
˘נ‰ ע˘ירי˙ / ‚úיון ˙סב
ער˘"˜ פר˘˙ מטו˙ ‰'˙˘ע"„

וחמורים ‡ח„ ו˘˘ים ‡úף – úמ‡י נפ˜"מ?

מ"מ˜ום מי˙‰" ú"חוו˙ י‡יר"

ב˘י' ‰רמב"ם בנ„רי מופú‡ ‰סמוך ú‡י˘

‰˙úחמ˙ ‰יˆר ב˙חיúנˆח מú יו˙ר ú˜

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כח

"בכל „בר חול י˘ ‰ור‡‰ בעבו„˙ ‰˘ם"
‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ ‡מר – ב˜יı ˙רנ"‰ – ל‰מ˘ר˙ מר מר„כי ב"ר ‰ערı ז"ל כו˙ב:

טוב  בעל ‰בי˙  לבעל-‰בי˙יו˙,  ˘נˆרך  מ‰  כל  לו  ˘י˘  ז‰,  ר˜  טוב ‡ינו  בעל ‰בי˙ 
˘‡פילו ‡בן  ובמ˜ום  ˘לו,  ˘לו  בזמן  ולנˆל  לנˆל ‰כל,  וסבלנו˙  ˘כל  לו  ˘י˘  ז‰,  ‰ו‡ 
 ˙‡ ל‰˘ביח  ‰יטב  ינוˆלו  מ‰עˆים  ˘נ˘רו  ‰עלים  ‡פילו  ו‚ם  בחˆר  ˘מ˙‚ל‚ל˙  ˜טנ‰ 

ˆרכיו ‰‡י˘יים בעל ‰בי˙.

‡ˆל  ב‚ן  בי˘בנו  ˆ‰רים  סעו„˙  בע˙  ‰ר‰"˜  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ‡מרו  ז‰  „יבור 
‰‡ילנו˙ בנ‡ו˙ „˘‡ ב‡ליוו˜ע.

‰ר‰"˜,  ‡‡מו"ר  כ"˜  ‰ו„  ˘ל  מ‡מרו  ˙וכן  על  ‰עירני  נ"ע   ı"ר˘ב‰ ‰חסי„  מורי 
ויסבירני עומ˜ פנימיו˙ ‰כוונ‰ ‰עמו˜‰ במ‡מר ז‰, ב‡מרו:

˙וכן ‰„רכ‰  פ˘וטים ‰י'  ˘ב„ברים  נ"ע,  מורנו ‰בע˘"ט  בס‚נון  „ברי ˜„˘ ‡לו ‰ם 
ו‰נ‰‚‰ בעבו„˙ ‰˘י"˙.

כ"˜  ˘ל ‰ו„  ז˜ני ‰חסי„ים  בין  ל‰ס˙ופף  לי ‰זכו˙  מורי ‰ר˘ב"ı ‰י'  ‡נכי – ‡ומר 
בעבו„˙  ו‰„רכ‰  בו ‰ור‡‰  י˘  חול  ב„בר  ו„בר  כל „בר  ו‰ם ‡מרו ‡˘ר  ‡„מו"ר ‰ז˜ן, 

‰˘ם עפ"י „רכי ‰חסי„ו˙.

ו‰„רו˘ים ‡˘ר  סיפורו – ‰מ‡מרים   ˙‡ ı"מורי ‰ר˘ב ממ˘יך   – ריבוי ‰˙ורו˙,  בין 
חזרו ‰חסי„ים מ‡˙ ‡˘ר ˘מעו מ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן, ‰י˙‰ ˙ור‰ ‡˘ר חזרו‰ ב˘ם 
‡„מו"ר  כ"˜  ב‰ו„  ˘‰˙˜˘רו  ‰ר‡˘ונים  מ‰‡ברכים  ˘‰יו  ‰ר‡˘ונים,  ‰חסי„ים  ז˜ני 

‰ז˜ן בעו„ ‰יו˙ו בוויטעבס˜.

וז‡˙ ‰˙ור‰:

‡‰ב˙ עולם, ‡‰ב‰ ‰ל˜וח‰ מן ‰עולם, „‡‰ב˙ ‰˘י"˙ ˆריכ‰ ל‰יו˙ מור‚˘˙ בב˘ר 
ו„בר  לכל „בר  בנין ‡ב  ו‰ו‡  בלב,  ˘בעולם ‰נר‚˘ים  עניני ‡‰ב‰  כל  כמו  ממ˘,  ‰לב 

˘בעולם, ˘‰ו‡ ‰ור‡‰ ל˘מ˘ בו בעבו„˙ ‰˘י"˙.

כל פועל ‡יז‰ ˘י‰י' ‰ו‡ נעל‰ ו˜„ו˘
.. סוף „בר ור‡˘י˙ ‰כל ‰ו‡, ‡˘ר כל ‰˙ר‚˘ו˙ ו‰˙פעלו˙ ˆריכים לעˆר‰ ול‰וליכ‰ 
ב˜ביעו˙  בפועל „בר  ממ˘י˙  ˙ועל˙  ˙בי‡  י˙'  בעזר˙ו  ו‡ופנים, ‡˘ר  בˆנורו˙ ‚ל‚לים 
ב˙פיל‰  ו‰חסי„ים  ‰חסי„ו˙  „רכי  בחיזו˜  טובו˙,  מ„ו˙  ב‰˙עוררו˙  ל˙ור‰,  ע˙ים 
˜˘ע‰מ"ט"),  ‚ע˘מ‡˜ע   ‡") ˙ענו‚  מ˙וך  ‰מיט‰  ˘על  ˘מע  ב˜רי‡˙  וחמ‰,  מ‡יר‰ 

וע˘יי˙ טוב‰ לי‰ו„י ב‚˘ם וברוח.

ו„בר ברור ‡˘ר כל פועל ‡יז‰ ˘י‰י' ‚ם ‰פ˘וט ביו˙ר, ‡ם ‰ו‡ ב‡ ממ˜ור ‰מעיין 
חיים ב„רכי ‰חסי„ו˙ ‰ו‡ נעל‰ ‡ף ˜„ו˘.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חל˜ „ עמ׳ רˆ‚, ˘‡)



כז

דרכי החסידותדרכי החסידות

ל‰˙פעל ולפעול
‡˘ר  ו‡ופנים,  ‚ל‚לים  בˆנורו˙  ול‰וליכ‰  לעˆר‰  ˆריכים  ו‰˙פעלו˙  ‰˙ר‚˘ו˙  כל 
בעזר˙ו י˙' ˙בי‡ ˙ועל˙ ממ˘י˙ בפועל „בר ב˜ביעו˙ ע˙ים ל˙ור‰, ב‰˙עוררו˙ מ„ו˙ 
˘על  ˘מע  ב˜רי‡˙  ומ‡יר‰,  חמ‰  ב˙פיל‰  ו‰חסי„ים  ‰חסי„ו˙  „רכי  בחיזו˜  טובו˙, 
‰מיט‰ מ˙וך ˙ענו‚ ("‡ ‚ע˘מ‡˜ע ˜˘ע‰מ"ט"), וע˘יי˙ טוב‰ לי‰ו„י ב‚˘ם וברוח

◇ ◇ ◇

מעל˙ ‰‰˙ר‚˘ו˙ ו‰‰˙פעלו˙ - כ˘ב‡ בפועל „בר „ו˜‡ 
ומ‰ ˘כו˙ב ‡ו„ו˙ ‰˙ר‚˘ו˙ו ו‰˙פעלו˙ו ומסמן ‚ו„ל ‰˙ר‚˘ו˙ו ו‰˙פעלו˙ו ב˙ו‡ר 

˘ליל‰ ל‡מר כי עו„ כב„ לו ל˙‡ר ‡˙ ‰פעול‰.

ו‰פ˘ט‰,  ‰לב˘‰  ‰ם  ו˘ליל‰  „חיוב  מ‰חיוב,  נעלי˙  ‰˘ליל‰  ‡˘ר  ‰יו˙  ‡ם  ‰נ‰ 
ו‚„ל‰ מעל˙ ‰‰פ˘ט‰ על מעל˙ ‰‰לב˘‰, בכל ז‰ ‰נ‰ כל ענין ‚ו„ל מעל˙ ‰‰˙ר‚˘ו˙ 

ו‰‰˙פעלו˙ ‰ו‡ כ˘ב‡ בפועל „בר „ו˜‡.

ו‰„בר יובן עפ"י מ˘ל:

רב  ˙ועל˙  מבי‡‰  ו‚בור˙‰  כוח‰  ברוב  ‡˘ר  ‰˜יטור,  מכונ˙  ‰מˆי‡  ‡˘ר  ‰ר‡˘ון 
ל˜בל ‡˙ ‰˜יטור ‰מ˙ר‚˘  כלים  ע˘‰  ˙וכן ‰‰מˆ‡‰ ‰ו‡ ‡˘ר  ממ˘ים, ‰נ‰  ב„ברים 

ומ˙פעל ל‰וליכו בˆנורו˙ כ‡לו, ‡˘ר בכוחן ‰מ˙ר‚˘ ו‰מ˙פעל יבי‡ו ˙ועל˙ ממ˘י.

בע„ו  ל‰‚ביל  ‰˜יטור   ˙‡ ל‡סוף  ˘ונים  מכלים  כלים  ו‰מˆי‡  ‰˘כיל  ‡˘ר  ‡חרי 
מבי‡י  ו‡ופנים  ‚ל‚לים  בˆנורו˙  ‰˜יטור  ˘ל  ‰ליכ˙ו  ‡ופן  ו‰מˆי‡  ‰˘כיל  ולעˆרו, 

˙ועל˙ ממ˘י במ˘יכ˙ ע‚ל‰, טחינ˙ חטים ‡ו ˘עורים ו‰„ומ‰.

ר˜  בעˆמו,  למˆו‡  יכול  ו‡ח„  ‡ח„  וכל  בי‡ור,  „ור˘  ‡ינו  בעבו„‰  מז‰  ‰„ו‚מ‡ 
˘ˆריכים ל‰˘˙מ˘ בז‰.

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

בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ מטו˙, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ ל˜‰ל 
˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י׳, ‡˙ ‰˜ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' (‚ליון ˙סב), 
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

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כו

ב‡מ˙  וכ˘יחליט  ˙ירוˆים.  כל  מבלי  ‰חסי„ו˙,  ו˙ור˙  ‰נ‚ל‰  ˙ור˙  ללימו„  ו‰נ˙ינ‰ 
ול‡  בחיים,  ומˆבו  מעמ„ו  לכל  נו‚ע  ˘ז‰  ויכיר ‡˙ ‰‡מ˙  כז‰,  לע˘ו˙  ‡ליב‡ „נפ˘י' 
י„וע  וכבר  ‰˘י"˙.  ‰ˆלח˙  רו‡ים  ‰רי  ‰‚˘מיים,  בחיים  ‚ם  ‡ל‡  ‰רוחנים  בענינים  ר˜ 
‰פס"„ ˘‡פילו מעט ‡ור „וח‰ ‰רב‰ ח˘ך. ‡ל‡ ˘כ„י ל‰רבו˙ בסייע˙‡ „˘מי‡, ˆריך 
ל˘מור ˘ל˘˙ ‰˘יעורים ‰˘וים לכל נפ˘ מ˙˜נ˙ כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ 
ל˙ור˙  ל˜רבו  עם ‰זול˙, ‰יינו  בˆ„˜‰  ול‰וסיף  ו˙ני‡) ‰י„ועים.  ˙‰לים  (בחומ˘  זי"ע 
‰ז˜ן  לרבנו  ‡ור  ב˙ור‰  וכמבו‡ר  ‚וי,  ˙רומם   - ברוחניו˙  ‚ם   ‰˜„ˆ˘ ולעבו„˙ו,  ‰˘ם 

ב˙חל˙ו.

‰מורם מ‰נ"ל, ילמו„ ב˘˜י„‰ במסיר‰ ונ˙ינ‰ בנ‚ל‰ „˙ור‰ וב˙ור˙ ‰חסי„ו˙, יוסיף 
‡ומıבעבו„˙ ‰˙פל‰ וב˜יום ‰מˆו˙ ב‰י„ור, ול‰˘פיע על ‰זול˙ ל˜רבם ל‡ילנ‡ „חיי, 

˘‡ז י˜וים‰יעו„ - ל‡ט ל‡ט ‡‚ר˘נו. ויוכל לב˘ר טוב בכל ‰ענינים ˘נ‚ע במכ˙בו.

(‡‚"˜ ח"ט ‡‚ר˙ ב'˙˘נו)

‰׳ מביט עליו ונו˙ן כוחו˙
עלינו  כמˆו‰  ˘לו  ומע˘‰  „בור  ‰מח˘ב‰  כח   ˙‡ ל‰‚ביר  לו   ‰˘˜˘ ˘כו˙ב  ומ‰ 
ˆריך  ‡ין  ‰נ‰   - לברוח  ו‡נ‰  לפנו˙  ‡נ‰  ו˘ו‡ל  עולם  ו˙ור˙  חיים  ˙ור˙   '˜‰ ב˙ור˙ו 
ומביט  כבו„ו   ıר‡‰ כל  ומל‡  עליו  נˆב   '‰ מ‡:  פר˜  ˜„י˘‡  ‰˙ני‡  כל˘ון  כי  לברוח, 
עליו, ובוחן כליו˙ ולב ‡ם עוב„ו כר‡וי, ‡˘ר ז‰ו ‚ופ‡ ‰ו‡ נ˙ינ˙ כח לעמו„ במלחמ˙ 
‰יˆר ולנˆח‰, ו‚ם ‰˙בוננו˙ ˜ל‰ בז‰ מספי˜‰, וכ„י ל‰‚„יל ‡˙ ‰סייע˙‡ „˘מי‡ בז‰ 
ו‰„רו˘  ˙ני‡  פר˜ים  ו‡יז‰  מ˘ניו˙  פר˜ים  ‡יז‰  ובזכרונו  במוחו  ח˜ו˜ים  ל‰יו˙  ˆריך 
בל˜וטי ˙ור‰ סוף פ' ˜„ו˘ים „"‰ ו‰„ר˙ פני ז˜ן, וז‰ו נוסף על מ‰ ˘ˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלו 
בכיסו - כמובן במ˜ומו˙ ˘מו˙ר ז‰ - ˙ני‡, ומזמן לזמן ב˘עו˙ ‰פנויו˙ ילמו„ בו ‡יז‰ 
 '‰ „˘ווי˙י  לעˆמו ‰ˆיווי ‰˙מי„י  ויזכיר  „נפ˘י'  ככל ‰נ"ל ‡ליב‡  יע˘‰  ו‡ם  ˘ורו˙, 

לנ‚„י ˙מי„, ‰רי ל‡ט ל‡ט י‚ר˘ ‰רע וי‚ביר ‰‡ור ב‰„' ‡מו˙ ˘לו.

(‡‚"˜ ח"ט ‡‚ר˙ ב'˙˘ע‡)



כ‰

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

בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙ בחיי ‰יום יום

נˆחון ‰יˆר

˜ל יו˙ר לנˆח ‰מלחמ‰ ב˙חיל˙‰
ול„ע˙ו  לימו„ ‰נ‚ל‰  ב‰בנ˙  מ˙˜˘‰  כו˙ב ‡˘ר  בו  מי"‡ ‡ייר,  מכ˙בו  על  במענ‰ 
ל‡  רז"ל,  פס˜  י„וע  ו‰נ‰   ,˘„˜‰ בל˘ון  ל‰סביר  ‰˙ר‚ל  ל‡  ‰˘יעור  ˘מ‚י„  מפני  ז‰ו 
כי  כן ‰ו‡,  בנו‚ע ‡ליו  ול„ע˙י ‚ם  ˙‡מין.  מˆ‡˙ ‡ל  ול‡  י‚ע˙  ˙‡מין  ומˆ‡˙ ‡ל  י‚ע˙ 
˘מים, ‰רי  ביר‡˙  ובפרט ‡ם ‰לימו„ ‰ו‡  ˙ור‰,  ללמו„  ל‡י˘ ‰י˘ר‡לי  כ˘י˘ ‰רˆון 
ל‰סביר  מ˘˙„ל  ‡˘ר  ומובן  ומ˘ונו˙,  ˘ונו˙  ב˙חבולו˙  ז‰  נ‚„  מ˙˜ומם  ‰רע  ‰יˆר 
בז‰,  לע˘ו˙ „בר  ובמיל‡ ‡י ‡פ˘ר  בזול˙ו,  כלל ‡ל‡  בו  ˙לוים  ˘‡ין ‰ענינים  ל‰‡„ם 
כיון ˘‰ו‡ מˆ„ו כבר ע˘‰ ‰מוטל עליו, ו‡ם ח"ו פי˙וי ז‰ מ˙˜בל ‰רי ז‰ עלול ל‰בי‡ 
‰יז˜ ‚„ול ל‡ ר˜ בלימו„ ‰˙ור‰ ‡ל‡ ‚ם ב˜יום ‰מˆו˙ ו‡פי' מˆו˙ מע˘יו˙ כי כנ"ל ב‡ 
‰יˆר ומוכיח בר‡יו˙ ˘ונו˙ ומ˘ונו˙, ‡יך ˘‚ם ב‰נו‚ע ל˜יום ‰מˆו˙ ‰מˆב ‰ו‡ כנ"ל, 
נ˙חז˜  ˘כבר  ז‰  ל‡חרי  מ‡˘ר  ב˙חיל˙‰  לנˆח‰  יו˙ר  ˜ל  ‰רי  מלחמ‰,  ˘בכל  וכמו 
˘מז„˜ן  ˙˜ום  ˘יב‰  מפני  ‰פסו˜  על  ב')  „פ"ז  (ח"‚  ‰˜„ו˘  ‰זו‰ר  וכל˘ון  ‰˘ונ‡. 
‰יינו  ‰ו‡,  כן  „י„ן  בני„ון  ‚ם  ‰רי  ˙˜ום,  ˘יב‰  מפני  ‰˙ור‰  עˆ˙  ולכן  ‰רע  ‰יˆר  בו 
‰„רכים  כמבו‡ר  ולבט˘ו,  ‰נ"ל  ‰רע  יˆר  טענו˙  לבטל  עליו  ‡פ˘רי  ‰יו˙ר  ˘ב‰˜„ם 
בז‰ בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡ בפירו˘ מ‡מר רז"ל לעולם יר‚יז ‡„ם יˆר טוב על יˆר ‰רע, ו‡ז 

יˆליח ‰ןבלימו„ ‰˙ור‰ ו‰ן ב˜יום ‰מˆו˙ וביר‡˙ ˘מים ˘‰י‡ ‰י‡ ‡וˆרו.

