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יסו„ טענו˙י‰ם ˘ú בנו˙ ˆúפח„

‰מ˘כ˙ ˜„ו˘‰ ‡ו ‰עú‡˙ ‰‚˘מיו˙

ב‚„ר כú ˘‰ו‡ בפ‚ימ˙ ‡בני מזבח ומ˜„˘

?"úי מזú ומר "‡יןú מ„וע ‡ין



בעז‰י״˙.

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

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

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

‰„ברים.

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

˙ˆ‡", במ‰ר‰ בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

פתח דברפתח דבר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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



כטú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰„רכ˙ו, יבי‡ו [‡˙] ‰˙ועל˙ ‰רˆוי‰.

כי,  כזו.  ‚„ול‰  ‡חריו˙  עליו  ל˜ח˙  יכול  ו"מ„ריך"  "מחנך"  ˘ם  ליטול  ‰ב‡  כל  ל‡ 
‰בל˙י-מ˙‡ים, ‰נ‰ ל‡ זו בלב„ ˘‡ינו מ˙˜ן כלום, ‡ל‡ עו„ ז‡˙ – ‰ו‡ מ˜ל˜ל, ו‰˜ולר 

˙לוי בˆוו‡רו.

ו‰„רכ‰  בחינוך  ו‰כי ˜„ו˘‰  רב˙ ‰‡חריו˙  לעבו„˙ו  ו‰מ„ריך  ר‡˘י˙ ‰כ˘ר˙ ‰מחנך 
– ‰י‡ ‰בי˜ור˙.

פרטי  ˘‡„ם  על ‡ו˙‰ ‰בי˜ור˙  עז  וי˙ר   ˙‡˘ בי˙ר  עˆמו  לב˜ר  ו‰מ„ריך ˆריך  ‰מחנך 
כל ˜יומו ‰מוסרי  ˙לוי  בז‰  ו‰‰„רכ‰"]) ‡˘ר  בפר˜ ‚ [מ"כללי ‰חינוך  (כ‡מור  עˆמו –  לב˜ר ‡˙  ˆריך 

ו‰רוחני.

חינוכו  ב‰ור‡˙  עˆמו   ˙‡ לב˜ר  ˆריך  ו‰מ„ריך  ˘‰מחנך  ‰ח„‰  ‰בי˜ור˙  מלב„  ו‰נ‰ 
ו‰„רכ˙ו וס‚נונם, ˆריך לב˜ר עˆמו ב‡ופני ‰ור‡˙ חינוכו ו‰„רכ˙ו וס‚נונם, ˘י‰יו ב˙כלי˙ 
‰מ˙ינו˙ ו‰נימוס, וי˘˙„ל למˆו‡ פ˙‚מים מ˙‡ימים ל‰ור‡ו˙ ‰‰ם ויביעם בביטוים יפים 
פני  מ‡˙  יˆי‡˙ו  בע˙  ‚ם  עיניו  לנ‚„  ויעמ„ו  ו‰מו„רך,  ‰מחונך  בלב  יח˜˜ו  ‡˘ר  למען 

מחנכו ומ„ריכו.

מיבעי  ל‡   – ו‰„רכ‰  בחינוך  ועניין  וכל „בר  ליל‰  בין  יˆמח  ל‡  ו‰‰„רכ‰  פרי ‰חינוך 
 – נכון  וזמן  עˆומ‰  י‚יע‰  „ור˘  ו‰מו„רך,  ˘ל ‰מחונך  רע‰  ר‚ילו˙  טבע ‡ו  לע˜ור  ‡˘ר 
ז‰  על  נוסף  מרוב‰,  וזמן  רב‰  י‚יע‰  ב‰, „ור˘  ול‰ר‚ילו  טוב‰  מ„‰  בו  ל‰˜נו˙  ‚ם  ‡ל‡ 

‡˘ר ‰מחונך ו‰מו„רך ˆריך לעבו„ בעˆמו בז‰.

נו‚עים  ‰ור‡ו˙יו  לענייני  מ˙‡ימים  פ˙‚מים  ר˜  ל‡  כי  ל„ע˙  ˆריך  ו‰מ„ריך  ‰מחנך 
ומ˙ינו˙ ‡ו  בנימוס  ביטוי ‰פ˙‚מים, ‡ם  ‚ם ‡ופן  ו‰‰„רכ‰, ‡ל‡  ˙ועל˙ ‰חינוך  בעי˜רי 

ב‰˙ר‚˘ו˙ וזלזול, נו‚ע ביסו„י ˙ועל˙ ‰חינוך ו‰‰„רכ‰.

על ‡ו„ו˙  ו‰מ„ריך  ˘ל ‰מחנך  ˘יח˙ו  ˘ב˘ע˙  כלומר  בכלל,  ו‰זלזול ‡פילו  ‰‰˙ר‚˘ו˙ 
ב‡מ˙  ‡˘ר   – זלזול  ˘ל  ב˘מו˙  ‡ו˙ו  ˜ור‡  ‡„ם  בני  במומי  ‚„ולים  ‰כי  ‰חסרונו˙  ‡ח„ 
‡פילו   – זלזול  „ברי  ל˘מוע  ו‰מו„רך  ‰מחונך  על  רע  רו˘ם  עו˘‰  ז‰  ‰נ‰   – ‰ם  מ˙‡ימים 
‡מי˙יים – מפי מחנכו ומ„ריכו ומ˙מעט ערכו ˘ל ‰מחנך ו‰מ„ריך בעיני ‰מחונך ו‰מו„רך.

רעם  ב˜ול  ב‰˙ר‚˘ו˙  ‡˘ר  ˘חו˘בים  מ‰  בז‰  טועים  ו‰מ„ריכים  מ‰מחנכים  רבים 
רו‚ז  ב„ברי  ומו„רך  ‰מחונך  על  מ˙נפלים  ומ‰ם  ו‰„רכ‰,  בחינוך  למטר˙ם  י‚יעו  ורע˘, 
ב„ברים ˜˘ים כ‚י„ים ויחרפנו וי‚„פנו, וב‡מ˙, ‰נ‰ ‚ם ‡ם ל˘ע‰ מ˙ר‚˘ ‰מחונך ו‰מו„רך 
מלפי„י-‡˘, ‡מרי-פי ‰מחנך ו‰מ„ריך, ולבבו מ˙כווı מˆער, ולפעמים ‰נ‰ ‚ם יבכ‰ במר 

נפ˘ו, ‰נ‰ חינוך ו‰„רכ‰ זו, ל‡ יבי‡ו ˘ום ˙ועל˙, וכחלום יעוף.

˙ועל˙ ‰חינוך ו‰‰„רכ‰ ‰‡מי˙י˙ ‰ו‡ ר˜ ב˘מיר˙ כל ‰˙נ‡ים ‰‡מורים בז‰, ובמילו‡ן 
ב‰י„ור ו‡ז י‰י' „בר ‰חינוך ו‰‰„רכ‰ ב˜יום נˆחי וברכו˙ מ‡ליפו˙ יחולו על ר‡˘ ‰מחנך 

ו‰מ„ריך.
 ("כללי ‰חינוך ו‰‰„רכ‰", פר˜ ‰)

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

טענ˙ בנו˙ ˆלפח„: ‰˘ופט כל ‰‡רı ל‡ יע˘‰ מ˘פט
לירו˘˙  זכ‡י  ˘ל‡ ‰חטי‡  ˘חוט‡  מ‰"˙  חט‡ ‡בי‰ן? /  במ‰ו˙  בנו˙ ˆלפח„  מ„וע ‰‡ריכו 
בנו˙  ˘ל  טענו˙י‰ן  פרטי  בי‡ור  מˆרים"  כירו˘˙ "יוˆ‡י  חלו˜˙ "ב‡י ‰‡רı" ‰י‡   /  ?ıר‡‰

ˆלפח„

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 171 ו‡ילך)

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

יינ‰ ˘ל ˙ור‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י
עבו„‰ בר˙ ˜יימ‡ – ‰‡יך?

מ„וע „וו˜‡ פנחס זכ‰ ˘יר˘ו בניו ‚„ול˙ו ול‡ מ˘‰? / פעול˙ פנחס ע"י ˙˘וב‰ מ‰ ˘פעל 
מ˘‰ ע"י ˙פל‰ / ל‰מ˘יך ‡ור ‰˜„ו˘‰, ‡ו ל‰עלו˙ ולע„ן ‡˙ ‰‚˘מיו˙ / מ„וע זכ‰ פנחס 
˘על‰ ‚ופו בסער‰ ‰˘מימ‰? / עבו„˙ ‰' ˘י˘ ל‰ ˜יום / נˆחיו˙ עבו„˙ו ˘ל פנחס / ל‰˘פיע 

‚ם "מחוı" ל˙חום ‰˜„ו˘‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח עמ' 344 ו‡ילך) 

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

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יח
ב‚„ר כל ˘‰ו‡ בפ‚ימ˙ ‡בני מזבח ומ˜„˘

נבני˙; יח˜ור ב‚„ר  נבני˙ במזבח לבין ‡חר̆  ו„ם̆  נפ‚מ‰̃  יחל˜ ב„ברי ‰רמב"ם בין „ין ‡בן̆ 
„ין כל ˘‰ו‡ בפ‚ימ‰, ‡י ‰וי ˘יעור חיובי „מ„‰ ‰כי ˜טנ‰ ‡ו „ליכ‡ בז‰ ˘ום ˘יעור, עפ"ז 

יב‡ר ככפ˙ור ופרח ‰חילו˜ ‰נ"ל

(ע"פ '‰לכו˙ בי˙ ‰בחיר‰ ל‰רמב"ם עם חי„ו˘ים ובי‡ורים' סי' ‰)

כו ˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מן ‰מיˆר ‡ל ‰מרחב

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כח
‰נ‰‚ו˙ ‰מחנך ו‰˙נ‰‚ו˙ו



‰

מקרא אני דורשמקרא אני דורש

טענ˙ בנו˙ ˆלפח„: ‰˘ופט כל 
‰‡רı ל‡ יע˘‰ מ˘פט

מ„וע ‰‡ריכו בנו˙ ˆלפח„ במ‰ו˙ חט‡ ‡בי‰ן? / מ‰"˙ ˘חוט‡ ˘ל‡ ‰חטי‡ זכ‡י 
פרטי  בי‡ור  מˆרים"  "יוˆ‡י  כירו˘˙  ‰י‡   "ıר‡‰ "ב‡י  חלו˜˙   /  ?ıר‡‰ לירו˘˙ 

טענו˙י‰ן ˘ל בנו˙ ˆלפח„

◇ ◇ ◇

‡בי‰ן  חל˜   ˙‡ ל˜בל  ו„רי˘˙ן  ˆלפח„  בנו˙  טענ˙  על   („-‚ (כז,  מסופר  בפר˘˙נו 
ב‡רı י˘ר‡ל: "‡בינו מ˙ במ„בר, ו‰ו‡ ל‡ ‰י‰ ב˙וך ‰ע„‰ ‰נוע„ים על ‰' בע„˙ ˜רח, 
כי בחט‡ו מ˙ ובנים ל‡ ‰יו לו. למ‰ י‚רע ˘ם ‡בינו מ˙וך מ˘פח˙ו, כי ‡ין לו בן, ˙נ‰ 

לנו ‡חוז‰ ב˙וך ‡חי ‡בינו". 

ועל מ‰ ˘‡מרו "כי בחט‡ו מ˙" – פיר˘ ר˘"י: "לפי ˘‰יו ב‡ו˙ לומר 'בחט‡ו מ˙', 
לב„ו  בחט‡ו  על ‰˜ב"‰, ‡ל‡  ˘‰ˆו  בע„˙ ˜רח  ול‡  מ˙לוננים  בחט‡  ל‡  לומר  נז˜˜ו 

מ˙, ול‡ ‰חטי‡ ‡˙ ‡חרים עמו". 

ע˜יב‡  "רבי  ˘לח:  בפ'  ‰נזכרים  מ‰חט‡ים  ב‡'  ˘חט‡   – ˆלפח„  ˘ל  חט‡ו  ומפר˘  ר˘"י  [וממ˘יך 

‡ומר: מ˜ו˘˘ עˆים ‰י‰, ורבי ˘מעון ‡ומר: מן ‰מעפילים ‰י‰". וכבר נ˙ב‡רו ב' ˘יטו˙ ‡לו ב‡ר ‰יטב 

במ„ור ז‰ ב˘"פ ˘לח ‰˘˙‡]. 

˘טענ˙  ועו„),  יע˜ב.  נחל˙  ר‡"ם.  (ר‡‰  ר˘"י  במפר˘י  ‰בינו  וכן  נר‡‰,  רי‰ט‡  ולפום 
בנו˙ ˆלפח„ ‰י˙‰ כך: 

"ע„˙  ‡ו  "מ˙לוננים"   – ˘‰זכירו  מ‰חט‡ים  ב‡ח„  חוט‡  ‰י‰  ‡בינו  ‡ם  ב˘למ‡ 

כח

‰נ‰‚ו˙ ‰מחנך ו‰˙נ‰‚ו˙ו
‡י˘  בכבו„  מ‰„רים   – ‰ם  רˆיניים  ומ„ריכים  ‰מחנכים  ‡˘ר  רו‡ים  כ˘‰מחונכים 
לרע‰ו ומ˙נ‰‚ים במי„ו˙ טובו˙ וי˘רו˙, ˘ומרים ‡˙ ‰זמן וכו׳ – עו˘‰ עלי‰ם ‰„בר 

רו˘ם ‡„יר

◇ ◇ ◇

מסורים ונ˙ונים
בכך  ‰ו‡  ‚ורם  ‰˘ער‰,  כחוט  טעו˙  עו˘‰  "כ˘‰‚נרל  ‡ומר  ‰י'  נ"ע   ı"ר˘ב‰ מורי 

˘חייליו יירו בעˆמם במ˜ום לירו˙ ב‡ויב".

מל˜בל ‡˙  יו˙ר  ל˜בל ‡˙ ‰בל˙י-טוב  עלולים  ˘‰ם  בפרט  וˆעירים  בכלל  מטבע ‰‡נ˘ים 
‰טוב. כל ˙נוע‰ ˘רו‡ים ו˘ומעים מ ‰מחנכים ו‰מ„ריכים ˘‡ינם טוב ‚מור, ‡ו ˙ערובו˙ מ„‰ 
י˜ בל˙י ‡מ˙, ‡ב˜ ˘נ‡‰, ˜נ‡‰, מ˜ום לרכילו˙ וכו', עו˘‰ עלי‰ם רו˘ם ‚„ול.  ƒיט ƒרע‰ ˘ל ּפָ‡ל
ומרוב‰ מ„‰ טוב‰ כ˘רו‡ים ‡˘ר ‰מחנכים ומ„ריכים ‰ם רˆיניים, מ‰„רים בכבו„ ‡י˘ לרע‰ו 

ומ˙נ‰‚ים במ„ו˙ טובו˙ וי˘רו˙, ˘ומרים ‡˙ ‰זמן כו׳ וכו', ‡ז עו˘‰ עלי‰ם רו˘ם ‡„יר.

עי˜ר‡ ו˘ר˘‡ „כול‡ מ‰ ˘‰נני ˙ובע מ‡˙ ‰מ˘פיעים, ‰רמי״ם כולם, ‰׳ עלי‰ם יחיו, 
ביחו„,  ו˙למי„  ˙למי„  לכל  כלומר  פרט  ב„רך  לעבו„˙ם ‰˜׳  ונ˙ונים  מסורים  ל‰יו˙  ‰ו‡ 
ב‡מונ˙ ‡ומן, ‡ז  וב‰„רכ‰  בחינוך  בלימו„,  מל‡כ˙ו  יע˘‰  בנפ˘ו ‰ו‡ ‡ם  כי  י„ע  ו‡˘ר 
‰נ‰ וˆ„˜‰ ˙רומם ‚וי כפי׳ רבינו נ״ע ˘נע˘‰ מוחו ולבו זכים ‡לף פעמים ככ‰ ב‚˘מיו˙ 
על ‰ר"מ  ˘ל ‰˙למי„, ‰ו‡  ונ˘מ‰]  רוח  נר"ן [נפ˘,  כי ‡חריו˙  כו׳  ומכלל ‰ן  וברוחניו˙, 

ו‰מ˘פיע מחנך ומ„ריך.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˘ˆ‰)

‡ופן ביטוי ‰פ˙‚מים, בנימוס ומ˙ינו˙
חינוכו  ו‡˘ר  ול‰„ריך.  לחנך  ר‡וי  ל‰יו˙  מיוח„˙,  ‰כ˘ר‰  ˆריך  ו‰מ„ריך  ‰מחנך 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע
ו‡‚רו˙ ˜„˘ו בענייני עבו„˙ ‰˘י״˙
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ˆריכ‰  ע˘‰,̆  י˙ר˘ם מז‰ כלל וכלל, וכי„וע „יו˜ ‰כ˙וב וברכך ‰˘ם ‡לו˜יך בכל ‡˘ר̇ 
י˙מ‰ו ‰בריו˙  ול‡  ב„רכי ‰טבע,  לפרנס‰  ˙‰י‰ ‡חיז‰  (למען   - בפועל  ל‰יו˙ ‰ע˘י‰ 
ו‰˙בוננו˙,  ‰מח˘ב‰  כח  ל‰˘˜יע  ‡ין  ו‚ם   ,‰‚‡„ ח״ו  ל‡  ‡בל  נסים),  מע˘י  בר‡ו˙ם 

וכל˘ון ‰כ˙וב י‚יע כפיך כי ˙‡כל ‡˘ריך וטוב לך, ול‡ י‚יע˙ ‰ר‡˘ ו‰מוח.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"„ עמ' ˙ל‰)

רז׳׳ל  ‡מרו  בכלל  ו‡ם  י˙ברך.  ‰˘ם  יעזור  בטח  ‰נ‰  ב‚˘מיו˙,  לפרנס˙ו  ...ב‰נו‚ע 
„לפנים  מ„ינ˙נו  ‡נ˘י  ‡˘ר  וכמ‰  כמ‰  ‡ח˙  ועל  זמני,  ו„וח˜  ממיˆר  ל‰˙פעל  ˘‡ין 
ו‰בל ‰נכסים ‚˘מים  ˘˜ר ‰כסף  כן ‡˘ר  ור‡ו ‚ם  ב‚לוי,  נסים  ˘ר‡ו  [ברי˙ ‰מועˆו˙] 
וכו' - ˘‡ין ל‰˙פעל מז‰ כלל, ו‡ף ˘מובן ˘‰מיˆר ו‰„וח˜ מבלבלים ומפריעים מכמ‰ 
מן  וכ‡˘ר  ביחו„.  ז‰  על  ל‰˙פלל  י˘  ‰רי  י˙ברך,  ‰˘ם  מעבו„˙  ‚ם  ובעי˜ר  ענינים 
‰מיˆר ˜ר‡˙י י' - ‡זי ענני במרחב יŒ‰, מ˙חל‰ מרחב ברוחניו˙, ˘מ˙מעטים ‰בלבולים 

‰מˆרים ‰‚˘מים, ו‡חר כך נע˘‰ מרחב ב‚˘מיו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ח עמ' ˘לח)

על י‰ו„י ל‡ ‡ומרים ״ל‰ב„יל״!
‰זכיר  ו‰ל‰  ‡„מו״ר,  מו״ח  לכ״˜  ‡ח„  י‰ו„י  נכנס  פעם 
בעניני  ל‚מרי  ‰˙ח˙ון  ב˜ˆ‰  מסויים, ˘‰י׳  י‰ו„י  ב„בריו 
בביטוי  ל‚ביו  מ˘˙מ˘  ‰ו‡  כ‡˘ר  ומˆוו˙,  ˙ור‰  ˘מיר˙ 

״ל‰ב„יל״.

