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ָשָרּפ ַׁ ׁש ת ו ְט ת ְ שי

ָשָרּפ ַׁ ׁש ת ֲעְמדו ׁשהו ַו ָמָצ

ן  ּתֶ ה הּוא ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְפִטים: “ׁשְֹפִטים ְוׁשְֹטִרים ּתִ ָרׁשָ ּפָ ּבַ ּוּוי ָהִראׁשֹון ׁשֶ ַהּצִ
ט  ּפַ ְפטּו ֶאת ָהָעם ִמׁשְ ָבֶטיָך ְוׁשָ ר ה׳ ֱאלֶֹקיָך נֵֹתן ְלָך ִלׁשְ ָעֶריָך ֲאׁשֶ ָכל ׁשְ ְלָך ּבְ
יֵני ַהּתֹוָרה  טּו ְלִפי ּדִ ּפְ ׁשְ ּיִ ּוּוי ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְפִטים ׁשֶ ָבִרים טז, יח(, ַהּצִ ֶצֶדק״ )ּדְ
ֵרה ִמְצֹות )ֵסֶפר  לֹׁש ֶעׂשְ ׁש-ֵמאֹות ּוׁשְ ֵ ְלַבד - הּוא ִצּוּוי ֱאלִֹקי, ּוִמְצָוה ִמׁשּ ּבִ

ה קעו(. ְצֹות ִמְצַות ֲעׂשֵ ַהּמִ

ַתב  ּכָ ה קעו( ׁשֶ ְצֹות )ִמְצֹות ֲעׂשֵ ֵסֶפר ַהּמִ ״ם ּבְ יר ֶאת ְלׁשֹון ָהַרְמּבָ ּוְמַעְנֵין ְלַהְזּכִ
ְוׁשֹוְטִרים,  ׁשֹוְפִטים  ְלַמּנֹות  נּו  ּוָ ּצִ ׁשֶ ִהיא  ַהקע״ו  ְצָוה  ְוַהּמִ זֹו:  ִמְצָוה  ַעל 
ֶרְך ָהֱאֶמת ֵאֶליָה ַעל  ְכִריחּו ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ְוַיֲחִזירּו ַהּנֹוִטים ִמּדֶ ּיַ ׁשֶ
ֵדִרים ַעל ָהעֹוֵבר  ְרָחם ִויַצּוּו ַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְוַיְזִהירּו ִמן ָהָרע ְוַיֲעִמידּו ַהּגְ ּכָ
ל ִאיׁש ָוִאיׁש. ּלֹא ִיְהיּו ִמְצֹות ַהּתֹוָרה ְוַאְזָהרֹוֶתיָה ְצִריכֹות ֶלֱאמּוַנת ּכָ ַעד ׁשֶ

ָכל  ּבְ ֶזה,  ַעל  אֹוָתנּו  ְלַצּוֹות  ָצִריְך  ָהָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ה  ָלּמָ ת,  ׁשֶ ּקֶ ִמְתּבַ ֵאָלה  ְ ְוַהּשׁ
ט? ּפָ ית ִמׁשְ עֹוָלם ֵיׁש ּבֵ ְמִדיָנה ּבָ

ז(  ֲהָלָכה  ַסְנֶהְדִרין  ֵמִהְלכֹות  כו  ֶרק  )ּפֶ ַסק  ּפָ ״ם  ָהַרְמּבָ ׁשֶ ה,  ָקׁשָ ַהּיֹוֵתר  ֵאָלה  ְ ְוַהּשׁ
ִדיֵני  ּכְ יֵניֶהם  ּדִ ָהיּו  ׁשֶ י  ּפִ ֶהם ַאף ַעל  ּלָ ׁשֶ אֹות  ּוָבַעְרּכָ ּגֹוִים  ִדיֵני  ּבְ ן  ַהּדָ ל  ּכָ ׁשֶ
נּו. ְוֵכן ְמבָֹאר  ה ַרּבֵ תֹוַרת מֹׁשֶ ע, ּוְכִאּלּו ֵחֵרף ְוֵהִרים ָיד ּבְ ָרֵאל ֲהֵרי ֶזה ָרׁשָ ִיׂשְ
ם ֵהם  ּגַ ה?  ָלּמָ ֵאָלה  ְ ְוַהּשׁ ָסִעיף א(,  ִסיָמן כו  ט  ּפָ ִמׁשְ ן  )חֹׁשֶ ָערּוְך  ְלָחן  ֻ ּוַבּשׁ ּטּור  ּבַ

