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˜úר‡˙ ˘ב˙

כז

כ‡˘ר פו‚˘ים י‰ו„י ˘ב‚לוי ובחיˆוניו˙ נר‡ ‰במעמ„ ומˆב בל˙י-רˆוי„ ,ו‚מ˙
מˆבו ˘ל ˜רח בפ˘טו˙ ‰כ˙ובים ,יכול מי˘‰ו לח˘וב מ ‰לו ולי‰ו„י ˘מ˜ומו
ב"˘‡ול" רחמנ‡ ליˆלן?!...

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

על ז ‰ב‡ ‰מענ:‰
"פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙" ,כלומר ,י‰ו„י ז˘ ‰פ‚˘ ‡ומר לו "„ר˘ני"  -ל„רו˘
ולמˆו‡ ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰טוב ‰ו‰יפ˘ ‰בו )"יפ ‰נ„ר˘˙"(.
י˘ ל„ע˙ ולזכור יפ˘ ‰כל י‰ו„י ,ב‡יז ‰מעמ„ ומˆב ˘י‰י'‡ ,פילו מעמ„ ומˆב
„"˜רח" ל‚ריעו˙‡  ‰"‰ -מ˙ייחס ליע˜ב ,וע„ ‰˘ -ו‡ "בן י˘ר‡ל" )"‡ע"פ ˘חט‡

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
וז‡˙ למו„עי˘ ,ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי
˘נ‡מרו ,ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו ע"י חבר מערכ˙ ,ולפעמים
בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט ריבוי ˜˘‰ו"ט בפרטי ‰ענינים ו‰רחב˙ם

י˘ר‡ל ‰ו‡"" ,י˘ר‡ל" „יי˜‡˘ ,ם ‰מעל ,(‰ובל˘ון כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר במכ˙בו:
"כל ‡י˘ י˘ר‡ל  . .מבלי ˙‰ח˘ב עם מˆבו ‰פרטי ב˘מיר˙ ו˜יום ‰מˆוו˙ ,לבו
˙מים עם  '‰ו˙ור˙ו".

עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור

ולכן ,בכחו וביכל˙ו "לי˜ח ‡˙ עˆמו"‰ ,יינו ,ל‚לו˙ ‡˙ עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו,

"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘

ו"ל‰יו˙ נחל˜ מ˙וך ‰ע„ . . ‰ו‡˙פל‚ נחל˜ מ˘‡ר ‰ע„ ,"‰למעליו˙‡‰ ,יינו

ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו

ל˙‰עלו˙ ל„ר‚˙ „˜‰ו˘„ ‰כ‰ן ‚„ול.

יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבינו .ופ˘וט
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙
וכיו"ב ,ו‰ם על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.
ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙
‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו עלŒ
‡˙ר ‡ו ב˙וכן ‰ענינים( ,וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„ בעˆמו על
‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
וי"‰ר ˘נזכ ‰ל˜יום ‰יעו„ "כי מל‡‡‰ ‰ר„ ıע,"'‰ ˙‡ ‰
ונזכ ‰ל˘מוע ˙ור ‰ח„˘˙ ,‰ור ‰ח„˘ ‰מ‡˙י ˙ˆ‡ ,במ‰ר‰
בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.
בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

)˘"פ ˜רח ˙˘מ"ח(

˜úר‡˙ ˘ב˙

כו

על כך ב‡‰‰ ‰ור‡ ‰מפסח ˘ני :כל זמן ˘לבנ"י ל‡ ‰י' ‡כפ˙ „‰בר ˘‡ינם
יכולים ל˜‰ריב ‡˙ ‰פסח‰ ,י' ב‡מ˙ בל˙י ‡פ˘רי לע˘ו˙ ז‡˙‡ .בל בר‚ע
˘˙‰עוררˆ‡ ‰לם נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ "„י פינטעלע ‡י„" ,וב‡ו במרוˆ ‰ובˆע˜ ‰למ˘‰
רבינו "למ ‰נ‚רע" ‰ -י˙כן ˘י‰יו ˘ונים מכל עם י˘ר‡ל ˘˜‰ריבו ˜רבן ,ו‡ילו ‰ם
ל‡ ˜‰ריבו‰ו  -ז˘‡ ‰ר פ˙ח ל‰ם ‡˙ ‡‰פ˘רו˙ ‰ח„˘ ‰מן ˘‰מים.
וז‰ו ‰מענ˜‰ :‰ב" ‰רוˆ˙˘ ‰ור ‰וי„‰ו˙ י‰יו י˜רים ‡ˆל י‰ו„י ,ורוˆ ‰לבחון

˜וב ıז ‰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

ע„ כמ‡ ‰כן י˜ר לו „‰בר .וב˘ע˘ ‰ליבו ˘ל י‰ו„י מ˙כוו ,ıו‰ו‡ זוע˜ מעומ˜

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

מˆ„ טבע ‰עולם בו ‰נני נמˆ‡"! ‡זי מ˘נ˜‰ ‰ב"‰ ˙‡ ‰עולם ˘מסביבו ,ונו˙ן לו

ס .פ‡ולו ברזיל

ז ‰יˆ‡ו מעב„ו˙ מˆרים ,וכן ‰ו‡ ‚ם בכל „ור ו„ור ˘על י„י ‰מסירו˙ נפ˘ יוˆ‡ים

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

לבבו ל˜ב"" ‰ברˆוני ל˜יים ‡˙ ˘‰ולחן ערוך‡ ,בל ‡ינני רו‡ ‰כל ‡פ˘רו˙ לכך
‡˙ מלו‡ ‡‰פ˘רו˙ ל‰יו˙ יח„ עם כל י˘ר‡ל ,ול˜‰ריב ‡˙ ˜רבן ‰פסח ˘ -ב˜רבן
מכל ‰מˆרים ו‚‰בולים.

ז‡י‡נı

)פסח ˘ני ˙˘כ"(‰

כ˘יעורר ‡˙ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ˘בו יוכל
לעורר ‡˙ ‰נ˜ו„˘ ‰בזול˙ו
‚ם ‡ם ע˙ ‰נמˆ‡ ‚ם ‰ו‡ עˆמו במ„בר" ,ב‡רˆ ıי' ועיף בלי מים"‡" ,ין מים
˘ט‡ר˜ייט"( לעורר ‡˙ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙
ַ
‡ל‡ ˙ור ,"‰מ"מ‡ ,ם יפעל בחוז˜ )"מיט ַ‡
˘בו ,יוכל ב„רך ממיל‡ לעורר ‚ם ‡˙ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ ˘בזול˙ו‰˘ ,רי כ‡˘ר
מ˙עורר˙ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙‡ ,זי מ˙בטלים כל ‰ענינים ‰בל˙י רˆויים "כ‰מס „ונ‚
מפני ‡˘" )כמ"˘ ב˙ני‡( ,וממיל‡ יוכל לפעול על סביב˙ו"˘ ,יע˘ו כולם ‡‚ו„‰
‡ח˙ לע˘ו˙ רˆונך בלבב ˘לם".
)‡ח˘"פ ˙˘י"„(

ל„רו˘ ולמˆו‡ ‡˙ ‰נ˜ו„‰ ‰טוב ‰ו‰יפ˘ ‰בכל י‰ו„י
על ‰פסו˜ "וי˜ח ˜רח "...כו˙ב ר˘"י:
וי˜ח ˜רח  -פר˘ ‰זו יפ ‰נ„ר˘˙ במ„ר˘ רבי ˙נחומ‡ .וי˜ח ˜רח  -ל˜ח ‡˙
עˆמו לˆ„ ‡ח„ ל‰יו˙ נחל˜ מ˙וך ‰ע„ ‰לעורר על ‰כ‰ונ ‰וז‰ו ˘˙ר‚ם ‡ונ˜לוס
ו‡˙פל‚ נחל˜ מ˘‡ר ‰ע„...‰
וי˘ ללמו„ מכ‡ן ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰בנו‚ע לעבו„‰„ ‰רבˆ˙ ˙‰ור:‰

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

˜úר‡˙ ˘ב˙

˙וכן ‰ענינים

נ„ח" ,כיון ˘˜‰ב"" ,‰מלך חי ו˜יים",
‰כניס בו נ˘מ‰") ‰חזר˙ בי נ˘מ˙י"(,

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‡רבע כנפו˙ ו˘מונ ‰חוטים
ב‚„ בעל חמ˘ כנפו˙ – ‡‰ם מחוייב בˆיˆי˙? ‡ /יך י˙כן ˘˘מונ˙ חוטי ˆ‰יˆי˙ ‰ם כנ‚„
˘מונ˙ ‰ימים ˘יˆ‡ו ב‰ם ממˆרים‰ ,רי יˆ‡ו ב˘בע ‰ימים?  /בי‡ור „ברי ר˘"י ברמזי
כנפו˙ ˆ‰יˆי˙ ,מספר ‰כנפו˙ ,ומספר חוטי ˆ‰יˆי˙

פנינים

‰י„‰ו˙ ,ו"בחמל ,"‰כנ"ל ב‡רוכ.‰
ו‡ילו ענין ˘ל ˜ו˘י‡ ‰ -רי ‡ין
˜‰ו˘י‡ מעכב˙ ,ו‡ין ˜‰ו˘י‡ מוסיפ‰
כו'; ˜‰ו˘י‡ יכול ‰ר˜ לבלבל ול˘˜‰ו˙

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ'  94ו‡ילך(

על ‰עבו„‡ ,‰בל ‡ין ל ‰מˆי‡ו˙; ˆריכים

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

‡מנם ל˙‰יי‚ע ל‰סיר ול˙ר˜‰ ıו˘י‡,

זכיר ‰ל˘ם מחי'  /בין בעלי חיים למטלטלין

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י
˜י„ו˘י כסף בין י˘ר‡ל ל˜וב"‰
˘˜˙‰רו˙ ‡ל ‰בור‡ י˙"˘ מחייב˙ ˘„˜˙‰ו˙ מ‰בלי ‰עולם ˜ /י„ו˘י כסף – "לי˙ פולחנ‡
כפולחנ‡ „רחימו˙‡" ‰‡ /ב˙  '‰מבי‡‰ ˙‡ ‰פרי˘ו˙ ‡ו ‰פרי˘ו˙ סיי‚ ל‡‰ב" / ?‰לימו˙
‰מ˘יח י‰יו ני˘ו‡ין"
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ'  215ו‡ילך(

פנינים

"חל˜ ‡ל˜ ‰ממעל ממ˘"˘ ,זו‰י נ˜ו„˙

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

‡בל" ,ל‡ עליך ‰מל‡כ ‰ל‚מור"‡ :ינך
מחוייב ל˙ר ˙‡ ıכל ˜‰ו˘יו˙˘ ,כן,
ב‡ופן כז ‰ל‡ י˘‡ר לו זמן לחיו˙  . .כיון
˘יˆטרך לנˆל ‡˙ כל ‰זמן כ„י ל˙ר˙‡ ı
˜‰ו˘יו˙ ˘יעמי„ ‰יˆ"‰ר ˘לו ו‰יˆ"‰ר
˘ל ‰זול˙!

חיים"˘ ,ממ˘יך חיים ‚ם בעו"‰ז.
וזו‰י ‰ור‡ ‰כללי˙ ˘מוסר נ˘י‡
בי˘ר‡ל ‡ו„ו˙ מ‡ורע ˘‡ירע עם ‡ביו
ביל„ו˙ו ,כ˙וˆ‡ ‰מ‰חינוך ˘חינכו ‡ביו,
ונע˘‡ ‰ח"כ ‰ור‡ ‰ל„ורו˙:
כל י‰ו„י ˆריך ל„ע˙ ˘י˘ עליו "מלך
חי ו˜יים"‰˘ ,ו‡ ‰מלך בעולם ‰ז‰
˘‚‰מי ו‰חומרי ,ומˆ„ "‰חמל˘ "‰לו,
‰כניס ‡˙ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ בכל ‡ח„
מי˘ר‡ל ב˙וכו פנימ ,‰וˆו‡ ‰ו˙ו )ו‰רי
ˆיווי ˘ל "מלך חי ו˜יים" ‰ו‡ ‚ם נ˙ינ˙
כח( לעמו„ ול˙‰פלל – "„ע לפני מי ‡˙‰
עומ„"; ‡ינך נמˆ‡ בחלל רי˜ ,בעולם
רי˜‡ ,ל‡ "י˘ בע"‰ב לביר ‰זו"" ,מלך
חי ו˜יים"  -ב‡ופן ˘ע"י ˙‰פל˙˙ ‰פ˘ט

ו‰רי ˙כלי˙ ‰חיים ‰י‡ – "ו‡˙ם

נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙ בכל מˆי‡ו˙ו ,ו‡ח"כ

„‰ב˜ים ב‰וי' ‡ל˜יכם )˘לכן( חיים

˙ומ˘ך בחל˜ו בעולם ,וע„ ˘‚ם בעולם

כולכם ‰יום" ,ו‡ין ˜‰ו˘י‡ מבלבל˙ ‡ו˙ו

˘מסביבו י‰י' מו‡ר.

ו‡ינ ‰מונע˙ ממנו לחיו˙ חיים ‡מ˙יים

מלחמ˙ ‰יˆר – מלחמ˙ ‰ר˘ו˙!  /מ˙י ‡פ˘ר לעבור מ˜ום?

