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בעז‰י״˙.

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

‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

ולכבו„ יום ‰‚„ול, ז‰ ‰יום ע˘‰ ‰׳ נ‚יל‰ ונ˘מח‰ בו, בו יסיימו רבבו˙ ‡לפי 
״‰רמב״ם  בלימו„  ‰ל"„  בפעם  ל‰רמב״ם  ˙ור‰  מ˘נ‰  ספר  לימו„   ˙‡ י˘ר‡ל 
‰יומי״ (‚׳ פר˜ים ליום), ביום ‰˘˘י לחו„˘ כסלו – ר‡ינו ל‰ˆי‚ במ„ור "ח„ו˘י 
סו‚יו˙" בי‡ור נפל‡ בענין ‚„רו ופעול˙ו ˘ל מלך ‰מ˘יח ‰ני„ון בסיום ספרו ˘ל 

‰רמב"ם – ‰לכו˙ מלכים ומלחמו˙י‰ם פר˜ים י"‡-י"ב. 

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇
וי‰"ר ˘נזכ‰ ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‰ ‰‡רı „ע‰ ‡˙ ‰'", ונזכ‰ ל˘מוע ˙ור‰ 
ב‰  ˘נˆטווינו  בז‰  ˘מיוח„˙  זו,  ב˘נ‰  עו„   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 
 '‰  ˙‡ ויר‡ו  ילמ„ו  ולמען  י˘מעו  למען  ו‰טף  ‰נ˘ים  ‰‡נ˘ים  ‰עם   ˙‡ "‰˜‰ל 
‡לו˜יכם, ו˘מרו לע˘ו˙ ‡˙ כל „ברי ‰˙ור‰ ‰ז‡˙", 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 ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

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



ל‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

'„י„‰ו ˘ב„י„ן' ו'„י„ן ˘ב„י„‰ו'
לפעמים נע˘‰ ‰״„י„ן" - ״„י„‰ו", ו‰״„י„‰ו״ - ״„י„ן".

מ˙עס˜ים  ‡ו‰ל  כ˘יו˘בי  ˘ב„י„ן".  "„י„‰ו  ז‰  ‰רי  ל״„י„‰ו״,  נע˘‰  כ˘‰״„י„ן" 
לעניני  „ו‡‚  ‰״„י„‰ו״  ‰י‰  ˙מי„  ב״„י„‰ו״.  חיו˙  נו˙נים  ‰ם  ˘בכך  ‰כלל,  בעס˜נו˙ 

‰כלל, ט‰ר˙ ‰מ˘פח‰, חינוך ו‰„ומ‰, ו‰״„י„ן" ‰כניס חיו˙ בז‰.

בעל  ˘ל  ‰״ַ‡יי"  ˘ז‰ו  ˘ב„י„‰ו",  "„י„ן  ז‰  ‰רי  ל״„י„ן״,  נע˘‰  ...כ˘‰״„י„‰ו״ 
‰עס˜ כ˘‰ו‡ עומ„ על מעמ„ו ומˆבו. ‰״ַ‡יי״ ˘ל בעל עס˜ ‰ו‡ למעל‰ מ‰״ַ‡יי״ ˘ל 
י˘נו ‰ענין  ב״„י„ן"  ו‡ילו  י„יע˙ ‰˙ור‰,  בענין  חל˘  ˘‰״„י„‰ו״  למרו˙  יו˘בי ‡ו‰ל. 
מ˙י˜ו˙  מר‚י˘ים  בעיון,  ˙וספו˙  עם  ב‚מר‡  סו‚י‡  כ˘לומ„ים ‡יזו  ו‰˘‚‰,  י„יע‰  ˘ל 
בז‰, וכן כ˘לומ„ים ‡יז‰ ענין בפנימיו˙ ‰˙ור‰, ‰רי מר‚י˘ים מ˙י˜ו˙ בז‰, ו‡ז ח˘ים 
ברחמנו˙ על ‰״„י„‰ו״, ˘‡ין ‡ˆלם ‰ענין ˘ל ‰˘‚‰ וי„יע‰, ‡ף על פי כן ‰״ַ‡יי" ˘ל 

‰״„י„‰ו״ ‚„ול יו˙ר מ‡˘ר ‰״ַ‡יי״ ˘ל ‰״„י„ן".

על ‰״„י„ן״ ל˜ח˙ ‡˙ ‰״„י„‰ו״ בעבו„‰, כמו ˘כ˙וב (י˘עי‰ נח, ז) ״כי ˙ר‡‰ ערום 
וי‰י‰ ‡ז ‰״„י„‰ו"   - פכ"ז)  רב‰  ˙„ב"‡  (ר‡‰  ומˆוו˙  ב˙ור‰  ערומים  ל‰לבי˘   - וכסי˙ו" 

למעל‰ מ‰"„י„ן" כננס על ‚בי ‰ענ˜ (˘בלי ‰ל˜ט בר‡˘ ‰ספר).

כיום ˘על ‰"„י„ן" ל‰יו˙ כולו ב"„י„‰ו", י˘נ‰ על י„י כך ירי„‰ ב"„י„ן".

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‚ עמ' 130 ו‡ילך - ספר ‰˘יחו˙ ‰מ˙ור‚ם ˙˘"‚ עמ' ˜ל‚-„)

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

‡חרי ˘נ˙ברך מ‰' – ‡יך כ‰ו עיני יˆח˜?
˘"ז˜ן  מפני  ˘ז‰  מפור˘  בפסו˜  ‰רי  יˆח˜,  עיני  לכ‰יי˙  פירו˘ים   '‚ ר˘"י  מפר˘  מ„וע 
בי‡ור   / יˆח˜?  עיני  כ‰ו  ‚יל  ב‡יז‰   / רב˜‰?  עיני  ול‡  יˆח˜  עיני  כ‰ו  מ„וע   / יˆח˜"? 

בפירו˘י ר˘"י על כ‰יי˙ עיני יˆח˜ וז‰ ˘נˆרך ל‚' פירו˘ים ˘ונים

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 211 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
ל‰˘פיע ”בחוı" עם עבו„‰ ”בפנים"

ב‰פˆ˙  ‚ם  מחוייבים  ˙ור‰  בעלי   / במ˜ומו  לומ„  ויˆח˜  ‰בריו˙,  ל˜רב  מסבב  ‡בר‰ם 
‰י‰„ו˙ / ‚ם בעלי עס˜ ˆריכים ל˜בוע עי˙ים – ˘ב‰ם ˙ור˙ם ‡ומנו˙ם / ‚ם יˆח˜ מ˜רב 

‰בריו˙ לעבו„˙ו י˙'

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 123 ו‡ילך)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
‰‚„ר „מ˘יח - ˘לימו˙ ‰˙ור‰

ב„ברי ‰רמב"ם  י„יי˜   / בענין ‰‚„ר „מ˘יח  ב„ברי ‰רמב"ם  מו˜˘ים  ענינים  כמ‰  י˜„ים 
ב„בר ‰סימנים לי„ע על ‡מי˙ו˙ ‰מ˘יח, „מז‰ ‡פ˘ר למילף מ‰י ˘יט˙ו ב‰‚„ר „מ˘יח 
ל˘לימו˙ ‰˙ור‰  ל‰בי‡  י˘ר‡ל ‰נ"ל,  כ‰‚„ר „מלך  מלך ‰מ˘יח ‰ו‡  ˘ל  יב‡ר „‚„רו   /
/ יב‡ר עפ"ז ‰‡ „‰וˆרך ‰רמב"ם ל‰בי‡ ‰ר‡י' ‡ו„ו˙ „ו„ ‰מלך / ˘לימו˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡ 
ענין ˘‰˙ור‰ ‚ופ‡ „ור˘˙ ˘י‰י' ולכן מ„‚י˘ ‰רמב"ם ˘‰כופר במ˘יח ‰ו‡ כופר "ב˙ור‰ 
ובמ˘‰ רבינו" / עפ״ז יב‡ר מ˘מעו˙ „ברי ‰רמב"ם ˘‰‡ומר ˘מ˘יח ˆריך לע˘ו˙ מופ˙ים 

מנ‚„ לכך ˘"‰˙ור‰ . . חו˜י' ומ˘פטי' לעולם" 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 271 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
עˆו˙ ל˘ינ‰ טוב‰

מע˘‰ רב. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל
„רו˘‰ ‰כנ‰

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ל‡
˙פ˜י„ ‰"„י„ן" ו‰"„י„‰ו"



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

‡חרי ˘נ˙ברך מ‰' – ‡יך כ‰ו עיני יˆח˜?
מפני  ˘ז‰  מפור˘  בפסו˜  יˆח˜, ‰רי  עיני  לכ‰יי˙  פירו˘ים   '‚ ר˘"י  מפר˘  מ„וע 
˘"ז˜ן יˆח˜"? / מ„וע כ‰ו עיני יˆח˜ ול‡ עיני רב˜‰? / ב‡יז‰ ‚יל כ‰ו עיני יˆח˜? / 

בי‡ור בפירו˘י ר˘"י על כ‰יי˙ עיני יˆח˜ וז‰ ˘נˆרך ל‚' פירו˘ים ˘ונים

◇ ◇ ◇

וממ˘יך ‰כ˙וב  ו‚ו'",  מר‡ו˙  עיניו  ו˙כ‰ין  יˆח˜  ז˜ן  כי  "וי‰י   :(‡ (כז,  בפר˘˙נו 
לספר על רˆונו ˘ל יˆח˜ לברך ‡˙ ע˘ו ו˘בפועל נ˙ברך יע˜ב. ובפירו˘ ר˘"י:  

‡חר:  „בר  זר‰).  לעבו„‰  ומ˜טירו˙  מע˘נו˙  (˘‰יו  ‡לו  ˘ל  בע˘נן   – "ו˙כ‰ין 
ור‡ו  ‰˘מים  נפ˙חו  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  ל˘חטו,  רוˆ‰  ‡ביו  ו‰י'  ‰מזבח  ‚בי  על  כ˘נע˜„ 
מל‡כי ‰˘ר˙ ו‰יו בוכים ויר„ו „מעו˙י‰ם ונפלו על עיניו לפיכך כ‰ו עיניו. „בר ‡חר: 

כ„י ˘יטול יע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙".

ו‰נ‰, במפר˘ים ‡חרים (ר˘ב"ם, ר„"˜ ורבינו בחיי) פיר˘ו ‡˙ ‰כ˙וב פ˘וטו כמ˘מעו – 
˘מכיון ˘"ז˜ן יˆח˜" לכן "ו˙כ‰ינ‰ עיניו מר‡ו˙" [וע"„ ˘מˆינו ביע˜ב: "ועיני י˘ר‡ל 

כב„ו מזו˜ן" (ויחי מח, י)]; 

‰ס˙פ˜  ל‡   – מ˜ר‡"  ˘ל  "פ˘וטו  לפר˘  ˘„רכו   – ר˘"י  למ‰  בי‡ור,  ˆריך  ומע˙‰ 
בפירו˘ פ˘וט ז‰, ו‰וˆרך ל‰‚יע ל˘לו˘‰ טעמים ‡חרים על ז‰ ˘כ‰ו עיניו ˘ל יˆח˜?! 

לו  ו‡מר  לע˘ו  ˜ר‡  ˘יˆח˜  ב),  (כז,  ˘ל‡ח"ז  בפסו˜  מ"˘  וב‰˜„ים  בז‰,  וי"ל  ב. 
"‰נ‰ נ‡ ז˜נ˙י ל‡ י„ע˙י יום מו˙י" (ולכן ברˆונו לברכו מי„).

ור˘"י מפר˘: 

לב

˙פ˜י„ ‰"„י„ן" ו‰"„י„‰ו"
למרו˙ ˘‰״„י„‰ו״ חל˘ בענין י„יע˙ ‰˙ור‰, ו‡ילו ב״„י„ן" י˘נו ‰ענין ˘ל י„יע‰ 

ו‰˘‚‰,  ‡ף על פי כן ‰״ַ‡יי׳׳ ˘ל ‰״„י„‰ו״ ‚„ול יו˙ר מ‡˘ר ‰״ַ‡יי״ ˘ל ‰״„י„ן"

◇ ◇ ◇

‰‰כרז‰ "ַ‡ַ‰‡!" כ˘מזכירים לבעל עס˜ על ˙פל˙ מנח‰
י˘נו מ‡מר חז״ל (ברכו˙ ח, ‡. ועיין ירו˘למי ח‚י‚‰ פ"ב ‰"‡) "‡נן ב„י„ן ו‡ינ‰ו ב„י„‰ו". 
יו˘בי  מומ‡". "„י„ן" ‰ו‡  ול„י„ן ‰וי  מומ‡  ל‡ ‰וי  נו, ‡) "ל„י„‰ו  (‚יטין  מ‡מר  י˘  כן 
˘"„י„ן"  ˘למרו˙  מ˘מע,  ‡לו  חז״ל  ממ‡מרי  עס˜ים.  בעלי  ‰ו‡  ו"„י„‰ו"  ‡ו‰ל, 

ו"„י„‰ו" ‰ם ˘˙י מ„רי‚ו˙ נב„לו˙, מכל מ˜ום י˘ ˘ייכו˙ ביני‰ן.

ב״„י„‰ו״ ˘ל בעלי עס˜ים י˘ ‰ל‡-טוב, מ‰ ˘‰ם ‡ינם מ˙פללים בˆיבור ו‡ין ל‰ם 
זמן ללמו„ ˙ור‰, ‡ין ל‰ם ר‡˘ לכך. לטייל ברחובו˙ בי„ים בכיסים ול‰ס˙כל בחלונו˙ 

‰ר‡ו‰ – לז‰ י˘ זמן, ו‡ילו על ˜ביע˙ ע˙ים ל˙ור‰ - ‡ין לו כבר זמן.

לטיבו˙‡. ‰‰כרז‰ ‰זו: "ַ‡ַ‰‡!".  ב‰ם ‚ם  י˘  עס˜ים, ‡ך  בעלי  ˘ל  ז‰ו ‰ל‚ריעו˙‡ 
כ˘מזכירים ל‰ם על ˙פל˙ מנח‰, ‡ו על נ˙ינ˙ ‚מ״ח, ‡ו בכלל על ע˘יי˙ טוב‰ לזול˙, 

‰ם מ˙עוררים עם "ַ‡‰ַ‡!". „בר ז‰ י˜ר מ‡„ למעל‰.

במ˙ינו˙,  עם "ַ‡‰ַ‡!", ‡בל  מ˙עוררים  כן  ‚ם  כ˘מעוררים ‡ו˙ם, ‰ם  ‡ˆל ‰״„י„ן" 
במוחין.

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

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



ל‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

„רו˘‰ ‰כנ‰ 
‡ו„ו˙ ‰נ‰‚˙ ‡ביו  נ"ע]   ı"ריי‰] מו"ח ‡„מו"ר  כ"˜  סיפר 
נ‰‚  ˘ב‰ן  מנסיעו˙יו  ˘ב‡'  נ"ע],  מו‰ר˘"ב  ‡„מו"ר  [כ"˜ 

ל‰עלים ‡˙ ז‰ו˙ו (˘ל‡ י„עו מי ‰ו‡), ‡ירע פעם ˘בבו‡ו 
יו„עים  ˘ל‡  ובח˘בו  ביו"ט),  (‡ו  ב˘ב˙  לבי˙-‰כנס˙ 
מ˘ום  (‡ם  ל"מפטיר"  לעלו˙  לפ˙ע  ˜ר‡ו‰ו   – ‰ו‡  מי 

˘נ˙‚ל˙‰ ז‰ו˙ו, ‡ו מ‡יזו סיב‰ ‡חר˙). 

ˆ„„י  לח„ר  ונכנס  חומ˘  ל˜ח  ר‚עים,  ‡יז‰  ˘ימ˙ינו  בי˜˘  לכך,  ˆיפ‰  ˘ל‡  כיון 
ועבר לעˆמו על ‰‰פטר‰, ור˜ ‡ח"כ על‰ למפטיר.

ו‰‚ע עˆמך:

ב„רך כלל, ל‡חר בר-מˆו‰, ‡ין ‡מיר˙ מפטיר „ור˘˙ ‰כנ‰ מיוח„˙.

למפטיר  עול‰  ˘‡ז ‰י'  לרבי,  ל‡חרי ‰˙מנו˙ו  ˘נים  כמ‰  ז‰ ‡ירע  ˘מ‡ורע  ומ‰ ‚ם 
ל‡   – פ˙‡ומי  ב‡ופן  למפטיר  כ˘˜ר‡ו‰ו  ו‡עפ"כ,  כול‰.  ‰˘נ‰  „כל  ‰‰פטרו˙  ו‡ומר 

רˆ‰ לעלו˙ למפטיר ע„ ˘יעבור לעˆמו על ‰‰פטר‰.

וי˘ לב‡ר ז‰ ע"פ מ‡מר רז"ל "ˆריך ‡„ם ל‰יו˙ נוטל מ˘ל (מ‰˜ב"‰) לומר פר˜ו ‡ו 
‡‚„˙ו ‡ו מ„ר˘ו . . בˆבור . . מן ‰‡ל˜ים ‡˙‰ למ„ כ˘ב˜˘ לומר ˙ור‰ לי˘ר‡ל ‡מר‰ 
ו‚ם  ויספר‰ ‰כינ‰  ר‡‰  ˘נ‡מר ‡ז  לי˘ר‡ל,  ˘ל‡ ‡מר‰  ע„  עˆמו  לבין  בינו  פעמים   '„

ח˜ר‰, ו‡ח"כ וי‡מר ל‡„ם" (˘מו"ר פ"מ, ‡).

ברבים  ‰חזן  ˘˜ר‡ו  ע˜יב‡  ברבי  "מע˘‰   – ע˜יב‡  לר'  בנו‚ע  מˆינו  מזו  ו‚„ול‰ 
˘‡ין ‡„ם   .  . פר˘‰  ס„ר˙י ‡ו˙‰  ל‡   .  . . ‡מר   . לעלו˙  רˆ‰  ול‡  בˆבור  ס"˙  ל˜רו˙ 
(˙נחומ‡  כו'"  עˆמו  לבין  בינו   .  . ˘יפ˘וט ‡ו˙ו  ע„  לפני ‰ˆבור  ˙ור‰  לומר „ברי  ר˘‡י 

י˙רו טו).

לבין  בינו  פעמים   '„ „"‡מר‰  ‰‰נ‰‚‰  נ"ע  מ‰ור˘"ב  ‡„מו"ר  כ"˜  ז‰יר  ‰י'  ובז‰ 
עˆמו".

˘למ„ו  מ‰  על  לסמוך  וכיו"ב ‡ין  ˘‡ל‰  מ˙עורר˙  ˘כ‡˘ר  לכל ‡ח„,  ומז‰ ‰ור‡‰ 
כבר, ‡ל‡ י˘ לעיין עו„ ‰פעם ב˘ו"ע.

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חט"ו עמ' 134 ו‡ילך. חמ"‡ עמ' 37 ו‡ילך. ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"‡ ח"‡ עמ' 125)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰' 
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"ל‡ י„ע˙י יום מו˙י – ‡"ר י‰ו˘ע בן ˜רח‰: ‡ם מ‚יע ‡„ם לפר˜ ‡בו˙יו י„‡‚ חמ˘ 
˘נים לפני‰ם וחמ˘ ל‡חר כן; ויˆח˜ ‰י' בן ˜כ"‚, ‡מר: ˘מ‡ לפר˜ ‡מי ‡ני מ‚יע ו‰י‡ 
˘מ‡   – מו˙י'  יום  י„ע˙י  'ל‡  לפיכך  לפר˜‰,  סמוך  ˘נים   '‰ בן  ו‰ריני  מ˙‰,  ˜כ"ז  ב˙ 

לפר˜ ‡מי ˘מ‡ לפר˜ ‡ב‡".

ו‚ם בז‰ ˆריך בי‡ור, „‡חר ˘יˆח˜ עˆמו מפר˘ „בריו ו‡ומר "‰נ‰ נ‡ ז˜נ˙י" ולכן 
במ‰  ל‡ „י  כ‡ילו  מיוח„,  טעם  כ‡ן  ל‰עמיס  ר˘"י  למ‰ ˆריך   – מו˙י"  יום  י„ע˙י  "ל‡ 

˘מפור˘ בכ˙וב ‚ופ‡?  

‚. ו‰בי‡ור בז‰ – י˘ לומר:

"ויברך  י‡)  (כ‰,  ˘ר‰  חיי  בפ'  ˘כ˙וב  וכמו  מ‰˜ב"‰,  מיוח„˙  בברכ‰  נ˙ברך  יˆח˜ 
˘ˆפ‰  מפני  יˆח˜   ˙‡ לברך  (‡בר‰ם)  "נ˙ייר‡  מפר˘:  ˘ם  ור˘"י  יˆח˜",   ˙‡ ‡ל˜ים 
וב‡ ‰˜ב"‰  בעיניו,  ייטב  ויברך ‡˙ ‡˘ר  בעל ‰ברכו˙  יבו‡  ממנו, ‡מר:  יוˆ‡  ע˘ו   ˙‡

ובירכו".  

