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 תומחלוק

 .'תוספתא חגיגה פרק ב הלכה ד .1

לסמוך ושנים מזוגות האחרונים שאמרו [ שלא]מימיהן לא נחלקו אלא על הסמיכה חמשה זוגות הן שלשה מזוגות הראשונים שאמרו 

ן טבאי אב יהודה ב[ רבי יהודה אומר שמעון בן שטח נשיא]אבות בית דין דברי רבי מאיר [ מהן]היו נשיאים ושנים [ שלשה]לסמוך 

 .ד"ב

בתי דינים של עשרים [ ושאר]בלשכת הגזית [ היה]אמר רבי יוסי בתחלה לא היתה מחלוקת בישראל אלא בית דין של שבעים ואחד 

נצרך אחד מהם הולך [ היו בעיירות ארץ ישראל ושני בתי דינים של שלשה שלשה היו בירושלים אחד בהר הבית ואחד בחיל]ושלשה 

שמעו אמרו להם אם לאו הוא ומופלא שבהן באין לבית דין [ אם]אין בית דין הולך אצל בית דין הסמוך לעירו  אצל בית דין שבעירו

שבחיל אם שמעו אמרו להם אם לאו אלו ואלו באין ]שמעו אמרו להם ואם לאו הוא ומופלא שבהם באין לבית דין [ אם]שבהר הבית 

מחלוקת [ הרבו]בישראל משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן משם הלכה יוצא רווחת ... שבלשכת הגזית[ לבית דין

 [.ונעשו כשתי תורות]בישראל 

 

 .ב"עירובין דף יג ע, תלמוד בבלי 2

אמר רבי אבא אמר שמואל שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה כמותנו יצאה 

ברי אלהים חיים הן והלכה כבית הלל וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל בת קול ואמרה אלו ואלו ד

 .לקבוע הלכה כמותן מפני שנוחין ועלובין היו ושונין דבריהן ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן

 

 .'הקדמה אות ג, אמונות ודעות, סעדיה גאוןן' ר 3

למדונו דבריהם , חכמי ישראל במי שלא השלים עניני החכמה משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבתה מחלוקת ואמרו

אלה שאם התלמידים השלימו למודיהם לא תהא ביניהם מחלוקת ולא וכוחים ולכן אל יפנה הסכל קצר הרוח את חטאו כלפי הבורא 

כי לא יתכן שתהא , אלא סכלותו או קוצר רוחו הפילוהו בהם כמו שבארנו, פקותיתרומם ויתהדר לומר שהוא אשר הציב לו את הס

ומי שלא הטיל בזה את חטאו על . כי אז היה יוצא מחוק הנבראים והוא נברא, פעולה חד פעמית מפעולותיו תסלק ממנו את הספקות

כי היודע בלי סבה הוא , יעשהו אלוהיו כיוצא בוהרי אין בקשתו זו אלא ש, יודע מדע שאין בו ספקות' אלא רצה שישימהו ה, אלוהיו

אשר לכך , אבל כל הנבראים לא תתכן ידיעתם אלא על ידי סבה והיא הלמוד והעיון, וכפי שנבאר לקמן, בורא הכל יתברך ויתקדש

הממתינים עד  אבל המשובחים הם, והרי הם מן הרגע הראשון של אותו הזמן עד סופו בספקות כפי שפירשנו, דרוש זמן כמו שבארנו

כאמרו כי , ועד אשר יחבצו את המלאכה ויוציאו חמאתה, כאמרו הגו סיגים מכסף ויצא לצורף כלי, אשר יזקקו את הכסף מן הסיגים

ועד אשר , כאמרו זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד, ועד אשר תצמח זריעתם ואז יקצרוהו, מיץ חלב יוציא חמאה ומיץ אף יוציא דם

 :כאמרו עץ חיים היא למחזיקים בה, ם ויכשר למזוןיבשיל פרים באילנ

 

 ב עמוד יג דף עירובין מסכת א"הריטב חידושי 6

 כשעלה כי ותירצו, מתיר וזה אוסר וזה חיים אלהים דברי שניהם שיהו אפשר היאך ל"ז צרפת רבני שאלו. חיים אלהים דברי ואלו אלו