(‡‚"˜ ח"ט ‡‚ר˙ ב'˙רנב)

‰˙מסרו˙ ל˙ור‰ כנ‚„ ‰פרעו˙ ‰יˆר
˘י˘נם  ‰˘ונים  ו‰ס˙רים  ‰עלמו˙  ‡ו„ו˙  כו˙ב  בו  סיון,  מי"ט  מכ˙בו  על  במענ‰ 
‡ˆלו ומפרטם לסעיפים. ‰נ‰ כל ‰סעיפים ˘חו˘ב - מ˜ור ‡ח„ ל‰ם, ו‰ו‡ ‰ס˙˙ ‰ˆ„ 
בור‡ו,   ˙‡ מעבו„˙ו  ‰‡„ם   ˙‡ למנוע  ‰„רכים,  בכל  ‡„ם   ‰˙‡ ˘מפריע  ז‰,  „לעומ˙ 
‰מסיר‰   - ו‰ו‡  ‡ח„,  עי˜רי  ˘ינוי  י„י  על  ל˙˜ן  י˘  ‰רי  ‰י‡,  ‡ח˙  ˘‰סיב‰  וכיון 

תוכן הענייניםתוכן העניינים

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מ˜ר‡ ‡ני „ור˘
וחמורים ‡ח„ ו˘˘ים ‡לף – למ‡י נפ˜‡ מינ‰? 

מספר  מפרט ‰כ˙וב ‡˙  מ„וע  ומל˜וח? /  ˘ב˘בי  ו‰ב‰מ‰  מספר ‰‡„ם  מפרט ‰כ˙וב  מ„וע 
˘ל‡  עם ‰˘‡רי˙  י˘ר‡ל  ע˘ו  מ‰   / לב„?  לע˘ו˙  כל ‡ח„  יכול  ז‰  ח˘בון  "‰מחˆ‰", ‰רי 
נ˙חל˜‰ למספר "חמ˘ מ‡ו˙"? / בי‡ור נפל‡ בפ˘ט ‰כ˙וב ‰מב‡ר ‰חי„ו˘ ‰‚„ול ˘במספר 

‰‡„ם ו‰מל˜וח, ˘נ˙חל˜ו למספר חמ˘ מ‡ו˙ ב„יו˜

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י פנינים
עיונים ובי‡ורים

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
‰מ˜לו˙ ˘‰ופכים מר למ˙ו˜

ימי בין ‰מˆרים נרמזו ב"מ˜ל ˘˜„" ˘בנבו‡˙ ירמי', ˘עניינו – ˙כונ˙ ‰מ‰ירו˙ ב‚י„ול ‰פרי.  
‡ם כך, מ„וע ‰י˙‰ ‰נבו‡‰ במ˜ל בל‡ עלים ובל‡ פרחים ול‡ ‰ר‡‰ לו ענף ˘י˘ עליו ˘˜„ים? 
/ ו‚ם בי‡ור נפל‡, ‡יך ˜˘ור‰ נבו‡‰ זו לפר˘˙ מטו˙ ‚ם ב˘מ‰ ו‚ם ב˘לו˘˙ ענייני‰: פר˘˙ 

נ„רים, מלחמ˙ מ„ין ו‰מע˘‰ „בני ‚„ ובני ר‡ובן

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ ˘יח‰ לבין ‰מיˆרים - פר˘˙נו)

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„ין נ„רי מופל‡ ‰סמוך ל‡י˘

י‡ריך לפלפל ב‚ירס˙ ‰רמב"ם בסו‚יי˙ ‰˘"ס ‚בי „ין ב„י˜‰ ב˘נ˙ י"ב „˜טנ‰ ו˘נ˙ י"‚ „˜טן, 
פלו‚˙˙ ‰ר‡˘ונים  בסברו˙  י‡ריך   / לפנינו  בפירו˘ ‰מ˘ניו˙  מ‚ירס˙ו  בו  חזר  וי˜˘‰ ‡מ‡י 
מ‰ו זמן "עונ˙ נ„רים", ויח˜ור ב‚„ר חי„ו˘י ‰˙ור‰ בנ„רים ˘טרם ‚„לו˙ ‚מור‰ / עפ"ז יב‡ר 

‰יטב ˘יט˙ ‰רמב"ם

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

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‰
‰׳ מביט עליו ונו˙ן כוחו˙

כז „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מעל˙ ‰‰˙ר‚˘ו˙ ו‰‰˙פעלו˙ - כ˘ב‡ בפועל „בר „ו˜‡ 



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

וחמורים ‡ח„ ו˘˘ים ‡לף 
– למ‡י נפ˜‡ מינ‰?

מפרט ‰כ˙וב  מ„וע   / ומל˜וח?  ˘ב˘בי  ו‰ב‰מ‰  מספר ‰‡„ם  מפרט ‰כ˙וב  מ„וע 
י˘ר‡ל  ע˘ו  מ‰   / לב„?  לע˘ו˙  ‡ח„  כל  יכול  ז‰  ח˘בון  ‰רי  "‰מחˆ‰",  מספר   ˙‡
‰כ˙וב  בפ˘ט  נפל‡  בי‡ור   / מ‡ו˙"?  "חמ˘  למספר  נ˙חל˜‰  ˘ל‡  ‰˘‡רי˙  עם 
מ‡ו˙  חמ˘  למספר  ˘נ˙חל˜ו  ו‰מל˜וח,  ˘במספר ‰‡„ם  ‰מב‡ר ‰חי„ו˘ ‰‚„ול 

ב„יו˜

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

בפר˘˙נו מסופר על ‰˘בי ו‰מל˜וח ˘‰בי‡ו בני י˘ר‡ל ל‡חר נˆחונם ‡˙ מ„ין, 
לˆב‡  ˙ופ˘י ‰מלחמ‰ ‰יוˆ‡ים  וב‰מ‰, "בין  לחˆו˙ ‡˙ ‰מל˜וח, ‡„ם  ˘‰˜ב"‰ ˆו‰ 

ובין כל ‰ע„‰" – "חˆיו ל‡לו וחˆיו ל‡לו" (ל‡, כז). 

"‡נ˘י  ˘ל  ‰חל˜  מ˙וך  ל‰':  ל‰רים  ˘ˆריך  ‰מכס  על  ‰˜ב"‰  ˆו‰  מכן,  ל‡חר 
˘ל  ‰חל˜  ומ˙וך  ‰מ‡ו˙";  מחמ˘  נפ˘  "‡ח„  ל‰רים  י˘  לˆב‡"  ‰יוˆ‡ים  ‰מלחמ‰ 

"מחˆי˙ בני י˘ר‡ל" י˘ ל‰רים "‡ח„ ‡חוז מן ‰חמ˘ים" (ל‡, כח-ל). 

ומסיים ‰כ˙וב (ל‡, ל‡): "ויע˘ מ˘‰ ו‡לעזר ‰כ‰ן כ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰".

ע„ כ‡ן ‰ו‡ בס‚נון ‰ר‚יל ˘ל סיפורי ‰˙ור‰; ‡ולם כ‡ן ב‡‰ ‡ריכו˙ ‚„ול‰, בס‚נון 
בל˙י ר‚יל כלל וכלל. - ב˙חיל‰ מפרט ‰כ˙וב כמ‰ ‰י‰ ‰מל˜וח כולו (ל‡, לב-ל‰): 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

ולפי  עיי"˘].  ‡˙ר.  על  ‰רמב"ם  על  ספר 
˜˘ור‰  חכמים  „˙˜נ˙  מס˙בר‡  ו„‡י  ז‰ 
‡ל‡)  י"‚,  ו˘נ˙  י"ב  ˘נ˙  ‚יל  בעˆם  (ל‡ 
נ„ר"18,  מי  ל˘ם  "יו„ע  כבר  ˘‰ו‡  במ‰ 

„ל‰כי ‡מרו חכמים „נ„רו נ„ר].

ב'  בין  ‰חילו˜  יבו‡ר  ועפכ"ז 
עונ˙ נ„רים  ‰‚ירס‡ו˙ ב˘"ס. „ל‰˘יט‰̆ 
י"‚  ו˘נ˙  ל˜טנ‰  י"ב  ב˘נ˙  כבר  מ˙חל˙ 
ל˜‡- מ˜ום  י˘  ‰י‡ך  מובן  ‰רי  ל˜טן, 

י„ע‰  ול‡  „ב„˜נ‡  „‰יכ‡  סל˜‡-„ע˙ך 
י˘   ‡‰„  – ליב„ו˜  ל‡  ˙ו  ‡ימ‰  ל‰פלו˙ 
‰סמוך  "מופל‡  ‚„ר  „עי˜ר  לומר  סבר‡ 
„‚יל‰  ‰יינו  ‰˘נים,  מˆ„  ‰ו‡  ל‡י˘" 
יכול   '‡ ויום  י"‡  „ב˙  ˘‰‚יל  רחמנ‡ 
„חזינן  ומ‡חר  נ„ר;  ˘ל  מˆי‡ו˙  לח„˘ 
י„ע‰  "ל‡  ז‰,  ב‚יל  ב‰יו˙‰  זו,  „˜טנ‰ 
חי„˘  ל‡  ז‰  „זמן  ר‡י'  ‰רי  ל‰פלו˙", 
˘י˙‡פ˘ר  כ„י  (‰נˆרכ˙  ‰‚„לו˙   ˙‡ ב‰ 
"עונ˙  נ„חי˙  ממיל‡  ו˘וב  נ„ר),  ליˆור 

(ב‡מˆע ‰לכ‰ „) ‡מ‰  לומר „‰רמב"ם ˜‡י  ‚„ול 
˘כ˙‰ לעיל ב‰לכ‰ ב'!

בסוף ‰לכ‰ „ "ע„  ל˘ון ‰רמב"ם  ˘ˆע"˜  [‡ל‡ 
˘ב˜רי˙  ול‰עיר  ˘ערו˙".  ˘˙י  ויבי‡ו  ˘י‚„ילו 
˙יב˙  ‰˘מיט  בסמוך)  בפנים  (‰מˆויין  ˘ם  ספר 

"˘י‚„ילו". ו‡כ"מ].

מ‚יל‰  ‰˘"ס  על   ˜„ˆ ‰ˆמח  בחי„ו˘י  ‡בל 
„פס˜   '‡ ויום  ˘נים  י"ב  "מבן  כ˙ב  בסופו  פ"‚ 
˘מופל‡   '„ ‰לכ‰  נ„רים  מ‰'  פי"‡  (‰רמב"ם) 
ור‡‰  ע"כ.  מ„‡וריי˙‡".  נ„ר  נ„רו  ל‡י˘  סמוך 

ב‰נסמן ב‰ער‰ 19.

18) ‡בל ‚ם למפר˘ים ˘ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙ ˘‰ו‡ 
בז‰  ‰˙ור‰  ˘חי„ו˘  י"ל  „ע„יין  מובן,  ˙ור‰,  „ין 
˘ז‰ו   – נ„ר")  מי  ל˘ם  ("יו„ע  ‰„ע˙  בענין  ‰ו‡ 
י"‚  בן   (‡ נ„רים:  בעונ˙  ‰„ינים  ˘ני  בין  ‰חילו˜ 
י"ב  בן  ב)  ‰‚יל,  מˆ„   – ˘ערו˙  ב'  ‰בי‡  ˘ל‡ 

˘יו„ע ל‰פלו˙ – מˆ„ ‰„ע˙. 

נ„רים" „י„‰ ע„ ‚יל ‚„לו˙ ממ˘. ועל „‡ 
„רחמנ‡  חי„ו˘‡  „עי˜ר  מ˙ני˙ין  ˜מ"ל 
י"ב  „˘נ˙  ˘‰„ע˙  ‰„ע˙,  לענין  ‰ו‡ 
מˆי‡ו˙  לח„˘  יכול‰  ל˜טן  וי"‚  ל˜טנ‰ 
נ„ר, ולפיכך, בכל ע˙ ˘˙כנס  ב‰ „ע˙ זו 
ול‰כי  נ„ר.  נ„ר‰  ˘וב  י"ב)  ˘נ˙  (במ˘ך 
ב˙חיל˙  ‡ם  ו‡פילו  לב„ו˜,  ˙מי„  ˆריך 
‰˘נ‰ "ל‡ י„ע‰ ל‰פלו˙", ‡פ˘ר ˘ע˙‰ 
„˜‡-סל˜‡- [ומובן  „ע˙  ב‰  נ˙וספ‰ 

מן  יו˙ר  ‰רב‰  מ˜ום  ל‰  י˘  ‰נ"ל  „ע˙ך 
ב˙חל˙  יו„עין  ונמˆ‡ו  "‰ו‡יל  ‰˜ס"„ 
‰נח˙  וכנ"ל  ב„י˜‰",  ˆריכין  ‡ין  ‰˘נ‰ 
מחייב˙ „לי˙‡  ‰יסו„ „‰סבר‡ ‰פ˘וט‰ 

לכל ‚„ר חז˜‰ ב˘ייכו˙ ל„ע˙ ˜טן].  

מ˘‡"כ ‡ליב‡ „מס˜נ˙ ‰רמב"ם „‚„ר 
˘נ˙ י"ב ל˜טנ‰ ו˘נ˙ י"‚ ל˜טן ‰ו‡ בו„‡י 
מוכרח  „כן  (וכנ"ל  ‰„ע˙  ‚„ר  מˆ„  ר˜ 
˘וב   – נ„רים)  בעונ˙  ‰ב‰"‚  ל˘יט˙ 
„מחמ˙  לסבור  מ˜ום  ˘ום  ‡ין  ‡„רב‰, 
˘ל‡ ‰י˙‰ ב‰ם „ע˙ ב˙חיל˙ ‰˘נ‰ ˘וב 
ל‡ נˆטרך ב„י˜‰ ˘מ‡ נ˙וספ‰ ב‰ם „ע˙ 
(וכפי ‰מחוייב ע"פ ‰טבע); ול‰כי ‰וכרח 
וי„ע‰   .  . לנ˜וט ‰‚ירס‡ "ס„"‡  ‰רמב"ם 
ל‰פלו˙", ו‰‡ ‚ופ‡ ˜‡ מ˘מע לן, „‡ע"פ 
˘‰˜טן י˘ בו „ע˙ מספ˜˙ ליˆור מˆי‡ו˙ 
˘ל נ„ר, ‡בל סוף-סוף ‡ין זו „ע˙ ‡מי˙י˙ 

˘˘ייך ב‰ ‚„ר ˘ל חז˜19‰.

עמ'  חכ"ח  בל˜ו"˘  ב‡רוכ‰  19) ועיי"ע 
‰כרע˙  טעם  ב˘ור˘  ‡רוך  בי‡ור   – ו‡ילך   791
‰רמב"ם ב‰‡ ‚ופ‡ „עונ˙ נ„רים מ˙חל˙ ר˜ מ‚יל 
ר˘"י  ˘יט˙  בסבר˙  ‚ם  ל„ון  ‰‡ריך  ו˘ם  ‚„לו˙. 
ו‰ר‡˘ונים „עימי' לענין עונ˙ נ„רים, וכן בסברו˙ 
‰פלו‚˙‡ ‰נ"ל ‰ער‰ 17 בין ‰‚‡ון מר‚ˆוב לכמ‰ 
עיי"˘  ל‡י˘".  ‰סמוך  "מופל‡  ב‚„ר  ‡חרונים, 

ו˙מˆ‡ נח˙.



כ‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

˘י‰י' בן י"ב ˘נ‰ ויום ‡' ‰ו‡ ר˜ סימן, כי 
בו „ע˙  ˘י‰י'  ז‰ „ו˜‡ ‡פ˘ר ‰„בר  ב‚יל 
ז‰,  לפני  (מ˘‡"כ  ‰נ„ר  לענין  ‰מספ˜˙ 

„‡פילו „ע˙ ˜לו˘‰ זו לי˙‡ בי').

ב'  בין  ‰נפ˜"מ  ‰י‡  „בז‰  י"ל  ומע˙‰ 
ב'  „‰נ‰,  נ„רים.  בעונ˙  ‰נ"ל  ‰˘יטו˙ 
ר˜  מ˜ום  ל‰ם  י˘  ‰נ"ל  ‰ח˜יר‰  ‡ופני 
ל˜טנ‰  ‰י"ב  ˘נ˙  ˘ל  ז‰  „זמן  ל‰˘יט‰ 
ו˘נ˙ ‰י"‚ ל˜טן ‰ו‡ ב‚„ר "עונ˙ נ„רים" 
ובז‰ ‰ו‡ חי„ו˘ ‰˙ור‰ „"מופל‡ ‰סמוך 
עי˜ר  מ‰ו  לח˜ור  מ˜ום  י˘  „ל‰כי  ל‡י˘, 
"מופל‡"  „‰וי   ‡‰ ‡ם  ˘בז16‰,  ‰חי„ו˘ 
"סמוך  „‰וי   ‡‰ ‡ו  ל‰פלו˙)  (˘יו„ע 
לזמן  ‰סמוכ‰  ב˘נ‰  (˘‰ו‡  ל‡י˘" 
נ„רים  נ˜טינן „עונ˙  מ˘‡"כ ‡י  ‰‚„לו˙). 
ויום  ˘נ‰  י"‚  בן  נע˘ו  ˘כבר  ל‡חר  ‰ו‡ 
‡' וב˙ י"ב ˘נ‰ ויום ‡', ור˜ ˘ל‡ ‰בי‡ו 
מיל˙‡ „כל  מס˙בר‡  ˘וב   – ˘ערו˙  ˘˙י 
‰‚„לו˙,  ˘ל  זו  ל˘נ‰  ‰˜ו„ם  ‰נ„ר  ‚„ר 
˘‰ו‡ ˘נ˙ י"ב ל˜טנ‰ ו˘נ˙ י"‚ ל˜טן, כל 
לענין ‰˘נים ‡ל‡  חי„ו˘  ל‡  מ‰ו˙‰ ‰ו‡ 
נ„רו".  מי  ל˘ם  "יו„עים  „ח˘יב  במ‰  ר˜ 
כי ל˘יט‰ זו נמˆ‡נו מוכרחים לומר „ז‰ו 
כל ˙וכן ‰חילו˜ בין ˘ני ‰זמנים ˘חי„˘‰ 
‰˙ור‰ (˘‰ם ˘ני ‰סו‚ים ב"עונ˙ נ„רים" 
‰חי„ו˘   (‡) ל„י„‰ו),  ‰˙חל˙‰  מ‡ז 
מ˘ב‡ו ל‚יל ‚„לו˙ ול‡ ‰בי‡ו ב' ˘ערו˙, 
י"‚  ו˘נ˙  ל˜טנ‰  י"ב  ו‰חי„ו˘ „˘נ˙  (ב) 
‰חי„ו˘  „ו„‡י  ל‰פלו˙.  ויו„עין  ל˜טן 
ב˘ב‡ו ל‚יל ‚„לו˙ ול‡ ‰בי‡ו ב' ˘ערו˙ 

סמוך  מופל‡  בסו‚יין:  ל˘ון ‰מ‡ירי  16) ויעויי' 
ל‡י˘ פירו˘ו . . ˘‰˘לימו  . . ‰רי ‡ין כ‡ן מופל‡ 
(מכיון ˘נ„רי‰ם נ„ר ‡פילו ‡ינם יו„עים ל‰פלו˙).