נכלל  בוו„‡י  מ˜ור ‰ברכו˙,  מ‰˜ב"‰,  נ˙ברך  ˘יˆח˜  לר˘"י, „כיון  ומע˙‰ ‰ו˜˘‰ 
בברכ‰ זו ‚ם ˘י‡ריך ימיו ו˘נו˙יו, ו‡"כ, למ‰ י˘ לו לח˘ו˘ ס˙ם ולומר "‰נ‰ נ‡ ז˜נ˙י 
ל‡ י„ע˙י יום מו˙י", ב˘ע‰ ˘ע„יין ל‡ ‰‚יע ‡פילו ל‰‚יל ˘ל ‡מו ו‡ביו? ולכן ‰וˆרך 
ר˘"י לב‡ר ב‡ופן מיוח„, ˘‰י' ז‰ מ˘ום ˘‰‚יע חמ˘ ˘נים לפני "פר˜ ‡מו" וכו' (ר‡‰ 

˘˜ו"ט נוספ˙ ב„בר – במ‰ ˘י˙ב‡ר בעז"‰ במ„ור ז‰ ל˘"פ וי˘לח ‰בעל"ט). 

וע„"ז מובן בני„ון „י„ן – ז‰ ˘כ‰ו עיניו ˘ל יˆח˜: 

ר˘"י מי‡ן לפר˘ ‡˙ ‰כ˙וב ב‡ופן ס˙מי, ˘כיון ˘"ז˜ן יˆח˜" לכן "ו˙כ‰ינ‰ עיניו 
מר‡ו˙" – כי כיון ˘יˆח˜ נ˙ברך מ‰˜ב"‰ בעˆמו, ‡ינו מס˙בר כלל ˘ל‡חר מכן ˙בי‡ 
‡ו˙ו ז˜נ˙ו למˆב כז‰ ˘ל ˆער ויסורים וכו', וע„ ˘ר˘"י מפר˘ (בפירו˘ו לפ' ויˆ‡ כח, י‚. 

ל‡, מב) ˘מי ˘נמˆ‡ במˆב ז‰ נח˘ב "כמ˙"! 

ובפרט, ˘ל‡ מ„ובר על זמן ˜ˆר, ‡ל‡ על (לכל ‰פחו˙) חמ˘ים ו˘בע ˘נים – ˘‰רי 
‰נ"ל),  ר˘"י  (כ„ברי  ˘נים  ˜כ"‚  בן  יˆח˜  ‰יו˙  בע˙  ˘‰י'  מ‰  על  מ„ובר  בפר˘˙נו 

ובפועל יˆח˜ ‰‡ריך ימים ע„ ‚יל מ‡‰ ו˘מונים!

[ועו„ ל‰וסיף, ˘בספר בר‡˘י˙ (ע„ כ‰) מסופר על כו"כ ‡נ˘ים ˘‰‡ריכו ימים ‰רב‰ 
יו˙ר מ˜כ"‚ ˘נים, ול‡ מˆינו בכ˙וב ˘ב‚לל ז‰ כ‰ו עיני‰ם (בר˘"י מˆינו (בפ' בר‡˘י˙ „, 
כ‚) ר˜ ל‚בי למך ˘‰י' סומ‡, ו‚ם ז‰ ‰ו‡ ר˜ לפי פירו˘ ‡ח„). – ו‚ם מ‰ ˘מˆינו ביע˜ב (ב‰מ˘ך 

ז‡˙ ‰רי  ומלב„  ממ˘,  ימיו  בסוף  ר˜  ז‰  מזו˜ן", ‰רי ‰י'  "כב„ו  עיניו  ‰פר˘יו˙) ‡˘ר 
"כב„ו" ˜ל יו˙ר מ‡˘ר "ו˙כ‰ין" (ר‡‰ ז‰ר פר˘˙נו ˜מב, ‡. ספורנו כ‡ן)].

ולכן מפר˘ ר˘"י טעמים מיוח„ים על ז‰ ˘כ‰ו עיניו ˘ל יˆח˜. ו‰יינו, ˘מˆ„ ברכ˙ 
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‰' ‰י' יˆח˜ ˆריך ל‰יו˙ במˆב ˘"ל‡ כ‰˙‰ עינו" ‚ם לע˙ ז˜נ‰ (וכמו ˘כ˙וב ל‚בי מ˘‰ – 
ברכ‰ ל„, ז), ‡ך ‰˙ערבו כ‡ן ענינים "ˆ„„יים" ˘‰ם ‡לו ˘‚רמו לכ‰יי˙ עיניו, וכ„ל˜מן. 

„. ‰טעם ‰ר‡˘ון ˘מבי‡ ר˘"י – ˘כ‰יי˙ עיניו ˘ל יˆח˜ ‰י˙‰ כ˙וˆ‡‰ "בע˘נן ˘ל 
˘לכן ‰יו  ˘לפנ"ז  בפסו˜ים  ˘כ˙וב  כמו  זר‰,  לעבו„‰  מ˜טירו˙  ˘‰יו  ע˘ו  נ˘י  ‡לו", 

"מור˙ רוח ליˆח˜ ולרב˜‰" (כו, ל‰). 

ו‰מעל‰ בפירו˘ ז‰ ‰י‡ סמיכו˙ ‰כ˙ובים (ר‡‰ ‚ם ר‡"ם ו˘פ˙י חכמים על ר˘"י): מכיון 
˘‰כ˙וב ‡ומר "ו˙כ‰ין עיניו מר‡ו˙" – ול‡ מס˙בר ˘‰י' ז‰ ר˜ ב‚לל ז˜נ‰, כנ"ל ס"ב, 
לכן;  עˆמו ˜ו„ם  ‰כ˙וב  ב„ברי  נמˆ‡  לז‰  ˘‰טעם  מס˙בר  בירך ‡ו˙ו –  ˘‰רי ‰˜ב"‰ 

וכ„יו˜ ל˘ון ר˘"י – "בע˘נן ˘ל ‡לו", נ˘י ע˘ו ˘נזכרו ז‰ ע˙‰. 

מ˜ר‡"  ˘ל  לפי "פ˘וטו  כי ‰ו‡ ‰עי˜ר  ר‡˘ון,  כפירו˘  ז‰  פירו˘  ר˘"י  מˆיב  ולכן 
לפי  (מ˘‡"כ  ‚ופ‡  ‰כ˙ובים  סמיכו˙  מ˙וך  מובנ˙  יˆח˜  ˘ל  עיניו  לכ‰יי˙  ˘‰טעם   –

‰פירו˘ים ‰‡חרים ˘מבי‡ים טעם ח„˘ ˘‡ין לו ‰וכח‰ מ˙וך ‰כ˙וב). 

נ˘י  בפ˘טו˙   (‡) כי  במפר˘ים),  ˘‰‡ריכו  (וכמו  וחל˜  ח„  ‡ינו  ז‰  ˘פירו˘  כיון  ‡ולם 
ו‡"כ   - ˘ל‰ם  בב˙י‰ם  ‚ופ‡, ‡ל‡  יˆח˜  ˘ל  בי˙ו  ב˙וך  לעבו„‰-זר‰  ל‡ ‰˜טירו  ע˘ו 
‡יך ‰‚יע ‰ע˘ן ו‰זי˜ ליˆח˜? (ב) ‡ם ‰זי˜ ‰ע˘ן ליˆח˜ – למ‰ ל‡ ‰זי˜ ‚ם לרב˜‰? 

[ועו„], 

„ו˜‡  ‰י˙‰  ‰עינים  ˘כ‰יי˙   ıמ˙ור ˘לפי‰ם  נוספים,  טעמים  ˘ני  ר˘"י  ‰בי‡  לכן 
ביˆח˜ – ‡ו מ˘ום „מעו˙ ‰מל‡כים בע˙ ‰ע˜י„‰, ‡ו כ„י ˘יע˜ב יזכ‰ בברכו˙.  

‰. ‰טעם ‰˘ני ˘מבי‡ ר˘"י, ˘„מעו˙ ‰מל‡כים בע˙ ‰ע˜י„‰ "נפלו על עיניו" ˘ל 
יˆח˜, ‰ו‡ ענין ˘ל "מ„ר˘" – ו‚ם ז‰ ‰טעם ˘מבי‡ו ר˘"י כפירו˘ ˘ני בלב„, כי ‡ין 

לו ˘ום מ˜ור ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡".   

‡ולם יח„ עם ז‰ י˘ בו מעל‰ מיוח„˙ – ˘‡ינ‰ ב˘ני ‰פירו˘ים ‰‡חרים, ו‰י‡: 

עיניו  ˘כ‰ו  ז‰  בזכו˙  ע˘ו) ‰י'  (במ˜ום  ˘יע˜ב ˜יבל ‡˙ ‰ברכו˙  ז‰  עלמ‡,  לכולי 
˘ל יˆח˜, כמובן. 

יע˜ב ‰‚יעו  ˘ל  ˘ברכו˙יו  פל‡,  נמˆ‡ „בר  ו‰˘לי˘י  לפי ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון  ומע˙‰, 
ב‚לל  לברכו˙  יע˜ב  זכ‰   – ‰ר‡˘ון  ‰פירו˘  לפי  וחסרון:  ‚נו˙  ˘ל  מענין  כ˙וˆ‡‰  לו 
ו‰˜ב"‰  ע˘ו  לברך ‡˙  רˆ‰  ˘יˆח˜  ב‚לל  ולפי ‰פירו˘ ‰˘לי˘י –  ע˘ן ‰עבו„‰-זר‰, 

‰כ‰‰ עיניו; 

ממעל˙ו  כ˙וˆ‡‰  יˆח˜ ‰י'  ˘ל  עיניו  ˘כ‰ו  ˘ז‰  ˘פיר,  ז‰ ‡˙י  פירו˘  לפי  מ˘‡"כ 
בענין ‰ע˜י„‰ – ויע˜ב זכ‰ לברכו˙ כ‰מ˘ך למעל˙ ‰ע˜י„‰. 
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מזוז‰ כ˘ר‰ בסמוך למט˙ו 
ובמענ‰ על ‰ו„ע˙ו ‡˙מול . . כי ‰˘ינ‰ ‡ˆלו ‡ינ‰ כ„בעי, ‰נ‰ יסיח „ע˙ מז‰ ל‚מרי 

ו‡ל יחו˘ לז‰, כיון ˘בטח ממל‡ ‰ור‡ו˙ ‰רופ‡ בז‰.

כמובן  מזוז˙ ‰פ˙ח)  על  כ˘ר‰ (ל‡ו „ו˜‡  מזוז‰  למט˙ו  בסמוך  ˙‰י'  ומ‰נכון ‡˘ר 
‡ם נˆרך - כלי ב˙וך כלי וכיו"ב.

‡ˆל  ‡˘ר  ‡„מו"ר  מו"ח  מכ"˜  ˘˘מע˙י  מ‰  ‡זכיר  ‰רבי,  ל„בר  חביבו˙י'  ובי„עי 
כמ‰ מ‰נ˘י‡ים (כמ„ומ‰ ˜רוב לו„‡י, ˘פרט ב˘ם כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘) ‰י˙‰ מונח˙ 
לז‰  לבו  ˘י'  כ˙"ר  ˘ם  ובטח  ˙מי„.  לנ‚„י  ‰וי'  ˘וי˙י  כ˙וב:  ועלי'  פ˙˜‡  ˘ולחנו  על 

˘על ˘לחן ‰כ˙יב‰ ו‰לימו„ ˘ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר ‰י˙‰ מונח˙ מזוז‰. 

- ול‰עיר מכלים פי"ז מט"ז ˘‰יו נו˘‡ים מזוז‰ במ˜ל. עיי"˘ ב˙ויו"ט.

(ממכ˙ב כ"„ ˘בט ‰'˙˘י"‡)

עˆו˙ רוחניו˙ ו‚ם ‡חיז‰ בטבע
במענ‰ למכ˙בו מיום ‰חמי˘י, בו כו˙ב ע"„ ‰פרעו˙ ˘י˘ לו ב˘ינ‰ וכו' ו˘‡ל „ע˙ 

רופ‡ ולע"ע ל‡ עזר לו. 

˘˙‰יינ‰  ˘לו  ‰˙פילין   ˙‡ וכן  ב„יר˙ו  ‰מזוזו˙   ˙‡ לב„ו˜  ˆריך  לר‡˘  לכל  ‰נ‰ 
ו‡חרי  לˆ„˜‰,  ‡ח„ו˙  פרוטו˙  יפרי˘  ‰ב˜ר  ˙פל˙  ˜ו„ם  חול  יום  ובכל  כ„ין,  כ˘רו˙ 
‰˙פל‰ בכל יום ‚ם ב˘"˜ ויום טוב, י‡מר ‰˘יעור ˙‰לים ח„˘י - כפי ˘נחל˜ ‰˙‰לים 
יי˘ן  ‚ם  ‡ל‡  בˆיˆיו˙יו  ב„ו˜  ˜טן  טלי˙  ילב˘  ביום  ר˜  ˘ל‡  טוב  ומ‰   - ‰ח„˘  לימי 
בטלי˙ ˜טן וכ„ברי ‰‡ריז"ל בז‰ (‰וב‡ו ע"י רבנו ‰ז˜ן בסי„ורו ‰ל' ˆיˆי˙), ו‡ז ˙˜ו˙י 

חז˜‰ ˘יס˙„רו עניניו. 

‡ל‡ ˘כיון ˘לכל „בר ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‡חיז‰ בטבע, ובטח ‰רופ‡ י˙ן לו ‡יז‰ כ„ורים 
כנ"ל  ו‡ז  ‰נ"ל  ‰פרעו˙  מענין  ל‚מרי  „ע˙ו  יסיח  ‡בל  ‰רופ‡,  כ‰ור‡˙  י˜חם  וכיו"ב, 
ל‡ט ל‡ט במ˘ך זמן ל‡ ‡רוך יחזור ל‡י˙נו ככל ‰‡„ם, וככל ˘יסיח „ע˙ו יו˙ר ויוסיף 
ובכל  ב‰נ"ל  ו‰ˆלח˙ו  ‰˘י"˙  בברכו˙  י˙וסף  ומנ‰י‚ו  עולם  בור‡  ב‰˘י"˙  בבטחונו 

עניניו.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˘נח)

ב‰נו‚ע לזו‚˙ו ˙חי' ˘כו˙ב ˘ב‡מˆע ‰ליל‰ ˆוע˜˙ ובוכ‰ כו', יב„˜ו מזוזו˙ „יר˙ם, 
ולפני  בבו˜ר,  חול  יום  ובכל  ‰נרו˙  ‰„ל˜˙  ˜ו„ם  לˆ„˜‰  פרוטו˙  ‡יז[‰]  ˙פרי˘  ו‰י‡ 
‰˘ינ‰ ˙˜ר‡ פר˘‰ ר‡˘ונ‰ ˘ל ˜רי‡˙ ˘מע, ול‡ ˙‡כל מ‡כלים ˜˘ים לעכל ˘ע‰ ‡ו 

˘˙ים לפני ‰˘ינ‰. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט"ו ‡‚ר˙ ‰'˙רכ‰)



כט

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

בחיי ‰יום יום

עˆו˙ ל˘ינ‰ טוב‰

ס„ר חיים וזמנים מסו„רים ו˜בועים
˘˘ני  לומר  מ˜ום  י˘  ‰˘ינ‰,  בע˙  מ‰פרעו˙  וכן  ˘לו,  ‰חלי˘ו˙  ‡ו„ו˙  במ"˘ 
‰ענינים ‰ו‡ מ‰בל˙י ס„ר ו‰ע„ר זמנים ˜בועים ל‡כיל‰ ˘˙י‰ ˘ינ‰ וכו', ו‰רי י„וע ע„ 
כמ‰ „ר˘ו ו‚ם „יי˜ו ו‰˜פי„ו רבו˙ינו על ס„ר חיים מסו„רים ובי‡רו ו‰סבירו ˘מונע - 
‰בל˙י ס„ר - ל‰ˆלח‰ ב˜יום ‰˙ור‰ ו‰מˆו˙ ובפרט בנ„ון כז‰ ˘נו‚ע למל‡כ˙ו ב˜„˘ 
זבולון  ˘מח  מל‡ „בר ‰כ˙וב  מ˜ר‡  מל‡כ˙ו ‰רי  ו‡ופן  לי˘כר,  ˘˜„ם  זבולון  מל‡כ˙ 

בˆ‡˙ך, ו˜"ל. 

לו  ל˜בוע  ויב˜˘ו  מ‰נ"ל  מ‰˙ר‚˘ו˙  ל‰˘˜יטו  בכ„י  רופ‡  „ע˙  ˘י˘‡ל  ומ‰נכון 
„ברו  י˘לח  ו‰˘ו"˙  עלי‰ם  ל˘מור  י˘˙„ל  ˘‡פ˘ר  כמ‰  וע„  וכו'  ˘˙י'  ‰‡כיל‰  זמני 

ויחלימ‰ו ויחז˜‰ו.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ‡‚ר˙ ו'˘י„)

לב„ו˜ ‡ם ‡וכל „י מזון, וכן ענין ‰כ˘רו˙
ובמ"˘ ‡ו„ו˙ בנם... ˘ליט"‡ ‡יך ˘˘ינ˙ו ˜ל‰ ביו˙ר ומ˙עורר כמעט כל ליל‰ וכו'. 

‰עˆבים  י˙חז˜ו  בו„‡י  ‰חסר  וכ˘ימל‡ו  במזונו,  מ‰  לו  ˘חסר  לומר  מ˜ום  י˘ 
וכן  י˘ן,  בו  בח„רו  לב„ו˜ ‚ם ‰מזוז‰  ˘ˆריך  יו˙ר, ‡ל‡  במנוח‰  לי˘ן  ˘לו)  (ניערווען 
‰לוך  מˆבו  ילך  ז‰  כל  י„י  ˘על  לו,  נו˙נים  ‡˘ר  ומ˘˜ים  ‰מ‡כלים  בכ˘רו˙  ל„˜„˜ 

וטוב.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז ‡‚ר˙ ו'˘ˆ„)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

ו. ‰טעם ‰˘לי˘י ˘מבי‡ ר˘"י, "כ„י ˘יטול יע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙", י˘ בו ˜ו˘י ‚„ול – 
ולכן מˆיבו ר˘"י כפירו˘ ‡חרון: ‰רי "‰רב‰ „רכים למ˜ום", ו‰‡מנם ל‡ מˆ‡ ‰˜ב"‰ 
„רך ‡חר˙ ל‰בי‡ על יע˜ב ‡˙ ‰ברכו˙ ‡ל‡ על י„י ˘יכ‰ו עיניו ˘ל יˆח˜, „בר ‰כרוך 

בˆער ויסורים, ל˘נים כ‰ רבו˙?!

‡ך סוף סוף י˘ מעל‰ בפירו˘ ז‰ ל‚בי ‰פירו˘ים ‰˜ו„מים – ˘‰רי ל˘ני ‰פירו˘ים 
‰˜ו„מים ˜˘‰, ˘לכ‡ור‰ כ‰יי˙ עיני יˆח˜ ˜ר‰ זמן רב לפני ˘"ז˜ן יˆח˜". ˘‰רי, לפי 
‰י'  ‰עינים  ˘כ‰יי˙  נמˆ‡  ‰עבו„‰-זר‰  ע˘ן  ב‚לל  יˆח˜  עיני  ˘כ‰ו  ‰ר‡˘ון  ‰פירו˘ 
כ‡˘ר יˆח˜ ‰י' בן מ‡‰ ˘נ‰ (כי ע˘ו נול„ כ‡˘ר יˆח˜ ‰י' בן ˘˘ים ˘נ‰ (פר˘˙נו כ‰, 
כו), וע˘ו ל˜ח ‡˙ נ˘יו כ‡˘ר ‰י' בן ‡רבעים ˘נ‰ (פר˘˙נו כו, ל„), ולפירו˘ ‰˘ני, ˘‰י' 
ז‰ מˆ„ „מעו˙ ‰מל‡כים, נמˆ‡ ˘כ‰יי˙ ‰עיניים ˜ר‰ זמן רב ˜ו„ם, כ‡˘ר יˆח˜ ‰י' בן 
˘ל˘ים ו˘בע ˘נים (פר˘"י פר˘˙נו כ‰, ב). ו‡"כ, מ„וע ‰˜„ים ‰כ˙וב "כי ז˜ן יˆח˜" ור˜ 

‡חרי ז‰ כ˙ב "ו˙כ‰ין", ‰רי לכ‡ור‰ "ו˙כ‰ין" ˜ר‰ זמן רב ˜ו„ם?

לברך ‡˙  רˆ‰  ˘יˆח˜  ב‚לל  יˆח˜ ‰י'  ˘ל  עיניו  ˘כ‰ו  ˘ז‰  לפירו˘ ‰˘לי˘י  ו‡ילו 
ע˘ו ו‰˜ב"‰ ‰כ‰‰ עיניו ‡˙י ˘פיר, ˘ר˜ כ‡˘ר "ז˜ן יˆח˜", ורˆ‰ לברך ‡˙ ע˘ו, ‡זי 

"ו˙כ‰ין" ‚ו'. 

וי˘ עו„ ל‰‡ריך ב‰˘˜ו"ט ˘ב˘לו˘˙ ‰פירו˘ים ˘בר˘"י, ועו„ חזון למוע„ בעז"‰. 



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
פניניםפנינים

ˆי„‰ בבי˙ ול‡ ב˘„‰
וי‰י ע˘ו ‡י˘ יו„ע ˆי„ ‡י˘ ˘„‰
יו„ע ˆי„ – לˆו„ ולרמו˙ ‡˙ ‡ביו בפיו
(כ‰, כז. ר˘"י)

מ„וע  ועו„),  ר‡"ם,  (רע"ב,  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
ובמ˜ום  מפ˘וטו  ‰כ˙וב   ˙‡ ר˘"י  ‰וˆי‡ 
ר‚יל‰,  לˆי„‰  ˘‰כוונ‰  ˆי„"  "יו„ע  לפר˘ 

פיר˘ ˘‰כוונ‰ "לˆו„ ולרמו˙ ‡˙ ‡ביו"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

כפ˘וטו, ‰ו"ל  פירו˘ "יו„ע ˆי„" ‰ו‡  ‡ם 
ל‰˜„ים "‡י˘ ˘„‰" ל"יו„ע ˆי„", ˘‰רי ˆי„‰ 

כפ˘וט‰ ‰ו‡ ר˜ ל‡חרי ‰יו˙ו ב˘„‰!

