
˘נ‰ ע˘ירי˙ / ‚úיון ˙ס
ער˘"˜ פר˘˙ בú˜ ‰'˙˘ע"„

?"ú‡מ‰ו ‰"טוב" ב"מ˘כנו˙יך י˘ר

‰˜˘ר בין "פעור" ú‡כיú ‰ú˘ם ˙ענו‚

ב„ין "בועú ‡רמי˙ ˜נ‡ין פו‚עין בו"

מ„וע מ˙ע˘רים ‡חרי ˘ריפ‰?



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

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

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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר

ובניו ‰ח˘ובים
‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

יר‡‰  מבלי ‡˘ר   ("ıפ‡רטרינ˜ען ‡ל סביבם ("זיי  כל ‰נמˆ‡  ומכסים ‡˙  בחוז˜  ורˆים 
מ‰ו˙ מˆי‡ו˙ ‰„בר ‰‰ו‡ כלל.

מוחו ולבו מכוסים ממי ‰חכמ‰ ו‰‰˘‚‰ „˙ור‰
‡לו˜י˙  ב‰˘‚‰  „ע˙ו  ול‰עמי˜  ל‰˙בונן  ב˙פיל‰  ו‰עבו„‰  ב˙ור‰  עיוני  ‰לימו„ 
‰נ‰ מי ‰ים „˙ור‰ ‰נ‚לי˙ ו˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ‰נ‰ למי ˘לומ„ בעיון ‰‚מור ולמי ˘עוב„ 
עוˆם ‰˘‚˙ו  ו‰פל‡˙  ˘ב˙ור‰ ‰נ‚לי˙  י˙'  חכמ˙ו  ונ˙ינ‰ ‡מי˙י˙ ‰נ‰  במסיר‰   '‰ ˙‡
ב‚„ול˙ ‰בור‡ ב"‰ ‰ב‡‰ ע"י ‰עמ˜˙ „ע˙ו ב‰ס˙כלו˙ ‰חז˜‰ ב‰˙בוננו ב‡ח„ עניני 
לים  כמים  מ‰ם  וממול‡ים  מו˜פים  ולבו  מוחו  ל‰יו˙  ‡ו˙ו  מכסים  ‰‡לו˜י˙   ‰‚˘‰‰

מכסים.

‡מנם כן ‰ו‡ בלימו„ עיוני ו˙פל‰ ב‰˙בוננו˙ ‡˘ר ב‰ ב˘ע‰ ˘‰ו‡ לומ„ ומ˙פלל 
‰נ‰ מוחו ולבו מכוסים ממי ‰חכמ‰ ו‰‰˘‚‰ „˙ור‰ ו‰ס˙כלו˙ ב˙ור˙ ‰בור‡ ב"‰.

י˘ ל‰עלו˙ ‡˙ עניני ‰עולם עלŒי„י ‰˙ור‰ ו‰עבו„‰
‰ם  ‡˘ר  בפרט  ‰פרנס‰  וטר„˙  בכלל,  עולם  מעניני  רבים  „מים  בים  ‚ם  ‰ו‡  וכן 
עולם  „עניני  ‰ענינים  „עˆם  מˆ„  ז‰  ו‡ין  ˘ב‡„ם,  טוב‰  חל˜‰  כל  ומטביעים  מכסים 
מסור  כולו  ˘‰ו‡  מי  ‡˘ר  ממיל‡  ב„רך  כעין  ב‡  ז‰  ‡ם  כי  ז‡˙,  „ור˘ים  עס˜  ועניני 
ע„  בז‰,  ורובו  ר‡˘ו  נבלע  ל‡ט ‰ו‡  ל‡ט  ומסחר, ‰נ‰  עס˜  ובעניני  עולם  בעניני  ונ˙ון 

כי נטבע ר"ל בלי „ע˙.

כי  וב‰מועיל,  ב‰טוב  לבחור  מסו„ר  בס„ר  עולם  בעניני  ועוס˜  יפ‰  ˘„ע˙ו  מי  ‡בל 
בכל „בר ו„בר ˘בר‡ ‰˜ב"‰ בעולם י˘ ‰רי בו ˆ„ ‰טוב ומ‰ ˘מבי‡ ˙ועל˙, וכן בעניני 
˘עו˘‰ „ין  ול‡  ב‡מ˙ –  עפ"י ‰˙ור‰  ל‰יו˙  כפי ‰ר‡וי  מסו„ר  ו˜נין ‰ו‡ ‡ˆלו  מסחר 
עניני  „‡ין  בלב„  זו  ל‡  ‰נ‰  ‡ז   – ‰רמב"ן  כמ"˘  ‰˙ור‰,  בר˘ו˙  נבל  ‰וי  „‡ז  לעˆמו 

עולם מ‚˘מים ‡ו˙ו ‡ל‡ ‡„רב‡ ‰ו‡ מעל‰ ‡ו˙ם ע"י עבו„˙ו ב˙ור‰ ועבו„‰.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˙ל‰Œו)

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

מ‰ו ‰"טוב" ב"מ˘כנו˙יך י˘ר‡ל"?
‡יז‰ טוב‰ ר‡‰ בלעם בחניו˙ בני י˘ר‡ל? / ‡יז‰ מעל‰ מרומז ב"‡‰ליך" ו‡יז‰ ב"מ˘כנו˙יך"? 
י˘ר‡ל"  "מ˘כנו˙יך  על  ר˘"י  ב„ברי  בי‡ור   / בˆניעו˙  ומעל˙ם  ביוחסין,  י˘ר‡ל  מעל˙   /

˘מב‡ר ‡˙ ‰מעל‰ ב"חניו˙" בני י˘ר‡ל

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

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
‰טעו˙ ‰‚„ול‰ ˘ל חט‡ ‰˘יטים

בפר˘‰ זו, „חט‡ בני י˘ר‡ל בבנו˙ מו‡ב ובבעל פעור, י˘ ˙ימ‰ ‚„ול‰: חניי˙ י˘ר‡ל ב˘יטים 
ועומ„ים  „"˘למים  במˆב  י˘ר‡ל  ו˘ם ‰יו  ˘במ„בר  ממ"ב ‰מסעו˙  חניי˙ם ‰‡חרונ‰  ‰י˙‰ 
ל‰כנס ל‡רı". ‡יך י˙כן ˘כ˘עמ„ו במעל‰ רוחני˙ ‚בו‰‰ ביו˙ר, ל‡חר ‡רבעים ˘נו˙ ‰כנ‰, 
˘עוב„י‰  ל‰בין  ‡פ˘ר  בכלל,  ‡לילים  עבו„˙  ו‚ם:   / ˘כז‰?!  ˘פל  בחט‡  חט‡ו  ‡ז  „וו˜‡ 
˘ע"י  ול‰‡מין  לטעו˙  ני˙ן  יו˙ר ‰˘פע‰, ‡בל ‰י‡ך  י˜בלו  זו  עבו„‰  ˘ע"י  וחו˘בים  טועים 

˘יעב„ו ‡˙ ‰פעור, ˘"‡וכלין, ו˘ו˙ין ומ˙ריזין בפניו" – י˜בלו כח ו˘פע?!

(ע"פ ר˘ימ˙ "בל˜. ˘"˙ וי˘י" ("ר˘ימו˙" חובר˙ נ).
ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ ‰וספו˙ לפ' פנחס. ועו„)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
ב‚„רי „ין "בועל ‡רמי˙ ˜נ‡ין פו‚עין בו"

פרטי  מן ‰מ˜ר‡  למ„נו  ˘פיר   – מן ‰מ˜ר‡  לימו„  ול‡  מסיני  למ˘‰  „‰וי ‰לכ‰  „‡ף  יח„˘ 
יפלפל  בב"„ /  לימלך  לב‡  כן  מורין  וכן „‡ין  ˘פיר˘  ל‰רו‚ ‰בועל ‡חר  זו, „‡ין  „ין ‰רי‚‰ 
בפלו‚˙˙ ‰ר"ן ו‰רמב"ן ב‚„ר „ין מי˙‰ „בועל ‡רמי˙, וי„יי˜ מל˘ון ר˘"י בפר˘˙נו „כוונ˙ו 

כ˘יט˙ ‰רמב"ן

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כב
‡חרי ˘ריפ‰ מ˙ע˘רים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ„
‰עיסו˜ בכלי לפרנס‰



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

מ‰ו ‰"טוב" ב"מ˘כנו˙יך י˘ר‡ל"?
ו‡יז‰  ב"‡‰ליך"  מרומז  מעל‰  ‡יז‰   / י˘ר‡ל?  בני  בחניו˙  בלעם  ר‡‰  טוב‰  ‡יז‰ 
ב"מ˘כנו˙יך"? / מעל˙ י˘ר‡ל ביוחסין, ומעל˙ם בˆניעו˙ / בי‡ור ב„ברי ר˘"י על 

"מ˘כנו˙יך י˘ר‡ל" ˘מב‡ר ‡˙ ‰מעל‰ ב"חניו˙" בני י˘ר‡ל

ב˙וך „ברי בלעם ˘בפר˘˙נו (כ„, ‰): "מ‰ טובו ‡‰ליך יע˜ב, מ˘כנו˙יך י˘ר‡ל". 
ומפר˘ ר˘"י:

 – מ˘כנו˙יך  ז‰.  מול  ז‰  מכוונין  ˘‡ינן  פ˙חי‰ם  ˘ר‡‰  על   – ‡‰ליך  טובו  "מ‰ 
עולמים  ובי˙  ˘יל‰  ‡‰ל  טובו  מ‰  ‡‰ליך,  טובו  מ‰  ‡חר:  „בר  כ˙ר‚ומו.  חניו˙יך, 
˘‰ן  לפי  חרבין,  כ˘‰ן  מ˘כנו˙יך – ‡ף  עליכם;  לכפר  ב‰ן ˜רבנו˙  ˘מ˜ריבין  בי˘ובן, 
 – כל‰  ובמ‰  חמ˙ו',   ˙‡  '‰ 'כל‰  ˘נ‡מר  ‰נפ˘ו˙,  על  כפר‰  וחורבנן  עליכם,  מ˘כון 

'ויˆ˙ ‡˘ בˆיון'".

ב‡רוכ‰  במ˜"‡  נ˙ב‡ר  וכבר  ו"מ˘כנו˙יך";  ב"‡‰ליך"  פירו˘ים  ב'  ר˘"י  ‰בי‡ 
בעז"‰ ‰פירו˘  י˙ב‡ר  וע˙‰  ז‰ ‡˘˙˜„) –  ב‚ליון  מ˘נ"˙  (ר‡‰  ˘בו  ו‰„יו˜ים  ‰פירו˘ ‰ב' 

‰‡', „לכ‡ור‰ ˆ"ב:

ב˘למ‡ מ‰ ˘כ˙ב ר˘"י על "מ‰ טובו ‡‰ליך" – "על ˘ר‡‰ פ˙חי‰ם ˘‡ינן מכוונין 
ז‰ מול ז‰" – מובן ‰ברכ‰ ו‰˘בח ˘בז‰;

מ‰ ‰˘בח  מובן:  – ‡ינו  כ˙ר‚ומו"  "חניו˙יך,   – "מ˘כנו˙יך"  על  ˘פיר˘  מ‰  ‡בל 
ל"מ˘כנו˙יך  ‚ם  נמ˘ך  טובו"  ˘"מ‰  מוכח  ‰כ˙וב  מל˘ון  פ˘וטו˙:  במלים  ˘ב„בר? 

כ„

דרכי החסידותדרכי החסידות

‰עיסו˜ בכלי לפרנס‰
כי  וב‰מועיל,  ב‰טוב  לבחור  מסו„ר  בס„ר  עולם  בעניני  ועוס˜  יפ‰  ˘„ע˙ו  מי  ‡בל 
וכן  ˙ועל˙,  ˘מבי‡  ומ‰  ‰טוב   „ˆ בו  ‰רי  י˘  בעולם  ‰˜ב"‰  ˘בר‡  ו„בר  „בר  בכל 
‡ז  ב‡מ˙  ‰˙ור‰  עפ"י  ל‰יו˙  ‰ר‡וי  כפי  מסו„ר  ‡ˆלו  ‰ו‡  ו˜נין  מסחר  בעניני 
ע"י  מעל‰ ‡ו˙ם  מ‚˘מים ‡ו˙ו ‡ל‡ ‡„רב‡ ‰ו‡  עולם  עניני  בלב„ „‡ין  זו  ל‡  ‰נ‰ 

עבו„˙ו ב˙ור‰ ועבו„‰

◇ ◇ ◇

ˆריכים ל‰˙עס˜ בעניני פרנס‰, ‡י˘ ‡י˘ כפי ענינו
מלב„  ‡˘ר  ברור  „בר  ‰ו‡  ‰נ‰  בז‰,  ל‰˙עס˜  ˆריכים  ‡ם  לפרנס‰,  כלי  ענין  ב„בר 
ענינו עלŒפי ‰‰לכ‰ ‰נ‰ ‚ם עלŒפי ס„ר ‰עבו„‰ עלŒפי חסי„ו˙ ˆריכים ל‰˙עס˜ בעניני 
ו‡י˘  ל‡י˘  מיוח„ים  ב˙נ‡ים  למ‰וי  כ„בעי  בס„ר ‰ר‡וי  מסו„ר  ˘י‰י' ‰כל  ר˜  פרנס‰, 

כפי ענינו.

ים  ˘‰ם  רבים  מים  ב˘ם  נ˜ר‡ים  בפרט  ‰פרנס‰  וטר„˙  בכלל,  עולם  עניני  ו‰נ‰ 
‰˜ליפ‰ ‰לעומ˙ ז‰, „ים „˜„ו˘‰ ˘‰ו‡ לימו„ ‰˙ור‰ בעיון פנימי ו˙פל‰ ב‰˙בוננו˙ 

ו‰ס˙כלו˙ חז˜‰ ב‰˘‚˙ ‡לו˜ו˙ ב‚„ול˙ ‰בור‡ ב"‰.

