
‚úיון ˙˘מז
ער˘"˜ פר˘˙ ˙ˆ‡

טעם ‡רבע כנפו˙ ו˘מונ‰ חוטים

‡יך ‡ין "חסרון כיס" ב˘יúוח ‰˜ן?

˘יט˙ ‰רמב"ם ב‚„ר ‰נו˘‡ ו„ע˙ו ú‚ר˘

עˆו˙ ú„‡‚ו˙, מח˘בו˙ ובúבוúים



מ˜ר‡ ‡ני „ור˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‚
‡רבע כנפו˙ ו˘מונ‰ חוטים

ב‚„ בעל חמ˘ כנפו˙ – ‰‡ם מחוייב בˆיˆי˙? / ‡יך י˙כן ˘˘מונ˙ 
‰רי  ממˆרים,  ב‰ם  ˘יˆ‡ו  ‰ימים  ˘מונ˙  כנ‚„  ‰ם  ‰ˆיˆי˙  חוטי 
‰ˆיˆי˙,  כנפו˙  ברמזי  ר˘"י  „ברי  בי‡ור   / ימים?  ב˘בע‰  יˆ‡ו 

 ̇ מספר ‰כנפו˙, ומספר חוטי ‰ˆיˆי

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ח עמ' 94 ו‡ילך)

. . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים
‡יך ‡ין "חסרון כיס" ב˘ילוח ‰˜ן?  / ˘עטנז – ככל‡י ‰כרם 

‡ו ככל‡י ב‰מ‰?

יינ‰ ˘ל ˙ור‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ז
˘כר ‰מˆוו˙ – "ביומו ˙˙ן ˘כרו"

לכ‡ור‰  מ˜ויים  ‡ין  „י˘ר‡ל,  ‰מˆוו˙  ל˘כר  ˘בנו‚ע  מ‰  בי‡ור 
ומ‰ו˙  י˘ר‡ל,  ˘ל  עבו„˙ם  מ‰ו˙  ˘כרו״;  ˙˙ן  „״ביומו  ‰ˆיווי 
בחיוב  ‰„ינים  לפרטי  ו‰˙‡מ˙ם  „עו‰״ז,  ו‰˘כר  „לע˙י„  ‰˘כר 

„בע‰״ב לפועל

(ע״פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כט עמ׳ 138 ו‡ילך)

פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .י
„ע˙ו ל‚ר˘‰ – ב‚ירו˘י י˘ר‡ל / עבו„˙ ‰' ב"כרם" וב"˜מ‰"

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י‡
˘יט˙ ‰רמב"ם ב‚„ר ‰נו˘‡ ו„ע˙ו ל‚ר˘

יבי‡ ב' מ˜ומו˙ ˘פיר˘ ‰רמב"ם ‡יסור ל‡י˘ ל‰יו˙ נ˘וי ל‡˘‰ 
ח˜יר‰  י˜„ים   / ב„בריו  ˜ו˘יו˙  כמ‰  וי˜˘‰  ל‚ר˘‰,  ˘„ע˙ו 
„ינים  לב'  ‰רמב"ם  מ˜ורו˙  יוכיח  ועפ"ז  ‰‡יסור,  טעם  בכללו˙ 

ב‡יסור ‰נו˘‡ ו„ע˙ו ל‚ר˘, מב' סו‚יו˙ ב˘"ס 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 138 ו‡ילך)

˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  י„
עˆו˙ ל„‡‚ו˙, מח˘בו˙ ובלבולים

„רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
יו˜רם ˘ל ‰‡נ˘ים ‰פ˘וטים

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

‰ננו   ,‡ˆ˙ פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

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

"‡ומרי  ב˘ם  ˜ר‡ום  ˙ור‰  ‰בני  ו‰רוכלים.  ‰פ˘וטים  ‰מל‡כו˙  בעלי   ˙‡ ‡חינו,  פ˘וטי   ˙‡
‰˙‰לים" וכ‡לו ˘"ל‡ י„ע מ‡י ˜‡מרי".

לעˆמם.  ב„לים  ‰יו  ‰י˘יבו˙  ו˙למי„י  י˘יבו˙  ר‡˘י  ‰רבנים,  ‰נ‰  עיירו˙  וכמ‰  בכמ‰ 
ל‰ח„ר  כנסיו˙  מ‰ב˙י  ו‰רחי˜ום  ‰˙יב‰,  לפני  לעבור  ˜„י˘ים  למחוייבי  מ˙ירים  ‰יו  וב˜ו˘י 
‰˘ני ו‰„ומ‰. ע„ ˘ב‡ מורנו ‰בע˘״ט נ״ע ו‰˘פיע מרוחו ‰˜„ו˘‰ לפרסם מעל˙ם ˘ל ‰בעלי 

‡מונ‰ פ˘וט‰ בי˘ר‡ל.

מורנו  ˘‰˙וע„   ˘„˜ ‰ועי„ו˙  ‡ח˙  ‡ו„ו˙  על  ב‰מסופר  ‰˘יחו˙  ‡ח˙   ˙‡ ר‡‰  בו„‡י 
‰בע˘"ט עם ז˜ני ‚„ולי ˙למי„יו ‰ˆ„י˜ים ב˘נו˙ ˙˜י"‚-˙˜ט"ו ובבי˙ ‰כנס˙ ‰˙‡ספו ‡ז כמ‰ 

וכמ‰ ‡ורחים וב‰ם ‡נ˘ים פ˘וטים כו', ו‰בע˘"ט נ"ע ‰ר‡‰ ל‰ם ‰˙˜רבו˙ ‚„ול‰.

ו‰ו„  י˜ר.  מכל  י˜ר  ביו˙ר ‰ו‡  פ˘וט  ˘י‰ו„י  י˘ר‡ל,  מעל˙  ל„ע˙ ‰פל‡˙  נוכחו  מ‡ז  ‰נ‰ 
˜רובו˙  ולע˙ים  ˜ר  ‰ו‡  מוח  בעל  ביו˙ר.  י˜ר  ‰נו  חכם  ˙למי„  ‰ענין:  בי‡ר  ‰ז˜ן  רבינו  כ"˜ 

מ˜רר. וˆריכים ז‰ירו˙. ‡נ˘ים פ˘וטים ‰ם בעלי ‡מונ‰ ומ„ו˙ טובו˙.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"י ע' ˜לט)

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

רש"י ברמזי כנפות הציצית, מספר הכנפות, ומספר חוטי הציצית 

כסו˙ך  כנפו˙  ‡רבע  על  לך  ˙ע˘‰  "‚„ילים  כנפו˙":  „"‡רבע  ‰מˆו‰  ב‡‰  בפר˘˙נו 
‡˘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, ו‰ˆל˙י, ו‚‡ל˙י, ול˜ח˙י". 

ונחל˜ו מפר˘י ר˘"י בכוונ˙ו: 

ב‡  ל‡  חמ˘"  בעל˙  ול‡   – ‡רבע  "על  ˘‰מיעוט  ועו„),  ל„ו„.  מ˘כיל  ‡רי'.  (‚ור  מפר˘ים  י˘ 
ל‰וˆי‡ ל‚מרי ב‚„ בעל חמ˘ כנפו˙, ˘‰רי ‰לכ‰ ‰י‡ (זבחים יח, ב. מנחו˙ מ‚, ב. ˘ו"ע ‡ורח חיים 
ב‡רבע  ר˜  בכולם, ‡ל‡  יניח  בˆיˆי˙; ‡ל‡ ‰מיעוט ‰ו‡ "˘ל‡  חייב  ז‰  ˘ב‚„  ב˙חיל˙ו)  י  סימן 

חייב  ‡ינו  כנפו˙  חמ˘  בעל  ˘ב‚„   – חמ˘"  בעל˙  ב"ול‡  ‰כוונ‰  וזו‰י  ‰מרוח˜ו˙".  ‰כנפו˙ 
בˆיˆי˙  חייב  בכל ‰חמ˘, ‡ל‡ ‰ו‡  ˆיˆי˙  ל‰ניח  ˆריך  ˘‡ז ‰י'  חמ˘ ‰כנפו˙,  מכח  בˆיˆי˙ 
ב‡רבע ‰כנפו˙ ‰מרוח˜ו˙  ר˜  ל‰ניח ˆיˆי˙  ולכן ˆריך  (˘בכלל ‰חמ˘),  מכח ‡רבע ‰כנפו˙ 

זו מזו. 

‡מנם ‰ר‡"ם לומ„ ‡˙ ‰מיעוט "ול‡ בעל˙ חמ˘" פ˘וטו כמ˘מעו. וכן נ˜ט בˆ„‰ ל„רך: 
 – ˘ל˘'"  בעל˙  'ול‡  רעו:  עליו  וי‚י„  ל‚מרי,  פטור‰  ˘‰י‡  מ˘מע  חמ˘'  בעל˙  'ול‡  "ל˘ון 
חמ˘"  "בעל˙  ‚ם  כך  כלל,  חייב˙  ‡ינ‰  ר˘"י  ˘ל„ע˙  ברור  ˘ל˘"  ˘ב"בעל˙  כ˘ם  כלומר: 

פטור‰ ל‚מרי.

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

[ול‰וסיף, ˘ז‰ ˘לפי ‰‰לכ‰ "בעל˙ חמ˘" חייב˙ בˆיˆי˙ ‡ינו נלמ„ מ‰˙יבו˙ "על ‡רבע 
"‡˘ר  מיו˙ר):  (˘לכ‡ור‰  ‰כ˙וב  מסוף  ‰נלמ„  מיוח„  ריבוי  ז‰ו  ‡ל‡  עˆמן,  כסו˙ך"  כנפו˙ 

אביאורים ופירושים בפשוטו של מקרא מ של ש ש א

מ˜ר‡ מ˜ר‡ ‡ני „ור˘‡ני „ור˘



‰ú˜ר‡˙ ˘ב˙

כוונ˙ו  בו„‡י  ז‰,  לימו„  ל‡ ‰בי‡  בפירו˘ו  ˘ר˘"י  כיון  ובכן,  ˘ם);  ומנחו˙  (זבחים  ב‰"  ˙כס‰ 
˘ב„רך ‰פ˘ט "בעל˙ חמ˘" פטור‰ ל‚מרי]. 

 – (וכ„ל˜מן)  מˆרים  ליˆי‡˙  פרטי'  בכל  ‰י‡  ˘ייכ˙  ˆיˆי˙  ˘מˆו˙  ל˘יט˙ו  ˘ר˘"י  ונר‡‰, 
ב„יו˜ "‡רבע  בו  ˘י˘  בז‰  ליˆי"מ,  רו‡ים ‡˙ ‰˘ייכו˙  עˆמו  ב‰ב‚„  ˘‚ם  מ˙‡ים ‰„בר  ולכן 

כנפו˙" כנ‚„ "‡רבע ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰". 

