


יטלקראת שבת

לכו נרננה – ההכנה לשבת
‰י‡  כך  על  ‰‰כרז‰  כ‡˘ר  ‰רביעי,  מיום  מ˙חיל‰  ל˘ב˙  ‰‰כנ‰  ‡מר:  מ‰ר"˘  ‰רבי 
רביעי.  ביום  יום  ˘ל  ב˘יר  ‡ומרים  [‡ו˙ו  פסו˜ים  ˘ל˘‰  בן  ˘‰ו‡  ‰˜טן",  נרננ‰  "לכו 

‰מו"ל].

ו‰רי בי‡ור ˘ל˘‰ פסו˜ים ‡לו על פי מ„‰ ממוˆע˙, מ„˙ כל ‡„ם: 

במ˘מעו˙ם ‰פ˘וט‰,  לˆרכי ‰˘ב˙, ‰ן  י˜ח  מנין  לח˘וב  מ˙חיל  כ˘‡„ם  רביעי,  ביום 
ו‰ן ב‡יז‰ ˙וכן ימול‡ ‰˘ב˙ על י„ו (˘‰רי כל י‰ו„י ‰ו‡ ב˘ב˙ ‡„ם ‡חר ל‚מרי), נ˜לע 

‰ו‡ למˆב רוח ˘ל מר‰ ˘חור‰, ו‰עˆ‰ לכך ‰י‡ "לכו נרננ‰" – בטחון. 

‰מˆב  ‡ין  ‡ז  חסריŒכל,  עומ„ים  וע„יין  וב‡  ˜רב  ‰˘ב˙  יום  ‰חמי˘י,  יום  כ˘מ‚יע 
חסי„ו˙,  ולומ„ים  חמי˘י  יום  בליל  כ˘יו˘בים  מ˘‰ו. ‡ו ‡ז,  לע˘ו˙  ˘י˘  וברור  "מרנין", 

מר‚י˘ים ביום ˘˘י ‡˙ ‰‡Œל ‚„ול ‚ו' ומלך ‚„ול ‚ו'. 

עם ˙וכן ז‰ עו˘‰ י‰ו„י ‡˙ ‰˘ב˙.

(˙ר‚ום מ'‰יום יום', כ‚-כ„ כסלו)

העבודה של 'ליל שישי' השפיעה על השבת
ועוס˜ים  ˘˘י  בלילי  יו˘בים  חסי„ים  ‰יו  בעבר  ‰˘˘י,  יום  [˘לפני]  לילו˙  ‰ם  ...‰יכן 
בלימו„ ובעבו„‰ פנימי˙, וכי„וע ˘י˘ בכך ˘ני ענינים: ‡) ענין ‰˙י˜ון. ב) ענין ‰עבו„‰. 

‡ני מ„בר על ענין ‰עבו„‰ ˘ל ליל ˘˘י.

‰יו  ב˘ב˙  ‡חר˙.  ‰˘ב˙  ‰י˙‰  עˆמם,  עם  ועוב„ים  ˘˘י,  בליל  יו˘בים  כ˘‰יו 
״מ˙פללים״, וכ„י ˘‰˙פל‰ ˙‰י' כר‡וי ‰י˙‰ ‰כנ‰ לכך ˘ל לפני ‰˙פל‰, ל‡ כפי ˘נ‰ו‚ 

כיום ˘‰˜פ‰ מ˘מ˘ כ‰כנ‰ ל˙פל‰.

בעבר כ‡˘ר בימי ‰חול ˘ני ו˘לי˘י ‰חסירו בענין עבו„˙ ‰˙פל‰ - ‰רי ב˘ב˙ ‰י' ענין 
‰עבו„‰ ב˙פל‰, ‡ל‡ ˘ב˘ב˙ ‰י' ז‰ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר.

ענינים  כמ‰  י˘נם   ."'‰ על  ״ל‰˙ענ‚  ˘ל  ‰ענין   ˙‡ לעˆמם  יפר‚נו  ˘‡נ˘ים  מו˙ר  ‰י' 
ב˙פל‰, ל‰˙ענ‚ על ‰׳, "לחזו˙ בנועם ‰׳", "ל‡ס˙כל‡ בי˜ר‡ „מלכ‡״, ופ˘וט ‰ענין ˘ל 

‰˜רב˙ ‰˜רבן, ‡ל‡ בכל ‡ופן ב˘ב˙ ‰י' ז‰ ב‡ופן נעל‰ יו˙ר.

(˙ר‚ום מל˜וטי „בורים ח"„ עמ' ˙˘כח, ב - ל˜וטי „יבורים ‰מ˙ור‚ם ח"‰ עמ' 1052)

˜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 מנחם מענ„ל „רו˜מן, 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
ארבע דרגות ב'עבודה זרה'

מˆב‰  מ‰י  מזבח,  מ‰ו  ב„יו˜  ר˘"י  בי‡ר  כבר  ו‡˙חנן  בפר˘˙ 
ומ‰י ‡˘ר‰. מ‰ ב‡ ר˘"י לח„˘ בפר˘˙נו כ˘חוזר על כך ˘וב? 
מ˙חיל˙‰  ˘חˆב‰  "‡בן  ‰מ˘נ‰  „ברי  ב‰ע˙˜˙  ‰˙ועל˙  ומ‰   /
לבימוס", ‰לו‡ ‡ין בכך כל ˙וספ˙ בי‡ור? / ומ„וע, ב‡ופן נ„יר, 
‡ין ר˘"י מע˙י˜ ‡˙ מילו˙ ‰˙ור‰ עˆמן "מזבחו˙ם", "מˆבו˙ם" 

ו"‡˘רי‰ם"?

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 94 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ו פנינים  עיונים וביאורים קצרים
המבשל בשר בחלב ואוכלו - על אילו איסורים עובר? (ע"פ לקוטי 

שיחות חכ"ט עמ' 88 ואילך)

איך נפטרו אנשי עיר הנדחת מסקילה?  (יעויין בארוכה לקוטי שיחות ח"ט עמ' 
106 ואילך)

ז יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שמיטת חובות האדם כלפי שמיא

‰נ˘פע  ‰˘פע   / ב˙ח˙ונים  ורומז˙  בעליונים  מ„בר˙   – ‰˙ור‰ 
י˘מטו חובו˙יו – עליו  י˘ לפורע‰ / בכ„י̆  מלמעל‰ – ‰ו‡ ‰לוו‡‰̆ 
לנ‰ו‚ למעל‰ מ˘ור˙ ‰„ין / ˘ביעי˙ מ˘מט˙ בסופ‰ וני˙ן ל‰˘לים 

עבו„˙ ‰' „˘ביעי˙

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ב עמ' 626 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
שחיטה ובשר תאוה  (יעויין בארוכה לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1108 ואילך)
"משנכנסו לארץ" בכל יום ויום (ע"פ לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1113)

יב חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
בדין אנשי עיר הנדחת שעשו תשובה

י˜˘‰ על בי‡ורי ‰מפר˘ים במ˘"כ ‰רמב"ם „˙˘וב‰ מועל˙ נ‚„ 
˘וב‰ מפ˜יע‰ עונ˘י בי"„ / יסי˜ בי‡ור מחו„˘ „ע"י  ‰כלל „‡ין̇ 

‰˙˘וב‰ כ‡ן נפ˜עים מ‚„ר ˆיבור ל‚„ר יחי„ים

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ט עמ' 106 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו
חשיבותו של הסדר

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז דרכי החסידות
הכנה לשבת קודש

בעז‰י״˙.

‰ננו  ר‡‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘ˆ), 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„ 
˘‰ם  כפי  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 שבתיח 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

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

הכנה שבת קודש
ערבתם, האם בכל מלאכתכם הגשמיים שעבדתם במשך השבוע, האם ערבתם בזה, הכוונה האמיתית, מה 

שהוא רצון הבורא יתברך בבריאת האדם.

האם "ערבתם" במלאכת ימי השבוע את הכוונה האמיתית?
...פעם ‡מר [כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן נ"ע]:

עם  ˘ב˙  ערב  בי˙ו  ב˙וך  לומר  ˘ל˘‰ „ברים ˆריך ‡„ם  מ״[ז])  פ״ב  (˘ב˙  ‰˙ור‰ ‡ומר˙ 
ח˘כ‰, ע˘ר˙ם, ערב˙ם, ‰„לי˜ו ‡˙ ‰נר. ˙ור˙ ‰וי׳ ˙מימ‰ מ˘יב˙ נפ˘ כל ‡ח„ מי˘ר‡ל, 
ילכו,  בי˙ו ‡חרי ‰וי׳  ו‡˙  בניו  יˆו‰ ‡˙  למען ‡˘ר  וב˘„‰,  בבי˙  לו  בכל ‡˘ר  ל‰‡יר‰ 

˘ל˘‰ „ברים ‡לו ‰ם ‰כנ‰ ל˘ב˙, ‰ב‡ בטרח˙ כל ‰˘בוע, וכ‰ י‡מר ל‰ם לבני בי˙ו,

טובו˙, ‰˙ע˘ר˙ם  ב˜נין ‰מ„ו˙ ‰טובו˙, ‡ו ‰רח˜˙ם ‰ל‡  רוחני  עו˘ר  ע˘ר˙ם, ‡יז‰ 
ומל‡כ˙ ‰‡„ם  יוˆרו  מל‡כ˙ך, „ימים  כל  וע˘י˙  ˙עבו„  ימים  ימי ‰עבו„‰, „˘˘˙  במ˘ך 

‰ו‡ בירור וזיכוך מ„ו˙יו, ‰נ‰‚ו˙יו.

בז‰,  ערב˙ם  ‰‡ם  ‰˘בוע,  במ˘ך  ˘עב„˙ם  ‰‚˘מיים  מל‡כ˙כם  בכל  ‰‡ם  ערב˙ם, 
‰כוונ‰ ‰‡מי˙י˙, מ‰ ˘‰ו‡ רˆון ‰בור‡ י˙ברך בברי‡˙ ‰‡„ם.

‰„לי˜ו ‡˙ ‰נר, ‡ז י‡יר לכם נר ‰וי׳ נ˘מ˙ ‡„ם, „נ˘מ˙ו ˘ל ‡„ם ˜רוי׳ נר (˘ב˙ ל, ב) 
‰מ‡יר‰ ב‚ילוי ב˘ב˙ ˘ב‡ ‡חרי עבו„˙ ימי ‰˘בוע, ומי ˘טרח בערב ˘ב˙ י‡כל ב˘ב˙ 

ל‰˙ענ‚ על ‰וי׳.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ חי"‚ עמ' מח-ט)



מיעוט העייפות - כשנכנסים 
למסלול ומסדרים הזמן

ביותר  היא  עייפה  אשר   .  . היא   שכותבת  במה 

תקותי  הבית,  ומעבודת  הספר  בבית  מעבודתה 

ההפסק  לאחר  ההתחלה,  בתקופת  רק  שזה  חזקה 

וגם  למסלול  נכנסת  צעד  אחר  צעד  אבל  זמן,  משך 

העייפות  שמתמעטת  באופן  זמנה  ומסדרת  מתרגלת 

הסיפוק  והרי  לגמרי.  שתעבור  עד  ופוחת,  הלוך 

עוד  ימהר  זו,  קדושה  בעבודתה  כרוך  שבודאי  נפשי 

בכחות  הוספה   – ותמורתה  העייפות,  בהעברת  יותר 

הגשמים והרוחנים גם יחד.