ׁשֹוְפִטים!!!
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טשה'" ָבחו ָּ טש ֶ פשֲא ת ַׁ ק ְ מי "הו

ִרים  ְזּכָ ּמֻ ה ׁשֶ ִעְנָין ַהּזֶ סּוִקים ּבָ ה ּפְ ּמָ ֶזה ָנִביא עֹוד ּכַ ֵדי ְלָהִבין ֶאת ָהַרֲעיֹון ּבָ ּכְ
ין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע  ין ּדִ ם ְלָדם ּבֵ ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָך ָדָבר ַלּמִ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ ה: "ּכִ ָרׁשָ ּפָ ּבַ
ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹקיָך  קֹום ֲאׁשֶ ָעֶריָך ְוַקְמּתָ ְוָעִליָת ֶאל ַהּמָ ׁשְ ְבֵרי ִריבֹת ּבִ ָלֶנַגע ּדִ
ּתָ  ִמים ָהֵהם ְוָדַרׁשְ ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ ֵֹפט ֲאׁשֶ ם ְוֶאל ַהּשׁ ּבֹו. ּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ
ִמן  ְלָך  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ י  ּפִ ַעל  יָת  ְוָעׂשִ ט.  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַבר  ּדְ ֵאת  ְלָך  ידּו  ְוִהּגִ
ָבִרים יז, ח  ר יֹורּוָך" )ּדְ ֹכל ֲאׁשֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ ר ִיְבַחר ה' ְוׁשָ קֹום ַההּוא ֲאׁשֶ ַהּמָ
ין  ָבִרים יז, ח( ֵאיֶזה ּדִ "י ּדְ ֵלא – לֹא ִיְהֶיה ָידּוַע )ַרׁשִ ִאם ִיּפָ אן? ׁשֶ ב ּכָ – י(, ָמה ִנְכּתַ
ף  ין ּדַ ל ָהֲאָרצֹות )ִקּדּוׁשִ בֹוּהַ ִמּכָ ׁש ַהּגָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּתֹוָרה, ִיְצָטְרכּו ַלֲעלֹות ֶאל ּבֵ ּבַ
ִבים  ְנֶהְדִרין יֹוׁשְ ם ַהּסַ ָ ּשׁ ר ִיְבַחר ה'" - ׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ ם הּוא "ַהּמָ סט ַעּמּוד א(, ׁשָ

ֶרק ו ֲהָלָכה  ׁש ּפֶ ְקּדָ יַאת ַהּמִ "ם ִהְלכֹות ּבִ ף יט ַעּמּוד א, ּוָבַרְמּבָ ן יֹוָמא ּדַ ִזית )ַעּיֵ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ּבְ
ָבִרים. ל ּדְ ָטם ׁשֶ ׁשָ יא(. ֶזהּו ּפְ

ָּנּפ דיָ ׁשביו ַׁ ט ַׁ ק ָ מי הו

ִהיא   – ֵאלֹות  ְ ְוַהּשׁ ֵפקֹות  ַהּסְ ְלָכל  ׁשּוָבה  ַהּתְ ׁשֶ ָבִרים,  ַהּדְ ל  ׁשֶ ָרׁש  ַהּדְ ֲאָבל 
ה'",  ִיְבַחר  ר  ֲאׁשֶ ַההּוא  קֹום  "ֵמַהּמָ א  ֶאּלָ י,  ָהֱאנֹוׁשִ ָהֶרֶגׁש  אֹו  ֵמַהּמַֹח  לֹא 
א ַאְך ְוַרק ְלִפי ִצּוּוֵיי ַהּתֹוָרה  ְרֶאה לֹו, ֶאּלָ ּנִ ֶ ן לֹא ָיכֹול ָלֶלֶכת ְלִפי ַמה ּשׁ ּיָ ַהּדַ
ר ִיְבַחר ה'" – ְלָהִאיר ֶאת ֵעיָניו ְלהֹורֹות  יָה, ּוֵמאֹותֹו ָמקֹור ּו"ָמקֹום ֲאׁשֶ ְוֻחּקֶ

