו˘,

„‰ר‡ב"„

ו„עימי'

כ˘יט˙ ר˘"י על ˙‰ור˘ ‰ם
˘י'

י‚

סברי

)וכ" ‰ברמב"ן(

˘כ˙ב "‡˙ ‡‰ורים ו‡˙ ˙‰ומים – ‰ו‡
כ˙ב ˘ם ‰מפור˘ ˘‰י׳ נו˙נו ב˙וך כפלי
‰ח˘ן ˘על י„ו ‰ו‡ מ‡יר „בריו ומ˙מם

„ברים חסרו ממ˘ ,י״ל בכמ‡ ‰ופנים.
ח„‡ י"ל „ל„י„י‰ו ל‡חרי ˘‰וכרח "˘‰ס
לפר˘ ‚בי ‰מערכ"„ ‰חסרון" ˘‡‰
ל‡ו ‰יינו חסרון ממ˘ ,מחמ˙ ˜‰ו˘י‡
ו‰ס˙יר ‰מ„ ‡‰ר"ח ס‚ן ‰כ‰נים ‰עי„
˘ר‡‰ ˘‡ ‰מערכ˘ ,‰וב נ˙ברר „מ˘"כ

ולבן בˆיˆי˙ ˘‡ין מעכבים ז‡"ז ומ"מ

‡˙ „בריו" )וכ"כ בפירו˘ו ל˘"ס יומ‡ ע‚ ע"‡(,

)ועיי'

ועל‡˜ ‰מר ˙‰ם "ובמ˜„˘ ˘ני ‰י׳ ‰ח˘ן

בבריי˙‡ ˘נחסרו „‰ברים ל‡ו „ו˜‡

בי‡ור ‰רי"פ פערל‡ לס‰מ"ˆ ל‰רס"‚ פר˘ ‰נב(

˘‡י ‡פ˘ר לכ‰ן ‚„ול ל‰יו˙ מחוסר

כפ˘וטו )ו‰רי כל „‰ברים ב„יבור ‡ח„

„‡ין ‰ני„ון „ומ ‰לר‡י'‚ ‡‰„ ,בי ˙כל˙

ב‚„ים‡ ,בל ‡ו˙ו ˘‰ם ל‡ ‰י' ב˙וכו".

נ‡מרו בבריי˙‡(.

ולבן כבר כ' ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ ˘ר˘ י‡

וז‰ו ˘מוסיף ר˘"י ˘ם עו„ "ועל ˘ם ‡ו˙ו

„ב‡מ˙ ‰סבר‡ ‰י˙ ‰נו˙נ˙ „מ˘ום ˘‡ין

‰כ˙ב ‰ו‡ ˜רוי מ˘פט˘ ,נ‡מר ו˘‡ל לו

מעכבין י˘ ל‰ח˘יב כ"‡ מˆו ‰בפ"ע ,ור˜

במ˘פט ‡‰ורים" רוˆ ‰לומר ,כי חסרון

˘מˆ‡נו מ˜ר‡ מפור˘ ‰מ˘מיענו „ל‡ כן,

‡‰ו״˙ ‡ינו נו‚ע לעˆם ‰ח˘ן כ״‡ לענין

„כ˙יב "ו‰י' לכם לˆיˆי˙" ומ˘מעו „‰כל

‰״מ˘פט" ,ולכן ‡ין ‰כ‰״‚ מחוסר ב‚„ים

מ˘ ‰ע˘יי˙ ˘‡ר ‰כלים ˘‰זכיר ‰רמב"ם

מˆו‡ ‰ח˙‰ ,יינו „בז‰ ‰ו‚„ר „"‰ענין

ב‰ע„רם.

‡ח„"; ו‡"כ בנ„ו"„ „ל‡ מˆ‡נו מ˜ר‡

‡ינ ‰מˆו ‰בפ"ע ‰ו‡ מטעם ‡חר – מפני

מפור˘ ,ו‰ענינים חלו˜ים ביו˙ר )˘ל‡

‡ולם

˘‰מˆו‰ ‰י‡ ‰עבו„‰ ‰נע˘י˙ בכלי ז‰

בערך לחלו˜˙„ ‰כל˙ ולבן( י˘ לנו לומר

)עריכ˙ לחם לפני „‰ ,'‰ל˜˙ מנור ‰וכו'(

„מˆוו˙ נפר„ו˙ ‰ן.

וזול˙ם ,כולם מחל˜י ‰מ˜„˘ ו‰כל י˜ר‡
מ˜„˘ ,וכבר ייח„ ˆ‰יווי בכל חל˜ וחל˜".
ו‰רמב"ן ב‚˘‰ו˙יו מ"ע ל‚ נחל˜ ‡מ"˘
˘‰כלים כולם ‰ם חל˜ ממˆו˙ מ˜„˘
‰כללי˙ וס"ל "˘‡ין ‰כלים חל˜ מן ‰ב˙ים
‡בל ‰ם ˘˙ים מˆו˙ ו‡ינן מעכבו˙ ז‡"ז
ומ˜ריבין בבי˙ ‡ע"פ ˘‡ין בו כלים ‡לו,
ולכן ‡ˆלי ע˘יי˙ ‡‰רון ו‰כפור˙ ל˘ום
˘ם ‰ע„ו˙ ˙ימנ ‰מˆו ‰בפ"ע" ,ול„י„י'

