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בנשיאות הגאון רבי חיים שמרלר שליט"א

הננו מעניקים בזה מתנה טובה ללומדי ושוחרי התורה הק' כאשר קיבצנו יחד לקראת הימים 

הנוראים ראש  השנה יום הכיפורים, וחג הסוכות הבאים עלינו לטובה ולברכה, חומר לימוד 

בבחינת דבר בעיתו מה טוב. 

משה רבינו עליו השלום תיקן להם לישראל שיהיה כל חכם העיר דורש לבני עירו בכל רגל 

בעניינו של  יום, נס הנעשה בו ביום כגון בפסח ביציאת מצרים, ובעצרת במתן תורה, ובחג 

בהיקף ענני כבוד. וג"כ  ידרוש לעם בכל רגל הלכות הצריכות לבו ביום, שיודיע להם האסור 

והמותר בו ביום, הל' פסח בפסח  והל' עצרת בעצרת והל' חג בחג )לשון השו"ע הרב סי' תכ"ט 

ומהמג"א(. 

ולכן קבצנו יחדיו את הלכות החג לחג הלכות התשובה לימי התשובה. 

ראשונה את הרמב"ם הלכות תשובה, שכידוע גדולי וצדיקי הדורות קבעו ללמוד בו בפרט בעשרת 

ימי  תשובה. הרמב"ם בלשונו הזהב יורד אל פרטי עניני התשובה הן אלו שבין אדם לחבירו, והן 

אלו שבין אדם  למקום, וקבעם בהלכותיו למען יידע האדם כי כשם שפשוט אצלו וברור שצריך 

ללמוד ולדעת הלכות  שבת, ואין זה רק ענין מוסרי, כך הלכות תשובה אינן  רק מוסריות, אלא גם 

ובעיקר מעשי. 

שנית לו ומחובר לטהרה את איגרת התשובה ממרנא בעל התניא קדישא. המלמדינו תשובה מה הוא, 

 תשובה עילאה ותשובה תתאה, ומבאר את "מצות" התשובה ו"עבודת" התשובה על דרך הנגלה 

ועל דרך  הסוד ועל דרך פנימיות התורה. ושיש רק ג' חלוקי כפרה הם, וחילול השם אינו בכלל. 

ועיקר לשון תשובה שיגמור בלבו בלב שלם  לבל ישוב עוד לכסלה למרוד במלכותו ית' ולא יעבור 

עוד מצות המלך ח"ו, הן במצות עשה הן מצות לא  תעשה, וזהו עיקר תשובה לשוב אל ה' בכל לבו 

ובכל נפשו, לעבדו ולשמור כל מצותיו ,כמ"ש יעזוב רשע  דרכו ואיש און מחשבותיו וישובו אל ה'. 

שלישית. הלכות ארבעת המינים והלכות ישיבת סוכה לרגל חג הסוכות הבאים עלינו לטובה, וכידוע 

 דהקדוש זכותו יגן עלינו כתב הלכות בטעמיהן, לשונו המזוקק שבעתיים משתמע לשתי פנים, הן 

ללומדים  מופלגים אשר כל תיבה ותיבה מלמדת ומשמשת מובן מסוים, ובפרט בקו"א, והן לפשוטי 

עם אשר ימצאו  בהם חפצם כלבבם. 

והרי כבר מבואר בפוסקים להתחיל תיכף במוצאי יום הכיפורים בעשיית הסוכה, ובודאי הלימוד 

בהלכות  אלו מוסיף כפרי שיש בו טעם וריח להגיע לימים הקדושים והנעלים מתוך ידיעת דבר ה' 

זו הלכה. 

בברכת כתיבה וחתימה טובה

הנהלת שערי הוראה

בס"ד

מילין זעירין
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ג  משנה  כסף

ÈÂ„ÈÂ ‰Ê Â˘Ú ¯˘‡ Ì˙‡ËÁ ˙‡ Â„Â˙‰Â .'ÂÎÂ ‰˘‡ Â‡ ˘È‡ ‡ ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù
.'ÂÎÂ ÔÈ„Â˙Ó „ˆÈÎ :˙ÂÓ È¯Á‡ 'Ù ‡¯ÙÒ· ‡˙È‡„ ·Â˙Î È˙‡ˆÓ :ÌÈ¯·„
וכו' חטאתי פשעתי עויתי מתודה כיצד ת"ר (ל"ו:) הממונה להם אמר פ' יומא
אלו  עונות וחכ"א ר"מ דברי וחטאה ופשע עון נושא אומר הוא במשה וכן
חטאים  המרדים אלו פשעים הזדונות
על  שהתודה ומאחר השגגות אלו
על  ומתודה חוזר המרדים ועל הזדונות
חטאתי  מתודה היה כך אלא השגגות
אומר  הוא בדוד וכן פשעתי עויתי
וכן  הרשענו העוינו אבותינו עם חטאנו
והרשענו  חטאנו אומר הוא בשלמה
חטאנו  אומר הוא בדניאל וכן ומרדנו
מהו  אלא ומרדנו והרשענו והעוינו
וחטאה  ופשע עון נושא משה שאמר
בשעה  רבש"ע הקב"ה לפני משה אמר
תשובה  ועושים לפניך חוטאים שישראל
בר  רבה אמר כשגגות זדונות להם עשה
חכמים: כדברי הלכה רב אמר שמואל

.'ÂÎÂ ˙Â‡ËÁ ÈÏÚ· ÔÎÂ פשוט זה
ובהדיא  מהכתוב ראיה מביא שהרי
שחטאת  י"ג.) (דף דשבועות בפ"ק אמרו
השבים: על אלא מכפרים אין אין ואשם

.'ÂÎÂ ˙Â˙ÈÓ È·ÈÈÂÁÓ ÏÎ ÔÎÂ משנה
כל  מ"ג) (דף הדין נגמר פרק בסנהדרין
לו  יש המתודה שכל מתודין המומתין
שהתודה  בעכן מצינו שכן לעוה"ב חלק
היום  הזה היום ה' יעכרך יהושע שא"ל
לעתיד  עכור אתה ואי עכור אתה הזה

ÂÎ'.לבא: Ï·ÂÁ‰ ÔÎÂ סוף בב"ק משנה
אינו  לו שנותן אע"פ צ"ב.). (דף החובל
ומ"מ  מחילה. ממנו שיבקש עד לו נמחל
האדם  חטאות מכל רבינו לה דמפיק מאי
נשא  פ' [בילקוט לה מייתי היכא צ"ע

זוטא]: ספרי בשם הכי איתא
.'ÂÎÂ ¯ÙÎÓ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ משנה ·

שאר  ועל ב'.) (דף דשבועות פ"ק
והחמורות  הקלות שבתורה עבירות
עשה  הודע ולא הודע והשגגות והזדונות
שעיר  ב"ד ומיתות כריתות תעשה ולא
היינו  (י"ב:) ובגמ' מכפר. המשתלח
חמורות  היינו ול"ת עשה היינו קלות
היינו  הודע ב"ד ומיתות כריתות היינו
רב  אמר שוגג היינו הודע לא מזיד
עבירות  שאר על קאמר הכי יהודה
בין  חמורות בין קלות בין שבתורה
אותן  במזיד שעשאן בין בשוגג שעשאן
בין  ספיקן לו שנודע בין בשוגג שעשאן
עשה  קלות הן ואלו ספיקן לו נודע שלא
כריתות  חמורות הן אלו תעשה ולא
דרבי  דאליבא ואמרינן ב"ד ומיתות
המשתלח  שעיר תשובה עשה לא אפילו
בשעשה  דוקא דרבנן אליבא אבל מכפר
אם  אבל מכפר המשתלח שעיר תשובה
דאין  וידוע מכפר, אין תשובה עשה לא
רבינו  כתב ולכך מחביריו כרבי הלכה

תשובה: שעשה ‡Ìוהוא Ï·‡ ˘"ÓÂ
¯ÙÎÓ ¯ÈÚ˘‰ ÔÈ‡ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï

.˙ÂÏ˜‰ ÏÚ ‡Ï‡ ÂÏ משמע דהתם ק"ל
עשה  לא אם אעשה עבר אפילו דלרבנן
על  אפילו ולרבי מכפר שעיר אין תשובה
חוץ  תשובה בלא מכפר החמורות
ומפר  בתורה פנים ומגלה עול מפורק

וצ"ע: בבשר ÂÎÂ'.בריתו ˙ÂÏ˜‰ Ô‰ ‰ÓÂ יהודה דרב במימרא נתבאר כבר
ובפ' תעשה. ולא עשה היינו וקלות ב"ד ומיתות כריתות היינו דחמורות שכתבתי
ואע"ג  תשא מלא חוץ ול"ת עשה קלות הן אלו תניא פ"ה:) (דף דיומא בתרא
מלא  חוץ קאמר וכי מהחמורות לעשה ניתק שלא ל"ת דכל ואוקי התם דדחי

‡ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

äáeLz úBëìä¦§§¨
מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָמצות

ויתו ּדה. ה', ועּקרים לפני זֹו מצוה ּובאּור  ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ
א ּלּו ּבפרקים  – ּבגללּה ע ּמּה .1הּנגררים 

òãîäøôñ
ְְְִִִִִִֵַָָָָָ

à ÷øt¤¤
לא ‡. ּבין  ע ׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, ה ּמצוֹות ְֲִֵֵֵֶַַָָֹּכל 

ּבזדֹון ּבין  מהן, אחת על אדם עבר  אם  – ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה 
ּבׁשגגה  מחטאֹו,1ּבין  ויׁשּוב  ּתׁשּובה  ּכׁשּיעׂשה – ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר: הּוא, ּבר ּו האל  לפני להתוּדֹות  ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָחּיב
ח ּטאתם  את והתוּדּו . . יע ׂשּו ּכי  אּׁשה  אֹו ְְֲִִִִֶַַַָָָ"איׁש

ע ׂשּו" ּדברים 2אׁשר ו ּדּוי זה  מצות 3, – זה ּווּדּוי  . ְְֲִִִִֶֶֶַָָ
.4עׂשה  ֲֵ

אֹומר: מתוּדה? עויתיּכיצד חטאתי  ה ', 'א ּנא ְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
וכ ּכ וע ׂשיתי  , לפני נחמ ּתי5ּפׁשעּתי והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבמעׂשי זה'6ּובׁשּתי  לדבר חֹוזר  איני  ּולעֹולם ,7. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
להתו ּדֹות  הּמרּבה וכל  ו ּדּוי; ׁשל  עּקר ֹו הּוא  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָזה 

מׁשּבח. זה הרי זה, ּבענין  ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָֻּולהארי
ׁשּמביאין ּבעת  – ואׁשמֹות ח ּטאֹות  ּבעלי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָוכל
מת ּכּפר  אין  זדֹונן, על אֹו ׁשגגתן  על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָקר ּבנ ֹותיהן
וּדּוי ויתוּדּו ּתׁשּובה , ׁשּיעׂשּו עד ּבקר ּבנן , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָלהן

עליה"8ּדברים  חטא אׁשר "והתו ּדה ׁשּנאמר: ,9. ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
– מלקּות ּומחּיבי ּדין, ּבית מית ֹות מחּיבי ּכל  ְְְְְְִִֵֵֵֵַָֻֻוכן 

ּבמיתתן להן  מתּכּפר עד [`]אין  ּבלקּיתן, אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּתׁשּובה  אֹו10ויתוּדּוׁשּיעׂשּו ּבחברֹו החֹובל  וכן . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ

ּׁשה ּוא  מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף – ממֹונֹו ִִִֵֶֶַַַַַָהּמּזיק 
ויׁשּוב  ׁשּיתוּדה עד ל ֹו, מתּכּפר אין  – ל ֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָחּיב

לעֹולם  ּכזה חּטאת 11מּלעׂשֹות "מּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשה ּוא ·..12האדם" לפי – הּמׁשּתּלח ׂשעיר  ְְִִִֵֶַַַָָָָ

יׂשראל  לכל על 13ּכּפרה עליו  מתוּדה ּגדֹול ּכהן , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
יׂשראל  ּכל  ׁשּנאמר:14לׁשֹון  את , עליו "והתוּדה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

י ׂשראל" ּבני עֹונת .15ּכל ְְֲִֵֵָָֹ
ׁשּבּתֹורה, עבר ֹות  ּכל על מכּפר  הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשעיר
ׁשעבר  ּבין  ּבזדֹון  ׁשעבר  ּבין  והחמּורֹות, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָהּקּלֹות
הּכל  – ל ֹו הֹודע ׁשּלא ּבין  לֹו ׁשהֹודע ּבין  ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹּבׁשגגה,

משנה  לחם

א ראשון ÂÎÂ'.פרק Ì˙‡ËÁ ˙‡ Â„Â˙‰Â 'ÂÎÂ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÎ בספרי כן אמרו
רבנו: שהזכיר אלו מדברים קצת נתבאר ושם זה פסוק ËÁ‡˙על ÏÎÓ ¯Ó‡˘

.Ì„‡‰ האדם חטאות מכל אחת יעשו כי אשה או איש קאמר דקרא כלומר
בעלי  האדם חטאות דכל קרא מהאי לרבויי מצי דהוה וה"ה חטאתם. את והתודו

יותר  הדבר שמצא אלא ואשמות חטאות
להקשות  ואין ואשמות, בחטאות מפורש
חטאות  גבי עליו דוהתודה קרא לי למה
דכבר  מהכא ליה תיפוק ואשמות
בספרי: שדרשו דרשות להרבה אצטריך

ÂÎÂ'.ב ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ שבועות בריש
עבירות  שאר על במשנה אמרו ב':) (דף
אמרו  עוד , בכ"מ) (עיין כו'. שבתורה
תשובה  עבד דלא אי ה"ד עשה האי שם
תשובה  דעבד אי תועבה רשעים זבח
עשה  מצות על עבר דתניא נמי] יום [כל
שמוחלין  עד משם זז לא תשובה ועשה
היא  ורבי במרדו בעומד זירא א"ר לו
שבתורה  עבירות כל על אומר רבי דתניא
תשובה  עשה לא בין תשובה עשה בין
נראה  ולכאורה ע"כ. וכו', מכפר  יוה"כ
אי  עשה מצות דההיא הקשו דבגמרא
עליו  מכפר אמאי תשובה עשה דלא
הוא  רשעים זבח הא המשתלח  שעיר
דאתיא  ותירצו עליו. מכפר השעיר ואין
קאמר  דאיך רבנו על תימה וא"כ כרבי
שלא  אע"פ מכפר המשתלח דשעיר
בגמרא  הא הקלות על תשובה עשה
תירצו  דהיכי לרבי אלא כן דאינו אמרו
קי"ל  ואנן היא ורבי במרדו  בעומד
אפילו  כרבי דאי כרבי ודלא כרבנן
מכפר  המשתלח שעיר נמי אחמורות
מכפר  אינו החמורות דעל כתב ורבינו
לקמן  כתב וכן כרבנן דפסק ודאי וא"כ
כר' והיינו לשבים מכפר יוה"כ של עצמו
שם  כדאמרינן דרבי עליה דפליג יהודה
מכפר  שבים לאינן אפילו דלרבי בגמרא
מכפר. הקלות דעל רבינו כתב איך וא"כ
המקשה  דברי מפרש ז"ל דהוא ונראה
עביד  דלא אי דמי היכי עשה האי כך
דלא  נמי דמתניתין הני כל א"כ תשובה
מתניתין  מיירי גוונא דבחד תשובה עבד
מכפר  מאי החמורות דעל קשה וא"כ
רשעים  זבח הא תשובה עבד דלא היכא
שום  ליה לית עשה על אבל תועבה
היכי  עשה האי דקאמר ומאי כלל קושיא
הקושיא  למפרך דבעי משום הוא דמי
פירכא  והך תשובה דעבד היכא האחרת
האי  קאמר לכך אעשה אלא קאי לא
דהקושיא  לעולם אבל דמי היכי עשה
ומיתות  אכריתות אלא הוי לא הראשונה
כן  לפרש לרבינו הזקיקו מי וא"ת ב"ד.
למעט  דרצה וי"ל הגמרא בדברי
דלרבי  וכיון לרבנן רבי שבין במחלוקת

לומר מכפ  לנו די אכריתות אפילו ר
אבל  מכפר אינו הכריתות דעל שלרבנן
דרבנן  דטעמיה ועוד מכפר. הקלות על
תכרת  בעוה"ז דהכרת משום הוא
עול  פורק תלתא דהני כלומר לעוה"ב
מיתה  אין ברית ומפר פנים מגלה
מיתה  דהנך דומיא בשאר אבל מכפרת
לא  שכן וכיון לא, יוה"כ אבל מכפרת,
באחרינא  אלא דקרא דיוקא דייקינן

אפילו  בקלות דודאי הקלות לא אבל ב"ד ומיתות כריתות שהם דהנך דומיא
רבינו: של טעמו נראה זה מכפר, ÂÎÂ'.יוה"כ ‰‚‚˘· ¯·Ú ÔÈ· ז"ל פירש"י

אין  ודאי דבאשם תלוי באשם אלא שוגג האי לפרושי דליכא י"ב:) (דף בגמרא
המשנה: לשון וכתב סתם ורבינו מכפר. יוה"כ

מיימוניות  הגהות
מדליקין [`] במה בפ' כדאיתא התודה לו אומרים למות ונטה שחלה מי ואפילו

ל"ב): (דף

עוז  מגדל
.Â‡ËÁÓ ·Â˘ÈÂ „Ú 'ÂÎ ‰¯Â˙·˘ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא פרק

Á·Â˘Ó.ובמכילתא: ‰Ê È¯‰ „Ú 'ÂÎ ˙Â„Â˙‰Ï ‡Â‰ ·ÈÈÁ הממונה להם אמר פרק

ובמ  ע"ב) ל"ו ובספרא:(דף ÈÏÚ‰.כילתא „Ú ˙Â‡ËÁ ÈÏÚ· ÔÎÂ דיומא בתרא פרק

ובספרא: Â„Â˙ÈÂ.(שם) „Ú ˙Â˙ÈÓ È·ÈÈÂÁÓ ÏÎ ÔÎÂ:ובספרא ע"ב) מ"ג (דף הדין נגמר ‰‡„Ì.פ' ˙Â‡ËÁ ÏÎÓ „Ú 'ÂÎ Ï·ÂÁ‰ ÔÎÂ:(צ"ב (דף החובל ˘ÈÚ¯פרק
.Ï‡¯˘È È· ˙ÂÂÚ ÏÎ „Ú ÁÏ˙˘Ó‰:(ע"ב יג (דף דשבועות ופ"ק ס"ו.) (דף שעירים שני ˙˘Â·‰.פרק „Ú 'ÂÎ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘:דשבועות Ú˘‰פ"ק ‡Ï Ì‡ Ï·‡

.˙ÂÏ˜‰ Ô‰ „Ú ‰·Â˘˙:(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא פ'

היד  מקורות
‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰1 ראה

(ברע"מ). א קכב, ח"ג זהר

פ"א  מע"ש ירושלמי עיין

שלו  שני מעשר האוכל ה"א:

יצעק  במזיד בין בשוגג בין

‡לשמים. ˜¯Ù1,ה נשא

עה"פ. זוטא ובספרי .2וֿז.
כא.3 טז, אחרי תו"כ

זהר 4 וראה שם. זוטא ספרי

(ברע"מ). א קכב, ח"ג

פ"5 יומא א.תוספתא ב,

שם  ירושלמי ב. לו, יומא

א. לז, יומא ועיין ה"ז. פ"ג

יח.6 לא, ירמי' עיין 7עפ"י

ויק"ר  יומא. סוף ירושלמי

ג. ה,8פ"ג, נשא זוטא ספרי

שבועות  שם. ספרי ועיין ו.

א. ז, כריתות ואילך. ב יב,

ועיין  כז. כג, אמור תו"כ

פכ"ב. זוטא ויקרא 9תדב"א

ה. ב.10ה, מג, סנהדרין

מ"ד. פ"ו נזיר פיה"מ ועיין

נפקא  ב: לג, יבמות עיין

צב, שבת וכו'. לקוברו מינה

האוכלין  על ששגג כגון א:

הכלי. על צב,11והזיד ב"ק

ו. ה, נשא זוטא ספרי א.

שם.12 שבועות 13נשא

א. סו, א. סא, יומא ב. יג,

קלא, חולין א. צב, מנחות

לג. טז, אחרי תו"כ ב.

שם 14 תוספתא א. סו, יומא

שם. תו"כ ח. אחרי 15פ"ג,

כא. טז,



ג  משנה  כסף

ÈÂ„ÈÂ ‰Ê Â˘Ú ¯˘‡ Ì˙‡ËÁ ˙‡ Â„Â˙‰Â .'ÂÎÂ ‰˘‡ Â‡ ˘È‡ ‡ ÔÂ˘‡¯ ˜¯Ù
.'ÂÎÂ ÔÈ„Â˙Ó „ˆÈÎ :˙ÂÓ È¯Á‡ 'Ù ‡¯ÙÒ· ‡˙È‡„ ·Â˙Î È˙‡ˆÓ :ÌÈ¯·„
וכו' חטאתי פשעתי עויתי מתודה כיצד ת"ר (ל"ו:) הממונה להם אמר פ' יומא
אלו  עונות וחכ"א ר"מ דברי וחטאה ופשע עון נושא אומר הוא במשה וכן
חטאים  המרדים אלו פשעים הזדונות
על  שהתודה ומאחר השגגות אלו
על  ומתודה חוזר המרדים ועל הזדונות
חטאתי  מתודה היה כך אלא השגגות
אומר  הוא בדוד וכן פשעתי עויתי
וכן  הרשענו העוינו אבותינו עם חטאנו
והרשענו  חטאנו אומר הוא בשלמה
חטאנו  אומר הוא בדניאל וכן ומרדנו
מהו  אלא ומרדנו והרשענו והעוינו
וחטאה  ופשע עון נושא משה שאמר
בשעה  רבש"ע הקב"ה לפני משה אמר
תשובה  ועושים לפניך חוטאים שישראל
בר  רבה אמר כשגגות זדונות להם עשה
חכמים: כדברי הלכה רב אמר שמואל

.'ÂÎÂ ˙Â‡ËÁ ÈÏÚ· ÔÎÂ פשוט זה
ובהדיא  מהכתוב ראיה מביא שהרי
שחטאת  י"ג.) (דף דשבועות בפ"ק אמרו
השבים: על אלא מכפרים אין אין ואשם

.'ÂÎÂ ˙Â˙ÈÓ È·ÈÈÂÁÓ ÏÎ ÔÎÂ משנה
כל  מ"ג) (דף הדין נגמר פרק בסנהדרין
לו  יש המתודה שכל מתודין המומתין
שהתודה  בעכן מצינו שכן לעוה"ב חלק
היום  הזה היום ה' יעכרך יהושע שא"ל
לעתיד  עכור אתה ואי עכור אתה הזה

ÂÎ'.לבא: Ï·ÂÁ‰ ÔÎÂ סוף בב"ק משנה
אינו  לו שנותן אע"פ צ"ב.). (דף החובל
ומ"מ  מחילה. ממנו שיבקש עד לו נמחל
האדם  חטאות מכל רבינו לה דמפיק מאי
נשא  פ' [בילקוט לה מייתי היכא צ"ע

זוטא]: ספרי בשם הכי איתא
.'ÂÎÂ ¯ÙÎÓ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ משנה ·

שאר  ועל ב'.) (דף דשבועות פ"ק
והחמורות  הקלות שבתורה עבירות
עשה  הודע ולא הודע והשגגות והזדונות
שעיר  ב"ד ומיתות כריתות תעשה ולא
היינו  (י"ב:) ובגמ' מכפר. המשתלח
חמורות  היינו ול"ת עשה היינו קלות
היינו  הודע ב"ד ומיתות כריתות היינו
רב  אמר שוגג היינו הודע לא מזיד
עבירות  שאר על קאמר הכי יהודה
בין  חמורות בין קלות בין שבתורה
אותן  במזיד שעשאן בין בשוגג שעשאן
בין  ספיקן לו שנודע בין בשוגג שעשאן
עשה  קלות הן ואלו ספיקן לו נודע שלא
כריתות  חמורות הן אלו תעשה ולא
דרבי  דאליבא ואמרינן ב"ד ומיתות
המשתלח  שעיר תשובה עשה לא אפילו
בשעשה  דוקא דרבנן אליבא אבל מכפר
אם  אבל מכפר המשתלח שעיר תשובה
דאין  וידוע מכפר, אין תשובה עשה לא
רבינו  כתב ולכך מחביריו כרבי הלכה

תשובה: שעשה ‡Ìוהוא Ï·‡ ˘"ÓÂ
¯ÙÎÓ ¯ÈÚ˘‰ ÔÈ‡ ‰·Â˘˙ ‰˘Ú ‡Ï

.˙ÂÏ˜‰ ÏÚ ‡Ï‡ ÂÏ משמע דהתם ק"ל
עשה  לא אם אעשה עבר אפילו דלרבנן
על  אפילו ולרבי מכפר שעיר אין תשובה
חוץ  תשובה בלא מכפר החמורות
ומפר  בתורה פנים ומגלה עול מפורק

וצ"ע: בבשר ÂÎÂ'.בריתו ˙ÂÏ˜‰ Ô‰ ‰ÓÂ יהודה דרב במימרא נתבאר כבר
ובפ' תעשה. ולא עשה היינו וקלות ב"ד ומיתות כריתות היינו דחמורות שכתבתי
ואע"ג  תשא מלא חוץ ול"ת עשה קלות הן אלו תניא פ"ה:) (דף דיומא בתרא
מלא  חוץ קאמר וכי מהחמורות לעשה ניתק שלא ל"ת דכל ואוקי התם דדחי

‡ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

äáeLz úBëìä¦§§¨
מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב והּוא אחת, עׂשה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָמצות

ויתו ּדה. ה', ועּקרים לפני זֹו מצוה ּובאּור  ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָ
א ּלּו ּבפרקים  – ּבגללּה ע ּמּה .1הּנגררים 

òãîäøôñ
ְְְִִִִִִֵַָָָָָ

à ÷øt¤¤
לא ‡. ּבין  ע ׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, ה ּמצוֹות ְֲִֵֵֵֶַַָָֹּכל 

ּבזדֹון ּבין  מהן, אחת על אדם עבר  אם  – ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה 
ּבׁשגגה  מחטאֹו,1ּבין  ויׁשּוב  ּתׁשּובה  ּכׁשּיעׂשה – ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר: הּוא, ּבר ּו האל  לפני להתוּדֹות  ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָחּיב
ח ּטאתם  את והתוּדּו . . יע ׂשּו ּכי  אּׁשה  אֹו ְְֲִִִִֶַַַָָָ"איׁש

ע ׂשּו" ּדברים 2אׁשר ו ּדּוי זה  מצות 3, – זה ּווּדּוי  . ְְֲִִִִֶֶֶַָָ
.4עׂשה  ֲֵ

אֹומר: מתוּדה? עויתיּכיצד חטאתי  ה ', 'א ּנא ְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
וכ ּכ וע ׂשיתי  , לפני נחמ ּתי5ּפׁשעּתי והרי , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּבמעׂשי זה'6ּובׁשּתי  לדבר חֹוזר  איני  ּולעֹולם ,7. ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
להתו ּדֹות  הּמרּבה וכל  ו ּדּוי; ׁשל  עּקר ֹו הּוא  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָזה 

מׁשּבח. זה הרי זה, ּבענין  ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָֻּולהארי
ׁשּמביאין ּבעת  – ואׁשמֹות ח ּטאֹות  ּבעלי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָוכל
מת ּכּפר  אין  זדֹונן, על אֹו ׁשגגתן  על ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָקר ּבנ ֹותיהן
וּדּוי ויתוּדּו ּתׁשּובה , ׁשּיעׂשּו עד ּבקר ּבנן , ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָלהן

עליה"8ּדברים  חטא אׁשר "והתו ּדה ׁשּנאמר: ,9. ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
– מלקּות ּומחּיבי ּדין, ּבית מית ֹות מחּיבי ּכל  ְְְְְְִִֵֵֵֵַָֻֻוכן 

ּבמיתתן להן  מתּכּפר עד [`]אין  ּבלקּיתן, אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּתׁשּובה  אֹו10ויתוּדּוׁשּיעׂשּו ּבחברֹו החֹובל  וכן . ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ

ּׁשה ּוא  מה לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף – ממֹונֹו ִִִֵֶֶַַַַַָהּמּזיק 
ויׁשּוב  ׁשּיתוּדה עד ל ֹו, מתּכּפר אין  – ל ֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָחּיב

לעֹולם  ּכזה חּטאת 11מּלעׂשֹות "מּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשה ּוא ·..12האדם" לפי – הּמׁשּתּלח ׂשעיר  ְְִִִֵֶַַַָָָָ

יׂשראל  לכל על 13ּכּפרה עליו  מתוּדה ּגדֹול ּכהן , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
יׂשראל  ּכל  ׁשּנאמר:14לׁשֹון  את , עליו "והתוּדה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָ

י ׂשראל" ּבני עֹונת .15ּכל ְְֲִֵֵָָֹ
ׁשּבּתֹורה, עבר ֹות  ּכל על מכּפר  הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָׂשעיר
ׁשעבר  ּבין  ּבזדֹון  ׁשעבר  ּבין  והחמּורֹות, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָהּקּלֹות
הּכל  – ל ֹו הֹודע ׁשּלא ּבין  לֹו ׁשהֹודע ּבין  ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹּבׁשגגה,

משנה  לחם

א ראשון ÂÎÂ'.פרק Ì˙‡ËÁ ˙‡ Â„Â˙‰Â 'ÂÎÂ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ÏÎ בספרי כן אמרו
רבנו: שהזכיר אלו מדברים קצת נתבאר ושם זה פסוק ËÁ‡˙על ÏÎÓ ¯Ó‡˘

.Ì„‡‰ האדם חטאות מכל אחת יעשו כי אשה או איש קאמר דקרא כלומר
בעלי  האדם חטאות דכל קרא מהאי לרבויי מצי דהוה וה"ה חטאתם. את והתודו

יותר  הדבר שמצא אלא ואשמות חטאות
להקשות  ואין ואשמות, בחטאות מפורש
חטאות  גבי עליו דוהתודה קרא לי למה
דכבר  מהכא ליה תיפוק ואשמות
בספרי: שדרשו דרשות להרבה אצטריך

ÂÎÂ'.ב ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘ שבועות בריש
עבירות  שאר על במשנה אמרו ב':) (דף
אמרו  עוד , בכ"מ) (עיין כו'. שבתורה
תשובה  עבד דלא אי ה"ד עשה האי שם
תשובה  דעבד אי תועבה רשעים זבח
עשה  מצות על עבר דתניא נמי] יום [כל
שמוחלין  עד משם זז לא תשובה ועשה
היא  ורבי במרדו בעומד זירא א"ר לו
שבתורה  עבירות כל על אומר רבי דתניא
תשובה  עשה לא בין תשובה עשה בין
נראה  ולכאורה ע"כ. וכו', מכפר  יוה"כ
אי  עשה מצות דההיא הקשו דבגמרא
עליו  מכפר אמאי תשובה עשה דלא
הוא  רשעים זבח הא המשתלח  שעיר
דאתיא  ותירצו עליו. מכפר השעיר ואין
קאמר  דאיך רבנו על תימה וא"כ כרבי
שלא  אע"פ מכפר המשתלח דשעיר
בגמרא  הא הקלות על תשובה עשה
תירצו  דהיכי לרבי אלא כן דאינו אמרו
קי"ל  ואנן היא ורבי במרדו  בעומד
אפילו  כרבי דאי כרבי ודלא כרבנן
מכפר  המשתלח שעיר נמי אחמורות
מכפר  אינו החמורות דעל כתב ורבינו
לקמן  כתב וכן כרבנן דפסק ודאי וא"כ
כר' והיינו לשבים מכפר יוה"כ של עצמו
שם  כדאמרינן דרבי עליה דפליג יהודה
מכפר  שבים לאינן אפילו דלרבי בגמרא
מכפר. הקלות דעל רבינו כתב איך וא"כ
המקשה  דברי מפרש ז"ל דהוא ונראה
עביד  דלא אי דמי היכי עשה האי כך
דלא  נמי דמתניתין הני כל א"כ תשובה
מתניתין  מיירי גוונא דבחד תשובה עבד
מכפר  מאי החמורות דעל קשה וא"כ
רשעים  זבח הא תשובה עבד דלא היכא
שום  ליה לית עשה על אבל תועבה
היכי  עשה האי דקאמר ומאי כלל קושיא
הקושיא  למפרך דבעי משום הוא דמי
פירכא  והך תשובה דעבד היכא האחרת
האי  קאמר לכך אעשה אלא קאי לא
דהקושיא  לעולם אבל דמי היכי עשה
ומיתות  אכריתות אלא הוי לא הראשונה
כן  לפרש לרבינו הזקיקו מי וא"ת ב"ד.
למעט  דרצה וי"ל הגמרא בדברי
דלרבי  וכיון לרבנן רבי שבין במחלוקת

לומר מכפ  לנו די אכריתות אפילו ר
אבל  מכפר אינו הכריתות דעל שלרבנן
דרבנן  דטעמיה ועוד מכפר. הקלות על
תכרת  בעוה"ז דהכרת משום הוא
עול  פורק תלתא דהני כלומר לעוה"ב
מיתה  אין ברית ומפר פנים מגלה
מיתה  דהנך דומיא בשאר אבל מכפרת
לא  שכן וכיון לא, יוה"כ אבל מכפרת,
באחרינא  אלא דקרא דיוקא דייקינן

אפילו  בקלות דודאי הקלות לא אבל ב"ד ומיתות כריתות שהם דהנך דומיא
רבינו: של טעמו נראה זה מכפר, ÂÎÂ'.יוה"כ ‰‚‚˘· ¯·Ú ÔÈ· ז"ל פירש"י

אין  ודאי דבאשם תלוי באשם אלא שוגג האי לפרושי דליכא י"ב:) (דף בגמרא
המשנה: לשון וכתב סתם ורבינו מכפר. יוה"כ

מיימוניות  הגהות
מדליקין [`] במה בפ' כדאיתא התודה לו אומרים למות ונטה שחלה מי ואפילו

ל"ב): (דף

עוז  מגדל
.Â‡ËÁÓ ·Â˘ÈÂ „Ú 'ÂÎ ‰¯Â˙·˘ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא פרק

Á·Â˘Ó.ובמכילתא: ‰Ê È¯‰ „Ú 'ÂÎ ˙Â„Â˙‰Ï ‡Â‰ ·ÈÈÁ הממונה להם אמר פרק

ובמ  ע"ב) ל"ו ובספרא:(דף ÈÏÚ‰.כילתא „Ú ˙Â‡ËÁ ÈÏÚ· ÔÎÂ דיומא בתרא פרק

ובספרא: Â„Â˙ÈÂ.(שם) „Ú ˙Â˙ÈÓ È·ÈÈÂÁÓ ÏÎ ÔÎÂ:ובספרא ע"ב) מ"ג (דף הדין נגמר ‰‡„Ì.פ' ˙Â‡ËÁ ÏÎÓ „Ú 'ÂÎ Ï·ÂÁ‰ ÔÎÂ:(צ"ב (דף החובל ˘ÈÚ¯פרק
.Ï‡¯˘È È· ˙ÂÂÚ ÏÎ „Ú ÁÏ˙˘Ó‰:(ע"ב יג (דף דשבועות ופ"ק ס"ו.) (דף שעירים שני ˙˘Â·‰.פרק „Ú 'ÂÎ ÁÏ˙˘Ó‰ ¯ÈÚ˘:דשבועות Ú˘‰פ"ק ‡Ï Ì‡ Ï·‡

.˙ÂÏ˜‰ Ô‰ „Ú ‰·Â˘˙:(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא פ'

היד  מקורות
‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰1 ראה

(ברע"מ). א קכב, ח"ג זהר

פ"א  מע"ש ירושלמי עיין

שלו  שני מעשר האוכל ה"א:

יצעק  במזיד בין בשוגג בין

‡לשמים. ˜¯Ù1,ה נשא

עה"פ. זוטא ובספרי .2וֿז.
כא.3 טז, אחרי תו"כ

זהר 4 וראה שם. זוטא ספרי

(ברע"מ). א קכב, ח"ג

פ"5 יומא א.תוספתא ב,

שם  ירושלמי ב. לו, יומא

א. לז, יומא ועיין ה"ז. פ"ג

יח.6 לא, ירמי' עיין 7עפ"י

ויק"ר  יומא. סוף ירושלמי

ג. ה,8פ"ג, נשא זוטא ספרי

שבועות  שם. ספרי ועיין ו.

א. ז, כריתות ואילך. ב יב,

ועיין  כז. כג, אמור תו"כ

פכ"ב. זוטא ויקרא 9תדב"א

ה. ב.10ה, מג, סנהדרין

מ"ד. פ"ו נזיר פיה"מ ועיין

נפקא  ב: לג, יבמות עיין

צב, שבת וכו'. לקוברו מינה

האוכלין  על ששגג כגון א:

הכלי. על צב,11והזיד ב"ק

ו. ה, נשא זוטא ספרי א.

שם.12 שבועות 13נשא

א. סו, א. סא, יומא ב. יג,

קלא, חולין א. צב, מנחות

לג. טז, אחרי תו"כ ב.

שם 14 תוספתא א. סו, יומא

שם. תו"כ ח. אחרי 15פ"ג,

כא. טז,



ה  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ‡È‰ ÂÊ È‡ ‡ È˘ ˜¯Ù דף] (שם) דיומא בתרא בפרק
יהודה: דרב מימרא ÂÎÂ'.פ"ו:] ÂÈÓÈ ÏÎ ¯·Ú ÂÏÈÙ‡ שקודם בפרק כתבתי כבר

הא אבל מ':). (דף דקדושין קמא בפרק דאיתא Â˙˙ÈÓזה ÌÂÈ· ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡˜„
.'ÂÎÂ Í˘Á˙ ‡Ï ¯˘‡ „Ú ¯Ó‡˘:(.קנ"א דף כ"ג פרק (שבת

ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ‰ÓÂ ·
.'ÂÎÂ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ראיה מה וא"ת

ויש  וכו'. אלהינו עוד נאמר מולא מביא
להשי"ת  לעד יקח קאמר דהכי לומר

עוד לחטוא ישוב שלא ולא עליו שנאמר
הפסוק  שתחלת כלומר וכו' עוד נאמר
ומה  ה' אל ושובו דברים עמכם קחו הוא
ידינו  למעשה אלהינו נאמר לא תאמרו
דקרא  פשטיה הרי כוכבים עבודת שהיא
שלא  עליו לעד יתברך לשם שלוקח

עון: לאותו עוד ישוב
.'ÂÎÂ ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ פרק ‚ ריש

בר  אדא רב אמר ט"ז.) (דף דתעניות ב'
ומתודה  עבירה בו שיש אדם אהבה
לאדם  דומה הוא למה בו חוזר ואינו
בכל  שטובל שאע"פ בידו שרץ שתופס
טבילה  לו עלתה לא שבעולם מימות
עלתה  סאה במ' שטבל כיון מידו זרקו
ירוחם. ועוזב ומודה שנאמר טבילה לו
שאינו  בה חוזר שאינו האי רבינו ומפרש

לשוב: בלבו ‰ËÁ‡גומר Ë¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ
.'ÂÎÂ דף) דיומא בתרא בפ' ברייתא

אנא  שנאמר החטא לפרוט וצריך פ"ו:)
להם  ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא
ר"ע  בבא בן יהודה רבי דברי זהב אלהי
אלא  חטאה כסוי פשע נשוי אשרי אומר
אלהי  להם ויעשו משה שאמר זה מה
לפני  משה אמר ינאי דא"ר ינאי כר' זהב
שהרבית  וזהב כסף רבש"ע הקב"ה
שיעשו  להם גרם די שאמרו עד לישראל
כר"ע  דהלכה ואע"ג זהב. אלהי להם
משום  כוותיה רבינו פסק לא מחבירו
אשרי  כתיב רמי יהודה רב התם דאמר
מכסה  וכתיב חטאה כסוי פשע נשוי
בחטא  כאן ל"ק יצליח לא פשעיו
והא  מפורסם. שאינו בחטא כאן מפורסם
לר"ע  דאילו אזלא בבא בן יהודה כר'
העגל  חטא דהא לא נמי מפורסם אפילו
עליה  אמר הכי ואפלו הוה מפורסם
להם  לויעשו ודריש פשע נשוי אשרי
בן  יהודה כר' ודאי אלא אחריתי לדרשא
הכי  כוותיה רב דסבר וכיון אתיא בבא
אמר  טוביה בר זוטרא דרב ואע"ג נקטינן
כאן  רב דרמי רמיא האי משני נחמן רב
כאן  למקום אדם שבין בעבירות
שינויא  והאי לחבירו אדם שבין בעבירות
לההיא  רבינו ופסקה כר"ע אתי מצי
בן  יהודה כר' הלכה דמ"מ סובר שנוייא
רב. אמר יהודה מדרב כדמשמע בבא
הרי"ף  מדברי כן נראה אין ומיהו
רבינו  לדברי ראיה ויש ז"ל והרא"ש
שהתודה  עבירות על התם מדאיפליגו
להתודות  יכול אם שעבר ביוה"כ עליהם
וע"כ  לאו אם אחר ביוה "כ עליהם
צריך  עליהם עדיין התודה שלא כל הכל דלדברי אלמא מיירי חטאיו במפרש

לפרטם:
.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ¯„Ó ארבעה „ יצחק ר' אמר ט"ז:) (דף השנה דראש קמא פרק

מעשה  ושנוי השם שנוי צעקה צדקה הן ואלו אדם של דינו גזר מקרעין דברים
אלה: בדבריו רבינו רמז אלו דברים חמשה ואל מקום, שנוי אף אומרים ויש

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

á ÷øt¤¤
ּדבר ‡. לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה  היא  ְְְִֵֶֶָָָָָָאיז ֹו

עׂשה  ולא ּופר ׁש לע ׂשֹות ֹו, ּבידֹו ואפ ׁשר ּבֹו, ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָֹׁשעבר
ּכח  מּכׁשלֹון ולא מּיראה  לא  ה ּתׁשּובה, .1מ ּפני ְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹ

זמן ּולאחר ּבעברה , אּׁשה על ׁשּבא  הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּגּופֹו, ּובכח ּבּה ּבאהבת ֹו עֹומד וה ּוא עּמּה, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹנתיחד 
ה ּוא  זה – עבר  ולא ּופר ׁש ּבּה, ׁשעבר ְְִֶֶַַַַָָָָָֹּוב ּמדינה 

ּגמּורה  ּתׁשּובה אֹומר 2ּבעל  ׁשּׁשלמה ה ּוא .3: ְְְֵֶַַָָֹֹ
"ּבח ּורֹותי ּבימי   ּבֹוראי את .4"ּוזכר ְְְִֵֶֶֶֹ

אפׁשר  ׁשאי  ּובעת זקנ ּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹואם
ּׁשהיה מה לע ׂשֹות ׁשאינ ּהלֹו ּפי  על אף  – עֹוׂשה ֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

מעּלה  ּתׁשּובה 5ּתׁשּובה  ּובעל לֹו, היא מ ֹועלת , ְְְִֶֶַַָָָֻ
ּביֹום  ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ּכל עבר אפּלּו [`]הּוא. ְְְֲִַָָָָָָָ

ּבתׁשּובתֹו ּומת  נמחלין6מיתתֹו עֹונ ֹותיו  ּכל –7, ְְֲִִִִֵָָָָָ
הּׁשמׁש" תחׁש לא  א ׁשר "עד ׁשה ּוא 8ׁשּנאמר : , ְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

הּמיתה  קדם 9יֹום ו ׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, – ְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ל ֹו. נסלח ה ּוא ·.ׁשּימּות, הּתׁשּובה ? היא ּומה ְְִִֶַַַָָ

ויגמר  מּמחׁשבּתֹו, ויסירּנּו חטאֹו, החֹוטא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹׁשּיעזב 
ׁשּלא  ע ֹוד ּבלּבֹו ׁשּנאמר 10יעׂשהּו רׁשע 11, "יעזב : ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

מחׁשבֹותיו " און  ואי ׁש על 12ּדרּכֹו, יתנחם וכן  , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
"ּכי13ׁשעבר  ׁשּנאמר : ואחרי, נחמּתי, ׁשּובי  אחרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

" יר על ספקּתי י ֹודע 14הּודעי עליו  ויעיד ; ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
החטא 15ּתעלּומֹות  לזה יׁשּוב  לע ֹולם,ׁשּלא  ְְְֲֵֶֶַַָָֹ

ידינ ּו, למעׂשה  'אלהינּו' ע ֹוד  נאמר  "ולא ְְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
יתֹום"אׁשר  ירחם להתו ּדֹות 16ּב  וצרי . ְְְְְֲִִֶַַָָֻ

א ּלּו ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו.ּבׂשפתיו , ּכל ‚.ׁשּגמר  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
זה  הרי – לעזב  ּבל ּבֹו ּגמר ולא ּבדברים , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמתו ּדה 
מֹועלת  הּטבילה  ׁשאין ּבידֹו, וׁשרץ לטֹובל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּדֹומה

הּׁשרץ עד   ּומֹודה 17ׁשּיׁשלי" א ֹומר : ה ּוא וכן  ; ְְִֵֵֶֶֶֶַַַ
ירחם" לפרט18וע ֹוזב, וצרי .[a] החטא ,19את  ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ

גדלה, חטאה ה ּזה העם חטא  "אּנא, ְֱֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּנאמר:
זהב" אלהי להם ה ּתׁשּובה,„..20ו ּיעׂשּו מּדרכי ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּׁשב  ּבבכילהיֹות ה ', לפני  ּתמיד צ ֹועק ְְְִִִִִֵֵַָָ

משנה  לחם

פליגי: ולא נינהו הדדי כי וראב"ע דרבנן כהוגן רבינו דברי עלו וא"כ לעוה"ב,
.'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ÏÚ· Â‰Ê 'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ‡È‰ ÂÊÈ‡ ‡ È˘ ˜¯Ù

היכי  אמרו פ"ו:) (דף יוה"כ שבאת בפרק כגון יהודה רב אמר תשובה בעל דמי
אשה  באותה יהודה רב מחוי הימנה וניצל ושניה ראשונה פעם עבירה דבר לידו

והטעם  מקום. באותו פרק באותו
לזמן  וכל מכל שדומה מתוך ז"ל פירש"י
ואומר  עליו מתגבר יצרו כבר בו שנכשל
פרק  ואותו מקום ואותו פלונית ראה לו
ע"כ. כבר שעשית מה עשה קום הוא
ושניה  ראשונה פעם כתב לא ורבינו
כגון  אלא בגרסתו היה שלא ונראה
רב  מחוי ופירוש עבירה דבר לידו שבאת
וכן  וכו' פרק באותו אשה באותה יהודה
פרק  ובאותו מכות. בהל' הרי"ף  גורס
הבחרות: בזמן כלומר גופו בכח היינו

‰ËÂÁ‡ב ·ÂÊÚÈ˘ ‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ 'ÂÎÂ
לא  וכי כך עליו יעיד הקב"ה איך וא"ת
הן  אמרו והרי בידו הבחירה  נשארה
דפירושו  לומר ויש יאמין. לא בקדושיו
צריך  תשובה עושה שהוא שבשעה כך
ישוב  שלא להשי"ת לעד עליו שיקבל
ואעידה  דרך על והוא לעולם החטא לזה
עליו  שמקבל הארץ ואת השמים את לי
שהביא  והראיה ולארץ לשמים לעדים
עון  תשא כל אמר שהכתוב כיון כך היא
שלא  לו אומרים שאנו כיון הרי טוב וקח
אנו  הרי ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר

ככה: על לעד אותו מקבלים
.'ÂÎÂ ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ בסדר ‚

הרי"ף  בהלכות והובא ט"ז) (דף תעניות
יוה"כ: ÂÎ'.בפרק ‡ËÁ‰ Ë¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ

לפרט  וצריך ע"ב) פ"ו (דף יוה"כ בפרק
הזה  העם חטא אנא שנאמר החטא
זהב] אלהי להם [ויעשו גדולה חטאה
אשרי  אומר ר"ע בבא בן יהודה ר' דברי
שאר  ופסקו חטאה כסוי פשע נשוי
מחבירו  כותיה דהלכתא כר"ע הפוסקים
וכבר  בבא בן יהודה כרבי פסק ורבינו
שהביא  והראיה לדבר טעם הרב"י נתן
עליהן  שהתודה דעבירות (שם) מברייתא
לדחות  דיש ראיה אינה וכו' זה יוה"כ
לחבירו  אדם שבין בעבירות דאיירי
וכיוצא  ורציחה גזל כגון עליהן שמתודה
שכתב  האחר הטעם מקום מכל אבל בהן
ז"ל  הוא כמ"ש קצת חלוש שהוא אע"פ
משום  כר"ע דלא לפסוק עליו לסמוך יש
שכן  בה לן לית כשיזכרם דלר"ע
אמרו  ר"ע דברי כשהביאו בירושלמי
נשוי  אשרי שנאמר צריך אינו אומר ר"ע
אם  דלר"ע משמע חטאה כסוי פשע
בבא  בן יהודה ולר' בה לן לית הזכירם
בן  יהודה כר' נקטינן וכן להזכירם צריך
שכן  וכל לר"ע פסידא דליכא כיון בבא

קצת כר'דאיכא לפסוק לסייע טעמא
הכא  קאמר היכי וא"ת בבא. בן יהודה
אדם  שבין עבירות שהוא חטאו הפורט
דאנא  מקרא ראיה הביא שכן למקום

לקמן  אמרינן הא למקום אדם שבין עבירות שהוא גדולה חטאה הזה העם חטא
דוקא  דהיינו וי"ל חטאה. כסוי פשע נשוי אשרי למקום אדם שבין דעבירות
לקמן  רבינו שכתב זהו ולפרטם. לגלותם צריך למקום בינו אבל ברבים לגלותם
למעלה  וכן למקום בינו כלומר לפניו חטאיו ופורט הוא ברוך האל לפני שב אלא
כלומר  וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי עויתי אמר הוידוי כשהזכיר א' פרק בריש
וצריך  בבא בן ר"י שאמר וזה ברבים לא אבל יתברך לפניו החטא לפרט שצריך

דפירשתי: מטעמא כותיה הלכתא ולית צריך לא למקום בינו אפילו ולר"ע החטא לפרט
.'ÂÎÂ ÂÈ˘ÚÓ ‰˘ÓÂ 'ÂÎÂ ÂÓ˘ ‰˘ÓÂ 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ¯„Ó ואלו „ אדם של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק ר' אמר ע"ב) ט"ז (דף דר"ה קמא בפרק

שנוי  וכו'. אשתך שרה דכתיב השם שנוי וכו'. להם בצר ה' אל ויצעקו דכתיב צעקה ממות. תציל וצדקה דכתיב צדקה מעשה. שנוי השם שנוי צעקה צדקה הם
צדקה. זו וכו' צדקה ועושה צעקה, זו תמיד צועק השב רבינו, בדברי הוזכרו החמשה וכל וכו'. מקום שנוי אף וי"א וכו'. מעשיהם את אלהים וירא דכתיב מעשה

מיימוניות  הגהות
עד [`] שנאמר תשובה שתשובתו בתשובה ומת עד העמוד לשון בס"ה וכ"כ

ע"כ: וכו' אשר
[a] נשוי אשרי דאמר ר"ע לגבי בבא בן יהודה כר' דאמרינן דיומא בתרא פרק

שמחה: ר' פסק וכן פ"ה וכן ע"ש פשע

עוז  מגדל
.Â·Ï· ¯Ó‚˘ „Ú ¯·Ú ÂÏÈÙ‡(.קנג (דף השואל פרק שבת ומס' דיומא בתרא פרק

ובתוספתא: ובירושלמי בתלמוד מקומות ÌÁÂ¯È.ובכמה „Ú ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ
י"ז): (דף תעניות סדר Ê‰·.פ' È‰Ï‡ „Ú ËÂ¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ דף) דיומא בתרא פרק

¯ÁÂ.פ"ז.): ÏÙ˘Â „Ú ‰·Â˘˙‰ ÈÎ„¯Ó:(ע"ב ט"ז (דף דר"ה פ"ק

היד  מקורות
· ˜¯Ù1.ב פו, יומא

ב.2 יג, זח"ג שבת 3ראה

א. פי"ב, קה"ר ב. קנא,

ז. שרה חיי תנחומא

א.4 יב, תנחומא 5קהלת

אֿב. פו, יומא ועיין שם.

מי  אשרי א: יט, ע"ז ראה

כשהוא  תשובה שעושה

רמז 6איש. בלק יל"ש

ה, נשא ספרי ועיין תשעא.

המתים  לכל אב בנה זה ו:

ע"ז 7וכו'. ב. מ, קידושין

פ"א  פאה ירושלמי א. יז,

פ"ב, חגיגה ירושלמי סה"א.

ב.8ה"א. יב, ראה 9קהלת

א. קנא, ירושלמי 10שבת

יומא. ג.11סוף פ"ג, ויק"ר

ז.12 נה, ירושלמי 13ישעי'

ה"א. פ"א ירמי'14תענית

יח. הושע 15לא, יל"ש עיין

רבתי  פסיקתא תקלב. רמז

א. רמ, ח"ג זהר פמ"ד.

ד.16 יד, תענית 17הושע

רמז  משלי יל"ש א. טז,

יג.18תתקסא. כח, משלי

פיסקא  דר"כ פסיקתא ועיין

יל"ש  א). קנט, (בובר שובה

תתנד. רמז יומא 19תהלים

פ"ח  שם ירושלמי ב. פו,

עיין  ה"ד. פ"ה נדרים ה"ז.

ופורטים  פמ"ה: פס"ר

ופשעיהם  עונותיהם

לא.20(עבוה"מ). לב, תשא

משנה ד  כסף

פ"ק  בשבועות אמר יהודה דר' וכיון היא תנאי אסיקנא הא ליה דדמי וכל תשא
לעשה  ניתק שלא ל"ת הזכיר ולא ב"ד ומיתות כריתות היינו דחמורות [י"ב:]
דיומא  מתני' כסתם לן קיימא ולא קלות בכלל הוי תעשה לא דכל ס"ל אלמא
דשבועות  בפ"ק יהודה ר' דהא הן חמורות לעשה ניתק שלא תעשה דלא דסברה

אלו  דקאמר הוא דנפשיה אליביה [שם]
מפליג  ולא חמורות הן ואלו קלות הן
לא  גם וא"ת ניתק. ללא  לעשה ניתק בין
תשא  ללא לאוין שאר בין התם מפליג
יש  ביניהם חילוק שיש רבינו כתב ולמה
מהתם  הוכחה ליכא תשא דמלא לומר
חש  לא אחת מצוה אלא דאינה דכיון
שלא  תעשה לא מצות כל אבל לאפוקה
איתא  אם נינהו דטובא לעשה ניתק

ו  לפרושי ה"ל קלות בכלל תדע דליתנהו
חמורות  בכלל תשא לא יהודה דלרב
דאי  כמאן דלא יהודה רב דאלת"ה היא
שלא  ל"ת כל דיומא מתניתין כסתם
ואי  היא חמורות בכלל לעשה ניתק
חמורות  בכלל תשא לא הא תנא כאידך

כדאמרן: ודאי אלא היא
ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· ‚

.˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰ כלל דרך כלומר
בסמוך: ז"ל הוא שביאר ÓÂ"˘וכמו

.'ÂÎÂ ÂÈÓÈ ÏÎ Ú˘¯ ÂÏÈÙ‡ פ"ק
דרשב"י. ברייתא מ':) (דף דקידושין
שם]: מצאתי [לא י"ח): (דף דר"ה ופ"ק

.'ÂÎÂ ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ Ï˘ ÂÓˆÚÂ משנה
מיתה  פ"ה:) (דף דיומא בתרא פרק
נימא  ובגמ' התשובה עם מכפרים ויוה"כ
בין  תשובה עשה בין דאמר כרבי דלא
ואע"פ  מכפר יוה"כ תשובה עשה לא
מ"מ  רבי תימא אפילו ואמר התם דדחי
בפ"ק  כדמשמע עליה פליגי רבנן
לכן  מחביריו כרבי קי"ל ולא דשבועות
מכפר  יוה"כ של ועצמו רבינו כתב
שבים: לשאינם לא אבל כלומר לשבים
„Ú 'ÂÎÂ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡ „

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ מתיא רבי שאל שם ברייתא
שמעת  ברומי ראב"ע את חרש בן
ישמעאל  רבי שהיה כפרה חלוקי ארבעה
עם  ותשובה הן שלשה לי' אמר דורש
הם  שלשה כלומר מהן אחד כל
נצרכה  שהיא עבירה שיש הנחלקים
זז  אינו ושב כו' עשה על עבר לכלם
בה  ומסיים וכו' לו שמוחלין עד משם

רבינו: כלשון

‡ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

הּמׁשּתּלח  ּבׂשעיר ׁשעׂשה 16מתּכּפר וה ּוא, ; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּׂשעיר 17ּתׁשּובה  אין  ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל . ְְֲִִֵַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  על אּלא  לֹו .18מכ ּפר ְֵֶַַַַָ
הן החמּורֹות, החמ ּור ֹות? הן ּומה הּקּלֹות, הן ֲֲֵֵֵַַַַַַּומה

ּכרת  אֹו ּדין ּבית מיתת עליהן ׁשחּיבין  ;19העברֹות ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכרת, ּבּה ׁשאין ּפי  על אף – וׁשקר ׁשוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּוׁשב ּועת

החמּור ֹות  מן  היא תע ׂשה,20הרי לא מצו ֹות ּוׁשאר . ְְֲֲֲִִִֵֶַַָֹ
הּקּלֹות. הן  – ּכרת ּבהן ׁשאין ע ׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצו ֹות

מזּבח ‚. לנּו ואין  קּים , הּמקּדׁש ּבית  ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבזמן 
ׁשם אין – ּתׁשּובה ּכּפרה  מכ ּפרת 21אּלא הּתׁשּובה . ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל  ר ׁשע אפּלּו העבר ֹות; ּכל ועׂשה על  ימיו, ְֲֲִֵַָָָָָָָָָ
ּבאחרֹונה  רׁשעֹו,22ּתׁשּובה ׁשם  לֹו מז ּכירין אין – ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

ׁשּובֹו ּביֹום ּבּה יּכׁשל  לא הר ׁשע "ור ׁשעת ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מכּפר 23מרׁשע ֹו" הּכּפּורים  יֹום ׁשל  ועצמֹו .24 ְְְְִִִֵֵֶַַַ
יכּפר ,25לּׁשבים  ה ּזה בּיֹום  "ּכי  ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָ

על „..26עליכם" מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי  על  אף  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ
– מכּפר הּכּפּורים  יֹום ׁשל ועצמֹו י ׁשהּכל, ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ׁשאין עברֹות  ויׁש ּבׁשעתן , מת ּכּפרין ׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעבר ֹות 
זמן לאחר  א ּלא על 27מתּכּפרין אדם עבר ּכיצד? . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

עׂשה  –28מצות ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם  זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינ ֹו

מׁשּובתיכם" ארּפא ׁשֹובבים, ּבנים .29"ׁשּובּו ְְִִֵֶֶָָָֹ
ולא  ּכרת ּבּה ׁשאין  תעׂשה לא מצות  על ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעבר 
ּתֹולה  ּתׁשּובה – ּתׁשּובה וע ׂשה ּדין , ּבית ְְְִִֵַָָָָָמיתת
בּיֹום  "ּכי  נאמר: ּובא ּלּו מכ ּפר, הּכּפּורים ְְְֱִִִֵֵֶַַַַויֹום

עליכם" יכּפר  .30הּזה ְֲֵֵֶֶַַ
ּתׁשּובה  ועׂשה ּדין, ּבית  ּומיתֹות ּכרתֹות  על ְְְִִֵֵַַָָָָעבר 
ּולעֹולם  ה ּכּפרה, לֹו ּגֹומרין  עליו ה ּבאין  וי ּסּורין ּתֹולין, ה ּכּפּורים ויֹום  ּתׁשּובה –ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָ
"ּופקד ּתי נאמר: ּובא ּלּו י ּסּורין; עליו ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה , ּכּפרה לֹו מתּכּפר  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאין 

עֹונם" ּובנגעים  ּפׁשעם, .31ּבׁשבט  ְְְֲִִִֵֶָָָ
הּׁשם  את המחּלל אבל ׁשעבר . ּבעת  הּׁשם  את חּלל  ּבׁשּלא  אמּורים ? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמה
ּובאּו ּבתׁשּובתֹו ע ֹומד  והּוא הּכּפּורים  יֹום והּגיע ּתׁשּובה ׁשע ׂשה ּפי  על אף –ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ויֹום  ּתׁשּובה אּלא ׁשּימּות , עד  ּגמּורה  ּכּפרה לֹו מת ּכּפר  אינ ֹו י ּסּורין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעליו 

מכ ּפרת  ּומיתה  ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין ה'32ה ּכּפּורים ּבאזני , "ונגלה  ׁשּנאמר: , ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּתמתּון " עד  לכם, הּזה  הע ֹון יכ ּפר אם .33צבאֹות, ְְְִֶֶֶַַַָָָֻֻ

משנה  לחם

((ג-ד)) ÂÎÂ'.ד ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È· ÔÈ‡˘ ‰Ê‰ ÔÓÊ· כפרה חילוקי ארבעה הן
לו  שמוחלין עד משם זז אינו ושב עשה על עבר פ"ו.) (דף יוה"כ בפ' שהוזכרו
כריתות  על עבר וכו' ויוה"כ תולה תשובה תשובה ועשה ל"ת על עבר וכו'
מי  אבל וכו' ממרקין ויסורין תולין ויוה"כ תשובה תשובה ועשה ב"ד ומיתות
לו  והוקשה וכו', השם חילול בידו שיש
דשעיר  אמרו במשנה דהא לרבינו
ועל  הקלות על מכפר המשתלח
איך  וא"כ תשובה כשעשה החמורות
ב"ד  ומיתות כריתות על עבר הכא קאמר
ויסורין  לתלות ויוה"כ תשובה דצריך
תשובה  לי למה הקלות על וכן למרק
איירי  דהכא תירץ לכך סגי לבד ביוה"כ
דליכא  קיים המקדש בית שאין בזמן
וצריך  מכפר אינו ולכך המשתלח שעיר
שם  במתניתין אמרו הא וא"ת הני. כל
מכפרת  תשובה פ"ה:) (דף יוה"כ בפרק
ל"ת  ועל עשה על קלות עבירות על
ויוה"כ  תשובה דצריך קאמר איך וא"כ
פ"ק  בשבועות התוס' תירצו כבר לל"ת
דמתניתין  דמכפרת זז) לא ד"ה י"ב: (דף
מן  לו שמקילין אלא גמורה מחילה אינה
דרבי  עליה דפליגי לרבנן הא וא"ת הדין.
דס"ל  משמע (י"ג) דשבועות בפ"ק
כל  על מכפרת תשובה בלא דמיתה
ברית  ומפר עול מפורק חוץ העבירות
וכאן  ותשובה מיתה דצריך פנים ומגלה
ארבעה  בעינן השם דבחילול משמע
ויסורין  ויוה"כ תשובה שהם דברים
דהוא  נראה וא"כ גומרת ומיתה למרק
כריתות  דכל משמע דלדידהו כרבנן דלא
סגי  התשובה עם מיתה ב"ד ומיתות
ועוד  חלקו. מדלא השם חילול אפילו
כלל  הזכיר לא למה רבינו על קשה
מיתה  סגי עבירות דבכולהו רבנן מסברת
דראב"ע  לומר ודוחק משלש חוץ

חלו  ארבעה על דקאמר פליג כפרה קי
לומר  ונראה כוותיה. פסק ורבינו רבנן
מיתה  רבנן דקאמרי דמאי מפרש דרבינו
היינו  משלש חוץ עבירות בכל ממרקתן
ביסורין  אלא לעולם הנפש תכרת דלא
וכמו  לעוה"ב יזכה כך אחר לה שבאין
בהני  שכתב מה וכן התוספות. שכתבו
דלא  י"ל ממרקת ותשובה דמיתה שלש
לה  שיבאו ביסורין אלא הנפש תכרת
לא  ובהכי לעוה"ב תזכה המות אחר
קאמרי  דרבנן ראב"ע על כלל רבנן פליגי
דצריך  לעולם אבל לעוה"ב חלק לו דיש
וראב"ע  העונות למרק עונש המות אחר
וכפרה  גמורה מחילה שתהיה כדי קאמר
עבירות  וכל קאמר ולהכי וכל מכל
מכפרין  ויסורין ויוה"כ תשובה שבתורה
שהוא  השם מחלול חוץ גמורה כפרה
דברים  הארבעה שתהיה וצריך חמור
תשובה  שהם גמורה כפרה לכפרו
לעולם  אבל ומיתה ויסורין ויוה"כ
ומיתה  בתשובה לעוה"ב חלק לו דלהיות
אינו  רבינו והשתא העבירות. לכל סגי
דפורק  רבנן מסברת כלל להזכיר צריך
פנים  ומגלה בעיקר כופר שהוא עול
שלישי  בפרק לקמן הזכיר דכבר בתורה
הכרת  וזהו לעוה"ב חלק להם דאין
כשמת  לעוה"ב חלק לו אין מאלו אחד שכל בד"א כתב הפרק שבסוף ז"ל רבינו כבר הזכיר זה גם לעוה"ב חלק לו להיות סגי ותשובה ובמיתה רבנן שאמרו תכרת
הרבים  ומחטיאי וכופרים באפיקורסים בפ"ג שהזכיר אלו שבכל רבינו דסובר לי נראה ודאי אבל העוה"ב. מבני הוא הרי וכו' מרשעו שב אם אבל וכו' תשובה בלא
כפרה  לו מתכפרת אינה אבל חלק לו יש כלומר הבא לעולם חלק לו יש כתב זה ומפני גמורה כפרה להם מתכפרת אין בתשובה שמתו אפילו דודאי השאר וכל
גריעי  ומי השם חלול בהו לית הני וכל ואפיקורוס בתורה כופר כל דאטו השם חלול בהו איכא שם שהזכיר הני בכל דודאי העונות למרק עונש צריך אלא גמורה
המות  אחר עונש צריך ודאי אלא וכו' לאלתר דמי יהיבנא ולא בשרא דשקילנא אנא כגון רב אמר השם חלול דמי היכי שם שאומר יוה"כ בפרק שהוזכר ח"ה מהאי
חלק  לו אין אבינו אברהם של בריתו המפר דישראל ז"ל שם שכתב מילה הלכות בסוף הבא לעולם חלק לו שאין רבינו הזכירו כבר ברית ומפר העונות למרק

למלך  משנה
.'ÂÎ ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ Ï˘ ÂÓˆÚÂ יע"ש):‚ שיעור חצי על מכפר יוה"כ דאין מהגמרא דהוכיח [ט'] (ע"ד) דין שגגות מה' פ"ג המחבר הרב בדברי עיין (א"ה

עוז  מגדל
.ÂÚ˘¯Ó Â·Â˘ „Ú ‰Ê‰ ÔÓÊ·.דיומא פ"ק ובירושלמי פ"ה) (דף דיומא בתרא פרק

ע"ב): מ (דף דקדושין פ"ק ÌÎÈÏÚ.וסוף ¯ÙÎÈ „Ú 'ÂÎ Î"‰ÂÈ Ï˘ ÂÓˆÚÂ פ"א

ו.): (דף ‰Ù¯˜.דכריתות ÛÂÒ „Ú ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡:(פ"ז (דף דיומא בתרא ‡Èפרק
.‡Â‰ ‰·Â˘˙ ÏÚ· „Ú ‡È‰ ÂÊ:(.י"ט (דף דע"ז ופ"ק ע"ב)שם (פ"ו דיומא בתרא פ'

היד  מקורות
ב.16 ב, שם 17שבועות

יומא  ירושלמי ועיין א. יג,

ה"ו. ירושלמי 18פ"ח

ועיין  ה"ו. פ"א שבועות

פ"א  שבועות בפיהמ"ש

ב.19מ "ו. יב, שבועות

א.20 ג, תמורה עיין

א. כא, עיין 21שבועות

פכ"ג. זוטא תדב"א

ב.22 מ, קידושין 

יב.23 לג, תו"כ 24יחזקאל

ל. טז, יג,25אחרי שבועות

ועיין  ב. פה, א. פו, יומא א.

סי' התשובות, יומא, אוצה"ג

.(34ֿ5 (ע' ט 26צא ז,אחרי

ירושלמי 27ל. א. פו, יומא

פ"י  סנהדרין ה"ז. פ"ח שם

ה"ו. פ"א שבועות ה"א.

ז. כ, יתרו יומא 28מכילתא

זבחים  ב. יב, שבועות שם.

א. ה, חגיגה ועיין ב. ז,

כב.29 ג, אחרי 30ירמי'

ל. לג.31טז, פט, תהלים

פל"ט,32 אדר"נ שם. יומא

יד.33א. כב, ישעי'



ה  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ‡È‰ ÂÊ È‡ ‡ È˘ ˜¯Ù דף] (שם) דיומא בתרא בפרק
יהודה: דרב מימרא ÂÎÂ'.פ"ו:] ÂÈÓÈ ÏÎ ¯·Ú ÂÏÈÙ‡ שקודם בפרק כתבתי כבר

הא אבל מ':). (דף דקדושין קמא בפרק דאיתא Â˙˙ÈÓזה ÌÂÈ· ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡˜„
.'ÂÎÂ Í˘Á˙ ‡Ï ¯˘‡ „Ú ¯Ó‡˘:(.קנ"א דף כ"ג פרק (שבת

ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ‰ÓÂ ·
.'ÂÎÂ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ראיה מה וא"ת

ויש  וכו'. אלהינו עוד נאמר מולא מביא
להשי"ת  לעד יקח קאמר דהכי לומר

עוד לחטוא ישוב שלא ולא עליו שנאמר
הפסוק  שתחלת כלומר וכו' עוד נאמר
ומה  ה' אל ושובו דברים עמכם קחו הוא
ידינו  למעשה אלהינו נאמר לא תאמרו
דקרא  פשטיה הרי כוכבים עבודת שהיא
שלא  עליו לעד יתברך לשם שלוקח

עון: לאותו עוד ישוב
.'ÂÎÂ ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ פרק ‚ ריש

בר  אדא רב אמר ט"ז.) (דף דתעניות ב'
ומתודה  עבירה בו שיש אדם אהבה
לאדם  דומה הוא למה בו חוזר ואינו
בכל  שטובל שאע"פ בידו שרץ שתופס
טבילה  לו עלתה לא שבעולם מימות
עלתה  סאה במ' שטבל כיון מידו זרקו
ירוחם. ועוזב ומודה שנאמר טבילה לו
שאינו  בה חוזר שאינו האי רבינו ומפרש

לשוב: בלבו ‰ËÁ‡גומר Ë¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ
.'ÂÎÂ דף) דיומא בתרא בפ' ברייתא

אנא  שנאמר החטא לפרוט וצריך פ"ו:)
להם  ויעשו גדולה חטאה הזה העם חטא
ר"ע  בבא בן יהודה רבי דברי זהב אלהי
אלא  חטאה כסוי פשע נשוי אשרי אומר
אלהי  להם ויעשו משה שאמר זה מה
לפני  משה אמר ינאי דא"ר ינאי כר' זהב
שהרבית  וזהב כסף רבש"ע הקב"ה
שיעשו  להם גרם די שאמרו עד לישראל
כר"ע  דהלכה ואע"ג זהב. אלהי להם
משום  כוותיה רבינו פסק לא מחבירו
אשרי  כתיב רמי יהודה רב התם דאמר
מכסה  וכתיב חטאה כסוי פשע נשוי
בחטא  כאן ל"ק יצליח לא פשעיו
והא  מפורסם. שאינו בחטא כאן מפורסם
לר"ע  דאילו אזלא בבא בן יהודה כר'
העגל  חטא דהא לא נמי מפורסם אפילו
עליה  אמר הכי ואפלו הוה מפורסם
להם  לויעשו ודריש פשע נשוי אשרי
בן  יהודה כר' ודאי אלא אחריתי לדרשא
הכי  כוותיה רב דסבר וכיון אתיא בבא
אמר  טוביה בר זוטרא דרב ואע"ג נקטינן
כאן  רב דרמי רמיא האי משני נחמן רב
כאן  למקום אדם שבין בעבירות
שינויא  והאי לחבירו אדם שבין בעבירות
לההיא  רבינו ופסקה כר"ע אתי מצי
בן  יהודה כר' הלכה דמ"מ סובר שנוייא
רב. אמר יהודה מדרב כדמשמע בבא
הרי"ף  מדברי כן נראה אין ומיהו
רבינו  לדברי ראיה ויש ז"ל והרא"ש
שהתודה  עבירות על התם מדאיפליגו
להתודות  יכול אם שעבר ביוה"כ עליהם
וע"כ  לאו אם אחר ביוה "כ עליהם
צריך  עליהם עדיין התודה שלא כל הכל דלדברי אלמא מיירי חטאיו במפרש

לפרטם:
.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ¯„Ó ארבעה „ יצחק ר' אמר ט"ז:) (דף השנה דראש קמא פרק

מעשה  ושנוי השם שנוי צעקה צדקה הן ואלו אדם של דינו גזר מקרעין דברים
אלה: בדבריו רבינו רמז אלו דברים חמשה ואל מקום, שנוי אף אומרים ויש

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

á ÷øt¤¤
ּדבר ‡. לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה  היא  ְְְִֵֶֶָָָָָָאיז ֹו

עׂשה  ולא ּופר ׁש לע ׂשֹות ֹו, ּבידֹו ואפ ׁשר ּבֹו, ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָֹׁשעבר
ּכח  מּכׁשלֹון ולא מּיראה  לא  ה ּתׁשּובה, .1מ ּפני ְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹֹ

זמן ּולאחר ּבעברה , אּׁשה על ׁשּבא  הרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד?
ּגּופֹו, ּובכח ּבּה ּבאהבת ֹו עֹומד וה ּוא עּמּה, ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹנתיחד 
ה ּוא  זה – עבר  ולא ּופר ׁש ּבּה, ׁשעבר ְְִֶֶַַַַָָָָָֹּוב ּמדינה 

ּגמּורה  ּתׁשּובה אֹומר 2ּבעל  ׁשּׁשלמה ה ּוא .3: ְְְֵֶַַָָֹֹ
"ּבח ּורֹותי ּבימי   ּבֹוראי את .4"ּוזכר ְְְִֵֶֶֶֹ

אפׁשר  ׁשאי  ּובעת זקנ ּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹואם
ּׁשהיה מה לע ׂשֹות ׁשאינ ּהלֹו ּפי  על אף  – עֹוׂשה ֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

מעּלה  ּתׁשּובה 5ּתׁשּובה  ּובעל לֹו, היא מ ֹועלת , ְְְִֶֶַַָָָֻ
ּביֹום  ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ּכל עבר אפּלּו [`]הּוא. ְְְֲִַָָָָָָָ

ּבתׁשּובתֹו ּומת  נמחלין6מיתתֹו עֹונ ֹותיו  ּכל –7, ְְֲִִִִֵָָָָָ
הּׁשמׁש" תחׁש לא  א ׁשר "עד ׁשה ּוא 8ׁשּנאמר : , ְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

הּמיתה  קדם 9יֹום ו ׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, – ְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
ל ֹו. נסלח ה ּוא ·.ׁשּימּות, הּתׁשּובה ? היא ּומה ְְִִֶַַַָָ

ויגמר  מּמחׁשבּתֹו, ויסירּנּו חטאֹו, החֹוטא ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹׁשּיעזב 
ׁשּלא  ע ֹוד ּבלּבֹו ׁשּנאמר 10יעׂשהּו רׁשע 11, "יעזב : ְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

מחׁשבֹותיו " און  ואי ׁש על 12ּדרּכֹו, יתנחם וכן  , ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
"ּכי13ׁשעבר  ׁשּנאמר : ואחרי, נחמּתי, ׁשּובי  אחרי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

" יר על ספקּתי י ֹודע 14הּודעי עליו  ויעיד ; ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ
החטא 15ּתעלּומֹות  לזה יׁשּוב  לע ֹולם,ׁשּלא  ְְְֲֵֶֶַַָָֹ

ידינ ּו, למעׂשה  'אלהינּו' ע ֹוד  נאמר  "ולא ְְֱֱֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹׁשּנאמר:
יתֹום"אׁשר  ירחם להתו ּדֹות 16ּב  וצרי . ְְְְְֲִִֶַַָָֻ

א ּלּו ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו.ּבׂשפתיו , ּכל ‚.ׁשּגמר  ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
זה  הרי – לעזב  ּבל ּבֹו ּגמר ולא ּבדברים , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמתו ּדה 
מֹועלת  הּטבילה  ׁשאין ּבידֹו, וׁשרץ לטֹובל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּדֹומה

הּׁשרץ עד   ּומֹודה 17ׁשּיׁשלי" א ֹומר : ה ּוא וכן  ; ְְִֵֵֶֶֶֶַַַ
ירחם" לפרט18וע ֹוזב, וצרי .[a] החטא ,19את  ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ

גדלה, חטאה ה ּזה העם חטא  "אּנא, ְֱֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשּנאמר:
זהב" אלהי להם ה ּתׁשּובה,„..20ו ּיעׂשּו מּדרכי ְְֱֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּׁשב  ּבבכילהיֹות ה ', לפני  ּתמיד צ ֹועק ְְְִִִִִֵֵַָָ

משנה  לחם

פליגי: ולא נינהו הדדי כי וראב"ע דרבנן כהוגן רבינו דברי עלו וא"כ לעוה"ב,
.'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ÏÚ· Â‰Ê 'ÂÎÂ ‰¯ÂÓ‚ ‰·Â˘˙ ‡È‰ ÂÊÈ‡ ‡ È˘ ˜¯Ù

היכי  אמרו פ"ו:) (דף יוה"כ שבאת בפרק כגון יהודה רב אמר תשובה בעל דמי
אשה  באותה יהודה רב מחוי הימנה וניצל ושניה ראשונה פעם עבירה דבר לידו

והטעם  מקום. באותו פרק באותו
לזמן  וכל מכל שדומה מתוך ז"ל פירש"י
ואומר  עליו מתגבר יצרו כבר בו שנכשל
פרק  ואותו מקום ואותו פלונית ראה לו
ע"כ. כבר שעשית מה עשה קום הוא
ושניה  ראשונה פעם כתב לא ורבינו
כגון  אלא בגרסתו היה שלא ונראה
רב  מחוי ופירוש עבירה דבר לידו שבאת
וכן  וכו' פרק באותו אשה באותה יהודה
פרק  ובאותו מכות. בהל' הרי"ף  גורס
הבחרות: בזמן כלומר גופו בכח היינו

‰ËÂÁ‡ב ·ÂÊÚÈ˘ ‰·Â˘˙‰ ‡È‰ ‰ÓÂ
.'ÂÎÂ ˙ÂÓÂÏÚ˙ Ú„ÂÈ ÂÈÏÚ „ÈÚÈÂ 'ÂÎÂ
לא  וכי כך עליו יעיד הקב"ה איך וא"ת
הן  אמרו והרי בידו הבחירה  נשארה
דפירושו  לומר ויש יאמין. לא בקדושיו
צריך  תשובה עושה שהוא שבשעה כך
ישוב  שלא להשי"ת לעד עליו שיקבל
ואעידה  דרך על והוא לעולם החטא לזה
עליו  שמקבל הארץ ואת השמים את לי
שהביא  והראיה ולארץ לשמים לעדים
עון  תשא כל אמר שהכתוב כיון כך היא
שלא  לו אומרים שאנו כיון הרי טוב וקח
אנו  הרי ידינו למעשה אלהינו עוד נאמר

ככה: על לעד אותו מקבלים
.'ÂÎÂ ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ בסדר ‚

הרי"ף  בהלכות והובא ט"ז) (דף תעניות
יוה"כ: ÂÎ'.בפרק ‡ËÁ‰ Ë¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ

לפרט  וצריך ע"ב) פ"ו (דף יוה"כ בפרק
הזה  העם חטא אנא שנאמר החטא
זהב] אלהי להם [ויעשו גדולה חטאה
אשרי  אומר ר"ע בבא בן יהודה ר' דברי
שאר  ופסקו חטאה כסוי פשע נשוי
מחבירו  כותיה דהלכתא כר"ע הפוסקים
וכבר  בבא בן יהודה כרבי פסק ורבינו
שהביא  והראיה לדבר טעם הרב"י נתן
עליהן  שהתודה דעבירות (שם) מברייתא
לדחות  דיש ראיה אינה וכו' זה יוה"כ
לחבירו  אדם שבין בעבירות דאיירי
וכיוצא  ורציחה גזל כגון עליהן שמתודה
שכתב  האחר הטעם מקום מכל אבל בהן
ז"ל  הוא כמ"ש קצת חלוש שהוא אע"פ
משום  כר"ע דלא לפסוק עליו לסמוך יש
שכן  בה לן לית כשיזכרם דלר"ע
אמרו  ר"ע דברי כשהביאו בירושלמי
נשוי  אשרי שנאמר צריך אינו אומר ר"ע
אם  דלר"ע משמע חטאה כסוי פשע
בבא  בן יהודה ולר' בה לן לית הזכירם
בן  יהודה כר' נקטינן וכן להזכירם צריך
שכן  וכל לר"ע פסידא דליכא כיון בבא

קצת כר'דאיכא לפסוק לסייע טעמא
הכא  קאמר היכי וא"ת בבא. בן יהודה
אדם  שבין עבירות שהוא חטאו הפורט
דאנא  מקרא ראיה הביא שכן למקום

לקמן  אמרינן הא למקום אדם שבין עבירות שהוא גדולה חטאה הזה העם חטא
דוקא  דהיינו וי"ל חטאה. כסוי פשע נשוי אשרי למקום אדם שבין דעבירות
לקמן  רבינו שכתב זהו ולפרטם. לגלותם צריך למקום בינו אבל ברבים לגלותם
למעלה  וכן למקום בינו כלומר לפניו חטאיו ופורט הוא ברוך האל לפני שב אלא
כלומר  וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי עויתי אמר הוידוי כשהזכיר א' פרק בריש
וצריך  בבא בן ר"י שאמר וזה ברבים לא אבל יתברך לפניו החטא לפרט שצריך

דפירשתי: מטעמא כותיה הלכתא ולית צריך לא למקום בינו אפילו ולר"ע החטא לפרט
.'ÂÎÂ ÂÈ˘ÚÓ ‰˘ÓÂ 'ÂÎÂ ÂÓ˘ ‰˘ÓÂ 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÈÎ¯„Ó ואלו „ אדם של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק ר' אמר ע"ב) ט"ז (דף דר"ה קמא בפרק

שנוי  וכו'. אשתך שרה דכתיב השם שנוי וכו'. להם בצר ה' אל ויצעקו דכתיב צעקה ממות. תציל וצדקה דכתיב צדקה מעשה. שנוי השם שנוי צעקה צדקה הם
צדקה. זו וכו' צדקה ועושה צעקה, זו תמיד צועק השב רבינו, בדברי הוזכרו החמשה וכל וכו'. מקום שנוי אף וי"א וכו'. מעשיהם את אלהים וירא דכתיב מעשה

מיימוניות  הגהות
עד [`] שנאמר תשובה שתשובתו בתשובה ומת עד העמוד לשון בס"ה וכ"כ

ע"כ: וכו' אשר
[a] נשוי אשרי דאמר ר"ע לגבי בבא בן יהודה כר' דאמרינן דיומא בתרא פרק

שמחה: ר' פסק וכן פ"ה וכן ע"ש פשע

עוז  מגדל
.Â·Ï· ¯Ó‚˘ „Ú ¯·Ú ÂÏÈÙ‡(.קנג (דף השואל פרק שבת ומס' דיומא בתרא פרק

ובתוספתא: ובירושלמי בתלמוד מקומות ÌÁÂ¯È.ובכמה „Ú ÌÈ¯·„· ‰„Â˙Ó‰ ÏÎ
י"ז): (דף תעניות סדר Ê‰·.פ' È‰Ï‡ „Ú ËÂ¯ÙÏ ÍÈ¯ˆÂ דף) דיומא בתרא פרק

¯ÁÂ.פ"ז.): ÏÙ˘Â „Ú ‰·Â˘˙‰ ÈÎ„¯Ó:(ע"ב ט"ז (דף דר"ה פ"ק

היד  מקורות
· ˜¯Ù1.ב פו, יומא

ב.2 יג, זח"ג שבת 3ראה

א. פי"ב, קה"ר ב. קנא,

ז. שרה חיי תנחומא

א.4 יב, תנחומא 5קהלת

אֿב. פו, יומא ועיין שם.

מי  אשרי א: יט, ע"ז ראה

כשהוא  תשובה שעושה

רמז 6איש. בלק יל"ש

ה, נשא ספרי ועיין תשעא.

המתים  לכל אב בנה זה ו:

ע"ז 7וכו'. ב. מ, קידושין

פ"א  פאה ירושלמי א. יז,

פ"ב, חגיגה ירושלמי סה"א.

ב.8ה"א. יב, ראה 9קהלת

א. קנא, ירושלמי 10שבת

יומא. ג.11סוף פ"ג, ויק"ר

ז.12 נה, ירושלמי 13ישעי'

ה"א. פ"א ירמי'14תענית

יח. הושע 15לא, יל"ש עיין

רבתי  פסיקתא תקלב. רמז

א. רמ, ח"ג זהר פמ"ד.

ד.16 יד, תענית 17הושע

רמז  משלי יל"ש א. טז,

יג.18תתקסא. כח, משלי

פיסקא  דר"כ פסיקתא ועיין

יל"ש  א). קנט, (בובר שובה

תתנד. רמז יומא 19תהלים

פ"ח  שם ירושלמי ב. פו,

עיין  ה"ד. פ"ה נדרים ה"ז.

ופורטים  פמ"ה: פס"ר

ופשעיהם  עונותיהם

לא.20(עבוה"מ). לב, תשא

משנה ד  כסף

פ"ק  בשבועות אמר יהודה דר' וכיון היא תנאי אסיקנא הא ליה דדמי וכל תשא
לעשה  ניתק שלא ל"ת הזכיר ולא ב"ד ומיתות כריתות היינו דחמורות [י"ב:]
דיומא  מתני' כסתם לן קיימא ולא קלות בכלל הוי תעשה לא דכל ס"ל אלמא
דשבועות  בפ"ק יהודה ר' דהא הן חמורות לעשה ניתק שלא תעשה דלא דסברה

אלו  דקאמר הוא דנפשיה אליביה [שם]
מפליג  ולא חמורות הן ואלו קלות הן
לא  גם וא"ת ניתק. ללא  לעשה ניתק בין
תשא  ללא לאוין שאר בין התם מפליג
יש  ביניהם חילוק שיש רבינו כתב ולמה
מהתם  הוכחה ליכא תשא דמלא לומר
חש  לא אחת מצוה אלא דאינה דכיון
שלא  תעשה לא מצות כל אבל לאפוקה
איתא  אם נינהו דטובא לעשה ניתק

ו  לפרושי ה"ל קלות בכלל תדע דליתנהו
חמורות  בכלל תשא לא יהודה דלרב
דאי  כמאן דלא יהודה רב דאלת"ה היא
שלא  ל"ת כל דיומא מתניתין כסתם
ואי  היא חמורות בכלל לעשה ניתק
חמורות  בכלל תשא לא הא תנא כאידך

כדאמרן: ודאי אלא היא
ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· ‚

.˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰ כלל דרך כלומר
בסמוך: ז"ל הוא שביאר ÓÂ"˘וכמו

.'ÂÎÂ ÂÈÓÈ ÏÎ Ú˘¯ ÂÏÈÙ‡ פ"ק
דרשב"י. ברייתא מ':) (דף דקידושין
שם]: מצאתי [לא י"ח): (דף דר"ה ופ"ק

.'ÂÎÂ ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ Ï˘ ÂÓˆÚÂ משנה
מיתה  פ"ה:) (דף דיומא בתרא פרק
נימא  ובגמ' התשובה עם מכפרים ויוה"כ
בין  תשובה עשה בין דאמר כרבי דלא
ואע"פ  מכפר יוה"כ תשובה עשה לא
מ"מ  רבי תימא אפילו ואמר התם דדחי
בפ"ק  כדמשמע עליה פליגי רבנן
לכן  מחביריו כרבי קי"ל ולא דשבועות
מכפר  יוה"כ של ועצמו רבינו כתב
שבים: לשאינם לא אבל כלומר לשבים
„Ú 'ÂÎÂ ˙¯ÙÎÓ ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡ „

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ מתיא רבי שאל שם ברייתא
שמעת  ברומי ראב"ע את חרש בן
ישמעאל  רבי שהיה כפרה חלוקי ארבעה
עם  ותשובה הן שלשה לי' אמר דורש
הם  שלשה כלומר מהן אחד כל
נצרכה  שהיא עבירה שיש הנחלקים
זז  אינו ושב כו' עשה על עבר לכלם
בה  ומסיים וכו' לו שמוחלין עד משם

רבינו: כלשון

‡ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

הּמׁשּתּלח  ּבׂשעיר ׁשעׂשה 16מתּכּפר וה ּוא, ; ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּׂשעיר 17ּתׁשּובה  אין  ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל . ְְֲִִֵַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  על אּלא  לֹו .18מכ ּפר ְֵֶַַַַָ
הן החמּורֹות, החמ ּור ֹות? הן ּומה הּקּלֹות, הן ֲֲֵֵֵַַַַַַּומה

ּכרת  אֹו ּדין ּבית מיתת עליהן ׁשחּיבין  ;19העברֹות ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכרת, ּבּה ׁשאין ּפי  על אף – וׁשקר ׁשוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּוׁשב ּועת

החמּור ֹות  מן  היא תע ׂשה,20הרי לא מצו ֹות ּוׁשאר . ְְֲֲֲִִִֵֶַַָֹ
הּקּלֹות. הן  – ּכרת ּבהן ׁשאין ע ׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצו ֹות

מזּבח ‚. לנּו ואין  קּים , הּמקּדׁש ּבית  ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבזמן 
ׁשם אין – ּתׁשּובה ּכּפרה  מכ ּפרת 21אּלא הּתׁשּובה . ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל  ר ׁשע אפּלּו העבר ֹות; ּכל ועׂשה על  ימיו, ְֲֲִֵַָָָָָָָָָ
ּבאחרֹונה  רׁשעֹו,22ּתׁשּובה ׁשם  לֹו מז ּכירין אין – ְְְֲִִִֵֵַַָָָ

ׁשּובֹו ּביֹום ּבּה יּכׁשל  לא הר ׁשע "ור ׁשעת ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מכּפר 23מרׁשע ֹו" הּכּפּורים  יֹום ׁשל  ועצמֹו .24 ְְְְִִִֵֵֶַַַ
יכּפר ,25לּׁשבים  ה ּזה בּיֹום  "ּכי  ׁשּנאמר: ְֱִִֵֶֶֶַַַַַָ

על „..26עליכם" מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי  על  אף  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ
– מכּפר הּכּפּורים  יֹום ׁשל ועצמֹו י ׁשהּכל, ְְְִִֵֵֶַַַַֹ

ׁשאין עברֹות  ויׁש ּבׁשעתן , מת ּכּפרין ׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָעבר ֹות 
זמן לאחר  א ּלא על 27מתּכּפרין אדם עבר ּכיצד? . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

עׂשה  –28מצות ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָ
נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם  זז ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָאינ ֹו

מׁשּובתיכם" ארּפא ׁשֹובבים, ּבנים .29"ׁשּובּו ְְִִֵֶֶָָָֹ
ולא  ּכרת ּבּה ׁשאין  תעׂשה לא מצות  על ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעבר 
ּתֹולה  ּתׁשּובה – ּתׁשּובה וע ׂשה ּדין , ּבית ְְְִִֵַָָָָָמיתת
בּיֹום  "ּכי  נאמר: ּובא ּלּו מכ ּפר, הּכּפּורים ְְְֱִִִֵֵֶַַַַויֹום

עליכם" יכּפר  .30הּזה ְֲֵֵֶֶַַ
ּתׁשּובה  ועׂשה ּדין, ּבית  ּומיתֹות ּכרתֹות  על ְְְִִֵֵַַָָָָעבר 
ּולעֹולם  ה ּכּפרה, לֹו ּגֹומרין  עליו ה ּבאין  וי ּסּורין ּתֹולין, ה ּכּפּורים ויֹום  ּתׁשּובה –ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָ
"ּופקד ּתי נאמר: ּובא ּלּו י ּסּורין; עליו ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה , ּכּפרה לֹו מתּכּפר  ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָאין 

עֹונם" ּובנגעים  ּפׁשעם, .31ּבׁשבט  ְְְֲִִִֵֶָָָ
הּׁשם  את המחּלל אבל ׁשעבר . ּבעת  הּׁשם  את חּלל  ּבׁשּלא  אמּורים ? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּמה
ּובאּו ּבתׁשּובתֹו ע ֹומד  והּוא הּכּפּורים  יֹום והּגיע ּתׁשּובה ׁשע ׂשה ּפי  על אף –ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ויֹום  ּתׁשּובה אּלא ׁשּימּות , עד  ּגמּורה  ּכּפרה לֹו מת ּכּפר  אינ ֹו י ּסּורין, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָעליו 

מכ ּפרת  ּומיתה  ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ויּסּורין ה'32ה ּכּפּורים ּבאזני , "ונגלה  ׁשּנאמר: , ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּתמתּון " עד  לכם, הּזה  הע ֹון יכ ּפר אם .33צבאֹות, ְְְִֶֶֶַַַָָָֻֻ

משנה  לחם

((ג-ד)) ÂÎÂ'.ד ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È· ÔÈ‡˘ ‰Ê‰ ÔÓÊ· כפרה חילוקי ארבעה הן
לו  שמוחלין עד משם זז אינו ושב עשה על עבר פ"ו.) (דף יוה"כ בפ' שהוזכרו
כריתות  על עבר וכו' ויוה"כ תולה תשובה תשובה ועשה ל"ת על עבר וכו'
מי  אבל וכו' ממרקין ויסורין תולין ויוה"כ תשובה תשובה ועשה ב"ד ומיתות
לו  והוקשה וכו', השם חילול בידו שיש
דשעיר  אמרו במשנה דהא לרבינו
ועל  הקלות על מכפר המשתלח
איך  וא"כ תשובה כשעשה החמורות
ב"ד  ומיתות כריתות על עבר הכא קאמר
ויסורין  לתלות ויוה"כ תשובה דצריך
תשובה  לי למה הקלות על וכן למרק
איירי  דהכא תירץ לכך סגי לבד ביוה"כ
דליכא  קיים המקדש בית שאין בזמן
וצריך  מכפר אינו ולכך המשתלח שעיר
שם  במתניתין אמרו הא וא"ת הני. כל
מכפרת  תשובה פ"ה:) (דף יוה"כ בפרק
ל"ת  ועל עשה על קלות עבירות על
ויוה"כ  תשובה דצריך קאמר איך וא"כ
פ"ק  בשבועות התוס' תירצו כבר לל"ת
דמתניתין  דמכפרת זז) לא ד"ה י"ב: (דף
מן  לו שמקילין אלא גמורה מחילה אינה
דרבי  עליה דפליגי לרבנן הא וא"ת הדין.
דס"ל  משמע (י"ג) דשבועות בפ"ק
כל  על מכפרת תשובה בלא דמיתה
ברית  ומפר עול מפורק חוץ העבירות
וכאן  ותשובה מיתה דצריך פנים ומגלה
ארבעה  בעינן השם דבחילול משמע
ויסורין  ויוה"כ תשובה שהם דברים
דהוא  נראה וא"כ גומרת ומיתה למרק
כריתות  דכל משמע דלדידהו כרבנן דלא
סגי  התשובה עם מיתה ב"ד ומיתות
ועוד  חלקו. מדלא השם חילול אפילו
כלל  הזכיר לא למה רבינו על קשה
מיתה  סגי עבירות דבכולהו רבנן מסברת
דראב"ע  לומר ודוחק משלש חוץ

חלו  ארבעה על דקאמר פליג כפרה קי
לומר  ונראה כוותיה. פסק ורבינו רבנן
מיתה  רבנן דקאמרי דמאי מפרש דרבינו
היינו  משלש חוץ עבירות בכל ממרקתן
ביסורין  אלא לעולם הנפש תכרת דלא
וכמו  לעוה"ב יזכה כך אחר לה שבאין
בהני  שכתב מה וכן התוספות. שכתבו
דלא  י"ל ממרקת ותשובה דמיתה שלש
לה  שיבאו ביסורין אלא הנפש תכרת
לא  ובהכי לעוה"ב תזכה המות אחר
קאמרי  דרבנן ראב"ע על כלל רבנן פליגי
דצריך  לעולם אבל לעוה"ב חלק לו דיש
וראב"ע  העונות למרק עונש המות אחר
וכפרה  גמורה מחילה שתהיה כדי קאמר
עבירות  וכל קאמר ולהכי וכל מכל
מכפרין  ויסורין ויוה"כ תשובה שבתורה
שהוא  השם מחלול חוץ גמורה כפרה
דברים  הארבעה שתהיה וצריך חמור
תשובה  שהם גמורה כפרה לכפרו
לעולם  אבל ומיתה ויסורין ויוה"כ
ומיתה  בתשובה לעוה"ב חלק לו דלהיות
אינו  רבינו והשתא העבירות. לכל סגי
דפורק  רבנן מסברת כלל להזכיר צריך
פנים  ומגלה בעיקר כופר שהוא עול
שלישי  בפרק לקמן הזכיר דכבר בתורה
הכרת  וזהו לעוה"ב חלק להם דאין
כשמת  לעוה"ב חלק לו אין מאלו אחד שכל בד"א כתב הפרק שבסוף ז"ל רבינו כבר הזכיר זה גם לעוה"ב חלק לו להיות סגי ותשובה ובמיתה רבנן שאמרו תכרת
הרבים  ומחטיאי וכופרים באפיקורסים בפ"ג שהזכיר אלו שבכל רבינו דסובר לי נראה ודאי אבל העוה"ב. מבני הוא הרי וכו' מרשעו שב אם אבל וכו' תשובה בלא
כפרה  לו מתכפרת אינה אבל חלק לו יש כלומר הבא לעולם חלק לו יש כתב זה ומפני גמורה כפרה להם מתכפרת אין בתשובה שמתו אפילו דודאי השאר וכל
גריעי  ומי השם חלול בהו לית הני וכל ואפיקורוס בתורה כופר כל דאטו השם חלול בהו איכא שם שהזכיר הני בכל דודאי העונות למרק עונש צריך אלא גמורה
המות  אחר עונש צריך ודאי אלא וכו' לאלתר דמי יהיבנא ולא בשרא דשקילנא אנא כגון רב אמר השם חלול דמי היכי שם שאומר יוה"כ בפרק שהוזכר ח"ה מהאי
חלק  לו אין אבינו אברהם של בריתו המפר דישראל ז"ל שם שכתב מילה הלכות בסוף הבא לעולם חלק לו שאין רבינו הזכירו כבר ברית ומפר העונות למרק

למלך  משנה
.'ÂÎ ¯ÙÎÓ Î"‰ÂÈ Ï˘ ÂÓˆÚÂ יע"ש):‚ שיעור חצי על מכפר יוה"כ דאין מהגמרא דהוכיח [ט'] (ע"ד) דין שגגות מה' פ"ג המחבר הרב בדברי עיין (א"ה

עוז  מגדל
.ÂÚ˘¯Ó Â·Â˘ „Ú ‰Ê‰ ÔÓÊ·.דיומא פ"ק ובירושלמי פ"ה) (דף דיומא בתרא פרק

ע"ב): מ (דף דקדושין פ"ק ÌÎÈÏÚ.וסוף ¯ÙÎÈ „Ú 'ÂÎ Î"‰ÂÈ Ï˘ ÂÓˆÚÂ פ"א

ו.): (דף ‰Ù¯˜.דכריתות ÛÂÒ „Ú ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡:(פ"ז (דף דיומא בתרא ‡Èפרק
.‡Â‰ ‰·Â˘˙ ÏÚ· „Ú ‡È‰ ÂÊ:(.י"ט (דף דע"ז ופ"ק ע"ב)שם (פ"ו דיומא בתרא פ'
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ז  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡ Ë:[:פ"ה] שם ÂÎÂ'.משנה ÂÏ ¯ÈÊÁ‰˘ Ù"Ú‡ משנה
צ"ב.): (דף החובל סוף ·„·¯ÌÈבב"ק ‡Ï‡ Â¯È·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡

.ÂÏ ÍÏÂ‰Â ÂÁÈÓ „Ú 'ÂÎÂ:(:פ"ז (דף דיומא בתרא פרק יצחק דר' Ì‡Âמימרא
.'ÂÎÂ Â·¯ ‰È‰ דרב (שם) בגמ' מדגרסינן שטעמם ונראה והרא"ש, הרי"ף כ"כ

מרבי  מחילה לבקש פעמים י"ג הלך
בר  ר"י והאמר הכי עביד והיכי חנינא
אל  מחבירו מטו המבקש כל חנינא
שאני. רב פעמים מג' יותר ממנו יבקש
רבו  הוה חנינא דר' דה"ק ומפרשים
אדם  בני משאר שאני רבו וכשהוא
פעמים. כמה אפילו ממנו לבקש שצריך

כן: פירש לא ורש"י
.'ÂÎÂ È¯ÊÎ‡ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡ È שם

הכי  עבד היכי חנינא דר' עובדא בההיא
מידותיו  על המעביר כל רבא והאמר
החובל  ובסוף פשעיו. כל על לו מעבירין
אכזרי  המוחל יהא שלא מנין תנן [צ"ב.]

האלהים: אל אברהם ויתפלל שנאמר
.'ÂÎÂ Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ‰ ‡È בתרא פ'

חנינא: בר דר"י מימרא [פ"ו.] דיומא
.ÔÂÓÓ ÂÏ ·ÈÈÁ ‰È‰ Ì‡Â ¯Ó‡˘ ‰ÓÂ

במשנה: ק"ג בב"ק

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

[d]הּוּדּוי ע ּקר עליהן39והּוא  ׁשהתו ּדה  עברֹות . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּביֹום  עליהן ּומתוּדה  חֹוזר – זה הּכּפּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַּביֹום 

ּפי על אף אחר, עֹומד [e]הּכּפּורים  ׁשהּוא ִִִֵֵֶַַַַ
אדע,40ּבתׁשּובתֹו אני פׁשעי "ּכי  ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

תמיד" נגּדי יֹום Ë..41וחטאתי ולא ה ּתׁשּובה אין  ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ל ּמקֹום, אדם ׁשּבין  עבר ֹות א ּלא מכ ּפרין , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
אסּורה  ּבעילה  ּבעל א ֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ְְֲִִֶַַָָָָָָָּכגֹון

אדם ׁשּבין  עברֹות אבל  ּבהן . לחברֹו,[f]וכּיֹוצא  ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אֹו ּבחברֹו חֹובל ּגֹוזלֹוּכג ֹון  אֹו חברֹו את  המק ּלל ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַ

ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל  אינֹו – ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ ּיֹוצא
וירּצהּו לֹו, חּיב  ּׁשהּוא מה .42לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָ

על  מּמּנּואף  ולׁשאל לר ּצֹותֹו צרי לֹו, חּיב  ׁשה ּוא ממֹון  לֹו ׁשהחזיר  ׁשּימחל ּפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עד 43לֹו ּבֹו ולפּגע לפ ּיסֹו  צרי ּבדברים, אּלא חבר ֹו את הקניט לא ואפּלּו ;ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לֹו .44ׁשּימחל  ְִֶֹ
ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו מביא – לֹו למחל  חבר ֹו רצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹֹֹלא

מּמּנּו ּומבּקׁשין מ ּניחֹו45ּבֹו רצה, לא ּוׁשליׁשית . ׁשנ ּיה לֹו מביא  להן, נתרּצה לא . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
לֹו הח ֹוטא 46והֹול הּוא מחל , ׁשּלא וזה אפ ּלּו47; ּובא הֹול – רּבֹו היה  ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לֹו ׁשּימחל  עד ּפעמים, אכזריÈ..48אלף להיֹות לאדם ׁשאסּור ית ּפּיס,49לפי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לכעס  וקׁשה לרצֹות נֹוח יהיה הח ֹוטא 50אּלא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה ,[h],למחל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ולא  י ּקם לא הרּבה , לֹו וחטא  לֹו הצר  ואפּלּו חפצה; ּובנפ ׁש ׁשלם ּבלב ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹמֹוחל
אינן51יּטר  לב  ערלי  הּגֹוים אבל  הּנכֹון . ולּבם י ׂשראל, זרע ׁשל ּדרּכם  ה ּוא וזה  . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

נצח"52ּכן ׁשמרה "ועברתֹו אּלא  ׁשּלא 53, לפי  הּגבע ֹונים , על אֹומר  הּוא  וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ה ּמה" יׂשראל  מּבני לא – "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא הח ֹוטא È‡..54מחלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹ

ּומעמידן אדם ּבני  עׂשרה מביא – מחילה מּמּנּו ׁשּיב ּקׁש קדם חבר ֹו ּומת ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלחברֹו,
לֹו ׁשעׂשיתי  זה ולפל ֹוני  יׂשראל אלהי  לה' 'חטאתי לפניהם: וא ֹומר  קברֹו, ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

' וכ לי ֹורׁשיו55ּכ יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב  היה ואם יֹורׁש56. לֹו יֹודע היה לא ; ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ויתוּדה  ּדין, ּבבית יּניחּנּו –57. ְְְִִִֵֶֶַַ

â ÷øt¤¤
על ‡. יתר ֹות  ׁשּזכּיֹותיו  מי ועֹונ ֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּכל

ּבינֹוני למחצה, מחצה  ר ׁשע; זכּיֹותיו, על יתרֹות ׁשע ֹונֹותיו ּומי  צּדיק ; .1עֹונֹותיו , ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

משנה  לחם

כאן  וגם לפניך פשעתי עויתי חטאתי ראשון פ' בריש למעלה רבינו שכתב וכמו
פשענו  עוינו חטאנו שהוא וכו' חטאנו ר"ל חטאנו דכתב ומאי הכי דאמרינן

כנ"ל:
.'ÂÎÂ Î"‰ÂÈ ‡ÏÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡ Ë שבין עבירות במשנה ע"ב) פ"ה (דף שם

שבין  עבירות מכפר יוה"כ למקום אדם
שירצה  עד מכפר יוה"כ אין לחבירו אדם
יצחק  רב אמר פ"ז) (דף ובגמרא חבירו,
בדברים  אפילו חבירו את המקניט כל
לפייסו  וצריך שם עוד וכו'. לפייסו צריך
כל  שם עוד אדם. בני של שורות בשלש
ממנו  יבקש אל מחבירו מטו המבקש
מביא  מת ואם פעמים משלש יותר
וכו' קברו על ומעמידן אדם בני עשרה

רבינו: בדברי זה כל ‰È‰ונתבאר Ì‡Â
.'ÂÎÂ ‡·Â ÍÏÂ‰ Â·¯ רב פ"ז) (דף שם

וכו' עייל דרבי קמיה סדרא פסיק הוה
אזל  חנינא רבי אקפד וכו' חנינא ר' אתא
דכיפורי  יומא מעלי תליסר לגביה רב

וה  אתפייס ר'ולא והאמר הכי עביד יכי
מחבירו  מטו המבקש כל חנינא בר יוסי
ז"ל  רש"י מפרש שאני. רב ומשני וכו'
ורבינו  עצמו. על היה מחמיר שאני רב
רבו  חנינא דר' כלומר שאני רבו גורס
עביד  היכי חנינא ור' עוד והקשו היה.
על  המעביר כל רבא אמר והא הכי
חזא  חלמא חנינא ר' אלא וכו' מדותיו
יעמוד  שרב בחלומו ראה כלומר  וכו'
שרב  כדי הוא ימות שמא ישיבה ראש
נוגעת  מלכות דאין משום ראש יהיה
היה  לא ולכך נימא כמלא בחבירתה
ויברח  מהכא אדחייה דאמר לו מוחל
רבינו  לדעת וא"ת ראש. יהיה ושם לבבל
היכי  פעמים אלף אפילו דברבו שאומר
רב  חייב היה הא מהכא אדחייה אמר
וי"ל  שיפייסנו. עד משם ללכת שלא
צד  שבשום רב שיראה כיון מקום דמכל
רוצה  אינו פעמים כמה אחר ואופן

לבבל: וילך רגליו ישא לו למחול
È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù

.'ÂÎÂ Ì„‡‰ מה לפי הדברים עיקר
נדונים  שבתחלה הוא סבור שרבינו
שנמצא  אדם כל שבעיר היחידים
ומי  צדיק מעונותיו מרובין שזכיותיו
ואח"כ  רשע. מזכיותיו מרובין שעונותיו
שעונותיה  ראו אם כולה המדינה דנין
נחרבת  ודאי אז מזכיותיה מרובין
ונצולים  ממנה יוצאים ודאי והצדיקים
צדיק  תספה דהאף לסדום שעשו כמו
מרובין  זכיותיה נמצאו ואם רשע. עם
מחריבין  ואין צדקת היא מעונותיה
מהרשעים  נפרע שהקב"ה אלא אותה
כל  שדנו ואחר לבדה. ואחד אחד מכל
ושוקלין  חוזרין לבדה ומדינה מדינה
כל  שהוא המדינות כל וזכיות עונות
מרובים  עונותיהן נמצא אם כולו העולם

ואם  נח שנצול המבול דור בימי שהיה כמו בלבד הצדיקים אלא מהם ניצולין ואינם מעונותיה מרובין שזכיותיה המדינה ואפילו כולו העולם כל נחרב אז מזכיותיהן
למד  וזה בלבד. הרשעים מן פורע והקב"ה נצולים הם מזכיותיהן מרובים שעונותיהם המדינה ואפי' כלו העולם כל נצול אז מעונותיהם מרובים זכיותיהן נמצאו
את  ששוקלין משמע כו' אחת עבירה עבר וכו' העולם כל ואת וכו' זכאי וחציו חייב חציו כאילו עצמו אדם שיראה צריך מ') (דף בקדושין שאמר ממה ז"ל רבינו

את דנין כך שאחר כיון רשעת ואחת צדקת אחת שיהיה המדינות שיקול לן אהני מאי תאמר ואם כלו. העולם דאהני כל וי"ל אזלינן. העולם כל ובתר כלו העולם כל
נאבדים. והרשעים נצולת היא צדקת היא ואם נחרבת היא רשעת היא אם שהיא מה כפי ומדינה מדינה כל רואין אז חייב וחציו זכאי חציו העולם כל כשיהיה לן
אהני  מאי א"כ וא"ת נצלת. היא מרובין ושזכיותיה נחרבין מרובין שעונותיה המדינה גוונא בכל מעונותיו זכיותיו או מזכיותיו עונותיו שרבו העולם דאפי' י"ל א"נ
היא  מזכיותיו עונותיו מרובין העולם שכל כיון חסד כלפי מטה חסד רב אמרינן דלא חייב וחציה זכאי שחציה למדינה לן דאהני וי"ל כלו. העולם כל שיקול לן

נצלת: היא מעונותיו מרובים עולם של זכיותיו ואם נחרבת

מיימוניות  הגהות
[d] וידוי עיקר ש"מ עד כו' שמואל דמר קמיה קאימנא הוה המדורי בר אמר

אחר: בענין וידוי דמפרשי כאמוראי ודלא הוא
[e]:שמחה רבינו וכן ס"ה וכן ע"ש. דברייתא כת"ק ודלא יעקב בן אליעזר כר'
[f]"פנים ובפ ישא לא אשר אומר אחד וכתוב ה' ישא אומר אחד כתוב דר"ה ק

ע"ש: כו',
דכתיב  פעמים ושלש אדם בני משלש פחות שורה ואין שורה לשון ישור ופירש"י לי. שוה ולא העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על דישור מקרא זה [הוכיחו *

ע"כ]: מחילה, בקשת של לשונות שלש דהן לי שוה ולא העויתי וישר חטאתי
[g]:ע"ש לפייסו, דכפורי יומא מעלי תליסר חנינא ר' לגבי אתא דרב התם כדאיתא

[h]:ע"כ עולמית מחילה לו אין רע שם לו הוציא אבל רע שם לו הוציא כשלא למחול שצריך אמר דאת הא גרסינן החובל דפרק בירושלמי

עוז  מגדל
.‰Ó‰ „Ú ÌÎ¯„ Â‰ÊÂ:מדרשות וכמה בתלמוד מקומות וכמה ט"ז) (דף דר"ה פ"ק

.ÍÎÂ ÍÎ „Ú Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ‰:ובמכילתא פ"ו.) (דף דיומא בתרא ‰È‰פ' Ì‡Â
.'Ù‰ ÛÂÒ „Ú ·ÈÈÁעצים הגוזל פ' מקומות:בב"ק וכמה במשנה ק"ג.) ÏÎ(דף

.ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ „Ú „Á‡Â „Á‡:(ע"ב טז (דף דר"ה פ"ק

היד  מקורות
ב.39 פז, פו,40יומא שם

ה.41ב. נא, יומא 42תהלים

אחרי  תו"כ (במשנה). ב פה,

וירא  (בובר) תנחומא ל. טז,

פל"ח. רבתי פסיקתא ל.

(במשנה).43 א צב, ב"ק

א.44 פז, שם.45יומא יומא

ב"ק  ה"ז. פ"ח שם ירושלמי

ה"ז. שם.46פ"ח יומא

כג.47 פי"ט, במדב"ר

יט. חוקת יומא 48תנחומא

ור"ח). הרי"ף (כגי' ב. פז,

ב.49 פז, יומא א. צב, ב"ק

מי"א.50 פ"ה אבות

א.51 כג, עפ"י 52יומא

כה. ט, עמוס 53ירמי' עפ"י

יא. ועיין 54א, ב. כא, ש"ב

ב. עח, יבמות

שם 55 ירושלמי א. פז, יומא

ה"ז. א 56פ"ח קג, ב"ק

בפיהמ"ש 57(במשנה). עיין

שם.

‚ ˜¯Ù1,מ קידושין עיין

ירושלמי  ראה ב. טז, ר"ה ב.

