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 יקח נא מעט מים וגו' ואקחה פת 
לחם וגו'.

(בראשית, י"ח ד' – ה').

פרש"י, יקח נא, על ידי שליח, והקב"ה 
וירם  שנאמר  שליח,  ע"י  לבניו  שילם 
(במדבר  הסלע  את  ויך  ידו  את  משה 

כ', י"א).

בסוגיא דב"מ פ"ו ע"ב

א) בב"מ (פ"ו:) איתא, אמר רב יהודה אמר 
רב, כל מה שעשה אברהם למלאכי השרת 

וכל  בעצמו,  לבניו  הקב"ה  עשה  בעצמו 

עשה  שליח  ידי  על  אברהם  שעשה  מה 

הבקר  ואל  שליח.  ידי  על  לבניו  הקב"ה 

(פרשת  ה'  מאת  נסע  ורוח  אברהם,  רץ 

בהעלותך). ויקח חמאה וחלב, הנני ממטיר 

והוא  בשלח).  (פרשת  השמים  מן  לחם  לכם 

עומד עליהם תחת העץ, הנני עומד לפניך 

הולך  ואברהם  (שם).  בחורב  הצור  על  שם 

יומם  לפניהם  הולך  וה'  לשלחם,  עמהם 

בצור  והכית  מים,  מעט  נא  יוקח  (שם). 

ויצאו ממנו מים (שם).

ביאור המהר"ל מפראג אמאי 

לא עשה הבאת המים בעצמו

ב) ובביאור הטעם שאת הבאת המים לא 
עשה אברהם אבינו בעצמו, ביאר המהר"ל 

דבר  דכל  אריה",  "גור  בספרו  מפראג 

שיש בו חסרון כיס צריך לעשות בעצמו, 

ומים אין בהם חסרון כיס. – ובאופן אחר 

אלא  הסעודה,  לצורך  אינם  דהמים  ביאר 

לרחיצת הרגלים.

דברי המהר"ל מפראג 

בספרו "גור אריה"

ג) דיעויי"ש שכתב המהר"ל: "ואם תאמר 
למה כל הדברים עשה על ידי עצמו, חוץ 

ונראה   – שליח.  ידי  על  שעשה  המים  מן 

דברים  בשני  לטרוח  אפשר  דאי  לומר 

לכך  מים,  ולהביא  לחם  פת  ליקח  כאחת, 

עשה אחד בעצמו, ואחד על ידי שליח. – 

ומכל מקום מה שעשה על ידי עצמו שלם 

הקב"ה בעצמו, ומה שעשה על ידי שליח 

שילם על ידי שליח".

"ואם  וז"ל:  אנפי.  בתרי  הטעם  וביאר 
המים  לקיחת  להיות  ראוי  כן  אם  תאמר 
[שהדבר  ראשון  שהוא  עצמו,  ידי  על 
מאורחיו  אבינו  אברהם  שביקש  הראשון 
לכך.  שימשו  והמים  רגליהם,  רחיצת  היה 
ובפסוק מוזכר קודם מים "יוקח נא מעט 
 – לחם"].  פת  "ואקחה  מכן  ולאחר  מים", 
ויראה שכל דבר שיש בו חסרון כיס יותר 
שיראו  כדי  עצמו  ידי  על  לעשות  טוב 
המים  אבל  עושה.  הוא  יפות  שבפנים 
(פ'  בספרי  [כדמצינו  כיס  חסרון  בו  שאין 
אף  לעולם,  חינם  מים  מה  כ"ב)  י"א,  עקב, 

על  לעשות  צריך  כך  כל  אין  תורה],  דברי 
לכבוד  שהוא  דבר  נמי,  אי   – עצמו.  ידי 
אבל  בעצמו,  אברהם  עשה  הסעודה 
שאין  הרגלים,  לרחיצת  המים  לקיחת 
האורח,  לכבוד  שהוא  לסעודה,  צריך  זה 
הקב"ה  שילם  ובזה  שליח.  ידי  על  עשה 
לישראל, כי מה שהוא צורך סעודה עצמו, 
כגון נתינת ירידת המן, והגיז להם השליו 
על ידי עצמו. אבל המים אין שם הסעודה 
סעודה,  צרכי  מאי  (קכ"ט.)  עליהם [בשבת 

רב אמר בשר, ושמואל אמר מים], לפיכך 
היה זה על ידי שליח". עכ"ד.

