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מחלוק ו ת
 .1תוספתא חגיגה פרק ב הלכה ד'.
מימיהן לא נחלקו אלא על הסמיכה חמשה זוגות הן שלשה מזוגות הראשונים שאמרו [שלא] לסמוך ושנים מזוגות האחרונים שאמרו
לסמוך [שלשה] היו נשיאים ושנים [מהן] אבות בית דין דברי רבי מאיר [רבי יהודה אומר שמעון בן שטח נשיא] יהודה בן טבאי אב
ב"ד.
אמר רבי יוסי בתחלה לא היתה מחלוקת בישראל אלא בית דין של שבעים ואחד [היה] בלשכת הגזית [ושאר] בתי דינים של עשרים
ושלשה [ היו בעיירות ארץ ישראל ושני בתי דינים של שלשה שלשה היו בירושלים אחד בהר הבית ואחד בחיל] נצרך אחד מהם הולך
אצל בית דין שבעירו אין בית דין הולך אצל בית דין הסמוך לעירו [אם] שמעו אמרו להם אם לאו הוא ומופלא שבהן באין לבית דין
שבהר הבית [אם] שמעו אמרו להם ואם לאו הוא ומופלא שבהם באין לבית דין [ שבחיל אם שמעו אמרו להם אם לאו אלו ואלו באין
לבית דין] שבלשכת הגזית ...משם הלכה יוצא רווחת בישראל משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן [הרבו] מחלוקת
בישראל [ונעשו כשתי תורות].

2

תלמוד בבלי ,עירובין דף יג ע"ב.

אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה
בת קול ואמרה אלו ואלו ד ברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל
לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן.

3

ר' סעדיה גאוןן ,אמונות ודעות ,הקדמה אות ג'.

ואמרו חכמי ישראל במי שלא השלים עניני החכמה משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבתה מחלוקת ,למדונו דבריהם
אלה שאם התלמידים השלימו למודיהם לא תהא ביניהם מחלוקת ולא וכוחים ולכן אל יפנה הסכל קצר הרוח את חטאו כלפי הבורא
יתרומם ויתהדר לומר שהוא אשר הציב לו את הספקות ,אלא סכלותו או קוצר רוחו הפילוהו בהם כמו שבארנו ,כי לא יתכן שתהא
פעולה חד פעמית מפעולותיו תסלק ממנו את הספקות ,כי אז היה יוצא מחוק הנבראים והוא נברא .ומי שלא הטיל בזה את חטאו על
אלוהיו ,אלא רצה שישימהו ה' יודע מדע שאין בו ספקות ,הרי אין בקשתו זו אלא שיעשהו אלוהיו כיוצא בו ,כי היודע בלי סבה הוא
בורא הכל יתברך ויתקדש ,וכפי שנבאר לקמן ,אבל כל הנבראים לא תתכן ידיעתם אלא על ידי סבה והיא הלמוד והעיון ,אשר לכך
דרוש זמן כמו שבארנו ,והרי הם מן הרגע הראשון של אותו הזמן עד סופו בספקות כפי שפירשנו ,אבל המשובחים הם הממתינים עד
אשר יזקקו את הכסף מן הסיגים ,כאמרו הגו סיגים מכסף ויצא לצורף כלי ,ועד אשר יחבצו את המלאכה ויוציאו חמאתה ,כאמרו כי
מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם ,ועד אשר תצמח זריעתם ואז יקצרוהו ,כאמרו זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד ,ועד אשר
יבשיל פרים באילנם ויכשר למזון ,כאמרו עץ חיים היא למחזיקים בה:
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חידושי הריטב"א מסכת עירובין דף יג עמוד ב

אלו ואלו דברי אלהים חיים .שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר ,ותירצו כי כשעלה
משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר ,ושאל להקב"ה על זה ,ואמר שיהא זה מסור
לחכמי ישראל שבכל דור ודור ויהיה הכרעה כמותם ,ונכון הוא לפי הדרש ובדרך האמת יש טעם וסוד בדבר.