‡מר לו כ״˜ מו״ח ‡„מו״ר: על י‰ו„י ל‡ ‡ומרים ״ל‰ב„יל״!

בי‡ור ‰„ברים:

מ˙ן ˙ור‰ פעל ˘בני י˘ר‡ל נ‰יו ״ס‚ול‰ מכל ‰עמים״, ״עם לב„„ י˘כון וב‚וים ל‡ י˙ח˘ב״, 
˘‡ומו˙ ‰עולם ‰ם 'חול' ו‡ילו בני י˘ר‡ל ‰ינם ״‚וי ˜„ו˘״. על כן, ‰ביטוי ״ל‰ב„יל״, ‰נו ביטוי 

בו מ˘˙מ˘ים ל‚בי ‰‰ב„ל בין י‰ו„י לל‡ י‰ו„י, "בין י˘ר‡ל לעמים".

ל‡ כן ‰ם ‰„ברים ביחס ל‰ב„ל ˘בין י‰ו„י לי‰ו„י:

‡מנם י˘ ‰ב„ל‰ בין י˘ר‡ל לי˘ר‡ל, וכפי ˘נ‡מר "ויב„ל ‡‰רן ל‰˜„י˘ו ˜„˘ ˜„˘ים״, ‡ולם 
מע˘יו ‡ינם  ו‚ם ‡ם  ו‚וי ˜„ו˘",  כ‰נים  מ״ממלכ˙  חל˜  ˘‰ו‡  מי˘ר‡ל,  ˘בכל ‡ח„  ‰ˆ„ ‰˘ו‰ 
טובים – י‰ו„י ‰ו‡, ״‡ף על פי ˘חט‡ י˘ר‡ל ‰ו‡״. זו‰י, ‡פו‡, ‰סיב‰, ˘"על י‰ו„י ל‡ ‡ומרים 

'ל‰ב„יל'!".

 (ע"פ ˘יח˙ י"ב ˙מוז ˙˘ל"‡)

מעשה מעשה 
רברב

סיפורים ו‰ור‡ו˙ 
בעבו„˙ ‰˘י״˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

˘‰חטי‡ ‡˙ ‰רבים  ˘"מי  מ˘ום   ,ıב‡ר חל˜ו  ל‚מרי  ˘‰פסי„  מובן  – ‡ז ‰י‰  ˜ורח" 
‚ם בניו נענ˘ים. ולכן ‰מר‚לים וע„˙ ˜רח ˘‰חטי‡ו ‡˙ ‰רבים, ‚ם בני‰ם נענ˘ו, ˘ל‡ 
בחט‡  ˘חט‡  כיון  כ‡ן). ‡בל  ר˘"י  על  ב˘„‰  ב‡ר  (ל˘ון  י˘ר‡ל"   ıב‡ר חל˜ ‡בי‰ם  נטלו 
למי˙‰,  נ‚זר „ינו  עמו", ‰רי ‚ם ‡ם  ול‡ ‰חטי‡ ‡˙ ‡חרים  מ˙ –  לב„ו  פרטי, "בחט‡ו 

 !ıין טעם ˘בני מ˘פח˙ו יפסי„ו חל˜ו ב‡ר‡

חילו˜  מ˜ר‡"  ˘ל  ב"פ˘וטו  מˆינו  ל‡  מבורר˙ „י‰. „לכ‡ור‰,  זו ‡ינ‰  סבר‡  ‡מנם 
ז‰ ˘„ו˜‡ מי ˘‰חטי‡ ‡˙ ‡חרים, נפס„ חל˜ו ב‡רı ל‚מרי, ו‡ילו מי ˘חט‡ לב„ו ‡ינו 

מפסי„ חל˜ו. מ‰יכן ‡פו‡ למ„ו‰ו בנו˙ ˆלפח„?

ל‡ ‰י‰ "מחטי‡  ˘‡בי‰ן  לומר  בנו˙ ˆלפח„ ‰יי˙‰  כוונ˙  כל  בי‡ור: ‡ם  עו„ ˆריך 
‰וˆרכו  ולמ‰  מ˙"!  לב„ו  "בחט‡ו  וב˜יˆור:  בפירו˘  לומר  ל‰ן  ‰י‰  ‡חרים",   ˙‡

ל‰‡ריך ולפרט?

מ˙וך  ‡בינו  ˘ם  י‚רע  "למ‰   – ˆלפח„  בנו˙  ˘ל  ‰ירו˘‰  טענ˙  בעˆם  ו‰נ‰,  ב. 
˙˙ן:  נ˙ון   ‰"„ ז  כז,  ר˘"י  (ור‡‰  ב˙וך ‡חי ‡בינו"  לנו ‡חוז‰  ˙נ‰  בן,  לו  כי ‡ין  מ˘פח˙ו 
ב"ב ˜יח,  בסו‚יי˙ ‰‚מ'  (ויסו„ם  ו˙מ‰ו  מˆרים") – ‰‡ריכו ‰מפר˘ים  מיוˆ‡י  "חל˜ ‡בי‰ן ˘‰י‰ 

‡), כ„ל‰לן: 

נחל˜ו רבו˙ינו ‡ם חלו˜˙ ‰‡רı ‰יי˙‰ "ליוˆ‡י מˆרים", ‡ו "לב‡י ‰‡רı". כלומר: 
‰‡ם חל˜ו ‡˙ ‰‡רı לפי מניין יוˆ‡י מˆרים, ‡ל‡ ˘כיון ˘‰ם מ˙ו במ„בר, בני‰ם ˜יבלו 
בפועל.   ıל‡ר ˘נכנסו  ‡לו   –  ıר‡‰ ב‡י  מניין  לפי   ıר‡‰  ˙‡ ˘חיל˜ו  ‡ו   – חל˜ם   ˙‡
 ıומ„ברי ר˘"י בפירו˘ו ע‰"˙ (פר˘˙נו כו, נ‰) עול‰, ˘‰ו‡ לומ„ כ‰˘יט‰ ˘"לב‡י ‰‡ר

 ."ıנ˙חל˜‰ ‰‡ר

בכלל "ב‡י  ˘‡בי‰ן ‡ינו  מכיוון  בנו˙ ˆלפח„? ‰רי  ˘ל  רˆונן  מ‰  מובן  ומע˙‰ ‡ינו 
בן  ל‡רı, ‰י‰  נכנס  ˘‰י‰  זכר  בן  לו  ו‡מנם, ‡ם ‰י‰   !ıב‡ר חל˜  לו  ‡ין  ˘וב   "ıר‡‰
ז‰ מ˜בל חל˜ ב‡רı – (‡ך ל‡ בזכו˙ ‡ביו ˆלפח„, ‡ל‡) בזכו˙ עˆמו. וע˙‰ ˘‡ין בן, 
וˆלפח„ עˆמו ‡ינו ˜יים – ‡יז‰ מ˜ום י˘ לטעון "למ‰ י‚רע ˘ם ‡בינו מ˙וך מ˘פח˙ו 

כי ‡ין לו בן"?!

ב„רך  ‰ענין  (לבי‡ור  ע‰"˙  בפירו˘ו  ר˘"י  ˘ל  „רכו   – ‰פ˘ט  ב„רך  ‰עניין  ובי‡ור   .‚
‰‰לכ‰ – ר‡‰ במפר˘י ‰˘"ס ב"ב ˘ם ובמפר˘י ‰מ˜ר‡ כ‡ן. ו‡כמ"ל): 

סבלו˙  מ˙ח˙  ‡˙כם  "ו‰וˆ‡˙י  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ‰בטיח  ממˆרים,  י˘ר‡ל  ˘יˆ‡ו  לפני 
מˆרים . . ו‰ב‡˙י ‡˙כם ‡ל ‰‡רı . . ונ˙˙י ‡ו˙‰ לכם מור˘‰" ‚ו' (ו‡ר‡ ו, ו-ח). ו‰יינו, 
 – ו‰˙לוננו  ˘חט‡ו  ל‡חר  ור˜  מˆרים.  ליוˆ‡י  י˘ר‡ל   ıנ˙ינ˙ ‡ר על  ˘‰יי˙‰ ‰בטח‰ 
בע˜בו˙ „ברי ‰מר‚לים – ו„ברו כנ‚„ ‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל, ‰עני˘ם ‰˜ב"‰ "מ„‰ כנ‚„ 
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מ„‰" – "כ‡˘ר „בר˙ם ב‡זני כן ‡ע˘‰ לכם" (˘לח י„, כח) – ו‰פסי„ו יוˆ‡י מˆרים ‡˙ 
‰זכו˙ ל‰יכנס ל‡רı י˘ר‡ל. ו‡עפ"כ, ל‡ ניטל‰ מ‰ם ל‚מרי ‰זכו˙ ב‡רı י˘ר‡ל, ‡ל‡ 
יוˆ‡י  ˘ל  בני‰ם  ל"טפכם",   – ל‡)  (˘ם,  ל‰ם ‰˜ב"‰  ˘‡מר  כמו   – עבר‰  ˘ל‰ם  ‰זכו˙ 

מˆרים, ˘‰ם נכנסו ל‡רı ו˜בלו ‡˙ זכו˙ ‡בו˙י‰ם ˘מ˙ו במ„בר. 

 ıר‡‰ ˘"לב‡י   – כנ"ל  ר˘"י  נ˜ט  ˘כמו˙‰   – ל˘יט‰  ˘‚ם  לומר,  מס˙בר  ומע˙‰ 
נ˙חל˜‰ ‰‡רı", ‰נ‰ ז‰ ‚ופ‡ ‰וי מˆ„ ˘‰ם ‰טף ו‰יור˘ים ˘ל יוˆ‡י מˆרים.

ליוˆ‡י  מכח ‰בטח˙ ‰˜ב"‰   –  ıב‡ר ˘ל ‡בי‰ם  ˘‰זכו˙  בנו˙ ˆלפח„  ˘טענו  וז‰ו 
זכו˙ם  עבר‰  מˆרים  יוˆ‡י  ˘‡ר  ˘זכו˙  כ˘ם  בנו˙יו,  ל‰ן,  ל‰ינ˙ן  מˆרים – ˆריכ‰ ‰י‡ 
חל˜  ˜יבלו  ל‡  בי˘ר‡ל  ו‰בנו˙  ‰נ˘ים  ˘˘‡ר  ˘ז‰  ˆלפח„,  בנו˙  סברו  כי  לבני‰ם. 
במ˜ום  ירו˘‰  לב˙  ו‡ין  ‡בו˙י‰ם,  זכו˙  ˘ל  ‰יור˘ים  ‰ם  ˘‡חי‰ן  מכיון  ‰ו‡   ,ıב‡ר
‰בן – ‡ך כיון ˘ˆלפח„ מ˙ במ„בר ו"‡ין לו בן", ‰רי ‰ן ‰יור˘ו˙ ˘ל ‡בי‰ן ובמיל‡ 

.ıמ‚יע ל‰ן חל˜ ב‡ר

„. ‡ל‡ ˘ע„יין ל‡ נ˙ב‡ר מנין למ„ו בנו˙ ˆלפח„ סבר‡ זו (˘ז‰ ˘˘‡ר ‰בנו˙ ל‡ 
˜יבלו חל˜ ב‡רı ‰ו‡ ב‚לל ˘י˘ ל‰ן ‡חים ‰יור˘ים במ˜ומן)? למ‰ ל‡ ‰עלו על „ע˙ן 
ע˘רים  מ‚יל  ‰פחו˙ים  ˘‰‡נ˘ים  (כ˘ם   ıב‡ר ‰זכו˙  מכלל  מעי˜ר‡  ‰ופ˜עו  ˘‰בנו˙ 

!?(ıל‡ ˜יבלו חל˜ ב‡ר

ולב‡ר ז‰ ‰˜„ימו בנו˙ ˆלפח„ ופיר˘ו ‡˙ חט‡ ‡בי‰ן – "ו‰ו‡ ל‡ ‰י‰ ב˙וך ‰ע„‰ 
‰נוע„ים על ‰' בע„˙ ˜ורח כי בחט‡ו מ˙", ו‰יינו ˘‰ו‡ ל‡ ‰י‰ "בחט‡ מ˙לוננים ול‡ 

בע„˙ ˜רח" (כפירו˘ ר˘"י): 

 – י˘ר‡ל   ıל‡ר ‰כניס‰  כנ‚„  ב„יבור  ˘חט‡  ב‚לל  מ˙  ‰י‰  ˆלפח„  ‡ם  ב˘למ‡ 
ב‡ופן  ל‚מרי,   ıב‡ר חל˜ו   ˙‡ ‰פסי„  ‰רי  בן",  לו  ו"‡ין  ˘כיוון  ל‰בין  ‡פ˘ר  ‰י‰  ‡ז 
בלי  ˘מ˙ו  ‡חרים,  מ„בר  במ˙י  ˘‰י‰  [וכ˘ם  ז‰  חל˜  י˜בלו  ל‡  חלˆיו  יוˆ‡י  ˘‡פילו 
 ıפסי„ו חל˜ם ב‡ר‰˘ – ıבנים ‡ו ˘בני‰ם ‰יו פחו˙ים מ‚יל ע˘רים בע˙ ‰כניס‰ ל‡ר

לל‡ ˙˜נ‰].

‡ך כיון ˘ˆלפח„ ל‡ חט‡ בחט‡ ‰˘ייך ל‡רı י˘ר‡ל

– כי ל‡ ‰י‰ "בחט‡ מ˙לוננים" (בפירו˘ ‰רמב"ן מוע˙˜ "מ˙‡וננים". ‡בל ˆע"‚ בז‰, ו‡ולי 
ו‡ילך):  ב  י„,  (˘לח  לחט‡ ‰מר‚לים  ב‰מ˘ך  ˘כ˙וב  למ‰  בז‰  ˘‰כוונ‰  טעו˙ ‰„פוס),  ‰ו‡ 

מבי‡   '‰ ולמ‰   .  . כל ‰ע„‰  וי‡מרו ‡לי‰ם  י˘ר‡ל  בני  כל  ועל ‡‰רן  מ˘‰  על  "וילונו 
‡ו˙נו ‡ל ‰‡רı ‰ז‡˙", ˘‰עם ‰˙לוננו בענין ‰כניס‰ ל‡רı י˘ר‡ל. 

טענ‰  מˆינו  ˜ורח  בע„˙  ‚ם  כי  ‰˜ב"‰",  על  ˘‰ˆו  ˜ורח  ב"ע„˙  ‰י‰  ל‡  כן  וכמו 
בענין ‡רı י˘ר‡ל, ˘‰רי „˙ן ו‡בירם ‡מרו "‡ף ל‡ ‡ל ‡רı זב˙ חלב ו„ב˘ ‰בי‡ו˙נו" 

(˜רח טז, י„), וענין ז‰ פעלו על כל ע„˙ ˜ורח –

כו

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

בחיי ‰יום יום

מן ‰מיˆר ‡ל ‰מרחב
ברוחניו˙,  מרחב  מ˙חל‰   ,‰Œי במרחב  ענני  ‡זי   - י׳  ˜ר‡˙י  ‰מיˆר  מן  "כ‡˘ר 

˘מ˙מעטים ‰בלבולים ‰מˆרים ‰‚˘מים, ו‡חר כך נע˘‰ מרחב ב‚˘מיו˙"

‡ין מזל לי˘ר‡ל
במכ˙בו,  וכל˘ונו  במסחרו  מˆליח  לפי „ע˙ו ‡ינו  כו˙ב ‡˘ר  בו   .  . למכ˙בו  במענ‰ 

ז‡˙ ‡ומר˙ בלי מזל.

ו‰נ‰ י„וע מ‡מר רבו˙ינו ז"ל, ‡ין מזל לי˘ר‡ל, כי ‰˜ב"‰ בור‡ עולם ומנ‰י‚ו ‰ו‡ 
‰מ˘‚יח על כל ‡ח„ ו‡ח˙ מי˘ר‡ל בכל ‰מˆטרך לו ולבני בי˙ו. 

ומז‰ מובן ˘עליו ל‰וסיף בעניני ˙ור‰ ומˆו˙ וכן ˘כל בני בי˙ו יע˘ו כז‰, ˘על י„י 
ז‰ י˙וסף בברכו˙ ‰˘ם י˙ברך ב‰מˆטרך בכלל ובעניני פרנס‰ בפרט. 

˘עליו  ז‡˙ ‡ומר˙  חסר,  ממון  מלח  חז"ל  עˆ˙  י„וע‰  ביחו„,  פרנס‰  לעניני  ובנו‚ע 
בכל  ‰ ו‡  לז‰  ‰מסו‚לים  ומזמנים  פעמים,  ברבו˙   ‰˜„ˆ‰  ˙‡ ולחל˜  בˆ„˜‰,  ל‰רבו˙ 

יום חול ˜ו„ם ˙פל˙ ‰בו˜ר.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ז עמ' ˜עו)

‡ין ל‰˙פעל ממיˆר ו„וח˜ זמני
...ובמ‰ ˘כ˙ב ‡ו„ו˙ מˆב ‰פרנס‰ ˘‡ינו כ„בעי, בו„‡י לכוו˙י‰ למו˙ר לב‡ר ˘‡ל 



כ‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‡בן  בנ˙יˆ˙  ומל˜ו˙  ˘‰ל‡ו  ו‡ע"פ 
נ‡מרו „ו˜‡ בפעול˙ ‰‡„ם: "‰נו˙ı ‡בן 
˙ע˘ון  ל‡   .  . ˘נ‡מר   .  . מן ‰מזבח  ‡ח˙ 
ב"„רך  „ו˜‡   – מזו  וי˙יר‰  ל‰"‡",  כן 
‰נ˙יˆ‰  ˘‚ם  מובן  ‡בל   – ‰˘ח˙‰" 
כ˘לעˆמ‰,  ב‰חפˆ‡,  ‰נפעל˙  (פ‚ימ‰) 
וב„רך  ‚בר‡  פעול˙  ע"י  ˘ל‡  ‡פילו 
כב‚„ר  ע"„  ו‰י‡  ˘ייכו˙  ל‰  י˘  ‰˘ח˙‰, 

ביטול ע"ז:

מזבחו˙ם   ˙‡ "ונ˙ˆ˙ם  ˘מˆו˙  כ˘ם 
˘ל   ıני˙ו‰ מע˘‰  ר˜  ˙וכנ‰  ‡ין  ‚ו'" 
˘ל  ‰מˆי‡ו˙  ביטול  ‚ם  ‡ל‡  ‰‚בר‡, 
˘ל  ב‰‡יסור  ‚ם  ‰ו‡  ע„"ז  "מזבחו˙ם", 
‰ל‡ו  „‡מנם  ל‰"‡",  כן  ˙ע˘ון  "ל‡ 
‡בל  ‰‡„ם,  ע˘יי˙  על  ‰ם  ומל˜ו˙ 
ו˘וללים  כוללים  ו‚„רו  ‰‡יסור  ˙וכן 
„בר  ˘כל  ˘‰ו‡,  ‡ופן  בכל  ‰‡בן  נ˙יˆ˙ 
˘ב"מזבח ‰' ‡ל˜יך" ל‡ י‰‡ נ˙וı ובטל.

