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זמן של שמחה מתי הוא 

"א"ר יוחנן משום רשב"י אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה שנאמר 
בגוים  שיאמרו  בזמן  אמתי,  רנה.  ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא  אז  ב)  קכו  (תהלים 

בדפי  (כא:  יונה  רבינו  תלמידי  ופירשו  לא.).  (ברכות  אלה"  עם  לעשות  ד'  הגדיל 

שהבית  בזמן  אפילו  אלא  הבית  לחורבן  ענין  אינם  הללו  הגמ'  שדברי  הרי"ף) 

משום  הוא  לזה  והטעם  בשחוק.  פיו  את  למלאות  לאדם  אסור  קיים  הי'  המקדש 

שם  (לעיל  למעלה"  שאמרו  כמו  המצוות  שישכח  האדם  את  מרגילה  "שהשמחה 

גמ'). ד"ה 

אמנם מתוך דברי האוה"ח (ז יב) יבואר עוד הסבר לדברי הגמ' הזאת. דהנה 
זה לשון האוה"ח "והנה אדון הנביאים בא בנועם דבריו להעיר במוסר נעים, כי אין 

ד' לעשות, אז ישמח לבו  לאדם לשמוח אלא כשישמור לעשות את כל אשר צוה 

לא תעשה  מצות  בין  ד'  מצוות  מכל  אחת  עוד שיחוש שחסר  כל  אבל  כבודו,  ויגל 

[אבל  עשה'".  זו  מה  'ולשמחה  ב)  ב  (קהלת  שלמה  אמר  עליו  עשה  מצות  בין 

ולהשתמש  לקנותה  האדם  ומחוייב  טובה,  שמחה  היא  בוודאי  מצוה  של  שמחה 

וכן הסבירו  ל:).  (שבת  אני את השמחה'  'ושבחתי  טו)  ח  (קהלת  וכמו שכתוב  בה 

שמחה  כו'  אסורה  אחרת  ששמחה  ואע"פ  כו'  בשמחה  ד'  את  "עבדו  (שם):  תר"י 

ד'  את  עבדת  לא  אשר  'תחת  מז)  כח  (דברים  שנאמר  כענין  ומחוייבת  מותרת  זו 

וגו'"]. לבב'  ובטוב  אלקיך בשמחה 

הוא  "אז  גומר את כל עבודתו בעוה"ז  ומבאר האוה"ח שרק לאחר שהאדם 
ישראל  חסידי  וכמאמר  לשמוח  מקום  לו  אין  לזה,  הגיע  שלא  וכל  שמחה,  של  זמן 

אין  כי  בפניו,  וצהלתו  בלבו  אבלו  שהפרוש  ד)  פרק  הפרישות  שער  הלבבות  (חובת 

מי  לומר  צריך  ואין  הגדול  מלך  לפני  וכלימה  בבושה  לעמוד  שעתיד  מי  לשמוח  נכון 

למלך". ראשו  שמחוייב 

דהיינו שכל עוד שהאדם נמצא בעולם הזה אין נכון לו לשמוח כיון שעדיין 
יש מקום לחוש שמא חסר לו איזה שום מצוה [או איזה 'חלק' מהמצוות. (אוה"ח 

הגדול"]  מלך  לפני  וכלימה  בבושה  לעמוד  [-"עתיד  עשה  המצוות  מן  ודו"ק.]  א)  א 

נצטווינו  אשר  תעשה  לא  מהמצוות  אחת  על  יעבור  או  עבר  הוא  ח"ו  שמא  או 

להשמר מהם [-"ואצ"ל מי שמחוייב ראשו למלך"]. ולכן אין נכון לאדם להיות שמח 

ובטהרה. בקדושה  נתנה,  האלקים אשר  אל  נפשו  תשוב  עד אשר  עליו  ערב  ולבו 

לרמז  נתכוין  כא)  ב  תשובה  (שערי  יונה  שהרבינו  לומר  מקום  יש  [ולענ"ד 
דעה,  יתברך  ד'  שחננו  "ומי  לשונו  וזה  והטהור.  הזך  בלשונו  הזה  היסוד  את  לנו 

