
‚úיון ˙˜ז
ער˘"˜ פר˘˙ „ברים ‰'˙˘ע"‰

˘ני מיúי‡ר„ - "˜ˆב‰" úברכ˙נו!

˘ב˙ו˙ ˘בין ‰מˆרים ‚בו‰ים ע„ úמ‡ו„

עומ˜ ‰חיúו˜ בין מ˜ום ‰מ˜„˘ úמ˜ום ‰מזבח

„ברי ‰'˘פ˙ ‡מ˙' ‡ו„ו˙ ספר ‰˙ני‡

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

(˙˜"ן)  ‰˘ני‰  בפעם  ברבים  וכ˘‡מרו  מב‰יל.  ב‡ופן  ‰‰˙נ‚„ו˙  נ˙חז˜‰  (˙˜מ"ב) 
ע„ ‡˘ר ‡מי ‰חליפ‰ ‡ו˙ו  ‚„ול‰,  ב‰˙‚ברו˙  ˘נים  ˘ל˘  ו‡רך  יו˙ר  ‰˙חז˜ ‰˜טרו‚ 
ונס˙ל˜‰ ב˘לי˘י ב˙˘רי ˙˜נ"‚, ו‰פ˜יר וסיכן ‡˙ נפ˘ו ‰˜„ו˘‰ לס„ר ‡˙ ספר ‰˙ני‡, 

˙ור‰ ˘בכ˙ב ˘ל ˙ור˙ חסי„ו˙ חב"„. 

וכ‰ עמ„ בסכנ˙ נפ˘ו ע„ ˘נ˙ ˙˜נ"ט ˘נוסף ‚ם סכנ˙ ‚ופו ‰˜„ו˘, וסבל יסורי מו˙ 
˘‰ו‡  ‰'˙ני‡',  כי  זכ‰  ‰˜„ו˘‰  ובעבו„˙ו  ‰˙ני‡.  ˘בספר  ‰פר˜ים  נ"‚  נ‚„  ימים  נ"‚ 
‡ו˙יו˙ '‡י˙ן', יעורר ‡˙ ‰‡י˙ן ˘בנ˘מ‰ בכל מי ˘‰ו‡ לומ„ ‡˙ ספרו ‰˜„ו˘ ויפעול 

בו ‰˙חז˜ו˙ בעבו„˙ ‰˘י"˙.

(ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‚ עמ' ס‚)

˙יב‰ ‡ח˙ מ‰˙ני‡ ˜„י˘‡ מל‰יב‰ ‡˙ ‰לב
ב‰יו˙י ‡ˆל ‰˘פ˙ ‡מ˙ מ‚ור ב˘נ˙ ˙רס"‡ ‡מר לי בז‰ ‰ל˘ון: "מל‰ ‡ח˙ מ‰ספר 
‰˜„ו˘ "לי˜וטי ‡מרים" (˙ני‡) ו"לי˜וטי ˙ור‰" זורח ומב‰י˜ ומל‰יב ‡˙ ‰לב" ("‡יין 
וו‡רט פון ‰יילי˜ן "לי˜וטי ‡מרים" (˙ני‡) ‡ון "לי˜וטי ˙ור‰", ˘‡יינט ‡ון בליˆט, עס 
פל‡˜ערט ‡ויף „י ‰‡רı וכו'"), וב‡ופן כז‰ יחי' ‡˙ נפ˘ו ‰ˆמ‡‰ ומˆוו‰ ‚ורר˙ מˆוו‰ 
‰„ע˙),  בטירוף  (˘ל‡  מ˙ונ‰  ב˙פיל‰  ול‰˙פלל  ללמו„  ‰פועל  ‡ל  ב‡ים  מ‰לימו„ 

ול˜יים בפועל ממ˘ בז‰ירו˙ מˆוו‰ וב‰י„ור מˆוו‰. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ ע' ˘ל„)



כז

ספר ‰˙ני‡
‰'˙ני‡', ˘‰ו‡ ‡ו˙יו˙ '‡י˙ן', מעורר ‡˙ ‰‡י˙ן ˘בנ˘מ‰ בכל מי ˘‰ו‡ לומ„ ‡˙ 

ספרו ‰˜„ו˘ ויפעול בו ‰˙חז˜ו˙ בעבו„˙ ‰˘י"˙

◇ ◇ ◇

˙ני‡ - מעורר ‰‡י˙ן ˘בנ˘מ‰
י„וע ‰מ‡מר ‡˘ר מספר ‰ימים ˘‰י' ‡„מו"ר ‰ז˜ן במ‡סר ‰ו‡ כמספר פר˜י ‰˙ני‡ 
– יום לפר˜ יום לפר˜ – מיום ‰ר‡˘ון ˘ל י˘יב˙ו במ‡סר ‰י' ז‰ ענין ˘ל נפ˘ו˙, וכי„וע 

˘‰ובילו‰ו בע‚ל‰ ˘חור‰ כמו ˘מובילים מור„ים במלכו˙ ונ„ונים למי˙‰.

‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ ‡מר בי"ט כסלו ˙˜ˆ"ב:

˘ל  כחו  י„ע  כן  י‰י‰ ‰עם ‰נבחר,  ˘מזרעו  בן  ל‰ולי„  י„ע ‡˘ר ˆריך  ‡בר‰ם ‡בינו 
וסיע˙ו  ‰˘טן  בסיוע  ˘נמרו„  ל‰יו˙  ויכול  ‰וי',  נ‚„  ל‰מרי„  ˆי„  ‚יבור  ˘‰ו‡  נמרו„ 

ינˆח ‡ו˙ו - ‡˙ ‡בר‰ם ‡בינו - וימי˙ו.

˘ל  ענין  ˘‰י‰  מפני  ז‰  ו‡ין  ממ˘י˙.  בסכנ‰  נפ˘ו  מסר ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙  ז‡˙  בכל 
י˙'  ‡ל˜ו˙ו  לפרסם  בפועל  נפ˘ו  וסיכן  ˘‰פ˜יר  מ‰  נפ˘  מסיר˙  ‡ם  כי  ב‰'  בטחון 

בעולם, מבלי לח˘וב מח˘בו˙ כלל מ‰ ˘י‰י' ‡חרי כן. 

מורנו  ˘ל  ו„רכו  ˘יט˙ו  על  ˘ל ‰˘טן ‰מ˜טר‚  כחו  י„ע  (‡„‰"ז)  ז˜ני  כ"˜  כן ‰ו„ 
ספר ‰˙ני‡  ˘ל  ברבים ‰מ‡מרים  לומר  ˘‰˙חיל  מ‡ז  ˘כן,  נ"ע.  ו‰רב ‰מ‚י„  ‰בע˘"ט 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙

בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ „ברים, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ ל˜‰ל 
˙˜ז),  (‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳,  ‰˙ור‰  ˘וחרי 
ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים ובי‡ורים 
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˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

עם]  [בעבו„‰  ו‰ן  עˆמו  עם  בעבו„‰  טובו˙ ‰ן  ב˘ורו˙  ממנו  ל˘מוע  ממ˙ין  ...‰נני 
‰זול˙. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ עמ' ˘סז, ˙ר‚ום)

מעל˙ ‰י‚יע‰ 
לו  ˘‡ין  לפני ‡„מו״ר ‰ˆמח ˆ„˜,  חסי„ ‡ח„ ‰˙‡ונן 

ח˘˜ ללמו„.

‡מר לו ‰ˆמח ˆ„˜: ‡ם כך, ‰רי מˆבך טוב, ‡ולם מ‰ 
‡ע˘‰ ‡ני ˘כן י˘ לי ח˘˜ ללמו„?...

מעלו˙  ו˘˙י  ‰י‚יע‰,  ‰י‡  ח˘וב‰  כמ‰  מלמ„  ז‰  סיפור 
ב‰:

ל‚בי  ‡פילו  מעל‰  ב‰  ˘י˘  '‡˙כפי‡',  ˘ל  ‰עבו„‰  עˆמו,   ˙‡ ˘ובר  ‰‡„ם  ‰י‚יע‰  ע"י   .‡
‰עבו„‰ ˘ל '‡˙‰פכ‡'.

י„י  על  ב˘כל  ˘ני˙וסף  וכ„ו‚מ˙ ‰מעל‰  לעומ˜ ‰˘כל.  ל‰‚יע  י‚יע‰ ‡פ˘ר  י„י  על  ב. „ו˜‡ 
״מן ‰מיˆר ˜ר‡˙י״  י„י  על  יו˙ר. „ו˜‡  נעל‰  ממ˜ום  ˘מעורר  ˘ל ˜ו˘י‡ „ו˜‡,  ו‰ס˙ר  ‰‰עלם 

ני˙ן ל‰‚יע ל״ענני במרחב״ - מרחב ‰עˆמי.

ז‰ו ˘‡מר ‰ˆמח ˆ„˜ ״מ‰ ‡ע˘‰ ‡ני, ˘כן י˘ לי ח˘˜ ללמו„?״, כלומר, ˘כ˙וˆ‡‰ מכך ‰נ‰ 
ל‡ זו בלב„ ˘חסר‰ לו מעל˙ ‰עבו„‰, ‡ל‡ ‚ם ‰‰˘‚‰ עˆמ‰ ‡ינ‰ מו˘למ˙.

˘כל  מי  בז‰:  ל„˜„˜  ˘י˘  ˙‡מין",  ‡ל   - ומˆ‡˙  י‚ע˙  "ל‡  רז"ל  ˘‡מרו  מ‰  מובן  ז‰  לפי 
מעינו במו˘כלו˙, וז‰ ˙ענו‚ו, ל‰˙בונן ל‰˙עמ˜ ול‰˙יי‚ע ב„בר ˘כל - מ„וע ˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלו 

י‚יע‰ (כלומר י‚יע‰ ‡מי˙י˙ ב‡ופן ˘ל ‡˙כפי‡, ˘˘ובר ‡˙ עˆמו)? 

‡ל‡, ז‰ו ‰„יו˜ "ומˆ‡˙", ל‡ "ו‰בנ˙" וכיוˆ‡ בז‰. כי ‰בנ‰ ס˙ם ‡כן ‡פ˘רי˙ ‚ם בלי י‚יע‰ 
ערך ‰י‚יע‰),  לפי  (˘ל‡  ב‰יסח ‰„ע˙  ˘ב‡‰  ˘ל "מˆי‡‰",  ב‡ופן  ל‰בנ‰  ל‰‚יע  כ„י  זו, ‡בל 
לפי  מו‚בל  ‰לימו„  ב˘כלו),  כ˘מ˙יי‚ע  (‡פילו  זו  י‚יע‰  בלי  „ו˜‡.  (‡מי˙י˙)  י‚יע‰  ˆריכים 
‰˙ענו‚ ˘ל ‰˘כל, ולו˜חים ‡˙ ‰ענין ר˜ כפי ˘‰ו‡ מˆ„ ‰˘כל; ו„ו˜‡ על י„י י‚יע‰ (‡מי˙י˙) 

מ‚יעים ל„ר‚˙ "ומˆ‡˙".

(מ˘יח˙ ˘"פ חו˜˙-בל˜ ˙˘כ"ט)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰˘י״˙ 



כ‰

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

בחיי ‰יום יום

 ל‡ ל˘כוח על עˆמו
פעמים  ‡מר  ‡„מו"ר  מו"ח  ˘כ״˜  כפי  עˆמו.  עם  לפעול  ויכול  ˆריך  ‡ח„  "כל 

‡ח„ו˙ ב˘יחו˙: ˆריך לעסו˜ עם ‰זול˙, ‡בל ‡ין ל˘כוח ‚ם ‡ו„ו˙ עˆמו"

‰יˆר ‰רע ב‡ לכל ‡ח„ לפי מ‰ו˙ו
כ‡ן  ל‰וסיף  רˆוני  עם ‰זול˙,  ‰' [‡ו„ו˙] ‰פעול‰  ˘˙וכנו  למכ˙בי ‰˜ו„ם  ב‰מ˘ך 
˘כ״˜  כפי  עˆמו.  עם  לפעול  ויכול  ˆריך  ‡ח„  ˘כל  ‰עבו„‰  מ‰ו˙  על  ‡ח„ו˙  ˘ורו˙ 
ל˘כוח  עם ‰זול˙, ‡בל ‡ין  לעסו˜  ˆריך  ב˘יחו˙:  פעמים ‡ח„ו˙  ‡„מו"ר ‡מר  מו"ח 

‚ם ‡ו„ו˙ עˆמו.

רו‡‰  ו‡ם ‰ו‡  מ‰ו˙ו.  לפי  לכל ‡ח„  ב‡  במיל‡ ‰ו‡  ׳ערמומי',  נ˜ר‡  ‡ך ‰יˆר ‰רע 
˘‰ל‰ בעל חו˘ בעס˜נו˙ ˆיבורי˙, ‡ומר ‰ו‡ לו: למ‰ לך לעסו˜ עם עˆמך - ‰רי ‰ˆל˙ 
נפ˘ו˙ „וח‰ ‰כל, וחוı מז‰, ‡ם ביכול˙ך ל‚רום ל‡חרים ל‰יו˙ יו˙ר יר‡י ˘מים, ו„‡י 

˘בנו‚ע לעˆמך כבר ‡ין לך מ‰ ל„‡ו‚.

ז‡˙ מב˜˘ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ל‰ב‰יר, ˘‡סור לו ל‰˙פ˙ו˙ מ‰״ערמומי״, וי˘ לב„ו˜ 
עˆמו ‡ם ‰כל ‡ˆלו כמו ˘ˆריך ל‰יו˙ ע"פ ˙ור‰ ומˆוו˙ כפי ˘חסי„ו˙ מב‡ר˙ ‡ו˙ם.

עבו„‰ בי‚יע‰ „ו˜‡
ו‚מילו˙  (˙פיל‰)  עבו„‰  ˙ור‰,  „ברים:  ב˘לו˘‰  ‰י‡  עˆמו  עם  ‰עבו„‰  בכלל 
חס„ים, וכל ז‰ ˆריך ל‰יו˙ עם עבו„‰ - לעבו„ על עˆמו בי‚יע‰, וכל זמן ˘ז‰ ל‡ נע˘‰ 
בי‚יע‰, ‰עבו„‰ עו„ ל‡ כמו ˘ˆריך. כפי ˘כ˙וב ב˙ני‡ פר˜ ט״ו, ˘‰מלחמ‰ עם ‰יˆר 

‰רע „ור˘˙ מ‡מı ‰רב‰ יו˙ר מכפי ˘‰טבע מ‡פ˘ר, ˘‡ז נ˜ר‡ים ״עוב„ ‡ל˜ים״.

זו,  עˆומ‰  במלחמ‰  מ˙עס˜  כמ‰ ‰ו‡  ע„  בעˆמו ‰יטב,  למ„ו„  כל ‡ח„  ז‡˙ ˆריך 
כמבו‡ר ב‡ריכו˙ ב˙ני‡ פר˜ ל'.

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

מול סוף
יב‡ר ‰כרח ר˘"י לפר˘ "על מ‰ ˘‰מרו בים סוף בבו‡ם לים סוף כו' וכן בנסעם מ˙וך ‰ים" 
„‰ו‡ מ„יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב "מול סוף", ויב‡ר „ב"וכן בנסעם" כו' כוונ˙ו למ"˘ בפר˘˙ ב˘לח 

„מ˘‰ "‰סיען בעל כרחן"

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 6 ב‰ער‰)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
‰מעלו˙ ‰מיוח„ו˙ ˘ל מ˘נ‰-˙ור‰, ו˘ב˙ו˙ בין ‰מˆרים

בענייני  ‰עס˜  ‰ו‡  ‰עי˜ר   / עלי‰  ‰י‡  ובפנימיו˙   – ל„ור  מ„ור  ב˙ור‰  ירי„‰  י˘נ‰  לכ‡ור‰ 
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"מול סוף"
בנסעם  וכן  כו'  סוף  לים  בבו‡ם  סוף  בים  ˘‰מרו  מ‰  "על  לפר˘  ר˘"י  ‰כרח  יב‡ר 
כוונ˙ו  כו'  בנסעם"  ויב‡ר „ב"וכן  סוף",  ל˘ון ‰כ˙וב "מול  מ„יו˜  מ˙וך ‰ים" „‰ו‡ 

למ"˘ בפר˘˙ ב˘לח „מ˘‰ "‰סיען בעל כרחן"

◇ ◇ ◇

בעבר  י˘ר‡ל  כל  מ˘‰ ‡ל  („ברים ‡, ‡): "‡ל‰ ‰„ברים ‡˘ר „בר  פר˘˙נו  ברי˘   .‡
‰יר„ן, במ„בר, בערב‰, מול סוף, בין פ‡רן ובין ˙ופל, ולבן וחˆרו˙ ו„י ז‰ב".

ס˙ם   – ‡ולם   – ב‰ן  ‰מ˜ום  לפני  ˘‰כעיסו  ‰מ˜ומו˙  כל  כ‡ן  "מנ‰  ר˘"י:  ומפר˘ 
כיˆ„  ר˘"י  לפרט  ר˘"י  וממ˘יך  י˘ר‡ל".  ˘ל  כבו„ן  מפני  ברמז,  ו‰זכירן  ‰„ברים   ˙‡
כל ˙יב‰ בכ˙וב רומז˙ למ˜ום ‡חר ˘בו ‰כעיסו לפני ‰מ˜ום. ועל ‰˙יבו˙ "מול סוף" 
מפר˘: "על מ‰ ˘‰מרו בים סוף, בבו‡ם לים סוף, ˘‡מרו: ‰מבלי ‡ין ˜ברים במˆרים. 

וכן בנסעם מ˙וך ‰ים, ˘נ‡מר: וימרו על ים בים סוף. כ„‡י˙‡ בערכין".

ו‰נ‰ י„וע‰ „רכו ˘ל ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙, ˘‰כל ˆריך ל‰יו˙ מבוסס ב"פ˘וטו ˘ל 
מ˜ר‡"; ובני„ון „י„ן ˆריך בי‡ור:

ר‡ו  ˘כ‡˘ר  י‡),  (י„,  ב˘לח  בפר˘˙  ‰ו‡  מפור˘   – סוף"  לים  "בבו‡ם  ˘‰מרו  ז‰ 
˜ברים  ‡ין  "‰מבלי  מ˘‰:  כלפי  ו‰˙ריסו  נ˙ב‰לו  ‡חרי‰ם  רו„פים  מˆרים   ˙‡ י˘ר‡ל 
˘‰מרו  ז‰  ממˆרים". ‡ך  ל‰וˆי‡נו  לנו  ע˘י˙  ז‡˙  מ‰  במ„בר,  למו˙  ל˜ח˙נו  במˆרים 

"בנסעם מ˙וך ‰ים" – ‰יכן מˆינו ז‰ ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"?