סברת ה"דרכי תשובה" 

דכשעושה השליח בשכר אמרינן 

שיעדיף שהשליח יעשה

סימן  (יו"ד  תשובה"  "דרכי  בספר  והנה  ד) 
כ"ח ס"ק ס"א) הביא, דמה דאמרינן מצוה בו 

יותר מבשלוחו, היינו דוקא כשלא משלם 

ומשלם  ממון  כשמחסר  אבל  לשליח, 

דמה  בעצמו,  כעושה  ממש  הוי  לשליח 

שמבזבז ממונו ליתן לשליח הוי כטירחא 

דגופא.

דברי ה"דרכי תשובה"

בספר  "עיין  שכתב:  בד"ת  דיעויי"ש 
ישמח משה, סוף פרשת עקב, בדרוש על 
בו  דמצוה  דקיי"ל  דאף  שכתב  ההפטרה, 
יותר מבשלוחו, מכל מקום בעושה מצוה 
על ידי שליח בשכר לא הוי מצוה בו יותר 
מעצמו,  כעושה  ממש  הוי  רק  מבשלוחו, 
הוי  להשליח  ליתן  ממונו  שמבזבז  דמה 
כמו טירחא דגופא. – והביא ראיה מש"ס 
יותר  רבותא  דיש  ע"ב,  ד'  דף  פסחים 
מלטרוח  כיס  בחסרון  המצוה  לעשות 
אם  דבריו,  לפי  נמצא  ע"ש.  בעצמו. 
שכר  מקבל  בשכר,  שליח  עושה  השוחט 
יאות  לכתחילה  ואף  בעצמו,  כיסה  כאילו 
ק"ה  סימן  חו"מ  ש"ך  ועיין  הכי.  למיעבד 

סק"א". עכ"ד.

הערה בסברת ה"גור אריה"

הנ"ל,  מפראג  המהר"ל  דברי  לפי  והנה 
כיס  חסרון  בה  שיש  דמצוה  שכתב 
שיראו  כדי  בעצמו,  לעשות  יקדימנה 
שבפנים יפות הוא עושה המצוה, לכאורה 
עדיין  לשליח,  ליתן  ממונו  יבזבז  אם  גם 

בענין מצוה בו יותר מבשלוחו

חקרי משפט
עמותה לחקר המשפט היהודי (ע"ר)

שיעורי מורינו הגאון רבי אליעזר רוט שליט"א
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נועם אליעזר
יפות  שבפנים  שיראו  הענין  מקיים  אינו 

הוא עושה.

אמנם יש לדון איפכא, דמאחר ויסוד הדין 
הוא לקיים את המצוה בהידור, ובהוצאת 
ממון ניכר ההידור טפי. – ובאמת המהר"ל 
בדינא  כלל  קמיירי  לא  הנ"ל  מפראג 

דמצוה בו יותר מבשלוחו.

סברת מהר"ח או"ז דדוקא 

כשהשליח נפסד מהמצוה אמרינן 

מצוה בו יותר מבשלוחו

(סימן  זרוע  אור  מהר"ח  ובתשו'  ה) 
יותר  בו  מצוה  דאמרינן  דהא  כתב  קכ"ח) 

אינו  כשהשליח  דוקא  הוא  מבשלוחו, 

נהנה מהמצוה, אלא אדרבה נפסד.

דברי המהר"ח או"ז

שדן  זרוע  אור  מהר"ח  בתשו'  דיעויי"ש 
חלה  הפרשת  כגון  קיומיות  במצוות 
בו  מצוה  אמרינן  בהם  גם  האם  ושחיטה, 
יותר מבשלוחו. – וז"ל: "תנן האיש (קידושין 
בגמ'  ואמרינן  ובשלוחו,  בו  מקדש  מ"א.) 