כנפו˙",  ב‰מספר "‡רבע  ר˜  נרמז˙ ‰י‡ (ל‡  מˆרים  ˘יˆי‡˙  מפר˘  (˘ם)  ר˘"י  ו‰נ‰,  ב. 
‡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 ‡˙ ‰ˆורך ב˘ני ‰רמזים – מ„וע ל‡ „י ב‰רמז ˘בעˆם ענין ‰"כנפו˙" ("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: 

"˘‰יו  'רעמסס':  ˘נ˜ר‡  ‰מ˜ום  ‡ל  במˆרים  ‰מפוזרים  י˘ר‡ל  בני  כל  ˘ל  ‰˙˜בˆו˙ם   (‡
לרעמסס"  כולם  נ˜בˆו  ולˆ‡˙  ליסע  כ˘ב‡ו  ˜ל‰  ול˘ע‰  ‚ו˘ן,   ıר‡ בכל  מפוזרין  י˘ר‡ל 
ב˜לו˙  נ˘ר ‰עף  כמו  במ‰ירו˙  ל˘ם  ˘‰וליכם ‰'  נ˘רים" –  כנפי  ו‰יינו "על  יט, „).  י˙רו  (ר˘"י 

ובמ‰ירו˙. 

ב) ל‡חר ˘‰˙˜בˆו כולם ב'רעמסס' נסעו מ˘ם ל'סוכו˙', ו‚ם זו ‰י˙‰ נסיע‰ מ‰יר‰ ביו˙ר: 
ב‡  (ר˘"י  נ˘רים'"  כנפי  על  'ו‡˘‡ ‡˙כם  ˘נ‡מר  ˘ע‰,  לפי  ˘ם  וב‡ו  מיל ‰יו,  וע˘רים  "מ‡‰ 

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 ‰חı בי ול‡ בבניי" (ר˘"י י˙רו יט, „). 

ובכן, כל ענינים ‡לו ‰נרמזים ב"על כנפי נ˘רים", ‰יו לפני ˘לימו˙ ‰יˆי‡‰ ממˆרים, ˘‰י‡ 
על  מ˙  מˆרים   ˙‡" ר‡ו  י˘ר‡ל  בני  כי  מˆרים  ‡ימ˙  ל‚מרי  בטל‰  ‡ז  (˘ר˜  סוף  ים  ˜ריע˙   –

˘פ˙ ‰ים"); 

˘בז‰   – ‚‡ול‰"  ˘ל  ל˘ונו˙  ‡רבע  "כנ‚„  „ו˜‡,  כנפו˙"  „"‡רבע  ˘ב‰רמז  ‰י˙רון  וז‰ו 
נכלל כל ˙‰ליך ‰יˆי‡‰ ממˆרים, מ"ו‰וˆ‡˙י" וע„ ‰ל˘ון ‰‡חרונ‰ "ול˜ח˙י ‡˙כם לי לעם" 

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

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

טז

יוקרם של האנשים הפשוטים
השערה,  כחוט  סביביו  עם  מדקדק  שהקב"ה  מלמד  מאוד,  נשערה  "וסביביו  כתוב 

אבל לגבי היהודים הפשוטים אין הקב"ה בטרוניא עם בריותיו

˜ור˙ רוח לריבונו ˘ל עולם
[מ„ברי ˙למי„ ‰בע˘"ט ‰ˆ„י˜ ‰ר‰"˜ רבי נחמן מ‰ורו„ונ˜‡:] 

‰רבי – ‰בעל ˘ם טוב – ‡ו‰ב ביו˙ר ‡˙ ‰י‰ו„ים ‰פ˘וטים, ‰י‰ו„י פ˘וט, עם פר˜ ‰˙‰לים 
‰נ‡מר ב˙מימו˙, ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ב˙מימו˙, ‰ו‡ נו˘‡ חן ‡ˆל מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ יו˙ר 

מ‰ˆ„י˜ים ‰‚„ולים.

נ˘ער‰  כ˙וב "וסביביו  רבו ‰בע˘"ט –  ב˘ם  נחמן  ר'  על ‰ˆ„י˜ים ‰‚„ולים – ‡ומר ‰ˆ„י˜ 
‡ין  ‰פ˘וטים  ‰י‰ו„ים  ל‚בי  ‡בל  ‰˘ער‰,  כחוט  סביביו  עם  מ„˜„˜  ˘‰˜ב"‰  מלמ„  מ‡ו„, 
י‰ו„י  ˘ל  מע˘יו  ו‰רי  ב‡מ˙,  ˘עו˘‰  ˘עו˘‰ – ‰עי˜ר  בריו˙יו, ‡יך  עם  בטרוני‡  ב‡  ‰˜ב"‰ 

פ˘וט ‰ם ב‡מ˙, וזו‰י ‰˜ור˙ רוח לריבונו ˘ל עולם".

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‚ ע' רס‰)

י‰ו„י פ˘וט ביו˙ר ‰ו‡ י˜ר מכל י˜ר
כ˙ו˙:  ל˘˙י  עמנו  נ˙פל‚  רבינו  מ˘‰  ע״י  ‰˜„ו˘‰  ˙ור˙ו   ˙‡ ‡ל˜ינו  ‰וי׳  ‰נחילנו  מ‡ז 

‡) בני ˙ור‰ בעל ˘כל. ב) ‡נ˘ים פ˘וטים בעלי ‡מונ‰ פ˘וט‰. 

מורינו  וב‡  ‰פ˘וטים.  ‰י‰ו„ים  מן  ב„לים  ˙ור‰  ובני  ‰˙״ח  ‰יו  נ״ע  ‰בע˘״ט  מורנו  וע„ 
‰בע˘"ט נ״ע ו‰ר‡‰ ‰פל‚˙ מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰פ˘וטים.

ל˜רב  נ״ע  ‰בע˘"ט  מורינו  ‰נ‰‚˙  על  ‰˙פל‡ו  נ״ע  ‰בע˘״ט  ˙למי„י  ‚ם  ‰נ‰  בר‡˘ונ‰ 

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



טוטו תורת חייםתורת חיים

‰˙חז˜ו˙ בבטחון
„בר  על  כו˙ב˙  בו   .  . למכ˙ב‰  במענ‰ 

˘„ו‡‚˙ וכו' ו˘ו‡ל˙ עˆ‰ בז‰.

‰‰˙חז˜ו˙  ‰י‡  פ˘וט‰  ו‚ם  ‰יעוˆ‰  ועˆ‰ 
ומנ‰י‚ו  עולם  בור‡  י˙ברך  ב‰˘ם  בבטחון 
ב‰˘‚ח‰  ו‡ח˙  ‡ח„  כל  על  ‰מ˘‚יח  ˘‰ו‡ 
זמירו˙  נעים  ב„ברי  וב‰˙בוננו˙  פרטי˙, 
י˘ר‡ל, ב˘ם כל ‡ח„ מבני י˘ר‡ל, ‰׳ רועי ל‡ 
פעמים  ‡יז‰  ו˙למו„  ‡יר‡,  ל‡  לי  ‰׳  ‡חסר, 
˘˙„ע  ע„  ב˙‰לים)  כ״‚  (סימן  ‰‡מור  מזמור 
ו‰רי  בז‰,  ˙˙בונן  לזמן  ומזמן  ‰יטיב  ˙וכנו 
‚ם ‰יˆר ‰רע  כולל  ז‰  במזמור  ‰ˆורר ‰מוזכר 
ו‡˘‰  ‡י˘  ˘ל  ‰פנימים  ˆוררים  ˘‰ם  ועניניו, 

‰י˘ר‡לים.

ב˙ור˙  ‰מבו‡ר  פי  על  ‰ענין  מובן  ובפרט 
‰טוב  עˆם  ‰ו‡  י˙ברך  ˘‰˘ם  ‡יך  ‰חסי„ו˙ 
‡ח„  כל  על  ומ˘‚יח  ל‰יטיב  ‰טוב  ומטבע 

ו‡ח˙ ב‰˘‚ח‰ פרטי˙.

„בר  לך  ‡ין  ‰רי  ‰עבר,  ‡ו„ו˙  ולכ˙ב‰ 
‰עומ„ בפני ‰˙˘וב‰, ‡ל‡ ˘‚ם ˙˘וב‰ ˆריכ‰ 
חס  ול‡  י˙ברך  ב‰˘ם  חז˜  בטחון  מ˙וך  ל‰יו˙ 

ו˘לום מי‡ו˘.
(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"ב ע' פ‡)

 ...בטח זוכר, ורˆוני ל‰„‚י˘ כ‡ן ˘‚ם י˜יים, 
‡˙ מ‰ ˘כבו„ ˜„ו˘˙ מורי וחמי ‡„מו״ר ‡מר 

לו וחזר ו‡מר, ˘ˆריך ל‰יו˙ ˙מי„ ב˘מח‰.

‡ינו  ˘‰עולם  ˘יח˙נו,   ˙‡ ‚ם  זוכר  בטח 
בר‡  ברוך ‰ו‡  ˘‰˜„ו˘  כ˘ם  ח״ו, ‡ל‡  ‰פ˜ר 
ע˙  בכל  כע˙,  ‚ם  ‡ו˙ו  מנ‰י‚  ‰ו‡  כך  ‡ו˙ו, 
‰˘‚ח‰  לל‡  נע˘‰  ל‡  „בר  ˘ום  ˘ע‰,  ובכל 
פרטי˙. זו‰י ‡מונ‰ פ˘וט‰ ˘ל כל בני י˘ר‡ל, 

מ‡מינים בני מ‡מינים.

˘‰˜„ו˘-ברוך-‰ו‡  ‰ו‡  מ‡מינים  כולם ‚ם 
˙כלי˙ ‰טוב, לכן בטוח, ˘כל מ‰ ˘‰ו‡ עו˘‰ 

‰ו‡ לטוב‰.

בז‰,  מ˙בוננים  לזמן  ומזמן  ז‡˙,  כ˘זוכרים 
בחיים,  ‰˙רח˘ויו˙  ‰רב‰  ל‰בין  ˜ל  יו˙ר 
‰בטחון   ˙‡ נו˙ן  ˘ז‰  ‰ו‡,  ‰עי˜רי  ו‰„בר 
‰‡מי˙י בחיי ‰יום יום, כפי ˘„ו„ ‰מלך ‡מר: 
"‰׳ רועי - במיל‡ - ל‡ ‡חסר . . כי ‡˙‰ עמ„י".

(˙ר‚ום מ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' ˜ס„)

˘ליל˙ ‰עˆבו˙ - כיˆ„?
ל‰יו˙  [˘ל ‰עˆבו˙] ‰רי ˆריכ‰  ...‰˘ליל‰ 
ל‡ על י„י ˘˜ל‡ וטרי‡ עם עˆמו ו‰ב‡˙ ר‡יו˙ 
וכו' -  כי ‡ם על י„י ‰יסח ‰„ע˙ ו‰ע„ר ˘ימ˙ 

לב למח˘בו˙ ‡לו, 

מ‰עˆו˙  ‰רי  מ‰ם,  ל‰פטר  ˜ל  ל‡  וב‡ם 
˘‡ין  בענינים  ‰מח˘ב‰  ל‰עסי˜   - ‰יעוˆו˙ 
ל‰ם כל ˘ייכו˙ כלל למח˘ב‰ ‰˜ו„מ˙, ‡פילו 
˘ונ‰  בענין  ‡ם  כי  ‰מח˘ב‰,  ל˘ליל˙  ל‡ 

ל‚מרי.