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .טו

כ‰

ר‡ויים ל˘מם˘˜‰ ,ורים עם "‡ל˜ים

)י' ˘בט ˙˘כ"‚(

ב‚„ר ‡כיל˙ פועל בכרם ‰בעלים
יˆיע ‚' ‡ופנים ב‚„ר ‡כיל˙ פועל‡ ,י ‰וי כ˘כר על ‰עבו„˘ ‰נע˘˙‡ ‰ו מ˙נ‰ ‰נ˜ני˙ ע"י
‰טירח‡ ‡ו מ˙נ ‰לפועל כמו מ˙נו˙ כ‰ונ ‰וכיו"ב ,וי„ון בנפ˜"מ ל„ינ‡  /יסי˜ „ז‰ו ‚'
‡‰ופנים ˘מˆינו ב‰ילפו˙‡ „"כי ˙בו‡ בכרם ‚ו'" בפועל ‰כ˙וב מ„בר

כ˘מ‚לים ‡˙ נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙  '‰ -מ˘נ‰ ˙‡ ‰עולם

ׁ)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ'  129ו‡ילך(

י„וע˜ ‰ו˘יי˙ ‰מפר˘ים ,מכיון ˘י„ע ˜‰ב" ‰מלכ˙חיל˘ ‰י˘נם י‰ו„ים כ‡לו

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יט

˘‰ם "טמ‡ים לנפ˘ ‡„ם" ,כך ˘‡ינם יכולים ל˜‰ריב בפסח ר‡˘ון ,מ„וע ‰מ˙ין

‰יחס לבן ‰נוט ‰מן „‰רך
י˘ ≈ ּבן סו… ≈רר
ֽ ּƒכי י‰¿ ƒי∆ ¿ ‰ל ׁ ‡ƒ

˘‡ו˙ם ˘‡ינם יכולים ל˜‰ריבו במוע„ו י˜ריבו‰ו בפסח ˘ני?

)˙ˆ‡ כ‡ ,יח(

„רכי ‰חסי„ו˙

......................................

ע„ ˘יבו‡ו ב„רי˘" ‰למ ‰נ‚רע ‚ו'" ול‡ ‡מר מלכ˙חיל ‰בˆוו˙ו על פסח ר‡˘ון,

כ‡

‡ין ל˙‰פעל מ˙חבולו˙ ‰יˆר

‰וספ˘ - ‰יחו˙ ˜ו„˘  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .כ‚
ל‚לו˙ '‰פינטעלע ‡י„'
ל˜ט „ברו˙ ˜ו„˘ ‡ו„ו˙ 'נ˜ו„˙ ‰י„‰ו˙' ‰חבוי' בכל ‡י˘ י˘ר‡ל ,מבלי ‰בט על מעמ„ו
ומˆבו ˘‚‰מי ו‰רוחני

‡ל‡ ˘בסיפור ז ‰טמונ‰ ‰ור‡ ‰עמו˜ :‰י˘נם ˘‰ו‡לים ,מכיון ˘˜‰ב" ‰רוˆ‰
˘בנ"י י˜יימו ˙ומ"ˆ ,מ„וע ע˘„‰˘ ‰בר י‰י' כרוך בכל כך ‰רב˘˜ ‰יים ונסיונו˙?
וע„ כ„י כך‰˘ ,יˆ"‰ר מר‡ ‰ל‡„ם כ‡ילו כמעט בל˙י ‡פ˘רי ל˘מור ˙ומ"ˆ כ‡˘ר
חייו כי‰ו„י כל כך ˜˘ים .ור˜ כ‡˘ר מוסר ‡˙ נפ˘ו על כך ,רו‡‰ ‰ו‡ ˘‡כן ‡פ˘ר
ל˜יים ‡˙ רˆון .'‰

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ„

‡מיר˙ "מו„‡ ‰ני" ‰י‡ ב˙חל˙ ‰יום

לנˆל ‡˙ ‰נ˜ו„‰˘ ,‰רי ‡ינו יו„ע מ‰

˙ -יכף כ˘ניעור מ˘נ˙ו ,לפני ˜יום ‡יזו

כ˙וב ב˙ור ,‰ובמ ‰מ˙בט‡ ענינ˘ ‰ל

מˆו‡ ‰ו לימו„ ˙‰ורˆ˘) ‰ריך ל‰יו˙

מˆו?‰

ל‡חרי ‡מיר˙ ברכ˙ ˙‰ור„ ‰ו˜‡( ,ו‡פילו
לפני נטיל˙ י„ים

)˘ו"ע ‡„"‰ז ‡ו"ח ס"‡

)מ„‰ו"ב( ס"ו )מ„‰ו"˜( ס".(‰

‰נ‰ ‰מענ ‰על ז" – ‰רב‡ ‰מונ˙ך":
)˘ב˙ ˆז,

ובכן :כל ‡ח„ מי˘ר‡ל‡ ,פילו י‰ו„י

‡( ˘בנ"י ‰ם "מ‡מינים בני מ‡מינים" -

˘˘ייך ר˜ ל‡מיר˙ "מו„‡ ‰ני" ,י‰ו„י ˘ל

נע˘י˙ ˙‰‰חל˘ ‰עי"ז ˙˙פ˘ט "‰נ˜ו„"‰

"מו„‡ ‰ני" )"‡ מו„‡ ‰ני ‡י„"(˘ ,במ˘ך

בכל ‚‰וף˙˘ ,ח„ור בכל רמ"ח ‡בריו,

כל ˘נו˙יו ע„ ע˙ ‰ל‡ ‰י˙ ‰לו ˘ייכו˙

ל‰יו˙ מז˜ ‰יום רמ"ח מˆוו˙ ע˘,‰

ל‡ ל˙ור ‰ול‡ למˆוו˙ ,וע„ ˘‡פילו ל‡

ו˙ח„ור בכל ˘ס"‚ ‰י„יו ,ל‰יו˙ מז‰

נטל י„יו )"ער ‡יז ניט ˜יין ‚עוו‡˘ענער"(

˘מיר˙ ˘ס" ‰מˆוו˙ ל‡ ˙ע˘,‰
 -וכ‡מור‡˘ ,ין ז ‰מפני ˘רˆ˜‰ ‰ב"‰

ונ˜ו„ ‰זו ˜˘ור ‰עם "מלך חי ו˜יים

ל˘˜‰ו˙ ‡˙ חייו ˘ל י‰ו„י‡ ,ל‡ ‡„רב:‰

˘‰חזר˙ בי נ˘מ˙י"‡ :ין „‰בר ˙לוי בו,

"רˆ˜‰ ‰ב" ‰לזכו˙ ‡˙ י˘ר‡ל לפיכך

‡ם ‰ו‡ רוˆ ,‰י˘ לו ‡˙ ‰נ˜ו„ ,‰ו‡ם

‰רב ‰ל‰ם ˙ור ‰ומˆוו˙" ,ו‰יינו˘ ,ע"י

‡ינו רוˆ‡ ,‰ין לו; ‡ל‡ ˜‰ב"‰˘ - ‰ו‡

˙ומ"ˆ י‰יו לו טוב ו‡ו˘ר ‡מ˙י בחיים

"‰מלך" ,בע"‰ב על כל ‰עולם ‰ -כניס בו

ב˘ריים כפ˘וטם בעו"‰ז ˘‚‰מי -

‡˙ "‰נ˜ו„,"‰

וע„ ‡˘ר מ"רב‡ ‰מונ˙ך" יבו‡ לברכ˙

וז‡˙  -ל‡ כ„י ˘י˙ייסר )"ער ז‡ל זיך

˜"˘ ˘ב‡ ‰ומרים "ובנו בחר˙  . .ו˜רב˙נו

מ‡טערן"( ח"ו ,וכס‚נון ‰עולם‰˘˜" :

מלכנו ל˘מך „‚‰ול" ,וחו˙מים "‰בוחר

ל‰יו˙ י‰ו„י"‡ ,ל‡ – "בחמל :"‰כיון

בעמו י˘ר‡ל ב‡‰ב."‰

˘˜‰ב" ‰מרחם עליו ]ברחמים רבים,
לל‡ ‚‰בל ,‰ככל מ„ו˙יו ˘ל ˜‰ב"‰˘ ‰ן
לל‡ מ„י„ ‰ו‚‰בל ,[‰ורוˆ ‰ל˙˙ לו כל
טוב ‚ם בחיים ˘‚‰מיים כפ˘וטם )˘‰רי

לי˜ח ‡˙ "‰נ˜ו„ "‰ולפעול
˘˙˙פ˘ט בכל ‚‰וף

‡ין ענין יוˆ‡ מי„י פ˘וטו ,כפי ˘מבין

וז‰ו ‚ם ‰מענ ‰לכל ‡לו ˘מ˘לים

‚ם י‰ו„י ˘ע„יין ל‡ נטל י„יו( ‰ -רי ‰ו‡

‡˙ עˆמם )"רע„ן זיך ‡יין"( ˘י˘ ל‰ם

נו˙ן לו ‡˙ "‰נ˜ו„‡ ,"‰ע"פ ˘ע„יין ל‡

˜ו˘יו˙ ,ו˜‰ו˘יו˙ מבלבלו˙ ‡ו˙ם ממילוי

למ„ ˙ור ‰ול‡ ˜יים מˆוו˙ ,ו‡פילו ל‡

˘ליחו˙ם בעולם ,לי˜ח ‡˙ "‰נ˜ו„"‰

נטל י„יו ,כך˘ ,כל כולו ‡ינו ˘ייך לכ‡ור‰

ולפעול ˘˙˙פ˘ט בכל ‚‰וף ,ע"י רמ"ח

לטוב ו˜„ו˘.‰

‡ברים ו˘ס"‚ ‰י„ים ‰ -נ ‰על ז‡ ‰ומרים

‡ך

לכ‡ור,‰

מ‰י

˙‰ועל˙

˘ל

"‰נ˜ו„ ,"‰כ‡˘ר ‡ין לו ˘ום „בר ב˘ביל

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

‡‰מונ ‰ב˜‰ב"˘ - ‰י˘נˆ‡ ‰ל כל ‡ח„
מי˘ר‡ל ,כפי ˘מעי„ים חז"ל

 -י˘ ‡ˆלו "נ˜ו„ ‡") "‰פינטעלע"(,

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

ל‰ם:
ב‡יז‡ ‰ופן ˘י‰י' ‰ -רי "ל‡ י„ח ממנו

ארבע כנפות ושמונה חוטים
בגד בעל חמש כנפות – האם מחוייב בציצית?  /איך יתכן ששמונת חוטי הציצית
הם כנגד שמונת הימים שיצאו בהם ממצרים ,הרי יצאו בשבעה ימים?  /ביאור
דברי רש"י ברמזי כנפות הציצית ,מספר הכנפות ,ומספר חוטי הציצית

בפר˘˙נו

ב‡‰ ‰מˆו‡"„ ‰רבע כנפו˙"„‚" :ילים ˙ע˘ ‰לך על ‡רבע כנפו˙

כסו˙ך ‡˘ר ˙כס ‰ב) "‰כב ,יב(.
ובפירו˘ ר˘"י )בסוף פר˘˙ ˘לח( כ˙ב בענין ז:‰
"על ‡רבע כנפו˙ – ול‡ בעל˙ ˘ל˘ ול‡ בעל˙ חמ˘; כנ‚„ ‡רבע ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰
˘נ‡מר במˆרים :ו‰וˆ‡˙י ,וˆ‰ל˙י ,ו‚‡ל˙י ,ול˜ח˙י".
ונחל˜ו מפר˘י ר˘"י בכוונ˙ו:
י˘ מפר˘ים )‚ור ‡רי' .מ˘כיל ל„ו„ .ועו„(‰˘ ,מיעוט "על ‡רבע – ול‡ בעל˙ חמ˘" ל‡
ב‡ ל‰וˆי‡ ל‚מרי ב‚„ בעל חמ˘ כנפו˙‰˘ ,רי ‰לכ‰ ‰י‡

)זבחים יח ,ב .מנחו˙ מ‚ ,ב˘ .ו"ע

‡ורח חיים סימן י ב˙חיל˙ו( ˘ב‚„ ז ‰חייב בˆיˆי˙; ‡ל‡ ‰מיעוט ‰ו‡ "˘ל‡ יניח בכולם,
‡ל‡ ר˜ ב‡רבע ‰כנפו˙ ‰מרוח˜ו˙" .וזו‰י ‰כוונ ‰ב"ול‡ בעל˙ חמ˘" – ˘ב‚„ בעל
חמ˘ כנפו˙ ‡ינו חייב בˆיˆי˙ מכח חמ˘ ‰כנפו˙‡˘ ,ז ‰י' ˆריך ל‰ניח ˆיˆי˙ בכל
‰חמ˘‡ ,ל‡ ‰ו‡ חייב בˆיˆי˙ מכח ‡רבע ‰כנפו˙ )˘בכלל ‰חמ˘( ,ולכן ˆריך ל‰ניח
ˆיˆי˙ ר˜ ב‡רבע ‰כנפו˙ ‰מרוח˜ו˙ זו מזו.
‡מנם ‰ר‡"ם לומ„ ‡˙ ‰מיעוט "ול‡ בעל˙ חמ˘" פ˘וטו כמ˘מעו .וכן נ˜ט בˆ„‰
ל„רך" :ל˘ון 'ול‡ בעל˙ חמ˘' מ˘מע ˘‰י‡ פטור ‰ל‚מרי ,וי‚י„ עליו רעו' :ול‡ בעל˙
˘ל˘'" – כלומר :כ˘ם ˘ב"בעל˙ ˘ל˘" ברור ˘ל„ע˙ ר˘"י ‡ינ ‰חייב˙ כלל ,כך ‚ם
"בעל˙ חמ˘" פטור ‰ל‚מרי.
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ו

כ‚
‰וספ. ‰
לקט מתוך דברות קודש
בעניני הוראה ,הדרכה וחיזוק בעבודת השי"ת

ו‡ף ˘ל‰לכ‡ ‰ינו כן – ‰רי „רכו ˘ל ר˘"י לפר˘ ‡˙ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"‚ ,ם כ˘‡ין
ז ‰מ˙יי˘ב לפי ‰‰לכ‰ ‰פסו˜.‰

הדברים ,שגם במקורם לא הוגהו ע"י רבינו ,באו כאן כמעט
ללא עריכה ,באופן שנאמרו ,מלבד שינויים קלים להקל
על הקורא

]ול‰וסיף˘ ,ז˘ ‰לפי ‰‰לכ" ‰בעל˙ חמ˘" חייב˙ בˆיˆי˙ ‡ינו נלמ„ מ˙‰יבו˙
"על ‡רבע כנפו˙ כסו˙ך" עˆמן‡ ,ל‡ ז‰ו ריבוי מיוח„ ‰נלמ„ מסוף ‰כ˙וב )˘לכ‡ור‰
מיו˙ר(˘‡" :ר ˙כס ‰ב) "‰זבחים ומנחו˙ ˘ם(; ובכן ,כיון ˘ר˘"י בפירו˘ו ל‡ ‰בי‡
לימו„ ז ,‰בו„‡י כוונ˙ו ˘ב„רך ‰פ˘ט "בעל˙ חמ˘" פטור ‰ל‚מרי[.
ונר‡˘ ,‰ר˘"י ל˘יט˙ו ˘מˆו˙ ˆיˆי˙ ˘ייכ˙ ‰י‡ בכל פרטי' ליˆי‡˙ מˆרים )וכ„ל˜מן(

– ולכן מ˙‡ים „‰בר ˘‚ם ב‰ב‚„ עˆמו רו‡ים ‡˙ ˘‰ייכו˙ ליˆי"מ ,בז˘ ‰י˘ בו ב„יו˜

לגלות ה'פינטעלע איד'

"‡רבע כנפו˙" כנ‚„ "‡רבע ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול."‰

ב.

