
‚úיון ˙˘מ‰
ער˘"˜ פר˘˙ ר‡‰

מ‰ מוסיף "ú‡ ˙וסף עúיו" עú" ú‡ ˙וסיפו"?

מ˙י ˜בר ‰˜ב"‰ מ˙ים? 

סימני ‰כ˘רו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם 

‰‡חריו˙ ו‰זכו˙ ˘ú מ˘‚יח כ˘רו˙



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
מ‰ מוסיף "ל‡ ˙וסף עליו" על "ל‡ ˙וסיפו"?

ו‡˙חנן?  בפ'  על ‰‡יסור  ˘בפר˘˙נו  ˙וסיף  בל  מוסיף ‡יסור  מ‰ 
/ מ„וע ˘ם ‰בי‡ ר˘"י „ו‚מ‡ מחמ˘ ˆיˆיו˙ וכ‡ן מ‡רבע ברכו˙ 
ל"חמ˘  טוטפו˙"  "חמ˘‰  בין  ‰‰ב„ל  מ‰   / כ‰נים?  בברכ˙ 

פר˘יו˙"?

(ע"פ ˙ור˙ מנחם חנ"ז עמ' 286 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
מ˙י ˜בר ‰˜ב"‰ מ˙ים? / ˜בור˙ מ˙ים לפני בי˜ור חולים?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
סימני ‰כ˘רו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם 

עבו„˙  ˘˙‰י‰   / ‰"מ„בר"  למ„ר‚˙  י˙עלו  וחי  ˆומח  ˘„ומם 
‰‡„ם עם ‰‚˘מיו˙ ˘וו‰ ב"ימין" ו"ב˘מ‡ל" / מע˘יו ולבו ˘ווין 
י˙'  לעבו„˙ו  ב‡כיל‰  עוס˜  ו˘וב ‡ם  ˘וב  לב„ו˜  י˙' /  בעבו„˙ו 

‡ו ל˙‡וו˙ו

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 375 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
מיט˙ חובו˙ ‰‡„ם  לבטל ‡˙ ‰„ם ‡ו ל‰˙עלו˙ למעל‰? /̆ 

כלפי ˘מי‡

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
חיוב ‰ענ˜‰ ל˘כיר בזמן ‰ז‰

כ‰מנ"ח  „ל‡  ויח„˘  בז‰"ז,  לחייב ‰ענ˜‰  ב„ברי ‰חינוך  יפלפל 
במוכר  כ˙"˜ „ליכ‡ ‰ענ˜‰  נ‚„ „ע˙ ‰פוס˜ים „˜יי"ל  ˘‰עמי„ו 
עˆמו, וע"פ ח˜יר‰ ב„ע˙ ˙"˜ וח˜יר‰ ב‰‚„ר˙ מ‰ו˙ חיוב ‰ענ˜‰

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט עמ' 153 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
‰‡חריו˙ ו‰זכו˙ ˘ל מ˘‚יח כ˘רו˙

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
מניעו˙ ועיכובים מבפנים

˙וכן ‰ענינים˙וכן ‰ענינים פ˙ח „ברפ˙ח „בר
בעז‰י״˙.

‰ננו  ר‡‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

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

בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ס. פ‡ולו ברזיל

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

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

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



יזú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰חיו˙ ‰‡מי˙י ‰ו‡ ‰עבו„‰ ˘בלב ב˙פל‰, כמובן ב‚וף נ˜י ע״„ ‰חסי„ו˙, כמבו‡ר בענין 
ז‡כין").  ‚ופניו˙'„י˜ע  פון  זיך  ("‡פרייני˜ין  ‰‚ופניים  מ‰ענינים  עˆמו  לנ˜ו˙  עˆמו,  יפנ‰ 
ופעול˙ ‰חיו˙ ‰ז‰ נר‡‰ וניכר בכל „רכיו, במ˘ך ‰יום במ„ו˙ טובו˙ ו‚ע‚ועים ל˙ור‰ ועבו„‰.

ל‰סיר ‰מניעו˙ ˘יכול ל‰יו˙ מבפנים 
˘יכול  ו‰עיכובים  ו‰מניעו˙  מ‡˙ו,  מבחוı ‰סיר ‰˜ב"‰  ועיכובים  ˙"ל ‰מניעו˙  כע˙ ‰נ‰ 

ל‰יו˙ מבפנים ˆריך ל‰סיר בעˆמו. ו‰˘ם י˙ברך י‰י' בעזרו ב‚˘מיו˙ ורוחניו˙.

בז‰  חל˜ ‚„ול  וי˜ח  ברבים,  חסי„ו˙  לימו„  זמני  ל˜בוע  ˘י'  מעורר ‡˙ ‡נ"˘  כי  מ˜ו‰ ‰נני 
כי ז‰ חוב˙ כל ‡ח„ מ‡נ"˘ ˘י'.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‡ ע' ˜ˆ-˜ˆ‡) מה מוסיף "לא תוסף עליו" 
על "לא תוסיפו"?

מה מוסיף איסור בל תוסיף שבפרשתנו על האיסור בפ' ואתחנן? / מדוע שם הביא 
בין  ההבדל  מה   / כהנים?  בברכת  ברכות  מארבע  וכאן  ציציות  מחמש  דוגמא  רש"י 

"חמשה טוטפות" ל"חמש פרשיות"?

˙‚רע  ול‡  עליו  ˙וסף  ל‡  לע˘ו˙  ˙˘מרו  ‡ו˙ו  ‡˙כם  מˆו‰  ‡נכי  ‡˘ר  ‰„בר  כל   ˙‡"
ממנו" (פר˘˙נו י‚, ‡). ובפירו˘ ר˘"י:  

בברכ˙  ברכו˙  ‡רבע  בלולב,  מינין  חמ˘‰  ב˙פילין,  טוטפו˙  חמ˘‰   – עליו  ˙וסף  "ל‡ 
כ‰נים". 

ובמפר˘ים ‰˜˘ו (‚ור ‡רי‰. מ˘כיל ל„ו„. ועו„), ‡˘ר זו ‰פעם ‰˘ני‰ ˘נ‡מר „בר ז‰: 

ו˘ם  ‡˙כם",  מˆו‰  ‡נכי  ‡˘ר  ‰„בר  על  ˙וסיפו  "ל‡  נ‡מר  כבר   (‡  ,„) ו‡˙חנן  בפר˘˙ 
וחמ˘  בלולב,  מינין  חמ˘˙  ב˙פילין,  פר˘יו˙  חמ˘  וז"ל: "כ‚ון  כ‡ן  פירו˘ו  כעין  ר˘"י  פיר˘ 

ˆיˆיו˙". – ל˘ם מ‰ ‡יפו‡ כפל ‰כ˙וב ‡˙ ‡ו˙ו ‰ˆיווי?

וב˘למ‡ לולי „ברי ר˘"י – ‰י‰ ‡פ˘ר לומר ˘‰כ˙וב כ‡ן ב‡ ל‡סור ענין ˘ל ‰וספ‰ ב‡ופן 
‡חר מ‡˘ר בפ' ו‡˙חנן; 

ב'  ˘י˘  לפי  לומר,  יכולים  ז"ל ‰יינו  ר˘"י  ל‡ו „ברי  כ‡ן: "ו‡י  ל„ו„  במ˘כיל  ˘כ˙ב  [כמו 
מיני ˙וספ˙: ‡' כז‰ ˘מוסיף במˆו‰ עˆמ‰, כ‚ון ‰' פר˘יו˙ ב˙פילין וכו', ועו„ כ‚ון ˘מניח ב' 

˙פילין ˘וין בר‡˘ – ול‰כי ˆריכי ˙ר˙י".

כוונ˙  ו‡˙חנן  ˘בפר˘˙   ,(‡ ‡ו˙  סוף   ‡  ,„ ו‡˙חנן  ˙מימ‰"  (ב"˙ור‰  לפר˘  ‰וב‡  ‰‚ר"‡  וב˘ם 
˘ב‡ו˙‰  ‰ו‡  ‰חי„ו˘  כ‡ן  ו‡ילו  ‰מˆוו˙,  ˙רי"‚  על  ח„˘‰  מˆו‰  ל‰וסיף  ˘ל‡  ‰י‡  ‰כ˙וב 

מˆו‰ ‚ופ‡ ל‡ יוסיפו ול‡ י‚רעו]. 

‡ך כיון ˘‡ליב‡ „ר˘"י מ˙פר˘ים ˘ני ‰כ˙ובים ב‡ו˙ו ס‚נון ממ˘ – ˙ר˙י למ‰ לי?

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

ו‰ו‡   – ו‡˙חנן  בפ'  כ˙ב  ˘ל‡  פרט ‡ח„  כ‡ן  ר˘"י ‰וסיף  כי  במפר˘ים,  כ˙בו  כבר  ‡מנם 
"‡רבע ברכו˙ בברכ˙ כ‰נים" (ול‡י„ך, ‰˘מיט "חמ˘ ˆיˆיו˙" ˘כ˙ב ˘ם). 

ר˘"י  כ˙ב  ו‡˙חנן  בפ'  ˘ינוי:  ‡נו  מוˆ‡ים  ˙פילין  לענין  ˘‚ם  „ברי‰ם,  על  ל‰וסיף  וי˘ 
"חמ˘ פר˘יו˙", ו‡ילו כ‡ן "חמ˘‰ טוטפו˙" – וכ„ „יי˜˙ ˘פיר ‰רי י˘ בז‰ נפ˜"מ ˘ל ממ˘, 

כ„ל˜מן. 

[בס' זכרון על ר˘"י כ‡ן כ˙ב ˘‡ין חילו˜: "ופר˘יו˙ ˘ל ˙פילין ˜רי ל‰ו טוטפו˙"; ‡ך ז‰ עˆמו ˘ר˘"י ˘ינ‰ 

מ‰כ‡ ל‰˙ם, ובפרט ˘‰פר˘יו˙ סמוכו˙ זל"ז – מלמ„ כי י˘ „ברים ב‚ו].  

ב. וי"ל בבי‡ור ‰ענין:
˘‡סור   - ‰‡יסור  עˆם   ˙‡ למ„ים  ו‡˙חנן,  בפ'  ‰ר‡˘ונ‰,  בפעם  ˘נ‡מר  ˙וסיפו"  מ"ל‡   
ל‰וסיף ענין ˘‡ינו ˘ייך ל‰מˆו‰. וכפ˘טו˙ ‰ענין, ˘‡ין ל‰וסיף „בר חיˆוני, ˘‡ין לו ˘ייכו˙ 

לעˆם ‰מˆו‰, ב˙וך ‰מˆו‰, ‡ל‡ י˘ ל˜יים ר˜ ‡˙ ענינ‰ ˘ל ‰מˆו‰ עˆמ‰. 

