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הּגרים  א  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

הגּ רים ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ְ◌�קנטרס

ב)הגּ מרא  עמוד פז דף עם (פסחים ׁש ל גּ ליּ וֹ תיהם סבּ ת את לנוּ  מגלּ ה ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ָ◌�◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌
◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל:

האּמ וֹ ת אמר  לבין ישׂ ראל את הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  הגלה ֹלא אלעזר: רבּ י ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌�◌
בּ ארץ" לּ י "וּ זרעּת יה ׁש נּ אמר גּ רים, עליהם ׁש יּ ּת וֹ ספוּ  כּ די ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶאלּ א

כה) ב, כּ וֹ רין.(הושע כּ ּמ ה להכניס אלּ א - סאה זוֹ רע אדם כּ לוּ ם .ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌

ֹלא והדּ ברים  ישׂ ראל, עם ׁש ל גּ ליּ וֹ תיהם ׁש נוֹ ת כּ כל בּ רב הֹלא מבהילים, ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ְֹ◌ָ◌ְ◌ָ◌�◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
וּ גזרוֹ ת, אינקויזיציוֹ ת וּ ׁש מדוֹ ת, צרוֹ ת כּ ּמ ה וׁש לוה, לׁש קט ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָזכוּ 
ׁש היה  אמת הן אוֹ יביהם. ארץ על בּ היוֹ תם ישׂ ראל עם ׁש ל חלקם מנת ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָהיוּ 
להוֹ סיף  היא הּת כלית הּת כלית, ֹלא הוּ א כּ ׁש לּ עצמוֹ  הענׁש  א� ענׁש , גּ ם ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶֹ◌ָ◌ַ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ָבּ זה

ישׂ ראל. בּ עם ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵגּ רים

מדבּ ק והנּ ה  מארצם וגוֹ לים חטאיהם על נענׁש ים ישׂ ראל כּ ׁש עם רק ֹלא ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
מקוֹ ם, ׁש ל רצוֹ נוֹ  כּ ׁש עוֹ שׂ ים אפלּ וּ  אלּ א הגּ רים, את הקב"ה ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָבּ הם

בּ יּ רוּ ׁש למי וכּמ זכּ ר הגּ רים, את הקב"ה בּ הם הלכה מדבּ ק ב פרק (ברכות ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌
כּ לּ וֹ ח) העוֹ לם בּ כל מחזּ ר הקב"ה, ׁש ל רצוֹ נוֹ  עוֹ שׂ ים ׁש יּ שׂ ראל בּ ׁש עה :ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌�◌

יתרוֹ . כּ גוֹ ן לישׂ ראל, וּ מדבּ קוֹ  וּ מביאוֹ  העוֹ לם בּ אּמ וֹ ת צדּ יק זה אי ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ְורוֹ אה
ע  חביב והיה בּ ן לוֹ  ׁש היה למל� דּ וֹ מה הדּ בר למה מׁש ל יוֹ תר מׁש לוּ  ליו ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

רצוֹ נוֹ  עוֹ שׂ ה הבּ ן ׁש היה בּ ׁש עה ּפ רדּ ס. לוֹ  נטע הּמ ל� עשׂ ה מה ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִמדּ אי.
בּ עוֹ לם  יפה נטיעה זוֹ  אי ורוֹ אה כּ לּ וֹ  העוֹ לם בּ כל מחזּ ר היה אביו ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌�◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶׁש ל

ּפ רדּ סוֹ . בּ תוֹ � ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְונוֹ טעּה 

ׁש מעוֹ ניוכּמ ה  היּ לקוּ ט דּ ברי קכט)נוֹ ראים רמז ויצא לוֹ טן (פרשת "ואחוֹ ת , ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌
כב)ּת מנע" לו, ּת מנע"(בראשית "אלּ וּ ף דּ כתיב הות, חׁש וּ בים בּ ת ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
מ) לו, חׁש וּ בה (בראשית אּת תא ותמנע הוּ א, ּת גא בּ לא מלכוּ תא אלּ וּ ף וכל ,ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌

ליּה  אמרה דּ יעקב לגבּ ּה  אתיה דּ אברהם, בּ זרעא לדבּ וּ קי בּ עא והות ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָהויא
בּ ן  לאליפז ּפ ילגׁש  והיתה הלכה קבּ לוּ ה. וֹלא ּפ ילגׁש , ל� ואהוי ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַגּ יּ רני
בּ אּמ ה  גּ בירה אהיה ואל זוֹ  אּמ ה ׁש ל לפסוּ לּה  ׁש פחה אהיה אמרה ◌ָ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌�◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵעשׂ ו.

הּגלּות  ¨©©¦סּבת
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הּגרים  ג  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

א)בּ גּ מראמוּ בא עוֹ ד  עמוד יא דף יׁש בוּ (סוטה בניו ׁש ּמ בּ ני יתרוֹ  ׁש זּ כה , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

הוֹ ראה  יצאה ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ קוֹ ם היא הגּ זית לׁש כּ ת הגּ זית. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ לׁש כּ ת

ב)לישׂ ראל עמוד פו דף עם (סנהדרין ׁש ל ההוֹ ראה מוֹ רי להיוֹ ת הם וזכוּ  , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

ׁש הגּ מרא לוי אוֹ  י�שכר מ�בט ׁש אינם והגם א)ישׂ ראל. עמוד כו דף (יומא ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לזה. יתרוֹ  ׁש ל בניו בּ ני זכוּ  הוֹ ראה, מוֹ רי יוֹ צאים מהם ׁש רק ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת

סיּ ע  יׁש  ׁש לּ גר לזה, מה והּט עם וּ מעין מיּ שׂ ראל. יוֹ תר מיחדת דּ ׁש מיּ א ּת א ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

בּ ברכוֹ ת חז"ל ע"ב)�אמרוּ  לד ולּק רוֹ ב"(דף לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ ם (ישעיה , ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

יט) לּק רוֹ ב.נז, כּ � ואחר לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ,ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ט)וּ בּמ דרׁש  אות ח פרשה נשא פרשת וילנא בּ ני (רבה את חז"ל מׁש בּ חים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

זיתים" כּ ׁש תלי "בּ ני� עליהם: ואוֹ מרים קכח,הגּ רים (תהילים ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

דּ וֹ לק ג) וׁש מנוֹ  לׁש מן וזיתים ליבּ ׁש  זיתים לאכילה זיתים הזּ ה הזּ ית מה ,ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הגּ ׁש מים  בּ ימוֹ ת וֹלא החּמ ה בּ ימוֹ ת ֹלא נוֹ ׁש רין עליו ואין ה�מנים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל

בּ עלי  מהם מׁש נה בּ עלי מהם מקרא בּ עלי מהם הגּ רים בּ ני בּ אים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ �

להם  ויׁש  בּ עּת וֹ  דּ בר יוֹ דעי וּ מהם נבוֹ נים מהם חכמים מהן וּ מּת ן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַמ�א

לעוֹ לם. קיּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזרע

גּ רים ואכן  היוּ  עּמ נוּ  מגּ דוֹ לי ׁש רבּ ים ראינוּ  היּ הוּ דית ההסטוֹ ריה בּ מׁש � ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

חלקם: וּ נציּ ן גּ רים, בּ ני ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְאוֹ 

אבינוּ • הדר אברהם וכ"כ ו, פסוק כה פרק בראשית פלטיאל חיים (ר' ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

פסוק  כד פרק במדבר החיים ובאור ה, פסוק כה פרק בראשית זקנים

כל  נקראים שמו ועל ראשון צדק גר היה אבינו שאברהם כתב כא

אברהם) .הגרים

מׁש ה• חוֹ תן א)יתרוֹ  עמוד קטז דף .(זבחים  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌

בּ ית • ׁש וֹ ׁש לת כּ ל יצאה וּ מּמ נּ ה מלכוּ ת, ׁש ל אּמ ּה  הּמ וֹ אביּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַרוּ ת

הּמ ׁש יח וּ מל� ב)דּ וד עמוד מז דף .(יבמות ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הנּ ביא• ויש יוֹ נה אליהו שהחיה הצרפית בן היה שהוא אומרים (יש ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

להורות  ובשו"ת רג, אלפים ב' סימן הרדב"ז בשו"ת עיין בזה, שפקפקו

פו) סימן ב חלק .נתן

צדק  ¤¤¥¥§לגרי
סּיעּתא  ¨§©¦¥יׁש
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¦¥ּגרים 

הּגרים  ב  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

עמלק  מנּ ּה  נפק הן. לּה  אמר הכי, ליּה  ואמרה אליפז לגבּ י אתיא ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת.
וּ ליצחק  לאברהם להוּ  מבּ עיא הוה דּ לא לישׂ ראל, לצערינהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַדּ אתא

לרחקּה . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ליעקב

אברהם [ּת רגּ וּ ם: ׁש ל בּ זרעוֹ  להדּ בּ ק ורצתה חׁש וּ בים בּ ת היתה ּת מנע ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ל� ואהיה גּ יּ רני לוֹ : אמרה אבינוּ  ליעקב כּ ׁש בּ אה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָאבינוּ .
אמרה, עשׂ ו. בּ ן אליפז ׁש ל לפילגׁש וֹ  והיתה הלכה קבּ לּה . וֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְלפילגׁש .
גּ בירה  אהיה וֹלא זוֹ , אּמ ה ׁש ל הּפ סלת ׁש הוּ א הרׁש ע לעשׂ ו ׁש פחה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה
את  לצער ׁש הגּ יע עמלק מּמ נּ ה ויצא אליפז אּת ּה  התחּת ן אחרת. ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌�◌ְבּ אּמ ה

לרחקּה ]. לאבוֹ ת היה ׁש ֹּלא לפי ישׂ ראל . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם

ׁש רׁש והּמ תבּ וֹ נן  יצא ׁש ּמ ּמ נּ ה ונוֹ ראים, הדּ ברים מבהילים כּ ּמ ה עד יראה ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
לכלל  בּ עוֹ לם הנּ וֹ ראוֹ ת הצּ רוֹ ת מגּ יעוֹ ת וּ מּמ נּ וּ  בּ עוֹ לם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק

ׁש  הכּ ּס א ואין ׁש לם ה�ם ׁש אין ועוֹ ד זרעוֹ ישׂ ראל. ׁש יּ ּמ חה עד (פסיקתא לם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
זכור) – ג פיסקא כהנא .דרב

הגּ רים  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים

מׁש ההגּ ר  חוֹ תן מדין כּ הן יתרוֹ  הוּ א בּ ּת וֹ רה בּ יוֹ תר יח,המפרסם (שמות ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌
ישׂ ראל.א) בּ עם להדּ בּ ק וּ בא עוֹ לם חמוּ די כּ ל ׁש עזב ,ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ּת הלּ יםוּ מוּ בא  עח)בּ מדרׁש  מזמור טוב לפני (שוחר בּ א יתרוֹ  ׁש כּ אׁש ר : ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּמ ן, כּ ל ׁש נּ מס לאחר כּ בר זה היה בּ יּ וֹ ם, ה��ית בּ �עה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹמׁש ה
מיּ שׂ ראל. רבּ וֹ א ׁש �ים כּ נגד ׁש עוֹ ת בּ ׁש ׁש  מן הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוהוֹ ריד

יתרוֹ . עבוּ ר הּמ ן, ירידת ּפ עם עוֹ ד היתה היּ וֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

יתרוֹ ,בּ מעשׂ ה  את מחבּ ב הוּ א כּ ּמ ה עד עוֹ לם בּ וֹ רא הראה זה ׁש מימי ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אבּ ירים" מ"לּ חם לוֹ  כה)והוֹ ריד עח, ׁש ּמ לאכי (תהילים לחם , ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

אוֹ כלים ב)ה�רת עמוד  עה דף עם (יומא כּ ל כּ נגד כּ � כּ ל גּ דוֹ ל בּ ׁש עוּ ר , ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הגּ דוֹ לה. חׁש יבוּ תוֹ  את לוֹ  להראוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל ,

���



הּגרים  ג  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

א)בּ גּ מראמוּ בא עוֹ ד  עמוד יא דף יׁש בוּ (סוטה בניו ׁש ּמ בּ ני יתרוֹ  ׁש זּ כה , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌

הוֹ ראה  יצאה ׁש ּמ ּמ נּ וּ  הּמ קוֹ ם היא הגּ זית לׁש כּ ת הגּ זית. ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ לׁש כּ ת

ב)לישׂ ראל עמוד פו דף עם (סנהדרין ׁש ל ההוֹ ראה מוֹ רי להיוֹ ת הם וזכוּ  , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌

ׁש הגּ מרא לוי אוֹ  י�שכר מ�בט ׁש אינם והגם א)ישׂ ראל. עמוד כו דף (יומא ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לזה. יתרוֹ  ׁש ל בניו בּ ני זכוּ  הוֹ ראה, מוֹ רי יוֹ צאים מהם ׁש רק ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֶאוֹ מרת

סיּ ע  יׁש  ׁש לּ גר לזה, מה והּט עם וּ מעין מיּ שׂ ראל. יוֹ תר מיחדת דּ ׁש מיּ א ּת א ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌

בּ ברכוֹ ת חז"ל ע"ב)�אמרוּ  לד ולּק רוֹ ב"(דף לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ׁש לוֹ ם (ישעיה , ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌

יט) לּק רוֹ ב.נז, כּ � ואחר לרחוֹ ק ׁש לוֹ ם ,ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌

ט)וּ בּמ דרׁש  אות ח פרשה נשא פרשת וילנא בּ ני (רבה את חז"ל מׁש בּ חים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌

זיתים" כּ ׁש תלי "בּ ני� עליהם: ואוֹ מרים קכח,הגּ רים (תהילים ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌

דּ וֹ לק ג) וׁש מנוֹ  לׁש מן וזיתים ליבּ ׁש  זיתים לאכילה זיתים הזּ ה הזּ ית מה ,ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

הגּ ׁש מים  בּ ימוֹ ת וֹלא החּמ ה בּ ימוֹ ת ֹלא נוֹ ׁש רין עליו ואין ה�מנים ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִמכּ ל

בּ עלי  מהם מׁש נה בּ עלי מהם מקרא בּ עלי מהם הגּ רים בּ ני בּ אים ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָכּ �

להם  ויׁש  בּ עּת וֹ  דּ בר יוֹ דעי וּ מהם נבוֹ נים מהם חכמים מהן וּ מּת ן ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַמ�א

לעוֹ לם. קיּ ם ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֶזרע

גּ רים ואכן  היוּ  עּמ נוּ  מגּ דוֹ לי ׁש רבּ ים ראינוּ  היּ הוּ דית ההסטוֹ ריה בּ מׁש � ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌

חלקם: וּ נציּ ן גּ רים, בּ ני ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ְאוֹ 

אבינוּ • הדר אברהם וכ"כ ו, פסוק כה פרק בראשית פלטיאל חיים (ר' ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

פסוק  כד פרק במדבר החיים ובאור ה, פסוק כה פרק בראשית זקנים

כל  נקראים שמו ועל ראשון צדק גר היה אבינו שאברהם כתב כא

אברהם) .הגרים

מׁש ה• חוֹ תן א)יתרוֹ  עמוד קטז דף .(זבחים  ִ◌ְ◌ֵ◌ֶֹ◌

בּ ית • ׁש וֹ ׁש לת כּ ל יצאה וּ מּמ נּ ה מלכוּ ת, ׁש ל אּמ ּה  הּמ וֹ אביּ ה ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַרוּ ת

הּמ ׁש יח וּ מל� ב)דּ וד עמוד מז דף .(יבמות ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌

הנּ ביא• ויש יוֹ נה אליהו שהחיה הצרפית בן היה שהוא אומרים (יש ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

להורות  ובשו"ת רג, אלפים ב' סימן הרדב"ז בשו"ת עיין בזה, שפקפקו

פו) סימן ב חלק .נתן
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סּיעּתא  ¨§©¦¥יׁש
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הּגרים  ב  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

עמלק  מנּ ּה  נפק הן. לּה  אמר הכי, ליּה  ואמרה אליפז לגבּ י אתיא ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַאחרת.
וּ ליצחק  לאברהם להוּ  מבּ עיא הוה דּ לא לישׂ ראל, לצערינהוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַדּ אתא

לרחקּה . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ְוּ ליעקב

אברהם [ּת רגּ וּ ם: ׁש ל בּ זרעוֹ  להדּ בּ ק ורצתה חׁש וּ בים בּ ת היתה ּת מנע ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ל� ואהיה גּ יּ רני לוֹ : אמרה אבינוּ  ליעקב כּ ׁש בּ אה ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָאבינוּ .
אמרה, עשׂ ו. בּ ן אליפז ׁש ל לפילגׁש וֹ  והיתה הלכה קבּ לּה . וֹלא ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְלפילגׁש .
גּ בירה  אהיה וֹלא זוֹ , אּמ ה ׁש ל הּפ סלת ׁש הוּ א הרׁש ע לעשׂ ו ׁש פחה ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌�◌ֶ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶאהיה
את  לצער ׁש הגּ יע עמלק מּמ נּ ה ויצא אליפז אּת ּה  התחּת ן אחרת. ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌�◌ְבּ אּמ ה

לרחקּה ]. לאבוֹ ת היה ׁש ֹּלא לפי ישׂ ראל . ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַעם

ׁש רׁש והּמ תבּ וֹ נן  יצא ׁש ּמ ּמ נּ ה ונוֹ ראים, הדּ ברים מבהילים כּ ּמ ה עד יראה ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶֹ◌
לכלל  בּ עוֹ לם הנּ וֹ ראוֹ ת הצּ רוֹ ת מגּ יעוֹ ת וּ מּמ נּ וּ  בּ עוֹ לם, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֲעמלק

ׁש  הכּ ּס א ואין ׁש לם ה�ם ׁש אין ועוֹ ד זרעוֹ ישׂ ראל. ׁש יּ ּמ חה עד (פסיקתא לם ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌
זכור) – ג פיסקא כהנא .דרב

הגּ רים  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים

מׁש ההגּ ר  חוֹ תן מדין כּ הן יתרוֹ  הוּ א בּ ּת וֹ רה בּ יוֹ תר יח,המפרסם (שמות ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵֹ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶֹ◌
ישׂ ראל.א) בּ עם להדּ בּ ק וּ בא עוֹ לם חמוּ די כּ ל ׁש עזב ,ֶ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ּת הלּ יםוּ מוּ בא  עח)בּ מדרׁש  מזמור טוב לפני (שוחר בּ א יתרוֹ  ׁש כּ אׁש ר : ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌
הּמ ן, כּ ל ׁש נּ מס לאחר כּ בר זה היה בּ יּ וֹ ם, ה��ית בּ �עה ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹמׁש ה
מיּ שׂ ראל. רבּ וֹ א ׁש �ים כּ נגד ׁש עוֹ ת בּ ׁש ׁש  מן הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  לוֹ  ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְוהוֹ ריד

יתרוֹ . עבוּ ר הּמ ן, ירידת ּפ עם עוֹ ד היתה היּ וֹ ם ׁש בּ אוֹ תוֹ  ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִנמצא

יתרוֹ ,בּ מעשׂ ה  את מחבּ ב הוּ א כּ ּמ ה עד עוֹ לם בּ וֹ רא הראה זה ׁש מימי ְ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌
אבּ ירים" מ"לּ חם לוֹ  כה)והוֹ ריד עח, ׁש ּמ לאכי (תהילים לחם , ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

אוֹ כלים ב)ה�רת עמוד  עה דף עם (יומא כּ ל כּ נגד כּ � כּ ל גּ דוֹ ל בּ ׁש עוּ ר , ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
הגּ דוֹ לה. חׁש יבוּ תוֹ  את לוֹ  להראוֹ ת ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִישׂ ראל ,
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וחלּ ק • בּ צּ רת בּ ׁש נוֹ ת אוֹ צרוֹ תיו כּ ל ׁש ּפ תח הצּ דּ יק הּמ ל� ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌�מנבּ ז

הביא לצדקה מעשה ד"ה שם ובמהרש"א א, עמוד יא דף בתרא (בבא ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

גר) שהיה המדרש .משם

הנּ ביא• ב)עבדיה עמוד לט דף .(סנהדרין ַֹ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌

לישׂ ראל• ּת וֹ רה יצאה ׁש ּמ �ם הגּ זית לׁש כּ ת י יוֹ ׁש בי בני תרו (הם ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

א) עמוד יא דף .סוטה 

הגּ ר• ב)אנקלוֹ ס עמוד נו דף .(גיטין �◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ׁש מעיה• ב)הּת נּ א עמוד נז דף בגיטין עוד ועיין א, עמוד יט דף .(ברכות ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

אבטליוֹ ן• נז הּת נּ א דף בגיטין עוד ועיין א, עמוד יט דף (ברכות ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌

ב) .עמוד

עקיבא• רבּ י אבות הּת נּ א על לרשב"ץ אבות מגן גר, היה יוסף רבי (אביו ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌

עקיבא  "ר' אומר: 75 - ו 37 עמוד השלם יוחסין ובספר יג משנה ג פרק

למשנה, בהקדמתו הרמב"ם גם סיסרא". של בניו מבני צדק, גר יוסף בן

גרים) מקהל שהיו הארבעה בין עקיבא ר' את .מונה

ּת וֹ רתא• בּ ן יוֹ חנן רבּ י עמוד הּת נּ א ט דף יומא מסכת ישנים (תוספות ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌

ולא) ד"ה .א

בּ ג• בּ ג בּ ן הי)הּת נּ א בר ד"ה ב עמוד  ט דף בחגיגה .(תוספות ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌

הא• הא בּ ן הי)הּת נּ א בר ד"ה ב עמוד  ט דף בחגיגה .(תוספות ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌

הנּ ס• בּ על מאיר רבּ י למשנה)הּת נּ א בהקדמתו .(הרמב"ם ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

ׁש ילת• בּ ר ׁש מוּ אל רב בגירסת האמוֹ רא ב עמוד צו דף (סנהדרין ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

יעקב) .העין

הנדּ וּ אה• יהוּ דה רב ב)האמוֹ רא עמוד כב דף .(קידושין ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌

עּמ וֹ • התגּ יּ ר ׁש מוּ אל רב - הנּ זכּ ר יהוּ דה רב ׁש ל בּ נוֹ  ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָהאמוֹ רא

ב) עמוד קא דף יבמות  .(תוספות

הגּ ר• אברהם ד"ה רבּ י א עמוד עא דף קידושין בתוספות (הוזכר ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌

ועוֹ ד.קשים) ,ְ◌

בּ ּמ דרׁש • ט)ואמרוּ  רמז יהושע שמעוני חסידוֹ ת (ילקוט נׁש ים יׁש  , ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌

רוּ ת, רחב, ּפ רעה, בּ ת ּפ וּ עה, ׁש פרה, צּפ רה, אסנת, הגר, ◌ָ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִגּ יּ וֹ רוֹ ת

הּק יני: חבר אׁש ת ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְויעל

הּגרים  ה  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

החסידוּ כבר  יהוּ דה רבּ י הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ה כּ תב המאה מסוף ומקובל (חכם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

שעז) סימן חסידים ספר ,12 ׁש יּ ׁש – גּ יּ רת, ולוֹ קח טוֹ ב לב לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל :ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌

להתחּת ן  מוּ טב וּ מּת ן, בּ מ�א וּ נעימים חסדים וגוֹ מלי וּ צנוּ עים טוֹ ב לב ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָלּה 

בּ  מלּ התחּת ן ׁש ל בּ זרעם, ׁש הזּ רע לפי אלּ ה, מדּ וֹ ת בּ הם ׁש אין ישׂ ראל זרע ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

בּ גּ מרא אמרוּ  זה וּ מעין וטוֹ בים. צדּ יקים יהיוּ  א)גּ ר עמוד יג דף (הוריות ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

גּ יּ רת. ל�א רוֹ צין ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ַהכּ ל
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מרבּ ים,רבּ וֹ תינוּ בּ דברי  ׁש בח ודברי לגּ רים, יתרה חביבוּ ת מצאנוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌�◌ִ◌

בּ ּמ דרׁש  �זּ כרוּ  מה עמוד וּ כדגמה טז פרשה אליעזר רבי (משנת ְ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והלאה) 301:

גּ רים.• עצמן קראוּ  הנּ ביאים ׁש כּ ל הגּ רים, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים

אברהם • עם הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  גּ לגּ ל ׁש בּ גללן הגּ רים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים

מל ׁש אלּ וּ  ׁש נים. ותׁש ע לתׁש עים ׁש הגּ יע עד בּ ּמ ילה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָאבינוּ 

קצבה  היתה ׁש נה, עשׂ רים בּ ן אוֹ  ׁש נים, עשׂ ר בּ ן אבינוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

אלּ א  ההוּ א. ה�עוּ ר עד אלּ א להתגּ יּ ר יכוֹ ל גּ ר היה וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלדּ בר,

ׁש הׁש לים  עד ׁש נה, ותׁש ע ּת ׁש עים הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  עּמ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִגּ לגּ ל

להתגּ יּ ר. העוֹ לם בּ אי לכל ּפ תח לּת ן כּ די ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵמאה,

מּמ ה • יתר בּ גּ רים �נּ אמר מה גּ דוֹ ל אוֹ מר, יוֹ חי בּ ן ׁש מעוֹ ן ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

לחם  לוֹ  לתת גּ ר "ואהב אוֹ מר הוּ א בּ גּ רים בּ צּ דּ יקים. ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ�נּ אמר

יח)ושׂ מלה" י, כּ צאת (דברים "ואהביו אוֹ מר הוּ א וּ בצּ דּ יקים , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מי  אוֹ  הּמ ל� את אוֹ הב ׁש הוּ א מי גּ דוֹ ל, מי וכי ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה�מׁש ".

אׁש רי  מלכּ ן, את אוֹ הבין הכּ ל אוֹ מר, הּמ ׁש ל אוֹ הבוֹ ? ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הּמ ל�

אוֹ הבוֹ . ׁש ּמ לכּ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמי

ׁש בּ ת • בּ קד�ת הכּ תוּ ב ׁש �קלן הגּ רים, חביבין אוֹ מר, אליעזר ◌ָ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַרבּ י

וּ ׁש מוֹ נה  בּ ארבּ עים ה�בּ ת הכּ תוּ ב ׁש הזכּ יר זרה, עבוֹ דה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌�◌ְ◌ִוּ בקד�ת

מקוֹ מוֹ ת. וּ ׁש מוֹ נה בּ ארבּ עים זרה עבוֹ דה ועל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ ת

¦£©החביבּות 
ׁשל  ¤¨£̈העצּומה
לּגרים  ¦¥©©£חז"ל
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החסידוּ כבר  יהוּ דה רבּ י הּק דוֹ ׁש  הגּ אוֹ ן ה כּ תב המאה מסוף ומקובל (חכם ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌

שעז) סימן חסידים ספר ,12 ׁש יּ ׁש – גּ יּ רת, ולוֹ קח טוֹ ב לב לוֹ  ׁש יּ ׁש  כּ ל :ֶֹ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ֵ◌

להתחּת ן  מוּ טב וּ מּת ן, בּ מ�א וּ נעימים חסדים וגוֹ מלי וּ צנוּ עים טוֹ ב לב ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָלּה 

בּ  מלּ התחּת ן ׁש ל בּ זרעם, ׁש הזּ רע לפי אלּ ה, מדּ וֹ ת בּ הם ׁש אין ישׂ ראל זרע ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌

בּ גּ מרא אמרוּ  זה וּ מעין וטוֹ בים. צדּ יקים יהיוּ  א)גּ ר עמוד יג דף (הוריות ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

גּ יּ רת. ל�א רוֹ צין ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִֹ◌ַהכּ ל

���

מרבּ ים,רבּ וֹ תינוּ בּ דברי  ׁש בח ודברי לגּ רים, יתרה חביבוּ ת מצאנוּ  ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌�◌ִ◌

בּ ּמ דרׁש  �זּ כרוּ  מה עמוד וּ כדגמה טז פרשה אליעזר רבי (משנת ְ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌

והלאה) 301:

גּ רים.• עצמן קראוּ  הנּ ביאים ׁש כּ ל הגּ רים, ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים

אברהם • עם הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  גּ לגּ ל ׁש בּ גללן הגּ רים, ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים

מל ׁש אלּ וּ  ׁש נים. ותׁש ע לתׁש עים ׁש הגּ יע עד בּ ּמ ילה ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָאבינוּ 

קצבה  היתה ׁש נה, עשׂ רים בּ ן אוֹ  ׁש נים, עשׂ ר בּ ן אבינוּ  ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

אלּ א  ההוּ א. ה�עוּ ר עד אלּ א להתגּ יּ ר יכוֹ ל גּ ר היה וֹלא ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַלדּ בר,

ׁש הׁש לים  עד ׁש נה, ותׁש ע ּת ׁש עים הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  עּמ וֹ  ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִגּ לגּ ל

להתגּ יּ ר. העוֹ לם בּ אי לכל ּפ תח לּת ן כּ די ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֵמאה,

מּמ ה • יתר בּ גּ רים �נּ אמר מה גּ דוֹ ל אוֹ מר, יוֹ חי בּ ן ׁש מעוֹ ן ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

לחם  לוֹ  לתת גּ ר "ואהב אוֹ מר הוּ א בּ גּ רים בּ צּ דּ יקים. ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ�נּ אמר

יח)ושׂ מלה" י, כּ צאת (דברים "ואהביו אוֹ מר הוּ א וּ בצּ דּ יקים , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌

מי  אוֹ  הּמ ל� את אוֹ הב ׁש הוּ א מי גּ דוֹ ל, מי וכי ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַה�מׁש ".

אׁש רי  מלכּ ן, את אוֹ הבין הכּ ל אוֹ מר, הּמ ׁש ל אוֹ הבוֹ ? ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש הּמ ל�

אוֹ הבוֹ . ׁש ּמ לכּ וֹ  ◌ֲ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִמי

ׁש בּ ת • בּ קד�ת הכּ תוּ ב ׁש �קלן הגּ רים, חביבין אוֹ מר, אליעזר ◌ָ◌ַ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ַרבּ י

וּ ׁש מוֹ נה  בּ ארבּ עים ה�בּ ת הכּ תוּ ב ׁש הזכּ יר זרה, עבוֹ דה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌�◌ְ◌ִוּ בקד�ת

מקוֹ מוֹ ת. וּ ׁש מוֹ נה בּ ארבּ עים זרה עבוֹ דה ועל ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְמקוֹ מוֹ ת
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ֹלא • בּ ארצכם גּ ר אּת � יגוּ ר "וכי אוֹ מר הוּ א הרי אוֹ מר, חיּ א ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַרבּ י

אתוֹ " לג)תוֹ נוּ  יט, ּת אמר (ויקרא ׁש ֹּלא כּ אן? יׁש  הוֹ ניה מה וכי , ְֹ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌

ּת חת  לבּ רית נכנסּת  ועכׁש ו זרה, עבוֹ דה עוֹ בד היית אמׁש  ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶלוֹ ,

כּ נגדּ י. וּ מדבּ ר עוֹ מד ואּת ה ה�כינה, א כּ נפי ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌

"ואהבּת • בּ ישׂ ראל ׁש נּ אמר כּ מוֹ �"כּ ׁש ם יח)לרע� יט, כּ �(ויקרא , ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ָ◌

כּ מוֹ �" לוֹ  "ואהבּת  בּ גּ רים לד)נאמר יט, .(ויקרא ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

לבא• לעתיד הבּ אוֹ ת כּ ּת וֹ ת מארבּ ע ׁש הן הגּ רים, ֹ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲחביבים

וֹלא  הּת ׁש וּ בה. וּ בעלי ה�מים יראי העוֹ לם אבוֹ ת עם ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְבּ פרהסיא

כּ ישׂ ראל. ישׂ ראל בּ ארץ ׁש נּ וֹ חלין אלּ א ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֶעוֹ ד,

עדרוֹ ,• את רוֹ עה ׁש היה לרוֹ עה ישׂ ראל. בּ פני דּ וֹ מין הגּ רים ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְלמה

עליו  חביב והיה הצּ אן. לתוֹ � ונכנס האפר, מן אחד שׂ ה ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָוּ ברח ◌ְֹ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌

אלּ א  בּ דמים, ׁש ֹּלא וזה בּ דמים, לקחן ׁש אלּ וּ  לּמ ה. מ דּ אי. ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵיוֹ תר

ונפלאוֹ ת  א וֹ תוֹ ת כּ ּמ ה ישׂ ראל, כּ � הצּ אן. בּ תוֹ � ונכנס בּ א, ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָֹ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵמאליו

וּ ברקים  ולּפ ידים קוֹ לוֹ ת כּ ּמ ה הוּ א, בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  להן ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָעשׂ ה

ֹלא  הגּ ר אבל הּת וֹ רה. את ׁש ּק בּ לוּ  עד סיני, בּ הר אוֹ תן ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶהראה

הכּ תוּ ב  לכ� בּ ישׂ ראל. ונדבּ ק בּ א מאליו אלּ א מאוּ מה, ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָראה

עליו. ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַמזהיר

לישׂ ראל,א. להוֹ נוֹ ת יכוֹ ל ה וּ א אף הוֹ נהוּ  ׁש אם וּ מנּ ין ׁש ם: הּמ דרׁש  דּ ברי ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ְוהמׁש �

ׁש בּ � מוּ ם אוֹ מר, נתן רבּ י היה מכּ ן מצרים". בּ ארץ הייתם גרים "כּ י לוֹ מר ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַּת למוּ ד

אלּ א  גּ ר, בּ להיוֹ ת מוּ ם אוֹ  חסרוֹ ן ׁש יּ ׁש  ֹלא בּ זה והבּ אוּ ר לחבר�. ּת אמרהוּ  ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ַאל

בּ כלל  הוּ א ׁש גּ ם לוֹ , אמר אּת ה אף כּ מוּ ם, לגּ רוּ ת מתיחס היּ שׂ ראלי האיׁש  ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶׁש אם

יׁש  בּ דוֹ רנוּ  וּ לצערנוּ  הייתם". גרים "כּ י נאמר ישׂ ראל עם על גּ ם ׁש כּ ן זה, ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֶמוּ ם

על  רעה בּ עין וּ מסּת כּ לים ׁש מים יראת ׁש ל ריח ֹלא אפלּ וּ  בּ הם ׁש אין ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים

ואבוֹ י  להם אוֹ י זה. מידע וּ מסּת ירים בּ גרוּ תם, ׁש ּמ תבּ יּ ׁש ים גּ רים ׁש יּ ׁש  עד ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַהגּ רים,

הם  אם גּ רוּ תם, להסּת יר ׁש רוֹ צים בּ גרים להתח�ב יׁש  מקוֹ ם וּ מכּ ל ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְלנׁש מתם.

דּ וֹ רוֹ ן  בּ קׁש י אליּ הוּ  רבּ י הגּ אוֹ ן לציּ וֹ ן הראׁש וֹ ן ׁש כּ תב וּ כמוֹ  ׁש יּ ביּ ׁש וּ ם, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְחוֹ ׁש ׁש ים

רט)זצ"ל עמוד תשנ"ג יז אורייתא עת זה,(כתב בּ תאר הּמ תבּ יּ ׁש ת גּ יּ רת אוֹ דוֹ ת ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌
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גּ ר" "ואהב אוֹ מר הוּ א והרי אוֹ הבוֹ , ׁש הּמ ל� יח)מי י, נאמר (דברים , ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ בשׂ רכם" בריתי "והיתה בּ רית יג)בּ ישׂ ראל יז, ונאמר (בראשית , ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌

בּ בריתי" "וּ מחזיקים בּ רית ו)בּ גּ רים נו, רצוֹ ן,(ישעיה בּ ישׂ ראל נאמר , ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

לכם" "לרצוֹ ן כ)ׁש נּ אמר כב, "עוֹ ֹלתיהם (ויקרא רצוֹ ן בּ גּ רים ונאמר , ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌

©¨§©הׁשואת 
©£©מעמד 

ּבעם  ©§¦¥©הּגרים
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הּגרים  ח  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

וגוֹ '" מזבּ חי על לרצוֹ ן ז)וזבחיהם נו, בּ ישׂ ראל (ישעיה נאמר . ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ישׂ ראל" ׁש וֹ מר ייׁש ן וֹלא ינוּ ם ֹלא "הנּ ה ׁש נּ אמר (תהילים ׁש מירה, ְ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ד) גּ רים"קכא, את ׁש מר "ה' ׁש מירה בּ גּ רים ונאמר ט), קמו, .(תהילים ְ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵֹ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌

תנט) רמז ישעיהו שמעוני .(ילקוט

אּת ּה "• ללכת היא מתאּמ צת כּ י יח)"וּת רא א, רבּ י (רות אמר : ַ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌

הּמ קוֹ ם, לפני הגּ רים חביבים כּ ּמ ה וּ ראה בּ א סימוֹ ן רבּ י בּ ן ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְֹ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְיהוּ דה

לנעמי. הכּ תוּ ב הׁש וּה  להתגּ יּ ר דּ עּת ּה  ׁש נּ תנה פרשה כּ יון רבה (רות ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ִ◌

ה) סימן .ג

הרי • ישׂ ראל, מבּ נוֹ ת ואינּה  עּמ וֹ  נתגּ יּ רת ׁש אׁש ּת וֹ  ּפ י על אף ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַהגּ ר

ל  זוֹ כה ׁש היא ישׂ ראל כּ בנוֹ ת בּ עצמּה היא נוֹ הגת ׁש היא בּ זמן בנים ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌

מקרא  בּ עלי בּ נים מּמ נּ ה ׁש יּ וֹ צאין וזוֹ כה צנוּ עה ׁש היא יהוּ דית ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָדּ ת

טוֹ בים מעשׂ ים בּ עלי מׁש נה נשא בּ עלי פרשת וילנא רבה (מדרש ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌

ט) אות ח .פרשה

ישׂ ראל.הרי  לעם דּ בר בּ כל הׁש ווּ  ׁש הגּ רים לנוּ  ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌�◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

ה'תקס"ו החיד"אוּ מוֹ סיף  באדר י"א -1724 ה'תפ"ד אזולאי דוד יוסף חיים (הרב ִ◌ַ◌ִ◌ָ◌

אות  הג' מערכת קדמות מדבר ומקובל, הלכה פוסק היה 1806 במרץ 1

ּת וֹ ספת ה) צרי� קד�ה דּ בר כּ ל הם, קדוֹ ׁש ים ישׂ ראל אׁש כּ נז: רבּ ני ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְבּ ׁש ם

גּ רים. עליהם נּת וֹ ספוּ  ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְולכן

בּ תוֹ ספת הרי  חלק הּמ ׁש לים החלק הם אלּ א ישׂ ראל לעם ׁש הׁש ווּ  רק ׁש ֹּלא ֲ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌�◌ְ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌

ישׂ ראל. עם ׁש ל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ַהּק ד�ה

החיד"אהּס בּ ה  ׁש בּ אר אחר בּ מקוֹ ם מבארת ג לכ� מערכת קדמות (מדבר ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶֹ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌

ג) לקטן אות ׁש נּ תגּ יּ ר גּ ר חז"ל, ׁש אמרוּ  הזּ הב לׁש וֹ ן בּ חוֹ ן ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶׁש כּ תב:

דּ וֹ מה הוּ א א)ׁש נּ וֹ לד עמוד כב דף להוֹ רוֹ ת (יבמות ׁש נּ תגּ יּ ר, גּ וֹ י אמרוּ  וֹלא , ֶ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌

הגּ ר, נפׁש  נמצאה ׁש ם הּת וֹ רה ׁש ּק בּ לנוּ  סיני הר מּמ עמד לפנים זאת ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְֹ◌ִכּ י

סיני הר בּ מעמד עמדוּ  הגּ רים ׁש נּ פׁש וֹ ת ידוּ עים, חז"ל קמו ודברי דף (שבת ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌

א) ׁש ל עמוד הנּ פלא בּ ּמ עמד ונׁש ארה עמדה זוֹ  נפׁש  היּ מים ׁש ּמ אז ונמצא ,ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌

ׁש נּ תגּ יּ ר. גּ ר אמרוּ , ויפה הזּ ה, היּ וֹ ם עד סיני ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַהר
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ׁש ניהם הרי  ׁש כּ ן מצדּ ק הוּ א ישׂ ראל, לעם הגּ רים ׁש ל ה�וה ׁש הּמ עמד לנוּ  ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌�◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אחד  בּ מעמד הגּ רים ונׁש מת ישׂ ראל ונׁש מת סיני, הר בּ מעמד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָהיוּ 

הּת וֹ רה. את ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִקבּ לוּ 

הצּ דּ יקים"אם  "על בּ ברכּ ת הּת פלּ ה בּ נסח מתּפ לּ לים ׁש אנוּ  נראה נתבּ וֹ נן ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
"ועלינוּ ". כּ � ואחר הצּ דק" גּ רי "ועל הגּ רים, את מזכּ ירים ּת חלּ ה –ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מכירוכתב  בּ ן מׁש ה דיבור רבּ י היום סדר ,16 ה- במאה צפת העיר (ממקובלי ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הצדיקים) על ׁש הם המתחיל זוֹ , בּ ברכה הצּ דק גּ רי את וּ מזכּ ירים :ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

העם. מ�אר חׁש וּ בים והם וּ מנּ פׁש , מ לּ ב האמת בּ דת החזיקוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲאׁש ר