מצוה בו יותר מבשלוחו. ואם כן בשחיטה 
יעשה  ולא  בו,  נאמר  חלה  ובהפרשת 
חלה  ולהפריש  בהמתו  לשחוט  שליח 
מעיסתו. – וגם לא ידעתי איך ראובן יברך 
על שחיטת בהמת שמעון, או על הפרשת 
לשחוט  מצווה  הוא  שאין  מעיסה,  חלה 
זו. –  מעיסה  חלה  להפריש  ולא  זו  בהמה 
וגם מאי שנא הפרשת חלה מעיסה, שאין 
הוא מצווה לשחוט בהמה זו ולא להפריש 
הפרשת  שנא  מאי  וגם   – זו.  מעיסה  חלה 
שליח,  ידי  על  מצוותו  לקיים  שיכול  חלה 
ולולב  סוכה  וציצית  תפילין  המצות  מכל 
והפרשת  שחיטה  ושמא   – מצה.  ואכילת 
העיסה,  שתתקן  אלא  מצוותן  אין  חלה 
אשמעינן  אתם,  גם  תרומה  גבי  מדכתיב 
וליתן  העיסה  לתקן  רק  מצותה  שעיקר 
וכן  הנשחט,  שישחוט  וכן  לכהן,  חלה 
אשה  לו  שתהא  המצוה  עיקר  קידושין 

מקודשת, וכן בגירושין ובהפרשת תרומה 
ושחיטת קדשים ובקביעת מזוזה ועשיית 
ואכילת  וציצית  בתפילין  אבל  מעקה. 
 – שליחות.  שייך  אין  ולולב  וסוכה  מצה 
אכן צריך ליתן טעם מאי שנא חליצה דלא 
איפשר לקיומה על ידי שליח, מגט, ושמא 
שמא  או  דייבום  דומיא  חליצה  דבעינן 

דכתיב וחלצה נעלו מעל רגלו". עכ"ל.

"ודוקא  זרוע:  אור  המהר"ח  שם  וכתב 
שאין  יותר מבשלוחו,  בו  בקידושין מצוה 
השליח נהנה מן הקידושין כלום, ואדרבא 
בשחיטה  אבל  עליו.  ע  שנאסרת  נפסד, 
והפרשת חלה וכיוצא בהם, לא יהא מצוה 
בו יותר מבשלוחו, כאשר נהגו כל רבותינו 
בהלכות  שבקיאים  פי  על  אף  העולם  וכל 
שחיטה נותנים לחזן לשחוט. וכן יהא גם 
במילה שאפילו האב אומן, יכול לכתחילה 
לומר לאחר למול, אף על פי שבמילה אין 
המוהל נהנה, גם אבי הבן אינו נהנה, והרי 
כו'".  לברך  השליח  אלה  ובכל  שווים,  הם 

עכ"ל.

ביאור הקוב"ש לתשו' מהר"ח או"ז

אות  (בכתובות  שיעורים"  "קובץ  ובספר  ו) 
זרוע  אור  מהר"ח  תשו'  דברי  סיכם  רנ"ג) 

הנ"ל, שכתב כלל בדיני שליחות במצוות, 

שליחות,  שייך  תרומה  הפרשת  דגבי 

העיסה,  שתתקן  היא  דהמצווה  משום 

וכן גבי שחיטת קדשים שישחט הנשחט, 

וכן  מקודשת.  אשה  שתהא  קידושין  וכן 

מעקה.  ועשיית  מזוזה  וקביעת  בגירושין 

אבל בתפילין וציצית ואכילת מצה וסוכה 

ולולב לא שייך שליחות.

כתב  זרוע,  אור  המהר"ח  דברי  וביאור 
בקוב"ש דישנן שני מיני מצוות: א) היכא 
דעיקר המצוה היא תוצאות המעשה, ובזה 
שייך שליחות. ב) היכא דהעשיה בעצמה 
היא גוף המצוה לא מהני שליחות, ולפי זה 
איצטריך  דלא  כן,  לחלק  יש  בעבירה  גם 

לדבר  שליח  דאין  למעוטי  קרא 

היא  האיסור  דקפידת  היכא  אלא  עבירה 
על תוצאות המעשה, כמו בצא והרוג את 
הנפש, בזה שייך שליחות אי לאו מיעוטא 
בעצמה  שהמעשה  בעבירה  אבל  דקרא. 
שייך  לא  המעשה,  תוצאות  ולא  אסורה 

דין שליחות גם בלאו קרא.

במצוה שעושה אשתו חשיב 

כמו שהוא עושה המעשה

ז) ובמצוה שעושה אשתו, מכיון דחשיבא 
כשלוחו,  זה  דאין  י"ל  ממילא  כגופו, 

ושפיר מקרי בהכי שמקיים מצוה בו יותר 

משלוחו.

