


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"עבד שהוא עברי" – מאי קמ"ל?

‡חרי ˘יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול, ‰‡ם ˙י˙כן מˆי‡ו˙ ˘ל "עב„ עברי"? 
/ מ„וע מ˙חילים ‰"מ˘פטים" ב„ין "עב„ עברי"? / בי‡ור „ברי 

ר˘"י על "כי ˙˜נ‰ עב„ עברי"

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 251 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מדוע נענש בעל השור על נזקי שורו? (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 329 ואילך)

העדאה – על העבר או על העתיד?  (ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 58)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
לעזור ל"חמור שונאך" שבאדם

‰˙עניו˙   / ולענו˙‰?  לס‚פ‰  ‡ו  ˘ב‡„ם  ל"ב‰מ‰"  לסייע  י˘  ‰‡ם 
ב˘ם  נ˜ר‡  מי  ˘ל  ‚ופו   / ‰˙˘וב‰?  מעבו„˙  חל˜  ‰ם  וסי‚ופים 

"ב‰מ˙ נכרי"?

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 125 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יי
"היום אומר לו עשה כך" – קיים מצוה! (ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 900)

הקשר בין בניית מזבח למתן תורה (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 20 ואילך)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדרי דין שביתת "בן אמתך והגר"

יב‡ר „יו˜ ל' ‰רמב"ם ‚בי ‰י˙ר מל‡כ˙ם לעˆמם, ויסי˜ „‰רמב"ם 
ו‰ר˘ב"‡ כ‡ן נחל˜ו ל˘יט˙יי‰ו ב‰‚„ר˙ עˆם חיוב ˘בי˙‰ „בן 

‡מ˙ך ו‰‚ר

(ע"פ לקוטי שיחות חל"א עמ' 119 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הבית בוער

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
האדם והזולת

בעז‰י״˙.

מ˘פטים,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙י„), 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„ 
כפי ˘‰ם  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˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

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˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

ר˜  ו‚ם ‡ז ‰ו‡  ו‰„ומ‰,  בכבו„  נפ˘ו  ˙‡ו˙  למל‡˙  ר˜  זול˙ו ‰ו‡  ב˘ביל  עוס˜  לפעמים 
מ‰ ˘מ˘˙„ל ˘י˙נו ‡חרים ‡בל ‰ו‡ ‡ינו נו˙ן בכמ‰ מיני ‰ˆט„˜ו˙ ˘מוˆ‡ על עˆמו, וכל 
במ‰  כי  ב‰נו‚ע ‡ל ‰זול˙  ר˜  לו ‰ו‡  כפי ‰ר‡וי  לי˙ן ˆ„˜‰  יכול  ˘‡ינו  ˘לו  ‰‰ˆט„˜ו˙ 

˘נו‚ע לעˆמו ‡ו לב״ב ‡ינו ממעט ‚ם מ‰מו˙רי מו˙רו˙,

מˆ„  ‰ו‡  מלמעל‰  לו  ˘נו˙נים  ‰‰˘פע‰  ‡˘ר  ˘חו˘ב  בעˆמו  מוטע‰  כך  כל  ו‰ו‡ 
˘‰ו‡  כזו  ‰˘פע‰  לו  נ˙ן  למ‰  ל‰˙בונן  ˆריך  ‰רי  בנפ˘ו  מוטע‰  ˘‡ינו  „מי  ח˘יבו˙ו, 
ו‰ו‡  כז‰,  לזכו˙  ‰ו‡  ר‡וי  ב‡מ˙  וכי  ברעב,  ימו˙  ח״ו  וחבירו  מו˙רו˙  מיני  בכל  י˙ענ‚ 
ז‰  מנס‰ ‰וי׳ ‡˙כם", ‡˙  "כי  לו, ‡ל‡  נו˙נים  ולמ‰ ‡ין  ממנו  טוב  ˘חבירו  יו„ע  בעˆמו 
‚ופו  בממונו   ‰˜„ˆ ולע˘ו˙  ‰˘ליחו˙  ל˜יים  ˆריך  ‰ל‡  בע˘ירו˙,  ז‰  ו‡˙  ר״ל  בעניו˙ 
ונפ˘ו, ולז‡˙ ‰נ‰ ר‡˘י˙ ‰עבו„‰ ב"וע˘‰ טוב" „˙י˜ון ‰מ„ו˙ ענו‰ ו˘פלו˙ „‡ז נע˘‰ 

כלי מוכ˘ר‰ לעבו„‰...

(ספר ‰מ‡מרים '˜ונטרסים' ח"ב ˘ז, ‡ ו‡ילך)

המעלות והחסרונות – באדם ובזולתו
...‰בעל ˘ם טוב פעל לר‡ו˙ ‡˙ ‰מעלו˙ ˘ל ‰זול˙, וכ‡˘ר ‡ינו מבחין במעלו˙ [‡ˆל 
˘ל  מעלו˙יו  רו‡‰ ‡˙  ˘‡ינו  מ‰  מˆ„ ‡י˘ ‰רו‡‰,  בזול˙ ‡ל‡  ‰זול˙] ‡זי ‰חסרון ‡ינו 

‰זול˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‰ עמ' 109)

י˘ לר‡ו˙ ‡˙ מעלו˙ ‰זול˙. כ‡˘ר רו‡ים חסרון ‡ˆל ‰זול˙, ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘‰חסרון ‰ו‡ 
בעˆמו, וכ‡˘ר י˙˜ן ‡˙ עˆמו יור‚˘ ‰„בר ‡ˆל ‰זול˙.

(˙ר‚ום מספר ‰מ‡מרים ˙˘"י עמ' 264)



יזלקראת שבת שבת לללקראת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

קקלקראת שבת

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רשיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

האדם והזות
מחו אטום מלהתבונן בזה שהוא יתענג בכל המיני תענוגים מותרים וזולתו ח"ו ימות ברעב, וגם אם לפעמים 

עוסק בשביל זולתו הוא רק למלאת תאות נפשו בכבוד והדומה

ארץ ראוי׳ לצמיחת המדות טובות
ר‡וי׳   ıר‡ ˘‰י‡  ו˘פלו˙  ‰ענו‰  מ„˙  ל˜נו˙  ‰ו‡  ‰מ„ו˙  ב˙˜ון  ‰עבו„‰  ...ר‡˘י˙ 
לˆמיח˙ ‰מ„ו˙ טובו˙ „‡ז ‰ו‡ 'כלי' ל‡ל˜ו˙ וכמ״˘ (י˘עי׳ נ״ו ט״ז) "מרום ו˜„ו˘ ‡˘כון 
ו‡˙ „כ‡ ו˘פל רוח ו‚ו'", ‡בל מי ˘‰ו‡ בי˘ו˙ ו‚סו˙ ‡ינו כלי ל‡ל˜ו˙, ‡„רב‡ ‰ו‡ ‰יפך 
‡ל˜ו˙, וכמ‡מר "‡ין ‡ני ו‰ו‡ יכולים ל„ור" ו"כל ‰‰ולך ב˜ומ‰ ז˜ופ‰ כ‡לו „וח˜ ר‚לי 
˘מר‚י˘ ‡˙  ו‰יינו  ל‡י˘ ‰מעל‰,  עˆמו  ˘מח˘ב ‡˙  מ˜ום  ˘˙ופס  ‰˘כינ‰", „‚סו˙ ‰ו‡ 

עˆמו למˆי‡ו˙ „בר ח˘וב, ‰ו‡ 'מחזי˜' מעˆמו ומ˘ום ז‰ ‰ו‡ י˜ר בעיני עˆמו, 

‰כל   ıחפ ‰ו‡  עˆמו  בעיני  וי˜ר  ח˘וב  ˘‰ו‡  „מי  רע,  מיני  לכל  מ˜ור  ‰ו‡  ז‰  ו‰ר‚˘ 
˘ום  לו  ‡ין  ‰מו˙רים  ב„ברים  מיבעי  ל‡   ,("ıל‡ „‡רף  ‡ון   ıל‡ וויל  ("ער  ‰כל  ורוˆ‰ 
„‚ם  ‡ל‡  ווערט"),   ıל‡ ער  ("‡יז  לכל  ר‡וי  ‰ו‡  עˆמו  בעיני  י˜ר  „ל‰יו˙ו  בז‰,  ‰‚בל‰ 
עˆם ‰‡יסור  וברי‡ו˙ו ‰נ‰  עˆמו  ח˘יבו˙  כמ‰ ‰˙רים „ל‚בי  לו  מוˆ‡  ב„ברים ‰‡סורים 

‡ינו ‚„ול בעיניו כ״כ, 

כמה מיני הצטדקות שמוצא על עצמו
זול˙ו, ‰ו‡  ˘ל  מ‰כרח ‰כרחיו˙  יו˙ר  לו  נו‚ע  ˘לו  מו˙רו˙  במ„ו˙יו ‰נ‰ ‰מו˙ר  ו‚ם 
כ‰ עסו˜ בעˆמו כך ˘ל‡ נו˙ר מ˜ום עבור ‰זול˙, ו˘וכח על ‰‡מ˙ ל‚מרי, כי מחו ‡טום 
ו‚ם ‡ם  ברעב,  ימו˙  ח"ו  וזול˙ו  מו˙רים  ˙ענו‚ים  בכל ‰מיני  י˙ענ‚  ˘‰ו‡  בז‰  מל‰˙בונן 

המדור מודפס
עיוי נשמת 

הרה"ת ר' שמה
בן ר' יעקב ע"ה

יאנג
נב"ע כ"ז תשרי ה'תשפ"א 

תנצב"ה

לקראת שבת „

"עבד שהוא עברי"
?"מאי קמ –

אחרי שיצאו ברכוש גדול, האם תיתכן מציאות של "עבד עברי"? / מדוע מתחילים ה"משפטים" בדין "עבד 
עברי"? / ביאור דברי רש"י על "כי תקנה עבד עברי"

ב˙חיל˙ פר˘˙נו: "ו‡ל‰ ‰מ˘פטים ‡˘ר ˙˘ים לפני‰ם. כי ˙˜נ‰ עב„ עברי, ˘˘ ˘נים 
יעבו„ וב˘ביעי˙ יˆ‡ לחפ˘י חנם" (כ‡, ‡-ב). 