(אגרות קודש חי"ז עמ' ריג)

מוח שליט על הלב
מה שכותב שאין אצלו סדרים קבועים, הנה ידוע 

להיות  שצריך  [=החסידות]  הדא"ח  תורת  דרישת  לו 

אפשר  גדולה  במדה  ובמילא  הלב,  על  שליט  מוח 

אין  אחד  בענין  שעוסקים  שבשעה  בעצמו  לפעול 

אינו  ובמילא  השני,  ענין  דבר  על  וכלל  כלל  חושבים 

מבלבל.

ועל דרך סיפורו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע על דבר הרשב"א – שבטח ידוע לו [נדפס 

בספר השיחות (המתורגם) ה'ש"ת ע' קטז. המו"ל].

(אגרות קודש ח"ח עמ' מג)

סדר מסודר וקבוע!
הבא  במכתבו  ימלא  ובודאי   .  . מכתבו  ...נתקבל 

בפרטיות יותר... ועיקר העיקרים, אשר תיכף לביאתו 

התחיל לסדר עבודתו בסדר קבוע מראש, ולהתאמץ 

להחזיק סדר זה בלי ישונה, וכידוע פתגם כ״ק נשיאנו 

("אז  הלאה"  גם  יהי'  כך  בתחילה  שניצבים  "כפי  הק׳ 

ואם  דאס"),  גייט  אזוי  אוועק  זיך  שטעלט  מען  ווי 

יתחיל העבודה גם עתה מבלי תכנית וסדר, הרי מזמן 

יותר.  לרעהו  איש  ויבלבלו  הענינים  יתערבו  לזמן 

והמפורסמות אינן צריכות ראי׳. 

שנים,  דכמה  הרגילּות  לשנות  הדבר  שקשה  מובן 

באמת  ירצה  ואם  כלל...  אחר  באופן  אפשר  אי  אבל 

- יפעל זאת.

(ממכתב ו' ניסן תשט"ו)

הדרך הנכונה לשילוב בין פעולות שונות
...תרי"ג מצות ניתנו לבני ישראל, ובאו רז"ל ואמרו 

שבכל אחד ואחד צריך לעשות ולהדר לפנים משורת 

הדין, ובאה תורת החסידות ופירשה שכל אחת ואחת 

זה  ובכל  ובחיות,  בהתלהבות  להעשות  צריכה  מהן 

או  לחברתה  אחת  ממצוה  סתירה  שאין  פשוט  הרי 

לתרי"ב מצות האחרות, ואדרבה, מצוה גוררת מצוה.

והוא הדין בנוגע לשאלתו ההולכת ונשנית בכמה 

עבודתו  אודותם,  שמזכיר  הענינים  שכל  ממכתביו, 

מלאכתו  ומצותי',  לתורה  בסביבתו  בהשפעה  בקדש 

בקדש ב... עזרתו בבית אשר גדול השלום שבין איש 

לאשתו, וכמאמר רז"ל בזה שעל ידי זה שכינה שרוי' 

ביניהם, הנה כולם נחוצים הם וכולם הם זכות גדול.

כל  את  עליו  הטיל  לבם  יחד  היוצר  שהבורא  וכיון 

הענינים  לסדר  אפשרות  יש  בודאי  אחת,  בבת  אלו 

אלא  לחבירו,  מאחד  סתירה  תהי'  שלא  לבד  שלא 

הוא,  גם  במכתבו  כותב  והרי  יסייע,  עוד  אדרבה 

בהשפעתו  שהצליח  ממה  נהנית  תחי'  זוגתו  אשר 

שבודאי  אף  שמים,  ירא  נעשה  שעי"ז  פלוני  נער  על 

להמשיך  וחשק  מרץ  בו  תוסיף  שהנאתה  מבינה 

מתאימות  אלו  שפעולות  הוכחה  שמזה  דא,  בכגון 

שבריחוק  מובן  לב,  בחפץ  עליהם  ומסכמת  לרצונה 

מקום ואפי' בקירוב מקום, אי אפשר לקבוע שמשעה 

פלונית עד שעה פלונית יתעסק בענין זה, ואח"כ עד 

תלוי  הכל  כי  וכו',  השני  בענין  יתעסק  פלונית  שעה 

הענינים  דרישת  רוח  במצב  והימים,  המקום  בתנאי 

כו' וכו', אבל הלא - לא ניתנה תורה למלאכי השרת, 

ואין להגזים בהקישוי לסדר הענינים יתאימו וישלימו 

איש את חבירו.

(אגרות קודש חי"א עמ' צח-ט)

חשיבותו של הסדר

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

מכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום
לקראת שבת „

ארבע דרגות ב'עבודה זרה'
בפרשת ואתחנן כבר ביאר רש"י בדיוק מהו מזבח, מהי מצבה ומהי אשרה. מה בא רש"י לחדש בפרשתנו 
כשחוזר על כך שוב? / ומה התועלת בהעתקת דברי המשנה "אבן שחצבה מתחילתה לבימוס", הלוא אין 

בכך כל תוספת ביאור? / ומדוע, באופן נדיר, אין רש"י מעתיק את מילות התורה עצמן "מזבחותם", "מצבותם" 
ו"אשריהם"?

‡˙ם  ‡˘ר  ‰‚וים,  ˘ם  עב„ו  ‡˘ר  ‰מ˜ומו˙  כל   ˙‡ ˙‡ב„ון  "‡ב„  ב-‚):  (יב,  בפר˘˙נו 
ונ˙ˆ˙ם ‡˙  רענן.   ıע כל  ו˙ח˙  ועל ‰‚בעו˙  על ‰‰רים ‰רמים  יור˘ים ‡ו˙ם ‡˙ ‡ל˜י‰ם, 

מזבחו˙ם, ו˘בר˙ם ‡˙ מˆבו˙ם, ו‡˘רי‰ם ˙˘רפון ב‡˘, ופסילי ‡ל˜י‰ם ˙‚„עון ו‚ו'". 

ובפירו˘ ר˘"י: 

'‡בן  במ˘נ‰  ˘˘נוי'  בימוס  ו‰ו‡  ‡ח˙,  ‡בן  ˘ל   – מˆב‰  ‰רב‰.  ‡בנים  ˘ל   – "מזבח 
˘חˆב‰ מ˙חיל˙‰ לבימוס'. ‡˘ר‰ – ‡ילן ‰נעב„". 

"מזבח",  ˘ל  ("טייט˘")  ‰פירו˘  מ‰  ל‰סביר  פ˘וט  ר˘"י  ˘ב‡  נר‡‰,  רי‰ט‡  ולפום 
"מˆב‰" ו"‡˘ר‰"; 

‡ך ˜˘‰ לפר˘ ˘זו ‰י‡ כל כוונ˙ו – ˘‰רי בספר ז‰ ‚ופ‡, ס' „ברים, כבר פיר˘ ר˘"י כל 
ז‰ (בנוסף למ‰ ˘כ˙ב בספרים ˜ו„מים – ר‡‰ פירו˘ו למ˘פטים כ‚, כ„; ˙˘‡ ל„, י‚. ועו„): 

˙‚„עון",  ו‡˘רי‰ם  ˙˘ברו  ומˆבו˙ם  ˙˙ˆו  "מזבחו˙י‰ם  ‰פסו˜  על   ,(‰ (ז,  ו‡˙חנן  בפ' 
˘עוב„ין  ו‡˘רי‰ם – ‡ילנו˙  ומˆבו˙ם – ‡בן ‡ח˙.  בנין.  ˘ל  ר˘"י: "מזבחו˙י‰ם –  מפר˘ 

‡ו˙ם". 

ומע˙‰ י˘ ל‰בין: מ‰ ב‡ ר˘"י לח„˘ בפירו˘ו כ‡ן?

חי„ו˘  ˘‡ין  לכ‡ור‰  נר‡‰  ו"‡˘ר‰"  ˘בפירו˘ "מזבח"  ˘פיר, ‡ף  כ„ „יי˜˙  ‡מנם  ב.  
מיוח„ ב„ברי ר˘"י כ‡ן, ‰רי בפירו˘ "מˆב‰" מוסיף ר˘"י ענין ח„˘ ל‚מרי: 

"ו‰ו‡   – ˘לם  ענין  כ‡ן ‰וסיף  ו‡ילו  "‡בן ‡ח˙",  ˘מˆב‰ ‰י‡  ר˘"י  כ˙ב  ו‡˙חנן  בפ' 
בימוס ˘˘נוי' במ˘נ‰, '‡בן ˘חˆב‰ מ˙חיל˙‰ לבימוס'".    

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

ו‰ענין ˆ"ב: 

‰וˆרך  ˘לכן   – ‡ח˙"  "‡בן  ‰י‡  ˘מˆב‰  ו‡˙חנן,  בפ'  ר˘"י  ˘כ˙ב  במ‰  חסר  מ‰   (‡)
ר˘"י ל‰וסיף כ‡ן ˘מˆב‰ ‰י‡ "בימוס"?

(ב) בפירו˘ ענין "בימוס" כ˙ב ר˘"י בפירו˘ו על ‰מ˘נ‰ (˘מˆיין ‡לי' – עבו„‰-זר‰ מז, ב): 
"מ˜ום מו˘ב עבו„‰-זר‰ ˘מו˘יב ‰ˆלם עלי'". – ולכ‡ור‰: ל‚בי יע˜ב מˆינו בס' בר‡˘י˙ 
˘מן".  עלי'  ויˆו˜  נסך  עלי'  ויסך   .  . מˆב‰  יע˜ב  "ויˆב  יח):  כח,  ויˆ‡  ‚ם  ור‡‰  י„.  ל‰,  (וי˘לח 

נסכים  לנסך  ענינ‰ ‰ו‡  כו',  טומ‡‰  בין  ל‰ב„יל  עבו„‰-זר‰,  ˘ל  מˆב‰  ˘‚ם  מ˘מע  ומז‰ 
לעבו„‰-זר‰; ו‡"כ, מ„וע ל‡ ניח‡ לי' לר˘"י ב‰‡, ו‰ו‡ מפר˘ ˘"מˆב‰" ‰י‡ ("בימוס", 

„‰יינו) "מ˜ום מו˘ב עבו„‰-זר‰"?

י˘   – לבימוס"  מ˙חיל˙‰  ˘חˆב‰  מ„ברי ‰מ˘נ‰: "‡בן  ומע˙י˜  מˆיין  ˘ר˘"י  בז‰   (‚)
ל„˜„˜: לכ‡ור‰, מ‰ ‰˙ועל˙ בˆיון ז‰?! 

וממ‰ נפ˘ך: 

‡ם ‰˙למי„ יו„ע כבר מ‰ ‰ו‡ "בימוס" ("מ˜ום מו˘ב עבו„‰-זר‰ ˘מו˘יב ‰ˆלם עלי'", 
ˆריך  ל˘ון ‰מ˘נ‰, ‡ל‡  ל‰ע˙י˜ ‡˙  ˆורך  – ‰רי ‡ין  ל˘"ס)  בפירו˘ו  ר˘"י  מ„ברי  כנ"ל 

לפר˘ לו ˘מˆב‰ "‰ו‡ בימוס", ו˙ו ל‡; 

˙ועיל  ל‡  ל˘ון ‰מ˘נ‰  ‚ם ‰ע˙˜˙  – ‰רי  "בימוס"  ˘ל  מ‰ו˙ו  יו„ע  ‡ינו  ו‡ם ‰˙למי„ 
לו, ˘‰רי ‡ין בל˘ון זו ˙וספ˙ בי‡ור במ‰ו˙ ‰"בימוס" [ו‡מנם, מ‰מ˘ך ל˘ון ‰מ˘נ‰ ˘ם 
עליו  ל‰ו˘יב  ˘‰ו˜ˆ‰  ˘בימוס ‰יינו „בר  מובן  כו'",  וסיל˜‰  כוכבים  עבו„˙  עלי'  "‰עמי„ 
י„י  על  מרמזן ‡פילו  ו‡ינו  מע˙י˜ן  ר˘"י  ˘במ˘נ‰ ‡ין  ˙יבו˙ ‡לו   – כוכבים. ‡בל  עבו„˙ 

‰וספ˙ "וכו'"]! 

