


˜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 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
המחלוקת של חכמי ישראל – הווה או עתיד?

על ‰˘מיר‰?  ˘כר  מ˜בל  כ˘‡ינו  ˘כר  כ˘ומר  י‰י' ‰˘וכר  מ„וע 
/ מ‰ ‰˜˘ר בין מחלו˜˙ ר"מ ור"י ל‚בי ˘מן ‰מ˘ח‰ למחלו˜˙ם 
‰‰וו‰  ‡ם  ור"י  ר"מ  ˘ל  ‰ל˘יט˙יי‰ו  בי‡ור   / ‰˘וכר?  ב‚„ר 

מכריע ‡ו ‰ע˙י„

(ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 394 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
עבד שהוא עברי ולא עבדו של עברי (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 251 ואילך)

מדוע מפסיק הכתוב באמצע סיפור מתן תורה?  (ע"פ לקוטי שיחות חכ"ו 
עמ' 153 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
התוכן הרוחני של מצות שילוח עבדים

ל‡  ילוח עב„ים מו‚„ר˙ כ"ברי˙"? / ‡יזו מˆו‰ מר‡‰̆  מ„וע מˆו˙̆ 
בי‡ור  י˙"˘? /  מ‰בור‡   ıחו לענין ‡חר  י˘˙עב„  י˘ר‡ל  ˘בן  י˙כן 
‰˜˘ר בין מˆו˙ ˘ילוח עב„ים לברי˙ מיל‰ ו‰טעם לז‰ ˘מˆוו˙ ‡לו 

„ו˜‡ ני˙נו כבר במˆרים

(ע"פ תורת מנחם חי"ט עמ' 83 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
מדוע השמיט רש"י "כהן בין הקברות"? (ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 125 ואילך)

בזכותו של משה (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 280 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שיטות הראשונים גבי "רשות משנה" בשור

מכיר‰  בין  מ˘נ‰  ר˘ו˙  ב„ין  ‰רמב"ם  ל˘ונו˙  ב˘ינויי  י˜˘‰ 
ר˘ו˙  בטעם „ין  ו‰מ‡ירי  ר˘"י  פלו‚˙˙  י˜„ים  ל˘‡יל‰ /  ומ˙נ‰ 
מ˘נ‰, ועפ"ז יסי˜ „‰רמב"ם ˘ילב ב' ‰˘יטו˙ ול„י„י‰ בז‰ ‚ופ‡ 

˘‡ני בין מכיר‰ ומ˙נ‰ ל˘‡ל‰ 

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 102 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
השמחה הגדולה בקירוב יהודים

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
אי' ימי האור והחיים?

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׳, 
˙˙ס‰), 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‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
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

ולז‡˙ י˜ר‡ו חסי„ו˙.

ל‰בי‡  ב‰ר‡ו˙ם ‡˘ר ‰עי˜ר  ל˘מˆ‰,  עם ‰׳,  - ‰פריעו ‡˙  ו‰בל˘נים  - ‰„ברנים  ‰ם 
˘בלב,  ומענין ‰עבו„‰  מלבם,  יב„‡ום  ומילין „כ„יבין ‡˘ר  מילין „‰„יוט‡,  מן ‰‰„יוט, 
ל˙ור‰,  ע˙ים  ˜ביעו˙  ‰„ע˙,  ו‰עמ˜˙  ‰‰˙בוננו˙  ענין  טבעיים,  ‰מ„ו˙  וזיכוך  ˙פל‰,  זו 
‡‚ב,  ב„רך  יזכירום,  לפעמים  ר˜  ‰נ‰  ‰עולמו˙,  ברי‡˙  וסו„  ב‚וף,  ‰נ˘מ‰  ירי„˙  כוונ˙ 
בכ„י לפ‡ר „ר˘ו˙י‰ם ורעיונו˙י‰ם, עו„ מל˙ם על ל˘ונם, טרם יכר˙ ב˘יני‰ם, מחפ˘ים 
בחיפ˘ מחופ˘, ‡חרי מבט‡ מˆלˆל, ˘ל חו˜ר מ‰ול בס‚נון „ר˘ני, לפעם רוח ‰˘ומעים 

ולמˆו‡ חן בעיני עמי ‰‡רı, ב‰בלי‰ם.

ישוב אור ה' להחיותנו כבימי קדם
וח˘ב   - ובערו˙  ˘טו˙  עו˘‰   - ˘סיכל  מי  ‰חכם,  כמ‡מר  ומ˘ול˘˙,  כפול‰  חט‡˙ם 
˘י„ע, - כלומר ˘עו˘‰ חכמ‰ וטוב - סכלו˙ו כפול‰, ו‰˘לי˘י˙ ‰כי ‚„ול‰, ‡˘ר לר‚לם, 
‰˙מוטט‰ ‰‡רı, ‰˘בי˙ו ‡˙ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙, וי˘מי„ו ‡˙ ‰עבו„‰ ˘בלב, ‰ן ‰מ‰ ‰חריבו 
‡˙ ‰כרם ‡˘ר נטעו ‰ו„ כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜', ˙ח˙ ‰ברו˘ ‰עלו נעˆוı, ו˙ח˙ ‰‰„ס 
סרפ„, וימל‡ פני ˙בל „מיונו˙ ˘ו‡, ובכן עלינו ע„˙ ‰חסי„ים, ל˜ונן, ‡י' ‰ימים ‰ר‡˘ונים 

ימי ‰‡ור ו‰חיים.

‡מנם כן, עלינו ל˜ונן ולבכו˙ ‡˙ ‰ימים ‰ר‡˘ונים, ול‰ˆטער בפנימיו˙ נ˜ו„˙ לבבינו, 
˘בלב,  לעבו„‰  ב‰נו‚ע  ובפרט  ‰חסי„ו˙,  לימו„  בעולמינו  ‰נע˘‰  ו‰פרעו˙  ‰˘מו˙  על 
עלינו  ‰נ‰רסו˙,   ˙‡ נבנ‰  ל‡  בלב„,  ונ‰י  ב˜ינו˙  ‡˘ר  ל„ע˙,  עלינו  ז‰  עם  ‡בל  כ‡מור, 
מ˜רבנו  ולבער‰  עלי'  ל‰˙חז˜  ב˘רנו,  חˆי   ˙‡ ‡כל‰  ‡˘ר  ‰ממ‡ר˙,  ‰ˆרע˙   ˙‡ למˆו‡ 
למען ל‡ נ‰י' ח"ו כמ˙, ו‡ז נוכל ל˜וו˙, לעזר˙ו י˙', כי י˘וב ‡ור ‰׳ ל‰חיו˙נו כבימי ˜„ם, 
רבו˙ינו ‰˜',  כ"˜ ‡בו˙ינו  בסולם ‡˘ר ‰ˆיבו ‰ו„  במעלו˙ ‰˜„˘,  נעל‰  על‰  ל‡ט  ול‡ט 

וזכו˙ם ‚ם עלינו י‡‰יל.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"‡ סוף עמ' ˘ל ו‡ילך)



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

אי' ימי האור והחיים?
השביתו את תורת החסידות, וישמידו את העבודה שבלב, הן המה החריבו את הכרם אשר נטעו הוד כ״ק 

אבותינו רבותינו הק', תחת הברוש העלו נעצוץ, ותחת ההדס סרפד, וימלא פני תבל דמיונות שוא, ובכן עלינו 
עדת החסידים, לקונן, אי' הימים הראשונים ימי האור והחיים

החשיכו אור החסידות
‡˘ר  ‰מ˘פיעים,  ‰רבנים  ‰מ‰  ‰ן  ‰„ור˘ים,  ע˘ו  ‰חסי„ו˙,  ב˙ור˙  ‚„ולו˙,  פרעו˙ 

‰כניסו, ˆלם ‰בנ˙ם ו‰˘‚˙ם - ‰רי˜‰ מעבו„‰ ועיון - ב‰יכל ˜„˘ ˙ור˙ ‰חסי„ו˙.

‰ם - ‰מ˘פיעים למיני‰ם - ‚ר˘ו ‰רוח ‰‡ל˜ים, ‰ח˘יכו ‡ור ‰חסי„ו˙, ו‰מי˙ו ‰ר‚˘ 
‰חיוני ו‰פנימי ‡˘ר ‰נחילונו ‰ו„ כ״˜ ‡בו˙ינו רבו˙ינו ‰˜'.

‰ם - ‰‡מורים - מסבירים ומב‡רים ‰ענינים לפי ‰נר‡‰ ל‰ם, ב‰˘˜פ‰ ˘טחי˙, ומלב„ 
ז‡˙  עו„  מ˜יימים, ‰נ‰  ובל˙י  ר˜ „ור˘ים  - ‡˘ר ‰ם  ו˘ר˘‡ „כול‰  עי˜ר‡  ˘‰ו‡   - ז‡˙ 
לע˙ים ˜רובים, „וברים ‰יפך ‰‡מ˙ ‰כ˙וב, ב˙ור˙ ‡בו˙, וב‡ים ליי˘ב ולחז˜ ˘‚י‡ו˙י‰ם 

ו˘‚יונו˙י‰ם ב‰˘כלו˙ ע˜ומו˙, וענינים מופרכים מן ‰˘כל ‰ברי‡ ו‰‡מי˙י.

הדברנים, הבלשנים ומושלי המשלים
מו˘‚  לפי  למען ‰טעים ‰ענינים  ˘ונו˙,  ורעיונו˙  מלו˙  מלבם,  בו„‡ים  ‰‡נ˘ים ‰‡ל‰ 
‰בעלי ב˙ים, ומבלבלים ‰ענינים בלי „ע˙ ו˙בונ‰, מר˘ים ‰ם לעˆמם, במ‰ ˘ל‡ ‰ור˘‰ 
ל‰ם, ומחללים ‡˙ ‰˜„˘, ב˙נופ˙ י„, ב˘‡ט נפ˘ וברמ˙ רוח ‰˙למי„ים ˘ל‡ ˘מ˘ו כל 
מ˘לים,  ומו˘לי  מ‚י„ו˙,  רוח  ב‰,  רוח ‡חר˙ ‰כניסו  ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙,  ע˘ו  ˘מו˙  ˆרכם, 

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 „

 – חכמי ישרא וקת שהמח
הווה או עתיד?