ˆריכ‰  „בר  ˘לכל  כיון  ‡˘ר  ל‰וסיף,  ועו„ 
מ‰נכון  ‰טבע,  ב„רכי  ‡חיז‰  ‡יזו  ל‰יו˙ 
ול‡יז‰  ‰ור‡ו˙יו,  ו˙מל‡  רופ‡  „ע˙  ˘˙˘‡ל 
‰מ˘פח˙י  ‰רופ‡  עם   ıייע˙˙ לפנו˙,  רופ‡ 

˘ל‰ם, 

ו˙ע˘‰ כל ‰‡מור מ˙וך בטחון חז˜, ובס‚נון 
‡ח„  כל  ב˘ם  י˘ר‡ל  זמירו˙  נעים  ‰מלך  „ו„ 
ל‡  לי  ‰׳  ‡חסר,  ל‡  רועי   '‰ מי˘ר‡ל,  ו‡ח˙ 

‡יר‡, ומ˙וך ברי‡ו˙ וטוב לבב.

טובו˙  ולב˘ורו˙  טוב  רוח  למˆב  בברכ‰ 
בכל ‰‡מור...

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‚ ע' ˜נח-ט)

עצות לדאגות, מחשבות ובלבולים

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

וי„וע‰ ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים: 

"ליל   – פסח  ˘ל  ˘ביעי  ביום  ‰˘יר‰   ˙‡ ˘‡מרו  ל‰„י‡  ר˘"י  כ˙ב   (‰ (י„,  ב˘לח  בפר˘˙ 
ביום  לכך ‡נו ˜ורין ‰˘יר‰  פסח,  ˘ל  ˘ביעי  יום  ו‰ו‡  ˘יר‰  וב˘חרי˙ ‡מרו  לים,  יר„ו  ˘ביעי 

˘ביעי ˘ל פסח"; 

˘‡מרו  ע„  ממˆרים  מ˘יˆ‡ו  י˘ר‡ל  ˘‰ו  ימים  "˘מונ‰  ‡˘ר  ‡לו,  „בריו  מ˙יי˘בים  ו‡יך 
˘יר‰ על ‰ים"?!

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"? 

‡ל‡: 

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

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"):

מכ˙  ‰י˙‰  ˘בו  ט"ו  ליל   ˙‡ ר˜  ל‡  מח˘יבים  מˆרים,  יˆי‡˙  ˘ל  ל‰˙חל‰  ˘בנו‚ע  כ˘ם 
מ‰˙חל˙  מ˙חילים ‰ח˘בון  עמי", ‡ל‡  מ˙וך  פרע‰ "˜ומו ˆ‡ו  ו‡ז ‡מר  למט‰  כ‡ן  בכורו˙ 

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

לנ˜ו„‰ ‰‡חרונ‰  ע„   – ע„יין "בר˜יע"  ˘‰י˙‰  כפי  מˆרים,  יˆי‡˙  ˘ל  מ‰נ˜ו„‰ ‰ר‡˘ונ‰ 
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.

 



פניניםפניניםפנינים
איך אין "חסרון כיס" 

בשילוח הקן?
˘לח ˙˘לח ‡˙ ‰‡ם ו‚ו' למען ייטב לך ו‚ו'
‡ם מˆו‰ ˜ל‰ ˘‡ין ב‰ חסרון כיס ‡מר‰ ˙ור‰ למען ייטב לך 
כו', ˜"ו למ˙ן ˘כרן ˘ל מˆוו˙ חמורו˙
(כב, ז. ר˘"י)

י˙כן  ‡יך  ביו˙ר,  ˙מו‰ים  ר˘"י  „ברי  לכ‡ור‰ 
לומר ˘במˆוו‰ זו "‡ין ב‰ חסרון כיס", ‰רי ‰מˆוו‰ 
סכום   ˙‡ מחסר  ˘עי"ז  ‰‡ם,   ˙‡ "ל˘לח"  ‰י‡ 
 (‡ ˜מב,  (חולין  במ˘נ‰  ו‡כן,  מכיסו.  "‰‡ם"  ˘ווי 
כ‡יסר  ˘‰י‡  ˜ל‰  "מˆו‰  ‰ו‡  ‰ל˘ון  (כ‡ן)  ובספרי 
 – מועט  כיס"  "חסרון  י˘  זו  ˘במˆוו‰  ו‰יינו,  כו'", 
חסרון  ב‰  "˘‡ין  וכו˙ב  מ˘נ‰  ר˘"י  ‡ך  "כ‡יסר", 

כיס" כלל, ולכ‡ור‰ ‡יך י˙כן לומר כן?

וי˘ לומר בז‰ בפ˘טו˙:

"˘לח  ‰כ˙וב  ˘מל˘ון   (‡ ˜מ‡,  (חולין  ב‚מ'  ‡י˙‡ 
‡חרי  ל˜ן  ‰‡ם  חזר‰  ˘‡ם  ילפינן  ‰‡ם"   ˙‡ ˙˘לח 
‰˘ילוח י˘ לחזור ול˘לח‰ "‡פילו מ‡‰ פעמים". ‡ך 
„ר˘‰ זו ל‡ ‰בי‡ ר˘"י בפירו˘ו על ‰˙ור‰, ומ˘מע 
‰‰לכ‰,  ע"„  ר˜  ‰י‡  זו  ˘„ר˘‰  לי'  ˘סביר‡  מז‰ 
בפירו˘ו  ר˘"י  ˘יט˙  (˘‰י‡  מ˜ר‡"  ˘ל  וב"פ˘וטו 

על ‰כ˙ובים) ‡ין ‰כרח ל„ר˘‰ זו.

במˆוו‰  ‡ין  ר˘"י  ˘ל˘יט˙  מ‰  מובן  ועפ"ז 
˘‡חרי  ‰ו‡  ‰"‡ם"  טבע  כי  כלל,  כיס"  "חסרון  זו 
ל˜ן  חוזר˙  ‰י‡  ‰רי  ‰"בנים"  מן  ‡ו˙‰  ˘מ˘לחים 
נ˜טינן  ˘ב‰ם  ‰‰לכ‰,  בספרי  ולכן,  רבו˙.  פעמים 
כ˙בו  פעמים"  מ‡‰  "‡פילו  ‰‡ם   ˙‡ ל˘לח  ˘י˘ 
˘במˆוו‰ זו י˘ "חסרון כיס" – "כ‡יסר", כי מפסי„ים 
‡˙ ‰‡ם. ‡ך ל˘יט˙ ר˘"י ˘מˆוו˙ ˘ילוח ‰‡ם ‰י‡ 
‰רי  ל˘לח,  מˆוו‰  ‡ין  ז‰  ול‡חרי  ‡ח˙,  פעם  ר˜ 
מכיון ˘בטבע ‰‡ם לחזור ו‡ז מו˙ר ל˜ח˙ ‡˙ ‰‡ם, 

במיל‡ ‡ין במˆוו‰ זו "חסרון כיס" כלל.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט עמ' 133 ו‡ילך)

שעטנז – ככלאי הכרם 
או ככלאי בהמה?

˙לב˘  "ל‡  ˘בפר˘˙נו  ˘עטנז  ל‡יסור  בנו‚ע 
˘עטנז" (כב, י‡) ‡י˙‡ ב‚מ' „י˘ בז‰ ˙נ‡י "ע„ ˘י‰‡ 
בז‰  ומˆינו  ב).  ס‡,  נ„‰  ב.   ,‰ (יבמו˙  ונוז"  טווי  ˘וע 

˙ור‰  "„בר  „לר˘"י  ˙ם,  ורבינו  ר˘"י  בין  פלו‚˙‡ 
ל‡ ‰וי כל‡ים . . ‡ל‡ ‡"כ עירב ‰ˆמר ו‰פ˘˙ן יח„ 
יבמו˙  (ר˘"י  ביח„  ו‡ר‚ם  וטוום  במסר˜  יח„  וסר˜ם 
כל‡ים  ועו„) ‰וי  ˘י‰‡,  ע„  ˙ו„"‰  ˘ם  (יבמו˙  ולר"˙  ˘ם), 
וטוו‡ו  לב„ו  ו‡ח„  ‡ח„  כל  סר˜  ‡פילו  מ„‡וריי˙‡ 
‡רי‚‰  י„י  על  ביח„  חיברן  ו‡ח"כ  לב„ו  ו˘זרו  לב„ו 

‡ו כו'" (ל' ‰טור יו"„ ר"ס ˘).

ונוז"  טווי  ˘וע  ˘י‰י'  ו‰יינו, „לר"˙ ‰˙נ‡י „"ע„ 
מ‰ם  ˘כל ‡ח„  כ‡ל‰  ופ˘˙ים  ˘ˆמר  ר˜  ˙וכנו ‰ו‡ 
יע˘‰  ˘ל‡  ונוז" ‰ז‰יר ‰כ˙וב  טווי  "˘וע  לב„ ‰ו‰ 
‰ו‡  "˘עטנז"  פירו˘  לר˘"י,  ו‡ילו  ביח„,  ב‚„  מ‰ם 
ˆמר ופ˘˙ים ˘ל‡ ר˜ ˘חיברם בב‚„ ‡ל‡ ‚ם עירבם 

וסר˜ן במסר˜ וטוום ו‡ר‚ם ביח„.

ב‚„ים.  כל‡י  ב‚„ר  ˙לוי'  ˘פלו‚˙˙ם  לומר,  וי˘ 
„‰נ‰ ‡יסור ˘עטנז ב‡ בפר˘‰ ב‰מ˘ך לכל‡י ‰כרם 
ל‡  ‚ו'  כל‡ים  כרמך  ˙זרע  "ל‡   - ב‰מ‰  ולכל‡י 
ב‡ "ל‡  לז‰  וב‰מ˘ך  יח„יו",  ובחמור  ב˘ור  ˙חרו˘ 
כל‡י   - ‡ל‰  כל‡ים  ‡ופני  ו˘ני  ‚ו'".  ˘עטנז  ˙לב˘ 

‰כרם וכל‡י ב‰מ‰ - ‰ם סו‚ים ˘ונים:

˘‰מינים  ‰י‡  ‰כל‡ים  פעול˙  ‰כרם,  בכל‡י 
‰˘ונים מ˙ערבים יח„ ב‡ופן ˘נע˘י˙ מˆי‡ו˙ ח„˘‰ 
˙˜„˘ ‰מל‡‰ ‰זרע ‡˘ר  - "פן  מ‰ם)  ˘ˆומח  (במ‰ 
"ל‡  „חרי˘‰,  כל‡ים  ו‡ילו  ‰כרם";  ו˙בו‡˙  ˙זרע 
˙חרו˘ ב˘ור וחמור יח„יו", ‡ינו ˙ערובו˙ ˘ני מינים, 
˘‰רי ˘ני ‰מינים נ˘‡רים כמˆי‡ו˙ בפני עˆמם, ‡ל‡ 

˘ביח„ עו˘ים פעול‰ מחוı ל‰ם.

