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ב"ה

פתח דבר

מתוך שבח והודיה להשי"ת, לקראת שבת פרשת משפטים הננו מוציאים 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "МИШПАТИМ" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת משפטים
דיוני הנפש

לקוטי שיחות, כרך טז

ְצָוה  ָנה ְלָך ֶאת ֻלֹחת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ם ְוֶאּתְ ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ׁשָ ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמׁשֶ

ֵקִנים  ה ֶאל ַהר ָהֱא-לִֹהים: ְוֶאל ַהּזְ ַעל ֹמׁשֶ ְרתֹו ַוּיַ ַע ְמׁשָ ה ִויהֹוׁשֻ ָקם ֹמׁשֶ י ְלהֹוֹרָתם: ַוּיָ ַתְבּתִ ר ּכָ ֲאׁשֶ

ׁש ֲאֵלֶהם: ָבִרים ִיּגַ ֶכם ִמי ַבַעל ּדְ ה ַאֲהֹרן ְוחּור ִעּמָ ר ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם ְוִהּנֵ בּו ָלנּו ָבֶזה ַעד ֲאׁשֶ ָאַמר ׁשְ

)שמות, כד, יב-יד((

א. פירוש רש"י ל"כי 
תקנה עבד עברי"

רש"י  מצטט  תקנה..."    "כי  הפסוק  מן   
את המילים "כי תקנה עבד עברי" ומפרש: 
"עבד שהוא עברי. או אינו אלא עבדו של 
עברי, עבד כנעני   שלקחתו מישראל, ועליו 
הוא אומר שש שנים יעבוד, ומה אני מקיים 

 . ריש פרשתנו )כא, ב(.

)בל' המנ"ח  דוקא, כ"א  כנעני לאו  כי  כנעני – אף   . 
מצוה שמז( "כל א' מכל באי העולם חוץ מישראל" אולי י"ל 
כי דברו חכמים בהווה, וע"פ מש"נ )נח ט, כה( עבד עבדים 
יהי'. אבל עצע"ג כי משנצטוו לא תחי' הרי אדרבה "מהם 
ש(בארצכם",  )הכנענים  הגרים  מן  ולא  תקנו  )מהאומות( 
וחידוש דגם  והווה הוא דוקא משאר האומות,  וא"כ הרגיל 
ומפני  האומות  משאר  אביו  באם  תקנו  כנענית  של  בנה 
ובפרש"י(.  ב  סז,  )קידושין  כנעני  ואינו  אביו  אחר  שהולך 

וראה הראב"ע לבהר כה, מה.
 והנה בחינוך )שם. וכ"ה ברש"י קידושין כב, ב ד"ה שדה. 
פענח רזא לפרש"י פרשתנו כאן( כתב: "ועבד כנעני נקרא 
כל  נתיחסו  אבל  לעבדות  ישראל  שקנהו  האומות  מכל  א' 
הוא  עבד  להיות  נתקלל  שכנען  מפני  כנען  בשם  העבדים 
התואר  בזה, שהרי  צע"ג  לפענ"ד  והנה  לעולם" –  וזרעו 
עבד כנעני מצינו רק לאחרי הציווי דלא תחי' – ואיך נייחס 
כל העבדים לכנען כשמציאות עבד )ובמילא כל דיניו( – 

הוא רק כשאינו כנעני!

אבל  הנכרי,  מן  בלקוח  אותם    והתנחלתם 
בלקוח מישראל יצא בשש, תלמוד לומר...".

 יש להבין:

"עבד  המילים  על  הוא  זה  פירוש  א(   
את  גם  רש"י  מצטט  ומדוע  בלבד,  עברי" 

המילים "כי תקנה"  ?

מצטטן  שרש"י  לומר,  אפשר  אי   –  
כיון שהן מסייעות להבין שמדובר כאן על 
רש"י  שמפרש  כפי  עברי"  ,  שהוא  "עבד 
על  בהכרח  מדובר  תקנה"  בהמשך  שב"כי 
אופן של "מכרוהו בית דין", הקיים רק אצל 

"עבד שהוא עברי"

רש"י  שמביא  ההכרח  )א(  כי:   –
שמדובר כאן אודות "מכרוהו בית דין" אינו 
נלמד מן המילים "כי תקנה", אלא מן היתור 

 . בהר כה, מו.

 . ובמילא הי' ד"ה זה בא בפרש"י לאחרי ד"ה 
שלאחריו. וראה לקמן בפנים.

 . ראה משכיל לדוד "חדא אמאי כתיב כו'".

 . בד"ה הב' כי תקנה.

משפטים
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ГЛАВА "МИШПАТИМ"
Духовные тяжбы

Ликутей сихот, ч. 16

И сказал Г-сподь Моше: взойди ко Мне на гору и будь там; и Я дам тебе скрижали 
каменные и Тору, и заповедь, которые Я написал, чтобы научить их. И встал Моше 
и Йего́шуа, служитель его, и взошел Моше на гору Б-жью. А старейшинам сказал: 
оставайтесь здесь, пока мы не возвратимся к вам. Вот Аѓарон и Хур с вами; тот, у 
кого есть дело, пусть подходит к ним.
(Шмот, 24:12–14)

1. Суд выслушивает 
истца первым

Из стиха 1 «…тот, у кого есть дело, 
пусть приходит к ним» Талмуд 2 делает 
следующий вывод: суд должен выслушать 
в первую очередь претензию истца. Слова 
«тот, у кого есть дело» указывают на ист-
ца, и сначала он «пусть подходит к ним 
(судьям)».

Один из известных законоучителей, 
автор труда Сифтей коге́н поясняет, что 

1 Шмот, 24:14.
2 Трактат «Бава кама», лист 46б. 

смысл сказанного следует понимать бук-
вально: суд выслушивает в первую оче-
редь требование истца, и лишь после – 
показание ответчика. Практическая поль-
за от такого порядка ведения судебного 
процесса имеется в случае «признавшего 
часть обвинения», когда ответчик призна-
ет верной часть обвинения и не соглаша-
ется с остальной его частью 3. 

3 К примеру, истец утверждает, что ответчик 
должен ему 100 рублей. Ответчик соглашается, 
что должен только 50. В этом случае он обязан по-
клясться, что не должен оставшиеся 50 (например, 
уже вернул их, но истец забыл об этом, или изна-
чально одалживал только 50, и тому подобное).  

МИШПАТИМ
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שבתורה, שהרי כבר נאמר "וכי ימוך אחיך 
הכרח  גם  אדרבה:  )ב(  לך"  ;  ונמכר  עמך 
זה, שמדובר ב"מכרוהו בית_דין" – בגלל 
הפסוק "וכי ימוך אחיך" – קיים רק לאחר 
"עבד  אודות  כאן  שמדובר  הוכח  שכבר 
שהוא עברי", ולא "של עברי", כפי שמובן 
המקדים  רש"י,  שבפירושי  הסדר  מן  גם 
את הפירוש )בעיקר( על "עבד עברי" לפני 

הפירוש על "כי תקנה"  .