‰ˆפע"נ  „ברי  עפ"י  בז‰  ל‰וסיף  [וי˘ 

‚„ול  פ‚ימ˙ן  ˘˘יעור  לפי  ‰ו‡   – ˘נבנו)  ˜ו„ם 
יו˙ר מ"כ„י ˘˙ח‚ור ב‰ ‰ˆפורן", „‡ל"כ ‡יך בנו 

‰מ˜„˘ ע"י ˘מיר (כנ"ל ס"‡ מ‰פר"ח).

לפר˘  ‰רמב"ם  ‰וˆרך  ל‡  ˘כ‡ן  י"ל,  ועו„ 
זו  ‰לכ‰  ב˙חיל˙  מ"˘  על  סמיך  כי  ‰˘יעור, 
(מ˘‡"כ ‰„ין „"‡בני ‰יכל ועזרו˙ ˘נפ‚מו" ˘ב‡ 
(˘˙י'   3 ‰ער‰  ‰נ"ל  מנ"ח  ור‡‰  בפ"ע).  ב‰לכ‰ 

˜ו˘יי˙ ‰˙וס' ל„ע˙ ‰רמב"ם).

כן  ˙ע˘ון  "ל‡  ב‚„ר  ˘ם31)  ‰˙ור‰  יסו„י  (‰ל' 

מ‰  ר˜  ‡ינו  ‰ו‡  בז‰  ˘‰חיוב  ל‰"‡", 
מ‰‡בן, ‡ל‡  מפ˜יע ‡˙ ‰˜„ו˘32‰  ˘‰ו‡ 
נע˘‰  (‡ו  ‰מזבח  נפסל  ˘עי"ז  מ‰  ‚ם 
ב"‡בן  י"ל  כו')33 – „ע„"ז  ב‰עזר‰  חסרון 
˘נפ‚מ‰ . . ‡חר ˘נבני˙ במזבח", „‡י˙‡ 
‰˜„ו˘‰  ‰פ˜ע˙  ‰ן  ‡לו:  פרטים  לב' 
ו‰ן  פסול‰";  ‰‡בן  "‡ו˙‰   – מ‰‡בן 
ל‰˜רב34‰,  בנו‚ע  ‰מזבח  ˜„ו˘˙  ביטול 
‰מו˜„˘ין,  פסולי  ב‰ל'  ‰רמב"ם  כמ"˘ 
ונ‡מר  עליו  לזרו˜  מזבח  ˘ם  ‡ין  "˘‰רי 

וזבח˙ עליו . . ב˙˜ונו ל‡ פ‚ום"35. 

‰יכל  ב‡בני  ‰ו‡  וע„"ז  ז‰  (ומעין 
ועזרו˙ ˘נפ‚מו ‡ו ˘נ‚ממו ˘ב‰לכ‰ טו)].

ועו„   .‚ ע„,  סע"„.  ל„,  מ‰„"˙  ‚ם  ור‡‰   (31
(נע˙˜ו בˆפע"נ ‰מלו˜ט ל‰ל' בי‰ב"ח כ‡ן).

32) ור‡‰ מנ"ח ˘ב‰ער‰ 24.

ל'  ˘ינוי   ıמ˙ר ˘עפ"ז  ˘ם  בˆפע"נ  ועיין   (33
ומוסיף  "‰סו˙ר"  ˘כ˙ב  יסו‰"˙  בין ‰ל'  ‰רמב"ם 
 "ı˙נו‰" כ'  בי‰ב"ח  וב‰ל'  ‰עזר‰",  מ˘‡ר  "‡ו 

ול‡ כ˙ב "מן ‰עזר‰".

˘ם  ˘מוסיף   ,11 ˘ב‰ער‰  מ‡ירי  ר‡‰   (34
"(נפסל) כולו".

ב‰ט"ז  כ‡ן  ‰רמב"ם  ‰וסיף  ז‰  ומטעם   (35
לזרו˜  מזבח  ˘ם  ˘‡ין  ‡ף  כי  כ˘רו˙",  "ו‰˘‡ר 
עליו, „‰מזבח נפסל, ˘‡ר ‰‡בנים נ˘‡רו כ˘רו˙, 
‡בן  חליפ˙  ע"י  ‰מזבח  ל‰כ˘יר  ‡פ˘ר  ובמיל‡ 

‰פ‚ומ‰. ור‡‰ ב‰נסמן לעיל ‰ער‰ 5.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ח

‡ל‡ מי˙˙ו במ„בר ‰י˙‰ ˙וˆ‡‰ ˘ל חט‡ ‡חר, ענין פרטי ("בחט‡ו מ˙"), ‰רי ‡ין 
כל טעם ˘יפסי„ ל‚מרי ‡˙ חל˜ו ב‡רı י˘ר‡ל, ב‡ופן ˘‡פילו יוˆ‡י חלˆיו ל‡ י˜בלו 

חל˜ ז‰!

ומכיון ˘‡י ‡פ˘ר לומר ˘"‰˘ופט כל ‰‡רı ל‡ יע˘‰ מ˘פט" (ר‡‰ ויר‡ יח, כ‰), ‰רי 
מיוˆ‡י  כ‡ח„   ,ıב‡ר זכו˙  ל‡בי‰ן  נ˘‡ר  מˆב  ˘בכז‰   – בנו˙ ˆלפח„  טענו   – ב‰כרח 
ל‰ינ˙ן  זו  זכו˙  ˆריכ‰  עכ"פ  ‰רי  בן",  לו  ˘"‡ין  וכיון   .ıר‡‰ ‰ובטח‰  ˘ל‰ם  מˆרים 

ל‰בנו˙. 

‰. ‰עול‰ מכל ‰נ"ל, ˘עי˜ר כוונ˙ בנו˙ ˆלפח„ ב‡ומרן ב"חט‡ו מ˙", ‰י‡ ל‰„‚י˘ 
˘ל‡ מ˙ בחט‡ים ‰˘ייכים ל‡רı י˘ר‡ל, ‡ל‡ ב‚לל חט‡ ‡חר, ולכן ‡ין סיב‰ ˘יפסי„ 
‡˙ חל˜ו ב‡רı י˘ר‡ל. ‡ל‡ לרווח‡ „מיל˙‡ ‰וסיפו ו‡מרו "בחט‡ו לב„ו ול‡ ‰חטי‡ 
‡˙ ‡חרים עמו" (כל˘ון ר˘"י) – כי ירו˘˙ ‰‡רı ˘ייכ˙ ‚ם ל˜יום כל ‰מˆוו˙ (כמפור˘ 
˘‡ינו  בחט‡  ˘‚ם  ולכן ‡מרו  ועו„),  בח˜ו˙י.  פ'  כב-כ„.  כ,  כ„-כח. ˜„ו˘ים  יח,  פ' ‡חרי  במ˜ר‡: 

˙לונ‰ על ‡רı י˘ר‡ל ל‡ ‰חטי‡ ‡˙ ‡חרים עמו, ˘על י„י ז‰ ˙‚„ל ‰טענ‰ "למ‰ י‚רע 
˘ם ‡בינו".

[ועו„ ז‡˙: מˆ„ כיבו„ ‡ב ‰וˆרכו ל‰˜טין ‡˙ חט‡ו ˘ל ‡בי‰ן כל כמ‰ ˘‡פ˘ר]. 

‰יו  ‰רי  ‚ו'"?  ‰י‰  ל‡  "ו‰ו‡  ול˘לול  ל‰‡ריך  ‰וˆרכו  למ‰  ל„˜„˜:  י˘  ע„יין  ‡ך 
"מן  ˘‰י‰  עˆים" ‡ו  "מ˜ו˘˘  ˘‰י‰  – ‡ו  חט‡  במ‰  ו˜ˆר  חיובי  ב‡ופן  לומר  יכולים 
ו‡ז   – עיי"˘)  זו,  ˘נ‰  ˘לח  ל˘"פ  במ„ורנו  ב‡ריכו˙  וכמ˘נ"˙  כ‡ן.  ר˘"י  (כסיום „ברי  ‰מעפילים" 

 !ıי‰ מובן מעˆמו ˘‡ין טעם ˘יפסי„ חל˜ו ב‡ר‰

‡בי‰ן  חט‡   ˙‡ בפירו˘  ˘י‡מרו  מ˙‡ים  ‰י‰  ל‡  ‡ב  כיבו„  ˘מˆ„  בפ˘טו˙,  וי"ל 
"לפני  ‰יו  ˘„ברי‰ן  ובפרט   – מ˘‰]  פי   ˙‡ ˘‰מרו  ‰מעפילים  מן  ˘‰י‰  ‡ו  ˘ב˙,  חילל  [˘‰ו‡ 

מ˘ום  בז‰  ו‰י‰  ב),  כז,  (פר˘˙נו  ‰ע„‰"  וכל  ‰נ˘י‡ים  ולפני  ‰כ‰ן  ‡לעזר  ולפני  מ˘‰ 
בזיון ל‡בי‰ן – ולכן ל‡ ‰י˙‰ ל‰ן בריר‰ ‡ל‡ לומר בס‚נון ‡רוך: "ו‰ו‡ ל‡ ‰י‰ ב˙וך 

‰ע„‰ ‚ו'". 

˘כיון  מובן  לולי „ברי‰ן ‰י‰  כי ‚ם   – מ˙"  בפירו˘ "בחט‡ו  סוף ‡מרו  ˘סוף  [ומ‰ 
˘מ˙ בוו„‡י חט‡ (כי ס˙ם ‰מ˙ים ‡ז ‰יו בחט‡ ו‚זיר˙ מר‚לים. ומ„ברי ר˘"י בפ' ˙˘‡ ל, טז מ˘מע 
˘ל‡ ‰יו מ˙ים ‡ז ‡ל‡ על י„י ‰חט‡), כך ˘‡מיר˙ן זו ‡ין ב‰ חי„ו˘ ו‡ין ב‰ ס˙יר‰ לכיבו„ 

‡ב].    



עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים

‡כזריו˙ ב‡ˆטל‡ ˘ל חס„
ו˘ם ‡י˘ י˘ר‡ל ‰מוכ‰ ‚ו' זמרי בן סלו‡ 
נ˘י‡ בי˙ ‡ב ל˘מעוני
במ˜ום ˘יחס ‡˙ ‰ˆ„י˜ ל˘בח יחס ‡˙ ‰ר˘ע ל‚נ‡י
(כ‰, י„. ר˘"י)

ועו„)  ל„רך,  ˆי„‰  ‡רי',  ‚ור  (ר‡‰  ר˘"י  במפר˘י 
‰˜˘ו: וכי מ‰ו ‰‚נ‡י לזמרי בז‰ ˘‰י‰ "נ˘י‡ בי˙ ‡ב 
ל˘מעוני", ו‡יך רו‡ים כ‡ן ˘"יחס ‡˙ ‰ר˘ע ל‚נ‡י"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

‡‰רן  בן  ‡לעזר  בן  "פנחס  ‰פסו˜  על  לעיל 
‡ו˙ו,  מבזין  ‰˘בטים  "˘‰יו  ר˘"י:  פיר˘  ‰כ‰ן", 
לע"ז,  ע‚לים  ˘פיטם ‡בי ‡מו  ז‰  פוטי  בן  ‰ר‡י˙ם 
ויחסו  ב‡ ‰כ˙וב  לפיכך  מי˘ר‡ל,  ˘בט  נ˘י‡  ו‰ר‚ 
‡חר ‡‰רן". ו‰יינו, ˘‰˘בטים טענו על פנחס, ˘ז‰ 
˜נ‡ו˙ו  מפני  ז‰  ‡ין  מי˘ר‡ל"  ˘בט  "נ˘י‡  ˘‰ר‚ 
טבע ‰‡כזריו˙  בו  ˘‰י‰  מפני  ל˜יים ˆיווי ‰' ‡ל‡ 
˘יר˘ מ"‡בי ‡מו" ˘"פיטם ע‚לים לע"ז" (˘פיטום 
ביו˙ר),  ‡כזרי  מע˘‰  ‰ו‡  ל˘חטם  כ„י  ר˜  ע‚לים 

וטבע ‡כזריו˙ זו יר˘ פנחס, ולכן ‰ר‚ ‡˙ זמרי.

י˙ר על כן ‰„‚י˘ו ‰˘בטים, ˘פנחס ניˆל טבעו 
‰ם  ובז‰  בי˘ר‡ל".  ˘בט  "נ˘י‡  ל‰רו‚  כ„י  ז‰, 
לזמרי.  פנחס  בין   – לכ‡ור‰   – ‰ני‚ו„   ˙‡ ביט‡ו 
˙פ˜י„ו ל„‡ו‚ לˆרכי  בט"̆  ˘‰רי זמרי ‰י‰ "נ˘י‡̆ 
ל˘ם  ‰י‰  זמרי  ˘ל  ˘מע˘‰ו  וע„  ˘לו,  ‰˘בט  כל 
ו) כ‰,  (בל˜  לעיל  ר˘"י  ˘פיר˘  כמו  ˘בטו,  ‰ˆל˙ 
כו'  זמרי  ‡ˆל  ˘מעון  ˘ל  ˘בטו  ˘"נ˙˜בˆו  ˘בע˙ 
 ˙‡ "וי˜רב  ‡זי  כו'"  למי˙‰  ני„ונין  ‡נו  לו  ו‡מרו 
ביו˙ר,  חס„  ‡י˘  ‰י‰  ˘זמרי  ונמˆ‡,  ‰מ„יני˙". 

ו‡ו˙ו ‰ר‚ פנחס מˆ„ טבע ‡כזריו˙ו.

על  ‰˜ב"‰  ‰˘יב  ‡‰רן"  ‡חר  ˘"יחסו  ובז‰ 
מפני  ב‡  פנחס  ˘ל  ז‰  ˘מע˘‰ו  ‰˘בטים  טענ˙ 
‰יו˙ו "בן ‡‰רן", ˘‰י‰ "רו„ף ˘לום ומטיל ‡‰ב‰ 
מפני  ו„וו˜‡  כט).  כ,  חו˜˙  (ר˘"י  מריב‰"  בעלי  בין 
נ˙עורר  לכן  ו‰י' ‡י˘ ‰חס„,  ז‰,  טבע  פנחס  ˘יר˘ 
 ˙‡ ו"‰˘יב  ו‰˜ב"‰,  י˘ר‡ל  בין  ˘לום  לע˘ו˙ 

חמ˙י מעל בני י˘ר‡ל".

יחס ‡˙ ‰ר˘ע  ל˘בח  ˘יחס ‡˙ ‰ˆ„י˜  ו"במ˜ום 
ל‚נ‡י", ˘‚ם זמרי, ‡ף ˘מע˘‰ו נר‡‰ כמע˘‰ חס„, 
‰יו˙ו  מפני  ‡ל‡  ז‰  מע˘‰  ‡ליו  ב‡  ל‡  ב‡מ˙  ‰נ‰ 
חמס  "כלי  ‰˙ור‰  ‡ומר˙  ˘עליו  ˘מעון,  מזרע 

‰י‰  מע˘‰ו  „וו˜‡  ו‡"כ   .(„ מט,  (ויחי  מכרו˙י‰ם" 
‰מ‚פ‰   ˙‡ למנוע  ˘במ˜ום  ‰‡כזריו˙.  למ„˙  ביטוי 
זמרי  עו˘‰  חט‡י‰ם,  מפני  י˘ר‡ל  בעם  ˘מ˘˙ולל˙ 
מע˘‰ למונעם מ˙˘וב‰, ו‡ין לך ‡כזריו˙ ‚„ול‰ מזו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 160 ו‡ילך)

"מוע„ מיוח„" ב˜רבן ˙מי„
‡˙ ˜רבני לחמי ל‡˘י ‚ו' ˙˘מרו ל‰˜ריב לי 
במוע„ו
במוע„ו – בכל יום ‰ו‡ מוע„ ‰˙מי„ים
(כח, ב. ר˘"י)

מוסיף  מ‰  ועו„)  ‚ו"‡,  (ר‡"ם,  ‰מפר˘ים  ‰˜˘ו 
יוˆ‡  מפור˘  בכ˙וב  ל‰לן  ‰רי  בפירו˘ו,  ר˘"י 

˘"˘נים ליום עול‰ ˙מי„"?!

וי˘ לב‡ר ז‰:

˘ל "מוע„" ‰ו‡ "מוע„ ‰מיוח„  פירו˘ ‰פ˘וט 
זו  ˘ב˙יב‰  ו‰יינו,  י„),  יח,  ויר‡  (ר˘"י  לך"  ˘˜בע˙י 
ב‡ ‰כ˙וב ל˜בוע זמן מיוח„ לעניין ˘עליו מ„ובר.

ו‡"כ נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰, מ‰ פ˘ר ˙יב˙ "במוע„ו" 
‰כ˙וב  ˘ב‡  לפר˘  ‡ין  ‰רי  ˙מי„,  ל˜רבן  בנו‚ע 
ל˜בוע ‡˙ ‰זמן בו ˆריך ל‰˜ריב ‡˙ ‰˜רבן במ˘ך 
ל˜מן "‡˙ ‰כב˘ ‡ח„  מפור˘  ז‰  ענין  ˘‰רי  ‰יום, 
˙ע˘‰ בבו˜ר ו‡˙ ‰כב˘ ‰˘ני ˙ע˘‰ בין ‰ערבים". 
ו‡ם ל˜בוע ‡˙ ‰"מוע„ ‰מיוח„" ל‰˜ריב ˜רבן ז‰, 
‰רי לכ‡ור‰ ‡ין ז‰ ˘ייך בנ„ו"„, ˘‰רי ‰˜רבן ‰ו‡ 
וממיל‡  יום,  בכל  ‡ו˙ו  ומ˜ריבים  ˙מי„",  "˜רבן 

‡ין יום "מיוח„" ל˜רבן ז‰?

‰כ˙וב  ב‡  ‚ופ‡   ‡‰˘ ר˘"י,  ˘מח„˘  מ‰  וז‰ו 
"יום  ˘‡ין  נר‡‰  ˘בפ˘טו˙  ˘למרו˙  ללמ„נו, 
˜בוע" ל˜רבן ˙מי„ כי מ˜ריבים ‡ו˙ו "˙מי„", ‰רי 
‰‡מ˙ ‰י‡ ˘‚„ר ‰˜רבן ‰ו‡ ˘"בכל יום ‰ו‡ מוע„ 
"מוע„  ‰ו‡  עˆמו  בפני  ויום  יום  ˘כל  ‰˙מי„ים", 
מיוח„" ל‰˜ריב ‡˙ ‰˜רבן ביום ‰‰ו‡, ובמיל‡ ב‡ 
˘‰ו‡  ˙מי„,  ל˜רבן  ‰"מוע„"   ˙‡ ל˜בוע  ‰כ˙וב 

"בכל יום" בפני עˆמו.

