‚úיון ˙רנ‡
ﬠר˘"˜ פר˘˙ ר‡˘˙'‰ ‰ﬠ"ח

"יכו‡ ‰˙‡ úב‡ úינך ר˘‡י"  -מ„וﬠ "יכו?"ú
‰נ˘מ" ‰רﬠבú "‰ב˘ר ˙‡וו‰
חיוב ‰ﬠנ˜˘ú ‰כיר בזמן ‰ז‰
פיסú ú˘ ‰ב י‰ו„י

פ˙ח „בר
בעז‰י״˙.
ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ר‡‰ ,‰ננו מ˙כב„ים ל‚‰י˘
ל˜‰ל ˘וחרי ˙‰ור ‰ולומ„י׳˜ ˙‡ ,ונטרס 'ל˜ר‡˙ ˘ב˙' )‚ליון
˙רנ‡( ,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
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
עם ‰מ˜ורו˙ כפי ˘‰ם מופיעים במ˜ורם ]ובפרט במ„ור
"חי„ו˘י סו‚יו˙"˘ ,מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי „‰ברים[ ,וי˘
ל‰יפך˘‡ ,ר ‰בי‡ורים נ‡מרו ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו
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˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

כב

לליוב‡וויט˘ ב„ע ‰ל‰י˘‡ר ˘ם ע„ ‡חרי י"ט כסלו.
סעו„˙ ˘‰ב˙ ‰י˙‡ ‰ח˙ מ‰סעו„ו˙ ‰רוחניו˙ ‰ע˘ירו˙ ביו˙ר‡ .בי ,ר' ‡ב‡ פרסון,
מורי ‰ר˘ב" ,ıר' ‡ב‡ מביע˘נ˜וביı׳ – ˘‰י' מחונך ˘ל חסי„י ‰רבי ‡‰מˆעי  -ומורי ר'
ניסן ס˜‡בל‡ ˘ -וחחו ב‰רחב‡ ‰ו„ו˙ ‰רבי ‡‰מˆעי ו‡ו„ו˙ מ‰ו˙ חסי„יו.
ב˘יח ‰נרחב˙ ביו˙ר „יבר ‡בי ב˙וכן '˜ונטרס ˙‰‰פעלו˙' ]˘חיבר כ"˜ ‡„מו"ר
‡‰מˆעי[ ,ומנ‡ ‰ופנים ˘ונים ‡יך ‰עמ˜˙ „‰ע˙ ב˙‰בוננו˙ ˘ל ˘‰כל ‰ו‡ ‰‚˘‰ל˜י˙
ב˘ע˙ ˙‰פיל ,‰מבי‡ ‰ל˙‰עוררויו˙ ˘ונו˙ במ„ו˙.
מספר ˘עו˙ רב ‡חרי זמן ‰ב„ל ,‰סיימו סעו„˙ ˘‰ב˙‰ .יינו כולנו במˆב רוח מרומם
ביו˙ר ,מ˘‰יחו˙ ‰עמו˜ו˙ ו‰ע˘ירו˙ ב˘‰כל ‰ועבו„ ,‰ומ‰סיפורים ˘˘מענו .פרט
ל‡ח„‰ ,חסי„ ר' חנוך ‰ענ„ל‰˘ ,י' ˘בור ביו˙ר וב„מעו˙ בעינים ‡מר‰ ˙‡" :סיפורים
˘מע˙י‡ ,ך ‡˙ ˘‰יחו˙ ל‡ ˜לט˙י ,ל‡ ‰בנ˙י כלום" ,ובכ ‰ממו˘כו˙.

˜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

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

ז‡י‡נı

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

"פיס˘ ‰ל לב י‰ו„י מ‚יע לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל"
ב˘ע‡ ‰ח˙ ע˘ר ‰נכנס˙י ל"מנין" ומˆ‡˙י ‡˙ ‰חסי„ ר' חנוך ‰ענ„ל ע„יין מ˙פלל
ערבי˙ ‰ -ו‡ ˙‰חיל ל˙‰פלל יח„ עם ‰מנין ˘לנו  -ו‰ו‡ ע„יין לפני ˘מונ ‰ע˘ר .‰ר˜
‡חרי ˘‰ע˙˘ ‰ים ע˘ר ‰סיים ‡˙ ˙פיל˙ו ,ומ˙וך „מעו˙ ו˙‰ר‚˘ו˙ רב‡ ‰מר לי:
"כל נחמ˙י ‰י‡ מ˘ ‰ל‡ ע˘ני כ‚ויי ‡‰רˆו˙ ו‚ם ‡ני בין ‡ל˘‰ ‰ו‡פים לזכו˙
ל‰יו˙ כורעים ומ˘˙חווים לפני מלך מלכי ‰מלכים ˜‰ב״‡ ‰פילו בלי פיס˙ „ע˙".
"ˆריכים ל˙˘‰נו˙ ל‚מריˆ ,ריכים ללכ˙ ל"‡ו‰ל" ]ˆ-יוני ˜‰ו„˘ ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר
ˆ‰מח ˆ„˜ וכ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ ˘בליוב‡וויט˘[ ולפעול ‡ˆל ‰רביים ˙‰עוררו˙
רחמים רבים˘‰˘ ,י״˙ ירחם עלי ,ל˙˙ לי פיס˘ ‰ל לב י‰ו„י .לב˜˘ מ˘‰י"˙ ˘י˙ן לי
ח˙יכ˙ ר‡˘ ‡ -ין לי ‰עז ‰וחוˆפ ‰כזו .מ„וע ˘י˙ן לי ˘‰י״˙ מוחין? עבור ‰יר‡˙ ˘מים
˘לי? עבור ‰מע˘ים טובים ˘לי? ‡ך פיס˘ ‰ל לב י‰ו„י מ‚יע ‰לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל".
כ˘סיפר˙י על כך ל‡בי‡ ,מר ˘לב כז‰ ‰ו‡ ˙וˆ‡ ‰מפר˜י ˙‰לים ˘נ‡מרו מ˙וך
˙‰ל‰בו˙ רˆיני˙ וחמ ‰ביו˙ר.
)˙ר‚ום מספר ˘‰יחו˙ ˜י ˙"˘'‰ ıעמ'  42ו‡ילך  -ספר ˘‰יחו˙ ‰מ˙ור‚ם לל ˙"˘'‰ ˜"‰עמ' מח-מט(

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

כ‡

˙וכן ‰ענינים

„רכי ‰חסי„ו˙
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"יכול ‡˙‡ ‰בל ‡ינך ר˘‡י" – מ„וע "יכול ‡˙?"‰
במ ‰נ˘˙נ‡ ‰יסור ז ‰מ˘‡ר ל‡˙-ע˘˘ ‰ב˙ור„˘ ‰ו˜‡ בו "יכול ‡˙ / ?"‰מ„וע מבי‡
ר˘"י ר‡י' לפירו˘ו מספר י‰ו˘ע ול‡ מפסו˜ מפ' וילך?  /בי‡ור „ברי ר˘"י על "ל‡
˙וכל" ˘ב‡ ‰כ˙וב ל˘לול "יכול˙" מיוח„˙ ‰ב‡ ‰מˆ„ מˆוו˙ ˙‰ור‰
)ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ט עמ׳  79ו‡ילך(

פנינים

עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ח

פיסת לב יהודי

‡יך נפטרו ‡נ˘י עיר ‰נ„ח˙ מס˜יל / ?‰נ˙ינ˙ ˆ„˜ ‰בסבר פנים יפו˙

יינ˘ ‰ל ˙ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰ט
‰נ˘מ ‰רעב ‰ל"ב˘ר ˙‡וו"‰
"עבו„˙ ‰בירורים" ˙‰חיל ‰ר˜ ב‡ר„˜‰ ıו˘‡ / ‰כיל˙ "ב˘ר ˙‡וו – "‰ל˘ם ˘מים
בלב„! " /על ‰נעל – "‰על י„י ‡כיל˙ "ב˘ר ˙‡וו„‡‰ / "‰ם רעב כי נ˘מ˙ו חפˆ‰
בבירור ‰ניˆוˆו˙

מעשה מהחסיד הנלבב ובעל רגש ר' חנוך הנדל קוגל ,אשר ייסרו לבו וביקש
מהשי"ת פיסה של לב יהודי
¿ּב ָכל ל¿ ַב ¿ב ∆כם

)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ'  1108ו‡ילך(
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„רו˘ ו‡‚„. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰י‚

עונ˘י ˙‰ור – ‰חס„ ו˙י˜ון  /מפרס˙ פרס ‰ומעל˙ ‚ר ‰בעבו„˙ '‰

חי„ו˘י סו‚יו˙  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י„
חיוב ‰ענ˜ ‰ל˘כיר בזמן ‰ז‰
יפלפל ב„ברי ‰חינוך לחייב ‰ענ˜ ‰בז"‰ז ,ויח„˘ „ל‡ כ‰מנ"ח ˘‰עמי„ו נ‚„ „ע˙
‰פוס˜ים „˜יי"ל כ˙"˜ „ליכ‡ ‰ענ˜ ‰במוכר עˆמו ,וע"פ ח˜יר ‰ב„ע˙ ˙"˜ וח˜יר‰
ב„‚‰ר˙ מ‰ו˙ חיוב ‰ענ˜‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ'  153ו‡ילך(

˙ור˙ חיים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יח
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פיס˙ לב י‰ו„י
ּ¿ב ָכל ¿ל ַב ¿ב ∆כם )ר‡ ‰י‚(„ ,

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

)ר‡ ‰י‚(„ ,

"‡˙ ‰סיפורים ˘מע˙י‡ ,ך ‡˙ ˘‰יחו˙
ל‡ ˜לט˙י ,ל‡ ‰בנ˙י כלום"
כלל י„וע :״לפי ˘כלו י‰ולל ‡י˘״˙‰˘ ,עוררו˙ ‰מ„ו˙ ב‡ ‰על פי ˘‰כל ו‰‚˘‰‰
„ו˜‡ ,ולפי ערך ‰עמ˜˙ „‰ע˙ ב˙‰בוננו˙ ˘ל ˘‰‰כל‰ ‰ו‡ ‚ו„ל ˙‰עוררו˙ ‰מ„‡ .‰ך,
כי„וע י˘ בכל כלל יוˆ‡ מן ‰כלל.
יוˆ‡ מן ‰כלל כז ‰ר‡י˙י במוח˘ ‡ˆל ‰חסי„ ר' חנוך ‰ענ„ל נ"ע.
‰י' ז ‰בי״ט כסלו ˙רנ"ח ˜‰ -ביעו˙ ‰י˙‡ ‰ז ב˘ב˙  -כפי ˘‰י' ‰ס„ר בכל ˘ב˙ו˙
‰חורף‡˘ ,חרי ˙‰פיל - ‰ב˘ע˙˘ ‰ים וחˆי בערך – ‰י' ‡בי ]‰רבי מ‰ור˘"ב[ ,עו˘‰
˜י„ו˘ ,חוזר ל"מנין" ל˙‰פלל מנח ,‰ו‡ז ‰יו ‰ולכים לערוך סעו„˙ ˘ב˙ .כך ‰י' ‚ם

כ‡

ב‡ו˙˘ ‰ב˙ י"ט כסלו.
ל‡ו˙˘ ‰ב˙ ‚‰יע ‡ורח ח˘וב ,ר' ‡ב‡ פרסון נ"ע .ר' ‡ב‡ חי ‡ז בעיר ˜ני‚סבר‚
 פרייסן  -ו‚‰יע ב˙חיל˙ ‡לול ˙רנ"ז לח˙ונ˘ ‰לנו ‰‰˘ ,בליוב‡וויט˘ ע„ ‡חריסוכו˙‡ .חרי סוכו˙ נסע לערים ‚„ולו˙ ˘ונו˙ ל˘‰י‚ ל˜וחו˙ ˘ונים ˘י˙נו לו
סחורו˙י‰ם ב˜ומיסיון למכיר ‰ב˜ני‚סבר‚ .כ˘סיים ‡˙ נסיע˙ ‰מסחר ˘לו‚‰ ,יע ל˘ב˙

‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

כ

˙ני‡ רי˘ פר˜ מ״‡ ,ענין מˆו˙ ˙פילין ˘‰ו‡ ˘ל‡ ל˙˘‰מ˘ בחכמ˙ו ובינ˙ו ˘בנפ˘ו
בל˙י ל‰׳ לב„ו ,ו‰ו˜˘ ‰כל ˙‰ור ‰ל˙פילין ,כי על „רך ז‰ ‰ו‡ ענין ומטר˙ כל ˙‰ור‰

מ˜ר‡ ‡ני „ור˘

כול.‰
...וי‰י רˆון ˘ב˜רוב ממ˘ יב˘ר טוב מ‰רחב˙ ‰פרנס ,‰ויזכ ‰ל˜יים ‰ור‡˙ רבינו

ביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא

‰ז˜ן˘‡ ,ר ˘‰י"˙ נו˙ן לי‰ו„ים ‚˘מיו˙ ו‰ם עו˘ים מ˘‚‰מיו˙ רוחניו˙.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי״„ עמ׳ ˙ל(‰

"יכול אתה אבל אינך רשאי" –
מדוע "יכול אתה"?
במה נשתנה איסור זה משאר לא-תעשה שבתורה שדוקא בו "יכול אתה"? /
מדוע מביא רש"י ראי' לפירושו מספר יהושע ולא מפסוק מפ' וילך?  /ביאור
דברי רש"י על "לא תוכל" שבא הכתוב לשלול "יכולת" מיוחדת הבאה מצד
מצוות התורה

‡.

בפר˘˙נו )יב ,יז(" :ל‡ ˙וכל ל‡כל ב˘עריך מע˘ר „‚נך ו˙יר˘ך ויˆ‰רך ובכר˙

ב˜רך וˆ‡נך וכל נ„ריך ‡˘ר ˙„ר ונ„ב˙יך ו˙רומ˙ י„ך" .ובפירו˘ ר˘"י" :ל‡ ˙וכל –
ב‡ ‰כ˙וב לי˙ן ל‡ ˙ע˘ ‰על „‰בר .ל‡ ˙וכל – רבי י‰ו˘ע בן ˜רח‡ ‰ומר :יכול ‡˙,‰
‡בל ‡ינך ר˘‡י .כיוˆ‡ בו' :ו‡˙ ‰יבוסי יו˘בי ירו˘לים ל‡ יכלו בני י‰ו„ ‰ל‰ורי˘ם'
– יכולים ‰יו ‡ל‡ ˘‡ינן ר˘‡ין ,לפי ˘כר˙ ל‰ם ‡בר‰ם ברי˙ כ˘ל˜ח מ‰ם מער˙
‰מכפל."‰
וכוונ˙ ר˘"י בפ˘טו˙ ,לפר˘ ‰ל˘ון "ל‡ ˙וכל"‰˘ ,כוונ ‰בל˘ון זו ‰י‡ ל‰טיל ל‡ו
על „‰בר˘ ,ל‡ו ז ‰עˆמו ‰ו‡ ˘˘ולל ‡˙ ‰יכול˙ לע˘ו˙ „‰בר .כלומר‡ :ין ‰פירו˘
˘„‰בר מו˘לל מˆ„ עˆם ‰יו˙ו‡ ,ל‡ "יכול ‡˙‡ ‰בל ‡ינך ר˘‡י" – ז ‰עˆמו ˘‡וסרים
על „‡‰ם לע˘ו˙ו ‰ו‡ ˘˘ולל ‡˙ ‰יכול˙.
‡מנם ‡ם זו ‰י˙ ‰כל כוונ˙ ר˘"י‰ ,י' לו לומר בפ˘טו˙ וב˜יˆור" :ל‡ ˙וכל –
‡ינך ר˘‡י"! ול˘ם מ‰ ‰וסיף ו‡מר "יכול ‡˙‡) ‰בל ‡ינך ר˘‡י("„ ,לכ‡ור ‰מ‡י ˜‡
מ˘מע לן ב‡ריכו˙ זו?
‚ם י˘ ל˙מו˘ ,‰כ‡˘ר ר˘"י רוˆ ‰ל‰בי‡ ר‡י' )"כיוˆ‡ בו"( לפירו˘ ז"˘ ‰ל‡
˙וכל" ‰יינו "‡ינך ר˘‡י" – למ‰ ‰וˆרך ל‰בי‡ ממרח˜ לחמו ,מפסו˜ בספר י‰ו˘ע,
ו‰רי י˘נן „ו‚מ‡ו˙ רבו˙ לענין ז ‰בחמ˘ ‰חומ˘י ˙ור‚ ‰ופ‡!

˜úר‡˙ ˘ב˙

ו

˜úר‡˙ ˘ב˙

ול„ו‚מ‡ „ומ ‰ביו˙ר – „ברי ר˘"י בפר˘˙ וילך )ל‡ ,ב( ,על ‰פסו˜ "ל‡ ‡וכל עו„

˜‰ב"‰ ‰ו‡ ‰זן ומפרנס ‡˙ ‰כל

לˆ‡˙ ולבו‡"" :יכול ˘˙˘˘ כוחו? ˙למו„ לומר :ל‡ כ ‰˙‰עינו ול‡ נס לח‡ .‰ל‡ מ‰ו
'ל‡ ‡וכל'? ‡יני ר˘‡י˘ ,ניטל ‰ממני ‰ר˘ו˙ וני˙נ ‰לי‰ו˘ע".
ו‡ם כן ,למ‰ ‰רחי˜ ר˘"י ל‰בי‡ פסו˜ מ‰נבי‡ – ול‡ מ‰חומ˘?

יט

במענ ‰על מכ˙בו  . .בו כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆבו ו˜‰י˘ויים ˘‰ונים ב ˙‚˘‰מ˘ר.‰
‰נ ‰מ˙˘ ‰ול ‰ז ‰ב„˙יו˙ו ˘על י„י ז‰ ‰חפ˘ים רו„פים ‡ו˙ו‰ .נ ‰כבר י„וע ברכו˙
‰מזון ˘‰ו‡ מן ˙‰ור˘‡ ‰ר „ו˜‡ ˜‰ב"‰ ‰ו‡ זן ומפרנס ‡˙ ‰כל ובמיל‡ ‚ם ‰ו‡ בכלל

ב.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

כוונ˙ ר˘"י ב‡ומרו "יכול ‡˙‡ ‰בל ‡ינך ר˘‡י"‡ ,ינ ‰ר˜ ליכול˙ ‚˘מי˙˙‰˘ ,ור‰
ב‡ ‰ל˘לול מ„‡‰ם ‡˙ ‰יכול˙ ˘‚‰מי˙ ˘י˘ בי„ו לע˘ו˙ ‡˙ „‰בר; כי ‡י מ˘ום
‰ ,‡‰רי כן ‰ו‡ בכל ל‡ו ול‡ו ˘ב˙ור˙‰˘ ,‰ור ‰ב‡ ‰ל˘לול ‡˙ ‰יכול˙ ˘‚‰מי˙ ˘ל
„‡‰ם לע˘ו˙ו – ו‡ם כן ,למ ‰ל‡ ‡מר˙‰ ‰ור ‰ל˘ון מיוח„˙ זו ˘ל "ל‡ ˙וכל" בכל
‡יסורי ל‡וין?! ]ור‡ ‰מ˘ ‰בי‡ר בס' "‰כ˙ב ו˜‰בל "‰פר˘˙נו כ‡ן .ו‡כמ"ל[.

ומ ‰יע˘ ‰לו ‡„ם כ˘˜‰ב" ‰רוˆ ‰לפרנסו ,ובמיל‡ מובן ˘‡ם י˘נם ˜י˘ויים בפרנס‰
‰רי ז˙ ‰לוי במע˘יו ול‡ ברˆונו ˘ל בן ‡„ם ˘‡ין לו ˙˘וע ,‰וכ˘מוסיפין בלימו„
˙‰ור ‰ו˜יום ‰מˆו˙ ‡זי מוסיף ˜‰ב" ‰ברכו˙יו ‰ן ב‚˘מיו˙ ו‰ן ברוחניו˙ וכמ‡מר
רז"ל כל ‰מוסיף מוסיפין לו ,ו‡ף ˘כל ‰נ"ל פ˘וט ‰ו‡ בכל ז‰ ‰עלי˙י ז ‰על ‰כ˙ב
כיון ˘כנר‡ ‰ממכ˙בו לפעמים י˘ ‡ˆלו מח˘ב‡˘ ‰חרים ˘ליט ‰ל‰ם עליו בנו‚ע
לפרנס˙ו.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"ט עמ' ס(

‡ל‡ כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל"יכול˙" ˘ל מˆו ;‰ולכן ‰וˆרכ˙‰ ‰ור ‰לומר ל˘ון מיוח„˙
זו ˘ל "ל‡ ˙וכל" – לח„˘ ול˘לול "יכול˙" מיוח„˙ זו .ו‰יינו:

ל‰כין ‰ברכ ‰למעל‰

כ‡ן ‰רי מ„ובר על מע˘ר ו˜„˘ים כו' ˘‡כיל˙ם ‰י‡ מˆו .‰וכיון ˘כן ‡פ˘ר ‰י'
ללמו„˘ ,ז˘ ‰י˘ מˆו ‰ל‰בי‡ם ול‡כלם בירו˘לים‰ ,רי זו מˆו ‰נוספ˙ על ‰מˆו‰
‰כללי˙ ˘ל ‡כיל˙ מע˘ר ו˜„˘ים‰ .יינו מפר˘ים˘ ,י˘ ˘˙י מˆוו˙‡˘ ,ינן ˙לויו˙
‡ח˙ בחבר˙ (‡ :‰עˆם ‡כיל˙ מע˘ר ו˜„˘ים .ב( ‡כיל˙ם בירו˘לים" ,במ˜ום ‡˘ר
יבחר ."'‰
ולכן ,כ‡˘ר י‰ו„י ‡נוס ו‡ינו יכול ל‡כול ‡˙ מע˘רו˙יו ו˜„˘יו בירו˘לים‰ ,י' מ˜ום
לומר ˘‰ו‡ מחוייב ל‡וכלם "ב˘עריך" ,במ˜ומו ,כי ‡ף ˘‡ין ביכול˙ו ל˜יים ‰מˆו‰
‰ב' ,מˆו˙ ‡כיל˙ם בירו˘לים‰ ,רי מ˘ום ז ‰ל‡ יפסי„ ‰מˆו‰˘ ,'‡‰ ‰י‡ על עˆם
‡‰כיל.‰
וז‰ו ˘ב‡ כ˙וב „י„ן לח„˘" ,ב‡ ‰כ˙וב לי˙ן ל‡ ˙ע˘ ‰על „‰בר"‡‰˘ ,כיל‰
בירו˘לים ‡ינ ‰מˆו ‰נוספ˙‡ ,ל‡ ‰י‡ ˙נ‡י לעיכוב‡ ,ו‡סור ל‡כול ‰מע˘ר ו˘„˜‰ים

מ˘ ‰כו˙ב ב‰סיב ‰ל‰ע„ר ˙‰‰עס˜ו˙ כ„בעי מפני טר„ו˙ בפרנס‰ ,‰רי מבו‡ר
ב˙ור˙ "‡„‰ח ומובן ‚ם ב˘כל˘‡ ,ר בענינים ˘ל פרנסˆ ‰ריכים ל‰יו˙ ˘ני חל˜ים:
‡( ˘˙‰י' ‰פרנס ‰מוכנ ‰למעל .‰ב( ˘˙ומ˘ך למט ‰מע˘ר ‰טפחים בבני חיי ומזוני.
וכמבו‡ר ב‡רוכ ‰בכ"מ ,ומ‰ם ב˜ונטרס ומעין מבי˙  '‰יˆ‡.
ו‡י˘ ‡‰ומר ˘‡ין לו זמן ל˙‰עס˜ בחל˜ ‰ר‡˘ון כיון ˘טרו„ ‰ו‡ ב‰‰מ˘כ ‰למט‰
כו' ‡ -ין לז ‰כל מ˜ום ב˘כל .וכ„י ˘י˜ˆבו לו ‰פרנס ‰למעל‰ ,‰רי ז„ ‰ו˜‡ על י„י
˙‰עס˜ו˙ בענינים ˘ל ˙ור ‰ומˆו˙ .ולי˙ „ין ˆריך בי‡ור .ובפרט ב‰נו‚ע ל˘‡ ...ר
‚˘‰‰ח ‰פרטי˙ ˘לח‡ ‰ו˙ם למ„ינ ‰מיוח„˙ ב˘ליחו˙ מיוח„˙ .ומ˙ ‰ועיל ‰‰וספ‰
ב‰טר„ ,‰כיון ˘‰וספ ‰זו ממעט˙ ח"ו במילוי ˘‰ליחו˙ ובמיל‡ ‚ם בˆ˜‰ב˙ ‰פרנס‰
למעל ‰ח"ו.