 ב( כיצד תיווצר מלכתחילה סברא ש"עבד 
עברי" הוא "עבדו של עברי"? – לכאורה, 
פשוט יותר ש"עבד עברי" הוא "עבד שהוא 
עברי", כפי שמצוי בתורה במספר מקומות 
ובנ"ך:  עברי"  :  "נער  יוסף  לגבי  )כנאמר 
לו  שהיה  כלומר,  מצרי" 1 ,  עבד  "ולששן 

עבד שהיה מצרי;   (.

 וכך מוכח גם, מן הנאמר    "עבד לאיש 
לעבדו  התורה  מתכוונת  שכאשר  עמלקי", 
של עמלקי, אין היא אומרת "עבד עמלקי", 

אלא "עבד לאיש עמלקי"   .

 . בהר שם, לט.

 . ראה ספר הזכרון ורא"ם כאן. גו"א ומשכיל דוד בד"ה 
כי תקנה )הב'(.

 . מקץ מא, יב.

1 . דהי"א ב, לד. 

אין  יז(  לט,  )וישב  העברי"  "העבד  מהכתוב  אבל   .  
וראה  העבד.  תיאור  העברי –  שנאמר  כיון  לנדו"ד  ראי' 

מהרש"א ריש כתובות.

  . ש"א ל, יג.

  . בספר זכרון רא"ם דקדוקי רש"י )ועוד( דמשקל פעל 
שוה בסמוך ובמוכרת. אבל "קשה כיון דסתם עבד עברי בכל 
מקום פירושו שהוא עברי למה ומהיכא תיתי לעקם ולומר 
עבד כנעני" – דברי דוד )להט"ז( כאן. ובכל אופן הי' רש"י 

מביא מהכתובים שתיבת עבד היא מוכרת.
 לכאורה לשון הכתוב "עבד ה'" )ברכה לד, ה. יהושע א, 
א. ובכ"מ בנ"ך( סותר הנ"ל – אבל כשתיבת עבד בא ביחד 

של  "עבדו  שהסברה  המפרשים   ,  יש   
תקנה  "כי  בביטוי  הדיוק  מן  נובעת  עברי" 
עבד עברי", שממנו נראה, שקונים את מי 
שהיה כבר עבד לפני־ כן, ולכן סביר לבאר 

"עבדו של עברי".

מובן  היה  אילו  כי  די   ,  אין  בכך  אך   
יותר מלשון הפסוק – מפשוטו של מקרא 
עברי",  של  "עבדו  על  כאן  שמדובר   –
צריך היה רש"י להתחיל בכך את פירושו, 
באמרו, לדוגמא, "יכול עבדו של עברי" – 
ואחר–כך היה שולל זאת "תלמוד לומר...", 
ומוכיח שמדובר אודות "עבד שהוא עברי"   .

עם שם מובן בפשטות שהוא סמוך. וכמו "עבד אברהם" )חיי 
שרה כד, לד( וכיו"ב. ועד"ז י"ל ב"עבד איש" – בא יב, מד.
 ועד"ז )לאידך( "איש עברי" )וישב לט, יד( שאין בזה קס"ד 
"של עברי" כיון שנאמר "איש", ומהיכא תיתא לייחס אותו 
ל)איש( אחר "איש של עברי". משא"כ כשנאמר )כבנדו"ד( 
"עבד" שמדגיש השייכות לאחר, י"ל שהתיבה לאח"ז מפרש 

למי שייך.
 ולהעיר מהשינוי בין מ"א יא, כו. דהי"ב יג, ו )ועוד כיו"ב(. 
ואולי י"ל טעם השינוי – בדוחק עכ"פ: במ"א מאריך ביחוס 
ירבעם )"אפרתי מן הצרדה ושם אמו צרועה אשה אלמנה"(, 
ולכן ממשיך בסגנון של סיפור )שהוא הי'( "עבד לשלמה": 
בדה"י שמקצר "ויקם ירבעם בן נבט", נאמר רק שם התואר 

– "עבד שלמה".

  . גו"א משכיל לדוד. וראה אלשיך פרשתנו בתחלתו ד"ה 
עוד יתכן קושיא ג.

שולל  שרש"י  אף   – פירושם  לפי  ועיקר:  ועוד   .  
הפירוש עבדו של עברי הרי אינו מתרץ קושייתו איך מתאים 

הלשון "עבד )עברי(".

  . במשכיל לדוד "ומשני רש"י עבד שהוא עברי כלומר 
דקמ"ל קרא כדאי' במכילתא דמותר לקרותו עבד דרך בזיון 
תקנה  כי  דכתיב  והיינו  כרחו  על  עבד  קראו  התורה  שהרי 
שהוא  אע"פ  לך  עבד  בשם  הוא  הרי  אותו  שקנית  מאחר 
עברי". אבל כ"ז אינו ברש"י אפילו לא ברמז. ופשיטא דהי' 
צריך רש"י לפרשו )מכ"ש מזה שמפרשו במכילתא(. וראה 

אוה"ח עה"פ "עוד דקדק לומר כו'".

2
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Закон Торы гласит, что в данном случае 
ответчик обязан поклясться для подтверж-
дения своей невиновности. Однако ответ-
чика можно обязать поклясться на Торе 
только в том случае, если его признание 
произошло после того, как истец огласил 
сумму претензии. Если же ответчик при-
знал себя должным пятьдесят, а после 
этого истец выдвинул претензию на сто, 
то ответчик не называется «признавшим 
часть обвинения» и освобождается от 
клятвы. 

Таким образом логика закона о преиму-
ществе истца такова: поскольку ответчик 
однозначно должен был выплатить часть 
иска (что он сам признает), еще до вызова 
в суд, но своей обязанности не выполнил, 
и дело дошло до суда, суд должен сначала 
выслушать истца, чтобы обязать ответчика 
поклясться на Торе перед судом 4. 

4 Клятва на Торе является столь серьезной клят-

В продолжение Талмуд говорит: «Ино-
гда требуется первым выслушать ответчи-
ка. В каком случае? Когда его (ответчика) 
имущество упало в цене». Шах поясняет: 
если причина неуплаты долга состоит не 
в том, что ответчик пытался оттянуть вре-
мя выплаты, а в том, что его имущество 
упало в цене или он срочно ищет возмож-
ности его продать ради выплаты долга и 
поэтому опустил цену, то суд выслушива-
ет его первым. 

