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  [ה]

ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים הפרוזים ַהְּפָרִזים ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזוֹת ) ט, יט(

ֹעִׂשים ֵאת יוֹם ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויוֹם טוֹב 

  ּוִמְׁשלוַֹח ָמנוֹת ִאיׁש ְלֵרֵעהּו:

לאסור  יום טובלא קבלו את פורים כוהרי  ,"ם טוביו"עושים מדוע כתוב על 

  במלאכה

                                                 
) כב-פרק ט, יט(אסתר בדהנה יש להקדים, תוכן דבריו, כדי להבין  [ה] 1

ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים הפרוזים ַהְּפָרִזים ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ֹעִׂשים " :כתוב וז"ל

ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות  ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויוֹם טוֹבֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר 

יׁש ְלֵרֵעהּו: ַוִּיְכֹּתב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים אִ 

ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים:  ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם 

ָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש אֲ 

ָׁשָנה ְוָׁשָנה: ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ 

 ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחהָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב ַלֲעׂשֹות אֹוָתם 

  " ע"כ.ֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִניםּוִמְׁשלֹוַח ָמנ

ולאחר מכן (ט, כב) לא כתוב יום  ",יום טוב"והנה בתחלה (ט, יט) כתוב 

קבילו עלייהו,  -הספד ותענית ) וז"ל "ב ,ה(ואמרו בגמרא מגילה  .טוב

מלאכה לא קבילו עלייהו. דמעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טוב, ולבסוף 

". ופירש אותם ימי משתה ושמחה, ואילו יום טוב לא כתיבכתיב לעשות 

כתיב מעיקרא,  ,ההוא קרא דכתיב שמחה ומשתה ויום טובוז"ל "רש"י 

לא קיבלו עליהן אלא שמחה ומשתה,  -קודם קבלה, אבל בשעת קבלה 

  " עכ"ל.נית, אבל יום טוב לא קיבלו עליהןלאוסרן בהספד ותע

 ספריםדהרי הפסוק ב ,תוב להפךפי זה היה לכדל בזה, אבל יש לדקדק

 ,כתוב ששלח להם לעשות רק שמחה ומשתה ,ששלח מרדכי לישראל

 .כתוב שמחה משתה ויום טוב ,ובפסוק לפני כן דאיירי מעשייה בפועל

 ,דמעצמם נהגו בתחלה גם יום טוב ואסרו עצמם במלאכה ,צריך לומרו

רים לדורות את פוולאחר מכן כשמרדכי שלח ספרים שיקבלו עליהם 

לפיכך שלח להם ספרים  ,ראה שאי אפשר לקבל עליהם יום טוב ,בקבלה

זה פשט  ,שיקבלו רק משתה ושמחה ולא יום טוב האסור בעשיית מלאכה

  .הסוגיא

 דהיה לכתוב בפסוק יט "עשו" ,לשון הכתוב קשה מאוד ,אבל מכל מקום

 בא המשךתמיה זו  .דמשמעו שעושים אותו לדורות יום טוב ,ולא "עושים"

  .חכמה לבאר

רוח הקודש  1הנה כו' ויום טוב.(ט, יט) על כן היהודים הפרזים 

 דכיון שאמרו ,שיהיו עושים זה היום ליום טוב ,אומר לדורות

העושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן (רמב"ם מגילה ב, יד) 

 ,ינו רואה סימן ברכהברכה, אם כן מי פתי יעשה מלאכה ביום שא

דברוח  (מגילה ז, א) וכן מביא ,לכן יעשו אותו לדורות יום טוב

כח), וכמו דכתב ט, וזכרם לא יסוף מזרעם ( ,הקודש נאמרה

לפיכך  ,דכיון שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה (מגילה ז א) ,ומיישב

