בסד.

שור חמור שה שלמה.
( )1ספר שמות פרק כב
(ח) עַל כָּל ְּדבַ ר פֶּשַ ע עַל שֹור עַל חֲמֹור עַל שֶּ ה עַל שַ לְּ מָּ ה ַעל כָּל ֲאבֵ דָּ ה אֲשֶּ ר י ֹאמַ ר כִּ י הּוא זֶּה עַד הָּ אֱֹל ִּהי
ָּיב ֹא ְּדבַ ר ְּשנֵיהֶּ אֲשֶּ ר י ְַּר ִּשיעֻן אֱֹלהִּ י יְּ שַ ֵל ְּשנַיִּ

לְּ ֵר ֵעהּו.:

משפטיך תהו כו׳׳ ובהמה תושיע לכן משפטי
התורה בדיני בהמה על כל דבר פשע על שור
שנה״ב בשרשה בפני שור התלהבות
וכשנשתלשלה למטה שור נגח הוא שופך ד
האד באד ,וכן כל הכועס

ועל שלמה -וריח שלמותיך ריחא דלבושייכו ריח
בגדיו ,אבל ההפך בגד בוגדי בגדו כו׳ לבושי
צואי כר ,וכתיב ופרשו את השמלה  ,על כל דבר
פשע ודבר שפתי אך למחסור בחי׳ מדבר
העמי אשר יאמר כי הוא זה ע״ד שמי אור
לחושך וחשך לאור בישעי׳ סי׳ ה׳ כ׳ ,הוא היינו
הוא היה גבור ציד ,הוא עשו אבי אדו •

,על חמור קרירא לו א״נ ע״ד בשר חמורי ,

משא״כ זה בחי׳ אור.

אור תורה לאדמו"ר הצמח צדק:

שה פזורה ועמ״ש ע״פ צדקת פרזונו שפזרן
שמבחי׳ דאחד גוי אחד מפוזר ומפורד בין ,רבות
מחשבותכו׳ וההפך מבחי׳ ואגודתו, ,

ספר בראשית פרק מט
( )3ספר דברי פרק לג
(יז) בְּ כֹור שֹורֹו הָּ דָּ ר לֹו וְּ קַ ְּרנֵי ְּראֵ קַ ְּרנָּיו בָּ הֶּ ַע ִּמי יְּ ַנגַח יַחְּ דָּ ו אַ פְּ סֵ י אָּ ֶּרץ וְּ הֵ ִּר ְּבבֹות אֶּ פְּ ַריִּ וְּ הֵ אַ לְּ פֵ י
ְּמנַשֶּ ה
(יד) יִּ שָּ שכָּר חֲמֹ ר ג ֶָּּר רֹ בֵ ץ בֵ ין הַ ִּמ ְּשפְּ תָּ יִּ :
(טו) ַוי ְַּרא ְּמנֻחָּ ה כִּ י טֹוב וְּ אֶּ ת הָּ אָּ ֶּרץ כִּ י ָּנ ֵעמָּ ה ַויֵט ִּשכְּ מֹו לִּ ְּסבֹ ל וַיְּ הִּ י לְּ מַ ס ֹעבֵ ד:
( )2ספר תהילי פרק קיט
יתי כְּ שֶּ ה אֹ בֵ ד בַ קֵ ש ַעבְּ דֶּ ָך כִּ י ִּמצְּ ֹותֶּ יָך ל ֹא שָּ כָּחְּ ִּתי.
(קעו) תָּ עִּ ִּ

ספר מי השילוח  -פרשת משפטי
והאלקי אנה לידו כו' ,איתא בפרש"י ולמה תצא זאת מלפניו כו' אלא אחד הרג שוגג ואחד מזיד כו',
קושיות העול ידוע שוגג הראשון איך הי' ,ונראה לפרש דהנה כתיב סומך ה' לכל הנופלי וזוקף לכל
הכפופי  ,שני דברי נאמרו בפסו' הזה נופל וכופף ,היינו מי שנשרש בלבו כעס או חמדה רעה וא ח"ו
מוציאה לפועל במעשה זה נקרא נופל וא עדיין לא יצא לפועל נקרא כפוף היינו שלבו כפוף ומשועבד
תחת החמדה הרעה הזאת ,והש"י הוא החושב מחשבות לבלתי ידח כו' ע"כ והאלקי אנה לידו זה שהרג
בשוגג אין הפירוש שכבר הרג בפועל כק שיש לו זה החסרון בלב היינו כעס ורציחה וזה שהרג במזיד
היינ ו שכבר הוציא לפועל והרג באמת והקב"ה נותן בכאן לשניה ההשלמה זה שהרג במזיד נהרג ,וזה
שהרג בשוגג גולה וזהו ואלקי אנה לידו ,היינו כי דבר זה עשה הקב"ה לזכותו כי כל זמן שמחשבתו הרע
לא יצאת לפועל אינו נותן אל לבו לעשות תשובה ,אך עכשיו שהזדמן לידו הקב"ה שהרג אד לפועל
בשוגג ,וזה שנהרג הי' חייב מיתה ,מתחיל להרעיש בנפשו למה אירע זאת לידי להרוג נפש בשוגג בוודאי
שיש לי שורש של רציחה בלבי ועי"ז עושה תשובה.