вой, что человек обычно соглашается на нее лишь в 
случае, когда он полностью уверен в своей право-
те. Человек может освободиться от клятвы, выпла-
тив ту часть суммы, которую изначально отрицал. 
Таким образом, обязав должника клясться на Торе, 
значительно проще заставить его вернуть остаток 
долга (если он действительно его должен).
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"עבד  באמרו  מיד  מכך שרש"י מתחיל   
הסברה  זוהי  שאכן  מובן,  עברי"  שהוא 
אחר–כך  ורק  הפסוק,  לביאור  הראשונה 
של  עבדו  אלא  אינו  "או  ספק  מתעורר 

עברי".

 ג( מדוע מבאר רש"י כאן "ומה אני מקיים 
והתנחלתם אותם"? הרי שאלה זו מתעוררת 
לסיום  זה, קרוב  רק כאשר מגיעים לפסוק 

ספר ויקרא!

זה  רש"י  פירוש  לכל  המקור  אמנם,   
ידוע,  זאת  למרות  אך  במכילתא,  הוא 
שכותב  מה  שכל  פעמים,  מספר  כאמור 
על  הכרחי  הוא  התורה  על  בפירושו  רש"י 
פי פשט הפסוקים במקום זה, או ביחד עם 
ובמיוחד כאשר  לפני כן.  מה שנלמד כבר 
בעניננו אין מזכיר רש"י שהמקור לפירושו 

הוא במכילתא.

לפי  הכרחי  כולו  שהפירוש  מובן  מכך   
פשוטו של מקרא בפסוקנו.

ב. לכל אחד היו עבדים

 ההסבר לכך הוא: נאמר לפני כן בתורה   , 
כלי  ממצרים  עמם  ישראל  לקחו  שביצ"מ 
נוסף  מכן  לאחר  וכדומה.  זהב  וכלי  כסף 
להם עוד כסף וזהב מביזת הים, כפי שאומר 
רש"י על "ויסע משה"   , לאחר קרי"ס – 
"הסיען בעל כרחן, שעטרו מצרים סוסיהם 
והיו  טובות,  ואבנים  וכסף  זהב  בתכשיטי 
היתה  וגדולה  בים,  אותם  מוצאין  ישראל 

  . בא יב, לה–ו.

  . בשלח טו, כב.

ביזת הים מביזת מצרים". כלומר, ההבטחה 
נתקיימה  גדול     "רכוש  בעלי  היותם  על 

אצל כל ישראל.

 מכך מובן בפשטות, שבמצב של עושר 
אפשרית  בלתי  ישראל,  אצל  כל–כך  רב 
היתה מציאות שיהודי ייהפך 1  לעבד, דבר 

הנובע מעוני או ממיעוט ממון    –

 וכיון שפרשת "ואלה המשפטים" מופיעה 
מיד לאחר מתן תורה, תקופה קצרה לאחר 
יציאת מצרים וקריעת ים סוף, סביר לומר, 
ישראל  את  ציוה  שהקדוש–ברוך–הוא 
על  והציוויים  המשפטים  את  כל  ראשית 
ענינים שהיו חשובים וקיימים אצלם באותו 
זמן ומצב, כגון "לא תעשון אתי אלקי כסף 
אבנים  מזבח  אדמה...  מזבח  זהב...  ואלקי 

  . לך טו, יד.

1 . משא"כ בהיותם במצרים – שדרשו רז"ל שהי' לבנ"י 
ע"ע )ראה ירמי' לד, יג. ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ה(. וראה תו"ת 
מילואים  תו"ש  שם(.  בירוש'  בקה"ע  )וקדמו  יג  ו,  לוארא 

בס"פ וארא.
 – אבל ביצי"מ נשתלחו העבדים עברים, כמובן בירמי' 
ביזת  הע"ע  כשקיבל   – עיקר  וג"ז  ועוד  הירוש'*(.  )ע"פ 
מצרים )שזה הי' לפני יצי"מ בפועל – ונצלתם את מצרים( 

– ודאי שפדה א"ע תומ"י. 

  . כהכתוב )שהובא בסיום פרש"י בד"ה )הב'(

*( דציווי שילוח עבדים הי' )ע"פ הירוש'( בתחילת חזרת 
בשעבודם. בירמי' מפורש שהעדר  משה למצרים, כשבנ"י 
קיום השילוח הביא גלות בבל, ועכצ"ל שבגלות מצרים – 

קיימו הציווי שהרי נגאלו.

 ועפ"ז מובן ד"ולא שמעו אבותיכם" )שבירמי' שם( אינו 

"אבותיכם" במצרים שלפנ"ז. כ"א דהשרים אליהם דיבר 

ירמי'. כי תקנה( וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך )בהר כה, 
לט(. וכן במכרוהו ב"ד כבפרש"י שם.

עבר  באם   – דעשירות  במצב  גם  להיות  שיכול  ואף   
)חמשה(  לשלם  לו  דאין  שכיח  לא  גו' –  תחמוד  לא  על 

בעשירות המופלגה דביזת מצרים והים.
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2. Внутренний смысл 
слов Талмуда 

Как многократно отмечалось, все идеи 
открытой части Торы существуют также 
в духовном смысле в служении человека 
Всевышнему. Более того, поскольку Тора 
изначально была «любимым сокровищем» 
Всевышнего 5 и «оттуда двигалась и спу-
скалась…, пока не облеклась… в явления 
мира сего» 6, постольку внутренний смысл 
явлений и их духовная сущность ста-
ли тем корнем, из которого эти явления 
спустились в открытую часть Торы. Бо-
лее того, многие явления открытой части 
Торы не могут быть глубоко поняты без 
обращения к их внутреннему духовному 
смыслу. 

5 Трактат «Шабат», 88б.
6 Цитата из «Тании», гл. 4.

В нашем случае: 

Комментарий Шаха не очень понятен. 
Из слов Талмуда «Иногда требуется пре-
жде выслушать ответчика», сказанных во-
обще, без указания подробностей, можно 
заключить, что в данном случае сформу-
лирован принцип судопроизводства, име-
ющий практическое применение в раз-
личных видах конфликтных ситуаций. Но 
из комментария Шаха следует, что прак-
тически он может быть применен только 
в случае «признавшего часть обвинения». 

Однако в духовном смысле комментарий 
понятен, ибо в духовном смысле бо́льшая 
часть тех явлений, которые определяются 
понятиями «истец – ответчик», связаны 
именно с понятием «признавший часть 
обвинения».
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מזבח  דוקא(  לאו  )או:  ולא  לי"   ,  תעשה 
כסף וזהב – למרות שלכל אחד מהם היה 

כסף וזהב לרוב   ,

 לפיכך, לאחר שרש"י אומר תחילה "עבד 
"עבד  הביטוי  שמשמעות  עברי",  שהוא 
עברי",  שהוא  "עבד  בפשטות  היא  עברי" 
אינו  "או  לסברה  גם  להתייחס  צריך  הוא 

אלא עבדו של עברי" –

הפסוקים  וסדר  המשכיות  מצד  שהרי   
"עבדו  אודות  כאן  ההגיון, שמדובר  מחייב 
של עברי, עבד כנעני שלקחתו מישראל", 
ביזת  לאחת  מיד  אז   ,  היה  יהודי  לכל  כי 
כולל  גדול",  "רכוש  הים,  וביזת  מצרים 

  . ציווים הראשונים לאחרי מ"ת )יתרו כ, כ ואילך(.