זכויות  רובו ה"א: פ"א פאה

וכו'. ג"ע יורש

משנה ו  כסף

˘Â ‰.'ÂÎÂ ·˘Ï ÏÂ„‚ Á· רמי רב יהודה רב אמר פ"ו:) (דף דיומא בתרא פרק
מפורסם  בחטא כאן ל"ק יצליח לא פשעיו מכסה וכתיב פשע נשוי אשרי כתיב
בעבירות  כאן נחמן רב אמר טוביה בר זוטרא רב מפורסם שאינו בחטא כאן

לחבירו: אדם שבין בעבירות כאן למקום אדם וכן ÎÂ˙·שבין א"א הראב"ד
ויתבייש  וכו' המפורסמות עבירות
דאמר  דהיינו לומר כוונתו עכ"ל. ברבים,
שאינו  בחטא כאן מפורסם בחטא כאן
ימצא  רבינו בלשון ומדקדק מפורסם.
אינו  למקום שבינו דעבירות קאמר דלא
מפורסמים  כשאינם אלא לפרסמם צריך
גילם  אם לו היא פנים ועזות כתב שכך
לומר  שייך הוה לא מפורסמים היו ואילו
וג"כ  הם ועומדים גלויים דהא גילם אם
לו  היא וטובה דקאמר יוכיח דבריו בסוף
הרי  במפורסמים ואי עונו נתגלה שלא
אלא  נתגלו כבר גילם לא שהוא אע"פ
דחטא  רבינו וסובר כדאמרן. ודאי
לעבירות  דמי לא למקום שבינו מפורסם
אדם  שבין דבעבירות לחבירו אדם שבין
לו  שימחול כדי לפרסמם מצוה לחבירו
נהי  למקום שבינו בעבירות אבל חבירו
עברת  לו כשיאמרו להעלימם לו דאין
כיון  עברתי לא יאמר לא פלונית עבירה
שב  ואני עברתי יאמר אלא שנתפרסם
אינו  מ"מ המקום לפני שלימה בתשובה
אדם  שם יהיה שאולי לפרסמם מצווה
ואיכא  ידע ועכשיו בדבר ידע שלא
רבינו  כתב לא ולכך השם חילול
מצוה  המקום לבין שבינו שבעבירות

לפרסמן:
.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Â פ"ק

אוניא  בר שמואל א"ר י"ח.) (דף דר"ה
ציבור  של דין לגזר מנין דרב משמיה
כה' מי שנאמר מתקרע שנחתם שאפילו
דרשו  כתיב והא אליו קראנו בכל אלהינו
אימת  ויחיד ביחיד התם בהמצאו ה'
אלו  אבהו בר רבה אמר נחמן רב אמר

ליוה"כ: ר"ה שבין ימים עשרה
‰Î¯·· „Ú 'ÂÎÂ ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓÂ Ê

.˙ÈÚÈ·¯ דיומא בתרא פרק ברייתא הכל
פ"ז:): (דף

.'ÂÎÂ Â· Â‚‰˘ ÈÂ„ÈÂ‰ Á נחלקו שם
בר  אמר כלם ובסוף אומר מה אמוראי
שמואל  דמר קמיה קאימנא הוה המדורי
לאבל  ציבור שליח מטא כי יתיב והוה
עיקר  ש"מ אמינא אכרעיה קם חטאנו

הוא: האי ˘‰˙וידויא ˙Â¯È·Ú‰„Â
.'ÂÎÂ Ì‰ÈÏÚ פלוגתא [פ"ו:] שם ברייתא

כרבי  ופסק ות"ק יעקב בן אליעזר דרבי
ונקי: קב דמשנתו יעקב בן אליעזר

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

וע ֹוׂשה  ּומתרחק [b]ּובתחנ ּונים, ּכח ֹו, ּכפי צדקה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ּבֹו ׁשחטא הּדבר מן  ׁשמֹו21הרּבה  ּומׁשּנה ,22– ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשעׂשה  האי ׁש אֹותֹו ואיני  אחר, 'ׁשאני ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל ֹומר :
ה ּמעׂשים' לטֹובה 23א ֹותן ּכּלן מעׂשיו  ּומׁשּנה – ְְֲֲִֶַַַַָָָָֻ

מּמקֹומֹו וג ֹולה  י ׁשרה, ׁשּגל ּות 24ּולדר מכ ּפרת – ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּוׁשפל 25עֹון ענו  ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת מּפני  , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּברּבים ‰.ר ּוח. ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול וׁשבח ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּובין ׁשּבינ ֹו עברֹות ּומגּלה להם, ּפׁשעיו  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָויֹודיע 
חטאתי 'אמנם להם : וא ֹומר  לאחרים, ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָחבר ֹו
ׁשב  הּיֹום  והריני  , וכ ּכ לֹו ועׂשיתי  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָלפל ֹוני 

וכ  מכּסה ונחם'. אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמת ּגאה  ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
"מכּסה  ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו אין  – ְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָּפׁשעיו

יצליח" לא .26ּפׁשעיו ְְִַַָָֹ
אמּורים? ּדברים ְֲִִֶַָ*ּבּמה
אדם  ׁשּבין ֲֵֵֶַָָּבעברֹות
לבין ׁשּבינֹו אבל ְֲֲֵֵֵֶַָלחברֹו.
 צרי אינֹו – ִֵַָָהּמקֹום 

חטאֹו אם [c],27לפרסם לֹו היא  ּפנים ועּזּות ְְְְִִִֵֶַַָ
ּופֹורט 28ּגּלם  הּוא , ּבר ּו האל  לפני ׁשב  א ּלא ; ְִִֵֵֵֶָָָָָ

סתם  רּבים ּבפני עליהן  ּומתוּדה  לפניו , .29חטאיו  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונ ֹו, נתּגּלה ׁשּלא ל ֹו היא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוט ֹובה 

חטאה" ּכסּוי  ּפׁשע ּפיÂ..30נ ׂשּוי על  אף  ְְֲִֶַַַָָ
לעֹולם  יפה  והּצעקה הּימים 31ׁשהּתׁשּובה ּבעׂשרת  , ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּביֹותר , יפה היא ה ּכּפּורים ויֹום  הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבין 
ּבה ּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: מתק ּבלת, היא ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָּומ ּיד 

קרֹוב" ּבהי ֹותֹו אמּורים?32קראּוהּו ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶַָָָ
ּתׁשּובה  ׁשעֹוׂשין  זמן  ּכל  – ּבצ ּבּור אבל ְְְְֲִִִֶַָָָָּביחיד;

נענין הן  ׁשלם  ּבלב "ּכה'33וצֹועקין  ׁשּנאמר : , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
אליו " קראנּו ּבכל  –Ê..34אלהינּו, הּכּפּורים י ֹום ְְֱִִֵֵֵַָָָֹ

ליׂשראל  ּוסליחה מחילה קץ והּוא ּולרּבים, ליחיד ל ּכל, ּתׁשּובה זמן ;35הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּתׁשּובה  לע ׂשֹות  הּכל חּיבין ,מערב ּולה 36לפיכ ׁשּיתחיל  – הּכּפּורים י ֹום וּדּוי  ּומצות הּכּפּורים. ּבי ֹום תוּדֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיאכל  קדם ּבלילי37הּיֹום ּומתו ּדה  חֹוזר ׁשּיאכל, קדם ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתו ּדה . קדם ּבּסעּודה יחנק ׁשּמא  , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ
ּתפּלת ֹו; אחר  יחיד, מתוּדה? והיכן  ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף , ּבׁשחרית, ּומתוּדה וחֹוזר ערבית; הּכּפּורים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָי ֹום

רביעית  ּבברכה ּתפּלת ֹו ּבאמצע צּבּור, ';Á..38ּוׁשליח . . חטאנ ּו. אנחנ ּו 'אבל  – י ׂשראל ּכל  ּבֹו ׁשּנהג ּו הּוּדּוי  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã"áàøä úâùä
åøéáçì . . äîá עבירות וכן א"א

אע"פ  ומגולות המפורסמות
שכמו  חבירו עם שאינן
צריך  כך החטא שנתפרסם
ברבים. ויתבייש התשובה לפרסם

משנה  לחם

שנוי  זו ממקומו וגולה מעשה, שנוי זו מעשיו ומשנה השם, שנוי זו שמו ומשנה
תשובה  שעשה אדם כלומר סגי מנייהו חד דכל אמרו דבגמרא פי על אף מקום
גזר  וקורעין סגי טוב מעשה שום לעשות התחיל שלא אע"פ צדקה ועושה בלבו
כיון  סגי טוב מעשה שום לעשות התחיל שלא אע"פ שמו ששינה כיון או דינו
מוכח  והכי הני. כל וכן טובה שכונתו
קאמר  דבצדקה שהביאו הפסוקים מכל
דבצדקה  משמע ממות תציל וצדקה
החמשה  רבינו כתב מ"מ מהניא, לחוד
דבכל  ונהי עדיף כולהו דודאי משום
אבל  דין גזר לקרוע מהני מהם אחד
חמשה  לו בהיות היא הגמורה התשובה

התנאים:
.'ÂÎÂ ·˘Ï ÏÂ„‚ Á·˘Â יוה"כ ‰ בפ'

פשע  נשוי אשרי כתיב רמי רב (פ"ו:)
לא  פשעיו מכסה וכתיב חטאה כסוי
הא  מפורסם בחטא הא קשיא לא יצליח
בר  זוטרא רב מפורסם שאינו בחטא

בעבירות כאן נחמן רב אמר שבין טוביה
אדם  שבין בעבירות כאן לחבירו אדם
בתרא  כתירוצא רבינו וכתב למקום.
מפליג  ולא קמא אתירוצא דפליג דסבר
מפורסם. לשאינו מפורסם חטא בין
פליגי  דלא סבר בהשגות ז"ל והר"א
כתב  ולכך קמא כתירוצא כן גם ופסק
שבין  עבירות אפילו מפורסם דבחטא

התשובה: לפרסם צריך למקום אדם
.'ÂÎÂ ‰˜Úˆ‰Â ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡ Â
של  דין לגזר מנין י"ח) (דף דר"ה בפ"ק
כה' שנאמר נקרע שנחתם אע"פ צבור
כתיב  והא אליו קראנו בכל אלוהינו
הכא  ביחיד התם בהמצאו ה' דרשו
אבהו  בר רבה אמר אימת ביחיד בצבור

ליוה"כ: ר"ה שבין ימים עשרה אלו
.'ÂÎÂ Î"‰ÂÈ ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓÂ Ê יוה"כ פרק

יוה"כ  ערב וידוי מצות ת"ר ע"ב) (פ"ז
יתודה  חכמים אמרו אבל חשיכה עם
דבר  יארע שמא וישתה שיאכל קודם
בהרי"ף  הובא כך בסעודתו קלקלה
ורבינו  עליו. דעתו תטרף שמא ובגרסתנו
יחנק  שמא ומפרש ז"ל הרי"ף כגי' גורס
כן: פירש לא ז"ל ורש"י בסעודה.

.'ÂÎÂ ‰„Â˙‰˘ Ù"Ú‡Â שם זה כל
ז"ל: רבינו ללשון קרוב בברייתא

Ï·‡ Ï‡¯˘È ÏÎ Â· Â‚‰˘ ÈÂ„ÈÂ‰ Á
.ÂÏÂÎ Â‡ËÁ ÂÁ‡ בר אמר שם

דשמואל  קמיה קאימנא אנא המדורי
דציבורא  שליחא מטא וכי יתיב והוה
קא  (כלנו) חטאנו אנחנו אבל ואמר
הוא  האי וידוי עיקר ש"מ אמינא מיקם
אלא  לבד חטאנו דוקא דלאו ונראה ע"כ.
הוידוי  עיקר שזהו פשענו עוינו חטאנו

למלך  משנה
.'ÂÎ „ÈÁÈ· ‡"„· 'ÂÎ ¯˙ÂÈ· ‰ÙÈ ‡È‰ Î"‰ÂÈÂ ‰"¯ ÔÈ·˘ ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú· ÌÏÂÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úˆ‰Â ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡ דרשות בספר מקומו קנה זה לשון (א"ה

יע"ש): ע"ב) כ"ט (דף הרבים בדרך ז"ל המחבר הרב

מיימוניות  הגהות
[b] הן אלו אדם של דינו גזר מקרעין דברים ארבעה יצחק רבי אמר דר"ה פ"ק

מקום: שנוי אף וי"א ע"ש כו' מעשה ושנוי וצעקה השם ושנוי צדקה
[c]:חטאיה דפרט מאן עלי חציף עומדין אין ובפרק

עוז  מגדל
.ÁÈÏˆÈ ‡Ï „Ú ÏÂ„‚ Á·˘Â דף) עומדין אין ופרק ע"ב) פ"ו (דף דיומא בתרא פרק

ËÁ‡.ל"א): „Ú ˙Â¯È·Ú· ע"ב):·„"‡ ל"ד (דף עומדין אין ‰¯‡·"„פ' ·˙Î
Ú ÌÈ·¯· ˘ÈÈ·˙‰ÏÂ 'ÂÎÂ ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ ˙Â¯È·Ú· ÔÎÂ Ï"Ê:Ï"Î זאת כי אומר ואני

שטח  בן דשמעון ומעשה עכן וידוי כמו בתלמוד ראיות כמה ויש היא נכונה סברא

דבר  וזה שנאמר אני רוצח להם אומר לכבדו העיר בני ורצו מקלטו לעיר שגלה ורוצח כו' הוא הרוג של קולו לומר העם וסבורין שהרג זומם עד קבר על משתטח שהיה

כמו  תורה משנה קראו ולכך ע"ב) (לד עומדין אין ופרק ע"ב) (פו דיומא בתרא פרק מסודר וזה התלמוד סדר אלא תורה במשנה חבר לא ז"ל ור"מ רבות. וכהנה הרוצח

כדפריך  פסק ז"ל משה רבינו כי דיומא בתרא פ' הדבר ועיקר מחבורו בקצרה שיביא התלמוד מן בארוכה ראיות המביא למשכיל והניחו במקומו כתב ודבר דבר וכל שכתבתי

כד"ן: יהודה דרב אליבא דפריק כסתמא ז"ל והראב"ד דרב משמיה טוביה בר זוטרא ‡ÂÈÏ.רב „Ú 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡:(י"ח (דף דר"ה ··¯Î‰פ"ק „Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ
.˙ÈÚÈ·¯:(ע"ב פ"ז (דף יומא ˙ÂË¯.סוף ‡ÏÂ „Ú Â‚‰˘ ÈÂ„ÈÂ‰:דיומא בתרא פרק הכל
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א. טז, תענית ב. לז,

יג.26 כח, יומא 27משלי

ב. ב.28פו, לד, ברכות

תקלב.29 רמז הושע יל"ש

א.30 לב, ר"ה 31תהלים

יב. פ"ב, דב"ר א. יח, א. טז,

שובה  פיסקא דר"כ פסיקתא

פו, יומא ועיין א). קנז, (בובר

ו.32ב. נה, ר"ה 33ישעי'

פיסקא  דר"כ פסיקתא א. יח,

ב). (קמו, השביעי בחדש

ז.34 ד, נוסח 35ואתחנן

("אתה  נעילה תפילת

הוספה,36הבדלת"). פס"ר,

כל  צריכין לפיכך פ"ג:

בתשובה  להחזיק ישראל

(כגי'37וכו'. ב פז, יומא

צריך  וחכ"א הרי"ף):

וכו'. שיאכל קודם שיתודה

שם 38 ירושלמי ב. פז, יומא

פ"ד, שם תוספתא ה"ז. פ"ח

ג. פ"ג, ויק"ר ועיין יגֿיד.



ז  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡ Ë:[:פ"ה] שם ÂÎÂ'.משנה ÂÏ ¯ÈÊÁ‰˘ Ù"Ú‡ משנה
צ"ב.): (דף החובל סוף ·„·¯ÌÈבב"ק ‡Ï‡ Â¯È·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï ÂÏÈÙ‡

.ÂÏ ÍÏÂ‰Â ÂÁÈÓ „Ú 'ÂÎÂ:(:פ"ז (דף דיומא בתרא פרק יצחק דר' Ì‡Âמימרא
.'ÂÎÂ Â·¯ ‰È‰ דרב (שם) בגמ' מדגרסינן שטעמם ונראה והרא"ש, הרי"ף כ"כ

מרבי  מחילה לבקש פעמים י"ג הלך
בר  ר"י והאמר הכי עביד והיכי חנינא
אל  מחבירו מטו המבקש כל חנינא
שאני. רב פעמים מג' יותר ממנו יבקש
רבו  הוה חנינא דר' דה"ק ומפרשים
אדם  בני משאר שאני רבו וכשהוא
פעמים. כמה אפילו ממנו לבקש שצריך

כן: פירש לא ורש"י
.'ÂÎÂ È¯ÊÎ‡ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡ È שם

הכי  עבד היכי חנינא דר' עובדא בההיא
מידותיו  על המעביר כל רבא והאמר
החובל  ובסוף פשעיו. כל על לו מעבירין
אכזרי  המוחל יהא שלא מנין תנן [צ"ב.]

האלהים: אל אברהם ויתפלל שנאמר
.'ÂÎÂ Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ‰ ‡È בתרא פ'

חנינא: בר דר"י מימרא [פ"ו.] דיומא
.ÔÂÓÓ ÂÏ ·ÈÈÁ ‰È‰ Ì‡Â ¯Ó‡˘ ‰ÓÂ

במשנה: ק"ג בב"ק

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

[d]הּוּדּוי ע ּקר עליהן39והּוא  ׁשהתו ּדה  עברֹות . ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ּביֹום  עליהן ּומתוּדה  חֹוזר – זה הּכּפּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַּביֹום 

ּפי על אף אחר, עֹומד [e]הּכּפּורים  ׁשהּוא ִִִֵֵֶַַַַ
אדע,40ּבתׁשּובתֹו אני פׁשעי "ּכי  ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָ

תמיד" נגּדי יֹום Ë..41וחטאתי ולא ה ּתׁשּובה אין  ְְְְִִִֵֶַַָָָֹ
ל ּמקֹום, אדם ׁשּבין  עבר ֹות א ּלא מכ ּפרין , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּפּורים
אסּורה  ּבעילה  ּבעל א ֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ְְֲִִֶַַָָָָָָָּכגֹון

אדם ׁשּבין  עברֹות אבל  ּבהן . לחברֹו,[f]וכּיֹוצא  ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
אֹו ּבחברֹו חֹובל ּגֹוזלֹוּכג ֹון  אֹו חברֹו את  המק ּלל ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַ

ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל  אינֹו – ּבהן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָוכ ּיֹוצא
וירּצהּו לֹו, חּיב  ּׁשהּוא מה .42לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָ

על  מּמּנּואף  ולׁשאל לר ּצֹותֹו צרי לֹו, חּיב  ׁשה ּוא ממֹון  לֹו ׁשהחזיר  ׁשּימחל ּפי ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
עד 43לֹו ּבֹו ולפּגע לפ ּיסֹו  צרי ּבדברים, אּלא חבר ֹו את הקניט לא ואפּלּו ;ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לֹו .44ׁשּימחל  ְִֶֹ
ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו מביא – לֹו למחל  חבר ֹו רצה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹֹֹלא

מּמּנּו ּומבּקׁשין מ ּניחֹו45ּבֹו רצה, לא ּוׁשליׁשית . ׁשנ ּיה לֹו מביא  להן, נתרּצה לא . ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
לֹו הח ֹוטא 46והֹול הּוא מחל , ׁשּלא וזה אפ ּלּו47; ּובא הֹול – רּבֹו היה  ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

לֹו ׁשּימחל  עד ּפעמים, אכזריÈ..48אלף להיֹות לאדם ׁשאסּור ית ּפּיס,49לפי ולא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לכעס  וקׁשה לרצֹות נֹוח יהיה הח ֹוטא 50אּלא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה ,[h],למחל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ולא  י ּקם לא הרּבה , לֹו וחטא  לֹו הצר  ואפּלּו חפצה; ּובנפ ׁש ׁשלם ּבלב ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹמֹוחל
אינן51יּטר  לב  ערלי  הּגֹוים אבל  הּנכֹון . ולּבם י ׂשראל, זרע ׁשל ּדרּכם  ה ּוא וזה  . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

נצח"52ּכן ׁשמרה "ועברתֹו אּלא  ׁשּלא 53, לפי  הּגבע ֹונים , על אֹומר  הּוא  וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ה ּמה" יׂשראל  מּבני לא – "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא הח ֹוטא È‡..54מחלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹֹ

ּומעמידן אדם ּבני  עׂשרה מביא – מחילה מּמּנּו ׁשּיב ּקׁש קדם חבר ֹו ּומת ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלחברֹו,
לֹו ׁשעׂשיתי  זה ולפל ֹוני  יׂשראל אלהי  לה' 'חטאתי לפניהם: וא ֹומר  קברֹו, ְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

' וכ לי ֹורׁשיו55ּכ יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב  היה ואם יֹורׁש56. לֹו יֹודע היה לא ; ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָֹ
ויתוּדה  ּדין, ּבבית יּניחּנּו –57. ְְְִִִֵֶֶַַ

â ÷øt¤¤
על ‡. יתר ֹות  ׁשּזכּיֹותיו  מי ועֹונ ֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּכל

ּבינֹוני למחצה, מחצה  ר ׁשע; זכּיֹותיו, על יתרֹות ׁשע ֹונֹותיו ּומי  צּדיק ; .1עֹונֹותיו , ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

משנה  לחם

כאן  וגם לפניך פשעתי עויתי חטאתי ראשון פ' בריש למעלה רבינו שכתב וכמו
פשענו  עוינו חטאנו שהוא וכו' חטאנו ר"ל חטאנו דכתב ומאי הכי דאמרינן

כנ"ל:
.'ÂÎÂ Î"‰ÂÈ ‡ÏÂ ‰·Â˘˙‰ ÔÈ‡ Ë שבין עבירות במשנה ע"ב) פ"ה (דף שם

שבין  עבירות מכפר יוה"כ למקום אדם
שירצה  עד מכפר יוה"כ אין לחבירו אדם
יצחק  רב אמר פ"ז) (דף ובגמרא חבירו,
בדברים  אפילו חבירו את המקניט כל
לפייסו  וצריך שם עוד וכו'. לפייסו צריך
כל  שם עוד אדם. בני של שורות בשלש
ממנו  יבקש אל מחבירו מטו המבקש
מביא  מת ואם פעמים משלש יותר
וכו' קברו על ומעמידן אדם בני עשרה

רבינו: בדברי זה כל ‰È‰ונתבאר Ì‡Â
.'ÂÎÂ ‡·Â ÍÏÂ‰ Â·¯ רב פ"ז) (דף שם

וכו' עייל דרבי קמיה סדרא פסיק הוה
אזל  חנינא רבי אקפד וכו' חנינא ר' אתא
דכיפורי  יומא מעלי תליסר לגביה רב

וה  אתפייס ר'ולא והאמר הכי עביד יכי
מחבירו  מטו המבקש כל חנינא בר יוסי
ז"ל  רש"י מפרש שאני. רב ומשני וכו'
ורבינו  עצמו. על היה מחמיר שאני רב
רבו  חנינא דר' כלומר שאני רבו גורס
עביד  היכי חנינא ור' עוד והקשו היה.
על  המעביר כל רבא אמר והא הכי
חזא  חלמא חנינא ר' אלא וכו' מדותיו
יעמוד  שרב בחלומו ראה כלומר  וכו'
שרב  כדי הוא ימות שמא ישיבה ראש
נוגעת  מלכות דאין משום ראש יהיה
היה  לא ולכך נימא כמלא בחבירתה
ויברח  מהכא אדחייה דאמר לו מוחל
רבינו  לדעת וא"ת ראש. יהיה ושם לבבל
היכי  פעמים אלף אפילו דברבו שאומר
רב  חייב היה הא מהכא אדחייה אמר
וי"ל  שיפייסנו. עד משם ללכת שלא
צד  שבשום רב שיראה כיון מקום דמכל
רוצה  אינו פעמים כמה אחר ואופן

לבבל: וילך רגליו ישא לו למחול
È·Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù

.'ÂÎÂ Ì„‡‰ מה לפי הדברים עיקר
נדונים  שבתחלה הוא סבור שרבינו
שנמצא  אדם כל שבעיר היחידים
ומי  צדיק מעונותיו מרובין שזכיותיו
ואח"כ  רשע. מזכיותיו מרובין שעונותיו
שעונותיה  ראו אם כולה המדינה דנין
נחרבת  ודאי אז מזכיותיה מרובין
ונצולים  ממנה יוצאים ודאי והצדיקים
צדיק  תספה דהאף לסדום שעשו כמו
מרובין  זכיותיה נמצאו ואם רשע. עם
מחריבין  ואין צדקת היא מעונותיה
מהרשעים  נפרע שהקב"ה אלא אותה
כל  שדנו ואחר לבדה. ואחד אחד מכל
ושוקלין  חוזרין לבדה ומדינה מדינה
כל  שהוא המדינות כל וזכיות עונות
מרובים  עונותיהן נמצא אם כולו העולם

ואם  נח שנצול המבול דור בימי שהיה כמו בלבד הצדיקים אלא מהם ניצולין ואינם מעונותיה מרובין שזכיותיה המדינה ואפילו כולו העולם כל נחרב אז מזכיותיהן
למד  וזה בלבד. הרשעים מן פורע והקב"ה נצולים הם מזכיותיהן מרובים שעונותיהם המדינה ואפי' כלו העולם כל נצול אז מעונותיהם מרובים זכיותיהן נמצאו
את  ששוקלין משמע כו' אחת עבירה עבר וכו' העולם כל ואת וכו' זכאי וחציו חייב חציו כאילו עצמו אדם שיראה צריך מ') (דף בקדושין שאמר ממה ז"ל רבינו

את דנין כך שאחר כיון רשעת ואחת צדקת אחת שיהיה המדינות שיקול לן אהני מאי תאמר ואם כלו. העולם דאהני כל וי"ל אזלינן. העולם כל ובתר כלו העולם כל
נאבדים. והרשעים נצולת היא צדקת היא ואם נחרבת היא רשעת היא אם שהיא מה כפי ומדינה מדינה כל רואין אז חייב וחציו זכאי חציו העולם כל כשיהיה לן
אהני  מאי א"כ וא"ת נצלת. היא מרובין ושזכיותיה נחרבין מרובין שעונותיה המדינה גוונא בכל מעונותיו זכיותיו או מזכיותיו עונותיו שרבו העולם דאפי' י"ל א"נ
היא  מזכיותיו עונותיו מרובין העולם שכל כיון חסד כלפי מטה חסד רב אמרינן דלא חייב וחציה זכאי שחציה למדינה לן דאהני וי"ל כלו. העולם כל שיקול לן

נצלת: היא מעונותיו מרובים עולם של זכיותיו ואם נחרבת

מיימוניות  הגהות
[d] וידוי עיקר ש"מ עד כו' שמואל דמר קמיה קאימנא הוה המדורי בר אמר

אחר: בענין וידוי דמפרשי כאמוראי ודלא הוא
[e]:שמחה רבינו וכן ס"ה וכן ע"ש. דברייתא כת"ק ודלא יעקב בן אליעזר כר'
[f]"פנים ובפ ישא לא אשר אומר אחד וכתוב ה' ישא אומר אחד כתוב דר"ה ק

ע"ש: כו',
דכתיב  פעמים ושלש אדם בני משלש פחות שורה ואין שורה לשון ישור ופירש"י לי. שוה ולא העויתי וישר חטאתי ויאמר אנשים על דישור מקרא זה [הוכיחו *

ע"כ]: מחילה, בקשת של לשונות שלש דהן לי שוה ולא העויתי וישר חטאתי
[g]:ע"ש לפייסו, דכפורי יומא מעלי תליסר חנינא ר' לגבי אתא דרב התם כדאיתא

[h]:ע"כ עולמית מחילה לו אין רע שם לו הוציא אבל רע שם לו הוציא כשלא למחול שצריך אמר דאת הא גרסינן החובל דפרק בירושלמי

עוז  מגדל
.‰Ó‰ „Ú ÌÎ¯„ Â‰ÊÂ:מדרשות וכמה בתלמוד מקומות וכמה ט"ז) (דף דר"ה פ"ק

.ÍÎÂ ÍÎ „Ú Â¯È·ÁÏ ‡ËÂÁ‰:ובמכילתא פ"ו.) (דף דיומא בתרא ‰È‰פ' Ì‡Â
.'Ù‰ ÛÂÒ „Ú ·ÈÈÁעצים הגוזל פ' מקומות:בב"ק וכמה במשנה ק"ג.) ÏÎ(דף

.ÂÏÂÎ ÌÏÂÚ‰ ÏÎ „Ú „Á‡Â „Á‡:(ע"ב טז (דף דר"ה פ"ק

היד  מקורות
ב.39 פז, פו,40יומא שם

ה.41ב. נא, יומא 42תהלים

אחרי  תו"כ (במשנה). ב פה,

וירא  (בובר) תנחומא ל. טז,

פל"ח. רבתי פסיקתא ל.

(במשנה).43 א צב, ב"ק

א.44 פז, שם.45יומא יומא

ב"ק  ה"ז. פ"ח שם ירושלמי

ה"ז. שם.46פ"ח יומא

כג.47 פי"ט, במדב"ר

יט. חוקת יומא 48תנחומא

ור"ח). הרי"ף (כגי' ב. פז,

ב.49 פז, יומא א. צב, ב"ק

מי"א.50 פ"ה אבות

א.51 כג, עפ"י 52יומא

כה. ט, עמוס 53ירמי' עפ"י

יא. ועיין 54א, ב. כא, ש"ב

ב. עח, יבמות

שם 55 ירושלמי א. פז, יומא

ה"ז. א 56פ"ח קג, ב"ק

בפיהמ"ש 57(במשנה). עיין

שם.

‚ ˜¯Ù1,מ קידושין עיין

ירושלמי  ראה ב. טז, ר"ה ב.

זכויות  רובו ה"א: פ"א פאה

וכו'. ג"ע יורש

משנה ו  כסף

˘Â ‰.'ÂÎÂ ·˘Ï ÏÂ„‚ Á· רמי רב יהודה רב אמר פ"ו:) (דף דיומא בתרא פרק
מפורסם  בחטא כאן ל"ק יצליח לא פשעיו מכסה וכתיב פשע נשוי אשרי כתיב
בעבירות  כאן נחמן רב אמר טוביה בר זוטרא רב מפורסם שאינו בחטא כאן

לחבירו: אדם שבין בעבירות כאן למקום אדם וכן ÎÂ˙·שבין א"א הראב"ד
ויתבייש  וכו' המפורסמות עבירות
דאמר  דהיינו לומר כוונתו עכ"ל. ברבים,
שאינו  בחטא כאן מפורסם בחטא כאן
ימצא  רבינו בלשון ומדקדק מפורסם.
אינו  למקום שבינו דעבירות קאמר דלא
מפורסמים  כשאינם אלא לפרסמם צריך
גילם  אם לו היא פנים ועזות כתב שכך
לומר  שייך הוה לא מפורסמים היו ואילו
וג"כ  הם ועומדים גלויים דהא גילם אם
לו  היא וטובה דקאמר יוכיח דבריו בסוף
הרי  במפורסמים ואי עונו נתגלה שלא
אלא  נתגלו כבר גילם לא שהוא אע"פ
דחטא  רבינו וסובר כדאמרן. ודאי
לעבירות  דמי לא למקום שבינו מפורסם
אדם  שבין דבעבירות לחבירו אדם שבין
לו  שימחול כדי לפרסמם מצוה לחבירו
נהי  למקום שבינו בעבירות אבל חבירו
עברת  לו כשיאמרו להעלימם לו דאין
כיון  עברתי לא יאמר לא פלונית עבירה
שב  ואני עברתי יאמר אלא שנתפרסם
אינו  מ"מ המקום לפני שלימה בתשובה
אדם  שם יהיה שאולי לפרסמם מצווה
ואיכא  ידע ועכשיו בדבר ידע שלא
רבינו  כתב לא ולכך השם חילול
מצוה  המקום לבין שבינו שבעבירות

לפרסמן:
.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Â פ"ק

אוניא  בר שמואל א"ר י"ח.) (דף דר"ה
ציבור  של דין לגזר מנין דרב משמיה
כה' מי שנאמר מתקרע שנחתם שאפילו
דרשו  כתיב והא אליו קראנו בכל אלהינו
אימת  ויחיד ביחיד התם בהמצאו ה'
אלו  אבהו בר רבה אמר נחמן רב אמר

ליוה"כ: ר"ה שבין ימים עשרה
‰Î¯·· „Ú 'ÂÎÂ ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓÂ Ê

.˙ÈÚÈ·¯ דיומא בתרא פרק ברייתא הכל
פ"ז:): (דף

.'ÂÎÂ Â· Â‚‰˘ ÈÂ„ÈÂ‰ Á נחלקו שם
בר  אמר כלם ובסוף אומר מה אמוראי
שמואל  דמר קמיה קאימנא הוה המדורי
לאבל  ציבור שליח מטא כי יתיב והוה
עיקר  ש"מ אמינא אכרעיה קם חטאנו

הוא: האי ˘‰˙וידויא ˙Â¯È·Ú‰„Â
.'ÂÎÂ Ì‰ÈÏÚ פלוגתא [פ"ו:] שם ברייתא

כרבי  ופסק ות"ק יעקב בן אליעזר דרבי
ונקי: קב דמשנתו יעקב בן אליעזר

· ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

וע ֹוׂשה  ּומתרחק [b]ּובתחנ ּונים, ּכח ֹו, ּכפי צדקה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָֹ
ּבֹו ׁשחטא הּדבר מן  ׁשמֹו21הרּבה  ּומׁשּנה ,22– ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשעׂשה  האי ׁש אֹותֹו ואיני  אחר, 'ׁשאני ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל ֹומר :
ה ּמעׂשים' לטֹובה 23א ֹותן ּכּלן מעׂשיו  ּומׁשּנה – ְְֲֲִֶַַַַָָָָֻ

מּמקֹומֹו וג ֹולה  י ׁשרה, ׁשּגל ּות 24ּולדר מכ ּפרת – ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָ
ּוׁשפל 25עֹון ענו  ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת מּפני  , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּברּבים ‰.ר ּוח. ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול וׁשבח ְְִִֶֶֶַַַַַָָָ
ּובין ׁשּבינ ֹו עברֹות ּומגּלה להם, ּפׁשעיו  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָויֹודיע 
חטאתי 'אמנם להם : וא ֹומר  לאחרים, ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָחבר ֹו
ׁשב  הּיֹום  והריני  , וכ ּכ לֹו ועׂשיתי  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָלפל ֹוני 

וכ  מכּסה ונחם'. אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמת ּגאה  ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
"מכּסה  ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּתׁשּובתֹו אין  – ְְְְֱֵֶֶֶַַָָָָּפׁשעיו

יצליח" לא .26ּפׁשעיו ְְִַַָָֹ
אמּורים? ּדברים ְֲִִֶַָ*ּבּמה
אדם  ׁשּבין ֲֵֵֶַָָּבעברֹות
לבין ׁשּבינֹו אבל ְֲֲֵֵֵֶַָלחברֹו.
 צרי אינֹו – ִֵַָָהּמקֹום 

חטאֹו אם [c],27לפרסם לֹו היא  ּפנים ועּזּות ְְְְִִִֵֶַַָ
ּופֹורט 28ּגּלם  הּוא , ּבר ּו האל  לפני ׁשב  א ּלא ; ְִִֵֵֵֶָָָָָ

סתם  רּבים ּבפני עליהן  ּומתוּדה  לפניו , .29חטאיו  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
"אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונ ֹו, נתּגּלה ׁשּלא ל ֹו היא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹוט ֹובה 

חטאה" ּכסּוי  ּפׁשע ּפיÂ..30נ ׂשּוי על  אף  ְְֲִֶַַַָָ
לעֹולם  יפה  והּצעקה הּימים 31ׁשהּתׁשּובה ּבעׂשרת  , ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּביֹותר , יפה היא ה ּכּפּורים ויֹום  הּׁשנה ראׁש ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשּבין 
ּבה ּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: מתק ּבלת, היא ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָּומ ּיד 

קרֹוב" ּבהי ֹותֹו אמּורים?32קראּוהּו ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִֶַָָָ
ּתׁשּובה  ׁשעֹוׂשין  זמן  ּכל  – ּבצ ּבּור אבל ְְְְֲִִִֶַָָָָּביחיד;

נענין הן  ׁשלם  ּבלב "ּכה'33וצֹועקין  ׁשּנאמר : , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
אליו " קראנּו ּבכל  –Ê..34אלהינּו, הּכּפּורים י ֹום ְְֱִִֵֵֵַָָָֹ

ליׂשראל  ּוסליחה מחילה קץ והּוא ּולרּבים, ליחיד ל ּכל, ּתׁשּובה זמן ;35הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּתׁשּובה  לע ׂשֹות  הּכל חּיבין ,מערב ּולה 36לפיכ ׁשּיתחיל  – הּכּפּורים י ֹום וּדּוי  ּומצות הּכּפּורים. ּבי ֹום תוּדֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ׁשּיאכל  קדם ּבלילי37הּיֹום ּומתו ּדה  חֹוזר ׁשּיאכל, קדם ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתו ּדה . קדם ּבּסעּודה יחנק ׁשּמא  , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ
ּתפּלת ֹו; אחר  יחיד, מתוּדה? והיכן  ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף , ּבׁשחרית, ּומתוּדה וחֹוזר ערבית; הּכּפּורים ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָי ֹום

רביעית  ּבברכה ּתפּלת ֹו ּבאמצע צּבּור, ';Á..38ּוׁשליח . . חטאנ ּו. אנחנ ּו 'אבל  – י ׂשראל ּכל  ּבֹו ׁשּנהג ּו הּוּדּוי  ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ

ã"áàøä úâùä
åøéáçì . . äîá עבירות וכן א"א

אע"פ  ומגולות המפורסמות
שכמו  חבירו עם שאינן
צריך  כך החטא שנתפרסם
ברבים. ויתבייש התשובה לפרסם

משנה  לחם

שנוי  זו ממקומו וגולה מעשה, שנוי זו מעשיו ומשנה השם, שנוי זו שמו ומשנה
תשובה  שעשה אדם כלומר סגי מנייהו חד דכל אמרו דבגמרא פי על אף מקום
גזר  וקורעין סגי טוב מעשה שום לעשות התחיל שלא אע"פ צדקה ועושה בלבו
כיון  סגי טוב מעשה שום לעשות התחיל שלא אע"פ שמו ששינה כיון או דינו
מוכח  והכי הני. כל וכן טובה שכונתו
קאמר  דבצדקה שהביאו הפסוקים מכל
דבצדקה  משמע ממות תציל וצדקה
החמשה  רבינו כתב מ"מ מהניא, לחוד
דבכל  ונהי עדיף כולהו דודאי משום
אבל  דין גזר לקרוע מהני מהם אחד
חמשה  לו בהיות היא הגמורה התשובה

התנאים:
.'ÂÎÂ ·˘Ï ÏÂ„‚ Á·˘Â יוה"כ ‰ בפ'

פשע  נשוי אשרי כתיב רמי רב (פ"ו:)
לא  פשעיו מכסה וכתיב חטאה כסוי
הא  מפורסם בחטא הא קשיא לא יצליח
בר  זוטרא רב מפורסם שאינו בחטא

בעבירות כאן נחמן רב אמר שבין טוביה
אדם  שבין בעבירות כאן לחבירו אדם
בתרא  כתירוצא רבינו וכתב למקום.
מפליג  ולא קמא אתירוצא דפליג דסבר
מפורסם. לשאינו מפורסם חטא בין
פליגי  דלא סבר בהשגות ז"ל והר"א
כתב  ולכך קמא כתירוצא כן גם ופסק
שבין  עבירות אפילו מפורסם דבחטא

התשובה: לפרסם צריך למקום אדם
.'ÂÎÂ ‰˜Úˆ‰Â ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡ Â
של  דין לגזר מנין י"ח) (דף דר"ה בפ"ק
כה' שנאמר נקרע שנחתם אע"פ צבור
כתיב  והא אליו קראנו בכל אלוהינו
הכא  ביחיד התם בהמצאו ה' דרשו
אבהו  בר רבה אמר אימת ביחיד בצבור

ליוה"כ: ר"ה שבין ימים עשרה אלו
.'ÂÎÂ Î"‰ÂÈ ÈÂ„ÈÂ ˙ÂˆÓÂ Ê יוה"כ פרק

יוה"כ  ערב וידוי מצות ת"ר ע"ב) (פ"ז
יתודה  חכמים אמרו אבל חשיכה עם
דבר  יארע שמא וישתה שיאכל קודם
בהרי"ף  הובא כך בסעודתו קלקלה
ורבינו  עליו. דעתו תטרף שמא ובגרסתנו
יחנק  שמא ומפרש ז"ל הרי"ף כגי' גורס
כן: פירש לא ז"ל ורש"י בסעודה.

.'ÂÎÂ ‰„Â˙‰˘ Ù"Ú‡Â שם זה כל
ז"ל: רבינו ללשון קרוב בברייתא

Ï·‡ Ï‡¯˘È ÏÎ Â· Â‚‰˘ ÈÂ„ÈÂ‰ Á
.ÂÏÂÎ Â‡ËÁ ÂÁ‡ בר אמר שם

דשמואל  קמיה קאימנא אנא המדורי
דציבורא  שליחא מטא וכי יתיב והוה
קא  (כלנו) חטאנו אנחנו אבל ואמר
הוא  האי וידוי עיקר ש"מ אמינא מיקם
אלא  לבד חטאנו דוקא דלאו ונראה ע"כ.
הוידוי  עיקר שזהו פשענו עוינו חטאנו

למלך  משנה
.'ÂÎ „ÈÁÈ· ‡"„· 'ÂÎ ¯˙ÂÈ· ‰ÙÈ ‡È‰ Î"‰ÂÈÂ ‰"¯ ÔÈ·˘ ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú· ÌÏÂÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úˆ‰Â ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡ דרשות בספר מקומו קנה זה לשון (א"ה

יע"ש): ע"ב) כ"ט (דף הרבים בדרך ז"ל המחבר הרב

מיימוניות  הגהות
[b] הן אלו אדם של דינו גזר מקרעין דברים ארבעה יצחק רבי אמר דר"ה פ"ק

מקום: שנוי אף וי"א ע"ש כו' מעשה ושנוי וצעקה השם ושנוי צדקה
[c]:חטאיה דפרט מאן עלי חציף עומדין אין ובפרק

עוז  מגדל
.ÁÈÏˆÈ ‡Ï „Ú ÏÂ„‚ Á·˘Â דף) עומדין אין ופרק ע"ב) פ"ו (דף דיומא בתרא פרק

ËÁ‡.ל"א): „Ú ˙Â¯È·Ú· ע"ב):·„"‡ ל"ד (דף עומדין אין ‰¯‡·"„פ' ·˙Î
Ú ÌÈ·¯· ˘ÈÈ·˙‰ÏÂ 'ÂÎÂ ˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ ˙Â¯È·Ú· ÔÎÂ Ï"Ê:Ï"Î זאת כי אומר ואני

שטח  בן דשמעון ומעשה עכן וידוי כמו בתלמוד ראיות כמה ויש היא נכונה סברא

דבר  וזה שנאמר אני רוצח להם אומר לכבדו העיר בני ורצו מקלטו לעיר שגלה ורוצח כו' הוא הרוג של קולו לומר העם וסבורין שהרג זומם עד קבר על משתטח שהיה

כמו  תורה משנה קראו ולכך ע"ב) (לד עומדין אין ופרק ע"ב) (פו דיומא בתרא פרק מסודר וזה התלמוד סדר אלא תורה במשנה חבר לא ז"ל ור"מ רבות. וכהנה הרוצח

כדפריך  פסק ז"ל משה רבינו כי דיומא בתרא פ' הדבר ועיקר מחבורו בקצרה שיביא התלמוד מן בארוכה ראיות המביא למשכיל והניחו במקומו כתב ודבר דבר וכל שכתבתי

כד"ן: יהודה דרב אליבא דפריק כסתמא ז"ל והראב"ד דרב משמיה טוביה בר זוטרא ‡ÂÈÏ.רב „Ú 'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰˘ Ù"Ú‡:(י"ח (דף דר"ה ··¯Î‰פ"ק „Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ
.˙ÈÚÈ·¯:(ע"ב פ"ז (דף יומא ˙ÂË¯.סוף ‡ÏÂ „Ú Â‚‰˘ ÈÂ„ÈÂ‰:דיומא בתרא פרק הכל

היד  מקורות
ב.21 כה, סנהדרין ראה

ט,22 ח"ג ב. קלג, ח"א זהר

א. עו, שם ספרי 23א. עיין

כט. ג, פמ"ד,24דברים ב"ר

חל"ד  (לקו"ש ב טז, ר"ה יב.

עיי"ש). .64 סנהדרין 25ע

א. טז, תענית ב. לז,

יג.26 כח, יומא 27משלי

ב. ב.28פו, לד, ברכות

תקלב.29 רמז הושע יל"ש

א.30 לב, ר"ה 31תהלים

יב. פ"ב, דב"ר א. יח, א. טז,

שובה  פיסקא דר"כ פסיקתא

פו, יומא ועיין א). קנז, (בובר

ו.32ב. נה, ר"ה 33ישעי'

פיסקא  דר"כ פסיקתא א. יח,

ב). (קמו, השביעי בחדש

ז.34 ד, נוסח 35ואתחנן

("אתה  נעילה תפילת

הוספה,36הבדלת"). פס"ר,

כל  צריכין לפיכך פ"ג:

בתשובה  להחזיק ישראל

(כגי'37וכו'. ב פז, יומא

צריך  וחכ"א הרי"ף):

וכו'. שיאכל קודם שיתודה

שם 38 ירושלמי ב. פז, יומא

פ"ד, שם תוספתא ה"ז. פ"ח

ג. פ"ג, ויק"ר ועיין יגֿיד.



ט  משנה  כסף

ÏÎ ˙‡ ÚÈ¯Î‰ ˜„ˆ˘ ‰Ê „Ú 'ÂÎÂ ÂÓˆÚ ‰‡¯È˘ Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ „
.ÂÏÈˆ‰Â ˙ÂÎÊÏ ÌÏÂÚ‰:(.:'מ (דף דקידושין ספ"ק ברייתא

.'ÂÎÂ Ì„‡ ˙ÂÂÚ ÌÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘· ר"י ‰ תניא פ"ו:) (דף דיומא בתרא פרק
אין  שלישית לו מוחלין ושניה ראשונה פעם עבירה אדם עבר אומר יהודה בר
אל  יפעל אלה כל הן שנאמר לו מוחלין
שלישית  והתניא גבר עם שלש פעמים
הא  לו מוחלין אין רביעית לו מוחלין
הרי"ף  גירסת היא זו בצבור, הא ביחיד
היה  לא והראב"ד רבינו גירסת והיא
בגמרא  הפרש ואין כתב ולפיכך כן גורס
מצאו, מאין ידעתי ולא לצבור יחיד בין
אומרים  ב"ש דר"ה בפ"ק דגרסינן ודע
גמורים  צדיקים הדין ליום כיתות שלש
רשעים  לחיים. לאלתר ונחתמים נכתבים
למיתה  לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים
ומצפצפים  לגיהנם יורדים בינונים
מטה  חסד רב אומרים וב"ה ועולים
ראשון  מעביר ר"י דבי תנא חסד. כלפי
ועון  רבא אמר המדה היא וכך ראשון
עונות  רובא איכא דאי נמחק אינו עצמו
ואם  שכתב כיון וא"ת בהדייהו. מיחשב
אשר  עונותיו כנגד זכיותיו נמצאו
עונותיו  כל על מעבירין ואילך משלישי
נחתם  הוא מיד א"כ ראשון ראשון
שהבנוניים  למעלה כתב והיאך לחיים
עשו  לא ואם יוה"כ עד אותם תולים
דלעיל  וי"ל למיתה. נחתמים תשובה
ראשון  מעבירין אין ואז בר"ה  מיירי
את  גם עונותיו כל מונין אלא ראשון

השני את גם בשעת הראשון מיירי והכא
או  עדן לגן ילך אם לדעת מיתתו
מיירי  מיתה דבשעת א"כ וא"ת לגיהנם.
בצבור  אבל ביחיד בד"א קאמר היכי
בשעת  שייך לא בצבור דהא וכו' תולין
אחד  ביום מתים אין הצבור שכל המיתה
עדן  לגן ילכו אם כאחד שנידון לשנאמר
להן  תולין שאמר ועוד לגיהנם, או
וי"ל  תולין. שייך לא המיתה ובשעת
אם  כאחד נדונים שהצבור לומר דשייך
כל  אם כיצד והא לגיהנם או לג"ע ילכו
עצמו  בפני עון עשה לא מהצבור אחד
לילך  ראוי הוא אבל לגיהנם לשילך
חטאים  חטאו בכלל והצבור לג"ע
כל  ילכו לגיהנם ללכת בעדם הראויים
מצינו  שהרי לגיהנם כשימות ואחד אחד
ולא  לעוה"ב חלק להם אין הפלגה דור
ודאי  אלא כאחת כלם שמתו אשכחן

˙ÔÈÏÂכדאמרן: ˘"ÓÂ שתולין עניינו
אותן  מניחין ואין אלו עונות שלש להם
כיון  עונותיהם כל שישקלו עד במשקל
מרביעי  נמצאו אם עונותיהם שנשקלו
ג' אותם זכיותיהם על מרובין ואילך
הכל  על אותם ודנים מצטרפין עונות
עונותיהם  כנגד זכיותיהם נמצאו ואם
עונותיהם  כל מעבירין ואילך מרביעי
על  יקשה לא מעתה ראשון, ראשון
וז"ל  הראב"ד עליו שהקשה מה רבינו
הצעת  היא זו וכו' הערבוב מן זה
ולדעת  הראב"ד. עכ"ל ועיקר הדברים
אם  בשנדון יהודה בר דר"י ההיא רבינו
דההיא  דומיא לגיהנם או עדן לגן ילך

ישמעאל: ·ÏÏÎדר' ‰È‰ Ì‡ ÌÈÂÈ·‰
.'ÂÎÂ ‰ˆÁÓ(.י"ו (דף דר"ה פ"ק

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

נחּתם  צּדיק , ׁשּנמצא מי ּומי[`]הּׁשנה : לחּיים ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
לֹו ּתֹולין והּבינ ֹוני , למיתה. נחּתם רׁשע , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנמצא
נחּתם  ּתׁשּובה, ע ׂשה אם ה ּכּפּורים: י ֹום ְְִִִֶַַָָָָעד

למיתה  נחּתם לאו , ואם ּפי„..16לחּיים; על  אף ְְְְִִִִֶַַַָָָ
הּכת ּוב  ּגזרת ה ּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר  –17ׁשּתקיעת ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבֹו י ׁש מּׁשנתכם,18רמז  י ׁשנים עּורּו עּור ּו ּכל ֹומר : , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַ
ּבמעׂשיכם  וחּפׂשּו מ ּתרּדמתכם ; נר ּדמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהקיצּו
ה ּׁשֹוכחים  אּלּו ּבֹוראכם. וזכרּו ּבתׁשּובה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָוחזר ּו
ּבהבל  ׁשנתם ּכל וׁשֹוגים  הּזמן, ּבהבלי האמת ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
הּביטּו – י ּציל  ולא י ֹועיל לא  אׁשר ְֲִִִִֶַַָֹֹוריק 
ויעזב  ּומעלליכם; ּדרכיכם והיטיבּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלנפׁשֹותיכם,
לא  א ׁשר ּומחׁשב ּתֹו הרעה , ּדר ּכֹו מּכם אחד ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹּכל 

.19טֹובה  ָ
ה ּׁשנה  ּכל עצמֹו ׁשּיראה אדם ּכל   צרי ,ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָלפיכ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחצי ֹו זּכאי חצי ֹו ּכא ּלּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻּכּלּה,

ח ּיב  וחצי ֹו ז ּכאי  חציֹו אחד 20(ּכּלֹו), חטא חטא ; ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע עצמֹו הכריע  הרי –ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אחת  מצוה עׂשה ה ׁשחתה; להן וגרם חֹובה, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָלכף
העֹולם  ּכל  את והכריע  עצמ ֹו את הכריע הרי  –ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

וה ּצלה  ּתׁשּועה  להן  וגרם זכ ּות, לכף  זה 21ּכּלֹו . ְְְְְֶֶַַַָָָָָֻ
עֹולם" יסֹוד "וצ ּדיק, ׁשּנאמר: ׁשּצּדק 22הּוא זה – ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

ּכל עצמ ֹו, את הכריע  ְְִִֶַַָ
והּצילֹו ּכּלֹו .23העֹולם  ְִִָָֻ

ּכל  נהגּו זה, ענין ְְֲִִֵֶָָָּומּפני 
להרּבֹות  י ׂשראל ְְְִֵֵַָּבית
טֹובים  ּובמעׂשים ְְֲִִִַָָּבצדקה 
מראׁש ּבמצוֹות ְְְֲִֵַֹֹולעסק
ה ּכּפּורים, יֹום ועד ְִִַַַָָהּׁשנה

ה ּׁשנה  ימֹות  מּכל .24יתר  ְִֵַָָָָ
ּבּלילה  לק ּום ּכּלם  ְְֲַַָָָָֻונהג ּו
אּלּו, ימים ֲִֵֶֶַָּבע ׂשרת
ּכנסּיֹות  ּבבּתי ְְְְִִֵֵֵַָּולהת ּפּלל

ּתחנּוני ודבריּבדברי ם ְְְְֲִִִֵֵַ
ׁשּיא ֹור  עד ִִֵֶַּכּבּוׁשין

*ּבׁשעה ‰..25הּיֹום  ְַָָ
עם  אדם עֹונ ֹות ְֲִִֶָָׁשּׁשֹוקלין
מחּׁשבין אין ְְְִֵַָֻזכּיֹותיו,

ã"áàøä úâùä
àèçù . . äòùá מן זה א"א

זה  הדברים שמערבב הערבוב
אחדים  שהן בדעתו ומדמה בזה
לפי  מאד, ונפרדים זרים והם
חסד  ורב השנה בראש שראה
ר"י  דבי ותנא חסד כלפי מטה
היא  וכך ראשון ראשון מעביר
יוסי  רבי ביומא וראה המדה,
חוטא  אדם אומר יהודה ברבי
ושלישית  ושנייה ראשונה פעם
מוחלין  אין רביעית לו מוחלין
אחד  ענין שהן בדעתו סבר לו
דרבי  דההיא מאד רחוקים והן
הגדול  הדין ליום היא ישמעאל
כדברי  מגיהנם הבינונים ולהציל
למחילת  זכר שם ואין הלל בית
ברבי  יוסי דרבי הא אבל עון
ובתחלת  הזה בעולם יהודה
עונשו  מימי אדם של מעשיו
והשני  הראשון שחטא ואילך
אם  לידו שיזדמנו והשלישי
שהם  אע"פ תשובה מהם עשה
יסורין  שצריכין החמורים מן
הראשונים  אלו למרק ויוה"כ
לגמרי, מחולין שהם צריכין אינן
ועיקרן  הדברים הצעת היא זו
יחיד  בין בגמרא הפרש ואין
מצאו. מאין ידעתי ולא לצבור

משנה  לחם

.'ÂÎÂ ÌÈÂÈ·‰ הדין ליום כתות שלש בברייתא שם אמרו י"ז) (דף דר"ה פ"ק
וכו' חסד ורב אומרים ב"ה וכו' ועולין ומצפצפין לגיהנם יורדים בינונים וכו'
המינין  אבל וכו' חדש עשר שנים בה ונדונין לגיהנם יורדין בגופם ישראל פושעי
מדרכי  ושפרשו המתים בתחיית ושכפרו בתורה שכפרו ואפיקורוסין והמסורות

בה  ונדונים לגיהנם יורדים וכו' צבור
ב"ה  מר אמר שם עוד וכן דורות. לדורי
והבאתי  כתיב והא וכו' חסד ורב אומרים
והקשו  בגופן ישראל בפושעי התם וכו'
כי  ותירצו תקנתא להו לית אמרת והא
מחצה  הכא עונות ברוב תקנתא להו לית
פושעי  עון נמי בהו ואית וכו' עונות
והבאתי  בלאו להו סגיא לא וכו' ישראל

מאי ÂÚ„וכו': בגופן ישראל פושעי שם
תפילין  מנח דלא קרקפתא א"ר ניהו
דדוקא  מ"ש ז"ל רבינו דברי  ונתבארו
לגיהנם  יורדין בינונים ישראל פושעי
כלפי  מטה חסד רב בינונים שאר אבל
הדברים. שאר כל נתבארו וכן חסד
והמושך  הרע לשון ובעלי דמים ושופכי

בגמרא: מצאתי לא Ú˘‰ערלתו Ì‡
Ì˙Á Â‡Ï Ì‡Â 'ÂÎÂ Ì˙Á ‰·Â˘˙

.‰˙ÈÓÏ אמאי תשובה עשה לא כי וא"ת
ורב  מחצה על מחצה הא למיתה נחתם
בזה  תירצו כבר חסד כלפי מטה חסד
אחד  עון הוי תשובה עשה דלא דהיכא
עשרה  דבאלו משום העונות על נוסף
לעשות  חייב הוא תשובה של ימים
נוסף  אחד עון הרי עשה לא ואם תשובה

העונות: על
„.‰Ê ÔÈÚ ÈÙÓÂ מפני כלומר

לחפש  השנה בראש מזהירין שבשופר
צריך  ימים עשרה באלו לכך במעשיו

טובים: ומעשים מצות לעשות
ÌÚ Ì„‡ ˙ÂÂÚ ÔÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘· ‰

.'ÂÎ ÂÈ˙ÂÈÎÊ השנה דראש קמא בפרק
ישמעאל  רבי דבי תנא אמרו י"ז.) (דף
ראשון  מעביר פשע על ועובר עון נושא
ועון  רבא אמר המדה היא וכך ראשון
עונות  רובא איכא דאי נמחק אינו עצמו
ב' בו פירש ובהלכות בהדייהו. מיחשב
וז"ל  ז"ל הרי"ף פי' האחד פירושים,
אם  בדרכיו ותמים ישר אדם פירוש
לידו  חטא בא לא ועדין בחטא נכשל
כותבו  הקב"ה אין החטא אותו מעודו
הקב"ה  של מדתו היא וכך מעבירו אלא
כל  הן כדכתיב מתחלה לחייבו שלא
אמר  גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה
מאמרים  ב' שהרכיב הרי ע"כ. וכו' רבא
ראשון  ראשון מעביר ר"ה במס' המאמר
[פ"ו:] ביומא הנאמר המאמר עם וכו'
אדם  אומר יהודה ב"ר יוסי ר' תניא
והכל  וכו' ושניה ראשונה פעם חוטא
בשעה  וה"ה השנה בראש איירי
לדעת  כך שעושין מיתתו בעת ששוקלין
ההיא. בעת נמי ששוקלין שסובר רבינו
הר"ן  שם ביארו ז"ל הרי"ף של והפירוש
אינו  עצמו ועון דקאמר מאן דלדעת ז"ל
דאין  ושני ראשון שהעון ר"ל נמחק
איכא  ואי ועומדים תלוים הם לו מונין
מגלגלין  ושני מראשון חוץ עונות רובא
שם  ויש לא. ליכא ואי הכל את עליו
דאין  הגאון שם שפירש אחר פירוש
חטא  לענין ראשון מעביר באומרו הכונה

מיימוניות  הגהות
הרמב"ן [`] אבל לגיהנם, פי' זו ומיתה עד לחיי פי' אלו דחיים התוספות פירשו

לחיים  שאמר וזה הזה העולם לענייני אלא בר"ה נידון אדם אין וז"ל כתב
בנים  ומיתת נגעים הזה שבעולם העונשים כל אלא בלבד בימים אינם ולמיתה
הטוב  והגמול השכר וכינו מיתה בלשון חכמים אותם כינו בהם וכיוצא ועוני

חיים: בלשון

עוז  מגדל
.‰·ÂË ‡Ï ¯˘‡ „Ú ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙˘ ‚"Ú‡:במדרש„Ú Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ

.ÂÏÈˆ‰Â:(ל"ט (דף דקדושין פ"ק ‰ÌÂÈ.סוף ¯Â‡È˘ „Ú Â‚‰ ‰Ê ÈÙÓÂ ר"ל

השנה  ראש שבין ימים עשרה אלו בהמצאו ה' דרשו פ"ק שאמרו מה על שסמכו

לזכותן: וחפץ לכל מצוי שהוא Î˙·ויוה"כ :ÍÏÈ‡Â ÈÚÈ·¯Ó „Ú ÔÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘·
.'ÂÎÂ ·Â·¯Ú‰ ÔÓ Â‰Ê Ï"Ê בין ‰¯‡·"„ בגמרא הפרש אין הדברים עיקר הוא זה

ענין  בכל דשייכי משום סתם הראשונות על תוהא עד הפרק מראש וכתב יפה ונזהר תיקן אבל ערבב לא ז"ל ר"מ כי אומר ואני עכ"ל: הוציאו מאין ידעתי ולא לצבור יחיד

כרוספדאי כדרבי כו' ושנה שנה בכל כך מיתתו בשעת וזכיותיו אדם עונות ששוקלין כשם ביאר לזה וסמוך במקומן, כתבתי שיאור וכבר עד דבריו בפירוש שביארתי וכמו

בר"ה  בין ששוקלין זמן ובכל ענין בכל דשייכי הפרק בתחלת כמו ואילך מרביעי עד כו' זכיותיו עם אדם עונות ששוקלין בשעה סתם וכתב חזר ועתה בשעת היום, ובין

היד  מקורות
(במשנה).16 א טז, ר"ה

ב. א.17שם, כט, פינחס

(בובר 18 פכ"ג פדר"כ ראה

שפרו  שופר א): קנד,

ויק"ר 19מעשיכם. עיין

רבתי  פסיקתא ו. פכ"ט,

שם  פל"ט. מא"ש) (הוצאת

וכו'). ועשיתם (ד"ה פ"מ

פיסקא  דר"כ פסיקתא ועיין

א). קנז, (בובר שובה

(אוצר  חדתא פסיקתא

.(494 ע' מדרשים

ב.20 מ, ראה 21קידושין

במאמרי  הובא – תיקונים

(ע"פ  תג ע' הקצרים אדה"ז

אדר  ז' אדמו"ר, כ"ק שיחת

חדש  זהר וראה ה'תשמ"ה).

פו, יומא ד). (כג, נח ס"פ

כה.22ב. י, עיין 23משלי

ר"פ  יל"ש ועיין ב. לח, יומא

תתקמ. רמז עיין 24נצבים

ה"ג. פ"א שבת ירושלמי

ספ"ח: פאה ירושלמי עיין

מאן  ביומינו סבין איתהוו

ריש  מבין לון יהב דהוה

נסבון  הוו רבא לצומא שתא

קצת  בשינוי (וכ"ה וכו'

ספ"ה). שקלים בירושלמי

קיז 25 סי' ח"ב רע"ג סדר

אוצה"ג  ועיין קמה). (ע'

כז  סי' התשובות, ר"ה,

אבות  מגן .(31 (ע' ואילך

הכ"ד. הענין להמאירי

משנה ח  כסף

·˙Î :'ÂÎÂ ÌÈ·Â¯Ó ÂÈ˙ÂÂÚ˘ Ì„‡ · È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù כמו לא א"א הראב"ד
וראיתו  רבינו שטעם וי"ל עכ"ל. נ'.] [דף ביבמות זה דבר ועיקר וכו' סובר שהוא
עצמו  אדם יראה לעולם בסמוך  רבינו וכתבו [מ':] דקידושין פ"ק בסוף מדאמרינן
מצוה  עשה העולם ולכל המדינה לכל יראה וכן חייב וחציו זכאי חציו כאילו

העולם  ולכל לו שהכריע אשריו אחת
עבירה  עבר זכות לכף המדינה ולכל
המדינה  וכל עצמו שהכריע לו אוי אחת
אם  אמר ולמאי חובה לכף העולם וכל
לכף  העולם וכל ומדינתו עצמו הכריע
לכף  שהוכרעו שכיון לומר אלא חובה
שהביא  וכמו אובדים הם מיד חובה
שהקש' ומה ועמורה. מסדום ראיה  רבינו
כבר  הרבה חיים רשעים יש כי הראב"ד
זה  ושיקול שכתב במה רבינו זה תירץ
שוקלין  ואין וכו' הזכיות מנין לפי אינו

שכבר אלא  הרי דעות. אל של בדעתו
גמור  רשע שהוא לנו שיראה אפשר
שיזכה  ראוי שבעבורה מצוה ועשה
דבר  בו נמצא יען באביה שנאמר כענין

טוב:
.'ÂÎÂ ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ פ"ק ‚ סוף

אפילו  אומר רשב"י מ':) (דף דקידושין
איבד  באחרונה ומרד ימיו כל גמור צדיק
לא  הצדיק וצדקת שנאמר הראשונות את
כמחצה  ונהוי ופריך רשעו ביום תצילנו
איבד  ולמה כלומר זכיות ומחצה עונות
על  בתוהא ר"ל אמר הראשונות  את

ÂÎÂ'.הראשונות: ÌÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ
מימרא  ט"ז:) (דף השנה דראש פ"ק

יוחנן: רבי אמר כרוספדאי דרבי

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

מרּבֹות  י ֹוׁשביה ּכל  זכּיֹות היּו אם – הּמדינה ְְְְְִִֵֶַָָָָֻֻוכן 
ע ֹונֹותיהם  היּו ואם צּדקת ; זֹו הרי עֹונ ֹותיהם, ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָעל 

רׁשעה  ז ֹו הרי ּכּלֹו2מרּבין, העֹולם  ּכל וכן .3. ְְְֲִֵֵָָָָָֻֻ

ׁשע ֹונֹותיו·. ֲֶָָָ*אדם
מ ּיד  – זכּיֹותיו על ְְִִַָָֻֻמר ּבין 

ּבר ׁשעֹו מת ,4הּוא  ְְִֵ
רב  "על ֱֶֶַַֹׁשּנאמר :

"מדינה 5ע ֹונ וכן  . ְְֲִֵֵָ
מ ּיד  – מר ּבין  ְֲִִֶֶָָֻׁשע ֹונֹותיה

ּכי ועמרה  סדם "זעקת ׁשּנאמר : אֹובדת , ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָֹֹהיא
ע ֹונֹותיהם 6ר ּבה" היּו אם ּכּלֹו, העֹולם  ּכל וכן . ְֲִֵֵֶָָָָָָֻ

נׁשחתין הן  מּיד – ּכי,7מר ּבין  ה ' "וּירא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
האדם" רעת .8רּבה  ַַָָָָָ

אּלא  והעֹונ ֹות, ה ּזכּיֹות מנין  לפי אינ ֹו זה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻו ׁשּקּול 
ּגדלן זכ ּות 9לפי יׁש עֹונ ֹות,10: ּכּמה  ּכנגד  ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

טֹוב" ּדבר ּבֹו נמצא "יען עֹון11ׁשּנאמר : וי ׁש ; ְְֱִֵֶֶַַַָָָָ
אחד, "וחֹוטא ׁשּנאמר : זכּיֹות , ּכּמה ּכנגד  ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשהּוא

הר ּבה" טֹובה הּיֹודע 12יאּבד והּוא  ּדע ֹות , אל ׁשל  ּבדע ּתֹו אּלא ׁשֹוקלין  ואין . ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הע ֹונֹות  ּכנגד הּזכּיֹות עֹורכין  על ‚..13היא ׁשּנחם מי ׁשע ׂשה,ּכל  הּמצו ֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

אֹותן'! עׂשיתי לא אּולי  ּבעׂשּיתן? הֹועל ּתי  'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ה ּזכ ּיֹות, על ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֻותהה
ּבעֹולם  זכּות ׁשּום לֹו מז ּכירין ואין  ּכּלן, את אּבד זה  הרי "צדקת 14– ׁשּנאמר : , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

רׁשע ֹו" ּבי ֹום תּצילּנּו לא הראׁשֹונ ֹות.15הּצּדיק  על ּבתֹוהה אּלא זה, אין ; ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּכ – מיתת ֹו ּבׁשעת ּוזכ ּיֹותיו  אדם עֹונ ֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָֻּכׁשם
ראׁש ׁשל ט ֹוב ּבי ֹום זכּיֹותיו עם הע ֹולם מ ּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות  ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשֹוקלין

ã"áàøä úâùä
åòùøá . . íãà כמו לא א"א

רשעים  שכשאמרו סובר שהוא
שמיד  למיתה לאלתר נחתמין
רשעים  יש כי כן ואינו מתים,
נחתמין  אלא הרבה חיים
שני  ימיהם ימלאו שלא לאלתר
דבר  ועיקר עליו, שנגזרו הדור

(נ'). ביבמות זה

משנה  לחם

.'ÂÎÂ ˙Ó ‡Â‰ „ÈÓ 'ÂÎÂ ÔÈ·Â¯Ó ÂÈ˙ÂÂÚ˘ Ì„‡ כמה · דהא לזה קשה
בסוף  בברייתא דאמרינן קשה ועוד שחיים. רשעים וכמה שמתים ראינו צדיקים
כמי  ודומה לו מריעין מעונותיו מרובין שזכיותיו כל ל"ט:) (דף דקדושין פ"ק
כמי  ודומה לו מטיבין מזכיותיו מרובין שעונותיו וכל כלה התורה כל את ששרף
באותו  והעלו כלה התורה כל את שקיים
ליכא  עלמא בהאי מצות דשכר סוגיא
זו. בקושיא נאמרו תירוצים והרבה
מת  כאן שאמר במה רבינו דכוונת ונראה
העוה"ב. מיתת לומר רוצה ברשעו
בשעת  העשוי בשיקול כאן איירי ורבינו
כשם  ואמר לקמן שביאר כמו מיתתו
מיתתו  בשעת האדם זכיות ששוקלין
העשוי  בשיקול השתא דעד משמע
כתב  הרי מ"מ וכ"ת איירי. מיתה בשעת
נחתם  צדיק שנמצא מי בר"ה לקמן
למיתה. נחתם רשע שנמצא ומי  לחיים
לומר  רוצה דקאמר דצדיק לומר יש
רשע  דקאמר ורשע הדין באותו צדיק
ז"ל  הרמב"ן שתירץ כמו הדין באותו
מי  לקמן ז"ל רבינו כתב לא ולכך
נחתם  מעונותיו מרובין זכיותיו שנמצא
שיהיה  שאע"פ צדיק כתב אלא לחיים
שום  לו לפרוע הקב"ה ורוצה גמור רשע
צדיק  ומקרי חיים לו נותן מצוה שכר

הדין: ז"ל Â‚˘‰·Â˙בזה הראב"ד השיג
רבינו על זו שהדין קושיא שסובר מפני

ממש  מיתה היא דקאמר ברשעו מת דהך
שלא  לומר רוצה דמיתה תירץ והוא
כדאמרינן  הדור שני שהם ימיהם ימלאו
מספר  את מ"ט:) (דף החולץ פרק בסוף
ופירש"י  דורות, שני אלו אמלא ימיך
לידתו  בשעת לאדם שפוסקים שנים אלו
לומר  רוצה למיתה נחתם ואפילו  ע"כ.
לידה  בשעת עליו גזור שאם לרעתו
אלא  יחיה לא שנה חמשים שיחיה

ÂÎÂ'.ארבעים: ‰È˙ÂÂÚ˘ ‰È„Ó ÔÎÂ
רבה. כי ועמורה סדום זעקת שנאמר
מרובים  עונותיה דסדום כיון א"כ וא"ת

להם מז  מוחל היה הקב"ה למה כיותיה
נותן  דהדין כיון צדיקים החמשים בשביל
אברהם  תפלת מפני לומר ויש שנאבדת.

כך: הדין שאין אע"פ מוחל היה
.'ÂÎÂ ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ פ"ק ‚ סוף

בן  ר"ש דברי בברייתא מ') (דף דקדושין
הראשונות: על בתוהא בגמ' ופירשו ÂÎÂ'.יוחאי ÔÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ בפ"ק שאמרו ממה לו שיצא ונראה השנה. בראש וכן אדם של מיתתו בשעת דשוקלין סובר רבינו

המיתה: ליום הוא שזה רבינו וסובר וכו' הדין ליום כיתות ג' שם אמרו ועוד השנה ראש של שקול הרי וכו' השנה בראש נפתחים ספרים ג' ט"ז:) (דף השנה דראש

למלך  משנה
(.Ê"Ë Û„) ‰"¯„ ˜"Ù ‰˘Ó .'ÂÎÂ Ì„‡ ˙ÂÈÎÊ ÔÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ פרקים בד'

עוברין  באי כל בר"ה האילן פירות על בעצרת התבואה על בפסח נידון העולם
התוספות  וכתבו מעשיהם. כל אל המבין לבם יחד היוצר שנאמר מרון כבני לפניו
ערב  אשתו שהקניטתו חסיד גבי [י"ח:] שמתו מי בפרק התבואה על בפסח ז"ל
הפרגוד  מאחורי ששמעו זו את זו שמספרות רוחות שתי שמע דבר"ה משמע ר"ה
מזכירין  היו בר"ה בשמים ושמא אותו מלקה ברד ראשונה ברביעה הזורע שכל
על  בפסח דין וגזר בר"ה נדונין הכל דאמר יהודה כרבי א"נ בפסח הנגזר דין
הנגזר  דין בר"ה מזכירין סיבה דלאיזה קמא בתירוצא לדקדק ויש ע"כ. התבואה
דברים  דשלשה נידון העולם פרקים דבד' אמתניתין ז"ל הר"ן במ"ש ונ"ל בפסח.
לפניו  עוברים עולם באי כל בר"ה אבל אלו זמנים בג' העולם לכל נידונין הללו
בר"ה  מזכירין מש"ה כן כי הנה ע"כ. האלו מדברים חלקו לו וגוזרים אחד אחד
תבואותיו  ועל שלו המאורעות כל על האדם נידון דבר"ה משום בפסח הנגזר דין
שנגזר  מה לידע צריך מעשיו פי על בר"ה נידון שאדם וכיון הר"ן כמ"ש ופירותיו

בר"ה  מזכירין היו הכי ומשום כדרכיו לאיש לתת כדי העולם כללות אל כבר
שמתו  מי דפרק ההיא דמוקי בתרא בתירוצא לדקדק יש תו בפסח. הנגזר דין
לא  מתני' דהא שמתו מי דפ' ההיא כמתני' אתיא לא דע"כ דכיון יהודה כרבי
דאמר  כר"מ שמתו דמי ההיא מוקי לא אמאי א "כ בגמרא כדמשמע כר"י אתיא
לאוקמי  להתוס' להו דניחא ונראה ביוה"כ. שלהם דין וגזר בר"ה נידונין הכל
ומוריד  מעלה אינו ר"ה של הדין דלר"מ משום כר"מ ולא כר"י שמתו דמי ההיא
הכריזו  הלכתא למאי וא"כ הדין ויתבטל תשובה יעשו יוה"כ דעד אפשר דהא
ביוה"כ  אלא להכריז להם היה לא שיתבטל שאפשר כיון הדין בר"ה ברקיעא
וגמר  בר"ה הוי דין דתחלת יהודה ר' לדברי אבל דין. גזר הוא יום של שעצומו
דין  דגזר זמן קודם הוא הזריעה דזמן משום בר"ה שדנו מה לדעת צריך בפסח דין
לר"מ  אבל לזריעה דאצטריך משום בר"ה שדנו מה ברקיעא הכריזו ומש"ה
דין  גמר כפי הוי וקצירה שהזריעה נמצא ביוה"כ דין וגמר בר"ה הוי דין דתחלת
כר"מ: ולא כר"י למתני' מוקמי ומש"ה ר"ה של ההכרזה נצרכה לא א"כ יוה"כ של

עוז  מגדל
.ÍÂÚ ·Â¯ ÏÚ ¯Ó‡˘ ˙Ó ‡Â‰ „ÈÓ ÂÈ˙ÂÈÎÊ ÏÚ ÔÈ·Â¯Ó ÂÈ˙ÂÂÚ˘ Ì„‡'פ

זה  דבר ועיקר עד סובר שהוא כמו לא ז"ל הראב"ד כתב (שם): שנים ראשי ארבעה

ימיך  מספר גבי ע"ב) (מ"ט החולץ פ' וסוף יפה זה פירוש אומר ואני עכ"ל: ביבמות

משלימין  זכה דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את דתניא כתנאי דאוקימנא אמלא

והסוגיא  לו פוחתין זכה לא לו מוסיפין זכה וחכ"א ר"ע דברי לו פוחתין זכה לא לו

דר' מימרא על פירושין שאר עם פירוש לפרש רגילים ואנו הסוד מגלה שם אשר

מופלג  בו המקובל הנסתר עם זה ופירוש דר"ה קמא בפרק יוחנן א"ר כרוספדאי

בכל  התלמוד לשון העתיק הוא כי ז"ל ר"מ על בזה תפיסה אין אבל הרבה ומקובל

שכתבתי  כמו תורה במשנה כמנהגו לפרש רצה ולא עברי ללשון בבלי מלשון מקום

כרצונו. לפרש ידו את ימלא איש העולם וכל רוב ז"ל הראב"ד שהזכיר והקושיא

בעלי  מרבותינו שקבלנו כמו הענין בפשט תירוצין כמה לנו ויש דר"ה פ"ק מקשים

בזה  לפניו עד כרוספדאי מדר' זה פסק לא ז"ל ר"מ כי לי אומר ולבי ז"ל. התוספות

ידיעת  בחדרי ופירושו הענין זה יסתיר ג"כ והוא ר"ה של ביו"ט הוא כי ופירש הפרק

ואמר  חמישי פרק לפנינו בקצרה וכללו (ה"י) התורה יסודי מהלכות שני פ' הבורא

בדרך  דרך אם יודע ומי ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה שאלה אותה תשובת כי

כד"ן: מאד גדול כי הזה הנכון Î‚„הסוד ˙ÂÈÎÊ‰ ÔÈÎ¯ÂÚ „Ú 'ÂÎ ‰Ê ÏÂ˜È˘Â
.˙ÂÂÚ‰:פירושן שיקבל מקומות מקצת עם דקדושין ובפ"ק ˘ÌÁÈבמדרש ÈÓ ÏÎ

.ÔÂ˘‡¯‰ ÏÚ „Ú:דר"ה פ"ק ז"ל אלפס ר"י וחיברה ע"ב) מ (דף דקדושין פ"ק סוף

.‰˙ÈÓÏ Ì˙Á „Ú 'ÂÎ ÔÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ טז) דר"ה פ"ק היא כרוספדאי דר' מימרא

אמרה: יוחנן ר' בשם שלנו ובגירסא ע"ב)

היד  מקורות
ה"ד.2 פ"ג תענית ירושלמי

שם.3 קידושין עיין 4עיין

(כ"מ). ב מ, קידושין

יד.5 ל, כ.6ירמי' יח, וירא

ביקש 7 א: קג, סנהדרין עיין

העולם  את להחזיר הקב"ה

(עבוה"מ). בראשית 8וכו'

ה. מ"א.9ו, פ"ב אבות

ט, יומא א. נח, גיטין ועיין

א. ט, ב"ב כח,10ב. מו"ק

ב. מו, סנהדרין ועיין ב.

יג.11 יד, ט,12מ"א קהלת

כי 13יח. (בובר) תנחומא

טז. ב.14תשא מ, קידושין

סה"א. פ"א פאה ירושלמי

יב.15 לג, יחזקאל



ט  משנה  כסף

ÏÎ ˙‡ ÚÈ¯Î‰ ˜„ˆ˘ ‰Ê „Ú 'ÂÎÂ ÂÓˆÚ ‰‡¯È˘ Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ „
.ÂÏÈˆ‰Â ˙ÂÎÊÏ ÌÏÂÚ‰:(.:'מ (דף דקידושין ספ"ק ברייתא

.'ÂÎÂ Ì„‡ ˙ÂÂÚ ÌÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘· ר"י ‰ תניא פ"ו:) (דף דיומא בתרא פרק
אין  שלישית לו מוחלין ושניה ראשונה פעם עבירה אדם עבר אומר יהודה בר
אל  יפעל אלה כל הן שנאמר לו מוחלין
שלישית  והתניא גבר עם שלש פעמים
הא  לו מוחלין אין רביעית לו מוחלין
הרי"ף  גירסת היא זו בצבור, הא ביחיד
היה  לא והראב"ד רבינו גירסת והיא
בגמרא  הפרש ואין כתב ולפיכך כן גורס
מצאו, מאין ידעתי ולא לצבור יחיד בין
אומרים  ב"ש דר"ה בפ"ק דגרסינן ודע
גמורים  צדיקים הדין ליום כיתות שלש
רשעים  לחיים. לאלתר ונחתמים נכתבים
למיתה  לאלתר ונחתמים נכתבים גמורים
ומצפצפים  לגיהנם יורדים בינונים
מטה  חסד רב אומרים וב"ה ועולים
ראשון  מעביר ר"י דבי תנא חסד. כלפי
ועון  רבא אמר המדה היא וכך ראשון
עונות  רובא איכא דאי נמחק אינו עצמו
ואם  שכתב כיון וא"ת בהדייהו. מיחשב
אשר  עונותיו כנגד זכיותיו נמצאו
עונותיו  כל על מעבירין ואילך משלישי
נחתם  הוא מיד א"כ ראשון ראשון
שהבנוניים  למעלה כתב והיאך לחיים
עשו  לא ואם יוה"כ עד אותם תולים
דלעיל  וי"ל למיתה. נחתמים תשובה
ראשון  מעבירין אין ואז בר"ה  מיירי
את  גם עונותיו כל מונין אלא ראשון

השני את גם בשעת הראשון מיירי והכא
או  עדן לגן ילך אם לדעת מיתתו
מיירי  מיתה דבשעת א"כ וא"ת לגיהנם.
בצבור  אבל ביחיד בד"א קאמר היכי
בשעת  שייך לא בצבור דהא וכו' תולין
אחד  ביום מתים אין הצבור שכל המיתה
עדן  לגן ילכו אם כאחד שנידון לשנאמר
להן  תולין שאמר ועוד לגיהנם, או
וי"ל  תולין. שייך לא המיתה ובשעת
אם  כאחד נדונים שהצבור לומר דשייך
כל  אם כיצד והא לגיהנם או לג"ע ילכו
עצמו  בפני עון עשה לא מהצבור אחד
לילך  ראוי הוא אבל לגיהנם לשילך
חטאים  חטאו בכלל והצבור לג"ע
כל  ילכו לגיהנם ללכת בעדם הראויים
מצינו  שהרי לגיהנם כשימות ואחד אחד
ולא  לעוה"ב חלק להם אין הפלגה דור
ודאי  אלא כאחת כלם שמתו אשכחן

˙ÔÈÏÂכדאמרן: ˘"ÓÂ שתולין עניינו
אותן  מניחין ואין אלו עונות שלש להם
כיון  עונותיהם כל שישקלו עד במשקל
מרביעי  נמצאו אם עונותיהם שנשקלו
ג' אותם זכיותיהם על מרובין ואילך
הכל  על אותם ודנים מצטרפין עונות
עונותיהם  כנגד זכיותיהם נמצאו ואם
עונותיהם  כל מעבירין ואילך מרביעי
על  יקשה לא מעתה ראשון, ראשון
וז"ל  הראב"ד עליו שהקשה מה רבינו
הצעת  היא זו וכו' הערבוב מן זה
ולדעת  הראב"ד. עכ"ל ועיקר הדברים
אם  בשנדון יהודה בר דר"י ההיא רבינו
דההיא  דומיא לגיהנם או עדן לגן ילך

ישמעאל: ·ÏÏÎדר' ‰È‰ Ì‡ ÌÈÂÈ·‰
.'ÂÎÂ ‰ˆÁÓ(.י"ו (דף דר"ה פ"ק

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

נחּתם  צּדיק , ׁשּנמצא מי ּומי[`]הּׁשנה : לחּיים ; ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ
לֹו ּתֹולין והּבינ ֹוני , למיתה. נחּתם רׁשע , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשּנמצא
נחּתם  ּתׁשּובה, ע ׂשה אם ה ּכּפּורים: י ֹום ְְִִִֶַַָָָָעד

למיתה  נחּתם לאו , ואם ּפי„..16לחּיים; על  אף ְְְְִִִִֶַַַָָָ
הּכת ּוב  ּגזרת ה ּׁשנה ּבראׁש ׁשֹופר  –17ׁשּתקיעת ְְְִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבֹו י ׁש מּׁשנתכם,18רמז  י ׁשנים עּורּו עּור ּו ּכל ֹומר : , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַ
ּבמעׂשיכם  וחּפׂשּו מ ּתרּדמתכם ; נר ּדמים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהקיצּו
ה ּׁשֹוכחים  אּלּו ּבֹוראכם. וזכרּו ּבתׁשּובה, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָוחזר ּו
ּבהבל  ׁשנתם ּכל וׁשֹוגים  הּזמן, ּבהבלי האמת ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
הּביטּו – י ּציל  ולא י ֹועיל לא  אׁשר ְֲִִִִֶַַָֹֹוריק 
ויעזב  ּומעלליכם; ּדרכיכם והיטיבּו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹלנפׁשֹותיכם,
לא  א ׁשר ּומחׁשב ּתֹו הרעה , ּדר ּכֹו מּכם אחד ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹּכל 

.19טֹובה  ָ
ה ּׁשנה  ּכל עצמֹו ׁשּיראה אדם ּכל   צרי ,ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָלפיכ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחצי ֹו זּכאי חצי ֹו ּכא ּלּו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻּכּלּה,

ח ּיב  וחצי ֹו ז ּכאי  חציֹו אחד 20(ּכּלֹו), חטא חטא ; ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע עצמֹו הכריע  הרי –ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻ
אחת  מצוה עׂשה ה ׁשחתה; להן וגרם חֹובה, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָלכף
העֹולם  ּכל  את והכריע  עצמ ֹו את הכריע הרי  –ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

וה ּצלה  ּתׁשּועה  להן  וגרם זכ ּות, לכף  זה 21ּכּלֹו . ְְְְְֶֶַַַָָָָָֻ
עֹולם" יסֹוד "וצ ּדיק, ׁשּנאמר: ׁשּצּדק 22הּוא זה – ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

ּכל עצמ ֹו, את הכריע  ְְִִֶַַָ
והּצילֹו ּכּלֹו .23העֹולם  ְִִָָֻ

ּכל  נהגּו זה, ענין ְְֲִִֵֶָָָּומּפני 
להרּבֹות  י ׂשראל ְְְִֵֵַָּבית
טֹובים  ּובמעׂשים ְְֲִִִַָָּבצדקה 
מראׁש ּבמצוֹות ְְְֲִֵַֹֹולעסק
ה ּכּפּורים, יֹום ועד ְִִַַַָָהּׁשנה

ה ּׁשנה  ימֹות  מּכל .24יתר  ְִֵַָָָָ
ּבּלילה  לק ּום ּכּלם  ְְֲַַָָָָֻונהג ּו
אּלּו, ימים ֲִֵֶֶַָּבע ׂשרת
ּכנסּיֹות  ּבבּתי ְְְְִִֵֵֵַָּולהת ּפּלל

ּתחנּוני ודבריּבדברי ם ְְְְֲִִִֵֵַ
ׁשּיא ֹור  עד ִִֵֶַּכּבּוׁשין

*ּבׁשעה ‰..25הּיֹום  ְַָָ
עם  אדם עֹונ ֹות ְֲִִֶָָׁשּׁשֹוקלין
מחּׁשבין אין ְְְִֵַָֻזכּיֹותיו,

ã"áàøä úâùä
àèçù . . äòùá מן זה א"א

זה  הדברים שמערבב הערבוב
אחדים  שהן בדעתו ומדמה בזה
לפי  מאד, ונפרדים זרים והם
חסד  ורב השנה בראש שראה
ר"י  דבי ותנא חסד כלפי מטה
היא  וכך ראשון ראשון מעביר
יוסי  רבי ביומא וראה המדה,
חוטא  אדם אומר יהודה ברבי
ושלישית  ושנייה ראשונה פעם
מוחלין  אין רביעית לו מוחלין
אחד  ענין שהן בדעתו סבר לו
דרבי  דההיא מאד רחוקים והן
הגדול  הדין ליום היא ישמעאל
כדברי  מגיהנם הבינונים ולהציל
למחילת  זכר שם ואין הלל בית
ברבי  יוסי דרבי הא אבל עון
ובתחלת  הזה בעולם יהודה
עונשו  מימי אדם של מעשיו
והשני  הראשון שחטא ואילך
אם  לידו שיזדמנו והשלישי
שהם  אע"פ תשובה מהם עשה
יסורין  שצריכין החמורים מן
הראשונים  אלו למרק ויוה"כ
לגמרי, מחולין שהם צריכין אינן
ועיקרן  הדברים הצעת היא זו
יחיד  בין בגמרא הפרש ואין
מצאו. מאין ידעתי ולא לצבור

משנה  לחם

.'ÂÎÂ ÌÈÂÈ·‰ הדין ליום כתות שלש בברייתא שם אמרו י"ז) (דף דר"ה פ"ק
וכו' חסד ורב אומרים ב"ה וכו' ועולין ומצפצפין לגיהנם יורדים בינונים וכו'
המינין  אבל וכו' חדש עשר שנים בה ונדונין לגיהנם יורדין בגופם ישראל פושעי
מדרכי  ושפרשו המתים בתחיית ושכפרו בתורה שכפרו ואפיקורוסין והמסורות

בה  ונדונים לגיהנם יורדים וכו' צבור
ב"ה  מר אמר שם עוד וכן דורות. לדורי
והבאתי  כתיב והא וכו' חסד ורב אומרים
והקשו  בגופן ישראל בפושעי התם וכו'
כי  ותירצו תקנתא להו לית אמרת והא
מחצה  הכא עונות ברוב תקנתא להו לית
פושעי  עון נמי בהו ואית וכו' עונות
והבאתי  בלאו להו סגיא לא וכו' ישראל

מאי ÂÚ„וכו': בגופן ישראל פושעי שם
תפילין  מנח דלא קרקפתא א"ר ניהו
דדוקא  מ"ש ז"ל רבינו דברי  ונתבארו
לגיהנם  יורדין בינונים ישראל פושעי
כלפי  מטה חסד רב בינונים שאר אבל
הדברים. שאר כל נתבארו וכן חסד
והמושך  הרע לשון ובעלי דמים ושופכי

בגמרא: מצאתי לא Ú˘‰ערלתו Ì‡
Ì˙Á Â‡Ï Ì‡Â 'ÂÎÂ Ì˙Á ‰·Â˘˙

.‰˙ÈÓÏ אמאי תשובה עשה לא כי וא"ת
ורב  מחצה על מחצה הא למיתה נחתם
בזה  תירצו כבר חסד כלפי מטה חסד
אחד  עון הוי תשובה עשה דלא דהיכא
עשרה  דבאלו משום העונות על נוסף
לעשות  חייב הוא תשובה של ימים
נוסף  אחד עון הרי עשה לא ואם תשובה

העונות: על
„.‰Ê ÔÈÚ ÈÙÓÂ מפני כלומר

לחפש  השנה בראש מזהירין שבשופר
צריך  ימים עשרה באלו לכך במעשיו

טובים: ומעשים מצות לעשות
ÌÚ Ì„‡ ˙ÂÂÚ ÔÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘· ‰

.'ÂÎ ÂÈ˙ÂÈÎÊ השנה דראש קמא בפרק
ישמעאל  רבי דבי תנא אמרו י"ז.) (דף
ראשון  מעביר פשע על ועובר עון נושא
ועון  רבא אמר המדה היא וכך ראשון
עונות  רובא איכא דאי נמחק אינו עצמו
ב' בו פירש ובהלכות בהדייהו. מיחשב
וז"ל  ז"ל הרי"ף פי' האחד פירושים,
אם  בדרכיו ותמים ישר אדם פירוש
לידו  חטא בא לא ועדין בחטא נכשל
כותבו  הקב"ה אין החטא אותו מעודו
הקב"ה  של מדתו היא וכך מעבירו אלא
כל  הן כדכתיב מתחלה לחייבו שלא
אמר  גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה
מאמרים  ב' שהרכיב הרי ע"כ. וכו' רבא
ראשון  ראשון מעביר ר"ה במס' המאמר
[פ"ו:] ביומא הנאמר המאמר עם וכו'
אדם  אומר יהודה ב"ר יוסי ר' תניא
והכל  וכו' ושניה ראשונה פעם חוטא
בשעה  וה"ה השנה בראש איירי
לדעת  כך שעושין מיתתו בעת ששוקלין
ההיא. בעת נמי ששוקלין שסובר רבינו
הר"ן  שם ביארו ז"ל הרי"ף של והפירוש
אינו  עצמו ועון דקאמר מאן דלדעת ז"ל
דאין  ושני ראשון שהעון ר"ל נמחק
איכא  ואי ועומדים תלוים הם לו מונין
מגלגלין  ושני מראשון חוץ עונות רובא
שם  ויש לא. ליכא ואי הכל את עליו
דאין  הגאון שם שפירש אחר פירוש
חטא  לענין ראשון מעביר באומרו הכונה

מיימוניות  הגהות
הרמב"ן [`] אבל לגיהנם, פי' זו ומיתה עד לחיי פי' אלו דחיים התוספות פירשו

לחיים  שאמר וזה הזה העולם לענייני אלא בר"ה נידון אדם אין וז"ל כתב
בנים  ומיתת נגעים הזה שבעולם העונשים כל אלא בלבד בימים אינם ולמיתה
הטוב  והגמול השכר וכינו מיתה בלשון חכמים אותם כינו בהם וכיוצא ועוני

חיים: בלשון

עוז  מגדל
.‰·ÂË ‡Ï ¯˘‡ „Ú ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙˘ ‚"Ú‡:במדרש„Ú Ì„‡ ÏÎ ÍÈ¯ˆ ÍÎÈÙÏ

.ÂÏÈˆ‰Â:(ל"ט (דף דקדושין פ"ק ‰ÌÂÈ.סוף ¯Â‡È˘ „Ú Â‚‰ ‰Ê ÈÙÓÂ ר"ל

השנה  ראש שבין ימים עשרה אלו בהמצאו ה' דרשו פ"ק שאמרו מה על שסמכו

לזכותן: וחפץ לכל מצוי שהוא Î˙·ויוה"כ :ÍÏÈ‡Â ÈÚÈ·¯Ó „Ú ÔÈÏ˜Â˘˘ ‰Ú˘·
.'ÂÎÂ ·Â·¯Ú‰ ÔÓ Â‰Ê Ï"Ê בין ‰¯‡·"„ בגמרא הפרש אין הדברים עיקר הוא זה

ענין  בכל דשייכי משום סתם הראשונות על תוהא עד הפרק מראש וכתב יפה ונזהר תיקן אבל ערבב לא ז"ל ר"מ כי אומר ואני עכ"ל: הוציאו מאין ידעתי ולא לצבור יחיד

כרוספדאי כדרבי כו' ושנה שנה בכל כך מיתתו בשעת וזכיותיו אדם עונות ששוקלין כשם ביאר לזה וסמוך במקומן, כתבתי שיאור וכבר עד דבריו בפירוש שביארתי וכמו

בר"ה  בין ששוקלין זמן ובכל ענין בכל דשייכי הפרק בתחלת כמו ואילך מרביעי עד כו' זכיותיו עם אדם עונות ששוקלין בשעה סתם וכתב חזר ועתה בשעת היום, ובין

היד  מקורות
(במשנה).16 א טז, ר"ה

ב. א.17שם, כט, פינחס

(בובר 18 פכ"ג פדר"כ ראה

שפרו  שופר א): קנד,

ויק"ר 19מעשיכם. עיין

רבתי  פסיקתא ו. פכ"ט,

שם  פל"ט. מא"ש) (הוצאת

וכו'). ועשיתם (ד"ה פ"מ

פיסקא  דר"כ פסיקתא ועיין

א). קנז, (בובר שובה

(אוצר  חדתא פסיקתא

.(494 ע' מדרשים

ב.20 מ, ראה 21קידושין

במאמרי  הובא – תיקונים

(ע"פ  תג ע' הקצרים אדה"ז

אדר  ז' אדמו"ר, כ"ק שיחת

חדש  זהר וראה ה'תשמ"ה).

פו, יומא ד). (כג, נח ס"פ

כה.22ב. י, עיין 23משלי

ר"פ  יל"ש ועיין ב. לח, יומא

תתקמ. רמז עיין 24נצבים

ה"ג. פ"א שבת ירושלמי

ספ"ח: פאה ירושלמי עיין

מאן  ביומינו סבין איתהוו

ריש  מבין לון יהב דהוה

נסבון  הוו רבא לצומא שתא

קצת  בשינוי (וכ"ה וכו'

ספ"ה). שקלים בירושלמי

קיז 25 סי' ח"ב רע"ג סדר

אוצה"ג  ועיין קמה). (ע'

כז  סי' התשובות, ר"ה,

אבות  מגן .(31 (ע' ואילך

הכ"ד. הענין להמאירי

משנה ח  כסף

·˙Î :'ÂÎÂ ÌÈ·Â¯Ó ÂÈ˙ÂÂÚ˘ Ì„‡ · È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù כמו לא א"א הראב"ד
וראיתו  רבינו שטעם וי"ל עכ"ל. נ'.] [דף ביבמות זה דבר ועיקר וכו' סובר שהוא
עצמו  אדם יראה לעולם בסמוך  רבינו וכתבו [מ':] דקידושין פ"ק בסוף מדאמרינן
מצוה  עשה העולם ולכל המדינה לכל יראה וכן חייב וחציו זכאי חציו כאילו

העולם  ולכל לו שהכריע אשריו אחת
עבירה  עבר זכות לכף המדינה ולכל
המדינה  וכל עצמו שהכריע לו אוי אחת
אם  אמר ולמאי חובה לכף העולם וכל
לכף  העולם וכל ומדינתו עצמו הכריע
לכף  שהוכרעו שכיון לומר אלא חובה
שהביא  וכמו אובדים הם מיד חובה
שהקש' ומה ועמורה. מסדום ראיה  רבינו
כבר  הרבה חיים רשעים יש כי הראב"ד
זה  ושיקול שכתב במה רבינו זה תירץ
שוקלין  ואין וכו' הזכיות מנין לפי אינו

שכבר אלא  הרי דעות. אל של בדעתו
גמור  רשע שהוא לנו שיראה אפשר
שיזכה  ראוי שבעבורה מצוה ועשה
דבר  בו נמצא יען באביה שנאמר כענין

טוב:
.'ÂÎÂ ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ פ"ק ‚ סוף

אפילו  אומר רשב"י מ':) (דף דקידושין
איבד  באחרונה ומרד ימיו כל גמור צדיק
לא  הצדיק וצדקת שנאמר הראשונות את
כמחצה  ונהוי ופריך רשעו ביום תצילנו
איבד  ולמה כלומר זכיות ומחצה עונות
על  בתוהא ר"ל אמר הראשונות  את

ÂÎÂ'.הראשונות: ÌÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ
מימרא  ט"ז:) (דף השנה דראש פ"ק

יוחנן: רבי אמר כרוספדאי דרבי

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

מרּבֹות  י ֹוׁשביה ּכל  זכּיֹות היּו אם – הּמדינה ְְְְְִִֵֶַָָָָֻֻוכן 
ע ֹונֹותיהם  היּו ואם צּדקת ; זֹו הרי עֹונ ֹותיהם, ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָעל 

רׁשעה  ז ֹו הרי ּכּלֹו2מרּבין, העֹולם  ּכל וכן .3. ְְְֲִֵֵָָָָָֻֻ

ׁשע ֹונֹותיו·. ֲֶָָָ*אדם
מ ּיד  – זכּיֹותיו על ְְִִַָָֻֻמר ּבין 

ּבר ׁשעֹו מת ,4הּוא  ְְִֵ
רב  "על ֱֶֶַַֹׁשּנאמר :

"מדינה 5ע ֹונ וכן  . ְְֲִֵֵָ
מ ּיד  – מר ּבין  ְֲִִֶֶָָֻׁשע ֹונֹותיה

ּכי ועמרה  סדם "זעקת ׁשּנאמר : אֹובדת , ְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַָֹֹהיא
ע ֹונֹותיהם 6ר ּבה" היּו אם ּכּלֹו, העֹולם  ּכל וכן . ְֲִֵֵֶָָָָָָֻ

נׁשחתין הן  מּיד – ּכי,7מר ּבין  ה ' "וּירא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֻ
האדם" רעת .8רּבה  ַַָָָָָ

אּלא  והעֹונ ֹות, ה ּזכּיֹות מנין  לפי אינ ֹו זה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻו ׁשּקּול 
ּגדלן זכ ּות 9לפי יׁש עֹונ ֹות,10: ּכּמה  ּכנגד  ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ

טֹוב" ּדבר ּבֹו נמצא "יען עֹון11ׁשּנאמר : וי ׁש ; ְְֱִֵֶֶַַַָָָָ
אחד, "וחֹוטא ׁשּנאמר : זכּיֹות , ּכּמה ּכנגד  ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשהּוא

הר ּבה" טֹובה הּיֹודע 12יאּבד והּוא  ּדע ֹות , אל ׁשל  ּבדע ּתֹו אּלא ׁשֹוקלין  ואין . ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
הע ֹונֹות  ּכנגד הּזכּיֹות עֹורכין  על ‚..13היא ׁשּנחם מי ׁשע ׂשה,ּכל  הּמצו ֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

אֹותן'! עׂשיתי לא אּולי  ּבעׂשּיתן? הֹועל ּתי  'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ה ּזכ ּיֹות, על ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָֹֻותהה
ּבעֹולם  זכּות ׁשּום לֹו מז ּכירין ואין  ּכּלן, את אּבד זה  הרי "צדקת 14– ׁשּנאמר : , ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ

רׁשע ֹו" ּבי ֹום תּצילּנּו לא הראׁשֹונ ֹות.15הּצּדיק  על ּבתֹוהה אּלא זה, אין ; ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּכ – מיתת ֹו ּבׁשעת ּוזכ ּיֹותיו  אדם עֹונ ֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָֻּכׁשם
ראׁש ׁשל ט ֹוב ּבי ֹום זכּיֹותיו עם הע ֹולם מ ּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות  ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשֹוקלין

ã"áàøä úâùä
åòùøá . . íãà כמו לא א"א

רשעים  שכשאמרו סובר שהוא
שמיד  למיתה לאלתר נחתמין
רשעים  יש כי כן ואינו מתים,
נחתמין  אלא הרבה חיים
שני  ימיהם ימלאו שלא לאלתר
דבר  ועיקר עליו, שנגזרו הדור

(נ'). ביבמות זה

משנה  לחם

.'ÂÎÂ ˙Ó ‡Â‰ „ÈÓ 'ÂÎÂ ÔÈ·Â¯Ó ÂÈ˙ÂÂÚ˘ Ì„‡ כמה · דהא לזה קשה
בסוף  בברייתא דאמרינן קשה ועוד שחיים. רשעים וכמה שמתים ראינו צדיקים
כמי  ודומה לו מריעין מעונותיו מרובין שזכיותיו כל ל"ט:) (דף דקדושין פ"ק
כמי  ודומה לו מטיבין מזכיותיו מרובין שעונותיו וכל כלה התורה כל את ששרף
באותו  והעלו כלה התורה כל את שקיים
ליכא  עלמא בהאי מצות דשכר סוגיא
זו. בקושיא נאמרו תירוצים והרבה
מת  כאן שאמר במה רבינו דכוונת ונראה
העוה"ב. מיתת לומר רוצה ברשעו
בשעת  העשוי בשיקול כאן איירי ורבינו
כשם  ואמר לקמן שביאר כמו מיתתו
מיתתו  בשעת האדם זכיות ששוקלין
העשוי  בשיקול השתא דעד משמע
כתב  הרי מ"מ וכ"ת איירי. מיתה בשעת
נחתם  צדיק שנמצא מי בר"ה לקמן
למיתה. נחתם רשע שנמצא ומי  לחיים
לומר  רוצה דקאמר דצדיק לומר יש
רשע  דקאמר ורשע הדין באותו צדיק
ז"ל  הרמב"ן שתירץ כמו הדין באותו
מי  לקמן ז"ל רבינו כתב לא ולכך
נחתם  מעונותיו מרובין זכיותיו שנמצא
שיהיה  שאע"פ צדיק כתב אלא לחיים
שום  לו לפרוע הקב"ה ורוצה גמור רשע
צדיק  ומקרי חיים לו נותן מצוה שכר

הדין: ז"ל Â‚˘‰·Â˙בזה הראב"ד השיג
רבינו על זו שהדין קושיא שסובר מפני

ממש  מיתה היא דקאמר ברשעו מת דהך
שלא  לומר רוצה דמיתה תירץ והוא
כדאמרינן  הדור שני שהם ימיהם ימלאו
מספר  את מ"ט:) (דף החולץ פרק בסוף
ופירש"י  דורות, שני אלו אמלא ימיך
לידתו  בשעת לאדם שפוסקים שנים אלו
לומר  רוצה למיתה נחתם ואפילו  ע"כ.
לידה  בשעת עליו גזור שאם לרעתו
אלא  יחיה לא שנה חמשים שיחיה

ÂÎÂ'.ארבעים: ‰È˙ÂÂÚ˘ ‰È„Ó ÔÎÂ
רבה. כי ועמורה סדום זעקת שנאמר
מרובים  עונותיה דסדום כיון א"כ וא"ת

להם מז  מוחל היה הקב"ה למה כיותיה
נותן  דהדין כיון צדיקים החמשים בשביל
אברהם  תפלת מפני לומר ויש שנאבדת.

כך: הדין שאין אע"פ מוחל היה
.'ÂÎÂ ÌÁÈ˘ ÈÓ ÏÎ פ"ק ‚ סוף

בן  ר"ש דברי בברייתא מ') (דף דקדושין
הראשונות: על בתוהא בגמ' ופירשו ÂÎÂ'.יוחאי ÔÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ בפ"ק שאמרו ממה לו שיצא ונראה השנה. בראש וכן אדם של מיתתו בשעת דשוקלין סובר רבינו

המיתה: ליום הוא שזה רבינו וסובר וכו' הדין ליום כיתות ג' שם אמרו ועוד השנה ראש של שקול הרי וכו' השנה בראש נפתחים ספרים ג' ט"ז:) (דף השנה דראש

למלך  משנה
(.Ê"Ë Û„) ‰"¯„ ˜"Ù ‰˘Ó .'ÂÎÂ Ì„‡ ˙ÂÈÎÊ ÔÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ פרקים בד'

עוברין  באי כל בר"ה האילן פירות על בעצרת התבואה על בפסח נידון העולם
התוספות  וכתבו מעשיהם. כל אל המבין לבם יחד היוצר שנאמר מרון כבני לפניו
ערב  אשתו שהקניטתו חסיד גבי [י"ח:] שמתו מי בפרק התבואה על בפסח ז"ל
הפרגוד  מאחורי ששמעו זו את זו שמספרות רוחות שתי שמע דבר"ה משמע ר"ה
מזכירין  היו בר"ה בשמים ושמא אותו מלקה ברד ראשונה ברביעה הזורע שכל
על  בפסח דין וגזר בר"ה נדונין הכל דאמר יהודה כרבי א"נ בפסח הנגזר דין
הנגזר  דין בר"ה מזכירין סיבה דלאיזה קמא בתירוצא לדקדק ויש ע"כ. התבואה
דברים  דשלשה נידון העולם פרקים דבד' אמתניתין ז"ל הר"ן במ"ש ונ"ל בפסח.
לפניו  עוברים עולם באי כל בר"ה אבל אלו זמנים בג' העולם לכל נידונין הללו
בר"ה  מזכירין מש"ה כן כי הנה ע"כ. האלו מדברים חלקו לו וגוזרים אחד אחד
תבואותיו  ועל שלו המאורעות כל על האדם נידון דבר"ה משום בפסח הנגזר דין
שנגזר  מה לידע צריך מעשיו פי על בר"ה נידון שאדם וכיון הר"ן כמ"ש ופירותיו

בר"ה  מזכירין היו הכי ומשום כדרכיו לאיש לתת כדי העולם כללות אל כבר
שמתו  מי דפרק ההיא דמוקי בתרא בתירוצא לדקדק יש תו בפסח. הנגזר דין
לא  מתני' דהא שמתו מי דפ' ההיא כמתני' אתיא לא דע"כ דכיון יהודה כרבי
דאמר  כר"מ שמתו דמי ההיא מוקי לא אמאי א "כ בגמרא כדמשמע כר"י אתיא
לאוקמי  להתוס' להו דניחא ונראה ביוה"כ. שלהם דין וגזר בר"ה נידונין הכל
ומוריד  מעלה אינו ר"ה של הדין דלר"מ משום כר"מ ולא כר"י שמתו דמי ההיא
הכריזו  הלכתא למאי וא"כ הדין ויתבטל תשובה יעשו יוה"כ דעד אפשר דהא
ביוה"כ  אלא להכריז להם היה לא שיתבטל שאפשר כיון הדין בר"ה ברקיעא
וגמר  בר"ה הוי דין דתחלת יהודה ר' לדברי אבל דין. גזר הוא יום של שעצומו
דין  דגזר זמן קודם הוא הזריעה דזמן משום בר"ה שדנו מה לדעת צריך בפסח דין
לר"מ  אבל לזריעה דאצטריך משום בר"ה שדנו מה ברקיעא הכריזו ומש"ה
דין  גמר כפי הוי וקצירה שהזריעה נמצא ביוה"כ דין וגמר בר"ה הוי דין דתחלת
כר"מ: ולא כר"י למתני' מוקמי ומש"ה ר"ה של ההכרזה נצרכה לא א"כ יוה"כ של

עוז  מגדל
.ÍÂÚ ·Â¯ ÏÚ ¯Ó‡˘ ˙Ó ‡Â‰ „ÈÓ ÂÈ˙ÂÈÎÊ ÏÚ ÔÈ·Â¯Ó ÂÈ˙ÂÂÚ˘ Ì„‡'פ

זה  דבר ועיקר עד סובר שהוא כמו לא ז"ל הראב"ד כתב (שם): שנים ראשי ארבעה

ימיך  מספר גבי ע"ב) (מ"ט החולץ פ' וסוף יפה זה פירוש אומר ואני עכ"ל: ביבמות

משלימין  זכה דורות שני אלו אמלא ימיך מספר את דתניא כתנאי דאוקימנא אמלא

והסוגיא  לו פוחתין זכה לא לו מוסיפין זכה וחכ"א ר"ע דברי לו פוחתין זכה לא לו

דר' מימרא על פירושין שאר עם פירוש לפרש רגילים ואנו הסוד מגלה שם אשר

מופלג  בו המקובל הנסתר עם זה ופירוש דר"ה קמא בפרק יוחנן א"ר כרוספדאי

בכל  התלמוד לשון העתיק הוא כי ז"ל ר"מ על בזה תפיסה אין אבל הרבה ומקובל

שכתבתי  כמו תורה במשנה כמנהגו לפרש רצה ולא עברי ללשון בבלי מלשון מקום

כרצונו. לפרש ידו את ימלא איש העולם וכל רוב ז"ל הראב"ד שהזכיר והקושיא

בעלי  מרבותינו שקבלנו כמו הענין בפשט תירוצין כמה לנו ויש דר"ה פ"ק מקשים

בזה  לפניו עד כרוספדאי מדר' זה פסק לא ז"ל ר"מ כי לי אומר ולבי ז"ל. התוספות

ידיעת  בחדרי ופירושו הענין זה יסתיר ג"כ והוא ר"ה של ביו"ט הוא כי ופירש הפרק

ואמר  חמישי פרק לפנינו בקצרה וכללו (ה"י) התורה יסודי מהלכות שני פ' הבורא

בדרך  דרך אם יודע ומי ים מני ורחבה מדה מארץ ארוכה שאלה אותה תשובת כי

כד"ן: מאד גדול כי הזה הנכון Î‚„הסוד ˙ÂÈÎÊ‰ ÔÈÎ¯ÂÚ „Ú 'ÂÎ ‰Ê ÏÂ˜È˘Â
.˙ÂÂÚ‰:פירושן שיקבל מקומות מקצת עם דקדושין ובפ"ק ˘ÌÁÈבמדרש ÈÓ ÏÎ

.ÔÂ˘‡¯‰ ÏÚ „Ú:דר"ה פ"ק ז"ל אלפס ר"י וחיברה ע"ב) מ (דף דקדושין פ"ק סוף

.‰˙ÈÓÏ Ì˙Á „Ú 'ÂÎ ÔÈÏ˜Â˘˘ Ì˘ÎÂ טז) דר"ה פ"ק היא כרוספדאי דר' מימרא

אמרה: יוחנן ר' בשם שלנו ובגירסא ע"ב)

היד  מקורות
ה"ד.2 פ"ג תענית ירושלמי

שם.3 קידושין עיין 4עיין

(כ"מ). ב מ, קידושין

יד.5 ל, כ.6ירמי' יח, וירא

ביקש 7 א: קג, סנהדרין עיין

העולם  את להחזיר הקב"ה

(עבוה"מ). בראשית 8וכו'

ה. מ"א.9ו, פ"ב אבות

ט, יומא א. נח, גיטין ועיין

א. ט, ב"ב כח,10ב. מו"ק

ב. מו, סנהדרין ועיין ב.