(עב„  ˙˜נ‰  "כי  סיפור:  „רך  ולומר  ל‰˜„ים  ‰וˆרך  למ‰  ‰כ˙וב,  בל˘ון  ל„˜„˜  וי˘ 
יעבו„  ˘נים   ˘˘ עברי  "עב„  עˆמו:  ‰„ין  עם  מי„  ל‰˙חיל  ˆריך  ‰י'  ולכ‡ור‰,   – עברי)" 

וב˘ביעי˙ יˆ‡ לחפ˘י חנם".  

[וכמו ˘מˆינו בכמ‰ מ˜ומו˙ ב˙ור‰, וכן בפר˘˙נו ‚ופ‡ (כ‡, יב): "מכ‰ ‡י˘ ומ˙" ו‚ו' 
(ול‡ נ‡מר "וכי יכ‰ ‡˙ ‡י˘" וכיו"ב)].

וי˘ לומר, ˘‰בי‡ור בל˘ון זו מובן ‰ו‡ מ˙וך „ברי ר˘"י על ‡˙ר, כ„ל˜מן. 

ב. וז‰ ל˘ון ר˘"י בפירו˘ו: 

כנעני  עב„  עברי,  ˘ל  עב„ו  ‡ל‡  ‡ינו  ‡ו  עברי.  ˘‰ו‡  עב„   – עברי  עב„  ˙˜נ‰  "כי 
˘ל˜ח˙ו מי˘ר‡ל, ועליו ‰ו‡ ‡ומר '˘˘ ˘נים יעבו„'; ומ‰ ‡ני מ˜יים 'ו‰˙נחל˙ם ‡ו˙ם', 
‡חיך  לך  ימכר  'כי  לומר:  ˙למו„   – ב˘˘  יˆ‡  מי˘ר‡ל  בל˜וח  ‡בל  ‰נכרי,  מן  בל˜וח 

‰עברי', ל‡ ‡מר˙י ‡ל‡ ב‡חיך". 

"עברי"  בעˆמו  ˘‰ו‡  לעב„  ˘‰כוונ‰  עברי",  "עב„  ‰ל˘ון   ˙‡ לב‡ר  ב‡  ר˘"י  ו‰נ‰, 
(ב'„יבור ‰מ˙חיל')  מן ‰כ˙וב  ל‰ע˙י˜  לו  ובכן, ‰י'  ל"עברי");  כנעני ‰˘ייך  לעב„  (ול‡ 
˙˜נ‰",  "כי  ‰˙יבו˙   ˙‡ ‚ם  ו‰ע˙י˜  ‰וסיף  ולמ‰   – בלב„  עברי"  "עב„  ‰˙יבו˙   ˙‡ ר˜ 

˘לכ‡ור‰ ‡ינן ˘ייכו˙ ל˙וכן פירו˘ו?!

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

‰פירו˘   ˙‡ וב‡ריכו˙  ל˘לול  ˘‰וˆרך  ר˘"י,  „ברי  בעˆם  ‰˙מי‰‰  ב‰˜„ים  ויובן   .‚
˘"עב„ עברי" ‰יינו עב„ כנעני, ולכ‡ור‰, למ‰ ‰וˆרך ל‰‡ריך ב„בר ˘‰ו‡ מובן בפ˘טו˙? 
עברי,  פירו˘ו ˘‰ו‡  מ˜ום  בכל  עברי'  'עב„  כיון „ס˙ם  כ‡ן: "˜˘‰,  ובל˘ון ‰'„ברי „ו„' 

למ‰ ומ‰יכ‡ ˙י˙י לע˜ם ולומר עב„ כנעני ˘נל˜ח מעברי"?

ו˙‚„ל ‰˙מי‰‰, ˘‰רי ר˘"י בעˆמו פו˙ח ‡˙ פירו˘ו: "עב„ עברי – עב„ ˘‰ו‡ עברי". 
כלומר, ‚ם ר˘"י ‰בין ˘ז‰ ‰פירו˘ ‰פ˘וט ו‰י˘ר (‰"מו˘כל ר‡˘ון") ˘ל ‰˙יבו˙ "עב„ 
עברי" – ומ‰ ‡יפו‡ ‚רם לו לחזור ול‰טיל ספ˜ ב„בר ("‡ו ‡ינו ‡ל‡ עב„ו ˘ל עברי וכו'")?

ונר‡‰ לב‡ר: 

כ˘יˆ‡ו י˘ר‡ל ממˆרים יˆ‡ו "ברכו˘ ‚„ול" (לך טו, י„), ˘‰רי ˘‡לו מ‰מˆריים בˆ‡˙ם 
"כלי כסף וכלי ז‰ב ו˘מלו˙" (ב‡ יב, ל‰), ו‰˙ע˘רו עו„ יו˙ר ל‡חר ˜ריע˙ ים סוף - "˘עטרו 
מˆרים סוסי‰ם ב˙כ˘יטי ז‰ב וכסף ו‡בנים טובו˙, ו‰יו י˘ר‡ל מוˆ‡ין ‡ו˙ם בים, ו‚„ול‰ 

‰י˙‰ ביז˙ ‰ים מביז˙ מˆרים" (ר˘"י ב˘לח טו, כב).  

ביני‰ם  ˘‰י'  כלל  מס˙בר  ‡ינו  ומופל‚‰,  ‚„ול‰  בע˘ירו˙  ‡ז  י˘ר‡ל  בני  ˘‰יו  וכיון 
(˘‰י‡  ממון  וחוסר  עניו˙  מחמ˙  ‰ו‡  לעב„  נמכר  ˘‡„ם  ז‰  ˘‰רי  "עב„",  ˘ל  מˆי‡ו˙ 
(פר˘˙נו  ב‚ניב˙ו"  ונמכר  לו  ו"‡ם ‡ין  ‚ניב‰  ˘ל  למˆב  ל‰‚יע  עˆמו, ‡ו  למכור  ‰מבי‡˙ו 

כב, ב)). 

ל‡חר  ˜ˆר  זמן  ˙ור‰,  מ˙ן  ל‡חר  מי„  ב‡‰  ‰מ˘פטים"  "ו‡ל‰  ˘פר˘˙  כיון  ומע˙‰, 
יˆי‡˙ מˆרים ו˜ריע˙ ים סוף, מ˙‡ים ˘יי‡מרו לכל לר‡˘ מ˘פטים וˆיוויים ‰נו‚עים ל‰ם 

ב˘ע‰ זו ובמˆב ז‰ – 

ו˜˘‰ לומר ˘י˙חיל „ו˜‡ במˆי‡ו˙ ˘‰י˙‰ ‡ז כל כך רחו˜‰ מעולמם, י˘ר‡לי ˘‰‚יע 
לעוני ‚„ול ע„ כ„י כך ˘נמכר לעב„! 

ולכן, ‡ף ˘ב˙חיל‰ מפר˘ ר˘"י ‡˙ ‰˙יבו˙ "עב„ עברי" במ˘מעו˙ן ‰פ˘וט‰ – "עב„ 
˘‰ו‡ עברי", ‰רי ל‡חר מכן ‰ו‡ חוזר ומס˙פ˜ ב„בר, כי מˆ„ ‰מ˘ך וס„ר ‰כ˙ובים נר‡‰ 
˘ע„יף לפר˘ על מי ˘‡ינו "עברי" בעˆמו, ‡ל‡ "עב„ כנעני", ˘ז‰ ‰י' יו˙ר ˘ייך במˆי‡ו˙ 

‡ז. 

ומ˘מע  יו"„),  כ,  (י˙רו  ו‡מ˙ך"  ˘מזכיר "עב„ך  בע˘ר˙ ‰„ברו˙  מל˘ון ‰כ˙וב  [ול‰עיר 
˜ˆ˙ ˘‰יו ל‰ם ‡ז בפועל עב„ים ו˘פחו˙. וכן מבו‡ר ב„ברי חז"ל (יומ‡ ע‰, ‡)]. 

‡מנם ממ˘יך ר˘"י ומסי˜ ˘‡עפ"כ י˘ לפר˘ ˙יבו˙ "עב„ עברי" כמ˘מעו˙ן ‰פ˘וט‰, 
˘‰עב„ בעˆמו ‰ו‡ עברי. 

„. ומע˙‰ י˘ לפר˘ ˘זו כוונ˙ ר˘"י בז‰ ˘‰ע˙י˜ ‰˙יבו˙ "כי ˙˜נ‰" ב˙חיל˙ פירו˘ו, 
כי ˙יבו˙ ‡לו ‰ן ‰מחז˜ו˙ ומוכיחו˙ ‡˙ מס˜נ˙ו בפירו˘ ˙יבו˙ "עב„ עברי":

‰ל˘ון "כי ˙˜נ‰" ב‡‰ ל‰„‚י˘, ˘מ„ובר בפעול‰ בע˙י„, ˘ע„יין ‡ינ‰ ˜יימ˙ לפנינו; 

בני ישראל בסכנה רוחנית גדולה
שהי'  הבטחון,  בשירותי  שעבד  ליהודי  [מענה 

בתהליך התקרבות לתורה ומצוות:]

...כל אחד ואחד מקבל בירושה ולאחר כן - מהחברה 

(כשרונות,  במאד  רב  ״הון״  וכו')  מורים  (הורים,  סביבו 

חינוך, השפעה ישירה ובעקיפין, ועוד), ועי״ז - ביכלתו 

שעל  פשוט,  זה  פי  על  וכו',  נמצא  הוא  בו  למצב  לבוא 

לעמו  להסביבה,  שלו  החובות  ״לשלם״  ואחד  אחד  כל 

וכו׳  להגנתם  לטובתם,  המתאים  במרץ  שיפעול  עי״ז   -

להנאות  ובפרט  דבר,  לכל  קודם  חוב  שפרעון  מובן   -

עצמו.

אין  אדם  בני  וכמה  כמה  ובו  בוער  בית  כשרואים   (2

להצלת  ורק  אך  כ״א  עסקים,  לשאר  כלל  גרמא  הזמן 

מכירים  שאין  אלה  ובפרט  השריפה,  מתוך  אדם  הבני 

בהסכנה.