ועפ"ז י˘ לעיין בכל‡י ב‚„ים, ב‡יז‰ סו‚ ‰ם - ‡ם 
˙ערוב˙  ˘‰י‡  חפˆ‡  ˘יוˆר˙  ‰כרם,  כל‡י  ע"„  ‰ם 
˘‰ו‰  „חרי˘‰,  כל‡ים  ע"„  ˘‰ם  ‡ו  מינים,  ˘ני 

כל‡ים ר˜ בפעול‰ מחוı ל‰ם.

ל„ע˙  ˙ם.  ורבינו  ר˘"י  פלי‚י  ˘בז‰  לומר,  וי˘ 
˘‚„רם  ‰כרם,  כל‡י  מעין  ‰ם  ב‚„ים  כל‡י  ר˘"י 
ולכן  מינים,  ˘ני  ˙ערוב˙  ˘‰י‡  חפˆ‡  יˆיר˙  ‰ו‡ 
נע˘ו  ע˘יי˙ן  מ˙חיל˙  כ‡˘ר  ‰ו‡  ˘‰‡יסור  ס"ל 
כל‡י  ר"˙,  לפי  ו‡ילו  ‡רי‚˙ם;  ע„  מסרי˜˙ם  ביח„, 
˘˘ני  ‰ו‡  ˘ענינם  „חרי˘‰,  כל‡ים  ע"„  ‰ם  ב‚„ים 
יח„  מˆטרפים  מז‰  ז‰  ˘ונים  ˘ונים ‰נ˘‡רים  מינים 
„ˆמר  ‰סו‚ים  ב'  לבי˘˙  ‚„ר  וז‰ו  מיוח„˙,  בפעול‰ 
ופ˘˙ים יח„יו, ולכן ס"ל ˘‡ין ˆורך ˘י‰יו מסור˜ים 

וטוויים יח„, ו„י ˘‰ם ‡רו‚ים יח„ בב‚„.

(יעויין ב‡רוכ‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 123 ו‡ילך)

עיונים וביאורים

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י„

‚ירו˘ין  „ב‰ל'  ‰ל˘ון,  ˘ינוי  ב‰˜„ם  ויובן 
כ' "ל‡ י˘‡ ‡„ם ‡˘‰ ו„ע˙ו ל‚ר˘‰", וב‰ל' 
ו„ע˙ו   ‰˘‡ לי˘‡  ל‡„ם  "‡סור  ‡יסו"ב 

ל‚ר˘‰". 

כ‡ן  י˘  ‰רמב"ם  „ל˘י'  מס˙בר‡  וע"כ 
כיˆ„  ו‚ירו˘ין  ‡י˘ו˙  ב„יני  „ין   '‡ „ינים,  ב' 
ל‰יו˙,  ל‰ם  ‡ל  וכיˆ„  ני˘ו‡ין  ל‰יו˙  ר‡ויים 
‡י˘  בין  ‰‰נ‰‚‰  ב‡ופן  מסויים  ‡יסור  ב' 
ו‰ו‡  ‡יסו"ב,  ב‰ל'  ˘מ˜ומו  בכלל  ל‡˘˙ו 

מ‰כ˙וב "‡ל ˙חרו˘ ‚ו'". 

ני˘ו‡ין „‡י˘  ו‚„ר  מ‰ו˙  כללו˙  פי' „‰נ‰ 
ו‡˘‰ (כ„בעי) ‰ו‡ "ו„ב˜ ב‡˘˙ו ו‰יו לב˘ר 
פרט  ˘ום  בלי  ˙מי„י,  ו„ב˜ו˙  ˜נין  ‡ח„", 
‰ו‡  ‰‚ירו˘ין  [וענין  ל‰פס˜  ו‚ורם  ‰מוליך 
‰˜י„ו˘ין  ע"י  ˘חל  מ‰  נ‚„  ‰מ˙ח„˘  „בר 
ו‰ני˘ו‡ין, ˘מחלי˘ וסו˙ר וע„ ˘כור˙ ‰˜˘ר 
‰ני˘ו‡ין  ו˙וכן  כ˘˜נין  ולכן  ‰ז‰].  ("„ב˜") 
‰ו‡ ב‡ופן ˘י˘ בו פרט ‰יפך ˘ל "ו„ב˜", ‡ם 
חסרון  ‰"ז  זמן,  ל‡חר  ו‡ם  ‰ני˘ו‡ין  ב˙חל˙ 
‰‰לכ‰  ˙וכן  וז‰ו  ‰ני˘ו‡ין.  מ‰ו˙  בעˆם 
ל‚ר˘‰  ו„ע˙ו  כו'  י˘‡  "ל‡  ‚ירו˘ין  ˘ב‰ל' 
ול‡ ˙‰י' יו˘ב˙ כו' ו„ע˙ו ל‚ר˘‰", ‰יינו „‡ף 
ב„יני  בז‰  לפסו˜  ב‡  מ"מ  ‡יסור,  בז‰  ˘‡ין 
ל‡מי˙˙ו  "ני˘ו‡ין"  ענין  ז‰ו  „ל‡  ני˘ו‡ין 

ע"פ ˙ור‰, ולכן "ל‡" יע˘‰ כן. 

ומע˙‰ מחוור ‰יטב מ‰ ˘‰מ˘יך ‰רמב"ם 
"ול‡  ‰ו‡)  ענינ‡  „ח„  (‰יינו  ‰‰לכ‰  ב‡ו˙‰ 
ב‰  מˆ‡  ‡"כ  ‡ל‡  ר‡˘ונ‰  ‡˘˙ו  ‡„ם  י‚ר˘ 
ערו˙ „בר ˘נ‡' כו' ו‡ין ר‡וי לו למ‰ר ל˘לח 
‡˘˙ו ר‡˘ונ‰", כי ˙וכן „ינים ‡לו ‡ח„ ‰ו‡, 
"ו„ב˜",  עˆמם ‰ו‡  מˆ„  ענין ‰ני˘ו‡ין  „‚„ר 
ל‰פכו  מ˜ום  נו˙נים  ‡ינם  ‡לו  וני˘ו‡ין 

(פירו„) כלל.

‚ו'",  ˙חרו˘  „"‡ל  נוסף  „ין  י˘נו  ‡מנם 
וכן  זל"ז,  ‡„ם  בני  ב‰נ‰‚ו˙  ‡יסור  ו‰ו‡ 
לי˘‡  ל‡„ם  „"‡סור   – ו‡˘‰  ‡י˘  ב‰נ‰‚˙ 
ו„ע˙ו ל‚ר˘‰". ולכן כ' ‰רמב"ם „ין ז‰   ‰˘‡
‰נ‰‚ו˙  ‚„רי  מב‡ר  ˘בו  בפר˜  ‡יסו"ב,  ב‰ל' 

בני‰ם  כלפי  (וכן  ביני‰ם  זל"ז,  ו‡˘‰  ‡י˘ 
וכו'), עיי"˘.

מ˜ור ‰רמב"ם לז‰ ‰ו‡ מב' ‰מימרו˙  וי"ל̆ 
‰נ"ל ב˘"ס, „‰נ‰ ביבמו˙ ב‡‰ ‰בריי˙‡ ‰נ"ל 
ח˙נו˙  ‡יסורי  ע"„  מ‡מרים  לכמ‰  ב‰מ˘ך 
(ו‡ף  ו˙˜לו˙  ח˘˘ו˙  ב‰ם  ˘י˘  ב‡ופנים 
לז‰ "ל‡  וב‰מ˘ך  לנ„ו"„),  ‰רמב"ם ‰˜„ימם 
‡בל  כו'",  ˙חרו˘  ‡ל  ˘נ‡מר  מ˘ום  כו'  י˘‡ 
מ˙י  ˙נ‡י  במח'  ל‡חרי „ו"„  ב‡ ‰„בר  ב‚יטין 
„פר˘˙נו,  מ‰כ˙ובים  כ„ילפינן  ל‚ר˘,  מו˙ר 
וכמ‰ ˘˜ו"ט ‡ימ˙י מו˙ר ל‚ר˘, ו‡ימ˙י מ‰ני 
ו‡˘‰  ‡י˘  ב˜˘ר  מ„ו˙  כמ‰  וכן  ‰‚ירו˘ין, 
לר'  מספ˜‡  ול‡ח"ז  כו',  ל‚ירו˘ין  ב˘ייכו˙ 
מ˘ר˘י‡ ‚בי מי ˘לבו ל‚ר˘‰ ויו˘ב˙ ˙ח˙יו, 
‚ו',  ˙חרו˘  ‡ל  עלי'  „˜רי  במ‰  רב‡  ו‰˘יבו 
מ˜ום  מ‰  ו‚ם  עבי„˙י' ‰כ‡,  מ‡י  ולכ‡ו' ˆ"ע 
„יבמו˙  בבריי˙‡  ˘מפור˘  ‡חר  „ר"מ  לספ˜ 
‰רמב"ם,  ‰וכיח  ‚ופ‡  ומ‰‡י  כו';  י˘‡  „ל‡ 
מעˆם  ‰ו‡  ‡ם  ‰„ין  ‚„ר  בכללו˙  ‰י'  „‰ספ˜ 
פרטי  ר˜ ‡יסור  (ו‚ירו˘ין), ‡ו  ני˘ו‡ין  פר˘˙ 
מטעם ‡ל ˙חרו˘ ‚ו', ו˙˘וב˙ רב‡ „˜רי עלי' 
(„‡ז  ˙חרו˘"  "‡ל  מˆ„  „‡סור  ל‡  ‰יינו  כו' 
‰ול"ל "ל‡ ˙‰י' יו˘ב˙ כו' מ˘ום ‡ל ˙חרו˘" 
„‰פסו˜  ‡ל‡  וכיו"ב)  כו'"  מ˘ום  "‡סור  ‡ו 
‰וי ‚ילוי מיל˙‡ ˘‡ין ‡לו ני˘ו‡ין כ„בעי, כי 

בני˘ו‡ין כ‡לו ˜רי עלי' כו';

‚ו'  ˙חרו˘  ב‡ ‰כ˙וב ‡ל  „ביבמו˙  ונמˆ‡ 
ז‰  ‰רי  וב‚יטין  כו'",  י˘‡  „"ל‡  ‰„ין  כמ˜ור 
ע"פ  ני˘ו‡ין  ˘ל  ‚„רם  לענין  מל˙‡  ‚ילוי  ר˜ 
ב‡˘˙ו"  ‰"ו„ב˜  ‰ני˘ו‡ין  זמן  ˘כל  ˙ור‰, 

‰ו‡ ב˘לימו˙ בלי פרט ˘ל ‰פס˜ כו'.