במ˜ום ‡חר.

)‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י עמ' ˜לב(‚-

ומע˙ ‰מובן מ„וע „ו˜‡ כ‡ן ‡ומר˙ ˙‰ור‡‰ ˙‡ ‰יסור בל˘ון "ל‡ ˙וכל" ,וכפירו˘
ר˘"י – "יכול ‡˙‡ ‰בל ‡ינך ר˘‡י":
˙‰ור ‰ב‡ ‰ל˘לול ‡˙ "‰יכול˙" ˘מˆ„ ‰מˆו‡ ˙‡ ,‰ו˙ ‰סבר‡ ˘‡„ם יוכל ל˜יים
‡˙ ‰מˆו˘ ‰ל ‡כיל˙ ˜„˘ים בכלל ‚ם במ˜ום ‡חר ˘‡ינו בירו˘לים ,במ˜ום ‡ונס
וכיו"ב – ועל ז‰ ‰פסו˜ מח„˘ "ל‡ ˙וכל"‡‰ ,ז‰ר ‰ב‡ ‰ל˘לול יכול˙ זו ,ולח„˘
˘מחו ıלירו˘לים מו˘לל˙ ‡כיל˙ מע˘ר ו˜„˘ים ל‚מרי.
ומע˙ ‰יובן מ„וע מבי‡ ר˘"י כ„ו‚מ‡ „ו˜‡ ‡˙ ‰פסו˜ מ‰נבי‡ – "ו‡˙ ‰יבוסי יו˘בי

‰פעול‰ ‰י‡ ר˜ כלי
...ובמ˘ ‰כו˙ב ‡ו„ו˙ מˆב ‰פרנס‡˘ ‰ינו כ„בעי ,בו„‡י לכוו˙י׳ למו˙ר לב‡ר ˘‡ל
י˙ר˘ם מז ‰כלל וכלל ,וכי„וע „יו˜ ‰כ˙וב וברכך ‰״‡ בכל ‡˘ר ˙ע˘ˆ˘ ,‰ריכ ‰ל‰יו˙
‰ע˘י׳ בפועל – )למען ˙‰י׳ ‡חיז ‰לפרנס ‰ב„רכי ‰טבע ,ול‡ י˙מ‰ו ‰בריו˙ בר‡ו˙ם
מע˘י נסים(‡ ,בל ל‡ ח״ו „‡‚ ,‰ו‚ם ‡ין ל˜˘‰יע כח ‰מח˘ב ‰ו˙‰בוננו˙ ,וכל˘ון
‰כ˙וב י‚יע כפיך כי ˙‡כל ‡˘ריך וטוב לך ,ול‡ י‚יע˙ ‰ר‡˘ ו‰מוח ,ויעוין ‚ם כן בספר

יח
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ז

ירו˘לים ל‡ יכלו בני י‰ו„ ‰ל‰ורי˘ם" – כי „ו˜‡ פסו˜ ז„ ‰ומ ‰לעניננו:
על ‰כיבו˘ ˘ל "יבוסי יו˘בי ירו˘לים" ˜יימ˙ מˆו" – ‰ו‰ור˘˙ם ‡˙ כל יו˘בי
‡‰ר . . ıוי˘ב˙ם ב . . ‰ו˙‰נחל˙ם ‡˙ ‡‰ר) "ıמסעי ל‚ ,נב ו‡ילך( – ובמיל‡ ז"˘ ‰יכולים

˙ור˙ חיים

‰יו" ‡ינו ר˜ מˆ„ ‚‰בור˘‚‰ ‰מי˙ ˘ל בני י˘ר‡ל‡ ,ל‡ מˆ„ ˆיווי ˘‰ם;
וז ‰מב‰יר ‰נבי‡˘ ,מˆ„ ˘‰בוע‰ ‰רי ˘"ל‡ יכלו ל‰ורי˘ם"‡˘" ,ינן ר˘‡ין" .ז‡˙
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‡ומר˙˘ ,מˆ„ ז"˘ ‰ל‡ יכלו – ‡ינן ר˘‡ין" מˆ„ ˘‰בוע‰ ,‰רי ˘ˆ‰יווי ˘ל כיבו˘
‡‰ר ıמלכ˙חיל ‰ל‡ חל ביחס ליבוסי ]על „רך ני„ון „י„ן"˘ ,ל‡ ˙וכל ל‡כול ב˘עריך"
מ‚ל"˘ ‰ב˘עריך" ל‡ ˜יימ˙ ‰מˆו˘ ‰ל ‡כיל˙ מע˘ר כו'[.

‚.

ו‰נ ,‰במלבי"ם כ‡ן ‚ם עמ„ על ‰ל˘ון ‰מיוח„˙ ˘ל "ל‡ ˙וכל" ,ופיר˘ ˘ל˘ון

"ל‡ ˙וכל" ב‡" ‰לרוב במ˜ום ˘בענין ‡חר יכול לע˘ו˙ כן" ,ומב‡ר ˘"נ‚„ מ˘ ‰כ˙וב

עבודת הפרנסה

˘בע˙ ‰י˙ר ‰במו˙ יוכלו ל‡כול ˘למים בכל מ˜ום ,ע˙ ‰ל‡ ˙וכל כו'".
ולכ‡ור ‰פירו˘ ז ‰מ˙‡ים ‰ו‡ ב„רך ‰פ˘ט‰˘ ,ל˘ון "ל‡ ˙וכל" ב‡ ‰ל˘לול ‡˙

הצורך בעמל האדם עבור פרנסה בדרכי הטבע כדי לזכות בברכת ה' לפרנסה
בהרחבה
ו ≈ּב ַר ¿כ ָך ‡¡ '‰ל ∆…˜ ָ
יך ¿ּבכ…ל ֲ‡ ׁ ∆˘ר ַּ˙ ֲﬠ˘ׂ∆ ‰
)ר‡ ‰טו ,יח(

י‚יע˙ ˘‰כל ‰מע˘י
במענ ‰על מכ˙בו  . .מובן ˘‡ין „ע˙י נוח ‰כלל מ‰נר‡ ‰מבין ˘יטו˙ מכ˙בו,
˘מפני ‰ע„ר ˘ימ˙ לב „‰רו˘ ‰בעניני פרנס˙ו ,י˘ ‡יז ‰פ‚ם ב‰סחור˘ ‰לו ,ומלב„
‰ענין „בל ˙˘חי˙‚˘ ,ם ז‰ו ‡ז‰ר˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰כמו ˘‡ר ‰מˆו˙‰ ,נ ‰נוסף ב‡לו
‰מפרי˘ים מ‰ריוח ˘ל‰ם סכומים נכונים לˆ„˜‰˘ ‰נ״ל נו‚ע ‚ם בענין  ,‰˜„ˆ‰ו‡מ˙
נכון „יו˜ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ ,י‚יע כפיך כי ˙‡כל ‡˘ריך וטוב לך ,ול‡ י‚יע˙ ‰ר‡˘˘ ,כח
˙‰‰בוננו˙ ‰עמו˜ˆ ‰ריך ל‰יו˙ בענינים רוחנים ול‡ ב‰נ״ל‡ ,בל פ˘וט ˘ע˘י׳ בעניני
פרנס˘ ‰עלי׳ נ‡מר וברכך ‰׳ ‡ל˜יך בכל ‡˘ר ˙ע˘‡ ,‰י ‡פ˘ר ˘˙ע˘ ‰בעינים ס‚ורו˙
ובכף י„ בלב„ ,כי ˆריך עכ״פ ˘כל ‰מע˘י ,ז‰ .‡.ע˘י׳ ב‡ופן ˘˙˙‡ים למטר˙ ‰ע˘י׳.
ו˙˜ו˙י ˘על כל פנים ל‰ב‡ ילך ב„רך ˙‰ור‚ ‰ם בז ,‰ז˘ .‡.בעניני פרנס ‰יע˘ ‰בז‰
ב‡ופן ˘‚ם על פי ‰טבע יˆליח ,ו‡ז נו˙ן ˘‰י"˙ ברכ˙ו ‚ם למעל ‰מ‰טבע ,וי‰י רˆון
˘יב˘ר טוב ב‰נ״ל.
)‡‚רו˙ ˜ו„˘ חט״ז עמ׳ פח(

ז˘ ‰בזמן ‰י˙ר ‰במו˙ יכולים ל‡כול ˘למים בכל מ˜ום.
‡ך ר˘"י ל‡ פיר˘ כן .וי˘ לב‡ר בטעמו ,כי ענין ז˘ ‰ל ˘ליל˙ ‰יכול˙ מˆ„ ‰י˙ר
‰במו˙ ˘ייך בעי˜ר ל˜‰רב˙ ˘‰למים ול‡ ל‡כיל˙ם ,ו‡ם כן‰ ,י' נ„ר˘ ˘˙‰ור‡˙ ‰מר
ל˘ון זו ל‚בי ‡יסור ‰‰על‡" ‰בכל מ˜ום" )פר˘˙נו יב ,י‚( ,ול‡ ל‚בי ‡יסור ‡‰כיל‰
˘בפסו˜ „י„ן .ועו„ י˘ ל‡‰ריך בז ,‰ו‡כ"מ.