כאו"א מישראל שלא  לך  ב: שאין  ה,  בכורות    . ראה 
וזהבה של  טעונים מכספה  לובים  היו עמו תשעים חמורים 
מצרים. ובפרש"י בא יג, יג ]בדפוסים לפנינו נמצא בחצע"ג 
)שאין לך אחד מישראל שלא נטל הרבה חמורים( טעונים 
מכספם וזהבם של מצרים. אבל בדפוס א' וב' ובכת"י רש"י 

– תיבות הנ"ל )"שאין לך .. חמורים"( אינן בחצע"ג[.

  . ובפרט שמתחיל תיכף "כי תקנה" בלי הקדמה, ולא 
כבפ' בהר "וכי ימוך אחיך עמך )ואז( ונמכר לך". וכיו"ב.

כן  לפני  שנאמר  כפי  ושפחות,  עבדים    
בעשרת הדברות    "עבדך ואמתך"   .

ג. הסתירה המתתעוררת 
מהתנהגות אברהם

 אך אצל בן חמש למקרא עשויה להתעורר 
השאלה: למדנו לפני כן, שלאברהם אבינו 
בין  ברית  מלפני  עוד  אליעזר,  עבד,  היה 
"עבד  להיות  המשיך  והוא  הבתרים   , 
אברהם" גם עשרות שנים אחר כך, כמסופר 

  . ע"ד פרש"י )ויצא ל, מג( מוכר צאנו כו'. וראה יומא 
)עה, א( דהמן הי' מגיד להם למי שייך העבד.

 ואף שלא מצינו שהי' להם עבדים מהמצרים י"ל: א( שקנו 
בזמן  הרי  ב(  למ"ת(,  קרי"ס  זמן  בין  )גם  אומה"ע  מתגרי 
יצי"מ היו להם עבדים עברים )ראה לעיל הערה *  (, וא"כ 
מסתבר לומר שגם עבדים כנענים היו להם. וראה בא יב, מד: 

"וכל עבד איש מקנת כסף גו'".
 ובכל אופן הרי תיכף לאחר מ"ת היו צריכים ליכנס לא"י 
)ראה פרש"י דברים א, ב(, ושם עבד מאומות העולם הוא 

דבר הרגיל והמצוי כו'.

"עבדו  יד(  )שם,  תחמוד  לא  ובציווי  יו"ד.  כ,  יתרו   .  
שהיו  כפשוטו  פירושו  "עבדו"  ד"עבדך"  ומשמע  ואמתו". 
"ובנך  שם  בהכתובים  שמונה  השאר  כמו  אז,  עבדים  להם 
ובתך .. בהמתך", "אשת רעך .. שורו וחמורו גו'", ולא )רק( 
שיהי'  לפי  בתורה(  מקומות  )כבכמה  העתיד  ע"ש  שנאמר 

להם לאח"ז.

  . לכאורה י"ל דקס"ד "או אינו אלא עבדו של עברי עבד 
לי"  "משועבדים  בנ"י  נעשו  שבמ"ת  לפי  הוא  כו'",  כנעני 
)פרש"י יתרו כ, ב(. ונאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים" 
– שרים )פרש"י שם יט, ו(. והפכו בכנען שנאמר בו )נח 
לאחיו.  יהי'  עבדים  "עבד  כז(  שם,  פרש"י  ואילך.  כה  ט, 
ויהי כנען עבד למו )לשם(" )וראה תולדות כז, לז. ולהעיר 
מפרש"י וישב לז, ב(, וא"כ פשוט שכאן לאחר מ"ת מדובר 
בעבד כנעני. אבל – אינו כי מובן שיתכן שא' ירצה להיות 
בת פרעה  הגר שהייתה  )וע"ד  וכיו"ב  גדול  עבדו של אדם 
ואין  מלך(.  מלך  ועבד  א(,  טז,  לך  )פרש"י  לשפחה  ונתנה 

בזה חידוש לכאורה.

  . לך יד, יד. ובדברי אברהם בברית בין הבתרים שם טו, 
ב )אלא שלא נזכר בהנ"ל בפירוש שאליעזר הי' "עבד", וראה 

שם יד, טו. פרש"י שם, כד(.
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3. Еврей – «ответчик, 
признавший часть обвинения»

Истцом является йецер ѓа-ра: он со-
блазняет еврея, и тот грешит, не дай Б-г, 
в прямом смысле слова, либо грехом на-
зывается недостаток в служении 7, после 
чего йецер ѓа-ра выступает истцом, тре-
буя, чтобы еврея, которого он довел до 
греха, передали в его владение. 

Еврей признает часть обвинения вер-
ным. Действительно, он согрешил. Но 
остальную часть иска еврей отрицает – 
он не погружен в грех целиком. По своей 
сути он не грешник. Сущность его души 
абсолютно возвышена над грехом, ведь 
даже в момент совершения греха душа его 
на самом деле едина со Всевышним. 

Более того, еврей всегда един со Все-
вышним не только в сущности души, но 
и в частных ее проявлениях 8. В каждом 
еврее имеется добро, так что «даже са-
мые большие грешники наполнены запо-
ведями, как гранат зернами» 9. Слово «на-
полнены» следует понимать буквально: 
наполнены совершенно (заповедями). 
Иными словами, о чем бы мы ни сказали, 
не может такого быть, чтобы в еврее было 
одно только зло 10. 

7 Грехом является нарушение высшей воли, то 
есть, если речь идет о грехе в прямом смысле сло-
ва. Однако грехом называется также и то, что чело-
век служил Всевышнему недостаточно хорошо, не 
приложил все свои силы, сделал не все, что мог бы.

8 То, что называется «силы души»: способность 
души мыслить, чувствовать, и так далее. 

9 Трактаты «Эрувин», 19а, и «Хагига» в конце. 
10 В «Тании», в конце гл. 11, говорится, что есть 

такие евреи, в которых есть только зло, что, на 

Все виды евреев – как праведник, о ко-
тором сказано 11: «Ибо нет на земле такого 
праведника, который творил бы благо и 
не погрешил бы» (хотя бы недостатком в 
служении), так и злодей, о котором ска-
зано: «даже самые большие грешники на-
полнены заповедями, как гранат зернами», 
– включаются в категорию «признавший 
часть обвинения». Намеком на это гово-
рится в стихе, из которого мудрецы учат 
закон о «признавшем часть обвинения» 12: 
«По всякой провинности: о быке, об осле, 
об овце, об одежде, о всякой пропаже, о 
которой будет сказано, что оно есть это 13, 
дело обоих должно дойти до судей…».

