
וגלות חורב� עניני 

החורב� על  בכיות  סוגי שני

כאלמנה , היתה  עם  רבתי העיר בדד  ישבה  איכה 

תבכה בכו למס, היתה במדינות שרתי בגוים  רבתי

וגו'. הבכיה.בלילה  לשון  כפל מה לבאר  יש

חכמים ומבאר  התלמידי על  מקונן שהנביא  רבינו ,

קודם ומתחיל  עם, ההמון הת"ח,ועל  על לקונן

דביקות  באותו עמהם ואינו הש"י מהם שנסתלק 

חשובים  הם והת"ח קיים , שביהמ"ק בזמן כמקדם,

הוא  שלהם  שהחשיבות ההמון משא"כ עצמם, מצד 

בדד  ישבה  איכה - שמתחיל וזהו  האומות, כלפי

עםהעיר שבעם,רבתי והחשובים הגדולים  ר "ל, -

כ  - כאלמנה כי היתה  ממש , אלמנה ולא אלמנה

בגלות. גם בה' דביקות קצת  להם יש  עדיין

עם,ואז ההמון על שרתי וקוראםמקונן בגוים רבתי

כלפי במדינות אלא  עצמם, מצד  חשובים  שאינם -

היתה  איך  חשובים, הם  והמדינות כי למס הגוים ,

הת"ח  אצל  משא"כ המס , עול  עליהם הוטל בגלות

שהם המס , אל מקונן ממס ,אינו  כמבואר פטורים

ק"ח. בב"מ

לכל ולכן עצמו בפני  בכיה שיחד  בכיות, שני כפל

עם כת, ההמון והמס,בכיית העבדות ובכיית על

השכינה הת"ח  גלות  .א על

בגלות  עצמינו נקבע שלא  � צרות 

השיגוה רודפיה  כל  מנוח מצאה  לא בגוים ישבה היא 

המצרים  ג ')בין א ', .(איכה 

דרך ומבאר  על  שני משל,רבינו, לו שהיה למלך 

חטאו  ושניהם חכם, שאינו ואחד  חכם אחד  בנים ,

והנה נכריה, לארץ  והגלם  לחזור למלך , דעתו ,החכם 

הוא  כי וידע קבע, ישיבת שם כלל  לו ביקש ולא

אביו  מלפני לבקש שלוחים ושלח נכריה , בארץ  גר

השני הבן  אבל לחזור, חזק שרצונו  שלא המלך 

אביו  בית שכח  חכם , בשלוה היה לישב וביקש 

ניכרת  מחשבתו בראותו המלך והנה ובקביעות,

מעשיו, אויבים מתוך עליו ממקום גירה לדחותו 

לבו  על ישים  למען ולצערו, מלפני למקום  ולבקש

אצלו. להשיבו אביו

נכריה,כן  לארץ  בגלותינו די שלא  אצלינו, הדבר

גם  הצרות אלא  זאתרבו וכל ר"ל , למען וגזירות

מקומינו  זה  אין כי נשכח קבע,לא  ישיבת לישב

לפניו. להשיבנו אבינו אל נתחנן ולמען 

אינו וזהו  בגלות , המנוחה שחסרון הכתוב , שאמר

לנוח  כלל  רוצה שאינו החכם , כבן שהיינו משום

אלא בגויםבגלות, ישבה  הכתוב היא ע "ד ר "ל, -

בשלוה, לישב  יעקב ביקש - ופירש"י יעקב, וישב

ישראל בני בשלוהכן בגלות לישב  ובקביעות,ביקשה

מנוח אבל  מצאה  ובקשה לא החיפוש אחר  אף  -

כל  ולכן המצרים,לנוח, בין השיגוה  מחמת רודפיה

בגלות. עצמם לקבוע  שרצו

לתשובה לעורר  בהשגחה � צרות 
רוב  על הוגה  ה' כי שלו אויביה  לראש  צריה  היו

ה')פשעיה א', בדוקא (איכה נקט למה  לדייק  יש .