מ‰ו ‡יפו‡ ‰"ריווח" ב‰ע˙˜˙ ל˘ון ‰מ˘נ‰?

[לכ‡ור‰ ‰י' ‡פ˘ר לומר, ˘כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ל‰וכיח ˘מˆב‰ ‰י‡ ˘ל ‡בן ‡ח˙ – ועל ז‰ 
מבי‡ ר‡י': "˘˘נוי' במ˘נ‰ ‡בן ˘חˆב‰ כו'" (ל˘ון יחי„). 

‰י‡  „י„ן  בפסו˜  ˘מˆב‰  ר˘"י  למ„  ב‡מ˙  מנין  ז‰:  לפי  ‰כללי  ל‰˜ו˘י  (בנוסף  ‡בל 
בימוס? ובפרט ˘במ˘נ‰ ˘ם ל‡ נזכר ל˘ון "מˆב‰") – 

מפור˘  ˘˘ם  סע"ב),  נ‚,  (עבו„‰-זר‰  ‰‚מר‡  ל˘ון   ˙‡ ל‰בי‡  לו  ‰י'  ר˘"י,  כוונ˙  זו  ‡ם 
ומו„‚˘: "בימוס – ‡בן ‡ח˙; מזבח – ‡בנים ‰רב‰"]. 

‚. ו‰נ‰, ב„ברי ר˘"י כ‡ן ˜יים „בר ˘‡ינו ר‚יל כלל בפירו˘ו. – ב„רך כלל, כ‡˘ר ר˘"י 
וכמו  ‰כ˙וב.  ל˘ון   ˙‡ מע˙י˜  ‰ו‡  ‰רי  בכ˙וב,  ‰נזכר˙  מסויימ˙  ˙יב‰  ˘ל  ענינ‰  מפר˘ 
בפ' ו‡˙חנן ˘ם: "מזבחו˙י‰ם, ˘ל בנין. ומˆבו˙ם, ‡בן ‡ח˙. ו‡˘רי‰ם, ‡ילנו˙ ˘עוב„ין 

‡ו˙ם".

כו˙ב  (‡ינו  ו‰ו‡  כו'"),  יעל‡  ("מ˙ור‚ם  "‡˜ו"  ˘ל  ענינו  מ‰  מפר˘  ˘ר˘"י  ב)  (י„,  בפר˘˙נו  ‚ם  [ור‡‰ 

"‡˜ו", ‡ל‡) מע˙י˜ ‡˙ ל˘ון ‰כ˙וב "ו‡˜ו"; וע„"ז ל‡חר מכן מפר˘ מ‰ו "˙‡ו" ("˙ור ‰יער כו'"), ו‚ם בז‰ 

לקראת שבת טז

‰נ˘ים ו‰טף חייבין מי˙‰ ‡יך י˙כן ל‰ר‚ם 
‰‚„ולים".  "לר„ו˙  ‡חרים,  ב‚לל  ר˜ 
‡נ˘י  מי˙˙  ˘„ין  כיון  „ז‰ו  י"ל  ול‰נ"ל 
עונ˘  ˘‰ם  מי˙‰  חיובי  ככל  ‡ינו  ‰עיר 
על "יו˘בי ‰עיר".  חט‡, ‡ל‡ ‰ו‡ „ין  על 
ו‰טף  ‰נ˘ים  ˘ל  ‰˘ייכו˙  ˘מחמ˙  וכיון 
(כל  מ‰ם  ‚ם  פ˜ע‰  ול‡בו˙י‰ם,  לבעלי‰ן 
כיחי„ים,  מˆי‡ו˙ם  בעיר)  ˘נמˆ‡ים  זמן 
ונע˘ו חל˜ מˆיבור יו˘בי ‰עיר (כבעלי‰ן 
˘"ל‡  בז‰  מ˙ח˘בים  ‡ין  ו‡בו˙י‰ם), 
‰עיר  יו˘בי  בכלל  ‰ם  ו‰רי  חט‡ו", 
˘עלי‰ם נ‡מר "‰כ‰ ˙כ‰ ‚ו' לפי חרב"].

‰כ‡  „ילפינן   ‡‰  ıל˙ר י˘  ומע˙‰ 
ל„ין  ˘בנו‚ע  כ˘ם  כי  ˙ור‰,  מ˙ן  מ˜ו„ם 
סייף ‡מרי' „‰וי ל‡ ב˙ור עונ˘ ליחי„ על 
מיו˘בי  חל˜  ˘‰ם  לפי  ‡ל‡  ˘לו  מע˘‰ו 
כנ"ל,  ‰נ„ח˙  עיר  „ין  עלי‰ם  ˘חל  ‰עיר 
ו˘לל‰  ‰עיר  ˘ריפ˙  ל„ין  בנו‚ע  ‚ם  כ"‰ 
‰נ„ח˙,  עיר  ‡נ˘י  על  עונ˘  (ל‡  ˘ז‰ו 
‰חל  „ין  ‡ל‡)  ‡ב„",  ו"ממונם  ˘נענ˘ים 
‰נמˆ‡ים  ‰נכסים  ˘כל  ו‰יינו  ‰עיר,  על 
עיר  נכסי  ‡ל‡  יחי„ים  נכסי  ‡ינם  בעיר 

‰נ„ח˙ ˘„ינם ל‰˘רף.

ו˘וב ‡˙י ˘פיר ‰‡ „„ין נכסי ˆ„י˜ים 
„‡ין   ‡‰ כי  מ"˙,  „˜ו„ם  מממונו  למ„ין 
ל‰לכ‰,  בנו‚ע  נ‡מר  מ"˙  מ˜ו„ם  למ„ין 
˜ל‰  (˘ב˙  ‰לכ‰  ונ˙ח„˘‰  ˙ור‰  ני˙נ‰  כי 
ע"‡ ו‡ילך), ‡בל ספ˜ במˆי‡ו˙ ‡פ˘ר ו„‡י 

ללמו„ מ˜ו„ם מ"˙, ‚ם ‡ם ממיל‡ ˙ימˆ‡ 
‰לימו„  ‰כ‡  ו‡ף  ל‰לכ‰,  נפ˜"מ  מז‰ 
מממונו ˘ל לוט ‰ו‡ ל‡ עˆם ‰„ין ˘נכסי 
לענין  מיל˙‡  ‚ילוי  ‡ל‡  נ˘רפין,  ˆ„י˜ים 

חל˜  ‰וי  ˆ„י˜ים  „נכסי  ‰מˆי‡ו˙,  ‚„ר 
ˆ„י˜ים,  ˘ל  וטפם  כנ˘י‰ם  (ו„ל‡  מ‰עיר 
˘ז‰ו  וכיון  ‰עיר),  יו˘בי  בכלל  ˘‡ינם 
ללמו„  ‡פ˘ר  למˆי‡ו˙,  בנו‚ע  לימו„ 
‡יך  ˘פיר  מיו˘ב  וכן  מ"˙.  מלפני  ‚ם  כן 
מוטב"  ˙˘וב‰  וע˘ו  חזרו  ˘"‡ם  למ„ין 
‚ם  כי  מ"˙,  „˜ו„ם  ו‡ר‡‰"  נ‡  מ"‡ר„‰ 
˘ע"י  למˆי‡ו˙,  בנו‚ע  ‰ו‡  ‰לימו„  בז‰ 
˘ל)  (מˆי‡ו˙  ל‰יו˙  חוזרים  ‰˙˘וב‰ 

"יחי„ים" (כנ"ל).  

חזרו  "‡ם  ‰פס˜  ‰יטב  מובן  ומע˙‰ 
וע˘ו ˙˘וב‰ מוטב", ‡ף ˘‡ינו כן בעונ˘י 
˙˘וב˙ם  ע"י  כי  בכללם,  מט‰  ˘ל  בי"„ 
לכ‡ן  חזר‰  ˘וב  ‰נ„ח˙  עיר  ‡נ˘י  ˘ל 
מˆי‡ו˙  ובטל‰  כ"יחי„ים"  מˆי‡ו˙ם 
ונמˆ‡  ‰עיר",  "יו˘בי  ˘ל  ‰"ˆיבור" 
‰נ„ח˙  עיר  ‡נ˘י  ˘ל  ‰˙˘וב‰  „פעול˙ 
(נ‚„ ‰כלל ‰נ"ל „‡ין  ‰עונ˘  ביטול  ‡ינ‰ 
‡ל‡  ˙˘וב‰),  כ˘עו˘‰  ‡ף  מוחלין  בי"„ 
(ור˜  ‰עיר"  יו˘בי  "ˆיבור  מˆי‡ו˙  ביטול 

˘ב„רך ממיל‡ בטל ‚ם ‰עונ˘).

˙וספ˙  ב,  ר‡‰  ח"ט  בל˜ו"˘  [ועיי"ע 
‰מˆי‡ו˙  ˘ינוי   – ז‰  „לענין  ב‰‡  בי‡ור 
„„ברים  נמי  נ‡מר  ל‡   – ליחי„  מˆיבור 
מ‰  ‡ל‡  ל„יין  ו‡ין  „ברים  ‡ינם  ˘בלב 
˘עיניו רו‡ו˙; לפי ˘כל עי˜רו ˘ל ‚„ר ז‰ 
ל‰ח˘ב  מˆטרפים  יחי„ים  ˘כמ‰  „ˆיבור, 
מˆי‡ו˙ ‡ח˙ ˘ל "ˆיבור", ‰ו‡ ‚„ר רוחני 
ו˘פיר  ס‡:),  נזיר  (עיי'  בי˘ר‡ל  ר˜  ˘י˘נו 
עיי"˘  ‰ם.  „ברים  ˘בלב  „ברים  בכ‰"‚ 

‡ריכו˙ ‰בי‡ור בז‰ ו˙מˆ‡ נח˙].



טולקראת שבת

˘בלב לבטל עונ˘ים ‡לו.

ו‰‚‡ון מר‚ˆוב (בˆפע"נ ע‰"˙ ויר‡ ע' ע„) 
„מ"˘  ‡חר,  ב‡ופן  ‰רמב"ם  ˘יט˙  יי˘ב 
"‡ם חזרו וע˘ו ˙˘וב‰ מוטב" ‡ין כוונ˙ו 
˘‡ין מעני˘ים ‡ו˙ם ל‚מרי, ‡ל‡ ר˜ ˘‡ין 
חרב  לפי  (˘‰ור‚ים  ‰נ„ח˙  עיר  „ין  ל‰ם 
‚ם נ˘י‰ם וטפם ˘ל ‰עוב„ים וכל נפ˘ חי' 
ו‡פי'  ˘לל‰,  וכל  ˘ורפים ‰עיר  וכן  ˘ב‰, 
נכסי ˆ„י˜ים ˘ב‰ וכו', עיי' ברמב"ם ˘ם), 
מי˙‰  חייבים  עˆמם  ‰עוב„ים  סו"ס  ‡בל 
ע"ז  עוב„י  מ„ין  ˙˘וב‰  ˘ע˘ו  ל‡חרי  ‚ם 
מועל˙.  ‰˙˘וב‰  ‡ין  ז‰  ולענין  ס˙ם, 
לבטל  ‡ין  סו"ס  כי  ˆ"ע  ז‰  „‚ם  ‡יבר‡, 
„ברים  ע"י  מט‰  ˘ל  בי"„  מ„יני  „ין  ˘ום 
˘בלב, כנ"ל, ו‡ין ל‰˜ל מעונ˘ם מ‡ומ‰.