В контексте духовного служения этот 
стих говорит об иске против согрешивше-
го еврея: «По всякой провинности» – ког-
да кто-нибудь согрешил или не исполнил 
своей обязанности, ради которой он по-
слан в сей мир, или даже просто «о всякой 
пропаже», когда не приложил всех усилий, 
и часть сил Б-жественной души пропала 
неиспользованной [и здесь перечисляются 
«бык», «осел», «овца», «одежда» – четы-
ре вида животной души, которые приводят 
еврея ко «всякой провинности» и «всякой 
пропаже»].     

первый взгляд, противоречит сказанному здесь. 
Противоречие устраняется так: в них также есть 
добро, но оно не оказывает никакого действия, 
поэтому они его не ощущают и не знают о его су-
ществовании (из примечаний Цемаха Цедека к 
«Тании»).   

11 Коѓелет, 7:20.
12 Шмот, 22:8. 
13 Слова «о которой будет сказано, что оно есть 

это» мудрецы толкуют как ситуацию, когда от-
ветчик признает «что оно есть это», т.е. признает 
часть обвинения, и в этом случае он должен давать 
клятву. См. Бава кама, 106б.
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אבינו     יצחק  את  לשדך  שליחותו  אודות 
התורה  כל  את  קיים  שאברהם  וכיון   –
פירש  כפי שכבר  ניתנה",  "עד שלא  כולה 
רש"י לפני כן 1 , כיצד ייתכן שאברהם אבינו 
החזיק בעבד    כנעני    שנים כה רבות, ולא 
קיים את ציווי התורה כאן "שש שנים יעבוד 
מדובר  אם  חנם",  לחפשי  יצא  ובשביעית 

כאן על "עבדו של עברי"   ?

זה  ענין  להבהיר  רש"י  מוכרח  לפיכך   
על  התמיהה  שבמקום  אלא  בפרשתנו, 
זו  סתירה  מביא  הוא  אברהם  התנהגות 
בצורה חמורה יותר, מפסוק ומצוה מפורשת 
אותם  והתנחלתם  מקיים  אני  "ומה  בתורה 
גם  היה  שכך  הנכרי",  מן  בלקוח  )ומשיב( 

לגבי אליעזר עבד אברהם.

ד. "כי תקנה" – הוכחה 
ל"עבד שהוא עברי"

 לפי האמור לעיל מובן מדוע מצטט רש"י 
מן הפסוק גם את המילים "כי תקנה", כי הן 
מחזקות את פירושו – "עבד שהוא עברי":

  . חיי שרה כד, ב ואילך.

1 . תולדות כו, ה.

  . בהכתובים בפ' לך לא נזכר שם עבד, כ"א "חניכיו וגו'" 
"בן משק ביתי" )כנ"ל הערה   (. אבל בפ' חיי שרה נאמר 
)כד, ב( "עבדו זקן ביתו", ואמר "עבד אברהם" – מילתא 

גנאה )ב"ק צב, ב(.

  . ראה פרש"י חיי שרה כד, לט. 

  . ויתירה מזו: הי' עבדו יותר מיובל שנים, שהרי בזמן 
ברית בין הבתרים הי' אברהם בן ע' שנה )ראה פרש"י בא 
יב, מ(. ונשואי יצחק היו ע' שנה לאחר זה )שהרי יצחק נולד 

לאברהם כשהי' 
בן ק' שנה ונשא את רבקה כשהי' בן מ' )תולדות כה, כ((.

תקנה"  "כי  ההקדמה  לכאורה,  שהרי,   
מיד  להתחיל  היה  ואפשר  מיותרת,  היא 
בדין עצמו "עבד עברי שש שנים יעבוד...", 
ולדוגמא  מקומות,  במספר  בתורה  כמצוי 

בפרשתנו "מכה איש ומת..."    –

על  מדבר  תקנה"  "כי  הביטוי  אלא,   
מתקיימת  אינה  שעדיין  בעתיד,  פעולה 
שהיא  פעולה  מכך:  יותר  ובעניננו  בהווה, 
בלתי אפשרית בהווה – כי היתה לישראל 

ביזת מצרים וביזת הים, כדלעיל.

 מכך מוכח, שמדובר כאן אודות קניית 
אפשרית  בלתי  שהיתה  עברי  שהוא  עבד 
של  )"עבדו  כנעני  עבד  אודות  ולא  אז, 
עברי"(, שלגביו אין מתאים )ומיותר( לומר 
"כי תקנה", כי מרוב עושרם בודאי היו אז 
שזהו  לומר  ואין  כנענים,  עבדים  לישראל 

דבר בלתי מצוי ושכיח   .

ה. מדוע מתחילה התורה 
דוקא בדין זה?

מתחילה  מדוע  מובן:  אין  זה  לפי  אך   
לאחר  מיד  והמשפטים  הדינים  את  תורה 
מתן תורה דוקא בענין עבד עברי, שלא היה 
מצוי אז, ולא בדבר מצוי ושכיח, ובמיוחד, 
תוצאה  היא  עברי"  עבד  תקנה  "כי  כאשר 
הגנב  התחייב  שבגללה  גניבה,  פעולת  של 
פי  או  ארבעה  פי  או  חמשה,  פי  לשלם 
שניים    ו"אם אין לו ונמכר בגניבתו"    – 

  . כא, יב.

  . ראה לעיל הערה 22,   .

  . פרשתנו לקמן כא, לז. כב, ג.

  . שם, ב.
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На все эти обвинения еврей отвечает: 
«Оно есть это». С меня можно требовать 
только «это» – часть вменяемого мне в 
вину. Таким образом, еврей становится 
«признавшим часть обвинения». 

4. Сила и опасность клятвы 
Закон гласит, что «признавший часть об-

винения» обязан поклясться на Торе. Толь-
ко благодаря этой клятве ему верят в той 
части обвинения, которую он отрицает. 

Духовный смысл этого закона в том, 
что, если еврей уже споткнулся и частич-
но попал во владение йецера ѓа-ра, то он 
нуждается в дополнительной силе, чтобы 
не споткнуться снова и не попасть еще 
раз во владение йецера. Поэтому на еврея 
накладывают клятву.

Слово швуа («клятва», שבוע) очень по-
хоже на слово со́ва («сытость», שובע). Это 
подобие говорит о том, что посредством 
клятвы еврея напитывают и насыщают бо-
лее высокими и скрытыми силами, дабы 
та его часть, которая еще не попала во 
власть йецера ѓа-ра, осталась во владении 
святости.  