יג.11 יד, ט,12מ"א קהלת

כי 13יח. (בובר) תנחומא

טז. ב.14תשא מ, קידושין

סה"א. פ"א פאה ירושלמי

יב.15 לג, יחזקאל
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הּגֹואל  ּבביאת ּומחטיאי40והּכֹופרים  והּמׁשּמדים , , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֻ
צּבּור 41הרּבים  מּדרכי וה ּפֹורׁשים והע ֹוׂשה 41, , ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּכיהֹויקים  ּבפרהסיא  רמה ּביד  ,42עברֹות ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
לׁשם 43והּמֹוסרין ׁשּלא הּצּבּור על  אימה ּומּטילי , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ּדמים 44ׁשמים  ו ׁשֹופכי הרע 45, לׁשֹון  ּובעלי ,46, ְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ערלתֹו 47וה ּמֹוׁש.Ê. הּנקראים הן  [d]חמּׁשה  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

לעֹולם  ואין אלֹוּה, ׁשם ׁשאין  האֹומר ְֱִִֵֵֵֶַָָָָ'מינים ':
ׁשּיׁש48מנהיג והאֹומר * ; ְְִֵֵֶַָ

הם  אבל  מנהיג, ְֲִֵַָָׁשם
יתר  א ֹו והאֹומר 49ׁשנים ; ְְִֵֵַָָ

אּלא  אחד, ר ּבֹון  ׁשם ִֵֶֶֶָָָׁשּיׁש
ּובעל  ּגּוף ֶַַׁשהּוא

האֹומר 50ּתמּונה  *וכן ; ְְֵֵָָ
וצ ּור  ראׁשֹון לב ּדֹו ְְִֵֶַׁשאינֹו

אל ֹוּה51לּכל  העֹובד  וכן  ; ְֱֵֵַַָֹ
רּבֹון ּובין  ּבינ ֹו מליץ  להיֹות  ּכדי  ְְִִִֵֵֵֵָז ּולת ֹו,

מין.52הע ֹולמים  הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל . ֲִִִֵֵֶָָָָָ

ã"áàøä úâùä
äðåîú . . øîåàäå ולמה א"א

גדולים  וכמה מין לזה קרא
המחשבה  בזו הלכו ממנו וטובים
ויותר  במקראות שראו מה לפי
האגדות  בדברי שראו ממה

הדעות. את המשבשות

ã"áàøä úâùä
ïåùàø . . ïëå שאמר כאותו א"א

אלא  היה גדול צייר אלהיכם
תהו  גדולים סמנים לו שמצא
ובהם  ורוח ומים חושך ובהו

שעשה. מה עשה

משנה  משנה לחם לחם

.'ÂÎ ÔÈÈÓ ÌÈ‡¯˜‰ (Ï‡¯˘ÈÓ) Ô‰ ‰˘ÓÁ Ê שאר וכל המינין בפירוש י"ל
הא  זה. מאי חמשה הם המינין שפירש מה חדא טובא. רבינו שהזכיר הענינים
אמר  חד אלא כזו סברא שום שם נמצא לא כ"ו:) (דף מעמידין אין פרק בגמרא
החמשה  אלו אבל כוכבים העובד זהו מין איזהו אמר וחד מין להכעיס דמומר

עובד  דבכלל ל"ק הא מיהו מצאנו. לא
כוכבים  דעובד חמשה הני הוו כוכבים
האל  זולת אחר אלוה שמקבל ר"ל

אלו י  וכן אלהותו ומכחיש תברך
קשה  אבל הן. אלהותו מכחישי החמשה
דבגמ' באפיקורוסים שפירש מה
צ'.) (דף חלק פ' בריש דסנהדרין
חלק  להם שאין ואלו במשנה כשאמרו
בגמרא  אמרו אפיקורוס והזכיר לעוה"ב
ור' רב אפיקורוס מאי ע"ב) צ"ט (דף
רבי  ת"ח המבזה זה תרוייהו אמרי חנינא
המבזה  זה אמרי לוי בן יהושע ור' יוחנן
שהזכיר  זה ביאור אבל ת"ח בפני חבירו
בגמרא. מצאתי לא באפיקורוס רבינו
ז"ל  רבינו כתב דלקמן מזה עוד וקשה
על  וזה לעוה"ב חלק לו אין ת"ח דמבזה
בפרק  שאמרו מאפיקורוס לו יצא כרחין
דשם  שנא מאי חנינא ור' וכרב חלק
פירש  וכאן ת"ח מבזה אפיקורוס מפרש
שפירש  מה קשה עוד אחר. באופן
אחד  ומנה ב' שהם ישראלים במומרים
אין  דבפ' תימה וזה להכעיס מומר
ורבינא  אחא רב פליגי [כ"ו:] מעמידין
וחד  מין להכעיס מומר לתאבון אמר חד
ורבינו  הוי. מומר להכעיס אפילו אמר
דאמר  כמאן ד' פרק רוצח בהלכות פסק
האפיקורוסים  שם שכתב הוי אפיקורוס
ה"ז  וכו' להכעיס עבירות העושים והם
למנות  אין זה לדברי וא"כ אפיקורוס

זה  לדחות [שם] בגמ' אמרו בפירוש דהא בתרתי להכעיס ומומר אפיקורוס
משום  מומר מכאן סמי ואמרו ומומרים האפיקורוסים בברייתא שם כשמנה
למנותו  שירד כיון רבינו וא"כ אפיקורוס בכלל הוי וא"כ אפיקורוס דהוי דקסבר
כתב  מעלין ולא מורידין גבי בפ"י עכו"ם ובהל' למנותו. לו היה אפיקורוס בכלל
שם  הזכיר לא כו' לאבדן מצוה מישראל והאפיקורוסים המוסרין אבל רבינו
כתב  איך וא"כ רוצח להל' ומסכים הוי אפיקורוס כמ"ד דפסק ונראה מומרים
לא  והאפיקורוסים המוסרין כתב פי"א עדות דבהלכות וע"ק הוי. דמומר כאן
אבל  ישראל רשעי אלא מנו שלא וכו' עדות פסולי בכלל למנותם חכמים הצריכו
מורידין  ולא מעלין לא שהעכו"ם מעכו"ם הם פחותים הכופרים המורדים אלו
וכמ"ד  מומרים לבור הורדה גבי שהזכיר שם הרי מעלין. ולא מורידין ואלו וכו'
באפיקורוסין  וע"ק עכו"ם. ובהלכות רוצח בהל' שכתב למה הפך והוה הוי מומר
אלא  בברייתא הזכיר לא הרי מעלין ולא שמורידין בברייתא מנה היכן וכופרין
כ"ו) (דף מעמידין אין בפ' בגמרא שם כשהקשו וע"ק והמומרים. האפיקורוס
סמי  א"ל אמאי מורידין אמר ואת מומר לרבות אחיך אבידת לכל שונה אני א"ל
כאן  התורה לכל במומר כאן לתיאבון במומר ואידי אידי ליה לשני מומר מכאן
שאינו  שאמר הוי לתיאבון רבינו שכתב כלה התורה דלכל אחד לדבר במומר
במומר  וא"כ במעלה שהם כעכו"ם להיות רוצה אלא כישראל שפל להיות רוצה

שכתב להכעי  וע"ק כולה. התורה לכל במומר לאוקמי מצי שפיר אפיקורוס הוא ס
ואיך  בתורה הכופר והוא אפיקורוס או וכו' מומר היה ואם פ"ו שחיטה בהלכות
בתורה  וכופר אפיקורוס מנה הכא הא בתורה הכופר הוא דאפיקורוס קאמר
בתורה  הכופרים והם והאפיקורוסים שכתב פ"ד רוצח בהלכות קשה וכן בתרתי.
דהוא  שם כתב ואיך בתרתי והאפיקורוס בתורה הכופר מנה הכא והא ובנבואה
בכלל  מנאם לא ולמה וכו' מאלו קלות עבירות ויש לקמן מ"ש וע"ק הוא.
אפיקורוס  שוים דכלם משמע ביחד כלם מנו דחז"ל חלקם ואמאי הראשונות
כאן  מנה לא למה וע"ק חלק. בפ' מנאום דיחד השמים מן תורה אין ואומר

הוי: מומר דלכ"ע לתיאבון מומר ודאי Â¯‡‰במומרים דרבינו זה לכל לתרץ

מנו  איך דלדבריו מומר מכאן סמי [כ"ו:] מעמידין אין בפ' למ"ד לו הוקשה
אלא  מומר מכאן סמי בגמ' אמר לא ושם מומרין [י"ז:] דר"ה בפ"ק בברייתא
אפיקורוסים  באמת שאינם אע"פ אפיקורוסים נקראים דיש ולומר לתרץ דיש ודאי
בפ"ק  ז"ל רבינו וכ"כ לו. מבוא והם לאפיקורסות מביאים שהם מפני אלא
על  המשנה בפירוש [ט"ו:] דחולין
וכו' במגל השוחט המתחלת משנה
הם  בתורה הכופרים ובייתוס שצדוק
אפיקורוסים  דורינו אנשי אותם שקורין
האמת  על אפיקורוסים ואינן במוחלט
ר"ל  האפיקורוסים כדין להיות דינם אבל
מפני  הגלות בזמן היום להרגם שמותר
שם  כתב ועוד לאפיקורסות, מבוא שהם
אפיקורוסים  קראו וחז"ל ז"ל רבינו
ומכזיבין  הנביאים ועל הדת על לחולקים
דחז"ל  לומר נראה א"כ וכו' הנביאים
לכופרים  אפיקורוסים לכלם קראו
לאפיקורסות  מבוא שהם מפני ומומרים
באמת  אפיקורוסים אינם אבל האמיתי
החמשה  הם באמת שהאפיקורוסים
הקושיא  יתורץ ובזה ז"ל. רבינו שהזכיר
מומר  למ"ד [י"ז.] דר"ה דלברייתא
לא  דבר"ה הוי אפיקורוס להכעיס
שהם  האפיקורוסים אלא הזכירו
וכל  המומרים וכן באמת אפיקורוסים
שראוי  האמיתי שמם הה' כלומר השאר
בכל  שהחכמים אע"פ לקרותם
למומרים  אפיקורוסים קראו מקומותיהם
מפני  מושאל בשם הוא ומינין ומוסרים
רב  ומחלוקת לאפיקורסות מבוא שהוא
[כ"ו:] מעמידין אין בפרק ורבינא אחא
להכעיס  למומר חכמים קראו אם הוא
למוסר  כן שקראו כמו מושאל בשם
האמיתי  שמם שאין אע"פ ולכופר
מומר  מכאן סמי אפיקורוס הוי דלהכעיס מ"ד לומר שהוצרך ומה אפיקורוסים.
האמיתי  האפיקורוס שר"ל בברייתא האמור המין לפרש יכול אתה שאי מפני הוא
הכולל  בשם כאן לקרות הברייתא רצתה ולא האמיתי שמו כלומר מומר ופרט
האפיקורוסים  [י"ז.] דר"ה בפ"ק שאמרו כמו האמיתי שמו לנו להודיע רצה אלא
היא  הברייתא כוונת דאם לומר א"א זה האמיתי. שמם שהזכיר וכו' והמומרים
והאפיקורוסים  הכופרים הכי ונימא והאפיקורוסים הכופרים להזכיר לה היה כך
עדיפי  לא והכופרים האפיקורוסים דודאי מעלים ולא מורידים המומרים
למימר  לך אית מאי אלא בפירוש הברייתא אותם פרט  לא אמאי וא"כ ממומרים
הוא  ומושאל כולל שם אפיקורוס דשם כיון א"כ האפיקורוסים בכלל דכללם
מכאן  סמי כרחך על וא"כ המושאל בשם מינין בכלל נמי להכעיס מומר א"כ
לדבר  כאן כולה התורה לכל וכאן לתיאבון ואידי אידי תירצו שלא ומה מומר.
בשם  מינאה דיקרא ודאי כולה התורה לכל דמומר מפני שהוא נראה אחד
מודה  העכו"ם לדת דחוזר בהשגות ז"ל הראב"ד שהשיגו וכמו המושאל.
לכל  במומר דמומרים דברייתא לאוקמי מצי דלא ודאי וא"כ מין ונקרא באלהיהם
להכעיס  דמומר מ"ש הכל יתורץ והשתא מין. בכלל דהוי משום כולה התורה
הרוצח  ובהל' [שם] דר"ה הברייתא שמנה כמו האמיתי השם כאן מנה מומר הוי
ובהל' המושאל בשם מין חז"ל אותו שקראו זה הרי כלומר מין זה הרי שכתב
הזכיר  ששם עדות בהלכות מ"ש על סמך הורדה גבי מומרין שם הזכיר שלא ע"ז
שקראן  כמו האמיתי בשמו ואחד אחד כל ומומרים וכופרים ואפיקורוסים מינאין
הכופר  והוא אפיקורוס או שכתב (פ"ד) שחיטה ובהלכות תשובה בהלכות כאן
בהשאלה. בכ"מ אפיקורוס קראו שהחכמים המושאל השם שהוא ר"ל בתורה
השם  לא אבל המושאל בשם אפיקורוס בתורה לכופר שקרא רוצח בהלכות וכן
משום  ת"ח מבזה שהוא פירוש ולא באפיקורוס זה פירוש רבינו ומ"ש האמיתי.
קלות  דבעבירות סברא אין וא"כ עולים ואינם יורדים אמר  דכאן דחקתו דהסברא
מא' עדיף לא  ת"ח דמבזה עולים ואינם יורדים הברייתא כאן יאמר כאלו
חבירו  בקלון המתכבד וכן ומיתות כריתות חייבי שבתורה החמורות מהעבירות

מיימוניות  הגהות
[d]:חיים אלהים דברי המהפכים המינים כתב רש"י

עוז  מגדל
.Â˙Ï¯Ú „Ú ÌÈ¯ÒÂÓ‰Â:שם דר"ה ˙ÂÓ‰.פ"ק „Ú 'ÂÎÂ Ì‰ ‰˘ÓÁ חלק פרק

ע"ב): כ"ו (דף מעמידין אין ÂÎÂ'ופרק ÔÈÓ ‰ÊÏ ‡¯˜ ‰ÓÏÂ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î
:˙ÂÚ„‰ ˙Â˘·˘Ó‰ גדולים ז"ל ר"מ על שכתב לשונות שתי על אני תמה אומר ואני

פ' בפירוש אמנם כ"ש . לא עצמם צדיקים ידם על תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתן (ו.) דחולין פ"א אמרו והלא האמונה בזאת מניחם היה היאך שא"כ וטובים

למערב: ממזרח כמוהו שאין אלא הרב, לרבינו כן החזיקו לא לוניל וחכמי ההלכה. עיקר שם כי דבריו ובירר ז"ל ר"מ האריך Î˙·חלק :ÔÂ˘‡¯‰ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ
:Ï"ÎÚ ‰˘Ú˘ ‰Ó ‰˘Ú Ì‰·Â 'ÂÎÂ ÌÎÈ‰Ï‡ ¯ÓÂ‡˘ Â˙Â‡Î Ï"Ê הוא:‰¯‡·"„ רוח וגס רשע שוטה שזה אומר ·˙Â¯‰.ואני ¯ÙÂÎ „Ú 'ÂÎ Â˙ÏÂÊ ‰ÂÏ‡ „·ÂÚ‰ ÔÎÂ

) חלק מעמידין:פ' אין ופרק ק"ב) ÏÂÎ‰.דף ‰¯Â˙‰ „Ú ÌÈ¯ÓÂÓ‰ Ì‰ ÌÈ˘:יומא וסוף הוריות ÂÓ„‰סוף ‰‰ ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ‰ ˙„Ï ¯ÊÂÁ˘ ÈÓÂ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î
:Ï"ÎÚ ÔÈÓ ‡Â‰ È¯‰Â 'ÂÎÂ אלא שמאמין מחמת חוזר אינו כי שפירש אלא להדיא ע"ב) (כו מעמידין אין פרק איתא דהכי זו מקושיא ז"ל ר"מ נשמר שיפה אומר ואני

שני  פרק שביאר כמו בפיהם ואומרים בלבם מאמינים אלא דרכם כן לא והמינין שוין. ולבם פיהם ואין להבחין דעת להם שאין רבים וגם אלו וגדלות אלו שפלות מחמת

דחולין  קמא פ' בלב תלוי הכל כי פשוטה ראיה לי ויש יומא. וסוף הוריות סוף הדבר ועיקר כדת. לא אשר הנזכרים הענינים כל על בנפש בשאט שעוברים עכו"ם מהלכות

בידיהם  אבותיהם מנהג אלא הם עכו"ם עובדי לאו לארץ שבחוצה האומות דאמר יוחנן כדר' ואסיקנא באומות מינין אין דאמרינן נכרים דשחיטת דמתניתין גמרא ע"ב) יג (דף

וכד"ן:

היד  מקורות
מלכים 40 הל' רמב"ם ראה

רבה  ד"א וראה ה"א. פי"א

וכו' הקץ את הנותן פי"א

יעקב). הנחלת (כפי'

ה.41 פי"ג, שם תוספתא

שם. פאה 42ר"ה ירושלמי

פ"י  סנהדרין סה"א. פ"א

ר"ה 43ה"א. שם. תוספתא

שם. רבה עולם סדר שם.

שם.44 ראה 45ר"ה

ב. פ"א, פאה תוספתא

מי"ז  פ"א אבות ובפיה"מ

בירושלמי  ועיין (בסופו).

פ"מ  אדר"נ ה"א. פ"א פאה

פדר"א 46מ"א. פי"א. דא"ר

מי"א.47פנ"ג. פ"ג אבות

סנהדרין  סה"א. שם ירושלמי

סנהדרין  תוספתא ה"א. פ"י

ה. ב.48פי"ב, יב, ברכות

פ"א. שו"ט מדרש

(במשנה).49 א לז, סנהדרין

פ"ט  ברכות ירושלמי וראה

א. פכ"ט, שמו"ר ה"א.

(כגי'50 א טז, חגיגה עיין

במערבא  עלה לייטי הע"י):

כמינות  דמיחזי משום

(הובא  ר"ח (עבוה"מ).

ז). סי' ק"ש הל' באו"ז

עיין 51 ט. פ"א, ב"ר ראה

יהו  שלא א: לח, סנהדרין

ו  שותף אומרים כו'.המינים

ב.52 כו, ע"ז

משנה י  כסף

בכלל  שאין דוקא חסד כלפי מטה חסד רב ב"ה דאמרי דבינונים אמרינן
מעולם. תפילין מנח דלא קרקפתא ניהו ומאי בגופן ישראל פושעי עון עוונותיהם
ק"ש  קרא שלא כגון מעולם קיימם שלא עשה מצות לשאר דה"ה הר"ן וכתב
מלהניחם  כשנמנע דדוקא ז"ל ר"ת וכתב מעולם. אחריו המזון על בירך ולא

אם  אבל בעיניו בזויה שהמצוה  מחמת
שהם  מפני אלא מלהניחם נמנע אינו
יוכל  לא שמא ירא והוא נקי גוף צריכין
ישראל  פושעי בכלל זה אין בהם ליזהר
בגמרא  שם ומפורש עכ"ל. בגופן
עון  עונותיהם בכלל שיש דבינונים
ועולים  מצפצפין בגופן ישראל פושעי
ובכלל  מזכיותיו מרובין עונותיו ואם
יורדין  בגופן ישראל פושעי עון עונותיו
חדש  עשר שנים בה ונידונין לגיהנם
כלה  גופן חדש עשר שנים ולאחר
כפות  תחת מפזרתן ורוח נשרפת ונשמתן
להם  הוא וזכות כלומר הצדיקים רגלי
כ"פ  דעל הצדיקים רגלי תחת שהם
ומסיים  רחמים. עליהם יבקשו הצדיקים
שכפרו  האפיקורוסים אבל בברייתא
המתים  בתחיית ושכפרו בתורה
חתיתם  ושנתנו הצבור מדרכי ושפירשו
את  והחטיאו ושחטאו חיים בארץ

י  כגון יורדים הרבים נבט בן רבעם
וגיהנם  דורות לדורי בה ונידונין לגיהנם
חסדא  רב ופריש כלים אינם והם כלה
פרנס  היינו החיים בארץ חתיתם דשנתנו
שלא  הצבור על יתירה אימה שמטיל
צ"ע  רבינו שכתב והשאר שמים. לשם

להו: מייתי È„ÈÒÁהיכא ÔÎÂ ˘"ÓÂ
.'ÂÎÂ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡'דר פלוגתא

ופסק  ק"ב:) (דף חלק בפ' ור"י אליעזר
דהכי  המשנה בפירוש רבינו וכתב כר"י.
ארבעה  בהדי לבלעם דמני מתני' משמע
הבא: לעולם חלק להם שאין הדיוטות

.ÌÈÈÓ ÌÈ‡¯˜‰ Ì‰ ‰˘ÓÁ Ê בפרק
זה  דמין אמרינן כ"ו:) (דף מעמידין אין
הני  דכל רבינו וסובר כוכבים העובד

מיקרו: ¯·ÔÂמינים Ì˘ ˘È˘ ¯ÓÂ‡‰Â
.'ÂÎÂ „Á‡ קרא ולמה הראב"ד כתב

הדיעות, את המשבשות וכו' מין לזה
איך  קדוש פה על לתמוה ויש עכ"ל.
תמונה  ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
שעיקר  ואפשר ממנו. וטובים גדולים
העיקרים  בספר שכתוב כמו הנוסחא
שעיקר  אע"פ א"א וז"ל. ממ"א פ"ב
מצד  גוף היותו המאמין הוא כן האמונה
והמדרשות  הפסוקים לשונות תפיסתו
עכ"ל. מין, לקרותו ראוי אין כפשטן
כוונתו. היתה זאת נוסחתנו לפי וגם
ספר  בעל בזה הדיבור הרחיב וכבר

הנזכר: בפרק ‰‡ÓÂ¯העיקרים ÔÎÂ
.ÏÎÏ ¯ÂˆÂ ÔÂ˘‡¯ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ואינו יחיד אלוה שיש אמת האומר  כלומר

ברא  וממנו קדום ראשון חומר שיש ראשון לבדו אינו אבל ותמונה גוף בעל
קדום: שהיה בראו לא החומר שהרי הכל ויוצר ראשון אינו כן אם Î˙·העולם

מה  עשה ובהם וכו' שאמר כאותו א"א ראשון לבדו שאינו האומר וכן הראב"ד

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

אּלא  ׁשני , ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון  ּתחּלת ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹעליו
ואיל מּׁשליׁשי26מּׁשלי ׁשי עֹונ ֹותיו  נמצא ּו אם . ְְְְֲִִִִִִִִֵָָָ

הע ֹונֹות  ׁשני אֹותן – זכּיֹותיו  על מר ּבין   ְְְֲִֵֵַָָָָָֻֻואיל
הּכל.27מצטרפין על אֹותֹו ודנין  , ְְְִִִַַָָֹ

מעֹון אׁשר עֹונ ֹותיו  ּכנגד זכ ּיֹותיו  נמצא ּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָֻואם
ראׁשֹון עֹונ ֹותיו ּכל מעבירים  – ואיל ְֲֲִִִִִֵַָָָָׁשליׁשי 
ׁשּכבר  רא ׁשֹון, נחׁשב  ׁשהּׁשליׁשי לפי  ְְְְִִִִִֶֶֶַָָראׁשֹון;
רא ׁשֹון, הּוא הרי הרביעי  וכן הּׁשנים ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָנמחלּו

סֹופן. עד וכן ה ּׁשליׁשי ; נמחל  ְְְְִִִֵֶַַַָָׁשּכבר
ּכל  "הן  ׁשּנאמר: ּביחיד , אמּורים ? ּדברים ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָּבּמה 

ּגבר" עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אבל 28אּלה  . ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּוׁשליׁשי וׁשני רא ׁשֹון ע ֹון להן ּתֹולין  – ,29ה ּצּבּור ְְִִִִִִֵֶַָָ

אר ּבעה  ועל יׂשראל , ּפׁשעי  ׁשל ׁשה "על  ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אׁשיבּנּו" ז ֹו,30לא ּדר על  להם  ּוכׁשּמחּׁשבין  . ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָֹ

. ואיל מרביעי להן ְְְִִִֵֵֶַָָָמחּׁשבין
ׁשּלהן עֹונ ֹות מחצה  ּבכלל היה אם  – ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהּבינֹונים

הּניח מעֹולם [a]ׁשּלא ּכפי31ּתפ ּלין  אֹותֹו ּדנין  – ְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
הּבא 32חטאיו לעֹולם  חלק  לֹו וי ׁש ּכל 33, וכן ; ְְֲֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכפי א ֹותן ּדנין – מר ּבין ׁשעֹונ ֹותיהן ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻהרׁשעים 
ׁשּכל  הּבא ; לעֹולם חלק להן  ויׁש ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחּטאתיהן ,
ּפ על אף הּבא , לעֹולם  חלק להן  יׁש ייׂשראל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם 34ׁשחטאּו צ ּדיקים, ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: – ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ארץ" ארץ 35יירׁשּו ּכל ֹומר : מׁשל , – זֹו ארץ ; ְְִֶֶֶֶֶַָָָ

הּבא  העֹולם  והּוא וכן 36החּיים ; .[b] א ּמֹות חסידי  ְְֲִִֵֵַַַָָָֻ
חלק  להן יׁש הּבא [c]הע ֹולם, וא ּלּוÂ..37לע ֹולם ְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

נכרתין א ּלא ה ּבא, לע ֹולם חלק להן ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין 
לעֹולם  וחּטאתם רׁשעם ּגדל  על ונ ּדֹונין ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹוא ֹובדין,

ע ֹולמים  והאּפיקֹורֹוסים,38ּולע ֹולמי  הּמינים , : ְְְִִִִִֵֶַָָ
הּמתים  ּבתח ּית והּכֹופרים ּבּתֹורה, ,39והּכֹופרים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָ

משנה  לחם

שאר, לכל כלל ושני ראשון בין הפרש אין ולדעתו חשיבי. קא דלא ושני ראשון
העונות  כל כלומר ראשון מעביר זכאי שרובו לאדם רואה כשהקב"ה וה"פ
שמעבירם  אע"פ רבא וקאמר כלל עונות עשה לא כאילו ונחשב מעבירם שעושה
העונות  אותם זכיות רובם נמצאו שאם ועומדים תלוים אלא לגמרי נמחקים אינם
עונות  רובן אם אבל לגמרי אז נמחקים
מעביר  ואינו נחשב אחד כל ודאי אז
לכאורה  ונראה כלל. ראשון ראשון
רבו  ז"ל הרי"ף דרך לו תפס דרבינו
מעביר  ופירש המאמרים שני ומרכיב
ושני  ראשון דחטא ר"ל ראשון ראשון
ואם  לשון אבל כלל, חשיב קא לא
כל  מעבירין עונותיו כנגד זכיותיו נמצאו
נוטה  אח"כ שכתב ראשון ראשון עונותיו
דפירוש  דמשמע הגאון לפירוש קצת
כל  דמעביר ר"ל ראשון ראשון מעביר
לכך  עונות לו היו לא כאילו ואחד אחד
ודאי  נראה לכך סתומים. הם רבינו דברי
כדכתב  ז"ל הרי"ף של דרכו תופס שהוא
מעביר  פירושו והכי ז"ל הר"ן בשם
הראשון  החטא כלומר ראשון ראשון
כלומר  המדה היא וכך מעבירם ושני

ואילך שעשה מכאן כמו העונות ליתר
והיינו  אחד אחד כלם להעבירם בתחלה
אבל  הזכיות כנגד הם כשהעונות דוקא
וכמו  הכל את עליו מגלגלין יותר אם
נמצא  נמחק. אינו עצמו ועון רבא שפירש
פירושו  נשתנה המדה היא וכך דבפירוש
ר"ל  הרי"ף דלפירוש ז"ל הרי"ף מדברי
חטא  לו לחשוב שלא מדתו היא וכך
לא  בהשגות ז"ל והראב"ד ושני. ראשון
והוא  ז"ל הרי"ף של זה דרך לו מתחוור
דתנא  חלוקים הם המאמרים דשני מפרש
ולא  ר"ה ביום איירי ישמעאל ר' דבי
ופירש  ושני ראשון חטא כלל כאן הוזכר
כנגד  ומצאם העונות שכששוקל הוא
גמור  לצדיק הקב"ה מחשבו הזכיות
וכמו  ראשון ראשון עונותיו כל ומעביר
בחטא  איירי ולא הגאון לפירוש שהוא
אלא  בר"ה איירי לא וזה כלל ושני ראשון
האדם  שעושה ושני ראשון בחטא
בתשובה  מוחלו שהקב"ה ימיו בתחלת
ז"ל  דעתו זהו ויסורים יוה"כ בעינן ולא

בהשגות: ˘Ó‡¯מבואר „ÈÁÈ· ‡"„·
.'ÂÎÂ ‰Ï‡ ÏÎ Ô‰(:פ"ו (דף יוה"כ בפ'

עובר  אדם אומר יהודה ב"ר יוסי ר' תניא
שניה  לו מוחלין ראשונה פעם עבירה
רביעית  לו מוחלין שלישית לו מוחלין
על  ה' אמר כה שנאמר לו מוחלין אין
כל  הן ואומר וכו' ישראל פשעי שלשה
מאי  גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה
לא  ביחיד אבל בצבור ה"מ וכ"ת ואומר
שלש, פעמים אל יפעל אלה כל הן ת"ש
השיג  כן ומפני ההשגות בעל ז"ל הראב"ד גורס היה וכך בגמרא נוסחתנו היא זו
לפי  האמת הוא וכך בגמ' הוזכר לא ליחיד ציבור של החילוק שזה ז"ל רבינו על
אומר  יוסי ר' תניא וז"ל בהלכות שהובא הרי"ף גירסת גורס רבינו אבל זו גירסא

זו: גרסא לפי ז"ל רבינו דברי ונתבארו בכ"מ) (עיין וכו'

מיימוניות  הגהות
[a] ואומר עליו בזויות שהמצות דאיירי ר"ת בשם התוספות כתבו דר"ה בפ"ק

לו  נראה גופו דאין משום תפילין מניח אין אם אבל הללו ברצועות תועלת מה
ישראל, פושעי דין עליו אין כנפים בעל כאלישע בטהרה לשמרם בטוח ואינו נקי

המחבר: כרבינו פירש והאלפסי
[b] פירש המחבר רבינו וכן נח בני שנצטוו מצות המקיים דהיינו רא"מ פירש

איסורי  בהלכות וכן תושב גר דהיינו ספ"ח ומלחמותיהם מלכים בהלכות בפירוש
ע"כ: ביאה,

[c] מני מתניתין בגמרא וכו' בלעם וכו' חלק להם אין הדיוטות ד' חלק בפרק
כל  ישראל פושעי אלו לשאולה רשעים ישובו אומר ר"א דתניא היא יהושע ר'
נאמר  לא והלא גוים בכל נאמר וכי יהושע ר' א"ל עכו"ם אלו אלהים שכחי גוים
אתו  אחריני אבל ושכמותו בלעם כגון פירש"י אלהים שכחי גוים כל אלא

ע"ש: וכו', צאנכם ורעו זרים ועמדו פירקין בריש כדאמרינן

עוז  מגדל
ע"ב) ט"ז (דף בר"ה כדתניא הדין ביום בין אותו מוליכין דרך זה באי לדעת מיתה

לו  נחשבין אינן ראשונות עונות השתי אותן כי וכתב וכו' הדין ליום הן כתות שלש

כדר"כ. עונותיו רבו א"כ אלא גבר עם שלש פעמים מדכתיב יהודה בר' יוסי כדר'

ישמעאל  רבי דבי דתנא פירש וכן לזה זה סמוכין דר"ה פ"ק ז"ל אלפס ר"י חיברן וכן

ז"ל  גאון תשובת כתב כן ואחרי קבלתו בפירוש המדה היא וכן ראשון ראשון מעביר

ע"ב) פ"ו (דף יומא סוף להדיא בגמרא כדאיתא לצבור  יחיד בין וחילק בפירושו

אדם  אומר יהודה בר' יוסי ר' תניא דגרסינן כו' ישראל פשעי שלשה דעל מקרא

יפעל  אלה כל הן ואומר כו' ישראל פשעי שלשה על שנאמר עד כו' עבירה עובר

הן  שמע תא לא ביחיד אבל בצבור ה"מ וכ"ת ואומר מאי גבר עם שלש פעמים אל

מרובין  צבור שרחמי לפי מוחלין בצבור דוקא תימא וכי פירוש אל יפעל אלה כל

נדונין  כיחיד צבור הדין ליום וגם ביחיד אף שהוא אלה כל הן ת"ש לא ביחיד אבל

עמו  ומשפט עבדו משפט לעשות מדכתיב ע"ב) ב (דף ע"ז מסכת ריש כדאיתא

וכד"ן: ידעתי לא אחר ופירוש גירסא לו יש ז"ל הראב"ד ואם לדין. תחלה נכנס מלך וצבור דמלך ÂÚÏ‰"·.ישראל „Ú Ì‡ ÌÈÂÈ·‰:דר"ה Ú„פ"ק ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ ÔÎÂ
.ÌÈ˜ÈÂ‰ÈÎ:(ע"ב ק"ג (דף שם חלק פרק הכל

היד  מקורות
הרי"ף).26 (כגי' ב פו, יומא

רמז  איוב יל"ש ועיין

(לפי 27תתקיט. א יז, ר"ה

והרי"ף). הר"ח איוב 28גי'

כט. שם.29לג, יומא

ו.30 ב, ר"ה 31עמוס רי"ף

תתקלט. א.32רמז יז, ר"ה

ב.33 טז, סנהדרין 34שם

א. כא.35צ, ס, ישעי'

א.36 ד, ברכות עיין

יל"ש 37 א. קה, סנהדרין

ראה  תרמה. רמז תהלים

הא  פי"ג: סנהדרין תוספתא

כוכבים  בעובדי צדיקים יש

הבא. לעולם חלק להם שיש

(ע' פ"ו ר"א משנת וראה

ד. עח, חדש זהר .(121

(במשנה).38 א צ, סנהדרין

ר"ה  ה. פי"ג, שם תוספתא

פ"ג. רבה עולם סדר א. יז,

(כגי'39 א צ, סנהדרין

לו). הוצאת
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הּגֹואל  ּבביאת ּומחטיאי40והּכֹופרים  והּמׁשּמדים , , ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָֻ
צּבּור 41הרּבים  מּדרכי וה ּפֹורׁשים והע ֹוׂשה 41, , ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

ּכיהֹויקים  ּבפרהסיא  רמה ּביד  ,42עברֹות ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ
לׁשם 43והּמֹוסרין ׁשּלא הּצּבּור על  אימה ּומּטילי , ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ

ּדמים 44ׁשמים  ו ׁשֹופכי הרע 45, לׁשֹון  ּובעלי ,46, ְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ערלתֹו 47וה ּמֹוׁש.Ê. הּנקראים הן  [d]חמּׁשה  ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

לעֹולם  ואין אלֹוּה, ׁשם ׁשאין  האֹומר ְֱִִֵֵֵֶַָָָָ'מינים ':
ׁשּיׁש48מנהיג והאֹומר * ; ְְִֵֵֶַָ

הם  אבל  מנהיג, ְֲִֵַָָׁשם
יתר  א ֹו והאֹומר 49ׁשנים ; ְְִֵֵַָָ

אּלא  אחד, ר ּבֹון  ׁשם ִֵֶֶֶָָָׁשּיׁש
ּובעל  ּגּוף ֶַַׁשהּוא

האֹומר 50ּתמּונה  *וכן ; ְְֵֵָָ
וצ ּור  ראׁשֹון לב ּדֹו ְְִֵֶַׁשאינֹו

אל ֹוּה51לּכל  העֹובד  וכן  ; ְֱֵֵַַָֹ
רּבֹון ּובין  ּבינ ֹו מליץ  להיֹות  ּכדי  ְְִִִֵֵֵֵָז ּולת ֹו,

מין.52הע ֹולמים  הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל . ֲִִִֵֵֶָָָָָ

ã"áàøä úâùä
äðåîú . . øîåàäå ולמה א"א

גדולים  וכמה מין לזה קרא
המחשבה  בזו הלכו ממנו וטובים
ויותר  במקראות שראו מה לפי
האגדות  בדברי שראו ממה

הדעות. את המשבשות

ã"áàøä úâùä
ïåùàø . . ïëå שאמר כאותו א"א

אלא  היה גדול צייר אלהיכם
תהו  גדולים סמנים לו שמצא
ובהם  ורוח ומים חושך ובהו

שעשה. מה עשה

משנה  משנה לחם לחם

.'ÂÎ ÔÈÈÓ ÌÈ‡¯˜‰ (Ï‡¯˘ÈÓ) Ô‰ ‰˘ÓÁ Ê שאר וכל המינין בפירוש י"ל
הא  זה. מאי חמשה הם המינין שפירש מה חדא טובא. רבינו שהזכיר הענינים
אמר  חד אלא כזו סברא שום שם נמצא לא כ"ו:) (דף מעמידין אין פרק בגמרא
החמשה  אלו אבל כוכבים העובד זהו מין איזהו אמר וחד מין להכעיס דמומר

עובד  דבכלל ל"ק הא מיהו מצאנו. לא
כוכבים  דעובד חמשה הני הוו כוכבים
האל  זולת אחר אלוה שמקבל ר"ל

אלו י  וכן אלהותו ומכחיש תברך
קשה  אבל הן. אלהותו מכחישי החמשה
דבגמ' באפיקורוסים שפירש מה
צ'.) (דף חלק פ' בריש דסנהדרין
חלק  להם שאין ואלו במשנה כשאמרו
בגמרא  אמרו אפיקורוס והזכיר לעוה"ב
ור' רב אפיקורוס מאי ע"ב) צ"ט (דף
רבי  ת"ח המבזה זה תרוייהו אמרי חנינא
המבזה  זה אמרי לוי בן יהושע ור' יוחנן
שהזכיר  זה ביאור אבל ת"ח בפני חבירו
בגמרא. מצאתי לא באפיקורוס רבינו
ז"ל  רבינו כתב דלקמן מזה עוד וקשה
על  וזה לעוה"ב חלק לו אין ת"ח דמבזה
בפרק  שאמרו מאפיקורוס לו יצא כרחין
דשם  שנא מאי חנינא ור' וכרב חלק
פירש  וכאן ת"ח מבזה אפיקורוס מפרש
שפירש  מה קשה עוד אחר. באופן
אחד  ומנה ב' שהם ישראלים במומרים
אין  דבפ' תימה וזה להכעיס מומר
ורבינא  אחא רב פליגי [כ"ו:] מעמידין
וחד  מין להכעיס מומר לתאבון אמר חד
ורבינו  הוי. מומר להכעיס אפילו אמר
דאמר  כמאן ד' פרק רוצח בהלכות פסק
האפיקורוסים  שם שכתב הוי אפיקורוס
ה"ז  וכו' להכעיס עבירות העושים והם
למנות  אין זה לדברי וא"כ אפיקורוס

זה  לדחות [שם] בגמ' אמרו בפירוש דהא בתרתי להכעיס ומומר אפיקורוס
משום  מומר מכאן סמי ואמרו ומומרים האפיקורוסים בברייתא שם כשמנה
למנותו  שירד כיון רבינו וא"כ אפיקורוס בכלל הוי וא"כ אפיקורוס דהוי דקסבר
כתב  מעלין ולא מורידין גבי בפ"י עכו"ם ובהל' למנותו. לו היה אפיקורוס בכלל
שם  הזכיר לא כו' לאבדן מצוה מישראל והאפיקורוסים המוסרין אבל רבינו
כתב  איך וא"כ רוצח להל' ומסכים הוי אפיקורוס כמ"ד דפסק ונראה מומרים
לא  והאפיקורוסים המוסרין כתב פי"א עדות דבהלכות וע"ק הוי. דמומר כאן
אבל  ישראל רשעי אלא מנו שלא וכו' עדות פסולי בכלל למנותם חכמים הצריכו
מורידין  ולא מעלין לא שהעכו"ם מעכו"ם הם פחותים הכופרים המורדים אלו
וכמ"ד  מומרים לבור הורדה גבי שהזכיר שם הרי מעלין. ולא מורידין ואלו וכו'
באפיקורוסין  וע"ק עכו"ם. ובהלכות רוצח בהל' שכתב למה הפך והוה הוי מומר
אלא  בברייתא הזכיר לא הרי מעלין ולא שמורידין בברייתא מנה היכן וכופרין
כ"ו) (דף מעמידין אין בפ' בגמרא שם כשהקשו וע"ק והמומרים. האפיקורוס
סמי  א"ל אמאי מורידין אמר ואת מומר לרבות אחיך אבידת לכל שונה אני א"ל
כאן  התורה לכל במומר כאן לתיאבון במומר ואידי אידי ליה לשני מומר מכאן
שאינו  שאמר הוי לתיאבון רבינו שכתב כלה התורה דלכל אחד לדבר במומר
במומר  וא"כ במעלה שהם כעכו"ם להיות רוצה אלא כישראל שפל להיות רוצה

שכתב להכעי  וע"ק כולה. התורה לכל במומר לאוקמי מצי שפיר אפיקורוס הוא ס
ואיך  בתורה הכופר והוא אפיקורוס או וכו' מומר היה ואם פ"ו שחיטה בהלכות
בתורה  וכופר אפיקורוס מנה הכא הא בתורה הכופר הוא דאפיקורוס קאמר
בתורה  הכופרים והם והאפיקורוסים שכתב פ"ד רוצח בהלכות קשה וכן בתרתי.
דהוא  שם כתב ואיך בתרתי והאפיקורוס בתורה הכופר מנה הכא והא ובנבואה
בכלל  מנאם לא ולמה וכו' מאלו קלות עבירות ויש לקמן מ"ש וע"ק הוא.
אפיקורוס  שוים דכלם משמע ביחד כלם מנו דחז"ל חלקם ואמאי הראשונות
כאן  מנה לא למה וע"ק חלק. בפ' מנאום דיחד השמים מן תורה אין ואומר

הוי: מומר דלכ"ע לתיאבון מומר ודאי Â¯‡‰במומרים דרבינו זה לכל לתרץ

מנו  איך דלדבריו מומר מכאן סמי [כ"ו:] מעמידין אין בפ' למ"ד לו הוקשה
אלא  מומר מכאן סמי בגמ' אמר לא ושם מומרין [י"ז:] דר"ה בפ"ק בברייתא
אפיקורוסים  באמת שאינם אע"פ אפיקורוסים נקראים דיש ולומר לתרץ דיש ודאי
בפ"ק  ז"ל רבינו וכ"כ לו. מבוא והם לאפיקורסות מביאים שהם מפני אלא
על  המשנה בפירוש [ט"ו:] דחולין
וכו' במגל השוחט המתחלת משנה
הם  בתורה הכופרים ובייתוס שצדוק
אפיקורוסים  דורינו אנשי אותם שקורין
האמת  על אפיקורוסים ואינן במוחלט
ר"ל  האפיקורוסים כדין להיות דינם אבל
מפני  הגלות בזמן היום להרגם שמותר
שם  כתב ועוד לאפיקורסות, מבוא שהם
אפיקורוסים  קראו וחז"ל ז"ל רבינו
ומכזיבין  הנביאים ועל הדת על לחולקים
דחז"ל  לומר נראה א"כ וכו' הנביאים
לכופרים  אפיקורוסים לכלם קראו
לאפיקורסות  מבוא שהם מפני ומומרים
באמת  אפיקורוסים אינם אבל האמיתי
החמשה  הם באמת שהאפיקורוסים
הקושיא  יתורץ ובזה ז"ל. רבינו שהזכיר
מומר  למ"ד [י"ז.] דר"ה דלברייתא
לא  דבר"ה הוי אפיקורוס להכעיס
שהם  האפיקורוסים אלא הזכירו
וכל  המומרים וכן באמת אפיקורוסים
שראוי  האמיתי שמם הה' כלומר השאר
בכל  שהחכמים אע"פ לקרותם
למומרים  אפיקורוסים קראו מקומותיהם
מפני  מושאל בשם הוא ומינין ומוסרים
רב  ומחלוקת לאפיקורסות מבוא שהוא
[כ"ו:] מעמידין אין בפרק ורבינא אחא
להכעיס  למומר חכמים קראו אם הוא
למוסר  כן שקראו כמו מושאל בשם
האמיתי  שמם שאין אע"פ ולכופר
מומר  מכאן סמי אפיקורוס הוי דלהכעיס מ"ד לומר שהוצרך ומה אפיקורוסים.
האמיתי  האפיקורוס שר"ל בברייתא האמור המין לפרש יכול אתה שאי מפני הוא
הכולל  בשם כאן לקרות הברייתא רצתה ולא האמיתי שמו כלומר מומר ופרט
האפיקורוסים  [י"ז.] דר"ה בפ"ק שאמרו כמו האמיתי שמו לנו להודיע רצה אלא
היא  הברייתא כוונת דאם לומר א"א זה האמיתי. שמם שהזכיר וכו' והמומרים
והאפיקורוסים  הכופרים הכי ונימא והאפיקורוסים הכופרים להזכיר לה היה כך
עדיפי  לא והכופרים האפיקורוסים דודאי מעלים ולא מורידים המומרים
למימר  לך אית מאי אלא בפירוש הברייתא אותם פרט  לא אמאי וא"כ ממומרים
הוא  ומושאל כולל שם אפיקורוס דשם כיון א"כ האפיקורוסים בכלל דכללם
מכאן  סמי כרחך על וא"כ המושאל בשם מינין בכלל נמי להכעיס מומר א"כ
לדבר  כאן כולה התורה לכל וכאן לתיאבון ואידי אידי תירצו שלא ומה מומר.
בשם  מינאה דיקרא ודאי כולה התורה לכל דמומר מפני שהוא נראה אחד
מודה  העכו"ם לדת דחוזר בהשגות ז"ל הראב"ד שהשיגו וכמו המושאל.
לכל  במומר דמומרים דברייתא לאוקמי מצי דלא ודאי וא"כ מין ונקרא באלהיהם
להכעיס  דמומר מ"ש הכל יתורץ והשתא מין. בכלל דהוי משום כולה התורה
הרוצח  ובהל' [שם] דר"ה הברייתא שמנה כמו האמיתי השם כאן מנה מומר הוי
ובהל' המושאל בשם מין חז"ל אותו שקראו זה הרי כלומר מין זה הרי שכתב
הזכיר  ששם עדות בהלכות מ"ש על סמך הורדה גבי מומרין שם הזכיר שלא ע"ז
שקראן  כמו האמיתי בשמו ואחד אחד כל ומומרים וכופרים ואפיקורוסים מינאין
הכופר  והוא אפיקורוס או שכתב (פ"ד) שחיטה ובהלכות תשובה בהלכות כאן
בהשאלה. בכ"מ אפיקורוס קראו שהחכמים המושאל השם שהוא ר"ל בתורה
השם  לא אבל המושאל בשם אפיקורוס בתורה לכופר שקרא רוצח בהלכות וכן
משום  ת"ח מבזה שהוא פירוש ולא באפיקורוס זה פירוש רבינו ומ"ש האמיתי.
קלות  דבעבירות סברא אין וא"כ עולים ואינם יורדים אמר  דכאן דחקתו דהסברא
מא' עדיף לא  ת"ח דמבזה עולים ואינם יורדים הברייתא כאן יאמר כאלו
חבירו  בקלון המתכבד וכן ומיתות כריתות חייבי שבתורה החמורות מהעבירות

מיימוניות  הגהות
[d]:חיים אלהים דברי המהפכים המינים כתב רש"י

עוז  מגדל
.Â˙Ï¯Ú „Ú ÌÈ¯ÒÂÓ‰Â:שם דר"ה ˙ÂÓ‰.פ"ק „Ú 'ÂÎÂ Ì‰ ‰˘ÓÁ חלק פרק

ע"ב): כ"ו (דף מעמידין אין ÂÎÂ'ופרק ÔÈÓ ‰ÊÏ ‡¯˜ ‰ÓÏÂ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î
:˙ÂÚ„‰ ˙Â˘·˘Ó‰ גדולים ז"ל ר"מ על שכתב לשונות שתי על אני תמה אומר ואני

פ' בפירוש אמנם כ"ש . לא עצמם צדיקים ידם על תקלה מביא הקב"ה אין צדיקים של בהמתן (ו.) דחולין פ"א אמרו והלא האמונה בזאת מניחם היה היאך שא"כ וטובים

למערב: ממזרח כמוהו שאין אלא הרב, לרבינו כן החזיקו לא לוניל וחכמי ההלכה. עיקר שם כי דבריו ובירר ז"ל ר"מ האריך Î˙·חלק :ÔÂ˘‡¯‰ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ
:Ï"ÎÚ ‰˘Ú˘ ‰Ó ‰˘Ú Ì‰·Â 'ÂÎÂ ÌÎÈ‰Ï‡ ¯ÓÂ‡˘ Â˙Â‡Î Ï"Ê הוא:‰¯‡·"„ רוח וגס רשע שוטה שזה אומר ·˙Â¯‰.ואני ¯ÙÂÎ „Ú 'ÂÎ Â˙ÏÂÊ ‰ÂÏ‡ „·ÂÚ‰ ÔÎÂ

) חלק מעמידין:פ' אין ופרק ק"ב) ÏÂÎ‰.דף ‰¯Â˙‰ „Ú ÌÈ¯ÓÂÓ‰ Ì‰ ÌÈ˘:יומא וסוף הוריות ÂÓ„‰סוף ‰‰ ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ‰ ˙„Ï ¯ÊÂÁ˘ ÈÓÂ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î
:Ï"ÎÚ ÔÈÓ ‡Â‰ È¯‰Â 'ÂÎÂ אלא שמאמין מחמת חוזר אינו כי שפירש אלא להדיא ע"ב) (כו מעמידין אין פרק איתא דהכי זו מקושיא ז"ל ר"מ נשמר שיפה אומר ואני

שני  פרק שביאר כמו בפיהם ואומרים בלבם מאמינים אלא דרכם כן לא והמינין שוין. ולבם פיהם ואין להבחין דעת להם שאין רבים וגם אלו וגדלות אלו שפלות מחמת

דחולין  קמא פ' בלב תלוי הכל כי פשוטה ראיה לי ויש יומא. וסוף הוריות סוף הדבר ועיקר כדת. לא אשר הנזכרים הענינים כל על בנפש בשאט שעוברים עכו"ם מהלכות

בידיהם  אבותיהם מנהג אלא הם עכו"ם עובדי לאו לארץ שבחוצה האומות דאמר יוחנן כדר' ואסיקנא באומות מינין אין דאמרינן נכרים דשחיטת דמתניתין גמרא ע"ב) יג (דף

וכד"ן:

היד  מקורות
מלכים 40 הל' רמב"ם ראה

רבה  ד"א וראה ה"א. פי"א

וכו' הקץ את הנותן פי"א

יעקב). הנחלת (כפי'

ה.41 פי"ג, שם תוספתא

שם. פאה 42ר"ה ירושלמי

פ"י  סנהדרין סה"א. פ"א

ר"ה 43ה"א. שם. תוספתא

שם. רבה עולם סדר שם.

שם.44 ראה 45ר"ה

ב. פ"א, פאה תוספתא

מי"ז  פ"א אבות ובפיה"מ

בירושלמי  ועיין (בסופו).

פ"מ  אדר"נ ה"א. פ"א פאה

פדר"א 46מ"א. פי"א. דא"ר

מי"א.47פנ"ג. פ"ג אבות

סנהדרין  סה"א. שם ירושלמי

סנהדרין  תוספתא ה"א. פ"י

ה. ב.48פי"ב, יב, ברכות

פ"א. שו"ט מדרש

(במשנה).49 א לז, סנהדרין

פ"ט  ברכות ירושלמי וראה

א. פכ"ט, שמו"ר ה"א.

(כגי'50 א טז, חגיגה עיין

במערבא  עלה לייטי הע"י):

כמינות  דמיחזי משום

(הובא  ר"ח (עבוה"מ).

ז). סי' ק"ש הל' באו"ז

עיין 51 ט. פ"א, ב"ר ראה

יהו  שלא א: לח, סנהדרין

ו  שותף אומרים כו'.המינים

ב.52 כו, ע"ז

משנה י  כסף

בכלל  שאין דוקא חסד כלפי מטה חסד רב ב"ה דאמרי דבינונים אמרינן
מעולם. תפילין מנח דלא קרקפתא ניהו ומאי בגופן ישראל פושעי עון עוונותיהם
ק"ש  קרא שלא כגון מעולם קיימם שלא עשה מצות לשאר דה"ה הר"ן וכתב
מלהניחם  כשנמנע דדוקא ז"ל ר"ת וכתב מעולם. אחריו המזון על בירך ולא

אם  אבל בעיניו בזויה שהמצוה  מחמת
שהם  מפני אלא מלהניחם נמנע אינו
יוכל  לא שמא ירא והוא נקי גוף צריכין
ישראל  פושעי בכלל זה אין בהם ליזהר
בגמרא  שם ומפורש עכ"ל. בגופן
עון  עונותיהם בכלל שיש דבינונים
ועולים  מצפצפין בגופן ישראל פושעי
ובכלל  מזכיותיו מרובין עונותיו ואם
יורדין  בגופן ישראל פושעי עון עונותיו
חדש  עשר שנים בה ונידונין לגיהנם
כלה  גופן חדש עשר שנים ולאחר
כפות  תחת מפזרתן ורוח נשרפת ונשמתן
להם  הוא וזכות כלומר הצדיקים רגלי
כ"פ  דעל הצדיקים רגלי תחת שהם
ומסיים  רחמים. עליהם יבקשו הצדיקים
שכפרו  האפיקורוסים אבל בברייתא
המתים  בתחיית ושכפרו בתורה
חתיתם  ושנתנו הצבור מדרכי ושפירשו
את  והחטיאו ושחטאו חיים בארץ

י  כגון יורדים הרבים נבט בן רבעם
וגיהנם  דורות לדורי בה ונידונין לגיהנם
חסדא  רב ופריש כלים אינם והם כלה
פרנס  היינו החיים בארץ חתיתם דשנתנו
שלא  הצבור על יתירה אימה שמטיל
צ"ע  רבינו שכתב והשאר שמים. לשם

להו: מייתי È„ÈÒÁהיכא ÔÎÂ ˘"ÓÂ
.'ÂÎÂ ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡'דר פלוגתא

ופסק  ק"ב:) (דף חלק בפ' ור"י אליעזר
דהכי  המשנה בפירוש רבינו וכתב כר"י.
ארבעה  בהדי לבלעם דמני מתני' משמע
הבא: לעולם חלק להם שאין הדיוטות

.ÌÈÈÓ ÌÈ‡¯˜‰ Ì‰ ‰˘ÓÁ Ê בפרק
זה  דמין אמרינן כ"ו:) (דף מעמידין אין
הני  דכל רבינו וסובר כוכבים העובד

מיקרו: ¯·ÔÂמינים Ì˘ ˘È˘ ¯ÓÂ‡‰Â
.'ÂÎÂ „Á‡ קרא ולמה הראב"ד כתב

הדיעות, את המשבשות וכו' מין לזה
איך  קדוש פה על לתמוה ויש עכ"ל.
תמונה  ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
שעיקר  ואפשר ממנו. וטובים גדולים
העיקרים  בספר שכתוב כמו הנוסחא
שעיקר  אע"פ א"א וז"ל. ממ"א פ"ב
מצד  גוף היותו המאמין הוא כן האמונה
והמדרשות  הפסוקים לשונות תפיסתו
עכ"ל. מין, לקרותו ראוי אין כפשטן
כוונתו. היתה זאת נוסחתנו לפי וגם
ספר  בעל בזה הדיבור הרחיב וכבר

הנזכר: בפרק ‰‡ÓÂ¯העיקרים ÔÎÂ
.ÏÎÏ ¯ÂˆÂ ÔÂ˘‡¯ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ואינו יחיד אלוה שיש אמת האומר  כלומר

ברא  וממנו קדום ראשון חומר שיש ראשון לבדו אינו אבל ותמונה גוף בעל
קדום: שהיה בראו לא החומר שהרי הכל ויוצר ראשון אינו כן אם Î˙·העולם

מה  עשה ובהם וכו' שאמר כאותו א"א ראשון לבדו שאינו האומר וכן הראב"ד

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

אּלא  ׁשני , ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון  ּתחּלת ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹעליו
ואיל מּׁשליׁשי26מּׁשלי ׁשי עֹונ ֹותיו  נמצא ּו אם . ְְְְֲִִִִִִִִֵָָָ

הע ֹונֹות  ׁשני אֹותן – זכּיֹותיו  על מר ּבין   ְְְֲִֵֵַָָָָָֻֻואיל
הּכל.27מצטרפין על אֹותֹו ודנין  , ְְְִִִַַָָֹ

מעֹון אׁשר עֹונ ֹותיו  ּכנגד זכ ּיֹותיו  נמצא ּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָֻואם
ראׁשֹון עֹונ ֹותיו ּכל מעבירים  – ואיל ְֲֲִִִִִֵַָָָָׁשליׁשי 
ׁשּכבר  רא ׁשֹון, נחׁשב  ׁשהּׁשליׁשי לפי  ְְְְִִִִִֶֶֶַָָראׁשֹון;
רא ׁשֹון, הּוא הרי הרביעי  וכן הּׁשנים ; ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָנמחלּו

סֹופן. עד וכן ה ּׁשליׁשי ; נמחל  ְְְְִִִֵֶַַַָָׁשּכבר
ּכל  "הן  ׁשּנאמר: ּביחיד , אמּורים ? ּדברים ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָּבּמה 

ּגבר" עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אבל 28אּלה  . ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּוׁשליׁשי וׁשני רא ׁשֹון ע ֹון להן ּתֹולין  – ,29ה ּצּבּור ְְִִִִִִֵֶַָָ

אר ּבעה  ועל יׂשראל , ּפׁשעי  ׁשל ׁשה "על  ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
אׁשיבּנּו" ז ֹו,30לא ּדר על  להם  ּוכׁשּמחּׁשבין  . ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָֹ

. ואיל מרביעי להן ְְְִִִֵֵֶַָָָמחּׁשבין
ׁשּלהן עֹונ ֹות מחצה  ּבכלל היה אם  – ְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהּבינֹונים

הּניח מעֹולם [a]ׁשּלא ּכפי31ּתפ ּלין  אֹותֹו ּדנין  – ְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
הּבא 32חטאיו לעֹולם  חלק  לֹו וי ׁש ּכל 33, וכן ; ְְֲֵֵֵֶַָָָָָָ

ּכפי א ֹותן ּדנין – מר ּבין ׁשעֹונ ֹותיהן ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻהרׁשעים 
ׁשּכל  הּבא ; לעֹולם חלק להן  ויׁש ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹחּטאתיהן ,
ּפ על אף הּבא , לעֹולם  חלק להן  יׁש ייׂשראל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם 34ׁשחטאּו צ ּדיקים, ּכּלם ועּמ" ׁשּנאמר: – ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ארץ" ארץ 35יירׁשּו ּכל ֹומר : מׁשל , – זֹו ארץ ; ְְִֶֶֶֶֶַָָָ

הּבא  העֹולם  והּוא וכן 36החּיים ; .[b] א ּמֹות חסידי  ְְֲִִֵֵַַַָָָֻ
חלק  להן יׁש הּבא [c]הע ֹולם, וא ּלּוÂ..37לע ֹולם ְֵֵֵֶֶַָָָָָָ

נכרתין א ּלא ה ּבא, לע ֹולם חלק להן ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשאין 
לעֹולם  וחּטאתם רׁשעם ּגדל  על ונ ּדֹונין ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹוא ֹובדין,

ע ֹולמים  והאּפיקֹורֹוסים,38ּולע ֹולמי  הּמינים , : ְְְִִִִִֵֶַָָ
הּמתים  ּבתח ּית והּכֹופרים ּבּתֹורה, ,39והּכֹופרים ְְְְְִִִִִֵַַַַַָ

משנה  לחם

שאר, לכל כלל ושני ראשון בין הפרש אין ולדעתו חשיבי. קא דלא ושני ראשון
העונות  כל כלומר ראשון מעביר זכאי שרובו לאדם רואה כשהקב"ה וה"פ
שמעבירם  אע"פ רבא וקאמר כלל עונות עשה לא כאילו ונחשב מעבירם שעושה
העונות  אותם זכיות רובם נמצאו שאם ועומדים תלוים אלא לגמרי נמחקים אינם
עונות  רובן אם אבל לגמרי אז נמחקים
מעביר  ואינו נחשב אחד כל ודאי אז
לכאורה  ונראה כלל. ראשון ראשון
רבו  ז"ל הרי"ף דרך לו תפס דרבינו
מעביר  ופירש המאמרים שני ומרכיב
ושני  ראשון דחטא ר"ל ראשון ראשון
ואם  לשון אבל כלל, חשיב קא לא
כל  מעבירין עונותיו כנגד זכיותיו נמצאו
נוטה  אח"כ שכתב ראשון ראשון עונותיו
דפירוש  דמשמע הגאון לפירוש קצת
כל  דמעביר ר"ל ראשון ראשון מעביר
לכך  עונות לו היו לא כאילו ואחד אחד
ודאי  נראה לכך סתומים. הם רבינו דברי
כדכתב  ז"ל הרי"ף של דרכו תופס שהוא
מעביר  פירושו והכי ז"ל הר"ן בשם
הראשון  החטא כלומר ראשון ראשון
כלומר  המדה היא וכך מעבירם ושני

ואילך שעשה מכאן כמו העונות ליתר
והיינו  אחד אחד כלם להעבירם בתחלה
אבל  הזכיות כנגד הם כשהעונות דוקא
וכמו  הכל את עליו מגלגלין יותר אם
נמצא  נמחק. אינו עצמו ועון רבא שפירש
פירושו  נשתנה המדה היא וכך דבפירוש
ר"ל  הרי"ף דלפירוש ז"ל הרי"ף מדברי
חטא  לו לחשוב שלא מדתו היא וכך
לא  בהשגות ז"ל והראב"ד ושני. ראשון
והוא  ז"ל הרי"ף של זה דרך לו מתחוור
דתנא  חלוקים הם המאמרים דשני מפרש
ולא  ר"ה ביום איירי ישמעאל ר' דבי
ופירש  ושני ראשון חטא כלל כאן הוזכר
כנגד  ומצאם העונות שכששוקל הוא
גמור  לצדיק הקב"ה מחשבו הזכיות
וכמו  ראשון ראשון עונותיו כל ומעביר
בחטא  איירי ולא הגאון לפירוש שהוא
אלא  בר"ה איירי לא וזה כלל ושני ראשון
האדם  שעושה ושני ראשון בחטא
בתשובה  מוחלו שהקב"ה ימיו בתחלת
ז"ל  דעתו זהו ויסורים יוה"כ בעינן ולא

בהשגות: ˘Ó‡¯מבואר „ÈÁÈ· ‡"„·
.'ÂÎÂ ‰Ï‡ ÏÎ Ô‰(:פ"ו (דף יוה"כ בפ'

עובר  אדם אומר יהודה ב"ר יוסי ר' תניא
שניה  לו מוחלין ראשונה פעם עבירה
רביעית  לו מוחלין שלישית לו מוחלין
על  ה' אמר כה שנאמר לו מוחלין אין
כל  הן ואומר וכו' ישראל פשעי שלשה
מאי  גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה
לא  ביחיד אבל בצבור ה"מ וכ"ת ואומר
שלש, פעמים אל יפעל אלה כל הן ת"ש
השיג  כן ומפני ההשגות בעל ז"ל הראב"ד גורס היה וכך בגמרא נוסחתנו היא זו
לפי  האמת הוא וכך בגמ' הוזכר לא ליחיד ציבור של החילוק שזה ז"ל רבינו על
אומר  יוסי ר' תניא וז"ל בהלכות שהובא הרי"ף גירסת גורס רבינו אבל זו גירסא

זו: גרסא לפי ז"ל רבינו דברי ונתבארו בכ"מ) (עיין וכו'

מיימוניות  הגהות
[a] ואומר עליו בזויות שהמצות דאיירי ר"ת בשם התוספות כתבו דר"ה בפ"ק

לו  נראה גופו דאין משום תפילין מניח אין אם אבל הללו ברצועות תועלת מה
ישראל, פושעי דין עליו אין כנפים בעל כאלישע בטהרה לשמרם בטוח ואינו נקי

המחבר: כרבינו פירש והאלפסי
[b] פירש המחבר רבינו וכן נח בני שנצטוו מצות המקיים דהיינו רא"מ פירש

איסורי  בהלכות וכן תושב גר דהיינו ספ"ח ומלחמותיהם מלכים בהלכות בפירוש
ע"כ: ביאה,

[c] מני מתניתין בגמרא וכו' בלעם וכו' חלק להם אין הדיוטות ד' חלק בפרק
כל  ישראל פושעי אלו לשאולה רשעים ישובו אומר ר"א דתניא היא יהושע ר'
נאמר  לא והלא גוים בכל נאמר וכי יהושע ר' א"ל עכו"ם אלו אלהים שכחי גוים
אתו  אחריני אבל ושכמותו בלעם כגון פירש"י אלהים שכחי גוים כל אלא

ע"ש: וכו', צאנכם ורעו זרים ועמדו פירקין בריש כדאמרינן

עוז  מגדל
ע"ב) ט"ז (דף בר"ה כדתניא הדין ביום בין אותו מוליכין דרך זה באי לדעת מיתה

לו  נחשבין אינן ראשונות עונות השתי אותן כי וכתב וכו' הדין ליום הן כתות שלש

כדר"כ. עונותיו רבו א"כ אלא גבר עם שלש פעמים מדכתיב יהודה בר' יוסי כדר'

ישמעאל  רבי דבי דתנא פירש וכן לזה זה סמוכין דר"ה פ"ק ז"ל אלפס ר"י חיברן וכן

ז"ל  גאון תשובת כתב כן ואחרי קבלתו בפירוש המדה היא וכן ראשון ראשון מעביר

ע"ב) פ"ו (דף יומא סוף להדיא בגמרא כדאיתא לצבור  יחיד בין וחילק בפירושו

אדם  אומר יהודה בר' יוסי ר' תניא דגרסינן כו' ישראל פשעי שלשה דעל מקרא

יפעל  אלה כל הן ואומר כו' ישראל פשעי שלשה על שנאמר עד כו' עבירה עובר

הן  שמע תא לא ביחיד אבל בצבור ה"מ וכ"ת ואומר מאי גבר עם שלש פעמים אל

מרובין  צבור שרחמי לפי מוחלין בצבור דוקא תימא וכי פירוש אל יפעל אלה כל

נדונין  כיחיד צבור הדין ליום וגם ביחיד אף שהוא אלה כל הן ת"ש לא ביחיד אבל

עמו  ומשפט עבדו משפט לעשות מדכתיב ע"ב) ב (דף ע"ז מסכת ריש כדאיתא

וכד"ן: ידעתי לא אחר ופירוש גירסא לו יש ז"ל הראב"ד ואם לדין. תחלה נכנס מלך וצבור דמלך ÂÚÏ‰"·.ישראל „Ú Ì‡ ÌÈÂÈ·‰:דר"ה Ú„פ"ק ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ ÔÎÂ
.ÌÈ˜ÈÂ‰ÈÎ:(ע"ב ק"ג (דף שם חלק פרק הכל

היד  מקורות
הרי"ף).26 (כגי' ב פו, יומא

רמז  איוב יל"ש ועיין

(לפי 27תתקיט. א יז, ר"ה

והרי"ף). הר"ח איוב 28גי'

כט. שם.29לג, יומא

ו.30 ב, ר"ה 31עמוס רי"ף

תתקלט. א.32רמז יז, ר"ה

ב.33 טז, סנהדרין 34שם

א. כא.35צ, ס, ישעי'

א.36 ד, ברכות עיין

יל"ש 37 א. קה, סנהדרין

ראה  תרמה. רמז תהלים

הא  פי"ג: סנהדרין תוספתא

כוכבים  בעובדי צדיקים יש

הבא. לעולם חלק להם שיש

(ע' פ"ו ר"א משנת וראה

ד. עח, חדש זהר .(121

(במשנה).38 א צ, סנהדרין

ר"ה  ה. פי"ג, שם תוספתא

פ"ג. רבה עולם סדר א. יז,

(כגי'39 א צ, סנהדרין

לו). הוצאת



יג  משנה  משנה כסף כסף

.'ÂÎÂ ˙ÂÏ˜ Ì‰˘ ˙Â¯È·Ú ˘ÈÂ „È רבי י"א] [משנה שלישי פרק אבות במסכת
בריתו  והמפר המועדות את והמבזה הקדשים את המחלל אומר המודעי אלעזר
ברבים  חבירו פני והמלבין כהלכה שלא בתורה פנים והמגלה  אבינו אברהם של
לא  למה וק"ל הבא. לעולם חלק לו אין טובים ומעשים תורה בו שיש אע"פ

אבינו, אברהם של בריתו מפר רבינו מנה
דמי  מהראשונות קלות שאלו מנ"ל  ועוד
מועדות. ממבזה הרע לשון בעל חמיר
אברהם  של בריתו שמפר לומר ואפשר
הנך  בהדי שמנה בערלתו מושך היינו
גם  מנה לא למה קשה אבל דלעיל.
חלק  דבפרק וי"ל בתורה, פנים מגלה
פנים  דמגלה אמרינן צ"ט:) דף (סנהדרין
מבזה  או חכם תלמיד מבזה היינו בתורה
רבינו  מנה וכבר חכם תלמיד בפני חבירו
ורבי  כרב דפסק חכם תלמיד מבזה
יוחנן  כר' ולא הכי התם דאמרי חנינא
בפני  חבירו מבזה דהיינו דאמרי וריב"ל
יוחנן  כר' דהלכה דאע"ג חכם תלמיד
אפשר  חנינא ר' מקום מכל רב לגבי
רב  דאיכא כיון וריב"ל יוחנן מר' דעדיף
דספיקא  מידי דהוא וכיון בהדיה נמי

לקולא: Â¯È·ÁÏ.פסק Ú¯ Ì˘ ‰ÎÓÂ
דאין  נ"ח:] דף [ב"מ הזהב בפרק תניא
דאפילו  שם ואמרו הבא לעולם חלק לו
הורגל  כבר ופירש"י בשמיה ביה דש
פניו  ואין בכך אותו שמכנים בכך
להכלימו  זה מקום ומכל מתלבנות
דש  דאי מדבריו נראה עכ"ל. מתכוין
להכלימו  מתכוין אינו וזה בשמיה ביה
ורבינו  יודע. הוא לבבות ובוחן דשרי
ונ"ל  רע. שם כתב ולא שם דמכנה כתב
בשמיה  ביה דדש הא לרבות כן שכתב
ואפ"ה  רע שם בעיניו נראה אין שכבר
לחבירו  קורא רבינו שמנה ומה אסור.
ידעתי  לא חבירו בקלון ומתכבד בכינוי
לעולם  חלק להם שאין יאמרו שבו מקום
דף  (מגילה העיר בני בפרק רק הבא
הקנה  בן נחוניא רבי שאמר אמרו כ"ח.)

מ  ימים אחד האריך שבשבילם הדברים
חבירו  בקלון נתכבד שלא הוא בעבורם
שבשבילם  מהדברים אמר זירא ורבי
לחבירו  קרא שלא הוא ימים האריך
קורא  היינו רבינו לדעת וי"ל בכינויו.

א"כ  בשמיה ביה דש דאפילו דאמרו כיון לחבירו שם מכנה היינו בכינויו לחבירו
וממה  הראשון. המכנה היינו מכנה שמשמעות ואפשר הראשון. המכנה אינו
הדין  בהוא בכנוי לחבירו לקורא רבינו למד בשמיה ביה דדש אע"ג שאמרו

ÂÎÂ'.וצ"ע: ÂÏ‡Ó „Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· קמא בפרק הרי"ף כתב כן
מהא  וראיה התוס' כתבו וכן דר"ה
מ':] [דף דקידושין קמא פרק דתניא
תשובה  ועשה ימיו כל גמור רשע אפילו

לו: מזכירין אין ‰¯˘ÌÈÚבאחרונה ÏÎ
.'ÂÎÂ(.'ז דף (ע"ז אידיהן לפני פרק

אותם  מקבלין אין בהם שחזרו וכלן
בהם  חזרו אומר ר"י ר"מ דברי עולמית
בפרהסיא  אותם מקבלין אין במטמוניות
דבריהם  עשו א"ד אותם. מקבלין
אין  בפרהסיא אותן מקבלין במטמוניות
קרחה  בן יהושע ור' ר"ש אותן מקבלין
שנאמר  מקבלין כך ובין כך בין אומרין
איש  יצחק ר' אמר שובבים בנים שובו
הזוג. כאותו הלכה יוחנן א"ר עכו כפר
אכל  קאי וכלן דהאי רבינו ומפרש
ונראה  בהם. וכיוצא ופושעים רשעים
גם  זה בפ' שכתב הנך לכל דקאי
ב' בפרק שכתב ואע"פ לאפיקורוסין
מקבלין  אין שהאפיקורוסין דעכו"ם
שם  כתב כבר לעולם בתשובה אותם
מחשבות  אחר התרים הם והאפיקורוסין
עד  שאמרנו דברים בסכלות לבם
להכעיס  תורה גופי עוברים שנמצאו
בזה  שאין ואומרים רמה ביד נפש בשאט
הוא  דוקא אפיקורסים דבהנך משמע עון

אותם: מקבלין שאין דקאמר
ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰Ú·¯‡ ‡ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ÔÈ·ÎÚÓ ברייתא
וכתב  דיומא. בתרא בפ' הרי"ף כתבה
שנויה. היא היכן ידעתי לא הר"ן
מצאנו  ולא וחפשנו יגענו כתוב ומצאתי
הנקרא  שהוא אצלנו הנמצאות בברייתות
ורבי  חייא רבי חבורי משני תוספתא
במסכתות  נמצאת אבל וזולתו אושעיא

לעצמה: קטנות

„ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ּבׁש ולא  ּפניו וגּלה מצח ֹו ּתֹורה.ׁשהעז  מּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

.·È ּגֹוים ּביד חברֹו ה ּמֹוסר הּמֹוסרין : הם ְְְֲִִִֵֵֵַַַַׁשנים
להּכֹותֹו א ֹו ּביד 72להרגֹו חבר ֹו ממֹון וה ּמֹוסר , ְְְְְֲֵֵַַַָָ

ּכג ֹוי ׁשהּוא  אּנס  ּביד  אֹו להן73ּגֹוים  אין  ׁשניהן , – ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
הּבא  לעֹולם הּצּבּור È‚..74חלק על אימה מּטילי ִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

והן ּבחזקה צּבּור הרֹודה זה – ׁשמים לׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא 
עצמֹו לכב ֹוד וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופ ֹוחדין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָיראין 
הּגֹוים. מלכי  ּכג ֹון ׁשמים , לכבֹוד לא חפציו , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹוכל

.„È ועׂשרים מאר ּבעה ואחד אחד  אנׁשים 75ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
להן אין  י ׂשראל, ׁשהן  ּפי  על אף  – ׁשּמנינּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

לעֹו ואף חלק מאּלּו, קּלֹות  עבר ֹות  וי ׁש ה ּבא. לם ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
חלק  לֹו אין  ּבהן  ׁשהרגיל חכמים אמרּו כן ּפי  ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל 

מהן ּולה ּזהר  מהן להתרחק  ּכדי  הּבא , .76לעֹולם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
חברֹו את  המכּנה  הן : לחברֹו77ואּלּו והּקֹורא , ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַ

ּברּבים  חבר ֹו ּפני והּמלּבין והּמת ּכּבד 78ּבכּנּוי , , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָ
חברֹו חכמים [e],79ּבקלֹון ּתלמידי ,80והמב ּזה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָ

רּבֹותיו הּמֹועד ֹות 81והמב ּזה את  והמבּזה  ,82, ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָ
הּקד ׁשים  את .83והמחּלל  ְְֳִֵֶַַַָ

לֹו אין מאּלּו אחד  ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבּמה 
אם  אבל  ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לע ֹולם  ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹחלק 
זה  הרי – ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מר ׁשעֹו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָׁשב
ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; הע ֹולם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּבני 

ימיו84הּתׁשּובה  ּכל  ּבע ּקר ּכפר אפ ּלּו לעֹולם 85. חלק לֹו יׁש – ׁשב ּובאחר ֹונה , ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ּורפאתיו "86הּבא  – ה' אמר  ולּקר ֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום  "ׁשלֹום  ׁשּנאמר : ,87. ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ּבהן  וכּיֹוצא והמ ׁשּמדים והּפֹוׁשעים הר ׁשעים ּבגלּוי[f]ּכל  ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ּבמטמֹונ ּיֹות  ׁשחזרּו אֹותן88ּבין מקּבלין ׁשֹובבים"89– ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: הּוא,90, ׁשֹובב ׁשעדין ּפי על  אף  ; ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבּסתר  ּבתׁשּובה.ׁשהרי אֹותֹו מקּבלין – ּבגל ּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ã ÷øt¤¤
הּתׁשּובה ‡. את מעּכבין ּדברים וארּבעה אין1ע ׂשרים מארּבעּתן, אחד  והעֹוׂשה ּגד ֹול, ע ֹון – מהן  אר ּבעה  . ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הרּבים  את הּמחטיא  (א ) הן: ואּלּו חטאֹו. ּגדל לפי  ּתׁשּובה, לע ׂשֹות ּביד ֹו מסּפיק  הּוא ּברּו ּובכלל 2ה ּקדֹוׁש ; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מצוה  מּלעׂשֹות הר ּבים  את  המעּכב  זה, ּומּדיח 3עֹון מסית ּכג ֹון  רעה,  לדר טֹובה מ ּדר חברֹו והּמּטה (ב ) .4. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

משנה  לחם
.'ÂÎÂ ˙Â¯È·Ú ˘ÈÂ „È בשאר מהם וקצת בברייתא חלק בפרק שם הוזכרו אלו כל

ÂÎÂ'.הפרק: ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ שחזרו וכלן ת"ר ז'.) (דף כוכבים דעבודת קמא בפרק
דחו  והתוס' קאי ארץ ועמי אגזלנים דוכלן ז"ל ופירש"י בכ"מ). (עיין וכו' בהם
הפושעים  כל שגורס ז"ל הרי"ף כגרסת גורס ורבינו אחר פי' ופירשו פירושו

זו: גרסא לפי רבינו דברי ונתבארו כו' בהן שחזרו

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰Ú·¯‡ ‡ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù ברייתא
דברים  כ"ד אלו מנה ושם יוה"כ בפרק ז"ל הרי"ף בדברי אלא נמצאת לא זו

בטעמם: כולם ביארן ÂÎÂ'.ורבינו ·Â˘‡Â ‡ËÁ‡ ¯ÓÂ‡‰(.פ"ז) יוה"כ בפ'
תשובה  לעשות בידו מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר אמרו
דאמר  רב אמר הונא כדרב ותירצו זימני תרי ואשוב אחטא לי למה בגמרא והקשו

מיימוניות  הגהות
[e] אמוראי פליגי דחלק בגמרא וכן ת"ח מבזה אפיקורוס פירש"י דר"ה בפ"ק

אומר לוי בן יהושע ר' חכמים תלמידי המבזה זה אמר חבירו רב המבזה זה
בערוך  וכ"כ ת"ח בפני

[f] כפר איש יצחק ר' דאמר קרחה בן יהושע ורבי שמעון כר' דעכו"ם קמא פרק
הזוג: כאותו הלכה עכו

עוז  מגדל
.·Â¯˜ÏÂ „Ú 'ÂÎÂ „Á‡ ÏÎ˘ ז"ל ·„"‡ אלפס ר"י והעתיקה זו היא גאון תשובת

דבר  לך שאין וירושלמי בבלי התלמוד פי ועל נכונה ותשובה דר"ה פ"ק בהלכות

רבי  אמר ק"ג.) (דף חלק פרק בזה לי יש וראיה כבר. שרמזנו התשובה בפני שעומד

תנא  דתני תשובה בעלי של ידיהם מרפה לעוה"ב חלק לו אין מנשה האומר כל יוחנן

רבי  משום יוחנן רבי אמר עוד כו' שנים ל"ג תשובה עשה מנשה יוחנן דרבי קמיה

בתשובה: תלוי הכל נמצא לקבלו, כדי ברקיע מחתרת כעין הקב"ה שעשה עד כו' יוחאי בן ‰Ù¯˜.שמעון ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ÌÈÚ˘ÂÙ‰Â ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ כמה עד פ' סוף בבכורות

ז.): (דף דע"ז ופ"ק לא.) (דף

.ÌÂÏ˘Î· „Ú ÔÈ·ÎÚÓ ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰Ú·¯‡:(כ"ב (דף דיומא ב' ופ' ע"ב) ק"ז (דף חלק פרק

היד  מקורות
תדא"ר 72 פ"א. תדא"ז

ב  פג, ב"מ ראה פי"א.

א. ז, גיטין עיין 73ואילך.

שם. רי"ף א. קיז, ב"ק

תוספתא 74 א. יז, ר"ה

עולם  סדר ה. פ"ג, סנהדרין

פ"ג. ר"ח 75רבה ראה

א. ה, ב"מ 76תענית ראה

ב. ב.77נח, נח, ב"מ

שם. ב.78וברי"ף נח, ב"מ

מי"א. פ"ג אבות

פ"ב 79 חגיגה ירושלמי

ה. פ"א, ב"ר ה"א.

(כגי'80 ב צט, סנהדרין

שאילתא  ברכה השאילתות

אף  אמר ריב"ל קסז):

(ראה  חכמים תלמידי המבזה

שם). שאלה העמק

ב.81 צט, סנהדרין

פסחים 82 מי"א. פ"ג אבות

א. שם.83קיח, אבות

ה"א 84 פ"א פאה ירושלמי

פסיקתא  לסופו). (קרוב

ע' מדרשים אוצר – חדתא

תתקלט. סי' ר"ה רי"ף .498

ד. יט, בראשית חדש זהר

פיסקא 85 דר"כ פסיקתא

ב). קסג, (בובר שובה

פכ"ב. קידושין 86תדא"ר

ב. וראה 87מ, יט. נז, ישעי'

פק"כ. שוח"ט מדרש

יל"ש 88 וראה שם. רי"ף

תקלב. רמז ז,89הושע ע"ז

שם. וברי"ף ג,90א. ירמי'

כב.

„ ˜¯Ù1'סי יומא רי"ף

מי"ח.2תתקפב. פ"ה אבות

ב.3 קז, ראה 4סנהדרין

סנהדרין  תוספתא שם. יומא

פ"י  שם ירושלמי א. פי"ד,

ה"ט.

משנה יב  כסף

שם  שאין האומר תחלה שכתב לאותו זה בין להבדיל כן כתב עכ"ל. שעשה,
אלוה:
.ÔÈÒ¯Â˜ÈÙ‡ ÌÈ‡¯˜‰ Ì‰ ‰˘Ï˘ Á('צ דף (סנהדרין חלק בפרק מדתנן

אין  האומר היינו לאו אפיקורוס אלמא ואפיקורוס השמים מן תורה אין האומר
ק"ל  מקום ומכל השמים. מן תורה
אפיקורוס  מאי צ"ט:] [דף התם דאמרינן
תלמיד  המבזה זה אמרי חנינא ור' רב
המבזה  זה אמרי וריב"ל יוחנן רבי חכם

טעם חב  וצריך חכם תלמיד בפני ירו
מה  במקומם וכתב רבינו השמיטם למה

ÔÓשכתב: ‰¯Â˙ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰
.„Á‡ ˜ÂÒÙ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓ˘‰ חלק בפרק

לעולם  חלק להם שאין ואלו תנן (צ':)
השמים  מן תורה אין האומר הבא
כל  אומר שאפילו [צ"ט:] בגמרא ומפרש
שלא  זה מפסוק חוץ השמים מן התורה
זהו  עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו
התורה  כל אמר ואפילו בזה ה' דבר כי
זה  מק"ו זה מדקדוק חוץ השמים מן
ומדאמר  בזה ה' דבר כי זהו זו מג"ש
כופר  שנא לא אלמא וג"ש ק"ו הכא
בתורה  כופר שנא לא שבכתב בתורה
מן  תורה אין האומר בכלל פה שבעל
שהבורא  האומר שכן וכל הוא השמים
זה  שהרי אחרת במצוה זו מצוה החליף
שהתורה  המורים כתובים כמה מכחיש

נצחית:
.'ÂÎÂ ÌÈ¯ÓÂÓ‰ Ì‰ ÌÈ˘ Ë מבואר

פ"ק  מהם בתלמוד מקומות בכמה
ה'.): (דף ˘ÚÈ˘‰דחולין ‡Â‰ ˘"ÓÂ

.ÒÈÚÎ‰Ï דמומר שם מבואר זה גם
ובפ' כישראל. דינו לתיאבון נבלות אוכל
ביה  פליגי מומר כ"ו:) (דף מעמידין אין
מומר  לתיאבון אמר חד ורבינא אחא רב
אפילו  אמר וחד הוי אפיקורוס להכעיס
אפיקורוס  איזהו אבל מומר נמי להכעיס
דרב  ובפלוגתא כוכבים עבודת העובד
פסק  ולכך לקולא ק"ל ורבינא אחא
ולא  מומר הוי דלהכעיס רבינו

ÂÎÂ'.אפיקורוס: ‰¯Â˙‰ ÏÎÏ ¯ÓÂÓ‰
שמעצמו  כיון גזירה שגזרו אפילו כלומר
לי  בצע מה באומרו לדתם וחזר הלך
היה  לא אם וכ"ש וכו' בישראל להדבק
וכו': וחזר הלך נפשו וברצון גזרה שם

·˙ÎÂ התורה לכל והמומר הראב"ד
כוכבים  העובדי לדת החוזר כגון כולה
כוכבים  עבודת לדת שחוזר ומי א"א
להשיג  טעמו באלהיהם. מודה הוא הנה
שמודה  כיון מין לקרותו שה"ל רבינו על
למעלה  כתב והוא כוכבים בעבודת
הוא  תמונה ובעל גוף שהוא שהאומר
והוא  הרבה שהם אומרים שהם ועוד מין
מנהיג  שם שיש שהאומר למעלה כתב
קראו  והיאך מין הוא הרבה הם אבל
אומה  היתה לא אילו אומר ואני מומר.
היה  כוכבים עובדי אלא בעולם אחרת
אמונות  שיש כיון אבל כן להשיג לו
היאך  כוכבים עובדים שאינן אחרות
י"ל  ועוד לדתם. לחוזר מין יקרא
רעים  שמות שני ההיא לדת שהחוזר
שמין  י"ל ועוד ומומר. מין לו נקראו
דברים  מחמשה באחד המאמין נקרא
העובדי  לדת והחוזר למעלה הנזכרים
אלא  בדתם יאמין שלא אע"פ כוכבים
שפל  להיות שלא כדי לדתם שחוזר

לא ונרדף  מין אבל מיקרי מומר ישראל
צור  שיש בלבו מאמין אינו שהרי מיקרי
עבודת  מהלכות ובפ"ב אלהינו. זולתי

הוא  הרי כוכבים לעבודת ומומר סקילה בה שיש עבירה שעובר כישראל ואינו דבריו לכל כוכבים כעובד הוא הרי כוכבים עבודת שעבד ישראל רבינו כתב כוכבים
כולה: התורה לכל מומר

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

.Á האֹומר 'אּפיק ֹורֹוסים': הּנקראין הן  ְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשלׁשה 
ׁשּמּגיע  מּדע ׁשם ואין  ּכלל, נבּואה ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין 
ׁשל  נבּואתֹו והּמכחי ׁש האדם; ּבני  ללב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמהּבֹורא

רּבנּו מעׂשה 53מׁשה יֹודע הּבֹורא ׁשאין והא ֹומר  ; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
אדם  הן54ּבני  – אּלּו מ ּׁשלׁשה אחד ּכל . ְְִֵֵֵֶָָָָָֹ

ִֶאּפיקֹורֹוס.
הּתֹורה  ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה : הּכֹופרים הן ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשה 
אחת, ּתבה  אפ ּלּו אחד, ּפס ּוק  אפ ּלּו – ה' ֲֲִִִֵֵֶַַָָָמעם 
ּכֹופר  זה  הרי עצמֹו', מּפי  אמרֹו 'מׁשה אמר: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָאם

ּבפרּוׁשּה,55ּבּתֹורה  הּכֹופר וכן ׁשּבעל ; ּתֹורה והיא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
מּגידיה  והכחי ׁש ּובי ּתֹוס 56ּפה , צדֹוק ּכגֹון ,57; ְְְְִִִֶֶַַָָ

אחרת, ּבמצוה  זֹו מצוה החליף  ׁשהּבֹורא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהאֹומר
היתה  ׁשהיא  ּפי על  אף ז ֹו, ּתֹורה ּבטלה ְְְִִֶַַָָָָָָּוכבר

והה  ה ּנֹוצרים ּכג ֹון  ה', אחד 58גרים מעם  ּכל  . ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר – אּלּו הם Ë.מּׁשלׁשה  ׁשנים ְְִִֵֵֵַַָָֹ

לכל  והמׁשּמד אחת, לעברה המׁשּמד ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָֻֻֻהמׁשּמדים :
זה 59ּכּלּההּתֹורה  – אחת לעברה המׁשּמד . ְֲֵֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבזד ֹון, עברה  א ֹותּה לע ׂשֹות עצמֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָׁשהחזיק 
ּכג ֹון הּקּלֹות, מן  היתה  אפּלּו והרּגל, ּבּה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻונתּפרסם

ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ּפאה,60ׁשהחזק  לה ּקיף אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
– אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִֶָָָָָָונמצא 
ׁשּיעׂשה  והּוא, ּדבר; לאֹות ֹו מׁשּמד זה  ְְְֲֲֵֶֶֶַָָָֻהרי

*והמׁשּמד 61להכעיס  . ְְְְִַַָֻ
החֹוזר  ּכג ֹון  הּתֹורה, ְְֵַַָָלכל
ּבׁשעה  הּגֹוים  ְְִֵַָָָלדתי

לֹו ּבצע 'מה ויאמר : ּבהן , וידּבק ׁשמד  ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּגֹוזרין
לֹו טֹוב ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן  ּביׂשראל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָלהּדּבק
לכל  מ ׁשּמד זה הרי  – ּתּקיפה ' ׁשּידן ּבאּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּידּבק

ּכּלּה. אחד È.הּתֹורה  ּכיצד? הרּבים מחטיאי ְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּכירבעם  ּגד ֹול, ּבדבר ּובי ּתֹוס 62ׁשהחטיא ;63וצדֹוק  ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָ

מצות  לבּטל אפ ּלּו קל, ּבדבר ׁשהחטיא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָואחד
–64עׂשה  ׁשּיחטאּו עד אחרים הא ֹונס ואחד  ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

עבֹודה 65ּכמנ ּׁשה  ׁשּיעבדּו עד יׂשראל  הֹורג  ׁשהיה  , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
א  ׁשהטעה  אֹו ּכיׁשּוע זרה; – והּדיחם .66חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

.‡È מעדת נבּדל  א ּלא עברֹות, עבר ׁשּלא  ּפי על אף – צּבּור מּדרכי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפֹורׁש
ּבתעניתן מתעּנה ולא ּבצרתן  נכנס ולא  ּבכללן , מצו ֹות ע ֹוׂשה  ואינ ֹו ,67יׂשראל  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לעֹולם  חלק לֹו אין  – מהן אינ ֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי  ּכאחד  ּבדרּכֹו  ה ֹול ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאּלא 
.68הּבא  ַָ

ּכיהֹויקים  רמה  ּביד  עברֹות חמּור ֹות 69העֹוׂשה ׁשע ׂשה ּבין  ק ּלֹות , ׁשע ׂשה ּבין – ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
הּבא  לע ֹולם  חלק לֹו אין  ּבּתֹורה'70– ּפנים 'מגּלה הּנקרא הּוא  וזה  מּפני71; , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã"áàøä úâùä
íééåâä . . ãîåùîäå ומי א"א

הנה  כוכבים העובדי לדת שחוזר
הוא  והרי באלהיהם מודה הוא

מין.

משנה  לחם

בברייתא  שהוזכרו לקמן ז"ל רבינו שהזכיר השאר וכל המועדות את והמבזה
אלו  שעל ז"ל רבינו סובר השמים מן תורה דאין [צ"ט.] מתני' על חלק בפ'
אמרו  חז"ל א"ו עולים ואינם שיורדים בברייתא אומר היה לא הקלות העבירות

קלה כן  עבירה שהיא כיון כלומר לעוה"ב חלק להם אין בהם שהרגיל כלומר
שאמרו  חכמים דברי פירוש שנאמר די
בהם  הרגיל שר"ל לעוה"ב חלק להם אין
חלק  להם אין של החומרא אותה ואין
כאן  שהזכירו זאת כחומרא לעוה"ב
שהם  הני כל בכלל רבינו מנאם לא ולכך
כאן  מנה לא עצמו הטעם ומזה חמורות.
שם  בברייתא שהוזכר אע"פ ברית מפר
כתבו  מילה הלכות בסוף אלא חלק בפ'
חלק  לו אין וכו' א"א של בריתו והמפר
עונש  שאין ובודאי כלומר לעוה"ב
באלו  האמור כעונש שם האמור
נכרתות  הם החמורות שבאלו החמורות
לא  עצמו הטעם ומזה לעולם. הנפשות
מומר  במומרים ז"ל רבינו כאן מנה
לומר  סברא דאין משום לתיאבון
חלק  לו אין לתיאבון אחד לדבר דלמומר
מומר  חז"ל אותו שקראו ואע"פ לעוה"ב
פירוש  בכלל שאין ז"ל רבינו סובר בכ"מ
[שם] ר"ה של בברייתא הנזכר המומרים
פירש  עצמו הטעם ומזה לתיאבון. מומר
יורדים  אמר דשם מפני מ"ש באפיקורוס
במבזה  כ"כ להחמיר ואין עולין ואינן
לכופר  דומה שהוא פירש ולכך ת"ח
אבל  בנבואה כופר שר"ל בתורה
לא  דשם חלק דפ' דמתני' אפיקורוס
אלו  וכל עולים ואינם יורדין אמרו
חלק  להם אין אמר אלא החומרות
מבזה  פירש יותר קל שהוא לעוה"ב
נכון: על רבינו דברי ליישב נ"ל זה ת"ח.
Ï·‡ 'ÂÎÂ ÔÂ·¯ Ì˘ ˘È˘ ¯ÓÂ‡‰Â

.ÛÂ‚ ‡Â‰˘ ז"ל הראב"ד תפס זה על
שראה  מפני בעיונו טעה דאם בהשגות
כו' כדמותנו בצלמנו אדם נעשה בכתוב
סובר  ורבינו אפיקורוס. לקרותו ראוי אין
כמ"ש  מזה גדול אפיקורוס לך שאין
חלק: דבפ' במשנה העיקרים בפירוש
¯ÂˆÂ „Á‡‰ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ

.ÏÎÏ כאותו בהשגות ז"ל הראב"ד כ'
וכו'. היה גדול צייר אלהיכם שאמר
רבינו  שלשון מפני דבריו ביאור נראה
הקב"ה  שאין שהאומר שכוונתו מורה
שבשביל  סבה לו שקדם אלא ראשון
אפיקורוס  זה הרי הוא נהיה סבה אותה
אלא  כך קאמר לא דאפילו קאמר לכך
האל  נהיה שלא שאע"פ מזה פחות
לא  העולם בריאת אלא כלל סבה מחמת
וזה  אפיקורוס. זה הרי מיש יש אלא ברא
כתב  שכן ז"ל רבינו כוונת נראה ודאי

לכל: וצור
.'ÂÎÂ ÌÈÙ ‰Ï‚Ó ‡¯˜‰ Â‰ÊÂ ‡È

זהו בפרק  ת"ח מבזה אמר (צ"ט.) חלק
וכזה  מנשה כגון פנים ומגלה אפיקורוס

ז"ל: רבינו פסק

עוז  מגדל
.ÌÈ˘„˜‰ „ÈÓ ÌÈ·¯‰ È‡ÈËÁÓ:נתגלגלו בתלמוד מקומות ובהרבה ע"ב) (צט חלק ופ' פ"ז.) (דף דיומא בתרא פרק וסוף י"ז.) (דף דר"ה פ"ק ונשתלשו נשנו

היד  מקורות
סנהדרין 53 ירושלמי ראה

ה"א. מדרש 54פ"י ראה

משלי  מדרש פי"ד. שו"ט

א.55פכ"ה. צט, סנהדרין

סו,56 קדושין וראה שם.

ב.57א. פ"ה, אדר"נ

ב.58 קטז, שבת ראה

א.59 ה, כו,60חולין ע"ז

מז, גיטין א. יא, הוריות ב.

שם.61א. מ"ב 62הוריות

כא. ב.63יז, פ"ה, אדר"נ

ב.64 קז, מ"ב 65סנהדרין

קג, סנהדרין ועיין טז. כא,

סנהדרין 66ב. כת"י). (עפ"י

דק"ס). (בכת"י ב קז,

א.67 יא, תענית ראה

א.68 יז, ראה 69ר"ה

ב. קג, ירושלמי 70סנהדרין

ה"א. פ"א אבות 71פאה

מי"א. פ"ג



יג  משנה  משנה כסף כסף

.'ÂÎÂ ˙ÂÏ˜ Ì‰˘ ˙Â¯È·Ú ˘ÈÂ „È רבי י"א] [משנה שלישי פרק אבות במסכת
בריתו  והמפר המועדות את והמבזה הקדשים את המחלל אומר המודעי אלעזר
ברבים  חבירו פני והמלבין כהלכה שלא בתורה פנים והמגלה  אבינו אברהם של
לא  למה וק"ל הבא. לעולם חלק לו אין טובים ומעשים תורה בו שיש אע"פ

אבינו, אברהם של בריתו מפר רבינו מנה
דמי  מהראשונות קלות שאלו מנ"ל  ועוד
מועדות. ממבזה הרע לשון בעל חמיר
אברהם  של בריתו שמפר לומר ואפשר
הנך  בהדי שמנה בערלתו מושך היינו
גם  מנה לא למה קשה אבל דלעיל.
חלק  דבפרק וי"ל בתורה, פנים מגלה
פנים  דמגלה אמרינן צ"ט:) דף (סנהדרין
מבזה  או חכם תלמיד מבזה היינו בתורה
רבינו  מנה וכבר חכם תלמיד בפני חבירו
ורבי  כרב דפסק חכם תלמיד מבזה
יוחנן  כר' ולא הכי התם דאמרי חנינא
בפני  חבירו מבזה דהיינו דאמרי וריב"ל
יוחנן  כר' דהלכה דאע"ג חכם תלמיד
אפשר  חנינא ר' מקום מכל רב לגבי
רב  דאיכא כיון וריב"ל יוחנן מר' דעדיף
דספיקא  מידי דהוא וכיון בהדיה נמי

לקולא: Â¯È·ÁÏ.פסק Ú¯ Ì˘ ‰ÎÓÂ
דאין  נ"ח:] דף [ב"מ הזהב בפרק תניא
דאפילו  שם ואמרו הבא לעולם חלק לו
הורגל  כבר ופירש"י בשמיה ביה דש
פניו  ואין בכך אותו שמכנים בכך
להכלימו  זה מקום ומכל מתלבנות
דש  דאי מדבריו נראה עכ"ל. מתכוין
להכלימו  מתכוין אינו וזה בשמיה ביה
ורבינו  יודע. הוא לבבות ובוחן דשרי
ונ"ל  רע. שם כתב ולא שם דמכנה כתב
בשמיה  ביה דדש הא לרבות כן שכתב
ואפ"ה  רע שם בעיניו נראה אין שכבר
לחבירו  קורא רבינו שמנה ומה אסור.
ידעתי  לא חבירו בקלון ומתכבד בכינוי
לעולם  חלק להם שאין יאמרו שבו מקום
דף  (מגילה העיר בני בפרק רק הבא
הקנה  בן נחוניא רבי שאמר אמרו כ"ח.)

מ  ימים אחד האריך שבשבילם הדברים
חבירו  בקלון נתכבד שלא הוא בעבורם
שבשבילם  מהדברים אמר זירא ורבי
לחבירו  קרא שלא הוא ימים האריך
קורא  היינו רבינו לדעת וי"ל בכינויו.

א"כ  בשמיה ביה דש דאפילו דאמרו כיון לחבירו שם מכנה היינו בכינויו לחבירו
וממה  הראשון. המכנה היינו מכנה שמשמעות ואפשר הראשון. המכנה אינו
הדין  בהוא בכנוי לחבירו לקורא רבינו למד בשמיה ביה דדש אע"ג שאמרו

ÂÎÂ'.וצ"ע: ÂÏ‡Ó „Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· קמא בפרק הרי"ף כתב כן
מהא  וראיה התוס' כתבו וכן דר"ה
מ':] [דף דקידושין קמא פרק דתניא
תשובה  ועשה ימיו כל גמור רשע אפילו

לו: מזכירין אין ‰¯˘ÌÈÚבאחרונה ÏÎ
.'ÂÎÂ(.'ז דף (ע"ז אידיהן לפני פרק

אותם  מקבלין אין בהם שחזרו וכלן
בהם  חזרו אומר ר"י ר"מ דברי עולמית
בפרהסיא  אותם מקבלין אין במטמוניות
דבריהם  עשו א"ד אותם. מקבלין
אין  בפרהסיא אותן מקבלין במטמוניות
קרחה  בן יהושע ור' ר"ש אותן מקבלין
שנאמר  מקבלין כך ובין כך בין אומרין
איש  יצחק ר' אמר שובבים בנים שובו
הזוג. כאותו הלכה יוחנן א"ר עכו כפר
אכל  קאי וכלן דהאי רבינו ומפרש
ונראה  בהם. וכיוצא ופושעים רשעים
גם  זה בפ' שכתב הנך לכל דקאי
ב' בפרק שכתב ואע"פ לאפיקורוסין
מקבלין  אין שהאפיקורוסין דעכו"ם
שם  כתב כבר לעולם בתשובה אותם
מחשבות  אחר התרים הם והאפיקורוסין
עד  שאמרנו דברים בסכלות לבם
להכעיס  תורה גופי עוברים שנמצאו
בזה  שאין ואומרים רמה ביד נפש בשאט
הוא  דוקא אפיקורסים דבהנך משמע עון

אותם: מקבלין שאין דקאמר
ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰Ú·¯‡ ‡ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ÔÈ·ÎÚÓ ברייתא
וכתב  דיומא. בתרא בפ' הרי"ף כתבה
שנויה. היא היכן ידעתי לא הר"ן
מצאנו  ולא וחפשנו יגענו כתוב ומצאתי
הנקרא  שהוא אצלנו הנמצאות בברייתות
ורבי  חייא רבי חבורי משני תוספתא
במסכתות  נמצאת אבל וזולתו אושעיא

לעצמה: קטנות

„ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ּבׁש ולא  ּפניו וגּלה מצח ֹו ּתֹורה.ׁשהעז  מּדברי ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

.·È ּגֹוים ּביד חברֹו ה ּמֹוסר הּמֹוסרין : הם ְְְֲִִִֵֵֵַַַַׁשנים
להּכֹותֹו א ֹו ּביד 72להרגֹו חבר ֹו ממֹון וה ּמֹוסר , ְְְְְֲֵֵַַַָָ

ּכג ֹוי ׁשהּוא  אּנס  ּביד  אֹו להן73ּגֹוים  אין  ׁשניהן , – ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ
הּבא  לעֹולם הּצּבּור È‚..74חלק על אימה מּטילי ִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

והן ּבחזקה צּבּור הרֹודה זה – ׁשמים לׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא 
עצמֹו לכב ֹוד וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופ ֹוחדין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָיראין 
הּגֹוים. מלכי  ּכג ֹון ׁשמים , לכבֹוד לא חפציו , ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹוכל

.„È ועׂשרים מאר ּבעה ואחד אחד  אנׁשים 75ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָ
להן אין  י ׂשראל, ׁשהן  ּפי  על אף  – ׁשּמנינּו ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו

לעֹו ואף חלק מאּלּו, קּלֹות  עבר ֹות  וי ׁש ה ּבא. לם ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָ
חלק  לֹו אין  ּבהן  ׁשהרגיל חכמים אמרּו כן ּפי  ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל 

מהן ּולה ּזהר  מהן להתרחק  ּכדי  הּבא , .76לעֹולם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
חברֹו את  המכּנה  הן : לחברֹו77ואּלּו והּקֹורא , ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַ

ּברּבים  חבר ֹו ּפני והּמלּבין והּמת ּכּבד 78ּבכּנּוי , , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָ
חברֹו חכמים [e],79ּבקלֹון ּתלמידי ,80והמב ּזה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָ

רּבֹותיו הּמֹועד ֹות 81והמב ּזה את  והמבּזה  ,82, ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָ
הּקד ׁשים  את .83והמחּלל  ְְֳִֵֶַַַָ

לֹו אין מאּלּו אחד  ׁשּכל אמּורים, ּדברים ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבּמה 
אם  אבל  ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לע ֹולם  ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹחלק 
זה  הרי – ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מר ׁשעֹו, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָׁשב
ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; הע ֹולם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמּבני 

ימיו84הּתׁשּובה  ּכל  ּבע ּקר ּכפר אפ ּלּו לעֹולם 85. חלק לֹו יׁש – ׁשב ּובאחר ֹונה , ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָ
ּורפאתיו "86הּבא  – ה' אמר  ולּקר ֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום  "ׁשלֹום  ׁשּנאמר : ,87. ְְְֱִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּבתׁשּובה, ׁשחזרּו ּבהן  וכּיֹוצא והמ ׁשּמדים והּפֹוׁשעים הר ׁשעים ּבגלּוי[f]ּכל  ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ּבמטמֹונ ּיֹות  ׁשחזרּו אֹותן88ּבין מקּבלין ׁשֹובבים"89– ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: הּוא,90, ׁשֹובב ׁשעדין ּפי על  אף  ; ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבּסתר  ּבתׁשּובה.ׁשהרי אֹותֹו מקּבלין – ּבגל ּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ã ÷øt¤¤
הּתׁשּובה ‡. את מעּכבין ּדברים וארּבעה אין1ע ׂשרים מארּבעּתן, אחד  והעֹוׂשה ּגד ֹול, ע ֹון – מהן  אר ּבעה  . ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הרּבים  את הּמחטיא  (א ) הן: ואּלּו חטאֹו. ּגדל לפי  ּתׁשּובה, לע ׂשֹות ּביד ֹו מסּפיק  הּוא ּברּו ּובכלל 2ה ּקדֹוׁש ; ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
מצוה  מּלעׂשֹות הר ּבים  את  המעּכב  זה, ּומּדיח 3עֹון מסית ּכג ֹון  רעה,  לדר טֹובה מ ּדר חברֹו והּמּטה (ב ) .4. ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

משנה  לחם
.'ÂÎÂ ˙Â¯È·Ú ˘ÈÂ „È בשאר מהם וקצת בברייתא חלק בפרק שם הוזכרו אלו כל

ÂÎÂ'.הפרק: ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ שחזרו וכלן ת"ר ז'.) (דף כוכבים דעבודת קמא בפרק
דחו  והתוס' קאי ארץ ועמי אגזלנים דוכלן ז"ל ופירש"י בכ"מ). (עיין וכו' בהם
הפושעים  כל שגורס ז"ל הרי"ף כגרסת גורס ורבינו אחר פי' ופירשו פירושו

זו: גרסא לפי רבינו דברי ונתבארו כו' בהן שחזרו

.'ÂÎÂ ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ÌÈ·ÎÚÓ ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰Ú·¯‡ ‡ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù ברייתא
דברים  כ"ד אלו מנה ושם יוה"כ בפרק ז"ל הרי"ף בדברי אלא נמצאת לא זו

בטעמם: כולם ביארן ÂÎÂ'.ורבינו ·Â˘‡Â ‡ËÁ‡ ¯ÓÂ‡‰(.פ"ז) יוה"כ בפ'
תשובה  לעשות בידו מספיקין אין ואשוב אחטא ואשוב אחטא האומר אמרו
דאמר  רב אמר הונא כדרב ותירצו זימני תרי ואשוב אחטא לי למה בגמרא והקשו

מיימוניות  הגהות
[e] אמוראי פליגי דחלק בגמרא וכן ת"ח מבזה אפיקורוס פירש"י דר"ה בפ"ק

אומר לוי בן יהושע ר' חכמים תלמידי המבזה זה אמר חבירו רב המבזה זה
בערוך  וכ"כ ת"ח בפני

[f] כפר איש יצחק ר' דאמר קרחה בן יהושע ורבי שמעון כר' דעכו"ם קמא פרק
הזוג: כאותו הלכה עכו

עוז  מגדל
.·Â¯˜ÏÂ „Ú 'ÂÎÂ „Á‡ ÏÎ˘ ז"ל ·„"‡ אלפס ר"י והעתיקה זו היא גאון תשובת

דבר  לך שאין וירושלמי בבלי התלמוד פי ועל נכונה ותשובה דר"ה פ"ק בהלכות

רבי  אמר ק"ג.) (דף חלק פרק בזה לי יש וראיה כבר. שרמזנו התשובה בפני שעומד

תנא  דתני תשובה בעלי של ידיהם מרפה לעוה"ב חלק לו אין מנשה האומר כל יוחנן

רבי  משום יוחנן רבי אמר עוד כו' שנים ל"ג תשובה עשה מנשה יוחנן דרבי קמיה

בתשובה: תלוי הכל נמצא לקבלו, כדי ברקיע מחתרת כעין הקב"ה שעשה עד כו' יוחאי בן ‰Ù¯˜.שמעון ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ÌÈÚ˘ÂÙ‰Â ÌÈÚ˘¯‰ ÏÎ כמה עד פ' סוף בבכורות

ז.): (דף דע"ז ופ"ק לא.) (דף

.ÌÂÏ˘Î· „Ú ÔÈ·ÎÚÓ ÌÈ¯·„ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰Ú·¯‡:(כ"ב (דף דיומא ב' ופ' ע"ב) ק"ז (דף חלק פרק

היד  מקורות
תדא"ר 72 פ"א. תדא"ז

ב  פג, ב"מ ראה פי"א.

א. ז, גיטין עיין 73ואילך.

שם. רי"ף א. קיז, ב"ק

תוספתא 74 א. יז, ר"ה

עולם  סדר ה. פ"ג, סנהדרין

פ"ג. ר"ח 75רבה ראה

א. ה, ב"מ 76תענית ראה

ב. ב.77נח, נח, ב"מ

שם. ב.78וברי"ף נח, ב"מ

מי"א. פ"ג אבות

פ"ב 79 חגיגה ירושלמי

ה. פ"א, ב"ר ה"א.

(כגי'80 ב צט, סנהדרין

שאילתא  ברכה השאילתות

אף  אמר ריב"ל קסז):

(ראה  חכמים תלמידי המבזה

שם). שאלה העמק

ב.81 צט, סנהדרין

פסחים 82 מי"א. פ"ג אבות

א. שם.83קיח, אבות

ה"א 84 פ"א פאה ירושלמי

פסיקתא  לסופו). (קרוב

ע' מדרשים אוצר – חדתא

תתקלט. סי' ר"ה רי"ף .498

ד. יט, בראשית חדש זהר

פיסקא 85 דר"כ פסיקתא

ב). קסג, (בובר שובה

פכ"ב. קידושין 86תדא"ר

ב. וראה 87מ, יט. נז, ישעי'

פק"כ. שוח"ט מדרש

יל"ש 88 וראה שם. רי"ף

תקלב. רמז ז,89הושע ע"ז

שם. וברי"ף ג,90א. ירמי'

כב.

„ ˜¯Ù1'סי יומא רי"ף

מי"ח.2תתקפב. פ"ה אבות

ב.3 קז, ראה 4סנהדרין

סנהדרין  תוספתא שם. יומא

פ"י  שם ירושלמי א. פי"ד,

ה"ט.

משנה יב  כסף

שם  שאין האומר תחלה שכתב לאותו זה בין להבדיל כן כתב עכ"ל. שעשה,
אלוה:
.ÔÈÒ¯Â˜ÈÙ‡ ÌÈ‡¯˜‰ Ì‰ ‰˘Ï˘ Á('צ דף (סנהדרין חלק בפרק מדתנן

אין  האומר היינו לאו אפיקורוס אלמא ואפיקורוס השמים מן תורה אין האומר
ק"ל  מקום ומכל השמים. מן תורה
אפיקורוס  מאי צ"ט:] [דף התם דאמרינן
תלמיד  המבזה זה אמרי חנינא ור' רב
המבזה  זה אמרי וריב"ל יוחנן רבי חכם

טעם חב  וצריך חכם תלמיד בפני ירו
מה  במקומם וכתב רבינו השמיטם למה

ÔÓשכתב: ‰¯Â˙ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰
.„Á‡ ˜ÂÒÙ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓ˘‰ חלק בפרק

לעולם  חלק להם שאין ואלו תנן (צ':)
השמים  מן תורה אין האומר הבא
כל  אומר שאפילו [צ"ט:] בגמרא ומפרש
שלא  זה מפסוק חוץ השמים מן התורה
זהו  עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו
התורה  כל אמר ואפילו בזה ה' דבר כי
זה  מק"ו זה מדקדוק חוץ השמים מן
ומדאמר  בזה ה' דבר כי זהו זו מג"ש
כופר  שנא לא אלמא וג"ש ק"ו הכא
בתורה  כופר שנא לא שבכתב בתורה
מן  תורה אין האומר בכלל פה שבעל
שהבורא  האומר שכן וכל הוא השמים
זה  שהרי אחרת במצוה זו מצוה החליף
שהתורה  המורים כתובים כמה מכחיש

נצחית:
.'ÂÎÂ ÌÈ¯ÓÂÓ‰ Ì‰ ÌÈ˘ Ë מבואר

פ"ק  מהם בתלמוד מקומות בכמה
ה'.): (דף ˘ÚÈ˘‰דחולין ‡Â‰ ˘"ÓÂ

.ÒÈÚÎ‰Ï דמומר שם מבואר זה גם
ובפ' כישראל. דינו לתיאבון נבלות אוכל
ביה  פליגי מומר כ"ו:) (דף מעמידין אין
מומר  לתיאבון אמר חד ורבינא אחא רב
אפילו  אמר וחד הוי אפיקורוס להכעיס
אפיקורוס  איזהו אבל מומר נמי להכעיס
דרב  ובפלוגתא כוכבים עבודת העובד
פסק  ולכך לקולא ק"ל ורבינא אחא
ולא  מומר הוי דלהכעיס רבינו

ÂÎÂ'.אפיקורוס: ‰¯Â˙‰ ÏÎÏ ¯ÓÂÓ‰
שמעצמו  כיון גזירה שגזרו אפילו כלומר
לי  בצע מה באומרו לדתם וחזר הלך
היה  לא אם וכ"ש וכו' בישראל להדבק
וכו': וחזר הלך נפשו וברצון גזרה שם

·˙ÎÂ התורה לכל והמומר הראב"ד
כוכבים  העובדי לדת החוזר כגון כולה
כוכבים  עבודת לדת שחוזר ומי א"א
להשיג  טעמו באלהיהם. מודה הוא הנה
שמודה  כיון מין לקרותו שה"ל רבינו על
למעלה  כתב והוא כוכבים בעבודת
הוא  תמונה ובעל גוף שהוא שהאומר
והוא  הרבה שהם אומרים שהם ועוד מין
מנהיג  שם שיש שהאומר למעלה כתב
קראו  והיאך מין הוא הרבה הם אבל
אומה  היתה לא אילו אומר ואני מומר.
היה  כוכבים עובדי אלא בעולם אחרת
אמונות  שיש כיון אבל כן להשיג לו
היאך  כוכבים עובדים שאינן אחרות
י"ל  ועוד לדתם. לחוזר מין יקרא
רעים  שמות שני ההיא לדת שהחוזר
שמין  י"ל ועוד ומומר. מין לו נקראו
דברים  מחמשה באחד המאמין נקרא
העובדי  לדת והחוזר למעלה הנזכרים
אלא  בדתם יאמין שלא אע"פ כוכבים
שפל  להיות שלא כדי לדתם שחוזר

לא ונרדף  מין אבל מיקרי מומר ישראל
צור  שיש בלבו מאמין אינו שהרי מיקרי
עבודת  מהלכות ובפ"ב אלהינו. זולתי

הוא  הרי כוכבים לעבודת ומומר סקילה בה שיש עבירה שעובר כישראל ואינו דבריו לכל כוכבים כעובד הוא הרי כוכבים עבודת שעבד ישראל רבינו כתב כוכבים
כולה: התורה לכל מומר

‚ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

.Á האֹומר 'אּפיק ֹורֹוסים': הּנקראין הן  ְְִִִִֵֵֶַָָָֹׁשלׁשה 
ׁשּמּגיע  מּדע ׁשם ואין  ּכלל, נבּואה ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין 
ׁשל  נבּואתֹו והּמכחי ׁש האדם; ּבני  ללב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָמהּבֹורא

רּבנּו מעׂשה 53מׁשה יֹודע הּבֹורא ׁשאין והא ֹומר  ; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ
אדם  הן54ּבני  – אּלּו מ ּׁשלׁשה אחד ּכל . ְְִֵֵֵֶָָָָָֹ

ִֶאּפיקֹורֹוס.
הּתֹורה  ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה : הּכֹופרים הן ְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשלׁשה 
אחת, ּתבה  אפ ּלּו אחד, ּפס ּוק  אפ ּלּו – ה' ֲֲִִִֵֵֶַַָָָמעם 
ּכֹופר  זה  הרי עצמֹו', מּפי  אמרֹו 'מׁשה אמר: ְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָאם

ּבפרּוׁשּה,55ּבּתֹורה  הּכֹופר וכן ׁשּבעל ; ּתֹורה והיא ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
מּגידיה  והכחי ׁש ּובי ּתֹוס 56ּפה , צדֹוק ּכגֹון ,57; ְְְְִִִֶֶַַָָ

אחרת, ּבמצוה  זֹו מצוה החליף  ׁשהּבֹורא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהאֹומר
היתה  ׁשהיא  ּפי על  אף ז ֹו, ּתֹורה ּבטלה ְְְִִֶַַָָָָָָּוכבר

והה  ה ּנֹוצרים ּכג ֹון  ה', אחד 58גרים מעם  ּכל  . ְְְְִִִֵֶַַַָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר – אּלּו הם Ë.מּׁשלׁשה  ׁשנים ְְִִֵֵֵַַָָֹ

לכל  והמׁשּמד אחת, לעברה המׁשּמד ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָֻֻֻהמׁשּמדים :
זה 59ּכּלּההּתֹורה  – אחת לעברה המׁשּמד . ְֲֵֶַַַַַָָָָֻֻ

ּבזד ֹון, עברה  א ֹותּה לע ׂשֹות עצמֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָׁשהחזיק 
ּכג ֹון הּקּלֹות, מן  היתה  אפּלּו והרּגל, ּבּה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻונתּפרסם

ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ּפאה,60ׁשהחזק  לה ּקיף אֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ
– אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִֶָָָָָָונמצא 
ׁשּיעׂשה  והּוא, ּדבר; לאֹות ֹו מׁשּמד זה  ְְְֲֲֵֶֶֶַָָָֻהרי

*והמׁשּמד 61להכעיס  . ְְְְִַַָֻ
החֹוזר  ּכג ֹון  הּתֹורה, ְְֵַַָָלכל
ּבׁשעה  הּגֹוים  ְְִֵַָָָלדתי

לֹו ּבצע 'מה ויאמר : ּבהן , וידּבק ׁשמד  ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּגֹוזרין
לֹו טֹוב ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן  ּביׂשראל  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָלהּדּבק
לכל  מ ׁשּמד זה הרי  – ּתּקיפה ' ׁשּידן ּבאּלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּידּבק

ּכּלּה. אחד È.הּתֹורה  ּכיצד? הרּבים מחטיאי ְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
ּכירבעם  ּגד ֹול, ּבדבר ּובי ּתֹוס 62ׁשהחטיא ;63וצדֹוק  ְְְְְְִֶֶַָָָָָָָ

מצות  לבּטל אפ ּלּו קל, ּבדבר ׁשהחטיא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָואחד
–64עׂשה  ׁשּיחטאּו עד אחרים הא ֹונס ואחד  ; ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

עבֹודה 65ּכמנ ּׁשה  ׁשּיעבדּו עד יׂשראל  הֹורג  ׁשהיה  , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
א  ׁשהטעה  אֹו ּכיׁשּוע זרה; – והּדיחם .66חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

.‡È מעדת נבּדל  א ּלא עברֹות, עבר ׁשּלא  ּפי על אף – צּבּור מּדרכי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפֹורׁש
ּבתעניתן מתעּנה ולא ּבצרתן  נכנס ולא  ּבכללן , מצו ֹות ע ֹוׂשה  ואינ ֹו ,67יׂשראל  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לעֹולם  חלק לֹו אין  – מהן אינ ֹו ּוכאּלּו הארץ, מּגֹויי  ּכאחד  ּבדרּכֹו  ה ֹול ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאּלא 
.68הּבא  ַָ

ּכיהֹויקים  רמה  ּביד  עברֹות חמּור ֹות 69העֹוׂשה ׁשע ׂשה ּבין  ק ּלֹות , ׁשע ׂשה ּבין – ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
הּבא  לע ֹולם  חלק לֹו אין  ּבּתֹורה'70– ּפנים 'מגּלה הּנקרא הּוא  וזה  מּפני71; , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã"áàøä úâùä
íééåâä . . ãîåùîäå ומי א"א

הנה  כוכבים העובדי לדת שחוזר
הוא  והרי באלהיהם מודה הוא

מין.