ההמשך  מהו וגם  שלו, ואויביה לראש , נעשו דצריה 

פשעיה '. רוב על הוגה  ה' 'כי לדבר טעם שנותן

ד ומפרש ישראל צריהרבינו, לבני  שמצירים המה  הם

אבל לראשים, נעשו  והמה אינם אויביהבפועל,

רבינו,א. מבאר זה ה'וכעין בלע  אפו, ביום  רגליו  הדם זכר  ולא  ישראל  תפארת ארץ משמים  השליך ציון בת את ה' באפו יעיב איכה

ושריה  ממלכה חלל  לארץ  הגיע  יהודה  מבצרי בעברתו  הרס יעקב  נאות  כל  את  חמל ב')ולא  - א' ב', דבפסוק(איכה מה לדייק דיש  ,

לשון  נקט  לשון ישראלא' נקט  ב ' ובפסוק ישראל], יעקב].יעקב[תפארת [נאות 

והנה העם. בפשוטי מדבר 'יעקב' ושם חכמים , ותלמידי מדרגה בעלי העם , בגדולי מדבר 'ישראל ' ששם  שידוע רבינו , אצלומפרש 

הקרבנות, והקריבו  השכינה  שרתה ששם  המקדש הבית היה  תפארתם כל  חכמים ש התלמידי מדבר א ' בפסוק משמים ולכן  השליך

'ישראל ' תפארת  ש ארץ  שהמשיך  וזהו  המקדש , הבית דהיינו רגליו- הדם  זכר  בפסוקלא  אבל המקדש], הבית דזהו  פירש "י  [עי'

ש  מדבר 'יעקב 'ב' נאות  כל את  חמל יעקב,לא  במדרגת שהם אותם  שאצל לעבדים - והיו  ושריה ממלכה שאבדו  על יגונם עיקר  הוי

מבצריהם, ש ונחרבו  שהמשיך ושריה'וזה ממלכה חלל  וגו' יהודה מבצרי בעברתו  .'הרס 
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הלכה מדור
באב ט ' בו שחל  שבת  בערב ללמוד 

ב ')הרמ "אכתב סעי' תקנ "ג בערב (סי' ללמוד שלא ונהגו :

המותרים  דברים אם  כי ואילך, מחצות  באב תשעה

בו  שחל שבת בערב הדין מה לדון, ויש ע"ש. וכו'.

באב . תשעה

אין כתב התענית  שנדחה כיון במהרי"ל דמבואר  רבינו

כלל  באב  תשעה דין שבת ד לשבת  ערב על  אין ולכן ,

דעת  הוא שכן רבינו וכתב  באב , תשעה ערב  של  דין

ד')המחבר  סעי' תקנ"א  (סימן 
תשובה ה  מהשערי משמע וכן .