‰נפ˜"מ   ˙‡ ˘מבי‡  ‰„ברים,  במ˜ור  [ור‡‰ 
ע"˘  ˜רבנו",  בטל  יומו  "עבר  ל„ין  בנו‚ע  ל‰לכ‰, 

‡ריכו˙ ‰˘˜ו"ט בז‰].

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ח עמ' 182 ו‡ילך)

פניניםפנינים ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ„

‰יינו  ˘‰ו‡  כל   ı˙ונו  – וכיו"ב  ‰מזבח 
ב‡ו‰"ח  וכמ"˘  ˘‰ו‡),  כל  (‡פילו  פו‚ם 
(ע‰"˙ ר‡‰ ˘ם) "˘ל‡ ‡מר ב„יו˜ ‡בן ‡ח˙ 

‡ל‡ ˘עו˘‰ בנ˙יˆ˙ו רו˘ם בבנין"24.

˘נפ‚מ‰  ‡בן  בין  ‰חילו˜  מובן  ו˘וב 
ל‡בן  ובכב˘  במזבח  ˘נבני˙  לפני 
‡ו  במזבח  ˘נבני˙  ‡חר  כו'  ˘נפ‚מ‰ 
˜ו„ם  ˘נפ‚מ‰  „‡בן  „‰פסול  בכב˘, 
"‡בנים  ו‰חיוב  ‰ˆיווי  מˆ„  ‰ו‡  ‰בנין 
˘‰‡בנים   ,"‰ מזבח   ˙‡ ˙בנ‰  ˘לימו˙ 
 – ‰בני'  ב˘ע˙  ˘לימו˙  ל‰יו˙  ˆריכו˙ 
ול‰כי ˘פיר ‡יכ‡ ˘יעור ב‰פ‚ימ‰, „ˆ"ל 
לחסרון  זו  פ‚ימ‰  ‰מח˘יב  ˘יעור  ב‰ 
ו‰˘יעור  „‰‡בן25,  ב‰"˘לימו˙"  ו˜ל˜ול 
כסכין  ‰ˆפורן  ב‰  ˘˙ח‚ור  "כ„י  ‰ו‡ 
‡חר  ˘נפ‚מ‰  ‡בן  מ˘‡"כ  ˘חיט‰".  ˘ל 
מˆ„  נו‚ע  ˘‰„בר  מ‡חר  במזבח,  ˘נבני˙ 
‰"ז   ,"'‰ "מזבח  ˘ז‰ו  „"ל‰"‡",  ‰„ין 
˘לימו˙  „"‡בנים  ל‰חיוב  ר˜  ל‡  ˜˘ור 
‰‚„ר  עם  ‚ם  ‡ל‡   26"'‰ מזבח   ˙‡ ˙בנ‰ 
"ל‡  עם  ˜˘ור  ˘‰ו‡  ‰מזבח,  „נ˙יˆ˙ 

˙ע˘ו כן (כמו למזבח „ע"ז) ל‰"‡";

וב‰מ˘ך  ב).  (מ‰,  ˙לז  מˆו‰  במנ"ח  ‰וב‡   (24
‚בי  ˘כ˙בו  רע"‡)  (כב,  מכו˙  מ"˙וס'  מבי‡  לז‰ 
פרוט‰  ˘ו‰  ˘‡ינו  ‡ף  חייב  „‰˘ורף   ˘„˜‰ עˆי 
˘‰ו‡  כל  כלל „על  ˘יעור  ˘ום  ופ˘וט „‰"‰ ‡"ˆ 
˙ע˘ון  ל‡  ועז"נ  בכ"˘  ע"ז ‰ו‡  כו' „‡יסורי  חייב 

וכו' וחייבים על כ"˘".

חולין (‰נ"ל ‰ער‰ 10)  בר˘"י  מ˘"כ  ולפ"ז   (25
(ור‡‰  ˘לימו˙"  כ„כ˙יב ‡בנים  כל „‰ו‡  "ב‡בנ‡ 
‰כוונ‰  ‡ין  ‰נ"ל),  ˘ב‰ער‰  וכו'  ר˘ב"‡  רמב"ן, 
"כל  כ"‡  "˘יעור",  ב‚„ר  ˘ל‡   – ממ˘  ˘‰ו‡  כל 
˘בפ‚ימ˙  כזי˙  ‡ו  „טפח  ‰˘יעור  ל‚בי  ˘‰ו‡" 

"סי„" ‰מבו‡ר ˘ם.

כ„י  (ב˘יעור  בחולין  ‰מ„ובר  ‰ו‡  ˘בז‰   (26
˘˙ח‚ור ב‰ ‰ˆפורן).

‰ו‡  ‰‡יסור  ˘בע"ז  כ˘ם  ומע˙‰, 
ע„"ז  כנ"ל,  ˘יעור  ב‚„ר  ל‡  ˘‰ו‡,  בכל 
‰פ‚ימ‰ ב‰‡בן ˘נבני˙ במזבח ‡ינ‰ ב‚„ר 
"כ„י  ˜טן  ‰כי  ˘יעור  ל‡  ‡פילו  ˘יעור, 
ל‰„יעו˙  (‡פילו  ‰ˆפורן"  ב‰  ˘˙ח‚ור 
„‰יינו כל ˘‰ו‡), ‡ל‡ ‡בן ˘נפ‚מ‰ ס˙ם, 

בלי ˘יעור27, "‡ו˙‰ ‰‡בן פסול‰"28.

‰רמב"ם  ˘‡ין  בז‰  ˘‚ם  י"ל  [ועפי"ז 
ועזרו˙  ‰יכל  ב"‡בני  ˘יעור  מפר˘ 
˘˘יעור  מפני  ‡י"ז  ˘נ‚ממו",  ‡ו  ˘נפ‚מו 
ב‰  ˘˙ח‚ור  מ"כ„י  ‚„ול  ‰ו‡  פ‚ימ˙ן 
‰ˆפורן" (כנ"ל ס"‡), ‡ל‡ ‡„רב‰, מ‡חר 
˘‰‡בנים נע˘ו חל˜ מ‰‰יכל ו‰עזרו˙29 – 
‡ין ‡יסור ‰פ‚ימ‰ ב‰ם ב‚„ר ˘יעור, ‡ל‡ 

‰ו‡ בכל ˘‰ו‡30].

מסי„  [‰יינו  מבניינו  ˘נפ‚ם  ˘"מזבח  ו‡ף   (27
‰ל'  (רמב"ם  כ˘ר"  מטפח  פחו˙  כו']  ‰מזבח 
(חולין  ‰ריטב"‡  מ"˘  ע"פ  י"ל   – ספ"ב)  בי‰ב"ח 
וטבעו  נפר„ים  מ„ברים   ıמ˜וב ˘‰ו‡  „"סי„  ˘ם) 
בו  מ˜פי„  ‡„ם  ו‡ם  כ˘מ˙יב˘  „‰ו  כל  ל‰פרי„ 
„כיון  וי"ל,  כ˘ר".  מזבח  מעולם  ˙מˆ‡  ל‡  ‰רב‰ 
˘סי„ ‡ינו „בר ˘לם ‡ל‡ מ˜ובı מ„ברים נפר„ים, 
מ˘‡"כ  מטפח,  בפחו˙  עליו ‚„ר "פ‚ימ‰"  חל  ל‡ 

ב‡בן „‚ם ‡ם נפ‚ם כ"˘ ‰וי ‡בן פ‚ומ‰. ועˆ"ע.

‚ם  ˘ל‰רמב"ם  ס"ב)  (כנ"ל  ‡˙"ל  ‡פילו   (28
‰י‡  ‰פ‚ימ‰  במזבח  ˘נבני˙  ל‡חרי  מזבח  ב‡בני 
‚ופ‡  „ז‰  לומר,  י˘  ‰ˆפורן",  ב‰  ˘˙ח‚ור  "כ„י 
˘ב‡בני  לפי  ‰ו‡,  ז‰  ב„ין  מפור˘  כ˙בו  ˘ל‡ 
מזבח, ז‰ ˘‰פ‚ימ‰ פוסל˙ כ„י ˘˙ח‚ור ב‰ ˆפורן, 
פ‚ימ‰  על  סימן  פ‚ימ‰, ‡ל‡  ˘יעור  ב‚„ר  ל‡  ‰ו‡ 

כל ˘‰י‡.

(„לעיל  ‰˙וס'  ˜ו˘יי˙  ˙ו˜˘‰  ל‡  ועפ"ז   (29
ז‰  „ין  כי  ˘מיר,  ע"י  בי‰מ"˜  נבנ‰  ‡יך   (3 ‰ער‰ 
מ˘‡"כ  ˘נבני˙,  ל‡חר  ר˜  ‰ו‡  כו'  ‰יכל  ב‡בני 

ב‰˘מיר ˘‰י‰ לפני ‰בנין.

"וכן ‡בני  (ב‰י"„)  ס˙ם  ˘‰רמב"ם  ז‰  ‡בל   (30
‰‡בנים  על  (ו˜‡י  ‰יו"  ˘למו˙  ו‰‰עזרו˙  ‰‰יכל 
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בע"ז בכלל, ˘ע"ז נ‡מר (ר‡‰ י‚, יח20) "ול‡ 
‡יסור  ‰חרם"21,  מן  מ‡ומ‰  בי„ך  י„ב˜ 
˘‰ו‡" ‰ו‡  ˘"כל  מפני  ˘‰ו‡" ‡ינו  "כל 
˘‰˘מיענו  מפני  ‡ל‡  ˘יעור,  ˘ל  ‚„ר 
 – ˘יעור  ˘ום  לו  ‡ין  ע"ז  „‡יסור  רחמנ‡ 
"מ‡ומ‰", וכבר מפור˘ים ‰„ברים בל˘ון 
‰רמב"ם (‰ל' מ‡כ‡"ס ˘ם ‰"ב): כיון ˘‡יסור 
ז‰ מ˘ום עכו"ם ‰ו‡ ‡ין לו ˘יעור ונ‡מר 
מן  מ‡ומ‰  בי„ך  י„ב˜  ול‡  כו"ם  בעבו„˙ 

‰חרם.

 ‰ 
עפ"ז מב‡ר ˘פיר חילו˜י ‰„ינים בפ‚ימ˙ 

‡בן ˘ברמב"ם כ‡ן בטעם וסבר‡

‰רמב"ם  „ברי  ‚ם  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
‰י„וע  וב‰˜„ם  ‰בחיר‰,  בי˙  ב‰ל'  ‰כ‡ 
„‡ין  לעיל)  ˘‰וב‡  מל‡כי  י„  (ר‡‰  בספרים 
„ינים  בפירו˘  לכ˙וב  ‰רמב"ם  ˘ל  „רכו 
כ˙ב  ˘ב‰ם  ‰מ˜ומו˙  (מלב„  מחו„˘ים 
במספר  ברמב"ם  ‰נמˆ‡ים  לי",  "ויר‡‰ 
מˆומˆם, כיוˆ‡ים מן ‰כלל22), ‡בל בכמ‰ 
ב‡ופן  „בריו  וסי„ר  ל˘ונו  ˘ינ‰  מ˜ומו˙ 
כז‰ ˘‡פ˘ר ללמו„ מז‰ חי„ו˘ ב„ין פרטי.

וע„"ז י"ל בנ„ו"„: בז‰ ˘„יי˜ ‰רמב"ם 

(‰"ב)  ˘ם  מ‡כ‡"ס  ‰ל'  ברמב"ם  ‰וב‡   (20
כ„ל˜מן בפנים (וכן ב‰ל' ע"ז פ"„ ˘ם).

מ‡כ‡"ס  על ‰רמב"ם ‰ל'  מ‰ר"נ  ר‡‰ ˆיוני   (21
˘ם (‰"‡).

בספרו  ‰רמב"ם  כ˙ב  ועו„  פעמים  מ‡‰   (22
„פוס  ˆילום  לרמב"ם  במבו‡  (נסמנו  לי"  "יר‡‰ 
בערך  ˘‡ינו  ו))  ע'   – ˙˘ט"ו  (ירו˘לים  ר"מ  רומי 
ב‰נ"ל   – ועי˜ר  ועו„  ˘בספרו.  ‰‰לכו˙  לרבבו˙ 
כולל ‚ם מ‰ ˘פס˜ ו‰כריע כו', ובפנים מ„ובר ע"„ 

ח„ו˘י „ינים.

˘˙ח‚ור  "כ„י  פ‚ימ˙ ‰‡בן  ˘יעור  לכ˙וב 
במזבח  ‡בן  בנין  ‚בי  „ו˜‡  ‰ˆפורן",  ב‰ 
מן  כ‡ן  ˘˘ינ‰  מבחין  ו‰לומ„   – ובכב˘ 
˘נבני˙  ל"‡חר  ובנו‚ע  כנ"ל;  ‰˘"ס, 
˘נפ‚מ‰  "‡בן  מוסיף  ‡ינו  במזבח" 
‡ומרים  (ועו„  וכיו"ב  ז‰"  כ˘יעור 
לענין  ‰לכו˙  ב'  ˘בין  בז‰  „ר˘ני  „בריו 
וסי„ר  ‡חר,  בענין  ‰פסי˜  מזבח  ‡בני 
ועזרו˙  ‰יכל  "‡בני  „ין  ב‰לכו˙יו  ˘ם 
רמז   – כו'")  פסולין  ˘נ‚ממו  ‡ו  ˘נפ‚מו 
‡חר  כו'  ˘נפ‚מ‰  ˘ב"‡בן  (ו‰„‚י˘)  לנו 
˘‡ינו  פסול  עו„  מי˙וסף  במזבח"  ˘נבני˙ 
‰ˆפורן  ב‰  ˘˙ח‚ור  "כ„י  ל˘יעור  ˘ייך 
בכל  ‰ו‡  ‰פסול  ר˜  ˘חיט‰",  ˘ל  כסכין 

˘‰ו‡, וב‚„רי כל ˘‰ו‡ כנ"ל.

וטעם וסבר˙ חילו˜ „ין ז‰:

ב‰לכ‰  בי‰ב"ח  ב‰ל'  כ˙ב  ‰רמב"ם 
מן  ‡ח˙  ‡בן   ı˙נו‰" ‰י"ז)  (פ"‡  ˘ל‡ח"ז 
‰‡ולם  מבין  ‡ו  ‰‰יכל  מכל  ‡ו  ‰מזבח 
ולמזבח „רך ‰˘ח˙‰ לו˜‰ ˘נ‡מר (ר‡‰ יב, 
˙ע˘ו  ל‡  ו‚ו'  מזבחו˙ם   ˙‡ ונ˙ˆ˙ם   („–‚

וב‡  ˘ייך  ז‰  ˘‡יסור  ומ‡חר  ל‰"‡".  כן 
מ„‚י˘  ˘‰רמב"ם  וכמו   – לע"ז  ב˜˘ר 
(פ"ו ‰"ז) "‰סו˙ר ‡פילו ‡בן  יסו‰"˙  ב‰ל' 
‡ח˙ „רך ‰˘ח˙‰ מן ‰מזבח ‡ו מן ‰‰יכל 
בעבו„˙  ˘נ‡מר  לו˜‰  ‰עזר‰  מ˘‡ר  ‡ו 
ל„,   ‡˘˙) ˙˙וˆון  מזבחו˙ם  כי ‡˙  כוכבים 
כן  ˙ע˘ון  ל‡  וכ˙יב  ז, ‰)23)  ו‡˙חנן  (וע„"ז  י‚ 

כ˘‰ו‡  ‚ם  ˘‰‡יסור ‰ו‡  נמˆ‡   – ל‰"‡" 
מן  ‡ח˙  מ‡בן  ˘‰ו‡  כל  ‡פילו   ı˙נו

ובפרט   – „ר‡‰  ‰פסו˜  מבי‡  ˘‡ינו  וˆ"ע   (23
‰מ„ע  ספר  ור‡‰  מבי‡ו.  ‰‰לכ‰  ˘ב‰מ˘ך 
ל‰פסו˜  ˘‰כונ‰  מב' „פוסים,  ˙˘כ"„)  (ירו˘לים, 

„ר‡‰. ו‡כ"מ.

י

יינה של תורהיינה של תורה

עבו„‰ בר˙ ˜יימ‡ – ‰‡יך?
˘וב‰ מ‰  יר˘ו בניו ‚„ול˙ו ול‡ מ˘‰? / פעול˙ פנחס ע"י̇  מ„וע „וו˜‡ פנחס זכ‰̆ 
ולע„ן ‡˙ ‰‚˘מיו˙ /  ל‰עלו˙  ל‰מ˘יך ‡ור ‰˜„ו˘‰, ‡ו  ˙פל‰ /  ע"י  מ˘‰  ˘פעל 
נˆחיו˙   / ל‰ ˜יום  ˘י˘  עבו„˙ ‰'   / בסער‰ ‰˘מימ‰?  ˘על‰ ‚ופו  פנחס  זכ‰  מ„וע 

עבו„˙ו ˘ל פנחס / ל‰˘פיע ‚ם "מחוı" ל˙חום ‰˜„ו˘‰

◇ ◇ ◇

מ„וע „וו˜‡ פנחס זכ‰ ˘יר˘ו בניו ‚„ול˙ו ול‡ מ˘‰?
פר˘˙נו  ברי˘  י˘ר‡ל"1.  בני  מעל  חמ˙י  על ‡˘ר "‰˘יב ‡˙  פנחס  זכ‰  נפל‡  ב˘כר 
‡חריו  ולבניו  לו  "ו‰י˙‰  עולם,  ע„  ‡חריו  ובניו  ‰ו‡  בכ‰ונ‰  ˘יזכ‰  ‰˜ב"‰,  מבטיחו 

ברי˙ כ‰ונ˙ עולם".

זכו˙  כ‰נים,  וי‰יו  ומעל˙ו  ˙פ˜י„ו  בניו ‡חריו ‡˙  ˘ימ˘יכו  פנחס,  ˘˜יבל  זו  מ˙נ‰ 
רמ‰ וני˘‡‰ ‰י‡, וכפי ˘מˆינו בפר˘˙נו ‚ופ‡ ˘מ˘‰ רבנו נ˙‡וו‰ ‚ם ‰ו‡ למעל‰ זו, 
„‡י˙‡ במ„ר˘2 על ב˜˘˙ מ˘‰ "יפ˜ו„ ‰' . . ‡י˘ על ‰ע„‰"3, "‡מר מ˘‰ ‰רי ‰˘ע‰ 
˘‡˙בע ‡˙ ˆרכי . . ב„ין ‰ו‡ ˘ייר˘ו בני ‡˙ כבו„י", ‰יינו ˘רˆונו ˘ל מ˘‰ ‰י‰ ˘י‰‡ 

‰נ˘י‡ ‰ב‡ ‡חריו ‡ח„ מבניו.

ל‰עביר ‚„ול˙ו  זכ‰  ל‡  רבנו  מ˘‰  זו  לב˜˘‰  סירב  ייפל‡ ‡פו‡, ‡˘ר ‰˜ב"‰  ומ‰ 

1)  רי˘ פר˘˙נו כ‰, י‡-י‚.

2) ˙נחומ‡ פר˘˙נו י‡. במ„בר רב‰ פכ"‡, י„. פר˘"י ע‰"פ (ו˘ם: ‚„ול˙י).