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ל„בר  ‰‡ריך  ב'  וב‰לכ‰  יˆח˜",  נע˜„ 
ב‡בר‰ם, "˘בנ‰ בו ‡בר‰ם ‰מזבח וע˜„ 
כ‡ן  (‚ם)  ‰ול"ל  ולכ‡ור‰  יˆח˜",  עליו 
"‰ו‡ ‰מ˜ום ˘נע˜„ עליו יˆח˜" – ומ„וע 
מזבח33.  בו  בנ‰  ˘‡בר‰ם  ב‰"ב  מוסיף 
ועו„ „˜„ו˜ ˜ל, ˘ב‰"‡ כ' "במ˜„˘ נע˜„ 
בו  "˘בנ‰  ס˙ם  וב‰"ב  ‡בינו",  יˆח˜ 
‡בר‰ם . . יˆח˜". ו‡ף ˘בנו‚ע ליˆח˜ י"ל 
"‡בינו",  ˙יב˙  עו‰"פ  לכ˙וב  ˆורך  ˘‡ין 

‡בל ˆע"˜ מ„וע ס˙ם ב‡בר‰ם.

כפורח˙,  ניˆ‰  עול‰  ‰כל  ול„ברינו 
‰מזבח  מ˜ום  ‡ו„ו˙  ˘‡יירי   '‡ „ב‰לכ‰ 
ו‚ם  ‡בינו״,  "יˆח˜  נ˜ט  מ‰בי˙  כחל˜ 
לעול‰  מזבח  "וז‰  ‰˜ר‡  ז‰  על  מבי‡ 
לי˘ר‡ל" – כי ˜‡י ב„ין מ˜ום ‰מזבח מˆ„ 
לי˘ר‡ל  ר˜  ˘‰ו‡  ‰מ˜„˘  עי˜ר  ‰יו˙ו 

33) ובפרט ˘סוכ"ס ‡ין ‰רמב"ם מס˙פ˜ ב˙יבו˙ 
ל‰זכיר  מוסיף  ‡ל‡  ‰מזבח",  ‡בר‰ם  בו  ˘"בנ‰ 
כב‰מ˘ך  („ל‡  יˆח˜"*  עליו  "וע˜„  יˆח˜,   ˙‡ ‚ם 
מן  כ˘יˆ‡  נח  בו  ˘בנ‰  ‰מ˜ום  "ו‰ו‡  ‰‰לכ‰ 
˜רבן").  עליו  "ו‰˜ריב  מוסיף  ו‡ינו  ‰˙יב‰", 
‚ם  ל‰˜„ים  ר‡‰  מ‰  יˆח˜  ל‰זכיר  ב‡  ˘כבר  ו‡חר 

‡בר‰ם, ול˘נו˙ מן ‰‰לכ‰ ‰˜ו„מ˙.

„‰רמב"ם  מ˜ורו  (פל"‡),  „ר"‡  בפר˜י  (ועיין 
˘"‰ר‡‰ו  בכולם –  ˘ו‰  ˘ם  ˘‰ל˘ון  כ‡ן),  (כס"מ 
‰˜ב"‰ (מ˜ום ע˜י„˙ יˆח˜) ל‡בר‰ם ו‡"ל ז‰ ‰ו‡ 
כו'  מ˜ריב  ˘‰י' ‡„ם ‰ר‡˘ון  ‰מזבח, ‰ו‡ ‰מזבח 
‰מזבח  ‰ו‡  ו‰בל  ˜ין  בו  ˘‰˜ריבו  ‰מזבח  ‰ו‡ 

˘‰˜ריבו בו נח ובניו").

לשלול  כדי  הרמב"ם  שהוסיפו  לכאורה  י"ל  בזה   (*
ז.  יב,  לך  בפ'  (המפורשים  דאברהם  מזבחות  שאר 

למזבח  היא  הכוונה  שכאן  ולהדגיש  יח),  יג,  ח.  שם, 

מהלשון  כבר  מובן  זה  דבר  בפשטות  אבל  העקידה. 

"המזבח", ובפרט שבא בהמשך להלכה א'.

ל‡  ‰˘ני˙  ב‰לכ‰  ‡בל  ‡בו˙ינו.  מימו˙ 
יˆח˜   .  . ‡בינו  "‡בר‰ם  ‰רמב"ם  כ˙ב 
‡בינו" – כי מ˜ום ‰מזבח כ‚„ר בפ"ע ‡ינו 
‰‡ומו˙  לכל  נו‚ע  ‡ל‡  לי˘ר‡ל  ר˜  ענין 

מימו˙ עולם. 

ולכן, ב‰"‡ כ' "ובמ˜„˘ נע˜„ יˆח˜", 
˘מ„‚י˘ ‡˙ (‡) ‰נפעל (ב) ביˆח˜, ו‡ילו 
ב‰"ב כו˙ב "‰ו‡ ‰מ˜ום ˘בנ‰ בו ‡בר‰ם 
 ˙‡ ˘מ„‚י˘  יˆח˜",  עליו  וע˜„  ‰מזבח 
˘מ˜ום  ז‰  כי  ‡בר‰ם.  (ב)  ‰פעול‰,   (‡)
ר˜  ‡ינו  ‡בר‰ם,  בזמן  ‰ו˜בע  ‰"מ˜„˘" 
 '‰ ב‰ר  ‚ו'  "וי˜ר‡  ‡בר‰ם  ˙פל˙  מחמ˙ 
‚ם  ‰ו‡  לעיל  ˘בי‡רנו  כפי  ‡ל‡  יר‡‰", 
יˆח˜,  ע˜י„˙  ˘ע"י  מפני  בעי˜ר)  (ו‡ולי 
‰מורי')  (‰ר  ‰ע˜י„‰  מ˜ום  נ˙˜„˘ 
בו  ˘"מ˜ריבים  בי˙  ל‰יו˙  עי"ז  ו‰וכ˘ר 
‰˜רבנו˙" – וז‰ו מ"˘ ‰רמב"ם "ובמ˜„˘ 
נע˜„ יˆח˜". מ˘‡"כ מ˜ומו ‰מכוון ביו˙ר 
לכ˘עˆמו,  במזבח  „ין  ˘‰ו‡  ‰מזבח,  ˘ל 
‰ו‡  ‡ל‡  ‰ע˜י„‰,  ממע˘‰  ˙וˆ‡‰  ‡ינו 
ל‰יו˙ו מ˜ום ר‡וי ו˜בוע ל‰˜רב˙ ˜רבנו˙ 
‰רמב"ם  וכוונ˙  ‰ברי‡‰),  (מ˙חיל˙ 
‡בר‰ם  בו  ˘בנ‰  ‰מ˜ום  "‰ו‡  בכ˙בו 
ל‰בי‡  ר˜  ‰י‡  יˆח˜"  עליו  וע˜„  ‰מזבח 
ר‡י' על ס‚ול˙ ‰מ˜ום מן ‰פעולו˙ ˘בחרו 
פעול˙  מ„‚י˘  ולכן  ˘ם.  לע˘ו˙  ˜„מונים 
‡בר‰ם – „ז‰ ˘בנ‰ ˘ם מזבח וע˜„ עליו 
מוכ˘ר  ‰י'  ז‰  ˘מ˜ום  ר‡י'  ‰ו‡  יˆח˜ 
ב‰לכ‰  ול‰כי  ו˜רבן.  למזבח  כן)  (לפני 
‡' ‡ינו מ„בר ע"„ בנין ‰מזבח („‡בר‰ם) 
‡ל‡ על ‰ע˜י„‰ ומ‰ ˘פעל‰, ור˜ ב‰לכ‰ 
˘עי˜רו  ‰מזבח",   .  . בו  "בנ‰  מ„‚י˘  ב' 

„ין במזבח.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

י„י  על  ‰ו‡  ירו˘לים)  (וכן  ‰עזר‰  מ˜ום 
˘˜י„˘  ‰מלך,  „˘למ‰  ‰˜רבנו˙  עבו„˙ 
‡˙ ‰עזר‰ וירו˘לים (רמב"ם ‰ל' בי˙ ‰בחיר‰ 
ז‰  „רך  על  ‰נ‰  ˘ם),  עיין  ו‡ילך,  ‰י"ב  פ"ו 

‰עבו„‰ ‰˙מי„י˙ ‰נע˘י˙ במ˜„˘ ˘ייכ˙ 
ל˜„ו˘˙ ‰מ˜ום.

במ˜„˘,  י˘  ˜„ו˘ו˙  מיני  „˙רי  ונמˆ‡ 
‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  מחמ˙  ‰˜„ו˘‰ 
כמ"˘  לעולם,  בטיל‰  ‡ינ‰  זו  (˘˜„ו˘‰ 
‰מ˜ום  ו˜„ו˘˙  ספ"ו)),  (˘ם  ‰רמב"ם 
מחמ˙ ‰עבו„‰ ‰נע˘י˙ בבי˙. ו˘וב נמˆ‡ 
מטר˙  עי˜ר  ‰ו‡  ˘‰מזבח  ˘‡מרנו  ˘מ‰ 
‰נ"ל  ‰˘ני  לענין  ‰י‡  בז‰  ‰כוונ‰  ‰בי˙, 
י„י  על  ‰נפעל  ‰מ˜ום  ˜„ו˘˙  ˘בבי˙, 

‰עבו„‰ במ˜„˘.

„ברי  בין  ‰‰ב„ל  ˘פיר  ‡˙י  ועפ"ז 
מ˜ום  „בר  על  פ"ב  ברי˘  כ‡ן  ‰רמב"ם 
‡ו„ו˙  פ"‡  לעיל  ‰רמב"ם  ל„ברי  ‰מזבח 
‰בי‡  ל‡  ˘˘ם  ‰מורי',  ב‰ר  ‰מ˜„˘  מ˜ום 
כ˙וˆ‡‰  „‰נ‰  יˆח˜.  נע˜„  „במ˜„˘   ‡‰
מ˘˙י ˜„ו˘ו˙ ‰נ"ל, מ˜ום ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 
‰מ˜„˘,  בעבו„˙  ‰˙לוי'  ‰מ˜ום  ו˜„ו˘˙ 
ח„‡  ‚ופ‡,  ‰מ˜„˘  במ˜ום  „ינים  ˘ני  י˘ 
ל„ורי  בי˙  ˘ם  ˘"‡ין  בפ"‡  לעיל  ‰מבו‡ר 
‰„ורו˙ ‡ל‡ בירו˘לים בלב„ וב‰ר ‰מורי'", 
(וכל˘ונו  ˘כינ‰  מ˜ום  ‰יו˙ו  מחמ˙  ˘ז‰ו 
‰מ˜ומו˙  כל  "נ‡סרו  ˘ם  ‰‰לכ‰  ב˙חיל˙ 
‰ו‡  זו  ‰לכ‰  ויסו„  ל‰'"),  בי˙  ב‰ן  לבנו˙ 
˘כינ˙ו  ל‰˘רו˙  ˘בחר  י˙'  בחיר˙ו  מפני 
 '‰ יבחר  ‡˘ר  "‰מ˜ום  וכמ"˘  ז‰  במ˜ום 
‰רמב"ם  ˘מב‡ר  וז‰ו  ˘ם",  ˘מו  ל˘כן 
ע„י  מנוח˙י  ז ‡˙  "ו‡ומר  זו  ‰לכ‰  בטעם 
ז‰  במ˜ום  ‰˜ב"‰  בחיר˙  ˘זו‰י  ע„", 
˘נ˜בע  ז‰  מ˘‡"כ  ‰˘כינ‰.  מנוח˙  כמ˜ום 
עוב„ים  ˘בו  ‰בי˙  ˘ל  למ˜ומו  ‰מורי'  ‰ר 

˘על  לפי  בו ‰˜רבנו˙, ‰ו‡  ומ˜ריבין   '‰ ˙‡
כ˜רבן  ‰וב‡  ˘יˆח˜  ‰ע˜י„‰,  מע˘‰  י„י 
‰מ˜ום  נ˙˜„˘  עול‰,  ב˜„ו˘˙  ונ˙˜„˘ 
מ„ברי  (וכנ"ל  ל˜רבנו˙  מיוע„  מ˜ום  ל‰יו˙ 
‚בי  „ו˜‡,  בפ"ב  ˘כ‡ן  וז‰ו  בז‰).  ‰ח˙"ס 
"ובמ˜„˘  ‰רמב"ם  נ˜ט  ‰מזבח32,  מ˜ום 

נע˜„ יˆח˜ ‡בינו".

‡ולם כל ז‰ ‰ו‡ לענין „ין מ˜ום ‰מזבח 
מלב„  ‡בל  מ˜„˘,  ˘ל  עי˜רו  ‰יו˙ו  מˆ„ 
‰חפˆ‡  עˆם  מˆ„  מזבח  מ˜ום  „ין  י˘  ז‰ 
‰מ˜ום  ˜„ו˘˙  מˆ„  ‡ינו  ˘ז‰  „מזבח, 
‡ל‡ לפי ˘‰ו‡ מ˜ום ס‚ולי בעˆם למזבח 
‰עולם,  ברי‡˙  מע˙  ˜רבנו˙  ול‰˜רב˙ 
"‰ו‡  ב'  ב‰לכ‰  ‰רמב״ם  ˘מ‡ריך  וז‰ו 
‰מ˜ום ˘בנ‰ בו ‡בר‰ם כו׳ ‰מ˜ום ˘בנ‰ 
ו‰בל  עליו ˜ין  ˘‰˜ריב  כו׳ ‰מזבח  נח  בו 
˘פ˘וט  כו'",  ‰ר‡˘ון  ‡„ם  ‰˜ריב  ובו 
˘‡ין כוונ˙ ‰רמב״ם ˘בניי˙ מזבחו˙ ‡לו 
‰י‡ ‰י‡ ‰סיב‰ ˘נ˜בע מ˜ומו ˘ל ‰מזבח 
למ˜ום ז‰ ‡ל‡ ‰וי ר˜ ר‡י׳ לס‚ול˙ ‰מ˜ום 
מע˙  ומ˜„ם  מ‡ז  ו‰˜רב˙ ˜רבנו˙  למזבח 

ברי‡˙ ‰עולם.

 ‰ 
יב‡ר עפ"ז עו„ „˜„ו˜ים בל˘ון ‰רמב"ם

„˜„ו˜ים  כמ‰  עו„  לב‡ר  נבו‡  ומע˙‰ 
מ˜ום  ‚בי  בפ"ב  ‰רמב"ם  בל˘ונו˙ 
"ובמ˜„˘  ביˆח˜  ˜‡י  „ב‰"‡  ‰מזבח, 

בפ״‡  לעיל  ‚ם  מבי‡  ‡‚ב  ˘ב„רך  ‡ל‡   (32
 .  . ‰מ˜ומו˙  "נ‡סרו   – ‰מזבח  מ˜ום  ‡ו„ו˙  ˘ם 
לי˘ר‡ל״  לעול‰  מזבח  וז‰  ˜רבן  ב‰ן  ל‰˜ריב   .
מ˜ום  ˘ם ‰י‡ „ין  עי˜ר ‰כוונ‰  במ״‡), ‡בל  (ונ˙׳ 

‰מ˜„˘, ו‡ילו „ין מ˜ום ‰מזבח עי˜רו בפ״ב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

ב. ו‰נ‰ במס' ערכין (טו, ‡ – ˘מˆיין ר˘"י כ‡ן) ‡י˙‡, ˘‚ם ל‡חרי ˜ריע˙ ‰ים ע„יין ‰יו 
עולים  מˆריים  כך  מˆ„ ‡ח„,  עולים  ˘‡נו  "כ˘ם  ו‡מרו:  ב‡מונ‰,  ספ˜ו˙  י˘ר‡ל  לבני 
כ„י  ליב˘‰,  ˘יפלוט ‡˙ ‚ופו˙ ‰מˆריים  ים"  ˘ל  ל"˘רו  מˆ„ ‡חר". [ו‡ז ‡מר ‰˜ב"‰ 
ל‰וכיח לי˘ר‡ל ˘‡כן מ˙ו מˆריים – ועל ז‰ נ‡מר (ב˘לח י„, ל) "ויר‡ י˘ר‡ל ‡˙ מˆרים 

מ˙ על ˘פ˙ ‰ים"].

‰בי‡  ל‡   – ‰ים  ˜ריע˙  ˘בסיפור  כיון  ר˘"י,  ˘ל  כוונ˙ו  ‰י‡  ˘זו  לומר   ‰˘˜ ‡בל 
ל‰לומ„  זו  „ר˘‰  לפר˘  ˆריך  ‰י‰   – ז‰  „בר  לח„˘  כ‡ן  נ˙כוון  ו‡ם  זו.  „ר˘‰  ר˘"י 

˘‡ינו יו„ע מכל ‰ענין!

בים  ים  על  "וימרו  כ‡ן,  ˘מבי‡  ‰כ˙וב  על  ז),  (˜ו,  ב˙‰לים  ר˘"י  בפירו˘  [ו‡מנם, 
סוף", ‰ע˙י˜ „ר˘‰ זו, וז"ל: "‰יו מ˜טני ‡מנ‰. ‡מרו כ˘ם ˘‡נו עולים מכ‡ן מˆ„ ז‰, 
ליב˘‰.  ו‰˜י‡ם  לים  ‰˜ב"‰  ˘רמז  ע„  ‡חרינו,  ויבו‡ו  ‡חר  מˆ„  עולים  ‰מˆריים  ‡ף 
‡ז "ויר‡ י˘ר‡ל ‡˙ מˆרים מ˙ על ˘פ˙ ‰ים", לפיכך "וי‡מינו ב‰'". ‡בל מ˙חל‰ ל‡ 

‰‡מינו. מˆ‡˙י".