סק "ה ) תקנ "ג שבת .(סי' בערב  ללמוד  דמותר 

באב ט ' בו שחל  בשבת  ללמוד 
ב ')הרמ"א לעילהבאנו סעי' שלא (תקנ "ג  'ונהגו  שפסק

אם  כי ואילך , מחצות  באב  תשעה בערב  ללמוד 

באב, בתשעה המותרים  בשבת בדברים חל אם  ולכן

אבות ' פרקי אומרים שיטות מביא (סק "ז)ובמג "א .אין

בשבת  ללמוד  יעו"ש.שמתירין המג "א , מחמיר ,ולהלכה

ד  ללמוד יכול  באב,דהא בתשעה  המותרים  דהיינו ברים

יעו"ש. הרעים , דברים 

הרדב"ז והנה תקנ "ט)בשו"ת  סי' לימוד (ח"ג בנוגע נשאל

מקצת  אמרי' אם דתלוי שביעי, בליל לאבל התורה

והוא  ביום, דוקא או שביעי, בליל  גם ככולו היום

ראשונים, ללמוד,מחלוקת  שיוכל להקל הרדב"ז  ופוסק 

תורה, תלמוד  מצות  ביטול נידון בה יעו"ש.דיש 

הרדב"ז  על  רבינו של והקשה  נידון בה יש דלמה ,

המג"א, אמר  שפיר  הא  תורה, תלמוד  מצות  ביטול

המותרים  דברים  ללמוד יכול  לבו דהא שת  לא  'ואיך ,

כזה'. פשוט  לדבר  הרדב "ז 

חפ� שלבו  במקו�  רק  הוא תורה תלמוד  מצות

בחז"לומתרץ  דאיתא  עפי"מ  י"ט.)רבינו, שאין(עבו"ז 

חפץ, שלבו במקום אלא תורה לומד כי אדם  שנאמר 

חפצו, ה' בתורת  שלא אם ללמוד שחפץ  מי כן ואם 

חפץ. שלבו ממקום רק  מצוה  אין הרעים, ובזה בדברים 

דלמד  מרבי ללמוד , שאסור  המג"א, ראיית  רבינו מדחה

היה  שזה דאפשר  באב, בתשעה שחל בשבת  איכה

בו  ללמוד אז  חפץ היה רבי של שלבו .ו המקום 

שלישית  בסעודה ויי�  בשר 

ז הטור 
תקנ"ב) סי ' שלום(או"ח שר  מהרב  אין מביא שאנו 

בסעודה בשבת אפילו יין  ולשתות  בשר לאכול רגילין 

חולק ,המפסקת . ויין והטור  מבשר שנמנע דמה דכיון

אבילות , משום שניכר הוא  דבר  דכל הוא  הדין  הרי  א"כ

וכדברי בשבת. לעשותו  אסור  אבילות, משום שעושה 

בשו "ע  נפסק  חהטור 
י ') סעי ' .(שם 

שבתות כתב בשאר  ויין בבשר  רגילים אין דאם  רבינו

מודה  שלום שר  הרב  דגם  אסור , שלישית  בסעודה

משום  שהוא  שניכר  דבר  בשבת  לעשות  דאסור 

שבת  בכל שרגילין באותן תינח  דהא  אלא  אבילות ,

ימנע אם  אז  ויין, בבשר  שלישית  בסעודה לאכול

משום  כן שעושה ניכר  יהיה ויין מבשר  עכשיו

שבתות  בשאר  רגילין אנו  שאין אנו אבל אבילות ,

דברים  הוי א"כ ויין, בבשר  לסעוד  שלישית  בסעודה

בהג"ה  [ועי' דאסור . הבית טשבצינעא למה שמבאר 

השר  בדברי מפרש שרבינו ומה כהטור , פסק יוסף

אחר ].שלו  באופן ם

חצות ד . דקודם משמע עכ "ל בחול  כמו חצות  אחר  ללמוד  אסור בשבת  שחל ט "ב וז"ל כתב מהרי "ל בתשו ' מיהו  ז': תקנ"ג במג"א 

בתשובת  הביא  בד"מ  [אבל מחמרינן, תשמיש לענין  ומ"מ עט"ב  דין רק ט"ב דין לו  ואין  נדחה שנדחה כיון  הטעם  ונ "ל מותר

ע"ש . משם ] ראיה אין  וא "כ  מהרי "ל תשו' בסימני  וכ "ה בשבת שחל עט "ב מהרי "ל 

לאחרה. ונדחה בשבת או ראשון  ביום באב תשעה חל  ואם  מיד . ולכבס לספר מותר התענית  'לאחר המחבר: שם  דכתב  רבינו, וכונת

שבוע  כל לאסור שנהגו  שאומר מי  ויש  שאחריו. בין התענית  שקודם  בין השבועות ], שתי [היינו  השבתות בשתי  מותר השבת,

וה  באב ,שלפניו'. תשעה בו  שחל בשבת  מ "מ  ולספר, לכבס  אסור  באב  תשעה בו  שחל דבשבוע המחבר פסק  ג ' דבסעי ' שהגם יינו 

תורת  עלה אין בשבת , שחל באב שלתשעה מפורש  הרי באב , תשעה בו  שחל שבוע דין  שבוע לאותו אין א', ליום התענית  ונדחה