„ברי  „מ˜ור  ‰נ"ל  ‰‚‡ון  כ˙ב  ו‰נ‰ 
נ‡  "‡ר„‰  ס„ום  ‚בי  מ„כ˙יב  ‰רמב"ם 
ו‡ר‡‰ ‚ו'", וס„ום ‰י˙‰ ב‚„ר עיר ‰נ„ח˙ 
פי"„,  ˘ם  ו˙וספ˙‡  ‰"ח  פ"י  סנ‰'  ירו˘למי  (ר‡‰ 

ל‡  י˘ובו  ˘‡ם  ‰˜ב"‰  ˘‡מר  ומז‰   ,(‡
חזינן  ‰נ"ל),  ע‰"פ  ˙ר‚ום  (ר‡‰  מ‰ם  ייפרע 
‚ם  וב‡מ˙  ‰נ„ח˙.  בעיר  מועל˙  „˙˘וב‰ 
‰י'  ‰מ„ובר  בס„ום  ‰ל‡  ח„‡  ˆ"ע,  ז‰ 
 ‡‰ ועי˜ר  ועו„  מעל‰,  ˘ל  „בי"„  בעונ˘ 
מ"˙  מ˜ו„ם  „ינים  למ„ין  „‡ין  ‰ו‡  כלל‡ 
˜ו˘י‡  וב‡מ˙  מירו˘').  ע"‡  כ  מו"˜  (˙וס' 

‚ם  ל‰˜˘ו˙  לכ‡ו'  מˆינו  ‰‡חרונ‰  זו 
וב˙וספ˙‡  (˘ם)  „בירו˘למי  ‰˘"ס  על 
˘ב˙וך  ‰ˆ„י˜ים  „נכסי   ‡‰ ‚מרינן  (˘ם) 
מז‰  ˘לל‰  ב˙וך  נמי  נ˘רפין  ‰נ„ח˙  עיר 
י˘  בז‰  ו‚ם  בס„ום,  לוט ‡ב„  ˘ל  ˘ממונו 

ל‰˜˘ו˙ „‡ין למ„ין מ˜ו„ם מ"˙.

˙מו‰  ענין  ב‰˜„ים  בכ"ז  ו‰נר‡‰ 
יחי„  „‰נ‰  ‰נ„ח˙,  בעיר  ˘מˆינו  לכ‡ו' 

כ˘כל ‡נ˘י  ס˜יל‰, ‡בל  חייב  ע"ז  ‰עוב„ 
‰עיר ‡ו ‡פילו ר˜ רוב‰ עב„ו ע"ז (וי˘נם 
˜ל‰  במי˙‰  „ינם  ‰נ„ח˙)  עיר  ˙נ‡י  ˘‡ר 
ו‰ל‡  ˜י‡:),  (סנ‰'  בסייף  „ני„ונין  מס˜יל‰, 
בב'  „‰מ˙חייב  פ‡:)  (˘ם  ˜יי"ל  בכ‰"˙ 
˘כ"‡  וכיון  ˘ב‰ן,  בחמור‰  ני„ון  מי˙ו˙ 
מ‰ו  ס˜יל‰  חייב  יחי„  ב˙ור  מ‰עוב„ים 
ול‡  ‰˜ל‰  בסייף  „ני„ון  ˙ור‰  ˘‡מר‰ 
˘‰יחי„  „כ"ז  ונמˆ‡  ‰חמור‰;  בס˜יל‰ 
ע„יין  ‰עיר  ‡נ˘י  רוב  למנין  ‰מ˘לים 
˘לפניו  ‰ע"ז  עוב„י  כל  ‰יו  ע"ז  עב„  ל‡ 
ס˜יל˙ם  חיוב  נפ˜ע  ו‡יך  ס˜יל‰,  חייבים 

ע"י ‡חר ˘עב„ ע"ז ‚"כ.

וˆריך לומר „„ין סייף כ‡ן ‡ינו ב˙ור 
בפני  ‰עיר  מיו˘בי  ‡ח„  כל  על  עונ˘ 
יו˘בי  כל  על  ח„˘ ‰חל  עונ˘  עˆמו, ‡ל‡ 
„ˆיבור,  ‡ח˙  מˆי‡ו˙  ב˙ור  ביח„  ‰עיר 
רוב‰  ‡ו  ‰עיר  כל  ˘‰ו„ח‰  „עי"ז  פירו˘ 
יחי„ים  ‰ם  ו‡ין  ח„˘‰,  למˆי‡ו˙  נע˘ו 
נע˘ו  ‡ל‡  ‡ח˙,  בעיר  ‰יו˘בים  רבים 
„ˆיבור  מˆי‡ו˙  ‡ח˙,  (ח„˘‰)  למˆי‡ו˙ 
˘פ˜ע‰  וכיון  ‰עיר",  "יו˘בי  ע"ז  עוב„י 
לחט‡  (בנו‚ע  כיחי„ים  מˆי‡ו˙ם  מ‰ם 
ע"ז) ונע˘ו מˆי‡ו˙ ח„˘‰ – נ˙בטל ב„רך 
ממיל‡ ‚ם ‰„ין ˘‰י' עלי‰ם כיחי„ים, וחל 
„ין  ˘‰ו‡  בסייף,  מי˙‰  ח„˘,  „ין  עלי‰ם 

‰חל על "יו˘בי ‰עיר".

˘בעיר  ‰טעם  ‰יטב  ‚ם  י˙ב‡ר  [ובז‰ 
‰נ˘ים  ‚ם  ל‰רו‚  רחמנ‡  ‡מר  ‰נ„ח˙ 
‰רי  „לכ‡ור‰  ‰ע"ז.  עוב„י  ˘ל  ו‰טף 
‰נ˘ים ו‰טף ל‡ חט‡ו, ו‡"כ למ‰ נ˙חייבו 
כ'  כ‡ן  ‰רמב"ם  על  עוז  ובמ‚„ל  מי˙‰. 
ב‰רי‚˙ן  ‰‚„ולים  "לר„ו˙  בכ„י  ˘ז‰ו 
‰סבר  לפענ"„  ‡בל  עלי‰ן",  חביבין  ˘‰ן 
‡ין  עˆמם  ˘מˆ„  כיון  כי  מספי˜  ‡ינו  ז‰ 

לקראת שבת ו

(‡ינו כו˙ב "˙‡ו", ‡ל‡ מ„יי˜) "ו˙‡ו" – כל˘ון ‰כ˙וב].  

‡בנים  ˘ל  "מזבחו˙ם,  ולומר:  ‰כ˙וב  ל'   ˙‡ ל‰ע˙י˜  לר˘"י  ‰י'  בעניננו  ‚ם  ז‰,  לפי 
‰רב‰; מˆבו˙ם, ˘ל ‡בן ‡ח˙; ו‡˘רי‰ם, ‡ילן ‰נעב„" – ‡ך ר˘"י מ˘נ‰ מ„רכו, וכו˙ב: 

"מזבח . . מˆב‰ . . ‡˘ר‰". 

„. וי"ל בבי‡ור ‰ענין:

 ˙‡  .  . ‰‚וים  ˘ם  עב„ו  ‡˘ר  ‰מ˜ומו˙  כל   ˙‡ ˙‡ב„ון  "‡ב„  נ‡מר  ˘לפנ"ז  בפסו˜ 
ו‡ומר:  ממ˘יך  ובפסו˜ „י„ן  רענן",   ıע כל  ו˙ח˙  ועל ‰‚בעו˙  על ‰‰רים ‰רמים  ‡ל˜י‰ם, 
‡ל˜י‰ם  ופסילי  ב‡˘,  ˙˘רפון  ו‡˘רי‰ם  מˆבו˙ם,   ˙‡ ו˘בר˙ם  מזבחו˙ם,   ˙‡ "ונ˙ˆ˙ם 

˙‚„עון". 

‰ר‡˘ון.  בפסו˜  ˘כ˙וב  מ‰  על  ולח„˘  ל‰וסיף  ב‡  ‰˘ני  ˘‰פסו˜  לפר˘,  נר‡‰  ו‰י' 
 ˙‡") עˆמ‰  ‰עבו„‰-זר‰   ˙‡ ‰עמים,  ‡לו˜י   ˙‡ ל‡ב„  נˆטוו  ‰ר‡˘ון  בפסו˜  כלומר: 
מ‰עבו„‰-זר‰  חל˜  ˘‡ינו  מ‰   ˙‡ ‚ם  ל‡ב„  מˆו‰  ל‰וסיף  ב‡  ‰˘ני  ובפסו˜  ‡ל˜י‰ם"); 

בעˆמ‰, ‡ל‡ ר˜ מ˘מ˘ ל‰. 

וב„רך זו ‰יינו מפר˘ים ‡˙ מ‰ ˘כ˙וב "‡˘רי‰ם ˙˘רפון ב‡˘" – ˘‡ין ‰כוונ‰ ל‡ילן 
˘עוב„ים ‡ו˙ו ממ˘, ˘‰ו‡ חל˜ מ‰עבו„‰-זר‰ ‚ופ‡ (כבפ' ו‡˙חנן ˘ם); ‡ל‡ ‰כוונ‰ ל‡ו˙ו 
"עı רענן" ‰נזכר בפסו˜ ‰˜ו„ם, ˘מעמי„ים ˙ח˙יו ‡˙ ‰עבו„‰-זר‰, ˘‰ו‡ ר˜ מ˘מ˘ ל‰. 

וע„"ז ‰יינו מפר˘ים "פסילי ‡לו˜י‰ם" – ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ל‡ו˙ם מ˜ומו˙ ˘נפסלו ("פסילי" 
מל˘ון "פסל לך" – ˙˘‡ ל„, ‡. ור‡‰ פר˘"י במלכים-‡ ‰, לב: "ויפסלו, ב‰רים") ב˙וך ‰"‰רים ‰רמים" 

(˘בפסו˜ ‰˜ו„ם), במטר‰ ל‰עמי„ ˘ם ‡˙ "‡לו˜י‰ם".

[ול„רך זו ‰יינו מרוויחים לפר˘ מ"˘ "פסילי ‡ל˜י‰ם" (ול‡ "פסילי‰ם", כבפ' ו‡˙חנן) 
– כי פירו˘ו ‰ו‡: „ברים ˘נפסלו ב‰ר – (פסילי) – בכ„י ל‰עמי„ ‡˙ ‡ל˜י‰ם].

"פסילי  ˘כן)  ו(במכל  "‡˘רי‰ם"  ‰רי  בפ˘טו˙  כי  ז‰,  בפירו˘  ממ‡ן  ר˘"י  ‡מנם    .‰
‡ל˜י‰ם" ˜‡י על ‰עבו„‰-זר‰ ‚ופ‡;   

ח„˘  ענין  ולח„˘  ל‰וסיף  ב‡  ‰˘ני  ‰פסו˜  ˘‡ין  ל‰„‚י˘  כ‡ן,  בפירו˘ו  ˘נ˙כוון  וז‰ו 
(מלב„ "‡ל˜י‰ם" ˘בפסו˜ ˘לפניו), ‡ל‡ כל ענינו ˘ל ‰פסו˜ ‰˘ני ‰ו‡ ‰מ˘ך ˘ל ‰פסו˜ 

‰ר‡˘ון – לפרט מ‰ ‰ם "‡לו˜י ‰‚ויים" ˘ˆריך ל‡ב„ם. 