זצ"לוכן  אייבּ ׁש יץ יהוֹ נתן רבּ י הגּ אוֹ ן א)כּ תב דרשה א חלק דבש :(יערת ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
לאהב  ללבּ וֹ  וישׂ ים הצּ דק, גּ רי טוֹ בוֹ ת על זוֹ , בּ ברכה יתּפ לּ ל ֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ יחוּ ד

הגּ ר"כּ נפׁש וֹ אוֹ תם את "ואהבּת ם מצות יט)וּ לקיּ ם י, ׁש כּ ן (דברים וּ מכּ ל , ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
בּ נוּ  נׁש אר ֹלא כּ מעט לעפר, עד וׁש חים ה�פלוּ ת בּ תכלית ׁש אנוּ  הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַבּ זּ מן
הרי  האמת, את הכּ יר והוּ א הרוֹ ממוּ ת, בּ תכלית וּ רׁש עים חיּ וּ ני, רוּ ח ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעוֹ ד
והאיר  חׁש וּ � עוֹ לם בּ תוֹ � ה' ׁש הכּ יר אבינוּ , אברהם מעשׂ ה מּמ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזה

כּ מהוּ , הוּ א ואף צדק, רגלוֹ .מּמ זרח רמיסת וּ לנ�ק לאהבוֹ  עלינוּ  חיּ וּ ב הֹלא ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותוֹ רתוֹ . ה' את אוֹ הב הגּ ר, את לאהב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ רבּ ה

רוֹ זאניסוהגּ אוֹ ן  יהוּ דה מטורקיה רבּ י ופוסק רב ה'תפ"ז בניסן כ"ב - (ה'תי"ז ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
דרכים  פרשת לרמב"ם, תורה משנה על למלך משנה האדיר החיבור בעל

ושש) עשרים דרוש מצפה מ דרך ּפ י על בּ ּמ דרׁש מחדּ ׁש  �אמרוּ  במדבר ה (רבה ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) אות יד ואׁש לּ ם"פרשה הקדּ ימני "מי הּפ סוּ ק על ג), מא, ׁש הּק דוֹ ׁש (איוב , ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

מי  כּ גוֹ ן בּ ּה , ׁש נּ צטוּ ה קדם מצוה לעשׂ וֹ ת ׁש הקדּ ים ׁש ּמ י אוֹ מר הוּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָבּ רוּ �
ונוֹ תן  בּ נים לוֹ  ׁש אין מי חסדים , וּ גמילוּ ת צדקה ועוֹ שׂ ה נכסים לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
כּ ׁש ּמ תגּ יּ רים, הגּ רים אצל הדּ בר ׁש כּ ן לוֹ . לׁש לּ ם אני חיּ ב סוֹ פרים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְשׂ כר
זה  על אוֹ מר וּ מּמ ילא בּ מעשׂ יהם, הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  את הקדּ ימוּ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ זה

אחר. אחד מכּ ל יוֹ תר להם אני חיּ ב הוּ א: בּ רוּ � ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

מעם וזה  ׁש למה משׂ כּ רּת � וּ תהי ּפ על� ה' "יׁש לּ ם לרוּ ת: בּ עז �אמר מה ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
כּ נפיו" ּת חת לחסוֹ ת בּ את אׁש ר ישׂ ראל אֹלהי יב)ה' ב, וּ מוּ בא (רות . ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

על  ©¨¦§ּתפּלה
¦¥©הּגרים 
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ׁש ניהם הרי  ׁש כּ ן מצדּ ק הוּ א ישׂ ראל, לעם הגּ רים ׁש ל ה�וה ׁש הּמ עמד לנוּ  ֲ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌�◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌
אחד  בּ מעמד הגּ רים ונׁש מת ישׂ ראל ונׁש מת סיני, הר בּ מעמד ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָהיוּ 

הּת וֹ רה. את ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִקבּ לוּ 

הצּ דּ יקים"אם  "על בּ ברכּ ת הּת פלּ ה בּ נסח מתּפ לּ לים ׁש אנוּ  נראה נתבּ וֹ נן ִ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌
"ועלינוּ ". כּ � ואחר הצּ דק" גּ רי "ועל הגּ רים, את מזכּ ירים ּת חלּ ה –ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

מכירוכתב  בּ ן מׁש ה דיבור רבּ י היום סדר ,16 ה- במאה צפת העיר (ממקובלי ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌ֶ◌ָ◌ִ◌
הצדיקים) על ׁש הם המתחיל זוֹ , בּ ברכה הצּ דק גּ רי את וּ מזכּ ירים :ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌

העם. מ�אר חׁש וּ בים והם וּ מנּ פׁש , מ לּ ב האמת בּ דת החזיקוּ  ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲאׁש ר

זצ"לוכן  אייבּ ׁש יץ יהוֹ נתן רבּ י הגּ אוֹ ן א)כּ תב דרשה א חלק דבש :(יערת ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌
לאהב  ללבּ וֹ  וישׂ ים הצּ דק, גּ רי טוֹ בוֹ ת על זוֹ , בּ ברכה יתּפ לּ ל ֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְבּ יחוּ ד

הגּ ר"כּ נפׁש וֹ אוֹ תם את "ואהבּת ם מצות יט)וּ לקיּ ם י, ׁש כּ ן (דברים וּ מכּ ל , ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌
בּ נוּ  נׁש אר ֹלא כּ מעט לעפר, עד וׁש חים ה�פלוּ ת בּ תכלית ׁש אנוּ  הזּ ה ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַבּ זּ מן
הרי  האמת, את הכּ יר והוּ א הרוֹ ממוּ ת, בּ תכלית וּ רׁש עים חיּ וּ ני, רוּ ח ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַעוֹ ד
והאיר  חׁש וּ � עוֹ לם בּ תוֹ � ה' ׁש הכּ יר אבינוּ , אברהם מעשׂ ה מּמ ׁש  ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶזה

כּ מהוּ , הוּ א ואף צדק, רגלוֹ .מּמ זרח רמיסת וּ לנ�ק לאהבוֹ  עלינוּ  חיּ וּ ב הֹלא ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֲֹ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ֳ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌

ותוֹ רתוֹ . ה' את אוֹ הב הגּ ר, את לאהב ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְוהּמ רבּ ה

רוֹ זאניסוהגּ אוֹ ן  יהוּ דה מטורקיה רבּ י ופוסק רב ה'תפ"ז בניסן כ"ב - (ה'תי"ז ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌
דרכים  פרשת לרמב"ם, תורה משנה על למלך משנה האדיר החיבור בעל

ושש) עשרים דרוש מצפה מ דרך ּפ י על בּ ּמ דרׁש מחדּ ׁש  �אמרוּ  במדבר ה (רבה ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
ב) אות יד ואׁש לּ ם"פרשה הקדּ ימני "מי הּפ סוּ ק על ג), מא, ׁש הּק דוֹ ׁש (איוב , ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌

מי  כּ גוֹ ן בּ ּה , ׁש נּ צטוּ ה קדם מצוה לעשׂ וֹ ת ׁש הקדּ ים ׁש ּמ י אוֹ מר הוּ א ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶֹ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ָבּ רוּ �
ונוֹ תן  בּ נים לוֹ  ׁש אין מי חסדים , וּ גמילוּ ת צדקה ועוֹ שׂ ה נכסים לוֹ  ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶׁש אין
כּ ׁש ּמ תגּ יּ רים, הגּ רים אצל הדּ בר ׁש כּ ן לוֹ . לׁש לּ ם אני חיּ ב סוֹ פרים, ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְשׂ כר
זה  על אוֹ מר וּ מּמ ילא בּ מעשׂ יהם, הוּ א בּ רוּ � הּק דוֹ ׁש  את הקדּ ימוּ  ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶׁש בּ זה

אחר. אחד מכּ ל יוֹ תר להם אני חיּ ב הוּ א: בּ רוּ � ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַהּק דוֹ ׁש 

מעם וזה  ׁש למה משׂ כּ רּת � וּ תהי ּפ על� ה' "יׁש לּ ם לרוּ ת: בּ עז �אמר מה ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֳ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌�◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌
כּ נפיו" ּת חת לחסוֹ ת בּ את אׁש ר ישׂ ראל אֹלהי יב)ה' ב, וּ מוּ בא (רות . ֱ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌

על  ©¨¦§ּתפּלה
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בּ ּמ דרׁש  כּ � ד)על ה, רבה ּת חת (רות לחסוֹ ת בּ את אׁש ר חסא: רב אמר : ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌
הּפ סוּ ק? המׁש � זהוּ  הֹלא חסא, רב הוֹ סיף מה ותמוּ ּה  ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְכּ נפיו.

מבּ לי וּ באר  ה�כינה כּ נפי בּ צל לחסוֹ ת בּ אה ׁש רוּ ת ׁש כּ יון זה, ּפ י על ֵ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌
– ּפ על�" ה' "יׁש לּ ם בּ עז לּה  אמר לפיכ� כּ �, על ◌ֵ◌ֳ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש נּ צטוּ תה
מ�וּ ם  ׁש זּ ה חסא רב ׁש בּ אר והוּ א זה, בּ תׁש לוּ ם הוּ א חיּ ב ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶׁש כּ ביכוֹ ל
מבּ לי  בּ ּמ צוֹ ת להתחיּ ב בּ את מעצמ� – כּ נפיו ּת חת לחסוֹ ת ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֶׁש בּ את

כּ �. על ◌ָ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶׁש הצטוּ ית

���

ויבזּ וּ ב חׁש יבוּ תם מחמת גּ ם  אוֹ תם יצערוּ  ׁש ֹּלא כּ � כּ ל הּת וֹ רה הקּפ ידה ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌
חז"ל בּ דברי וכמבאר ב)(ב אוֹ תם, עמוד נט דף מציעא בּ ׁש ֹלׁש ים בא : ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

על  ּת וֹ רה הזהירה מקוֹ מוֹ ת - וׁש �ה בּ ארבּ עים אוֹ מרים: ויׁש  - ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְוׁש �ה
הגּ ר והוֹ נאת בארבעים צער מבואר ויקרא  פרשת תחילת תנחומא (ובמדרש ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

מקומות) .ושמנה

הרמבּ "םוצא  רבּ נוּ  החכמים גּ דוֹ ל �כּ תב מה מימון וּ למד בן משה (רבי ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌
,120) תתקס" ד"א - 1138 תתצ"ח ד"א הדורות, שבכל ישראל מגדולי אחד

תמח) סימן בלאו מהדורת הרמב"ם הגּ ר:תשובות עוֹ בדיה לרבּ י ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִבּ תׁש וּ בה
והכלימ�, והעציב� כּ הוֹ גן, ׁש ֹּלא רבּ � הׁש יב� עברה ואׁש ר כּ סיל, וּ קרא� ַ◌ֲ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌

¦̈האּסּור 
ּגרים  ¦¥¥©§לצער

ּת נּ אים ב. מחֹלקת מצאנוּ  הגּ רים, את וּ לצער להוֹ נוֹ ת ׁש אסוּ ר הדּ בר ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְבּ טעם

יח)בּ ּמ כילּת א פרשה משפטים לפיכ�(פרשת רע, ׁש ּס וּ רוֹ  לפי אליעזר רבּ י ׁש לּ דעת : ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌

לסוּ רוֹ  ׁש יּ חזר ׁש חוֹ ׁש ׁש ים והינוּ  הרבּ ה. בּ מקוֹ מוֹ ת הכּ תוּ ב עליו פרישה מזהיר (עיין ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְֹ◌

יד) אות רסח סימן דעה מחמת יורה הוּ א הּט עם יוֹ חאי בּ ן ׁש מעוֹ ן רבּ י לדעת ואוּ לם .ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌

בּ גברתוֹ " ה�מׁש  כּ צאת "ואהביו אוֹ מר הוּ א הרי ׁש כּ ן לא)ׁש בחם, ה, ,(שופטים ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ֲֹ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌�◌ָ◌

גּ ר  "ואהב ׁש נּ אמר אוֹ הבוֹ , ׁש הּמ ל� מי אוֹ  הּמ ל� את ׁש אוֹ הב מי גּ דוֹ ל, מי ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֲ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְוכי

ושׂ מלה" לחם לוֹ  יח)לתת י, אוֹ תם (דברים אוֹ הב עוֹ לם ׁש בּ וֹ רא ׁש ּמ חמת והינוּ  , ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌

זצ"ל  הלּ וי דּ וד חיּ ים רבּ י כּ תב וּ כבר מלּ צערם. בּ יוֹ תר להזּ הר ויׁש  גּ דוֹ לה ◌ַ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַאהבה

כט) סימן ג חלק רב לך עשה לתת (שו"ת גּ ר "ואהב הּמ קרא מן ׁש מעוֹ ן רבּ י ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֵֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֶׁש ראית

חוֹ תכת. ראיה היא ושׂ מלה" לחם ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶלוֹ 

הּגרים  יא  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

חטא. גּ דוֹ ל וחטא בּ ידוֹ  לבּק ׁש גּ דוֹ לה לוֹ  וראוּ י הוּ א, ׁש �וֹ גג בּ עיני וקרוֹ ב ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ויתּפ לּ ל  ויזעק יצוּ ם כּ � ואחר ּת למידוֹ , ׁש אּת ה ּפ י על אף מחילה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמּמ �
[וֹלא  זה היה ׁש כּ וֹ ר וכי יתעלּ ה. האל לוֹ  וימחל לוֹ , יתכּ ּפ ר אוּ לי ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְויכּ נע,

"וגר  דּ בר ואיּ ה הגּ ר? על ּת וֹ רה הזהירה מקוֹ מוֹ ת וׁש �ה ׁש בּ ׁש ֹלׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָידע]
האמת  הוּ א אמר אפלּ וּ  דּ ברים? אוֹ נאת והיא כ), כב, (שמות תוֹ נה" ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹלא
ׁש כּ ן  כּ ל רכּ וֹ ת. ל� וּ לדבּ ר ּפ נים ל� להסבּ יר לוֹ  היה הּת וֹ עה, אּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהיית

הוּ א. גּ דוֹ ל ּת מּה  - כּ סיל ל� ׁש ּק רא וזה הּת וֹ עה. והוּ א האמת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרּת 
לבּ וֹ , בּ עין והבין הנּ טוּ יה, וידם עּמ וֹ  וּ מלכוּ ת וּ מוֹ לדּת וֹ  אביו ׁש הנּ יח ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

וידע  והכּ יר מׁש לים, עבד גּ וֹ י למתעב היּ וֹ ם ׁש היא זוֹ  בּ אּמ ה ונדבּ ק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָוּ בא
גּ נוּ בוֹ ת  הדּ תוֹ ת ׁש כּ ל וידע ישׂ ראל, דּ רכי והבין וצדק, אמת דּ ת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ תם
דּ ברים  ה' על וּ מחּפ ה מכזּ ב וזה מׁש נּ ה זה גּ וֹ רע, וזה מוֹ סיף זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמדּ תם,

ורדף  הכּ ל והכּ יר ּת הּפ וּ כוֹ ת, מדבּ ר וזה יסוֹ דוֹ ת הוֹ רס זה כן, ֹלא ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ עפר  ונתאבּ ק ה�כינה, כּ נפי ּת חת ונכנס הּק דׁש  בּ דר� ועבר ה' ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחר

בּ מצוֹ תיו, וחפץ ה�לוֹ ם, עליהם הנּ ביאים כּ ל ׁש ל רבּ ן רבּ נוּ , מׁש ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַרגלי
הּמ לאכים  בּ מעלת וּ להעלוֹ ת החיּ ים בּ אוֹ ר לאוֹ ר לקרבה לבּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ נשׂ אוֹ 

ה  העוֹ לם והׁש לי� הצּ דּ יקים בּ שׂ מחת וּ להתענּ ג פנה ולשׂ מח וֹלא מלּ בּ וֹ , זּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ֹלא  לּ �! חלילה יּק רא? כּ סיל מעלתוֹ , ׁש זּ וֹ  מי - כזב ושׂ טי רהבים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאל
אלּ א ׁש מ�, ה' קרא ׁש ל כּ סיל ּת למידוֹ  נכוֹ חוֹ ת, והוֹ ל� וּ פּק ח וּ מבין משׂ כּ יל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ה'. אחרי ונטה וּ מוֹ לדּת וֹ  אבוֹ תיו ׁש הנּ יח אבינוּ , אברהם אברהם את ׁש בּ ר� וּ מי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ל� ויּת ן אוֹ ת� יבר� הוּ א הבּ א, ולעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם שׂ כרוֹ  לוֹ  ונתן ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַרבּ �
בּ מׁש ּפ טי  ׁש ּת וֹ רה עד ימי� ויארי� הבּ א, ולעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם כּ ראוּ י ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְשׂ כר�

לישׂ ראל. העתידוֹ ת הנּ חמוֹ ת בּ כל לראוֹ ת אוֹ ת� ויזכּ ה עדתוֹ . לכל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְה'
לב), י, (במדבר ל�" והטבנוּ  עּמ נוּ  ה' ייטיב אׁש ר ההוּ א הּט וֹ ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה

כט). י, (במדבר ישׂ ראל" על טוֹ ב דּ בּ ר ה' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ"כּ י

להתגּ יּ ר הרמבּ "ם  נפׁש וֹ  את ׁש ּמ וֹ סר הגּ ר את קדׁש וֹ , בּ דברי מׁש בּ ח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לעזר  לוֹ  להיוֹ ת יׁש  כּ ּמ ה כּ ן ועל ישׂ ראל. בּ עם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוּ להדּ בּ ק
וּ להעריכוֹ . לשׂ ּמ חוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואחיסמ�

הּת ׁש בּ "ץגּ ם  קכ"א בּ ׁש וּ "ת ה"א הראשונים מגדולי דוראן, צמח בן שמעון (רבי ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לג) סימן א חלק ,1444 ר"ד ה"א - מׁש ה (1361) רבּ י להחכם בּ תׁש וּ בה ,ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌
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חטא. גּ דוֹ ל וחטא בּ ידוֹ  לבּק ׁש גּ דוֹ לה לוֹ  וראוּ י הוּ א, ׁש �וֹ גג בּ עיני וקרוֹ ב ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

ויתּפ לּ ל  ויזעק יצוּ ם כּ � ואחר ּת למידוֹ , ׁש אּת ה ּפ י על אף מחילה, ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִמּמ �
[וֹלא  זה היה ׁש כּ וֹ ר וכי יתעלּ ה. האל לוֹ  וימחל לוֹ , יתכּ ּפ ר אוּ לי ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְויכּ נע,

"וגר  דּ בר ואיּ ה הגּ ר? על ּת וֹ רה הזהירה מקוֹ מוֹ ת וׁש �ה ׁש בּ ׁש ֹלׁש ים ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָידע]
האמת  הוּ א אמר אפלּ וּ  דּ ברים? אוֹ נאת והיא כ), כב, (שמות תוֹ נה" ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹלא
ׁש כּ ן  כּ ל רכּ וֹ ת. ל� וּ לדבּ ר ּפ נים ל� להסבּ יר לוֹ  היה הּת וֹ עה, אּת ה ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְוהיית

הוּ א. גּ דוֹ ל ּת מּה  - כּ סיל ל� ׁש ּק רא וזה הּת וֹ עה. והוּ א האמת ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אמרּת 
לבּ וֹ , בּ עין והבין הנּ טוּ יה, וידם עּמ וֹ  וּ מלכוּ ת וּ מוֹ לדּת וֹ  אביו ׁש הנּ יח ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָאדם

וידע  והכּ יר מׁש לים, עבד גּ וֹ י למתעב היּ וֹ ם ׁש היא זוֹ  בּ אּמ ה ונדבּ ק ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌�◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָוּ בא
גּ נוּ בוֹ ת  הדּ תוֹ ת ׁש כּ ל וידע ישׂ ראל, דּ רכי והבין וצדק, אמת דּ ת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶׁש דּ תם
דּ ברים  ה' על וּ מחּפ ה מכזּ ב וזה מׁש נּ ה זה גּ וֹ רע, וזה מוֹ סיף זה ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִמדּ תם,

ורדף  הכּ ל והכּ יר ּת הּפ וּ כוֹ ת, מדבּ ר וזה יסוֹ דוֹ ת הוֹ רס זה כן, ֹלא ◌ַ◌ָ◌ְֹ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ֲאׁש ר
בּ עפר  ונתאבּ ק ה�כינה, כּ נפי ּת חת ונכנס הּק דׁש  בּ דר� ועבר ה' ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַאחר

בּ מצוֹ תיו, וחפץ ה�לוֹ ם, עליהם הנּ ביאים כּ ל ׁש ל רבּ ן רבּ נוּ , מׁש ה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶֹ◌ֵ◌ְ◌ַרגלי
הּמ לאכים  בּ מעלת וּ להעלוֹ ת החיּ ים בּ אוֹ ר לאוֹ ר לקרבה לבּ וֹ  ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְוּ נשׂ אוֹ 

ה  העוֹ לם והׁש לי� הצּ דּ יקים בּ שׂ מחת וּ להתענּ ג פנה ולשׂ מח וֹלא מלּ בּ וֹ , זּ ה ְ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌

ֹלא  לּ �! חלילה יּק רא? כּ סיל מעלתוֹ , ׁש זּ וֹ  מי - כזב ושׂ טי רהבים ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאל
אלּ א ׁש מ�, ה' קרא ׁש ל כּ סיל ּת למידוֹ  נכוֹ חוֹ ת, והוֹ ל� וּ פּק ח וּ מבין משׂ כּ יל ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌

ה'. אחרי ונטה וּ מוֹ לדּת וֹ  אבוֹ תיו ׁש הנּ יח אבינוּ , אברהם אברהם את ׁש בּ ר� וּ מי ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌
ל� ויּת ן אוֹ ת� יבר� הוּ א הבּ א, ולעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם שׂ כרוֹ  לוֹ  ונתן ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַרבּ �
בּ מׁש ּפ טי  ׁש ּת וֹ רה עד ימי� ויארי� הבּ א, ולעוֹ לם הזּ ה בּ עוֹ לם כּ ראוּ י ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְשׂ כר�

לישׂ ראל. העתידוֹ ת הנּ חמוֹ ת בּ כל לראוֹ ת אוֹ ת� ויזכּ ה עדתוֹ . לכל ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְה'
לב), י, (במדבר ל�" והטבנוּ  עּמ נוּ  ה' ייטיב אׁש ר ההוּ א הּט וֹ ב ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ"והיה

כט). י, (במדבר ישׂ ראל" על טוֹ ב דּ בּ ר ה' ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ִ"כּ י

להתגּ יּ ר הרמבּ "ם  נפׁש וֹ  את ׁש ּמ וֹ סר הגּ ר את קדׁש וֹ , בּ דברי מׁש בּ ח ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌

לעזר  לוֹ  להיוֹ ת יׁש  כּ ּמ ה כּ ן ועל ישׂ ראל. בּ עם ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ְוּ להדּ בּ ק
וּ להעריכוֹ . לשׂ ּמ חוֹ  ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַואחיסמ�

הּת ׁש בּ "ץגּ ם  קכ"א בּ ׁש וּ "ת ה"א הראשונים מגדולי דוראן, צמח בן שמעון (רבי ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌
לג) סימן א חלק ,1444 ר"ד ה"א - מׁש ה (1361) רבּ י להחכם בּ תׁש וּ בה ,ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌
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חכמים  והיוּ  מרׁש עת א�ה ׁש נּ דּ ה צרפּת י אברהם רבּ י הגּ ר אוֹ דוֹ ת ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַגּ בּ אי

ׁש מעּת י  רעמ� קוֹ ל זה: על וכתב הגּ ר, את לשׂ ּמ ח דּ וֹ אג בּ נדּ וּ יוֹ  ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ֶׁש זּ לזלוּ 
ׁש וֹ מע� וכל מחצב. ואבני ּת זרק וּ מרה תחרק עלינוּ  וׁש ן חוֹ צב. אׁש  ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַלהבוֹ ת
לפני� לעמד ורגליו ידיו ימצא וֹלא יתעצּ ב. לבּ י ואל אזניו ◌ֶ◌ָ◌ְֹ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִּת צּ לנה
הצּ רפּת י  הגּ ר אברהם רבּ י הרב ׁש נּ דּ ה הא�ה נדּ וּ י אוֹ דוֹ ת על ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְוּ להתיצּ ב.

ראׁש , קלּ וּ ת בּ וֹ  נהגוּ  אׁש ר וגוֹ אלוֹ , צוּ רוֹ  צוּ רבא יׁש מרהוּ  ּת למיד והוּ א ִ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְֹ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌

וירא  בּ הלכוֹ ת וּ בקי צדק וגר בּ ּת למוּ ד מבוֹ א לוֹ  ויׁש  וּ מפלּפ ל וחריף ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵמרבּ נן
רבּ וֹ ת  וכהנּ ה כּ הנּ ה בּ הם נוֹ סף ועוֹ ד בּ לׁש וֹ נם. דּ ברי� הם אלּ וּ  מרבּ ים ה' ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ֶאת

עּמ וֹ . ׁש לם הּק הל ׁש לּ בב לוֹ  ותאמר ׁש בחיו, עשׂ ה וּ תשׂ ּמ חהוּ בּ סּפ וּ ר נדּ וּ יוֹ  כּ י ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַֹ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌
לׁש וֹ נוֹ . כּ אן עד גּ רים. את ׁש מר ה' דּ בר וסוֹ ף הא�ה בּ ן בּ מיתת ◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֵֹ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶֹרׁש ם

זצ"לוּ מבאר  בּ אב"ד יוֹ סף חינוך רבּ י במנחת ,1874 תרל"ד - 1801 (תקס"א ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌
סג) הוּ א מצוה אם רק יהוּ די ׁש אצל מיהוּ די, ׁש וֹ נה גּ ר ◌ִ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶׁש אוֹ נאת

אם  אפלּ וּ  בּ גר כּ ן �אין מה להוֹ נוֹ תוֹ  אסוּ ר וּ בּמ צוֹ ת בּ ּת וֹ רה עמית� ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִבּ כלל

להוֹ נוֹ תוֹ . אסוּ ר – עמית� בּ כלל ֹלא ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ִהוּ א

מיהוּ די.גּ ם  יוֹ תר מיחדת ועדיפוּ ת גּ דלּ ה מצאנוּ  הגּ ר אהבת מצות בּ כלל ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ְ◌�◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ִ◌

כּ מוֹ �" לרע� "ואהבּת  בּ מצות נצטוּ ינוּ  בּ ּת וֹ רה יח)ׁש כּ ן יט, ,(ויקרא ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌
חברוֹ  ׁש יּ אהב האדם לב יקבּ ל ֹלא כּ י הפלגה, ׁש היא הרמבּ "ן, ◌ֵ◌ֲ◌ַֹ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְוכתב

קוֹ דמין חיּ י� ולּמ ד: עקיבא רבּ י בּ א ׁש כּ בר ועוֹ ד, נפׁש וֹ . את (בבא כּ אהבתוֹ  ְ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌
א) עמוד סב דף כּ אׁש ר מציעא ענין בּ כל חברוֹ  ׁש יּ אהב הּת וֹ רה מצות אלּ א ,ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַֹ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌

הבדּ ל  ׁש יּ ׁש  דּ בריו, וכוּ נת "לרע�". אמרוֹ  וזהוּ  הּט וֹ ב. בּ כל נפׁש וֹ  את ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַֹיאהב

נצטוּ ינוּ  ה' בּ אהבת ׁש כּ ן ל', ה�ּמ וּ ׁש  לאוֹ ת "את" ה�ּמ וּ ׁש  ּת בת ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵבּ ין
אֹלקי�" ה' את  ה)"ואהבּת  ו, וכן (דברים יוֹ תר. גּ דוֹ לה אהבה ׁש היא , ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌

"ואהבּת ם – "את" בּ לׁש וֹ ן הגּ ר בּ אהבת הייתם את נצטוּ ינוּ  גרים כּ י הגּ ר ִ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֱ◌ִ◌ֶ◌
מצרים" יט)בּ ארץ י, מאׁש ר (דברים יוֹ תר חמוּ רה הגּ ר ׁש אהבת מכּ אן, ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌

הרמבּ "ם בּ דברי מבאר וכן מיּ שׂ ראל. אדם כּ ל ו אהבת פרק דעות (הלכות ַ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌

ד) ה�כינ הלכה כּ נפי ּת חת ונכנס ׁש בּ א הגּ ר אהבת עשׂ ה,, מצוֹ ת ׁש ּת י ה ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌
אמרה  והּת וֹ רה גּ ר ׁש הוּ א מּפ ני ואחת רעים בּ כלל ׁש הוּ א מּפ ני ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַאחת

הגּ ר" את יט)"ואהבּת ם י, על (דברים ׁש צּ וּ ה כּ מוֹ  הגּ ר אהבת על צוּ ה , ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ַ◌
אֹלהי�" ה' את "ואהבּת  ׁש נּ אמר עצמוֹ  ה)אהבת ו, בּ רוּ �(דברים הּק דוֹ ׁש  , ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֱ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌

הּגר  ¥©©£©אהבת
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גּ ר" "ואהב ׁש נּ אמר גּ רים אוֹ הב עצמוֹ  יח)הוּ א י, בּ יוֹ תר (דברים וּ פׁש וּ ט . ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אהבת  היא כּ � גּ בוּ ל, לֹלא מ"כּ מוֹ �" יוֹ תר לאהב צריכים ה' ׁש את ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ם
ׁש נּ אמר  מ�וּ ם מיּ שׂ ראל אדם בּ כל האמוּ ר מ"כּ מוֹ �" יוֹ תר גּ בוּ ל, לֹלא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַהגּ ר

ה'. כּ אהבת "את" כט)בּ וֹ  סימן ג חלק רב לך עשה .(שו"ת ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

חכמיםיׁש  �אמרוּ  בּ מה גּ דוֹ ל בּ אילן להּת לוֹ ת עמוד הרוֹ צים מז דף (ביבמות  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ׁש ֹּלא ב) לישׂ ראל טוֹ ב ׁש הוּ א מּפ ני הענׁש ים להם ׁש ּמ זכּ ירין ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּט עם

ׁש נּ אמר  כּ סּפ חת, לישׂ ראל גּ רים קׁש ים חלבּ וֹ : רבּ י דּ אמר גּ רים. ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתגּ יּ רוּ 
יעקב" בּ ית על א)"ונסּפ חוּ  יד, .(ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ

יח)והרמבּ "ם  הלכה יג פרק ביאה איסורי ׁש רבּ ן (בהלכות הּט עם: וּ באר ּפ רׁש  , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌�◌ָ◌
לפרׁש  הדּ בר וקׁש ה ישׂ ראל את וּ מטעין דּ בר, בּ ׁש ביל ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְחוֹ זרים
יׁש  וּ לצערנוּ  צדק. גּ רי יהיוּ  ׁש ֹּלא חׁש ׁש  ׁש יּ ׁש  והינוּ  ׁש נּ תגּ יּ רוּ . אחר ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמהן
ׁש ם  וּ מוֹ ציאים הצּ דק, גּ רי ׁש ל לּק טגוֹ ריה בּ כלל ׁש יּ כים ׁש ֹּלא כּ אלּ ה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה
מ�יּ תגּ יּ רוּ . יתגּ יּ רוּ  ׁש ֹּלא היה עדיף וׁש כּ מוֹ תם ועליהם הצּ דק, גּ רי לכלל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָרע
גּ ר  כּ ל לבדּ ק ׁש יּ ׁש  גּ יּ רת, ל�א בּ ענין בּ תׁש וּ בה הארכנוּ  כּ בר מקוֹ ם ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מכּ ל
כּ תב  וּ כבר הצּ דק. גּ רי ׁש אינם חלילה להכלילם וֹלא עצמם בּ פני גּ יּ רת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִאוֹ 

ׁש ֹלמה  רבּ י נדּ ההגּ אוֹ ן מי בּ ספרוֹ  זצ"ל שבסוף קלוּ גר טהרה בשיורי (ח"ב ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
לד) סימן רבּ י הספר כּ דברי הוּ א לישׂ ראל גּ רים דּ קׁש ים חז"ל מימרת ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְדּ פרוּ ׁש 

גּ וֹ רם  זה ודבר מיּ שׂ ראל, יוֹ תר בּ מצוֹ ת מדקדּ קים ׁש הגּ רים הגּ ר, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
מדּ ברי  מבאר ׁש כּ ן צדּ יקים. אינם ׁש חלילה וֹלא ישׂ ראל. על ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלקטרוּ ג

רבּ ה טו)הּמ דרׁש  סימן ב פרשה ואתחנן נאספוּ "(פרשת עּמ ים "נדיבי (תהילים , ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
י) אבינוּ .מז, מאברהם ׁש נּ עלים - נעלה" "מאד  הגּ רים, אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

והאמוּ נה מפרסם  האמת ּת וֹ רת את לקבּ ל ׁש החליט כּ וֹ זר, בּ מל� הּס ּפ וּ ר ְ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌
אפוֹ א, רצה ׁש בּ דוֹ רוֹ , ישׂ ראל גּ דוֹ לי עם ונתן "נשׂ א וכוּ ': ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהצּ רוּ פה
זה  ּת נאי וּ בׁש ביל להתנוֹ ת רצה אחד ּת נאי רק עּמ וֹ , כּ ל את וּ לגיּ ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתגּ יּ ר
ידי  על יתגּ יּ רוּ  הּק �יׁש ים, מילת על ׁש יּ וּת רוּ  רצה, הוּ א החבילה. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנתּפ רדה
ׁש בּ דּ וֹ ר  הדּ בר, יצא וכ� יּמ וֹ לוּ , והנּ וֹ לדים בּ ערלתם וימוּ תוּ  בּ לבד ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְטבילה
אחרי  זה. לתנאי להסכּ ים סרבוּ  הרבּ נים ׁש למים. יהוּ דים כּ לּ ם יהיוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א
ֹלא  ואמר: מּק וֹ טנה יהוֹ ׁש ע'לה רבּ י המפרסם הגּ אוֹ ן הצטער ׁש נים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְמאוֹ ת

ה�ם" בּ נחלת מלּ הסּת ּפ ח וגדוֹ ל רב עם ׁש דּ חוּ  עשׂ וּ , בעריכת טוֹ ב ("הכרם" ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

¦£חׁשיבּות 
ּגרי  ¥¥©¨©קּבלת
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הּגרים  יג  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

גּ ר" "ואהב ׁש נּ אמר גּ רים אוֹ הב עצמוֹ  יח)הוּ א י, בּ יוֹ תר (דברים וּ פׁש וּ ט . ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֱ◌ַ◌ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֵ◌
אהבת  היא כּ � גּ בוּ ל, לֹלא מ"כּ מוֹ �" יוֹ תר לאהב צריכים ה' ׁש את ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵֹ◌ֱ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ֶׁש כּ ׁש ם
ׁש נּ אמר  מ�וּ ם מיּ שׂ ראל אדם בּ כל האמוּ ר מ"כּ מוֹ �" יוֹ תר גּ בוּ ל, לֹלא ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ַהגּ ר

ה'. כּ אהבת "את" כט)בּ וֹ  סימן ג חלק רב לך עשה .(שו"ת ֶ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

חכמיםיׁש  �אמרוּ  בּ מה גּ דוֹ ל בּ אילן להּת לוֹ ת עמוד הרוֹ צים מז דף (ביבמות  ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֲ◌ָ◌ִ◌
ׁש ֹּלא ב) לישׂ ראל טוֹ ב ׁש הוּ א מּפ ני הענׁש ים להם ׁש ּמ זכּ ירין ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶׁש הּט עם

ׁש נּ אמר  כּ סּפ חת, לישׂ ראל גּ רים קׁש ים חלבּ וֹ : רבּ י דּ אמר גּ רים. ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִיתגּ יּ רוּ 
יעקב" בּ ית על א)"ונסּפ חוּ  יד, .(ישעיה ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֹ

יח)והרמבּ "ם  הלכה יג פרק ביאה איסורי ׁש רבּ ן (בהלכות הּט עם: וּ באר ּפ רׁש  , ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֶ◌�◌ָ◌
לפרׁש  הדּ בר וקׁש ה ישׂ ראל את וּ מטעין דּ בר, בּ ׁש ביל ֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְחוֹ זרים
יׁש  וּ לצערנוּ  צדק. גּ רי יהיוּ  ׁש ֹּלא חׁש ׁש  ׁש יּ ׁש  והינוּ  ׁש נּ תגּ יּ רוּ . אחר ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ֵמהן
ׁש ם  וּ מוֹ ציאים הצּ דק, גּ רי ׁש ל לּק טגוֹ ריה בּ כלל ׁש יּ כים ׁש ֹּלא כּ אלּ ה ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַהרבּ ה
מ�יּ תגּ יּ רוּ . יתגּ יּ רוּ  ׁש ֹּלא היה עדיף וׁש כּ מוֹ תם ועליהם הצּ דק, גּ רי לכלל ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָרע
גּ ר  כּ ל לבדּ ק ׁש יּ ׁש  גּ יּ רת, ל�א בּ ענין בּ תׁש וּ בה הארכנוּ  כּ בר מקוֹ ם ◌ֵ◌ָֹ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ֶֹ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֱ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִוּ מכּ ל
כּ תב  וּ כבר הצּ דק. גּ רי ׁש אינם חלילה להכלילם וֹלא עצמם בּ פני גּ יּ רת ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ֶֹ◌ִאוֹ 

ׁש ֹלמה  רבּ י נדּ ההגּ אוֹ ן מי בּ ספרוֹ  זצ"ל שבסוף קלוּ גר טהרה בשיורי (ח"ב ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
לד) סימן רבּ י הספר כּ דברי הוּ א לישׂ ראל גּ רים דּ קׁש ים חז"ל מימרת ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌ְדּ פרוּ ׁש 

גּ וֹ רם  זה ודבר מיּ שׂ ראל, יוֹ תר בּ מצוֹ ת מדקדּ קים ׁש הגּ רים הגּ ר, ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם
מדּ ברי  מבאר ׁש כּ ן צדּ יקים. אינם ׁש חלילה וֹלא ישׂ ראל. על ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלקטרוּ ג

רבּ ה טו)הּמ דרׁש  סימן ב פרשה ואתחנן נאספוּ "(פרשת עּמ ים "נדיבי (תהילים , ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֱ◌ָ◌
י) אבינוּ .מז, מאברהם ׁש נּ עלים - נעלה" "מאד  הגּ רים, אלּ וּ  -ֵ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌

והאמוּ נה מפרסם  האמת ּת וֹ רת את לקבּ ל ׁש החליט כּ וֹ זר, בּ מל� הּס ּפ וּ ר ְ◌�◌ְ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֱ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ֱ◌ָ◌
אפוֹ א, רצה ׁש בּ דוֹ רוֹ , ישׂ ראל גּ דוֹ לי עם ונתן "נשׂ א וכוּ ': ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַהצּ רוּ פה
זה  ּת נאי וּ בׁש ביל להתנוֹ ת רצה אחד ּת נאי רק עּמ וֹ , כּ ל את וּ לגיּ ר ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְלהתגּ יּ ר
ידי  על יתגּ יּ רוּ  הּק �יׁש ים, מילת על ׁש יּ וּת רוּ  רצה, הוּ א החבילה. ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַ◌ַ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִנתּפ רדה
ׁש בּ דּ וֹ ר  הדּ בר, יצא וכ� יּמ וֹ לוּ , והנּ וֹ לדים בּ ערלתם וימוּ תוּ  בּ לבד ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ְטבילה
אחרי  זה. לתנאי להסכּ ים סרבוּ  הרבּ נים ׁש למים. יהוּ דים כּ לּ ם יהיוּ  ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌�◌ְ◌ִ◌ָ◌ַהבּ א
ֹלא  ואמר: מּק וֹ טנה יהוֹ ׁש ע'לה רבּ י המפרסם הגּ אוֹ ן הצטער ׁש נים ◌ַ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌�◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌�◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְמאוֹ ת

ה�ם" בּ נחלת מלּ הסּת ּפ ח וגדוֹ ל רב עם ׁש דּ חוּ  עשׂ וּ , בעריכת טוֹ ב ("הכרם" ָ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌

¦£חׁשיבּות 
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חלק  רב לך עשה שו"ת ב הובא אלברג, א"ש של מאמרו תשט"ז. אלול פרנקל, הרב

כט) סימן .ג
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זצ"ל הּמ עשׂ ים אחד  אליׁש יב ׁש לוֹ ם יוֹ סף רבּ י הגּ אוֹ ן מרן אצל הּמ פלאים ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ַ◌�◌ְ◌ָ◌ִ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌
אליו  הכניסוּ  ֹלא ׁש כּ מעט בּ מצּ ב כּ בר היה מרן כּ אׁש ר ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתרחׁש ,
אחת  ּפ עם ּפ נימה. הּק דׁש  אל לחדּ ר הרׁש וּ  ֹלא המקרבים וגם ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶֹ◌ַ◌ֶֹ◌ְ◌ַ◌ְ◌�◌ִ◌ָֹ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֲאנׁש ים,
הּק טן  בּ נוֹ  וּ לצדּ וֹ  דּ בר, לכל כּ חרדי נראה ׁש היה יהוּ די הדּ לת על ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִהתדּ ּפ ק
את  יגזז אליׁש יב הרב  ׁש ּמ רן רוֹ צה "אני  ׁש נים. 3 ל וֹ  מלאוּ  עּת ה – ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶׁש זּ ה