מדוע יהי' השוכר כשומר שכר כשאינו מקבל שכר על השמירה? / מה הקשר בין מחלוקת ר"מ ור"י לגבי שמן 
המשחה למחלוקתם בגדר השוכר? / ביאור הלשיטתייהו של ר"מ ור"י אם ההווה מכריע או העתיד

"וכי י˘‡ל ‡י˘ מעם רע‰ו, ונ˘בר ‡ו מ˙, בעליו ‡ין עמו ˘לם י˘לם. ‡ם בעליו עמו ל‡ 
י˘לם, ‡ם ˘כיר ‰ו‡ – ב‡ ב˘כרו" (כב, י‚-י„). 

ובפירו˘ ר˘"י: 

ול‡  לי„ ‰˘וכר ‰ז‰   – ב˘כרו  ב‡  "‡ם ˘כיר ‰ו‡ – ‡ם ‰˘ור ‡ינו ˘‡ול ‡ל‡ ˘כור; 
ב˘‡יל‰, ו‡ין כל ‰נ‡‰ ˘לו, ˘‰רי על י„י ˘כרו נ˘˙מ˘, ו‡ין לו מ˘פט ˘ו‡ל ל‰˙חייב 

ב‡נסין. 

י˘ר‡ל:  חכמי  בו  נחל˜ו  לפיכך  כ˘ומר ˘כר,  חנם ‡ו  כ˘ומר  מ‰ „ינו, ‡ם  פיר˘  ול‡ 
˘וכר כיˆ„ מ˘לם – רבי מ‡יר ‡ומר, כ˘ומר חנם. רבי י‰ו„‰ ‡ומר, כ˘ומר ˘כר". 

בו  ר˘"י "נחל˜ו  מ„יי˜  כ‡ן  רבו˙ינו", ‡ך  בכ‚ון „‡ ‰ו‡ "ונחל˜ו  ו‰נ‰, ‰ל˘ון ‰ר‚יל 
וכיו"ב, ‡ל‡)  בלימו„ ‰מ˜ר‡ו˙  זו (‡ינ‰  ˘מחלו˜˙  ל‰„‚י˘  בז‰  ונ˙כוון  י˘ר‡ל",  חכמי 

מיוס„˙ בענין ˘ל חכמ‰ וסבר‡, ולכן ˘˜ול‰ ‰י‡ - כי י˘ ˆ„„ים לכ‡ן ולכ‡ן, וכ„ל˜מן.

מˆינו  י˘ר‡ל"  חכמי  בו  "נחל˜ו  ˘ל  מיוח„˙  ל˘ון  כ‡ן  ˘מˆינו  לז‰  בנוסף  ו‰נ‰,  ב. 
בר˘"י עו„ ענין ˘ל‡ ס˙ם ר˘"י "י˘ ‡ומרים", ‡ל‡ פיר˘ ‡˙ ˘מו˙ ‰חכמים ˘נחל˜ו כ‡ן 
רבי מ‡יר ורבי י‰ו„‰, ˘ל‡ כ„רכו (וי‚„ל ‰„יו˜ בז‰, ˘‰רי ב‚מר‡ (בב‡ מˆיע‡ פ, ב) נחל˜ו 
‰‚ירס‡ו˙, ול„ע˙ רב‰ בר ‡בו‰ י˘ ל‰פוך ‰˘יטו˙ - ר"מ ‡ומר ˘‰ו‡ כ˘ומר ˘כר ו‡ילו 
ו‰וˆרך  לפירוט ‰˘מו˙  נכנס  ˘ר˘"י  בז‰  מ˙חז˜ ‰„יו˜  ומע˙‰   – חנם  כ˘ומר  ר"י ‡ומר 

ל‰כריע בז‰).

כ‡ן,  י‰ו„‰  ורבי  מ‡יר  רבי  ˘בין  זו  מחלו˜˙  ‡˘ר  לנו  לרמוז  ר˘"י  ˘נ˙כוון  ונר‡‰, 

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

נובע˙ ומס˙עפ˙ ‰י‡ מ˘יטו˙י‰ם ‰י„ועו˙ לנו ממ˜ום ‡חר, ו‰יינו, ˘י˘ כ‡ן ˜ו˘י מסויים 
ב‰בנ˙ ‰מחלו˜˙ – ולכן י˘ ˙ועל˙ בי„יע˙ ˘מו˙י‰ם ˘ל ‰חול˜ים, ˘ז‰ יוסיף לנו בי‡ור 

ב„ברי‰ם. 

לרמוז  ר˘"י  מ˙כוון  ור"י  ר"מ  ˘ל  ˘יט‰  ל‡יזו  כ"כ  לחפ˘  ˆורך  ‡ין  בעניננו  וב‡מ˙ 
ורבי  מ‡יר  רבי  בין  מחלו˜˙  עו„  ˘‰בי‡  ע‰"˙ ‚ופ‡,  בפירו˘ו  ר˘"י  ב„ברי  מˆינו  כי  כ‡ן, 
י‰ו„‰, וב‡ו˙ו ס‚נון ממ˘ ˘כ˙ב כ‡ן – ˘פ˙ח "נחל˜ו בו חכמי י˘ר‡ל", ו‡חר כך ‰בי‡ 

‡˙ ˘יטו˙ ר"מ ור"י ופיר˘ ‡˙ ˘מו˙י‰ם; 

עי˜רי  ל˜ח˙  מˆוו‰  ˘‰כ˙וב  ˘מן ‰מ˘ח‰,  ע˘יי˙  ל‚בי  כ„),  (ל,   ‡˘˙ כי  בפר˘˙  ו‰ו‡ 
‰˙ערוב˙,  ב‡ופן  ור"מ  ר"י  ˘נחל˜ו  ר˘"י  כו˙ב  ו˘ם  זי˙,  ˘מן  עם  ‡ו˙ם  ולערב  ב˘מים 

וז"ל:

י‰ו„‰:  רבי  לו  ˘ל˜ו ‡˙ ‰עי˜רין. ‡מר  בו  מ‡יר ‡ומר,  רבי  י˘ר‡ל:  חכמי  בו  "ונחל˜ו 
כך  ו‡חר  יבלעו ‡˙ ‰˘מן,  ˘ל‡  במים  ˘ר‡ום  סיפ˜; ‡ל‡,  לסוך ‡˙ ‰עי˜רין ‡ינו  ו‰ל‡ 

‰ˆיף עלי‰ם ‰˘מן ע„ ˘˜לט ‰ריח, ו˜פחו ל˘מן מעל ‰עי˜רין".

ור"י,  ר"מ  ˘ל  ‡לו  מחלו˜ו˙  ˘˙י  ‰מחבר  ‡ח„  ˜ו  י˘  ר˘"י  ˘ל„ע˙  מס˙בר  ומע˙‰ 
וכ„ל˜מן. 

 – מ‡יר  רבי  כ˘יט˙  ‰י‡  ˘‰פ˘טו˙  נר‡‰  רי‰ט‡,  לפום  „˘וכר  ‰„ין  כ˘לומ„ים   .‚
˘˘וכר ‰ו‡ כ˘ומר חנם:

ולכן  ˘מיר˙ו  על  ˘כר  מ˜בל  ל‡  חנם  ˘˘ומר  ˘כר, ‰ו‡  ל˘ומר  חנם  ˘ומר  בין  ‰‰ב„ל 
‰ו‡  מ˙חייב  ולכן  ˘מיר˙ו  על  ˘כר  מ˜בל  ˘כר  ˘ומר  ו‡ילו  ר‚יל‰,  ב˘מיר‰  מ˙חייב 

ב˘מיר‰ מעול‰ (ומ˙חייב למנוע ‚ניב‰ ו‡בי„‰).

ל‰˘˙מ˘  לו  מר˘‰  ˘‰מ˘כיר  מ‰  ‰˘מיר‰ [כי  על  מ˜בל ˘כר  ‡ינו  ובכן, ‰˘וכר ‰רי 
בחפı ‡ינו ˘ייך לחיוב ‰˘מיר‰, ‡ל‡ מ˘ום ˘מ˜בל ˘כר מ‰˘וכר על ˘ימו˘ ז‰] – ולמ‰ 

‡יפו‡ י˙חייב ב˘מיר‰ מעול‰ כ˘ומר ˘כר?! 

‡ך ז‰ו ˘ר˘"י מ˜„ים ומ„‚י˘ "ונחל˜ו בו חכמי י˘ר‡ל", ללמ„נו ˘‰מחלו˜˙ ˘˜ול‰ 
‰י‡ ו‚ם „ע˙ רבי י‰ו„‰ מיו˘ב˙ ‰יטב בפ˘ט – ו‰בי‡ור בז‰:

‡ו  ‰‰וו‰  ‰‡ם  ‰עי˜ר,  מ‰  ו‰י‡:  ‰חכמ‰,  ב„רכי  כללי˙  ב˘‡ל‰  חלו˜ים  ור"י  ר"מ 
‰ע˙י„? 

‡ין   ,ıבחפ ˘ימו˘ו  על  מ‰˘וכר  ˘כר  מ˜בל  ‰מ˘כיר  ˘ב‰וו‰  כיון  מ‡יר,  רבי  ל„ע˙ 
„י  ‡ל‡  ר‚ילים),  בל˙י  מ˜רים  (˘‰ם  ו‡בי„‰  ‚ניב‰  ˘ל  בע˙י„  ח˘˘  מפני  ˘י„‡‚  סבר‡ 
ב‰  זו „י  ˘מיר‰  חנם (כי ‚ם  ˘ומר  ˘ל  ר‚יל‰  ב˘מיר‰   ıעל ‰חפ י˘מור  ˘‰˘וכר  בז‰  לו 
ל˘מור על ‰חפı ˘לו מפני ‰פ‚עים ‰˙מי„יים), וסוף סוף ‰עי˜ר ‡ˆל ‰מ˘כיר ‰ו‡ ‰נ‡˙ו 

ב‰וו‰ מ˜בל˙ „מי ‰˘כירו˙; 

התמרמרות?! צהלה ושמחה גדולה!
הנה  תחי'.  זוגתו  בריאות  מצב  אודות  ולהודעתו   ...

