




מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"תורת מעשר" – מה זה?

מע˘ר  ב˙ור˙  י‡כל   .  . מום  "בעל  ב‰מ‰  ˘במע˘ר  י„עינן  ‡יך 
עו˘ים  ˘ל ˜„ו˘‰  חיובי˙  פעול‰  וליעב„"? / ‡יז‰  לי‚זז  ו‡סור 
בבעל מום כ‡˘ר ‡ין מ˜ריבים ‡ו˙ו למזבח? / בי‡ור ב„ברי ר˘"י 
בע˙  לכוון  מ„‡וריי˙‡  ו‰חיוב  ב‰מ‰,  במע˘ר  מום  לבעל  בנו‚ע 

‡כיל˙ו

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 129 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
מה נאכל – באיזה אופן נאכל? (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 183 ואילך)

שביתה ממלאכה ומחיות רעות  (יעויין בארוכה לקוטי שיחות ח"ז עמ' 189 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ניצוצות הקדושה שבממון הריבית

לחברו  לסייע  חסי„ו˙  מי„˙   / י‰ו„י  ˘ל  בממונו  ˜„י˘ין  ניˆוˆין 
ניˆוˆו˙  לברר  מר˘ו˙ ‰נכרי /  ל‰ˆיל ‰ניˆוˆו˙  בבירור ‰ניˆוˆו˙ / 

"חמור ˘ונ‡ך" „וו˜‡

(ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 115 ואילך. תורת מנחם חל"ו עמ' 183)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
השבת – תכלית שש השנים  (ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 245 ואילך)

ערבים זה בזה – ברכה! (ע"פ אגרות קודש ח"ב עמ' שמו. ועוד)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הנהגת רחמים כלפי עבד כנעני

‰סביר  ˘בז‰   – עב„ים  ‰ל'  סוף  ‰רמב"ם  ל'  ‡ריכו˙  פרטי  יב‡ר 
מ‰ו˙ ‰נ‰‚‰ ˘ל רחמים ‰מיוח„˙ ˘‰זכיר כ‡ן כלפי עב„ כנעני

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ז עמ' 72 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג
האלקות שבענינים, הימים והפעולות ה"אפורות"

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . דרכי החסידות
הרמב"ם וידיעת האלקות

בעז‰י״˙.

ל˜ר‡˙ ˘ב˙ ˜ו„˘ פר˘˙ ב‰ר - בחו˜˙י, 

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

יחו„‡ עיל‡‰. ‰רמב״ם עו˘‰ ממונחים ˘ל ח˜יר‰ - כלים ל˘ם ‰וי׳. ׳׳יסו„ו˙״ ו׳׳עמו„ים״ ‰ם 

מונחים ˘ל ח˜יר‰ ו‰רמב״ם עו˘‰ ממונחים ‡ל‰ ˘ם ‰וי׳, ‰ו‡ מ˙חיל ‡˙ ספר ‰י"„ ב״יסו„ 

‰יסו„ו˙ ועמו„ ‰חכמו˙״, ר״˙ ‰וי׳.

˙רע"ב  פורים  ˘יחו˙  מ‰וו˙  בר˘ימו˙  ˙רע"ב - ‰˙ווע„ ‡בי -  מענטון  פורים -  ב‰˙ווע„ו˙ 

מסכ˙ ˘למ‰ - כ˘‰סביר ‡בי ‰ענין ˘ל מ˙יב˙‡ „ר˜יע על כל ‰יכלו˙י' בכל מ˜ˆועו˙ ‰פ˘ט, 

‰רמז, ‰„רו˘ ו‰סו„ ˘ב˙ור‰, ‡מר ˘‰רמב״ם ‰ו‡ רי˘ מ˙יב˙‡ ב‰יכל מ˙יב˙‡ „ר˜יע.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ˜יı ‰'˘"˙ עמ' 41-42 - ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ ‰מ˙ור‚ם ע' מז-ח)

משמעות דברי הרמב"ם - שכל יהודי יכול וצריך להבין אלקות
ו‡ין  כלל  נבו‡‰  ˘ם  ˘‡ין  "˘ל˘‰ ‰ן ‰נ˜׳ ‡פי˜ורסין, ‰‡ומר   :2 ˙˘וב‰  ברמב"ם ‰לכו˙ 

לנו  ‡ין  ‡ל˜י˙  ל‰˘‚‰  ‡ומר,  י‰ו„י  ‡ם  כלומר,  ‰‡„ם".  בני  ללב  מ‰בור‡  ˘מ‚יע  מ„ע  ˘ם 

ענינים  עו„  מונ‰  בכלל ‡פי˜ורס. ‰רמב"ם  ח"ו  לכך, ‰רי ‰ו‡  ˘ייכו˙  ˘ום  לנו  כלל, ‡ין  ערך 

˘ב‚ללם נ˜ר‡ים ב˘ם ‡פי˜ורס.

- ‰רב‰ ענינים ˘ב‚מר‡ ‡י˙‡ ˘נ˜ר‡ו ב˘ם ‡פי˜ורס ו‰רמב"ם ‡ינו מבי‡ם, ומ‡י„ך ‚יס‡ 

מבי‡ ‰רמב"ם ענינים ‡חרים ˘נ˜׳ ב˘ביל ז‰ ‡פי˜ורס, עיי"˘ -

ב‚לוי  בין  ב˙˘וב‰  ˘חזרו  וכיו"ב,  ו‰מומרים  כל ‰ר˘עים  וז"ל:  מסיים3  ˘‰רמב"ם  למרו˙ 

בין במטמוניו˙ מ˜בלין ‡ו˙ם ˘נ‡מר ˘ובו בנים ˘ובבים. ‡ף על פי ˘ע„יין ˘ובב ‰ו‡ מ˜בלין 

˙˘וב‰  ‡ין   - ‰‡„ם"  בני  ללב  מ‰בור‡  ˘מ‚יע  מ„ע  ˘ם  ˘‡ין  "‰‡ומר  ו‡לו  ב˙˘וב‰,  ‡ו˙ו 

מועל˙ 4, כמו ˘כו˙ב ‰רמב"ם ב‰לכו˙ עכו"ם ˘‰‡פי˜ורסין ‡ין מ˜בלין ‡ו˙ן ב˙˘וב‰ לעולם, 

רמ‰  בי„  נפ˘  ב˘‡ט  ל‰כעיס  כו׳  בסכלו˙ „ברים  לבם  מח˘בו˙  ו‰‡פי˜ורסין ‰ם ‰˙רים ‡חר 

ו‡ומרים ˘‡ין בז‰ עון כו'.

בכלל  ח"ו  ‰ו‡  ‰רי  ˘ייכו˙,  ˘ום  לז‰  לנו  ‡ין  ‡ל˜י˙,  ל‰˘‚‰  ערך  ˘ום  לנו  ˘‡ין  ‰‡ומר 

‡פי˜ורס ˘‡ין ˙˘וב‰ מועל˙.

על מי ל‰טיל ‡˙ ‰‡˘מ‰ - ‡ין ‡ני יו„ע, ‰ם עˆמם ‰רי ל‡ יו„עים ‡יך ˆריכים ל‰יו˙. י˘נן 

ל‰בין  וˆריך  יכול  י‰ו„י  ˘כל  כך. ‰‡מ˙ ‰י‡  לכך, ‡ך ‰פועל ‰ו‡ ‰רי  ˘ונו˙ ‰‚ורמו˙  סיבו˙ 

‡ל˜ו˙, ˘כן י‰ו„י ‰ו‡ בעˆמו ‡ל˜י, לכן ביכול˙ו ל‰בין ‡ל˜ו˙.

על ביטוי ‰מ˘נ‰ ׳ˆב˙ בˆב˙ ע˘וי'׳ ˘מע˙י - י‰ו„י ˘‰ו‡ עˆמו ‡ל˜י, חל˜ ‡לו˜‰ ממעל 

- יכול ל‰בין ‡ל˜ו˙.

(˙ר‚ום מספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"‡ עמ' 47-48 - ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‡ ‰מ˙ור‚ם עמ' לח-ט)

2) פ"‚ ‰"ח.
3) בסוף ‰ל' ז.

4) ר‡‰ לחם מ˘נ‰ ל‰לכו˙ עכו"ם פ"ב ‰"‰. י„ ‡י˙ן ˘ם.

"תורת מעשר" – מה זה?
איך ידעינן שבמעשר בהמה "בעל מום . . יאכל בתורת מעשר ואסור ליגזז וליעבד"? / איזה פעולה חיובית של 

קדושה עושים בבעל מום כאשר אין מקריבים אותו למזבח? / ביאור בדברי רש"י בנוגע לבעל מום במעשר בהמה, 
והחיוב מדאורייתא לכוון בעת אכילתו

לרע  טוב  בין  יב˜ר  "ל‡  ˜ו„˘":  י‰י'  "‰ע˘ירי  נ‡מר  ב‰מ‰  מע˘ר  בענין   – פר˘˙נו  בסוף 
ו‚ו'". ומפר˘ ר˘"י: 

"ל‡ יב˜ר ו‚ו' – לפי ˘נ‡מר 'וכל מבחר נ„ריכם', יכול י‰‡ בורר ומוˆי‡ ‡˙ ‰יפ‰? ˙למו„ 
מום,  בעל  ול‡ ˘י˜רב  עליו ˜„ו˘‰,  חל‰  מום  בעל  בין  בין ˙ם  לרע;  טוב  בין  יב˜ר  ל‡  לומר: 

‡ל‡ י‡כל ב˙ור˙ מע˘ר ו‡סור לי‚זז וליעב„". 

ו‰נ‰ י„וע כי ‡ין מטר˙ ר˘"י בפירו˘ו לפסו˜ ‰לכו˙, ‡ל‡ ר˜ לב‡ר "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"; 
ובנ„ו"„ ˆ"ב בסוף „בריו: כיˆ„ למ„ ר˘"י מ˙וך פ˘ט ‰כ˙וב ‡˙ ˘˙י ‰‰לכו˙ על מע˘ר בעל-

מום – (‡) י‡כל ב˙ור˙ מע˘ר (ב) ‡סור לי‚זז וליעב„?