אפׁש רוּ  את לחלוּ טין ׁש ללוּ  המקרבים האיׁש . בּ ּק ׁש  היּ לד" ׁש ל ת שׂ ערוֹ תיו ַ◌ֲ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ָֹ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌
וֹלא  והתחנּ ן, התחנּ ן האיׁש  אבל בּ טוֹ ב, חׁש  אינוֹ  ׁש הרי ואמרוּ  ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַהכּ ניסה,
וּ כׁש �מע  זצ"ל, מרן ׁש ל לאזניו הגּ יעוּ  הּת חנוּ נים והנּ ה, מהדּ לת. ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָמׁש 

וּ בנוֹ . האב את להכניס הוֹ רה לילד, שׂ ערוֹ ת בּ גזיזת ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌�◌ְ◌ֶׁש ּמ דבּ ר

הרב ואז  ׁש ל הגּ וֹ י ׁש נים כּ ּמ ה לפני עד היה הזּ ה החרדי ׁש היּ הוּ די התבּ רר ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌
את  וּ בראוֹ תוֹ  חמצוֹ . את הּפ סח לפני ׁש נה מדּ י ׁש ּק נה ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאליׁש יב
ולהפ� להתגּ יּ ר החליט זצ"ל אליׁש יב הרב  ׁש ל האציליּ וֹ ת ֹ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַהנהגוֹ תיו
לעשׂ וֹ ת  בּ א וכעת וּ לתפארת, לׁש ם מׁש ּפ חה לגדּ ל וזכה חרדי ◌ֲ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ִ◌ִליהוּ די

ׁש ֹלׁש )חלאקה בּ גיל ליּ לד ה�ער זצ"ל.(גּ זיזת הרב אצל ַ◌ַ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌

לגר אמר  לקרא ׁש אפׁש ר שליט"א, זילבּ רׁש טיין יצחק רבּ י הגּ אוֹ ן זה על ָ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ֵ◌
אלּ א  ׁש ּמ קבּ ל, כּ פי אברהם", בּ ן "אברהם בּ �ם ֹלא לּת וֹ רה זה צדק -ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌�◌ָ◌ֶ◌ָ◌
וּ כפי  יהוּ די, להיוֹ ת הפ� הוּ א בּ זכוּ תוֹ  ׁש הרי ׁש לוֹ ם", יוֹ סף בּ ן ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ"אברהם

בּ ּמ דרׁש  רבתי ׁש ּמ צאנוּ  הפסקתא משם ע"א ט דף ביומא ישנים בתוספות (הובא ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌
אייזנשטיין  המדרשים באוצר יתר בפירוט ומובא שם, הריטב"א הביא וכן יד פרק

(455 עמוד הדברות עשרת ה�וֹ ר:מדרש בּ ן - ּת וֹ רתא בּ ן יוֹ חנן רבּ י על ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֲ◌ַמעשׂ ה
כּ ׁש הגּ יע  והנּ ה אחד. מיהוּ די ׁש וֹ ר וקנה גּ וֹ י, יוֹ חנן רבּ י היה דּ רכּ וֹ  ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶׁש בּ תחלּ ת
על  להתלוֹ נן היּ הוּ די הּמ וֹ כר אל הגּ וֹ י בּ א לעבד. ה�וֹ ר סרב ׁש בּ ת ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ַ◌ָֹ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַיוֹ ם
לגוֹ י, ׁש יּ � הוּ א ׁש כּ עת בּ אזנוֹ  לוֹ  ולחׁש  ה�וֹ ר, אל היּ הוּ די נגּ ׁש  ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַהּמ ּק ח.
לעבד. והחל מּמ קוֹ מוֹ  ה�וֹ ר קם מיּ ד בּ ׁש בּ ת. גּ ם לעבד צרי� הוּ א ֹ◌ֲ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ְולכן
ׁש הפ� עד להתגּ יּ ר, והחליט מאד, עד התּפ על וּ כׁש ּק בּ ל הסבּ ר, בּ ּק ׁש  ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְֹ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ַהגּ וֹ י
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אחד מימרוֹ ת להיוֹ ת כּ ּמ ה מּמ נּ וּ  ויׁש  עקיבא, רבּ י ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  הּת נּ אים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
חז"ל עמוד בּ דברי ט דף ביומא ובגמרא כב, הלכה יג פרק מנחות בתוספתא (עיין ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌

שהוא  כוכבא לבר ביחסו עקיבא רבי על חלק ה הלכה ד פרק תענית ובירושלמי א,

בא, לא דוד בן ועדיין בלחייך עשבים יעלו עוד עקיבא לו ואמר המשיח מלך

ועוד) י סימן ז פרשה נשא פרשת רבה בּ ן ובמדרש יוֹ חנן רבּ י ׁש מוֹ  ונקבּ ע ,ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ועל  ה�כינה. כּ נפי בּ צל לחסוֹ ת לבוֹ אוֹ  הגּ וֹ רם היה ׁש ה�וֹ ר מ�וּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּת וֹ רתא,
ׁש לוֹ ם  יוֹ סף הרב ׁש ל כּ בנוֹ  הזּ ה לגּ ר לקרא ׁש אפׁש ר וכּמ ה כּ ּמ ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת

זצ"ל. ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאליׁש יב
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"רצוֹ ן נפלא סּפ וּ ר  הכּ תוּ ב מאמר את בּ חוּ ׁש  המלּמ ד ּפ רטית הׁש גּ חה ׁש ל ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
יעשׂ ה" יט)יראיו קמה, ה'(תהילים אהבת את היטב אוֹ תנוּ  וילּמ ד . ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

הצּ דק. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְלגרי

יעקבלפני  יצחק רבּ י הצּ דק גּ ר נפטר בּ ירוּ ׁש לים ׁש נים בּ ן (פורסטר)כּ ּמ ה ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌
אבינוּ . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

זאת אביו  וּ בכל לוֹ , חסרוּ  ֹלא הזּ ה עוֹ לם מנעּמ י בּ צרפת, עיר ראׁש  היה ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֹ
ׁש גּ לּ ה  עד חסר, הרגּ ׁש ת בּ לבּ וֹ  הרגּ יׁש  ּת מיד לוֹ , �היה מה כּ ל ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִעם
להקים  יצחק רבּ י זכה וּ להתגּ יּ ר. הכּ ל את לעזב והחליט היּ הוּ דית הדּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת
ּפ עמים  רב, ודחק עני מּת וֹ � חסדים, וּ גמילוּ ת ּת וֹ רה ׁש ל בּ ית בּ ישׂ ראל, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ ית
עד  והמׁש י�, שׂ פתיו את נׁש � הוּ א אבל להם, היה ֹלא לאכל לחם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש אף

כּ לּ וֹ . ה�"ס את לסיּ ם ◌�◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש זּ כה

ירחם,לפני  ה' בּ לּ ׁש וֹ ן, הנּ וֹ ראה הּמ חלה אצלוֹ  נתגּ לּ תה ׁש נים חמׁש  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ חדׁש ים וכוֹ אבים. קׁש ים כּ ימוֹ תרּפ יּ ים טּפ וּ לים עבר ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מאז

נ  הכּ ל האחרוֹ נים ואת היה, יכוֹ ל ֹלא ללכת ואף הדּ בּ וּ ר, כּ ח מּמ נּ וּ  ּט ל ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֹ
וּ בשׂ מחה. בּ אהבה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִקבּ ל

חפץ הגּ יע  ׁש בּ רחוֹ ב בּ ביתוֹ  ליוֹ צרּה  הּק דוֹ ׁש ה נׁש מתוֹ  את ׁש הׁש יב העת ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מוֹ תוֹ . את מד"א אנׁש י קבעוּ  בּ צּ הרים אחת בּ ׁש עה בּ ירוּ ׁש לים. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים

ּגר" ¥¥Ÿ§"ואהב



הּגרים  טו  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

אחד מימרוֹ ת להיוֹ ת כּ ּמ ה מּמ נּ וּ  ויׁש  עקיבא, רבּ י ׁש ל בּ דוֹ רוֹ  הּת נּ אים ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ֲ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ְ◌
חז"ל עמוד בּ דברי ט דף ביומא ובגמרא כב, הלכה יג פרק מנחות בתוספתא (עיין ְ◌ִ◌ְ◌ֵ◌ֲ◌ַ◌

שהוא  כוכבא לבר ביחסו עקיבא רבי על חלק ה הלכה ד פרק תענית ובירושלמי א,

בא, לא דוד בן ועדיין בלחייך עשבים יעלו עוד עקיבא לו ואמר המשיח מלך

ועוד) י סימן ז פרשה נשא פרשת רבה בּ ן ובמדרש יוֹ חנן רבּ י ׁש מוֹ  ונקבּ ע ,ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌
ועל  ה�כינה. כּ נפי בּ צל לחסוֹ ת לבוֹ אוֹ  הגּ וֹ רם היה ׁש ה�וֹ ר מ�וּ ם ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ִ◌ָ◌ְּת וֹ רתא,
ׁש לוֹ ם  יוֹ סף הרב ׁש ל כּ בנוֹ  הזּ ה לגּ ר לקרא ׁש אפׁש ר וכּמ ה כּ ּמ ה ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ַֹ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַאחת

זצ"ל. ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶאליׁש יב

���

"רצוֹ ן נפלא סּפ וּ ר  הכּ תוּ ב מאמר את בּ חוּ ׁש  המלּמ ד ּפ רטית הׁש גּ חה ׁש ל ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ַ◌ָ◌ְ◌
יעשׂ ה" יט)יראיו קמה, ה'(תהילים אהבת את היטב אוֹ תנוּ  וילּמ ד . ְ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ֲ◌ַ◌

הצּ דק. ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ֵ◌ְלגרי

יעקבלפני  יצחק רבּ י הצּ דק גּ ר נפטר בּ ירוּ ׁש לים ׁש נים בּ ן (פורסטר)כּ ּמ ה ִ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ִ◌ִ◌ָ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ֶֹ◌
אבינוּ . ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַאברהם

זאת אביו  וּ בכל לוֹ , חסרוּ  ֹלא הזּ ה עוֹ לם מנעּמ י בּ צרפת, עיר ראׁש  היה ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ִֹ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ֹ
ׁש גּ לּ ה  עד חסר, הרגּ ׁש ת בּ לבּ וֹ  הרגּ יׁש  ּת מיד לוֹ , �היה מה כּ ל ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ִעם
להקים  יצחק רבּ י זכה וּ להתגּ יּ ר. הכּ ל את לעזב והחליט היּ הוּ דית הדּ ת ◌ִ◌ָ◌ְ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְֹ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֶאת
ּפ עמים  רב, ודחק עני מּת וֹ � חסדים, וּ גמילוּ ת ּת וֹ רה ׁש ל בּ ית בּ ישׂ ראל, ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַֹ◌ְ◌ִֹ◌ִ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַבּ ית
עד  והמׁש י�, שׂ פתיו את נׁש � הוּ א אבל להם, היה ֹלא לאכל לחם ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָֹ◌ֱ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֶׁש אף

כּ לּ וֹ . ה�"ס את לסיּ ם ◌�◌ַ◌ַ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֶׁש זּ כה

ירחם,לפני  ה' בּ לּ ׁש וֹ ן, הנּ וֹ ראה הּמ חלה אצלוֹ  נתגּ לּ תה ׁש נים חמׁש  ִ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ַ◌ָ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌
בּ חדׁש ים וכוֹ אבים. קׁש ים כּ ימוֹ תרּפ יּ ים טּפ וּ לים עבר ◌ִ◌ָ◌ֳ◌ֶ◌ִ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֵוּ מאז

נ  הכּ ל האחרוֹ נים ואת היה, יכוֹ ל ֹלא ללכת ואף הדּ בּ וּ ר, כּ ח מּמ נּ וּ  ּט ל ָ◌ַ◌ֲ◌ִ◌ִ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ַֹ◌ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֹ
וּ בשׂ מחה. בּ אהבה ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִקבּ ל

חפץ הגּ יע  ׁש בּ רחוֹ ב בּ ביתוֹ  ליוֹ צרּה  הּק דוֹ ׁש ה נׁש מתוֹ  את ׁש הׁש יב העת ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֵ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֶ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
מוֹ תוֹ . את מד"א אנׁש י קבעוּ  בּ צּ הרים אחת בּ ׁש עה בּ ירוּ ׁש לים. ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֳ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ִ◌ַחיּ ים

ּגר" ¥¥Ÿ§"ואהב



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם יז  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

נ�וּ אין
גּ יּ רת  ּב ת א וֹ  גּ יּ רת  עם

ִ◌ִ◌
ִ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌

הּגרים  טז  ִ ֵ ַ ֵ ְ ְ ֻקנטרס

בּ הר כּ ׁש ּפ תחוּ  וֹלא הּמ נוּ חוֹ ת בּ הר להּק בר מבּק ׁש  ׁש הוּ א ראוּ  צוּ אתוֹ  את ְ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ִ◌ָ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ְ◌ְ◌ַ◌
להּק בר  הוּ א רוֹ צה כּ ן כּ מוֹ  ׁש בּ דּ בר. הּס כּ נה מחמת ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ֵ◌ַהזּ יתים

בּ קוֹ מוֹ ת. וֹלא ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָבּ אדמה

והחלּ וּ הּמ ׁש ּפ חה  האחרוֹ נה צוּ אתוֹ  את למלּ א מיּ ד נרּת מוּ  וה�כנים ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֵ◌ֶ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ֵ◌
מחמת  בּ ידם עלה ֹלא הדּ בר א� הּמ נוּ חוֹ ת, בּ הר קבר ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְלחּפ שׂ 
בּ תנאי  א� הסכּ ימה קבר, לּה  ׁש היה היחידה קדּ יׁש א ׁש החברא הדּ בר, ◌ַ◌ְ◌ִ◌ַ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ָ◌ַ◌ֶֹיקר

ׁש קל!!! אלף וחמ�ה ׁש בעים לּה  ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֶׁש יּ ׁש לּ מוּ 

אין...וכסף  ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ִ◌

אין.ה�עה  קבר ועדין ׁש קעה, כּ בר ה�מ ׁש  הצּ הרים, אחר חמׁש  כּ בר ַ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ַ◌ַ◌ָ◌ֳ◌ַ◌ִ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ַ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌

את חלק  לׁש נּ וֹ ת האלמנה את לׁש כנע ונּס וּ  והתיאׁש וּ , נרּת עוּ  מה�כנים ֵ◌ֶ◌ֵ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֲ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ַ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ֶ◌
הצּ וּ אה  לקיּ וּ ם התעּק ׁש ה היא אוּ לם בּ קוֹ מוֹ ת, וׁש יּ ּק בר ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ַהצּ וּ אה

◌ָ◌ְ◌ִבּ מֹלאּה .

ה�וֹ כנת בּ ׁש עה  בּ ריסק בּ יׁש יבת הלּ וֹ מד אמריקאי בּ חוּ ר עבר וחצי חמׁש  ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌ָ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ֲ◌ֵ◌ִ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֵ◌ִ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌
לוֹ  וּ כׁש הסבּ ירוּ  בּ רחוֹ ב. הּמ הוּ מה מה על והתענין מקוֹ ם, ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ְ◌ָ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ַ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְבּ קרבת
מצוה" "מת עבוּ ר אלף חמ�ים מיּ ד ׁש ּת רם בּ אמריקה לאביו טלפוֹ ן ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֲ◌�◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ִ◌ֲ◌ָ◌ִ◌ַ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ִ◌ֵהרים

צדק. גּ ר אוֹ תוֹ  -ֵ◌ֶ◌ֶ◌

עד ׁש אר  ּת רוּ מתוֹ  את הוֹ סיף אחד כּ ל מיּ ד כּ �, על ׁש �מעוּ  ה�כנים ְ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ִ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ָ◌ַ◌
וּ בׁש עה  ׁש קל. אלף וחמ�ה ׁש בעים ׁש ל העצוּ ם לּס כוּ ם ◌ָ◌ָ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ֲ◌ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ָ◌ֶ◌ְ◌ַ◌ִ◌ִ◌ֶׁש הגּ יעוּ 
הּמ נוּ חוֹ ת  בּ הר כּ בּק ׁש תוֹ  להּק בר הצּ דק, גּ ר יצחק רבּ י זכה בּ ערב ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌ַ◌ְ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ְ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ַ◌ֵּת ׁש ע

ישׂ ראל. ארץ ׁש ל הּק דוֹ ׁש ה ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ְ◌ַ◌ָ◌ָ◌ֲ◌ָבּ אדמה

מכבּ ד!!!"ואהב  קבוּ רה וּ מקוֹ ם – ושׂ מלה" לחם  לוֹ  לתת גּ ר ְ◌ֵֹ◌ֵ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ְ◌ְ◌ָ◌ְ◌�◌ָ◌



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם יז  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

נ�וּ אין
גּ יּ רת  ּב ת א וֹ  גּ יּ רת  עם

ִ◌ִ◌
ִ◌ִ◌ֶֹ◌ַ◌ִ◌ֶֹ◌

ִנּׂשּוִאין ִעם ִּגּיֶֹרת אֹו ִעם ַּבת ִּגֹּיֶרת

ַאְזָהָרה  ֵהן /  ּכֹ ָהָיה  אּור / ִאם ָרָבא  ּבֵ א –  ּיֹוְרּתָ ּגִ ְנסּוב  ּתִ אּור / ָלא  ּבֵ ֶרת –  ּיֹ ּגִ א  ִלּשָׂ ָרִצין  ל  ַהּכֹ
ן ֲחמֹור / ֵאין  ֶכם ּבֶ יָנה ּוׁשְ ה ּדִ ה ָלּה ִלְפֹרׁש / ַמֲעׂשֵ ְבֶעֶלת ְלָעֵרל ָקׁשֶ ֶרת / ַהּנִ ּיֹ א ּגִ ּלֹא ִלּשָׂ ֲהִנים ׁשֶ ַלּכֹ
ר  ּיּור / ּגֵ ּיּות ְלַאַחר ַהּגִ ם ּגַ ָאר ֹרׁשֶ ֶהְפֵקָרא / ִאם ִנׁשְ ָעֵרל / ּגֹוי ִניָחא ֵלּה ּבְ וֹות ּבְ עֹות ׁשָ ל ָהֶאְצּבָ ּכָ
ֶזה /  ָלִלים ּבָ ָדה – ּכְ ִרים / ֵאין ְלֵמִדין ֲהָלָכה ֵמַאּגָ ּנֹוַלד / ִאם ּפֹוֶסֶקת ֻזֲהַמת ַהּגֵ ָקָטן ׁשֶ ר ּכְ ּיֵ ִהְתּגַ ׁשֶ
ּלֹא  ִרים ׁשֶ מֹות ּגֵ ים ִמּדֹוֵתיֶהם / ִנׁשְ ּנִ ּתַ ֶדק ִמׁשְ ֵרי ַהּצֶ ַהר ִסיַני / ּגֵ אֹותֹו ַהּדֹור ָהיּו ּבְ ּבְ ִרים ׁשֶ ִאם ַהּגֵ
ֵרי ֶצֶדק  ֶרת / ּגֵ ִגּיֹ ִנים הֹוְלִכים ַאַחר ָהֵאם ּבְ אּורֹו / ִאם ֹרב ּבָ ר סּורֹו ָרע – ּבֵ ּיֵ ִהְתּגַ ר ׁשֶ ִסיַני / ּגֵ ָהיּו ּבְ
ה ַקְטָלִנית  ָ רּו / ִאּשׁ ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ ּתֹו ּכְ ֵגר / ִיחּוד ָאב ִעם ּבִ ה ִטְבָעם / ֵמתּו ֶאָחיו ֵמֲחַמת ִמיָלה ּבְ ּנֶ ּתַ ִמׁשְ
ָרה ֹקֶדם  ּיְ ָרה ִהְתּגַ ּטֹוִבים / ִאם ִצּפֹ ק ָאָדם ּבַ ָרה / ְלעֹוָלם ִיְדּבַ ּיְ ְבָעה ֶוֶסת ְוִנְתּגַ ּקָ ָרה / ָנְכִרית ׁשֶ ּיְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ
ן ּתֹוָרה /  ִרים ֹקֶדם ַמּתַ ין ַהּגֵ ָרֵאל / ּדִ ֵני ֹנַח אֹו ִיׂשְ ין ּבְ ֶהָעָרה / ָהָאבֹות ִאם ֵיׁש ָלֶהם ּדִ ּוֶאיָה – ּבְ ִנׂשּ
ל  יבּות ְוַאְזָהָרה ְלַקּבֵ ח / ֲחׁשִ ּטּול ִמּקָ ָלֵלי ּבִ ֶרת / ּכְ ּיֹ ת ּגִ ֶרת אֹו ּבַ ּיֹ ה ּגִ ָ ָהִאּשׁ ה ׁשֶ ּלָ ִהְתּגַ ׁשֶ ּדּוְך ּכְ ּטּול ׁשִ ּבִ
ֶנה ֲהָלכֹות /  ׁשּוַבת ָהַרב ִמׁשְ גֹות ַעל ּתְ ָ ַחת / ַהׂשּ ַסּפַ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ ׁשִ ּקָ ַעם ׁשֶ ֵרי ֶצֶדק / ַהּטַ ּגֵ
ר  אּור / ּגֵ חֹות ְמֻיָחסֹות – ּבֵ ּפָ א ַעל ִמׁשְ ִכיָנתֹו ֶאּלָ ֶרה ׁשְ ֵניֶהם / ֵאין הקב"ה ַמׁשְ ִרים ַמְצִליִחים ּבְ ּגֵ
ִעְנְיֵני  ִדיקֹות ּבְ ר ַהּבְ ֶרת ִמי ֲעִדיָפה / ִעּקַ ּיֹ ׁשּוָבה אֹו ּגִ ֲעַלת ּתְ ה ּבַ ת ִנּדָ ָיכֹול לֹוַמר ֱאלֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו / ּבַ

ּדֹות   ִעְנְיֵני ַהּמִ ּדּוִכים ּבְ ׁשִ

ְׁשֵאָלה

ֵאין  ה ְמֹאד, ְוֵיׁש ׁשֶ ְזָהִרים ִמּזֶ ׁש ַהּנִ ּיֵ ִרים, ַיַען ׁשֶ ת ּגֵ ּיֶֹרת אֹו ּבַ א ּגִ י ָוֶאְתּבֹוֵנן ַהִאם ָראּוי ִלּשָׂ ָעַמְדּתִ

ֶעְזַרת צּוִרי ְוֹגֲאִלי. י ּבְ ן אֹור, ְוֶזה ַהִחּלִ ּכָ ׁשְ ר ּתִ ֶרְך ֲאׁשֶ ה, ְוֵאיזֹוִהי ַהּדֶ ים ִמּזֶ ׁשִ חֹוׁשְ

ְּתׁשּוָבה

ֲאלּו  ׁשָ ע"א(,  יג  )דף  הֹוָריֹות  ּבְ ִאיָתא   א( 

ָצדֹוק:  י  ַרּבִ ּבֵ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ ֶאת  ְלִמיָדיו   ּתַ

ַהּכֹל  ְוֵאין  ּיֶֹרת,  ּגִ א  ִלּשָׂ ָרִצין  ַהּכֹל  ָמה  ֵני  ִמּפְ

ָהְיָתה  זֹו  ָלֶהם:  ָאַמר  ְחֶרֶרת?  ְמׁשֻ א  ִלּשָׂ ָרִצין 

ָבר  ּדָ ָארּור.  ְכַלל  ּבִ ָהְיָתה  ְוזֹו לֹא  ָארּור,  ְכַלל  ּבִ

ָהְיָתה  לֹא  ְוזֹו  ּמּור,  ׁשִ ֶחְזַקת  ּבְ ָהְיָתה  זֹו  ַאֵחר: 

רֹוִצין  ַהּכֹל  ַרס   ּגָ "י  ּוְבַרׁשִ ּמּור.  ׁשִ ֶחְזַקת  ּבְ

ּיֶֹרת  ּגִ א  ִלּשָׂ ין  ְתַרּצִ ּמִ ׁשֶ ּוֵפַרׁש,  ּיֶֹרת,  ּגִ א  ִלּשָׂ

ֶחְזַקת  ְחֶרֶרת לֹא ָהְיָתה ּבְ ְחֶרֶרת. ְמׁשֻ א ְמׁשֻ ּשָׂ ִמּלִ

ַאֵחר:  ָלׁשֹון  ֻמְפֶקֶרת.  ְפָחה  ׁשִ ְסַתם  ּדִ  - מּור  ׁשָ

ְלִפי  ַעְצָמּה  ֶרת  ּמֶ ּוְמׁשַ ּיּוֵרי  ְלִאּגַ ֲעָיא  ּבָ ּיֶֹרת  ּגִ

ָיָדּה  ּבְ ֵאין  ְפָחה  ׁשִ ֲאָבל  ר,  ּיֵ ְלִהְתּגַ ּה  ַדְעּתָ ּבְ ׁשֶ

ַעד  ַעְצָמּה.  ֶרת  ּמֶ ְמׁשַ ְוֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ְחֵרר  ְלׁשַ

א  ִלּשָׂ ין  ִמְתַרּצִ ַהּכֹל  "י  ַרׁשִ ַרׁש  ּפֵ ֶ ּשׁ ה  ּוִמּמַ אן.  ּכָ

ת  ּבַ אי  ְבַוּדַ ּדִ ַמע  ַמׁשְ ְחֶרֶרת,  ְמׁשֻ א  ּשָׂ ִמּלִ ּיֶֹרת  ּגִ

ָדִוד  ַחְסֵדי  ֵפרּוׁש  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ֲעִדיָפא,  ָרֵאל  ִיׂשְ

א הֹוָריֹות )פ"ב ה"י(. ְואּוָלם ִנְרֶאה  ַעל ַהּתֹוֶסְפּתָ

י(,  הלכה  ב  )פרק  הֹוָריֹות  ּבְ א  ַהּתֹוֶסְפּתָ ְבֵרי  ִמּדִ

ן  ּכֵ ׁשֶ ָרִצין.  ַהּכֹל   - ָפֵנינּו  ּלְ ׁשֶ ְרָסא  ַהּגִ ּכְ ר  ָהִעּקָ ּדְ

ּיֶֹרת. ְוֵכן  א ּגִ א ִאיָתא, ַהּכֹל קֹוְפִצין ִלּשָׂ ּתֹוֶסְפּתָ ּבַ

ְלִמי ָהָכא  רּוׁשַ ּיְ ָמָרא ּבַ ְך ַהּגְ ְרַסת ֶהְמׁשֵ ִנְרֶאה ִמּגִ

ר.  ַעְכּבָ ַאֲחֵרי  ָרִצין  ַהּכֹל  ָמה  ֵני  ִמּפְ ה(  )הלכה 

)דף  ְכֻתּבֹות  ּבִ ֶצת  ְמֻקּבֶ ה  ּטָ ִ ַהּשׁ ְרַסת  ּגִ ִהיא  ְוֵכן 

"א.  ּבָ ָהַרׁשְ ְלִמיֵדי  ּתַ ם  ֵ ִמּשׁ ואפשר(  ד"ה  ע"א  יא 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת יח  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם יט  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

"י  ַרׁשִ ְבֵרי  ּדִ ַעל  ְלָהִעיר  "א  ַהְרׁשָ ַהּמַ ַתב  ּכָ ְוֵכן 

ַהּכֹל  ָמה  ֵני  ּוִמּפְ ֲעַלּה  י  ַמְיּתֵ ּדְ ְלִמי  רּוׁשַ ֵמַהּיְ ּדְ

י  ַנּמִ ָגְרִסיַנן  ּדְ ִנְרֶאה  ְוכּו',  ר  ַעְכּבָ ַאַחר  ָרִצין 

לֹוַמר  ּוְרצֹונֹו  ׁש  ַמּמָ ִריָצה  ׁשֹון  ִמּלְ ָרִצין  ָהָכא 

ֲאִפּלּו  יֹוֵתר  ּיֶֹרת  ּגִ א  ִלּשָׂ ַוֲחֵפִצין  ָרִצין  ַהּכֹל  ׁשֶ

ֵאיָנּה  ׁשֶ אֹוָתּה  א  ִלּשָׂ ר  ּתָ ּמֻ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְרֵאִלית  ׂשְ ִמּיִ

ְולֹא  ּמּור  ׁשִ ֶחְזַקת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ם  ּגַ ָארּור.  ְכַלל  ּבִ

ָאְמִריַנן )יבמות דף סג  ַעם ּדְ ְחֶרֶרת. ּוִמּטַ ֵכן ַהְמׁשֻ

ּה יֹוֵתר  ָתא, ֲחֵפִצים ּבָ א ְנִסיב ִאּתְ ְרּגָ ע"א( ְנִחית ּדַ

ָאַמר  ֶ ּשׁ ]ּוַמה  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ ַעד  ְרֵאִלית.  ִיׂשְ ִמּבְ

יָבמֹות  ּבִ "י  ַרׁשִ ַרׁש  ּפֵ ָתא  ִאּתְ ְנִסיב  א  ְרּגָ ּדַ ְנִחית 

לֹא  א  ּמָ ׁשֶ ָך  ִמּמְ ֲחׁשּוָבה  ה  ָ ִאּשׁ ח  ּקַ ּתִ לֹא  )שם(, 

ַמְענּו,  ֶזה ַאְזָהָרה ׁשָ ם ּבָ ּגַ ל ָעֶליָה. ֲהֵרי ׁשֶ ְתַקּבֵ ּתִ

זֹו[. ה ּכָ ָ א ִאּשׁ ָ ׂשּ ּיִ ׁשֶ

ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ַמְענּו,  ׁשָ ַאְזָהָרה  ְואּוָלם   ב( 

ְלהּו  ָאַמר  ע"ב(,  ח  )דף  ְבָרכֹות  ּבִ ָמָרא  ּגְ  ּבַ

 - ית  ֲאַרּמִ ת  ִמּטַ ַעל  בּו  ׁשְ ּתֵ ַאל  ְלָבֵניּה  ָרָבא 

ַמע;  ׁשְ ְקִריַאת  ָלא  ּבְ ְגנּו  ּתִ ָלא  ָאְמֵרי:  ּדְ א  ִאּכָ

א  ְוִאּכָ א;  ּיֹוְרּתָ ּגִ ְנְסבּו  ּתִ ָלא  ּדְ ָאְמֵרי  ּדְ א  ְוִאּכָ

ְפָסִחים  ּבִ ִאיָתא  ְוֵכן  ׁש.  ַמּמָ ית  ֲאַרּמִ ָאְמֵרי:  ּדְ

ָניו,  ּבָ ֶאת  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ ע"ב(  קיב  )דף 

ָאְמֵרי:  ּדְ א  ִאּכָ ית.  ֲאַרּמִ ת  ִמּטַ ַעל  בּו  ׁשְ ּתֵ ַאל 

ָאְמֵרי:  ּדְ א  ְוִאּכָ ַמע,  ׁשְ ת  ְקִרּיַ ָלא  ּבְ ְגֵני  ּתִ ָלא  ּדְ

ַאְרָמִאית  ָאְמֵרי:  ּדְ א  ְוִאּכָ א,  ּיֹוְרּתָ ּגִ ְנַסב  ּתִ ָלא  ּדְ

ִהְזִהירּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ים  רּוׁשִ ַהּפֵ ְלרֹב  ה  ְוִהּנֵ ׁש.  ַמּמָ

ַעל  ִעְנָיָנם  ֵאין  ית  ֲאַרּמִ ת  ִמּטַ ַעל  בּו  ׁשְ ּתֵ ַאל 

ָזְכרּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוִנְרֶאה  ּיֶֹרת.  ּגִ ּוֵאי  ִנׂשּ

ָמָרא  ּגְ ּבַ ֹבָאר  ּמְ ׁשֶ ם  ּגַ ַמה  ֶזה.  ֵמִעְנָין  ַהּפֹוְסִקים 

ַתב  ּכָ ְוֵכן  ַאֲחֵריֶהם.  ִלְבֵניֶהם  א  ֶאּלָ ִצּוּו  ּלֹא  ׁשֶ

ֵלב  ׁשּו"ת  ַעל  ּבַ ַזַצ"ל  ַווייְנֶפְלד  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ

ַיֲעֹקב  ֶזַרע  ֹקֶבץ  ּבְ הּוְבָאה  ְתׁשּוָבה  ּבִ ַאְבָרָהם 

ְתבּו  ּכָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ָדֵמי  ּדְ כו(  יח עמוד  )קובץ  ְסְקִויְרא 

לֹא  י ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ּדְ ַאת ַרּבִ י ַצּוָ ַהּפֹוְסִקים ְלַגּבֵ

א ְלָבָניו.  ה ֶאּלָ ִצּוָ

ְבָרכֹות )דף ח ע"ב(  ְבֵסֶפר ִעּיּון ַיֲעֹקב ּבִ ָרא, ּדִ ְוִאּבְ

ַראג  ּפְ ין  ּדִ ית  ּבֵ ַאב  ַזַצ"ל  ר  ַרייׁשֶ ַיֲעֹקב  י  ְלַרּבִ

ִאי ָאְמִריַנן  ּדְ ָהֵני ֵמיְמרֹות,  ין  ּבֵ ה ְסִתיָרה  ִהְקׁשָ

ֶאת  ִהְזִהירּו  ָמה  ֵני  ִמּפְ ּיֶֹרת  ּגִ א  ִלּשָׂ ָרִצין  ַהּכֹל  ּדְ

ַע ְנַסב  ָהא ְיהֹוֻשׁ ּיֶֹרת? ְועֹוד ּדְ א ּגִ ֵניֶהם לֹא ִלּשָׂ ּבְ

את  ָלׂשֵ לֹא  ִהְזִהיָרם  ְוֵכיַצד  רּות,  ּוֹבַעז  ָרָחב, 

הּוא  יְמָרא  ַהּמֵ ַעל  ּבַ ׁשֶ ֵכיָון  ּדְ ּוְמָבֵאר,  ּיֶֹרת?  ּגִ

ין )דף קלג ע"א ד"ה  ֻחּלִ "י ּבְ ַעת ַרׁשִ ָרָבא, ּוְלִפי ּדַ

ֹכֵהן  זכי( ָהָיה ּכֵֹהן, ְלָכְך ִהְזִהיר ָלֶהם ְלִדין ֶזה, ּדְ

ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ַלֲהָלָכה  ְפָסק  ְוַכּנִ ִגּיֶֹרת,  ּבְ ָאסּור 

ַהּתֹוָספֹות  ְלַדַעת  ְוַאף  ח(.  סעיף  ו  סימן  )אבה"ע 

ְנַסב  ֵכיָון ּדִ ה ֵיׁש לֹוַמר ּדְ ָגְרֵסי ַרּבָ ין )שם( ּדְ ֻחּלִ ּבְ

ּכֵֹהן  ָהָיה  ׁשֶ ע"ב(,  יב  דף  )ב"ב  א  ִחְסּדָ ַרב  ת  ּבַ

ַרע  ְרעֹו ָהָיה ִמּזֶ ּזַ יָון ׁשֶ )ברכות דף מד ע"א ועוד(, ּכֵ

ּלֹא ֻהְזֲהרּו  י ׁשֶ ה ֶהֱחִמיר ֲעֵליֶהם ַאף ַעל ּפִ ֻהּנָ ַהּכְ

סּוִלים )קידושין דף עג ע"א(.  א ַלּפְ ׂשֵ רֹות ְלִהּנָ ׁשֵ ַהּכְ

ָבָריו.  אן ּדְ ַעד ּכָ

קיב  )דף  ִבְפָסִחים  ּדְ ָבָריו  ּדְ ַעל  ְלָהִעיר   ְוֵיׁש 

ה ֶאת  ּוָ ּצִ דֹוׁש ׁשֶ נּו ַהּקָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ן ּבְ ר ּכֵ  ע"ב( ֻמְזּכָ

ְבָרכֹות  ּבִ רּוָרה  ּבְ ֲעבֹוָדה  ֵסֶפר  ּבְ ְוָרִאיִתי  ָניו?  ּבָ

ְוֵתְרצּו,  ן,  ּכֵ ִהְקׁשּו  ׁשֶ ע"ב(  ח  לדף  )במילואים 

י  ַנּמִ ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ְלכּות  ִמּמַ ָהָיה  ׁשֶ י  ַרּבִ ּדְ ר  ֶאְפׁשָ ּדְ

ל  ּכָ ָהא  ּדְ ִנְרֶאה,  ְולֹא  אן.  ּכָ ֶזה. ַעד  יד ַעל  ִהְקּפִ

ִהיא  ּיֶֹרת  ִמּגִ יָעה  ִהּגִ ִוד  ּדָ ית  ּבֵ ַמְלכּות  ֶלת  ׁשֹוׁשֶ

את  ֶלְך לֹא ָחׁש ָלׂשֵ לֹֹמה ַהּמֶ ה. ּוׁשְ רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ

א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ס ָהָיה  ְתּפַ ּנִ ֶ ּשׁ ָלל, ]ּוַמה  ּכְ ּיֹורֹות  ּגִ ים  ָנׁשִ

ֵלב  ּבְ רּו  ּיְ ִהְתּגַ לֹא  ֶחְלָקן  ׁשֶ ְועֹוד  ים,  ָנׁשִ ִרּבּוי 

"ם )הלכות איסו"ב פי"ג הט"ז([.  ַרְמּבָ ן ּבָ ֵלם, ַעּיֵ ׁשָ

ע"ב(  ח  )דף  ְבָרכֹות  ּבִ "ץ  ְעּבֵ ַלּיַ ְוָרִאיִתי   ג( 

ְבֶעֶלת  ַהּנִ א: ְלִפי ׁשֶ ּיֹוְרּתָ ְנסּוב ּגִ ֵפַרׁש ָלא ּתִ  ּדְ

ִמְדַרׁש  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִלְפרֹשׁ  ָלּה  ה  ָקׁשֶ ְלָעֵרל 

ֲאִפּלּו  ְוִאם  פ(,  פרשה  וישלח  )פרשת  ה  ַרּבָ

ַאל  )דף קיב ע"א(  ְפָסִחים  ּבִ ִהְזִהירּו  ְרֵאִלית  ִיׂשְ ּבְ

ֵאין  ׁשֶ ַעם  ִמּטַ ֲחֵבְרָך,  ל  ֵ ׁשּ ּבִ ׁשֶ ְקֵדָרה  ּבִ ל  ֵ ַבׁשּ ּתְ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת יח  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם יט  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

אי  ַוּדַ ּבְ ָעֵרל ׁשֶ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ וֹות, ּכָ עֹות ׁשָ ל ָהֶאְצּבָ ּכָ

יֵמי  ּבִ ֶאְצלֹו  ְרִגיָלה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ְועֹוד  ֶוה.  ׁשָ ֵאינֹו 

ַקב ְוִתְפלּות )כתובות דף  ה ּבְ ָ ִנּדּוָתּה, ְורֹוָצה ִאּשׁ

ָטֲעָמה  ּבְ א  ֶאּלָ ָהַאְזָהָרה  ֵאין  ֶזה,  ּוְלִפי  ע"ב(,  ב 

ַהאי  ּה  ּבָ ְך  ּיָ ׁשַ לֹא  ה  ְקַטּנָ ֲאָבל  יָאה,  ּבִ ַטַעם 

ָאר  ׁשְ ּנִ ַרע ׁשֶ ּום ַהּזֶ ַטְעָמא. ְואּוַלי ֵיׁש לֹוַמר ִמּשׁ

ה  ָעִמים ָקׁשֶ ֵני ַהּטְ ֶֹרׁש. ְוִלׁשְ ַבע ַהּשׁ ם ִמּטֶ ּבֹו רֹשֶׁ

ּתֹו  ַקח ֶאת ָרָחב ַהּזֹוָנה ְורּות ְוִאׁשְ ּלָ ַע ׁשֶ ִמיהֹוֻשׁ

ְרָאָיה  ְמִביִאים  ֵאין  ׁשֶ א  ֶאּלָ ל טּוְרנּוְסרֹופֹוס,  ׁשֶ

ַהּקֶֹדׁש.  רּוַח  ּבְ ׁשּו  ּמְ ִ ּשׁ ׁשֶ ַוֲחָכִמים  ִביִאים  ִמּנְ

ּיֶֹרת.  א ּגִ ְלֵהי הֹוָריֹות ָאְמרּו ַהּכֹל ָרִצין ִלּשָׂ ּוְבׁשִ

ַמה  ֵהִביא  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ּוִמּסֹוף  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד 

ַעל  ַאף  ּדְ ַמע  ַמׁשְ ָרִצין  ַהּכֹל  הֹוָריֹות  ּבְ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

ּיֹורֹות ָהָיה ַעל  ָלְקחּו ּגִ ָהֵני ַקְדָמֵאי ּדְ ֵאר ּדְ ּבֵ י ׁשֶ ּפִ

ם,  ֻכּלָ ֶוה ּבְ ין ֶזה ׁשָ ל ָמקֹום ּדִ י רּוַח ַהּקֶֹדׁש ִמּכָ ּפִ

ן ָאְמרּו ֲחַז"ל ַהּכֹל ָרִצין. ּכֵ ׁשֶ

ֵיׁש  ּדְ "ץ,  ְעּבֵ ַהּיַ ַתב  ּכָ )שם(  הֹוָריֹות  ּבְ  ְוָאְמָנם 

ֵפרּוׁש  ּכְ רֹוִצין  ַהּכֹל  ָמָרא  ּגְ ּבַ  ִלְגרֹס 

ּה יֹוֵתר  לֹוַמר רֹוִצים ּבָ "י ְולֹא ַהּכֹל ָרִצין, ּכְ ַרׁשִ

ְמצּוָיה  ַאֶחֶרת  ה  ָ ִאּשׁ ֵאין  ִאם  ְחֶרֶרת  ְמׁשֻ ִמּבִ

ָרֵאל ָלא ָקַמְיֵרי  ַבת ִיׂשְ ר ּבְ ְדֶאְפׁשָ ָלֶהם, ּוִמיהּו ּבִ

שם(  )בברכות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ּדְ ֲעִדיָפא,  אי  ַוּדַ ּדְ

ִנים  ּבָ רֹב  ּדְ ּום  ִמּשׁ ְועֹוד  א.  ּיֹוְרּתָ ּגִ ְנסּוב  ּתִ ָלא 

ל  ִמּכָ )ב"ב דף קי ע"א(.  ָהֵאם  ֲאֵחי  ַאַחר  הֹוְלִכין 

ּוֹבַעז  ַע  ִויהֹוֻשׁ וֹות  ׁשָ ּיֹורֹות  ַהּגִ ל  ּכָ ֵאין  ָמקֹום 

ָרֵאל ּוָבֲחרּו  נֹות ִיׂשְ יחּו ּבְ ִהּנִ ְוזּוָלָתם יֹוִכיחּו, ׁשֶ

ם  ּגַ ים  ָנׁשִ אּו  ָנׂשְ ָהַדר  ּדְ ר  ְוֶאְפׁשָ ִגּיֶֹרת.  ּבְ ָלֶהם 

ָבָריו  ָכל ּדְ ה ּבְ ָבָריו. ְוִהּנֵ אן ּדְ ם. ַעד ּכָ ֵני ַעּמָ ִמּבְ

ּיֶֹרת.  א ּגִ ּלֹא ִלּשָׂ ה ְטָעִמים ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ָמָצאנּו ּכַ

ה  ָקׁשֶ ְלָעֵרל  ְבֶעֶלת  ַהּנִ ּדְ ָהִראׁשֹון:  ַעם  ַהּטַ

וֹות  ׁשָ עֹות  ָהֶאְצּבָ ל  ּכָ ֵאין  ּדְ ּום  ִמּשׁ ִלְפרֹשׁ  ָלּה 

ְרִגיָלה  ׁשֶ ִני:  ֵ ַהּשׁ ַעם  ְוַהּטַ יֹוֵתר.  ם  ַקּיָ ְבָעֵרל  ּדִ

ַרק  ְך  ּיָ ׁשַ ֵאּלּו  ְוִלְטָעִמים  ִנּדּוָתּה,  יֵמי  ּבִ ֶאְצלֹו 

יָאה  ָהְיָתה ְנׂשּוָאה אֹו ָטֲעָמה ַטַעם ּבִ ה ׁשֶ ָ ִאּשׁ ּבְ

ְוָקא  ִהְזִהירּו ּדַ ֶ י ַמה ּשׁ ]ְוִלְטָעִמים ֵאּלּו ִניָחא ַנּמִ

ּלֹא  ּיֶֹרת ְולֹא ִהְזִהירּו ִלְבנֹוֵתיֶהם ׁשֶ א ּגִ ּלֹא ִלּשָׂ ׁשֶ

ּום  ִמּשׁ י:  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַעם  ַהּטַ ְלֵגִרים[.  אָנה  ׂשֶ ּנָ ּתִ

ֶֹרׁש. ְוַהְינּו,  ַבע ַהּשׁ ם ִמּטֶ ָאר ּבֹו רֹשֶׁ ׁשְ ּנִ ַרע ׁשֶ ַהּזֶ

ַעם  ַגּיּוָתם ָרע, ְוֵיׁש ָלחּוׁש ָלֶזה. ְוַהּטַ ם ּבְ ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ

ָהֵאם  ֲאֵחי  ַאֲחֵרי  ִנים הֹוְלִכים  ּבָ רֹב  ּדְ ָהְרִביִעי: 

ן  ְוָכאן ַאֶחיָה ּגֹוִים ֲעֵרִלים ]ּוְלַטַעם ֶזה ֵיׁש ְלַעּיֵ

ָכל ַטַעם ְוַטַעם  ֵאין ָלּה ַאִחים[. ְוֵיׁש ָלדּון ּבְ ׁשֶ ּכְ

ְלמּוד ְוַהּפֹוְסִקים.  ְבֵרי ַהּתַ י ּדִ ַכר ַעל ּפִ ּזָ ׁשֶ

ַטֲעמֹו  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ִראׁשֹוָנה,  ָיָצא  ְוֶזה   ד( 

ה ָלּה ִלְפרֹשׁ,  ְבֶעֶלת ְלָעֵרל ָקׁשֶ ַהּנִ  ָהִראׁשֹון ּדְ

ם  ְבָעֵרל ַקּיָ וֹות ּדִ עֹות ׁשָ ל ָהֶאְצּבָ ֵאין ּכָ ּום ּדְ ִמּשׁ

ה  ּבָ ַהּסִ זֹו  ּדְ ַמע  ַמׁשְ "ץ  ְעּבֵ ַהּיַ ְבֵרי  ּוִמּדִ יֹוֵתר. 