וכוונ‰ ז‡˙ מ„‚י˘ ר˘"י בפ˘טו˙ ס‚נונו: 

‡ל‡  "ו‡˘רי‰ם"),  "מˆבו˙ם",  ("מזבחו˙ם",  מ‰כ˙וב  ‰˙יבו˙   ˙‡ מע˙י˜  ˘‡ינו  בז‰ 
ענין  ˘ל  ‰˙חל‰  ‡ינו  וכו'  ˘"מזבח"  מב‰יר,  ו"‡˘ר‰", ‰רי ‰ו‡  "מˆב‰"  "מזבח",  כו˙ב 
 ˙‡ מ‰ם  "˙‡ב„ון   – ˘לפנ"ז  בפסו˜  ר˘"י  ˘כ˙ב  למ‰  ובי‡ור  פירו˘  ז‰ו  ‡ל‡  ח„˘, 
ל‡ב„:  ˘ˆריך  "‡לו˜י‰ם")  (˘ל  ‰פרטים   ˙‡ לפרט  ממ˘יך  ר˜  ‰ו‡  וכ‡ן  ‡לו˜י‰ם"; 

"מזבח", "מˆב‰" ו"‡˘ר‰". 
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וז‰ו ˘מ„יי˜ ר˘"י ומפר˘ ˘"‡˘ר‰" ‰י‡ "‡ילן ‰נעב„" – ‡ף ˘כבר כ˙ב ז‰ בפ' ו‡˙חנן 
˘מעמי„ים  רענן"   ıל‰"ע (ול‡  ממ˘  ‡ו˙ו  ˘עוב„ים  ‡ילן  ל‡ו˙ו  ˘‰כוונ‰  ל‰˘מיענו   –

‰עבו„‰-זר‰ ˙ח˙יו). 

ו. ומע˙‰ י˙ב‡ר מ„וע ‰וˆרך ר˘"י ל‰וסיף כ‡ן ולפר˘ על "מˆב‰" – "ו‰ו‡ בימוס": 

בנו‚ע ל"מזבח" – מובן כיˆ„ ‰ו‡ מ‰וו‰ פרט ב"‡לו˜י‰ם", כיון ˘עליו מ˜ריבים ˜רבנו˙ 
(ר‡‰  „˜„ו˘‰  ˘על ‰מזבח   "'‰  ˘‡" ב„ו‚מ˙  ל‰ב„יל  [˘ז‰ו  ˘על ‰מזבח  ב‡˘  ˘נ˘רפים 
˘מיני ט, כ„. יומ‡ כ‡, ב. פר˘"י וי˜ר‡ ‡, ז. במ„בר „, י‚. ור‡‰ ‰מסופר בנבי‡ים (מ"ב יח, כב; י˘עי' לו, ז) 

˘‰יו ‡ף מ˘˙חווים למזבח)], ולכן ‚ם ‰מזבח ˘ל עבו„‰-זר‰ נח˘ב "‡לו˜י‰ם"; 

‡ך "מˆב‰" – לכ‡ור‰ ‰י‡ ר˜ סימן לעבו„‰-זר‰ [ב„ו‚מ˙ "וע„‰ ‰מˆב‰" (ויˆ‡ ל‡, נב). 
וע„"ז "˘בע ‰כב˘ו˙ ‰‡ל‰ ‡˘ר ‰ˆב˙ . . בעבור ˙‰י' לי לע„‰" (ויר‡ כ‡, כט-ל)], ול‡ חל˜ 

מ‰עבו„‰-זר‰ בעˆמ‰! 

לבימוס'":  מ˙חיל˙‰  ˘חˆב‰  '‡בן  במ˘נ‰  ˘˘נוי'  בימוס  "ו‰ו‡  ר˘"י,  מפר˘  ולז‰ 
ז‰  ‡בן  חוˆבים  מ˙חיל‰  ˘ר˜  ל‰„‚י˘,  מ˙כוון  ‰ו‡  ‰מ˘נ‰  מן  ר˘"י  ˘מע˙י˜  זו  בל˘ון 
לבימוס, ב˘ביל מ˜ום מו˘ב לעבו„‰-זר‰, ‡בל ב‰מ˘ך ‰זמן "עוב„ין ‡˙ ‰בימוס כעבו„˙ 
בכלל  ‰"בימוס"   ˙‡ ל‡ב„  ˘ˆריך  ‰טעם  וז‰ו  ˘ם),  ‰מ˘נ‰  על  ר˘"י  (כ„ברי  עˆמו"  כוכבים 

‡יבו„ כל פרטי ‰עבו„‰-זר‰.  

ז. ומע˙‰ יומ˙˜ ‚ם ס„ר ‡רבע˙ ‰ענינים ˘בכ˙וב – מן ‰˜ל ‡ל ‰חמור: 

˜רבנו˙  עליו  מ˜ריבים  ר˜  ‡ל‡  (לעולם),  עוב„ים  ל‡  ‰רי  עˆמו  ‰מזבח   ˙‡  – מזבח 
לעבו„‰-זר‰ ˘‰ם נ˘רפים ב‡˘ ‰מזבח; 

מˆב‰ – ‡מנם ב˙חיל‰ ל‡ עוב„ים ‡ו˙‰ ‡ל‡ ‰י‡ ר˜ מ˜ום מו˘ב עבו„‰ זר‰ ("בימוס"), 
‡בל ל‡חר מכן עוב„ים ‡ו˙‰ "כעבו„˙ כוכבים עˆמו" (כנ"ל), ו‡ם כן, י˘ בז‰ חומר‡ יו˙ר 

ממזבח (˘ל‡ עוב„ים ‡ו˙ו בעˆמו); 

ב.  מ‰,  עבו„‰-זר‰  במסכ˙  ‰‚מר‡  (כ„ברי  עבו„‰-זר‰  ל˘ם  מלכ˙חיל‰  ˘ניטע  ‡ילן   – ‡˘ר‰ 
ל‚ו„עו  מספי˜  ו‡ין  ב‡˘,  ˘ריפ‰  טעון  [˘לכן  לעולם  ‡ו˙ו  ועוב„ים  כ‡ן)  ר˘"י  מפר˘י  ור‡‰ 

(כ‡˘ר‰ ˘בפ' ו‡˙חנן ˘ח˘בו עלי' לע"ז ר˜ ל‡חר נטיע˙‰)]; 

עˆמו  מˆ„  ‡ילן  ו‰יינו:  עבו„‰-זר‰.  ˘ל  ˙בני˙  ‰ו‡  ענינו  כל  חמור:  יו˙ר  עו„   – פסל 
‰ו‡ מˆי‡ו˙ ס˙מי˙ וכל ‰עבו„‰-זר‰ ˘בו ‰י‡ מˆ„ מח˘ב˙ו ˘ל ‰‡„ם ˘נטע ‡ו˙ו, ו‡ילו 

‰פסל כל ענינו ‰עˆמי ‰ו‡ עבו„‰-זר‰.

וכל   ,"ıר‡‰ מן  ‡עביר  ‰טומ‡‰  רוח  "ו‡˙  ‰יעו„  ב˜יום  נר‡‰  בימינו  ˘במ‰ר‰  וי‰"ר 
‰עולם י˙ו˜ן ל˜רו‡ כולם ב˘ם ‰' ולעב„ו ˘כם ‡ח„.

לקראת שבת שבתי„ לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בדין אנשי עיר הנדחת
שעשו תשובה

יקשה על ביאורי המפרשים במש"כ הרמב"ם דתשובה מועלת נגד הכלל דאין תשובה מפקיעה עונשי בי"ד / 
יסיק ביאור מחודש דע"י התשובה כאן נפקעים מגדר ציבור לגדר יחידים

 .  . כרי˙ו˙  "חייבי  י‚:  במכו˙  ‡י˙‡ 
מוחלין  מעל‰  ˘ל  ב"„  ˙˘וב‰  ע˘ו  ‡ם 
ל‰ן, חייבי מי˙ו˙ ב"„ . . ‡ם ע˘ו ˙˘וב‰ 
‰יינו  ל‰ן".  מוחלין  מט‰  ˘ל  ב"„  ‡ין 
„˙˘וב‰ מועל˙ ר˜ ב„יני ˘מים ול‡ ב„יני 
כן  בי"„,  מי˙ו˙  לענין  ˘‰ו‡  וכ˘ם  ‡„ם. 
‰ו‡ בנו‚ע לכל ˘‡ר עונ˘י בי"„ ˘ל מט‰, 
כמל˜ו˙ וכיו"ב. ונ˙ב‡ר בטעם ‰„בר (ר‡‰ 
˘‰˙˘וב‰  „כיון  סל"‰),  מ‰„ו"˜  ‡ו"ח  נו"ב 

יכולים  מט‰  ˘ל  בי"„  ‡ין  בלב  עי˜ר‰ 
מ‰  ‡ל‡  ל„יין  לו  ‡ין  כי  בז‰  ל‰˙ח˘ב 

˘עיניו רו‡ו˙.

‰נ„ח˙,  לעיר  בי"„  עונ˘י  ‚בי  ו‰נ‰ 
"‰כ‰ ˙כ‰ ‡˙ יו˘בי ‰עיר ‰‰י‡ לפי חרב 
‚ו' ו‡˙ כל ˘לל‰ ˙˜בוı ‚ו' ו˘רפ˙ ב‡˘ 
‚ו'" (פר˘˙נו י‚, טז-יז), פס˜ ‰רמב"ם ל‰„י‡ 
ב‰ל' ע"ז פ"„ ‰"ו "‡ם חזרו וע˘ו ˙˘וב‰ 

מˆ‡˙י  "ל‡  ‰ר‡ב"„  ו‰˘י‚  מוטב", 
ומע˘‰",  ‰˙ר‡‰  ‡חר  מועל˙  ˙˘וב‰ 
כי  ˘‡ני  ‰נ„ח˙  „עיר  ˙י'  מ˘נ‰  ובכסף 
‡ינ‰  ‰עיר  ‡נ˘י   ˙‡ ˘מז‰ירין  ‰‰˙ר‡‰ 
‰˙ר‡‰ ‚מור‰, „‰‡ ‡ין מ˙רין "לכל ‡ח„ 
ולכך  יח„,  ‰עיר  ‡נ˘י  לכל  ‡ל‡  בפרט" 
וˆ"ע  ‰˙˘וב‰.  ˙ועיל  ע„יין  ‡חרי'  ‡ף 
מי˙ו˙  „חייבי   ‡‰ כנ"ל  „‰ל‡  ב˙ירוˆו 
מט‰  ˘ל  בי"„  ‡ין  ˙˘וב‰  ע˘ו  ‡ם  בי"„ 
‡ינ‰  ˘˙˘וב‰  מחמ˙  ‡ינו  ל‰ן  מוחלין 
לפי  ‡ל‡  ‚מור‰  ‰˙ר‡‰  ל‡חרי  מועל˙ 
ב„ברים  ל‰˙ח˘ב  מט‰  ˘ל  לבי"„  ˘‡ין 
מ˜ום  ב˘ום  ‡˘˙מט  ל‡  [ו‰רי  ˘בלב 
‡ף  למ‚„ף,  ‡ו  למסי˙  ˙˘וב‰  ˘˙ועיל 
˘ם  רמב"ם  כלל,  ‰˙ר‡‰  „‡י"ˆ  ˘„ינו 
נ˙חייבו  ˘כבר  ‰כ‡  ‡ף  ו‡"כ   ,[‚"‰ פ"‰ 
‡ף  נ‚זר  „‰„ין  רחמנ‡  „‡מר  (כיון  ב„ין 
˙˘וב‰  יכול‰  ‡יך  ‚מור‰)  ‰˙ר‡‰  בל‡ 



שחיטה ובשר תאוה
כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך גו' ואמרת אכלה בשר 
כי תאוה נפשך גו'
(יב, כ)

ישמעאל  רבי  נחלקו  א)  יז,   – ב  (טז,  חולין  בגמ' 

ורבי עקיבא בנוגע לאכילת בשר במדבר, דלדעת 

משנכנסו  תאוה  בשר  להם  נאסר  "בתחלה  ר"י 

רע"ק  ולדעת  תאוה"  בשר  להם  הותר  לארץ 

לארץ  נחירה משנכנסו  בשר  להן  הותר  "בתחלה 

נאסר להן בשר נחירה". והיינו, דלר"י בא"י הותר 

התחילו  ישראל  בארץ  ולרע"ק  תאוה,  בשר  להם 

במצוות שחיטת בשר תאווה ונאסר להם אכילת 

בשר ללא שחיטה.