מעם  קיבל  ואחד  אחד  ככל  אליו:  בהנוגע  ומהנ״ל - 

רב,  ״הון״  וכו׳)  הצבא  הסברה,  מורים,  (ע״י  ישראל 

נישואי  ההתבוללות,  (ממגפת  גדולה  בסכנה  בנ״י   (2

אידעאל,  בכל  אכזבה  העבר,  מכל  ניתוק  תערובת, 

מחסור מבהיל במורי דרך הישרה ועוד ועוד).

ובכל מכתבו - לא מצאתי אף תיבה אחת: מה עשה 

בעתיד  לעשות  בדעתו  מה  והעיקר:  בעבר,  זה  בכל 

״נשרפים״,  יום  ובכל  בוער,  ״הבית״  כי  ומיד,  [ותכף 

הנ״ל  מגפות  ע״י  ישראל  בני  מנוער  וכמה  כמה  ר״ל, 

וכיו״ב]?!

מדעיים,  מחקרים  לעריכת  כוונתי  שאין  ופשוט 

עת  במכתבי  פרסומת  ומצוחצחים,  יפים  נאומים 

עצמו  לפיטור  לא  ואפילו  דוקא  העולם  דאומות 

ענוה  ע"י   – מהתבערה  נפשות  ומהצלת  חוב  מפריעת 

וכו'  לי  ישמע  ומי  אני  ומי  אני  מה  כלל:  במקומה  שלא 

וכו'.

(אגרות קודש חל"ב עמ' סג-ד)

לא בשמים ולא בכוכבי לכת, פיקוח נפש!
בנוגע  כותב  ובו  באיחור,  הגיעני  מ...  מכתבו 

למאורעות האחרונים בעולם המדעים, ובפרט הנחיתה 

ושואל  וכיו״ב,  הירח,  על  לכן  וקודם  מאדים,  כוכב  על 

אם על פי חוקי התורה מותרת נחיתה על כוכב לכת.

הוא  כי  התורה,  לחוקי  שייכות  בהאמור  רואה  איני 

"כל  של  כלל  יש  רשות  עניני  שבכל  רשות,  דברי  בגדר 

עושים  ואם  דעהו",  דרכיך  ו״בכל  שמים"  לשם  מעשיך 

כך, הרי זה בסדר.

לה׳  שמים  "השמים  הפסוק  עם  הענין  שמקשר  מה 

על  נחיתה  בזה  המכוון  אין  אדם",  לבני  נתן  והארץ 

ג״כ  וכמוכח  וכיו״ב,  אחרים  כוכבים  או  לכת  כוכבי 

מתוכן הפסוק.

אבל  האמורות,  לשאלות  בנוגע  לו  שעניתי  ...אף 

בזה  והטעם  רב,  חשק  בלי  זאת  שעשיתי  להודות  עלי 

מסוכן  חולה  כשרואים  דומה,  הדבר  למה  משל  עפ״י 

אדם,  בני  כמה  בו  שנמצאים  באש  בוער  בית  או  ח"ו 

השריפה,  וכיבוי  החולה  בהצלת  להתעסק  ובמקום 

דנים בשאלות ובחקירות, אפילו אם בדברים העומדים 

לריפוי  כלל  מועילים  אינם  אבל  עולם,  של  ברומו 

המצב  ממש  זה  והרי  השריפה.  לכיבוי  או  החולה 

בני  לנוער  בנוגע  ובפרט  הבלבולים,  רבת  בתקופתנו 

תורתנו  דרך  החיים,  מדרך  התועים  ישראל,  ובנות 

ורק  אך  בהם,  וחי  נאמר  עליהן  ומצותי'  חיים  תורת 

שהם  היום־יום  בחיי  ענינים  בכו״כ  ידיעה  חוסר  מפני 

בנוגע  להסברה  זקוקים  עכ״פ  או  היהדות,  מיסודי 

לחשיבות החיונית שבזה. ורואים במוחש, אשר דוגמא 

חי' מנוער שלפי ערך בגילו בהנהגה בחיי היום־יום על 

פי התורה ומצותי׳ - הרי זו תעמולה הכי יעילה, ובפרט 

מן  היוצאים  בדברים  אליהם  מדברים  גם  לזה  שבצירוף 

הלב שנכנסים אל הלב ופועלים פעולתם.

הרי  ושני׳,  ראשונה  בפעם  מצליחים  אין  אם  ואפילו 

אמרו חכמינו ז״ל בכל כגון זה - "אפילו מאה פעמים".

בכוכבי  ולא  הוא,  בשמים  לא  האמור  מצב  והרי 

שלו  אמות  בד׳  אם  כי  תבל,  בקצוי  לא  ואפילו  לכת, 

בפיקוח  כאמור  והמדובר  ב...,  הנמצאים  חבריו  ושל 

נפש. והובטחו אשר הקב״ה עוזרו, ויגעת ומצאת.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור, ובעיקר שמוסיף 

על  שמשפיע  ג״כ  כולל  האמתית,  היהדות  בהפצת 

חבריו שגם הם יעשו ככה.

(אגרות קודש חל"א עמ' רפו-ז)

הבית בוער

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

ב„יני ˘בי˙˙ ‰י˘ר‡ל, ול‡ „ין בבן ‰‡מ‰ 
בכלל  ‰י‡  „˘בי˙˙ם  פי'  עˆמם,  ו‰‚ר 
מל‡כ‰  לו  כ˘עו˘ים  כי  בעלי‰ם  ˘בי˙˙ 
„‰˘בי˙‰  ו‡פ"ל  ˘לו;  ב˘בי˙˙ו  חסר 
עˆמם,  ˙ו˘ב  ו‰‚ר  לבן ‰‡מ‰  (‚ם)  ˘ייכ˙ 
˘עב„ו ˘ל י˘ר‡ל ו‚ר ˙ו˘ב ‰˘ייך לו חל 
˘בי˙‰  ˘ל  במˆב  ל‰יו˙  ‚ופם  על  חיוב 
‰י˘ר‡ל,  על  ‰י‡  ז‰  „בר  ˘‡ז‰ר˙  (‡ל‡ 
˘י˜יימו  ‰ו‡  ‡חר‡י  ‰בעלים  „ל‰יו˙ו 
במל‡כ˙  ר˜  ˘‡סורים  וז‰  ˘עלי‰ם),  ‰„ין 
לפי  ‰ו‡  במל‡כ‰  מו˙רים  ולעˆמם  רבם 
ולכן  לי˘ר‡ל,  מ˘ייכו˙ם  נובע  ˘‡יסורם 
‰˘ייך  ˘ב‰ם  בחל˜  ‰ו‡  ˘עלי‰ם  ‰‡יסור 
לי˘ר‡ל – עב„ו˙ מל‡כ˙ם עבור ‰י˘ר‡ל. 

ליבמו˙  בחי„ו˘יו  ‰ר˘ב"‡  ז"ל  ו‰נ‰ 
לע˘ו˙  "˘ל‡  ‰‡יסור  ב‰‚„ר˙  מח: 
‚ר  י„י  על  ול‡  עב„ינו  י„י  על  מל‡כ˙נו 
˙ו˘ב  ו‚ר  עב„  ˘˘בי˙˙  ‰יינו  ˙ו˘ב", 
ב˘בי˙˙  ב"מל‡כ˙נו",  ו„ין  פרט  ‰י‡ 
„ומי‡  „‰ו‡  כ'  ˘ם  (וב˘ו"˙  י˘ר‡ל  ‡י˘ 
˘כבו˘  עב„  ו‡"כ  וחמורו),  ˘ורו  „˘בי˙˙ 
רבו  עבור  מל‡כ‰  בע˘יי˙  ‰רי  י„ינו  ˙ח˙ 
ול‰כי  ב˘ב˙.  רבו  ˘בי˙˙  מבטל  ‰רי ‰ו‡ 
ס"ל „‡סור לעב„ ערל (וכן ‚ר ˙ו˘ב ˘‡ינו 
‡פילו  מל‡כ‰  לע˘ו˙  י„ינו)  ˙ח˙  כבו˘ 
‰י˘ר‡ל  כ‡˘ר  ‡„ונו  ˘‡ינו  ‡חר  לי˘ר‡ל 
ז‰  ˘‡ז ‰רי  עבורו,  מל‡כ‰  לע˘ו˙  מˆו‰ו 
כ‡ילו ‰י˘ר‡ל עו˘‰ מל‡כ‰ על י„י ‰עב„ 
בכל  כן  ‡מרינן  „ל‡  (ו‰‡  ˙ו˘ב  ו‰‚ר 
בי‡ר  כבר  מ‰"˙,  „˙י‡סר  לנכרי  ‡מיר‰ 
‰ר˘ב"‡ בחי„ו˘יו ˘ם „‰ו‡ ‚זי‰"כ); ור˜ 
כ˘‡ין י˘ר‡ל מˆו‰ו על ‰מל‡כ‰ מו˙ר לו 

(מ‰"˙) לע˘ו˙ מל‡כ‰ ‚ם עבור י˘ר‡ל. 