ָלּה  ה  ָקׁשֶ ְלָעֵרל  ְבֶעֶלת  ַהּנִ ּדְ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ

ְבֵרי  ּדִ ְולּוֵלי  ָלה ְלִביַאת ֶהָעֵרל.  ִהְתַרּגְ ּדְ ִלְפרֹשׁ, 

ַהאי  ִמיכּות  ִמּסְ ְלָפֵרׁש  ִנְרֶאה  ָהָיה  "ץ  ְעּבֵ ַהּיַ

פ(  פרשה  וישלח  פרשת  )רבה  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ֵמיְמָרא 

ְדָרׁש  ַהּמִ ְלׁשֹון  ֶזה  ּדְ ְך,  ּכָ ַאַחר  ַכר  ּזָ ׁשֶ יְמָרא  ַלּמֵ

ָאַמר  כו(:  לד,  )בראשית  יָנה"  ּדִ ֶאת  ְקחּו  "ַוּיִ

הּוָנא  ַרב  ָאַמר  ְויֹוְצִאין.  ּה  ּבָ ּגֹוְרִרין  יּוָדן  ַרב 

ה ָלּה ִלְפרֹשׁ. ָאַמר ַרב הּוָנא  ְבֶעֶלת ְלָעֵרל ָקׁשֶ ַהּנִ

ע ָלּה  ּבַ ׁשְ ּנִ ִתי? ַעד ׁשֶ ָאְמָרה ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ֶחְרּפָ

אן. ְוִלְכאֹוָרה ָהֵני  הּוא נֹוְטָלּה. ַעד ּכָ ְמעֹון ׁשֶ ׁשִ

ה ָלּה  ָהָיה ָקׁשֶ ַעם ׁשֶ ִאם ַהּטַ ֵמיְמרֹות סֹוְתרֹות, ּדְ

ָאְמָרה ָאָנה  ֲאָוה, ַמהּו ֶזה ׁשֶ ד ִעְנְיֵני ּתַ ִלְפרֹשׁ ִמּצַ

ה, ְוִכי ַעל אֹוָתּה  ִתי? ְועֹוד ֻיְקׁשֶ אֹוִליְך ֶאת ֶחְרּפָ

אֹותֹו  יַאת  ִמּבִ ֶהְנָתה  ּנֶ ׁשֶ ן  ּכֵ לֹוַמר  ְך  ּיָ ׁשַ ֶקת  ַצּדֶ

יָבמֹות )דף קג ע"א(  ָמָרא ּבִ ּגְ ע, ַוֲהלֹא ָאְמרּו ּבַ ָרׁשָ

י ָיֵעל ְוִסיְסָרא ְוָהא ָקא ִמְתַהְנָיא ֵמֲעֵבָרה!  ְלַגּבֵ

יֹוָחי:  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ּום  ִמּשׁ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר 

יִקים.  ִעים ָרָעה ִהיא ֵאֶצל ַצּדִ ל ְרׁשָ ל טֹוָבָתן ׁשֶ ּכָ

ִעים  ָהְרׁשָ ֹוְנִאים  ּשׂ ׁשֶ ִהיא:  ָרָעה  "י  ַרׁשִ ּוֵפַרׁש 

ֲהָנָאה  ָלאו  ִהְלָכְך  ֲהָנָאָתן,  ּבַ יק  ַצּדִ ֶנֶפׁש  ְוָקָצה 

ֶנֶהְנָתה  ָחִליָלה  ׁשֶ ְך  ְעּתָ ּדַ ָקָסְלָקא  ְוֵהיַאְך  ִהיא. 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת כ  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם כא  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ְקָרא  ּבִ ֹפָרׁש  ּמְ ׁשֶ ּוְבִיחּוד  ָהֲעֵבָרה.  ה  ֲעׂשֵ ִמּמַ

ֶזה,  ּבָ ְלָבֵאר  ְרֶאה  ְוַהּנִ ָה" )בראשית לד, ב(.  "ַוְיַעּנֶ

ַמה  ּדְ ָלזֹו,  זֹו  ִלימֹות  ַמׁשְ הּוָנא  ַרב  ּדְ ֵמיְמרֹות  ּדְ

ָלּה  ה  ָקׁשֶ ְלָעֵרל  ְבֶעֶלת  ַהּנִ הּוָנא  ַרב  ָאַמר  ֶ ּשׁ

ָאְמָרה  ׁשֶ ָאה  ַהּבָ יְמָרא  ַהּמֵ ַעם  ִמּטַ ַהְינּו  ִלְפרֹשׁ, 

ָבר  ַהּדָ ֶזה  ְוַעל  ִתי,  ֶחְרּפָ ֶאת  אֹוִליְך  ָאָנה  יָנה  ּדִ

ִהְבִטיַח  ׁשֶ ַעד  ָלֵצאת  ָרְצָתה  ְוָלֵכן לֹא  ה,  ׁשָ ָחׁשְ

לֹא  ִאם  ם  ּגַ ׁשֶ ר  ]ְוֶאְפׁשָ ה.  ֶאּנָ ָ ׂשּ ּיִ ׁשֶ ְמעֹון  ׁשִ ָלּה 

ַרק  יֹוֵצאת,  ָהְיָתה  ה  ֶאּנָ ָ ׂשּ ּיִ ׁשֶ ָלּה  ַמְבִטיַח  ָהָיה 

ה  ִמּמַ י,  ְקׁשֵ ּתַ ְוַאל  ָבר.  ַהּדָ ְלֶזה  ִלְזּכֹות  ָרְצָתה 

ּה ְויֹוֵצאת,  ָהיּו ְמָגְרִרים ּבָ ּה ׁשֶ ָאַמר ְלֵעיל ִמּנֵ ֶ ּשׁ

ע  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  יָמה  ִהְסּכִ ּדְ ָקָאַמר  ְוֵהיַאְך 

ְמָגְרִרים  ָהיּו  ה  ִחּלָ ַבּתְ ּדְ ה,  ֶאּנָ ָ ׂשּ ּיִ ׁשֶ ְמעֹון  ׁשִ ָלּה 

ִתי,  ֶחְרּפָ ָאָנה אֹוִליְך ֶאת  ָאְמָרה  ּדְ ַעם  ּוִמּטַ ּה,  ּבָ

ְמעֹון ָיְצָאה ֵמְרצֹוָנּה ְודו"ק[.  ע ָלּה ׁשִ ּבַ ׁשְ ּנִ ּוְכׁשֶ

לד  פרק  וישלח  )פרשת  ֵלָמה  ׁשְ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ּבְ ן  ְוַעּיֵ

י"ף  ַהַחּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ּוְבַמה  ס(,  אות  כו  פסוק 

פרשה  וישלח  פרשת  )ח"ב  ים  ְלַחּיִ ְזִכיָרה  ִסְפרֹו  ּבְ

ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ַאְרנּו  ּבֵ ׁשֶ ָבִרים  ֵמַהּדְ 'ר  ׂשַ ַכר  ּזָ ׁשֶ פ( 

ָקדֹוׁש  ִוד  ּדָ י  ְלַרּבִ ִוד  ּדָ ֵלב  ֵסֶפר  ּבְ ּוְרֵאה  ׁשּור 

מאמרים  )ח"ב  ׁש  אַרּכֵ ִמּמָ יד  ּגִ ַהּמַ ה  ַהְמֻכּנֶ ַזַצ"ל 

מֹו  ַתב ּכְ ּכָ בעניין דינה בת יעקב מאמר ד עמוד עג( ׁשֶ

י. ּתִ ׂשְ ְדָרׁש. ְוׂשַ ְבֵרי ַהּמִ י ְלָפֵרׁש ּדִ ַתְבּתִ ּכָ ׁשֶ

יָנה ָהָיה ֹנַח ָלּה  ַמְהנּו ְוִכי ּדִ ּתָ ֶ ְבַמה ּשׁ ָרא, ּדִ  ְוִאּבְ

יֹוָמא  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ִאיָתא  ֶכם,  ׁשְ ֻטְמַאת   ּבְ

ֲאֵחרֹות.  יאֹות  ִמּבִ אֹוָתּה  ה  ִעּנָ ׁשֶ ע"ב(  עז  )דף 

א ָעֶליָה  ה לֹו ְולֹא ּבָ ָהְיָתה ִמְתַאּוָ "י, ׁשֶ ּוֵפַרׁש ַרׁשִ

ְוָהַרב  אן.  ּכָ ַעד  ֶאְצלֹו.  ָהְיָתה  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ עֹוָנָתּה  ּבְ

ד(  אות  וישלח  )פרשת  ִוד  ּדָ ֵני  ּפְ ִסְפרֹו  ּבְ ִחיָד"א 

א  ֶפֶרק ַקּמָ ין ּבְ ִחּדּוׁשִ ָהַרב ַמֲהִריַמ"ט ּבַ ֵהִביא ּדְ

ִאם  ֵהי ֲעַלּה ּדְ ין )דף כב ע"ב ד"ה מאן(, ּתָ ִקּדּוׁשִ ּדְ

א  ֶאּלָ זֹוָנה,  ּוְלִדיָנה  רּוׁש  ּפָ ֶכם  ִלׁשְ יָת  ָעׂשִ ן  ּכֵ

ָבָריו  ּדְ ם  ְלַקּיֵ ְוֵיׁש  ֲאֵחרֹות.  יאֹות  ּבִ ָעֶליָה  א  ּבָ ׁשֶ

ִפְרֵקי  ּבְ ָאְמרּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאְסַנת  ּבְ ָרה  ִנְתַעּבְ ִדיָנה  ּדְ

תּוָלה  ּבְ ָהְיָתה  ְוִדיָנה  לח(,  )פרק  ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ּדְ

יאֹות  א ָעֶליָה ּבִ ּבָ א ֻמְכָרח ׁשֶ ָרה? ֶאּלָ ְוֵאיְך ִנְתַעּבְ

ָהַרב ִחיָד"א  ן ׁשֶ ָבָריו. ָהא ַקּמָ אן ּדְ ֲאֵחרֹות. ַעד ּכָ

יאֹות ֲאֵחרֹות. ְולֹא  א ָעֶליָה ּבִ ּבָ אּור ׁשֶ ק ַהּבֵ ְמַחּזֵ

ן עֹוד  ְוַעּיֵ "י.  ַרׁשִ ֵפרּוׁש  ּכְ ָעֶליָה  ֹבא  ִמּלָ ְמַנע  ּנִ ׁשֶ

ַהּכֵֹהן  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ֶזה  ּבָ ֶהֱאִריְך  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

דף  ג  דרוש  )דרושים  ִוד  ּדָ ְמקֹום  ִסְפרֹו  ּבְ א  'ְרּבָ ִמּגֶ

טז ע"ג והלאה(. 

"ץ  ְעּבֵ ַהּיַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ר  ְלִעּקַ ין  ַאְנּפִ ר   ֶנְהּדַ

ּום  ה ָלּה ִלְפרֹשׁ ִמּשׁ ְבֶעֶלת ְלָעֵרל ָקׁשֶ ַהּנִ  ּדְ

ָעֵרל,  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  וֹות  ׁשָ עֹות  ָהֶאְצּבָ ל  ּכָ ֵאין  ׁשֶ

ל ֹעז )נחל ראשון טעם  ִסְפרֹו ִמְגּדַ ּבְ ֱחֶזה ׁשֶ ה ּתֶ ַעּתָ

המילה, וברוב הדפוסים צנזרו כל הדברים הללו מכמה 

טעמים, אולם בקובץ ישורון קובץ לב עמוד תתנד הביא 

הרב הכותב כל הדברים שצונזרו. וכן הביא דבריו בסוף 

ספר זכרון ברית לראשונים מרבי יעקב הגוזר בהוספות 

ִלְגִזיֵזּה,  ְבֵרּה  ּתַ ָהַדר   )123 עמוד  הספר  שבסוף 

ִמְדַרׁש  ּבְ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָבָריו,  ּדְ ּתֶֹרף  ְוֶזה 

ְלָעֵרל  ְבֶעֶלת  ַהּנִ פ(,  פרשה  וישלח  )פרשת  ה  ַרּבָ

מֹו  ּכְ ָבר  ֵאין ַהּדָ ֶנֱאָמָנה ׁשֶ ה ִלְפרֹשׁ, אֹוִדיַע  ָקׁשֶ

מֹוֵרה ְנבֹוִכים )ח"ג פרק  "ם ַז"ל ּבְ ב ָהַרְמּבָ ָחׁשַ ׁשֶ

ָהָעְרָלה,  ֵמֲחַמת  ְיֵתָרה  ֲהָנָאה  ֶכת  ִנְמׁשֶ ּדְ מט(, 

הּוא  ֲאָוה, ּדְ ֵדי ְלַהֲחִליׁש ּכַֹח ַהּתַ יָלה ּכְ ְוִצּוּוי ַהּמִ

ֵני  י ֵמֶאָחד ִמּבְ ַמְעּתִ ד ִלי. ְוׁשָ ֻהּגַ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ֵהֶפְך ּכְ ּבְ

ִמיׁש,  ְלַתׁשְ ּגֹוָיה  ֲאָנַסּתּו  ׁשֶ ַהְמהּוִלים,  ֵתנּו  ֻאּמָ

ְוַתֲענּוג  דֹוָלה  ּגְ ֲהָנָאה  ָלּה  ֵיׁש  י  ּכִ לֹו  יָדה  ְוִהּגִ

הּול, יֹוֵתר ִמן ֶהָעֵרל, ְוָנְתָנה  ְבִעיַלת ַהּמָ פּול ּבִ ּכָ

ַלֲעלֹותֹו  ֵמָהָראּוי  ֵאינֹו  ֶ ּשׁ ַמה  ִלְדָבֶריָה  ַטַעם 

ְבֶעֶלת  ֵמַהּנִ ְכרּו ֲחַז"ל  ּזָ ֶ ּשׁ ְוָאְמָנם ַמה  ַעל ֵסֶפר. 

ּום  א ִמּשׁ ְך ָעְרָלתֹו, ֶאּלָ ַעם ֶמׁשֶ ְלָעֵרל, ֵאינֹו ִמּטַ

ם  ּגַ ִדיר  ּתָ ֵלּה  ִכיָחא  ּוׁשְ ֶהְפֵקָרא  ּבְ ֵלּה  ִניָחא  ּדְ

"ּוַמִים  ִאּסּוָרא  ּדְ ַטְעָמא  ּום  ִמּשׁ ְוַגם  ִנּדּוָתּה,  ּבְ

ָבָריו  ּדְ ְך  ּוְבֶהְמׁשֵ יז(.  )משלי ט,  קּו"  ִיְמּתָ נּוִבים  ּגְ

ָהָעְרָלה  ְוהֹוָרַדת  יָלה  ַהּמִ ת  ִסּבַ ְלַדְעּתֹו  ּדִ ַתב  ּכָ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת כ  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם כא  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאֶצל  ַהֲהָנָאה  ְלַהְרּבֹות  ֵדי  ּכְ ַהְמאּוָסה, 

ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ֶמֶלְך.  ל  ׁשֶ ִלְגיֹונֹו  ה  ְוִיְרּבֶ ְפֶרה  ּיִ ׁשֶ

ב  ֵ ִהְתַחׁשּ "ס  ַ ַהּשׁ ַעל  ִחּבּורֹו  ּבְ ׁשֶ ַוֲהַגם  ָבָריו.  ּדְ

ֶזה  ַטַעם  ָסַתר  ֹעז  ל  ִמְגּדַ ּבְ אן  ּכָ ֶזה,  ר  ֶהְסּבֵ ּבְ

ִניָחא ַלּה  ּום ּדְ ַעם ִמּשׁ ר ַהּטַ ִעּקַ ְלַגְמֵרי, ְוָכַתב ׁשֶ

אֹו  "ץ,  ְעּבֵ ַהּיַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ּוְכַטֲעמֹו  ֶהְפֵקָרא  ּבְ

ִחּבּורֹו  ּבְ ם  ּגַ ׁשֶ ּוְרֵאה  נּוִבים. ׁשּור  ּגְ ּום ַמִים  ִמּשׁ

ֵערּוִבין )דף יט ע"א ד"ה בר ישראל(,  ּבְ "ס  ַ ַעל ַהּשׁ

ל  ְגּדַ ּמִ ַתב ּבַ ּכָ ֶ ן ְלַמה ּשׁ ָבָריו ְוִצּיֵ "ץ ּדְ ְעּבֵ ָנה ַהּיַ ׁשָ

ָלחּוׁש  ֵאין  ׁשֶ ָלַדַעת  ָהְרֵאָת  ה  ַאּתָ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ֹעז. 

ְלַהאי ַטְעָמא. 

ְלִפי  "ץ  ְעּבֵ ַהּיַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ַטְעמֹו  ּבְ ה  ְוִהּנֵ  ה( 

ַמה  ַבד  ִמּלְ ִנּדּוָתּה,  יֵמי  ּבִ ֶאְצלֹו  ְרִגיָלה   ׁשֶ

ְנׂשּוָאה  ָהְיָתה  ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ ּבְ ַרק  ְך  ּיָ ׁשַ ּדְ ֵהַעְרנּו  ֶ ּשׁ

ין  ִגּטִ ָמָרא ּבְ ּגְ ָהא ּבַ ְוַכּדֹוֶמה, ֵיׁש ְלָהִעיר עֹוד, ּדְ

א  ַעְבּדָ ּדְ ֶעֶבד,  י  ְלַגּבֵ ַרק  ן  ּכֵ ָאְמרּו  ע"א(  יג  )דף 

ֵלּה,  ִכיָחא  ׁשְ ֵלּה,  ִזיָלא  ֵלּה,  ִניָחא  ֶהְפֵקָרא  ּבְ

ְבָנְכִרי ְסָתם ָלא ָאְמִריַנן  ַמע ּדִ ִריָצא ֵלּה. ּוַמׁשְ ּפְ

ְכֻתּבֹות )דף יא ע"א( ִאיָתא ְלֶהְדָיא  ן. ְואּוָלם ּבִ ּכֵ

ִאּסּוָרא,  ּדְ ַטְעָמא  ָטִעים  ּדְ דֹול  ּגָ ָנְכִרי  ּבְ ַגם  ּדְ

ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ ֵלּה.  ִניָחא  ְבֶהְפֵקָרא  ּדִ י  ַנּמִ ָאְמִריַנן 

ְבָנְכִרי  ּדִ ְתבּו,  ּכָ ׁשֶ דתימא(  מהו  )ד"ה  ּתֹוָספֹות  ּבַ

ֶהְפֵקָרא,  ּבְ ֵלּה  ִניָחא  ּדְ ָאְמִריַנן  ָעְלָמא  י  ְלֻכּלֵ

ָלא  )שם(,  ין  ִגּטִ ּבְ ָנן  ְלַרּבָ ּדִ ֶעֶבד  ּבְ ן  ּכֵ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה 

ְחֵרר ְוִניָחא ֵלּה ְלַהְפִסיד  ּתַ ִמׁשְ יָון ּדְ ן ּכֵ ָאְמִריַנן ּכֵ

ָהא  אן.  ּכָ ַעד  ֵחרּותֹו.  ּבְ ִלְזּכֹות  ְפָחה  ִ ַהּשׁ ר  ֶהּתֵ

ַמה  ַאְך  גֹוִים,  ּבְ ֶזה  ָבר  ּדָ ְך  ּיָ ׁשַ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ן  ַקּמָ

ּלֹא  ׁשֶ ֻטְמָאתֹו  ּבְ קּוַע  ָ ַהּשׁ ְכִרי  ִמּנָ ַיֲערְֹך  מּות  ּדְ

ִבילֹו  ׁשְ ּבִ ְזכּות  זֹו  ְוֵאין  ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ ָלל  ּכְ ן  ּוֵ ִמְתּכַ

ִריָצא ֵלּה, ְלֵגר אֹו  ִניָחא ֵלּה ִזיָלא ֵלּה ּפְ ַעם ּדְ ִמּטַ

ּיּוָתם ְוַתֲאוֹוֵתיֶהם,  י ּגַ ל ַמְנַעּמֵ רּו ַעל ּכָ ּתְ ּוִ ּיֶֹרת ׁשֶ ּגִ

ַלל  ל ּכְ ּמּוָכִנים ְלַקּבֵ ְוִהְכִריזּו ָקָבל ָעם ְוֵעָדה ׁשֶ

ִניָחא  ּדְ ם  ַדְעּתָ ּבְ ְוִגּלּו  ָהִאּסּוִרים,  ְוָכל  ְצֹות  ַהּמִ

ָהעֹוָלם  ֲאֹות  ִמּתַ ְטֵפי  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ ְלהּו 

ים  ִאּסּוָרא ּפֹוְרׁשִ ֲעמּו ַטְעָמא ּדְ ּטָ ה. ַוֲאִפּלּו ׁשֶ ַהּזֶ

ֵנס  ְלִהּכָ ַוֲחֵפִצים  ָהֲעָריֹות  ּוִמן  ַהֲחָלִבים  ִמן 

ַעם  ַהּטַ ן  ְיַכּוֵ ה  ֵאּלֶ ַעל  לּום  ּכְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ת  ַ ְקֻדׁשּ ּבִ

ִריָצא ֵלּה? ֶאְתְמָהה!  ִכיָחא ֵלּה ּפְ ִניָחא ֵלּה ׁשְ ּדְ

ל  ּכָ אֹו  ִאיׁשּות,  ם  ְלׁשֵ ר  ּיֵ ִמְתּגַ ִאם  ָלָמא  ּוִבׁשְ

ֶזה  ּבָ ְך  ּיָ ׁשַ ּדְ לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשָ י  ּתִ ַאּכַ ַאֶחֶרת,  ֲאָוה  ּתַ

ְמעֹוִני )פרשת שלח רמז  ְלקּוט ׁשִ ּיַ ָצאנּו ּבַ ּמָ ּוְכמֹו ׁשֶ

א  יַצד? ָהַלְך ְוָנׂשָ ֲחמֹור ּכֵ ר ָמׁשּול ּכַ תשמה( ֵיׁש ּגֵ

ָרֵאל ָאְמרּו לֹו ֵאין ָאנּו נֹוְתִנין ְלָך ַעד  ׂשְ ה ִמּיִ ָ ִאּשׁ

ֲחמֹור ִלְרֹמז  ָאְמרּו ּכַ ֶ אן. ּוַמה ּשׁ ר. ַעד ּכָ ּיֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ

ֲחמֹוִרים  ר  ׂשַ ּבְ ר  "ֲאׁשֶ תּוב  ַהּכָ ָאַמר  ֶ ּשׁ ְלַמה 

ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ ִאים  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַאְך  כ(,  כג,  )יחזקאל  ָרם"  ׂשָ ּבְ

ְבֵרי  ּדִ ְך  ֶהְמׁשֵ ן  ְיַכּוֵ ֲעֵליֶהם  ֲהֵרי  ַמִים  ׁשָ ם  ְלׁשֵ

ַאְבָרָהם ָאִבינּו.  ר ּכְ ְמעֹוִני )שם(, ֵיׁש ּגֵ ְלקּוט ׁשִ ַהּיַ

ם.  ן ׁשָ ַעּיֵ

ַכר  ּזָ ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְלַטֲעמֹו  ָנֹבא  ֲהֹבא  ה  ְוַעּתָ  ו( 

ַרע  ַהּזֶ ּום  ִמּשׁ ּיֶֹרת  ּגִ א  ִלּשָׂ ּלֹא  ׁשֶ "ץ,  ְעּבֵ  ַהּיַ

ַגּיּוָתם ָרע,  ּבְ ם  ְרׁשָ ָ ּשׁ ם ְוַהְינּו ׁשֶ ָאר ּבֹו רֹשֶׁ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

טּות  ּוְבַפׁשְ ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ָלֶזה.  ָלחּוׁש  ְוֵיׁש 

יַע  ּפִ ׁשְ ַהּמַ ָרע  ׁשֶֹרׁש  ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ַנת  ּוָ ּכַ

ַתב  ּכָ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ּיּוָרם.  ּגִ ְלַאַחר  ם  ּגַ ֲעֵליֶהם 

ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ )שם(,  ְפָסִחים  ּבִ ְיהֹוָיָדע  ן  ּבֶ ּבַ

ֲערֶֹבת ֲחָלִקים  ּתַ ּה  ּבָ ֵיׁש  ל ֶזה  ּכָ ֶרת, ִעם  ּיֶ ִמְתּגַ ּדְ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ּגֹוִים.  ֵהם  ׁשֶ ּה  ְוִאּמָ ָאִביָה  ל  ׁשֶ

ם  ּגַ ֵמֶהם  ק  ּלֵ ִמְסּתַ לֹא  ָהָרע  ם  ְרׁשָ ָ ּשׁ ׁשֶ ְוַהְינּו 

ּיּוָרם.  ְלַאַחר ּגִ

יָבמֹות  ּבִ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ן,  ְלַעּיֵ ֵיׁש   ּוָבֶזה 

ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ ר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ֵגר  ּדְ ע"ב(  מח   )דף 

ָהָרע  ַלֵחֶלק  ָלל  ּכְ כּות  ּיָ ׁשַ ֵאין  ּדְ ַמע  ּוַמׁשְ ֵמי.  ּדָ

ֵיׁש  ּדְ ִנְרֶאה  ּדְ ָרא  ְוִאּבְ ֲעָבָרם.  ּבַ ִרים  ַלּגֵ ָהָיה  ׁשֶ

יָבמֹות  ּבִ ִאיָתא  ָהִכי  ּדְ ִאים  ּנָ ּתַ ַמֲחלֶֹקת  ֶזה  ּבָ

ְמִליֵאל  ּגַ ן  ַרּבָ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֲחַנְנָיא  י  ַרּבִ ְנָיא,  ּתַ )שם( 

ין,  ְמֻעּנִ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ִרים  ּגֵ ָמה  ֵני  ִמּפְ אֹוֵמר: 

ַבע  ׁשֶ מּו  ִקּיְ ּלֹא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֲעֵליֶהן?  ִאין  ּבָ ְוִיּסּוִרין 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת כב  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם כג  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ר  ּגֵ אֹוֵמר:  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ֹנַח;  ֵני  ּבְ ִמְצֹות 

ין? ְלִפי  ֵני ָמה ְמֻעּנִ א ִמּפְ ֵמי, ֶאּלָ ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ ּכְ

א  ָרֵאל; ַאּבָ ִיׂשְ ִדְקּדּוֵקי ִמְצֹות ּכְ ִקיִאין ּבְ ֵאין ּבְ ׁשֶ

ין  ֵאין עֹוׂשִ ּום ר' ֶאְלָעָזר: ְלִפי ׁשֶ ָחָנן אֹוֵמר ִמּשׁ

ֵני  ְרָאה; ֲאֵחִרים אֹוְמִרים: ִמּפְ א ִמּיִ ֵמַאֲהָבה ֶאּלָ

ִכיָנה.  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ֵנס  ְלִהּכָ ַעְצָמם  הּו  ִ ּשׁ ׁשֶ

ְלהּו  ְסִביָרא  ֵאי  ַתּנָ ּדְ א  ֻרּבָ ּדְ ן  ַקּמָ ָהא  אן.  ּכָ ַעד 

ִכים ֲאֵליֶהם  ּיָ ׁשַ ֲעָבָרם לֹא  ּבַ ָעׂשּו  ׁשֶ יֶהם  ַמֲעׂשֵ ּדְ

ִסּבֹות  ִאים  ּנָ ַהּתַ ָאְמרּו  ּוְלָכְך  ּיּוָרם,  ּגִ ְלַאַחר 

ִמיַע ֵלּה  ין. ְוָלא ׁשְ ִרים ְמֻעּנִ ֵני ָמה ּגֵ ֲאֵחרֹות ִמּפְ

ן  ּבֶ ֲחַנְנָיא  י  ַרּבִ ְסָבַרת  ּכִ ֵלּה  ְסִביָרא  ָלא  לֹוַמר  ּכְ

)פרק  ִרים  ּגֵ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ְמֹבָאר  ְוֵכן  ְמִליֵאל.  ּגַ ן  ַרּבָ

יֹוֵסי,  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ִרים  ַהּגֵ ִמן  ִנְפָרִעין  ב(  הלכה  ב 

א ֲהֵרי  ּנּו, ֶאּלָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ֵאין ִנְפָרִעין ִמּמֶ ַרּבִ

ַיֲעֹקב  ֲחַלת  ּנַ ּבַ ם  ׁשָ ן  ְוַעּיֵ ְוכּו'.  יֹומֹו  ֶבן  ּכְ הּוא 

ָאַמר  יֹוֵסי  י  ַרּבִ ּדְ ְוִלְגרֹס  ּנֹות  ְלׁשַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָכַתב  ּדְ

ִגְרָסא  י ְיהּוָדה ָאַמר ִנְפָרִעין, ּכְ ֵאין ִנְפָרִעין ְוַרּבִ

י  ְוַרּבִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ּדְ ָיֵדנּו  ּבְ ּוְכָלל  יָבמֹות.  ּבִ יָדן  ּדִ

ֵערּוִבין  ּבְ ְדִאיָתא  ּכִ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ּכְ ֲהָלָכה  ְיהּוָדה 

ֲאֵחִרים  ְסָבַרת  ּבִ ן  ְלַעּיֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַוֲהַגם  )דף מו ע"ב(, 

ַעְצָמם  הּו  ִ ּשׁ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ין  ְמֻעּנִ ֵגִרים  ּדְ ָהאֹוְמִרים, 

ן  ּכֵ ַגם  ּדְ ַמע  ַמׁשְ ּדְ ִכיָנה,  ְ ְנֵפי ַהּשׁ ּכַ ַחת  ּתַ ֵנס  ְלִהּכָ

ר  ִאי ּגֵ ַגּיּוָתן, ּדְ ָעׂשּו ּבְ יֶהם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ְיֵכי ּבְ ְך ׁשַ ֵמיׁשַ

ם,  ׁש ְלַהֲעִניׁשָ ֵמי ַמה ּיֵ ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ ר ּכְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֵמי.  ּדָ ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ ֵהם  ֲהֵרי  א  ּתָ ַהׁשְ ֲהלֹא 

ְדִאיָתא  ּכִ ֵמִאיר  י  ַרּבִ ֲאֵחִרים  ַמאן  ָמקֹום  ל  ִמּכָ

יב  דף  בסוטה  בתוספות  וע"ע  ע"ב  יג  )דף  הֹוָריֹות  ּבְ

ֵערּוִבין  ָיֵדנּו ּבְ ָלל ּבְ ֶזה ּכְ ע"א ד"ה אחרים(, ְוַגם ּבָ

י יֹוֵסי.  ַרּבִ י ֵמִאיר ֲהָלָכה ּכְ י יֹוֵסי ְוַרּבִ ַרּבִ )שם( ּדְ

ֵמי,  ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ ר ּכְ ּיֵ ִהְתּגַ ר ׁשֶ י יֹוֵסי ּגֵ ּוְלַדַעת ַרּבִ

ֲעָברֹו.  ה ּבַ ָעׂשָ ה ׁשֶ כּות ְלׁשּום ַמֲעׂשֶ ּיָ ְוֵאין לֹו ׁשַ

יָבמֹות )דף מח ע"ב ד"ה  ּבִ ר  ַלּנֵ ָערּוְך  ּבֶ ַתב  ּכָ ְוֵכן 

ּלֹא ַחי  ָקָטן ׁשֶ ִביַנן ֵלּה ּכְ י יֹוֵסי ָחׁשְ ְלַרּבִ כקטן(, ּדִ

)דף  יָבמֹות  ּבִ עֹוד  ן  ְוַעּיֵ ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָלל.  ּכְ ִמּקֶֹדם 

ַגּיּותֹו  ּבְ ִנים  ּבָ ְוהֹוִליד  ר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ר  ּגֵ י  ּבֵ ּגַ סב ע"א( 

ד"ה  )שם  ּוַבּתֹוָספֹות  ה.  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ם  ְמַקּיֵ ִאי 

יב  ם ְוֵיׁש ְלָהׁשִ ר ׁשָ רבי יוחנן( ּוְבִדְבֵרי ֶהָערּוְך ַלּנֵ

י  ּבֵ ַסְנֶהְדִרין )דף עא ע"ב( ּגַ ן עֹוד ּבְ ְואכמ"ל. ְוַעּיֵ

ם  ר, ּוַבּתֹוָספֹות ׁשָ ּיֵ ם ְוִנְתּגַ ֵ ַרְך ֶאת ַהּשׁ ּבֵ ן ֹנַח ׁשֶ ּבֶ

ֵגר  ַמִים ָאְמִריַנן ּדְ ְבִדיֵני ׁשָ ֵקי ּדִ ַמּסְ )ד"ה בן נח(, ּדְ

ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת,  ֵמי. ַאּתָ ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ ר ּכְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ר  ּיֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ֵגר  ּדְ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ּכְ ָלן  ָקְיָמא  ּדְ ֵמַאַחר  ּדְ

ׁשֶֹרׁש  ּתּו ֵאין ָלחּוׁש ְלׁשּום  ֵמי  ּדָ ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ

)פרשת  ָחְכָמה  ְך  ׁשֶ ּמֶ ּבַ ן  ְוַעּיֵ ֶהם.  ּבָ ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָרע 

ת  ְמֹפֶרׁשֶ ְרָאָיה  ֵמִביא  ּדְ כז(  ה,  דברים  ואתחנן 

ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ ר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ֵגר  ּדְ ַהּתֹוָרה,  סּוֵקי  ִמּפְ

ֵמי, ְוָהִכי ָקְיָמא ָלן.   ּדָ

דֹוׁש )פרשת ויקרא דף יד  ַבּזַֹהר ַהּקָ ָרא ּדְ  ז( ִאּבְ

ר יֹוָחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ  עמוד ב( ִאיָתא, ָאַמר ַרּבִ

ְזָעא  ּוִמּגִ א  יׁשָ ַקּדִ א  ְרׁשָ ָ ָאֵתי ִמּשׁ ּדְ ֵמי ַמאן  ּדָ ָלא 

א  ְרׁשָ ָ א ּוִמּשׁ יׁשָ ְזָעא ּבִ ָאֵתי ִמּגִ ְקׁשֹוט, ְלַמאן ּדְ ּדִ

ין  יׁשִ ַקּדִ ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ יִפין,  ּקִ ּתַ ין  יׁשִ ּבִ ַגֲעֵלי  ּדְ

ִסיַני  ּדְ טּוָרא  ּבְ ַסמּו  ִאְתּבְ ּדְ ְזָעא  ּגִ ְקׁשֹוט  ּדִ ַזְרָעא 

ִמין  ּסְ ִמְתּבַ הּו  ּלְ ּכֻ ֻזֲהָמא,  ל  ּכָ ְיהּו  ִמּנַ ַסק  ְוִאְתּפְ

ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ּדְ א  יׁשָ ַקּדִ ְקָיָמא  ּבִ ָעְיֵלי  הּו  ְוֻכּלְ

עכו"ם  ֻאּמֹות  ּבְ ֲאָבל  א  ֹכּלָ ּבְ ֵלִמים  ׁשְ ְלֶמֱהֵוי 

ָלָתא  ְיהּו ֻזֲהָמא ַוֲאִפּלּו ַעד ּתְ ָיא ְלֶמֱעַבר ִמּנַ ַקׁשְ

דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּבְ ּוְמֹבָאר  אן.  ּכָ ַעד  ִרין.  ּדָ

ַמֲעַמד  לֹא ָהיּו ּבְ יָון ּדְ ְסָקה ֻזֲהָמָתן ּכֵ ִרים לֹא ּפָ ּגֵ ׁשֶ

דֹוׁש )דברים  ים ַהּקָ ַתב ָהאֹור ַהַחּיִ ַהר ִסיַני. ְוֵכן ּכָ

ְבֵרי  ּדִ ַעל  ִליג  ּפְ יָדן  ּדִ ַתְלמּוָדא  ּדְ ְוִנְרֶאה  ג(.  לג, 

ת )דף קמו  ּבָ ׁשַ ָמָרא ּבְ ּגְ ן ְמֹבָאר ּבַ ּכֵ ֶזה, ׁשֶ ַהּזַֹהר ּבָ

ִאיְנהּו  ב ּדְ ִרים ַאף ַעל ּגַ י יֹוָחָנן ּגֵ ע"א( ָאַמר ַרּבִ

ְכִתיב  ּדִ ֻזֲהָמָתן,  ּוָפְסָקה  ָהוּו,  ַלְיהּו  ַמּזָ ָהוּו  ָלא 

נּו ֹעֵמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה'  נֹו ּפֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ "ֶאת ֲאׁשֶ

)דברים כט,  ְוגֹו'"  ּפֹה  ֵאיֶנּנּו  ר  ֲאׁשֶ ְוֵאת  ֱאלֵֹהינּו 

ים  ַחּיִ ִעּטּוֵרי  ֵסֶפר  ּבְ ֵהִביא  ְוֵכן  אן.  ּכָ ַעד  יד(. 