לאסור. נהגו  רק  לדינא , מודים שם  אומרים  'שהיש רבינו  מסיק וע"ז כלל, באב  תשעה

חוקר ,ו . באב ,ורבינו תשעה ערב  בו שחל בשבת ללמוד לאסור  המנהג  דפשט  נימא אם אי דאפילו שנהגו דכיון  הדין בזה שייך  אם 

להם  להתיר  במג"א אפשר  סק "ז)כמ"ש תקנ"א  הרשות ,(סי ' בדבר דוקא דזה או  הקבלה , אין  מצוה , דבר  הוי דלהנ "ל תורה בתלמוד  אבל 

המצוה נגד ביו "דכלום ג')כמבואר סעי ' רט"ו, .(סי '

איןז . אנו אבל  יין , ולמשתי  בשרא  למיכל דמי שפיר א ', ליום ונדחה בשבת או  א ' ביום שחל  ט"ב  שלום , שר  רב  כתב הטור: וז"ל

ונ"ל ע"כ. וכו', העזרי אבי וכ "כ הבית , חורבן  משום המפסקת בסעודה יין ושותין  בשר  אוכלין אנו  אין בשבת , ואפי ' כך, רגילין  אנו 

אסור אבל, משום אותו שעושה בו שניכר דבר  דכל במ "ק, כדמוכח אסור  הוא  אבל משום יין  ולשתות בשר מלאכול שנמנע  דכיון

יין. ולשתות בשר לאכול נוהג  היה ז"ל הרא "ש  וא "א בשבת , לעשותו 

המפסקת ח . בסעודה יין ושותה בשר אוכל  השבת, לאחר ונדחה בשבת שחל או  בשבת, באחד  באב תשעה חל  אם  המחבר: וז"ל

מלכותו. בעת  שלמה כסעודת אפילו שלחנו  על  ומעלה

הוא ט . שהכונה יוסף הבית  הבין בשר', אוכלין אנו  אין  בשבת, ואפי' כך, רגילין אנו אין  אנו  'אבל  לעיל שהובא  שלום שר הרב לשון

כן ועל הוא, אבילות דמשום  ניכר הוי  דהלוא  הטור קושיית חל וע "ז באב , תשעה ערב  של בשבת ויין בבשר רגילין  אין שאנו 

רגילים  אנו אין  שאנו  לומר שלום שר הרב שכונת רבינו , מפרש  כן  ועל דנים . אנו ע"ז הלוא בשבת', 'ואפילו לשון מהו הב"י  הקשה

ויין , בבשר סועדים  אנו אין השנה ימות בשאר ר"ל, - בשבת ' 'ואפילו  כתב ועל ויין, בבשר הצהרים אחר לסעוד השנה ימות בכל

אם  אבל בערב, ויין בבשר סועדים אנו השבוע שבכל לדידן  גם  ולפי "ז שבצינעא . דברים דבוי אסור, ת"ב  ערב בשבת כן ועל

ת "ב. ערב  בשבת  אסור יהיה ויין, בבשר לסעוד  רגילין  אין שלישית בסעודה
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ובמחשבה, בלב  אויבים אלא בפועל , כלום עושים

אלא לראשים, נעשו לא  שיושבים שלו הם היינו  -

גרידא. בשלוה

הדבר ,ולזה טעם לבאר הכתוב ישימו באה  למען

במקרה , הצרות באו לא  כי לבם , על  ישראל בני

פשעינו, גודל מפני לנו , צרים  הם הקב"ה ברצון אלא

להתחרט  אותנו  לעורר הצרות, הקב"ה  שהביא שנדע

שעשינו. העבירות על

הפסוקוזהו הוי"השאמר  כדי 'כי הרחמים [מדת

לתשובה] יגון]הוגה לעורר [לשון הדאיבה  לשון

פשעיה ' רוב על על לא ונדאג, ונתחרט שנבין -

והעוונות. החטאים על  אלא הצרות,

מצטער  הקב"ה כעס  בשעת  אפי'
בצרתינו

לי  עולל  אשר  כמכאובי מכאוב  יש  אם  וראו הביטו

אפו  חרון ביום ה ' הוגה  י "ב)אשר  אשר (א', ופירש"י: .