ו‰נ ,‰ר˘"י )˘ם( מפר˘ ˘יˆי‡˙ מˆרים נרמז˙ ‰י‡ )ל‡ ר˜ ב‰מספר "‡רבע

כנפו˙"‡ ,ל‡( בעˆם ‰ענין „"כנפו˙" – ˘‰ו‡ כנ‚„ מ˘ ‰כ˙וב בנו‚ע ליˆי‡˙ מˆרים:
"ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי נ˘רים" )י˙רו יט.(„ ,
וי˘ לב‡ר ‡˙ ˆ‰ורך ב˘ני ‰רמזים – מ„וע ל‡ „י ב‰רמז ˘בעˆם ענין "‰כנפו˙"

כל אחד מישראל ,אפילו יהודי של "מודה אני" ,שבמשך כל שנותיו לא היתה לו
שייכות לא לתורה ולא למצוות ,ועד שאפילו "לא נטל ידיו"  -יש אצלו "נקודה" /
כל יהודי צריך לדעת שיש עליו "מלך חי וקיים" ,ומצד ה"חמלה" שלו הכניס את
נקודת היהדות בכל אחד מישראל בתוכו פנימה

)"על כנפי נ˘רים"(‡ ,ל‡ ˆריך ‚ם „‰יו˜ „"‡רבע כנפו˙" )"כנ‚„ ‡רבע ל˘ונו˙ ˘ל
‚‡ול - ("‰וב„˜‰ים:
ב„ברי ר˘"י מˆ‡נו ˘‰כ˙וב "ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי נ˘רים" נ„ר˘ ביחס לכמ‰
˘לבים ˘‰יו ביˆי‡˙ מˆרים:
‡( ˜˙‰בˆו˙ם ˘ל כל בני י˘ר‡ל ‰מפוזרים במˆרים ‡ל ‰מ˜ום ˘נ˜ר‡ 'רעמסס':
"˘‰יו י˘ר‡ל מפוזרין בכל ‡ר‚ ıו˘ן ,ול˘ע˜ ‰ל ‰כ˘ב‡ו ליסע ולˆ‡˙ נ˜בˆו כולם

כ"˜

מו"ח ‡„מו"ר סיפר ‡ו„ו˙ ‡ביו,

כ"˜ ‡„מו"ר )‰ר˘"ב( נ"ע ,ב‰יו˙ו בן
ט' ˘נים ומחˆ ‰לערך ,ו‡חיו „‚‰ול,
‰רז"‡‰˘ ,י' ‡ז בן י"‡ ˘נים ,ול‰יו˙ו
ב˜י ב„˜„ו˜ ‰י' מ„˜„˜ ב˙פל˙ו יו˙ר

לרעמסס" )ר˘"י י˙רו יט .(„ ,ו‰יינו "על כנפי נ˘רים" – ˘‰וליכם  '‰ל˘ם במ‰ירו˙ כמו

מ‡„מו"ר ‰ר˘"ב ˘‰י' ‡ז ר˜ בן ט'

נ˘ר ‰עף ב˜לו˙ ובמ‰ירו˙.

˘נים ומחˆ ,‰ו‰י' מ˜נ˙ר ‡ו˙ו בענינים

ב( ל‡חר ˘˜˙‰בˆו כולם ב'רעמסס' נסעו מ˘ם ל'סוכו˙' ,ו‚ם זו ‰י˙ ‰נסיע ‰מ‰יר‰

˘˜‰ורים עם ˙פל.‰
פעם בלכ˙ם ל"ח„ר"‡˘ ,ל ‰רז"‡

ביו˙ר" :מ‡ ‰וע˘רים מיל ‰יו ,וב‡ו ˘ם לפי ˘ע˘ ,‰נ‡מר 'ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי
נ˘רים'" )ר˘"י ב‡ יב ,לז(.
‚( ל‡חר מכן ,כ˘‰מ˙ינו בני י˘ר‡ל על ים סוף ו‰מˆריים מ‡חורי‰ם‰ ,יו ‰מˆריים
זור˜ים "חˆים ו‡בני בליסטר‡ו˙" על י˘ר‡ל ,ו‰ענן ‰י' מ˜בל ‡ו˙ם כ„י ˘ל‡ יפ‚עו
בי˘ר‡ל .ו‚ם ז ‰נרמז ב‰ענין „"ו‡˘‡ ‡˙כם על כנפי נ˘רים" – "כנ˘ר ‰נו˘‡ ‚וזליו
על כנפיו ‡ . .ומר ,מוטב יכנס ‰ח ıבי ול‡ בבניי" )ר˘"י י˙רו יט.(„ ,
ובכן ,כל ענינים ‡לו ‰נרמזים ב"על כנפי נ˘רים"‰ ,יו לפני ˘לימו˙ ‰יˆי‡ ‰ממˆרים,
˘‰י‡ – ˜ריע˙ ים סוף )˘ר˜ ‡ז בטל ‰ל‚מרי ‡ימ˙ מˆרים כי בני י˘ר‡ל ר‡ו "‡˙
מˆרים מ˙ על ˘פ˙ ‰ים"(;

‡˙ ‰ר˘"ב :מ„וע ב"מו„‡ ‰ני" י˘
נ˜ו„ ‰ל‡חרי ˙יב˙ "בחמל ,"‰לפני
"רב‰
כל

‡מונ˙ך"?

ענינו

˘ל

ו˘‰יב

"רב‰

‰ר˘"ב:

‡מונ˙ך"

‰י‡

‰נ˜ו„„" ,‰י פינטעלע" ,וכל ‰ענין ‰ו‡
˘‰נ˜ו„˙˙ ‰פ˘ט )"„י פינטעלע ז‡ל
פ‡נ‡נ„ער‚יין"(.
כעבור מ˘ך זמן „יברו עו„ ‰פעם

בענין ˙‰פל ,‰ו˘‡ל ‰רז"‡ ‡˙ ‰ר˘"ב:
מ‰ו ‰ענין ˘מ˙פללים בכל יום? ו˘‰יב
‰ר˘"ב :כל ז‰ ‰ו‡ ענין "‰נ˜ו„„") "‰י
פינטעלע"( ‰נ"ל ˘ב˙חל˙ ‰יום ,כי,
ענין ˙‰פל‰ ‰ו‡ ˙‰פ˘טו˙ ‰נ˜ו„.‰
ו‰וסיף˙ :יב˙ "בחמל "‰מופיע ‰ב˙פל‰
ב' פעמים ,פעם ‡ח˙ ב"מו„‡ ‰ני",
ופעם ˘ני' בברכ˙ "‡‰ב˙ עולם" ,ובפעם
˘‰ני' ‡ין נ˜ו„ ,‰כי ,פעול˙ ˙‰פל‰ ‰י‡
˘‰נ˜ו„˙˙ ‰פ˘ט.
וסיים כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר˘ ,ל‡חרי
˘נים בי‡ר לו ‡ביו˘ ,ענין ‰נ˜ו„‡˜ ‰י
על נ˜ו„˙ ‰לב.

לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל י˘
‡˙ "‰פינטעלע"
ו‰ענין בז - ‰בס‚נון ‡חר:
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כב
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ז

לו ל˙ועל˙ ˘כלי )‚‰ם ˘ב‡מ˙ ‡ינו כן כי ‚ם ‰לומ„ ‡ו˙יו˙ ˘ב˙ור ‰מ‡יר˘ ‰כלו

וז‰ו ‰י˙רון ˘ב‰רמז „"‡רבע כנפו˙" „ו˜‡" ,כנ‚„ ‡רבע ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול– "‰

ומזככו ‡ך לזˆ ‰ריכים זכו˙ ‚„ול ל‰בין ז‡˙ ,ובפרט ל‰ר‚י˘ ז‡˙ ב˘כלו ממ˘(‡ ,בל

˘בז ‰נכלל כל ˙‰ליך ‰יˆי‡ ‰ממˆרים ,מ"ו‰וˆ‡˙י" וע„ ‰ל˘ון ‡‰חרונ" ‰ול˜ח˙י

מ‡חר ˘‰ו‡ טוב˙ זול˙ו ‰ו‡ מבטל ‡˙ עˆמו ועו˘ ‰ז‡˙ ,ו‰ו‡ „בר ‚„ול ונ˘‚ב במ‡„

‡˙כם לי לעם" ‰מכוונ˙ למעמ„ ‰ר סיני )ר‡ ‰י˙רו יט˙ .‰ ,בו‡ כז ,ט(.

מ‡„ ,ו‡‰י˘ ‡˘ר ‰נ˜ו„˘ ‰ל יר‡˙ ˘מים מ‡יר ‰לו ˆריך ל‰לל ול˘בח ל˘‰י״˙ על
‰ז„מנו˙ טוב ‰וי˜ר ‰כזו ˘יכול ללמו„ ברבים.

‚ .ענין ז˘ – ‰לימו˙ ‰˙‰ליך ˘ל יˆי‡˙ מˆרים ,מ‰חל וע„ כל – ‰מו„‚˘ ‚ם במספר

‰י‡ו˘ ‰ו‡ ‡ס˜ופ‡ נ„רס˙ לכל מיני רע ,ו‰י‡ ‰י‡ עˆ˙ ‰יˆר ‰מטיל ‡רס ,ו‰מ‡מין
ב„׳ וב˙ור˙ו ב‡מונ˘ ‰למ‰ ‰ו‡ י˙רח˜ מז ‰בכל ‰מיני ריחו˜ וי„ע ברור ‡˘ר ז‰ו
‰ר˘˙ ‡˘ר ‰יˆר ‰רע פור˘ ללכו„ בו ˙מימי לב ,כי ב‡מ˙ ‡„רב‡ בע˙ ˘נר‡‰ ‰עלמו˙
ו‰ס˙רים ביו˙ר בו„‡י י˘נם כחו˙ על ז ‰מ˘ ‰נו˙נים מלמעל ‰לבררם כענין מ˘ביעין
‡ו˙ו ,וע ıחיים ‰י‡ למחזי˜ים ב ,‰ויפרו˘ ‚יני ב˘לום ‰חבר‰˙ ‰לים וי‚י„ ל‰ם ‡˙
ברכ˙י כי י˙פרנסו בריווח ובמנוח ‰ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˘ˆ(‰

‰חוטים ˘בˆיˆי˙ ,וכמו ˘כ˙ב ר˘"י )˘ם(:
"˘מונ ‰חוטים ˘ב ,‰כנ‚„ ˘מונ ‰ימים ˘˘‰ו י˘ר‡ל ,מ˘יˆ‡ו ממˆרים ע„ ˘‡מרו
˘יר ‰על ‰ים".
וי„וע˜ ‰ו˘יי˙ ‰מפר˘ים:
בפר˘˙ ב˘לח )י„ (‰ ,כ˙ב ר˘"י ל„‰י‡ ˘‡מרו ‡˙ ˘‰יר ‰ביום ˘ביעי ˘ל פסח –
"ליל ˘ביעי יר„ו לים ,וב˘חרי˙ ‡מרו ˘יר ‰ו‰ו‡ יום ˘ביעי ˘ל פסח ,לכך ‡נו ˜ורין
˘‰יר ‰ביום ˘ביעי ˘ל פסח";
ו‡יך מ˙יי˘בים „בריו ‡לו˘‡ ,ר "˘מונ ‰ימים ˘‰ו י˘ר‡ל מ˘יˆ‡ו ממˆרים ע„

עˆבו˙ על מˆבו ‰רוחני – מ˙חבולו˙ ‰יˆר ‰רע

˘‡מרו ˘יר ‰על ‰ים"?!

במענ ‰על מכ˙בו ‰מ˙‡ונן על מˆבו ‰רוחני ˘נ˙עורר ב˘ע˙ ˜רי‡˙ ‰סיפור מ‰בעל
˙˘וב ‰ומפרט כמ ‰עניני ‰ע„ר עבו„ˆ‡ ‰לו ומ˙עˆב מז‰ ,‰נ ‰עˆבו˙ זו ב‡ ‰ל‡ מז‰
˘מˆטער על מˆבו ‰בל˙י טוב‡ ,ל‡ ב‡ ‰מ˙חבולו˙ ‰יˆר ‰רע˘ ,מטר˙ו ‰י‡ ˘ע"י
‰עˆבו˙ ונפיל˙ ‰רוח יטרי„ ויבלבל ˘ל‡ יוכלו לבו‡ ל„רך ‡‰מ˙י˙ בעבו„˙ ‰וי׳ י˙׳,
ולכן ‰חוב ‰עליו ל‰סיר כל עניני עˆבו˙ ומרירו˙ .ו‡„רב ‰לס„ר עˆמו לפי עניניו,
ל„˙˘‰ל  -בלי נ„ר  -ל˙‰פלל בכל יום בˆיבור ,בעמי„‡ ‰ו בי˘יב ‰על מ˜ום ‡ח„
ול˙‰פלל מ˙וך ‰סי„ור ולענו˙ ‡מן ו‡י˘״ר מכל „˜‰י˘ים ,ו‡ם ‡פ˘ר לו יכנס לחבר
בחבר ‰מ˘ניו˙ וכו' ו˘‰י״˙ יעזר‰ו בכל עניניו.