ין ִאם ֶזה ִנְרֶאה לֹו ּוֵבין ִאם ֶזה לֹא ִנְרֶאה לֹו. יו – יֹוֶרה, ּבֵ ַעל ּפִ

ר שיְ ָ ּןשָלֵבּׁשָמ ת ּׁשדיָ ּןשביֵ לשביֵ ֶהָבדיֵ הו

עֹוד  ּבְ ּגֹוִים,  ל  ׁשֶ אֹות  ָלַעְרּכָ ים  הּוִדּיִ ַהּיְ ין  ַהּדִ י  ּתֵ ּבָ ין  ּבֵ ל  ַהֶהְבּדֵ ִדּיּוק  ּבְ ְוֶזה 
ֶסת ַעל ַהָחְכָמה ָהֱאלִֹקית  ֶהם ְמֻבּסֶ ּלָ ל ַהָחְכָמה ׁשֶ ים ּכָ הּוִדּיִ ין ַהּיְ י ַהּדִ ּתֵ ּבָ ׁשֶ
י,  י, ֶרֶגׁש ֱאנֹוׁשִ יֹון ֱאנֹוׁשִ ִסים ַעל ִהּגָ ט ֲאֵחִרים ְמֻבּסָ ּפָ י ִמׁשְ ּתֵ ִצּוּוי ַהּתֹוָרה, ּבָ ּבְ
ֶהָחָכם  ֲאִפּלּו  י  ֱאנֹוׁשִ מַֹח  ַעל  ִכים  ּמְ ְסּתַ ּמִ ּוְכׁשֶ ים,  ּיִ ֱאנֹוׁשִ ָבִרים  ּדְ ָאר  ּוׁשְ
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ּופֹוְסִקים  ֱאלִֹקית  ָחְכָמה  ַעל  ִכים  ּמְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ֵכן  לֹא  ָטֻעּיֹות.  ָנן  ֶיׁשְ יֹוֵתר,  ּבְ
ִדיֵני ַהּתֹוָרה. ּבְ

ל ּגֹוִים  ים אֹו ׁשֶ ט ִחּלֹוִנּיִ ּפָ י ִמׁשְ ּתֵ ָאָדם ּבֹוֵחר ָלֶלֶכת ְוִלְסמְֹך ַעל ּבָ ׁשֶ ְוָלֵכן ּכְ
ְוָחְכָמה  יף מַֹח  ה ַמְעּדִ ַאּתָ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ י ֵאיְך  ּכִ ה,  תֹוַרת מֹׁשֶ ּבְ – הּוא ֵמִרים ָיד 

ים ַעל ָחְכָמה ֱאלִֹקית? ּיִ ֱאנֹוׁשִ

ְטה" ַׁ ׁי ּשהו ָ לששי "עו

ט  ּפָ ׁשְ ר יֹורּוָך ְוַעל ַהּמִ י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ תּוב ְואֹוֵמר: “ַעל ּפִ ם ַהּכָ ַסּיֵ ּמְ ֶ ְוֶזה ַמה ּשׁ
מֹאל״  ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ר ַיּגִ ָבר ֲאׁשֶ ה, לֹא ָתסּור ִמן ַהּדָ ֲעׂשֶ ר יֹאְמרּו ְלָך ּתַ ֲאׁשֶ
ְלָך  ָאסּור  ַהּתֹוָרה,  י  ּפִ ַעל  ִהיא  ִנים  ּיָ ַהּדַ הֹוָרַאת  ל  ּכָ ׁשֶ יָון  ִמּכֵ יא(,  יז,  ָבִרים  )ּדְ