Однако, как известно, клятва представ-
ляет опасность. В нашем случае: если до-
полнительные силы не используются как 
следует, то они не только пропадают, но и 
самому еврею полагается наказание за то, 
что столь высокие силы пропали даром. В 
этом причина столь строго отношения на-
ших мудрецов 14 к клятве: при любой воз-
можности уладить конфликт иным путем, 
клятвы следует избежать, даже если чело-
век клянется истинно.

14 Трактат «Гитин», лист 35а; Мидраш Танхума, 
Ваикра, гл. 7; Мидраши Танхума и Бемидбар раба к 
началу главы «Матот». 

Поэтому в продолжение Талмуд гово-
рит: «Иногда требуется прежде выслушать 
ответчика». Существует возможность из-
бежать клятвы. «В каком случае? Когда 
его (ответчика) имущество упало в цене». 

5. Плач рабби Йоханана 
бен Закая

Прежде чем продолжить, обратимся к 
истории, рассказанной в Талмуде 15. Рабби 
Йоханан бен Закай 16, когда почувствовал, 
что он умирает, заплакал. Окружившим 
его ученикам он объяснил причину этого 
плача так: «Передо мной две дороги, из 
которых одна ведет в рай, другая в ад, и 
я не знаю, по какой дороге меня поведут. 
Как мне не плакать?». 

Возникает вопрос 17: возможно ли, чтобы 
рабби Йоханан бен Закай, будучи одним 
из величайших танаев 18, о величии кото-
рого Талмуд так много рассказывает, и 
который наверняка соблюдал все заповеди 
во всех деталях, сомневался, пойдет ли он 
в райский сад или в ад?

Также следует понять: почему этот 
предмет взволновал его в последний мо-
мент перед смертью? Верно, однако, что 
«две дороги, из которых одна ведет в рай, 
другая в ад», связаны с наградой и нака-
занием души после ухода ее из мира сего, 
но ведь очевидно, что рабби Йоханана бен 
Закая волновали не сами награда и наказа-
ние как таковые, а то, находится ли он на 
территории святости или наоборот, упаси 

15 Трактат «Брахот», лист 28б.
16 Глава еврейских мудрецов в эпоху разрушения 

Храма и сразу же после нее.
17 Вопрос приводится в «Ликутей Тора», 

«Ваикра», лист 50, в конце четвертого столбца. 
18 Танаи – мудрецы эпохи Мишны (до 3 в. н.э.)
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ולכאורה, צריכה היתה התורה לפרט תחילה 
את הדינים הקודמים של חובת התשלומים 
על גניבה, פי כמה יש לשלם – פי חמשה, 

ארבעה, או שניים?

מקרא,  של  בפשוטו  קושי  שזהו  וכיון   
את  )המפרש  רש"י  אין  מדוע  מובן,  אין 
כל הקושיות על פשוטו של מקרא( מתרץ 
מוצאים  שאכן  כפי  בפירושו,  זו  שאלה 
לכך,  המתייחסים  אחרים     תורה  מפרשי 
הפשט  על־דרך  אינם  שפירושיהם  למרות 

לחלוטין כפירוש רש"י.

זו  אין  הפשט  שלפי  לומר  אפשר  אי   
קושיא כלל, כי לפי דרך הפשט אין צורך 
בסיבה והסבר לסמיכות שבין ציווי המצוות 
רש"י  מדגיש  פרשתנו  בתחילת  שהרי   –
מה  הראשונים  על  מוסיף  "ואלה...  עצמו 
ולמה  מסיני,  אלו  אף  מסיני  הראשונים 
נסמכה...", ובנוסף לכך, לפי האמור לעיל, 
הרי סמיכות זו למצב שאחרי ביזת מצרים 
המובאת  הסברה  את  המעוררת  היא  והים 
על  מדברת  אינה  שהתורה  רש"י,  בפירוש 
"עבד עברי" אלא על "עבד כנעני"   . ועוד 
מציאות  אפשרית  בלתי  כאן   – ועיקר 
של "כי תקנה עבד עברי" לפני פסק הדין 

"ונמכר בגניבתו".

  . ראב"ע רמב"ן אברבנאל, וראה לק"ט עה"פ )שמו"ר 
פ"ל, ה(. ובלק"ט נג'ארה "ארז"ל ברבה )פ"ל, טו( כו' הרי 

כאן נרמזו ב' הטעמים שכתב הרמב"ן". ועוד.

  . בראב"ע, רמב"ן ואברבנאל מבארים 
)בעיקר( זה שהתחיל המשפט הראשון בעבד עברי. אבל 
הסמיכות  משא"כ  קושיא,  זה  שאין  י"ל  פשש"מ  בפרש"י, 
למ"ת – כפירושו בריש פרשתנו. וראה מדרש הגדול וכלי 

יקר עה"פ.

ו. בדיני עבד עברי ניכר 
הקשר להר סיני

 ויש לומר, שרש"י התייחס לכך בפירושו 
בהמשך פרשתנו 1  "ומה ראה אוזן להרצע 
יוחנן  רבן  אמר  שבגוף,  אברים  שאר  מכל 
בן זכאי אוזן זאת ששמעה על הר סיני לא 
תגנוב והלך וגנב, תרצע, ואם מוכר עצמו, 
אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל 

עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצע".

אין  אחרות  במצוות  הוא:  לכך  ההסבר   
מוצאים שהתורה מדגישה את הקשר שבין 
המצוה לשכרה. לדוגמא: שכר מצות כיבוד 
אב ואם הוא "למען יאריכון ימיך...", ובנוסף 
לכך שהשכר אינו ניכר מיד לאחר המצוה, 
אלא לאחר זמן רב, הרי גם במהות השכר 

לא ניכר הקשר שבינו לבין מצוה זו דוקא.

אין  עבירות,  על  עונשים  לגבי  גם  וכך   
או  המלקות  עונש  בין  מסויים  קשר  רואים 
המחייבות  העבירות  לבין  וכדומה  הכרת 

עונשים אלו.

 אבל לגבי עבד עברי קושרת התורה את 
אזנו"  את  "ורצע...  לו:  הגורם  עם  העונש 
הר  על  ששמעה  "אוזן  של  תוצאה  היא 

סיני...".

את  אדוניו  "ורצע  שהחובה  ולמרות   
הפעולות  בזמן  מיד  באה  אינה  אוזנו..." 
שגרמו להיותו "עבד עברי", אלא רק לאחר 
ש"אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את  

1 . כא, ו.
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Б-г. Но ведь об этом следует волноваться 
всякий раз, как возникает сомнение, – не 
только в последний момент перед смер-
тью, но и в течение всей жизни. 

6. Жизнь как миссия
Одно из объяснений:

На каждого еврея возложена миссия, 
которую он должен выполнить в течение 
своей жизни в мире сем. Для того, что-
бы он выполнил миссию как следует, ему 
выделяется определенное количество дней 
и соответствующих сил – не больше и не 
меньше.  