וב‰˙‡ם לכך – ‰בי‡ ר˘"י ˘ם ‚' „ו‚מ‡ו˙ (ו‰טעם ˘‰וˆרך ר˘"י ל‚' „ו‚מ‡ו˙ „ו˜‡ – ר‡‰ ‚ור ‡רי‰ 
כ‡ן. וב‡רוכ‰ ˙ור˙ מנחם חנ"ז עמ' 286 ו‡ילך): 

"חמ˘ פר˘יו˙ ב˙פילין" – בכל ‰˙ור‰ ˜יימו˙ ר˜ ‡רבע פר˘יו˙ ˘נזכר˙ ב‰ן מˆו˙ ˙פילין 
(˜„˘, ו‰י‰ כי יבי‡ך, ˘מע, ו‰י‰ ‡ם ˘מוע). ולכן ‡סור ל‰וסיף ב˙וך ‰˙פילין פר˘‰ חמי˘י˙ 

'מן ‰חוı', ˘‡ינ‰ עוס˜˙ בענין ‰˙פילין;

ח‚  ל˘מח˙  ˘ייכים  ‡לו  מינים  ‡רבע‰  ˘„ו˜‡  ˜בע‰  ‰˙ור‰   – בלולב"  מינין  "חמ˘˙    
עבו˙   ıע ענף  ˙מרים  כפו˙  עı ‰„ר  פרי  ביום ‰ר‡˘ון  לכם  "ול˜ח˙ם  ˘כ˙וב:  וכמו  ‰סוכו˙, 
מינים  ˘„ו˜‡ ‡רבע‰  ו‰יינו,  מ),  כ‚,  (‡מור  ימים"  ˘בע˙  לפני ‰' ‡ל˜יכם  ו˘מח˙ם  נחל  וערבי 
‡לו ˘יייכים ל˙וכן ‰˘מח‰ „ח‚ ‰סוכו˙, ו‡סור ל‰וסיף עו„ מין 'מן ‰חוı', ˘‡ינו ˘ייך לענין 

ז‰; 

"חמ˘ ˆיˆיו˙" – כבר פיר˘ ר˘"י (בס"פ ˘לח) ˘‡רבע ˆיˆיו˙ "כנ‚„ ‡רבע ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰ 
˘נ‡מרו במˆרים: ו‰וˆ‡˙י ו‰ˆל˙י ו‚‡ל˙י ול˜ח˙י", ו‡סור ל‰וסיף עלי‰ן ˆיˆי˙ חמי˘י˙ 'מן 

‰חוı', ˘‡ינ‰ ב‰‡י ענינ‡. 

‚. ‡מנם בפר˘˙נו, ˘ב‡ ‰כ˙וב וכפל ‰‡יסור „"ל‡ ˙וסף" פעם ˘ני‰, למ„ ר˘"י ˘נ˙כוון 
(˘ז‰   'ıמן ‰חו' ˙וספ˙  ב‰מˆו‰  ל‰כניס  ˘‡ין  בלב„  זו  ל‡  ב‰‡יסור:  פרט  ל‰וסיף  ‰כ˙וב 
לו  ˘י˘  „בר  ב˙וך ‰מˆו‰  ל‰וסיף  רוˆים  כ‡˘ר  מ‰פעם ‰ר‡˘ונ‰), ‡ל‡ ‡פילו  כבר  י„ענו 

˘ייכו˙ עמ‰ ו‰ו‡ מענינ‰ – בכל ז‡˙ ‡סור לע˘ו˙ כן. 

חיˆוני˙  ˙וספ˙  חמי˘י˙ ‰י‡  כי ˆיˆי˙  ר˘"י ‰„ו‚מ‡ „"חמ˘ ˆיˆיו˙",  ל‡ ‰בי‡  כ‡ן  ולכן 
בברכ˙  ברכו˙  "‡רבע  פיר˘:  ז‰  ובמ˜ום  כ‡ן;  לח„˘  ‰כ˙וב  ˘ב‡  מ‰  ז‰  ל‡  ו‰רי  ל‚מרי, 
ברכ‰  מוסיפים  וכ‡˘ר  לי˘ר‡ל,  ברכ‰  ‰ו‡  כ‰נים  ברכ˙  ˘ל  ˘ענינ‰  ˘‡ף  ו‰יינו,  כ‰נים", 
רביעי˙ ‰רי ז‰ ˘פיר מענין ‰ברכ‰ – חי„˘ ‰כ˙וב „‡פילו ‰כי ‡סור לע˘ו˙ כן, כי ‡ין ל‰וסיף 

כלל על ˘לו˘˙ ‰ברכו˙ ˘˜בע‰ ˙ור‰ בברכ˙ כ‰נים.

טז

מניעות ועיכובים מבפנים
והמניעות  מאתו,  הקב"ה  הסיר  מבחוץ  ועיכובים  המניעות  ת"ל  הנה  כעת 

והעיכובים שיכול להיות מבפנים צריך להסיר בעצמו

מניעו˙ ועיכובים ממינים ˘ונים
בלי  ועבו„‰  ב˙ור‰  ל˘˜ו„  י˙׳  בעזר˙ו  ויוכל  ב‡ ‡ל ‰מנוח‰  ˙"ל ‡˘ר  ומˆיל,  פו„‰  ברוך 

.ıום מונע ומעכב מבחו˘

י„ע  כפי ‡˘ר  ˘ונים,  ממינים  מינים  ב‰ם  ˘י˘  ועיכובים,  מענין ‰מניעו˙  נו„ע ‰„בר  ‡מנם 
‡יני˘ בנפ˘י׳, ו‚ם ‡פילו ב‡לו ‡˘ר עבו„˙ם, ‡ו מסיב˙ ‰מז‚ ו‰˘נים יפעלו ל„חו˙ ‡˙ ‰יˆר 
וממˆי‡  עומ„,  ב˙˜פו  ‰טבעי  נפ˘  ‚ם  ומ‰  ˘לי[ט]‰,  לו  י˘  עו„נו  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ‰נ‰  ‰רע, 
˙וכנם  ‡בל  נימוס,  ‰נ˜ר‡  ‡„ם,  בני  ומ„ו˙  ˘כל  בלבו˘י  ומלבי˘ם  מפנים,  ועיכובים  מניעו˙ 

‰‡מי˙י ‰ו‡ ˘ר˘ פר‰ ר‡˘ ולענ‰.

לימו„ בינוני בלימו„ ‰חסי„ו˙
זמן  יום  בכל  ל˜בוע  מוחלט,  ‚מור  עול  ב˜בל˙  ‰עבו„‰  ר‡˘י˙  בחיים,   ıחפ‰ ‰‡י˘  לכן 
בפלפולים  ביו˙ר  ל„יי˜  ˘ל‡  בינוני, „‰יינו  בלימו„  ללמו„ „‡״ח,  ˘עו˙  מ‚'  פחו˙  ל‡  ˜בוע, 
לח˘וב  ˘יוכל  ול˜לוט  ‰נ‡מר.  ל‰בין  בלימו„  ‡ם  כי  מכ˙ב,  ˜רי‡˙  ב„רך  ו˘ל‡  ‰בל,  ˘ל 

ב‰ענין ˘למ„ ול„בר בו ב˘פ‰ ברור‰.

וכך ס„רו ˘ל „בר ‰לימו„, ˙חל‰ ˆריכים ללמו„ כל ‰מ‡מר כולו פעם ‡ח˙, לי„ע בכללו˙ 
מ‡מר"),  „עם  ‡ין  זיך  רע„ט  וו‡ס  ("וויסען  ‰ענין  ˜וטב  ‰יינו  ‰‰ו‡  במ‡מר  ‰מ˙ב‡ר  ‰ענין 
ו‡חר כך ללמו„ ‡ו˙ו פעם ˘ני‰ פר˜ים-פר˜ים, ובין פר˜ לפר˜ לחזור על ‰נ‡מר בו במח˘ב‰ 
ו„יבור, ו‡חר כך ללמו„ פעם ˘לי˘י˙, בעיון לפי ערך, ˘‡ז מ˙חיל ‰ענין ל‰יו˙ נ˜לט ב˘כלו, 
ב‡  לע‰בט  ענין  „ער  פ‡ר˘ט‡נ„, ‡ון  „עם  לעבין ‡ין  ("ער ‰ייבט ‡ן  בענין  ל‰ר‚י˘  ומ˙חיל 

‡י‰ם").

מכ״ק אדמו״ר מוהריי״צ מליובאוויטש זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע



וטטוטטו תורת חייםתורת חיים

‡ין ל‰ס˙פ˜ ב˙פ˜י„ו ‰ר˘מי
ב...  נמˆ‡  כבר  ‡˘ר  מכ˙בו  על  במענ‰ 
כי  ‡ח„  במ˜ום  ‡יננו  ו‡˘ר  ˙פ˜י„ו  ומ˙‡ר 
לעוררו  למו˙ר  ובו„‡י   – וכו'.  מ˜ומו  מ˘נ‰ 
‰מ‡כלים  ˘י‰יו  „‰˘‚ח‰  ‰ענין  ‚ו„ל  על 
‰יו˙ו  על  ˘נוסף  ובפרט  וכ„˙.  כ„ין  כ˘רים 
‡˘ר  מבו‡ר  ‰נ‰  ‰עי˜ריו˙,  ממˆו˙  ‡ח˙ 
מטמטמים  ו˘לום  חס  כ˘רים  בל˙י  מ‡כלים 
‰‡„ם  כ˘רון  מפחי˙ים  ובמיל‡  ו‰מוח,  ‰לב 
ו‡פילו  ומˆו‰  ˙ור‰  עניני  ל˜לוט  ויכול˙ו 
וכנרמז  עלי‰ם,  מו„‰  ‰‡נו˘י  ˘‰˘כל  מˆו˙ 
על-„בר ז‰ ‚"כ ב˙ני‡ רי˘ פר˜ ח', ובטח יכול 
לנˆל ˙פ˜י„ ז‰ לב‡ר ‚"כ ל‡לו ˘נפ‚˘ עמ‰ם 

‚ו„ל ‰ענין „ז‰ירו˙ במ‡כלים כ˘רים „ו˜‡. 