נמנו למˆו‡ .'‡ ‰ולם ב‡מ˙ י˘ ל'˜‰

‡י

נמי י"ל ˘בנו‚ע ל‡ו״˙ מעי˜ר‡ ‡ין

˙מי׳ כלל לפר˘ כוונ˙ ‰בריי˙‡ ˘‡‰ו״˙
עˆמם ‰יו ור˜ ˘ל‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ן,
ול‰כי ב‡מ˙ ‚ם ‰מ˜˘ ‰ו„‡י כבר פיר˘
כן ‚בי ‡ו"˙ ,ו„ו˜‡ בנו‚ע ל‡˘ ˘ז‰ו
‰יפך טבע ˘ ˘‡‰״סיוע ל‡ מסייע‡״

‰רמב"ם נ˙כוון כ‡ן לסבור

‡ף ˘נמˆ‡˙ – ‡ין לח„˘ כן ‡ל‡ מחמ˙

˘‡בני ‰ח˘ן ‚ופיי‰ו ‰ם ‰ם ‡‰ו״˙ ,ו‰ו‡

‰כרח ˜‰ו˘י‡ ,ו‰ו‡ חי„ו˘ ˙‰רˆן מחמ˙

כ˘יט˙ ‡‚‰ונים

)ר ‚"‰ור˘"‚ ורנ"‚ – ‰וב‡ו

˜ו˘יי˙ ‰מ˜˘ן.

חי„ו˘ים ובי‡ורים

י„
]ועיי'

במ„ר˘ רב ‰ב‰עלו˙ך פט"ו,

י וב˙נחומ‡ ב‰עלו˙ך ו„ ,ל‡ ח˘יב ‡ו"˙
‚בי „ '‰ברים ˘נ‚נזו ול‡ ‰יו בבי˙ ˘ני,
ולפום רי‰ט‡ נר‡ ‰כסו˙ר „ע˙ "˘‰ס
ביומ‡‡ ,ולם ל‰רמב"ם ‡ין כ‡ן ס˙יר‰
)בפרט ז ‰עכ"פ( ,כי י"ל „ב˘"ס ‰כוונ‰
‰י‡ ר˜ ˘ל‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ם ובמ„ר˘ ב‡
למנו˙ ר˜ „ברים ˘נחסרו ממ˘ ול‰כי ל‡
מנו ‡ו"˙ ב„‰יי‰ו .ועפ"ז יומ˙˜ ‰יטב מ‰
˘נ˜טו במ„ר˘ ˘ם בל' "נ‚נזו" ,ו‡ילו בכל
‰מ˜ומו˙ ˘נמנו ‡‰ו"˙ ב„‰יי‰ו נ˜טו
חז"ל ר˜ בל' חסרון

)עיי' יומ‡ ˘ם ,ובירו˘'

‰וריו˙ פ"‚ "‰ב"˘‰˘ ,ר ח ,ט( ,כי ל˘ון ‚ניז‰
מ„‚י˘ ˘מˆי‡ו˙ם ‰י˙ ‰חסר ,‰ול‰כי ל‡
ח˘יב ‡‰ו"˙ עמ‰ם ,מ˘‡"כ ל' "חסרון"
‡פ˘ר לפר˘ו ‚ם )ב„וח˜ עכ"פ( ˘‡ינו
ב˘לימו˙ו ו‡ינו פועל פעול˙ו.

ומ‰

˘במ„ר˘ ˘ם נמנ˙‚ ‰ם ‡˘‡ ,ף

„‡מר "˘‰ס ל„‰י‡ „מי‰ו‰ ‰ו ‰סיוע
ל‡ מסייע ,ע„יין ‡פ"ל „‚ם בז ‰ל‡ פלי‚
‰מ„ר˘ על "˘‰ס ומו„„ ‰ל‡ נ‚נז ‰כל
 ˘‡‰ומ"מ ח˘יב "נ‚נז" ,כי סו"ס י˘ ˘ם
‡יז„ ‰בר ב‡˘ עˆמו ˘נ‚נז ונעלם ,ו‰ו‡
‰פעול‰˘ ‰י˙ ‰ב‡˘ ˘‰י˙ ‰פועל˙
לסייע ול˘רוף ˜‰רבן .מ˘‡"כ ב‡ו"˙
˘ל‡ נעלם מ‰ם עˆמם „בר ,ור˜ ‰י'
חסרון ‡ˆל י˘ר‡ל ˘‰ם ל‡ ‰יו נ˘‡לים
ב‰ם .ו„ו"˜[.