ב. לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר לב‡ר, וב‰˜„ים:

נר‡י˙   – מום"  בעל  ˘י˜רב  ול‡  עליו ˜„ו˘‰,  בעל-מום "חל‰  על  ˘‚ם  ר˘"י  ל˘ון  ‡ריכו˙ 
מיו˙ר˙, ˘‰רי כבר מפור˘ בפ' ‡מור וב‰„‚˘‰ י˙יר‰ ‡˘ר "כל ‡˘ר בו מום ל‡ ˙˜ריבו כי ל‡ 

לרˆון י‰י' לכם" (כב, יט ו‡ילך), ו‡"כ פ˘יט‡ ˘בעל-מום ל‡ י˜רב על ‰מזבח. 

˘בכלל  – ‡ף  בעל-מום  על  ‚ם  ˜„ו˘‰  חל‰  ˘במע˘ר  ר˘"י  ˘כ˙ב  ˘מכיון  י"ל,  ובפ˘טו˙ 
‰רי ‡סור (ל‡ ר˜ ל‰˜ריב בפועל, ‡ל‡ ‡פילו) ל‰˜„י˘ בעל-מום (פר˘"י ‡מור כב, כב) – ‰י' מ˜ום 

לסבר‡ ˘‡פ˘ר ‚ם ל‰˜ריבו; ולכן ˜מ"ל ר˘"י ˘"ל‡ י˜רב" בפועל. 

 – י˜רב"  "ל‡  ‡בל  ˜„ו˘‰"  עליו  ˘"חל‰  ˘כ˙ב  ˘ל‡חר  ל˘ונו,  ‰מ˘ך  לב‡ר  י˘  ומע˙‰ 
נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰: ל‡יז‰ ענין כן חל‰ ˜„ו˘‰ על ב‰מ˙ ‰מע˘ר ˘‰י‡ בעל˙-מום?

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס 
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו
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‰„ברים  ˘‡ל‰  וליעב„",  לי‚זז  ו‡סור  מע˘ר  ב˙ור˙  "י‡כל  ומפרט  ממ˘יך  ‰ו‡  ולז‰ 
˘ב˜„ו˘˙ מע˘ר ˘י˘נם בבעל-מום כמו ב˙ם. 

ל‡  עליו ˜„ו˘‰ ‡בל  ב˜יˆור: "חל‰  לכ˙וב  לר˘"י  לכ‡ור‰ ‰י'  כי  מחוור,  ע„יין ‡ינו  ‡בל 
‚ם  (ו‰רי  בו  ˜יימים  מע˘ר  ˘ב˜„ו˘˙  ‰„ברים  ˘˘‡ר  כבר  מובן  ו‰י'   – מום"  בעל  ˘י˜רב 

במע˘ר ˙ם ל‡ ‰בי‡ ר˘"י לפנ"ז כל פרטי „יניו); למ‰ ‡יפו‡ ‰וˆרך ר˘"י לפרט?

‚. ובי‡ור ‰ענין: 

ל˘ון ‰כ˙וב לענין מע˘ר ‰י‡ – "וכל מע˘ר ב˜ר וˆ‡ן, כל ‡˘ר יעבור ˙ח˙ ‰˘בט, ‰ע˘ירי 
י‰י' ˜ו„˘ ל‰'. ל‡ יב˜ר בין טוב לרע ול‡ ימירנו, ו‡ם ‰מר ימירנו ו‰י' ‰ו‡ ו˙מור˙ו י‰י' ˜ו„˘ 

ל‡ י‚‡ל".

ומ‰ל˘ון "י‰י' ˜ו„˘" מ˘מע, ˘נוסף על עˆם חלו˙ ‰˜„ו˘‰ על ‰ב‰מ‰ ˆ"ל ‰חלו˙ ביח„ 
עם ‰ויי' „˜„ו˘‰ - "י‰י' ˜ו„˘", ‰יינו, ˘˙יכף כ˘נ˙˜„˘‰ ‰ב‰מ‰ ˙יע˘‰ ב‰ פעול˙ ˜„ו˘‰.  

ב‰ב‰מ‰  לע˘ו˙  ˘נ„ר˘ ‰‡„ם  פעול˙ ‰˜„ו˘‰  מ‰י  מובן   – ˙ם  כ‡˘ר ‰מע˘ר ‰ו‡  ובכן, 
מ˘נ˙˜„˘‰: ל˘חוט ‡˙ ‰ב‰מ‰ ול‰עלו˙ חל˜‰ למזבח, וכמו ˘כ˙ב ר˘"י על ‰˙יבו˙ "י‰י' 

˜ו„˘" (בפעם ‰‡') – "לי˜רב למזבח „מו ו‡ימוריו, ו‰ב˘ר נ‡כל לבעלים"; 

נ˘‡ל˙ ‰˘‡ל‰: ‡יך  חל‰ ˜„ו˘˙ ‰מע˘ר –  בעל-מום  על  ˘‚ם  כ‡ן  חי„ו˘ ‰כ˙וב  לפי  ‡ך 
‡פ˘ר לומר בבעל-מום (˘‡ין מ˜ריבים ‡ו˙ו למזבח) "י‰י' ˜ו„˘", כלומר: ‡יך ‡פ˘ר לע˘ו˙ 

בו פעול‰ חיובי˙ ˘ל ˜„ו˘‰?

˙ם),  במע˘ר  ˘עו˘ים  ‰˜„ו˘‰  פעול˙  (˘‰י‡  מום  בעל  ˘י˜רב  "ול‡  ר˘"י:  ˘‡ומר  וז‰ו 
‡ל‡ י‡כל ב˙ור˙ מע˘ר" – ˘‚ם ז‡˙ ‰י‡ פעול‰ חיובי˙ ˘ל ˜„ו˘‰, "י‰י' ˜ו„˘". 

וע„יין ‡ין ז‰ מספי˜, כי ‰‡כיל‰ ב˙ור˙ מע˘ר ‰י‡ ר˜ ל‡חר ˘י˘חט ‡˙ ‰ב‰מ‰; ול‡ מי„ 
כ˘"חל‰ עליו ˜„ו˘‰". 

מ˘‡"כ  מפעול˙ ‰˜„ו˘‰,  חל˜  עˆמ‰ ‰י‡  על ‰מזבח ‰רי ‰˘חיט‰  ˘˜רב  ב˙ם  [וב˘למ‡ 
בבעל-מום ˘‡ין ˘חיט˙ו חל˜ מפעול˙ ˜„ו˘‰]. 

ולכן מוסיף ר˘"י – "ו‡סור לי‚זז וליעב„", ˘ב˜„ו˘‰ זו ˆריך ל‰יז‰ר ˙יכף מ˘נ˙˜„˘‰. 

פעול‰  כי ‡ינ‰   – וליעב„"  לי‚זז  ˘"‡סור  בז‰  ר˜  ל‰ס˙פ˜  לר˘"י  ˘‡י ‡פ˘ר  מובן  ‡מנם 
חיובי˙ ‡ל‡ ר˜ ˘ליל‰; ולכן ‰ענין ‰ר‡˘ון ‰ו‡ "י‡כל ב˙ור˙ מע˘ר".  

„. וע„יין י˘ ל‰סביר ‡˙ „ברי ר˘"י ˘‰˜„ו˘‰ חל‰ על מע˘ר בעל-מום לענין ז‰ ˘"י‡כל 
ב˙ור˙ מע˘ר" – מ‰ כוונ˙ו בז‰ ‰לכ‰ למע˘‰? 

‰רי ז‰ ˘מע˘ר נ‡כל "ל˘ני ימים וליל‰ ‡ח„" – ‰ו‡ ר˜ במע˘ר ˙ם, ול‡ בבעל-מום; 

ז‰ ˘מע˘ר נ‡כל ר˜ ב˙וך ירו˘לים – ‚ם ז‰ ‰ו‡ ר˜ ב˙ם, ‡בל בעל-מום "נ‡כל בכל מ˜ום" 
(רמב"ם ‰ל' בכורו˙ פ"ו ‰"„), ו‡פילו בחו"ל. 

טז

הרמב"ם וידיעת האקות
האומר שאין לנו שום ערך להשגה אלקית, אין לנו לזה שום שייכות, הרי הוא ח"ו בכלל אפיקורס שאין תשובה 

מועלת.

קבלה ממורנו הבעל שם טוב נ"ע
‡מר,  נבוכים"  ב"מור‰  ‡בי  עם  ˘למ„  ‰לימו„  מ˘יעורי  ב‡ח„   - מ‰ר״˘  ‡„מו׳׳ר   - ‰סב‡ 
ומ‰   ,1 ‚„ול  מ˜ובל  ‰י'  ˘‰רמב"ם  נ"ע  טוב  ˘ם  ‰בעל  מורנו  ע„  מרבי  רבי  ב˜בל‰  לו  ˘י˘ 
זמן  ˘‡ז ‰י'  מפני  ז‰  ז"ל, ‰רי  ר˘״י  כמו  ברמז  ז‡˙ ‡פילו  ל‚לו˙  ˘ל‡  מ‡„  נז‰ר  ˘‰רמב״ם 

מסוכן ל‚לו˙ עניני ˜בל‰ ‡פילו ברמיז‡.

מ„רי‚˙  במעל˙  ענינים  כמ‰  ‡בי  לי  ‡מר  במריענב‡„,   - ˙רס״ח   ıי˜  - ‰טיולים  ב‡ח„ 
‰רמב״ם, ביני‰ם ˘ני „ברים:

‡) ‡בי-ז˜ני - ‡„מו״ר ‰‡מˆעי - ‡מר ˘‰רמב״ם ‰˘י‚ ב˘כלו ע„ עולם ‰ברי‡‰ ו‡ב‡ ‡מר 
ל‡  ˘‰„ור  ˘ל ‰רמב"ם, ‡ל‡  ב˘פ˙ו  ול‰סביר  לב‡ר  יכול  ב˘כלו, ‰י'  ˘‰˘י‚ ‰רמב״ם  ˘מ‰ 

‰י' ר‡וי לכך.