ו‰מפר˘ים )‚ור ‡רי' ˘ם( פיר˘ו˘‡ ,ר ר˘"י כולל ‚ם ‡˙ ערב פסח – י"„ ניסן‡ ,ך
‡ינו מובן:
יˆי‡˙ מˆרים בפועל ‰י˙ ‰ר˜ ביום ט"ו – "בעˆם ‰יום ‰ז) "‰ב‡ יב ,מ‡ .נ‡(; ו‚ם ‡ם
נרˆ ‰ל„˜‰ים ‡˙ זמן יˆי‡˙ מˆרים ,ול‰ח˘יב ‡ו˙ ‰מ‰זמן ˘בו ˜יבלו י˘ר‡ל ר˘ו˙
לˆ‡˙ ממˆרים – ˘‡מר ל‰ם פרע˜" :‰ומו ˆ‡ו מ˙וך עמי" )ב‡ יב ,ל‡( – ‰י' ז ‰ר˜ בליל
ט"ו )ועל ז‡ ‰מר ‰כ˙וב – פ' ר‡ ‰טז‰" :‡ ,וˆי‡ך ‡ '‰ל˜יך ממˆרים ליל;('"‰
‡מנם ‰יום ˘לפני ז ,‰יום י"„ ,כ‡˘ר ע„יין ל‡ ‰י˙ ‰מכ˙ בכורו˙ ופרע ‰ע„יין עמ„
בסירובו ליˆי‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים – ‡יך נח˘ב ‰ו‡ בכלל ‰ימים "מ˘יˆ‡ו ממˆרים"?

‰מברכו.

‡ל‡:
)˘ם עמ' ˜נ(

‡מנם מכ˙ בכורו˙ ‰י˙ ‰ר˜ בליל ט"ו‡ ,ך למעל ‰בר˜יע נפעל ‰ענין כבר ביום י"„
בין ‰ערבים  -כ‡˘ר בני י˘ר‡ל ˘חטו ‡˙ ‰פסח˘ ,בזכו˙ו זכו למכ˙ בכורו˙

)כ„ברי

ר˘"י בפ' ב‡ יב ,ו(.
וז‰ו ‚ם „יו˜ ל˘ון ר˘"י – "˘מונ ‰ימים ˘˘‰ו י˘ר‡ל מ˘יˆ‡ו ממˆרים ע„ ˘‡מרו
˘יר ‰על ‰ים" )„לכ‡ור ‰למ‡י נפ˜"מ כ‡ן ענין ˘‰יר ,‰ו‰ול"ל "ע„ ˘נ˜רע ‰ים"(:
כ˘ם ˘בנו‚ע ל˙‰חל˘ ‰ל יˆי‡˙ מˆרים ,מח˘יבים ל‡ ר˜ ‡˙ ליל ט"ו ˘בו ‰י˙‰
מכ˙ בכורו˙ כ‡ן למט ‰ו‡ז ‡מר פרע˜" ‰ומו ˆ‡ו מ˙וך עמי"‡ ,ל‡ מ˙חילים ‰ח˘בון
מ˙‰חל˙ ˙‰‰חל – ‰מיום י"„ "בין ‰ערבים"‡˘ ,ז נ‚זר‡‚‰ ‰ול ‰בר˜יע;
כן ‰ו‡ ל‡י„ך ‚יס‡ ,בנו‚ע ל‰סיום ˘ל יˆי‡˙ מˆרים – ˘ל‡ מח˘יבים ר˜ ‡˙ ˜ריע˙

ח

כ‡

˜úר‡˙ ˘ב˙

ים סוף כ˘לעˆמ‰˘ ,‰י‡ ‰י˙‚‰ ‰מר ˘ל יˆי‡˙ מˆרים‡ ,ל‡ מוסיפים ‚ם ‡˙ ˘לימו˙
˘‰לימו˙ ˘ל יˆי‡˙ מˆרים – ˘ז‰ ‰י' ר˜ כ‡˘ר בני י˘ר‡ל ר‡ו בעיני‰ם "‡˙ מˆרים

„רכי ‰חסי„ו˙

מ˙ על ˘פ˙ ‰ים"‡˘ ,ז י„עו ו‰ר‚י˘ו ‚‰מר „יˆי‡˙ מˆרים ו‡מרו ˘יר.‰
וז‰ו פירו˘ "˘מונ ‰ימים ˘˘‰ו י˘ר‡ל מ˘יˆ‡ו ממˆרים ע„ ˘‡מרו ˘יר˘ ,"‰נכלל
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בז ‰כל מ˘ך ‰זמן ˘ל יˆי‡˙ מˆרים:
מ‰נ˜ו„‰ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ל יˆי‡˙ מˆרים ,כפי ˘‰י˙ ‰ע„יין "בר˜יע" – ע„ לנ˜ו„‰
‡‰חרונ ‰ממ˘ ,כ‡˘ר ‚ם בני י˘ר‡ל ר‡ו ו‰ר‚י˘ו ˘‰ם נ‚‡לו ממˆרים ב˘לימו˙.
וי˘ ל‰וסיף ול‡‰ריך בכ"ז ,ועו„ חזון למוע„ בעז".‰

אין להתפעל מתחבולות היצר
עצבות זו באה לא מזה שמצטער על מצבו הבלתי טוב ,אלא באה מתחבולות היצר
הרע ,שמטרתו היא שע"י העצבות ונפילת הרוח יטריד ויבלבל שלא יוכלו לבוא
לדרך האמתית בעבודת הוי׳ ית׳

נע˘ים מוחו ולבו זכים ‡לף פעמים ככ‰
ב„בר ‰חבר‰˙ ‰לים נ‰ני˙י במ‡„ מז ,‰כי „בר ‚„ול ‰עומ„ ברומו ˘ל עולם ‰ו‡,
‡˘ר בכל ע˙ ובכל זמן ˆריכים ‰יו לפ‡ר ולרומם ענין כז ‰ובפרט בע˜בו˙ מ˘יח‡
‡˘ר עי˜ר ‰עבו„‰ ‰ו‡ ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים ב‡ו˙יו˙ ˘ב˙ור ‰ו˙פל ‰ול˜רב ‡˙
‡‰נ˘ים ‰פ˘וטים ˘‰ם ר‚לי בי˙ י˘ר‡ל.
וכ˙יב "˘˘ מ‡ו˙ ‡לף ר‚לי ‡˘ר ‡נכי ב˜רבו"'„ ,מ˘‰ '‰ו‡ 'חכמ '‰כנו„ע ו'‡נכי'
‰ו‡ 'כ˙ר'„ ,כ˙יב "ו‰חכמ ‰מ‡ין ˙מˆ‡"‡˘ ,ינ ‰בערך ‡ל ‰כ˙ר כנו„ע ,ומכל מ˜ום
ע״י 'ר‚לי ‰עם'  -מ˘ ‰מ˘ ‰מסר נפ˘ו ב˘ביל י˘ר‡ל ,ו„ו˜‡ ‰פ˘וטים ביו˙ר ˘‰ם
˘˜‰י עורף‰ ,יינו ˘מ˜יימים ˙ור ‰ומˆו˙ בע˜˘נו˙ ,על ‡ף ˘ל‡ מ‡פ˘רים ל‰ם
ללמו„ ,ל‡ מר˘ים ל‰ם ל˙‰פלל ,ובכל ז‡˙ לומ„ים ,ובכל ז‡˙ מ˙פללים ,ו˘ולחים ‡˙
‰יל„ ללמו„ בח„ר ב˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים‰ ,נ ‰כח ז‰ ‰וסיף ‡ור במ„רי‚˙ מ˘,‰
וז‰ו ˘"‡נכי ב˜רבו".
וכ˙יב וˆ„˜]˙ ‰רו[מם ,ו‡י׳ ב˙ור‡ ‰ור „על י„י  ‰˜„ˆ‰נע˘ים מוחו ולבו זכים ‡לף
פעמים ככ.‰
וכן ‰ו‡ בˆ„˜ ‰ו‚מילו˙ חס„ים ז ‰מ‡‰˘ ‰ח„ נו˙ן זמנו וע˙ו ב˘ביל חברו ,ו‰יינו
„כ‡˘ר ‰ו‡ בעˆמו ‰י׳ יכול ללמו„ בזמן ז„ ‰בר לימו„ עיוני ,ו‰ו‡ לומ„ ענין מ‡˘ ‰ינו

פנינים
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כ

רו‡ים ˘לפעמים רבו˙  -על י„י י„י„ים ‡פ˘ר לפעול יו˙ר מ‡˘ר ‰‰ורים .ובלב„
˘י„ברו ‰י„י„ים ב„ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב ˘נכנסים ‡ל לב ˘‰ומע ופועלים פעול˙ם.
מובן ˘ז‰ו ב‡ ב‰וספ ‰ל„ברו ˘לו ו˘ל זו‚˙ו ˙חי'.
ובנ„ון ז ‰עו„ ענין ו„רך י˘נו ,כיון ˘ככ˙בו ‰ו‡ ע„יין רוו˜ ,מ‰נכון ל„˙˘‰ל למˆו‡
)ב‡ופן ‰מ˙‡ים˘ ,ל‡ יח˘ו„ בנו ˘מכריחים ‡ו˙ו( ˘י„וך עם ב˙ י˘ר‡ל ˘ומר˙ ˙ור‰
ומˆו˙ ויר‡˙  '‰וחז˜ ‰ב„ע˙ ‰וב˜˘‰פ˙ ‰בז‡˘ ,‰ז מ˜ום לומר ˘ -נוסף על ˘‰‰פע‰
˘ל‡ ,‰פ˘רי˙ ˘‰י„וך עˆמו ז ‰י˘פיע עליו ל˘כוח על ענינים ‰ל‡ טובים ומח˘בו˙
‰ל‡ טובו˙ וכו'.
כיון ˘ע"פ ‰מוב‡ בספרים ˘‰ ,1'˜‰פע ‰מיוח„ ‰ל‰נח˙ ˙פילין על ‰מוח ועל ‰לב,
ז .‡.על ˘‰כל ו‰ר‚˘ ,מ‰נכון ל„˙˘‰ל ביו˙ר ˘יניח בנו ˙פילין בכל יום חול ,לפחו˙
לזמן ˜ˆר י‰יו על ר‡˘ו וזרועו‡ ,ל‡ ˘ˆריכים ל‰יו˙ ˙‰פילין ב„ו˜ו˙ וכ˘רו˙ ,ומ‰
טוב ‡˘ר לפני ‰נח˙ן כ‡מור ,יפרי˘ פרוטו˙ ‡ח„ו˙ לˆ„˜.‰
וכיון ˘לפעמים ˜רובו˙ מח˘בו˙ כ‡לו ,ב‡ו˙ לכז˘ ‰נול„ בע˙ ˘‰‰ורים ל‡ ‰יו
ז‰ירים ב„יו˜ ˘מיר˙ ט‰ר˙ ‰מ˘פח) ‰נ„‰ ,‰פס˜ ט‰ר ,‰טביל ‰במ˜ו ‰כ˘ר ‰וכו'(
]מחסרון י„יע ‰בכל ‰פרטים ˘מבי‡ לחסרון ב˜יום˘ ,זˆ ‰ריכים לברר ‡ˆל רב מור‰
‰ור‡ [‰ו‡ם ‚ם ב‡ופנם ‰י' כז ‰ח"ו ‰ -רי ˆריכ ‰ל‰יו˙ ˙˘וב ‰על ‰נ"ל חרט ‰על
‰עבר ו˜בל ‰טוב ‰על ל‰ב‡ ל„יי˜ בז ‰ככל „‰רו˘ ,ו‚ם ל„˙˘‰ל ˘י„י„י‰ם ו˜רובי‰ם
יז‰רו במˆו ‰זו ביחו„ ,ב˙וככי כללו˙ ‰נ ‰‚‰בחיי ‰יום יומים ˘˙ ‡‰מ˙‡ימ ‰ל‰ור‡ו˙
˙ור˙נו ˙ור˙ חיים ו˜יום מˆו˙י' עלי‰ם נ‡מר וחי ב‰ם.
בע˙ רˆון יזכירו ‡˙ בנו ˘י' על ˆ‰יון ˘ '˜‰ל כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ
זי"ע מ˙‡ים ל˙וכן כ˙בו ,וי‰י רˆון ˘יב˘ר טוב בכל ‡‰מור...
נ.ב .מ‰נכון ‡˘ר יב„˜ו ‡˙ ˙‰פילין ˘לו ]‰כו˙ב[ וכן ‡˙ ‰מזוזו˙ ב„יר˙ם ˘˙‰יינ‰
כולן כ˘רו˙ כ„ין ,וזו‚˙ו ˙חי' ˙˘מור על מנ‚‰ן ‰טוב ˘ל בנו˙ י˘ר‡ל ‰כ˘רו˙ ל‰פרי˘
ˆ„˜˜ ‰ו„ם „‰ל˜˙ ‰נרו˙ בכל ערב ˘ב˙ וערב יום טוב.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ עמ' ע-‰ו(

 (1ר‡˘ ‰ו"ע ‡ו"ח ‰ל' ˙פילין סכ" ‰ס"˘ .‰ו"ע ‡„"‰ז ˘ם סי"‡˙ .ני‡ פמ"‡ )נו ,ב(.