‰כוונ‰  ˆי„"  ˘ב"יו„ע  לומר  כרחנו  ועל 
טרם  בבי˙,  ע˘ו  ב‰יו˙  עו„  ˘‰י'  ל"ˆי„‰" 
יˆי‡˙ו ל˘„‰, ולכן פיר˘ ר˘"י ˘כוונ‰ "לˆו„ 

ולרמו˙ ‡˙ ‡ביו".

ר˘"י  פיר˘  ˘ל‡  מ‰  כן  ‚ם  יובן  ובז‰ 
מל‡  ˘פיר˘ "יו„ע ˆי„" – "לעולם  כ‰ר‡ב"ע 
י˙פ˘ו",  מרמ‰  ב„רך  ‰חיו˙  רוב  כי  מרמו˙, 
ו‰יינו, ˘"מל‡ מרמו˙" ˘ייך לˆי„‰ כפ˘וט‰, 
˘‡ין  מוכרח  ‰כ˙וב  ל˘ון  מס„ר  כנ"ל,  כי, 
‡ל‡  ב˘„‰,  ˘‰י‡  כפ˘וט‰,  לˆי„‰  ‰כוונ‰ 

לˆי„‰ ˘‰י' בבי˙.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‰ עמ' 116 ‰ע' 3)

טענ˙ "ליˆני ‰„ור" 
וטענ˙ ‰"˘רו˙"

ו‡ל‰ ˙ול„ו˙ יˆח˜ בן ‡בר‰ם, ‡בר‰ם 
‰ולי„ ‡˙ יˆח˜

˘‰יו ליˆני ‰„ור ‡ומרים מ‡בימלך נ˙עבר‰ ˘ר‰ 
כו', מ‰ ע˘‰ ‰˜ב"‰ ˆר ˜לס˙ר פניו ˘ל יˆח˜ „ומ‰ 
ל‡בר‰ם ו‰עי„ו ‰כל ‡בר‰ם ‰ולי„ ‡˙ יˆח˜
(כ‰, יט. ר˘"י)

˘ר‰"  בנים  "‰יני˜‰  ויר‡  בפ'  ‰פסו˜  על 
‰בי‡ו  ‰מ˘˙‰  "ביום  ר˘"י  פיר˘  ז)  (כ‡, 

˘‰יו  ‡ו˙ם,  ו‰ני˜‰  עמ‰ן  בני‰ן   ˙‡ ‰˘רו˙ 
מן  ˘ר‰ ‡ל‡ ‡סופי ‰בי‡‰  יל„‰  ל‡  ‡ומרו˙ 

‰˘ו˜".

וי˘ לעיין, מ„וע ‚בי ˘ר‰ פיר˘ ר˘"י ˘‚ם 
‡ומרו˙  ‰יו  ‰ח˘ובו˙,  ‰נ˘ים  "‰˘רו˙", 
בפר˘˙נו,  כן  ˘‡ין  מ‰  ˘ר‰",  יל„‰  "ל‡ 
‡מרו  ‰„ור"  "ליˆני  ˘ר˜  פיר˘  ‡בר‰ם  ‚בי 

˘"מ‡בימלך נ˙עבר‰ ˘ר‰"?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

עˆום,  פל‡  יˆח˜ ‰י'  ˘ר‰ ‡˙  ˘יל„‰  מ‰ 
(ויר‡  כנ˘ים"  ‡ורח  ל˘ר‰  ל‰יו˙  "ח„ל  ˘‰רי 
כלל  ˘ייך  ‰י'  ל‡  טבע  ע"פ  ובמיל‡  י‡),  יח, 

ל‡  יˆח˜  לי„˙  ‡בר‰ם,  ‚בי  מ˘‡"כ,  ˘˙ל„. 
י˘מע‡ל   ˙‡ ˘‰ולי„  ר‡ו  ˘‰רי  פל‡,  ‰י' 
פל‡  ‡ין  כבר  ו‡"כ,  ו˘˘,  ˘מונים  בן  ב‰יו˙ו 

מ‰ ˘ב‰יו˙ו בן מ‡‰ ‰ולי„ ‡˙ יˆח˜.

וז‰ו מ‰ ˘‚בי ˘ר‰ ‚ם ‰נ˘ים ‰ח˘ובו˙ ל‡ 
‰בי‡‰  "‡סופי  ‡מרו  ‰ן  ו‚ם  ˘יל„‰,  ‰‡מינו 
ל‰ולי„  ‡בר‰ם  יכול˙   ˙‡ ‡ך  ‰˘ו˜",  מן 
ור˜  ל‰כחי˘.  יכולו˙  ‰יו  ל‡  ז˜ן  ב‰יו˙ו  ‚ם 
ל‰ם  ‡יכפ˙  ול‡  לˆון,  ˘חמ„ו  ‰„ור"  "ליˆני 
˘"מ‡בימלך  ‰˙לוˆˆו  לב„ם  ‰ם  ‰‡מ˙, 

נ˙עבר‰ ˘ר‰".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"כ עמ' 80 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

שמשיח יח„˘ דברים בעולם).

הוא  משיח  של  וענינו  שגדרו  ומאחר 
דברים  וחידוש  ומופתים  אותות  לא 
בעולם, מובן גם שלא זו היא הבחינה על 

אמיתתו:

היא  אמיתתו  על  הבחינה  שנביא,  כשם 
העתידים  דברים  שיאמר  שלו,  "האות 
וכי  שנאמר  דבריו  ויאמנו  בעולם  להיות 
תאמר בלבבך איכה נדע הדבר וגו'" (כנ"ל 
סוס"א), כלומר, הבחינה על אמיתתו היא 
אומר  שהוא  "נביא",   – ענינו  שזהו  במה 

דברי עתידות37;

למ„˙  פ"י ‰"‚: ‰‡  יסו‰"˙  רמב"ם ‰ל'  ר‡‰   (37
פ"ט  ספ"ז.  ˘ם  ור‡‰  כו'.  לנו  עומ„  ‰נבי‡  ˘‡ין 

‰"ב.

שהוא  דהגם  למשיח,  בנוגע  מובן  עד"ז 
הנביאים  מכל  וגדול  גדול,  נביא  גם  יהי' 
וענינו  גדרו  הנה  רבינו),  למשה  (קרוב 
לשלימות  שיביא  המשיח",  "מלך   – הוא 
מובן  וממילא  (כנ"ל),  והמצוות  התורה 
(כפי שממשיך הרמב"ם בהלכה שלאח"ז 
הם,  אמיתתו  על  והסימן  שהבחינה   ((„"‰)

 – ו˜יומ‰  ˙ור‰  הוא  בעצמו  ענינו  באם 
"ואם38 יעמוד מלך מבי˙ „ו„ ‰ו‚‰ ב˙ור‰ 
שבכתב  תורה  כפי   .  . במˆו˙  ועוס˜ 

ושבעל פה" (כנ"ל ס"ה בארוכה).

ל‰‰לכ‰  ביו˙ר ‰‰מ˘ך  ומו„‚˘  מובן  ועפ"ז   (38
בו‡"ו.   – "ו‡ם"  ‰רמב"ם  מ˙חיל  ˘לכן  ˘לפנ"ז, 
ור‡‰ ˜רי˙ ספר ˘ם "‡ין מלך ‰מ˘יח ˆריך לע˘ו˙ 

‡ו˙ו˙ ומופ˙ים ‡ל‡ כ˘יעמו„ מלך כו'".



כזú˜ר‡˙ ˘ב˙

"בערי  ˘מˆינו  ‡ל‡)  ‰˜ו„מו˙),  (כבר‡יו˙ 
במˆו‰  י˙וסף  ‰מ˘יח  ˘בימו˙  מ˜לט" 
‚ופ‡ ("ויספ˙ לך עו„ ˘ל˘ ערים ‚ו'" "ול‡ 
ˆו‰ ‰˜ב"‰ ל˙ו‰ו"). כלומר, ˘‰˙ור‰ ‚ופ‡ 
מˆוו˙  י‰יו  בו  זמן  לבו‡  ˘ˆריך  ‡ומר˙ 

‰˙ור‰ (ול‡ ר˜ ˜יומם) כ„בעי). 

זו  ראי'  שאת  הטעם  ג"כ  שזהו  [וי"ל 
מערי מקלט כתב הרמב"ם כהלכה בפ"ע, 
הקודמות  הראיות  ב'  עם  יחד  צירפה  ולא 
ההלכות  חלוקת  שגם  [וכידוע  (בה"א), 
שמזה  כיון   – בדיוק]  היא  ברמב"ם 
מוכיח הרמב"ם ענין חדש (כנ"ל), שתהי' 

שלימות במˆוו˙ ‰˙ור‰ מצ"ע34].

 ח

‰רמב"ם  „ברי  מ˘מעו˙  יב‡ר  עפ״ז 
מופ˙ים  לע˘ו˙  ˆריך  ˘מ˘יח  ˘‰‡ומר 
ומ˘פטי'  חו˜י'   .  . ˘"‰˙ור‰  לכך  מנ‚„ 

לעולם"

שמקשר  מה  יתיישב  הנ"ל  כל  ע"פ 
צריך  אינו  המשיח  דמלך  הא  הרמב"ם 
על  יעלה  "אל   – ומופתים  אותות  לעשות 
אותות  לעשות  צריך  המשיח  שהמלך  דעתך 
מחי'  או  בעולם  דברים  ומחדש  ומופתים 
כך"  הדבר  אין  אלו,  בדברים  וכיוצא  מתים 
(שבזה הוא שולל שני ענינים: לא זהו מעניני 
ומחדש  ומופתים  אותות  "לעשות  משיח 

‰ו‡  מ˜לט  בערי  "‡ף  ˘כו˙ב  ‰טעם  ‚ם  וז‰ו   (34
וכיו"ב  ˘ופטים"  בפר˘˙  "‡ף  ול‡  כו'",  ‡ומר 
בנו‚ע  [„‰רי  בלעם")  "בפר˘˙   – ˘לפנ"ז  (כבר‡י' 
ט  ל‰,  (מסעי  לפנ"ז  פר˘‰  עו„  י˘נ‰  מ˜לט  לערי 
ומ‰ל˘ון  ו‡ילך),  מ‡   ,„ ו‡˙חנן  פ'  ‚ם  ור‡‰  ו‡ילך. 
"בערי מ˜לט נ‡מר" ‡ינו ברור מ˜ומו ב˙ור‰ (‚ם ‡ם 
‰י' נ‡מר "בפר˘˙ ערי מ˜לט")] – „בז‰ ב‡ ל‰„‚י˘ 

˘י˙וסף בעˆם ‰מˆו‰ „ערי מ˜לט.

על  הבחינה  זוהי  ולא  בעולם",  דברים 
לזה)  בהמשך  (שכותב  מה  עם   – אמיתתו35) 
הזאת  שהתורה  הן  ככה  הדברים  ש"עיקר 

חוקי' ומשפטי' לעולם ולעולמי עולמים":

משיח  של  וענינו  ‚„רו  שכנ"ל,  מכיון 
ומצות  הלכות  קיום  שלימות   – הוא 
התורה, לכן, אם עולה על הדעת "שהמלך 
ומופתים  אותות  לעשות  צריך  המשיח 
˘ינוי  לפעול   – בעולם"  דברים  ומחדש 
את  בפועל  לבצע  שבכדי  (כלומר,  בעולם 
הוא  צריך  ˘לימו˙ ‰˙ור‰,   – וענינו  ‚„רו 
בעולם)  שינוי)  (לעשות  דברים  לח„˘ 
הזאת  ש"התורה  לכך  בסתירה  הר"ז   –
ונמצא  (מאחר  לעולם"36  ומשפטי'  חוקי' 
ש˘לימו˙ ‰˙ור‰ אינה יכולה להיות בלא 

ור‡‰  כוזיב‡.  מבן  מ‰ר‡י'  לכ‡ור‰  כ„מ˘מע   (35
מ‡מר ˙חיי˙ ‰מ˙ים רפ"ו.

מנ‰  ˘‰רמב"ם  מ‰  לב‡ר  י˘  כ‰נ"ל  ע"פ   (36
פ"‚  ר‡˘ ‡מנ‰  (ר‡‰  מ‰עי˜רים  ל‡'  בי‡˙ ‰מ˘יח 
ר˜  ל‡  ˘‰ו‡  ˘ם),  ח˙"ס  ˘ו"˙  ‰חמי˘י.  ‰ספ˜ 
"לפי ˘בי‡˙ ‰מ˘יח ב‡‰ מפור˘˙ ב˙ור‰ בנבי‡ים 
כ‡לו  ‰ו‡  ‰רי  בבי‡˙ו  ‰כופר  לכן  כו'  ובכ˙ובים 
‡מנ‰  (ר‡˘  כו'"  ובכ˙ובים  ובנבי‡ים  ב˙ור‰  כופר 
˘ם),  ח˙"ס  ˘ו"˙  ור‡‰  פי"„ "ו‰טענ‰ ‰˘לי˘י˙". 
כ"‡ לפי ˘ז‰ נו‚ע ל˘לימו˙ ‚„ר ‰˙ור‰, ˘‡' מ‚„רי' 

‰ו‡ ˘י‰י' זמן ˘‰˙ור‰ ו˜יומ‰ י‰יו ב˘לימו˙.

ז‰  ‰˙ור‰,  ו˘לימו˙  נˆחיו˙  ‡חר:  בס‚נון 
ולעולמי  לעולם  ומ˘פטי'  חו˜י'  ‰ז‡˙  ˘"‰˙ור‰ 
ר‡‰   – ˘ל ‰˜ב"‰  רˆונו ‰עˆמי  (ל‰יו˙‰  עולמים" 
ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"ט 182-3 וב‰ערו˙ ˘ם) ‰ו‡ ל‡ 
ו˜יומ‰  בלימו„‰  ‚ם  כ"‡  ‰בור‡,  ˆיווי  בענין  ר˜ 

בפועל, וז‰ י‰י' בבי‡˙ מלך ‰מ˘יח.

ועפ"ז ‡ולי י"ל ˘ז‰ו ‚ם ‰טעם, ˘ל‡ נמנ‰ ‡מונ‰ 
˘ם  ר‡˘ ‡מנ‰  ‰מˆו˙ (ר‡‰  במנין  בבי‡˙ ‰מ˘יח 
˘ˆיווים  ז‰  מזו)  (וי˙יר‰  וע"„   .('‚‰ ‰ספ˜  פ"‰ 
˘ור˘  (ס‰מ"ˆ  ‰מˆו˙  במנין  נמנים  ‡ינם  כוללים 
"וכל  ˘ם  מלכים  ‰ל'  ‰רמב"ם  מל˘ון  ול‰עיר   .(„
ל‰‡מין  ˘ˆריך  כ˙ב  ול‡  כו'",  בו  מ‡מין  ˘‡ינו  מי 

בו, כמ"˘ בפי‰"מ ˘ם (ור‡‰ ר‡˘ ‡מנ‰ ספי"ט).

י

יינה של תורהיינה של תורה

ל‰˘פיע "בחוı" עם עבו„‰ "בפנים"
‚ם  מחוייבים  ˙ור‰  בעלי   / במ˜ומו  לומ„  ויˆח˜  ‰בריו˙,  ל˜רב  מסבב  ‡בר‰ם 
 / ˙ור˙ם ‡ומנו˙ם  ˘ב‰ם   – עי˙ים  ל˜בוע  עס˜ ˆריכים  בעלי  / ‚ם  ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙ 

‚ם יˆח˜ מ˜רב ‰בריו˙ לעבו„˙ו י˙'

י‡רעו ‡ו˙ם  בני‰ם  ˘‚ם ‡ˆל  לבנים",  סימן  ל‡בו˙  ˘‡ירע  מ‰  ˘"כל  רז"ל1  ‡מרו 
‰מ‡ורעו˙ ˘‰יו עם ‰‡בו˙, וכלל ז‰ ‡ינו ר˜ "סימן" בעלמ‡ ‡˘ר ממע˘י ‰‡בו˙ נ„ע 
לבנים  כח  נו˙נים  ‰ם  ועבו„˙ם  ‰‡בו˙  מע˘י  ז‰:  על  י˙ר  ‡ל‡  ‰בנים,  מע˘י  י‰יו  מ‰ 

˘יעב„ו ‚ם ‰ם ב‡ו˙ו ‡ופן ˘˘יר˙ו ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים לפני ‰˜ב"‰.

י˘  ממנ‰  יˆח˜ ‡בינו, ‡˘ר  ˘ל  עבו„˙ו  מ˙ו‡ר˙  יˆח˜"  ˘‰י‡ "˙ול„ו˙  ובפר˘˙נו 
ל‡„ם ללמו„ ‰כיˆ„ יעבו„ ‡˙ ˜ונו ‚ם ב„רך ‡˘ר יר˘ מיˆח˜ ‡בינו.

‡בר‰ם מסבב ל˜רב ‰בריו˙, ויˆח˜ לומ„ במ˜ומו
˘ל  פעול˙ו  ‡ופן  נ˘˙נ‰  ובמ‰  ‡בינו,  ‡בר‰ם  ˘ל  עבו„˙ו  „רך  ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 

יˆח˜:

‡-ל   '‰ ב˘ם  ˘ם  "וי˜ר‡  בכ˙וב  ‰מסופר  כפי  ‰יי˙‰  ‡בר‰ם  ˘ל  עבו„˙ו  כללו˙2 
ר‡וי  ולו  ‰עולם,  ל‡לו-‰  ‡ל‡  לעבו„  ר‡וי  ˘‡ין  לעם,  ל‰ו„יע  ˘"‰˙חיל   – עולם" 
לכל ‰עולם,  ˘י˘ ‡לו-‰ ‡ח„  ול‰ו„יעם  לכל ‰עם,  ‚„ול  ב˜ול  ול˜רו˙   .  . ל‰˘˙חוו˙ 

1) ר‡‰ ˙נחומ‡ לך לך ט. בר‡˘י˙ רב‰ מ, ו. וברמב"ן ללך לך יב, ו. ועו„.

2) סוט‰ י, ‡. ב"ר סוף פנ"„. ועו„.



י‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ע„  לממלכ‰"3  ומממלכ‰  לעיר  מעיר  ‰עם   ıומ˜ב ו˜ור‡  מ‰לך  ו‰י‰  לעבו„,  ר‡וי  ולו 
‡˘ר ‰כניסם ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰.

"יר„"  ‚ם  נפ˘ו, ‡ל‡  ול‰עלו˙  ל˜„˘  ר˜  ל‡ ‰יי˙‰  ˘עבו„˙ ‡בר‰ם ‡בינו  ו‰יינו, 
ממ„רי‚˙ו ל‰ו„יע ול‰פיı ‡ˆל כל ב‡י עולם ‡˙ מˆי‡ו˙ ‰בור‡ י˙'. וע„ כ„י כך ‰‚יעו 
‰„ברים ˘‰י‰ ˆריך לˆ‡˙ מ‡רı י˘ר‡ל מ˜ום ‰˜„ו˘‰, וליר„ לחוˆ‰ ל‡רı, ו˘ם ‚ופ‡ 
‡ל ‡רı "מˆרים" ‰מור‰ ומרמז˙ על מיˆרים ו‚בולים ‰מעלימים על ‡ור ‰˜„ו˘‰, ו˘ם 
‰בור‡  במˆי‡ו˙  יכירו  נחו˙ים  ‡נ˘ים  ‡ו˙ם  ˘‚ם  ופעל  ‡בינו  ‡בר‰ם  ‰ס˙ובב  „וו˜‡ 

ויעב„ו‰ו.

ולעומ˙ ז‡˙ ‡ˆל יˆח˜ ‡בינו ל‡ מˆינו מעין עבו„‰ זו, ול‰יפך, ‰˜ב"‰ מנעו מלˆ‡˙ 
 ıב‡ר ו‚ם  ב‚בול ‰˜„ו˘‰,  ר˜  מ˜ומו ‰ו‡  ˙מימ‰" ‡˘ר  "עול‰  ל‰יו˙ו   ıל‡ר לחוˆ‰ 
לב‡י  י˙'  ל‰ו„יע ‡ל˜ו˙ו  למ˜ום  ממ˜ום  יסבב  ˘יˆח˜  מסופר  מˆינו  ל‡  ‚ופ‡  ‰˜ו„˘ 

עולם.

ו‰יינו, ˘עבו„˙ו ˘ל יˆח˜ ‰יי˙‰ לעסו˜ בעבו„˙ ‰' ‰פנימי˙ בינו לבין ˜ונו בלב„, 
ו„ל‡ כ‡בר‰ם ˘עבו„˙ו ‰י˙‰ בעי˜ר עם ‰מון ‰עם ל‰ו„יעם מˆי‡ו˙ו י˙'.

בעלי ˙ור‰ מחוייבים ‚ם ב‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙
כ‡מור, ‰רי ‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים ‰מ‰ ‰מורי˘ים „רך עבו„˙ם לבני‰ם ונו˙נים ל‰ם כח 

ועוז לעסו˜ ב‰, ˘על כן4 נ˜ר‡ו ב˘ם "‡בו˙" – כ‡ב ‰מורי˘ לבנו ˙כונו˙ נפ˘ו.