7

המהר"ל מפראג ,באר הגולה ,באר ראשון.

ואמר בעלי אסופות ,פי' כי אי אפשר שיהיה דעת החכמים על דרך אחד ,ואי אפשר שלא יהיה חלוק ביניהם כפי מה שהם מחולקים
בשכלם .כי כל דבר ודבר אי אפשר שלא יהא בחינה יותר מאחת לדבר אחד .שאף אם הדבר טמא ,אי אפשר שלא יהיה לו צד בחינה
אל טהרה של מה ,וכן אם הדבר טהור ,אי אפשר שלא יהיה לו בחינה מה של טומאה .ובני אדם מחולקים בשכל ואי אפשר שיהיו כל
שכלי בני אדם על דרך אחד כמו שיתבאר ,ולכך כל אחד ואחד מקבל בחינה אחת כפי חלק שכלו .ועל זה קראם בעלי אסופות ,ר"ל
שיושבים אסופות ועוסקים בתורה שאף שהם מחולקים בשכלם מ"מ הם מתאספים יחד ,וכאשר הם מתאספים יש בהם כל הדעות
המחולקות .ואמר שמא תאמר א" כ האיך אני לומד תורה מעתה על זה אמר כלם נתנו מרועה אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי
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אדון כל המעשים .וביאור זה ,כי הש" י כאשר נתן תורה לישראל נתן כל דבר ודבר בתורה כפי מה שהוא .ואמר שדין זה יש בו בחינה
לזכות ויש בו בחינה לחובה ,ודין של איסור והיתר יש בדין זה בחינה להיתר ויש כאן בחינה לאסור ,וכן כשר ופסול יש בחינה אחת
הפך האחרת .כמו שבעולם נמצא דבר מורכב מהפכים ,ותוכל לומר על העץ שהוא מתיחס אל יסוד המים וכן הוא האמת שיש בו מן
המים ,ותוכל לומר שיש בו מן יסוד האויר וכן הוא האמת שיש בו יסוד האויר ,ולא תמצא דבר פשוט לגמרי .וכן בתורה אין דבר אחד
טמא לגמרי שלא יהיה בו צד טהרה ,ויש בו צד טומאה ג"כ .וכאשר אחד למד על דבר אחד טהור ונתן טעמו ושכלו לטהרה ,הרי אמר
בחינה אחת כפי מה שהוא ,והאומר טמא ואמר טעמו זה אמר ג"כ בחינה אחת:
והיינו דאמר שכולם הם מפי אדון המעשים ,ולמה הוצרך לומר כאן מפי אדון כל המעשים ומה ענינו לכאן ,אלא ר"ל כמו שהש"י אדון
כל המעשים וממנו נמצא עולם המורכב שיש בו דברים מתחלפים ויש אחד הפך השני ,וכך הוא דבר זה שכל דבר יש לו בחינות
מתחלפות שאין העולם פשוט שלא יהיה בו חילוף בחינות ,א"כ המטמא והמטהר זה למד תורה כמו השני כי לכל אחד ואחד יש לו
בחינה בפני עצמו ,והש" י ברא את הכל והוא ברא הדבר שיש בו שתי בחינות .רק לענין הלכה למעשה אין ספק שהאחד יותר עיקר מן
השני ,כמעשה ה' אף כי הדבר הוא מורכב ,מ"מ אין זה כמו זה רק הא' יותר עיקר .שהרי העץ שהוא מורכב מד' יסודות ,העיקר שגובר
בו הוא יסוד הרוח כמו שידוע .וכן אף שיש לדבר אחד בחינות מתחלפות כולם נתנו מן הש"י ,רק כי אחד מהם יותר עיקר והוא מכריע
והוא הלכה .מ"מ אל תאמר כי דבר שאינו עיקר אינו נחשב כלום ,זה אינו כי השומע כל הדעות הרי השיג הדבר כפי מה שיש לדבר
בחינות מתחלפות ,והרי למד תורה כפי מה שהוא הדבר שיש לו בחינות מתחלפות ,רק לענין הלכה אחד מכריע על השני .ולפעמים
הבחינות שוים לגמרי בצד עצמו ואז שניהם מן הש"י בשוה ואין מכריע .וזהו מחלוקת הלל ושמאי שיצא בת קול אלו ואלו דברי
אלהים חיים ,ר"ל ששניהם שוים בבחינות שזה כזה ,וכיון שהבחינות שוה שניהם דברי אלהים חיים .כי הש"י נתן התורה וציוה הכל
לפי הבחינה ,שאם הבחינה לטהרה ציוה עליו טהור ,והפך זה ג"כ אם הבחינה לטומאה ציוה עליו טמא ,וכאשר הבחינות שוים על זה
אמר אלו ואלו דברי אלהים חיים ,כי המטהר דבריו דברי אלהים שהוא יתברך מטהר מצד בחינה של טהרה זאת ,וכן המטמא ג"כ
דבריו דברי אלהים שהוא יתברך מטמא לפי בחינה של טומאה:
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מהרש"ל ,ים של שלמה ,הקדמה למסכת בבא קמא.
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9