וחוקותיו  ותורתו  משמרתו  לשמור  הזה  בעולם  שלחו  יתברך  ד'  כי  לבו  אל  ישיב 

ומצוותיו, ולא יפקח עיניו זולתי לעשות שליחותו. ולקץ הימים אם עשה שליחותו 

ראשו". על  עולם  ושמחת  ברנה  ובא  ישוב  באמונה, 

לנו  [לרמז  בכדי  ברנה"  ובא  "ישוב  לומר לשון של  יונה בחר  והיינו שהרבינו 
ובכדי]  האוה"ח)  שעפי"ד  הנ"ל  הביאור  (לפי  ברכות  במסכת  הנ"ל  הגמ'  דברי  את 

האדם  אם  ורק  ולשמוח.  לרנן  לו  אין  בעוה"ז  נמצא  שהאדם  זמן  שכל  לנו  ללמד 

לעולם  מגיע  כשהוא  אז  ל"ת  מצוות  ושס"ה  מ"ע  הרמ"ח  כל  את  בשלימות  שמר 

ראשו". על  עולם  ושמחת  ברנה  ובא  "ישוב   - ולרנן  לשמוח  יכול  הוא  העליון 

בשלימות  קיים  שהאדם  לאחר  שרק   - האוה"ח  שכתב  הזה  היסוד  ובענין 
מה  פי  על  נוסף  הסבר  בזה  לומר  יש   - בשמחה  להיות  יכול  הוא  התורה  כל  את 

השלימות".  מצד  השמחה  "כי  לשונו  וזה  מ"א)  פ"ו  חיים  (דרך  המהר"ל  שכתב 

להאדם  שחסר  זמן  כל  ולכן  השלימות  מצד  נובעת  האמיתית  שהשמחה  דהיינו 

שמחת  הזאת,  השמחה  אין  כי  לשמוח  לו  ראוי  אין  שלימות  של  דרגה  שום  איזה 

ודו"ק. אמיתית. 

את  לעבוד  להאדם  שמסייעת  שמחה  כל  שבוודאי  להבהיר  צורך  יש  אמנם 
מה  שכל  הוא,  בזה  הביאור  הדברים  ובעומק  לפניו.  ואהובה  רצויה  שמחה  הוא  ד' 

שכתב האוה"ח כאן לענין השמחה, המכוון בזה הוא לענין שמחה כזאת הממלאת 

שהוא  דהיינו  א),  א  האוה"ח  (לשון  עליו  ערב  שלבו   - האדם  של  לבו  כל  את 

ודו"ק]. השלימות.  בתכלית  שלם  הוא  כאילו  מרגיש 

כוונת האוה"ח במה שלמד  - עומק  צריך ללמוד תורה בשמחה 
את היסוד הזה מזה שהאבל אסור בלימוד התורה

בעיצבון  ולא  בשמחה  התורה  שילמוד  שצריך  נתכוין  "עוד  יב)  (ז  האוה"ח  כתב 
לומר  נראה  ואין  הסבר.  צריכים  האוה"ח  [ודברי  לאבל".  אסורין  תורה  דברי  כי 

שהאוה"ח מחדש כאן טעם חדש לזה שהאבל אסור בלימוד התורה, שהוא משום 
גם  שהרי  הזה.  התנאי  את  לקיים  יכול  האבל  ואין  בשמחה,  תורה  ללמוד  שצריך 
על האבל לעשות  נאסר  לא  ואעפ"כ  להיעשות בשמחה  צריכים  כל המצוות  שאר 
מעכב  יותר  הוא  בשמחה  תורה  ללמוד  שהחיוב  ולומר  לתרץ  נרצה  ואם  אותם. 
תורה בשמחה  ילמד  לא  האדם  לומר שאם  דוחק  מ"מ  המצוות בשמחה  מעשיית 
לגמרי  דבר אחר  אומר  להלן שהאוה"ח  כתבנו  לפיכך  תורה.  ללמוד  לו  "אסור"  אז 

בס"ד]. דבריו  את  והסברנו 

אנו  התורה,  בלימוד  אסור  שהאבל  שמזה  משמע,  האוה"ח  מדברי  הנה 
מזה  נלמוד  דאיך  ביאור  צריכים  והדברים  בשמחה.  תורה  ללמוד  שצריך  למידים, 
הטעם  דהנה  בשמחה.  תורה  ללמוד  האדם  שצריך  התורה,  בלימוד  אסור  שהאבל 
והוא   - בשמחה  תורה  ללמוד  שצריך  משום  איננו  התורה  בלימוד  אסור  שהאבל 
האדם  את  מביא  התורה  שלימוד  משום  הוא  אלא  אבילותו,  של  בעצבון  שרוי 
סי'  (יו"ד  והפוסקים  כא.)  מוע"ק  ותוס'  (רש"י  הראשונים  וכמוש"כ  שמחה  לידי 
שהאבל  מזה  בשמחה,  ללמוד  שצריך  הנ"ל  היסוד  את  נלמד  איך  וא"כ  שפ"ד), 