˘ל‡ ‰בי‡ ‰רמב"ם  ‚ם ‰טעם  מובן  ועפ"ז 
ב‰ל' ‚ירו˘ין ‰‡ „"‡ם ‰ו„יע‰ כו' מו˙ר", כי 
˙חרו˘  „"‡ל  ‰‡יסור  כלפי  ר˜  ‰ו‡  ‰י˙ר  ‰ך 
‚ו'", ‡בל ‡י"ז נו‚ע ומ˘נ‰ ב˘ייכו˙ ל‰חסרון 
כ˘מו„יע‰  (ו‚ירו˘ין), „‚ם  ני˘ו‡ין  ב‚וף ‚„ר 
ענין  ב‚וף  ‚ורע˙  ‰רע‰  חרי˘˙  ‰רי  סו"ס 

‰ני˘ו‡ין (ו‰‚ירו˘ין). 



י‚ú˜ר‡˙ ˘ב˙

לחבירו בז‰ ˘‰מ˘ך י˘יב˙ו עימו ‰י‡ ב‡ופן 
˘חור˘  מי  ‡ˆל  לי˘ב  ˘ממ˘יך  מ‡חר  בזוי, 

עליו רע‰.

לחבירו  רע‰  ונפ˜"מ ‰יכ‡ „‰ו„יע ‰חור˘ 
ל‰מ˘יך  חבירו  רוˆ‰  ו‡עפ"כ  מח˘ב˙ו  ע"„ 
מרמ‰  כ‡ן  ‡ין  ‰רי   '‡‰ „ל‡ופן  עמו,  ול˘ב˙ 
ומו˙ר, מ˘‡"כ ל‡ופן ‰ב' סו"ס ל‡ יˆ‡ מכלל 
‰חור˘  עם  יו˘ב  חברו  ˘בפועל  מ‡חר  ‡יסור 
רע˙ו וי˘ לו ˆער לעומ˙ ‰יו˘ב עם מי ˘‡ינו 
לˆ‡˙  לו  טעם ˜˘‰  ˘מ‡יז‰  (ור˜  רע‰  חור˘ 
מחרי˘˙  ל‰מנע  מחוייב  ו‡"כ  זו),  מי˘יב‰ 

רע‰ כ„י לסל˜ ˆער ז‰.

ו‰ו‡ ‰ו‡ ‚ם ˘ור˘ מח' ‰פוס˜ים ‰נ"ל ‡י 
מ‰ני ‰ו„ע˙ו ב˘כבר יו˘ב˙ ˙ח˙יו, „‡ם ‰ו‡ 
ב‡‰  ב˘‰‰ו„ע‰  מ˘ום ˆער ‰‡˘‰ ‰רי „ו˜‡ 
(ל' ‰ח"מ  ב‰  לן  ולי˙  ו˜בל‰"  ב˙חיל‰ "סבר‰ 
ע˙‰  ‰רי  ומו„יע‰  יו˘ב˙  כ˘כבר  ‡בל  ˘ם), 
ל‰מ˘יך  רוˆ‰  ˘מ"מ  [כיון  לע˘ו˙  ל‰  "מ‰ 
(ל'  ב˜רב‰"  מˆטער˙  ולב‰  ˙ח˙יו],  לי˘ב 
מ‚ונ‰  מ„‰  מ˘ום  ר˜  ˘ם), ‡בל ‡ם ‰ו‡  ‰ח"מ 

„‰בעל, ‰רי במו„יע ˘פיר „מי, ו„ו"˜.

בי',  ‡י˙נ‰ו  ˙רוויי‰ו  ‰רמב"ם  „ל˘י'  וי"ל 
‡ח„  („ין  ‰נ"ל  ב‡יסור  „ינים  ב'  ˘י˘  ‰יינו 
רע‰ו),  ˆער  מˆ„  ˘ני  ו„ין  ‰‡„ם  ‰נ‰‚˙  מˆ„ 

ומ˜ורם בב' סו‚יו˙ ‰˘"ס:

 ‰˘‡ ‡„ם  י˘‡  "ל‡  ˙נינ‡  (˘ם)  „ביבמו˙ 
‚ו'",  ˙חרו˘  ‡ל  ˘נ‡מר  מ˘ום  ל‚ר˘‰  ו„ע˙ו 
ו˜‡י ב„ין ‰‡יסור מˆ„ ‰‚נ‡י ˘ל ‰חור˘ רע‰, 
ע˘יי˙  ‰ו‡  ˘‰‡יסור   – ‰כ˙וב  ˙וכן  כפ˘טו˙ 
לבטח",  "יו˘ב  ‰ל‰  בעו„   – מˆ„ו   – ‰רע‰ 
ו‡יסור ז‰ חל (ל‰רמב"ם) „ו˜‡ כ‡˘ר ‰י˘יב‰ 
עם רע‰ו ב‡‰ מלכ˙חיל‰ ב‡ופן ˘חור˘ רע‰, 
ע"מ   – ‰ני˘ו‡ין  ב˙חל˙  כוונ˙ו  ˘זו‰י  ו‰יינו 
מ‚ונ‰  ‰נ‰‚‰  ‡יכ‡  ‡ז  „„ו˜‡  ל‡ח"ז,  ל‚ר˘‰ 
וע˘‰  מלכ˙חיל‰  ˘‰לך  רע‰  ‰חו˘ב  מˆ„ 
‡ף  "לבטח"  חבירו  עם  לי˘ב  מ‚ונ‰  מע˘‰ 

˘חו˘ב עליו רע‰;

˜ר‡  ‰‡י  ˜רי  „רב‡  ‡˘כחן  ב‚יטין  ‡בל 
˙ח˙יו  יו˘ב˙  ו‰י‡  ל‚ר˘‰  „לבו  ‡מ‡ן 
‰בריי˙‡  על  ˘חי„˘  ו‰יינו  ומ˘מ˘˙ו, 
˙ח˙יו  „ביו˘ב˙  נמי  ‰כ˙וב  „מכלל  „יבמו˙, 
˘ל‡  [‡ל‡  מ˙‡ימ‰  ‰נ‰‚‰  ‡י"ז  רע‰  וחור˘ 
כו'",  עלי'  "˜רי  וכ„„יי˜  ‰כ˙וב,  פ˘טו˙  ז‰ו 
‡ולם  ‰פסו˜],  ל˜רו‡  ‡פ˘ר  ע"ז  „‚ם  ‰יינו 
‚נו˙ ‰‰נ‰‚‰  מˆ„  (כ"כ)  בכ‰"‚ ‰‡יסור ‡ינו 
י˘יב˙ו  ˘‰מ˘ך  מפני  כ"‡  רע‰,  ‰חור˘  ˘ל 
ומˆער,  בזוי  מˆב  רע‰ו ‡˙ו "לבטח" ‰ו‡  ˘ל 
˘מˆ„  ומובן  וכנ"ל.  רע‰,  עליו  ˘חור˘  מ‡חר 
„ין ז‰ „"‡ל ˙חרו˘", ‡יסור ‚רימ˙ ‰ˆער, ‡ין 

מועיל‰ ‰ו„ע‰ ˘ב˙חל‰ וכנ"ל.

ו‰ן ‰ן ב' ‰‰לכו˙ ברמב"ם. „ב‰ל' ‚ירו˘ין 
כו',  ˙ח˙יו  ביו˘ב˙  רב‡,  ˘ל  „ינו  נמי  ‰בי‡ 
ר˜  ‰וב‡  ‡יסו"ב  וב‰ל'  ˆער;  ‚רימ˙  ומ˘ום 
וז‰ו  מ˙חיל‰,  נו˘‡‰  ‚בי  „‰בריי˙‡  ‰‡יסור 
˙חרו˘  ‡ל  ‰כ˙וב  ל‰בי‡  ‰וˆרך  „ו˜‡  ˘˘ם 
‚ו', וכן ל‡ ‰זכיר ‰˙ם ‰‡יסור ב˘כבר יו˘ב˙ 
˙ח˙יו, כי כוונ˙ו ל‰˘מיע כ‡ן ‰‚„ר˙ ‰‰לכ‰ 
ו‰חי„ו˘ „ין ˘י˘נו ‚בי נו˘‡‰ מ˙חיל‰ „ו˜‡ 
ז‰  ‡יסור  ˘‰זכיר  ‚ירו˘ין  ב‰ל'  (מ˘‡"כ 
˙ח˙יו),  ‰יו˘ב˙  עם  ביח„  ‡ל‡  ביחו„,  ˘ל‡ 
מ˘ום ‰‰נ‰‚‰ ‰מ‚ונ‰  ˘בו „ו˜‡ ‡יסורו ‰ו‡ 
כו'),  ˆער  ‚רימ˙  מטעם  (ול‡  ˙חרו˘"  „"‡ל 
ול‰כי ‰כ‡ „ו˜‡ ‡יכ‡ ‰‰י˙ר ‰יכ‡ „‰ו„יע‰ 

ב˙חיל‰ ˘‰זכיר כ‡ן „ו˜‡.

‡יבר‡ „ע„יין ‡ינו מיו˘ב ל‚מרי, כי מפ˘טו˙ 
לי˘‡  ל‡„ם  "‡סור  ‡יסו"ב  ב‰ל'  ‰רמב"ם  ל' 
‡˘‰ ו„ע˙ו ל‚ר˘‰ ˘נ‡מר כו' ו‡ם כו'", מ˘מע 
כ˙ב‰  ˘כבר  ר˜ ‰‚„ר˙ ‰‰לכ‰  ל‡  ל‰ו„יע  „ב‡ 
ב‰ל' ‚ירו˘ין (ו‰‡ופן ˘מו˙ר), ‡ל‡ ‚ם (ובעי˜ר) 
„ב' ‰‰לכו˙  „לפי ‰נ"ל  ז‡˙,  ועו„  ‚וף ‰‡יסור. 
חלו˜ו˙ ב‚„רן – ‰ו"ל ל‰בי‡ ‰‡יסור „"ל‡ י˘‡ 
‡„ם ‡˘‰ ו„ע˙ו ל‚ר˘‰" ר˜ ב‰ל' ‡יסו"ב, ביח„ 
‚ירו˘ין  וב‰ל'  ו)‰‰י˙ר,  מ‰כ˙וב  (‰מ˜ור  עם 
‰ו"ל ל‰בי‡ ר˜ ‰„ין („מס' ‚יטין) „"‡ם יו˘ב˙ 
˙ח˙יו כו'", ומ"ט ‰בי‡ ב‰ל' ‚ירו˘ין ב' ‰„ינים.

ח

שכר המצוות – "ביומו תתן שכרו"
ד״ביומו  הציווי  לכאורה  מקויים  אין  דישראל,  המצוות  לשכר  שבנוגע  מה  ביאור 
דעוה״ז,  והשכר  דלעתיד  השכר  ומהות  ישראל,  של  עבודתם  מהות  שכרו״;  תתן 

והתאמתם לפרטי הדינים בחיוב דבעה״ב לפועל

‡. בנו‚ע לˆיווי (פר˘˙נו כ„, טו) "ביומו ˙˙ן ˘כרו" – י„וע‰ ‰˘‡ל‰:
˘"‰ו‡ ‡ומר  מ‰  "מ˜יים"  ˘‰˜ב"‰  פ"‡ ‰"‚)  ר"‰  ירו˘למי  ט.  פ"ל,  (˘מו"ר  חז"ל  „‰נ‰, ‡מרו 
˙ו"כ  מי"„-טז.  פ"ב  (ר‡‰ ‡בו˙  בחז"ל  מ˜ומו˙  בכמ‰  מˆינו  ובעניננו –  ול˘מור".  לע˘ו˙  לי˘ר‡ל 
לעבו„˙  ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰  ב˜יום  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם   ˙‡ ˘מ„מים  ועו„)  ט.  כו,  בחו˜ו˙י  (ור˘"י) 

מ˘לם  ‰בי˙")  (‰"בעל  ˘‰˜ב"‰  ‰"˙˘לום"  ‰ו‡  ‰מˆוו˙  ו˘כר  ˘לו,  בע‰"ב  עבור  ‰פועל 
לי˘ר‡ל (‰"פועלים") על "עבו„˙ם".