אלא כך  ,ולא מעיקר הדין ,שלעולם ינהגו יום טוב ,שמשמעו ,נכתב לשון

כמבואר במגילה  ,דאף על פי שעשיית מלאכה מותרת בפורים ,יהיה מנהגם

 ,מלאכה ומותר בעשיית) "יד ,ב מגילהמכל מקום כתב הרמב"ם ( ,(ה, ב)

ואף על פי כן אין ראוי לעשות בו מלאכה, אמרו חכמים כל העושה מלאכה 

קרית והמקור לזה כתב ב ע"כ. "ביום פורים אינו רואה סימן ברכה לעולם

אמרו חכמים כל העושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן (שם) וז"ל "מלך 

אכה שנו חכמים העושה מל תב,סימן קכ"א כ סידיםחפר ברכה לעולם, בס

אשי בערבי שבתות ובערבי י"ט ובמוצאי שבתות ובחנוכה ופורים ובר

אינו רואה סימן  ענית ציבורשיש נדנוד עבירה להביא ת ל מקוםובכחודשים 

" בפסחים נ' ב' או ברייתא אחרת היאדהוה גריס כן  ,ראהנ ,ברכה לעולם

  ע"כ.

ה מי יהיה פתי לעשות מלאכ ,וכיון שאין סימן ברכה במלאכה בפורים

 ,ויעשו אותו יום טוב ,למעשה לא יעשו מלאכה בפוריםלפיכך  ,בפורים

[ובזה  .לרמז על העתיד ,"עושים" ,בה המגילה לשון הוהתומיושב מדוע כ

שהמגילה נכתבה  ,מקור זה )ז, ב(מדוע חז"ל לא הביאו במגילה  במיוש

אלא שיש דקדוק  ,כיון שיש לפרשו כפשוטו הנראה לעיל ,ברוח הקודש

  .]כתוב לרמז זאתלשון ב

מהא  ,ויש להביא ראיה שנכתב במגילה דברים על העתיד ברוח הקודש

א ) "ט, כחהא דכתיב (מש ,דאמרו חז"ל במגילה (שם) ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה 

א ָיסּוף ִמַּזְרָעם  ,וח הקודש נאמרהדבר , מוכח,"ַיַעְברּו ִמּתֹו ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם 

אפילו אם מהיהודים לא יסוף  ,דהנה ,ף לזה דבר נפלאיסהוויש ל .שלא יסוף

מכל מקום הרבה מאוד ימים טובים בטלו בזמנים שונים מפני  ,הפורים

 ,א, צג) שדבר פלא הואאלא שכתב הרשב"א בתשובה ( ,גזרות ורדיפות

. [ולשונו מובא להלן] ,שו את הפוריםעשמעולם לא גזרו על היהודים שלא י

 זה תוכן דבריו.
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 )סימן צג ,שו"ת הרשב"א חלק א( 2א"בשאלות ותשובות רשב

  .3ק"ודו ,דלא היה גזרה לבטל פורים מעולם

                                                 
 ,שו"ת הרשב"א חלק אלחיבת הקודש ראינו להעתיק לשון הרשב"א ( 2

, ט משלימה שאמרו במדרש ספר משלי בפסוק ( ,שאלת" :) וז"לסימן צג

 ,וימי הפורים לא יהיו בטלים ,) טבחה טבחה. שכל המועדים בטליםב

) וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים וזכרם , כחשנאמר (אסתר ט

 ,ומי הוא זה שיאמר שיבטל מן התורה אפילו אות אחת לא יסוף מזרעם.