ולפעמים  מבקשים  מאתנו  שכאו"א  להסבירה  הי׳  צריך 

גם דורשים מהשי״ת בורא כל עולמים, שישפיע לנו את 

כל צרכנו וגם ימלא את רצוננו מבלי להביא בחשבון עד 

כמה ראוים אנו לכך, ועד כמה מתאים אשר הקב״ה דלא 

איתרמיז לא בשום אות ולא בשום קוץ, ועליו נאמר אל 

ולא  בצרכנו,  יתענין  קדוש,  יאמר  ואשוה  תדמיוני  מי 

בעיני  שאפילו  בענינים  רצוננו  במילוי  אפילו  אלא  עוד 

האדם הם ענינים פעוטים, ובכ״ז מבקשים ודורשים את 

הנ״ל, והשי״ת בחסדו חסד חנם - ממלא את התפלה, 

מה,  שיעשו  ומבקש  הקב״ה  בא  זה  עם  וכשביחד 

ישראל,  מבני  כאו״א  שזהו  יחידו,  בנו  של  לבו  לקרב 

הנדרש  את  יודע  אינו  סיבות  כמה  מפני  אשר  ובת,  בן 

מאתו בעניני תורה ומצות, ואומר הקב״ה שלתכלית זו 

ברא כל העולמות בשביל שפלוני בן פלוני בסיוע זוגתו 

תחי׳ יעשו לו "דירה בתחתונים" בלבו של ילד או ילדה 

פלונית, ולתכלית זו עוזב את העליונים ותחתונים וכו', 

וכמבואר בתניא בכמה פרקים, 

בקשתו  למלאות  שצריכים  רק  שלא  פשוט  דבר  הרי 

ב[צ]הלה  להיות  שצריכים  אלא  במילואה,  הקב״ה  של 

ובשמחה גדולה, על שזכו שהקב״ה פנה בבקשתו זו אל 

האפשריות  להם  ונתן  פלונית,  אשה  אל  או  פלוני  איש 

למלאות את מבוקשו, ולא עוד אלא שמבטיח בעד ענין 

זה טוב גשמי ורוחני בשבילם ובשביל ילידיהם שיחיו, 

ואם תתבונן אפילו לשעה קלה בכל הנ״ל, הנה אינני 

כ״א  התמרמרות,  לאיזה  או  תלונה  לאיזה  מקום  רואה 

אדרבה לשמחה גדולה ועצומה...

(אגרות קודש חי"א עמ' קס)

לחיות שמונים שנה - כדי 
לעשות טובה ליהודי

...מה שמפליאני ביותר הוא מה שמצטער על עסקו 

עצום  בצער  שהוא  שכותב  במכתבו  סיומו  ועל  עתה, 

בלימודו,  נפל  הנ"ל  התעסקותו  ע"י  אשר  ואומר  עי"ז, 

כמה  ששמענוה  הבעש"ט  תורת  ומפורסם  ידוע  והרי 

זי"ע  נבג"מ  זצוקללה״ה  אדמו"ר  מו"ח  מכ״ק  פעמים 

בגוף  כאן  ולהיות  למטה  הנשמה  ירידת  כדאית  אשר 

טובה  לעשות  בשביל  שנה  שמונים  שבעים  משך  גשמי 

הישראלים  אשה  או  לאיש  חייו  ימי  במשך  אחת  פעם 

אלקה  חלק  היא  הרי  והנשמה  ברוחניות  או  בגשמיות 

זה  ובכל  הכבוד,  כסא  מתחת  וחצובה  ממש  ממעל 

כבודה  ממקום  שתרד  כדאי  אשר  השכינה  אומרת 

טובה  עשיית  בשביל  עמיקתא  לבירא  רמה  מאיגרא 

פעם אחת, 

ויום  יום  שבכל  והצליחו  יתברך  השם  זיכהו  וכאשר 

עושה מה בקירוב לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים 

ושמחת  במעשיו  ה׳  בשמחת  חלק  לו  יש  זה  ידי  שעל 

ישראל בעושיו, הרי אומר הוא שאפשר ליפול בלימודי 

ברור  וכשהדבר  עצום,  בצער  הוא  ונמצא  עי"ז,  התורה 

שספק  כנראה  הרי  אלו,  טענות  באים  מאין  כ"כ  ופשוט 

הוא אצלו וקס"ד שהוא טענות היצר טוב.

לעבודתו  עצמו  את  וימסור  לגמרי,  זה  מדרך  כלך 

מתחיל  שהלומד  תורה,  ישראל  בני  את  ללמד  בקודש 

מה  מה,  עד  יודע  איתנו  ואין  וכו',  בי"ת  אל"ף  מלימוד 

נחשב יותר לפני המקום, נוסף על מאמר רז"ל אל תהי' 

חיים  אורח  שנאמר  כו',  תורה  של  במצותי'  ושוקל  יושב 

פן תפלס. ומובן אשר צריכה להיות עבודה זו בשמחה, 

שיעשו  הפרטים  בעניניו  גם  יצליח  ואז  לזה,  שזכה  על 

מוחו ולבו – כלשון רבינו הזקן – זכים אלף פעמים ככה 

ויעלה בלימוד תורת הנגלה ובתורת החסידות.

(אגרות קודש ח"ט עמ' מג-מד)

פנס ברחוב
הוא  למצבו  בנוגע  וכן  בכלל  בעיר...  המצב  ...מתאר 

בפרט, ואקוה אשר לעת קבלת מכתבי זה, כבר נתרחב 

יותר  לבם  את  לקרב  יוכל  ובמילא  שלו,  המכירים  חוג 

לאביהם שבשמים ולהאיר בנר מצוה ותורה אור ומאור 

שבתורה זוהי תורת החסידות. 

זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  ידוע  וכבר 

מתקבצים  ברחוב  פנס  שכשמעמידים  זי"ע,  נבג"מ 

להסתפק  שא"א  א)  דברים.  שני  מזה  ולמדנו  סביבו, 

באור הנמצא בבית פנימה, אלא צריך להעמיד פנס ג"כ 

שהאנשים  לבד  לא  אשר  טובה,  מדה  מרובה  ב)  ברחוב, 

אלא  הפנס,  של  סביבו,  מתקבצים  עמהם  שמשתדלים 

מציאות הפנס, אף שנמצא ברחוב באישון לילה ואפלה, 

ובמוחש  ברחוב,  הנמצאים  האנשים  את  אליו  מושך 

כח  ג"כ  גדול  האפלה,  שתגדל  כל  אשר  הננו,  רואים 

המושך של אור הפנס. 

(אגרות קודש ח"ה עמ' נג)

השמחה הגדולה בקירוב יהודים

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

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



טולקראת שבת

‡חריו˙ו „‰˘ו‡ל ו‡ין לחייבו ˘ום ממון. 

נ˜ט  ומ˙נ‰  מכר  ‚בי  מ˘‡"כ 
(ול‡  „ינו"  מ˘נ‰  ˘נ˘˙ני˙  "˘‰ר˘ו˙ 
חל  כ‡ן  כי  „‰בעלים),  ˘"בטל‰ ‰‰ע„‰" 
‰˘ור  „ין  ˘נ˘˙נ‰  יו˙ר,  יסו„י  ˘ינוי  בו 
ממנו  ˘בטל‰  בעליו),  ר˜  (ול‡  עˆמו 
טבעו  ˘נ˘˙נ‰  לפי  ו‰יינו  מוע„,  חז˜˙ 
ל˘ונו  ‰מ˘ך  נמי  מ„וי˜  ועפ"ז  כנ"ל. 
ל˘ומר  מסרו  ‡ו  ‰˘‡ילו  ‡ם  "‡בל  ˘ם 
בפני  ˘‰וע„  ˘ור  וכן  בחז˜˙ו,  ‰ו‡  ‰רי 
‡ע"פ  כו'  ‰חר˘  ונ˙פ˜ח  ‡פוטרופסין 
מוע„ין  ‰ן  ‰רי  ‰‡פוטרופסין  ˘בטלו 
„ל‡   – ‰ן"  בעלים  בר˘ו˙  ˘‰רי  בחז˜˙ן 
‡ל‡  וכיו"ב,  מוע„"  "˘נ˘‡ר  ס˙ם  נ˜ט 

‰ני‚ו„  ז‰ו  כי  בחז˜˙ו,  ˘נ˘‡ר  מ„יי˜ 
נ˘˙נ˙‰  ומ˙נ‰  „במכר  ‰‰לכ‰,  ל˙חיל˙ 
חז˜˙ (וטבע) ‰˘ור, מ˘‡"כ ב˘ו‡ל ˘ומר 
נ‚חן,  חז˜˙  נ˘˙נ˙‰  ל‡  ו‡פוטרופוס, 
„‚ם  ‚מור‰,  ר˘ו˙  ˘ינוי  כ‡ן  ˘‡ין  כיון 
[ומטעם  עליו"  בעליו  ו˘ומר "˘ם  ב˘ו‡ל 
בכ‚ון  נ˘‡ר˙  „‰בעלים  ‰‰ע„‡‰  ‚ם  ז‰ 
„בריי˙‡,  רי˘‡  ‚בי  ר"פ  כבי‡ור   ,‡„
ב‰יפוך  ור˜  ו‰"ח,   „"‰ פ"„  וכברמב"ם 
ו„ו"˜  מס˙ל˜˙ ‰ע„‡˙ ‰בעלים ‰ר‡˘ון, 
˘"בר˘ו˙  ‡פוטרופוס  וכ"˘  ו‡כ"מ], 
בבי˙  ממ˘  „‰יינו  [וי"ל  ‰ן"  בעלים 
˘ינויי  כ‡ן  ˘‡ין  יו˙ר  ופ˘יט‡  ‰י˙ומים, 

טבע ‰נ‰‚˙ו כו'].