משנה  לחם

בברייתא  שהוזכרו לקמן ז"ל רבינו שהזכיר השאר וכל המועדות את והמבזה
אלו  שעל ז"ל רבינו סובר השמים מן תורה דאין [צ"ט.] מתני' על חלק בפ'
אמרו  חז"ל א"ו עולים ואינם שיורדים בברייתא אומר היה לא הקלות העבירות

קלה כן  עבירה שהיא כיון כלומר לעוה"ב חלק להם אין בהם שהרגיל כלומר
שאמרו  חכמים דברי פירוש שנאמר די
בהם  הרגיל שר"ל לעוה"ב חלק להם אין
חלק  להם אין של החומרא אותה ואין
כאן  שהזכירו זאת כחומרא לעוה"ב
שהם  הני כל בכלל רבינו מנאם לא ולכך
כאן  מנה לא עצמו הטעם ומזה חמורות.
שם  בברייתא שהוזכר אע"פ ברית מפר
כתבו  מילה הלכות בסוף אלא חלק בפ'
חלק  לו אין וכו' א"א של בריתו והמפר
עונש  שאין ובודאי כלומר לעוה"ב
באלו  האמור כעונש שם האמור
נכרתות  הם החמורות שבאלו החמורות
לא  עצמו הטעם ומזה לעולם. הנפשות
מומר  במומרים ז"ל רבינו כאן מנה
לומר  סברא דאין משום לתיאבון
חלק  לו אין לתיאבון אחד לדבר דלמומר
מומר  חז"ל אותו שקראו ואע"פ לעוה"ב
פירוש  בכלל שאין ז"ל רבינו סובר בכ"מ
[שם] ר"ה של בברייתא הנזכר המומרים
פירש  עצמו הטעם ומזה לתיאבון. מומר
יורדים  אמר דשם מפני מ"ש באפיקורוס
במבזה  כ"כ להחמיר ואין עולין ואינן
לכופר  דומה שהוא פירש ולכך ת"ח
אבל  בנבואה כופר שר"ל בתורה
לא  דשם חלק דפ' דמתני' אפיקורוס
אלו  וכל עולים ואינם יורדין אמרו
חלק  להם אין אמר אלא החומרות
מבזה  פירש יותר קל שהוא לעוה"ב
נכון: על רבינו דברי ליישב נ"ל זה ת"ח.
Ï·‡ 'ÂÎÂ ÔÂ·¯ Ì˘ ˘È˘ ¯ÓÂ‡‰Â

.ÛÂ‚ ‡Â‰˘ ז"ל הראב"ד תפס זה על
שראה  מפני בעיונו טעה דאם בהשגות
כו' כדמותנו בצלמנו אדם נעשה בכתוב
סובר  ורבינו אפיקורוס. לקרותו ראוי אין
כמ"ש  מזה גדול אפיקורוס לך שאין
חלק: דבפ' במשנה העיקרים בפירוש
¯ÂˆÂ „Á‡‰ Â„·Ï ÂÈ‡˘ ¯ÓÂ‡‰ ÔÎÂ

.ÏÎÏ כאותו בהשגות ז"ל הראב"ד כ'
וכו'. היה גדול צייר אלהיכם שאמר
רבינו  שלשון מפני דבריו ביאור נראה
הקב"ה  שאין שהאומר שכוונתו מורה
שבשביל  סבה לו שקדם אלא ראשון
אפיקורוס  זה הרי הוא נהיה סבה אותה
אלא  כך קאמר לא דאפילו קאמר לכך
האל  נהיה שלא שאע"פ מזה פחות
לא  העולם בריאת אלא כלל סבה מחמת
וזה  אפיקורוס. זה הרי מיש יש אלא ברא
כתב  שכן ז"ל רבינו כוונת נראה ודאי

לכל: וצור
.'ÂÎÂ ÌÈÙ ‰Ï‚Ó ‡¯˜‰ Â‰ÊÂ ‡È

זהו בפרק  ת"ח מבזה אמר (צ"ט.) חלק
וכזה  מנשה כגון פנים ומגלה אפיקורוס

ז"ל: רבינו פסק

עוז  מגדל
.ÌÈ˘„˜‰ „ÈÓ ÌÈ·¯‰ È‡ÈËÁÓ:נתגלגלו בתלמוד מקומות ובהרבה ע"ב) (צט חלק ופ' פ"ז.) (דף דיומא בתרא פרק וסוף י"ז.) (דף דר"ה פ"ק ונשתלשו נשנו

היד  מקורות
סנהדרין 53 ירושלמי ראה

ה"א. מדרש 54פ"י ראה

משלי  מדרש פי"ד. שו"ט

א.55פכ"ה. צט, סנהדרין

סו,56 קדושין וראה שם.

ב.57א. פ"ה, אדר"נ

ב.58 קטז, שבת ראה

א.59 ה, כו,60חולין ע"ז

מז, גיטין א. יא, הוריות ב.

שם.61א. מ"ב 62הוריות

כא. ב.63יז, פ"ה, אדר"נ

ב.64 קז, מ"ב 65סנהדרין

קג, סנהדרין ועיין טז. כא,

סנהדרין 66ב. כת"י). (עפ"י

דק"ס). (בכת"י ב קז,

א.67 יא, תענית ראה

א.68 יז, ראה 69ר"ה

ב. קג, ירושלמי 70סנהדרין

ה"א. פ"א אבות 71פאה

מי"א. פ"ג



טו  משנה  כסף

'ÂÎÂ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ Ì„‡ ÏÎ ‡Ï‡ ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ · È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
.ÏÎÒ Â‡ ÌÎÁ Â‡[.ט"ז דף [נדה היד כל בפרק דאמרינן תימא הגהות כתבו

או  חלש או גבור או וכו' הטפה ונוטל שמו לילה ההריון על הממונה המלאך
חלוק  יש ואולי שמים. בידי הוא זה דבר שגם משמע בפירוש הרי חכם. או טפש
יראת  לענין הוא וסכל לטפש סכל בין
ה"פ  דהכא תירץ הר"ם ומורי שמים.
דפרק  וההוא בסכלות או בחכמה לאחוז
לב  או חכם לב לו לעשות ר"ל היד כל
דסכל  ומ"ש הרמ"ך. לשון כאן עד טפש
דאין  טעם לו אין שמים יראת לענין הוא
דאין  ועוד שמים יראת לענין סכל ענין

לחכם: מקביל זה

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

עריֹות  ׁשל לגּופן  ּגֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, ,30ע ֹון ְֲִֶֶֶֶָָָָ
ואחרי לבבכם אחרי תת ּור ּו "ולא  ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

אֹומר 31עיניכם" – חברֹו ּבקל ֹון והּמתּכּבד (ד ) . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
ולא  עֹומד, חבר ֹו ׁשאין  לפי  חֹוטא , ׁשאינ ֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֹּבלּבֹו
מעׂשיו  ער א ּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹהּגיעה 

והח ֹוׁשד  (ה) ּבז ּוי . וחברֹו מכ ּבד ׁשהּוא  מּכללן ׁשּיראה  ּכדי חכמת ֹו, אֹו חברֹו מעׂשה  למּול וחכמתֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּטֹובים 
עׂשה  ׁשּמא ח ׁשד אּלא ׁשם י ׁש וכי לֹו? ע ׂשיתי 'מה  אֹומר: ׁשה ּוא לפי חטא, ׁשאינ ֹו ּבלּבֹו אֹומר – ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּכׁשרים

עברֹות. ּכבעל  ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון  ׁשּזה יֹודע  אינֹו והּוא  עׂשה', לא ּדברים,‰.אֹו חמּׁשה ּומהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מהן לפרׁש ק ׁשין והן ּתמיד, אחריהן יּמׁש אֹותן ּבהן,32העֹוׂשה  ידּבק ׁשּמא  מהן להּזהר אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

וא  מאד ; עד רעֹות ּדעֹות  ּכּלן מחׁשבה והן ּובעל (ד) חמה. ּובעל  (ג) הרע . ולׁשֹון (ב ) רכילּות . (א) הן: ּלּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּבל ּבֹו נרׁשמין  והם מּמעׂשיו , למד  ׁשהּוא מּפני  – לרׁשע והּמתחּבר  (ה) "ורעה 33רעה. ׁשלמה : ׁשאמר הּוא  ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ירֹוע" לבעל 34כסילים, וחמר קל ּתמיד, ּבהן  לנהג  אדם ּכל ׁשּצרי ּדברים  ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ה ּתׁשּובה;Â.ּתׁשּובה . את מֹונעין אין הּתׁשּובה , את ׁשּמעּכבין  ּפי על  אף – ּבהן וכּיֹוצא  הּדברים אּלּו ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּבא. לעֹולם חלק  ל ֹו וי ׁש ּתׁשּובה , ּבעל  זה הרי  – מהן  ּתׁשּובה אדם עׂשה אם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאּלא 

ä ÷øt¤¤
לה ּטֹות ‡. רצה ואם ּבידֹו; הר ׁשּות  צּדיק, ולהיֹות טֹובה  לדר עצמֹו להּטֹות רצה  אם  לֹו: נתּונה  אדם ּכל  ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָרׁשּות

ּבידֹו הרׁשּות ר ׁשע, ולהיֹות רעה לדר ט ֹוב 1עצמ ֹו לדעת  מ ּמּנּו, ּכאחד  היה  האדם "הן ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא  . ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מעצמֹו2ורע" ה ּוא ׁשּיהא  הענין , ּבזה לֹו ּדֹומה ׁשני מין  ואין  ּבע ֹולם, אחד היה אדם ׁשל  זה מין  הן  ּכלֹומר: – ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

הּטֹוב  מּלע ׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו ואין  חפץ , ּׁשהּוא מה ּכל  ועֹוׂשה והרע  הּטֹוב יֹודע ּובמחׁשב ּתֹו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּבדעּתֹו
הרע  ידֹו".3א ֹו יׁשלח  "ּפן  הּוא, ׁשּכן  וכיון  ּדבר·.. ּבמחׁשבּת יעבר  ורב אל  האּמֹות ט ּפׁשי ׁשאֹומרים זה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּברּיתֹו מּתחּלת האדם על  ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש י ׂשראל, ּבני  רׁשע 4ּגלמי  א ֹו צ ּדיק ּכן ;5להיֹות ה ּדבר  אין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
רּבנּו ּכמׁשה צ ּדיק להי ֹות ראּוי  ואדם אדם ּכל אֹו6אּלא חכם  אֹו ּכירבעם, ר ׁשע אֹו[`]אֹו רחמן  אֹו סכל, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּדעֹות. ּכל ׁשאר  וכן ׁשֹוע; אֹו ּכילי  אֹו ְְְִִֵֵַַַַָָָאכזרי,
נֹוטה  ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא א ּלא הּדרכים, מּׁשני  לאחד ׁשּמֹוׁשכ ֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ל ֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואין 

אֹומר  ׁשּירמיה  הּוא ׁשּירצה.  ּדר והּטֹוב"4לאיזה הרעֹות תצא  לא עלי ֹון  "מ ּפי ּגֹוזר 7: ה ּבֹורא אין ּכלֹומר : – ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רע. להיֹות ולא  טֹוב, להי ֹות לא האדם ְְְִִַַָָָֹֹעל

ּׁשעׂשה  מה על ּולק ֹונן  לבּכֹות לֹו ראּוי   ּולפיכ עצמֹו; על  הפסיד  ה ּוא החֹוטא זה נמצא  הּוא, ׁשּכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוכיון 
חטאיו " על  ּגבר חי , אדם ּיתאֹונן  "מה  אחריו : ׁשּכתּוב  ה ּוא רעה. ּוגמל ּה הֹואיל 8לנפׁשֹו, ואמר: וחזר . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבידינ ּו. ע ּתה ׁשהר ׁשּות  רׁשענ ּו, ולעזב ּבתׁשּובה לחזר  לנּו ראּוי  הרעֹות, ּכל  עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּורׁשּותנּו
ׁשּכת ּוב  ה'"הּוא עד ונׁשּובה  ונחקרה, דרכינ ּו "נחּפׂשה עּמּוד ‚..9אחריו: והּוא הּוא, ּגדֹול ע ּקר – זה ועּקר  ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הרע" ואת הּמות ואת  ה ּטֹוב , ואת החּיים  את הּיֹום ,  לפני נתּתי  "ראה , ׁשּנאמר: – וה ּמצוה וכתּוב:10הּתֹורה  , ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּוקללה" ּברכה הּיֹום לפניכם נ ֹותן אנכי  לע ׂשֹות 11"ראה, האדם  ׁשּיח ּפץ וכל ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, – ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

להם" זה  לבבם והיה  יּתן, "מי נאמר: הענין זה  ּומּפני  רעים. ּבין טֹובים ּבין  ע ֹוׂשה , – האדם ּבני  12מ ּמעׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
להם. מסּור לּבם  אּלא  רעה, א ֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר  ולא  האדם  ּבני  ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר , –ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעּקר „. האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר  ׁשם  היה א ּלּו אֹו ר ׁשע, א ֹו צּדיק להי ֹות האדם על ּגֹוזר האל  היה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאּלּו

משנה  לחם

.'ÂÎÂ Ì„‡ ÏÎÏ ˙Â˘¯ ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù:מבואר הוא הפרק זה כל
ÌÎÁ Â‡ ÌÚ·¯ÈÎ Ú˘¯ Â‡ ÂÈ·¯ ‰˘ÓÎ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÂÏ ÈÂ‡¯ Ì„‡ ÏÎ ·

.ÏÎÒ Â‡ תהא מה זו טפה דאמר ט"ז) (דף נדה דמסכת מההיא שהקשה מה
ההגהות: בעל תירץ כבר וכו' טפש או חכם עליה

.ÌÈÎ¯„‰ ÔÓ Í¯„Ï אם „ לומר ר"ל
מן  למדע או רע. לדרך או טוב לדרך
בעיון  שהיא טובה אמונה ר"ל המדעות
מדה  היא הדעות מן לדעה או רעה. או
או  למעלה שהזכיר כמו או כילי כמו
או  הדעות. כל שאר וכן וכו' אכזר
שלא  אע"פ ר"ל המעשים מן למעשה
מ"מ  רעה לדרך או טובה לדרך יטה

מיימוניות  הגהות
נוטל [`] שמו לילה ההריון על הממונה שמלאך היד כל פ' אמר דבפירוש תימה

שגם  משמע בפירוש הרי כו' חכם או טפש או חלש או גבור עד כו' הטיפה את
כסיל  או חכם שכתב ומה לטיפש. סכל בין חלוק יש ואולי שמים. בידי זה דבר
רבינו  מורי לי תירץ שהיי"ם אינזי"ג ובמגדל שמים יראת לענין לומר יש שמא
חכם  לב לו לעשות היינו היד כל שבפ' ומה בסכלות או בחכמה לאחוז דפירוש

ע"כ: טפש, או

עוז  מגדל
.ÂÏ Â¯ÈÊÁÈ „Ú '‰ Ô‰Ó:חלק ÂÎÂ'פ' ‰Â˘ ‡Â‰˘ ‰ÓÂ„ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î

:Ï"ÎÚ ÏËÂ È‡ ÈÏ˘ ¯ÓÂ‡Â ונמצא ז"ל ר"מ יד כתיבת שבדקתי אומר ואני

‡Â˙Â.בדל"ת: ‡ÈËÁÓÂ „Ú „ÁÂ˘ Ï·˜Ó‰Â לחוטא הדומים הדברים שאר בכלל זה

ובמשורה: ובמשקל ‰'במדה Ô‰ÓÂ ,˙Â¯È·Ú ÏÚ·Î „Ú ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ Ô‰ÓÂ
.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‡ ÏÎ ,‰·Â˘˙ ÏÚ·Ï „Ú ÌÈ¯·„(ק"ו (דף חלק פרק

שם: אשר הגמרא לשון מקצת כתבתי וכבר

.Ì‰Ï ‰Ê „Ú ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡‰ ÏÎÏ ˙Â˘¯ מיראת חוץ שמים בידי הכל ויושב עומד פרק כ"ה.) (דף ובמגלה בתלמוד מקומות ובכמה ג) (דף ט"ז) (דף אידיהן לפני פרק

רבות: הקדמות שצריך אלא וכד"ן מאד ונכון פירושו בכלל הוא שכתב זה וכל Â˘ÚÏ˙.שמים ÏÂÎÈ „Ú Ï‡‰ ‰È‰ ÂÏÈ‡ כתובות] מקומות בכמה שאמרו מה בכלל זה גם

ויפה: צח ובלשון הענין הפליג ז"ל והוא רחב לב הנסתרות הסודות וידיעת הקדמות כן גם וצריך המקרים מכלל שהם פחים מצנים חוץ שמים בידי הכל וש"נ] ל.

היד  מקורות
ירושלמי 30 א. כ, נדרים

במדב"ר  ה"ה. פ"א ברכות

ב. לט.31פ"י, טו, שלח

תתקפב.32 סי' יומא רי"ף

פכ"ה.33 פדר"א ראה

כ.34 יג, משלי

‰ ˜¯Ù1 פ"ג אבות

ראה  ב. לג, ברכות מט"ו.

יט. שם, טו. ל, נצבים

כב.2 ג, עפ"י 3בראשית

שם. אונקלוס תרגום

ב"ר  כט. יד, בשלח מכילתא

ה. קכא,4פכ"א, תז"ח ראה

ב.5ב. טז, תדא"ר 6נדה

רפ"ז  תדא"ר ראה רפכ"ה.

פ"ו). – ווינא (דפוס

לח.7 ג, לט.8איכה ג, שם

מ. פ"ג, איכ"ר ועיין

לא. פ' רבתי פסיקתא

מ.9 שם, נצבים 10איכה

טו. כו.11ל, יא, ראה

ע"ז 12 ועיין כו. ה, ואתחנן

א. ה,

משנה יד  כסף

·˙Î :'ÂÎÂ ÌÈÈÚ ¯Â˘ ÏÎÂ‡‰Â ואומר ‚ וכו' ברי"ש שונה שהוא דומה הראב"ד
שאפשר  ועוד מזו. יותר זו לגירסא הכרע שאין אומר ואני עכ"ל. נוטל, אני שלי
עניים  משוד נקט דקרא דלישנא יתומים נכסי והיינו בדלי"ת שוד גורס רבינו שגם
הם  אמללים שאלו מפני אדם בני משאר יותר עניים ייחדו למה רבינו טעם ונתן

כן  שאין מה שלהן השוד לאכול ויוכל
מפני בשא  שני טעם ועוד אדם בני ר

ומפורסמים: ידועים Ï·˜Ó‰Âשאינן
.ÌÈÏ‚¯ ÂÏ ˘È ¯·„‰˘ 'ÂÎÂ „ÁÂ˘
שלא  לאמר לבו אל ישיב שלא כלומר
הדעת  בשיקול תלוי שהדין דנתי כדין
וכיון  דנתי יפה לומר רגלים לו ויש
נוטים  ודעתו לבו לעולם השוחד שקבל

חובתו: לצד ולא זכותו לצד

„ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ּבידֹו ממחה ואינ ֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנ ֹו הר ֹואה  5(ג) ְְְְְְֵֶֶַַָָָָ
ּברׁשּותֹו ּובנֹו הֹואיל ּפֹור ׁש,6– היה ּבֹו מחה אּלּו , ְְִִִִֵָָָ

ּכל  – זה עֹון ּובכלל אֹותֹו; ּכמחטיא  ְְְְְִִִֶַַָָָונמצא 
ּבין ר ּבים ּבין  ּבאחרים  למחֹות ּבידֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאפׁשר 
ּבכׁשלֹונן. אֹותן י ּניח אּלא ּבהן, מחה ולא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹיחידים

ואׁשּוב' 'אחטא והאֹומר: זה,7(ד) ּובכלל  ; ְְְְִֵֶֶַָָָ
מכּפר ' הּכּפּורים וי ֹום 'אחטא, ּדרכיּומהן·..8האֹומר: הּנֹועלין  ּדברים  חמּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ע ֹוׂשיהן ּבפני ׁשּיעׂשּו9הּתׁשּובה ׁשּבזמן  לפי – ה ּצּבּור מן הּפֹורׁש (א ) הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
על  והחֹולק (ב) ׁשעֹוׂשין. ּבּזכּיֹות  עּמהן  זֹוכה ואינֹו עּמהן , יהיה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּתׁשּובה
ּדרכי י ֹודע  ואינֹו מהן , לפר ׁש לֹו ּגֹורמת ׁשּמחלקּתֹו לפי  – חכמים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּדברי 
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנת ּבּזּו ׁשּכיון – הּמצו ֹות על והּמלעיג (ג) ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתׁשּובה.
ׁשּדבר  – ר ּבֹותיו  והמבּזה (ד ) יז ּכה? ּבּמה  יעׂשה , לא ואם  ע ֹוׂשן; ולא  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאחריהן

ּכיׁשּוע  ּולטרד ֹו לדחפֹו להן ּגֹורם מלּמד 11ּוכגחזי10זה ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּתֹוכחֹות  את  והּׂשֹונא  (ה) האמת. ּדר לֹו ּדר12ּומֹורה  לֹו הּניח לא ׁשהרי – ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לתׁשּובה  ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה חטאיו13ה ּתׁשּובה, לאדם לֹו ׁשּמֹודיעין  ׁשּבזמן  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּכח" אל "זכר , ּבּתֹורה : ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ּבתׁשּובה, חֹוזר  אֹות ֹו, ,14ּומכלימין  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הייתם" לב"15"ממרים  לכם ה ' נתן "ולא חכם"16, ולא  נבל, "עם  וכן17, . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
חֹוטא" ּגֹוי  "הֹוי ואמר: י ׂשראל את הֹוכיח  קֹונה ּו"18י ׁשעיה ּו ׁשֹור "ידע  ,19, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

נחּוׁשה" ּומצח ,ערּפ ּברזל וגיד  אּתה, קׁשה  ּכי  האל 20"מּדעּתי, צּוהּו וכן  ; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
"ּתחׂש אל בגרֹון , "קרא ׁשּנאמר : לח ּטאים, הֹוכיחּו21להֹוכיח ה ּנביאים ּכל  וכן  . ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבתׁשּובה ליׂשראל , ׁשחזרּו מּיׂשראל 22עד  וקהל קהל  ּבכל  להעמיד צרי ,לפיכ . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
מ ּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגד ֹול להן23חכם לרּבים 24ואֹוהב מֹוכיח ׁשּיהא  , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשֹומע  ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכח ֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומחזירן
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד  לפיכ ּדברים,‚.ּדבריו ; חמ ּׁשה ּומהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

אדם  ׁשּבין  ע ֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה , ּתׁשּובה ׁשּיׁשּוב  לֹו אפׁשר  אי  א ֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹוׂשה
למחל  מ ּמּנּו יׁשאל  אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו י ֹודע  ואינֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחבר ֹו,

ׁשּיׁשאל 25לֹו ּכדי  ידּוע, אדם קּלל  ולא – הרּבים את המקּלל  (א) הן: ואּלּו ;ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּגּנב  עם והח ֹולק  (ב) ּכּפרה . היא,26מּמּנּו מי ׁשל ז ֹו ּגנבה  יֹודע ׁשאינֹו לפי  – ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ה ּגּנב, יד מח ּזק ׁשהּוא וע ֹוד, לֹוקח; והּוא ל ֹו ּומביא רּבים ּגֹונב הּגּנב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאּלא
אֹותֹו לבעליה 27ּומחטיא ׁשּיחזירה עד  עליה מכריז  ואינֹו אבדה  והּמֹוצא  (ג) . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

{ׁשד} *והאֹוכל (ד) יחזיר. למי יֹודע אינ ֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, לאחר –ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
יד ּועין ואינן הן  אמללין  אדם ּבני  אּלּו – ואלמנֹות  ויתֹומים ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻ(שור)
ה ּוא  מי ׁשל  זה ׁשד  ׁשּידע  ּכדי מּכיר , להם  אין  לעיר , מעיר  וגֹולין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומפרסמין,
הּטיה  הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו – ּדין להּטֹות ׁשחד והמקּבל  (ה ) ל ֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹויחזיר ּנּו
יד  מחּזק  ׁשה ּוא ועֹוד רגלים; ל ֹו י ׁש ׁשה ּדבר ׁשּיחזיר , ּכדי  ּכח ּה הּוא וכ ּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹז ֹו

אֹותֹו. ּומחטיא ל ׁשּוב ּומהן„.זה, חזקתֹו אין  אֹותן הע ֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאין ידּמה והּוא חֹוטא ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים  ּדברים ׁשהן לפי  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמהן,

חטא  אבק 28זה ׁשּזה – לבעליה מס ּפקת ׁשאינ ּה מּסעּודה האֹוכל (א) הן : ואּלּו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברׁשּותן' אּלא אכלּתי 'ּכלּום ויאמר : חטא , ׁשּלא  מדּמה  והּוא (ב)29ּגזל, . ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּומחר ׁשה, קרּדם  ּכגֹון אּלא אינֹו עני ׁשל  ׁשהעבֹוט – עני ׁשל ּבעב ֹוטֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוה ּמׁשּתּמׁש
– ּבערי ֹות והּמסּתּכל (ג ) אֹותֹו'. ּגזלּתי לא והרי  חסרים, 'אינן ּבל ּבֹו: ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹויאמר 

העינים  ׁשרא ּית י ֹודע , אינֹו והּוא  קרבּתי '?! אֹו ּבעלּתי?! 'וכי  אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום , ּבכ ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמעלה 

ã"áàøä úâùä
åì . . ìëåàäå שונה שהוא דומה א"א

בדל"ת, שוד אלא ואינו ברי"ש שור
עד  בחובו אותו דוחק שהוא כלומר
או  בפחות קרקעותיהן שמחליטין
נוטל. אני שלי ואומר שלהן המטלטלין

משנה  לחם

אלא  ס"ד הותרה לו הותרה בה ושנה עבירה אדם שעובר כיון רב אמר הונא רב
שיאמר  דבעינן בגמ' דמשמע רבינו על קשה וא"כ ע"כ, כהיתר לו נעשית אימא
דברייתא  לו הוקשה דרבינו וי"ל סגי. דבחד כתב ואיך ואשוב אחטא זמני תרי
דבעינן  דמשמע תרתי הזכיר ובמתני' ואשוב אחטא אחת פעם אלא הזכיר לא
דברייתא  פליגי דלא תירץ ולכך תרתי.
לעשות  לו מספיק הקב"ה דאין קאמרה
רז"ל  כמ"ש חטאו גודל מפני תשובה
דרכי  ממנו נוטל שהקב"ה כלומר
אותה  יעשה לפעמים אבל התשובה
אבל  הפ'. בסוף רבינו וכמ"ש לו ויהנה
יבא  שלא רע יותר הוא זמני תרי האומר
כהיתר  לו שנעשית מפני תשובה לעשות
לעשות  בידו מספיק הקב"ה שאין מלבד
בעצמו  הוא זה זולת חטאו לפי תשובה
לו  שנעשה צד בשום לעשות יבא לא
אחת  פעם אלא הזכיר לא ורבינו כהיתר,
מפני  הכ"ד שמנה הברייתא כדברי
שאין  המין מזה הוא אחת פעם שהאומר
הקב"ה  אין כתב ולזה מספיק הקב"ה
גודל  כפי תשובה לעשות לו מספיק
מזה  זה אין זמני תרי האומר אבל חטאו,
יעשה  לא בעצמו שהוא אלא המין

כדפרישית:
.ÂÈ˙Â·¯ ‰Ê·Ó‰ מנו · בברייתא שם

חד  תרתי דהני רבינו וסובר אבותיו.
כ"ה  להו והוו חדא ליה פש דאל"כ נינהו

כ"ד: הברייתא קאמרה ואיך
.ÌÈÈÚ ¯Â˘ ÏÎÂ‡‰ עשירים ‚ של ולא

וכו'. אדם בני אלו הטעם רבינו והזכיר
ור"ל  עניים שוד גורס ז"ל  והראב"ד
הלכך  וכו'. בחובו אותו דוחק שהוא
לפרוע: להם שאין וכו' עניים נקט
Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ÔÈ„ ˙ÂË‰Ï „ÁÂ˘ Ï·˜Ó‰

.ÔÎÈ‰ „Ú שוחד שמקבל אדם פירוש
בודאי  יודע היה אם הדין את והטה
מנה  לשמעון לתת פטור היה שראובן
שוחד  בשביל לו לתת חייבו והוא
לחזור  יכול שהיה ודאי משמעון  שקבל
שדן  המנה לראובן שיחזיר בתשובה
שהשוחד  מאחר אבל כדין שלא שיפרע
כשלוקח  חושב הוא חכמים עיני יעור
הטה  שלא לראובן וחייב משמעון שוחד
לחייב  שוחד שלקח אלא כלל הדין את
מחמת  בעיונו שטעה מפני האמת את
שמעון. עם שהדין לו ונראה השוחד
שיש  כלומר רגלים לו יש שהדבר וז"ש
וכיון  שמעון את לזכות הראות פני לו
יחזיר. ואיך אמת שהם לו נראה שכן
הגיע  היכן עד יודע אינו אומרו וזהו
אינו  הדין הטיית זאת כלומר זו הטיה
הדין  את הטה למי היה היכן עד יודע
את  זה שהטה ההטייה כח היכן ועד
הדין  הטה אנשים לכמה כלומר הדין
של  בעיונו טעה דזה הטה לא ולכמה
שהדבר  הטה שלא הוא סבור שהטה מי
זה, לשון לבאר כנ"ל וכו'. רגלים לו יש
ואינו  אחר פירוש בו שמעתי וכבר

מחוור:
.'ÂÎÂ ÈÚ Ï˘ ÂËÂ·Ú· ˘Ó˙˘Ó‰ „
עשיר  של ולא עני של עבוט דקאמר מאי
עבוט  שהוא מפני הטעם רבינו נתן

כלל: מדמיו מפחיתו שאינו

עוז  מגדל
.˙¯ÙÎÓ „Ú ·Â˘‡Â ‡ËÁ‡ ¯ÓÂ‡‰Â:(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא ÌÈ·ÂË.פרק ÂÈÈÚ· „Ú ÌÈ¯·„ '‰ Ô‰ÓÂ:בתלמוד ליקטם דברים כ"ד וחילוק י"א) (דף דתעניות פ"ק

היד  מקורות
ע"ז 5 ועיין ב. נד, שבת ראה

כתובות  ירושלמי א. יח,

ה"א. קידושין 6פי"ג עיין

א. א.7ל, פז, יומא ראה

(במשנה).8 ב פה, יומא

ד. פ"מ, יומא 9אדר"נ רי"ף

תתקפב. כת"י)10סי' (עפ"י

ב  קז, א; ק, סנהדרין עיין

דק"ס). ראה 11(כת"י

ב. קז, עפ"י 12סנהדרין

י. טו, שם א. יב, משלי

ב:13 פ"א, דב"ר ראה

אחרי. להביאן כו' מוכיח

ז.14 ט, שם.15עקב

ג.16 כט, האזינו 17תבוא

ו. ד.18לב, א, ישעי'

ג.19 א, ד.20שם מח, שם

א.21 נח, פסיקתא 22שם

ספרי  (שובה). פמ"ה רבתי

דברים. ראה 23ריש

שובה  פיסקא דר"כ פסיקתא

הושע  יל"ש ב). קסה, (בובר

טז, א. טו, תענית תקלג. רמז

ד.24א. א, דב"ר ראה

תתקפב.25 סי' יומא רי"ף

כד.26 כט, משלי עפ"י

ב.27 צד, ב"ק ראה

ב"מ  ח. פ"י, שם תוספתא

ט. סי'28פ"ח, יומא רי"ף

כג,29תתקפב. תענית עיין

ב.



טו  משנה  כסף

'ÂÎÂ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ‡¯ Ì„‡ ÏÎ ‡Ï‡ ÂÈ·¯ ·˙Î˘ ‰Ó ÏÚ · È˘ÈÓÁ ˜¯Ù
.ÏÎÒ Â‡ ÌÎÁ Â‡[.ט"ז דף [נדה היד כל בפרק דאמרינן תימא הגהות כתבו

או  חלש או גבור או וכו' הטפה ונוטל שמו לילה ההריון על הממונה המלאך
חלוק  יש ואולי שמים. בידי הוא זה דבר שגם משמע בפירוש הרי חכם. או טפש
יראת  לענין הוא וסכל לטפש סכל בין
ה"פ  דהכא תירץ הר"ם ומורי שמים.
דפרק  וההוא בסכלות או בחכמה לאחוז
לב  או חכם לב לו לעשות ר"ל היד כל
דסכל  ומ"ש הרמ"ך. לשון כאן עד טפש
דאין  טעם לו אין שמים יראת לענין הוא
דאין  ועוד שמים יראת לענין סכל ענין

לחכם: מקביל זה

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

עריֹות  ׁשל לגּופן  ּגֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, ,30ע ֹון ְֲִֶֶֶֶָָָָ
ואחרי לבבכם אחרי תת ּור ּו "ולא  ְְְְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנאמר:

אֹומר 31עיניכם" – חברֹו ּבקל ֹון והּמתּכּבד (ד ) . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַ
ולא  עֹומד, חבר ֹו ׁשאין  לפי  חֹוטא , ׁשאינ ֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֹּבלּבֹו
מעׂשיו  ער א ּלא ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו ְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹהּגיעה 

והח ֹוׁשד  (ה) ּבז ּוי . וחברֹו מכ ּבד ׁשהּוא  מּכללן ׁשּיראה  ּכדי חכמת ֹו, אֹו חברֹו מעׂשה  למּול וחכמתֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּטֹובים 
עׂשה  ׁשּמא ח ׁשד אּלא ׁשם י ׁש וכי לֹו? ע ׂשיתי 'מה  אֹומר: ׁשה ּוא לפי חטא, ׁשאינ ֹו ּבלּבֹו אֹומר – ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּכׁשרים

עברֹות. ּכבעל  ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון  ׁשּזה יֹודע  אינֹו והּוא  עׂשה', לא ּדברים,‰.אֹו חמּׁשה ּומהן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מהן לפרׁש ק ׁשין והן ּתמיד, אחריהן יּמׁש אֹותן ּבהן,32העֹוׂשה  ידּבק ׁשּמא  מהן להּזהר אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹ

וא  מאד ; עד רעֹות ּדעֹות  ּכּלן מחׁשבה והן ּובעל (ד) חמה. ּובעל  (ג) הרע . ולׁשֹון (ב ) רכילּות . (א) הן: ּלּו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
ּבל ּבֹו נרׁשמין  והם מּמעׂשיו , למד  ׁשהּוא מּפני  – לרׁשע והּמתחּבר  (ה) "ורעה 33רעה. ׁשלמה : ׁשאמר הּוא  ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ירֹוע" לבעל 34כסילים, וחמר קל ּתמיד, ּבהן  לנהג  אדם ּכל ׁשּצרי ּדברים  ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ה ּתׁשּובה;Â.ּתׁשּובה . את מֹונעין אין הּתׁשּובה , את ׁשּמעּכבין  ּפי על  אף – ּבהן וכּיֹוצא  הּדברים אּלּו ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּבא. לעֹולם חלק  ל ֹו וי ׁש ּתׁשּובה , ּבעל  זה הרי  – מהן  ּתׁשּובה אדם עׂשה אם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאּלא 

ä ÷øt¤¤
לה ּטֹות ‡. רצה ואם ּבידֹו; הר ׁשּות  צּדיק, ולהיֹות טֹובה  לדר עצמֹו להּטֹות רצה  אם  לֹו: נתּונה  אדם ּכל  ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָרׁשּות

ּבידֹו הרׁשּות ר ׁשע, ולהיֹות רעה לדר ט ֹוב 1עצמ ֹו לדעת  מ ּמּנּו, ּכאחד  היה  האדם "הן ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא  . ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מעצמֹו2ורע" ה ּוא ׁשּיהא  הענין , ּבזה לֹו ּדֹומה ׁשני מין  ואין  ּבע ֹולם, אחד היה אדם ׁשל  זה מין  הן  ּכלֹומר: – ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

הּטֹוב  מּלע ׂשֹות ידֹו על ׁשּיעּכב מי לֹו ואין  חפץ , ּׁשהּוא מה ּכל  ועֹוׂשה והרע  הּטֹוב יֹודע ּובמחׁשב ּתֹו ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָּבדעּתֹו
הרע  ידֹו".3א ֹו יׁשלח  "ּפן  הּוא, ׁשּכן  וכיון  ּדבר·.. ּבמחׁשבּת יעבר  ורב אל  האּמֹות ט ּפׁשי ׁשאֹומרים זה ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

ּברּיתֹו מּתחּלת האדם על  ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש י ׂשראל, ּבני  רׁשע 4ּגלמי  א ֹו צ ּדיק ּכן ;5להיֹות ה ּדבר  אין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָ
רּבנּו ּכמׁשה צ ּדיק להי ֹות ראּוי  ואדם אדם ּכל אֹו6אּלא חכם  אֹו ּכירבעם, ר ׁשע אֹו[`]אֹו רחמן  אֹו סכל, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּדעֹות. ּכל ׁשאר  וכן ׁשֹוע; אֹו ּכילי  אֹו ְְְִִֵֵַַַַָָָאכזרי,
נֹוטה  ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא א ּלא הּדרכים, מּׁשני  לאחד ׁשּמֹוׁשכ ֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ל ֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואין 

אֹומר  ׁשּירמיה  הּוא ׁשּירצה.  ּדר והּטֹוב"4לאיזה הרעֹות תצא  לא עלי ֹון  "מ ּפי ּגֹוזר 7: ה ּבֹורא אין ּכלֹומר : – ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
רע. להיֹות ולא  טֹוב, להי ֹות לא האדם ְְְִִַַָָָֹֹעל

ּׁשעׂשה  מה על ּולק ֹונן  לבּכֹות לֹו ראּוי   ּולפיכ עצמֹו; על  הפסיד  ה ּוא החֹוטא זה נמצא  הּוא, ׁשּכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוכיון 
חטאיו " על  ּגבר חי , אדם ּיתאֹונן  "מה  אחריו : ׁשּכתּוב  ה ּוא רעה. ּוגמל ּה הֹואיל 8לנפׁשֹו, ואמר: וחזר . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבידינ ּו. ע ּתה ׁשהר ׁשּות  רׁשענ ּו, ולעזב ּבתׁשּובה לחזר  לנּו ראּוי  הרעֹות, ּכל  עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּורׁשּותנּו
ׁשּכת ּוב  ה'"הּוא עד ונׁשּובה  ונחקרה, דרכינ ּו "נחּפׂשה עּמּוד ‚..9אחריו: והּוא הּוא, ּגדֹול ע ּקר – זה ועּקר  ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הרע" ואת הּמות ואת  ה ּטֹוב , ואת החּיים  את הּיֹום ,  לפני נתּתי  "ראה , ׁשּנאמר: – וה ּמצוה וכתּוב:10הּתֹורה  , ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ּוקללה" ּברכה הּיֹום לפניכם נ ֹותן אנכי  לע ׂשֹות 11"ראה, האדם  ׁשּיח ּפץ וכל ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, – ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

להם" זה  לבבם והיה  יּתן, "מי נאמר: הענין זה  ּומּפני  רעים. ּבין טֹובים ּבין  ע ֹוׂשה , – האדם ּבני  12מ ּמעׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
להם. מסּור לּבם  אּלא  רעה, א ֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר  ולא  האדם  ּבני  ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר , –ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבעּקר „. האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר  ׁשם  היה א ּלּו אֹו ר ׁשע, א ֹו צּדיק להי ֹות האדם על ּגֹוזר האל  היה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאּלּו

משנה  לחם

.'ÂÎÂ Ì„‡ ÏÎÏ ˙Â˘¯ ‡ È˘ÈÓÁ ˜¯Ù:מבואר הוא הפרק זה כל
ÌÎÁ Â‡ ÌÚ·¯ÈÎ Ú˘¯ Â‡ ÂÈ·¯ ‰˘ÓÎ ˜È„ˆ ˙ÂÈ‰Ï ÂÏ ÈÂ‡¯ Ì„‡ ÏÎ ·

.ÏÎÒ Â‡ תהא מה זו טפה דאמר ט"ז) (דף נדה דמסכת מההיא שהקשה מה
ההגהות: בעל תירץ כבר וכו' טפש או חכם עליה

.ÌÈÎ¯„‰ ÔÓ Í¯„Ï אם „ לומר ר"ל
מן  למדע או רע. לדרך או טוב לדרך
בעיון  שהיא טובה אמונה ר"ל המדעות
מדה  היא הדעות מן לדעה או רעה. או
או  למעלה שהזכיר כמו או כילי כמו
או  הדעות. כל שאר וכן וכו' אכזר
שלא  אע"פ ר"ל המעשים מן למעשה
מ"מ  רעה לדרך או טובה לדרך יטה

מיימוניות  הגהות
נוטל [`] שמו לילה ההריון על הממונה שמלאך היד כל פ' אמר דבפירוש תימה

שגם  משמע בפירוש הרי כו' חכם או טפש או חלש או גבור עד כו' הטיפה את
כסיל  או חכם שכתב ומה לטיפש. סכל בין חלוק יש ואולי שמים. בידי זה דבר
רבינו  מורי לי תירץ שהיי"ם אינזי"ג ובמגדל שמים יראת לענין לומר יש שמא
חכם  לב לו לעשות היינו היד כל שבפ' ומה בסכלות או בחכמה לאחוז דפירוש

ע"כ: טפש, או

עוז  מגדל
.ÂÏ Â¯ÈÊÁÈ „Ú '‰ Ô‰Ó:חלק ÂÎÂ'פ' ‰Â˘ ‡Â‰˘ ‰ÓÂ„ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î

:Ï"ÎÚ ÏËÂ È‡ ÈÏ˘ ¯ÓÂ‡Â ונמצא ז"ל ר"מ יד כתיבת שבדקתי אומר ואני

‡Â˙Â.בדל"ת: ‡ÈËÁÓÂ „Ú „ÁÂ˘ Ï·˜Ó‰Â לחוטא הדומים הדברים שאר בכלל זה

ובמשורה: ובמשקל ‰'במדה Ô‰ÓÂ ,˙Â¯È·Ú ÏÚ·Î „Ú ÌÈ¯·„ ‰˘ÓÁ Ô‰ÓÂ
.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‡ ÏÎ ,‰·Â˘˙ ÏÚ·Ï „Ú ÌÈ¯·„(ק"ו (דף חלק פרק

שם: אשר הגמרא לשון מקצת כתבתי וכבר

.Ì‰Ï ‰Ê „Ú ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡‰ ÏÎÏ ˙Â˘¯ מיראת חוץ שמים בידי הכל ויושב עומד פרק כ"ה.) (דף ובמגלה בתלמוד מקומות ובכמה ג) (דף ט"ז) (דף אידיהן לפני פרק

רבות: הקדמות שצריך אלא וכד"ן מאד ונכון פירושו בכלל הוא שכתב זה וכל Â˘ÚÏ˙.שמים ÏÂÎÈ „Ú Ï‡‰ ‰È‰ ÂÏÈ‡ כתובות] מקומות בכמה שאמרו מה בכלל זה גם

ויפה: צח ובלשון הענין הפליג ז"ל והוא רחב לב הנסתרות הסודות וידיעת הקדמות כן גם וצריך המקרים מכלל שהם פחים מצנים חוץ שמים בידי הכל וש"נ] ל.

היד  מקורות
ירושלמי 30 א. כ, נדרים

במדב"ר  ה"ה. פ"א ברכות

ב. לט.31פ"י, טו, שלח

תתקפב.32 סי' יומא רי"ף

פכ"ה.33 פדר"א ראה

כ.34 יג, משלי

‰ ˜¯Ù1 פ"ג אבות

ראה  ב. לג, ברכות מט"ו.

יט. שם, טו. ל, נצבים

כב.2 ג, עפ"י 3בראשית

שם. אונקלוס תרגום

ב"ר  כט. יד, בשלח מכילתא

ה. קכא,4פכ"א, תז"ח ראה

ב.5ב. טז, תדא"ר 6נדה

רפ"ז  תדא"ר ראה רפכ"ה.

פ"ו). – ווינא (דפוס

לח.7 ג, לט.8איכה ג, שם

מ. פ"ג, איכ"ר ועיין

לא. פ' רבתי פסיקתא

מ.9 שם, נצבים 10איכה

טו. כו.11ל, יא, ראה

ע"ז 12 ועיין כו. ה, ואתחנן

א. ה,

משנה יד  כסף

·˙Î :'ÂÎÂ ÌÈÈÚ ¯Â˘ ÏÎÂ‡‰Â ואומר ‚ וכו' ברי"ש שונה שהוא דומה הראב"ד
שאפשר  ועוד מזו. יותר זו לגירסא הכרע שאין אומר ואני עכ"ל. נוטל, אני שלי
עניים  משוד נקט דקרא דלישנא יתומים נכסי והיינו בדלי"ת שוד גורס רבינו שגם
הם  אמללים שאלו מפני אדם בני משאר יותר עניים ייחדו למה רבינו טעם ונתן

כן  שאין מה שלהן השוד לאכול ויוכל
מפני בשא  שני טעם ועוד אדם בני ר

ומפורסמים: ידועים Ï·˜Ó‰Âשאינן
.ÌÈÏ‚¯ ÂÏ ˘È ¯·„‰˘ 'ÂÎÂ „ÁÂ˘
שלא  לאמר לבו אל ישיב שלא כלומר
הדעת  בשיקול תלוי שהדין דנתי כדין
וכיון  דנתי יפה לומר רגלים לו ויש
נוטים  ודעתו לבו לעולם השוחד שקבל

חובתו: לצד ולא זכותו לצד

„ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ּבידֹו ממחה ואינ ֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנ ֹו הר ֹואה  5(ג) ְְְְְְֵֶֶַַָָָָ
ּברׁשּותֹו ּובנֹו הֹואיל ּפֹור ׁש,6– היה ּבֹו מחה אּלּו , ְְִִִִֵָָָ

ּכל  – זה עֹון ּובכלל אֹותֹו; ּכמחטיא  ְְְְְִִִֶַַָָָונמצא 
ּבין ר ּבים ּבין  ּבאחרים  למחֹות ּבידֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאפׁשר 
ּבכׁשלֹונן. אֹותן י ּניח אּלא ּבהן, מחה ולא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹיחידים

ואׁשּוב' 'אחטא והאֹומר: זה,7(ד) ּובכלל  ; ְְְְִֵֶֶַָָָ
מכּפר ' הּכּפּורים וי ֹום 'אחטא, ּדרכיּומהן·..8האֹומר: הּנֹועלין  ּדברים  חמּׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ע ֹוׂשיהן ּבפני ׁשּיעׂשּו9הּתׁשּובה ׁשּבזמן  לפי – ה ּצּבּור מן הּפֹורׁש (א ) הן: ואּלּו ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
על  והחֹולק (ב) ׁשעֹוׂשין. ּבּזכּיֹות  עּמהן  זֹוכה ואינֹו עּמהן , יהיה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּתׁשּובה
ּדרכי י ֹודע  ואינֹו מהן , לפר ׁש לֹו ּגֹורמת ׁשּמחלקּתֹו לפי  – חכמים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּדברי 
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנת ּבּזּו ׁשּכיון – הּמצו ֹות על והּמלעיג (ג) ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּתׁשּובה.
ׁשּדבר  – ר ּבֹותיו  והמבּזה (ד ) יז ּכה? ּבּמה  יעׂשה , לא ואם  ע ֹוׂשן; ולא  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאחריהן

ּכיׁשּוע  ּולטרד ֹו לדחפֹו להן ּגֹורם מלּמד 11ּוכגחזי10זה ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּתֹוכחֹות  את  והּׂשֹונא  (ה) האמת. ּדר לֹו ּדר12ּומֹורה  לֹו הּניח לא ׁשהרי – ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

לתׁשּובה  ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה חטאיו13ה ּתׁשּובה, לאדם לֹו ׁשּמֹודיעין  ׁשּבזמן  , ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ּתׁשּכח" אל "זכר , ּבּתֹורה : ׁשּכתּוב ּכמ ֹו ּבתׁשּובה, חֹוזר  אֹות ֹו, ,14ּומכלימין  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הייתם" לב"15"ממרים  לכם ה ' נתן "ולא חכם"16, ולא  נבל, "עם  וכן17, . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
חֹוטא" ּגֹוי  "הֹוי ואמר: י ׂשראל את הֹוכיח  קֹונה ּו"18י ׁשעיה ּו ׁשֹור "ידע  ,19, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

נחּוׁשה" ּומצח ,ערּפ ּברזל וגיד  אּתה, קׁשה  ּכי  האל 20"מּדעּתי, צּוהּו וכן  ; ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
"ּתחׂש אל בגרֹון , "קרא ׁשּנאמר : לח ּטאים, הֹוכיחּו21להֹוכיח ה ּנביאים ּכל  וכן  . ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבתׁשּובה ליׂשראל , ׁשחזרּו מּיׂשראל 22עד  וקהל קהל  ּבכל  להעמיד צרי ,לפיכ . ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָ
מ ּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגד ֹול להן23חכם לרּבים 24ואֹוהב מֹוכיח ׁשּיהא  , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשֹומע  ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו הּתֹוכח ֹות, את ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומחזירן
טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ּבחּטאתיו, יעמד  לפיכ ּדברים,‚.ּדבריו ; חמ ּׁשה ּומהם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

אדם  ׁשּבין  ע ֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה , ּתׁשּובה ׁשּיׁשּוב  לֹו אפׁשר  אי  א ֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹוׂשה
למחל  מ ּמּנּו יׁשאל  אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו י ֹודע  ואינֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחבר ֹו,

ׁשּיׁשאל 25לֹו ּכדי  ידּוע, אדם קּלל  ולא – הרּבים את המקּלל  (א) הן: ואּלּו ;ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּגּנב  עם והח ֹולק  (ב) ּכּפרה . היא,26מּמּנּו מי ׁשל ז ֹו ּגנבה  יֹודע ׁשאינֹו לפי  – ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ה ּגּנב, יד מח ּזק ׁשהּוא וע ֹוד, לֹוקח; והּוא ל ֹו ּומביא רּבים ּגֹונב הּגּנב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאּלא
אֹותֹו לבעליה 27ּומחטיא ׁשּיחזירה עד  עליה מכריז  ואינֹו אבדה  והּמֹוצא  (ג) . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

{ׁשד} *והאֹוכל (ד) יחזיר. למי יֹודע אינ ֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, לאחר –ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
יד ּועין ואינן הן  אמללין  אדם ּבני  אּלּו – ואלמנֹות  ויתֹומים ענּיים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻ(שור)
ה ּוא  מי ׁשל  זה ׁשד  ׁשּידע  ּכדי מּכיר , להם  אין  לעיר , מעיר  וגֹולין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻּומפרסמין,
הּטיה  הּגיעה היכן עד יֹודע אינֹו – ּדין להּטֹות ׁשחד והמקּבל  (ה ) ל ֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹויחזיר ּנּו
יד  מחּזק  ׁשה ּוא ועֹוד רגלים; ל ֹו י ׁש ׁשה ּדבר ׁשּיחזיר , ּכדי  ּכח ּה הּוא וכ ּמה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹז ֹו

אֹותֹו. ּומחטיא ל ׁשּוב ּומהן„.זה, חזקתֹו אין  אֹותן הע ֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ׁשאין ידּמה והּוא חֹוטא ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים  ּדברים ׁשהן לפי  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמהן,

חטא  אבק 28זה ׁשּזה – לבעליה מס ּפקת ׁשאינ ּה מּסעּודה האֹוכל (א) הן : ואּלּו ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּברׁשּותן' אּלא אכלּתי 'ּכלּום ויאמר : חטא , ׁשּלא  מדּמה  והּוא (ב)29ּגזל, . ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּומחר ׁשה, קרּדם  ּכגֹון אּלא אינֹו עני ׁשל  ׁשהעבֹוט – עני ׁשל ּבעב ֹוטֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוה ּמׁשּתּמׁש
– ּבערי ֹות והּמסּתּכל (ג ) אֹותֹו'. ּגזלּתי לא והרי  חסרים, 'אינן ּבל ּבֹו: ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹויאמר 

העינים  ׁשרא ּית י ֹודע , אינֹו והּוא  קרבּתי '?! אֹו ּבעלּתי?! 'וכי  אֹומר: ׁשהּוא ּכלּום , ּבכ ׁשאין ּדעּתֹו על ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמעלה 

ã"áàøä úâùä
åì . . ìëåàäå שונה שהוא דומה א"א

בדל"ת, שוד אלא ואינו ברי"ש שור
עד  בחובו אותו דוחק שהוא כלומר
או  בפחות קרקעותיהן שמחליטין
נוטל. אני שלי ואומר שלהן המטלטלין

משנה  לחם

אלא  ס"ד הותרה לו הותרה בה ושנה עבירה אדם שעובר כיון רב אמר הונא רב
שיאמר  דבעינן בגמ' דמשמע רבינו על קשה וא"כ ע"כ, כהיתר לו נעשית אימא
דברייתא  לו הוקשה דרבינו וי"ל סגי. דבחד כתב ואיך ואשוב אחטא זמני תרי
דבעינן  דמשמע תרתי הזכיר ובמתני' ואשוב אחטא אחת פעם אלא הזכיר לא
דברייתא  פליגי דלא תירץ ולכך תרתי.
לעשות  לו מספיק הקב"ה דאין קאמרה
רז"ל  כמ"ש חטאו גודל מפני תשובה
דרכי  ממנו נוטל שהקב"ה כלומר
אותה  יעשה לפעמים אבל התשובה
אבל  הפ'. בסוף רבינו וכמ"ש לו ויהנה
יבא  שלא רע יותר הוא זמני תרי האומר
כהיתר  לו שנעשית מפני תשובה לעשות
לעשות  בידו מספיק הקב"ה שאין מלבד
בעצמו  הוא זה זולת חטאו לפי תשובה
לו  שנעשה צד בשום לעשות יבא לא
אחת  פעם אלא הזכיר לא ורבינו כהיתר,
מפני  הכ"ד שמנה הברייתא כדברי
שאין  המין מזה הוא אחת פעם שהאומר
הקב"ה  אין כתב ולזה מספיק הקב"ה
גודל  כפי תשובה לעשות לו מספיק
מזה  זה אין זמני תרי האומר אבל חטאו,
יעשה  לא בעצמו שהוא אלא המין

כדפרישית:
.ÂÈ˙Â·¯ ‰Ê·Ó‰ מנו · בברייתא שם

חד  תרתי דהני רבינו וסובר אבותיו.
כ"ה  להו והוו חדא ליה פש דאל"כ נינהו

כ"ד: הברייתא קאמרה ואיך
.ÌÈÈÚ ¯Â˘ ÏÎÂ‡‰ עשירים ‚ של ולא

וכו'. אדם בני אלו הטעם רבינו והזכיר
ור"ל  עניים שוד גורס ז"ל  והראב"ד
הלכך  וכו'. בחובו אותו דוחק שהוא
לפרוע: להם שאין וכו' עניים נקט
Ú„ÂÈ ÂÈ‡ ÔÈ„ ˙ÂË‰Ï „ÁÂ˘ Ï·˜Ó‰

.ÔÎÈ‰ „Ú שוחד שמקבל אדם פירוש
בודאי  יודע היה אם הדין את והטה
מנה  לשמעון לתת פטור היה שראובן
שוחד  בשביל לו לתת חייבו והוא
לחזור  יכול שהיה ודאי משמעון  שקבל
שדן  המנה לראובן שיחזיר בתשובה
שהשוחד  מאחר אבל כדין שלא שיפרע
כשלוקח  חושב הוא חכמים עיני יעור
הטה  שלא לראובן וחייב משמעון שוחד
לחייב  שוחד שלקח אלא כלל הדין את
מחמת  בעיונו שטעה מפני האמת את
שמעון. עם שהדין לו ונראה השוחד
שיש  כלומר רגלים לו יש שהדבר וז"ש
וכיון  שמעון את לזכות הראות פני לו
יחזיר. ואיך אמת שהם לו נראה שכן
הגיע  היכן עד יודע אינו אומרו וזהו
אינו  הדין הטיית זאת כלומר זו הטיה
הדין  את הטה למי היה היכן עד יודע
את  זה שהטה ההטייה כח היכן ועד
הדין  הטה אנשים לכמה כלומר הדין
של  בעיונו טעה דזה הטה לא ולכמה
שהדבר  הטה שלא הוא סבור שהטה מי
זה, לשון לבאר כנ"ל וכו'. רגלים לו יש
ואינו  אחר פירוש בו שמעתי וכבר

מחוור:
.'ÂÎÂ ÈÚ Ï˘ ÂËÂ·Ú· ˘Ó˙˘Ó‰ „
עשיר  של ולא עני של עבוט דקאמר מאי
עבוט  שהוא מפני הטעם רבינו נתן

כלל: מדמיו מפחיתו שאינו

עוז  מגדל
.˙¯ÙÎÓ „Ú ·Â˘‡Â ‡ËÁ‡ ¯ÓÂ‡‰Â:(ע"ב פ"ה (דף דיומא בתרא ÌÈ·ÂË.פרק ÂÈÈÚ· „Ú ÌÈ¯·„ '‰ Ô‰ÓÂ:בתלמוד ליקטם דברים כ"ד וחילוק י"א) (דף דתעניות פ"ק

היד  מקורות
ע"ז 5 ועיין ב. נד, שבת ראה

כתובות  ירושלמי א. יח,

ה"א. קידושין 6פי"ג עיין

א. א.7ל, פז, יומא ראה

(במשנה).8 ב פה, יומא

ד. פ"מ, יומא 9אדר"נ רי"ף

תתקפב. כת"י)10סי' (עפ"י

ב  קז, א; ק, סנהדרין עיין

דק"ס). ראה 11(כת"י

ב. קז, עפ"י 12סנהדרין

י. טו, שם א. יב, משלי

ב:13 פ"א, דב"ר ראה

אחרי. להביאן כו' מוכיח

ז.14 ט, שם.15עקב

ג.16 כט, האזינו 17תבוא

ו. ד.18לב, א, ישעי'

ג.19 א, ד.20שם מח, שם

א.21 נח, פסיקתא 22שם

ספרי  (שובה). פמ"ה רבתי

דברים. ראה 23ריש

שובה  פיסקא דר"כ פסיקתא

הושע  יל"ש ב). קסה, (בובר

טז, א. טו, תענית תקלג. רמז

ד.24א. א, דב"ר ראה

תתקפב.25 סי' יומא רי"ף

כד.26 כט, משלי עפ"י

ב.27 צד, ב"ק ראה

ב"מ  ח. פ"י, שם תוספתא

ט. סי'28פ"ח, יומא רי"ף

כג,29תתקפב. תענית עיין

ב.
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ׁשהן‡. ה ּנביאים, ּובדברי  ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפס ּוקים

האדם, רב ּבהן  ונכ ׁשלין  זה , עּקר ּכסֹותרין  ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹנראין 
על  ּגֹוזר  ה ּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש מהן, ּדע ּתן על ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָויעלה
אדם  ׁשל לּבֹו וׁשאין  רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות ְֲִֵֶֶַָָָָָָָָהאדם

ירצה  אׁשר  לכל  לה ּטֹות ֹו לֹו מבאר 1מס ּור  והריני . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ה ּפסּוקים. אֹותן ּכל ּפרּוׁש ּתדע  ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, ְִִִֵֵֶֶַַָָָָע ּקר

חֹוטאין, מדינה אנׁשי  אֹו חֹוטא, אחד  ׁשאדם  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
ּכמֹו ּוברצֹונ ֹו, מּדע ּתֹו ׁשעׂשה  חטא החֹוטא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָועֹוׂשה 
ה ּוא  ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי – ְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהֹודענּו

יּפרע  היא ׁשּנפרעין2י ֹודע נֹותן  ׁשהּדין חטא  י ׁש . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ה ּזה  ּבעֹולם  חטאֹו על ּבג ּופֹו3מּמּנּו ּבממֹונֹו4, אֹו5א ֹו ְְְִֶֶֶַַָָָ

ּבהן ׁשאין הּקט ּנים אדם ׁשל ׁשּבניו הּקטּנים; ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבבניו 
ּכתּוב: – הן  ּכקנינ ֹו מצו ֹות, לכלל הּגיע ּו ולא ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּדעת

י ּומת" ּבחטא ֹו "אי ׁש".6"איׁש ׁשּיעׂשה  עד , ְְִִֵֶֶֶַָָ
הּבא, לע ֹולם מ ּמּנּו ׁשּנפרעין  נֹותן  ׁשה ּדין  חטא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוי ׁש
חטא  וי ׁש ה ּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו ע ֹובר  ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם מּמּנּו ּבּמה ·..7ׁשּנפרעין  ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אם  אבל ּתׁשּובה; ע ׂשה ׁשּלא ּבזמן  אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָֹּדברים

הּפרענּות  לפני  ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, .8ע ׂשה ְְְְְִִִֵַַָָָָָֻ
ע ֹוׂשה  הּוא  ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונ ֹו ח ֹוטא  ׁשאדם  ְְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ּברצֹונֹו האדם ‚.ּתׁשּובה ׁשּיחטא ואפ ׁשר ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
הּדין ׁשּיּתן  עד  הר ּבה, חטאים  אֹו ּגד ֹול  לפני9חטא  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

חטאיו על  החֹוטא מּזה הּפרע ֹון ׁשּיהיה  האמת, ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדּין 
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין  ּומּדע ּתֹו, ּברצֹונ ֹו ׁשע ׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָאּלּו

ּכדי10הּתׁשּובה  מרׁשעֹו, לׁשּוב  רׁשּות לֹו מּניחין  ואין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָ
ּבר ּו ׁשהּקדֹוׁש ה ּוא  ׁשע ׂשה. ּבחטאים ויאבד  ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּימּות 
. ה ּזה. העם  לב "הׁשמן י ׁשעיהּו: ידי על  אֹומר ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

ל ֹו" ורפא – וׁשב מלעבים 11. "ו ּיהיּו אֹומר: ה ּוא וכן  . ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
ּומ ּתעּתעים  ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ְְְְְֱֲִִִִֵַַָָָֹּבמלאכי

מר ּפא" לאין  עד ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד  12ּבנביאיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָ
ׁשּנתחּיבּו עד  לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטא ּו ּכלֹומר, –ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ

הּמרּפא  ׁשהיא הּתׁשּובה מהן .13למנע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּכת ּוב  ּפרעה"לפיכ לב את אח ּזק "ואני 14ּבּתֹורה: ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הּגרים  לי ׂשראל והרע ּתחּלה  מעצמֹו ׁשחטא  לפי –ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ל ֹו" נתחּכמה "הבה ׁשּנאמר : הּדין15ּבארצֹו, נתן , ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּנפרעין עד  ה ּתׁשּובה, מ ּמּנּו לפיכ16למנע . ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לּבֹו. את הּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש ִִֵֶַָָחּזק

'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד  לֹו ׁשֹולח  היה ְְְֵֵֶַַַַָָָָולּמה
ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר  ּוכבר  ּתׁשּובה ', ְְֲֵַַַָָָָָועׂשה
ידע ּתי ,ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר : מׁשּלח, אּתה  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין 

העמדּתי"17וגֹו'" זאת ּבעבּור "ואּולם, ּכדי18, ? ְְְְֱֲִֵֶַַָֹ
ּבר ּו הּקד ֹוׁש ׁשּמֹונע ׁשּבזמן  העֹולם, לבאי  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלה ֹודיע
ימּות  אּלא ל ׁשּוב, יכ ֹול  אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה ְֵֵֶַַָָָָָהּוא

ּברצֹונ ֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ְְְְִִִֶַָָָּברׁשעֹו
למנעֹו נתחּיב ל ֹו ׁשהי ּו ע ֹונֹות  לפי סיחֹון , ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָוכן 
ר ּוחֹו, את   אלהי ה ' הק ׁשה "ּכי  ׁשּנאמר: ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹהּתׁשּובה ,

לבב ֹו" את הּכנענים 19ואּמץ וכן  ּתֹועבֹותיהן20. לפי  , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
יׂשראל, עם מלחמה  ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה  מהן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמנע
לקראת  לּבם את לחּזק  היתה  ה' מאת "ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

החרימם" למען  יׂשראל , את יׂשראל 21ה ּמלחמה  וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מאֹותן מנע לפׁשע , ׁשהרּבּו לפי אלּיה ּו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבימי
את  הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ּתׁשּובה, לפׁשע ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמר ּבים

אחר ּנית" ה ּתׁשּובה.22ל ּבם מהן  מנעּת ּכל ֹומר, , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
להרע  ּפרעה  על  ּגֹוזר האל  ׁשאין  אֹומר , ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹנמצאת
על  ולא ּבארצ ֹו, לחטא סיח ֹון על ולא ְְְְְְְִִֵַַַַָֹֹֹליׂשראל,
עבֹודה  לעבד י ׂשראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָֹֹהּכנענים 
למנע  נתחּיבּו וכ ּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻזרה;

הּתׁשּובה. הּנביאים „.מהן  ׁשֹואלין  זה ּובענין  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
ּדר על לעזרם ה' מאת ּבתפּלֹותיהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּצּדיקים

"ּדרּכ ה', "הֹורני , ּדוד: ׁשאמר  ּכמֹו –23האמת, ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
האמ  ּדר חטאי ימנעּוני אל אדע ּכל ֹומר : ׁשּמּמּנה ת, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נדיבה  "ור ּוח ׁשאמר: זה וכן  .ׁשמ ויחּוד  ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּדר ּכ
ואל 24תסמכני " ,חפצי לע ׂשֹות ר ּוחי ּתּניח  ּכל ֹומר : , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָ

הר ׁשּות  ּתהיה אּלא ה ּתׁשּובה, למנעני  חטאי לי  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָיגרמ ּו
ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ׁשאחזר עד ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבידי,

אּלּו. לפס ּוקים הּדֹומה  ּכל ׁשאמר ‰.זֹו, זה ה ּוא ּומה ְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבּדר חּטאים יֹורה ּכן  על ה', ויׁשר "טֹוב  ,25ּדוד , ְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּדרּכֹו" ענוים וילּמד  ּבּמׁשּפט, ענוים  זה 26ידר ? ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּומחזירין ה', ּדרכי להם  מ ֹודיעים נביאים  להן  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלח 
ּולהבין ; ללמד  ּכח ּבהם ׁשּנתן  וע ֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותן
ּבדרכי נמ ׁש ׁשהּוא זמן  ׁשּכל  אדם , ּבכל זֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּדה

משנה  לחם
.'ÂÎÂ ‰·¯‰ ÌÈ˜ÂÒÙ ‡ È˘˘ ˜¯Ù:לזה ביאור צורך ואין מבואר זה כל

.'ÂÎÂ Ì˙Â‡ ÂÚÂ ÌÂ„·ÚÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â שתירץ ‰ במה מתורץ זה
אלא  כידיעתנו ידיעתו שאין מכרחת ידיעתו ואין הדברים יודע שהאל למעלה
באדם  כח שאין אמרנו וכבר כתב ולמטה מספיק יותר אחר תירוץ לתרץ כאן רצה

ואינם  מבוארים הם כלן בהשגות ז"ל הראב"ד ודברי למעלה, שתירץ התירוץ והוא אחר תירוץ לתרץ יכולים אנו זה תירוץ מלבד כלומר לזה שכיון אפשר וכו' לידע
ביאור: צריכין

משנה  כסף
.'ÂÎÂ ÌÂ„·ÚÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â ‰ È˘˘ ˜¯Ù למעלה שכתב למה חוזר

התשובה  ממנו למנוע חייבו שחטאו אלא שיחטא הש"י עליו גזר לא שפרעה
המצריים  על שגזר הרי אותם וענו ועבדום בתורה כתוב והלא מקשה זה ועל

לישראל: שירעו

עוז  מגדל
.'ÂÎ ˙ÂÚ¯ÂÙ‰ „Ú ‰¯Â˙· ˘È ‰·¯‰ ÌÈ˜ÂÒÙ בפר הלשון מי"א):זה (פ"ד אבות קי

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â דברים אריכות הם אלה הראב"ד כתב

מהיותו  ז"ל הראב"ד רבינו כי דברי כה הלא אומר ואני עכ"ל: נתחייבו לפיכך וכו'

וכבר  אמר הפרק בסוף שהרי זכות לו רואה אינו לבו במגלה ז"ל לר"מ חושד

עכ"ל. להיות שעתידין דברים הקב"ה יודע היאך לידע בידינו כח שאין אמרנו

ז"ל  הראב"ד רבינו כי וידעתי מוסתר. בלשון כתב ז"ל ור"מ האמת עיקר וזה

סוד  שהוא א"א המכוון ולגלות שותין אנו ומימיו ואתין בגמין בנסתרות מקובל

נסתר:

היד  מקורות
Â ˜¯Ù1 שמו"ר עיין

ג  שוחר 2.פי"ג, מדרש ראה

פל"ו. ירושלמי 3טוב ראה

לט, קידושין ה"א. פ"א פאה

ב. מ, א עיי 4ב. לב, שבת ן

ועיין  א. טז, ערכין ואילך.

ד. פי"ז, פסחים 5ויק"ר

א. כט, סוכה א. קיח,

ה"ז. פ"א סוטה ירושלמי

עה"פ.6 ספרי טז. כד, תצא

תדא"ר  ב. ח, כתובות ועיין

פי"ט. פאה 7ח"א ירושלמי

ה"א. פ"א 8פ"א אבות

ב 9מי"א. ע, נדה ראה

בעושה. כאן ד"ה ובתוס'

ראה 10 א. פי"א, שמו"ר

שאדם  בדרך ב: י, מכות

מוליכין בה לילך רוצה

י.11אותו. ו, ישעי'

טז.12 לו, מגילה 13דה"ב

ב. ועיין 14יז, כא. ד, שמות

ז. פ"ה, י. פ"ג, שמו"ר

י.15 א, שמו"ר 16שמות

וראה  יא. ס"פ ג. פי"ג,

א. יט, יתרו מכילתא

ל.17 ט, טז.18וארא שם,

ל.19 ב, תו"כ 20דברים

ג. יח, יא,21אחרי  יהושע

ועיין 22כ. לז. יח, מ"א

ואילך. ב לא, ברכות

יא.23 פו, יא. כז, תהלים

עה"פ. שוח"ט מדרש וראה

יד.24 נא, תהלים

ח.25 כה, שם,26תהלים

פ"ב  מכות ירושלמי וראה ט.

ה"ו.

משנה טז  כסף

·˙Î :'ÂÎÂ ‰"·˜‰ Ú„È ÍÈ‡ Ú„ÈÏ ÁÎ Â· ÔÈ‡ ‡Â‰ ÔÎ˘ ÔÂÈÎÂ הראב"ד ‰
שאם  נתכוון שרבינו וי"ל עכ"ל. שוה איננו זה וכל וכו'. המחבר זה נהג לא א"א
אלו  דברים לפניו הציע ולכן דעתו יתבלבל זו קושיא בעיניו יקשה אדם זה אי
לידע  כח בנו שאין כאמור אלא ליישבה זו שאלה מטבע שאין וידע שישוב כדי

כל  הוא ברוך הקדוש ידע היאך
וכו': ומעשיהם הברואים

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

הּמּדעֹות, מן  למּדע א ֹו הּדרכים, מן   לדר ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָּתֹולדּתֹו
הּטּפׁשים  מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו ה ּמעׂשים, מן  למעׂשה  אֹו ה ּדעֹות, מן  לדעה  ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו

ׁשמים  ּדרכיכם 13הֹוברי  'הטיבּו ,'ּכ ּתעׂשה ואל ,ּכ 'ע ׂשה הּנביאים, ידי על לנּו מצּוה  היה היא ואל 14– , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
לֹו אפׁשר ׁשאי  לדבר אֹותֹו ּתמ ׁש ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר  ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', אחרי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּתלכּו

נ מׁשּפט ואיזה ּדין  ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה לכל  היה ּמקֹום ּומה  מּמּנּו? ׂשכר לז ּוז מׁשּלם  אֹו הרׁשע  מן  פרע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ
מׁשּפט 15לּצּדיק  יע ׂשה לא הארץ  ּכל  הׁשֹופט ?16!? ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבעֹולם  יעׂשה  וכי  לֹו, מסּורים  מעׂשיו  ויהיּו ׁשּיחּפץ , מה ּכל ע ֹוׂשה האדם יהיה  היא ותאמר : ּתתמ ּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹואל 
ּובארץ" ּבּׁשמים עׂשה, ה ' חפץ אׁשר "ּכל  אֹומר: והּכת ּוב חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּבר ׁשּות ׁשּלא ּדע,17ּדבר ! ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

יע ׂשה, ּבחפצֹו לנ ּו.ׁשהּכל מס ּורין ׁשּמע ׂשינּו ּפי  על ואף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
סֹובב  והּגלּגל למּטה , י ֹורדים והארץ וה ּמים  למעלה, עֹולין  והרּוח הא ׁש להיֹות הּיֹוצר  ׁשחפץ ּכׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּכמנהגן להיֹות הע ֹולם  ּבר ּיֹות ׁשאר וכן וכל 18ּבע ּגּול, ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להי ֹות חפץ ּככה  – ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָָָ
ּכל  עֹוׂשה  האל ל ֹו ׁשּנתן  ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא  אּלא ,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא  לֹו יהיה ולא לֹו, מסּורין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמעׂשיו 

לעׂשֹות. יכ ֹול  ֲֶַָָָָׁשהאדם
לֹו מטיבין טֹובה, עׂשה אם מעׂשיו: לפי  האדם את  ּדנין  ׁשהּנביא 19לפיכ הּוא לֹו. מרעין  רעה, עׂשה ואם ; ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ

לכם" ּזאת היתה "מ ּידכם ּבדרכיהם"20א ֹומר : ּבחרּו הּמה "ּגם ּבח ּור 21; "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין . ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
יביא אּלה ּכל על ּכי  ודע, . . ּבילדּות[a]"ּבּמׁשּפט ועתיד 22האלהים לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ּדע  ּכל ֹומר , – ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּדין. את  לּתן הּקדֹוׁשׁשּמא ‰.אּתה והלא ה ּוא ּתאמר : מה 23י ֹודע ּברּו ּכל  ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
רׁשע  אֹו צ ּדיק ׁשּזה ידע  ׁשּיהיה! קדם ׁשה ּוא 24ּׁשּיהיה  ידע אם ידע? לא אֹו , ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ואפׁשר  צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר ואם צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר  אי  צּדיק, ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה
ּברי ֹו. על הּדבר  ידע  לא  הרי  רׁשע , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּיהיה

מארץ  "ארּכה  זֹו ׁשאלה  ׁשּתׁשּובת ים"ּדע, מּני ּורחבה  עּקרים 25מּדּה, וכ ּמה , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין  לידע אּתה  צרי אבל ּבּה; ּתלּויים רמים והררים ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּגד ֹולים

ֵאֹומר .
ׁשני ּבפרק ּבארנּו ׁשהּקדֹוׁש26ּכבר ה ּתֹורה, יסֹודי י ֹודע מהלכֹות אינֹו הּוא ּבר ּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשמֹו  יתּבר ה ּוא אּלא  ׁשנים , ודע ּתן  ׁשהן אדם ּכבני מּמּנּו, ח ּוץ ׁשהיא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבדעה
ּוכׁשם  ּבריֹו. על  זה ּדבר להּׂשיג  יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין  אחד ; – ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻודעּתֹו
האדם, יראני לא  "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹורא, אמּתת  ולמצא להּׂשיג  ּבאדם  ּכח  ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשאין 

להּׂשיג27וחי " ּבאדם  ּכח אין ּכ ׁשהּנביא 28– ה ּוא ּבֹורא . ׁשל ּדעּתֹו ולמצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּדרכי " ּדרכיכם  ולא מחׁשב ֹותיכם , מחׁשב ֹותי לא "ּכי  הּוא,29א ֹומר : ׁשּכן *וכיון . ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וה ּמעׂשים. ה ּברּואים ּכל  הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש ידע  היא לידע ּכח ּבנּו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹאין 
נדע ה ּוא [b]אבל ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד האדם ׁשּמעׂשה  ספק, ּבלא ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אּלא  זה, ּדבר נדע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני  ולא  .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לע ׂשֹות  לא עליו ּגֹוזר  ולא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹמֹוׁשכ ֹו,
זה  ּומ ּפני החכמה. מּדברי  ּברּורֹות אם ּבראיֹות מעׂשיו, ּכפי  מעׂשיו  ּכל  על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה , נאמר  ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבֹו. ּתלּויין  ה ּנב ּואה  ּדברי ׁשּכל העּקר  וזה  רע. ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָט ֹוב

ã"áàøä úâùä
íéùòîäå . . ïåéëå זה נהג לא א"א

אדם  שאין החכמים מנהג המחבר
והוא  להשלימו ידע ולא בדבר  מתחיל
הדבר  והניח קושיות בשאלות החל
לו  היה וטוב לאמונה והחזירו בקושיא
ולא  התמימים בתמימות הדבר להניח
ואולי  בספק דעתם ויניח לבם יעורר
זה, על בלבם הרהור יבא אחת שעה
טוב  זה על נצחת תשובה שאין ואע"פ
אם  ואומר, תשובה קצת לו לסמוך הוא
בגזירת  תלוים ורשעתו האדם צדקת היו
היא  שידיעתו אומרים היינו ית' הבורא
מאד  קשה השאלה לנו והיתה גזירתו
מידו  הממשלה זו הסיר שהבורא ועכשיו
ידיעתו  אין עצמו האדם ביד ומסרה
האצטגנינים  כידיעת היא אבל גזירה
של  דרכיו יהיו מה אחר מכח שיודעים
קטן  האדם מקרה שכל ידוע והדבר זה
אלא  המזלות בכח הבורא מסרו וגדול
לצאת  מחזיקו להיותו השכל בו שנתן
באדם  הנתון הכח והוא המזל  מתחת
כח  יודע והבורא רע או טוב להיותו
להוציאו  בשכל כח יש אם ורגעיו המזל
גזירה, אינה הידיעה וזו לא אם מידו לזה

שוה. איננו זה וכל

משנה  לחם

מעש  לשום על יטהו מתולדתו עליו גוזר שאין שאמר ומה רע. או טוב פרטי ה
צדקן  גבר להוי בצדק דאיתיליד מאן האי קנ"ו.) (שבת אמרו דחז"ל אע"ג כך,
וכמו  מכריחו דבר שם שאין הוא ז"ל רבינו מ"ש אבל קצת. נטייה לו שיהיה ר"ל
ומה  ממנו. לזוז לו אפשר שאי דבר לאותו אותו תמשוך תולדתו או לקמן שכתב
וכן  מבואר הידיעה בענין רבינו שתירץ
צורך  ואין מבואר ז"ל הראב"ד בהשגת

להאריך:

מיימוניות  הגהות
[a] דברי ואילך מכאן הרע יצר דברי ע"כ ב] [ס"ג אשה במה בפרק כדאמרינן

טוב: יצר
[b] ועתה שנאמר שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל חנינא א"ר עומדין אין בפ'

ע"כ: ליראה, אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל

עוז  מגדל
.ÔÈ„‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ „Ú ÂÈ˘ÚÓ ÈÙÎ Â˙Â‡ ÔÈ„ ÍÎÈÙÏ קמא ופרק דר"ה קמא פרק

במדרשות: ומקצתו ‰Ù¯˜:דחגיגה ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ‰"·˜‰ ‡Ï‰Â ¯Ó‡˙ ‡Ó˘·˙Î
:Ï"ÎÚ ‰Â˘ ÂÈ‡ ‰Ê ÏÎÂ 'ÂÎÂ ¯·ÁÓ‰ ‰Ê ‚‰ ‡Ï Ï"Ê אומר ‰¯‡·"„ ואני

יותר  יודע ואינו לבו כל בפשט במגלה ז"ל משה רבינו שחושד ז"ל הראב"ד כי

דיסודי  שני פרק שאמר מה אלא ימיו כל גילה לא אם אבל דבריו רואה איני בנסתרות

גמורה  ותשובה כל חסר לא הכל ידע עצמו בידיעת כי מלות בשתי (ה"י) התורה

אשר  הלבן מחשוף וכללות פרטים סוף אין עד מקובל לכל בירר יפה ומנה ונכונה

והן  ומזמה. בחכמה חתומות קדושות  בעשר הקדמות שצריך אלא המקלות על

ואחר  המלך, בהיכל לעמוד בהם כח אשר עם פלך, ובכל בשערים נודע ז"ל הראב"ד

הרמב"ן  הגדול רבינו גם שוה. איננו זה כל ואמר תאוה, בשהוא בגזרה השיב השיגו

למשכילים  רמז ולבסוף להמון ופרטים בפשטים הקדים התורה בפירוש נהג כן ז"ל

לבאר  החכמים מנהג העמוקים הפרקים באלה נהג ז"ל ר"מ וגם האמת, דרך על

חן  ליודעים לרמוז ז"ל לרבותינו קצר מאמר מביא ולבסוף וחכמתו וסברתו קבלתו

התשובה  חצי החכם שאלת ולדעתי למענהו. ה' פעל כל גבורתו מגן נמשח שם כי

והמבין  כנדון. להיות הדין מן לבא דיו בכידון נטה ז"ל ור"מ ורחבה. טובה וכ"ש

בעד: יכפר והאלהים עד, לעולמי יחכם והחכם יבין

היד  מקורות
יג.13 מז, ישעי' ע"פ

טו.14 לה, ירמי' עפ"י

ב.15 קכא, תז"ח ראה

כה.16 יח, תהלים 17וירא

ו. ב.18קלה, נד, ע"ז עיין

קידושין 19 תוספתא עיין

יא. ט.20פ"א, א, מלאכי

ליתא, "לכם" התיבה (ושם

ט). ג, קה"ר עפ"י והוא

ג.21 סו, קהלת 22ישעי'

ב. סג, שבת ט. יא,

פ"ג 23 אבות ב. צ, סנהדרין

יח, וירא ת"א וראה מט"ו.

כב.24יד. פ"ב, דב"ר

תיקוני 25 ועיין ט. יא, איוב

ב. מח, ה"י.26ז"ח

כ.27 לג, ראה 28תשא

פקל"ט. טוב שוחר מדרש

ח.29 נה, ישעי'
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ׁשהן‡. ה ּנביאים, ּובדברי  ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפס ּוקים

האדם, רב ּבהן  ונכ ׁשלין  זה , עּקר ּכסֹותרין  ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹנראין 
על  ּגֹוזר  ה ּוא ּברּו ׁשהּקד ֹוׁש מהן, ּדע ּתן על ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָויעלה
אדם  ׁשל לּבֹו וׁשאין  רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות ְֲִֵֶֶַָָָָָָָָהאדם

ירצה  אׁשר  לכל  לה ּטֹות ֹו לֹו מבאר 1מס ּור  והריני . ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ה ּפסּוקים. אֹותן ּכל ּפרּוׁש ּתדע  ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, ְִִִֵֵֶֶַַָָָָע ּקר

חֹוטאין, מדינה אנׁשי  אֹו חֹוטא, אחד  ׁשאדם  ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
ּכמֹו ּוברצֹונ ֹו, מּדע ּתֹו ׁשעׂשה  חטא החֹוטא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָועֹוׂשה 
ה ּוא  ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי – ְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהֹודענּו

יּפרע  היא ׁשּנפרעין2י ֹודע נֹותן  ׁשהּדין חטא  י ׁש . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ה ּזה  ּבעֹולם  חטאֹו על ּבג ּופֹו3מּמּנּו ּבממֹונֹו4, אֹו5א ֹו ְְְִֶֶֶַַָָָ

ּבהן ׁשאין הּקט ּנים אדם ׁשל ׁשּבניו הּקטּנים; ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבבניו 
ּכתּוב: – הן  ּכקנינ ֹו מצו ֹות, לכלל הּגיע ּו ולא ְְְְְִִִִִֵַַַָָֹּדעת

י ּומת" ּבחטא ֹו "אי ׁש".6"איׁש ׁשּיעׂשה  עד , ְְִִֵֶֶֶַָָ
הּבא, לע ֹולם מ ּמּנּו ׁשּנפרעין  נֹותן  ׁשה ּדין  חטא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוי ׁש
חטא  וי ׁש ה ּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו ע ֹובר  ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם מּמּנּו ּבּמה ·..7ׁשּנפרעין  ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
אם  אבל ּתׁשּובה; ע ׂשה ׁשּלא ּבזמן  אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַָָָָָֹּדברים

הּפרענּות  לפני  ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, .8ע ׂשה ְְְְְִִִֵַַָָָָָֻ
ע ֹוׂשה  הּוא  ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונ ֹו ח ֹוטא  ׁשאדם  ְְְִִֵֵֶֶַָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ּברצֹונֹו האדם ‚.ּתׁשּובה ׁשּיחטא ואפ ׁשר ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
הּדין ׁשּיּתן  עד  הר ּבה, חטאים  אֹו ּגד ֹול  לפני9חטא  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

חטאיו על  החֹוטא מּזה הּפרע ֹון ׁשּיהיה  האמת, ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדּין 
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין  ּומּדע ּתֹו, ּברצֹונ ֹו ׁשע ׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָאּלּו

ּכדי10הּתׁשּובה  מרׁשעֹו, לׁשּוב  רׁשּות לֹו מּניחין  ואין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָ
ּבר ּו ׁשהּקדֹוׁש ה ּוא  ׁשע ׂשה. ּבחטאים ויאבד  ְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּימּות 
. ה ּזה. העם  לב "הׁשמן י ׁשעיהּו: ידי על  אֹומר ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָהּוא

ל ֹו" ורפא – וׁשב מלעבים 11. "ו ּיהיּו אֹומר: ה ּוא וכן  . ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
ּומ ּתעּתעים  ּדבריו, ּובֹוזים האלהים, ְְְְְֱֲִִִִֵַַָָָֹּבמלאכי

מר ּפא" לאין  עד ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד  12ּבנביאיו, ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָ
ׁשּנתחּיבּו עד  לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטא ּו ּכלֹומר, –ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ

הּמרּפא  ׁשהיא הּתׁשּובה מהן .13למנע ְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
ּכת ּוב  ּפרעה"לפיכ לב את אח ּזק "ואני 14ּבּתֹורה: ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹ

הּגרים  לי ׂשראל והרע ּתחּלה  מעצמֹו ׁשחטא  לפי –ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ל ֹו" נתחּכמה "הבה ׁשּנאמר : הּדין15ּבארצֹו, נתן , ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָ

מּמּנּו ׁשּנפרעין עד  ה ּתׁשּובה, מ ּמּנּו לפיכ16למנע . ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
לּבֹו. את הּוא  ּבר ּו הּקד ֹוׁש ִִֵֶַָָחּזק

'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד  לֹו ׁשֹולח  היה ְְְֵֵֶַַַַָָָָולּמה
ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר  ּוכבר  ּתׁשּובה ', ְְֲֵַַַָָָָָועׂשה
ידע ּתי ,ועבדי "ואּתה ׁשּנאמר : מׁשּלח, אּתה  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשאין 

העמדּתי"17וגֹו'" זאת ּבעבּור "ואּולם, ּכדי18, ? ְְְְֱֲִֵֶַַָֹ
ּבר ּו הּקד ֹוׁש ׁשּמֹונע ׁשּבזמן  העֹולם, לבאי  ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלה ֹודיע
ימּות  אּלא ל ׁשּוב, יכ ֹול  אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה ְֵֵֶַַָָָָָהּוא

ּברצֹונ ֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ְְְְִִִֶַָָָּברׁשעֹו
למנעֹו נתחּיב ל ֹו ׁשהי ּו ע ֹונֹות  לפי סיחֹון , ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָוכן 
ר ּוחֹו, את   אלהי ה ' הק ׁשה "ּכי  ׁשּנאמר: ְְֱֱִִֶֶֶֶַַָָֹהּתׁשּובה ,

לבב ֹו" את הּכנענים 19ואּמץ וכן  ּתֹועבֹותיהן20. לפי  , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָ
יׂשראל, עם מלחמה  ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה  מהן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמנע
לקראת  לּבם את לחּזק  היתה  ה' מאת "ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

החרימם" למען  יׂשראל , את יׂשראל 21ה ּמלחמה  וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
מאֹותן מנע לפׁשע , ׁשהרּבּו לפי אלּיה ּו, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבימי
את  הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ּתׁשּובה, לפׁשע ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמר ּבים

אחר ּנית" ה ּתׁשּובה.22ל ּבם מהן  מנעּת ּכל ֹומר, , ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
להרע  ּפרעה  על  ּגֹוזר האל  ׁשאין  אֹומר , ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹנמצאת
על  ולא ּבארצ ֹו, לחטא סיח ֹון על ולא ְְְְְְְִִֵַַַַָֹֹֹליׂשראל,
עבֹודה  לעבד י ׂשראל על ולא להתעיב, ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָֹֹהּכנענים 
למנע  נתחּיבּו וכ ּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻזרה;

הּתׁשּובה. הּנביאים „.מהן  ׁשֹואלין  זה ּובענין  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָ
ּדר על לעזרם ה' מאת ּבתפּלֹותיהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוהּצּדיקים

"ּדרּכ ה', "הֹורני , ּדוד: ׁשאמר  ּכמֹו –23האמת, ְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ
האמ  ּדר חטאי ימנעּוני אל אדע ּכל ֹומר : ׁשּמּמּנה ת, ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

נדיבה  "ור ּוח ׁשאמר: זה וכן  .ׁשמ ויחּוד  ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָּדר ּכ
ואל 24תסמכני " ,חפצי לע ׂשֹות ר ּוחי ּתּניח  ּכל ֹומר : , ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָ

הר ׁשּות  ּתהיה אּלא ה ּתׁשּובה, למנעני  חטאי לי  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָיגרמ ּו
ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ׁשאחזר עד ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבידי,

אּלּו. לפס ּוקים הּדֹומה  ּכל ׁשאמר ‰.זֹו, זה ה ּוא ּומה ְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּבּדר חּטאים יֹורה ּכן  על ה', ויׁשר "טֹוב  ,25ּדוד , ְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּדרּכֹו" ענוים וילּמד  ּבּמׁשּפט, ענוים  זה 26ידר ? ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּומחזירין ה', ּדרכי להם  מ ֹודיעים נביאים  להן  ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשלח 
ּולהבין ; ללמד  ּכח ּבהם ׁשּנתן  וע ֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותן
ּבדרכי נמ ׁש ׁשהּוא זמן  ׁשּכל  אדם , ּבכל זֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּדה

משנה  לחם
.'ÂÎÂ ‰·¯‰ ÌÈ˜ÂÒÙ ‡ È˘˘ ˜¯Ù:לזה ביאור צורך ואין מבואר זה כל

.'ÂÎÂ Ì˙Â‡ ÂÚÂ ÌÂ„·ÚÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â שתירץ ‰ במה מתורץ זה
אלא  כידיעתנו ידיעתו שאין מכרחת ידיעתו ואין הדברים יודע שהאל למעלה
באדם  כח שאין אמרנו וכבר כתב ולמטה מספיק יותר אחר תירוץ לתרץ כאן רצה

ואינם  מבוארים הם כלן בהשגות ז"ל הראב"ד ודברי למעלה, שתירץ התירוץ והוא אחר תירוץ לתרץ יכולים אנו זה תירוץ מלבד כלומר לזה שכיון אפשר וכו' לידע
ביאור: צריכין

משנה  כסף
.'ÂÎÂ ÌÂ„·ÚÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â ‰ È˘˘ ˜¯Ù למעלה שכתב למה חוזר

התשובה  ממנו למנוע חייבו שחטאו אלא שיחטא הש"י עליו גזר לא שפרעה
המצריים  על שגזר הרי אותם וענו ועבדום בתורה כתוב והלא מקשה זה ועל

לישראל: שירעו

עוז  מגדל
.'ÂÎ ˙ÂÚ¯ÂÙ‰ „Ú ‰¯Â˙· ˘È ‰·¯‰ ÌÈ˜ÂÒÙ בפר הלשון מי"א):זה (פ"ד אבות קי

.˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú 'ÂÎÂ ‰¯Â˙· ·Â˙Î ‡Ï‰Â דברים אריכות הם אלה הראב"ד כתב

מהיותו  ז"ל הראב"ד רבינו כי דברי כה הלא אומר ואני עכ"ל: נתחייבו לפיכך וכו'

וכבר  אמר הפרק בסוף שהרי זכות לו רואה אינו לבו במגלה ז"ל לר"מ חושד

עכ"ל. להיות שעתידין דברים הקב"ה יודע היאך לידע בידינו כח שאין אמרנו

ז"ל  הראב"ד רבינו כי וידעתי מוסתר. בלשון כתב ז"ל ור"מ האמת עיקר וזה

סוד  שהוא א"א המכוון ולגלות שותין אנו ומימיו ואתין בגמין בנסתרות מקובל

נסתר:

היד  מקורות
Â ˜¯Ù1 שמו"ר עיין

ג  שוחר 2.פי"ג, מדרש ראה

פל"ו. ירושלמי 3טוב ראה

לט, קידושין ה"א. פ"א פאה

ב. מ, א עיי 4ב. לב, שבת ן

ועיין  א. טז, ערכין ואילך.

ד. פי"ז, פסחים 5ויק"ר

א. כט, סוכה א. קיח,

ה"ז. פ"א סוטה ירושלמי

עה"פ.6 ספרי טז. כד, תצא

תדא"ר  ב. ח, כתובות ועיין

פי"ט. פאה 7ח"א ירושלמי

ה"א. פ"א 8פ"א אבות

ב 9מי"א. ע, נדה ראה

בעושה. כאן ד"ה ובתוס'

ראה 10 א. פי"א, שמו"ר

שאדם  בדרך ב: י, מכות

מוליכין בה לילך רוצה

י.11אותו. ו, ישעי'

טז.12 לו, מגילה 13דה"ב

ב. ועיין 14יז, כא. ד, שמות

ז. פ"ה, י. פ"ג, שמו"ר

י.15 א, שמו"ר 16שמות

וראה  יא. ס"פ ג. פי"ג,

א. יט, יתרו מכילתא

ל.17 ט, טז.18וארא שם,

ל.19 ב, תו"כ 20דברים

ג. יח, יא,21אחרי  יהושע

ועיין 22כ. לז. יח, מ"א

ואילך. ב לא, ברכות

יא.23 פו, יא. כז, תהלים

עה"פ. שוח"ט מדרש וראה

יד.24 נא, תהלים

ח.25 כה, שם,26תהלים

פ"ב  מכות ירושלמי וראה ט.

ה"ו.

משנה טז  כסף

·˙Î :'ÂÎÂ ‰"·˜‰ Ú„È ÍÈ‡ Ú„ÈÏ ÁÎ Â· ÔÈ‡ ‡Â‰ ÔÎ˘ ÔÂÈÎÂ הראב"ד ‰
שאם  נתכוון שרבינו וי"ל עכ"ל. שוה איננו זה וכל וכו'. המחבר זה נהג לא א"א
אלו  דברים לפניו הציע ולכן דעתו יתבלבל זו קושיא בעיניו יקשה אדם זה אי
לידע  כח בנו שאין כאמור אלא ליישבה זו שאלה מטבע שאין וידע שישוב כדי

כל  הוא ברוך הקדוש ידע היאך
וכו': ומעשיהם הברואים

‰ ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

הּמּדעֹות, מן  למּדע א ֹו הּדרכים, מן   לדר ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָּתֹולדּתֹו
הּטּפׁשים  מּלּבם ׁשּבֹודים ּכמֹו ה ּמעׂשים, מן  למעׂשה  אֹו ה ּדעֹות, מן  לדעה  ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹו

ׁשמים  ּדרכיכם 13הֹוברי  'הטיבּו ,'ּכ ּתעׂשה ואל ,ּכ 'ע ׂשה הּנביאים, ידי על לנּו מצּוה  היה היא ואל 14– , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
לֹו אפׁשר ׁשאי  לדבר אֹותֹו ּתמ ׁש ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר  ּברּיתֹו מּתחּלת והּוא רׁשעכם', אחרי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּתלכּו

נ מׁשּפט ואיזה ּדין  ּובאיזה ּכּלּה, הּתֹורה לכל  היה ּמקֹום ּומה  מּמּנּו? ׂשכר לז ּוז מׁשּלם  אֹו הרׁשע  מן  פרע ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ
מׁשּפט 15לּצּדיק  יע ׂשה לא הארץ  ּכל  הׁשֹופט ?16!? ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבעֹולם  יעׂשה  וכי  לֹו, מסּורים  מעׂשיו  ויהיּו ׁשּיחּפץ , מה ּכל ע ֹוׂשה האדם יהיה  היא ותאמר : ּתתמ ּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹואל 
ּובארץ" ּבּׁשמים עׂשה, ה ' חפץ אׁשר "ּכל  אֹומר: והּכת ּוב חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּבר ׁשּות ׁשּלא ּדע,17ּדבר ! ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

יע ׂשה, ּבחפצֹו לנ ּו.ׁשהּכל מס ּורין ׁשּמע ׂשינּו ּפי  על ואף ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
סֹובב  והּגלּגל למּטה , י ֹורדים והארץ וה ּמים  למעלה, עֹולין  והרּוח הא ׁש להיֹות הּיֹוצר  ׁשחפץ ּכׁשם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ּכמנהגן להיֹות הע ֹולם  ּבר ּיֹות ׁשאר וכן וכל 18ּבע ּגּול, ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להי ֹות חפץ ּככה  – ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָָָָ
ּכל  עֹוׂשה  האל ל ֹו ׁשּנתן  ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא  אּלא ,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא  לֹו יהיה ולא לֹו, מסּורין ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹמעׂשיו 

לעׂשֹות. יכ ֹול  ֲֶַָָָָׁשהאדם
לֹו מטיבין טֹובה, עׂשה אם מעׂשיו: לפי  האדם את  ּדנין  ׁשהּנביא 19לפיכ הּוא לֹו. מרעין  רעה, עׂשה ואם ; ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָ

לכם" ּזאת היתה "מ ּידכם ּבדרכיהם"20א ֹומר : ּבחרּו הּמה "ּגם ּבח ּור 21; "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין . ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
יביא אּלה ּכל על ּכי  ודע, . . ּבילדּות[a]"ּבּמׁשּפט ועתיד 22האלהים לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ּדע  ּכל ֹומר , – ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּדין. את  לּתן הּקדֹוׁשׁשּמא ‰.אּתה והלא ה ּוא ּתאמר : מה 23י ֹודע ּברּו ּכל  ֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
רׁשע  אֹו צ ּדיק ׁשּזה ידע  ׁשּיהיה! קדם ׁשה ּוא 24ּׁשּיהיה  ידע אם ידע? לא אֹו , ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ואפׁשר  צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ּתאמר ואם צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר  אי  צּדיק, ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה
ּברי ֹו. על הּדבר  ידע  לא  הרי  רׁשע , ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּיהיה

מארץ  "ארּכה  זֹו ׁשאלה  ׁשּתׁשּובת ים"ּדע, מּני ּורחבה  עּקרים 25מּדּה, וכ ּמה , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין  לידע אּתה  צרי אבל ּבּה; ּתלּויים רמים והררים ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּגד ֹולים

ֵאֹומר .
ׁשני ּבפרק ּבארנּו ׁשהּקדֹוׁש26ּכבר ה ּתֹורה, יסֹודי י ֹודע מהלכֹות אינֹו הּוא ּבר ּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשמֹו  יתּבר ה ּוא אּלא  ׁשנים , ודע ּתן  ׁשהן אדם ּכבני מּמּנּו, ח ּוץ ׁשהיא  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבדעה
ּוכׁשם  ּבריֹו. על  זה ּדבר להּׂשיג  יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין  אחד ; – ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻודעּתֹו
האדם, יראני לא  "ּכי ׁשּנאמר: הּבֹורא, אמּתת  ולמצא להּׂשיג  ּבאדם  ּכח  ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשאין 

להּׂשיג27וחי " ּבאדם  ּכח אין ּכ ׁשהּנביא 28– ה ּוא ּבֹורא . ׁשל ּדעּתֹו ולמצא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּדרכי " ּדרכיכם  ולא מחׁשב ֹותיכם , מחׁשב ֹותי לא "ּכי  הּוא,29א ֹומר : ׁשּכן *וכיון . ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

וה ּמעׂשים. ה ּברּואים ּכל  הּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש ידע  היא לידע ּכח ּבנּו ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹאין 
נדע ה ּוא [b]אבל ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד האדם ׁשּמעׂשה  ספק, ּבלא ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אּלא  זה, ּדבר נדע ּבלבד הּדת קּבלת מּפני  ולא  .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לע ׂשֹות  לא עליו ּגֹוזר  ולא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹמֹוׁשכ ֹו,
זה  ּומ ּפני החכמה. מּדברי  ּברּורֹות אם ּבראיֹות מעׂשיו, ּכפי  מעׂשיו  ּכל  על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה , נאמר  ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּבֹו. ּתלּויין  ה ּנב ּואה  ּדברי ׁשּכל העּקר  וזה  רע. ואם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָט ֹוב

ã"áàøä úâùä
íéùòîäå . . ïåéëå זה נהג לא א"א

אדם  שאין החכמים מנהג המחבר
והוא  להשלימו ידע ולא בדבר  מתחיל
הדבר  והניח קושיות בשאלות החל
לו  היה וטוב לאמונה והחזירו בקושיא
ולא  התמימים בתמימות הדבר להניח
ואולי  בספק דעתם ויניח לבם יעורר
זה, על בלבם הרהור יבא אחת שעה
טוב  זה על נצחת תשובה שאין ואע"פ
אם  ואומר, תשובה קצת לו לסמוך הוא
בגזירת  תלוים ורשעתו האדם צדקת היו
היא  שידיעתו אומרים היינו ית' הבורא
מאד  קשה השאלה לנו והיתה גזירתו
מידו  הממשלה זו הסיר שהבורא ועכשיו
ידיעתו  אין עצמו האדם ביד ומסרה
האצטגנינים  כידיעת היא אבל גזירה
של  דרכיו יהיו מה אחר מכח שיודעים
קטן  האדם מקרה שכל ידוע והדבר זה
אלא  המזלות בכח הבורא מסרו וגדול
לצאת  מחזיקו להיותו השכל בו שנתן
באדם  הנתון הכח והוא המזל  מתחת
כח  יודע והבורא רע או טוב להיותו
להוציאו  בשכל כח יש אם ורגעיו המזל
גזירה, אינה הידיעה וזו לא אם מידו לזה

שוה. איננו זה וכל

משנה  לחם

מעש  לשום על יטהו מתולדתו עליו גוזר שאין שאמר ומה רע. או טוב פרטי ה
צדקן  גבר להוי בצדק דאיתיליד מאן האי קנ"ו.) (שבת אמרו דחז"ל אע"ג כך,
וכמו  מכריחו דבר שם שאין הוא ז"ל רבינו מ"ש אבל קצת. נטייה לו שיהיה ר"ל
ומה  ממנו. לזוז לו אפשר שאי דבר לאותו אותו תמשוך תולדתו או לקמן שכתב
וכן  מבואר הידיעה בענין רבינו שתירץ
צורך  ואין מבואר ז"ל הראב"ד בהשגת

להאריך:

מיימוניות  הגהות
[a] דברי ואילך מכאן הרע יצר דברי ע"כ ב] [ס"ג אשה במה בפרק כדאמרינן

טוב: יצר
[b] ועתה שנאמר שמים מיראת חוץ שמים בידי הכל חנינא א"ר עומדין אין בפ'

ע"כ: ליראה, אם כי מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל

עוז  מגדל
.ÔÈ„‰ ˙‡ Ô˙ÈÏ „Ú ÂÈ˘ÚÓ ÈÙÎ Â˙Â‡ ÔÈ„ ÍÎÈÙÏ קמא ופרק דר"ה קמא פרק

במדרשות: ומקצתו ‰Ù¯˜:דחגיגה ÛÂÒ „Ú 'ÂÎ ‰"·˜‰ ‡Ï‰Â ¯Ó‡˙ ‡Ó˘·˙Î
:Ï"ÎÚ ‰Â˘ ÂÈ‡ ‰Ê ÏÎÂ 'ÂÎÂ ¯·ÁÓ‰ ‰Ê ‚‰ ‡Ï Ï"Ê אומר ‰¯‡·"„ ואני

יותר  יודע ואינו לבו כל בפשט במגלה ז"ל משה רבינו שחושד ז"ל הראב"ד כי

דיסודי  שני פרק שאמר מה אלא ימיו כל גילה לא אם אבל דבריו רואה איני בנסתרות

גמורה  ותשובה כל חסר לא הכל ידע עצמו בידיעת כי מלות בשתי (ה"י) התורה

אשר  הלבן מחשוף וכללות פרטים סוף אין עד מקובל לכל בירר יפה ומנה ונכונה

והן  ומזמה. בחכמה חתומות קדושות  בעשר הקדמות שצריך אלא המקלות על

ואחר  המלך, בהיכל לעמוד בהם כח אשר עם פלך, ובכל בשערים נודע ז"ל הראב"ד

הרמב"ן  הגדול רבינו גם שוה. איננו זה כל ואמר תאוה, בשהוא בגזרה השיב השיגו

למשכילים  רמז ולבסוף להמון ופרטים בפשטים הקדים התורה בפירוש נהג כן ז"ל

לבאר  החכמים מנהג העמוקים הפרקים באלה נהג ז"ל ר"מ וגם האמת, דרך על

חן  ליודעים לרמוז ז"ל לרבותינו קצר מאמר מביא ולבסוף וחכמתו וסברתו קבלתו

התשובה  חצי החכם שאלת ולדעתי למענהו. ה' פעל כל גבורתו מגן נמשח שם כי

והמבין  כנדון. להיות הדין מן לבא דיו בכידון נטה ז"ל ור"מ ורחבה. טובה וכ"ש

בעד: יכפר והאלהים עד, לעולמי יחכם והחכם יבין

היד  מקורות
יג.13 מז, ישעי' ע"פ

טו.14 לה, ירמי' עפ"י

ב.15 קכא, תז"ח ראה

כה.16 יח, תהלים 17וירא

ו. ב.18קלה, נד, ע"ז עיין

קידושין 19 תוספתא עיין

יא. ט.20פ"א, א, מלאכי

ליתא, "לכם" התיבה (ושם

ט). ג, קה"ר עפ"י והוא

ג.21 סו, קהלת 22ישעי'

ב. סג, שבת ט. יא,

פ"ג 23 אבות ב. צ, סנהדרין

יח, וירא ת"א וראה מט"ו.

כב.24יד. פ"ב, דב"ר

תיקוני 25 ועיין ט. יא, איוב

ב. מח, ה"י.26ז"ח

כ.27 לג, ראה 28תשא

פקל"ט. טוב שוחר מדרש

ח.29 נה, ישעי'



יט  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ‡Â‰ ¯ÂÓ‚ ‡ËÁÂ Á בעל היה אם נ"ט:) נ"ח: (מציעא הזהב בסוף משנה
ליה  דזקיף מאן ובגמרא הראשונים מעשיך היו מה זכור לו יאמר לא תשובה
תלוי  לו שיש מי כלומר בניתא, לי זקוף לחבריה ליה לימא לא בדיוקתיה זקיפא
מכאן  ולמד לו, הוא גנאי תליה לשון שכל זה דג לי תלה לו  יאמר לא במשפחתו
שמזכיר  כל נמי תשובה דלבעל רבינו
למעשיו  הדומים וענינים דברים לפניו

אסור: בכך מתבייש שזה כיון
ÈÈÓ˘ ˜¯Ù - ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰

·ËÈÈ ÔÚÓÏ Â„ÓÏ ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ ‡
.'ÂÎÂ ÍÏ:ל"ט (דף דקידושין פ"ק בסוף

דר' מימרא קמ"ב.) חולין ובסוף מ'.
˘Ï‡יעקב: ‡Â‰ ÌÈÚ˘¯‰ ÔÂÚ¯ÙÂ

.'ÂÎÂ ÂÏ‡ ÌÈÈÁÏ ÂÎÊÈ רבינו ממ"ש
שאין  הנקמה להלן שכתב ממה וגם כאן
שום  שאין נראה וכו' ממנה גדולה נקמה
הזה  הכרת אלא לרשע אחר וצער עונש
תורה  דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד.
אלו  לדברים שהרי רז"ל דברי כפי ולא
התורה  ואין כרת אלא האדם עונש אין
פוטר  ונמצאת אדם. לכל כרת מחייבת
העונש. מן החוטאים כל את זו בטענה
כרת  על העובר את עשית זו לדעת ועוד
ושופך  בעיקר הכופר ואפיקורוס אחת
הדעת  הפך דבר וזה בדיניהם שוים דמים
שח"ו  ז"ל הרמב"ן וכתב התורה. והפך
אלא  ז"ל רבינו דעת על זה דבר עלה לא
החרוץ  וכליון האבדון סוף על ז"ל דבריו
הכרת  שהוא ונקמה עונש אחריו שאין
זה  שביטול בה וכלל הנפש ביטול שהוא
בעונש  תחלה שנתייסרה מה מלבד הוא
גדול  עונש והוא גדולים ביסורין גיהנם
הנועם  הנפש שאבדה חמור ואבדון
שהיתה  מצד לו ראויה שהיתה הגדול
או  המלאכים כבוד ממקום שלוקחה זכה
הצדיקים  זכות שהוא מהם למעלה
כל  ג' פרק לעיל כתב וכן ומעלתם.
אותם  דנין מרובים שעונותיהם הרשעים
הבא  לעולם חלק להם ויש חטאם כפי
אלא  הבא לעולם חלק להם שאין ואלו
רשעם  גודל כפי ונדונין ואובדין נכרתים

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ּבימיו " יצלח  לא ּגבר  ערירי  הּזה, "אם 21האיׁש , ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
יהּודה, מל יה ֹויקים ּבן  ּכניהּו יד יהיה על חֹותם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבגלּותֹו22ימיני " ׁשּׁשב  וכיון ּבזר ּבבל ,23. נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
זר ּבבל  אּקח צבאֹות, ה ' נאם ההּוא, "ּבּיֹום ְְְְֲֶֶַַָָָֻֻּבנֹו:

ּכחֹותם" וׂשמּתי ה', נאם עב ּדי, ׁשאלּתיאל  .24ּבן  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻ

.Ê זה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת  מעּלה  ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּמה 
היּו "עֹונ ֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל , אלהי  מה' ְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמבּדל

אלהיכם" לבין  ּביניכם ואינֹו25מב ּדילים  צֹועק ; ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַֹ
אינ ּני תפ ּלה, תרּבּו ּכי  "ּגם ׁשּנאמר : ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָנענה,

ּבפניו26ׁשֹומע" אֹותן  וטֹורפין  מצו ֹות וע ֹוׂשה  ;27, ְְְְְִִֵֶַָָָ
חצרי " רמס מּידכם זאת  בּקׁש "מי ,28ׁשּנאמר : ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

ּדלתים" ויסּגר  ּבכם גם  על 29"מי  ספ ּו "עלתיכם  , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
מדּבק  הּוא וה ּיֹום בׂשר ". ואכלּו ְְְְְִִֵֶַָָָֻזבחיכם,

ּבה'30ּבּׁשכינה  הּדבקים "ואּתם  ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָ
"והיה 31אלהיכם" ׁשּנאמר: מּיד, ונענה צֹועק ; ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ואני יקראּו, מצוֹות 32אענה"טרם  וע ֹוׂשה  ; ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָ
כבר  "ּכי  ׁשּנאמר: וׂשמחה , ּבנחת אֹותן ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָּומקּבלין

"מעׂשי את האלהים אּלא 33רצה  ע ֹוד , ולא . ְֱֲִֶֶֶַָָָָֹֹ
מנחת  לה' "וערבה  ׁשּנאמר: להם , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמתא ּוים
ּוכׁשנים  עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, ְְִִִִֵַָָָָיה ּודה

להיֹות Á..34קדמ ֹונּיֹות" ּדרּכן ּתׁשּובה, ּבעלי  ְְְְֲִִֵַַַָָ
הּכסילים  אֹותן  חרפּו אם  ּביֹותר; וענוים  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָׁשפלים
היית  'אמׁש להם: ואמר ּו הרא ׁשֹונים , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמע ׂשיהם

להן ירּגיׁשּו אל – 'וכ ּכ א ֹומר  היית  ואמׁש ,וכ ּכ זכ ּות 35עֹוׂשה ׁשּזֹו וי ֹודעים ּוׂשמחים , ׁשֹומעין אּלא ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מתּגּדלת  ּומעלתם מר ּבה זכּותם מהן, ונכלמין  ׁשעבר ּו מּמע ׂשיהם ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל  .36להם, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

הראׁשֹונים' מעׂשי 'זכר  ּתׁשּובה: לבעל  לֹומר  הּוא ּגדֹול להז ּכיר 37וחטא א ֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו  להז ּכירן  א ֹו , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּדֹומין וענינים ׁשהזהירה 38ּדברים  ּדברים הֹונית ּבכלל עליו ּומזהר אסּור, הּכל עׂשה. מה  להז ּכיר ֹו ּכדי  להם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ה'" אני  מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש ת ֹונּו "ולא  ׁשּנאמר : ּתֹורה, .39עליה  ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
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לּצּדיקים ‡. ה ּצפּונה  הּבא 1הּטֹובה העֹולם חּיי היא החּיים 2, והן  מות ; עּמהן  עּמּה3ׁשאין ׁשאין וה ּטֹובה , ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ימים" והארכּת , ל ייטב "למען ּבּתֹורה : ׁשּכתּוב ה ּוא ל",4רעה. ייטב "למען  למד ּו: הּׁשמ ּועה  מּפי  – ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ימים" "והארכּת טֹוב; ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם העֹולם חּיי  הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לע ֹולם ,5. ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּיז ּכּו הּוא  – הּצּדיקים אּלא [`]ׂשכר  אּלּו, לח ּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא – הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ּבטֹובה ויהי ּו זה, לנעם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

משנה  לחם

.'ÂÎÂ ÌÈ˜È„ˆÏ ‰ÂÙˆ‰ ‰·ÂË‰ ‡ ÈÈÓ˘ ˜¯Ù ותחיית דעוה"ב סובר רבינו
שיחיו  אח"כ המתים ותחיית המות אחר הוא ועוה"ב נינהו מילי תרי המתים
עוה"ב  הוא המתים דתחיית ואמרו עליו חלקו ואחרים ז"ל והרמב"ן המתים.
אין  דהאומר מתני' על צ'.) (דף חלק בפ' שאמרו ממה לדבריהם ראיה והביאו

כפר  הוא תנא התורה מן המתים תחיית
חלק  לו יהיה לא לפיכך המתים בתחיית
עקרים  בעל הרב וכמ"ש לעוה"ב.
תירץ  ז"ל והוא ל"א פ' רביעי במאמר
אחר  אחד עוה"ב מיני שני דיש שם
אחר  ואחד המתים תחיית קודם המות
עוה"ב. קראו אלו ולשני המתים תחיית
שמבואר  כמו זאת קושיא תירץ ובזה
על  אחרת קושיא לי קשה ועדיין שם.
לעולם  קרא האי דמוקי דא"כ רבינו
ארוך  שכולו ולעולם טוב שכלו
קמ"ב.) (דף חולין סוף ובגמ ' בעוה"ב.
לך  אין אומר יעקב ר' דבי תניא אמרינן
שכרה  שמתן שבתורה ומצוה מצוה כל
בה  תלוי המתים תחיית שאין בצדה
יאריכון  למען כתיב ואם אב בכיבוד
הקן  בשילוח וכו' לך ייטב ולמען ימיך
היכן  וכו' אביו לו שאמר הרי וכו'
יאריכון  למען אלא וכו' ימיו אריכת

ו  ארוך שכלו בעולם לך ימיך ייטב למען
לשאר  ובשלמא ע"כ. טוב, שכלו לעולם
בתחיית  קרא דהאי שפירשו המפרשים
י"ל  נינהו מילתא חדא ועוה"ב המתים
ללמוד  תוכל קרא דמהאי ודאי דה"ק
אמר  איך דאל"כ המתים תחיית שיש
אלא  שייך לא והלא ימים והארכת
ימים  אריכות לו שייך ולא החי באדם
חי  בעודו הן הוי ודאי לכך המות אחר
ודאי  אלא ימיו אריכות הוא והיכן
האי  שפירש רבינו אבל לחיות, שעתיד
יעקב  ר' קאמר איך א"כ בעוה"ב קרא
המתים  תחיית דיש ללמוד נוכל שמכאן
קרא  והאי ליכא המתים תחיית דלמא
לאדם  הבא שהוא לעוה"ב אלא הוי לא
דרבינו  לומר אפשר וכבר המות. אחר
לעוה"ב  טוב שכלו דלעולם קרא מוקי

מיימוניות  הגהות
בשער [`] זה דבר על כתב אשר ולשונו נחמן ב"ר משה ר' הרב דברי לך הא

הרב  בן משה רבינו הגדול הרב דברי ולפרש לחוש אנו צריכין לשונו. וזה הגמול
לנועם  שיזכו היא הצדיקים שכר המדע בספר כתב אשר  זצ"ל מיימון רבינו הדיין
נקמה  שאין הנקמה ז"ל רבינו כתב עוד העוה"ב. לחיי זוכה אינה עד וכו' זה
נוקפו  לבו הללו דברים שרואה מי ז"ל. הרב דברי אלו כל לעולם חוזר שאינו והפסד עד זה בפ' כדלקמן וכו' חיים לאותן תזכה ולא הנפש שתכרת הימנה למעלה
החרוץ  הכליון ועל האבדון סוף על ז"ל הרב דברי אלא ח"ו, חיצונים כדעת צער אותה תשיג ולא החוטאת לנפש ויסורין עונש שאין לומר ז"ל הרב דעת נטה שמא
חמור  ואבדון גדול עונש יש שבו ויסורים גיהנם בעונשי תחלה שנתיסרה מלבד הזה שהביטול בה וכלל הנפש ביטול שהוא הכרת והוא ונקמה עונש אחריו שאין

מצד לה ראוי שהיתה הגדול הנועם שאבדה כמו לפי לה זוכין שהן ומעלתן הצדיקים זכות והוא מהן למעלה או כמלאכים הכבוד ממקום שלוקחה זכה בריה שהיא
בפ' כתב שהרי זכות עליו ללמד ראיה יש ויסורים דין מתוך שיהיה זה בביטול צורכו כל ז"ל הרב פירש שלא ואע"פ לבאר. עתידין שאנו וכמו ז"ל הרב שפירש
ואלו  עד וכו' צדיקים כלם ועמך שנאמר שחטאו ואע"פ לעוה"ב חלק להם ויש חטאותיהן כפי אותן דנין מרובין שעוונותיהן הרשעים כל הנזכר ספר מפרקי אחר
חייבי  בין שהפריש הרי וכו'. בתורה והכופרים והאפיקורסים המינים עולמים ולעולמי לעולם  רשעם גודל על ונדונין ואובדין נכרתין אלא לעוה"ב חלק להם שאין

עוז  מגדל
בכלל: הענין זה מפורש ‰ÂÚ‰"·.ובמדרשות „Ú 'ÂÎ ‰ÂÙˆ‰ ‰·ÂË‰ דחגיגה פ"ק

בתלמוד: מקומות Î¯˙‰.ובכמה „Ú ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯Î˘ דכריתות ופ"ק מיתות ד' פ'

בתלמוד: מקומות ובכמה

היד  מקורות
פסיקתא 21 ל. כב, ירמי'

(בובר  שובה פיסקא דר"כ

כ. פ"כ, במדב"ר א). קסג,

כד.22 כב, ראה 23ירמי'

ב. לז, ב,24סנהדרין חגי
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טו. ב.27א, ה, ברכות ראה

יב.28 שם, ישעיה

י.29 א, ראה 30מלאכי

ב. פו, ד,31יומא ואתחנן

כד.32ד. סה, ישעי'

ז.33 ט, מלאכי 34קהלת
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ב.37 נח, שם 38ב"מ ראה

ב. ועיין 39נט, יז. כה, בהר

ב. נח, ב"מ

Á ˜¯Ù1 מדרש ראה

ו, ז"ח וראה פל"א. שוח"ט

צב,2א. סנהדרין ראה

מגילה 3סע"א. ירושלמי

ה"ד. ז.4פ"ב כב, תצא

חולין 5 ב. לט, קידושין

א. קמב,

Êיח  ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

וה ּוא  אֹותן . ורֹודף  להן  מתאּוה והּצדק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה
ּכלֹומר: – אֹותֹו' מסּיעין  ל ּטהר, 'ּבא  חכמים : ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשאמר ּו

ה ּדבר  על נעזר עצמֹו .27ימצא ְְֱִֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה: ּכתּוב ֲַַָָֹ*והלא

אתם" ועּנּו הרי28"ועבדּום , ְֲֲִֵַָָֹ
רע; לעׂשֹות  הּמצרים  על ְֲִִַַַַַָּגזר 
וזנה  ה ּזה, העם "וקם  ְְְֶַָָָָָָוכתּוב:

הארץ" נכר אלהי  ,29אחרי  ֱֲֵֵֵֶַַָָֹ
לעבד  י ׂשראל על  ּגזר ְֲֲִֵֵַַַָָֹהרי 
נפרע  ולּמה זרה. ְְֲִַָָָָָעבֹודה
אי ׁש על ּגזר  ׁשּלא  לפי  ְִִֵֶֶַַָֹמהן ?
ה ּוא  ׁשּיהיה הּידּוע, ְְִִֶֶַַָּפלֹוני
ואחד  אחד ּכל אּלא ְֶֶֶֶַָָָָה ּזֹונה;
עבֹודה  ׁשעבדּו ה ּזֹונין  ְֲִֵֶַָָָמא ֹותן
לעבד, רצה לא אּלּו – ֲִַָָָָֹֹזרה
הֹודיעֹו ולא עֹובד. היה ְִֵָָֹֹלא
ׁשל  מנהגֹו אּלא ְִֵֶֶַָָה ּבֹורא,
ּדֹומה? זה למה הא ְֶֶָָָע ֹולם .
יהיה  הּזה, 'העם ְִֵֶֶַָָָלאֹומר:
לא  – ּורׁשעים' צּדיקים ְִִִֶַָָֹּבהן 
'ּכבר  הרׁשע : יאמר  זה  ְְִֵֶַָָָָֹמּפני
מּפני רׁשע, ׁשּיהיה  עליו ְְְִִִֵֶֶַָָָָנגזר
ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ִֶַַָָׁשה ֹודיע

"ּכילמׁשה  ׁשּנאמר: ּכענין ּביׂשראל '; ר ׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הארץ" מּקרב אבי ֹון  יחּדל  .30לא ְְִֶֶֶֶֶַָָֹ

הּמצרים  מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן 
הר ׁשּות  להן, להרע  רצה  לא אּלּו לי ׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהּמרעים
ׁשּסֹוף  הֹודיעֹו אּלא יד ּוע , איׁש על ּגזר  ׁשּלא – ְִִֶֶֶַַַָָָָֹּבידֹו

אמרנּו ּוכבר להם. לא ּבארץ להׁשּתע ּבד ׁשאין31זרע ֹו , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדברים  הּוא ּבר ּו הּקדֹוׁש ידע   היא לידע ּבאדם ְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכח 

להיֹות. ְֲִִִֶׁשעתידין 
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ׁשּבארנ ּו,‡. ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְִֵֶַָָָָהֹואיל
מחטאיו ּכּפיו  ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות  אדם ,1יׁשּתּדל ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּתׁשּובה  ּבעל והּוא ׁשּימ ּות לחּיי2ּכדי ׁשּיז ּכה  ּכדי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּבא. ּכא ּלּו·.העֹולם עצמֹו את אדם יראה  לע ֹולם  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָ

עֹומד  ונמצא ּבׁשעתֹו ימּות וׁשּמא למּות, נֹוטה ְְְְִִֵֶֶָָָָָהּוא

יאמר: ולא מּיד, מחטאיו  י ׁשּוב ,לפיכ ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין קדם ימּות ׁשּמא – אׁשּוב ' ה ּוא 3'ּכׁשאזקין . ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

 בגדי יהיּו עת "ּבכל ּבחכמתֹו: אֹומר  ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹׁשּׁשלמה
ּתאמר ,‚..4לבנים" אּלא ואל הּתׁשּובה ׁשאין  ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון מעׂשה , ּבהן  ׁשּיׁש ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעברֹות
 צרי הּוא ּכ – מאּלּו ל ׁשּוב אדם ׁשּצרי ְִִֵֵֵֶָָָָָָּכׁשם 

לֹו ׁשּיׁש רע ֹות ּבדעֹות מן5לחּפׂש מהן: ולׁשּוב  , ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּומן הּתחרּות, ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן ְֲִִִִִֵַַַַַַָָָהּכעס,
ּומרדיפת  והּכב ֹוד , הּממֹון  ּומרדיפת ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָההתל,
לחזר  צרי הּכל מן  – ּבהן וכּיֹוצא ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּמאכלֹות,
ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונ ֹות, ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָּבתׁשּובה .
ה ּוא  ק ׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם  ׁשּבזמן  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמעׂשה;
און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע  "יעזב אֹומר: ה ּוא וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹלפרׁש.