נכנס בה אחד  ולא ,ואפילו קוצו של יו"ד. ורבו המפרשים הגדה זו באזני

  ".הודיעני פירושה ,מהם

אמר רבי אף יום  ,דברים נוספים עוד בהגדה זו. והוא שאמרו שם .תשובה"

כם לחקת ) והיתה זאת ל, לדשנאמר (ויקרא טז ,הכפורים אינו בטל לעולם

שנאמר  ,שהרי גם בפסחים כתב חקת עולם ,עולם. ואם כן זה קשה יותר

וחגותם אותו חג לה'  ,) והיה היום הזה לכם לזכרון, ידב(שמות י

) ושמרתם את היום מות יב, יזחקת עולם תחגוהו. וכתוב (ש ,לדורותיכם

שכל המועדים לא  ,הזה לדורותיכם חקת עולם. על כן נראה לי פירושו

ח עליהם יתברך שלא יגרום החטא ביטולם באחד מן הזמנים. וכמו הבטי

 ,) שכח ה' בציון מועד ושבת. אבל בימי הפורים הבטיח, ושכתב (איכה ב

) לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. לא , כחדכתוב (אסתר ט

והיתה זאת  ,עשאום הבטחה לא אזהרה. וכן יום הכפורים ,יעברו ולא יסוף

הבטחה שתהיה לחקת עולם. שהיום יכפר ואפילו לא ישמרוהו. ודעת  ,לכם

דאמר יום הכפורים מכפר בין על  ,(יומא פה, ב) כדעתו בגמרא ,רבי כאן

לא  ,אזהרה ,השבים בין על שאינן שבים. אבל חקת עולם האמור בפסח

" עכ"ל קת עולם תחגוהו ושמרתם לדורותיכםב) חדכתוב (שמות י ,הבטחה

  הרשב"א

שאין אות אחת מהתורה  ,חלילה לומר שיתבטלו המועדיםד ,דבריו [תוכן

אלא שכל החגים הם  ,ועל כל החגים נצטוונו לחוג אותם לעולם ,בטלה

 ,ויתכן מפני העונש שיהיו גזרות שלא יוכלו לקיימם ,בהזהרה ולא הבטחה

ְּבִצּיֹון מֹוֵעד  ַוַּיְחֹמס ַּכַּגן ֻׂשּכֹו ִׁשֵחת מֹוֲעדֹו ִׁשַּכח ה') "ב, ו(איכה ככתוב ב

אבל פורים הוא  ,שלא שמרו מועד ושבת ,"ְוַׁשָּבת ַוִּיְנַאץ ְּבַזַעם ַאּפֹו ֶמֶל ְוֹכֵהן

 ,ולא יהיו גזרות שימנעו מלקיים את ימי הפורים ,בהבטחה שיחגוהו לעולם

כי אפילו אם לא יקיימוהו הוא  ,וכן יש הבטחה שיום הכיפור יהיה לעולם

מדוע  ,. ויש לתת טעם לעניות דעתילפי רבי ,נו שבמכפר אפילו למי שאי

 ,זכו ישראל דוקא בפורים שלא יגזרו עליהם גזרות שלא יבטלו מלקיימו

ולא על  ,הבטחה על יום כיפור הוא הכפרהרי השה .אפילו יותר מיום כיפור

 ,ונראה פשוט .היחיד שיש הבטחה על עשייתוהיום ופורים הוא  ,עשייתו

 ,בפרשת יתרו פיסקא כח בהערהוביארנו  ,התורה ברצוןכיון שבפורים קבלו 

  [ו]

  סובר שאיסור מלאכה אינו אלא ביוםהבבלי 

אם פורים אסור  ,וטרי שקיל בדהגמרא במגילה דף ה,  ,4ודע

שעל ידי הקבלה בפורים התברר למפרע שקבלת התורה היתה ברצון בלא 

שאז התברר קבלת  ,אם כן כל שורש יסוד עם ישראל תלוי בפורים ,כפיית הר

לכן  ,אלא מתוך אהבה ,עם ישראל עול מלכותו יתברך שלא מתוך כפייה

והוא  ,ם לעולם לא יענשו על ידי גויים שלא לבטלוזיכה אותם ה' שרק פורי

יזכו שלא  ,שכיון שבפורים בטלו כפיית הר כגיגית למפרע ,מידה כנגד מידה

    כך נראה בס"ד] ,יכפו עליהם לבטל קיום הפורים
תמצית דבריו: ליישב מדוע כתוב על "עושים יום טוב", והרי  3