נ„רים  ˘‚יל  ‰˘נים,  לענין  חי„ו˘  ‰ו‡ 
ויום  ˘נ‰  י"‚  בן  מ˘נע˘‰  ˙יכף  מ˙חיל 
כפס˜  ב„ע˙,  כרוך  ‡ינו  ‡כן  ז‰  (ו„ין   '‡
יו„עין  ‡נו  ‡ין  ˘‡מרו  „‡ע"פ  ‰רמב"ם 
נוסף  חי„ו˘  י˘  ו˘וב  ˜יימין),  „ברי‰ן 
‚„ר  ז‰  „בחי„ו˘  ˘לפנ"ז,  ב˘נ‰  ב˙ור‰ 
‰˘נים  ‚יל  בענין  יסו„ו  עי˜ר  ‡ינו  ‰„ין 
ל‰פלו˙, „ל‰כי  מˆ„ ‰‡ „יו„ע  ‡ל‡ ‰ו‡ 

נ„רו נ„ר.

בי‡ור  לפי  לומר  ˆריך  ˘כן  [ובוו„‡י 
ˆפע"נ  ‡˙ר.  על  פענח  (ˆפנ˙  מר‚ˆוב  ‰‚‡ון 
‰רמב"ם  „ל„ע˙  ‰י"‡)  פכ"„  ˘ב˙  ‰ל' 

"מופל‡ סמוך ל‡י˘ „‡וריי˙‡ ז‰ ר˜ בבן 
˘ערו˙"  ב'  ‰בי‡ו  ול‡  י"ב  בב˙  ‡ו  י"‚ 
‰ל˘ון  ‰מ˘כיו˙  מפ˘טו˙  (כ„מ˘מע 
ברמב"ם (‰ל' נ„רים ˘ם ‰"„), "‰ו‡יל ו‰‚יעו 
˘ל‡  נ„רי‰ם ˜יימין ‡ע"פ  ל˘ני ‰‚„ולים 
‰בי‡ו . . סימנין . . ו„בר ז‰ מ„ברי ˙ור‰ 
ונ„רו  ‰˜„˘ו  ל‡י˘  ‰סמוך  ˘‰מופל‡ 
נ„ר"), ו‡ילו ‰„ין „˘נ˙ י"ב ל˜טנ‰ ו˘נ˙ 
י"‚ ל‚„ול‰ ‰ו‡ (ל˘יט˙ ‰רמב"ם) לכו"ע 
˘ם  ‰נ"ל  ‰‚‡ון  ב„ברי  [עיין  מ„רבנן  ר˜ 
ב‡ורך17. וכ„בריו ‰נ"ל מ˘מע נמי ב˜רי˙ 

"מופל‡  ˘ל‰רמב"ם  כ˙בו  ‡חרונים  17) בכמ‰ 
בנימין  ˘מל˙  (ר‡‰  ב' ‰סו‚ים  כולל  ל‡י˘"  סמוך 
 ‡ מו,  בסו‚יין  בˆל‡ל  בחכמ˙  ‰וב‡   – ˘ם  ליו"„ 
(ועיי"˘ ˘י˘ על ז‰ ˘ני כ˙ובים ולימו„ים) ובעˆי 
‰וˆ‡˙  ˘ו"ע  ‚ליון  על  (נ„פס  ˘ם  ליו"„  לבונ‰ 
ר‡"ם וˆילום ממנ‰). ור‡‰ ‚ם בי‡ורי מ‰ר˘"ל על 

‰סמ"‚ ˘ם. ור‡‰ ˘ב ˘מע˙˙‡ ˘ם פי"‡. ועו„).

ו‰‚‡ון מר‚ˆוב ס"ל ˘‡ין לפר˘ כן ברמב"ם, כי 
ברמב"ם מפור˘ "ו„בר ז‰ מ„ברי ˙ור‰ ˘‰מופל‡ 
ב‰לכ‰  (וכן  זו  וב‰לכ‰  כו'".  ל‡י˘  ‰סמוך 
˘ל‡  י"ב  וב˙  י"‚  „בן  ‰„ין  ר˜  ‰זכיר  ˘לפנ"ז) 
‰בי‡ו ˘˙י ˘ערו˙. וס"ל ל‰‚‡ון ‰נ"ל „„וח˜ ‰כי 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

‡לף  ו˘בעים  ‡לף  מ‡ו˙   ˘˘ ˆ‡ן  ‰ˆב‡,  עם  בזזו  ‡˘ר  ‰בז  י˙ר  ‰מל˜וח  "וי‰י 
מן  ‡„ם  ונפ˘  ‡לף.  ו˘˘ים  ‡ח„  וחמורים  ‡לף.  ו˘בעים  ˘נים  וב˜ר  ‡לפים.  וחמ˘˙ 

‰נ˘ים .. כל נפ˘ ˘נים ו˘ל˘ים ‡לף".

למ‡י  ‡לו?  מספרים  כל  לפרט  ‰כ˙וב  מ‡ריך  למ‰  מובן:  ‡ינו  כ˘לעˆמו  ז‰  ו„בר 
נפ˜"מ ל„ע˙ מספר ‰מל˜וח בכלל, ו˘ל כל מין ומין בפרט? 

‰יינו  ˘ל‡  ‰מ‡ורע,  פרטי  כל   ˙‡ לנו  ל‰ו„יע  ˆורך  ‡יז‰  ˘י˘  נפר˘  ‡ם  ‚ם  ‡ולם 
ו‡ין  מעˆמם  מובנים  ˘לכ‡ור‰  פרטים  ומפרט  ממ˘יך  – ‰רי ‰כ˙וב  בל‡ו ‰כי  יו„עים 

ב‰ם כל חי„ו˘ (ל‡, לו-מ): 

‡לף  ו˘ל˘ים  ‡לף  מ‡ו˙  ˘ל˘  ‰ˆ‡ן  מספר  בˆב‡,  ‰יˆ‡ים  חל˜  ‰מחˆ‰  "ו˙‰י 
ו˘בע˙ ‡לפים וחמ˘ מ‡ו˙. וי‰י ‰מכס ל‰' מן ‰ˆ‡ן, ˘˘ מ‡ו˙ חמ˘ ו˘בעים. ו‰ב˜ר 
מ‡ו˙,  וחמ˘  ‡לף  ˘ל˘ים  וחמורים  ו˘בעים.  ˘נים  ל‰'  ומכסם  ‡לף,  ו˘ל˘ים   ‰˘˘
ומכסם ל‰' ‡ח„ ו˘˘ים. ונפ˘ ‡„ם ˘˘‰ ע˘ר ‡לף, ומכסם ל‰' ˘נים ו˘ל˘ים נפ˘". 

לב„  ‰ח˘בון  לע˘ו˙  יכול  ‡ח„  כל  ˘‰רי  ל‚מרי,  מיו˙ר˙  נר‡י˙  זו  ‡ריכו˙  וכל 
מחמ˘  נפ˘  כמ‰ ‰ו‡ "‡ח„  (וכן  לעיל  ˘נ˙פרט  מ‰מספר  כמ‰ ‰י‡ "‰מחˆ‰"  ול„ע˙ 

‰מ‡ו˙"); למ‰ ‡יפו‡ ‡ין ‰כ˙וב סומך על ‰˙למי„ ˘יבין לב„ „בר כ‰ פ˘וט?

ו‡ם ל‡ „י בכ"ז, ‰רי ˙‚„ל ‰˙מי‰‰ בז‰ ˘ממ˘יך ומפרט במיוח„ ‡˙ מספר ‰מחˆי˙ 
˘ל בני י˘ר‡ל (ל‡, מ‚-מו): 

וחמ˘  ו˘ל˘ים ‡לף ˘בע˙ ‡לפים  מ‡ו˙ ‡לף  מן ‰ˆ‡ן, ˘ל˘  מחˆ˙ ‰ע„‰  "ו˙‰י 
ונפ˘ ‡„ם ˘˘‰  מ‡ו˙.  וחמ˘  וחמרים ˘ל˘ים ‡לף  ו˘ל˘ים ‡לף.  וב˜ר ˘˘‰  מ‡ו˙. 

ע˘ר ‡לף".

˘˜יבלו  "‰מחˆ‰"  ‰י‡  כמ‰  ‰כ˙וב  ˘פירט  ל‡חר  ˘‰רי  ביו˙ר,   ‰˘˜ בוו„‡י  וכ‡ן 
˘˜יבלו  ב„יו˜ ‰ו‡  ˘‡ו˙ו ‰סכום  ל„ע˙  כ„י  ח˘בון  ל˘ום  ל‡ ˆריך  ‡נ˘י ‰ˆב‡, ‰רי 

˘‡ר בני י˘ר‡ל (כי מחˆי˙ ‡ח˙ ˘וו‰ ‰י‡ לחבר˙‰ כמובן) - ומ‡י ˜מ"ל?!

ב. ו‰נ‰, כבר ‰‡ריכו ‰מפר˘ים בענין ז‰ בכמ‰ ‡ופנים (ר‡‰ רמב"ן. ‡ור ‰חיים. יריעו˙ 
˘למ‰. מ˘כיל ל„ו„. ועו„); וע„יין י˘ מ˜ום לומר בז‰ ב„רך ‰פ˘ט, ב‡ופן ‰מ˙‡ים ל˘יט˙ 

ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙, ˘ענינו לב‡ר "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡". 

בי‡ור ‰ענין:

‰ל˘ון בˆיווי ‰˜ב"‰ ‰ו‡ – "וחˆי˙ ‡˙ ‰מל˜וח בין ˙ופ˘י ‰מלחמ‰ ‰יוˆ‡ים לˆב‡ 
ובין כל ‰ע„‰. ו‰רמו˙ מכס ל‰' מ‡˙ ‡נ˘י ‰מלחמ‰ ‰יוˆ‡ים לˆב‡, ‡ח„ נפ˘ מחמ˘ 
‰מ‡ו˙, מן ‰‡„ם ומן ‰ב˜ר ומן ‰חמורים ומן ‰ˆ‡ן. ממחˆי˙ם ˙˜חו, ונ˙˙‰ ל‡לעזר 



זú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰כ‰ן ˙רומ˙ ‰'. וממחˆי˙ בני י˘ר‡ל ˙˜ח ‡ח„ ‡חוז מן ‰חמ˘ים, מן ‰‡„ם מן ‰ב˜ר 
מן ‰חמורים ומן ‰ˆ‡ן מכל ‰ב‰מ‰, ונ˙˙‰ ‡ו˙ם ללוים ˘ומרי מ˘מר˙ מ˘כן ‰'". 

מז‰ ˘מ„‚י˘ ב‰ˆיווי "ממחˆי˙ם ˙˜חו" – מובן ˘רˆ‰ ‰˜ב"‰ ˘‰˜יח‰ ˙‰י‰ מכל 
‰מחˆי˙, כלומר, ˘כל חל˜ וחל˜ ˘ב‰"מחˆי˙" ייל˜ח ממנו "‡ח„ נפ˘ מחמ˘ ‰מ‡ו˙" 

‡ו "‡ח„ ‡חוז מן ‰חמ˘ים"; 

ומע˙‰ מ˙עורר˙ ˘‡ל‰ פ˘וט‰: מ‰ יע˘ו עם ‰˘‡רי˙, ˘‡י ‡פ˘ר לחל˜‰ לחמ˘ 
מ‡ו˙? כיˆ„ י˜חו ממנ‰ "‡ח„ נפ˘ מחמ˘ ‰מ‡ו˙"? 

‰סכום  ‡ין  ובמיל‡  "ע‚ולים",  ‡ינם  ˘‰מספרים  ‰ו‡,   ‡„ בכ‚ון  ‰ר‚יל  ‰מˆב  ˘‰רי 
ב„יו˜  ˙˙חל˜  ˘בו  מחˆי˙  ˘כל  ב‡ופן  לחל˜ו  ˘‡פ˘ר  כך  כ„י  ע„  מ„ויי˜  חל˜  כל  ˘ל 

לחמ˘ מ‡ו˙, בלי ˘יי˘‡ר עו„ף [ובל˘ון חז"ל: "‡י ‡פ˘ר לˆמˆם"]! 

‚. וכ„י ליי˘ב ˘‡ל‰ זו, לכן מפרט ‰כ˙וב ‡˙ כל ‰מספרים (ˆ‡ן – "˘˘ מ‡ו˙ ‡לף 
ו˘בעים ‡לף וחמ˘˙ ‡לפים", ב˜ר – "˘נים ו˘בעים ‡לף", וכן ‰ל‡‰), ל‰ו„יע ˘‰י‰ 
בני„ון „י„ן חי„ו˘ ‚„ול – כל מין בפני עˆמו ‰י‰ במספר מ„ויי˜ ב„יו˜ נפל‡, כך ˘‰ו‡ 
מבלי  ולחמ˘ים,  מ‡ו˙  לחמ˘  במ„ויי˜  ‰˙חל˜  מ‰ם  ‡ח„  וכל  חˆ‡ים,  ל˘ני  ‰˙חל˜ 

˘יי˘‡ר עו„ף כלל!

‰מספרים  י‰יו  ˘ל‡  מכריח  ‰טבע  ‡ין  כי  ‰טבע,  ‰יפך  ממ˘,  נס  ז‰  ‡ין  ו‡מנם, 
"ע‚ולים" ומ„ויי˜ים; ‡בל עכ"פ ברור ˘ז‰ו „בר ˘‡ינו ˘כיח כלל וכלל, ˘כל מין ומין 
 ˙‡ ל˜יים  ˘יוכלו  כ„י  ‰ו‡  כן  ˜ר‰  ˘בנ„ו"„  ו‰טעם   – במספרו  ל‰פלי‡  "ע‚ול"  י‰י‰ 
"‡ח„  ˘ל  מ„ויי˜˙  ˙רומ‰  ˙‰י‰  וחל˜  חל˜  ˘מכל  וב‰י„ור,  ב˘לימו˙  ‰˜ב"‰  ˆיווי 
ל‰רים  ‡פ˘ר  י‰י‰  ל‡  ˘ממנו  ˜טן  חל˜  ‡פילו  יי˘‡ר  ול‡  וכו',  ‰מ‡ו˙"  מחמ˘  נפ˘ 

ל‰' כמו ˘נˆטוו. 

כ-מ‚.   ,‡ (במ„בר  לחמ˘ים  מספר ‰מ˙חל˜  ˘בט ‰י‰  ˘בכל  מˆינו  י˘ר‡ל  בני  במנין  ˘‚ם  [ול‰עיר, 

˘ם ‚, כב-ל„. פינחס כו, ‰-נ). ולכ‡ור‰ ‚ם ז‰ ל‡ ˘כיח כלל וכלל, וˆ"ע ‰טעם על ז‰. – ול‰עיר מ‰ל˘ון 

"חמ˘ים ‡י˘ רˆים לפניו" (˘"ב טו, ‡. וע„"ז מ"ב ‡, ט. ועו„) ‰מור‰ על ‰ח˘יבו˙ ˘במספר ז‰]. 

˘‰מספרים  לנו  לח„˘  כ„י  ˘מפרט ‰מספרים, ‰י‡  בז‰  ˘כוונ˙ ‰כ˙וב  ז‰,  לפי   .„
ולל‡  מ„ויי˜  ב‡ופן  ˙רומ˙ ‰'  ל‰רים ‡˙  ˘‰י‰ ‡פ˘ר  ב‡ופן  ומ„ויי˜ים  ‰יו "ע‚ולים" 

˘נ˘‡ר‰ ˘‡רי˙ כלל – 

מ˙ורˆ˙ עו„ ˜ו˘י‡ (וכמו ˘‰˜˘ו ‰מפר˘ים ‰נ"ל. ור‡‰ ‚ם ˆפנ˙ פענח ע‰"פ): 

כ‡˘ר ‰כ˙וב מ„בר על חל˜ ‰יוˆ‡ים בˆב‡, ‰ו‡ מונ‰ ומפרט ‚ם ‡˙ מספר ‰מל˜וח 
˘˜יבלו, ו‚ם ‡˙ מספר ‰˙רומ‰ ˘‰ו‡ "‡ח„ מחמ˘ ‰מ‡ו˙" – כ‚ון: "ונפ˘ ‡„ם ˘˘‰ 

ע˘ר ‡לף, ומכסם ל‰' ˘נים ו˘לו˘ים נפ˘"; 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כב

‡ל‡  ב„י˜‰  ˆריכין  ‡ין  ‰˘נ‰  ב˙חיל˙ 
כול‰",  ‰זו  ‰˘נ‰  כל   ˙‡ ‡ו˙ן  בו„˜ין 
(„לי˙  פ˘וט‡  סבר‡  ‰י‡  זו  ˘סבר‡  לפי 
ב‰ פלו‚˙‡) „בענין ז‰ ‡י ‡פ˘ר ל‰עמי„ 
על חז˜‰ [וכעין ‰‚„ר ˘כ˙ב ‰ח˙ם סופר 
חלים  ˘ע˙ים  סמ"„13) „מי  ח"ב  (˘ו"˙ ‡‰"ע 

וע˙ים ˘וט‰ ל‡ ˘ייך ל‰עמי„ו על חז˜˙ו 
ו˘מ‡  עיי"˘.  ל‰˘˙נו˙.  ˘ע˘וי  כיון 
על  י˙ר  ‰ו‡  ˜טן  ˘ל  ל„ע˙  „בנו‚ע  י"ל 
כו'  ו‰חלט‰  „ע˙  בר  ˘‡ינו  „כיון   – כן 
ו‰ענין  ‰‚„ר  כל  מעי˜ר‡  בז‰  ˘ייך  ‡ין 

„חז˜‰, כנ"ל ב„ברנו].