וי"ל

ביסו„ ‰פלו‚˙‡ ‰נ"ל בין ר˘"י

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

‰מ˘פט על לבו ‚ו'"„ ,מ˘מע ˘נס˙יים כל

יט

˘חיל˜ ‰רמב"ם „˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙‰

מו˜„מ˙ וכנ"ל ,ממיל‡ נמˆ‡ ˘ˆ‰יווי

ענין ‰חו˘ן ,ול‡ח"ז מוסיף ‰כ˙וב ב˙ור

ע"י כיבו˘ )ו‡ף ˘‰י˙‡ ‰ז נמי חז˜‰

ענין ח„˘ בפ"ע "ונ˙˙ ‡ל חו˘ן ‰מ˘פט

)ו˜‰י„ו˘ ˘בע˜בו˙יו( מ„‚י˘ ז˘ ‰י˘נ‰

כ˜ו˘יי˙ ‰כס"מ( ו˜„ו˘˘ ‰ני' בחז˜‰

מˆי‡ו˙ ˘ל בעלו˙ „‡ו"‰ע לפני ˜‰י„ו˘,

‡˙ ‡‰ורים ו‡˙ ˙‰ומים ‚ו'"

)ועיי' בז‰

ברמב"ן ע .(˙"‰וכן מור ‰פ˘טו˙ ‰ל˘ון
"ונ˙˙ ‡ל חו˘ן ‰מ˘פט ‡˙ ‡‰ורים ו‡˙
˙‰ומים" ,מכלל „"חו˘ן ‰מ˘פט" כבר
י˘נו ,ונו˙נים בו „בר נוסף.

פירו˘

˘‰חזי˜ו ב„ ‰ו˜‡.

ומע˙‰

ו‰כיבו˘ ˙לוי ב‚˙‰ברו˙ ו‰כיבו˘ מי„ם,

מ˙ורˆ˙ יפ˜ ‰ו˘יי˙ ‰כס"מ

ולז‡˙ "כיון ˘נל˜ח‡‰ ‰ר ıמי„י‰ם בטל

"מ ‰כח חז˜„‚ ‰ול מכח כיבו˘" ˘‡ינ‰

‰כיבו˘" ,כי ‡ופן ˜‰י„ו˘ )‰כיבו˘

מ˙בטל˙ בכיבו˘ ‡חרים‰„ ,נ‰‰ ‰פר˘

ו‚˙‰‰ברו˙ על ‡‰חרים( בטל‡ .בל בבי‡‰

בין כיבו˘ לחז˜‰ ‰ו‡ ˘כיבו˘ ‰יינו

˘ני' ˘נ˙˜„˘" ‰בחז˜‰˘ ‰חזי˜ו ב,"‰

"‰מ˘פט"

˘„‰בר נמˆ‡ בי„י ‡חרים וˆריך ל‰וˆי‡ו

˘בחו˘ן )‰נ˜ר‡ ב˘מו "חו˘ן ‰מ˘פט"(

מ‰ם בע"כ ,ונמˆ‡ ˘עˆם ‰פעול˘ ‰ל

נ˘לם ע"י נ˙ינ˙ ‡‰ו"˙ )‰כ˙ב( בו )כנ"ל

כיבו˘ מור ‰ומרמז˙ ב‚לוי ˘י˘ בעלו˙

ב˘יט˙ ר˘"י(‡ ,בל ענין "‰מ˘פט"

מו˜„מ˙ על „‰בר ,ו‡ופן ‰כיבו˘ ‰ו‡ ע"י

˘נ˜ר‡ על ‰חו˘ן ‰ו‡ „בר נוסף על עˆם

‚˙‰‰ברו˙ עלי‡ ,‰בל חז˜„‚ ‰ר) ‰ל‡

‰חו˘ן מˆ"ע ,ו‚וף ב‚„ ‰חו˘ן ˘לם ‚ם

‚˙‰‰ברו˙ ו‰‰וˆ‡ ‰מבעלו˙ ˜‰ו„מ˙,

בל‡ ‡ו"˙ .ו‡זיל ל˘יט˙י' בפירו˘ו ע˙"‰

‡ל‡( פ˘וט – ˘„‰בר ˘לו ,לפיכך עו˘‰

˙רומ ‰כח„ „ ,ענין ב‚„ ‰חו˘ן ‰ו‡

פעול˘ ‰ל חז˜) ‰ל‰ר‡ו˙ ול‰פ‚ין

"˙כ˘יט כנ‚„ ‰לב"‰ ,רי „"‰מ˘פט" ˘בו

בעלו˙ו

ול‰כי,

בעלו˙ כלל ב‡ר ,ıכמו חז˜ ‰כפ˘וט‰

‰ו‡ ל‡ עˆם ענינו .ועיי"ע בכ"ז ל˜ו"˘

ב˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ˘ ,‰נˆטוו ליכנס ב‡ר ıע"י

˘‡ינ ‰כ„י ל‰וˆי‡ מבעלו˙ מו˜„מ˙,

חי"‡ ˙ˆו ‰ב ,ו‡כ"מ.

כיבו˘„‚˘ ,רו ‚˙‰ברו˙ ו‰וˆ‡ ‰מבעלו˙

וכנ"ל.

מ˘‡"כ

„‡מנם

ענין

ר"‡ בן ‰רמב"ם על ˙‰ור‰

˘ם כבר כ˙ב על ‰חו˘ן "ו‡מר ‡בי ‡ב‡
˘‚זר˙ו מן ח˘˘ ,טעמו מ‰ירו˙ ˘˙‰וב‰
‡ˆל ‡˘‰ל ‰ב‡ורים ו˙ומים כו'"‰ ,רי
„‰מ˘פט ‰ו‡ עי˜ר ‚ופו ˘ל חו˘ן .וי"ל
„‰י‡ ‚ם ˘יט˙ ‡ביו ‰רמב"ם.