ׁשה ּוא „..6מחׁשבֹותיו " ּתׁשּובה , ּבעל ידּמה אל ְְְְֶֶַַַַַָָ
והחּטא ֹות  העֹונֹות מּפני ה ּצּדיקים, מּמעלת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֻמרחק
לפני ה ּוא ונחמד אהּוב א ּלא ּכן! ה ּדבר  אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשעׂשה .
אּלא  ע ֹוד, ולא  מעֹולם; חטא לא ּוכאּלּו ְְִֵֵֶַָָָָֹֹהּבֹורא ,

טעם  טעם ׁשהרי  הר ּבה, מּמּנּוׁשּׂשכרֹו ּופר ׁש החטא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
יצרֹו ׁשּבעלי7וכבׁש 'מקֹום  חכמים: אמר ּו ּתׁשּובה . ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו' לעמד יכ ֹולין ּגמּורין צּדיקים אין ּבֹו, ;8ע ֹומדין ְְְֲִִִִִֵַַֹ
חטאּוּכל ֹומר , ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגד ֹולה מעלתן ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

מהן . יתר  יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני  ּכל ‰.מעֹולם, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
הּתׁשּובה  על צּוּו ּכּלן נגאלין,9ה ּנביאים יׂשראל  ואין ; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבתׁשּובה  יׂשראל .10אּלא  ׁשּסֹוף ּתֹורה, הבטיחה  ּוכבר  ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
ּתׁשּובה  נגאלין,11לעׂשֹות הן  ּומּיד  ּגלּותן, ּבסֹוף  ְְְֲִִִֵַָָָָָ

וג ֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי "והיה וׁשבּתׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו'" ׁשבּות את  אלהי ה ' ו ׁשב  וגֹו' אלהי ה' .12עד ְְְְְֱֱֶֶֶַָֹֹ

.Â ׁשּמקרבת ּתׁשּובה –13ּגדֹולה לּׁשכינה  האדם את ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָ
"אלהי ה' עד י ׂשראל, "ׁשּובה, ונאמר:14ׁשּנאמר : , ְְֱֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ה'" נאם עדי, ׁשב ּתם ּתׁשּוב 15"ולא  "אם  ונאמר : , ְְְְֱִֶֶַַַָָֹֻ
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם ּתחזר 16י ׂשראל, אם ּכלֹומר, – ְְְְִִֵֵַַַָָֹֻ

ּתדּבק. ּבי  ְְִִִַָּבתׁשּובה,
הרחֹוקים  את מקרבת ׂשנ ּוי17הּתׁשּובה  זה  היה  אמׁש : ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ותֹועבה  ּומרחק מׁשּקץ הּמקֹום, ה ּוא 18לפני  וה ּיֹום , ְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻ
ׁשּבּלׁשֹון19אה ּוב  מֹוצא , אּתה וכן וידיד. קרֹוב ונחמד, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מקרב  ּבּה הח ּטאים– את מרחק הּוא ּברּו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
"והיה  ׁשּנאמר: רּבים, ּבין יחיד ּבין ה ּׁשבים , את ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
להם, יאמר א ּתם, ע ּמי  לא להם, יאמר א ׁשר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבמק ֹום 

חי " אל את 20ּבני "ּכתב ּו ּברׁשעת ֹו: ּביכניה ונאמר , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ

úâùäã"áàøä
äæä . . àìäå הם אלה א"א

מתובלים  שאינן דברים אריכות
שהם  אומר אני כמעט ראשי וחיי
לזונים  הבורא יאמר נערות, דברי
בשם  הזכרתיך לא ואני זנית למה
יאמרו  גזרתי שעליך שתאמר כדי
על  גזרתך תלה מי ועל הזונים לו
נתקיימה  לא הנה זנו שלא אותן
וזנה  הזה העם וקם אבל גזרתך,
הזה  בענין שאין אמרנו כבר
בכאן  וכ"ש גזירה הבורא ידיעת
השחת  כי אמר משה שאף
עמכם  חי בעודני הן תשחיתון
הבורא  וכ"ש מותי אחרי כי ואף
גזירה, בלא כן לומר יכול שהיה
משני  שאלה אינה המצרים וענין
שאין  ידוע הדבר כי האחד פנים,
ברע  אלא רע מאדם נפרע הבורא
יחזור  מזה שיפרע ואחר ממנו
וכן  ברשעו ממנו הרע מן ויפרע
אפי  שבט אשור הוי אומר הוא
מפני  פי' תושד שודד כהתימך
עלי, והתפארך לבך וגודל רשעך
וראויים  היו רשעים ג"כ והמצרים
למשה  שמעו ואילו ההם למכות
לא  ישראל את ושלחו בתחלה
אבל  בים טבעו ולא לוקים היו
את  ובזותו פרעה של זדונו
הוא  שלוחו לפני יתברך הבורא
אמר  הבורא כי והשני לו, גרם
בפרך  בהם עבדו והם אותם וענו
כענין  מהם וטבעו מהם והמיתו
והם  מעט קצפתי אני שנאמר

נתחייבו. לפיכך לרעה עזרו

משנה  לחם
.'ÂÎ ¯ÂÓ‚ ‡ËÁÂ Á ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù שאסור יוה"כ בפ' מבוארים אלו דברים קצת

ביאור: צריכים ואין הראשונים מעשיך זכור תשובה לבעל לומר

משנה  כסף
.'ÂÎÂ ÂÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏÂÚÏ · ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù שוב אבות ממסכת שני פרק

כאילו  יראה יום שכל פירשו קנ"ג.) (דף שואל פ' ובשבת מיתתך. לפני אחד יום
לפני  אחד יום בתשובה:הוא ימיו כל נמצאו מיתתו

.'ÂÎÂ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ל"ד:):„ (ברכות עומדין אין פ' אבהו דר' מימרא
.‰·Â˘˙· ‡Ï‡ ÌÈÏ‡‚ Ï‡¯˘È ÔÈ‡Â הגאולה:‰ את שמקרבת תשובה גדולה פ"ז:) (דף יוה"כ בפ'

עוז  מגדל
.ÌÈ·Ï ÂÈ„‚· ÂÈ‰È ˙Ú ÏÎ· „Ú ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡ ÏÎ ˙Â˘¯Â ÏÈ‡Â‰ שואל ס"פ

קנ"ג): „¯ÂÎ.(דף „Ú 'ÂÎ ¯Ó‡˙ Ï‡Â(.כט (יומא שאמרו מה בכלל מפורסם זהו

מעבירה: קשין עבירה Ì‰Ó.הרהורי ¯˙È „Ú ‰·Â˘˙ ÏÚ· ‰Ó„È Ï‡ אין ס"פ

ע"ב): ל"ד (דף ‡ÍÈ‰Ï.עומדין '‰ ·˘Â ÍÈ‰Ï‡ '‰ „Ú ˙·˘Â „Ú ÌÈ‡È·‰ ÏÎ
ע"ב): פ"ו (דף דיומא בתרא ˙„·˜.פרק „Ú ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚:יומא ‰˙˘Â·‰סוף

.˙Ï„‚˙Ó „Ú ˙·¯˜Ó מקומות ובכמה ולקרוב לרחוק שלום דרישת בכלל זה

היד  מקורות
לח,27 יומא א. קד, שבת

לך 28ב. יג.לך טו,

וראה 29 טז. לא, וילך

ב. צ, טו,30סנהדרין ראה

פ"הֿו.31יא. לעיל

Ê ˜¯Ù1'ישעי ע"פ

טו. פ"ב 2לג, אבות ראה

אדר"נ  א. קנג, שבת מ"י.

ד. מ"י.3פט"ו, פ"ב אבות

פט"ו, אדר"נ א. קנג, שבת

ח.4ד. ט, עיין 5קהלת

א. כט, יומא

ז.6 נה, פסיקתא 7ישעי'

(בובר  שובה פיסקא דר"כ

ש, ח"ג זהר ועיין א). קסה,

ח"א 8ב. זהר ב. לד, ברכות

ח"ב  ב. קכט, א. מא, א. לט,

ב. טז, ח"ג ב. קיג, א. קו,

ב. ב.9רב, לד, ברכות

מד. פסיקתא פס"ר

במדב"ר 10 ב. צז, סנהדרין

ישראל  שעתידים ט: פ"ז,

וכו'. תשובה שיעשו

ב.11 פ"ה, שהש"ר

ה"א. פ"א תענית ירושלמי

אֿג.נצב 12 ל, עיין 13ים

א. פו, ב.14יומא יד, הושע

ו.15 ד, ד,16עמוס ירמי'

רבתי 17א. פסיקתא

מד. תו"כ 18פסיקתא

לה. שם, טו. יט, קדושים

תצא  ב. יז, שופטים ספרי

פי"א. משלי מדרש טז. כה,

ג.19 יח, טוב שוחר מדרש

רמז  תהלים יל"ש א. מה,

ח"ג  זהר ועיין תשמז. תרעא.

ב. א.20דש, ב, הושע

מד. פסיקתא רבתי פסיקתא



יט  משנה  כסף

.'ÂÎÂ ‡Â‰ ¯ÂÓ‚ ‡ËÁÂ Á בעל היה אם נ"ט:) נ"ח: (מציעא הזהב בסוף משנה
ליה  דזקיף מאן ובגמרא הראשונים מעשיך היו מה זכור לו יאמר לא תשובה
תלוי  לו שיש מי כלומר בניתא, לי זקוף לחבריה ליה לימא לא בדיוקתיה זקיפא
מכאן  ולמד לו, הוא גנאי תליה לשון שכל זה דג לי תלה לו  יאמר לא במשפחתו
שמזכיר  כל נמי תשובה דלבעל רבינו
למעשיו  הדומים וענינים דברים לפניו

אסור: בכך מתבייש שזה כיון
ÈÈÓ˘ ˜¯Ù - ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰

·ËÈÈ ÔÚÓÏ Â„ÓÏ ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ ‡
.'ÂÎÂ ÍÏ:ל"ט (דף דקידושין פ"ק בסוף

דר' מימרא קמ"ב.) חולין ובסוף מ'.
˘Ï‡יעקב: ‡Â‰ ÌÈÚ˘¯‰ ÔÂÚ¯ÙÂ

.'ÂÎÂ ÂÏ‡ ÌÈÈÁÏ ÂÎÊÈ רבינו ממ"ש
שאין  הנקמה להלן שכתב ממה וגם כאן
שום  שאין נראה וכו' ממנה גדולה נקמה
הזה  הכרת אלא לרשע אחר וצער עונש
תורה  דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד.
אלו  לדברים שהרי רז"ל דברי כפי ולא
התורה  ואין כרת אלא האדם עונש אין
פוטר  ונמצאת אדם. לכל כרת מחייבת
העונש. מן החוטאים כל את זו בטענה
כרת  על העובר את עשית זו לדעת ועוד
ושופך  בעיקר הכופר ואפיקורוס אחת
הדעת  הפך דבר וזה בדיניהם שוים דמים
שח"ו  ז"ל הרמב"ן וכתב התורה. והפך
אלא  ז"ל רבינו דעת על זה דבר עלה לא
החרוץ  וכליון האבדון סוף על ז"ל דבריו
הכרת  שהוא ונקמה עונש אחריו שאין
זה  שביטול בה וכלל הנפש ביטול שהוא
בעונש  תחלה שנתייסרה מה מלבד הוא
גדול  עונש והוא גדולים ביסורין גיהנם
הנועם  הנפש שאבדה חמור ואבדון
שהיתה  מצד לו ראויה שהיתה הגדול
או  המלאכים כבוד ממקום שלוקחה זכה
הצדיקים  זכות שהוא מהם למעלה
כל  ג' פרק לעיל כתב וכן ומעלתם.
אותם  דנין מרובים שעונותיהם הרשעים
הבא  לעולם חלק להם ויש חטאם כפי
אלא  הבא לעולם חלק להם שאין ואלו
רשעם  גודל כפי ונדונין ואובדין נכרתים

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ּבימיו " יצלח  לא ּגבר  ערירי  הּזה, "אם 21האיׁש , ְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹ
יהּודה, מל יה ֹויקים ּבן  ּכניהּו יד יהיה על חֹותם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבגלּותֹו22ימיני " ׁשּׁשב  וכיון ּבזר ּבבל ,23. נאמר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֻ
זר ּבבל  אּקח צבאֹות, ה ' נאם ההּוא, "ּבּיֹום ְְְְֲֶֶַַָָָֻֻּבנֹו:

ּכחֹותם" וׂשמּתי ה', נאם עב ּדי, ׁשאלּתיאל  .24ּבן  ְְְְְְִִִֵֶַַַַָֻ

.Ê זה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת  מעּלה  ְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֻּכּמה 
היּו "עֹונ ֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל , אלהי  מה' ְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמבּדל

אלהיכם" לבין  ּביניכם ואינֹו25מב ּדילים  צֹועק ; ְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַֹ
אינ ּני תפ ּלה, תרּבּו ּכי  "ּגם ׁשּנאמר : ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָנענה,

ּבפניו26ׁשֹומע" אֹותן  וטֹורפין  מצו ֹות וע ֹוׂשה  ;27, ְְְְְִִֵֶַָָָ
חצרי " רמס מּידכם זאת  בּקׁש "מי ,28ׁשּנאמר : ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹ

ּדלתים" ויסּגר  ּבכם גם  על 29"מי  ספ ּו "עלתיכם  , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹ
מדּבק  הּוא וה ּיֹום בׂשר ". ואכלּו ְְְְְִִֵֶַָָָֻזבחיכם,

ּבה'30ּבּׁשכינה  הּדבקים "ואּתם  ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָ
"והיה 31אלהיכם" ׁשּנאמר: מּיד, ונענה צֹועק ; ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ואני יקראּו, מצוֹות 32אענה"טרם  וע ֹוׂשה  ; ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַָ
כבר  "ּכי  ׁשּנאמר: וׂשמחה , ּבנחת אֹותן ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָּומקּבלין

"מעׂשי את האלהים אּלא 33רצה  ע ֹוד , ולא . ְֱֲִֶֶֶַָָָָֹֹ
מנחת  לה' "וערבה  ׁשּנאמר: להם , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמתא ּוים
ּוכׁשנים  עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, ְְִִִִֵַָָָָיה ּודה

להיֹות Á..34קדמ ֹונּיֹות" ּדרּכן ּתׁשּובה, ּבעלי  ְְְְֲִִֵַַַָָ
הּכסילים  אֹותן  חרפּו אם  ּביֹותר; וענוים  ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָׁשפלים
היית  'אמׁש להם: ואמר ּו הרא ׁשֹונים , ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמע ׂשיהם

להן ירּגיׁשּו אל – 'וכ ּכ א ֹומר  היית  ואמׁש ,וכ ּכ זכ ּות 35עֹוׂשה ׁשּזֹו וי ֹודעים ּוׂשמחים , ׁשֹומעין אּלא ; ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
מתּגּדלת  ּומעלתם מר ּבה זכּותם מהן, ונכלמין  ׁשעבר ּו מּמע ׂשיהם ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל  .36להם, ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

הראׁשֹונים' מעׂשי 'זכר  ּתׁשּובה: לבעל  לֹומר  הּוא ּגדֹול להז ּכיר 37וחטא א ֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו  להז ּכירן  א ֹו , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּדֹומין וענינים ׁשהזהירה 38ּדברים  ּדברים הֹונית ּבכלל עליו ּומזהר אסּור, הּכל עׂשה. מה  להז ּכיר ֹו ּכדי  להם ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

ה'" אני  מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש ת ֹונּו "ולא  ׁשּנאמר : ּתֹורה, .39עליה  ְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
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לּצּדיקים ‡. ה ּצפּונה  הּבא 1הּטֹובה העֹולם חּיי היא החּיים 2, והן  מות ; עּמהן  עּמּה3ׁשאין ׁשאין וה ּטֹובה , ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ימים" והארכּת , ל ייטב "למען ּבּתֹורה : ׁשּכתּוב ה ּוא ל",4רעה. ייטב "למען  למד ּו: הּׁשמ ּועה  מּפי  – ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ימים" "והארכּת טֹוב; ׁשּכּלֹו הּבא לעֹולם העֹולם חּיי  הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לע ֹולם ,5. ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּיז ּכּו הּוא  – הּצּדיקים אּלא [`]ׂשכר  אּלּו, לח ּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא – הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ּבטֹובה ויהי ּו זה, לנעם ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

משנה  לחם

.'ÂÎÂ ÌÈ˜È„ˆÏ ‰ÂÙˆ‰ ‰·ÂË‰ ‡ ÈÈÓ˘ ˜¯Ù ותחיית דעוה"ב סובר רבינו
שיחיו  אח"כ המתים ותחיית המות אחר הוא ועוה"ב נינהו מילי תרי המתים
עוה"ב  הוא המתים דתחיית ואמרו עליו חלקו ואחרים ז"ל והרמב"ן המתים.
אין  דהאומר מתני' על צ'.) (דף חלק בפ' שאמרו ממה לדבריהם ראיה והביאו

כפר  הוא תנא התורה מן המתים תחיית
חלק  לו יהיה לא לפיכך המתים בתחיית
עקרים  בעל הרב וכמ"ש לעוה"ב.
תירץ  ז"ל והוא ל"א פ' רביעי במאמר
אחר  אחד עוה"ב מיני שני דיש שם
אחר  ואחד המתים תחיית קודם המות
עוה"ב. קראו אלו ולשני המתים תחיית
שמבואר  כמו זאת קושיא תירץ ובזה
על  אחרת קושיא לי קשה ועדיין שם.
לעולם  קרא האי דמוקי דא"כ רבינו
ארוך  שכולו ולעולם טוב שכלו
קמ"ב.) (דף חולין סוף ובגמ ' בעוה"ב.
לך  אין אומר יעקב ר' דבי תניא אמרינן
שכרה  שמתן שבתורה ומצוה מצוה כל
בה  תלוי המתים תחיית שאין בצדה
יאריכון  למען כתיב ואם אב בכיבוד
הקן  בשילוח וכו' לך ייטב ולמען ימיך
היכן  וכו' אביו לו שאמר הרי וכו'
יאריכון  למען אלא וכו' ימיו אריכת

ו  ארוך שכלו בעולם לך ימיך ייטב למען
לשאר  ובשלמא ע"כ. טוב, שכלו לעולם
בתחיית  קרא דהאי שפירשו המפרשים
י"ל  נינהו מילתא חדא ועוה"ב המתים
ללמוד  תוכל קרא דמהאי ודאי דה"ק
אמר  איך דאל"כ המתים תחיית שיש
אלא  שייך לא והלא ימים והארכת
ימים  אריכות לו שייך ולא החי באדם
חי  בעודו הן הוי ודאי לכך המות אחר
ודאי  אלא ימיו אריכות הוא והיכן
האי  שפירש רבינו אבל לחיות, שעתיד
יעקב  ר' קאמר איך א"כ בעוה"ב קרא
המתים  תחיית דיש ללמוד נוכל שמכאן
קרא  והאי ליכא המתים תחיית דלמא
לאדם  הבא שהוא לעוה"ב אלא הוי לא
דרבינו  לומר אפשר וכבר המות. אחר
לעוה"ב  טוב שכלו דלעולם קרא מוקי

מיימוניות  הגהות
בשער [`] זה דבר על כתב אשר ולשונו נחמן ב"ר משה ר' הרב דברי לך הא

הרב  בן משה רבינו הגדול הרב דברי ולפרש לחוש אנו צריכין לשונו. וזה הגמול
לנועם  שיזכו היא הצדיקים שכר המדע בספר כתב אשר  זצ"ל מיימון רבינו הדיין
נקמה  שאין הנקמה ז"ל רבינו כתב עוד העוה"ב. לחיי זוכה אינה עד וכו' זה
נוקפו  לבו הללו דברים שרואה מי ז"ל. הרב דברי אלו כל לעולם חוזר שאינו והפסד עד זה בפ' כדלקמן וכו' חיים לאותן תזכה ולא הנפש שתכרת הימנה למעלה
החרוץ  הכליון ועל האבדון סוף על ז"ל הרב דברי אלא ח"ו, חיצונים כדעת צער אותה תשיג ולא החוטאת לנפש ויסורין עונש שאין לומר ז"ל הרב דעת נטה שמא
חמור  ואבדון גדול עונש יש שבו ויסורים גיהנם בעונשי תחלה שנתיסרה מלבד הזה שהביטול בה וכלל הנפש ביטול שהוא הכרת והוא ונקמה עונש אחריו שאין

מצד לה ראוי שהיתה הגדול הנועם שאבדה כמו לפי לה זוכין שהן ומעלתן הצדיקים זכות והוא מהן למעלה או כמלאכים הכבוד ממקום שלוקחה זכה בריה שהיא
בפ' כתב שהרי זכות עליו ללמד ראיה יש ויסורים דין מתוך שיהיה זה בביטול צורכו כל ז"ל הרב פירש שלא ואע"פ לבאר. עתידין שאנו וכמו ז"ל הרב שפירש
ואלו  עד וכו' צדיקים כלם ועמך שנאמר שחטאו ואע"פ לעוה"ב חלק להם ויש חטאותיהן כפי אותן דנין מרובין שעוונותיהן הרשעים כל הנזכר ספר מפרקי אחר
חייבי  בין שהפריש הרי וכו'. בתורה והכופרים והאפיקורסים המינים עולמים ולעולמי לעולם  רשעם גודל על ונדונין ואובדין נכרתין אלא לעוה"ב חלק להם שאין

עוז  מגדל
בכלל: הענין זה מפורש ‰ÂÚ‰"·.ובמדרשות „Ú 'ÂÎ ‰ÂÙˆ‰ ‰·ÂË‰ דחגיגה פ"ק

בתלמוד: מקומות Î¯˙‰.ובכמה „Ú ÌÈ˜È„ˆ‰ ¯Î˘ דכריתות ופ"ק מיתות ד' פ'

בתלמוד: מקומות ובכמה
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Á ˜¯Ù1 מדרש ראה
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מגילה 3סע"א. ירושלמי

ה"ד. ז.4פ"ב כב, תצא

חולין 5 ב. לט, קידושין

א. קמב,

Êיח  ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

וה ּוא  אֹותן . ורֹודף  להן  מתאּוה והּצדק, ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָהחכמה
ּכלֹומר: – אֹותֹו' מסּיעין  ל ּטהר, 'ּבא  חכמים : ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָׁשאמר ּו

ה ּדבר  על נעזר עצמֹו .27ימצא ְְֱִֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה: ּכתּוב ֲַַָָֹ*והלא

אתם" ועּנּו הרי28"ועבדּום , ְֲֲִֵַָָֹ
רע; לעׂשֹות  הּמצרים  על ְֲִִַַַַַָּגזר 
וזנה  ה ּזה, העם "וקם  ְְְֶַָָָָָָוכתּוב:

הארץ" נכר אלהי  ,29אחרי  ֱֲֵֵֵֶַַָָֹ
לעבד  י ׂשראל על  ּגזר ְֲֲִֵֵַַַָָֹהרי 
נפרע  ולּמה זרה. ְְֲִַָָָָָעבֹודה
אי ׁש על ּגזר  ׁשּלא  לפי  ְִִֵֶֶַַָֹמהן ?
ה ּוא  ׁשּיהיה הּידּוע, ְְִִֶֶַַָּפלֹוני
ואחד  אחד ּכל אּלא ְֶֶֶֶַָָָָה ּזֹונה;
עבֹודה  ׁשעבדּו ה ּזֹונין  ְֲִֵֶַָָָמא ֹותן
לעבד, רצה לא אּלּו – ֲִַָָָָֹֹזרה
הֹודיעֹו ולא עֹובד. היה ְִֵָָֹֹלא
ׁשל  מנהגֹו אּלא ְִֵֶֶַָָה ּבֹורא,
ּדֹומה? זה למה הא ְֶֶָָָע ֹולם .
יהיה  הּזה, 'העם ְִֵֶֶַָָָלאֹומר:
לא  – ּורׁשעים' צּדיקים ְִִִֶַָָֹּבהן 
'ּכבר  הרׁשע : יאמר  זה  ְְִֵֶַָָָָֹמּפני
מּפני רׁשע, ׁשּיהיה  עליו ְְְִִִֵֶֶַָָָָנגזר
ה ּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ִֶַַָָׁשה ֹודיע

"ּכילמׁשה  ׁשּנאמר: ּכענין ּביׂשראל '; ר ׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
הארץ" מּקרב אבי ֹון  יחּדל  .30לא ְְִֶֶֶֶֶַָָֹ

הּמצרים  מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן 
הר ׁשּות  להן, להרע  רצה  לא אּלּו לי ׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹוהּמרעים
ׁשּסֹוף  הֹודיעֹו אּלא יד ּוע , איׁש על ּגזר  ׁשּלא – ְִִֶֶֶַַַָָָָֹּבידֹו

אמרנּו ּוכבר להם. לא ּבארץ להׁשּתע ּבד ׁשאין31זרע ֹו , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּדברים  הּוא ּבר ּו הּקדֹוׁש ידע   היא לידע ּבאדם ְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּכח 

להיֹות. ְֲִִִֶׁשעתידין 
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ׁשּבארנ ּו,‡. ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְִֵֶַָָָָהֹואיל
מחטאיו ּכּפיו  ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות  אדם ,1יׁשּתּדל ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹ

ּתׁשּובה  ּבעל והּוא ׁשּימ ּות לחּיי2ּכדי ׁשּיז ּכה  ּכדי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּבא. ּכא ּלּו·.העֹולם עצמֹו את אדם יראה  לע ֹולם  ְְְְִִֶֶַַָָָָָָ

עֹומד  ונמצא ּבׁשעתֹו ימּות וׁשּמא למּות, נֹוטה ְְְְִִֵֶֶָָָָָהּוא

יאמר: ולא מּיד, מחטאיו  י ׁשּוב ,לפיכ ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין קדם ימּות ׁשּמא – אׁשּוב ' ה ּוא 3'ּכׁשאזקין . ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

 בגדי יהיּו עת "ּבכל ּבחכמתֹו: אֹומר  ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹׁשּׁשלמה
ּתאמר ,‚..4לבנים" אּלא ואל הּתׁשּובה ׁשאין  ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ

ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון מעׂשה , ּבהן  ׁשּיׁש ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעברֹות
 צרי הּוא ּכ – מאּלּו ל ׁשּוב אדם ׁשּצרי ְִִֵֵֵֶָָָָָָּכׁשם 

לֹו ׁשּיׁש רע ֹות ּבדעֹות מן5לחּפׂש מהן: ולׁשּוב  , ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּומן הּתחרּות, ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן ְֲִִִִִֵַַַַַַָָָהּכעס,
ּומרדיפת  והּכב ֹוד , הּממֹון  ּומרדיפת ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָההתל,
לחזר  צרי הּכל מן  – ּבהן וכּיֹוצא ְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּמאכלֹות,
ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונ ֹות, ואּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָּבתׁשּובה .
ה ּוא  ק ׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם  ׁשּבזמן  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָמעׂשה;
און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע  "יעזב אֹומר: ה ּוא וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹלפרׁש.

ׁשה ּוא „..6מחׁשבֹותיו " ּתׁשּובה , ּבעל ידּמה אל ְְְְֶֶַַַַַָָ
והחּטא ֹות  העֹונֹות מּפני ה ּצּדיקים, מּמעלת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָֻמרחק
לפני ה ּוא ונחמד אהּוב א ּלא ּכן! ה ּדבר  אין ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשעׂשה .
אּלא  ע ֹוד, ולא  מעֹולם; חטא לא ּוכאּלּו ְְִֵֵֶַָָָָֹֹהּבֹורא ,

טעם  טעם ׁשהרי  הר ּבה, מּמּנּוׁשּׂשכרֹו ּופר ׁש החטא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
יצרֹו ׁשּבעלי7וכבׁש 'מקֹום  חכמים: אמר ּו ּתׁשּובה . ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו' לעמד יכ ֹולין ּגמּורין צּדיקים אין ּבֹו, ;8ע ֹומדין ְְְֲִִִִִֵַַֹ
חטאּוּכל ֹומר , ׁשּלא אּלּו מּמעלת ּגד ֹולה מעלתן ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

מהן . יתר  יצרן ּכֹובׁשין ׁשהן מּפני  ּכל ‰.מעֹולם, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
הּתׁשּובה  על צּוּו ּכּלן נגאלין,9ה ּנביאים יׂשראל  ואין ; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּבתׁשּובה  יׂשראל .10אּלא  ׁשּסֹוף ּתֹורה, הבטיחה  ּוכבר  ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
ּתׁשּובה  נגאלין,11לעׂשֹות הן  ּומּיד  ּגלּותן, ּבסֹוף  ְְְֲִִִֵַָָָָָ

וג ֹו' הּדברים ּכל עלי יבאּו ּכי "והיה וׁשבּתׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וגֹו'" ׁשבּות את  אלהי ה ' ו ׁשב  וגֹו' אלהי ה' .12עד ְְְְְֱֱֶֶֶַָֹֹ

.Â ׁשּמקרבת ּתׁשּובה –13ּגדֹולה לּׁשכינה  האדם את ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָ
"אלהי ה' עד י ׂשראל, "ׁשּובה, ונאמר:14ׁשּנאמר : , ְְֱֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ה'" נאם עדי, ׁשב ּתם ּתׁשּוב 15"ולא  "אם  ונאמר : , ְְְְֱִֶֶַַַָָֹֻ
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם ּתחזר 16י ׂשראל, אם ּכלֹומר, – ְְְְִִֵֵַַַָָֹֻ

ּתדּבק. ּבי  ְְִִִַָּבתׁשּובה,
הרחֹוקים  את מקרבת ׂשנ ּוי17הּתׁשּובה  זה  היה  אמׁש : ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ותֹועבה  ּומרחק מׁשּקץ הּמקֹום, ה ּוא 18לפני  וה ּיֹום , ְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻ
ׁשּבּלׁשֹון19אה ּוב  מֹוצא , אּתה וכן וידיד. קרֹוב ונחמד, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מקרב  ּבּה הח ּטאים– את מרחק הּוא ּברּו ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּקדֹוׁש
"והיה  ׁשּנאמר: רּבים, ּבין יחיד ּבין ה ּׁשבים , את ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
להם, יאמר א ּתם, ע ּמי  לא להם, יאמר א ׁשר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבמק ֹום 

חי " אל את 20ּבני "ּכתב ּו ּברׁשעת ֹו: ּביכניה ונאמר , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ

úâùäã"áàøä
äæä . . àìäå הם אלה א"א

מתובלים  שאינן דברים אריכות
שהם  אומר אני כמעט ראשי וחיי
לזונים  הבורא יאמר נערות, דברי
בשם  הזכרתיך לא ואני זנית למה
יאמרו  גזרתי שעליך שתאמר כדי
על  גזרתך תלה מי ועל הזונים לו
נתקיימה  לא הנה זנו שלא אותן
וזנה  הזה העם וקם אבל גזרתך,
הזה  בענין שאין אמרנו כבר
בכאן  וכ"ש גזירה הבורא ידיעת
השחת  כי אמר משה שאף
עמכם  חי בעודני הן תשחיתון
הבורא  וכ"ש מותי אחרי כי ואף
גזירה, בלא כן לומר יכול שהיה
משני  שאלה אינה המצרים וענין
שאין  ידוע הדבר כי האחד פנים,
ברע  אלא רע מאדם נפרע הבורא
יחזור  מזה שיפרע ואחר ממנו
וכן  ברשעו ממנו הרע מן ויפרע
אפי  שבט אשור הוי אומר הוא
מפני  פי' תושד שודד כהתימך
עלי, והתפארך לבך וגודל רשעך
וראויים  היו רשעים ג"כ והמצרים
למשה  שמעו ואילו ההם למכות
לא  ישראל את ושלחו בתחלה
אבל  בים טבעו ולא לוקים היו
את  ובזותו פרעה של זדונו
הוא  שלוחו לפני יתברך הבורא
אמר  הבורא כי והשני לו, גרם
בפרך  בהם עבדו והם אותם וענו
כענין  מהם וטבעו מהם והמיתו
והם  מעט קצפתי אני שנאמר

נתחייבו. לפיכך לרעה עזרו

משנה  לחם
.'ÂÎ ¯ÂÓ‚ ‡ËÁÂ Á ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù שאסור יוה"כ בפ' מבוארים אלו דברים קצת

ביאור: צריכים ואין הראשונים מעשיך זכור תשובה לבעל לומר

משנה  כסף
.'ÂÎÂ ÂÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏÂÚÏ · ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù שוב אבות ממסכת שני פרק

כאילו  יראה יום שכל פירשו קנ"ג.) (דף שואל פ' ובשבת מיתתך. לפני אחד יום
לפני  אחד יום בתשובה:הוא ימיו כל נמצאו מיתתו

.'ÂÎÂ ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓÂÚ ‰·Â˘˙ ÈÏÚ·˘ ÌÂ˜Ó ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ל"ד:):„ (ברכות עומדין אין פ' אבהו דר' מימרא
.‰·Â˘˙· ‡Ï‡ ÌÈÏ‡‚ Ï‡¯˘È ÔÈ‡Â הגאולה:‰ את שמקרבת תשובה גדולה פ"ז:) (דף יוה"כ בפ'

עוז  מגדל
.ÌÈ·Ï ÂÈ„‚· ÂÈ‰È ˙Ú ÏÎ· „Ú ÂÏ ‰Â˙ Ì„‡ ÏÎ ˙Â˘¯Â ÏÈ‡Â‰ שואל ס"פ

קנ"ג): „¯ÂÎ.(דף „Ú 'ÂÎ ¯Ó‡˙ Ï‡Â(.כט (יומא שאמרו מה בכלל מפורסם זהו

מעבירה: קשין עבירה Ì‰Ó.הרהורי ¯˙È „Ú ‰·Â˘˙ ÏÚ· ‰Ó„È Ï‡ אין ס"פ

ע"ב): ל"ד (דף ‡ÍÈ‰Ï.עומדין '‰ ·˘Â ÍÈ‰Ï‡ '‰ „Ú ˙·˘Â „Ú ÌÈ‡È·‰ ÏÎ
ע"ב): פ"ו (דף דיומא בתרא ˙„·˜.פרק „Ú ‰·Â˘˙ ‰ÏÂ„‚:יומא ‰˙˘Â·‰סוף

.˙Ï„‚˙Ó „Ú ˙·¯˜Ó מקומות ובכמה ולקרוב לרחוק שלום דרישת בכלל זה

היד  מקורות
לח,27 יומא א. קד, שבת

לך 28ב. יג.לך טו,

וראה 29 טז. לא, וילך

ב. צ, טו,30סנהדרין ראה

פ"הֿו.31יא. לעיל

Ê ˜¯Ù1'ישעי ע"פ

טו. פ"ב 2לג, אבות ראה

אדר"נ  א. קנג, שבת מ"י.

ד. מ"י.3פט"ו, פ"ב אבות

פט"ו, אדר"נ א. קנג, שבת

ח.4ד. ט, עיין 5קהלת

א. כט, יומא

ז.6 נה, פסיקתא 7ישעי'

(בובר  שובה פיסקא דר"כ

ש, ח"ג זהר ועיין א). קסה,

ח"א 8ב. זהר ב. לד, ברכות

ח"ב  ב. קכט, א. מא, א. לט,

ב. טז, ח"ג ב. קיג, א. קו,

ב. ב.9רב, לד, ברכות

מד. פסיקתא פס"ר

במדב"ר 10 ב. צז, סנהדרין

ישראל  שעתידים ט: פ"ז,

וכו'. תשובה שיעשו

ב.11 פ"ה, שהש"ר

ה"א. פ"א תענית ירושלמי

אֿג.נצב 12 ל, עיין 13ים

א. פו, ב.14יומא יד, הושע

ו.15 ד, ד,16עמוס ירמי'

רבתי 17א. פסיקתא

מד. תו"כ 18פסיקתא

לה. שם, טו. יט, קדושים

תצא  ב. יז, שופטים ספרי

פי"א. משלי מדרש טז. כה,

ג.19 יח, טוב שוחר מדרש

רמז  תהלים יל"ש א. מה,

ח"ג  זהר ועיין תשמז. תרעא.

ב. א.20דש, ב, הושע

מד. פסיקתא רבתי פסיקתא



כא  משנה  כסף

·˙Î :'ÂÎÂ ‰Ï Â‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ כלומר „ וכו'. הסעודה היא זו ואם הראב"ד
סעודה  לבא שלעתיד קי"ט:) דף (פסחים פסחים ערבי פרק סוף דאמרינן
שמגיע  עד האבות כל על ומחזר ברכה של כוס נוטל לצדיקים עושה שהקב"ה
ששנינו  מה אבל התחייה לעולם דהיינו יסבור ורבינו ומברך. נוטל והוא לדוד
הבא  העולם היינו לסעודה מתוקן והכל
לדעת  יישוב לי וצריך המות. אחר
שאחר  עולם היינו הבא דעולם הראב"ד
דרב  מימרא יתיישב היאך התחייה

וכו': אכילה לא בו אין העוה"ב

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ראׁשם" על  עֹולם "ו ׂשמחת ואין13אֹומר: , ְְְִֵֵַַָָֹ
עטרה  ּכ הראׁש; על ׁשּתנ ּוח ּכדי ּגּוף  ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹהּׂשמחה

הּדעה. היא ּכאן , חכמים ְֲִִֵֶַָָָָׁשאמר ּו
הּקדֹוׁש מאמּתת ּומּׂשיגין ׁשּיֹודעין ה ּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ה ּוא ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּומה 

ה ּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן  י ֹודעין ּׁשאינן  מה ה ּוא, ׁשהיא ‚.ּברּו הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין  האמּורה 'נפׁש' ּכל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּוׁשאר  הּנפרד ֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּכפי מהּבֹורא  ׁשה ּׂשיגה ה ּדעה  ׁשהיא  הּנפׁש, צּורת אּלא לּגּוף , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצריכה
זה. ּבענין  'נפׁש', הּנקראת  היא הּתֹורה; יס ֹודי מהלכֹות רביעי  ּבפרק ענינּה ׁשּבארנ ּו ה ּצּורה והיא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמע ׂשים .
החּיים', 'צר ֹור  נקראּו ּגּוף , ׁשם  ואין הּגּוף מּמארעֹות א ּלא הּמות ׁשאין מות, ע ּמהן ׁשאין לפי – אּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחּיים

החּיים" ּבצרֹור צר ּורה אדני נפׁש "והיתה והּטֹובה 14ׁשּנאמר : מּמּנּו, למעלה ׂשכר ׁשאין  הּגד ֹול  ה ּׂשכר וזה ּו . ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הּנביאים  ּכל ל ּה ׁשהתא ּוּו והיא טֹובה ; אחריה  מׁשל „..15ׁשאין  ּדר לּה קראּו ׁשמ ֹות ה'16וכּמה הר ּומק ֹום 17: , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּקדׁש17קדׁשֹו ודר ה'18, וחצר ֹות  ה'19, ואהל  ה'20, ונעם  ה'21, והיכל  ּובית 21, , ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ה'21ה' וׁשער  לּה22, קראּו *והחכמים ל ּצּדיקים,23. המז ּמנת זֹו לטֹובה מׁשל ּדר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ה ּבא'.24'סע ּודה' 'העֹולם מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין  ;.‰[b]ׁשאין נקמה ה ּנקמה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָ

ã"áàøä úâùä
äãåòñ . . íéîëçäå היא זו ואם א"א

וטובה  ברכה, של כוס כאן אין הסעודה
השתיקה. לו היתה

משנה  לחם

המתים  תחיית אין שאומר למי קרובים הזה האיש דברי עליו תפס ולכך המתים
פירש  ולכך התחייה עולם הוא דעוה"ב סובר שהוא מפני לנשמות אלא לגופות
גוף  שם יהיה שלא ר"ל אינו שתייה ולא אכילה לא בו אין רב דקאמר דמאי
אכילה  צריך יהיה שלא זך שהוא מעלה של כגוף יהיה אבל גוף שם יהיה אלא

ז"ל: רבינו דעת נתבאר וכבר ושתייה.
‰ÓÈ‰ ‰ÏÂ„‚ ‰Ó˜ ÔÈ‡˘ ‰Ó˜‰ ‰

.'ÂÎÂ מה ז"ל הרמב"ן תירץ כבר
הגמול  בשער כאן ז"ל רבינו על שהקשה
שתפסו  התפיסה דבריו לפי ונסתלקה

הכל: עליו

מיימוניות  הגהות
[b]:ז"ל להרמב"ן זה פרק בראש למעלה כתבתי אלו דבריו פירוש

עוז  מגדל
שבמקדש  הזמר וכלי הכנור כי הענין ופירוש נבל. ליה וקרי כנבל קליה נפיש דידיה

שאמרו  כענין כמוסיק"א דק בגשמיות ואין ברוח נתלית שהיא המחשבה להשגת רמז

שבע  הקדש ברוח החכמים ישיגו בעוה"ז והנה הקודש. רוח וזהו ורוח ודבור קול

ובקצת  מנורה של הנרות בשבע ונרמזות ובמקדש במשכן אורן וידבק ספירות

לפיכך  הידיעה בה' אותן הזכיר ערכתי המזבחות שבעת את אמר בלעם גם הקרבנות

אותם  וירמזו שמינית ספירה תושג המשיח ולימות בעוה"ז הקול כלי שבע ירמזו

ונכבד  מופלא ענין זה אותם ירמזו הספירות לעשר שלימה ההשגה תהיה ולעוה"ב

בוראם ÎÂ˙·עכ"ל: ברצון מתקיימים אלא וסוף קץ בו לזוכים אין העוה"ב עוד

רמז  שמיטה ושביעית שבוע שני ששת וכן המקיימם ורצונו חפצו ויתעלה יתברך

היודע  וברוך בכללו הענין וידע היובלות סוד החכם ילמד ומכאן הוא הזה לענין

התורה  בפירוש לו רמוזות אלו שסודות אע"פ כן והאמת עכ"ל: דעת אדם והמלמד

סיני: בהר ובפ' בראשית למנין ÚÓÂ˙‰בפ' בו ירדו ולא נסתר זה כמה הרגשת אחרי

בהיות  חבירו דעת לחכם יתפרסם לא ועמוקים עתיקים והדברים לקנטורים. מקום מה

ר"ע  שאמר ע"ב) (עה יומא במסכת שמצינו כמו לשונו תחת יכחידנה בלשונו מסתירו

רק  הסוד בעיקר עליו תפש שלא וקבלנו אבירים לחם בדרשת טעית ישמעאל לר'

ז"ל  הראב"ד שרבינו אלא הנזכר בשער ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו כתב וכן בלשון.

ולדעת  כן כתב יודע בלא ז"ל לר"מ וחשד וההגדות התורה בסתרי מקובל בהיותו

להשיג  יוכל ונבדל מוגבל חומר איך ומשל. מליצה דרך אשאל אני ז"ל הראב"ד חשד

המדבר  אל ישת בחפניו, רוח יאסף יחכם מרבים חכם ואם סוף. אין עד ומושכל שכל

שמים  חקות הידע יפריח, מים ומריח יוכיח, לאיוב ה' בדבר אליהוא ומאמר פניו,

וכמה  כמה אחת על נכחד אחד סוד על א"כ ותוצאותיו, נפשו ידע כי והלכותיו,

מהגדת  ואם תהלה. דומיה לו אשר תכלה לכל במזימה החכמה הנפש בהתעלות

כפיתו  נגו ועבד משך שדרך בגו דברים הן הן בלבושיהן שיעמדו הצדיקים עתידין

המלבוש  כבוד ע"ב) (צב חלק פרק הוכיחו משם בהון, עדת לא נור וריח בסרבליהון

האמת  דרך ועל נאה, לטלית זוכה בציצית הרגיל יתגאה, בו אשר הסכנה בשעת אפילו

נעלם  דרך על עולם ביסוד לבנון נוזלי ששתה למי ז"ל כלו רמזו מת לא אבינו יעקב

ÂÚÒ„‰כד"ן: ÌÈ˜È„ˆÏ ˙ÓÂÊÓ‰ ÂÊ ‰·ÂËÏ Ï˘Ó Í¯„· ‰Ï Â‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ
‰„ÂÚÒ‰ ‡È‰ ÂÊ Ì‡Â Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰Ï ÔÈ‡¯Â˜Â

:Ï"ÎÚ ‰˜È˙˘‰ ÂÏ ‰˙È‰ ‰·ÂËÂ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ Ô‡Î ÔÈ‡ כי עוד אומר ואני

וכידון  בחנית בו להלחם ומדרשות הגדות והביא הרבה בזה השיגו ז"ל הלוי הר"ם

גערת  בו וגערו וחיילותיו, מלוני"ל ז"ל הגדול הכהן אהרן רבינו הרב מחנה אל

בנסתרות, הבין לא כי לאמר למזמרות, וחניתותיו לאתים, חרבותיו וכתתו חתחתים

עמוק  ועמוק ממנו למעלה בזמננו אין כי ואמרו אותו ושבחו ז"ל, ר"מ לדעת ירד ולא

אברהם  ר' דבר נכבד ומה הגמול בשער כתב ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו גם ימצאנו. מי

כל  כי לחזק עכ"ל. כמשמעם הדברים גם ינעם סוד הדעת בעץ שכתב ז"ל עזרא בן

יותר  לפרש אפשר ואי שם ז"ל כתב עוד בסמוך, וכתבנו שקבלנו כמו כפולים הדברים

מדברינו  שיתבאר כוונתנו אבל למעלה הנרמזים העליונים וגיהנם עדן בגן מזה

קבלת  רבותינו דברי אין אמת שאינו משל וענינו בג"ע תורה דברי שאין לתלמידים

חיצונו  ואמונה אמת הכל אלא המליצה בטל משל או הבאי הענינים באלו האבות

מעלתו  למקום אחד כל בו וזוכה לרוממות רוממות ומן למעלה מעלה מן ופנימו

ונחל  אלעזר ר' אמר רבה בויקרא אמרו ולפיכך לו. לגמול הראוי כפי ממנו ומשיג

לו  יש וצדיק צדיק שכל מלמד תשקם עדניך מנחל אלא כאן כתיב אין תשקם עדנך

לזמן  גשמי בגמול עוד משמש שהזכיר ג"ע כי ובאמת לו הראוי כפי עצמו בפני עדן

בג"ע  לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד ז"ל רבותינו שאמרו מה והוא התחיה

הקב"ה עתיד אמרו וכן אחד וכו' וכל ביניהם וכבודו בג"ע לצדיקים מחול לעשות

בומן  להיות עתיד זה ועונג ושכר זה אלהינו הנה שנאמר באצבעו עליו מראה ואחד

מתוך  התיחדות ועונג המעלה השגת הוא המחול מתוך באצבע  השכינה וראות התחיה

על  נפשו שנתעלית רבינו משה למעלת העולם אנשי יגיעו כי לומר גופיית שמחה

ראייתו  כאילו הקודש ברוח שעה בכל מלובש והיה הגופיות כחותיו שבטלו עד גופו

עכ"ל: הנביאים שאר יעשו כאשר העין במצוע לא בלבד הנפש בעין ומעתה ושמיעתו

אשר  הנבונים רבותינו עם באמנה היתה אשר והאמונה האמת דרך על עמדת אשר

משל  ולא חלילה הבאי דברי זה שיהיה אמר לא ז"ל ר"מ כי לראות תוכל לפנינו היו

להבין  ע"ה שלמה המלך כמאמר ותושיה עצה עמו אלא ושלום חס המליצה בטל

ואין  ופרט כלל מפורש הפשט כי חכם כל וידע וחידותם חכמים דברי ומליצה משל

ענין  כל ספר מעל לבטל הזה בדרך עצמו מסר וע"כ הנסתר על אלא להתעורר צריך

הקדמות  להם אין אשר העורים בהם יכשלו פן הנפרדים וברואיו ית' האל בחק גשמות

פרקים  ראשי לו למסור שראוי למי הנאותות במדות זכו ולא מספיקות וקבלות

מאמריו  ובשאר הנבוכים ובמורה הספר בזה דרכו מסלות ושם חגיגה במס' החקוקות

ואדרבה  פנים לכמה הענינים סתר מהעלות בנו מחה ולא קימנו נכחד ולא אחד דרך

הדברים  ולהעלות ותחנונים חן ברוח בהם ליכנס כוונים הנבוכים במורה לנו פתח

לשונו  מתוך להוכיח עתיד אני כאשר הפסד בזה ואין וזולתם נבדלים שכלים במעלות

האל: בעזרת צורי יזכני אם בהקדמתי יעדתי אשר וחשדתי בחלק הסכמתי זה דרך ועל

עזרא  בן החכם ובהסכמת לנבונים נכונים הדברים ועושה ומסתיר ביודע ז"ל ר"מ

כאשר  הענינים אלו בכל וקבלתנו אמונתנו כי ואף שבילם והדורכים לוני"ל וחכמי

אנו  מימיו אשר הרמב"ן הגדול רבינו אמונת והסכמת קבלת נ"ע מרבותינו קבלנו

והמחול  הסעודה סוד ידע קצרה דרך על ז"ל לר"מ חושד אני חיים אנו ומפיו שותים

וענינם: ברכה של וכוס ולחוד È·ÏÂושמם משל למשול נצחני כי והנאני בקרבי נלחם

בלמודי. תורה חתום באוצרותי תעודה צור הסעודה, זאת סוד על האגדה בלשון חידה

השער  זה לבא לעתיד השכינה בכבוד ע"ב) ע"ד דף (ב"ב הספינה את המוכר פרק

העמ  בו יבואו צדיקים במסורת לה' עתיקין והדברים הפרקים בראשי בטן מני וסים

והרג  הזכ"ר את צינן עולים גבול להשיג הגדולים התנינים את אלהים ויברא הפסוקים

ולמכסה  ולשבעה לאכול העוה"ב לחיי בתשובה הזוכים לצדיקים ומלחה הנקב"ה את

בענביו  המשומר אלמונ"י פלונ"י ומשקן יתיב יומין ועתי"ק רמיו כרסוון די עד עתיק

בה"א  הישועה ממעייני בששון מים ושאב לבנון מן נוזלים ששתה ומי רמוני מעסיס

חד  על קאמיא מן חד השתיה באבן לשתייה הראוי מזג ברכה של כוס ימזוג הידיעה

אברך, לפניו ויקרא וברך אתה טול נטעים יושבי ידועין לאבו"ת ואומר מיא תלתא מן

ואומר  הגדיל דוד עד מבדיל וזה מקדש זה עלבונו מזכיר קונו לכבוד מהם אחד וכל

נאה  ולי תשובה. לבעלי פתח לפתוח לטוב"ה או"ת עמו לעשות הפליא כי אברך אני

בכל  ערוכה בעטר"ה להלום הלום עד הביאתני כי משלשום וגם תמול גם לברך

עליה  בני וכוונו אקרא. ה' ובשם אשא ישועות כוס ובזמרה בשירה ועונה ושמורה

ויעורו  יתעוררו יזהירו והמשכילים אפים. אחת מנה אפים לאר"ך רויה כוסי למנת

היום  לי יתחתנו בשתים חידתי, ימצאו אם בעגלתי לחרוש משכבותם על מחשבותם

מונים  בעשרת חכמת נובלת רקמה בגדי ואלבישם וציו"ן הקודש עיר באפריון

מלך  דוד מלכ"ם עטר"ת את ויקח תפארת בעטרת ויתפארו ויתעטרו פנים לשבעים

וקים: חי ‰ÌÈÈÁ.ישראל „Ú 'ÂÎ ‰Ó˜‰ טוב ושכר הכרת עונש מפירוש זה כל

השכר: מעני[ן] והאגדות המדרשים ומן והאבדון הכרת בפירוש כהנים בתורת הגנוז
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משנה כ  כסף

שם  אין ואם רשעו כפי הנידון ובין גמור כריתות חייבי בין שהפריש הרי וכו',
עכ"ל: כדפרישית, דעתו אלא יש חילוק מה ‰Î¯˙יסורין Â„ÓÏ ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ

'ÂÎÂ Ê"‰ÂÚ·.:(:ס"ד (סנהדרין מיתות ד' בפרק
·˙Î :'ÂÎÂ ÛÂ‚ Â· ÔÈ‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ וכו'.· בעיני הזה האיש דברי הראב"ד

משל, יהיה ולא כמשמען העטרות ויהיו
רבינו "ÏÂעכ"ל: בין חילוק שאין

דלרבינו  בלבד. בשמות אלא להראב"ד
העוה"ב  נקרא המות שלאחר העולם
שקראו  זה ז"ל זה פרק בסוף וכמ"ש
שאינו  מפני לא עוה"ב חכמים  אותו
יבא  ואח"כ אובד העולם וזה עתה מצוי
הוא  הרי אלא כן הדבר אין העולם אותו
ליראיך  צפנת אשר שנאמר ועומד מצוי
שאותם  מפני אלא עוה"ב קראוהו ולא
העולם  חיי אחר לאדם לו באים החיים
וזהו  ונפש בגוף בו קיימים שאנו הזה
וכל  עכ"ל. בראשונה, אדם לכל הנמצא
הם  הראב"ד שהביא המאמרים אותם
קורא  ז"ל והראב"ד התחיה לעולם
דברי  עלו ובכך עוה"ב התחייה לעולם
אלהים  דברי ואלו ואלו כהוגן שניהם

‰¯‡˘ÌÈÂחיים: ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ÍÎ
.'ÂÎÂ ·"‰ÂÚ‰ פרק סוף דרב מימרא

י"ז.): (ברכות קורא היה

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

אּלּו, לחּיים זֹוכה  ׁשאינֹו מי וכל  וימּות ּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָי ּכרתּו
ה ּמת נכרת [a]הּוא אּלא לעֹולם , חֹויה ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכבהמה  ואֹובד הּכת ּוב 6ּברׁשע ֹו, הּכרת הּוא וזה . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ההיא" ה ּנפׁש ּתּכרת "ה ּכרת  ׁשּנאמר: ;7ּבּתֹורה, ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּזה, ּבע ֹולם "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה  ְְִִִֵֶַַָָָָָמּפי
ה ּנפׁש ׁשא ֹותּה ּכלֹומר, ה ּבא; לע ֹולם ְִֵֶֶֶַַַָָָָָ"ּתּכרת",
לחּיי ז ֹוכה אינּה – הּזה  ּבעֹולם הּגּוף מן  ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפר ׁשה

נכרתה  ה ּבא העֹולם מן ּגם א ּלא הּבא, .8העֹולם ְְִִֶַַַָָָָָָָָ

אּלא ·. ּוגוּיה , ּגּוף  ּבֹו אין – ה ּבא ְִֵֶַָָָָָ*הע ֹולם
הּׁשרת. ּכמלאכי  ּגּוף ּבלא ּבלבד, הּצּדיקים  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָֹנפ ׁשֹות 
ולא  אכילה לא ּבֹו אין  ּגו ּיֹות, ּבֹו ואין ְְְֲִִִֵֵָֹֹהֹואיל 
האדם  ּבני ׁשּגּופֹות הּדברים מּכל  ּדבר ולא  ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹׁשתּיה
מן ּדבר ּבֹו יארע  ולא הּזה . ּבעֹולם להן  ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹצריכין
ועצב  ּומיתה וׁשנה  ועמידה י ׁשיבה ּכג ֹון  ה ּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּדברים

ּבהן וכּיֹוצא לא 9ּוׂשחֹוק ּבֹו אין  – הּבא הע ֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמר ּו ּכ . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּבראׁשיהן, ועטרֹותיהן  יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמי ׁש, ולא ׁשתּיה ולא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאכילה

הּׁשכינה  מּזיו .10ונהנין ְְֱִִִִֶַָ
ׁשאמרּו וזה ּוׁשת ּיה . אכילה ׁשם ׁשאין  לפי  ּגּוף, ׁשם ׁשאין   ל נתּברר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהרי

ּדר  על  י ֹוׁשבין ', ׁשם,'צּדיקים  מצּויין  הּצּדיקים נפ ׁשֹות ּכל ֹומר, – אמרּו החידה  ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ
העֹולם  לחּיי זכ ּו ׁשּבגלל ּה ׁשּידעּו, ּדעה  ּכלֹומר, – ּבראׁשיהן' 'עטרֹותיהן  ׁשאמרּו זה וכן יגע . ולא עמל ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבלא

"ּבעטרה  ׁשלמה: ׁשאמר ּכענין  ׁשּלהן, העטרה  והיא ע ּמהן, מצּויה אּמֹו"11הּבא , ּלֹו ה ּוא 12ׁשעּטרה והרי  . ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ã"áàøä úâùä
úøùä . . íìåòä הזה האיש דברי א"א

תחיית  אין שאומר למי קרובים בעיני
בלבד, לנשמות אלא לגופות המתים
זה  על חז"ל דעת היה לא ראשי וחיי
עתידין  קי"א) (דף כתובות אמרו שהרי
מחטה  ק"ו בלבושיהן שיעמדו צדיקים
קי"ד) (שבת לבניהם מצוין היו וכן וכו'
בשחורים  ולא לבנים בכלים תקברוני אל
צ"ב) (סנהדרין אמרו וכן אזכה, שמא
עומדין  אלא לעפר הצדיקים ישובו שלא
צ"א) סנהדרין (שם אמרו וכן בגוייתם,
אלה  וכל ומתרפאין, עומדין במומם
חיים, עומדין הן בגוייתם כי מוכיחים
חזקות  גוייתם ישים שהבורא אפשר אבל
אליהו  וכגוית המלאכים כגוית ובריאות
כמשמען  העטרות ויהיו לטוב זכור

משל. יהיה ולא וכפשוטן

משנה  לחם

התחייה. נלמוד ומשם ימים אריכות שייך דשם התחייה לעולם ארוך דכולו וקרא
לך  ייטב ולמען ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון למען כאן שכתב הלשון אבל
ימים  דוהארכת דס"ל משמע בפ"ט לקמן וכן העוה"ב וזהו טוב שכלו לעולם

צ"ע: ולכך בעוה"ב איירי נמי
‰ÈÂ‚Â ÛÂ‚ Â· ÔÈ‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ·

.'ÂÎÂ מרגלא אמרו י"ז.) (דף בברכות
אכילה  לא בו אין העוה"ב דרב בפומיה
לטעמיה  אזיל ורבינו וכו'. שתייה ולא
מילי  תרי המתים ותחיית דעוה"ב  דסובר
גוף  בו אין דבעוה"ב כתב ולכך נינהו
העולם  שהוא לנפשות אלא אינו כי כלל
רב  אמר ולכן המות אחר לאדם הבא
אבל  שתייה ולא אכילה לא בו דאין
שהתחייה  גוף שיש ודאי התחייה לעולם
אכילה  שם ויש לגופות היא כן גם

לו Â‰¯‡·"„ושתייה: נדמה ז"ל
תחיית  היינו דעוה"ב סובר שרבינו

מיימוניות  הגהות
כמו  אלא הכוונה אין הא לעוה"ב חלק לו יש ולבסוף ברשעו הנדון ובין כרת
רבינו  דעת שכן לדבריו ראיה להביא נ"ל ועוד הרמב"ן. לשון ע"כ שפירשנו
ממנו  שנפרעין נותן שהדין חטא יש וז"ל בפ"ו למעלה כתב מאשר ז"ל המחבר
שהדין  חטא ויש וכו' הקטנים בבניו או בממונו או בגופו בעוה"ז חטאו כל על
שנפרעין  חטא ויש בעוה"ז נזק שום עליו לעובר ואין לעוה"ב ממנו שנפרעין נותן
דעתו  היה דאטו ועוד לעוה"ב, פרעון שם שיש כתב הרי ולעוה"ב, בעוה"ז ממנו
שאכל  כגון אחת עבירה על שעבר למי ימיו כל עכו"ם שעבד מי בין חילוק שאין
יצרו  ותגבורת תאותו לרוב כריתות מחייבי עבירות שאר עבר או חלב כזית
שאינו  דבריו בכל הוא ומפורסם גלוי אך להאריך צריך איני ובזה וחס חלילה

בתורתו: עיניו יאיר וצורנו עתק. צדיק על הדוברים שקר שפתי ותאלמנה כן
[a] בטחון בנפש הנזכרים הכריתות כי ותשכיל בזה כתב אשר ז"ל הרמב"ן וז"ל

באומרו  כי הנשמות בעולם השכר ובמתן המיתה אחרי הנפשות בקיום הוא גדול
החוטאת  נפש כי יורה מעמיה ההיא הנפש ונכרתה עמה מקרב הנפש ונכרתה
העליון  בזיו קיימות תהיינה חטאו לא אשר הנפשות ושאר בעונה תכרת היא
וטעם  יכריתנה. בה הוא אשר בעון כי בה עונה ההיא הנפש מפרש הוא ולכך
כמו  שדי ונשמת עליון מפי באפינו נפח אשר ה' נר אדם נשמת כי הענין זה
מורכבת  ואיננה תמות לא בעניינה היא הנה חיים נשמת באפיו ויפח שנאמר
והיא  ראוי קיומה אבל כמורכבים והפסד הוייה סבת לה ותהיה הרכבתה שתפרד
המצות  בזכות כי לומר הנה יצטרך לא ולכך הנבדלים שכלים כקיום לעד עומדת
הקיום  מן ותכרת ותטמא תתגאל העבירות בעונש כי יאמר אבל קיומה יהיה
והוא  האילן מן הנכרת כענף כרת התורה בהם שתפסה הלשון והוא הראוי.
יורה  החוטאת נפש של הכרת כי שלום ועמה עמה מקרב ז"ל חכמים שאמרו

הנפשות  שאר קיום שכל על פירשתי וכבר בשלום, שהן עמה והן חטאו שלא
הנסתרים  הנסים מן מופתים כולם בהתראות או בהבטחות שבתורה היעודים
ענין  שהוא בכרת בכאן הזהיר ולכן לעולם התורה ותזהיר תבטיח מופתי ובדבר

מות: אחרי בפ' עכ"ל ראוי שהוא בקיום הבטיח ולא נסיי

עוז  מגדל
Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :'‰ ¯Ú˘Â '‰ ÌÚÂÂ „Ú ‰ÈÂ‚Â ÛÂ‚ Â· ÔÈ‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰

:Ï"ÎÚ Ï˘Ó ‰È‰È ‡ÏÂ 'ÂÎ ‰Ê‰ ˘È‡‰ È¯·„ השיגו לבדו הוא לא כי אומר ואני

המצרים  בין להשיגו חשב מטוליטולה הלוי ז"ל הר"מ כי אלו קושיות עליו והקשה

והגיס  ונבוניו וחכמיו מלוני"ל הגדול הכהן אהרן ר' הרב לפני רבות בכהנה זה על

עזר  מאמרי מקצת בקצרה אומר וגם ממרורות והשיבוהו לדעת' אצלו גם דעתו כי תו.

עשה  הוא וכי האלהים ארון וקראוהו בחבורם רבינו ושבחו אלה. בכל ידע ז"ל ר"מ

וקבועה  מוסכמת שהיתה לפי דרב בפומיה מרגלא דהות ההגדה זאת על שסמך כדין

משיבין  ואין דרבנן בפומייהו מרגלן דהוו בחירתא הלכתא גבי קורא היה פרק בברכות

פשוטן  על להשיב ואין נסתרות סודות בו הענין שזה עוד ואמרו הגדות. משאר עליה

הנעלמות  החכמות בחדרי בקי שהיה עליו וקיימו לגלותן רשות ניתן ולא הואיל

בשער  ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו וגם להאיר. כמשה קם לא אשי ורב רבינא ומימות

בדרך  המתים בתחיית חלק פ' בפירוש שכתב ובמה זה בפירושו הרבה שיבחו הגמול

והמדרשות  הירושלמי התלמוד מן ומופלגות מופלאות ראיות מפי עמו והסכים הזה

עמו  הסכימו וכי הזמנים, סדר בשינוי עליו שחלק אלא הנסתרות ועסק היכלות ופרקי

קבלתו  על סמך מ"מ ז"ל, גבירול בן שלמה רבי המשורר והחכם ספרד חכמי רוב

גן  כפולים שהדברים יחיה באמונתו וצדיק אהיה אחריהם ואני נ"ע ורבותיי ואמונתו,

עשה  זה לעומת זה את גם לגופים ושלמטה הנשמות בו אשר למעלה וגיהנם עדן

גאון  סעדיה רב מאמר ערב ואלי הגאונים, מקצת בהסכמת הזמנים וסדר האלהים,

הוא  בעוה"ז אותך תנחה בהתהלכך רב, דבי ספרי לשון על הסכים וכן ערב, לעת ז"ל

שכר  שם כי הנשמות עולם והוא מיתה בשעת עליך תשמור בשכבך המיתה יום עד

ופעמים  עדן גן ז"ל לרבותינו נקרא שהוא החיים בצרור והדבקם וקיומם הנפשות

מיד, מיתה אחר לו הבא בחלק בו אדם שכל מעלה של וישיבה עליה אותו קורין

העוה"ז, מכלל שהוא המשיח ימות יבאו כן ואחרי כלומר המשיח בימות והקיצות

לעפרן  יחזרו שלא המתים ותחיית הדין יום יהיה שבסופן כלומר לעוה"ב תשיחך היא

יצירתו  הוא כך בעוה"ז שיצירתו כשם אמרו רבה בבראשית מפורסמת ויצירתן לעולם,

לבא  לעתיד כך ועצמות בגידין וגומר ובשר בעור מתחיל בעוה"ז יצירתו מה לעוה"ב

לילה  וארבעים יום ארבעים בהר רבינו משה שנתקיים כמו עצמי באור קיימים והם ממנו חיים שהמלאכים השכינה מזיו ניזונין והם ועצמות בגידין וגומר ובשר בעור מתחיל

ישוב  שבו עוה"ב והוא להקב"ה מקוה כל תקות שהוא הגדול העיקר והוא והנפש הגוף הכולל השכר והוא המאירה באיספקלריא נתקיים אלא שתה לא ומים אכל לא לחם

והשכר  הזאת והמעלה נצחים, ולנצח עד לעדי הכל קיום ויהיה גדולה בהשגה ותתעלה שאמרנו הנשמות עולם בג"ע בהדבקה עליון בדעת תדבק והנפש נפש כמו שזכרנו הגוף

שנאמר כענין להשיגו האדם בשכל כח אין לצדיקים הגנוז למקובלים הזה מקובל הסתרים מסתרי נסתר סוד והוא לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין סד) (ישעיה

ר' דתניא יהודה כר' דלא לחוד וכנור לחוד דנבל למימרא אמרו וז"ל. הזה בענין הגמול בשער ז"ל הרמב"ן רבינו אותו וביאר ע"ב) (יג בערכין אין פרק סוף רז"ל רמזוהו

נימא  על השמינית על  למנצח שנאמר שמנה המשיח ימות של שבע אלא שובע תקרי אל פניך את שמחות שובע שנאמר היה נימין שבע של מקדש של כנור אומר יהודה

נימין  דנפישי ואיידי יהודה רבי תימא אפילו ומתרצינן לו זמרו עשור בנבל בכנור לה' הודו ואומר בכנור הגיון עלי נבל ועלי עשור עלי שנאמר עשר הבא עולם של שמינית

היד  מקורות
פ"ג,6 קה"ר כלה. מס' ראה

לא.7יח. טו, שלח

ב.8 צ, ב. סד, סנהדרין

שלח  ספרי א. יג, שבועות

ב.9שם. רלו, ח"ג זהר

א. קלה, ח"א זהר וראה

רבתי 10 כלה א. יז, ברכות

תז"ח  ב. לג, יתרו ז"ח פ"ב.

א. קיט, ד. קיז, ב. ק, ג. צג,

ב 11 כו, תענית ראה

יא.12(במשנה). ג, שה"ש



כא  משנה  כסף

·˙Î :'ÂÎÂ ‰Ï Â‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ כלומר „ וכו'. הסעודה היא זו ואם הראב"ד
סעודה  לבא שלעתיד קי"ט:) דף (פסחים פסחים ערבי פרק סוף דאמרינן
שמגיע  עד האבות כל על ומחזר ברכה של כוס נוטל לצדיקים עושה שהקב"ה
ששנינו  מה אבל התחייה לעולם דהיינו יסבור ורבינו ומברך. נוטל והוא לדוד
הבא  העולם היינו לסעודה מתוקן והכל
לדעת  יישוב לי וצריך המות. אחר
שאחר  עולם היינו הבא דעולם הראב"ד
דרב  מימרא יתיישב היאך התחייה

וכו': אכילה לא בו אין העוה"ב

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ראׁשם" על  עֹולם "ו ׂשמחת ואין13אֹומר: , ְְְִֵֵַַָָֹ
עטרה  ּכ הראׁש; על ׁשּתנ ּוח ּכדי ּגּוף  ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹהּׂשמחה

הּדעה. היא ּכאן , חכמים ְֲִִֵֶַָָָָׁשאמר ּו
הּקדֹוׁש מאמּתת ּומּׂשיגין ׁשּיֹודעין ה ּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ה ּוא ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּומה 

ה ּׁשפל. האפל ּבּגּוף והן  י ֹודעין ּׁשאינן  מה ה ּוא, ׁשהיא ‚.ּברּו הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין  האמּורה 'נפׁש' ּכל  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּוׁשאר  הּנפרד ֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּכפי מהּבֹורא  ׁשה ּׂשיגה ה ּדעה  ׁשהיא  הּנפׁש, צּורת אּלא לּגּוף , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצריכה
זה. ּבענין  'נפׁש', הּנקראת  היא הּתֹורה; יס ֹודי מהלכֹות רביעי  ּבפרק ענינּה ׁשּבארנ ּו ה ּצּורה והיא  ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמע ׂשים .
החּיים', 'צר ֹור  נקראּו ּגּוף , ׁשם  ואין הּגּוף מּמארעֹות א ּלא הּמות ׁשאין מות, ע ּמהן ׁשאין לפי – אּלּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחּיים

החּיים" ּבצרֹור צר ּורה אדני נפׁש "והיתה והּטֹובה 14ׁשּנאמר : מּמּנּו, למעלה ׂשכר ׁשאין  הּגד ֹול  ה ּׂשכר וזה ּו . ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
הּנביאים  ּכל ל ּה ׁשהתא ּוּו והיא טֹובה ; אחריה  מׁשל „..15ׁשאין  ּדר לּה קראּו ׁשמ ֹות ה'16וכּמה הר ּומק ֹום 17: , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּקדׁש17קדׁשֹו ודר ה'18, וחצר ֹות  ה'19, ואהל  ה'20, ונעם  ה'21, והיכל  ּובית 21, , ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ה'21ה' וׁשער  לּה22, קראּו *והחכמים ל ּצּדיקים,23. המז ּמנת זֹו לטֹובה מׁשל ּדר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ה ּבא'.24'סע ּודה' 'העֹולם מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין  ;.‰[b]ׁשאין נקמה ה ּנקמה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָָ

ã"áàøä úâùä
äãåòñ . . íéîëçäå היא זו ואם א"א

וטובה  ברכה, של כוס כאן אין הסעודה
השתיקה. לו היתה

משנה  לחם

המתים  תחיית אין שאומר למי קרובים הזה האיש דברי עליו תפס ולכך המתים
פירש  ולכך התחייה עולם הוא דעוה"ב סובר שהוא מפני לנשמות אלא לגופות
גוף  שם יהיה שלא ר"ל אינו שתייה ולא אכילה לא בו אין רב דקאמר דמאי
אכילה  צריך יהיה שלא זך שהוא מעלה של כגוף יהיה אבל גוף שם יהיה אלא

ז"ל: רבינו דעת נתבאר וכבר ושתייה.
‰ÓÈ‰ ‰ÏÂ„‚ ‰Ó˜ ÔÈ‡˘ ‰Ó˜‰ ‰

.'ÂÎÂ מה ז"ל הרמב"ן תירץ כבר
הגמול  בשער כאן ז"ל רבינו על שהקשה
שתפסו  התפיסה דבריו לפי ונסתלקה

הכל: עליו

מיימוניות  הגהות
[b]:ז"ל להרמב"ן זה פרק בראש למעלה כתבתי אלו דבריו פירוש

עוז  מגדל
שבמקדש  הזמר וכלי הכנור כי הענין ופירוש נבל. ליה וקרי כנבל קליה נפיש דידיה

שאמרו  כענין כמוסיק"א דק בגשמיות ואין ברוח נתלית שהיא המחשבה להשגת רמז

שבע  הקדש ברוח החכמים ישיגו בעוה"ז והנה הקודש. רוח וזהו ורוח ודבור קול

ובקצת  מנורה של הנרות בשבע ונרמזות ובמקדש במשכן אורן וידבק ספירות

לפיכך  הידיעה בה' אותן הזכיר ערכתי המזבחות שבעת את אמר בלעם גם הקרבנות

אותם  וירמזו שמינית ספירה תושג המשיח ולימות בעוה"ז הקול כלי שבע ירמזו

ונכבד  מופלא ענין זה אותם ירמזו הספירות לעשר שלימה ההשגה תהיה ולעוה"ב

בוראם ÎÂ˙·עכ"ל: ברצון מתקיימים אלא וסוף קץ בו לזוכים אין העוה"ב עוד

רמז  שמיטה ושביעית שבוע שני ששת וכן המקיימם ורצונו חפצו ויתעלה יתברך

היודע  וברוך בכללו הענין וידע היובלות סוד החכם ילמד ומכאן הוא הזה לענין

התורה  בפירוש לו רמוזות אלו שסודות אע"פ כן והאמת עכ"ל: דעת אדם והמלמד

סיני: בהר ובפ' בראשית למנין ÚÓÂ˙‰בפ' בו ירדו ולא נסתר זה כמה הרגשת אחרי

בהיות  חבירו דעת לחכם יתפרסם לא ועמוקים עתיקים והדברים לקנטורים. מקום מה

ר"ע  שאמר ע"ב) (עה יומא במסכת שמצינו כמו לשונו תחת יכחידנה בלשונו מסתירו

רק  הסוד בעיקר עליו תפש שלא וקבלנו אבירים לחם בדרשת טעית ישמעאל לר'

ז"ל  הראב"ד שרבינו אלא הנזכר בשער ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו כתב וכן בלשון.

ולדעת  כן כתב יודע בלא ז"ל לר"מ וחשד וההגדות התורה בסתרי מקובל בהיותו

להשיג  יוכל ונבדל מוגבל חומר איך ומשל. מליצה דרך אשאל אני ז"ל הראב"ד חשד

המדבר  אל ישת בחפניו, רוח יאסף יחכם מרבים חכם ואם סוף. אין עד ומושכל שכל

שמים  חקות הידע יפריח, מים ומריח יוכיח, לאיוב ה' בדבר אליהוא ומאמר פניו,

וכמה  כמה אחת על נכחד אחד סוד על א"כ ותוצאותיו, נפשו ידע כי והלכותיו,

מהגדת  ואם תהלה. דומיה לו אשר תכלה לכל במזימה החכמה הנפש בהתעלות

כפיתו  נגו ועבד משך שדרך בגו דברים הן הן בלבושיהן שיעמדו הצדיקים עתידין

המלבוש  כבוד ע"ב) (צב חלק פרק הוכיחו משם בהון, עדת לא נור וריח בסרבליהון

האמת  דרך ועל נאה, לטלית זוכה בציצית הרגיל יתגאה, בו אשר הסכנה בשעת אפילו

נעלם  דרך על עולם ביסוד לבנון נוזלי ששתה למי ז"ל כלו רמזו מת לא אבינו יעקב

ÂÚÒ„‰כד"ן: ÌÈ˜È„ˆÏ ˙ÓÂÊÓ‰ ÂÊ ‰·ÂËÏ Ï˘Ó Í¯„· ‰Ï Â‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ
‰„ÂÚÒ‰ ‡È‰ ÂÊ Ì‡Â Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰Ï ÔÈ‡¯Â˜Â

:Ï"ÎÚ ‰˜È˙˘‰ ÂÏ ‰˙È‰ ‰·ÂËÂ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ Ô‡Î ÔÈ‡ כי עוד אומר ואני

וכידון  בחנית בו להלחם ומדרשות הגדות והביא הרבה בזה השיגו ז"ל הלוי הר"ם

גערת  בו וגערו וחיילותיו, מלוני"ל ז"ל הגדול הכהן אהרן רבינו הרב מחנה אל

בנסתרות, הבין לא כי לאמר למזמרות, וחניתותיו לאתים, חרבותיו וכתתו חתחתים

עמוק  ועמוק ממנו למעלה בזמננו אין כי ואמרו אותו ושבחו ז"ל, ר"מ לדעת ירד ולא

אברהם  ר' דבר נכבד ומה הגמול בשער כתב ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו גם ימצאנו. מי

כל  כי לחזק עכ"ל. כמשמעם הדברים גם ינעם סוד הדעת בעץ שכתב ז"ל עזרא בן

יותר  לפרש אפשר ואי שם ז"ל כתב עוד בסמוך, וכתבנו שקבלנו כמו כפולים הדברים

מדברינו  שיתבאר כוונתנו אבל למעלה הנרמזים העליונים וגיהנם עדן בגן מזה

קבלת  רבותינו דברי אין אמת שאינו משל וענינו בג"ע תורה דברי שאין לתלמידים

חיצונו  ואמונה אמת הכל אלא המליצה בטל משל או הבאי הענינים באלו האבות

מעלתו  למקום אחד כל בו וזוכה לרוממות רוממות ומן למעלה מעלה מן ופנימו

ונחל  אלעזר ר' אמר רבה בויקרא אמרו ולפיכך לו. לגמול הראוי כפי ממנו ומשיג

לו  יש וצדיק צדיק שכל מלמד תשקם עדניך מנחל אלא כאן כתיב אין תשקם עדנך

לזמן  גשמי בגמול עוד משמש שהזכיר ג"ע כי ובאמת לו הראוי כפי עצמו בפני עדן

בג"ע  לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה עתיד ז"ל רבותינו שאמרו מה והוא התחיה

הקב"ה עתיד אמרו וכן אחד וכו' וכל ביניהם וכבודו בג"ע לצדיקים מחול לעשות

בומן  להיות עתיד זה ועונג ושכר זה אלהינו הנה שנאמר באצבעו עליו מראה ואחד

מתוך  התיחדות ועונג המעלה השגת הוא המחול מתוך באצבע  השכינה וראות התחיה

על  נפשו שנתעלית רבינו משה למעלת העולם אנשי יגיעו כי לומר גופיית שמחה

ראייתו  כאילו הקודש ברוח שעה בכל מלובש והיה הגופיות כחותיו שבטלו עד גופו

עכ"ל: הנביאים שאר יעשו כאשר העין במצוע לא בלבד הנפש בעין ומעתה ושמיעתו

אשר  הנבונים רבותינו עם באמנה היתה אשר והאמונה האמת דרך על עמדת אשר

משל  ולא חלילה הבאי דברי זה שיהיה אמר לא ז"ל ר"מ כי לראות תוכל לפנינו היו

להבין  ע"ה שלמה המלך כמאמר ותושיה עצה עמו אלא ושלום חס המליצה בטל

ואין  ופרט כלל מפורש הפשט כי חכם כל וידע וחידותם חכמים דברי ומליצה משל

ענין  כל ספר מעל לבטל הזה בדרך עצמו מסר וע"כ הנסתר על אלא להתעורר צריך

הקדמות  להם אין אשר העורים בהם יכשלו פן הנפרדים וברואיו ית' האל בחק גשמות

פרקים  ראשי לו למסור שראוי למי הנאותות במדות זכו ולא מספיקות וקבלות

מאמריו  ובשאר הנבוכים ובמורה הספר בזה דרכו מסלות ושם חגיגה במס' החקוקות

ואדרבה  פנים לכמה הענינים סתר מהעלות בנו מחה ולא קימנו נכחד ולא אחד דרך

הדברים  ולהעלות ותחנונים חן ברוח בהם ליכנס כוונים הנבוכים במורה לנו פתח

לשונו  מתוך להוכיח עתיד אני כאשר הפסד בזה ואין וזולתם נבדלים שכלים במעלות

האל: בעזרת צורי יזכני אם בהקדמתי יעדתי אשר וחשדתי בחלק הסכמתי זה דרך ועל

עזרא  בן החכם ובהסכמת לנבונים נכונים הדברים ועושה ומסתיר ביודע ז"ל ר"מ

כאשר  הענינים אלו בכל וקבלתנו אמונתנו כי ואף שבילם והדורכים לוני"ל וחכמי

אנו  מימיו אשר הרמב"ן הגדול רבינו אמונת והסכמת קבלת נ"ע מרבותינו קבלנו

והמחול  הסעודה סוד ידע קצרה דרך על ז"ל לר"מ חושד אני חיים אנו ומפיו שותים

וענינם: ברכה של וכוס ולחוד È·ÏÂושמם משל למשול נצחני כי והנאני בקרבי נלחם

בלמודי. תורה חתום באוצרותי תעודה צור הסעודה, זאת סוד על האגדה בלשון חידה

השער  זה לבא לעתיד השכינה בכבוד ע"ב) ע"ד דף (ב"ב הספינה את המוכר פרק

העמ  בו יבואו צדיקים במסורת לה' עתיקין והדברים הפרקים בראשי בטן מני וסים

והרג  הזכ"ר את צינן עולים גבול להשיג הגדולים התנינים את אלהים ויברא הפסוקים

ולמכסה  ולשבעה לאכול העוה"ב לחיי בתשובה הזוכים לצדיקים ומלחה הנקב"ה את

בענביו  המשומר אלמונ"י פלונ"י ומשקן יתיב יומין ועתי"ק רמיו כרסוון די עד עתיק

בה"א  הישועה ממעייני בששון מים ושאב לבנון מן נוזלים ששתה ומי רמוני מעסיס

חד  על קאמיא מן חד השתיה באבן לשתייה הראוי מזג ברכה של כוס ימזוג הידיעה

אברך, לפניו ויקרא וברך אתה טול נטעים יושבי ידועין לאבו"ת ואומר מיא תלתא מן

ואומר  הגדיל דוד עד מבדיל וזה מקדש זה עלבונו מזכיר קונו לכבוד מהם אחד וכל

נאה  ולי תשובה. לבעלי פתח לפתוח לטוב"ה או"ת עמו לעשות הפליא כי אברך אני

בכל  ערוכה בעטר"ה להלום הלום עד הביאתני כי משלשום וגם תמול גם לברך

עליה  בני וכוונו אקרא. ה' ובשם אשא ישועות כוס ובזמרה בשירה ועונה ושמורה

ויעורו  יתעוררו יזהירו והמשכילים אפים. אחת מנה אפים לאר"ך רויה כוסי למנת

היום  לי יתחתנו בשתים חידתי, ימצאו אם בעגלתי לחרוש משכבותם על מחשבותם

מונים  בעשרת חכמת נובלת רקמה בגדי ואלבישם וציו"ן הקודש עיר באפריון

מלך  דוד מלכ"ם עטר"ת את ויקח תפארת בעטרת ויתפארו ויתעטרו פנים לשבעים

וקים: חי ‰ÌÈÈÁ.ישראל „Ú 'ÂÎ ‰Ó˜‰ טוב ושכר הכרת עונש מפירוש זה כל

השכר: מעני[ן] והאגדות המדרשים ומן והאבדון הכרת בפירוש כהנים בתורת הגנוז
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משנה כ  כסף

שם  אין ואם רשעו כפי הנידון ובין גמור כריתות חייבי בין שהפריש הרי וכו',
עכ"ל: כדפרישית, דעתו אלא יש חילוק מה ‰Î¯˙יסורין Â„ÓÏ ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓ

'ÂÎÂ Ê"‰ÂÚ·.:(:ס"ד (סנהדרין מיתות ד' בפרק
·˙Î :'ÂÎÂ ÛÂ‚ Â· ÔÈ‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ וכו'.· בעיני הזה האיש דברי הראב"ד

משל, יהיה ולא כמשמען העטרות ויהיו
רבינו "ÏÂעכ"ל: בין חילוק שאין

דלרבינו  בלבד. בשמות אלא להראב"ד
העוה"ב  נקרא המות שלאחר העולם
שקראו  זה ז"ל זה פרק בסוף וכמ"ש
שאינו  מפני לא עוה"ב חכמים  אותו
יבא  ואח"כ אובד העולם וזה עתה מצוי
הוא  הרי אלא כן הדבר אין העולם אותו
ליראיך  צפנת אשר שנאמר ועומד מצוי
שאותם  מפני אלא עוה"ב קראוהו ולא
העולם  חיי אחר לאדם לו באים החיים
וזהו  ונפש בגוף בו קיימים שאנו הזה
וכל  עכ"ל. בראשונה, אדם לכל הנמצא
הם  הראב"ד שהביא המאמרים אותם
קורא  ז"ל והראב"ד התחיה לעולם
דברי  עלו ובכך עוה"ב התחייה לעולם
אלהים  דברי ואלו ואלו כהוגן שניהם

‰¯‡˘ÌÈÂחיים: ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ ÍÎ
.'ÂÎÂ ·"‰ÂÚ‰ פרק סוף דרב מימרא

י"ז.): (ברכות קורא היה

Á ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

אּלּו, לחּיים זֹוכה  ׁשאינֹו מי וכל  וימּות ּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָי ּכרתּו
ה ּמת נכרת [a]הּוא אּלא לעֹולם , חֹויה ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ּכבהמה  ואֹובד הּכת ּוב 6ּברׁשע ֹו, הּכרת הּוא וזה . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ
ההיא" ה ּנפׁש ּתּכרת "ה ּכרת  ׁשּנאמר: ;7ּבּתֹורה, ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּזה, ּבע ֹולם "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה  ְְִִִֵֶַַָָָָָמּפי
ה ּנפׁש ׁשא ֹותּה ּכלֹומר, ה ּבא; לע ֹולם ְִֵֶֶֶַַַָָָָָ"ּתּכרת",
לחּיי ז ֹוכה אינּה – הּזה  ּבעֹולם הּגּוף מן  ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּפר ׁשה

נכרתה  ה ּבא העֹולם מן ּגם א ּלא הּבא, .8העֹולם ְְִִֶַַַָָָָָָָָ

אּלא ·. ּוגוּיה , ּגּוף  ּבֹו אין – ה ּבא ְִֵֶַָָָָָ*הע ֹולם
הּׁשרת. ּכמלאכי  ּגּוף ּבלא ּבלבד, הּצּדיקים  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָֹנפ ׁשֹות 
ולא  אכילה לא ּבֹו אין  ּגו ּיֹות, ּבֹו ואין ְְְֲִִִֵֵָֹֹהֹואיל 
האדם  ּבני ׁשּגּופֹות הּדברים מּכל  ּדבר ולא  ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹׁשתּיה
מן ּדבר ּבֹו יארע  ולא הּזה . ּבעֹולם להן  ְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָֹצריכין
ועצב  ּומיתה וׁשנה  ועמידה י ׁשיבה ּכג ֹון  ה ּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּדברים

ּבהן וכּיֹוצא לא 9ּוׂשחֹוק ּבֹו אין  – הּבא הע ֹולם הראׁשֹונים: חכמים אמר ּו ּכ . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
ּבראׁשיהן, ועטרֹותיהן  יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמי ׁש, ולא ׁשתּיה ולא  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאכילה

הּׁשכינה  מּזיו .10ונהנין ְְֱִִִִֶַָ
ׁשאמרּו וזה ּוׁשת ּיה . אכילה ׁשם ׁשאין  לפי  ּגּוף, ׁשם ׁשאין   ל נתּברר  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהרי

ּדר  על  י ֹוׁשבין ', ׁשם,'צּדיקים  מצּויין  הּצּדיקים נפ ׁשֹות ּכל ֹומר, – אמרּו החידה  ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָ
העֹולם  לחּיי זכ ּו ׁשּבגלל ּה ׁשּידעּו, ּדעה  ּכלֹומר, – ּבראׁשיהן' 'עטרֹותיהן  ׁשאמרּו זה וכן יגע . ולא עמל ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּבלא

"ּבעטרה  ׁשלמה: ׁשאמר ּכענין  ׁשּלהן, העטרה  והיא ע ּמהן, מצּויה אּמֹו"11הּבא , ּלֹו ה ּוא 12ׁשעּטרה והרי  . ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ã"áàøä úâùä
úøùä . . íìåòä הזה האיש דברי א"א

תחיית  אין שאומר למי קרובים בעיני
בלבד, לנשמות אלא לגופות המתים
זה  על חז"ל דעת היה לא ראשי וחיי
עתידין  קי"א) (דף כתובות אמרו שהרי
מחטה  ק"ו בלבושיהן שיעמדו צדיקים
קי"ד) (שבת לבניהם מצוין היו וכן וכו'
בשחורים  ולא לבנים בכלים תקברוני אל
צ"ב) (סנהדרין אמרו וכן אזכה, שמא
עומדין  אלא לעפר הצדיקים ישובו שלא
צ"א) סנהדרין (שם אמרו וכן בגוייתם,
אלה  וכל ומתרפאין, עומדין במומם
חיים, עומדין הן בגוייתם כי מוכיחים
חזקות  גוייתם ישים שהבורא אפשר אבל
אליהו  וכגוית המלאכים כגוית ובריאות
כמשמען  העטרות ויהיו לטוב זכור

משל. יהיה ולא וכפשוטן

משנה  לחם

התחייה. נלמוד ומשם ימים אריכות שייך דשם התחייה לעולם ארוך דכולו וקרא
לך  ייטב ולמען ארוך שכלו לעולם ימיך יאריכון למען כאן שכתב הלשון אבל
ימים  דוהארכת דס"ל משמע בפ"ט לקמן וכן העוה"ב וזהו טוב שכלו לעולם

צ"ע: ולכך בעוה"ב איירי נמי
‰ÈÂ‚Â ÛÂ‚ Â· ÔÈ‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ·

.'ÂÎÂ מרגלא אמרו י"ז.) (דף בברכות
אכילה  לא בו אין העוה"ב דרב בפומיה
לטעמיה  אזיל ורבינו וכו'. שתייה ולא
מילי  תרי המתים ותחיית דעוה"ב  דסובר
גוף  בו אין דבעוה"ב כתב ולכך נינהו
העולם  שהוא לנפשות אלא אינו כי כלל
רב  אמר ולכן המות אחר לאדם הבא
אבל  שתייה ולא אכילה לא בו דאין
שהתחייה  גוף שיש ודאי התחייה לעולם
אכילה  שם ויש לגופות היא כן גם

לו Â‰¯‡·"„ושתייה: נדמה ז"ל
תחיית  היינו דעוה"ב סובר שרבינו

מיימוניות  הגהות
כמו  אלא הכוונה אין הא לעוה"ב חלק לו יש ולבסוף ברשעו הנדון ובין כרת
רבינו  דעת שכן לדבריו ראיה להביא נ"ל ועוד הרמב"ן. לשון ע"כ שפירשנו
ממנו  שנפרעין נותן שהדין חטא יש וז"ל בפ"ו למעלה כתב מאשר ז"ל המחבר
שהדין  חטא ויש וכו' הקטנים בבניו או בממונו או בגופו בעוה"ז חטאו כל על
שנפרעין  חטא ויש בעוה"ז נזק שום עליו לעובר ואין לעוה"ב ממנו שנפרעין נותן
דעתו  היה דאטו ועוד לעוה"ב, פרעון שם שיש כתב הרי ולעוה"ב, בעוה"ז ממנו
שאכל  כגון אחת עבירה על שעבר למי ימיו כל עכו"ם שעבד מי בין חילוק שאין
יצרו  ותגבורת תאותו לרוב כריתות מחייבי עבירות שאר עבר או חלב כזית
שאינו  דבריו בכל הוא ומפורסם גלוי אך להאריך צריך איני ובזה וחס חלילה

בתורתו: עיניו יאיר וצורנו עתק. צדיק על הדוברים שקר שפתי ותאלמנה כן
[a] בטחון בנפש הנזכרים הכריתות כי ותשכיל בזה כתב אשר ז"ל הרמב"ן וז"ל

באומרו  כי הנשמות בעולם השכר ובמתן המיתה אחרי הנפשות בקיום הוא גדול
החוטאת  נפש כי יורה מעמיה ההיא הנפש ונכרתה עמה מקרב הנפש ונכרתה
העליון  בזיו קיימות תהיינה חטאו לא אשר הנפשות ושאר בעונה תכרת היא
וטעם  יכריתנה. בה הוא אשר בעון כי בה עונה ההיא הנפש מפרש הוא ולכך
כמו  שדי ונשמת עליון מפי באפינו נפח אשר ה' נר אדם נשמת כי הענין זה
מורכבת  ואיננה תמות לא בעניינה היא הנה חיים נשמת באפיו ויפח שנאמר
והיא  ראוי קיומה אבל כמורכבים והפסד הוייה סבת לה ותהיה הרכבתה שתפרד
המצות  בזכות כי לומר הנה יצטרך לא ולכך הנבדלים שכלים כקיום לעד עומדת
הקיום  מן ותכרת ותטמא תתגאל העבירות בעונש כי יאמר אבל קיומה יהיה
והוא  האילן מן הנכרת כענף כרת התורה בהם שתפסה הלשון והוא הראוי.
יורה  החוטאת נפש של הכרת כי שלום ועמה עמה מקרב ז"ל חכמים שאמרו

הנפשות  שאר קיום שכל על פירשתי וכבר בשלום, שהן עמה והן חטאו שלא
הנסתרים  הנסים מן מופתים כולם בהתראות או בהבטחות שבתורה היעודים
ענין  שהוא בכרת בכאן הזהיר ולכן לעולם התורה ותזהיר תבטיח מופתי ובדבר

מות: אחרי בפ' עכ"ל ראוי שהוא בקיום הבטיח ולא נסיי

עוז  מגדל
Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :'‰ ¯Ú˘Â '‰ ÌÚÂÂ „Ú ‰ÈÂ‚Â ÛÂ‚ Â· ÔÈ‡ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰

:Ï"ÎÚ Ï˘Ó ‰È‰È ‡ÏÂ 'ÂÎ ‰Ê‰ ˘È‡‰ È¯·„ השיגו לבדו הוא לא כי אומר ואני

המצרים  בין להשיגו חשב מטוליטולה הלוי ז"ל הר"מ כי אלו קושיות עליו והקשה

והגיס  ונבוניו וחכמיו מלוני"ל הגדול הכהן אהרן ר' הרב לפני רבות בכהנה זה על

עזר  מאמרי מקצת בקצרה אומר וגם ממרורות והשיבוהו לדעת' אצלו גם דעתו כי תו.

עשה  הוא וכי האלהים ארון וקראוהו בחבורם רבינו ושבחו אלה. בכל ידע ז"ל ר"מ

וקבועה  מוסכמת שהיתה לפי דרב בפומיה מרגלא דהות ההגדה זאת על שסמך כדין

משיבין  ואין דרבנן בפומייהו מרגלן דהוו בחירתא הלכתא גבי קורא היה פרק בברכות

פשוטן  על להשיב ואין נסתרות סודות בו הענין שזה עוד ואמרו הגדות. משאר עליה

הנעלמות  החכמות בחדרי בקי שהיה עליו וקיימו לגלותן רשות ניתן ולא הואיל

בשער  ז"ל הרמב"ן הגדול רבינו וגם להאיר. כמשה קם לא אשי ורב רבינא ומימות

בדרך  המתים בתחיית חלק פ' בפירוש שכתב ובמה זה בפירושו הרבה שיבחו הגמול

והמדרשות  הירושלמי התלמוד מן ומופלגות מופלאות ראיות מפי עמו והסכים הזה

עמו  הסכימו וכי הזמנים, סדר בשינוי עליו שחלק אלא הנסתרות ועסק היכלות ופרקי

קבלתו  על סמך מ"מ ז"ל, גבירול בן שלמה רבי המשורר והחכם ספרד חכמי רוב

גן  כפולים שהדברים יחיה באמונתו וצדיק אהיה אחריהם ואני נ"ע ורבותיי ואמונתו,

עשה  זה לעומת זה את גם לגופים ושלמטה הנשמות בו אשר למעלה וגיהנם עדן

גאון  סעדיה רב מאמר ערב ואלי הגאונים, מקצת בהסכמת הזמנים וסדר האלהים,

הוא  בעוה"ז אותך תנחה בהתהלכך רב, דבי ספרי לשון על הסכים וכן ערב, לעת ז"ל

שכר  שם כי הנשמות עולם והוא מיתה בשעת עליך תשמור בשכבך המיתה יום עד

ופעמים  עדן גן ז"ל לרבותינו נקרא שהוא החיים בצרור והדבקם וקיומם הנפשות

מיד, מיתה אחר לו הבא בחלק בו אדם שכל מעלה של וישיבה עליה אותו קורין

העוה"ז, מכלל שהוא המשיח ימות יבאו כן ואחרי כלומר המשיח בימות והקיצות

לעפרן  יחזרו שלא המתים ותחיית הדין יום יהיה שבסופן כלומר לעוה"ב תשיחך היא

יצירתו  הוא כך בעוה"ז שיצירתו כשם אמרו רבה בבראשית מפורסמת ויצירתן לעולם,

לבא  לעתיד כך ועצמות בגידין וגומר ובשר בעור מתחיל בעוה"ז יצירתו מה לעוה"ב

לילה  וארבעים יום ארבעים בהר רבינו משה שנתקיים כמו עצמי באור קיימים והם ממנו חיים שהמלאכים השכינה מזיו ניזונין והם ועצמות בגידין וגומר ובשר בעור מתחיל

ישוב  שבו עוה"ב והוא להקב"ה מקוה כל תקות שהוא הגדול העיקר והוא והנפש הגוף הכולל השכר והוא המאירה באיספקלריא נתקיים אלא שתה לא ומים אכל לא לחם

והשכר  הזאת והמעלה נצחים, ולנצח עד לעדי הכל קיום ויהיה גדולה בהשגה ותתעלה שאמרנו הנשמות עולם בג"ע בהדבקה עליון בדעת תדבק והנפש נפש כמו שזכרנו הגוף

שנאמר כענין להשיגו האדם בשכל כח אין לצדיקים הגנוז למקובלים הזה מקובל הסתרים מסתרי נסתר סוד והוא לו למחכה יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין סד) (ישעיה

ר' דתניא יהודה כר' דלא לחוד וכנור לחוד דנבל למימרא אמרו וז"ל. הזה בענין הגמול בשער ז"ל הרמב"ן רבינו אותו וביאר ע"ב) (יג בערכין אין פרק סוף רז"ל רמזוהו

נימא  על השמינית על  למנצח שנאמר שמנה המשיח ימות של שבע אלא שובע תקרי אל פניך את שמחות שובע שנאמר היה נימין שבע של מקדש של כנור אומר יהודה

נימין  דנפישי ואיידי יהודה רבי תימא אפילו ומתרצינן לו זמרו עשור בנבל בכנור לה' הודו ואומר בכנור הגיון עלי נבל ועלי עשור עלי שנאמר עשר הבא עולם של שמינית

היד  מקורות
פ"ג,6 קה"ר כלה. מס' ראה

לא.7יח. טו, שלח

ב.8 צ, ב. סד, סנהדרין

שלח  ספרי א. יג, שבועות

ב.9שם. רלו, ח"ג זהר

א. קלה, ח"א זהר וראה

רבתי 10 כלה א. יז, ברכות

תז"ח  ב. לג, יתרו ז"ח פ"ב.

א. קיט, ד. קיז, ב. ק, ג. צג,

ב 11 כו, תענית ראה

יא.12(במשנה). ג, שה"ש



כג  Ë ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

לאדם  האלהים אֹותּה עׂשה  אּלא נביא, עין  ֱִִֵֶָָָָָָָָָָֹאֹותּה
חכמים  אמר ּו ל ֹו. ּכּלן[c]:40ׁשּמחּכה  הּנביאים "ּכל ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻ

אבל  הּמׁשיח, לימֹות אּלא נתנּבאּו –לא  הּבא  העֹולם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ
ראתה, לא  אלהים עין  ֱִִַָָָֹֹ

."ז ּולת.Áׁשּקראּו *זה ְְֶֶָָ
הּבא' 'העֹולם חכמים ֲִַָָָָא ֹותֹו
מצּוי ׁשאינֹו מּפני לא  –ְִֵֵֶָֹ

הע ֹולם. א ֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר  אֹובד, הע ֹולם וזה ְְֵֶַַַָָָָָָָעּתה,
ׁשּנאמר: ועֹומד, מצ ּוי ה ּוא הרי אּלא  ּכן! הּדבר ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאין 

"ּליראי צפנ ּת אׁשר ,טּוב רב קראּוהּו41"מה ולא . ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ
לֹו ּבאין החּיים  ׁשא ֹותן  מּפני אּלא הּבא ', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ'העֹולם
ּבגּוף  ּבֹו קּימין ׁשאנ ּו הּזה העֹולם חּיי  אחר ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאדם

ּבראׁשֹונה  אדם לכל הּנמצא הּוא וזה .42ונפ ׁש, ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ

è ÷øt¤¤
ׂשכרן‡. ׁשּמּתן  ׁשּנֹודע  והּטֹובה 1מאחר מצוֹות ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היא  – ּבּתֹורה  הּכת ּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם לּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנז ּכה 
והארכּת , ל ייטב "למען ׁשּנאמר : הּבא , העֹולם ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיי 

ׁשעזבּו2ימים" הר ׁשעים מן  ׁשּנֹוקמין והּנקמה ; ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
הּכרת, היא – ּבּתֹורה  הּכתּובֹות  הּצדק ְְִֵֶֶַַַַָָָארחֹות 

בּה" עֹונּה ההיא , ה ּנפׁש ּתּכרת  "ה ּכרת  ;3ׁשּנאמר : ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתׁשמעּו אם ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל  ׁשּכתּוב  זה ה ּוא ְְְִִֶֶַַָָָָֻמה
אֹותן וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא  ואם לכם, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹיּגיע
ּומלחמה  ורעב, ׂשבע ּכג ֹון – הּזה ּבע ֹולם ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹהּדברים
וגלּות, הארץ וי ׁשיבת ו ׁשפלּות, ּומלכּות ְְְְְִִִֶַַָָָָוׁשלֹום ,
ה ּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר  והפסד ֹו, מע ׂשה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוהצלחת

ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, הי ּו, אמת הּדברים אֹותן ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָּכל 
העֹולם  טֹובֹות אלינ ּו יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות  ּכל  ְִִִֵֵַַָָָָעֹוׂשין
א ֹותנּו ּתקרא  עליהן, ע ֹוברין  ׁשאנ ּו ּובזמן  ּכּלן; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּזה
הּטֹובֹות, א ֹותן אין  כן, ּפי על ואף  הּכתּובֹות. ְְִֵֵַַַַָָָהרעֹות 

הןהן הרעֹות, א ֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מ ּתן  סֹוף ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
אּלא  הּמצוֹות . ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין  ה ּנקמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָסֹוף

הּדברים: ה ּצע ה ּוא  ְִֵֶַַָָּכ
חּיים  עץ זֹו, ּתֹורה לנ ּו נתן  הּוא ּברּו וכל 4הּקד ֹוׁש , ְִֵַַַָָָָָָ

– נכֹונה  ּגמּורה ּדעה  וי ֹודע ֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל  ְְְְֵֶַָָָָָָָהע ֹוׂשה

וגדל  מעׂשיו  ּגדל  ּולפי ה ּבא; העֹולם  לחּיי  ּבּה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזֹוכה 
נעׂשה  ׁשאם ּבּתֹורה , והבטיחנּו ז ֹוכה. ה ּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָחכמתֹו,
ּתמיד  ּבחכמתּה ונהּגה  נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָאֹותּה
א ֹותנּו הּמֹונעין ה ּדברים ּכל  מּמּנּו ׁשּיסיר  –ְְִִִִֶֶַַָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא  ורעב  ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹמּלע ׂשֹות ּה,
לע ׂשֹות  ידינ ּו את  המחּזקים  הּטֹובֹות ּכל לנּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָוי ׁשּפיע
– וזהב  ּכסף ור ּבֹות  וׁשלֹום ׂשבע ּכג ֹון  הּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹאת
להן,  צרי ׁשהּגּוף ּבדברים  ימינּו ּכל נעסק ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדי 

הּמצוה  ולעׂשֹות ּבחכמה, ללמד  ּפנּויין נׁשב ,5א ּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבּתֹורה, אֹומר הּוא וכן הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנז ּכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי 
ּתהיה  "ּוצדקה הּזה: הע ֹולם ּבטֹובֹות ׁשהבטיח  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָאחר 

וגֹו'" .6ּלנּו ְָ
מ ּדעּתנּו הּתֹורה  נעזב ׁשאם  ּבּתֹורה , הֹודיענּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן 
יׁשרּון "וּיׁשמן  ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻונעסק

טֹוב ֹות 7וּיבעט" ּכל  העֹוזבים מן יסיר האמת ׁשּדּין – ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָ
עליהן ּומביא לבעט , ידיהם  ח ּזקּו ׁשהן ה ּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהעֹולם 
ּכדי הּבא, העֹולם מּלקנ ֹות אֹותן ׁשּמֹונעין הרעֹות  ְְְִִִֵֶַָָָָָָָּכל 
אׁשר  "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכת ּוב  ה ּוא ּברׁשעם. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאבדּו

וג ֹו' ה ' את עבדּת אׁשר 8לא ,איבי את ועבדּת ְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
"ּב ה' .9י ׁשּלחּנּו ְְֶַָ

זֹו: ּדר על  והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן  ּכל ּפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
ּדר ּכֹו ּוׁשמר ּתם ּבׂשמחה, ה' את עבד ּתם אם  ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּכל ֹומר ,
עד  הּקלל ֹות, ּומרחיק  האּלּו הּברכֹות לכם מׁשּפיע –ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

להתחּכם  ּפנּויים ּכדיׁשּתהיּו ּבּה, ולעסק ּבּתֹורה  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּכּלֹו לעֹולם  ל וייטב  הּבא, העֹולם  לחּיי  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּתזּכּו

אר ׁשּכּלֹו לע ֹולם ימים ותארי ונמצאתם 10טֹוב, , ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֻ
הע ֹולמֹות  לׁשני  הּזה,11ז ֹוכין  ּבעֹולם טֹובים  לח ּיים , ְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּיֹום  יקנה לא  ׁשאם הּבא ; העֹולם לח ּיי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמביאים
ׁשּנאמר: יז ּכה ּבּמה לֹו אין – טֹובים ּומעׂשים  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָחכמה

ּבׁשאֹול" וחכמה ודעת וחׁשּבֹון מע ׂשה אין .12"ּכי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּוזנּות  ּומׁשקה ּבמאכל ּוׁשגיתם ה ' את  עזבּתם ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָואם
ּומסיר  האּלּו הּקלל ֹות  ּכל  עליכם מביא – להן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָודֹומה
ולא  ּופחד, ּבבהלה ימיכם  ׁשּיכלּו עד ה ּברכ ֹות, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל 
הּמצו ֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף  ולא ּפנּוי לב לכם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹיהיה 
ׁשאּבדּתם  ונמצאתם הּבא. הע ֹולם מחּיי ׁשּתאבד ּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכדי 

ã"áàøä úâùä
ãîåòå . . äæ כמכחיש נראה א"א

ובהו  לתהו חוזר העולם שאין
ואמרו  עולמו מחדש והקב"ה
וחד  עלמא הוי שנין אלפי שיתא
חדש. עולם שהוא ונמצא חרוב

משנה  כסף
Â‡¯˜˘ ‰Ê Á·˙Î :'ÂÎÂ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ì˙Â‡ כמכחיש נראה הראב"ד

שעוה"ב  רבינו שדעת כתבתי וכבר עכ"ל. חדש, עולם שהוא נמצא חרוב וחד וכו'
אלפי  שיתא בסוף עולמו את יחריב שהקב"ה והקבלה המות אחר עוה"ב הוא

רבינו: למ"ש ענין ואינו זה יכחיש לא רבינו גם חלק בפרק כמוזכר שנים

מיימוניות  הגהות
[c]:עכ"ל כו', אר"י אבא בר חייא א"ר עומדין אין ופ' חלק פרק אשה במה

עוז  מגדל
ÔÈ‡˘ ˘¯ÙÓ ‰‡¯ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ÌÈÓÎÁ Â˙Â‡ Â‡¯˜˘ ‰Ê

.Ï"ÎÚ ˘„Á ÌÏÂÚ ‡Â‰˘ ‡ˆÓ 'ÂÎÂ Â‰·Â Â‰˙Ï ¯ÊÂÁ ÌÏÂÚ‰ ז"ל והרמב"ן

הוא  שעוה"ב הללו מדברים נראה הגמול בשער שהעתיק בעצמו הלשון זה על כתב

הראב"ד  שחשדו מה כי אומר ואני מיד: הגוף מיתת אחר לאדם המגיע הנשמות עולם

שהלשון  ושלום וחס זה מלחשוב ז"ל לר"מ לו וחלילה כך לשונו לדון הביאו ז"ל

כתבתי  וכבר זה מלשונו נראה שכן ז"ל הרמב"ן אל מודה אני אבל תסבלנו.

להתחזק  שאין לוני"ל חכמי בעבורו השיבו וכבר הזמנים. בשינוי עמו מחלוקותיו

יוד  אנו שאין וגם ומוסכמת מפורשת הקבלה בהן באה שלא הדברים אלו עים במקצת

ואין  הם תכופים קבלתנו ולפי זמנו כמה יש ואם הפרש לחבירו עולם בין יהיה אם

בהם: ספק

.„·Ï· „Ú 'ÂÎÂ Â¯Ó‡ ¯·ÎÂ „Ú 'ÂÎ Ú„Â˘ ¯Á‡Ó כתבתי וכבר הפרק בסוף

ז"ל: הרמב"ן הגדול רבינו כדעת איש מפי איש השמועה מפי ידועה שקבלתנו

היד  מקורות
זהר 40 ראה ב. לד, ברכות

א. קכה, לא,41ח"ג תהלים

א.42כ. רסה, ח"א זהר

ועיין  קס. אות הבהיר ספר

א. ו, ח"ב א. קכח, ח"א זהר

תקו"ז  א. טז, ב. ט, ח"ג

ד. קכא, ז"ח ב) (עז, תל"ו

Ë ˜¯Ù1.ספ"ב אבות

ז.2 כב, טו,3תצא שלח

ספרי 4לא. ב. לב, ברכות

יח. ג, משלי כא. יא, עקב

מדֿמה.5 קה, תהלים

כה.6 ו, האזינו 7ואתחנן

טו. מז.8לב, כח, תבוא

מח.9 לט,10שם, קידושין

א. קמב, חולין ראה 11ב.