עיונים וביאורים קצרים

בין בעלי חיים למטלטלין

זכירה לשם מחי'
זכור ‡˙ ‡˘ר ע˘ ‰לך עמל˜ ‚ו' ˙מח‰
‡˙ זכר עמל˜
)כ ,‰יז-יט(

ב„ ‡‰נˆטווינו למחו˙ ˘ם עמל˜ ,מˆינו,
„מלב„ מ˘ ‰נכלל בז‰ ‰חיוב ל˘‰מי„ זרעו,
מחייב˙ ˙‰ור ‰ל˘‰כיח ˘מו ˘ל עמל˜ ,וכמו
˘מˆינו בז ‰ל„ינ‡ ‡ף בזמן ‰ז"„ ‰כ˘מזכיר
˜‰ור‡ ˘ם ‰מן ובניו מנ˜˘ין ˙‰ינו˜ו˙ ב‡בנים
‡ו בלוחו˙ ע˘ ıבי„ם וכ˙וב ב‰ם ˘ם ‰מן ובניו
וע"י ‰ני˜ו˘ ‰ם נמח˜ים" )בי˙ יוסף סי' ˙ר"ˆ „"‰
כ˙ב "‡‰ח(.
ולכ‡ור ‰˘˜ ‰בכללו˙ ˆיווי ז ‰ל˘‰כיח ˘ם
עמל˜‡ ,יך י˙‡ים לז ‰מ˘ ‰ב˙ור ‰עˆמ ‰נזכר
עמל˜ בכמ ‰פר˘יו˙ ,וע„ ˘נˆטווינו ‡ף ב"זכור
‡˙ ‡˘ר ע˘ ‰לך עמל˜".
ועל כרחנו לומר ˘י˘ כ‡ן ‚„ר מיוח„„ ,מ‰
˘נ‡סר ‰זכיר˙ו ‰יינו זכיר ‰ל˘ם זכרון‡ ,מנם
מחוייב˙ זכיר˙ו ל˘ם מחיי˙ ˘מו„ ,ל‡ו מ‚„ר
זכיר‰ ‰י‡ זכיר ‰זו .כלומר :כ˘‡„ם מ˘‡יר חי
‡„ם מזרע עמל˜ ‡ו בעל חיים ˘נ˜ר‡ ˘ם עמל˜
עליו – י˘ בז‡ ‰יסור כי מ˘‡יר "זכר" חיובי
לעמל˜; ‡ולם כ˘˙‰ור ‰כו˙ב˙ "זכר עמל˜" –
י˘ בז ‰מˆו ,‰כי כל מטר˙ ‰זכיר‰ ‰י‡ במטר‰
ל‚„‰י˘ ˘ליל˙ו.
ומו„‚˘ במנ‰ ‚‰נ"ל ˘נו‚‰ין לכ˙וב
מלכ˙חיל˘ ‰מו ˘ל עמל˜ על עˆים ו‡בנים,
„ליכ‡ בז„‚ ‰ר ‡יסור זכיר˙ו ,כיון ˘מ˜יים ז‰
ר˜ כ„י למחו˙ו ,ו‡י ‡פ˘ר לו ל˜יים מחיי˙ו
מבלי ˘יזכר‰ו ˙חיל˘ ,‰י‰י' ‡ˆלו "זכר עמל˜"
ויוכל למחו˙ו.
]ול‰עיר„ ,ע"פ ‚„ר ז"ˆ ‰ע לענין ‚‰ונב מן ‰עני על
מנ˙ ˘עי"ז י˙חייב ל˘לם לו ˙˘לומי כפל וי˙רב ‰ממונו,
במ˜ום ˘יו„ע ˘ל‡ י˜בל ממנו ‰עני ב„רך ‡חר˙ )ב"מ ס‡,
ב .ובנ"כ( .וע„"ז י˘ לעיין ב˜ונ ‰חמ ıבפסח ע"מ ˘י˜יים
בז ‰חיוב "˙˘בי˙ו" )עיין בז˙ ‰וס' פסחים )כט ,סע"ב(.
מ˘נ ‰למלך )רי˘ ‰ל' חו"מ( .ועו„( .וע„"ז בעו˘ ‰עבו„‰
זר ‰ע"מ ל˜יים "‡ב„ ˙‡ב„ון" )ר‡ ‰ס‰מ"ˆ ל‰רמב"ם
מל"˙ ב‰˘ ,ז‰ירנו מע˘ו˙ ע"ז לעבו„ .וע„"ז בחינוך
)מˆו ‰כז( וברמב"ן – ‰וב‡ בחינוך ˘ם( .ו‡כ"מ[.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' (91

˙מח ˙‡ ‰זכר עמל˜
מ‡י˘ וע„ ‡˘ ,‰מעולל וע„ יונ˜ ,מ˘ור וע„ ˘˘ ,‰ל‡
י˘ ‡‰ם עמל˜ נזכר ‡פילו על ‰ב‰מ ,‰לומר ב‰מ ‰זו
מ˘ל עמל˜ ‰י˙‰
)כ ,‰יט .ר˘"י(

לכ‡ור ‰יו˜˘‰ ,‰רי "˘מו ˘ל עמל˜" נזכר
ל‡ ר˜ על בעלי חיים‡ ,ל‡ ‚ם על ב˙ים„˘ ,ו˙
וכרמים וכיו"ב ,ו‡"כ מ„וע ‰בי‡ ר˘"י ר˜ בעלי
חיים ,ול‡ ‰זכיר ˘‡ר נכסי עמל˜?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
ב‰מ˘ך „בריו מ‚„יר ר˘"י ‡˙ ˆ‰יווי למחו˙
זכר עמל˜ )לפי ‰מ˙ב‡ר מפ˘טו˙ ‰כ˙ובים,
כ„רכו לפר˘ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"( ˘‰ו‡ ˘ל‡
י‡מרו על „‰בר "זו מ˘ל עמל˜ ‰י˙ ."‰ו‰יינו,
˘‡ין ˆ‰יווי ל˘‰מי„ ‡˙ כל מ˘˘ ‰ייך לעמל˜
‡ל‡ ˘ל‡ י‰י' ˘ם עמל˜ נזכר על ‰נכסים ,ו‡ם
נ˘˙נ‰ ‰חפ ıב‡ופן ˘˘ם עמל˜ ‡ינו נזכר עליו
כבר ‡ין ˆיווי ל˘‰מי„ו.
ועפ"ז מובן מ‰˘ ‰בי‡ ר˘"י בעלי חיים
בלב„ ,כי בב‰מ ‡"‡ ‰לע˘ו˙ ˘ינוי ‚מור ב‡ופן
˘ל‡ י‰י' ניכר כלל מˆי‡ו˙˜‰ ‰ו„מ˙ .ולכן‚ ,ם
כ‡˘ר ˙ˆ‡ ‰ב‰מ ‰לר˘ו˙ בעלים ח„˘ים יי˘‡ר
עלי' רו˘ם מ‰בעלים ‰ר‡˘ונים .ובמיל‡‚ ,ם
כ‡˘ר ˙עבור ב‰מ˙ עמל˜ לר˘ו˙ י˘ר‡ל ,מכיון
˘‡"‡ ל˘נו˙˘ ‰ינוי ‚מור ,ע„יין י‡מרו עלי' "זו
מ˘ל עמל˜ ‰י˙."‰
‡ך בנכסים ‡חרים ,מ‡חר ˘‡פ˘ר „‰בר
˘כ‡˘ר יעברו לר˘ו˙ ‡חר˙ יע˘ו ב‰ם ‰בעלים
‰ח„˘ים ˘ינוי ‚מור ,לכן ˙יכף כ‡˘ר עוברים
ר˘ו˙ ‡ין בטבע „‡‰ם לומר עלי‰ם "זו ˘ל ‡„ם
‡חר ‰י'" ,כי ב˘ינוי ר˘ו˙ כבר ‡פ˘ר ˘י˘˙נו
ל‚מרי ,ול‡ י˘‡ר עלי‰ם רו˘ם מ‰בעלים
‰ר‡˘ונים .ולכן בנכסים ‡חרים ,כ‡˘ר עוברים
לר˘ו˙ ‡חר˙‡ ,ין נזכר ˘מו ˘ל עמל˜ עלי‰ם,
ו‡ין ˆיווי ל˘‰מי„ם.
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ'  86ו‡ילך(
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קידושי כסף בין ישראל לקוב"ה
התקשרות אל הבורא ית"ש מחייבת התקדשות מהבלי העולם  /קידושי כסף
– "לית פולחנא כפולחנא דרחימותא"  /אהבת ה' מביאה את הפרישות או
הפרישות סייג לאהבה? " /לימות המשיח יהיו נישואין"

היחס לבן הנוטה מן הדרך
הצורך לפעול בקירוב ובדרכי נועם בחינוך הילדים המתמרדים ולהשפיע
עליהם באמצעות ידידים ומכרים
ֽ ּƒכי י‰¿ ƒי∆  ‰ל¿ ׁ ‡ƒ
י˘ ≈ּבן סו… ≈רר
)˙ˆ‡ כ‡ ,יח(

„רך ˜‰י„ו˘ין ˘"נ‚‰ו כל י˘ר‡ל" ב‰ ‰י‡ "בכסף ‡ו ב˘וו ‰כסף"

)רמב"ם ‰ל' ‡י˘ו˙

פ"‚ ‰כ"‡( ,ו‡ופן ז ‰נלמ„ מ‡‰מור בפר˘˙נו )כ„" (‡ ,כי י˜ח ‡י˘ ‡˘˜"˘ ,"‰יח‰ "‰י‡
בכסף )ספרי ע"‰פ˜ .י„ו˘ין „ ,ב .ירו˘למי רי˘ ˜י„ו˘ין(.
וב‡ופן פעול˙ ˜י„ו˘י כסף„ ,נו בספרים

)˘ו"˙ ˆפנ˙ פענח – ל‡‚‰ון ‰ר‚ˆ'ובי – „ווינס˜

ח"‡ ס"ט( ˘י˘ ללמ„ו ב˘˙י „רכים:
„רך ‡ח˙ ‰י‡ ˘"‰עיל‰ ‰ו‡ ˜‰נין ועל י„י ז ‰מ˙˜„˘˙" ,ו‰יינו˘ ,על י„י ˘‡‰י˘‰
מ˜בל˙ ‡˙ ‰כסף ו˜ונ‡ ‰ו˙ו‰ ,נ˜ ‰ניין ‰כסף ‚ורם ‡˙ פעול˙ ˜‰י„ו˘ין.
ו„רך ˘‰ני˙ ‰י‡ ˘"‰עיל‰ ‰י‡ ˜‰י„ו˘ין ועל י„י ז‰ ‰י‡ ˜ונ„‰ ‰בר" ,ו‰יינו˘ ,על
י„י ˘‡‰י˘ נו˙ן ‡˙ ‰כסף ‰ו‡ פועל ‡˙ ˜‰י„ו˘ין ,ו˜‰י„ו˘ין ‰ם ‚‰ורמין ל‰יו˙
‡‰י˘˜ ‰ונ‰ ˙‡ ‰כסף

]ור‡ ‰במ˜ור „‰ברים בל˜וטי ˘יחו˙ ˘˜ו"ט ב‡ריכו˙ ב‡ופנים ‡לו ,וכ‡ן

‰וב‡ ר˜ מ˘ ‰נ˙ב‡ר ˘ם ב„רך ‰פנימיו˙ ו‰חסי„ו˙[.
ומכיון ˘˘‰ור˘ ‰רוחני ˘ל ˜י„ו˘י ‡י˘ ‰ל‡י˘ ‰ו‡ ˜‰י„ו˘ין ו˘˜˙‰‰רו˙ בין

‰‰ורים ‡ינם ‡וביי˜טיבים
˜˘ ‰ל‰ורים ˘י' ל‰יו˙ ‡וביע˜טיב בנו‚ע ליל„י‰ם – ˘י' ,ולכן ˙ע˘ ‰בכל ז ‰כעˆ˙
‰נ‰ל˙ בי˙ ‰ספר בו לומ„ ‰בן.
)'˘ערי חינוך' עמ' ˜ס„(

במענ ‰למכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ חינוך בנו ˘ . .י' ,ו‰סברו˙ ˘ב„בר,
וכיון ˘‰חלט ‰בז˙ ‰לוי׳ בכמ ‰פרטים וביחו„ ב˙כונ˙ ‰נפ˘ ˘ל ‰נ״ל  -מ‰נכון
ל˙‰ייע ıב‡‰מור עם ‡לו ‰מכירים בנו ˘י׳ ופרטים ‡לו .ו‰רי לפעמים ‰כי ˜רובו˙
בכ‚ון „‡ „ו˜‡ ‰‰ורים ˘יחיו ‡ינם נ‡מנים כ״כ ב‰ערכ˙ ילי„י‰ם ˘יחיו .ו‰ח˘˘ ,ל‡
ר˜ ˘יכולים לנטו˙ לימין יו˙ר‡ ,ל‡ ˘לפעמים מפני ˜‰ורב‚ ‰ם  -ל‰יפך ,וע״„ ‡ין ‡„ם
מ˘ים עˆמו ˆ„י˜ ול‡ וכו'.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"כ עמ' רפ„(

בני י˘ר‡ל ל˘‰י"˙ )ר‡ ‰כ˙ר ˘ם טוב ס"י .ועו„(‰ ,נ ‰י˘ ללמו„ מ˘ני ‡ופנים ‡לו ‡ו„ו˙
„רכי ‰עבו„ ‰ב˘˜˙‰רו˙ ‰י‰ו„י ‡ל ‰בור‡ י˙"˘‰˘ ,רי "‡לו ו‡לו „ברי ‡ל˜ים חיים"
)עירובין י‚ ,ב(„ .י˘ ‡˘ר „רך ‰עבו„‰ ‰י‡ ˘י‰י' "˜ניין ‰כסף" ˙חיל ‰ו‰ו‡ יבי‡ וי‚רור
‡˙ ˜"‰י„ו˘ין" ,ופעמים ˘˙חיל˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ ב"˜י„ו˘ין" ,ומ˘ם יעל ‰וי‚יע לענין
"‰כסף" ברוחניו˙ ,וכפי ‡˘ר י˙ב‡ר.

„רכים ˘ונו˙ לפעול על ˜˘‰פ˙ ‰בן
במענ ‰למכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ בנו ˘י' ‡˙ ‡˘ר ˘מע ממנו בנו‚ע ל˜˘‰פו˙יו
וכו' ו‰רו˘ם ˘ע˘ ‰עליו ועל זו‚˙ו ˙חי'.
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ובניו ,ו˙‰וס' פלי‚ וס"ל „‡ין לו כח וזכו˙
ב„בר כלל ,ור˜ ˘מ˘ ‰כבר לועס ו‡וכל
נע˘˘ ‰לו ,ולפי' ˙‰וס' ל‡ ˘ייך לומר
כלל „לˆ„ ז‰ ‰ו ‰לי' כמ˜ח .ול‰עיר עו„
מ˙ול„ו˙ ‡„ם לספרי )כ‚ ,כ„ (‰מפר˘
„‰ר˘" ‰רעך ול‡ ˘ל ˘) "˘„˜‰ב‰מ˘ך
„‰ר˘ו˙ בסו‚יין( „ס"ל „מ˘ל ˘מים ‰ו‡
‡וכל[.