ולפ"ז ‰י' ˆריך ל‰יו˙, ˘בכל ע˙ ˘מסיים ‰‡„ם ע˘יי˙ מˆו‰, ˆריך ‰ו‡ ל˜בל מי„ ("ביומו") 
‚ו'"  ‰˘מ˘  עליו  ˙בו‡  ול‡  ˘כרו  ˙˙ן  "ביומו  ב˙ור˙ו   '‰ כˆיווי   – עבו„˙ו  על  ‰"˘כר"   ˙‡
˘‡ין  מˆינו,  בי‡ור, „‰רי  ו‡"כ „רו˘  י‚));  יט,  ב˜ר" (˜„ו˘ים  ע„  ˘כיר ‡˙ך  פעול˙  ˙לין  (ו"ל‡ 
‰˜ב"‰ מ˘לם ‡˙ ˘כר ‰מˆוו˙ מי„, ‡ל‡ ר˜ "למחר" (לעולם ‰ב‡ (˙נחומ‡ בר‡˘י˙ ‡. ר˘"י ס"פ 
[כי  ˘כרם"  ל˜בל  למחר  לע˘ו˙ם,  ב)) "‰יום   ,„  .‡  ,‚) ע"ז   .‡ כב,  (עירובין  חז"ל  כמ‡מר  ו‡˙חנן)), 

‡ף ˘י˘נם עניני ˘כר ‚ם בעולם ‰ז‰, ‡ין ז‰ עי˜ר ˘כרן ˘ל מˆוו˙] – וכיˆ„ ‰˜ב"‰ "מ‡חר" 
˘כרם ˘ל י˘ר‡ל ע„ "למחר"?!

ב. במפר˘ים (עיון יע˜ב לע"י עירובין ˘ם) ˙ירˆו, ˘מכיון ˘"כל ימינו ‡נו מ˘ועב„ים ל‰˜ב"‰ 
לעבו„˙ו" („‰רי בכל ר‚ע מחיי ‰‡„ם, מחוייב ‰ו‡ "ל˘מ˘ ‡˙ ˜ונו" (˜י„ו˘ין בסופ‰)), נמˆ‡, 
˘כל חיי ‰‡„ם ‰ם מ˘ך זמן ‡ח„ ˘ל ˘כירו˙ – לכל י‰ו„י ני˙ן "˘ליחו˙" ו˙פ˜י„ מסויים, 
‡ח„  פרט  ‰י‡  ב˙ומ"ˆ  ˘לו  פעול‰  וכל  „ין,  בעלמ‡  חייו  במ˘ך  ל‰˘לים  ‰ו‡  ˆריך  ‡ו˙ו 

מכלל ˘ליחו˙ו ו˙פ˜י„ו;

ולכן ‡ין חיוב על ‰˜ב"‰ ל˘לם ל‡„ם ‡˙ ˘כר ‰מˆוו˙ ע„ ל‡חר פטיר˙ ‰‡„ם מן ‰עולם 
(ו‰˘וכר  לבסוף"  ‡ל‡  מ˘˙למ˙  ‡ינ‰  ו"˘כירו˙  מ‡חר  ‰˘כירו˙),  זמן   ˙‡ ‰ו‡  מסיים  („‡ז 

‡ינו עובר ב"בל ˙לין" בטרם ˘נס˙יימ‰ ‰˘כירו˙) (ב"מ ˜י, ב).

‡יבר‡, „˙ירוı ז‰ מ˙‡ים ר˜ לפי ˘יט˙ ‰רמב"ם (‰ל' ˙˘וב‰ פ"ח ‰"ב), ˘עולם ‰ב‡ – "סוף 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

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



טú˜ר‡˙ ˘ב˙

חיי  ‡חר  ל‡„ם  לו  ˘"ב‡ין  ע„ן),  (‚ן  ‚וף  בל‡  ‰נפ˘ו˙  עולם  ‰ו‡   – מˆוו˙"  ˘ל  ˘כרן  מ˙ן 
‰עולם ‰ז‰". ועפ"ז, "למחר (לעולם ‰ב‡) ל˜בל ˘כרם" ˜‡י על ‚ן ע„ן.

 – ובחסי„ו˙  ב˜בל‰  ‰‰כרע‰  ‚ם  ‰י‡  ˘כך   – בסופו)  ‰‚מול  (˘ער  ‰רמב"ן  ל˘יט˙  מ˘‡"כ 
˘עולם ‰ב‡ (בנו‚ע ל"סוף מ˙ן ˘כרן ˘ל מˆוו˙") פירו˘ו עולם ‰˙חי' (ל‡חר ˙חיי˙ ‰מ˙ים) 
– נמˆ‡, ˘‰˜ב"‰ "מ‡חר" ‡˙ ˘כר ‰מˆוו˙ ע„ לע˙י„ לבו‡, ריבוי זמן ל‡חרי ˘מס˙יים זמן 
‰"˘כירו˙" [ו‡ף ˘י˘נו ‰˘כר „‚"ע – ‡י"ז עי˜ר ˘כר ‰˙ומ"ˆ (ל˘י' ‰רמב"ן)]. ו‰„ר‡ ˜ו˘י‡ 

ל„וכ˙‡ – כיˆ„ מ˙‡ים זמן ‰˙˘לום „˘כר ‰מˆוו˙, עם ‰‰לכ‰ „"ביומו ˙˙ן ˘כרו"?

‚. וי"ל – ˘˘‡ל‰ זו מ˙יי˘ב˙ לפי בי‡ורו ˘ל רבינו ‰ז˜ן בספרו ˙ני‡ ˜„י˘‡ (רפל"ו), ˘ם 
מב‡ר ‡˙ מ‡מר רז"ל (˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ועו„) ˘"˙כלי˙ ברי‡˙ עולם ‰ז‰ ‰ו‡ ˘נ˙‡ו‰ ‰˜ב"‰ 
למט‰  ˙ח˙ון  "˘‡ין  ˘בעולם ‰ז‰ ‰˙ח˙ון  בז‰ ‰י‡,  ˘‰כוונ‰  ב˙ח˙ונים",  לו „יר‰  ל‰יו˙ 

ממנו בענין ‰ס˙ר פניו י˙'" י‡יר "‡ור ‰'" בל‡ ˘ום ‰ס˙ר;

וענין ז‰ (˘י‡יר ‡ור ‰' בעו‰"ז ‰˘פל) נע˘‰ ע"י "מע˘ינו ועבו„˙ינו כל זמן מ˘ך ‰‚לו˙" 
זיכוך  פועל˙  בעבו„˙ ‰˙ומ"ˆ  י‰ו„י  ˘ל  פעול‰  וכל  מ‡חר  בכלל),  זמני ‰עבו„‰  כל  (ובמ˘ך 
ב‚˘מיו˙ ‚ופו וחל˜ו בעולם (ו‰מ˘כ˙ ‡ור ‡ל˜י בעולם) – כך ˘בˆירוף עבו„˙ כל בני י˘ר‡ל 
לו  "„יר‰  נע˘‰  כולו  ו‰עולם  ‰ז‰,  עולם  כל  ˘ל  ו‰זיכוך  ‰בירור  נ˘לם  ‰„ורו˙,  כל  במ˘ך 

י˙ברך".

ולמˆב ז‰ „˙כלי˙ ‰זיכוך ו‰עלי' יבו‡ ‰עולם לע˙"ל – בימו˙ ‰מ˘יח, ובעי˜ר וב˘לימו˙ 
יח„יו  ב˘ר  כל  ור‡ו  כבו„ו  ו˙‰י' "‰˙‚לו˙  ˘בעולם  ל‚מרי ‰רע  יבטל  ב˙חיי˙ ‰מ˙ים, „‡ז   –

ויופיע עלי‰ם ב‰„ר ‚‡ון עוזו וימל‡ כבו„ ‰' ‡˙ כל ‰‡רı" (ל' רבינו ב˙ני‡ ˘ם).

˘ל "˘כירו˙"  כל ‰„ורו˙, ‰י‡ ‚„ר ‡ח„  במ˘ך  יח„יו  כל בנ"י  ˘ל  ˘עבו„˙ם  נמˆ‡,  ולפ"ז 
‚ילוי  בעו‰"ז ‰˙ח˙ון  ˘י‡יר  ב˙ח˙ונים,  י˙'  לו  ולע˘ו˙ „יר‰  לפעול  ו˙כלי˙‰  ˘ענינ‰  ‡ח˙, 
˘ל  ב‚„ר  ‡ל‡)  כ"˘כיר",  (ל‡  י˘ר‡ל  נח˘בים  ז‰  „ב˙פ˜י„  מזו,  י˙יר‰  ‡ף  וי"ל   .'‰ ‡ור 

"˜בלן": ‰˜ב"‰ "נ˙ן" בי„י בנ"י ‡˙ עולמו, בכ„י ˘‰ם יע˘ו מ‰עולם „יר‰ לו י˙'.

ובעי˜ר  (בימו˙ ‰מ˘יח,  לבו‡  לע˙י„  י‰י' „ו˜‡  ענין ‰˘כר  ˘עי˜ר  מ‰  מיו˘ב ‰יטב  ובז‰ 
על  יח„יו,  בנ"י  כל  עבור  כללי  ˙˘לום  עולם ‰ב‡ ‰ו‡  ˘ל  ˘‰˘כר  מכיון   – בעולם ‰˙חי')   –
עבו„˙ם לע˘ו˙ מ‰עולם „יר‰ לו י˙' (מ˘‡"כ ‰˘כר „‚"ע, ‰ו‡ על עבו„˙ו ‰פרטי˙ ˘ל כ‡ו"‡, 
ולכן ב‡ לו ל‡חרי ‚מר עבו„˙ו); ומכיון ˘‰˘למ˙ עבו„‰ ו'˘כירו˙' זו ˙‰י' ר˜ לע˙"ל, נמˆ‡ 
˘˙˘לום ˘כר (ז‰) על ‰עבו„‰, ב‡ לבנ"י (‰"פועלים") ˙יכף ל‡חר סיום "עבו„˙ם" בע˘יי˙ 

„יר‰ לו י˙' ב˙ח˙ונים – "ביומו ˙˙ן ˘כרו".