 מסור זה שיהא ואמר, זה על ה"להקב ושאל, להיתר פנים ט"ומ לאיסור פנים ט"מ ודבר דבר כל על לו הראו תורה לקבל למרום משה

 .בדבר וסוד טעם יש האמת ובדרך הדרש לפי הוא ונכון, כמותם הכרעה ויהיה ודור דור שבכל ישראל לחכמי

 

 .באר ראשון, באר הגולה, ל מפראג"המהר 7

ואי אפשר שלא יהיה חלוק ביניהם כפי מה שהם מחולקים , אחד כי אי אפשר שיהיה דעת החכמים על דרך' פי, ואמר בעלי אסופות

אי אפשר שלא יהיה לו צד בחינה , שאף אם הדבר טמא. כי כל דבר ודבר אי אפשר שלא יהא בחינה יותר מאחת לדבר אחד. בשכלם

כל ואי אפשר שיהיו כל ובני אדם מחולקים בש. אי אפשר שלא יהיה לו בחינה מה של טומאה, וכן אם הדבר טהור, אל טהרה של מה

ל "ר, ועל זה קראם בעלי אסופות. ולכך כל אחד ואחד מקבל בחינה אחת כפי חלק שכלו, שכלי בני אדם על דרך אחד כמו שיתבאר

וכאשר הם מתאספים יש בהם כל הדעות , מ הם מתאספים יחד"שיושבים אסופות ועוסקים בתורה שאף שהם מחולקים בשכלם מ

כ האיך אני לומד תורה מעתה על זה אמר כלם נתנו מרועה אחד אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי "אמר אואמר שמא ת. המחולקות
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ואמר שדין זה יש בו בחינה . י כאשר נתן תורה לישראל נתן כל דבר ודבר בתורה כפי מה שהוא"כי הש, וביאור זה. אדון כל המעשים

וכן כשר ופסול יש בחינה אחת , בדין זה בחינה להיתר ויש כאן בחינה לאסורודין של איסור והיתר יש , לזכות ויש בו בחינה לחובה

ותוכל לומר על העץ שהוא מתיחס אל יסוד המים וכן הוא האמת שיש בו מן , כמו שבעולם נמצא דבר מורכב מהפכים. הפך האחרת

וכן בתורה אין דבר אחד . דבר פשוט לגמרי ולא תמצא, ותוכל לומר שיש בו מן יסוד האויר וכן הוא האמת שיש בו יסוד האויר, המים

הרי אמר , וכאשר אחד למד על דבר אחד טהור ונתן טעמו ושכלו לטהרה. כ"ויש בו צד טומאה ג, טמא לגמרי שלא יהיה בו צד טהרה

 :כ בחינה אחת"והאומר טמא ואמר טעמו זה אמר ג, בחינה אחת כפי מה שהוא

י אדון "ל כמו שהש"אלא ר, ולמה הוצרך לומר כאן מפי אדון כל המעשים ומה ענינו לכאן, והיינו דאמר שכולם הם מפי אדון המעשים

וכך הוא דבר זה שכל דבר יש לו בחינות , כל המעשים וממנו נמצא עולם המורכב שיש בו דברים מתחלפים ויש אחד הפך השני

למד תורה כמו השני כי לכל אחד ואחד יש לו כ המטמא והמטהר זה "א, מתחלפות שאין העולם פשוט שלא יהיה בו חילוף בחינות

רק לענין הלכה למעשה אין ספק שהאחד יותר עיקר מן . י ברא את הכל והוא ברא הדבר שיש בו שתי בחינות"והש, בחינה בפני עצמו

העיקר שגובר , תיסודו' שהרי העץ שהוא מורכב מד. יותר עיקר' מ אין זה כמו זה רק הא"מ, אף כי הדבר הוא מורכב' כמעשה ה, השני

רק כי אחד מהם יותר עיקר והוא מכריע , י"וכן אף שיש לדבר אחד בחינות מתחלפות כולם נתנו מן הש. בו הוא יסוד הרוח כמו שידוע

זה אינו כי השומע כל הדעות הרי השיג הדבר כפי מה שיש לדבר , מ אל תאמר כי דבר שאינו עיקר אינו נחשב כלום"מ. והוא הלכה

ולפעמים . רק לענין הלכה אחד מכריע על השני, והרי למד תורה כפי מה שהוא הדבר שיש לו בחינות מתחלפות, פותבחינות מתחל