ים )פרשת וזאת הברכה עמוד תצא(,  ַעל ָהאֹור ַהַחּיִ

ְבֵרי  ְבֵסֶפר ִמְנַחת ֹסֶלת )מצוה רמב( ֵהִעיר ַעל ּדִ ּדִ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת כב  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם כג  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ָמָרא  ּגְ ּבַ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור 

ִליג  ּפְ יָדן  ּדִ ַתְלמּוָדא  ּדְ ּוֵמַאַחר  "ל.  ַהּנַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ָבר  ּכְ ָהא  ַהּזַֹהר  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ֶזה  ּבָ

ָתא  ֻלּגְ ְבָכל ּפְ ֲחַת"ם סֹוֵפר )ח"א חאו"ח סימן לו(, ּדִ

ְוֵכן  ְלמּוד,  ַהּתַ ַתר  ּבָ ָאְזִליַנן  ְלמּוד  ְוַהּתַ ַהּזַֹהר  ּדְ

ַתב ָמָרן ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ַהגר"ע  ּכָ ר. ּוְכמֹו ׁשֶ ִעּקָ

ַעת )ח"א סימן נה וח"ג  ה ּדָ ׁשּו"ת ְיַחּוֶ יֹוֵסף ַזַצ"ל ּבְ

ן עֹוד  י סֹוְפִרים. ְוַעּיֵ י ְסָפִרים ּוִמּפִ סימן נח(, ִמּפִ

ְנָחס  ּפִ י  ַרּבִ ָהרה"ג  ִליִדיֵדנּו  ז  ּפָ ֲעֶטֶרת  ׁשּו"ת  ּבְ

ְזִביִחי שליט"א )ח"א כרך ג – אבה"ע סימן יב ד"ה 

ֶזה ְואכמ"ל.  ֶהֱאִריְך ּבָ ובמה( ׁשֶ

י  ַרּבִ ָלרה"ג  ה  ָרׁשָ ַהּפָ אֹוַצר  ֵסֶפר  ּבְ  ְוָרִאיִתי 

ָהאֹור  רּוׁש  ּפֵ ַעל  נר"ו  ֶרץ  ּפֶ  ִמיָכֵאל 

ַתב  ּכָ ׁשֶ  )583 עמוד  הברכה  וזאת  )פרשת  ים  ַהַחּיִ

ֶזה,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ ָהאֹור  ְבֵרי  ּדִ ב  ֵ ְלַיּשׁ

ָאְמרּו  ּדְ ָתא  ֻלּגְ ּפְ א  ִאּכָ )שם(  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמָרא  ַבּגְ ּדְ

י  ַרּבִ ּדְ ּוְפִליָגא  יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ְבֵרי  ּדִ ַעל  ָמָרא  ּגְ ּבַ

ֲהָנא ַעד  ר ּכַ א ּבַ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ ֲהָנא ּדְ ר ּכַ א ּבַ ַאּבָ

ֵמֲאבֹוֵתינּו,  ֻזֲהָמא  ְסָקה  ּפָ לֹא  ּדֹורֹות  ה  לֹשָׁ ׁשְ

ָמֵעאל, ִיְצָחק הֹוִליד ֶאת  ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיׁשְ

ּלֹא  ׁשֶ ָבִטים  ׁשְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ הֹוִליד  ַיֲעֹקב  ו,  ֵעׂשָ

י  ן ְלִפי ַרּבִ אן. ְוִאם ּכֵ ֶהם ׁשּום ּדִֹפי. ַעד ּכָ ָהָיה ּבָ

ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ לֹא  ִסיַני  ַהר  ּבְ ֲהָנא  ּכַ ר  ּבַ א  ַאּבָ

ן ֵאֶצל  ֲעֹקב ּוָבָניו, ְוִאם ּכֵ ָבר ִמּיַ ְסָקה ּכְ ֲהֵרי ּפָ ׁשֶ

א  י ַאּבָ ַרּבִ ֲהָמא. ְוַהּזַֹהר ָנַקט ּכְ ֲאָרה ַהּזֻ ִרים ִנׁשְ ַהּגֵ

ים  ַהַחּיִ ְוָהאֹור  ֻזֲהָמָתן.  ְסָקה  ּפָ לֹא  ּדְ ֲהָנא  ּכַ ר  ּבַ

ַעד  ֲהָנא.  ּכַ ר  ּבַ א  ַאּבָ י  ְוַרּבִ ַהּזַֹהר  ִדְבֵרי  ּכְ ַתב  ּכָ

א  ּבָ ן ַאּלִ ּכֵ י, ׁשֶ ּובֹו ָלא ַסּגִ ָבָריו. ּוְבִיׁשּ אן ּתֶֹרף ּדְ ּכָ

ָפְסָקה  ּדְ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ּכְ ר  ָהִעּקָ ּדְ ִנְרֶאה  ֱאֶמת  ּדֶ

יָבמֹות )דף קג ע"ב(  ן ּבִ ּכֵ ִסיַני, ׁשֶ ִרים ּבְ ֻזֲהַמת ַהּגֵ

ְלִדְבֵרי  ַרק  ִאיָתא,  ע"ב(  כב  )דף  ָזָרה  ּוַבֲעבֹוָדה 

א.  ַאּבָ י  ַרּבִ ַאּדְ ְפִליָגא  ּדִ ָזְכרּו  ְולֹא  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ

ם  ׁשָ ן  ַהְמַעּיֵ ּדְ ִאְרָיא  ָלא  ָהא  ּום  ִמּשׁ ִאי  ְוָאְמָנם 

י  ַרּבִ ְך לֹוַמר ּוְפִליָגא ַאּדְ ּיָ לֹא ׁשַ ָמרֹות ִיְרֶאה ּדְ ּגְ ּבַ

ּוַבֲעבֹוָדה  יָבמֹות  ּבִ ְגיֹות  ַהּסֻ י  ּתֵ ׁשְ ן  ּכֵ ׁשֶ א,  ַאּבָ

ן ֵאין  ׁש ֻזֲהָמא ְלָנְכִרים, ְוִאם ּכֵ ּיֵ ָזָרה עֹוְסִקים ׁשֶ

ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ֲהָמא  ַהּזֻ ְסָקה  ּפָ ַתי  ִמּמָ ּה  ִמּנַ ָנְפָקא 

ַתב  ְכָבר ּכָ ָמָרא. ְועֹוד ּדִ ּגְ ן ּבַ ירּו ּכֵ ּוְלָכְך לֹא ִהְזּכִ

ֶדֶרְך  ר )נדרים סימן צה, א( ּדְ ׁשָ ֵסֶפר ַהּיָ ם ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ

ָמקֹום  ָמקֹום ֶאָחד ּוְלַהֲאִריְך ּבְ ר ּבְ ְלמּוד ְלַקּצֵ ַהּתַ

ְולֹוַמר  ִלְדחֹות  ֵיׁש  ַאֵחר  ַעם  ּטַ ּמִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ַאֵחר. 

ר  ּבַ א  י ַאּבָ ַרּבִ ָהא  ּדְ י יֹוָחָנן,  ַרּבִ ִדְבֵרי  ּכְ ר  ָהִעּקָ ּדְ

ן ֵהִביא  ּכֵ ַרב, ׁשֶ ְלִמיֵדיּה ּדְ הּוא ּתַ ֲהָנא ִנְרֶאה ׁשֶ ּכַ

פ"ג  בשבת  בירושלמי  )עיין  מֹו  ׁשְ ּבִ ֵמיְמרֹות  ה  ּמָ ּכַ

ריש ה"ד, ובעירובין פ"ה ה"ז ועוד, וראשון לציון הנה 

הינם בהגהות נחל עדן בסדר הדורות ערך רבי אבא בר 

ֵביָצה )דף ד ע"א  ָמָרא ּבְ ּגְ כהנא. ע"ש(. ְוָקְיָמא ָלן ּבַ

י יֹוָחָנן, ְוָכל  ַרּבִ י יֹוָחָנן ֲהָלָכה ּכְ ַרב ְוַרּבִ ועוד( ּדְ

י  ַרּבִ ֲהָלָכה ּכְ ַרב ּדַ י יֹוָחָנן ְוַתְלִמיֵדיּה ּדְ ַרּבִ ן ּדְ ּכֵ ׁשֶ

י  ֶרק ז' ֲהָלָכה ח' ִאיָתא ַרּבִ יֹוָחָנן. ]ּוִבְכֻתּבֹות ּפֶ

ם  ּגַ ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ם  ׁשֵ ּבְ ֲהָנא  ּכַ ר  ּבַ א  ּבָ

י  ַרּבִ ּדְ ָוֵתּה  ּכְ ֲהָלָכה  ּדַ אי  ּוְבַוּדַ ְלִמידֹו,  ּתַ ָהָיה 

ָפְסָקה  ּדְ יְמָרא  ַהּמֵ ַעל  ּבַ ְוָכאן  ּה[  ַרּבֵ יֹוָחָנן 

ָלן  ְוָקְיָמא  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ הּוא  ִסיַני  ַהר  ּבְ ֻזֲהָמָתן 

ֵאין לֹוַמר ָהָכא  ן, ּדְ ם ּכֵ ֵאר ּגַ ָוֵתּה. ]ּוָבֶזה ִיְתּבָ ּכְ

ִדְבֵרי  ֲהָוה ַמֲחלֶֹקת ַהּפֹוְסִקים ָאְזִליַנן ּכְ ֵכיָון ּדַ ּדְ

יב )חאו"ח  ְבֵרי ַיּצִ ׁשּו"ת ּדִ ַתב ּבְ ּכָ ַהּזַֹהר, ּוְכמֹו ׁשֶ

אבה"ע  ג  כרך  )ח"א  ז  ּפָ ֲעֶטֶרת  ּוְבׁשּו"ת  ב(,  סימן 

י  ּוִמּפִ ְסָפִרים  י  ִמּפִ ובדבר(  יב ד"ה  סימן  אבן העזר 

ֶבת  ֶנְחׁשֶ ָהָאמֹוָרִאים  ַמֲחלֶֹקת  ֵאין  ּדְ סֹוְפִרים, 

ְגָמָרא  ּדִ ְסָתָמא  ּדִ ּוְבִיחּוד  ַהּפֹוְסִקים  ַמֲחלֶֹקת  ּכְ

א  ַאּבָ י  ַרּבִ ּדְ ְועֹוד  יֹוָחָנן,  י  ַרּבִ ּכְ ֵלּה  ְסִביָרא 

ָוֵתּה ְוָכָאמּור[. ַרב, ְוֵאין ֲהָלָכה ּכְ ְלִמיֵדיּה ּדְ ּתַ

ָאה  ְלִמי ּפֵ רּוׁשַ ּיְ ָקְיָמא ָלן ּבַ  ְוֵאין ִלְדחֹות ֵמָהא ּדְ

ֵאין  ּדְ ה"ח(,  )פ"א  ּוַבֲחִגיָגה  ה"ד(,   )פ"ב 

ְתׁשּובֹות  ּבִ ִאיָתא  ְוֵכן  ָדה  ֵמַאּגָ ֲהָלָכה  ְלֵמִדין 

ּכֹול  ָהֶאׁשְ ּוְבֵסֶפר  ט(  סימן  )הרכבי  אֹוִנים  ַהּגְ

מר(,  ואמר  ד"ה  ע"א  ס  דף  ס"ת  הלכות  )אלבק 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת כד  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם כה  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

עד  ד"ה  ע"ב  קל  )דף  ְתָרא  ּבָ ָבָבא  ּבְ "ם  ּבָ ּוָבַרׁשְ

)פ"ה  ְבָרכֹות  ּבִ טֹוב  יֹום  ְוַהּתֹוְספֹות  שיאמרו( 

ס"ק  קכח  )סימן  ַאְבָרָהם  ֵגן  ְוַהּמָ ואם(  ד"ה  מ"ד 

ּוְקִציָעה )סימן יד ד"ה וכתב  ֹמר  ּבְ "ץ  ְעּבֵ ְוַהּיַ כט(, 

סימן  )ח"א  "ץ  ַיְעּבֵ ֵאַלת  ׁשְ ּוְבׁשּו"ת  הרא"ש(, 

ְתׁשּוָבה  ּבִ "ז  ָהַרְדּבַ ַתב  ּכָ ָבר  ּכְ ָהא  ּדְ ְועֹוד,  מא( 

ָדה ְסִתיָרה  ְבֵרי ַאּגָ ִאם ֵאין ַעל ּדִ )סימן תרמז(, ׁשֶ

ִרי ָחָדׁש  ָדה. ּוַבּפְ ְבֵרי ַאּגָ ם ִמּדִ "ס ְלֵמִדין ּגַ ַ ֵמַהּשׁ

ַלֲחלֹק  ָיכֹול  ִמי  ּדְ ַתב  ּכָ כ(,  ס"ק  קכח  סימן  )או"ח 

ְוָכל  אן,  ּכָ "ס. ַעד  ַ לֹא ְרָאָיה ֵמַהּשׁ ּבְ ַעל ִמְדָרׁש 

ָקְיָמא  ּדְ "ס  ַ ַהּשׁ דֹות  ַאּגָ ן ַעל  ּכֵ ֵיׁש לֹוַמר  ּדְ ן  ּכֵ ׁשֶ

ְלמּוד.  ַהּתַ ְבֵרי  ִמּדִ ִרים  ִנְסּתָ לֹא  ִאם  ָוַתְיהּו  ּכְ ָלן 

)כללי הגמרא אות ע(,  דֹוָלה  ַהּגְ ֶנֶסת  ַהּכְ ַתב  ּכָ ְוֵכן 

בּות ַיֲעֹקב )ח"ב סימן קעח(, ּוְבׁשּו"ת  ּוְבׁשּו"ת ׁשְ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ֲהָלכֹות )ח"ב סימן מד ד"ה וראיתי(  ֶנה  ִמׁשְ

ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָלֶזה.  ְרָאיֹות  ה  ּמָ ּכַ ְוֵהִביא  ן  ּכֵ ַתב  ּכָ

"ס  ַ ֵמַהּשׁ ר  ְסּתָ ַהּנִ ין  ּדִ ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ּוֵמַעּתָ

ִלְלֹמד  ֵיׁש  יר  ּפִ ׁשַ ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ּלֹא  ׁשֶ ָהאֹוֵמר 

ַלְיהּו  ַמּזָ יָון ּדְ ְסָקה ֻזֲהָמָתן ּכֵ ִרים ּפָ ַגם ַהּגֵ ה, ּדְ ִמּזֶ

ָמָרא. ְוֵכן ִנְרֶאה ְמֹבָאר  ּגְ ִסיַני ְוַכְמֹבָאר ּבַ ֲהָוה ּבְ

ָדִריׁש  ּדְ ח(  סימן  ויקהל  )פרשת  ְנחּוָמא  ּתַ ִמְדַרׁש  ּבְ

ל  ּכָ ֶאל  ה'  ר  ּבֶ ּדִ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ "ֶאת  ָרא  ִמּקְ

ִרים ָהיּו  מֹות ַהּגֵ ַגם ִנׁשְ ְקַהְלֶכם" )דברים ה, יט(, ּדְ

ר  ִמְדּבַ ּבְ ַהִחיָד"א  ַתב  ּכָ ְוֵכן  ִסיַני.  ַהר  ַמֲעַמד  ּבְ

חּון ְלׁשֹון  ְקֵדמֹות )מערכת ג אות ג( ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ּבָ

ּנֹוַלד  ר ְלָקָטן ׁשֶ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז"ל, ּגֵ ָהב ׁשֶ ַהּזָ

ּגֹוי  ָאְמרּו  ְולֹא  ע"א(,  כב  דף  )יבמות  ּדֹוֶמה  הּוא 

ַהר  ֲעַמד  ִמּמַ ְלָפִנים  ֹזאת  י  ּכִ ְלהֹורֹות  ר,  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ר,  ַהּגֵ ֶנֶפׁש  ִנְמְצָאה  ם  ׁשָ ַהּתֹוָרה  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ִסיַני 

ָעְמדּו  ִרים  ַהּגֵ ְפׁשֹות  ּנַ ׁשֶ ְידּוִעים,  ֲחַז"ל  ְוִדְבֵרי 

ְוִנְמָצא  ע"א(,  קמו  דף  )שבת  ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ּבְ

ֲעָמד  ּמַ ֲאָרה ּבַ ִמים, ֶנֶפׁש זֹו ָעְמָדה ְוִנׁשְ ָאז ַהּיָ ּמֵ ׁשֶ

ה, ְוָיֶפה ָאְמרּו,  ל ַהר ִסיַני ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ְפָלא ׁשֶ ַהּנִ

ְבֵרי  ּדִ ּוְבׁשּו"ת  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ר.  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ר  ּגֵ

א  ָהֻעְבּדָ ֵהִביא,  יג(  אות  יט  סימן  )חאה"ע  יב  ַיּצִ

אהִליב  ת ֵלִוי ְוָהרה"ק ִמּקַ ַ ַעל ְקֻדׁשּ ֵמָהרה"ק ּבַ

רּוַח  ּבְ ׁשֶ עכו"ם,  ֶיֶלד  ֵאיֶזה  ֵמֲחִטיַפת  זי"ע 

חּו  ּדְ ּנִ ׁשֶ בֹוהֹות  ּגְ מֹות  ְנׁשָ ֵאּלּו  ׁשֶ ָראּו  ם  ָקְדׁשָ

ַמח  ׂשְ ַבּיִ ּדְ ּומֹוִסיף  אֹוָתם.  ְוֶהֱעלּו  ִלּפֹות  ְלַהּקְ

ֲחַלת  ֵמַהּנַ ֵהִביא  ע"ב(  כב  דף  אמור  )פרשת  ה  ֹמשֶׁ

כל  אם  )מאמר  ַמֲאָמרֹות  ָרה  ָהֲעׂשָ ם  ׁשֵ ּבְ ְנָיִמין  ּבִ

ָהוּו,  ן  ִמּנָ ֵגִרים  ּדְ ּיּוֵרי  ּגִ הּו  ֻכּלְ ּדְ ח(  סימן  ח"ג  חי 

ם. ן ׁשָ ָהְדֵרי ָלן ַעּיֵ א ִמֲהַדר הּוא ּדְ ּתָ חּו ְוַהׁשְ ְוִאּדְ

ַהּדֹור  אֹותֹו  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ִרים  ַהּגֵ ַעל  ַגם  ּדְ  ]ְוַדע, 

ַהר  ַמֲעַמד  ּבְ ָהיּו  ִאם  ַמֲחלֶֹקת   ָמָצאנּו 

סימן  יתרו  )פרשת  ְנחּוָמא  ּתַ ְבִמְדַרׁש  ּדִ ִסיַני, 

ָהיּו  ַני  ּבָ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ָאַמר  ִאיָתא,  יא( 

ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ְוִיְתרֹו  ּוְלֵבִנים,  ִטיט  ּבְ ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ

ְמַחת  ׂשִ ּבְ ִלְראֹות  ּוָבא  ֵקט,  ַהׁשְ ּבְ יתֹו  ּבֵ תֹוְך  ּבְ

ה ֶאת ֹחְתנֹו"  ח ֹמשֶׁ ּלַ ַני, ְלָכְך "ַוְיׁשַ ַהּתֹוָרה ִעם ּבָ

ֵפָדא  ַהּקְ ְצָאה  ּמָ ׁשֶ ֲהֵרי  אן.  ּכָ ַעד  כז(.  יח,  )שמות 

ַמֲעַמד ַהר ִסיַני  ּלֹא ִיְהֶיה ִיְתרֹו ּבְ ָמקֹום ָלנּוַח ׁשֶ

ְואּוָלם  ִמְצַרִים.  ּבְ ְעּבּוד  ִ ּשׁ ּבַ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ְלִפי 

ָהיּו  ִרים  ַהּגֵ ּדְ ַתב  ּכָ יז(  יט,  )שמות  ֶעְזָרא  ן  ִאּבְ ּבָ

ים  ׁשִ ְוַהּנָ ף  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ְוָעְמדּו  ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ּבְ

ם[. ן ׁשָ ַעּיֵ

ל  ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַטֲעמֹו  ּבְ ּבֹו  ִרי  ַדּבְ י  ּוִמּדֵ  ח( 

ָעָלה  ָרע,  ׁשֶֹרׁש  ִרים  ּגֵ ּבַ ַאר  ִנׁשְ ּדְ "ץ  ְעּבֵ  ַהּיַ

ִעְנְיֵני  ַעל  ָנתֹו  ּוָ ּכַ א  ּמָ ׁשֶ ּדְ ְלָפַני,  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ

ּגֹוֵרם  ָהָרע  ֶֹרׁש  ַהּשׁ ׁשֶ ְוַהְינּו  ּדֹות,  ְוַהּמִ ֲאֹות  ַהּתַ

ָיֲעצּו  ן  ּכֵ ְוַעל  ִמּדֹוֵתיֶהם,  ּבְ ָרִעים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ָלֶהם 

ר  ּיֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ר  ּגֵ ָאְמרּו  ׁשֶ ַוֲהַגם  ּיֶֹרת,  ּגִ א  ִלּשָׂ ּלֹא  ׁשֶ

ּדֹות  ל ַהּמִ ֵמי, ָהא לֹא ֶנֱעָקִרים ּכָ ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ ּכְ

ֶאת  ּנֹות'ֹו  ׁשַ ּבְ ְעּתֹו  ּדַ ִנְרֶאה  ְוֵכן  ּבֹו.  ׁשֶ ֲאֹות  ְוַהּתַ

א  ִלּשָׂ ּלֹא  ׁשֶ ָלחּוׁש  ֵיׁש  ּדְ ְרִביִעי  ַטַעם  ּבְ ַטְעמֹו 

ָהֵאם.  ַלֲאֵחי  ּדֹוִמים  ִנים  ּבָ רֹב  ּדְ ּום  ִמּשׁ ּיֶֹרת,  ּגִ

ְכָקָטן  ּה ּדִ ְלַדְעּתֹו ָלא ָאְמִריַנן ּבֵ ָבָריו ּדִ ָחִזיַנן ִמּדְ

ֲאֹות  ַהּתַ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ּנּות  ּתַ ִהׁשְ ְלִעְנַין  ֵמי  ּדָ ּנֹוַלד  ׁשֶ

ְלִעְנָין  הּו  ּבְ ֲאִגיָדא  י  ּתִ ַאּכַ ּדְ ֵמַאֶחיָה,  ּדֹות  ְוַהּמִ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת כד  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם כה  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ֵטיין ַזַצ"ל  ה ַפייְנׁשְ אֹון ר' ֹמשֶׁ ַתב ַהּגָ ֶזה. ְוֵכן ּכָ

ּה,  ַנְפׁשֵ ה )חאה"ע ח"ד סימן עא( ִמּדְ רֹות ֹמשֶׁ ִאּגְ ּבָ

ּיֶֹרת  ּגִ א  ִלּשָׂ ׁש  ַוֲחׁשָ ִאּסּור  ׁשּום  ֵאין  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ

ָרִצין  ַהּכֹל  ע"א(  יג  )דף  הֹוָריֹות  ּבְ ְוִכְדָאְמִריַנן 

ְלהֹוִליד  ְראּוָיה  ִהיא  ְכׁשֶ ּדִ אי  ַוּדַ ּיֶֹרת,  ּגִ א  ִלּשָׂ

ִנים  ּבָ רֹב  ּדְ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ּבַ יֹוֵתר  ח  ִלּקַ טֹוב  ִנים  ּבָ

ַמע  ּוַמׁשְ ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ָהֵאם.א  ַלֲאֵחי  ּדֹוִמים 

ׁש,  ַמּמָ ּנֹוְלָדה  ׁשֶ ה  ְקַטּנָ ּכִ ּיֶֹרת  ַהּגִ ֶבת  ֶנְחׁשֶ לֹא  ּדְ

רֹות  ׁשּו"ת ִאּגְ ַסק ּבְ ּפָ ֶ ַמה ּשׁ י ּבְ תֹו ָאִזיל ַנּמִ ּטָ ּוְלׁשִ

יר  ׁש ְלַהּתִ ּיֵ ה )אבה"ע ח"ד סימן סד אות א(, ׁשֶ ֹמשֶׁ

ֵניֶהם  רּו ִעם ּבְ ּיְ ְתּגַ ּנִ ה ׁשֶ ֵאּלֶ ּתֹו ּבְ ָאב ִעם ּבִ ִיחּוד ּדְ

ַעד  ְבִעי.  ַהּטִ ִעְנָין  ק  ִסּלֵ לֹא  ין  ַהּדִ ׁשֶ ּוְבנֹוֵתיֶהם. 

ָבָריו. אן ּדְ ּכָ

ָמָרא  ּגְ ּבַ ה  ִהּנֵ ּדְ ֶזה,  ַעל  ְלָהִעיר  ֵיׁש   ְואּוָלם 

ִאיָתא,  ע"ב(  כב  )דף  ָזָרה  ֲעבֹוָדה   ּבַ

יֹוֵתר  ְכִרים  ַהּנָ ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱהַמת  ּבֶ ֲחִביָבה  ּדַ

א  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ָאַמר  ּדְ ׁשֹוֵתיֶהן,  ִמּנְ

ּה ֻזֲהָמא, עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים  ה ֵהִטיל ּבָ ָחׁש ַעל ַחּוָ ַהּנָ

ְסָקה ֻזֲהָמָתן. ַעד  ּלֹא ָעְמדּו ַעל ַהר ִסיַני לֹא ּפָ ׁשֶ

ְתבּו,  ּכָ כוכבים(  עובד  ד"ה  )שם  ּוַבּתֹוָספֹות  אן.  ּכָ

ּום  ִמּשׁ ֻזֲהָמָתם,  ְסָקה  ּפָ י  ַנּמִ ֵגִרים  ּדְ ְוִנְרֶאה 

ֲהֵרי  אן.  ּכָ ַעד  ָהוּו.  ַלְיהּו  ַמּזָ ָהוּו  ָלא  ִאיְנהּו  ּדְ

ָפְסָקה  ּדְ ָאְמִריַנן  ְוֻטְמאֹות  ֲאֹות  ּתַ ֵמִעְנְיֵני  ם  ּגַ ׁשֶ

ַאֲהרֹן  ֵלב  ׁשּו"ת  ּבְ ָרִאיִתי  זֹו  ּוְבֶדֶרְך  ֻזֲהָמָתן. 

ְלַהגר"א ּבֹוָארֹון נר"ו )ח"ב חאה"ע סימן ד עמוד 

ֲהַר"ם  ּוַבּמַ "א  ַהְרׁשָ ּמַ ּבַ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ב  ֵ ׁשּ ּיִ ׁשֶ רטו( 

'ְוִנְרֶאה',  ְתבּו  ּכָ ׁשֶ ַהּתֹוָספֹות  ְבֵרי  ּדִ ַעל  )שם( 

ָמָרא  ּגְ זֹו  ֲהלֹא  ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ י  ַנּמִ ֵגִרים  ּדְ

ֵהִעירּו  ַהּתֹוָספֹות  ּדְ ַרׁש  ּפֵ ֲהַר"ם  ּוַבּמַ ת?  ְמֹפֶרׁשֶ

ְוֵיׁש  ָבָריו.  ּדְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָמָרא  ּגְ ּבַ ִלְגרֹס  ֵיׁש  ן  ּכֵ ׁשֶ

ל  ם ַעל ִעְנָיִנים ׁשֶ ּגַ ׁשּו ַהּתֹוָספֹות ׁשֶ ִחּדְ ְלָבֵאר, ּדְ

ׁשּוָבה  ה תשל"ט, ּוָמָצאִתי ּתְ ֲחֻנּכָ ֵטיין ַזַצ"ל ּבַ ה ַפייְנׁשְ אֹון ר' ֹמׁשֶ ָתָבּה ַהּגָ ׁשּוָבה זֹו ּכְ ּתְ ן ִיְרֶאה ׁשֶ א.  ַהְמַעּיֵ
ְכֻתּבֹות )בסוף הספר שאלה א אות  ה ּבִ רֹות ֹמׁשֶ ּבְ ֵסֶפר ּדִ ְסֵלו תשכ"ה הּוְבָאה ּבְ כ"ד ּכִ ַתב ּבְ ּכָ ְקדּוָמה ָלֶזה ׁשֶ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ ן, ּבְ ָבָריו ְלַקּמָ לֹא ָחׁש ָלֶזה. ְויּוְבאּו ּדְ ה(, ּדְ

ַמע ָלן  ָפְסָקה ֻזֲהָמָתן. ְוָקא ַמׁשְ ֲאָוה ָאְמִריַנן ּדְ ּתַ

ק.  ּלֵ ִמְסּתַ ֶזה  ַאְוָתִני  ּתַ ִעְנָין  ם  ּגַ ִרים  ּיְ ְתּגַ ּמִ ְכׁשֶ ּדִ

ת  ַ ְכָנִסים ִלְקֻדׁשּ ּנִ ׁשֶ ּכְ ן ׁשֶ ָבָריו. ָהא ַקּמָ אן ּדְ ַעד ּכָ

ֲאָוָתם. ת ּתַ ָרֵאל ּפֹוֶסֶקת ֻזֲהָמָתן ְוֶנְחֶלׁשֶ ִיׂשְ

טּוָבא,  ן  ְלַעּיֵ ֵיׁש  ּדֹות  ַהּמִ ִעְנַין  ַעל  ׁשֶ א   ֶאּלָ

ְפִסיַקת  ּבִ ְוָקֵאי  ֵלי  ּתָ ִמְתָלא  י  ַנּמִ  ִאי 

הּוא  ַמֲעַמד ַהר ִסיַני, אֹו ׁשֶ ְפְסָקה ּבְ ּנִ ֲהָמא ׁשֶ ַהּזֻ

טֹובֹות.  ִמּדֹות  ּבְ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ַבע  ּטֶ ׁשֶ ְצָדִדי  ִעְנָין 

ְבֹעִנים  ַלּגִ ֶלְך  ַהּמֶ ְקָרא  "ַוּיִ תּוב  ּכָ ּבַ ְמֹבָאר  ה  ְוִהּנֵ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ לֹא  ְבֹעִנים  ְוַהּגִ ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר 

)שמואל ב, כא, ב(,  ָהֱאֹמִרי"  ֶתר  ִמּיֶ ִאם  י  ּכִ ה  ֵהּמָ

ע"א(,  עט  )דף  יָבמֹות  ּבִ ָמָרא  ּגְ ּבַ ֲחַז"ל  ּוֵפְרׁשּו 

ה ִסיָמִנים  לֹשָׁ לֹום ׁשְ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ָאַמר ּדָ

ְוגֹוְמֵלי  ִנין,  ׁשָ ּיְ ְוַהּבַ ָהַרֲחָמִנים,  זֹו:  ה  ֻאּמָ ּבְ ֵיׁש 

לּו ָראּוי  ה ִסיָמִנים ַהּלָ לֹשָׁ ׁש ּבֹו ׁשְ ּיֵ ֲחָסִדים, ּכֹל ׁשֶ

ַסְנֶהְדִרין )פרק  ְלִמי ּבְ רּוׁשַ ה זֹו. ּוַבּיְ ֻאּמָ ק ּבְ ּבֵ ְלִהּדַ

ִוד  ָעה ָאַמר ּדָ אֹוָתּה ׁשָ ו הלכה ז( ְמֹפָרׁש יֹוֵתר, ּבְ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ נֹות טֹובֹות ָנַתן ַהּקָ ה ַמּתָ לֹשָׁ ׁשְ

ֲחָסִדים,  ְוגֹוְמֵלי  ְוַרֲחָמִנין  ִנין  ׁשָ ּיְ ּבַ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ

ָאַמר  ֶהן ַאַחת ֵמֵהן ְוִרֲחָקן, ְוֶזהּו ׁשֶ ְוֵאּלּו ֵאין ּבָ

ְוַאף  ה".  ֵהּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ לֹא  ְבֹעִנים  "ְוַהּגִ

רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶלָעִתיד  ְוַאף  ְוִרֲחָקן  א  ּבָ ֶעְזָרא 

ֲעֵליֶהם  ִוד  ּדָ ָגַזר  ּוִמּדְ אן.  ּכָ ַעד  ְמַרֲחָקן.  הּוא 

ֶהם ָהָיה  ַרק ּבָ ַמע ּדְ ִרים, ַמׁשְ ָאר ּגֵ ן ְולֹא ַעל ׁשְ ּכֵ

רֹוִאים  ׁשֶ ִרים, ּוְבִיחּוד ּכְ ָאר ּגֵ ׁשְ ִעְנָין ֶזה, ְולֹא ּבִ

ְכְנסּו  ּנִ ִנים ַרֲחָמִנים ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים, ׁשֶ ׁשָ ּיְ ִרים ּבַ ּגֵ

ָרֵאל. ְוֶלְך ָנא ְרֵאה ְלַמה  ת ִיׂשְ ַ ְקֻדׁשּ ְללֹא ָסֵפק ּבִ

אות  ח  פרשה  נשא  )פרשת  ה  ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

ה": ָאַמר  ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבֹעִנים לֹא ִמּבְ ד(, "ְוַהּגִ

י  ֶהם ַאף ַעל ּפִ ִוד ֵאין ְראּוִין ֵאּלּו ְלִהְתָעֵרב ִעּמָ ּדָ

ִסיַני  ַהר  ַעל  ֲאבֹוֵתיֶהם  ָעְמדּו  ֵהם, לֹא  ִרים  ּגֵ ׁשֶ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת כו  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם כז  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ה  אן. ַאּתָ ִבים. ַעד ּכָ ְ ַנֲעִנים ִמְתַחׁשּ ם ּכְ י ַעל ׁשֵ ּכִ

ִמּדֹות  ֶהם  ּבָ ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ּדְ ָלַדַעת  ָהְרֵאָת 

ֲאבֹוֵתיֶהם  ָעְמדּו  ּלֹא  ׁשֶ ְלִפי  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ֵאּלּו 

ַהר ִסיַני,  מֹוֵתיֶהם לֹא ָהיּו ּבְ ַהר ִסיַני, ְוַגם ִנׁשְ ּבְ

ֶאת  לּו  ִקּבְ ְולֹא  ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ לֹא  יָלא  ּוִמּמֵ

ַהר  ַמֲעַמד  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ לּו  ּבְ ּקִ ׁשֶ ַהּטֹובֹות  ּדֹות  ַהּמִ

דֹוׁש  יְך ַהּקָ ַתב ָהַאְלׁשֵ ּכָ ֶ ה ּשׁ ִסיַני. ְוֵצא ּוְלַמד ִמּמַ

י  ה": ּכִ ָרֵאל ֵהּמָ ֵני ִיׂשְ ְבֹעִנים לֹא ִמּבְ )שם(, "ְוַהּגִ

ֵרי ֶצֶדק ָהיּו, ַרק ֵמֵאיַמת ָמֶות, ְוֶזהּו "לֹא  לֹא ּגֵ

ְוַהְינּו  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ה".  ֵהּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ

ָמקֹום  ל  ִמּכָ ּיּור,  ַהּגִ ה  ַמֲעׂשֵ ֶאת  ָעׂשּו  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ

ת  ַ ּוְקֻדׁשּ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ת  ְלַדְרּגַ ִנְכְנסּו  לֹא  י  ּתִ ַאּכַ

ְולֹא  ָמֶות,  ֵמֵאיַמת  רּו  ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ָרֵאל,  ִיׂשְ

ְוֵכן  ִמְצֹוָתיו.  ֶאת  ֹמר  ִלׁשְ ְוָרצֹון  ם  ֵ ַהּשׁ ֵמַאֲהַבת 

י לֹא  ָאז ִנְגָלה ִטְבָעם ּכִ י"ם )שם(, ׁשֶ ְלּבִ ַתב ַהּמַ ּכָ

ִבים  ְ ִמְתַחׁשּ ָהיּו  ִאם  י  ּכִ בּו,  ֵיָחׁשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ

ּבּור  ַצַער ַהּצִ ִפים ּבְ ּתְ ּתַ ים ָהיּו ִמׁשְ ּיִ ֵגִרים ֲאִמּתִ ּכְ

ַתב  ּכָ ּוְכָבר  אן.  ּכָ ַעד  ִסים.  ּיְ ּוִמְתּפַ ּומֹוֲחִלים 

ד"ה  ויגש  )פרשת  ַאְרֵיה  גּור  ּבְ ַראג  ִמּפְ ֲהַר"ל  ַהּמַ

ָתא )ד"ה  ַמְעּתְ ב ׁשְ ָמה ְלׁשֵ ַהְקּדָ זו דינה( ְוהּוָבא ּבַ

הּוא  ׁשֶ ֶנֱאַמר  ֵמְרצֹונֹו  ר  ּיֵ ְתּגַ ַהּמִ ַעל  ַרק  ׁשֶ טרם(, 

לּוי  ֶזה ּתָ אן. ְוִנְרֶאה ּדְ ֵמי. ַעד ּכָ ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ ּכְ

ְך  ּיָ ֵמי, ּתּו ָלא ׁשַ ּנֹוַלד ּדָ ָקָטן ׁשֶ ִאם הּוא ּכְ ֶזה, ּדְ ּבָ

ַגּיּותֹו, ְואֹות ְוִסיָמן  ָהיּו ּבְ ּדֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ּמִ ָלל ּבַ ּכְ

ְסָקה ֻזֲהָמתֹו  יָלא ּפָ ִסיַני ּוִמּמֵ ָמתֹו ּבְ ָהְיָתה ִנׁשְ ׁשֶ

ִסיַני, ְוַכְמֹבָאר  ִרים ָהיּו ּבְ ל ַהּגֵ ן לֹא ּכָ ּכֵ ְלַגְמֵרי, ׁשֶ

ִתְפֶאֶרת  ּבְ יץ  ׁשִ ַאייּבְ ְיהֹוָנָתן  ר'  אֹון  ַהּגָ ִדְבֵרי  ּבְ

ְבֵרי ַהִחּנּוְך )מצוה תקסד(  ֶרת ִמּדִ ּיֹ ן ִעם ּגִ ּלֹא ְלִהְתַחּתֵ בּור ְלָהִביא ְרָאָיה ׁשֶ ּסָ ׁשּוָבה מֹוֵצאת ְלִמי ׁשֶ אן ּתְ ב.  ּוִמּכָ
ה ּדֹורֹות,  לֹׁשָ ְצִרי אֹו ִעם ָהֲאדֹוִמי ַאַחר ׁשְ ן ִעם ַהּמִ ים ְלִהְתַחּתֵ ְהֶיה ְמֻצּוִ ּנִ ָבֵרינּו ׁשֶ ַמע ִמּדְ ׁשְ ַתב, ְוַאל ּתִ ּכָ ׁשֶ
ֲעָלָתן  ָרֵאל לֹא ֵיְרדּו ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ חֹות ַהְמֻיָחסֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ם ָחִליָלה, ְוַהּמִ ן ִעּמָ תּוב ְלַצּוֹוֵתנּו ְלִהְתַחּתֵ ַנת ַהּכָ ּוָ ֵאין ּכַ ׁשֶ
ָלל. ַעד  ֶהם ִאּסּור ּכְ ֵאין ּבָ ַטֲעַנת ִאּסּור ְויֹוִדיֵענּו ׁשֶ תּוב ֵמַהְרִחיק ִחּתּוָנם ּבְ ֶהם, ֲאָבל ִיְמָנֵענּו ַהּכָ ן ִעּמָ ְלִהְתַחּתֵ
ֵפָדא ָמקֹום ָלנּוַח ְלִפי  ַרק ַעל ִמְצִרי ַוֲאדֹוִמי ָמְצָאה ַהּקְ ְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן ְמֹבָאר, ּדְ ְבֵרי ַהּתִ ָבָריו. ּוְלִפי ּדִ אן ּדְ ּכָ

הּו ִיְצָחקֹוב )עמוד שפה(.  ֵסֶפר ַאְבֵני ֵאִלּיָ ן עֹוד ּבְ ִסיַני. ְוַעּיֵ ּלֹא ָהיּו ּבְ ׁשֶ

ָעְמדּו ַעל ַהר  ִרים ׁשֶ ַרק ּגֵ ְיהֹוָנָתן )דברים כג, ח( ּדְ

ְסָקה ֻזֲהָמָתן, ֶוֱאדֹום ּוִמְצַרִים לֹא ָעְמדּו  ִסיַני ּפָ

ָתה ַהּתֹוָרה ַעד  ֶאָחד ֵמֶהם ַעל ַהר ִסיַני ְוָלֵכן ִצּוְ

ְלַאַחר  ם, ּדִ ֵ ְקַהל ַהּשׁ ּלֹא ָיֹבא ּבִ ה ּדֹורֹות ׁשֶ לֹשָׁ ׁשְ

ָמָרא  ּגְ ְמֹבָאר ּבַ ֲהָמא ּכַ ה ּדֹורֹות ּפֹוֶסֶקת ַהּזֻ לֹשָׁ ׁשְ

ָפַתִים  ָבָריו. ּוׂשְ אן ּדְ ת )דף קמו ע"א(. ַעד ּכָ ּבָ ׁשַ ּבְ
ק.ב ָ ִיּשׁ

ִעם  י  ּוָבַדְקּתִ י  ַאְלּתִ ְוׁשָ ָהִייִתי,  ְדָבִרים  ּבִ ְוַעְסָקן 

נר"ו  ְראּוֵבן  ָירֹון  ָהַרב  ים  ָהַרּבִ ה  ְמַזּכֵ ְיִדיִדי 

ִרים, ְוָעָנה ְוָאַמר  ִעְנְיֵני ּגֵ ם ּבְ ר ָיָדיו ַרב לֹו ּגַ ֲאׁשֶ

ּיּור  ַהּגִ ְלַאַחר  ָאֵכן  ׁשֶ ִרים  ַהּגֵ לֹו  רּו  ּפְ ּסִ ׁשֶ ִלי 

ָנה ִמּדֹוֵתיֶהם.   ִעּדְ ֶהם רּוַח ָטֳהָרה ׁשֶ ִנְכְנָסה ּבָ

ּיֶֹרת  אֹוָתּה ַהּגִ ּיֹוֵדַע ׁשֶ ֹכל ׁשֶ ה, ֵיׁש לֹוַמר ּדְ  ּוֵמַעּתָ

י  ֲאִמּתִ ְוָרצֹון  ם  ֵ ַהּשׁ ֵמַאֲהַבת  ָרה  ּיְ  ִהְתּגַ

ֲעַלת  ּבַ ִהיא  ְוׁשֶ ִכיָנה,  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ַלֲחסֹות 

אֹות  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִמּדֹוֵתיֶהם  ּכְ טֹובֹות  ִמּדֹות 

ְסָקה  יָלא ּפָ ִסיַני, ּוִמּמֵ ָמָתּה ָהְיָתה ּבְ ׁשְ ּנִ ְוִסיָמן ׁשֶ

ָהָיה  ׁשֶ ָהָרע  ֶֹרׁש  ַלּשׁ ָלחּוׁש  ְוֵאין  ֻזֲהָמָתּה, 

ַגּיּוָתּה.  ּבְ

כּונֹות  ִמּתְ ַכְרנּו  ּזָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ר  ֲאַדּבֵ ֶרַגע  עֹוד   ט( 

ָבא ְמִציָעא )דף  ָאְמרּו ּבָ ָמָצאנּו ׁשֶ ִרים, ּדְ  ַהּגֵ

ר סּורֹו ָרע. ּוִמי ֶפִתי ָיסּור  ּיֵ ִהְתּגַ ר ׁשֶ ּגֵ נט ע"ב( ׁשֶ

ּדֹוָתיו  ּמִ ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ ּדְ ָרע  ּסּורֹו  ׁשֶ ְלִמי  א  ׂשֵ ְלִהּנָ

ְלַהֲאִריְך  ְוֵיׁש  ֵאינֹו  ֶזה  ֱאֶמת  ּדֶ א  ּבָ ְוַאּלִ ָרעֹות. 