דברי ה"ערוך השלחן"

וכבר כתב כן בספר "ערוך השלחן" (באו"ח 
להתעסק  דצריך  בדינא  ד')  סעיף  ר"נ  סימן 

בקידושין  כדאיתא  בעצמו,  שבת  בצרכי 
אשתו.  ידי  על  המצוה  דמתקיימת  (מ"א.), 

[מהל'  ל'  בפרק  הרמב"ם  "וכתב  וז"ל:   –
שבת] דין ו', אף על פי שהיה אדם חשוב 
השוק,  מן  דברים  ליקח  דרכו  ואין  ביותר 
חייב  שבבית,  במלאכות  להתעסק  ולא 
בגופו,  השבת  לצורך  שהן  דברים  לעשות 
שזהו כבודו. וחכמים הראשונים מהם מי 
ומהם  בהן,  לבשל  העצים  מפצל  שהיה 
גודל  או  בשר  מולח  או  מבשל  שהיה  מי 
שהיה  מי  ומהם  נרות,  מדליק  או  פתילות 
השבת  לצורך  שהן  דברים  וקונה  יוצא 
והשו"ע  והטור  חיוב,  לשון  בזה  וכתב  כו'. 
אין  הוא  ואף  ע"ש.  חיוב  לשון  הזכירו  לא 
וגדולים  רבים  שהרי  גמור,  לחיוב  כוונת 
אין עושין בעצמן. ועוד דבש"ס שם חשיב 
מי שהיו עושין בעצמן, שמע מינה שרבים 
לא עשו בעצמן, אלא הוא הידור מצוה. – 
בעצמן  ומכינות  עושות  נשותינו  ואצלינו 

 .לכבוד שבת, ואשתו כגופו". עכ"ד
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המקום  שם  אברהם  "ויקרא 
ההוא ה' יראה אשר יאמר היום 

(בראשית כ"ב י"ד).בהר ה' יראה"

בהא דבשעת החורבן 

אינה נעשית הר

מבואר  הט"ז)  דברכות  (פ"ק  בתוספתא  א) 
השכינה  השראת  שיש  בזמן  דדוקא 

בביהמ"ק הרי היא נעשית הר, אבל בשעת 

החורבן היא אינה הר.

בדרשת התוספתא

דיעויי"ש דדריש הפסוק (בתהלים ע"ו) ויהי 
שנקרא  ירושלים  על  דקאי  סכו,  בשלם 
מתחילה שלם כדכתיב בקרא ומלכי צדק 
מלך שלם, ואברהם קראה יראה, והקב"ה 
וא"כ  ירושלים,  וקראה  שניהם  שם  שיתף 
דקראו  שם  כמו  שלם  דוד  קראה  אמאי 
שם בן נח. לפי שעתיד הקב"ה להחזיר לה 

שם הראשון.

בתוספתא פ"ק דברכות הט"ז

בשלם  ויהי  בו  התם: "כיוצא  דהכי גרסינן 
לה  להחזיר  הקב"ה  ראה  מה  וכי  סכו, 
ל"ב)  (ירמיה  אומר  שהוא  לפי  הראשון,  שם 
הזאת  העיר  לי  היתה  חמתי  ועל  אפי  על 
הזה  היום  עד  אותה  בנו  אשר  היום  למן 
להסירה מעל פני יכול אף עכשיו הרי היא 
בחמה, ת"ל (תהלים ס"ח) ההר חמד אלקים 
ובתאוה, מלמד  היא בחמדה  הרי  לשבתו, 
חוזרת  שכינה  שאין  חורבתה,  לה  שכפר 
ההר  ט')  (דברים  שנאמר  הר,  שתעשה  עד 
הטוב הזה והלבנון. ויהי בשלם סכו מצינו 
(בראשית  שנאמר  הר,  קרויה  שלם  כשהיא 
יראה  ה'  המקום  שם  אברהם  ויקרא  כ"ב) 

לבני  ה'  זכור  קל"ט)  (תהלים  ואומר  וגו', 
אדום, מאימתי משנעקרו יסודותיה ממנה 
האומרים ערו ערו עד היסוד בה".