Если еврей не использовал какой-либо 
день, час, минуту, то это не просто дефект 
в том, что он не поднялся духовно, как 
мог бы. Каждый неиспользованный мо-
мент (даже если в этот момент он сделал 
хорошее дело, но не связанное с его пред-
назначением) делает его миссию все более 
незавершенной, а его самого – предателем 
возложенной на него Всевышним миссии.

Рабби Йоханан бен Закай каждый миг 
своей жизни был занят выполнением сво-
его жизненного предназначения: изучени-
ем Торы и выполнением заповедей. Он на-
столько был погружен в выполнение свой 
миссии как следует, что не имел свобод-
ного времени подумать о происходящим с 
ним самим, о его собственном духовном 
состоянии. 

Ибо как он может думать о себе, о сво-
ем духовном уровне, в то время, которое 
он обязан использовать для выполнения 
своего жизненного предназначения?

Лишь в последний миг перед смертью, 
когда его миссия в мире сем была завер-
шена, он остановился для подведения ито-
га (ибо «если не теперь, то, когда?» 19) 20, и 
это заставило заплакать.  

19 Словами из трактата «Авот», гл. 1, мишна 14. 
20 Интересно, что даже ангел смерти имеет пра-

во прервать праведника в его изучении Торы лишь 
в последний момент перед смертью, как это было 
с царем Давидом и Рабой бар Нахмани (трактат 
«Бава мециа», лист 86а).  
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אשתי ואת בני לא אצא חפשי"   , בכל זאת, 
אין זה עונש על אמירתו "אהבתי...", אלא 
לא  סיני  הר  על  ששמעה  ש"אוזן  כך  על 
תגנוב והלך וגנב", או "ששמעה על הר סיני 
כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון 
לעצמו" – מיד בגרימתו להיותו במצב של 

"עבד עברי"   .

עבד  תקנה  "כי  מדוע  מוסבר  בכך   
המשפטים  שבין  הראשון  הוא  עברי..." 
שאומרת התורה מיד לאחר מתן תורה בהר 
סיני: בעבד עברי ניכר בעונשו באופן גלוי, 
גם בגוף הגשמי הקשר שבין משפטו לבין 

"הר סיני".

 ולפי זה )פירוש רש"י "אוזן ששמעה..."( 
הרי חידוש עיקרי בדיני עבד עברי הוא: אי 

  . פרשתנו כא, ה.

  . ראה בארוכה לקו"ש חי"א ע' 1  ואילך.

הציות להוראות בהר סיני. והענין של "אין 
לו ונמכר", עקב גודל התשלומים, הוא סיבה 
ל"אלו  עברי  עבד  דין  ונסמך  חיצונית – 
של  בפרט  נרמז  לגניבה  והקשר  מסיני", 

ורצע... אזנו.

ז. תוספת הסברה

 לפי ההסבר שלעיל על פירוש רש"י על 
"כי תקנה", נוסף עוד הסבר בכך:

בזמן  עברי  עבד  מציאות  היתה  אילו   
רגיל  דבר  תורה,  לאחר מתן  ההוא, שמיד 
ושכיח, ניתן היה לומר, שזוהי הסיבה לכך 
חשוב  הוא  כי  לראשונה,  נאמר  זה  שדין 

באופן מיידי.

 אך כיון שעבד עברי היה אז ענין עתידי 
ונדיר, הכרחי לומר שהסיבה לאמירת דין זה 
מיד בהתחלה היא הקשר המיוחד של "עבד 

עברי" ל"הר סיני".
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7. Не чувствовать себя 
отдельной сущностью 

Тот путь выполнения миссии, когда че-
ловек думает не о себе, а о своей миссии, 
является важнейшим в служении Г-споду 
и требуется от каждого еврея. Можно ска-
зать, что он намеком содержится в тексте 
нашей главы 21. После слов «И служите 
Г-споду, Б-гу вашему…», обобщенно го-
ворящих о двух видах служения 22 – слу-
жении в любви 23 и служении в страхе 24, 
– говорится 25: «Не будет выкидывающей 
и бесплодной в стране твоей; число дней 
твоих сделаю полным».

Духовный смысл «выкидывающей» и 
«бесплодной» в служении Всевышнему 
заключается в том, что служение (как в 
любви, так и в страхе) не имеет устойчи-
вости и не дает результатов. Причина это-
му – «в стране твоей» (бе-а́рцеха). 

Слово а́рцеха («страна твоя», ארצך) се-
мантически связано со словом рецонха́ 
 .что означает «твое желание» 26 ,(רצונך)
Такая связь между словами указывает на 
то, что если у еврея имеются собственные 
желания 27, если он ощущает удовлетворе-
ние от своего служения Всевышнему (что 
подчеркивает ощущение значимости его 
(еврея) существования), что он (еврей) 

21 Глава 23, стих 25.
22 Каждый еврей должен обладать обоими этими 

качествами и уровнями («Тания», гл. 41, лист 56а).
23 Ибо «нет служения более возвышенного, чем 

служение в любви» («Зоѓар», ч. 2, лист 55б, и в дру-
гих источниках).

24 Служение «раб» («Тания», там же, лист 56б).
25 Там же, стих 26.
26 Мидраш «Берешит раба», гл. 5, п. 8, и еще. 
27 В противоположность сказанному наши-

ми мудрецами в трактате «Авот», гл. 2, мишна 4: 
«Подчини свои желания Его воле» или, по крайней 
мере: «Исполняй Его волю как свою собственную».

служит Всевышнему, что у него (еврея) 
имеется любовь и страх, и так далее, то 
это может привести, не дай Б-г, к изъяну 
в служении.

Вначале это приводит к тому, что слу-
жение ограничено желанием и наслажде-
нием от него; далее еврей начинает от-
личать одно служение от другого: то, что 
доставляет наслаждение, он готов делать, 
а другое не готов, вплоть до того, что, не 
дай Б-г, спускается со своего уровня.  

Чтобы «не было выкидывающей и бес-
плодной», требуется «число дней сделать 
полным». Когда еврей примет во внима-
ние тот факт, что «в книге Твоей записаны 
все дни, когда (все) сотворены будут» 28, то 
есть, число отведенных ему дней ограни-
чено в соответствии с его миссией в мире 
сем, и что каждый момент времени, по-
траченный для иного, является изменой и 
растратой возложенного на него Всевыш-
ним, то он содрогнется, потрясенный, и 
потеряет всякое ощущение себя 29, и оку-
нется в служение так глубоко, что пере-
станет ощущать, что он выполняет свое 
предназначение, – им будет ощущаться 
только сама его миссия. 

Более того, когда пытаются напомнить 
ему о его желаниях (о его духовном со-
стоянии), он отвечает с разбитым серд-
цем: «Что между мной и моим желанием? 
Что между мной и моим наслаждением? 
Ведь “дни сотворены” и нужно быть на 
страже, чтобы не пропала ни одна мину-
та. Как же можно думать о собственном 
духовном уровне?!».