ומע˙‰ י"ל „‰חילו˜ בין ב' ‰‚ירס‡ו˙ 
"י„ע‰  ‡ו  ל‰פלו˙"  י„ע‰  "ול‡  ב˘"ס, 
מחמ˙ ‰פלו‚˙‡ ‰נ"ל  ר˜  ל‰פלו˙" ‰ו‡ 
מ˜ום.  בכל  ‰‡מור  נ„רים  עונ˙  במוע„ 
„לכו"ע  ס"‡  כנ"ל  י"ל  ב‡מ˙  כי  ו‰ו‡, 
‡מרינן „„ברי ‰מ˘נ‰ „ב„י˜‰ ˘ב˙חיל‰ 
לב'  ל„ינ‡  לסוף ‰˘נ‰ ˜‡י  מועל˙  ‡ינ‰ 
‰ˆ„„ים (בין בנמˆ‡ ˘יו„עין ובין בנמˆ‡ 
˘י˘  ‡ל‡  ‰מ‡ירי,  כמ"˘  יו„עין),  ˘‡ין 
ב' ‚ירס‡ו˙ ‡יז‰ ˆ„ בחר ‰˘"ס ל‰זכיר, 
"עונ˙  ב‚„ר  ‰פלו‚˙‡  יסו„  „על  מ˘ום 
נ„רים" – ˙על‰ ‚ם פלו‚˙‡ ב‡יז‰ ˆ„ י˘ 
ז‰).   „ˆ „ו˜‡  ‰˘"ס  נ˜ט  (˘לכן  חי„ו˘ 
„בספרים „‚ריס ב˘"ס "ס„"‡ . . „ב„˜נ‡ 
ל‡  ˙ו  ‡ימ‡  ל‰פלו˙  י„ע‰  ול‡  ל' 
נ„רים"  „"עונ˙  ל‰˘יט‰  ‰ו‡  ליב„ו˜" 
ל˜טן  י‚  ו˘נ˙  ל˜טנ‰  יב  ˘נ˙  ‰יינו 
˘יט‰  לפי  כי  נו„רין),  מי  ל˘ם  (וביו„עין 
זו יימˆ‡ „י˘ חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר ב‰ך „ינ‡ 

˘נסמן  ˙למו„י˙  ב‡נˆי˜לופ„י'  13) ‰וב‡ 
ב‰ער‰ 1 עמ' ˙רלו.

לˆ„  ˘ברמב"ם  ‰נ"ל  ˘ב„ין  מבחי„ו˘ 
ב˙חיל˙  יו„עין  „נמˆ‡ו  ‰יכ‡  ‰‰פוך, 
בז‰);  ‰טעם  ל‰לן  (כמ˘י"˙  ‰˘נ‰ 
‰יינו  נ„רים"  „"עונ˙  ל‰˘יט‰  מ˘‡"כ 
לזכר  וי"‚  לנ˜ב‰  ˘נ‰  ע˘ר‰  ˘˙ים  ‡חר 
מ‰„ור‡  בפי‰מ"˘  ‰רמב"ם  (כמס˜נ˙ 
מ˜ום  ˘ום  ‡ין  ˘וב  ‰י„)  ובספר  ב˙ר‡ 
י„ע‰  ול‡  ב„˜נ‡  „‡ם  „ע˙ך  סל˜‡  ל˜‡ 
ל‰פלו˙ ל‡ ניבעי לבו„˜‰ ˘וב (כמ˘י"˙ 
‰וכרח  ולפיכך  בז‰),  ‰טעם  ל‰לן 
נפוˆ‰  ‰בל˙י  ‰‚ירס‡  לנ˜וט  ‰רמב"ם 

"ס„"‡ . . „ב„˜נ‡ . . וי„ע‰ ל‰פלו˙".

ו‰בי‡ור בכ"ז, ע"פ ח˜יר‰ ב‚„ר חי„ו˘ 
ו˘נ˙  ל˜טנ‰  י"ב  ˘ב˘נ˙  בנ„רים  ‰˙ור‰ 
מי  ל˘ם  יו„עין  „‡ם  „פס˜ינן  ל˜טן,  י"‚ 
בב'  בז‰  לב‡ר  ˘י˘   – נ„רי‰ן ˜יימין  נ„רו 
סופר  ח˙ם  בחי„ו˘י  ז‰  כעין  (ור‡‰  ‡ופנים 
ב„ין  ‰חי„ו˘  „עי˜ר  ‡ח„,  ‡ופן  בסו‚יין14). 

ˆריך  ‡ין  ˘בנ„רים  ‰‚יל,  לענין  ‰ו‡  ז‰ 
 ('‡ ויום  ˘נ‰  י"‚  (בן  ‚„לו˙  ל‚יל  לחכו˙ 
ל„ור  יכול   '‡ ויום  ˘נ‰  י"ב  בן  ו‡פילו 
ל˘ם  יו„עין  ‡ם  ב„י˜‰  „בעינן  ו‰‡  נ„ר, 
עי˜ר  על  מניע‰  ל‰סיר  ר˜  ‰ו‡  נו„רין  מי 
‡ין  י„עו  „בל‡  ‰ו‡  ˘‰„ין  „כיון  ‰„ין15, 
˜טן,  ועו„נו  כלום  וב„ברי‰ם  בנ„רי‰ם 
ל‰כי עלינו לב„ו˜ ולי„ע בוו„‡י ˘‡ין חסר 
חי„ו˘  „עי˜ר  ˘ני,  ו‡ופן  בי„יע‰.  ‡ˆלו 
‰˙ור‰ ‰ו‡ לענין ‰„ע˙, „בנ„רים מספ˜˙ 
„ע˙ ˜טנ‰ יו˙ר כ„י ל„ור נ„ר, ו‰‡ „בעינן 

14) ו˘ם ‰ו‡ לענין ‰חילו˜ בין ב' ‰„יעו˙ ב„ין 
‰˜„י˘ ו‡כל ‡י ל˜י ‡ו ל‡ו.

15) ויעויי' מ‰ ˘‰‡ריך במי נ„‰ בסו‚יין לח˜ור 
עליו.  ל‰חמיר  ‡ו  עליו  ל‰˜ל  ‰וי  ‰ב„י˜‰  ‡י 

עיי"˘.



כ‡ú˜ר‡˙ ˘ב˙

במ‰„ור‡ ב˙ר‡ „פי‰מ"˘ ˘עונ˙ ‰נ„רים 
ו˘ל˘‰  לנ˜ב‰  ע˘ר‰  ˘˙ים  ‰יינו "‡חר 
ע˘ר‰ לזכר . . ו‡ע"פ ˘‰ם ˜טנים – ‰רי 
ז‰  ב„ין  ‰˙ור‰  „חי„ו˘  ו„‡י  כרחין  על 
˘ל עונ˙ נ„רים (‰‡מור ב‚יל ‚„לו˙) ‰ו‡ 
כ‡ן) „"ל‚בי  על ‰רמב"ם  פענח  בˆפנ˙  (כמ"˘ 

בלי  ‚ם  ˘נים"  ב˙ר  ר˜  (‡זלינן)  נ„רים 
סימנים. ובמיל‡ מובן ˘"‡פילו ‡מרו ‡ין 
‡נו יו„עין  . . „ברי‰ם ˜יימין" (כמו ‚„ול 
עˆמו  לפטור  יכול  ˘‡ינו  סימנים  ˘‰בי‡ 
למ˙ני'  ר˘"י  יו„עין" (ר‡‰  בטענ‰ "‡ין ‡נו 

„נ„‰ „"‰ ‡פילו))].

כ˘יט˙  נמי  פס˜ ‰רמב"ם  ובספר ‰י„ 
נ„רים,  עונ˙  מוע„  לענין  ‰נ"ל  ‰ב‰"‚ 
י"‚  בן  ˘"‰בן   (‚"‰ ˘ם  נ„רים  (‰ל'  „כ˙ב 
ויום  ˘נ‰  י"ב  ב˙  ו‰ב˙  ‡ח„  ויום  ˘נ‰ 
ל˘ם  יו„עין  ‡נו  ‡ין  ˘‡מרו  ‡ע"פ  ‡ח„, 
ונ„רי‰ן   .  . ˜יימין  „ברי‰ן   .  . נ„רנו  מי 
˘ערו˙,  ˘˙י  ‰בי‡ו  ˘ל‡  ו‡ע"פ  נ„רים 
בכל  ‰‡מור‰  נ„רים  עונ˙  ‰י‡  וזו 
˘נ‰  י"ב  בן  "˜טן  „ין  (ול„י„י'  מ˜ום"11 
נ„רי‰ן   .  . נ„רו  מי  ל˘ם  יו„עין  ‡ם  כו' 
˜יימין" ‰מבו‡ר לעיל ס"‡ ב‡רוכ‰, ‰ו‡ 
נ„רים,  לעונ˙  ˘ייך  ו‡ינו  עˆמו  בפני  „ין 
כמ‰„ור‡  ו‰יינו  ס"ז),  ל‰לן  וכמ˘י"˙ 
[ובמ‡ירי  ‰מ˘ניו˙  „פירו˘  ב˙ר‡ 
בסו‚יין, וכן ב˜רי˙ ספר על ‰רמב"ם כ‡ן 
˘נמˆ‡‰  בס˙יר‰  נ˙חבטו  ספרים  ובעו„ 
‰מ˘ניו˙  לפירו˘  ‰י„  ספר  בין  כ‡ן 
מ‰„ור‡  ר‡ו  ול‡  ‰נפוˆ‰),  (במ‰„ור‡ 
כ„בריו  ˘‰י‡  ‰מ˘ניו˙  „פירו˘  ב˙ר‡ 

פ"ב ‰י"‚.  נזירו˙  ל˘ון ‰רמב"ם ‰ל'  11) ור‡‰ 
‰ל' ˙רומו˙ פ"„ ‰"‰.

ר‡‰  ˘ם.  (יו"„  בטו˘ו"ע  ‡י˙‡  וכן  כ‡ן]. 
ב˘"ך ˘ם ס˜"ב) ב„ין עונ˙ נ„רים.

בין  ˘ינויי‡  „‰ך  לב‡ר  ונר‡‰ 
בפירו˘  ב˙ר‡  למ‰„ור‡  ˜מ‡  מ‰„ור‡ 
‰מ˘ניו˙ ‰ו‡ ‰ו‡ ‰˘ור˘ ל‰˘ינוי ˘בין 
‚רסינן  ‡י  ‰˘"ס,  ב‚ירס˙  ‰מ‰„ורו˙ 
"ול‡ י„ע‰ ל‰פלו˙" (כ‰‚ירס‡ ˘לפנינו) 
(כ‚ירס˙  ל‰פלו˙"  "וי„ע‰  „‚רסינן  ‡ו 
ב˘יט˙  ו‰ר„ב"ז  וכ„ברי ‰כס"מ  ‰סמ"‚, 

‰רמב"ם).

יסו„,  ‰נח˙  ב‰˜„ים  בז‰,  ו‰בי‡ור 
˘ל  ‚„ר  ˘ייך  ‡ין  ‰רמב"ם  ˘יט˙  „לפי 
חז˜‰ בנו‚ע ל„ע˙ „˜טן. וטעם ‰„בר ‰ו‡ 
˘‰„בר  ‰ו‡  "חז˜‰"  ‚„ר  ˘פירו˘  לפי 
‚ם  כן  ל‰˙˜יים  ‡י˙נ‰  ומˆי‡ו˙ו  חז˜ 
בע˙י„; מ˘‡"כ ב˜טן „‡ין ˘ייך כל חוז˜ 
(‡מי˙י˙),  „ע˙  בו  ˘‡ין  לפי  ב˘כלו 
˘‰חלט˙ו  מ˙כונו˙ (בר) „ע˙ ‰י‡  „‡ח˙ 
ב‡ופן  ‰י‡  ‰‡„ם  ˘ל  ‰˘כלי˙  ומס˜נ˙ו 
˘‰˜טן  בעלמ‡  וכ„חזינן  מ˘˙נ‰.  בל˙י 
ל‰חלט‰  ˘ייך  ו‡ינו  ˘ינויים  בעל  ‰ו‡ 
ול‰חליף  ל˘נו˙  יכולים  „ב˜ל  ‡י˙נ‰, 
ח„˘12‰  ל‰חלט‰  ˜טן  ˘ל  ‰חלט˙ו 
בספרים  ˘‰וב‡‰  ‰‰סבר‰  [וכי„וע 
ס‰"מ  ו‡ילך).   15 (עמ'   ‰ פר˜  ‰˙פיל‰  (˜ונטרס 

‰פחו˙  ˘˜טן  לז‰  ועו„)  ˜טו.  עמ'  ע˙"ר 

חריף  ‰ו‡  ‡ם  ‡פילו  ‰נ‰  ˘נ‰,  מי"‚ 
מˆוו˙  ב„יני  וב˜י  ו˙פיס‡   ‰‚˘‰ ובעל 
עונ˘ין  בר  ‡ינו  טוב,  בכי  ומל"˙  ע˘‰ 
‡ˆלו  ˘חסר  ל‰יו˙  מˆו‰,  על  עבר  ‡ם 
‰רמב"ם  פס˜  ז‰  יסו„  ומחמ˙  ‰„ע˙]. 
ל„ינ‡ „"‡ין ‡ומרין ‰ו‡יל ונמˆ‡ו יו„עין 

12) ר‡‰ ס‰"מ ע˙"ר ס"ע ˜טו. ובכמ‰ מ˜ומו˙.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

˘˜יבלו,  מ‰   ˙‡ ר˜  מונ‰  ‰ו‡  "‰ע„‰",  ˘˜יבלו  בחל˜  ל„בר  ממ˘יך  כ‡˘ר  ‡ולם 
ע˘ר   ‰˘˘ ‡„ם  "ונפ˘  וכ‚ון:   – ‰חמ˘ים"  מן  "‡ח„  ˘‰ו‡  ‰˙רומ‰  מספר   ˙‡ ול‡ 

‡לף", ו‡ינו מפרט "ומכסם ל‰' ˘לו˘ מ‡ו˙ וע˘רים". ולכ‡ור‰, מ‡י ˘נ‡?

ולפי ‰נ"ל – מיו˘ב בפ˘טו˙: 

˘וב  עו„ף,  ˘ום  לל‡  לחמ˘-מ‡ו˙  ‰˙חל˜‰  ‰ר‡˘ונ‰  ‰מחˆי˙  כי  ˘למ„נו  ל‡חר 
‡ין כל חי„ו˘ בז‰ ˘‰מחˆי˙ ‰˘ניי‰ – ‰˘וו‰ במספר‰ למחˆי˙ ‰ר‡˘ונ‰ – ‰˙חל˜‰ 
בוו„‡י  חמ˘-מ‡ו˙  ˘ל  ‰מרוב‰  למספר  מ˙חל˜  ‰מספר  ‡ם  ˘‰רי  לחמ˘ים,  ב„יו˜ 

˘‰ו‡ יכול ל‰˙חל˜ ‚ם למספר ‰פחו˙ ˘ל חמ˘ים. ו˜"ל. 

‰. וע„יין ‡ין ‰ענין מחוור, כי כיון ˘מחˆי˙ ‡ח˙ ˘וו‰ ‰י‡ לחבר˙‰ – למ‰ ‰וˆרך 
˘‰י‰  מספר  ˘‡ו˙ו  מעˆמו,  מובן  ‰רי  י˘ר‡ל?  בני  ˘˜יבלו  ‰"מחˆי˙"  לפרט  בכלל 
˘˜יבלו  ב"מחˆי˙" ‰˘ני‰  ˘‰י‰  ‰ו‡ ‰ו‡ ‰מספר  ˘˜יבלו ‡נ˘י ‰מלחמ‰  ב"מחˆי˙" 

"‰ע„‰"!   

ו‰בי‡ור בז‰: 

‰נ‰ ‰˜ב"‰ ˆו‰ לחˆו˙ ‡˙ ‰מל˜וח, ‰יינו ˘ˆריך ל‰יו˙ ˘ני חל˜ים ˘וים. ולכ‡ור‰, 
עבר  בוו„‡י  ‡לף!),  ו‡רבעים  מ‡ו˙  (˘מונ‰  ועˆום  ‚„ול  במספר  ‰י‰  ˘‰מל˜וח  כיון 
מכן  ול‡חר  ‰מל˜וח,   ˙‡ חˆו  מכן  ול‡חר  לספור,  ˘‚מרו  ע„  ‰מנין  מ‰˙חל˙  רב  זמן 
‰רימו ‡˙ ‰מכס; וב„רך ‰טבע ˜˘‰ ל˙פוס ˘במ˘ך זמן ז‰ ל‡ מ˙ ‡ף ‡ח„ מכל ‰‡„ם 
בלב„),  מ˙ ‡ח„  (‡פילו ‡ם  ו"ע‚ולים"  מ„ויי˜ים  ˘וב ‡ין ‰מספרים  כן  ו‡ם  ו‰ב‰מ‰, 

ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡.

ולכן מפרט ‰כ˙וב מספר מחˆי˙ בני י˘ר‡ל, ל‰ו„יע ˘סכום ‰חˆי ‰˘ני ‰י‰ ב„יו˜ 
"נס"  ˘‡ינו  (‡ף  וכלל  כלל  ר‚יל  בל˙י  נפל‡,  ענין  עו„  נע˘‰  כי  ‰ר‡˘ון,  חˆי  כסכום 
‰ספיר‰  זמן  כל  במ˘ך  ו‰ב‰מ‰  ‰‡„ם  מכל  ‡ח„  ‡ף  מ˙  ˘ל‡  ‰טבע),  ‰יפך  ממ˘ 
ל‰יו˙  ˆריכ‰  כך  ˘ל˘ם  ‰˜ב"‰,  ˆיווי  ל˜יים  יוכלו  י˘ר‡ל  ˘בני  כ„י   – ו‰חלו˜‰ 
ו˘‰מספרים  ‰ˆב‡  ‡נ˘י  ˘ל  ל"מחˆי˙"  ב„יו˜  ˘וו‰  י˘ר‡ל  בני  ˘˜יבלו  ‰"מחˆי˙" 

יי˘‡רו "ע‚ולים" ומ„ויי˜ים.  