ל‰ס˙פ˜  ˘‡ין  ‚"כ  מובן  ‰נ‰  ז‰,  ובכל 
מ‰  לנˆל  ˘עליו  ב˙פ˜י„ו ‰ר˘מי ‰נ"ל, ‡ל‡ 
˘‡פ˘ר  ‡ברכים  כמ‰  עם  ומ˘‡  במ‚ע  ˘ב‡ 
לי‰„ו˙,  ב‰נו‚ע  „בריו  ˘י˜בלו  ‰יחי„י  ‰ו‡ 
בני  מחˆב˙ם  ˆור  על  לעוררם  עליו  ולכן 
ול‰סבירם ‡˘ר  ולב‡רם  ויע˜ב  יˆח˜  ‡בר‰ם 
ע˙‰,  „ע„  ומˆבם  מעמ„ם  על  ‰בט  מבלי 
מחוייבים ‰ם  ח„‡  ובר‚ע‡  ח„‡  ב˘ע˙‡  ‰נ‰ 
וזכו˙ם ‰ו‡ ל‰יו˙ בני י˘ר‡ל כ˘רים בחיי‰ם 
ובו„‡י  ‰מ[ל]‰,  מובן  ובמלו‡  יומים  ‰יום 
כמ‰   '˜‰ וב˘יחו˙  חסי„ו˙  במ‡מרי  ימˆ‡ 

ענינים ו‡ו˙יו˙ ˘יעזרו לו ב‰סבר˙ ‰נ"ל. 

חסי„ים   ̇ ˘‰˙עס˜ו ‡נו  מובטחים  וכבר 
ˆריך ל‰יו˙  ̇ ב‰ˆלח‰, ‡ל‡̆  בענינים ‡לו מבורכ

מ˙‡ים למ‡מר רז"ל1 „ברים ‰יוˆ‡ים מן ‰לב. 

ספר  טוב).  (לב  ל'  ‡ו˙  ‡ו˙יו˙  ˘ער  ˘ל"‰  ר‡‰   (1
˘יר˙ י˘ר‡ל לרמב"ע ע' ˜נו.

יכול˙ו,  ככל  בכל ‰נ"ל  ˘יע˘‰  רˆון  וי‰י 
ו‰ˆלח˙ו  י˙ברך   '‰ בברכ˙  ‚"כ  יוסיף  וז‰ 
בנו‚ע ‡ליו כל‡י˘ פרטי ˘י˜וים מ‰ ˘כ˙וב2 
חיל  ‡ל  מחיל  ללכ˙  ˙˙עלם  ל‡  ומב˘רך 

בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום מˆו˙י' ב‰י„ור. 

˘יחיו  חבריו  ˘לום  ובפרי˘˙  בברכ‰ 
˘ירˆו ל˜יים, ו‡ז יˆליחו ל˜יים ˆיווי ‰בור‡ 
‡ל˜יך   '‰ ˘‡ז  ˜„ו˘  מחנך  ו‰י'  עולם, 

מ˙‰לך ב˜רב מחנך ו‚ו' („ברים כ"‚ ט"ו). 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' פ-פ‡)

כ˘רו˙ על מ‰ ˘נכנס למוח ולב
˘עוב„  כו˙ב  בו   .  . מכ˙בו  על  במענ‰ 
‰ו‡ ב˙ור מ˘‚יח על ‰כ˘רו˙ ב‡ני', ובו„‡י 
על  ל‰˘‚יח  ˘ˆריך  ˘כ˘ם  לעוררו  למו˙ר 
ומעים  ל‰˜יב‰  ‰נכנסים  ‰מ‡כלים  כ˘רו˙ 
על  ל‰˘‚יח  למˆו‡ ‡ופן  ˘ל ‰נוסעים, ˆריך 
למוח  לר‡˘  ‰נכנסים  ‰ענינים  ˘ל  ‰כ˘רו˙ 
‡ליב‡  בז‰  וכ˘י˙בונן  ‰נוסעים,  ˘ל  ולב 
בז‰,  לע˘ו˙  ‡יך  ‡ופן  ימˆ‡  בטח  „נפ˘י', 
ספרי  ‡יז‰  עמ„ו  ˙מי„  ˘י‰יו  ‰י'  ומ‰נכון 
ויזכ‰  בפרט,  חסי„ו˙  וספרי  בכלל,   ˘„˜
 ˙‡ ב‰ם  ב˜רי‡‰  פנים  כל  על  ‡ו  בלימו„ 

‰נוסעים, ו‡ין לך „בר ‰עומ„ בפני ‰רˆון. 

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"ב ע' ˜ˆז) 

2) י˘עי' נח, ז.

האחריות והזכות של משגיח כשרות

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
ú˜ר‡˙ ˘ב˙ ו

„. ובז‰ י˙ב‡ר ‚ם ‰˘ינוי בל˘ון ר˘"י לענין ‰˙פילין, ˘בפ' ו‡˙חנן כ˙ב "חמ˘ פר˘יו˙ 
ב˙פילין", ו‡ילו כ‡ן כ˙ב "חמ˘‰ טוטפו˙ ב˙פילין": 

וכמפור˘  ‰ב˙ים.  על  ‚ם  ˜‡י  ‡ל‡  ב„ו˜‡,  ‰˙פילין  פר˘יו˙  פירו˘ו  ‡ין  "טוטפו˙"  ‰נ‰ 
בר˘"י סוף פ' ב‡: "˙פילין, ועל ˘ם ˘‰ם ‡רבע‰ ב˙ים – ˜רויין טוטפו˙: טט בכ˙פי ˘˙ים, 

פ˙ ב‡פרי˜י ˘˙ים".

ר˜ ‡רבע  ˘י˘  כיון  ב˙פילין,  חמי˘י˙  פר˘‰  ל‰וסיף  ˘‡סור  למ„נו  ו‡˙חנן  בפר˘˙  ובכן, 
פר˘יו˙ ˘ב‰ן מוזכר ענין ‰˙פילין, וכ‡˘ר מוסיפים פר˘‰ חמי˘י˙ ‰רי ˙וספ˙ זו ‡ינ‰ מענין 

‰˙פילין; 

טוטפ˙  חמי˘י˙, ‡ל‡)  פר˘‰  (ל‡  ל‰וסיף  רוˆים  כ‡˘ר  ˘‚ם  עו„,  לח„˘  ב‡ ‰כ˙וב  וכ‡ן 
חמי˘י˙, ‰יינו: בי˙ חמי˘י, ˘עי"ז נפעל˙ ‰וספ‰ בענין ‰˙פילין ‚ופ‡ – 

עיניך  בין  ולזכרון  י„ך  על  ל‡ו˙  לך  "ו‰י‰  מˆרים,  יˆי‡˙   ˙‡ לזכור  ‰ו‡  ‰˙פילין  ענין  כי 
למען ˙‰י‰ ˙ור˙ ‰' בפיך כי בי„ חז˜‰ ‰וˆי‡ך ‰' ממˆרים" (ב‡ י‚, ט), ו‰רי ריבוי ‰ב˙ים מ‚„יל 
‡˙ ‰זכרון – בכל ז‡˙, ‚ם על ז‰ נ‡מר "ל‡ ˙וסף עליו", וי˘ ל‰˘‡יר ‡˙ ‰מˆו‰ כמו˙ ˘‰י‡: 

‡רבע‰ ב˙ים בלב„.  

[וז‰ ˘כ˙ב ר˘"י "חמ˘‰ טוטפו˙" – ול‡ כ˙ב בפירו˘ "חמ˘‰ ב˙ים" – י"ל: 

בס"פ  (כ„בריו  ‰ב˙ים  על  בין  ל‰˙פר˘  יכול‰  "טוטפו˙"  ˘˙יב˙  ר˘"י  מ„ברי  מוכח  ‰נ‰ 
ב‡ – כנ"ל), ובין על ‰פר˘יו˙ (˘כן פיר˘ בפ' ו‡˙חנן ו, ח). 

כ‡˘ר   – חמי˘י˙  פר˘‰  ב˘ליל˙ ‰וספ˙  ‚ם  ל‰יו˙  יכול  בפר˘˙נו  ˘‰חי„ו˘  י"ל,  ומע˙‰ 
˙‰י‰ זו פר˘‰ ‰עוס˜˙ בענין יˆי‡˙ מˆרים, ˘‡ז ‰וי מענין ‰˙פילין ˘‰ם זכר ליˆי"מ (מ˘‡"כ 

בפ' ו‡˙חנן ˘˘ללנו ר˜ ‰וספ˙ פר˘‰ ˘‡ינ‰ מענין ‰˙פילין כלל).

ולכן כ˙ב ר˘"י "חמ˘‰ טוטפו˙" כ„י ˘י‰י' ‡פ˘ר לפר˘ בין על בי˙ חמי˘י ובין על פר˘‰ 
חמי˘י˙. ו„ו"˜].  

ר˘"י  ˘ל˘ון  ˘‡ף  בלולב",  מינים  ל"‰'  בנו‚ע  ז‰  „רך  על  לומר  י˘  ל‰כי  ומ„‡˙ינן   .‰
˘וו‰ לכ‡ו' בפ' ו‡˙חנן ובפר˘˙נו, ‰רי ‰כוונ‰ בז‰ ˘ונ‰ ‰י‡: 

בפ' ו‡˙חנן כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל‡סור ‰וספ˙ מין חמי˘י מן ‰חוı, ˘‡ינו בענין ‰˘מח‰ וכו' 
ולכן פ˘וט ˘‡ין ל‰וסיפו על „' מינים ˘ענינם "ו˘מח˙ם לפני ‰' ‡ל˜יכם ˘בע˙ ימים"; 

‰ו‡  ˘‚ם  נוסף  מין  על  ובי‡ור  סבר‡  ˙מˆ‡  ‡ם  ˘‚ם  לח„˘,  ר˘"י  כוונ˙  בפר˘˙נו  ו‡ילו 
˘ייך לענין ‰˘מח‰ „סוכו˙, ‚ם ‡ז י‰י‰ ‡סור ל‰וסיפו על ‰מˆו‰, ˘מו‚בל˙ ל„' מינים בלב„ 

ו˙ו ל‡  - כי נˆטווינו "ל‡ ˙וסף עליו", ˘‡ין ל‰וסיף ב‰מˆו‰ כלל ועי˜ר.  