˘‰˙למי„  כוונ˙ו  ב˙‰לים,  ל‰כ˙וב  כ‡ן  מˆיין  ר˘"י  ˘כ‡˘ר  לומר  ‡פ˘ר  כן,  ו‡ם 
כמובן,  ‰ו‡,  „וח˜  ‡ך  כ‡ן;  לפר˘  ‰וˆרך  ל‡  ולכן  ˘ם,  ‰כ˙וב  על  בפירו˘ו  ‚ם  יעיין 
ול‡  כו'  חי„ו˘  „בר  ˘‰ו‡  ‰מור‰  "מˆ‡˙י",  בל˘ון  ר˘"י  מסיים  ˘ם  ˘‚ם  ובפרט 

"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" ממ˘].

ו‡„רב‰ – כ„ „יי˜˙ ב„ברי ר˘"י בפ' ב˘לח, נר‡‰ ˘‰ו‡ ˘ולל „ר˘‰ זו: ר˘"י כו˙ב 
˘ם "ויר‡ י˘ר‡ל ‡˙ מˆרים מ˙ – ˘פלטן ‰ים על ˘פ˙ו, כ„י ˘ל‡ י‡מרו י˘ר‡ל: כ˘ם 
˘ר˘"י  ויר„פו ‡חרינו". ‰רי  ממנו  רחו˜  מˆ„ ‡חר  עולין  כך ‰ם  ז‰,  מˆ„  עולים  ˘‡נו 

„יי˜ ˘‰ח˘˘ ‰י‰ "˘ל‡ י‡מרו י˘ר‡ל" בע˙י„ – ‡בל ל‡ ˘כבר ‡מרו כן בפועל!

‚. ונר‡‰ לב‡ר ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ למ‰ ˘‰ו‡ עˆמו כ˙ב כבר (ב˘לח טו, כב):

על ‰פסו˜ "ויסע מ˘‰ ‡˙ י˘ר‡ל מים סוף", מפר˘ ר˘"י: "‰סיען בעל כרחם, ˘עטרו 
מˆרים ‡˙ סוסי‰ם ב˙כ˘יטי ז‰ב וכסף ו‡בנים טובו˙, ו‰יו י˘ר‡ל מוˆ‡ין ‡ו˙ם בים, 
ו‚„ול‰ ‰י˙‰ ביז˙ ‰ים מביז˙ מˆרים . . לפיכך ‰וˆרך ל‰סיען בעל כרחם". וזו‰י ‡פו‡ 
‡ו˙ם  ˘‰כריח  (ע„  מ˘ם  לנסוע  רˆו  ˘ל‡   – ‰ים"  מ˙וך  "בנסעם  ˘‰מרו  כ‡ן,  כוונ˙ו 

מ˘‰), וז‰ נח˘ב ל‰ם לחט‡.

‡מנם מע˙‰ ˆריך ל‰בין ל‡י„ך ‚יס‡:

˘כ˙ב  למ‰  מ˙וך ‰ים" ‰י‡  "בנסעם  ˘‰מרו  ב‡ומרו  ר˘"י  ˘כוונ˙  זו,  לפי ‰סבר‰ 
כבר בפ' ב˘לח – למ‰ ‰וˆרך ל‰בי‡ ר‡י‰ מ‰כ˙וב ב˙‰לים ("וימרו על ים בים סוף")?

ל„בריו,  ר‡י‰  בכלל  מבי‡  ‡ינו  „י„ן,  בפסו˜  ר˘"י  ˘מפר˘  ‰חט‡ים  ב˘‡ר  ו‡כן, 
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ב˙ור‰  במ˜ומו  מפור˘  ˘‰ו‡  כמו  ‰חט‡  סיפור   ˙‡ ˘זוכר  ‰˙למי„  על  ˘סומך  כיוון 
(וכ‚ון: על ˙יב˙ "וחˆרו˙" כו˙ב ר˘"י "במחלו˜˙ו ˘ל ˜ורח" – ו˙ו ל‡). ומ‰ נ˘˙נ‰ 
כ‡ן ˘ר˘"י (‡ינו סומך על מ‰ ˘כ˙ב כבר בפ' ב˘לח, ‡ל‡) נ„ר˘ ל‰בי‡ ממרח˜ לחמו 

– מס' ˙‰לים?!

„. ‡ך ‰בי‡ור – ובפ˘טו˙:

ע„יין  ‡בל  כרחם,  בעל  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰סיע  ˘מ˘‰  ב˘לח  בפ'  פיר˘  כבר  ר˘"י  ‡מנם 
‡ינו מוכרח ˘ז‰ ˘ל‡ רˆו לנסוע מ˙חיל‰ נח˘ב ל‰ם לחט‡.

י˙יר‰ מזו: ‰רי בכ˙וב כ‡ן נ‡מר ר˜ "מול סוף", ˘מז‰ ילפינן ˘‰י‰ ‡יז‰ חט‡ בים 
(ו‡כן,  סוף  בים  חט‡ים  ˘ני  ˘‰יו  לח„˘  ‰כרח  ‡ין  ‰כ˙וב  פירו˘  לˆורך  ‡מנם,  סוף. 
 – חט‡ ‡ח„)  ר˜  סוף  ים  בענין  ˘‰זכירו  ירו˘למי  ו˙ר‚ום  עוזי‡ל  בן  יונ˙ן  ˙ר‚ום  ר‡‰ 
ולכ‡ור‰, „י ומספי˜ בחט‡ ‰ר‡˘ון ˘‰זכיר ר˘"י בענין ז‰ ("בבו‡ם לים סוף, ˘‡מרו 

‰מבלי ‡ין ˜ברים במˆרים")!

וי"ל, ˘ר˘"י למ„ ז‰ מ‰„יו˜ "מול סוף", ˘פירו˘ו ‰פ˘וט – נ‚„ ים סוף. וכיון ˘ל‡ 
פיר˘ ‰כ˙וב ב‡יז‰ ˆ„, י˘ לומר ˘‰כוונ‰ ‰י‡ לכל ˆ„, ‰יינו ל˘ני ‰ˆ„„ים – ‰ן בבו‡ם 

לים ו‰ן בנסעם. 

ב˙‰לים,  מ‰כ˙וב  ר‡י‰  ומבי‡  ר˘"י  מוסיף  לכן  כ"כ,  פ˘וט  ז‰  ˘‡ין  כיון  ‡ך 
˘מ‡ריכו˙ ‰ל˘ון ˘ם מובן (כמו ˘פיר˘ו בערכין) ˘‰יו בים סוף ˘ני חט‡ים, מ„כ˙יב 

"וימרו – ‡) על ים ב) בים סוף".

ובפרטיו˙:

(‡) "וימרו על ים" – "ים" ס˙ם – בני י˘ר‡ל ר‡ו ‡˙ ‰ים עומ„ ב„רכם, ונ˙ב‰לו ע„ 
˘‰˙ריסו "‰מבלי ‡ין ˜ברים במˆרים ל˜ח˙נו למו˙ במ„בר". ולעניין ז‰ ‡ין נפ˜‡ מינ‰ 

‡יז‰ ים ב„יו˜ ‰י‰ ז‰, ‡ל‡ עˆם ‰מˆי‡ו˙ ˘ל ים ‰מעכב.

(ב) "בים סוף" – בני י˘ר‡ל ר‡ו ‡˙ "ים סוף" מל‡ ב˙כ˘יטים ו‡בנים טובו˙, ול‡ 
„ו˜‡,  סוף"  "בים   ‰˘‚„‰‰ מ˙‡ימ‰  ז‰  ולעניין  ˆיווי ‰˜ב"‰.  למרו˙  ממנו  ללכ˙  רˆו 

˘„ו˜‡ בו ‰יו ‡בנים טובו˙ ורכו˘ ‚„ול, מ‰ ˘‡ין כן בכל ים ס˙ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

(וכן  טוב‡  ˆ"ע  „בריו  ולכ‡ו'  ˘נבחר26. 
כ˙ב  ‡יך  כי   ,(„ יב,  ר‡‰  י˜ר  ‰כלי   ‰˘˜‰

כל  מטעם  ‰ו‡  ‰מ˜ום  ˘מעל˙  ‰רמב"ם 
ו˜ור‡  עומ„  ו‰כ˙וב  בו27,  ˘‰˜ריבו  ‡לו 
˘מעל˙ ‰מ˜ום ‰ו‡ מחמ˙ ˘בו בחר ‰'28.

„ו„‡י  י"ל  ˘פיר  „יי˜˙  „כ„  ‡יבר‡, 
„˜„ו˘˙  ‰חינוך  כ˘יט˙  ס"ל  ‰רמב"ם  ‚ם 
˘ם  ˘‰˜ריבו  מ˘ום  ‡ינו  ‰מ˜„˘  מ˜ום 
בחר  ˘בו  מחמ˙  ר˜  ‡ל‡  מ˜ו„ם,  ˜רבנו˙ 
‰מ˜ר‡ו˙  כל  נ‚„  ‰לך  ל‡  ובו„‡י   .29'‰

ברמב"ם  ‰ל˘ון  פ˘טו˙  ‰בנ˙  ע"פ  ‰ו‡  כן   (26
ר˜  ב‡  ˘‰˜ריבו  כל ‡לו  כ˘מנ‰  ב'  ˘ב‰לכ‰  כ‡ן, 
לב‡ר טעם מעל˙ ‰מ˜ום בכללו. וע„יין י˘ ל„ון ‡ם 
זו  למעל‰ „‡ריכו˙  בי‡ורנו  לפי  זו ‚ם  מ˘מעו˙  י˘ 
ב˙וך  ‰מזבח  ˘ל  ‰מכוון  מ˜ומו  בי‡ור  לענין  ˜‡י 
ל˜ו"˘  ועיין  כו').  ‰מסור˙  (ע"פ  ‚ופ‡  ‰מורי'  ‰ר 

חי"ט ע' 140 ‰ער‰ 10 בז‰.

˘‰מ˜ום  פמ"‰:  ח"‚  נבוכים  במור‰  ועיין   (27
‡˘ר ייח„ו ‡בר‰ם בנבו‡‰ ‰י' י„וע ‡ˆל מ˘‰ רבנו 
עבו„‰.  בי˙  ˘י‰י'  ˘‡בר‰ם ˆו‰ ‡ו˙ם  רבים  ו‡ˆל 

ור‡‰ פר˘"י ויר‡ כב, י„.

„ינים  ב'  על  ˘מ„ובר  ‡ף  ‰י‡  ו‰˜ו˘י‡   (28
בבי˙  ˜רבן  ‰ב‡˙  בחיוב  מיירי  „ב˜ר‡  ˘ונים: 
במ˜ום  מיירי  ו‰רמב"ם  ‰במו˙,  ו‡יסור  ‰בחיר‰ 
כו'. ‰מורי'  ‰ר  ב˙וך  מכוון  ˘‰ו‡  ‰מזבח 

29) ועיין בל˜ו"˘ חי"ט ע' 141 ‡יך ˘„ו˜‡ לפ"ז 
ל‡ יס˙רו „ברי ‰רמב"ם כ‡ן ‡˙ ˘יט˙ו במו"נ (נ‚„ 
‰מ˜„˘.  מ˜ום  ˜„ו˘˙  ל‡ופן  בנו‚ע  ‰רמב"ן)  „ע˙ 

ו‡כ"מ.

*) ודו"ק היטב שלכאו' אין לשון זו מתאימה לשיטת 
בפ"א,  הרמב"ם  כי  למלך,  המעשי  שמבאר  הרמב"ם 

שנבנה  שכיון  נקט  במקדש  שלא  הקרבה  איסור  גבי 

כו'",  המקומות  כל  בלשון "נ‡סרו  בירושלים  המקדש 

לומר  אפשר  הי'  עדיין  למלך  המעשי  לדברי  וא"כ 

שגם קודם לזה היתה עדיפות סגולית במקום זה אלא 

במכילתא  אבל  נאסרו",  "לא  עדיין  המקומות  ששאר 

"כל  אלא  נ‡סר‰"  ל‡  א"י  "כל  בלשון  כאן  נקטו  לא 

א"י כ˘ר‰". וק"ל.

˘‰„‚י˘ו ˘‰ו‡ ‰מ˜ום ‡˘ר יבחר ‰' (ועˆם 
מ˜ום ‡ח„  בחיר˙  ˙‰י'  ˘בע˙י„  ˘נ‡מר  ז‰ 
‰‡חרים  ˘‚ם  מוכח˙  כבר  ‡חרים  מבין 
ר‡ויים לז‰ ˜ו„ם ע˙ ‰בחיר‰ בו, כי ‡ם ‡ין 
ו‰ו‡  בו  לבחור  ‡י"ˆ  ˘וב  ר‡ויים  ‰‡חרים 
י˘  לז‰  ˘בנוסף  ‡ל‡  ועומ„)30.  בחור  כבר 
במ˜ום  ˘נע˘ו  „ברים  מˆ„  ˜„ו˘‰  „ין  עו„ 

ז‰ מ˜„ם.

ב‰‰פר˘  ‰מבו‡ר  ע"פ  ‰ענין,  ובי‡ור 
ו"בי˙  ‰בחיר‰"  "בי˙  ‰˘מו˙  ˘ני  בין 
ח„‡  ˘ני ‚„רים,  י˘  ‰מ˜„˘"31, „במ˜„˘ 
ו˘ני˙  ‰˘כינ‰,  ‰˘ר‡˙  מ˜ום  ˘‰ו‡ 
‰‰˜רב‰  י‰י'  בו  "לעבו„‰,  מ˜ום  ˘‰ו‡ 
כ),  מ"ע  ‰מˆו˙,  בספר  ‰רמב"ם  (ל˘ון  כו'" 
וכמפור˘ ‚ם בל˘ון ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' בי˙ 
ל‰'  בי˙  לע˘ו˙  ע˘‰  "מˆו˙  ‰בחיר‰: 
‰רי  ‰˜רבנו˙".  בו  מ˜ריבים  ל‰יו˙  מוכן 
כ‡ן ˘ני פרטים, ר‡˘י˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡ "בי˙ 
ל‰'" ‰יינו מ˜ום ˘כינ‰, ועו„ ענין במ˜„˘ 
וז‰ו  ‰˜רבנו˙.  בו  ל‰˜ריב  ˘מטר˙ו 
ל˘ם  ‰בחיר‰"  "בי˙  ‰˘ם  בין  ‰‰פר˘ 
"בי˙ ‰מ˜„˘", „˘ם "בי˙ ‰בחיר‰" ‰ו‡ 
ז‰  ˘„בר  בבי˙,  ˘˘ור‰  ‰˘כינ‰  ˘ם  על 
˘‡ין  (כמובן  בלב„  ‰˜ב"‰  בי„י  ר˜  ˙לוי 
מנוח˙  מ˜ום  ל˜בוע  ‡„ם  בני  ˘ל  בכחם 
‰˘כינ‰), ˘‰ו‡ בחר ל‰˘רו˙ ‡˙ ‰˘כינ‰ 
"בי˙ ‰מ˜„˘" ‰ו‡  ו‡ילו ‰˘ם  ז‰,  בבי˙ 
י„י  על  ‰נפעל˙  ‰מ˜ום  ˜„ו˘˙  ˘ם  על 
˘˜י„ו˘  ˘מˆינו  וכ˘ם  במ˜„˘.  ‰עבו„‰ 

30) וכנ"ל ‰ער‰ 24 „כן מוכח מן ‰מכיל˙‡, ˘כל 
פלי‚  ל‡  ובו„‡י  למזבחו˙,  ל‚מרי  כ˘ר‰  ‡"י ‰י˙‰ 

‰רמב"ם על ‰מכיל˙‡.

ו‡ילך   407 ע'  חי"ח  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  עיין   (31
וב‰ערו˙ ˘ם.
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וע"פ חי„ו˘ ז‰, „˜ביע˙ מ˜ום ‰מזבח 
עי˜רו  מˆ„  ול‡  בפ"ע  ‰מזבח  (˘מˆ„ 
פס˜  לב‡ר  י˘  בנכרי,  ‚ם  ˘ייכ˙  בבי˙) 
‰˜רבנו˙  מע˘‰  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם 
כ„ע˙  חייב,   ıבחו נכרים  ˜„˘י  „‰˘וחט 
˘בנו‚ע  ‡ף   ,(‡ (מ‰,  „זבחים  במ˙ני'  ר"י 
(‰ל'  פס˜  עכו"ם  ב˜„˘י  ‰„ינים  ל˘‡ר 
עלי‰ם  חייבין  ספי"ח) „"‡ין  פסולי ‰מו˜„˘ין 

ב‰ך  ר"˘  כ„ע˙  וטמ‡",  נו˙ר  פ‚ול  מ˘ום 
מ˙ני˙‡19. ול„ברינו מחוור ‰יטב, כי פ‚ול 
ו‰˜רב˙ו  ב‰˜רבן  „ינים  ‰ם  וטמ‡  נו˙ר 
˜רבן  על  ר˜  חלים  ולכן  במזבח),  (ול‡ 
 ıחו מ˘‡"כ ‰‡יסור „˘חוטי  י˘ר‡ל,  ˘ל 
בנכרי  ‚ם  ‰˘ייך  ‰מזבח,  למ˜ום  ˘ייך 
כנ"ל. ור‡‰ ˜רי˙ ספר ל‰מבי"ט בסוף ‰ל' 
 ıבחו עכו"ם  ˜„˘י  ‰˘וחט  ˘ם:  מע‰"˜ 
כי˘ר‡ל  ונ„בו˙  נ„רים  „נו„רים  כיון  חייב 
˘‰ם  לרבו˙ ‡˙ ‰עכו"ם  „כ˙יב ‡י˘ ‡י˘ 

כי˘ר‡ל ל‰בי‡ ˜רבנו˙20. 

 „ 
מ˜ום  ˜„ו˘˙  בין  ‰חילו˜  עומ˜  יב‡ר 

‰מ˜„˘ בכלל ו˜„ו˘˙ מ˜ום ‰מזבח

˘ני  בין  ‰חילו˜  עומ˜  יו˙ר  ולב‡ר 
יסו„  ל‰˜„ים  י˘  ‰מזבח,  במ˜ום  ‰‚„רים 

˘ם  פסו‰"מ  ב‰ל'  בנו"כ ‰רמב"ם  בז‰  ור‡‰   (19
ובמפר˘י ‰מ˘נ‰ ו‰‚מ' זבחים ˘ם.