התורה. בלימוד  אסור 

חיים  (דרך  המהר"ל  שכתב  מה  פי  על  האוה"ח  דברי  את  לבאר  יש  ואולי 
המקום  את  משמח  לשמה]  תורה  [-הלומד  הוא  כי  "ואמר  לשונו  וזה  מ"א)  פ"ו 
בכמה  ביארנו  זה  ודבר  השלימות,  מצד  [נובעת]  השמחה  כי  זה,  דבר  ופירוש  כו'. 
שהעצבון  [דהיינו  והעדר  הפסד  לאחד  יש  כאשר  הוא  שהאבל  וכשם  מקומות. 
יש  כאשר  כן]  [-כמו  וכך  מעצמיותו]  חלק  לו  שנחסר  זה  מצד  נובע  האבל  של 
מגיע  ולפיכך האדם שמח כאשר  [אצלו מדת] השמחה,  נמצא  אז  לאחד שלימות 

שלימות. לו 

האדם,  שלימות  [היא]  התורה  כי  המקום'  את  'משמח  שהוא  שאמר  וזהו 
בשלימות  הם]  [-הבריות,  הנמצאים  כאשר  [לכן]  הכל  השלמת  [נמצאת]  ובתורה 
העוסק  ולפיכך  שלימים.  שהם  [כיון]  במעשיו'  ד'  'ישמח  לא)  קד  (תהלים  נאמר 
שלימות  שהוא  מזה  יותר  מדה  לך  אין  כי  המקום  את  משמח  לשמה  בתורה 

המקום". את  ולפיכך משמח  התורה,  ע"י  אם  כי  הנמצאים 

נובעת מצד השלימות,  ובדברי המהר"ל מבואר שלשה דברים: א' השמחה 
השלימות  השגת  ב'  שמחה.  של  במצב  נמצא  הוא  שלימות  לאדם  כשיש  ולכן 
שלימות  היא  התורה  כי  לשמה,  תורה  לימוד  באמצעות  הוא  נעלה  הכי  באופן 
ועי"ז  מעצמיותו  חלק  לו  שנחסר  זה  מצד  נובעת  האבל  של  עצבותו  ג'  הבריאה. 
"העדר  של  מהות  הוא  מהותו  שכל  דהיינו  "חיסרון"  של  מצב  לתוך  נכנס  הוא 

השלימות. חיסרון   - והפסד" 

בלימוד  אסור  שהאבל  הנ"ל  הדין  עומק  את  להסביר  יש  המהר"ל  ולפי"ד 
והפסד"  "העדר  של  מצב  לתוך  האבל  את  הכניס  ד'  דהנה  כזה.  באופן  התורה, 
שהיא  תורה,  ללמוד  לו  אסור  ולכן  השלימות.  חיסרון  של  מצב  לתוך  דהיינו 
יוציא את עצמו מן המצב הזה של "העדר והפסד"  שלימות הכל, לפי שעי"ז הוא 
לימוד  ע"י  ולכן  הכל,  שלימות  הוא  התורה  שלימוד  לפי  יתברך.  ד'  הכניסו  שאליו 

שלימות. מצב של  תוך  אל  נכנס  האדם  התורה 

שהאבל  לזה  והפוסקים  הראשונים  שכתבו  הנ"ל  בהטעם  הביאור  עומק  וזהו 
אסור בלימוד התורה, שהוא משום שהתורה משמחת את לבו של האדם. וההסבר 
ללמוד  לאבל  אסור  לכן  השלימות,  מצד  לאדם  באה  שהשמחה  כיון  כך:  הוא  בזה 
לתוך מצב של  נכנס  והוא  והפסד"  "העדר  יוצא ממצב של  הוא  כיון שעי"ז  תורה, 

ודו"ק. לב'.  ישרים משמחי  ד'  'פקודי  וכמוש"כ  לידי שמחה  המביאו   - שלימות 

יש להסביר את דברי האוה"ח שכתב, שמזה שהאבל אסור בלימוד  ולפי"ז 
[שמהותו  שהאבל  שמזה  לפי  בשמחה.  תורה  ללמוד  שצריך  למידים  אנו  התורה 
היא  שהתורה  מבואר,  הרי  התורה,  בלימוד  אסור  והפסד]  העדר  של  מהות  הוא 
אותו  מוציאה  שהתורה  כיון  תורה  ללמוד  להאבל  נאסר  ולפיכך  הכל.  שלימות 
מצב   - שלימות  של  מצב  תוך  אל  אותו  ומכניסה  והפסד  העדר  של  מצב  מתוך 



ללמוד את התורה, שהיא שלימות  ומזה למד האוה"ח שצריך האדם  של שמחה. 