פנינים
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עיונים וביאורים קצרים

איך נפטרו אנשי עיר
הנדחת מסקילה?
‰כ˙ ‰כ ˙‡ ‰י˘בי ‰עיר ‰‰י‡ לפי חרב
‡נ˘י ‰עיר ‰מו„חין נ‰ר‚ין בסייף
)י‚ ,טז .רמב"ם ‰ל' ע"ז פ"„ (‡"‰

לכ‡ור‰ ,‰˘˜ ‰רי „‰ין ‰ו‡ "מי ˘נ˙חייב ב˘˙י
מי˙ו˙ נ„ון בחמור) "‰רמב"ם ‰ל' סנ„‰רין פי"„ ,(„"‰
ו‡"כ ,מ„וע „ינם ˘ל ‡נ˘י עיר ‰נ„ח˙ ˘עב„ו ע"ז
‰ו‡ "בסייף"‰ ,רי יחי„ "‰עוב„ כוכבים  . .נס˜ל"
)רמב"ם ‰ל' ע"ז פ"‚  ,(‡"‰ולפ"ז ‡ף ˘„ינם ˘ל
‡נ˘י עיר ‰נ„ח˙ ‰ו‡ "בסייף" ,מ"מ ,מכיון ˘‡ם
עב„ו ע"ז „ינם בס˜יל‰ ,‰יו ˆריכים ל‰יו˙ "נ„ון
בחמור – "‰בס˜יל ,‰כי "ס˜יל ‰חמור ‰מן ˘‰ריפ‰
ו˘ריפ ‰חמור ‰מן ‰סייף" )רמב"ם ‰ל' סנ„‰רין ˘ם(?
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰
ענ˘ם ˘ל ‡נ˘י עיר ‰נ„ח˙ ‡ינו מˆ„ ז˘ ‰על
כל יחי„ ויחי„ חל חיוב מי˙ ‰פרטי " -סייף"‡ ,ל‡
על "יו˘בי ‰עיר" ביח„˘ ,כ‡˘ר חל עלי‰ם ‚„ר
"עיר ‰נ„ח˙" – נע˘ו ב‚„ר "ˆבור" ˘ל עוב„י ע"ז,
ופ˜ע מ‰ם „ינם כיחי„ים.
ומע˙ ‰יובן מ˘ ‰ענ˘ם בסייף ,כי ‡ין כ‡ן ‚„ר
"מי ˘נ˙חייב ˘˙י מי˙ו˙" ,כי כ‡˘ר נע˘ו יו˘בי
‰עיר ב‚„ר "עיר ‰נ„ח˙" ,ונˆטרפו ל"ˆיבור"
עוב„י ע"ז ,פ˜ע מ‰ם חיוב ס˜יל‰˘ ‰י' חל עלי‰ם
מˆ„ ‰יו˙ם יחי„ים ˘עוב„ים ע"ז ,וחל עלי‰ם ˘ם
ח„˘ ˘ל יו˘בי "עיר ‰נ„ח˙"˘ ,על יו˘בי עיר זו
חל ר˜ חיוב סייף בלב„ .ו˜"ל.
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ'  106ו‡ילך(

צדקה בסבר פנים יפות
בנו‚ע למˆו˙ ˆ„˜ˆ˘ ,‰ריכ ‰ל‰יו˙ מ˙וך
חפ‰ ıלב ובסבר פנים יפו˙ ,י˘ לח˜ור‡‰ ,ם ‰וי
‰נ˙ינ ‰בספ"י חל˜ מ‚וף ‰מˆו ,‰˜„ˆ„ ‰ו‡ם
ל‡ נ˙ן בספ"י ‰רי ז ‰נח˘ב כ‡ילו ˜יים ר˜ חל˜
‰מˆו‡ ;‰ו ˘עי˜ר מˆו˙ ‰ ‰˜„ˆ‰ו‡ ‰נ˙ינ,‰
ו‰סבר פנים יפו˙ מ‰ו" ‰מעל "‰נוספ˙ ב‰נ˙ינ‰
]ונפ˜"מ „‡ם ‰מˆו‰ ‰י‡ ‰נ˙ינ ‰בלב„ ,טוב יו˙ר
לי˙ן כר‡וי ‚ם ל‡ בסבר פנים יפו˙‡ ,ך ‡ם ‰ספ"י
‰ו‡ חל˜ מ‚וף ‰מˆו ‰טוב לי˙ן פחו˙ מ‰ר‡וי

מכ"ז „בר חי„ו˘ ל‰לכ˙‡

˘בענין ז‡ ‰ין חילו˜ מ‰ ‰י' מ˘ך ‰זמן

בז"‰ז ,ומˆו ‰לעורר ולפרסם„„ ,ברי

˘עב„ ‡ˆלו ,ובל˘ון ‰חינוך "זמן מרוב‰

‰חינוך ‰נ"ל ˘פיר ˜‡י לכל ˘‰יטו˙,

‡ו ‡פילו מועט" ,וכן ‡ין חילו˜ )כנ"ל(

‚ם למ‡י „˜יי"ל כ˙"˜ .ולכן ˘‰וכר ‡„ם

‡ם ‰י˙ ‰רוחו נוח ‰מעבו„˙ו‡ ,ל‡ בין

למל‡כ ‰ונס˙יים זמן עבו„˙ו ,וכ"˘ ‡ם

"נ˙ברך ‰בי˙ ב‚ללו" ובין "ל‡ נ˙ברך

מ˘לחו בטרם נס˙יים זמן עבו„˙ו‡ ,י

‰בי˙ ב‚ללו" – עליו לי˙ן ‰ענ˜‰

מ˘ום ˘ע˙ ‰י˘ לו „י פועלים מלב„ו

˙"˜ ב˜י„ו˘ין יז‚ :בי ‰ענ˜ ,‰וכ"פ ‰רמב"ם

‡ו ‡פי' מ˘ום ˘‡ין רוחו נוח ‰מעבו„˙

˘ם ‰י"„( ,ו˘יעור ‰‰ענ˜‰ ‰ו‡ לפי ערך

פועל זˆ – ‰ריך לי˙ן לו ‰ענ˜ .‰ומ‡חר

‰זמן ˘עב„ ]ויעויי' ב˘יט ‰ל‡ נו„ע למי

˘י˘ ל‰ענ˜„‚ ‰ר ˘ל ˆ„˜‰ ,‰רי מובן

ב˜י„ו˘ין יז„ .לר"מ ˘‰יוˆ‡ ב‚רעון כסף

˘‡י ‡פ˘ר לˆ‡˙ בנ˙ינ˙ „בר ˘מחוייב

י˘ לו ‰ענ˜ – ‰נו˙ן לו לפי ח˘בון ˘‰נים

לי˙נו בל‡ו ‰כי‰ .יינו „˘‰כר ‰מ‚יע

˘עב„[ .וכל ˘כן במ˜ום ˘"נ˙ברך ‰בי˙

לו על עבו„˙ו פ˘יט‡ ˘ˆריך ל˘לם לו

ב‚ללו"‡˘ ,ז לכו"ע )‚ם לר‡ב"ע „פלי‚ על

במילו‡ו ,ו‡פילו ‰"‰וספו˙" ˘סיכם

˙"˜ ˘ם( מעני˜ים לו ,ועו„ ז‡˙ „בכ‚"‰

בעל ‰בי˙ מ˙חיל ‰ל˙˙ לפועליו – ‡ין

˜יימ‡ לן "לפי ‰ברכ˙ ‰ן לו" )ר˘"י ˘ם(,

‰ן נכנסו˙ ב‚„ר ‰ענ˜‰˘ ,‰רי "‰וספו˙"

˘ˆריך ל‰וסיף ב‰ענ˜˙ו "מ‡˘ר ברכו

‡לו ‡ינן ענין ˘ל ˆ„˜ .‰ועו„ ז‡˙,

"˘‰י" ,כל' ‰חינוך.

ו‰מורם

בסבר פנים יפו˙ מלי˙ן כר‡וי בל‡ ספ"י[.
וי˘ ל‰וכיח מפ˘טי ‰מ˜ר‡ו˙ „ספ"י ‰ו‡ חל˜
מ‚וף מˆוו˙ ‰˘ ,‰˜„ˆ‰רי ˙חיל ‰נ‡מר בכ˙ובים
"כי י‰י' בך ‡ביון ‚ו' ל‡ ˙‡מ ˙‡ ıלבבך ול‡ ˙˜פı
‡˙ י„ך מ‡חיך ‡‰ביון"‡ ,ל‡ "פ˙וח ˙פ˙ח ‚ו'"
)פר˘˙נו טו ,ז-ח( ,ו‡ח"כ מוב‡ בכ˙וב ‰ח˘˘ „‰יו˙
˘"˜רב˘ ‰נ˙ ˘‰בע ˘נ˙ ˘‰מיט ‰ורע ‰עינך
ב‡חיך ‡‰ביון ול‡ ˙˙ן לו ‚ו'" ,וע"ז ממ˘יך "נ˙ון
˙˙ן" )˘ם טו ,ט-י(.
ונמˆ‡‰˘ ,כ˙וב "פ˙וח ˙פ˙ח" )‰ב‡ ‡חר
‡‰ז‰ר‡„ ‰מו‰ ıלב ו˜פיˆ˙ ‰י„ים( עוס˜ בפ˙יח˙
לבו וי„ו ˘ל ‰נו˙ן ,ו‰כוונ‰˘ ‰נ˙ינ‰˙ ‰י' ב‡ופן
„"פ˙וח ˙פ˙ח" ,ברˆון וח˘˜ ‰לב ,בסבר פנים
יפו˙ ,מ˘‡"כ ‰כ˙וב "נ˙ון ˙˙ן" ב‡ ל‰ז‰יר ול˘לול
"ורע ‰עינך ‚ו' ול‡ ˙˙ן לו" ,ו‰יינו ל‰ז‰יר על
מע˘‰ ‰נ˙ינ ‰בפועל ‡ל ‰עני ו‰לו.‰
ומז„ ‰ר‡˘י˙ ו˙חל˙ ˆ‰יווי על מˆו˙ ˆ„˜‰
"פ˙וח ˙פ˙ח" ‰י‡ )ל‡ ר˜ על עˆם ‰נ˙ינ‡ ‰ל‡
‚ם( על נ˙ינ˙ ‰בחפ‰ ıלב ,י˘ ל‰וכיח „‰נ˙ינ‰
בחפ‰ ıלב ‰י‡ עי˜ר במˆו˙ .‰˜„ˆ‰
‡ך נר‡‰˘ ‰רמב"ם ס"ל כ‡ופן ˘‰ני‰˘ ,רי
‰רמב"ם ב‰ל' מ˙נו˙ עניים )רפ"ז( ,בבי‡ור מˆו˙
 ,‰˜„ˆ‰כ˙ב "מˆו˙ ע˘ ‰לי˙ן ˆ„˜ ‰לעניים כפי
מ˘ ‰ר‡וי לעני ‡ם ‰י˙ ‰י„ ‰נו˙ן מ˘‚˙ כו'",
ו‰ולך ומב‡ר פרטי „‰ינים בנ˙ינ˙  ‰˜„ˆ‰ובפרנס˙
‰עניים ו‡ופנם .ור˜ ‡חרי כמ ‰פר˜ים מ‡ריך )בפ"י(
בבי‡ור ‚ו„ל מעל˙  ,‰˜„ˆ‰ו‡˘ר נ˙ינ˙"ˆ ‰ל
בסבר פנים יפו˙ וב˘מח ,‰ו‰ולך ומונ˘ ‰מונ‰
מעלו˙ בˆ„˜ .‰ובמעלו˙ ‡לו ‚ופ‡  -בב' מעלו˙
‡‰חרונו˙ )‰פחו˙ו˙( כ˙ב "פחו˙ מז˘ ‰י˙ן לו
פחו˙ מן ‰ר‡וי בסבר פנים יפו˙ .פחו˙ מז˘ ‰י˙ן
לו בעˆב" )˘ם ‰י"‚ וי"„(.
‰רי מפור˘„ ,ס"ל ˘‚ם נ˙ינ ‰בעˆב ‰וי מˆו˙
ˆ„˜ ,‰ובפרט ˘כ˘מב‡ר ‚וף ‰מ"ע „ˆ„˜ ‰ל‡ ‰זכיר
ע"„ ‰מעלו˙ ב‡ופן נ˙ינ˙‡ ,‰ל‡ כ˙בן בפר˜ בפ"ע.
ו‡"כ ,מוכח „ע˙ו"‰˘ ,מˆו˙ ע˘‰ "‰י‡ מע˘‰
נ˙ינ˙  ‰˜„ˆ‰לעניים בפועל לפי ˆורך ‰עני ,ו‡ופני
נ˙ינ˙ ‰ו‰ספ"י ‰ן מעלו˙ נוספו˙ במˆו˙ .‰˜„ˆ‰
ולכן ‚ם כ˘נו˙נ ‰בעˆב ˜יים ‰מˆו.‰
)יעויין ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ'  82ו‡ילך(

יז

)וכ„ע˙

˜úר‡˙ ˘ב˙

טז

˜úר‡˙ ˘ב˙

‡מרינן „ל‡ סבר ˙"˜ ל‰ך ילפו˙‡ ,וטעמו

‰רמב"ם ב„‚‰ר˙ ‰ענ˜ .‰ונר‡ ‰ל„יי˜

מ˘ום „ל‡ יליף ‚‰ז"˘ ˘כר ˘כיר˘ ,וב

„ע˙ו מ„ ‡‰בספר ‰מˆו˙ ˘לו ˜בע מ˜ומ‰

‰חי„ו˘ ‰ו‡ לˆ„ ‰חיוב ,בז˘ ‰מעני˜ים

˘ל מˆו˙ ‰ענ˜) ‰מ"ע ˜ˆו ומל"˙ רל‚( ,ל‡

למכרו‰ו ב"„ „ו˜‡ ול‡ ל‡חרים מלב„ו,

בין מˆוו˙ עב„ ו‡מ‰

כיון ˘‡ין לנו ˘ום ˆ„ ללמו„ ממכרו‰ו

רנז ו‡ילך(‡ ,ל‡ ˙יכף ל‡חר מˆו˙ ˆ„˜‰

ב"„ ל‡חרים .ו˜"ל.