ה עֹוֵבר  סּור ַאּתָ י ִאם ּתָ ּכִ מֹאל –  ּוׂשְ ָיִמין  ְלָך  ידּו  ַיּגִ ר  ָבר ֲאׁשֶ ַהּדָ ָלסּור ִמן 
ם. ֵ י ה׳ ּוְרצֹון ַהּשׁ ׁש ַעל ּפִ ַמּמָ

ר שיְ ָ ַיטשְלֶלֶכׁשָלֵבּׁשָמ ת ְאס

ֲאֵליֶהם,  ָלֶלֶכת  ָאסּור  ּתֹוָרה  ִדיֵני  ּכְ ִנים  ּדָ אֹות  ָהַעְרּכָ ִאם  ֲאִפּלּו  ּוֶבֱאֶמת 
ִדין ֶאָחד  ֲאִפּלּו ָיַדְעּתָ ּבְ ִטים אֹות ג(, ׁשֶ ּפָ ת ִמׁשְ ָרׁשַ ְנחּוָמא )ּפָ ִמְדַרׁש ּתַ ּמּוָבא ּבְ ּכַ
ִביא  ַהּמֵ ֶהם. ׁשֶ ּלָ אֹות ׁשֶ ַעְרּכָ ִביֵאהּו ּבָ ָרֵאל, ַאל ּתְ ִדיֵני ִיׂשְ ִנין אֹותֹו ּכְ ֵהם ּדָ ׁשֶ
ָהֱאִליִלים  ם  ׁשֵ ֶאת  ר  ּוְמַיּקֵ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת  ל  ְמַחּלֵ עכו"ם  ִלְפֵני  ָרֵאל  ִיׂשְ יֵני  ּדִ
ב ֲהֵרי  ין ּתֹוָרה ְוהֹוִציאּו ָממֹון ֵמַהַחּיָ י ּדִ ּלֹא ַעל ּפִ ְסקּו ׁשֶ ּפָ יָבם. ּוְכׁשֶ ְלַהֲחׁשִ
יַע לֹו –  ה ַמּגִ ּזֶ ב ׁשֶ חֹוׁשֵ יָון ׁשֶ ם, ּוִמּכֵ ֵ ָידֹו חּוץ ֵמֲעֹון ִחּלּול ַהּשׁ ֵזל ּבְ ָממֹון ֶזה ּגָ
ְתׁשּוָבה ְוֶהָעֹון ָחקּוק  ם לֹא חֹוֵזר ַעל ֶזה ּבִ ֹוֵפט' – הּוא ּגַ ַסק 'ַהּשׁ ָכה ּפָ י ּכָ ּכִ
ֶרְך  מֹות ּכֶ ַמח אֹות ד, ְוַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז )ׁשְ ַכד ַהּקֶ ְחֵיי ּבְ נּו ּבַ ַעל ַעְצמֹוָתיו ְלעֹוָלם )ַרּבֵ
ָמָרא  ּגְ ּבַ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ּוְכָבר ָאְמרּו  ַעּמּוד תרפח(.  ִטים  ּפָ ִמׁשְ ת  ָרׁשַ ּפָ ב 