וזהו מחלוקת הלל ושמאי שיצא בת קול אלו ואלו דברי . י בשוה ואין מכריע"הבחינות שוים לגמרי בצד עצמו ואז שניהם מן הש

י נתן התורה וציוה הכל "כי הש. וכיון שהבחינות שוה שניהם דברי אלהים חיים, ל ששניהם שוים בבחינות שזה כזה"ר, אלהים חיים

וכאשר הבחינות שוים על זה , כ אם הבחינה לטומאה ציוה עליו טמא"והפך זה ג, שאם הבחינה לטהרה ציוה עליו טהור, לפי הבחינה

כ "וכן המטמא ג, מצד בחינה של טהרה זאתכי המטהר דבריו דברי אלהים שהוא יתברך מטהר , אמר אלו ואלו דברי אלהים חיים

 :דבריו דברי אלהים שהוא יתברך מטמא לפי בחינה של טומאה

 

 .הקדמה למסכת בבא קמא, ים של שלמה, ל"מהרש 8
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9 

 

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

כ "וא, ותכונות י צביון אחד בדיעות"אם ע-מי לא יבנה כישהשלום העול, יש טועים שחושבים: תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך , הצדדים והשיטות י המחקר מתרבים"וע, ח חוקרים בחכמה ודעת תורה"כשרואים ת

, ל השלום הואהרבוי ש. רבוי השלום י הערך של"אם דוקא ע-כי השלום האמתי אי אפשר שיבוא לעולם כי, אינו כן ובאמת. השלום

הנראים  ואדרבא גם הענינים. מקומו וענינו, כל אחד לפי ערכו, איך כולם יש להם מקום ויתבררו, שיתראו כל הצדדים וכל השיטות

וכל הדעות הנראות , י קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים"ע שרק, יראו כשמתגלה אמתת החכמה לכל צדדיה, כמיותרים או כסותרים

כן תלמידי -על. תורת אמת ואור, יראתו ואהבתו' ודעת ד, דוקא על ידם יראה אור האמת והצדק, החלוקים וכל המקצעות, שונות

שיש בהם רבוי וחילוק , בפנים מפנים שונים, ומילדים דברי חכמה חדשים כי במה שהם מרחיבים ומבארים, חכמים מרבים שלום

המה , ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם כפי הנראה כולם יכירו שכולם גםכי . 'שנאמר וכל בניך למודי ד, בזה הם מרבים שלום ,ענינים

שהיה מורה , שלום בניך לא אמר גדול, ורב שלום בניך. ואור אמתו' יש צד שתתגלה על ידו ידיעת ד ובכל אחת מהנה', כולם למודי ד

שהשלום הוא צריך דוקא לדברים אחדים ושיווי , ותו הרעיון המדומהלא שאז היו הדברים מתאימים, על ציור גוף אחד גדול

אבל הרבוי , לכל הפנים של אורה שיש בו, צדדיו כי אור הדעת צריך לצאת לכל, שזה באמת מגרע כח החכמה והרחבת הדעת ,רעיונות

מצדדים שונים ומשיטות  ר העולם תבנהוהאמת של או, כי הבנין יבנה מחלקים שונים, אלא בוניך, בניך אל תקרי, הוא רב שלום בניך

ואין לאבד כל כשרון ושלמות . א תופס מקומו וערכו"שכ, והדרכה וחנוך שונים מדרכי עבודה, שאלו ואלו דברי אלהים חיים, שונות

החוק וצריך לעיין בדברים איך למצא את  ,בזה תבנה החכמה ביתה, ואם תראה סתירה ממושג למושג, להרחיבו ולמצא לו מקום א"כ

הוא הוא  י השתנות הנפשות והחנוכים דוקא"ורבוי הדעות שבא ע, ז"ולא יהיו סותרים זא שבזה יתישרו הדברים, הפנימי שבמושגים

י כל אותן "א ע"שאי אפשר היה לבנין השלום שיבנה כ שלסוף יובנו כל הדברים כראוי ויוכר, המעשיר את החכמה והגורם הרחבתה

ומהו . בברכת שלום הם מתברכים, מקום החיל או הכחות העובדים, החיל. יהי שלום בחילך. ז"זא ההשפעות הנראות כמנצחות