ול‰וסיף

עו„„ ,י"ל „ר˘"י ‡זיל

ל˘יט˙י' ‚ם בפירו˘ו ליומ‡  ,‰ב
‚בי ״מל˙‡ „ל‡ כ˙יב‡ ב‡‰י ענינ‡
)„מילו‡ים(

מנ״ל

)˘מעכבים

בימי

לרמב"ם„ ,ר˘"י ‡זיל כ„רכו ע"פ פ˘טו˙

‰מילו‡ים(״ ,ופיר˘ „‰כוונ‰ ‰י‡ לנ˙ינ˙

‰כ˙וב ,ובפ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ מוכח יו˙ר

‡ו״˙ בחו˘ן ˘ל‡ נזכר ‰בפ' ‰מילו‡ים

„‡ו"˙ ‡ינם מכלל ‰חו˘ן ,כי ל‡חרי

‚בי "ז„‰ ‰בר ‡˘ר ˙ע˘‚ ‰ו'" )ו‡עפ"כ

בי‡ור כל פרטי ו‡ופני ע˘יי˙ ‰חו˘ן

‡˘כחן בפ' ˆו „בע˙ ‰מילו‡ים נ˙נו על

מסיים ‰כ˙וב "ונ˘‡ ‡‰רן ‚ו' בחו˘ן

‰חו˘ן ‡˙ ‡‰ו"˙( ,ומ˜˘"˘‰ ‰ס מנ‡

‚‰מור‰

„‰מחזי˜(.

˘‚„ר ‰עˆם ˘‰‰ב ‰ל‡רˆם )בלי יחס
ל‡חרים( – נ˙‚ל ‰עי"ז ˘חלו˙ ˜„ו˘ ‰זו
‡ינ˙ ‰לוי' ב‚˙‰ברו˙ על בעלו˙ ‡‰ומו˙,
וכמו ˘‰כניס‡ ‰ינ ‰ב‡ופן ˘ל ‚˙‰ברו˙
על ‡‰ומו˙ ,כן ביטול‡ ‰ינו ע"י ‚˙‰ברו˙
‡‰ומו˙ ˘וב„‡„ ,רבˆ ,‰יווי  '‰ל‰חזי˜
ב ‰בלי כיבו˘ מור ‰ומרמז ˘‡ין ל‡ו"‰ע

חי„ו˘ים ובי‡ורים

יח

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

˘נים במ˘פח˙ו כיון ˘‰י' בכור„ ,לכ‡ור‰

וכן ב‰כ˙ובים „ס"פ מטו˙(" ,ו‡˙ם ˙עברו

‰ו‡ ‰יפך „‰ין „‡ין ‰בכור נוטל בר‡וי

חמו˘ים לפני ‡חיכם כל ‚יבורי ‰חיל"

כבמוחז˜ ,וכיון ˘מ˙ ˜ו„ם ˘נכנסו ‰י˙‰

)י‰ו˘ע ‡ ,י„(" ,נכב˘‡‰ ‰ר ıלפניכם"

ירו˘ ‰זו ר˜ ר‡וי' לבו‡ ו‡ינו מ˜בל ב ‰פי

)מטו˙ לב ,כט( ,וכיון ˘כן ‰י' ˆ‰יווי ,ב‡ופן

˘נים .ומ˘ני ˙‰ם „"‡ר ıי˘ר‡ל מוחז˜˙

ז ‰לב„ו נ˙˜„˘˜‰„ ,‰י„ו˘ ˙לוי בˆ‰יווי,

‰י‡" .ומ˘מע„ ,בעלו˙ י˘ר‡ל ב‡רˆם

ו‡"כ ˜י„ו˘‰ ‰ו‡ ר˜ ב„רך כיבו˘ לב„,

)ו‡‰ריך בז‰

ו‡ין חז˜‡˘ ‰חר ‰כיבו˘ מועיל ‰כלום

בפר˘˙ „רכים „רו˘ ט ,עיי"˘( .ו‰נר‡ ‰בז,‰

ב˜י„ו˘ ‡‰ר ‡‰„ ,ıל‡ נˆטוו על חז˜‰

„˜נין י˘ר‡ל על ‡‰ר‰ ıו‡ עו„ מברי˙

‡ל‡ על ‰כיבו˘.

כבר ‰י' עו„ מ˜ו„ם ˘נכנסו

בין ‰ב˙רים„„ ,ברי  '‰ל‡בר‰ם ‡ינם ר˜
מ‚„ר ‰בטח ‰על נ˙ינ˙ ‡‰ר ıלע˙י„ ,כ"‡
˘בז ‰כבר נ˜נ˙ ‰ל‚מרי לו ולזרעו ‡חריו
ע„ עולם .וכן ילפינן ל„‰י‡ בירו˘למי
חל ‰פ"ב  ‡"‰ממ˘ ‰נ‡מר ב‰ברי˙,
"ביום ‰‰ו‡ כר˙ ‡ ˙‡ '‰ברם ברי˙ ל‡מר
לזרעך נ˙˙י )בל' עבר( ‡˙ ‡‰ר‰ ıז‡˙
מנ‰ר מˆרים ע„ ‰נ‰ר „‚‰ול נ‰ר פר˙" –
˘‡י"ז ‰בטח ‰בלב„‡ ,ל‡ כל' ‰ירו˘למי
"כבר נ˙˙י".