לקראת שבת ו

˘ל‡  זמן  כל  ל˘יט˙ו,  ולכן  ח˘וב.  מ˜ום  ˙ופס˙  ‰ע˙י„  י‰ו„‰, „‡‚˙  רבי  ל„ע˙  ‡מנם 
י‰י' בעל ‰חפı בטוח ˘‰חפı י‰י' ˘מור כל ‰זמן ב˘מיר‰ מעול‰ – ‡ין ˘וו‰ לו ל‰וˆי‡ 
„‡‚˙ ‰ע˙י„.  מכריע‰ ‡˙  „מי ‰˘כירו˙  מ˜בל˙  ˘ב‰וו‰  ו‡ין ‰‰נ‡‰  י„ו,  מ˙ח˙   ıחפ‰
זו,  מעול‰  ˘מיר‰  „ע˙  על  ר˜  כי  ˘כר,  כ˘ומר  מ˘לם  ˘וכר  י‰ו„‰  רבי  ˘ל˘יט˙  וז‰ו 

˘˙בטיח ‡˙ ע˙י„ ‰חפı, מוכן בעל ‰חפı ל‰וˆי‡ו מ˙ח˙ י„ו. 

עˆמ‰  ‰י‡   – ‰ע˙י„  ‡ו  ‰‰וו‰  ‰ו‡  ‰עי˜ר  ‰‡ם  ‰חכמ‰,  ב„רכי  זו  כללי˙  ˘‡ל‰   .„
ו‡זלי   ,(‡˘˙ כי  בפ'  ר˘"י  ˘‰בי‡  (כמו  ˘מן ‰מ˘ח‰  ע˘יי˙  לענין  ור"י  ר"מ  ב‰  ˘נחל˜ו 

ל˘יט˙יי‰ו:

רו˜ח, ˘מן  מע˘‰  מר˜ח˙  ר˜ח  מ˘ח˙ ˜ו„˘,  "וע˘י˙ ‡ו˙ו ˘מן   – ל˘ון ‰ˆיווי ‰ו‡ 
מ˘ח˙ ˜ו„˘ י‰י'" (˙˘‡ ל, כ‰). 

ב‰וו‰,  על ‰פעול‰  מ„בר  חל˜ ‡ח„  חל˜ים:  ˘ני  בו  ˘י˘  נר‡‰  ז‰,  בˆיווי  וכ˘נ˙בונן 
 ˙‡ לערב  ˘ˆריך  ‰יינו,  רו˜ח",  מע˘‰  מר˜ח˙  רו˜ח   .  . ‡ו˙ו  "וע˘י˙   – מע˘‰  ב˘ע˙ 
˘ז‰ ˜ופח  ע„  בחבירו  - "„בר ‰מעורב  (˘ז‰ו ‰פירו˘ "מר˜ח˙"  ו‰˘מן  עי˜רי ‰ב˘מים 
"˘מן   – בע˙י„  ˘˙בו‡  ‰˙וˆ‡‰,  על  מ„בר  ˘ני  וחל˜  ˘ם));  (ר˘"י  טעם"  ‡ו  ריח  ‡ו  מז‰ 

מ˘ח˙ ˜ו„˘ י‰י'". 

˘ˆריך  ‰˘ני,  ‰חל˜   ˙‡ לעי˜ר  ˙פס   - ‰ע˙י„   ˙‡ ל‰„‚י˘  ל˘יט˙ו  י‰ו„‰,  רבי  ובכן: 
˘י‰י' מˆי‡ו˙ ˘ל "˘מן מ˘ח˙ ˜ו„˘". וכיון ˘"˘מן" פירו˘ו (בכל מ˜ום) מ˘˜‰ מיוח„ 
‰עומ„ בפני עˆמו, לכן סובר רבי י‰ו„‰ ˘‡י ‡פ˘ר לומר ˘˘ל˜ו ‡˙ ‰˘מן זי˙ ביח„ עם 
זו  ל˙ערוב˙  ל˜רו‡  ‡פ˘ר  ו‡י  ‰עי˜רים  ב˙וך  נבלע  ‰˘מן  ‰י'  ‡ז  ˘‰רי  ‰ב˘מים,  עי˜רי 

ב˘ם "˘מן", כי רובו ˘ל ˙ערוב˙ זו ‡ינו ‰˘מן ‡ל‡ ‰עי˜רין ˘נימוחו.

מעל  "‰עבירו" ‡˙ ‰˘מן  ר˜  ו‰˘מן, ‡ל‡  ל‚מרי ‡˙ ‰ב˘מים  עירבו  ל‡  ל„ע˙ו  ולכן 
‰ב˘מים; ו‡ף ˘"‰עבר‰" זו ‡ינ‰ מ˙‡ימ‰ ב˘לימו˙ עם ‰ˆיווי ב„בר ע˘יי˙ "מר˜ח˙" – 
˙ערוב˙ – ‰רי ל„ע˙ רבי י‰ו„‰ ‰עי˜ר ‰ו‡ ‰˙וˆ‡‰ בע˙י„, ‚ם ‡ם לˆורך ז‰ ˆריך לוו˙ר 

על ˘לימו˙ ‰פעול‰ ב‰וו‰. 

˘ˆריך  לעי˜ר ‡˙ ‰חל˜ ‰ר‡˘ון,  ˙פס   - ‰‰וו‰  ל‰„‚י˘ ‡˙  ל˘יט˙ו  מ‡יר,  רבי  ‡מנם 
זו  ˙ערוב˙  ˘ע˘ו  מ‡יר,  רבי  סובר  ולכן  ו˙ערוב˙.  ˘ל "מר˜ח˙"  ב‡ופן  לע˘ו˙ ‡˙ ‰˘מן 

˘ל ‰ב˘מים ו‰˘מן זי˙ ב˘לימו˙ ו˘ל˜ו ‡ו˙ם ביח„, ב‡ופן ˘‰˙ערבו ל‚מרי ז‰ בז‰.  

ן,  מ≈ ָׁ̆ מ˘˜‰  כעין  ונע˘‰  נימוחו  ‰ם  ‰˘מן,  עם  ‰ב˘מים   ˙‡ ‰יטב  ˘˘ל˜ו  [וכיון 
˘‡פ˘ר ל‰˘˙מ˘ בו ליˆי˜‰ ו‰זיי'. ו‡ף ˘סוף סוף ‡ין ז‰ "˘מן" ממ˘ – ‰רי ‰עי˜ר ‰ו‡ 
˘לימ‰  ˙ערוב˙  ב˘לימו˙,  ˘ל "מר˜ח˙"  ב‡ופן  ˙‰י'  ב‰וו‰  ˘‰˙ערוב˙  מ‡יר)  רבי  (לפי 

‰נע˘י˙ על י„י ˘לי˜‰ ביח„].  

˘˙י‰ן  כי   – ל˘ון  וב‡ו˙‰  ס‚נון  ב‡ו˙ו  ‰מחלו˜ו˙  ב˘˙י  נ˜ט  ˘ר˘"י  ‰יטב  ומובן 
˘ייכו˙ זו לזו וכל מחלו˜˙ מוסיפ‰ בי‡ור בחבר˙‰. ו˜"ל.



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

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

עבד שהוא עברי ולא 
עבדו של עברי

כי תקנה עבד עברי
עבד שהוא עברי. או אינו אלא עבדו של עברי, עבד כנעני 
שלקחתו מישראל כו', ת"ל כי ימכר לך אחיך העברי, לא 
אמרתי אלא באחיך
(כא, ב. רש"י)

דסתם  "כיון  (להט"ז):  דוד  בדברי  הקשה 

עברי,  שהוא  פירושו  מקום  בכל  עברי  עבד 

למה ומהיכא תיתי לעקם ולומר עבד כנעני". 

וכן הקשו עוד מפרשי רש"י, ותירצו באופנים 

שונים (ראה גם גו"א ומשכיל לדוד כאן).

ויש לפרש לפי פשוטו:

יציאת  אחרי  מיד  לבנ"י  נאמר  זה  ציווי 

מישראל  אחד  לך  ש"אין  וקרי"ס,  מצרים 

מכספם  טעונים  חמורים  הרבה  נטל  שלא 

פטר),  ד"ה  יג  יג,  בא  (רש"י  מצרים"  של  ומזהבם 

וא"כ היו כל ישראל עשירים מופלגים.

הראשון  שהציווי  תמוה  לכאורה  וא"כ 

עבד  דין  הוא  מ"ת  אחרי  ישראל  שנצטוו 

מכר  עניותו  גודל  שמצד  במי  שמדבר  עברי, 

עצמו או מכרוהו ב"ד, מצב שאינו שייך כלל 

כשיש לו "הרבה חמורים טעונים" כסף וזהב!

פירושו  כאן  עברי"  ש"עבד  הו"א  ולכן 

"עבדו של עברי", ודוקא אחרי שכתבה תורה 

שפירושו  ידעינן  העברי"  אחיך  לך  ימכר  "כי 

"עבד שהוא עברי". 

מדוע מפסיק הכתוב 
באמצע סיפור מתן תורה?

ואל משה אמר עלה אל ה'
ואל משה אמר עלה – פרשה זו נאמרה קודם י' הדברות, 
ובד' בסיון נאמרה לו עלה
(כד, א. רש"י)

רמב"ן  (ראה  ביאור  דורש  הפרשיות  סדר 

וגו"א עה"פ): מה ראה הכתוב לחלק את סיפור 

בפרשת  חלקו   – חלקים  לשני  תורה  מתן 

יתרו וחלקו בסוף פרשת משפטים, ולהפריד 

ומשפטי  דיני   – המשפטים"  ב"ואלה  ביניהם 

התורה?