‰ברי‡‰  עולם  ˘ל  ‰מˆי‡ו˙  ב‡פ˘רי  עליון.  „ע˙  ‰יו  ‰רמב״ם  ˘ל  ו‰‰˘‚‰  ‰‰˘כל‰  ב) 
‰י˙‰  ‰רמב״ם  ˘ל  ו‰עבו„‰  ‰‡ˆילו˙.  עולם  ˘ל  ‰מˆי‡ו˙  ‡פיס˙  ‰רמב״ם  ו‰˘י‚  ‰˘כיל 

בפירו˘ו   ıל˜ב‡ ומ‰ר"˘  ל"ו  ‰˜„מ‰  ‰‚ל‚ולים  ב˘ער  ממ"˘  ˆ״ע  לכ‡ור‰  זי"ע:  ‡„מו"ר  כ"˜  ‰ער˙   (1
כ˙בו  רמב״ם. -  מערכ˙  ל‰חי„"‡  ˘ם ‰‚„ולים  ור‡‰  חכמ˙ ‰‡מ˙.  מ‚„ל  למ„  ל‡  ל˘יר ‰˘ירים ‡˘ר ‰רמב״ם 
על ‰רמב׳׳ם ˘בסוף ימיו עס˜ ב˜בל‰: מ‚„ול עוז ‰ל׳ יסו‰״˙ פ׳׳‡ ופ״ב. ˘ו״˙ מ‰ר״ם ‡ל˘˜ר סי׳ ˜יז. עבו„˙ 
‰˜ו„˘ ח׳׳ב פי׳׳‚. ‰לבו˘ בלבו˘ פנ˙ י˜ר˙ ח"‡ פנ״‚. ור‡‰ ˘ומר ‡מונים ויכוח ‡ ס׳׳˜ י‚, פי׳ ‰ר״מ בוטריל 

לספר יˆיר‰ פ״„ מ״‚.

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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות
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הצל – חלק מהאור
, שאע״פ  ...ומשנה תודה בעד האלבום הנהדר1 

הכללי  הרושם  אבל  שלי,  בשטח  לא  לגמרי  שזהו 

מומחה  שאינו  מי  של  אפילו  העין  את  מרהיב 

באמנות...

דבר  בכל  ולמצוא  לחפש  ישראל  בני  וכמנהג 

העם  ישראל,  בני  לשליחות  זיקה  לה  שיש  נקודה 

אקח  אדמות,  עלי  האדם  בחיי  בו,  יחיד  וכל  כולו 

רשות לעצמי לעשות הערה אחת, בנקודה כללית 

הברכה  בדברי  גם  אשר  ובפרט  פנים,  כל  על 

והנוסח,  התוכן  על  נוסף  השער,  על  הרשומים 

השתמש בכוחו האמנותי בקומבינצי׳ צבעונית של 

התיבות עצמן עם הצל שלהן, והיא:

דבר  של  תולדה  ענינו  ראשון,  במבט  הצל, 

המסתיר על האור ועל המקור, אבל על פי תורתנו, 

מה  שכל  במשנתם,  חכמינו  ובנוסח  אמת,  תורת 

הצל  גם  הרי  לכבודו,  בראו  בעולמו  הקב״ה  שברא 

הצל  את  מעמידים  שבאם  אומרת  זאת  מזה.  חלק 

בצורתו המתאימה ובמקומו המתאים, הרי גם הוא 

נהפך למקור השפעה, כמו אור, אף שגילוי אור זה 

אור  והשפעת  מגילוי  אחר  באופן  הוא  והשפעתו 

דומה  שאינו  האמורה,  בדוגמא  וכמו  כפשוטו, 

עם  ביחד  שבאות  לכמו  עצמן  בפני  התיבות  רושם 

במקום  הצל  את  כשמעמידים  והוא   – שלהן  הצל 

הראוי לו וצירופו עם האור הוא באופן המתאים.

פרטית  גם  זה  עם  וביחד  כללית  הוראה  ומזה 

בחיי האדם וגם בימים של "צל", ימים ה"אפורים״, 

הגשמי  זה  בעולמנו   – ראשון  שבמבט  שאף 

והחומרי הצללים מרובים על האורות, והחומר על 

בעולם  שליחותו  למלא  האדם  על  הרי  וכו',  הרוח 

הצל  שגם  הנ״ל,  ז״ל  חכמינו  למאמר  בהתאם  זה 

יתרון  הרי  שאז  ואדרבה,  הבורא,  של  לכבודו  יהי׳ 

ובצירופו  ידי  ועל  מתוך  כלומר  החושך,  מן  האור 

עם החושך, ועל דרך זה בכל עניני חושך בעולמנו 

‡‚ם.  יע˜ב  מר  ‰‡מן   – ‰נמען  ע"י  ˘נ˘לח   (1
‰מו"ל.

זה, שביכולתו של האדם ״להפוך חשוכא לנהורא״.

(אגרות קודש חל"ב עמ' רלד-ה) 

איכותן של פעולות "אפורות"
אמציא  עוד  אותיות  איזה  יודע  אינני  ...ובכלל 

האמור  אשר  מהם  ואחד  אחד  לכל  להסביר  כדי 

קוני",  את  לשמש  אלא  נבראתי  לא  "אני  במשנה 

הרעיון  את  המבהילים  בענינים  דוקא  הכוונה  אין 

וכו', וכדוגמת כהן גדול בשמונה בגדי זהב וכו', 

ואחד  אחד  לכל  היא  הכוונה  אמיתית  אלא 

מאתנו בחיי היום יומיים ודוקא בענינים הנקראים 

דש  שהאדם  אפורים"  "ענינים  העולם  בלשון 

פשוט  הוא   .  . המורים-ות  לחבר  ובהנוגע  בעקביו, 

אשר  יום  יום  בסדרי  הפעוטים  פרטים  כפשוטו 

דור  יתכונן  כדבעי  מסודרים  אם  אלו  מפרטים 

ישרים יבורך דור הגאולה שילכו עמהם לקבל פני 

משיח צדקנו ובאמירה "ראו גדולים שגדלתי"...

(אגרות קודש ח"י עמ' שנב)

 - וכו'  [הלא-טוב]  רוחם  למצב  מהעצות 

של  שלוחו  הוא  ואחת  אחד  שכל  ההתבוננות 

ועל  בעולמו,  טוב  ולהרבות  טוב  לעשות  השם 

ומסירות  מהפכות  ידי  על  לא  הוא  הרגיל  דרך 

על  יומית  הנהגה  ידי  על  אם  כי  וכו',  רועשת  נפש 

בפי  נקראת  שרובה  אף  ופעילות,  ערוך  שלחן  פי 

העולם (מלשון העלם - האמת) "אפורה" "זעירה" 

צעד  עצמו  חינוך  בסביבתם,  להנמצאים  עזר  וכו', 

אחר צעד (ולא - בקפיצה) - וכל זה אפשרי בצבא, 

בימים "אפורים" וכו'.

המביאות  והתבוננות  שמחשבות  ופשיטא 

בפעילות  למיעוט  לעצבות,  ושלום,  חס  ליאוש, 

בתורת  ולא  טהור,  בלתי  מקורן   - בזה  וכיוצא 

ובהשגחתו  בהשם  האמיתי  הבטחון  והיפך  אמת 

פרטית, וקל למבין.

(אגרות קודש חל"ב עמ' קמה-ו)

האלקות שבענינים, הימים והפעולות ה"אפורות"

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

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

לקראת שבת ו

ו‡יז‰ „ין מיוח„ ˜יים ב‡כיל˙ מע˘ר בעל-מום, ˘על י„ו ˙י˜ר‡ ‡כיל‰ זו – ‡כיל‰ "ב˙ור˙ 
מע˘ר"?

ל‡,  (בכורו˙  בליטר‡"  ˘ו˜לין  ו‡ין  ב‡טליז  נמכרין  ז‰ "˘‡ין  לענין  זו  ל˘ון  [ב‚מר‡ ‰וב‡‰ 
˘לילי.  ענין  ר˜  ז‰ו  כי (‡)  ע‰"˙,  בפירו˘ו  ר˘"י  כוונ˙  ˘זו  לפר˘  ח, ‡). – ‡בל ˜˘‰  ˙מור‰   .‡

חיובי  ענין  ˘י˘  מ˘מע  מע˘ר"  ב˙ור˙  "י‡כל  ר˘"י  ומל˘ון  מע˘ר,  ב‡כיל˙  „ין  ז‰  ‡ין  (ב) 
˘‡˙ ‡יסור  ובפרט  לס˙ום;  ול‡  ולפרט  לפר˘  לו  ר˘"י ‰י'  כוונ˙  לז‰ ‰י˙‰  ב‡כיל˙ו. (‚) ‡ם 

‚יז‰ ועבו„‰ מפרט בפירו˘].  

מע˘ר":  "ב˙ור˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰‡כיל‰   – ממ˘  כפ˘וט‰  ‰י‡  ר˘"י  ˘כוונ˙  ועכˆ"ל 
במ˜"‡  מˆינו  ˘ל‡  ‚„ול  חי„ו˘  ו‰ו‡  מע˘ר.  ‡וכל  ˘‰ו‡  לכוון  חיוב  עליו  חל  מ„‡וריי˙‡ 
מיוח„ו˙),  ‰לכו˙  ˘ום  ‰‡כיל‰  ב‚וף  ˘‡ין  (‡ף  ‰‡כיל‰  בע˙  כוונ‰  על  מ„‡וריי˙‡  מˆו‰   –

ו„ו"˜.
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מה נאכל – באיזה 
אופן נאכל?

ונתנה הארץ פרי' ואכלתם לשובע וגו'. וכי תאמרו 
מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסוף את 
תבואתנו. וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית וגו'
(כה, יט-כא)

לכאורה צריך ביאור:

מדוע מביאה התורה את שאלת "וכי תאמרו 

מיד  ולא  יובל,  דיני  לאחרי  כאן,  נאכל"  מה 

מיד  עולה  זו  שאלה  הרי  שמיטה,  לדיני  בסמוך 

לקיים  שייך  דאיך  שמיטה,  דיני  לומדים  כאשר 

את  נאסוף  ולא  נזרע  אם "לא  הרי  המצוה,  את 

תבואתנו" – "מה נאכל"?