ונמˆ‡

וי˙יר‰

מזו י"ל„ ,כיון ˘על ‡ופן

כניס˙ם ל‡ר ıנˆטוו "ונכב˘‡‰ ‰רı
לפניכם" – "‡‰ר "ıס˙ם – י˘ במ˘מע
˘מי„ ˘‰י˙‡‰ ‰ר ıכבו˘ ‰לפני‰ם ,עו„
לפני ˘נכב˘ו כל חל˜י' ,כבר נ˘למ‰
‰חלו˙ ˘ל ˜„ו˘˙ ‡‰ר ;ıו‰יינו בכיבו˘
יריחו ˘‰י˙" ‰מנעול˘ ‰ל ‡ר ıי˘ר‡ל",
וע"י כיבו˘" ‰מי„ כל ‡‰ר ıנכב˘˙"
)במ„ב"ר פט"ו ,טו˙ .נחומ‡ ב‰עלו˙ך יו"„(,
„בז ‰לב„ כבר חל„˜ ‰ו˘˙ ‡‰ר .ıובז‰

˘ב' ענינים י˘ בנ˙ינ˙ ‡‰רı

יובן עו„ טעם ˘ל‡ ‰ועיל ‰חז˜ ‰ב˜י„ו˘

לי˘ר‡ל˜ (‡) :נין ובעלו˙ ‡‰ר˘ ,ıני˙נ‰

‡‰ר ıכלום – ‚ם בערי ‚‰בעונים וכיו"ב

לי˘ר‡ל בברי˙ בין ‰ב˙רים )עו„ לפני

˘ל‡ נכב˘ו ,כי )נוסף על ˘ל‡ נˆטוו ‡ל‡

˘כב˘ו (‰מ˙נ˙ עולם ,ו‡ין ˘ום ˜נין

על ‰כיבו˘‰ ,רי( כבר נ˙˜„˘‡‰ ‰רı

‰מפ˜יע מז) .‰ב( ˜„ו˘˙ ‡‰ר˘ ,ıנפעל‰
‡ח"כ ע"י ˘˙‰יי˘בו ב‡ר ıבפועל ,ו‡ז
חלו ‰חיובים ו‰מˆוו˙ ˙‰לויים ב˜„ו˘˙
‡‰ר.ı

ו‰נ,‰

כול ‰לפנ"ז ,בכיבו˘ יריחו וכנ"ל.

וכ"ז

בכניס ‰ר‡˘ונ‡ ‰בל בכניס˙

עזר‡ נ‡מר )ירמי' כט ,י( "‡פ˜ו„ ‡˙כם
ל˘‰יב ‡˙כם ‚ו' ל˘‰יב ‡˙כם ‡ל ‰מ˜ום

כיון ˘˜„ו˘˙ ‡‰ר ıנפעל ‰ע"י

‰ז ,"‰פירו˘ „נˆטוו ר˜ לעלו˙ ול˙‰יי˘ב

בי‡˙ם ל‡ר ıו˙‰יי˘בו˙ם ב ,‰ממיל‡

ב" ,‰ו˘בו בעריכם ‡˘ר ˙פ˘˙ם"

)ירמי'

מובן „חלו˙ „˜‰ו˘˙ ‰לוי' ב‡ופן ˘נˆטוו

מ ,יו"„( ,ול‡ נזכר בז ‰כלל ענין ‰כיבו˘.

ליכנס ב ‰מפי  ,'‰ובז ‰מˆינו חילו˜ בין

ולז‡˙ ,מכיון ˘רˆון וˆיווי ‰ '‰י' )ל‡

כניס ‰ר‡˘ונ ‰לכניס˘ ‰ני'„ ,בכניס‰

לכבו˘‡ ,ל‡( ל˙‰יי˘ב ב‡ר – ıממיל‡

ר‡˘ונ – ‰ב‡ ˆ‰יווי לכבו˘ מי„ ‰עמים

נפעל ‰חלו˙ ˜‰י„ו˘ )בל˘ון ‰רמב"ם(

)„ברים ‚ ,יח.

"בחז˜‰˘ ‰חזי˜ו ב ."‰ומבו‡ר ‰יטב מ‰

ולסל˜ם" ,חלוˆים ˙עברו"

לי'; וכל ז‰ ‰יינו ל˘יט˙ ר˘"י „‡ו"˙ ‰ו‡
„בר נפר„ מ‚וף ‰חו˘ן.

מ˘‡״כ

טו

לענין נ˙ינ˙ ‡ו"˙ כר˘"י(.