ב„רך   – ‰‡ופנים  ב˘ני  עבו„˙ו  לעבו„  י˘ר‡ל  ‡י˘  כל  ˆריך  ‡˘ר  מובן  וממיל‡ 
ב˙ור‰  ל‰˙עלו˙  עˆמו  עם  בעבו„‰  ‰ן  יˆח˜.  ˘ל  ב„רכו  ו‚ם  ‡בר‰ם,  ˘ל  עבו„˙ו 

ו˙פיל‰ כיˆח˜, ו‰ן לˆ‡˙ חוˆ‰ ול‰פיı ˘ם ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ כ‡בר‰ם.

וענין ז‰ ˆריך ‰‡„ם ל˘ום ‡ל לבו ˙מי„ לר‡ו˙ ‡˘ר ‰ולך ‰ו‡ ב˘ני ‰„רכים ‡˘ר 
"י˘˘כר"  סו‚ים:  ל˘ני  בכללו˙  נחל˜ים  י˘ר‡ל  בני  ל‡˘ר  ‰‡ומ‰,  ‡בו˙  לנו  ‰ורי˘ו 
ו"זבולון", ‡ו כפי ˘נ˜ר‡ו בס‰"˜5 "מ‡רי ˙ור‰" – "בעלי ˙ור‰", ו"מ‡רי עוב„ין טבין" 

– ‰עוס˜ים בזיכוך ו˜י„ו˘ ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים.

ב‰יכלי ‰˙ור‰  יו˘בים  ל‰יו˙  ˘זיכם ‰˘י"˙  ˘‚ם ‡לו ‡לו  ללמו„,  י˘  מ‰‡בו˙  ‡ך 
וב„רך  ב‡ו‰ליך",  וי‚יע˙ ‰˙ור‰ – "י˘˘כר  ללימו„  ב˙כלי˙  מסורים  ו‰רי ‰ם  ו‰יר‡‰, 
‰ר‚יל ‰ם עסו˜ים ר˜ בעבו„˙ם בינם לבין ˜ונם ˘‰י‡ ‰„רך ‡˘ר „רך ב‰ יˆח˜ ‡בינו, 
‰נ‰ ‡ינם יכולים ל‰ס˙פ˜ בז‰, ל‰יו˙ ˘כל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰ו‡ ‚ם בנו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו, 

3) רמב"ם ‰ל' עבו„‰ זר‰ פ"‡ ‰"‚.

4) ר‡‰ ב˙ור‰ ‡ור רי˘ פר˘˙ ו‡ר‡. ועו„.

5) ספר ‰מ‡מרים ˙˘"י ע' 122. ועו„. ור‡‰ ב˙ני‡ חל˜ ‡‚ר˙ ‰˜ו„˘ ס"‰ (˜ט, ‡).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

כופר אלא בתורה ובמשה רבינו"32 (ענין זה 

מל˘ונו˙ ‡לו ‚ופ‡ "ומ˘לו  מובן  ים", „ז‰  ע„  מים 
וב„ו‚מ˙  וי˙˜ן ‡˙ ‰עולם",   .  . יר˘‰", "וילחם   .  .
בנו‚ע  ˘מˆינו  (וכפי  כיבו˘  על  ירו˘‰  ˘ל  ‰חי„ו˘ 
ל‡"י ‡˙ ˘ני ‰ענינים ˘ל˜חו ‡ו˙‰ ע"י כיבו˘ ו‚ם 

˜יבלו ‡ו˙‰ בירו˘‰):

מלחמ‰,  כיבו˘   – ונˆחון  מלחמ‰  ˘ל  ‰ענין 
‰יפך  ˘ליט‰,   – "ומ˘לו"  "˜ר˜ר"  ˘ל  ב‡ופן  ‰ו‡ 

‰מˆי‡ו˙ ו‰רˆון ˘ל ז‰ ˘כוב˘ים ‡ו˙ו;

‰ו‡  ˘עיר",  יר˘‰  "ו‰י'  ‰ירו˘‰  ענין  מ˘‡"כ 
ול‡  ‡ליו,  ו˘ייך  ˘˜רוב  „בר  ˘נוחלים  ‡„רב‰, 

˘כוב˘ים ו˘ולטים על ‰זול˙. 

כולו  ‰עולם   ˙‡ "וי˙˜ן  ˘ל  ‰חי„ו˘  מובן  וע„"ז 
 .  .  '‰ מלחמו˙  "וילחם  על  ביח„",   '‰  ˙‡ לעבו„ 
מכירים  ‚ופ‡  ˘‰ם  ˘סביביו",  ‰‡ומו˙  כל  ונˆח 
[וכמרומז  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  מלכו˙ו  ˘ל  ‰‡מ˙   ˙‡
‰ˆנזור)  ע"י  (˘נ˘מט‰  ‰‰לכ‰  בסיום  ומפור˘ 
וירום  ויˆליח  ב‡מ˙  ‰מ˘יח  ‰מלך  "וכ˘יעמו„ 
נחלו  ˘˘˜ר  ויו„עים  חוזרין  כולן  ‰ם  מי„  ו(י)נ˘‡ 
ונפעל  ‰טעום"].  ו‡בו˙י‰ם  ו˘נבי‡י‰ם  ‡בו˙י‰ם 

ב‰ם "ל˜רו‡ כולם ב˘ם ‰' ולעב„ו ˘כם ‡ח„"יח.

˙ו˜ף  ל‰„‚י˘  ב‡  ˘‰רמב"ם  י"ל  בפ˘טו˙   (32
בבי‡˙  ˘‰‡מונ‰  ‰לכ‰,  ‰ו‡  ו‚"ז  ו‚„ר‰,  ‰‡מונ‰ 
‰מ˘יח ˆ"ל בו„‡ו˙ ו‰˙‡מ˙ו˙ כז‰ (ל‡ כ‰˙‡מ˙ו˙ 
˘מˆ„ "˘‡ר ‰נבי‡ים בלב„ ‡ל‡" ‰˙‡מ˙ו˙ ˘מˆ„) 
עליו),  ‰עי„‰  ‰˙ור‰  (˘‰רי  רבינו  ומ˘‰  ˙ור‰ 

ועפמ"˘ ב‰ל' יסו„י ‰˙ור‰ פ"ח.

כי  רבינו",  "ובמ˘‰  ˘‰וסיף  מ‰  ‚ם  מובן  ועפ"ז 
נבו‡˙ מ˘‰ נ˙‡מ˙‰ "במעמ„ ‰ר סיני (ע"י) ˘עינינו

שם  ממ"ש  מובן  המשיח  למלך  זה  ענין  ושייכות  יח) 

לכוף את  הגבורה  מפי  רבינו  משה  "צוה  ה"י)  (פ"ח 

וראה  נח".  בני  שנצטוו  מצות  לקבל  העולם  באי  כל 

שהם  י"ל  ואולי  צדק".  העולם  "ולמלאות  ספ"ד  שם 

בין  כהחילוק  ענינים,  ב'  כו'")  ו"למלאות  ("לכוף", 

ענין הג' וענין הד' שבפנים.

וראה לקו"ש חכ"ג ע' 174 ואילך.

˘‰י'  פמ"‰,  ח"ב  מו"נ  ר‡‰   – בלעם  נבו‡˙  ב„ר‚˙   (*
פי'  ור‡‰  ו˘למ‰.  כ„ו„  נבו‡‰)  (ול‡  רו‰"˜  במ„רי‚˙ 
ל‰)  (כב,  פר˘˙נו  ע‰"˙  ובˆפע"נ  ˘ם.  ו‡ברבנ‡ל  ˜ר˘˜˘ 
„‡ח"כ על‰ ב‚„ר נבי‡ כו' ו‡ח"כ רˆ‰ ˘י‰י' כמ˘‰ רבינו. 

ומ˘מע ˜ˆ˙ ˘ם, ˘ז‰ ˘ייך לנבו‡‰ זו ‰‡חרונ‰. עיי"˘.

פרק  (ובפיה"מ  תשובה  להל'  לכאורה  שייך 
כופר  של  הגדרים  ע"ד  מדובר  בהם  חלק) 

וכו' (פ"‚ ‰"ח))?

שהענין  הרמב"ם,  מדגיש  שבזה  אלא 
לשלימות  יביא  שהוא  המשיח,  מלך  של 
בהלכות ומצות התורה ("ולהחזיר מלכות 
המשפטים")  כל  וחוזרין  כו'  ליושנה  דוד 
הנביאים,  ע"י  שהתגלה  ענין  עוד  זה  אין 
ומשה  להתורה  הנוגע  ענין  זהו  אלא 
שהיא  תביא  משיח  דביאת  גופא (–  רבינו 
התורה  ולכן  בשלימות).  תהי'  (התורה) 
ואז  משיח  שיבוא  ומבטיחה  אומרת  גופא 

תהי' שלימות התורה33. 

הדברים  "ואלו  מסיים  הוא  ולכן 
כל  כוללים  הם  בתורה  המפורשים 
הנביאים",  כל  ידי  על  שנאמרו  הדברים 
שכל הענינים שנאמרו על ידי כל הנביאים 
על משיח הם ענין בתורה גופא בשלימות 

קיום התורה והמצות. 

מערי  ‰ר‡י'  (‰"ב)  ל‡ח"מ  מבי‡  ולז‰ 
‡ם  ‡ומר  ‰ו‡  מ˜לט  בערי  "‡ף  מ˜לט: 
עו„  לך  ויספ˙  ‚בולך   ˙‡ ‡ל‰יך   '‰ ירחיב 
˘ל˘ ערים ו‚ו' ומעולם ל‡ ‰י' „בר ז‰ ול‡ 
ר˜  (ל‡  מוכח  „בז‰   – ל˙ו‰ו"  ‰˜ב"‰  ˆו‰ 
‰מ˘יח  מלך  ˘ע"י  ב˙ור‰  מפור˘  ˘‰„בר 
‰˙ומ"ˆ  ב˜יום  ˘לימו˙  ˘ל  ‰זמן  י‰י' 

מ˘‰  בנבו‡˙  ו‰˙‡מ˙ו˙  ˘מעו",  ו‡זנינו  כו'  ר‡ו   
ב˙ור‰  לעולם"  עומ„˙  ˘‰י‡  "נ‡מנו˙  מבי‡‰  רבינו 

– ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"ט ע' 184 ו‡ילך.

ועפ"ז יומ˙˜ ‚ם מ˘"כ ב˘ליל‰ "ל‡ ב˘‡ר נבי‡ים 
לרמב"ם  ספר  ב˜רי˙  כ‰ל˘ון  ול‡  כופר",  בלב„ ‰ו‡ 
˘ם "כופר ב˙ור‰ ובמ˘‰ רבינו וב˘‡ר ‰נבי‡ים", כי 

‚ם ז‰ ‰ו‡ ‰לכ‰ – ב‚„ר ‡מונ‰ בבי‡˙ ‰מ˘יח.

"‡בל  ומוסיף  ˘חוזר  ‰"ב  בסוף  מל˘ונו  ול‰עיר 
‰ספרים  ˘כל  לר‡י'  ˆריך  ‰„בר  ‡ין  ‰נבי‡ים  ב„ברי 

מל‡ים ב„בר ז‰".

33) ר‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 36.



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

 ז 
‚ופ‡  ˘‰˙ור‰  ענין  ˘לימו˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡ 
‰רמב"ם  מ„‚י˘  ולכן  ˘י‰י/  „ור˘˙ 
"ב˙ור‰  כופר  ‰ו‡  במ˘יח  ˘‰כופר 

ובמ˘‰ רבינו"

נוספת  תמיהה  תתבאר  זה  יסוד  ע"פ 
בדברי הרמב"ם כאן:

(קודם  הרמב"ם  שמקדים  מה  דהנה, 
הראיות שמביא) "וכל מי שאינו מאמין בו 
או מי שאינו מחכה לביאתו לא בשאר נביאים 
בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו. 
שהרי התורה העידה עליו כו'" – אינו מובן, 
בשייכות  ברמב"ם  כ"כ  נוגע  מה  לכאורה, 
להל' משיח ש"לא בשאר נביאים בלבד הוא 

ע‰"פ), ˘ז‰ ב‚לוי במ˘יח, "ויכוף כל י˘ר‡ל לילך 
ב‰ ולחז˜ ב„˜‰" (ב) "מי˘ר‡ל" – ˘ם ‰מעל‰ ˘ל 

י˘ר‡ל]טו. 

‚) וילחם מלחמו˙ ‰' . . ‡ם ע˘‰ ו‰ˆליח ונˆח כל 
פ‡˙י   ıבפסו˜ "ומח כ˙וב  ז‰   – ˘סביביו"  ‰‡ומו˙ 
וימ„„ם  מו‡ב   ˙‡ ויך  ‡ומר  ‰ו‡  וכן  „ו„  ז‰  מו‡ב 
˘נ‡מר  ז‰ ‰מלך ‰מ˘יח   ˙˘ בני  כל  ו˜ר˜ר  בחבל 

בו ומ˘לו מים ע„ ים". 

‰מ˘יח:  מלך  ˘ל  ‰מעל‰  מו„‚˘˙  בז‰  [˘‚ם 
בנו‚ע ל„ו„ ‰"ז ר˜ (‡) "מחı", (ב) "פ‡˙י מו‡ב". 
 ,"˙˘ בני  "כל  (ב)  "ו˜ר˜ר",   (‡) למ˘יח:  ובנו‚ע 

‰˘ליט‰ על כל ‰‡ומו˙טז. 

טו) והמעלה דמשיח מודגשת גם בענין הא', המדבר 

אבל  עתה",  "ולא  אומר  בדוד  עצמם:  ומשיח  בדוד 

שזהו  לפי  קרוב",  ובמשיח – "ולא  קרוב;  בזמן  אראנו 

זמן  אריכות  לאחרי  רק  שבאה  נעלית  ומדריגה  ענין 

שנתרבו מעשינו ועבודתנו בכדי להגיע לבחי' זו.

הרמב"ם  לפי'  לכאורה  הוא  וכן  שם.  כבת"א  טז) 

(ב)  "ויך"   (‡) ל„ו„  בנו‚ע  בנבי‡ים:  כ‰ל˘ון  ‡ו 
"‡˙ מו‡ב"; ובנו‚ע למ˘יח (‡) "ומ˘לו" (ב) "מים 

ע„ ים"]. 

ביח„   '‰  ˙‡ לעבו„  כולו  ‰עולם   ˙‡ "וי˙˜ן   („
ל˜רו‡  ברור‰  ˘פ‰  עמים  כי ‡ז ‡‰פוך ‡ל  ˘נ‡מר 
כולם ב˘ם ‰' ולעב„ו ˘כם ‡ח„" – ז‰ כ˙וב בפסו˜ 
ל„ו„  ‡„ום  ו˙‰י  ˘נ‡מר  „ו„  ז‰  יר˘‰  ‡„ום  "ו‰י' 
‰מלך  ז‰  ‡ויביו  ˘עיר  יר˘‰  ו‰י'  ו‚ו'.  לעב„ים 

‰מ˘יח ˘נ‡מר ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ו‚ו'"יז. 

ל„ו„  בנו‚ע  מ˘יח:  ˘ל  מובנ˙ ‰מעל‰  כ‡ן  [˘‚ם 
בז‰  מ˙בט‡  ˘ז‰  יר˘‰",  ‡„ום  "ו‰י'  ‡ומרים 
 – למ˘יח  ובנו‚ע  לעב„ים",  ל„ו„  ‡„ום  ˘"ו˙‰י 
"ו‰י' יר˘‰ ˘עיר ‡ויביו", ל‡ ר˜ ‡נ˘י ‰עיר, וכמו 
˘נ‡מר בפסו˜ "ועלו מו˘יעים ב‰ר ˆיון ל˘פוט ‡˙ 

‰ר ע˘ו" ˘סיומו ‰ו‡ "ו‰י˙‰ ל‰' ‰מלוכ‰"].

‰ענין  ל‚בי  ‰רביעי  בענין  ‰חי„ו˘  לב‡ר  וי˘ 
 – ‰‡ומו˙  ונˆחון   "'‰ מלחמו˙  "ילחם  ‰˘לי˘י 

שהרי הביא "ומ˘לו מים גו'". ובראב"ע: הורס. וראה 

תיב"ע  וראה  ורד"ק.  ברלב"ג  ועד"ז  שת.  בני  ד"ה  שם 

ות"י. לקו"ש שם. ואכ"מ.

שהרי  במקומו"  מקדש  ל"ובנה  גם  דשייך  וי"ל  יז) 

קיב,  זבחים  וראה  א.  י,  (מגילה  ירו˘לים"  זו  "נחל‰ 
ב. קיט, א) שענינה ירושה וקביעות שאין אחרי' היתר 

לקו"ש  ה"ג.  פ"א  ביהב"ח  הל'  רמב"ם  וראה  (הפסק). 

חט"ז ע' 465 ואילך.

(ביחד  נכלל  זה  כי   – בפ"ע  בפסוק  נרמז  שלא  ומה 

עם "וקב. נדחי ישראל") בממשלתו על ישראל – "וקם 

שבט מישראל".

הרמב"ם  כתב  שלכן  עכ"פ)  הרמז  (ע"ד  י"ל  ואולי 

בפר˘˙ בלעם, להסביר ולהדגיש מה שעיקר נבואתו 
המשיח  ומלך  דוד  ושליטת  האומות  מפלת  ע"ד  הי' 

נרגא,  בי'  ניזיל  אבא  ובי'  מיני'  ע"ד  שהוא  עליהם, 

ספרי   – משה*  בדוגמת  (שהוא  אוה"ע  של  שהנביא 

אוה"ע  של  מפלתם  על  מנבא  ועוד)  יוד.  לד,  ברכה 

לעובדי'  בנוגע  מרז"ל  וע"ד  עליהם.  ישראל  ושליטת 

(סנה' לט, ב (ד"ועלו מושיעים בהר ציון וגו'" (שהביא 

הרמב"ם בסוף ההלכה כאן) הוא סיום נבואת עובדי'). 

ושם גם בענין דוד – "ויך את מואב", שהביא הרמב"ם 

כאן).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

˘ל ‰˜ב"‰  ˘מו   ıל‰פי בעבו„‰  ‚ם  ל‰˙עס˜  ו‰חיוב  ממנו ‰כח  יור˘  ו‡"כ, ‰רי ‰ו‡ 
ו‡ור ‰˜„ו˘‰ מחוı לבי˙ ‰מ„ר˘.

˙ור‰ – ‡פילו  לי ‡ל‡  בי‚יע˙ ‰˙ור‰, ‰רי "כל ‰‡ומר ‡ין  ר˜  מ˙עס˜ים ‰מ‰  ו‡ם 
ל‰˙עס˜  לזמן  מזמן  ‰ם  ‚ם  ˘מחוייבים  חס„ים"6,  ו‚מילו˙  ˙ור‰  ‡ל‡  לו,  ‡ין  ˙ור‰ 
‰ו‡  ‡˘ר  למ˜ום  לילך  ‰˜„ו˘‰,  ומ˙חום  ממ˜ומם  לˆ‡˙  ‡בינו,  ‡בר‰ם  בעבו„˙  ‚ם 
"ח˘וך" ע„יין, ול‰פיı עו„ ועו„ ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ע„ ‡˘ר פועלים כ‡בר‰ם "‡˙ ‰נפ˘ 
‡˘ר ע˘ו" – ˘מ˜רבים י‰ו„ים ל‰˜ב"‰ ולמˆוו˙יו, ו"מעל‰ עליו ‰כ˙וב כ‡ילו ע˘‡ו"7.

‚ם בעלי עס˜ ˆריכים ל˜בוע עי˙ים – ˘ב‰ם ˙ור˙ם ‡ומנו˙ם
‰„רכים  ב˘˙י  לילך  מחויבים  בלב„  ˙ור‰"  "מ‡רי  ˘ל‡  ‚יס‡,  ל‡י„ך  ‰ו‡  וכן 
ב„רך ‰ר‚יל ‰נ‰ "זבולון  בעבו„˙ ‰"זבולון", ‡˘ר  ‚ם ‡ו˙ם ‰נכללים  ‰‡מורו˙, ‡ל‡ 
‰‚˘מיו˙   ˙‡ מזככים  ו˘ם  ו‰חומריו˙,  ‰‚˘מיו˙  במ˜ום   ,ıבחו ˘נמˆ‡ים   – בˆ‡˙ך" 
לז‰ ‰רי ‰ם  ונוסף  ולˆרכי ‰˜„ו˘‰,  ˘מים  ל˘ם  ב„ברים ‰‚˘מיים  י„י ‰‰˙עס˜ו˙  על 
ומˆוו˙י‰, ‰נ‰ ‚ם ‰ם  מ‰˙ור‰  ע˙‰  לע˙  ע„יין  ˘רחו˜ים  מבי‡ים ‡˙ „בר ‰' ‡ל ‡לו 

מחויבים ל‰˙עס˜ בעבו„˙ו ˘ל יˆח˜ ‡בינו.