ויש לומר הביאור בזה:

שאלת "וכי תאמרו מה נאכל" אינה תמיהה 

מה  מותירה  שאינה  שמיטה  מצות  קיום  על 

על  וספיקות  שאלות  לישראל  אין  כי  לאכול, 

בסמוך  בכתוב  באה  לא  ולכן  המצוות.  קיום 

מצות  על  שאלה  אינה  כי  שמיטה,  לדיני 

שמיטה.

הכתוב  לדברי  המשך  היא  זו  שאלה  אלא 

והיינו,  לשובע",  ואכלתם  פרי'  הארץ  "ונתנה 

ישראל,  יהיו  בו  מצב  שבכל  השי"ת  שמבטיח 

ועל  דבר.  שום  יחסר  ולא  ברכותיו  השי"ת  יתן 

שאלה  זו  דאין  נאכל",  "מה  שאלת  באה  זה 

באיזה  היא  השאלה  אלא  אוכל,  לנו  יהי'  מאין 

ולא  נזרע  ש"לא  בשנים  זו  ברכה  תקויים  אופן 

כמה  בזה  שייכים  והרי  תבואתנו",  את  נאסוף 

אופנים, ואולי תבוא הברכה ע"י ירידת מן וכמו 

התורה,  ביאור  בא  וע"ז  במדבר.  שהיו  בשנים 

ברכתי  את  ש"וצויתי  ע"י  תבוא  ה'  שברכת 

בשנה הששית וגו'".

ברכת  לאחרי  רק  באה  זו  ששאלה  וזהו 

תמיהה  זו  שאין  להדגיש  פרי'",  הארץ  "ונתנה 

קיום  באופן  אם  כי  שמיטה  מצות  קיום  על 

השמיטה  בשנות  פרי'"  הארץ  "ונתנה  ברכת 

והיובל. וק"ל.

שביתה ממלאכה 
ומחיות רעות

והשבתי חי' רעה מן הארץ
רבי יהודה אומר מעבירם מן העולם, רבי שמעון אומר משביתן 
שלא יזיקו
(כו, ו. תורת כהנים)

(נעתק  הרוגוצ'ובי  להגאון  פענח  בצפנת 

ור"ש  ר"י  פלוגתת  ביאר  כאן)  עה"ת  בצפע"נ 

ס"ל  דר"י  "והשבתי",  תיבת  בפירוש  שנחלקו 

לגמרי  העולם  מן  וביטול  "שביתה"  שפירושו 

ולכן פירש "מעבירם מן העולם", אך ר"ש ס"ל 

מתקיים  כבר  הצורה  וביטול  בשביתת  שגם 

שלא  "משביתן  פירש  ולכן  הדבר,  "השבתת" 

"הושבתה"  כבר  יזיקו"  ש"לא  שבזה  יזיקו", 

צורתן. 

ר"י  שנחלקו  מה  גם  לבאר  יש  זה  פי  ועל 

יהודה  ש"רבי  מתכוון"  שאינו  ב"דבר  ור"ש 

וגם  ב),  מא,  (שבת  מתיר"  שמעון  ורבי  אוסר 

ב"מלאכה שאינה צריכה לגופה" נחלקו ש"רבי 

ב),  עג,  (שם  פוטר"  שמעון  ורבי  מחייב  יהודה 

השבת  יום  על  שהרי  לשיטתייהו,  בזה  דאזלי 

שיש "לשבות"  נאמר "וביום השביעי תשבות", 

ממלאכה.

וע"ז נחלקו ר"י ור"ש: לר"ש ד"שביתה" היא 

שבדבר  מכיון  הנה  הדבר,  צורת  בביטול  גם 

חסרה  שאצל"ג,  ובמלאכה  מתכוון  שאינו 

אסרה  מחשבת  "מלאכת  ורק  ה"מחשבה", 

מלאכה  לענין  רע"ב  י,  חגיגה  וש"נ.  ב.  יג,  (ביצה  תורה" 

המלאכה,  צורת  כאן  אין  במילא,  שאצל"ג), 

כי  "תשבות",  על  כזאת  במלאכה  עובר  ואינו 

לר"י  משא"כ  מחשבת.  ממלאכת  הוא  "שובת" 

ס"ל  לגמרי,  הדבר  בביטול  רק  היא  ד"שביתה" 

והם  בשבת,  חייבים  אלו  מלאכות  על  שגם 

אסורים מטעם "תשבות".

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

לקראת שבת י„

‰˜ב"‰  ל‰ם  ˘‰˘פיע  י˘ר‡ל  "ו‰ם  מ˘"כ 
ומ˘פטים  בחו˜ים  ‡ו˙ם  וˆו‰  ‰˙ור‰  טוב˙ 
ז‰  מספי˜  ˘‡ינו  מז‰,  ומ˘מע  ˆ„י˜ים". 
ו‚ומלי  רחמנים  ‰ם  ‡בינו  ‡בר‰ם  ˘זרע 
‡בינו  ˘‡בר‰ם  מ‰  ל‡  ו‚ם  בטבעם,  חס„ים 
 ‰˜„ˆ לע˘ו˙  ‡חריו  בי˙ו  ו‡˙  בניו   ˙‡ ˆו‰ 
‰˜ב"‰  ל‰ם  "˘‰˘פיע  ‚ם  ˆ"ל  ‡ל‡   – כו' 
ומ˘פטים  בחו˜ים  ‡ו˙ם  וˆו‰  ‰˙ור‰  טוב˙ 
מ„בר  זו  ב‰לכ‰  ולכ‡ור‰, ‡„רב‰,  ˆ„י˜ים". 
‰„ין,  מ˘ור˙  לפנים  ‰נ‰‚‰  ע"„  ‰רמב"ם 
‰˙ור‰  ומ˘פטי  חו˜י  ע"פ  מ‰מחוייב  יו˙ר 
כנעני  בעב„  לעבו„  מו˙ר  ˙ור‰  „ין  ע"פ  (כי 
זו  ‰נ‰‚‰  ˘ל  יסו„‰  לכ‡ור‰  ו‡"כ  בפרך). 
‰י‡ (ל‡ במ˘פטי ‰˙ור‰, ‡ל‡) במ„˙ ‰חס„ 
(ב)  י˘ר‡ל.  עם  בנפ˘ו˙  ‰טבוע‰  ו‰רחמים 
"וכן במ„ו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘ˆונו ל‰„מו˙ ב‰ם 
מ˘‡"כ   – מע˘יו"  כל  על  ורחמיו  ‡ומר  ‰ו‡ 
‰י‡  ‰רחמים  ˘מ„˙  כ'  ל‡  ‰מ˜ומו˙  ב˘‡ר 

ממ„ו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘ˆונו ל‰„מו˙ ב‰ם.

ל‰„‚˘‰  ‰טעם  י˙חוור  מ˘נ˙"ל  וע"פ 
עב„  כלפי  כו'  כבו„  ˘ל  ‰יחס  „‰נ‰  כ‡ן,  זו 
מˆ„ "„רכי  מחוייב  ˘‡ינו  בלב„  זו  ל‡  כנעני, 
חכמ‰", ‡ל‡ ‡ף מ„˙ ‰רחמים ‰טבעי˙ „בי˙ 
‡בר‰ם ל‡ ˙ספי˜ לז‰, כי ‚ם רחמים ‡ל‰ י˘ 
רחמים  ו‡ין  ו‚„ר ‡נו˘י,  טבע  לפי  ‚בול  ל‰ם 
˘‰ם ‰יפך  בענינים  כנעני  עב„  על  חלים  ‡ל‰ 
לז‰  ˘‚ם  לומר  י˘  [ומע˙‰  ‚ופ‡  ‰עב„ו˙ 
‚ופ‡ רמז ‰רמב"ם ב‰בי‡ו ‰כ‡ ‰˜„מ˙ מזון 
‰ב‰מו˙, כי ‡ע"פ ˘י˙כן ˘‡י˘ רחום וחס„ן 
יˆער  ול‡  חי  בעל  על  רחמים  בר‚˘י  י˙עורר 
עלי‰ם  רחמיו  ˘‡ין  ופ˘וט  מובן  מ"מ  ‡ו˙ו, 
‚„ולים מ‡‰ב˙ עˆמו ובני בי˙ו, וז‰ ˘חכמים 
‰ו‡  ב‰מ˙ם  מזון  מ˜„ימין  ‰יו  ‰ר‡˘ונים 
כ‡ן  ˘‰וסיף  וז‰ו  רחמים].  ˘ל  מיוח„  סו‚ 
טוב˙  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ˘‰˘פיע  י˘ר‡ל)  "(ו‰ם 
ומ˘פטים ˆ„י˜ים  בחו˜ים  וˆו‰ ‡ו˙ם  ‰˙ור‰ 
במ„ו˙יו  "וכן  ומוסיף  ‰כל",  על  ‰ם  רחמנים 
‡ומר  ‰ו‡  ב‰ם  ל‰„מו˙  ˘ˆונו  ‰˜ב"‰  ˘ל 

לומר,  רˆונו  ˘בז‰   – מע˘יו"  כל  על  ורחמיו 
„‡ע"פ ˘‡ין זו ‰נ‰‚‰ מחוייב˙ מˆ„ ‰רחמים 
מ"מ,  י˘ר‡ל,  ˘בטבע  ‰‡נו˘יים  ו‰חס„ 
"‰˘פיע ל‰ם ‰˜ב"‰ טוב˙ ‰˙ור‰", ˘"טוב˙ 
‰˘כל  מˆ„  ‰מחוייב  טוב  ר˜  ‡ינ‰  ‰˙ור‰" 
‰מחוייב  כפי  ‡ל‡  ‡„ם  בני  וטבע  ‰‡נו˘י 
נˆטוינו –  ז‡˙  ועו„  ˘ל ‰˜ב"‰.  חכמ˙ו  מˆ„ 
‡ין  ז‰  ומפני  ‰˜ב"‰.  ˘ל  למ„ו˙יו  ל‰„מו˙ 
‰כל",  על  ‰ם  "רחמנים  י˘ר‡ל,  לרחמי  ‚בול 
ע„ ˘מ˜„ימין מזון ב‰מ˙ם לסעו„˙ עˆמן, כי 
כ˙כונו˙  ר‚˘  ענינם  ‡ין  ‰˜ב"‰  ˘ל  מ„ו˙יו 
(‰„ומ‰  ‰נ‰‚‰  ˆור˙  ור˜  ר‚ילו˙  ‡נו˘יו˙ 
ל‰נ‰‚‰ ˘ב‡‰ ‡ˆל ‡„ם מˆ„ ˙כונו˙ ‰ר‚˘), 
בלי  ‰ם  מ„ו˙יו  ו‚ם  פנ"„;  ח"‡  במו"נ  עיי' 
˘‰ו‡  (כ˘ם  רחמיו"  כלו  ל‡  "כי  ומ„‰,  ‚בול 
ול‰כי  פי"‡).  ‰˙˘וב‰  ‡‚ר˙  עיי'  סוף,  ‡ין  י˙' 