וי״ל

עו„„ ,ר˘״י ו‰רמב״ם ‡זלי

ל‰רמב"ם ו˙וס' ˘‡‰ו״˙ ‰ם

ל˘יט˙ם ‚ם בפי׳ „ברי "˘‰ס יומ‡ ע‚

‰ם ‡בני ‰ח˘ן ‰רי ˆריך לומר פ˘יט‡

ע"‡ ‚בי ‡ופן ‡˘‰ל ‰ב‡ו"˙‡„ ,מרינן

˘מעכבים )‚ם( בימי ‰מילו‡ים .ומע˙‰

״פניו )˘ל ‰כ‰״‚ ‰נ˘‡ל( כלפי ˘כינ‰״,

י״ל „‡כן ‰מ‡ירי ˘פי׳ ביומ‡ ˘ם ˘‰כוונ‰

ופיר˘ ר˘״י ״כלפי ‡ו״˙ ו˘ם ‰מפור˘

‰י‡ ל״לבי˘˙ מכנסיים וע˘ירי˙ ‡‰יפ‰״

˘ב˙וך ‰ח˘ן״ .ו‰ו‡ „ו˜‡ ל„י„י' „י˙כן

)ול‡ רˆ ‰לפר˘ כר˘"י „‰יינו נ˙ינ˙

ל˜רו‡ ‡‰ו״˙ ב˘ם ˘כינ ‰כי ‰ו‡ ˘‰ם

‡ו"˙( ‰ו‡ מ˘ום „‡זיל ל˘יט˙ו בפירו˘ו

‰מפור˘‡ .ולם ‰רמב״ם פיר˘ ב‰ל' כלי

˘כ' ל„‰י‡ כ˘יט˙ ˙וס' ו‰רמב"ם ,וז"ל

‰מ˜„˘ פ"י ‰י"‡ מפר˘ „"פניו כלפי

ביומ‡ ע‡ ע"ב" :וז‰ו ˘בבי˙ ˘ני ‡עפ״י

˘כינ‰ "‰יינו "ופניו לפני ‡‰רון" ,ו‰ו‡

˘ע˘ו בו ‡ו״˙ ל˘‰לים מנין ‰ב‚„ים . .

ל˘יט˙י' „‡ו"˙ ל‡ו ‰יינו ˘ם ‰מפור˘

מ״מ ל‡ ‰יו נ˘‡לין ב‰ם מפני ˘ל‡ ‰י˙‰

‡ל‡ ר˜ ‡בני ‰חו˘ן וליכ‡ למימר „נ˜'

ב‰ם רוח  ."˘„˜‰ועיי"ע ב˙וס' ‰ר‡"˘

ב˘ם "˘כינ ."‰ומ ‰יומ˙˜ לפ"ז מ‚˘ ‰ם

˘ם ב˘ם ר"˙ וב˙וס' רי"„ מ„‰ו"˜ ב˘ם

‰מ‡ירי )„‡זיל ‚בי ‡ו"˙ ב˘יט˙ ‰רמב״ם,

רבינו ברוך„ ,י˘ לפר˘ ˜ו˘יי˙ "˘‰ס

כנ״ל( ‡ף ‰ו‡ פיר˘ ˙‰ם „"כלפי ˘כינ"‰

במילו‡ים – לענין פרי˘˙ ˘בע) ‰ול‡

‰יינו ‡‰רון ,כ„ע˙ ‰רמב״ם.

חי„ו˘ים ובי‡ורים

טז

‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰

„

בטעם החילוק בין קדושה ראשונה
לקדושה שני' דארץ ישראל
יביא קושיית הכס"מ על מש"כ הרמב"ם דהחילוק תלוי באופן ההתיישבות
שבתחילה אם ע"י כיבוש או חזקה ,ויקשה על תירוצי המפרשים בזה  /יסיק
ביאור מחודש על פי יסוד דהקידוש אינו קשור לעצם קנין הבעלות אלא ענין
בפ"ע הנובע מן ההתיישבות
˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ . . ‰לענין ˘ביעי˙ ומע˘רו˙ וכיוˆ‡ ב‰ן ל‡ ˜„˘ ‰לע˙י„ לבו‡  . .חיוב
‡‰ר ıב˘ביעי˙ ובמע˘רו˙ ‡ינו ‡ל‡ מפני ˘‰ו‡ כבו˘ רבים ,וכיון ˘נל˜ח‡‰ ‰רı
מי„י‰ם בטל ‰כבו˘  . .וכיון ˘על ‰עזר‡ ו˜„˘ ,‰ל‡ ˜„˘ ‰בכיבו˘ ‡ל‡ בחז˜‰˘ ‰חזי˜ו
ב ‰ולפיכך כל מ˜ום ˘‰חזי˜ו ב ‰עולי בבל ונ˙˜„˘ ב˜„ו˘˙ עזר‡ ˘‰ניי‰ ‰ו‡ מ˜ו„˘
‰יום )רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח פ"ו ‰ט"ז(

‚בי

ירו˘˙ ‡‰ר ıלי˘ר‡ל‡ ,יפלי‚ו

˙נ‡י בערכין לב ע"‡ ‡י ˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ‰
˜„˘ ‰ר˜ ל˘ע˙‡ ‰ו ‚ם לע˙"ל ,ונפ˜"מ
ל‰יכ‡ „ל‡ כב˘ו עולי בבל ב˜„ו˘‰
˘ני'‡„ ,ף ˘כב˘ום בזמן י‰ו˘ע נ˙בטל‰
˜„ו˘˙ם בז"‰ז .ופס˜ ‰רמב"ם

)ספ"ו מ‰ל'