ִדְבֵרי  ְגדֹוִלים ּבְ ח ּבִ ָבר ֶזה ִנְפּתַ ה ּדָ ֶזה. ְוִהּנֵ ְקָצת ּבָ

ָבא  ּבָ ָמָרא  ּגְ ּבַ ִאיָתא  ְוָהִכי  ִאים.  ּנָ ַהּתַ ַרּבֹוֵתינּו 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת כו  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם כז  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

דֹול  י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ְנָיא, ַרּבִ ְמִציָעא )דף נט ע"ב( ּתַ

ים  לֹשִׁ ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  ָמה  ֵני  ִמּפְ אֹוֵמר: 

ה  ָ ּשׁ ִעים ְוׁשִ ַאְרּבָ ה ְמקֹומֹות, ְוָאְמֵרי ַלּה ּבְ ָ ּשׁ ְוׁשִ

ִאיָתא  ְוֵכן  ָרע.  ּסּורֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ  - ר  ּגֵ ּבַ ְמקֹומֹות 

ן  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ִרים )פרק ד הלכה א(, ַרּבִ ֶכת ּגֵ ַמּסֶ ּבְ

ָעָליו  ִהְזִהיר  ָרע,  ּסּורֹו  ׁשֶ ְלִפי  ר  ּגֵ אֹוֵמר  ַיֲעֹקב 

ה. ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ תּוב ּבִ ַהּכָ

נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ְרֵאה  ָנא  ֶלְך  ָרע,  סּורֹו   ּוְבֵפרּוׁש 

יד(  ס"ק  רסח  סימן  דעה  )יורה  ה  ִריׁשָ  ַהּפְ

)פרשת  ָהְרֵא"ם  ּדְ ֶזה,  ּבָ אּוִרים  ּבֵ ה  ּמָ ּכַ ֵהִביא  ׁשֶ

"י  ַרׁשִ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַרׁש  ּפֵ ט(  כג,  שמות  משפטים 

ּסּורֹו  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִתְלָחץ":  לֹא  "ְוֵגר  סּוק  ַהּפָ ַעל 

ְקָרא  ּנִ ׁשֶ א  ֶאּלָ ֱאלֹהֹו  ַהְינּו  צּורֹו  מֹו  ּכְ סּורֹו  ָרע, 

ְרָיא  ּכַ ית  ּבֵ ְלָיא  ּגַ ית  ּבֵ מֹו  ּכְ ִלְגַנאי,  ָסֶמ"ְך  ּבְ

ַאְרֵיה  ְוַהּגּור  אן.  ּכָ ַעד  ע"א(.  מו  דף  זרה  )עבודה 

ַהְינּו  ּדְ תֹוכֹו  ּבְ אֹור ׁשֶ ַרׁש סּורֹו ְרצֹונֹו לֹוַמר ׂשְ ּפֵ

ן  ּכֵ ְוׁשֶ ְלַגּיּותֹו.  ַיְחֹזר  לֹוַמר ְמֵהָרה  ּכְ ֶצר ָהָרע  ַהּיֵ

"י  ַרׁש ַרׁשִ ָערּוְך )ערך סר - הרביעי(, ְוֵכן ּפֵ ְמֹבָאר ּבֶ

ָאְמִריַנן  ּדְ ע"א(  יג  )דף  הֹוָריֹות  ּדְ ְתָרא  ּבָ ֶפֶרק  ּבְ

ּלֹו  ׁשֶ ר  ּשַׂ ׁשֶ ָהָרע,  ֵיֶצר  ַהְינּו  ָרע  ּסּורֹו  ׁשֶ ֵגר  ּבְ

ר  ְוֶאְפׁשָ ה.  ִריׁשָ ַהּפְ ְבֵרי  ּדִ אן  ּכָ ַעד  הּוא.  ָרע 

הּוא  ֱאלֹהֹו  ַהְינּו  ּדְ ָאַמר  ׁשֶ צּורֹו  ּדְ ִליֵגי  ּפְ ָלא  ּדְ

)דף  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ָהָרע  ֶצר  ַהּיֵ

י(  פא,  )תהילים  ָזר"  ֶאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  ע"ב(,  קה 

גּוְפָך ֱהֵוי אֹוֵמר ֶזה ֵיֶצר ָהָרע,  ּבְ ֵאיֶזהּו ֵאל ָזר ׁשֶ

ְחֹזר  ּיַ ל ָהֵעת ְוׁשֶ הּוא ַהְמִסיתֹו ִלְדַבר ֲעֵבָרה ּכָ ּדְ

ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ י  רּוׁשֵ ּפֵ ָהֵני  ל  ּוִמּכָ ְלִקְלקּולֹו. 

ֶרְך  כֹול ַלֲהִסיטֹו ִמּדֶ ּיָ ְצרֹו ָהָרע ׁשֶ ם ִמּיִ ֲעַדִין רֹשֶׁ

פ"ו  נחלות  )הלכות  "ם  ַרְמּבָ ּבָ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ר.  ׁשָ ַהּיָ

ְצֹות  ֵסֶפר ַהּמִ ן ּבְ ּלֹא ַיְחֹזר "ְלִמְרּדֹו". ְוַעּיֵ ה"י( ׁשֶ

ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּשׁ ּבַ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ט(,  )שורש  "ם  ָלַרְמּבָ

)חו"מ  ה  ִריׁשָ ּפְ ּבַ ן  ְוַעּיֵ א(.  סעיף  רפג  סימן  )חו"מ 

סימן רפג ס"ק ב(. ּוְבׁשּו"ת ַאְבֵני ֵנֶזר )חיו"ד סימן 

ַאְבָרָהם  ַנת  ִמׁשְ ֵפרּוׁש  ּבְ ָרִאיִתי  ְואּוָלם  תנד(. 

ין  ית ּדִ ַרייס ַזַצ"ל ַאב ּבֵ י ַאְבָרָהם ַאֲהרֹן ּפְ ְלַרּבִ

ֵהִביא  טֹורֹוְנטֹו ַעל ֵסֶפר ֲחִסיִדים )סימן תתרצז( ׁשֶ

ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ׁשֹוִנים  ים  רּוׁשִ ּפֵ

ּסּורֹו ָרע  ִרים )פ"ד ה"ב( ְלִפי ׁשֶ ּגֵ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ַיֲעֹקב 

ְוָזַכר  ה.  ַהְרּבֵ ְמקֹומֹות  ּבִ תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ִהְזִהיר 

)שם(  ִרים  ּגֵ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ַיֲעֹקב  ַנֲחַלת  ָהַרב  ְבֵרי  ִמּדִ

ׁש  ֵיׁש ַלְחֹשׁ ים ַעל סּורֹו ָרע, ּדְ רּוׁשִ ֵני ּפֵ ֵאר ׁשְ ּבֵ ׁשֶ

יָון  ּכֵ ּמִ ׁשֶ ַרׁש  ּפֵ ְועֹוד  ּוְלִקְלקּולֹו.  ְחֹזר ְלסּורֹו  ּיַ ׁשֶ

ַעל  ָהָרע  סּורֹו  ַעל  ר  ּבֵ ְלִהְתּגַ ר  ַלּגֵ לֹו  ָעְלָתה  ׁשֶ

הּוא  ין  ּדִ ּבַ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ַחת  ּתַ ְוַלֲחסֹות  ִיְצרֹו 

בֹודֹו.  ּכְ ְוַעל  ָעָליו  ְך  ּכָ ל  ּכָ ְזִהיר  ּתַ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ

"ס  ַ ַהּשׁ ְבֵרי  ִמּדִ ּדְ ם,  ׁשָ ַאְבָרָהם  ַנת  ִמׁשְ ּבְ ְוָכַתב 

ְמעּו  "ׁשִ סּוק  ַלּפָ ָדְרׁשּו  ּדְ ע"ב(,  יז  )דף  ְבָרכֹות  ּבִ

ֵאי,  ׁשָ יֵרי ֵלב" )ישעיה מו, יב(, ּגֹוָבֵאי ִטּפְ ֵאַלי ַאּבִ

ְיהּו.  ּיֹוָרא ִמּנַ ּגִ ר  ּיַ ָלא ִאיּגַ ּדְ ַדע  ָאַמר ַרב יֹוֵסף ּתֵ

ֵלב,  יֵרי  ַאּבִ ֵאיָנם  ִרים  ּיְ ְתּגַ ַהּמִ ֵאּלּו  ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ

רּוׁש  ּפֵ ל סּורֹו ָרע הּוא ּכַ רּוׁש ׁשֶ ְרֲחָך ַהּפֵ ּוְבַעל ּכָ

עֹוד  ן  ְוַעּיֵ ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ַיֲעֹקב.  ֲחַלת  ַהּנַ ל  ׁשֶ

הערה  כב  פרק  )שמות  ֶהָערֹות  ִמיָמה  ּתְ תֹוָרה  ּבְ

ֶטַבע  ָאַמר ּדְ ַמה ׁשֶ ָבָריו ּבְ יג ַעל ּדְ ִ קפט( ְוֵיׁש ְלַהׂשּ

ֵאר ְלֵעיל. ְתּבָ ּנִ דּום ּבֹו. ּוְכמֹו ׁשֶ ַהּקָ

ִלְתכּונֹות  ִעְנַין  ּבְ ַתב  ּכָ ַאְבָרָהם  ַנת  ׁשְ ּמִ ּבַ ם   ]ְוׁשָ

ַמֲחלֶֹקת  ּבְ ָתלּוי  ּדְ ר,  ּיֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ְלַאַחר  ר   ַהּגֵ

ָרֵאל  ְלִיׂשְ ִרים  ּגֵ ים  ָקׁשִ אי  ַאּמַ ְותֹוָספֹות  "י  ַרׁשִ

)ד"ה  ַרׁש  ּפֵ "י  ַרׁשִ ּדְ ע"ב(  מז  דף  )יבמות  ַחת  ַסּפַ ּכְ

יֶהם,  ַמֲעׂשֵ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ִדים  ַלּמְ ּמְ ׁשֶ ְלִפי  דאמר( 

ּוְלֵפרּוׁש ֶזה ֵאין ִמּדֹוֵתיֶהם טֹובֹות. ְוַלּתֹוָספֹות 

רּוׁש  ּפֵ ֵהִביאּו  ׁשֶ קשים(,  ד"ה  ע"א  )עא  ין  ִקּדּוׁשִ ּבְ

ְזִהיִרים  ִרים  ַהּגֵ ׁשֶ ָפֵרׁש  ּמְ ׁשֶ ר  ַהּגֵ ַאְבָרָהם  נּו  ַרּבֵ

ֲעֵליֶהם,  ּוְמַקְטְרִגים  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ יֹוֵתר  ְצֹות  ּמִ ּבַ

ְרׁשּו  ּפֵ ֶזה  ַעם  ִמּטַ ּדְ ְוָכַתב  טֹובֹות.  ִמּדֹוֵתיֶהם 

ה  ּמַ יָבמֹות )דף קט ע"ב ד"ה רעה(, ׁשֶ ַהּתֹוָספֹות ּבִ

ִרים  ּגֵ ֵלי  ִלְמַקּבְ ֹבא  ּתָ ָרָעה  ַאַחר  ָרָעה  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

ר.  ּיֵ ְלִהְתּגַ אֹוָתם  יִאין  ִ ׂשּ ּמַ ׁשֶ ֵהיִכי  ְוָקא  ּדַ ַהְינּו 
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ְפׁשּוָטן  ָבִרים ּכִ "י ַהּדְ ם. ֲאָבל ְלֵפרּוׁש ַרׁשִ ן ׁשָ ַעּיֵ

ִמן  ֵאין  ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ ִצין  ִמְתַאּמְ ֵהם  ִאם  ֲאִפּלּו  ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  דּו  ְיַלּמְ י  ּכִ אֹוָתם  ר  ְלַגּיֵ כֹון  ַהּנָ

לֹא  ם  ַנְפׁשָ כּוַנת  ּתְ י  ּכִ ָהָרִעים,  יֶהם  ֲעׂשֵ ִמּמַ

ָבָבא  "י ּבְ ַרׁשִ ן עֹוד ּבְ ָבָריו. ְוַעּיֵ אן ּדְ טֹוָבה. ַעד ּכָ

ּיֶֹרת  ְסַתם ּגִ ַתב, ּדִ ּכָ א )דף מט ע"א ד"ה היתה( ׁשֶ ַקּמָ

הֹוָריֹות  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ "י  ַרׁשִ ְוִגְרַסת  ְלֵגר.  ְנׂשּוָאה 

עֹוד  ן  ְוַעּיֵ תֹו.  ּטָ ְלׁשִ הּוא  ּדְ ר  ֶאְפׁשָ רֹוִצין  ַהּכֹל 

ָוואְדַיֶנר  ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ְלַרּבִ ַע  ְיהֹוֻשׁ ַנֲחַלת  ֵסֶפר  ּבְ

"ז  ָהַרּבַ ּוְבׁשּו"ת  )שם(.  א  ַקּמָ ָבא  ּבָ ַעל  ַזַצ"ל 

ֵתנּו  ִמּלָ ָבר  ּכְ ּוְלִדיָנא  לג(.  סימן  אבה"ע  )ח"ב 

ֶדק  ַהּצֶ ְוֵגרֹות  ְבֵגֵרי  ּדִ ן,  ּכֵ ָהִעְנָין  ֵאין  ׁשֶ ֲאמּוָרה 

ים ֵאין ָלחּוׁש ָלֶזה ְוָכָאמּור[.  ּיִ ָהֲאִמּתִ

ֵעת  ּוְבָכל  ר  ּגֵ ָכל  ּבְ לֹא  ּדְ יָטא  ְפׁשִ ּדִ ָתא   ּוִמּלְ

א,  ַרּבָ ְוַאּדְ ְלִמְרּדֹו,  ְחֹזר  ּיַ ׁשֶ יַנן   ָחְיׁשִ

ֶזה  ַעל  נֹות  ּקָ ּתַ נּו  ְוִתּקְ ֲחַז"ל  ׁשּו  ָחׁשְ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ

יז  )דף  ין  ִקּדּוׁשִ ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ן  ַעּיֵ ְלמּוד  ּתַ ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ

י ֵיׁש ָלחּוׁש  ַרק ַאָהֵני ִמּלֵ ַמע ּדְ ע"ב( ְועֹוד, ּוַמׁשְ

ַכְרנּו, לֹא  ּזָ הּו ִרְבָוָתא ׁשֶ ּלְ ָהא ּכֻ ַדע ּדְ ְותּו ָלא. ּתֵ

א.  ּיֹוְרּתָ ּגִ ְנסּוב  ּתִ ָלא  ָאְמרּו  ֶזה  ַעם  ּטַ ּמִ ׁשֶ ְרׁשּו  ּפֵ

)פרשת  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ַרּבִ ּדְ א  ִבְמִכיְלּתָ ּדְ ָרא  ְוִאּבְ

י  ַרּבִ ִאיָתא,  יח(  פרשה  דנזיקין  מסכתא  משפטים 

ְלִפיָכְך  ָרע  אּורֹו  ּסִ ׁשֶ ְלִפי  ר  ּגֵ אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר 

י  ַרּבִ  - ה.  ַהְרּבֵ ְמקֹומֹות  ּבִ תּוב  ַהּכָ ָעָליו  ַמְזִהיר 

ִמי  דֹול,  ּגָ ִמי  ְוִכי  אֹוֵמר,  יֹוָחאי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ

ֶלְך אֹוֲהבֹו, ֱהֵוי  ַהּמֶ ֶלְך אֹו ִמי ׁשֶ אֹוֵהב ֶאת ַהּמֶ ׁשֶ

ר ָלֶתת לֹו  ֶלְך אֹוֲהבֹו, "ְוֹאֵהב ּגֵ ַהּמֶ אֹוֵמר ִמי ׁשֶ

ְוַהְינּו  אן.  ּכָ ַעד  יח(.  י,  )דברים  ְמָלה"  ְוׂשִ ֶלֶחם 

ֶמֶלְך ָהעֹוָלם אֹוֵהב אֹוָתם  הקב"ה  ׁשֶ ֲחַמת  ּמֵ ׁשֶ

ַצֲעָרם.  ִמּלְ יֹוֵתר  ּבְ ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  דֹוָלה,  ּגְ ַאֲהָבה 

ֵסֶפר ֲחִסיִדים )מרגליות  "י ּבְ ּבִ ְבֵרי ַרׁשְ ְוֵכן ָזַכר ּדִ

ִוי  ַהּלֵ ִוד  ּדָ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ ַתב  ּכָ ּוְכָבר  קטז(.  סימן 

כט(  סימן  )ח"ג  ַרב  ְלָך  ה  ֲעׂשֵ ׁשּו"ת  ּבְ ַזַצ"ל 

ר  ּגֵ "ְוֹאֵהב  ְקָרא  ַהּמִ ִמן  ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְרָאַית  ׁשֶ

חֹוֶתֶכת.  ְרָאָיה  ִהיא  ְמָלה"  ְוׂשִ ֶלֶחם  לֹו  ָלֶתת 

יב. ְוֵיׁש ְלָהׁשִ

ֵגר  ָאְמרּו ּדְ ֶ ֵאין ָלחּוׁש ְלַמה ּשׁ  ִנְמֵצינּו ְלֵמִדים ׁשֶ

ִעם  ן  ִהְתַחּתֵ ִמּלְ ַנע  ִהּמָ ִמּלְ ָרע   סּורֹו 

ֲעֵלי  ן ַעל ּבַ ם ּכֵ ַמְענּו ּגַ ַאְזָהָרה ׁשָ ם ּדְ ִרים. ַמה ּגַ ַהּגֵ

א ֲחָדא  ַקּבָ ּלֹא ְלהֹונֹוָתם ְוָכֵייל ְלהּו ּבְ ׁשּוָבה ׁשֶ ּתְ

ּלֹא  ָבָבא ְמִציָעא )דף נח ע"ב(. ַוֲהַגם ׁשֶ ָמָרא ּבְ ּגְ ּבַ

ל  ּסּוָרם ָרע ִמּכָ ׁשּוָבה ׁשֶ ֲעֵלי ּתְ ָזְכרּו ְוָאְמרּו ַעל ּבַ

ָצר  ה ַהּקָ ְרֵכי ֹמשֶׁ ּדַ ּדֹוֶמה ָלֶזה ּבַ ָמקֹום ָמָצאנּו ּכַ

ן )סימן  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ם ַהּתְ ֵ )יו"ד סימן קנח אות ד( ִמּשׁ

ַמֲחִמיִרין  ֵאין  ָלׁשּוב  רֹוֶצה  ׁשֶ ד  ּמָ ְמׁשֻ ּדִ קצח( 

ֲאוֹוָתיו  ִמּתַ ִלְפרֹשׁ  ה  ָקׁשֶ ּדְ ּום  ִמּשׁ ְתׁשּוָבתֹו  ּבִ

ֲהֵרי  אן.  ּכָ ַעד  ְלסּורֹו.  ַיְחֹזר  א  ּמָ ׁשֶ יַנן  ְוָחְיׁשִ

ִמי  ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ ֶזה  ין  ּדִ ֶנֱאַמר  ֵגר  ּבְ ְוָקא  ּדַ או  ּלָ ׁשֶ

ִיְצרֹו  ּנּו  ַפּתֶ ּיְ ׁשֶ ָלחּוׁש  ֵיׁש  ּדְ ֲעֵבָרה,  ּבַ ל  ֻהְרּגַ ׁשֶ

ְוַתֲאֹוָתיו.  ָהִראׁשֹוִנים  יו  ַמֲעׂשָ לֹו  יר  ְוַיְזּכִ ָהָרע 

ַנת  ּקָ ּתַ נּו  ְוִתּקְ ֲחַז"ל  ׁשּו  ָחׁשְ ָלֶזה  ְוַכּדֹוֶמה 

עֹוד  ן  ְוַעּיֵ ע"א(  נה  )דף  ין  ִגּטִ ּבְ ְמֹבָאר  ּכַ ִבים  ָ ַהּשׁ

ְזָהִרים  ּנִ ה ּכֹל ׁשֶ א )דף סו ע"א(. ּוֵמַעּתָ ָבָבא ַקּמָ ּבְ

ׁשּו ָלֶהם ֲחַז"ל ּתּו ֵאין ָלחּוׁש  ָחׁשְ ָבִרים ׁשֶ ֵמַהּדְ

ם ָהִראׁשֹון.  ְחְזרּו ְלִמְרּדָ ּיַ ׁשֶ

ֲעֵלי  ּבַ ׁשֶ ָאִמיָנא  ֲהָוה  ִלי,  ׁשֹוֵמַע  י  ַעּמִ  ְולּו 

אּו  ִיׂשְ ּכֲֹהִנים[  ֵאיָנם  ]ׁשֶ ים  ּיִ ֲאִמּתִ ׁשּוָבה   ּתְ

ַיֲעֹזרּו  ֵרֵעהּו  ֶאת  ְוִאיׁש  ִצְדָקִנּיֹות,  ּיֹורֹות  ּגִ

ֵבי  ִעּנְ ֶפן ּבְ ֵבי ַהּגֶ ִעּנְ ּוְלָאִחיו יֹאַמר ֲחָזק. ְוִיְהֶיה ּכְ

ל )עיין פסחים דף מט ע"א(.  ָבר ָנֶאה ּוִמְתַקּבֵ ֶפן ּדָ ַהּגֶ

ַאְרנּו  ּבֵ ֶ ּשׁ ְלַמה  ְוָנׁשּוָבה  רֹאׁש  ָנה  ִנּתְ  י( 

ַגּיּוָתּה  ָהיּו ּבְ ּדֹות ָהָרעֹות ׁשֶ ֵאין ָלחּוׁש ַלּמִ  ּדְ

ִנים ָאנּו  ם ְוכּו'. ְוִאם ּכֵ ֵ ָרה ֵמַאֲהַבת ַהּשׁ ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ ּכְ

"ץ,  ְעּבֵ ַכר ַהּיַ ּזָ י ַטֲעמֹו ָהְרִביִעי ׁשֶ ֶזה, ִניָחא ַנּמִ ּבָ

ִנים  ּבָ רֹב  ּדְ ּום  ִמּשׁ ּיֶֹרת,  ּגִ א  ִלּשָׂ ָלחּוׁש  ֵיׁש  ּדְ

ּגֹוִים  ַאֶחיָה  ְוָכאן  ָהֵאם  ֲאֵחי  ַאֲחֵרי  הֹוְלִכים 

ִסיַני,  ָמָתּה ּבְ ָהְיָתה ִנׁשְ יָון ׁשֶ נּו ּכֵ ֲעֵרִלים. ּוְלַדְרּכֵ
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ׁש  ֶכת ֲאֵליֶהם ַוֲהֵרי ִהיא ַמּמָ ּיֶ ָמָתּה לֹא ׁשַ ָהא ִנׁשְ

ָלל  ּכְ כּות  ּיָ ׁשַ ׁשּום  ָלּה  ְוֵאין  ה,  ֲחָדׁשָ ְבִריָאה  ּכִ

ַהֲחַת"ם  ִדְבֵרי  ּבְ ָמָצאִתי  ִמּזֹו  ּוְגדֹוָלה  ְלַאֶחיָה. 

סּוק "ִהּמֹול  סֹוֵפר ַעל ַהּתֹוָרה )פרשת בא( ַעל ַהּפָ

ֵאין  ּדְ ד  ְמַצּדֵ ּדִ מח(  יב,  )שמות  ְוגֹו'"  ָזָכר  ָכל  לֹו 

יָון  ּכֵ ֵגִרים,  ּבְ ל ֵמתּו ֶאָחיו ֵמֲחַמת ִמיָלה  ין ׁשֶ ּדִ

ָמְחָזק  ֵאין  ֵמי,  ּדָ ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ ר  ּיֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ֵגר  ּדְ

ל  ׁשֶ ַגּיּותֹו  ּבְ ּנֹוְלדּו  ׁשֶ ֵמֶאָחיו  ֶאָחיו,  ֵמתּו  ּכְ

ּקּוֶדיָך  ּפִ ֶרְך  ּדֶ ּוְבֵסֶפר  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ֲאִביֶהם. 

ק  ּפֵ ינֹוב )מ"ע ב אות ל( ִהְסּתַ יָרא ִמּדִ ּפִ ַלמהר"צ ׁשַ

)חאה"ע  ה  ֹמשֶׁ ת  מֹוֶרׁשֶ ׁשּו"ת  ּבְ ן  ְוַעּיֵ ֶזה,  ִדין  ּבְ

ה ְקִליֶרס ַזַצ"ל ַאב  י ֹמשֶׁ סימן פ ד"ה ובגוף( ְלַרּבִ

ֵסֶפר  ֶזה. ְואּוָלם ּבְ ַתב ּבָ ּכָ ֶ ין ְטֶבְרָיה ַמה ּשׁ ית ּדִ ּבֵ

ָהְרֵא"ם  ַמּה  ּתָ קצז(  )עמוד  ה  ֹמשֶׁ טֹוב  רֹון  ּכָ ַהּזִ

ְבֵרי  ַעל ָהִאְמֵרי ֱאֶמת ַעל ּדִ ַאְלֶטר ִמּגּור ַזַצ"ל ּבַ

סד  )דף  יָבמֹות  ּבִ ָמָרא  ּגְ ּבַ ָהא  ּדְ סֹוֵפר,  ַהֲחַת"ם 

ֵמֲחַמת  ֶאָחיו  תּו  ּמֵ ׁשֶ ּכְ ַעם  ַהּטַ ׁשֶ ְרׁשּו,  ּפֵ ע"ב( 

מּוָכח  ּדְ ּום  ִמּשׁ ינֹוק,  ַהּתִ ֶאת  ָלמּול  ֵאין  ִמיָלה 

ְך לֹוַמר  ּיָ ַ ן ַמה ּשׁ ָמּה, ְוִאם ּכֵ ָחה זֹו ָרֵפי ּדָ ּפָ ִמׁשְ ּדְ

ה  אֹון ר' ֹמשֶׁ ם ַהּגָ ם. ּגַ ן ׁשָ ִגּיּורֹו. ַעּיֵ ה ּבְ ּנָ ּתַ ִהׁשְ ׁשֶ

)ח"ז  ים  ּוְזַמּנִ מֹוֲעִדים  ּבְ שליט"א  ֶטְרְנּבּוְך  ׁשְ

ִחּדּוׁש  ק ּבְ ְקּפֵ מסכתא דפסחים סימן רכח ד"ה ובזה( ּפִ

'ר  ׂשַ ָזַכר  ם  ׁשָ ְואּוָלם  ְלִדיָנא.  סֹוֵפר  ַהֲחַת"ם 

סּוק "לֹא  ַעל ַהּטּוִרים ַעל ַהּפָ ֶהָעָרה ְלִדְבֵרי ּבַ ּבַ

ר  ָכל ּגֵ ר ָיתֹום" )דברים כד, יז(, ּדְ ט ּגֵ ּפַ ה ִמׁשְ ַתּטֶ

ֵאין לֹו ׁשּום ִיחּוס  ּדְ ַמע  ָיתֹום. ּוַמׁשְ ּכְ ֲהֵרי הּוא 

יב.  אן. ְוֵיׁש ְלָהׁשִ ָאב. ַעד ּכָ

יָבמֹות  ּבִ ר  ַלּנֵ ָערּוְך  ְלָהַרב  ָחִזיִתי  ּקֶֹדׁש  ּבַ  ְוֵכן 

ְלָבֵאר  ַתב  ּכָ ׁשֶ יוחנן(  רבי  בד"ה  ע"א  סב   )דף 

לֹו  ָהיּו  ּבְ ָלִקיׁש  ְוֵריׁש  יֹוָחָנן  י  ַרּבִ ְפִליֵגי  ּדִ ַהאי 

ה  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ם  ִקּיֵ ִאי  ר  ּיֵ ְוִנְתּגַ ַגּיּותֹו  ּבְ ִנים  ּבָ

ְונֹוַלד ֵמָחָדׁש ]ּוְכָחַזר  ֵמת  ּכְ י יֹוָחָנן ֲהָוה  ְלַרּבִ ּדִ

ה,  ה ּוְרִבּיָ ִרּיָ ם ּפְ ִקּיֵ ִגְלּגּול[ ּוְלָכְך ְסִביָרא ֵלּה ּדְ ּבְ

ּוְלָכְך לֹא  ֵמָחָדׁש,  נֹוַלד  ּכְ יב  ֲחׁשִ ָלִקיׁש  ּוְלֵריׁש 

עֹוד  ן  ְוַעּיֵ ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ה.  ּוְרִבּיָ ה  ִרּיָ ּפְ ם  ִקּיֵ

ְואּוָלם  ֶזה.  ּבָ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  נח(  )סימן  ַרֲאָב"ן  ּבָ

י  ַרּבִ ּכְ ָלן  ָקְיָמא  ּדְ יָון  ּכֵ ר  ַלּנֵ ֶהָערּוְך  ְלִדְבֵרי 

פט"ו  אישות  )הלכות  "ם  ָהַרְמּבָ ַסק  ּפָ ְוֵכן  יֹוָחָנן 

סעיף  א  סימן  )אבה"ע  ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ּוַבּטּור  ה"ו(, 

ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ ר  ּיֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ר  ַהּגֵ ֵאין  ׁשֶ ַמע  ַמׁשְ ז(, 

ֲהַגם  ּדַ לֹוַמר,  ֵיׁש  ָמקֹום  ל  ּוִמּכָ ׁש.  ַמּמָ ֵמָחָדׁש 

ֵמָחָדׁש,  ְונֹוְלָדה  ֵמָתה  ּכְ ְלִגּיֶֹרת  ֶבָה  ַנְחׁשְ ִאי 

ִגְלּגּוָלּה  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ַאֶחיָה  ִעְנַין  ּלְ ׁשֶ אי  ַוּדַ ּבְ ָהא 

ן עֹוד  יַע ָעֶליָה. ְוַעּיֵ ּפִ ִכים ְלַהׁשְ ּיָ ַהּקֹוֵדם, לֹא ׁשַ

ִרים  ֻמּתָ ּדְ סד(  סימן  ח"ד  )אבה"ע  ה  ֹמשֶׁ רֹות  ִאּגְ ּבְ

ין  ַהּדִ ֵאין  ּדְ ִעּמֹו,  ָרה  ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ ּוַבת  ָאב  ִיחּוד  ּבְ

ִוי  ַהּלֵ ֶבט  ׁשֵ ּוְבׁשּו"ת  ִציאּות.  ַהּמְ ֶטַבע  ה  ּנֶ ְמׁשַ

ֶזה  ּבָ ָלדּון  ֵיׁש  ִלְכאֹוָרה  ּדְ ַתב  ּכָ רס(,  סימן  )ח"ט 

ר  ַלּנֵ ֶהָערּוְך  ַעל  ּבַ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּפִ ַעל 

ה  ֹמשֶׁ רֹות  ָהִאּגְ ִעם  ים  ִהְסּכִ ּוְלִדיָנא  ר,  ְזּכָ ַהּנִ

ה  ִמּזֶ ְרָאָיה  ְלָהִביא  ֵאין  ל ָמקֹום  ּוִמּכָ ֶזה.  ִדין  ּבְ

ַעל  יַע  ּפִ ׁשְ ּתַ ָהַאִחים  כּוַנת  ּתְ ם  ּגַ ׁשֶ יָדן,  ּדִ ְלִנּדֹון 

י  ּנִ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ָאְמִריַנן  ּדְ יָון  ּכֵ רּוָתּה,  ּגֵ ְלַאַחר  ֶניָה  ּבָ

ׁשּו"ת  ּבְ ְואּוָלם  ִלְגִריעּוָתא.  ְוָלא  יּוָתא  ִלְמַעּלְ

ְסִביָרא  ה(  אות  לא  סימן  יז  )חלק  ֲהָלכֹות  ֶנה  ִמׁשְ

לֹו  ֵיׁש  ן  ּכֵ ְוַעל  ה,  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ ִטְבעֹו  ר  ַהּגֵ ּדְ ֵלּה 

ִרים  ּתָ ִיחּוד ִעם ְקרֹובֹוָתיו ַהּמֻ ן ּבְ ם ּכֵ ְלַהֲחִמיר ּגַ

ׁשּו"ת  ּבְ ּוְרֵאה  ׁשּור  ָבָריו.  ּדְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ

אֹוֵהב  ְיקּוִתיֵאל  ַאְבָרָהם  ר'  ָלרה"ג  ֵחן  ַיֲעַלת 

בהערה(  ה  אות  ה  סימן  חאה"ע  )ח"א  נר"ו  ִצּיֹון 

יָבמֹות  ם ּבִ נּו ּתָ ְבֵרי ַרּבֵ ְלִפי ּדִ ֶזה ְוָכַתב, ּדִ ן ּבָ ּדָ ׁשֶ

רֹב  ּדְ ֶזה  ִעְנָין  ׁשֶ ִנְרֶאה  והנושא(  ד"ה  ע"ב  ב  )דף 

ל,  ַמּזָ ְלִעְנַין  הּוא  ָהֵאם,  ַלֲאֵחי  ּדֹוִמים  ִנים  ּבָ

ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ה  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ ָלּה  ַמּזָ ְוִגּיֶֹרת 

ַקְטָלִנית  ָהְיָתה  ּבְ סב(  )סימן  ֵלִוין  ֵחֶפץ  ַאְבֵני 

את אֹוָתּה ְלַמאן  ָרה ֵאין ִאּסּור ָלׂשֵ ּיְ ַגּיּות ְוִנְתּגַ ּבְ

ֵאין  ְוָלֵכן  )יבמות דף סד ע"ב(,  ּגֹוֵרם  ל  ַמּזָ ָאַמר  ּדְ

ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ִגּיֶֹרת. ַעד  ּבְ ָלחּוׁש 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת ל  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם לא  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ַגּיּוָתּה  ּבְ ַקְטָלִנית  ה  ָ ִאּשׁ י  ְלַגּבֵ ּדִ ָרא  ְוִאּבְ  יא( 

אֹור  ַעּמּוֵדי  ְבׁשּו"ת  ּדִ ָרִאיִתי  ָרה  ּיְ  ְוִנְתּגַ

ָאַמר ַמְעָין ּגֹוֵרם  ְלַמאן ּדְ ַתב, ּדִ ֶהֶליר )סימן פא( ּכָ

ָהא ָלא  ן ּדְ ּיֶֹרת ְלִהְתַחּתֵ לֹא ְיכֹוָלה ַהּגִ יָטא ּדְ ׁשִ ּפְ

ַיֲעֹקב  ֶחְלַקת  ׁשּו"ת  ּבְ ְואּוָלם  ּגּוַפּה.  י  ּנִ ּתַ ִאׁשְ

ָאַמר  ְעָיא ְלַמאן ּדְ ָלא ִמּבַ ַתב, ּדְ )אה"ע סימן לד( ּכָ

י  ּנִ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ּגֹוֵרם  ל  ַמּזָ ּדְ ע"ב(,  סד  )דף  יָבמֹות  ּבִ

קנו  דף  שבת  )עיין  ל  ּזָ ַהּמַ ֵמַעל  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָלא,  ַמּזָ

ּגֹוֵרם  ַמְעָין  ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ ע"א(, 

)דף  יָבמֹות  ּבִ ְוִכְדָאְמִריַנן  ּגּוַפּה.  י  ּנִ ּתַ ִאׁשְ ָהא 

אן.  ּכָ ַעד  ּגּוָפא.  י  ּנִ ּתַ ִאׁשְ ָרא  ּיְ ִמּגַ ְלִכי  ע"א(  כג 

ָבר  ּכְ ׁשֶ ּוְרֵאה  ׁשּור  ָיָצאנּו.  לֹא  ָתא  ֻלּגְ ּפְ ּוִמיֵדי 

ה  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ ר  ּיֵ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ר  ּגֵ ִאם  ֶזה  ִנּדֹון  ּבְ ֶהֱאִריְך 

ְיִדיְדָיּה  אּול  ׁשָ י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְוִטְבעֹו  ּגּופֹו  ם  ּגַ

יק  ּוַמּסִ ל(,  )סימן  ְיִדיְדָיּה  ית  ּבֵ ׁשּו"ת  ּבְ ׁשֹוֵחט 

ְוָהַר"ׁש  "ם  ָהַרְמּבָ ֶזה  ּבָ ֶנְחְלקּו  ּדְ ָבָריו,  ּדְ סֹוף  ּבְ

ֶקִרי  ָרָאה  ׁשֶ עכו"ם  י  ּבֵ ּגַ מ"ג(  )פ"ב  ָזִבים  ּבְ

ֵגר  ָאְמִריַנן ּבְ "ם ָנִפיק ּדְ ר, ּוְלֵפרּוׁש ָהַרְמּבָ ּיֵ ְוִנְתּגַ

ָלא  י ּגּוָפא ְלַגְמֵרי, ְוָהַר"ׁש ְסִביָרא ֵלּה ּדְ ּנִ ּתַ ִאׁשְ ּדְ

ְלַדַעת  ּה ּדִ י ּגּוָפא. ְודּון ִמּנֵ ּנִ ּתַ ִאׁשְ ֵגר ּדְ ָאְמִריַנן ּבְ

ֵאין  ְוֵכן  ַקְטָלִנית,  ְלִגּיֶֹרת  ֵאין ָלחּוׁש  "ם  ָהַרְמּבָ

ַגּיּוָתן,  ּבְ ִמיָלה  ֵמֲחַמת  ֶאָחיו  ֵמתּו  ִאם  ָלחּוׁש 

ְלַמֲהִר"י  ן  ְוַעּיֵ ָבָריו.  ּדְ ּתֶֹרף  אן  ּכָ ַעד  ְוִיּמֹול. 