3) פר˘˙נו כז, טז.
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מ˘‰  ˘ל  בניו  ל‡  נון"4.  בן  י‰ו˘ע  לך ‡˙  ו‰˜ב"‰ ˆיוו‰ו "˜ח  כפנחס,  "לזרעו ‡חריו" 
יר˘ו ‡˙ ˙פ˜י„ו ‡ל‡ ˙למי„ו.

בנ"י  על  ˘‰‚ן  בזכו˙  ‰ו‡  ‡חריו,  לזרעו  כ‰ונ˙ו  ל‰עביר  פנחס  ˘זכ‰  ‰טעם  ו‰ל‡ 
ו‰ˆילם מעונ˘ ל‡חר ‰חט‡ „בנו˙ מ„ין5. ו‰רי מ˘‰ רבנו עמ„ ו‰˘יב חמ˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ 
כמ‰ וכמ‰ פעמים: "ויחל מ˘‰ ‡˙ פני ‰' . . וינחם ‰' על ‰רע‰"6 – ל‡חר חט‡ ‰ע‚ל, 
"וי˙פלל מ˘‰ ‡ל ‰' ו˙˘˜ע ‰‡˘"7 – ל‡חר חט‡ ‰מ˙‡וננים, וי‡מר מ˘‰ . . וי‡מר ‰' 

סלח˙י כ„בריך"8 – בחט‡ ‰מר‚לים.

ול‡ זו בלב„ ˘ל‡ נ˙ן לו ‰˜ב"‰ ˘כרו ברי˙ עולם לזרעו ‡חריו, ‡ל‡ עו„ ז‡˙ ˘‚ם 
כ˘עמ„ מ˘‰ ובי˜˘ ז‡˙ בפירו˘, סירב ‰˜ב"‰ לב˜˘˙ו. ו‰„ברים ˙מו‰ים מ‡ו„.

וי˘ לב‡ר ז‰ ע"פ בי‡ור מ‰ו˙ עבו„˙ו ˘ל פנחס, ולעומ˙ ז‡˙ עבו„˙ מ˘‰, ˘פעלו 
כנ‚„  מי„‰  ב˜בל˙ ‰˘כר,  נמ˘ך ‰‰פר˘  ומז‰  פי „רכו.  על  כל ‡ח„  י˘ר‡ל  בני  כפר˙ 

מי„‰, כל ‡ח„ על פי ‡ופן עבו„˙ו.

פעול˙ פנחס ע"י ˙˘וב‰ מ‰ ˘פעל מ˘‰ ע"י ˙פל‰
כ‡˘ר ב‡ פנחס לכפר על חט‡ ‰חמור „בנו˙ מ„ין, ‰נ‰ ל‡ מˆינו ˘פנ‰ ‡ל ‰˜ב"‰ 

ב˙פיל‰ ˘יסלח לבני י˘ר‡ל, ‡ל‡ מסר נפ˘ו בפועל ו˜ינ‡ ‡˙ ˜נ‡˙ ‰'.

˜נ‡˙י   ˙‡ "ב˜נ‡ו  ‰כ˙וב  מספר  ‰נ‰   – בנ"י  על  לכפר  זו  "˜נ‡‰"  ‰בי‡‰  וכיˆ„ 
ב˙וכם", וכוונ˙ ‰וספ‰ זו ‰י‡ ˘‰פעול‰ ˘פעל פנחס ל‡ ‰יי˙‰ ר˜ ‰ענ˘˙ ‰חוט‡ים, 
˘במע˘‰ו  י˘ר‡ל,  בני  ב˙וך  ‰יי˙‰  ˘˜נ‡˙ו  ‡ל‡  ‰כפר‰,  ב‡‰  ל‡  ע„יין  לב„  ˘מז‰ 
פנחס, ‰י‡  ע"י  י˘ר‡ל  בני  ˘ע˘ו  זו  ו˙˘וב‰  מחט‡ם.  ל˘וב  י˘ר‡ל  בני  ˘‡ר  עורר ‡˙ 
‰י‡ ˘על י„‰ נפעל "ויכפר על בני י˘ר‡ל", וכמ‡מר רבו˙ינו ז"ל בנו‚ע לפנחס "˘ע˘‰ 

˘י˘ר‡ל יע˘ו ˙˘וב‰"9.

‡בל מ˘‰ רבנו „רך ‡חר˙ ‰יי˙‰ עימו. מ˘‰, בחט‡ ‰ע‚ל וכיוˆ‡, עמ„ מי„ ב˙פיל‰ 
ב˙˘וב‰.  ל˘וב  יעוררם  ‡˘ר  מבלי  חט‡ם,  על  י˘ר‡ל  לעם  ˘יסלח  ל˜ב"‰  ו„רי˘‰ 

4) ˘ם יח.

5) „מל˘ון ‰פסו˜ "‰˘יב ‡˙ חמ˙י מעל בני י˘ר‡ל ‚ו' ול‡ כלי˙י ‡˙ בני י˘ר‡ל בחמ˙י" מ˘מע ˘‡˙ 
"‰˘יב ‡˙  ˘בו  ו‰‡מˆעי  ‰„רך  ר˜  ˜נ‡˙י" ‰ו‡  ו"ב˜נ‡ו ‡˙  בנ"י,  ˘‰ˆיל ‡˙  כך  על  פנחס  ˜יבל  ‰˘כר 

חמ˙י". ו‰יינו, ˘‡˙ ‰˘כר ˜יבל על ‡˘ר ‰˜נ‡ו˙ ‰בי‡‰ ל‰˘ב˙ ‰חימ‰, ול‡ מפני ‰˜נ‡ו˙ עˆמ‰.

6) ˘מו˙ לב, י‡-י„.

7) במ„בר י‡, ב.

8) במ„בר י„, י‚-כ.

9) פ„ר"‡ פמ"ז (כ‚י' ‰ר„"ל).
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ב‰  ˘˙ח‚ור  "כ„י  ‡ל‡  וכיו"ב,  ˘‰ו‡"16 
˘כוונ˙  מובן  ˘חיט‰",  ˘ל  כסכין  ‰ˆפורן 

‰רמב"ם ל„יי˜ ˘י˘ ל‰ ˘יעור מסויים17.

ע"פ  בז‰,  ‰‰סבר‰  לומר  י˘  ומע˙‰ 
בי‡ור כללי ב‚„רי ˘יעור כל ˘‰ו‡.

ברמב"ם  מˆינו  ˘‰ו‡  כל  ˘יעור  „‰נ‰, 
לעכו"ם  ˘נ˙נסך  "יין  ול„ו‚מ‡:  כמ"פ, 
‡סור ב‰ניי' ו‰˘ו˙‰ ממנו כל ˘‰ו‡ לו˜‰ 
עכו"ם  מ˙˜רוב˙  ˘‰ו‡  כל  וכן ‰‡וכל   .  .
מב˘ר ‡ו מפירו˙ ‡פילו מים ומלח ‰‡וכל 
‡סורו˙  מ‡כלו˙  (‰ל'  לו˜‰"  ˘‰ו‡  כל  מ‰ן 
ע"ז  ב‰ל'  ‰רמב"ם  כ'  וע„"ז   .(‡"‰ פי"‡ 

ל‚בי ע"ז (פ"ז ‰ט"ו) ול‚בי ˘לל עיר ‰נ„ח˙ 
(פ"„ ‰"ז).

‡סורו˙  מ‡כלו˙  (‰ל'  ‰ר‚ˆובי  ו‰‚‡ון 
ל„ברי  נמי  לˆיין  ‰וסיף   ((„ (ˆב,  בסופו  ˘ם 

‰יכ‡   ,(‰"‰ (פי"ח  ˘ב˙  ‰ל'  ‰רמב"ם 
‰‰וˆ‡‰  ˘‡יסור  „ברים  כמ‰  „‰זכיר 
מי‰ו,  ˘‰ו‡"18.  "בכל  ‰ו‡  ˘ל‰ם 
‰נ"ל  ‰מ˜ומו˙  בין  חילו˜  י˘  (לכ‡ור‰) 
ל‰וˆ‡‰ ב˘ב˙, וב‰˜„ים מ‰ ˘י˘ לח˜ור 
לפר˘ו  „מˆינו  ˘‰ו‡  „כל  ‰‡יסור  ב‚„ר 
בב' „רכים: ב„רך ‡ח˙ ‡פ"ל „‰וי ˘יעור 
חיובי ב‡יסור ז‰ ‰מסויים – „י˘ ‡יסורים 

16) וב˜רי˙ ספר ל‰מבי"ט ‰ל' בי‰ב"ח כ‡ן כ˙ב 
כל ˘‰י‡ כח‚יר˙ ‰ˆפורן ל‡ ‰וי‡ ‡בן  "ובפ‚ימ‰ 

˘לימ‰".

‰כ"‚.  ‰י"„.  (פ"‡  ˘חיט‰  ˘ב‰ל'  ובפרט   (17
„‰˘יעור  ‰רמב"ם  כ˙ב  ל‡  ל‰י"„)  מ"מ  ור‡‰ 
פ‚ימ‰ בסכין ‰ו‡ כ„י ˘˙ח‚ור, ור‡‰ ˙בו‡ו˙ ˘ור 
˘ם ס˜"ס–ו. ˆפע"נ ‰ל' ˘חיט‰ ˘ם (נע˙˜ בˆפע"נ 
(‰מלו˜ט) ל‰ל' בי‰ב"ח כ‡ן). ור‡‰ ‰מוב‡ בל˘„ 

‰˘מן על ‰רמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח כ‡ן.

מ‡כ‡"ס  ‰ל'  ‰ˆפע"נ  „ברי  ב‰מ˘ך  ור‡‰   (18
˘ם.

נמי  ו‡יכ‡  כו',  בכזי˙  ב‚רו‚ר˙,  ˘˘יעורם 
ב‰ם  ˘י˘  ‰‡יסור  ˘˘יעור  ‡יסורים  מיני 
‰ו‡ בכל ˘‰ו‡. ‡ו ˘מ‡ ‡פ"ל „כ˘‡מרו 
סו‚  „ז‰ו  לומר  ‰יינו  ˘‰ו‡  כל  ˘˘יעורו 
חל  ‰‡יסור  ול‰כי  לו ˘יעור,  ˘‡ין  ‡יסור 

בכל ˘‰ו‡ כי ‡ינו ב‚„ר ˘יעור.

ומˆינו לח„˘ נפ˜ו˙‡ ל„ינ‡ מז‰, „‡ם 
‰ו‡  ‚„רו  ב˘יעור  כמו  ‰רי   – ‰ו‡  ˘יעור 
 – ˘‰ו‡  כל  מ˘‡"כ  ˘יו‚רע;  ˘‡פ˘רי 
פחו˙  ˘‡ין  ˘‰ו‡  כל  מז‰:  ל‰יפך  ‚„רו 
כ˘נפל  ל„ינ‡  מינ‰  נפ˜‡  ומע˙‰  ‰ימנו. 
ור‡‰  וכו'.  ˘ני'  ל˙ערוב‰  מ‰˙ערוב‰ 
ו‰˘"ך  ס˜ט"ז)  סˆ"ב  (יו"„  ‰ט"ז  פלו‚˙˙ 
(נ˜ו„˙ ‰כסף ˘ם) בכ‰‡י ‚וונ‡. ומע˙‰ נמˆ‡ 

˘יו‚רע  ˘ייך  ‡ם  במˆי‡ו˙  נחל˜ו  „ל‡ 
‡ל‡ פלי‚י ב‚„ר „ין ז19‰.

כל  ‚„ר  בין  ‰חילו˜  „ז‰ו  י"ל  ומע˙‰ 
˘‰ו‡  לכל  ב˘ב˙  ב‡יסור ‰‰וˆ‡‰  ˘‰ו‡ 
ב˘ב˙  ל‰וˆ‡‰  „בנו‚ע  ע"ז,  ˘ב‡יסור 
˘יעור,  לו  י˘  בכלל ‰רי  ˘‡יסור ‰‰וˆ‡‰ 
ב‰ם  ˘י˘  ‡יסורים  בסו‚  „‰וי  ומוכח 
˘‡יסורם  „ברים  „‰נך  מובן  ˘וב  ˘יעור, 
‰˘יעור  ˘ב‰ם  מפני  ˘‰ו‡ ‰"ז  בכל  ‰ו‡ 
"כל  ˘‚ם  מפני  ‡ם   – ˘‰ו‡  כל  ‰ו‡ 
מˆ"ע,  ‰ו‡  ח˘וב  ‡לו  מ„ברים  ˘‰ו‡" 
˘‰ו‡  כל  עיטרן  ˘‰ו‡,  כל  "פלפל  וע"„ 
ריח טוב כל ˘‰ו‡ וכו'" (ל' ‰רמב"ם ‰ל' ˘ב˙ 
ל‚ניז‰"  ‡ו˙ם  ˘"מˆניעים  מפני  ‡ו  ˘ם), 
מח˘יבים  ‡„ם  ˘בני  ‰יינו   – ˘ם)  (רמב"ם 

(מˆניעים) מ„ברים ‡לו ‚ם כל ˘‰ו‡.

וע„"ז  ‰נ„ח˙  לעיר  בנו‚ע  מ˘‡"כ 

19) ור‡‰ פמ"‚ (מ˘ב"ז) ˘ם. ˘ו"ע ‡„‰"ז ‡ו"ח 
ס˙מ"ז סט"ז. ו‡כ"מ.
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ס„"‰  ˘ם  (חולין  ‰רמב"ן  ‡כן, 
לענין  ‰בי‡  ("וי"מ")8)  פ‚ימ˙ן  וכולן 

 – במזבח  ˘נבנו  ל‡חרי  מזבח  ‡בני 
 ˙‡ עליו  "וזבח˙  ‡חרינ‡:  ילפו˙‡ 
וכי  כ‡)  כ,  (י˙רו  ו‚ו'  ˘למיך  ו‡˙  עולו˙יך 
˘לם  ˘‰ו‡  בזמן  ‡ל‡  זובח   ‰˙‡ עליו 
ול‡ בזמן ˘‰ו‡ חסר" (ל˘ון ר˘"י חולין ˘ם – 
ובל˘ון ‰רמב"ן,  ר˘"י)),  (כמ"˘  נט, ‡  מזבחים 

ב˘ע˙  ‰"מ   ‡"‰ ˘לימו˙  מ‡בנים  "„‡י 
„‰רמב"ם  וממ‡י  עליו".  נ‡מר  לכך  בנין 
מ‰‰י‡  ל‰  יליף  ל‡  בי‰ב"ח)  ב‰ל'  (‰כ‡ 
„‡ף  כנ"ל,  בפ˘טו˙,  לומר  ˆריך  ˜ר‡9, 
ילפינן  במזבח  ˘נבנו  ל‡חר  ‡בנים  ‚בי 
"‡בנים  ‰כ˙וב10  מן  ‰פ‚ימ‰  פסול  ל„ין 
˘‰זכירו   ,"'‰ מזבח   ˙‡ ˙בנ‰  ˘לימו˙ 

‰רמב"ם ב‰לכו˙יו כ‡ן11.

נמנע  ‡מ‡י   – ל„וכ˙‰  ˜ו˘יין  ו‰„ר‡ 
˘יעור‡  ‰‡י  בפירו˘  מל‰זכיר  ‰רמב"ם 
‰ר‡˘ונ‰,  ב‰לכ‰  ˘‰זכיר  ˘˙ח‚ור  „כ„י 
ז‰"  כ˘יעור  ˘נפ‚מ‰  "‡בן  כ‡ן  ו‰ול"ל 
(וכיו"ב)12; ובז‰ ‰ניח לנו ‰רמב"ם ל‰סי˜ 

ס„"‰  רע"‡  (יח,  ˘ם  חולין  ריטב"‡  ור‡‰ ‚ם   (8
כ„י).

פסולי  ב‰ל'  ר˜  ˘ם)  „זבחים   ‡‰) ו‰בי‡ו   (9
ל‚בי  סוס"‰)  ל˜מן  נע˙˜   – (פ"‚ ‰כ"ב  ‰מו˜„˘ין 

‰פסול „˜„˘ים "˘‰יו ˘ם ˘חוטין".

רע"‡),  (יח,  חולין  ר˘"י  „ברי  וכפ˘טו˙   (10
ב˙חל˙ו.   – ˘כל  ר„"‰   ‡ מט,  סוכ‰  ב˙וס'  ‰וב‡ 
 ‰"„ ˘ם  חולין  ‰ר˘ב"‡  חי'  ˘ם.  ברמב"ן  וכ‰פי' 
‰ר‡"˘  פי'  ב.  יז,  חולין  ˙וס'  ‚ם  ור‡‰  פ‚ימ˙. 

מ„ו˙ פ"‚ מ"„. ריטב"‡ חולין ˘ם.

‰„ר˘‰  ˘כ˙ב  ˘ם  חולין  ממ‡ירי  ול‰עיר   (11
"ו‡ף  ממ˘יך  ו‡ח"כ  ‰בנין  ל‚בי  ˘לימו˙  „‡בנים 

‡ם נפ‚מ‰ ב˘יעור ז‰ ‡חר ‰בנין נפסל".

כ‡ן  לומר  ‰וˆרך  ˘ל‡  לומר,  ‚„ול  ו„וח˜   (12
ב‰לכ‰  ‰חי„ו˘  כי   – (‰פוסל˙)  ‰פ‚ימ‰  ˘יעור 

„בנ„ו"„ לי˙‡ ל‰‡י ˘יעור‡?

 „ 
י˜„ים חילו˜ ‚„ול ב„ין כל ˘‰ו‡ בכמ‰ 

מ˜ומו˙ ‡ם פירו˘ו „‡יכ‡ ˘יעור 
ל‡יסור ו‰˘יעור ‰ו‡ כ"˘ ‡ו ‰יינו 

„ליכ‡ ˘יעור ב‰‡י ‡יסור‡ 

ב‰˜„ים  מחו„˘˙,  ב„רך  בז‰  ו‰נר‡‰ 
ב‰  ˘˙ח‚ור  "כ„י  ב˘יעור  „(‚ם)  ‰י„וע 
כבר  ˘חיט‰)  ˘ל  לסכין  (לענין  ‰ˆפורן" 
ב‚ו„ל  „יעו˙13  כמ‰  ו‰סי˜ו  וטרו  ˘˜לו 
„‡מרי  „‡יכ‡  ע„  ‚ופ‡,  ˘יעור‡  ‰‡י 
‡פילו  ‰ו‡  ‰ˆפורן  ח‚יר˙  ˘˘יעור 
ל‰נך  ‡פילו  וב‡מ˙  ˘‰י‡,  כל  בפ‚ימ‰ 
„כוונ˙ו  ‰רמב"ם)  (ב„ברי  לפר˘  „סברי14 
˘‰ו‡"  "כל  ˘בעולם,  ˜טן  ‰כי  ל˘יעור 
 ‡‰ מ˜ום  מכל   ,(1513 ב‰ע'  ˘נסמן  ‰˘ו"ע  (ל' 

"כל  ‰ל˘ון  כ‡ן  ‰רמב"ם  נ˜ט  „ל‡  ‚ופ‡ 

מובן  ˘ז‰   – פסול‰"  ‰‡בן  „"‡ו˙‰  (ל‡  ‰ו‡  זו 
כ˘רו˙"  „"‰˘‡ר  ר˜  כ"‡)   – י„  מ‰לכ‰  מ‡ליו 
(ור‡‰ ב‰נסמן לעיל ‰ער‰ 2) – כי מפ˘טו˙ ל˘ון 
„"‡ו˙‰  ז‰  „ין  ‚ם  ל‰ו„יע  ˘ב‡  מ˘מע  ‰רמב"ם 

‰‡בן פסול‰".