ויש לבאר:

ג.  פי"ב,  רבה  (שמות  במדרש  מ"ש  ידוע 

הגזרה  בטלה  תורה  שבמתן  טו),  וארא  תנחומא 

לא  ותחתונים  למטה,  ירדו  לא  "עליונים 

שני  תורה  במתן  שיש  ונמצא  למעלה".  יעלו 

חלקים: "עליונים ירדו למטה" – פעולתו של 

הקב"ה, שירד על הר סיני והוריד את התורה 

פעולתם  למעלה" –  יעלו  ו"תחתונים  למטה; 

ע"י  ונתרוממו  שנתעלו  ישראל,  בני  של 

ההכנה למתן תורה.

מתן  סיפור  חלקי  שני  בין  ההבדל  וזהו 

תורה: בפרשת יתרו מסופר על נתינת התורה 

התורה  משפטי  בזה  ונכללו  הקב"ה,  מצד 

פרשת  (שבתחילת  לישראל  הקב"ה  ע"י  שניתנו 

מסופר  זה,  עניין  סיום  לאחר  ורק  משפטים); 

כריתת  מאורעות  על  משפטים  פרשת  בסוף 

הברית וכו', שענינם התעלותם והתרוממותם 

של בני ישראל לקראת קבלת התורה.

לקראת שבת י„

„"מוע„   ‡‰ וכעין  ‰˘ור.  טבע  ומ˘˙נ‰ 
לעיל  ‰חול",  לימו˙  מוע„  ‡ינו  ל˘ב˙ו˙ 
לז., ‰יינו „‰מˆב סביבו מ˘פיע על טבעו, 
טבעי)  (ב‡ופן  ˘‚רם  ‰ו‡  „˘ב˙  ו‰מˆב 
בטל  ˘‰ו‡  "לפי  ר˘"י  (כמ"˘  לנ‚יחו˙יו 
ממל‡כ‰ וזח‰ „ע˙ו עליו". וב˙וס' ‰בי‡ו 
במלבו˘ים  ‡ו˙ם  "ר‡‰  ˘ב˘ב˙  מירו˘' 
ו‡ינו  נכרים  בעיניו  וח˘ובים  נ‡ים ‡חרים 

מכירם").

בטעם  ˘יטו˙  ˘˙י  מז‰  ו‰מורם 
‰ר˘ו˙  ˘ינוי  „לר˘"י  מ˘נ‰",  "ר˘ו˙ 
ול‰מ‡ירי  ‰בעלים,  ‰ע„‡˙  „ין  מבטל 
 ‡‰ ‚בי  נפ˜"מ  [וי"ל  ‰˘ור  טבע  מ˘˙נ‰ 
למין  לכל ‰מינים ‡ו  מוע„  לז. ‚בי  „לעיל 
ו‡כ"מ),  ט  ו,  לרמב"ם  מ"מ  (עיי'  כו'  בלב„   '‡
‰י‰  ר‡˘ונ‰  „בר˘ו˙  ‰יכ‡  ל„ון  „י˘ 
מח„˘  נע˘‰  ‰ח„˘‰  ובר˘ו˙  לכל  מוע„ 
מוע„ ‡בל ר˜ למין ‡ח„, „‡י ‡מרי' „טבע 
‰˘ור נ˘˙נ‰ ו„‡י ˘ע„יין ‡ינו מוע„ ‡ל‡ 
˘ל‡  ‡˙"ל  ‡בל  מח„˘;  ˘‰וע„  למין 
נ‚ח  ˘ור  ‰ו‡  ו‰רי  ‰˘ור,  טבע  נ˘˙נ‰ 
מˆ„  לחייב  ˘‡ין  ‚זי‰"כ  ור˜  כמ˜„ם, 
‡ו˙ו  ˘‰˙רו  „ל‡חרי  י"ל  ‰˙ר‡‰,  חסרון 
ונ˙˜יים "ו‰וע„ בבעליו" ˘וב חייב על כל 
כעין  (עיי' ‰יטב  לכל"  ונ˘‡ר "מוע„  ‰מינים 
סבר‡ זו בטורי ‡בן ח‚י‚‰ „. ו‡כ"מ). וע„יין י˘ 

לעיין כי ˘מ‡ י"ל „‡ינו חייב ‡ל‡ על מ‰ 
˘‰ו˙ר‰].

„ב'  ס"ל  „‰רמב"ם  י"ל  ומע˙‰ 
כי  מ˘נ‰",  "ר˘ו˙  ב„ין  י˘נם  ‰‡ופנים 
„‚בי  ‡מורים,  ‰„ברים  ‰יכן  מיל˙‡  ˙לי‡ 
ל‚מרי  ר˘ו˙  ˘ינוי  „‰וי  מ˙נ‰  ‡ו  מכיר‰ 
‡מרי'  ממ˘)  ח„˘‰  לר˘ו˙  (˘עובר 
‚ם)  „בעלים  ‰‰ע„‡‰  „ין  ביטול  („מלב„ 
מ˘‡"כ  ‰˘ור,  בטבע  ˘ינוי  מז‰  נ‚רם 

ב‰מˆ‡ו  ‡ף  ˘‰רי  ‚מור  ˘ינוי  כ˘‡ינו 
ור˜  ‰בעלים  ˘ל  ‰ו‡  ע„יין  ‰˘ו‡ל  ‡ˆל 
„ע„יין  בסו‚יין  ר"פ  (ובל'  לו  ˘‰˘‡ילו 
˘נ˘˙נ‰  מס˙בר  ל‡  עליו"),  בעליו  "˘ם 
י˘נ‰  ל‡  ˘‰˘ו‡ל  ו„‡י  כי  ‰˘ור,  טבע 
(˘‰רי  ‰˘ור  כלפי  ‰בעלים  ממנ‰‚  כ"כ 
ˆריך ל‰חזירו), ובז‰ מס˙בר לומר ˘‰„ין 
„ין  ביטול  מפני  ר˜  ‰ו‡  מ˘נ‰"  „"ר˘ו˙ 

‰ע„‡˙ ‰בעלים. 

„‚בי  ברמב"ם,  ‰ל˘ונו˙  חילו˜  וז‰ו 
בטל‰  ר˘ו˙ו  ונ˘˙ני˙  "‰ו‡יל  נ˜ט  ˘ו‡ל 
‰יינו  ‰‰ע„‰,  לביטול  ו‰כוונ‰  ‰‰ע„‰", 
˘ברמב"ם  ["‰ע„‰"  ל‰בעלים  ‰‰˙ר‡‰ 
ר‡‰   – מוע„  ל'  ול‡  ע„ו˙  ל'  ‰ו‡  כ‡ן 
עיי'  ב],  ‰לכ‰  מיני‰  לעיל  ברמב"ם 
˘ל‡  „‡ף  ו‰יינו  כ‡ן.  ספר  ב˜רי˙  ‚ם 
‰˙ר‡‰  בעינן  מ"מ  ‰˘ור,  טבע  נ˘˙נ‰ 
מועיל‰  ‰˘ו‡ל  ‰˙ר‡˙  ו‡ין  ח„˘‰ 
מ˘"כ  ‰יטב  מחוור  ובז‰  ‰בעלים.  לחייב 
˘טבע  „כיון  ר"ל  ‰חזירו",  "˘‰רי  ‰טעם 
ס„"‡ „‡ע"פ  ונ‚ח ‰ו‡,  נ˘˙נ‰  ל‡  ‰˘ור 
‰ו‡  ˘‰˘ו‡ל  כיון  ˘מ‡  לבעליו  ˘‰וחזר 
‰ו‡),  נ‚חן  (וע„יין  לנ‚חן  טבעו  ˘‰פך 
יכולים  ‡נו  ˘‡ין  ‰˘ני  בח"נ  נחייבו 
‰˙ר‡‰  חסרון  מחמ˙  ‰בעלים  על  ל‰טיל 
ב˘ור  ˘בסו‚יין,  „בריי˙‡  רי˘‡  (כעין 
ונ‚ח, „‰בעלים  ל˘ו‡ל  ונמסר  נ‚חן  ˘‰י‰ 
מ˘לם ח"נ ˘‡י ‡פ˘ר ל‰טיל על ‰˘ו‡ל, 
ל˙מו˙ו"  ˘"חזר  „ז‰  ‰יינו  עיי"˘), 
‰בעלים  על  ל‰טיל  ‡פ˘ר  ˘‡י  ר˜  ‰ו‡ 
מוע„  ‰˘ור  ‡בל  ‰˙ר‡‰,  מחסרון  נ"˘ 
חˆי  נטיל  ו‡"כ  נ"˘,  ל˘לם  וˆריך  ‰ו‡ 
כיון  ‰ניז˜,  יפסי„ו  ול‡  ‰˘ו‡ל,  על  ‰ב' 
˘‰˘ו‡ל ‰ו‡ ˘‚רם ˘‰˘ור ייע˘‰ מוע„; 
כל  בטל‰  ˘‰חזירו  ו˜מ"ל ‰רמב"ם „כיון 



י‚לקראת שבת

כ˙ב  לט:  ‰מ˘נ‰  על  ובמ‡ירי 
מ˘נ‰  לר˘ו˙  מר˘ו˙  ‰˘ור  ˘"יˆי‡˙ 
˘ם  בל' ‰˘טמ"˜  נמי ‰יטב  וטבעו" (ועיי'  מזלו 
˘ינוי  י‚רום  למ‰  ˆ"ע  ולכ‡ו'  ר˘ו˙),   ‰"„

בעלו˙ ˘ינוי במזל וטבע ‰˘ור. ו‡ף ˘י"ל 
טבעי  ל˘נו˙  ˘בכח „ין ‰˙ור‰  מˆ„  „ז‰ו 
יו"„  ‰˘"ך  ˘‰בי‡  מ‰  (כי„וע  ‰עולם 
פ"‡  כ˙ובו˙  מירו˘'  ס˜י"‚  ˜פ"ט  סי' 
בי"„  עיבור  ע"י  חוזרין  ב˙ולי‰  ב„ין  ‰"ב 
כו'), ע„יין י˜˘‰ „‰יכן מˆינו ב˙ור‰ (ולו 

ברמז) ˘˘ינוי ‰ר˘ו˙ מ˘נ‰ טבע ‰˘ור. 