28 Теѓилим, 139:16.
29 Следует отметить, что рабби Йоханан бен 

Закай не знал, были ли у него любовь и страх к 
Всевышнему, ибо никогда не обращал на это вни-
мание («Ликутей Тора», глава «Масэй»).



לקוטי שיחות    ●    משפטים

ח. השפעת התורה על העולם

 ענין זה יובן יותר לפי פנימיות הענינים: 
כיון שתכלית מתן תורה היא לברר ולזכך 
העולם  עניני  את  ומצוות  תורה  על־ידי 
)לעומת תורה ומצוות של האבות שלפני מתן 
תורה, שלא שינו את גשמיות העולם(   , לכן 
הציווי הראשון לאחר מתן תורה הוא כזה, 
שרואים בו בגלוי את השפעת מתן תורה על 

גשמיות העולם   .

 בכך מתבטאת דרגת העבודה של "עבד 
–החסידות    את  עברי", כפי שמבארת תורתֿֿֿֿֿֿ
שלוש הדרגות – עבד כנעני, עבד עברי 
ואמה עבריה – בעבודת ה', בנפש האדם:

הבהמית  מי שהנפש  הוא  כנעני"  "עבד   
ניחא  בהפקירא  עבדא  בתקפה,  היא  אצלו 
והוא  בהפקרות(,  לו  נוח  )=העבד  ליה   , 
את  כופה  אך  הזה,  עולם  לתאוות  נמשך 
עצמו ועובד את ה' ב"סור מרע ועשה טוב" 

מצד קבלת עול ואימת האדון אשר עליו.

  . ראה בארוכה לעיל ע' 227 ואילך. וש"נ.

  . ויומתק ע"פ מה שנתבאר כמה פעמים בהחידוש דפ' 
עצם  מ"ת,  ע"ד  מדובר  יתרו  דבפ'  יתרו,  פ'  על  משפטים 
יעלו  ותחתונים  לתחתונים  ירדו  דעליונים  הגזירה  ביטול 
ענין  נתחדש  משפטים  ובפ'  טו(.  וארא  )תנחומא  לעליונים 
דירה בתחתונים, כי הציווים בפרשתנו הם דברים שגם שכלו 

של אדם מחייבם ואעפ"כ עושה אותם מצד ציווי ה'.

  . תו"ח שמות ד"ה וכי ימכור )עא, ב ואילך(. דרך חיים 
שער התפלה פס"ו ואילך. דרמ"צ מצות יעוד או פדיון אמה 

העברי'. אוה"ת פרשתנו ע' א'קכז ואילך.

  . גיטין יג, א.

נעלית  דרגה  היא  עברי"  "עבד  עבודת   
האלקית  הנפש  מדות  מאירות  אצלו  יותר: 
בנפש הבהמית, עד אשר גם אצלה קיימת 
התהפך  לא  עדיין  הוא  אבל  לה'.  תשוקה 
לקדושה, כך שלא יחמוד תאוות עולם הזה. 
כשם שעבד מביא לבית את צרכי בני הבית 
באכילה ושתיה, אך אלה אינם ראויים עדיין 
וכדומה  בלתי מבושלים  לאכילת אדם – 

– ולא שונו ממהותם הקודמת.

שתאוות  היא,  עבריה"  "אמה  עבודת   
ומדות הנפש הבהמית נהפכו לקדושה, עד 

שכל תשוקתו היא לאלקות בלבד.

המשפטים  התחלת  מדוע  מובן  בכך   
השפעת  את  המבטאים  תורה,  מתן  לאחר 
עברי,  עבד  בענין  היא  בעולם,  תורה  מתן 
מתן  לאחר  ישראל  עבודת  התחלת  שזוהי 
הבהמית  הנפש  על  ההשפעה   – תורה 
ולהיכנס  להשתנות  בכלל  העולם  ועניני 
לרשות הקדושה )בעוד אשר בעבודת עבד 
במדותיו של  שינוי ממשי  אין  עדיין  כנעני 

האדם ובחלקו בעולם(.

 – הפרשה  המשך  מופיע  כך  ואחר   
לעבודת  מגיע  היהודי  העבודה –  המשך 
אמה עבריה, להפיכת מדות הנפש הבהמית 
לה'  דירה  שיהיו  כך  בכלל,  העולם  ועניני 

יתברך.

)משיחת ש"פ משפטים תשל"ו(

●
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ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    МИШПАТИМ

●

Когда еврей полностью отдаст себя и 
полностью устранит свое «я» перед Все-
вышним и Его миссией, тогда исполнится 
обещание «число дней твоих сделаю пол-
ным». И хотя будут такие дни, в которые 
еврей не справился с возложенной на него 
задачей и даже сделал противоположное, 
упаси Б-г, то «число дней твоих сделаю 
полным» (без указания того, кто сделает), 
– Сама Сущность Всевышнего, которая 
превыше того, чтобы иметь имя, превыше 
понятия «дефект», обещает, что наполнит 
и восполнит недостающие дни, и все дни 
станут целыми 30.  

8. «Имущество упало в цене» 
Сказанным объясняется внутренний 

смысл закона о том, что если «его [ответ-
чика] имущество упало в цене», то он ос-
вобождается от клятвы как «признавший 
часть обвинения». 

Годы и силы, которые Всевышний дает 
еврею для выполнения его миссии, явля-
ются «имуществом» этого еврея. Когда 
еврей полностью отдается служению и 
всей своей сущностью становится только 

30 Похожая идея высказана в маамаре 
«Ваихнеум» 5659 (1899) г.: посредством горечи 
от того, что еврей считает свое служение гре-
ховным, он пробуждает милосердие и близость 
Б-жественной Сущности (и оттуда приходит про-
щение его грехам).   

посланником Б-га, когда все свое время и 
все свои силы он отдает выполнению мис-
сии «создать жилище Ему, благословенно-
му, в нижнем мире», то у него не остается 
времени идти на суд Торы и судиться с 
йецер ѓа-ра. 

Ибо, если он воспользуется своими си-
лами и временем для тяжбы с йецер ѓа-ра, 
то «его имущество упадет в цене» – вре-
мя и силы станут «дешевыми», окажутся 
неиспользованными для вещей наиболее 
дорогих и ценных (исполнения Торы и за-
поведей).

Поэтому его (ответчика) показания при-
нимают прежде, чем освобождают его 
от клятвы, чтобы он наверняка не попал 
во владение йецер ѓа-ра, а наоборот, ис-
полнилось сказанное: «число дней твоих 
сделаю полным», – даже те дни, которые 
он потерял прежде, наполнятся и станут 
целыми.

(Из беседы в субботу главы Мишпатим 
5715 (1955) г. и маамара «Не будет выки-
дывающей» 5712 (1952) г. )    
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