ב. י, הוריות ב. לה, ע"ז

קה"ר 12 וראה י. ט, קהלת
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א.

Áכב  ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

לאֹותן ּתזּכה ולא ה ּנפׁש ׁשּתּכרת – מּמּנה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגד ֹולה
עֹונ ּה ההיא , הּנפ ׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהחּיים ,

הּנביאים 25בּה" א ֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה . ְְְְִִִֶֶַָָָָ
ׁשחת' 'ּבאר מׁשל, ו 'אבּדֹון'26ּדר ו 'תפּתה'27, ,28, ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָ

לֹו,29ו'על ּוקה' קֹוראין  והׁשחתה  ּכליה לׁשֹון  וכל  ; ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
לע ֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין ה ּכליה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לעֹולם וההפ  חֹוזר ׁשאינֹו ּתקל Â..30סד ׁשּמא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ה ּמצוֹות  ׂשכר ׁשאין ּותדּמה  ז ֹו, טֹובה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּבעיני
להיֹות  א ּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם  האדם ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהוית
נא ֹות  צּורֹות ּובֹועל ט ֹובֹות מאכל ֹות  וׁשֹותה ְֲֵֵֶַָָאֹוכל
ׁשן ּבאהלי  וׁשֹוכן  ורקמה  ׁשׁש ּבגדי ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵָָול ֹוב ׁש
לאּלּו, הּדֹומים ּודברים וזהב  ּכסף ּבכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומ ׁשּתּמׁש
האוילים  הּטּפׁשים  הערבים  א ּלּו ׁשּמד ּמין  ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָּכמֹו

ּבז ּמה  .31הּׁשט ּופים ְְִִַָ
ה ּדברים  ׁשּכל ידעּו, ּדעה ּובעלי  החכמים ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל 
ּתֹוחלת. ּבהם  ואין הן, והבל הבאי ּדברי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהאּלּו
מּפני אּלא  הּזה , ּבעֹולם אצלנּו ּגד ֹולה ט ֹובה  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואינּה
צרכי הא ּלּו, הּדברים וכל ּוגו ּיה; ּגּוף  ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאנּו
אּלא  ּומח ּמדּתן להן מתאּוה ה ּנפׁש ואין  הן , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּגּוף
על  ויעמד  חפצֹו ׁשּימצא ּכדי  הּגּוף, צר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמּפני 
ה ּדברים  ּכל נמצא ּו ּגּוף , ׁשם ׁשאין  ּובזמן ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻּברי ֹו.

ּבטלין .32הא ּלּו ְִֵֵָ
הּבא, ּבעֹולם ה ּנפׁש ּבּה ׁשּתהיה ה ּגדֹולה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
ּולידע  ּבּה לה ּׂשיגּה הּזה ּבע ֹולם  ּדר ׁשּום ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין 
טֹובת  א ּלא ה ּזה ּבעֹולם י ֹודעין אנ ּו ׁשאין  ְִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה,
ּגדֹולה  הּטֹובה אֹותּה אבל  מתאּוין; אנּו ולּה ְְְֲִִַַַָָָָָָהּגּוף,
ה ּזה  עֹולם  ׁשל ּבטֹובֹות  ער לּה ואין מאד, ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹעד

מׁשל  ּדר ּכמֹו33אּלא  הּבא ּבעֹולם ה ּנפׁש טֹובת  ׁשּנער האמת, ּבדר אבל . ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּגדֹולה  הּטֹובה  אֹות ּה אּלא  ּכן ; אינֹו ּובמׁשּתה , ּבמאכל ה ּזה ּבעֹולם הּגּוף  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָטֹובת

חקר  אין  אׁשר 34עד  טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא  ּדמיֹון. ואין   ער ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּפ ,ּליראי ּב"צפנּת לחֹוסים העֹולם Ê..35עלּת לחּיי  והתא ּוה ּדוד המה וכ ּמה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

חּיים"36הּבא  ּבארץ ה ' ּבט ּוב לראֹות האמנ ּתי  "לּולא ׁשּנאמר: ,37. ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
להּׂשיג ּה ּבאדם ּכח אין  הּבא העֹולם ׁשּטֹוב ֹות הרא ׁשֹונים , חכמים הֹודיעּונ ּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹּכבר 
ּבהן ׁשּמתנ ּבאין הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; ה ּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש אּלא ועצמ ּה ויפיּה ּגדלּה י ֹודע ואין  ּבריּה, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל
ׁשּתחזר  ּבזמן הּמׁשיח,  הּמל ּבימ ֹות יׂשראל ּבהן ׁשּנהנין  ּגּוף , ׁשל  לדברים א ּלא אינן ליׂשראל , ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּנביאים

ליׂשראל. ְְְִֵֶַָָָהּממׁשלה
ּבּדמי ֹון א ֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים , ּדּמּוה ולא ודמיֹון, ער לּה אין  הּבא, הע ֹולם ח ּיי טֹובֹות .38אבל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ל ֹו" למחּכה  יע ׂשה – זּולת אלהים ראתה, לא "עין  אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו ראתה 39הּוא  ׁשּלא הּטֹובה  ּכלֹומר, ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

משנה  משנה לחם לחם

Ê.'ÂÎÂ ÔÏÂÎ ÌÈ‡È·‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡(.צ"ט (דף חלק דפרק תימה כאן יש
לימות  אלא נתנבאו לא כלן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר
שמואל  דאמר דשמואל ופליגא זולתך. אלהים ראתה לא עין עוה"ב אבל המשיח
זה  הובא וכן בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין

ל"ד:) (דף עומדין אין פרק בברכות
רב  אמרו צ"א:) (דף חלק בפרק ועוד
ובושה  הלבנה וחפרה כתיב רמי חסדא
לא  וכו' אור והיה וכתיב וכו' החמה
לימות  כאן הזה לעולם כאן קשיא

העולם המשיח בין אין דאמר ולשמואל
איכא  מאי וכו' המשיח לימות הזה
זה  הובא וכן וכו' ואידי אידי למימר
אם  ס"ח.) (דף דברים אלו פרק בפסחים
מאן  דפליגי האי מכל ודאי משמע כן
למ"ד  וכו' נבאו לא הנביאים כל דאמר
בין  אין דלמ"ד וכו' הזה העולם בין אין
שסובר  משמע וכו' הזה העולם
איך  וא"כ הבא לעולם נתנבאו דהנביאים
כל  כמ"ד פסק כאן כתרתי רבינו פסק
כתב  תשיעי פרק ובסוף וכו' הנביאים
בין  אין הראשונים חכמים אמרו וכבר
שעבוד  אלא המשיח לימות העוה"ז
מלכים  בהלכות וכן כו' בלבד מלכיות
לב  על יעלה אל י"ב בפרק בסופו
אין  חכמים ואמרו וכו' המשיח שבימות
אלא  המשיח לימות הזה העולם בין
קשה  ועוד בלבד. מלכיות שעבוד
(בדף  אמרו אשה במה פרק דבשבת
בסייף  לא האיש יצא לא במשנה ס"ג.)
ר' חטאת חייב יצא ואם וכו' בקשת ולא
וחכ"א  לו הן תכשיטין אומר אליעזר
חרבותם  וכתתו שנאמר לגנאי אלא אינו
אליעזר  לר' שם אמרו ובגמרא וכו'.
בטילין  הן למה הן דתכשיטין דאמר
דהיינו  בגמרא ואמרו המשיח לימות
העוה"ז  בין אין דאמר כשמואל דלא
כל  דאמר כמאן והוא וכו' המשיח לימות
דאמר  ואיכא וכו' נתנבאו לא הנביאים
רבנן  אבל כשמואל אתי אליעזר דר' שם
דלא  אתו כרחין על בטלין דאמרי
בהלכות  שפסק רבינו וא"כ כשמואל
פסק  איך כחכמים י"ט פרק שבת
הזה  העולם בין אין דאמר כשמואל
ודאי  דרבינו ונראה וכו'. המשיח  לימות
דפרישית  מטעמא כשמואל דלא פסק
שמי  מפרש שהוא אלא כרבנן דלא דאתי
אלא  נתנבאו לא הנביאים כל שאמר
הדברים  שכל סובר וכו' המשיח לימות
שאין  כלומר בעולם שיהיו המחודשים
ביטול  כמו העולם מנהג הפך בהם
הטבע  הפך זה שאין והרמחים החרבות
הם  לזה הדומות הנבואות שאר אבל
שאין  סובר שמואל אבל המשיח, לימות
ולא  העולם מנהג הפך כלל חדוש שום
ועשירות  עניות ואפילו העולם במנהג
מקרא  שמואל דהא העולם מנהג דהוי

דבימות  ליה דאית משמע ראיה מייתי אביון יחדל עניות דלא איכא המשיח
כמנהג  שלא שהוא מפני אלא הטבע הפך זה אין עניות היה לא דאם ואע"ג
רבינו  ואמר בלבד. מלכיות שעבוד אם כי כלל חידוש שום אין המשיח ובימות
והביא  משל דרך הוא הכל וגו' כבש עם זאב וגר בישעיה שנאמרה שהפרשה ז"ל
לך  תדע מלכים בהלכות זה לדבר ראיה
תאמר  לא שאם כן לומר אתה שמוכרח
לך  תקשה כן אם כפשטה שיהיה אלא
המשיח  לימות הזה העולם בין אין למ"ד
מצי  לא בלבד מלכיות שעבוד אלא
במשיח  איירי לא פרשה דהאי מכחיש
מגזע  חוטר ויצא קרא קאמר בהדיא דהא
שאר  שכל שאומר ואפילו וכו' ישי
יכול  אינו ודאי זו לעוה"ב הנבואות
מפרש  ואם במשיח שיהיה להכחיש
אלא  העוה"ז בין אין קאמר איך כפשטה
הני  כל איכא הא בלבד מלכיות שעבוד
שהיה  ודאי אלא בפרשה שם האמורות
שעבוד  לענין דריש ושמואל משל
שר"ל  ז"ל רבינו שפירשה כמו מלכיות
וכו'. ישראל הוא וכבש עכו"ם אלו זאב
וא"כ  וכו' העוה"ז בין אין קאמר ולהכי
שמואל  לדעת לומר אתה שמוכרח כיון
כל  למ"ד גם כפשטה זו פרשה דאין
זו  פרשה אין וכו' נתנבאו לא הנביאים
שיחודשו  אלא פליגי לא דע"כ כפשטה
הפך  אבל העולם כמנהג שהוא דברים
ג"כ  כוונתו היתה וזו לא העולם מנהג
ביאר  מלכים בהלכות ששם אלא בפ"ט
ז"ל  רבינו דברי ליישב נ"ל זה יותר,
כדמות  אלא שמואל דברי הביא שלא
מ"מ  אבל כוותיה. דס"ל לא אבל ראיה
הא  על דפריך חלק דפ' סוגיא לזה קשה
ולשמואל  וגו' החמה כאור הלבנה דאור
אבא  בר חייא דלר' משמע וכו' דאמר
ר' לדברי אפילו רבינו כדברי ואי ניחא
דבר  ישתנה דלא קשה נמי אבא בר חייא
החמה  כאור הלבנה אור ולהיות מטבעו
טבע  שינוי לך אין שבעתים החמה ואור
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כג  Ë ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

לאדם  האלהים אֹותּה עׂשה  אּלא נביא, עין  ֱִִֵֶָָָָָָָָָָֹאֹותּה
חכמים  אמר ּו ל ֹו. ּכּלן[c]:40ׁשּמחּכה  הּנביאים "ּכל ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻ

אבל  הּמׁשיח, לימֹות אּלא נתנּבאּו –לא  הּבא  העֹולם ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹ
ראתה, לא  אלהים עין  ֱִִַָָָֹֹ

."ז ּולת.Áׁשּקראּו *זה ְְֶֶָָ
הּבא' 'העֹולם חכמים ֲִַָָָָא ֹותֹו
מצּוי ׁשאינֹו מּפני לא  –ְִֵֵֶָֹ

הע ֹולם. א ֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר  אֹובד, הע ֹולם וזה ְְֵֶַַַָָָָָָָעּתה,
ׁשּנאמר: ועֹומד, מצ ּוי ה ּוא הרי אּלא  ּכן! הּדבר ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאין 

"ּליראי צפנ ּת אׁשר ,טּוב רב קראּוהּו41"מה ולא . ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ
לֹו ּבאין החּיים  ׁשא ֹותן  מּפני אּלא הּבא ', ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ'העֹולם
ּבגּוף  ּבֹו קּימין ׁשאנ ּו הּזה העֹולם חּיי  אחר ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלאדם

ּבראׁשֹונה  אדם לכל הּנמצא הּוא וזה .42ונפ ׁש, ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ

è ÷øt¤¤
ׂשכרן‡. ׁשּמּתן  ׁשּנֹודע  והּטֹובה 1מאחר מצוֹות ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

היא  – ּבּתֹורה  הּכת ּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם לּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנז ּכה 
והארכּת , ל ייטב "למען ׁשּנאמר : הּבא , העֹולם ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָחּיי 

ׁשעזבּו2ימים" הר ׁשעים מן  ׁשּנֹוקמין והּנקמה ; ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
הּכרת, היא – ּבּתֹורה  הּכתּובֹות  הּצדק ְְִֵֶֶַַַַָָָארחֹות 

בּה" עֹונּה ההיא , ה ּנפׁש ּתּכרת  "ה ּכרת  ;3ׁשּנאמר : ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתׁשמעּו אם ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל  ׁשּכתּוב  זה ה ּוא ְְְִִֶֶַַָָָָֻמה
אֹותן וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא  ואם לכם, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָֹיּגיע
ּומלחמה  ורעב, ׂשבע ּכג ֹון – הּזה ּבע ֹולם ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹהּדברים
וגלּות, הארץ וי ׁשיבת ו ׁשפלּות, ּומלכּות ְְְְְִִִֶַַָָָָוׁשלֹום ,
ה ּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר  והפסד ֹו, מע ׂשה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָוהצלחת

ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, הי ּו, אמת הּדברים אֹותן ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָּכל 
העֹולם  טֹובֹות אלינ ּו יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות  ּכל  ְִִִֵֵַַָָָָעֹוׂשין
א ֹותנּו ּתקרא  עליהן, ע ֹוברין  ׁשאנ ּו ּובזמן  ּכּלן; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻהּזה
הּטֹובֹות, א ֹותן אין  כן, ּפי על ואף  הּכתּובֹות. ְְִֵֵַַַַָָָהרעֹות 

הןהן הרעֹות, א ֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מ ּתן  סֹוף ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
אּלא  הּמצוֹות . ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין  ה ּנקמה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָסֹוף

הּדברים: ה ּצע ה ּוא  ְִֵֶַַָָּכ
חּיים  עץ זֹו, ּתֹורה לנ ּו נתן  הּוא ּברּו וכל 4הּקד ֹוׁש , ְִֵַַַָָָָָָ

– נכֹונה  ּגמּורה ּדעה  וי ֹודע ֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל  ְְְְֵֶַָָָָָָָהע ֹוׂשה

וגדל  מעׂשיו  ּגדל  ּולפי ה ּבא; העֹולם  לחּיי  ּבּה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹזֹוכה 
נעׂשה  ׁשאם ּבּתֹורה , והבטיחנּו ז ֹוכה. ה ּוא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָחכמתֹו,
ּתמיד  ּבחכמתּה ונהּגה  נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָאֹותּה
א ֹותנּו הּמֹונעין ה ּדברים ּכל  מּמּנּו ׁשּיסיר  –ְְִִִִֶֶַַָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא  ורעב  ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹמּלע ׂשֹות ּה,
לע ׂשֹות  ידינ ּו את  המחּזקים  הּטֹובֹות ּכל לנּו ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָוי ׁשּפיע
– וזהב  ּכסף ור ּבֹות  וׁשלֹום ׂשבע ּכג ֹון  הּתֹורה, ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹאת
להן,  צרי ׁשהּגּוף ּבדברים  ימינּו ּכל נעסק ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדי 

הּמצוה  ולעׂשֹות ּבחכמה, ללמד  ּפנּויין נׁשב ,5א ּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּבּתֹורה, אֹומר הּוא וכן הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנז ּכה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכדי 
ּתהיה  "ּוצדקה הּזה: הע ֹולם ּבטֹובֹות ׁשהבטיח  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָאחר 

וגֹו'" .6ּלנּו ְָ
מ ּדעּתנּו הּתֹורה  נעזב ׁשאם  ּבּתֹורה , הֹודיענּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן 
יׁשרּון "וּיׁשמן  ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻונעסק

טֹוב ֹות 7וּיבעט" ּכל  העֹוזבים מן יסיר האמת ׁשּדּין – ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָ
עליהן ּומביא לבעט , ידיהם  ח ּזקּו ׁשהן ה ּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהעֹולם 
ּכדי הּבא, העֹולם מּלקנ ֹות אֹותן ׁשּמֹונעין הרעֹות  ְְְִִִֵֶַָָָָָָָּכל 
אׁשר  "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכת ּוב  ה ּוא ּברׁשעם. ְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹׁשּיאבדּו

וג ֹו' ה ' את עבדּת אׁשר 8לא ,איבי את ועבדּת ְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
"ּב ה' .9י ׁשּלחּנּו ְְֶַָ

זֹו: ּדר על  והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן  ּכל ּפרּוׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמצא
ּדר ּכֹו ּוׁשמר ּתם ּבׂשמחה, ה' את עבד ּתם אם  ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָּכל ֹומר ,
עד  הּקלל ֹות, ּומרחיק  האּלּו הּברכֹות לכם מׁשּפיע –ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

להתחּכם  ּפנּויים ּכדיׁשּתהיּו ּבּה, ולעסק ּבּתֹורה  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּכּלֹו לעֹולם  ל וייטב  הּבא, העֹולם  לחּיי  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּתזּכּו

אר ׁשּכּלֹו לע ֹולם ימים ותארי ונמצאתם 10טֹוב, , ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֻ
הע ֹולמֹות  לׁשני  הּזה,11ז ֹוכין  ּבעֹולם טֹובים  לח ּיים , ְְִִִִֵֶַַָָָָ

הּיֹום  יקנה לא  ׁשאם הּבא ; העֹולם לח ּיי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמביאים
ׁשּנאמר: יז ּכה ּבּמה לֹו אין – טֹובים ּומעׂשים  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָחכמה

ּבׁשאֹול" וחכמה ודעת וחׁשּבֹון מע ׂשה אין .12"ּכי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
ּוזנּות  ּומׁשקה ּבמאכל ּוׁשגיתם ה ' את  עזבּתם ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָואם
ּומסיר  האּלּו הּקלל ֹות  ּכל  עליכם מביא – להן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָודֹומה
ולא  ּופחד, ּבבהלה ימיכם  ׁשּיכלּו עד ה ּברכ ֹות, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל 
הּמצו ֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף  ולא ּפנּוי לב לכם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹיהיה 
ׁשאּבדּתם  ונמצאתם הּבא. הע ֹולם מחּיי ׁשּתאבד ּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכדי 

ã"áàøä úâùä
ãîåòå . . äæ כמכחיש נראה א"א

ובהו  לתהו חוזר העולם שאין
ואמרו  עולמו מחדש והקב"ה
וחד  עלמא הוי שנין אלפי שיתא
חדש. עולם שהוא ונמצא חרוב

משנה  כסף
Â‡¯˜˘ ‰Ê Á·˙Î :'ÂÎÂ ‡·‰ ÌÏÂÚ‰ ÌÈÓÎÁ Ì˙Â‡ כמכחיש נראה הראב"ד

שעוה"ב  רבינו שדעת כתבתי וכבר עכ"ל. חדש, עולם שהוא נמצא חרוב וחד וכו'
אלפי  שיתא בסוף עולמו את יחריב שהקב"ה והקבלה המות אחר עוה"ב הוא

רבינו: למ"ש ענין ואינו זה יכחיש לא רבינו גם חלק בפרק כמוזכר שנים

מיימוניות  הגהות
[c]:עכ"ל כו', אר"י אבא בר חייא א"ר עומדין אין ופ' חלק פרק אשה במה

עוז  מגדל
ÔÈ‡˘ ˘¯ÙÓ ‰‡¯ Ï"Ê „"·‡¯‰ ·˙Î :˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ÌÈÓÎÁ Â˙Â‡ Â‡¯˜˘ ‰Ê

.Ï"ÎÚ ˘„Á ÌÏÂÚ ‡Â‰˘ ‡ˆÓ 'ÂÎÂ Â‰·Â Â‰˙Ï ¯ÊÂÁ ÌÏÂÚ‰ ז"ל והרמב"ן

הוא  שעוה"ב הללו מדברים נראה הגמול בשער שהעתיק בעצמו הלשון זה על כתב

הראב"ד  שחשדו מה כי אומר ואני מיד: הגוף מיתת אחר לאדם המגיע הנשמות עולם

שהלשון  ושלום וחס זה מלחשוב ז"ל לר"מ לו וחלילה כך לשונו לדון הביאו ז"ל

כתבתי  וכבר זה מלשונו נראה שכן ז"ל הרמב"ן אל מודה אני אבל תסבלנו.

להתחזק  שאין לוני"ל חכמי בעבורו השיבו וכבר הזמנים. בשינוי עמו מחלוקותיו

יוד  אנו שאין וגם ומוסכמת מפורשת הקבלה בהן באה שלא הדברים אלו עים במקצת

ואין  הם תכופים קבלתנו ולפי זמנו כמה יש ואם הפרש לחבירו עולם בין יהיה אם

בהם: ספק

.„·Ï· „Ú 'ÂÎÂ Â¯Ó‡ ¯·ÎÂ „Ú 'ÂÎ Ú„Â˘ ¯Á‡Ó כתבתי וכבר הפרק בסוף

ז"ל: הרמב"ן הגדול רבינו כדעת איש מפי איש השמועה מפי ידועה שקבלתנו

היד  מקורות
זהר 40 ראה ב. לד, ברכות

א. קכה, לא,41ח"ג תהלים

א.42כ. רסה, ח"א זהר

ועיין  קס. אות הבהיר ספר

א. ו, ח"ב א. קכח, ח"א זהר

תקו"ז  א. טז, ב. ט, ח"ג

ד. קכא, ז"ח ב) (עז, תל"ו

Ë ˜¯Ù1.ספ"ב אבות

ז.2 כב, טו,3תצא שלח

ספרי 4לא. ב. לב, ברכות

יח. ג, משלי כא. יא, עקב

מדֿמה.5 קה, תהלים

כה.6 ו, האזינו 7ואתחנן

טו. מז.8לב, כח, תבוא

מח.9 לט,10שם, קידושין

א. קמב, חולין ראה 11ב.

ב. י, הוריות ב. לה, ע"ז

קה"ר 12 וראה י. ט, קהלת

ג, ע"ז ב. קנא, שבת עה"פ.

א.

Áכב  ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

לאֹותן ּתזּכה ולא ה ּנפׁש ׁשּתּכרת – מּמּנה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגד ֹולה
עֹונ ּה ההיא , הּנפ ׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: ֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהחּיים ,

הּנביאים 25בּה" א ֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה . ְְְְִִִֶֶַָָָָ
ׁשחת' 'ּבאר מׁשל, ו 'אבּדֹון'26ּדר ו 'תפּתה'27, ,28, ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָ

לֹו,29ו'על ּוקה' קֹוראין  והׁשחתה  ּכליה לׁשֹון  וכל  ; ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
לע ֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין ה ּכליה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לעֹולם וההפ  חֹוזר ׁשאינֹו ּתקל Â..30סד ׁשּמא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ה ּמצוֹות  ׂשכר ׁשאין ּותדּמה  ז ֹו, טֹובה  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּבעיני
להיֹות  א ּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם  האדם ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוהוית
נא ֹות  צּורֹות ּובֹועל ט ֹובֹות מאכל ֹות  וׁשֹותה ְֲֵֵֶַָָאֹוכל
ׁשן ּבאהלי  וׁשֹוכן  ורקמה  ׁשׁש ּבגדי ְְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵָָול ֹוב ׁש
לאּלּו, הּדֹומים ּודברים וזהב  ּכסף ּבכלי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומ ׁשּתּמׁש
האוילים  הּטּפׁשים  הערבים  א ּלּו ׁשּמד ּמין  ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָָּכמֹו

ּבז ּמה  .31הּׁשט ּופים ְְִִַָ
ה ּדברים  ׁשּכל ידעּו, ּדעה ּובעלי  החכמים ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאבל 
ּתֹוחלת. ּבהם  ואין הן, והבל הבאי ּדברי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהאּלּו
מּפני אּלא  הּזה , ּבעֹולם אצלנּו ּגד ֹולה ט ֹובה  ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואינּה
צרכי הא ּלּו, הּדברים וכל ּוגו ּיה; ּגּוף  ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאנּו
אּלא  ּומח ּמדּתן להן מתאּוה ה ּנפׁש ואין  הן , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּגּוף
על  ויעמד  חפצֹו ׁשּימצא ּכדי  הּגּוף, צר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹמּפני 
ה ּדברים  ּכל נמצא ּו ּגּוף , ׁשם ׁשאין  ּובזמן ְְְְְִִִֵֶַַָָָֻּברי ֹו.

ּבטלין .32הא ּלּו ְִֵֵָ
הּבא, ּבעֹולם ה ּנפׁש ּבּה ׁשּתהיה ה ּגדֹולה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהּטֹובה
ּולידע  ּבּה לה ּׂשיגּה הּזה ּבע ֹולם  ּדר ׁשּום ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין 
טֹובת  א ּלא ה ּזה ּבעֹולם י ֹודעין אנ ּו ׁשאין  ְִֵֶֶֶַַָָָָָאֹותּה,
ּגדֹולה  הּטֹובה אֹותּה אבל  מתאּוין; אנּו ולּה ְְְֲִִַַַָָָָָָהּגּוף,
ה ּזה  עֹולם  ׁשל ּבטֹובֹות  ער לּה ואין מאד, ְְְֵֵֶֶֶַַָָֹעד

מׁשל  ּדר ּכמֹו33אּלא  הּבא ּבעֹולם ה ּנפׁש טֹובת  ׁשּנער האמת, ּבדר אבל . ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּגדֹולה  הּטֹובה  אֹות ּה אּלא  ּכן ; אינֹו ּובמׁשּתה , ּבמאכל ה ּזה ּבעֹולם הּגּוף  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָטֹובת

חקר  אין  אׁשר 34עד  טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא  ּדמיֹון. ואין   ער ואין , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּפ ,ּליראי ּב"צפנּת לחֹוסים העֹולם Ê..35עלּת לחּיי  והתא ּוה ּדוד המה וכ ּמה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

חּיים"36הּבא  ּבארץ ה ' ּבט ּוב לראֹות האמנ ּתי  "לּולא ׁשּנאמר: ,37. ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
להּׂשיג ּה ּבאדם ּכח אין  הּבא העֹולם ׁשּטֹוב ֹות הרא ׁשֹונים , חכמים הֹודיעּונ ּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹּכבר 
ּבהן ׁשּמתנ ּבאין הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; ה ּוא ּברּו ה ּקדֹוׁש אּלא ועצמ ּה ויפיּה ּגדלּה י ֹודע ואין  ּבריּה, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָעל
ׁשּתחזר  ּבזמן הּמׁשיח,  הּמל ּבימ ֹות יׂשראל ּבהן ׁשּנהנין  ּגּוף , ׁשל  לדברים א ּלא אינן ליׂשראל , ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּנביאים

ליׂשראל. ְְְִֵֶַָָָהּממׁשלה
ּבּדמי ֹון א ֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים , ּדּמּוה ולא ודמיֹון, ער לּה אין  הּבא, הע ֹולם ח ּיי טֹובֹות .38אבל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ל ֹו" למחּכה  יע ׂשה – זּולת אלהים ראתה, לא "עין  אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו ראתה 39הּוא  ׁשּלא הּטֹובה  ּכלֹומר, ; ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

משנה  משנה לחם לחם

Ê.'ÂÎÂ ÔÏÂÎ ÌÈ‡È·‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡(.צ"ט (דף חלק דפרק תימה כאן יש
לימות  אלא נתנבאו לא כלן הנביאים כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר
שמואל  דאמר דשמואל ופליגא זולתך. אלהים ראתה לא עין עוה"ב אבל המשיח
זה  הובא וכן בלבד מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין

ל"ד:) (דף עומדין אין פרק בברכות
רב  אמרו צ"א:) (דף חלק בפרק ועוד
ובושה  הלבנה וחפרה כתיב רמי חסדא
לא  וכו' אור והיה וכתיב וכו' החמה
לימות  כאן הזה לעולם כאן קשיא

העולם המשיח בין אין דאמר ולשמואל
איכא  מאי וכו' המשיח לימות הזה
זה  הובא וכן וכו' ואידי אידי למימר
אם  ס"ח.) (דף דברים אלו פרק בפסחים
מאן  דפליגי האי מכל ודאי משמע כן
למ"ד  וכו' נבאו לא הנביאים כל דאמר
בין  אין דלמ"ד וכו' הזה העולם בין אין
שסובר  משמע וכו' הזה העולם
איך  וא"כ הבא לעולם נתנבאו דהנביאים
כל  כמ"ד פסק כאן כתרתי רבינו פסק
כתב  תשיעי פרק ובסוף וכו' הנביאים
בין  אין הראשונים חכמים אמרו וכבר
שעבוד  אלא המשיח לימות העוה"ז
מלכים  בהלכות וכן כו' בלבד מלכיות
לב  על יעלה אל י"ב בפרק בסופו
אין  חכמים ואמרו וכו' המשיח שבימות
אלא  המשיח לימות הזה העולם בין
קשה  ועוד בלבד. מלכיות שעבוד
(בדף  אמרו אשה במה פרק דבשבת
בסייף  לא האיש יצא לא במשנה ס"ג.)
ר' חטאת חייב יצא ואם וכו' בקשת ולא
וחכ"א  לו הן תכשיטין אומר אליעזר
חרבותם  וכתתו שנאמר לגנאי אלא אינו
אליעזר  לר' שם אמרו ובגמרא וכו'.
בטילין  הן למה הן דתכשיטין דאמר
דהיינו  בגמרא ואמרו המשיח לימות
העוה"ז  בין אין דאמר כשמואל דלא
כל  דאמר כמאן והוא וכו' המשיח לימות
דאמר  ואיכא וכו' נתנבאו לא הנביאים
רבנן  אבל כשמואל אתי אליעזר דר' שם
דלא  אתו כרחין על בטלין דאמרי
בהלכות  שפסק רבינו וא"כ כשמואל
פסק  איך כחכמים י"ט פרק שבת
הזה  העולם בין אין דאמר כשמואל
ודאי  דרבינו ונראה וכו'. המשיח  לימות
דפרישית  מטעמא כשמואל דלא פסק
שמי  מפרש שהוא אלא כרבנן דלא דאתי
אלא  נתנבאו לא הנביאים כל שאמר
הדברים  שכל סובר וכו' המשיח לימות
שאין  כלומר בעולם שיהיו המחודשים
ביטול  כמו העולם מנהג הפך בהם
הטבע  הפך זה שאין והרמחים החרבות
הם  לזה הדומות הנבואות שאר אבל
שאין  סובר שמואל אבל המשיח, לימות
ולא  העולם מנהג הפך כלל חדוש שום
ועשירות  עניות ואפילו העולם במנהג
מקרא  שמואל דהא העולם מנהג דהוי

דבימות  ליה דאית משמע ראיה מייתי אביון יחדל עניות דלא איכא המשיח
כמנהג  שלא שהוא מפני אלא הטבע הפך זה אין עניות היה לא דאם ואע"ג
רבינו  ואמר בלבד. מלכיות שעבוד אם כי כלל חידוש שום אין המשיח ובימות
והביא  משל דרך הוא הכל וגו' כבש עם זאב וגר בישעיה שנאמרה שהפרשה ז"ל
לך  תדע מלכים בהלכות זה לדבר ראיה
תאמר  לא שאם כן לומר אתה שמוכרח
לך  תקשה כן אם כפשטה שיהיה אלא
המשיח  לימות הזה העולם בין אין למ"ד
מצי  לא בלבד מלכיות שעבוד אלא
במשיח  איירי לא פרשה דהאי מכחיש
מגזע  חוטר ויצא קרא קאמר בהדיא דהא
שאר  שכל שאומר ואפילו וכו' ישי
יכול  אינו ודאי זו לעוה"ב הנבואות
מפרש  ואם במשיח שיהיה להכחיש
אלא  העוה"ז בין אין קאמר איך כפשטה
הני  כל איכא הא בלבד מלכיות שעבוד
שהיה  ודאי אלא בפרשה שם האמורות
שעבוד  לענין דריש ושמואל משל
שר"ל  ז"ל רבינו שפירשה כמו מלכיות
וכו'. ישראל הוא וכבש עכו"ם אלו זאב
וא"כ  וכו' העוה"ז בין אין קאמר ולהכי
שמואל  לדעת לומר אתה שמוכרח כיון
כל  למ"ד גם כפשטה זו פרשה דאין
זו  פרשה אין וכו' נתנבאו לא הנביאים
שיחודשו  אלא פליגי לא דע"כ כפשטה
הפך  אבל העולם כמנהג שהוא דברים
ג"כ  כוונתו היתה וזו לא העולם מנהג
ביאר  מלכים בהלכות ששם אלא בפ"ט
ז"ל  רבינו דברי ליישב נ"ל זה יותר,
כדמות  אלא שמואל דברי הביא שלא
מ"מ  אבל כוותיה. דס"ל לא אבל ראיה
הא  על דפריך חלק דפ' סוגיא לזה קשה
ולשמואל  וגו' החמה כאור הלבנה דאור
אבא  בר חייא דלר' משמע וכו' דאמר
ר' לדברי אפילו רבינו כדברי ואי ניחא
דבר  ישתנה דלא קשה נמי אבא בר חייא
החמה  כאור הלבנה אור ולהיות מטבעו
טבע  שינוי לך אין שבעתים החמה ואור
בסוף  משנה כסף ובספר מזה. גדול
השגת  לתרץ הרב"י כתב מלכים הלכות
כוזיבא  דבן ההיא על ז"ל הראב"ד
דפסק  לטעמיה אזיל דרבינו וכו' הרגוהו
גם  וכו' העוה"ז בין אין דאמר כשמואל
חייא  כר' דפסק שכתבתי למה קשה זה
ההשגה  לתירוץ מקום דאין אבא בר

וצ"ע: ‰ÂÎÏ˙ההיא Â‰Ï Â˜ÈÏÒ
„"Ò· ‰·Â˘˙

משנה  כסף
.'ÂÎÂ ÌÈ‡È·‰ ÏÎ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡ Ê אדשמואל פליגא אבא בר חייא דרבי דהא התם דמשמע ודע ס"ג.) דף (שבת יוצאה אשה במה פרק אבא בר חייא דרבי מימרא

כתב  מלכים מהלכות י"ב בפרק וגם זה שאחר בפרק אבא בר חייא דרבי הא כאן כתב ורבינו בלבד, מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין דאמר
וצ"ע: לדשמואל

עוז  מגדל
.ÂÏ ‰ÎÁÓÏ „Ú ÌÈÓÎÁ ÂÚÈ„Â‰ ¯·Î:עומדין אין פרק

היד  מקורות
לא.25 טו, תהלים 26שלח

א. יט, עירובין ועיין כד. נה,

יב.27 פח, ישעי'28תהלים

לג. טו.29ל, ל, משלי

כט.30 כג, אמור תו"כ

ב.31 מט, ראה 32קידושין

תדא"ר  וראה יט. ג, קהלת

פ"ד 33פכ"א. אבות ראה

לג,34מי"ז. ברכה ספרי

כ.35כט. לא, תהלים

א.36 ד, תהלים 37ברכות

יג. כד.38כז, פ"ל, שמו"ר

ג.39 סד, ישעי'
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חכמה  ויתחּכמּו ּדעּתן ׁשּתר ּבה עד ׂשכר , לקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוכדי
אֹותן ּומרּגילין מעט; מעט  זה רז להן מגּלין  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָיתרה,

וידעּוהּו ׁשּיּׂשיג ּוהּו עד ּבנחת, זה ויעבדּולענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ
יד ּוע Â.מאהבה. *ּדבר ֲֵַַָָָָ

הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין  ֲֵֶַַַָָּוברּור,
ׁשל  ּבלּבֹו נקׁשרת הּוא  ְְִִֶֶֶָּברּו
ּתמיד  ּבּה ׁשּיׁשּגה  עד  ְִִֶֶַָָָָאדם,
ׁשּבעֹולם  ּכל ויעזב ְֲֶַָָָָָֹּכראּוי 

ּובכל  לבב "ּבכל ואמר : ׁשּצּוה ּכמֹו מ ּמּנה , ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָחּוץ
"ׁשּידעהּו21נפ ׁש ּבדעה אּלא  ;22– הּדעה ּפי  ועל . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הרּבה. הר ּבה ואם  מעט , מעט אם האהבה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתהיה

ּולהׂשּכיל  להבין  עצמֹו ליחד  אדם  צרי , ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָלפיכ
ּכח  ּכפי  ק ֹונֹו את ל ֹו הּמֹודיעין ּותב ּונֹות ְְְְִִִֶַַָֹּבחכמֹות
ּבהלכ ֹות  ׁשּבארנ ּו ּכמ ֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

הּתֹורה  .23יסֹודי  ְֵַָ

ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר  ּדסּיען. רחמנא  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומנין 
ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים ; ע ׂשרה הּתֹורה, יסֹודי  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָהלכֹות 
ּפרקים; ׁשבעה  ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִַָָָָָׁשבעה

ּפרקים; ע ׂשר ׁשנים זרה, עבֹודה הלכ ֹות הלכֹות ְְְְֲִִִֵָָָָָָ
ּפרקים. עׂשרה ְְֲִָָָָּתׁשּובה,

ã"áàøä úâùä
éåàøë . . øáã השגיון זה א"א

ואנו  כיון, דבר זה לאי ידענו לא
ענינים  בשני אותו מפרשים
וענין  לדוד, שגיון כמו שיר לשון
תשגה  אהבתה בעבור אחר
לב. אליהם תשים שלא בעניניך

משנה  כסף
.'ÂÎÂ ÚÂ„È ¯·„ Â:כראוי תמיד בה שישגה השגיון Î˙·עד זה א"א הראב"ד

שישמח  לומר דהיינו נראה שיר לשון מ"ש עכ"ל. לב, עליהם תשית שלא וכו'
וכן  אמן שמו מאוהבי חלקנו ישים השי"ת בשיר. שמח שאדם כמו ה' באהבת

רצון: ‰Ú„Óיהי ¯ÙÒ ÌÏ˘

עוז  מגדל
. ·˙Î :¯ÙÒ‰ ÛÂÒ ‡Â‰˘ ˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ¯Â¯·Â ÚÂ„È עיקר „·¯ הוא השני הפירוש כי אומר ואני עכ"ל: לב אליהם תשים שלא וכו' כיון דבר לאיזה ידענו לא הראב"ד

ויפה: נכון והוא ז"ל ר"מ ‰Ú„Ó:אצל ¯ÙÒ ‡Â‰Â ÔÂ˘‡¯ ¯ÙÒ ¯Ó‚

היד  מקורות
ה.21 ו, ספרי 22ואתחנן

ו. ו, ה"ב 23ואתחנן פ"ב

הי"ב. פ"ד ואילך.

Èכד  ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ּבחלי הּזה ּבעֹולם טר ּוד  ׁשאדם ׁשּבזמן  עֹולמֹות: ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשני 
ולא  ּבחכמה  לא מתעּסק אינ ֹו ּורעבֹון , ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹּובמלחמה

הּבא. העֹולם לחּיי  ז ֹוכין  ׁשּבהן  זה ·.ּבמצוה ּומּפני  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ה ּמל ימ ֹות וחכמיהם, נביאיהם  י ׂשראל, ּכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהתא ּוּו
מ ּנחת  ׁשאינּה הר ׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשיח,
להם  וימצאּו ּכהגן , ּובּמצו ֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלהן 

הּבא  העֹולם  לח ּיי ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה , וירּבּו .13מרגֹוע  ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
והחכמה  ה ּדעת  ּתר ּבה הּימים ׁשּבאֹותן 14והאמת לפי ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  ה'"– את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ונאמר:15: , ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אחיו " את ואיׁש רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו ,16"ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ

מּבׂשרכם" האבן לב את "והסירתי מּפני17ונאמר: . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּדוד  מּזרע  ׁשּיעמד  ה ּמל יהיה 18ׁשאֹותֹו חכמה ּבעל  , ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מ ּׁשלמה  רּבנּו19יתר ממׁשה  קר ֹוב  הּוא ּגד ֹול  ונביא  ,20; ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
ויבֹואּו ה',  ּדר אֹותן וי ֹורה העם  ּכל ילּמד ,ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּולפיכ
הּימים, ּבאחרית "והיה  ׁשּנאמר: ל ׁשמעֹו, הּגֹוים ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל 

ההרים" ּברא ׁש ה' ּבית הר יהיה  .21נכֹון  ְְִִֵֶֶַָָֹ
הפסק  ל ּה ׁשאין האחרֹונה  והּטֹובה  ּכּלֹו הּׂשכר ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוסֹוף 
הּמׁשיח  ימֹות אבל הּבא; העֹולם חּיי  הּוא  ּגרע ֹון, ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹולא
אּלא  , ה ֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, העֹולם ה ּוא –ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ּוכבר ליׂשראל . ּתחזר חכמים [`]ׁשהּמלכ ּות  אמרּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
הּמׁשיח, לימֹות הּזה  העֹולם ּבין 'אין ִִִִֵֵֶַַַָָָָהראׁשֹונים:

ּבלבד' מלכּיֹות ׁשע ּבּוד  .22אּלא ְְְִִֶַַָֻ

é ÷øt¤¤ כ  58שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

הּתֹורה ‡. מצו ֹות עֹוׂשה 'הריני  אדם: יאמר  ְֲִִֵֶַַַָָָֹאל 
ה ּברכ ֹות ועֹוסק  ׁשאקּבל ּכדי  הּכתּוב ֹות 1ּבחכמתּה, ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָ

הּבא  העֹולם לח ּיי ׁשאזּכה ּכדי  אֹו מן2ּבּה, ואפרׁש ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מן ׁשאּנצל ּכדי  מהן, ּתֹורה  ׁשהזהירה  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהעברֹות
מחּיי אּכרת ׁשּלא  ּכדי אֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב ֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּקללֹות

הּבא' .3העֹולם ַָָָ
ּדר על  ׁשהעֹובד זֹו! ּדר על ה' את לעבד ראּוי ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאין 
ולא  הּנביאים , מעלת ואינ ּה מ ּיראה; עֹובד הּוא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹזֹו,
אּלא  זֹו, ּדר על ה' את  עֹובד  ואין  החכמים. ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמעלת
לעבד  א ֹותן ׁשּמחּנכין  והּקטּנים, וה ּנׁשים הארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעּמי

מאהבה  ויעבד ּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד .4מ ּיראה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מאהבה ·. ּבּתֹורה 5הע ֹובד עֹוסק ,והֹול ּובּמצו ֹות ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
מּפני לא ּבע ֹולם, ּדבר מּפני  לא  – החכמה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֹּבנתיבֹות 
ע ֹוׂשה  אּלא  הּטֹובה; לירׁש ּכדי ולא הרעה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹיראת

לב ֹוא האמת הּטֹובה וס ֹוף אמת, ׁשהיא מּפני  ְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָ
(בגללה) .6{ּבכללּה} ְִָָ

חכם  ּכל  ואין  מאד , עד ּגדֹולה מעלה  היא  ז ֹו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָֹּומעלה 
הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינ ּו, אברהם מעלת והיא  לּה. ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָזֹוכה 

'אֹוהבֹו' הּוא מאהבה.7ּברּו א ּלא עבד  ׁשּלא לפי , ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ
ידי על הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָוהיא 

"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר : ּובזמן8מׁשה, . ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכל 9ׁשּיאהב  יעׂשה מ ּיד הראּויה, אהבה ה' את ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ

מאהבה . הראּויה?‚.הּמצו ֹות האהבה  היא וכיצד  ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
עד  עּזה יתרה, ּגד ֹולה  אהבה ה' את ׁשּיאהב ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ונמצא 10מאד  ה ', ּבאהבת קׁשּורה נפׁשֹו ׁשּתהא עד  , ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
ּתמיד ׁשֹוגה  ּדע ּתן11ּבּה ׁשאין האהבה, חֹולי ּכאלּו – ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגה ׁשהּוא א ּׁשה אֹותּה מאהבת ְֲִִֵֶֶַַָָָָָּפנּויה
אֹוכל  ׁשהּוא ּבׁשעה  ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ְְְְֵֵֵֵֶָָָּבין 
א ֹוהביו, ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָוׁשֹותה .
ּובכל  לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה ְְְְְְִִִֶָָָָָָוׁשֹוגין

"חֹולת 12נפ ׁש "ּכי מׁשל: ּדר אמר  ׁשּׁשלמה והּוא . ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
אני " לענין13אהבה הּוא מׁשל – הּׁשירים ׁשיר וכל ; ְְְֲִִִִִַַָָָָָָ

ּתאמר ,„..14זה  ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּבׁשביל  עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ּתֹורה למד  ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָהריני 
הּבא  הע ֹולם  לח ּיי ׂשכר ׁשאק ּבל ּבׁשביל ר ּבי, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאּקרא

ה'" את  "לאהבה  לֹומר: ּתלמּוד ׁשאּתם 15– ּכל ; ְְֲֶֶֶַַַַָָ
מאהבה  אּלא ּתעׂשּו לא .16עֹוׂשים, ֲֲִֵֶַַָָֹ

מאד" חפץ  "ּבמצֹותיו  חכמים: אמרּו –17וע ֹוד ְְְְְֲִִֵָָָָֹ
מצוֹותיו ּבׂשכר  ולא ּגדֹולי18"ּבמצֹותיו", היּו וכן  . ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּומׂשּכיליהן ּתלמידיהן לנב ֹוני  מצ ּוין  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהחכמים
על  הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָּביחּוד:
את  המׁשּמׁשין ּכעבדים  היּו אּלא  טֹובה; לקּבל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָמנת
ׁשה ּוא  מּפני א ּלא – ּכלּום  לקּבל ׁשּלא מנת על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהרב

מאהבה  עבד ּו ּכלֹומר, לׁשּמׁשֹו; ראּוי ּכל ‰..19הרב, ְְְְֲִֵַַַַָָָָ
ּתּגיע  ׁשּלא ּכדי  אֹו ׂשכר , לק ּבל ּכדי ּבּתֹורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהעֹוסק 

ע ֹוס  זה הרי – ּפרענ ּות וכל עדיו  לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ
מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹהע ֹוסק 
עֹוסק  זה הרי – ּבּה ׁשּצּוה הארץ ּכל אדֹון  ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאהבת
אדם  יעסק 'לעֹולם  חכמים: ואמרּו ל ׁשמּה. ְְְְֲֲִִַָָָָָָָֹּבּה
לׁשמ ּה, ׁשּלא ׁשּמּתֹו – ל ׁשמּה ׁשּלא  אפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹּבּתֹורה ,

לׁשמ ּה' .20ּבא  ְִָָ
ּוכלל  ה ּנׁשים ואת ה ּקטּנים את ּכׁשּמלּמדין , ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלפיכ
מּיראה  לעבד אּלא  אֹותן  מלּמדין אין  הארץ , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמי

משנה  כסף
'ÂÎÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÔÈ· ÔÈ‡ · ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù יוצאה אשה במה פ' דשמואל מימרא .

זה: בלשון לספק שיש מה זה קודם בפרק כתבתי ס"ג.) דף (שבת
'ÂÎÂ ¯È˘Ú ‰È‰‡˘ ÏÈ·˘· ‰¯Â˙ „ÓÂÏ ÈÈ¯‰ ¯Ó‡˙ ‡Ó˘ „ È¯È˘Ú ˜¯Ù

.ÂÈ˙ÂˆÓ ¯Î˘· ‡ÏÂ „‡Ó ıÙÁ ÂÈ˙ÂˆÓ·(.י"ט דף (ע"ז אידיהן לפני פרק

אלעזר: דר' ÂÎÂ'.מימרא ÌÈ„·ÚÎ ÂÈ‰˙ Ï‡ ולפי ג']. [משנה דאבות פ"ק
ומשכיליהם  תלמידיהם מצוים שהיו כתב ובייתוס צדוק ענין זה ממאמר שנמשך

לכלם: ולא כלומר ביחוד,

מיימוניות  הגהות
עומדין:[`] אין ובפ' אשה במה ובפ' חלק פרק שמואל

עוז  מגדל
.ÂÈ˙ÂˆÓ· „Ú ‰˘ÂÚ ÈÈ¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡:ובמדרשות בתלמוד מקומות בהרבה

.‰·‰‡Ó „Ú ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏÂ„‚ ÂÈ‰ ÔÎÂ:דאבות Ó˘Ï‰.פ"ק ‰· „Ú ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ
השחר: תפלת Ó‡‰·‰.פרק Â„·ÚÈÂ „Ú ˜ÂÒÚÈ ÌÏÂÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡Â:(כ"ח (דף השחר תפלת בפרק הוא וגם כן אמרו מקומות בכמה ת"ת בהלכות כתבתי כבר

היד  מקורות
א 13 צח, סנהדרין ראה

א. ו, בראשית ז"ח ואילך.

"את  התפלה נוסח וראה

מהרה  עבדך דוד צמח

וכו"'. ח"א 14תצמיח זהר

ב. קכה, (במה"נ). ב קיד,

מכילתא  וראה א. כג, ח"ג

מכילתא  כ. טו, בשלח

פט"ו, במדב"ר שם. דרשב"י

א. פי"א, קה"ר כה.

ט.15 יא, ירמי'16ישעי'

לג. כו.17לא, לו, יחזקאל

ה.18 יג, דה"ב ראה

בא. ר"פ ראה 19מכילתא

כ. תולדות (בובר) תנחומא

י.20 לד, ברכה ראה

ב.21 ב, ברכות 22ישעי'

ב. קנא, א. סג, שבת ב. לד,

זהר  וראה א. צט, סנהדרין

א. קכה, ח"ג

È ˜¯Ù1.מ"ג פ"א אבות

יג.2 יא, עקב ספרי

ה"ה.3 פ"ט ברכות ירושלמי

ב. כב, סוטה 4סוטה עיין

ואשה  תינוק יצר א: מז,

וימין  דוחה שמאל תהא

ה, ז"ח ב. כב, שם מקרבת.

א. רטז, ח"ב זהר וראה ד.

5. א. סב, עפ"י 6נדרים

נדרים  כב. יא, עקב ספרי

סוטה 7שם. ח. מא, ישעי'

ה. ו, ואתחנן ספרי א. לא,

ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי

עה"פ.8 ספרי שם. ואתחנן

שם.9 ספרי עפ"י 10עיין

ו. ח, משלי 11שה"ש עפ"י

בתרגום  ועיי"ש יט. ה,

ב. נד, עירובין ובפרש"י.

ה.12 ו, שה"ש 13ואתחנן

ה. לה,14ב, שבועות ראה

תתקפ. רמז שה"ש יל"ש ב.

ואילך. א קמג, ח"ב זהר

יג.15 יא, ספרי 16עקב

א. סב, נדרים יג. יא, עקב

א.17 קיב, ע"ז 18תהלים

א. מ"ג.19יט, פ"א אבות

ב.20 כג, נזיר ב. נ, פסחים

א. מז, שם ב. כב, סוטה

ב. י, הוריות א. קה, סנהדרין

ירושלמי  ב. טז, ערכין

ה"ז. פ"א פסחים



כה  È ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

חכמה  ויתחּכמּו ּדעּתן ׁשּתר ּבה עד ׂשכר , לקּבל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוכדי
אֹותן ּומרּגילין מעט; מעט  זה רז להן מגּלין  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָיתרה,

וידעּוהּו ׁשּיּׂשיג ּוהּו עד ּבנחת, זה ויעבדּולענין ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָ
יד ּוע Â.מאהבה. *ּדבר ֲֵַַָָָָ

הּקדֹוׁש אהבת ׁשאין  ֲֵֶַַַָָּוברּור,
ׁשל  ּבלּבֹו נקׁשרת הּוא  ְְִִֶֶֶָּברּו
ּתמיד  ּבּה ׁשּיׁשּגה  עד  ְִִֶֶַָָָָאדם,
ׁשּבעֹולם  ּכל ויעזב ְֲֶַָָָָָֹּכראּוי 

ּובכל  לבב "ּבכל ואמר : ׁשּצּוה ּכמֹו מ ּמּנה , ְְְְְְִִֶֶַָָָָָָחּוץ
"ׁשּידעהּו21נפ ׁש ּבדעה אּלא  ;22– הּדעה ּפי  ועל . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הרּבה. הר ּבה ואם  מעט , מעט אם האהבה: ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָּתהיה

ּולהׂשּכיל  להבין  עצמֹו ליחד  אדם  צרי , ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָלפיכ
ּכח  ּכפי  ק ֹונֹו את ל ֹו הּמֹודיעין ּותב ּונֹות ְְְְִִִֶַַָֹּבחכמֹות
ּבהלכ ֹות  ׁשּבארנ ּו ּכמ ֹו ּולהּׂשיג, להבין ּבאדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש

הּתֹורה  .23יסֹודי  ְֵַָ

ׁשּדי. ּבעזרת ראׁשֹון, ספר נגמר  ּדסּיען. רחמנא  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָּברי
ּפרקים: וארּבעים ׁשּׁשה זה, ספר ׁשל ּפרקים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּומנין 
ּדעֹות, הלכֹות ּפרקים ; ע ׂשרה הּתֹורה, יסֹודי  ְְְְֲִִִֵֵַָָָָהלכֹות 
ּפרקים; ׁשבעה  ּתֹורה, ּתלמּוד הלכֹות ּפרקים; ְְְְְְִִִִִַָָָָָׁשבעה

ּפרקים; ע ׂשר ׁשנים זרה, עבֹודה הלכ ֹות הלכֹות ְְְְֲִִִֵָָָָָָ
ּפרקים. עׂשרה ְְֲִָָָָּתׁשּובה,

ã"áàøä úâùä
éåàøë . . øáã השגיון זה א"א

ואנו  כיון, דבר זה לאי ידענו לא
ענינים  בשני אותו מפרשים
וענין  לדוד, שגיון כמו שיר לשון
תשגה  אהבתה בעבור אחר
לב. אליהם תשים שלא בעניניך

משנה  כסף
.'ÂÎÂ ÚÂ„È ¯·„ Â:כראוי תמיד בה שישגה השגיון Î˙·עד זה א"א הראב"ד

שישמח  לומר דהיינו נראה שיר לשון מ"ש עכ"ל. לב, עליהם תשית שלא וכו'
וכן  אמן שמו מאוהבי חלקנו ישים השי"ת בשיר. שמח שאדם כמו ה' באהבת

רצון: ‰Ú„Óיהי ¯ÙÒ ÌÏ˘

עוז  מגדל
. ·˙Î :¯ÙÒ‰ ÛÂÒ ‡Â‰˘ ˜¯Ù‰ ÛÂÒ „Ú ¯Â¯·Â ÚÂ„È עיקר „·¯ הוא השני הפירוש כי אומר ואני עכ"ל: לב אליהם תשים שלא וכו' כיון דבר לאיזה ידענו לא הראב"ד

ויפה: נכון והוא ז"ל ר"מ ‰Ú„Ó:אצל ¯ÙÒ ‡Â‰Â ÔÂ˘‡¯ ¯ÙÒ ¯Ó‚

היד  מקורות
ה.21 ו, ספרי 22ואתחנן

ו. ו, ה"ב 23ואתחנן פ"ב

הי"ב. פ"ד ואילך.

Èכד  ˜¯Ù ∑ ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ ∑ Ú„Ó‰ ¯ÙÒ

ּבחלי הּזה ּבעֹולם טר ּוד  ׁשאדם ׁשּבזמן  עֹולמֹות: ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשני 
ולא  ּבחכמה  לא מתעּסק אינ ֹו ּורעבֹון , ְְְְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹּובמלחמה

הּבא. העֹולם לחּיי  ז ֹוכין  ׁשּבהן  זה ·.ּבמצוה ּומּפני  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ה ּמל ימ ֹות וחכמיהם, נביאיהם  י ׂשראל, ּכל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהתא ּוּו
מ ּנחת  ׁשאינּה הר ׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי  ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּמׁשיח,
להם  וימצאּו ּכהגן , ּובּמצו ֹות ּבּתֹורה לעסק ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹלהן 

הּבא  העֹולם  לח ּיי ׁשּיזּכּו ּכדי ּבחכמה , וירּבּו .13מרגֹוע  ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ
והחכמה  ה ּדעת  ּתר ּבה הּימים ׁשּבאֹותן 14והאמת לפי ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  ה'"– את ּדעה הארץ מלאה "ּכי ונאמר:15: , ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
אחיו " את ואיׁש רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו ,16"ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַָֹ

מּבׂשרכם" האבן לב את "והסירתי מּפני17ונאמר: . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּדוד  מּזרע  ׁשּיעמד  ה ּמל יהיה 18ׁשאֹותֹו חכמה ּבעל  , ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

מ ּׁשלמה  רּבנּו19יתר ממׁשה  קר ֹוב  הּוא ּגד ֹול  ונביא  ,20; ְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
ויבֹואּו ה',  ּדר אֹותן וי ֹורה העם  ּכל ילּמד ,ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּולפיכ
הּימים, ּבאחרית "והיה  ׁשּנאמר: ל ׁשמעֹו, הּגֹוים ְְְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל 

ההרים" ּברא ׁש ה' ּבית הר יהיה  .21נכֹון  ְְִִֵֶֶַָָֹ
הפסק  ל ּה ׁשאין האחרֹונה  והּטֹובה  ּכּלֹו הּׂשכר ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוסֹוף 
הּמׁשיח  ימֹות אבל הּבא; העֹולם חּיי  הּוא  ּגרע ֹון, ְְֲִֵֵַַַַָָָָָָֹולא
אּלא  , ה ֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, העֹולם ה ּוא –ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ּוכבר ליׂשראל . ּתחזר חכמים [`]ׁשהּמלכ ּות  אמרּו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ
הּמׁשיח, לימֹות הּזה  העֹולם ּבין 'אין ִִִִֵֵֶַַַָָָָהראׁשֹונים:

ּבלבד' מלכּיֹות ׁשע ּבּוד  .22אּלא ְְְִִֶַַָֻ

é ÷øt¤¤ כ  58שיעור שיעור
ליום  פרקים ליום ג' אחד פרק

הּתֹורה ‡. מצו ֹות עֹוׂשה 'הריני  אדם: יאמר  ְֲִִֵֶַַַָָָֹאל 
ה ּברכ ֹות ועֹוסק  ׁשאקּבל ּכדי  הּכתּוב ֹות 1ּבחכמתּה, ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָ

הּבא  העֹולם לח ּיי ׁשאזּכה ּכדי  אֹו מן2ּבּה, ואפרׁש ; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
מן ׁשאּנצל ּכדי  מהן, ּתֹורה  ׁשהזהירה  ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהעברֹות
מחּיי אּכרת ׁשּלא  ּכדי אֹו ּבּתֹורה, הּכתּוב ֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹהּקללֹות

הּבא' .3העֹולם ַָָָ
ּדר על  ׁשהעֹובד זֹו! ּדר על ה' את לעבד ראּוי ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹאין 
ולא  הּנביאים , מעלת ואינ ּה מ ּיראה; עֹובד הּוא ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹזֹו,
אּלא  זֹו, ּדר על ה' את  עֹובד  ואין  החכמים. ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמעלת
לעבד  א ֹותן ׁשּמחּנכין  והּקטּנים, וה ּנׁשים הארץ ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹעּמי

מאהבה  ויעבד ּו ּדעּתן ׁשּתרּבה עד .4מ ּיראה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מאהבה ·. ּבּתֹורה 5הע ֹובד עֹוסק ,והֹול ּובּמצו ֹות ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
מּפני לא ּבע ֹולם, ּדבר מּפני  לא  – החכמה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֹּבנתיבֹות 
ע ֹוׂשה  אּלא  הּטֹובה; לירׁש ּכדי ולא הרעה, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹיראת

לב ֹוא האמת הּטֹובה וס ֹוף אמת, ׁשהיא מּפני  ְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָ
(בגללה) .6{ּבכללּה} ְִָָ

חכם  ּכל  ואין  מאד , עד ּגדֹולה מעלה  היא  ז ֹו ְְְֲֲִֵַַַָָָָָָֹּומעלה 
הּקדֹוׁש ׁשּקראֹו אבינ ּו, אברהם מעלת והיא  לּה. ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָזֹוכה 

'אֹוהבֹו' הּוא מאהבה.7ּברּו א ּלא עבד  ׁשּלא לפי , ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹ
ידי על הּוא ּבר ּו הּקד ֹוׁש ּבּה ׁשּצּונּו הּמעלה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָוהיא 

"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר : ּובזמן8מׁשה, . ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכל 9ׁשּיאהב  יעׂשה מ ּיד הראּויה, אהבה ה' את ְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ

מאהבה . הראּויה?‚.הּמצו ֹות האהבה  היא וכיצד  ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ
עד  עּזה יתרה, ּגד ֹולה  אהבה ה' את ׁשּיאהב ְְֱֲֵֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ונמצא 10מאד  ה ', ּבאהבת קׁשּורה נפׁשֹו ׁשּתהא עד  , ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹ
ּתמיד ׁשֹוגה  ּדע ּתן11ּבּה ׁשאין האהבה, חֹולי ּכאלּו – ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּתמיד, ּבּה ׁשֹוגה ׁשהּוא א ּׁשה אֹותּה מאהבת ְֲִִֵֶֶַַָָָָָּפנּויה
אֹוכל  ׁשהּוא ּבׁשעה  ּבין ּבקּומֹו, ּבין ּבׁשכבֹו ְְְְֵֵֵֵֶָָָּבין 
א ֹוהביו, ּבלב ה' אהבת ּתהיה מּזה יתר  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָוׁשֹותה .
ּובכל  לבב "ּבכל ׁשּצּונּו: ּכמֹו ּתמיד, ּבּה ְְְְְְִִִֶָָָָָָוׁשֹוגין

"חֹולת 12נפ ׁש "ּכי מׁשל: ּדר אמר  ׁשּׁשלמה והּוא . ְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
אני " לענין13אהבה הּוא מׁשל – הּׁשירים ׁשיר וכל ; ְְְֲִִִִִַַָָָָָָ

ּתאמר ,„..14זה  ׁשּמא הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ְֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּבׁשביל  עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל ּתֹורה למד  ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָהריני 
הּבא  הע ֹולם  לח ּיי ׂשכר ׁשאק ּבל ּבׁשביל ר ּבי, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאּקרא

ה'" את  "לאהבה  לֹומר: ּתלמּוד ׁשאּתם 15– ּכל ; ְְֲֶֶֶַַַַָָ
מאהבה  אּלא ּתעׂשּו לא .16עֹוׂשים, ֲֲִֵֶַַָָֹ

מאד" חפץ  "ּבמצֹותיו  חכמים: אמרּו –17וע ֹוד ְְְְְֲִִֵָָָָֹ
מצוֹותיו ּבׂשכר  ולא ּגדֹולי18"ּבמצֹותיו", היּו וכן  . ְְְְְְְִִִֵֵַָָָֹ

ּומׂשּכיליהן ּתלמידיהן לנב ֹוני  מצ ּוין  ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהחכמים
על  הרב את המׁשּמׁשים ּכעבדים ּתהיּו אל  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָּביחּוד:
את  המׁשּמׁשין ּכעבדים  היּו אּלא  טֹובה; לקּבל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָמנת
ׁשה ּוא  מּפני א ּלא – ּכלּום  לקּבל ׁשּלא מנת על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהרב

מאהבה  עבד ּו ּכלֹומר, לׁשּמׁשֹו; ראּוי ּכל ‰..19הרב, ְְְְֲִֵַַַַָָָָ
ּתּגיע  ׁשּלא ּכדי  אֹו ׂשכר , לק ּבל ּכדי ּבּתֹורה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהעֹוסק 

ע ֹוס  זה הרי – ּפרענ ּות וכל עדיו  לׁשמּה. ׁשּלא ּבּה ק ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָֹֻ
מּפני אּלא ׂשכר, לקּבל ולא ליראה, לא ּבּה ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹהע ֹוסק 
עֹוסק  זה הרי – ּבּה ׁשּצּוה הארץ ּכל אדֹון  ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאהבת
אדם  יעסק 'לעֹולם  חכמים: ואמרּו ל ׁשמּה. ְְְְֲֲִִַָָָָָָָֹּבּה
לׁשמ ּה, ׁשּלא ׁשּמּתֹו – ל ׁשמּה ׁשּלא  אפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶַָָָֹֹּבּתֹורה ,

לׁשמ ּה' .20ּבא  ְִָָ
ּוכלל  ה ּנׁשים ואת ה ּקטּנים את ּכׁשּמלּמדין , ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָלפיכ
מּיראה  לעבד אּלא  אֹותן  מלּמדין אין  הארץ , ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמי

משנה  כסף
'ÂÎÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ ÔÈ· ÔÈ‡ · ÈÚÈ˘˙ ˜¯Ù יוצאה אשה במה פ' דשמואל מימרא .

זה: בלשון לספק שיש מה זה קודם בפרק כתבתי ס"ג.) דף (שבת
'ÂÎÂ ¯È˘Ú ‰È‰‡˘ ÏÈ·˘· ‰¯Â˙ „ÓÂÏ ÈÈ¯‰ ¯Ó‡˙ ‡Ó˘ „ È¯È˘Ú ˜¯Ù

.ÂÈ˙ÂˆÓ ¯Î˘· ‡ÏÂ „‡Ó ıÙÁ ÂÈ˙ÂˆÓ·(.י"ט דף (ע"ז אידיהן לפני פרק

אלעזר: דר' ÂÎÂ'.מימרא ÌÈ„·ÚÎ ÂÈ‰˙ Ï‡ ולפי ג']. [משנה דאבות פ"ק
ומשכיליהם  תלמידיהם מצוים שהיו כתב ובייתוס צדוק ענין זה ממאמר שנמשך

לכלם: ולא כלומר ביחוד,

מיימוניות  הגהות
עומדין:[`] אין ובפ' אשה במה ובפ' חלק פרק שמואל

עוז  מגדל
.ÂÈ˙ÂˆÓ· „Ú ‰˘ÂÚ ÈÈ¯‰ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡:ובמדרשות בתלמוד מקומות בהרבה

.‰·‰‡Ó „Ú ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏÂ„‚ ÂÈ‰ ÔÎÂ:דאבות Ó˘Ï‰.פ"ק ‰· „Ú ˜ÒÂÚ‰ ÏÎ
השחר: תפלת Ó‡‰·‰.פרק Â„·ÚÈÂ „Ú ˜ÂÒÚÈ ÌÏÂÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡Â:(כ"ח (דף השחר תפלת בפרק הוא וגם כן אמרו מקומות בכמה ת"ת בהלכות כתבתי כבר

היד  מקורות
א 13 צח, סנהדרין ראה

א. ו, בראשית ז"ח ואילך.

"את  התפלה נוסח וראה

מהרה  עבדך דוד צמח

וכו"'. ח"א 14תצמיח זהר

ב. קכה, (במה"נ). ב קיד,

מכילתא  וראה א. כג, ח"ג

מכילתא  כ. טו, בשלח

פט"ו, במדב"ר שם. דרשב"י

א. פי"א, קה"ר כה.

ט.15 יא, ירמי'16ישעי'

לג. כו.17לא, לו, יחזקאל

ה.18 יג, דה"ב ראה

בא. ר"פ ראה 19מכילתא

כ. תולדות (בובר) תנחומא

י.20 לד, ברכה ראה

ב.21 ב, ברכות 22ישעי'

ב. קנא, א. סג, שבת ב. לד,

זהר  וראה א. צט, סנהדרין

א. קכה, ח"ג

È ˜¯Ù1.מ"ג פ"א אבות

יג.2 יא, עקב ספרי

ה"ה.3 פ"ט ברכות ירושלמי

ב. כב, סוטה 4סוטה עיין

ואשה  תינוק יצר א: מז,

וימין  דוחה שמאל תהא

ה, ז"ח ב. כב, שם מקרבת.

א. רטז, ח"ב זהר וראה ד.

5. א. סב, עפ"י 6נדרים

נדרים  כב. יא, עקב ספרי

סוטה 7שם. ח. מא, ישעי'

ה. ו, ואתחנן ספרי א. לא,

ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי

עה"פ.8 ספרי שם. ואתחנן

שם.9 ספרי עפ"י 10עיין

ו. ח, משלי 11שה"ש עפ"י

בתרגום  ועיי"ש יט. ה,

ב. נד, עירובין ובפרש"י.

ה.12 ו, שה"ש 13ואתחנן

ה. לה,14ב, שבועות ראה

תתקפ. רמז שה"ש יל"ש ב.

ואילך. א קמג, ח"ב זהר

יג.15 יא, ספרי 16עקב

א. סב, נדרים יג. יא, עקב

א.17 קיב, ע"ז 18תהלים

א. מ"ג.19יט, פ"א אבות

ב.20 כג, נזיר ב. נ, פסחים

א. מז, שם ב. כב, סוטה

ב. י, הוריות א. קה, סנהדרין

ירושלמי  ב. טז, ערכין

ה"ז. פ"א פסחים



180äáåùúä úøâà
äáåùúä úøâà íùá àø÷ðä éùéìù ÷ìç íéøîà éèå÷ì

àéðú à ÷øôäøôë é÷åìç äùìù àîåé óåñá
øáò .ãçà ìë íò äáåùúå íä
ìò øáò åì ïéìçåîù ãò íùî ææ åðéà áùå ò"î ìò
â"òàã 'éô) .øôëî ë"äåéå äìåú äáåùú áùå ú"ìî
íåùî åðééä .ú"ì úà äçåãù äìåãâ ò"î íåé÷ ïéðòìã
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé
íìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"÷ úåø÷ì äúòî øäæðù
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åâå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

ì"ëò



àö äáåùúä úøâà
:àúééøáä ì"ëòäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå

ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åâå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åâå êááì ìëá 'åâå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åâå êéìà 'ä åðáéùä 'åâå êé÷ìà 'ä
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î"ãò ùîî äëëå .(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää ìò äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá
äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä

íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì
'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô

åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå

åúåàì



190äáåùúä úøâà
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù

íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ
äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø

òéôùîù



åö äáåùúä úøâà
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
ìá÷ì ìàøùé éòùåôå àèåçä íâ ìåëé éæàå .'åëå ìæî
ùîî ç"òá øàù åîë úåéîäáä íùôðå íôåâì úåéç
úàù øúéá äáøãàå .åîãð úåîäáë ìùîð ù"îë
òôù ìëù éãå÷ô 'ô ÷"äåæî øàåáîä é"ôò æò øúéå
äùåòù òâøå äòùá ïåúçúä íãàì úåòôùðä úåéçå
äøéáò éøåäøäá åà øåáéãá åà äùòîá 'ä éðéòá òøä
íù íéøàåáîä à"èñä úåìëéäî åì òôùð ìëä 'åëå
åúòôùä ìá÷ì íà äøéçá ìòá àåä íãàäå .÷"äåæá
úåòôùð íäîù äùåã÷ä úåìëéäî åà à"èñä úåìëéäî
äùò æ"åòì äæ éë .'åëå úåùåã÷å úåáåè úåáùçî ìë
íúåéç íé÷ðåéå íéìá÷î à"èñä úåìëéäå .'åëå 'é÷ìàä
äìåìëä äâåðã ñ"éã òôùä úåìùìúùäå úåùáìúäî
äðäå .ç"éì òãåðë 'åëå ã"äò 'éçá àéä ø"åè 'éçáî
åùàøù ìáçä åîë î"ãò .áéúë åúìçð ìáç á÷òé
åùàøá íãà êåùîé íà äèîì éðùä åùàøå äìòîì 'à
äîë ïåùàøä åùàø íâ åéøçà êùîéå òðòðé éðùä
íãàä úîùð ùøùá ùîî äëëå .êùîäì åì øùôàù
ãéøåîå êéùîî àåä ì"ðä äàúú à"ä 'éçáî äøå÷îå
êåú ãò åéúåáùçîå íéòøä åéùòî é"ò äúòôùä

úåìëéä



192äáåùúä úøâà
åéúåáùçî ìá÷î íùîù ìåëéáë à"èñä úåìëéä
äòôùää íäì êéùîîä àåä àåäù éðôîå .åéùòîå
ì"æø åøîàù åäæå .ì"ãå ùàøá ÷ìç ìèåð àåä ïëì
à÷åã åðéãéá 'åëå íéòùøä úåìùî àì åðéãéá ïéà
úåìâ 'éçá éäåæå .ïáøåçä øçà úåìâä ïîæá øîåìë
øùà à"èñä úåìëéäì òéôùäì ìåëéáë äðéëùä
éæà äðåëð äáåùú äùåò íãàäùëå .'úé åùôð äàðù
.åéúåáùçîå åéùòîá êéùîäù äòôùää íäî ÷ìñî
åäæå .äîå÷îì äðéëùä úòôùä øéæçî åúáåùúá éë
êé÷ìà 'ä áùå ù"îëå úåìâ 'éçáî äàúú à"ä áåùú
áéùäå ì"æø øîàîëå êúåáù íò øîåìë êúåáù úà

:'åëå øîàð àì
íìåàå æ ÷øôäáåùú 'éçáì øùéäå úîàä êøã

'á íä ì"ðä äàúú à"ä äàúú
íéðåéìòä íéîçø øøåòì àåä 'àä .ììë êøã íéøáã
äìôðù 'é÷ìàä åùôðå åúîùð ìò íéîçøä øå÷îî
ïä àú÷éîò àøéáì ä"á íééçä ééç äîø àøâéàî
íééçä øå÷îá äøå÷î ìòå .à"èñäå äàîåèä úåìëéä
.åäîçøéå 'éåä ìà áåùéå ù"îëå ä"á 'éåä íù àåä
äìùìúùðù ä"á 'éåä íù úòôùä ìò íéîçø øøåòì 'éô
é"ò íúåéçäì íéàîèä à"èñä úåìëéä êåú äãøéå
ù"îëå úåòøä åéúåáùçîå åéúåìåáçúå ùåðà äùòî
'éçá àéä 'åëå àçåî éèéäøá íéèäøá øåñà êìî
ïå÷éúá àåä äæì ìâåñîä ïîæå .ì"ðë äðéëùä úåìâ
äìôð íù ù"æå .á"ùò äøòäá øåãéñá ù"îë úåöç
àø÷ð ïëìå .åðàèç éë åðì àð éåà åðéùàø úøèò
ì"æ ÷"îøä ù"îë úåìëéä é÷øôá áåìò êìî ä"áã÷ä

éë



æö äáåùúä úøâà
ïðåáúé øùàë èøôáå .äæî ìåãâ ïåáìò êì ïéà éë
'àå 'à ìë ò"ëñå ò"ëîî ä"á ñ"à úìåãâá ìéëùîä
:ãàî ãàî æ"ò øîøîúé åúðáäå åìëù øåòéù éôì
äúåéç ìë øùà à"èñå äôéì÷ä òéðëäìå ùèáì 'áäå
øùðë äéáâú íà ù"îë ääáâäå úåñâ 'éçá ÷ø àéä
äúúéî éäåæ ùîî øôò ãò äòðëääå ùåèéáäå .'åâå
äæáð úåéäìå äëãðå øáùð áì é"ò åðééäå .äìåèéáå
'é÷ìà éçáæ ô"ò ÷"äåæá ù"îëå .'åëå ñàîð åéðéòá
ïî ïáø÷ ìë éë .'åëå äëãðå øáùð áì äøáùð çåø
ìáà .íéîçøä úãî àéä 'éåä íùì àåä äîäáä
äîäá ïáø÷ ïéáéø÷î ïéà ïéãä úãî àéä íé÷ìà íùì
çåø åäæå à"èñäå äàîåèä çåø øéáòäìå øáùì à"ë
øáùð áìäùë .à"èñä çåø äøáùð êéàäå .äøáùð
èòî äðä .äëãðå áìä øáùð êéàäå .'åëå äëãðå
ïéàù äìà åðéúåøåãá úåéðòúå íéôåâéñ é"ò àåä øéòæî
ì"æø øîàîë êìîä ãåãë äáøä úåðòúäì çë åðì
ø÷éò êà .úéðòúá åâøäù éáø÷á ììç éáìå ô"ò
äàîåèä çåø úøáòäå äëãðå øáùð úåéäì áìä úòðëä
úòãä ÷îåòá àðáùåçã éøàîî úåéäì àåä à"èñå
äìéì åà íåé ìëá úçà äòù åúðéáå åúòã ÷éîòäì
åéàèçá äùòå ìòôù äîá ïðåáúäì úåöç ïå÷éú éðôì
åúîùð øå÷òì íøâå ì"ðë äðéëùä úåìâ 'éçá
äàîåèä íå÷îì äãéøåäå ä"á íééçä ééçî 'é÷ìàä åùôðå
äáëøî 'éçáá úéùòðå à"èñä úåìëéä ïä úåîäå
.ì"ðë åôåâì òéôùäì úåéçå òôù íäî ìá÷ì íäéìà
øîåìë íéúî íééåø÷ íäééçá íéòùø ì"æø åøîàù åäæå
ù"î ïëå) äàîåèäå úåîä íå÷îî íéëùîð íäééçù

àì



194äáåùúä úøâà
àìà å"ç ùøì âòåìë åðéà 'åâå åììäé íéúîä àì
íéìáìáîù íéúî íééåø÷ íäééçáù íéòùøä ìò äðååëä
íéöéôç íðéàå íòùøá íãåòá úåøæ úåáùçîá íúåà

.(òãåðë äáåùúáíâå úøë ïåò ìò øáò àìù éî óàå
â"äëå ì"æ úàöåä àåäù íéîù éãéá äúéî ïåò ìò àì
íéîâåô ïäù øçàî ë"ôòà .úåì÷ úåøéáò øàù àìà
íéìáç ú÷éñôå úîéâô ìùîëå úé÷ìàä ùôðå äîùðá
íâô úåéäì ìåëé íéàèçä éåáéøá éøä .ì"ðë íé÷ã
úìéôëá 'éôàå .äúéî åà úøë åá ùéù ãçà åàìá åîë
àéáðä ìéùîäù åîë .ãàî úåáø íéîòô ãçà àèç
áòë éúéçî ù"îë ùîùä øåà ìéôàîä ïðòì íéàèçä
úéîéðô ïéá [íéìéãáîä] úåøåîç úåøéáò íä êéòùô
ïðò úìãáäë .úé÷ìàä ùôðì ä"á 'éåä íù úòôùä
äéìò íéøãìå õøàì ùîùä ïéá ìéãáîä êåùçå áò
ùã íãàù úåì÷ úåøéáò ïä êéúàèç ïðòëå .î"ãò
.î"ãò ùåì÷å ì÷ ïðò úìãáäë íéìéãáîä åéá÷òá
øåà ãâð íãà íéùî íà äæä ìùîáù åîë äðäå
ïä ãàî áåøì úåùåì÷å úåì÷ úåöéçî ïåìçá ùîùä
ùîî äëëå .øúåéå äáò úçà äöéçî åîë úåìéôàî
ù"ëîå åéá÷òá ùã íãàù úåðåò ìëá ìùîðá àåä
.ã"ùå ò"âå æ"òë ùîî ïäù ì"æø éøáãî úåîñøåôîä
'éäé ïô êì øîùä ù"îë ä÷ãöä ïî ïéò úîìòä åîë
.'åëå à"òò àéä ìòéìáå 'åâå ìòéìá êááì íò øáã
ò"âå æ"òë äìå÷ùä ø"äì àéä åøéáç úåðâá øôñîäå
úåñâ åá ùéù éî ïëå æ"òò åìàë ñòåëä ìëå ã"ùå
ì"æøàîë ïìåë ãâðë ú"úå .àøîâá úåáø äðäëå .çåøä
ìòù ù"÷á åøãéñ ïëìå .'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå

äèîä



çö äáåùúä úøâà
é"ôòù ãáìî .'åëå ã"á úåúéî 'ã åéìò ìá÷ì äèîä
áééçúð åìéàë 'éåä íù ìù ã"åé úåàá íâåôä ìë ãåñä
úåàáå äôéøù áééçúð åìéàë à"ä úåàá íâåôäå äìé÷ñ
åìéàë äðåøçà à"ä úåàáå âøä áééçúð åìéàë å"éå
ïéìéôúå ã"åé úåàá íâåô ù"÷ ìèáîäå .÷ðç áééçúð
.'åëå à"ä úåàá äìôúå å"éå úåàá úéöéöå à"ä úåàá
ìåèéáå 'éàèçå úåðåò øàùì ãåîìì ìéëùîä ìåëé äæîå

:ïìåë ãâðë äøåú
äðäå ç ÷øôìëåé ì"ðä ìëá úòãä ú÷îòä éøçà

áåøë àáìã à÷îåòî úîàá ù÷áì
úîàá åáìá òá÷ú éæà éë .'åâå éòùô äçî êéîçø
äìòîìùå åùôðáù úå÷ìà 'éçá ìò úåðîçøä ìãåâ
ø"äãî â"éî íéðåéìòä íéîçø øøåòé äæáå .ì"ðë
ã"åé ìù åöå÷á æîøðä ä"á ïåéìòä ïåöøî úåëùîðä
úåéúåàî úòôùðä äòôùää 'éçáî äìòî äìòîìù
íéîâôä ìë íé÷ðî íéîçøä úåãî â"éä ïëìå .'éåä íù
ä÷éðé ïéà áåùå .ä÷ðå òùôå ïåò àùåð ù"îëå
äæáå) ì"ðë äàúú à"ä úòôùäî à"èñäå íéðåöéçäì
.(ì"ãå å"äéá ãçééúäì äîå÷îì äàúú à"ä áåùú
ïéà áåù íãàáù úé÷ìàä ùôðá äèîì ùîî ïëå
íéáùì àåä ä÷ðî ä÷ðå ù"îëå íéìéãáî íëéúåðåò
íéðåöéçä íä íéàåöä íéùåáìî íùôð úå÷ðìå õåçøì
äøáò çåøù øçàîå .'åëå åúôôìî 'îâá ù"îë à"èñå
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá

óåâá
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åøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâáíøèá åéô ç

äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë

:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã
øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä

äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åâå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì
äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åâå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
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àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì

'åâå



èö äáåùúä úøâà
àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åâå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åâå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá
äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú

'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åâå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åâå
øáã úåéäì 'åâå íá úøáãå 'åâå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä

ìåëé
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àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
ä"á ñ"à úìåãâá úåððåáúää é"ò äæ ìëå .'åëå
.òãåðë äøîæã é÷åñôáå äéðôì íéúùá úòãä ú÷îòäá
íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó
ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
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àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äåãç ÷"äæá ù"îë .ã"ì
çåèá åáì ïåëð úåéäì ïåçèáäå äðåîàä ãåò óåøéöáå 'åëå
óëéú çåìñì áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç õôç éë 'äá
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ììë ÷ôñ íåù ïàë ïéà àìà äìèáì äëøá ùùç
åðééä àì åìéàå .åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî
ïéëøáî åðàù åîë ãéî ïéìàâð åðééä íéàèåçå íéøæåç
êéøöù ïë å"á úãîá 'éôà éøäå .ìàøùé ìàåâ é"àá
àìå äìéçî åðîî íéù÷áîù ãéîå óëéú ìåçîì íãàä
'éàãë åøéáç ãé òèå÷á 'éôàå ìåçîìî éøæëà àäé
ìçî àìå ô"â åðîî ù÷éá íàå .÷"áã ç"ôñá 'îâá
ãåã ù÷éáù íéðåòáâäå .åðîî ù÷áì ö"à áåù åì
úà úéîäù ìåàù ãòá äìéçî íäî ä"ò êìîä
åàáé àìù íäéìò ãåã øæâ ìåçîì åöø àìå íéðåòáâä
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ù"îëå à÷ééã äáøîä çåìñì äáøîä ïåðç 'ä úà
ùéà àèçé íà å"á úãîáù åðééäã .çåìñì áøå àøæòá
åøåñì øæç ë"çàå åì ìçîå äìéçî åðîî ù÷éáå ùéàì
.úéòéáøå úéùéìùá ù"ëîå úéðù åì ìåçîéù ãàî äù÷
óìàì 'à íòô ïéá ùøôä ïéà ä"á÷ä úãîá ìáà
åéúåãîå íéîçøä úãîî àéä äìéçîä éë íéîòô
ñ"à 'éçáá àìà úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïðéà úåùåã÷ä
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ùøôä ïéà ñ"à 'éçá éáâìå .åéîçø åìë àì éë ù"îë
ùîî àìë 'éî÷ àìåëã ìåãâì ïè÷ øôñî ïéá ììë
åðéúåîùà øéáòî ïëìå .'åëå ìåãâå ïè÷ äåùîå áéùç
éãî àèç ìòá íéãååúîù 'éàèçä ìëå äðùå äðù ìëá
íäéìò äãåúîå øæåç íäéìò øáòå øæçù óà äðù
äðùå äðù ìëáå .íìåòì ïëå äàáä äðùá ë"äåéá
é"àá 'éëøáî ô"â íåéå íåé ìëá ïë åîë àìà à÷åã åàì
ïéãéîú ãâðë äìôú ì"æøàîëå çåìñì äáøîä ïåðç
äìéìä úåøéáò ìò øôëî 'éä øçù ìù ãéîúå .äåð÷ú
íåéá íåé éãî ïëå íåé ìù ìò íééáøòä ïéá ìù ãéîúå
.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
ìéàåä ïëìå äáåùúä ìò åáìá êîåñù àìà åøöé
óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ
ìáà .åúáåùú ïéìá÷î äáåùú äùòå åøöé ìò øáâúðå
ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà

äáåùúá åðøéæçäåáåùð àìù åðééäã êéðôì äîéìù
êéðôìî ïåöø éäé íéù÷áî ë"äåéá ïëå äìñëì ãåò
àáä ì"æøàîë ïé÷éôñîå ïé÷éôñî ãåò àèçà àìù
úàæì éàå àáù ãéî à÷ééã àáä åúåà ïéòééñî øäèì
éãâð éúàèçå ù"îå .ãéî àéä äìéçîäå äçéìñä íâ
àäã å"ç äæáð áöò ãéîú úåéäì ïååëîä ïéà ãéîú
äáéãð çåøå 'åâå äçîùå ïåùù éðòéîùú 'éøúá áéúë
äàìéò äáåùúá åéîé ìë ì"öù íåùîå 'åâå éðëîñú
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äúàå åîë à÷ééã éãâð àìà ì"ðë äáø äçîùá àéäù
.÷åçøî é"ùøôå åðçé ãòåî ìäàì áéáñ ãâðî ãâðî áöéúú
éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
úàù øúéá àèçä ïåøëæ ìéòåé äçîùä ïéðòì äáøãàå
úåàáå úåùâøúîä úåòøåàîä ìë äçîùá ìá÷ì éãëá
äùòîá åà øåáéãá úåéøáä é"ò ïéá íéîùä ïî ïéá
('åëå àãéô÷ éðéî ìëå ñòëî ìöðäì äáåè äöò åæå)
ïéàå íúôøç 'éòîåù ïéáìåò ïðéàå ïéáìòðä ì"æøàîëå
ìëå 'åëå 'éøåñéá 'éçîùå äáäàî íéùåò 'éáéùî

:åéòùô ìë ìò åì 'éøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä

íòèå áé ÷øôàéäù éôì óåâä éøåñéá äçîùä
ùôðì äîåöòå äìåãâ äáåè
íðäéâá ÷åøéîäî äìéöäìå æ"äòá ä÷øîì úàèåçä
éôë úåðòúäì úìåëéá ïéàù äìà åðéúåøåãá èøôá)
ì"æ é"øàäî äáåùú éðå÷éúáù úåîåöä ìë øôñî
(íðäéâá ÷åøéîî äìéöäì ùôðä ÷åøéîì úåëéøöä
íéøåñé 'éôàù áåéà 'éôì äîã÷äá ì"æ ï"áîøä ù"îëå
ùôðä éøåñéì ììë êøò ïäì ïéà äðù 'ò áåéà ìù
éôì àìà .'åëå íéùùî 'à ùà éë íðäéâá úçà äòù
'éðéãî ìåöéð æ"äåòá ïéì÷ ïéøåñéáå äðáé ãñç æ"äåòù
õøàá ìöä ú÷úòäå êåìéä ìùîë á"äåò ìù íéù÷

ìâ êåìéä éôì çôèïéìéî íéôìà òé÷øá ùîùä ìâ
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àåä ïëå .äçðî õîå÷ åà çáæîä â"ò øåú åà äðåé
ì"æø ù"æå .ì"æéøàäî òãåðë úåéùòî úåöîä ìëá
åîöò ùã÷î íãà íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå ô"ò
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ùðåòå øëù ïéðòá àåä ùîî äëëå ('åëå ò"ëåñ
úòãå .à"îá ù"îëå 'åëå äåöî äåöî øëù ì"æøàîë

:áåè àöîé øáã ìò ìéëùîå ì÷ð ïåáðì
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(åè.שם ושו"ע רמב"ם שם. רש"י
(æè.שם רש"י בדעת מנא ד"ה שם תוס'

מ"א  טור. ז. אות שם מיימוניות  הגהות
סק"ג .

(æé.שם רש"י 
(çé(ר) שם. סק"א.à"îרבא 
(èé רמ"א לד . סי' סוכה הל' חיים ארחות

ס"א.
(ë מ"א ס "א. סוף  לבוש שם. חיים ארחות 

ג . ס "ק
(àë.שם ורמ"א חיים ארחות 
(áëà"î.שם



äëåñ úåëìä áð

âäøåðîäâëú÷ìåã àéäù äòùáãëäëåñä íàå äëåñä êåúá úåéäì äëéøö
äðè÷äëùåçì ùéù ïéðòáåëäëåñä éðôåãì øðä áø÷úé àîùæëæçàúå êëñäì åà

åúëåñ óøùúå øåàä ïäáçëáäæ ìù àéä åìéôà äëåñì õåç äçéðäì êéøöèë.
äìåãâ äëåñì åìéôà ñøç ìù øð ñéðëäì àìù ïéâäåðåì:

ãäëåñá äáéùé úåöî ãöéëàìäúåùå ìëåà äéäéùáìïùéåâììééèéåãìäëåñá øãå
úåîé øàùá åúéáá øã àåäù êøãë äìéìá ïéá íåéá ïéá íéîéä úòáù ìë

äðùääìäëåñá åîò øôñé åøéáç íò øôñì êéøö àåä íàååìøáã ìù åììë
úéá àéä åìàë åúëåñ åéìò äîãé íìåòìåæìõåç äùåò äéä àìù øáã ìëå

.åúëåñì õåç äùòé àì åúéáì
úåø÷ì êéøö íéîéä úòáù ìë êëéôìçìãåîììåèìïë íà àìà) äëåñä êåúá

ùøãîä úéáá ãîåìå àøå÷îõåç ãåîìì ìåëé ãîåìùë ÷ã÷ãîå ïéáî àåä íàå (
äëåñìàîåéìò úáùåéî åúòã àäúù éãëáîáéçøäì åì äôé øéåàä áçåøù
åúòãâî.

äëåñá ãåîìì êéøö äëåñá äçåðî åì ùé íàù ïéðòä éôì ìëä íå÷î ìëîå
äáøä íéøôñ êåúî ãåîìì êéøö íàåãîåúëåñá íå÷î íäì ïéëäì åì øùôà íà

הערות 
(âë ס"א.גמרא ושו "ע טור  א. כט,
(ãë ס"א ולבוש טור ואמרי . ד"ה שם  תוס'

תרסו ). סי' שו "ע וראה  (מותר.
(äë.שם ושו"ע טור שם. גמרא
(åë. ג ס "ק סוף ט"ז
(æë.שם לבוש יט. סי' פ"ב  רא"ש
(çë מ"א שרגא. ד"ה א ) (יג , ר"ן שם. תוס'

סק"ב.
(èë ראבי"ה דש. סי' סוכה  הל' זרוע אור

שם . אשרי  הגהות תרמא. כתב é"áסי ' ד"ה
בהג"א.

(ì.שם ב"י ריט. סי' סוכות הל ' רוקח
סק"ב.à"î(ר)
(àì. ה"ה פ "ו ס"א.ò"åùרמב "ם
(áìàøîâ[ברייתא].שם רמב "ם ב. כח,

שם. ושו"ע טור
(âì.יצא לא ד"ה שם (ורש"י  ב כ , משנה 

טור  א . כו, ברייתא תרכז ). סי ' וכדלעיל

ס"חֿט  וכדלקמן  ס"ב . שו"ע ס"א. ורמ"א
שלחן .215 ע' חכ"ט לקו "ש וראה וש"נ .

רמוֿז. ע' ח"ב המלך
(ãì.ס"א ורמ"א טור ב. כח, ברייתא
(äì.שם שו"ע שם. רמב"ם
(åìדרכי שע). (ע' סוכות  הל ' מהרי"ל 

א . ס "ק סק"א.æ"èמשה
(æìéëøã.שם משה
(çì.ה"ט פ"ו  רמב "ם סוע"ב. כח, רבא

ס"ד. שו "ע 
(èì.ס"ד ורמ"א  טור  שם. וגמרא ברייתא
(î.וש"נ (בתפלה ) ס"ה  כדלקמן 

(àîלפירוש שם, ותנוי.é"ùøגמרא שם 
שם. ושו"ע טור שם. רמב"ם

(áî.שם שו"ע שם. רמב"ם
(âî.בר ד"ה שם רש"י 
(ãîà"î. סקי"ג



äëåñ úåëìäâð

ïñéðëäìå øåæçìå äðéùäå äìéëàä úòá åúëåñî íúåðôì êøèöé àìù ïéðòá
äëåñä êåúá ãåîìì êéøö ãåîéìä úòáäîíäì ïéëäì åì øùôà éà íà ìáà
çøåè åì ùéå áø çøåè àìá ì÷á íå÷îåîìåëé íñéðëäìå øåæçìå íúåðôì áø

íãàä ïéàù äøéúé àçøè ìëù éôì äëåñì õåç ãåîììæîúà òðåîå øòèöî
áùéì éãë çåøèì áéåçî ïéà úåòéá÷á åúéáá áùéì éãë åæ àçøèî åîöò

úåòéá÷á åúëåñáçî:

äñåðëì êéøö äðååëá íù ììôúäì ìëåéù äëåñá äçåðî åì ùé íà ììôúîä
ììôúäìå äëåñìèîúñðëä úéáá ììôúî åðéàùë äðùä úåîé øàùá éøäù

ä úéá íù ïéàù íå÷îá íéøåîà íéøáã äîá ììôúîå åúéáì ñðëð àåäúñðë
úñðëä úéáì êìéì åì øùôà íà ìáà úñðëä úéáì êìéì åì øùôà éàù åà

äëåñá ììôúäì êéøö åðéàå êìéð:

åäðùä úåîé øàùá éøäù íù ìéãáäì äëåñì ñåðëì êéøö ñåëä ìò ìéãáîä
íù ìéãáäì åúéáì ñðëðàð:

æäëåñì õåç éàøò úìéëà ïéìëåàáðõåç éàøò úðéù åìéôà ïùéì øåñà ìáà
äëåñìâðàìà íðîðî åðéàù íéîòôìù òá÷ì éàøò ïéá ÷ìçì ïéà äðéùáù éôì

åìù òá÷ úðéù àéä åæ êëéôì êëá åéãå èòîãð:äìéáùá äëåñì ñðëéì áééçù

çíéø÷ä úåîå÷îáäðøå÷ä úîçî äëåñá ïùéì øòö ùéùåðíéøë åì ïéàå
éåàøë úåúñëåæðøùôà éàù àìà íéøë åì ùé åìéôàå äëåñá ïùéì êéøö ïéà

çåøèì êøèöéù ïéðòá âçä éîé úòáù ìëì äëåñá íå÷î íäì ïéëäì åì
àçøè àéäå äðéùä úòá ïñéðëäìå øåæçìå äìéëàä úòùá äëåñäî ïàéöåäì

åæ àçøèá øòèöîå äøéúéçðäéä àì åúéáá ïùéì åæë àçøè åì äéä íàù ïéðòá

הערות 
(äî סק"ב.אליה רבה
(åî.שם מ"א
(æî.שהאדם אוצ"ל:
(çî.וש"נ ס "ה תרמ סי ' כדלקמן 
(èîç"á הרמב "ם.ד"ה äéìàכתב

àèåæ. סק"בà"î.סקי "ד
(ð.ריא"ז בשם ב אות א יג , גבורים שלטי 

שם. וא"ז  ומ"א בב"ח הובא 
(àðæ"è.סקי "ד
(áðäðùî,ס"ב.א.כה ושו "ע  טור 

(âð.שם ושו"ע טור א. כו , ברייתא
(ãð.רבא ד "ה ורש"י שם בגמרא רבא

סק"ד. מ"א סק"ה. ט "ז  ס"ב . לבוש
(äð. ס"ב ומ"ש ç"áרמ"א ד "ה תרמ סי '

תקז סי ' לעיל וראה רוסיא. (בארץ ונראה 
שאין ובמדינתנו  כתב: ד"ה סק"ד קו "א

וסוכות). פסח  בימי כ"כ גדול  הקור 
(åðéëãøîתשמא .רמזà"îø.שם
(æð. ס"ד תרמ סי' סק"ז.à"îלבוש
(çð.שם לבוש



äëåñ úåëìä ãð

åúéáá ïùéèðøåèô äëåñä úáéùéá øòèöîä ìëù äëåñá ïùéì êéøö åðéà
î"øú 'éñá øàáúéù åîë äúáéùéîñ:

èíé÷ã÷ãîä ÷ø äëåñá íéðéùé ïéàù äðéùá ì÷äì íìåòä åâäð åéùëòå
úåöîáàñúåëæ íäéìò åãîìù ùéåáñåúùà úà çîùì áééçù äùà éåùðù éîì

ìâøáâñåèô íéùðåäëåñä ïî úåøãñéø÷î åúùàî ùåøôì äöåø åðéà íà ë"à
î"øú ïîéñá øàáúéù åîë úøçà äåöîî øåèô äåöîá ÷ñåòä ìëå äåöî øáãäñ

ìëî äøåäè äðéà åúùà íà åìéôàå äìéìá äëåñá äðéùî øåèô àåä ïë ìòå
ãçà øãçá äîò ãçééúî äìòáùë äçîù êééù íå÷îåñù"îëæñ.

åúùà íò íù ïùéì ìëåéù úãçåéî äëåñ åì äéäéù øéîçäì áåè íå÷î ìëîå
úåöîä éúù íéé÷éåçñ:

éèñàùåðäòäìåúáàòâçä íãå÷ íéîé äùìù åà íéðùáòúòáù åëùîðù ïéðòá
âçä êåúá åìù äúùîä éîéâòíéùð ïéàùåð ïéà åîöò âçá åìàã)ãòåîë

å"î÷ú ïîéñá øàáúðùäòéîé úòáù ìëù íéâäåð åéäù íéðåùàøä íéîéá (
íìöà ñðëð íãà íåù ïéàå ãçåéî øãçá äìëäå ïúçä ïéãçééúî åéä äúùîä

הערות 
(èð.ס"ד סוף  לעיל גם  ראה
(ñ.ה סעיף

(àñ. ג ס "ק משה ומנהג à"îøדרכי ס"ב.
ספר  ראה בסוכה. ישנים שאין  חב"ד
ע' חכ"ט לקו "ש .295 ע' תרצט השיחות 
המלך  תיד. ע ' חי "א אג"ק ואילך. 211
אוצר  לג. ע ' ח "ב סג . ע' ח"א במסיבו

שאֿשב. ע' חה"ס חב "ד מנהגי
(áñæ"è.ורמ"א סק"ט משה דרכי  וראה 
שם.
(âñ תקכט סי ' לעיל וראה א. קט, פסחים

ס"וֿז.
(ãñ.ס"א תרמ סי ' כדלקמן 
(äñ.יח סעיף
(åñעירובין מגמרא שם, וט"ז משה דרכי

ב. סג ,
(æñ.ס"י לקמן 
(çñ.שם רמ"א

(èñ'בסי שמקומו  כתב השלחן בקונטרס
אליו מציין  וכן הב"י), בשו"ע (כמו  תרמ
בסי' "כמ"ש ס"ח סוף רמט סי' לעיל
לכאן שמציין  ס "ט לעיל  ראה אבל תר"מ".

שיתבאר. כמו
(òàøîâ,ס"ו.כה תרמ סי ' שו "ע  (חתן ). ב

(àò פטור (לענין  ס"ג  ע  סי' לעיל ראה
ס"ב  סב  סי ' אהע"ז  וראה  שמע). קריאת
ימי שבעת לה אין (שבעולה  וסי"ג  וס"ו 

המשתה).
(áò תרמ סי' מ"א תרתי. ד"ה  שם רש"י

סק"ד  תקמו וסי' הרגל), (ערב סקי"א
יו"ט). בערב לישא שלא  (הטעם

(âò.ס"ו תרמ סי' לבוש
(ãòé"ùø ח,שם מו"ק (ממשנה
שם.à"îב).
(äò,לידינו הגיע לא בשוע"ר  זה סימן

ס"א. שם ושו"ע טור וראה



äëåñ úåëìääð

íäîò úåúùìå ìåëàìå ïúåà çîùì íéöåøù úòá ÷øåòäôåç àø÷ð øãçä äæåæò

äôåçä éðá ìëå ïéðéáùåùäå ïúçä éøäçòíò íéìëåàù íéùðà íúåà åðééäã
úåúùìå ìåëàì íéøúåîå äúùîä éîé úòáù ìë äëåñä ïî íéøåèô ïúçä
éåàøë çåîùì øùôà éàù éôì äôåç àø÷ðä øãçá åðééäã äëåñì õåç çåîùìå

ëåñä êåúáäôåçá àìà äçîùä ø÷éò ïéàù äèòïúçä úáéùé ø÷éò àåäù
äìëåôïúçä úáéùé ø÷éò úåùòì øùôà éàå íù ïéãçééúî íäù íå÷î åðééäã

äëåñä êåúá äìëåàôçåøá äöåøôå úåðôã äùìù ÷ø äì ïéà äëåñ ìëù éôì
åúìë íò ÷çùì ïúçä íù ùåáå úéòéáøáô.

äëåñì úåöéçî òáøà úåùòì ïéâäåðù åéùëò ïëìåâôäëåñá áééç ïúçä óàãô:

àéåðøîà øáëäôúìéëà àéä äîëå äëåñì õåç éàøò úìéëà ìåëàì øúåîù
äöéáë éàøòåôåúéáì õåç åéô àìî úçà íòô íåòèì íãàä êøã ïëùæôàìîå

äöéáë àåä åéôçôäöéáëî øúåé ÷éæçî äòéìáä úéá ïéàùèô.
úôá íéøåîà íéøáã äîáöéåùòä ìéùáúá åà íéðéîä úùîçî äéåùòä

íéðéîä úùîçîàöíéìëàî éðéî øàù ìáàáöúåøéô éðéî øîåì êéøö ïéàåâö

הערות 
(åòéøåè קרוב סק"ז סב סי' העזר אבן  זהב

לסופו.
(æò.אין ד "ה ב כה, תוס '
(çò רמב"ם שם. רב אמר  זבדא בר אבא רב

שם. שו"ע ה"ג. פ"ו
(èò.שם מ"א שם. גמרא
(ô.ח סי' פ"ב  רא"ש אין. סוד "ה שם תוס'

(àô.וכרבא שם גמרא
(áô.שם מ"א צער . ד"ה  שם  רש"י
(âô'סי לעיל  ס"ה. תרל סי' רמ"א  ראה

ס"ב. תרלח
(ãôà"î.שם
(äô ז.סעיף
(åô ב רב àøîâאביי  בי בר (כדטעים א  כו,

(שזה  תרתי ד"ה  שם  תוס ' לכלה). ועייל
ד"ה  א כז , רש"י כביצה). דהיינו  פיו מלא
ס"ב. ושו "ע טור יג. סי' פ"ב  רא"ש ואביי.

ס"א. רצא סי' ס"ו . עדר  סי' לעיל וכ "ה
ס"ד. רפו סי' לעיל  גם וראה

(æô.אוכלין ד "ה א כה, ריטב "א
(çô.שם תוס '
(èô.שם רא"ש שם. סוכה תוס' א . פ , יומא 

(ö'תוס שם . ושו "ע  טור ב. עט , יומא 
שם. סוכה

(àö.(תרגימא (במיני א כז, ברייתא
שם. שו "ע שם. הרא"ש סוף à"îלפירוש

מכביצה, יותר כשאוכל (דהיינו ו ס"ק 
גם  וראה סעודתו ). עליו  קבע לא אפילו
תרגימא  (שמיני וש"נ  ס"ב, תעא סי' לעיל

המינים). מחמשת  העשוי תבשיל  הוי 
(áö,פרץ רבנו על (שחולק שם רא"ש

וגבינה). בבשר אף שמצריך 
(âöàøîâ ושו"ע יומא טור  כרבא . ב עט,

שם.



äëåñ úåëìä åð

äáøä íäî ìëåà åìéôàãöåúãåòñ ïäéìò òáå÷ åìéôàåäöõåç ïìëàì øúåî
úô ìù éàøò úìéëàë àìà äáåùç äðéà åìà íéðéî úòéá÷ù éôì äëåñìåö:

áéúåúùì øúåîæöïéé åìéôà äëåñì õåç ïé÷ùîä ìëçöøúåé äúåù åìéôàå
úéòéáøîèöéøä íéî åìéôà äëåñì õåç úåúùì àìù åîöò ìò øéîçîä ìëå

çáåùî äæ÷.
úåúùì åîöò úà òáå÷ íà ìáà éàøò êøã äúåùùë íéøåîà íéøáã äîá

ïééà÷øëùå ùáã éî ïåâë ïäéìò òåá÷ì êøãù ïé÷ùî øàù åàá÷åìà úåðéãîá
äãåòñ àìá úåúùì ïäéìò òåá÷ì ïéìéâøùâ÷.äëåñä êåúì ñåðëì êéøö

úëøáå äìéëàì äìéôè àéä äéúùäù éôì äëåñá áùéì êøáì êéøö ïéà ìáà
íåéä ìë ìù äéúùä úà úøèåô àéä úéøçù úìéëà ìò êøéáù äëåñá áùéìã÷

äëåñá ìåéèå äðéùä úà úøèåô àéä ïëåä÷íäéìò êøáì êéøö ïéàù íåéä ìë
äéúùäì äìéëàä ïéá äáøä ÷éñôäå äìéëàä øçà åúëåñì õåç àöé åìéôàù

ìåéèå äðéùåå÷ø÷éò àéäù äìéëàì íéìôèå íéëùîð íìåëù ïåéë íå÷î ìëî
ïúøèåô äìéëàä úëøá äëåñá äáéùéä úåöîæ÷.

הערות 
(ãö.ו ס "ק מ"א כותבות). (שתי שם גמרא 
(äö'הל זרוע אור  רבא. לדעת שם  גמרא

משה  דרכי  שם. אשרי הגהות שא . סי' סוכה
ס"ב. רמ"א הפוסקים. ממשמעות ד  ס"ק 
(ראה  בזה להחמיר חב "ד ומנהג שם . מ"א
קמד  סי' תשב "ץ וראה בשתיה, סי"ב  לקמן
לאידך  בפירות חשש מרוטנבורג שמהר "ם
שם, במ"א ומבואר שם, בגמרא לישנא

עליו ). קבע לא אפילו דהיינו 
(åö מ"א ס"ב. לבוש שם. רא"ש שם. גמרא

שם.
(æö שהוא מים, של (דלי  סע"ב כו , גמרא

פ "ו רמב"ם  עצמו ). על להחמיר כדי  רק
ס"ב. ושו "ע  טור  (מים). ה "ו

(çö. יג סי' פ"ב  ò"åùåרא"ש øåè.שם
(èö,בסמוך וכדלקמן (דלי ). שם גמרא

עצמו. כשקובע אלא אסרו  שלא
טור ÷) שם. רמב "ם ב. כו, וגמרא משנה

(ספר  חב"ד מנהג הוא  וכן שם . ושו"ע

חב"ד  מנהגי אוצר  .67 ע ' חב"ד – המנהגים
ש). ע' חה"ס

(à÷ שא סוס"י סוכה הל ' זרוע אור
שבלי שם . אשרי  הגהות בזה). (שמסתפק 
כהן אביגדור  ה"ר  בשם שדמ  סי ' הלקט 
דרכי תתקעח. סי' אגור  ויו"ט ). (בשבת

שם. לבוש ד. ס"ק ומ"ש ç"áמשה ד "ה
ז.à"îושתיית . ס"ק ט"ז סק"ה.

(á÷ משה ודרכי אשרי  והגהות זרוע אור
שיש  סט"ו סוף לקמן  וראה שם . וט"ז 

וש"נ. מפקפקין,
(â÷à"î'סי[â]éø.ב ס"ק  שם  ט"ז  סק "ו.

ס"א. סוף שם  לעיל
(ã÷.כ וס "ק ז ס"ק ט"ז
(ä÷'ñåú וברכות שכבר ד"ה ב ù"àøיא,

úåëøáã ÷"ô.ושם שם ט"ז  יג. סי'
(å÷,האכילה על לברך צריך בזה  שדוקא

וש"נ. סי "ג כדלקמן 
(æ÷ú"ø סי'הובא פ"ד  ברא"ש



äëåñ úåëìäæð

íéìôè ïäù éôì êøáì êéøö ïéà äìéëàä íãå÷ ìééèîå ïùéå äúåù åìéôàå
íäéøçàìù äìéëàäìç÷:

âéêøáì êéøö äéä àìù ô"òà ìåëàì êìîðå äëåñá äéúùì òåá÷ äéä íàå
êéøö ë"ôòà äúøèåô äéðôìù äìéëàä úëøáù éôì äéúùä ìò äëåñá áùéì
äìéëàì äìéôè åæ äìéëà ïéàù äðåøçàä åæ äìéëà ìò äëåñá áùéì êøáì

öò éðôá äáåùç àéä àìà äðåùàøääîè÷.
àöéùë íéøåîà íéøáã äîáé÷úìçúäì äðåùàø äìéëà øîâ ïéá äëåñä ïî

øúìàì øæç àìå äëåñì õåç íù ääùå äðåøçà äìéëààé÷äòù øçàì àìà
íéúùåáé÷åúòã äéä äëåñä ïî àöéù äòùáù àìà øúìàì øæç íà åìéôà åà

øúìàì äëåñì øåæçì àìùå äëåñì õåç äáøä úåäùìâé÷äëøáä ïéà æàù
ïäéðéá ÷éñôäù ïåéë äðåøçà äìéëà úøèåô äðåùàøä äìéëà ìò êøéáù

.øúìàì øåæçì àìù úòã ìò äøåîâ äàéöéá
äøåîâ äàéöéá íäéðéá ÷éñôä àì íà ìáàãé÷øúìàì øåæçì àìùåè÷êéøö åðéà

àöé àì íà äëåñä êåúá íéîé 'æ ìë àåä åìéôàå äðåøçà äìéëà ìò êøáì
íòôá ÷ø äëåñá áùéì êøáì êéøö ïéà øúìàì øåæçì àìù äøåîâ äàéöé äðîî

äëåñì ñðëðù ïåùàøäæè÷:

ãéñðëð íà ìáà äðåùàø äìéëàá äá êøéáù äëåñ äúåàì ñðëðùë äæ ìëå
úøçà äëåñìæé÷øöç åúåàá àéä åìéôàçé÷äìéëàá äá êøéáù äëåñì äëåîñ

הערות 
בשעת ò"åùג. אלא מברכין (שאין  ס"ח 

ע' חכ "ט לקו "ש וראה סק"כ. ט"ז  אכילה).
רנ. ע' ח"ב  המלך  שלחן  .217

(ç÷ וסוף שתיה) (לענין  סק"ז  סוף  ט"ז 
וטיול). בשינה (אף כ  ס "ק

(è÷.כ ס "ק ט"ז 
(é÷à"î. סקי "זùåáì דלא סוף ס "ב.

וæ"èכ  תרמג .ç"áשם, סוס"י 
(àé÷à"î.שם
(áé÷ששעה רש "י) נוטל ד "ה א ל, יומא

וראה  לסעודה). הפסק היסח  הוי שתים או 
כמה  ציצית ) (לענין  סכ"ג  ח סי' לעיל
או ב' תפילין ) (לענין סכ "ט כה סי ' שעות.

רכג . רי ֿריב. ע' ח"ג  אג"ק  שעות . ג '

(âé÷פ "ו במ"מ הובא  תרמד. סי' ראבי "ה
ורבה.à"áèéøהי "ב. סד"ה  ב שם à"îמה ,

וב  סוכה ), ç"é÷ñ(לענין  ç 'éñלענין (אף
סכ"ג . שם לעיל  וכ"ה ציצית).

(ãé÷ùåáì. שםà"î.סקי"ז
(åè÷ מ"א ראבי"ה שם . וריטב"א ומ"מ
שם.
(æè÷– בסוכה שיחה ולענין  שם . מ "א

סוף  תקצב וסי' ס"ז , תלב  סי' לעיל ראה 
הפסק. שאינה  ס"ז ,

(æé÷à"î.סקי"ז
(çé÷à"î'אחר,סי טלית (לענין סקי"ז ח

וכ"ה  הפסק . הוי חצר באותה לבית שמבית
גם  וראה ה). ס "ק וקו"א סכ"ב  שם לעיל



äëåñ úåëìä çð

øåæçì êéøö äëåñì õåç åìëàì øåñàù øáã åæ äëåñá ìåëàì äöåøùë äðåùàø
ìò ïéðäðä úëøá êøáì êéøö ïéàù ïéðòá àéä íà åìéôà äëåñá áùéì êøáìå

åúãåòñ òöîàá ãîåò àåäù ïåâë åæ äìéëàèé÷÷ñåôå äá êøéáù äëåñá ìëàù
:êøáìå øåæçì êéøö úøçà äëåñá ìåëàì êìäå åúãåòñ

åèìééèìå ïùéì äëåúì ñðëðù àìà åæ äëåñá ìåëàì äöåø åðéà íà åìéôàå
êøéáù äëøáá ïéøèôð åæ äëåñáù ìåéèå äðéù ïéàù äëåñá áùéì êøáì êéøö

úøçà äëåñáë÷úì ñðëð íà ìáàøúåîù íéìëàî éðéî äëåúá ìåëàì äëå
.êøáì êéøö ïéà äëåñì õåç ïìëàì

íäéìò òåá÷ì êøãù íé÷ùî øàùå ïéé úåúùì íù åîöò úà òåá÷ì äöåø íàå
äëåñì õåç ïúåúùì øåñà éøäù êøáì êéøö ïéãä ïîàë÷ùéù éôì íå÷î ìëîå

ïé÷ô÷ôîáë÷÷ø äéúùá åîöò úà òåá÷ì àìù øáãä ïåëð ïëì åæ äëøá ìò
äëåñá áùéì äéìò êøéáå íåéä äá ìëàù äëåñáâë÷:

æèåúãåòñ øçàì êøáé åúãåòñ øîâù ãò äëåñá áùéì êøáì çëù íàãë÷

ïúééùòì øáåò ïäéìò êøáì êéøö úåöîä ìëù ô"òàåäë÷íâ éøä íå÷î ìëî
äåöîä ììëá ë"â àåä äãåòñä øçà äëåñá áùåéù äáéùéäåë÷àåä éøä ë"àå

äåöîä úééùò íãå÷ êøáîæë÷:

æéäëåñ ìù úåãåòñì äáö÷ ïéàçë÷äöøé íàå äëåñá ìëàé äöøé íà àìà
הערות 

לאכילה). ברכה בין (לענין קעח  רס"י לעיל
במקום  קידוש (לענין  ס"ד סוף רעג  סי'
ברכה  בין  (לענין  ס"ח תלב סי' סעודה).