בביאור הטעם שצורך השראת 

השכינה שתהיה הר

השראת  לצורך  דהוצרכו  ובטעמא  ב) 
עפ"מ  לומר  יש  הר,  שתהיה  השכינה 

עה"ת  אלפנדרי  הגר"ח  בספר  שכתב 

בביאור  ויצא,  בפרשת  דת",  "אש  הנקרא 

את  וירא  בפסוק  ק')  רמז  וירא  (פ'  הילקוט 

דמתחלה  ד'),  כ"ב  (בראשית  מרחוק  המקום 

דרך  אין  הקב"ה  אמר  עמוק  המקום  היה 

גבוה  במקום  אלא  בעמק  לשכון  המלך 

יום,  באותו  הקב"ה  והגביהו  ויפה,  מעולה 

עשה  שמיראתו  המוריה  הר  נקרא  לכך 

הר. - וביאר הגר"ח אלפנדרי, עפ"ד הגמ' 

הר  מוצא  שאתה  מקום  כל  (מ"ה.)  בע"ז 

גבוה וגבעה נשאה בארץ ישראל דע שיש 

אברהם  שבא  עד  ולכן  זרה.  עבודה  שם 

בית  של  זה  מקום  היה  לא  המוריה,  להר 

הבחירה הר גבוה כי אם גבעה שפלה, ואם 

שהרי  זרה,  עבודה  שם  היה  לא  ודאי  כן 

וגבעה  גבוה  הר  רק  אלא  הגוים  עבדו  לא 

נשאה.

ג) והוסיף הגר"ח אלפנדרי, לפרש הפסוק 
ההוא  המקום  שם  אברהם  ויקרא  דהכא, 

עתיד  שהקב"ה  המקום  דהיינו  יראה,  ה' 

מכון  מקום  באותו  שכינתו  להשרות 

תהא  שמא  חשש  שאין  עולמים,  שבתו 

וקאמר  טעמא  ויהיב  לגבוה.  ואסור  נעבד 

אשר יאמר היום בהר, דייקא. ורוצה לומר 

שאותו היום דוקא יאמר בהר, שקודם לכן 

שם  הניחו  ולא  ושפל,  עמוק  מקום  היה 

שכינתו  וישרה  יראה  ה'  א"כ  זרה,  עבודה 

(יו"ד  חת"ס  בשו"ת  [ויעוי'  עכת"ד.  שם. 

סימן רל"ג) בשם הגר"נ אדלר זי"ע, שביאר 

מהמדרש  דמייתי  מה  פי  על  אחר,  באופן 

התפלל  אבינו  דאברהם  וגריס,  הנ"ל 

נאסר  לא  כך  ואחר  הר.  המקום  שיהיה 

מפני דאברהם קנאו לא"י].

בהטעם דתלוי בראיה

ה'  בהר  דכתיב  בהא  דהביאור  ונראה  ד) 
לעיל  וכדכתיב  בראיה,  דתליא  יראה, 

הוא  ד').  כ"ב  (בראשית  המקום  את  וירא 

בראיית  היא  בזה  החידוש  דעיקר  משום 

נעשה  בקעה  שהיה  שהמקום  אברהם 

השכינה,  השראת  שייך  ובזה   - הר. 

 - הט"ז).  דברכות  (פ"ק  בתוספתא  וכמשנ"ת 

דהשראת  אלפנדרי  הגר"ח  שביאר  וכמו 

שמא  חשש  שאין  במקום  היא  השכינה 

תהא נעבד ואסור לגבוה.

בטעם דיצחק לחוד ראהו 

ולא ישמעאל

לחודא,  יצחק  דראהו  הא  ג"כ  ויתבאר  ה) 
וכמ"ש  וישמעאל,  אליעזר  ראוהו  ולא 

בספר  והובא  ב'),  פיסקא  (פנ"ו  רבה  במדרש 

"דעת זקנים מבעלי התוספות" עה"פ שבו 

אברהם  כשראה  ה'),  כ"ב  (בראשית  פה  לכם 

עליו,  קשור  וענן  מרחוק  המקום  את 

לו  אמר  רואה,  אתה  מה  בנו  ליצחק  אמר 

הר נאה וענן קשור עליו, חזר אצל נעריו 

אין  לו  אמרו  רואים,  אתם  מה  להם  ואמר 

אתם  להם  אמר  דבר,  שום  רואים  אנו 

כמוהו,  רואים  שאינכם  שוים  והחמור 

בפירוש  וכ"כ  החמור.  עם  לכם  שבו  א"כ 

 - שם.  ברמב"ן  הובא  וכיו"ב  בחיי,  רבינו 

בהכרח  ראהו,  ויצחק  דמכיון  לפרש,  ויש 

אברהם  כשקרא  וממילא  עבורו.  דנעשה 

שמו של ההר קראו בשם הר יראה דתלוי 

במי שראה שנעשה הר.