)מ"ע ˜ˆ ‰ומל"˙ רלב( ]ו‡ף „˜‰ימ ‰למˆו‰

ובעומ˜

יו˙ר י"ל „ב' „‰רכים ‰נ"ל

בלימו„ ‰ממעט מוכר עˆמו ל„ע˙ ˙"˜,
˙לויים בב' ‡ופני ‰סבר˘ ‰מˆינו לומר
ב„ין ‰ענ˜‰

)עיי' מ˘נ ‰למלך ‰ל' עב„ים

˘ם ‰י"ב „" ‰עו„ נר‡ ,‰ו˘ם ‰י"„ ס„" ‰ו‰רי,

ו˘ם ‰ט"ו(‡ ,י חיוב ‰ענ˜‰ ‰וי ב‚„ר ˘כר
פעול ,‰כ„מ˘מע ב˘"ס בסו‚יין "˘כיר
˜ריי' רחמנ‡ ,מ˘ ‰כיר פעול˙ו ליור˘יו
‡ף ‡‰י פעול˙ו ליור˘יו"‡ ,ו „ילמ‡ ‰וי
ב‚„ר ˘ל חיוב נ˙ינ ‰בפ"ע )כמו מ˙נו˙
˘נ˜בעו ב˙ור ‰לסו‚י ‡נ˘ים ˘ונים(,
ו‰יינו ב‚„ר ˆ„˜„‡‰˘ ,‰ון נו˙ן לו
ל‰ר‡ו˙ ˘מכיר בי‚יע˙ מל‡כ˙ו .ויעויי'
ב˘"ך ˘ם )ב˙י' „ ('‚‰נ˜ט „‰וי מכלל
סו‚י מ˙נו˙ ˘ל ˆ„˜˘ ‰חייב˙ ‰ור.‰

„‰נ,‰

‡ם ‰ו‡ ב‚„ר ˘כר פעול,‰

‰רי מס˙בר ˘חי„ו˘ ו‚זיר˙ ‰כ˙וב ‰ו‡
בˆ„ ‰חיוב ,מ˘ ‰עב„ ˘מכרו‰ו ב"„
מ˜בל ‰ענ˜ ,‰כי ‰ל‡ ‰ענ˜ ‰ב˙ור˙ ˘כר
פעול) ‰בנוסף למ˘ ‰מ˘למין לעב„ כל
˘‰כר על כל עבו„˙ו( – "‰ז חי„ו˘ ,ו‡ין
לך בו ‡ל‡ חי„ו˘ו במכרו‰ו ב"„‡ .בל
‡ם ‰ו‡ ב‚„ר ˆ„˜‰ ‰רי ˘‰כל מחייב
˘חי„ו˘ ו‚זיר˙ ‰כ˙וב ‰ו‡ בˆ„ ˘‰ליל,‰
בז˘ ‰מוכר עˆמו ‡ינו מ˜בל ‰ענ˜;‰
„‰ל‡ ז˘ ‰במכרו‰ו ב"„ ˆ"ל ‰ענ˜‰ ‰ו‡
מיל˙‡ בטעמ‡ ,כנ"ל.

ומע˙‰

עלינו לעיין ‰י‡ך סבר

ט

יינ˘ ‰ל ˙ור‰

)מ"ע רלב ו‡ילך ומל"˙

ל דרך החסידות
על
ביאורים בעניני הפרשה ע

"ל‰לו˙ לעני" )מ"ע ˜ˆז ומל"˙ רל„( ˘‰י‡
"יו˙ר מחוייב˙ מכל מˆו˙ ˆ„˜"‰

)˘ם מ"ע

˜ˆז([ .ומ„סמכ ‰ל ‰למˆו˙ ˆ„˜ ‰מ˘מע
„לפי „ע˙ו ‰ענ˜‰ ‰י‡ ב‚„ר ˆ„˜] ‰ו‰ל‡
„בר ‰ו‡ ˘„ברי "˘‰ך ‰נ"ל „‰וי ב‚„ר
ˆ„˜‰ ‰ם ל˙ר˘ ıיט˙ ‰רמב"ם .עיי"˘[.
ו„ו˜ ו˙˘כח ˘‰ס„ר ברמב"ם ‰ו‡ כ‰ס„ר
ב˜ר‡„ ,סמיך מˆו˙ ‰ענ˜ ‰למˆו˙ ˆ„˜‰
בפר˘˙נו ,וי"ל „מז‚ ‰ופ‡ למ„נו „‰ענ˜‰
‰י‡ ‚„ר ˘ל ˆ„˜.‰

ועפ"ז

הנשמה רעבה ל"בשר תאווה"
"עבודת הבירורים" התחילה רק בארץ הקדושה  /אכילת "בשר תאווה" – לשם
שמים בלבד! " /עלה נעלה" – על ידי אכילת "בשר תאווה"  /האדם רעב כי
נשמתו חפצה בבירור הניצוצות

‡ין ‡נו מוכרחין לומר „‰חינוך

כ‡ן נט ‰מ„ע˙ ‰רמב"ם ,כמו ˘סבר
‰מנ"ח‡ ,ל‡ ‡פילו ל˘יט˙ ‰רמב"ם
„פס˜ כ˙"˜ ˘מיעט ‰כ˙וב מוכר עˆמו
מ‰ענ˜ ,‰ע„יין ˘פיר ילפינן ממכרו‰ו
ב"„ „מˆ„ ‰מוסר )ו‰יינו ˆ„˜‰ (‰נ‰
‚ם ˘‰כיר בזמן ‰ז ‰י˘ לי˙ן לו ‰ענ˜‰
"בˆ‡˙ו מעמו".

וב˘יט˙

‰מנ"ח ‚ופי' נר‡ ‰לומר

„‡י‰ו סבר כ„ברי ‰ריטב"‡ ‰נ"ל ב˘"ך
)‰יינו כ˙י' ‰ב' ˘ל "˘‰ך ˘ם( „סבר ב„ע˙
‰רמב"ם „‰טעם „מוכר עˆמו ‡ין לו
‰ענ˜‰ ‰ו‡ מ˘ום „ל‡ ילפינן ‚ז"˘
„˘כר ˘כיר )ול‡ מחמ˙ ילפו˙‡ „"לו
ול‡ למוכר עˆמו"(„ ,לפ"ז ˆ"ל )כ„לעיל(
„עי˜ר ‰חי„ו˘ ‰ו‡ לˆ„ ‰חיוב˘ ,מעני˜ין
למכרו‰ו ב"„ ,ולכן ‰ו˜˘ ‰לי' ל‰מנ"ח
‰י‡ך נילף מיני' בנו‚ע ל˘כיר בזמן ‰ז.‰

‡ו„ו˙

˜˙‰ופ˘ ‰ל‡חר ‰כניס ‰ל‡ר ıי˘ר‡ל ,כ‡˘ר "ירחיב ‡ '‰ל˜יך ‡˙ ‚בולך",

נ‡מר בפר˘˙נו )יב ,כ( ˘‡ם "˙‡וו ‰נפ˘ך ל‡כל ב˘ר"‡ ,זי "בכל ‡וו˙ נפ˘ך ˙‡כל
ב˘ר".
ו‰נ ,‰ב„ין ‡כיל˙ ב˘ר ˙‡וו ‰ל‡חר ‰כניס ‰ל‡ר ıי˘ר‡ל ,נחל˜ו ˙נ‡ים

)חולין טז,

ב ו‡ילך(:
רבי י˘מע‡ל לומ„ מכ˙וב ז"˘ ‰ל‡ ב‡ ‰כ˙וב ‡ל‡ ל˙‰יר ל‰ם ב˘ר ˙‡וו– "‰
במ„בר ‰יו בני י˘ר‡ל ‡סורים ב‡כיל˙ ב˘ר ˙‡וו ,‰ו‡כלו ב˘ר ˘למים בלב„ ,ו‡ילו
"מ˘נכנסו ל‡ר‰ ıו˙ר ל‰ם ב˘ר ˙‡וו."‰
רבי ע˜יב‡ נחל˜ עליו ,ול„ע˙ו ‰י' מו˙ר ב˘ר ˙‡וו‚ ‰ם במ„בר .ו‡„רב‡ ,בבו‡ם
ל‡ר ıנ˙מעט ‰י˙ר ב˘ר ˙‡וו ‰מכפי ˘‰י' במ„בר" :ב˙חל‰ ‰ו˙ר ל‰ן ב˘ר נחיר,‰
מ˘נכנסו ל‡ר ıנ‡סר ל‰ן ב˘ר נחיר – "‰במ„בר ‰יו מו˙רים ל‡כול ב˘ר ˙‡וו‚ ‰ם בל‡
˘חיט ,‰וב‡ר ıנ‡סרו בנחיר ,‰ו‡ין מו˙ר ב˘ר ˙‡וו‡ ‰ל‡ ב˘חיט ‰כ˘ר.‰
ו‰נ‰ ‰לכ ‰פסו˜‰ ‰י‡ כ„ע˙ ר' ע˜יב‡˘ ,במ„בר ‰יו מו˙רים בב˘ר ˙‡וו‚ ‰ם
בנחיר ,‰ובכניס˙ם ל‡ר ıנ˙חייבו ב˘חיט) ‰רמב"ם ‰ל' ˘חיט ‰פ"„ ‰י"ז( .ומכל מ˜ום
ר˘"י בפר˘˙נו ‰בי‡ על ‰פסו˜ "כי ירחיב  . .בכל ‡וו˙ נפ˘ך ˙‡כל ב˘ר" ‡˙ „ר˘˙
ר' י˘מע‡ל˘ ,ר˜ בכניס ‰ל‡ר‰ ıו˙רו בב˘ר ˙‡וו.‰

˜úר‡˙ ˘ב˙

י

˜úר‡˙ ˘ב˙

טו

"‡לו ו‡לו „ברי ‡ל˜ים חיים" )ערובין י‚ ,ב( ,ובפנימיו˙ ‰עניינים ,כ‡˘ר מפר˘ים

ל‰עני˜ לעב„ ˘מכרו‰ו ב"„ )‰ענ˜

„„ילמ‡ טעמ‡ „˙"˜ ‰ו‡ מ˘ום „ל‡

‡˙ ˙‰וכן ‰רוחני ˘ב‰לכו˙ ‡לו ,נמˆ‡ ˘י˘ לימו„ ‰ור‡ ‰מיוח„˙ מ„ע˙ ר' י˘מע‡ל

˙עני˜ לו( ,ו˘וב מ‡חר ˘‡ין לך בו ‡ל‡

יליף ‚‰ז"˘ „˘כר ˘כיר˘ ,ממנ ‰למ„נו

˘‰בי‡ ‰ר˘"י‡ ,ף ˘‡ינ ‰ל‰לכ ,‰וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