ו‰‚ר  ˘בי˙˙ ‰עב„  ל‰רמב"ם  מ˘‡"כ 
ולכן  עˆמם.  ו‰‚ר  ל‰עב„  ˘ייכ˙  ˙ו˘ב 

˘כירו  ˘‰ו‡  ˙ו˘ב  ב‚ר  ר˜  ‰ו‡  ‰‡יסור 
ול˜יטו ˘ל י˘ר‡ל, ˘‰ו‡ כבו˘ ˙ח˙ י„ינו, 
‰רמב"ם,  ב„ע˙  ˘ם  ‰ז˜ן  רבינו  וכבי‡ור 
עולם",  "כעב„  ‰ו‡  ‰רי  ול˜יטו  „˘כירו 
ל‰˘˙עב„  ב‚ופו  "מו˘ל  ˘‰י˘ר‡ל  וכיון 
בו כמו בבן ‡מ˙ו ממ˘", לכן נמ˘כ˙ עליו 
מל‡כ‰  ע˘יי˙  לענין  ˘ב˙  ˘בי˙˙  ˙ור˙ 
˙ו˘ב  ‰‚ר  ‡ם  ˘‚ם  ס"ל  ו‰לכך  לרבו. 
עו˘‰ מל‡כ‰ לי˘ר‡ל רבו ˘ל‡ מ„ע˙ רבו 
˘בי˙˙  מˆ„  ‰‡יסור  ‡ין  כי   – ‡סור  ‰"ז 
˙ו˘ב  ‰‚ר  ˘בי˙˙  מˆ„  ‡ל‡  ‰י˘ר‡ל, 
˙ו˘ב (˘‡ינו  ס"ל „ס˙ם ‚ר  ול‡י„ך  עˆמו. 
מל‡כ‰  י˘ר‡ל) ‰עו˘‰  ˘ל  ו˘כירו  ל˜יטו 
‡ין   – „‰י˘ר‡ל  בˆיווי  ‡פילו  לי˘ר‡ל, 
כז‰  ˙ו˘ב  ב‚ר  כי  ‰˙ור‰,  מן  ‡יסור  בז‰ 
מ˜ום  ו‡ין  ‰נ"ל,  ˘בי˙‰  ‚„ר  ˘ייכ‡  ל‡ 
˘‡ינו  (כיון  ˘ב˙  ˙ור˙  עליו  ˘˙ומ˘ך 

"כעב„ עולם" ˘ל ‰י˘ר‡ל).

"בפר‰סי‡",  ‰‰וספ‰  ˙˙חוור  וע˙‰ 
„ל˘י' ‰רמב"ם עב„ ז‰ (˘„ינו כ‚ר ˙ו˘ב) 
ו‡„רב‰  ˘בי˙‰,  חיוב  מעˆם  מופ˜ע  ‡ינו 
כנ"ל,  עˆמו,  מˆ„  עליו  חל  ˘בי˙‰  חיוב 
לע˘ו˙  לו  כ˘‰ו˙ר  „‚ם  ס„"‡  ‰לכך 
‡בל  בˆנע‡  ר˜  ‰ו‡  ז‰  ‰י˙ר  ‰רי  מל‡כ‰ 
כ‡ילו  ‰„בר  י‰י'  ˘ל‡  כ„י  בפר‰סי‡,  ל‡ 
‡ין עליו כלל חלו˙ ענין ‰˘ב˙ (עיי' ריטב"‡ 
‰רמב"ם  ‰וז˜˜  ולכך  ˘ם);  יבמו˙  ונמו˜"י 

ל‰וסיף ולח„˘ ˘‡ף ל˘יט˙י' ‡ינו כן, ‡ל‡ 
˘מו˙ר לע˘ו˙ מל‡כ‰ ‡פילו בפר‰סי‡, כי 
ז‰  ‰רי  ˘ב˙,  „ין  עליו  י˘  ז‰  ˘‚בר‡  ‡ף 
"כי˘ר‡ל בחול", „‡ף י˘ר‡ל י˘ עליו „ין 
‰חפˆ‡  מˆ„  ‰רי  ‰חול  בזמן  ומ"מ  ˘ב˙ 
ו‡ף  ˘בי˙‰,  „ין  ˘ום  כ‡ן  ‡ין  „‰זמן 
„ין  עליו  י˘  מˆ"ע  „‰‚בר‡  ז‰,  מעין  ‰ו‡ 
˘בי˙‰ ‡בל ‰חפˆ‡ „מל‡כ‰ זו (˘לעˆמו) 

‡ין ב‰ ˘ום חיוב ˘בי˙‰.  

לקראת שבת ו

כענין  ˘‰˙ייחסו ‡ליו ‡ז  ˘ז‰ו „בר  עברי,  בעˆמו  ˘‰ו‡  לעב„  ˘‰כוונ‰ ‰י‡  מוכח  ומז‰ 
‡ˆלם,  ור‚יל  ‰וו‰  „בר  ˘‰י'  כנעני,  לעב„  ול‡   – ‰נוכחי˙  במˆי‡ו˙  ר‚יל  ˘‡ינו  רחו˜ 

וביחס ‡ליו ל‡ מ˙‡ימ‰ (ומיו˙ר˙) ‰ל˘ון "כי ˙˜נ‰". 

וע„יין ‰‡ ‚ופ‡ ˜˘י‡: 

לפי „רכנו נ˙ב‡ר ל˘ון ‰כ˙וב ("כי ˙˜נ‰") ו„ברי ר˘"י, ˘"עב„ עברי" ‰י' ‡ז מˆי‡ו˙ 
 ˙‡ ‰כ˙וב  פו˙ח  ב‡מ˙  מ„וע  ‰ענין,  בעˆם  י˜˘‰  מע˙‰  ‡ך   – ור‚יל‰  ˘כיח‰  בל˙י 

‰"מ˘פטים", מי„ ל‡חר מ˙ן ˙ור‰, במˆי‡ו˙ ˘‰י˙‰ ‡ז מיל˙‡ „ל‡ ˘כיח‡ כלל?!

˘נמכר  עברי  בעב„  מ„בר  כ‡ן  ‰כ˙וב  ˘‰רי  ‰כי,  בל‡ו  ‚ם   ‰˘˜ זו  ˘פ˙יח‰  וב‡מ˙ 
ˆריכים  עברי,  עב„  ˘ל  מ‰ו˙ו  ל‰בין ‡˙  ˘כ„י  ו‰יינו,  ב‰מ˘ך ‰פסו˜),  ר˘"י  (כ„ברי  ב‚ניב˙ו 
וחמ˘‰),  ‡רבע‰  ‡ו  (כפל  ל˘לם  מחוייב  ˘‚נב  ללמו„  ‡נו  ˆריכים  ‰˜„מו˙:  לכמ‰  ‡נו 
ר˜  ‰ן  מבו‡רו˙  ‡לו  ‰˜„מו˙  ו‰רי   – ב‚ניב˙ו"  ונמכר  לו  ‡ין  ˘"‡ם  ללמו„  ‡נו  וˆריכים 
ב‰מ˘ך ‰פר˘‰ (כ‡, לז. כב, ב-‚), ו‡"כ ‰י' מ˙‡ים יו˙ר ˘‰כ˙וב י„בר על „ינו ˘ל עב„ עברי 
סיפור  ל‡חר  מי„   – כל  ר‡˘י˙  ובי‡ר  טעם "‰ז„רז" ‰כ˙וב  ומ‰  ל‡חר ‰˜„מו˙ ‡לו;  ר˜ 

מעמ„ ‰ר סיני – ‡˙ „ין עב„ עברי „ו˜‡?  

‰. ונר‡‰ לב‡ר לפי פ˘וטו ו‡ליב‡ „פירו˘ ר˘"י ע‰"˙ (וכבר ‰‡ריכו במפר˘ים לפי „רכם), 
˘ב„ין עב„ עברי מוˆ‡ים ‡נו ˘ייכו˙ מיוח„˙ למעמ„ ‰ר סיני:

עב„ו˙ו:  ל‰מ˘יך ‡˙  כ˘רוˆ‰  רˆיע˙ ‰עב„  ל‚בי  ו),  ב‰מ˘ך ‰פר˘‰ (כ‡,  מפר˘  ר˘"י 
על ‰ר  ז‡˙ ˘˘מע‰  ריב"ז: ‡וזן  ˘ב‚וף? ‡מר  ˘‡ר ‡ברים  מכל  ל‰ירˆע  ר‡‰ ‡וזן  "ומ‰ 
סיני 'ל‡ ˙‚נוב' ו‰לך ו‚נב – ˙ירˆע. ו‡ם מוכר עˆמו, ‡וזן ˘˘מע‰ על ‰ר סיני 'כי לי בני 

י˘ר‡ל עב„ים' ו‰לך ו˜נ‰ ‡„ון לעˆמו - ˙ירˆע". 

ולכן פ˙ח ‰כ˙וב ב"מ˘פט" ז‰ ˘ל עב„ עברי – כי בו נר‡‰ ב‡ופן ‚לוי וניכר (מ‰ ˘ל‡ 
למ˙ן  ‰מ˘ך  ‰ו‡  ˘לו  ‰"מ˘פט"  כיˆ„  ‰‚˘מי,  ב‚ופו  ‚ם  ‡חרים),  במ˘פטים  כן  מˆינו 
 ˙‡ רוˆעים  לכן  ˘˘מע  מ‰  ˜יים  ול‡  סיני  ב‰ר  ˘מע‰  ˘‡וזנו  ˘כיון  סיני,  ˘ב‰ר  ˙ור‰ 

‡וזנו. 

ו‡מר  לחירו˙  לˆ‡˙  זמנו  ‰‚יע  כ‡˘ר  זמן,  ל‡חר  ר˜  בפועל  ב‡‰  ‰‡וזן  ˘רˆיע˙  ו‡ף 
ר˘"י  מ„ברי  ‰רי   –  (‰ כ‡,  (פר˘˙נו  חפ˘י"   ‡ˆ‡ ל‡  בני  ו‡˙  ‡˘˙י   ˙‡ ‡„וני   ˙‡ "‡‰ב˙י 
עול‰ ל‰„י‡ ˘‰עונ˘ ‡ינו על ‡מיר‰ מ‡וחר˙ זו, ‡ל‡ על עˆם ז‰ ˘עבר מ˙חיל‰ על מ‰ 
˘˘מע ב‰ר סיני ונע˘‰ "עב„ עברי" [ו‰טעם ˘ל‡ מעני˘ים ב‡ופן ז‰ כל עב„ עברי מ˙חיל˙ו – ר‡‰ 

ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"‡ ע' 90 ו‡ילך]. 

וז‰ו ‰טעם ˘עב„ עברי ‰ו‡ ‰"מ˘פט" ‰ר‡˘ון ˘ב‡ מי„ ל‡חר סיפור מעמ„ ‰ר סיני. 
ו„ו"˜ בכ"ז.



מדוע נענש בעל השור 
על נזקי שורו?