ְתׁשּוָבה  ָידֹו, ֵאין ּכַֹח לֹא ּבִ ׁש ֲעֹון ִחּלּול ה' ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ּמִ ף פו ַעּמּוד א(, ׁשֶ יֹוָמא )ּדַ ּבְ
ן ּתֹוִלין ּוִמיָתה  ּלָ א ּכֻ ִיּסּוִרין, ֶאּלָ ר, ְולֹא ּבְ ּפּוִרים ְלַכּפֵ יֹום ַהּכִ ִלְתלֹות, ְולֹא ּבְ
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ה ָלֶכם ַעד  ר ֶהָעֹון ַהּזֶ ֱאַמר "ְוִנְגָלה ְבָאְזָני ה' ְצָבאֹות ִאם ְיֻכּפַ ּנֶ ְמָמֶרֶקת, ׁשֶ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו ַעד ְמאֹד,  ֵהר ּבְ ִריְך ְלִהּזָ ּצָ אי ׁשֶ ַוּדַ ְעָיה כב, יד(. ְוָלֵכן ּבְ ֻמתּון" )ְיׁשַ ּתְ
הּוא לֹא ְלִפי ַהּתֹוָרה,  ָסק ׁשֶ ִהְרִויַח ִמּפְ ֶסף ׁשֶ ּכֶ ָרָכה ּבַ ֵאין ׁשּום ּבְ ּוִבְמֻיָחד ׁשֶ
ָרֵאל )ֵחֶלק  ם( ּוְבׁשּו"ת ַאְך טֹוב ְלִיׂשְ ֵסֶפר ֵמַעם לֹוֵעז )ׁשָ ֶזה ּבְ ּוְכָבר ֶהֱאִריְך ּבָ

ב ִסיָמן כ(.

ה? ְ ְלמי ַָ ׁשָלָמּש ֶַ שְמ עֶׁנ ת

ה,  ַעל ּפֶ ּבְ יֵני ַהּתֹוָרה ׁשֶ ָכל ּדִ מַֹע ֶאל ֲחָכֵמינּו ּבְ ה ִנְכָלל ִלׁשְ ּוּוי ַהּזֶ ּוִבְכַלל ַהּצִ
ׁשֹוְמִעים  ֵהם  ׁשֶ ּכְ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ א(.  ַעּמּוד  כג  ף  )ּדַ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ְמבָֹאר  ּכַ
ה לֹא נֹוָרא. ַוֲחָכֵמינּו  ּזֶ ִבים ׁשֶ ִעים, ְוחֹוׁשְ ָנן ֵהם ִנְרּגָ ַרּבָ הּוא ִמּדְ ַעל ִאּסּור ׁשֶ
ֲעֵברֹות  ֵיׁש  ַהּתֹוָרה  ִדיֵני  ּבְ ׁשֶ ְמרֹות  ּלַ ׁשֶ ְוָאְמרּו,  ָלנּו  ּלּו  ּגִ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם 
ְבֵרי ֲחָכִמים  ל ָהעֹוֵבר ַעל ּדִ ָנן ּכָ ַרּבָ ִאּסּוִרים ּדְ ִבים ֲעֵליֶהן ִמיָתה, ּבְ ּלֹא ַחּיָ ׁשֶ
ּוּוי  ִדּיּוק ַהּצִ ף כא ַעּמּוד ב(. ְוֶזה ּבְ ֵערּוִבין ּדַ ן ּבְ ף ד ַעּמּוד ב, ְוַעּיֵ ָרכֹות ּדַ ב ִמיָתה )ּבְ ַחּיָ
ַהּכֵֹהן  ֶאל  מַֹע  ׁשְ י  ְלִבְלּתִ ְבָזדֹון  ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ “ְוָהִאיׁש  ַמְזִהיָרה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ
ֵֹפט ּוֵמת ָהִאיׁש ַההּוא ּוִבַעְרּתָ  ם ֶאת ה׳ ֱאלֶֹקיָך אֹו ֶאל ַהּשׁ ֶרת ׁשָ ָהֹעֵמד ְלׁשָ