„‰נ‰ ים ענינו ˘‰ו‡ מ˜ו‰ מים ˘‡ין ל‰ם סוף - בל˘ון ‰נבר‡ים - ומי ‰ים י˘ ב‰ם 
חיזו˜ פנימי ‡˘ר ברוח כל ˘‰ו‡ נע˘ו ‚לים ‰רוע˘ים, ובכח ‚„ול מ‚בי‰ים ‡˙ עˆמם 

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



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

וע"כ ˆ"ל ˘‰כוונ‰ ‡יחו„ ˘ני ‰ענינים ‰‡מורים, נחל‰ בלי מˆרים במ˜ום ‰מו‚בל, 
ו‡מ‰  וחˆי ‡רכו  ˘‰ו‡ ‡מ˙ים  מן ‰מ„‰,  „מ˜ום ‡רון ‡ינו  ע"„  בז‰  ‰„ו‚מ‡  וכי„וע 

וחˆי רחבו ב„ו˜‡ ובמ˜ום ז‰ „ו˜‡ נמ˘ך ‰ענין „‡ינו מן ‰מ„‰.

וע„"ז - בכל ‰זמנים - ב„' ‡מו˙ ˘ל ˙ור‰, ב˙י מ„ר˘ים וי˘יבו˙, ˘במ˜ום ‰מו‚בל 
נמ˘ך  בו  ‰נ‰   ,‰ˆ˜‰ ‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  ‚„ול‰  ‰כי  במ„‰  מ˙ברך  ˘‰‚בול  על  נוסף  ‰נ‰   -

‰ענין „נחל‰ בלי מˆרים.

[ולכן ז‰ו ר˜ במ„˙ ‰˙פ‡ר˙, ובפנימיו˙ ‰מ„‰ - ˘עול‰ בפנימיו˙ ‰כ˙ר ˘˘ם נמנעו 
‰נמנעו˙], ו˜"ל.

...נ.ב. כיון ˘בכ‰נ"ל ˆריך לפרט ‰„ברים ולפר˘, ‰מורם ב‰נו‚ע לפועל - ˘ב‚˘מיו˙ 
‰„ברים מ‚בי˙ כספים וכו' ˘בטבעם ‚בולים ‰ם, ‰נ‰ י‰י' ‰‚בול „‰סכומים ‰כי ‚„ול, 

ובז‰ יו˘פע ‰ענין לניˆולם ב‡ופן „‰פל‚‰.
(‡‚"˜ ח"כ ‡‚ר˙ ז'˙ˆ‚)

‚‡ול‰ ענינ‰ ו˙וכנ‰ ˘ב‡‰ ‰י‡ ‡חרי מ‡סר ו‚לו˙
‰נ‰ – כל ‚‡ול‰ ענינ‰ ו˙וכנ‰ ˘ב‡‰ ‰י‡ ‡חרי מ‡סר ו‚לו˙. עו„ י˙ר‰ מז‰ – ב‡‰ 
מ˙וך מ‡סר ו‚לו˙ וכל˘ון חז"ל בז‰ ובכיוˆ‡ בז‰: מ˙וך ‡פיל‰ ‡ור‰. ו‡חז"ל כל מ‰ 

„עבי„ רחמנ‡ לטב עבי„.

ועו„ ב‰ ˘לי˘י' ו‰י‡ ‰עול‰ על כולנ‰ – ˘‰ח˘ך עˆמו נ‰פך ל‡ור ובס‚נון חז"ל: 
‚ם זו לטוב‰. ופיר˘ו רבו˙ינו נ˘י‡ינו ‡˘ר כך ‰ו‡ ס„ר ‰‰נ‰‚‰ חס„ „ין רחמים, ולז‡˙ 
מ„˙ ‰רחמים ˘‰י‡ ‚„ול‰ ממ„˙ ‰חס„ ˘ב˙חל‰  ‡חר ענין ומ‡ורע ˘ל „ין מ˙עורר˙ 

כנו„ע ˘‰י‡ מ„˙ו ˘ל יע˜ב נחל‰ בלי מˆרים.

וי‰י רˆון ‡˘ר מ˙וך ‰רחב‰ ב‚˘ם וברוח ‚ם יח„ י˙בונן כ‡ו"‡ ‡יך ‡˘ר כל נבר‡ 
ו„ם  ב˘ר  ‚וף  במ‡סר  נמˆ‡˙  ממ˘,  ממעל  חל˜ ‡לו˜‰  ונ˘מ˙ו, ‡˘ר ‰י‡  מו‚בל ‰ו‡ 
ובבחי' ‚לו˙ בו וכו', ‡˘ר לכן י˘ים כל מ‚מ˙ו וחפˆו ל‰וˆי‡‰ ול‰עלו˙‰ מ‚לו˙ ז‰ – 
ע"י ˙˘וב‰ ומע˘ים טובים, ול‡ י˘מע ליˆרו כלל ו‡„רב‡ יר‚יז יˆ"ט על יˆ‰"ר ויכוף 

‡˙ יˆרו וע„ ‡˘ר י‚יע לעבו„˙ ‰וי' ול‡‰ב˙ו בכל לבבך ב˘ני יˆריך.

נפ˘ו  ל‚‡ול‰, ‚‡ול˙  מסמך ‚‡ול‰  לנ‰ור‡ –  ח˘וכ‡  ו‡˙‰פכ‡  סט"‡  וכ„ ‡˙כפי‡ 
ˆ„˜נו,  מ˘יח  ע"י  ו‰˘לימ‰  ‰‡מ˙י˙  ‰כללי˙  ‰‚‡ול‰   ˙‡ ˘מ˜רבים  ‰כלל,  ל‚‡ול˙ 

‡˘ר ‡ז ליל‰ כיום י‡יר ו‰וי' י‰י' לך ל‡ור עולם.
(‡‚"˜ חכ"ו ‡‚ר˙ ט'˙˘טו)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‰מיוח„  ‰"טוב"  ב‡מ˙  מ‰  י˘ר‡ל".  מ˘כנו˙יך  טובו  "מ‰  נ‡מר  וכ‡ילו  י˘ר‡ל", 
˘בחניו˙ בני י˘ר‡ל?

ו'מ˘כנו˙יך'  ˘במ„בר,  ב‡‰לים  מיירי  „'‡‰ליך'  "מפר˘  כ˙ב:  ל„ו„  במ˘כיל  ב. 
כ˙ר‚ומו: בי˙ מי˘ריך, „‰יינו: מ˜ום ˘יחנו ב‡רı" (ור‡‰ ‚ם מלבי"ם ע‰"פ).

י˘ר‡ל;   ıב‡ר ‰חני'  על  כ‡ן  ˘מ„בר  לז‰  רמז  ˘ום  נר‡‰  ‡ינו  ר˘"י  בל˘ון  ‡בל 
מסעי.  (ר"פ  בכ˙וב  וכמפור˘  במ„בר,  ‰חניו˙  על  „˜‡י  מ˘מע  "חני'"  ‰ל˘ון  ו‡„רב‰: 
ועו„): "ויסעו . . ויחנו". ובפרט ˘מפור˘ בר˘"י "חניו˙יך" ל˘ון רבים, ל˘ון ‰מ˙‡ימ‰ 

„ו˜‡ למ„בר ˘˘ם נסעו וחנו ו˘וב נסעו וחנו וכו' (מ˘‡"כ ב‡רı י˘ר‡ל ˘‰י‡ "חני'" 
‡ח˙).

ב‰ם "טוב"  ˘י˘  במ„בר,  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ל‰חניו˙  מ˙כוון  ˘ר˘"י  לומר  נר‡‰  ולכן 
מיוח„, וכ„ל˜מן; ‡ל‡ ˘כיון ו‡ין ז‰ פירו˘ ‰ר‚יל ב˙יב˙ "מ˘כנו˙יך" – כי ב„רך כלל 
"מ˘כן" ˜‡י על מ˘כן ו„יר‰, ול‡ על חני' – לכן מוסיף ר˘"י ר‡י' לפירו˘ו מ‰˙ר‚ום, 

˘מפר˘ "בי˙ מי˘ריך" ˘ז‰ו ‰˙ר‚ום „"חני'" בכמ‰ מ˜ומו˙.

‡ל‡  ‰ר‚יל,  במובן  ו„יר‰  בי˙  פירו˘ו  ‡ין   – מי˘ריך"  "בי˙  ‡ומר  ˘‰˙ר‚ום  [ו‡ף 
ע"„ ˘כבר מˆינו ב˙ר‚ום בפ' חו˜˙ (כ‡, כ) ˘כ˙ב "בי˙ י˘ימון", במ˘מעו˙ ˘ל מ˜ום 

ול‡ ב˙ור בי˙ בנוי].

‚. בי‡ור ‰ענין:

ו˙‰י  ל˘בטיו,  ˘וכן  י˘ר‡ל  ויר‡ ‡˙  עיניו  בלעם ‡˙  ב): "וי˘‡  (כ„,  מסופר  כן  לפני 
עליו רוח ‡ל˜ים". ומפר˘ ר˘"י:

"˘וכן ל˘בטיו – ר‡‰ כל ˘בט ו˘בט ˘וכן לעˆמו ו‡ינן מעורבין, ר‡‰ ˘‡ין פ˙חי‰ם 
מכוונין ז‰ כנ‚„ ז‰ ˘ל‡ יˆיı ל˙וך ‡‰ל חבירו. ו˙‰י עליו רוח ‡ל˜ים – על‰ בלבו ˘ל‡ 

י˜ללם".

ו‰יינו:

חי„ו˘,  בלעם  ˘ר‡‰  מ˘מע  ל˘בטיו"  ˘וכן  י˘ר‡ל  "ויר‡ ‡˙  ל˘ון ‰כ˙וב  פ˘טו˙ 
‰נ‰‚‰ מיוח„˙ וטוב‰ ביו˙ר, ˘‰רי ר‡י' זו ‚רמ‰ ל"ו˙‰י עליו רוח ‡ל˜ים", "על‰ בלבו 

˘ל‡ י˜ללם" – ו‰נ‰‚‰ זו ‰י˙‰ נר‡י˙ ב("˘וכן") ‡ופן חניי˙ י˘ר‡ל ל˘בטיו;

מור‰  ˘ז‰  מעורבין",  ו‡ינן  לעˆמו  ˘וכן  ו˘בט  ˘בט  כל  ˘"ר‡‰  ר˘"י  מפר˘  לכן 
˘‰יו נז‰רים ביו˙ר בענין ‰יוחסין, וז‰ מור‰ על מעל˙ם ‰נפל‡‰ במ„˙ ‰ˆניעו˙. וכיון 

˘ר‡‰ בלעם מעל‰ זו נ˙פעל ביו˙ר ו"על‰ בלבו ˘ל‡ י˜ללם".
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מעורבין",  ו‡ינן  לעˆמו  ˘וכן  ו˘בט  ˘בט  כל  ˘"ר‡‰  בז‰  ר˘"י  ‰ס˙פ˜  ל‡  ‡מנם 
ל˙וך ‡‰ל   ıיˆי ˘ל‡  ז‰  כנ‚„  ז‰  מכוונין  פ˙חי‰ם  ˘‡ין  פרט – "ר‡‰  עו„  ‡ל‡ ‰וסיף 

חבירו". וטעמו בז‰:

"˘וכן  ‡ח„  כל  ‡ל‡  מעורבים  ‡ינם  ˘‰˘בטים  ז‰  ‰ו‡  בלעם  ˘ר‡‰  מ‰  כל  ‡ם 
לעˆמו" – ‰י' ˆריך לומר: "ויר‡ ‡˙ י˘ר‡ל ˘וכן ל˘בטים";

נעל‰,  ענין  עו„  בלעם  ˘ר‡‰  מוכח   – ל˘בטיו"  "˘וכן  לומר  ‰כ˙וב  ˘„יי˜  ומ‡חר 
‰מ˙בט‡ ב"ל˘בטיו", כלומר: מעל˙ י˘ר‡ל ‡ינ‰ ר˜ ב‰יחס ˘בין ˘בט ‡ח„ לחבירו, 

‡ל‡ ˘ב˙וך כל ˘בט ו˘בט בפני עˆמו ניכר ˘ז‰ו ˘בט י˘ר‡ל.

ז‰  כנ‚„  ז‰  מכוונין  פ˙חי‰ם  ˘בט ‚ופ‡) "˘‡ין  כל  ˘ר‡‰ (ב˙וך  ר˘"י,  מפר˘  וע"ז 
˘ל‡ יˆיı ל˙וך ‡‰ל חבירו" – ו‰יינו, ˘‡ף ˘ז‰ו "חבירו" מ‡ו˙ו ‰˘בט, ‚ם בז‰ נ‰‚ו 

בז‰ירו˙ וˆניעו˙. ומובן ˘‚ם ר‡יי˙ מעל‰ זו ‚רמ‰ לכך ˘"על‰ בלבו ˘ל‡ י˜ללם".

 – י˘ר‡ל"  מ˘כנו˙יך  יע˜ב  ‡‰ליך  טובו  "מ‰  בלעם,  „ברי  ‰מ˘ך  מובן  ומע˙‰   .„
˘כ‡˘ר ב‡ בלעם ל„בר טוב על י˘ר‡ל, ‰ו‡ מפר˘ ‰טעם למ‰ ‡ינו מ˜ללם, מˆ„ ˘˙י 

‰מעלו˙ ‰נ"ל:

"˘‡ין  ז‰  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  ˘עומ„ים ‰‡‰לים  – ‰‡ופן  יע˜ב"  ‡‰ליך  טובו  "מ‰   (‡
פ˙חי‰ם מכוונין ז‰ כנ‚„ ז‰";

‡ופן  ו‰יינו  "חניו˙יך",  ר˘"י)  (כ„ברי  ‰ו‡  ˘‰פירו˘   – י˘ר‡ל"  "מ˘כנו˙יך  ב) 
י˘ר‡ל  בני  ˘כ˙וב "וחנו  וכמו  לעˆמו",  ˘וכן  ו˘בט  ˘בט  ˘"כל  ˘ל ‰˘בטים,  חניי˙ם 

‡י˘ על מחנ‰ו ו‡י˘ על „‚לו לˆב‡ו˙ם" (במ„בר ‡, נב).

נבו‡‰  „ברי  ‡ו  ברכ‰  ל˘ון  ז‰  ‡ין  ‰פ˘ט  ˘לפי   – טובו"  "מ‰  בלעם  ˘‡מר  וז‰ו 
מ˜ללם,  ‡ינו  למ‰  טעם  ‰נו˙ן  טובים,  מענינים  ‰˙פעלו˙  ˘ל  ביטוי  ‡ל‡  וכיו"ב, 

ו‡„רב‰: מ„בר ב˘בחם ומברכם.