ו. ו‰נ‰ מכ"ז עול‰ לנו לימו„ נפל‡ ב‚ו„ל חביבו˙ם ˘ל י˘ר‡ל, „‰נ‰ מובן ˘בכ„י 
˘ל ‡לפים  ו"ע‚ול"  מ„ויי˜  במספר  מ„ין  ˘ל  ו‰ב‰מ‰  י‰יו ‰‡„ם  מ„ין  מלחמ˙  ˘בע˙ 
˘ל  ומ˙ן  ‰מ˘‡  ל‰יו˙  ˆריך   – וחמ˘ים)  מ‡ו˙  לחמ˘  ל‰˙חל˜  ˙וכל  ˘מחˆי˙ו  (כ„י 

‡נ˘י מ„ין, ‚י„ול מ˜ני‰ם וכו' וכו', זמן רב לפני ז‰ ב‡ופן ‰מ˙‡ים ל˙וˆ‡‰ זו; 

‡נ˘י  ˘י˙עס˜ו  סיבו˙  כמ‰  ‰˜ב"‰  סיבב  מ„ין  מלחמ˙  לפני  זמן ‡רוך  ‡ומר:  ‰ווי 
י˘ר‡ל  בני  ˘יˆטרכו  ‰זמן  ˘בבו‡  כז‰,  ב‡ופן  ב‰מו˙י‰ם  וי‚„לו  ומ˙ן  במ˘‡  מ„ין 
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מ„ויי˜  במספר  ומין  מין  מכל  מנין ‰ב‰מו˙  י‰י‰  מ„ין,  ומל˜וח  ב˘בי   '‰ מˆו˙  ל˜יים 
˘ל ‡לפים, כ„י ˘בני י˘ר‡ל יוכלו ל˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ב˘לימו˙‰!

ו‰חי„ו˘ ב„בר, ˘ל‡ זו בלב„ ˘בע˙ ˜יום ‰מˆו‰ סיבב ‰˜ב"‰ ˘ל‡ י‰יו בלבולים 
י˘ר‡ל),  בני  לי„י  ו‰מל˜וח  ‰‚יע ‰˘בי  ˘כבר  (ל‡חר  רב  זמן  במ˘ך  ˘לכן   – ומניעו˙ 
ל‡ מ˙ ‡ף ‡ח„ מכל ‰מספר ‰עˆום ˘ל ‰‡„ם ו‰ב‰מ‰ (כנ"ל ס"‰) - ‡ל‡ ‰רב‰ לפני 
˙˙˜יים ‰מˆו‰  רב  זמן  ˘ל‡חרי  בכ„י  סיבו˙  סיבב ‰˜ב"‰  בפועל,  ל˜יום ‰מˆו‰  ‰זמן 

ב˘לימו˙‰. 

ו‰‰ור‡‰ לכל י‰ו„י פ˘וט‰ ‰י‡, ˘‡ין לו ל‰˙ר˘ם מכל בלבול ומניע‰ ועיכוב; ו‚ם 
‡ם לפעמים נ„מ‰ לו כ‡ילו ‡ין ביכול˙ו ל˜יים ‡˙ רˆון ‰' ב‡יז‰ פרט, ‡ל יחו˘, ‡ל‡ 
נכון י‰י‰ לבו בטוח ˘‰˜ב"‰ סיבב ויסבב סיבו˙ ע„ ˘יוכל ל˜יים ‰מˆוו˙ ב˘לימו˙ן. 

  

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

‡פילו  ‡ל‡  ‚„ול  ל‰יו˙   ˆ"‡˘ ‰נ„רים 
˜יים]  נ„רו  ל‡י˘"  ‰סמוך  "מופל‡ 
מ"‚. ‚יטין  פ"‡  ˙רומו˙  ב˘"ס (מ˘נ‰  ‰מוב‡ 
‰מ˘ניו˙  „בפירו˘  מ˜ומו˙).  ובכמ‰   .‡ ס‰, 

‰נפוı (מ‰„ור‡ ˜מ‡) ‡י˙‡ כ‡ן "בו„˜ין 
עו„  וכל  לזכר  וי"‚  לנ˜ב‰  י"ב  ˘נ˙  כל 
˘‰ן  ו‡ע"פ  נ„ריו ˜יימין  יו„ע  ˘נמˆ‡ום 
‡לי'  ‰רמוז  נ„רים  עונ˙  ‰י‡  וזו  ˜טנים, 
בכל מ˜ום", פירו˘, „עונ˙ נ„רים מ˙חל˙ 
ב˘נ‰ ˘לפני ‰‚„לו˙ (בנ˜ב‰ – כ˘נע˘י˙ 
ב˙ י"‡ ויום ‡', ובזכר – כ˘נע˘‰ בן י"ב 
יו„עין  ‡ם  נב„˜ים  נ„רי‰ם  ו‡ז   ,('‡ ויום 
(‚יטין  ר˘"י  כ˘יט˙  ו‰יינו  נ„רו.  מי  ל˘ם 
סע"‡  (ו˘ם  נ„רים  לעונ˙   ‰"„ ב  מו,  נ„‰  ˘ם. 

ב˘‡יל˙ו˙  ‚ם  וכ"‰  ועו„.  יפלי‡).  כי   ‰"„

˘יט˙  ‰י‡  וע„"ז  ˜טז)  ˘‡יל˙‡  בחו˜ו˙י 

ב˙ר‡  במ‰„ור‡  ‡מנם,  ר‡˘ונים.  עו„ 
˘˙ים  "ו‡חר  ונ˜ט  ‰רמב"ם  ˘ינ‰  ˘לו 
נ˘‡לין  ‡ינן  לזכר  וי"‚  לנ˜ב‰  ע˘ר‰ 
[ועל  ˜טנים  ˘‰ם  ו‡ע"פ  ˜יימין  ונ„רי‰ן 
כו'",  נ„רים  עונ˙  ‰י‡  וזו  ˜‡מר]   ‡„
(בנ˜ב‰)  מ˙חל˙  נ„רים  „עונ˙  פירו˘, 
בן   – (ובזכר   '‡ ויום  י"ב  ב˙  כ˘נע˘י˙ 
˘˙י  ‰בי‡‰  ל‡  ‡פילו   ('‡ ויום  י"‚ 
לפי  ‡ז  ב„י˜‰  ˆריכין  ו‡ין  ˘ערו˙, 
‡נו  ‡ין  ‡מרו  "‡פילו  ˜יימים  ˘נ„רי‰ם 

ל˙רומו˙  ˘לו  ‰מ˘ניו˙  „פירו˘  ‰מ‰„ורו˙  בין 
(‰נסמן ל‰לן בפנים) – ר‡‰ ‰וˆ‡˙ ˜‡פח ˘ם.

[בפי‰מ"˘ נזיר פ"„ מ"ו – ‚ם במ‰„ור‡ ‰נפוˆ‰ 
˘ל‡  ו‰ו‡   '‡ ויום  ˘נים  י"‚  ר"ל  נ„רים  "עונ˙   –
לפני  ‰י'  נזיר  במס'  ו‡ולי  ˘ערו˙".  ב'  ‰בי‡ 

‰מ˙ר‚ם ‰מ‰„ור‡ ב˙ר‡. ו‡כ"מ].

(‰בי‡ו  ‰ב‰"‚8  ˘יט˙  וכ"‰  יו„עין"7. 
‰סמ"‚ ל‡ווין רמב)9.

ב'  בין  ˘ינוי  עו„  כ‡ן  י˘  [וב‡מ˙ 
עונ˙  ‡ימ˙י  ‰חילו˜  מלב„  ‰מ‰„ורו˙, 
ל‚יל  ˘כבר ‰‚יעו  ב„ין ‡לו  ו‰ו‡  נ„רים, 
‡˘ר  „"ז‰  נ˜ט  ˜מ‡  „במ‰„ור‡  ‚„לו˙, 
נ„רי‰ן   .  .  '‡ ויום  ˘נים  י"ב  ב˙  ‡מרנו 
יו„עין,  ‡נו  ‡ין  ‡מרו  ו‡פילו  ˜יימין 
מ˘‡"כ  ˘ערו˙",  ˘˙י  ‰ב‡˙  ב˙נ‡י 
‡פילו  נ„רים  ‡לו  נ„רי  ב˙ר‡  במ‰„ור‡ 
בין  ז‰  ˘ינוי  ו‚ם  ˘ערו˙.  ˘˙י  ל‡ ‰בי‡ו 
מוע„  פירו˘  ב‚וף  ˙לוי  ‰מ‰„ורו˙  ב' 
˜מ‡  במ‰„ור‡  „לפמ"˘  ‰נ„רים.  עונ˙ 
‰˘נ‰  ‰י‡  ‰נ„רים  ˘עונ˙  „פי‰מ"˘ 
 – ל‰פלו˙  יו„עין  ב‡ם  ‰‚„לו˙  ˘לפני 
˘וב מ‰יכ‡ ˙י˙י לח„˘ „בן י"‚ ˘נ‰ ויום 
‡' וב˙ י"ב ˘נים ויום ‡' ˘ל‡ ‰בי‡ו ˘˙י 
נ„רי‰ם  יו„עין"  ‡נו  "‡ין  ו‡מרו  ˘ערו˙ 
‰˘"ס  ˜ו˘יי˙  סבר˙  חזינן  (ו‰כי  נ„ר 
 ‰"„ ˘ם  ר˘"י  (וכפירו˘  סע"ב  (מ‰,  בסו‚יין 
לפמ˘"כ  מ˘‡"כ  רע"‡)10).  מו,  ‰ו‡).  ˜טן 

כ„ל‰לן  ˜מ‡  מ‰„ור‡  בפי‰מ"˘  7) מ˘‡"כ 
בפנים בחˆ‡"ר. 

 (‡ (מו,  בסו‚יין  לנר  בערוך  ‰עיר  8) וכבר 
„בב‰"‚ לפנינו ‡י˙‡ כפירו˘ ר˘"י. ור‡‰ ר˘ב"‡ 

˘ב‰ער‰ ‰ב‡‰.

כ‡ן.  לרמב"ם  מיימוניו˙  ‰‚‰ו˙  ‚ם  9) ור‡‰ 
(ב˘יט˙  כ˙ב  ˘ם  ‚יטין  ˘בר˘ב"‡  [‡ל‡  ועו„ 
מ‰  ור‡‰  ˘ערו˙.  ˘˙י  „‡י˙‡י  "ו‰י‡  ‰ב‰"‚) 
פי"ב.   '‰ ˘מע˙‡  ˘מע˙˙‡  ב˘ב  עליו   ‰˘˜‰˘

ו‡כ"מ].

במ˘נ‰  וכן  בפנים  לעיל  סמ"‚ ‰נסמן  10) ור‡‰ 
‰ב‰"‚  על  ˘‰˜˘ו   – ˘ם  נ„רים  ‰ל'  למלך 
‰‡ריכו  וכבר  ‰ללו.  ‰˘"ס  מ„ברי  ו‰רמב"ם 

‰מפר˘ים בכמ‰ ˙ירוˆים. ו‡כ"מ.



יטú˜ר‡˙ ˘ב˙

מ˘ום עˆם ‰„בר ˘כן פס˜ ‰רמב"ם, ב‚„ר 
סבר‡  ˘נ˙˜בל‰  ונ˜בל‰, ‡ל‡  ˜בל‰ ‰י‡ 
„ע˙ם  סמך  (ועל  לנכון  ור‡ו‰  ב„ע˙ם  זו 
‚ופי'  ˘‰רמב"ם  ‡ף  ול‰כי  כן),  פס˜ינן 
˘יחזור  ‰כרח  ‡ין  בז˜נו˙ו,  „ע˙ו  ˘ינ‰ 
כ˘י‚ר˙ ‰˘"ס "‰‡ „י„י' ‰‡  בו ‰˙למי„, 
„רבי'" (עיין בכ"ז ב‡רוכ‰, בר‡י' ובסבר‡, ב˘יח‰ 
‰נ"ל3). ומע˙‰, על יסו„ ז‰ מובן „ו„‡י ‚ם 

‰‚ירס‡  ˘נ˜ט  ב˙חיל‰,  ‰רמב"ם  ל‚ירס˙ 
˘לפנינו,  כבספרים  ל‰פלו˙"4  י„ע‰  "ול‡ 
‰י' בי‡ור ו‰סבר ‡י˙ן בסבר‡. ובו„‡י ‰ו‡ 
מ˘ום „נ˜יט כ‡ח„ מ‰˙ירוˆים ˘במפר˘י 
ומע˙‰  בז‰.  ‰ר„ב"ז  ˜ו˘יי˙  על  ‰˘"ס 
„ע˙ו  ˘ינ‰  לבסוף  ‡מ‡י  לח˜ור  י˘  ˘וב 
˘מחמ˙‰  ומ‰י ‰˜ו˘י‡ ‰ח„˘‰  בו,  וחזר 
ל‚רוס  ול‡  ‰ר„ב"ז  כסבר˙  לנ˜וט  ‰וכרח 

כספרים ˘לפנינו.

ר‡‰  מ‰  ‚„ול‰,  ˙מי‰‰  ‰י‡  וב‡מ˙ 
יי˘וב  בי„ו  ˘‰י˙‰  ‡חר  ל˘נו˙  ‰רמב"ם 
ל‚ירס˙  כי  ˘לפנינו,  ‰ספרים  ל‚ירס˙  ‰‚ון 
"וי„ע‰  ב˙ר‡,  ˘במ‰„ור‡  ‰רמב"ם 
ל‰פלו˙", ע"כ ˆריכים לומר חי„ו˘ ‚„ול – 
„‡ע"פ ˘בכל ‰˙ור‰ כול‰ סמכינן ‡חז˜‰, 
‰רי בנ„רים ל‡ו „ינ‡ ‰כי, ו‡ף ‡ם ב„˜ו‰ו 

3) ו˘ם מיי˘ב ‚ם „‡ינו בס˙יר‰ לכמ‰ מ˜ומו˙ 
‰מחברים  ר‡ו  „‡ילו  ˘כ˙בו  בפוס˜ים  ˘מˆינו 
כו',  „ע˙ם  מ˘נים  ‰יו   – ˘נ˙‚לו  ר‡˘ונים  פס˜י 
˘‡ינם  מסויימים  ב‡ופנים  ‡ל‡  כן  ‰וב‡  ל‡  כי 

כבנ„ו"„. עיי"˘. 

ונ˙˜בל‰  ˘נ˙פרסמ‰  ‰י‡  זו  מ‰„ור‡  4) ו‰רי 
עיין   – ‰„ורו˙  כל  במ˘ך  י˘ר‡ל  ˙פוˆו˙  בכל 
˘נ˙˜בל ‰„בר  עˆם ‰„בר  „בכ‰"‚,  ב˘יח‰ ‰נ"ל 
כ‡ן  ˘י˘  ול‡ ‰ו„יעו  רבים  י˘ר‡ל  על „ע˙ ‚„ולי 
‰ו‡  „כן  ר‡י'  ‰וי  וכיו"ב,  ‰˘"ס  ב‚ירס˙  ˘יבו˘ 

ל„י„ם למס˜נ‡.

לב„י˜‰  ˆריך  ל‰פלו˙,  ˘יו„ע  ו‰וחז˜ 
לרע5‰  נ˘˙נ‰  ˘מ‡  ח˘˘  מחמ˙  מח„˘, 
מ‰ „˘˜יל  ור‡‰  בסו‚יין.  נ„‰  במי  כבר  (וכן ‰˜˘‰ 

וטרי בז‰ בחכמ˙ בˆל‡ל בסו‚יין). וי˙ר על כן י˘ 

ב„י˜‰  ל‰˜˘ו˙, „מל˘ון ‰רמב"ם "ˆריכין 
מ˘מע „ו˜‡ „ע„ ‰ב„י˜‰  י˙˜יים"  ו‡ח"כ 
בפעם ‰˘ני˙ ע„יין ‡ין נ„רו נ„ר כלל, ‡פילו 
למ˘נ˙נו  נ„‰  במי  ‚ם  (ר‡‰  מספ˜  לחומר‡  ל‡ 
בל˘ון  יו˙ר  ל‰„י‡  וכמפור˘  עיי"˘),  כ‡ן. 

˘יב„˜ום  ע„  נ„ר  "‡ינו  ˘ם)  (יו"„  ‰טור 
‰מ‡ירי  ל˘ון  ‰ו‡  ז‰  [וכעין  ‡חר˙"  פעם 
‡ל‡  ‡ו˙ן  מ˜יימין  "‡ין  בסו‚יין,  ‰נ"ל 
‡חר ב„י˜‰"], וז‰ חי„ו˘ ‚„ול ‡חר ˘כבר 
ועל  ל‰פלו˙!  יו„ע  ב‚„ר  „‰וי  לן  ‰וחז˜ 
כרחין ˆריך לומר „‰י˙‰ לו סבר‡ ‡לימ˙‡ 
„ילי'  ˜מ‡  ממ‰„ור‡  בו  לחזור  ביו˙ר 
ו‰חי„ו˘  נפוˆ‰  ‰בל˙י  ‰‚ירס‡  ולנ˜וט 
כלל  סמכינן  ל‡  „בנ„ו"„  ˘עמ‰,  ‰עˆום 

‡חז˜˙‡ (‡פילו ל‡ ב‚„ר ספ˜).