דכיון  ,מבארו .לא קבלו את פורים כיום טוב לאסור במלאכה

ממילא  ,שהעושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן ברכה

  וברוח הקודש הוא נאמר. ,ם טוב, יעשוהו יולמעשה

  

בא לבאר ביאר לעיל. דש[ו] תוכן דבריו, הם המשך לדין עשית מלאכה  4

ם מותר תן אם פוריודהנה הבבלי (ה, ב) נושא ונ .וליישב הבבלי ,הירושלמי

הדא  ,היה כותבה" וז"ל: ,איתא , ב)ירושלמי (מגילה בבעשיית מלאכה. וב

 ע"כ. "נאמר בארבעה עשר בכרכים ,אמרה שהוא מותר בעשיית מלאכה

היה כותבה דורשה ומגיהה אם כיון "מדקתני במתני'  הנה הירושלמי מדקדק

 .מותר לעשות מלאכה בפוריםומוכח ש ,איירי בפוריםמוכח ש ,"לבו יצא

, דהיינו בן כרכים שחייב במגילה עשר בכרכים דאיירי בארבעה ,ומשני

  בי"ד. בכרכים בט"ו, היה כותבה

רי בן כרכים אינו ה ,דאם כן איך קתני דיוצא ידי חובת המגילה ,ויש לדקדק

דכונת  ,המשך חכמה ,ד, ומבאר"יוצא ידי חובת קריאת המגילה ביום י

 הכרכין לקרוא בי"ד בערב שבת דאז מקדימים ,הירושלמי כשחל ט"ו בשבת

ומזה  ,אבל חייבים בקריאת המגילה ,ואז מותר להם במלאכה ,(מגילה א, ג)

, ומביאו הפרי ף"מדפי הרי מגילה ה, א(ן "[וכן ביארו הר .איירי במתני'

  ].ו, משבצות זהב, א"מגדים תרצ

כפרים המקדימים ליום בומקשה המשך חכמה מדוע לא תירצו דאיירי 

כפרים ועיירות גדולות קורין כדתנן במתני' בריש מגילה (א, א) " ,הכניסה

דהיינו ליום שני או  ,"ם מקדימין ליום הכניסהאלא שהכפרי ,בארבעה עשר

אם כן איירי מתני' ביום הכניסה לבני  ,(מגילה א, ג) חמישי הסמוך לי"ד

 .וחייבים בו בקריאת המגילה ,כי אינו י"ד ,שמותרים במלאכה ,כפרים

משום  ,ומתרץ המשך חכמה ].כי הוא בכל שנה ושנה ,ותירוץ זה עדיף טפי[

אם כיוון ליבו "יך קתני או ,שצריך עשרה אנשיםדבפרק א הלכה ג אמרו 



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

מקשה מהך דאם היה דורשה  (מגילה ב, ב) ובירושלמי ,במלאכה

 םדמשני דבבני כרכי יעויין שם ,דהיה כותבה קתני (שם) יההומג

ולא משני בכפרים  .ו בשבת"ד כשחל ט"המקדימין לקרות בי

דשלא בזמנו בבני  ,קאמר )א(פרק , , משום דבהלכה גןהמקדימי

קתני ומגיהה  5ךדוקא בעשרה, ואם כן אי דימים בעיכפרים המק

אבל תלמודין דלא מקשה, אפשר דסבר דכמו  ,אם כוון לבו יצא

ן (מגילה ז, ב) סעודה שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו, ידדרשינ

כו' (אסתר ט, כב), ואם כן יום טוב נמי  מאי טעמא ימי משתה

ה דוקא איומי קאי, הא לילות אינו אסור במלאכה, ותמן בליל

                                                 