ל‡  למ‰  לב‡ר   – ‚יס‡  ל‡י„ך  ‚ם  ‰‡' ‰רווחנו  בבי‡ור ‰פירו˘  זו  ל„רכנו  ו‰נ‰   .‰
ניח‡ לי' לר˘"י בפירו˘ ז‰ לב„ו, ו‰וˆרך ל‰בי‡ פירו˘ נוסף (ור‡‰ עו„ בי‡ור במ˘כיל ל„ו„ 

כ‡ן. וכן במ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ‡˘˙˜„):

 כ‡˘ר מזכיר ר˘"י ‡˙ ˘˙י ‰מעלו˙ ˘ר‡‰ בלעם, ‰ו‡ כו˙ב ˜ו„ם כל ‡˙ ז‰ ˘"ר‡‰ 
פ˙חי‰ם  ˘‡ין  ˘"ר‡‰  ז‰  ‡ח"כ  ור˜  מעורבין",  ו‡ינן  לעˆמו  ˘וכן  ו˘בט  ˘בט  כל 

מכוונין ז‰ כנ‚„ ז‰ ˘ל‡ יˆיı ל˙וך ‡‰ל חבירו".

כב

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

‡חרי ˘ריפ‰ מ˙ע˘רים

‰˘˙ל˘לו˙ מ„ו˙ ‰עליונו˙ וס„רן, חס„ „ין רחמים
נב‰ל˙י ל˜ר‡ במכ˙בו ע"„ ‰˘ריפ‰ ל"ע ˘‰י˙‰ ב„יר˙ו, וב‡˘ר ‡ינני יו„ע ‡ם י˘ 
˙ח˙ י„ו ספר ‰מˆוו˙ ל‰ˆ"ˆ (סוף עמו„ 822) ‰נני ל‰ע˙י˜ בז‰ ˜טע ממכ˙ב ‰ˆ"ˆ מ‰ 

˘כ˙ב בענין כ‚ון ז‰, וז"ל: ‰ע˙˜ מכי"˜ כ‡‡זמו"ר נ"ע.

מ˙ע˘רים,  ‰˘ריפ‰  ˘‡חר  „‡ינ˘י  בפומ‡  מר‚ל‡  על  עליון  ˜„ו˘י  מפי  ˘מע˙י 
ולז‡˙ ‡חר  רחמים,  „ין  חס„  כך:  וס„רן  מ„ו˙ ‰עליונו˙ ‰˜„ו˘ו˙  כי ‰˘˙ל˘לו˙  יען 
כנו„ע,  ˘ב˙חל‰  ‰חס„  ממ„˙  ‚„ול‰  ˘‰י‡  ‰רחמים  מ„˙  מ˙עורר˙  ב˘ריפ‰  מ„‰"„ 

˘‰י‡ מ„˙ו ˘ל יע˜ב נחל‰ בלי מˆרים מבריח מן ‰˜ˆ‰ כו' עכ"ל ‰ז‰ב.

ועיי‚"כ בס' מ‡‰ ˘ערים ‡‚רו˙ ˜„˘ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי סימן ז', ו‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ סימן ‰'.

וי‰י רˆון ˘י˜ויים בו פס"„ ‰נ"ל ˘ל ‡„מו"ר ‰ז˜ן ע"פ ˜„ו˘י עליון ‰‡מˆעי ו‰ˆ"ˆ 
על מילו‡ו, ויו„יע ב˘ורו˙ טובו˙ בז‰.

(‡‚"˜ ח"„ ‡‚ר˙ ˙˙ˆ‡)

נחל‰ בלי מˆרים במ˜ום ‰מו‚בל
˜בל˙י ‰י„יע‰ ע"„ ‰מ‡ורע ל"ע ול"ע ˘˜ר‰ בבנין ‰י˘ן ˘ל ‰י˘יב‰.

וי‰י רˆון ˘ב˜רוב ממ˘ ˙˜וים במילו‡‰ ‰˘מוע‰ מפי ˜„ו˘י עליון ˘בכ˙י"˜ רבנו 
˘‡חרי ‰˘ריפ‰  בנ‚ל‰ „˙ור‰)  ו‰˘ו"ע (פוס˜  בנס˙ר „˙ור‰)  בעל ‰˙ני‡ (פוס˜  ‰ז˜ן 
‡ל   ‰ˆ˜‰ מן  מבריח  מˆרים  בלי  נחל‰  יע˜ב  ˘ל  במ„˙ו  ˘ז‰ו  בז‰  ומב‡ר  מ˙ע˘רים, 

‰˜ˆ‰ וכו'.

נחל‰  ˘ני ‰פכים,  ב‰נ"ל  בז‰, „לכ‡ור‰ ‰וזכרו  ל‰וסיף „יו˜  ˘י˘  מ‰  ע"פ  ובפרט 
בלי מˆרים, ומבריח מן ‰˜ˆ‰ וכו' ˘ז‰ו מו‚בל ב˘˙י ‰˜ˆוו˙.
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בר˘"י  ‰וב‡   .‡ (פב,  בסו‚יין  כמבו‡ר  כי 
"‡ם  ב‡מיר˙ו  זמרי  רˆ‰  ו)  ˘ם,  פר˘˙נו 

„"ויחל   ‡‰ ל‰˙יר  כו'"  ‡סור‰  ˙‡מר 
ולחז˜  ל‚„ור  „ינ‡  ˘‰ך  ו‡ף  ‚ו'").  ‰עם 
"כפי  „ין  לבי˙  ‰ו‡  מסור  פרˆ‰  בזמן 
‰נ"ל),  ‰רמב"ם  (כל˘ון  ל‰ם"  ˘יר‡‰  מ‰ 
„זמרי  לסבור  יכולים  ‰רו‡ים  ‰יו  ע„יין 
˘ר‡ו  ובפרט  מ˘‰,  ‡ˆל  ב„בר  ˘‡ל 
(כמסופר  מ˘‰  עם  פנחס  ˘„יבר  ‡יך 
מ‰  ˘מעו  ˘ל‡  ומס˙בר‡  בסו‚יין), 
‡ו˙ו  מניחין  ‰יו  ל‡  („‡ל"כ  עמו  „יבר 
ל‰כנס ל‡‰ל זמרי, וכמבו‡ר בסו‚יין (˘ם, 
˘‰ניחו‰ו  ˘ז‰  ˘ם)  בבמ„ב"ר  וכ"‰  רע"ב. 

ב„ע˙ו  מ‰  י„עו  ˘ל‡  מחמ˙  ‰ו‡  ליכנס 
לעביר‰  „ע˙ו  „‡„רב‰  וח˘בו  לע˘ו˙, 
ו„‡י ‰יו  זמרי  ל‡חרי ‰רי‚˙  ו˘וב  ח"ו), 
מ˘‰ ‡ם  ˘˘‡ל ‡ˆל  כנ"ל „ז‰ו  ‡ומרים 

ל‰ר‚ו בכ„י ל‚„ור פרˆ˙ ‰עם.

„‰ח˘˘  לומר,  ר˘"י  ˘„יי˜  וז‰ו 
‰ו‡  כו'  זכרו˙  ב˙וך  ˘כוון  עי"ז  ˘נמנע 
פירו˘  "לחנם",  ˘‰ר‚ם  י‡מרו  ˘ל‡ 

‰יו  כו'  זכרו˙  ל˙וך  כוון  ל‡  „‡ילו 
‡ומרים ˘‰ר‚ו כ„ין ר˜ מ˘ום „ין ‚„יר˙ 
פרˆו˙, ונמˆ‡ ˘‰יו ‡ומרים עליו ˘‰ר‚ם 
"לחנם", פירו˘, „‰‰רי‚‰ ל‡ ‰י˙‰ מחמ˙ 
מע˘‰ ˘ע˘ו מˆ„ עˆמו, ו‰ם עˆמם מˆ„ 
מע˘‰ ˘ע˘ו ‡ין עלי‰ם חיוב מי˙‰, ור˜ 
סיי‚  "לע˘ו˙   – ‡חר  „בר  ב˘ביל  ‰ר‚ום 
זכרו˙  ל˙וך  ˘כוון  עי"ז  ו„ו˜‡  ל˙ור‰". 
כי  לחנם ‰ר‚ו",  ˘ל‡  כולם  כו' ‡זי "ר‡ו 
בעˆמו,  מי˙‰  מחוייב  ‰וי  ‡רמי˙  בועל 
וכנ"ל ˘יט˙ ‰רמב"ן. ו„˜„ו˜ ל˘ון ר˘"י 

מז‰יר כזו‰ר ‰ר˜יע11.

11) ועיי"ע ב‡רוכ‰ בל˜ו"˘ ח"ח עמ' 351 ו‡ילך 
„‡ף  זו,  מי˙‰  חוב˙  ‚„ר  בסבר˙  ‡רוך  בי‡ור 
˘חיוב מי˙‰ ‚מור ‰ו‡ – מ"מ ‡ינו ‡ל‡ ע"י ˜נ‡ין 
בי‡ור  וע"פ  ‰פרי˘‰,  ˜ו„ם  מע˘‰  ב˘ע˙  ור˜ 
‡סו"ב  ‰ל'  ברמב"ם  ‰מבו‡ר˙  ז‰  ‡יסור  חומר˙ 
כפ˙ור  מ˙ב‡ר  לפ"ז  ‡יך  נמי  ועיי"˘  ‰"ז.  ˘ם 
ופרח ‰‡ „˜יבל פנחס ˘כר מיוח„ ב‚„רו, ˘נע˘‰ 

כ‰ן ‡ף ˘בכ"מ ‰כ‰ונ‰ ‡ינ‰ ‡ל‡ ב˙ול„‰.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ו‰טעם מובן, כי חניי˙ ‰˘בטים ב‡ופן ˘כל ‡ח„ ˘וכן לעˆמו ‰ו‡ ענין כללי, ‰˜ו„ם 
בזמן, ור˜ ‡חר כך ב‡ ‰ענין ‰פרטי ˘ב˙וך כל ˘בט ‚ופ‡ – ˘מס„רים ‰‡‰לים ב‡ופן 

"˘ל‡ יˆיı ל˙וך ‡‰ל חבירו".

וכן מס˙בר ˘‰י' ‚ם בר‡יי˙ בלעם, ˘מ˙חיל‰ ר‡‰ ‡˙ ‰"כלל" – ס„ר חניי˙ ‰˘בטים 
ב‡ופן ˘"‡ינן מעורבין", ור˜ ‡חר כך ‰בחין ב‰"פרט" – ‡ופן עמי„˙ ‰‡‰לים ב˙וך כל 

˘בט ‚ופ‡, "˘‡ין פ˙חי‰ם מכוונין ז‰ מול ז‰".

ל‰˜„ים ‡˙  ˘ר‡‰, ‰י' ˆריך  ב‰מעלו˙  י˘ר‡ל  ל˘בח ‡˙  בלעם  ב‡  כ‡˘ר  ומע˙‰, 
‰˙פעלו˙ו מז‰ ˘‡ין ‰˘בטים מעורבים ז‰ בז‰ – "מ˘כנו˙יך", ור˜ ‡חר כך ל‰זכיר ‡˙ 
˘‰˘בטים  ˘בז‰  [מ‰ ‚ם  ז‰ – "‡‰ליך"  מול  ז‰  מכוונים  ˘‰‡‰לים ‰פרטיים ‡ינם  ז‰ 

‡ינם מעורבים י˘ מעל‰ ‚„ול‰ יו˙ר, כי ‰י‡ נו‚ע˙ לעˆם ענין ‰יחוס];

ומ‰ טעם ‰פך ‰כ˙וב ‡˙ ‰ס„ר, ו‰˜„ים "‡‰ליך יע˜ב" (‰"פרט") לפני "מ˘כנו˙יך 
י˘ר‡ל" (‰"כלל")?!

וז‰ו ˘ממ˘יך ר˘"י ומבי‡ פירו˘ נוסף: "„בר ‡חר, מ‰ טובו ‡‰ליך וכו'" – ˘ס„ר 
ז‰ ˘מ˜„ים "‡‰ליך" לפני "מ˘כנו˙יך", ‡˙י ˘פיר „ו˜‡ לפי ‰פירו˘ ‰ב', ˘"‡‰ליך" 
נחרבו  ˘בו  על ‰זמן  ו‡ילו "מ˘כנו˙יך" ˜‡י  בבניינו,  ובי˙ ‰מ˜„˘  ˘יל‰  על ‡‰ל  ˜‡י 

ונ˙מ˘כנו (ור‡‰ ב‡רוכ‰ במ˘נ"˙ ‡˘˙˜„).

וי˘   – (כפירו˘ ‰‡')  טובו ‡‰ליך"  ב‡ופן „"מ‰  בענין ‰ˆניעו˙  י„י ‰‰˙חז˜ו˙  ועל 
בבי˙ ‰˜בוע ‡ל‡  נמˆ‡ים  ˘ל‡  ער‡י,  ב"‡‰ל"  כ˘נמˆ‡ים  ˘‡פילו  ב„בר,  לומר ‰רמז 
 – ופרט  פרט  בכל  נז‰רים  ‚ם ‡ז   ,(ıב˙˜ופ˙ ‰˜י (כנ‰ו‚  כו'  לעיר   ıמחו ב„יר‰ ‡רעי˙ 
‰מ˜„˘  בי˙  ‰ב'),  (כפירו˘  י˘ר‡ל"  "מ˘כנו˙יך   ˙‡ ‰˜ב"‰  לנו  ˘יחזיר  ב˜רוב  נזכ‰ 
לע„  לי˘ר‡ל  ויחזירנו  י˘וב ‰˜ב"‰  וכ˘˙ו‚מר ‰כפר‰  "מ˘כון",  ב˙ור  מ‡˙נו  ˘נל˜ח 

ולעולמי עולמים.