הרב א"י הכהן קוק ,עין איה ברכות ח"ב פ"ט סעיף שס"א

תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם :יש טועים שחושבים ,שהשלום העולמי לא יבנה כי-אם ע"י צביון אחד בדיעות ותכונות ,וא"כ
כשרואים ת"ח חוקרים בחכמה ודעת תורה ,וע"י המחקר מתרבים הצדדים והשיטות ,חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך
השלום .ובאמת אינו כן ,כי השלום האמתי אי אפשר שיבוא לעולם כי-אם דוקא ע"י הערך של רבוי השלום .הרבוי של השלום הוא,
שיתראו כל הצדדים וכל השיטות ,ויתבררו איך כולם יש להם מקום ,כל אחד לפי ערכו ,מקומו וענינו .ואדרבא גם הענינים הנראים
כמיותרים או כסותרים ,יראו כשמתגלה אמתת החכמה לכל צדדיה ,שרק ע"י קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים ,וכל הדעות הנראות
שונות ,וכל המקצעות החלוקים ,דוקא על ידם יראה אור האמת והצדק ,ודעת ד' יראתו ואהבתו ,ואור תורת אמת .על-כן תלמידי
חכמים מרבים שלום ,כי במה שהם מרחיבים ומבארים ומילדים דברי חכמה חדשים ,בפנים מפנים שונים ,שיש בהם רבוי וחילוק
ענינים ,בזה הם מרבים שלום ,שנאמר וכל בניך למודי ד' .כי כולם יכירו שכולם גם ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם כפי הנראה ,המה
כולם למודי ד' ,ובכל אחת מהנה יש צד שתתגלה על ידו ידיעת ד' ואור אמתו .ורב שלום בניך ,לא אמר גדול שלום בניך ,שהיה מורה
על ציור גוף אחד גדול ,שאז היו הדברים מתאימים לאותו הרעיון המדומה ,שהשלום הוא צריך דוקא לדברים אחדים ושיווי
רעיונות ,שזה באמת מגרע כח החכמה והרחבת הדעת ,כי אור הדעת צריך לצאת לכל צדדיו ,לכל הפנים של אורה שיש בו ,אבל הרבוי
הוא רב שלום בניך ,אל תקרי בניך ,אלא בוניך ,כי הבנין יבנה מחלקים שונים ,והאמת של אור העולם תבנה מצדדים שונים ומשיטות
שונות ,שאלו ואלו דברי אלהים חיים ,מדרכי עבודה והדרכה וחנוך שונים ,שכ"א תופס מקומו וערכו .ואין לאבד כל כשרון ושלמות
כ"א להרחיבו ולמצא לו מקום ,ואם תראה סתירה ממושג למושג ,בזה תבנה החכמה ביתה ,וצריך לעיין בדברים איך למצא את החוק