שבאמת  לקונו,  האדם  בעבודת  זה  לבאר  ויש 

שתי השיטות נתכוונו לטעם אחד:

עסקו  לא  במדבר  ישראל  של  שהותם  בעת 

שכל  מאחר  הגשמי,  הזה  עולם  בעניני  כלל 

המן  ע"י  בעצמו,  מהקב"ה  להם  נתנו  צרכיהם 

בענינים  הי'  עיסוקם  כל  ובמילא  הכבוד,  וענני 

קדושים בלבד. רק לאחר שנכנסו ישראל לארץ, 

הזה,  עולם  בעניני  להתעסק  עליהם  הוטל  אז 

בחרישה, זריעה וכיו"ב.

להם  ירידה  לא  העולם,  בעניני  העיסוק  אך 

שיתעסקו  הוא  הקב"ה  רצון  כי  עלי',  אלא  הוא 

בעניני עולם הזה, לבררם, לזככם ולהעלותם עד 

עומק  זהו  ואדרבה,  קדושה.  יתמלאו  הם  שגם 

גבולך",  את  אלקיך  ה'  ירחיב  "כי  הכתוב  כוונת 

להם  ויתן  הקב"ה  ירחיב  לארץ,  יכנסו  שכאשר 

כח  להם  יהי'  שעי"ז  יותר,  ורחבים  נעלים  כוחות 

להעלות לקדושה גם עניני עולם הזה שאין בהם 

קדושה מצד עצמם.

וזהו עומק דברי ר"י ורע"ק:

משנכנסו  תאוה  בשר  להם  נאסר  בתחלה 

שנכנסו  לפני   – תאוה  בשר  להם  הותר  לארץ 

אלא  "בשר"  בעניני  התעסקו  לא  ישראל,  לארץ 

משנכנסו  אך  בלבד.  וטהורים  קדושים  בדברים 

עם  גם  להתעסק  העבודה  עליהם  הוטלה  לארץ, 

"בשר תאוה" ולהעלותו לקדושה.

בתחלה הותר להן בשר נחירה משנכנסו לארץ 

ושחט  "אין  חז"ל  אמרו   – נחירה  בשר  להן  נאסר 

השחיטה  שענין  והיינו,  ב),  ל,  (חולין  ומשך"  אלא 

גשמי  ממקום  הבשר  את  ולהעלות  למשוך  הוא 

לפני  קדושה.  ומלא  רוחני  ענין  להיות  וחומרי 

את  "למשוך"  יכולים  היו  לא  לארץ  שנכנסו 

את  ה'  "ירחיב  כאשר  ורק  מהגשמיות,  הבשר 

לשחוט  הרחבים  הכוחות  להם  נתנו  גבולך" 

ולהעלות גם בשר תאוה למקום הקדושה.

"משנכנסו לארץ" 
בכל יום ויום

כי ירחיב ה' אלקיך את גבולך גו' ואמרת אכלה בשר 
כי תאוה נפשך גו'

בתחלה נאסר להם בשר תאוה משנכנסו לארץ הותר להם בשר 
תאוה
(יב, כ. חולין טז, ב)

יש לבאר זה בחייו היום יומיים של האדם:

אחרי  ורק  תאוה",  בשר  להם  "נאסר  במדבר 

שהרחיב ה' את גבולם ונכנסו לארץ "הותר להם 

בשר תאוה". והטעם לזה, כי רק אחרי ש"הרחיב 

ה'" ונתן לבני ישראל כוחות רחבים וקדושים, אזי 

ולהעלותו  תאווה"  "בשר  עם  להתעסק  אפשר 

להם  נתנו  לא  כשעדיין  במדבר,  אך  לקדושה, 

כוחות אלו – לא היו יכולים להתעסק בזה.

האדם,  של  יומיים  היום  בחיים  הוא  וכן 

שבתחילת היום, לפני התפילה, נאסר על האדם 

והחומריים  הגשמיים  בעניניו  ולהתעסק  לאכול 

"מדבר"  בבחינת  והוא  ספ"ט),  או"ח  שו"ע  (ראה 

ש"נאסר להם בשר תאווה".

והולך  להקב"ה,  מתפלל  שהאדם  אחרי  ורק 

"מבית הכנסת לבית המדרש" והרי הוא בבחינת 

וקדושים  "רחבים"  כוחות  שקיבל  לארץ"  "נכנס 

בשר  להם  "הותר  אזי  והתפילה,  התורה  ידי  על 

תאוה", והרי הוא יכול לאכול, לשבוע ולהתעסק 

גם  להעלות  הכוחות  בו  יש  כי  ומתן,  במשא 

דברים גשמיים אלו לקדושה, שגם הם יהיו מכון 

ומדור לשבתו ית'.

המבשל בשר בחלב ואוכלו 
- על אילו איסורים עובר?

לא תאכל כל תועבה
כל שתעבתי לך, כגון כו' בשל בשר בחלב, הרי דבר שתעבתי 
לך, והזהיר כאן על אכילתו
(יד, ג. רש"י)

הקשו המפרשים (רע"ב, ס' זכרון, לבוש האורה 

מאוד,  תמוהים  רש"י  דברי  שלכאורה  ועוד) 

מקומות  "בג'  פעמים  שתי  רש"י  כתב  הרי 

אמו")  בחלב  גדי  תבשל  ("לא  בתורה  נכתב 

וא'  הנאה,  לאיסור  וא'  אכילה,  לאיסור  א' 

לד,  תשא  יט.  כג,  משפטים  (רש"י  בישול"  לאיסור 

על  כאן  "הזהיר  רש"י  שכותב  מהו  וא"כ,  כו). 

אכילתו" כאשר כבר כתב שלומדים זה מ"לא 

באופנים  תירצו  ובמפרשים  גדי".  תבשל 

שונים.

ויש לבאר בזה באופן מחודש:

ב"לא תאכל כל תועבה" בא הכתוב לחדש 

עם  איסור  עובר  אדם  שכאשר  מחודש,  דין 

אסור  אינו  המאכל  אם  אף  הנה,  מאכל,  דבר 

שעבר  מכיון  הדבר  נאסר  מ"מ  עצמו,  מצד 

עבירה במעשה זה. וכמו שהביא רש"י דוגמא 

לשחטו  כדי  בכור  אזן  "צרם  זה  לענין  אחרת 

לא  מום  "כל  לך  שתעבתי  דבר  הרי  במדינה, 

יהיה בו", ובא ולמד כאן, שלא ישחוט ויאכל 

על אותו המום", והיינו, שלמרות שבכור בעל 

על  אדם  עבר  אם  מ"מ  באכילה,  מותר  מום 

נאסר  מום,  בו  והטיל  בו"  יהיה  לא  מום  "כל 

הדברים  במקור  (וראה  זה  בכור  לאכול  עליו 

אריכות השקו"ט בדוגמא זו).

ועל זה הביא רש"י דוגמא שניה, של "בשל 

אכילתו",  על  כאן  "שהזהיר   – בחלב"  בשר 

שאין כוונת רש"י לאיסור אכילת בשר בחלב 

לכל אדם, אלא בזה בא רש"י לחדש שהכתוב 

מבשל  אדם  שכאשר  ומחדש  כאן"  "הזהיר 

וחלב  שבשר  לזה  בנוסף  הנה  בחלב,  בשר 

הנה  גדי",  תבשל  "לא  מצד  באכילה  אסורים 

ש"הזהיר  חדש  איסור  נוסף  המבשל,  לאדם 

הרי  זה,  בבישול  עבירה  שעבר  שמכיון  כאן", 

זה  מצד  נוסף,  באיסור  עליו  אסור  זה  מאכל 

שעבר עבירה בהכנתו לאכילה. וק"ל.

איך נפטרו אנשי עיר 
הנדחת מסקילה?

הכה תכה את ישבי העיר ההיא לפי חרב
אנשי העיר המודחין נהרגין בסייף
(יג, טז. רמב"ם הל' ע"ז פ"ד ה"א)

לכאורה קשה, הרי הדין הוא "מי שנתחייב 

הל'  (רמב"ם  בחמורה"  נדון  מיתות  בשתי 

אנשי  של  דינם  מדוע  וא"כ,  ה"ד),  פי"ד  סנהדרין 

הרי  "בסייף",  הוא  ע"ז  שעבדו  הנדחת  עיר 

יחיד "העובד כוכבים . . נסקל" (רמב"ם הל' ע"ז 

פ"ג ה"א), ולפ"ז אפילו אם דינם של אנשי עיר 

עבדו  שאם  מכיון  אך  "בסייף",  הוא  הנדחת 

"נדון  להיות  צריכים  היו  בסקילה,  דינם  ע"ז 

מן  חמורה  "סקילה  כי  בסקילה,   – בחמורה" 

(רמב"ם  הסייף"  מן  חמורה  ושריפה  השריפה 

הל' סנהדרין שם)?

ויש לומר הביאור בזה:

זה  מצד  אינו  הנדחת  עיר  אנשי  של  ענשם 

 - פרטי  מיתה  חיוב  חל  ויחיד  יחיד  כל  שעל 

"סייף", אלא על "יושבי העיר" ביחד, שכאשר 

בגדר  נעשו   – הנדחת"  "עיר  גדר  עליהם  חל 

דינם  מהם  ופקע  ע"ז,  עובדי  של  "צבור" 

כיחידים.

אין  כי  בסייף,  שענשם  מה  יובן  ומעתה 

כי  מיתות",  שתי  שנתחייב  "מי  גדר  כאן 

כאשר נעשו יושבי העיר בגדר "עיר הנדחת", 

מהם  פקע  ע"ז,  עובדי  ל"ציבור"  ונצטרפו 

היותם  מצד  עליהם  חל  שהיה  סקילה  חיוב 

חדש  שם  עליהם  וחל  ע"ז,  שעובדים  יחידים 

זו  עיר  יושבי  שעל  הנדחת",  "עיר  יושבי  של 

חל רק חיוב סייף בלבד. וק"ל.

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



טלקראת שבת
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

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

שמיטת חובות האדם
כפי שמיא

התורה – מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים / השפע הנשפע מלמעלה – הוא הלוואה שיש לפורעה / בכדי 
שישמטו חובותיו – עליו לנהוג למעלה משורת הדין / שביעית משמטת בסופה וניתן להשלים עבודת ה' דשביעית

התורה – מדברת בעליונים ורומזת בתחתונים
˘נ˙ ‰˘מיט‰ מ˘מט˙ ‡˙ כל ‰‰לוו‡ו˙ ˘בין ‡„ם לחבירו, וכמפור˘ בפר˘˙נו1 "וז‰ „בר 
˜ר‡  כי  ‡חיו,  ו‡˙  רע‰ו   ˙‡ י‚ו˘  ל‡  ברע‰ו,  י˘‰  ‡˘ר  י„ו  מ˘‰  בעל  כל  ˘מוט  ‰˘מיט‰, 

˘מיט‰ ל‰'".