 ב 
מ‰ו  ‰ר‡˘ונים  פלו‚˙˙  בסברו˙  י‡ריך 
זמן "עונ˙ נ„רים", ויח˜ור ב‚„ר חי„ו˘י 
‚מור‰,  ‚„לו˙  ˘טרם  בנ„רים  ‰˙ור‰ 

ועפ"ז יב‡ר ‰יטב ˘יט˙ ‰רמב"ם

˘ינוי  עו„  ב‰˜„ים  ז‰,  בענין  ו‰נר‡‰ 
‰מ˘ניו˙  ˘בפירו˘  ‰מ‰„ורו˙  ב'  בין 
„ין  [‰יינו  נ„רים"6  „"עונ˙  לזמן  בנו‚ע 

5) ופ˘יט‡ „ל‡ „מי‡ ל‰‡ „בל‡ י„ע‰ ל‰פלו˙ 
ב˜טנו˙  ‡ו˙‰  מחזי˜ין  ‡ין  י"ב  ˘נ˙  ב˙חיל˙ 
„‰יכ‡  כי ‰˙ם ‡מרינן  י"ב,  ˘נ˙  כל  ובו„˜ין  „ע˙ 
„˜˘י˘‡ טפי ‡˙י‡ לכלל „ע˙ יו˙ר, כנ"ל ‰ער‰ 1.

נ„רים"  "עונ˙  בפירו˘  ‰˘ינוי  ‚"כ  6) ור‡‰ 

פניניםפנינים

מ„וע ‰ו˘מט ‰חוב‰ 
ל˜יים ‡˙ ‰נ„ר?

‡ל‰ ‰חו˜ים ‡˘ר ˆיו‰ ‰' ‡˙ מ˘‰ בין 
‡י˘ ל‡˘˙ו בין ‡ב לב˙ו בנעורי' בי˙ ‡בי'
(ל, יז)

ל„יני ‰פר˙  בנוסף  בז‰, ‰רי,  לעיין  י˘  לכ‡ור‰ 
‰„ין  ‰פר˘‰  בר‡˘  נזכר  ו‰‡ב  ‰‡י˘  ע"י  נ„רים 
‚ו'  נ„ר  י„ור  כי  "‡י˘  ˘‰ו‡  נ„רים,  ב„יני  ‰עי˜רי 
˘חוב‰  יע˘‰",  מפיו  ‰יוˆ‡  ככל  „ברו,  יחל  ל‡ 
מסכם  ˘כ‡˘ר  ˙מו‰  ו‡"כ  נ„רו.  ל˜יים  ‰נו„ר  על 
ר˜ ‡˙  מבי‡  בפר˘‰  ˘נזכרו  ‰כ˙וב ‡˙ "‰חו˜ים" 
"‰חו˜ים" ˘"בין ‡י˘ ל‡˘˙ו ו‚ו'", ‡ך ‰„ין ‰עי˜רי 

בנ„רים, ˘על ‰נו„ר ל˜יים נ„רו, ל‡ ‰וזכר כלל!

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

כל  לסכם ‡˙  ב‡ ‰כ˙וב  ל‡  ב"‡ל‰ ‰חו˜ים" 
ב‡‰  זו  ˘פר˘‰  ‰„ברים   ˙‡ כ"‡  בכ˙וב,  ‰נזכר 
ב‰ם  ˘י˘  ‰פרטים  ר˜  ˘נזכרו  ו‰יינו,  ללמ„נו, 

חי„ו˘, ו‡˘ר ל‡ י„ענו מ‰כ˙ובים לפני ז‰.

‰נו„ר  על  ‰חוב‰  נזכר  ˘ל‡  מ‰  מובן  ומע˙‰ 
ל˜יים נ„רו, כי: ‡. עˆם ‰„ין ˘‰נו„ר ˆריך ל˜יים 
„בר  ‰ו‡  ˘‰רי  מיוח„,  לפסו˜  ז˜ו˜  ‡ינו  „יבורו 
ז‰  „ין  נכלל  כבר  ב.  מחייבו!  ˘‰˘כל  ‰פ˘וט 
ב‰מפור˘ בכ˙וב "מ„בר ˘˜ר ˙רח˜". ‚. חוב‰ זו 
מובנ˙ כבר מכללו˙ ענין ‰˘בוע‰ ˘מבו‡ר˙ כמ‰ 

פעמים ב˙ור‰.

„ברו"  יחל  "ל‡  ‰פר˘‰  בר‡˘  ˘נזכר  [ו‰‡ 
לפר˘  ˆריך  על-כרחך  יע˘‰"  מפיו  ‰יוˆ‡  ו"ככל 
כעין  ח„˘, ‡ל‡ ‰ו‡  ללמ„נו „ין  ב‡ ‰כ˙וב  ˘ל‡ 
וכ‡ילו  ‡ח"כ.  ˘נזכרו  ל‰„ינים  ו‰˜„מ‰  פ˙יח‰ 
יע˘‰"  מפיו  ‰יוˆ‡  "ככל  ˘בענין  ‰כ˙וב  ‡מר 
‰י„וע מכבר, י˘ עו„ כמ‰ ‰לכו˙ ב„יני נ„רי ‡˘‰].

ומפני ˘‰חוב‰ ל˜יים נ„רו י„וע מכבר, לכן ל‡ 
נכלל ב"‡ל‰ ‰חו˜ים", ונכללו ר˜ ‰„ינים ˘מח„˘ 
ל‡˘˙ו  ‡י˘  ˘"בין  ‰„ינים  ˘‰ם  ‰כ˙וב,  כ‡ן 

ו‚ו'".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‚ עמ' 501 ו‡ילך)

‡יך מוכיח "˘˘ מ‡ו˙" 
על "‰מונו˙ ˘בעולם"?

‰ן ‰נ‰ ‰יו לבני י˘ר‡ל ב„בר בלעם 
למסר מעל ב‰'

˘בעולם  כל ‰מונו˙  מכניסים  ל‰ם ‡פילו ‡˙ם  ‡מר 
‡ין ‡˙ם יכולים ל‰ם, ˘מ‡ מרובים ‡˙ם מן ‰מˆרים 
עˆ‰,  ו‡˘י‡כם  בו‡ו  בחור,  רכב  מ‡ו˙   ˘˘ ˘‰יו 

‡ל˜י‰ם ˘ל ‡לו ˘ונ‡ זימ‰ ‰ו‡ כו'
(ל‡, טז. ר˘"י)

מז‰  זו  ‰י‡  ר‡י'  ‡יז‰  ביו˙ר,  ˙מו‰  לכ‡ור‰ 
לז‰  לי˘ר‡ל  בחור"  רכב  מ‡ו˙   ˘˘" יכלו  ˘ל‡ 
לי˘ר‡ל, ‰רי  יכולים  ל‡  ˘בעולם"  ˘"כל ‰מונו˙ 
"כל ‰מונו˙ ˘בעולם" מרובים ‰ם ביו˙ר על "˘˘ 

מ‡ו˙ רכב בחור"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‚˘מי˙  ˘ב‚בור‰  ל‰וכח‰  ז˜ו˜  ‰י'  ל‡  בל˜ 
ר‡‰  כבר  ˘‰רי  י˘ר‡ל,  על  ל‰˙‚בר  לו  ‡י ‡פ˘ר 
˘‚ברו י˘ר‡ל ‡פילו על סיחון ועו‚, ˘ל‡ ‰י' ‡„ם 
˘‰יו  ע„  כ‚),  כ‡,  חו˜˙  פר˘"י  (ר‡‰  לכב˘ם  יכול 
מ˘למים ל‰ם ˘י‚ינו מי˘ר‡ל (ר‡‰ פר˘"י בל˜ כב, 
‡˙ם  מרובים  "˘מ‡  בלעם  ˘‡מר  מ‰  ו‡"כ,   .(‰
מן ‰מˆרים" ‡ינו ‰וכח‰ ל‰נזכר ˜ו„ם, כי, כנ"ל, 

„בר ז‰ ל‡ ‰י' ז˜ו˜ לר‡י'.

על  ל‰˙‚בר  יוכל  ˘‡ולי  בל˜  ˘ח˘ב  ‡ל‡ 
˘נכ˘ל  ‡חרי  „‚ם  רוחני˙,  מלחמ‰  ע"י  י˘ר‡ל 
למˆו‡  ˘יוכל  ח˘ב  בלעם,  ע"י  י˘ר‡ל  ב˜לל˙ 
‡נ˘ים ‡חרים עם כוחו˙ רוחניים ˘יוכלו ל‰˙‚בר 

על י˘ר‡ל.

˘‰רי  יˆליח,  ל‡  בז‰  ˘‚ם  בלעם,  ענ‰  וע"ז 
מ‡ו˙   ˘˘ ˘‰יו  ‰מˆרים  מן  ‡˙ם  מרובים  "˘מ‡ 
 ˙‡ "מ‰יר‡  ‰יו  ‡לו  מ‡ו˙"   ˘˘"„ בחור",  רכב 
"יר‡י  ו‚ם  ז),  י„,  ב˘לח  ר˘"י  ˘פיר˘  (כמו   "'‰ „בר 
יכלו  ל‡  ‰ם  ו‡ם  לי˘ר‡ל.  יכלו  ל‡  ‡לו   "'‰
כי "˘מ‡  ל‰ם",  ל‡ "יכולים  לי˘ר‡ל, ‚ם "‡˙ם" 
מרובים ‡˙ם" מיר‡ים ‡לו? ‡ל‡, י˘ לחפ˘ עˆ‰ 
‡חר˙ - "‡לו˜י‰ם ˘ל ‡לו ˘ונ‡ זימ‰ ‰ו‡ וכו'".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 53 7 ו‡ילך)



י‡

יינה של תורהיינה של תורה

‰מ˜לו˙ ˘‰ופכים מר למ˙ו˜
‰מ‰ירו˙  ˙כונ˙   – ˘עניינו  ירמי',  ˘בנבו‡˙   "„˜˘ ב"מ˜ל  נרמזו  ‰מˆרים  בין  ימי 
ב‚י„ול ‰פרי.  ‡ם כך, מ„וע ‰י˙‰ ‰נבו‡‰ במ˜ל בל‡ עלים ובל‡ פרחים ול‡ ‰ר‡‰ לו 
˘ור‰ נבו‡‰ זו לפר˘˙ מטו˙ ‚ם ב˘מ‰  ˜„ים? / ו‚ם בי‡ור נפל‡, ‡יך̃  י˘ עליו̆  ענף̆ 

ו‚ם ב˘לו˘˙ ענייני‰: פר˘˙ נ„רים, מלחמ˙ מ„ין ו‰מע˘‰ „בני ‚„ ובני ר‡ובן

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‚ עמ' 194 ו‡ילך)
‡רז"ל (ירו˘למי ˙עני˙ פ"„ ‰"‰. ‰וב‡ בר˘"י ירמי' ‡, יב) ˘ימי בין ‰מˆרים נרמזו במ˘"נ 
 – רו‡‰"  ‡ני   „˜˘ "מ˜ל  בבל)  ו‚לו˙  ר‡˘ון  בי˙  חורבן  (‡ו„ו˙  י‡)   ,‡) ירמי'  בנבו‡˙ 
"‰˘˜„ ‰ז‰ . . מ˘ע˙ חניט˙ו ע„ ‚מר בי˘ולו ע˘רים ו‡ח„ יום כמנין ימים ˘בין ˘בע‰ 

ע˘ר ב˙מוז ˘בו ‰וב˜ע‰ ‰עיר ל˙˘ע‰ ב‡ב ˘בו נ˘רף ‰בי˙". 

מפני  ר˜  ‰ו‡  ‰מˆרים,  בין  לזמן  רומז  ‰˘˜„ים  ‚י„ול  ˘זמן  „ז‰  מ˘מע,  בפ˘טו˙ 
˘˘ני‰ם ˘ווים במספרם (כ"‡). ‡בל ע"פ ‰י„וע ˘כל עניני ‰˙ור‰ ‰ם ב˙כלי˙ ‰„יו˜, 

מס˙בר לומר, ˘י˘ ‚ם ˜˘ר ˙וכני פנימי ביני‰ם. 

˘˜„ים   – ˘˜„ים  מיני  ˘ני  ˘י˘  מ"„)  פ"‡  (מע˘רו˙  ‰מ˘נ‰  „ברי  ע"פ  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
ב‚„לו˙ם,  מרים  ונע˘ים  ב˜טנו˙ם  מ˙ו˜ים  ‰ם  מרים  „˘˜„ים  מ˙ו˜ים,  ו˘˜„ים  מרים 
נע˘ים  בי˘ולם  ב‚מר  ו‡ח"כ  מרים  ‰ם  ˘ב˜טנו˙ם  ל‰יפך,  ‰ו‡  מ˙ו˜ים  וב˘˜„ים 

מ˙ו˜ים. 

על  ˘ם "˘˜„ים" ‰ו‡  ˘עי˜ר   ,(˘ עמ'  מטו˙  ע‰"˙  (ˆפע"נ  בז‰ ‰‚‡ון ‰ר‚ˆ'ובי  ומב‡ר 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יח

"˘בו„˜ין  כ˙ב  בסו‚יין  במ‡ירי  ו‰נ‰, 
ב˙חל˙‰  ב„˜נו  ˘‡פילו  ר"ל  ‰˘נ‰,  בכל 
כבר  ‡ומרין  ‡ין  נ„רו  כך  ו‡חר  י„עו  ול‡ 
וי„עו,  למ„ו  ˘מ‡  יו„עין,  ו‡ינן  נב„˜ו 
ב˙חל˙  יו„עין  נמˆ‡ו  ‡פילו  ב‰פך,  וכן 
נ„רו,  ו‡ח"כ  נ„רם  ונ˙˜יים  וי„עו  ‰˘נ‰ 
ב„י˜‰",  ‡חר  ‡ל‡  ‡ו˙ן  מ˜יימין  ‡ין 
ל˘ני  ב˘"ס  „נ˜ט ‰חי„ו˘ ‰מבו‡ר  ‰יינו 
י„ע  ‰˘נ‰  „ב˙חיל˙  ל‰יכ‡  ‚ם  ‰ˆ„„ים, 
‰˜טן. ומע˙‰ י˘ לומר „‡ף ‰רמב"ם נ˜ט 
לפנינו)  (כמו  ‰י‡  ‰˘"ס  „‚ירס˙  ˘פיר 
י„ע‰  ול‡  ל'  „ב„˜נ‡  ‰יכ‡   .  . "ס„"‡ 
ל‰פלו˙", ומכל מ˜ום ל„ינ‡ נ˜טינן ˘פיר 
„‰ך חיוב ב„י˜‰ ˘נ˙ח„˘ במ˙ני' ‰ו‡ ‚ם 
ב˙חל˙  יו„עין  נמˆ‡ו  „‡פילו  "ב‰פך", 
 – נ„רו  ו‡ח"כ  נ„רם  ונ˙˜יים  וי„עו  ‰˘נ‰ 

‡ין מ˜יימין ‡ו˙ן ‡ל‡ ‡חר ‰ב„י˜‰".

ומ‰ ˘‰זכיר ‰רמב"ם ר˜ ‰‡ופן ‰˘ני, 
לˆ„ ‰‰יפוך, "‡פילו נמˆ‡ו יו„עין", ול‡ 
ב˘"ס  ל‰„י‡  ‰מבו‡ר  ‰חי„ו˘  ‡ופן 
(ב˘ל‡ י„ע‰ ב˙חיל‰) – י˘ ליי˘ב „‰ו‡ 
מ˘ום ˘ב‡ופן ז‰ ‡יכ‡ חי„ו˘ ‚„ול יו˙ר 
ול‡   .  . ב„˜נו  „"‡פילו  ‰ר‡˘ון  מב„ין 
סבר˙ ‰ר„ב"ז,  (וכנ"ל  ב„י˜‰  בעי  י„עו" 

„ב„ין ז‰ ‡ין כ"כ חי„ו˘).

ב„ע˙  ˆ"ע  ˘וב  מע˙‰  „לכ‡ו'  ‡ל‡ 
נפ˘ך,  ממ‰  ל‰˜˘ו˙  י˘  ‰רמב"ם, „‡"כ 
ב˙חל˙  יו„עין"  נ˜טינן „ב„ין "נמˆ‡ו  ‡י 
ל‡  ‡מ‡י   – יו˙ר  ‚„ול  חי„ו˘  י˘  ‰˘נ‰ 
„ל„ינ‡  „נ˜טינן  (‡חר  ‰˘"ס  ‰זכירו 
„ל‡  ‚ופ‡  ו‰‡  ז‰),  חי„ו˘  נמי  ‡מרינן 
ל„ברי  ר‡י'  ‰ו‡  ז‰  חי„ו˘  ‰˘"ס  ‰זכיר 
[ב˙חל˙  ל‰פלו˙  י„ע‰  „"‡ם  ‰כס"מ 

„בכ‰‡י  ב„י˜‰",  ˙ו  ˆריך  ל‡  ‰˘נ‰] 
‚וונ‡ מעמי„ים על ‰חז˜‰ „יו„ע ל‰פלו˙.

נ„פס‰  ‰‡חרונו˙  ב˘נים  ‡ולם, 
‰מ˘ניו˙  מפירו˘  ב˙ר‡  מ‰„ור‡  לפנינו 
ל‰רמב"ם (‰וˆ‡˙ (ו˙ר‚ום) ˜‡פח – ע"פ כ˙בי-

עול‰  "ו‰י'  מˆ‡נו  ‡כן  ו˘ם  ˙ימנים),  י„ 

 .  . נ˘‡לו  כן ‡ם  ˘ל„ע˙ ‰‡ומר  ב„ע˙ינו 
‰רי  מלב„˜ם",  נח„ל  מבינים  ומˆ‡נום 
„כנים ‰„ברים „‰רמב"ם (במ˘נ‰ ‡חרונ‰ 
ל‰פלו˙",  "וי„ע‰  ב˘"ס  ‚ריס  ‡כן  ˘לו) 

וכ˙ירוı ‰כסף מ˘נ‰ ו‰ר„ב"ז ‰נ"ל.