"עבו„˙ ‰בירורים" ˙‰חיל ‰ר˜ ב‡ר„˜‰ ıו˘‰
ב‰יו˙ בני י˘ר‡ל במ„בר‰ ,יו מופ˘טים מענייני עולם ‰ז ,‰וˆ‰טרכויו˙י‰ם ˘‚‰מיים
ב‡ו ל‰ם מלמעל :‰מים מב‡ר˘ ‰ל מרים )פר˘"י חו˜˙ כ ,ב( ,מן מן ˘‰מים )ב˘לח טז,(„ ,
ולבו˘י‰ם ‰יו ‚„לים עמ‰ם ומ˙כבסים בענני ‰כבו„ )פר˘"י ע˜ב ח .(„ ,ל‡ ‰י' ל‰ם ˆורך
לחרו˘ ולזרוע ולעמול לפרנס˙ם ,ו‰ם ˜יבלו ‰כל מ‡˙ ˘‰י"˙ ב‡ופן י˘ר.
‚ם ‡כיל˙ ‰מן ‰יי˙‡ ‰כיל ‰רוחני˙ וע„ינ ‰יו˙ר מ‡כיל ‰ר‚יל‰ .‰מן ‰י' "לחם מן

חי„ו˘ו ˘מעינן ב„רך ממיל‡ „לי˙‡

ל˘‰וו˙ „יני מוכר עˆמו למכרו‰ו ב"„

‰ענ˜ ‰במוכר עˆמו‰ ,יינו בכל מי ˘‡ינו

)˘ב˘ני‰ם נ‡מר "˘כיר"( בכל מ˘ ‰נ‡מר

בכלל ‰חי„ו˘; ול„רך זו ‡כן ליכ‡ למילף

‚בי מכרו‰ו ב"„‡ ,ל‡ ˘ל‡ח"ז מסי˜ רב

ממכרו‰ו ב"„ ל˘כיר בז"‰ז‡ .בל ל‡י„ך

טביומי „כו"ע ]בין ˙"˜ ובין ר"‡[ ילפי

‚יס‡ ‡פ"ל ˘עי˜ר ˆ„ ‰חי„ו˘ בילפו˙‡

˘כר ˘כיר ,ור˜ נחל˜ו ‡י ילפינן "לו ול‡

זו ‰ו‡ לˆ„ ˘‰ליל‰ ,‰יינו ל‡ ˘‡מר כ‡ן

למוכר עˆמו".

‰כ˙וב „‰נמכר ע"י ב"„ מ˜בל ‰ענ˜‰

וב˘"ך

חו"מ ספ"ו ס˜"‚ ‰בי‡

„‰ריטב"‡

)מ‡‰

)ו‡נן ˘מעינן מז„ ‰במוכר עˆמו ליכ‡
‰חי„ו˘(‡ ,ל‡ ‡מר כ‡ן ‰כ˙וב ˘מוכר
עˆמו ‡ינו מ˜בל ‰ענ˜„ ,‰כ˘‡מר ‰כ˙וב

˘‰מים" ,לחם ˘נעל ‰ומרומם מ˙ענו‚י ‰עולם ‰ז‰ ‰חומריים ו‰מ‚ו˘מים .כ‡˘ר ‰יו

"לו" ‡מר "ול‡ למוכר עˆמו" .ו‡"כ ‡ין

‡וכלים בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰מן ומר‚י˘ים בו ‡יז ‰טעם ˘רˆו‰ ,רי ל‡ ‰יו רו‡ים ‡˙ ‡ו˙ו

לך בו ‡ל‡ מיעוטו‡ ,בל למ˜רים ‡חרים

‰מ‡כל ,וממיל‡ ‚ם ל‡ ב‡ו לי„י ˘ביע) ‰ר‡ ‰יומ‡ ע„ ,ב( ,וכל ז‡˙ מ˘ום ‰יו˙ו לחם

˘‡ינם בכלל „‰בר ‰מ˙מעט בפירו˘,

רוחני ונעל.‰

"מוכר עˆמו"˘ ,פיר ‡פ˘ר ללמו„ )˘‚ם

ו‰נ ,‰יסו„ ‚„ול בעבו„˙ ˘‰י"˙ ‰ו‡ "עבו„˙ ‰בירורים" ,ו‰יינו˘ ,בכל „בר ‚˘מי
י˘ "ניˆו„˜ "ıו˘‰ ‰מחי' ‡ו˙ו .ו‡ם מ˘˙מ˘ים ב„בר ˘‚‰מי ל˘ם ˙‡וו‡ ,‰זי ‡ו˙ו
ניˆו ıיור„ ונ˘ב ‰בי„י ‰טומ‡ ,‰ו‡ם מ˘˙מ˘ים בו ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙' – ˘ב
‰ניˆו ıלמ˜ורו ב˜„ו˘) ‰ר‡ ‰כ˙ר ˘ם טוב סי' ריח .ועו„( .וזו‰י עבו„˙ „‡‰ם "לברר" ‡˙
„‰בר ˘‚‰מי ,ול‰עלו˙ ‡˙ "‰ניˆו˘ "ıב ‰ל˜„ו˘.‰
ו‰נ" ,‰עבו„˙ ‰בירורים" ˙‰חיל ‰ר˜ כ‡˘ר ב‡ו בני י˘ר‡ל ל‡ר ıי˘ר‡ל :במ„בר

ב‰ם י ‡‰חיוב מסויים ˘ל ‰ענ˜ .(‰ובפרט
לפמ"˘ ‰י˘"˘ בסו‚יין סכ"ב„ ,ז‡˘ ‰ין
‰ענ˜ ‰למוכר עˆמו ‰ו‡ מפני ˘עבר על
כי לי בנ"י עב„ים ול‡ עב„ים לעב„ים,
‰רי ‰סבר‡ נו˙נ˙ ˘„ו˜‡ ‰ו‡ נ˙מעט ול‡
‡חרים.

ומע˙‰

בסו‚יין

‰כריח

„‰ילפו˙‡ „"לו ול‡ למוכר עˆמו" פלי‚‡
‡˘עבו„‡ „ר' נ˙ן ,עיי' בסו‚יין ,ובכל
"˘‰ס ˜יי"ל כר' נ˙ן(„ ,ו„‡י ‰ך ילפו˙‡
‰יינו ר˜ „ע˙ רב טביומי ,מ˘ום „סבר
„‡ף ˙"˜ יליף ‚ז"˘ „˘כר ˘כיר )מ˘ום
„‡י‰ו ל‡ ‡˘כח ˙נ‡ „ל‡ יליף ˘כר
˘כיר( ,מי‰ו ע„יין ‡יכ‡ למימר „˘"ס
„ילן ˘פיר י„ע „˙"˜ ‡י‰ו ˙נ‡ „ל‡ יליף
‚ז"˘ „˘כר ˘כיר ,וב‡מ˙ י"ל „ל„י„ן
מס˜נ˙ "˘‰ס ‰י‡ „„ע˙ ˙"˜ ‰ו‡ מ˘ום
„ל‡ יליף ‰ך ‚ז"˘ )ול‡ מילפו˙‡ „"לו
ול‡ למוכר עˆמו"„ ,ילפו˙‡ זו לי˙‡

ל‡ ‰י' לבני י˘ר‡ל ˘יח ו˘י‚ עם עניינים ‚˘מיים‡ ,בל ב‡ר ıי˘ר‡ל ˙‰חיל ס„ר ח„˘,

י"ל „במ˘"כ ‰חינוך ‚בי

בין לר"‡ בין ל˙"˜ ,כי ˜יי"ל כר' נ˙ן(,

ז"‰ז ‰ו‡ ˘פיר ‚ם ‡י פס˜ינן כ˙"˜‰„ .רי

עיי"˘ ר‡יי˙ו מל˘ון "˘‰ס .וכן ‰עמי„

ו˘ם ‰יו בני י˘ר‡ל ˆריכים לעבו„ עבו„˙ ‡‰ר ıול‡כול מ‡כלים ‚˘מיים ונחו˙ים.

‰חינוך ל‡ ˜‡י ב"מוכר עˆמו" ˘נ˙מעט

‰ריטב"‡ ˘ם „ע˙ ‰רמב"ם‡ .בל ˘‡ר

ב‡ר„˜‰ ıו˘˙‰ ‰חיל" ‰עבו„˙ ‰בירורים"˘ ,עלי‰ם לנˆל ‡˙ ‰עניינים ˘‚‰מיים ל˘ם

ל„‰י‡ ,כי "מוכר עˆמו" ‰יינו ב˙ור˙

‰פוס˜ים ˘‰בי‡ ˘ם "˘‰ך נ˜טו כפ˘טו˙

˘מים ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘) ‰ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור˘ ‰לח לו ‚ ,ו‡ילך(.

עב„ ,וז‡ ‰ינו ˘ייך בז"‰ז; ‡ל‡ ˜‡י

"˘‰ס„ ,למס˜נ‡ ‰ילפו˙‡ ‰י‡ מ"לו ול‡

במ˘כיר עˆמו ב˙ור˙ פועל ,ו˘פיר ‡פ˘ר

למוכר עˆמו" .עיי"˘.

‡כיל˙ "ב˘ר ˙‡וו – "‰ל˘ם ˘מים בלב„!
ו‰נ˘ ,‰ני מיני ‡כיל˙ ב˘ר י˘נם ‡ˆל י˘ר‡ל :ב˘ר ˘למים וב˘ר ˙‡וו .‰ב˘ר

ללמו„ עליו ממכרו‰ו ב"„˘ ,מˆ„ ‰מוסר
י˘ ל‰עני˜ו.

ומע˙ ‰י"ל „‰ך ב‰ך ˙לי‡‰ ,יינו „‡ם
נ‡מר „מס˜נ‡ „מיל˙‡ „‰ילפו˙‡ ‰י‡

˘‰למים ב‡ מב‰מ‰˘ ‰ו˜רב ‰בבי˙ ‰מ˜„˘ ,ו‡כיל˙ ב˘ר‰ ‰ו‡ „בר מˆוו ‰ומע˘‰

וב‡מ˙ ‡וי"ל „ב' ‡ופנים ‰נ"ל ב„ע˙

מ"לו ול‡ למוכר עˆמו" )כפ˘ט "˘‰ס(

˙"˜‡ ,י חיוב י˘ כ‡ן ‡ו ˘ליל˙ ,‰לויים

‡זי ‰חי„ו˘ ‰ו‡ בˆ„ ˘‰ליל˘ ,‰מוכר

˘ל ˜„ו˘ .‰לעומ˙ ז‡˙ ,ב˘ר ˙‡וו ‰ב‡ מב‰מ˘ ‰נ˘חט ‰מ˘ום ˘„‡‰ם נ˙‡וו‰

‰מ ‰בפלו‚˙‡ ‡חר˙ בפוס˜ים‰„ .נ‰

עˆמו נ˙מעט מ‰ענ˜") ‰ול‡ למוכר

ל‡כול ב˘ר ,ו‡ין ב‡כיל˙ו מˆוו.‰

בסו‚יין˜ ,ו„ם ‰ילפו˙‡ ‰נ"ל נ˜יט "˘‰ס

עˆמו"( ,ו‰כי סבר ‰חינוך כנ"ל; ‡בל ‡י

י„
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י‡

במ„בר ל‡ ‰י' מ˜ום ל‡כיל˙ ב˘ר ˙‡וו˘ ,‰כן ‡כיל ‰זו ‰י‡ עניין ‚˘מי נחו˙,
ובמ„בר עס˜ו ר˜ ב„ברים רוחניים ‚בו‰ים ,וע„יין ל‡ ‰ו˙חל" ‰עבו„˙ ‰בירורים",
˘ב ‰מרוממים ‡˙ ענייני ‰עולם ‰נחו˙ים.
‡בל מ˘נכנסו ל‡ר‰ ,ıרי ‡ר ıי˘ר‡ל ‰י‡ "‡ר ıנו˘ב˙"˘ ,ב ‰י˘ נ˙ינ˙ מ˜ום