ב˘ר  כבמ„˙  „ל‡  מע˘יו",  כל  על  "רחמיו 
ר‚˘  ‰˙עוררו˙  ‰י‡  ‰רחמים  ˘סיב˙  ו„ם 
ממˆבו ˘ל ‰זול˙ ו˙לוי בערכו, ו‡פ˘ר ˘„בר 
ר‚˘  יעורר  ל‡  ‰‡„ם  ממעל˙  מ‡„  ˘רחו˜ 
ומ˘ו‰  ‰˘ו‰  ‰כל  בור‡  ‡ˆל  ‡בל  רחמים; 
˜טן ו‚„ול, ‡ין רחמיו י˙' ב‚לל ערך ‰מרוחם 
˘לו,  ‰נ‰‚˙ו  וˆור˙  מ„ו˙יו  מˆ„  ‡ל‡  כלפיו 
וכן  מע˘יו.  כל  על  ו‰ם  ‚בול  ל‰ם  ‡ין  ול‰כי 
˘נˆטוינו  ‰˙ור‰"  ב"טוב˙  ‰חי„ו˘  ‚ם  ‰ו‡ 
‚ם  ברחמים  ‰נ‰‚‰  לענין  ‰ו‡  „‰ˆיווי  ב‰, 
לכך,  ל‰˙עורר  מסו‚ל  ‰‡„ם  לב  ר‚˘  כ˘‡ין 
ˆ„י˜ים"  ומ˘פטים  "בחו˜ים  ‰נ‰‚‰  מˆ„ 
מ„‰  בלי  רחמים  ‰ם  ‰כי  ומ˘ום  ‰˙ור‰,  ˘ל 
ו‚בול. וז‰ו ˘‰וסיף "וכן במ„ו˙יו ˘ל ‰˜ב"‰ 
על  ורחמיו  ‡ומר  ‰ו‡  ב‰ם  ל‰„מו˙  ˘ˆונו 
‰˙ור‰"  "טוב˙  ˘˙וכן  ל‰„‚י˘  מע˘יו",  כל 
וחס„  רחמים  ר˜  ל‡  ‰ו‡  לנו  ˘‰˘פיע 
ל‰„מו˙  ‡ל‡  ‡„ם  בני  טבע  ע"פ  ‰מחוייב 
בס‰מ"ˆ  (ו„ו"˜  ‰‡פ˘ר  ככל  י˙'  למ„ו˙יו 
"כפי  ‰˜ב"‰  למ„ו˙  ל‰„מו˙  „חייב  ח  מ"ע 
˘מ˜„ים  ע„  ˘יעור,  בלי  ברחמים  ‰יכול˙"), 

ב‰מ˙ו ועב„יו לעˆמו.



י‚לקראת שבת

ל‡י„ך ‚יס‡ ‰וˆרך ‰רמב"ם ל˙לו˙ ‰„בר ‚ם 
˘‡ינו  מי  ‚ם  ורחמים, ‰ל‡  חסי„ו˙"  ב"מ„˙ 
˘ינ‰‚  כ„י  ופי˜ח  חכם  ˘י‰י'  בכך  „י  רחמן 
כן מחמ˙ ‰‰‚יון [ו‡ף ˘י"ל ˘כוונ˙ ‰רמב"ם 
„‡ינו  לומר  ר˜  ‰י‡  חסי„ו˙"  "מ„˙  בל˘ון 
מ‰‡ריכו˙  (ובפרט  מ˘מע  מ"מ  ‰„ין,  מן  חיוב 
ב‰מ˘ך ‰‰לכ‰ ע"„ מ„˙ ‰רחמים „י˘ר‡ל, עיי' ל‰לן) 

ורחמים  חס„  ‚ם  זו  ב‰נ‰‚‰  ˘י˘  „כוונ˙ו 
מרובים. עיי' ירו˘' ב"˜ פ"ח ‰"„ ובפנ"מ]. 

יסו„  לומר „‡כן  יו˙ר „רˆ‰  נר‡‰  כן  ועל 
ורחמים  חסי„ו˙  מ„˙  מˆ„  ‰ו‡  זו  ‰נ‰‚‰ 
„ו˜‡, ‰יינו „ר˜ בעל חס„ ורחמים ˙חייב ‚ם 
חכמ˙ו ו˘כלו לע˘ו˙ כן, ‡בל ל‡ „י בחכמ‰ 
מזון  ‰˜„מ˙  כ‡ן  ˘ˆירף  וז‰ו  לכ˘עˆמ‰. 
„‰נ‰  זו,  נ˜ו„‰  ל‰„‚י˘  רמז  „בז‰  לב‰מ‰, 
מזונו˙  י˜„ים  ˘‰‡„ם  טעם  ‡ין  ˘כל  ע"פ 
"ל‡  ב‰מו˙  ו‰רי  עˆמו,  לסעו„˙  ב‰מ˙ו 
˜י„ו˘ין)  סוף  ‰˘"ס  (ל'  ל˘מ˘ני"  ‡ל‡  נבר‡ו 
מחמ˙  ר˜  ‰י‡  ו‰‰˜„מ‰  ל‡„ם,  ‰ם  וטפלים 
˘‡יל˙  מ˘ו"˙  (ול‰עיר  מרובים  ורחמים  חס„ 

יעב"ı סי"ז). 

ובי‡ור ‰„בר ‚בי עב„, ‡מ‡י ל‡ „י בחכמ‰ 
לב„‰, וב‰˜„ים „י"ל ˘‰טעם ˘‰˙יר‰ ˙ור‰ 
 – פרך  בעבו„˙  כנעני  עב„  ל‰עבי„  מ„ינ‡ 
ˆריך  ˘‡ינו  ועבו„‰  ˜ˆב‰  ל‰  ˘‡ין  "עבו„‰ 
˘לכ‡ור‰  ‡ף  ‰"ז),  פ"‡  לעיל  (רמב"ם  ל‰" 
עברי),  עב„  ‚בי  ˘ם  בכס"מ  (עיי'  ‡כזריו˙  ‰ו‡ 
ע˘יי˙  ‚ם  כולל˙  ‰עב„  ˘עבו„˙  מ˘ום  ‰"ז 
"„ברים בוזים ˘‰ם מיוח„ים לע˘ו˙ ‰עב„ים" 
(˘ם ‰"ז), וכ„י ˘ל‡ יחסר בענין ‰עב„ו˙ (˘ל‡ 

י˘  ˘פיר  בוזים)  מ„ברים  עˆמו  ‰עב„  ימנע 
˘יר‚י˘  ב‡ופן  עמו  ל‰˙נ‰‚  וסבר‡  מ˜ום 
לעבו„  ‰˙ור‰  ‰˙יר‰  ולכן  עב„  ‰יו˙ו   ˙‡
‚ופ‡.  ל‰עב„ו˙  נו‚ע  ˘‰„בר  כיון  בפרך  עמו 
י˘  לחו„  חכמ‰"  "„רכי  ˘מˆ„  מובן  ומע˙‰ 
מי  ור˜  בפרך,  עבו„‰  „ר‡וי'  לומר  מ˜ום 
ורו„ף  "רחמן  ו‰ו‡  חסי„ו˙"  ב"מ„˙  ˘חונן 

ˆ„˜", מ˙נ‰‚ ברחמים ‚„ולים ‚ם כלפי עב„ו, 
עˆמו  לסעו„˙  עב„ו  מזונו˙  מ˜„ים  ˘‡ף  וע„ 
"„רכי  כ‡ן  „י˘  ˘מ"מ ‰וסיף ‰רמב"ם  (‡ל‡ 
˘כלי  ˆי„ו˜  ימˆ‡  בו„‡י  ‰רחמן  כי  חכמ‰", 
„"„רכי  ח„˘  ב‡ופן  י"ל  נמי  ‡י  ל‰נ‰‚˙ו, 
‰‚יון  ס˙ם  ול‡  י˘ר‰  ‰נ‰‚‰  ‰יינו  חכמ‰" 

˘כלי).

ל˘ון  ‡ריכו˙  ‚ם  ‰יטב  ˙˙ב‡ר  ומע˙‰ 
"ו‡ין  וז"ל:  זו,  ‰לכ‰  בסיום  ‰רמב"ם 
עוב„י  ב‚וים  ‡ל‡  מˆוי'  ו‰עזו˙  ‰‡כזריו˙ 
י˘ר‡ל  ו‰ם  ˘ל ‡בר‰ם ‡בינו  זרעו  ע"ז ‡בל 
וˆו‰  ‰˙ור‰  טוב˙  ‰˜ב"‰  ל‰ם  ˘‰˘פיע 
רחמנים  ˆ„י˜ים,  ומ˘פטים  בחו˜ים  ‡ו˙ם 
˘ˆונו  ‰˜ב"‰  ˘ל  במ„ו˙יו  וכן  ‰כל,  על  ‰ם 
ל‰„מו˙ ב‰ם ‰ו‡ ‡ומר ורחמיו על כל מע˘יו 
לך  ונ˙ן  ˘נ‡מר  עליו  מרחמין  ‰מרחם  וכל 

רחמים ורחמך ו‰רבך".