מ‰  וב‰˜„ים  טוב‡,  יל"ע  ע„יין  מי‰ו, 
ב˘יח˙  ב‡רוכ‰  (ר‡‰  ‡חר  במ˜ום  ˘נ˙ב‡ר 
כמ‰  כ˙ב  ˘‰רמב"ם  ˙˘מ"ו) „‡ף  ˙מוז  ט"ו 

ו˙י˜ן  ו˘ינ‰  ‰י„,  ספר  לחיבור  מ‰„ורו˙ 
בז‰ כו' (וכמו ˘מˆינו ב˙˘ובו˙ ‰רמב"ם2 
מ˘מו,  פס˜ים  כמ‰  על  ל˜ו˘יו˙  ˘‰˘יב 
˘‡כן ˆ„˜ו „ברי‰ם וכבר ˙י˜ן ז‰ בחיבורו 
‡ל‡ ˘‰נוסח‡ ˘‰‚יע‰ לי„ם ‰י‡ ‰נוסח‡ 
‰ר‡˘ונ‰, לפני ˘חזר ועיין בפס˜י ‰‰לכו˙ 
ב‰˜„מ˙  ב‡רוכ‰  בכ"ז  (ור‡‰  כו'  ל˙˜נם 
‰רמב"ם „‰וˆ‡˙ ˜‡פח – ע"„ מ‰„ורו˙ ‰‡חרונו˙ 

חליל‰  מ"מ  וכו')),  „˙ימן  מכ˙בי-י„  יו˙ר 

ע"פ  ˘‰יו  י˘ר‡ל  ‚„ולי  „פס˜י  לומר 
בטעו˙,  ח"ו  יסו„ם  ר‡˘ונו˙  מ‰ו„ורו˙ 
מ„ברים  בו  חזר  בעˆמו  ˘‰רמב"ם  כיון 
‡לו, כי ל‡חר ‚ם סבר˙ ‰רמב"ם בˆעירו˙ו 
‰וי בו„‡י סבר‡ ˘י˘ ל‰ מ˜ום ע"פ ˙ור‰, 
ר˜  ‡ינ‰  זו  כסבר‡  ‡לו  פוס˜ים  ו‰כרע˙ 

‰רמב"ם  ˙˘ובו˙  בספר   – ל„ו‚מ‡   – 2) ר‡‰ 
‚ם  ור‡‰  ועו„.  מז.  סי'  מ.  סי'  נט.  סי'  ליפסי‡: 
‰רמב"ם)  בן  ‡בר‰ם  (לר'  ‡בר‰ם  ברכ˙  ב˘ו"˙ 

סי' ל‡. סי' מ„. ועו„.



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ב„י˜‰  ˆריכין  זו,  ˘נ‰  בסוף  ‡פילו 
‰ו‡יל  ‡ומרין  ו‡ין  י˙˜יים.  ו‡ח"כ 
ונמˆ‡ו יו„עין ב˙חל˙ ‰˘נ‰ ‡ין ˆריכין 
‰˘נ‰  כל   ˙‡ ‡ו˙ן  בו„˜ין  ‡ל‡  ב„י˜‰ 
על  מ˘נ‰  בכסף  ו‰˜˘‰  כול‰".  ‰זו 
"‡יני  רל‚),  סי'  יו"„  יוסף  בבי˙  (וכ"כ  ‡˙ר 
˘ם) ‰כי  (נ„‰  „ב‚מר‡  ז‰,  לו  מ‡ין  יו„ע 
‡מרינן . . בו„˜ין כל י"ב למ‰ לי, סל˜‡ 
(יום)  ל'  „ב„˜נ‡  ‰יכ‡   .  . ‡מינ‡  „ע˙ך 
ול‡ י„ע‰ ל‰פלו˙ ‡ימ‡ ˙ו ל‡ ליב„ו˜, 
˜מ"ל. ומ˘מע „טעמ‡ מ˘ום „ל‡ י„ע‰ 
ל‡  ל‰פלו˙  י„ע‰  ‡ם   ‡‰ ל‰פלו˙, 
מ˘נ‰:  ‰כסף  ו‰סי˜  ב„י˜‰".  ˙ו  ˆריך 
˘רבינו ‰י' ‚ורס ‰יכ‡ „ב„˜נ‡  "ו‡פ˘ר 
ליב„ו˜,  ל‡  ˙ו  ל‰פלו˙ ‡ימ‡  וי„ע‰  ל' 
רמב)].  (ל‡ווין  בסמ"‚  ‚ם  [ור‡‰  ˜מ"ל" 
רבינו  „‚רס˙  "ונר‡‰  ‰ר„ב"ז  נ˜ט  וכן 
"וזו  ו‰וסיף  וכו'",  ל‰פלו˙  וי„ע  ‰י‡ 
‰ספרים  ל‚רס˙  „‡י  נכונ‰,  ‚רס‡  ‰י‡ 
י„ע  ˘ל‡  מפני  וכי  ל‡˜˘ויי  ‡יכ‡ 
ל‰פלו˙  י„ע  ל‡  ‰˘נ‰  ב˙חל˙  ל‰פלו˙ 
„‡מר  ˙נ‡  ˜מ"ל  ומ‡י  ‰˘נ‰,  בסוף 
לטור  בב"ח  (ויעויי'  ‰˘נ‰  כל  בו„˜ים 
‚ירס‡)1,  ‰ך  על  כז‡˙  נמי   ‰˘˜‰˘  – ˘ם  יו"„ 

˘ם  נ„‰  למ˘ניו˙  ‡חרונ‰  במ˘נ‰  ‚ם  1) ור‡‰ 
(ור‡‰ חכמ˙ בˆל‡ל ˘נסמן ל‰לן בפנים), ˘‰˜˘‰ 
(כמו  וחסרון „ע˙  ב˜טנו˙  ל‡חזו˜‰  ˘ייך  מ‰  וכי 
„‰˘"ס,  ‰‰ו‡-‡מינ‡  ˘ם  נ„‰  ‰רע"ב  ˘בי‡ר 
ובפרט  ניב„ו˜),  ל‡  ˙ו   ‰"„ ˘ם  נ„‰  בר˘"י  וכן 
‡˙י‡  טפי  „˜˘י˘‡  „‰יכ‡  ל‰˘˙נו˙  ˘ע˘וי' 
‡נˆי˜לופ„י'  בפרטיו˙  (ור‡‰  יו˙ר  „ע˙  לכלל 
˙למו„י˙ ערך חז˜‰ (ב) – „מעי˜ר‡ סט"ו. ו˘"נ.) 
ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 5, וכן ל‰לן ס"ב בחˆ‡"ר – מ‰ 
˘כ˙בנו ‚בי „ברי ‰ח˙"ס לענין חז˜‰ במי ˘ע˙ים 

חלים ו‡˙ים ˘וט‰.

„לפי  טוב‡",  ˜מ"ל  רבינו  ‚רס˙  ולפי 
‰˙נ‡  ב„ברי  נ˙ח„˘  ‰רמב"ם  ‚ירס˙ 
„‡ע"‚ „נמˆ‡ו יו„עין ב˙חל˙ ‰˘נ‰ ‡ין 
ל‰פלו˙  חז˜˙ו „יו„ע  על  מעמי„ין ‡ו˙ו 
בסוף  ‡פילו  ˘וב  ב„י˜‰  ˆריכין  ‡ל‡ 
˘נ‰ זו" [ובבי‡ור ‰טעם לחי„ו˘ ז‰ ‡ף 
˘‰סבר‡ ‰ר‡˘וני˙ נו˙נ˙ ל‰יפך, יעויי' 
במ‡ירי בסו‚יין (נ„‰ ˘ם) בבי‡ור חי„ו˘‡ 
˘מ‡  מפני  ‰טעם  לי  "ונר‡‰  „מ˙ני' 
˘‰י'".  ‰ו‡  מ˜ר‰  וי„עו,  כ˘ב„˜נום 
למימר  "„‡יכ‡  לב‡ר  כ˙ב  (˘ם)  ובב"ח 
„ילמ‡ בסוף ‰˘נ‰ ˘כחו". וי˙ב‡ר עו„ 
חי„ו˘‡  ‰ו‡  במ‰  ב‡רוכ‰  בס"ב  ל˜מן 
‰˘"ס  מפר˘י  פלפלו  וכבר  „מ˙ני˙ין]. 
על ‚ירס˙  ביי˘וב ˜ו˘יי˙ ‰ר„ב"ז ‰נ"ל 
בˆל‡ל,  חכמ˙  (ר‡‰  ˘לפנינו  ‰ספרים 

חי„ו˘י ח˙ם סופר, מי נ„‰, ועו„). ו‡כ"מ.

ו‰ר„ב"ז  ‰כס"מ  „ברי  „ˆ"ע  ‡יבר‡, 
˘לפנינו,  כספרים  ‚ריס  ל‡  „‰רמב"ם 
כ˙ב  (˘ם)  לנ„‰  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘  כי 
‰נ"ל,  ספרים  כ‚ירס˙  ל‰„י‡  ‰רמב"ם 
עול‰  ‰י'   .  . י"ב  כל  "נב„˜ים  וז"ל: 
יום  ˘ל˘ים  י˘‡לום  ‡ם   .  . במח˘ב˙ינו 
ח˜יר˙ם,  נס˙ל˜‰  יבינו  ˘ל‡  ומˆ‡ם 
‡מר ‡ין ‰ענין כן", וברור מללו „‚ירס˙ו 
"ול‡  ‰ספרים  כ‚ירס˙  ‰י˙‰  ב˘"ס 
ז‡˙  „בר  על  ‰עירו  (וכבר  ל‰פלו˙"  י„ע‰ 
לפ"ז  ˆ"ע  ו˘וב  בסו‚יין).  מפר˘ים  בכמ‰ 

‰י‡ך  מ˘נ‰,  ‰כסף  ˜ו˘יי˙  ‰רמב"ם  על 
פס˜ ‰רמב"ם „‚ם בב„˜ו ב˙חיל˙ ‰˘נ‰ 
בסוף  ב„י˜‰  בעי  ע„יין   – יו„עין  ונמˆ‡ו 
ל‚ירס˙  (‡ף  ‰˘"ס  ˘מן  ‡ף  ‰˘נ‰, 
‰רמב"ם) מ˘מע „בכ‰‡י ‚וונ‡ ל‡ נ‡מר 

חי„ו˘ „מ˙ני' ליבעי ב„י˜‰ ˘וב.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ יב

˘˙כונ˙  ונמˆ‡,  "לוזים").  נ˜'  מ˙ו˜ים  ‰ם  ˘ב˜טנו˙ם  (ו‡ל‰  ‰מ˙ו˜ים"  "‰‚„ולים 
‰"˘˜„" (ופעול˙ כ"‡ ימי בי˘ול ˘לו) ‰י‡ – ל‰פוך ממר למ˙ו˜. 

‡לו  ימים  עבו„˙  ˙וכן  כי   –  "„˜˘ ב"מ˜ל  ‰מˆרים  בין  ימי  נרמזו  ז‰  ˘מטעם  וי"ל 
ל˘ון  (וע"„  ז‡˙  עו„  ‡ל‡  ˘ב‰ם,  (‰"מרירו˙")  ‰˘לילי  ‰ענין   ˙‡ לבטל  ר˜  ל‡  ‰ו‡ 
וימי  טובים  ל"ימים  ל‰פכם   – לע˙"ל)  ‰ˆומו˙  לימי  בנו‚ע  ˙עניו˙)  ‰ל'  (סוף  ‰רמב"ם 

˘˘ון ו˘מח‰", ˘˙מור˙ "מרירו˙ם", י‰פכו ‰ימים ל"מ˙ו˜ים" ו˘מחים. 

◇ ◇ ◇

עפ"ז י˘ לב‡ר עו„ פרט בנבו‡‰ זו: 

‰רמז על ימי בין ‰מˆרים ˘ב"מ˜ל ˘˜„" ‰ו‡ מ˙כונ˙ ‰מ‰ירו˙ ב‚י„ול ‰פרי, ו‡"כ 
˘‚„ילים  מ‡ילן  (˘ר‡‰ "מט‰   "„˜˘ ב"מ˜ל  מ„וע ‰י˙‰ ‰נבו‡‰  בי‡ור:  ˙וספ˙  ˆריך 
בו ˘˜„ים" (מˆו"„ ע‰"פ), ‰יינו ˘‰מ˜ל עˆמו ‰י' "בל‡ עלים ובל‡ פרחים" (ר„"˜)), ול‡ 

‰ר‡‰ לו ענף ˘י˘ עליו ˘˜„ים כו'? 

מ˘ום  מ˜ל „ו˜‡ ‰ו‡  ˘ר‡‰  ˘‰טעם  לומר,  י˘  ענין ‰"˘˜„"  ב˙וכן  מ˘נ˙"ל  וע"פ 
˘‰רמז ‰נ"ל ˘ב˘˜„ים (‰פיכ˙ מר למ˙ו˜) ˘ייך לענין ‰מ˜ל:

 – י˘ר‡ל  נ˜ר‡ו  ˘ב‰ם  ‰˘מו˙  ˘ני  (בענין  חסי„ו˙  ב„רו˘י  בכ"מ  מבו‡ר  „‰נ‰, 
"˘בטים" ו"מטו˙") ‰‰פר˘ בין "˘בט" ו"מט‰", „בפ˘טו˙, "˘בט" ‰ו‡ ענף רך ˘י˘ 
"מט‰"  מ˘‡"כ  ל‡ילן),  מחובר  כ˘ע„יין  (וע‡כו"כ  ‰‡ילן  מיני˜˙  לחלוחי˙  ע„יין  בו 
‰רי  מ˘ו"ז  „ו˜‡  ‡בל   – יני˜˙ו  לחו˙  נ˙יב˘‰  כבר  ‰‡ילן)  מן  ˘נכר˙  ˘(ל‡חר  ‰ו‡ 

‰˘בט נע˘‰ ˜˘‰ וחז˜ – מט‰. 

וב„ר‚ו˙ ‰עבו„‰ ˘ל ‰‡„ם: 

‰ו‡  ˘בכללו˙  למ˜ורם",  "חיבור  ˘ל  במˆב  כ˘‰ם  י˘ר‡ל  בני  על  מרמז  "˘בט" 
בזמן ˘בי‰מ"˜ עומ„ על מכונו ובנ"י יו˘בים על ‡„מ˙ם, ו"‡נו יכולים לעלו˙ ולר‡ו˙ 
על  מור‰  "מט‰"  מ˘‡"כ  למ˜ורם;  ‰חיבור  בי˘ר‡ל  נר‚˘  „‡ז   – לפניך"  ול‰˘˙חו˙ 
ר‡ינו"   ל‡  „"‡ו˙ו˙ינו  למ˜ורם,  חיבורם  ב‚לוי  ‡ז  ניכר  ˘ל‡  ב‚לו˙,  בנ"י  ˘ל  מˆבם 
עבו„˙ו  על  ועיכובים  ומניעו˙  ו‰ס˙רים  ‰עלמו˙  ˘י˘  וע„  וכו')  ‡ל˜ו˙  ר‡יי˙  (˘‡ין 
‰מניעו˙  כל  על  ˘מ˙‚בר  י˘ר‡ל,  ‡י˘  ˘ל  ˙ו˜פו  מ˙‚ל‰  זו  בעבו„‰  „ו˜‡  ‡בל  י˙'. 
 ˙‡ ˘מ‰פך  ‰עבו„‰,  ל˘לימו˙  ˘מ‚יע  ע„  ומנˆחם,  ‰מנ‚„ים  עם  ולוחם  ו‰עיכובים 

‰"מרירו˙" ˘ל ‰‚לו˙ ל"מ˙י˜ו˙" „‚‡ול‰. 

ולפי"ז י"ל, ˘‰רמז ב"מ˜ל" ˘בנבו‡˙ ירמי' ‰ו‡ ל‰"˙ו˜ף" ˘במ˜ל (ע"„ "מט‰") – 
כי כ„י ל‰פוך ממר למ˙ו˜ (˘זו‰י ˙כונ˙ם ˘ל ˘˜„ים כנ"ל) ז˜ו˜ים ל˙ו˜פו ˘ל "מ˜ל", 

כנ"ל. 

◇ ◇ ◇



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

מסעי  מטו˙,  ‰פר˘יו˙  ˘˘ל˘  פר˘˙נו)  רי˘  ˙ו˘ב"כ  (חל˜  ‰˘ל"‰  „ברי  י„ועים  ו‰נ‰   
ב‰˘ייכו˙  פרטים  כמ‰  (ומב‡ר  בע˙ו"  „בר  ‰ו‡  כי  ‰מˆרים  בין  חלים  "˙מי„  ו„ברים 

„˙וכן ˘ל˘ פר˘יו˙ ‡לו לימי בין ‰מˆרים). 

וע"פ ‰נ"ל י˘ כ‡ן רמז ‚לוי לענין בין ‰מˆרים ב˘מ‰ ˘ל ‰פר˘‰ ‰ר‡˘ונ‰ (מ˘ל˘ 
פר˘יו˙ ‡לו) – ˘ע"פ מנ‰‚ י˘ר‡ל (˘˙ור‰ ‰ו‡) נ˜' "מטו˙" (ע"„ "מ˜ל (˘˜„)"). 

וי˘ לומר, ˘˙וכן ‰נ"ל ˘ב"מ˜ל (˘˜„)" ו"מט‰" – ‰כח ו‰˙ו˜ף ל‰פוך מˆב בל˙י 
פר˘˙   (‡) ענינים:  ˘ל˘‰  ב‰  ˘י˘  מטו˙),  (פ'  זו  פר˘‰  בפרטי  מרומז   – לטוב  רˆוי 

נ„רים, (ב) מלחמ˙ מ„ין, (‚) ‰סיפור „בני ‚„ ובני ר‡ובן. 

בענין  חז"ל  במ‡מרי  ו‡ילך)  סע"ב  פ„,  מטו˙  ‰ז˜ן)  (לרבינו  (ל˜ו"˙  ‰בי‡ור  י„וע  נ„רים: 
סיי‚  "נ„רים  מי"‚)  פ"‚  (‡בו˙  ‡מרו  ‡ח„  ˘במ˜ום  זל"ז,  כסו˙רים  ˘נר‡ים   – ‰נ„רים 
"ל‡  ‡י˙‡   (‡"‰ פ"ט  (נ„רים  בירו˘למי  ו‡ילו  רˆוי),  „בר  ‰ם  ˘נ„רים  (‰יינו,  לפרי˘ו˙" 
(„מ˘מע  ‡חרים"  „ברים  עליך  ל‡סור  מב˜˘   ‰˙‡˘ ‡ל‡  ˙ור‰  לך  ˘‡סר‰  מ‰  „ייך 

ל‰יפך) – 

"ל ז‰ירו˙ י˙יר‰  ונו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם: ב˙חיל˙ ‰עבו„‰̂  ˘מ„ובר ב‰ם ב˘˙י „ר‚ו˙̆ 
˘עניני ‰עולם ל‡ יורי„ו ‡˙ ‰‡„ם ל‰יו˙ ˘˜וע ב‚˘מיו˙ וחומריו˙, ולכן ˆ"ל ‰פרי˘ו˙ 
ומ‡יר  בעבו„˙ו,  מ˙על‰  ˘‰‡„ם  ל‡חרי  לפרי˘ו˙"; ‡בל  סיי‚  ו"נ„רים  מעניני ‰עולם, 
בו ‡ור ‰˜„ו˘‰ ע„ ˘ביכול˙ו לברר ולזכך ‡˙ ‚˘מיו˙ ‰עולם ול‰עלו˙‰ ל˜„ו˘‰, ‰רי 

‡„רב‰, עליו ל‰˙עס˜ בבירור וזיכוך ‰עולם. 