אלא שערך ההבדל וההתנגדות נערך , והתנגדותם תמצא פעולת החיים י רבוי הכחות"כי דוקא ע, לא שיהיו כולם כח שוה, שלומם

למען אחי . במרכז התכלית, הדרוש שקט ושלוה במקום, על כן נמצא שלוה בארמנותיך, שכולם מובילים למטרה אחת, מתאים בערך

הבא מקיבוץ כחות  המצב של ההתאחדות, אדברה נא שלום בך, עבודת שכל ועבודת נטיה ורגש ,מקום לעבודה' שלכולם יהי, ורעי
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ף מתוך כלי הטוב הנאס, אבקשה טוב לך, שכולם עובדים בעבורה הנקודה, התכלית הנרצית, אלהינו' למען בית ד, ודעות נפזרות

מלאים ענין מלאים הם צדדים  וכשהחיים, שהוא העז, יתן להם חיים מלאים ענין, עוז לעמו יתן' ד, מחזיק הברכה שהוא, השלום

, השלום וברכת. יברך את עמו בשלום' ד. זאת היא ברכת השלום האמתית הבאה מהעז על כן, ונבנים מהרכבות של כחות רבים, רבים

ואז הברכה , מי שיעבוד ומה שיתאחד' כדי שיהי, הפכים ום של התאחדות כל ההפכים אבל צריך שימצאוהיא השל, הבאה עם העז

, הכל יוכל וכוללם יחד, כולם שהוא בעל הכחות, ה"ועל כן שלום הוא שמו של הקב. ואלו דברי אלהים חיים י הכח של אלו"ע, ניכרת

  .יהי שמו הגדול מבורך מן העולם עד העולם

 

 ן קמא קסא"מוהר ליקוטי 11

ים ֶאת ָהָאָדם יַה ּוֵמרִּ י ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה, 'ַהַמֲחלֶקת ַמְגבִּ ים כ)' כִּ ָנח ַעל ָהָאֶרץ, (ְדָברִּ ֵנה ֵעץ ַהמֻּ יַה ֶאת ַעְצמוֹ , ְוהִּ י ֶאְפָשר לֹו ְלַהְגבִּ י, אִּ ם -כִּ אִּ

ם  ין ֲאַזי ַהַמיִּ ם שֹוְטפִּ ין ָעָליו ַמיִּ ין ֶאת ָהֵעץַעל ְיֵדי ֶשָבאִּ ין ְונֹוׂשאִּ ימִּ ם ְכמֹו ֶשָכתּוב , ְמרִּ ְקָרא ַמיִּ ים פ)ְוַהַמֲחלֶקת נִּ לִּ ם ָכל (: "ח"ְתהִּ י ַכַמיִּ ַסבּונִּ

יפּו ָעַלי ָיַחד קִּ  "ַהּיֹום הִּ
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יַאת ָהעֹוָלם, ְוַדע ינֹות ְברִּ יא ְבחִּ י ַמֲחלֶקת הִּ ַקר ְברִּ . כִּ י עִּ י ְבלא ֶזה ָהָיה ַהכל ֵאין סֹוף, ל"ְיֵדי ָחָלל ַהָפנּוי ַכנַ -ַעל, יַאת ָהעֹוָלםכִּ ְולא ָהָיה , כִּ

יַאת ָהעֹוָלם ַכנַ  ְברִּ ין-ל ְוַעל"ָמקֹום לִּ ְצָדדִּ ְמֵצם ָהאֹור לִּ יָאה, ְוַנֲעָׂשה ָחָלל ַהָפנּוי, ֵכן צִּ דֹותַהְינּו ַהָּימִּ , ּוְבתֹוכֹו ָבָרא ֶאת ָכל ַהְברִּ ְיֵדי -ַעל, ים ְוַהמִּ

בּור ַכנַ  ְדַבר ה, 'ל"ַהדִּ ם ַנֲעׂשּו ְוכּו' בִּ יַנת ַהַמֲחלֹוקֹות. 'ָשַמיִּ יֵדי, ְוֵכן הּוא ְבחִּ לּו ָהיּו ָכל ַהַתְלמִּ י אִּ ים ֶאָחד-כִּ יַאת , ֲחָכמִּ ְברִּ לא ָהָיה ָמקֹום לִּ