סו ע"ד(  דף  ה  )סימן  ּתֹוָדה  ַלְחֵמי  ׁשּו"ת  ּבְ ָסאן  ּבָ

ים אֹותֹו ַעד  ַמֲעִניׁשִ ר ֵאין  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ר  ּגֵ ׁשֶ ַתב,  ּכָ ׁשֶ

ּוֵקי  ּה. ּוַבִחׁשּ ר, ְודּון ִמּנֵ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ָנה ַעד ׁשֶ ִרים ׁשָ ֶעׂשְ

ן  ַקּמָ ָהא  תרפד(.  עמוד  ע"ב  סה  )דף  ְנָדִרים  ֶחֶמד 

ָך ְולֹא ְרחֹוָקה ִהיא ַהאי  ּלֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִמּמְ ׁשֶ

ה ֶטַבע ַהּגּוף  ּנֶ ּתַ ְבֵגר ִמׁשְ ְסָבַרת ַהֲחַת"ם סֹוֵפר ּדִ

ְלַגְמֵרי.

צט  סימן  )יו"ד  ִאי"ׁש  ֲחזֹון  ּבַ עֹוד   ּוְרֵאה 

ַגּיּוָתּה  ּבְ ֶוֶסת  ְבָעה  ּקָ ׁשֶ ָנְכִרית  ּדְ  סק"ד(, 

ן  ם ַטֲעמֹו. ְוַעּיֵ ן ׁשָ ֶסת ַעּיֵ ְטָלה ָלּה ַהּוֶ ָרה ּבָ ּיְ ְוִנְתּגַ

ים )הלכות מיאון סימן קיג ס"ק יב(  ֲחזֹון ִאי"ׁש ָנׁשִ ּבַ

ה )סימן קפט עמוד צג  ִנּדָ ִהְלכֹות  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ י  ּוְבַבּדֵ

)ח"ג  ה  ִאְמרֹות ֹמשֶׁ ּוְבֵסֶפר  בביאורים ד"ה כיצד(, 

סימן לד מובא בסוף ספר אגרות ורשימות הקה"י חלק 

ב  ְלָחן. ּוְבִמְכּתַ ֻ י ַהּשׁ ּדֵ ִדְבֵרי ָהַרב ּבַ ן ּבְ ּדָ ֶ ב( ַמה ּשׁ

ן  ַעּיֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ אֹוֵני  ִמּגְ ֶאָחד  ַלח לֹו  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁשּוָבה  ּתְ

רֹות  ט ַהּגֵ ּפַ ר טֹוב – ִמׁשְ ֵסֶפר ְמַבּשֵׂ ן ּבְ ם. ְוַעּיֵ ׁשָ

ר  ְזּכָ ָכל ַהּנִ ָחְכָמה ּבְ ל ּבַ ְלּפֵ ּפִ ֶ )סימן ו אות ב(, ַמה ּשׁ

ְלֵעיל ְואכמ"ל. 

י  ְלַרּבִ ִיְצָחק  ֶזַרע  ֵסֶפר  ּבְ ָרִאיִתי  ָנא  ּדְ ֳקֵבל  ל   ּכָ

ֵאר,  ּבֵ ם )דף ז ע"א( ׁשֶ ר ֵמַאְמְסֶטְרּדַ  ִיְצָחק ַהּגֵ

ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ ר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ר  ּגֵ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּדְ

ה ּגּופֹו ּגּוף ַאֵחר ְונֹוַלד  ֲעׂשָ ּנַ ָנה ׁשֶ ּוָ ֵמי, ֵאין ַהּכַ ּדָ

ָנה  ּוָ ַהּכַ א  ֶאּלָ ַהחּוׁש,  ֵהֶפְך  הּוא  ֶזה  י  ּכִ ֵמָחָדׁש 

ְרֵאִלי  ׂשְ ִאיׁש ַהּיִ ה ּכְ ָ ֻדׁשּ ְכֶנֶסת ּבֹו ֶנֶפׁש ִמן ַהּקְ ּנִ ׁשֶ

ַעל  ּבַ הֹוָדַאת  ּכְ ֲהָוה  ּדַ ַוֲהַגם  אן.  ּכָ ַעד  ַעְצמֹו. 

ִיְצָחק  ֶזַרע  ָהַרב  ּדְ ֵעִדים,  ָאה  ִמּמֵ דֹוָלה  ַהּגְ ין  ּדִ

י ּגּוֵפּה  ּנִ ּתַ ִאׁשְ ר, ַמאן ֵמִפיס לֹוַמר ּדְ ַעְצמֹו ָהָיה ּגֵ

ְוֵאין  ֶהם.  ּבָ ָחׁש  ּלֹא  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ּפְ ִעְנָיִנים  ה  ַכּמָ ּבְ

ָהֵני  ל  ִמּכָ ָחִזיַנן  ָמקֹום  ל  ּוִמּכָ ֶזה.  ּבָ ְלַהֲאִריְך 

י ּגּוף  ּנִ ּתַ ִאׁשְ ים ְוטֹוִבים ְסִביָרא ְלהּו ּדְ ַרּבִ י ּדְ ִמּלֵ

ּוַמֲהִר"י  ַהֲחַת"ם סֹוֵפר,  ּוֵמֶהם  ְלַגְמֵרי,  ִרים  ַהּגֵ

ְבֵרי  ִמּדִ ִנְרֶאה  ְוֵכן  ַיֲעֹקב,  ְוַהֶחְלַקת  ָסאן,  ּבָ

ם  ּגַ ַמה  ֲהָלכֹות,  ֶנה  ִמׁשְ ְוָהַרב  ִאי"ׁש,  ַהֲחזֹון 

ֵפרּוׁש  ּבְ "ם  ָהַרְמּבָ ן  ּבָ ּגַ ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ָלן  ִאית  ּדְ

ְיִדיְדָיּה.  ן  ּבֶ ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ָניֹות,  ׁשְ ַהּמִ

ּדֹות  ַהּמִ ַעת  ּפָ ַהׁשְ י  ּבֵ ּגַ חֹות  ַהּפָ ָכל  ּלְ ׁשֶ אי  ּוְבַוּדַ

ה  ּנֶ ּתַ ּלֹא ִמׁשְ ְפִליֵגי ׁשֶ ם ָהֵני ִרְבָוָתא ּדִ ֵמַאֶחיָה, ּגַ

אֹו  ּה  ּבָ ְך  ּיָ ׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ְויֹאְמרּו  יֹודּו  ׁש,  ַמּמָ ַהּגּוף 

עֹות ֵאּלּו.  ּפָ ָבֶניָה ֵמַהׁשְ ּבְ

ָאֹבא  ֶזה  ֵמִעְנָין  ר  ְלַדּבֵ ה  ֲאַכּלֶ ְוֶטֶרם   יב( 

ְתָרא )דף קט  ָבָבא ּבָ ה ָאְמרּו ּבְ ִהּנֵ  ָאִעיָר'ה, ּדְ

ה  ֹמשֶׁ ֲהֵרי  ׁשֶ ּטֹוִבים  ּבַ ָאָדם  ק  ִיְדּבַ ְלעֹוָלם  ע"ב( 

ָעַבד  ׁשֶ ְיהֹוָנָתן  ּנּו  ִמּמֶ ָיָצא  ִיְתרֹו  ת  ּבַ א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ

ָיָצא  יָנָדב  ַעּמִ ת  ּבַ א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ַאֲהרֹן  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת ל  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם לא  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ָרה  ּיְ ִנְתּגַ ִצּפָֹרה  ַוֲהלֹא  אן.  ּכָ ַעד  ְנָחס.  ּפִ ּנּו  ִמּמֶ

ט.  רמז  סוף  )יהושע  ְמעֹוִני  ׁשִ ְלקּוט  ּיַ ּבַ ְוַכְמֹבָאר 

ועיין בספר בגדי ישע לרבי ישעיה עטייה זצ"ל דרושים 

במוסגר(,  דא  כגון  ד"ה  ע"א  קעו  דף  ויקהל  פרשת 

ֶניָה ֵמֲעָבָרּה, ְוָלא  עּו ּבָ ּפְ ְבָכל ֹאֶפן ֻהׁשְ ְוָחִזיַנן ּדִ

ָלא  ֱחֵזי ּדְ ּדּוק ּתֶ ַדֲאַמַרן. ּוְלִכי ּתִ י ּגּוַפּה ּכְ ּנִ ּתַ ִאׁשְ

"א  ַהְרׁשָ ַהּמַ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ַבד  ִמּלְ ּדְ ִמיִדי,  ָיא  ַקׁשְ

ַעל  ֵאּלּו  ָבִרים  ּדְ ֶנֶאְמרּו  ּלֹא  ׁשֶ שהרי(  ד"ה  )שם 

ָמִצינּו  יִקים  ַצּדִ ה  ַכּמָ ּדְ ּוְבֶהְחֵלט,  ַהֶהְכֵרַח  ַצד 

ְבֵני  ּדִ ְועֹוד  ֵהֶפְך.  ּבְ ְוֵכן  ִעים  ְרׁשָ ֵני  ּבְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

יִקים  ַצּדִ ְוָהיּו  ְלִיְתרֹו  יֹוֵתר  ְקרֹוִבים  ָהיּו  ה  ֹמשֶׁ

ֵאין  ׁשֶ ֲהֵרי  אן.  ּכָ ַעד  ָהרֹב.  ַעל  ן  ּכֵ הּוא  ׁשֶ א  ֶאּלָ

ל ַמה  ָהא ּכָ הּוא. ֹזאת ְועֹוד, ּדְ ל ׁשֶ ֶזה ֶהְכֵרַח ּכָ ּבָ

ָאְמרּו ֲחַז"ל  ֶ ַכְרנּו ְוָאַמְרנּו הּוא ֵמִעְנַין ַמה ּשׁ ּזָ ֶ ּשׁ

ַהר ִסיַני  ִרים ָהיּו ּבְ מֹות ַהּגֵ ַגם ִנׁשְ ת )שם(, ּדְ ּבָ ׁשַ ּבְ

יָון  ּכֵ ָרהג  ּיְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ֲהַגם  ְוִצּפָֹרה  ֻזֲהָמָתן,  ּוָפְסָקה 

לֹא  י  ּתִ ַאּכַ ּוֶאיָה  ִנׂשּ ּבְ ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ֹקֶדם  ָהְיָתה  ׁשֶ

ְבֵני  ּבִ ְוִאם  ּה.  ּבָ ׁשֶ ְדמֹוִני  ַהּקַ ָנָחׁש  ֻזֲהַמת  ְסָקה  ּפָ

ל  ּכָ ָלנּוַח,  ָמקֹום  ָחׁש  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ָמְצָאה  ָרֵאל  ִיׂשְ

ן ּתֹוָרה. ְועֹוד ֵיׁש  ר ֹקֶדם ַמּתַ ּיֵ ִאים ְלִהְתּגַ ן ַלּבָ ּכֵ ׁשֶ

ָקָטן  ּכְ ָהֵוי  ּדְ ּוַמֲעָלָתם  ּיּור  ַהּגִ ִעְנְיֵני  ָכל  ּדְ לֹוַמר 

ְוָהִעְנָין  ַהּתֶֹקף  ָכל  ּבְ ׁשּו  ִהְתַחּדְ ֵמי,  ּדָ ּנֹוַלד  ׁשֶ

ָנה  ּתְ ּנִ ְך ֹקֶדם ׁשֶ ּיָ ּיּור ׁשַ ַמאי ּגִ ן ּתֹוָרה ּדְ ְלַאַחר ַמּתַ

ַיֲעֹקב  א  ָנׂשָ ְלָכְך  ּדִ ְרצּו  ּתֵ ׁשֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ]ַוֲהַגם  ּתֹוָרה 

ָקָטן  ּכְ ר  ּיֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ְוֵגר  ָרן  ּיְ ּגִ ׁשֶ ְלִפי  ֲאָחיֹות  י  ּתֵ ׁשְ

ָרה  ּיְ ּלֹא ִהְתּגַ ֵפְרׁשּו ׁשֶ ה ֵמִרְבָוָתא ּדְ ּמָ א ּכַ ִאּכָ ן ִיְרֶאה ּדְ ָרה, ַהְמַעּיֵ ּיְ ָרה ִהְתּגַ ִצּפֹ יָטא ָלן ּדְ ְפׁשִ ַמאי ּדִ ה ּבְ ג.  ִהּנֵ
לֹוַמר  ה": ּכְ ִמים ַאּתָ ְלִטיֵאל ַעל ַהּתֹוָרה )שמות ד, כה(, "ֲחַתן ּדָ ים ּפַ י ַחּיִ ֵפרּוׁש ַרּבִ ַתב ּבְ ָאה, ְוֵכן ּכָ ְ ׂשּ ּנִ ֹקֶדם ׁשֶ
ְנָך ָמהּול.  ֵאין ּבִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֲאִני ִמְדָיִנית אֹו ּבִ אַתִני ׁשֶ ׂשָ ּנְ ִביל ׁשֶ ׁשְ ב ִמיָתה ֲאָבל ֵאיִני יֹוַדַעת ִאם ֶזה ּבִ ה ַחּיָ ַאּתָ
דֹוֵלי  י יֹוָחָנן לּוְרָיא ִמּגְ יַבת ָנֶפׁש ַעל ַהּתֹוָרה ְלַרּבִ ֵפרּוׁש ְמׁשִ ַתב ּבְ ם. ְוֵכן ּכָ ֲהַדר ְזֵקִנים ׁשָ ן עֹוד ּבַ אן. ְוַעּיֵ ַעד ּכָ
ה  ׁשֶ ּמֹ ָרה ׁשֶ ָהְיָתה ְסבּוָרה ִצּפֹ ַנז )לידתו סביבות שנת ר', הוצאת מכון ירושלים פרשת שמות עמוד קכה( ּדְ ּכְ ַחְכֵמי ַאׁשְ
ם.  ן ׁשָ ָנּה. ַעּיֵ יָלה ָלֵכן ָהְלָכה ּוָמָלה ֶאת ּבְ יבּות ִמְצַות ַהּמִ ֶזה ֲחׁשִ ית, ְוָרֲאָתה ּבָ ּמֹול ּובֹוֵעל ֲאַרּמִ ּנִ ֶנֱעַנׁש ַעל ׁשֶ
ּה"  ֵני ָבֶניָה ִעּמָ תּוב "ּוׁשְ ָאַמר ַהּכָ ֶ ה ּשׁ ִנים ָיפֹות )פרשת בהעלותך פרק יב, פסוק א(, ְוָדֵייק ֵלּה ִמּמַ ֵסֶפר ּפָ ַתב ּבְ ְוֵכן ּכָ
יְך  ָהַאְלׁשֵ ֵפרּוׁש  ּבְ ִנְרֶאה  ְוֵכן  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  מֹוָתּה.  ּכְ ֶניָה  ּבָ ׁשֶ ֵאֶליָה,  תּוב  ַהּכָ ַיֲחָסם  ּמְ ׁשֶ ֲהֵרי  ו(,  יח,  )שמות 

ָאְמרּו ְלעֹוָלם  ֶ ה ּשׁ ָיא ִמיִדי ִמּמַ ַהר )פרשת יתרו דף סט ע"ב(. ּוְלִפי ֶזה ָלא ַקׁשְ ֵפרּוׁש ַהּזֹ ן עֹוד ּבְ )שמות יח, ו(. ְוַעּיֵ

ר.   ן ּתֹוָרה. ַוֲאַקּצֵ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָרה ּדְ ּיְ ּלֹא ִנְתּגַ אֵני ָהָתם ׁשֶ ׁשָ ָרה, ּדְ א ְלִצּפֹ ׂשָ ּנָ ה ׁשֶ ׁשֶ ּטֹוִבים ִמּמֹ ק ָאָדם ּבַ ִיְדּבַ

)סימן  אֹור  ַעּמּוֵדי  ׁשּו"ת  ּבְ ן  ַעּיֵ ֵמי,  ּדָ ּנֹוַלד  ׁשֶ

ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ְלַאַחר  ּכִ ֶזה  ָהָיה  לֹא  י  ּתִ ַאּכַ פא(, 

ְעָיא ְלַמאן  ָתה[. ְוָלא ִמּבַ ּנְ ּתַ ל ְמִציאּוָתם ִהׁשְ ּכָ ׁשֶ

ין  ן ּתֹוָרה ֲהָוה ְלהּו ּדִ ָהָאבֹות ֹקֶדם ַמּתַ ָאַמר ּדְ ּדְ

י ְיהּוָדה רֹוָזאִניס  ֶזה ַרּבִ ַתב ּבָ ּכָ ֵני ֹנַח ּוְכמֹו ׁשֶ ּבְ

ָרִכים  ּדְ ת  ָרׁשַ ּפָ ִסְפרֹו  ּבְ ֶלְך  ַלּמֶ ֶנה  ׁשְ ַהּמִ ַעל  ּבַ

ָהָיה  ִאם  ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ )דרך האתרים דרוש ראשון(, 

ָלֶהם  ָהְיָתה  ל ָמקֹום לֹא  ִמּכָ ָרֵאל,  ִיׂשְ ין  ּדִ ָלֶהם 

ִסיַני,  ּבְ ׁשּו  ִהְתַקּדְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ַ ּוְקֻדׁשּ ְמִציאּות 

ָהְיָתה  ִסיַני  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ֹקֶדם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֲאִפּלּו  ָהא  ּדְ

ר  ּיֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ר  ּגֵ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ְולֹא  ָחׁש,  ַהּנָ ֻזֲהַמת  ֶהם  ּבָ

אֹותֹו  ּבְ ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ָעִדיף  ִיְהֶיה  ּתֹוָרה  ן  ַמּתַ ֹקֶדם 

א?  ַמּיָ ׁשְ ֵמי  ׁשְ ּבִ ְוִגּיֹוָרא  ַאְרָעא  ּבְ יָבא  ְוַיּצִ ַמן  ַהּזְ

ן ַמה  ם ּכֵ ָבָריו ִניָחא ּגַ )עירובין דף ט ע"א(. ּוְלִפי ּדְ

)דף  ְתָרא  ּבָ ָבָבא  ּבְ הֹוָתיו  ַהּגָ ּבְ "ץ  ְעּבֵ ַהּיַ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ

ׁשּור  ְודו"ק.  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ מהגר(,  א"נ  ד"ה  ע"א  קמא 

)פרשת  ַהּתֹוָרה  ַעל  ה  ֶחְמּדָ ִלי  ּכְ ְלָהַרב  ּוְרֵאה 

ן ּתֹוָרה לֹא ָהָיה  ֹקֶדם ַמּתַ ַתב, ּדְ ּכָ תולדות אות ג( ׁשֶ

ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ ר  ּיֵ ִהְתּגַ ׁשֶ ֵגר  ּדְ ין  ּדִ ְנֵקבֹות  ּבִ ְך  ּיָ ׁשַ

ֹקט ָהָאֶר'ׁש. ׁשְ ֵמי. ַוּתִ ּדָ

ָצא  ּיָ ׁשֶ ג(  אות  נח  )סימן  ָלַרֲאָב"ן   ְוָרִאיִתי 

ר  ּגֵ ָאְמִריַנן  ְזָכִרים  ּבִ ַרק  ּדְ ׁש,   ְלַחּדֵ

ְנֵקבֹות.  ּבִ ְולֹא  ֵמי  ּדָ ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ ר  ּיֵ ִהְתּגַ ׁשֶ

ג  אות  תולדות  )פרשת  ה  ֶחְמּדָ ִלי  ּכְ ּבַ ָבָריו  ּדְ ְוָזַכר 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת לב  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם לג  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ָהַרֲאָב"ן  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ָעַמד  ּוְכָבר  ובאמת(,  ד"ה 

ַלְיְצִקי  ּבְ ּדֶ ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ָלאֹור  ַהּמֹוִציא  ָהרה"ג 

ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ 'ר  ִנְסּתָ ֵהן  ּדְ תעד(  הערה  )שם  נר"ו 

א  ַאְסַמְכּתָ תיג(  )עמוד  יָבמֹות  ּבִ ּגּוָפא  ָהַרֲאָב"ן 

ר  ֶפׁש ֲאׁשֶ סּוק "ְוֶאת ַהּנֶ ר ְוכּו' ֵמַהּפָ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ְלֵגר ׁשֶ

ִמְדַרׁש  ּבְ ְוָאְמִריַנן  ְבָחָרן" )בראשית יב, ה(,  ָעׂשּו 

ַאְבָרָהם  יד(  סימן  לט  פרשה  לך  לך  )פרשת  ה  ַרּבָ

סּוק  ים, ְוַהּפָ ׁשִ ָרה ֶאת ַהּנָ ים ְוׂשָ ר ֶאת ָהֲאָנׁשִ ְמַגּיֵ

אּום ְולֹא יֹוְלֵדיֶהם.  ָרה ֲעׂשָ ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֵמִעיד ׁשֶ

ָמָרא  ָבָריו. ְוַגם ִאי ָלא ֵניָמא ָהִכי ָהא ּגְ ם ּדְ ן ׁשָ ַעּיֵ

י  ּנִ ּתַ ִאׁשְ ּדְ ע"א(  כג  )דף  יָבמֹות  ּבִ ְלָפֵנינּו  ֲערּוָכה 

ֶזה.  ּגּוַפּה. ְוֵאין ְלַהֲאִריְך ּבָ

ֹזאת,  ְלָכל  אֹוָתנּו  ה'  הֹוִדיַע  ּוְלַאַחר   יג( 

ָהַאֲחרֹוִנים  ֵמַרּבֹוֵתינּו  ה  ּמָ ּכַ ַעל  ן  ְלַעּיֵ  ֵיׁש 

ֵלּה  ִמיַע  ׁשְ ָלא  ּדְ ה  ֵהּמָ ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ִלְקדֹוׁשִ

ֵהר  ְלִהּזָ ֵיׁש  ּדְ ְוָנְקטּו  ֵלּה  ְסִביָרא  ָלא  לֹוַמר  ּכְ

יב  ַיּצִ ְבֵרי  ּדִ ּיֶֹרת, ּוֵמֶהם ָהַרב  ּגִ א  ּשָׂ ַנע ִמּלִ ּוְלִהּמָ

ה  ְקַטּנָ י  ּבֵ ּגַ ַתב  ּכָ ׁשֶ יח(,  אות  יט  סימן  אה"ע  )חלק 

ָעלּול  ֵיׁש ְלהֹוִדיַע ָלּה, ּדְ ַקְטנּוָתּה ּדְ ָרה ּבְ ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ

ָרֵאל  א ְלֹכֵהן. ְוַגם ְלִיׂשְ ׂשֵ ּנָ ּתִ ָלֹבא ִליֵדי ִמְכׁשֹול ׁשֶ

ַעל לֹא ָיַדע  ַהּבַ ׁשֶ ין ּכְ ִקּדּוׁשִ ח ָטעּות ּבְ ִמּקַ ָהֵוי ּכְ

בּו  ׁשְ ּתֵ ְוַאל  )דף ח ע"ב(  ּוִבְבָרכֹות  ּיֶֹרת,  ּגִ ִהיא  ׁשֶ

ְנְסבּו  ּתִ ָלא  ּדְ ָאְמֵרי  ּדְ א  ִאּכָ ית  ֲאַרּמִ ת  ִמּטַ ַעל 

ִגּיֶֹרת ְלַהְבִחין  א. ּוִביָבמֹות )דף מב ע"א( ּבְ ּיֹוְרּתָ ּגִ

ִנְזַרע  ּלֹא  ׁשֶ ְלֶזַרע  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ְזַרע  ּנִ ׁשֶ ֶזַרע  ין  ּבֵ

ין  ל ּבֵ ם, ְוָחִזיַנן ַעד ֵהיָכן ַהֶהְבּדֵ ן ׁשָ ה ַעּיֵ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

ְלַהְבִחין.  ִהְצִריכּו  ֲחַז"ל  ׁשֶ ְלִגּיֶֹרת  ָרֵאל  ִיׂשְ ת  ּבַ

אן  ּכָ ַעד  ֲהָוה.  ח  ִמּקָ ּבְ סּול  ּפְ ִנים  ּפָ ל  ּכָ ְוַעל 

ְבִריֵאל )שידוכין  ֵסֶפר ִנְטֵעי ּגַ ן עֹוד ּבְ ָבָריו. ְוַעּיֵ ּדְ

ָלא  ָמָרא ּדְ ֵהִביא ֵמַהּגְ ֶ ה ַעל ַמה ּשׁ עמוד קכ(. ְוִהּנֵ

ַאְרנּו  ְכָבר ּבֵ ט ָיִמין ּוְרֵאה ּדִ א, ַהּבֵ ּיֹוְרּתָ ְנְסבּו ּגִ ּתִ

ְבִגּיֶֹרת  ַכר ּדִ ּזָ ֶ ֵאין ָלחּוׁש ָלֶזה. ּוַמה ּשׁ ה ּדְ ֲאֻרּכָ ּבָ

ְלֶזַרע  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ְזַרע  ּנִ ׁשֶ ֶזַרע  ין  ּבֵ ְלַהְבִחין  ָצִריְך 

ה  אֹון ר' ֹמשֶׁ ָחה ַהּגָ ָבר ּדָ ה, ּכְ ָ ְקֻדׁשּ ּלֹא ִנְזַרע ּבִ ׁשֶ

לֹו  ְוִהיא  ְתׁשּוָבה  ּבִ י  ִמּלֵ ָהֵני  ַזַצ"ל  ֵטיין  ַפייְנׁשְ

ה )סוף מסכת כתובות  רֹות ֹמשֶׁ ּבְ ִסְפרֹו ּדִ ָס'ה ּבְ ִנְדּפָ

סימן  )אבה"ע  ַיֲעֹקב  ֶחְלַקת  ּוְבׁשּו"ת  א(,  תשובה 

בֹוד  ּכְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ּוַמה  ָבָריו,  ּדְ ּתֶֹרף  ְוֶזה  ז(  אות  כ 

ַעְצמֹו  ּבְ ר  ּגֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָלד  ַהּוָ ּדְ ּוְמָפֵרׁש  ּתֹוָרתֹו 

ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ְלִהְתַרֵחק  ִריְך  ּצָ ׁשֶ גּום,  ּפָ

ים ַאף  ה ֳחָדׁשִ לֹשָׁ ָנה ׁשְ ִהְצִריכּו ֲחָכִמים ַהְמּתָ ׁשֶ

ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ ְלַדַעת  ְוִנְמָצא  ָסֵפק,  ַרק  הּוא  ׁשֶ

רּו  ּיְ ְתּגַ ּנִ ֵגר ְוִגּיֶֹרת ׁשֶ ן ּבְ ֵאין ְלִהְתַחּתֵ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

גּום,  ה הּוא ּפָ ָ ְקֻדׁשּ ְדּתֹו ּבִ ּלִ ר ׁשֶ ֲהֵרי ּגֵ ַעְצָמם ׁשֶ ּבְ

גּום, ְוָחס  הּוא ּפָ ׁש ׁשֶ ָהָיה ּגֹוי ַמּמָ ר ׁשֶ ן ּגֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ָמָצא  ְוֵהיָכן  ֶצֶדק.  ֵרי  ּגֵ ַעל  ן  ּכֵ לֹוַמר  ְוָחִליָלה 

ן  ְלִהְתַחּתֵ ֵאין  ׁשֶ ָלֶזה  ֶרֶמז  ַאף  ּתֹוָרתֹו  בֹוד  ּכְ

ָאְמרּו  א  ַרּבָ ְוַאּדְ ָעְלָמא.  ּבְ ְלַמֲעָלה  ַאף  ֵגִרים  ּבְ

ּיֶֹרת.  ּגִ א  ִלּשָׂ ָרִצין  ַהּכֹל  ע"א(  יג  )דף  הֹוָריֹות  ּבְ

ָראּו  ׁשֶ ֶזה  ּכָ דֹול  ּגָ ֶחְסרֹון  ֵאיֶזה  ּה  ּבָ ָהָיה  ְוִאם 

ָהָיה  לֹא  ָסֵפק,  ִביל  ׁשְ ּבִ ָנה  ַהְמּתָ ן  ְלַתּקֵ ֲחָכִמים 

ַרק  ִאם  ָלֶזה  ָרִצין  ַהּכֹל  ׁשֶ ָלׁשֹון  לֹוַמר  ְך  ּיָ ׁשַ

ָמָרא  ַהּגְ ַנת  ְוַכּוָ ּיֶֹרת.  ּגִ ִאין  נֹוׂשְ ָהיּו  ַעם  חּוֵתי  ּפְ

ּלֹא  ְזַרע ׁשֶ ּנִ ֶזַרע ׁשֶ ּום ּדְ ֹצֶרְך ַהְבָחָנה, הּוא ִמּשׁ ּבְ

ּנֹוַלד  ְכָקָטן ׁשֶ ה ֵאינֹו ִמְתַיֵחס ַאַחר ָהָאב ּדִ ָ ְקֻדׁשּ ּבִ

ִראׁשֹון  ל  ׁשֶ ַזְרעֹו  ין  ּבֵ ַהְבָחָנה  מֹו  ּכְ ְוָהֵוי  ֵמי,  ּדָ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ )עיין יבמות דף מב ע"א(  ִני  ׁשֵ ל  ׁשֶ ְלַזְרעֹו 

ָבָריו. ֲהֵרי  אן ּתֶֹרף ּדְ ֵליַדע ִמי הּוא ָאִביו. ַעד ּכָ

ָלל ְלַהאי ִעְנָיָנא. ְוֵאין ְלָהִביא  ֵאין ָלחּוׁש ּכְ ָלן ּדְ

ֶזה  ּבָ ֵאין  ְוׁשֶ ים.  ֳחָדׁשִ ה  לֹשָׁ ׁשְ ַנת  ֵמַהְמּתָ ְרָאָיה 

ַתב  ּכָ ְוֵכן  ָעְלָמא.  ּבְ ֲאִפּלּו ְלַמֲעָלה  ׁשּום ֶחְסרֹון 

תשכח(,  סימן  )ח"א  ְוַהְנָהגֹות  ׁשּובֹות  ּתְ ׁשּו"ת  ּבְ

ֶצֱאָצֵאי  ְוֵהם  ְמֻיָחִסים  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ִמּבְ ה  ַהְרּבֵ ׁשֶ

ָגם, ְוָידּוַע  לֹום ּפְ ֶזה ָחס ְוׁשָ ּיֹורֹות, ְולֹא ִנְקָרא ּבָ ּגִ

ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ׁשֶ ּיֹורֹות  ְוַהּגִ ִרים  ַהּגֵ מֹות  ִנׁשְ ל  ּכָ ׁשֶ

ל  ּכָ ִעם  ַיַחד  ִסיַני  ַהר  ַמֲעַמד  ּבְ ָהיּו  ַהּדֹורֹות 

ּגֹוִים, הּוא  ֲהמֹון  ַאב  ָאִבינּו  ְוַאְבָרָהם  ָרֵאל,  ִיׂשְ

י  ׁשּו"ת ֻחּקֵ ם ּבְ אן. ּגַ רּו. ַעד ּכָ ּיְ ִהְתּגַ ִרים ׁשֶ ָאב ַלּגֵ

ְעָיהּו ֶקִניג שליט"א  ים ְיׁשַ י ַחּיִ ים ָלרה"ג ַרּבִ ַחּיִ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת לב  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם לג  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ַעל ּכֵֹהן  יק, ּדְ ן, ּוַמּסִ ַתב ּכֵ )חלק א יו"ד סימן לו(, ּכָ

ֶזה  ָרֵאל ֵאין ּבָ ִיׂשְ יָדה ַהּתֹוָרה, ַאְך ּבְ ִהְקּפִ הּוא ּדְ

ֶזה.  ּבָ ְלַהֲחִמיר  ְזִהירּות  ִנְדנּוד  ִסְלסּול אֹו  ׁשּום 

ֵאין  ׁשֶ ּיֶֹרת  ּגִ ִהיא  ׁשֶ ְלהֹוִדיַע  ֲאִפּלּו  ָצִריְך  ְולֹא 

ׁש  ֲחׁשָ ֶזה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹוָנָאה  ל  ׁשֶ ִעְנָין  ֶזה  ּבָ

ֵסֶפר  ּבְ ֶהֱעָלה  ְכָבר  ּדִ ח ָטעּות,  ִמּקַ ל  ׁשֶ הּו  ּדְ ל  ּכָ

ִאם  ּדְ ז(,  עין  עינים  )בספר שבעה  ָמִרים  ּתְ ְבִעים  ׁשִ

ַיֲחִמיר ְלַעְצמֹו ָאז  ֶנֶפׁש  ַבַעל  ּדְ ּפֹוְסִקים  ּבַ ר  ִנְזּכַ

ַעל ֶנֶפׁש. ַעד  י אּוַלי הּוא ּבַ ִבים ְלהֹוִדיעֹו, ּכִ ְמֻחּיָ

לֹא  ּיֶֹרת  ּגִ ּוֵאי  ִנׂשּ י  ַגּבֵ ּלְ ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ

ּוְבׁשּום  ְלַהֲחִמיר  ָמקֹום  ׁשּום  ּפֹוְסִקים  ּבַ ר  ֻהְזּכַ

לֹא  א  ּיֹוְרּתָ ּגִ ְנסּוב  ּתִ ָלא  ּדְ ַהְך  ר  ֻהְזּכַ לֹא  ּפֹוֵסק 

ָבר  ּדָ ְלהֹוִדיַע  ִחּיּוב  ֵאין  ִלְזִהירּות  ְולֹא  ְלִדין 

ל  ְלַבּטֵ ְוָרָצה  ׁש  ָחׁשַ ׁשֶ ְלֶאָחד  ם  ׁשָ ּומֹוִסיף  ֶזה. 

אֹוָנַאת  ַעל  עֹוֵבר  לּו  ְיַבּטְ ִאם  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ּדּוְך  ִ ַהּשׁ

ָבָריו. ְוַכּדֹוֶמה ָלֶזה  אן ּדְ יֵלנּו. ַעד ּכָ ר. ה' ַיּצִ ַהּגֵ

ׁשּו"ת  ַעל  ּבַ ַזַצ"ל  ַווייְנֶפְלד  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ

ֹקֶבץ ֶזַרע ַיֲעֹקב  ְתׁשּוָבה הּוְבָאה ּבְ ֵלב ַאְבָרָהם ּבִ

ּדּוְך  ׁשִ ל  ַהְמַבּטֵ ּדְ לב(,  עמוד  יח  )קובץ  ְסְקִויְרא 

ּום  ִמּשׁ ֶזה  ּבָ ֵיׁש  ָרה,  ּגֵ ֶכת  ּדֶ ַהְמׁשֻ ֱהיֹות  ת  ּבַ ִמּסִ

ר"  ַהּגֵ ֶאת  ם  "ַוֲאַהְבּתֶ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ּטּול  ּבִ

ם.  ן ׁשָ )דברים י, יט(. ַעּיֵ

ִמיְלּדֹוָלה  ים  ַרּבִ ַמִים  ְבׁשּו"ת  ּדִ ֲאַכֵחד   ְולֹא 

ְפָגם  ּכִ יב  ְלַהֲחׁשִ ַתב  ּכָ י(,  סימן   )אבה"ע 

ה  ּלָ ַהּכַ ֵאם  ׁשֶ ּדּוְך  ִ ַהּשׁ ְלַאַחר  ֵרר  ִהְתּבָ ֶ ּשׁ ַמה 

ה  ִמּמַ ִנְרֶאה  ְוֵכן  ָבָריו.  ּדְ ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ּיֶֹרת.  ּגִ ִהיא 

ְוֵכן  ר )ח"ב סימן קיד(,  יֹשֶׁ ִאְמֵרי  ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ

ׁשּו"ת ִציץ ֱאִליֶעֶזר )חי"ז סימן מט אות ג(  ַסק ּבְ ּפָ

ּלֹא מֹוִדיַע  ִמי ׁשֶ ל ָמקֹום ִנְרֶאה ּדְ ם. ּוִמּכָ ן ׁשָ ַעּיֵ

ן  ּכֵ ִאם  א  ]ֶאּלָ ְסֹמְך  ּיִ ׁשֶ ָמה  ַעל  לֹו  ֵיׁש  ֶזה  ָבר  ּדָ

ֶזה[  ּבָ יִדים  ַמְקּפִ ִני  ֵ ַהּשׁ ד  ַהּצַ ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ יֹוְדִעים 

)יבמות סימן  ַיֲעֹקב  ִהּלֹות  ַהּקְ ְבֵרי  ִמּדִ ְמֹבָאר  ְוֵכן 

לֹא  ִדיֲעַבד  ּבְ ׁשֶ ֹכל  ּדְ ַתב,  ּכָ ׁשֶ וטעמא(  ד"ה  מד 

ָגם, ְוָלא ֲהָוה  ֶזה ּפְ ְנָין ֵאין ּבָ ר ַעל ַהּקִ ָהָיה ְמַוּתֵ

ֶגֶזל  ִדין ּדְ ד ּדְ ָבָריו ְמַצּדֵ ְך ּדְ ח ָטעּות. ּוְבֶהְמׁשֵ ִמּקַ

ה  ִרּיָ ָנן ּוִבְמקֹום ִמְצַות ּפְ ַרּבָ ַעת הּוא ָאסּור ִמּדְ ּדַ

ַמה  ן ּבְ ְבֵריֶהם. ְוַעּיֵ ה לֹא ֶהֱעִמידּו ֲחַז"ל ּדִ ּוְרִבּיָ

ִסְפרֹו  ּבְ נר"ו  רֹוס  ּגְ ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ָהרה"ג  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ

ּיֶֹרת  ְבַבת ּגִ ֹאם ֲאִני חֹוָמה )ח"ב סימן רלד אות א( ּדִ

ָגם. ְודו"ק.  ֶזה ׁשּום ּפְ ֵאין ּבָ

ִהְזִהירּו  ׁשֶ ֵמיְמרֹות  ה  ּמָ ִמּכַ יֵבִני  ׁשִ ּתְ ְוַאל   יד( 

יָבמֹות )דף קט  ן ּבִ ִרים ַעּיֵ ַלת ַהּגֵ ּבָ  ֲחַז"ל ִמּקַ

ַבח  ׁשֶ רֹות ּבְ ֶגד ֵיׁש ֵמיְמרֹות ַהְמַדּבְ ִמּנֶ עמוד ב(, ּדְ

ְלקּוט  ַהּיַ ְבֵרי  ּדִ נֹוָרִאים  ה  ְוַכּמָ ִרים.  ַהּגֵ ּוַמֲעַלת 

לֹוָטן  "ַוֲאחֹות  קכט(,  רמז  ויצא  )פרשת  ְמעֹוִני  ׁשִ

ֲהַות,  ֲחׁשּוִבים  ת  ּבַ כב(  לו,  )בראשית  ְמָנע"  ּתִ

ְוָכל  מ(,  לו,  )בראשית  ְמָנע"  ּתִ "ַאּלּוף  ְכִתיב  ּדִ

ָתא  ָגא הּוא, ְוִתְמָנע ִאּתְ ָלא ּתָ ַאּלּוף ַמְלכּוָתא ּבְ

ַזְרָעא  ּבְ ְלַדּבּוֵקי  ָעא  ּבְ ַוֲהַות  ָהְוָיא  ֲחׁשּוָבה 

ֵליּה  ֲאַמָרה  ַיֲעֹקב  ּדְ ּה  ְלַגּבֵ ָאְתָיה  ַאְבָרָהם,  ּדְ

ָהְלָכה  לּוָה.  ִקּבְ ְולֹא  יֶלֶגׁש,  ּפִ ָלְך  ְוֶאֱהֵוי  ֵרִני  ּיְ ּגַ

ו. ָאְמָרה ֶאְהֶיה  ן ֵעׂשָ יֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ּבֶ ְוָהְיָתה ּפִ

ִביָרה  ה זֹו ְוַאל ֶאְהֶיה ּגְ ל ֻאּמָ ְפָחה ִלְפסּוָלּה ׁשֶ ׁשִ

י ֱאִליַפז ַוֲאַמָרה ֵליּה  ה ַאֶחֶרת. ָאְתָיא ְלַגּבֵ ֻאּמָ ּבְ

ֲאָתא  ּדַ ֲעָמֵלק  ּה  ִמּנַ ְנַפק  ֵהן.  ַלּה  ֲאַמר  ָהִכי, 

ְלהּו  ֲעָיא  ִמּבַ ֲהָוה  ָלא  ּדְ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְלַצֲעִריְנהּו 

אן.  ּכָ ַעד  ְלַרֲחָקּה.  ּוְלַיֲעֹקב  ּוְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 

ָבִרים  ַהּדְ ַמְבִהיִלים  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ִיְרֶאה  ְתּבֹוֵנן  ְוַהּמִ

עֹוָלם,  ּבָ ֲעָמֵלק  ׁשֶֹרׁש  ָיָצא  ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ְונֹוָרִאים, 

ֶחה  ּמָ ּיִ ֵלם ַעד ׁשֶ א ׁשָ ּסֵ ֵלם ְוֵאין ַהּכִ ם ׁשָ ֵ ֵאין ַהּשׁ ּדְ

ָלל  ְוַהּכְ ַזְרעֹו )פסיקתא דרב כהנא פיסקא ג – זכור(. 