שהרי  ,ועל כורחך אין עשרה עמו ,והרי אינו יוצא אלא אם עשרה עמו ",יצא

על ספק אם ועל כורחך לא קיבץ עשרה עמו  ,אם אינו מכון ליבו אינו יוצא

 ,ועל זה קתני דאם כיון ליבו יוצא ,אלא כותב ביחידות לעצמו ,יכוון ליבו

 )ף"ה, א מדפי הרי(ן "הרד ,[ודע .דאיירי בי"ד דיוצא ביחידות ,לפיכך מתרץ

 ,שהוא זמן קריאה לכל ,ד"י בותא נקטרדל ומיישב,, כבר הקשה קושיא זו

ולפלא . לכל שאינו זמן קריאה ,יםואין צריך לומר בבני כפרים המקדימ

כבר הקדימו בזה הפרי מגדים בסימן תרצו  ,שקושיית המשך חכמה ותירוצו

  .]במשבצות זהב אות א

בסוגיא דנושא ונותן אם פורים (מגילה ה, ב) מדוע בבבלי  ,ועכשיו מקשה

 .והרי אין התירוץ פשוט כל כך .לא הקשו כבירושלמי ,מותר במלאכה

אינו  ,דאפילו אם פורים אסור במלאכה ,דהבבלי סובר ,ומתרץ המשך חכמה

אמר ) "ב ,ז(מגילה רסינן בדלענין סעודת פורים ג ,אלא ביום ולא בלילה

ימי  -רבא: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, מאי טעמא 

 ולא קשה מידי. ,והוא הדין לענין איסור מלאכה ,"משתה ושמחה כתיב

העושה מלאכה מה שאמרו שש ,יש ראיה ,שיטת המשך חכמהוהנה לפי [

 , אוהביאור הלכה תרצו ,רק ביום ולא בלילההוא  ,אין רואה סימן ברכה

 .]אין עושים הביא מחלוקת בזהה "ד
בנדפס: אין. ונראה שהוא טעות סופר, וצריך להיות ואיך. ויש לעיין בכתב  5

 היד.
שאיסור מלאכה הוא דוקא כל  בוארבירושלמי מ :דבריותמצית  6

 .במלאכה יםמותר ,ו"ובן עיר בט ,ד"אבל בן כרך בי ,אחד ביומו

 ,ליום הכניסה לקריאת המגילהוכן בני כפרים המקדימים 

אפילו ביומו, ש ,שהבבלי סובר ,עוד מוכח .במלאכה מותרים

  ולא בלילה.רק ביום איסור מלאכה הוא 

  

  .6ק"קאי. ודו

  

  [ז]

ִּכי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ָּכל ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל  )ט, כד(

  ַהְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם ְוִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגוָֹרל ְלֻהָּמם ּוְלַאְּבָדם:

  "היהודים "כל"וכאן כתוב שרוצה לאבד את  ,כתוב שהקפיד המן על דתםלעיל 

אחת מפעולות  7הנה. רר כל היהודים וכו'ו(ט, כד) כי המן צ

אשר שנאת האומות הוא גדול יותר  ,היא ,ההשגחה לקיום הדת

ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶל " :כתוב )חג, (לעיל א.  :תוכן דבריו, דהנה יש לדקדק ]ז[ 7

ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶיְׁשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים ְּבֹכל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶת 

, "ֶּמֶל ֵאין ֹׁשֶוה ְלַהִּניָחםָּדֵתי ַהֶּמֶל ֵאיָנם ֹעִׂשים ְולַ  ֵתיֶהם ֹׁשנֹות ִמָּכל ָעם ְוֶאתְוָד 

אלו מישראל שאינם  ,ולפי זה ,הקפיד המן על ישראל שדתם שונהש משמע

ֲאָגִגי ִּכי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא הָ " כאן כתובו ,אינם בכלל שנאת המן ,שומרי תורה