 ‰"„) פ"י ‰"ז  מלכים  למלך ‰ל'  מ˘נ‰  ור‡‰   (20
ו„ע ˘מ‰ ˘˙ירˆו) ˘מחל˜ (ע"פ ˙ו„"‰ מנין – ע"ז 
בבי˙  ל‰˜ריב  ל‰'  ˘נו„רים  ב"נ  ˜רבנו˙  בין  ב)   ,‰
ו‡י˙  נ„רם  ל˜יים  ˘מחוייבים  י"ל  ˘בז‰  ‰מ˜„˘, 
בבמ‰.  ל‰˜ריב  ˘נו„רים  למ‰  יחל,  בל  מ˘ום  ב‰ו 
 (‚ (יז,  ‡חרי  ל˙ו"כ   ıמ˘‡נ מר"˘  ול‰עיר  ע"˘. 
‡ע"‚  כו'   (ıחו (ב˘חוטי  חייבין  ‰נכרים  "ו‡ין 

„נו„רים נ„רים ונ„בו˙ כי˘ר‡ל".

י˘  „‰נ‰  ‰מ˜„˘.  מ˜ום  ˜„ו˘˙  בענין 
ל‰ל'  למלך  (מע˘י  ˘נ˜ט  מי  ‰‡חרונים  מן 
נחל˜ו  „מחלו˜˙  ‰"ב)  כ‡ן  ‰בחיר‰  בי˙ 

כי  כ‡ן,  ו‰רמב"ם   (‰ˆ (מˆו‰  ‰חינוך 
ס‚ולי  ‰מ˜„˘  מ˜ום  ‡ין  ‰חינוך21  ל„ע˙ 
ר˜  ‡ל‡  ‰˘כינ‰  ל‰˘ר‡˙  עˆמו  מˆ„ 
יב,  (ר‡‰  ‰כ˙וב  כ„בר   ,'‰ בו  ˘בחר  ‡חר 
(בי˙  ‚ו'   '‰ יבחר  ‡˘ר  ‰מ˜ום  "ו‰י'  י‡) 
˙בי‡ו  ˘מ‰  ר˘"י22)  בירו˘לים.  ‰בחיר‰ 
„מ˘מע  ‚ו'",  וזבחיכם  עולו˙יכם  ‚ו' 
˘נבחר  ˘˜ו„ם  יבחר"23  "‡˘ר  מ‰ל˘ון 
˙בי‡ו"  "˘מ‰  ל„ין  סיב‰  ‰י˙‰  ל‡  לכך 
מעל‰  ˘ום  בו  ל‡ ‰י˙‰  ז‰  ˘מ˜ום  (‰יינו 
יכול  ˘‰י'  ‡חרים  מ˜ומו˙  ל‚בי  מיוח„˙ 
˘‰‡ריך  ‰רמב"ם  ‡בל  ב‰ם)24.  לבחור 
˘נבחר,  מ˜ו„ם  ז‰  מ˜ום  במעלו˙  כ‡ן 
מכוון  ‰מ˜ום  ‰יו˙  ˘טעם  „ס"ל  מ˘מע 
(בלב„  יבחר"  מ„ין "‰מ˜ום ‡˘ר  ל‡  ‰י‡ 
מ˜ו„ם  ‰מ˜ום  ס‚וליו˙  מחמ˙25  ‡ל‡ 

˘כ"‰ „ע˙ ‰חינוך  מוכיח  ˘ם  למלך  במע˘י   (21
ונ˜י  ט‰ור  ˘י‰י'  מ˜ום  ל˜בוע  "ˆונו  ממ˘"כ 
ו‰ו‡  כו'  ב"‡  מח˘בו˙  ˘ם  לט‰ר  ב˙כלי˙ ‰נ˜יו˙ 
‡מˆעי˙  מ‰יו˙ו  ‡ולי  כו'  ‰מ˜ום  ‡ו˙ו  בחר  ב"‰ 

‰עולם בכיון כו'".

 ‰ יב,  ˘ם  ו‚ו'  ˙בי‡ו  ˘מ‰   ‰"„ ר˘"י  ור‡‰   (22
ועיין  ˘ם.  ר˘"י  ובמפר˘י  ‰מ˜ומו˙)  (בב'  ובספרי 

ל˜ו"˘ חי"ט ע' 145 ‰ער‰ 48. ו‡כ"מ.

23) וע„"ז ‰ו‡ ˘ם, י„. יח. כ‡. כו. ועו„.

נבחר‰  ˘ל‡  "ע„  ב˙חיל˙‰  במכיל˙‡  ועיין   (24
ע„  כו'  למזבחו˙  כ˘ר‰*  ‡"י  כל  ‰י˙‰  ירו˘לים 
ר‡וי'  ירו˘לים  ‰י˙‰  עולמים  בי˙  נבחר  ˘ל‡ 
ל˘כינ‰ כו'", ‰יינו ˘"ע„ ˘ל‡ נבחר‰ ירו˘לים כו' 
בענין  מיוח„˙  מעל‰  ˘ום  ב‰  ל‡ ‰י˙‰  למזבחו˙" 
ב"בי˙  וע„"ז  ‡"י.  ˘‡ר  ל‚בי  (ובי‰מ"˜)  ‰מזבח 

עולמים" ל‚בי ˘‡ר ירו˘לים.

רי˘  כ‡ן  ‰ספר  ב˜רי˙  ‰מבי"ט  ל˘ון  ועיין   (25
פ"ב.

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

ברכ˙ מ˘‰ לי˘ר‡ל
‰' ‡ל˜י ‡בו˙יכם יוסף עליכם ככם 
‡לף פעמים ויברך ‡˙כם כ‡˘ר „בר לכם

‡מרו לו: מ˘‰ ‡˙‰ נו˙ן ˜ˆב‰ לברכ˙נו כבר ‰בטיח 
‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בר‰ם ‡˘ר ‡ם יוכל ‡י˘ למנו˙ ו‚ו'. 
‡מר ל‰ם: זו מ˘לי ‰י‡ ‡בל ‰ו‡ יברך ‡˙כם כ‡˘ר 
„יבר לכם
 (‡, י‡. ר˘"י)

לכ‡ור‰ טענ˙ בני י˘ר‡ל ˙מו‰‰ מ‡ו„:

רבו‡  ˘˘ים  בזמן ‰‰ו‡ ‰י‰  י˘ר‡ל  בני  מניין 
‰‡נ˘ים  ובˆירוף  ˘˘ים,  ע„  ע˘רים  מבני  ‡נ˘ים 
מספרם  יעל‰  ו‰נ˘ים,  ומעל‰  ס'  ומבן  כ'  בן  ע„ 
עליכם  "יוסף  מ˘‰  כ˘ברכם  (לערך).  מיליון  לב' 
מספרם  ˘יעל‰  ˘בירכם  יוˆ‡  פעמים"  ‡לף  ככם 

לב' מילי‡ר„! ו‰רי ז‰ ריבוי מופל‚.

˘‰בטח˙  לפר˘  מ˜ום  ‡ין  לכ‡ור‰  ול‡י„ך, 
י˘ר‡ל  בני  ˘מספר  כפ˘וט‰  מ˘מע‰  ‰˜ב"‰ 
לכ„ור  ˘‰רי  ממ˘,   ıר‡‰ ועפר  ‰ים  כחול  י‰י' 
‰וי  פרסי  ‡לפי  "˘י˙‡  מסויימ˙,  מ„‰  י˘   ıר‡‰
‡ומו˙  ‚ם  בו  ונמˆ‡ים   (‡  ,„ˆ (פסחים  עלמ‡" 
י˘ר‡ל   ıו‡ר וכיו"ב,  ˘„ו˙  ב˙ים,  בע"ח,  ‰עולם, 
חל˜  ע„יין ‰י‡  (‚יטין, ‡),  ˘‰י‡ "‡רı ‰ˆבי"  ‡ף 
 ıר‡‰ לכ„ור  ‡פ˘ר  ‡י  וממיל‡   ,ıר‡‰ מכ„ור 
"חול  ‡ו   "ıר‡‰ "עפר  כמספר  ‡„ם  בני  ל‰כיל 
‰ים". ועל כרחך ברכ˙ ‰˜ב"‰ ˘י‰יו כ"חול ‰ים" 
‰טענ‰  מ‰י  ו‡"כ  ‰מו˘‡ל",  ב"˘ם  ‰י˙‰  וכו' 
"‡לף  מופל‚  בריבוי  כ˘בירכם  רבינו  מ˘‰  על 
כוונ˙‰  ‡ין  ‰˜ב"‰  ברכ˙  ˘‚ם  ב˘ע‰  פעמים", 

כפ˘וט‰?

‰˜ב"‰  ˘‰בטח˙  ‰י˙‰  ˘טענ˙ם  וי"ל 
˘מספרם  ו‰יינו  ימנ‰,  ל‡  ˘זרעו  ‰י˙‰  ל‡בר‰ם 
במספר.  ל‰‚בילו  יוכלו  ˘ל‡  ע„  כ"כ,  רב  י‰י' 
ו‡ילו לפי ברכ˙ מ˘‰ י˘ ‰‚בל‰ ˘ל מספר מסוים 

- "ככם ‡לף פעמים".

וע"ז ענ‰ מ˘‰:

ב˘ר  ˘‰נני  כיון   – "ככם"  ר˜  ‰י˙‰  ברכ˙י 
ברכ‰  ל˙˙  יכול  ‡יני  וזמן,  במ˜ום  מו‚בל  ו„ם, 
˘‡ינו  ‰˜ב"‰  ‡ך  מסוים.  מספר  לו  ˘‡ין  למˆב 

„יבר  כ‡˘ר  ‡˙כם  "יברך  וזמן  במ˜ום  מו‚בל 
לכם" – ˘ל‡ יוכלו למנו˙ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע' 17 ו‡ילך)

˙ר‚ום ‰˙ור‰ 
ל˘בעים ל˘ון

‰ו‡יל מ˘‰ ב‡ר ‡˙ ‰˙ור‰ ‰ז‡˙

ב˘בעים ל˘ון פיר˘‰ ל‰ם

(‡, ‰, ר˘"י)

ב‰'  מע˘‰  ‰"ז):  (פ"‡  סופרים  במס'  ‡י˙‡ 
ז˜נים ˘כ˙בו ל˙למי ‰מלך ‡˙ ‰˙ור‰ יווני˙, ו‰י' 
˘ל‡  בו ‰ע‚ל,  ˘נע˘‰  כיום  לי˘ר‡ל,  ‰יום ˜˘‰ 

‰י˙‰ ‰˙ור‰ יכול‰ ל‰˙ר‚ם כל ˆורכ‰.

˙ור‚מ‰  כבר  ‰˙ור‰  ‰רי  ˙מו‰,  ולכ‡ור‰ 
ו‡"כ  רבינו,  מ˘‰  ע"י  ל˘ון  ב˘בעים  ונ˙פר˘‰ 
בו  ˘נע˘‰  ל"יום  ‰˙ור‰  ˙ר‚ום  „ימו  מ„וע 

‰ע‚ל"?!

˘‡ו˙ו  וכ˙בו  רז"ל  „„יי˜ו  בז‰,  ‰בי‡ור  וי"ל 
כ˙בו  ול‡  ‰ע‚ל"  בו  ˘נע˘‰  כ"יום  ‰י‰  ‰יום 
‰ע‚ל,  בו  ˘נע˘‰  יום  כי  וכיו"ב.  ‰ע‚ל"  כ"חט‡ 
ל‰'  "ח‚  ‡מר  ‡‰רן  ˘‰רי  מˆ"ע,   ‰˘˜ ‰י‰  ל‡ 
מ˘‰  ˘יבו‡  ‰י'  "בטוח  כי   ,(‰ לב,   ‡˘˙) מחר" 
˘לפועל  ור˜  ˘ם),  (פר˘"י  ‰מ˜ום"   ˙‡ ויעב„ו 
לפני  וחט‡ו  ו)  לב,   ‡˘˙) ‰˘כימו  ˘ל‡ח"ז  ביום 
‰י‰  ל‡  ‰ע‚ל  ע˘יי˙  ˘יום  ונמˆ‡  מ˘‰,  ˘ב‡ 

"˜˘‰" מˆ"ע, ור˜ ˘‚רם לחט‡ ‰ע‚ל ל‡ח"ז.

מˆ"ע   "‰˘˜" ‡ינו  ‰˙ור‰  ˙ר‚ום  וכמו"כ 
 – ‰˙ור‰   ˙‡ ˙ר‚ם  ˘מ˘‰  מˆינו  ˘‡כן  וכמו   –
ב‰בנ˙  ˘יטעו  ˘לילי,  לעניין  ל‚רום  ˘יכול  ‡ל‡ 
˘"י"‚  ˘ם)  סופרים  (מס'  ˘מˆינו  וכמו  ‰˙ר‚ום. 
ב‰בנ˙  ˙למי  יטע‰  ˘ל‡  כ„י  ב‰",  ˘ינו  „ברים 
 "‰˘˜" ‡ינו  ‰˙ור‰  ˙ר‚ום  ˘‚ם  ונמˆ‡  ‰˙ר‚ום. 

̆ יכול לבו‡ מז‰ ענין ˘לילי. ו˜"ל.  מˆ"ע ‡ל‡ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 1 ו‡ילך)

פניניםפנינים
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יינה של תורהיינה של תורה

‰מעלו˙ ‰מיוח„ו˙ ˘ל מ˘נ‰-˙ור‰,
ו˘ב˙ו˙ בין ‰מˆרים

לכ‡ור‰ י˘נ‰ ירי„‰ ב˙ור‰ מ„ור ל„ור – ובפנימיו˙ ‰י‡ עלי‰ / ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰עס˜ 
ל‡  ‰„ע˙   ıע חט‡   / וחורבן  מ‚לו˙  למעל‰  ˘ב˙   / ‰˙ור‰  ע"פ  ‰עולם  בענייני 
‰˘פיע על ˘ב˙ בר‡˘י˙ / "מ‰ ˘‡ומרים ‰˜„ו˘י עליונים ˘ב˙ו˙ ˘בין ‰מˆרים 

‚בו‰ים ע„ למ‡„ כו'"

◇ ◇ ◇

‡י˙‡ במסכ˙ מ‚יל1‰ ‡ו„ו˙ ספר „ברים ˘"מ˘‰ מפי עˆמו ‡מרו", וכ˙בו ‰˙וספו˙2: 
נכ˙ב  ˘‰ו‡  בז‰  חומ˘י-˙ור‰,  מ˘‡ר  מ˘נ‰-˙ור‰  ˘נ˘˙נ‰  ו‰יינו  ‰˜ו„˘".  "וברוח 

ב‡ופן ˘ל "מפי עˆמו".

כביכול,  מלמעל‰  ו‡י"ז  מעˆמו  כ˙בו  ˘מ˘‰  לומר  וח"ו  ˘ח"ו  נ˜ל  לנבון  „ע˙ 
וכפס"„ ‰רמב"ם3 ˘"‰‡ומר ˘‡ין ‰˙ור‰ מעם ‰', ‡פילו פסו˜ ‡ח„, ‡פילו ˙יב‰ ‡ח˙, 
ב˙ור‰.  ˘לם  ספר  ו˜"ו  וכ"˘  ב˙ור‰",  כופר  ז‰  – ‰רי  עˆמו  מפי  מ˘‰ ‡מרו  ‡ם ‡מר 
ומ‡י„ך י˘נו חילו˜ ברור בין מ˘נ‰-˙ור‰ ˘"מפי עˆמו ‡מרו" ל„' ‰ספרים ‰ר‡˘ונים.

1) ל‡, ב.

2) „"‰ מ˘‰ מעˆמו ‡מרו.

3) ‰ל' ˙˘וב‰ פ"‚ ‰"ח.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‰ר‡˘ונ‰  „ב‰לכ‰  ‰לכ‰,  בכל  ‰רמב"ם 
‰מורי'  ל‰ר  ‰מזבח  ˘ל  ב˘ייכו˙ו  ˜‡י 
‰רמב"ם  ומטעים  מסביר  וז‰  (בכללו˙ו), 
‡בינו  יˆח˜  נע˜„  ˘"במ˜„˘  מ‰כ˙ובים 
ונ‡מר  ‰מורי'   ıר‡ ‡ל  לך  ולך  ˘נ‡מר 
 – ו‚ו'"  ‰מורי'  ב‰ר   .  . ˘למ‰  ויחל   .  .
‰מ„ובר  ‰„ין  ‰‚„ר˙  ‰„‚י˘  ז‰  ˘בכל 
‰מורי'  ב‰ר  ‰מזבח  מ˜ום  „ין  ˘‰ו‡  כ‡ן 
בכלל, „ל‰יו˙ ˘ב‰ר ‰מורי' ‰י˙‰ ע˜י„˙ 
‰מזבח  ˘ל  מ˜ומו  ‰ו‡  ‰ו‡  לכן  יˆח˜, 
‰˘ני˙  וב‰לכ‰  בכלל)17.   "'‰ "בי˙  (ו˘ל 
‰מזבח,  במ˜ום  ‰˘ני  „ין  ‰רמב"ם  ‰‚„יר 
בו „ו„  ˘בנ‰  ˘‰מ˜ום  בי„ ‰כל  "ומסור˙ 
בו  ˘בנ‰  ‰מ˜ום  ‰ו‡  כו'  ‰מזבח  ו˘למ‰ 
˘בנ‰  ‰מ˜ום  ו‰ו‡  כו'  ‰מזבח  ‡בר‰ם 
˘ל  ‰מ„ויי˜  מ˜ומו  „‰יינו  כו'",  נח  בו 

‰מזבח ב‰ר ‰מורי' ‚ופ‡.