הפנימי שבמושגים ,שבזה יתישרו הדברים ולא יהיו סותרים זא"ז ,ורבוי הדעות שבא ע"י השתנות הנפשות והחנוכים דוקא הוא הוא
המעשיר את החכמה והגורם הרחבתה ,שלסוף יובנו כל הדברים כראוי ויוכר שאי אפשר היה לבנין השלום שיבנה כ"א ע"י כל אותן
ההשפעות הנראות כמנצחות זא"ז .יהי שלום בחילך .החיל ,מקום החיל או הכחות העובדים ,הם מתברכים בברכת שלום .ומהו
שלומם ,לא שיהיו כולם כח שוה ,כי דוקא ע"י רבוי הכחות והתנגדותם תמצא פעולת החיים ,אלא שערך ההבדל וההתנגדות נערך
בערך מתאים ,שכולם מובילים למטרה אחת ,על כן נמצא שלוה בארמנותיך ,במקום הדרוש שקט ושלוה ,במרכז התכלית .למען אחי
ורעי ,שלכולם יהי' מקום לעבודה ,עבודת שכל ועבודת נטיה ורגש ,אדברה נא שלום בך ,המצב של ההתאחדות הבא מקיבוץ כחות
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ודעות נפזרות ,למען בית ד' אלהינו ,התכלית הנרצית ,הנקודה שכולם עובדים בעבורה ,אבקשה טוב לך ,הטוב הנאסף מתוך כלי
השלום ,שהוא מחזיק הברכה ,ד' עוז לעמו יתן ,יתן להם חיים מלאים ענין ,שהוא העז ,וכשהחיים מלאים ענין מלאים הם צדדים
רבים ,ונבנים מהרכבות של כחות רבים ,על כן זאת היא ברכת השלום האמתית הבאה מהעז .ד' יברך את עמו בשלום .וברכת השלום,
הבאה עם העז ,היא השל ום של התאחדות כל ההפכים אבל צריך שימצאו הפכים ,כדי שיהי' מי שיעבוד ומה שיתאחד ,ואז הברכה
ניכרת ,ע"י הכח של אלו ואלו דברי אלהים חיים .ועל כן שלום הוא שמו של הקב"ה ,שהוא בעל הכחות כולם ,הכל יוכל וכוללם יחד,
יהי שמו הגדול מבורך מן העולם עד העולם.

 11ליקוטי מוהר"ן קמא קסא
ָארץִּ ,אי אֶ ְפ ָשר ל ֹו לְ הַ גְ ִּביהַ אֶ ת עַ ְצמ ֹו ,כִּ יִּ -אם
ָאדם עֵ ץ הַ ָשדֶ ה' ( ְדבָ ִּרים כ) ,וְ ִּהנֵה עֵ ץ הַ מֻּ נָח עַ ל הָ ֶ
ָאדם' ,כִּ י הָ ָ
לקת מַ גְ ִּביהַ ּומֵ ִּרים אֶ ת הָ ָ
הַ מַ חֲ ֶ
לקת נִּ ְק ָרא מַ יִּם כְ מ ֹו ֶשכָתּוב ( ְת ִּהלִּ ים פ"ח)" :סַ בּונִּ י כַמַ יִּם כָל
ֹׂשאין אֶ ת הָ עֵ ץ ,וְ הַ מַ חֲ ֶ
ימין וְ נו ִּ
עַ ל יְדֵ י ֶשבָ ִּאין עָ לָיו מַ יִּ ם שו ְֹט ִּפין אֲ זַי הַ מַ יִּם ְמ ִּר ִּ
הַ ּיוֹם ִּה ִּקיפּו עָ לַי יָחַ ד"