לו שאינם מוכיח ששנאתו היתה גם לא "כל"והלשון  ,"ֹצֵרר ָּכל ַהְּיהּוִדים

ָחַׁשב " דכתיב ,"לאבדם" הלשון כפלמהו  . ב."היהודים "כל" ,שומרי תורה

פתח  ג.. "ּוְלַאְּבָדםַהּגֹוָרל ְלֻהָּמם ְוִהִּפיל ּפּור הּוא  ְלַאְּבָדםַעל ַהְּיהּוִדים 

  ."להמם ולאבדם"ומסיים  ,"לאבדם"בלשון 

שישארו שומרי תורה  ,קיום עם ישראלשהשגחת ה' ל ,המשך חכמהומבאר 

ד יותר עו ,היא על ידי שהכניס שנאה לאומות העולם נגד ישראל ,ומצוות

ֲאִני  ְוַגם" )ט ,ב(מלאכי ב תובככ ,כאשר הם עוזבים את התורה והמצוות

ָנַתִּתי ֶאְתֶכם ִנְבִזים ּוְׁשָפִלים ְלָכל ָהָעם ְּכִפי ֲאֶׁשר ֵאיְנֶכם ֹׁשְמִרים ֶאת ְּדָרַכי 

 ,שלמרות שלא שמרו דת ישראל ,היה במצריםוכן  ,"ַּבּתֹוָרהֹנְׂשִאים ָּפִנים וְ 

וזה שמר עליהם שלא להתערבב בגויים  ,שנאתם המצרים להם היתה גדולה

  .ולהשאר יהודים

ורצה לאבד  ,ורהגם אלו שאינם שומרי ת ,שנא את כל היהודיםגם המן  ,והנה

יהן שונות וצריך דתאמר למלך שש לזאת, אבל עשה תחבולה ,את כולם

בטרוניה רצה לאבדם  את דתם, ולאחר שיעזבו ,לכוף אותן לעזוב את הדת

וכאן כתוב מה היה  ,לעיל כתוב מה שאמר למלך ,לכן .שהחליפו דת צדק

שמטרתו היא  ,ולכן כתוב הפיל פור הוא הגורל .ומיושב שאלה א ,בלבו

לכן  ,ואחרי כן לאבדם בטרוניה שעזבו דתם ,היינו לנער אותם מדתם ,להמם

ומסיים  ,שהוא המטרה ,ופתח בלשון לאבדם בלבד ,כפל הלשון לאבדם

בטרוניה  יאבדםאחר כך ו ,שהומם מהדת על ידי ,בדרך שרוצה לעשות זאת

ישראל בזמנינו  וכמו כל צוררי" .ומיושב שאלות ב' ג' .שעזבו דת הצדק

  ."במדינות מארקא ורומניא

  



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה
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בעזבם הדת, וכמו שאמר (מלאכי ב, ט) וגם אני נתתי אתכם 

במצרים שלא  וכן .כפי אשר אינכם שומרים דרכי שפלים ונבזים

שאמר ודתיהם  ,וכן המן .תם היה גדולגם כן שנא ,שמרו הדת

ם שנאתו היה שונות (אסתר ג, ח), הרי שהקפיד על הדת, ועצ

 ,כי המן צרר כל היהודים ,לכן אמר ,להאומה גם בעזבם הדת

שיעזבו  ,פירוש ,כי הפיל פור הוא הגורל להומם ,אפילו לעוזבי דת

וכמו כל  ,בטרוניא שמחליפים דת צדק ,ואחרי זה לאבדם ,הדת

  .8ישראל בזמנינו במדינות מארקא ורומניא צוררי

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

                                                 
וכאן כתוב  ,כתוב שהקפיד המן על דתםלעיל  :דבריותמצית  8

בזה, שכלפי חוץ טען והביאור  .היהודים "כל"שרוצה לאבד את 

חר מכן ולא ,וצריך לכוף עליהם לעזוב הדת ,ם שונותיהשדת

וכאן  ,לכן לעיל כתוב מה שאמר .בטענה שעזבו דת הצדק ,יאבדם

  כתוב מה היה באמת בלבו.

    