˘‰ו‡  ‰מזבח,  במ˜ום   '‡‰ ‰„ין  ו‰נ‰ 
(‡ך  יסו„ו  ‰מ˜„˘,  עי˜ר  ‰יו˙ו  מˆ„ 
˘˜„ם  במ‰  ול‡  ‰ע˜י„‰  במע˘‰  ור˜) 
 – ‡בינו"  יˆח˜  נע˜„  "במ˜„˘  ל‡בו˙ינו, 

מפרט  ‰רמב"ם  ‡ין  זו  ˘ב‰לכ‰  „‡ף  וי"ל,   (17
בנו‚ע למ˜ום ‰מזבח ‚ופ‡ ˘ב˙וך ‰ר ‰מורי', מ"מ 
רמזו בז‰ ˘‰ע˙י˜ ‰מ˘ך ‰כ˙וב "‡˘ר נר‡‰ ל„וי„ 
‰יבוסי"  ‡רנן  ב‚ורן  „וי„  במ˜ום  ‰כין  ‡˘ר  ‡בי‰ו 
(„לכ‡ור‰ מיו˙ר, „‰רי ‰ר‡י' ˘‰ו‡ במ˜ום ‰מ˜„˘ 
לבנו˙  ˘למ‰  "ויחל  ‰כ˙וב  ב˙חל˙  כבר  מפור˘˙ 
ב‰ר ‰מורי'", ‡ל‡) „‰מ˜ום  בירו˘לים  בי˙ ‰'   ˙‡
˘"ויבן  ‰מ˜ום  ‰ו‡  ‡בי‰ו"  ל„וי„  נר‡‰  "‡˘ר 
על  מן ‰˘מים  ב‡˘  ויענ‰ו  ו‚ו'  ל‰'  מזבח  ˘ם „ו„ 
"במ˜ום  ‰ו‡  ו‰ו‡  כו),  כ‡,   ‡"‰„) ‰עול‰"  מזבח 
ול‡  ‰מזבח,  מ˜ום  ˘‰י'  ‰יבוסי"  ‡רנן  ב‚ורן  „וי„ 
ר„"˜  כ„.  כ„,  ˘"ב  ור„"˜  רלב"‚  ר‡‰   – ‰‰ר  כל 

„‰"‡ ˘ם, כ‰.

ב‡ופן  בי‡ור  ו‡ילך –  ע' 142  חי"ט  ל˜ו"˘  ור‡‰ 
‡לו  ‰לכו˙  ב'  בי‡ור  בכללו˙  וכן  ב‰נ"ל,  ‡חר 

ברמב"ם.

ול‡  „ו˜‡  לי˘ר‡ל  ˘ייך  ‰מ˜„˘  בי˙  כי 
ולנו  לכם  ל‡   (‚  ,„ (עזר‡  וכמ״˘  לנכרים 
˘˜לים  ברמב״ם ‰ל׳  (עיין  ל‡ל˜ינו  בי˙  לבנו˙ 
‰ל'  ‰י"‡.  פ"‡  וחרמין  ערכין  ‰ל'  ‰"ח.  פ״„ 

‰˘ני  ב„ין  מ˘‡"כ  ‰"ח).  פ"ח  עניים  מ˙נו˙ 

‰מ˜ום  ˘"‰ו‡  בז‰  מס˙פ˜  ‰רמב"ם  ‡ין 
מוסיף  ‡ל‡  כו'"  ‰מזבח  ‡בר‰ם  בו  ˘בנ‰ 
ו‰בל  ˜ין  כו'  נח  בו  ˘בנ‰  ‰מ˜ום  "ו‰ו‡ 
בז‰  כי   – כ˘נבר‡"  כו'  ‰ר‡˘ון  ‡„ם  כו' 
כמ˜ום  ז‰  מ˜ום  ˘ל  ˘ייחו„ו  מ˘מיענו, 
ול‡  בכלל,  במזבח  ביו˙ר" ‰ו‡ „ין  "מכוון 
˘ייך  ‡ינו  ז‰  ו‰ל‡  ˘במ˜„˘,  כמזבח  ר˜ 
עˆמו  בפני  כחפˆ‡  כי ‰מזבח  לי˘ר‡ל  ר˜ 
לרבו˙ ‰עו"כ  לנכרים, "‡י˘ ‡י˘  ˘ייך ‚ם 
(מנחו˙  כי˘ר‡ל"  ונ„בו˙  נ„רים  ˘נו„רים 
˜ביע˙  „‚ם  לח„˘  י˘  ו˘וב  ו˘"נ18),  ב.  ע‚, 

לי˘ר‡ל  ‰˘ייך  ענין  ‡ינו  ‰מזבח  מ˜ום 
מ‡ז  כן ‰י'  כי  לנכרים,  „ו˜‡, ‡ל‡ ‰ו‡ ‚ם 
מ˜ום  ˘‰ו‡  ‰‡בו˙)  לפני  (‚ם  ומ˜„ם 
נח  ‚ם  ˘‰רי  מזבח  לבניי˙  בעˆם  מיוח„ 
מזבחו˙,  ˘ם  בנו  ‰ר‡˘ון  ו‡„ם  ו‰בל  ˜ין 
מעל˙ו  ומב‡ר  ˘ממ˘יך  ‡ל‡  עו„  ול‡ 
חכמים  נבר‡ ‡מרו  ז‰ – "ומ˘ם  מ˜ום  ˘ל 
‡„ם ממ˜ום כפר˙ו נבר‡" – ˘ז‰ ˘‰מ˜ום 
˙וˆ‡‰  (ר˜)  ‡ינו  (למזבח)  ביו˙ר"  "מכוון 
מ‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙ ˘ם ע"י כל ‰נזכרים ע„ 
מן  ‰ו˜בע  ז‰  ˘מ˜ום  ‡ל‡  ‰ר‡˘ון,  ‡„ם 
מ˙חל˙ ‰ברי‡‰.  ל‰˜רב˙ ˜רבנו˙  ‰˘מים 
"מסור˙  ‡ל‡  ב˜ר‡  ‡ינ‰  ז‰  „בר  ו‰ו„ע˙ 
ל‡  זו  מסור˙  ‰י˙‰  ˘בפ˘טו˙  ‰כל״,  בי„ 
ר˜ בי„ י˘ר‡ל ‡ל‡ ‚ם בי„ ‰‡ומו˙. ו˜"ל.  

פ"‚ ‰"ב.  מע˘‰ ‰˜רבנו˙  רמב"ם ‰ל'  ור‡‰   (18
מע˘‰  ‰ל'  סוף  רמב"ם  ור‡‰  ‰"י.  פ"י  מלכים  ‰ל' 

‰˜רבנו˙, ועיי"ע ל‰לן בפנים.
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כל  מטר˙  עי˜ר  ˘‰ו‡  ח„‡  במזבח,  ‡יכ‡ 
בי˙  ‰ל׳  ברי˘  ברמב״ם  וכמ״˘  ‰מ˜„˘ 
מ˜„˘"  לי  "וע˘ו  מˆו˙  ב‚„ר  ‰בחיר12‰ 
בי˙  לע˘ו˙  ע˘‰  "מˆו˙   – ח)  כ‰,  (˙רומ‰ 

‰˜רבנו˙״  בו  מ˜ריבים  ל‰יו˙  מוכן  ל‰׳ 
„בל‡   (‰ˆ (מˆו‰  חינוך  במנח˙  (ועיין 
עי˜ר  כי  ‰מ˜„˘  בי˙  ˜רוי  "‡ינו  ‰מזבח 
„ין  ועו„  ˜רבנו˙״13),  ל‰˜ריב  ‰מ˜„˘ 
˘מלב„ ‰יו˙ו ‡ח„  במזבח,  בו  י˘  מיוח„ 
מכלי ‰בי˙ ועי˜ר מטר˙ ‰מ˜„˘ ‰נ‰ ‰ו‡ 
‚ם חפˆ‡ בפני עˆמו ‚ם בלי ‰בי˙, וכפס˜ 
"מ˜ריבין  ספ״ו)  ‰בחיר‰  בי˙  (‰ל׳  ‰רמב״ם 
‰˜רבנו˙ כולן ‡ע״פ ˘‡ין ˘ם בי˙ בנוי״, 

‰רי ˘‡ין ‰מזבח ˙לוי בבי˙.

במזבח  ‡לו  ‚„רים  ˘ני  כנ‚„  ומע˙‰ 
נ‡מרו ‚ם ˘ני „ינים במ˜ום ‰מזבח, מ˜ום 
‰‰לכו˙  ב˘˙י  ‰מבו‡רים  מ˜ום14,  ב˙וך 
מ˜ום  ˘נ˜בע  ז‰  ח„‡,  כ‡ן.  ברמב״ם 
עי˜רו  ל‰יו˙ו  וז‰  ‰מורי׳  ב‰ר  ‰מזבח 
‰רמב״ם  ˘„יי˜  (וז‰ו  ‰מ˜„˘  בי˙  ˘ל 
יˆח˜  נע˜„  "ובמ˜„˘  כ‡ן   '‡ ב‰לכ‰ 
ל‰יו˙ו  ‰ו‡  במזבח  ז‰  „ין  כי  ‡בינו״, 
˘י˘  לז‰  „נוסף  ו‰יינו  ‰בי˙),  עי˜ר 

12) ור‡‰ ‚ם ס‰מ"ˆ ˘לו מ"ע כ וב˘ור˘ יב.

ומזבח  (בסופו):  ב  ˜ו,  כ˙ובו˙  מ‡ירי  ור‡‰   (13
˘‰ו‡ ˆורך ‰בי˙  מ‰  וכל  ו‰עזרו˙  ו‰‰יכל  ‰עול‰ 

כו'.

˘במ˜„˘  („ינים)  ‰פרטים  ˘ני  ב„ו‚מ˙   (14
 (‡) ˘ם):  פ"‡  לעיל  ‰רמב"ם  ל˘ון  (כ„יו˜ 
[„מז‰  ‰מורי'"  "וב‰ר  (ב)  בלב„",  "בירו˘לים 
"ב‰ר  ול‡  ‰מורי'",  וב‰ר  בלב„  "בירו˘לים  ˘כ˙ב 
ור‡‰  ˘ני „ינים].  ˘‰ם  מובן,  ˘בירו˘לים",  ‰מורי' 
כו'  ירו˘לים  נבחר‰  ˘ל‡  ע„  ב˙חל˙‰:  מכיל˙‡ 
ר‡וי'  ירו˘לים  ‰י˙‰  עולמים  בי˙  נבחר  ˘ל‡  ע„ 

ל˘כינ‰ מ˘נבחר בי˙ עולמים יˆ‡˙ ירו˘לים.

(ב‰ר  עˆמו  מˆ„  ‰מ˜„˘  מ˜ום  ˘ל  „ין 
„ין  עו„  י˘  פ"‡,  לעיל  ‰מבו‡ר  ‰מורי') 
˘ל  ‰מיוח„  ‰„ין  מחמ˙  ‰מ˜„˘  במ˜ום 
‰בי˙.  ˘ל  עי˜רו  ל‰יו˙ו  ‰מזבח  מ˜ום 
 ‰"‰ בכלל  ‰מ˜„˘  ˘מ˜ום  „ז‰  פירו˘, 
מ˜ום  ˘‰מזבח,  מ˘ום  ‰ו‡  ‰מורי',  ב‰ר 
‰עי˜רי  ענין  ˘‰ו‡  ‰˜רבנו˙  עבו„˙ 
ל˜מן  (עיין  ‰מורי'15  ב‰ר  מ˜ומו  במ˜„˘, 
במ˜ום  עו„ „ין  מוסיף  ב׳  וב‰לכ‰  סס"‚). 
‰מזבח ˘ˆ"ל מכוון ב˙וך ‰ר ‰מורי' ‚ופ‡ 
למ‰  ˘ייך  ‡ינו  ז‰  ו„ין  מסויים,  למ˜ום 
מˆ„  ז‰ו  ‡ל‡  ‰בי˙  עי˜ר  ‰ו‡  ˘‰מזבח 
ל‡  ז‰  „ין  ‰רי  כי  „‰מזבח,  ‰חפˆ‡  עˆם 
נ‡מר בכללו˙ ‰בי˙16, ˘ל‡ מˆינו ˘‰בי˙ 
ו˘ני  ב‰ר ‰מורי' ‚ופ‡.  מכוון  מ˜ומו  ˆ"ל 
וענינם,  ב‚„רם  ‰מ‰  חלו˜ים  ‡לו  „ינים 

כמ˘י"˙ ל˜מן.

‰‡ריך  במ‰  ‰יטב  מ˙חוור  ומע˙‰ 

˘ל  בס‚נון  בפירו˘  ‰רמב"ם  כ˙ב  ˘ל‡  וז‰   (15
‰מורי'  ב‰ר  ˘י‰י'  במזבח  וחיוב  „ין  ˘י˘  ‰לכ‰, 
„ינים  לח„˘  „רכו  ˘‡ין  לז‰  [נוסף  בפ˘טו˙  י"ל   –
ל‰ל'  ˜ו"‡  (ר‡‰  לרמזם  ור˜  ב‚מ'  נ˙פר˘ו  ˘ל‡ 
˘נבנ‰  ל‡חר  כי  ו˘"נ)]  ס"‡  לעיל  ˘נסמן   ˙"˙
בפועל,  נפ˜"מ  בז‰  ‡ין  במ˜ומו,  ו‰מזבח  ‰מ˜„˘ 
ב‰ר  ‡פילו  ביו˙ר"  מכוון  "מ˜ומו  ˘‰מזבח  כיון 
˘‰בי‡  בז‰  ˘מבו‡ר ‰ו‡  י"ל,  ו‡ולי  ‰מורי' ‚ופ‡. 
ל„ורי  בי˙  ˘ם  "‡ין  לענין   ,(‚"‰ (פ"‡  ˘ם  לעיל 
 – ‰מורי'"  וב‰ר  בלב„  בירו˘לים  ‡ל‡  ‰„ורו˙ 
‰‡ל˜ים",   '‰ בי˙  ‰ו‡  ז‰  „וי„  "וי‡מר  ‰כ˙וב 
(ר‡‰  ו„וח˜  לי˘ר‡ל",  לעול‰  מזבח  "וז‰  ומוסיף 
זו.  ב‰וספ‰  ‰פי'   12 ‰ער‰   466 ע'  חט"ז  ל˜ו"˘ 

ור‡‰ ל˜מן בפנים). ור‡‰ ‰ער‰ 17.

כח,  עלי ‰˘כיל" („‰"‡  מי„ ‰'  ˘"‰כל  ו‡ף   (16
יט - ‰וב‡ ב‰˜„מ˙ ‰רמב"ם לפי‰מ"˘ בנו‚ע למס' 
(ר‡‰  לעיכוב‡  ‰ו‡  ‡ם  ˘˜ו"ט  כבר  ‰רי   – מ„ו˙) 
‡לף  סימן  ˙˘ל"ו)   ,˜"‰‡) חולין  ר‡בי"‰  ספר 

ו˜"מ. ועו„). ו‡כ"מ.
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בכלל  מ˘‰  נבו‡˙  „‡ו„ו˙  מ„רי‚ו˙.  כו"כ  י˘  ברוח-‰˜ו„˘  ‡˘ר  ‰י„וע  ע"פ  ו‰ו‡ 
בנבו‡‰  „‡ין  פנים"  ‡ל  פנים   '‰ י„עו  ‡˘ר  כמ˘‰  בי˘ר‡ל  נבי‡  עו„  ˜ם  "ול‡  נ‡מר4 
ע"י  נמסרו  ˘‚ם ‰ם  כל ‰ספרים ‡ף  ברו‰"˜. ‡ל‡ „˘‡ר  וכל „בריו  מזו,  מעל‰ ‚„ול‰ 
מ˘‰ – ‡מנם, מ˘‰ מסרם ב˙ור˙ ˘ליח5. ‡בל ספר „ברים נכ˙ב כ‡ילו נ‡מר מפיו ˘ל 
מ˘‰, וכמ‡מר "˘כינ‰ מ„בר˙ מ˙וך ‚רונו ˘ל מ˘‰"6. [מ˘ום כך יכול ‰י‰ מ˘‰ לומר7 

"ונ˙˙י מטר ‚ו' ונ˙˙י ע˘ב ‚ו'" – כיון ˘‰˘כינ‰ ‰י‡ ˘„יבר‰ מ‚רונו].

ו˙למי„י  ו‰‡מור‡ים,  ‰˙נ‡ים  ע"י  ‡לינו  ˘נ˙‚לו  ‰˙ור‰  בחי„ו˘י  ‚ם  ‰ו‡  וע„"ז 
‰חכמים ˘בכל „ור ו„ור – ˘כל ‡לו נ˜ר‡ו על-˘מו ˘ל מ˘‰ – „על חי„ו˘ים ‡לו נ‡מר 
ני˙נו  ‡לו  ˘חי„ו˘ים  מסיני"8,  למ˘‰  ני˙ן  ‰כל  לח„˘  ע˙י„  ו˙י˜  ˘˙למי„  מ‰  "כל 
בחכמ˙ם  ‡לו  ‰˘‚ו˙  ˘נ˙לב˘ו  ‡ל‡  ממ˘9,   '‰ „בר  ב‚„ר  ו‰"‰  ‰‚בור‰,  מפי  למ˘‰ 

ו‰בנ˙ם – ו‰ם ˘‚ילו ‡ו˙ם10.

מ˘נ‰-˙ור‰  ספר  ו˙י˜":  לחי„ו˘י ‰"˙למי„  ספר „ברים  בין  בענין ‰„מיון  ז‡˙  עו„ 
‡ין בו ר˜ חי„ו˘י „ברים, ‡ל‡ ‚ם חזר‰ על ‰ספרים ‰˜ו„מים ו‰וספ‰ ב‰ם, ‡˘ר בספר 
˘ע"י ‰לימו„  ו‰יינו,  בספרים ‰˜ו„מים.  בכללו˙  כבר  ˘נזכרו  כו"כ ‰לכו˙  נ˙ח„˘ו  ז‰ 
‰˙ור‰  בחי„ו˘י  ‚ם  וכן-‰ו‡  ‰˜ו„מים.  ‰חומ˘ים  ב‰בנ˙  ‚ם  מ˙וסף  „ברים  בספר 
˘נ˙‚לו במ˘ך ‰„ורו˙, ˘ל‡ זו בלב„ ˘י˘ ב‰ם חי„ו˘ים ˘ל‡ ‰יו ב‡˙‚לי‡ ע„ ימי‰ם, 

‰נ‰ מעל‰ י˙יר‰ ב‰ם ‡˘ר על-י„ם מ˙ב‡רים ומ˙ב‰רים „ברי ‰˜„מונים.

[וכיוˆ‡ בז‰ ‰ו‡ ל‰יפך, וכמו ב˙˜נו˙ ˘נ˙ח„˘ו בכל „ור ע"י "‡˙פ˘טו˙‡ „מ˘‰ 
‚ם  (˘‰ם  עˆמם  ‰˙˜נו˙  ב‚וף  ר˜  ל‡  נחסר  ˘מיר˙ם  ˘ב‰ע„ר   – ו„ר‡11"  „ר‡  ˘בכל 

4) „ברים ל„, י.