ר˜  (ל‡  ‰כ˙וב  מן   - ‰מ˙חיל'  ב'„יבור   – בפר˘˙נו  מע˙י˜  ˘ר˘"י  יומ˙˜  כ‰נ"ל  וע"פ   -
˙יב˙  ˙וסיפו", ‡ל‡) ‚ם  ר˜ ‰˙יבו˙ "ל‡  ו‡˙חנן  בפ'  ˘‰ע˙י˜  וכמו  ˙וסף",  ‡˙ ‰˙יבו˙ "ל‡ 
"עליו", "ל‡ ˙וסף עליו", כי ז‰ו ‰חי„ו˘ כ‡ן, ˘‡פילו ‰וספ‰ ˘˘ייכ˙ ל‰מˆו‰ ו"מ˙יי˘ב˙" 

ב‰, "˙וסף עליו" – ב˙וך ‰מˆו‰ ‚ופ‡, ‚ם ז‰ ‡סור ‡ל‡ י˘ ל˜יים מˆו˙ ‰' כמו˙ ˘‰י‡.  



פניניםפניניםפנינים
מתי קבר הקב"ה מתים?

‡חרי ‰' ‡ל˜יכם ˙לכו ‚ו' ובו ˙„ב˜ון
ובו ˙„ב˜ון – ‰„ב˜ ב„רכיו, ‚מול חס„ים, ˜בור מ˙ים ב˜ר 
חולים, כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰
(י‚, ‰. ר˘"י)

ל‰וכיח  כ˙ובים  ‰וב‡ו   (‡ י„,  (סוט‰  ב‚מ' 
בר˘"י  ‡ך  מ˙ים,  ו˜בר  חולים  בי˜ר  ˘‰˜ב"‰ 
בי‡ור,  וˆריך  ‡לו.  ‰וכחו˙  כלל  ‰וב‡ו  ל‡ 
ר˘"י  פיר˘  כבר  חולים,  לבי˜ור  בנו‚ע  „‰ניח‡ 
חול‰  לב˜ר  ‰˜ב"‰  ˘ב‡  ויר‡,  פ'  ברי˘  לעיל 
ר˜  מˆינו  מ˙ים  ‡ˆל ‡בר‰ם ‡בינו, ‡ך ˜בור˙ 
ל˜מן ב˜ר‡ בנו‚ע ל˜בור˙ מ˘‰, ו‰ו"ל לר˘"י 
˘ל‡  מ‡חר  לפירו˘ו,  כ‰וכח‰  כ‡ן  ל‰בי‡ו 

למ„נו על ז‰ ע„יין?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

‰כוונ‰  ‡ין  ‰˜ב"‰  ע"י  מ˙ים  ˜בור˙  בענין 
ל˜בור˙  ‡ל‡  ל˜מן,  ‰ב‡  מ˘‰  ל˜בור˙  ר˜ 
˘מפ˘טו˙ ‰כ˙ובים  עלי',  למ„נו  ˘כבר  ‡‰רן, 

מוכח ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ ז‰ ˘˜בר ‡˙ ‡‰רן.

‡לעזר  י„ו  על  ‰יו  ‡‰רן  מי˙˙  בזמן  ˘‰רי, 
יכול  ל‡ ‰י'  כח). ‡לעזר  כ,  ח˜˙  (ר‡‰  ומ˘‰  בנו 
ב‚„י  כבר  ˘לב˘  מ‡חר  ב˜בור˙ו  ל‰˙עס˜ 
‡סור  ‚„ול  ולכ‰ן  ‚„ול,  כ‰ן  ונע˘‰  ‡‰רן, 
‰י'  ל‡  רבינו  מ˘‰  כן  ל‡ביו.  ‡פילו  ליטמ‡ 
ככ‰ן  ˘˘מ˘  מ‡חר  ב˜בור˙ו  ל‰˙עס˜  יכול 
˘‰ורי„ו‰ו  מˆינו  ול‡  ‰מילו‡ים,  בימי  ‚„ול 
˘‡ר  ליטמ‡.  נ‡סר  עליו  ‚ם  ו‡"כ  זו,  מ‚„ול˙ו 
י˘ר‡ל, ל‡ י„עו כלל ˘מ˙, ע„ ˘‰ר‡ו ל‰ם ‡˙ 
‡‰רן כפי ˘‰ו‡ כבר "מוטל במט‰" (פר˘"י ח˜˙ 
˜בר  ˘‰˜ב"‰  לומר  כרחנו  על  ו‡"כ,  כט).  ˘ם, 

‡˙ ‡‰רן.

מ˙ים  ל˜בור˙  ‰וכח‰  ר˘"י  ‰בי‡  ל‡  ולכן 
מפ˘טו˙  מוכרח  ˘כבר  מ‡חר  ‰˜ב"‰  ע"י 
‰כ˙ובים ˘‰˜ב"‰ ‰˙עס˜ ב˜בור˙ ‡‰רן. ו˜"ל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 53 ו‡ילך)

קבורת מתים לפני 
ביקור חולים?

‡חרי ‰' ‡ל˜יכם ˙לכו ‚ו' ובו ˙„ב˜ון
ובו ˙„ב˜ון – ‰„ב˜ ב„רכיו, ‚מול חס„ים, ˜בור מ˙ים ב˜ר 
חולים, כמו ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰
(י‚, ‰. ר˘"י)

˘נ˜ט  בר˘"י  ‰„ברים  בס„ר  לעיין  י˘ 
˙חיל‰ "˜בור מ˙ים" ור˜ ‡ח"כ "ב˜ר חולים", 
י˘ "ב˜ר  ˘˙חיל‰  בחיי ‰‡„ם ‰ו‡  ו‰רי ‰ס„ר 
חולים" ור˜ ‡ח"כ "˜בור מ˙ים"? ‚ם י˘ לעיין, 
‡בלים,  ניחום  ‚ם  ‰וב‡   (‡ י„,  (סוט‰  ˘ב‚מ' 

ור˘"י ‰˘מיטו.

וי˘ לומר בבי‡ור ‰„ברים:

ח˘˘  ב‰ם  ˘י˘  ענינים  נו˜ט  כ‡ן  ר˘"י 
‰ם  ˘טירח‡  מ‡חר  ב‰ם,  י˙עס˜  ל‡  ˘‰‡„ם 
על  ו‡עפ"כ  סכנ‰,  ח˘˘  ב‰ם ‡יז‰  ˘י˘  לו ‡ו 
‰‡„ם ללכ˙ ב„רכי ‰˜ב"‰ ול‚מול חס„ים ‡לו.

ו‡ח"כ  מ˙ים"  ˘ס„ר „בריו ‰ו‡ "˜בור  וז‰ו 
‰˜ל  „"מן  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰ס„ר  כי  חולים",  "ב˜ר 
„‡ף  מ˙ים",  "˜בור  כו˙ב  ˙חיל‰  ‰כב„".  ‡ל 
ח˘˘  בז‰  ‡ין  ‡בל  וי‚יע‰,  טרח‰  בז‰  ˘י˘ 
חולים",  כו˙ב "ב˜ר  ו‡ח"כ  עי"ז.  יוז˜  ˘‰‡„ם 
מ˙ים,  מ˜בור˙  מועט˙  טרח‰  בז‰  ˘י˘  „‰‚ם 
ממחל˙ו  יוז˜  ˘‰מב˜ר  לח˘ו˘  מ˜ום  י˘  ‡בל 

˘ל חבירו.

ניחום ‡בלים,  ˘‰˘מיט  מ‰  ‚ם  יובן  ומע˙‰ 
וב˜ר  מ˙ים  מ"˜בור  מ˜"ו  ‰ו‡  מובן  „‰רי 
טרח‰  ב‰ם  ˘י˘  ‰נ"ל  בענינים  „מ‰  חולים", 
ב˜ר   – חולי  סכנ˙  ב‰ם  ˘י˘  מ˙ים, ‡ו  – ˜בור 
‰˜ב"‰  ב„רכי  לי„ב˜  ‰‡„ם  על  מ"מ  חולים, 
„"נחם  בענין  ו˜"ו  כ"˘  ‡לו,  חס„ים  ול‚מול 
‰יז˜  ח˘˘  ול‡  טרח‰  ל‡  בז‰  ˘‡ין  ‡בלים", 

ל‡„ם, „בו„‡י על ‰‡„ם לע˘ו˙ כן. 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 53 ו‡ילך)

עיונים וביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

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

סבר ‰רמב"ם  לעיין ‰י‡ך  עלינו  ומע˙‰ 
מ‰‡  „ע˙ו  ל„יי˜  ונר‡‰  ‰ענ˜‰.  ב‰‚„ר˙ 
מˆו˙  ˘ל  מ˜ומ‰  ˜בע  ˘לו  ‰מˆו˙  „בספר 
מˆוו˙  בין  ל‡  רל‚),  ומל"˙  ˜ˆו  (מ"ע  ‰ענ˜‰ 
עב„ ו‡מ‰ (מ"ע רלב ו‡ילך ומל"˙ רנז ו‡ילך), ‡ל‡ 
˙יכף ל‡חר מˆו˙ ˆ„˜‰ (מ"ע ˜ˆ‰ ומל"˙ רלב) 
[ו‡ף ‰˜„ימ‰ למˆו‰ "ל‰לו˙ לעני" (מ"ע ˜ˆז 
מˆו˙  מכל  מחוייב˙  "יו˙ר  ˘‰י‡  רל„)  ומל"˙ 

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

„‰ענ˜‰ ‰י‡ ‚„ר ˘ל ˆ„˜‰.

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

לי˙ן לו ‰ענ˜‰ "בˆ‡˙ו מעמו".

וב˘יט˙ ‰מנ"ח ‚ופי' נר‡‰ לומר „‡י‰ו 
(‰יינו  ב˘"ך  ‰נ"ל  ‰ריטב"‡  כ„ברי  סבר 
‰רמב"ם  ב„ע˙  „סבר  ˘ם)  ‰˘"ך  ˘ל  ‰ב'  כ˙י' 

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

ל˘כיר בזמן ‰ז‰.