ָבִרים יז, יב(. ָרֵאל״ )ּדְ ׂשְ ָהָרע ִמּיִ

ָשָטּפ ַׁ כי ָשְטְכהשלו הו

ֵאין  ׁשֶ ְואֹוְמִרים,  ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ַהּכֹוְפִרים  ֶנֶגד  ּכְ ַהַהְפָרכֹות  ַאַחת  זֹו 
סּוִקים  ה, ְוָכאן ַאְזָהַרת ַהּפְ ַעל ּפֶ ּבְ ְכָתב ַלּתֹוָרה ׁשֶ ּבִ ׁשּום ְרָאָיה ֵמַהּתֹוָרה ׁשֶ
ה ְולֹא ִמּתֹוְך  ַעל ּפֶ ּבְ ֵהם מֹוִרים ִמּתֹוְך ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִנים ׁשֶ ּיָ ַמע ִלְפַסק ַהּדַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ֵלא  ִיּפָ ין  ַהּדִ ׁשֶ  – ָך״  ִמּמְ ֵלא  ִיּפָ י  “ּכִ אֹוֵמר  תּוב  ַהּכָ ֲהֵרי  ׁשֶ ְכָתב,  ּבִ ׁשֶ ַהּתֹוָרה 
י ֶזה  ּכִ ֵיְדעּו,  ּלֹא  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ְכָתב לֹא  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ ַוֲהֵרי  ַדע,  ּתֵ ה לֹא  ְוַאּתָ ָך  ִמּמְ

ׁש ְוִנְרֶאה. תּוב ‘ַנְיֵתי ֵסֶפר ְוֶנְחֵזי׳ – ָנִביא ֶאת ַהֻחּמָ ּכָ

ֲחָכֵמינּו  קֹול  ּבְ ׁשֹוֵמַע  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ָמֶות ַעל  ֶבת עֶֹנׁש  ְמַחּיֶ ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ָמה עֹוד 
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ה  ּמָ ִמּכַ ָחמּור  יֹוֵתר  ה  ַהְרּבֵ עֶֹנׁש  ה  ּזֶ ׁשֶ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם 
ה ֲחׁשּוָבה  ּמָ ֵדנּו ּכַ ֵאין עֶֹנׁש ָמֶות ֲעֵליֶהם. ְלַלּמְ ּתֹוָרה ׁשֶ ים ּבַ ִאּסּוִרים ְמפָֹרׁשִ

ים. דֹוׁשִ קֹול ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ִמיָעה ּבְ ְ ַהּשׁ

ְטֵאל? ָ ׂ ָּ פש לשעו ֶ פש ת ָּ ְנשו כיָ ָמּשֵהפשהו

ְמעּו ְלִזְקֵני ַהּדֹור  ֵהם ׁשָ ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ל ַעם ִיׂשְ ָכל ַהִהְסטֹוְרָיה ׁשֶ ים ֵלב, ּבְ ְוִאם ָנׂשִ
ֶהְחִליטּו  ׁשֶ ּוָבֶרַגע  ִמּיּות,  ְוַגׁשְ רּוָחִנּיּות  ּבְ ְוִהְתַעּלּו  ָעלּו  ֵהם  ַהּדֹור,  ּוְגדֹוֵלי 
ים ְוָהְלכּו ַלְחצֹב  ֵעיֵניֶהם, ְוָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחּיִ מַֹע ְלָכל ִמיֵני ֲחָכִמים ּבְ ִלׁשְ
ד ָיְרָדה ַקְרָנם  ן ִיְרְמָיה ב, יג(, ִמּיָ ִים )ַעּיֵ ר לֹא ָיִכלּו ַהּמָ ִרים ֲאׁשֶ ּבָ ָלֶהם ּבֹורֹות ִנׁשְ