למצוה).
(èé÷ שבאמצע) ס"ג  קעח סי' כדלעיל

הפסק). לבית מבית הליכה הוי לא סעודה 
(ë÷.גאון האי רב  בשם ג , סי ' פ "ד רא "ש

כ. ס "ק סוף ט"ז
(àë÷.סי "ב כדלעיל
(áë÷שדינו) ושתיית רבנו ומ"ש ד"ה  ב "י

דרכי סי "א). דלעיל  הפירות, על קבע כדין 
קביעות). מקרי (דלא ד ס"ק סוף משה

עלייהו). קבע (אפילו ס"ב  ד"ה ç"áרמ"א

נפשיה  (לאפוקי ושתיית ומ"ש
סק"ה.à"îמפלוגתא).

(âë÷.שם כדלעיל
(ãë÷.סקי"ז סוף  מ"א
(äë÷ ס "ג מו סי ' וכדלעיל ב. ז, פסחים 
וש"נ.
(åë÷ גם וראה ס"ד. וכדלעיל שם . מ"א

ורגע  רגע שכל ס "ז: סוף תקצב סי' לעיל
מצות  מקיים  הוא בסוכה... יושב שהוא 

הקב"ה.
(æë÷.ס"ב תרמג  סי' לקמן ראה
(çë÷äðùî,ושו"ע כז טור  וכחכמים. א 
ס"ג .



äëåñ úåëìäèð

äëåñì õåç ïìëàì øúåîù íéìëàî éðéî ÷ø ìëàé àìèë÷àìà äåöîä ïéàù
äëåñì õåç ìëàé àì ìëàé íàùì÷.

ãòåî ìù åìåçá íéøåîà íéøáã äîáàì÷êåúá àåäù úáùáå áåè íåéá ìáà
äöéáëî øúåé úô ìåëàì áééçù âçäáì÷[à]"öø 'éñá øàáúðù åîëâì÷êéøö

úéáä êåúì ñðëð äæ éøä íéîùâ åãøé íàå äëåñä êåúá ìåëàìãì÷êøã ìòå
øàáúéùäì÷.

äðåùàøä äìéìá ìáà êìéàå âç ìù äðåùàøä äìéìî íéøåîà íéøáã äîá
âç ìùåì÷éøùúá å"è ìéì åðééäãæì÷úòùá åìéôà äëåñä êåúá ìåëàì êéøö
íùâäçì÷äëåñä ïî øåèô øòèöîä ìëå íùâä úîçî øòèöî àåäù ô"òàåèì÷

äåù äøæâá ïéãîì åðàù éôì äëåñá ìåëàì áééç äðåùàøä äìéìá íå÷î ìëîî÷

úåëåñä âçá ïàë øîàð úåöîä âçîàî÷ïìäì øîàðå ùãçì íåé øùò äùîçá
úåöîä âçááî÷äìéì ïìäì øåîàä íåé å"è äî ùãçì íåé øùò äùîçá

ä"òú 'éñá ù"îë äöî úéæë ìåëàì äáåç äðåùàøäâî÷ïàë øåîàä å"è óà
.äëåñá ìåëàì äáåç

äöî úéæë úìéëàá àöåéù åîë äáåç éãé àöåé äëåñä êåúá úéæë úìéëàáåãî÷

äáåç è"åé úãåòñ ìëá éøäù úéáá úô ãåò ìåëàì áééç íå÷î ìëî ìáà
הערות 

(èë÷.שם שו"ע ה"ז . פ"ו רמב"ם 
(ì÷. ס"ג לבוש טור . אין. ד"ה שם רש"י 

(àì÷.ס"י קפח סי' לעיל  גם ראה
(áì÷øåè.( כביצה) רצא רס"י  à"îושו"ע

àöø 'éñ.(מכביצה יותר (שהכוונה סק"א
(âì÷ אם שם (ומסתפק שבס "א הא ' דעה

וראה  מכביצה). ליותר או לכביצה הכוונה
תקכט  סי ' ס"ו . עדר שבסי ' הא' דעה גם

סי "ט. לקמן  – הב ' דעה ס "ד.
(ãì÷ ד"ה ב מט, ברכות יהודה רבנו תוס'

דידן, משנה מיירי (שבזה המזון  ברכת
בתוס' הובא ושבת). ביו"ט אף קצבה  שאין 
(נז, צג סי ' סמ"ק הגהות בעי . אי  ד "ה שם

כג . סי ' פ"ז  ברכות רא"ש א).
(äì÷.כא סעיף
(åì÷ יו"ט מלילי (חוץ  כחכמים שם משנה 

ב' שבליל  סי"ט לקמן  וראה חג. של  ראשון 

טור  וש"נ). שם , דלקמן ב' דעה על  סומכים
ס"ג . ושו"ע 

(æì÷50 הערה 129 ע' חכ "ב לקו "ש ראה
ובשוה"ג .

(çì÷הגהות[÷]"îñ. שםù"àøר "ן שם.
אחרים. בשם ר"א מתני' ד "ה ב) (יב,

תרמ à"îøטור. סי ' לקמן גם וראה ס"ה.
ס"ה.
(èì÷.שם כדלקמן 
(î÷ יהוצדק בן  שמעון  ר' משום  יוחנן רבי 

ס"ג . לבוש שם .
(àî÷ יב כט, במדבר לד. כג, ויקרא
(áî÷.יז כח, במדבר ו. כג , ויקרא 
(âî÷.לב סעיף
(ãî÷ הובא ה"ז. פ"ב בירושלמי  זעירא  רב

טור  שם. ור"ן רא"ש תשבו . ד "ה שם  בתוס'
ס"ה. רמ"א שם. ושו"ע



äëåñ úåëìä ñ

úô äöéáëî øúåé ìåëàìäî÷äáåç ïéà íùâä úòùá äëåñä êåúáù àìà
.äöî úìéëàá åîë úéæëî øúåé ìåëàì

úîöîåöî äöéáëå äëåñá úéæë ìåëàì äöøé íà íùâä úòùá àìù åìéôàå
úéáä êåúåî÷äëåñä êåúá äãåòñä ìë ìåëàì øéîçîäù àìà åãéá úåùøä

äìòîì øàáúðù åîë çáåùî äæ éøä íùâä úòùá àìùæî÷:

çéäëåñä êåúá ïééä ìò ùã÷ì ë"â êéøö äëåñá íùâä úòùá ìëåàùëçî÷

äãåòñ íå÷îá àìà ùåãé÷ ïéà éøäùèî÷äëåñá áùéì êøáéåð÷åðééçäù íãå÷àð÷

:íùâ äéä àì íà åîë

èéäæ ìë ìò ïé÷ìåç ùéåáð÷êéøö ïéà è"åéå úáù úåãåòñ ìëáù íéøîåàå
ìåëàì àìù äöøé íà âçä êåúáù úáùå è"åéá ïë íàå úéæë ÷ø úô ìåëàì

.åãéá úåùøä äëåñì õåç åìëàìå úéæë ÷ø
äìéìá äëåñá ìåëàì äáåçù úåöîä âçî äåù äøéæâá ïéãîì åðà äæ øáãå
úòùá óà ìåëàì äáåç äéäéù åæ äåù äøéæâá ïéãîì ïéà ìáà äðåùàøä

íùâäâð÷äìéìá óà äëåñä ïî øåèô àåä íéîùâä úîçî øòèöî àåäù ïåéëù
äðåùàøäãð÷.

äðåùàøä àøáñë ø÷éòäù ô"òàåäð÷úåéìâ ìù éðù ìéìá íå÷î ìëî äæ ìëá

הערות 
(äî÷.הסעיף בתחלת כדלעיל 
(åî÷ שגם אע "ג, רבנו  ומ"ש ד"ה ב"י  ראה

חוץ  לאכול  איסור אין  הראשון  בלילה
אכילת  וע"י  מכשיעור . פחות מסוכה
ידי יוצא  בסוכה והכזית בבית הכביצה 

יו "ט. סעודת חובת
(æî÷.(מים שתיית לענין  (אפילו יב סעיף
(çî÷.צה סי ' הדשן סוף à"îøתרומת
ס"ה.
(èî÷ שאוכל ומיירי  ס"א. רעג סי' כדלעיל

סי"ז. סוף כדלעיל בסוכה, הסעודה כל
וציונים. מ"מ ס"ג . לבוש וראה

(ð÷ וראה יז. ס"ק ט"ז  סק"ט. סוף מ "א
ב. לה, א הלכות  חקרי

(àð÷ שברכת ס"א, תרמג סי' כדלקמן 
גם  וראה הסוכה. על גם היא שהחיינו 

שם. ורמ"א הדשן  תרומת
(áð÷.הא ד "ה א כז , ב)ï"øריטב "א (יב,

דידן, משנה מיירי (שבזה  ר "א מתני' ד"ה 
ב  הובא  ושבת). ביו"ט אף  קצבה  à"îשאין 

çô÷ 'éñ'הב דעה והיא סק"י . וכאן  סק"ט,
וראה  ס "א. רצא סי ' ס"ו. עדר סי' דלעיל

.71 ע' תתו העו "ב 
(âð÷שו "תà"áùø ד"ה ב"י  עח. סי ' ח"ד

(קכ, מג  עשין סמ"ג  ממשמעות ובכתבי,
תוס' גם וראה שא. סי' ח"ב זרוע ואור  ג),

אי. ד"ה ב  מט , ברכות
(ãð÷.שם רשב"א
(äð÷,בגשם ראשון ליל (לענין סקי"ז ט "ז 

כדלעיל  בסוכה, לישב  מברכים  שלכן
ס"ד  תקכט סי' לעיל  פסק וכן סי"ח).
מכביצה). יותר שצריך יו"ט, סעודת (לענין 
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ùãåçä úåòéá÷á íéàé÷á åðà éøäù âäðî àìà åðéàù ïåéëåð÷ìò êåîñì ùé
íùâä úòùá äëåñá ìåëàì êéøö åðéàå äðåøçàä àøáñæð÷øéîçäì äöåøù éîå

ùã÷é àìà äëåñá ùã÷ì êéøö åðéà äðåùàøä àøáñë éðù ìéìá íâ åîöò ìò
úéæë íù ìëàéå äëåñì ñåðëé äìéëàä øçàå úéáä êåúá åúãåòñ ìë ìëàéåçð÷

äëåñá áùéì êøáé àìåèð÷:

ëúåéäì êéøö äöî úìéëàî äåù äøéæâá ãîìð äðåùàøä äìéì úìéëàù ïåéëå
è"åé áøòá ìëàé àìù åðééäã øáã ìëá äì äîåãñ÷äìòîìå äçðîä ïîàñ÷éãë

ïåáàéúì äëåñá ìëàéùáñ÷íéáëåëä úàö øçàì ãò äëåñá ìëàé àìåâñ÷øäæéå
äìéì úåöç íãå÷ ìåëàìãñ÷çñô úåëìäá ù"îë äöî úìéëàá åîë ìëääñ÷:

àëíéîùâä éðôî äëåñä ïî úåðôì øúåî éúîéàîåñ÷âçä úåãåòñ øàùá
äðåùàøä äìéìî õåçæñ÷íàù äëåñä êåúì úåôéè úåôéè êë ìë åãøéù äòùî

íéìôåð åéäçñ÷ìåô ìù ìéùáú êåúìèñ÷íéîá ì÷ì÷úäì øäîì åëøãù
íéèòåîò÷åéðôì ïéàù ô"òà äëåñä ïî àöåé äæ éøä ì÷ì÷úî ìéùáúä äéä

äëåñá ìéùáúàò÷êë ìë íéãøåé åéä íà øòùé äæ øåòéùá é÷á åðéàù éîå
äëåñä ïî ë"â àöåé úéáä ïî àöåé äéä íà úéáä êåúì íéîùâáò÷:

הערות 
(åð÷.ס"א תר  סי ' כדלעיל
(æð÷úîåøú שם ט"ז ס"ה. רמ"א שם. הדשן

ס"ה . הרמ"א וראה à"îבדעת  סקט"ו .
הערה  31 ע ' חכ "ב 13.לקו "ש

(çð÷.ה ס"ק  משה  דרכי שם . הדשן  תרומת
שם. ומ"א ט"ז

(èð÷.שם ט"ז 
(ñ÷ רמ"א שע). (ע' סוכות הל' מהרי "ל
ס"ג .

(àñ÷,עשירית (משעה סקי"ב  מ"א
ס "א). תעא סי' וכדלעיל 

(áñ÷,כז בתוס' הובא ה"ז. פ"ב ירושלמי
שא. סי' ח"ב זרוע אור  תשבו. ד"ה א

שם. רמ"א שם. מהרי "ל
(âñ÷.לו סי' סוכה  הל' חיים ארחות

שם. רמ"א שם. מהרי "ל
(ãñ÷.שם מהרי "ל קצא. סי ' ווייל מהר"י

שם. רמ"א

(äñ÷.בע"פ אכילה לענין ס"א  תעא סי'
תעז סי' בלילה. אכילה  לענין ס"ב תעב סי'

חצות. לפני  אכילה לענין ס"ו 
(åñ÷äðùî,שו"ע כח ה"י. פ"ו רמב"ם ב.
ס"ה.
(æñ÷ העיקר שהיא סי"ז , דלעיל הא ' לדעה

סי"ט). (כדלעיל 
(çñ÷éîìùåøé שם.פ"ב רמב"ם øåèה"י.

ד). (קכ, מג  עשין סמ"ג שם.ò"åùבשם 
(èñ÷ רמב"ם גריסין). (של א כט, גמרא

שם. שו"ע שם.
(ò÷ פיה"מ מקפה . ד"ה שם רש "י 

סקט"ו. ט"ז להרמב"ם.
(àò÷ הגהות שה . סי' סוכה הל' זרוע  אור

ס"ה. ורמ"א טור כ. סי' פ"ב  אשרי
(áò÷רמז מרדכי  תכא. סי' השלם יראים

שע). (ע' סוכות הל' מהרי"ל à"îøתשמ.

שם.



äëåñ úåëìä áñ

áëìéùáúä ì÷ì÷úéù éãëá øòùì êéøö ïéà äðéùá ìáà äìéëàá äæ ìëå
äëåñäî úàöì ìëåéå íù ïùéì øòö ùé íéèòåî íéîùâáùâò÷øòèöîä ìëù

äëåñä ïî øåèôãò÷.
áøùä éðôî úåðôì øúåî êë íéîùâä éðôî äëåñä ïî úåðôì øúåîù íùëå

íéùåúéä éðôî åàäò÷ì÷ì÷úî ìéùáúäù àìà êëá øòèöî íãàä ïéà åìéôà
êëáåò÷äëåñá íéùø÷ð íéðéîùä íéìëàîäù øå÷ úòä íà ïëåæò÷ìë ìëåà

úéáá åúãåòñçò÷:

âëåúåà ìò øëù ìá÷î åðéà äëåñäî àöåé åðéàå äëåñä úáéùéî øåèôä ìë
úåèåéãää ïî àìà åðéàå äáéùéèò÷:

ãëäòðëäá àöé àìà àöéå èòáé ìà íéîùâä éðôî äëåñäî àöåéäô÷ãáòë
åì åëôåùå åáøì ñåë âåæîì àáùàô÷êùåîéùá õôç éðéà øîåìë åéðô ìò åáøáô÷:

äëåúéáì êìäå íéîùâ åãøéå äëåñá ìëåà äéäâô÷åì áùéùëå åúãåòñ øåîâì
íéîùâä å÷ñô ìåëàìãô÷åúãåòñ øåîâì äëåñì øåæçì åúåà ïéáééçî ïéàäô÷àìà
:åúéáá åúãåòñ øîåâ

åëúéáä êåúì ñðëðå íéîùâ åãøéå äëåñä êåúá ïùé äéäåô÷ãòå åúðéù øåîâì
äëåñì øåæçì êéøö íéîùâä å÷ñô áëù àìùæô÷úéáä êåúá áëù øáë íà ìáà

הערות 
(âò÷.ס"ז רמ"א קצא. סי' ווייל  מהר"י
(ãò÷.ס"ה תרמ סי ' כדלקמן 
(äò÷ הגהות שם. זרוע אור  שם. ירושלמי

גרסינן. ד"ה  ב "י שם. סקט"ו.à"îאשרי
(åò÷.שם מ"א אוכל . היה ד"ה ב"ח
(æò÷.שם מ"א שם. ב "ח ס"ה . סוף  לבוש
(çò÷.שם מ"א
(èò÷'ר בשם ב  אות פ"ו  מיימוניות הגהות

סי"ג à"îøשמחה. תעב סי ' וכדלעיל ס"ז .
לא  סוס "י ח "ד אלעזר מנחת וראה  וש"נ .
נהגו דור  אחר דור הבעש"ט (שתלמידי
ירדו אם גם החג ימי  ז' בסוכה לישב
אוצר  .211 ע' חכ"ט לקו"ש גשמים).

שב. ע ' חה "ס חב"ד מנהגי
(ô÷ו שעא). (ע' סוכות הל' à"îøמהרי"ל

ס "ז. âסוף óã æ"ò àøîâ.רע"ב
(àô÷äðùî,ב.כח
(áô÷'סי לעיל גם  וראה א. כט, ברייתא 

לפי ס "א: קיד  סי ' ולעיל ס"ב . תרטו
הסוכות  בחג קללה  סימן  הם שהגשמים
אין הגשם בשעת בסוכה לישב אפשר  שאי
ישיבה  ימי ז ' עבור עד הגשם  מזכירין

.433 ע' חי"ד  לקו"ש וראה בסוכה.
(âô÷àøîâ[ברייתא]פ "ו רמב"ם  א. כט,

ס"ו. שו"ע ה"י .
(ãô÷.וירדו ד "ה שם רש"י
(äô÷ ושו"ע טור שם. רמב"ם  שם. ברייתא
שם.
(åô÷.ס"ז ושו"ע טור  שם . ברייתא
(æô÷à"î.סקט"ז



äëåñ úåëìäâñ

äìéìä åúåà ìë åúéáá ïùé àìà äëåñì øåæçì êéøö åðéà íéîùâä å÷ñô ë"çàå
äëåñì øåæçì åúåà ïéçéøèî ïéà øçùä ãåîò äìòù íãå÷ åúðéùî õé÷ä åìéôàå

åúéáá åúðéù øåîâì åì øúåî àìà åúðéù íù øåîâìçô÷ãåîò äìò øáë åìéôàå
åúðéùî åöé÷äì íéëéøö ïéà úéáä êåúá ïùé ïééãò àåäå øçùäèô÷ïéçéðî àìà

åéìàî øòðéù ãò ïùéì åúåàö÷øçùä ãåîò äìòù øçàì åúðéùî õé÷ä íàå
ãåîò äìò øáëù ïåéë íù ïùéìå äëåñä êåúì êìéì êéøö ïùéìå øåæçì äöåøå

øçùäàö÷:

h

הערות 
(çô÷àøîâ טור ורש "ישם אלא. ד"ה

מוהרש"ב  אדמו"ר אג "ק וראה שם. ושו"ע
שסב. ע' ח"א

(èô÷ טור משמעות אלא. ד"ה שם רש"י 

סקי "ח. ט"ז ס"ז. לבוש ס "ז. ורמ "א
(ö÷.שם ט"ז  שם. לבוש

(àö÷.שם ושו"ע טור שם. גמרא



áìåì úåëìä ãñ

áìåì úåëìä

áìåì éðéã .äîøú:íéôéòñ à"ë åáå

àíúç÷ìåàðòå íéøîú úåôë øãä õò éøô ïåùàøä íåéá íëìúåáò õò ó
ìçð éáøòåáíéîëç åùøãå 'åâåâäåù íòèá åéøôë õòäù õò éøôãäæ äæéàå

:äåù åéøôå åöò íòèù âåøúà

áäàð äéäéù øãää.ç"îøú 'éñá øàáúéù êøã ìòå åìåãéâáå åøàúá øãäå
ãçà ÷åñôá íéáåúë åìà íéðéî äòáøà ìëù éôìååïéãîìå äæì äæ åù÷åä éøä

íéøãåäîå íéàð úåéäì íéëéøö åìà íéðéî 'ã ìë êëéôì äæî äææíøàåúá
:øàáúéù êøã ìòå íìåãéâáå

âäøåúä äáúëù êåúîå íéøîú ìù ïìéà ìò ìãâ àåäù áìåì äæ íéøîú úåôë
íéìò ïúåà äéäéù êéøöù ãîì äúà ïàëî íéøîú éìò äáúë àìå úåôë ïåùì

äøãùä íò ïúåôëìå ïãâàì ïééåàøäçåáúëð àì éøäù íéëø ïééãò ïäù úîçî
úeôk àåä åùåøéôå äøåúá úåãå÷ðèãò ì÷ãä ìò áìåìä ääù íà ìáà ¨

ïäù äî ìëù ïëøã àåä ïëù äøãùäî åãøôúðå å÷çøúðå õòë åéìò åù÷úðù
øùôà éàù ãò êë ìë åù÷úð íàå äøãùäî íé÷çøúî ïä úåù÷úäì íéôéñåî

äøãùä íò ïãâàìå ïúåôëìéìåñô äæ éøäàé:

ãïéãîåò ïä ïéúåôë ïðéàù ïîæ ìëù éô ìò óà êë ìë åù÷úð àì íà ìáà

הערות 
(à ראה תרמה ֿתרנא , הסימנים לכללות

הזקן אדמו"ר שו "ע ע "פ המינים ארבעת
(ויינר).

(á.מ כג , ויקרא
(âàøîâ[ברייתא].(א (יז, שם רי"ף א. לה,

טו. סי ' פ"ג רא "ש
(ã.פרי ד"ה שם רש"י
(ä ס"א לבוש הדר). (בעי  א לא, גמרא

ויפה). (הדר
(å.שם לבוש סבר. ור"י  ד "ה שם תוס'
(æר "ן לולב). (לענין  יהודה לרבי  שם רבא

מינין שאר (וילפינן לולב ד"ה ב) (יג,
שם. לבוש מאתרוג ).

(ç.מד ע ' (ויינר) המינים ארבעת  ראה
(èàøîâ,פרוד לב היה אם (כפות  א 

במשנה  ולת"ק יהודה . לרבי והיינו יכפתנו .
לבוש  ס"ד ). כדלקמן  בראויין , סגי  ב  כט,

שם.
(é.(וליכא כפות בעינא (חרותא שם גמרא 

בעינן וד "ה חרותא  וד"ה חרות ד"ה רש"י
אבל ). ומ"ש ד"ה  הב"י (לפירוש øåèכפות 

מז סי ' נחמיה  דברי  וראה ס"ב. ורמ"א
ואילך). ג (מח,

(àéàøîâ[ברייתא] טור פסול). (חרות שם
שם. ורמ"א



áìåì úåëìääñ

øùë àåä ïë éô ìò óà äæî äæ ïé÷çåøîå ïéãøåôîáéììë åúôë àì íà åìéôàâé

ùîî úeôk àäéù àì ìáà äúåôëì éåàø àäéù àìà äøåú äãéô÷ä àìùãé ¨
:úåtk àìà úeôk ïéøå÷ åðà ïéà éøäù¨©Ÿ

ääæî äæ úåãåøô åéìòù áìåì ìåèéì àìù øçáåîä ïî äåöî íå÷î ìëîååèåìéôà
åãøôúð äøãùá íøåáéç íå÷îá èòî åø÷òðù úîçîù àìà ììë åù÷úð àì íà

äøãùä íò äìòîì ïéìåò ïä àìà ììë äèîì ïéåìú ïéàù ô"òà èòî äæî äææè:

åäøãùä íò ïéìåò ïðéàå ïéåìú ïä íà ìáàæééøä åîò ïúåà ïéãâåà ë"à àìà
äøåúä ïî ìåñô äæ áìåìçééøîâì íéìòä åø÷òð àì íà åìéôàèéàìà äøãùäî

äøãùä íò ïúåà ãâà åìéôàå èòî åîò íéøáåçî ïäëøåãä äæ ïéààë:

æìù ïéìòä áåø ïä ë"à àìà ïéìñåô ïðéà åðøàéáù ïéìòáù åììä íéìåñô
áìåìäáëäøãùá ïéøáåçî åøàùð ïéìòä áåøå êë åùòð ïéìòä èåòéî íà ìáà

äøãùä áåø úà ïéñëîåâëøàáúéù êøã ìòåãëêìåä ìëäù éôì øùë äæ éøä
:áåøä øçà

çíé÷ìç éðùì éøîâì äøáùð àìå äúéòöîàá äøáùð äîöò äøãùä íààìà
הערות 

(áéàøîâ[ברייתא] ד"ה שם רש"י שם.
לא  ועדיין להתקשות  (התחיל לחרות דומה

עץ). פסול).øåèנעשה כעץ נעשה (שדוקא 
ג . ס "ק ט"ז 

(âé.ס"א ושו "ע טור  וכת"ק. ב כט, משנה
(ãé.נפרדו ד "ה שם  במשנה ור"ן ריטב"א 

הסי '. ריש ב"ח
(åèãéâî.הגאונים בשם  ה"ג, פ"ח  משנה

à"îø. ס"אé"á.' הסי ריש
(æèãéâî למעלה בעולין  (דמיירי שם  משנה

פרודות  יהיו  (שלא שם רמ"א מאליהן).
דברי וראה  א. ס"ק שלום  נהר לגמרי).
מ"מ  ואילך). סע "ד (מט , מז סי' נחמיה

וציונים.
(æéäðùî,א:שם (טו, הרי"ף  לפירוש

בה), תלויין והן  השדרה מן  שנתרו 
לפי' משדרו), (שידלדלו  שם והרמב"ם
מעיקר  נדלדלו  לא (ואפילו  שם  המ"מ 
שו"ע  פסול). למטה שתלויות כיון חבוריהן 

(כפירוש  שם ורמ"א הרמב"ם) (כלשון ס"ב 
המ"מ).

(çé.וציונים מ"מ ראה
(èé בדעת ד) (נ , ח"ג  ח נתיב ירוחם  רבנו

ארבעת  שם. נחמיה דברי וראה שם. הרי"ף 
ואילך. מו ע' (ויינר) המינים 

(ë.פפא רב אמר ד"ה א לב, ריטב"א
(àëרבנו נפרצו . ד"ה  שם במשנה  רש"י

ס"ק  צבי עטרת ד ). (נח, ח"ג  ח נתיב ירוחם 
ס"ט. לקמן גם וראה ו . ס"ק מ"א א .

(áë,כט בתוס ' הובא ה "ח. פ"ב תוספתא
נפרצו. ד "ה הראשון ).ï"øב דיבור  ב (יד ,

à"îø וראה בנפרצו ). הנ"ל לפירוש (אף שם
(לענין ס"ו  תרמז  סי' ס"ט. לקמן  גם

ערבה).
(âë,ס"גֿד תרמו סי ' לקמן עד"ז  ראה

הדס. לענין
(ãëכיסוי אופן – ואילך סי"ג  לקמן

השדרה.
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íù åãâàì êéøö íå÷î ìëîå øùë äèîì éåìú ïåéìòä ÷ìçù íéðùì äìô÷úð
äèîì éåìú åùàø äéäé àìù ìô÷ä íå÷îáäë:

èäæ íéðù íéðù íéìéãâ íéìéãâ ïäùë àéä êë áìåì ìù ïéìòä úééøá êøã
åáâî ÷åáã àåäå íéðùì ìåôë äìòå äìò ìëå äøãùä éãéö éðùî äæ úîåòì

åéðôìî çåúôååëå÷ìçð íàåæëïéìòä áåøçëïëøà áåøá íéðùì áìåìä ìùèë

÷ìçð ïäî äìò ìëù ïéðòá ìô÷ä íå÷îá ïáâî å÷ãñð áìåìä éìò áåøù åðééäã
øãåäî åðéàù éôì ìåñô äæ áìåì éøä íéðùì åëøà áåøáìúìçúî íà ïëå

åúééøáàìåéìò áåø åéä àìáì:ìåñô äæ éøä ïëøà áåøá íéðùì íéìåôë

éïåéìòä äìò ìáà éòöîàä ïåéìòä äìòî õåç áìåìä éìò øàùá äæ ìëå
ïéìòä ìëî äåáâ àåäù éòöîàäâìáìåìä ùàø àø÷ð àåäåãìäæ äìò êøãå

áìåìä éìò øàùë ìåôë úåéäìäìäæ éøä åúééøá úìçúî ìåôë äéä àì íàå
ìåñôåìúìéçúî ìåôë äéä íà ïëå ïéìåôë ïä äæî õåç ïéìòä ìë íà åìéôà

ïéàöåé ïéìòù íå÷î ãò åùàøî åðééäã åëøà ìëá íéðùì ÷ìçð êë øçàå åúééøá
íùîæìäøãùä óåâ àìà éòöîàä äìò àø÷ð åðéà äèîìå äæ íå÷îîù)çì.ìåñô (

הערות 
(äëà"î ב.ס"ק
(åë. ס"ג שו"ע  ה"ד . פ"ח שם רמב"ם

ס"ג . לבוש
(æëàøîâ,לפי'לב התיומת ), (נחלקה  א 

ה"ד. פ"ח רמב"ם א ). (טו , שם הרי"ף
קצג  סי' וסמ"ק  א), (קכא , מד עשין סמ"ג 
שם, מ "מ שם. חננאל רבנו  בשם קנט ), (ע'
ממשמעות  נפרצו , ענין  ד "ה הרמב"ן  בשם

שם. שו"ע ה "א. פ"ג הירושלמי
(çëלפירושו) נפרצו  ד"ה  ב כט, תוס'

וטור  ו , סי' פ"ג רא"ש נפרצו). כן שמפרש
ס "ז וכדלעיל ס"ג . רמ"א  הרי"ף). (בדעת

ה"ח. פ"ב מהתוספתא
(èë מ"מ הרי"ף ). (בדעת  וטור שם רא "ש

ג . ס "ק מ"א ס "ג. לבוש שם.
(ì מ"א ד ). (נח , ח "ג ח נתיב ירוחם  רבנו

ס"ו. וכדלעיל ו. ס "ק
(àì,(הוצא בחד דסליק  (לולבא שם רבא

פ "ג  הרא"ש כפירוש שם, הרמב"ם  לפירוש
שם. ושו"ע טור ה. סי '

(áì שם ריטב"א תניא. ד"ה א) (טו , ר "ן
שם. לבוש רבא. אמר ד "ה

(âìר "ן התיומת. ד"ה  א צו, ב "ק רש"י
ר"ה. אמר  ד"ה  ב לא, ריטב"א  רע"א). (טו,

שפירש. מי  יש בשם ה"ד, פ"ח מ"מ
(ãì.וש"נ נקטם ) (לענין  סי "ז  כדלקמן 
(äì,(שם רש"י (ראה ברש"י  אחר פירוש

אות  קנט) (ע' קצג סי' סמ"ק  בהגהת  שהובא
ס"ק  משה דרכי צו . סי ' הדשן תרומת ג.

à"î.57ה. ע' תתס העו"ב וראה ד . ס"ק
(åì.רש"י לדעת ג), (מ, עב  סי' בו כל

ס"ג . רמ"א 
(æìé"ùø,הא',לב (בפירושו  נחלקה ד"ה א

שלמטה  העלין עד  עלין : בשני דמיירי 
אף  כן (שפירש שם  סמ "ק הגהת מהם).

רש"י ). של הב ' òåøæבפירוש øåà ח"ב
למעשה). סומך אני  פרש"י (על שו סוס "י

ïùãä úîåøú. שםäùî éëøã. שםà"îø שם
נוהגין ). (והכי 

(çì.ס"א תרנ סי' לקמן ראה



áìåì úåëìäæñ

áìåìä øåãéä íåùî åðéà ïåéìòä äìòáù åìà íéìåñôåèìøîàðù íåùî àìà
íéîëç åùøãå íúç÷ìåîäîéìùå äîú äçé÷ìàîáìåìä ø÷éò àåäù äìòä äæå

åúô÷ùä úìçúá åúåà äàåø íãàäùáîíàå ïéáìåìä ìëá ìåôë úåéäì åëøãå
:÷ãñä íå÷îá íìùå íú åðéàù äàøðå øëéð éøä íéðùì ÷åìç àåä

àéåëøà ìëá ÷ìçðá íéøåîà íéøáã äîáâîåúö÷î àìà ÷ìçð àì íà ìáàãî

.øùë
åøéáç ìù áìåì ìò êøáì êéøö åðéà øçà áìåì åì ïéàù åà ãáòéãá äæ ìëå

øæçì øçáåîä ïî äåöî äìçúëì ìáà úåëåñ ìù 'à íåéáäîàìù áìåì øçà
ïéàöåé ïéìòù íå÷î ãò åùàøî ìåôë àåä àìà ììë åìù ïåéìòä äìò ÷ìçð
ô"òàå ïåéìòä äæ äìò úö÷î àìà ÷ìçð àì íà åìéôà ïéìñåô ùéù éôì íùî

øùôà íà íäéøáãì ùåçì áåè íå÷î ìëî íäéøáãë äëìä ïéàùåî:

áéäøãùä ä÷ãñð íàåæîíéàöåé äéìòù íå÷îî åðééäã ïåéìòä äæ äìò úçú
äèîìåçîìåñô íéðùë åàøéù ãò äæî äæ ÷ãñä éãéö éðù å÷çøúð íàèîéôì

íìùå íú åðéàù øëéðå äàøð åðåøñçùð:

âéàåä êë áìåìä ìåãéâ êøãàðøåòéùë ãéî äøãùäî ãçà äìò àöåéù øçàì
äñëúîù ãò äæ éáâ ìò äæ äáøä ïëå ãçà ãåò äìåò úåòáöà éúùåìåë

הערות 
(èìåðáø.(ד (נח, ח"ג  ח נתיב ירוחם
à"î.סי "ב לקמן  וכ"ה  ו . ס"ק 
(îמעכבין המינים  שד' (לענין ב לד , גמרא

סי"ד  תרמח סי' לקמן גם וראה זא"ז ).
אתרוג). (לענין 

(àî'סי לקמן וראה  תמה. ד"ה  שם  רש"י 
פסול  (בלבד) זה שמטעם סי "ז ֿט, תרמט 

בלבד. הראשון  ביום
(áîלענין) סכ"א תרמח סי ' כדלקמן 

סע "א), (יד, ר "ן  וש"נ). אתרוג, של חוטמו 
(שעשו ראשו נקטם סד"ה  ב , כט, וריטב "א

אתרוג). של כחוטמו לולב  של ראשו 
(âî.רש"י בדעת ס"י כדלעיל 
(ãî וריטב"א רע"א), (טו, ר "ן רובו. ולא

מגיד  הא'. בתי ' ר "ה, אמר  ד "ה ב  לא,

הדעות). (לב' ה"ד  פ"ח משנה
(äîלקנותו) ס"ל תעג  סי' לעיל  ראה

יקרים). בדמים
(åî. ס"ג רמ"א  שם . ור"ן  ריטב"א
(æî.(פסול כו' (סדוק  א  לב, àøîâברייתא 

בתמים  הראב"ד לפי ' כהימנק ), (דעביד שם
(על  ס"ב  פ"ג  ברא "ש הובא רלא. סי' דעים

קאמר). שדרה
(çîושני ג: (נח, ח"ג  ח  נתיב ירוחם  רבנו

ס"ז. רמ"א נחלקו). לא האמצעיים העלין 
(èî. ה"ג פ"ח ס"ז.ò"åùרמב "ם

(ðåðáø שם ד).ירוחם ו.à"î(נח , ס"ק
וש"נ. ס"י  וכדלעיל 

(àðראהàøîâ.שם



áìåì úåëìä çñ

ïéìòááðãöå ïéìòá åìåë äñåëî àåä ãçà ãöî íàå éðùä ãöî ïëå ãçà ãöî
ìåñô ïéìò àìá íåøò àåä éðùäâðøãåäî åðéàù éôìãð:

ãéãçà äìò àöåé ãö ìëî àìà äæ éáâ ìò äæ äáøä ïéìò åì ïéà íà ïëå
ìåñô åùàø ãò äìåòå åø÷éòì êåîñ äèîìäðøåãä åðéà äæ íâùåð:

åèúçú äæ àìà äæ éáâ ìò äæ ïéçðåî åéä àìå ïéìò äáøä åì åéä íà ïëå
ììë çðåî ïåéìòä ïéàù ïéðòá äáøä äæî äìòîì äæ ïé÷çåøî ïäù åðééäã äæ
äìòîìù äæ äìò ø÷éòì òéâî äæ äìò ùàø íà åðîî äèîìù ïåúçúä éáâ ìò
åùàø ïéà íà ìáà øùë ïéìòá äñåëî áìåì ìù äøãùä ìë àöîðù ãò åðîî

ìåñô äæ ìù åø÷éòì òéâî äæ ìùæðøåãä äæ ïéàùçð:

æèäùáéù áìåìèðåúøãù áåøñåéìò áåø åùáéù åààñøåãä àø÷ð äæ ïéàù ìåñôáñ.
ìñåôä úåùéáé øåòéù äîëåâñíéøîåà ùéãñåá ïéùîùîîùë ïøåôöá êøôðùîäñ

íéøîåà ùéååñ÷øé äàøî ìë äìëùîùáé àø÷ð àåä éøä åéðô åðéáìäå åáù úå
äëìäå åáù úéçåìçìä äìëù ïîéñ åäæù éôì ïøåôéöá êøôð åðéàù ô"òà

äðåøçàä àøáñëæñïéáìåì ïéàù åìà úåðéãîá ïåâë ÷çãä úòùá íå÷î ìëîå

הערות 
(áðøåè ס"ד.ולבוש
(âð ב בחד àøîâרבא דסליק (לולבא שם

דסליק. ד "ה שם רש"י  לפירוש הוצא),
ù"àø. ס"ג ושו"ע  טור  בשמו. ס"ה פ"ג

(ãð לבוש ד). (נח, ח נתיב ירוחם רבנו 
ר "ן וראה ס "ג . לבוש ו. ס"ק  מ"א ס"ד .

י "א. בשם תניא  ד"ה ב) (טו ,
(äð ב בחד àøîâרבא דסליק  (לולבא  שם

שר  רב בשם שם הרא"ש לפירוש הוצא),
סי' תשובה  שערי הגאונים (שו "ת שלום

ס"ד. ושו "ע  טור  שו ).
(åð.ז ס"ק צבי עטרת  ס"ד . לבוש
(æðäðùî,הברזל).כט הר (ציני ב

ד"ה  שם רש"י א. לב, דאביי כאוקימתא
שם. ושו"ע טור ציני .

(çðùåáì.שם.שם צבי  עטרת
(èðäðùî,ס"ה.כט ושו "ע טור  ב.
(ñ.ס"ה ורמ"א טור

(àñ.שם ושו "ע טור  ס"ב . סוף פ "ג  רא "ש
(áñàøîâ,ס"ה.כט לבוש א. לא , ב.
(âñ.ס"ח תרמו סי' לקמן ראה הדס, לענין

ולענין ס"ו. תרמז סי' לקמן ערבה , ולענין 
ס"א. תרמח סי' לקמן אתרוג ,

(ãñ'ñåú,הא'כט פירוש לולב . ד "ה ב 
ס"ק  משה דרכי ובטור. א , סי' שם ברא "ש
פ"ח  (קושטא) מיימוניות הגהות בשם ג,

שם. רמ"א ה "ד.
(äñ נפרכת ד"ה א לז, בכורות רש"י 

תרמו סי' לקמן גם וראה  בכור). (לענין 
הדס). (לענין  ס "ח

(åñã"áàø רלב.בתמים סי ' שם ù"àøדעים
והיבש.à"áèéøבשמו. ד "ה ב (יג ,ï"øכט,

לולב. ד "ה äðùîב) ãéâî.ה "א øåèפ"ח

ò"åùå.שם
(æñ.ה ס"ק ט"ז  עיקר ). (וכן  טור



áìåì úåëìäèñ

äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé ïééåöîçñïééò øçà áìåì àåöîì øùôà éà íà)
è"îøú 'éñ óñåé úéáèñ:(

æéìåñô åùàø íè÷ðòøåãä äæ ïéàù éôìàòïåéìòä äìò äæ åùàø åäæéàå
ïéìòä ìëî äåáâ àåäù éòöîàäáòàåäù ìë åìéôà åùàøá íè÷ð äæ äìò íàåâò

íéøîåà ùéå ìåñôãòäæ äìò ìù åëøà áåø íè÷ð ïë íà àìà ìåñô åðéàù
øùôà éàù ÷çãä úòùá íå÷î ìëîå äðåùàøä àøáñë øéîçäì ùéå ïåéìòä
íè÷ðù áìåì ìò êøáì øúåîå äðåøçàä àøáñ ìò êåîñì ùé øçà áìåì àåöîì

ïåéìòä äìò ìù èåòéîäòúòùá åìéôà åéìò êøáì ïéà åáåø íè÷ð íà ìáà
÷çãäåò÷çãä úòùá íéøåîâ ïéìåñôä ìë ìò êøáì íéâäåðù íå÷îá ë"à àìà

è"îøú 'éñá øàáúéù åîëåæò:ù"ò

çéåúøãùî íéàöåé íéöå÷ ïéîë åì ùé íàçòõååëðå úîöð íà ïëåèòíà ïëå
åéðôì í÷òðôóôëðå í÷òð äøãùä ãâðëù ãöä åðééäãàôåúøãù úéùòðù ãò

ìåñô úåøèåèç ìòá áâëáôøåãä äæ ïéàùâôìåñô åéããöî ãçàì í÷òð íà ïëåãô:
הערות 

(çñ.שם מיימוניות æ"èשם.à"îøהגהות

שם.
(èñרמז המרדכי בשם הפסולים וכל  ד"ה

רמ  שם תשנ. לקמן  ס"ו. תרמט סי' "א
סכ"גֿד.

(òäðùî,ס"ו.כט ושו"ע טור  ב .
(àò פ "ג ברא"ש הובא ה "א. פ"ג  ירושלמי

ו. ס"ק מ"א ס "ב.
(áò.ראשו נקטם  סד "ה ב כט, ריטב "א

ס"י. לעיל גם  וראה ה"ג . פ"ח מ"מ
(âò'ñåú,עלים כט (בשני נקטם ד"ה ב

טור ù"àøהאמצעיים). וראה  (כנ "ל , שם
ופי'). ומ"ש סד"ה ï"øשם.à"áèéøוב"י

נקטם . ד "ה א ) äðùî(יד, ãéâî. ה"ג פ"ח 
(ãò ומ"מ ר"ן יונה. רבנו בשם  שם ריטב "א

(אופן הטור  בדעת שם ב"י  י "א. בשם שם
ט. ס"ק צבי  עטרת הא').

(äò סוכות הל ' ריש (טירנא) מנהגים
בנקטם  רק  שהתיר  שלנו , הדפוסים (לגירסת
כתבו לא  ומ"א  בריטב"א  וגם שהוא). כל
שהוא. בכל הפוסלים לדעת  לחשוש אלא

ס "ו תרמח סי "א. תרמו סי' לקמן גם  וראה
סי "ט. תרמט סי ' וס"כ . וסי "ח וס"ח

(åò.בשם ומ"ש סד"ה ב "ח שם. à"îב"י 

בהדס, אלא  בזה התירו (שלא ו  ס"ק 
סי"א). תרמו סי ' כדלקמן 

(æò. סכ"בֿג
(çòàøîâ[ברייתא] לגירסת רע"א, לב,

ושו"ע  טור קווץ. ד"ה שם  רש"י ופירוש
ס"ח.
(èò,טו) ורי"ף ר"ח לגירסת  שם ברייתא

הובא  הא '. קווץ  ערך  ערוך כווץ). א:
בשם  ס"ד , פ"ג  רא "ש קווץ . ד "ה בתוס'

שם. ושו"ע טור הא'). קווץ  (ערך  הערוך
(ô טור שם. דרבא  כאוקימתא שם, ברייתא

שם. ושו"ע
(àô.מלפניו ד "ה שם רש"י
(áô.שם שו"ע ה"ג. פ"ח רמב"ם
(âô.ו ס"ק מ"א גם וראה ס"ח. לבוש
(ãô.שם רי"ף  קמא. וכלישנא שם נחמן  רב

שם. ושו"ע טור ד. סי ' פ"ג רא "ש



áìåì úåëìä ò

èéåéøåçàì í÷òð íà ìáàäôãöì äúéòöîàá äôôëðå äî÷òð åúøãùù åðééäã
åéðôåôåúééøá êøã åäæù øùëæôåøãäåçô.

äúéòöîàá äôôëðå äî÷òðùë íéøåîà íéøáã äîáèôåùàøá äôôëð íà ìáàö

äèîì çåçùå óåôë åùàøù ïåîâàëàöãöì äôôëðù ïéá åéðô ãöì äôôëðù ïéá
ìåñô åéøåçàáöøåãéä äæ ïéàùâö:

ëíéôåôë ïä ãáìá ïéìòä íà ìáà äôåôë àéä äîöòá äøãùäùë äæ ìëå
ïéáìåì äáøä êøã ïëù éôì øùë äæ éøä éòöîàä ïåéìòä äìòä íâ óôëð åìéôà

íéôåôë ïä ïäéìòùãöïéìñåô ùéåäöïäéùàøá ïéôåôë ïä áìåìä éìò áåø íà
øùôà éàù ÷çãä úòù àåä íà ìáà íäéøáãë øéîçäì ùéå àåäù ìë åìéôà

äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé øçà áìåì àåöîìåöäæ áìåì ìò êøáì øúåîåæö

úìéèð áåéç ïéàù êìéàå âç ìù éðù íåéî ïëå ïéôåôë ïä åéìò ìë íà åìéôà
íéøôåñ éøáãî àìà äøåú éøáãî ïäá áìåìçöíà äðåùàøä àøáñë ì÷äì ùé

å"îøú 'éñ ïééò .øçà áìåì ì÷á àåöîì åì øùôà éàèö:

àëéìá ïéìòäî ìåãâ óåâä øàùðå ïéìòä éùàø àìà åôôëð àìùë äæ ìëå
óôëðù åîë äàøðå ïòöîàì ãàî äáøä åôôëð ïéìòä óåâ íà ìáà äôéôë

ììë øåãä äæ ïéàù ìåñô íéðùì äìòä÷:

הערות 
(äô ב שם.àøîâרבא ושו"ע טור שם.
(åô מפרשים (שיש לו  יש סד "ה ב"י ראה

השדרה). צד היינו  דפניו 
(æô.שם ולבוש שו"ע שם. רבא
(çô.שם לבוש
(èôøåè שם.ולבוש

(ö ד"ה שם רש"י  (כפוף). ב לא, ברייתא
ס"ט. ושו "ע טור  (ראשו ). כפוף

(àöé"ùø.שם
(áö ס"ט.לבוש
(âöà"áèéø,נקטם .כט סד "ה שם.ùåáìב
(ãöù"àø נתיב כלל ירוחם  רבנו  י. סי ' כד

ג). (נח , ח"ג ò"åùåח øåè משה דרכי ס "ט.

נוהגין ). (שכן  ו ס"ק
(äöùåáì.ס "טà"î ספר ס"ק וראה ח.

לולב  לוקחין  :65 עמ' חב"ד – המנהגים
כפתוריםֿ (הנק' כפופין  עליו  שאין 

קנעפלאך).
(åöæ"è י.ס"ק
(æö.וש"נ סי "ז  לעיל ראה
(çö.ס"ב תרמט סי' כדלקמן
(èöלקמן גם וראה הדס). (לענין  י  סעיף

העלין ראשי רוב (נכפפו  סי "ט תרמט סי'
שבלולב).

(÷æ"è.ט.שם ס"ק רבה אליה



áìåì úåëìäàò

ñãä éðéã .åîøú:íéôéòñ ã"é åáå

àðòåúåáò õò óàíéîëç åùøãáåéìò ùåøéô) åéôðòùâïëù åéöò úà ïéôåç (
ðòå áåúëä úåòîùî àåäðò àåä õòä ìëù øîåìë õò óäôåçî àåäù åðééäã ó

ïäéôà ìò ïéáëåù (äòéì÷á ïéåùò) ïäù é"ò ïéìòáãïéîë ïéòåì÷ åéìòù úåáò
äòéì÷ääæ øîåà éåä àåä äæéàå úìùìù ïéòë äæ ìò äæ ïéáëøåî ïäù åðééäã

ñãäå:

áãçà ï÷î ïéìò äùìù úåçôì åðîî ïéàöåé ë"à àìà úåáò àø÷ð åðéàåæ

ãçà ïéàù ãçà ìåâéòá äæì äæ ïéëåîñ øúåé åà ïéìò äùìù ïéàöåéù øîåìë
ïäù ïåéë ãçà õ÷åòî ïéàöåé ïéìò äùìùä ìë ïéàù ô"òà åøéáçî êåîð íäî

úåáò äæ éøä ãçà ìåâéòá äåùá ïéãîåòå äæá äæ ïé÷åáãçïéìò éðù íà ìáà
íäî äìòîì àåä éùéìùä äìòå äæá äæ íé÷åáã äåùá ïéãîåò ïäèåà

íéðùä éáâ ìò áëåøå äìåòå íéðùäî äèîì àöåé éùéìùäùéàìà úåáò äæ ïéà
äèåù ñãä àø÷ðàéäòáù ìë ìåñôåáéàåöîì øùôà éàù ÷çãä úòùá åìéôà

øçà ñãäâéøùëä ñãä ïéî åðéàù ïåéë äëøá àìá åìéôà åúåà ìåèéì ïéàå
ììëãéè"îøú ïîéñ ïééò .åè:

âïéìò ìù íéðé÷ä ìëù åðééäã úåáò åìåëù ñãä øçà øæçì äåöî äìçúëìå
ùé ð"øú 'éñá øàáúéù åîë íéçôè äùìù àåäù åøåòéù êøåà ìëá ïéàöåéä
åðééäã úåáò åáåøù ïåéë úåáò åìåë ïéà íà î"îå ïéìò äùìù ï÷å ï÷ ìëá

הערות 
(à.מ כג , ויקרא
(áàøîâ,ס"ג .לב ושו"ע  טור  ב .
(â.ה"ב פ"ז רמב "ם ענף. ד"ה שם רש"י

ס"א. לבוש שם. שו"ע
(ãé"ùø.מח שם סי' נחמיה דברי וראה

ג). (נא,
(äàøîâ[ברייתא].שם
(å.היינו ד "ה א יב, בעינן . ד"ה שם  רש"י 
(æ ב שם יהודה  שם.àøîâרב ושו"ע טור .
(ç'ñåú ח.ד"ה שם סי' פ "ג רא "ש תלתא.

ס"ג . ולבוש טור 
(èí"áîø.היכי.שם ד"ה שם  ריטב "א

שם. ולבוש שו"ע
(éé"ùø שם.שם ריטב"א  וחד. תרי  ד "ה

שם. לבוש
(àé.שם ושו"ע רמב"ם שם. גמרא 
(áé נתיב ירוחם רבנו  רכז . סי' דעים תמים

הסי '. ריש מ"א  א ). (נט, ח"ג ח
(âéà"îø. ס"ג
(ãéé"áהפסולים.סימן וכל ד"ה תרמ"ט 

(עב, דסוכה פ"ג צדק צמח חידושי וראה
ב).
(åè.וש"נ סכ "ג ,



áìåì úåëìä áò

ùé íéçôè äùìù àåäù åøåòéù êøåà êåúá ïéàöåéä ïéìò ìù íéðé÷ áåøù
äìçúëì åéìò êøáì øúåîå øùë äæ éøä ïéìò äùìù íäî ãçàå ãçà ìëáæè:

ãåøùð ë"çàå úåáò åáåø åà åìåë äéä äìçúá íàåæéøùð åìéôà ïéìò åðîî
ï÷å ï÷ ìëî ãçà äìòçéåìéôàå åøåòéù êøåà ìëá ïéàöåéä ïéìò ìù íéðé÷ä ìëî

ãçà äìò åìéôà ïäá øééúùð àìå éøîâì ïäéìò åøùð íéðé÷ä úö÷îèéìéàåä
ìëáù åðééäã úåáò øåòéù áåø ïäî ãçàå ãçà ìëá øéééúùð íéðé÷ä áåøáå

øùë äæ éøä åøùð àìù ïéîìù ïéìò éðù øééúùð ïäî ãçàå ãçàë:

ääòáøà ïäî åøùðå ïéìò äòáù åðîî àöåéä ï÷å ï÷ ìëá ùéù éøöîä ñãä
éøä íå÷î ìëî åøùð åéìò áåøù éô ìò óà øùë äæ éøä ï÷å ï÷ ìëî ïéìò

ï÷å ï÷ ìëá úåáò øåòéù øééúùðàëïéàöåéä ïéìò ìù íéðé÷ä áåøá íà ìáà
øùð àì íéðé÷ä èåòéî íà åìéôà ïäî ãçàå ãçà ìëî ïéìò äùîç åøùð åðîî
áåøù ïåéë íå÷î ìëî ïäî ãçàå ãçà ìëá ïéìò äòáù íéîìù ïäå ììë ïäî
úåáò øåòéù ïäî ãçàå ãçà ìëá øééúùð àì íâå ïäéìò áåø åøùð íéðé÷ä

ìåñô äæ éøä ïéìò äùìù åðééäãáë:

ååá ïéàù ñãä ìò êøáì ïéâäåð ïéåöî íéøùë íéñãä ïéàù åìà úåðéãîáå
íéðù éáâ ìò íéðù íéìéãâ ïä àìà ãçà äð÷á ïéìò äùìùâëåãîìù ùéåãë

הערות 
(æèã"áàø רכח,בתמים סי' דעים

ה"ב. פ"ז טור ù"àøובהשגות  ס "י. פ "ג
(לעניןò"åùו ס"ט תרמה  סי ' וכדלעיל  ס"ה.

וראה  כשרים ). עלין ברוב  דסגי לולב,
יא. ס"ק קלו סי' בהלכה  מצויינים שערים

(æéרש "י לפירוש (נפרצו ). ב  לב , משנה
פ "ג  שם רא"ש (נשרו). נפרצו ד "ה שם
סכ "ג  תרמט סי' לקמן וראה ס"י.
שמו שאין  משום  הפסול טעם (במוסגר),

עליו.
(çéàøîâ תרי ),שם כשנשרו רק (שפסול

ד"ה  ב ) (טו , בר"ן הובא הרא"ה , לפירוש
ר"פ. אמר ד "ה שם ובריטב"א משכחת ,

ù"àø.בו היו  ד "ה הב"ח לפירוש וטור , שם

æ"è.ב ס "ק רבה אליה ח. ס"ק 
(èé שבאורך עלין ברוב  דסגי  ס"ג , כדלעיל

טפחים. ג ' שיעור
(ë רק (שפסול ח אות שם נתנאל קרבן

וכדלעיל  ארכו ). מרוב עליו  רוב כשנשרו
בתרי דסגי לולב) (לענין  ס"ט תרמה  סי'
ארכן ). ברוב העלין  (רוב להכשיר רובי 
ולעיכובא. ד"ה ס"ה הלכה ביאור וראה

צז. ע' (ויינר) המינים ארבעת
(àëàøîâ, ס"ד.לג ושו "ע  טור  א.
(áë. שם שם.æ"èב "ח
(âë.רנט סי' ח"ב הדשן  ס"ג .à"îøתרומת 
(ãë רמ"א וראה ב. ענף מא שורש מהרי"ק

שם.



áìåì úåëìäâò

äæ éøä ãçà ï÷á ïéìò äùìù åá ïéàù ñãä ìëù åøîà àìù úåëæ íäéìò
éùéìùä äìòùë àìà äèåù ñãääë:

æíéðé÷ä áåøá íà êëéôì ï÷ ìëá íéìò éðù ÷ø ïäá ïéàù ïåéë åìàä íéñãäå
ìëî ãçà äìò øùð íéçôè äùìù àåäù åøåòéù êøåàá ïéàöåéä ïéìò ìù
áåø ï÷å ï÷ ìëá øééúùð àì íéðé÷ä áåøá éøäù ìåñô äæ éøä ïäî ãçàå ãçà

ïéìò éðù åðééäã úåáò éøåòéùåëíéøùåð íéîòô äáøäã äæá ãàî øäæéì êéøöå
äæ ìò ïéçéâùî ïéàå ñãääî äáøä ïéìòæë:

çìåñô åéìò åùáéçëøåãä äæ ïéàù éôìèëúåùáéä ììëì åòéâä àì íà ìáà
øùë åùîë øáëù ô"òàì.

úåùáéä øåòéù äîëåàìïøåôöá ïéëøôð ïäùëáìïäá ùîùîîùëâìíâåãìäìë
íà åìéôà éøäù íéùáé íéàø÷ð ïä æà íäéðô åðéáìäå ïäáù úå÷øé äàøî ìë
åìéôàù ùáé õòë ïä éøäå ïäéàøîì åøæçé àì íéîé äîë íéîá ïúåà äøùú

øùú íàíãå÷ ìáà ùáéä íù åéìòî øåñé àì íéîé äîë íéîá åúåà ä
äøùú íà î"î ïúåùéáé úîçî ïøåôöá ïéëøôð ïäù ô"òà íäéðô åðéáìäù

ïúéàøîáå ïùåîùîá åéäù úåîëì åøæçé íéîåé åà íåé íéîá ïúåàäì:

èãçà ï÷ ãáå ãá ìëá åøééúùðå ñãä éãá äùìù ìë ìù ïéìò áåø åùáé íà
øùë ïéçì ïéìò äùìù åá ùéùåìãáä ùàøá ãîåò àåä äæä çìä ï÷ù àåäåæì

הערות 
(äë שהעלה שם : במהרי"ק הסיום. חסר

כו' ורוכב  עולה מהשנים למטה השלישי
הוא  אם  אבל שוטה  הדס  דמיקרי הוא 
שאנו באותו שהוא  כמו  השנים מן  למעלה
שהוא  אפשר  שוטה הדס  לו  לקרוא רגילין
וברמ"א  ס"ב ]. לעיל [ראה לרש"י כשר
והם  הואיל שוטה הדס נקראים אינן שם:

שנים. גב על שנים 
(åëקרבן אבי . ואדוני  ומ"ש  ד "ה ב"ח

ב. ס "ק רבה אליה שם. נתנאל
(æë.ח ס"ק סוף ט"ז 
(çëäðùî,ס"ו.לב ושו"ע טור  ב .
(èëàøîâ,לולב,כט (לענין א לא, ב.

א  לג , רש"י  סט"ז). תרמה  סי' וכדלעיל
י. ס"ק ט"ז הדס). (לענין  ובראש ד"ה

(ì.שם ושו"ע  טור  סע"א. לא, ברייתא
סי' (בערבה ). ס "ו תרמז  סי ' לקמן  גם וראה

(באתרוג). ס"א תרמח
(àìã"áàø הובא בתמים רלב. סי ' דעים

ò"åùåרפ"ג .ù"àøב  øåè'סי לעיל וראה ס"ז .
וש"נ. סט"ז  תרמה 

(áì.יז סי' בנימין ו.à"îמשאת  ס"ק
(âìלענין) נפרכת ד "ה א לז, בכורות רש"י

סט "ז תרמה סי' לעיל גם וראה בכור).
לולב). (לענין

(ãì. שם בנימין  שם.à"îמשאת
(äì.שם ס"ו.ù"àøראב"ד ולבוש טור  שם.
(åì ד"ה שם רש"י לפירוש א. לג, ברייתא

ס"ח. ושו "ע בטור  הא ' דעה שלשה.
(æì ב חסדא שם.àøîâרב ושו"ע טור שם.



áìåì úåëìä ãò

úìçúá åúåà äàåø íãàäù ñãää úéàøî ø÷éò àåä ãáä ùàøù éôì
åúô÷ùäçìììë øãä ñãää ïéà éøä ùáé àåä íàåèì:åùàøá éåìú åøãä ø÷éòù

éíéùåîë ïä àìà íéøåîâ íéçì ïðéà íéãáä ùàøáù åìà ïéìò äùìùä íàå
øùë àåä éøä íéùåîë ñãä éìò ìë åéä íàù ô"òàîïìåëù åéùëò íå÷î ìëî

ìéöîù àåä øãää çìä àìà ìåñôé àìù ùáéä ãéî ìéöî ùåîëä ïéà íéùáéàî

ïé÷ìåç ùéåáîìéöîå øáã ìëì çìë àåä éøä øùë ùåîëù ïåéë íéøîåàå äæ ìò
ïéàù êìéàå âç ìù éðù íåéî íäéøáã ìò êåîñì ùéå ìñôé àìù ùáéä ãéî

íéøôåñ éøáãî àìà ïäá áìåì úìéèð áåéçâî:

àéáìåì ìù íéðéîä ìëù ô"òàãîøåãéä äæ ïéàù éôì ïéìåñô ïäéùàø åîè÷ðù
åùàø íè÷ðù ñãä ìáàäîõòä óåâ íè÷ð åìéôàåîåéìò íò ñãä ìùäæ éøä

íå÷î úà ïéôåç ïéøàùðä åéìò éøä ïéìòá äáåøî àåäù ïåéë ñãääù éôì øùë
úøëéð äîéè÷ä ïéàå äîéè÷äæîïé÷ìåç ùéåçîíè÷ðù ñãä óàã íéøîåàå äæ ìò

õòä ùàø íè÷ðù åðééäã åùàøèîåðéà åùàøù ïåéë åðîî ïéàöåé ïéìòäù åîöò
íäéøáã éôìå ìåñô äæ éøä øãåäîðäùìùäù àìà åùàø íè÷ð àì íà åìéôà

הערות 
(çì בהלכה פירושו  (לפי  י סי' פ"ג רא"ש

סכ"א  תרמח סי' וכדלקמן ס"ח. לבוש זו).
וש"נ. אתרוג ) של  חוטמו (לענין 

(èì.י ס"ק ט"ז ובראש. ד "ה שם רש"י
(î.וש"נ ס "ח כדלעיל

(àîã"áàø רלב).בתמים סי' (טו,ï"øדעים
ס"ט. בשו "ע הא' דעה ת"ר. ד"ה ב)

(áîøåè ה בשםù"àø. י סי' שם à"áèéøפ"ג
ה  בשם ת"ר, ב ä"àøד"ה הב ' דעה .ò"åù

שם.
(âî.וש"נ ס"כ תרמה  סי' לעיל ועד"ז 

הדסים  (דין סכ"ד תרמט סי ' לקמן  וראה
הדחק). בשעת יבשים

(ãî.סי"ז תרמה סי ' לעיל לולב, לענין 
ועי' ס"ד. תרמז  סי' לקמן ערבה, לענין

אתרוג . לענין סי"ז, תרמח סי' לקמן
(äî ב שמואל äðùîר"ט  אמר  וכר"י  ב לד,

רמב"ם  ב ). (טו , הרי "ף  לפי' שם, בגמרא
תשובות  שם , (מלחמות רמב "ן  ה"ה . פ"ח

סוף  פ"ג רא "ש ז). סי ' להראב"ד ופסקים
הא' דעה וס "י  ס"א  שו "ע  טור . וסי "ד. ס"י
המנהגים  בשם א, ס"ק משה  דרכי (בסתם).

סוכות. מנהגי ריש  טירנא) (ר"א 
(åî ד"ה א) (יד , ר "ן ס"ב. שם רא"ש

ס"י. רמ"א נקטם.
(æîפסקי) ישעיה ה "ר בשם סי"ד  שם רא"ש

וראה  נקטם. סד"ה בב "י הובא ב). לד, רי"ד
ב  הובא שם. äðùîרמב"ן  ãéâî.ה"ו שם

א. ס"ק ט "ז  ז . ס"ק מ"א ס "ט. לבוש
(çîã"áàø בהשגות) תמים ה"ה, פ "ח

שם. המאור בעל  רכח ). סי' ä"àøדעים

שם . ד"ה à"áèéøבמשנה שם במשנה  ור"ן 
פוסלים). (ויש הב' דעה  שם  שו "ע מתני '.

(èî ד"ה ב ) (טו , נקטם ד"ה  א ) (יד, ר"ן 
עד "ז וראה  א. ס"ק ט"ז שם . רמ"א מתני '.

ס"ד. תרמז סי' לקמן 
(ð ה"ה בנקטם המכשירים  לדברי  משא"כ

הא') בדעה שם ושו"ע הטור  (וכפסק ביבש



áìåì úåëìääò

íå÷î ìëî ïéøãåäîå ïéçì ïä ïéìò ìë øàùù ô"òà íéùáé ïä åùàøáù ïéìò
íå÷îá íäéøáãë øéîçäì ùéå ìåñô äæ éøä ïéøãåäî ïðéà åùàøáù ïéìòäù ïåéë

øçà ñãä àåöîì øùôàùàðåéìò êøáì øúåî øçà àåöîì øùôà éà íà ìáàáð

:äðåùàøä àøáñ ìò êåîñìå

áéíéáðòì äîåãä éøô ìãâì ñãää õò êøãâðñãää øåòéù êøåàá ùé íàå
íéçôè äùìù àåäùãðêøåàá ïéìãâä ïéìòä ïéðîî øúåé åììä íéáðò êë ìë

ìåñô äæ éøä äæäðêìéàå éðù íåéî åìéôàåðïäéàøî êøã åììä íéáðòù éôì
íåãà åà øåçù úåéäìæðøîåðîë äæ éøäå ÷åøé åäéàøî ñãääåçðøåãéä äæ ïéàåèð

íåéá åìéôà øùë ñãää äàøîë ÷åøé åììä íéáðòä äàøî äéä íà êëéôì
åéìòî ïéáåøî ïäù ô"òà ïåùàøñ:

âéíúåà èòéîå ïéìòä ìò úåáåøî åéäå úåøåçù åà úåîåãà åéä íà åìéôàå
ïéáðòä ìò ïéáåøî ïéìòä åéäù ãò ñãääî ïúö÷î øéñäå è÷éìù åðééäãàñïéá

øùë äæ éøä áåè íåéá ïèòéîå øáòù ïéá áåè íåé áøòî ïèòéîùáñøúåîå
äìçúëì åéìò êøáìâñáåè íåéá ïèòîì øåñà äìçúëì ìáàãñéô ìò óà

ðòî úáùá úåøéô ùåìúì øúåîùïîéñá ù"îë úáù áøòî ïìéàäî ùåìúä ó
å"ìùäñåúåöîì ñãää øùëúî åæ äùéìú éãé ìòù ïåéë íå÷î ìëîåñäæ éøä

הערות 
–é"á ה בשם הלכך, ומ"ש (שם)ï"øד "ה

ביבש  – דפוסל (ושהטעם ת "ר סד"ה
ראשו ). בנקטם לשיטתו , הוא – בראשו 
בנקטם, (הפוסלים ורא "ה בריטב"א וכ "ה
(בדעה  שם לבוש ת"ר. ד "ה א לג, כנ"ל)
בדעת  ז , ס"ק רבה  אליה ועיין  הב').

הראב"ד.
(àð.ה "ה פ"ח שם.à"îøמ"מ  לבוש שם .
æ"è ס"א תרנא סי' לקמן גם וראה א., ס "ק

לכאן ). (ומציין
(áðבמרדכי הובא תכב. סי ' השלם יראים 

סי' מ"א נקטם. ד"ה ב"ח  תשמו. רמז
וש"נ. סי "ז  שם לעיל  וראה ו. ס"ק תרמה

(âð.ענביו ד"ה ב לב, במשנה רש"י
(ãð.וש"נ ס"ג כדלעיל
(äðäðùî.ס"ב.שם ושו "ע  טור 
(åð וככל ד. ס"ק מ"א הסי'. סוף הבית בדק 

כדלקמן שבעה, כל שפסולין  הדר  פסולי
לענין סי "ט, שם  וראה סי"ז. תרמט סי'

הדחק. שעת 
(æð.שם ושו"ע טור ב. לג, גמרא
(çð'סי לקמן ראה מנומר  דין שם. גמרא 

סכ"ו. תרמח
(èð.עבר ד"ה ב  יא , מנומר. ד "ה שם רש"י

במקום  כשהם  (אף שם מ "א ס "י . לבוש
א ').
(ñàøîâ.שם.שם ושו"ע טור

(àñäðùî,שם.לב ושו"ע טור ב.
(áñ.שם ושו"ע טור ב. לג, גמרא
(âñ'סי לעיל  ס"ה. תרמט סי' לקמן ראה

סי "ב. תנד
(ãñ.שם ושו"ע טור שם. משנה
(äñ.יד סעיף 
(åñ.מתקן ד"ה רש"י 



áìåì úåëìä åò

è"åéá éìë ï÷úîëæñàìà ñãää úà øéùëäì ììë ïéåëúî åðéà àåä íà åìéôàå
é"ò éìë äùòðå ñãää øùëúî åçøë ìò éøä î"î íéáðòä úà ìåëàì åúðååë

úåîé àìå äéùéø ÷éñô ïéòë äæ éøäå åæ äùéìúçñë"ù 'éñá øàáúðùèñ:ù"ò

ãéíà ìáà øçà ñãä åì ïéàù äæä ñãäì êéøö àåäùë íéøåîà íéøáã äîá
éãë íéáðòä ùåìúì åì øúåî äæä ñãäì ììë êéøö åðéàå øçà ñãä åì ùé

è"åéá ïìëàìòïåéë íå÷î ìëî éìë äùòðå ñãää øùëúî äæ éãé ìòù ô"òàå
íåìë ï÷ú àì éøä ììë äæä ñãäì êéøö åðéà åîöòá àåäùàò:

äáøò éðéã .æîøú:íéôéòñ 'å åáå

àïë àø÷ðä òåãé ïéî àåä äøåúá øåîàä ìçð éáøòààåä åìù äð÷ åðîéñ äæå
íåãàáåúáåç éãé åá àöåé íãà ÷åøé åãåòá åìéôàåâíåãà úåéäì åôåñù éôì

äîçä åéìò òéâúùëãìù åéôå ìçðë êåùî àåä àìà ìåâò åðéà åìù äìòå
äìòääúåîéâô úåîéâô éåùò åðéàå ÷åìç àåä åãåç åðééäãåàåä äæ ïéî áåøå

øáãîá ìãâä åèåòéî åìéôàå ìçð éáøò äæ ïéî àø÷ð êëìå íéî éìçð ìò ìãâ
øùë àåä ë"â íéøäáåæåììä íéðîéñ ìë åá ùéù ïåéë áìåìáù äáøò úåöîìç:

áìçðë êåùî åìù äìòå íåãà àåä åìù äð÷ù äáøò ïéî ùéåèéôù àìà
äøéâî ùåøéô) øñîì äîåã åðéà íâå ÷ìç åðéà äìòäéúåìåãâ äéúåîéâôù

úö÷àéøùë äæ íâå ïè÷ ìâî éô åîë ãåàî ãò íéðè÷ íéîìú åá ùé àìà (áé:
הערות 

(æñ פ"ח רמב"ם מתקן ). (קא שם  גמרא 
שבת  תוס ' וראה (כמתקן). שם  ושו"ע  ה"ה ,
מדרבנן ). אלא  אסיר (דלא לא סד"ה א קג,
שם  לבוש שבות). (משום שם מנוח רבנו 
סי"ז שמ סי ' לעיל  למלאכה). (דמיא 

ד. ס "ק קו"א תקיד  סי ' חייב). (בסכין 
(çñ לבוש שלקטן . ד "ה ורש"י שם גמרא

ב. ס "ק מ "א שם .
(èñ.כד סעיף

(òàøîâ.הרמב"ם שם בדעת משנה מגיד 
שם. מ"א ה. ס "ק ט"ז  שם. לבוש שם .

(àòé"ùø צריכא .שם לא  שם ñåú'ד"ה
א  ו , ובכתובות רש"י), (בשם מודה  סד"ה
לעיל  עד "ז וראה  הב'). (בתירוץ האי ד"ה 

סל"ב. שכח סי'

(àí"áîøס"א.פ "ז ושו "ע טור  ה"ג .
(áàøîâ,ושו"ע לד טור שם . רמב"ם  א.

שם.
(âé"á וערבי.ד"הà"îø.ס"א
(ã.א ס"ק ט"ז  ס"א. לבוש שם. ב"י
(ä.שם ושו"ע טור שם. גמרא
(åé"ùø שם.שם לבוש חלק. ופיה ד"ה 
(æí"áîø. שםù"àø סי"ג .פ "גò"åùå øåè

שם.
(ç.שם לבוש
(è. ס"א לבוש ג .æ"èטור . ס "ק
(é.והתניא ד "ה שם רש"י

(àé מנוח רבנו  הצפצפה. ד "ה שם  מאירי 
וערבי. ד"ה  ב "י  ה"ד. פ"ז  הרמב"ם על

(áéí"áîø.שם.שם שו"ע



áìåì úåëìäæò

âìåâò åìù äìòå íåãà åðéà åìù äð÷ ìáà äáøòì äîåã ãçà ïéî ùé ìáà
äìåñô àéäå äôöôö àø÷ðä åäæå øñîì äîåã àåä äìòä éôåâéúòùá åìéôà

è"îøú 'éñá øàáúéù åîë ÷çãäãééðéñî äùîì äëìä ïä åìà íéøáã ìëååè:

ãäùàø íè÷ðù äáøòæèåá ïéìéãâ ïéìòäù åîöò õòä ùàø íè÷ðù åðééäãæé

øåãä äæ ïéàù éôì äìåñôçéïéëåøà äáøò ìù ïéãáäùë ãåàî øäæéì êéøö êëìå
ïäù íå÷îá äèîì àìà íùàøá ïöö÷é àìù ïöö÷ì äöåøå éàãî øúåé

ðòäì íéøáçúî:ó

äåøùðèéíéøùåð íéîòôìù äæ øáãá ãåàî øäæéì êéøöå äìåñô äéìò áåø
òåðòð é"ò íâå áìåìä êåúì ïúáéçú é"òëäéìò úö÷î ÷ø äø÷òð àì íà ìáà

äøùëàëúøçà àåöîì ì÷á åì øùôà íà äúåà ç÷éì ïéà äìçúëì íå÷î ìëîå
øçáåîä ïî äåöî àéä äîéìùäù íåìë äéìòî åøùð àìù äîéìùáë:

ååùáéâëäéìò áåøãëøåãä äæ ïéàù äìåñôäëåðéáìäùî úåùáéä øåòéù äîëå
íäéðôåëéøä äùîë øáëù ô"òà úåùáéä øåòéùì ïéìòä åòéâä àì íà ìáà

äøùë åææë.
ïéìòä áåø åìãìãð íàçëéôì åøùð àìù ô"òà äð÷á íøåáéç íå÷îî å÷úðå

הערות 
(âéàøîâ.שם.שם ושו "ע טור שם. רמב"ם
(ãé.וש"נ ברכה), בלא  (אפי' סכ"ג
(åèí"áîø.שם
(æèäðùî, ה "וב.לג פ "ח משנה מגיד

טור  סי"ג . פ"ג רא"ש שם . הרי"ף בדעת
או ומ "ש ד "ה ב"ח  ס"ב . בשו "ע הא' ודעה
סי' לעיל וראה נקטינן). (דהכי שנקטם
ערבה  בין  בזה לחלק (הטעם  סי "א תרמו

להדס).
(æé רא"ש רלא. סי ' דעים בתמים ראב "ד

עד "ז וראה ב. ס"ק מ "א בשמו. ס"ב שם
סי "א. תרמו  סי' לעיל

(çé.ס"ב לבוש שם . ורא"ש ראב"ד
(èéäðùî שם שם הרא"ש לפי' (נפרצו ),

סי' לקמן וראה  שם. ושו "ע טור סי"ג.
הפסול  שטעם  (במוסגר), סכ "ג תרמט 

עליו. שמו שאין משום

(ë ס"ק תרנא סי ' זוטא אליה  א. ס"ק מ"א
ו.

(àë.שם ושו"ע טור שם. משנה
(áëà"î ג .ס"ק
(âëäðùî.שם
(ãë שם.משמעות והשו"ע הטור
(äë.ס"ב לבוש א . לא , ברייתא
(åë הובא רלב. סי ' דעים בתמים ראב"ד

לעי וראה רפ "ג. סט "זברא "ש תרמה סי' ל 
וש"נ.

(æë גם וראה שם. ושו"ע טור שם. משנה 
סי' לקמן  (בהדס). ס"ח תרמז  סי' לעיל

(באתרוג). ס"א תרמח
(çë ה לפי' (נפרצו), שם  äðùîמשנה ãéâî

והרמב"ם  א) (טו, הרי "ף לדעת  ה"ו , פ"ח
תרמה  סי' וכדלעיל לולב , (לענין  ה "ג  פ"ח 

שם . מנוח רבנו  ב.à"îס"ו ). ס "ק



áìåì úåëìä çò

úö÷ íéøáåçî íä ïééãòùèëáåøá íéðùì å÷ìçðå ïéìòä áåø å÷ãñð íà ïëå
äìòä êøåàìäìåñôå äéìò áåø åøùð åìàë äæ éøäàì:

âåøúàá íéìåñôä íéøáã .çîøú:íéôéòñ à"ì åáå

àøùë ùåîëä âåøúààìåñô ùáéä ìáàáøåãä äæ ïéàùâ.
äçéì íåù àéöåî åðéàå äçéìä äìëúùëì úåùáéä øåòéùåãéøôì äçéìä éë)

éçä øùáì íãä åîëäøîàðååàéöåî çì àåäù ïîæ ìëù ('åë åììäé íéúîä àì
íåù àéöåé àì ùáéù øçàì ìáà éøôä úèéçñî åà ïéëñä ÷çåãî åà äçéì

.äçéì
ìñôé àìù åëúåçì åà åèçåñì øùôà éàù éôì äù÷ åìù ä÷éãáäù àìàæ

åðééäã ùìåôî åðéà íà øùë âåøúàä óåâî ïåøñç åá ïéàù á÷ð á÷éð íà ìáà
âåøúàä êåúáù òøæä éøãç ãò òéâî á÷ðä ïéàùçøéáòéù é"ò å÷ãáì ìåëé ë"à
èåçá äàøúé äçéì åá ùé íàå èåç íò èçî åáèèçîä òéâé àìù øäæéù ÷ø
åãâðëù øáòì òéâé àìù íâå òøæä éøãç ãòééøãç ãâðë àìù àåä åìéôà

òøæäàé:ùìåôî á÷ð äùòé àìù

הערות 
(èëראהà"áèéøור "ן נפרצו , ד"ה  ב כט,

וראה  (הנ "ל). הרי "ף בדעת רע"ב), (יד,
לולב. לענין  ס"ו , תרמה  סי' לעיל 

(ì הראב"ד לדעת שם, משנה מגיד 
ריטב"א  לולב). (לענין  ה"ג פ"ח  בהשגות

שם. מ"א שם. ור"ן 
(àìלענין) ס"ט תרמה סי ' לעיל ראה

לקמן הדר). מטעם פסול שנחלקו לולב,
פסול  שנשרו  (במוסגר, סכ"ג תרמט סי'

עליהם). שמן  שאין  מטעם
(à.ה"א פ"ח רמב"ם  סע "א. לא, ברייתא

הפוסקים. ממשמעות  הסי', ריש מ"א
תרמז סי' (בהדס ). ס"ח תרמו  סי ' וכדלעיל

(בערבה). ס"ו 
(á.ס"א ושו "ע טור  ב. לד , משנה
(â.ס"א לבוש א. לא , גמרא
(ãã"áàø ע"פ בתמים רלב, סי' דעים

הובא àøîâה  בשר). (לענין ב מו, חולין 
ס"כ . פ "ג ò"åùåברא"ש øåè.שם

(äã"áàø.ס"א.שם לבוש  שם. וטור רא"ש
(å. יז קטו , (לעניןéîìùåøéתהלים  ה "א פ"ג 

הדס  לולב (לענין  שם ראב "ד לולב).
שם  לבוש ס"א . פ"ג  ברא"ש הובא  וערבה).

אתרוג). (לענין 
(æ.ס "כ פ"ג רא"ש  שם. לבוש øåèראב"ד  .

שם.
(ç.ס"ג ֿז כדלקמן
(è ומ"ש ד"ה הב"י (לגירסת שם ראב "ד

הב"ח  הגהות (לגירסת  שם רא"ש יכול).
שם. שו"ע שם). הב"י  (לגירסת  טור  שם).

(é.( ב (נט, ח"ג ח נתיב  ירוחם ç"áרבנו

הוא. ואם פרישה è"éåúד"ה  הנ"ל . במשנה
א . א.à"îאות ס"ק

(àé.ס"ד לקמן ראה



áìåì úåëìäèò

áùåîë àåäù åúåà ïéàåø ïë íà àìà å÷ãáì ììë áééç ïéà íå÷î ìëîåáéâåøúàå
ùáé àöîé éàãåáù úøçàä äðùá ììë å÷ãáì ïéà åæ äðùá åéìò êøéáùâé:

âá÷éðù âåøúàãéóåâî ïåøñç åá ïéàù àìà áçø àåä á÷ðä íà åìéôà
âåøúàäåèíåìë øñç àìù ïéðòá á÷éðå áò ãúé íù áçúù ïåâëæèïéà íà

àø÷ðä òáèî çèù ìù áçåøå êøåàë á÷ðä áçåø çèù ìù áçåøå êøåàá
øùë äæ éøä øñéàæé.

î ãöéëåàåä á÷ðä íàå á÷ðä éô ìò øñéàä çéðî ìåâò àåä á÷ðä íà ïéøòù
ïéùåò åéäù åðééäã ìåâò äéä åìàë åúåà ïéàåø øö÷å êåøà àåäù åà òáåøî
äìåâòä çèù ìãåâ äéä íàå á÷ðä áçåø çèù ìù áçåøå êøåà ïî äìåâò

øùë äæ éøä øñéàä çèù ìãåâî úåçô úàæäçé.
ã"ì 'éñ ã"åéá ïééòå)èéïëéäëíéòãåé åðà ïéàù äæä ïîæá øñéàä øåòéù ïéøòùî

:(ù"ò ììë åúåà

ãùìåôî àåä á÷ðä íà ìáà ùìåôî á÷ðä ïéàùë íéøåîà íéøáã äîáàë

âåøúàä êåúáù òøæä éøãçì á÷ðä òéâä àì åìéôà åãâðëù øáò ìà øáòî
äæ ãöì äæ ãöî (òøæä éøãç úà úô÷îä) äáòä äôéì÷ä éáåòá á÷éðù ïåâë

òøæä éøãç ãâðë àìù åãâðëùáëåäùî àìà á÷ðä áçåøá ïéà åìéôàåâëàìå
âåøúàä óåâî íåìë øñçãë:ìåñô äæ éøä

הערות 
(áé.( בסופו) הסי' ריש מ"א 
(âé(פסול הישן (אתרוג  ב לא, ברייתא

ס"א  רמ"א ה. סי' מהרי "ל תשובות כת"ק.
אליה  בדיקה). מהני  (דלא שם ב "ח (פסול ).

ג . ס "ק רבה
(ãéäðùî,ניקב לד פסול וחסר  (ניקב ב

וטעם  ס"ב . ושו "ע טור כשר). חסר ולא
סי "ד. לקמן  – הפסול

(åè כאיסר (שפסול תני ד"ה א לו , רש"י
חסר). ולא רחב בנקב הוא (ומפולש)
סי"ח  פ"ג  רא"ש ה "ז. פ "ח רמב "ם
הא' דעה ה"ו ). פ"ג הירושלמי (ממשמעות
(דהכי ניקב  ד"ה ב"ח ס"ב . ושו "ע  בטור

ס"ח. לקמן – הב' ודעה  נקטינן).

(æè. ג ס"ק מ"א  ס"ב. ולבוש טור שם. רש"י
(æé.שם ושו"ע טור שם. ברייתא
(çé לד סי ' ביו"ד  המבואר  ע"פ שם, מ "א

ד. ס "ק רבה אליה גרגרת). (לענין  ס "ב
(èé.ב סעיף
(ë.האיך אוצ"ל :

(àë.שם ושו"ע טור רע"א. לו , ברייתא
(áë אותם כנגד (שלא אי  ד "ה שם תוס'

שבניקב  לדעתם, ס"ו  וכדלקמן  חדרים.
סי' פ"ג  רא"ש  אופן ). בכל פסול לחדרים 
עלמא). לכולי (שכ "ה ב ס"ק  מ"א יח.

זקנים. עטרת ו. ס"ק רבה  אליה 
(âë.שם ושו"ע טור שם. ברייתא
(ãë.וש"נ ס"ג כדלעיל



áìåì úåëìä ô

äéøãç ãâðë á÷éð åìéôà åãâðëù ãöì äæ ãöî ùìåôî á÷ðä ïéà íà ìáà
ãöáù âåøúàä äö÷ì êåîñ ãò òøæä éøãç ìë øáåò á÷ðä êøåà ùåìéôå òøæä

åãâðëùäëòøæä éøãçå òøæä éøãç êåú ãò åéããö éðùî âåøúàä á÷éð íà ïëå
ìë åéããö éðùîù íéá÷ðä ïéá ÷éñôî äæä íìùäå íìù úö÷ ïäî øàùð ïîöò

ùìåôî á÷ð àø÷ð åðéà äæåë:

åïé÷ìåç ùéåæëéøãçù ô"òà òøæä éøãç ãò á÷ðä òéâäù ìëã íéøîåàå äæ ìò
éôì ùìåôî á÷ð àø÷ð äæ éøä íéîéìù åøàùð âåøúàä ìù éðùä ãöå òøæä
øáãì òøæä éøãç íò úáùçð äðéà òøæä éøãç úà úô÷îä äáòä äôéì÷äù
ãöî äìåë äá÷éðù ïåéëå äæ ïéðòì åîöò éðôá øáãì úáùçð àéä àìà ãçà

ùìåôî á÷ð äæ éøä ãçàçë.
äðåøçàä àøáñë øéîçäì ùé äëìä ïéðòìåèëøùôà éàù ÷çãä úòùá ìáà

âåøúà ìò êøáì øúåîå äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé øçà âåøúà àåöîì
äæì:

æâåøúàä óåâî øñç íà ìáà âåøúàä óåâî ïåøñç åá ïéàù á÷ðá äæ ìëå
åäùî åìéôààì:øñéàë åá ïéàå ùìåôî á÷ðä ïéàù éô ìò óà ìåñô äæ éøä

çïé÷ìåç ùéåáìåðéà âåøúàä óåâî ïåøñç åá ïéàù á÷ðã íéøîåàå äæ ìë ìò
הערות 

(äë,(א (לה , לולב  הל ' גדולות הלכות
ה  רל.ã"áàøלפירוש סי' דעים ó"éøבתמים

סי' פ"ג  הרא "ש לפירוש סי "ב ), (דלקמן
ה  משמעות  רק í"áîøיח. (שפוסל ה"ז פ"ח

ואם  ומ"ש ד"ה הב"י  לפירוש במפולש),
ס"ג . בשו"ע  הא' דעה  ניקב.

(åëã"áàø,ה שם ה"ו.éîìùåøéבפירוש פ"ג
ב  שם.ù"àøהובא

(æë'ñåú,אי.לו ד"ה יח,ù"àøא  רס"י שם
לדעת  (עכ"פ הנ "ל הירושלמי  ממשמעות
תני. ד "ה שם ריטב "א שבסי "ב ). המחמירין

יש ï"øו בשם האי, ד"ה  ב) (יז , שם
ואם  ומ "ש ד "ה הב "י לפירוש מחמירין ,
בשו"ע  הב' ודעה  טור ו . ס"ק  וט"ז ניקב,

שם.
(çëוט "ז הב"י  לפירוש שם, ור "ן  ריטב "א

סי "ב. לקמן  וראה  שם.
(èë וראה להחמיר). (וראוי שם ריטב"א

הגיע  בודאי דוקא  (דהיינו  סי"א  לקמן
פ "ג  סוכה צדק צמח חדושי  הזרע). לחדרי 
בחסרון רק (להחמיר בענין  ד"ה א) (עג ,

משהו ).
(ìבדין הב' (במחלוקת  ס"ח כדלקמן 

סי"ז תרמה סי' לעיל  עד "ז  וראה ניקב).
וש"נ.

(àì דלעיל הפוסקים לפירוש  ב  לד , משנה
ס"ג .
(áìã"áàø ובהשגות בתמים רל, סי ' דעים 

בשם  טור תכב. סי' השלם יראים  ה"ז . פ"ח 
בגמרא ç"[øה[ ריטב"א שם. ישעיה וה"ר

תני. ד"ה עלתה.ï"øשם מתני' ד"ה א) (יז ,
ס"ב. בשו "ע  הב' דעה 



áìåì úåëìäàô

å÷ìç àìå ùìåôî àåä åìéôàå øñéàëî øúåé äáøä áçø àåä åìéôàå ììë ìñåô
ùéù á÷ðá àìà øñéàëî úåçôì øñéàë ïéáå ùìåôî åðéàùì ùìåôî ïéá íéîëç
ùìåôî åðéàù ô"òà ìñåô øñéàë åáçøá ùé íàù âåøúàä óåâî ïåøñç åá
ìò êåîñì ùéå ùìåôî àåä ïë íà àìà ìñåô åðéà øñéàë åáçøá ïéà íàå
ìò êøáì øúåî æàå øçà âåøúà àåöîì øùôà éàù ÷çãä úòùá åæ àøáñ

äæ âåøúàâì:

èàåäùë åá íéùòðä íéá÷ð ìáà ùìúðù øçàì åá äùòðù á÷ðá äæ ìëå
àåäùë åéìò íéìôåðù íéöå÷ é"ò íéá÷ð åá úåùòäì àåä úåìéâøù åîë øáåçî
äàáù á÷ð ìëù éôì ïåøñç ïäá ùéù íéá÷ð ïäù ô"òà åøéùëäì ïéâäåð øáåçî
àåäù ïåéë äìòîìî øåò åéìò íø÷ðù é"ò åúåàéøáì øæåç ïìéàá ìãâ åãåòá åì
âåøúàä óåâá ïåøñçå àîåâ ùé äæ øåò éáâ ìòù ô"òàå åðìéàá ìãâå êìåä ïééãò

íåìë êëá ïéàãìóåâî ïåøñç á÷ðá ùéå åéìò íø÷ð àìù íéàåø åðà íà ìáà
ìåñô äæ éøä âåøúàääìá äùòð á÷ðäù éô ìò óàõå÷ é"ò ïìéàá åãåòá ååì:

éíéøåîà íéøáã äîáæìøùá óåâî ïåøñç åæ àîåâá åá ùéù äàøðå øëéðùë
âåøúàäçìàìà âåøúàä øùá óåâî íåìë øñçð àì àîù ÷ôúñäì ùé íà ìáà

ïéàù ìëã øéùëäì ùé á÷ðä éããöì âåøúàä øùá õååëúð õå÷ä ÷çåã é"òù
åðøàáù äðåøçàä àøáñ ìò êåîñì ùé âåøúàä óåâî ïåøñç ùéù åðì øåøáèì

ìåñô åðéà ïåøñç åá ùéù ô"òà øñéàë åá ïéàå ùìåôî á÷ðä ïéàù ìëãî:

àéòøæä éøãç ãò á÷ðä ùåìéô òéâä àîù ÷ôúñäì ùé íà åìéôàåàîùé
ìò êåîñì ùé òøæä éøãç ãò á÷ðä òéâäù åðì øåøá åðéàù ìëù øéùëäì

הערות 
(âì לעיל ועד"ז  ג . ס"ק  ט"ז ס "ב. רמ"א 

יא. אות הציון שער וראה ס"ו .
(ãìúîåøú.צט סי' æ"èס"ב.à"îøהדשן

ד. ס "ק
(äì ממשמעות בתרומת, כתוב  ד "ה ב"י 

ובשרו בשעורו  (דוקא  שם הדשן  התרומת
חוששין (שאין ב ס"ק משה דרכי קיים).
רמ"א  קיים ). שאינו רואים כן אם אלא

שם. וט"ז 
(åì.ה ס"ק רבה אליה שם. ט "ז

(æì שלכתחלה וס "ח ס"ו  לעיל  שנתבאר  זה
הפוסלים. כדעות להחמיר יש

(çìודאי הוא ס"ג ֿז דלעיל הא' שלדעה
פסול.

(èì.ח סעיף
(îæ"è שם.ס"ק הרמ"א ממשמעות ה,

שם. רבה אליה
(àî פסול הוא  כלום נחסר לא אם שאף 

ס"ו. דלעיל לדעה



áìåì úåëìä áô

íéøîåàä éøáãáîùìåôî á÷ð àø÷ð åðéà òøæä éøãçì á÷ðä òéâä íà åìéôàù
ïåøñç åá ùé ïë íà àìà ìñåô åðéàåâî:

áéøàáúðù êøã ìòå âåøúàä úà ìñåô âåøúàä óåâî ïåøñçù åðøàéá øáëãî

äôéì÷ä íâ äá÷éðù åðééäã õåçáî àåä ïåøñçäùë íéøåîà íéøáã äîá
äáòä äôéì÷ä úà úô÷îä ä÷ãä äôéì÷ä åðééäã âåøúàä ìù äðåöéçääî

âåøúàä øùá úàø÷ðäåîäúåà ïéìëåàùë úåôéøç íòè äá ùéåæîïéà íà ìáà
äðåöéçä äôéì÷å íéðôá âåøúàä øùá ìë çåîéðù ïåâë íéðôá àìà ïåøñçä

ïéîéé÷ òøæä éøãç íâå úîéé÷çîåçåîéð àìù ãéä ùåîùîá ùéâøîùèîäæ øáã
àøîâä éîëçì ÷ôúñððúîçî úìñôð äðéàù äàéøì âåøúà úåîãì ùé íà

íâå ïéîéé÷ íéðåöéçä äéúåøåòå íéðôáî äøùá ìë çåîéðù ïåâë íéðôáîù ïåøñç
å"ì 'éñ ã"åéá ù"îë äøùë àéäù ïéîéé÷ ïä íéðôáîù äéúåðåôîñàðùéå

ïé÷ñåôáðøåãéä úîçî ïðéàù) åìà ïéìåñô ìëù ïéøáåñ ïäù éôì ì÷äì äæ ÷ôñ
øàáúéù åîëâðéøáã ÷ôñ ìëå íéøôåñ éøáãî àìà äøåúä ïî ïìåñéô ïéà (
ì÷äì íéøôåñãðíéøîåà ùéåäðäøåúä ïî ïä åìà ïéìåñô ìëùåðøàáúéù åîëæð

øéîçäì äæ ÷ôñá ïéëìåä êëéôìåçðàøáñì ùåçì ùéå äøåú ìù ÷ôñ ìëë
øùôàù íå÷îá äðåøçàäèð:

הערות 
(áî.ס"ה לעיל 
(âî.שם ט"ז 
(ãîבאינו אף  ס"גֿז, דלעיל הא' לדעה

עכ"פ  ס"ח, דלעיל הב ' ולדעה מפולש,
במפולש.

(äî.וש"נ וסל "א סט"ו  כדלקמן
(åî.ו ס"ק ט"ז
(æî,יז) שם ר"ן  נקלף. ד"ה ב  לד, ריטב "א

י. ס"ק ט"ז עלתה. מתני ' ד "ה א )
(çîלו וד"ה גמרא הכא  ד"ה ורש"י  א ,

ס"ד. ושו "ע  טור  סרוח.
(èî.ז ס"ק רבה אליה ד . ס "ק מ"א

(ð.שם רבא
(àð,לידינו הגיע לא בשוע"ר  זה סימן

ס"ז. שם שו "ע וראה 
(áðúåëìä:רע"א (לה, לולב  הל' גדולות 

כשר). האיבעי ),ó"éøמבפנים הביא (שלא
יח. סי' פ "ג  הרא "ש (שלא í"áîøלפירוש

ומ"ש  ד"ה הב"י לפירוש האיבעי ), הביא
ס"ד. ושו "ע  בטור  הא ' דעה ואם.

(âð.וש"נ יד , סעיף
(ãð.שם רא"ש
(äð ה בדעת ù"àøמשמעות (שתלוי  שם

תניא, ד"ה  שם ר"ן  ס"ו ). לעיל הפוסלים
ה  אות שם הגיבורים שלטי  הרי"ף. בדעת

ריא"ז . (בשם øåèוהכי מחמירין  יש
ד"ה  ב"ח שם. בשו"ע הב' דעה מסתברא).
ס"ק  צבי עטרת לפסול . שנקטינן ויש ומ"ש

ה.
(åð'סי ט"ז (ראה טור  רע "א). (יח, ר"ן 

ג). ס"ק  תרמט 
(æð.יד סעיף 
(çðשאינו סי "ט, תרמט סי ' לקמן  ראה

הראשון. ביום  אלא פסול
(èð.סט"ו לקמן  עד"ז ראה



áìåì úåëìäâô

âé÷ãñð íàñåëøà ìë éðô ìò åìåëàñãçà ãöî àìà ÷ãñð àì åìéôàáñ

äôéì÷ ìù éáåò áåø ãò åëøà ìë éðô ìò òéâî ÷ãñä ÷îåòå åôåñì åùàøî
ìåñô äæ éøä äáòäâñâåøúàä óåâî íåìë øñç àìù ô"òàãñøééúùð íà ìáà

äèîì åäùîå äìòîì åäùî âåøúàáäñéáåò áåø ãò ÷îåòá ÷ãñð àìù
äáòä äôéì÷äåñúùðå åëøà ìë éðô ìò åéããö éðùî ÷ãñð åìéôàãö ìëî øéé

øùë ÷ãñð àìù äèîì åäùîå äìòîì åäùîæñ:

ãéäæ ãâðë äæ åéããö éðùî ÷ãñð åìéôà åáçø ó÷éä éðô ìò ÷ãñð íà ïëå
íìù åäùîå ïéããöä éðùîù íé÷ãñä éðù ïéá äìòîì íìù åäùî øééúùðå

øùë äæ éøä íéããöä éðùîù íé÷ãñä éðù ïéá äèîìçñíé÷ãñä ÷îåòù ô"òà
.äáòä äôéì÷ ìù éáåò áåø ãò òéâî

åðéàù éôì àìà øåãä åðéàù úîçî åðéà ÷ãñðå øñç á÷éð åðééäã åìà íéìåñô ìëå
íéîëç åùøãå íúç÷ìå äøîà äøåúäå íìùå íúèñäîéìùå äîú äçé÷ìò:

åèóì÷ð íààòäðåöéçä äôéì÷ä åðîîáòä÷ãäâòäáòä äôéì÷ úà úô÷îäãò

הערות 
(ñäðùî,ס"ה.לד ושו "ע טור  ב.

(àñ ד"ה שם תוס' נסדק. ד"ה  א לו , רש"י 
לבוש  שם . ושו "ע טור סי"ח. פ"ג  רא"ש אי.
כשנסדק  (אף ו  ס"ק  מ"א ט. ס"ק ט"ז  ס"ה .

הסעיף). בסוף כדלקמן צדדיו, משני 
(áñà"î ושו"ע ס"ק הטור (ממשמעות ה 

קיי"ל). דהכי שם ,
(âñו נסדק, ד "ה ב לד, א)ï"øריטב"א (יז,

מחמירין . ויש בשם עלתה, מתני ' æ"èד "ה

במשהו נפסל העובי כל נסדק  (שאם שם
ס"ו). דלעיל  לדעה ניקב, ס"ה.à"îøמטעם

(ãñ נפסל נחסר (שאם שם ושו "ע טור
ס"ז ). דלעיל לדעה ניקב, מטעם במשהו

(äñ גם אם  אפילו (והיינו  שם  ושו "ע טור
שרק  סכ"א, וכדלקמן נסדק. מחוטמו חלק
בחוטמו פוסל הדר  משום  הפוסל דבר 

וש"נ ). במשהו,
(åñמיקרי לא  מזה (שפחות שם  רמ"א 

נסדק).
(æñ.(שם הר"ן לדעת (אף ו ס"ק  מ"א 

(çñ לגירסת עלתה, מתני' ד "ה א) (יז, ר"ן 
ה  ח.à"îופירוש ס"ק רבה אליה ו . ס "ק

(èñ המינים שד' (לענין ב  לד, גמרא
תרמה  סי ' לעיל גם וראה זא"ז). מעכבין

לולב). (לענין ס "י
(ò.(חסר (לענין ומשנינן ד"ה ב לו , רש"י 

רע "א). (יח, ר"ן  שתהא . ד "ה ב לד , תוס '
לענין ד. (נט, ח"ג  ח נתיב ירוחם רבנו 
(במוסגר, סי "ב  לעיל  וכ"ה וניקב ). נסדק
סי "זֿ תרמט סי' לקמן  וראה נימוח). לענין
הראשון ביום פסול  (בלבד) זה  שמטעם ט,

בלבד.
(àòäðùî,ס"ו.לד ושו"ע טור  ב .
(áò.ס"ו שו"ע ה "ז . פ "ח רמב"ם
(âò,יז) שם ר"ן  נקלף. ד"ה ב לד , ריטב"א

ד"ה  בב "י  הובא עלתה. מתני ' ד"ה א)
י. ס "ק ט"ז  שם. ולבוש טור רבנו. ומ"ש
כלום  נחסר שלא דהיינו  סכ"ד, לקמן  וראה

האתרוג . מגוף 
(ãò.וש"נ סי"ב כדלעיל



áìåì úåëìä ãô

ìåñô åìåë óì÷ð íàäòøåãä åðéàå äðååðúîå êìåä óì÷ð åìåëù ïåéëùåòíàå
øùë óì÷ð àìù àåäù ìë åðîî øééúùðæòøæåç àåä àåäù ìë åúåà éãé ìòù

åúåàéøáìçòíéøîåà ùéåèòàìù òìñë åðîî øééúùð ïë íà àìà øùë åðéàù
øùôàù íå÷îá íäéøáãì ùåçì ùéå óì÷ðô:

æèéàøîá äåù àåä óì÷ðä íå÷îùë íéøåîà íéøáã äîáïååâ äàøîì åú
øùë åðéà âåøúàä äàøîî åúéàøîá äðåùî àåä íà ìáà âåøúàäàôíà àìà

úåîå÷î äùìùå íéðùá øæåôî åðéàå âåøúàä èåòéî àåä óì÷ðù íå÷îä ïë
åîèåçî àìà âåøúàä ìù åîèåçá ãîåò åðéàå ãçà íå÷îá ãîåò åìåë àìà

äèîìåáôøàáúéù åîëâôúéææç éáâãô:äæ ìëì íòèä ù"ò

æéêåúì ñðëð åúö÷îù ãçà õò ìãâ âåøúàä ùàø ìòù íéâåøúà äáøä ùé
äìòîì èìåá åúö÷îå âåøúàä óåâäôììë ñðëð äæ õò ïéà íéâåøúà úö÷îáå

âåøúàä ùàøî äìòîì èìåá åìåë àìà âåøúà êåúìåôàîèô àø÷ðåæôãã åàçô

àúðùåù àø÷ðå ïùåù çøô ïéîë ìãâ äæ õò ìòåèôõòä óåâî (áùçð) àåäå
ãã åà àîèô àø÷ðäöàìå åæ àîèô ììë íäì ïéàù íéâåøúà äáøä ùéå

הערות 
(äò חננאל רבנו לפירוש רע"א לו , גמרא

וברא"ש  הא ד"ה שם בתוס ' (הובא שם
שם. רמב"ם  ב). (יז , שם רי"ף יז ). סי' פ"ג 

שם. ושו"ע טור
(åò צדק צמח חידושי  וראה שם. לבוש

א). (עב,
(æò בשו"ע הא ' דעה שם. ורמב"ם רי "ף

שם.
(çò.שם לבוש
(èòבשם וטור שם ורא "ש ìàððçתוס' åðáø

הב' דעה ב). נה, בחולין טריפה לענין (כמו 
יא. ס"ק רבה  אליה  שם. בשו "ע

(ô.סי "ב לעיל עד "ז  ראה
(àôã"áàø בדבריבתמים) רל  סי' דעים

הכשר). למראה בנשתנה  אפילו עצמו,
יז. סי ' פ"ג ברא"ש צביøåèהובא נחלת .

ו הרמב "ם בדעת  ז , ס"ק  ומ"א ו , ò"åùס"ק

מנומר). (לענין  סכ"ו  לקמן וראה שם.

(áô אף פסולים אלו  (שכל  ס "ו ולבוש טור
הכשר). למראה בנשתנה 

(âô נקלף לענין סכ "א, וראה  יטֿכג. סעיף
במשהו. ולמעלה מחוטמו 

(ãô.ז ס"ק ומ"א טור
(äô'ñåú,פ "ג לו ורא"ש הראשון , דיבור  א

ר"ת. בשם  טז , סי'
(åôæ"è יא.סוף ס"ק
(æô.ב לד , משנה
(çô ערך בערוך הובא  א. לו, חננאל רבנו

שם. ורא"ש תוס' ב. יז, רי"ף  הג '. פטם 
(èô.ה"ו פ "ג הירושלמי  בשם שם תוס'

ס"ז. שו "ע ה "ז . פ"ח  רמב"ם שם. רי"ף
à"î.ח ס"ק

(ö לולב בהל' הרמב "ן לפירוש שם, רי"ף 
ב  לה, והריטב"א פטמתו ), נטילת (ענין 
תאני. גמ' ד"ה  ב) (יז, והר"ן ניטלה, ד"ה



áìåì úåëìääô

ïéøùë ïäå åéìòù àúðùåùàöïìåãâ êøã åäæå íúééøá úìçúá àéä êëù ïåéëáö

àîåâ åîë àîèôä íå÷îá ïäì ùé éë íúééøá úìéçúî ïä êëù ïúåà ïä ïéøëéðå
åúàéøá úìçúîâö.

åúîèô äìèéðå àîèô åì äéäù âåøúà ìáàãöàîèôä éáåò ìë ìèéð àì åìéôà
âåøúàä ïî éøîâì ìèéð éáåòä úö÷îå âåøúàì øáåçî øàùð éáåòä úö÷î àìà

äìåâî âåøúàá åäùî øàùðù ïéðòáäöúö÷î éáåòá äñåëî äéäù íå÷îá
ïåéëå âåøúàä óåâî úáùçð åæ àîèôù éôì ìåñô äæ éøä äìèéðù àîèôä

øñç âåøúà äæ éøä äøñç àéäùåöàìà ìñåô ïåøñç ïéàù íéøîåà ùéù ô"òà
øàáúðù åîë øñéàë åá ùé ïë íàæöäáåâá àéä àîèôäù ïåéë íå÷î ìëî

ïåøñç åìéôàù äá åøéîçä êëéôì øúåé äá øëéð ïåøñçäå åùàø ìò âåøúàä
ìñåô äáù àåäù ìëçöíãàäù åùàøá éåìú âåøúà ìù åøåãéä ø÷éòù éôì

åúô÷ùä úìçúá åúåà äàåøèöøåãä åðéà àåäù ìë íù øñçð íàå÷.
âåøúàì úøáåçî àéäù íå÷îá àîèôä éáåòî íåìë ìèéð àì íà ìáàà÷

הערות 
(àö.רל רס"י  דעים בתמים  ù"àøראב"ד 

בשם  להכשיר , ומ "ש ד "ה ב "י  סט"ז. פ"ג 
ו טור טוב. שם ה"ר  בשם חיים à"îøארחות 

ס"ז.
(áö וראה א 'קפב. סי ' ח"ד רדב"ז שו"ת

ב). (עב, צ"צ חידושי
(âö כנסת סמ"ט. ח "ג מבי"ט שו "ת 

הגה"ט. אג "ק à"îהגדולה  וראה י . ס"ק
בלא  גדולן דרך אם גם שכ "ה לה, ע' ח"י

גומא. ובלא פטמא 
(ãö שם רש"י לפירוש (פטמתו), שם משנה

בשם  תני, ד "ה ב לה , ובדף  נטלה, ד"ה 
רמב"ם  שם. רי"ף  שם. ר"ח יעקב. רבנו 

שם. ושו"ע טור שם. רא "ש שם.
(äöé"á זוד"ה לדעה (לפסול הר"ן כתב

ס"ח, ולבוש הפיטמה), מקצת כשניטלה
ה  עד à"îלפירוש שניטל  (דהיינו ט ס"ק 

קצת  ולבוש הב"י מ"ש וא"כ האתרוג .
העובי). מקצת  שם úåòîùîæ"èהיינו 

כולו, בניטל רק ופוסל הב"י על (שחולק 

גומא). בזה  נעשה לא אפילו 
(åöרבנו ד). (נט, ח "ג ח נתיב  ירוחם  רבנו 

ס"ק  מ"א ס"ה . תרמט  סי' רמ"א  שם . מנוח
וש"נ. עוקץ , לענין סי"ח  וכדלקמן ט .

(æö.ס"ח לעיל
(çö לדעת ב ), (רמב, תכב  סי' השלם יראים

סי "ח, (דלקמן  יקר  ב "ר יעקב רבנו 
הגהות  העוקץ). כל בניטל  שמכשיר
תשנב. סי' מרדכי מ. אות פ"ח מיימוניות 

) יז . ס"ק תרמט  סי' à"îøú)מ"א 'éñ ç"á.
(èö.וש"נ סכ "א כדלקמן
ממשמעות ÷) שם , מ"א  ס"זֿח . לבוש

שכל  סכ"א, וכדלקמן  שם . משנה המגיד
חוט  על פוסל  הדור  משום  מוהפוסל

(אין סי "ז  תרמט סי ' לקמן וראה במשהו.
מחמת  אלא בלבד חסרון  מחמת פיסולו 

הידור). זה שאין 
(à÷.( קו (ע' גיאת  הרי"ץ בשם שם  רמב"ן

לולב  הל' חיים ארחות  שם. ור"ן  ריטב"א 
יא. ס"ק ט"ז טז. סי '



áìåì úåëìä åô

åäùî äáåâ ÷ø äðîî øàùð àìå àîèôä ìë äìèð åìéôàåá÷úö÷îù ïéðòá
äñåëî äéäù åîë øééúùðù åæ åäùî àîèô éáåòá äñåëî àåä âåøúàä ùàø

äìçúáâ÷âåøúàä ùàø úö÷îù ïåéëã øùë äæ éøä äîéìù äúéä àîèôäùë
ïåøñç äæ ïéà äìçúî äéäù åîë äñåëî àåäã÷.

ïé÷ìåç ùéåä÷ìëå äðåéìòä àúðùåùä ÷ø äìèð àì åìéôàã íéøîåàå äæ ìò
åùàøá éøîâì íìù àåä ïë íà àìà øåãä åðéàù ìåñô äæ éøä úîéé÷ àîèôä

íäéøáãë äëìä ïéàù ô"òàåå÷íå÷îá íäéøáãì ùåçì áåè íå÷î ìëî
øùôàùæ÷ïäî ãçàáå øåãéäå éåðá íéåù íéâåøúà éðù åéðôì ùé íàù åðééäã

åá ùéù åúåà íà ìáà àúðùåùä åá ùéù åúåà ç÷é éæà àúðùåùä ìèéð
ç÷é àúðùåùä åðîî äìèéðù åúåà åîë êë ìë øàåôîå øãåäî åðéà àúðùåùä
àåä ø÷éòäù àúðùåù åá ïéàù éô ìò óà øúåé øàåôîä úàå øãåäîä úà

äðåùàøä àøáñëç÷:

çéìèéðù àåäå ìåñô äæ éøä ïìéàá åá éåìú âåøúàäù õòä àåäå õ÷åòä ìèéð
âåøúàá àîåâ åîå÷î øàùð æàù âåøúàá íåìë åðîî øàùð àìå åø÷éòî õ÷åòä

øñç âåøúà äæ éøäåè÷åðîî øàùð íà ìáàé÷àåäù ìëàé÷ïéðòá âåøúàá
àåäù íå÷îá õ÷åòä éáåòî íåìë ìèéð àìù åðééäã àîåâä áçåø ìë úàìîúðù

íåìë øñç åðéà âåøúàä óåâ éøäù øùë äæ éøä àîåâä úà àìîîáé÷.

הערות 
(á÷.ט ס"ק מ"א
(â÷.העוקץ לענין  סי"ח  כדלקמן
(ã÷.(הניכר חסרון  זה (דאין שם  מ"א
(ä÷ והריטב"א הרמב"ן לפירוש שם , רי"ף 

מחמירין ). (ויש ס "ז רמ "א שם. והר "ן
(å÷והר "ן והריטב"א הרמב "ן שגם

ובב "י בזה. עליו חלקו  ברי"ף, כן  שפירשו
כשאר  סובר  הרי "ץ שגם פירש  והר "ן, ד"ה 

יב. ס"ק בט"ז ונתבאר בזה. הפוסקים
(æ÷דרכי זקן ). הורה (כבר שם רמב"ן 

(בניטלה  שם רמ"א ג. ס"ק משה
גם  (בניטלה  ניטלה  סד "ה ב"ח השושנתא ).
אליה  לחומרא ). שנקטינן מהפטמא, חלק

ז. ס"ק זוטא
(ç÷ä"ìù'ארז"ל מס ד "ה ב) (רמה, סוכה

הב "י. כתב שם.æ"èוד"ה
(è÷ ב לה, אלעזר בן יצחק דר ' ברייתא

רי"ף  שם. חננאל רבנו לפירוש (בוכנתו)
ב ). (שהוא í"áîø(יז, שם מ"מ ה"ז. פ"ח

במשהו ). פסול  שחסר  ס"ז, דלעיל כדעה
מ"א  ס"ח . ושו"ע טור טז . סי ' פ"ג רא"ש
גם  וראה חסר). מטעם (שפסול יא ס"ק 

וסי "ט. סי"ז תרמט סי' לקמן
(é÷,(כשר עוקצו (ניטל ב  לד, משנה

לה, רש"י ולפירוש שם. ורי"ף ר"ח לפירוש
הלוי. יצחק רבנו  בשם  תני ד "ה ב

(àé÷.שם וñåú.ù"àø'רי"ף  טור à"îøשם.

שם.
(áé÷ לבוש שם . רמ "א ניטלה. סד "ה ב"י

יג . ס"ק  ט "ז  שם .



áìåì úåëìäæô

íéøéùëî ùéåâé÷õ÷åòäù âåøúàá àîåâ äîå÷î øàùðå õ÷åòä ìë ìèéð åìéôà
øñç âåøúà íåùî âåøúàä ìñôé åðåøñçáù ïéðòì âåøúàä óåâî áùçð åðéà
àåöîì øùôà éàù ÷çãä úòùá íå÷î ìëî íäéøáãë äëìä ïéàù ô"òàå

äæ âåøúà ìò êøáì íäéøáã ìò êåîñì ùé øçà âåøúàãé÷ïéâäåð ùé éøäù
éøîâì ïéìåñôä ìò åìéôà êøáì ÷çãä úòùáåè÷è"îøú ïîéñá øàáúéù åîëæè÷

:íòèä ù"ò

èéúéææç åéìò äúìòæé÷ùåøéô)çé÷úôìé åàèé÷åîë àåäå (ïææç åà åîåâøú
úå÷ã úåòåáòáàë÷ïî äåáâ àåäù ãéä ùåîùîá øëéð ïîå÷îù ùîî åá ùéå

âåøúàäàë÷ãçà íå÷îá àåä íàáë÷ïë íà àìà ìåñô åðéà ãáìá âåøúàäî
áåø àåäâë÷ìë ìùãë÷ùá àåä íà ìáà âåøúàäúåîå÷î éðäë÷éðù ïéá ùéå

åðééäã úçà úéææç øåòéùë úåçôä ìëì (úéææç åá ïéàù) éåðô íå÷î úåîå÷îä
úå÷ã úåòåáòáà éúù åðééäã) åäùî úéææç úôéè äæ íå÷îá úåéäì ìåëéù

øàáúéù åîë úéææç àø÷ð ïéà ïëî úåçôùåë÷èåçë åäùî âåøúà äàøîå (
ìåãâä úéææçäì åæ äôéè ïéá ÷éñôî äøòùäæë÷äàøîå ãçà ãöî äìöàù

ìåãâä úéææçì åæ äôéè ìù éðùä ãö ïéá ÷éñôî äøòùä èåçë åäùî âåøúà
ìåñô äæ éøä äìöàùçë÷âåøúàä èåòéî àìà åðéà ãçéá úéææçä ìë íà åìéôà

הערות 
(âé÷é"ùø יקר שם ב "ר יעקב  רבנו  בשם

שבראש  הפטמא היא בוכנתו (שגם
הובא  נטלה . ד"ה  שם בתוס' ר"ת האתרוג ).
בזנב  פסול  אין פירושא (שלהך שם ברא "ש

יא. ס"ק וט"ז טור האתרוג).
(ãé÷שו "ת'éñ éáö íëç)ë÷] (è באר .[

משהו (בחסר  ס "ח וכדלעיל  יד. ס"ק  היטב
תרמה  סי' לעיל עד"ז וראה  מפולש). ואינו 

וש"נ. סי "ז 
(åè÷.ס"כ סוף לקמן ועד"ז שם . צבי חכם

סי "ט. תרמט סי '
(æè÷. סכ"בֿג
(æé÷äðùî,ס"ט.לד ושו "ע טור  ב.
(çé÷.ה"ז פ "ח משנה  מגיד חזז . ערך ערוך

שם. בשו"ע המלים  באורי
(èé÷.כ כא , ויקרא

(ë÷ פ "ג רא"ש חזזית . ד"ה שם רש "י 
צמח  חידושי וראה סי"ג. ושו"ע  טור  סט"ו .