"ר˘ו˙  כ˙ב  ˘ם  ‰מ˘נ‰  על  ובר˘"י 
ונכנס  ז‰  מר˘ו˙  ˘יˆ‡  מוע„  מ˘נ‰, 
„ין   ˙‡ מ˘נ‰  ‰ר˘ו˙  ‡חרים  בעלים  לי„ 
˘ינוי  כ‡ן  ‡ין  „ל„י„י‰  ונר‡‰  ‰ע„‡˙ו". 
טבע ‰˘ור לנ‚וח ור˜ ˘"„ין" ‰ע„‡˙ו סר. 

„˘נינו   ‡‰ ב‰˜„ים  „בריו  לפר˘  וי˘ 
בבריי˙‡ לעיל כ„. "‡ין ‰˘ור נע˘‰ מוע„ 
ב"„"  ובפני  בעלים  בפני  בו  ˘יעי„ו  ע„ 
(„ילפי' ממ"˘ בפר˘˙נו "ו‰וע„ בבעליו" – ר‡‰ ‚י' 

מ‰ר"ם ˘ם – וכמבו‡ר בר˘"י ˘ם „"‡ין ע„ו˙ ‡ל‡ 

נ‚חן  ‰˘ור  כ˘כבר  „‚ם  ‰יינו,  „ין").  בבי˙ 

בפניו  ‰עי„ו  ו‡פי'  מז‰,  יו„ע  ו‰בעלים 
„‡ינו  ‚זי‰"כ  ע„יין  נ‡מנים,  ע„ים  ב'  כן 
ו‰˙ר‡‰  ע„ו˙  בלי  כמוע„  נ"˘  מ˘לם 
כח:  בב"ב  בז‰  ו˙וס'  ר˘"י  „ברי  (ועיי"ע  בב"„ 
ו‡כ"מ). ‰יינו „י˘ ב' ענינים ב„ין מוע„, ‡' 

נ‚ח  "˘ור  ‚"פ  ˘נו‚ח  ˘ע"י  ‰˘ור,  ל‚בי 
ב'  בו",  ˘‰ר‚יל  ל‡ו˙ו „בר  ‰ו‡", "מוע„ 
בלי  נ"˘  חיוב  עליו  ˘‡ין  ‰בעלים  מˆ„ 
מכיל˙‡  (ור‡‰  פעמים   '‚ בו  וי˙רו  ˘יעי„ו 
"ל˘ון  „‰יינו  בבעליו",  "ו‰וע„  ע‰"פ  ור˘"י 

˙ו„"‰  כ"ח:  וב"ב  כ‚:  לעיל  ˙וס'  ועיי"ע  ‰˙ר‡‰", 

‡ל‡ מע˙‰). 

[ו‡ע"‚ „‡יבעי‡ ‰י‡ לעיל כ„. ול‰לן 
‚בר‡",  לייעו„י  ‡ו  ˙ור‡  "לייעו„י  מ‡. 
(כלומר  ספ˜  „‰ו‡  כ˙ב  רפ"ו  וברמב"ם 
˘ם),  מ"מ  ר‡‰  ‰‡יבעי‡,  ‡יפ˘יט‡  „ל‡ 
‰"ז ר˜ לענין „ין "‚' ימים" ˘במ˘נ‰ ˘ם 
ימים",   '‚ בו  ˘‰עי„ו  כל  "מוע„  לעיל, 
˘‰נ‚יחו˙  ר˜  ˆריך  ‰‡ם  ‰‡יבעי‡  „ע"ז 
י‰יו ב‚' ימים נפר„ים ‡ו ˘‚ם ‚' ‰‰ע„‡ו˙ 
ול‡  ימים  ב‚'  ˆ"ל  ב"„  בפני  (‰˙ר‡ו˙) 
פלי‚י  ל‡  ‰‰ע„‡‰  ב‚וף  ‡בל   ;'‡ ביום 
ולייעו„י  ˙ור‡  לייעו„י  „˙רוויי‰ו ‡י˙נ‰ו, 
„‡ין  ו„‡י  ‰ספ˜  ˆ„„י  „לב'  ‰יינו  ‚בר‡, 
 '‚ על  ו‰˙ר‡‰  ע„ו˙  בלי  נ"˘  לחייב 

‰נ‚יחו˙]. 

וז‰ו ˘כ˙ב ר˘"י ˘"‰ר˘ו˙ מ˘נ‰ ‡˙ 
ב"‰ע„‡˙ו"  כוונ˙ו  ˘‡ין  ‰ע„‡˙ו",  „ין 
‰ע„‡˙  ל„ין  ‡ל‡  „‰˘ור,  מוע„  ל„ין 
‰רמב"ם  על  ספר  ˜רי˙  ל'  ‰יטב  (ועיי'  ‰בעלים 
לחייב  ‡פ˘ר  ˘‡י  ˘‚ז‰"כ  „כיון  כ‡ן), 
ˆריך  ‰רי  בב"„,  ‰ע„‡‰  בלי  בעלים 
˘˙‰י‰ ‰˙ר‡‰ בפני ‰בעלים ‰ח„˘, ו‡ין 
י„ע  ‰˘ור  ˘כ˘˜נ‰  מטעם  ר˜  לחייבו 
˘˘ורו  ˘יו„ע  מי  „‡ף  כנ"ל  ‰ו‡,  ˘נ‚ח 
וי˙רו  בבי"„  ˘יעי„ו  ע„  מנ"˘  פטור  נ‚חן 

בו. 

˘נ˜ט  ‰מ‡ירי  ˘יט˙  ˆ"ע  וע„יין 
„˘ינוי ‰טבע י˘ כ‡ן. וי"ל „ס"ל „ז‰ו ענין 
ב‡ופנים  מ˙נ‰‚  ‡חר  בעלים  כי  ˘בטבע, 
וס„רים ח„˘ים ועי"ז מ˘˙נ‰ ‡ופן ‰נ‰‚˙ 
בעליו  ˘‡ˆל  ‚ם  ומ‰  ‰˘ור,  ור‚ילו˙ 
‰˜ו„ם נע˘‰ ˘ור נ‚ח מפני ‰ע„ר ‰˘מיר‰ 
˘‰בעלים  לומר  ו˜רוב  ו‡פ˘ר  „‰בעלים, 
(עיי'  יו˙ר  מעול‰  ב˘מיר‰  יז‰ר  ‰ח„˘ 
סי"ח)  ˘פט  סי'  חו"מ  ‰˘ולחן  בערוך  מ˘"כ 

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

התוכן הרוחני ש
מצות שיוח עבדים

מדוע מצות שילוח עבדים מוגדרת כ"ברית"? / איזה מצוה מראה שלא שלא יתכן שבן ישראל
ישתעבד לענין אחר חוץ מהבורא ית"ש? / ביאור הקשר בין מצות שילוח עבדים לברית מילה

והטעם לזה שמצוות אלו דוקא ניתנו כבר במצרים

מדוע ניתנה מצות שילוח עבדים במצרים?
פ"‚ ‰"‰)  ר"‰  חז"ל (ירו˘למי  פר˘˙נו, ‡מרו  עברי ‰פו˙ח˙ ‡˙  עב„  ˘ילוח  מˆוו˙  ‡ו„ו˙ 
י‚)  (ו,  ו‡ר‡  בפר˘˙  כך ‡˙ ‰כ˙וב  על  ו„ר˘ו  במˆרים,  ב‰יו˙ם  עו„  לי˘ר‡ל  ני˙נ‰  ˘‰י‡ 
˘ילוח  פר˘˙  על  מ‰ ˆיום,  "על   – י˘ר‡ל"  בני  ויˆום ‡ל  ו‡ל ‡‰רן,  מ˘‰  ‰' ‡ל  "וי„בר 

עב„ים".

וי˘ ל˙מו‰:

מיל‰,  ובמˆוו˙  פסח  במˆוו˙  ממˆרים,  טרם ˆ‡˙ם  י˘ר‡ל  ˘נˆטוו  מˆינו  מˆוו˙  בעו„ 
˘ם  על  עניינו ‰ו‡  פסח  ל˜ר‡˙‰:  ו‰ן ‰כנ‰  מˆרים,  יˆי‡˙  לעניין  ˘˙י‰ן ˜˘ורו˙  ‡מנם, 
ממˆרים  יˆ‡ו  ˘בזכו˙‰  ‰מˆוו‰  ‰י‡  ומיל‰  ממˆרים,  י˘ר‡ל   ˙‡ ו‰וˆי‡  ‰˜ב"‰  ˘פסח 

(ר‡‰ פר˘"י ˘מו˙ יב, ו ועו„).

מ˘‡ר  יו˙ר  מˆרים  ליˆי‡˙  במיוח„  לכ‡ור‰  ˜˘ור‰  ‡ינ‰  עב„ים  ˘ילוח  מˆוו˙  ‡ך 
‰מˆוו˙, וˆריך ל‰בין, מפני מ‰ נˆטוו ב‰ י˘ר‡ל לפני יˆי‡˙ מˆרים?

המצוה המגלה שאי אפשר ליהודי להיות משועבד לאדון אחר
מלב„ מ‰ ˘מˆוו˙ מיל‰ ומˆוו˙ ˘ילוח עב„ים ני˙נו ˜ו„ם יˆי‡˙ מˆרים, מˆינו עו„ ˆ„ 



טלקראת שבת

‰˘וו‰ ביני‰ן ˘˘˙י‰ן מו‚„רו˙ כ"ברי˙":

ברי˙,  נכר˙‰  עב„ים  ˘ילוח  על  ו‚ם  ‰י‰ו„י,  ˘ל  בב˘רו  עולם  ברי˙  ‰י‡  מיל‰  מˆוו˙ 
כל   ˙‡" ברי˙  כר˙  ˆ„˜י‰ו  ˘‰מלך  ו‡ילך)  ח  ל„,  (ירמי'  מ˘פטים  פר˘˙  ב‰פטר˙  כמסופר 
‰עם ‡˘ר בירו˘לים", ˘˙וכנ‰ "ל˜רו‡ ל‰ם „רור, ל˘לח ‡י˘ ‡˙ עב„ו ו‡י˘ ‡˙ ˘פח˙ו 

‰עברי ו‰עברי' חפ˘ים".