זרע  ˘ל  ‰רחמנו˙  מ„˙  ע"„  ז‰  ענין  ו‰נ‰ 
‰רמב"ם  ‰בי‡  ‰‚וים)  ‡ˆל  (ו‰פכ‰  ‡בר‰ם 
פ"ב  ˙˘וב‰  ב‰ל'  ‰י„,  בס'  מ˜ומו˙  בכמ‰ 
‰"י "‡סור ל‡„ם ל‰יו˙ ‡כזרי כו' מוחל בלב 
ולבם  י˘ר‡ל  זרע  ˘ל  „רכם  וז‰ו  כו'  ˘לם 
כן  ‡ינן  לב  ערלי  כוכבים  ‰עוב„י  ‡בל  ‰נכון 
‡יסורי  ב‰ל'  כו'";  נˆח  ˘מר‰  ועבר˙ן  ‡ל‡ 
פנים  עזו˙  בו  ˘י˘  מי  "כל  ‰י"ז  פ"ט  בי‡‰ 
‚ומל  ו‡ינו  ‰בריו˙   ˙‡ ו˘ונ‡  ‡כזריו˙  ‡ו 
‚בעוני  ˘מ‡  ביו˙ר  לו  חו˘˘ין  חס„  ל‰ם 
‰ו‡, ˘סימני י˘ר‡ל ‰‡ומ‰ ‰˜„ו˘‰ ביי˘נין 
עניים  מ˙נו˙  ב‰ל'  חס„ים";  ו‚ומלי  רחמנים 
‡בר‰ם  זרע  לˆ„י˜  סימן   ‰˜„ˆ‰˘" רפ"י 
יˆו‰ ‡˙  למען ‡˘ר  י„ע˙יו  כי  ˘נ‡מר  ‡בינו 
‡כזרי  ˘‰ו‡  מי  וכל  כו'   ‰˜„ˆ לע˘ו˙  בניו 
˘‡ין ‰‡כזריו˙  ליחסו  לחו˘  י˘  מרחם  ו‡ינו 

מˆוי' ‡ל‡ ב‚וים כו'".

כ‡ן  ˘„ו˜‡  ‰„בר,  בטעם  לעיין  וי˘ 
 (‡) בז‰.  פרטים  ˘ני  מוסיף  עב„ים  ב‰ל' 

ח

ניצוצות הקדושה שבממון הריבית
ניצוצין קדישין בממונו של יהודי / מידת חסידות לסייע לחברו בבירור הניצוצות / להציל הניצוצות מרשות הנכרי / 

לברר ניצוצות "חמור שונאך" דווקא

מ˘ום  ˘‰י‡  בז‰  מבו‡ר  ‰ריבי˙  ל˜יח˙   ˙‡ ל‰-ו)  כ‰,  ב‰ר  (פר˘˙  ˙ור‰  ˘‡סר‰  למ‰  בנו‚ע 
 ıמבˆב ‰ו‡  ופ˙‡ום  מר‚י˘  ו‡ינו  בר‚לו  ˜טנ‰  חבור‰  ˘נו˘ך  נח˘  "כ‡ו˙ו  „‰יינו  "נ˘ך", 
ונופח ע„ ˜„˜„ו, כך ריבי˙ ‡ינו נר‚˘ ו‡ינו מכיר ע„ ˘‰ריבי˙ עול‰ ומחסרו ממון ‰רב‰" (ר˘"י 
˙ור‰,  מ˜ום ‡סר˙‰  מכל  וב‰סכמ˙ו,  מ„ע˙ ‰נו˙ן  ˘‰ריבי˙ ‰י‡  ˘‡ף  ו‰יינו,  כ„).  כב,  מ˘פטים 

מ˘ום ˘‰ו‡ מחסר ‡˙ חברו ממון ‰רב‰ ˘ל‡ מרˆונו.

‚ר  ו‡ילו  "‡חיך",  על  ר˜  ז‰  ‡יסור  חל  מ˜ום  מכל  ו˙רבי˙,  נ˘ך  ˙ור‰  ˘‡סר‰  ‰‚ם  ו‰נ‰, 
˙ו˘ב מו˙ר ל‰לוו˙ לו בריבי˙, כמו ˘פיר˘ו ב‚מר‡ (ב"מ ע‡, סע"‡) ‡˙ ‰נ‡מר בפר˘˙ ב‰ר "וכי 
˙˜ח  ˘נ‡מר "‡ל  ˘מז‰  ‚ו'",  ו˙רבי˙  נ˘ך  מ‡˙ו  ˙˜ח  עמך, ‡ל  וחי  ו˙ו˘ב  ‚ר  ‚ו'  ימוך ‡חיך 
"‚ר  ריבי˙, ‡ך  ל˜ח˙  ˘ממנו ‡סור  על "‡חיך",  ר˜  מוכח „˜‡י  מ‡˙ם"  ˙˜ח  ול‡ "‡ל  מ‡˙ו" 
ו˙ו˘ב" נ‡מר כ‡ן ר˜ לענין "וחי עמך" ול‡ לענין ריבי˙. וי˙יר‰ מזו מˆינו ‚בי נכרי, ˘"מˆוו˙ 
מלוו‰  (רמב"ם  ע˘‰"  מˆוו˙  ˘זו  למ„ו  מפי ‰˘מוע‰  ˙˘יך  לנכרי  ˘נ‡מר  לעכו"ם,  ל‰˘יך  ע˘‰ 

ולוו‰ פ"‰ ‰"‡).

 ˙‡ ל‰˘יך  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  ומ„וע  ‰רב‰",  ממון  ומחסרו  עול‰  "‰ריבי˙  ‰רי  ˙מו‰:  ו‰„בר 
‰נכרי ולחסר ממונו במלוו‰ בריבי˙?

וי˘ לב‡ר יסו„ עי˜רי בעבו„˙ ‰‡„ם בעניינים ‰˘ייכים לממון, ו‡זי יובן טעם מˆוו˙ "לנכרי 
˙˘יך", ו‚ם „ין ˙מו‰ נוסף מ„יני ‰ריבי˙, ומז‰ יעל‰ מ‰ ˘י˘ לו ל‡„ם ללמו„ מ„ין ז‰ בעבו„˙ו 

‡˙ ˜ונו.

ניצוצין קדישין בממונו של יהודי
˘כ˙ב  כפי   ,'‰ לעבו„˙  ‡מˆעי  ‡ל‡  חולין,  ˘ל  עניין  ‡ינו  י˘ר‡ל  ל‡י˘  ‰˘ייך  ממון  כל 

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

המדור מודפס 
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



טלקראת שבת

מע˘יו  וכל  לבו  בלב„", ‡ל‡ "יכוון  ממון   ıל˜בו בלבו  י‰י‰  ˘"ל‡  פ"‚ ‰"ב)  (‰ל' „עו˙  ‰רמב"ם 
ל‡פ˘ר ‡˙ ˜יום ‰˙ור‰  בכ„י  י‰י‰ ‡מˆעי  ממונו  ו‚ם  בלב„",  ברוך ‰ו‡  לי„ע ‡˙ ‰˘ם  כולם 
מי"ב),  פ"ב  (‡בו˙  ˘מים"  ל˘ם  מע˘יך  "כל  ˘י‰יו  ˙ור‰  ˆיוו˙‰  כבר  ˘‰ל‡  בלב„.  ומˆוו˙י‰ 

ו"בכל „רכיך „ע‰ו" (מ˘לי ‚, ו).

˜„ו˘ים  ניˆוˆין  ˘ם  "י˘  י˘ר‡ל  ל‡י˘  ‰˘ייך  ‚˘מי  „בר  ˘בכל  מ‰  ‰ו‡  ז‰,  עניין  ועומ˜ 
מ˙˜ן  "‰ו‡  ‰' ‰רי  לעבו„˙  ומנˆל ‡ו˙ם ‰עניינים  מ˘˙מ˘  וכ‡˘ר  נ˘מ˙ו",  ל˘ור˘  ‰˘ייכים 
‰ניˆוˆין". וז‰ו סו„ מ‰ ˘‰˙ור‰ חס‰ על ממונן ˘ל י˘ר‡ל, מ˘ום ˘י˘ בו ניˆוˆים ‰ב‡ים ‡ל 

˙י˜ונם בע˙ ‡˘ר ינˆלם ‰י‰ו„י ל˘ם ˘מים (כ˙ר ˘ם טוב (˜‰"˙) סי' ריח).

˘‰ממון  י‰ו„י  ‡ו˙ו  ˘ל  ‰מיוח„˙  לנ˘מ˙ו  ‰ם  ˘ייכים  ‰‚˘מיים  ˘ב„ברים  ‡לו  וניˆוˆו˙ 
ל˘ר˘  ˘ייכים  ˘בו  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  כי  „וו˜‡  לר˘ו˙ו  ‰ממון  נ˙‚ל‚ל  כן  ˘על  ‡ליו,  ˘ייך 

נ˘מ˙ו „וו˜‡, ועליו מוטל לזככם, ל˙˜נם ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘‰.

י„י  על  כסף  ל‰רוויח  יכול  ˘‰‡„ם  כז‰,  ב‡ופן  וסי„רו  בעולמו  ‰˜ב"‰  ‰טביע  טבע  ו‰נ‰, 
˘נ˙חייב  חוב ‰ו‡  ריבי˙, ‰נ‰ "‰ריבי˙  ˘‰˙ור‰ ‡סר‰  ל‡חרי  מזו, ‚ם  וי˙יר‰  בריבי˙.  ˘ילוו‰ 
פ"ח  (מל"מ  י˜ח [‰מלוו‰]"  ל‡  ˘נ˙חייב [‰לוו‰]  ˘‡ף  ‚זר‰  ˘‰˙ור‰  ל˘לם, ‡ל‡  וחייב  ‰לוו‰ 

מ‰ל' מלוו‰ ולוו‰ ‰"‡).