ה' דא"כאותי הוגה  לדייק ויש  אפו. חרון ביום

שינה לעיל למה  שאמר  ה')ממה הוגה',(פסוק ה' 'כי

לומר  שינה וכאן  אותי, הוגה שה' הוא הכונה ושם

השם '. הוגה  לפי "ז 'אשר  להבין  יש הלשון גם ,כפל

במה לי'להביט עולל במה'אשר הוגהוגם 'אשר

ה'.

הפסוקומפרש פירש השם'רבינו, הוגה  'אשר

המבואר  עפ"י אחר איכה )במדרשים באופן  מדרש  ,(עי'

המקדש בית חורבן על  נתעצב  הקב "ה שכביכול

החורבן  בשעת  הגזר מאוד בשעת לזה  קודם ואף ,

עבדו  שמכה דבשעה ודם, בשר  מדרך  והנה  דין .

זה, על  מצטער אינו  אפו חרון  בשעת  אז בנו , או

מעשהו, על מתנחם הוא חמתו כשך  כך אחר  ורק

מצטער  הוא  אפו חרון בשעת גם הקב "ה אצל אבל

הגדולה אהבתו על מורה  וזה ישראל, בני צרות על 

ישראל  בני בצרות שמשתתף ישראל , וכמו לבני ,

ט ')דכתיב  ס "ג , צר.(ישעי' לו  צרתם ובכל

הפסוקוזהו של חרון הכונה ביום  ה' הוגה 'אשר

שהקב"ה אפו' כביכול , ה' את הוגה אשר  דהיינו -

זאת  שהיה ואע"ג נתעצב , כביכול  חרון בעצמו 'ביום

לישראל.אפו', אהבתו  מגודל  ונובע 

ואמר,וזהו הנביא  מכאוב שכפל  יש אם וראו 'הביטו

שני כמכאובי', אומר זה על  שלי? המכאוב  ומהו

- אחד  לי',דברים, עולל  של 'אשר מצרתן דהיינו 

המכאוב  היתה לא אם אפילו - ושנית ישראל,

מכאובי גדול  מ"מ לאחר , אלא  לי , 'אשר נעשית

ה ' כביכול.הוגה  הקב "ה של מצערו דהיינו ,

השכינה צער  � הצער  עיקר 

שני  שאין ובאופן דהגם הלשון , כפל  רבינו מפרש 

- לי' עולל  'אשר  מ"מ הפרטית, כמכאובי מכאוב

הכאב היינו 'אשר שעיקר ממה הוא לי  שנעשה

- ה' השכינההוגה ויגון כביכול.מצער

שלישי  מדבר ובאופן זה שבפסוק רבינו מפרש

עצמו, על כמכאובי ירמיהו יש כל אם באמת  ובזה  ,

איך  בשמעם  ישתוממו הנביא  ירמיהו של רואיו

כמכאובי', מכאוב  יש אם וראו 'הביטו והלוא שאמר 

כבדוהו, השרים  וכל  מפרשנבוכדנאצר זה  ועל

משום  כמכאובי, מכאוב אין למה דבריו את ירמיהו

צער  הוא  - ה ' הוגה  'אשר  הוא לי ' ש 'עולל שמה

מכאובי,השכינה, כמו בעולם נמצא מכאוב אין  ולכן

ודם, בשר  שהם עצמם, על  מצטערים שכולם

מכאובי  משא"כ  יחשב, ואפס  ולאין  למות שעומדים

שהוא  יתברך , שמו  כבוד  על  השכינה, צער  על הוא 

הבריאה . תכלית

הגויי� בעיני  מבוזי� שאנו הטובה 

העמים  בקרב  תשימנו ומאוס  מ "ה )סחי ג ' מפרש(איכה .