ל ַמֲעָלָתם. ְוִהְפִסידּו ֶאת ּכָ

ח(  אֹות  יא  ה  ָרׁשָ ּפָ ִמיִני  ׁשְ ת  ָרׁשַ )ּפָ ה  ַרּבָ ִמְדַרׁש  ּבְ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזה 
ָרֵאל  ְך ִיׂשְ ָנַפִים ּכָ לֹא ּכְ ה ֵאינֹו ּפֹוֵרַח ּבְ ָרֵאל ְלעֹוף, ָמה ָהעֹוף ַהּזֶ לּו ִיׂשְ ִנְמׁשְ
ִנים  ּיָ ַהּדַ ֵהם  ָהֵאּלּו  ֵקִנים  ְוַהּזְ ְקֵניֶהם.  ִמּזִ חּוץ  ָבר  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ֵאין 
ּוְכמֹו  ם,  ִמְתַקּיֵ ָהעֹוָלם  ֵאין  ְלֲעֵדיֶהם  ּבִ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ְוַהֲחָכִמים 
ד ְוָכל ֵמיָתַרי  ּדָ ן, "ָאֳהִלי ׁשֻ ִעְנַין ַהֻחְרּבָ ְסָקא כח( ּבְ ִתי )ּפִ א ַרּבָ ְפִסיְקּתָ ָאְמרּו ּבִ ׁשֶ
ִלי ֵמיָתִרים,  ֵאין ָהאֶֹהל עֹוֵמד ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ קּו" )ִיְרְמָיה י, כ( - ֵאּלּו ַסְנֶהְדִרין, ׁשֶ ִנּתָ
ָעה  ׁשָ ֲאִפּלּו  ם  ִמְתַקּיֵ ָהעֹוָלם  ֵאין  דֹוָלה  ּגְ ַסְנֶהְדֵרי  ל  ׁשֶ ְזֵקִנים  ִאְלָמֵלא  ְך  ּכָ
ָרֵאל',  ָך ִיׂשְ רּוׁש 'ְוַעל ִזְקֵני ַעּמְ ּפֵ ִסּדּורֹו, ׁשֶ ּבְ "ץ  אֹון ַיְעּבֵ ַתב ַהּגָ ְוֵכן ּכָ ֶאָחת. 
ַעם  ָלֶהם,  ֹוְמִעים  ּשׁ ּוְכׁשֶ ט(.  ִסיָמן  ה  ֵחֶלק  ַעת  ּדָ ה  ְיַחּוֶ )ׁשּו"ת  ּתֹוָרה  ִזְקֵני  ַהְינּו 

יו. ָכל ַמֲעׂשָ ה ּוַמְצִליַח ּבְ ָנַפִים ּוִמְתַעּלֶ ָרֵאל עֹוֶלה ּופֹוֵרׂש ּכְ ִיׂשְ

ּשֶמֶלָך״ ֵׁ ָש לשׂ ָ ״ֶקֶספשעו

ַרׁש  ּפֵ א ְמֻיֶחֶדת, ּוְכמֹו ׁשֶ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ָרֵאל ִסּיַ ׁש ִלְגדֹוֵלי ִיׂשְ ּיֵ ה ְלָכְך ׁשֶ ּבָ ְוַהּסִ
ט  ּפָ ִמׁשְ ְפֵתי ֶמֶלְך ּבְ סּוק “ֶקֶסם ַעל ׂשִ ּפָ ֵלי ּבַ ֵבאּורֹו ַעל ִמׁשְ ָר״א ּבְ ֲאדֹוֵננּו ַהּגְ
ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלַחְכֵמי  א  ַמּיָ ׁשְ ּדִ א  ְעּתָ ִסּיַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י(,  ֵלי טז,  )ִמׁשְ יו״  ּפִ ִיְמַעל  לֹא 
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יַע אֶֹמר  ַיּבִ ׁשּו"ת  ן ּבְ תֹו ַעל ְלׁשֹוָנם )ַעּיֵ ם ּוִמּלָ ר ּבָ ּבֶ ּדִ ְלׁשֹוָנם. ְורּוַח ה׳  לּו ּבִ ׁשְ ִיּכָ
ְלָחן ָערּוְך יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן  ֵחֶלק י' יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן כד ַעּמּוד רלח, ּוְבַיְלקּוט יֹוֵסף ִקּצּור ׁשֻ

ת  ָרׁשַ ה ּפָ ְלמּוד ּתֹוָרה ָסִעיף ע(. ְוָלֵכן ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו )ִמְדַרׁש ַרּבָ רמה, רמו - ִהְלכֹות ּתַ

ל. ֵקִנים ֵאינֹו ִנְכׁשָ ל ַהּנֹוֵטל ֵעָצה ִמן ַהּזְ ּכָ ה ג ִסיָמן ח( ׁשֶ ָרׁשָ מֹות ּפָ ׁשְ

רּוְך ה׳ ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּבָ