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

כפר‰ ע"י ˜רבנו˙ וחורבן
מ‰ טובו ‡‰ליך יע˜ב
מ˘כנו˙יך י˘ר‡ל
˘מ˜ריבין  בי˘ובן  עולמים  ובי˙  ˘יל‰  ‡‰ל  טובו  מ‰ 
כ˘‰ן  ‡ף   – מ˘כנו˙יך  עליכם,  לכפר  ˜רבנו˙  ב‰ן 
על  כפר‰  וחרבנן  עליכם,  מ˘כון  ˘‰ן  לפי  חריבין, 

‰נפ˘ו˙
(כ„, ‰. ר˘"י)

˘יל‰  ˘ב‡‰ל  ‰"טוב"  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
מ˜„˘  לי  "וע˘ו   – ב˜ר‡  מפור˘  עולמים   ובי˙ 
˘מ˜ומו˙  ‰יינו  ח),  כ‰,  (˙רומ‰  ב˙וכם"  ו˘כנ˙י 
מ‡י  ו‡"כ  ‰˘כינ‰,  ‰˘ר‡˙  ב˘ביל  נוע„ו  ‡לו 
מפני  וכו'"  ˘יל‰  ‡‰ל  ˘"טובו  ר˘"י  נ˜ט  טעמ‡ 
מפני  ול‡  עליכם",  לכפר  ב‰ן ˜רבנו˙  "˘מ˜ריבין 

‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ ˘ב‰ם?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

לפני ברכו˙ ‡לו נ‡מר בכ˙וב "ול‡ ‰לך כפעם 
בפעם ל˜ר‡˙ נח˘ים" (כ„, ‡) ופיר˘ ר˘"י ˘‡מר 
‰זכר˙  על  ו‰˜לל‰  עונו˙י‰ם,  "‡זכיר  בלעם 
עונו˙י‰ם ˙חול". ועפ"ז, כ‡˘ר לבסוף ברך בלעם 
‡˙ י˘ר‡ל ול‡ ˜ללם, מוכרח ‰י' לב‡ר ‡˙ ‰טעם 

˘‡"‡ ˘˙חול ‰˜לל‰ על ‰זכר˙ עוונ˙י‰ם.

ובי˙  ˘יל‰  ˘ב‡‰ל  ˘‰"טוב"  ר˘"י  פיר˘  ולכן 
עולמים ‰ו‡ "˘מ˜ריבים ב‰ם ˜רבנו˙ לכפר עליכם", 
כי בז‰ מבו‡ר מ‰ טעם ‡י ‡פ˘ר ˘˙חול ‰˜לל‰ על 

עוונו˙י‰ן, כי ‰עוונו˙ מ˙כפרים ע"י ‰˜רבנו˙.

‡ך "טוב" ז‰ ‡ינו מספי˜, כי ‰˜רבנו˙ מכפרים 
ר˜ בזמן ˘בי‰מ"˜ ˜יים, ו‡"כ, ‰רי ‡פ˘ר ˘˙חול 

‰˜לל‰ על ‰עוונו˙ ˘ל‡חרי ‰חורבן?

ר˘"י  ומפר˘  "מ˘כנו˙יך"  ממ˘יך  ולכן 
מ˘כון  ˘‚ם ‡חרי ‰חרבן "‰ן  על "חרבנן",  ˘˜‡י 
‡חרי  ‚ם  ו‡"כ  ‰נפ˘ו˙",  על  ו"כפר‰  עליכם", 
˘ל  עוונו˙י‰ן  על  ‰˜לל‰  ˘˙חול   ‡"‡ ‰חרבן 
"‡‰ל  ע"י  מ˙כפרים  ‡לו  עוונו˙  ‚ם  כי  י˘ר‡ל, 
‰ן   .  . חריבין  כ˘‰ן  ˘"‡ף  עולמים"  ובי˙  ˘יל‰ 

מ˘כון עליכם" ו"כפר‰ על ‰נפ˘ו˙".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 87 ו‡ילך)

"כוכב" – מלך ‡ו מזל?
„רך כוכב מיע˜ב ו˜ם
˘בט מי˘ר‡ל
˘בט –  ו˜ם  מזל.  י˜ום  כו',  כ˙ר‚ומו  כוכב –  „רך 

מלך רו„‰ ומו˘ל
(כ„, יז. ר˘"י)

כ˙ב ‰רמב"ם "בפר˘˙ בלעם כו' ‰ו‡ ‡ומר כו' 
ז‰  מי˘ר‡ל  ˘בט  ו˜ם  „ו„,  ז‰  מיע˜ב  כוכב  „רך 
מלך ‰מ˘יח" (‰ל' מלכים רפי"‡). ו‰יינו, ˘מחל˜ ‡˙ 
„ו„,  על  מ„ובר  ‰ר‡˘ון  ˘בחל˜ו  ל˘נים,  ‰כ˙וב 
ובחל˜ו ‰˘ני מ„ובר במלך ‰מ˘יח (וכן מפר˘ בכל 
פסו˜י נבו‡‰ זו ˘ל בלעם, ע"˘). ‡ך ר˘"י בפירו˘ו 
למ„ ˘כל ‰כ˙וב ב„ו„ מ„בר, ו"„רך כוכב" פירו˘ו 

"י˜ום מזל". וˆריך בי‡ור במ‡י פלי‚י.

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

כולו  ˘בעולם  ‰מעול‰  ‰מין  ‰ם  ‡„ם  בני 
‰ברו‡ים  מכל  ב˘ונ‰  ו˘כל  „יע‰  ב‰ם  י˘  ˘‰רי 
ו˘ולט  ‰מו˘ל  ‰מלך  ‚ופ‡,  ‡„ם  ובבני  ˘בעולם, 

עלי‰ם ‰ו‡ ‰מורם מעם במעלו˙יו.

ו‰נ‰, בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ל‡ מˆינו ˘י˘ מעל˙ 
ר˘"י  פיר˘  ל‡  ולכן  בכוכבים,  ו‰˘כל  ‰„יע‰ 
ב„רך  כי  ו˘ולט",  ל"מלך  כוונ˙ו  כוכב"  ˘"„רך 
בני  על  ו˘ולט"  ˘‰"מלך  לפר˘  י˙כן  ל‡  ‰פ˘ט 
‡„ם י‰י' מרומז ב"כוכב" ˘מעל˙ו מעוט‰ ממעל˙ 
בני ‡„ם! ועל כן פיר˘ "כוכב" – "י˜ום מזל", ור˜ 
י˘ר‡ל,  מזל"  "י˜ום  ‡יך  מבו‡ר  ‰כ˙וב  ב‰מ˘ך 

˘‰ו‡ ע"י "ו˜ם ˘בט – מלך רו„‰ ומו˘ל".

‰כוכבים  ˘"כל  בפירו˘  כ˙ב  ‰רמב"ם  ‡מנם 
ו„ע˙  כו'  ‰ם  ו‰˘כל  ו„יע‰  נפ˘  בעלי  כולן   .  .
(‰ל'  ‡„ם"  בני  מ„ע˙  ו‚„ול‰  כו'  ‰כוכבים 
מעל˙  ˘ל˘יט˙ו ‚„ל‰  ומכיון  פ"‚ ‰"ט).  יסו‰"˙ 
‰כוכבים על בני ‡„ם ב„ע˙ם ו˘כלם, ˘פיר ‡פ˘ר 
ב"כוכב"  מרומז  בבני ‡„ם  ו‰מרומם  ˘י‰י' ‰מלך 
˘ב"כוכב"  ומכיון  ‡„ם.  מבני  ב„ע˙  ˘"‚„ול‰" 
כבר מרומז ‰"מלך", לכן מפר˘ ˘"˘בט" ˜‡י על 

מלך ‡חר, ˘‰ו‡ מלך ‰מ˘יח. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 58 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‚ופי'  „בועל  ˘ם),  ‰מˆוו˙  (בספר  ‰רמב"ן 
במ˘"כ  [ויעויין  נמי  מי˙‰  מחוייב  ‰וי 
‡רחו˙ חיים ב˘ם ‰רמב"ן (‰וב‡ בב"י ˘ם) 
בכלל  ‰ו‡   .  . מי˙‰  מחייבי  ˘‰ו‡  "כיון 
„‡מר   ‡‰ זו,  ול˘יט‰  עבירו˙"8].   '‚
רו„ף ‰ו‡"  ˘‰רי  כו'  זמרי  "נ‰פך  ‰˘"ס 
זמרי  ˘פיר˘  ‰יינו  „"נ‰פך"  לומר  י˘   –
מן ‰עביר‰ („˘וב ‡ין עליו חיוב מי˙‰), 

כמ"˘ ‰‚‡ון מר‚ˆוב בז‰ (ˆפע"נ ˘ם)9.

˘י˘  „‡ף  ‰רמב"ן,  ˘יט˙  ובי‡ור 
ז‰  חיוב  ˘‡ני  מ"מ  מי˙‰,  חיוב  עליו 
חיוב  ˘נמסר  במ‰  מי˙‰  מחוייבי  מכל 
˜נ‡˙ו  "‰מ˙˜נ‡ין  „ו˜‡,  ˜נ‡ין  בי„  ז‰ 
ול‡  ס"‡),  רי˘  ר˘"י ‰נ"ל  (ל˘ון  מ˜ום"  ˘ל 
‡ין  בב"„  לימלך  ˘"‰ב‡  (ע„  ‡ח„  לכל 
מורין לו"), וכן נ˘˙נ‰ חיוב ז‰ ל‰יו˙ ר˜ 
מי˙˙  כחיוב  ו„ל‡  ‰חט‡,  מע˘‰  ב˘ע˙ 

ב"„ ˘‰ו‡ ל‡חרי מע˘‰ ‰עביר‰.

בפירו˘ו  ר˘"י  „‡ף  לומר  ונר‡‰ 
 ‡‰„ ‰רמב"ן  כ˘יט˙  ‡זיל  ‰מ˜ר‡ו˙  על 
˘‰בועל  מחמ˙  ‰ו‡  בו  פו‚עין  „˜נ‡ין 
מ‰  וב‰˜„ים  מי˙‰.  מחוייב  ‚ופי'  ‡רמי˙ 
בבי‡ור  ר˘"י  ˘נ˜ט  במ‰  ל˙מו‰  ˘י˘ 
˘ל  זכרו˙  ב˙וך  "כוון  ‰˘"ס  „‡מר   ‡‰
(כנ"ל)  ר˘"י  ˘ל‰", „‰וסיף  ונ˜בו˙  זמרי 
ולכ‡ור‰  ‰ר‚ם",  לחנם  ˘ל‡  כולם  "ור‡ו 
‡ין מובן „˜„ו˜ ל˘ונו כ‡ן, כי ‰ל‡ עי˜ר 

על ‰בועל ‚ופ‡, ˘‰ו‡ מחוייב מי˙‰ בי„י ˘מים; 
על  חיוב  „‰ו‡  ‰„בר  ל‰‚„יר  יו˙ר  נר‡‰  ו‡"כ 

‰בועל ול‡ ר˜ מˆו‰ על ‰˜נ‡י.

ל‰רס"‚)  (לס‰מ"ˆ  פערל‡  בי‡ור ‰רי"פ  8) ור‡‰ 
ח"‚ בפ˙יח‰ סי"ח.

9) ור‡‰ פרי˘‰ ל‡בן ‰עזר ˘ם.

‰„בר ‰ו‡ ˘‡ם ל‡ ‰י' מכוון פנחס ב˙וך 
˘פנחס  סבורים  ‰רו‡ים  ‰יו  וכו'  זכרו˙ 
סבורים  „‰יו  פירו˘,  כ„ין,  ˘ל‡  ‰ר‚ם 
מ‰   ‡‰„) זמרי  ˘פיר˘  ל‡חרי  ˘‰ר‚ם 
˘ל‡ פיר˘ זמרי – נס ‰י', כמבו‡ר בסו‚יין 
פור˘  ˘לפי ‰טבע ‰ר‚יל ‰י'  ב), ‰רי  (פב, 

כ„ין,  ˘ל‡  ‰רי‚‰  ˘‰י‡  ‰‰רי‚‰)  ˜ו„ם 
„ברי  (וכנ"ל  מי˙‰  מחוייב  ‰ו‡  ו‰רי 
פנחס,  ו‰ר‚ו  זמרי  פיר˘  "˘‡ם  ‰˘"ס 
נ‰ר‚ עליו"). ו‡"כ טפי ‰ו"ל לר˘"י לומר 
"ר‡ו  ‡זי  כו'  זכרו˙  ל˙וך  ˘כוון  „בז‰ 
פנחס  פטור  ול‰כי  ב„ין"  ˘‰ר‚ם  כולם 
˘כוון  „ע"י  ר˘"י  ˘נ˜ט  ומ‰ו  ממי˙‰; 
לחנם  "˘ל‡  ר˜  נ˙ח„˘  כו'  זכרו˙  ל˙וך 

‰ר‚ם" על ל‡ „בר.

„פעמים  ˜יי"ל  „‰נ‰  בז‰,  ו‰בי‡ור 
ל‰רו‚  ‡פילו  ‡ו  ל‰ל˜ו˙  ˆריך  ˘ב"„ 
ב„בר,  מחוייב  ‡ינו  עˆמו  ˘מˆ„  מי  ‚ם 
בי˙  ˘רו‡ים  וכיון  ל˙ור‰,  סיי‚  "לע˘ו˙ 
ל‚„ור  ל‰ן  י˘  ב„בר,  ‰עם  ˘פרˆו  „ין 
(ל˘ון  ל‰ם"  ˘יר‡‰  מ‰  כפי  ולחז˜ ‰„בר 
‰רמב"ם פר˜ כ„ מ‰ל' סנ‰„רין ‰"„ – מסנ‰„רין 

פנחס, ‡ף  בנ„ון „י„ן ‚בי  ומע˙‰,  מו, ‡). 

(ו‰יו  כו'  זכרו˙  ל˙וך  מכוון  ‰י'  ל‡  ‡ם 
ע„יין  ˘פיר˘)  ל‡חרי  ˘‰ר‚ם  סבורים 
נו˜טים  ‰יו  כי  ב„ין,  ˘‰ר‚ו  סבורים  ‰יו 
‚ו'"  לזנו˙  ‰עם  "ויחל  מחמ˙  ˘‰ר‚ם 
‰עם  ˘"פרˆו  ‰יינו   ,10(‡ ˘ם,  (פר˘˙נו 

ב„בר" (ומ‰ ‚ם ˘פרˆ‰ רב˙י ‰י˙‰ כ‡ן, 

כו'"  ‡סור‰  ˙‡מר  "‡ם  ˘ב‡מיר˙ו  10) ובפרט, 
(כמבו‡ר בסו‚יין פב, ‡ – ‰וב‡ בר˘"י על ‰˙ור‰ 
 – מו˙ר˙  ˘‡רמי˙  ל‰וכיח  זמרי  רמ‰   – ו)  ˘ם, 

ל‰˙יר ‡˙ ‰"ויחל ‰עם".
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„‡ולי מטעם ז‰ ‚ם בטור ˘ם ‰ל˘ון ‰ו‡ 
"‰י' ˜נ‡ים פו‚עין בו"].