עמוקים,  הדברים  כי  היטב  ודו"ק  שמחה.  מתוך  דהיינו  שלימות  של  באופן  הכל, 

עוד. ויחכם  לחכם  תן 

"לית חדוותא קמי קוב"ה כשעתא דישראל משתדלי באורייתא"

משמח  כו'  לשמה  בתורה  העוסק  כל  אומר  מאיר  רבי  מ"א):  פ"ו  (אבות  תנן 
וצריך להבין את דברי המשנה באומרה שהלומד  את המקום משמח את הבריות. 

בזה  גם את הבריות. דבשלמא לענין שמחת הקב"ה הביאור  תורה לשמה משמח 

בכדי  הוא  הבריאה  כל  שתכלית  כיון  בתורה,  עוסקים  שבנ"י  בזה  שמח  שד'  הוא, 

גם  תורה  הלומד  משמח  אופן,  ובאיזה  טעם  מאיזה  אולם  בתורה.  יעסקו  שבנ"י 

שבעולם. הבריות  את 

דרך  ועל  וגו'.  האלה'  המשפטים  את  תשמעון  עקב  'והי'  יב)  (ז  כתיב  והנה 
התורה  לימוד  שבאמצעות  [א'  שהוא:  הפסוק  כוונת  את  האוה"ח  מבאר  הרמז 

שמחה")  אלא  והי'  "אין   -) האדם  של  לבו  תוך  אל  השמחה  נכנסת  'תשמעון')   -)

לימוד  באמצעות  ב']  לב'.  משמחי  ישרים  ד'  'פקודי  ט)  יט  (תהלים  וכמוש"כ 

גדולה  שמחה  שאין  האוה"ח  ומבאר  הקב"ה.  את  כביכול  משמח  האדם  התורה 

ועי"ז  הקדושה,  בתורה  ועוסקים  יושבים  שבנ"י  שעה  כאותה  להקב"ה,  יותר, 

כולה. הבריאה  כל  תוך  אל  גם  ההיא  הוי בשמחה, מתפשטת השמחה  שהקב"ה 

לשונו:  וזה  ריג.)  (ח"ג  הזהר  בספר  שאמרו  למה  רמז  "עוד  האוה"ח  לשון  וזה 
"והי'"  אומרו  והוא  באורייתא.  משתדלי  דישראל  כשעתא  קוב"ה  קמי  חדוותא  דלית 

סתם, [כיון שיש] שמחה כללית למלא עולם. וכשהוא [-הקב"ה] שמח [אז] כל העולם 

'עקב  וכמוש"כ]  בתורה  עוסקים  שבנ"י  עי"ז  נגרם  זה  [וכל  וששון  בשמחה  הוי]  [ג"כ 

פרק  ד  (שער  החיים  הנפש  כמוש"כ  הוא  האוה"ח  בדברי  וההסבר  וגו'".  תשמעון' 

שפע  נשפע  ועי"ז  במעשיו  שמח  הקב"ה  לשמה,  התורה  לימוד  ידי  שעל  יג-יד), 

הנבראים. כל  ואל  הבריאה  כל  תוך  אל  וברכה  אור 

אז  הם  כולם  והבריות  העולמות  "וגם  יד)  פרק  (שם  הנפה"ח  לשון  וזה 
עליון  שורש  ממקום  עליהם  השופע  העליון  האור  מזיו  ונהירין  יתירתא  בחדוותא 