ול‰רמב"ם

ופר˘"י

על

˙‰ור,‰

˘מ˙‰יבו˙ "כי ˙ב‡ בכרם רעך" עˆמן
למ„ים ˘"בפועל ‰כ˙וב מ„בר"‰ ,רי זכו˙
‡‰כיל˘ ‰ל ‰פועל ‰י‡ מˆ„ עˆם ˘ם
ו˙ו‡ר "פועל"˘ ,חל עליו מי„ כ˘˘כרו
וב‡ לכרם רע‰ו .ו‡כן ‰רמב"ם ‰כריע
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בסוף פר˜ין „פועל מ˘ל ˘מים ‰ו‡ ‡וכל

˘˜˙‰רו˙ ‡ל ‰בור‡ י˙"˘ מחייב˙ ˘„˜˙‰ו˙ מ‰בלי ‰עולם

ו‰כל עול ‰ב˜נ‡ ‰ח„ ]ולענין פלו‚˙˙

כ‡˘ר מ˜„˘ ‡י˘ ‡י˘‰ ,‰רי בז‰ ‰י‡ נ˜ני˙ לו ,ו‚ם נ‡סר˙ על ˘‡ר ‰עולם .ומעין

ר˘"י ו˙וס' ‰נ"ל ‡ם י˘ לˆ„ ז ‰לו זכו˙
ב„בר‰ ,נ ‰מ„ברי ‰רמב"ם בפר˜ין ‰י"‚
מ˘מע ˘ס"ל כ„ברי ˙‰וס'‚„ ,ם ל‡חרי
˘מטי לי„י' ‡ינו נו˙ן ל‡˘˙ו ובניו )ומ"˘
ב˘ ‚"‰ם "וכן פועל ˘‰וליך בי„ו ממ‰
˘ע˘‡ ‰ו ˘ל˜ח י˙ר על ‡כיל˙ו ונו˙ן

ז‰ ‰ו‡ ‚ם במ˘ ‰כנס˙ י˘ר‡ל נ˜ני˙ ל˘‰י"˙˘ ,י˘ בז˘ ‰ני ‰פרטים ‡‰מורים:
‡˘ .י˘ר‡ל נ˜נין ל˘‰י"˙ ,ו‰ם „ב˜ים בו ומ˙˜˘רים ‡ליו.
ב‰˘ .ם מ˙˜„˘ים ופור˘ים ומב„ילים עˆמם מ˘‡ר ענייני עולם ‰ז ‰ו˙‡וו˙יו.
ו‡ין ‰י‰ו„י יכול ל‰פרי„ בין „‰ב˜ים ולברור לו ר˜ ˘י‰י' ˜˘ור ל˘‰י"˙‡ ,ך יח„
עם ז‡˙ ימ˘יך למל‡ ˙‡וו˙יו ול‰יו˙ ˘˜וע בענייני עולם ‰ז‰˘ ,‰ל‡ ‡‰ב˙ ענייני
‰עולם ו˜˘‰יע ‰ב‰ם ‰י‡ סו˙ר˙ ‡˙ ˘˜˙‰‰רו˙ ב˘‰י"˙ ,ו‡ין ‰לב יכול ל‡‰וב ‚ם

ל‡חרים עובר כו'" ,ו‰רי ל„ע˙ ˙‰וס' ‰ו‡

‡˙ ‰בור‡ ו‚ם ‡˙ ‰בלי ‰עולם ,וכפי ˘כ˙ב חוב˙ ‰לבבו˙

„‰ין לכ‡ור‚ ‰ם בל˜ח ר˜ בכ„י ‡כיל˙ו

"מן ‰נמנע ˘˙˙יי˘ב ‡‰ב˙ ‰בור‡ בלבנו עם ˙‰יי˘ב ‡‰ב˙ ‰עולם בנו".

)פ˙ח ˘‰ער ל˘ער ‡‰ב˙ ('‰

ול‡ י˙ר על ‡כיל˙ו ,ר‡ ‰מעייני ‰חכמ‰
למ‰ר‡"ל ˆונ ıב"מ ˘ם .ור‡ ‰רי"פ
פערל‡ לס‰מ"ˆ לרס"‚ ל"˙ רסז[.

˜י„ו˘י כסף – "לי˙ פולחנ‡ כפולחנ‡ „רחימו˙‡"
ו‰נ„‰ ,‰רך ‡˘ר ב ‰י˙˜˘ר ‰י‰ו„י ‡ל ‰בור‡ י˙"˘‰ ,י‡ בעבו„˙ ‰‡‰ב˘ ,‰י˙בונן
ב˘כלו ב‚„ול˙  '‰וב˘‡ר „ברים ‰מעוררים ‡˙ ‰‡‰ב ‰ע„ ‡˘ר י˙ל‰ט לבו ל‡‰ב‰
‡˙ ˘‰י"˙ .ועל עבו„˙ ‰‡‰ב‡ ‰מרו בזו‰ר ) '˜‰ר‡ ‰ז‰ר ח"ב נ ,‰ב .ח"‚ רסז‡˘ (‡ ,ין
ב„ומ ‰ל" – ‰לי˙ פולחנ‡ כפולחנ‡ „רחימו˙‡"‰‡‰˘ ,ב‰ ‰י‡ ‰י‡ ‰מ˜˘ר˙ ומ„ב˜˙
‡˙ ‰י‰ו„י ב˘‰י"˙.
ו˜ניין "˜י„ו˘ין" בין י˘ר‡ל ל˘‰י"˙ ‰נע˘ ‰על י„י ‡‰ב‰ ,‰ו‡ ענין ˜י„ו˘י כסף
ברוחניו˙ ,כי "כסף" ‰ו‡ מל˘ון כיסופין ו‡‰ב" – ‰נכסוף נכספ˙י"

)ר‡ ‰כ˘"ט ˘ם‡ ,ור

˙‰ור˘ ‰בועו˙ ע' ˜ˆט .ר„(‰˘ ,י‰ו„י מעורר בעˆמו ‰כיסופין ו‰‡‰ב ‰ל˘‰י"˙ ,ובז‰ ‰רי
‰ו‡ נ˜נ ‰לו ומ˙ייח„ עמו.
ובז ‰י˘ לי˙ן טעם למ"˘ ‰נ‚‰ו כל י˘ר‡ל ל˜„˘ בכסף ‡ו ב˘וו ‰כסף" ,לפי ˘ענין
˜‰י„ו˘ין למט ‰נ˘˙ל˘ל מ˜י„ו˘י י˘ר‡ל ל˜וב" ,‰ו˜י„ו˘י י˘ר‡ל ו˘‰י"˙ ‰מ‰
˜י„ו˘י כסף ו‡‰ב ,‰ועל כן נ‚‰ו ‚ם ב˜י„ו˘ין כפ˘וטם ל˜„˘ בכסף „ו˜‡ ,ב„ו‚מ˙
ענין ˜‰י„ו˘ין ברוחניו˙.

‡‰ב˙  '‰מבי‡‰ ˙‡ ‰פרי˘ו˙ ‡ו ‰פרי˘ו˙ סיי‚ ל‡‰ב?‰
כ‡˘ר מ˙˜„˘ י‰ו„י ‡ל ˜‰ב" ,‰ונ˜נ ‰לו ב"כסף" ו‡‰ב‰ ,‰רי יי˙כנו בז˘ ‰ני ס„רי
עבו„:‰
„‡‰ם ‡˘ר ‰ו‡ ˘˜וע בח˘כ˙ ענייני עולם ‰ז ‰ו˙‡וו˙יו‡ ,ינו יכול ל˙‰חיל עבו„˙ו
בכך ˘יעורר בלבו ‡‰ב˙  ,'‰ו˙חיל ‰עליו לנ˜ו˙ נפ˘ו ולפרו˘ ˙חיל ‰מן ‰רע ˘בו
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יב

ומ˙ענו‚י ‰עולם ,כי ‡יך יוכל לעורר בנפ˘ו ר‚˘ ˘ל ‡‰ב ‰ו„בי˜ו˙ בעו„ ‰ו‡ עˆמו
˘˜וע ב‰בלי עולם ‰ז .‰ובכ„י ˘יˆליח לעורר ‡˙ ‰‡‰ב ‰ל˘‰י"˙ ,עליו לפרו˘ ˙חיל‰
מן ‰רע.

˜úר‡˙ ˘ב˙
ול‡ופן ‰ב'˘ ,ז‰ו מˆ„ עבו„˙ וטירח˙
‰פועל ,י˘ מ˜ום ל˘ני ˆ„„י ‡‰יבעי‡:
י˙כן לומר "מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל"˘ ,ז‰ו חל˜

וס„ר ז˙˘ ,‰חיל ‰פור˘ „‡‰ם ומ˜„˘ ומב„יל עˆמו מן ‰רע‰ ,ו‡ ס„ר ‰ר‚יל על פי
טעם ו„ע˙˘ ,כן ‰ו‡ טבע „‡‰ם ˘‡ינו יכול לעורר ‡˙ ‰‡‰ב ‰ל˘‰י"˙ ‡ם ל‡ ני˜‰
˙חיל‰ ˙‡ ‰זו‰מ˘ ‰בלבו.
‡ך י˘ ו„‡‰ם עוב„ עבו„˙ו ב‡ופן נעל ,‰למעל ‰מטעם ו„ע˙˘‡ ,ר מבלי ‰בט על
מעמ„ו ומˆבו‰ ,נ‰ ‰ו‡ מ˙מסר ל˘‰י"˙ ˙‰מסרו˙ מוחלט˙ ,ב˘˜˙‰רו˙ ‡˘ר ‡ינ‰
מ‚ע˙ מחמ˙ ˙‰בוננו˙ ו‡‰ב ‰מור‚˘˙ בלב‡ ,ל‡ ממ˘ ‰מ˜בל עולו ˘ל ˘‰י"˙ בל‡
טעם ו‰בנ‡ ,‰ל‡ ר˜ כי כן ר‡וי ל‰יו˙ עוב„ ˘‰י"˙ ומסור לכל ‡˘ר יˆוונו.
וכ‡˘ר „‡‰ם מ˙מסר ל˘‰י"˙ ב‡‰ב ‰כזו ,למעל ‰מטעם ו„ע˙ ‰רי כח רב י˘ ל‰
ל‡‰ב ‰זו ,ו˙‰מסרו˙ זו מבי‡˙ו ממיל‡ לפרו˘ מענייני עולם ‰ז‰˘ ,‰רי ‰ו‡ נ˙ון כולו
ל˘‰י"˙ ,ומופרך ‡ˆלו ל˙‰עס˜ ב˙‡וו˙ עולם ‰ז˘‰ ‰פלו˙ ו‰נחו˙ו˙.
ונמˆ‡ ˘˘˙י „רכים י˘ לו ל‡„ם "ל‡ "˘„˜˙‰ל ‰בור‡ י˙"˘„ :רך ‰ר‚יל ‰ו‡
ל˙‰חיל ב"˜י„ו˘ין"˜˘ ,י„ו˘ין ‰ם מל˘ון ‰פר˘ ‰ו‰ב„ל) ‰ר‡˙ ‰ו"כ ר"פ ˜„ו˘ים ,ועו„(,
‰יינו ,ל˙‰חיל בעבו„˙ ‰פרי˘ו˙ מענייני ‰עולם ,ור˜ ‡חר כך יכול ל‰יו˙ "‰כסף"
ו‰‡‰ב ‰ל˘‰י"˙; ו‰עבו„˘ ‰למעל ‰מטעם ו„ע˙ ‰י‡˘ ,מ˙חיל מי„ ב"כסף"
ו˙‰מסרו˙ ל˜‰ב" ,‰ומז ‰ב‡ ‡חר כך ל"˜י„ו˘ין" ופרי˘ו˙ מ˙‡וו˙ ‰עולם.
ו„רכים ‡לו ‰ן מ˙‡ימו˙ ל˘ני ‡‰ופנים ב˜י„ו˘ין ˘נ˙ב‡רו למעל‡ ,‰ם ‰כסף ‚ורם
˜‰י„ו˘ין‡ ,ו ˘˜‰י„ו˘ין ‚ורמים ˜ניין ‰כסף.

מ˘כרו„ ,כ˘ם ˘מ‚יע לו )עי˜ר( ˘כרו על
מל‡כ˙ו ˘נע˘י˙ עבור ‰בע"‰ב ,כך מ‚יע
לו "˙וספ˙ ˘כר" על עבו„˙ו וטירח˙ו
]‡בל לפי ז‡ ‰ין לפר˘ "מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל"
˙וספ˙ ˘כר עבור ‰מל‡כ ‰עˆמ ‰כ‚וף
˘‰כירו˙‰ ,יינו ˘‡ינו „ומ ‰ל˘כר עבור
עˆם ‰מל‡כ‡ ;[‰בל ל‡ופן ז‡ ‰פ˘ר נמי
לומר ˘‡ינו ב‚„ר "˘כר" כ"‡ ר˜ "מ˙נ˙
‚מילו˙ חס„ים"‡ ,ל‡ ˘מ˙נ ‰זו ני˙נ‰
לו ר˜ מחמ˙ עבו„˙ו וטירח˙ו ,ע"„ ‡‰
„‡מרי' ‚בי מ˙נ‡" ‰י ל‡ו „עבי„ נייח‡
לנפ˘י' ל‡ י‰יב לי מ˙נ˙‡"

)ר‡‚ ‰יטין נ:

ב"ב ˜נו ע"‡ .ור‡‚ ‰ם מ‚יל ‰כו :ב"מ טז ע"‡(.