וכי יגח שור את איש גו' ומת סקול יסקל השור גו' 
ובעל השור נקי. ואם שור נגח הוא מתמול שלשום גו' 
השור יסקל וגם בעליו יומת

ר"י בן בתירה אומר נקי מידי שמים כו'. שמעון בן עזאי אומר 
כו' נקי מחצי כופר כו'. ר"ג אומר כו' נקי מדמי עבד כו'. רע"ק 
אומר כו' נקי מדמי ולדות
(כא, כח-כט. מכילתא)

סנהדרין  פענח  צפנת  (ראה  החקירה  ידועה 

בטעם   (63 עמ'  תרומות  הל'  פ"ב  פענח  צפנת  ב.  טו, 

על  שמים  בידי  מיתה  חיוב  תורה  שהטילה 

אופנים:  בב'  די"ל  שהמית,  המועד  שור  בעל 

א. חיוב המיתה הוא עונש על אשר לא שמר 

ממונו,  הוא  שהשור  לפי  ב.  כדבעי.  שורו  את 

לחטא  נחשב  השור  של  ההריגה  מעשה  ולכן 

גם לבעליו, ובדוגמת מה שחצירו נקראת ידו 

(ראה ב"מ י, ב).

בתירא  בן  ר"י  נחלקו  שבזה  לפרש  ויש 

וחבריו:

ר"י בן בתירא ס"ל כאופן הב', דמיתת בעל 

השור היא משום שממונו המית, ולפ"ז שפיר 

הי' סברא לומר שכמו שבמועד מתחייב בעל 

גם  יהי'  כן  המית,  ששורו  מפני  מיתה  השור 

להשמיענו  הכתוב  דבא  פירש  וע"כ  בתם. 

שבעל השור "נקי מידי שמים", דאי לאו קרא 

הי' מקום לחשוב שחייב הוא.

דטעם  הא',  כאופן  להו  סבירא  חבריו  אך 

שמר  שלא  משום  הוא  השור  בעל  מיתת 

שורו, ולדעתם אין סברא כלל לחייב את בעל 

למיעבד,  לי'  הוה  דמאי  במיתה,  התם  השור 

דברים  להשמיענו  הכתוב  שבא  פירשו  וע"כ 

אחרים, וק"ל.

העדאה – על העבר 
או על העתיד?

והועד בבעליו
לשון התראה בעדים, כמו העד העיד בנו האיש
(כא, כט. רש"י)

קשה: הרי בפרשת יתרו, על הפסוק "העד 

בהם"  רש"י "התרה  פירש  כא),  יט,  (יתרו  בעם" 

ללא ראיות מפסוקים. מדוע דווקא בפרשתנו 

הוזקק לראיות?

והביאור בזה:

לפרש  מקום  הי'  רש"י  פירוש  לולא 

ש"והועד בבעליו" הוא לשון עדות על העבר 

והכוונה  העדאה),  בלשון  הפשוט  (כפירוש 

תמול  נגח  ששורו  השור  לבעל  שהודיעו 

ראי'  להביא  רש"י  הוצרך  כן  ועל  ושלשום. 

שלשון  האיש",  בנו  העיד  "העד  מהפסוק 

העדאה חל גם על התראה על העתיד.

מקום  אין  בעם"  "העד  בפסוק  משא"כ 

לא  ולכן  העבר,  על  בעדות  שמדובר  לטעות 

הוצרך רש"י לפרשו.

וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

‰מל‡כ‰,  סו‚  לענין  „נחל˜ו  ‰כוונ‰ 
כ„פר˘"י, וב‡מ˙ כן מפור˘ ל‰„י‡ בירו˘' 
יבמו˙ פ"ח ‰"‡ בכוונ˙ ‰פלו‚˙‡ עיי"˘].

(‰ל'  ‰רמב"ם  מ˘"כ  ב‰˜„ים  וי"ל 
„עב„  ‰"ו)  פ"‡  מיל‰  ‰ל'  ‰"ט.  פי"„  ‡יסו"ב 

רˆוי  „בר  טבל ‡ינו  ול‡  מל  ˘ל‡   ‡„ כ‚ון 
י˘ר‡ל ˆריך  בר˘ו˙  עב„  כל  כי  ע"פ ‰„ין, 
˘יוכנס לכלל עב„י י˘ר‡ל במיל‰ וטביל‰, 
י"ב  עמו  מ‚ל‚לין  ‰עב„  רˆ‰  ˘כ˘ל‡  ור˜ 
ל˜יימו  ו‡סור  ויטבול  ˘ימול  ע„  חו„˘ 
˘מˆב  ונמˆ‡  ערל,  כ˘‰ו‡  כן  על  י˙ר 
בלב„  ‰כנ‰  מˆב  כעין  ‰וי  כז‰  עב„  ˘ל 
‰כ˘רים  י˘ר‡ל  עב„י  לכלל  ˘יבו‡  ע„ 
˜ס"„  ול‰כי  ב˘לימו˙;  עב„  „ין  בו  וי‰י' 
יס˙ור  ˘ל‡  ב‡ופן  ˆ"ל  מל‡כ˙ו  ˘‰י˙ר 
מכ˘רי  ל‰יו˙  ל˙כלי˙ו  ‰‰כנ‰  ויבלבל 
לעˆמו  ˘עו˘‰  מל‡כ‰  ו‚ם  י˘ר‡ל,  עב„י 
יע˘נ‰ „ו˜‡ בˆנע‡ (וכעין ‰‡ „‡סרו כמ‰ 
מנ‰‚ו  למסרך ‡חר  ל˜טן „ילמ‡ ‡˙י  מילי 
עירובין  סע"‡.  ˜לט  ˘ב˙  עיי'  כ˘י‚„יל, 
„חיי˘ינן  ˜ס"„   ,˙ˆ˜ ‡חר  ובס‚נון  מ:). 
ב˘ב˙  וי˙חייב  ויטבול  ˘ימול  ˘ל‡חר 
ל‚מרי י‡מר „‡˘˙˜„ ‡ף ˘‰י' עליו ‡יסור 
ע˘‰  ע„יין  רבו  ב˘ביל  מל‡כ‰  לענין  ˘ב˙ 
נמי  עכ˘יו  כר‚יל (בפר‰סי‡)  עˆמו  ב˘ביל 
ועיי'  ע"‡,  מ‡  (כעין ‰‡ „סוכ‰  כו'  ‡ע˘‰ 
חיי˘ינן  „ל‡  ˜מ"ל  ע"‡).  ˆב  פסחים  נמי 
ומו˙ר בפר‰סי‡, כי˘ר‡ל בחול „ל‡ נ‡מר 

„חיי˘ינן ˘י˙ר‚ל עי"ז למל‡כ‰ ב˘ב˙. 

ובעומ˜ יו˙ר י"ל „‰רמב"ם כ‡ן ל˘יט˙י' 
בכללו˙ ‚„ר ˘בי˙˙ בן ‡מ˙ך ו‰‚ר, „ל‰לן 
לעˆמו  מל‡כ‰  עו˘‰  ˙ו˘ב  ו‚ר  כ' "‰ו‡יל 
לכל  כי˘ר‡ל  ‰ו‡  ‰רי   ˜„ˆ ו‚ר  ב˘ב˙ 
ז‰  ו‰‚ר,  ‡מ˙ך  בן  וינפ˘  נ‡מר  במי  „בר, 
י˘ר‡ל  ˘ל  ו˘כירו  ל˜יטו  ˘‰ו‡  ˙ו˘ב  ‚ר 

כמו בן ‡מ˙ו, ˘ל‡ יע˘‰ מל‡כ‰ לי˘ר‡ל 
‰י'  ו‡פילו  עו˘‰,  לעˆמו  ‡בל  ב˘ב˙  רבו 
ז‰ ‰‚ר עב„ו ‰רי ז‰ עו˘‰ לעˆמו". ו‰˘י‚ 
„ו˜‡  „ל‡ו  במ"מ)  (‰וב‡  ‰ר˘ב"‡  עליו 
ל˜יטו ו˘כירו ˘ל י˘ר‡ל ‡ל‡ כל ‚ר ˙ו˘ב 
(˘‡ינו  י˘ר‡ל  במל‡כ˙  ‡סור  ערל  ועב„ 
כ‚ר  ערל  „"עב„  ל˘יט˙י'  ו‰ר˘ב"‡  רבו), 
‡ף  במל‡כ˙נו  ‡סור  ˙ו˘ב  ‚ר  מ‰  ˙ו˘ב 
על פי ˘‡ינו כבו˘ ˙ח˙ י„ינו ‡ף כ˘‡סר‰ 
(˘ו"˙  ‡סר‰"  י˘ר‡ל  לכל  ערל  עב„  ˙ור‰ 
רˆ‰  מ˘נ‰  ו‰מ‚י„  ועו„).  נט  סי'  ח"‡  ‰ר˘ב"‡ 

ל‰ˆיע „ב‡מ˙ ‡ף ‰רמב"ם ס"ל כ‰ר˘ב"‡ 
ו˘כירו ול˜יטו ל‡ו „ו˜‡, ‡ולם רבינו ‰ז˜ן 
‰וכיח  ו„˘  רנב  לסי'  במ‰„ו"ב  ב˘ולחנו 
˘כירו  נ˜ט  ב„ו˜‡  „‰רמב"ם  ב‡רוכ‰ 

ול˜יטו ו„ל‡ כ‰ר˘ב"‡.

בענין  ו‰ר˘ב"‡  ‰רמב"ם  נח'  ועו„ 
‰„יעו˙),  ‰יפוך  כעין   ˙ˆ˜ (ונר‡‰  ז‰ 
„‰ר˘ב"‡ כ' (ב˘ו"˙ ˘ם) "˘‡ילו ‰י' ‰עב„ 
‡ו ‰˘פח‰ עו˘ין מל‡כ˙ רבן ˘ל‡ מ„ע˙נו 
מו˙ר  ˘‰ו‡  ל„ע˙ו  עו˘ין  ˘‡ינן  וניכר 
˘‡סורים  ז‰  וכן  ל‰פרי˘ו",  מˆו‰  ו‡ינו 
˘ם  "כ˘י˘  ר˜  ‰"ז  ‡חר,  לי˘ר‡ל  ‡פילו 
בל‡ ‡מיר‰ „י˘ר‡ל  ‡מיר‰ „י˘ר‡ל, ‡בל 
י˘ר‡ל". ‡בל  על „ע˙  עו˘‰  ו‡פילו  מו˙ר 
„ס"ל  מ˘מע  ‰רמב"ם  ל˘ון  מפ˘טו˙ 
בין  רבו,  י˘ר‡ל  לˆורך  במל‡כ‰  ˘‡סור 
מפור˘  (וכן  מ„ע˙ו  ˘ל‡  ובין  מ„ע˙ו 
מל‡כ˙  ול‡ ‰ו˙ר‰ ‡ל‡  כ‡ן),  ספר  ב˜רי˙ 

עˆמו.