 ,"ıעבו„˙ם "בחו ועוב„ים  בזיכוך ‰‚˘מיו˙,  עס˜ם ‰ו‡  ורוב  עבו„˙ם  ˘כללו˙  ו‡ף 
ל˜רב ‡˙ ‡לו מבני י˘ר‡ל ‰נמˆ‡ים בחו˘ך ˘‚ם ‰ם י‰יו מו‡רים ב‡ור ‰˜„ו˘‰, ‰נ‰ 
כל ז‰ ‰ו‡ עבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו, ומכיוון ˘‰ם בנים ‚ם ליˆח˜ ‡בינו ‰נ‰ ‡ין ‰ם 
 "ıפטורים מלילך ‚ם ב„רך ‡˘ר יור˘ים מיˆח˜, ומזמן לזמן ˆריכים ל‰˙נ˙˜ מן ‰"חו

ל‰יכנס לבי˙ ‰מ„ר˘ וללמו„ ˙ור‰.

וי‚יע˙ם  מעבו„˙ם  ‰„‡‚ו˙  מכל  ל˘כוח  עלי‰ם  ˙ור‰,  ‰ם  ˘לומ„ים  זמן  וב‡ו˙ו 
"בחוı", ל‰˙מסר ל‚מרי ללימו„ ‰˙ור‰, ול‰יו˙ כ"‡וכלי ‰מן"8 ˘‡ין ל‰ם ‡ל‡ ‰˙ור‰ 
˘"˙ור˙ם  עלי‰ם  ל˜רו‡  ‡פ˘ר  ב˙ור‰  ˘עסו˜ים  ‰זמן  ˘ב‡ו˙ו  וע„  בלב„,  וי‚יע˙‰ 

‡ומנו˙ם" ל‰יו˙ ˘˘וכחים ל‚מרי מכל עס˜י‰ם ˘מחוı לבי˙ ‰מ„ר˘.

‚ם יˆח˜ מ˜רב ‰בריו˙ לעבו„˙ו י˙'
ו‰נ‰ מפר˘˙נו י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ מיוח„˙, ‡˘ר ‚ם עבו„‰ ˘‰י‡ "בפנים" ב˙וך ‚בולי 
˘מו  ב‰פˆ˙  חל˜  ‚ם ‰י‡  "זבולון" ‡ל‡  ˘ל  מעבו„˙ו  "˘ונ‰"  עבו„‰  ‰˜„ו˘‰, ‡ינ‰ 
˘ל ‰˜ב"‰ ‡ˆל ב‡י עולם, ו‡„רב‡ ב‡ופן נעל‰ ביו˙ר, כי ˘˙י עבו„ו˙ ‡לו ˜˘ורו˙ ‰ן 

6) יבמו˙ ˜ט, ב. ל˜וטי ˙ור‰ וי˜ר‡ ‰, ‡. ור‡‰ ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ח ע' 266 – ב‰ער‰.

7) סנ‰„רין ˆט, ב.

8) כמ‡מר רז"ל (מכיל˙‡ ב˘לח ב˙חיל˙ו) "ל‡ ני˙נ‰ ‰˙ור‰ (ל„רו˘) ‡ל‡ ל‡וכלי ‰מן".



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב˜˘ר בל ינ˙˜, ו„בר ‡ח„ ‰ם:

מסופר בפר˘˙נו „בע˙ ‡˘ר "וי‰י רעב ב‡רı"9 ‰יי˙‰ „ע˙ו ˘ל יˆח˜ "לר„˙ למˆרים 
י˙'  מ‡˙ו  ˘‰כל  יˆח˜  ו‰כיר  רעב,  ˘ב‡  ˘מכיוון  ו‰יינו  בימי ‰רעב",  ˘יר„ ‡ביו  כמו 
וב‰˘‚ח˙ו, ‰בין יˆח˜ ˘רˆון ‰' ‰ו‡ ˘יר„ למˆרים וי˙עס˜ ‡ף ‰ו‡ ב„רך עבו„˙ו ˘ל 
‡ביו לילך ממ˜ום למ˜ום לפרסם ˘מו י˙' בעמים, ומכל מ˜ום ˆיוו‰ו ‰˘י"˙ "‡ל ˙ר„ 
מˆרימ‰" ‡ל‡ "˘כון ב‡רı" – "˘כן ‡˙ ‰˘כינ‰ ב‡רı"10, ˘‰˜ב"‰ ‰ור‰ ליˆח˜ ‡˘ר 

עבו„˙ו ‰י‡ ב‡ופן ‡חר, ול˘ם כך עליו ל‰י˘‡ר ב‡רı „וו˜‡.

ו‰נ‰ ב‰מ˘ך ‰סיפור רו‡ים כיˆ„ עבו„˙ו ˘ל יˆח˜ במ˜ומו ובינו לבין עˆמו, ‰בי‡‰ 
לכך ˘‰„רים סביבו חיפ˘ו ˜רב˙ו ו˜בלו ממנו:

בע˙ ˘י˘ב יˆח˜ ב‚רר ‰י‰ ˘מו מפורסם ו"‰יו ‡ומרים זבל פר„ו˙יו ˘ל יˆח˜ ול‡ 
כספו וז‰בו ˘ל ‡בימלך"11, ו‡מנם ב˙חיל‰ רˆ‰ ‡בימלך ל‚ר˘ו, ‡ך ל‡חר ˘בנ‰ מזבח 
ˆב‡ו",  ˘ר  ופיכל  מרע‰ו  ו‡חוז˙  "‡בימלך  ‡ליו  נ˙˜בˆו  ‰רי   ,"'‰ ב˘ם  ˘ם  ו"וי˜ר‡ 
ו‡מרו ‡˘ר ל‰יו˙ ˘"ר‡ו ר‡ינו כי ‰י‰ ‰' עמך", ‰רי ‰ם רוˆים וחפˆים ב˜רב˙ו ו"˙‰י 

נ‡ ‡ל‰ בינו˙ינו בינינו וביניך ‚ו'"12.

ונמˆ‡, ˘עבו„˙ פרסום ˘מו י˙' ˘˙י פנים י˘ ל‰: י˘ ו‰‡„ם יור„ ממ˜ומו ל‰˙עס˜ 
ז‡˙  עו˘‰  ‡ך  במ˜ומו,  ב˙ור‰  ‰ו‡  עוס˜  ‡˘ר  וי˘  ‰מ‡ור,  ‡ל  י˘ר‡ל  בני  ב˜ירוב 
ב‡ופן ‡˘ר מרוב ‰‡ור ו‰˜„ו˘‰, ‰נ‰ ‰סובבים ‰ם נל˜טים ‡ל ‰‡ור כי טוב, וחפˆים 

ללמו„ ממנו ול‰„מו˙ ‡ליו.

וזו ‰יי˙‰ „רך עבו„˙ו ˘ל יˆח˜, וב„רך זו ‰פיı ˘מו ˘ל ‰˜ב"‰ בעולם, ומז‰ ילמו„ 
חל˜  ז‰  ‰רי  ב˙ור‰,  ועוס˜  במ˜ומו  ˘יו˘ב  „"יˆח˜"  עבו„˙ו  בעב„ו  ‚ם  ‡˘ר  ‰‡„ם 
מעבו„˙ ‰פˆ˙ ‰י‰„ו˙, כי עבו„˙ו בלימו„ ‰˙ור‰ וב˙פיל‰ ‰י‡ ‰י‡ ‰פועל˙ ומ˘פיע‰ 

˘יבו‡ו ‡נ˘ים ל‰˙˜רב ול‰כנס ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰.

ומכ‡ן, ˘‚ם ‰"מ‡רי עוב„ין טבין" ‰ˆריכים מזמן לזמן לעבו„ ‡˙ עבו„˙ו ˘ל יˆח˜ 
˘ב˘מים,  ל‡בינו  י˘ר‡ל  בני  ל˜רב   – ‰כללי˙  מעבו„˙ם  חל˜  ‰ו‡  ז‰  זמן  ‚ם  ‰רי   –
וכמו כן ‚ם ‰"מ‡רי ˙ור‰" ‰ˆריכים מזמן לזמן ל‰˙עס˜ בעבו„˙ו ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו – 
ל˜רב בני י˘ר‡ל ל‡בינו ˘ב˘מים, ‰נ‰ ‚ם עבו„˙ם כ"מ‡רי ˙ור‰" ˆריכ‰ ל‰יו˙ חל˜ 
מעבו„˙ ‰˜ירוב, כי לימו„ם ˆריך ל‰יו˙ על מנ˙ ללמ„, ˘לימו„ם י˘פיע על סביבו˙ם, 

˘‚ם ‰ם י˙˜רבו ‡ל ‰‡ור וירˆו ללמו„ ˙ור‰.

9) פר˘˙נו כו, ‡-ב ובפר˘"י.

10) ב"ר פס"„, ‚.

11) פר˘"י בפר˘˙נו כו, י‚ (מב"ר ˘ם ז).

12) פר˘˙נו כו, טז-כח.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

את  ומפרט  הרמב"ם  שממשיך  וזהו 
פירוש הפסוקים (דפר' בלעם) איזה מהם 
להורות,  משיח –  על  ואיזה  דוד  על  קאי 
שכל הפרטים שהיו בדוד המלך ("משיח 
המשיח.  מלך  אצל  ג"כ  יהיו  הראשון") 
("דרך  וממשלתו  התגלותו  תחילת  למן 
מישראל")  שבט  "וקם  מיעקב";  כוכב 
מואב"  פאתי  ד"ומחץ  השלימות  ועד 
"וקרקר  (דדוד),  ירשה"  אדום  ו"והי' 
אויביו"  שעיר  ירשה  "והי'  שת"  בני  כל 
(שיפטרו  דעי"ז   – המשיח)  (במלך 
בתורה  לעסוק  יוכלו  מלכויות)  משעבוד 

ובמצוות כהוגן (כנ"ל)31.

(ר˜)  ˘„ו˜‡  כ‡ן  נו‚ע  מ‰  „לכ‡ור‰,   – ‰מ˘יחים" 
נמ˘ח  ˘„ו„  כ˘ם   – ו‡„רב‰  מ˘יח?  נ˜ר‡  „ו„ 
(מ‚יל‰ י„, ‡) ונ˜ר‡ "מ˘יח ‰'" (˘"ב יט, כב. ור‡‰ 
˘ם כ‚, ‡) כך ‚ם ˘‡ול נמ˘ח (˘"‡ יו"„, ‡) ונ˜ר‡ 
לייח„  מ˙כוון  וב‡ם  ועו„);  ז.  כ„,  "מ˘יח ‰'" (˘ם 
כ‡ן ˘ני מו˘יעי י˘ר‡ל – בר‡˘ונ‰ וב‡חרונ‰, ‰י' 
מ˙‡ים יו˙ר מ˘‰ רבינו כ‚ו‡ל ר‡˘ון ומ˘יח כ‚ו‡ל 
‡חרון, „˘ני‰ם ‰ו˘יעו ‡˙ י˘ר‡ל מ‚לו˙ (מ˘‡"כ 
‰ו‡  מ˘יח  בנבו‡‰,  ב„ר‚˙ם  ˘‚ם  ול‰עיר  „ו„); 
"נבי‡ ‚„ול ˜רוב למ˘‰ רבינו" (רמב"ם ‰ל' ˙˘וב‰ 
˘‰ו‡  ˘ם  מ‚יל‰  פיר˘"י  (ר‡‰  „ו„  מ˘‡"כ  ˘ם), 

נבי‡. וכן סוט‰ מח, רע"ב).

˘ענינו  ל‰‚„יר  ב‡  „בז‰  ניח‡,  בפנים  מ"˘  וע"פ 
˘בזמנו  „ו„,  מלכו˙  ל‰חזיר   – ‰ו‡  מ˘יח  ˘ל 

(מ˘‡"כ ˜ו„ם לכן) ‰י' ˘לימו˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙.

˘מפרט ‰רמב"ם ‡˙  ˘בכך  מזו,  י˙יר‰  וי"ל   (31
פירו˘ ‰כ˙ובים „פר' בלעם – ‰ו‡ מ˘ום ˘ב‡ בז‰ 
ב˙חיל˙  ‰„ברים  כללו˙  על  ר˜  (ל‡  ר‡י'  ל‰בי‡ 
ול‰חזיר  לעמו„  ע˙י„  ‰מ˘יח  ˘"‰מלך  ‰פר˜, 
ככל   .  . ‰ר‡˘ונ‰  לממ˘ל‰  ליו˘נ‰  „ו„  מלכו˙ 
בפנים, ‡ל‡) ‚ם  כמבו‡ר  ב˙ור‰",  מˆו˙‰ ‰‡מור‰ 
מבי˙  מלך  יעמו„  "ו‡ם   :„ ‰לכ‰  ˘ל  ‰פרטים  על 
כפי  ‡ביו  כ„ו„  במˆוו˙  ועוס˜  ב˙ור‰  ‰ו‚‰  „ו„ 
לילך  י˘ר‡ל  כל  ויכוף  פ‰  ו˘בעל  ˘בכ˙ב  ˙ור‰ 
ב‰ ולחז˜ ב„˜‰ וילחם מלחמו˙ ‰', ‰רי ז‰ בחז˜˙ 

‰‡ומו˙  כל  (ונˆח  ו‰ˆליח  ע˘‰  ‡ם  מ˘יח.  ˘‰ו‡ 
י˘ר‡ל  נ„חי   ıו˜ב במ˜ומו  מ˜„˘  ובנ‰  ˘סביביו) 

‰רי ז‰ מ˘יח בו„‡י וי˙˜ן ‡˙ ‰עולם כו'";

בלעם,  מפר˘˙  ב‰ר‡י'  ‚ם  ‰רמב"ם  מבי‡  ולכן 
‡רבע˙   ˙‡ ומ˘יח,  „ו„   .  . ‰מ˘יחים  ב˘ני  ˘נב‡ 
˘ז‰  כפי  ‰מ˘יח  (ב‰˙‚לו˙)  ו‰ענינים  ‰פרטים 
˘ל  ‰‰מ˘ך  ˘ז‰ו   – נב‡"  "ו˘ם   – בפירו˘  כ˙וב 

"ל‰חזיר מלכו˙ „ו„ ליו˘נ‰". 

ובכללו˙ מ˙חל˜ ז‰ (‰לימו„ים מן ‰פסו˜ים „פר' 
ב)  עˆמם,  ומ˘יח  „ו„   (‡ חלו˜ו˙:  ל˘ל˘  בלעם) 
ומלכו˙ם  פעול˙ם  י˘ר‡ל, ‚)  על  ומלכו˙ם  פעול˙ם 
ובענין  בכלל).  ‰עולם  (על  ‰עולם  ‡ומו˙  על 

‰˘לי˘י ‚ופ‡ י˘נם ˘ני זמנים וענינים, כ„ל˜מן. 

מבי˙ „ו„ ‰ו‚‰  מלך  – "יעמו„  בעˆמם  ענינם   (‡
˘בכ˙ב  ˙ור‰  כפי  כ„ו„ ‡ביו  במˆו˙  ועוס˜  ב˙ור‰ 

ו˘בעל פ‰". 

וז‰ מפור˘ ב˙ור‰ "‡ר‡נו (‡ר‡‰ ‡ו˙ו) ול‡ ע˙‰ 
מלך  ז‰  ˜רוב  ול‡  ‡ו˙ו)  (‡ר‡‰  ‡˘ורנו  „ו„  ז‰ 

‰מ˘יח" – ‰נבו‡‰ על „ו„ ומ˘יח עˆמם. 

ב„˜‰"  ולחז˜  ב‰  לילך  י˘ר‡ל  כל  "ויכוף  ב) 
מפור˘  ˘ז‰  י˘ר‡ל,  על  ומלכו˙ם  פעול˙ם   –
ו˜ם  „ו„  ז‰  מיע˜ב  כוכב  "„רך  ‰כ˙וב  ב‰מ˘ך 
על  מור‰  ˘ז‰   – ‰מ˘יח"  ‰מלך  ז‰  מי˘ר‡ל  ˘בט 
‰˘ייכו˙ לי˘ר‡ל "כוכב מיע˜ב . . ˘בט מי˘ר‡ל". 

˘ל  (ו‰י˙רון)  ‰˘לימו˙   ˙‡ ‚ם  רו‡ים  [ובז‰ 
‰ר‡˘ון:  מ˘יח  ל‚בי  ‡חרון  מ˘יח  ‰מ˘יח,  מלך 
מי  על  ˘מור‰  "כוכב"   (‡) ‰ל˘ון  נ‡מר  „ו„  על 
˘מובן  [כמו  בנ"‡יד  מ˘‡ר  ומנו˘‡  מרומם  ˘‰ו‡ 
לכוכבים  בנו‚ע  ‰"ט)  פ"‚  יסו‰"˙  (‰ל'  מ‰רמב"ם 
נפ˘  בעלי  כולן  ו‰‚ל‚לים  ‰כוכבים  "כל  כפ˘וטם, 
ו‚„ול‰  כו'  ‰כוכבים  ו„ע˙  כו'  ‰ם  ו‰˘כל  ו„ע‰ 
י˘ר‡ל  על  ˘מור‰   – "מיע˜ב"  (ב)  בנ"‡"].  מ„ע˙ 

ל‡ כפי ˘‰ם ב˙כלי˙ ‰מעל‰. 

˘בט",  "ו˜ם   (‡) ‡ומר  ‰ו‡  למ˘יח  בנו‚ע  ‡בל 
˘פירו˘ו כפ˘וטו ‰ו‡ "מלך רו„‰ ומו˘ל" (פר˘"י 

יד) ראה רד"ק עה"פ. וראה רלב"ג ורמב"ן לפירושם 

ע'  (לעיל   88 ע'  חי"ג  לקו"ש  וראה  משיח.  על  שקאי 

461) ואילך.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

זה  ש"הרי  לידיעה  מביא  זה  אמנם 
בחז˜˙ שהוא משיח", אך בשעה שמביא 
בפועל  והמצוות  התורה  קיום  לשלימות 
האומות  כל  ונצח  והצליח  עשה  "אם   –
שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי 
המצוות  כל  לקיים  חוזרים  דאז  ישראל", 
ביהמ"ק  (חורבן  הגלות  בסיבת  שנחסרו 
וגלות ישראל מאדמתם) – אזי "הרי הוא 
משיח בודאי"28, מאחר והביא לשלימות 

התורה וקיום המצוות בפועל29.

‰בי‡  ˘ל‡  מ‰  בפ˘טו˙  מובן  עפ"ז   (28
ילחום  ˘מ˘יח  ‰פר˜  ב˙חיל˙  (‚ם)  ‰רמב"ם 
ו‰מכוון  ‰‚„ר  מב‡ר  ˘ם  כי   -  '‰ מלחמו˙ 
ל‡חר   – כו')  ליו˘נ‰  „ו„  מלכו˙  (ל‰חזיר  ˘לו 
"מ˘יח  כ˘‰ו‡  ‰˙ור‰,  ל˘לימו˙  ‰בי‡  ˘כבר 
.'‰ במלחמו˙  ‰נˆחון  ˜ו„ם  מ˘‡"כ  בו„‡י", 

עכ"פ),  (בפנימיו˙ ‰ענינים  ל‰וסיף  י˘  ‡ולי  עפ"ז 
במ˘יח  ‰מ˘יחים  ˘ני  ‰רמב"ם  ˘‰בי‡  ˘ז‰ 
כי   – כו'  ‰‡חרון  ובמ˘יח  כו'  „ו„  ˘‰ו‡  ‰ר‡˘ון 
ו„ר‚ו˙  ˙˜ופו˙  ב'  עˆמו,  במ˘יח  נמˆ‡  „ו‚מ˙ן 
˘‡ז   _ בי‰מ"˜  ˘יבנ‰  לפני  ‰מ˘יח:  בי‡˙  ל‡חרי 
בנ‰  ˘ל‡  ב„ו‚מ˙ „ו„  מ˘יח",  "בחז˜˙  ע„יין  ‰ו‡ 
כב,   ,‡"‰„ (ר‡‰  מלחמו˙  ילחם  וענינו  ‰מ˜„˘, 
‰˘כיל  עלי   '‰ מי„  בי‰מ"˜  לבנין  ‰כל  ו‰כין  ח) 
מ˜„˘  ˘"בנ‰  ו„‡י  מ˘יח  כ˘‰ו‡  יט);  כח,  (˘ם 
‡„מו"ר  כ"˜  מכ˙ב  ב‡רוכ‰  ור‡‰  במ˜ומו". 
˘יב)  ע'  ח"‡  ˘לו  ˜ו„˘  (‡‚רו˙  נ"ע  מ‰ור˘"ב 
ב‡"  "„ו„  ‡ו  ב‡"  „ו„  "בן  רז"ל  ל˘ון  בבי‡ור 
(ע"פ ‰ב"ח ‡ו"ח ס˜י"ח) „י˘ ב' מ„רי‚ו˙ במ˘יח: 
‰ו‡  (˘‡ז  וירו˘לים  בי‰מ"˜  בנין  לפני  בי‡˙ו 
בי‰מ"˜   ˙‡ מ˘יח  ˘יבנ‰  ו‡חר  מ˘יח)  בחז˜˙ 
„ו„"  ב‡   _ ירו˘לים  ˘נבני˙  "כיון  „‡ז  וירו˘לים 

(מ‚יל‰ יז, ב) - (מ˘יח בו„‡י).

 ‰ סעיף  (כנ"ל  ברמב"ם  ‰‚ירס‡  מ˘ינוי  ול‰עיר 
„ו„".  "בי˙  ‡ו  „ו„"  מלכו˙  "ל‰חזיר   (22 ו‰ער‰ 

ו‡כ"מ.

ע"פ  מ˙יי˘בים  כיˆ„  פ"‚)  (רי˘  ל‰לן  ור‡‰   (29
ב‰מ˘ך  ז‰ (ב‚„רו „מ˘יח) ‚ם „ברי ‰רמב"ם  יסו„ 

‰ענין (רי˘ פי"ב).