˘טרי   ˙‡ „ין  בי˙  לי„י  ˘נו˙ן  „ין",  לבי˙  ˘טרו˙יו  "‰מוסר  כי  רז"ל2  לימ„ונו  ז‡˙  ‡ך 
‰לוו‡ו˙יו ו‡ומר ל‰ם "‡˙ם ‚בו לי חובי", ‡ין ‰˘ביעי˙ מ˘מט˙ ‡˙ חובו˙יו.

על „רך ‰סו„  ומ‰ו˙ם  עניינם  בס‰"˜  ˘נ˙ב‡ר  מˆינו  ˘ב˙ור‰  ומˆוו˙  עניינים  וכמ‰  בכמ‰ 
ורומז˙  בעליונים  מ„בר˙  ב˘ל"3‰ ‡˘ר ‰˙ור‰  מבו‡ר  מזו  וי˙ר‰  ובעבו„˙ ‰‡„ם,  ו‰רוחניו˙ 
ב‡ופן  ‡ינו  ברוחניו˙  לעניינ‰  ב‚˘מיו˙  ˘‰י‡  כפי  ‰מˆוו‰  בין  ˘‰יחס  ו‰יינו,  ב˙ח˙ונים, 
˘לו˜חים ‡˙ ‰מˆוו‰ ב‚˘מיו˙ ולמ„ים ממנ‰ ‡יך עניינ‰ ברוחניו˙, ‡ל‡ ל‰יפך: עי˜ר ‰ענין 
‰ו‡ ברוחניו˙, ול‡מי˙˙ו ˘ל „בר ‰˙ור‰ "מ„בר˙ בעליונים", וכיון ˘כן ‰ו‡ ‰עניין ברוחניו˙, 
‰רי ז‰ נמ˘ך וב‡ ‚ם ב‚˘מיו˙, ו‡נו לומ„ים ‡˙ ‰רמז ‰˘ייך "ל˙ח˙ונים", ˘‰ו‡ ‰עניין כפי 

˘‰ו‡ ב‚˘מיו˙ בˆיוויי ‰˙ור‰ וסיפורי‰.

„‰˘פע˙  בור‡ו,   ˙‡ ‰‡„ם  בעבו„˙  נפל‡‰  ‰ור‡‰  ללמו„  י˘  כספים  ˘מיט˙  ומ‰לכו˙ 
‰˘פע מלמעל‰ ל‡„ם נ˜ר‡˙ "‰לוו‡‰", וˆריך ‰‡„ם ל‰חזיר‰ ע"י עבו„˙ו ‡˙ ˜ונו, ו˘ביעי˙ 

בכוח‰ ל˘מט ‰"חוב" ‡˘ר ל‡ ‰ספי˜ ‰‡„ם ל˘למו, וכפי ˘י˙ב‡ר ל˜מן.

1) טו, ב.
2) ˘ביעי˙ פ"י מ"ב.

3) ב‰˜„מ‰ סוף בי˙ ‡חרון (י‚, ב). ור‡‰ ‚ם ˘ם ע' ˜ס‡, ‡ ו‡ילך.

לקראת שבת יב

ממנו  ˘יסיר  ע"י   ˙‡˘ בי˙ר  י˙'  לעב„ו  ˘יוכל  ב˙פיל˙ו  כוונ˙ו  וזו  „ין,  בעלמ‡  ˘ליחו˙ו 
„‡‚ו˙יו לˆרכי ‚ופו10.

"‚מילו˙ חס„ים" – ˘ור˙ ‰„ין ‰י‡ ˘י˘ ח˘בון ע"פ ‰‰לכ‰ כמ‰ ˆריך לי˙ן ‰‡„ם לˆ„˜‰, 
כן,  על  י˙ר  י˘ר‡ל ‡ף  ל‡י˘  לעזור  י˘  ‰„ין  מ˘ור˙  לפנים  וכיו"ב, ‡ך  חומ˘  מע˘ר ‡ו  ‡ם 

ובלי ‰‚בלו˙ כלל.

שביעית משמטת בסופה וניתן להשלים עבודת ה' דשביעית
וכ‡˘ר ילך ‰‡„ם ב„רך זו, ‡˘ר ‡ינו מס˙פ˜ ב‡˘ר מוטל עליו ע"פ „ין ˙ור‰, ‡ל‡ מייח„ 
מח˘ב˙ו וכוונ˙ו למל‡ו˙ כוונ˙ יחי„ו ˘ל עולם, "חבו˜‰ ו„בו˜‰ בך . . יחי„‰ ליח„ך"11, ‡זי 
מובטח ‰ו‡ ˘יˆ‡ מ˘פטו מלפניו י˙' ˘ל‡ ע"י בי˙ „ין, וממיל‡ מ˘מט˙ ‰˘ביעי˙ חובו˙יו 

‡˘ר ל‡ פרעם ע„יין.

˘נ‰  בכל  חו„˘ ‰ח˘בון  ˘‰ו‡  חו„˘ ‡לול  מ‚יע  ל˜יˆ‰,  ˘נ˙ ‰˘מיט‰  ˘מ˙˜רב˙  „‰נ‰ 
ו˘נ‰, „מ„רכי ‰עבו„‰ ˘יע˘‰ ‰‡„ם ח˘בון ˆ„˜ עם עˆמו מזמן לזמן, ‡ך י˘ זמנים ˜בועים 
ל‡  כל ‰יום ‰רי  מ˘ך  בח˘בון  עסו˜  י‰‡  עס˜ ‡˘ר ‡ם  בעל  וכמו  לעריכ˙ ‰ח˘בון.  וי„ועים 
בסוף  בסוף ‰יום,  ח˘בונו˙יו,  על  עובר  ב‰ם  זמנים ˜בועים  י˘  כן  ועל  במסחרו,  לעסו˜  יוכל 

‰חו„˘ ו‰˘נ‰ וכיוˆ‡.

לערוך  י˘  ליל‰  בכל  ‰מיט‰  ˘על  ˘מע  ˜רי‡˙  בע˙  ‡˘ר  ‰בור‡,  עבו„˙  בעס˜  ‰ו‡  וכן 
˘ב˙ ˜ו„˘  בערב  יע˘‰ ‰‡„ם  יו˙ר  כללי  וח˘בון  במ˘ך ‰יום,  ע˘‰  מכל ‡˘ר   ˜„ˆ ח˘בון 
‰כללי  ו‰ח˘בון  ‰חו„˘,  כל  על  חו„˘  ר‡˘  בערב  וכן  ‰˘בוע,  במ˘ך  ומח˘בו˙יו  ממע˘יו 

‰ו‡ בחו„˘ ‡לול12, ˘‰ו‡ חו„˘ ‰ח˘בון ממעמ„ו ומˆבו בכל ‰˘נ‰ ˘עבר‰.

ו‰נ‰ בחו„˘ ‡לול „˘ביעי˙ מח˘ב ‰‡„ם ‡˙ מעמ„ו ומˆבו, ומוˆ‡ ‡˘ר ל‡ זו בלב„ ˘ל‡ 
„‡‚ ˘י˘מטו "חובו˙יו" כלפי ˜ו„˘‡ בריך ‰ו‡, ‡ל‡ י˙יר‰ מזו, ˘‰וסיף ו"לוו‰" ‚ם ב˘נ‰ 

זו עˆמ‰ ול‡ ‰˘יב ‰‰לוו‡‰ כר‡וי, ויכול ‰‡„ם ליפול בי‡ו˘ ח"ו. 

„לפנים  זו  עבו„‰  לעבו„  ‰‡„ם  ויכול  בסופ13‰,  מ˘מט˙  „‰˘ביעי˙  לו  מ˘יבים  כך  ועל 
ומכיוון  ‰˘מיט‰,  ˘נ˙  ˘ל  ‰‡חרון  ר‚ע  ע„  ‚ם  י˙',  ‡ˆלו  ˘טרו˙יו  ˘י˘‡רו  ‰„ין  מ˘ור˙ 
˘מ˘מט ‰˘י"˙ חובו˙יו ˘ל ‰‡„ם, ‰רי נע˘‰ ‰ו‡ ל"לוו‰" נ‡מן, וממ˘יך ‰˜ב"‰ "ל‰לוו˙ו" 
˘פע בנים, רוב ˘נו˙ חיים ‡רוכים וברי‡ים, ופרנס‰ ב˘פע ˘יוכל לעבו„ ˜ונו ב‰˘˜ט ובטח 

ולמל‡ו˙ ˘ליחו˙ נ˘מ˙ו.

10) ור‡‰ ברמב"ם ‰לכו˙ ˙˘וב‰ פר˜ ט. טור ו˘ו"ע ‡ו"ח סי' רל‡.
11) נוסח ‰ו˘ענו˙ „יום ‚' „ח‰"ס.

12) ובח˘בון „חו„˘ ‡לול ‚ופ‡, ‡מר כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ נ"ע (ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"‚ ע' 177) ‡˘ר י"ב 
‰ימים ˘מח"י ‡לול וע„ ערב ר"‰, ‰ם מכוונים נ‚„ י"ב ח„˘י ‰˘נ‰ – יום לחו„˘ יום לחו„˘, וי˘ לערוך ב‰ם 

ח˘בון ‰חו„˘ ‰מ˙‡ים לכל יום ויום.
13) ערכין כח, ב.



י‡לקראת שבת

בכדי שישמטו חובותיו – עליו לנהוג למעלה משורת הדין
˘טרו˙יו  ימסרו  ˘ל‡  לוו„‡  על ‰‡„ם  כספים",  "˘מיט˙  „ין  עליו  יחול  ˘‡כן  בכ„י  ו‰נ‰, 
לבי˙ „ין, ˘‡ם נמסר „ינו ˘ל ‰‡„ם לבי˙ „ין ˘ל מעל‰, ‰רי ל‡ ˙ועיל לו ˘נ˙ ‰˘מיט‰, כי 
"‰מוסר ˘טרו˙יו לבי˙ „ין" ‰לוו‡˙ו בעינ‰ עומ„˙ ‚ם ב˘נ˙ ‰˘מיט‰, ולכן ˘ומ‰ על ‰‡„ם 

ל„‡ו‚ ˘י˘‡רו חובו˙יו בינו לבין ˜ונו ו‡זי ˙˘מטם ‰˘ביעי˙.

˘ל  מי„˙ו  ‰נ‰  מעל‰,  ˘ל  „ין  לבי˙  ˘טרו˙יו  ימסרו  ˘ל‡  לפעול  ‰‡„ם  יכול  ז‰  וכיˆ„ 
‰˜ב"‰ מי„‰ כנ‚„ מי„‰, ˘ˆריך ‰‡„ם לכוון ‰נ‰‚˙ו ב‡ופן ˘מ˙על‰ לפנים ולמעל‰ מ˘ור˙ 
מז‰  למעל‰  ‡ל‡  ו‰מˆוו˙,  ‰˙ור‰  בחיובי  „ין  ע"פ  עליו  ‰מוטל  ב˜יום  מס˙פ˜  ˘‡ינו  ‰„ין, 
כוונ˙ו  ולמל‡ו˙  עולם  ˘ל  יחי„ו  ב‰˘י"˙,  ל‰˙˜˘ר  ˘‰י‡  לכוונ‰ ‡ח˙,  מע˘יו  כל  ˘מכוון   –
כס„ר  מעל‰  ˘ל  „ין  לבי˙  „ינו  מוסר  ˘‡ינו  ז‰,  ב‡ופן  כן  ‚ם  ‰˜ב"‰  עמו  נו‰‚  ו‡זי  ורˆונו, 
‰ר‚יל וכ˘ור˙ ‰„ין, ‡ל‡ „נו בעˆמו יחי„י, וז‰ו ˘כ˙וב "מלפניך מ˘פטי יˆ‡"8 ˘כ‡˘ר יוˆ‡ 
לבי˙  ול‡  עˆמו,  לפני ‰˘י"˙   – "מלפניך"  מסור  מ˘פטו  ו‰"מ˘פט" ‡ז  מ˘ור˙ ‰"„ין"  ‡„ם 

„ין ˘ל מעל‰.