 ב 
ב‚„ר  ו‰רמב"ן  ‰ר"ן  בפלו‚˙˙  יפלפל 
מל˘ון  וי„יי˜  ‡רמי˙,  „בועל  מי˙‰  „ין 
ר˘"י בפר˘˙נו „כוונ˙ו כ˘יט˙ ‰רמב"ן

ו‰נ‰, נחל˜ו ר‡˘ונים ב‚„ר ‰ך „ינ‡ 
„כיון  בו,  פו‚עין  ˜נ‡ין  ‡רמי˙  „בועל 
ו‡ף ‡סור  לבי˙ „ין,  מסור‰  מי˙˙ו  ˘‡ין 
לבי˙ „ין ל‰ורו˙ ל˜נ‡י ל‰ר‚ו – י˘ ל„ון 
מ‰ו ‚„ר חיוב מי˙‰ ˘‰חיל‰ כ‡ן ‰˙ור‰.

„‰ר"ן בסו‚יין („"‰ מ"ט רו„ף ‰ו‡) נ˜ט 
‚ופי'  ‡רמי˙  ˘‰בועל  ‰ו‡  ‰„בר  „‚„ר 
„‡יכ‡  ו‰"‰לכ‰"  מי˙‰,  מחוייב  ‡ינו 
כ‡ן ‰י‡ ר˜ ˘על ‰˜נ‡י י˘ ˆיווי6 לפ‚וע 
עליו  ‡ין  ‚ופ‡  ‰בועל  וע„יין  בבועל, 
חיוב מי˙‰ [ויעויי' ב„ברי ‰‚‡ון מר‚ˆוב 
˘ם  ‡יסו"ב  ל‰ל'  פענח  (ˆפנ˙  ‰רמב"ם  על 
‚ם  ‰ו‡  ˘ע„"ז  נמˆ‡  „בריו  „לפי   ,(„"‰

 .('‚ (˘ר˘  ˘לו  בס‰מ"ˆ  ‰רמב"ם  „ע˙ 
ועפ"ז י˘ ל‰מ˙י˜ בי‡ור ˘יט˙ ‰רמב"ם 
בעי  ל‡  בו  פו‚עין  „˜נ‡ין  „ב„ינ‡  (˘ם) 

‰˙ר‡‰, ˘‰˘י‚ עליו ‰ר‡ב"„ ועמ„ו ע"ז 
˘פיר „ז‰ו  י"ל  ול‰נ"ל  וכו',  כליו  נו˘‡י 
כלל  ליכ‡  ‚ופ‡  ‰בועל  על  ˘ב‡מ˙  כיון 
‚„ול‰  נפ˜ו˙‡  וי˘  מי˙‰].  „חיוב  ‚„ר 
מז‰ ל„ינ‡ (כמ"˘ ‰ˆפע"נ ˘ם), „לפי ˘יט‰ 
˘‰זי˜  ממון  על  חייב  ‰בועל  י‰י'  זו 

6) כ"‰ בר"ן ˘ם. ‡בל בי„ רמ"‰ ור‡"˘ לסנ‰„רין 
בחו˘ן  רמ"‡  ור‡‰ ‚ם  ר˘ו˙.  ר˜  ˘‰ו‡  כ˙בו  ˘ם 

מ˘פט סי' ˙כ‰ ס"„: ומו˙רין.

לי'  בז‰ "˜ים  ול‡ ‡מרינן  מע˘‰,  ב˘ע˙ 
ב„רב‰ מיני'", „‰‡ ‡ינו מ˙חייב מי˙‰.

מב‡ר  ב‡רוכ‰ „עפ"ז  בר"ן  ועיי"˘   
זמרי  "נ‰פך  „‡ם  בסו‚יין  ‰˘"ס  „ברי 
רו„ף  ˘‰רי  עליו  נ‰ר‚  ‡ין  לפנחס  ו‰ר‚ו 
מ˙‰פכין ‰„ברים  ‰ו‡", ‰יינו „‡ילו ‰יו 
‰י'  ל‡  פנחס   ˙‡ ל‰רו‚  פונ‰  זמרי  ו‰י' 
כי  נפ˘,  ‰ור‚  כ„ין  במי˙‰  כך  על  נענ˘ 
פנחס ‰וי "רו„ף", ו‰„בר מ˙ב‡ר ל˘יט˙ 
נ‡מר  ל‡  בו"  "פו‚עין  ˘„ין  „כיון  ‰ר"ן, 
‡ל‡ ל‚בי ‰˜נ‡י, ו‚„ר ‰„ין ‰ו‡ ˘‰˜נ‡י 
ל‚בי  ‡בל  ‡רמי˙,  בבועל  לפ‚וע  ˆריך 
‰בועל ‰ל‡ ליכ‡ חיוב מי˙‰, ˘וב נמˆ‡ 
„ל‚בי זמרי ‰י' פנחס ב‚„ר "רו„ף", „‰‡ 
˘‡ינו  ‡„ם  ל‰רו‚  פנחס  ר„ף  „י„י'  ל‚בי 
לזמרי  מו˙ר  ‰י'  ול‰כי  מי˙‰,  מחוייב 
„"‰ב‡  רו„ף,  מ„ין  פנחס,   ˙‡ ל‰רו‚ 

ל‰ר‚ך ‰˘כם ל‰ר‚ו".

‡מנם כ"ז ‰ו‡ ˘יט‰ מחו„˘˙, ‡בל 
מפ˘טו˙ ל˘ון ‰˘"ס בסו‚יין (פב, ב) "מי 
ני˜ום  ו‡נן  פטרי'  „רחמנ‡  מי„י  ‡יכ‡ 
‚ופי'  ˘‰בועל  יו˙ר  מ˘מע  לי'"  ונ˜טול 
˘יט˙  ‰י‡  כן  וב‡מ˙  מי˙7‰.  מחוייב 

זו  ˜ו˘י‡  על  ‰˘"ס  ˘ם   ıיר˙ ˘כבר  7) ו‡ף 
בחלמי'  כ‰נ‡  לרב  „"‡˜ריו‰  כו˙י˙,  בועל  לענין 
ו‡„כרי' רב ל‚מרי'" (ו‰יינו ‰מבו‡ר לעיל בסו‚יין 
„ברי  בחלומו  כ‰נ‡  לרב  „‚ילו  רע"‡)  (˘ם, 
„י˘  ‰פסו˜  מן  ˘למ„   ˙‡ רב  נזכר  ועי"ז  ‰פסו˜, 
„ין כר˙ בי„י ˘מים על ‰בועל כו˙י˙), ו‡"כ ‡ולי 
„ין  ‚זיר˙  כ‡ן  י˘  ‡כן  ‰‚מ'   ıל˙ירו„ לפר˘  י˘ 
ז‰ ‡ינו,  כלל –  מי˙‰  מחוייב  ˘‡ינו  בו ‡ף  לפ‚וע 
מחוייב  ל‡ ‰י'  „ב‡ם  מסבר˙ ‰˘"ס  „חזינן  „כיון 
מי˙‰ כלל (‡פילו בי„י ˘מים) ו„‡י ל‡ ‰יו ˜נ‡ין 
פו‚עין בו, ‰רי מז‰ ‚ופ‡ מ˘מע „„ין ‰מי˙‰ ˘ע"י 
‰˜נ‡ין מ˙‡פ˘ר ו‰ו‡ מסובב „ו˜‡ מחיוב ˘י˘נו 

י

יינה של תורהיינה של תורה

‰טעו˙ ‰‚„ול‰ ˘ל חט‡ ‰˘יטים
חניי˙  ‚„ול‰:  ˙ימ‰  י˘  פעור,  ובבעל  מו‡ב  בבנו˙  י˘ר‡ל  בני  „חט‡  זו,  בפר˘‰ 
י˘ר‡ל ב˘יטים ‰י˙‰ חניי˙ם ‰‡חרונ‰ ממ"ב ‰מסעו˙ ˘במ„בר ו˘ם ‰יו י˘ר‡ל 
רוחני˙  במעל‰  ˘כ˘עמ„ו  י˙כן  ‡יך   ."ıל‡ר ל‰כנס  ועומ„ים  „"˘למים  במˆב 
 / ˘כז‰?!  ˘פל  בחט‡  חט‡ו  ‡ז  „וו˜‡  ‰כנ‰,  ˘נו˙  ‡רבעים  ל‡חר  ביו˙ר,  ‚בו‰‰ 
עבו„‰  ˘ע"י  וחו˘בים  טועים  ˘עוב„י‰  ל‰בין  ‡פ˘ר  בכלל,  ‡לילים  עבו„˙  ו‚ם: 
זו י˜בלו יו˙ר ‰˘פע‰, ‡בל ‰י‡ך ני˙ן לטעו˙ ול‰‡מין ˘ע"י ˘יעב„ו ‡˙ ‰פעור, 

˘"‡וכלין, ו˘ו˙ין ומ˙ריזין בפניו" – י˜בלו כח ו˘פע?!

וי˘ב י˘ר‡ל ב˘טים ויחל ‰עם לזנו˙ ‡ל בנו˙ מו‡ב . . ויˆמ„ י˘ר‡ל לבעל פעור 
ויחר ‡ף ‰' בי˘ר‡ל (סוף פר˘˙נו).

‚„ול‰:  ˙ימ‰  י˘  פעור,  ובבעל  מו‡ב  בבנו˙  י˘ר‡ל  בני  „חט‡  זו,  בפר˘‰  ו‰נ‰, 
כ„מוכח  ˘במ„בר.  ממ"ב ‰מסעו˙  חניי˙ם ‰‡חרונ‰  ב˘יטים ‰י˙‰  י˘ר‡ל  חניי˙  ‰ל‡ 
מן  ויסעו  מר‚לים...  ‰˘טים  מן  י‰ו˘ע  ˘"וי˘לח   (‡  ,‚ ו˘ם   ,‡ (ב,  בי‰ו˘ע  מ‰מסופר 
י˘ר‡ל  ‰יו  ו˘ם  ‰‡חרון,  מסעם  ‰י‰  ˘˘ם  ‡ומר,  ‰וי  ו‚ו'".  ‰יר„ן  ע„  ויב‡ו  ‰˘טים 

במˆב „"˘למים ועומ„ים ל‰כנס ל‡רı" (ר˘"י „"‰ כל ‰ע„‰ לבמ„בר כ, כב).

ˆריך בי‡ור, ‡ם כן, ‡יך י˙כן ˘כ˘עמ„ו במעל‰ רוחני˙ ‚בו‰‰ ביו˙ר, ל‡חר ‡רבעים 
˘נו˙ ‰כנ‰, „וו˜‡ ‡ז חט‡ו בחט‡ ˘פל ˘כז‰?!



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

י˙ר על כן: ‰חט‡ „בעל פעור, ‡ינו חט‡ ר‚יל „ע"ז, כי ‡ם ע"ז פחו˙‰ ביו˙ר טפי. 

‰סכימ‰  ל‡  ˘בעולם,  ע"ז  מיני  לכל  ˘עב„‰  ‡ח˙"  "נכרי˙  ˘‡פילו  ב‚מר‡  וכ„‡י˙‡ 

לעבו„ לפעור (סנ‰„רין ס„, ‡).

 .'‰ מˆי‡ו˙  על  ‰כל  י„עו  ˘ב˙חיל‰  ע"ז)  ‰ל'  (רי˘  ברמב"ם  נ˙ב‡ר  יו˙ר:  ובפרטיו˙ 

‰מ˘מ˘ים  "˘מ˘ים  ‰ם  כי  ו‰מזלו˙,  ‰כוכבים   ˙‡ ול˘בח  לרומם  ˘ˆריך  ח˘בו  ר˜ 

במרום". ו‰ו‡ ע"„ מ‰ ˘‡מרו "חמר‡ למרי‰ – טיבו˙‡ ל˘˜יי‰" (בב‡ ˜מ‡ ˆב, ב), ˘י˘ 

ל‰ו„ו˙ למי ˘מוסר ‡˙ ‰יין ‡ף ˘‡ינו ˘לו.

וי˙יר‰ מזו: ע"י ˘י˘בחו ‡˙ ‰כוכבים ומזלו˙, ‰"‰ יכולים ל˜בל יו˙ר ‰˘פע‰ (ר‡‰ 

בז‰ „רך מˆוו˙יך לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ מˆו˙ מיל‰, ובכ"מ).

וטעו˙ם ‰יי˙‰ כי ל‡ י„עו, ˘‰כוכבים ומזלו˙ ‰"‰ "כ‚רזן בי„ ‰חוˆב בו", ו‡ין ‰ם 

נו˙נים מעˆמם כלום, ו‡"כ, ‡ין מ˜ום לרוממם ול˘בחם, ו‚ם ‡ינם יכולים ל‰˘פיע יו˙ר 

ל‰עוב„ים ו‰מ˘˙חווים ל‰ם, כי ‡ין ז‰ בכוחם ל‰˘פיע.

‡פ˘ר, ‡ם כן, ל‰בין ממ‰ נובע˙ ‰טעו˙ ˘ל עבו„˙ ‡לילים, כי ח˘בו ˘ע"י עבו„‰ 

‰פעור,   ˙‡ ˘יעב„ו  ˘ע"י  ול‰‡מין  לטעו˙  ני˙ן  ‰י‡ך  ‡בל  ‰˘פע‰.  יו˙ר  י˜בלו  זו 

˘עבו„˙ו על י„י ˘"‡וכלין, ו˘ו˙ין ומ˙ריזין בפניו" (ע"ז ˘ם) – י˜בלו כח ו˘פע?! וז‰ 

˙מו‰.

◇ ◇ ◇

ולב‡ר כל ‰ענין בעבו„‰ ‰רוחני˙ „‰‡„ם, י˘ ל‰˜„ים ˙חיל‰ ‰‰פר˘ בין חיי בני 
‰טבע.  מ„רך  ˘למעל‰  ב‡ופן  חיו  במ„בר  י˘ר‡ל:   ıב‡ר ‰חיים  ובין  במ„בר  י˘ר‡ל 

ענני  מרים.  ˘ל  מב‡ר‰  כסף  ‡ין  חינם  ˜יבלו  מים  ‚ם  ‰˘מים",  מן  "לחם  ‰י‰  מזונם 

‰כבו„, ˘ימ˘ו ל‰ם לבי˙ (סוכ‰ י‡, ב), ו‰‚ינו עלי‰ם (כמבו‡ר בר"‰ ‚, ‡ וביבמו˙ עב, ‡).

במוח˘  נר‡‰  מ„רך ‰טבע. ‰י‰  ˘למעל‰  ב‡ופן  במ„בר  חיו  י˘ר‡ל  בני  ‰וי ‡ומר: 

‡˘ר ‰ו‡ י˙ברך ‰נו˙ן כח לע˘ו˙ חיל, וכי כל ‰חיים – ‡ף ‰‚˘מיים – ‡ינם ‡ל‡ מ‡י˙ו 

י˙'.

