
הקדמה

היום נלמד על היחס המיוחד והרגיש שעלינו  
,  ואת ההסבר, להתייחס לכמה סוגים של אנשים

.למה עלינו להתנהג כך



רגישות לזולת  
כו-פסוקים כב''כפרק 

כל אלמנה ויתום לא : "המצווה
"תענון

לא להציק ליתום לאלמנה : הכוונה
? למה

אלמנה איין לה בעל
ויתומים איין להם אבא ואמא

ולכן צריך להתייחס בצורה מיוחדת  
ואם מישהו  . לגר אלמנה ויתומים
ידאג להעניש ' ה, מציק לאנשים האלו

אותו בצורה כזו שהנשים יהיו 
ומדגישים  , אלמנות והבנים יתומים

כי האיש ימות במיתה  , את זה פה
משונה ואף אחד לא ידע על כך  

אלמנה  תשארשהוא מת והאישה 
.מהירושהלהנותוהבנים לא יוכלו 

"וגר לא תונה ולא תלחצנו: "המצווה
לא לאנות את הגר בממון  : הכוונה

(מוסבר בהמשך)ולא בדברים
?למה

כי צריך לזכור שגם אנחנו היינו 
ואם  , בעצמינו גרים בארץ מצרים
אין לנו , אנחנו בעצמינו היינו כאלו

.זכות להגיד לו ככה ולהעליב אותו



רגישות לזולת  
כו-ב פסוקים כ"פרק כ

אם חבול תחבול שלמת  : "המצווה
"רעך עד בא השמש תשיבנו לו

אם עני חייב לך כסף ואין לו  : הכוונה
מותר לך לקחת חפץ  , להחזיר לך

אבל אם זה חפץ שהוא צריך , מהעני
אותו ביום או בלילה כמו טלית או 

צריך להחזיר לו בזמן שהוא  , שמיכה
.זקוק לחפץ

ראובן חייב לשמעון כסף  : לדוגמא
לראובן אין כסף להביא לשמעון אז 

מה משמעון  'ראובן יכול לקחת פיג
אבל בלילה ראובן צריך להביא  

.  מה'לשמעון את הפיג

"כנשהלא תהיה : "המצווה
?מה זה המצווה הזאת

שאם משהוא חייב לשני  
כסף אסור לו להגיד למי 

שחייב את הכסף כי זה יביש  
אותו  וגם מי שחייב את  

הכסף אסור לו לעבור ליד 
הבית שהוא חייב את  

.הכסף



ביאורי מילים
כו-ב פסוקים כ"פרק כ

ולא  לא תונה וגר "
תלחצנו כי גרים הייתם  

"בארץ מצרים
–לא תונה : י"מפרש רש

ולא  , אונאת דברים
.בגזילת ממון–תלחצנו 

אונאת דברים זה לצחוק  
.עליו שהוא היה גוי

אונאת ממון זה לרמות  
.אותו במסחר

שמלת חבל תחבלאם "
רעך  עד בא השמש  

"תשיבנו לו
כל פעם  : י"מפרש רש

שכתוב חבל או חבלה  
לחפץ או  , הכוונה למשכון

רכוש שהאדם הלווה  
מביא למי שהלווה לו כדי 

שהוא יהיה בטוח שיחזירו  
ההלוואהלו את 

לבדה  כסותה כי היא "
"לעורושמלתוהיא 

כסותה  : י"מפרש רש
הכוונה לטלית ושמלתו  

הכוונה לחלוק



ג "כפרקעכשיו נלמד על פרק 
טפסוק

"וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר: "המצווה
כי אתם בעצמכם הייתם גרים ואתם יודעים עד , לא ללחוץ ולהציק לגר: הכוונה

.כמה זה קשה שלוחצים עליכם

?למה, זה פעם שנייה שמוזכר  שלא להציק לגר
, הכוונה שבגלל שיש לו עבר רע" מפני שסורו רע"י אומר "רש

הרבה אנשים יוכלו למצוא את ההזדמנות להציק לו ולכן מוזכר  
.הרבה פעמים  כדי שאנשים באמת לא יציקו לו



מה אני לומדת מהמצוות האלו  
?לחיים

אני לומדת מהפסוקים האלו שצריך לאהב כל יהודי ולהתייחס 
א ניסן יום הולדת של "ובפרט שהיום יפשותאפילו ליהודי ממש 

.הרבי צריך לאהוב כל יהודי





.כי למשל ליתום אין אבא ואמא לאלמנה אין בעל? למה אסור לענות יתום ואלמנה. 1
.אונאת דברים זה לצחוק עליו שהוא היה גוי? מה זה אונאת דברים. 2
.אונאת ממון זה לרמות אותו במסחר? מה זה אונאת ממון. 3
כי  , לא ללחוץ ולהציק לגר? מה הכוונה בפסוק זה" וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר. "4

.אתם בעצמכם הייתם גרים ואתם יודעים עד כמה זה קשה שלוחצים עליכם 4
חייב  . 5אם עני ? מה הכוונה בפסוק זה" אם חבול תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו. "5

צריך אותו ביום  .5אבל אם זה חפץ שהוא , מותר לך לקחת חפץ מהעני, לך כסף ואין לו להחזיר לך
.   לחפץ.5צריך להחזיר לו בזמן שהוא זקוק , או בלילה כמו טלית או שמיכה

לא לאנות את הגר בממון ולא   ? מה הכוונה בפסוק זה" וגר לא תונה ולא תלחצנו. "6
(מוסבר בהמשך)בדברים.6
?למה.6
אין  , ואם אנחנו בעצמינו היינו  כאלו, כי צריך לזכור שגם אנחנו היינו בעצמינו גרים בארץ מצרים. 6

לנו זכות להגיד לו ככה ולהעליב אותו  .6
כי יש לו עבר רע והרבה אנשים  ? למה מוזכר כמה פעמים בתורה על האיסור להציק לגר.7
. יכולים למצוא את ההזדמנות להציק לו. 7

קוטבלומי