 ו 
ל‰בי‡  ‰רמב"ם  „‰וˆרך   ‡‰ עפ"ז  יב‡ר 

‰ר‡י' ‡ו„ו˙ „ו„ ‰מלך

טעמא  מאי  היטב  יתבאר  ומעתה 
אודות  הראי'  להביא  הרמב"ם  הוצרך 

דוד (מפר' בלעם):

ראיות אלו מביא הרמב"ם בכדי לייסד 
דגדרו של משיח ע"פ ˙ור‰ הוא "להחזיר 
"חוזרין  (דעי"ז)  ליושנה"  דוד  מלכות 
תחילה  מביא  ולזה  המשפטים".  כל 
הכתוב ד"ושב ה' אלקיך את שבותך" – 
נדחי  קיבוץ  להיות  שעתיד  ילפינן  דמזה 
שתהי'  אפשרות  תהי'  שעי"ז  ישראל, 
המשפטים"  "כל  ויחזרו  דוד",  "מלכות 

שנ˙בטלו ע"י ‚לו˙ ישראל.

מפר'  ראי'  הרמב"ם  מוסיף  ולאח"ז 
 – המשיחים"  בשני  נבא  "שם  בלעם, 
דמשם ילפינן (נוסף לזה שהגאולה תהי' 
בכתוב  מפורש  אינו  שזה  משיח,  ע"י 
ד"ושב ה"א" (כנ"ל ס"ב)) שגדרו וענינו 
אותו  הוא  האחרון")  משיח ("משיח  של 
דוד   – הראשון"  ד"משיח  ממש  הענין 
להביא  ליושנה"),  דוד  מלכות  ("להחזיר 
כנ"ל.  התורה,  ומצוות  הלכות  לשלימות 
‰מ˘יחים  ב˘ני  נבא  ד"שם  מדגיש  ולכן 
ובמשיח   .  . דוד  שהוא  הראשון  במשיח 
ללמדנו   – כו'"  מבניו  שעומד  האחרון 
שגדרו וענינו של משיח הוא להחזיר את 
ענינה  דזהו  והמצוות,  התורה  שלימות 

של מלכות דוד30.

"ב˘ני  ‰רמב"ם  ל˘ון  „יו˜  ‚ם  מבו‡ר  ובז‰   (30

פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

בניי˙ "בי˙ ‡ל˜ים" 
וחפיר˙ ב‡רו˙

וי˘ב יˆח˜ ויחפור ‡˙ ב‡רו˙ ‰מים

יספר ‰כ˙וב וי‡ריך בענין ‰ב‡רו˙ . . ב‡ ל‰ו„יע „בר 
‰ע˙י„, כי ב‡ר מים חיים ירמוז לבי˙ ‡ל˜ים ‡˘ר 
יע˘ו בניו ˘ל יˆח˜

(כו, יח. רמב"ן כו, כ)

"בי˙  בניי˙  בין  ו‰˘ייכו˙  ‰˜˘ר  לב‡ר  י˘ 
‡ל˜ים" לחפיר˙ ב‡רו˙:

במ˜וו‡ו˙ מˆינו בכללו˙ ˘ני ‡ופנים: מ˜ו‰ 
בי„י  ˘‰ו‡  ומעין  ‡„ם,  בי„י  ‰נע˘‰   – מים 
˘מים, ו‡ין בו ˙פיס˙ י„י ‡„ם (ר‡‰ בז‰ מ˜ו‡ו˙ 
כוללים ‡˙  'ב‡רו˙'  סר"‡). ‡ך  יו"„  טו˘ו"ע  פ"‡, 

י„י  על  נע˘ים  מˆ„ ‡ח„, ‰ם  כי  ˘ני ‰‡ופנים, 
נביע˙  ול‡י„ך,  וי‚יע‰,  בעבו„‰  ‰‡„ם  חפיר˙ 
‰מים בב‡ר ‡ינ‰ ב‡‰ ע"י פעול˙ ‰‡„ם, ‡ל‡ 
˘על י„י עבו„˙ו בחפיר˙ ו‰סר˙ ‰עפר פורˆים 

‰מים ‰נמˆ‡ים ˙ח˙ ‰‡„מ‰ ב˙וך ‰ב‡ר.

בי„י  ‰ע˘ויים  "„ב‡רו˙  ‰ו‡  ‰„ין  ולכן 
‡„ם, ˘מים נובעים מ‰ם ‡ף ע"פ ˘‡ין מימי‰ם 
יוˆ‡ין לחוı „ין מעין ‚מור י˘ לו" (ב"י יו"„ ˘ם 
‰מים  ב‰ווי˙  "‡ין  כי  ו˘"נ),  מ‰רי"˜,  כ˙ב   ‰"„

כ„י  ב˜ר˜ע  ˘חפר  ‡ל‡  ‡„ם  י„י  ˙פיס˙  ˘ום 
ל‚לו˙ ‰מים" (˘ו"˙ מ‰רי"˜ סנ"ו).

וז‰ו מ‰ ˘נרמז בניי˙ בי˙ ‰מ˜„˘ בחפיר˙ 
‰מ˜„˘  לבי˙  בנו‚ע  ‚ם  ‰ו‡  כן  כי  ב‡רו˙ 

ובנינו:

ובי‰מ"˜  ע˘יי˙ ‰מ˘כן  מˆו˙  ˘ל  ˙כלי˙‰ 
‰יינו,  ב˙וכם",  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  "וע˘ו  ‰ו‡ 
זו  ˘‰˘ר‡‰  ˘ב‰ם,  ‰˜ב"‰  ˘ל  ‰˘כינ‰ 
לי  "וע˘ו  נˆטווינו  ז‰  עם  ויח„  מ˘מי‡),  ב‡‰ 
מ˜„˘", ˘ˆ"ל לפני ‰"ו˘כנ˙י" ע˘יי˙ ופעול˙ 
‰‡„ם  מע˘‰  ˘ל  ז‰  וחיוב  "וע˘ו".   – ‰‡„ם 
‰חל‰  ל˜„ו˘‰  כ‰כנ‰  ‰בני',  על  ר˜  ‡ינו 
"וע˘ו  נˆטווינו  ‡ל‡  ממיל‡,  ב„רך  ז‰  ל‡חרי 
ע"י  ב‡‰  ‰˜„ו˘‰  חלו˙  ˘‚ם  מ˜„˘",  לי 

מע˘‰ י˘ר‡ל. 

˘עי˜ר  ˘‡ף  ‰ב‡רו˙,  חפיר˙  כמו  ז‰  ו‰רי 
מ"מ ‰כ˙וב  ˘מים,  בי„י  נוˆר   – ‰ב‡ר – ‰מים 
‰‡„ם,  ˘ל  ‰חפיר‰  פעול˙  עם  ז‰  מ˜˘ר 
‰מים,  על  ‰חופר  ˘ל  ‰בעלו˙  עו˘‰  ו‰חפיר‰ 

"לנו ‰מים" (פר˘˙נו כו, יט).

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ל עמ' 116 ו‡ילך)

‡ם "‡ח ע˘ו ליע˜ב" 
מ„וע "‡‰ב˙י ‡˙כם"?

‡‰ב˙י ‡˙כם ‡מר ‰' ‚ו' ‰לו‡ ‡ח ע˘ו ליע˜ב ‚ו' 
ו‡ו‰ב ‡˙ יע˜ב ו‡˙ ע˘ו ˘נ‡˙י
(‰פטר˙ פר˘˙נו)

י˘ לפר˘ כ˙וב ז‰ ב„רך ‰חסי„ו˙:

י˘נ‰  מ„רי‚ו˙,  כמ‰  י˘  ‰˜ב"‰  ב‡‰ב˙ 
˘‰ם  מז‰  כ˙וˆ‡‰  ‰ב‡‰  לי˘ר‡ל  ‰‡‰ב‰ 
˘כל  ומכיון  ו‰מˆוו˙.  ˙ור‰   ˙‡ מ˜יימים 
מˆוו˙  "מל‡ים  י˘ר‡ל  פו˘עי  ‡פילו  י˘ר‡ל, 
כרמון" (עירובין יט, ‡), לכן, ‡ו‰ב ‰˜ב"‰ ‡˙ כל 

י˘ר‡ל.

כז‡˙  בבחינ‰  ר˜  לומר  ˘ייך  ז‰  ענין  ‡ך 
‡ˆל ‰˜ב"‰ ˘ב‰ י˘ למע˘י ‰נבר‡ים ח˘יבו˙ 
˙לוי'  ˘‡‰ב˙ו  לומר,  ‡פ˘ר  ˘בז‰  וערך, 

במע˘‰ ‰מˆוו˙.

יו˙ר  ‚בו‰‰  בחינ‰  ˘י˘  ‰י‡  ‰‡מ˙  ‡ך 
יב),  (˙‰לים ˜לט,  כ‡ור‰"  נ‡מר "כח˘יכ‰  ˘עלי' 
˘בבחינ‰ זו ‡ין חילו˜ בין "ח˘יכ‰ ו‡ור‰", בין 
ל‚ביו  ˘ווים  וכחו˙ ‰טומ‡‰ ‡ל‡ ‰כל  ˜„ו˘‰ 
י˘ר‡ל  בין  ‰ב„ל  ‡ין  זו  בחינ‰  ול‚בי  י˙ברך. 
‰˙ח˙ונים  למע˘‰  ˘ם  ‡ין  ˘‰רי  לעמים, 

ח˘יבו˙.

ועל ז‰ נ‡מר "‰ל‡ ‡ח ע˘ו ליע˜ב ‚ו' ו‡ו‰ב 
‡˙ יע˜ב", ˘‚ם בבחינ‰ ˘ב‰ ‰כל ˘ווים ל‚בי' 
לומר  ˘ייך  ולכן  כ‡ור‰",  ו"כח˘יכ‰  י˙ברך 
"‡ח ע˘ו ליע˜ב", ˘˘ני‰ם ˘ווים ‰ם, ‰נ‰ ‚ם 
˘‚ם  ˘נ‡˙י",  ע˘ו  ו‡˙  יע˜ב   ˙‡ "ו‡ו‰ב  ˘ם 
ול‚ורלו,  לחל˜ו  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰˜ב"‰  בוחר  ˘ם 
˙לוי'  ˘‡ינ‰  עˆמי˙  ב‡‰ב‰  י˘ר‡ל  ו‡ו‰ב ‡˙ 

ב˘ום סיב‰ ומעל טעם ו„ע˙.

(ע"פ 'ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט על ח„˘י ‰˘נ‰' ח"‚ עמ' 65)



טו

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

‰‚„ר „מ˘יח - ˘לימו˙ ‰˙ור‰*
‰רמב"ם  ב„ברי  י„יי˜   / „מ˘יח  ‰‚„ר  בענין  ‰רמב"ם  ב„ברי  מו˜˘ים  ענינים  כמ‰  י˜„ים 
ב‰‚„ר „מ˘יח  ˘יט˙ו  מ‰י  למילף  על ‡מי˙ו˙ ‰מ˘יח, „מז‰ ‡פ˘ר  לי„ע  ב„בר ‰סימנים 
 / ‰˙ור‰  ל˘לימו˙  ל‰בי‡  ‰נ"ל,  י˘ר‡ל  „מלך  כ‰‚„ר  ‰ו‡  ‰מ˘יח  מלך  ˘ל  „‚„רו  יב‡ר   /
ענין  ˘לימו˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡   / ל‰בי‡ ‰ר‡י' ‡ו„ו˙ „ו„ ‰מלך  עפ"ז ‰‡ „‰וˆרך ‰רמב"ם  יב‡ר 
"ב˙ור‰  כופר  ‰ו‡  במ˘יח  ˘‰כופר  ‰רמב"ם  מ„‚י˘  ולכן  ˘י‰י'  „ור˘˙  ‚ופ‡  ˘‰˙ור‰ 
לע˘ו˙  ˆריך  ˘מ˘יח  ˘‰‡ומר  ‰רמב"ם  „ברי  מ˘מעו˙  יב‡ר  עפ״ז   / רבינו"  ובמ˘‰ 

מופ˙ים מנ‚„ לכך ˘"‰˙ור‰ . . חו˜י' ומ˘פטי' לעולם"

 ‡ 
ב„ברי  מו˜˘ים  ענינים  כמ‰  י˜„ים 

‰רמב"ם בענין ‰‚„ר „מ˘יח

מלך  של  ופעולתו  ענינו  בהגדרת 
מלכים  (הל'  הרמב"ם  כתב  המשיח 
יעלה  ה"ג): "ואל  פי"א  (ומלחמותיהם1) 

ספר  בלימוד  הל"ד  מחזור  סיום  עם  בקשר  נדפס   *

הרמב"ם ג' פרקים ליום.

1) ז‰ו ‰˘ם ‰מל‡ – כב‰˜„מ˙ ‰רמב"ם (ב"מנין 
‰מˆו˙ על ס„ר ‰לכו˙ ‰רמב"ם") וב‰כו˙ר˙ בספר 
ווינˆי‡‰  רמ.  רומי  וב„פוס  מלכים.  ו‰ל'  ˘ופטים 
מלכים:  ו‰ל'  ˘ופטים  „ספר  ב‰כו˙ר˙  ˘י.  רפ„. 
‰ו‡ וכן  ˘ם.  ‰˙ימנים  בכ˙"י  וכ"‰  "ומלחמו˙"א. 

א) אבל בהקדמת הרמב"ם בסופה (בסידור ההלכות 

דספר שופטים וכן בהלכות מלכים) בכל דפוסים הנ"ל 

"ומלחמותיהם" (ומלחמותיהן).

לעשות  צריך  המשיח  שהמלך  דעתך  על 

בעולם  דברים  ומחדש  ומופתים  אותות 

אין  אלו,  בדברים  וכיוצא  מתים  מחי'  או 

גדול  חכם  עקיבא  רבי  שהרי  כך2,  הדבר 

בסופ‰  ‰רמב"ם  ב‰˜„מ˙  כ˙"י)  (ובכמ‰  ˘ם 
ר‡‰   – מלכים  ו‰לכו˙  ˘ופטים  „ספר  ב‰‰לכו˙ 

רמב"ם ספר ‰מ„ע (ירו˘לים ˙˘כ"„). ו˘"נ. 

‰ו‡  ˘ולל   – „‰רמב"ם  זו  ‰לכ‰  מˆ„  ‰נ‰,   (2
ו„‡ין  מורח  ול‡ ‰י'  כוזיב‡)  (לבן  „ב„˜ו‰ו  מרז"ל 
בעוונו˙"  "˘נ‰ר‚  כ"‡  ב),   ,‚ˆ (סנ‰„רין  ו˜טלו‰ו 
(כפי ˘כו˙ב ב‰מ˘ך ‰‰לכ‰: "ע„ ˘נ‰ר‚ בעוונו˙, 
כיון ˘נ‰ר‚ נו„ע ל‰ם ˘‡ינו"). וכן כ˙ב ‰ל' ˙עניו˙ 
˘‰ו‡  ו‚„ולי ‰חכמים  י˘ר‡ל  כל  פ"‰ ‰"‚: "ו„ימו 

‰מלך ‰מ˘יח ונפל בי„ ‰רומייםב ונ‰ר‚ו כולם".

כוזיב‡  בן  "ו‰ל‡  מלכים:  ב‰ל'  ‰ר‡ב"„  ב‰˘‚˙ 
חכמים  ו˘לחו  מ˘יח‡  מלכ‡  ‰ו‡  ‡נ‡  ‡ומר  ‰י' 
כי  עבי„  „ל‡  וכיון  ל‡  ‡ו  ו„‡ין  מורח  ‡י  לב„˜ו 

ב) בדפוס רומי ר"מ "הגויים".

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

הרמב"ם  דברי  את  לפרש  יש  וכן 
הנדרשים  התנאים  שמפרט   („"‰) לאח"ז 
משיח"  "בחזקת  שהוא  לידע  בכדי 
מעלות  שם  דמביא   – ודאי"  ו"משיח 
מאחר  (כנ"ל),  דוקא  מסויימים  וענינים 

וזהו מה שנוגע לגדרו של משיח:

הוא,  משיח  של  וענינו  דמכיון 
שלימות התורה והמצוות, אזי הסימן על 
הוא  בעצמו  ענינו  באם   – הוא  אמיתתו 

˘מיטין  ועו˘ין  ˜רבנו˙  "מ˜ריבין  לפ"ז  ו‰נ‰ 
לפנ"ז:  ˘כ'  ‰ענינים  מב'  ˙וˆ‡‰  ‰ם  ויובלו˙" 
˜רבנו˙")  "מ˜ריבין  (ובמיל‡  ‰מ˜„˘  "ובונ‰ 
˘מיטין  "עו˘ין  (ובמיל‡  י˘ר‡ל"  נ„חי   ıומ˜ב

ויובלו˙ כו'").

כ˘‰יו  בימיו  כל ‰מ˘פטים  מ˘"כ "חוזרים  ו‡ולי 
מ˜ו„ם" ‰ו‡ מענין ‰‡' ˘כ˙ב "ל‰חזיר מלכו˙ „ו„ 

ליו˘נ‰ לממ˘ל‰ ‰ר‡˘ונ‰".

ב"כל  ‰כוונ‰  לכ‡ור‰  ˘‰רי  ‰˘ייכו˙,  ˆ"ע  ‡בל 
מי˙ו˙   '„  _ בסנ‰„ריןיא  ‰מ˘פטים" ‰יינו ‰˙לויים 
 ‰"„ ˘ם  ובפר˘"י  ב.  נ‡,  סנ‰„רין  (ר‡‰  ועו„ 
‰לכ˙‡) ˘חוזרין בבי‡˙ ‰מ˘יח (י˘עי' ‡, כו). ‡בל 
ר‡‰ ר„ב"ז ‰ל' סנ‰„רין פי"„ ‰י"ב "˘‰ו‡ (מ˘יח) 
פ"ב  ˘ם  מרמב"ם  ול‰עיר  ‰‚„ול"יב.  ב"„  יסמוך 
‰"‰ "מלכי בי˙ „ו„ כו' יו˘בין ו„נים ‰ם ‡˙ ‰עם". 
כל  "ומחזיר  ˘ם  מלכים  ‰ל'  ספר  מ˜רי˙  ול‰עיר 
‰רמב"ם  ל˘ון  ור‡‰  ˜ו„ם".  ˘‰יו  כמו  ‰מ˘פטים 
ספ"„ ˘ם: ˘‡ין ממליכין מלך ˙חיל‰ ‡ל‡ לע˘ו˙ 

מ˘פט כו' ˘נ‡מר ו˘פטנו מלכנו כו'. ו‡כ"מ.

שהובא   (195 (אוקספורד  מכת"י  שבא'  להעיר  יא) 

מקריבין". ˘‰יו  "מקודם   (3 (הערה  הנ"ל  ברמב"ם 

בימיו  המשפטים  כל  ל"וחוזרין  פירוש  זה  הרי  ולפ"ז 

ועושין  קרבנות  ש)מקריבין  בזה  (שהוא  מקודם  כשהיו 

הפירוש  כ"ה  ואולי  בפ"ע.  ענין  ולא  כו'",  שמטין 

"מקריבין  הכת"י  ורוב  שבדפוסים  הגירסא  לפי  גם 

שם)  הנ"ל  (ברמב"ם  כת"י  ובב'  ואו).  (בלי  קרבנות" 

"ומקריבין" (בואו). וכ"ה בקרית ספר שם. 

יב) וראה לקו"ש ח"ט ע' 105 הערה 74. וש"נ.

מבית  מלך  "יעמוד   – וקיומה  התורה 
כפי   .  . במˆוו˙  ועוס˜  ב˙ור‰  ‰ו‚‰  „ו„, 
אף  והוא  פה",  ושבפעל  שבכתב  תורה 
כל  "יכוף   – ישראל  כלל  על  בזה  פועל 
ועוד  בדקה",  ולחזק  בה  לילך  ישראל 
דהוא   – ה'"  מלחמות  "וילחם   – זאת 
מלכויות,  משעבוד  ישראל  את  פוטר 
מניחות  שאינן  ממלכיות  "ינוחו  שעי"ז 
כהוגן  ובמצות  בתורה  לעסוק  להן 
(ל'  בחכמה"  וירבו  מרגוע  להם  וימצאו 
פנויים  "יהיו  ‰"ב),  פ"ט  ˙˘וב‰  ‰ל'  ‰רמב"ם 

נוגש  להם  יהי'  ולא  ובחכמתה  בתורה 
 („"‰ פי"ב  מלכים  ‰ל'  (רמב"ם  ומבטל"26 
˙˘וב‰  (‰ל'  הרמב"ם  בזה  שמאריך  (וכפי 

ו‰ל' מלכים ˘ם))27.

‰מ˘יח  „ימו˙  ˘‰˘לימו˙  בפ˘טו˙,  ומובן   (26
בי‰מ"˜,  בזמן  ˘‰י˙‰  מ‰˘לימו˙  ‚ם  יו˙ר  נעלי˙ 
˘‰ˆירו  מלכויו˙  ‰יו  ˘ל‡  ‰זמנים  ‡ו˙ם  ‚ם  כולל 
לי˘ר‡ל ו˘ל‡ ‰ניחו לי˘ר‡ל לעסו˜ ב˙ומ"ˆ כ‰ו‚ן 
"ו‰סירו˙י  י‰י'  ‰מ˘יח  בימו˙  ˘„ו˜‡  מכיון   –
‰בי‡ו  כו.  לו,  (יחז˜‡ל  מב˘רכם"  ‰‡בן  לב   ˙‡

‰רמב"ם ב‰ל' ˙˘וב‰ ˘ם).