לימ„ונו  ‰רי  ללוו‰,  ל‰חזירם  ונ˙חייב  ב‡יסור,  ‰ריבי˙  „מי   ˙‡ ‰מלוו‰  ˘ל˜ח  ל‡חרי  ו‚ם 
רבו˙ינו ‰ר‡˘ונים (ר‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘˜ו"ט ביסו„ ז‰ ו‰מס˙עף, ו˘"נ), ˘‚ם ‡ז ˘ייך כסף ז‰ למלוו‰, 
˘‰ל‡ ‰לוו‰ נ˙רˆ‰ ל˘לם לו ומחל ‡˙ ממון ‰ריבי˙ ˘נו˙ן. וז‰ ˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ל‰חזירו, ‡ין 
˘בלע",  ‡יסור  "ל‰חזיר  רחמנ‡  עלי'  „רמ‡  חיוב‡  ‡ל‡  וכמזי˜,  חוב  כבעל  ר‚יל  ˘עבו„  ז‰ 
˘מעי˜ר ‰„ין ל‡ ‰י‰ ˆריך ל‰˘יב כסף ז‰ ללוו‰, ור˜ ˘"ל˘מים ‰ו‡ חייב" (ריטב"‡ ב"מ ס‡, ‡), 

˘חייב˙ו ˙ור‰ ל‰˘יב ‰ריבי˙ ללוו‰.

ועליו  ‰מלוו‰,  נ˘מ˙  ל˘ר˘  ˘ייכים  ‰ריבי˙  ˘בממון  ˜„ו˘‰  ˘‰ניˆוˆו˙  מוכח  ז‰  ומכל 
בריבי˙, ‰רי ‰„רך  ילוו‰  ˘ל‡  ˙ור‰  ˘ˆיוו˙‰  ˘מכיוון  ל˜„ו˘‰. ‡ל‡  ול‰עלו˙ם  לבררם  מוטל 
˘יברר ‰מלוו‰ ניˆוˆו˙ ‡לו ‡ינ‰ על י„י ˘מבי‡ ‰כסף לר˘ו˙ו ומנˆלו ל˜„ו˘‰, ‡ל‡ ב„רך ˘ל 
„חי' ו˘ליל‰. ‰יינו ˘כ‡˘ר ב‡‰ לי„ו ‡פ˘רו˙ ˘ל ריבי˙ ו‰ו‡ נ˘מר מ‡יסור ריבי˙, ‰נ‰ בז‰ 
˘ב„ברים ‰‡סורים,  (וכמו ‰ניˆוˆו˙  ל˜חו  ˘ל‡  ממון  ב‡ו˙ו  ˘י˘נם  ל˜„ו˘‰ ‰ניˆוˆו˙  עולים 

˘כך ‰י‡ „רך ‰על‡˙ם ל˜„ו˘‰ (ר‡‰ ל˜ו"˙ ˘‰"˘ ו, „)).

מידת חסידות לסייע לחברו בבירור הניצוצות
ב„רך זו י˙יי˘ב „ין מחו˜י ‰ריבי˙, ו‰ו‡ ב„יני חוט‡ ‰חוזר ב˙˘וב‰, ומב˜˘ ל˙˜ן ‡˙ מ‰ 

˘חט‡ בעניין ריבי˙:

ו‡ף  ממנו.  מ˜בלים  ˘‡ין  ‰לכ‰  נפס˜‰  ‰ריבי˙,  „מי   ˙‡ ל‰˘יב  מעˆמו  ב‡  ‰חוט‡  כ‡˘ר 
על פי ˘‡ין מ˜בלים ממנו, ˆריך ‰ו‡ ל‰חזיר בכ„י לˆ‡˙ י„י ˘מים, וע„יין מי„˙ חסי„ו˙ ˘ל‡ 

ל˜בל ממנו (ר‡‰ טו˘ו"ע ונו"כ יו"„ סי' ˜ס‡).

י‰ו„י.  ˘ל  ממונו  עניין ˜„ו˘˙  יסו„  עם  מ˙יי˘ב ‰יטב  ז‰  נמˆ‡ „ין  למעל‰  פי ‰מבו‡ר  ועל 

יב

הנהגת רחמים כפי עבד כנעני
יבאר פרטי אריכות ל' הרמב"ם סוף הל' עבדים – שבזה הסביר מהות הנהגה של רחמים המיוחדת שהזכיר כאן 

כלפי עבד כנעני

"מו˙ר  עב„ים  ‰ל'  בסוף  ‰רמב"ם  כ˙ב 
כך  ˘‰„ין  ו‡ע"פ  בפרך,  כנעני  בעב„  לעבו„ 
רחמן  ‡„ם  ˘י‰י'  חכמ‰  ו„רכי  חסי„ו˙  מ„˙ 
ול‡  עב„ו  על  עולו  יכבי„  ול‡   ˜„ˆ ורו„ף 
ומכל  מ‡כל  מכל  וי˘˜‰ו  וי‡כיל‰ו  לו,  יˆר 
לעב„  נו˙נין  ‰יו  ‰ר‡˘ונים  חכמים  מ˘˙‰, 
ומ˜„ימין  ‡וכלין,  ˘‰יו  ו˙ב˘יל  ˙ב˘יל  מכל 
‰רי  עˆמן,  לסעו„˙  ו‰עב„ים  ‰ב‰מו˙  מזון 
כעיני  י„ ‡„וני‰ם  עב„ים ‡ל  כעיני  ‰ו‡ ‡ומר 
ול‡  בי„  יבז‰ו  ל‡  וכן  ‚ביר˙‰,  י„  ˘פח‰ ‡ל 
וכעס ‡ל‡  עליו ˆע˜‰  ירב‰  ול‡  כו'  ב„ברים 

י„בר עמו בנח˙ וי˘מע טענו˙יו כו'".

ו‰נ‰, יל"ע במ‰ ˘‰˘חיל כ‡ן נמי ‰˜„מ˙ 
מזון ‰ב‰מו˙ – „לכ‡ור‰ ב‰מ‰ מ‡י בעי ‰כ‡. 
 ‡‰„ מ˘מע  ‰רמב"ם  ל˘ון  מפ˘טו˙  ובכלל, 
חכמים  מ‰נ‰‚˙  חל˜  ‰ו‡  כו'"  „"מ˜„ימין 
‰ר‡˘ונים [ועיי' בנו"כ ‰רמב"ם כ‡ן ‰מ˜ורו˙ ב˘"ס 
כו'];  ˙ב˘יל  מכל  לעב„  נ˙ינ‰  ‚בי  חכמים  ל‰נ‰‚˙ 

(ברכו˙  ב˘"ס  ז‰ ‰וב‡  ע"ז „„בר  וכבר ‰עירו 
מ, ‡) ב˙ור „ין ו‡יסור ול‡ ב˙ור ˙י‡ור ‰נ‰‚˙ 

˘י‡כל  ל‡„ם  "‡סור  ‰ו‡  ‰˘"ס  „ל'  חכמים, 
˜ו„ם ˘י˙ן מ‡כל לב‰מ˙ו ˘נ‡מר ונ˙˙י ע˘ב 

[ועיי'  ו˘בע˙"  ו‡כל˙  ו‰„ר  לב‰מ˙ך  ב˘„ך 
‰ו‡ ‡יסור ‚מור מ‰"˙,  ב˘ו"˙ מ‰ר"ם ב"ר ברוך ס˘"ב̆ 

וב˘י' ‰רמב"ם – יעויי' ˘„"ח כללי ‰פוס˜ים סט"ז ‡ו˙ 

יב. ועיי"˘ בכללים מערכ˙ ‰‡ל"ף כלל ˜]. וכן ב˘"ס 

˘ם ל‡ נזכרו כלל עב„ים ‚בי ‰˜„מ˙ סעו„‰, 
יו˙ר  ונר‡‰  ‰ב‰מו˙.  עם  ‰זכירם  ו‰רמב"ם 
„כ‡ן ל‡ מ˘ום ‰ך חיוב‡ ‡˙י על‰, ‡ל‡ רˆ‰ 
ל‰„‚י˘ „בר מ‰ ב‰נ‰‚‰ ‰מ˙ו‡ר˙ כ‡ן כלפי 
עב„ים – ע"י ‰זכר˙ ‰נ‰‚˙ ‰חכמים לב‰מו˙ 

ועב„ים.

‰רמב"ם  בל˘ון  ‰„יו˜  ב‰˜„ים  וי˙ב‡ר 
˘י‰י'  חכמ‰  ו)„רכי  חסי„ו˙  ˘"(מ„˙  כ‡ן 
עב„ו  על  עולו  יכבי„  ול‡  כו'  רחמן  ‡„ם 
‰‚יוני  ו˘כל  חכמ‰"  "„רכי  ˘‚ם  ‰יינו  כו'", 
ב‰מ˘ך  ל˘ונו  (וכ„יו˜  זו  ‰נ‰‚‰  מחייבים 
ול‡ "חסי„ים  כו'",  ‰ענין "חכמים ‰ר‡˘ונים 
טומ‡˙  בסוף ‰ל'  ל˘ונו  כעין  כו'"  ‰ר‡˘ונים 
‡וכלין ועו„) – ומובן ‰ו‡ כבר ממ˘"כ ב‰לכ‰ 
‰˜ו„מ˙ (‚בי ‡ימ˙י ר˘‡י לומר לעב„ו "ע˘‰ 
עמי ו‡יני זנך") „כ˘‡ינו זן ‚ורם לעב„ לחלו˙ 
בכך  מפסי„  ונמˆ‡  עיי"˘,  וכו',  לברוח  ‡ו 
‡מ‡י  בי‡ור  ˆריך  ˘עפ"ז  ‡ל‡  עב„ו.  עבו„˙ 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה



פ

השבת – תכלית שש השנים
כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה 
הארץ שבת לה'. שש שנים תזרע שדך וגו'
(כה, ב-ג)

ר"פ  לקו"ת  בהר.  ר"פ  (פנ"י  המפרשים  הקשו 

הוא  לה'"  שבת  הארץ  "ושבתה  הרי  ועוד)  בהר, 

תזרע  שנים  ה"שש  אחרי  השביעית,  בשנה  רק 

כרמך", וא"כ מדוע נאמר כתוב זה לפני ה"שש 

שנים" ולא אחריהם, כפי סדר הזמנים?