„. ו‰נ‰, בנוסף ל˘כר ‰מˆוו˙ ˘י‰י' לע˙י„, נ‡מרו ב˙ור‰ ריבוי ‰בטחו˙ ˘ל ˘כר עבור 
כל ‰„ברים ‰מונעים  ממנו  פ"ט ‰"‡): "יסיר  ˙˘וב‰  (‰ל'  ˘מבי‡ ‰רמב"ם  (וכפי  ˜יום ‰מˆוו˙ 
‡ו˙נו מלע˘ו˙‰ . . וי˘פיע לנו כל ‰טובו˙ ‰מחזי˜ו˙ ‡˙ י„ינו לע˘ו˙ ‰˙ור‰ . . כ„י . . (˘)

על ‰מˆוו˙,  ˘כר  ב‚„ר  ז‰  ˘‡ין  לומר  ו˜˘‰  ולע˘ו˙ ‰מˆו‰").  בחכמ‰  ללמו„  פנויים  נ˘ב 
‰בע‰"ב  ל˙˘לום  ‰מˆוו˙  ˘כר   ˙‡ רז"ל  ˘„ימו  ‰מ˜ומו˙  ‡ו˙ן  ˘כל  ימˆ‡,  ולפ"ז  מ‡חר 

יב

שי' הרמב"ם בגדר הנושא ודעתו לגרש
יביא ב' מקומות שפירש הרמב"ם איסור לאיש להיות נשוי לאשה שדעתו לגרשה, 
יוכיח  ועפ"ז  האיסור,  טעם  בכללות  חקירה  יקדים   / בדבריו  קושיות  כמה  ויקשה 

מקורות הרמב"ם לב' דינים באיסור הנושא ודעתו לגרש, מב' סוגיות בש"ס

כ˙ב ‰רמב"ם ב‰ל' ‚ירו˘ין פ"י ‰כ"‡ "ל‡ 
י˘‡ ‡„ם ‡˘‰ ו„ע˙ו ל‚ר˘‰, ול‡ ˙‰י' יו˘ב˙ 
ו˘נ‰  וחזר  ל‚ר˘‰".  ו„ע˙ו  ומ˘מ˘˙ו  ˙ח˙יו 
"‡סור  ‰כ"ח  פכ"‡  בי‡‰  ‡יסורי  ב‰ל'  ‰„ין 
‡ל  ˘נ‡מר  ל‚ר˘‰  ו„ע˙ו   ‰˘‡ לי˘‡  ל‡„ם 
‡˙ך,  לבטח  יו˘ב  ו‰ו‡  רע‰  רעך  על  ˙חרו˘ 
ו‡ם ‰ו„יע‰ ב˙חל‰ ˘‰ו‡ נו˘‡ ‡ו˙‰ לימים 

מו˙ר".

כר‚יל  ˘ל‡  לכופלו,  ‰וˆרך  ‡מ‡י  ויל"ע 
בכל  לו  ‡חר˙  „כוונ‰  נר'  וב‡מ˙  בחיבורו. 
‰„ין  ו‰וסיף  ˘ינ‰  ‚ירו˘ין  ב‰ל'  ˘‰רי  פעם, 
ו„ע˙ו  ומ˘מ˘˙ו  ˙ח˙יו  יו˘ב˙  ˙‰י'  „"ל‡ 
מנ˙  על  לי˘‡  ר˜ ‡יסור  ל‚ר˘‰", ‰יינו „‡ינו 
כן, ‡ל‡ ‚ם מי ˘כבר נ˘‡ ‡סור עליו ל‰מ˘יך 
חיי ‰ני˘ו‡ין ‡ם נע˘˙‰ „ע˙ו ל‚ר˘‰, וב‰ל' 
„ו˜‡  ‰˙ם  ומ‡י„ך  „ינ‡;  ‰ך  ‰˘מיט  ‡יסו"ב 
‚ו'  ˙חרו˘  „‡ל  מ˜ר‡  מ˜ור  ל‰וסיף  ˘ינ‰ 
˘ל‡  לענין  ב˘"ס ‰וב‡ ‰ך ˜ר‡ ‰ן  (ובמ˜ורו 
י˘‡ כו' – ביבמו˙ לז:, ו‰ן לענין ˘ל‡ י˜יימ‰ 
"ו‡ם  ˘ם  ‰וסיף  וכן   ,(.ˆ ב‚יטין   – ˙ח˙יו 

‰ו„יע‰ ב˙חל‰ . . מו˙ר".

„כיון  בחבר˙‰,  מי˙רˆ˙  „˜ו˘י‡  ו‡פ"ל 
ב‰ל' ‡יסו"ב ‰בי‡ ‰‰י˙ר „‡ם ‰ו„יע‰  ˘ר˜ 
ול‡  י˘‡  „ל‡  ‰‡יסור  ר˜  ˘ם  נ˜ט  ל‰כי  כו', 

ז‰  „‰י˙ר  ס"ל  כי  ˙ח˙יו,  ˙˘ב  „ל‡  ‰‡יסור 
˘בז‰  ני˘ו‡ין,  „˙חל˙  ‡יסור  ‚בי  ר˜  י˘נו 
ב‰„ין  מ˘‡"כ  כו',  ˘יו„יע‰ "ב˙חיל‰"  ˘ייך 
˘‰בי‡ ב‰ל' ‚ירו˘ין כ˘כבר "יו˘ב˙ ˙ח˙יו", 
בחל˜˙  עיי'  ‰י˙ר‡,  ‰‡י  ˘ייכ‡  „ל‡  ס"ל 
‰פוס˜ים  מח'  ˜יט  ר"ס  ‡‰"ע  ופר"ח  מחו˜˜ 
‚ם ‰‡ „‰בי‡ ‰˜ר‡  לי˘ב  י˘  זו  וב„רך  בז‰. 
„רכו  ˘‡ין  ‰י„וע  וב‰˜„ם  ‡יסו"ב,  ב‰ל'  ר˜ 
˘בכ˙ובים  ‰מ˜ורו˙  כל  ל‰בי‡  בחיבורו 
‰‰לכו˙  ברי˘  (מלב„  כו'  ב˘"ס  ˘‰וב‡ו 
ובכו˙רו˙, ל‚בי כללו˙ ‰מˆו‰ ‰מ„ובר˙ כו'), 
‡ל‡ כ‡˘ר ‰„בר נחוı ל‰‚„ר˙ ‰‰לכ‰ ל„ינ‡, 
ומע˙‰ י"ל ˘‰‰י˙ר „"‰ו„יע‰ ב˙חיל‰" ‚ופ‡ 
‰בי‡ו  ול‰כי  כמ˘י"˙,  ˜ר‡,  מ‰‡י  נמי  נלמ„ 

„ו˜‡ ‰יכ‡ „‰בי‡ ‰י˙ר ז‰.

˙חרו˘  ‡ל  ‡יסור  ב‚„ר  ח˜יר‰  וב‰˜„ים 
(„מובן  ‡˙ך  לבטח  יו˘ב  ו‰ו‡  רע‰  רעך  על 
‡יסור  ב‰  ˘‡ין  ב"רע‰"  מיירי  ז‰  ˘כ˙וב 
ב˘ע‰  ˘ב‰  מˆ„  ר˜  ‰ו‡  ו‰‡יסור  מˆ"ע, 
"יו˘ב לבטח כו'"), „‡פ"ל ˘‰‰„‚˘‰ ב‡יסור 
˘ל  מˆי„ו  ‰מ‚ונ‰  ‰‰נ‰‚‰  עˆם  ‰י‡  ז‰ 
עליו  וחור˘  חבירו   ˙‡ ˘מרמ‰  רע‰,  ‰חור˘ 
רע‰ כ‡˘ר ‰ל‰ ‡ינו יו„ע וסמוך ובטוח עליו, 
‰נ‚רם  ובזיון  ‰ˆער  ‰ו‡  ˘‰עי˜ר  ‡פ"ל  ‡בל 

הפרשהעיון ופלפול בסוגיות הפרשה בסוגיות ופלפול עיון



פניניםפניניםפנינים
דעתו לגרשה – 
בגירושי ישראל

כי י˜ח ‡י˘ ‡˘‰ ‚ו' ו‰י' ‡ם ל‡ ˙מˆ‡ חן 
בעיניו ‚ו' וכ˙ב ל‰ ספר כרי˙ו˙
(כ„, ‡)

ני˘ו‡י  על  רומזים  ב‚˘מיו˙  ו‡˘‰  ‡י˘  ני˘ו‡י 
ו‰‡˘‰  ‰˜ב"‰  ז‰  ‰‡י˘  ‰רוחניים,  ו‰‡˘‰  ‰‡י˘ 

‰י‡ כנס˙ י˘ר‡ל.

 ‰˘‡ לי˘‡  ל‡„ם  ˘"‡סור  ‰ו‡  ‰„ין  ו‰נ‰, 
ועפ"ז  פכ"‡ ‰כ"ח).  (רמב"ם ‰ל' ‡יסו"ב  ל‚ר˘‰"  ו„ע˙ו 
‰ו‡  ‰‚לו˙  ענין  ˘כללו˙  י„וע,  ‰רי  בי‡ור,  ˆריך 
"˙˘וב‰  ב‚מר‡  וכ„‡י˙‡  ‰‚ירו˘ין,  ענין  ב„ו‚מ˙ 
נˆח˙ ‰˘יב‰ כנס˙ י˘ר‡ל כו' ‡˘‰ ˘‚ר˘‰ בעל‰" 
ענין  ˘י‰י'  י„ע  ˘‰˜ב"‰  ומכיון   ;(‡  ,‰˜ (סנ‰„רין 

כביכול,  ‡לו,  ב"ני˘ו‡ין"  ˘י˘  נמˆ‡  ‰רי  ‰‚לו˙ 
מ˘ום "ל‡ י˘‡ ‡„ם ‡˘‰ ו„ע˙ו ל‚ר˘‰"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

י˘ר‡ל  לכנס˙  מ˘יב  ˘‰˜ב"‰  ממ˘יך  ˘ם  ב‚מ' 
"‡י ז‰ ספר כרי˙ו˙ ‡מכם ‡˘ר ˘לח˙י'", ו˘ב‡מ˙ 
ל‡ ‰י' ‚ירו˘ין ("ספר כרי˙ו˙"). ו‡"כ, ‰פירו˘ בז‰ 
בעל‰  ˘‚ר˘‰   ‰˘‡ כו'  י˘ר‡ל  כנס˙  ˘"‰˘יב‰ 
ענין  י˘ר‡ל ‰רי ‰‚לו˙ ‰ו‡  כנס˙  ˘מˆ„  כו'", ‰ו‡ 
מר‚י˘ים  י˘ר‡ל  ‡ין  ‰‚לו˙  בזמן  כי  ‚ירו˘ין,  ˘ל 
מˆב  ˘ז‰ו  טוענים  ולכן  ˘ל ‰˜ב"‰ ‡לי‰ם,  ˜ירובו 
˘‚ם  ‰י‡,  ‰‡מ˙  ‡בל  בעל‰".  ˘‚ר˘‰   ‰˘‡" ˘ל 
‰˜ב"‰  בין  ‰ני˘ו‡ין  ח"ו  נפס˜ו  ל‡  ‰‚לו˙  בזמן 

וכנס"י.