ב‚„ר  ‰י‡  ‡ח˙  פלו‚˙‡  „ב‡מ˙  ונ"ל 
לח˜ור  „מˆינו  ו‰‚ר,  ‡מ˙ך  בן  ˘בי˙˙ 
‡י  בחינוך  ‰י„וע‰  ‰ח˜יר‰  (כעין  ב‚„ר‰ 
ר˘"י  עיי'  ‰בן,  מˆו˙  ‡ו  ‰‡ב  מˆו˙  ‰וי 
פרט  „‰וי  „‡פ"ל  ע"‡),  מח  ברכו˙  ו˙וס' 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדרי דין שביתת "בן אמתך והגר"
יבאר דיוק ל' הרמב"ם גבי היתר מלאכתם לעצמם, ויסיק דהרמב"ם

והרשב"א כאן נחלקו לשיטתייהו בהגדרת עצם חיוב שביתה דבן אמתך והגר

‰י"„  פ"כ  ˘ב˙  ‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ב‰מ˙ו  ˘בי˙˙  על  מˆוו‰  ˘‡„ם  "כ˘ם 
עב„ו  ˘בי˙˙  על  מˆוו‰  ‰ו‡  כך  ב˘ב˙ 
ינוח  למען  [בפר˘˙נו]  ˘נ‡מר   .  . ו‡מ˙ו 
עב„  ו‰‚ר.  ‡מ˙ך  בן  וינפ˘  וחמורך  ˘ורך 
עב„ים  ˘בי˙˙ן ‰ם  על  מˆווין  ˘‡נו  ו‡מ‰ 
מˆו˙  ו˜יבלו  עב„ו˙  ל˘ם  וטבלו  ˘מלו 
˘ל‡  עב„ים  ‡בל  ב‰ן,  חייבין  ˘‰עב„ים 
˘בע  עלי‰ן  ˜יבלו  ‡ל‡  טבלו  ול‡  מלו 
כ‚ר  ‰ן  ‰רי  בלב„  נח  בני  ˘נˆטוו  מˆו˙ 
ב˘ב˙  מל‡כ‰  לע˘ו˙  ומו˙רין  ˙ו˘ב 
וˆ"ב  בחול".  כי˘ר‡ל  בפר‰סי‡  לעˆמן 
ומ‰  בחול",  כי˘ר‡ל  "בפר‰סי‡  ‰‰וספ‰ 
מל‡כ‰  לע˘ו˙  "מו˙רין  יכ˙וב  ‡ם  „י  ל‡ 
ב˘ב˙ לעˆמן" „˘מעינן „‰י˙ר ‚מור ‰ו‡. 

מ˜ורו  בחול"  "כי˘ר‡ל  ‰ל'  ו‰נ‰ 
בבריי˙‡ „כרי˙ו˙ ט ע"‡ (˘˘ם מ˜ור ‰‰לכ‰) 
ב˘ב˙  מל‡כ‰  לע˘ו˙  מו˙ר  ˙ו˘ב  "‚ר 
(ב„בר  מוע„  ˘ל  בחולו  כי˘ר‡ל  לעˆמו 
ביו"ט  כי˘ר‡ל  ‡ומר  רע"˜  ר˘"י),  ‰‡ב„, 

˙ו˘ב  ‚ר  ‡ומר  יוסי  ר'  ר˘"י),  נפ˘,  (‡וכל 

ר˘"‡  בחול,  כי˘ר‡ל  לעˆמו  ב˘ב˙  עו˘‰ 

עב„  כוכבים]  [עוב„  ו‡ח„  ˙ו˘ב  ‚ר  ‡ח„ 
ב˘ב˙  מל‡כ‰  עו˘ין  ‰˙ו˘בים  ו‡מ‰ 

לעˆמן כי˘ר‡ל בחול", ו‰לכ‰ כר"˘.

בל˘ונו  ‰וˆרך  ר"˘  „ב˘למ‡  ועˆ"ע 
‚מור,  כחול  „‡ינו  ‰˘יטו˙  ˘‡ר  ל˘לול 
‡חרו˙,  ˘יטו˙  ‰זכיר  ˘ל‡  ‰רמב"ם  ‡בל 
מ‰ לו ˆורך ל˘לול, ולמ‰ ל‡ יכ˙וב ‰‰י˙ר 
‰מחבר  ס˙ם  ‡כן   ˘„ סי'  (וב˘ו"ע  לו  ו„י  בס˙ם 
כן). ו‚ם ע„יין ל‡ נ˙' ‰‰וספ‰ "בפר‰סי‡", 
מ‰יכי ˙י˙י ל‡ יו˙ר בפר‰סי‡ ‡חר ˘‰י˙ר 

‚מור ‰ו‡. 

˙˜כ‰  ‡לף  סי'  ח"‰  ‰ר„ב"ז  [וב˘ו"˙ 
"לפרו˘י  ‰ו‡  "בפר‰סי‡"  „‰‰וספ‰  בי‡ר 
ס"ל  „‰רמב"ם  ר"ל  ולכ‡ור‰  ל‰בריי˙‡", 
לפר˘ מחלו˜˙ ‰˙נ‡ים ˘בבריי˙‡ ˘נחל˜ו 
‡י ‡סור לע˘ו˙ מל‡כ‰ בפר‰סי‡ ו˘רי ר˜ 
‚ם  ˘עו˘‰  ‡ו  בחו‰"מ  כי˘ר‡ל  בˆנע‡ 
ז‰  פירו˘  מי‰ו  בחול.  כי˘ר‡ל  בפר‰סי‡ 
רע"˜  בכוונ˙  יימˆ‡ ‰סבר  ל‡  „לפ"ז  ˆ"ע 
˘ייכו˙  ‡˘כחן  „ל‡  ביו"ט",  "כי˘ר‡ל 
כפ˘טו˙  נר‡‰  ויו˙ר  ופר‰סי‡.  לˆנע‰ 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

עזור "חמור שונאך" שבאדם
האם יש לסייע ל"בהמה" שבאדם או לסגפה ולענותה? / התעניות וסיגופים הם חלק מעבודת התשובה? / גופו 

של מי נקרא בשם "בהמת נכרי"?

פעולת תעניות לכפר ולמרק את הנפש, וההנהגה הנכונה בדורנו
˙ר‡‰  "כי   (‰ (כ‚,  בפסו˜  בפר˘˙נו,  נרמז˙  ‰‚˘מי  ‚ופו  עם  ˘ל ‰י‰ו„י   '‰ עבו„˙  „רך 

חמור ˘ונ‡ך ו‚ו'", ˘כן „ר˘ מורנו ‰בע˘"ט (כ˙ר ˘ם טוב ‰וˆ' ˜‰"˙, ‰וספו˙ סי' כ‡):

"כי ˙ר‡‰ חמור" – כ‡˘ר יעיין ‡„ם ב"חמור" ˘בו, ‰יינו ב‚וף ‰‚˘מי ו‰חומרי.

"˘ונ‡ך" – עיון ז‰ י‚ל‰ ˘‰‚וף ‰ו‡ "˘ונ‡ך", "˘ונ‡ ‡˙ ‰נ˘מ‰ ‰מ˙‚ע‚ע˙ ל‡ל˜ו˙ 
ורוחניו˙".

י„י ˜יום  על  ול‰˙ע„ן  ל‰ז„כך  ˘עליו  ל‚וף "מ˘‡",  נ˙ן  מ˘‡ו" – ‰˜ב"‰  "רובı ˙ח˙ 
‰˙ור‰ ומˆוו˙י', ‡ך ‰‚וף "רובı ˙ח˙ ‰מ˘‡", ומ˙עˆל ב˜יומם.

בזיכוך  לזנוח ‡˙ ‰עבו„‰  בלב ‰‡„ם  יעל‰  ˘מ‡  ז‰,  עיון  ל‡חר   – לו"  מעזוב  "וח„ל˙ 
על  חומריו˙ ‰‚וף  ˘ביר˙  ˘ל  ב„רך ‡חר˙,  וללכ˙  ו‰מˆוו‰,  י„י ‰˙ור‰  על  ו˜י„ו˘ ‰‚וף 

י„י סי‚ופים.

"עזוב ˙עזוב עמו" – מח˘ב‰ זו ‡ינ‰ נכונ‰, ו"ל‡ בזו ‰„רך י˘כון ‡ור ‰˙ור‰", ‡ל‡ על 
‰‡„ם מוטל "לברר ‡˙ ‰‚וף ולזככו ול‡ ל˘ברו בסי‚ופים".

מ˙ור˙ ‰בע˘"ט עול‰ ˘‡סור לס‚ף ‡˙ ‰‚וף ב˙עניו˙ וכ„ומ‰, ‡ל‡ י˘ "לעזוב עמו", 
ל‰עני˜ לו ‡˙ ‰„רו˘ לו למחיי˙ו, ולנˆלו ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו י˙'.

‡מנם, מˆינו ˘י˘ ‡ופנים ˘ב‰ם פטור ‰‡„ם ממˆוו˙ "עזוב ˙עזוב עמו", וכפי ˘מבי‡ 
ב"ז˜ן  מ„ובר  כ‡˘ר  "וח„ל˙",  ˘ל  ב‡ופן  ל‰˙נ‰‚  ˘לפעמים ˆריך  חז"ל,  „ברי  ר˘"י ‡˙ 

ו‡ינו לפי כבו„ו", ‡ו "ב‰מ˙ נכרי ומ˘‡ו ˘ל י˘ר‡ל".