ל‰לכ˙‡  חי„ו˘  „בר  מכ"ז  ו‰מורם 
בז‰"ז, ומˆו‰ לעורר ולפרסם, „„ברי ‰חינוך 
למ‡י  ‚ם  ‰˘יטו˙,  לכל  ˜‡י  ˘פיר  ‰נ"ל 
למל‡כ‰  ‡„ם  ‰˘וכר  ולכן  כ˙"˜.  „˜יי"ל 
מ˘לחו  ‡ם  וכ"˘  עבו„˙ו,  זמן  ונס˙יים 
˘ע˙‰  מ˘ום  ‡י  עבו„˙ו,  זמן  נס˙יים  בטרם 
י˘ לו „י פועלים מלב„ו ‡ו ‡פי' מ˘ום ˘‡ין 
לי˙ן  ˆריך   – ז‰  פועל  מעבו„˙  נוח‰  רוחו 
˘ל  ‚„ר  ל‰ענ˜‰  ˘י˘  ומ‡חר  ‰ענ˜‰.  לו 
בנ˙ינ˙  לˆ‡˙  ‡פ˘ר  ˘‡י  מובן  ‰רי   ,‰˜„ˆ
„בר ˘מחוייב לי˙נו בל‡ו ‰כי. ‰יינו „‰˘כר 
ל˘לם  ˘ˆריך  פ˘יט‡  עבו„˙ו  על  לו  ‰מ‚יע 
לו במילו‡ו, ו‡פילו ‰"‰וספו˙" ˘סיכם בעל 
‰בי˙ מ˙חיל‰ ל˙˙ לפועליו – ‡ין ‰ן נכנסו˙ 
ב‚„ר ‰ענ˜‰, ˘‰רי "‰וספו˙" ‡לו ‡ינן ענין 
חילו˜  ‡ין  ז‰  ˘בענין  ז‡˙,  ועו„   .‰˜„ˆ ˘ל 
ובל˘ון  ‡ˆלו,  ˘עב„  ‰זמן  מ˘ך  ‰י'  מ‰ 
‰חינוך "זמן מרוב‰ ‡ו ‡פילו מועט", וכן ‡ין 
חילו˜ (כנ"ל) ‡ם ‰י˙‰ רוחו נוח‰ מעבו„˙ו, 
"ל‡  ובין  ב‚ללו"  ‰בי˙  "נ˙ברך  בין  ‡ל‡ 
‰ענ˜‰  לי˙ן  עליו   – ב‚ללו"  ‰בי˙  נ˙ברך 
‰רמב"ם  וכ"פ  ‰ענ˜‰,  ‚בי  יז:  ב˜י„ו˘ין   ˜"˙ (וכ„ע˙ 

˘ם ‰י"„), ו˘יעור ‰‰ענ˜‰ ‰ו‡ לפי ערך ‰זמן 

˘עב„ [ויעויי' ב˘יט‰ ל‡ נו„ע למי ב˜י„ו˘ין 
יז. „לר"מ ˘‰יוˆ‡ ב‚רעון כסף י˘ לו ‰ענ˜‰ 
– נו˙ן לו לפי ח˘בון ‰˘נים ˘עב„]. וכל ˘כן 
לכו"ע  ˘‡ז  ב‚ללו",  ‰בי˙  ˘"נ˙ברך  במ˜ום 
מעני˜ים  ˘ם)   ˜"˙ על  „פלי‚  לר‡ב"ע  (‚ם 
לו, ועו„ ז‡˙ „בכ‰"‚ ˜יימ‡ לן "לפי ‰ברכ‰ 
ב‰ענ˜˙ו  ל‰וסיף  ˘ˆריך  ˘ם),  (ר˘"י  לו"  ˙ן 

"מ‡˘ר ברכו ‰˘"י", כל' ‰חינוך.



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

‰כ˙וב "לו" ‡מר "ול‡ למוכר עˆמו". ו‡"כ 
‡ין לך בו ‡ל‡ מיעוטו, ‡בל למ˜רים ‡חרים 
˘‡ינם בכלל ‰„בר ‰מ˙מעט בפירו˘, "מוכר 
י‰‡  ב‰ם  (˘‚ם  ללמו„  ˘פיר ‡פ˘ר  עˆמו", 
לפמ"˘  ובפרט  ‰ענ˜‰).  ˘ל  מסויים  חיוב 
‰ענ˜‰  ˘‡ין  „ז‰  סכ"ב,  בסו‚יין  ‰י˘"˘ 
למוכר עˆמו ‰ו‡ מפני ˘עבר על כי לי בנ"י 
‰סבר‡  ‰רי  לעב„ים,  עב„ים  ול‡  עב„ים 

נו˙נ˙ ˘„ו˜‡ ‰ו‡ נ˙מעט ול‡ ‡חרים.

ז‰"ז  ‚בי  ‰חינוך  „במ˘"כ  י"ל  ומע˙‰ 
‰ו‡ ˘פיר ‚ם ‡י פס˜ינן כ˙"˜. „‰רי ‰חינוך 
כי  ל‰„י‡,  ˘נ˙מעט  עˆמו"  ב"מוכר  ל‡ ˜‡י 
‡ינו  וז‰  עב„,  ב˙ור˙  ‰יינו  עˆמו"  "מוכר 
˘ייך בז‰"ז; ‡ל‡ ˜‡י במ˘כיר עˆמו ב˙ור˙ 
ממכרו‰ו  עליו  ללמו„  ‡פ˘ר  ו˘פיר  פועל, 

ב"„, ˘מˆ„ ‰מוסר י˘ ל‰עני˜ו.

ב„ע˙  ‰נ"ל  ‡ופנים  „ב'  ‡וי"ל  וב‡מ˙ 
˙לויים  ˘ליל‰,  ‡ו  כ‡ן  י˘  חיוב  ‡י   ,˜"˙
„‰נ‰  בפוס˜ים.  ‡חר˙  בפלו‚˙‡  ‰מ‰ 
‰˘"ס  נ˜יט  ‰נ"ל  ‰ילפו˙‡  ˜ו„ם  בסו‚יין, 
יליף  „ל‡  מ˘ום  ‰ו‡   ˜"˙„ טעמ‡  „„ילמ‡ 
ל‰˘וו˙  למ„נו  ˘ממנ‰  ˘כיר,  ‰‚ז"˘ „˘כר 
(˘ב˘ני‰ם  ב"„  למכרו‰ו  עˆמו  מוכר  „יני 
מכרו‰ו  ˘נ‡מר ‚בי  מ‰  בכל  נ‡מר "˘כיר") 
טביומי „כו"ע  רב  מסי˜  ˘ל‡ח"ז  ב"„, ‡ל‡ 
ור˜  ˘כיר,  ˘כר  ילפי  ר"‡]  ובין   ˜"˙ [בין 

נחל˜ו ‡י ילפינן "לו ול‡ למוכר עˆמו". 

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

˙נ‡ „ל‡ יליף ‚ז"˘ „˘כר ˘כיר, וב‡מ˙ י"ל 
‰ו‡   ˜"˙ „„ע˙  ‰י‡  ‰˘"ס  מס˜נ˙  „ל„י„ן 
מילפו˙‡  (ול‡  ‚ז"˘  ‰ך  יליף  „ל‡  מ˘ום 
לי˙‡  זו  „ילפו˙‡  עˆמו",  למוכר  ול‡  „"לו 
נ˙ן),  כר'  ˜יי"ל  כי  ל˙"˜,  בין  לר"‡  בין 
‰עמי„  וכן  ‰˘"ס.  מל˘ון  ר‡יי˙ו  עיי"˘ 
˘‡ר  ‡בל  ‰רמב"ם.  „ע˙  ˘ם  ‰ריטב"‡ 
כפ˘טו˙  נ˜טו  ‰˘"ך  ˘ם  ˘‰בי‡  ‰פוס˜ים 
ול‡  מ"לו  ‰י‡  ‰ילפו˙‡  „למס˜נ‡  ‰˘"ס, 

למוכר עˆמו". עיי"˘.

˙לי‡, ‰יינו „‡ם  ב‰ך  י"ל „‰ך  ומע˙‰ 
‰י‡  „‰ילפו˙‡  „מיל˙‡  „מס˜נ‡  נ‡מר 
(כפ˘ט ‰˘"ס) ‡זי  עˆמו"  למוכר  ול‡  מ"לו 
עˆמו  ˘מוכר  ‰˘ליל‰,  בˆ„  ‰ו‡  ‰חי„ו˘ 
נ˙מעט מ‰ענ˜‰ ("ול‡ למוכר עˆמו"), ו‰כי 
סבר ‰חינוך כנ"ל; ‡בל ‡י ‡מרינן „ל‡ סבר 
יליף  „ל‡  מ˘ום  וטעמו  ילפו˙‡,  ל‰ך   ˜"˙
לˆ„  ‰ו‡  ‰חי„ו˘  ˘וב  ˘כיר,  ˘כר  ‰‚ז"˘ 
„ו˜‡  ב"„  למכרו‰ו  ˘מעני˜ים  בז‰  ‰חיוב, 
˘ום ˆ„  לנו  ˘‡ין  כיון  מלב„ו,  ל‡חרים  ול‡ 

ללמו„ ממכרו‰ו ב"„ ל‡חרים. ו˜"ל.

‰נ"ל  ‰„רכים  „ב'  י"ל  יו˙ר  ובעומ˜ 
 ,˜"˙ ל„ע˙  עˆמו  מוכר  ‰ממעט  בלימו„ 
˙לויים בב' ‡ופני ‰סבר‰ ˘מˆינו לומר ב„ין 
˘ם ‰י"ב „"‰  עב„ים  למלך ‰ל'  מ˘נ‰  (עיי'  ‰ענ˜‰ 
‡י  ‰ט"ו),  ו˘ם  ו‰רי,  ס„"‰  ‰י"„  ו˘ם  נר‡‰,  עו„ 

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

מ˙נו˙ ˘ל ˆ„˜‰ ˘חייב‰ ˙ור‰.

‰רי  פעול‰,  ˘כר  ב‚„ר  ‰ו‡  ‡ם  „‰נ‰, 

ח

סימני הכשרות בעבודת האדם 
הגשמיות  עם  האדם  עבודת  שתהיה   / ה"מדבר"  למדרגת  יתעלו  וחי  צומח  שדומם 
אם  ושוב  שוב  לבדוק   / ית'  בעבודתו  שווין  ולבו  מעשיו   / ו"בשמאל"  ב"ימין"  שווה 

עוסק באכילה לעבודתו ית' או לתאוותו

ור˜  ‚ר‰",  ו"מעל˙  פרס‰"  "מפרס˙  ˘˙‰י‰  ב‡כיל‰ ‰ם  ט‰ר˙ ‰ב‰מ‰ ‰מו˙ר˙  סימני 
ב‰יו˙ ˘ני סימנים ‡לו, ‰נ‰ "‡ו˙‰ ˙‡כלו" (פר˘˙נו י„, ו).