ל בסוגיות הפרשה
ופלפול
ופלפו
עיון ל

לחיים ˘‚‰מיים ,ו‚ם למ‡כל ˘נ‰נים ממנו ומר‚י˘ים בטעמו ,וממיל‡ ˜יימ˙ ב‡רı
מˆי‡ו˙ ˘ל "ב˘ר ˙‡וו‡ ."‰מנם‰ ,עיסו˜ בעניינים ˘‚‰מיים ב‡ר ıי˘ר‡ל ‚ם ‰ו‡
חל˜ מעבו„˙  ,'‰כי „‡‰ם ˆריך ל‰עלו˙ ‡˙ ‰ניˆו˘ ıב„בר ˘‚‰מי ל˜„ו˘ ,‰ולעבו„
‡˙ "עבו„˙ ‰בירורים" .ועל כן ,מˆ„ ‡ח„ ‰ו˙ר ב‡ר" ıב˘ר ˙‡וו‡ ,"‰בל מ‡י„ך י˘

חיוב הענקה לשכיר בזמן הזה
יפלפל בדברי החינוך לחייב הענקה בזה"ז ,ויחדש דלא כהמנ"ח שהעמידו נגד
דעת הפוסקים דקיי"ל כת"ק דליכא הענקה במוכר עצמו ,וע"פ חקירה בדעת
ת"ק וחקירה בהגדרת מהות חיוב הענקה

ל‡כלו ר˜ "ל˘ם ˘מים" )‡בו˙ פ"ב מי"ב( ,כ‡˘ר מטר˙ ‡‰כיל‰ ‰י‡ ˘יוכל לעב„ו י˙'.
ומכיוון ˘‡כיל˙ ב˘ר ‡˙‰וו ‰עלי' ל‰יו˙ ל˘ם ˘מים „וו˜‡ ,ול‡ ל˙‡וו˙ ‚‰וף
בלב„ ,מˆוו˙‰ ‰ור) ‰ב‰מ˘ך ‰פסו˜ים – יב ,כ‚( "ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול „‰ם":
"„ם" מור ‰על ל‰יטו˙ ו˙˘ו˜ ‰ל‰נ‡ ‰מן ‡‰כיל‡ .‰כיל˙ "ב˘ר ˙‡וו "‰ב‡ופן
ר‡וי‡ ,ינ ‰מ˙וך ˙‡וו ‰נחו˙ ‰ל‰נ‡ ‰ב‰מי˙ מן ‰מ‡כל‡ ,ל‡ ל˙‡וו ‰טבעי˙ ˘י˘
ל‡„ם ל‡כול בכ„י לחיו˙‡˙ .וו ‰זו ‡ינ ‰עניין ˘ל מˆוו ‰כ‡כיל˙ ˜רבנו˙‡ ,ך כ‡˘ר
י‰ו„י ‡וכל ל˘ם ˜יום ‚ופו ,בכ„י ˘יוכל לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ – עול ‰ב˘ר ‡˙‰וו‰

‚בי

מˆו˙ ‰ענ˜ ‰לעב„ בˆ‡˙ו לחרו˙

‰מבו' בפר˘˙נו ,כ' ‰חינוך מˆו˙ ‰פב
„נו ˙‚‰ר˜ בזמן ‰בי˙ )כי ‡ין „ין ע"ע
‡ל‡ בזמן ˘‰יובל נו" (‚‰ומ"מ ‡ף בז"‰ז

חילו˜[ ,ומי יו„ע מ‡יז ‰טעם ו‰בן".

ו‰נ‰

„ע˙ רוב ‰פוס˜ים לענין מוכר

עˆמו ‰י‡ כ‰רמב"ם

)כנסמן ב‡נˆי˜לופ„י‡

˙למו„י˙ ערך ‰ענ˜ – ‰ע' ˙רעח( ,ו‡"כ

י˘מע חכם ויוסף ל˜ח‡˘ ,ם ˘כר ‡ח„

ל‰מנ"ח נמˆ‡ ˘„ברי ‰חינוך ‰נ"ל ‡ינם

מבנ"י ועב„ו זמן מרוב‡ ‰ו ‡פילו מועט

ל‰לכ˙‡‡ .בל ב‡מ˙ י"ל ב˘י' ‰רמב"ם

˘יעני˜ לו בˆ‡˙ו מעמו מ‡˘ר ברכו ."'‰

ב‡ו"‡ מ‰מנ"ח )ו‰רי ‰מנ"ח ‚ופי' סיים

‰יינו „ילפינן מן ‰מˆו ‰ל‰עני˜ ל˘כיר

ב˜ו˘י‡ על „בריו‡" ,ך ל‡ ˘כיח ˘‰רב

„ז"‰ז )כי ‡ין ע"ע בז"‰ז( .וכ' ע"ז במנ"ח

‰מחבר י‰י' נוט ‰מ„ע˙ ‰רמב"ם ‡ם

)‰ל' עב„ים פ"ב ‰י"ב(

ל‡ ˘פיר˘ ל„‰י‡"( ,ועפ"ז ˘פיר לומר

"ב‡מ˙ ל˘יט˙ ‰ר"מ

‚ם בזמן ˘‰י' נו ‚‰ל‡ ‰י' נו ‚‰במוכר
עˆמו ]כ„ע˙ ˙"˜ ב˜י„ו˘ין י„ ,[:ונר‡ ‰מז‰
„„ע˙ ‰רב ‰מחבר ]בעל ‰חינוך[ כ„ע˙
˙‰וס' ]בסו‚יין ˘ם[ ˘‚ם במוכר עˆמו נו‚‰

„„ברי ‰חינוך ‰נ"ל ‰ם ל‰לכ.‰

וב„˜‰ים

„בסו‚יין ילפי' „ע˙ ˙"˜

מ„כ˙יב בפר˘˙נו "‰ענ˜ ˙עני˜ לו" –
"לו ול‡ למוכר עˆמו" .וי˘ לח˜ור ב‰ך

]כ„ע˙ ר"‡ ˘ם[ ,על כן מˆ„ ‰מוסר ‚ם ‰יום

ילפו˙‡‡ ,ם עי˜ר „‰ר˘‰ ‰ו‡ לˆ„ ‰חיוב

נו‡ ,‚‰בל ל˘יט˙ ‰ר"מ ל‡ ˘ייך כלל

‡ו לˆ„ ˘‰ליל .‰פי'‡„ ,פ"ל ˘„ר˘˙

מˆ„ ‰מוסר „˙‰ור ‰ל‡ חייב ‰כלל ר˜

‰כ˙וב ‰ו‡ לומר ‡˙ ˆ„ ‰חיוב ,כי חי„ו˘

במכרו‰ו בי˙ „ין ]ו‰רי מˆ„ ‰מוסר ‡ין

חי„˘˙‰ ‰ור ‰במˆו˙ ‰ענ˜˘ ,‰מˆו‰

ל˜„ו˘ .‰ועל כך מז‰יר˙ ‰ור" ‰לבל˙י ‡כול „‰ם" – ˘ל‡ ליפול ל˙‡וו ‰ב‰מי˙ ˘ל
‰נ‡ ‰מן ‰ב˘ר.
מ˜ומו ‰ר‡וי ˘ל „"‰ם" – ˘ל ˙‰ל‰בו˙ ‰י‰ו„י‰ ,ו‡ על ‰מזבח בלב„‰ .י‰ו„י ˆריך
ל˙‰ל‰ב ול˜˘‰יע חיו˙ו ומרˆו בענייני "מזבח" – לימו„ ˙‰ור ‰ו˜יום מˆוו˙י'‡ .ך
כ‡˘ר י˘נו "„ם" ˘ל ˙‰ל‰בו˙ בענייני ˘‚‰מיו˙‡ ,זי "על ‡‰ר˘˙ ıפכנו" )˘ם טז( ,כי
‡ין מ˜ום ‡ˆל י‰ו„י ל˙‰ל‰בו˙ מסו‚ ז.‰

"על ‰נעל – "‰על י„י ‡כיל˙ "ב˘ר ˙‡וו"‰
ב˜˘‰פ˘ ‰טחי˙ ,נר‡‰˘ ‰י˙ר ב˘ר ˙‡וו‰ ‰ו‡ ירי„ ‰במ„ר‚˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל .כי
במ„בר ‰יו ‡וכלים ב˘ר ˜רבנו˙‰˘ ,י‡ ‡כיל˙ מˆוו ‰בלב„ ,ו‡ילו ב‡ר‰ ıחלו ל‡כול
‚ם ב˘ר ˙‡וו – ‰ב˘ר ˘‡וכל „‡‰ם מ˘ום רעבונו ורˆונו לחיו˙‡ ,בל ‡ין בו מˆוו.‰
‡ך ל‡מי˙ו ˘ל „בר‰ ,י˙ר ב˘ר ‡˙‰וו ‰נובע „וו˜‡ ממעל˙ם ו˙‰עלו˙ם ˘ל בני
י˘ר‡ל בבו‡ם ל‡ר .ıכ‡˘ר ב‡ו בני י˘ר‡ל ‡ל ‡ר ıנו˘ב˙ ,ו‰חלו ל˙‰עס˜ בענייני
˘‚‰מיו˙‰ ,רי ‡ז נ˙˜יים ב‰ם מ‡˘ ‰מרו י‰ו˘ע וכלב "על ‰נעל ‰ויר˘נו ‡ו˙"‰

)˘לח

י‚ ,ל( – ‰כניס ‰לעבו„˙ ‰בירורים ב‡ר ıי˘ר‡ל פועל˙ עילוי עˆום ונ˘‚ב בבני י˘ר‡ל,
עלי' כפול" – ‰על ‰נעל."‰

פנינים
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יב

דרוש ואגדה

ומ˘˙י פנים:
‡ .עˆם ‰עבו„ ‰בעבו„˙ ‰בירורים ו‰על‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘˘ ‰ב„ברים ˘‚‰מיים,
פועל בבני י˘ר‡ל עלי' מיוח„˙.
ב .ובעומ˜ יו˙ר :ב‰יו˙ם במ„בר ל‡ ‰יי˙ ‰מ„רי‚˙ם מספ˜˙ בכ„י ˘י‰י' בכוחם
ל‰עלו˙ ‚ם ‡˙ ענייני ‰עולם ‰נחו˙ים ,כ"ב˘ר ˙‡וו "‰וכיוˆ‡ ,ועל כן נ‡סר ב˘ר ז‰
עלי‰ם .ו„וו˜‡ ב‡ר ıי˘ר‡ל ,כ‡˘ר נ˙עלו בכפליים בבחינ˙ "על ‰נעל‰ ,"‰רי מכח

עונשי התורה
– חסד ותיקון
וכל י˘ר‡ל י˘מעו ויר‡ון ול‡ יוסיפו לע˘ו˙
‚ו'
)י‚ ,יב(

עוˆם מ„רי‚˙ם ‰ם מסו‚לים ל‰מ˘יך ‡˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם במ˜ומו˙ ‰יו˙ר נמוכים.