ומˆו˙  ˘מ‚„רי  מ‰  בפ˘טו˙  מובן  ˘עפ"ז   (27
‰מלך ‰ו‡ ˘נלחם מלחמו˙ ‰' (כברמב"ם ˘ם פ"‡ 
מלכים  "‰ל'  נ˜ר‡ו  ˘‰‰לכו˙  ול‰עיר  ספ"„.  ‰"ח. 
ומלחמו˙י‰ם"יג), ו‚ם ז‰ ˘"‡ין ‰מלך נלחם ˙חל‰ 
עממים  ˘בע‰  מלחמ˙  זו   .  . מˆו‰  מלחמ˙  ‡ל‡ 
ומלחמ˙ עמל˜ ועזר˙ י˘ר‡ל מי„ ˆר ˘ב‡ עלי‰ם" 
י˘ר‡ל  מונעים ‡˙  ˘ענינים ‡לו „ו˜‡  רפ"‰),  (˘ם 

מ˜יום ‰˙ומ"ˆ. מ˘‡"כ מלחמ˙ ‰ר˘ו˙.

להדפוסים  שגם  ולהעיר   .1 הערה  לעיל  ראה  יג) 

וכת"י שבכ"מ בהכותרת "ומלחמות" (לעיל שם), הרי 

בכל  ההלכות  פרטי  שמפרט  לפני  בסופה  בהקדמתו 

הדפוסים וכת"י "ודין המלך ומלחמותיו" (כנ"ל הערה 

הנ"ל  רמב"ם  ראה  ומלחמתו –  ומלחמותיהם,  או   ,(41

הערה 1.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

המלך,  דוד  ע"י  זה  נתקיים  בפועל 
(ישראל  ישראל  כל  על  מלך19  הי'  שהוא 
גמר  שזהו   – א"י  את  וכבש  ויהודה), 
מכל  לו  הניח  המלחמות ("וה'  ושלימות 
התחילו  ידו  ועל   ;((‡ ז,  (˘"ב  אויביו" 
ל)בנין  כח-כט)   ‡"‰„ (ר‡‰  עכ"פ  (ההכנות 
ביהמ"ק בירושלים ("ויאמר דוד זה הוא 
הי'  ובמילא   (20(‡ כב,  (˘ם  גו'"  ה'  בית 
אז  והמצוות  התורה  קיום  להיות  אפשר 

בשלימות. 

 ‰ 
כ‰‚„ר  מלך ‰מ˘יח ‰ו‡  ˘ל  יב‡ר „‚„רו 
ל˘לימו˙  ל‰בי‡  ‰נ"ל,  י˘ר‡ל  „מלך 

‰˙ור‰

שהביא  דמה  לבאר,  יש  ועפ"ז 
כחלק  המשיח  מלך  הל'  את  הרמב"ם 
היד),  ספרו  (ובסיום  מלכים21  מהלכות 
דמלך  הנ"ל  שהגדר  שס"ל  מפני  הוא 
התורה  שלימות  באה  (שעל-ידו  ישראל 
ופעולתו  גדרו  ענינו,  גם  זהו  והמצוה), 

של מלך המשיח.

וזוהי כוונת הרמב"ם בדבריו בפתיחת 
המשיח  "המלך  פי"‡):  (רי˘  אלו  הלכות 

˘נמ˘ח „ו„  כיון  פ"‡ ‰"ז:  ˘ם  רמב"ם  ר‡‰   (19
זכ‰ בכ˙ר מלכו˙ ו‰רי ‰מלכו˙ כו'. ˘ם ‰"ט.

מ"ע ˜ס‚:  סמ"‚  ור‡‰  סע"‡.  ט,  סוט‰  ור‡‰   (20
זמן מˆו‰ זו ˘ל בנין בי‰ב"ח ל‡ ‰‚יע‰ ע„ ימי „ו„. 

ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חט"ז ע' 301 ו‡ילך.

„‰ל'  ויב  י‡  לפר˜ים  „ב‰כו˙ר˙  ל‰עיר   (21
מלכים  "‰לכו˙   – ˘י  רפ„.  וינˆי‡‰  ב„פוס  מלכים 

ומלחמו˙ ומלך ‰מ˘יח".

דוד22  מלכות  ולהחזיר  לעמוד  עתיד 
ובונה  הראשונה,  לממשלה23  ליושנה 
וחוזרין  ישראל,  נדחי  ומקבץ  המקדש 
מקודם,  כשהיו  בימיו  המשפטים  כל 
מקריבין קרבנות ועושין שמיטין ויובלות 
ככל מצותה24 האמורה בתורה", דאין זה 
ומה  משיח  יפעל  מה  דברים  סיפור  (רק) 
ע"פ  ענינו  הגדרת  זוהי  אלא  בימיו,  יהי' 

הלכה:

 – הוא  משיח  של  וגדרו  ענינו 
לממשלה  ליושנה  דוד  "מלכות  להחזיר 
הראשונה". והיינו, שאין ענינו של משיח 
רק  אלא  בעולם,  דברים  ולח„˘  ל˘נו˙ 
ל‰חזיר את שלימות התורה והמצוה כפי 
שהי' ע"י מלכות דוד. וזהו ע"י פעולותיו 
– ש"בונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל", 
דע"י פעולות אלו "חוזרים כל המשפטים 
קרבנות  מקריבין   – מ˜ו„ם  כ˘‰יו  בימיו 
מצותה  ככל  ויובלות  שמיטין  ועושין 
האמורה בתורה" – שזה (חזרת השמיטין 
והיובלות) קשור עם קיבוץ נדחי ישראל, 

כשכל ישראל יושבין על אדמתם25.

22) כ"‰ ב„פוסים ˘לפנינו. ובכ˙"י ו„פוסים ‰נ"ל 
(ב‰ער‰ 3) "בי˙ „ו„".

‰נ"ל  ו˜ו˘ט‡  רומי  ו„פוס  ‰נ"ל  בכ˙"י   (23
"‰ממ˘ל‰". ו˘ם ברמב"ם ‰נ"ל (‰ער‰ 3) מכ˙"י: 

בממ˘ל‰, ממ˘ל‰.

כ˙"י  וברוב  יחי„.  ל'   – "מˆו˙‰"  ˆ"ע   (24
ברמב"ם ‰נ"ל (‰ער‰ 3) "מˆו˙ן (מˆו˙ם) ‰‡מורו˙ 

(‰‡מור‰)".

‰בי‡  [ו˘ם  ˘ם  לרמב"ם  ספר  ˜רי˙  ר‡‰   (25
„‰רמב"ם  מכ‡ן  מוכח  ‡בל  ביובל,  ‰נ‡מר  ‰כ˙וב 
ב˙ור‰"  ‰‡מור‰  מˆו˙‰  "ככל  ˘מיטין  „‚ם  ס"ל 
‰ל'  רמב"ם  ור‡‰  י˘ר‡ל".  נ„חי   ıב"מ˜ב ˙לוי 
בז‰.  ‰˘˜ו"ט  וכי„וע‰  ספי"ב.  ויובל  ˘מיט‰ 

ו‡כ"מ].

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

(מ‚„ל  ˘ם  ובנ"כ  ב).   ,‚ˆ (סנ‰„רין  ˜טלו‰ו" 
לח"מ)  ˘ני),   ıב˙ירו) ר„ב"ז  מ˘נ‰,  כסף  עוז, 
(ע‰"פ  ב‡יכ"ר  כי  ‰ן,  חלו˜ו˙  ˘‡‚„ו˙  ˙ירˆו 
˙עני˙  בירו˘למי  וכ"‰  ב.  ב,   – חמל  ול‡   '‰ בלע 
‰עולם  ˘‡ומו˙   – כב‚מ'  „ל‡   – ‡י˙‡   (‰"‰ פ"„ 
זו. כ„יע‰  פס˜  ו‰רמב"ם  חכמים,  ול‡  ‰ר‚ו‰ו 

ו‡ף „‡פו˘י מחלו˜˙ ל‡ מפ˘ינן, ובפרט מחלו˜˙ 
במˆי‡ו˙ – מי ‰ר‚ ‡˙ בן כוזיב‡?

ל„ע˙  (‚ם  לכו"ע  במˆי‡ו˙,  מחלו˜˙  „‡ין  י"ל 
‰עולם;  ‡ומו˙  ע"י  לפועל  נ‰ר‚  ו‰ר‡ב"„)  ‰‚מ' 
˘סברו  ‰„ור  מחכמי  ‰יו  ל‰רמב"םג)  (‚ם  ולכו"ע 
לר'  ˘‡מר  ˙ור˙‡  בן  יוחנן  ר'  וכמו  מ˘יח,  ˘‡ינו 
בן  וע„יין  בלחייך  ע˘בים  יעלו  "ע˜יב‡  ע˜יב‡: 
˘לחו  ו‰ם  ˘ם)  ו‡יכ"‡  (ירו˘למי  ב‡"  ל‡  „ו„ 
מורח  ˘‡ינו  וכ˘ר‡ו  ו„‡ין,  מורח  ‰ו‡  ‡ם  לבו„˜ו 
פס˜  וכן  רע"˜  ל„ע˙  (מ˘‡"כ  „ע˙ם  ולפי  ו„‡ין, 
ומכיון  ‰מ˘יח.  מלך  ˘‡ינו  סימן  ‰"ז  ‰רמב"ם) 
˘ע˘‰ מלחמו˙ עם ‰עמים לפי ˘ח˘ב ˘‰ו‡ ‰מלך 
ונפלו  כר"ע)  סבר  (כי  ו„‡ין  מורח  ˘ל‡  ‰מ˘יח ‡ף 
רבים מבנ"י וכו' – י˘ לו „ין רו„ף (ר‡‰ סנ‰„רין ע‚, 
‡. ו˘"נ) ˘ˆריך ל‰ר‚ו. ‡בל בפועל ‡ו‰"ע ‰ר‚ו‰ו. 
לפר˘ ‰‡ „‡מרינן  וי˘  ˘ם:  ל˘ון ‰ר„ב"ז  ובס‚נון 
ו„‡ין ˜טלו‰ו  מורח  „ל‡  „חזיו‰ו  כיון  חל˜.  בפר˜ 

כלומר רפו י„י‰ם ממנו וב‡ו ‰‚ויים ו‰ר‚ו‰ו"ד.

ג) ומ"ש הרמב"ם (בהל' מלכים): "ודימה הוא וכל חכמי 

דורו שהוא המלך המשיח" – עכצ"ל שכוונת הרמב"ם היא 

אבל  משיח,  שהוא  דורו  חכמי  כל  "דימו"  שבתחילה  רק 

בחז"ל,  (כמפורש  משיח  שאינו  הסיקו  מהם  כמה  אח"כ 

כבפנים ההערה), אלא שהרמב"ם לא פסק כמותם.

או  ישראל,  חכמי  שרוב  ס"ל  שהרמב"ם  י"ל  גם 

שם)  תענית  בהל'  (כלשונו  החכמים"  "גדולי  עכ"פ 

מכת"י  שבא'  ולהעיר  "כל".  כתב  ולכן  כרע"ק,  סברו 

תיבת  בלי  דורו",  וחכמי  הוא  הלשון "ודימו  הרמב"ם, 

"כל" (ע"ד לשונו בהל' תעניות שם).

ד) ובתשובות הרמב"ם פאר הדור סי' רכה (אמשטרדם 

לפסיא  הרמב"ם  בתשובות  וכן  תרי"ט.  לבוב  תקכ"ה. 

סעדי'  מרב  וחידושים  תשובות   – ח"א)  סוף  תרי"ט 

ישראל  שחכמי  פ"ח  בסנהדרין  אמרו  ורז"ל  דנאן:  אבן 

הרגוהו על שאמר שהוא משיח והוא לא הי' מזרע דוד.

ל˘יט˙  ‰י‡ה:  בז‰  ו‰ר‡ב"„  ‰רמב"ם  ומחלו˜˙ 

כליו  נושא  הי'  והוא  הי'  משנה  מחכמי 

אומר  הי'  והוא  המלך3,  כוזיבא  בן  של 

עליו שהוא המלך המשיח . . ולא שאלו 

ממנו חכמים לא אות ולא מופת".

ככה  הדברים  מוסיף: "ועיקר  ולאח"ז 

ומשפטי'  חוקי'  הזאת  שהתורה  הם, 

מוסיפין  ואין  עולמים,  ולעולמי  לעולם 

המוסיף  [וכל4  מהם  גורעים  ולא  עליהם 

‰רמב"ם (ע"פ „ע˙ רע"˜) ˘מ˘יח ‡ינו ˆריך לע˘ו˙ 
˘ל‡  מחמ˙  ל‡  ˘נ‰ר‚  פ˘וט  ומופ˙ים – ‰רי  ‡ו˙ו˙ 
‰י' מורח ו„‡ין, ˘‰רי ‚ם מופ˙ ז‰ ‡ינו ˆריך ל‰ר‡ו˙ 
בעונו˙".  "˘נ‰ר‚  כ˙ב  ולכן  בי‡˙ו).  (ב˙חיל˙ 
בן  ר"י  ו„ע˙  סנ‰„רין  ‰‚מ'  (ע"פ  ˘פוס˜  ו‰ר‡ב"„ 
מי„  ומופ˙ים  ‡ו˙ו˙  לע˘ו˙  ˆריך  ˘מ˘יח  ˙ור˙‡) 
ב˙חיל˙ ‰˙‚לו˙ו – ס"ל ˘נ‰ר‚ מחמ˙ ˘ל‡ ‰י' מורח 
˜טיל‡  ‚בר‡  ‡ו‰"ע,  ‰ר‚ו‰ו  ˘בפועל  ו‡ע"פ  ו„‡ין, 
י˙יר‰  ו‡ולי  לעיל)  (כר„ב"ז  ˜טלו  ב"„)  פס˜  (ע"י 
מז‰ – כ˘‡ין ב"„ יכולים ל˜יים עונ˘ ˘פס˜ו מ˜יימין 
 – ˘ם)  ובנ"כ  ס"ב  חו"מ  (טו˘ו"ע  ‡חר  ע"י  ‡ו˙ו 
מעˆמן  ‰‚וים  ˘"‡ם  מ‚ט,   ‰˘˜„ ל‰ר„ב"ז  מ˘‡"כ 
ז‰  ‰רי  ˘יכ˙וב  נו˙ן  ו‰„ין  ‰ו‡יל  ˘כ˙ב  ע„  ‡נסו‰ו 
‚ט פסול" ‡ף ˘ל‡ בטל (רמב"ם ‰ל' ‚ירו˘ין ספ"ב). 

3) ‰מ˜ור ע"ז – וכן מ˜ור ‰‰י˙ר לחכם ‚„ול (רב 
ס"פ  ספרי   – ‰„ור  „כל  ופרנס  ‰„ור  „כל  מוב‰˜ 
ברכ‰) – ל‰יו˙ נו˘‡ כלים – ‰רי י˙יר‰ מזו ‰נ‰‚˙ 
מלחמ˙  ˘‰"ז  ול‰עיר  כ‡).  טז,   ‡"˘) ‰מלך  „ו„ 
˘‰י'  לומר  ו˜רוב  כו',  ו‡‰"˜  י˘ר‡ל  „כל  ‰ˆל‰ 
ו)‰רי‚ו˙  (‰‚זירו˙  לבטל  ‰מלחמ‰  ב‚וף  פ˜ו"נ 

˘י‰יו כמ‰ בנ"י בחייםו.

4) כ"‰ בכ˙"י ‰רמב"ם ו„פוסים ˘ל‡ ˘לט‰ ב‰ם 
רסט.  ˜ו˘ט‡  רנ.  ˘ונˆי‡  רמ.  (רומי  ‰ˆנזור  ב˜ור˙ 
(יו˘טיני‡ן))  ˘י‡  בר‚„ין).   –) ˘י  רפ„.  ווינˆי‡‰ 
מˆונזר בל˙י  מל‡  ˘לפנינו."נוסח  ב„פוסים  ונ˘מט 

דלא  אתיא  חלק  בפרק  דאמרו  דהא  כס"מ,  ראה  ה) 

כשמואל כו' ורבינו סובר כשמואל כו'.

ו) ולכן הי' נושא כליו, ולא משום ש"הי' אומר עליו 

שהוא המלך המשיח". ועפ"ז צ"ל דהמשך ל' הרמב"ם 

"והוא הי' אומר כו'" ה"ז ענין נוסף. 
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והוציא  בתורה  פנים  שגילה  או  גורע  או 
זה  הרי  מפשוטן,  מצותן  של  הדברים 

ודאי בדאי ורשע ואפיקורוס]".

זה  ענין  הרמב"ם  שכותב  מכך  והנה, 
מדברי  גורעין"  ולא   .  . מוסיפין  (ד"אין 
התורה) בהמשך לכך ששולל שאין מלך 
ומופתים  "אותות  לעשות  צריך  המשיח 
לכאורה,  משמע  בעולם"  דברים  ומחדש 
"אותות  לעשות  צריך  שמשיח  שהאומר 
ומופתים" וכו', הוא מוסיף או גורע בזה 
מה   – ביאור  זה  ודורש  התורה.  מדברי 

שייכות הענינים זה לזה5?

הרמב"ם  לשיטת  שמצינו  ובפרט, 
נביא  ש"כל  רפ"י)  יסו‰"˙  (‰ל'  לנביא  בנוגע 
צריך  אינו  שלחו  שה'  ויאמר  לנו  שיעמוד 
רבינו  משה  מאותות  כאחד  אות  לעשות 
בהם  שיש  ואלישע  אליהו  כאותות  או 
שלו  האות  אלא  עולם,  של  מנהגו  שינוי 
בעולם  להיות  העתידים  דברים  שיאמר 
שולל  שם  שגם  דהגם   – דבריו"  ויאמנו 
מנהגו  שינוי  בהם  שיש   .  . "אות  עשיית 
(כבנדו"ד)  מסיים  אינו  עולם",  של 
"שהתורה הזאת חוקי' ומשפטי' לעולם"; 
להראות  הנביא  שצריך  אומר  ולאידך, 

אות: "שיאמר דברים העתידים".

˘ל פר˜ ז‰ (פי"‡ מ‰ל' מלכים) ע"פ כ˙"י ו„פוסים 
בסוף  נ„פס  נוסח‡ו˙"  ו˘ינויי  מבו‡  בˆירוף  י˘נים 
‰רמב"ם „‰וˆ‡˙ פר„ס (ירו˘לים). ו˘ם ‚ם ˆילומים 
וב‰ערו˙ ˆויינו  בפנים  ל˜מן  ז‰.  כ˙"י „פר˜  מכמ‰ 

(בעי˜ר) ‰˘ינויים ‰נו‚עים לנ„ו"„.

5) סיום ‰ל˘ון ˘ב‰‰לכ‰ ˘נ˘מט ע"י ‰ˆנזור וכל 
ל‡ו˙ו  כנר‡‰ ‰כוונ‰  ו‡פי˜ורס –  ר˘ע  כו'  ‰מוסיף 
˘ל‡חרי'  ב‰לכ‰  מובן ‰מ˘ך ‰ל˘ון  ועפ"ז  ‰‡י˘. 
‡בל  ב‰ערו˙).   2-361  ,358 ע'  ח"ח  ל˜ו"˘  (ר‡‰ 
 .  . ‰„ברים  "ועי˜ר  ‚ם  לומר  ‰וˆרך  למ‰   – לפי"ז 

˘‰˙ור‰ כו' מ‰ן".

 ב
˘מבי‡  בר‡יו˙  פרטים  בכמ‰  י„יי˜ 

‰רמב"ם לחיוב ‰‡מונ‰ במ˘יח 

הפרק  בריש  דהנה  בהקדים,  זה  ויובן 
בביאת  האמונה  בחיוב  הרמב"ם  מאריך 
מי  וכל  וז"ל:  לזה,  ובראיות  המשיח 
מחכה  שאינו  מי  או  בו  מאמין  שאינו 
הוא  בלבד  נביאים  בשאר  לא  לביאתו 
שהרי  רבינו.  ובמשה  בתורה  אלא  כופר, 
 (‚ ל,  (נˆבים  שנאמר  עליו  העידה  התורה 
(ומוסיף  שבותך",  את  אלקיך  ה'  "ושב 
עוד ראי':) אף בפרשת בלעם נאמר ושם 
הראשון  במשיח   – המשיחים  בשני  נבא 
מיד  ישראל  את  שהושיע  דוד  שהוא 
מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח  צריהם, 
[באחרונה6]".  ישראל  את  שמושיע 
בלעם,  דפר'  הכתובים  בביאור  ומאריך 
ואיזה  המלך  בדוד  עוסקים  מהם  איזה 

במשיח.

הראי'  הרמב"ם  שמוסיף  מה  והנה, 
שמביא  בראי'  הסתפק  (ולא  בלעם  מפר' 
דהוא  מובן  גו'"),  ה"א  "ושב  לכן  קודם 
נאמר  ה"א"  ד"ושב  שבכתוב  מפני 
הא  משא"כ  הגאולה,  ענין  כללו˙  רק 
 .  . בו  ("מאמין  מ˘יח  ע"י  זה  שיהי' 
מכתוב  מוכח7  אי"ז  לבי‡˙ו"),  מחכה 
בלעם,  מפר'  הראי'  מביא  ולכן  זה8. 

6) ‡בל בכ˙"י ‰נ"ל (‰ער‰ 3): "מי„ בני ע˘ו".