המקום  את  משמח  מ"א):  פ"ו  (אבות  התורה  מעלות  בפרק  כמוש"כ  התורה  של 

שרשה  ממקור  וברכה  אור  שפעת  ונמשך  משתלשל  ואז  כו'.  הבריות  את  משמח 

וגם הארץ האירה מכבודה ומתברכת, ומביא הרבה טובה  העליון על כל העולמות 

לשמה  תורה  שהלומד  באומרה  המשנה  שכוונת  והיינו  לעולם".  ברכה  ושפעת 

ד'  שמח  התורה  לימוד  שבאמצעות  משום  הוא  הבריות  ו]את  ד'  [את  משמח 

וברכה  ועי"ז מושפעת אל תוך הבריאה שפע עצום של טובה  גדולה מאד  שמחה 

שבעולם. הבריות  כל  את  המשמח 

וששון",  בשמחה  העולם  כל  שמח  "וכשהוא  שכתב  במה  האוה"ח  כוונת  וזה 
וברכה  טובה  של  עצום  שפע  הנבראים  כל  אל  מושפעת  יתברך,  שמחתו  ע"י  כי 

גדולה  הכי  השמחה  היא  התורה  מלימוד  יתברך  לד'  שיש  שהשמחה  ולפי  וכנ"ל. 

שמושפעת  הטובה  ההשפעה  לפיכך  הנ"ל)  הזוהר  (וכמוש"כ  לפניו  להיות  ששייך 

 - ביותר  הגדולה  ההשפעה  הוא  התורה,  עסק  ע"י  והבריאה  העולמות  כללות  אל 

ועשיית  קיום  באמצעות  הבריאה  אל  שמושפעת  הטובה  מההשפעה  יותר  הרבה 

ואכמ"ל]. כט)  (ד  נפה"ח  (פ"ה)  תניא  פ"ב)  (ח"ד  ד'  דרך  בספר  בזה  [עי'  המצוות. 

המשנה  דברי  את  מבאר  כן  שגם  שם)  (אבות  שמואל  במדרש  [ועיין 
את  משמח  כו'  הוא  לשמה  בתורה  עוסק  "ובהיותו  לשונו  וזה  הנ"ל  כהביאור 

המקום משמח את הבריות לפי שהשי"ת כוונתו להטיב לכל ברואיו כי עולם חסד 

זה  וכיון שבזכות  גדולה כשהוא מטיב עם הבריות  יתברך שמח שמחה  והוא  יבנה 

נמצא  לעולם  מטיבין  שבשבילו  לו  הוא  כדאי  העולם  כל  לשמה  בתורה  העוסק 

המדר"ש  אין  זו  [ובנקודה  להטיב  כוונתו  היתה  זאת  כי  המקום  את  משמח  שבזה 

מפרש את המשנה כהביאור הנ"ל שכתבנו]. וגם משמח את הבריות שאילולי זה, 

לב"].   וטובי  העולם שמחים  כל  ובזכותו  להם  מטיבין  היו  לא 

כולו בנ"י לירש את כל העולם  לעתיד לבוא עתידים 

וכמו  עממין  העשרה  את  לזרעו  יתן  שהוא  אבינו  לאברהם  הבטיח  ד'  הנה 
שכתוב (בראשית טו יט-כא) "את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני. ואת החתי ואת 
ופרש"י  היבוסי".  ואת  ואת הגרגשי  ואת הכנעני  ואת האמרי  ואת הרפאים.  הפרזי 
אדום   - והשלשה  שבעה.  אלא  להם  נתן  ולא  כאן,  יש  אומות  עשר  הקיני.  "את 
ירושה לעתיד שנאמר אדום  להיות  קניזי קדמוני, עתידים  קיני  והם  ועמון,  ומואב 
את  בנ"י  יירשו  לבוא  שלעתיד  ומבואר  משמעתם".  עמון  ובני  ידם  משלוח  ומואב 

יהושע. בימי  ישראל  לארץ  נכנסו  כשהם  להם  נתן  לא  הללו שד'  עמים  השלשה 

הארצות  את  רק  יירשו  בנ"י  האם  לשאול:  יש  הללו  אומות  ובענין השלשה 
הארצות  שאר  כל  את  גם  יירשו  הם  שמא  או  ואדום  מואב  עמון  שנקראים  הללו 
ואדום. דהיינו האם הבטחת  הנתונים תחת ממשלת העמים הללו של עמון מואב 
עמון  הנקראים  הללו  הארצות  עצם  את  רק  לרשת  יזכו  שבנ"י  היתה,  לאברהם  ד' 
מואב ואדום או שמא הבטחת ד' היתה שהם יזכו לרשת את כל הארצות הנתונים 