„‡‰ם רעב כי נ˘מ˙ו חפˆ ‰בבירור ‰ניˆוˆו˙
וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר על פי ז ‰ל˘ון ‰כ˙וב "ו‡מר˙ ‡כל ‰ב˘ר ,כי ˙‡וו ‰נפ˘ך
ל‡כול ב˘ר":
כבר נו„ע ‰ב˘ערים ˙ור˙ ‰בעל ˘ם טוב )כ˙ר ˘ם טוב סי' ˜ˆ„( על ‰פסו˜

)˙‰לים ˜ז,

" (‰רעבים ‚ם ˆמ‡ים נפ˘ם ב‰ם ˙˙עטף" :כ‡˘ר מר‚י˘ „‡‰ם רעב ‡ו ˆמ‡ון ל„בר
מ‡כל‰ ,רי ‡מי˙˙ רˆונו˙ ‡לו ‰י‡ מ"˘ ‰נפ˘ם ב‰ם ˙˙עטף" – נ˘מ˙ „‡‰ם רעב‰
וˆמ‡ ‰ל„בר ‰מ‡כל.
בכל מ‡כל ומ˘˜ ‰נמˆ‡ ב‰עלם ניˆו„˜ ıו˘" – ‰נפ˘ם" ,ונ˘מ˙ „‡‰ם ˆריכ‰
ל"ניˆו "ıז .‰וזו ‰סיב ‰לרעבון ‚‰וף‡˘ ,ין ז ‰מפני טבע ‚ופו‡ ,ל‡ רעבון ז ‰ב‡ לו
מˆ„ "נפ˘ם" ˘"ב‰ם ˙˙עטף".
ועל פי ז ‰י˘ לב‡ר ‚ם כ˙וב ז:‰
כ‡˘ר "ו‡מר˙ ‡כל ‰ב˘ר"„‡‰˘ ,ם רוˆ ‰ומ˙‡וו ‰ל"ב˘ר" ,עליו ל„ע˙ ˘"˙‡וו"‰
זו ב‡ ‰לו "כי" ,מפני‡˙"˘ ,וו ‰נפ˘ך ל‡כול ב˘ר"‡˘ ,ין זו ˙‡וו ‰חומרי˙‡ ,ל‡
˙‡וו ‰זו ,פנימיו˙‰ ‰י‡ ˙‡וו˙ "‰נפ˘"˘ ,מ˙‡וו ‰ל‰עלו˙ ‡˙ ‰ניˆו‡‰ ıל˜י ˘נמˆ‡
ב˙וך ב˘ר ז.‰
‡מנם ,ז‡˙˘ ‰וו˙ ‚‰וף פנימיו˙‰ ‰י‡ "˙‡וו ‰נפ˘ך" ל‡ י˙כן לפני ‰כניס ‰ל‡רı

˙‰ור‰ ‰י‡ "˙ור˙ חס„" ,וממיל‡ מובן ˘‚ם
עונ˘י ˙‰ור‡ ‰ינם ח"ו ל˘ם עני˘ ‰ס˙ם‡ ,ל‡
ב‡ים ל˘ם ˙י˜ון וחס„ .ענין ז ‰רו‡ים במ˘ ‰נ‡מר
כ‡ן "וכל י˘ר‡ל י˘מעו ויר‡ון ול‡ יוסיפו לע˘ו˙",
˘מטר˙ ‰עונ˘ ‰י‡ כ„י ל˙˜ן ול‰טיב˘ ,ל‡ יבו‡ו
‡חרים לחטו‡ ח"ו.
וי˘ לומר י˙יר ‰מז„ ,‰ז"˘ ‰כל י˘ר‡ל י˘מעו
ויר‡ון" ‡ינו ר˜ ˙י˜ון ל˘‰ומעים ו‰רו‡ים‰˘ ,ם ל‡
יבו‡ו לחטו‡‡ ,ל‡ בז ‰י˘ ˙י˜ון ל‰חוט‡ עˆמו:
כ‡˘ר „‡‰ם עובר עביר‰ ‰רי בנוסף למ˘ ‰פו‚ם
על י„י ז ‰בעˆמו ,בכוחו˙יו ובנפ˘ו וכו'˜ ,יימ˙ ‚ם
‰פעול ‰בסביב˙ו˘ ,י˘נ˘‰ ‰פע ‰רע ‰ל‰רו‡ים
ו˘‰ומעים ממע˘יו ˘ע˘.‰
ועל כן ,כ„י ל˙˜ן מ˘ ‰ע˘ ,‰ל‡ „י במ‰
˘ייענ˘ „‡‰ם עˆמו ,וי˙˙˜ן ‰פ‚ם ˘בנפ˘ו‡ ,ל‡
ˆריך ל˙˜ן ‚ם מ˘‰˘ ‰פיע על סביב˙ו .וז ‰נפעל
על י„י "וכל י˘ר‡ל י˘מעו ויר‡ון"˘ ,בכך מ˙˙˜נ˙
˘‰‰פע‰ ‰רע˘‰˘ ‰פיע בסביב˙ו ,ו‰חוט‡ מ˙כפר
ל‚מרי מחט‡ו.
)ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ עמ' ˙„ ,ועו„(

מפרסת פרסה ומעלת
גרה בעבודת ה'

י˘ר‡ל‰˘ ,רי ˜ו„ם לז ‰ל‡ ‰י' ˘ייך ˘כוחו˙ ו"˙‡וו˙" ‰נ˘מ ‰יר„ו וי˙פ˘טו ע„

וכל ב‰מ ‰מפרס˙ פרס‚ ‰ו' מעל˙ ‚ר‚ ‰ו'
‡ו˙‡˙ ‰כלו

מ˘נכנסו ל‡ר˘ ıב" ‰ירחיב ‡ '‰ל˜יך ‡˙ ‚בולך" ,ונ˙רחבו כוחו˙ ‰נ˘מ‡ ,‰זי נ˙חברו

)י„ ,ו(

למ˜ום כל כך נחו˙ וירו„ – ˙‡וו ‰ל‡כיל˙ ב˘ר ,ול˜˘ר ‚ם „בר כז ‰ל‡ל˜ו˙ .ור˜
כוחו˙ ‰נ˘מ ‰וכוחו˙ ‚‰וף ,ע„ ˘˙‡וו˙ ‰נ˘מ ‰לב˘ר ˙ור‚˘ ב˙‡וו ‰ב‰מי˙ ˘ל

י˘ לב‡ר סימני ט‰ר‡ ‰לו בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:

‚‰וף ,ולכן ‡˙‰וו˘‚‰ ‰מי˙ לב˘ר ‡ינ‡ ‰ל‡ ביטוי בלב„ לרעבון ‰נ˘מ‰ ‰מ˙‡וו‰

מע˘י „‡‰ם בעבו„˙  ,'‰נחל˜ים בכללו˙ ל˘˙י
מחל˜ו˙ ,י˘ מע˘ים ˘‰ייכים ‡ל מי„˙ "‰חס„",
כמו פיזור לˆ„˜ ‰וכיוˆ‡ ,וי˘ ‡˘ר ב‡ים ממי„˙
‚"‰בור "‰וˆ‰מˆום וכמו ˘˜י„ ‰ב˙ור„‡‰˘ ‰ם
מ˙כנס בעˆמו ומיי‚ע מח˘ב˙ו בריכוז עˆום .ו‚ם

לברר ‡˙ ניˆו„˜‰ ıו˘˘ ‰במ‡כל.

בני ‡„ם בטבעם נחל˜ים ל˘ני סו‚ים ‡לו„ ,י˘ מי
˘טבעו ‰ו‡ טבע ‰חס„ ,וי˘ ‡˘ר נבר‡ כ‡י˘
‚‰בור .‰ו˘ני ‡לו ‚ם יח„ מˆווים לעב„ו י˙' ‰ן
במי„˙ ‰חס„ ו‰ן במי„˙ ‚‰בור.‰
ו‰נ ,‰י˘ ו„‡‰ם עוב„ עבו„˙ו ‡˙ ˜ונו ל‡ מˆ„
מ˘ ‰חפ ıב‡מ˙ לעב„ו י˙'‡ ,ל‡ ˘טבעו ‰ו‡ כן,
ו‡ין ז˘ ‰נ˙יי‚ע ועמל לעבו„ ‡˙ ˜ונו‡ ,ל‡ ˘כן ‰ו‡
נוט ‰בטבעו לע˘ו˙ ‡˙ ענייני ‰חס„ ‡ו ‚‰בור ‰על
„רך מ˘ל .וכ‡˘ר „‡‰ם עוב„ ‡˙  '‰מˆ„ טבעו‰ ,רי
י˙עס˜ בחיו˙ י˙יר„ ‰וו˜‡ ב‡ו˙ן ‰עבו„ו˙ ˘‰ייכו˙
ו˜רובו˙ ‡ליו מˆ„ טבע בריי˙ו ,ו‡ילו ‡˙ ‡ו˙ם
‰עניינים ˘‰ם מנו‚„ים לטבעו עו˘ ‰בחיו˙ פחו˙.‰
ובז‡˙ ייבחן „‡‰ם לי„ע ‡ם עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙
בעבו„˙ ‡מ˙‡ ,ם נמˆ‡ ˘עוס˜ בכל מיני ו‡ופני
‰עבו„ו˙ ב‡ו˙ ‰חיו˙ ו˘מח‰ ,‰רי ז ‰מוכיח ˘עי˜ר
כוונ˙ו ומח˘ב˙ו ‰ו‡ לעבו„ ‡˙ בור‡ו ,ו‡ין ז ‰מˆ„
טבעו ור‚ילו˙ו בלב„ )ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור בר‡˘י˙ יט ,ב(.
וז‰ו עניין "מפרס˙ פרס‰˘ – "‰פרס‰ ‰י‡
"ס„ו˜) "‰ר˘"י ˘ם(‰„ ,יינו ˘‰י‡ מחול˜˙ ‰ן
לימין ו‰ן ל˘מ‡ל ,ל‰ורו˙ ‡˘ר „‡‰ם עוס˜ בחיו˙
˘וו‰ ,‰ן בעניינים ˘ל "ימין" – ˜ו ‰חס„ ,ו‰ן
בעניינים ˘ל "˘מ‡ל" – ˜ו ‚‰בור ,‰וממיל‡ נמˆ‡
˘˙כלי˙ מע˘יו ‰י‡ ב‡מ˙ לעבו„ ‡˙ ˘‰י"˙ .ולכן,
כ˘פו‚˘ בעניין ‚˘מי ,וחו˘ב ‰ו‡ ˘עליו לפעול
עמו ול‰עלו˙ו לעבו„˙ ‰ ,'‰נ ‰י˘ לו ˙חיל ‰לבחון
„˘מ‡ עניין ז˘ ‰ייך לנטיי˙ לבו בטבעו ,ור˜ ‡ם
מוˆ‡ ˘עוס˜ בענייני "ימין" ו"˘מ‡ל" ב˘‰וו‡– ‰
‡זי "‡ו˙‡˙ ‰כלו"‡˘ ,כן ר‡וי ל˙‰עס˜ בעבו„ ‰זו,
ול‰עלו˙ ‰ל.'‰
‡ך ,מכיוון ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ עניינים ˘„‡‰ם
מ˙‡וו ‰ל‰ם בטבעו‰ ,נ‡ ‰ין „י בכך ˘בו„˜ ‡˙
עˆמו פעם ‡ח˙‰˘ ,ל‡ ‚ופו מ˙‡וו ‰ל‡ו˙ו ‰מ‡כל,
ו˘מ‡ מ˘יכ˙ו ל‡ו˙‡˙‰ ‰וו‚ ‰רמ ‰לו ˘ל‡ ˙על‰
ח˜יר˙ו יפ ,‰על כן מˆוו‰ ‰ו‡ „‡‰ם לב„ו˜ ˘וב
ו˘וב ,ול‡ לסמוך על עˆמו בב„י˜‡ ‰ח˙ .וז‰ו עניין
"מעל‚ ‰ר˘ "‰לועס ‰מ‡כל ˘וב ו˘וב˘ ,על „‡‰ם
לב„ו˜ ולח˜ור פעם ‡חר פעם ‡ם ב‡מ˙ מטר˙
‡‰כיל‰ ‰י‡ לעבו„˙ו י˙' ‡ו ר˜ למל‡ו˙ ˙‡וו˙
נפ˘ו.
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ'  375ו‡ילך(