‰טו˘ו"ע  נ"כ  ˘ם.  לחולין  ר‡˘ונים  ר‡‰   (13
ל˘ו"ע  ˜ו"‡  בפרטיו˙  ור‡‰  ס"ב.  סי"ח  יו"„ 
ובפס˜י  סט"ז  יו"„   ˆ"ˆ‰ ˘ו"˙  ˘ם.  יו"„  ‡„‰"ז 

„ינים מ‡, ב ו‡ילך (‰נסמן ע‰"‚ ב˘ו"ע ˘ם).

14) ר‡‰ „רי˘‰ (ס˜"‡) ופר"ח (‰˘לם – ס˜"‰) 
ס˜"‡.  פל˙י  ס˜"ב.  ˘ם  (מ˘ב"ז)  פמ"‚  ˘ם.  יו"„ 

ור‡‰ ˘ו"˙ ˆ"ˆ ˘ם.

כל  ב‰  ˘˙ח‚ור  "ובלב„  ˘ם  ˘ב˘ו"ע  ‡ל‡   (15
˘‰ו‡ ‡פי' חוט ‰˘ער‰", ו‰ו‡ מ‰ר˘ב"‡ ב˙ור˙ 
 ,13 ב‰ערו˙  ב‰נסמן  ור‡‰  ב.  ˘ער   '‡ בי˙  ‰בי˙ 
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ו˙˘וב˙  ב˙˘וב‰  י˘ר‡ל  חזרו  מ„ין  במע˘‰  פנחס:  מפעול˙  ˘ונ‰  מ˘‰ ‰יי˙‰  פעול˙ 
ל‰˜ב"‰  מי„  ˘‰˙פלל  ‰ס„ר  ‰י‰  מ˘‰  ‡ˆל  ו‡ילו  ‰˜ב"‰,  סליח˙   ˙‡ פעל‰  י˘ר‡ל 

ופעל ל‰עביר ‰‚זיר‰ מעל בני י˘ר‡ל.

וסיב˙ ‰חילו˜ ב‡ופן כפר˙ם על י˘ר‡ל, ‰רי ‰י‡ נעוˆ‰ בחילו˜ עי˜רי ב„רך עבו„˙ 
‰' ˘ל מ˘‰ ופנחס, ב‰מ˘כ˙ ˜„ו˘˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ על עˆמם ועל בני י˘ר‡ל, ˘כל ‡ח„ 

„רכו ‡חר˙ ב‡ופני עבו„˙ ‰˘י"˙.

ל‰מ˘יך ‡ור ‰˜„ו˘‰, ‡ו ל‰עלו˙ ולע„ן ‡˙ ‰‚˘מיו˙
ל‚ילוי  מוכ˘ר  ו‡ינו  ˘ב˜„ו˘‰,  „בר  לכל  ומנ‚„  ‚ס  ‰ו‡  עˆמו  מˆ„  ‰˘פל  ‰עולם 
‡ור ‰' עליו, וז‰ו ˙פ˜י„ם ˘ל י˘ר‡ל, ˘‰ם ‰ממ˘יכים ‡ור ‰˜„ו˘‰ ו‰רוחניו˙ בעולם 
‰ז‰ ‰‚˘מי ו‰נחו˙. ו‰מ˘כ˙ ‰˜„ו˘‰ ‰לזו, נפעל˙ ב‡ח„ מ˘ני פנים, ‰נ˜ר‡ים בספרי 

חסי„ו˙ "‰מ˘כ‰ מלמעל‰ למט‰" ו"‰על‡‰ מלמט‰ למעל‰". ובי‡ור ‡ופנים ‡לו:

ו‰˘פעו˙  נעלים  ‡ורו˙  ל‚לו˙  ‰י‡  ‰‡„ם  עבו„˙  ‡˘ר  י˘   – למט‰"  "מלמעל‰ 
‰חו˘ך   ˙‡ „וח‰  ‰‡ור  ‰רי  ‡לו,  ‡ורו˙  מ˙‚לים  וכ‡˘ר  למט‰.  ול‰מ˘יכם  ˜„ו˘ו˙, 
ו‡˙ ‰רע, ו‡ין ‚סו˙ ‰עולם ‰˘פל מפריע‰ ל‡„ם, כי נ„חי˙ ‰י‡ ממיל‡ ומעˆמ‰ מפני 

‚ילוי ‡ור ‰˘כינ‰.

ל‰עלו˙ו  ומנס‰  ‰˘פל  ‰עולם  ‚סו˙  עם  לוחם  ‰‡„ם  ‡ין  זו,  ˘בעבו„‰  ו‰יינו, 
 ˙‡ „וח‰  ז‰  ו‡ור  ‰˘כינ‰,  ‡ור   ˙‡ ל‚לו˙  ‰י‡  ‰‡„ם  עבו„˙  עי˜ר  ‡ל‡  ל˜„ו˘‰, 

‰חו˘ך ˘ב‡„ם, ˘מס˙ל˜ ממיל‡ מפני ‰‡ור ‰נעל‰.

י„‰  על  ומסייע  ‰נ˘מ‰  על  מ‡יר  ‰˘י"˙  ˘כ‡˘ר  ˜„י˘‡10,  ˙ני‡  בס'  וכמבו‡ר 
במלחמ˙‰ ב˙‡וו˙ ‰‚וף, ‰רי ‡ז ‡ין ‰‡„ם ˆריך ל‰ילחם ול‰י‡ב˜ ברע, ‡ל‡ ‚ילוי ‡ור 
‰' ו˜„ו˘˙ו פועל ˘מס˙ל˜ ‰רע ממיל‡, כ„רך ˘‰חו˘ך נ„ח‰ מפני ‰‡ור מ‡ליו ולל‡ 

מלחמ‰.

ו‡ינו ˆריך  ממנו,  מ˙בטלים  ˘כולם  מ‡ו„  מ"מלך ‚„ול  בס‰"˜11  מ˘ל  ז‰  על  ומוב‡ 
למלחמ‰ כלל, „מˆ„ ‚„ול˙ ˘מו ˘נ˘מע למרחו˜ ‚ם ב‡יים ‰רחו˜ים, מ˙בטלים כולם 

‡ליו ונמ˘כים ‡ליו".

ו‰ו‡ ‰נ˜ר‡ „רך ‰עבו„‰ "מלמעל‰ למט‰": ‡ין ‰‡„ם מזכך ‡˙ ‰חומר ו‰‚˘מיו˙ 
‰˘כינ‰  ˜„ו˘˙  ל‚לו˙  ‰י‡  עבו„˙ו  ‡ל‡  ‰˜„ו˘‰,  ‡ור  ל˜בל  ר‡וי  ל‰יו˙  ומכ˘ירו 

מלמעל‰ למט‰, ו‰‚˘מיו˙ ו‰‚סו˙ ˘למט‰ נ„חי˙ ממיל‡ מפני ‡ורו י˙'.

10) פר˜ י"ב.

11) ספר ‰מ‡מרים ˙רנ"ט ע' ˜ע„. ור‡‰ ˘ם ב‡ורך בבי‡ור ענין ז‰ „עבו„‰ ב„רך ‚ילוי מלמעל‰, לעומ˙ 
עבו„˙ ‰‡„ם למט‰ ‰ממ˘כ˙ ‚ילוי ‡ור מלמעל‰.
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"מלמט‰ למעל‰" – ומ‡י„ך, י˘נו ס„ר ‰עבו„‰ "מלמט‰ למעל‰", ו‰יינו ˘‡ין עי˜ר 
עבו„˙ ‰‡„ם ל‚לו˙ ‡˙ ‡ור ‰˘כינ‰, כי ‡ם עבו„˙ו ‰י‡ ל‰ילחם עם ‚סו˙ לבו ו˙‡וו˙יו, 
וי‰יו  ויז„ככו,  י˙עלו  לבו  ו˙‡וו˙  ‚ופו ‰‚˘מי  ˘‚ם  ˘פועל ‰ו‡  ע„  ול‰כניעם,  לנˆחם 

כלים ר‡ויים ל˜בל ‡ור ˜„ו˘˙ו ˘ל ‰˜ב"‰.

וכ„ו‚מ˙ עבו„˙ ‰˙פיל‰ ‡˘ר "˘ע˙ ˆלו˙‡ ˘ע˙ ˜רב‡"12 – ˘זמן ‰˙פיל‰ ‰ו‡ זמן 
מלבו  ול‰וˆי‡   .  . ב‚„ול˙ ‰'  ל‰˙בונן  ב˘ר  וי‚יע˙  עם ‰יˆר, "בי‚יע˙ ‰נפ˘  ‰מלחמ‰ 
‰רˆונו˙ זרו˙ „נפ˘ ‰ב‰מי˙, ע„ ˘י‰י‰ לו ר˜ רˆון ‡ח„ ל‡ביו ˘ב˘מים, ˘כל ז‰ ‰ו‡ 

על י„י מלחמ‰ ‚„ול‰ עם ‰יˆר"13.

נע˘‰  ו‡זי  ונפ˘ו,  ‚ופו   ˙‡ ולע„ן  לזכך  ‰י‡  עבו„˙ו  ‰נ‰  ז‰,  ב‡ופן  ˘בעבו„‰ 
זו ‰י‡  ועבו„‰   .'‰ ו˜„ו˘˙  ˘יר‚י˘ ˜רב˙  עליו ‡ור ‰˘י"˙,  ˘יומ˘ך  ור‡וי  מוכן  ‰ו‡ 
כלים  ל‰יו˙  למעל‰"  "מלמט‰  ˘י˙עלו  ולבו  ‚ופו   ˙‡ ˘מזכך   – למעל‰"  "מלמט‰ 

ר‡ויים ל˜„ו˘˙ו י˙'.

מ„וע זכ‰ פנחס ˘על‰ ‚ופו בסער‰ ‰˘מימ‰?
ו‰נ‰ ˘˙י „רכים ‰ללו, ‰ן ‰ם ‡ופני ‰נ‰‚˙ם ˘ל פנחס ומ˘‰.

ו‰˙ור‰  ‰˙ור‰,  ‰י‡  מ˘‰  ˘ל  מ‰ו˙ו  למט‰",  "מלמעל‰  ‰י‡  עבו„˙ו  „רך  מ˘‰ 
 ˙‡ מ˘ם  ו„וח‰  ו‚ופו,  נפ˘ו   ˙‡ מ‡יר‰  ו‰י‡  ˙ור‰,  לומ„  י‰ו„י  ‡ור".  "˙ור‰  ‰י‡ 
‡ל‡  ˘בו  ‰רע  עם  ל‰י‡ב˜  ˆריך  ‰י‰ו„י  ‡ין  ˘בנפ˘ו.  רˆויים  ‰בל˙י  ‰עניינים  חו˘ך 
מלחמ‰  בל‡  ומזככ˙ ‰נפ˘  מ‡יר‰  כך ‰˙ור‰  ממיל‡,  ˘‰‡ור „וח‰ ‡˙ ‰חו˘ך  כ„רך 

ו‰˙עס˜ו˙ עם ‰רע.

ועל כן בבו‡ו ל‰סיר רוע ‰‚זיר‰, ‰נ‰ בחר מ˘‰ ב„רך ז‡˙, ‡˘ר פעל ‡ˆל ‰˘י"˙ 
˘ימחל לי˘ר‡ל ‚ם לפני ˘˘בו ב˙˘וב‰. כי ‡ופן עבו„˙ו ל‡ ‰יי˙‰ ל‰עלו˙ ולזכך ‡˙ 
י‡יר  ז‰  ו‡ור  מלמעל‰,  ‰˘י"˙  ‰‡ר˙   ˙‡ ל‰מ˘יך  ‰יי˙‰  עבו„˙ו  ‡ל‡  ‰˘פל,  ‰‡„ם 
‡˙ ח˘כ˙ ‰רע מעˆמו, ‚ם ‡ם ‡ין ‰‡„ם ר‡וי ול‡ ˘ב ב˙˘וב‰, כי ‡ור ‰˘כינ‰ „וח‰ 

‡˙ ‰רע ממיל‡, וכפי ˘נ˙ב‡ר.

ו‰עולם  ‰‚וף  וזיכוך  בירוך   – למעל‰"  "מלמט‰  ב„רך  עבו„˙ו  עב„  פנחס,  ו‡ילו 
‡לי‰ו"14,  ז‰  "פנחס  ‡˘ר  וכי„וע  י˙'.  ˜„ו˘˙ו  ‡ור  ל˜בל  ומוכן  ר‡וי  ˘י‰‡  ‰‚˘מי 
כך  וכל  ‰‚˘מי,  ‚ופו  וזיכוך  בבירור  ‰יי˙‰  עבו„˙ו  עי˜ר  ˘‡לי‰ו  בספרים15  ומבו‡ר 

12) זו‰ר, ‰וב‡ בל˜וטי ˙ור‰ רי˘ פר˘˙ ˙ˆ‡, ובכ"מ. ור‡‰ ז‰ר ח"‡ רמ, ב; ח"‚ רמ‚, ‡.

13) ל˜וטי ˙ור‰ (לבעל ‰˙ני‡) בל˜ עב, ‡.

14) ˙ר‚ום יונ˙ן ל˘מו˙ ו, יח; ז‰ר ח"ב ˜ˆ, ‡; פר„ר"‡ פמ"ז; יל˜וט ˘מעוני ר"פ פנחס. ועו„.

15) ר‡‰ בז‰ בספר ‰מ‡מרים יו"ט ˘ל ר"‰ ˙רס"ו ע' ˜נח ו‡ילך. ובמ˜ומו˙ ˘נסמנו ˘ם.

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ כ

פסול‰  ‰‡בן  ‡ו˙‰  בכב˘  ‡ו  במזבח 
ו‰˘‡ר כ˘ירו˙.

‰רמב"ם  ‰זכיר  ל‡  ‰כ‡  „‡ף  וממ‡י 
ומ‰  כו',  ˘˙ח‚ור  כ„י  פ‚ימ‰  ˘יעור 
ב„ין  ˘‰פסי˜  ל‡חרי  נכ˙ב  ז‰  ˘„ין  ‚ם 
‡˘ר  כו'",  ˘נפ‚מו  ועזרו˙  ‰יכל  „"‡בני 
ב‰נ‰ו  פ‚ימ‰  ˘יעור  ‰נ"ל)  (ל‰מפר˘ים 
ב‡בן  ˘‚ם  מ˘מע  כו',  ˘˙ח‚ור  כ„י  ‡ינו 
מזבח ל‡חר ˘נבני˙ במזבח כבר ל‡ נ‡מר 

˘יעור ‰פ‚ימ‰ „כ„י ˘˙ח‚ור כו'.

„כיון  לפר˘  ‰י'  ˘בפ˘טו˙  ו‡ע"פ 
‰˘יעור  ‰רי  מזבח,  ב‡בני  מיירי  „˘וב 
˘ב‰לכ‰ ‰ר‡˘ונ‰  בז‰ ‰ו‡ ‰ו‡ ‰˘יעור 
כ„י  ˘נפ‚מ‰  ‡בן  "כל  מזבח,  ‡בני  ‚בי 
 – ולמזבח"  לכב˘  פסול‰  כו'  ˘˙ח‚ור 
י˘  „חילו˜  וסבר‡  בטעם  לח„˘  י˘  מי‰ו 
לבין  ‰מזבח  לבנין  ‰עומ„ו˙  ‰‡בנים  בין 

ל‡חרי ˘נבנו בו, כמ˘י"˙.

(כמ"˘  ילפינן  „פ‚ימ‰  ‰פסול  ‰נ‰, 
˙בנ‰  ˘לימו˙  „"‡בנים  מ˜ר‡  ‰רמב"ם) 
‡˙ מזבח ‰'", ו‰‡י ˜ר‡ בבנין ‰מזבח ˜‡ 
„ל‡חר  לומר  מ˜ום  י˘  ומע˙‰  מ˘˙עי4, 
‰פ‚ימ‰  ˘יעור  י‰י'  ˘וב  ‰מזבח  ˘נבנ‰ 
סע"ב  יז,  (חולין  „ב‚מר‡  ו‡ע"‚  ‡חר5. 
ב‰  ˘˙ח‚ור  "כ„י  ל˘יעור  ‡י˙‡  ו‡ילך) 

4) ר‡‰ רמב"ן ˘‰וב‡ ל˜מן בפנים.

בחי'   '‡‰ (פי'  במפר˘ים  מ‰פירו˘  ל‰עיר   (5
˙רומו˙  ˆפע"נ  ‰ט"ז.  כ‡ן  בי‰ב"ח  ל‰ל'   ı"יעב‰
„, ‚. ‰˘למ‰ יח, ‡ (נע˙˜ו בˆפע"נ ‰מלו˜ט ל‰ל' 
˘ר˜  „ז‰  כ‡ן,  ‰רמב"ם  ב„ברי  כ‡ן))  בי‰ב"ח 
„ו˜‡  ‰ו‡  כ˘ירו˙  ו‰˘‡ר  פסול‰  ‰‡בן  ‡ו˙‰ 
כ˘נבנ‰ בכ˘רו˙ ונפ‚ם ‡חר ˘נבני˙ במזבח, ‡בל 
בנ‡ו מ˙חל‰ ‡פי' ב‡בן ‡ח˙ פ‚ומ‰ (˘ב‰לכ‰ י„) 

כולו נפסל כיון ˘נע˘‰ בפסול.

ובפ˘טו˙  ‰מזבח",  "פ‚ימ˙  ‚בי  ‰ˆפורן" 
˘נבנו ל‡חרי  ‰מזבח  ‡בני  ע"„  מיירי 
כ‡ן  ˘‰˜פי„  ‚ופ‡   ‡‰ מי‰ו   – במזבח6   
„רכו  נ‚„  ‰˘"ס,  מל˘ון  ל˘נו˙  ‰רמב"ם 
וכל˘ונם"  "כˆור˙ם  ‰‚מר‡  „יני  ל‰ע˙י˜ 
וכ˙ב  ו˘"נ),   .‰ ‡ו˙  ‰רמב"ם  כללי  מל‡כי  (י„ 

˘˙ח‚ור  "כ„י  ‰פ‚ימ‰  „פסול  ‰˘יעור 
‰כב˘  לבנין  ב˘ייכו˙  „ו˜‡  ‰ˆפורן"  ב‰ 
˘לימו˙  "‡בנים  ‰כ˙וב  ע"פ  ו‰מזבח, 
„בריו  סי„ר  ול‡   –  "'‰ מזבח   ˙‡ ˙בנ‰ 
יכלול  ‰ˆפורן  „ח‚יר˙  ˘‰˘יעור  ב‡ופן 
במזבח  ˘נבנו  ל‡חרי  ‰‡בנים  ‚ם  ב‰„י‡7 
„ב‡בנים  סבר  „‡י‰ו  מ˘מע,   – כב˘"ס 
ב‰  ˘˙ח‚ור  "כ„י  ‰˘יעור  נ‡מר  ל‡  ‡לו 

‰ˆפורן".