‰ם  ˘‰סימנים  לפר˘  „‡פ˘ר  ‡לו:  סימנים  במ˘מעו˙  ‡ופנים  ˘ני  מˆינו  ‰‰לכ‰  „רך  ועל 
ט‰ור‰   ‡‰˙˘ ומעל˙ ‚ר‰, ‰ו‡ ‰ו‡ ‰‚ורם  פרס‰  מפרס˙  ˘‰ב‰מ‰  מ‰  ‚ורמי ‰ט‰ר‰, „עˆם 
ומו˙ר˙ ב‡כיל‰; ו‡ופן ‡חר ‰ו‡ ˘‰סימנים ‡ינם ˜˘ורים לט‰ר‰ ‡ו לטומ‡‰, ור˜ ˘‰ב‰מו˙ 
‰ט‰ורו˙ ‰ן ‚ם מפריסו˙ פרס‰ ומעלו˙ ‚ר‰, ו˜בע‰ ˙ור‰ ˘נב„ו˜ סימנים ‡לו בכ„י לי„ע ‡יזו 
‰י‡ ‰ט‰ור‰, ‡בל ‰סימנים ‰מ‰ ענין חיˆוני בלב„ ˘‡ינו ˘ייך לעˆם ‰ט‰ר‰ (ור‡‰ ‰˘˜ו"ט בז‰ 

בˆפנ˙ פענח על ‰רמב"ם ל‰‚‡ון ‰רו‚ˆ'ובי רי˘ ‰ל' מ‡כלו˙ ‡סורו˙).

מכוון  ו‰כל  מ˜ר‰,  ב„רך  ˘‰ו‡  ˘ום „בר  ˘‡ין  בפנימיו˙ ‰˙ור‰ ‰ו‡  ו‰נ‰, ‡ח„ ‰יסו„ו˙ 
מ˘ל  ו‡פילו  מ˜ר‰.  ב„רך  ˘בו„‡י ‡ינו  ב˙ור‰ ‰˜„ו˘‰  ˘‰ו‡  ענין  ובו„‡י  מלמעל‰,  ומסו„ר 
ונמ˘ל ˘ב˙ור‰, ˘לכ‡ור‰ ‰מ˘ל ‡ינו ˘ייך כלל ל‰נמ˘ל ור˜ „ומ‰ לו ומסייע ל‰סבירו, ‰נ‰ 
וז‰  ‰מ˘ל,  ˘ל  ‰רוחני  ˘ור˘ו  ‰ו‡  ˘‰נמ˘ל  ‰נמ˘ל,  מן  נובע  ‰ו‡  ˘‰מ˘ל  בס‰"˜  נ˙ב‡ר 

‚ופ‡ ‰סיב‰ לכך ˘עניני ‰מ˘ל „ומים לנמ˘ל.

מכל  בעלמ‡, ‰נ‰  לסימן  חיˆוני  ענין  ˘סימני ‰ט‰ר‰ ‰ם  נ‡מר  מובן ‡˘ר ‡ף ‡ם  ומע˙‰ 
ו˘ייכים  ˜˘ורים  ‰ב‰מו˙  ˘ל  ‰ט‰ר‰  סימני  כיˆ„  לחפ˘  וי˘  ח"ו,  במ˜ר‰  ‰„בר  ‡ין  מ˜ום 
פי  ועל   ,'‰ בעבו„˙  סימנים ‡לו  ˘ל  ענינם  ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘  ט‰ר˙ ‰ב‰מ‰.  מ‰ו˙ „ין  לעˆם 
וכפי  ‰‡„ם,  ל‡כיל˙  כ‰˜„מ‰  יסו„יים  ˙נ‡ים  ‰ם  ‚ר‰  ו‰על‡˙  פרס‰  מפרס˙  כיˆ„  ימˆ‡  ז‰ 

˘י˙ב‡ר ל˜מן.

˘„ומם ˆומח וחי י˙עלו למ„ר‚˙ ‰"מ„בר"
ויעל‰  ˘ירוממם  ל˙כלי˙  ˘סביבו˙יו, ‡ינו ‡ל‡  חי  ענין ‡כיל˙ ‰‡„ם „ומם, ˆומח, ‡ו  כל 
‡ו˙ם למ„רי‚˙ ‰"מ„בר", ˘‰‡וכל ‰נ‡כל מ˙עכל במעיו, ו‡זי נע˘‰ „ם וב˘ר מב˘רו, ונמˆ‡ 

˘‡ו˙ו נבר‡ ˘‰י‰ ˙חיל‰ במ„רי‚˙ חי על „רך מ˘ל, נ˙‰פך ל‰יו˙ במ„ר‚˙ ‰מ„בר.

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

יינ‰ ˘ל ˙ור‰
החסידות דרך על הפרשה בעניני ביאורים



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

נ„מ‰ ‰ו‡  ˘ב‰ם  ב‡„ם  חל˜ים  ˘י˘נם  עניניו,  בכל  פני ‰חי ‡ינ‰  על  מעל˙ ‰מ„בר  ו‰נ‰, 
ל„ומם, לˆומח ‡ו לחי, וכמו ˘‡מרו ב‚מר‡ "ב˘לו˘‰ נ„מ‰ כב‰מ‰" (ח‚י‚‰ טז, ‡), ור˜ ענינים 
מסויימים ב‡„ם, ˘‰ם נעלים ורוחניים, ‰ם ‰מ‰ ‰מרוממים ‡ו˙ו על ˘‡ר ‰נבר‡ים, ומחמ˙ם 
כל  ˘י‰יו  לעמול  ‰י‡  ‰‡„ם  ועבו„˙  וחי.  ˆומח  „ומם  ˘‡ר  על  י˙יר‰  במעל‰  ‰מ„בר  עומ„ 

עניניו וכוחו˙יו מ˘ר˙ים לעניני ‰"מ„בר" ‡˘ר בו, וי˙כללו בו.

ועי˜ר מעל˙ ‰מ„בר ‰ו‡ כ˘מו, ˘נ˜ר‡ ‡„ם על ˘ם "‡„מ‰ לעליון" (˘ל"‰ חל˜ ˙ו˘ב"כ וי˘ב 
עמל  ˘‰‡„ם  ל"‡„ם ‰עליון" ‰ו‡ ‰˘י"˙,  כביכול  ˘‰י‰ו„י „ומ‰  ובכ"מ),  יוסף,  סוף ‰„רו˘ ˆ‡ן 

כך ‰ו‡ מ˙˜רב ‡ליו עו„ ועו„, כמ‡מר ‰כ˙וב "‡חרי ‰'  כל ימיו לע˘ו˙ רˆון ‰˘י"˙, ומ˙וך 
‡ל˜יכם ˙לכו", וע„ ˘מ‚יע ‡ל ‰˙כלי˙ ˘ל "ובו ˙„ב˜ון", ˘נ„ב˜ ומ˙כלל ב‰˘י"˙ ע„ ˘‡ין 

לו כל מˆי‡ו˙ עˆמי˙.

וזו ‰י‡ עבו„˙ ‰‡„ם ב‡כיל‰ ו˘˙י‰ ˘מכניס ‡ל ˜רבו ענינים ˘ל „ומם ˆומח וחי, ו‰כוונ‰ 
ב"מ„בר"  ˘י˙כללו  ‚ופ‡ ‰כוונ‰ ‰י‡  וב‡„ם  למ„ר‚˙ו,  ויעלו  ממנו  חל˜  ל‰יו˙  ˘י‰פכו  ‰י‡ 
מ‡כלו  ˘ˆריך  ו‰יינו   .‰„˘‰ ב‰מ˙  ‡ל  ב‰ם  ˘וו‰  ˘‰ו‡  וכוחו˙  חל˜ים  ב‡ו˙ם  ול‡  ˘בו, 
‡וכל  ˘‡ם  וחי‰,  כב‰מ‰  ˙‡וו˙ו  למל‡ו˙  ול‡  י˙',  ולעבו„˙ו  ˘מים  ל˘ם  ל‰יו˙  ‰‡„ם  ˘ל 
‰מ‡כל  מ˙על‰  ˘מים  ל˘ם  וכ˘‡וכל  ˘בו,  ‰נחו˙ים  בחל˜ים  ‰מ‡כל  נכלל  ‰רי  ל˙‡וו˙ו, 

ל‰יו˙ חל˜ מן ‰"‡„ם – ‡„מ‰ לעליון" ˘בו.

˘˙‰י‰ עבו„˙ ‰‡„ם עם ‰‚˘מיו˙ ˘וו‰ ב"ימין" ו"ב˘מ‡ל"
ו‰נ‰, ‰‡„ם ‡˘ר חפı לעבו„˙ עבו„˙ו ב‡מ˙ וב˙מים, לעלו˙ ולרומם ‡˙ „ומם ˆומח וחי 
כל ‰„רכים  ‚˘מיים,  ענינים  בעבו„‰ ‰˜˘ור‰ ‡ל  מ˙עס˜ים  כ‡˘ר  ˘סביבו ‡ל ‰˜„ו˘‰, ‰רי 
ולכך ˆריך ‰ו‡  ‚˘מיים,  ענינים  ול‰י‚רר ‡חר  ליפול  ˘ל‡  ל‰יז‰ר  וˆריך ‰‡„ם  סכנ‰,  בחז˜˙ 
זו  ‡כיל‰  ו‡ימ˙י  ˙‡כלו",  "‡ו˙‰  ˘‡זי   '‰ מעבו„˙  חל˜  ‰י‡  ‰‡כיל‰  ‡ימ˙י  ל"סימנים", 

מורי„˙ו ומ‚˘מ˙ו ומˆוו‰ עליו ˙ור‰ "ל‡ ˙‡כלו".

וסימנים ‡לו ‰ם מ‰ ˘יברר ˙חיל‰ ‡ם "מפרס˙ פרס‰", ו‡ם "מעל˙ ‚ר‰":

"מפרס˙ פרס‰" –

מי„˙  ‡ל  ‰˘ייכים  מע˘ים  י˘  מחל˜ו˙,  ל˘˙י  בכללו˙  נחל˜ים   ,'‰ בעבו„˙  ‰‡„ם  מע˘י 
וכמו  ו‰ˆמˆום  ‰"‚בור‰"  ממי„˙  ב‡ים  ‡˘ר  וי˘  בז‰,  וכיוˆ‡  לˆ„˜‰  פיזור  וכמו  ‰"חס„", 

˘˜י„‰ ב˙ור‰ ˘‰‡„ם מ˙כנס בעˆמו ומיי‚ע מח˘ב˙ו בריכוז עˆום.