„זמן  פנים  ‰‰ס˙ר  ˘ל  ‰כוונ‰  כל  ו‡„רב‰, 
 ‡"‰  ˙‡ מ˘ם  "וב˜˘˙ם  ˘י‰י'  כ„י  ר˜  ‰י‡  ‰‚לו˙ 
(ו‡˙חנן  נפ˘ך"  ובכל  לבבך  בכל  ˙„ר˘נו  כי  ומˆ‡˙ 
˘‚ם  יו˙ר,  עמו˜  ו"„ב˜"  י˙‚ל‰ ˜˘ר  ˘עי"ז  כט),   ,„

‰˜ב"‰  ˘ל  ‡˘˙ו  ‰ם  בעמים,  נפוˆים  בנ"י  ב‰יו˙ 
ו„בו˜ים עמו.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 143 ו‡ילך)

עבודת ה' ב"כרם" וב"קמה"
כי ˙בו‡ בכרם רעך ו‡כל˙ ענבים כנפ˘ך 
˘בעך ‚ו'. כי ˙בו‡ ב˜מ˙ רעך ו˜טפ˙ מלילו˙ 
בי„ך
(כ‚, כ‰-כו)

רעך"  ב"כרם  ‰פועל  ‡כיל˙  ‰רי  ˙מו‰,  לכ‡ור‰ 
ב˜מ‰,  מלילו˙  מ˜טיפ˙  ‚„ול  יו˙ר  חי„ו˘  ב‰  י˘ 
ו‡"כ ‰ו"ל ל‰˜„ים ‰„ין „"כי ˙ב‡ ב˜מ˙ רעך", ור˜ 
‡ח"כ ל‰וסיף ‰חי„ו˘ „"כי ˙ב‡ בכרם רעך". ולמ‰ 
יכולים  ˘ממנו  בכרם,  ‰פועל  „‡כיל˙  ‰„ין  מ˜„ים 

ללמו„ בכ"˘ ו˜"ו לענין ‡כיל‰ ב˜מ‰?

וי˘ לב‡ר ז‰ ב„רך ‰חסי„ו˙:

ב˜יום  י˘ר‡ל  ˘ל  עבו„˙ם  עבו„˙ ‰"פועל" ‰י‡ 
˘‰˜ב"‰  ‰"˙˘לום"  ‰ו‡  ‰מˆוו˙  ו˘כר  ‰˙ומ"ˆ, 
ו‡כיל˙  ועבו„˙ם.  פעול˙ם  עבור  לי˘ר‡ל  מ˘לם 
פועל בע˙ מל‡כ˙ו ‰ו‡ מ‰ ˘"‡וכלים" בני י˘ר‡ל 
וכל˘ון  ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰  ב˜יום  עבו„˙ם  בע˙ 
‰מ˘נ‰ "˘‡„ם ‡וכל פירו˙י‰ן בעו‰"ז" (פ‡‰ רפ"‡).

ועבו„˙  ‰"˜מ‰"  עבו„˙  י˘נ‰  זו,  ובעבו„‰ 
˙בו‡˙ ‰˘„‰, ‰מˆמיח‰  ˘‰י‡  ‰"כרם". ‰"˜מ‰", 
„ברים ‰מוכרחים ל˜יום ‰‡„ם, רומז על מי ˘מ˜יים 
‰„ין.  ˘ור˙  פי  על  ‰מוכרח  ב‡ופן  ר˜  ‰מˆוו˙   ˙‡
ב˙ענו‚  ‰מוסיפים  פירו˙,  ˘מˆמיח  ‰"כרם",  ‡ך 
מי  ועל  ˙ענו‚,  ˘מ˙וך   '‰ עבו„˙  על  רומז  ‰‡„ם, 
‡ל‡  ‰˙ומ"ˆ,  ל˜יים  עˆמו   ˙‡ לכפו˙  ˆריך  ˘‡ינו 
ב‡ופן  וע˘יי˙ו ‰ם  ו˜יומו  ו˙ענו‚,  חיו˙  בז‰  לו  י˘ 

„‰י„ור מˆו‰ ולפנים מ˘ור˙ ‰„ין.

וז‰ו מ‰ ˘‰˙חיל ‰כ˙וב ב„ין ‡כיל˙ פועל בכרם 
רע‰ו, כי ‡„רב‰, ‡כיל˙ ‰פועל ב"כרם" ‰י‡ מיל˙‡ 
„פ˘יט‡ יו˙ר, ˘‰רי, כ‡˘ר ‡י˘ י˘ר‡ל עוב„ ‡˙ ‰' 
˘‰˜ב"‰  ו„‡י  ‡זי  ˙ענו‚,  מ˙וך  "כרם",  ˘ל  ב‡ופן 
˘"‡כל˙  ב‡ופן  לו  וי˙ן  ‰טובו˙,  כל  לו  י˘פיע 
˘‚ם  ל‰יפך,  ‰ו‡  ו‰חי„ו˘  ˘בעך".  כנפ˘ך  ענבים 
בעבו„‰  ר˜   '‰  ˙‡ ˘עוב„   – רעך"  ב˜מ˙  ˙ב‡  "כי 
מלילו˙  ˘ור˙ ‰„ין, ‚ם ‡ז "˜טפ˙  פי  על  ‰מוכרח˙ 
כל ‰טובו˙  מ˘פיע ‰˜ב"‰  כז‰  ב‡ופן  ˘‚ם  בי„ך", 

‰מסייעו˙ לעבו„˙ ‰'.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' 132 ו‡ילך)

 דרוש ואגדה 

ú˜ר‡˙ ˘ב˙ י

לפועל, מ„ברים ר˜ ‡ו„ו˙ ‰˘כר „עו‰"ב – ול‡ ‡ו„ו˙ ריבוי עניני ‰˘כר ‰מפור˘ים ב˙ור‰ 
˘בכ˙ב!

ובמיל‡  ˘כר,  ˘ל  ב‚„ר  בעו‰"ז, ‰ו‡  ענין ‰˘פע˙ "כל ‰טובו˙"  ˘‚ם  לומר,  מס˙בר  ולכן 
‰ו‡ ענין ˘ל ‰לכ‰ ˘מˆינו „ו‚מ˙‰ בחיובי ‰בע‰"ב לפועל.

וי˘ לב‡ר, „ע"פ ‰‡מור לעיל – ˘עבו„˙ם ˘ל בנ"י ‰י‡ לע˘ו˙ מעו‰"ז „יר‰ לו י˙' – י˘ 
לומר, ˘עבו„˙ם ˘ל בנ"י בעולם (‡ינ‰ ר˜ ב‚„ר ˘ל "˜בלנו˙", ‡ל‡) ‚ם ב‚„ר ˘ל ˘ו˙פו˙:

‰יו˙ ו‰˘כר „לע˙י„ לבו‡ י‰י' בכך ˘נר‡‰ "עין בעין" ‡˙ כבו„ ‰', ‡˙ ‰‡ור ‰‡ל˜י ‰נמ˘ך 
ע"י עבו„˙ינו ע˙‰ – נמˆ‡ ˘˘כר ‰מˆוו˙ ‡ינו ˘כר ˆ„„י (מ‰עבו„‰ עˆמ‰), ‡ל‡ ‰˘כר ‰ו‡ 

˙וˆ‡‰ ו‰ו‡ ‰˙וכן „‰עבו„‰ ‚ופ‡ – ˘נר‡‰ ‡˙ ‚ילוי ‡ור ‰' ˘נמ˘ך ע"י עבו„˙ינו.

‰˙רנ‚ולין  ל‰ו˘יב  ‰˙רנ‚ולים  לבעל  ביˆים  ˘"‰נו˙ן  ‰„ין  ע"„  ˘‰ו‡  נמˆ‡,  ˘כן  ומכיון 
עלי‰ן ע„ ˘יˆ‡ו ‰‡פרוחים וי‚„ל ‡ו˙ן בעל ‰˙רנ‚ולים וי‰י' ‰ריוח ביני‰ם" (רמב"ם ‰ל' ˘לוחין 

ו˘ו˙פין רפ"ח):

בעולם  ˘י˘נו  ‰‡ל˜ו˙  ˘‡ור  יפעלו,  עבו„˙ם  ˘ע"י  בכ„י  לבנ"י,  עולמו   ˙‡ נ˙ן  ‰˜ב"‰ 
ל˙כלי˙  וע„  י˙‚ל‰,  ב‰ביˆים)  "בכח"  ˘י˘נם  כביכול,  ‰‡פרוחים,  (ב„ו‚מ˙  ובכח  ב‰עלם 
וכעין "˘ו˙פו˙") "ביני‰ם": ‰˜ב"‰  (מˆ„  מ‰עבו„‰ ‰ו‡  ו‰"ריוח"  ‰‚ילוי ("וי‚„ל ‡ו˙ן") – 
(ספרי  (כמ‡מר  ב˙ח˙ונים  לו „יר‰  ל‰יו˙  ˘נ˘לם ‰ענין „נ˙‡ו‰ ‰˜ב"‰  מכך  כביכול,  מ˙ענ‚, 
פינחס כח, ח) "נח˙ רוח לפני ˘‡מר˙י ונע˘‰ רˆוני"); וי˘ר‡ל מ˙ענ‚ים "לחזו˙ בנועם ‰'" – מן 

‚ילוי ‡ור ‰‡ל˜ו˙ ˘פעלו בעבו„˙ם.

ועפ"ז י˘ לומר, ˘‰"חיוב" ל˘לם לי˘ר‡ל ˘כר מˆוו˙ בעו‰"ז (כנזכר ריבוי פעמים ב˙ור‰, 
בז‰  ˘‰„ין  ביני‰ם",  וי‰י' ‰ריוח  לבעל ‰˙רנ‚ולים  ביˆים  זו „"‰נו˙ן  על ‰לכ‰  מיוס„  כנ"ל), 
‰ו‡  ‡ו˙ן",  ˘"י‚„ל  ל‡חרי  ‰˙רנ‚ולים  בעל  עם  מ˙חל˜  ˘‰"נו˙ן"  ‰ריוח  לחל˜  „נוסף  ‰ו‡, 

מחוייב "(ˆריך) ל‰עלו˙ ˘כר עמלו ומזונו . . בכל יום".

י˘ר‡ל ‡˙ ‰עבו„‰  ˘יסיימו  (ל‡חרי  לע˙"ל  חלו˜˙ ‰ריוח  לחיוב  „נוסף  בעניננו,  וכן ‰ו‡ 
לי˘ר‡ל  ל˙˙  חיוב  י˘נו  זמן ‰עבו„‰ –  במ˘ך  בזמן ‰ז‰ –  ב˙ח˙ונים), ‰נ‰ ‚ם  „ע˘יי˙ „יר‰ 
˘כר „"עמלם ומזונם", כ„י ˘יוכלו לע˘ו˙ עבו„˙ם כ„בעי (כל˘ון ‰רמב"ם ‰נ"ל (בנו‚ע ל˘כר 

ז‰): "כ„י . . (˘)נ˘ב פנויים ללמו„ בחכמ‰ ולע˘ו˙ ‰מˆו‰").