"ם  ַכר ָהַרְמּבָ ּזָ ּיֶֹרת ְלגּוָפא. ַוֲהַגם ׁשֶ ל ּגִ ּכָ ֶזה ׁשֶ ּבָ

)הלכות איסורי ביאה פרק יג הלכה יח(, ַהאי ֵמיְמָרא 

ן  ֻרּבָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ּוֵבֵאר  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ִרים  ּגֵ ים  ָקׁשִ ּדְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ּוַמְטִעין  ָבר,  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ חֹוְזִרים 

ַעד  רּו,  ּיְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ֵמֵהן  ִלְפרֹשׁ  ָבר  ַהּדָ ה  ְוָקׁשֶ

ַעם  ַהּטַ ׁשֶ לּו  ִמּלֵ רּור  ּבָ ָפָתיו  ׂשְ ָהא  ְלׁשֹונֹו.  אן  ּכָ

ֹזאת  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַקּלּות  ּבְ ָלם  ְלַקּבְ ֵאין  ׁשֶ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת לד  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם לה  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ָהִעְנָין  ּבֹוְדִקים  ׁשֶ ֵהיָכא  ְוָכל  ָבר,  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ

ַמִים ּתּו ֵאין ָלחּוׁש ָלֶזה.  ָ א ַלּשׁ ָנָתם ֶאּלָ ּוָ ֵאין ּכַ ׁשֶ

ם  ְלׁשֵ ָרה  ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ רֹוִאים  ׁשֶ ִגּיֶֹרת  ּבְ יָלא  ּוִמּמֵ

ֲעַלת ִמּדֹות טֹובֹות ֵאין ָלחּוׁש.  ִהיא ּבַ ַמִים ְוׁשֶ ׁשָ

ַיְרחֹון ַהּפֹוֵסק )שנה יב תשרי תשי"א  ְוֵכן ָרִאיִתי ּבְ

ל  ִהּלֵ י  ַרּבִ ׁשּוָבה  ּתְ ֶזה  ּבָ ַתב  ּכָ ׁשֶ תתתקע"א(  סימן 

ים  ׁשִ ּקָ ׁשֶ ַעם  ַהּטַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ּוֵמִביא  ַזַצ"ל  ּפֹוֵסק 

י ַאְבָרָהם  ם ַרּבִ ׁשֵ ְתבּו ַהּתֹוָספֹות ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ִרים ּכְ ּגֵ

ן ֵאין ָלחּוׁש  ְצֹות ְוכּו', ְוַעל ּכֵ ּמִ ִהיִרים ּבַ ּזְ ר ׁשֶ ַהּגֵ

ִדְבֵרי  ָבָריו. ְוֵכן ְמֹבָאר ּבְ אן ּדְ ִרים. ַעד ּכָ א ּגֵ ִלּשָׂ

ה  ִסְפרֹו ֵמי ִנּדָ לֹֹמה ְקלּוֶגר ַזַצ"ל ּבְ י ׁשְ אֹון ַרּבִ ַהּגָ

ֵפרּוׁש  ּדְ )ח"ב בשיורי טהרה שבסוף הספר סימן לד( 

הּוא  ָרֵאל  ְלִיׂשְ ִרים  ּגֵ ים  ָקׁשִ ּדְ ֲחַז"ל  ֵמיְמַרת 

ְבֵרי  ִמּדִ ְמֹבָאר  ן  ּכֵ ׁשֶ ר,  ַהּגֵ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ִדְבֵרי  ּכְ

טו(,  סימן  ב  פרשה  ואתחנן  )פרשת  ה  ַרּבָ ְדַרׁש  ַהּמִ

ֵאּלּו   - י(  מז,  )תהילים  ֶנֱאָספּו"  ים  ַעּמִ "ְנִדיֵבי 

ֵמַאְבָרָהם  ֲעִלים  ּנַ ׁשֶ  - ַנֲעָלה"  "ְמֹאד  ִרים,  ַהּגֵ

ה )ח"א  ִסְפרֹו ֵמי ִנּדָ ן עֹוד ּבְ אן. ְוַעּיֵ ָאִבינּו. ַעד ּכָ

ִבין  ֵגִרים ְמַעּכְ ָמָרא ּדְ ּגְ ָאְמרּו ּבַ ֶ ַמה ּשׁ דף יג ע"ב( ּדְ

ְצֹות  ּמִ ִקים ּבַ ַדְקּדְ ּמְ יַח, הּוא ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשִ ֶאת ַהּמָ

א  ַרּבָ ְוַאּדְ ָזכּו,  לֹא  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ בּו  ֶנְחׁשְ יֶהם  ּוְלַגּבֵ

ן  ּכֵ ׁשֶ ר,  ַהּגֵ ַאְבָרָהם  נּו  ַרּבֵ ְלֵפרּוׁש  ְרָאָיה  ם  ָ ִמּשׁ

יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶאת  ִבין  ְמַעּכְ ִרים  ּגֵ ְוָקא  ּדַ ְוָאַמר  ָזַכר 

ן  ָבָריו. ְוַעּיֵ אן ּדְ ָרֵאל. ַעד ּכָ ֵעי ִיׂשְ ָאר ִרׁשְ ְולֹא ׁשְ

ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב  ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ עֹוד 

)הוצאת חכמת שלמה ח"ו מהדורא רביעאה סימן רסח 

נֹוֶסֶפת  ְרָאָיה  ֵהִביא  ׁשֶ כשבא(  ד"ה  תקפח  עמוד 

ֵאין ָלחּוׁש  ן ּדְ ר. ָהא ַקּמָ י ַאְבָרָהם ַהּגֵ ְלֵפרּוׁש ַרּבִ

ּוְגדֹוָלה  ַחת.  ַסּפַ ּכְ ִרים  ּגֵ ים  ָקׁשִ ּדְ ֵמיְמָרא  ְלַהאי 

צא(  סימן  )ח"ב  ם  ֹבׂשֶ ְקֵנה  ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ִמּזֹו 

ּוָרה  ּשׁ ְתַנֶהֶגת ּכַ ּיֶֹרת ַהּמִ א ּגִ חּור ָהרֹוֶצה ִלּשָׂ ּבָ ׁשֶ

ְוִאּמֹו מֹוִחים  ְוָאִביו  ָהגּון,  ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ָרה  ּיְ ְוִנְתּגַ

ב  ְמֻחּיָ ֵאינֹו  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ בֹוד  ּכְ ֵני  ִמּפְ ָבר  ּדָ ּבַ

ְוַתְלִמיֵדי  ֵרִעים  ֲעֵליֶהם  ה  ְוַיְרּבֶ ָלֶהם.  ֹמַע  ִלׁשְ

רֹאׁש  ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ְכְנעּום.  ׁשַ ּיְ ׁשֶ ֲחָכִמים 

א(,  סימן  )ח"ב  נר"ו  "ץ  ּכַ הּו  ֵאִלּיָ י  ְלַרּבִ הּו  ֵאִלּיָ

רֹוֶצה  ּיֶֹרת ׁשֶ א ּגִ ּשָׂ נֹו ִמּלִ ֵאין ָלָאב ִלְמֹנַע ֶאת ּבְ ׁשֶ

ים ֶקִניג )ח"א יו"ד  י ַחּיִ ׁשּו"ת ֻחּקֵ ן עֹוד ּבְ ּה. ְוַעּיֵ ּבָ

ָהִראׁשֹון  ָמָרן  מו"ר  ַעת  ּדַ ָהְיָתה  ְוֵכן  לו(.  סימן 

ָבָריו  הּוְבאּו ּדְ ְלִצּיֹון ַהגר"ע יֹוֵסף ַזַצ"ל ּוְכִפי ׁשֶ

ַאל אֹודֹות  ׁשְ ּנִ ֵסֶפר ַמְעַין ֹאֶמר )ח"ט סימן נו(, ׁשֶ ּבְ

אָתּה,  ְלׂשֵ ְורֹוֶצה  ּיֶֹרת  ּגִ ִעם  ׁש  ְפּגַ ּנִ ׁשֶ חּור  ּבָ

ּלֹא  ׁשֶ אָתּה  ְלׂשֵ ּלֹא  ׁשֶ לֹו  ָיֲעצּו  ּלֹו  ׁשֶ ִנים  ְוָהַרּבָ

ַעל  ְוָעָנה  ּיֶֹרת,  ּגִ את  ָלׂשֵ יָבה  ְיׁשִ ְלֶבן  ַמְתִאים 

ְנֶהְדִרין  ַהּסַ רֹאׁש  ֶזה,  ּבָ ׁש  ּיֵ ַמה  ַזַצ"ל:  ָמָרן  ֶזה 

ם ָעַמד ָמָרן ָהַרב  ּיֶֹרת ֶאת רּות. ְוׁשָ ּגִ ּבַֹעז ָלַקח 

ְולֹא  ָקְדׁשֹו,  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ִמיׁש  ַחּלָ צּור  ּכְ ַזַצ"ל 

ֱאֶמת  ַסק  ִמּפְ ְלָבבֹו  ְלַהּטֹות  ּסּו  ּנִ ׁשֶ ָלֵאּלּו  ת  ׁשָ

ר'  ַסק ָהרה"ג  ּפָ ְוֵכן  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ם  ׁשָ ְמֹבָאר  ּכַ ֶזה 

י  ָפַרּדִ ַהּסְ י  ָהָראׁשִ ָהַרב  נר"ו  ְנַתְנֵאל  ְמעֹוֵדד 

ֶמׁש )ח"ג סימן כד(,  ׁשּו"ת ִמְזַרח ׁשֶ הֹוְנג קֹוְנג ּבְ ּבְ

ּה  ּבָ ֵאין  ַמִים  ׁשָ ם  ּוְלׁשֵ ֵמַאֲהָבה  ָרה  ּיְ ְתּגַ ּנִ ְכׁשֶ ּדִ

ם.  ן ׁשָ ָלל. ַעּיֵ ָגם ּכְ ּפְ

ְלָהַרב  ָרִאיִתי  ַחּמֹוִתי  ֶזה  ּבָ ּוִבְהיֹוִתי   טו( 

ִהְפִריז ַעל  ֶנה ֲהָלכֹות )ח"י סימן רלט( ׁשֶ  ִמׁשְ

ּיֶֹרת,  ּגִ את  ָלׂשֵ ּלֹא  ׁשֶ ֶזה  ִעְנָין  ּבְ ְוֶהֱחִמיר  ה  ּדָ ַהּמִ

ה  ְוִהּנֵ ָבָריו,  ּדְ ַעל  יב  ְלָהׁשִ ֵיׁש  ִחי"ר  ַהּמְ ְוַאַחר 

תֹוְך  ּבְ ְוָעִנינּו  ַאְרנּו  ּבֵ ָבר  ּכְ ַתב  ּכָ ׁשֶ ָבָריו  ּדְ רֹב  ּבְ

יֵרם  ּלֹא ָזַכְרנּו ַנְזּכִ ה ִעְנָיִנים ׁשֶ ׁשּוָבה. ּוְבַכּמָ ַהּתְ

ְפָסִחים  ָמָרא ּבִ ְבֵרי ַהּגְ 'ר ִמּדִ ַכר ׂשַ ּזָ ֶ ה. ַמה ּשׁ ַעּתָ

"ם  ּבָ א, ּוֵפַרׁש ַרׁשְ ּיֹוְרּתָ ְנַסב ּגִ ָלא ּתִ )דף קיב ע"ב( ּדְ

ֵרי  ָרה ּדָ ּיֹוָרא ַעד ַעׂשְ ָאְמִריַנן ּגִ ּום ּדְ )ד"ה לא( ִמּשׁ

ע"א(.  צד  דף  )סנהדרין  ּה  ַאּפֵ ּבְ ָאה  ֲאַרּמָ ְבֵזי  ּתִ ָלא 

ּוְכָבר  ִאּסּור.  אֹו  ַאְזָהָרה  ֶזה  ּבָ ֵאין  אן.  ּכָ ַעד 

ְבֵרי  "ל ְלֵעיל. ְוַגם ּדִ ָמָרא ַהּנַ ְבֵרי ַהּגְ ָעַמְדנּו ַעל ּדִ

ֵרי, לֹא  ּדָ ָרה  ַעׂשְ ִגּיֹוָרא ַעד  ּדְ ִרים  ְזּכָ ַהּנִ "ם  ּבָ ַרׁשְ

ֵיׁש  ה  ּמָ ּכַ א  ַרּבָ ַאּדְ א  ֶאּלָ ִאּסּור  ִמיֵענּו  ְלַהׁשְ אּו  ּבָ

ַען  ַוּיַ ׁשּו"ת  ּבְ ַתב  ּכָ ְוֵכן  ֶהם.  ּבָ ְפּגַֹע  ִמּלִ ֵהר  ְלִהּזָ

ִוד ַוייס נר"ו )חלק  ים יֹוֵסף ּדָ ִוד ָלרה"ג ר' ַחּיִ ּדָ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת לד  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם לה  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ְנסּוב  ּתִ ָלא  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  ּדְ ג(,  אות  קעד  סימן  ב 

ֵגר  ּדְ ם  ׁשָ ְפָסִחים  ּבִ "ם  ּבָ ָהַרׁשְ ּוֵפַרׁש  א,  ּיֹוְרּתָ ּגִ

ּה. ֵיׁש  ַאּפֵ ֵאי ּבְ ְבֵזי ֲאַרּמָ ָרה ּדֹורֹות ָלא ּתִ ַעד ֲעׂשָ

ים  לֹשִׁ ׁשְ ּבִ ִהְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵכיָון  ּדְ ְלהֹוִסיף, 

ְמקֹומֹות  מ"ו  ַלּה  ְוָאְמֵרי  ְמקֹומֹות  ה  ָ ּשׁ ְוׁשִ

ִמי  ֵרי  ְוַאׁשְ ֶזה,  ּבָ ל  ׁשֵ ְלִהּכָ ָעלּול  ר  ַהּגֵ אֹוָנַאת  ּבְ

)דף  ין  ִקּדּוׁשִ ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ְוִכְדִאיָתא  ֲחָמָאן  ּלֹא  ׁשֶ

ׁשּוט  ּפָ ֲאָבל  ָוֵאם.  ָאב  ּבּוד  ּכִ ְלִעְנַין  ע"ב(  לא 

ְתבּו  ּכָ ְוֵכן  ָבָריו.  ּדְ אן  ּכָ ַעד  ַלֲהָלָכה.  ֶזה  ֵאין  ּדְ

ַמה  יָבמֹות )דף מז ע"ב ד"ה קשים(, ּבְ ּתֹוָספֹות ּבִ ּבַ

ַחת,  ַסּפַ ּכְ ָרֵאל  ְלִיׂשְ ִרים  ּגֵ ים  ָקׁשִ ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ

ָרֵאל ַעל  ִיׂשְ ֻהְזֲהרּו  יֹוֵתר  ּבְ ׁשֶ ְלִפי  ים  ְמָפְרׁשִ ֵיׁש 

אן. ֵהר ֵמאֹוָנָאָתן. ַעד ּכָ ִרים ְוֵאין ְיכֹוִלין ְלִהּזָ ַהּגֵ

לֹא  ִרים  ּגֵ ָמה  ֵני  ִמּפְ י  ִלּבִ ּבְ ָעָלה  ּדְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ  ּוַמה 

ַמה  ְלִפי  רֹב  י  ּפִ ַעל  ֵניֶהם  ּבְ  ַיְצִליחּו 

ם  ּגַ ָמתֹו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ָידּוַע  ּבְ ר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ֵגר  ּדְ י  ַתְבּתִ ּכָ ֶ ּשׁ

יַני  ִמּסִ ַהּתֹוָרה  ל  ְלַקּבֵ ָרצּו  ׁשֶ ֵמאֹוָתם  ָהְיָתה  ן  ּכֵ

ָמתֹו ֲאָבל  ל ֶזה ִנׁשְ ה ּכָ ר, ְוִהּנֵ ּיֵ ְתּגַ ּתִ ְוָלֵכן סֹוָפּה ׁשֶ

ַהר  ַמֲעַמד  ּבְ ָהיּו  לֹא  יְך  ְמׁשִ ּמַ ׁשֶ ַזְרעֹו  ַמת  ִנׁשְ

ָבָריו.  אן ּדְ ִסיַני ְוָלֵכן ֵאין ְזָרָעיו ַמְצִליִחין. ַעד ּכָ

ְלַאַחר  ַהּנֹוָלד  ַרע  ַהּזֶ ּדְ ֵאינֹו,  ֶזה  ִחי"ר  ַהּמְ ַאַחר 

ַמת  ׁשְ ִמּנִ הּוא  ה  ָ ְקֻדׁשּ ּבִ ְוִלְדּתֹו  ְוהֹוָרתֹו  ּיּור  ַהּגִ

ִסיַני  ּבְ ָהְיָתה  ָמתֹו  ְוִנׁשְ יהּוִדי  ּכִ ְונֹוַלד  ָרֵאל  ִיׂשְ

ִרים לֹא  רֹב ּגֵ ַתב ּדְ יהּוִדי. ְוֵיׁש ִלְתֹמּהַ ֵהיַאְך ּכָ ּכִ

יְנהּו,  א ַמְחּתִ ֲחָדא ַמְחּתָ הּו ּבַ ּלְ ֵניֶהם ּכֻ ַיְצִליחּו ּבְ

ַתב  ּכָ א  ַרּבָ ְוַאּדְ ֶדק,  ַהּצֶ ֵרי  ּגֵ ְיֵדי  ֶזה  ּבָ ה  ּוְמַרּפֶ

ּכֹל  ְלׁשֹונֹו,  ְוֶזה  שעז(  )סימן  ֲחִסיִדים  ֵסֶפר  ּבְ

ֵלב  ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּיֶֹרת  ּגִ ְולֹוֵקַח  טֹוב  ֵלב  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

א  ָ ַמׂשּ טֹוב ּוְצנּוִעים ְוגֹוְמֵלי ֲחָסִדים ּוְנִעיִמים ּבְ

ן  ִהְתַחּתֵ ִמּלְ ַזְרָעם  ּבְ ן  ְלִהְתַחּתֵ מּוָטב  ן  ּוַמּתָ

ְלִפי  ּדֹות  ַהּמִ ה  ֵאּלֶ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ּבְ

אן  יִקים ְוטֹוִבים. ַעד ּכָ ר ִיְהיּו ַצּדִ ל ּגֵ ַרע ׁשֶ ַהּזֶ ׁשֶ

סֹוף  ּבְ ּגּוָפא  ֲהָלכֹות  ֶנה  ִמׁשְ ָהַרב  ְוַגם  ָבָריו.  ּדְ

ִמּדֹות  ֵאין  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַבת  ִאם  ּדְ ַתב,  ּכָ ׁשּוָבתֹו  ּתְ

ֵסֶפר  ַתב ּבְ ּכָ מֹו ׁשֶ ּיֶֹרת ּכְ א ַהּגִ ָ ּיֶֹרת ִיׂשּ ַהּגִ טֹובֹות ּכְ

"ל.  ֲחִסיִדים ַהּנַ

ִכיָנתֹו  ׁשְ ֶרה  ַמׁשְ הקב"ה  ֵאין  ׁשֶ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ  ּוַמה 

חֹות ַהְמֻיָחסֹות )קידושין דף  ּפָ א ַעל ִמׁשְ  ֶאּלָ

קשים(  )ד"ה  ם  ׁשָ ַהּתֹוָספֹות  ְרׁשּו  ּפֵ ְוֵכן  ע"ב(,  ע 

ָבר  ּכְ ִרים.  ּגֵ ים  ָקׁשִ ּדְ ִר"י  ְלֵפרּוׁש  ַעם  ַהּטַ ֶזהּו  ּדְ

ׁשּו"ת  ַעל  ּבַ ַזַצ"ל  ַווייְנֶפְלד  ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ַתב  ּכָ

ֶזַרע  ֹקֶבץ  ּבְ הּוְבָאה  ְתׁשּוָבה  ּבִ ַאְבָרָהם  ֵלב 

ַהחֹוְלִקים  ּדְ ל(,  עמוד  יח  )קובץ  ְסְקִויְרא  ַיֲעֹקב 

הּוא  ֲהֵרי  ר  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ר  ּגֵ ׁשֶ ֵכיָון  ּדְ ְיָבֲארּו  ֶזה  ַעל 

ִעם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַחס  ַהּיַ ִנְפַסק  ֵמי  ּדָ ּנֹוַלד  ׁשֶ ָקָטן  ּכְ

ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵני  ּבְ ֵהם  ַוֲהֵרי  הֹוֵריֶהם 

ַעל  ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ְ ַהּשׁ יר  ּפִ ׁשַ יָלא  ּוִמּמֵ לֹום,  ָ ַהּשׁ

ְלִמי  רּוׁשַ ּיְ ּבַ עֹוד  ן  ְוַעּיֵ אן.  ּכָ ַעד  חֹוֵתיֶהם.  ּפְ ִמׁשְ

ּכּוִרים  ּבִ ֵמִביא  ֵגר  ּדְ ה"ד(,  סוף  )פ"א  ּכּוִרים  ּבִ

ר  י ְיהּוָדה, ְוָיכֹול לֹוַמר ֲאׁשֶ ַרּבִ ֲהָלָכה ּכְ ְוקֹוֵרא ּדַ

ְמֹבָאר  ְוֵכן  ג(.  כו,  )דברים  ַלֲאבֹוֵתינּו  ה'  ע  ּבַ ִנׁשְ

ּוָבִריְטָב"א  )דף פא ע"א(,  ְתָרא  ּבָ ָבא  ּבָ "ן  ַרְמּבָ ּבָ

"ם  ְבֵרי ָהַרְמּבָ ַמּכֹות )דף יט ע"א(, ְוֵכן ִנְרֶאה ִמּדִ ּבְ

רֹוָתיו  ִאּגְ ַתב עֹוד ּבְ )הלכות בכורים פ"ד ה"ג(, ְוֵכן ּכָ

ר  י ֹעַבְדָיה ַהּגֵ )סימן ט(, ּוִבְתׁשּוָבה )סימן רצג( ְלַרּבִ

ַהּדֹורֹות,  ל  ּכָ סֹוף  ַעד  ר  ּיֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ִמי  ָכל  ּדְ ַתב,  ּכָ

ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ַתְלִמידֹו  ּכְ הּוא 

ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  אֹוֵמר  ר  ַהּגֵ ְלִפיָכְך  לֹום,  ָ ַהּשׁ

ְלָך  ְוֵיׁש  ָאִביָך,  ַאְבָרָהם ע"ה הּוא  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו, 

ָנה  ַאְבָרָהם ִנּתְ ּלְ ִהְנַחְלּתָ ֶאת ֲאבֹוֵתינּו, ׁשֶ לֹוַמר ׁשֶ

ַאְתִרין.  ּה ְואֹוֵקי ּבְ אן. ְודּון ִמּנֵ ָהָאֶרץ. ַעד ּכָ

לֹוִני  ּפְ ַעל  ֲהָלכֹות  ֶנה  ִמׁשְ ָהַרב  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ  ּוַמה 

ֶאת  ִחית  ַאׁשְ ן  "ּפֶ ָאַמר  ּטֹוב  ׁשֶ  ַאְלמֹוִני, 

רּות  ֶאת  א  ִלּשָׂ ָרָצה  ּלֹא  ׁשֶ ו(,  ד,  )רות  ַנֲחָלִתי" 

טּוָבא,  מּוּהַ  ּתָ ִחי"ר  ַהּמְ ַאַחר  ּיֶֹרת.  ּגִ ָהְיָתה  ׁשֶ

ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ִלְגַנאי  אֹותֹו  ים  ּדֹוְרׁשִ א  ַרּבָ ַאּדְ ּדְ

מֹו ְלִפי  ב ׁשְ ּלֹא ִנְכּתַ "י )רות פרק ד פסוק א( ׁשֶ ַרׁשִ

ה  אן. ּוְבִמְדַרׁש רּות ַרּבָ ּלֹא ָאָבה ִלְגֹאל. ַעד ּכָ ׁשֶ



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת לו  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם לז  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ִדְבֵרי  ם ָהָיה ּבְ ִאּלֵ )לרנר פרשה ז אות ז(, ָאְמרּו ָעָליו ּדְ

לֹוִני  ֵהִביא ְרָאָיה ֵמאֹותֹו ּפְ ם. ְוַעד ׁשֶ ן ׁשָ ּתֹוָרה. ַעּיֵ

א ֶאת  ׂשָ ּנָ ַאְלמֹוִני, ָהָיה לֹו ְלָהִביא ְרָאָיה ִמּבַֹעז ׁשֶ

ַטייְכֶטל  ִכיר  ׂשָ ֶנה  ִמׁשְ ֵסֶפר  ּבְ עֹוד  ן  ְוַעּיֵ רּות.ד 

)מועדים מגילת רות ג, יג ד"ה וכן עשה(.  

ֱעַנׁש  ּנֶ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ִמּדָ ְרָאָיה  ֵהִביא  ֶ ּשׁ ַמה  ם   ּגַ

ּיֶֹרת  ּגִ ִהיא  ׁשֶ ּתַֹאר  ְיַפת  א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ּכְ ַעְצמֹו   ּבְ

מּוּהַ ַעד ְמֹאד, ֵאיְך ָלַמד  )סנהדרין דף קז ע"א(, ּתָ

ּיֶֹרת  ּגִ ה  ָ ְלִאּשׁ ֹכַח  ּבְ ֶרת  ּיֶ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּתַֹאר  ִמיַפת 

ם  ר ְלׁשֵ ּיֵ ָאה ֵמְרצֹוָנּה ּוַמְקִריָבה ַעְצָמּה ְלִהְתּגַ ַהּבָ

ֵרי.  ִסין ִאּגְ מּוִהין טּוָבא ּוְמַרּפְ ַמִים. ּוְדָבָריו ּתְ ׁשָ

הּוא  ָעָבר ּדְ ּבֶ ּדֹות ׁשֶ כּוַנת ַהּמִ ם ֵאין ָלחּוׁש ִמּתְ ּגַ

ֶנה ֲהָלכֹות )חי"ז סימן לא אות  ׁשּו"ת ִמׁשְ ּבְ ּגּוָפא 

ְוֵכן  ם.  ׁשָ ן  ַעּיֵ ה.  ּנֶ ּתַ ִמׁשְ ִטְבעֹו  ר  ַהּגֵ ּדְ יק  ַמּסִ ה( 

ֶנה ֲהָלכֹות )חי"ב  ִמׁשְ ׁשּו"ת  ּבְ ְוָכַתב  ָחַזר  ֶ ּשׁ ַמה 

עֹוד  ן  ְוַעּיֵ ֵאינֹו.  ֶזה  ָהָאמּור  ל  ּכָ ְלִפי  תפג(  סימן 

ים )ח"ב בחלק גלי  ים ְלַבּדִ ּתִ ֵסֶפר ּבָ ַתב ּבְ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ּבְ

ֲהָלכֹות  ֶנה  ִמׁשְ ָהַרב  ֶדֶרְך  ּבְ ָהַלְך  ׁשֶ הים שורש ג( 

ַתב  ּכָ ֶ ָכל ַמה ּשׁ ן ּבְ ָבָריו, ְוַהְמַעּיֵ ְוֵיׁש ְלָהִעיר ַעל ּדְ

ְוַדי  ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  מֹוֵצאת  ׁשּוָבה  ּתְ ׁשֶ ִיְרֶאה 

זֹו ַהֶהָעָרה.  ּבְ

ה  ּמָ ְצאּו ָלדּון ּכַ ּיָ ֶ ׁשּוָרי ְלַמה ּשׁ ט ֵעיִני ּבְ ּבֵ  טז( ַוּתַ

ֲעַלת  ּבַ אֹו  ה  ִנּדָ ת  ּבַ ִאם  נּו  ְזַמּנֵ  ִמּפֹוְסֵקי 

ה  ָאְמָרה ָנֳעִמי ְלרּות ְוָעְרּפָ ֶ ֵפַרׁש ַמה ּשׁ ת רּות )פרק א פסוק יא( ּדְ י יֹוֵסף ָקָרא ִלְמִגּלַ ֵפרּוׁש ַרּבִ ד.  ְוָרִאיִתי ּבְ
ׂשְ י, ֵאין ָאָדם ִמּיִ בֹות ִעּמִ ן ׁשָ י ַאּתֶ א ִלְבֵני ַעּמִ ׂשֵ י" – ָאְמָרה ָלֶהן: ִאם ְלִהּנָ ה ֵתַלְכָנה ִעּמִ ְבָנה ְבֹנַתי ָלּמָ ־"ׁשֹ

ם  ר ְלׁשֵ ּיֵ אּו ְלִהְתּגַ ּבָ ה ׁשֶ ׁשָ ָחׁשְ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ה ְרָאָיה ּדְ אן. ְוֵאין ִמּזֶ א ֶאְתֶכם. ַעד ּכָ ָ ָרֵאל ְוִיׂשּ נֹות ִיׂשְ יַח ּבְ ָרֵאל ַמּנִ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּוְגדֹוֵלי ַהּדֹור לֹא  ֶזה ַאְך ַהּתַ יִדים ּבָ ֹרב ָהָעם ָהיּו ַמְקּפִ י ׁשֶ ן. ִאי ַנּמִ ּוִאין ּוְלָכְך ָאְמָרה ָלֶהן ּכֵ ִנׂשּ
מֹו  ר ׁשְ אָתּה, ְולֹא ֻהְזּכַ ׁש ְלׂשֵ לֹוִני ַאְלמֹוִני ָחׁשַ אָתּה, ְואֹותֹו ּפְ ּלֹא ָחׁש ְלׂשֵ ַעז ׁשֶ ּה ְוָהְרָאָיה ִמּבֹ יִדים ּבָ ָהיּו ַמְקּפִ
ֶזה  ַתב ּבָ ּכָ ֶ ַמה ּשׁ ן עֹוד ּבְ דֹוִלים. ְוַעּיֵ אּו אֹוָתן ַהּגְ ׂשְ ּיִ ָבה ָנֳעִמי ׁשֶ ּלֹא ָחׁשְ א ׁשֶ "י. ֶאּלָ ַרׁשִ ְמֹבָאר ּבְ ַעם ֶזה ּכַ ִמּטַ

ֶטְרְנֶפְלד )חלק ב על מגילת רות שם עמוד 366(.  ָבר ׁשְ ר ּדָ ׁשֶ ֵסֶפר ּפֵ ּבְ

ִרים  ַהּגֵ ַתב ָהַאּבּוֶדְרֶהם )סדר שחרית של חול ד"ה על הצדיקים( ׁשֶ ּכָ ֶ ה ּשׁ ה.  ּוְלפּום ִרֲהָטא ֵיׁש ְלָהִביא ְרָאָיה ִמּמַ
אּו  ׂשְ ּנָ ּיִ ִתי ָאמּור ׁשֶ ָבר ִמּלָ ל ָמקֹום ּכְ ִרים. ּוִמּכָ א ּגֵ ן ָעִדיף ִלּשָׂ ָבָריו. ִאם ּכֵ ם ּדְ ן ׁשָ ׁשּוָבה. ַעּיֵ קֹוְדִמים ְלַבֲעֵלי ּתְ

ֶפן ְוכּו'.  ֵבי ַהּגֶ זֹו ָלֶזה, ְוִעּנְ

ַוֲאָנא  ְלֵהֶפְך?ה  אֹו  ּיֶֹרת  ּגִ ַעל  ֲעִדיָפה  ׁשּוָבה  ּתְ

ּדֹות  ָתִמיד ֵיׁש ָלֶהם ִלְבּדֹק ֶאת ַהּמִ ַעְנָיא ָאִמיָנא ּדְ

ְוֵכן  עֹות.  ּצָ ַהּמֻ חּורֹות  ַהּבַ אֹוָתם  ל  ׁשֶ ַהּטֹובֹות 

י ֲעִקיָבא ַעל  ְקָחה ֶאת ַרּבִ ּלָ ָרִאינּו ֵאֶצל ָרֵחל ׁשֶ

ָהיּו ּבֹו ִמּדֹות טֹובֹות  ָהָיה ַעם ָהָאֶרץ ְלִפי ׁשֶ ַאף ׁשֶ

צּוי ֶאְצָלם  ּמָ ְכֻתּבֹות )דף סב ע"ב(. ּוְכׁשֶ ְמֹבָאר ּבִ ּכַ

ֵני  ּבְ י  ְלַגּבֵ ּה  ִמּנֵ ְודּון  ר  ָהִעּקָ ֶזה  טֹובֹות  ִמּדֹות 

י )חלק  יל ַעְבּדִ ּכִ ׁשּו"ת ַיׂשְ ַתב ּבְ ּכָ ה ּוְכמֹו ׁשֶ ּדָ ַהּנִ

טֹובֹות  ִמּדֹות  ָלֶהם  ֵיׁש  ִאם  ׁשֶ ג(,  סימן  אהע"ז  ז 

ּדֹות ַהּטֹובֹות  ּמִ ם. ְוַדע, ׁשֶ ן ִאּתָ ר ְלִהְתַחּתֵ ֶאְפׁשָ

ַחס,  ֲעַלת ַהּיַ דֹוִלים ִמּמַ ִתיָנה ּגְ ת ַהֶחֶסד ְוַהּנְ ּוִמּדַ

ִרים ּוְכמֹו  ֵאין ְנבּוָאה ׁשֹוָרה ַעל ַהּגֵ ן ֲהַגם ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

קטו(,  אות  הראשון  )מאמר  ַהּכֹוָזִרי  ֵסֶפר  ּבְ ַתב  ּכָ ׁשֶ

)דף  ַסְנֶהְדִרין  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ָאְמרּו  ָהא  ָמקֹום  ל  ִמּכָ

ר ֲאדֹוִמי  ָהָיה ּגֵ ֵני ָמה ָזָכה ֹעַבְדָיה ׁשֶ לט ע"ב( ִמּפְ

ָהא  ְנִביִאים.  ֵמָאה  יא  ֶהְחּבִ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ִלְנבּוָאה? 

אֹותֹו  ְוֶהֱעלּו  ֵהִביאּו  ּוִמּדֹוָתיו,  יו  ֲעׂשָ ּמַ ׁשֶ ן  ַקּמָ

ל  ּוִמּכָ ִלְנבּוָאה.  ָכה  ּזָ ׁשֶ ַעד  בֹוָהה  ּגְ ה  ְלַדְרּגָ

ַתב  ּכָ ַמֲעלֹוֵתיֶהן,  ּבְ וֹות  ׁשָ ֵתיֶהן  ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ָמקֹום 

ים ּבּוְחּבּוט )ח"ד עמוד שצד(  ּנִ ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ׁשֹוׁשַ ּבְ

ַזַצ"ל  יב  ֶאְלָיׁשִ לֹום  ׁשָ יֹוֵסף  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ם  ֵ ִמּשׁ

ן  ְוַעּיֵ ה.  ּדָ ַהּנִ ת  ִמּבַ ֲעִדיָפה  ִהיא  ּדְ ּיֶֹרת,  ּגִ א  ָ ׂשּ ּיִ ׁשֶ

לֹֹמה ַאְבָרָהם  י ׁשְ לֹֹמה ְלַרּבִ ְבֵרי ׁשְ ׁשּו"ת ּדִ עֹוד ּבְ

ים  ַחּיִ י  ְלַרּבִ ִוד  ּדָ ַען  ַוּיַ ּוְבׁשּו"ת  נר"ו )סימן לב(, 



ּגּירת  ּבת אֹו ּגּירת עם ּגּירת לו  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין ּבת אֹו ּגּירת עם לז  ֶֹ ִ ַ ֶֹ ִ ִ ִ ִנּׂשּואין

ג(,  אות  קעד  סימן  ב  )חלק  נר"ו  ַוייס  ִוד  ּדָ יֹוֵסף 

י.  ַתְבּתִ י ּכָ ְעּתִ ְרֶאה ַלֲעִנּיּות ּדַ ְוַהּנִ

ל ָהָאמּור:  ַהּמּוָרם ִמּכָ

ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ּכֵֹהן[  ]ְוֵאינֹו  ּיֶֹרת  ּגִ ע לֹו  ֻהּצַ ׁשֶ ִמי   א( 

ם  ּוְלׁשֵ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמַאֲהַבת  ָרה  ּיְ ִהְתּגַ ׁשֶ ּיֶֹרת  ּגִ ת   ּבַ

א  ָ ׂשּ ּיִ ׁשֶ ָראּוי  טֹובֹות,  ִמּדֹות  ָלּה  ְוֵיׁש  ַמִים,  ׁשָ

ַוֲחׁשּובֹות.  דֹולֹות  ּגְ ִמְצֹות  ה  ּמָ ּכַ ם  ִויַקּיֵ אֹוָתּה, 

ים.  ָנׁשִ ָאר  ְ ִמּשׁ יֹוֵתר  אֹוָנָאָתּה  ּבְ ָזִהיר  ְוִיְהֶיה 

ם  "ַוֲאַהְבּתֶ ִמְצַות  ם  ְמַקּיֵ ָדּה  ּוְמַכּבְ אֹוֲהָבּה  ּוְכׁשֶ

ר". ֶאת ַהּגֵ

ּיֶֹרת  ּגִ ִהיא  ׁשֶ ֵרר  ְוִהְתּבָ ּדּוְך,  ׁשִ ָסְגרּו  ִאם   ב( 

ל  ְלַבּטֵ לֹו  ָאסּור  ֶזה,  ַעם  ִמּטַ ל  ְלַבּטֵ  ְורֹוֶצה 

ה ֲעֵברֹות.  ַכּמָ ל עֹוֵבר ּבְ ּדּוְך, ְוַהְמַבּטֵ ִ ַהּשׁ

ּיֶֹרת  ּגִ ה  ָ ָהִאּשׁ ׁשֶ ּדּוְך  ִ ּשׁ ּבַ לֹוַמר  ִחּיּוב  ֵאין   ג( 

ֵנַבת  ּום ּגְ ֶזה ִמּשׁ ּיֶֹרת[, ְוֵאין ּבָ ת ּגִ ן ּבַ ּכֵ  ]ְוָכל ׁשֶ

יִדים  ְקּפִ ּמַ ׁשֶ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּבְ ּוִמיהּו  ַעת.  ּדַ

ה.  ִחּלָ ּתְ ַעל ֶזה יֹוִדיעּו ָלֶהם ּבַ

ּוְלִסּיּום  ֵלָמה  ְ ַהּשׁ ה  ֻאּלָ ַלּגְ ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ָרצֹון  ִויִהי 

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ָאֵמן. לּות ּבִ ַהּגָ
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אפרים כחלון, נולד בעיר נתניה, ישראל, 
למד והתחנך בתלמוד תורה "עוללים". 
בגיל 13 נכנס לישיבת "נחלת דוד" בפתח תקווה. במהלך 
לימודיו בישיבה עד נישואיו עם הרבנית שרה שתחיה, 
סיים את התלמוד בבלי מספר פעמים, וכן את התלמוד 
את  הוציא  ואף  והלכה,  תורה  שיעורי  מסר  ירושלמי. 

ספרו הראשון "אך טוב לישראל", עוד לפני היותו בן 20.

של  משפטיך"  "יורו  במוסדות  ודיינות  רבנות  בלימודי  החל  נישואיו,  לאחר 
ולומד  לרבנות,  סמיכה  קיבל  בירושלים,  אב"ד  משה  בן  גדעון  ר'  הגאון  הרב 

באינטנסיביות לקבלת הסמכתו כדיין.

טוב  "אך  סדרת  ביניהם:  משלו,  ספרים   7 פרסם  כחלון  הרב  השנים,  במהלך 
טוב"-  "דורש  סדרת  ורלוונטים.  מגוונים  הלכה  בנושאי  שו"ת  לישראל"- 
ישראל  מועדי  השבוע,  פרשיות  על  מעניינים  וסיפורים  עיניים  מאירי  חידושים 
עשרות  ערך  בנוסף,  ועוד.  אסתר,  מגילת  על  פירוש  שונים,  יהודים  ואירועים 
ספרים אחרים עבור רבנים גדולים, וספרו החדש "אך טוב לישראל-חלק ג" יצא 

לאור באדר תשע"ח.

בשנת תשע"ו יסד יחד עם הרב ירון ראובן, את ארגון "בעזרת השם". הרב כחלון 
לה,  ומחוצה  בארץ  הרצאות  נותנים  אינטרנטיים,  שיעורים  מוסרים  ראובן  והרב 

והשפיעו על  חייהם של רבים, לחזרה בתשובה והתקרבות לחיי תורה. 

בסיעתא דשמיא, ישנן כיום מעל 1,000 הרצאות מקוונות בנושאים שונים, כולל 
הלכה, מוסר, אנטי-מיסיונרים, פרשת השבוע, פרקי אבות, תיקון המידות ועוד. 

המכילים  דיסקים  חינמי(  באופן  )גם  ומפיץ  לאור  מוציא  השם"  "בעזרת  ארגון 
שיעורי תורה, ספרי הלכה, פוסטרים הקשורים לנושאים תורניים, וערכות קירוב 
אנשים  מלווה  השם"  "בעזרת  ארגון  בנוסף,  תורה.  ושיעורי  ספרים  המכילות 
ואף  רגשית  תמיכה  הדרכה,  שיעורים,  בנתינת  הדרך,  כל  לאורך  גיור  בתהליך 
מימון כלכלי לגיור דרך בתי דין אורתודוקסיים מוכרים,  ומסייע בכל הנצרך, כדי 

לעזור לבעלי תשובה וגרי-צדק להתקרב לתורה ומצוות.

סיוע  כדוגמת  השם"  "בעזרת  ארגון  מנהל  וחסד  תורה  של  רבים  פרויקטים 
מזון  מוצרי  חלוקת  נזקקות,  למשפחות  עזרה  התורה,  לומדי  אברכים  למשפחות 

בחגים, מלחמה במסיון, הדפסת והוצאת ספרי קודש ועוד.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר:
www.beezrathashem.org

  RabbiEfraim@BeEzratHaShem.org
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