הכונה בקשה ,רבינו  המבוארבדרך  בחובות בהקדם

בעיני ,הלבבות  מבוזים שאנו הוא  גדולה שטובה 

שאינם  מהם , מובדלים אנו כך ידי שעל  הגויים ,

אותנו  כופים ואינם  המלך , לעבדות אותנו לוקחים

לדתם  ולשוב בם, מבקשים להתחתן שאנו  וזהו  ,

העמים'. בקרב  תשימנו ומאוס 'סחי מהקב "ה

בהסתר  � שמעת  קולי

לשועתי  לרוחתי אזנך  תעלם אל שמעת (איכהקולי

נ "ו ) להקב"ה ג ', אומרים  שאנו הכונה, רבינו מפרש .

שמעת' מאתנו,'קולי בהסתר  שהוא אלא בודאי, -

מבקשים אנו ולכן בגלות, אנו שעדיין 'אל מחמת

אזנך ' בקולי תעלם  ששמעת  מה יהיה שלא -

שמעת.בהעלמה, כי ונכיר  נראה  אנחנו שגם  אלא

מועד נקרא  באב ט'

משיח  לידת 
לשבור  מועד עלי קרא  בקרבי, ה ' אבירי כל  סלה

ט"ו )וגו'בחורי א ', ידוע(איכה נקרא . באב  דתשעה 

קראמועד  תקנ "ט)מהאי סי' ושו"ע  טור  ביאור ,(עי' וצריך .

מועד. החורבן יום  נקרא איך 

דמבאר ומפרש מה בהקדם יום רבינו, נקרא למה

דהילולא, ליומא הצדיק שאחז"ל פטירת (יומא עפי"מ

יוחנןל"ח :) רבי אמר אבא בר  חייא רבי אין אמר

כמותו  צדיק שנברא  עד העולם מן נפטר  ,צדיק 

כבתה  שלא עד השמש, ובא השמש וזרח שנאמר 

הרמתי, שמואל של שמשו זרחה עלי של שמשו 

צדיק יעו"ש , נולד ביום שבו מועד , ליום  נקרא ולכן

תחתיו  מובןאחר  ועד"ז באב . תשעה  נקרא דלכן

משיח  נולד שבו שם על  .מועד ,

ש וזהו  שאף  הפסוק , ערש "י]'סלהכונת כל [רמס 

בקרבי 'מ"מ אבירי ', מפני'השם אותנו , עזב ולא -

מועד 'ש  עלי מפני 'קרא ולמה ? בחורי', שביום 'לשבור -

אחר . נולד הצדיקים , שבפטירת  בחורי, שנסתלק 

הפסוקים ובזה  המשך  רבינו אני מפרש אלה  'על

מנחם  ממני רחק  כי מים יורדה עיני  עיני  וגו',בוכיה

אחר , צדיק שנולד לנחמה לנו הוא שזה שהגם

בספה"ק  איתא כי מ "מ  שלימה , הנחמה  אין כי 

בעין  הדור על  ומגין זקן היה  כבר  שנפטר הצדיק 

שנולד  זה  אבל הטובים, ומעשיו ובתפילותיו פקיחא

שמת  זה כמו ויהיה  שיגדל , עד  להמתין צריכים

ובחכמה . טובים ומעשים בתורה  וגדוש ומצינו מלא 

הפסוק  שאמר  וזהו הזמן, על  וקרוב ' 'רחוק מושג

בוכיה, אני  אלה על  מ"מ מועד, עלי שקרא  שהגם

' מנחם משום ממני רחק  רחוק כי הוא  שהנחמה - '

שיגדל. עד  להמתין אני שצריך  בזמן, ממני 

חזו� הפטרת

חכמי� תלמידי יראת  � ה' את  עזבו

קדוש את נאצו ה' את אחורעזבו נזרו (ישעיהישראל 

ד') - .א '