 11ליקוטי מוהרן קמא סד ,ד
לקת ִּהיא ְב ִּחינוֹת ְב ִּריַאת הָ ע ֹולָם .כִּ י ִּע ַקר ְב ִּריַאת הָ ע ֹולָם ,עַ ל-יְדֵ י חָ לָל הַ פָ נּוי ַכ ַנ"ל ,כִּ י ְבלא זֶה הָ יָה הַ כל אֵ ין סוֹף ,וְ לא הָ יָה
וְ ַדע ,כִּ י מַ חֲ ֶ
ּובתוֹכ ֹו בָ ָרא אֶ ת כָל הַ ְב ִּריָאה ,הַ ְינּו הַ ּי ִָּמים וְ הַ ִּמדוֹת ,עַ ל-יְדֵ י
מָ קוֹם לִּ ְב ִּריַאת הָ ע ֹולָם ַכ ַנ"ל וְ עַ ל-כֵן ִּצ ְמצֵ ם הָ אוֹר לִּ ְצ ָד ִּדין ,וְ נַעֲ ָׂשה חָ לָל הַ פָ נּויְ ,
הַ ִּדבּור ַכ ַנ"לִּ ' ,ב ְדבַ ר ה' ָשמַ יִּם נַעֲ ׂשּו וְ כּו' .וְ כֵן הּוא ְב ִּחינַת הַ מַ חֲ לוֹקוֹת ,כִּ י ִּאלּו הָ יּו כָל הַ ַתלְ ִּמידֵ י-חֲ כ ִָּמים אֶ חָ ד ,לא הָ יָה מָ קוֹם לִּ ְב ִּריַאת
ֹשְך עַ ְצמ ֹו לְ צַ ד ַאחֵ ר ,עַ ל יְדֵ י זֶה נַעֲ ֶׂשה בֵ ינֵיהֶ ם ְב ִּחינוֹת חָ לָל
לקת ֶשבֵ ינֵיהֶ ם ,וְ הֵ ם נֶחֱ ל ִָּקים זֶה ִּמזֶה ,וְ כָל אֶ חָ ד מו ֵ
הָ ע ֹולָם ַרק עַ ל יְדֵ י הַ מַ חֲ ֶ
הַ פָ נּויֶ ,שהּוא ְב ִּחינוֹת ִּצ ְמצּום הָ אוֹר לִּ ְצ ָד ִּדיןֶ ,שב ֹו הּוא ְב ִּריַאת הָ ע ֹולָם עַ ל יְדֵ י הַ ִּדבּור ַכ ַנ"ל .כִּ י כָל הַ ְדבָ ִּרים ֶשכָל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם ְמ ַדבֵ ר ,הַ כל הֵ ם
ַרק ִּב ְש ִּביל ְב ִּריַאת הָ ע ֹולָםֶ ,שנַעֲ ֶׂשה עַ ל י ָָדם ְבתוְֹך הֶ חָ לָל הַ פָ נּוי ֶשבֵ ינֵיהֶ ם ,כִּ י הַ ַתלְ ִּמידֵ י-חֲ כ ִָּמים בו ְֹר ִּאים אֶ ת הַ כל עַ ל יְדֵ י ִּד ְב ֵריהֶ ם ,כמו
ַארעָ א ְב ִּמלּולִּ י ַאף אַ ֶתם כֵן (כְ מ ֹו ֶשכָתּוב
ְש ְעיָה נ"א)' :וְ לֵאמר לְ ִּצּיוֹן עַ ִּמי אַ ָתה' ַ -אל ִּת ְק ֵרי עַ ִּמי אֶ לָא ִּע ִּמי ,מָ ה אֲ נָא עֲ בַ ִּדי ְשמַ ּיָא וְ ְ
שכתוב (י ַ