בי˙ ‰בחיר ‰ועו„( „˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ‰˘„˜ ‰
ר˜ ל˘ע˙ ‰ומ˜ום ˘ל‡ ‰חזי˜ו עולי בבל
פטור מ˙רו"מ „ין ˙ור ,‰מ˘‡"כ ˜„ו˘‰
˘ני' ל‡ בטל‡ ‰ף מ˘‚לו ˘וב .ובטעם
„‰בר ˘נ˘˙נ˙„˜ ‰ו˘˘ ‰ני' מר‡˘ונ,‰
בי‡ר ˘ם ‰רמב"ם„ ,ב˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ ‰חל

˘ני' ל‡ ˜י„˘ עזר‡ בכיבו˘ ‡ל‡ "בחז˜‰
˘‰חזי˜ו ב "‰וז‡ ‰ינו מ˙בטל ‚ם
כ˘נל˜ח‡‰ ‰ר ıמי„י‰ם בכיבו˘ .ו‰˘˜‰

„ˆע"‚ לומר „לז ‰כיון ‰רמב"ם ‡‰„ ,ל‡

ל˙ר ıעל „רך „‡˘כחן ב˘ו"˙ חיים ˘‡ל

‰זכיר „בר וחˆי „בר מענין ˜‰י„ו˘ בפ,‰

˘ם בבי‡ור ‰רמב"ם

ו˙ל ‰ז ‰ר˜ במ‰˘ ‰י˙˙‰ ‰יי˘בו˙ ע"י

„ .‡ ,ועו„(„ ,כיון ˘בכוונ˙ י˘ר‡ל ‰י' ‡ז

חז˜ ‰בלי כיבו˘ .ועו„ ז‡˙ יל"ע טוב‡

לכבו˘ ‡‰ר ıב„רך כיבו˘ ול‡ בחז˜‰

ב‚וף „ברי ‰ר„ב"ז ‡‰„ ,ל‡ ‡י˘˙מיט

)וכפירו˘ "חז˜‰ "‰נ"ל – מ„ע˙ ‰נו˙ן(,

ב˘ום „וכ˙‡ ˘ייזכר ‚בי עזר‡ ˜י„ו˘

לז ‰ל‡ ‰ועיל מ‰˘ ‰י' כ‡ן חז˜ ‰כיון

בפ ,‰וי˘ כ‡ן חי„ו˘ „בעי ‡סמכ˙‡.

˘˜‰ונים ל‡ נ˙כוונו ל˜נו˙ ב˜נין ז,‰

ול˙‰וי"ט

)ע„יו˙ פ"ח מ"ו( „רך ‡חר˙

בז„ ,‰כוונ˙ ‰רמב"ם „ב˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ‰
ל‡ נ˜נ˙‡‰ ‰ר ıמי„ נו˙ן ,כי נכב˘‰
מי„ו וסיל˜ו‰ו ˘ל‡ ברˆונו ,ולז ‰כ‡˘ר
ב‡ו ˘וב ‰ר‡˘ונים וסל˜ו י˘ר‡ל ו˘‰יבו
‡‰ר ıלי„י‰ם כב˙חיל˘ ,‰וב פ˜ע‰
˜„ו˘˙ ‡‰ר‰˘ ıי˙˙ ‰לוי' ב‰ס˙ל˜ו˙ם
מ˘ם .מ˘‡"כ עולי בבל ˘‰חזי˜ו ב‡רı
מי„ מלך פרס ˘נ˙ן ר˘ו˙ ל˙‰יי˘ב ב‰
ו‡יכ‡ „ע˙ נו˙ן ,וז‡ ‰ינו מ˙בטל ע"י

‡יבר‡

„לכ‡ו' ˆ"ע ‡יך ‰על‡ ‰רוכ‰

ו˙ו בר‡˘ונ˘ ‰נ˙˜„˘ ‰בכיבו˘ ,וכי ל‡

ור‡˘ונים ,ועיי' ˘ו"ע ‡„"‰ז ‡ו"ח סי' ˙רמט

‰י' ˘ם חז˜‡ ,‰טו מי ע„יפ‡ חז˜ ‰בל‡

ס"י( ,מ ‰לי ‡ם ‰י˙ ‰בעלו˙ ע"י כיבו˘

‰חיוב מ„ין "כיבו˘ רבים" ,ול‰כי כיון
˘ב‡ כנ‚„ו כיבו˘ ‡חר ,ו"נל˜ח‡‰ ‰רı

˜י„˘ו ‰בפ‡ ‰ל‡ ב˙‰יי˘בו˙ בלב„ ,ולז‰

מי„י‰ם" – "בטל ‰כיבו˘ ונפטר ‰מן

נ˙בטל ˜‰י„ו˘ מ˘‚לו .וכבר נ˙˜˘ ‰עליו

˙‰ור ‰ממע˘רו˙ כו'" ,מ˘‡"כ ב˜„ו˘‰

‰חי„"‡ ,ב˘ו"˙ חיים ˘‡ל ח"ב סל"ט,

בחז˜ ‰זו ‡ל‡ ‰י' סבור ˘‰ו‡ כבר ˘לו,
‡"‡ ל˜נו˙ בחז˜ ‰זו‡ .בל ˆ"ע בז‰
„˘מ‡ ר˜ במי ˘‡ינו מ˙כוין ל˜נו˙ ע˙‰
כלל ‡ין מועיל מע˘‰ ‰חז˜‡ ,‰בל מי
˘רוˆ ‰ל˜נו˙ ור˜ נ˙כוון ל˜נו˙ ב˜נין
‡חר‡ ,ימור „˘פיר ˜ונ ‰בכל ˜נין ˘יע˘‰

˘ני'„ ,פירו˘ו ˘‰י' מ„ע˙ ‰נו˙ן.