השראת השכינה תלויה בהר

ו) ויעוי' בפרש"י בתענית (ט"ז.) ד"ה חד כו', 
ישראל  את  המוכיחים  דהנביאים  שכתב 

הר  אמר  וז"ל: "חד  המוריה. -  בהר  עמדו 

השראת השכינה בהר המוריה
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נועם אליעזר

בענין חי נושא את עצמו

"ויעקד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח ממעל לעצים"
(בראשית כ"ב, ט').

ביאור המהרי"ל דיסקין בטעמא דהיה עקידה קודם ששמו על המזבח

א) הנה המהרי"ל דיסקין דקדק מדוע מתחילה עקדו ואחר כך שמו על המזבח, 
הלא טוב היה לעקדו אחר העלאתו על המזבח. – והשיב דמאחר ואברהם אבינו 
נצטווה "והעלהו שם לעולה", היינו שמעשה העלאה יעשה אברהם, ולא שיצחק 
יעלה מעצמו. וכיון דכ"ע מודים ד"חי נושא את עצמו", אם כן אם אברהם היה 
אברהם  ואין  בהעלאתו,  מסייע  שיצחק  נמצא  עקידה,  בלא  יצחק  את  מעלה 
המזבח,  על  העלאתו  קודם  עקדו  לכן  לעלה",  שם  ד"העלהו  הציווי  את  מקיים 
בכהאי  עצמו,  את  נושא  חי  אין  כפות,  החי  אם  דלכו"ע  (צ"ד:)  בשבת  כדאיתא 

גוונא. ובזה קיים אברהם אבינו את הציווי ד"העלהו שם לעלה". עכ"ד.

הערה מדוע היה צריך לעקדו ולא סגי בכפיתה
והנה יש להעיר ע"ז, דמדוע לא הסתפק בכפיתה, והיה צריך לעקדו. והרי כפיתה 
היינו ידים לחוד ורגלים לחוד, ועקידה זהו יד ורגל יחדיו, כמו שפירש רש"י על 
העקידה".  היא  ביחד  והרגלים  הידים  מאחוריו,  ורגליו  "ידיו  "ויעקד":  הפסוק 
ואיתא במשנתינו (תמיד רפ"ד) "לא היו כופתין את הטלה אלא מעקידין אותו", 

ואם כן קשה מדוע לא סגי בכפיתה.

ביאור הא דכפתו יד ורגל כדי שלא תפסל השחיטה
ונראה לבאר על פי מה דאיתא במדרש (וירא נ"ו, ח') "אמר ר' יצחק בשעה שביקש 
אברהם לעקוד את יצחק בנו, אמר לו אבא בחור אני, וחוששני שמא יזדעזע גופי 
אלא  לקרבן,  לך  תעלה  ולא  השחיטה  תפסל  ושמא  ואצערך,  סכין  של  מפחדה 
כפתני יפה יפה. מיד ויעקד את יצחק". נמצא דלטעמא ד"חי נושא את עצמו" 
את  נושא  אינו  וכפות  לחוד,  ורגלים  לחוד  ידים  דהיינו  כופתו,  אפילו  סגי  היה 
עצמו. אך כפיתה זו עדיין אינה מספקת, כיון שיכול לזוז ויפסול את השחיטה, 
 .לכך מבאר במדרש הטעם דקשרו יד ורגל יחדיו, כדי שלא תפסל השחיטה

שיצא הוראה. תורה לישראל כי מציון תצא תורה (ישיה ב') יורו משפטיך ליעקב (דברים 

משום  והיינו   - עכ"ל.  לישראל".  המוכיחים  הנביאים  עמדו  שבה  הגזית  ולשכת  ל"ג), 

דישעיה  שפ"ה)  (סימן  ישעיה  בילקוט  [ועי'  וכמשנ"ת.  בהר,  תליא  השכינה  דהשראת 

מפי  מתנבאים  שהיו  פי  על  שאף  סנהדרין,  ומפי  גדולים,  זקנים  בפני  נתנבאו  ועובדיה 

נתנבאו  ולכך  להתנבאות.  רשות  לו  היה  לא  הימנו  זזה  סנהדרין  היתה  אילו  הקב"ה 

 .[שניהם בחזון שחזון בגימטריא שבעים ואחד, שנתנבאו שניהם בע"א סנהדרין