צרְך ְב ִּריַאת הָ ע ֹולָם ,לא יו ֵֹתר .כִּ י עַ ל יְ דֵ י ִּרבּוי הָ אוֹרֶ ,שלא הָ יּו הַ כֵלִּ ים
בַ זֹהַ ר בַ הַ ְק ָדמָ ה ַדף ה) .אַ ְך צָ ִּריְך לִּ זָהֵ ר ֶשלא לְ ַדבֵ ר יו ֵֹתר ִּמ ַדיַ ,רק כְ ִּפי ֶ
ּומ ְש ִּב ַירת הַ כֵלִּ ים הָ יָה ִּה ְתהַ ּוּות הַ ְקלִּ פוֹת .כֵן ִּאם אֶ חָ ד מַ ְרבֶ ה לְ ַדבֵ רִּ ,מזֶה ּגו ֵֹרם ִּה ְתהַ ּוּות הַ ְקלִּ פוֹת ,כִּ י
יְכוֹלִּ ים לִּ ְסבל ִּרבּוי הָ אוֹר ,נִּ ְש ַת ְברּוִּ ,
הּוא ְב ִּחינַת ִּרבּוי הָ אוֹרֶ ,שעַ ל-יְדֵ י-זֶה הָ יּו ְש ִּב ַירת הַ כֵלִּ יםֶ ,שעַ ל-יְדֵ י-זֶה ִּה ְתהַ ּוּות הַ ְקלִּ פוֹת
יקה וְ לא הַ ִּמ ְד ָרש הּוא הָ ִּע ָקר ,אֶ לָא הַ מַ עֲ ֶשה,
אתי לַּגּוף טוֹב ִּמ ְש ִּת ָ
וְ זֶה פֵ רּוש הַ ִּמ ְשנָה (ָאבוֹת פֶ ֶרק א)' :כָל יָמַ י ּג ַָדלְ ִּתי בֵ ין הַ חֲ כ ִָּמים ,וְ לא ָמצָ ִּ
לקת ֶשּיֵש
וְ כָל הַ מַ ְרבֶ ה ְדבָ ִּרים מֵ ִּביא חֵ ְטא' .בֵ ין הַ חֲ כ ִָּמים ,הּוא ְב ִּחינַת חָ לָל הַ פָ נּויֶ ,שנִּ ְתהַ ּוָ ה וְ נַעֲ ָׂשה בֵ ין הַ חֲ כ ִָּמים ,עַ ל יְדֵ י הַ פֵ רּוד וְ הַ ַמחֲ ֶ
לקת בֵ ינֵיהֶ ם ,כִּ י ִּאם הָ יּו ֻּכלָם אֶ חָ ד ,אֵ ין ַשּיְָך לוֹמַ ר בֵ ין הַ חֲ כ ִָּמים .וְ עַ ל-יְדֵ י
בֵ ינֵיהֶ ם ַכ ַנ"ל .וְ זֶה 'בֵ ין הַ חֲ כ ִָּמים' ַדי ְָקא ,הַ יְנּו ֶשּיֵש פֵ רּוד ּומַ חֲ ֶ
יתי
ּובתוְֹך הֶ חָ לָל הַ פָ נּוי הַ זֶה נַעֲ ָׂשה ְב ִּריַאת הָ ע ֹולָם ,הַ ְינּו הַ ּי ִָּמים וְ הַ ִּמדוֹת .וְ זֶה 'כָל יָמַ י ּג ַָדלְ ִּתי'ֶ ,שהָ ִּי ִּ
לקת נַעֲ ָׂשה ְב ִּחינוֹת חָ לָל הַ פָ נּויְ ,
הַ מַ חֲ ֶ
ּומדו ַֹתיֶ ,שהּוא ְב ִּחינַת ְב ִּריַאת הָ ע ֹולָם' ,בֵ ין הַ חֲ כ ִָּמים'  -בֵ ין הַ חֲ כ ִָּמים ַד ְי ָקאְ ,בתוְֹך הֶ חָ לָל הַ פָ נּוי ַכ ַנ"ל ,כִּ י ָשם נַעֲ ָׂשה כָל הַ ְב ִּריָאה