5) ור˜ "‡נכי" ו"ל‡ י‰י‰ לך" מפי ‰‚בור‰ ˘מענום. ועל ˘‡ר ˙רי"‡ מˆוו˙ ‰˙ור‰ נ‡מר "˙ור"‰ ˆיו‰ 
לנו מ˘‰" (˙ור‰ ב‚ימ' ˙רי"‡). כמבו‡ר במכו˙ כ‚, סע"ב ו‡ילך.

6) ל‰עיר מזח"‚ רלב, ‡. ˘ם ז, ‡. רס‰, סע"‡. ˘מו"ר פ"‚, טו. וי˜"ר פ"ב, ‚. מכיל˙‡ ˘מו˙ יח, יט.

7) „ברים י‡ י„-טו. ור‡‰ ל˜וטי-˙ור‰ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן בחו˜ו˙י ‚, ‡.

8) ר‡‰ מ‚יל‰ יט, ב. ירו˘למי פ‡‰ פ"ב, ‰"„. ˘מו"ר רפמ"ז. וי˜"ר רפכ"ב. ˜‰"ר פ"‡, ט. פ"‰, ח. ˘ו"˙ 
ר„"ך בי˙ ‰ ח„ר ‚. ˙ור˙ ‰עול‰ ח"‚, פנ"‰. ‰˜„מ˙ ‰˘"ך ע‰"˙. ‡ור-˙ור‰ (ל‰רב ‰מ‚י„ ממעזריט˘) ר"פ 

˙ול„ו˙. ‡‚ר˙-‰˜ו„˘ (˘בסוף ס' ‰˙ני‡) ˜ונטרס-‡חרון „"‰ ל‰בין פרטי ‰‰לכו˙.

 ı9) ר‡‰ בכס"מ ‰ל' ˙˘וב‰ ˘ם ˘מבי‡ מ‰‚מ' (סנ‰„רין ˆט, ‡) "˘‡פי' ‡ומר כל ‰˙ור‰ מן ‰˘מים חו
מפסו˜ ז‰ ˘ל‡ ‡מרו ‰˜ב"‰ ‡ל‡ מ˘‰ מפי עˆמו ז‰ו כי „בר ‰' בז‰, ו‡פילו ‡מר כל ‰˙ור‰ מן ‰˘מים 
חוı מ„˜„ו˜ ז‰, מ˜"ו ז‰, מ‚"˘ זו, ז‰ו כי „בר ‰' בז‰. ומ„˜‡מר ‰כ‡ "˜"ו" ו"‚ז"˘" ‡למ‡ ל‡ ˘נ‡ כופר 
ב˙ור‰ ˘בכ˙ב ל‡ ˘נ‡ כופר ב˙ו˘בע"פ, בכלל ‰‡ומר ‡ין ˙ור‰ מן ‰˘מים ‰ו‡". ו‰יינו, ˘‰כפיר‰ ב‰‡ 

„כל ˘מועו˙ „רבנן נ‡מרו למ˘‰ מסיני – ‰י‡ ב‡ו˙ו ‰‚„ר „"‡ומר כו' ל‡ ‡מרו מ˘‰".

10) ומובן ˘י˘ כמ‰ חילו˜ים ב‡ופני ‰‰˙לב˘ו˙, ‡ך ז‡˙ ‡ח˙ ‡˘ר ‰כל ‰ו‡ "„בר ‰וי' ממ˘".

11) ˙"ז ˙ס"ט (˜י„, ‡). ור‡‰ ב"ר פנ"ו, ז.
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"„בר ‰'") ‡ל‡ ‚ם בכל „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙12].

◇ ◇ ◇

בסוף  נ‡מר  „מ˘נ‰-‰˙ור‰  י˘ר‡ל"13,  בני  ‡ל  מ˘‰  „יבר  ו‚ו'  ˘נ‰  ב‡רבעים  "וי‰י 
‰מ' ˘נ‰ ˜ו„ם ‰כניס‰ ל‡רı. עפ"ז ‡פ˘ר לב‡ר מ‰ו˙ו ˘ל ספר „ברים, ˘"מפי עˆמו 

‡מרו":

וממים  ‰˘מים  מן  מלחם  ניזונים  ‰כבו„,  בענני  מו˜פים  במ„בר,  בנ"י  ˘‰יו  ב˘ע‰ 
מב‡ר‰ ˘ל מרים, ‰יו לבם ומוחם ב„ר‚‰ ‚בו‰‰ ע„ מ‡ו„, ו‰יו "כלי מוכ˘ר" ל˜בל ‡˙ 
נו˘ב˙"   ıל"‡ר ל‰כנס  כ˘עמ„ו  ו‡מנם,  במ˘‰.  בל‡ ‰˙לב˘ו˙  ˘‰ם  כפי  „ברי ‰˙ור‰ 
‰מנויו˙  ‰מל‡כו˙  ו˘‡ר  וחרי˘‰  „זריע‰  מל‡כו˙   ,ıב‡ר ‰˙לויו˙  במˆוו˙  ולעסו˜ 
מפי  בעˆמם  ל˜בל ‡˙ ‰˙ור‰  ביכול˙ם  ל‡ ‰י‰  כ‡ן  נ˜ט) –  סי„ור‡ „פ˙  במ˘נ‰ (˙נ‡ 
‰‚בור‰ (ב‡מˆעו˙ מ˘‰), ו‰יי˙‰ ‰˙ור‰ חייב˙ לבו‡ ב‰˙לב˘ו˙ בפיו ˘ל מ˘‰ ("מפי 

עˆמו") ובפי‰ם ˘ל ‰נבי‡ים ו‰חכמים ˘‡חריו.

ובזו ‰„רך יור„˙ ‰˙ור‰ מ„ור ל„ור ומ˙לב˘˙ עו„ יו˙ר בלבו˘ים מלבו˘ים ˘ונים, 
„‡ינ‰ „ומ‰ ˙ור˙ם ˘ל ר‡˘ונים ל˙ור˙ם ˘ל ‡חרונים – ‡ף ˘‰כל ‰ו‡ „בר ‰' ו˙ור˙ו 

‰˜', וכולם מרוע‰ ‡ח„ ני˙נו.

ו‡מנם, חיסרון ז‰ מעל‰ י˘ בו, וב‰˜„ים:

˘על-‡ף  ו‰יינו,  ממˆרים.  יˆ‡ו  כך  ומ˘ום  מכוונ˙,  בכוונ‰   ‰"‰ ıל‡ר י˘ר‡ל  בי‡˙ 
ו‰˙כלי˙  סוף-כל-סוף ‰עי˜ר  – ‰נ‰  במ„בר  ˘‰י‰  „ע‰"  "„ור  ˘ל  ‰מעלו˙ ‰מיוח„ו˙ 
בירי„‰  (וכיוˆ‡-בז‰   .'‰ רˆון  כפי  ‰עולם  בענייני  ו‰עס˜  נו˘ב˙   ıל‡ר ‰כניס‰  ‰י‡ 
ברי‡˙ ‰עולם ‰י‡  ˘˙כלי˙  במ„ר˘14  מ‰ „‡י˙‡  ו‰ו‡  ˘לפניו).  ל‚בי ‰„ור  ˘בכל „ור 
ו‰‚˘מי  ‰˙ח˙ון  ˘י‰י‰   – ב˙ח˙ונים"  „יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מכיוון 
בענייני  ועוס˜ים  נו˘ב˙   ıב‡ר כ˘נמˆ‡ים  בעי˜ר  מ˙˜יים  ˘ז‰  י˙',  לו  ומ˘כן  „יר‰ 
במ„בר  כ˘נמˆ‡ים  מ˘‡"כ  ‚˘מיים;  ב„ברים  ‡לו˜ו˙  ומ˘כינים  ‰˙ור‰,  ע"פ  ‰עולם 

במעמ„-ומˆב ˘ל למעל‰ מ„רכי ‰טבע.

וז‰ו סו„ "טוב‰ ‰‡רı מ‡ו„ מ‡ו„15" – ‡˘ר ‰מר‚לים טענו ˘‰ירי„‰ ל‡רı י˘ר‡ל 

12) וכ‰ ‰ם „ברי ‰מכיל˙‡ ע‰"פ (˘מו˙ י„, ל‡) "וי‡מינו ב‰' ובמ˘‰ עב„ו": "‡ם במ˘‰ ‰‡מינו, ˜"ו 
כיוˆ‡  ו‰י‰ ‰עולם.  ˘‡מר  מי  במ‡מר  מ‡מין  כ‡ילו  נ‡מן  ברוע‰  ˘מ‡מין  מי  ˘כל  ללמ„ך,  ז‰  ב‡  ב‰'? – 
ב„בר ‡˙‰ ‡ומר "וי„בר ‰עם ב‡ל˜ים ובמ˘‰" ‡ם ב‡ל˜ים „ברו ˜"ו במ˘‰? – ‡ל‡ ז‰ ב‡ ללמ„ך ˘כל 

מי ˘מ„בר ברוע‰ נ‡מן, כ‡ילו מ„בר במי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם".

13) פר˘˙נו ‡, ‚.

14) ˙נחומ‡ נ˘‡ טז. (ור‡‰ ˘ם בחו˜ו˙י ‚. במ„ב"ר פי"‚, ו) ונ˙ב‡ר ב‡רוכ‰ ב˙ני‡ פל"ו.

15) במ„בר י„, ז.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

˜ין  עליו  ˘‰˜ריב  ‰מזבח  ו‰ו‡  כו'  נח  בו 
כ˘נבר‡  ובו ‰˜ריב ‡„ם ‰ר‡˘ון ˜רבן  כו' 
ומ˘ם נבר‡" – מ‡י ˘י‡טי' לענין "ז‰ מזבח 
ב˘ו"˙  מ˘"כ  ועיין  לי˘ר‡ל"6.  לעול‰ 
˘כבר  ‰„ר"‚  מ"˘  סרל"‰):  (יו"„  ח˙"ס 
נ˙˜„˘ ‰מ˜ום ע"י ‡„‰"ר ונח ל‡ נמˆ‡ כן 
˘˜„˘ו  ˘ם ‡בל  ו‰˜ריבו  מזבח  ˘בנו  ‡ל‡ 
‰מ˜ום ל‡ ˘מענו ר˜ ב‡‡ע"‰ ˘‡מר7 ‡˘ר 
י‡מר ל„ורו˙ ‰ב‡ים ב‰ר ‰' יר‡‰ כו'. ע"כ.

ב‡  ˘בז‰  ‡פ"ל,  ‰י'  לכ‡ור‰  [וב‡מ˙, 
לבנו˙  ל˙רı ‰˜ו˘י‡8 ‡יך ‰ו˙ר  ‰רמב"ם 
˘ם ‰מ˜„˘ ו‰מזבח – ו‰רי ‡י˙‡ במ˘נ‰ 

(ע"ז מ‰, ‡9)

"‰כ‡ י‰ון פלחן „רי‡", ובר˘"י (ע‰"פ) "‰' יבחר . 
. ‡˙ ‰מ˜ום ‰ז‰ ל‰˘רו˙ בו ˘כינ˙ו ול‰˜ריב כ‡ן 
רז"ל (ב"ר  ומ„ר˘י  ירו˘למי  ˙ר‚ום  ור‡‰  ˜רבנו˙". 

פנ"ו, י. ועו„) ע‰"פ.

למזבח  ‰מ˜ום  ˘ייכו˙  ל‰„‚י˘  ר˜  רˆ‰  ו‡ם   (6
ˆריך  ‰י'   – ז‰  במ˜ום  ˘נבנו  ‰מזבחו˙  ריבוי  ע"י 
ל‰בי‡ ‚ם ˘יע˜ב ‡בינו בנ‰ מזבח במ˜ום ז‰ (ב‰ר 
כ‡בר‰ם  "ל‡   (‡ פח,  (פסחים  כמרז"ל  ‰מורי'), 
˘כ˙וב בו ‰ר . . ול‡ כיˆח˜ ˘כ˙וב בו ˘„‰ . . ‡ל‡ 
כיע˜ב ˘˜ר‡ו בי˙" (ור‡‰ ˜רי˙ ספר ל‰מבי"ט ‰ל' 
עזר‰  ˜„ו˘˙  מ‡בר‰ם,  ‰ר  „˜„ו˘˙  פ"‰  בי‰ב"ח 
מוכח  ˘מז‰  מיע˜ב),  עˆמו  בי˙  ו˜„ו˘˙  מיˆח˜, 
יז-יח.  כח,  ויˆ‡  ר‡‰  מזבח.  בו*  בנ‰  יע˜ב  ˘‚ם 
‰נ"ל  בכל  ור‡‰  ‚ו'.  מזבח  ˘ם  ויבן  ז:  ל‰,  וי˘לח 

מע˘י למלך כ‡ן ‡ו˙ ח ו‡ילך.

7) ר‡‰ לעיל ‰ער‰ 5.

8) ור‡‰ ˙ו„"‰ כל מ˜ום – ע"ז מ‰, ‡ (מירו˘למי 
ע"ז פ"‚ ס‰"‰).

9) ור‡‰ ‚ם ירו˘למי ˘ם.

אבנים  י"ב  יעקב  לקח  פל"ה:  פדר"א  גם  ראה   (*
בהמשך).  (ע"ש  כו'  יצחק  עליו  שנעקד  המזבח  מאבני 

יפות  פנים  יז.  כח,  ויצא  עה"פ  ומדרשים  פרש"י  וראה 

ר"פ ויצא.

ו‚בע‰  ‚בו‰  ‰ר  מוˆ‡   ‰˙‡˘ מ˜ום  "כל   
עבו„˙  ˘ם  ˘י˘  „ע  רענן   ıוע נ˘‡‰ 
„מכיון  ‰רמב"ם,   ıיר˙ וע"ז  כוכבים". 
˘מסור˙ בי„ ‰כל ˘במ˜ום ז‰ בנ‰ ‡בר‰ם 
מזבח וע˜„ עליו יˆח˜, ‰י' ז‰ מ˜ום ח˘וב 
‡ˆל בני ע˘ו (בנו ˘ל יˆח˜) ובני י˘מע‡ל 
נח  ‚ם  בנ‰  „˘ם  ו‰יו˙  ‡בר‰ם)  ˘ל  (בנו 
מזבחו˙,  ‰ר‡˘ון  ו‡„ם  ו‰בל  ˜ין  וכן 
ולכן  ‡ו‰"ע,  כל  ‡ו˙ו  ו‰עריˆו  ‰ח˘יבו 
‰ז‰  במ˜ום  ‰˘˙מ˘‰  ל‡  ‡ומ‰  ˘ום 
„ור  טעו˙  ˙חל˙  „לפי  ע"ז10,  ˘ם  לעבו„ 
רי˘  רמב"ם  (ר‡‰  ב˘י˙וף  ˘‰‡מינו  ‡נו˘ 
˘ייך  ז‰  ˘מ˜ום  ˘‰בינו  י"ל  ע"ז),  ‰ל' 

˘ל‡ח"ז,  ו‰„ורו˙  כו',  ‰‡ל˜ים  ל‡ל˜י 
˘ם)  ‰רמב"ם  (כ„ברי  ממ˘  ע"ז  ˘עב„ו  ‡ף 
‰מ˘יכו ב„רך זו, ˘ל‡ ‰˘˙מ˘ו ב‰ר ז‰. 

‡בל לכ‡ור‰ „וח˜ ל˙רı כן11].

 ‚ 
יח„˘ ב' ‚„רים במ˜ום ‰מזבח, מ„ין עי˜ר 

‰בי˙ ומ„ין ‰מזבח בפ"ע

ומ˙˜  ˘ב‡ריכו˙  לומר,  נר‡‰  ול‰כי 
‰לכו˙  ל˘˙י  „בריו  וחלו˜˙  כ‡ן  ל˘ונו 
ב‡ ‰רמב״ם ל‰˘מיענו ˘˘ני „ינים ˘ונים 
‚„רים  ב׳  „‰נ‰  ‰מזבח.  במ˜ום  נ‡מרו 

נו‚ע  ‡י"ז  כי  „יע˜ב,   ‡‰ ‰בי‡  ל‡  ‚ם  ולכן   (10
ל‡ו‰"ע.

ב„ף   ‰"„) סר"ח  ‡ו"ח  ח˙"ס  ˘ו"˙  ור‡‰   (11
מ‰ל'  וברפ"‰  כ‡ן  לרמב"ם  למלך  מע˘י  ע"‚);   '„
˘ם  „מ˘מע  רפמ"‰  ח"‚  ממו"נ  ול‰עיר  בי‰ב"ח. 
˘(בנ"י ו)‡ו‰"ע ל‡ י„עו ע"„ מ˜ום ז‰ ˘י‰י' מ˜ום 

‰מ˜„˘. ו‡כ"מ.
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על  „פוסים  בכמ‰  כמˆויין  "ובמ˜„˘״) 
‰‚ליון.

ובי‡ורים"  ב"חי„ו˘ים  כ‡ן   ıו‰יעב״
כלל  ‰בין  ל‡   .  . ˘"‰מ‚י׳   ıל˙ר כ˙ב 
מ‡„,  מ„ו˜„˜  ˘ל˘ונו  ז״ל  ‰ר״מ  ל˘ון 
˘במ˜„˘  מוכיח  ˘‰כ˙וב  בי‡ר  ˘˙חל‰ 
לב‡ר  ‰וסיף  ו‡ח"כ  ‰ע˜י„3‰,  ‰י˙‰ 
‰מזבח  ˘במ˜ום  ‰ו‡  מסור˙  ז‰  ˘„בר 
‰ו‡  ‡מנם  כו'  וע˜„  מזבח  ‡בר‰ם  בנ‰ 
(כי  מ‰כ˙ובים"  ‰כרח  בלי  מ˜ובל  „בר 
מ‰כ˙וב מוכח ר˜ ˘‰ע˜י„‰ ‰י˙‰ במ˜ום 
‰מ˜„˘ בכלל (ב‰ר ‰מורי')). עכ"„. רוˆ‰ 
ז‰  לענין  ˘מבי‡ ‰רמב"ם  ˘‰מ˜ור  לומר, 
ל‰יו˙ו  ביו˙ר"  מכוון  מ˜ומו  (˘"‰מזבח 
מן ‰כלל ‡ל ‰פרט:  מ˜ום ‰ע˜י„‰) ‰ו‡, 
(מ‰כ˙ובים)  ר‡י'  מבי‡  (ב‰"‡)  ב˙חיל‰ 
יˆח˜,  ע˜י„˙  ‰י˙‰  ‰מ˜„˘  ˘במ˜ום 
‰מזבח  ˘מ˜ום  ל‰וכיח  מוסיף  ו‡ח"כ 
ע˜י„˙  ˘ל  מ˜ומ‰  ‰ו‡  ‚ופ‡)  (במ˜„˘ 

יˆח˜ (ע"פ ‰"מסור˙ בי„ ‰כל").