"‰עי„‰  ‰ו‡  ‰רמב"ם  ˘ל˘ון  ל‰עיר  ‡בל   (7
עליו".

8) ל‰עיר מפר˘"י סנ‰„רין (ˆט, ‡) „"‰ "‡ין ל‰ם 
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בכללות  (וכן  זו  שבהלכה  מכך  והנה, 
פרטים  רק  הרמב"ם  מביא  הפרק) 
מסויימים ממעלותיו של משיח, משא"כ 
שנאמרו  אחרות  גדולות  רבות  מעלות 
גופי'  הרמב"ם  שהביא  מה  (וכמו  עליו 
חכמה  "בעל  פ"ט ‰"ב):  ˙˘וב‰  (‰ל'  במ"א 
הוא  גדול  ונביא  משלמה,  יותר  יהי' 
שמעלות  מובן,   – רבינו")  למשה  קרוב 
של  ‚„רו  הם  (דוקא)  כאן  המובאות  אלו 
בו  שישנם  בעת  דלכן  משיח,  של  וענינו 
ועד  משיח"  בחזקת  זה  אלו "הרי  ענינים 
משיח  זה  והצליח" – "הרי  עשה  ש"אם 

בודאי".

„ 
לכללו˙  בנו‚ע  ‰רמב"ם  ˘יט˙  ‰סבר˙ 

‰‚„ר למלך י˘ר‡ל

שיטת  הסברת  בהקדים  זה  ויובן 
דמלך  הגדר  לכללות  בנוגע  הרמב"ם 

ישראל:

את  הרמב"ם  שהעמיד  מה  דהנה, 
הוא  תמוה  ספרו,  בסיום  מלכים  הלכות 
קודמת  מלך  מינוי  מצות  דהרי  לכאורה. 
היא בסדר הזמנים, וכפי שכתב הרמב"ם 
נצטוו  מצות  "שלש  ‡לו)  ‰לכו˙  (ברי˘ 

ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם 
כו'  עמלק  של  זרעו  ולהכרית  כו'  מלך 
הו"ל  ולפ"ז,   – הבחירה"  בית  ולבנות 

לכתוב הלכות אלו הרבה קודם לכן16?

16) ב‰˜„מ˙ ‰ר„ב"ז לספר ˘ופטים "לפי ˘„יניו 
‰לכו˙  כמ‰   (‡ כי:  ˆ"ע,  ‡בל  למ˘יח‡".  ‰לכ˙‡ 
ל„ו‚מ‡:  (ר‡‰  למ˘יח‡  ‰לכ˙‡  ‡ינן  לכ‡ור‰ 

אלא י"ל, דבהעמידו הלכות אלו בסיום 
ה"הלכות"  ספר   – היד  ספרו  (והשלמת) 
להדגיש  בא   – הספר)  בהקדמת  (כדבריו 
ש˘לימו˙ (קיום) ‰˙ור‰ וההלכה נעשית 
שמובן  וכפי  המלכים17.  ענין  שישנו  בעת 
כל  של  הקיום  ששלימות  בפשטות,  גם 
בעת  רק  הוא  התורה,  והלכות  מצוות 
שעל-ידו  ישראל,  כל  על  מלך  שישנו 
(להכרית  ה'18  דמלחמות  המצוה  תושלם 
בית  ד"לבנות  והמצוה  עמלק)  של  זרעו 
של  קיומם  שייך  דוקא  דאז   – הבחירה" 

כל הלכות ומצוות התורה.

בי‡˙  ל‡חרי  ˘ייכו˙  ˘לכ‡ו' ‡ינן  ו‡ילך  פ"‡ ‰"ח 
(ספר  ו‰ט'  ‰ח'  ספר  ‚ם  ז‰  מטעם  ב)  ‰מ˘יח). 
ל)סיום  עכ"פ  ב(˜ירוב  ˆ"ל  ‰יו  ו˜רבנו˙)  עבו„‰ 

ספרו.

ל„ע˙  כי  ב„וח˜,  ‡פ"ל  ‰י'  ל˜רבנו˙  [ובנו‚ע 
פ"ב  ˘ם  ור‡‰  ‰ט"ו.  פ"ו  בי‰ב"ח  (‰ל'  ‰רמב"ם 
˘ם  ˘‡ין  ‡ע"פ  כולן  ‰˜רבנו˙  "מ˜ריבין   („"‰
לז‰  ‰˘ייך  וכל  לבי‰מ"˜  בנו‚ע  ‡בל  בנוי".  בי˙ 
מˆו‰  מנ"ח  ר‡‰  ספס"„.  ב"ר  (ע"פ  כן   ıל˙ר ‡ין 
(ברי˘  כ‡ן  מלכים  ב‰ל'  כ˙ב  ‰רמב"ם  כי   ,(‰ˆ
(ור‡‰ ‰˜„מ˙ו  מ˜„˘  בונ‰  „מ˘יח  ובסופו)  ‰פר˜ 
לפי‰"מ בנו‚ע למס' מ„ו˙. ‰ל' בי‰ב"ח פ"‡ ‰"„). 

וי„וע‰ ‰˘˜ו"ט בז‰. ו‡כ"מ].

(ב"מנין  ‰י„  ספר  ב˙חל˙  ‰רמב"ם  י"ל:  ו‡ולי 
‰מˆו˙ על ס„ר ‰לכו˙ ‰רמב"ם") כ˙ב "ספר ‡רבע‰ 
כו'  לסנ‰„רין  מסורין  ˘‰ם  מˆו˙  בו  ‡כלול  ע˘ר: 
‰ן  מלכים  ˘‰ל'  ומכיון  ומלחמו˙יו",  ‰מלך  ו„ין 
בסוף  כ˙בו  לכן  ‰יחי„,  מˆו˙   – כו'"  ‰מלך  "„ין 
מי˘ר‡ל  לכ"‡  ˘ייכו˙  ‰לכו˙  ˘כמ‰  (‡ף  ספרו 

(ר‡‰ ‰ל' מלכים פ"‰ ‰"ז ו‡ילך)).

17) ל‰עיר מס‰מ"ˆ ל‰רמב"ם מ"ע ˜ע‚ (ב˙ר‚ום 
ר' ˘למ‰ ‡בן ‡יוב (‰וב‡ ב‰וˆ‡˙ ‰ר"ח ‰עליר)): 
‡מונ˙נו  ˘יעמי„  מי˘ר‡ל  מלך  עלינו  למנו˙  ˘ˆונו 
לפנינו  ובס‰מ"ˆ  (‰עליר)  ˙ר‚ומו  ר‡‰  (‡בל 
"ו˙‰י'  ספ"„  מלכים  וב‰ל'  ˜‡פח).  ‰ר"י  ו‰וˆ‡˙ 

מ‚מ˙ו ומח˘ב˙ו ל‰רים „˙ ‰‡מ˙ כו'".

18) ר‡‰ רמב"ם ‰ל' מלכים פ"‡ ‰"ח. ספ"„ ˘ם.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ע"ז  רבינו",  ובמ˘‰  ב˙ור‰   .  . לפנ"ז "כופר  למ˘"כ 
עליו  ‰עי„‰  ‰˙ור‰  "˘‰רי  כ'  ב˙ור‰"   .  . ˘"כופר 
בפר˘˙  "‡ף  כ'  רבינו"  "במ˘‰  ˘כופר  וע"ז  כו'", 
נב‡"  בלעם  "ו‡ף  (ול‡  נב‡"  ו˘ם  נ‡מר  בלעם 
מ˘‰  לנבו‡˙  וכוונ˙ו  ˘ם))  לרמב"ם  ספר  (כב˜רי˙ 
כו'  „ו„  "וכן  מ"„)  (פ"„  ‡בו˙  בפי‰"מ  מ˘מע  (וכן 
ו˘יע„ו ‰˘"י לנו ע"י מ˘‰ רבינו ו‰ו‡ ‰כוכב ‡˘ר 
מ˘ל"‰  ול‰עיר  רז"ל".  ˘בי‡רו  כמו  מיע˜ב  „רך 
"מ˘‰  ב)  י„,  (ב"ב  ‰‚מ'  בפי'  ב)  ˘סב,  (פר˘˙נו 
ח˙"ס  מ˘ו"˙  ול‰עיר  בלעם".  ופר˘˙  ספרו  כ˙ב 
(ונ˜'  מ˘‰  ובנבו‡˙  ב˙ור‰  ˘כופר  ˘ם), ‰יינו  יו"„ 
נבו‡˙  בכלל  ‰י‡  ˙ור‰  ˘‚ם  ‡ף  וכופר)  ‡פי˜ורוס 
ועפ"ז  ‰"חי).  פ"‚  ˙˘וב‰  ‰ל'  רמב"ם  (ר‡‰  מ˘‰ט 
ב‰לכ‰  מ˜לט  מערי  ˘‰בי‡ ‰ר‡י'  ‚"ז  לכ‡ו'   ıי˙ור
ל‡ ‰י'  מסבר‡ "ומעולם  נוספ˙  ר‡י'  זו‰י  כי  בפ"ע, 
„בר ז‰ ול‡ ˆו‰ ‰˜ב"‰ ל˙ו‰ו", ו‡ינו ˘ייך ל"כופר 
. . ב˙ור‰ ובמ˘‰ רבינו". ו‚ם מובן מ‰ ˘כ˙ב "בערי 
נ‡מר"  ˘ופטים  "בפר˘˙  ול‡  ‡ומר"  ‰ו‡  מ˜לט 

וכיו"ב, ל‰„‚י˘ ˘‡י"ז ˘ייך לכופר ב˙ור‰ כו'.

בפנים  ל˜מן  ור‡‰  ו‡כ"מ.  „וח˜  ˘‚"ז  מובן  ‡בל 
סי"‡.

ח (ובגבורת ה' פ"ז).

שהרמב"ם  ס"ג)  (בפנים  נת"ל  שכבר  ע"ז  נוסף  אבל 

יהי',  שבוודאי  הענין  אמיתת  להוכיח  בא  לא  כאן 

וא"כ  רבינו",  ובמשה  בתורה  "כופר  שהוא  איך  כ"א 

ההבטחה  בין  החילוק  הרי   – דנבואה  הענין  נוגע  אין 

לטובה  לנבואה  החטא  יגרום  שמא  שתתבטל  דאפשר 

כו', מפרש הרמב"ם בהקדמתו לפיה"מ שהיינו החילוק 

שיגרום  אפ"ל  (˘בז‰  עצמו  לנביא  ה'  שבין  במה 

בסתם,  טובה  לבנ"א  ל‰בטיח  ה'  שיאמר  לזה  החטא) 

שבזה א"א שלא תתקיים ההבטחה,

בודאי  עליו"  העידה  ש"התורה  שג"ז  מובן  וא"כ 
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ובהערות שם.

ט) ראה פיה"מ פ' חלק יסוד השביעי ויסוד השמיני. 

שם  ה"ג.  פ"ח  יסוה"ת  הל'  הרמב"ם  מלשון  ולהעיר 

פ"ט סה"א. ה"ד. ה"ה. נתבאר בארוכה בלקו"ש חי"ט 

ע' 177 ואילך.

כו'  ה'  מעם  תורה  שאין  "האומר  שם:  ברמב"ם  י) 

אם אמר משה אמרו מפי עצמו הרי זה כופר בתורה", 

 ‚ 
י„יי˜ ב„ברי ‰רמב"ם ב„בר ‰סימנים לי„ע 
על ‡מי˙ו˙ ‰מ˘יח, „מז‰ ‡פ˘ר למילף 

מ‰י ˘יט˙ו ב‰‚„ר „מ˘יח

דוד  אודות  הראי'  דבאמת  לבאר,  ויש 
דביאת  הגדר  לבאר  בכדי  היא  מוכרחת 
היא  במה   – ובמילא  ופעולתו,  המשיח 

חובת האמונה בו13, כדלקמן.

כתב   („"‰) הענין  בהמשך  דהנה, 
דוד  מבית  מלך  יעמוד  "ואם  הרמב"ם: 
אביו  כדוד  במצוות  ועוסק  בתורה  הוגה 
כל  ויכוף  פה  ושבעל  שבכתב  תורה  כפי 
וילחם  בדקה  ולחזק  בה  לילך  ישראל 
שהוא  בחזקת  זה  הרי  ה',  מלחמות 
כל  (ונצח  והצליח  עשה  אם  משיח. 
האומות שסביביו14) ובנה מקדש במקומו 
בודאי  משיח  זה  הרי  ישראל  נדחי  וקבץ 

ויתקן15 את העולם כו'".

13) ר‡‰ ל‰לן רי˘ פ"ב.

ונ˘מט   (3 (‰ער‰  ‰נ"ל  וכ˙"י  ב„פוסים  כ"‰   (14
ב„פוסים ˘לפנינו.

ו„פוסים  בכ˙"י  ˘לפנינו. ‡בל  ב„פוסים  כ"‰   (15
ל‡  "ו‡ם  ˘נ˘מט  ˜טע  כ‡ן  ב‡   (3 (ב‰ער‰  ‰נ"ל 
‰ן  כו'"  ‰עולם   ˙‡ "וי˙˜ן  ו‰˙יבו˙  כו'",  ‰ˆליח 
י˘וע  (˘ל  ‰‡לו  ‰„ברים  "וכל  ˘ם,  „בריו  ב‡מˆע 
‰נוˆרי) ו˘ל ז‰ ‰י˘מע‡לי . . ‡ינן ‡ל‡ ליי˘ר „רך 
ור‡‰  כו'".  כולו  ‰עולם   ˙‡ ול˙˜ן  ‰מ˘יח  למלך 

˘ם בסיום ל˘ונו. 

אף שבזה גם מכחיש נבואתו של משה רבינו, שזהו א' 

ומשמע  לפנ"ז),  (שברמב"ם  אפיקורסין  הנק'  מהשלשה 

בדרך  בתורה  שהכופר  אף  להכחיש,  בא  במ‰  שתלוי 
אפי־ עי"ז  נקרא  לא  משה,  של  נבואתו  מכחיש  ממילא 

קורוס. ועצ"ע.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

גופי'.  משיח  אודות  היא  הנבואה  דשם 

גם  בלעם  מפר'  בראי'  שהביא  מה  אמנם 

הנבואה אודות דוד ("משיח הראשון")9, 

אודות  להראי'  זה  שייך  מה  ביאור  צריך 

האמונה בביאת המשיח10.

וי‚‡לם  בעˆמו  ימלוך  לי˘ר‡ל, ‡ל‡ ‰˜ב"‰  מ˘יח 
˘נו).  (סי'  בסופו  יו"„  ח˙"ס  ˘ו"˙  ור‡‰  לב„ו". 
ו˘ם: ו‰‡ומר כ„ע˙ רבי ‰לל (˘‡ין מ˘יח לי˘ר‡ל 

‡ל‡ ‰˜ב"‰ י‚‡לם) ‰רי ‰ו‡ כופר בכלל ‰˙ור‰.

‰כ˙ובים,  ל˘ונו˙  בפירו˘  ˘מ‡ריך  ובפרט   (9
"‡ר‡נו   – מ˘יח  על  ו‡יז‰  „ו„  על  ˜‡י  מ‰ם  ‡יז‰ 
ול‡ ע˙‰ ז‰ „ו„ ‡˘ורנו ול‡ ˜רוב ז‰ מלך ‰מ˘יח, 

„רך כובב מיע˜ב ז‰ „ו„ ו‚ו'"ז.

10) ו‰י' „י ˘י‡מר "‡ף בפר˘˙ בלעם נ‡מר ו˘ם 
 ˙‡ ˘מו˘יע  מבניו)  ˘עומ„  (‰‡חרון  במ˘יח  נב‡ 
‰י"ב  יסו„  חל˜  פר˜  בפי‰"מ  וכל˘ונו  י˘ר‡ל". 
ב˙ור‰  בו  ˘יע„  ב˙ור‰  כפר  כו'  בו  ˘‰ס˙פ˜  ומי 
(וע„"ז  נˆבים  ‡˙ם  ופר˘˙  בלעם  בפר˘˙  בפירו˘ 

‰ו‡ ב˙ר‚ום ‰ר"י ˜‡פ‡ח).

ז) ופשיטא שאין לומר שזהו המדרש* היחידי שמצא 

המשיח,  מלך  על  האלו  הכתובים  שמפרש  הרמב"ם 

ולכן הביאו כצורתו (חצי הכתוב הראשון על דוד וכו') 

להעתיק  הרמב"ם  דרך  אין  שאעפ"כ  פשוט  א)  כי   –

לנדו"ד,  שנוגע  זה  כ"א  שבמדרש,  הדברים  פרטי  כל 
ב) מצינו במדרשי חז"ל שגם חלק הראשון "דרך כוכב 

פ"ד  תענית  ירושלמי  (ראה  במשיח  מפרשו  מיעקב" 

ועד"ז  עה"פ.  ותיב"ע  ת"א  וראה  כ.  פ"א,  דב"ר  ה"ה. 

וראה  משיח.  על  הכתובים  כל  עה"פ  הרמב"ן  מפרש 

שעוועל)  בהוצאת   – רסו  (ע'  הגאולה  בספר  דבריו 

מה שהשיג על הראב"ע בפרשתנו שפירשו על דוד) – 

חלוקים  מדרשים  הם  ואולי  שם:  לרמב"ם  לח"מ  וראה 

– ג) ועוד ועיקר: הרמב"ם כאן אינו בא להביא ראיות 

ממדרשי חז"ל "שכל הספרים מלאים בדבר זה" (יותר 

כ"א  ה"ב),  שם  הרמב"ם  לשון   – הנביאים"  מ"בדברי 

מ‰מפור˘ בתורה ופשטות הכתובים.

„רך  "על  (ע‰"פ)  בבחיי  ‰ו‡  ‰רמב"ם  ל˘ון  ע"„   (*
‰מ„ר˘". וע„"ז ‰ו‡ במ„ר˘ ‰‚„ול ע‰"פ. וברמב"ן בספר 
 ˙ˆ˜ וע„"ז  ‰כ˙ובים).  ˘ל  ‰ר‡יו˙  (מבלי  ˘ם  ‰‚‡ול‰ 

במ„ר˘ ‡‚„‰ (ב‡בער) ע‰"פ. ור‡‰ רלב"‚ ע‰"פ.

שהרמב"ם  לבאר  אפשר  שהי'  ואף 
בביאת  האמונה  לחזק  בכדי  זה  הביא 
הי'  שכבר  שיודעים  דע"י   – המשיח 
שהושיע   .  . הראשון  "משיח  לעולמים 
נותן  זה  הרי  צריהם",  מיד  ישראל  את 
חיזוק ותוקף להאמונה שגם לעתיד יבוא 
[או  ישראל11  את  שיושיע  צדקינו  משיח 
(˜רי˙  המפרשים  שמבארים  כפי  באו"א, 
נאמרו  המשיחים"  ש"שני  דכיון  ספר): 

שנתקיים  כשם  אזי  הנבואה,  באותה 
חלקה הראשון דהנבואה (אודות דוד) כן 

יתקיים חלקה האחר (אודות משיח)],

– הנה מובן שקשה לפרש שזהו לבדו 
הטעם (להבאת הראי' אודות דוד). דהרי 
אין כוונת הרמב"ם בראיות אלו להוכיח 
את ודאות ביאת המשיח, אלא – שביאתו 
היא „בר ‰כ˙וב ב˙ור‰, דלכן "מי שאינו 
מאמין בו . . מחכה לביאתו" ה"ה "כופר 
אין  זה  ולשם  רבינו".  ובמ˘‰  ב˙ור‰ 
צורך כלל, לכאורה, בראי' אודות דוד12.

בנו‚ע   (‡  ,‡ˆ (סנ‰„רין  חז"ל  ‰וכח˙  וע"„   (11
ל˙חיי˙ ‰מ˙ים: "„ל‡ ‰וו חיי, „‰וי חיי ל‡ כ"˘".

"בפר˘˙   (‡ ‰רמב"ם:  בל˘ון  ל„יי˜  י˘  עו„   (12
בלעם", ו‰רי ‡ין „רכו לˆיין ‰מ˜ור, וכמו ˘ל‡ כ˙ב 
בפר˘˙  נ‡מר  "˘‰רי   ,‡"‰ ו˘ב  ˘‰˜„ים  ב‰פסו˜ 
נפ˜"מ  למ‡י  נב‡"  "ו˘ם  ‰ל˘ון  ב)  נˆבים",  ‡˙ם 
בלעם"  "פר˘˙  ˘מ˜„ים  כיון  לומר,  ‚„ול  (ו„וח˜ 

ˆריך לב‡ר „"˘ם נב‡").

ב‰˙‡ם נב‡"ח,  "ו˘ם  ˘‰וסיף  י"ל  לכ‡ור‰ 

להוסיף  הצורך  מובן  (ועפ"ז  באו"א  י"ל  לכאורה  ח) 

"˘‰רי  לפנ"ז  מש"כ  על  בלעם  בפרשת  אף  זו  ראי' 

מוכיח  שבזה  נצבים),  דפ'   – עליו"  ‰עי„‰  ‰˙ור‰ 
שלא  יתכן  תורה  של  ההבטחה  כי  להתקיים,  שמוכרח 

משא"כ  א)  ד,  (ברכות  החטא  יגרום  שמא  תתקיים 

חוזר  אינו  תנאי  על  אפילו  לטובה  שהנבואה  בנבואה 

(רמב"ם הל' יסוה"ת פ"י ה"ד) – ראה גו"א וישלח לב, 