‡מנם, בבו‡ם ל‡רı י˘ר‡ל, "‡רı נו˘ב˙", ˘ם כבר פס˜‰ ‰‰נ‰‚‰ ‰ניסי˙. ˘ם כבר 

‰יו ˆריכים לחרו˘ ב˘ע˙ חרי˘‰, ול˜ˆור ב˘ע˙ ˜ˆיר‰.

‰טבע,  ממ˘ל˙  ˙ח˙  ‰ם  ˘‰חיים  כיון  ב‰ם:  ‚„ול‰  סכנ‰  י˘ר‡ל,   ıר‡„ ‡לו  חיים 

וס„ר ‰עבו„‰ ‰ו‡ ‰˙נ‰לו˙ טבעי˙, ‰רי ˘י˘ מ˜ום לטעו˙ „כוחי ועוˆם י„י. ‡„ם יכול 

ל„מו˙ בעˆמו ‡˘ר ‰‰ˆלח‰ ‰י‡ מˆ„ חכמ˙ו וכי˘וריו.

י˙ר על כן:
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ומע˙‰ י˘ לומר עו„ חי„ו˘ „˘מעינן 
מ˜ר‡ ב‚„ר ‰ך ‰לכ˙‡, וב‰˜„ים „‰יסו„ 
‰י‡  מע˘‰  ב‰ך  ‰כ˙וב  „כוונ˙  ‰‡מור 
 ˙ˆ˜  – בו  פו‚עין  ˜נ‡ין  „ין  ל‰˘מיענו 
כל  ‰כ˙וב  נ˜ט  ‡מ‡י  ‰כי  ‡י  כי  ˆ"ע, 
‰„בר בל˘ון סיפור ‚רי„‡ ול‡ בס‚נון ˘ל 
„ין ככל „יני ‰˙ור‰. ‡ל‡ ˘י"ל ע"פ עו„ 
„ב‰ך   ,(‡ (פב,  בסו‚יין  ‰˙ם  ‚רסינן  „ין 
‰לכ˙‡ "‰ב‡ לימלך ‡ין מורין לו" (˜נ‡י 
‰ב‡ לימלך בבי˙ „ין, וב˘ע˙ מע˘‰, ‡ם 
יפ‚ע בו – ‡ין מורים לו, ˘ל‡ נ‡מר‰ ‡ל‡ 
וכ"‰  (ר˘"י)).  נמלך  ו‡ינו  מעˆמו  למ˜נ‡ 
‚ופ‡  „ז‡˙  י"ל  ומע˙‰  (˘ם).  ברמב"ם 
‰כל  ˘נ˜ט  במ‰  ‰כ˙וב  לנו  ‰˘מיע  נמי 
ב„רך סיפור, ויובן ע"פ יסו„ ˘כ˙ב ‰‚‡ון 
 ‡‰ ‚בי   (‡ ס‰,  מ‰„"˙  פענח  (ˆפנ˙  מר‚ˆוב 
˘ל  בנ„רו  ומ˙פיס  „‰נו„ר   (‡ (י,  „נ„רים 
‰וי  במ„ין)  ל‰˘‡ר  לי˙רו  (˘נ„ר  מ˘‰ 
ו‰ו˙ר  בטל  כבר   ‡‰ ˜˘י‡  „לכ‡ו'  נ„ר, 
‰עו˜ר˙  ˘‡ל‰  ע"י  מ˘‰  ˘ל  ז‰  נ„ר 
ס‰, ‡), ‡ל‡ „טעם  (˘ם  מעי˜רו  ‡˙ ‰נ„ר 
ב˙ור‰  כ˙וב‰  ˘‰˘בוע‰  „"כיון  ‰„בר 
י˘נ‰  ‰˘בוע‰  וכ‡ילו  נמ˘ך  „בר  ‰ו‰ 
ו˙מי„יו˙  נˆחיו˙  מ‚„ר  ו‰ו‡  ˙מי„", 
בספרי  ב‚„ר ‰י„וע  „‰וי  פירו˘  ‰˙ור3‰, 
נמ˘כ˙",  "פעול‰   – מר‚ˆוב  ‰‚‡ון 
˘‰פעול‰ נמ˘כ˙ ונע˘י˙ ˘וב ו˘וב בכל 
‰כ˙וב‰  ˘בוע‰  ‰ך  ול‰כי  מח„˘,  ר‚ע 

נˆחיו˙‰  ˘‚„ר  ˘בע"פ  ב˙ור‰  3) מ˘‡"כ 
ולעולמי  לעולם  עומ„˙  "מˆו‰  ˘‰י‡  ר˜  ‰ו‡ 
עולמים" (רמב"ם רפ"ט מ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰), ‰יינו 
ב‰ם  ‡ין  ממנ‰  ‰יוˆ‡ים  ו‰‰ור‡ו˙  ˘‰ˆיוויים 
בכל  נ‡מר  מילו˙י'  ˘‚וף  ל‡  ו‰חלפ‰, ‡בל  ˘ינוי 

ר‚ע ˘וב.

ו˘וב  ˘וב  ו"נ‡מר˙"  חוזר˙  ב˙ור‰ 
‰כ˙וב  „בר  ‚„ר  „ז‰ו  מח„˘,  ר‚ע  בכל 
‰‚‡ון  ב˙ור˙  ז‰  ביסו„  ב‡ריכו˙  (ור‡‰  ב˙ור‰ 
‰נ"ל4 – מפענח ˆפונו˙ פ"‰ סי"ב. ובˆפנ˙ פענח 

י˙ב‡ר  ומע˙‰   .(5‡  ,‰ בר‡˘י˙  ‰˙ור‰  על 

כ˙וב  בו"  פו‚עין  "˜נ‡ין  „ין  ‰י'  „‡ילו 
˘‰˙ור‰  ˘בכ˙ב, ‰יינו  ב˙ור‰  ב˙ור˙נו, 
‰י'  ˘וב  כזו,  ו‰ור‡‰  „ין  כו˙ב˙  ‰י˙‰ 
ב˙מי„ו˙  ‰נ‡מר˙  ‰ור‡‰  ב‚„ר  ‰„בר 
ובכל מˆב, ו‰יינו נמי במי ˘"ב‡ לימלך" 
נכ˙ב  ל‡  ול‰כי  מעˆמו.  יו„ע‰  ו‡ינו 
ב˙ור‰ „ין (כ"‡ סיפור), „בז‰ ‚ופ‡ נרמז 

לנו ‰ך „ינ‡ „‰ב‡ לימלך ‡ין מורין לו.

˘ל  טעמו  ˘ז‰ו  נמי  לומר  [וי˘ 
„˜נ‡ין  ‰„ין  ב˘ו"ע  ˘‰˘מיט  ‰מחבר 
טז  סי'  ‰עזר  (‡בן  רמזו  ור˜  בו,  פו‚עין 
˘י˘  (‰מלמ„נו  סיפור  ˘ל  בס‚נון  ס"ב) 

˜נ‡ים"  בו  פ‚עו  ל‡  "‡ם  כזו),  מˆי‡ו˙ 
[‡ף ˘כ˙בו ל„ין ז‰ ‰רמב"ם ו‰טור (וכמו 
כל  כי   – ס˜"„)]  ˘ם  מחו˜˜  ‰חל˜˙   ‰˘˜‰˘

‰יינו  לפועל,  ‰ור‡‰  ‰ם  ‰˘ו"ע  „יני 
ומור‰  ‰‡„ם  ‡ל  ‰פונ‰  כ˙ב  כמו  ˘‰ו‡ 
ספר  כך (מ˘‡"כ  ˙ע˘‰  ו‡ל  כך  ע˘‰  לו 
‰י„ ל‰רמב"ם ˘‰ו‡ ב‚„ר "מ˜בı ל˙ור‰ 
˘ל  כל ‰לכו˙י'   ıכול‰", ˜יבו פ‰  ˘בעל 
‰˙ור‰ כמו˙ ˘‰ן – ועל „רך ‰‡ ˘‰וב‡ו 
בו ‰„ינים ˘‡ינם ˘ייכים בזמן ‰ז‰), ו‰רי 
„ין ז‰ „בועל ‡רמי˙ ‡ין ל‰ורו˙ו. ו„ו"˜ 

4) וכ"‰ לענין „בר ‰כ˙וב בכלל (ול‡ ר˜ ב˙ור‰) 
– ר‡‰ מפענח ˆפונו˙ פ"‰ סל"ב.

‰‚‰ו˙  ˘כ˙ב  ‰‚„ר  ב„ו‚מ˙  „‰ו‡  ‰וב‡  5) ו˘ם 
"„כיון  ‰"ז,  פט"ו  ונטען  טוען  ‰ל'  מיימוניו˙ 

˘‰˘טר בי„ו ח˘יב מח‡‰ בכל ˘ע‰".



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ל˘יט˙ ‰רמב"ם ‰ו‡ ˘‰י' כ‡ן ‚ם חומר‡ 
˘‰י'  כיון  נכרי˙,  בעיל˙  כל  על  י˙יר‰ 
(‰˙˜רבו˙  זר‰  עבו„‰  (‰˙חל˙)  ב„בר 
לעבו„˙ מ„ין לפעור), וכ„כ˙יב (פנחס כ‰, 
‡ח˙ם  מ„ין  נ˘י‡  ב˙  כזבי  „בר  "על  יח) 
פעור",  „בר  על  ‰מ‚פ‰  ביום  ‰מוכ‰ 
פעור  ל‰וסיף ‰זכר˙  ˘ר‡‰ ‰כ˙וב  ‰יינו 
לב„  מ‰כ‡  ול‰כי  כזבי.  מע˘‰  ב‰זכירו 
„י"ל  ‡רמי˙  בועל  „ין  למילף  נוכל  ל‡ 
„ר˜ כ‡˘ר ‰„בר ˜˘ור עם ע"ז כפ˘וט‰ 
כ‡ן  ו‡ין  ל‰רו‚ ‡˙ ‰בועל,  מ˜ום  י˘  ‡ז 
פו‚עין  ˜נ‡ים  ל„ין  ממ˘  ‚מור‰  ר‡י' 
בכל בועל ‡רמי˙, ‡ל‡ חיובו בכל מ˜ום 
‡ל‡  מסיני,  למ˘‰  ‰לכ‰  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡ 
בועל  בכל  כן  ˘ל‡חר „י„עינן „‰וי ‰„ין 
˘פיר  ˘וב  מסיני)  למ˘‰  (מ‰לכ‰  נכרי˙ 
‰ו‡  כ‡ן  ‰‰רי‚‰  „טעם  ל˜בוע  לנו  י˘ 
מחמ˙  ר˜  ול‡  לב„ו  ‡רמי˙  בועל  מ„ין 

‰חומר‡ ‰י˙יר‰ ˘‰י˙‰.

פנחס  ע"י  ‰„˜יר‰  ‡ופן  ‚בי  ו‰נ‰, 
כ˙יב  ח))  ˘ם,  (פר˘˙נו  ˘ני‰ם"  ("וי„˜ור ‡˙ 
וכ„‡מרינן  ˜ב˙‰",  ‡ל   ‰˘‡‰  ˙‡" (˘ם) 

˘ל  בזכרו˙ו  "כוון  ב)  (פב,  בסו‚יין  ל‰לן 
נ˘מטו  (ו)ל‡  כו'  ˘ל ‡˘‰  ובנ˜בו˙‰  ‡י˘ 
˘ר‡ו  ע„  מז‰,  ז‰  (לפרו˘  ‰רומח"  מן 
במ„ר˘  ‰ו‡  וע„"ז  (ר˘"י)),  ב„ין  ˘‰ר‚ם 
‰כ˙וב  על  בפירו˘ו  ר˘"י  ‰זכיר  וכן  (˘ם), 

‰נ"ל „עי"ז "ר‡ו כולם ˘ל‡ לחנם ‰ר‚ם". 
ר‡‰  למ‡י  ל‰˜˘ו˙  מ˜ום  ‰י'  ולכ‡ור‰ 
˜ס"„  ‡מ‡י  וכי  ו˙ו,  ז‡˙,  לספר  ‰כ˙וב 
ב‡  עˆמו  זמרי  ˘כבר  ‡חר  ‰ר‚ם  „לחנם 
מ˘‰  לעיני  ב˘‡ל˙ו  ו‰˙ריס  ב˙חיל‰ 
לעיל  כמבו‡ר  כו'",  מו˙ר˙  ‡ו  ‡סור‰  "זו 
‰˙ור‰  על  בפר˘"י  וכ"‰   ,(‡ (פב,  בסו‚יין 

כ‡ן.

„˜נ‡ין  ˘‰„ין  „למרו˙  ‰נ"ל,  ולפי 
פו‚עין בו ‰ו‡ ‰לל"מ, בכל ז‡˙ ‰ו‡ נרמז 
„מ‰  י"ל  פנחס,  ˘ל  בסיפור  בכ˙ובים 
˘‡מר ‰כ˙וב "‡ל ˜ב˙‰" ‰ו‡ כ„י לרמז 
מו˙ר  „‰˜נ‡י  זו,  ‰לכ‰  ב„ין  פרט  עו„ 
לפ‚וע בבועל ‰‡רמי˙ „ו˜‡ ב˘ע˙ מע˘‰ 
ול‡ ל‡חר ˘פיר˘, וכ„‡מרי' בסו‚יין "‡ם 
פיר˘ זמרי ו‰ר‚ו פנחס – נ‰ר‚ עליו" (‡ם 
פיר˘ זמרי מן ‰‡˘‰ ו‰ר‚ו פנחס ‡חר כן 
‡ל‡   ‡„ ‰לכ‰  נ‡מר‰  ˘ל‡  עליו,  נ‰ר‚ 

ב˘ע˙ מע˘‰ (ר˘"י)).