טלקראת שבת

וי˘ לב‡ר כיˆ„ ‚ם פרט ז‰ מ„וי˜ בעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל "עזוב ˙עזוב עמו", ˘י˘ מ˜רים 
‡ופנים  ב˘ני  ‡לו  מ˜רים  נרמזו  וכיˆ„  ול˘ברו,  ‰‚וף   ˙‡ לס‚ף  ‰„בר  נכון  ‡כן  ˘ב‰ם 

‰‡מורים בר˘"י.

התענית אינה חלק מעבודת התשובה
˘"‡ין  פי  על  ˘‡ף  ס"„)  ונפ˘  ‚וף  נז˜י  (חו"מ ‰ל'  ˘לו  ב˘ו"ע  נ"ע  כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  כ˙ב 
ל‡„ם ר˘ו˙ על ‚ופו כלל . . לˆערו ב˘ום ˆער ‡פילו במניע˙ ‡יז‰ מ‡כל ‡ו מ˘˙‰", מכל 

מ˜ום י˘ ˘ני ‡ופנים ˘מו˙ר לו ל‡„ם מן ‰„ין ל‰˙ענו˙:

‡. "‡ם עו˘‰ כן ב„רך ˙˘וב‰", מ˘ום ˘"ˆער ז‰ טוב‰ ‰י‡ לו, ל‰ˆיל נפ˘ו מ˘ח˙".

ב. "כ„י למר˜ נפ˘ו ל‰', ˘‡ין טוב למעל‰ מטוב‰ זו".

וי˘ לב‡ר ˘ני ‡ופני ˙עניו˙ ‡לו:

‡. ˙עני˙ ˘ל ˙˘וב‰

˘‡ין  פ"‡),  (סוף  ב‡‚ר˙ ‰˙˘וב‰  כ˙ב ‡„מו"ר ‰ז˜ן  חט‡,  על  עניין ‰˙עני˙  ‚בי  ‰נ‰ 
עניין  ‰˙עני˙".  ‰י‡  ˘‰˙˘וב‰  ‰‰מון  כ„ע˙  ו"ל‡  כלל,  ‰˙˘וב‰  ממˆוו˙  חל˜  ‰˙עני˙ 
עו„  י˘וב  לבל  ˘לם,  בלב  בליבו  "˘י‚מור  ו‰יינו,  בלב„.  ‰חט‡"  "עזיב˙  ‰ו‡  ‰˙˘וב‰ 
לכסל‰ למרו„ במלכו˙ו י˙', ול‡ יעבור עו„ מˆוו˙ ‰מלך חס ו˘לום, ‰ן במˆוו˙ ע˘‰ ‰ן 

במˆוו˙ ל‡ ˙ע˘‰".

ו‚ם עוונו˙ כ‡לו ˘כפר˙ם ‰י‡ ‚ם על י„י יסורים, וכמו ‰עובר על כרי˙ו˙ ומי˙ו˙ בי˙ 
‰כוונ‰  ‡ין  ‰נ‰   ,(‡ פו,  (יומ‡  ממר˜ין"  ויסורין  ˙ולין  ‰כיפורים  ויום  ˘"˙˘וב‰  רח"ל,  „ין 
˘‰‡„ם ˆריך ל‰בי‡ על עˆמו יסורים כחל˜ מעבו„˙ ‰˙˘וב‰, ‡ל‡ ˘כ‡˘ר עזיב˙ ‰חט‡ 
עוונו,  למר˜  בכ„י  יסורים  על ‰‡„ם  מבי‡  י˙', ‰˜ב"‰  לפניו  רˆוי'  ו˙˘וב˙ו  כר‡וי  נע˘י˙ 

בבחינ˙ "‡˙ ‡˘ר י‡‰ב ‰' יוכיח" (מ˘לי ‚, יב).

‡ל‡ ˘‡ף על פי כן, נמˆ‡ו בספרי ‰מוסר ˙עניו˙ ‰רב‰ לחט‡ים מסוימים, ועל כך כ˙ב 
‡„מו"ר ‰ז˜ן, ˘‡ין ˙עניו˙ ‡לו חל˜ מן ‰˙˘וב‰ עˆמ‰, ‡ל‡ ˘מכיוון ˘כפר˙ חט‡ים ‡לו 
ˆריכ‰ ל‰יו˙ על י„י ˘‰˜ב"‰ מבי‡ על ‰‡„ם יסורים, ‰נ‰ לז‰ מסייעו˙ ‰˙עניו˙, ˘י‰יו 

במ˜ום יסורים ‡לו.

עו„ ז‡˙, ˘‰יסורים ב‡ים מלמעל‰ ל‚מר ‰כפר‰ ר˜ ב"˙˘וב‰ מ‡‰ב‰", ‡בל ב˙˘וב‰ 
מיר‡‰ ‡ין ב‡ים ‰יסורים מלמעל‰, ו‡ז ˆריך ‰‡„ם ל‰בי‡ם על עˆמו, ב‡ופן ˘ל ˙עניו˙.

˘‰ן  ל˙עניו˙,  מ˜ום  י˘  חמורו˙,  עבירו˙  על  ב˙˘וב‰  ‰‡„ם  ˘ב  ˘כ‡˘ר  ונמˆ‡, 
‚ומרו˙ ‡˙ ‰כפר‰ ל‡חר ˘˘ב ‰‡„ם ב˙˘וב‰ ועזב ‡˙ ‰חט‡, ו‰ן במ˜ום יסורים ‰ב‡ים 

מלמעל‰ למירו˜ ‰חט‡.

הקשר בין בניית 
מזבח למתן תורה

ויבן מזבח תחת ההר 
בשני עלה משה וירד, בשלישי עלה וירד כו', ברביעי עלה 
וירד, בחמישי בנה מזבח והקריב עליו קרבן
(כד, ד. שבת פח, א)

מעשים  עוד  ישנם  הרי  לעיין:  יש  לכאורה 

(כמפורש  בסיון  בחמישי  משה  שעשה  רבים 

"בנה  רק  בגמרא  הובא  ומדוע  פרשתנו),  בסוף 

מזבח והקריב עליו קרבן"?

שיחות  לקוטי  (ראה  הידוע  פי  על  זה  ויובן 

חט"ז עמ' 212 ואילך, וש"נ) שעיקר החידוש במתן 

קדושה  להמשיך  הכח  ניתן  שאז  הוא  תורה 

ידי  ועל  העולם,  ובעניני  גשמיים  בדברים  גם 

שיהי'  העולם  את  ולהעלות  לזכך  לברר,  זה 

תכלית  שזהו  יתברך,  לשבתו  ומדור  מכון 

בריאת העולם הזה - "נתאווה הקב"ה להיות 

טז,  נשא  תנחומא  (ראה  בתחתונים"  דירה  לו 

ובארוכה תניא פל"ו).

תורה  למתן  ההכנה  שעיקר  מה  וזהו 

והקרבת  מזבח  בניית  היה  בסיון  בחמישי 

העלאת  ענין  בגלוי  ניכר  בזה  כי  קרבן, 

לה'  מזבח  עשיית  הגשמיים -  הדברים  וזיכוך 

מאבנים גשמיות, והקרבת קרבן לה' מבהמה 

גשמית.

"היום אומר לו עשה 
כך" – קיים מצוה!

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
לפניהם ולא לפני עכו"ם, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין 
אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בערכאות שלהם
(כא, א. רש"י)

לכאורה צריך ביאור: אם "דנין אותו כדיני 

הדין  את  שיפסקו  שאלו  בכך  מה   - ישראל" 

יצא  עצמו  הדין  עוד  כל  עכו"ם,  יהיו  בפועל 

לאור כפי שצריך להיות ע"פ דיני התורה?

ויש לבאר:

של  אומנתו  "כך  ב):  קה,  (שבת  חז"ל  אמרו 

ולמחר  כך  עשה  לו  אומר  היום  הרע,  יצר 

אומר לו וכו', עד שאומר לו עבוד ע"ז".

(ספר  נ"ע  מוהריי"ץ  אדמו"ר  כ"ק  ופירש 

אין  שבתחילה  ואילך)   124 עמ'  תרפ"ט  המאמרים 

רצון  על  לעבור  לאדם  אומר  הרע  היצר 

הקב"ה ח"ו, שהרי מי פתי יקשיב לו להתנתק 

בתחילה  אלא  אחד.  לרגע  אפילו  מהשי"ת 

אומר לו היצר הרע "עשה כך", היינו שימשיך 

שכן  מפני  לא  אך  את המצוות כדרכו,  לקיים 

הוא רצון הקב"ה, אלא מפני שגם היצר הרע 

מבין ומסכים לעשי' זו ואומר לו לעשות כן.

ואזי, אף שבפועל הרי הוא ממשיך בקיום 

המצוות, מכל מקום, מכיון שעושה כן בגלל 

רצון  הוא  שכן  מפני  ולא  היצר  של  רצונו 

ר"ל,  מהקב"ה  הוא  מתנתק  בזה  הרי  הקב"ה, 

וכבר נקל ליצר הרע לומר לו לעשות דברים 

שהם ממש נגד רצונו יתברך, "עד שאומר לו 

עבוד עבודה זרה".

כאשר  שגם  לזה  הטעם  יובן  זה  פי  ועל 

ישראל  כדיני  הדנים  עכו"ם  של  ערכאות 

שמכיון  לפניהם,  הדין  את  להביא  אסור 

הבורא,  רצון  מצד  הדין  את  פוסקים  שאינם 

בכך  הנה  בשכלם,  מובן  שכך  מפני  אלא 

נפתח  ואזי  מהקב"ה,  הדין  את  הם  מנתקים 

רצון  על  לעבור  לאדם  לומר  ליצר  הפתח 

הבורא יתברך ח"ו.



י‡לקראת שבת

ו‰סטר‡  ‰˜ליפ‰  ממ˘ל˙  ˙ח˙  ‰י‡  נ˙ונ‰  ˘ע‰  ולפי  ‰‡לו˜י˙,  ‰נפ˘  ל˘ליט˙  נ˙ונ‰ 
‡חר‡, ולכן נ˜ר‡˙ "ב‰מ˙ו ˘ל נכרי" [ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים סוף ס"ח ˘ממ˘ל‰ זו ‰י‡ זמני˙ בלב„].