ְמגַדֵ ל יָמַ י ִּ
ּומדו ַֹתיִּ ,מ ַק ְטנּות לְ ג ְַדלּות .וְ זֶה ֶש ְק ָרָאם 'יָמַ י' ,כִּ י הֵ ם י ִָּמים ֶשל ֹו ,כִּ י הּוא בו ֵֹרא אֶ ת הָ ע ֹולָם וְ כּו' ַכ ַנ"ל' .וְ לא
ַכ ַנ"ל .וְ זֶה 'ּג ַָדלְ ִּתי'ֶ ,ש ִּהגְ ַדלְ ִּתי יָמַ י ִּ
יקה,
יקה ַכ ַנ"ל ,כִּ י ָאסּור לִּ כְ נס לְ ָשם ,כִּ יִּ -אם ִּמי ֶשהּוא ִּב ְב ִּחינוֹת ְש ִּת ָ
יקה' ,כִּ י ָשם ,בֶ חָ לָל הַ פָ נּוי ,אֵ ין טוֹב ִּמ ְש ִּת ָ
אתי לַּגּוף טוֹב ִּמ ְש ִּת ָ
מָ צָ ִּ
יקה ,כְ מ ֹו ֶשָאמַ ר
ָאחז ְבמַ ְד ֵרגָה ז ֹו ִּב ְב ִּחינַת ְש ִּת ָ
אתי וְ כּו' ,כִּ י עַ ל ְי דֵ י ֶש ַ
משה ַכ ַנ"ל .וְ זֶה ֶשָאמַ ר ' :כָל יָמַ י ּג ַָדלְ ִּתי בֵ ין הַ חֲ כ ִָּמים וְ לא מָ צָ ִּ
ְב ִּחינַת ֶ
יקה ַכ ַנ"ל' .וְ לא
ּומדו ָֹתיו ָשם בֶ חָ לָל הַ פָ נּוי ,כִּ י ָאסּור לִּ כְ נס לְ ָשם ,כִּ יִּ -אם ִּמי ֶשהּוא ִּב ְב ִּחינוֹת ְש ִּת ָ
יקה ,עַ ל-כֵן הָ יָה ְמגַדֵ ל יָמָ יו ִּ
ֶשאֵ ין טוֹב ִּמ ְש ִּת ָ
הַ ִּמ ְד ָרש הּוא הָ ִּע ָקר אֶ לָא הַ מַ עֲ ֶׂשה ,וְ כָל הַ מַ ְרבֶ ה ְדבָ ִּרים מֵ ִּביא חֵ ְטא' ,כִּ י כָל ִּמ ְד ָר ָשם וְ ִּד ְב ֵריהֶ םֶ ,שאֵ לּו הַ חֲ כ ִָּמים ְמ ַד ְב ִּרים ,אֵ ין הָ ִּע ָקר הַ ִּמ ְד ָרש
ִּבלְ בַ ד ,אֶ לָא הַ מַ עֲ ֶׂשהֶ ,שּיַעֲ ׂשּו וְ י ְִּב ְראּו עַ ל יְדֵ י ִּד ְב ֵריהֶ ם אֶ ת הָ ע ֹולָם ַכ ַנ"לַ .אל ִּת ְק ֵרי עַ ִּמי אֶ לָא ִּע ִּמי ַכ ַנ"ל .אַ ְך 'כָל הַ מַ ְרבֶ ה ְדבָ ִּרים מֵ ִּביא חֵ ְטא',
כִּ י מֵ ִּרבּוי הָ אוֹר נִּ ְתהַ ּוּו הַ ְקלִּ פוֹת ַכ ַנ"ל
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