ומע˙‰

י"ל „‰ו‡ מ‰ו˙ ‰חילו˜ בין

˘ל˘˙ ‰מ˜ורו˙ לפירו˘ "בפועל ‰כ˙וב
מ„בר"„ (‡) ,ר˘˙ ‰ירו˘למי ˘נלמ„
מסיפ‡ „˜ר‡ "ו‡ל כליך ל‡ ˙˙ן‡ ,בל
נו˙ן ‡˙ לכליו ˘ל חבירך  . .ז‰ ‰פועל",
)ב( ‚‰ז"˘ ˘בבבלי מ"‰נ‡מר ל‰לן ל‡

"לימו˙ ‰מ˘יח י‰יו ני˘ו‡ין"
ו‰נ ,‰בפר˘˙ ‡מ‰ ‰עברי' מˆינו מ˜ור נוסף ל˜י„ו˘י כסף ,ו‰ו‡ מ„˘ ‰ר˘ו ב‚מר‡
)˜י„ו˘ין ‚ ,ב .ע"פ מ˘פטים כ‡ ,י‡( "ויˆ‡ ‰חינם ‡ין כסף – ‡ין כסף ל‡„ון ז‡ ‰בל י˘ כסף
ל‡„ון ‡חר" .ומלב„ ז‡˙ למ„ו ˜י„ו˘י כסף מ‰פסו˜ בפר˘˙נו "כי י˜ח ‡י˘ ‡˘."‰
ו˘ני מ˜ורו˙ ‡לו ‰רי ‰מ ‰מ˜בילים ל˘ני ‡‰ופנים ‡‰מורים ב„רך פעול˙ ˜י„ו˘י
כסף„ :בפסו˜ "כי י˜ח ‡י˘ ‡˘ ,"‰מו„‚˘˙ נ˙ינ˙ ול˜יח˙ ‡‰י˘˘ ,פועל ˙חיל˙‡ ‰
˜‰י„ו˘ין ,ו˜ניין ‰כסף ‰ו‡ ˙וˆ‡ ‰מן ˜‰י„ו˘ין; ו‚בי ‡מ‰ ‰עברי' מו„‚˘ בעי˜ר מ‰
˘"י˘ כסף ל‡„ון ‡חר" ,ו‰יינו ˜ניין כסף בי„י ‡בי ‰˘ ,‰˘‡‰ו‡ ‚ורם ו‚ורר ˜‰י„ו˘ין.
ומ‡חר וכל ‡ח„ מן ‡‰ופנים ˘ל ˜י„ו˘ין מ˙‡ים לפסו˜ ‡חר‰ ,רי מע˙ ‰י˘ לנו
ללמו„ מי‰ו ‰עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙ בס„ר ˘ל "˜י„ו˘ין" ופרי˘ו˙ ו‡זי ב‡ ל"כסף" ו‡‰ב,‰
ומי‰ו ז‰ ‰עוב„ ב„רך ˘ל "כסף" ‰מבי‡ לי„י פרי˘ו˙ ו"˜י„ו˘ין":

˙ב‡ עליו ˘‰מ˘"‰ (‚) ,לימו„ מ˙‰יבו˙
"כי ˙ב‡ בכרם רעך" עˆמן — "כי ‡ילו
ל‡ ˘כרו מי ˙‰יר לו ˘יב‡ בכרם רע‰ו",

„י˘
‰לימו„ים

˘˙וכן

לומר,
‰נ"ל,

˙לוי

‰חילו˜
ב˙וכן

בין
‰ענין

‰מ„ובר במ˜ום ‰נלמ„:

ל‰ירו˘למי

יז

˘‰וסיפ ‰לו ˙ור "‰עבור מל‡כ˙ו;

ל˘"ס

„ילן‰˘ ,לימו„ ‰ו‡ מ‚‰ז"˘

„"ל‡ ˙ב‡ עליו ˘‰מ˘"‰ ,נ‡מר ‚בי „‰ין
„"ביומו ˙˙ן ˘כרו" – ‰רי ז„ ‰ין מˆ„
‚‰בר‡ ‰עוב„ ,וכ‰מ˘ך ‰כ˙וב )„"ביומו
˙˙ן ˘כרו"( "ו‡ליו ‰ו‡ נו˘‡ ‡˙ נפ˘ו –
‡ל ˘‰כר ‰ז‰ ‰ו‡ נו˘‡ ‡˙ נפ˘ו למו˙,
על ‰בכב˘ ונ˙ל ‰ב‡ילן" )ר˘"י על ‰כ˙וב(,
ו‰יינו ˘„‰ין „"ביומו ˙˙ן ˘כרו" ‡ינו
)כ"כ( מˆ„ ‚וף ‰מל‡כ˘ ‰עו˘ ‰לבע"‰ב,
כ"‡ מˆ„ מסיר˙ נפ˘ו ˘ל ‰פועל עלי',
וע„"ז בנ„ו"„„ ,ין ‡כיל˙ ‰פועל‰˘ ,ו‡
מˆ„ טירח˙ו ועבו„˙ו ˘ל ‰פועל.

]ולכן

‡יבעי' לי' ב‚מ' ‡י ‡כיל˙

פועל "מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל ‡ו מ˘ל ˘מים
‰ו‡ ‡וכל" ,וכנ"ל ˘ל‡ופן ז ‰י˘ מ˜ום
ל˘ני ˆ„„ים ‡לו .ו‰נ ‰עיי' ‰יטב ב‰מ˘ך
„‰ר˘ו˙ בסו‚יין "כנפ˘ך כנפ˘ ˘ל
בע"‰ב כך נפ˘ו ˘ל פועל מ ‰נפ˘ך ‡וכל
ופטור )מן ‰מע˘ר( ‡ף נפ˘ו ˘ל פועל
‡וכל ופטור" ,ופר˘"י "כנפ˘ך ,כ‡ילו ‰ן
˘לך‡ .ף פועל ‡וכל ופטור ,ול‡ ‡מרינן
‰ו‡יל „ב‡‚רי' ‡כיל על כרחו ˘ל בע"‰ב
‰וי' לי' כמ˜ח כו' כיון „זבני' ‡ח˘בי'",
ומ˘מע „נ˜טינן „מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל‡ .בל
ב‡מ˙ י"ל „ל‡ו „ו˜‡ ,כי ‡פ˘ר לפר˘
˙‰ם בב' ‡ופנים‡„ ,פ˘ר „„‰ר˘‡
„"כנפ˘ך" ˜מ"ל „‡ף „נ˜טינן „"ב‡‚רי'
‡כיל" מ"מ פטור כ‰בע"‰ב‡ ,בל ˘מ‡

˘למ„ין ז ‰ממ"˘ "ו‡ל

‡פ"ל „˜מ"ל „‰ו‡ ל‡ כ˜‰ס"„ „‰וי'

כליך ל‡ ˙˙ן – ‡בל נו˙ן ‡˙ לכליו ˘ל

לי' כמ˜ח וזבני' ,כ"‡ „מ˘ל ˘מים ‡וכל.

חבירך"˘ ,מ„ובר ב‚וף ‰מל‡כ˘ ‰עו˘‰

ועיי' בסו‚י‡ „מ˘ל מי ‰ו‡ ‡וכל„ ,ר˘"י

לבע"‰ב – י"ל „ס"ל „"מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל",

נ˜ט ˘ם „‡ף ‡י ‡מרי' מ˘ל ˘מים י˘

ו‡כיל˙ ‰פועל ‰י‡ כעין "˙וספ˙ ˘כר . .

לו זכו˙ ממוני˙ בז ‰ור˘‡י לי˙ן ל‡˘˙ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

נ˜ט כ‰רמב"ם˘ ,כ˙ב" :כי ˙ב‡ בכרם

וי‚יע˙ו ˘ל ‰פועל˘ ,טורח ומ˙יי‚ע

רעך – בפועל ‰כ˙וב מ„בר" ,וכן בכ˙וב

במל‡כ˙ רע‰ו ,נו˙נ˙ לו זכו˙ ל‡כול

˘ל‡חריו "כי ˙ב‡ ב˜מ˙ רעך ‡ף ז‰

)ב˘ע˙ מע˘ (‰מפירו˙יו כו'.

בפועל ‰כ˙וב מ„בר"„ .מז˘ ‰ר˘"י ל‡
‰ע˙י˜ מן ‰כ˙וב ‡ל‡ ר˜ ˙‰יבו˙ "כי
˙ב‡ בכרם רעך" )וכן ר˜ "כי ˙ב‡ ב˜מ˙
רעך"( ,ול‡ ‰מ˘ך ‰כ˙וב )ו‡פילו ל‡
רמזו ב"ו‚ו'"( ,וכן ל‡ ‰זכיר כלל ‚‰ז"˘
מ‰נ‡מר ל‰לן "ל‡ ˙ב‡ עליו ˘‰מ˘",
מוכח˘ ,ל„ע˙ ר˘"י יו„עים ˘"בפועל
‰כ˙וב מ„בר" מ˙‰יבו˙ "כי ˙ב‡ בכרם
רעך" עˆמן )וכן מ"כי ˙ב‡ ב˜מ˙ רעך"(,
ו‰יינו מ‰טעם ˘כ˙ב ‰רמב"ם )‰מובן
בפ˘טו˙(„ ,כיון ˘‰מ„ובר בכרם רע‰ו
וב˜מ˙ רע‰ו "מי ˙‰יר לו ˘יב‡" בלי
ר˘ו˙ ‰בעלים ,ועכˆ"ל ˘"בפועל ‰כ˙וב
מ„בר".

וי˘

לומר‰˘ ,חילו˜ בין ˘ל˘ „עו˙

‰פירו˘‡ ,ל‡ ‰ו‡ חילו˜ מ‰ו˙י ‚ם ב˙וכן,
ו‰ם ‚' ‡ופנים ב„‚‰ר˙ „‰ין „‡כיל˙
פועל ב˘ע˙ מל‡כ˙ו „˜‡מר רחמנ‡˘ ,י˘
ל„‚‰ירו בכמ‡ ‰ופנים )ע"„ ל˘ון ‡‚‰ון
מר‚ˆוב בח˜ירו˙יו לכמ ‰ענינים :מˆ„
‰נפעל‰ ,פעול‡ ,‰ו ‰פועל .עיי' מפענח
ˆפונו˙ פי"ב(:
‡כיל˙ ‰פועל ‰י‡ כעין ˘כר

על ‰מל‡כ ‰ו˙‰וˆ‡‰) ‰נפעל( ˘נוˆר˙
על י„ו עבור ‰בע"‰ב˘ ,נוסף על ˘כרו
˘מ˘לם לו ‰בע"‰ב עבור מל‡כ˙ו‰ ,ו‡
‚ם ‡וכל מ‰פירו˙ כו' ˘עוב„ ב‰ם.

)ב(

‡כיל˙ ‰פועל ‡ינ ‰עבור ‰מל‡כ‰

ו˙‰ועל˙ ˘‚ורם לבע"‰ב‡ ,ל‡ ˘עבו„˙ו

„‰פסו˜ "כי י˜ח" מ„בר על ‡י˘ ר‚יל ובן חורין˘ ,עוב„ עבו„˙ו ב„רך ‰ר‚יל ב„ע‰
וב˘‰כל ,ועליו לילך כס„ר ‰ר‚יל "מלמט ‰למעל˙˘ – "‰חיל ‰פור˘ ומ˙˜„˘ מ‰בלי
‰עולם ,ו‡זי מ˘י‚ ומעורר ‡‰ב˙  '‰בלבו.

‡כיל˙ו ‡ינ ‰ב‚„ר ˘כר כלל ,ל‡

‡בל "י˘ כסף ל‡„ון ‡חר" נלמ„ מפר˘˙ ‡מ‰ ‰עברי'˘ ,עב„ ו‡מ ‰עניינם ביטול

על ‰חפˆ‡ „‰מל‡כ ‰ול‡ על עבו„˙

ל‡„ון ו˜בל˙ עולו ב˙כלי˙‰˘ .ם ‡ינם מ‰ר‰רים ‡חר מ˘מעו˙ ומטר˙ פ˜ו„ו˙יו ,ו‰ם

וי‚יע˙ ‚‰בר‡‡ ,ל‡ ‰ו‡ „ין בפני עˆמו,

מ˙מסרים ‡ל ‡„ונם ל‚מרי לע˘ו˙ ככל רˆונו .ועל כן בפר˘ ‰זו נרמז ס„ר ‰עבו„‰

„כיון ˘י˘ עליו ˘ם "פועל" ,זיכ˙ו ˙‰ור‰

ל‡„ם ‰מ˙מסר ל‡לו˜ו˙ למעל ‰מטעם ו„ע˙‰˘ ,ו‡ מ˙חיל עבו„˙ו י˘ר ב˙‰מסרו˙

ל‡כול מן ‰פירו˙ כו' ˘פועל ב‰ם )ע"„
˘‡ר מיני זכ‡ים ב"מ˙נו˙" ב˙ור ,‰כ‚ון
עני וכיו"ב(.

ומ‰נפ˜"מ

בין ‡ופנים ‡לו ל„ינ‡

י"ל‰˘ ,ו‡ ע"„ ‡‰יבעי' בב"מ ˆב ע"‡
"פועל מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל ‡ו מ˘ל ˘מים ‰ו‡
‡וכל"„ ,פר˘"י ˘ם" :מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל –
˙וספ˙ ˘כר ‰ו‡ ˘‰וסיפ ‰לו ˙ור‡ ,‰ו
מ˙נו˙ עניים".