מ‡י„ך, ‰"מ˘‡" ‰ו‡ ˘ל י˘ר‡ל, ˘כן י‰ו„י, ‚ם במˆב ˘ל חט‡ ‰רי ‰ו‡ "מל‡ מˆוו˙ 
כרימון" (ח‚י‚‰ בסופ‰), וכן ‰נ˘מ‰ ‡˘ר ב˜רבו נ˘‡ר˙ ˙מי„ ב˘לימו˙‰ ו‚ם ב˘ע˙ ‰חט‡ 

"‰י˙‰ ב‡מנ‰ ‡י˙ו י˙'" (˙ני‡ סוף פכ"„).

לו  מו˙ר  ˘חט‡,  י˘ר‡ל  בן  ‰יינו  י˘ר‡ל",  ˘ל  ומ˘‡ו  נכרי  "ב‰מ˙  ˘ל  כז‰  וב‡ופן 
ל‰˙ענו˙ ולנ‰ו‚ ב‡ופן ˘ל "וח„ל˙ מעזוב לו", בכ„י ל‰˘לים ‡˙ ‰כפר‰ ˘ל‡חר ‰˙˘וב‰.

ב. ז˜ן ו‡ינו לפי כבו„ו

‰‡ופן ‰˘ני ˘בו מו˙ר ל‰˙ענו˙, ‡ינו עוס˜ כלל בבעלי עביר‰. מ„ובר במי ˘כבר ˘ב 
מרוˆ‰  ל‰יו˙  בכ„י  נפ˘ו"  "למר˜  ‡ל‡  לו  נו˙ר  ול‡  עוונו,  נ˙כפר  ו‚ם  ˘לימ‰,  ב˙˘וב‰ 

וחביב לפניו י˙'.

ו‰נ‰, ‡ו˙ו ‡ופן ˘ל ˙עני˙ ל˘ם "מירו˜ ‰נפ˘", ‡ינו ר˜ במי ˘˘ב ורוˆ‰ ל‰יו˙ חביב 
כל  ˘˘˜וע  י‰ו„י  למ˘ל  וכמו  מ‡ו„.  ‚בו‰ו˙  „ר‚ו˙  ‚ם  נכללו˙  בז‰  ‡ל‡  ‰מלך,  לפני 
כולו בעניינים רוחניים נעלים ונ˘‚בים, וממיל‡ ‡ינו יכול ל‰˙עס˜ עם ‚ופו ‰‚˘מי לזככו 

ול˜„˘ו, כיוון ˘עˆם ‰עיסו˜ עם ‰‚וף ‚ורם לו ירי„‰ ממ„רי‚˙ו ‰נ˘‚ב˙.

וחסר  מסוימ˙,  ו‚סו˙  בחומריו˙  נו˙ר ‰‚וף  ממיל‡  מזכך ‡˙ ‰‚וף,  ˘‰ו‡ ‡ינו  ומכיוון 
במירו˜ ‰נפ˘ ˘ל ‡ו˙ו י‰ו„י נעל‰, ולכך מועל˙ ‰˙עני˙, ˘על י„‰ מז„כך ומ˙˜„˘ ‚ופו 

‚ם בלי ‰˙עס˜ו˙ עם ‰‚וף.

ב),  לב,  (˜י„ו˘ין  חכמ‰"  ˘˜נ‰  – "ז‰  כבו„ו". ‰ו‡ "ז˜ן"  לפי  ו‡ינו  ב"ז˜ן  רמוז  ז‰  מˆב 
‰ו‡  ‰„בר  כבו„ו",  "לפי  ‡ינ‰  ‰‚וף  ענייני  עם  ‰˙עס˜ו˙  וממיל‡  ומרומם,  נעל‰  י‰ו„י 
ל‰˙ענו˙  ‰י˙ר  לו  ˘י˘  לו",  מעזוב  "וח„ל˙  בו  נ‡מר  ולכן  ‰רוחני˙.  מעל˙ו  כלפי  ירי„‰ 

ובכך לזכך ‡˙ ‚ופו ˘ל‡ י‰י' ‚ס ומ‚ו˘ם.

לקראת שבת י

דורון ומנחה לפניו ית'
ב. ˙עניו˙ למירו˜ ‰נפ˘

"˘י‰י'  ˘מטר˙ן  ˙עניו˙  ˘‰ן  ‰˙˘וב‰,  ב‡‚ר˙  נ˙ב‡ר  ˙˘וב‰,  ˙עניו˙  ˘ל  ‡חר  סו‚ 
לרˆון לפני ‰', ומרוˆ‰ וחביב לפניו י˙' כ˜ו„ם ‰חט‡, ל‰יו˙ נח˙ רוח ל˜ונו מעבו„˙ו".

ו‰יינו ˘‚ם כ‡˘ר ‰עוון נ˙כפר, ונמחל ‰עונ˘ ו‡ין מזכירין לו ביום ‰„ין ˘ום „בר על 
חט‡ ז‰, מכל מ˜ום ע„יין ‡ינו „ומ‰ מי ˘סרח ו˘ב, למי ˘ל‡ חט‡ מעי˜ר‡. וממיל‡ ‰˘ב 

ב˙˘וב‰ ˆריך ‚ם לרˆו˙ ‡˙ ‰מלך בכ„י ˘י‰י' חביב לפניו כב˙חיל‰.

ביטול  על  ו‚ם  חט‡,  ל‡ו˙ו  ‰מ˙‡ים  ˜רבן  מבי‡  ‰י'  ˜יים,  ‰מ˜„˘  בי˙  ˘‰י'  ובזמן 
מˆוו˙ ע˘‰ ‰י' מרˆ‰ ˜רבן עול‰, ו˜רבנו˙ ‡לו ‰ם בבחינ˙ "„ורון ל‡חר ˘ע˘‰ ˙˘וב‰ 
ונמחל לו ‰עונ˘", וכמ˘ל "‡„ם ˘סרח במלך ופייסו על י„י פר˜ליטין ומחל לו, ‡ף על פי 

כן ˘ולח „ורון ומנח‰ לפניו ˘י˙רˆ‰ לו לר‡ו˙ פני ‰מלך".

ובזמן ˘‡ין בי˙ ‰מ˜„˘ ˜יים, ‰רי ‰˙עני˙ מ˘מ˘˙ במ˜ום ‰˜רבן, ˘‰י‡ מיעוט חלב 
ו„ם ‰‡„ם ‰מ˙ענ‰ ˙מור˙ ‰˜רב˙ חלבו ו„מו ˘ל ‰˜רבן.

לכפר  עניינם  כי ‡ין  בייסורים,  ˙לוי'  כפר˙ו  ˘‡ין  חט‡ ˜ל  על  ˘ייכו˙ ‚ם  ˙עניו˙ ‡לו, 
ב‡‚ר˙  „ו‚מ‡ו˙  ˘מבי‡  וכפי  חט‡,  ל‡  כ‡ילו  לפניו  חביב  ˘י‰י'  ‰מלך   ˙‡ לרˆו˙  ‡ל‡ 
ביו˙ר,  ˜לים  חט‡ים  על  ‰רב‰  ˙עניו˙  ˘נ˙ענו  ו‡מור‡ים  ˙נ‡ים  על  (פ"ב)  ˘ם  ‰˙˘וב‰ 
ו‡ינם ל˘ם כפר‰, כי ‡ם לרˆו˙ ‡˙ ‰מלך (ור‡‰ ל˜מן ˘˙עניו˙ ‡לו ˘ייכים ‚ם במי ˘ל‡ חט‡ כלל).

מתי נעשה גוף היהודי "בהמת נכרי"?
‰וב‡ למעל‰ מ‡מרו ˘ל מורנו ‰בע˘"ט ˘‡סור לענו˙ ולס‚ף ‡˙ ‰‚וף, ‡ל‡ י˘ לנ‰ו‚ 
עמו ב‡ופן ˘ל "עזוב ˙עזוב עמו", לזככו ול˜„˘ו על י„י ניˆול ‰‚וף ל˘ם ˘מים ולעבו„˙ו 

י˙'.

ב‡ופן  ˘ב‰ם ‰‰נ‰‚‰ ‰י‡ „וו˜‡  מ˜רים  ˘ני  ˘ם ‰וב‡ו  ר˘"י  בפירו˘  כ‡מור,  ‡מנם, 
˘ל "וח„ל˙ מעזוב לו", וי˘ לב‡ר כיˆ„ ˘ני מ˜רים ‡לו מ˜בילים ל‡ו˙ם ‰‡ופנים ˘מו˙ר 

ל‰˙ענו˙ ב‰ם:

‡. ב‰מ˙ נכרי ומ˘‡ ˘ל י˘ר‡ל

במ˜ום  ˘ב‰ם ‰˙עני˙ ‰י‡  בעוונו˙ ‰חמורים,  ב˘ביל ‰˘למ˙ ‰כפר‰,  ˘‰י‡  ‰˙עני˙ 
‰ייסורים ˘מכפרים, ‰רי ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "ב‰מ˙ נכרי ומ˘‡ו ˘ל י˘ר‡ל".

‰˙ני‡  ס'  (ר‡‰  בס‰"˜  וכמבו‡ר  ‰י‰ו„י.  ˘ל  ‰ב‰מי˙  ונפ˘ו  ‚ופו  על  ˜‡י  ‰"ב‰מ‰" 
וחיו˙  ‰‡לו˜י˙",  "נפ˘  ˘‰י‡  ‰˜„ו˘‰  ‰נ˘מ‰  נפ˘ו˙:  ˘˙י  י˘  ˘לי‰ו„י  ו˘"נ)  ב˙חיל˙ו. 
ונפ˘ו  ‚ופו  עם  לעמול  ˆריך  ‰‡„ם  ו‰נ‰,  ‰ב‰מי˙".  "נפ˘  ˘‰י‡  ב‰מו˙  ˘‡ר  כמו  ‰‚וף 
‰ב‰מי˙ ˘י‰יו כר‡וי וינוˆלו לעבו„˙ ‰', ‡ך ב‡„ם ז‰ ‰חוט‡, ‰נ‰ ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ‡ינ‰ 