ו‰‡„ם ‡˘ר ילך ב„רך זו ˘כל כוונ˙ו ‰י‡ ל‰˙˜˘ר ול‰˙חבר ‡ליו י˙', ‰נ‰ מ˙בט‡ ‰„בר 
בכל ע˘יו˙יו, ˘לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙ ˘לו ‰ם ב‡ופן נעל‰ יו˙ר, ולפנים וביו˙ר מ˘ור˙ 

‰„ין.

מ˙‡ים  כלליים,  עניינים  ל˘לו˘‰  מ˙חל˜˙ ‰י‡  מ˘ור˙ ‰„ין,  לפנים  ילך ‰‡„ם  ב‰  ו‰„רך 
ל˘לו˘‰ „ברים ˘‰עולם עומ„ עלי‰ם, וכמו כן ‰"עולם ˜טן – ז‰ ‰‡„ם"9 עומ„ עלי‰ם, ˘‰ם 

˙ור‰ עבו„‰ ו‚מילו˙ חס„ים:

וסיב˙ ‰לימו„  כוונ˙  בלימו„ ‰˙ור‰, ‡ך  פי „ין  על  חייב ‰ו‡  מי˘ר‡ל  כל ‡„ם   – "˙ור‰" 
י˘  מ‰ם,  יו˙ר  ˘יו„ע ‰ו‡  חבריו  על  ל‰˙‚„ל  בכ„י  י˘ ‰לומ„ ‰˙ור‰  ל‡„ם,  מ‡„ם  ˘ונ‰ ‰י‡ 
˘ל  ל„ע˙ם  ‚ם  ובינ˙כם",  חכמ˙כם  ˘"‰י‡  ב˙ור‰  ומרוו‰ ˆימ‡ונו  ו„ע˙  לחכמ‰  ˙‡ב  ˘‰ו‡ 
כל  ‡ך  ˙ו‰"˜,  ו‰לכו˙  „יני  פי  על  יע˘‰  ‡˘ר  ‰מע˘‰  לי„ע  ב˙ור‰  ‰עוס˜  וי˘  "‰עמים", 

‡ופנים ‡לו מ˘ור˙ ‰„ין ‰ם, ˘י˘ לו ˙כלי˙ וטוב˙ ‰נ‡‰ בלימו„ו.

‡ך ‰לומ„ לפנים מ˘ור˙ ‰„ין, ‡ין כוונ‰ ו˙כלי˙ ללימו„ו, ˘‡ינו לומ„ עבור טוב˙ ‰נ‡‰ – 
‡פילו רווח ˘ב˜„ו˘‰, ‡ל‡ כל לימו„ו ‰ו‡ ל˜יים מˆוו˙ ‰˘י"˙ ‡˘ר "ˆיוונו על „ברי ˙ור‰", 

˙ור‰ ‡ח˙ ˘˜יבלנו מיחי„ו ˘ל עולם.

‰‚˘מיים,  ˆרכיו   ˙‡ מ‰˘י"˙  ‰‡„ם  מב˜˘  ˙פיל‰,  זו  ˘בלב  עבו„‰  בע˙   – "עבו„‰" 
ומ˘ור˙ ‰„ין ‰ו‡ ז‰, ˘‰רי ˙פיל‰ ‰י‡ ב˜˘˙ ˆרכיו ˘ל ‰‡„ם.

‡ך ‰נו‰‚ לפנים מ˘ור˙ ‰„ין ‰נ‰ כל מע˘יו בˆרכי ‚ופו ‰ם ל˘ם ˘מים ולעבו„ ‡˙ ˜ונו, 
ומ˘כך, ‰רי ‚ם ב˙פיל˙ו כ˘מב˜˘ ˆרכיו, ‡ינו מכוון לעניינים ‰‚˘מיים עˆמם, ‡ל‡ מטר˙ו 
˘יסיר ממנו ‰˜ב"‰ כל מניע ‰מפריע ‡ו˙ו למל‡ו˙ ˘ליחו˙ נ˘מ˙ו בעולם ‰ז‰ ולע˘ו˙ נח˙ 
למל‡ו˙  ˜ונו  לעבו„˙  פנוי  ‰ו‡  ‰רי  ‰‚˘מיים,  ˆרכיו  כל  ל‡„ם  לו  כ˘י˘  ˘‰ל‡  ל˜ונו,  רוח 

8) ˙‰לים יז, ב. ור‡‰ ‚ם ב˜ונטרס ב„ ˜ו„˘ פר˜ ז.
9) ˙נחומ‡ פ˜ו„י ‚. ˙˜ו"ז ˙ס"ט (˜, ב. ˜‡, ‡).

לקראת שבת י

השפע הנשפע מלמעלה – הוא הלוואה שיש לפורעה
פ˙וח‰,  "‰חנו˙  לבור‡ו:  חובו˙יו  כלפי  בעולמו  ‰‡„ם  ‰נ‰‚˙  על  חכמים  מ˘לו  מ˘ל 

ו‰חנווני מ˜יף, ו‰פנ˜ס פ˙וח, ו‰י„ כו˙ב˙, וכל ‰רוˆ‰ ללוו˙ יבו‡ וילוו‰"4.

רוויחי,  ומזוני  חיי  בבני  חיל  לע˘ו˙  כח  ל‡„ם  נו˙ן  זו: ‰˜ב"‰ ‰ו‡  מ˘נ‰  ˙וכן  לפר˘  וי˘ 
מ˙נ‰ ‡ל‡ ‰לוו‡‰ ‰י‡, ‰˜ב"‰ "מלוו‰"  ב˙ור˙  ב‡‰  זו ‡ינ‰  כי ‰˘פע‰  לי„ע  עליו  ז‡˙  ‡ך 

ל‡„ם בנים, חיים ופרנס‰ על מנ˙ ˘סוף כל סוף י˘יב ‡˙ ‡˘ר לוו‰.

ל‰וˆ‡‰  ˘‰רי "מלוו‰  עˆמו ‡˘ר ˜יבל,  ˘מ˘יב ‡˙ ‰˘פע  ב‡ופן  ו‰חזר˙ ‰‰לוו‡‰ ‡ינ‰ 
ני˙נ‰"5, ‰‡„ם מ˜בל ‡˙ ‰פרנס‰ ו‰˘פע בכ„י לנˆלו ולי‰נו˙ ממנו, ‡ך עליו לזכור כי ‰לוו‡‰ 

‰י‡ זו, וי˘ לפרוע למלוו‰ ‡˙ ‰חוב.

ופירעון ז‰ מב˜˘ ‰˜ב"‰ ב‡ופן ‰מ˙‡ים ל˙וכנ‰ ˘ל כל ‰לוו‡‰, על ‰בנים ˘‡„ם מ˜בל 
על  י˙"˘,  רˆון ‰בור‡  כפי  ו‰מˆוו‰  ב„רך ‰˙ור‰  מחנכם  ˘‰ו‡  בכך  ל‰˘יב  י˘  מ‡˙ ‰˜ב"‰ 
˘נו˙ חיים ˘‡„ם "לוו‰" מ‡י˙ו י˙' י˘ לפרוע בכך ˘כל יום ויום ל‡ י‰‡ יום "בטל" ‡ל‡ י‰י‰ 
מל‡ ב˙וכנו ‰רˆוי על פי ‰ור‡ו˙ ‰˘י"˙ ב˙ור˙ו, ועל פרנס˙ו ‡˘ר מ˜בל מלמעל‰ י˘ ל‰חזיר 

בנ˙ינ‰ לˆ„˜‰ ˘ל חל˜ ‰ע˘ירי ‡ו חומ˘ מ‰כנסו˙יו.

מלו‡ ‰‰לוו‡‰  לפרוע ‡˙  י„ו  ול‡ ‰˘י‚‰  בעבו„˙ו ‡˙ ˜ונו,  ˘חיסר  יע˘‰ ‰‡„ם  מ‰  ‡ך 
˘˜יבל מ‡י˙ו י˙' בבני חיי ומזוני רוויחי, ‰נ‰ ‚לוי ‰„בר וי„וע לפניו י˙' ‡˘ר ‰לוו‰ עלול ˘ל‡ 
ב˘לימו˙  מיל‡  ˘ל‡  ועו„ ‰לוו‡ו˙, „‡ף  לעו„  ז˜ו˜ ‰ו‡  מ˜ום  ומכל  בפירעון ‰חוב,  לעמו„ 
ל‰מ˘ך  ‰ו‡  ז˜ו˜  ‰רי  לעיל,  כנזכר   '‰ לעבו„˙  לו  ˘נמ˘ך  ‰˘פע  בניˆול  ‰˘י"˙  כוונ˙   ˙‡

‰"‰לוו‡‰" „בנים, ˘נו˙ חיים ‡רוכים וברי‡ים ופרנס‰ ב˘פע.

˘ˆבר ‰‡„ם,  מ˘מט ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰חובו˙  ב‰  ˘נ˙ ‰˘מיט‰,  בטובו ‡˙  נ˙ן ‰˜ב"‰  ולז‡˙ 
"ל‰לוו˙"  ‰˜ב"‰  ממ˘יך  ‰חובו˙,  כל  ˘‰ו˘מטו  ומכיוון  ח„˘,  ח˘בון  י˙חיל  ו‡ילך  ומכ‡ן 

ולי˙ן לו ˘פע פרנס‰ ברי‡ו˙ ובנים.

ועבו„˙ ‰"˘מיט‰" ‰י‡ "ו˘ב˙‰ ‰‡רı ˘ב˙ ל‰'", ˘‰‡„ם "˘וב˙" ומ˙רח˜ מ‰"‡רˆיו˙" 
מ‰ו˙ו  ונ‰פכ˙  מ˘˙נ‰  ˘‰‡„ם  ומכיוון  ובעבו„˙ו6,  ב‰˘י"˙  ומ˙„ב˜  ומ˙˜רב  ו‰חומריו˙, 
˘ייכים  ‡ינם  ‰˜ו„מים  חובו˙יו  וממיל‡  ˜ו„ם,  ˘‰י‰  ‡„ם  ‡ו˙ו  ‰ו‡  ‡ין  ‰רי  ‡חר˙,  למ‰ו˙ 

‡ליו יו˙ר, ומ˙חיל ח˘בון ח„˘.

נוח‰  חכמים  רוח  ב˘ביעי˙  חוב  ו"‰מחזיר  חובו˙יו,  ל˘לם   ıל‰˙‡מ ‰‡„ם  ˘על  ו‡ף 
‰ימנו"7, ˘‡ל לו ל‡„ם ל‰ס˙מך על ˘מיט˙ כספים ‡ל‡ ל‰˘לים עבו„˙ו ‡˘ר ‰חסיר ול‰˘יב 
 ˙‡ ‰˘ביעי˙  מ˘מט˙  עומ„,  בחובו  וע„יין  י„ו  ‰˘י‚‰  ל‡  ‡ם  ‰נ‰  מ˜ום  מכל  ‰‰לוו‡‰, 

חובו˙יו.

4) ‡בו˙ פ"‚, טז.
5) כ˙ובו˙ פ„, ‡. ˜„ו˘ין מז, ‡.

6) וב„ו‚מ˙ מ‰ ˘י‰י‰ לע˙י„ לבו‡ ב"יום ˘כולו ˘ב˙", ˘ל‡ י‰י‰ עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙ ‰' בלב„.
7) ˘ביעי˙ פ"י, ט.