„ל‡ופן

‰ '‡‰נ"ל‡˘ ,כיל˙ ‰פועל

מחמ˙

עבור

‰י‡

‰מל‡כ‰

˘עו˘‰

‰בע"‰ב י"ל „"מ˘לו ‰ו‡ ‡וכל"˘ ,זכו˙
זו ‰י‡ )בל' ר˘"י כנ"ל( "˙וספ˙ ˘כר"
עבור מל‡כ˙ו ,ו‰יינו ˘‰ו‡ ב‡ו˙ו ‰סו‚
˘ל עי˜ר ˘כרו )˘‰ו‡ ˙˘לום עבור
מל‡כ˙ו(‡ ,ל‡ ˘‰י‡ "˙וספ˙ ˘כר . .
˘‰וסיפ ‰לו ˙ור."‰

ול‡ופן

‰ '‚‰נ"ל˘ ,ז‰ו „ין מˆ„ עˆם

˘ם ו˙ו‡ר "פועל" )ול‡ מˆ„ ‰מל‡כ‰
˘עו˘"‰ ,(‰ז כ"„ „ˆ‰מ˘ל ˘מים ‰ו‡
‡וכל"„ ,כ˘ם ˘˙‰ור ‰זיכ˙ ‰לעניים
מ˙נו˙ ˘ונו˙ בפרי „‡‰מ ,‰כך זכי לי'
רחמנ‡ ל"פועל" ל‡כול מפירו˙ „‡‰מ‰
˘פועל ב.‰

ונ˙ינ ‰ל˘‰י"˙ .ו‡זי ס„ר עבו„˙ו ‰ו‡ "מלמעל ‰למט˙ ,"‰חיל‰‡ ‰ב ‰ו˙‰מסרו˙
ל˘‰י"˙ ,ו‡חר כך ממיל‡ יפרו˘ מסי‡וב ˙‡וו˙ ‰עולם.
וכ‡˘ר מ˙„ב˜ים ו"מ˙˜„˘ים" י˘ר‡ל ל˘‰י"˙ ,ב„ר‚ו˙ ‰נעלו˙ ביו˙ר‰ ,רי ז‰

מ˘ל ˘מים במ˙נ˙ ‚מילו˙ חס„ים כ˘‡ר

‡לו ‡ינו ר˜ מ˘מעו˙ „ור˘ין במ˜ור

)‡(

)‚(

י‚

פועל ‡˙ ‚מר ‰ני˘ו‡ין בין כנס˙ י˘ר‡ל ל˜‰ב"‰"˘ ,‰עולם ‰ז‡ ‰ירוסין ‰יו ‡ . .בל
לימו˙ ‰מ˘יח י‰יו ני˘ו‡ין" )˘מו˙ רב ‰סוף פט"ו( ,במ‰ר ‰בימינו.

פנינים

טו

דרוש ואגדה

מלחמת היצר –
מלחמת הרשות!

„˜‰יח˙ ‰ב˘ילו  . .ר' ע˜יב‡ ‡ומר‡ :פי' מˆ‡
‡חר˙ נ‡‰ ‰ימנ‚) "‰יטין ˆ .(‡ ,וי˘ לב‡ר פלו‚˙‡ זו
בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:

כי ˙ˆ‡ למלחמ ‰על ‡ויביך
במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר
)כ‡ ,י .ר˘"י(

ב„רו˘י חסי„ו˙
מבו‡ר ב‡רוכ"˘ ‰כי ˙ˆ‡ למלחמ‚ ‰ו'" ˜‡י
על מלחמ˙ ‰יˆר טוב עם ‰יˆר ‰רע .ולכ‡ור‰
ˆריך בי‡ור ‰י‡ך י˙‡ים פירו˘ ז ‰עם „ברי ר˘"י
"במלחמ˙ ‰ר˘ו˙ ‰כ˙וב מ„בר"‰ ,רי מלחמ˙ ‰יˆר
– חוב‰ ‰י‡?

)ל˜וטי ˙ור ‰ו‡ור ˙‰ור ‰פר˘˙נו(

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
מבו‡ר בכ"מ )˙ור‡ ‰ור  „ ,‰ו‡ילך .ל˜וטי ˙ור ‰במ„בר

‚"˙ ‰"„ .„ ,ר נר חנוכ˙ ‰רנ"ט .ועו„( ˘י˘ ב' ‡ופנים
בבירור ו‰כנע˙ ‰יˆר ‰רע .‡ :ב„רך מלחמ .‰ב.
ב„רך מנוח.‰
עבו„˙ ˙‰פיל‰ ‰י‡ עבו„˙ ‰כנע˙ ‰יˆר ‰רע
ב„רך מלחמ˘"„ ,‰ע˙ ˆלו˙‡ ˘ע˙ ˜רב‡" .בזמן
˙‰פיל„‡‰ ‰ם ˆריך ל‰לחם עם יˆרו ‰רע ול˙‰בונן
בפרטי נסיונו˙יו כ„י ל‚˙‰בר עלי‰ם ול˘ברם.
לעומ˙ ז‡˙ ,בלימו„ ˙‰ור‰ ‰כנע˙ ‰יˆר ‰י‡ ב„רך
מנוח ,‰כמו ˘נ‡מר על ˙‰ור„" ‰רכי' „רכי נועם
וכל נ˙יבו˙י' ˘לום" )מ˘לי ‚ ,יז( .בע˙ לימו„ ˙‰ור‰
ממ˘יך „‡‰ם ומ‚ל‡ ‰לו˜ו˙ על נפ˘ו ,ועי"ז
מ˙בטל ‰יˆר ‰רע ונכנע ב„רך ממיל‡ ,ובלי ˆורך
במלחמ.‰
וז‰ו מ˘ ‰מלחמ˙ ‰יˆר ‰רע נ˜ר‡˙ "מלחמ˙
‰ר˘ו˙" ,כי ‰כנע˙ ‰יˆר על י„י מלחמ‰ ‰י‡ ר˜
ב‚„ר "ר˘ו˙"‰˘ ,רי י˘נ„ ‰רך ל‰כניע ‡˙ ‰יˆר
‰רע בלי מלחמ ,‰וב‡ופן ˘ל מנוח – ‰על י„י לימו„
˙‰ור.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ'  84ו‡ילך(

מתי אפשר לעבור מקום?
בנו‚ע ל‚ירו˘י ‡י˘ ו‡˘˙ו„˘ ,יני' כ˙ובים
בפר˘˙נו ,נחל˜ו ˙‰נ‡ים בסיום מסכ˙ ‚יטין "בי˙
˘מ‡י ‡ומרים :ל‡ י‚ר˘ ‡„ם ‡˙ ‡˘˙ו ‡ל‡ ‡ם
כן מˆ‡ ב„ ‰בר ערו . . ‰ובי˙ ‰לל ‡ומרים‡ :פילו

‰נ˘מ ‰נ˜ר‡˙ "‡י˘" ו‚‰וף ‡ו˙ו ˆריכ‰
‰נ˘מ ‰ל‰עלו˙ ולזכך נ˜ר‡ "‡˘‚ ."‰ם ‰מ˜ום
בעולם ˘ני˙ן ל‡„ם ˘יברר וי‰פוך ל˜„ו˘,‰
‚ם ‰ו‡ "‡˘˙ו" )ר‡ ‰זח"‡ ˜כב ,ב ובכ"מ( .ובז‡˙
נחל˜ו ˙‰נ‡ים :כ‡˘ר ‡„ם רוˆ" ‰ל‚ר˘" ‡˙
"‡˘˙ו" ולעבור ל˙חום ‡חר בעולם על מנ˙ לזככו
ול‰עלו˙ו ,מ˙י מו˙ר לו לע˘ו˙ ז‡˙.
ב"˘ ‡ומרים :ל‡ י‚ר˘ ‡„ם ‡˙ ‡˘˙ו ‡ל‡ ‡ם
כן מˆ‡ ב„ ‰בר ערו - ‰מבלי ‰בט על כל ‰נסיונו˙,
˘˜‰יים ו‰מכ˘ולים ˜‰יימים בעולם לעכב ‡˙
‰י‰ו„י מעבו„˙ו ,חייב ‰ו‡ לעמו„ על מ˘מר˙ו,
ול‰מ˘יך ב˙פ˜י„ ˘‰וטל עליו .ר˜ ‡ם "מˆ‡ ב‰
„בר ערו‰ ,"‰יינו˘ ,ע"פ ˘ו"ע ‡סור לו ל‰יו˙
במ˜ום כז‡ – ‰ז ‰ו‡ חייב לעזוב מי„ ולחפ˘
˙פ˜י„ ומ˜ום ‡חר.
ב"‡ ‰ומרים‡ :פילו „˜‰יח˙ ‰ב˘ילו  -מי„
כ‡˘ר רו‡˙˘ ‰פ˜י„ו ומ˜ומו מ˜„יח ‡˙ ˙ב˘ילו,
‰יינו‚‰˘ ,וף ו‰מ˜ום בו נמˆ‡ מ˜ל˜ל ומ‰רס
עניינים „˜„ו˘˘ ‰כבר ‰יו בחל˜ נ˘מ˙ו מ˜ו„ם,
מו˙ר לו ללכ˙ מ˘ם ולחפ˘ ˙פ˜י„ ‡חר.
רע"˜ ‡ומר‡ :פי' מˆ‡ ‡חר˙ נ‡‰ ‰ימנ- ‰
‡פילו כ‡˘ר ‡ין לו "חן" ו˙ענו‚ במילוי ˙פ˜י„ו,
‚ם ‡ם ל‡ חסר לו ˘ום „בר‰ ,רי מכיון ˘י‰ו„י ˆריך
לע˘ו˙ עבו„˙ו ל '‰ב˘מח – ‰מו˙ר לו ללכ˙ מן
‰עבו„ ‰ול˙‰מסר לעבו„‡ ‰חר˙ ב ‰י˘ לו חיו˙
ו˙ענו‚.
ל‰לכ ‰נפס˜ כבי˙ ‰לל
˘‡סור לעזוב ול˘נו˙ ‡˙ ˙פ˜י„ו ר˜ מ˘ום ˘‡ין לו
בז˙ ‰ענו‚ וחיו˙ .וי˙יר ‰מזו‡ ,פילו כ˘"„˜‰יח‰
˙ב˘ילו" ‰רי ‡ף ˘ע"פ „ין יכול ל‚ר˘ ‡ך ע„יין
"כל ‰מ‚ר˘ ‡˘˙ו ר‡˘ונ‡ ‰פילו מזבח מורי„ עליו
„מעו˙" )‚יטין ˆ ,ב( ,וי˘ ל‰חמיר לבˆע ‡˙ ˙פ˜י„ו
במ˜ום בו נמˆ‡ .וכ‡˘ר י˘˙„ל בכל כחו˙יו לע˘ו˙
‡˙ ˙פ˜י„ו ול‰פוך ‡˙ "חל˜ו בעולם" ל„יר ‰ל,'‰
יזכ ‰ל"‡י˘ ו‡˘˘ ‰כינ˘ ‰רוי' ביני‰ם" ,וי‰י נועם
 '‰עליו.
)טו˘"ע ‡"‰ע סי' ˜יט ס"‚(

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1122ו‡ילך(

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

בגדר אכילת פועל בכרם הבעלים
יציע ג' אופנים בגדר אכילת פועל ,אי הוי כשכר על העבודה שנעשתה או
מתנה הנקנית ע"י הטירחא או מתנה לפועל כמו מתנות כהונה וכיו"ב ,וידון
בנפק"מ לדינא  /יסיק דזהו ג' האופנים שמצינו בהילפותא ד"כי תבוא בכרם גו'"
בפועל הכתוב מדבר

‚רסינן

בב"מ

פז:

‚בי

‰כ˙וב

„פר˘˙נו "כי ˙ב‡ בכרם רעך ו‡כל˙
ענבים כנפ˘ך ˘בעך ו‡ל כליך ל‡ ˙˙ן",
„ילפינן ב‚ז"˘ „ב"כי ˙ב‡" מיירי ‰כ˙וב
בבי‡˙ פועל לכרם ‰בעלים" ,נ‡מר כ‡ן
בי‡ ‰ונ‡מר ל‰לן ל‡ ˙ב‡ עליו ˘‰מ˘
מ ‰ל‰לן בפועל ‰כ˙וב מ„בר ‡ף כ‡ן
בפועל ‰כ˙וב מ„בר".

‡ולם

ל‡ ˙˙ן כו'" ר"ל „˘מעינן „בפועל „יבר
‰כ˙וב‡ .בל יעויי' בז ‰במפר˘י ‰ספרי[,
וע„"ז בכ˙וב ˘ל‡ח"ז "כי ˙ב‡ ב˜מ˙
רעך"‡˜ ,מר בירו˘' ˘ם "יכול ב˘‡ר כל
‡„ם ‰כ˙וב מ„בר ˙"ל וחרמ˘ ל‡ ˙ניף
על ˜מ˙ רעך ‡˙ ˘י˘ לו ר˘ו˙ ל‰ניף ו‡י
ז ‰ז ,‰ז‰ ‰פועל".

‡ולם

‰רמב"ם רפי"ב מ‰ל' ˘כירו˙

בירו˘למי מע˘רו˙ פ"ב „"‰

כ' „מוכח „‰בר כבר מרי˘ ‰כ˙וב „נן,

ילפינן „בבי‡˙ פועל מיירי מפסו˜ „נן

‰יינו מעˆם ‰ל' "כי ˙בו‡ בכרם רעך"

‚ופ‡ ,מ‰מ˘ך „‰ברים" ,כ˙יב כי ˙ב‡

ו"כי ˙ב‡ ב˜מ˙ רעך"" ,מפי ˘‰מוע‰

בכרם רעך יכול ב˘‡ר כל ‡„ם ‰כ˙וב

למ„ו ˘‡ין ‰כ˙וב מ„בר ‡ל‡ ב˘כיר וכי

מ„בר ˙"ל ו‡ל כליך ל‡ ˙˙ן ‡בל נו˙ן ‡˙

‡ילו ל‡ ˘כרו מי ˙‰יר לו ˘יב‡ בכרם

לכליו ˘ל חבירך ו‡י ז ‰ז ,‰ז‰ ‰פועל"

רע‰ו )ומי ˙‰יר לו לב‡( ב˜מ˘ ‰לו ˘ל‡

]ולכ‡ור ‰יל"פ „ז‰ו נמי כוונ˙ ‰ספרי כ‡ן

מ„ע˙ו‡ ,ל‡ כך ‰ו‡ ‡ומר כי ˙ב‡ לר˘ו˙

"כי ˙ב‡ בכרם רעך יכול לעולם ˙"ל ו‡ל

בעלים לעבו„‡˙ ‰כל"

כליך ל‡ ˙˙ן ב˘ע ‰˙‡˘ ‰נו˙ן לכליו

„בי רב כ‡ן ב˘י' ‰רמב"ם[.

˘ל בע"‰ב"„ ,כוונ˙ו ב"יכול לעולם"
‰יינו )כולל( בכל ‡„ם ,ו"˙"ל ו‡ל כליך

וי"ל

]ועיי' מ˘"כ בספרי

˘‚ם ר˘"י בפירו˘ו על ˙‰ור‰