טבע  ומˆ„  טבע ‰חס„  ˘טבעו ‰ו‡  מי  סו‚ים ‡לו, „י˘  ל˘ני  נחל˜ים  בטבעם  בני ‡„ם  ו‚ם 
בריי˙ו ‰ו‡ נוט‰ לענינים מסו‚ ‰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‰ ˘חפı ב‡מ˙ לעב„ו י˙', ‡ל‡ ˘טבעו 
עניני  לע˘ו˙ ‡˙  בטבעו  נוט‰  ˘כן ‰ו‡  לעבו„ ‡˙ ˜ונו, ‡ל‡  ועמל  ˘נ˙יי‚ע  ז‰  ו‡ין  כן,  ‰ו‡ 

‰חס„ ‡ו ‰‚בור‰ על „רך מ˘ל.

עˆמו  מˆ„  ‰‡„ם  בטבע  ‡מ˙.  בעבו„˙  ‰˘י"˙   ˙‡ עוב„  ‡ם  לי„ע  ‰‡„ם  ייבחן  ובז‡˙ 
ו‡ילו  בריי˙ו,  טבע  מˆ„  ו˜רובו˙ ‡ליו  ב‡ו˙ן ‰עבו„ו˙ ‰˘ייכו˙  י˙יר‰ „ו˜‡  בחיו˙  ל‰˙עס˜ 

יב

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

וחקירה בהגדרת מהות חיוב הענקה

לחרו˙  בˆ‡˙ו  לעב„  ‰ענ˜‰  מˆו˙  ‚בי 
˙פב  מˆו‰  ‰חינוך  כ'  בפר˘˙נו,  ‰מבו' 
„נו‰‚˙ ר˜ בזמן ‰בי˙ (כי ‡ין „ין ע"ע ‡ל‡ 
י˘מע  בז‰"ז  נו‰‚) "ומ"מ ‡ף  ˘‰יובל  בזמן 
מבנ"י  ‡ח„  ˘כר  ˘‡ם  ל˜ח,  ויוסף  חכם 
ועב„ו זמן מרוב‰ ‡ו ‡פילו מועט ˘יעני˜ לו 
בˆ‡˙ו מעמו מ‡˘ר ברכו ‰'". ‰יינו „ילפינן 
‡ין  (כי  „ז‰"ז  ל˘כיר  ל‰עני˜  ‰מˆו‰  מן 
ע"ע בז‰"ז). וכ' ע"ז במנ"ח "ב‡מ˙ ל˘יט˙ 
‰ר"מ (‰ל' עב„ים פ"ב ‰י"ב) ‚ם בזמן ˘‰י' נו‰‚ 
ב˜י„ו˘ין   ˜"˙ [כ„ע˙  עˆמו  במוכר  נו‰‚  ל‡ ‰י' 
[בעל  ‰מחבר  ‰רב  „„ע˙  מז‰  ונר‡‰  י„:], 

במוכר  ˘‚ם  ˘ם]  [בסו‚יין  כ„ע˙ ‰˙וס'  ‰חינוך] 

עˆמו נו‰‚ [כ„ע˙ ר"‡ ˘ם], על כן מˆ„ ‰מוסר 
˘ייך  ל‡  ‰ר"מ  ל˘יט˙  ‡בל  נו‰‚,  ‰יום  ‚ם 
כלל  חייב‰  ל‡  „‰˙ור‰  ‰מוסר  מˆ„  כלל 
מˆ„ ‰מוסר ‡ין  [ו‰רי  בי˙ „ין  במכרו‰ו  ר˜ 

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 ל‰מנ"ח נמˆ‡ ˘„ברי 

‰חינוך ‰נ"ל ‡ינם ל‰לכ˙‡. ‡בל ב‡מ˙ י"ל 

ב˘י' ‰רמב"ם ב‡ו"‡ מ‰מנ"ח (ו‰רי ‰מנ"ח 
‚ופי' סיים ב˜ו˘י‡ על „בריו, "‡ך ל‡ ˘כיח 
‰רמב"ם  מ„ע˙  נוט‰  י‰י'  ‰מחבר  ˘‰רב 
לומר  ˘פיר  ועפ"ז  ל‰„י‡"),  ˘פיר˘  ל‡  ‡ם 

„„ברי ‰חינוך ‰נ"ל ‰ם ל‰לכ‰. 

 ˜"˙ „ע˙  ילפי'  „בסו‚יין  וב‰˜„ים 
"לו   – לו"  ˙עני˜  "‰ענ˜  בפר˘˙נו  מ„כ˙יב 
ול‡ למוכר עˆמו". וי˘ לח˜ור ב‰ך ילפו˙‡, 
לˆ„  ‡ו  ‰חיוב  לˆ„  ‰ו‡  ‰„ר˘‰  עי˜ר  ‡ם 
‰ו‡  ‰כ˙וב  ˘„ר˘˙  „‡פ"ל  פי',  ‰˘ליל‰. 
חי„˘‰  חי„ו˘  כי  ‰חיוב,   „ˆ  ˙‡ לומר 
ל‰עני˜  ˘מˆו‰  ‰ענ˜‰,  במˆו˙  ‰˙ור‰ 
לעב„ ˘מכרו‰ו ב"„ (‰ענ˜ ˙עני˜ לו), ו˘וב 
˘מעינן  חי„ו˘ו  ‡ל‡  בו  לך  ˘‡ין  מ‡חר 
עˆמו,  במוכר  ‰ענ˜‰  „לי˙‡  ממיל‡  ב„רך 
ול„רך  ‰חי„ו˘;  בכלל  ˘‡ינו  מי  בכל  ‰יינו 
ל˘כיר  ב"„  ממכרו‰ו  למילף  ליכ‡  ‡כן  זו 
 „ˆ ˘עי˜ר  ‡פ"ל  ‚יס‡  ל‡י„ך  ‡בל  בז‰"ז. 
‰˘ליל‰,  לˆ„  ‰ו‡  זו  בילפו˙‡  ‰חי„ו˘ 
‰יינו ל‡ ˘‡מר כ‡ן ‰כ˙וב „‰נמכר ע"י ב"„ 
„במוכר  מז‰  ˘מעינן  (ו‡נן  ‰ענ˜‰  מ˜בל 
עˆמו ליכ‡ ‰חי„ו˘), ‡ל‡ ‡מר כ‡ן ‰כ˙וב 
„כ˘‡מר  ‰ענ˜‰,  מ˜בל  ‡ינו  עˆמו  ˘מוכר 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון



פניניםפניניםפנינים
לבטל את הדם או 
להתעלות למעלה?

ר˜ חז˜ לבל˙י ‡כול ‰„ם
˘‰יו ˘טופין ב„ם ל‡כלו, לפיכך ‰וˆרך לומר חז˜. „ברי רבי י‰ו„‰. 
רבי ˘מעון בן עז‡י ‡ומר ל‡ ב‡ ‰כ˙וב ‡ל‡ ל‰ז‰ירך וללמ„ך ע„ 
כמ‰ ‡˙‰ ˆריך ל‰˙חז˜ במˆו˙, ‡ם ‰„ם ˘‰ו‡ ˜ל ל‰˘מר ממנו 
כו' ‰וˆרך לחז˜ך ב‡ז‰ר˙ו, ˜ל וחומר ל˘‡ר מˆו˙
(יב, כ‚. ר˘"י)

‰‡„ם  בעבו„˙  ‡לו  פירו˘ים  ˘ני  לב‡ר  י˘ 
ל˜ונו:

"י‰ו„‰" ‰ו‡ מל˘ון "‰פעם ‡ו„‰ ‡˙ ‰'" (ויˆ‡ 
‰י‡   '‰  ˙‡ ˘עבו„˙ו  ‡„ם  על  מור‰  וז‰  ל‰),  כט, 

ב˜יומו  ר‚˘  ‡ו  ‰בנ‰  לו  ˘‡ין  ‰ו„‡‰,  בבחינ˙ 
ו˙ענו‚יו  ˘כלו  ומבטל  "מו„‰"  ‡ל‡  ‰מˆוו˙,   ˙‡
‰‡י˘יים ל˘ם ˜יום רˆון ‰'. ונמˆ‡, ˘‡„ם כז‰ י˘ 
˙ענו‚ים  לבטל  ועליו  ˜„ו˘ים  ˘‡ינם  ˙ענו‚ים  לו 

‡לו, ולעבו„ ‡˙ ‰'.

וז‰ו ˘רבי י‰ו„‰ מפר˘ ‡˙ ‰פסו˜ ˘ב‡ ‰כ˙וב 
ו‰יינו,  ב„ם".  ˘טופים  "˘‰יו  ‡לו   ˙‡ ל‰ז‰יר 
מ„ו˙י‰ם  נע˘ו  ב‰מ‰,  „ם  ‡וכלים  ˘‰יו  ˘מפני 
‰ו‡  "‰„ם  ˘‰רי  ‰ב‰מ‰,  כמו  ב‰מיים  מ„ו˙ 
ונפ˘  טבע  מ˙חבר  ב‰מ‰  „ם  וכ˘‡וכל  ‰נפ˘", 
 – "י‰ו„‰"  רבי  מפר˘  ולכן  ‰‡„ם.  בנפ˘  ‰ב‰מ‰ 
מל˘ון ‰ו„‡‰ וביטול - ˘ב‡ ‰כ˙וב ללמ„נו ˘ˆריך 
ולבטל  ‡לו,  רˆויים  בל˙י  ור‚˘ו˙  ˙ענו‚ים  לבטל 

עˆמו ל˜ונו.

ב‡ופן  ‰י'   '‰  ˙‡ ˘עבו„˙ו  עז‡י,  בן  כן  ל‡ 
"˘כל חפˆו ומ‚מ˙ו ‰י' לעלו˙ למעל‰ כו' וכמו כן 
ס‚,  (יבמו˙  ב˙ור‰  ח˘˜‰  נפ˘ו  ˘לו –  בעס˜ ‰˙ור‰ 
ב)" („"‰ ‡חרי מו˙ ˙רמ"ט ‡ו˙ י‚), ‰נ‰ ל„ע˙ו ל‡ ב‡ 

‰כ˙וב ל‰ז‰יר על זיכוך ‰מ„ו˙, כי ‡ם "ל‰ז‰ירך" 
ל‰˙חז˜  ˆריך  כמ‰  "ע„   – ו‡ור  "זו‰ר"  מל˘ון   -
ול‰˙עלו˙  ל‰˙חז˜  ‰‡„ם  ˘על  וללמ„נו  במˆו˙", 

מעל‰ מעל‰, ול‰‡יר נפ˘ו ב‡ור ‡ל˜י.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ עמ' 51 ו‡ילך)

שמיטת חובות האדם 
כלפי שמיא

וז‰ „בר ‰˘מיט‰, ˘מוט כל בעל מ˘‰ י„ו ‚ו'
(טו, ב)

‰‡„ם  בעבו„˙  ‰חובו˙  ˘מיט˙  ענין  לב‡ר  י˘ 
ל˜ונו:

‰בור‡:  כלפי  ‰‡„ם  לחובו˙  בנו‚ע  חז"ל  ‡מרו 
פ˙וח,  ו‰פנ˜ס  מ˜יף,  ו‰חנווני  פ˙וח‰,  "‰חנו˙ 
ו‰י„ כו˙ב˙, וכל ‰רוˆ‰ ללוו˙ יבו‡ וילוו‰" (‡בו˙ 
חיי  בני  ל‡„ם  נו˙ן  ˘‰˜ב"‰  ו‰יינו,  מט"ז).  פ"‚, 

‰י‡,  ‰לוו‡‰  ב˙ור˙  זו  ‰˘פע‰  ‡ך  רוויחי,  ומזוני 
מנ˙  על  ‰‰˘פע‰   ˙‡ ל‡„ם  "מלוו‰"  ˘‰˜ב"‰ 

˘י˘יב ‡˙ ‡˘ר לוו‰.