 ‚ 
י„ח‰ ‰סבר‡ לחל˜ ב„יני ‡בני מזבח 

‡ליב‡ „‰רמב"ם, וי˘וב ל˜ו˘יי˙ו ב„ברי 
‰רמב"ם

‰נ"ל  חילו˜  ל‰עמיס  „„וח˜  ‡יבר‡, 
ב„ע˙ ‰רמב"ם (˘"‡בנים ˘לימו˙ ˙בנ‰" 
 ‡‰„ ‰מזבח),  לבנין  ‰‡בנים  על  ר˜  ˜‡י 
‰רמב"ם ל‡ ‰זכיר ˘ום לימו„ ‡חר מ˜ר‡י 
במזבח,  ˘נבני˙  ‡חר  ˘נפ‚מ‰  ‡בן  לענין 

ו˘וב על כרחין „ס"ל „מח„ ˜ר‡ נפ˜‡.

ובר‚מ"‰  ‰עמו„.  בסוף  ˘ם  חולין  פר˘"י   (6
˘‡ם  ‰מזבח  פ‚ימ˙  כ„י  רע"‡):  (יח,  ˘ם  חולין 
ל‰לן  ור‡‰  עליו.  מל‰˜ריב  נפסל  פ‚ום  מזבח  ‰י' 

בפנים (מרמב"ן) וב‰ער‰ 10.

ועזרו˙  ‰יכל  ב‡בני  ביני‰ם  ˘‰פסי˜  ובפרט   (7
וכנ"ל  ˘ונ‰,  ˘יעורם  ‰נ"ל)  ‰מפר˘ים  (לפי  ‡˘ר 

סעיף ‡.
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‰‰יכל  ‡בני  "וכן  זו:  ב‰לכ‰  וסיים 

˘ל‡ח"ז  וב‰לכ‰  ‰יו".  ˘לימו˙  ו‰עזרו˙ 

(‰לכ‰ טו) כ˙ב: ‡בני ‰יכל ועזרו˙ ˘נפ‚מו 

כו'  פ„יון  ל‰ן  ו‡ין  פסולין  ˘נ‚ממו  ‡ו 

עו„  לעסו˜  חזר  זו,  ‰לכ‰  ל‡חר  (ור˜ 

‡חר  ˘נפ‚מ‰  ‡בן  ב„ין  מזבח,  ב‡בני 

וי˙ב‡ר  ˘יוב‡  כמו  במזבח,  נבני˙  ˘כבר 

ל‰לן ב‡רוכ‰).

ב‡בני  „‡ף  נ˜טינן  בפ˘טו˙  ו‰נ‰, 

‰ו‡  פ‚ימ˙ן  ˘יעור  ˘נפ‚מו  ועזרו˙  ‰יכל 

˘ל‡  ‡ף  ‰ˆפורן",  ב‰  ˘˙ח‚ור  "כ„י 

סמיך  רי‰ט‡  לפום  כי  ל‰„י‡,  כן  נ˙פר˘ 

בסמוך  לעיל  ז‰  ˘יעור  כבר  „‰זכיר   ‡‰‡

‰כב˘  לבנין  ופסול‰  ˘נפ‚מ‰  ‡בן  ‚בי 

מל‰זכיר  ‰רמב"ם  ˘נמנע  ומ‰  ו‰מזבח, 

˘„בריו  לפי  ‰ו‡  זו,  ב‰לכ‰  ז‰  ˘יעור 

˘לפני',  ל‰לכ‰  ‡ח„  ב‰מ˘ך  נ‡מרים 

ולכפול  לחזור  ˆורך  ˘ום  ר‡‰  ל‡  ול‰כי 

‰˘יעור ‰‡מור ב‰‡י ענינ‡.

חיים  (מים  מ‰מפר˘ים  „י˘  ‡יבר‡, 

בל˘ון  ˘„˜„˜ו  כ‡ן)  ‰רמב"ם  על  (ל‰פר"ח) 

ממ‰  כי  כן,  ס"ל  „ל‡  לומר  ‰רמב"ם 

ז"ל  ‰ר"מ  „יי˜  ו‰עזרו˙  ‰‰יכל  ˘ב‡בני 

‰יו",  "˘לימו˙  „‰‡בנים  ‰ך  ˘וב  לכפול 

ענינ‡  בח„  „˜‡י   ‡‰‡ בז‰  סמיך  ול‡ 

ל‡  ו˙ו  ו‰עזרו˙"  "וכן ‡בני ‰‰יכל  לומר 

ל‰זכיר  עˆמו  ‰טריח  ל‡  ו‡עפ"כ  מי„י, 

‰ˆפורן  „ח‚יר˙  ‰˘יעור  ‚ם  עזרו˙  ‚בי 

‰ר‡˘ונים  „בריו  מ˘מעו˙  לנו  (ו‰˘‡יר 

ל‰„י‡ „˘יעור ‰פ‚ימ‰ ב‡בן כ„י ˘˙ח‚ור 

מוכח‡  „ו˜‡)  ולמזבח  לכב˘  פוסל  כו' 

לומר  ורˆ‰  כן  ע˘‰  „ב„ו˜‡  מיל˙‡, 

„ב‰נ‰ו ליכ‡ ˘יעור ח‚יר˙ ‰ˆפורן1.

ל„ברי‰ם „‰כי  ר‡י'  ו‰בי‡ו ‰מפר˘ים 
„ב‡בני  מ‰‡  ‰בי˙,  ˘‡ר  ב‡בני  „ינ‡ 
סח,  (‚יטין  ל‰„י‡  ב˘"ס  ‡מרו  בי‰מ"˜ 
‡–ב. סוט‰ מח, ב) „נחˆבו ע"י ‰˘מיר, וכבר 

(ו˘"נ)2)   ‡ יח,  חולין   – וכמ‰   ‰"„) ‰˙וס'  כ˙בו 
‰‡בנים  ˘י‰יו  ‡פ˘ר  ‡י  ‰˘מיר  „ע"י 
חל˜ו˙ ל‚מרי ול‡ ˙‰י' ב‰ם פ‚ימ‰ ‡פילו 

כ„י ˘˙ח‚ור ב‰ ‰ˆפורן3.

 ב 
י„˜„˜ ב„ברי ‰רמב"ם ‚בי פ‚ימ‰ ב‡בני 
מזבח ‡חר ˘כבר נבנו בו, ויח„˘ לחל˜ 

בינם ל‡בני מזבח ˜ו„ם בניינו

ב'  ‰רמב"ם  ˘‰˘מיענו  ‡חר  ו‰נ‰, 
‰„ין  ‚ם  ˘‰זכיר  ול‡חרי  ‰נ"ל,  ‰‰לכו˙ 
כו'",  ו‰בונ‰   .  . ‰ברזל  ב‰  ˘נ‚ע  „"‡בן 
„‡בני  פ‚ימ‰  מ‰לכו˙  עו„  לכ˙וב  חזר 
‡בן  (‰ט"ז):  עˆמ‰  בפני  ב‰לכ‰  מזבח 
˘נבני˙  ‡חר  ברזל  ב‰  ˘נ‚ע  ‡ו  ˘נפ‚מ‰ 

כמ‰  ב˙למו„  נ˙ב‡ר  ול‡  (‰פר"ח):  וממ˘יך   (1
˘יעור פ‚ימ˙ן ולפיכך ל‡ ‰זכירו ‰רב.

2) ‰וב‡ בכס"מ לרמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח כ‡ן (ור‡‰ 
פ"‡  ˘ם  לרמב"ם   ı"מ‰יעב ובי‡ורים  חי„ו˘ים 

‰י"‚).

 ‡ מט,  (ובסוכ‰  בסופו  ˘ם  מ˙וס'  ‡מנם   (3
מ˘מע,  ‡בנים)  ס„"‰  ב  נ„,  זבחים  ˘כל;  ס„"‰ 
ר‡‰   – ‰ˆפורן  בח‚יר˙  פסול  בי‰מ"˜  ב‡בני  „‚ם 
 ‰˘˜‰˘ ‰י"‚  פ"ט  סוט‰  לירו˘למי  ˜רבן  ˘ירי 
ב˙חל˙‰   ‰ˆ מˆו‰  מנ"ח  ור‡‰  ‰נ"ל.  ‰פר"ח  על 
(במים  ‰פר"ח  כ„ברי  ‡בל  ‰רמב"ם.  ב„ע˙  מ˘"כ 
כ‡ן  ‰רמב"ם  על  ˜ור˜וס  במ‰ר"י  ‚ם  כ˙ב  חיים) 
נ.י.  ˘ולזינ‚ער  ‰וˆ‡˙  ברמב"ם  מכ˙"י  (נ„פס 

˙˘"ז, ובספר בפ"ע נ.י. ˙˘ל"‚).

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

‡ˆל  ‡פילו  מˆינו  ˘ל‡  מ‰  ‰˘מימ16‰,  בסער‰  על‰  ˘‚ופו  ע„  ‚ופו  ונז„כך  נ˙על‰ 
‰‚וף  ˘נ˙˜„˘  כך  כ„י  ע„  ‚ופו   ˙‡ וזיכך  עב„  ‡לי‰ו  ז‰  ˘פנחס  ‰„בר,  וטעם  מ˘‰. 
למעל‰, ‡בל  לעלו˙  יכול  ו‰י‰  ל‚וף ‰מל‡ך,  ˘נע˘‰ „ומ‰  ע„  מ‡ו„,  נעלי˙  ב˜„ו˘‰ 
נו˙ר  ‚ופו  ‰רי  ‰˜„ו˘‰,  ב‰מ˘כ˙  ‡ל‡  ‰‚וף  בבירור  ל‡  ‰יי˙‰  עבו„˙ו  ˘עי˜ר  מ˘‰ 

ב‚˘מיו˙ו, ול‡ נ˙על‰ כ"כ, ולכן נ˜בר בעבר ‰יר„ן ול‡ על‰ ‰˘מימ‰.

כן  על  ועי„ונם,  זיכוכם  ו‰עולם,  ‰‚וף  עם  עבו„‰  ‰יי˙‰  פנחס  ˘ל  ˘עבו„˙ו  וכיון 
בבו‡ו לכפר על בני י˘ר‡ל ‰לך ‚"כ ב„רך זו. ולכן ל‡ עמ„ מי„ לב˜˘ מ‰˜ב"‰ מחיל‰, 
‡ל‡ ‰לך ו˜ינ‡ ˜נ‡˙ו ב˙וך בני י˘ר‡ל, ובכך עורר ‡ו˙ם ל˙˘וב‰, ומ˘˘בו בני י˘ר‡ל, 

ונע˘ו ר‡ויים לכפר‰, ‰רי נענ‰ ‰˘י"˙ ל˙˘וב˙ם ו‰סיר ‡˙ חמ˙ו מעל בני י˘ר‡ל.

עבו„˙ ‰' ˘י˘ ל‰ ˜יום
 – למעל‰  ‰‡מורו˙  ב„רכים  ו‚ם  ‰עבו„‰.  מ„רך  ‰י‡  נ‚זר˙  ‰עבו„‰  ˘ל  ˙וˆ‡˙‰ 
בפועל ‰‰ב„ל  לר‡ו˙  ני˙ן  למעל‰",  וב„רך "מלמט‰  למט‰",  ב„רך "מלמעל‰  עבו„‰ 

ו‰‰פר˘ בין ˙וˆ‡ו˙ ˘˙י ‰„רכים בעבו„‰.

ו˜רב˙ ‰',  בר‚˘ ˜„ו˘‰  עליון ‰מעמי„ ‡˙ ‰‡„ם  ע"י ‚ילוי ‡ור  עבו„˙ ‰' ‰נע˘י˙ 
ו˘י‚ו,  ˘יחו  על  מ˘פיע  ‰˜„ו˘‰  ו‡ור  נעלי˙,  במ„ר‚‰  ‰‡„ם  עומ„  ‰‚ילוי  בזמן  ‰רי 

‰‚יונו˙יו ומע˘יו.

‡ור  ˘˜יבל  ˜ו„ם  ˘‰י‰  כפי  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ˘יחזור  י˙כן  ו‰‚ילוי,  ‰‡ור  בחלוף  ‡ך 
כל  ˘עמ„ו  בזמן  ביו˙ר,  ב‡ופן ‰נעל‰  ‚ילוי ‡ור ‰˘כינ‰  בזמן  ˘מˆינו  וכפי  ‰˜„ו˘‰. 
י˘ר‡ל ו˜יבלו ‰˙ור‰ מפי ‰‚בור‰, ונ˙‚ל‰ ‰˘י"˙ לעיני כל י˘ר‡ל, ו‡כן ב‡ו˙‰ ˘ע‰ 
ל‡חר  ‡ך  ו‚ילולי‰.  מˆרים  מטומ‡˙  י˘ר‡ל  ונט‰רו  זו‰מ˙ן"17  ˘"פס˜‰  ‰‚ילוי  פעל 

˘סר ‰‚ילוי ‰נ‰ ל‡ חלפו ימים רבים ובנ"י חט‡ו בע‚ל ו"חזר‰ זו‰מ˙ן"18.

˘‰רע  ז‰  עליו, ‡ין  ‚ילוי ‡ור ‰˜„ו˘‰  מחמ˙  מ˙על‰  ˘כ‡˘ר ‰‡„ם  וטעם ‰„בר, 
ו‰‚סו˙ ˘בו נעלמים ומ˙בטלים ל‚מרי, ‡ל‡ ˘מחמ˙ ‰˜„ו˘‰ ‰נ˘פע˙ עליו ‰רי ‰רע 
לרע  נו˙ן  ˘‡ינו  ע„  כ"כ,  ‚„ול  ‰˜„ו˘‰  ‡ור  כי  פעול‰,  ˘ום  לפעול  יכול  ו‡ינו  נ„ח‰ 
‡ך  ל˜„ו˘‰.  מנ‚„ים  ˘‰ם  ב„ברים  ולעסו˜  לח˘וב  מסו‚ל  ו‡ינו  ול‰˙עורר  ל‰˙בט‡ 
‰רע נו˙ר בעינו, ול‡ נ˘˙נ‰ כלל, ובמיל‡ בר‚ע ˘ח„ל ‰‚ילוי, ‡פ˘רי ‡˘ר "‰רע חוזר 

וניעור . . ומ˙‡וו‰ ˙‡וו‰ ל˙‡וו˙ עולם ‰ז‰ ו˙ענו‚יו"19.

16) ר‡‰ מלכים-ב ב, י‡. פר„ם ˘ער כ„ (˘ער ‰יכלו˙) פי"‚-י"‚ מ‡מרי ‡„מו"ר ‰‡מˆעי וי˜ר‡ ח"ב ע' 
˙˙פב.

17) ˘ב˙ ˜מו, ‡. ז‰ר ח"‡ נב, ב. זז‰ר ח"ב ˜ˆ‚, ב.

18) ז‰ר ˘ם. ור‡‰ ˙ני‡ סוף פל"ו. ספר ‰מ‡מרים "‰מ˘ך ˙ער"ב" ח"ב ע' ˙˙˜ל ו‡ילך.

19) ˙ני‡ פר˜ י"ב.



טוú˜ר‡˙ ˘ב˙

ונמˆ‡, ˘כ‡˘ר ‰עבו„‰ ‰י‡ ב„רך "מלמעל‰ למט‰" ˜יים ‰ח˘˘ ˘ל‡ ˙‰י‰ עבו„‰ 
זו בר˙ ˜יימ‡, כי בחלוף ‰‚ילוי יחזור ‰‡„ם למעמ„ו ומˆבו כב˙חיל‰, ˜ו„ם ‚ילוי ‡ור 

‰˘כינ‰ עליו.

לעומ˙ ז‡˙, כ‡˘ר נע˘י˙ ‰עבו„‰ ב„רך "מלמט‰ למעל‰", ‰יינו עבו„‰ יסו„י˙ בזיכוך 
˘ינוי  נע˘‰  זו  ב„רך  ‰נ‰  ‰מ‰,  ל‰'  ל‡  ‡˘ר  וברˆונו˙  ב˙‡וו˙  ומלחמ‰  ובירורו,  ‰‚וף 
ל‡ט,  ל‡ט  ‰רע   ˙‡ מכניע  ‰‡„ם  ז‰  ב‡ופן  כי  ˜יימ‡.  ˘ל  ב‡ופן  מ˙על‰  ו‰‡„ם  ‡מי˙י 
ו‰‡„ם מזכך ומע„ן עˆמו ע„ ˘‡ינו ˘ייך לעניינים ˘ל רע ˘‰י‰ ˜˘ור ‡לי‰ם מ˜ו„ם, וכך 

‰ו‡ עול‰ בעבו„˙ו, ומבטל עו„ ענינים ˘ל רע, ועול‰ ומ˙˜„˘ מחיל ‡ל חיל.

ונמˆ‡ ˘‰עבו„‰ ב„רך "מלמט‰ למעל‰" י˘ ב‰ מעל‰ על עבו„‰ ב„רך "מלמעל‰ 
ב‰ם ‰ו‡ ‡מי˙י  ו‰עולם, ‰˘ינוי  ‰‚וף  וזיכוך  בבירור  ˘כ‡˘ר ‰עבו„‰ ‰י‡  למט‰"20, 

ופנימי, ו‰‰˙עלו˙ ‰י‡ בר˙ ˜יימ‡.

נˆחיו˙ עבו„˙ו ˘ל פנחס
פנחס  „וו˜‡  זכ‰  מ„וע  ‰‡מור‰  ˙מי‰‰  בי˘וב  ו„ע˙  טעם  טוב  נמˆ‡  ‰נ‰  וע˙‰, 

ל‰ורי˘ ‚„ול˙ו לזרעו ‡חריו ע„ עולם.

ב„רך  ז‰  פעמים, ‡ך ‰י‰  וכמ‰  כמ‰  י˘ר‡ל  בני  מעל  ו‰סיר ‰‚זיר‰  עמ„  מ˘‰ ‡כן 
‰חט‡  ˘˙י˜נו  בטרם  עו„  י˘ר‡ל,  לבני  וכפר‰  ‰סליח‰  ˘‰מ˘יך  למט‰",  "מלמעל‰ 

ו˘בו ב˙˘וב‰.

‡ך פנחס ‰˙חיל עבו„˙ו "מלמט‰ למעל‰", ‰לך ועורר ‡˙ בני י˘ר‡ל ל˘וב ב˙˘וב‰ 
עבו„‰  ‡˘ר  למעל‰  ‰מבו‡ר  פי  ועל  לעמו.  וסלח  חמ˙ו  ‰˜ב"‰  ‰סיר  ממיל‡  ו‡זי 
מ˙בטל˙  ו‡ינ‰  ˜יימ‡  בר˙  ‰י‡  ˙וˆ‡˙‰  ‰נ‰  ˙˘וב‰,  וע˘יי˙  ‰‚וף  ב˙י˜ון  יסו„י˙ 
נˆחי˙ ‚ם  כפר‰  ˙˘וב‰ ‰י‡  ע˘ו  ˘בנ"י  ע"י  ˘נפעל‰  זו  ˘כפר‰  נמˆ‡  ב˙ום ‰עבו„‰, 
זז,  ל‡  עכ˘יו  י˘ר‡ל"22 – "˘ע„  בני  על  בפנחס "ויכפר  על ‰נ‡מר  רז"ל21  וכ„ר˘˙  כן. 