ֶזהוְ , ָהעֹוָלם ַרק ַעל ְיֵדי ַהַמֲחלֶקת ֶשֵביֵניֶהם ים ֶזה מִּ ינֹות ָחָלל , ְוָכל ֶאָחד מֹוֵשְך ַעְצמֹו ְלַצד ַאֵחר, ֵהם ֶנֱחָלקִּ ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶׂשה ֵביֵניֶהם ְבחִּ

ין, ַהָפנּוי ְצָדדִּ ְמצּום ָהאֹור לִּ ינֹות צִּ בּור ַכנַ , ֶשהּוא ְבחִּ יַאת ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהדִּ י ָכל ַהדְ . ל"ֶשבֹו הּוא ְברִּ ים ֶשָכל ֶאָחד ֵמֶהם ְמַדֵברכִּ ַהכל ֵהם , ָברִּ

יַאת ָהעֹוָלם יל ְברִּ ְשבִּ יֵדי, ֶשַנֲעֶׂשה ַעל ָיָדם ְבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָפנּוי ֶשֵביֵניֶהם, ַרק בִּ י ַהַתְלמִּ ְבֵריֶהם-כִּ ים ֶאת ַהכל ַעל ְיֵדי דִּ ים בֹוְראִּ כמו , ֲחָכמִּ

י ַאָתה ְוֵלאמר'(: א"ְיַשְעָיה נ)שכתוב  ּיֹון ַעמִּ י -' ְלצִּ מִּ י ֶאָלא עִּ ְקֵרי ַעמִּ י ַאף ַאֶתם ֵכן , ַאל תִּ לּולִּ י ְשַמָּיא ְוַאְרָעא ְבמִּ ְכמֹו ֶשָכתּוב )ָמה ֲאָנא ֲעַבדִּ

ַדי(. ַבֹזַהר ַבַהְקָדָמה ַדף ה ָזֵהר ֶשלא ְלַדֵבר יֹוֵתר מִּ יְך לִּ י צֶרְך ְברִּ , ַאְך ָצרִּ בּוי ָהאֹור. לא יֹוֵתר, יַאת ָהעֹוָלםַרק ְכפִּ י ַעל ְיֵדי רִּ ים , כִּ ֶשלא ָהיּו ַהֵכלִּ

בּוי ָהאֹור ְסבל רִּ ים לִּ ְשַתְברּו, ְיכֹולִּ פֹות, נִּ ְתַהּוּות ַהְקלִּ ים ָהָיה הִּ יַרת ַהֵכלִּ ְשבִּ ם ֶאָחד ַמְרֶבה ְלַדֵבר. ּומִּ פ, ֵכן אִּ ְתַהּוּות ַהְקלִּ ֶזה ּגֹוֵרם הִּ י , ֹותמִּ כִּ

בּוי ָהאֹור יַנת רִּ ים-ְיֵדי-ֶשַעל, הּוא ְבחִּ יַרת ַהֵכלִּ פֹות -ְיֵדי-ֶשַעל, ֶזה ָהיּו ְשבִּ ְתַהּוּות ַהְקלִּ  ֶזה הִּ

ְשָנה  ים'(: ָאבֹות ֶפֶרק א)ְוֶזה ֵפרּוש ַהמִּ י ֵבין ַהֲחָכמִּ יָקה, ָכל ָיַמי ָּגַדְלתִּ ְשתִּ י ַלּגּוף טֹוב מִּ ָקר ְולא ָמָצאתִּ ְדָרש הּוא ָהעִּ , ֶאָלא ַהַמֲעֶשה, ְולא ַהמִּ

יא ֵחְטא ים ֵמבִּ ים. 'ְוָכל ַהַמְרֶבה ְדָברִּ יַנת ָחָלל ַהָפנּוי, ֵבין ַהֲחָכמִּ ים, הּוא ְבחִּ ְתַהָּוה ְוַנֲעָׂשה ֵבין ַהֲחָכמִּ ַעל ְיֵדי ַהֵפרּוד ְוַהַמֲחלֶקת ֶשֵּיש , ֶשנִּ

ים'ֶזה וְ . ל"ֵביֵניֶהם ַכנַ  ם ָהיּו כָֻּלם ֶאָחד, ַהְינּו ֶשֵּיש ֵפרּוד ּוַמֲחלֶקת ֵביֵניֶהם, ַדְיָקא' ֵבין ַהֲחָכמִּ י אִּ ים, כִּ ְיֵדי -ְוַעל. ֵאין ַשָּיְך לֹוַמר ֵבין ַהֲחָכמִּ