˘מ˘יב ‡˙ ‰˘פע  ב‡ופן  ‰חזר˙ ‰‰לוו‡‰ ‡ינו 
ני˙נ‰"  ל‰וˆ‡‰  "מלוו‰  ˘‰רי  ˜יבל,  ‡˘ר  עˆמו 
ו‰˘פע  ‰פרנס‰   ˙‡ מ˜בל  ‰‡„ם   ,(‡ פ„,  (כ˙ובו˙ 

כי  לזכור  עליו  ‡ך  ממנו,  ולי‰נו˙  לנˆלו  בכ„י 
‰לוו‡‰ ‰י‡ זו וי˘ לפרוע למלוו‰ ‡˙ ‰לוו‡˙ו.

‰מ˙‡ים  ב‡ופן  ‰˜ב"‰  מב˜˘  ז‰  פירעון 
מ˜בל  ˘‡„ם  ‰בנים  על  ‰לוו‡‰,  כל  ˘ל  ל˙וכנ‰ 
ב„רך  מחנכם  ˘‰ו‡  בכך  ל‰˘יב  עליו  מ‡˙ ‰˜ב"‰ 
עליו  ‰‡„ם  ˘ל  חייו  ˘נו˙  על  ו‰מˆוו‰,  ‰˙ור‰ 
‰רˆוי  ב˙וכנו  מל‡  י‰י'  ויום  יום  ˘כל  בכך  לפרוע 
‡˘ר  פרנס˙ו  ועל  ב˙ור˙ו,  ‰˘י"˙  ‰ור‡ו˙  פי  על 
מ˜בל מלמעל‰ עליו ל‰חזיר ע"י נ˙ינ‰ לˆ„˜‰ ˘ל 

חל˜ ‰ע˘ירי ‡ו חומ˘ מ‰כנסו˙יו.

˜ונו,   ˙‡ בעבו„˙ו  ˘חיסר  ‰‡„ם  יע˘‰  מ‰  ‡ך 
˘˜יבל  ‰‰לוו‡‰  מלו‡   ˙‡ לפרוע  י„ו  ‰˘י‚‰  ול‡ 

מ‡י˙ו י˙' בבני חיי ומזוני רוויחי?

מ˘מט  ב‰  ‰˘מיט‰,  ˘נ˙  ענין  ז‰ו  ‰נ‰, 
‰י‡  ו"˘מיט‰"  ‰‡„ם,  ˘ˆבר  ‰חובו˙   ˙‡ ‰˜ב"‰ 
"ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'", ו‰יינו, ˘‰‡„ם "˘וב˙" 
ומ˙רח˜ מ‰"‡רˆיו˙" ו‰חומריו˙ ומ˙˜רב ל‰˘י"˙ 
מ‰ו˙ו  ונ‰פכ˙  מ˘˙נ‰  ˘‰‡„ם  ומכיוון  ועבו„˙ו, 
˘‰י' ˜ו„ם,  למ‰ו˙ ‡חר˙, ‰רי ‡ין ‰ו‡ ‡ו˙ו ‡„ם 
וממיל‡ חובו˙יו ‰˜ו„מים ‡ינם ˘ייכים ‡ליו יו˙ר, 
ומכ‡ן ו‡ילך מ˙חיל ח˘בון ח„˘, וממ˘יך ‰˜ב"‰ 

"ל‰לוו˙" ולי˙ן לו ˘פע, פרנס‰, ברי‡ו˙ ובנים.
(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב עמ' 626 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

מיני  בכל  ˘עוס˜  נמˆ‡  ו‡ם  פחו˙‰,  בחיו˙  עו˘‰  לטבעו  מנו‚„ים  ˘‰ם  ‰ענינים  ‡ו˙ם   ˙‡
ו‡ופני ‰עבו„ו˙ ב‡ו˙‰ חיו˙ ו˘מח‰, ‰רי ז‰ מוכיח ˘עי˜ר כוונ˙ו ומח˘ב˙ו ‰ו‡ לעבו„ ‡˙ 

בור‡ו, ול‡ ˘עו˘‰ ‰„ברים מˆ„ טבעו ור‚ילו˙ו (ר‡‰ ˙ור‰ ‡ור בר‡˘י˙ יט, ב).

‰ן  מחול˜˙  ˘‰י‡  „‰יינו  ˘ם),  (ר˘"י  "ס„ו˜‰"  ‰י‡  ˘‰פרס‰   – פרס‰"  "מפרס˙  ענין  וז‰ו 
˘ל "ימין" –  בענינים  ˘וו‰, ‰ן  בחיו˙  עוס˜  ול‰ˆביע ‡˘ר ‰‡„ם  ל‰ורו˙  ל˘מ‡ל,  ו‰ן  לימין 
ב‡מ˙  מע˘יו ‰י‡  ˘˙כלי˙  נמˆ‡  וממיל‡  ˘ל "˘מ‡ל" – ˜ו ‰‚בור‰,  בענינים  ו‰ן  ˜ו ‰חס„, 

לעבו„ ‡˙ ‰˘י"˙.

וכ‡˘ר פו‚˘ בענין ‚˘מי, ולבו ‡ומר לו ˘ˆריך לפעול עמו כך וכך לעבו„˙ ‰', ‰נ‰ י˘ לו 
˙חיל‰ לבחון „˘מ‡ ענין ז‰ ˘ייך לנטיי˙ לבו בטבעו ול‡ לענין ˘ל עבו„˙ ‰בור‡, ו‡ם מוˆ‡ 
˘עוס˜ בעניני "ימין" ו"˘מ‡ל" ב‰˘וו‡‰ – ‰נ‰ "‡ו˙‰ ˙‡כלו", ˘‡כן ר‡וי ל‰˙עס˜ בעבו„‰ 

זו, ב‡כיל‰ ל˘ם ˘מים וכיוˆ‡ בז‰.

מע˘יו ולבו ˘ווין בעבו„˙ו י˙'
‰ן  ל‰יו˙  ˆריך  ו‰ס„˜  בכך,  „י  ‡ין  ‰רי  ס„ו˜‰,  ל‰יו˙  ‰פרס‰  ˘ˆריכ‰  למ‰  נוסף  ו‰נ‰, 

למעל‰ ו‰ן למט‰ – "חלו˜‰ ב˘˙י ˆפרניים" (ר˘"י ˘ם), ו‡ם ‡ינ‰ כן, ‰רי ‰י‡ טמ‡‰.

חס„  ˘ל  בענינים  ‰ן  ˘וו‰  ‰י‡  ‰‡„ם  ˘ל  ו‰˙עס˜ו˙ו  ˘י˘  ‰‡„ם,  בעבו„˙  ‰ו‡  כן  וכמו 
ו‰ן בענינים ˘ב˜ו ‰‚בור‰, ‡ך כל ז‰ ‰ו‡ כלפי חוı בע˘יי˙ו ובפעולו˙יו, ו‡ילו בלבו פנימ‰ 
ע„יין י˘ לו חיו˙ י˙יר‰ ב‡ו˙ן עבו„ו˙ ‰˘ייכו˙ לטבעו, ו‰רי ˘בפנימיו˙ ‡ינו "ס„ו˜‰" כי י˘ 
בו ‡ופן עבו„‰ ‡ח„ בלב„, ו‡ו˙ ‰י‡ כי ‡ינו עמל ומ˙יי‚ע בעבו„˙ ‰' ב‡מ˙, ‡ל‡ ‰ולך ‡חר 

נטיי˙ לבו וטבעו.

בלבו  ˘‰ן   – "˘סוע‰"  ו‰ן  "ס„ו˜‰",  לעניני ‰עולם ‰י‡ ‰ן  ˘‚י˘˙ו  לבחון  לו  י˘  כן  ועל 
ו‰ן במע˘יו ‰ו‡ עוב„ ב˘וו‰ ככל רˆון ‰בור‡ י˙', ‰ן ב˜ו ‰חס„ ו‰ן ב˜ו ‰‚בור‰, ור˜ ‡ז – 

"‡ו˙‰ ˙‡כלו".

לב„ו˜ ˘וב ו˘וב ‡ם עוס˜ ב‡כיל‰ לעבו„˙ו י˙' ‡ו ל˙‡וו˙ו
"מעל˙ ‚ר‰" –

ו‰נ‰, מכיוון ˘מ„ובר ‡ו„ו˙ עס˜ עם ענינים ‚˘מיים ˘‰‡„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‰.

ענין  וז‰ו  בב„י˜‰ ‡ח˙,  עˆמו  על  לסמוך  ול‡  ו˘וב,  ˘וב  לב„ו˜  מˆוו‰ ‰ו‡ ‰‡„ם  כן  ועל 
"מעל‰ ‚ר‰" ˘לועס ‰מ‡כל ˘וב ו˘וב, וכמו כן ‰‡„ם ˆריך ל‰ר‰ר ולב„ו˜ ולח˜ור פעם ‡חר 

פעם ‡ם ב‡מ˙ מטר˙ ‰‡כיל‰ ‰י‡ לעבו„˙ו י˙' ‡ו ר˜ למל‡ו˙ ˙‡וו˙ נפ˘ו.

˙‡כלו",  ˘מים, ‡זי "‡ו˙‰  ל˘ם  מטר˙ ‰‡כיל‰ ‰י‡  ˘‡כן  נמˆ‡  כל ‰ב„י˜ו˙  ל‡חר  ו‡ם 
ו‰מ‡כל מ˙על‰ ומ˙‡ח„ עם חל˜ ‰"מ„בר" ˘בו.