כי  מזור  בו  ‡ין  ע„יין  ˙ירוˆו  ‡מנם 
ב„בר ‰חלו˜‰  יו˙ר ˜ו˘יי˙נו  ˙‚„ל  לפ"ז 
לב' ‰‰לכו˙, ˘‰רי נמˆ‡ ˘‰כל ר‡י' ‡ח˙ 
ב‡מˆע  ‰רמב"ם  עˆר  ז‰  ו‡יך  ‡רוכ‰, 
‰לכו˙4.  לב'  ‰„בר  לחל˜  ‰ר‡י'  בנין 

(ול‰וסיף  ל‰‚י'  מ˜ום  י˘  ˘לכ‡ור‰  ול‰עיר   (3
בזמן  ˘‰רי  ‰מ˜„˘",  "ובמ˜ום  "ובמ˜ום"),  ˙יב˙ 

‰ע˜י„‰ ל‡ ‰י' "מ˜„˘" ע„יין.

כו'  "ובמ˜ום  ‰נ"ל  ‰מ‚י'  לפי  ‚ם  ולכ‡ור‰   (4
מוכיח  זו  ˘ב‰לכ‰  ‰כוונ‰  ˘‡ין  י"ל  יˆח˜",  נע˜„ 
נע˜„  ‰מזבח  ˘ל  ‰מ„ויי˜  ˘במ˜ומו  ‰רמב"ם 
ל‰וכיח  וממ˘יך  כללי˙,  ˘זו‰י ‰˜„מ‰  יˆח˜, ‡ל‡ 
(מ‰כ˙ובים)  מוכיח  ב˙חל‰  ‰פרט:  ‡ל  מ‰כלל 
(ע"פ  ב'  וב‰לכ‰  ב‰ר ‰מורי',  ˘מ˜ומו ‰כללי ‰ו‡ 
‚ם  ו‡"כ  ‰פרטי.  מ˜ומו  ע"„  ‰כל")  "בי„  ‰מסור˙ 

‡ריכו˙  כלל  בז‰  נ˙ב‡ר  ל‡  ע„יין  ו‚ם 
כי  ‰ר‡˘ונ‰,  ב‰לכ‰  כ‡ן  ‰רמב"ם  „ברי 
וממנ‰  ‰י‡  ‰˜„מ‰  ר˜  זו  ‰לכ‰  כל  ב‡ם 
‰ב‡‰  ˘ב‰לכ‰  ‰‰וכח‰  ‡ל  ל‰‚יע  רˆ‰ 
(˘‰ו‡  ˘ל ‰מזבח  לענין ‰מ˜ום ‰מ„ויי˜ 
בכ˙וב),  מפור˘  ו‡ינו  ‰כל  בי„  מסור˙ 
ר˜  (ב˜יˆור)  לכ˙וב  ‡ל‡  לו  ‰י'  ל‡  ˘וב 
‰כל  בי„  ˘"מסור˙  ב„יו˜,  ‰מ˜ום  ע"„ 
˘‰מ˜ום ˘בנ‰ בו „ו„ ו˘למ‰ ‰מזבח כו' 
‰ו‡ ‰מ˜ום ˘בנ‰ בו ‡בר‰ם ‰מזבח וע˜„ 
כל  ב‡ורך  ל‰˜„ים  ר‡‰  ומ‰  יˆח˜",  עליו 
˘נ‡מר  ‡בינו  יˆח˜  נע˜„  ˘במ˜„˘  ז‰ 
לו  ‰י'  (ול‡  כו'  ‰ימים  ב„ברי  ונ‡מר  כו' 
„ין  ‚בי   '‡ בפר˜  לעיל  ‡ל‡  ז‰  ל‰זכיר 

מ˜ום ‰מ˜„˘).

˘‡ריכו˙  ‰נ"ל  נ˜בל  ‡ם  ‚ם  ובכלל, 
לˆורך  ‰י‡  ‰ימים  „ברי  בסיפור  ‰רמב"ם 
ע„יין  ב˜„ו˘˙ו,  מכוון  מ˜ום  ˘י˘  ר‡י' 
ˆע"˜ כוונ˙ ‰רמב"ם ב‰מ˘ך „בריו ב‰"ב: 
"ו‰ו‡ ‰מ˜ום ˘בנ‰ בו נח כו' ו‰ו‡ ‰מזבח 
‡„ם  ‰˜ריב  ובו  ו‰בל  ˜ין  עליו  ˘‰˜ריב 
‰ר‡˘ון כו'" – מ‡י ב„יו˜ נו‚ע ז‰ ל˜„ו˘˙ 
‰‰ו„ע‰  „ב˘למ‡  ˘בו.  ו‰מזבח  ‰מ˜„˘ 
‰מזבח  ו˘למ‰  „ו„  בו  ˘בנ‰  ˘‰מ˜ום 
מובנ˙,  כו'  ‡בר‰ם  ˘בנ‰  ‰מ˜ום  ‰ו‡ 
ר‡וי  ‡בינו  יˆח˜  נע˜„  ˘בו  ‰מ˜ום  כי 
בנ"י  י˜ריבו  ובו  ˘כינ‰  ˙˘ר‰  ˘בו  ורˆוי 
לעול‰  ("מזבח  ˜רבנו˙  יˆח˜)  ˘ל  (בניו 
˘בנ‰  ‰מ˜ום  ˘"‰ו‡  ז‰  ‡בל  לי˘ר‡ל")5, 

לפ"ז ˆריך בי‡ור, „‰ול"ל ב' ‰ענינים ב‰לכ‰ ‡ח˙. 
ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 17.

"וי˜ר‡ ‡בר‰ם  י„)  כב,  (ויר‡  ב˜ר‡  וכמפור˘   (5
ב‰ר ‰'  י‡מר ‰יום  יר‡‰ ‡˘ר  ˘ם ‰מ˜ום ‰‰ו‡ ‰' 
‰˙פלל  ˘‡בר‰ם  ע‰"פ  ‡ונ˜לוס  וכ˙ר‚ום  יר‡‰", 
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כלב  וע"ז ‰˘יבם  יו˘בי16‰"),  ברוחניו˙ ("‡רı ‡וכל˙  סכנ‰  למ˜ום  בבחי' ‰ליכ‰  ‰י‡ 
‰מעל‰  ו‰פל‡˙  ‰‚„ל˙  על  ל‰ורו˙  "מ‡ו„"  פעמים  ב'  מ‡ו„",  מ‡ו„   ıר‡‰ "טוב‰ 

‰נור‡‰ ‰נ˜ני˙ „וו˜‡ ע"י ‰עס˜ בעניינים ‚˘מיים כפי רˆון ‰'.

˘ל  ל˙ור˙ם  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  ˘כן  בוו„‡י   ,ıל‡ר ‰כניס‰  לכללו˙  בנו‚ע  ‰ו‡  ו‡ם-כן 
˘ל‡  ע"ז  „נוסף  ‡מרו".  עˆמו  „"מפי  זו  ב˙ור‰  י˘נ‰  מיוח„˙  ˘מעל‰   ,ıל‡ר ‰ב‡ים 
חסר במ‰ו˙ ו˜„ו˘˙ ˙ור‰ זו ˘ום „בר (ח"ו) – עו„ ז‡˙ מעל‰ י˙יר‰ ב˙ור‰ זו, ˘‰י‡ 
ח˘ובים  בעניינים  מ„בר˙  ובמיל‡ ‰י‡   ,ıב‡ר ל‰˙נ‰‚  כיˆ„  מע˘יו˙  ב‰ור‡ו˙  עוס˜˙ 

מ‡ו„: ‡יך לע˘ו˙ „יר‰ לו י˙' ב˙ח˙ונים.

ו‰‚זירו˙  ‰˙ור‰  חי„ו˘י  כך   – יו˙ר  נמוך  ˘‰„ור  ˘ככל  ל„ור,  מ„ור  ‰„רך  וב‡ו˙‰ 
כיˆ„  „רך  ל‰ורו˙  ‰ו‡  עניינם  ב‡˘ר  יו˙ר,  נעל‰  ממ˜ור  ב‡ים  ‰„ור  „‡ו˙ו  „רבנן 
ל‰˙נ‰‚ בענייני ‰עולם „‡ו˙ו ‰„ור (˘‰ו‡ נחו˙ יו˙ר, ובו י˘נ‰ יו˙ר ל‰כוונ‰ ‰עליונ‰ 
„"נ˙‡וו‰ ‰˜ב"‰ ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰ ב˙ח˙ונים). ו„ו˜‡ ע"י ˜יום ‰ור‡ו˙ וˆיוויים ‡לו, 
„‰„ורו˙ ‰‡חרונים זוכים ל‰˙˜רב ולבו‡ ל˜יום ‰יעו„ ו‰‰˙‚לו˙ ‰‡לו˜י˙ „"ל‡ יכנף 

עו„ מוריך"17 בבי‡˙ ‰מ˘יח.

◇ ◇ ◇

‰˜˘ר  יובן  לעיל  ‰מבו‡ר  ע"פ  ˙"ב.  ˘˜ו„ם  ב˘ב˙  ˙מי„  נ˜ר‡  „ברים  ספר  רי˘ 
ו‰˘ייכו˙ ˘בין ספר „ברים לימי בין-‰מˆרים:

˜בל‰ בי„ינו מ‡בו˙ ‰חסי„ו˙ ˘מעל˙ם ˘ל ‰˘ב˙ו˙ „˘ל˘˙ ‰˘בועו˙ ‚ב‰‰ מ‡ו„ 
למעל‰, ובל˘ון ‰מ‡ור-ו˘מ˘18: "מ‰ ˘‡ומרים ‰˜„ו˘י עליונים ˘ב˙ו˙ ˘בין ‰מˆרים 
‚בו‰ים ע„ למ‡ו„ כו'". ובטעם ‰„בר פיר˘ כ"˜ ‡„מו"ר בעל ˆמח ˆ„˜ נ"ע, ˘˘ב˙ו˙ 

‡לו ‰ם בבחינ˙ ‰˜„מ˙ רפו‡‰ למכ19‰.

‰ב‡‰  „‰רפו‡‰   – למכ‰  ‰˜ו„מ˙  לרפו‡‰  ‰מכ‰  ‡חר  ‰ב‡‰  ‰רפו‡‰  ‰י‡  ˘ונ‰ 
פעמים  ו‰רב‰  ‰מכ‰,  סר‰  ר˜  ‰רפו‡‰  וע"י  ל‰,  ˜„מ‰  ˘‰מכ‰  כיון  ‰מכ‰,  ל‰סיר 
‡ין  ˘מלכ˙חיל‰  ‰יינו  למכ‰,  ˜„מ‰  ˘‰רפו‡‰  כ˘‡ומרים  ו‡מנם  רו˘ם.  נ˘‡ר  ‡ף 
מכ‰, „מ˙‚ל‰ ˘ב‡מי˙י˙ מעולם ל‡ ‰י‰ מכ‰, ˘‰רי עו„ ˜ו„ם ל‰˙חל˙‰ כבר ‰יי˙‰ 

‰רפו‡20‰! 

16) ˘ם י‚, לב.

17) י˘עי‰ ל, כ. ור‡‰ ˙ני‡ ˘ם.

18) רמזי בי‰מ"ˆ. וכיו"ב בכו"כ מספרי ˙למי„י ‰בע˘"ט ו˙למי„י‰ם.

19) ר˘ימו˙ על מ‚יל˙ ‡יכ‰ ע' 45 (‡ור-‰˙ור‰ לנ"ך ח"ב ע' ‡'ˆז).

20) וע"„ כל ‰עומ„ ליפ„ו˙ כפ„וי „מי (ב"˜ עז, ב).



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ıענין ז‰ יובן ביו˙ר ב‰ביט ‡ל ˘ור˘ ומ˜ור ‰„ברים: ˘ור˘ כל ‰חט‡ים ‰ו‡ חט‡ ע
˘ימ˘‰ ‡ו˙‰  ˘עו˙  ז‡˙ "ל"ו  ועם  לעולם.  ו"ליל‰"  חו˘ך  ‰„ע˙21, ‰חט‡ ‰לז‰ ‰בי‡ 
רו˘ם  ‡פי'  ‡ין  ˘ב˘ב˙  כיון   – בעולם  חו˘ך  ˘ום  ‰י‰  ל‡  ˘למחר˙ו  ב˘ב˙  ‰‡ור‰", 
‰חט‡ים,  ובכל  ‰˘ב˙ו˙  בכל  כ"‰  ‰ר‡˘ונ‰  ב˘ב˙  ˘‰ו‡  וכמו  חט‡ים.  ˘ל  לעניינים 

‡˘ר ˘ב˙ ‰ו‡ למעל‰ ל‚מרי מענין ˘ל חט‡ וחורבן.

וכן ‰ו‡ ‚ם ב‰לכ‰: ˘ב˙ו˙ בין-‰מˆרים, כולל ‰˘ב˙ו˙ „˙˘ע˙-‰ימים, וע„ ל˘ב˙ 
ול˘מוח23  ל‰˙ענ‚22  ˘מˆו‰  בלב„ ‡ל‡  זו  ול‡  ב‡בילו˙,  עˆמו, ‡סורים  ˙"ב  בו  ˘חל 

ב‰ם, כיון ˘ל‚בי‰ם ‡ין ˘ום חורבן כלל.

למכ‰"  ‰˜ו„מ˙  "רפו‡‰  ‰ו‡  ˘עניינם  „בין-‰מיˆרים,  ‡לו  ˘ב˙ו˙  מזו:  וי˙יר‰ 
˘ב˙ו˙ ‰˘נ‰  „כל  ˘ב˙ו˙ ‰˘נ‰,  ˘‡ר  ל‚בי  ‚ם  מעל‰  ב‰ם  י˘   ,(ˆ"ˆ‰ מ„ברי  (כנ"ל 
ז‡˙  עו„  ‡ל‡  מחורבן,  למעל‰  ˘‰ם  ר˜  ל‡  ‡לו  ו˘ב˙ו˙  ס˙ם,  מחורבן  למעל‰  ‰ם 
˘‰ם רפו‡‰ ו˙˜נ‰ לחורבן, ‡˘ר ב‰ם מ˙‚ל‰ ‰˙וכן ‰‡מי˙י ו‰פנימי „‰חורבן ו‰‚לו˙ 
יי‡מר24  ˘‡ז   – ˘ב˙")  ˘כולו  ("יום  „לע˙"ל  מעין  ו‰"‰  ל‚‡ול‰,  ‰כנ‰  ‡ל‡  ˘‡ינו 

"‡ו„ך ‰' כי ‡נפ˙ בי" ב‡˘ר ‡ז י˙‚ל‰ ˘ור˘ ‰‚לו˙ ופנימיו˙ו ˘‡ך טוב וחס„ ‰ו‡.

ו‰ר‰"ח  ‰ר‰"‚  (כ"˜  ב‡‡מו"ר  רב  וכמע˘‰  למע˘‰,  ב‰לכ‰  מ˙בט‡  ז‰  „בר  ו‚ם 
˘‰י‰   '‡ ˘˘‡לו  י˜טרינ‡סל‡וו)  ˘ל  רב‰   – ז"ל  ˘ני‡ורס‡‰ן  יˆח˜  לוי  רבי  ‰מ˜ובל 
‡לו  נעליים  ללבו˘  מו˙ר  ‡ם  ו˘‡ל  ר"ל,  ‡בל  ו‡ירעו  נעלי-בי˙,  ב˘ב˙  ללבו˘  נו‰‚ 
‡בילו˙  לח˘˘  מ˜ום  לי˙ן  ל‡  כ„י  ילב˘ם  ˘ל‡  ‰˙˘וב‰  וב‡‰  ‰‡בילו˙.  ˘ל  ב˘ב˙ 
ב˘ב˙. ומכ‡ן ˘ב˘ב˙ו˙ ‡לו ‰ז‰ירו˙ מעניינים ˘ל ‡בילו˙ ‰י‡ עו„ יו˙ר מבכל ‰˘נ‰ 

כול‰!

וז‰ו ‰˜˘ר ‰מיוח„ בין ספר „ברים לימים ˘˜ו„ם ˙"ב:

˘‡ר  ל‚בי  „ברים  ספר  ˘ל  במעל˙ו  כביכול  ירי„‰  י˘נ‰  כי  נר‡‰  בחיˆוניו˙ 
‡לו  בימים  ‚ם  וכ"‰  מ‡ו„.  ע„  מעל˙ו  ‚„ל‰  ‡„רב‰,  בפנימיו˙,  ‡בל   – ‰˙ור‰  ספרי 
˘בחיˆוניו˙ נר‡ים כעניינים ˘ל ירי„‰ – ‡ך ב‡מ˙, (וז‰ מ˙‚ל‰ ב˘ב˙) עניינם בעלי‰ 

‚„ול‰ למעל‰ למעל‰.

(ספר  ˙רˆ"‡  ‰מו˘לים  י‡מרו  כן  על  ב„"‰  ב‡רוכ‰  (נ˙ב‡ר  ב.  נב,  זח"‡  רע"‡.  ˜מו,  ˘ב˙  ר‡‰   (21
‰מ‡מרים ˜ונטרסים – לכ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ נ"ע – ח"‡)).

22) ˘ו"ע ‡ו"ח ס˙˜נ"ב ס"י, ובמ‚"‡ ˘ם.

23) ר‡‰ טו˘ו"ע סרמ"ב ונ"כ ו˘"נ.