שם  (לקו"ת  נ"ע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  ותירץ 

שהשנה  שהגם  בזה,  לומר  הכתוב  שבא  ד)  מ, 

מיד  מ"מ  השנים,  שש  לאחרי  באה  השביעית 

שמטרת  לידע  צריך  הארץ"  אל  "תבואו  כאשר 

עם  העבודה  אינה  לארץ  הכניסה  ותכלית 

היא  התכלית  אלא  החול,  שנות  בשש  הקרקע 

והיינו,  לה'".  שבת  הארץ  "ושבתה  בה  השנה 

להיות  צריך  שנים"  ב"שש  העבודה  בעת  שגם 

היא  אם  כי  והמטרה,  התכלית  זו  שאין  ניכר 

 – השביעית  השנה   – להתכלית  לבוא  הכנה 

אזי  זה,  דבר  יודעים  וכאשר  לה'".  ה"שבת 

שצריך  כפי  נעשית  שנים"  ב"שש  העבודה 

להיות, וחדורה בקדושה.

של  הפרטית  בעבודתו  גם  ללמוד  יש  ומזה 

כל אחד מישראל:

רכושו,  שהוא  משלו,  "ארץ"  יש  אחד  לכל 

ביתו וכיו"ב. וב"ארץ" זו, ישנם ששת ימי החול 

בהם עוסקים בעניני חולין, וגם עבודת קרקע, 

היינו, עסקים כאלו שאינם עניני קדושה בגלוי.

וצריך האדם לדעת, שתכליתה של ה"ארץ" 

שלו, אינה עסקי החולין שלו, אלא גם העבודה 

הכנה  הם  החולין  ובעסקי  החול  ימי  בששת 

ולעניני  קודש  השבת  ליום  לה'",  לה"שבת 

באופן  וביתו  "ארצו"  להעמיד  ועליו  קדושה. 

מטרתם  החולין,  עסקי  שגם  ניכר  שיהי'  כזה 

ההנהגה  גם  ואזי  לה'",  ה"שבת  הם  ותכליתם 

בקדושה,  וחדורה  כראוי  תהי'  אלו  בעסקים 

ובאופן המתאים לבית יהודי.

ערבים זה בזה – ברכה!
וכשלו איש באחיו
איש בעון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה
(כו, לז. שבועות לט, סע"א)

בנוגע  נ"ע  הזקן  אדמו"ר  כ"ק  דברי  ידועים 

דברי  הנראה  שלפי  "אף  דפרשתנו  לתוכחות 

האמת  לפי  אבל  קללות,  הם  אלו  התוכחות 

אינם רק ברכות" (לקוטי תורה פרשתנו מח, א).

ש"כל  שזה  דידן,  בנדון  לפרש  יש  ועד"ז 

ישראל ערבים זה בזה" – ברכה היא, שכל אחד 

"ערבות"  לו  ויש  לחבירו,  ולהועיל  לעזור  יכול 

לחבירו.

ש"כל  מפני  הוא  זו  ל"ערבות"  והטעם 

זה  "מעורבים"  כלומר  בזה,  זה  ערבים  ישראל 

בזה . . [ו]כמו האדם שיש לו ראש ורגל והראש 

כל  כך  לו,  שצריך  מהרגל  גם  חיות  מקבל 

קומה   - אחד  "אדם"  נקראים  הם  ביחד  ישראל 

לג,  בהעלותך  בלקו"ת  נ"ע  הזקן  אדמו"ר  (לשון  אחת" 

שייכים  לכן  ישראל,  כל  בין  ה"עירוב"  ומצד  ג), 

להועיל  יכול  מישראל  אחד  וכל  לזה,  זה  כולם 

ולעזור לחבירו.

לב,  ובחפץ  בשמחה  להיות  צריכה  זו  ועזרה 

מלשון  בזה",  זה  ב"ערבים  השלישי  כפירוש 

"עריבות" ומתיקות (ספר השיחות ה'תש"א עמ' 144. 

וראה ג"כ אג"ק אדמו"ר מוהריי"ץ נ"ע ח"א עמ' שפד. ח"ו 

ומתוק  נעים  להיות  צריך  יהודי  שלכל  מז),  עמ' 

הערבות והעירוב שיש לו עם היהודי האחר.

לקראת שבת י

„מכיוון ˘מעו˙ ‰ריבי˙ ˘ייכו˙ ‰ן ל˘ור˘ נ˘מ˙ ‰מלוו‰, ‰רי ‡ף ˘מעי˜ר ‰„ין ומ‚זיר˙ מלך 
ˆריכים  לי„ו,  ‰ממון  כבר  וב‡  ˘חט‡  מ‡חר  ‰נ‰  ו˘ליל‰,  „חי‰  ˘ל  ב‡ופן  לבררן  ˆריך  ‰י‰ 
ל‰˘˙„ל בכל מיני טˆ„˜י ˘יי˘‡ר ‰ממון בר˘ו˙ו ויוכל לבררו על י„י ניˆולו ל˜„ו˘‰ ועבו„˙ 

.'‰

ועל כן, ממי„˙ חסי„ו˙ ˘‰לוו‰ ל‡ יסכים ל˜בל ‡˙ כסף ‰ריבי˙ ‰מו˘ב, ‡ל‡ יו˙ירנו ‡ˆל 
‰מלוו‰ על מנ˙ ˘יוכל לברר כר‡וי ‰ניˆוˆו˙ ‰˘ייכים ל˘ור˘ נ˘מ˙ו.

להציל הניצוצות מרשות הנכרי
וב„רך זו יובן מ‰ ˘ˆיוו˙‰ ˙ור‰ ל‰לוו˙ ‡˙ ‰נכרי בריבי˙ ול‰˘יכו, ˘ל‡ זו בלב„ ˘‰„בר 

מו˙ר ו‡ין בז‰ ‡יסור, ‡ל‡ ‡„רב‡ מˆוו‰ רב‰ י˘ כ‡ן.

ועליו  ‰מלוו‰,  לנ˘מ˙  ‰ם  ˘ייכים  ‰לוו‰  ‰נכרי  ˘ל  ‰ריבי˙  ˘ב„מי  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  כי, 
מוטל לברר ניˆוˆו˙ ‡לו מר˘ו˙ ‰˜ליפ‰ ול‰עלו˙ם ל˜„ו˘‰.

˘י˘נם  ו‰וכח‰  סימן  ז‰  ל‰לוו‡‰, ‰רי  ˘ז˜ו˜ ‰ו‡  נכרי  ˘י˘נו  רו‡‰ ‡„ם  כ‡˘ר  ו‡„רב‰, 
ניˆוˆו˙ ˜„ו˘‰ במעו˙יו ˘ל נכרי ז‰, ‰˘ייכים ל˘ר˘ נ˘מ˙ו, ו‰י‡ ‰י‡ ‰סיב‰ ˘מב˜˘ ‰נכרי 

‰לוו‡‰ ממנו.

ולכן, חוב ˜„ו˘ ומˆוו‰ ‚„ול‰ ˘ילוו‰ בריבי˙ „יי˜‡, בכ„י ˘‡כן יבו‡ ‰ממון לר˘ו˙ו ויוכל 
לזככו ול‰עלו˙ ‰ניˆוˆו˙ ˘בו למ˜ורם.

לברר ניצוצות "חמור שונאך" דווקא
˘ל  ממון  על  חס‰  ו‰˙ור‰  בר˘ו˙ו,  ‰ממון  ˘יי˘‡ר  ל‰˘˙„ל  ˘ˆריך  מ‰  עניין  כל  ו‰נ‰, 
י˘ר‡ל, ‰ו‡ ב‡ו˙ו ממון ו‡ו˙ם ‰„ברים ‰‚˘מיים ˘כבר נמˆ‡ים בר˘ו˙ו, ‡ו ˘רו‡‰ ˘˘ייכים 
‰ם ‡ליו, ‡ך ‡ין לו ל‡„ם לילך ולחפ˘ עניינים ‚˘מיים, ל‰‚„יל ול‰רבו˙ ממונו ר˜ בכ„י לברר 

‰ניˆוˆו˙ ˘ב‰ם.

ועניין ז‰, מ‰ ˘עבו„˙ ‰‡„ם ‰י‡ בבירור ‰ניˆוˆו˙ ב‡ו˙ו רכו˘ וממון ˘כבר ˘ייך לו, מובן 
‚ם ממ‡מר ‰י„וע ˘ל מורנו ‰בעל ˘ם טוב (‰וב‡ ב"‰יום יום" כח ˘בט), על ‰פסו˜ "כי ˙ר‡‰ חמור 
˘ונ‡ך רובı ˙ח˙ מ˘‡ו וח„ל˙ מעזוב לו עזוב ˙עזוב עמו" (מ˘פטים כ‚, ‰): כ‡˘ר ˙ר‡‰ ו˙עיין 
ב"חמור" – בחומריו˙ ‰‚וף, ˙ר‡‰ ˘‰ו‡ "˘ונ‡ך", ומנ‚„ לעבו„˙ ‰', ו‡ם כן עלול ‰ו‡ לח˘וב 
י˘כון ‡ור ‰˙ור‰,  ב‰  ‰„רך  זו  ב˙עניו˙, ‡ך ‡ין  ויס‚פו  ‰‚וף  ˘יכחי˘  לו",  מעזוב  ˘"וח„ל˙ 

‡ל‡ "עזוב ˙עזוב עמו", ˘יעבו„ ‰' על י„י ‚ופו וכך יזככו וי˜„˘ו.

וענייניו  רכו˘ו  ו˘‡ר  ב‚ופו  ל‰˘˙מ˘  ‰‡„ם  ˘ˆריך  ‰‡מור,  יסו„  ‰יטב  מובן  ז‰  וממ‡מר 
‡ל  ל˘ים  ‰‡„ם  ˆריך  מ‡י„ך  ‡ך  ˘ב‰ם.  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  ומברר  מ˜„˘ם  ובכך  ‰‚˘מיים, 
בר˘ו˙ו  נמˆ‡˙  ˘‰י‡  חומריו˙  ב‡ו˙‰  „‰יינו  ˘ונ‡ך",  ב"חמור  ר˜  ‡מורים  ˘‰„ברים  לבו 
בכ„י  ‚˘מיים  עניינים  לחפ˘ ‡חר  ל‡„ם  לו  במיוח„. ‡ך ‡ין  ו‰י‡ "˘ונ‡ך"  ב˘ייכו˙ ‡ליו,  ‡ו 

לבררם, ‡ל‡ לחוס על ממונו וענייניו ‰פרטיים, לנˆלם ל˜„ו˘‰ ולזככם.