ינֹות ָחָלל ַהָפנּוי יַאת ָהעֹוָלםּוְבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָפנּוי ַהֶזה ַנֲעָׂשה , ַהַמֲחלֶקת ַנֲעָׂשה ְבחִּ דֹות, ְברִּ ים ְוַהמִּ י'ְוֶזה . ַהְינּו ַהָּימִּ י ', ָכל ָיַמי ָּגַדְלתִּ יתִּ ֶשָהיִּ

דֹוַתי יַאת ָהעֹוָלם, ְמַגֵדל ָיַמי ּומִּ יַנת ְברִּ ים, 'ֶשהּוא ְבחִּ ים ַדְיָקא -' ֵבין ַהֲחָכמִּ י ָשם, ל"ְבתֹוְך ֶהָחָלל ַהָפנּוי ַכנַ , ֵבין ַהֲחָכמִּ יָאה  כִּ ַנֲעָׂשה ָכל ַהְברִּ

י'ְוֶזה . ל"ַכנַ  דֹוַתי', ָּגַדְלתִּ י ָיַמי ּומִּ ְגַדְלתִּ ַקְטנּות ְלַגְדלּות, ֶשהִּ ים ֶשלוֹ ', ָיַמי'ְוֶזה ֶשְקָרָאם . מִּ י ֵהם ָימִּ י הּוא בֹוֵרא ֶאת ָהעֹוָלם ְוכּו, כִּ ְולא '. ל"ַכנַ ' כִּ

יקָ  ְשתִּ י ַלּגּוף טֹוב מִּ י ָשם', הָמָצאתִּ יָקה ַכנַ , ֶבָחָלל ַהָפנּוי, כִּ ְשתִּ ְכנס ְלָשם, ל"ֵאין טֹוב מִּ י ָאסּור לִּ י, כִּ יָקה-כִּ ינֹות ְשתִּ ְבחִּ י ֶשהּוא בִּ ם מִּ , אִּ

יַנת מֶשה ַכנַ  י ְוכּו': ְוֶזה ֶשָאַמר. ל"ְבחִּ ים ְולא ָמָצאתִּ י ֵבין ַהֲחָכמִּ י ַעל יְ ', ָכל ָיַמי ָּגַדְלתִּ יָקהכִּ יַנת ְשתִּ ְבחִּ ְכמֹו ֶשָאַמר , ֵדי ֶשָאַחז ְבַמְדֵרָגה זֹו בִּ

יָקה ְשתִּ דֹוָתיו ָשם ֶבָחָלל ַהָפנּוי-ַעל, ֶשֵאין טֹוב מִּ ְכנס ְלָשם, ֵכן ָהָיה ְמַגֵדל ָיָמיו ּומִּ י ָאסּור לִּ י, כִּ יָקה ַכנַ -כִּ ינֹות ְשתִּ ְבחִּ י ֶשהּוא בִּ ם מִּ ְולא '. ל"אִּ

ָקר ֶאָלא ַהַמֲעֶׂשהַהמִּ  יא ֵחְטא, ְדָרש הּוא ָהעִּ ים ֵמבִּ ְבֵריֶהם', ְוָכל ַהַמְרֶבה ְדָברִּ ְדָרָשם ְודִּ י ָכל מִּ ים, כִּ ים ְמַדְברִּ ְדָרש , ֶשֵאלּו ַהֲחָכמִּ ָקר ַהמִּ ֵאין ָהעִּ

ְלַבד ְבֵריֶהם, ֶאָלא ַהַמֲעֶׂשה, בִּ ְבְראּו ַעל ְיֵדי דִּ י ַכנַ . ל"ֶאת ָהעֹוָלם ַכנַ  ֶשַּיֲעׂשּו ְויִּ מִּ י ֶאָלא עִּ ְקֵרי ַעמִּ יא ֵחְטא'ַאְך . ל"ַאל תִּ ים ֵמבִּ ', ָכל ַהַמְרֶבה ְדָברִּ

פֹות ַכנַ  ְתַהּוּו ַהְקלִּ בּוי ָהאֹור נִּ י ֵמרִּ  ל"כִּ

 

 