24) י˘עי‰ יב, ‡.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ע„״,  ע„י  מנוח˙י  ז‡˙  ו‡ומר  לי˘ר‡ל 
מיוח„  „ין  ˘י˘  לומר  ‰רמב"ם  ב‡  וע˙‰ 
˘ˆ"ל  ‰מ˜„˘  מ˜ום  „ין  מלב„  במזבח 
מ˜ום  „‚בי  ב„יו˜,  ומכוון  מסויים  במ˜ום 
מסוים  מ˜ום  ˘יו˜בע  מˆינו  ל‡  ‰מ˜„˘ 
בנו‚ע  ‡בל  ‰בי˙,  לבנין  ‰מורי׳  ב‰ר 
‰מורי׳  ˘ב‰ר  מיוח„,  „ין  נ‡מר  למזבח 
מ˘נין  ו‡ין  ביו˙ר  מכוון  "מ˜ומו  ‚ופ‡ 

‡ו˙ו ממ˜ומו לעולם״1.

‰רמב״ם  ‰‡ריך  ז‰  ח„˘  „ין  ובטעם 
ב‰מ˘ך „בריו, וז״ל ב‰לכ‰ זו: "ובמ˜„˘ 
ולך  ב)  כב,  (ויר‡  ˘נ‡מר  ‡בינו  יˆח˜  נע˜„ 
‰ימים  ב„ברי  ונ‡מר  ‰מורי׳,   ıר‡ ‡ל  לך 
 '‰ בי˙   ˙‡ לבנו˙  ˘למ‰  ויחל   (‡  ,‚ („‰"ב 

ל„וי„  נר‡‰  ‡˘ר  ‰מורי'  ב‰ר  בירו˘לים 
‡רנן  ב‚רן  „וי„  במ˜ום  ‰כין  ‡˘ר  ‡בי‰ו 
˘ל‡ח״ז:  ב‰לכ‰  ‰וסיף  ו˘וב  ‰יבוסי"2. 
בו „ו„  ˘בנ‰  ˘‰מ˜ום  בי„ ‰כל  "ומסור˙ 
‰מ˜ום  ‰ו‡  ‡רונ‰  ב‚ורן  ‰מזבח  ו˘למ‰ 
עליו  וע˜„  ‰מזבח  ‡בר‰ם  בו  ˘בנ‰ 
כ˘יˆ‡  נח  בו  ˘בנ‰  ‰מ˜ום  ו‰ו‡  יˆח˜ 
עליו  ˘‰˜ריב  ‰מזבח  ו‰ו‡  ‰˙יב‰  מן 
˜רבן  ‰ר‡˘ון  ‡„ם  ‰˜ריב  ובו  ו‰בל  ˜ין 
‡„ם  חכמים  ‡מרו  נבר‡,  ומ˘ם  כ˘נבר‡ 

‰מורי')  (ב‰ר  מכוון  מ˜ום  ˘נ˜בע  ל‡חרי  ‡ך   (1
למזבח לכ‡ור‰ ‰ו˜בע ב„רך ממיל‡ מ˜ומו ˘ל כל 
‰מזבח.  מ˜ום  ל‚בי  ‰בי˙  מ„ו˙  ˘יעור  לפי  ‰בי˙ 
‡לו  „מ„ו˙  י"ל  כי  מוכרח  ˘‡ינו  נ˙'  במ˜"‡  ‡בל 
(ע"„  לבי˙  מבי˙  ל‰˘˙נו˙  וע˘ויו˙  לעיכוב‡  ‡ינן 
מ"˘ ‰רמב"ם לעיל פ"‡ ‰"„. ור‡‰ ל˜מן פ"ב ‰י"ז 
ור‡‰  מעכבין.  ‡ינן  ˘מ„ו˙יו  עˆמו,  ‰מזבח  בנו‚ע 

‰ער‰ 16). ו‡כ״מ.    

2) ברמב"ם „פוס רומי ר"מ (ו˜ו˘ט‡ רס"ט) י˘נם 
מ˘וב˘  ˘ם  ‰ל˘ון  ו‡ולי  זו.  ב‰לכ‰  ˘ינויים  כמ‰ 

(בט"ס). ו‡כ"מ.

ממ˜ום כפר˙ו נבר‡". ע"כ.

˘ל  „רכו  ˘‡ין  מנˆנˆ˙,  ו‰˜ו˘י‡ 
‰‰לכו˙,  טעמי  (בכ"מ)  ל‰בי‡  ‰רמב"ם 
ומ‰ טעם ר‡‰ ‰רמב״ם ל‰ע˙י˜ ב‰לכו˙יו 
וכל  ‰מ˜ום  ˜י„ו˘  בטעם  זו  ‡ריכו˙  כל 
‡ל‡  ‡ינם  ˘לכ‡ור‰  בו  ˘בנו  ‰מזבחו˙ 
ל‰ס˙פ˜  לו  ‰י'  ‰„ין  ול‚וף   .‰„‚‡ „ברי 
„חזינן  לי˘ר‡ל״  לעול‰  מזבח  "ז‰  ב˜ר‡ 
ומסויים  מכוון  מ˜ום  ˘י˘  מפור˘  „ין 
„ין  ‚בי  ˘ם  בפ״‡  לעיל  ‚ם  ו‰רי  למזבח. 
מ˜ום ‰מ˜„˘ ב‰ר ‰מורי׳ – ל‡ ‰בי‡ ‰‡ 
„במ˜„˘ נע˜„ יˆח˜ ‡בינו ו‰ס˙פ˜ בר‡י׳ 
ממ‰  ‰מורי'  ב‰ר  מ˜ומו  ל„ין  ‰מ˜ר‡  מן 
„כ˙יב "ז‰ ‰ו‡ בי˙ ‰׳ ‚ו'". וביו˙ר ˙מו‰, 
יˆח˜  נע˜„  "ובמ˜„˘  כ˙בו  ‡חרי  „עכ״פ 
ל‰‡ריך  ˘‰וז˜˜  עו„  חסר  מ‰  ‡בינו״ 
 ˙‡ ˘חיל˜  ז‡˙  ועו„  ב׳,  ב‰לכ‰  ב„בריו 
˘‚ם  (וכי„וע  נפר„ו˙  ‰לכו˙  ל˘˙י  „בריו 
ב„יו˜  ‰י‡  ברמב״ם  ‰‰לכו˙  חלו˜˙ 
עˆמו  ‰רמב"ם  ע"י  ונע˘˙‰  ב˙כלי˙ 
ב‰˜„מ˙ו  וכ"כ  בסופו.  לס' ‰י„  (‰˜„מ˙ ‰רמב"ם 

ילפינן  ‚ברוו˙‡  ‰לכ˙‡  וכמ‰  לס‰מ"ˆ), 

˜ו"‡  פ"‡  ‰ז˜ן  לרבינו   ˙"˙ ב‰ל'  (עיין  מינ‰ 
ס˜"‡ ובכ"מ)).

 ב 
כ‡ן  ‰רמב"ם  במ˘"כ  ‰˜ו˘י‡  י˜„ים 
‰כ‡  „מיירי  ‡ף  יˆח˜"  נע˜„  "ובמ˜„˘ 

במזבח

‚„ול,  „˜„ו˜  ב‰˜„ים  בז‰  ו‰נר‡‰ 
נע˜„  "ובמ˜„˘   '‡ ב‰לכ‰  נ˜ט  ‡מ‡י 
‰מכוון  במ˜ום  ‡נן  ו‰ל‡  ‡בינו״,  יˆח˜ 
‚ורסין  י˘  וב‡מ˙  עס˜ינן.  ‰מזבח  ˘ל 
(ל‡  ‰מזבח"  "במ˜ום   '‡ ב‰לכ‰  ‚ם 



טו

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב„ין מ˜ום ‰מזבח*
יפלפל בל˘ונו˙ ‰רמב"ם ‚בי מ˜ום ‰מזבח ‰מכוון, ויסי˜ ב' ‚„רים במזבח – ב˙ור 
בין ˜„ו˘˙  עומ˜ ‰חילו˜  יב‡ר   / בבי˙  ˙לוי  ˘‡ינו  בפ"ע  מזבח  וב„ין  עי˜ר ‰בי˙, 

מ˜ום ‰מ˜„˘ ל˜„ו˘˙ מ˜ום ‰מזבח

 ‡ 
ב„ברי  ‰רמב"ם  ‰‡ריך  ‡מ‡י  י˜˘‰ 

‰ימים ˘ל מ˜ום ‰מזבח

1כ˙ב ‰רמב״ם רפ״ב מ‰ל׳ בי˙ ‰בחיר‰: 

בי˙  ״‰ל׳  ספר  ב˘ערים,  נו„ע  כבר  *) ‰ער˙ ‰מו״ל: 
לו˜טו  בו  ובי‡ורים״  חי„ו˘ים  עם  ל‰רמב״ם  ‰בחיר‰ 
‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  רבינו  ˘ל  ובי‡וריו  חי„ו˘יו 

ל‰רמב״ם.

‰בי˙  ‰לכו˙  לימו„  ‡˘ר  „רבינו,  בפומי׳  ומר‚ל‡ 
-‰ו‡  ‰בי˙  חרב  ב‰ם   - ‰מˆרים  בין  ˘ל  ‡לו  בימים 
ס‚ול‰ ו‰כנ‰ ל‚‡ול‰. וי˙יר‰ מזו: לימו„ ‰לכו˙ בנין 

‰בי˙ ‰רי ‰ם כבנין ‰בי˙ עˆמו.

יחז˜‡ל  ״‡מר  י„):  (˙נחומ‡ ˆו,  וכמ‡מר ‰מ„ר˘ 
ב‚ול‰  נ˙ונים  ‡נו  עכ˘יו  ע„  רב˘״ע  ‰˜ב״‰:  לפני 
לי˘ר‡ל  ול‰ו„יע  לילך  לי  ‡ומר  ו‡˙‰  ˘ונ‡ינו   ıב‡ר
כל   ˙‡ וי˘מרו  לעיני‰ם  ‡ו˙ו  וכ˙וב  ‰בי˙  ˆור˙ 

מ˘נין  ו‡ין  ביו˙ר  מכוון  מ˜ומו  ‰מזבח 
כב,   ‡"‰„) ˘נ‡מר  לעולם  ממ˜ומו  ‡ו˙ו 
פירו˘  ע״כ.  לי˘ר‡ל.  לעול‰  מזבח  ז‰   (‡
כוונ˙ו, „‰נ‰ כבר ‰˘מיענו ‰רמב"ם לעיל 
"ו‡ין  מ˜ום ‰מ˜„˘,  כללו˙ „ין   (‚"‰ (פ"‡ 

בירו˘לים  ‡ל‡  ‰„ורו˙  ל„ורי  בי˙  ˘ם 
בלב„ וב‰ר ‰מורי', ˘ב‰ נ‡מר וי‡מר „ו„ 
לעול‰ מזבח  וז‰  ‡ל˜ים  ‰׳  בי˙  ‰ו‡  ז‰ 

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. 
ב‚ול‰  נ˙ונין  ˘בני  וב˘ביל  ליחז˜‡ל  ‰˜ב״‰  ‡״ל 
‰לכו˙  לימו„  ˘ע״י  ו‰יינו   - בטל?!״  בי˙י  בנין  י‰‡ 
(ור‡‰  בטל״  בי˙י  ״בנין  ˘‡ין  פועל  ‰״ז  ‰בי˙  בנין 
ב‡ריכו˙).  ז‰  ענין  בי‡ור  ‰נ״ל  לספר  ב״פ˙יח‰״ 
עול‰״  ‰˜ריב  כ‡ילו  עול‰  ב˙ור˙  ‰עוס˜  ״כל  וע״„ 

ו״נ˘למ‰ פרים ˘פ˙ינו״.
בי˙  ב‰ל׳  בי‡ור ‰לכ‰  ז‰,   ıב˜וב לכן ‰ב‡נו  ‡˘ר 

‰בחיר‰ ל‰רמב״ם, מ˙וך ‡׳ ‰סימנים ˘בספר ‰נ״ל.

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

‡ין לנוח '‰רב‰ יו˙ר מ„י'!
על ‰פסו˜ ב˙חיל˙ פר˘˙נו "רב לכם ˘ב˙ ב‰ר 

‰ז‰" (‡, ו) כ˙ב ר˘"י "כפ˘וטו".

ר˘"י  ‚) כ˙ב  טז,  ‡חר (˜רח  במ˜ום  ו‰נ‰, 
יו˙ר  "‰רב‰  ‰ו‡  לכם"  "רב  ˘ל  ‰פ˘וט  ˘פירו˘ 
ר˜  ‡ינו  ˘ב˙"  לכם  ב"רב  ‰פירו˘  כן  ו‡ם  מ„‡י". 
˘כבר י˘בו במ˜ום ‰‰ו‡ 'מספי˜' זמן, ‡ל‡ "‰רב‰ 

יו˙ר מ„י".

‰‡„ם  בעבו„˙  כללי˙  ‰ור‡‰  מז‰  ללמו„  וי˘ 
ל˜ונו:

מ‡ו„  נעלי˙  במ„רי‚‰  נמˆ‡  ‰‡„ם  ‡ם  ‚ם 
‡ל‡  בכך,  ל‰ס˙פ˜  ל‡„ם  לו  ‡ל  ל˜ונו,  בעבו„˙ו 
‡ל  מחיל  וללכ˙  בעבו„˙ו  ˙מי„  ל‰˙עלו˙  עליו 

חיל, בבחינ˙ "מעלין ב˜ו„˘".

˘‰'י˘יב‰'  ˘ב˙"  "כפ˘וטו",  לכם  "רב  וז‰ו 
בחינ‰  זו  ‰'  ‚ם ‡ם  בעבו„˙  במ˜ום ‡ח„  ו‰עיכוב 
יו˙ר  ו"‰רב‰  לכם"  "רב  ז‰  מ‡ו„  ‰רי  ‚בו‰‰ 
חיל,  ‡ל  מחיל  ללכ˙  ˙מי„  ˆריך  ‰‡„ם  כי  מ„י", 

ול‰˙עלו˙ למ„רי‚‰ נעלי˙ יו˙ר.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 18)

?ıמי מוכן ל‰יכנס ל‡ר
˘ב˙  לכם  "רב  פר˘˙נו  ˘ב˙חיל˙  ‰פסו˜  על 
מ„ר˘  וי˘  "כפ˘וטו.  ר˘"י  ו) כ˙ב  ‰ז‰" (‡,  ב‰ר 
ב‰ר  י˘יב˙כם  על  ו˘כר  ‚„ול‰  לכם  ‰רב‰   ,‰„‚‡
˙ור‰,  ˜יבל˙ם  וכלים,  ומנור‰  מ˘כן  ע˘י˙ם  ‰ז‰, 

מני˙ם לכם סנ‰„רין".

ו‰יינו, ˘בפסו˜ ז‰ י˘נם ˘ני פירו˘ים:

ב‰ר  ל‰˙עכב  לי˘ר‡ל  "כפ˘וטו"  ˘‡ין   .‡
„ברי  וכ‰מ˘ך  י˘ר‡ל.   ıל‡ר בכניס˙ם  למ‰ר  ‡ל‡ 
˘˜בלו  ב.  ח).  ‰‡רı" (˘ם,   ˙‡ ור˘ו  "בו‡ו  ‰כ˙וב 
י˘ר‡ל כבר "‰רב‰ ‚„ול‰ ו˘כר" רוחני ע"י ‰מ˘כן, 

‰˙ור‰ ו‰סנ‰„רין.

ול˘ון  עם  מכל  י˘ר‡ל  ˘נ˘˙נו  מˆינו  ו‰נ‰, 
מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  לעם  ‰יו˙ם  ‰עמים  ˘‡ר  ˘כל  בז‰ 
˙וכן  ב‰ם  ‡ין  ‡ך  מסויימ˙,   ıב‡ר יח„  ˘יו˘בים 
˘‡ין  מ‰  ‡ח„.  לעם  ומ‡ח„ם  ˘מ˜˘רם  רוחני 
‡ם  כי  ‡ומ‰  ‡יננ‰  "‡ומנ˙נו  ‰רי  י˘ר‡ל,  עם  כן 

ב˙ורו˙י‰" (ל˘ון ‰רס"‚ ב‰‡מונו˙ ו‰„עו˙ מ"‚ פ"„).

˘ייכ˙  ‡רˆם  ‡ין  ‰‡ומו˙  ˘‡ר  מז‰:  וי˙יר‰ 
ל‰ם ב˘ייכו˙ ‡מי˙י˙, ‡ל‡ כי נ˙חז˜ו על ‰יו˘בים 
 ˙‡ כב˘ו  ז‰  י„י  ועל  ובמלחמו˙,  זיין  בכלי  ˘ם 
‡ינ‰  י˘ר‡ל   ıר‡˘ י˘ר‡ל,  עם  כן  ל‡  ‡„מ˙ם. 
˜„ו˘˙  מˆ„  ‡ל‡  עלי‰,  נלחמו  כי  ל‰ם  ˘ייכ˙ 
 ıב‡ר ˘"בחר  ב‰ם,  ‰˜ב"‰  ובחיר˙  י˘ר‡ל  עם 
‰˜ב"‰  ‡מר  כו'  י˘ר‡ל  לחל˜ו  ובחר  כו'  י˘ר‡ל 
יבו‡ו י˘ר‡ל ˘ב‡ו לחל˜ו וינחלו ‡˙ ‰‡רı ˘ב‡‰ 

לחל˜ו" (˙נחומ‡ ר‡‰ ח).

ז‰  בכ˙וב  ˘˘ני ‰פירו˘ים  לומר  י˘  ז‰  פי  ועל 
ללמ„נו  ב‡  ז‰  ˘כ˙וב  ב˘ני,  ו˙לויים ‡ח„  ˜˘ורים 
 ıטעם לז‰ ˘‰וˆרכו י˘ר‡ל למ‰ר בכניס˙ם ל‡ר‰˘
‡ינו כי י˘ בי„ם כלי זיין ו‰רי ‰ם מוכנים למלחמ‰, 
ו‡„רב‰ "‡ינכם ˆריכים למלחמ‰ . . ל‡ ‰יו ˆריכין 
‡ל‡  ˘ם),  ור˘ו  ב‡ו  ב„"‰  ר˘"י  זיין" (ל˘ון  לכלי 
מני˙ם  ˙ור‰,  כי "˜יבל˙ם   ıל‡ר ליכנס  מוכנים ‰ם 
ל"‚וי  י˘ר‡ל  נ‰יו  ז‰  י„י  ˘על  סנ‰„רין",  לכם 

.ıו˘" כנ"ל, ובחר ‰˜ב"‰ ל˙˙ ל‰ם ‡˙ ‰‡ר„˜

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"„ עמ' 18 ו‡ילך)