ואדום. מואב  עמון  תחת ממשלתם של 

יזכו  שבנ"י  דהיינו  הנ"ל  השני  כהצד  מבואר  יב)  (ז  האוה"ח  דברי  ומתוך 
וזה  לרשת את כל הארצות הללו הנתונים תחת הממשלה של עמון מואב ואדום. 
מופלא  חסד  הוא  ואדום]  מואב  עמון  של  [אומות  השלשה  מתנת  "כי  האוה"ח  לשון 
יש  מעתה  העולם.  בכל  שתתפשט  אדום  מלכות  עתידה  י:)  (יומא  אמרו  כו'  כי  כו' 

יזכו  ומבואר מדברי האוה"ח שבנ"י  ייקרא".  וחסד מופלג  זו כל העולם בכלל,  במתנה 

לרשת את כל הארצות הנתונות תחת ממשלתם של עמון מואב ואדום. ולכן, כיון 
יזכו  לפיכך  כולו  העולם  כל  על  מושלת  אדום  של  המלכות  תהא  הגאולה  שבזמן 
בנ"י לרשת את כל העולם כולו מכח ההבטחה הזאת שד' הבטיח לאברהם שזרעו 

אדום. האומה של  את  יירש 

יורשים את א"י  היו  היו שומרים את כל התורה כראוי אז הם  בנ"י  אם 
ולא מכח השבועה שד' נשבע להאבות הקדושים מכח הזכות שלהם 

הגוים  ברשעת  כי  ארצם  את  לרשת  בא  אתה  לבבך  ובישר  בצדקתך  "לא 
לאבותיך  ד'  נשבע  אשר  הדבר  את  הקים  ולמען  מפניך  מורישם  אלקיך  ד'  האלה 
מכח  בא"י  זכו  לא  שבנ"י  מהפסוקים  ומבואר  ה).  (ט  וליעקב"  ליצחק  לאברהם 

הקדושים. להאבות  נשבע  השבועה שד'  מכח  בה  זכו  הם  אלא  שלהם  הזכות 

המשפטים  כל  ויעשו  וישמרו  שישמעו  "שאחר  מחדש  יב)  (ז  האוה"ח  אמנם 
מצד  ובחסדו  ד'  בטוב  לזכות  תצטרכו  לא  [ואז]  כו'  הבטחתו  להם  לשמור  יזכו  בזה 

שבועת האבות אלא תזכו מצד עצמכם". דהיינו שהאוה"ח מדקדק מדברי הפסוקים 

[עיי"ש כל הפרטים בזה] שאילו היו בנ"י שומרים את כל  שבתחילת פרשת עקב 
התורה בשלימות אז הם היו זוכים לרשת את ארץ ישראל מכח הזכות שהי' להם 
להאבות  נשבע  שד'  השבועה  מצד  בה  לזכות  נצטרכים  היו  לא  והם  עצמם,  מצד 

הקדושים.

זה שהם לא  בנ"י על  ד' להזהיר את  למה הוצרך 
ירחמו על האומות הדרים בארץ ישראל

עליהם  עינך  תחוס  לא  לך,  נתן  אלוקיך  ד'  אשר  העמים  כל  את  "ואכלת 
שאע"פ  האוה"ח  ומבאר  טז).  (ז  לך"  הוא  מוקש  כי  אלהיהם  את  תעבוד  ולא 
רעה.  מדה  היא  הרשעים  על  הרחמנות  מ"מ  טובה  מדה  היא  הרחמנות  שמדת 
כיון שהם רשעים,  יושבי הארץ  יחוסו על  ולכן התורה מזהירה את בנ"י, שהם לא 

רעה. מדה  היא  הרשעים  על  והרחמנות 

את  ד'  לפי שברך  'לא תחוס',  להזהיר  "ואולי שהוצרך  לבאר  מוסיף  והאוה"ח 
והראיה,  רחמים,  יתרבו  בנים  לו:) שבעל  (סנהדרין  ז"ל  ואמרו  יד),  ז  (שם  בבנים  ישראל 

תחוס']  'לא  [של  ד'  מאמר  יבא  לזה  בנים,  לו  שיש  מי  אלא  בסנהדרין  ממנים  שאין 

לנגדיות הטבע שיולד בהם מכח ברכת הבנים". דהיינו לפי שד' בירך את ישראל בזה 

הוצרכה  לפיכך  גדול,  רחמן  להיות  האדם  מתהפך  ועי"ז  בנים,  להרבה  יזכו  שהם 
היושבים  האומות  על  ירחמו  לא  שהם  הזה  הענין  על  בנ"י  את  להזהיר  התורה 

ישראל. בארץ 
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