„‰ך  ‰י‡  ‰˘"ס  מ˘מעו˙  ו‡כן,   
ילפינן  ל‰ר‚ו  ל˜נ‡י  ‡סור  „בפיר˘  „ינ‡ 
ר‡  מפר˘˙ זמרי ופנחס, וי"ל „‰יינו מ‰ך̃ 
„"‡ל ˜ב˙‰". ומפור˘ יו˙ר ברמב"ם (˘ם 
ב‰ן ‡ל‡  לפ‚וע  ר˘‡י  ‰"‰) "ו‡ין ‰˜נ‡י 

ב˘ע˙ מע˘‰ כזמרי, ˘נ‡מר ו‡˙ ‰‡˘‰ 
‰„ין  ˘כללו˙  „‡ף  ונמˆ‡,  ˜ב˙‰"1.  ‡ל 
‰לכ‰  מ˘ום  ר˜  ‰ו‡  בו  פו‚עין  „˜נ‡ין 
מחיוב‡ „˜ר‡ [וב‡מ˙  ול‡  מסיני  למ˘‰ 
‰סעיף)  ברי˘  (‰מוב‡  פר˘"י  מל˘ון 
„ו˜‡  ˘‰ו‡  ‰„ין,  פרטי  „‡ף  נ˘מע 
למ˘‰  ‰‰לכ‰  מ„ין  ‰ו‡  מע˘‰,  ב˘ע˙ 
ל„בר  י˘ "ר‡י'  ˘פיר  מ˜ום  מכל  מסיני], 
‰ן  ‰יינו  בזמרי",  פנחס  מ"מע˘‰  ז‰" 
נמי  [ויעויי'  לפרטי'  ו‰ן  ‰‰לכ‰  לכללו˙ 
בע"ז (לב, ב) ‚בי ‰‡ „„ינ‡ „˜נ‡ין פו‚עין 
‰ו‡ בבועל בפר‰סי‡ „ו˜‡, „˜‡מר ‰˙ם 
וכזבי  („זמרי  ˘‰י'"  וכמע˘‰  "בפר‰סי' 

(ר˘"י))2].

רי˘  ˘ם  וברמב"ן  נב.  מל"˙  ס‰מ"ˆ  1) ור‡‰ ‚"כ 
˘ר˘ ‚'.

2) ועיי"ע בל˘ון ר˘"י ˘ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

 ıב‡ר בחיים  י˘  ‚„ול‰  סכנ‰  ע„יין  י„י,  ועוˆם  „כוחי  ב‰טעו˙  יטעו  ל‡  ‡ם  ‡ף 
י˘ר‡ל. כי ˘ם י˙עס˜ו בענינים חומריים, ומז‰ עˆמו יכול‰ ל‰יו˙ ירי„‰ רוחני˙ ‚„ול‰. 
וכ„‡י˙‡ ב‚מר‡ (˘ב˙ ˜מז, ב) ‡ו„ו˙ רבי ‡לעזר בן ערך ˘נמ˘ך ‡חר ‰נ‡ו˙ ‰עולם, וז‰ 

‚רם ˘˘כח ˙למו„ו.

‚) ‡לו  י‚,  לבמ„בר  כלם ‡נ˘ים  (פר˘"י „"‰  כ˘רים"  ולכן "‡נ˘ים  ח˘˘ו ‰מר‚לים,  מכך 
ל‡ רˆו ל‰כנס ל‡רı (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˙ור‰ לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע, במ„בר לז, ב ו‡ילך).

י˙'.  ל˘ב˙ו  ומ˘כן  „יר‰  ל‰כין  ‰‡„ם ‰י‡  עבו„˙  עי˜ר  כי  ‚„ול":  "טעו˙  טעו  ‡ך 
ל˘ם כך ל‡ „י בעבו„˙ ‰רוח ב˙ור‰ וב˙פיל‰, כי ‡ם ˆריך ‡˘ר כל חל˜י ‰‡„ם ו‰עולם 
 ˙‡ לנˆל  ח˘וב  כן  על  בכך.  חל˜  יטלו   – ˘בו  ‰˘פלים  ‰‚˘מיים  ‰מ˜ומו˙  כולל   –
‚˘מיו˙ ‰עולם ב‡ופן ‰ר‡וי ו‰מו˙ר, ל˘ם ˘מים, וכמ"˘ (מ˘לי ‚, ו) "בכל „רכיך „ע‰ו".

ומכ‡ן נבע ‰חט‡ „בנו˙ מו‡ב:

‰י‰ חסר ‡ˆל בני י˘ר‡ל ‰‰כר‰ ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ‡˘ר כל ‰עולם כולו ‡ינו ‡ל‡ '‰יכי 
בו  וי‚לו ‚ם  ז‰  ב‚˘ם  ˘י˘˙מ˘ו  ע"י  מזולל"  י˜ר  לעבו„˙ ‰', "ל‰וˆי‡  ו‡מˆעי  ˙מˆי' 

‡˙ ‰רˆון ‰‡לו˜י „„יר‰ לו י˙'. ˙ח˙ ז‡˙ ‰ם ‰ח˘יבו ‡˙ ‰‚˘ם.

ו).  יח,  רמב"ן ‡חרי  (ר‡‰  ב˜יום ‰מין  מטר˙ ‰זיוו‚ ‰ו‡  כל  כי  מו‡ב:  בבנו˙  חט‡ו  לכן 
‡בל ‰בועל ‡רמי˙ ‡ינו ממ˘יך ‡˙ ‰מין, כי ‰יל„ ‰נול„ ‡ינו מ˙ייחס ‡ליו (ר‡‰ ˜י„ו˘ין 
סח, ב: "‡ין בנך ‰˜רוי מ‰עוב„˙ כוכבים ˜רוי בנך"). נמˆ‡, ˘י˘ר‡ל ‰ניחו על ‰ˆ„ ‡˙ ‰עי˜ר 

– רˆון ‰' ˘"ל‡ ל˙ו‰ו בר‡‰", ועס˜ו ר˜ בטפל, ב˙‡וו˙ ‰‚˘ם ‰נחו˙.

מן  ניזון  ‰‡„ם  „ומ‰:  בטעו˙  מ„ובר  ˘ם  ‚ם  פעור.  „בעל  לחט‡  כך  ‡חר  ב‡ו  מז‰ 
יחי‰   '‰ פי  מוˆ‡  כל  על  כי  ‰‡„ם,  יחי‰  לב„ו  ‰לחם  על  "ל‡  נ‡מר  ‡מנם,  ‰‡כיל‰. 
‰‡„ם" („ברים ח, ‚). נ˙ב‡ר על ז‰ בספרים ˘בכל מ‡כל – כמו בכל „בר ‡חר בברי‡‰ – 
י˘ ניˆוı ‡לו˜י (ל˜וטי ˙ור‰ לרבינו ‰ז˜ן נ"ע, פ'ˆו י‚, ב). ‰‡„ם ‡וכל מ‡כל ל˘"˘, ‰רי בז‰ 

מ˙על‰ ‰ניˆוı ‰‡לו˜י ו‰מ‡כל מ‚יע ‡ל ˙כלי˙ו.

מן  ‰ב‡‰  לפסול˙  ב„ומ‰  כי  פסול˙.  ‡ל‡  ‡י"ז  ˙‡וו˙ו,  למל‡˙  כ˘‡וכל  ‡בל 
 '‰ רˆון  ˜יום   – ‰עי˜רי˙  ‰מטר‰  מן  ‰נובע˙  פסול˙  ‰י‡  ‰עולם  ˙‡וו˙  ‚ם  ‰‡כיל‰, 
וז‰ו  מ‰‡וכל.  ˘יוˆ‡  פסול˙  ע"„  עי˜רי,  ˘‡ינו  כ‡ן ‡ל‡ ‰˘ימו˘  י„י ‰מ‡כל. ‡ין  על 
‡ל‡  ז‰  ˘‡ין  ו˘וכח  לעי˜ר,  ו‰חומריו˙  ‰‚˘מיו˙  ˘מ˘ים   – פעור  „בעל  ‰עבו„‰ 

‰‡מˆעי ל˜יום רˆונו י˙' בעולם.

˙י˜ון חט‡ ז‰ ‰ו‡ בב' ‡ופנים: ‰˙י˜ון ‰פ˘וט ‰י‰ על י„י פנחס. על י„י ˘‰ו‡ ל˜ח 
רומח בי„ו וי„˜ור ‡˙ ˘ני‰ם ו‚ו' ו˙עˆר ‰מ‚פ‰ (במ„בר כ‰, זŒח).



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡ך י˘ ˙י˜ון ב‡ופן נעל‰ יו˙ר: „‰נ‰ ‡י˙‡ במ„ר˘ (‰וב‡ו ‰„ברים ב˙ו„"‰ מפני לסוט‰ 
רו‡‰  וכ˘‰ו‡  עון.  ול‰זכיר  ל˜טר‚  כ„י  למעל‰  (פעור)  עול‰  ו˘נ‰...  ˘נ‰  ‡):"כל  י„, 

ר˜  ל‡  כלומר:  חוטמו...".  ע„  ב˜ר˜ע  ˘˜עו  רבינו  ˘מ˘‰  ו˘ו˜ע,  חוזר  מ˘‰  ˘ל  ˜ברו 
˘מ˘‰ רבינו מ˙˜ן ‡˙ ‰חט‡ (ל‡חר ˘נע˘‰), ‡ל‡ ‰ו‡ מונע ממנו לעלו˙ בכלל.

ו‡ינו  י"ב, ‚),  (במ„בר  פני ‰‡„מ‰"  על  מכל ‰‡„ם ‡˘ר  מ˘‰ ‰ו‡ "עניו  כי  בז‰:  ‰בי‡ור 
מח˘יב ‡˙ עˆמו כלל. ממיל‡ על י„י ˘‰‡„ם בטל (וז‰ נפעל בעי˜ר בע˙ ˜רי‡˙ ˘מע – ר‡‰ ל˜ו"˙ 
‡ˆלו.  מ˜ום  ˙ופסו˙  ‡ינן  ˘˙‡וו˙יו  ‰רי  וברˆונו˙יו,  בעˆמו  עסו˜  ‰ו‡  ו‡ין   ,(‚ י‡,  ו‡˙חנן 

‰ו‡ עסו˜ ב‡מי˙˙ ‰ענין, בע˘יי˙ רˆון ‰', ול‡ ב‰נ‡˙ו ‰פרטי˙. ועל ז‰ ‡מר מ˘‰: ונ˘ב 
ב‚י‡ מול בי˙ פעור („ברים ‚, כט) כי ‚י‡ ‰יינו בחינ˙ ˘פלו˙ ו‰כנע‰ וביטול ‡ליו י˙', ˘‰ו‡ 
בר  כל  ‡ˆל  ז‰  מביטול  וזעיר   – רבינו  „מ˘‰  ‰עבו„‰  בכח  כן  על  פעור.  בי˙  ו‰יפך  מול 

י˘ר‡ל – בטל‰ ‰ע"ז „פעור, „˘י˜וע ב˙‡וו˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

פי"ב  בי‡‰  (‰ל' ‡יסורי  ברמב"ם  ויעויי' 
בו  פ‚עו  כו' ‡ם  כו˙י˙  ‰"„): "כל ‰בועל 

˜נ‡ין ו‰ר‚ו‰ו ‰רי ‡לו מ˘ובחין וזריזין, 
ר‡י'  ‰ו‡,  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  ז‰  ו„בר 
ל„בר ז‰ מע˘‰ פנחס בזמרי". ‰יינו „‡ף 
˘‰ו‡ מ„ין ‰ל"מ מˆינו לו ר‡י' במע˘‰ 
וי˜ח  ‚ו'  פנחס  „"ויר‡  פר˘˙נו  „סוף 

רומח ‚ו'" ‰ו‡ מ‰ך „ינ‡.

ר‡י'  „י˘  ‡פ"ל  ‡יך  ˆע"˜  ולכ‡ו' 
ולימו„ מ˜ר‡ ל„ין ˘‰ו‡ ‰ל"מ, ‰‡ כבר 
לפירו˘  ב‰˜„מ˙ו  ‚ופי'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
‰מ˘ניו˙ „כל ‰לכ‰ למ˘‰ מסיני ‰ו‡ ר˜ 
„בר ˘"‡ין לו רמז במ˜ר‡ ו‡ינו נ˜˘ר בו 

כו'".

כ'  „סוכ‰  פ"„  סוף  [בפי‰"מ 
‰רמב"ם „"ניסוך ‰מים בח‚ ‰לכ‰ למ˘‰ 
ב˙ור‰",  נס˙רים  רמזים  לו  וי˘  מסיני, 
‰מˆוו˙  ספר  (על  ‡ס˙ר  ‰מ‚יל˙  ע"ז  וכ˙ב 
‡יך  בעיני  "ו˜˘‰   :('‡ ˘ר˘  רי˘  ל‰רמב"ם 

˜ר‡ לנסוך ‰מים ‰לכ‰ למ˘‰ מסיני לפי 
כללו ˘כ˙ב ב‰˜„מ˙ זרעים וז"ל ועל כל 
בו  נ˜˘ר  ו‡ינו  במ˜ר‡  רמז  לו  ˘‡ין  „בר 
מ„רכי ‰סבר‡  ב„רך  ל‰וˆי‡ו  ו‡י ‡פ˘ר 
מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  נ‡מר  לב„ו  עליו 
עכ"ל. ו‡"כ מ‡חר ˘לנסוך ‰מים י˘ רמז 
למ˘‰  ‰לכ‰  ל˜רו˙ו  לו  ‰י‰  ל‡  ב˙ור‰ 
מסיני ר˜ ‰י‰ לו לומר כי ‰ו‡ מן ‰˙ור‰ 
בל˘ונו  ‰‡ריך  ˘לכן  „ע˙י  ולפי  וכו', 
‰מים  ˘נסוך  לכ˙וב  ‰מ˘נ‰  בפי'  ˘ם 
רמזים  לו  וי˘  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  ‰ו‡ 
˘‰רמזים  ˘מ‡חר  לומר  ב˙ור‰  נס˙רים 
מסיני.  למ˘‰  ‰לכ‰  י˜ר‡  נס˙רים  ‰‰ם 
כ˘י‰י‰  כי  זרעים  ב‰˜„מ˙  ˘כ˙ב  ומ‰ 
למ˘‰  ‰לכ‰  י˜ר‡  ל‡  ב˙ור‰  רמז  לו 

נס˙ר".  ‡ינו  ‰רמז  כ˘‡ו˙ו  ‰יינו  מסיני, 
‰מ‚"‡,  ˘ל  ליסו„ו  סמוכין  ל‰בי‡  וי˘ 
„‰‚ונב  מבו‡ר  ˘ם  סנ‰„רין  ב‚מ'  „‰נ‰ 
ב‚מ'  ו‡מרי'  בו,  פו‚עין  ˜נ‡ים  ˘ר˙  כלי 
"ו‰יכ‡ רמיז‡ ול‡ יב‡ו לר‡ו˙ כבלע ‡˙ 
‰˜„˘ ומ˙", ובר˘"י ˘ם "ו‰יכ‡ רמיז‡, 
ומי‰ו  כו'  ‰י‡  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  ו„‡י 
נס˙ר"  מ˜ˆ˙". ‰רי „"רמז  רמיז‡  ‰יכ‡ 

˘פיר ‡יכ‡ ‡ף ב‰ל"מ.