וי˘ לב‡ר ‡˙ ‰עניין ‰מיוח„ ˘ב˘˙י מˆוו˙ ‡לו ˘מ˘ום כך י˘ ב‰ן ברי˙ עם ‰˜ב"‰:

‡ל‡  בעולם,  ‡„ם  ל˘ום  עב„  ‡ינו  ˘י‰ו„י  מ˘ום  ‰ו‡  עברי  עב„  ˘ילוח  מˆוו˙  טעם 
‡ינו  עב„  כ‡˘ר  כן  ועל  ב),  כב,  (˜י„ו˘ין  לעב„ים"  עב„ים  ול‡  ‰ם,  "עב„י  בלב„,  ל‰˜ב"‰ 
רוˆ‰ לˆ‡˙ לחפ˘י ב˘נ‰ ‰˘ביעי˙, רוˆעים ‡˙ ‡זנו במרˆע, מ˘ום ˘‰ו‡ מנ‚„ לעניין ז‰ 
ו˜נ‰  ז‰  ו‰לך  עב„ים,  י˘ר‡ל  בני  לי  כי  סיני  על ‰ר  ˘˘מע‰  ל‰˘י"˙ – "‡וזן  עב„  ˘‰ו‡ 

‡„ון לעˆמו, ˙רˆע".

ו‰יינו, ˘ב˘ע‰ ˘עב„ מ˘ועב„ ב‡מ˙ ל‡„ון ‡ח„, ‡י ‡פ˘ר ˘י‰י' מ˘ועב„ ל‡„ון ‡חר 
‚ם כן, ולכן י‰ו„י ˘מ˜בל עול מלכו˙ ˘מים ו‰ו‡ מ˘ועב„ ל‰˜ב"‰, ל‡ ˘ייך ˘י˘עב„ ‡˙ 

עˆמו ל‡„ון ב˘ר ו„ם.

‰ו‡  ˘נים   ˘˘ ˘ל‡חר  מ‰  עˆם  מ˜ום  מכל  עב„,  ‰ו‡  ‰רי  ‰˘נים  ˘ב˘˘  פי  על  ו‡ף 
מ˘˙חרר, ‰רי ז‰ מוכיח ˘‚ם ב˘˘ ‰˘נים ˘עבו„ו ‰י' בחיˆוניו˙ בלב„, ב‰נו‚ע למע˘‰ 

בפועל, ‡בל ˘עבו„ פנימי ו‡מי˙י ל‡ ‰י' כ‡ן.

"‰מכזבים  ˘נ‰רו˙  חיים",  "מים  ל‚„ר  בנו‚ע  מ"ט)  פ"ח  (פר‰  במ˘נ‰  ‰מבו‡ר  „רך  ועל 
ב‰ם  ˘י˘  ב˘נים  ‚ם  ‰נ‰  ˘נים,  ל˘בע  ‡ח˙  מ‰ם  כלים  ˘‰מים  ‰יינו  ב˘בוע",  ‡ח„ 
בזמן  ˘‚ם  מור‰  ˘נים  ב˘בע  פעם  ˘נפס˜ים  מ‰  עˆם  כי  חיים",  "מים  נ˜ר‡ים  מים ‡ינם 

˘נמ˘כים ‰מים ב˘ופי ‡ין ז‰ עניין ‡מי˙י ו˙מי„י.

‚ם  כך  ˘מ˘ום  ל‰˘י"˙,  י‰ו„י  ˘ל  ‰מוחלט  ˘עבו„ו  עב„ים:  ˘ילוח  מˆוו˙  ˙וכן  ז‰ו 
˘עבו„ו  ˘‡ין  בכך  מ˙בט‡  ו‰„בר  ו‡מי˙י,  פנימי  עניין  ז‰  ‡ין  ‰נ‰  עברי,  עב„  כ˘נע˘‰ 

˙מי„י ו‰ו‡ יוˆ‡ ב˘˘.

הברית שבמצוות מילה ושילוח עבדים
˙וכנ‰ ‰רוחני ˘ל מˆוו˙ ˘ילוח עב„ים, „ומ‰ ל˙וכן מˆוו˙ מיל‰:

י„י  ˘על  ‰ו‡  מיל‰,  למˆוו˙  ‰טעמים  ˘‡ח„  פמ"ט),  ˘ם  פל"‰.  ח"‚  (מו"נ  ‰רמב"ם  כ˙ב 
ומ˜ו˘ר  מחובר  פחו˙  נע˘‰  ו‰ו‡  ‰י‰ו„י,  ˘ל  ˙‡וו˙ו  נחל˘˙  ברי˙  „ם  ו‰טפ˙  ‰מיל‰ 

לעניינים ‚˘מיים. ‰ו‡ מ˙נ˙˜ מענייני ‰עולם, ומ˙˜˘ר יו˙ר עם ‰˜ב"‰.

‰י‰ו„י   ˙‡ לנ˙˜  ‡ח„:  ‰ו‡  ומיל‰  עב„ים  ˘ילוח  מˆוו˙  ˘ל  ˘˙וכנן  ‡פו‡,  נמˆ‡, 
מ˘עבו„ לענייני ‰עולם, ˘י‰י' מ˘ועב„ ל‰˘י"˙ בלב„ לל‡ ˘ום עול ‡מי˙י ˘ל ‡יז‰ „בר 

לקראת שבת שבתיב לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שיטות הראשונים גבי "רשות 
משנה" בשור

יקשה בשינויי לשונות הרמב"ם בדין רשות משנה בין מכירה ומתנה לשאילה / יקדים פלוגתת רש"י 
והמאירי בטעם דין רשות משנה, ועפ"ז יסיק דהרמב"ם שילב ב' השיטות ולדידיה בזה גופא שאני בין 

מכירה ומתנה לשאלה

ו  ו,  ממון  נז˜י  ‰ל'  ‰רמב"ם  כ˙ב 
חזר  במ˙נ‰  ני˙ן  ‡ו  ונמכר  ˘‰וע„  "˘ור 
„ינו".  מ˘נ‰  ˘נ˘˙ני˙  ˘‰ר˘ו˙  ל˙מו˙ו 
מ  „ף  „ב"˜  בסו‚י‡  מ˜ורו  ˆיין  ובמ"מ 
‰בריי˙‡  „ברי  בפירו˘  ‡מור‡י  „פלי‚י 
לר˘ו˙  ˘ו‡ל  ר˘ו˙  בין  ‰עובר  ˘ור  ‚בי 
רב  ‰˙ם  ומסי˜  כו',  ל‰יפך  ‡ו  בעלים 
פס˜  ול‰כי  עיי"˘,  מ˘נ‰,  „ר˘ו˙  פפ‡ 
„ר˘ו˙  ונו˙ן  במוכר  ‰כ‡  ‡ף  ‰רמב"ם 
מ˘נ‰. ו‰נ‰ לעיל „, ט ‰בי‡ ‰רמב"ם ‚וף 
"˘‡לו  וז"ל  ר"פ)  (וכפי'  ‰בריי˙‡  „ברי 
ו‰חזירו  ‰˘ו‡ל  בבי˙  ו‰וע„  ˙ם  כ˘‰ו‡ 
ונ˘˙ני˙  ‰ו‡יל  ל˙מו˙ו  חוזר  לבעליו 
מ˘למין  ו‰בעלים  ‰‰ע„‰  בטל‰  ר˘ו˙ו 
‰חזירו".  ˘‰רי  פטור  ו‰˘ו‡ל  נז˜  חˆי 
בל˘ונו,  ‰רמב"ם  ˘ינ‰  ‡מ‡י  וˆע"˜ 
נ˜ט  מ˙נ‰  ‡ו  „מכר  ר˘ו˙  ˘ינוי  „‚בי 

ו‚בי  „ינו",  מ˘נ‰  ˘נ˘˙ני˙  "˘‰ר˘ו˙ 
בטל‰  ר˘ו˙ו  ונ˘˙ני˙  כ˙ב "‰ו‡יל  ˘ו‡ל 
‰וˆרך  טעמ‡  מ‡י  יל"ע  ‚ם  ‰‰ע„‰". 
"פטור  „‰˘ו‡ל   ‡‰ ‰בריי˙‡  על  ל‰וסיף 
˘טעם  ‰ול"ל  ולכ‡ור‰  ‰חזירו",  ˘‰רי 
מ‰˘ור  מוע„  „ין  ˘בטל  לפי  ‰ו‡  ‰פטור 
חייב  ז‰  ˘ור  ‡ין  ו˘וב  ל˙מו˙ו"  ו"חזר 
˘‰ו‡  פ˘יט‡  ח"נ  חיוב  ו‰רי  בח"נ,  ‡ל‡ 
על ‰בעלים, וממיל‡ ‰˘ו‡ל פטור מכלום. 

‰טעם  מ‰ו  ל‰בין  י˘  ˙חיל‰  ו‰נ‰, 
"מוע„" ‰יינו  „‰ל‡  מ˘נ‰",  "ר˘ו˙  „„ין 
בל˘ון ‰רמב"ם (לעיל ‡, „) "‰עו˘‰ מע˘‰ 
˘„רכו לע˘ו˙ו ˙מי„", ו˙ם ˘נע˘‰ מוע„ 
‰יינו „כ‡˘ר "‰ר‚יל ב˘ינויו פעמים רבו˙ 
בו",  ˘‰ר‚יל  „בר  ל‡ו˙ו  מוע„  נע˘‰ 
ולמ‰ נ˙בטל „ין מוע„ מטעם ˘ינוי ר˘ו˙.