כן מ˘נל˜ח‡‰ ‰ר ıמי„ינו בטל ‰חז˜.‰

ר˜ ב˜„ו˘˘ ‰ני' ,מ˘‡"כ עולי מˆרים ל‡

ל˜נו˙ בז ,‰מ"מ כיון ˘ל‡ נ˙כוין ל˜נו˙

ו‡"‰ע ס˜נ"ט( .ו˙ו‰„ ,כ‡ ל‡ ˘ייך לומר כן

י˘ר‡ל מ‡רˆם

„„ו˜‡ ‡ז ‡"‡ לבטל „˜‰ו˘ ,‰וז ‰ע˘ו

)יבמו˙ נב‡˘ ,(:ף ˘עי„ור ‰וי חז˜ ‰ויכל

כיון ‰רמב"ם במ"˘ "חז˜„˜„ "‰ו˘‰

מכח כיבו˘ ,ולמ ‰ל‡ נ‡מר בחז˜‚ ‰ם

כ˙ב„‰„ ,בר ˙לוי ב˜י„ו˘ ˘˜י„˘ו ‰בפ‰

בנכסי ‚‰ר וכסבור ˘‰ן ˘לו ל‡ ˜נ"‰

סילו˜ בלי ‰סכמ˙ ‰מס˙ל˜ .פי'„ ,לז‰

במלחמ‰ ‰וי ˜נין ˘בכוחו ל‰פ˜יע בעלו˙

ו‰ר„ב"ז

‡ל‡ ב˜נין כיבו˘ לב„ .ו‰וי כ„ין "‰עו„ר

בכ"ז בנמו˜"י ב"מ י ע"‡˘ ,ו"˙ ˆ"ˆ יו"„ סי' רל

בכס"מ "‡יני יו„ע מ ‰כח חז˜„‚ ‰ול

ב‰ל' ˙רומו˙ פ"‡ ‰"‰

)וכ"כ ˆ‰ל"ח ברכו˙

‚ם בל‡ כוונ ,‰ובפרט ב˜נין „‡וריי˙‡ )עיי'

ל˜ו˘יי˙ ‰כס"מ ‡‰ ,כיון „כיבו˘ נכרים

כיבו˘ מחז˜ ‰עם כיבו˘".

יז

)עיי' ‚יטין לח ע"‡ וב˙וס'

‡ו ע"י חז˜ ,‰וסו"ס ‡ף כיבו˘ כחו יפ‰
ל‰פ˜יע ‰בעלו˙ כחז˜.‰

ו‚ם

˜˘ ‰על ˙‰ויו"ט ˜ו˘י‡ ‰ב'

˘בכס"מ‡„ ,ף בכיבו˘ ר‡˘ון ‰י˙‰
"חז˜ "‰עימו ,ו‰יינו נמי נ˙ינ ‰מ„ע˙
‰נו˙ן‚‰„ ,בעונים מסרו ערי‰ם מעˆמם
)עיי' י‰ו˘ע ,ט( ,ולמ ‰עכ"פ ב‡ו˙ם
‰מ˜ומו˙ ל‡ נ˙˜„˘ ‰לע˙י„ .ו‰י' נר‡‰

כי ל‡ ‰י' ˘ם ˘ום מע˘ ‰כיבו˘ ‡חר כלל
לב„ מעˆם ‰חז˜‰˘ ,‰רי ‚‰בעונים מסרו
ערי‰ם מעˆמם ונס˙ל˜ו בל‡ ˘ום ˜טט‰
ומלחמ ,‰ו‰י‡ך נימ‡ ˘נ˜נו בכיבו˘ ˘ל‡
‰י' כ‡ן כלל‡ ,ל‡ עכˆ"ל „מ˘ ‰נ˜נו ‰י'
ז ‰ע"י ‰חז˜˘ ‰ר˜ ‰י‡ ‰י˙ ‰כ‡ן.

ולכך

נר‡ ‰בז ‰ב‡ופן מחו„˘,

„חלו˙ ˜„ו˘˙ ‡‰ר ıב˜„ו˘ ‰ר‡˘ונ‰
וב˜„ו˘˘ ‰ני' ,ל‡ ‰י˙˙ ‰לוי' כלל ב‡ופן
˜ניי˙ ‡‰ר ıוב‡ופן ‰בעלו˙‡ ,ל‡ ב‡ופן
‰כניס ‰ו˙‰‰יי˘בו˙ ב‰˘ ,‰ם ב' ענינים
נפר„ים ,וכ„ל˜מן.

וב„˜‰ם,

„˘˜‰ו בב"ב ˜יט ע"ב

‚בי בנו˙ ˆלפח„ ˘יר˘ו בחל˜ ‡בי‰ם פי