דבריומפרש בהקדם הק'רבינו , עה"פ האוה"ח 

ד') ד', אלקי (ואתחנן  בה' הדבקים שכתב כם ואתם  ,

עפ "י  ה"ג)הרמב"ם לבאר  מיסוה "ת דהאותיות (בפ "ו ,

כגון  מאחריו להשם אסור כם מאלקי כם הנטפלים 

שאתם  הכתוב , שאמר  וזהו  מקדשן, שהשם למוחקן,

של  שמלפניו  האותיות כדביקות לא בה ', דבקים

האותיות  כדביקות אלא קדוש, שאינה  ה' שם 

אלקיכם, של  כם כמו בקדושת מלאחריו, ונתקדשו

שישה ' דכמו מבואר ועפי"ז הק'. האוה"ח עכ"ד ,

ה ', שם של שמלאחריו האותיות על מחיקה איסור

אותיות כן מחיקת משום  ישראל  בני בהריגת יש

ה', שם של של האותיות בקדושת קדושים שהם

ה' .ב שם

בשו"תומפרש שחידש עפי "מ  סופר רבינו, חתם

רס "ג) סי ' האותיות דהאיסור(יו "ד הנטפלים למחוק 

איסורלאחריו  הוא  השם משום מדאו',של  וטעמו ,

ה' שם את למחוק  כ"ב.)דהאיסור  נלמד (במכות

ההוא, המקום מן שמם את ואבדתם  מהפסוק

כתיב  ואח"ז זרה , עבודה  לאבד  עשה מצות שהוא

אלקיכם, לה ' כן  תעשון למוחק לא לאו  נלמד דמזה

שמם, 'את' מואבדתם דילפי' וכיון השם. את את 

וממילא  לאבדם, שמחוייבים לעבו"ז הנטפלים לרבות

אחריו, דכתיב  אלקיכם לה' כן תעשון דלא הלאו גם

למוחקו. דאסור  להשם הנטפל על גם  קאי

דרשי'וזה אם לרבות אתתלוי תירא אלקיך  ה'

דרשי' אם  דפליגי דהפלוגתא את.ת"ח , נמצא ועפי"ז

למחוק  אסור אם לאחרים ת"ק בין  שבועות במס '

התנאים  בפלוגתת  תלוי לאחריו, ו :)הנטפל  (בבכורות

את, ודרשי' דאסור  כאחרים והלכה  את, דרשינן אם

ע "ש.

'עזבו ובזה  הפסוק כונת רבינו –את מפרש ה'

ובזה  ת"ח, לרבות תירא אלקיך ה' את קיימו שלא

ישראל '' קדוש את את,נאצו דרשי' לא שאם –

אם  אחריו, הנטפלים האותיות לקדושת  מקור אין

מכח  שהוא ה ', בקדושת ישראל קדושת  בטלה כן

'נזורו לעיל, שנתבאר  כמו מאחריו אחור 'נטפלים

השם  אחורי  להיות שנפרשו .ג -

דבריםב . פרשת בסוף  הפסוק רבינו  מפרש  זה כ"ב)ועפ "י  לכם (ג', הנלחם הוא אלקיכם  ה' כי  תיראום לכתובלא  דהו"ל לדייק  דיש .

עמכם,– דמלתלוחם  לדייק , יש  עוד  בעבורכם . מיותר.הוא או 

' - הפשט הק' האוה"ח פי  -ועל  תיראום ' אלקי לא  ה' 'כי מהם , תפחדו  הוא'אל  המלחמה 'הנלחם 'בקדושתוכם  נוגע אליו  כי

אותיותכם''ל קדושת בשביל בכם ,- 'אלקיכם אשר  כתב לכן למוחקן , אליוהנלחם'שאסור לוחם  ישראל  עם  דהלוחם נפעל, בלשון 

אותיות  למחוק כי]כם ח "ו, ד "ה [פ : .

מה ג . - אחור נזורו  והיינו טוב, דבק אינו  בקודש  חול אבל מתדבק , בקדושה קדושה אז ה', בקדושת נתקדשו ד'אם רבינו, ומוסיף 

בהשם '. דבקים שיהיו  היה וראוי השם , אחור שהם