עבו„˙ו  (ו‡מˆע)  ב˙חל˙  ˘‰ו‡  ל‡„ם  בעי˜ר  מכוונ˙  נ„רים  ˘פר˘˙  מובן,  ומז‰ 
˘לכן ז˜ו˜ לפרי˘ו˙ מן ‰עולם. 

‡בל, ˙כלי˙ם ˘ל ‰נ„רים ‚ופ‡ ‰י‡ – ‰פר˙ ‰נ„ר (ע"י ‰‡ב ו‰בעל), וכן ‰˙ר˙ ‰נ„ר 
עˆמו,  ˘מˆ„  כז‰,  ˘‚ם ‡„ם  לפעול,  בכחם  ו‰חכם  ו‰בעל  ˘‰‡ב  ו‰יינו,  (ע"י ‰חכם). 
‰עולם  עניני   ˙‡ ל‰עלו˙  יוכל  ‰עולם),  מעניני  (ל‰פרי˘ו  לנ„רים  ‰ו‡  ז˜ו˜   – ומˆבו 

ל˜„ו˘‰ (ו‰יינו מ‰ ˘‰ם מבטלים ‡˙ ‰נ„ר ומ‰פכים ‡˙ ‰'‡יסור' ל'‰י˙ר'). 

וזו‰י ‰˘ייכו˙ בין פר˘˙ נ„רים ל"מטו˙" – כי ˙כלי˙ם ˘ל נ„רים, ‰פר˙ם, ‰ו‡ ע"י 
נ˙ינ˙ ופעול˙ ‰˙ו˜ף ("מט‰") ל‰פוך ב"מ‰ירו˙" ‡˙ חו˘ך ‰עולם ל‡ור ‰˜„ו˘‰. 

בנ"י, ‡ל‡  ˘ל  ונˆחונם  ע"„ ‰מלחמ‰  בפר˘˙נו ‡ינ‰  עי˜ר ‰‡ריכו˙  מ„ין:  מלחמ˙ 
כ„  יט ,  (˘ם,  מ„ין  כלי  ˘ל  ו‰כ˘ר˙ן  ט‰ר˙ן  ו‡ילך),  ט  (ל‡,  מ„ין  ˘ל  ו‰מל˜וח  ע"„ ‰˘לל 

ובפר˘"י), וכן חלו˜˙ ‰˘לל ו˙רומ˙ ‰מכס ל‰' ממנו (˘ם, כ‰ ו‡ילך).

ו‰יינו, כי ˙כלי˙ ˘לימו˙ (‰עבו„‰ ב)מלחמ˙ מ„ין ‰י‡ ל‡ ר˜ ביטול (˜ליפ˙) מ„ין, 
‡ל‡ ‰פיכ˙ ‰מר למ˙ו˜, לט‰ר ול‰עלו˙ ‡˙ ‰˘לל ˘ל מ„ין ל˜„ו˘‰, ע„ ˘חל˜ו ‰ורם 

ל‰יו˙ "˙רומ˙ ‰'" (˘ם, כח-כט). 

טז

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

ב˘יט˙ ‰רמב"ם ב„ין נ„רי 
מופל‡ ‰סמוך ל‡י˘

„˜טנ‰  י"ב  ב˘נ˙  ב„י˜‰  „ין  ‚בי  ‰˘"ס  בסו‚יי˙  ‰רמב"ם  ב‚ירס˙  לפלפל  י‡ריך 
י‡ריך   / לפנינו  ‰מ˘ניו˙  בפירו˘  מ‚ירס˙ו  בו  חזר  ‡מ‡י  וי˜˘‰  „˜טן,  י"‚  ו˘נ˙ 
‰˙ור‰  חי„ו˘י  ב‚„ר  ויח˜ור  נ„רים",  "עונ˙  זמן  מ‰ו  ‰ר‡˘ונים  פלו‚˙˙  בסברו˙ 

בנ„רים ˘טרם ‚„לו˙ ‚מור‰ / עפ"ז יב‡ר ‰יטב ˘יט˙ ‰רמב"ם

(ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כח, מטו˙ ‡)
כלום.  וב„ברי‰ם  בנ„רי‰ם  ‡ין  י„עו  ל‡ 
˘‰ו‡  כול‰  ‰˘נ‰  כל  ב„י˜‰  וˆריכין 
[פירו˘  ל˜טן  י"‚  ו˘נ˙  ל˜טנ‰  י"ב  ˘נ˙ 
י"ב  ˘נ˙  מ˙חיל˙   – „˜טנ‰  י"ב"  "˘נ˙ 
י"ב  ב˙  ˘נע˘י˙  ע„  ויום ‡ח„)  י"‡  (ב˙ 
מ˙חיל˙   – „˜טן  י"‚"  ו"˘נ˙   ,'‡ ויום 
בן  ˘נע˘‰  ע„  ויום ‡')  י"ב  (בן  י"‚  ˘נ˙ 
„נ„‰  במ˙ני'  ומ˜ורו  ע"כ.   .['‡ ויום  י"‚ 

(פ"‰ מ"ו – „ף מ‰, ב).

„יני  לב‡ר  ‰מ˘יך  ˘ל‡ח"ז  וב‰לכ‰ 
 .  . ˘נ„רו  ‰רי  "כיˆ„,  זו,  "ב„י˜‰" 
ונמˆ‡ו  ‡ו˙ן  ו˘‡לו  זו  ˘נ‰  ב˙חל˙ 
‡חר  נ„ר  ונ„רו  נ„רן,  ונ˙˜יים  יו„עין 

 ‡ 
בסו‚יי˙  ב‚ירס˙ ‰רמב"ם  לפלפל  י‡ריך 
„˜טנ‰  י"ב  ב˘נ˙  ב„י˜‰  „ין  ‚בי  ‰˘"ס 
בו  חזר  ‡מ‡י  וי˜˘‰  „˜טן,  י"‚  ו˘נ˙ 

מ‚ירס˙ו בפירו˘ ‰מ˘ניו˙ לפנינו 

רי˘  ‰רמב"ם  כ˙ב  ˜טן  נ„רי  ב„ין 
˘˙ים  בן  ˜טן  וז"ל:  נ„רים,  מ‰ל'  פי"‡ 
‡ח˙  ב˙  ו˜טנ‰  ‡ח„  ויום  ˘נ‰  ע˘ר‰ 
 . נ„רו  ˘נ˘בעו ‡ו  ויום ‡ח„  ˘נ‰  ע˘ר‰ 
יו„עים  ו˘ו‡לין ‡ו˙ן, ‡ם  בו„˜ין ‡ו˙ן   .
ו‡ם   .  . ˜יימים  נ„רי‰ן   .  . נ„רו  מי  ל˘ם 



„רו˘ ו‡‚„‰
פניניםפנינים

מ"מ˜ום מי˙‰" 
ל"חוו˙ י‡יר"

וי‡יר בן מנ˘‰ ‰לך ו ילכ„ ‡˙ חו˙י‰ם, 
וי˜ר‡ ‡˙‰ן חו˙ י‡יר
חוו˙י‰ם – כפרני‰ון
(לב, מ‡. ר˘"י)

˘ל  ˘בחל˜ו  מ˘מע   (‚ (פר˜  „ברים  בפ'  ל˜מן 
"כפרני‰ון",  ר˜  ול‡  ערים  ‚ם  ‰יו  מנ˘‰  בן  י‡יר 
ו‡"כ ˙מו‰, למ‰ ˜ר‡ ב˘מו ר˜ ‡˙ ‰כפרים, ול‡ 

‡˙ ‰ערים עˆמם ˘ח˘ובו˙ יו˙ר מכפרים?

‰מבו‡ר  ב‰˜„ם  ‰פנימיו˙  ע"„  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
עוב„ים  "‰יו  ועו‚  ˘סיחון   (‚ לב,  (פר˘˙נו  בבחיי 
כ‡˘ר  ר‡ובן  ובני   „‚ בני  ולכך   .  . זר‰  עבו„‰ 
ורˆו  ל˘מו˙ ‡חרים,  ˘מו˙ ‰ערים  ז‰ ‰סבו  י„עו 
ל‰˙יי˘ב ב‰ם לעבו„ ˘ם ‰˜ב"‰ ולייח„ ‡ו˙ו . . 
לבטל עבו„‰ זר‰". ועפ"ז, ˙וכן ‰ענין ˘"י‡יר בן 
˘"לכ„" ‡˙  חו˙י‰ם" ‰ו‡  וילכו„ ‡˙  מנ˘‰ ‰לך 
‰ערים ברוחניו˙, ע"י ביטול ‰עבו„‰ זר‰ ˘ב‰ם.

˘ר‡‰  כפר  בן  „ומ‰  „‡ינו  חז"ל  ‡מרו  ו‰נ‰, 
ב),  י‚,  ˘ר‡‰ ‡˙ ‰מלך (ח‚י‚‰  כרך  לבן  ‡˙ ‰מלך 
‡ין  ולכן  למלך  מ˜ום  ב˜ירוב  נמˆ‡  כרך  בן  כי, 
˘‰ו‡  כפר  בן  מ˘‡"כ  חי„ו˘ ‡ˆלו,  ר‡יי˙ ‰מלך 
בו  פועל˙  ‰מלך  פני  ר‡יי˙  ‰מלך,  ממ˜ום  רחו˜ 

‰˙פעלו˙ ‚„ול‰ ב‚לל ‰חי„ו˘ ˘ב„בר.

מלכי  מלך  ר‡יי˙  בענין  ברוחניו˙  ‰ו‡  וכן 
˘ל  מ˜ום  על  רומז  „"כרך"  ‰˜ב"‰,  ‰מלכים 
מ˘‡"כ  ˘ם;  חי„ו˘  ‡ינו  ‡ל˜ו˙  ˘‚ילוי  ˜„ו˘‰, 
"כפר" רומז על מ˜ום רחו˜ מ‡ל˜ו˙, ו˘ם ˆריכים 
לפעול "חי„ו˘ „בר", ל‰עלו˙ ‡˙ ‰מ˜ום ול‚לו˙ 
‡ל˜ו˙ ‚ם ˘ם. ונמˆ‡, ˘"כפר" מרמז על ‰עבו„‰ 
(ר‡‰  מ‡ל˜ו˙  רחו˜  ˘‰ו‡  מ˜ום  וזיכוך  „בירור 

בכ"ז ל˜ו"˙ ברכ‰ ˆז, ב, ועו„).

וז‰ו מ‰ ˘לכ„ י‡יר "חוו˙י‰ם" – "כפרני‰ון" 
„וו˜‡, כי ˙וכן ‰כללי „ביטול עבו„‰ זר‰ ו"לייח„ 
‰כפר  בענין  מו„‚˘  כז‰  במ˜ום  ‚ם  ‰˘י"˙" 
„וו˜‡. וז‰ו ‚ם ˙וכן ‰˘ם "חו˙ י‡יר", ˘ב˘ם ז‰ 
מ˜ום  ˘˙מור˙  ‰יר„ן,  בעבר  ˘פעלו  ‰˙וכן  נרמז 

‰˙ני‡  (ל'  ‰מי˙‰"  מ˜ום  ˘"‰י‡  זר‰,  עבו„‰  ˘ל 
חיו˙  ˘ל  ענין  י‡יר",  "חו˙  ‰מ˜ום  נ˜ר‡  פכ"ב) 

ו‡ור, ˘˜„ו˘‰ ‰י‡ חיו˙ ו‡ור.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 911 ו‡ילך)

נ˜מ˙ ‰' ונ˜מ˙ בני י˘ר‡ל
וי„בר ‰' ‡ל מ˘‰ ‚ו' נ˜ום נ˜מ˙ בני 
י˘ר‡ל מ‡˙ ‰מ„ינים ‚ו' וי„בר מ˘‰ ‡ל 
‰עם ‚ו' ל˙˙ נ˜מ˙ ‰' במ„ין
(ל‡, ‡-‚)

מ„ין  מלחמ˙  נ˜ר‡  ‰˜ב"‰  ˘ב„ברי  מˆינו 
לי˘ר‡ל  מ˘‰  ב„ברי  ‡ך  י˘ר‡ל",  בני  "נ˜מ˙ 

נ˜ר‡‰ ‰מלחמ‰ "נ˜מ˙ ‰'".

נ"ע] "כי  יˆח˜  לוי  ר'  ומב‡ר ‡‡מו"ר [‰‚‰"˜ 
יו˙ר  י˘ר‡ל  ˘ל  כבו„ן  על  ומ„˜„˜   ıחפ ‰˜ב"‰ 
˘ל  כבו„ו  על  מ„˜„˜  ב‰יפך,  ומ˘‰   .  . מכבו„ו 
יˆח˜  לוי  (ל˜וטי  י˘ר‡ל"  ˘ל  מכבו„ן  יו˙ר  ‰˜ב"‰ 

לזו‰ר פ' ˘לח עמ' ˘עז).

וי˘ לב‡ר „בריו:

י˘ר‡ל  עם  נ‚„  מ„ין  ‡נ˘י  ˘ל  במזימו˙י‰ם 
ול‰רו‚ ‡˙  ל‰לחם  רˆו  ˘ני „ברים: ‡. ‰ם  מˆינו 
י˘ר‡ל. ב. בלעם יעı ל‰ם ל‰לחם עם י˘ר‡ל ע"י 
כו'"  זימ‰  ˘ונ‡  ‡לו  ˘ל  "‡ל˜י‰ם  כי  "זימ‰", 

(ר˘"י „"‰ ב„בר בלעם פר˘˙נו ל‡, טז).

כי  זו,  ˘במלחמ‰  ‰ענינים  ˘ני  מובן  ועפ"ז 
מˆ„ רˆונם ˘ל מ„ין ל‰רו‚ ‡˙ עם י˘ר‡ל נ˜ר‡‰ 
נ‚„  מזימ˙ם  ומˆ„  י˘ר‡ל",  בני  "נ˜מ˙  ‰מלחמ‰ 
"‡ל˜י‰ם ˘ל ‡לו" ˘"˘ונ‡ זימ‰" נ˜ר‡˙ מלחמ‰ 

זו "נ˜מ˙ ‰'".

ועל כן, ‰˜ב"‰ ˘"חפı ומ„˜„˜ על כבו„ן ˘ל 
י˘ר‡ל" מ„‚י˘ ‡˙ כוונ˙ מ„ין ל‰רו‚ ‡˙ י˘ר‡ל - 
"נ˜מ˙ בני י˘ר‡ל", ‡ך מ˘‰ רבינו ˘"מ„˜„˜ על 
 ˙‡ ל‰רו‚  ˘מזימ˙ם  מ„‚י˘  ‰˜ב"‰"  ˘ל  כבו„ו 
˘ל ‡לו",  נ‚„ "‡ל˜י‰ם  פעול‰  ע"י  י˘ר‡ל ‰י˙‰ 

ולכן ˜ר‡ למלחמ‰ זו "נ˜מ˙ ‰'".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 163 ו‡ילך)

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

בני ‚„ ובני ר‡ובן: ח˘˘ו ˘ל מ˘‰ ‰י' – "‰‡חיכם יבו‡ו למלחמ‰ ו‡˙ם ˙˘בו פ‰" 
ובני  ˘בני ‚„  ˘‰טעם  ברוחניו˙,  וכן ‰ו‡  כנען.  עם  ל‰לחם  רוˆים  ˘‡ינם  ו), ‰יינו  (לב, 

ר‡ובן רˆו ל‰˘‡ר בעבר ‰יר„ן, "‡רı מ˜נ‰", ‰ו‡ מפני ˘בחרו ל‰יו˙ רועי ˆ‡ן, עס˜ 
‰מ‡פ˘רם ל‰יו˙ במˆב ˘ל ‰˙בו„„ו˙ (ב˘„‰, ‰רח˜ מטר„ו˙ ו˘‡ון ‰עיר) כ„י ˘יוכלו 
מ˘‰  טענ˙  וזו‰י  מעניני ‰עולם.  פרי˘‰  כו'. „‰יינו,  ב‰˜ב"‰  ˙מי„י˙  ב„בי˜ו˙  ל‰יו˙ 
רבינו ב˙˘וב˙ו ל‰ם "‰‡חיכם יבו‡ו למלחמ‰ ו‚ו'" – ר"ל ˘עי˜ר ‰עבו„‰ ‰י‡ ˘‰‡„ם 
˙ע˘ון  "‡ם  עמ‰ם,  ולכן ‰˙נ‰  כו',  ולזככ‰  לברר‰  כ„י  בחומריו˙ ‰עולם,  וילחם  יב‡ 
‡˙ ‰„בר ‰ז‰ ‡ם ˙חלˆו לפני ‰' למלחמ‰ . . (ע„ ˘)נכב˘‰ ‰‡רı לפני ‰'" (לב, כ-כב). 

ובני  בני ‚„  י„י  על  ועו‚  סיחון  ערי  בנין  סיום ‰פר˘‰ – ‰סיפור ‡ו„ו˙  ובז‰ ‰ו‡ ‚ם 
"ובני  לע"ז,  ˘ייכו˙  ‰יו  ‡לו  ˘ערים  ˘ם",  "מוסבו˙  ˘ל  וב‡ופן  ו‡ילך),  ל„  (לב,  ר‡ובן 
ר‡ובן ‰סבו ‡˙ ˘מם ל˘מו˙ ‡חרים" (ר˘"י) – ‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡ ומרירו למ˙˜‡. 

ולכן ˜ורין פ' זו בבין ‰מˆרים – ל‰ורו˙, ˘˙כלי˙ ענינם ˘ל ימים ‡ל‰ ‰י‡ ל‰פכם 
לבו‡,  ‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰  ו˘מח‰",  ˘˘ון  וימי  טובים  ל"ימים  ˘י‰פכו  למ˙˜‡,  ממרירו 

במ‰ר‰ בימינו ממ˘.