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב



בזכותו של משה
ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר
ענן זה כמין עשן הוא, ועשה לו הקב"ה למשה שביל בתוכו
(כד, יח. רש"י)

יש לפרש בפנימיות הענינים:

דברים  מכליון  נעשה  גשמי  שעשן  כשם 

הוא  ברוחניות  העשן  של  ענינו  כך  גשמיים, 

ועליית  כליון  לפעול  ישראל  של  עבודתם 

גשמיות העולם, והתכללותה באלקות.

עלול  זו  בעבודה  העוסק  האדם  והנה, 

והשפלה  ירידה  יגרום  שהדבר  לחשוש 

גשמיות  מ"עשן"  שתתלכלך  לנשמתו, 

מתנוול  מנוול  עם  "המתאבק  שהרי  העולם, 

ג"כ" (תניא פכ"ח).

וזהו שרמז רש"י בדבריו:

ה"לכלוך"  הוא":  עשן  כמין  זה  "ענן 

על  ומעלים  המסתיר  העולם,  שבגשמיות 

היינו  עשן",  "כמין  אלא  אינו  האלקות, 

לאמיתו  אבל  בלבד,  חוץ  כלפי  כן  שנראה 

של דבר גם מטרתו של העלם והסתר העולם 

הוא כדי להביא לידי תוספת אור של קדושה, 

ואין  עשן,  ולא  "ענן"  אלא  אינו  באמת  ולכן 

בכחו לגרום "לכלוך" באמת ח"ו. 

בתוכו":  שביל  למשה  הקב"ה  לו  "עשה 

ע"י "כמין  הנעשה  לכלוך  של  דמיון  אותו  גם 

שבנשמתו  "משה"  בבחינת  נוגע  אינו  עשן", 

שהיא  פמ"ב),  תניא  (ראה  מישראל  אדם  כל  של 

בחינת היחידה שבנפש, שהיא "תמיד באמנה 

משלה  "שביל"  לה  יש  ולכן  יתברך",  אתו 

שאין העשן נוגע בו כלל.

ע"י  דוקא  התורה  את  קיבל  שמשה  וכשם 

שעבר בשביל שבתוך הענן, כך הוא בעבודת 

עבודתו  ע"י  שדוקא  מישראל,  אדם  כל 

בבירור וזיכוך העולם מקבל הוא את התורה 

בשלימותה.

מדוע השמיט רש"י 
"כהן בין הקברות"?

וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו 
עזוב תעזוב עמו כו', פעמים שאתה חודל ופעמים שאתה עוזר. 
הא כיצד, זקן ואינו לפי כבודו וחדלת, או בהמת נכרי ומשאו 
של ישראל וחדלת
(כג, ה. רש"י)

הובאה  עה"פ,  במכילתא  הדברים  במקור 

אל  הקברות  בין  [כהן]  "הי'   - נוספת  דוגמא 

יטמא".

דוגמא  רש"י  שהשמיט  הטעם  לבאר  ויש 

זו – על דרך הרמז והפנימיות:

ידוע פירוש הבעש"ט הקדוש על פסוק זה 

חמור  תראה  "כי  שבט):  כח  יום  היום  בלוח  (הובא 

תאמר  שמא   - לו"  מעזוב  וחדלת  גו'  שונאך 

תעזוב  "עזוב  הגוף?  חומר  את  לשבור  שיש 

עמו" – אדרבה, יש לעבוד יחד עם הגוף כדי 

לבררו ולזככו.

את  הרמז  בדרך  לפרש  יש  זה  פי  ועל 

ההלכה "הי' כהן בין הקברות אל יטמא": על 

ידי החטא עלול האדם לרדת "בין הקברות", 

ובאופן  והטומאה;  המיתה  למקום  היינו 

"אל  האלקית,  הנפש  היינו  ה"כהן",  הרי  זה, 

יטמא", כי הנפש האלקית "גם בשעת החטא 

ואינה  פכ"ד),  (תניא  ית'"  אתו  באמנה  הייתה 

יורדת "בין הקברות".

בפירושו,  זו  הלכה  רש"י  הביא  לא  ולכן 

מישראל,  שאדם  כלל  אפשר  אי  לשיטתו  כי 

לדיוטא  ירד  ("חמור"),  החומרי  גופו  ואפילו 

הקברות",  ל"בין  הנקראת  כ"כ  תחתונה 

גם  כי  תיקון,  לו  שאין  והפסד  מיתה  דהיינו 

הגוף היהודי קדוש הוא, ולעולם יש לו תקנה.

ואגדהדרוש ואגדה ואגדהדרוש ואגדהדרוש דרוש
לקראת שבת י

˘י‰י'.

מיוח„  ˜˘ר  ‰ו‡  ‰ברי˙  ˘עניין  מ˘ום  ברי˙,  ב˘ם  ‡לו  מˆוו˙  ˘˙י  נ˜ר‡ו  כך  ומ˘ום 
למעל‰ מטעם ו„ע˙ בין ˘ני כור˙י ‰ברי˙, וכמבו‡ר בספרים (ל˜וטי ˙ור‰ נˆבים מ„, ב. ועו„), 
˙ˆטרך  ˘כל  פי  ˘על  ˘ע‰  ˙בו‡  ˘‚ם ‡ם  ˘חפˆים ‰ם  ˘ני ‡ו‰בים,  בין  נכר˙˙  ˘‰ברי˙ 
‡‰ב˙ם ל‰פס˜, מכל מ˜ום כור˙ים ‰ם ברי˙ ˘יימ˘ך ‰˜˘ר ביני‰ם למעל‰ מטעם ו„ע˙.

ו‰‚˘מיים,  ‰טבעיים  מענייניו  מ˙נ˙˜  ˘י‰ו„י  ‰ו‡  ˘˙וכנן  ‡לו,  מˆוו˙  ב˘˙י  ‚ם  וכך 
ומ˘ועב„ ומ˜ו˘ר ל‰˘י"˙ ב˘עבו„ מוחלט, ב‰˙˜˘רו˙ עˆמי˙ ˘למעל‰ מן ‰˘כל.

הטעם לזה שהוצרכו ישראל למצוות אלו דווקא במצרים
כ‰כנ‰  במˆרים,  ב‰יו˙ם  עו„  י˘ר‡ל  לבני  ני˙נו  מˆוו˙ ‡לו  ˘˙י  מ„וע  יובן ‚ם  ומע˙‰ 

ליˆי‡˙ מˆרים:

ב‰יו˙ בני י˘ר‡ל במˆרים, ‰רי במי„‰ מסוימ˙ ל‡ ‰י' ˘ינוי מ‰ו˙י בינם לבין ‰‡ומו˙ 
בנו‚ע לעבו„˙ ‰'.

כל   ˙‡ ˜יימו  ˘‰‡בו˙  למ"„  ‚ם  ‰רי  ˙ור‰,  מ˙ן  ˜ו„ם  ‰מˆוו˙  ל˜יום  בנו‚ע  ‰נ‰  כי 
‰˙ור‰ ע„ ˘ל‡ ני˙נ‰ (ר‡‰ יומ‡ כח, ב. ˜י„ו˘ין פב, ‡), ‰נ‰ ל‡ו „וו˜‡ ˘˜יימו‰ כל ‰˘בטים 
ס‚ול‰,  ויחי„י  לוי  ו˘בט  ר˜ ‰‡בו˙  ב„בר ‡ם ˜יימו‰  ˘˜ו"ט  וי˘  כן,  ובני‰ם ‡חרי‰ם ‚ם 
‡ו כל בני י˘ר‡ל (ר‡‰ ‰˘˜ו"ט בכל ז‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"‰ עמ' 183 ו‡ילך. ו˘"נ), וממיל‡ ל‡ ניכר 

‰‰ב„ל ‰מ‰ו˙י ˘בין רוב בני י˘ר‡ל ל‡ומו˙ ‰עולם.

 ˙‡ ˜יימו  ‡ל‡  ועו˘ים,  מˆווים  ‰יו  ל‡  ‰רי  י˘ר‡ל,  כל  ˘˜יימו‰  לומר  ˙מˆי  ‡ם  ו‚ם 
˘‰י‡  כיוון  יו˙ר,  נמוכ‰  עבו„˙ם  י„י  על  ˘מ˘י‚ים  ‰„ר‚‰  וממיל‡  חיוב,  בל‡  ‰מˆוו˙ 
נע˘י˙ בכח עˆמם ול‡ על י„י ˆיווי מ‰˘י"˙. ול„ר‚‰ מעין זו מ‚יעים ‚ם ‡ומו˙ ‰עולם על 

י„י ˜יום ˘בע מˆוו˙ ˘ל‰ם (ר‡‰ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט כסלו-˘בט עמ' ˜נו ו‡ילך).

מˆוו˙  ל‰ם  ני˙נו  ‰עולם,  ל‡ומו˙  י˘ר‡ל  בני  בין  ‰‰ב„ל  ניכר  ˘י‰י'  בכ„י  כן,  ועל 
ו‰˙˜˘רו˙ו  ל‰˘י"˙  י˘ר‡ל  בן  ˘ל  ˘עניינן ‰ו‡ ‰˘עבו„ ‰מוחלט  עב„ים,  ו˘ילוח  מיל‰ 

ב‰˘י"˙ ול‡ בענייני ‰עולם, ובז‰ נב„ל י‰ו„י מ‡ומו˙ ‰עולם.

י˘ר‡ל  בני  לי  עב„ים, "כי  ˘ילוח  במˆוו˙  י‰ו„י  ˘ל  מעל˙ו ‰מיוח„˙  וכ‡˘ר ‰ובלט‰ 
עב„ים", ו‰ו„‚˘‰ מי„˙ ני˙ו˜ו מ˙‡וו˙ ‰עולם על י„י מˆוו˙ מיל‰, זכו בני י˘ר‡ל לˆ‡˙ 

ממˆרים ול˜בל ‡˙ ‰˙ור‰.