ד). (עא, דסוכה פ"ג צדק 
(àë÷ù"àø. שםøåè וראה שם. ושו "ע 

סכ"ג . לקמן 
(áë÷àøîâ,ס"ט.לה ושו "ע טור  ב.
(âë÷.שם ושו"ע טור ב. לד, משנה 
(ãë÷.(אחד צד של  רובו (ולא שם רא"ש

שם). השו "ע (ממשמעות יב  ס"ק  מ"א 
(äë÷ וראה שם. ושו"ע טור שם. גמרא

שאפשר  א) (עג , שם צדק צמח חידושי
מדרבנן. אלא פסול אינו שזה 

(åë÷.כב סעיף
(æë÷שיהיו עד הא '), (לדעה ס"כ  כדלקמן

כו '. היקפו  רוב כשיעור  ביחד
(çë÷æ"è יח.ס"ק ס"ק רבה אליה  יד.



áìåì úåëìä çô

øîåðîë äæ éøä âåøúà äàøî éåðô íå÷î úéææçä êåúá ùéù ïåéëùèë÷åðéàå
øåãäì÷:

ëúéðùä úéææç óåñ ãò úçàä úéææç úìçúî ùéùë íéøåîà íéøáã äîá
âåøúàä ìù åôé÷ä áåø øåòéùëàì÷åðééäã âåøúàä áçåøì ïéãîåò ïä íàù ïåâë

ïä íà ïëå åéáò ó÷éä áåø ùé úéðù óåñ ãò úçàä úìçúîå åéáò ó÷éä áéáñ
êøåà ó÷éä áåø ùé úéðùä óåñ ãò úçàä úìçúîå âåøúàä êøåàì ïéãîåò
êùîð úéðùä úéææçå âåøúàä ìù ãçà ãöá ãîåò úçà úéææçù ïåâë âåøúàä

âåøúàä ìù éðùä ãö ìò èòîáì÷ãçà ãöá àåä úéææçä ìë íà ìáàâì÷ìù
êøåà ó÷éä äöçî úéðùä óåñ ãò úçàä úìçúî ùéù éô ìò óà âåøúàä
åéáò ó÷éä äöçîå åëøà ó÷éä äöçî åìéôà åà åéáò ó÷éä äöçî åà âåøúàä
úö÷å åéáò éöç ãò âåøúàä êøåàì íéëùîð ïäî úö÷ úéææç äáøä ùéù ïåâë

øùë äæ éøä ó÷éää éöç ãò åéáò ó÷éä áéáñ âåøúàä áçåøì íéëùîð ïäîãì÷

ïé÷ìåç ùéåäì÷åäùî úéææç úåôéè éúù àìà åá ïéà åìéôàã íéøîåàå äæ ìò
úéææç øåòéù éãë àìà âåøúà äàøî åáù éåðô íå÷î ïéà åìà úåôéè éúù ïéáå
÷çãä úòùá ìáà äðåøçàä àøáñë øéîçäì ùéå ìåñôå øîåðîë äæ éøä úçà

äðåùàøä àøáñ ìò êåîñì ùé øçà âåøúà àåöîì øùôà éàùåì÷.
âåøúàä çèù ìë ìù åéöç éðô ìò èùôúðù ìåãâ úçà úéææç àìà åá ïéà íàå
úéææçä íò äöçî ìò äöçî àåä âåøúàä äàøî åáù éåðôä íå÷î ìëù åðééäã
äöçî ìò äöçî àåä íà íéðéîä úòáøà ìëá áåøá ìñåôä øáã ìë ïëå ìåñô

הערות 
(èë÷ מנומר ודין ס"ט. לבוש שם. גמרא

סכ"ו. לקמן  יתבאר 
(ì÷ברובו (אף קפסיק ד"ה ב כט, תוס'

סי' מ"א  שם . לבוש שם. רא "ש א'). במקום
סי' סכ"א. לקמן  וכ"ה כב. ס"ק תרמט 
סי"ב  תרמו סי' וכדלעיל  סי"ז. תרמט 

וש"נ. (בהדס),
(àì÷ã"áàø רובובתמים) רלב  סי' דעים

שו"ת  סי "ט. פ"ג  רא"ש אתרוג ). של
ודעה  בטור הב ' דעה קלט. סי ' הריב"ש 

ס"י . בשו "ע הקיפו ).à"îהא' (רוב יג  ס "ק
ט. ס"ק רבה אליה

(áì÷הוי השני לצד  נתפשט (דאם  שם מ "א
הקיפו ). רוב

(âì÷ טור שם. וריב"ש רא "ש ראב"ד
שם. ושו"ע

(ãì÷à"î דלקמןס"ק (שהמחלוקת טו 
ברוב  ולא ברובו  רק  הוא מחצה  לענין

הקיפו ).
(äì÷'עמ) לולב בהלכות גיאת  הרי "ץ

שם. בשו"ע הב' ודעה  בטור הא' דעה קה).
א). (עג, צדק  צמח חידושי וראה

(åì÷.וש"נ סי "ז  תרמה סי ' לעיל עד"ז  ראה 



áìåì úåëìäèô

ìåñôæì÷àìà áåøë áùçð øùëä äöçî ïéàå øùëäá áåøä úåéäì êéøöù éôì
úáù ìù úåöéçî ïéðòìçì÷äëåñ ìùåèì÷äëåñä êëñ ïéðòìåî÷äøîàð ïäáù

úåéäì êéøö äìåë äøåúä ìëá ìáà áåøë àåä äöçîäù éðéñî äùîì äëìä
øùëäá áåøäàî÷íé÷ìåç ùéåáî÷øùëä ãâðë áåø ìåñôá ïéàù ìëã íéøîåàå äæ ìò

äëìä ïéàù ô"òàå ììë ìåñô ïàë äéä àì åìàë àåä éøäå ìåñôì ìåëé åðéà
íäéøáãëâî÷íéøùë íéøçà íéðéî àåöîì øùôà éàù ÷çãä úòùá íå÷î ìëî

êøáì ÷çãä úòùá ïéâäåð ùé éøäù åìà íéðéî ìò êøáì íäéøáã ìò êåîñì ùé
éøîâì ïéìåñôä ìò åìéôàãî÷è"îøú ïîéñá øàáúéù åîëäî÷:íòèä íù ïééò

àëøåãä åðéàù íåùî âåøúàá ìñåôä øáã ìëåî÷ùáé ïåâëæî÷úéææç åàçî÷

âåøúàä äàøî éåðéù åàèî÷ðééäãåúéàøî äðúùðå âåøúàä úö÷î óì÷ðù å
âåøúàä ìë äàøîîð÷øåòéùë ïäá ùé ïë íà àìà ïéìñåô ïðéà åìà ìëù ô"òà

íùî òôùîù íå÷îî åðééäã åîèåç ìò ïäî ãçà äéä íà ìáà ïäá ùøôúðù
åùàø ãöì ãøåéåàð÷ããçúäìå øö÷úäì íùî ìéçúîåáð÷ùé íà äæ íå÷î ìë

åäùî àìà åá ïéà åìéôà øåãä íåùî íéìñåôä íéøáãä åìà ìëî ãçà åá
äàøð àåäù åîèåçá éåìú âåøúàä ìù øåãéää ø÷éòù éôì ìåñô äæ éøä

åéðéò ïúåð íãà åáå úåîå÷î øàùî øúåé íéðéòìâð÷:åúô÷ùä úìçúá
הערות 

(æì÷ã"áàø.ב דעה שם ò"åùåהב' øåè.סי "א
(çì÷.וש"נ סי"ח שסב  סי ' כדלעיל
(èì÷ כעומד דפרוץ  שבת  כמחיצות שדינו 

שם  ובמ"א ס"ה תרל  סי' שו"ע ראה מותר,
ו. ס"ק

(î÷.ס"י תרלא סי ' ס"ח . תרכו סי ' כדלעיל
(àî÷à"áùø.אי ד"ה א כט, דחולין  פ"ב

è ïéáåøéò úåôñåú]æ[á"ò והלכתא,, ד"ה
מחיצות). (לענין דכולי  ד"ה שם ובחולין

ד. אות פרישה וראה
(áî÷אחיו בשם ìàéçéטור åðáø áøä דעה .

שם. בשו"ע הא'
(âî÷æ"è כא.ס"ק ס"ק רבה  אליה טז.

סכ"ו. לקמן  גם  וראה 
(ãî÷.וש"נ סי"ח לעיל  עד"ז
(äî÷. סכ"בֿג
(åî÷ù"àø ח פ "ג נתיב ירוחם רבנו ס "כ.

ד"ה  ב "ח ה. ס"ק משה דרכי א). (נט, ח"ג 

ומחוטמו. ממשמעות à"îומ"ש יז , ס"ק
(שפסול  בנסדק משא"כ סי "ב. השו "ע
שו"ת  וראה סי "ג . כדלעיל חסר ), מטעם 

סו. סי ' או"ח צדק  צמח 
(æî÷ שם נתפרש (ולא ס "א דלעיל

רלב. סי' דעים  בתמים הראב"ד השיעור ).

הפסולים. ענין ד"ה  לולב בהל ' רמב"ן 
שם . ò"åùåרא"ש øåè.שם

(çî÷.סי"ט טור àøîâדלעיל ב. לה,
ובס"ט. שם, ושו "ע

(èî÷.שם ושו"ע טור סי"ז . פ "ג רא"ש
(ð÷לקמן וראה סט"ז. וכדלעיל שם. רא"ש

סכ"ו.
(àð÷ ס"ט ושו"ע  טור  ס"כ . פ"ג  רא"ש

וסי "ב.
(áð÷.סי "ב לבוש ס "ט. שו "ע
(âð÷é"ùø שם.שם לבוש אפילו. ד"ה 

פטמתו ). ניטלה (לענין סי "ז  לעיל  גם וראה



áìåì úåëìä ö

áëéúù åá ùé ïë íà àìà ìñåô úéææçä ïéà åîèåçá åìéôà íå÷î ìëî
úåçô àì úåòåáòáàãð÷ïéòì ïéàøð åéäéù àåäå (úéææç àø÷ð ïéà ïëî úåçôù)

íàøéù ãò íäéìò åðåéò ïéò íéùäì êéøö àäéù àìå åãéá åæçåàùëäð÷ìë ïëå
äðåùàø äô÷ùäá íãà éðá áåøì äàøð ïë íà àìà ìñåô åðéà äàøî éåðéùåð÷:

âëäàøî éåðéù àìå úéææçä ïéàæð÷âåøúàä úåîöòî åãìåð ïë íà àìà ïéìñåô
øùë íéîå÷òå íéîåãà úåîå÷î åá åùòð íéöå÷ åúåà íéö÷åòù úîçî íà ìáàçð÷

øéùëäì ùé ì"åî è"àìá ïéøå÷ù úéææç ïúåà ïëåèð÷úåùîî ïäá ùé åìéôà
âåøúàäî ïéäåáâ ïäù ãéä ùåùéîá øëéð ïîå÷îùñ÷äàøî ë"â ïéáùçð ïäù éôì

ìåãâ éåðéù äæ ïéà íéâåøúà äáøä êë úåéäì àåä úåìéâøù øçàî âåøúààñ÷:

ãëäàøî éåðéù úîçî âåøúàä ìñôðù íå÷î ìëáñ÷úéææçä úîçî åàâñ÷ïéá
úåîå÷î äîëá åéäù ïéá ãáìá ãçà íå÷îá àìà åéä àìùãñ÷úåîå÷î ìë óì÷å

äàøî ïäéàøî øæçå åáù ïéìåñôääñ÷àìù ïéðòá åôì÷ì øäæð íà âåøúàä ìë
âåøúàä óåâî íåìë øñçðåñ÷ä÷ãä äðåöéçä äôéì÷ ÷ø óì÷ àìù åðééäãæñ÷

ïë é"ò åøéùëäì øúåî äìçúëì åìéôàå øùë äæ éøäçñ÷.
çôúå ùåìúá íéî åéìò åìôðèñ÷øîåì êéøö ïéàåò÷çøñð íààò÷úö÷ åì ùéù

òø çéøáò÷øåãéä äæ ïéàù ìåñôâò÷:
הערות 

חס  מטעם לולב, (לענין ס"י תרמה ר).סי'
הדס). (לענין  ס "ט תרמו  סי'

(ãð÷.סמ"ט ח"ג מבי "ט  ס"ק à"îשו "ת 
(במוסגר: סי"ט  לעיל גם וראה  ט"ז.

דקות). אבעבועות
(äð÷.שם מ"א שם. מבי"ט שו"ת
(åð÷.יח ס"ק מ"א שם. מבי"ט  שו "ת
(æð÷.סכ"ו כדלקמן  או סכ "א, כדלעיל
(çð÷. שם מבי"ט יט.à"îשו"ת ס"ק
(èð÷.(שצט (ע ' אתרוג הל' מהרי"ל

צט . סי ' הדשן  סי"ג .à"îøתרומת
(ñ÷.שם הדשן  והיינוà"îתרומת  כ. ס "ק

דוקא  היא שחזזית סי"ט לעיל שנתבאר  אף
כו '. במישוש כשניכר

(àñ÷úîåøú בשם שם, רמ"א שם. הדשן
פ "ג  צדק  צמח חידושי  וראה שכתב. מי ויש

א ֿב). (עב , דסוכה

(áñ÷.סכ"ו כדלקמן 
(âñ÷ù"àø סי"ח.פ "ג ò"åùåריש øåè.סי "ד
(ãñ÷.שם רא"ש
(äñ÷ לעיל וראה למראה. צ"ל: אולי
סט"ז.
(åñ÷ שנחסר ס "ז וכדלעיל שם. רמ"א 

במשהו. פסול
(æñ÷.סט"ו כדלעיל
(çñ÷ע "י תקנה לו (שיש  שם רא "ש

קליפה).
(èñ÷øåè מ ושו"ע [ברייתא]àøîâסט "ו,

ו (תפוח) א (שנפלוé"ùøלו, לא ד"ה שם 
בתלוש). גשמים 

(ò÷.שם לבוש נפל. ד"ה ב"י
(àò÷.שם ושו"ע טור שם. ברייתא
(áò÷.שם ולבוש טור
(âò÷.אמרכל בשם כו, ס"ק  רבה  אליה 



áìåì úåëìäàö

äëìåñô ùåáë äéä íà ïëå ìåñô ìùåáîä âåøúàãò÷ìùåáîë ùåáëäùäò÷

úåøéô éîå íé÷ùî øàùá åà íéîá úòì úòî äøùðù ìë ùåáë åäæéàååò÷

íåùî âåøúàä ìñôð ë"ôòà åëåúá ùåáëä øáã ãéîòäì åëøãù ùáãá åìéôàå
úòì úòîá ùåáëæò÷õîåçá åùáë íàåçò÷éøç àåäù ÷æçãàî óèò÷àì åìéôà

äæ éøä çéúøéå øåàä ìò õîåçä ïúéù éãë úèòåî äòù àìà åëåúá ääù
ä"÷ 'éñ ã"åéá ù"îë ìùåáîëô÷:íòèä íù ïééò

åëìåñô øîåðîä âåøúààô÷øåãä åðéàùáô÷íéðååâ äîë åá ùéù øîåðî åäæéàâô÷

âåøúàä äàøîî åðéàù ïáìå øåçù ïåâëãô÷úåîå÷î éðùá ãçà ïååâ åìéôàå
âåøúàáäô÷ìáà âåøúàä èåòéî àìà íäá ïéà íà óà ìåñôå øîåðîë äæ éøä

áåø åá ùé ïë íà àìà ìñåô åðéà ãáìá ãçà íå÷îá àåä ìåñôä ïååâ íà
âåøúàäåô÷ù"îë åéöç åàæô÷ìëì úéææç ïéãë äàøî éåðéù ïéãù úéææçä éáâ

:øáã

æëíéøåîà íéøáã äîá ìåñô äæ éøä èòî åìéôà øåçù åäéàøîù âåøúà
úåîå÷îá ìáà íé÷åøé ïä íù ïéìãâä íéâåøúàäù úåöøàá ìãâä âåøúàá
ïìåãéâå ïúàéøá êøã åäæù íéøùë èòî ïéøåçù ïä íù ïéìãâä íéâåøúàäù
íãà éðá úåøçùë øúåéá øåçùä âåøúà ìáà ììë éåðéù äæ ïéàå íå÷î åúåàá

ìåñô ùåë õøàá ìãâä åìéôà íéùåëäçô÷ììë øåãä äæ ïéàù éôìèô÷:

הערות 
(ãò÷àøîâ[ברייתא] ושו"ע טור  א. לו,

סט"ו.
(äò÷ קה סי' יו"ד  שו"ע א. עו, פסחים 
ס"א.
(åò÷à"î ביו"ד ס"ק דקיי"ל מה ע "פ כב ,

וש"נ. סכ"ז  תמז  סי' וכדלעיל  שם.
(æò÷æ"è יז.ס"ק
(çò÷ ד"ה שם ר"ן כבוש. ד "ה שם רש"י

טור  ג). (נט, ח"ג  ח  נתיב ירוחם  רבנו תניא.
סט"ו. ושו"ע

(èò÷à"î.כח ס"ק [תמז ] (תעג) סי '
וש"נ. סכ "ט תעג  סי' וכדלעיל

(ô÷,לידינו הגיע לא בשוע"ר  זה  סימן
סי' לעיל סק"ב. ש"ך  ס"א. שם  שו"ע וראה

וש"נ. סכ "ט תמז

(àô÷àøîâ[ברייתא] ושו"ע טור  א. לו ,
סט"ו.
(áô÷ וכדלעיל מנומר . ד "ה רע"ב  לג, רש"י

וש"נ. סי"ב , תרמו וסי' סי"ט,
(âô÷.כמנומר דה"ל  ד"ה ב לה, ריטב"א
(ãô÷ ריטב"א רל. סי' דעים בתמים ראב"ד

לעיל  וראה אבל. ד"ה ב) (יז , ר "ן שם.
נקלף). (לענין סט"ז

(äô÷.רי ע' (ויינר) המינים  ארבעת ראה
(åô÷.סט"ז ושו"ע טור כב. סי' פ"ג  רא"ש
(æô÷.סי"טֿכ לעיל
(çô÷äðùî,לד– א לו, דרבא  וכאוקימתא ב 

ב . יז , שם הרי"ף ה"ח.í"áîøלפירוש פ"ח
ò"åù.(עיקר (שכן  יא ס "ק זוטא  אליה סי"ז.
(èô÷.שם לבוש



áìåì úåëìä áö

çëìåñô øåãëë ìåâòäö÷ììë âåøúà úøåö åéìò ïéà éøäùàö÷äæ íòèî ïëåáö÷

ñåôãá åìãâ íàâö÷øáåçî ïééãò àåäùë åëåúá åðúðå ïè÷ åãåòá åì åùòù
ñåôãä úãîë åëåúá ìãâå ïìéàìãö÷åúðåîúëåäö÷âåøúàä úøåöî äðúùðù ãò
ìåñô úøçà äéøá ïéîë äùòðååö÷ô"òà âåøúàä úøåö ïéòë äùòð íà ìáà

íéùø÷ ïéîë åá åùòðù ïåâë ùîî åì äîåã åðéàùæö÷íééçéø ìù ìâìâ ïéòë
íéî ìùåçö÷:øùë äæ éøä

èëíåéúäèö÷øùë äæá äæ íé÷åáã íéðù åìãâù åðééäãøììë éåðéù äæ ïéàù
ïé÷åáã ïäùë ãçéá ïäéðù ìèåðåàø.êøáîå

äìòîì âåøúàä ìãåâì øåòéù ïéàáøìò ìèéðù ãò êë ìë ìåãâ àåä åìéôàù
óúëäâøøåòéù åì ùé äèîì ìáà øùë äæ éøäãøäöéáëî úåçô àåä íàù
ìåñôäøéøä äöéáë åá ïéàù äæå äöéáëî úåçô ïìåãéâ ïéà íéâåøúàä áåøù éôì

øåîâ éøô àäéù õò éøô äøîà äøåúäå åéøô øîâð àì ïééãòåøâåøúà íà åìéôàå
ïåéë íå÷î ìëî ïìéàä ïî åúåà íéööå÷ åéä àì íà óà øúåé ìãâ äéä àì äæ

áåùç éøô äæ ïéà äöéáë åá ïéà åìåãéâ øîâáùæøéøä äöéáë åá ùé íà ìáà
øñåá àåäù ô"òà øùë àåäçøíà øúåé ìåãâ äéäù åìåãéâ øîâð àìù åðééäã

הערות 
(ö÷àøîâ[ברייתא] ד"ה ורש"י  א לו,

סי "ח. ושו"ע טור ככדור.
(àö÷.סי "ח לבוש
(áö÷ בישוב) ה"ח  פ "ח משנה  מגיד

הכדור). דין  שהשמיט  הרמב "ם
(âö÷.סי "ט ושו"ע טור שם. ברייתא
(ãö÷.סי "ט לבוש גידלו . ד"ה רש"י
äö÷(.שם לבוש
(åö÷.שם ושו"ע טור שם. ברייתא
(æö÷.שם ושו"ע טור ב. לו , גמרא
(çö÷é"ùø שם.שם לבוש דעבידא . ד "ה

מים. של  ואוצ"ל :
(èö÷àøîâ,פ"ח לו רמב "ם וכת"ק . א

דעה  תיא . סי' ח"א  הרשב"א שו"ת  ה"ח.
ס"כ. שו "ע  בטור . הא'

(ø וטור רמב"ם התיום. ד"ה  שם רש"י 
שם. ושו"ע

(àø.וי "א ד"ה שם תמרים כפות ראה

(áøäðùî,יח,לד) שם  רי"ף יוסי . כרבי  ב
ה"ח. פ"ז  רמב "ם סכ"ד. פ"ג רא "ש א).
גם  וראה סכ"ב. לבוש סכ"ב. ושו"ע טור 

המינים). שאר  (לענין ס"ב תרנ סי' לקמן
(âøàøîâ[ברייתא] שם בגמרא  ר "ן ב  לו ,

ובגדול. מתני' ד"ה
(ãøלענין) א  מב , מנחות הגמרא לשון

סע "א). (טו , ברי "ף הובא לולב).
(äøäðùî ורא"ש שם רי"ף יהודה. כרבי

שם. ושו"ע טור שם. רמב"ם שם .
(åø לבוש פירא). גמר (דלא ב לא, גמרא

שם.
(æø.שם לבוש שיעור. ד"ה ב לא, תוס '

שיעור  (שזהו  סי"ח תרמט  סי' לקמן וראה
וש"נ. בנחסר), אף אתרוג

(çø פ"ח רמב "ם כחכמים . א לו, ברייתא
שם. ושו"ע טור ה"ח.



áìåì úåëìäâö

åúåà íéööå÷ åéä àìèøåðîî øúåé ïéìéãâ ïðéàù íéâåøúà äáøä ùéù ïåéë î"î
éøô øîâ àø÷ðå áåùç éøô äæ éøäéø:

ìíéøåîà íéøáã äîáàéøíåëøë ïéòë ÷åøé åäéàøîùëáéøì"òâ ïéøå÷ù)âéø(
åúö÷îáù íåëøëë ÷åøé åìåë ïéàù åìéôà åà íéøô øîâðù íéâåøúàä ìë êøãë

íåëøëë ÷éøåäì ìéçúäãéøùåìúá åìåë ÷éøåäì åôåñå åéøô øîâðù ïîéñ åäæù
äáåøî ïîæ åúåà åäùéùëåèøïé÷åøé ïééãò ïäùë åðéðôì íéàáä íéâåøúà ìáà

(ï"éøâ ïéøå÷ù) äãùä éáùòëæèøíéøô øîâð àì ïééãò àîù ùåçì ùéæéøêëìå
øîâðù åðì øåøáå òåãéù ïéðòá äáøä íéìåãâ íä íà î"îå íåëøëë ïé÷åøé ïéà
äáåç éãé ïäá úàöìå ïúåà ç÷éì øúåî ùåìúá íåëøëë ÷éøåäì ïôåñå íéøô

ïé÷åøé ïäùë åìéôàçéøïéàå åæ úåàé÷á ìò êåîñì àìù åâäð øáë íå÷î ìëîå
íåëøë ïéòë úö÷ ÷éøåäì åìéçúä ïë íà àìà ïéç÷åìèéø:

àìáëøåîä âåøúàëøðò åáéëøäù åðééäãâåøúàä ïìéà êåúì øçà ïìéàî óàëø

éðôá äéøá àåä àìà ììë âåøúà åðéà äæù ìåñô âåøúàì äîåãä ïéî ïäî ìãâå

הערות 
(èø.שם לבוש שם. תוס'
(éø.שם רא"ש שם . תוס'

(àéøמשמעותà"î ירוק (שפסול כד ס"ק
גידולו, נגמר  בלא רק הוא ככרתי

וכדלקמן ).
(áéøתסז סי' כדלעיל זאפרי "ן , הנקרא

ס"א. לח סי ' יו"ד שו"ע וראה סכ"א .
(âéø.ד ס "ק קפח סי' לקמן וראה צהוב.
(ãéøì"éøäî'מ"א הל שצט). (ע' אתרוג 

יח. ס"ק סוף  ט "ז  כג . ס"ק 
(åèø.שם מ"א
(æèø.יהודה וכר' (ככרתי) ב  לד, משנה 

טור  לעשבים). (דומה סכ"א  פ"ג רא"ש
ב). (עג, צ"צ  חידושי וראה סכ"א. ושו"ע 

(æéø.סכ"א לבוש ב. לא, גמרא 
(çéø'ñåú,שכיוןלא) הירוק ד"ה  ב 

נגמר  ודאי  אתרוגים למראה שחוזרים
íçåøéשם.ù"àøפרים ). åðáø ח "ג ח נתיב

סכ"א  לבוש שם. ושו "ע טור ד). (נט,
כשר  אתרוג למראה שיחזור (שכשיודעים

בירקותו ). כשהוא  שם.גם וט"ז à"îמ"א

גידולו נגמר כשלא  (שדוקא כד ס"ק 
ככרתי ). בירוק חיישינן 

(èéøà"î הנ "ל.ס"ק המהרי"ל  ע"פ כג,
– המנהגים ספר  וראה ל . ס"ק רבה אליה
געה"ל  צ"ל  האתרוג מראה :65 ע' חב"ד 

שעוה). (כמראה
(ëø,אביו בשם פאדווא הר"י תשובת 

בהם à"îøבשו "ת לצאת (שלא קכו סי '
סי' שם הרמ"א תשובת הדחק ). ע "י אפילו

אתרוג). נקרא (לא (דלא à"îקיז כג ס "ק
וראה  ג . ס"ק שם  ט "ז כלל ). אתרוג  מקרי 
הר "י וראה סכ"ג . תרמט סי' לקמן גם
אתרוגים  על מברכין  (שהיו  שם מפאדווא
קובץ  ראה קלבריה. שהיא  פאליי, ממחוז 
המנהגים  ס' שמ). ע' לא נ .י. תורה  יגדיל
אוצר  חב"ד). מנהג שכ"ה ,65 (ע ' –חב"ד

עדר ֿרפג). ע' (תשרי  חב"ד  מנהגי 
(àëø סד סי' או "ח צדק צמח שו"ת ראה

אתרוג  מאילן ענף  כשהרכיב גם (שכ "ה
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ãçàä âåøúàì é"ðåîéìî áëøåîä âåøúàä ïéá ïéçáäì ùé íéðîéñ äòáøàå äîöò
éðùä ïäì äáåâ úö÷å åôåâ ìëá úåðè÷ úåèéìá ùé âåøúàäìå ÷ìç àåä áëøåîä éë
éë éùéìùä ò÷åù âåøúàä õ÷åòå èìåá àåä ïìéàá åá éåìú àåäù åö÷åò áëøåîä
äðåëéúä äôéì÷äå áø åìù ìäåîå áçø àåä óåâä åðééäã áëøåîä ìù êåú

âåøúàáù äáòä äôéì÷ åðééäãáëøàéäâåøúàá åîë áëøåîá êë ìë äáò äðéà
áø ìäåî åá ïéàå øö÷ åìù êåúå ãåàî äáò äôéì÷äùâëøâåøúàáù éòéáøä

åáçøì ïéáëùåî ïä ïéðéòøâä áëøåîáå êøåàì íéôå÷æ åëåúáù ïéðéòøâäãëø:

íéðéîä úòáøàá íéìñåôä íéøáã .èîøú:íéôéòñ [ã]"ë åáå

àåãéá ìåàù ïäî ãçà äéäù íéðéîä úòáøà ìëàìåæâ åàááåðâ åàâïéá
éøëðî ïéá ìàøùéîãåðîî íéìòáä åùàéúð øáëù éô ìò óàäìåñô äæ éøä

äøåúä ïî âç ìù ïåùàøä íåéáåøîàðùæ'åâå ïåùàøä íåéá íëì íúç÷ìå
íéîëç åùøãåçåìù åðéàù áåðâå ìåæâä úàå ìåàùä úà àéöåäì íëìùî íëì

íéîãá åîöò úà øåèôì ìåëé åðéàå åéìòáì åøéæçäì áééç éøäùè:
הערות 

ע' לא (נ.י .) תורה  יגדיל אחר). אילן  לתוך
ע' לט מועילים). הסימנים אין (שבזה שמא

קיח.
(áëø.וש"נ סי"ב לעיל ראה
(âëø.שם מ"א שם. מפאדווא הר "י
(ãëø.שם מ"א הסימן. ריש שבת עולת 

(à.ב מא, וברייתא  ה"י.í"áîøמשנה פ"ח
ו ואם ò"åùטור ס"ג. תרנח וסי' ס"ב 

יד  סי' לעיל  ראה בו , לצאת כדי השאילו
(לענין סי "ד תנד סי' ציצית). (לענין  ס"ו
ויחזיר  שיאכלנה מנת על כשהשאילו מצה,
רבנו (דעת כה ע ' שלום דובר אחרת). מצה
– המנהגים  ספר וראה מינים). ד' לענין
לאחר  מינים  הד' כשנותנים :66 ע' חב"ד
על  במתנה שהוא בפירוש לאמר נכון  לברך
והוא  הראשון, ביום  ובפרט להחזיר, מנת 

ולמקבל. לנותן תועלת
(á, לג (הדס). ב לב, (לולב ). ב  כט , משנה

פ"ח  רמב"ם (אתרוג ). ב  לד, (ערבה). ב
ס"א. ושו "ע טור  ה"א.

(â.שם שו"ע שם. רמב"ם

(ãà"î.(סוכה לענין  (אף ג ס"ק תרלז  סי '
סי' בראבי "ה יואל , רבנו תשובת  עפ"י 

ה  ובשו "ת תתנב à"áùøתרצ, סי ' ח "א
ד  ס "ח, שנתייאשו(וכדלקמן  אף מיירי 

ז.à"îøהבעלים). ס"ק המ"א  לפירוש ס"א,
ו. ס"ק תרסד  סי ' ט"ז  א. ס "ק שבת עולת
תרלז סי ' ס "י. תנד סי ' לעיל גם וראה

ס"א. גזילה הל ' חו "מ סי "א.
(ä טור שם . משנה הכסף לפי' שם, רמב "ם

בלבד  שיאוש ס"ח  וכדלקמן  שם. ושו"ע
וש"נ. קונה , אינו

(åäðùî,הבאה מא מצוה מטעם  רק (ולא ב
מד"ס, שפסול ס"ד , דלקמן  בעבירה ,
א  ט , תוס ' וראה  סל "ה). כה סי' כדלעיל 

משום. ד"ה  א  ל, ההוא. ד"ה
(æ.מ כג , ויקרא
(çàøîâ[ברייתא].ס "אֿב ושו"ע טור שם.

ס"ד  יד  סי ' סי "א. יא  סי ' לעיל  עד"ז  וראה
ראה  סוכה ולענין ס"ט. תנד סי' וסי"ד .

ס"ג . תרלז סי ' לעיל
(è בדמים לפטרו  (שכשיכול ס "ה כדלקמן



áìåì úåëìääö

áïî÷ì øàáúé õøàì õåçá ìáà ìàøùé õøàá åðééäã) éðù íåéîåéêìéàå (
íéøôåñ éøáãî àìà åðéà áìåì úìéèð áåéçùàéäìçúëì åúáåç éãé àöåé íãà

ìåàùááéìåàùä úà ìåñôì åøéîçä àì ùã÷îì øëæì àìà åð÷ú àìù ïåéëã
åìù åðéàù àìà øùë ïéî àåä éøäù åôåâá åìåñéô ïéàù ïåéëâé:

âõåç íéîéä øàùá åéìò êøáìå åúòãî àìù åøéáç ìù áìåì ìåèéì øúåîå
ïåùàø íåéîãéç"ðøú 'éñá øàáúéù åîëåèäæ ìò åøéáç ãéô÷é àì íúñä ïîã

ïéà éøäù ñéë ïåøñç åá ïéàù øáãá åðåîîá äåöî äùòúù íãàì åì çåðù
êëá ì÷ì÷úî áìåìäæèíå÷îì åéìòá åçéðäù íå÷îî áìåìä àéöåäì øåñà ìáà

úñðëä úéáì åúéáî ïåâë øçàæéã"é ïîéñá øàáúðù åîëçé:íòèä ù"ò

ãìåñô àåä íéîéä øàùá óà áåðâäå ìåæâä ìáàèéåùàééúð øáëù ô"òà
íéìòáäëäøéáòá äàáä äåöî àåäù éôìàëäåöîä úà íéé÷î àåäùë øîåìë

ìæâ øåñéàá äúåà íéé÷î àåäáëáééç íäìù òåáúì íéìòáä åàá íà éøäù

הערות 
הל' וכדלקמן  וש"נ. דבר), לכל כשלו הוא 
יכול  אינו יאוש אחר (שאף ס"ו  גזילה
תנד  סי' לעיל  וכ"ה וש"נ. בדמים), לפטרו 
ולענין וציונים. מ "מ וראה  וש"נ. ס"טֿי
ס"ק  קו "א  תמ סי ' לעיל  ראה הנכרי, גזל
סכ"ג . וסוף  ס"ד סוף גזילה הל ' לקמן  יא .
בעבירה, הבאה מצוה ולענין ו . ס"ק קו "א

ס"ד. לקמן ראה
(é.כא סעיף

(àé תרנח סי' ושו"ע  טור א. מא, משנה
ס"א.

(áé.ב מא, וברייתא טור àøîâמשנה א. ל,
ס"ה. רמ"א ס"ב. ושו "ע 

(âé'ñåú,רק כט (תיקנו בעינן  ד "ה ב
הלקיחה). ס"ק ù"àøבעיקר מ "א ג . סי ' פ"ג 

סט"ז. לקמן  גם וראה האתרוג). (בגוף כ 
(ãéúîåøú.קנט סי ' ובח"ב  ק, סי' הדשן

à"îø.ס"ה
(åè,לידינו הגיע לא בשוע"ר  זה סימן

יא. ס"ק כאן ט"ז  ס"גֿד. שם  שו "ע וראה
סי"א  יד סי' לעיל וראה סכ"א. לקמן

עליו ). לברך צריך אין  בטלית  גם (שבזה
(æè וראה ז . ס"ק  ט "ז שם . הדשן  תרומת

וש"נ. ס "ט שם לעיל  גם
(æéà"î טז.ס"ק
(çé.י סעיף
(èé.א ב ֿל, כט, רשב"י  משום יוחנן כר'

במלחמות  רמב"ן ב). (לד , לולב הל' בה"ג
ד"ה  ב ) (יג, ור"ן ס"ג, פ "ג ורא"ש ב ), (יד,
פ"ח  בהשגות ראב"ד הרי "ף. בדעת ולענין ,

המנהג). (ושכן  ס "ה ורמ "א טור ה"ט.
(ëאינו (לענין  ס"א וכדלעיל  שם. גמרא
אינוש  בלבד  שיאוש ס"ח  וכדלקמן לו).

וש"נ. קונה ,
(àë.ו ס"ק ט"ז ס"ב. לבוש שם . גמרא

שאין (בתפילין סל "ה כה  סי ' לעיל וכ "ה
ברכת  ולענין וש"נ. שלו ), להיות צריך
ס"א  קצו סי ' לעיל  ראה בעבירה, הנהנין 

דעות). (ב'
(áë רא"ש הא. וד"ה משום  ד"ה שם  תוס'

תנד  סי ' לעיל גם  וראה  שם. ר "ן סט "ו . פ"ג 
וש"נ. סי"ב
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íéîãá åîöò úà øåèôì ìåëé åðéàå äéðéòá äìéæâä íäì øéæçäìâëàöîðå
ùîúùî àåä ïéãë àìùå ìæâðä ìù àéä ïééãòå ììë åì äéåð÷ äðéà äìéæâäù

:äá

äéåðéù é"ò äìéæâä úà ïìæâä äð÷ øáë íà ìáàãëéåðéù éãé ìò äàð÷ù ïéá
äùòîäëíùä éåðéù éãé ìò äàð÷ù ïéáåëíùì äá ùîúùäì àáù íãå÷
äåöîæëåäôéùå áìåì ìæâù ïåâëçëïåùàøä íåéá åìéôà øùë äæ éøäèëïåéëã

ãáìá íéîã àìà äîöò äìéæâä åì øéæçäì áéåçî åðéà ìæâðä àá íà åìéôàù
â"ðù 'éñ î"çá ù"îë åì áééçù àåäìéøäå ïìæâäì éøîâì äéåð÷ àéäù àöîð

øáã ìëì ùîî åìùë àéäàì.
íåéî åìéôà äéìò êøáé àì åãéì åæ äåöî äàá äøéáò é"òù ïåéë íå÷î ìëîå

êìéàå éðùáìíé÷ìåç ùéù óàåâìì÷äì úåëøá ÷ôñ äæ ìòãìêøáî äæ ïéàã
õàðî àìàäìåãéì äðîãæðù äøéáò ìò êøáîë äàøðù)åìêøåöì åç÷åì íà (

åá úàöì åîöòæì:

הערות 
(âë.וש"נ לכם), (לענין ס"א כדלעיל
(ãë.(מעשה בשינוי  (ולקניוהא ב  ל, גמרא 
(äë.וש"נ וסכ"ג ס"ו גזילה  הל ' כדלקמן
(åëïùåç.ס"א שנ [ג] סי' משפט
(æë'ñåú,ד"ה ל א סז , ב"ק הא. ד "ה א

ולענין.ï"øאמר . ד"ה ט "זò"åùשם ס"א.
ס"ק  קו"א  יא סי' לעיל גם וראה א. ס"ק 

ד.
(çë שו"ע שם. ר "ן ה"א. פ"ג ירושלמי
שם.
(èë לכם ביה (וקרינא הא ד "ה שם  תוס'

מ"א  ב). (יד, במלחמות רמב"ן משלכם).
סי' סי "ב. יא סי' לעיל גם וראה א. ס"ק 

ס"י. תנד
(ì.שם לקמן  שם.

(àìר "ן לו). חייב  הוא (דמים  שם ירושלמי
שם. לעיל גם  וראה שם .

(áì.שם רמב"ן  א . צד, ב"ק  ע"פ שם , תוס'
שם. הר "ן  ממשמעות ג, ס"ק משה דרכי 

דהיינו סי"ב יא סי ' לעיל וראה שם . שו "ע
ו ). ס"ק תנד סי' (ח"י  שינוי עם ביאוש אף
גזל  אפילו דהיינו ס "י תנד סי' לעיל וראה
חובתו ידי לצאת לו  אין ושלכתחלה מנכרי,

בו.
(âìù"àø לברך (שחייב ס "ב דברכות פ "ז 

הרשב"א  שו"ת ניאוץ). היא  שברכתו אלא
השם. ושינוי  ד"ה תתקסח סי' ח"א

(ãì, ג ס "ק סוף תרלז סי ' מ "א ראה
לבטלה. ברכה הוי האוסרים שלדעת 

(äì סי"ב יא  סי' וכדלעיל א. צד, ב"ק
וראה  וש"נ . החולקים) דעת  הביא (ולא
לדעת  דעות, (ב ' ס "ג קצו סי' לעיל

הנהנין ). בברכת גם האוסרים
(åì.ס"י תנד סי ' לעיל עד "ז
(æì'סי וכדלעיל לאחרים, נתנו אם משא"כ 

לקמן גם וראה מצה). (לענין ס"י  סוף תנד 
(ביאוש  וס"ז  רשות ) ושינוי  (ביאוש ס"ו

שינוי ). בלא
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åøçà íãàì äøåîâ äðúîá ïúð åà øëî íà ìáà åîöò ïìæâå áðâá äæ ìëå
ïúðå øëîù íãå÷ íéìòáä åùàééúð øáë íàçìç÷åìäì äìéæâä úéð÷ð øáë éøä

ç÷åìä ïéà ìæâðä àá íà óàù ç÷åìäì ïìæâäî úåùø éåðéùå íéìòá ùåàéá
íåìë åì øéæçäì áééçèìùîî åìùë àéä éøäå éøîâì åì äéåð÷ àéäù àöîð

øáã ìëìîïåùàøä íåéá óà åúáåç éãé äá àöåéåàîäéìò êøáì åì øúåîåáî

äúåà äð÷ íâå) ìæâ àì àåä éøäù åãéì åæ äåöî äàá äøéáò é"ò àì éøäù
.(äðîî íéìòáä åùàééúðù øçà

óà åúáåç éãé äá àöåé ç÷åìä ïéà äðîî íéìòáä åùàééúð àì ïééãò íà ìáà
äá ùîúùî ïéãë àìù éøäù äøéáòá äàáä äåöî àéäù éôì íéîéä øàùá

äðîî ùàééúð àì ïééãò éøäù ìæâðä ú÷æçá àéä ïééãòù ïåéë ç÷åìäâî:

æäðúð åà) øçàì äìéàùä íà ìáà äøåîâ äðúîá ïúð åà øëîùë äæ ìëå
øéæçäì úðî ìò äðúîá åìãîàöåé ìàåùä ïéà íéìòáä åùàééúð øáëù ô"òà

ïéàå úåùø éåðéùå ùåàé é"ò åì äéåð÷ äðéà éøäù ïåùàøä íåéá åúáåç éãé äá
íéîéä øàùá ìáà ïìæâäì äøéæçäì áéåçî àåäù ïåéë (ïìæâä) úåùø éåðéù äæ

äøéáòá äàáä äåöî ïàë ïéàå åúáåç éãé äá àöåéäîåùàééúð øáëù ïåéë
(àèç øùà ïåò íåù ìàåùä ìò ïéàù àöîð åì äìéàùäù íãå÷ íéìòáäåî:

הערות 
(çì דוקא) סי"א תנד סי' לעיל  וכ"ה 

לקמן וראה  לרשותו ). שבא  קודם שהיאוש
סי גזילה איסור הל' שעשה  (שאף "א

מותר  גזול, שהוא כשיודע בלקיחתו ,
בו ). ליהנות

(èì שנג סי' חו"מ רמ"א ראה דמיו. אפילו 
יג . ס"ק  שם סמ"ע ס"ג. שנו סי' ס"ג.

(î ס"ק וקו "א סי"א  יא סי ' לעיל גם ראה 
סי "א. תנד סי ' סל "ו. כה סי ' ג .

(àîרמב "ן ב). (ל , הגמרא משמעות
לולב  הל' בה"ג  בשם ב) (יד, במלחמות 

א). עטרת à"î(לד, תנד ). (ובסוס"י ג ס"ק
קו"א  יא סי ' לעיל  ונתבאר הסי '. ריש זקנים
ביאורים  ז סי' יעקב אמרי וראה  ג . ס"ק 

ובמדינות. ד"ה
(áî חיים ארחות בשם כה, סוס"י ב"י 

סי "ב. שם לבוש העיטור. בעל  בשם

תנד  סי' ס"ד. קצו  סי' סל "ו. שם וכדלעיל
חזר  שאם  סי"א , תנד סי' לעיל וראה סי"א.
לברך  יכול הגזלן  גם לגזלן במתנה  ונתנו 

עליו.
(âî ובה "ג הגמרא ממשמעות שם, מ"א

הנ "ל. בקו"א הובא שם. ורמב"ן
(ãî שנקראת (אף  רשות שינוי זה שאין

וציונים. מ"מ וראה סכ "א). כדלקמן  מתנה,
אמרי מ "ו . ס "ק פ"ב גניבה  הל' חושן  פתחי

כ. ס "ק ליקוטים שם יעקב
(äîé"á בשםד"ה בא "ח, íééçכתב  úåçøà

ט. סי' לולב  מיò"åùהל' (ויש ס"א
בלא  ביאוש דמיירי רבנו  ומפרש שאומר).
ג). ס"ק המ"א קושית  (ליישב רשות  שינוי
המ"א  פירוש שמביא  שם, לעיל קו"א  וראה

יאוש). קודם  (דמיירי 
(åî שאסור) ס"יֿיא גזילה  הל ' לקמן ראה



áìåì úåëìä çö

çìù åò÷ø÷á ìãâä áìåìáù íéðéî äòáøà ìëî ãçà éøëðî ç÷åìä ìàøùé
éøëðä ìù åò÷ø÷î åîöòá ìàøùéä åðöö÷é àì éøëðäæîïä íéøëð íúñù éôì

úåãù íéìæåâçîìàøùéîèîøçà éøëðî åàðúìæâð äðéà ò÷ø÷åàðïéà øîåìë
áééçúäì øáã ìëì åúåùøáå ïìæâä ú÷æçá úãîåò úåéäì ìæâ úøåú äéìò

äúåéøçàááðøáã ìëì åúåùøáå ìæâðä ú÷æçá àéä íìåòì àìàâðäæ ìàøùéå
ô"òàå ùìåúù äî ò÷ø÷ä ìòáî ìæåâä àåä éøä åæ ò÷ø÷î ùìåúå õöå÷ä
åðéà úåùø éåðéù àìá ãáìá ùåàé î"î äðîî ùàééúð øáë ò÷ø÷ä ìòáù

äðå÷ãðåãéá ìæâ àåä éøäåäðïúéì åà øåëîì éãë õöå÷ äæ ìàøùé íà ìáà
úåùø éåðéù íâ ïàë ùé éøäù øúåî äæ éøä âçá ïúáåç éãé åá åàöéù íéøçàì

ì õöå÷ä äæ ìàøùé åðééäã ïìæâäîç÷åìä úåùøåð:

èë"â åîöòá àåä øúåî ìàøùéä õö÷ øáëù ãáòéãá ìáà äìçúëì äæ ìëå
àéä äìåæâ àîù ÷ôñì ïéùùåç åðà ïéà éøëðä úåùøá õö÷ù ïåéë åéìò êøáì

øçà éøëðî åà ìàøùéî åãéáæð:

éåæ ò÷ø÷ ÷éæçî àåä õåö÷ì ìàøùéì úåùø ïúåðù ò÷ø÷ä ìòá éøëð íà ïëå
åì äðúðù êìîä ãéîçðåîöò êìîäù ô"òàèðãéî äîçìîá åæ ò÷ø÷ ùáë

הערות 
סי"ב  לקמן יאוש). אחרי  אף  ממנו ליהנות
מ"מ  וראה ניתנו). ליהנות לאו (שמצות 

וציונים.
(æîàøîâ,רמ"א ל הדס). (לענין סע"א

ס "י תרסד  סי ' שו"ע  מינים). ד' (לענין ס"א 
תרלז סי ' לעיל גם וראה ערבה ). (לענין 
הנכרי יקצצנו  אלא  סכך). (לענין  סי"ב

שם). רמ"א שם. (גמרא
(çî.שם גמרא
(èî.טעמא מאי ד"ה  שם רש"י

(ð.וש"נ ס "א דלעיל יואל, רבנו תשובת 
ז. ס"ק המ"א לפירוש שם, רמ"א

(àð'סי וכדלעיל שם. רמ "א שם . גמרא 
וש"נ. ס"ד תרלז

(áð ושו"ע טור ב . קיז, ב"ק  וברייתא משנה 
תרלז סי' לעיל  וראה ס"ב . שעא סי' חו "מ

הגזלן ). ברשות השביחה (שאם  ס "ד
(âðכדלקמן רשות, שינוי עם  ביאוש אף

וש"נ. סי"א גזילה הל '
(ãð.וש"נ וסי"א ס"ו שם  כדלקמן 
(äð רמ"א גוזלו ). הוא (והתולשו שם רש"י

בשאר  אף יפסל (שאז  ס"ד  לעיל וראה שם.
לקמן בעבירה). הבאה מצוה מטעם הימים 
באה  תהא שלא  מצוה (ולענין  סי"א שם
כמ"ש  בסתם  אפילו מחמירים בעבירה 

תרמט). סי ' בא"ח
(åð.' הסי ריש זקנים עטרת ו. ס"ק מ"א 

יא  סי' לעיל וראה ו. ס"ק  תרסד סי ' ט"ז
סי "ב. תרלז  סי' ג. ס"ק קו"א

(æðà"î ו.ס"ק ס "ק תנד סי ' יעקב חק  ה.
מגזל, הנאה  איסור  שלענין שם, לקמן  וראה

חוששים. אין לכתחלה אף 
(çðæ"è.שם תרסד סי '
(èðדהיינו ס"ג, הפקר הל ' לקמן  ראה

נכרי. אפילו



áìåì úåëìäèö

øåîâ ïéð÷ äîçìî ùåáéëá ïìæâäì úéð÷ð ò÷ø÷äù ìæâ äæ ïéà øçàñåãîìù åîë
íéîëçàñ.íé÷åñôä ùøãîî

õö÷ íà úåøùòîå úåîåøúá úáééçù ìàøùé õøàá ìáà õøàì õåçá äæ ìëå
é"ò úåøùòîå úåîåøúá äæ âåøúà áééçúð éøä âåøúàä úà åîöòá ìàøùé
øùòîå äîåøú åéìò ùéøôäù íãå÷ äåöî íùì åìèð íàå ìàøùéä ìù äöéö÷

ìáè àåä éøäù åúáåç éãé àöé àì øçà âåøúàîáñøàùá åìéôà ìåñô ìáèå
øàáúéù åîë íéîéäâñ:

àéäøéùà ìù ïäî ãçà äéäù íéðéîä úòáøà ìëãñìàøùé ìù àéä íàäñ

äéãáåò ãéî ìàøùé äúåà äð÷ù åðééäãåñíéîéä øàùá åìéôà ìåñô äæ éøäæñ

ïäá ùøåôîä ïøåòéùë åéäéù êéøö íéðéîä ìëù éôìçñíéçôè äùìù åðééäã)
ð"øú ïîéñ ïééòèñìéòåî íéøëðä ìåèéá ïéàù ïåéë ìàøùé ìù àéäù äøéùàå (

úäì äìäàðäá äøéòàåä éøä óøùéì ãîåòä ìëå äôéøùì úãîåò àéä éøä
óåøùëàòåá ùøåôîä øåòéùë åá ïéàù àöîðåáò:

הערות 
(ñà"î לקו "ש ס"ק שם. לקמן גם וראה ה.

.102 ע' חט "ו
(àñàøîâשם גיטין התוס ' לפירוש א. לח,

א. ס"ק בקו"א שם לקמן וראה אבל. ד"ה 
.24 ובהערה שם לקו"ש

(áñ.ב סי ' אשכנזי בצלאל הר"ר שו"ת
ס"ק  מ"א תרמח. סי' הגה"ט הגדולה כנסת

ד.
(âñ.טו סעיף
(ãñäðùî,לג ,כט (הדס). ב  לב, (לולב). ב

ס"ג . ושו "ע  טור (אתרוג ). ב לד, (ערבה ). ב
åô÷úו 'éñ 'éòס "וæ"ë øàáúð íùלענין)

שם). חסר  הסעיף וסיום שופר.
(äñ'תוס דמשה). (באשרה ב לא, גמרא

טור  דישראל ). (בע"ז באשרה ד"ה  שם
שם. ושו"ע

(åñ.סנדל ד"ה  ב קג, וביבמות שם, תוס'
ד"ה  ב כט, ריטב "א א). (יז, המאור  בעל 
אשרה. של ד"ה א) (יד, ר"ן אשרה. של
פ"ח  מ"מ ב). (נח, ח"ג  ח נתיב ירוחם רבנו 
קמו סי' יו"ד ב"ח וראה ס"ג . רמ"א  ה"א .

א  ס "ק שם וש"ך אליל, ואפילו  ומ"ש ד"ה 
דלא  ביטול . לו  אין  הישראל בה זכה (שאם
סוף  קו"א  תלה סי ' לעיל  ג). ס"ק שם כט"ז 
שיש  מזה (הוכחה יד סוס"י ושו"ת ב, ס"ק 
ס "ו תקפו סי ' לעיל הנאה). באסורי בעלות

לשופר). שהשתחווה  (כגון 
(æñ.וש"נ סי"ח כדלקמן
(çñ,פט ובחולין באשרה, ד "ה שם רש"י 

וערבה). הדס לולב (לענין  שיעורא ד"ה  ב

אתרוג). לענין (אף משום ד "ה א ל , תוס '
ס"ג . לבוש סט "ו. פ"ג רא"ש

(èñ'ד ובלולב  וערבה; (בהדס ס"א 
סי "ח. כדלקמן  כביצה, ובאתרוג  טפחים ).

(ò שם וכדלעיל  ב. ס "ק ט"ז שם . תוס'
סי' יו"ד שו "ע ישראל). של ע"ז  (לענין 
ישראל). בה שזכה נכרי  של  (ע "ז ס "ב קמו

(àòà"áèéø,רש "ישם ב. קב, מנחות ע "פ
שם.
(áòàøîâ.יב.שם ס"ק מ"א שם. לבוש

וסי "ח. ס"י שסג  סי' שם. לעיל גם  וראה
קנז. ע ' ב שם  אהלי  סד. ע ' ה ד"ת  קובץ 



áìåì úåëìä ÷

áéúòáøà ìëî ãçà äðîî õåö÷é àì äìçúëì éøëð ìù àéä äøéùàä íàå
íéðéîäâòéøëðä äìèéá øáë íà åìéôàãòàìù åäåòèð äæä ïìéà íà åìéôàå

åìéôà èåéãäì äàðäá øúåî àåäù ïéðòá åäåãáò ìãâù øçàå äøæ äãåáò íùì
øñàð åðéà øáåçîäù ìåèéá àìáäòåéìò àø÷ðù ïåéë äåáâì ñåàî àåä ë"ôòà

äøæ äãåáò íùåòíùì åæ äøéùà ìù íéðéî äòáøà ìèð øáëù ãáòéãá ìáà
ìåèéìå øåæçì êéøö åðéàå åúáåç éãé àöé äåöîæò.

åæ äøéùà éøëðä ìèéá àì íà åìéôàåçòäàðäá äøåñà àéä éøäåèòíå÷î ìëî
øùôàù äôéøùì úãîåò äðéà éøä äàðäá äøéúäì ìåèéá äì ìéòåîù ïåéë

éøëð åðìèáéùôäàðä äáåùç åæ ïéà äàðäá äøåñà àéä ïééãò åéùëòù ô"òàå
åðúð úåðäéì åàì úåöîã åúáåç éãé äá àöåéù äîàô'éñá øàáúðù åîë

å"ô÷úáô:ù"ò

âéäøéùàäî åìà íéðéî õö÷ù äæ ìàøùé ïéåëúð àìùë íéøåîà íéøáã äîá
äøéùàä ìòá éøëðäì ïøéæçäì åúòãá äéä àìà åîöò êøåöì ïäá úåëæì

åöî íùì ïìèð àìå úåîéìùáåá ìåñô ìåàùä éøäù ïåùàøä íåéá äâôàìà
éøëðäì ïøéæçäì àìù éøîâì ïäá úåëæì ïéåëúð íà ìáà íéîéä øàùá ïìèð

ìàøùé ìù äøæ äãåáò úéùòðå ìàøùéä äá äëæ åæ äöéö÷á ãéî éøäãôïéàå
àéä éøäå åúöéö÷ íãå÷ äìèá àì íà äàðäá äøéúäì ìéòåî éøëðä ìåèéá

àöé àì ãáòéãá åìéôà êëéôì äôéøùì úãîåòäô:

הערות 
(âò ב ס"ג .àøîâרבא ושו"ע  טור  ב . לא ,
(ãò לא ד "ה שם רש"י א). (יז, המאור בעל

ד"ה  ב"י  לפירוש לגבוה), (דמאיס יטול
לבוש  בדיעבד). (יוצא ס "ג רמ"א ובשל.
ה. ס "ק צבי עטרת אסורה). (לכתחלה ס"ד 
באשרה. ד"ה שם בתוס ' ר"ת  לפירוש וכ "ה

(äò'סי יו "ד שו "ע א. מח, בע "ז כרבנן 
ה. ס"ק שם וש"ך  ס "א קמה

(åòà"î שם.ס"ק התוס' ממשמעות יא,
וראה  ג ). (נח, ח"ג  ח נתיב  ירוחם  רבנו 
(ויינר) המינים  ארבעת סי"ג . יא סי ' לעיל

ואילך. רנד  ע '
(æò.שם ושו"ע טור שם. גמרא
(çò ב קג , יבמות תוס' (שם). המאור בעל

ס"ט. פ"ג  ר"ה  רא"ש סנדל . ד"ה ריש
(èò שאתרוג סט"ו  וכדלקמן  יג . ס "ק מ"א

כו '. מקום מכל ז ', כל פסול  וערלה טבל של
(ô ד"ה ב"ח שם . רא"ש שם. יבמות תוס'

ובשל.
(àô,לא ריטב "א נטל. ואם ד"ה שם רש "י 

אשרה. של  ד "ה א ) (יד , ר"ן והאמר . ד"ה ב
ג . ס "ק ט"ז  שם. ב"ח  ס"ג. לבוש

(áô הגיע לא בשוע "ר זה סעיף סיום
שם  לעיל  ד . ס"ק  שם ט"ז  וראה לידינו.

וש"נ. כד סעיף
(âô.ס"א כדלעיל 
(ãô.וש"נ סי"א כדלעיל
(äô, קג יבמות  באשרה. ד "ה ב לא , תוס'



áìåì úåëìäà÷

ãéíéøëðä ïéàù äæä ïîæá ìáà ïìéàì íéåçúùî åéä íéøëðäù íäéîéá äæ ìëå
äøæ äãåáò éðôì ïìéà ïéòèåð) àìà ïìéàì íéåçúùîåôúåðìéà íéòèåðù (åà

íäéðäëì àåä úåðìéàä úåøéô éîãå äøæ äãåáò ìù ïâáæôïäî ç÷éì øúåî
â"î÷ 'éñ ã"åéá øàáúðù êøã ìòå áìåìáù íéðéî äòáøàçôèåéãä úàðä ïéðòì

:íù ïééò

åèìáè ìù àåäù ïåâë äìéëàì éåàø åðéàù âåøúàèôäìøò ìù åàöìåñô
íéîé 'æ ìëàöíéîëç åùøãå íëì íúç÷ìå øîàðùáöéëøã ìëì íëì éåàøä

äìéëàì éåàø úåéäì êéøö äìéëàä àéä åúàðä êøãù âåøúàå åúàðäâö.
äìéëàá øåñàù ô"òà õøàì õåç úìøò ìù âåøúàåãöùéù ïåéë íå÷î ìëî

ïéøéúîäöéøä ë"àå äìøò äæù òãåé åðéàù åøéáçì õøàì õåç úìøò ìéëàäì
äìéëàì éåàø àåäåöã"öø ïîéñ ã"åéá ù"îë íäéøáãë äëìä ïéàù ô"òàåæö

å÷î ìëîäåöîì âåøúàä øéùëäì íäéøáã ìò êåîñì ùé íçö:

æèåì ìåñô äæ áìåì éøä åøéáç ìù áìåìî åà åìù áìåìî äàðä øãðù éî
ïåùàøä íåéáèöäàðä åðîî øãðù ïåéë íåìëì åì éåàø äæ áìåì ïéà éøäù

הערות 
ריטב"א  א). (יז, המאור  בעל סנדל. ד "ה ב
ד"ה  א) (יד , ר "ן אשרה. של ד "ה ב כט,
(נח, ח"ג  ח נתיב ירוחם רבנו אשרה . של

ו ה "א.טור  פ "ח מ"מ (שיצא ò"åùב). ס"ג 
(דוקא  ס"ג  רמ"א  ואילך ). הראשון מיום רק

בו ). לזכות נתכוין  שלא
(åô.ס"ד רמ"א ג ). (נח, שם ירוחם  רבנו 

רס. ע' (ויינר) המינים ארבעת וראה
(æô ארחות שם. ריטב"א שם. ירוחם רבנו 

לבוש  ס"ד . שו"ע ח. סי ' לולב הל' חיים
ד. ס "ק שלום נהר וראה  ס "ד.

(çô.שם וברמ"א ג , סעיף
(èôהוי (דלא אתיא ד"ה  א לה, תוס'

(ביום  דמאי  של  ד"ה א) (יז , ר"ן  לכם ).
רבנו ה"ב . פ "ח רמב"ם  בלבד). הראשון
וה"ט  לאכילה), ראוי (שאינו  שם מנוח

הימים). בשאר אף (שפסול
(öäðùî,ס"ה.לד לבוש שם. רמב"ם ב.

כ. ס "ק מ "א

(àö האסור (אתרוג  ה"ט פ"ח רמב"ם 
ס"ה. שו "ע באכילה).

(áö.לפי ד"ה ותוס ' רש"י א . לה , גמרא
(âöà"î הוא שם אכילה שאיסור  (כיון

וראה  ז'). כל פסול האתרוג, בגוף פסול
קנה. ע' ב שם אהלי ד). (עא , צ"צ  חידושי

נז. ע' ז 
(ãö רצד סי' יו"ד  שו"ע  ב. לח, קדושין

ס"ח.
(äö ביו"ד הב "י לפירוש א . לט, שם  גמרא

ואיכא. ד"ה  שם 
(åö בשם ב, אות א) (יז , הגבורים  שלטי

סוס "י הגה "ט הגדולה  כנסת הריא"ז.
ד. ס "ק זוטא אליה  שם. מ"א תרמח.

(æö.ערלה סד"ה  שם ביו "ד ב"ח  שם. ב"י
ובנ "כ. ס"ט  שם  שו "ע וראה 

(çö.שם מ"א
(èö ה ח"ד à"áùøשו"ת תשמו ֿז . סי ' ח"א 

רב. שנודר à"îøסי ' אתרוג ולענין  ס "ב.



áìåì úåëìä á÷

åúàðä éëøã ìëì íëì éåàøä íëì äøîà äøåúäå÷áìåì åì ç÷éì êéøö êëéôìå
áìåì úìéèð áåéç ïéàù ïåéë íéîéä øàùá ìáà ïåùàøä íåéá åá úàöì øçà
éøäù åôåâá ìåñôä ïéàù øáãá åìñåôì êë ìë åøéîçä àì ùã÷îì øëæ àìà

äàðä åðîî øãð àåäù àìà åîöòá àåä øùë äæ áìåìà÷:

æéàåä ïìåñôù íéðéî äòáøàî ãçà ìëá ïéìåñôä íéøáãä ìë øàù ìáà
åôåâîá÷ïåøñç úîçî ìåñôî õåç íéîéä øàùá ïéá ïåùàøä íåéá ïéá ìñåôâ÷

âåøúàä óåâî ïåøñç åá ùéå ùìåôî á÷ð á÷éð ïåâëã÷øàùðå åö÷åò ìèéðù åà
àîåâ åîå÷îä÷úîçî àìà ãáìá ïåøñç úîçî åìåñéô ïéà åúîèô äìèéð ìáà

íéîéä úòáù ìë ìåñô êëéôì øåãéä äæ ïéàùå÷úîçîù íéìåñô ìë øàùë
åá àöåéëå úéææç ïåâë øåãéäæ÷íéîé 'æ ìë ïéìñåôùç÷:

çéíìù åá øééúùð ïë íà àìà íéîéä øàùá øùë åðéà ïåøñç åìéôàå
øåòéùëè÷âåøúàá äöéáë åðééäãé÷ïëå ìåñô äöéáë åá øééúùð àì íà ìáà

øåòéùë åá ïéàù áìåìå íéçôè äùìù åðééäã øåòéùë ïäá ïéàù äáøòå ñãä
íéçôè äòáøà åðééäãàé÷íéîéä úòáù ìë ïéìåñôáé÷:

הערות 
א"א  פמ"ג  סט"ו. לעיל  ראה יאכלנו, שלא

י. ס"ק
(אלא ÷) וערלה  טבל לענין  סט"ו, כדלעיל

ז'). כל ופסול בגופו פסול  הוא ששם
(à÷לו שאסור  שאף סי"ב, לעיל  וראה

הנאה. חשובה זו אין בהנאה
(á÷ ד"ה א) (טו, ר"ן  גם וראה כ. ס"ק מ"א

תניא.
(â÷'ñåú,בעינן .כט ד"ה ס"ג .ù"àøב פ "ג

ס"ה. ורמ"א טור
(ã÷'סי כדלעיל הכל, לדברי  פסול שאז

אלא  הדור, מחמת פסולו ואין  ס "ח. תרמח 
סי "ד. שם כדלעיל  תמה , לקיחה מטעם

(ä÷.(ד (נט, ח"ג  ח נתיב ירוחם  רבנו
מ"א  פטמתו). נטלה לענין  (אף שם רמ"א
וכדלעיל  עוקצו). ניטל לענין  (רק יז  ס"ק 

חסר. מטעם שפסול  סי"ח, שם
(å÷à"î הגהות ס"ק ממשמעות יז ,

סי"ז. שם וכדלעיל מ . אות פ"ח מיימוניות 

(æ÷.וש"נ סי"טֿכא שם  כדלעיל
(ç÷'ñåú קפסיק.שם סט"ו.ù"àøד"ה פ"ג 
ï"ø.(רע "א íçåøé(יח , åðáø.שםà"îø.שם

à"î.כב ס"ק
(è÷.בשביעי אתרוג ד"ה ב  מו , תוס'

דהיינו ס"כ , לקמן וראה כג . סי ' פ"ג רא"ש
האתרוג . מיעוט  הוא  כשהנותר אף

(é÷à"î וראה ס"ק יג. ס"ק רבה אליה כז.
כביצה  (ששיעור סכ "ט תרמח סי' לעיל
ד"ה  א  ל, תוס' פרי). גמר  שיהי' הוא 
בעינן (שמ "מ טו סי ' פ"ג ורא "ש משום ,
(שנפסל  סי"א לעיל לקיחתה). דמינכר
(אף  סכ "ג  ס"כ . לקמן שיעורו). כשנחסר

הדחק). בשעת
(àé÷.ס"א תרנ סי' כדלקמן
(áé÷ ופסקים (תשובות לולב בהל ' הראב "ד

כז). א)à"áèéøע' (יד, ר"ן  לולב . ד"ה ב כט,
ושו"ע  טור ה "ט. פ "ח מ"מ הראשון . דיבור 

סכ"ג . לקמן סי"א. לעיל גם וראה ס"ה .



áìåì úåëìäâ÷

èééøáãî íéîéä øàùá ïéìåñô äøåúä ïî ïåùàøá ïéìåñôä ìëù ãîì úàöîð
.íä åìàå íéøáã äøùò ïî õåç íéøôåñ

ïéåëúð àì ìáà íéìòáä úòãî àìù ìèðù ïéá íéìòáä úòãî ïéá ìåàùä 'à
ìåæâìâé÷.

åéðéîå áìåìî äàðä øãåðä 'áãé÷.
.ìñôðù ïéðòá ÷ãñðù áìåì 'â

ù"îë ïåøñç úîçî ïä åìà íéìåñô éðùù) éòöîàä ïåéìòä äìò ä÷ìçð 'ã
ä"îøú ïîéñáåè÷.(

áìåìáù ïéìòä éùàø áåø åôôëð 'äæè÷.
ãáä ùàøá ïéùåîë ïéìò äùìù åá åøàùðå åéìò åùáéù ñãä 'åæé÷.

àåä åìéôàå øñéàëî øúåé äáøä åìéôàå ïåøñç åá ùé åìéôà á÷éðù âåøúà 'æ
ùìåôîçé÷.

íéðôáî åøùá ìë ÷åîéð 'çèé÷.
ìñôðù ïéðòá ÷ãñð 'èë÷.

åö÷åò ìèéð 'éàë÷.
ïéøéùëî ùéåáë÷äìèéð ïåâë øåãä åðéàù úîçî ìåñéôä óà íéîéä øàùá

øùôà éàù ÷çãä úòùá íäéøáã ìò êåîñì ùéå íäá àöåéëå úéææçå åúîèéô
íéøçà íéðéî àåöîìâë÷ïéìåñôä ìë ìò ÷çãä úòùá êøáì ïéâäåð ùé éøäù

ïåùàø íåéá óàãë÷øàáúéù åîëäë÷:
הערות 

(âé÷. ס"בֿג כדלעיל
(ãé÷.(לולב (לענין סט"ז כדלעיל
(åè÷.(נסדק) וסי"ב (נחלק) ס"י 
(æè÷אי (אם ס"כ  תרמה סי' כדלעיל

אחר). לולב בקל  למצוא  לו אפשר 
(æé÷.ס"י תרמו  סי ' כדלעיל
(çé÷.וש"נ סי "ז  כדלעיל
(èé÷ לדעת) סי"ב תרמח סי' כדלעיל

לה  לחוש שיש חסר, מטעם האוסרים
שאפשר). במקום

(ë÷ מטעם (שפסול  סי "גֿד  שם כדלעיל
חסר).
(àë÷.וש"נ סי "ז  כדלעיל

(áë÷ פ "ג ורא"ש קפסיק, ד"ה ב  כט, תוס'
ה"ו. פ "ג  הירושלמי  בדעת סט"ו , סוף 
פ"ח  רמב"ם  ק). (ע' לולב הל ' גיאת הרי"ץ 
הדר  פסולי  בכל שם, הראב"ד  (וכ"ד  ה"ט
שם  העיטור בעל בשם טור מיבש). חוץ 

ס"ה. שו "ע יונה . ורבנו ב ) (פט,
(âë÷ ס"ק רבה אליה ט. ס"ק  סוף ט"ז ראה

משנה  וראה  הדחק). שעת בלא (אף טו 
לעיל  גם עד"ז  ראה נג. ס"ק שעה"צ  ברורה

וש"נ. סי "ז  תרמה סי '
(ãë÷.וש"נ סי"ח תרמח  סי' לעיל  עד"ז
(äë÷. סכ"בֿג לקמן



áìåì úåëìä ã÷

ëàåä øñçä éøäù íéîéä øàùá øùë àåäù ô"òà íéøáëò åäåá÷ðù âåøúà
êìéàå éðù íåéî íéîéä øàùá øùëåë÷äìçúëì íå÷î ìëîæë÷óà åðìèé àì

ñåàéî íåùî íéøáëòä øå÷éð øéñéù ãò íéîéä øàùáçë÷åìåñéô äéä íà ìáà
ïéà íéîéä úòáù ìë ìåñôù øîåðî åà ùáé äéäù ïåâë øåãä åðéàù úîçî
ìéàåä øîåðîä íå÷î åà úåùáéä íå÷î øéñéå êåúçéù éãé ìò åøéùëäì ìéòåî

ìåñô çëî àáåèë÷.
éãé àöåéå ìåëàìå âåøúàä ïî êåúçì êìéàå éðù íåéî øúåî äìçúëì åìéôàå

øúåðäá åúáåçì÷âåøúàä ìë ìù èåòéî àåäù éô ìò óààì÷åá äéäéù ãáìáå
äöéáëáì÷.

åéìò äðúäùë íéøåîà íéøáã äîáâì÷ïåùàø ìéì ìù úåùîùä ïéá íãå÷ãì÷

úåùîùä ïéá úåäù ìë âåøúàäá åúåëæå åçë úåéäìî åîöò úà ìãåá åðéàù
éðù ìéì ìùäì÷ïåùàø ìéì ìù úåùîùä ïéáá äö÷åä àì äæ âåøúà àöîðãåì÷

åéìò äðúä âçä éîé øàùì éøäù âåøúà úìéèð úåöîì âçä úìçú àåäù
ìù úåùîùä ïéá åðééäã âçä éîé øàù úñéðë úìçúá åá åúåëæå åçë àäéù
ïéá úåäù ìë åðîî åîöò úà ìãåá åðéàù ùåøéôá øîà àì íà ìáà éðù ìéì

úåî àäéù åéìò äðúäù ô"òà úåùîùäåðîî ÷ôúñäì øæì÷êìéàå éðù íåéî
ïåùàø ìéì ìù úåùîùä ïéááù ïåéëã êìéàå éðù íåéî åðîî ÷ôúñäì øåñà
ìë ìù âåøúà úìéèð úåöîì ãîåòå äö÷åî äéä âçä úñéðë úìçú àåäù
ìù úåùîùä ïéá úåäù ìë åðîî ÷ôúñäì åì øåñà äéäù âçä éîé úòáù

הערות 
(åë÷àøîâ,רבנולו בתרא. וכלישנא  ב

רי"ף  שם. סכ"ג .חננאל פ "ג רא"ש ב). (יז,
בדעת  הלכך, רבינו ומ"ש ד"ה  ב"י

טור. ה"ט. פ"ח הרמב"ם
(æë÷à"îø,ה ס"ה יח.à"îלפירוש ס"ק
(çë÷.שם רמ"א א). (מא, עב  סי ' בו  כל
(èë÷ פ "ג אשרי הגהות תרצז . סי' ראבי"ה

תרמח  סי' לעיל וראה שם. רמ"א כג. סי'
סכ"ד.

(ì÷ו טור  ב. לו, חנינא  שם.à"îøר '
(àì÷ תרומת ממשמעות ו , ס "ק משה דרכי

דעת  גם  ושכן  כז , ס "ק מ"א שם. הדשן
יג . ס"ק  רבה אליה הטור.

(áì÷.וש"נ סי"ח וכדלעיל  שם. מ"א 
(âì÷.שם רמ"א אתרוג. ד "ה ב מו , תוס '
(ãì÷ תרלח סי ' לעיל גם וראה ס"ה. לבוש

וש"נ. סוכה ) נוי (לענין  ס"ז 
(äì÷ ליום אתקצאי הראשון  בליל משא "כ

הסעיף. בסוף כדלקמן  כרחו, בעל ראשון
(åì÷'ב ליום אתרוג  הפריש אם משא"כ

ס"ק  (מ"א תנאי בלא ממנו לאכול  מותר
ראשון שמליל הוא  התנאי כל וא"כ יט).
(לבוש  ואילך  שני ליל  עבור  יוקצה לא

שם).
(æì÷.(סוכה נוי (לענין ס"ח שם כדלעיל



áìåì úåëìää÷

ïåùàø íåéá øçîì åá úàöì åúåöîì äö÷åî åìåë àåä éøäù ïåùàø ìéì
åá ìåñô øñçäùçì÷âåøúàä ìë âçä úñéðë úìçú àåäù úåùîùä ïéáù ïåéëå

ìëì øñàðå äö÷åä åìåë éøä åäùî åìéôà åðîî ÷ôúñäì øåñàå äö÷åî àåä
äæ ïéðòì êåøà ãçà íåéë ïä íéîéä úòáù ìëù âçä éîé úòáùèì÷íúñä ïî
:øàáúðù êøã ìòå íéîéä øàù ìò ùåøéôá äðúä ïë íà àìà

àëìàøùé õøàá åðééä êìéàå éðù íåéî íéøùëå ïåùàø íåéá ïéìåñôä ìë
íéîé éðù áåè íåé ïéùåòù õøàì õåçáå ãòåîä ìåç àåä éðù íåéùî÷ùé

íéøîåààî÷éðù áåè íåéá ïéâäåð äøåúä ïî ïåùàøá ïéâäåðä ïéìåñôä ìëù
ïåùàø áåè íåé àåä àîù ÷ôñä éðôî éðù áåè íåé åð÷úù ïåéëã íéøôåñ éøáãî

ïåùàøä áåè íåé ìù úåøîåçä ìë ÷ôñä úîçî åá âåäðì êéøö ë"àáî÷.
íéøîåà ùéåâî÷àåä éðùäù åðà ïéòãåéå ùãåçä úåòéá÷á íéàé÷á åðàù ïåéë

åðéúåáà âäðîá ìæìæì àìù àìà ùãå÷ åá ïéâäåð åðà ïéàå ìåçãî÷ïîæá åéäù
úåòéá÷ ïåáùç úòéãéá éåìú øáãä äéä àì æàù äéàøä éô ìò ïéùã÷îù
åðà êëéôìå íåéä úùåã÷ ø÷éòá ìæìæì àìù àìà íéååöî åðà ïéàå íéùãçä

ïåùàøä áåè íåéá åîë éðù áåè íåéá ïîæ ïéëøáîå ñåëä ìò ïéùã÷îäî÷ìáà
ãáìá íåéä åúåàá úåâäåðä úåöî ïäù àìà íåéä úùåã÷ ø÷éòî ïðéàù íéøáã
åììä úåöî äðééäú àì íà óàå ãáìá ïåùàøä áåè íåéá ïéìåñôä ìë ïåâë
úåöîä ïéàù ïåéë ììë éðùä áåè íåéì ìåæìæ ïàë ïéà éðù áåè íåéá úåâäåð

הערות 
(çì÷ להיות צריך  הוא כרחו  על וא"כ 

סי"ב  שם וכדלעיל  בבה"ש. מהן מובדל
הסוכה). ודפנות  סכך (לענין

(èì÷ אלא סוכה). (לענין ס"ט שם כדלעיל
מועיל  ובאתרוג תנאי  מועיל  אינו  שבסוכה
ד"ה  שם ורש"י סע "ב. ל, (ביצה  התנאי

שנא). ומאי 
(î÷.וש"נ ס "א תצ סי' כדלעיל 

(àî÷.רכז סי ' דעים בתמים הראב"ד 
תרנב, סי' וראבי "ה לולב , הל ' ריש המנהיג 
דרכי טור . ס"ג. סוף  פ"ג  רא "ש ר"ת. בשם
ריש  (טירנא) המנהגים בשם ז, ס"ק משה
בלבוש  הא' דעה קכא). (ע' סוכות מנהגי

סס"ה.

(áî÷ בבאור) לולב ד"ה ב  כט, ריטב "א
זו ). דעה

(âî÷ המ"מ לפירוש ה"ט , פ"ח  רמב"ם
א) (יד, ובר "ן שם, בריטב"א הב' דעה שם.
בשם  שם, משה  דרכי הראשון . דיבור סוף 

מפראג . והר "א צה , סי ' הדשן  תרומת
(ãî÷ מנהג (לקיים ס"א תר סי' כדלעיל

וש"נ. אבותיהם),
(äî÷'סי לעיל  וראה ס"א. תצ  סי ' כדלעיל

ליל  בין מצה בחיוב  לחלק (דאין ס"ל תעה
לראשון שני  (איסור יו"ט סכ"ט תפט סי' .(

סכ"א  תקפו  סי' כאבותינו). בי"ז, חדש
ביו"ט  גם  פסול בראשון, הפסול (שופר

תקפו ). סוס"י מ"א  וראה  שני .



áìåì úåëìä å÷

ä úùåã÷ ø÷éòá úåéåìúáåúëä äìú àì áìåì úìéèð úåöî éøäù ììë íåé
íúç÷ìå øîàðù ïåùàøä íåé àåäù úîçî àìà áåè íåé àåäù úîçî åáåéç

ïåùàøä íåéá íëìåî÷.
áåè íåéá ïéìèéð ïåùàøá ïéìåñôä ìë êëéôì ì÷äì úåëøá ÷ôñ äëìä ïéðòìå

äëøá àìá úåéìâ ìù éðùæî÷åéðéîå áìåì åøéáçî ç÷é øùôà íà íå÷î ìëîå
øéæçäì úðî ìò äðúîá íéøùëçî÷ìåñô ìåàùã äðåùàøä àøáñì ùåçì éãë)

åéìò êøáéå (éðù áåè íåéáèî÷åìù úà ìåèé êë øçàåð÷íò ììä åá øîàéå)
øåáéöäàð÷:(

áëïôåâá øëéð ïìåñéôå ïéìåñôä íéðéî äòáøà ìëáð÷úîçî ïéìåñôù ïåâë
íéøçà ïéðéî àåöîì øùôà éàù ÷çãä úòù àåä íà øåãä úîçî åà ïåøñç

åìà íéìåñôä íéðéî ìò êøáì øúåî íéøùëâð÷ïåùàøä íåéá åìéôàãð÷ìëù éôì
ìëî øãä äøåúá áåúëù éô ìò óà áåúëá áéèéä åùøôúð àì åìà íéìåñô
ïøñî åìà ïéìåñô ìë àìà øãä åðéà åäîå øãä åäî áåúëä ùøéô àì íå÷î

íéîëçì áåúëääð÷éãë àöé àì ãáòéãá åìéôà ÷çãä úòùá àìù åøîà íäå
÷çãä úòùá ìáà íéøùëä íéðéî øçà åøæçéå úåöîá íéøéäæ ìàøùé åéäéù

ïéìåñôä åìà ìò ïéëøáî øçà ïéðòá øùôà éàù ïåéëåð÷úøåú çëúùú àìù
ìàøùéî âåøúàæð÷:

âëäôöôöäå äèåù ñãä ïåâë ììë ïðéî ïðéàù úîçî ïéìåñôä ìë ìáàçð÷

הערות 
(åî÷.( זו דעה (בביאור שם ור "ן  ריטב"א
(æî÷.סס"ה שו"ע  שם. הר"ן מסקנת
(çî÷ כמבואר הראשון , ביום  אף דמועיל

ס"ד. תרנח סי' בשו"ע
(èî÷.יא ס"ק הט"ז כפירוש שם, רמ"א 

(ð÷. כג ס"ק מ"א שם. משה  דרכי
(àð÷. ס"ג תפח  סי' לעיל ראה
(áð÷ ונראה ד"ה  ב "י מום). (מחמת טור 

וראה  כד. ס"ק מ"א  ס"ו. ולבוש שדייק.
מום). מחמת הב': (בדעה סכ "ג

(âð÷ פ "ג רא"ש לא. ד"ה סע "א לא, תוס'
הגבורים  שלטי  והרי "ד. הר"י בשם סי"ד,
הב' ודעה טור  ריא"ז. בשם ג אות  א) (יד,

שם. בלבוש

(ãð÷בו כל הגאונים. בשם ה"א פ"ח  מ"מ
הר"ם. בשם א ), (מא, עב סי' לולב הל '

(äð÷ ד"ה ב ) (יג, ר"ן  גם  וראה  שם. רא"ש
ז'). בכל הדר  פסול  (לענין  ומיהו 

(åð÷.שם רא"ש
(æð÷ סכ "ג וכדלקמן ב . לא , גמרא ראה 

ברכה). בלא (שנוטלים הב' לדעה
(çð÷לו אמרו ד"ה  ב  לא, ריטב"א

בשעת  התירו לא עליו שמו (שכשאין
מטעם  (שפסול לולב  ד"ה  ב כט, הדחק ).
הטור  ממשמעות  שם , ב"י עליו). שמו  אין 
גם  וראה א). (נט, ח"ג  ח נתיב  ירוחם ורבנו

ס"ג . תרמז סי ' ס"ב . תרמו סי ' לעיל



áìåì úåëìäæ÷

áëøåîä âåøúàåèð÷ïéìò áåø åøùð ïåâë íäéìò ïîù ïéàù úîçî åà)ñ÷åà (
øåòéùä ïéøéñç ïäù úîçîàñ÷úåçô áìåìå äöéáëî úåçô âåøúà åðééäã

íéçôè äùìùî úåçô äáøòå ñãäå íéçôè äòáøàîáñ÷äàáä äåöî úîçî åà
äøéáòáâñ÷äøæ äãåáò úîçî åàãñ÷äìéëàì éåàø âåøúàä ïéàù úîçî åàäñ÷

åøîàéå åòèé àîù äøéæâ äëøá àìá åìéôà ÷çãä úòùá ïéìèéð ïéà åìà ìë
úòùá àìù óà [ï]øéùëäì åòèéå ïéìèéð ïä êëìå ïä íéøùë åìà íéðéî íâù

÷çãäåñ÷øãä åðéàù åà åôåâá ïåøñç åá ùéù íåî úîçî àåä ìåñôäùë ìáà
íéòãåé ìëäå íéðéòì äàøð øáã àåä ïåøñçäå øåãääù íåîä úà íéàåø ìëä
íéðùä ìë øàùá éøäù ÷çãä úòù àéäù éôì àìà íúåà ïéøéùëî ïéàù

íéøåãäå íéîéìù øçà ïéøéæçîæñ÷.
ïé÷ìåç ùéåçñ÷íäéìò ïéëøáî ïéà íåî úîçî ïéìåñôä óàã íéøîåàå äæ ìë ìò

úøåú çëúùú àìù àîìòá ïåøëæì äëøá àìá ïúåà ïéìèåð àìà ÷çãä úòì
.âåøúà

úåîå÷î ùéåèñ÷ïéìåñôä ìëá ïéâäåð úåðéãîä åìàáå äðåùàøä àøáñë ïéâäåðù
íéùáéä ñãäå áìåì ïî õåç äðåøçàä àøáñëò÷íäéìò ïéëøáî åéä àì íàù

ïéçì ïéáìåì ïéàù áìåì úåöî ìò ììë ïéëøáî åéä àì áåøä ìò ÷çãä úòùá
åìà úåðéãîá íééåöî íéçì íéñãä ïéàåàò÷:

הערות 
(èð÷'סי כדלעיל – מינו  אינו  זה שגם

פאדווא  מהר"י תשובת וראה סל "א. תרמח 
הדחק). בשעת אפי ' שם : לעיל (שמצויין 

(ñ÷אין מטעם (שפסול  שם ב כט, ריטב"א
עליו ). שמו 

(àñ÷.שם ריטב"א
(áñ÷.וש"נ סי"ח כדלעיל 
(âñ÷ ס"ק משה דרכי שם. ב לא , ריטב "א

מנהגי ריש  (טירנא) המנהגים  בשם ד,
כד. ס"ק מ"א קכב ). (ע' סוכות

(ãñ÷שאין מטעם שפסול  סי "אֿג, דלעיל
כשיעור. בו

(äñ÷.סט"ו דלעיל
(åñ÷.ב לא , שבגמרא ורמון בפריש כמו 

שם. מ"א כתב . ד"ה  ב"ח  שם. לבוש

(æñ÷.שם לבוש
(çñ÷ ובתמים ה"א, פ "ח בהשגות הראב"ד 

תשובות  ראה  חזרה. (אחר רלג סי' דעים
שם  ברא"ש הובא כח). וע' כו  ע' ופסקים
מעשה. ולענין  ד "ה הב"י  מסקנת ובטור .

ס"ו. בלבוש הא' דעה  ס"ו. שו"ע
(èñ÷.קפב אלף סי' ח"ד  רדב"ז שו "ת

סי' לעיל  גם  וראה כה. ס"ק במ"א הובא
וש"נ. סי"ח תרמח  סי' סי "ז. תרמה

(ò÷:א (רמד, תכב  סי' השלם יראים
(לולב  תשנ  סי' במרדכי  הובא בלולב).
ד  אות פ"ח מיימוניות  הגהות והדס).

בהדס). (אף ס"ו רמ"א (הדס).
(àò÷.יז סי' בנימין משאת שו"ת ראה

סט"ז. תרמה סי' לעיל ס"ה. תרמה סי ' רמ"א



áìåì úåëìä ç÷

ãëáìåì ìò êøáì åìà úåðéãîá ïéâäåðåíéøçà ùéù íå÷îá óà íéùáé ñãäå
øéòá íéçìáò÷÷ø íéøåîâ íéçì ïðéà íéçìä íâù íåùî àåä âäðîä íòèå

ìáà äæì äæ èòîë ïéîåã ïä ïéùáéäå ïéçìä ïë íàå úåçéì èåòéî íäá ùéù
÷ø íéøåîâ ïéùáé ïðéà åìéôà ïéùáéä ìò êøáì ïéà ïéøåîâ ïéçì ùéù íå÷îá
øåæçì êéøöã øîåìå ÷ôúñäì ùé íäéìò êøéáå øáò íàå úåçéì èåòéî íäá ùé
ìáà ÷çãä úòùá àìà ùáéä ìò êøáì åøéúä àì éøäù ïéçìä ìò êøáìå
ïéçìä ìò êøáì øùôà äéäù ïàëå àöé àì ãáòéãá åìéôà ÷çãä úòùá àìù
íéùáé ïðéà íéùáéäù ïåéë íå÷î ìëîå íéùáéá åúáåç éãé àöé àì ïë íà

äëøá àìá ïéçìä úà ìåèé ïëìå ãáòéãá àöéã øîåì øùôà íéøåîââò÷ìáà
åúáåç éãé àöé àì ïéøåîâ ïéçì ùéù íå÷îá íéøåîâ íéùáéä ìò êøéá íà

ïéçìä ìò êøáìå øåæçì êéøöåãò÷:

äáøòå ñãä øåòéù .ðøú:íéôéòñ 'á åáå

àíéçôè äùìùî úåçô ïéà äáøòå ñãä éãá êøåà øåòéùàïéìãåâ á"é íäùá

àöåé áìåì ìù åøãù äéäéù éãë íéçôè äòáøàî úåçô ïéà áìåìä ìù åøãùå
òåðòéð éãë çôè äáøòå ñãääî äìòîìâäãåâàäî äìòîì àöåéä äæ çôèù

äãåâà àø÷ð ãçéá åìà íéðéî äùìù ùåøéô)ãòðòðîä àåä (äêéøö äæ çôèå
äúìëù øçàì äìòîì íéàöåéä íéëåøàä ïéìòä ïî ãáì äîöò äøãùäî àäéù

äøãùäå.
íéøîåà ùéåæùéìùå ïéìãåâ äùìù ÷ø çôè ìëá ïéàù íéðè÷ ïä åìà íéçôèù

הערות 
(áò÷ רמ"א לולב). (לענין  א'ז  סי' אגור
ס"ו.
(âò÷.כו ס"ק  מ"א יז. סי' בנימין  משאת

ט. ס"ק זוטא אליה 
(ãò÷בנימין המשאת ממשמעות שם, מ "א
שם.

(à.ס"א שו "ע ב . לב , וגמרא ברייתא
(á הרי"ף משמעות שם. בברייתא  ת"ק

משנה  (מגיד ה"ח פ "ז  והרמב "ם א), (טו,
המנהגים  בשם א , ס "ק משה דרכי שם).
דעה  קכא). (ע' סוכות מנהגי ריש (טירנא)
נוהגין (שכן  ס "א רמ"א שם . בשו "ע הג'

לעיל  ראה הגודל , שיעור ולענין לכתחלה).
ס"ו. יא סי'

(â בגמרא יוחנן  רבי  לפירוש ב. כט, משנה
שו"ע  שם. רמב"ם ז . סי' פ"ג רא"ש שם.

שם.
(ã.נב ע' נ (נ.י.) תורה יגדיל  ראה
(ä.אימא ד "ה שם רש"י
(åיוחנן רבי בדעת שדרו , ד"ה  שם רש"י

ס"א. ולבוש טור  שם. רמב"ם שם.
(æרבין כפירוש שם, בברייתא  טרפון  ר '

טרפון. כר' שפסק וכשמואל שם, בגמרא
השגות  צו ). (עמ' לולב הל' גיאת הרי"ץ



áìåì úåëìäè÷

ùéìùå ïéìãåâ â"é áìåìäå ïéìãåâ äøùò ÷ø íäá ïéà íéçôè äùìùù àöîðåçùéå
÷çãä úòùá íäéøáã ìò êåîñìèäá ïéàù äãåâà ìò êøéá øáëù ãáòéãá ïëå

:äëøá àìá íéøùë íéðéî ìåèé àìà êøáìå øåæçì êéøö ïéàå àöé äæ øåòéùë ÷ø

áéñåäì äöåø íàù øåòéù íäì ïéà äìòîìéñåäì åãéá úåùøä ïøåòéù ìò óó
äöøéù äîëééãë çôè äãåâàäî äìòîì àöåé áìåì ìù åøãù àäéù ãáìáå

åòåðòðàé:

åúëøáå áìåì úìéèð ïéã .àðøú:íéôéòñ æ"é åáå

àúåöîàìàøùéî ãçàå ãçà ìë ìåèéù àåä åììä íéðéî äòáøàáãçà âåøúà
úéðùä åãéáå úçà åãéáâñãä éãá äùìùå äáøò éãá éðùå ãçà áìåì ìåèéã.

÷çãä úòùáåäãçà ãáá åúáåç éãé àöåé ñãä éãá äùìù àåöîì øùôà éàùå

åùàø íè÷ð åìéôàæå"îøú 'éñ ïééò)ç.(
הערות 

ודעה  טור ס"ז. פ"ג  רא "ש שם . הראב"ד
שם. בשו"ע הא'

(çהרביעי הטפח (שגם שם  גיאת הרי "ץ 
אמה. ד"ה שם רש"י  קטן ). הוא הלולב של
ור "ן גופא, ד"ה  שם  ריטב"א צא. ד "ה תוס '
טור  יונה. רבנו  בשם מיהו, ד"ה א ) (טו,

שם. בשו"ע הא' ודעה
(è כדעה נוהגין לכתחלה (שרק שם רמ"א

שאם  סכ"ג , תרמט סי ' לעיל וראה הא').
אף  ניטלין  אין  מכשיעור , פחותים הם

ברכה. בלא אפילו  הדחק בשעת
(é רא"ש א. מב, מנחות מגמרא שם, רי "ף

גם  וראה ס"ב . ושו"ע טור  שם. רמב"ם  שם.
אתרוג). (לענין  סכ "ט תרמח סי' לעיל

(àé.( צז (עמ' לולב הל ' גיאת רי "ץ
שם ר"ן ור "י. ד"ה שם  אמר.ריטב"א  ד"ה

ס"ב. לבוש שאומר ). מי  (ויש שם שו "ע
סי "א. תרנא סי' לקמן גם וראה

(à נחמיה דברי  ראה – זה  סימן  לכללות
ואילך. ב  עד , או "ח

(á.בעינן ד "ה ב כט, תוס' ב. מא, ברייתא
ס"ג . פ "ג ò"åùåרא"ש øåèדברי וראה ס"א .

לעיל  וראה א. ס"ק וקו"א ס"א שם נחמיה
פטורות  שנשים שאף  ג, ס"ק קו "א רצו  סי'

החג). ימי  ז' (כל לברך יכולות
(âàøîâ,עמהם לד אתרוג  יהא (שלא ב 

ב  לז , הסעיף). בהמשך  כדלקמן  באגודה,
כדלקמן בשמאל, ואתרוג  בימין (לולב 

ו. ס"ק המ"א לפירוש סי "ג).
(ã רמב"ם ישמעאל. כרבי  ב לד, משנה

כל  בשם שם  משנה  מגיד  ה"ז. פ"ז
שם. ושו"ע טור הגאונים.

(ä בחד סגי  הדחק  (שבשעת ס "א רמ"א
קטום). הדחק à"îדלא  (שבשעת א  ס "ק

שם  נחמיה דברי וראה  קטום ). בחד אפילו
ג . ס "ק וקו "א ס"ב

(å,קטום הדס ענין  סוף לולב  בהל' רמב"ן 
שם. עקיבא סד"ה à"áèéøכרבי ב מט,

רמ"א  יב . סי' לולב  הל' חיים  ארחות מ"ט.
שם  נחמיה דברי ראה ערבה ולענין  שם.

סק"ב. קו"א
(æï"áîø.שם.שם מ"א
(ç.( ראשו שנקטם הדס (דין  יא סעיף



áìåì úåëìä é÷

åúáåç éãé àöé àì úçàä åãéá âåøúàä íò åìà íéðéî äùìù ìèð íàåèéøäù
øîàð àìù øîåìë å"àå àìá íéøîú úôë øîàð øãä õò éøô øîàðù éøçà

ðòå øîàðù åîë úôëåêéøö àåä âåøúàäù ãîì äúà ïàëî 'åâå éáøòå 'åâå ó
ñãää åîë åéðéî íò áìåìä íò úçà äãåâàá äéäé àìå åîöò éðôá úåéäì

éñåîä å"àå ïäá áúëðù äáøòåøúåî êëìå ïåùàø ïéðò ìò óáìåìä íò ïãâàìé

øàáúéù åîë ïãâàì àåä øçáåîä ïî äåöî äáøãàå)àé.(
ïé÷ìåç ùéåáéãâàð âåøúàä àäé àìù àìà áåúëä èòéî àìù íéøîåàå äæ ìò

úçà äãåâàá ùîî åãâåà åðéàù ìë ìáà ùîî úçà äãåâàá åéðéîå áìåìä íò
.äøåúä ïî åúáåç éãé àöåéå íåìë êëá ïéà úçà åãéá ïìèåðù ô"òà

øåæçé úçà åãéá íäéðù ìèðå êøéá íàå äøåú ìùá øéîçäì ùé äëìä ïéðòìå
äëøá àìá åéãé éúùá íìèéåâé:äðåùàøä äëøáá àöé àîùå ì÷äì úåëøá ÷ôñã

áäåöîåãéøçáåîä ïîåèíåùî úçà äãåâàá äáøòå ñãää íò áìåìä ãåâàì
éåðæèøîàðùæéúåöîá åéðôì äàðúä åäåðàå éìà äæçé:

âäçéùîáå èåçá åìéôà åãâàì øúåîåèéøçà ïéî àåä ãâåàä èåçù ô"òà
íåùî øáåò åðéà ë"ôòà íéðéî äùîç åãéá ïàë ùé éøäå áìåìáù íéðéîî åðéàå

éñåú ìáäåöîä ø÷éòî åðéà ãåâàäù ïåéë óëäåöîì øåãéä àåä àìààëàìå
éñåäì àìù àìà äøåú äøéäæääåöîä ø÷éòá óáë:

הערות 
(è בשם במחובר , הדס סד"ה  ב לז , מאירי

לוניל . íééçחכמי úåçøàבו וכל יט, סי' שם 
רבנו בשם ב), (לט , עא סי ' לולב הל'

ס"ב,é"áשלמיה. לבוש עוד. וכתב ד"ה
שאומרים . מי יש éבשם ÷"ñ à"î גם וראה  .

סט"ו. לקמן 
(éàøîâ,יכול.לד ד"ה ורש"י ב 

(àé.הבא בסעיף
(áéæ"è בשם ס"ק י ס"ק  רבה אליה י "ד.

נחמיה  דברי וראה ברוך . רבנו  בשם  אמרכל
סי "ד. שם

(âé.וש"נ סי"ג , לקמן ראה
(ãéàøîâ[ברייתא] באידך וכת"ק  א. לג ,

ושו"ע  טור מעכב). אגד (שאין  שם ברייתא
ס"א.

(åèí"áîøה"ו.פ "ז

(æè.שם ושו"ע טור
(æé ע"ב שם רש"י שם. גמרא ב . טו , שמות

ס"א. ולבוש טור  ופליג . ד"ה 
(çé.ואנוהו ד "ה א  לג , רש"י ב. יא, גמרא 

ס "ג  כד סי' לעיל  וראה שם. ולבוש טור 
בהידור). מצות נאה , ציצית נאה, (טלית 
שהוא  נראה (מהלשון  241 ע ' חי "א לקו"ש

התורה). מן
(èéäðùî,פ "זלו רמב"ם מאיר . כרבי  ב

ס"א. ושו "ע טור  הי "ב.
(ëàøîâ צריך שם לולב הסוברים (שרק 

א  לז, שם  רש"י  תוסיף ). בל  על עובר אגד 
ס"א. לבוש כד. סי' פ"ג  רא"ש  במינו. ד"ה 

כז. ס"ק מ"א 
(àë.ס"ב כדלעיל 
(áë.ס"ד לד  סי ' לעיל ראה



áìåì úåëìäàé÷

ãúàöì åæçåàù äòùá ãåâàä íå÷îá åãéá áìåìä úà æåçàì øúåîåéãé åá
ãåâàäù ïåéë íåìë êëá ïéà åéðéîå áìåìì åãé ïéá õöåç ãåâàäù ô"òàå åúáåç

õöåç åðéà éåðì àåäù ìëå äåöî øåãéäìå éåðì àåäâëéáâì ìèá àåäù éðôî
åéðéîå áìåìä óåâî àåä åìàëå åéðéîå áìåìäãë:

äêåúá ïéìòä åøàùðå äáøòå ñãää éìòî åà áìåìä éìòî åøùð íà åìéôàå
ïé÷éñôîå ïéööåç åììä ïéìòù ïéðòá ãåâàääëáìåìì åãé ïéáåëíåìë êëá ïéà

õöåç åðéà åðéîá ïéîå áìåìáù íéðéîî àåä õöåçä øáãù ïåéëæëøáã íà ìáà
åãéì íäéðéá ÷éñôî åììä íéðéîî åðéàùçëåúáåç éãé àöé àì äìéèð úòùá

ñãää áéáñ êåøë úåéäì ìéâøù èåçä øéñäì ãàî øäæéì êéøö êëì åæ äìéèðá
íé÷çøîî ïúåà ïéàéáîùëèë.

áìåìä éìòá ñãää êåøëì øúåî ìáàìíé÷ã äáøò éöòá åààìêøëäù ïåéë
:õöåç åðéà áìåìáù íéðéîî àåä

åíéâäåð ùéáìãò åìà íéðéî äùìù úåáéáñ ïéëøåëù äæ êøãá ãâàä úåùòì
äùìù áéáñ êåøëä ìåâéò êåúì êøëä éùàø ïéáçåúå áèéä ïé÷ãåäî åéäéù

íéøéîçî ùéå åìà íéðéîâìéáâ ìò äæ íéøù÷ éðùá êøëä éùàø éðù íéøùå÷å
è"åéáå äæãìåðéàù àîéé÷ ìù øù÷ àåä éøäù äæ ïéðòá ïøù÷ì øùôà éàù

úéîìåò åøéúäì ùùåçäìäáéðòá åúåà ïéãâåàåìåæ úåáéðò éúù ïéùåòù åðééäã
הערות 

(âëàøîâ,ס"א.לז ולבוש טור  כרבא. א
ב. ס "ק מ "א

(ãë.לינקוט לא  ד "ה א) (יח, ס"ז.ùåáìר"ן 
(äëàøîâ,ס"א.לז ושו "ע טור  כרבא. ב
(åë.ס"א לבוש
(æë.ס"א ורמ"א טור שם. גמרא
(çë נחמיה דברי ראה למין, מין  בין  ולענין

הלולב): (דיני ובסידור ד . ס "ק קו"א שם
ואגודים  קשורים יהיו וערבה והדס לולב
חוצץ  משיחה או  חוט יהיה ולא  יחד 

וש"נ. ביניהם ,
(èë מהרי"ל מה. סי' (קלויזנר ) מנהגים

שצב). (ע ' לולב  שם.à"îøהל'
(ìà"î ב.ס"ק

(àìראהùåáì.(יחד מינים הג ' (סביב שם 
(áìéëãøîסי'רמז ראבי "ה בשם  תשמח,

א  ס "ק משה דרכי וכריכה). א' (קשר תרסו 
בחול). אף נוהגין  (כריכה à"îø(שכן  ס"א

אף  (דהיינו  ג  ס"ק  המ "א כפירוש ותחיבה),
שם  נחמיה דברי  וראה  ס"א. לבוש בחול).

ד. ס "ק וקו"א ס"ה
(âì.(א (טז , רי "ף ופליג . ד "ה שם רש"י

שם). אשרי הגהות (ראה סי "ב  פ"ג רא"ש

תכב. סי ' (השלם ) היראים בשם  שם מרדכי 
ò"åùå øåè.ס"א

(ãì טור ביו"ט). אגדו (הותר שם  ברייתא 
שהותר  או  מבע"י אגדו לא (אם שם ושו"ע
:65 ע ' חב"ד – המנהגים ס' וראה ביו "ט ).

ל  יו "ט.מהדרין ובערב  בסוכה הלולב אגוד
(äì לבוש הותר. ד "ה שם ורש"י ברייתא

וס"ג . ס"א שיז סי' וכדלעיל שם.
(åì.שם שו"ע שם. ורא"ש רי "ף שם. גמרא



áìåì úåëìä áé÷

úåùòì øåñà ìáà) åæ éáâ ìòåøéúäì ùùåç åðéàù ïåéë øù÷ éáâ ìò äáéðò
æ"éù] (à"îù) ïîéñ ïééò úéîìåòæììåâò êåúì êøëä éùàø ïéáçåúù åà ([

êøëäçì:øàáúðù åîë

æïéâäåð ùéèìíòèî èòî äáøòä ïî äìòîì ãåâàä êåúá ñãää äéáâäì
:íäì òåãéä

çïéâäåð ùéîáìåìäå åìàîùá äáøòäå áìåìä ìù åðéîéî ñãää ãåâàì
:òöîàá

èïéâäåð ùéåàîíãàä ïéîéî åðééäã áìåìä ïéîéî ãçà íéñãä äùìù ãåâàìáî

ãçàå åðéîéá ãçà úåáøòä éúùå ïéîé ãöì äèåð òöîàá ãçàå åìàîùî ãçàå
:åìàîùá

éúéúçúá íúåà ãåâàéù åðééäã áìåìä ãâà êåú äáøòå ñãää ìéôùäì áåèå
äáøòå ñãää ë"â åéãéá åéäé äåöî íùì åãéá áìåìä ìåèéùëù ïéðòá áìåìäâî

éøä äìòîì åá ïéãåâà äáøòå ñãääå åãéá åãáì áìåìä ìèðå ìéôùä àì íàå)
é"ò äçé÷ìã íåìë êëá ïéà åãéá äáøòäå ñãää ìèåð åðéàù ô"òà øúåî äæ

øàáúéù åîë äçé÷ì äîù øçà øáããî:(

àéúåáà äùìù ãâðë úåãåâà ùìù áìåìá úåùòì ïéâäåðäîãáìîù åðééäã
úåãåâà éúù ãåò åîöò áìåìá ïéùåò ãçéá åìà íéðéî äùìù ãâåàù ãâàä

הערות 
(æì16 ע' חי "ד לקו "ש וראה וש"נ. ג סעיף

רסבֿד. ע' ח"ב המלך שלחן .30 הערה
(çì.שם ורא"ש רי"ף שם . ורש"י ברייתא

שם. ולבוש טור
(èì.קצא סי ' ווייל  מהר "י à"îøשו"ת

המנהגים  ספר וראה האריז"ל. סדור  ס"א .
לא  שהערבות משתדלים  :66 ע ' חב"ד –

כך. כל יראו 
(î'א ליום דרשה שועיב אבן  הר "י דרשות

שם. משה  מטה מסכת ä"ìùדסוכות.
משה. מטה ד"ה  ב) (רמה, מצוה נר  סוכה,

תרנ. סי' סוף ט "ז ד . ס"ק מ"א

(àîé"øàäספ"א.בפרי כט  שער  חיים עץ
à"î מצוה ימי  מס' חסידים משנת שם.

בסדור  וכ"ה האריז "ל. סדור  ספ"ד . וסוכה 
הלולב). (דיני 

(áî סדור (ראה פניו  כנגד הלולב שדרת כי
וש"נ ). שם,

(âîבשינויי שצב , (ע ' לולב הל' מהרי"ל
ס"א.à"îøנוסחאות).

(ãî.לידינו הגיע לא בשוע "ר הסי ' סיום
סי "ב. שם נחמיה  דברי ס"ז . שו "ע וראה 

(äîéëãøîלולב רמז הל' מהרי "ל תשמט.
שצב). ס"א.à"îø(ע '



áìåì úåëìäâé÷

äøãùá ïéìòä ãåâàìåîäìòîì àöåé áìåì ìù åøãù àäéù ãàî øäæéì êéøöå
òåðòð éãë çôè ïåéìòä ãâàîæîð"øú ïîéñá øàáúðù åîëçî:

áéïúìéãâ êøã ïìèéì êéøö åììä íéðéî äòáøà ìëèîíäéùàø àäéù åðééäã
äèîì íäéø÷éòå äìòîìðäìéèðá åúáåç éãé àöé àì ïìèðù äòùá ïëôä íàå

åæàðåúìéãâ êøã íå÷î ìëî äìòîì åö÷åò ïìéàá éåìú àåäù ô"òà âåøúàäå
äèîì åö÷åò àø÷ðáðåúãåâà øéúäì íé÷çøîî àáù ñãäá ãàî øäæéì êéøöå

ìù åø÷éò ãöá äæ ãá ìù åùàø íéðúåð íéîòôìã åðå÷éúë çðåî íà úåàøìå
ïéãáä éùàø ïéôôåë íéîòôì íâå äæ ãáâð:

âéúéìàîùä åãéá âåøúàå úéðîéä åãéá åéðéîå áìåìä ìåèéì êéøöãðéôì
äåöî àåä âåøúàäå äáøòå ñãä áìåì åðééäã úåöî ùìù åá ùé áìåìäù

úçàäðåúáåç éãé àöé êôéä íàååðàìá åðéãë ìåèéìå øåæçì áåè íå÷î ìëîå
äëøáæð.

הערות 
(åîæ"è ס "וס"ק שם נחמיה דברי  וראה  א.

ע' חב"ד  – המנהגים ובספר  ה. ס "ק וקו"א 
כריכות ... שתי עושים עצמו הלולב  על  :66
הלולב  אוגד – הנ "ל כריכות שתי  על נוסף
שלש  ע "י ביחד והערבות וההדסים
טפח  במשך הן אלו  כריכות שלוש כריכות,
(ביאורו כריכות חמש הכל  סך נמצא אחד.
:68 ע' ושם  .(1368 ע ' ח "ד בלקו "ש
שתי מסירים הלל  קודם  רבה בהושענא
נשארים  ואין  הלולב על אשר הכריכות
הלולב  את  המאגדים הכריכות  ג' אלא
ושו"ע  טור (ראה ביחד וערבות ההדסים 
חב"ד  מנהגי  אוצר וראה ס"א ). תרסד  סי'

רפז. ע'
(æî מגדים פרי לכסכס). (שיוכל שם  ט "ז 

ובספר  טפח). לולב (יוצא א ס"ק משב"ז 
ששתי משתדלים שם: חב"ד – המנהגים
בההדסים  מכוסות תהיינה הכריכות
מקצתה  העליונה, כריכה גם  וערבות.

נ. ע' נ (נ.י.) תורה  יגדיל וראה עכ "פ.
(çî.ב סעיף

(èîàøîâ,וה"ט.מה ה"ו פ"ז  רמב"ם ב .
ב. ס "ק ט"ז  ס "ה. לבוש

(ð.ס"ב ושו "ע  טור  דרך. ד"ה  שם  רש"י
(àð ד"ה שם רש"י לפירוש א. מב, גמרא 

שם. ט"ז  שם. לבוש מדאגבהיה. הא ה "ג
(áð'הל גיאת הרי "ץ בשם ז , ס"ק מ"א

בשם  יד, ס"ק  רבה אליה קיא). (ע' לולב
כה. סי ' אתרוג הל ' המנהיג 

(âð הובא שצב ). (ע' לולב הל ' מהרי"ל 
א . ס "ק משה àèåæבדרכי  äéìà. ג ס "ק

(ãðàøîâ,וכ"ה לז ס"ב . ושו"ע טור  ב.
בסידור.

(äð.ב ס "ק ט"ז  ס "ב. לבוש שם. גמרא 
ו. ס"ק מ"א

(åð לולב הל ' בראבי"ה  יואל, רבנו תשובת
אלף  סי' ח "א הרשב"א ובשו "ת תרצד, סי'
ס"ג , רמ "א רע"ג). (לט , עב סי' בו כל קכ.

ד. ס "ק ט"ז  ט. ס"ק המ"א לפירוש 
(æðà"î דלא שם א מב, ר "ח לדעת (לחוש

יצא).



áìåì úåëìä ãé÷

ïåâë äåöî íùì åìèéìå øåæçì äöåøå äìéèð úáåç éãé àöé øáë íà åìéôà
ìàîùá âåøúàäå ïéîéá áìåìä ìåèéì êéøö úåðòùåä úøéîà úòùáçð:

ãéåìàîùá âåøúàäå íãà ìë ìù ìàîù àåäù åðéîéá áìåìä ìèåð ãé øèéà
íãà ìë ìù ïéîé àåäùèðåðéîéá áìåìä ìèåð åéãé éúùá èìåù àåäù éî ìáà

íãà ìëë åìàîùá âåøúàäåñ:

åèåòåøæá áìåìä ìåèé úéðîéä åãé äòè÷ðù éîàñúéðîéäáñøîàð àì éøäù
äçé÷ì äîù òåøæá äçé÷ìå ãéá íúç÷ìå äøåúáâñáìåìä ìåèéì øùôà éà íàå

âåøúàå ïéîéë åì äáåùç àéäù úéìàîùä åãéá áìåìä ìåèé úéðîéä åòåøæá
úéìàîùä åòåøæáãñøàáúðù åîë úçà úáá úçà åãéá íäéðù ìåèé àì ìáàäñ

åãéá âåøúàäå áìåìä ìåèé úéìàîùä åòåøæá âåøúàä ìåèéì åì øùôà éà íàå
äæ øçà äæá úéìàîùäåñøàáúéù åîëæñ:

æèúéìàîùä åòåøæá âåøúàä ìåèé úéìàîùä åãé äòè÷ðù éî ïëåçñéà íàå
úéðîéä åãéá íäéðù ìåèé øùôà éà äæ íâ íàå úéðîéä åòåøæá ìåèé øùôà

:äæ øçà äæá

æéïúééùòì øáåò íäéìò ïéëøáî úåöîä ìëèñúìçúì íãå÷å êåîñ åðééäã
ïúééùòòä"ë ïîéñá ù"îëàò.

הערות 
(çðà"î ו.ס"ק
(èð.ושם שם יואל רבנו פ "ג ù"àøתשובת

ב). (ס, ח"ד  ח נתיב ירוחם רבנו סכ"ה.
לולב  הל' מהרי"ל  מז. סי ' סוכה סוף  אגודה

בשם ויטול, ד"ה ב"ח שצג ). ì"ùø(ע'

הטור). ג .æ"èס"ג .à"îø(בהגהות  ס "ק
(ñ.(ג (לט, עב  סי ' בו  שם.à"îøכל

(àñ ד"ה קכ (ע' רכ  סי' סוכות הל' רוקח
י.ò"åùגידם). ס"ק המ"א לפירוש ס"ד ,

(áñ,(ב (לט , עב  סי' בו כל משמעות 
צמח  שו"ת וראה יג . ס"ק רבה אליה לפירוש
דע "י ס"ל  (אלמא  ס"ח ה סי' או "ח צדק 

איטר). מיחשב לא הימנית ידו  שנקטעה
(âñ אליה שם. מ"א ב). (לט, שם בו  כל

שם. רבה
(ãñà"î.צמח שם וראה שם. רבה  אליה 

כמו באמת ימינו  שהיא  ר "ל אין שם: צדק 
אע"פ  כימין לו דחשובה ר"ל  אלא באיטר...

חשובה. נטילה והוי ממש ימין  שאינה
(äñ.ס"א לעיל 
(åñ.שם מ"א משמעות
(æñ ה (הב"י)לא שו "ע וראה לידינו . גיע

סי "ב.
(çñ,(ב (לט, עב סי' בו כל משמעות

יג . ס"ק  רבה אליה לפירוש
(èñ.ס"ה ושו "ע טור  א. לט, גמרא

(ò פ "ג רא"ש עובר. ד"ה  שם תוס' ראה
מ"א  ס"ה. לבוש שם . ושו "ע  טור סל"ג.
נטילת  קודם הלולב נטילת (לאחר יא ס"ק 

בסדור. וכ"ה האתרוג).
(àò ההנחה אחר תפילין , (לענין יז  סעיף 

הקשירה). קודם



áìåì úåëìäåè÷

åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà åìà íéðéî äòáøà úìéèð úåöî ìò êøáî àåä äîå
áìåì úìéèð ìòáòïìåëî äåáâ áìåìäù éôìâòäãåâàä ìë úàø÷ðå àåä áåùç

åîù ìòãò:
íìùðå íúäòíìåò àøåá ìàì çáù

h

הערות 
(áò וכ"ה שם. ושו "ע טור  א. מו, ברייתא 

ס"ד. תלב  סי' לעיל וראה בסדור.
(âò.ס"ב לבוש ב . לז, גמרא 
(ãò על האגד (ונקרא  הואיל ד"ה שם  רש"י

על  האגודה  כל (ונקראת שם מכתם שמו ).
על  בפירוש מברכין כאילו  הוא והרי  שמו ,
סי' בו בכל וכ "ה בשמו). ואחד אחד כל
ד"ה  א  לא, רש"י  גם וראה סע"ב). (לט, עב

אין.
(äò שאר (וכן לידינו הגיע לא הסי' סיום

וראה  תרצז). סי' או "ח חלק סוף עד הסי'
סדר  הושענות. סדר  הלולב. (דיני  סידור 
סדר  חנוכה. דיני תורה . בשמחת  הקפות
נחמיה  דברי  השלמות המגילה). קריאת

עתר). תרנא . (סי ' ואילך  ב  עד, או "ח 