‡ל‡ עומ„ ומכפר ע„ ˘יחיו ‰מ˙ים".

ל˜בל  זכ‰  פנחס  „וו˜‡  כן  ועל  מי„‰,  כנ‚„  מי„‰  ˘כרם  לˆ„י˜ים  מ˘לם  ו‰˜ב"‰ 
˘כר מופל‡ ל‰ורי˘ כ‰ונ˙ו לבניו ‡חריו ע„ עולם, כ˘ם ˘פעל בבנ"י ˙י˜ון בר ˜יימ‡, 

˘‰בי‡ ‡חריו כפר‰ נˆחי˙.

20) בבי‡ור ‰מעלו˙ ˘ב˘ני ‰‡ופנים, ר‡‰: ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‰ ע' 71 ו‡ילך. ח"ט ע' 24 ו‡ילך. חי"ב ע' 
70 ו‡ילך. חט"ו ע' 83 ו‡ילך. חט"ו ˘ם ע' 194 ו‡ילך. חכ"‰ ע' 123 ו‡ילך. ˙ור˙ מנחם – ספר ‰מ‡מרים 

מלו˜ט ח"ב ע' ‡ ו‡ילך, ועו„.

21) ספרי על ‰פסו˜.

22) פר˘˙נו כ‰, י‚.

יח

ב‚„ר כל ˘‰ו‡ בפ‚ימ˙ 
‡בני מזבח ומ˜„˘*

יחל˜ ב„ברי ‰רמב"ם בין „ין ‡בן ˘נפ‚מ‰ ˜ו„ם ˘נבני˙ במזבח לבין ‡חר ˘נבני˙; 
חיובי „מ„‰ ‰כי ˜טנ‰ ‡ו „ליכ‡  ˘יעור  בפ‚ימ‰, ‡י ‰וי  ˘‰ו‡  כל  ב‚„ר „ין  יח˜ור 

בז‰ ˘ום ˘יעור, עפ"ז יב‡ר ככפ˙ור ופרח ‰חילו˜ ‰נ"ל

חידושי סוגיותחידושי סוגיות

 ‡ 
‰יכל  ב‡בני  פ‚ימ‰  ˘יעור  מ‰ו  יפלפל 

ועזרו˙ ˘ל‡ נ˙פר˘ ל‰„י‡ ברמב"ם

בי˙  מ‰לכו˙  ר‡˘ון  פר˜  1ברמב"ם 

כ„י  ˘נפ‚מ‰  ‡בן  "כל  ‰י"„:  ‰בחיר‰ 

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

ל‰רמב״ם.

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

‰בי˙ ‰רי ‰ם כבנין ‰בי˙ עˆמו.

˘חיט‰  ˘ל  כסכין  ‰ˆפורן  ב‰  ˘˙ח‚ור 
‰רי זו פסול‰ לכב˘ ולמזבח ˘נ‡מר (˙בו‡ 
מזבח ‰'". ˙בנ‰ ‡˙  ˘לימו˙  ו) ‡בנים  כז, 

יחז˜‡ל  ״‡מר  י„):  (˙נחומ‡ ˆו,  וכמ‡מר ‰מ„ר˘ 
ב‚ול‰  נ˙ונים  ‡נו  עכ˘יו  ע„  רב˘״ע  ‰˜ב״‰:  לפני 
לי˘ר‡ל  ול‰ו„יע  לילך  לי  ‡ומר  ו‡˙‰  ˘ונ‡ינו   ıב‡ר
כל   ˙‡ וי˘מרו  לעיני‰ם  ‡ו˙ו  וכ˙וב  ‰בי˙  ˆור˙ 
ˆורו˙יו ו‡˙ כל חו˜ו˙יו, וכי יכולין ‰ן לע˘ו˙? ‰ניח 
ל‰ם ע„ ˘יעלו מן ‰‚ול‰ ו‡ח״כ ‡ני ‰ולך ו‡ומר ל‰ם. 
ב‚ול‰  נ˙ונין  ˘בני  וב˘ביל  ליחז˜‡ל  ‰˜ב״‰  ‡״ל 
‰לכו˙  לימו„  ˘ע״י  ו‰יינו   - בטל?!״  בי˙י  בנין  י‰‡ 
(ור‡‰  בטל״  בי˙י  ״בנין  ˘‡ין  פועל  ‰״ז  ‰בי˙  בנין 
ב‡ריכו˙).  ז‰  ענין  בי‡ור  ‰נ״ל  לספר  ב״פ˙יח‰״ 
עול‰״  ‰˜ריב  כ‡ילו  עול‰  ב˙ור˙  ‰עוס˜  ״כל  וע״„ 

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

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



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

ז‰  כי  עˆמו",  בפני  "ר‚ל  ‰ו‡  ל‡י„ך  ‡ך  ‰‡„ם. 
כ‡לו  נעלו˙  ‰˘פעו˙  ל‰כניס  ז‰  יום  ˘בכח  עˆמו 
ביו˙ר  מפני ‰כח ‰נעל‰  ˘ל ‰‡„ם ‰ו‡  בפנימיו˙ו 
ל‰מ˘יך  ני˙ן  ז‰  ˘בכח  עˆמו",  "בפני  לו  ˘י˘ 

‡ורו˙ נעלים מ‡ו„ ב˙וך פנימיו˙ ‰‡„ם.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 833)

'‡ב‡' ל‡ ˘וכחים!
"‡י˘  כ˙וב  ˘בפר˘˙נו  ‰˜רובים  ירו˘˙  בס„ר 
.  . לב˙ו  נחל˙ו   ˙‡ ו‰עבר˙ם  לו  ‡ין  ובן  ימו˙  כי 
‡ליו".  ‰˜רוב  ל˘‡רו   .  . ‡ביו  ל‡חי   .  . ל‡חיו 
‰˜רובים  ˘בין  לז‰  ‰טעם  מ‰ו  ‰רמב"ן,  ו‰˜˘‰ 
˘‰רי ‚ם ‰‡ב  ל‡ ‰זכיר ‰כ˙וב ‡˙ ‰‡ב,  ‰יור˘ים 

יור˘ ‡˙ בנו ‰מ˙. ו˙ירı על פי „רכו.

וי˘ לב‡ר עניין ז‰ ב„רך ‰פנימיו˙:

מ˜יים  ˘‡ינו  מי  ‰ו‡  ברוחניו˙  ‰מי˙‰  עניין 
חז"ל  וכמ‡מר  כ„רו˘,  ו‰מˆוו˙  ‰˙ור‰   ˙‡
ב),  יח,  מ˙ים" (ברכו˙  ˜רויין  "ר˘עים - ˘בחיי‰ם 
ממ„רי‚˙ו, ‚ם  ויר„  ˘נפל  ר˘ע, ‡ל‡  ˘‡ינו  מי  ו‚ם 
 .  . מ„ר‚‡  „נחי˙  "מ‡ן  ‰˜„ו˘  בזו‰ר  נ‡מר  עליו 

˜‡רי בי‰ מי˙‰" (זח"‚ ˜ל‰, ב).

ו‰נ‰ מבו‡ר בספר ‰˙ני‡ ˜„י˘‡ (פי"ט) ˘‰טעם 
לז‰ ˘י˘ ביכול˙ בן י˘ר‡ל לעבור על רˆון ‰˜ב"‰, 
‰ו‡ כי ‰‡מונ‰ ב‰' ‡ˆלו ‰י‡ "בבחינ˙ ˘ינ‰" ‡ˆל 
‰‡„ם, כי ב‡ם ‰י‰ זוכר ˘על י„י ‰עביר‰ ‰רי ‰ו‡ 
ח"ו  עובר  ‰י‰  ל‡  י˙'",  ו‡ח„ו˙ו  מ"יחו„ו  נפר„ 

ב˘ום ‡ופן, עיין ˘ם ‡ריכו˙ ‰בי‡ור בז‰.

ועל פי ז‰ י˘ לפר˘ מ‰ ˘ל‡ נזכר ‰‡ב בפר˘˙ 
ב‡‰  ברוחניו˙  ‰מי˙‰  ˘ענין  מרומז  ˘בז‰  נחלו˙, 
כי  ˘ב˘מים,  ‰‡ב - ‡בינו  זכרון  ˘חסר  ז‰  י„י  על 
"מ˙"  ‰י‰  ל‡  ‡ביו,   ˙‡ "זוכר"  ‰‡„ם  ‰י‰  ב‡ם 
ר"ל, ול‡ ‰י‰ נופל ממ„רי‚˙ו כלל, ‡ל‡ ‰י‰ נ˘‡ר 

"בחיים", וב„בי˜ו˙ ˙מי„י˙ ל‡בינו ˘ב˘מים.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 297 ו‡ילך)

"˘מיני" בפני עˆמו
ביום ‰˘מיני עˆר˙ ˙‰י' לכם
˘מיני ר‚ל בפני עˆמו
(כט, ל‰. סוכ‰ מח, רע"‡)

בענין "˘מיני עˆר˙" מˆינו ˘ני „ברים ‰פכיים.
‰ו‡,  עˆמו"  בפני  ˘"ר‚ל  חז"ל  ‡מרו  ‡ח„  „מˆ„ 
מז‰  ל‡י„ך  ‡ך  ˘לפניו.  סוכו˙  לימי  ˘ייך  ו‡ינו 
לימי  ‰יום  ˘˜˘ור  מ˘מע  "˘מיני"  ב˘ם  ˘נ˜ר‡ 
סוכו˙ ˘לפניו, ו‰ו‡ יום ‰"˘מיני" ˘ל ח‚ ‰סוכו˙. 
וˆריך בי‡ור, ‡יך ‰ו‡ מˆ„ ‡ח„ "ר‚ל בפני עˆמו" 

ומˆ„ ˘ני ‰מ˘ך לימים ˘לפניו?

חסי„ו˙  בספרי  ‰מבו‡ר  ב‰˜„ים  ז‰  לב‡ר  וי˘ 
ביו˙ר  נעלים  ו‰˘פעו˙  ‡ורו˙  נמ˘כים  ˘בסוכו˙ 
˘‡ורו˙  מכיוון  כלומר,  "מ˜יפים".  ב˘ם  ˘נ˜ר‡ים 
נפ˘ו  לפנימיו˙  חו„רים  ‡ינם  מ‡ו„,  ‚בו‰ים  ‡לו 
בפנימיו˙,  ל‰כילם  יכול  ‡ינו  ‰ו‡  ˘כן  ‰‡„ם,  ˘ל 
"מ˜יף".  ב‡ופן  ר˜  ‰‡„ם  על  ‰ם  פועלים  וממיל‡ 
‰"סוכ‰"  מˆוו˙  בˆור˙  נרמז˙  זו  ‰‡ר‰  וˆור˙ 
נכנס˙  ‡ינ‰  ‡ך  ב‰,  ‰יו˘ב  ‰‡„ם   ˙‡ ˘"מ˜יפ‰" 

ל˙וכו ולפנימיו˙ו.

‰ו‡  "עˆר˙"  עˆר˙".  "˘מיני  ביום  כן  ל‡ 
˘נמ˘כו  ‰נעלים  ˘‰‡ורו˙  ו‰יינו  ˜ליט‰.  מל˘ון 
בימי ח‚ ‰סוכו˙, ‰נ‰ ב"˘מיני עˆר˙" ‰ם נ˜לטים 
ז‰  ביום  ב˙וכו  ו"נעˆרים"  ‰‡„ם  ˘ל  בפנימיו˙ו 
 .„ פח,  ˘מע"ˆ   .‚ פ‡,  סוכו˙  ˙ור‰  ל˜וטי  ז‰  בכל  (ר‡‰ 

ˆ‡, ‡. ‡ו‰"˙ ˘מע"ˆ ‡'˙˘פט. ובכ"מ).

‰סוכו˙  בח‚  ˘נמ˘כו  ˘‰‡ורו˙  ‡ף  ו‰נ‰, 
ב˙וכו,  ל‰כילם  ‰‡„ם  ביכול˙  ו‡ין  מ‡ו„  ‚בו‰ים 
ב˙וך  ‡לו  ‡ורו˙  נמ˘כים  עˆר˙  ˘מיני  ביום  מ"מ 
‰‡„ם, כי ביום ז‰ נמ˘ך מלמעל‰ כח עליון ביו˙ר, 
ב˙וך  ביו˙ר,  נעלים  ‡ורו˙  ‚ם  ל‰מ˘יך  ˘בכוחו 

פנימיו˙ ‰‡„ם.

˘ב"˘מיני  ‰עניינים  ˘ני  מבו‡רים  ועפ"ז 
עˆר˙": מˆ„ ‡ח„ נ˜ר‡ ‰ו‡ ב˘ם "˘מיני" ו‰מ˘ך 
 ˙‡ ול˜לוט  ל‰כניס  עניינו  כי  ˘לפניו,  לימים 
‰‰˘פעו˙ ˘נמ˘כו לפני ז‰ בח‚ ‰סוכו˙ בפנימיו˙ 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ טז

ל‰˘פיע ‚ם "מחוı" ל˙חום ‰˜„ו˘‰
ומז‰ ילמו„ ‰‡„ם וי˘ים ‡ל ליבו, ‡˘ר בעבו„˙ו ‡˙ ‰˘י"˙ יכוון „רכיו ב‡ופן ‡˘ר 

˙‰‡ עבו„˙ו פנימי˙ ובר˙ ˜יימ‡.

„‰‡„ם ‰עוב„ ‡˙ ‰˘י"˙, י˘ ‡˘ר מ˙עס˜ בעי˜ר בעניינים ‰˘ייכים לנ˘מ˙ו, לימו„ 
˙‡וו˙יו  לע„ן  ‚ופו,  לזכך ‡˙  ליבו  מ˘ים ‡ל  וכיוˆ‡. ‡ך ‡ינו  בכוונ‰,  ˙פיל‰  ‰˙ור‰, 

ול˜„˘ו, ‡ל‡ עי˜ר מעייניו ‰ו‡ בעניינים רוחניים כ˙ור‰ ו˙פיל‰.

ומ˙מסר  מ˙עס˜  ‡ינו  ˘‰רי  למט‰",  "מלמעל‰  ‰עבו„‰  „ו‚מ˙  ‰י‡  כזו,  עבו„‰ 
לזיכוך ‰"מט‰" – ‰‚וף, ‡ל‡ מ˙עס˜ בעי˜ר בעניני "מעל‰" ו„ברים ˜„ו˘ים וט‰ורים 
ללמו„  י˘  ובז‰  ומיט‰ר.  ומ˙˜„˘  מ˙על‰  ב‰ם ‰רי ‰ו‡  עיסו˜ו  ובע˙  ו˙פיל‰,  כ˙ור‰ 

„רך עבו„˙ ‰' מעבו„˙ו ˘ל פנחס:

„‰נ‰, עבו„‰ ב‡ופן ‰‡מור ˘מ˙עס˜ ר˜ ב˙ור‰ ו˙פיל‰, ‰רי בזמן ˘מ˙עס˜ בענייני 
כ˘יוˆ‡  ל‚˘מיו˙ ‰עולם ‰˘פל. ‡ך  מו˘כו  ו‚ופו ‡ינו  ב‰˙עלו˙,  עומ„ ‰ו‡  ‰˜„ו˘‰, 
מבי˙ ‰מ„ר˘ לע˘ו˙ מל‡כ˙ו בענייני ‚ופו, ˘‡זי ‡ינו עוס˜ ב„ברי ˜„ו˘‰, ‰נ‰ מכיוון 
ו˙‡וו˙יו  מעייניו  וכל  כ˘‰י‰,  מ‚ו˘ם  נו˙ר  ועי„ון ‚ופו, ‰רי ‰‚וף  בזיכוך  ˘ל‡ ‰˙עס˜ 

בענייני ‰עולם, ו‰רי ‰ו‡ מורי„ ‡˙ ‰‡„ם ומ˘פילו ל˙‡וו˙ ‰עולם ו˙ענו‚יו.

על ‰˙ור‰  ביו˘בו  בענייני ‰נ˘מ‰  עבו„˙ו  עם  יח„  ילך ‰‡„ם ‰י‡, ‡˘ר  ב‰  ו‰„רך 
לבטל  ‰‚˘מי,  ‚ופו  ולברר  לזכך  ‚ם  ˘ˆריך  ליבו  ‡ל  י˘ים  ז‡˙  ‰נ‰  ‰עבו„‰,  ועל 
˙‡וו˙יו, ול‰כניס ‰˜„ו˘‰ בכל ענייני ועס˜י ‰‚וף. וב‡ופן ז‰ ‰רי ‰עבו„‰ י˘ ל‰ ˜יום, 
„‚ם כ‡˘ר ‡ינו עוס˜ בעבו„˙ ‰', ומ˙עס˜ במ˘‡ו ומ˙נו ובעס˜י ‚ופו, ‰נ‰ ל‡ ר˜ ˘ל‡ 

יר„ מ„ר‚˙ו, ‡ל‡ ל‰יפך, ˘יעל‰ ‡˙ כל עניני ועס˜י ‰‚וף ל˜„ו˘‰.

‚ופו, ‡ך  ומ˜„˘ ‡˙  מזכך  ו‚ם  נ˘מ˙ו,  על  ב‰מ˘כ˙ ‡ור  ˘מ˙עס˜  י˘  בז‰,  כיוˆ‡ 
נ˘‡ר ‰ו‡ ב„' ‡מו˙יו. עוב„ ‰ו‡ ‡˙ ‰˘י"˙ ר˜ בענייניו ‰ו‡, ו‡ינו פועל ב‰˘פע‰ על 

סביב˙ו, וב˜ירוב ‡ו˙ם מבנ"י ˘‡ינם עוס˜ים ע„יין ב˜יום ‰˙ור‰ ומˆוו˙י‰.

„‚ם ב‡ופן עבו„‰ ז‰, י˘ לח˘ו˘ ‡˘ר ב‡ם יוכרח לˆ‡˙ מ„' ‡מו˙יו ול‰יו˙ במ‚ע 
ומ˘‡ עם ‰סביב‰ ˘מחוı לו (מ‡יזו סיב‰ ˘˙‰י‰), יכול‰ ‰י‡ ל‰ורי„ו ח"ו ממ„ר‚˙ו, 

ולרח˜ו מ˜„ו˘˙ו ˘‰˘י‚ על י„י עבו„˙ו עם עˆמו.

ולז‡˙, ˘ומ‰ על ‰‡„ם ˘ל‡ יס˙פ˜ ב‰מ˘כ˙ ‰˜„ו˘‰ על נפ˘ו ‰‡לו˜י˙, ‡ל‡ יזכך 
‚ם ‡˙ ‚ופו וי˜„˘ו, ועו„ ז‡˙ ˘י˜רב וי˜„˘ ‚ם ‡˙ ‡לו ˘נמˆ‡ים ע„יין מחוı ל‚בולו˙ 

‰˜„ו˘‰, ˘י‰יו ‚ם ‰ם כלים ל‰מ˘כ˙ ˜„ו˘˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו‰.

עולם",  כ‰ונ˙  ˘ל "ברי˙  ב‡ופן  ב˙ ˜יום ‰י‡,  עבו„˙ו  בנפ˘ו ‡˘ר  לי„ע  יוכל  ו‡זי 
וכעבו„˙ו ˘ל פנחס ז‰ ‡לי‰ו.