„‰פסו˜ים  לומר  ‡ין  „ו„‡י  ‡ל‡, 
זמרי  ‰ר‚  ˘פנחס  ל‰„י‡  מבו‡ר  ˘ב‰ם 
„˜נ‡ים  ל„ין  נס˙ר"  "רמז  ב‚„ר  ‰ם  כו' 

פו‚עין בו.]

„‡מר  „כיון  בפ˘טו˙,  בז‰  ו‰נר‡‰ 
מ‰ר  בר„˙ך  למ„˙ני  כך  "ל‡  פנחס 
כבר  „‰י˙‰  מוכח  ‰רי  כו'",  ‰בועל  סיני 
ול‡  מע˘‰  ‰ך  לפני  ˘נ‰  מ'  ‰למ"ס 
ב˘ע˙  (ו‡„רב‰,  ‡ז  ונפס˜‰  ˘נ˙ח„˘‰ 
‰ור‡‰  ל‰יו˙  יכול‰  ‰י˙‰  ל‡  מע˘‰ 
˘"‡ין  זו ‰ו‡  כן, „‰‡ „ין ‰לכ‰  לע˘ו˙ 
מורין כן" למי ˘ב‡ לימלך (כמבו‡ר ‰˙ם 
בסו‚יין, וכ„ל‰לן בסוף ‰סעיף), ולכן ‚ם 
(˘‡כן  ‰˘‡ל‰  מעין  ‰י'  ל‡  מ˘‰  מענ‰ 
למ„ו כו'), ‡ל‡ ר˜ ענ‰ו "˜ריינ‡ „‡‚ר˙‡ 
כו'"), ונמˆ‡ ˘‰לכ‰ למ˘‰ מסיני זו ל‡ 
˜י˘ור  ‡ו  רמז  מ˙וך  ב˙חיל˙‰  נפס˜‰ 
ור˜  ‡ך  ב˙חיל˙‰  ‰י˙‰  ‡ל‡  במ˜ר‡ 
מסיני,  למ˘‰  נ˙˜בל‰ ‰לכ‰  ˘כן  מ˘ום 
‰וי  ו˘פיר  עלי',  ‰מור‰  מ˜ר‡  ˘ום  בלי 

ב‚„ר ‰ר‚יל „‰לכ‰ למ˘‰ מסיני.

ע„יין  ז‰  מע˘‰  ל‡חר  „‚ם  ו‰‡ 
למ˘‰  ‰לכ‰  ב‚„ר  ‰לכ˙‡  ‰ך  נ˘‡ר‰ 
בכ˙וב",  "נ˜˘ר  כבר  ˘מע˙‰  ‡ף  מסיני 
‰כ˙ובים  ˘פירו˘  לפי  ˘‰ו‡  לומר  י˘ 



טו

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב‚„רי „ין "בועל ‡רמי˙ ˜נ‡ין פו‚עין בו"
מן  למ„נו  ˘פיר   – ‰מ˜ר‡  מן  לימו„  ול‡  מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  „‰וי  „‡ף  יח„˘ 
‰מ˜ר‡ פרטי „ין ‰רי‚‰ זו, „‡ין ל‰רו‚ ‰בועל ‡חר ˘פיר˘ וכן „‡ין מורין כן לב‡ 
לימלך בב"„ / יפלפל בפלו‚˙˙ ‰ר"ן ו‰רמב"ן ב‚„ר „ין מי˙‰ „בועל ‡רמי˙, וי„יי˜ 

מל˘ון ר˘"י בפר˘˙נו „כוונ˙ו כ˘יט˙ ‰רמב"ן

מסיני  למ˘‰  ו‰לכ‰  „ין,  לבי˙  מסור‰ 
(˘ם  ב‚מ'  על‰  ו‚רסינן  ע"כ.  (ר˘"י)).  ‰ו‡ 
פב, ‡): "ויר‡ פנחס בן ‡לעזר (פר˘˙נו כ‰, 

ונזכר  מע˘‰  ר‡‰  רב  ‡מר  ר‡‰,  מ‰  ז), 
‡ב‡  ‡בי  ‡חי  [למ˘‰]  לו  ‡מר  ‰לכ‰ 
‡‰רן  ‡ביו  ‡בי  ‡חי  ˘‰י'  מ˘‰,  (‰יינו 
סיני  מ‰ר  בר„˙ך  לימ„˙ני  כך  ל‡  (ר˘"י)) 

‡מר  בו,  פו‚עין  ˜נ‡ין  כו˙י˙   ˙‡ ‰בועל 
פרוונ˜‡  לי‰וי  ‡י‰ו  „‡י‚ר˙‡  ˜ריינ‡  לו 
במ„ר˘  ‰ו‡  וע„"ז  כו'".  (ר˘"י))  (˘ליח 
נמי  ‰„בר  ו‰וב‡  כ‰),  פ"כ,  רב‰  (במ„בר 

בפירו˘ ר˘"י על ‰˙ור‰.

 ‡ 
מסיני  למ˘‰  ‰לכ‰  „‰וי  „‡ף  יח„˘ 
ול‡ לימו„ מן ‰מ˜ר‡ – ˘פיר למ„נו מן 
ל‰רו‚  זו, „‡ין  פרטי „ין ‰רי‚‰  ‰מ˜ר‡ 
כן  מורין  „‡ין  וכן  ˘פיר˘  ‡חר  ‰בועל 

לב‡ לימלך בב"„

(פ‡,  בסנ‰„רין  ˙נן  נכרי˙  בועל  ב„ין 
ב): ‰בועל ‡רמי˙ (ב˙ נכרי (ר˘"י)) ˜נ‡ין 

‰מ˙˜נ‡ין  כ˘רין  ‡„ם  (בני  בו  פו‚עין 
˜נ‡˙ו ˘ל מ˜ום פו‚עין בו ב˘ע‰ ˘רו‡ין 
מי˙˙ו  מיכן ‡ין  ל‡חר  ‡˙ ‰מע˘‰, ‡בל 

„רו˘ ו‡‚„‰
פניניםפנינים

לטרוף ‡˙ ‰יˆר 
‰רע מחיים!

‰ן עם כלבי‡ י˜ום וכ‡רי י˙נ˘‡

˘מע  חוטפים ˜רי‡˙  כ‡ריו˙,  עומ„ים  מ˘נ˙ן,  עמ„ו 
וממליכים ל‰˜ב"‰

(מ„ר˘ ˙נחומ‡)

ו"חטיפ˙"  ‰עמי„‰  ענין  חז"ל  ˘„ימו  מˆינו 
‰˘ייכו˙  לב‡ר  וי˘  „וו˜‡,  ל"‡ריו˙"   ˘"˜

ביני‰ם:

‰˘י"˙   ˙‡ לייח„  ‰ו‡  ˘מע  ˜רי‡˙  ענין 
„˘˙י  ‰סבר‡  ‰יפך  ‰עולם,  כל  על  ול‰מליכו 
‰יחו„  (ב˘ער  בס‰"˜  ומבו‡ר  ח"ו.  ‰ן  ר˘ויו˙ 
יחו„  ענין  ˘‡מי˙י˙  ובכ"מ),  ‰ז˜ן  לרבינו  ו‰‡מונ‰ 

‡ל‡  ר"ל,  ‡לו˜‰  עו„  ˘‡ין  ר˜  ל‡  ‰ו‡  ‰˘י"˙ 
ממנו  נפר„  „בר  ˜יים  ול‡  מלב„ו",  עו„  ˘"‡ין 

י˙ברך.

‰ו‡  ˘‰ו‡   - ז‰  בענין  ‰‡„ם  י˙בונן  וכ‡˘ר 
˘בכל  מס˜נ‡  לי„י  יבו‡   - ˘מע  ˜רי‡˙  ˘ל  ענינו 
˘‰רי   ,'‰ לעבו„˙  ל‰˘˙מ˘  ‡פ˘ר  וענין  „בר 
ולכן  י˙'.  ל‡ח„ו˙ו  ומנ‚„  ˘נפר„  „בר  ˜יים  ל‡ 
לבבך"  בכל  ‡ל˜יך   '‰  ˙‡ ל"ו‡‰ב˙  ב‡  מז‰ 
ו‡מרו חז"ל "ב˘ני יˆריך" (ברכו˙ נ„, ‡), כי ‡חרי 
מס˜נ‡  לי„י  ב‡  ‰ו‡  ‰רי   '‰ ב‡ח„ו˙  ˘מ˙בונן 
בו  ‚ם  ‡ל‡  י˙',  ממנו  "נפר„"  ‰רע  ‰יˆר  ˘‡ין 

‡פ˘ר ל‰˘˙מ˘ לעבו„˙ ‰' ול‡‰ב˙ו.

כי  ל‡רי',  ‰„מיון  חו מר  כמין  מ˙פר˘  ועפ"ז 
כ„י  ול‰רו‚  לטרוף  ˘‡ין „רכו  ל‡רי'  בנו‚ע  מˆינו 
טז,  ˜מ‡  (בב‡  מחיים  טרפו   ˙‡ ‡וכל  ‡ל‡  ל‡כול 
ב), ו‰רי ז‰ו ‚ם מס˜נ˙ ‰˜רי‡˙ ˘מע, כנ"ל, ˘‡ין 
ל˘בור "ול‰מי˙" ‡˙ ‰יˆר ‰רע מפני ˘מנ‚„ ‰ו‡ 
לעבו„˙ ‰', ‡ל‡ י˘ ל„ע˙ ˘"‰' ‡ח„", ו‡ין „בר 
‰יˆר   ˙‡ ל‰˘‡יר  י˘  ובמיל‡  י˙',  ממנו  נפר„ 
 '‰ י˜יים ‡˙ "ו‡‰ב˙ ‡˙  ‚ופ‡  ובו  ‰רע "בחיים" 

‡ל˜יך".

(ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ ‡‚ר˙ פו)

במ‰ נח˘ב ˙ענו‚ ‚˘מי 
ל‚בי ˙ענו‚ מ‡ל˜ו˙?

„רך כוכב מיע˜ב ‚ו' ו˜ר˜ר כל בני ˘˙ 
‚ו' וי˘ר‡ל עו˘‰ חיל
(כ„, יז ו‡ילך)

לכ‡ור‰ ˙מו‰, ˘ל‡חרי כל ‰‰פל‡ו˙ ˘עלי‰ם 
כל  "ו˜ר˜ר  ‰עולם  כל  לכיבו˘  ע„  בכ˙וב  מ„ובר 

בני ˘˙", מ‰י ‰‰וספ‰ "וי˘ר‡ל עו˘‰ חיל"?

˘ניˆוˆי ˜„ו˘‰  ב‡ור ‰חיים ‰˜' "לפי  ופיר˘ 
וכ˘‰ם  ‰˜ליפ‰,  ˙וך  כ˘‰ם  מלוכלכים  ‰ם 
‡מר  לז‰  נ˙˜נים,  ‰ם  ממנ‰  ויוˆ‡ים  מ˙בררים 

עו˘‰ חיל, ל˘ון ˙י˜ון כו'".

בי‡ור ‰„ברים: ענין ‰"‰לכלוך" ‰ו‡ ˘‰"כלי" 
מ„בר  כיסוי  ‡יז‰  בו  ˘נ„ב˜  ‡ל‡  ב˘לימו˙,  ‰ו‡ 

ˆ„„י ˘‰ו‡ בל˙י רˆוי, ˘"מלכלך" ‡˙ ‰כלי.

וכן ‰ו‡ בעבו„˙ ‰˘י"˙: מכיון ˘‰נ˘מ‰ יר„‰ 
"מ‡י‚ר‡ רמ‡ לביר‡ עמי˜˙‡" - ל˙וך ‚וף חומרי 
˘בכל „בר  ל‰יו˙  יכול  ז‰  מˆ„  יˆר ‰רע, ‰נ‰  עם 
ב˘ביל  כמו  ‰‚וף,  ˘ל  פני'  ‡יז‰  ˙˙ערב  ˘עו˘‰ 
ב˙ור‰  ˘עוס˜  ˘למרו˙  כך  וכיו"ב,  רב  ˘י˜ר‡ 
ז‰  ו"כלי"  ‡לו  ומˆוו˙  ˙ור‰  על  מ"מ  ובמˆוו˙ 
מי˙וסף "לכלוך" ˘זו‰י ‰פני' ‰‚˘מי˙ ˘ל ‰‚וף.

ע"י  ‰ו‡  ז‰  לכלוך  לבטל  ‰יעוˆ‰  ו‰עˆ‰ 
לו ‡פ˘רו˙  ˘י˘  בכך  וי˙בונן  ˘כלו  ˘י˘˜יע ‡˙ 
ומז‰  ‰˜ב"‰,  ‰מלכים  מלכי  מלך  עם  ל‰˙˜˘ר 
ל‰˙ל‰ב  ‡פ˘רו˙  ‚ם  לו  וי˘  וי˙ל‰ב,  י˙ענ‚ 
בז‰,  וי˙בונן  יח˘וב  וכ‡˘ר  ‡„ם,  בני  מ‰נ‡ו˙ 
י˙פוס ˘במ‰ נח˘ב ‰˙ענו‚ ב‰נ‡ו˙ בני ‡„ם, ב‰ 

ב˘ע‰ ˘יכול ל‰˙ענ‚ מענין ˘‰ו‡ "‡ין סוף"!

˘‰‚˘מיו˙  ˘כ„י  חיל",  עו˘‰  "י˘ר‡ל  וז‰ו 
ול‡  לכלוך  בו  ˙פעל  ל‡   "˙˘ "בני   - ו‰חומריו˙ 
ב"י˘ר‡ל"  ל‰˘˙מ˘  עליו  ‚˘מי˙,  לפני'  יבו‡ 
ועו„),  פ"‡.  כט,  ˘ער  (פע"ח  ר‡˘"  "לי  ‡ו˙יו˙ 
ל‰˙ענ‚  ‡פ˘רו˙  לו  ˘י˘  ב˘כלו  ˘י˙בונן  ו‰יינו 

מ‡ל˜ו˙, ו‡זי י˙בטלו כל ‰פניו˙ ו‰"לכלוכים".

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חל"‡ עמ' 131 ו‡ילך)


